
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  يرازیش آزاریب میحجت االسالم عبدالکر
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  تقریب تعریف
 رمحو بر مسلمانان آمدن گرد و. بغی و تعصب تحزب، مانند تفرقه عوامل از نفس تهذیب« از است عبارت تقریب
 تهادياج مسائل در اختالف ادب رعایت با گفتگو و یکدیگر آراي مستقیم شنیدن و دین ضروریات و اصول و قرآن

  .»اختالف مورد مسائل یکدیگردر داشتن معذور و اتفاق مورد مسائل در همکاري و

 حضرت. دارد اخالق مسئله با تنگاتنگی ارتباط یکدیگر؛ شناخت براي مسلمانان شدن نزدیک معناي به تقریب
 خطبه در. یردگ می سرچشمه افراد باطن خبث از بیشتر دارد، تخاصم جنبه که اختالفاتی این فرمایند می »ع« امیر
  : است آمده البالغه نهج 112

 و التناصحون و الضمائرفالتوازرون سوء و السرائر خبث اال بینکم مافرق اهللا، دین علی اخوان انتم انما«
  .» والتوادون التباذلون

 رونید هاي ناپاکی تنها و اید، وپیوسته برادر یکدیگر با است فطرت آیین که - خدا دین براساس شما همانا
 بخشش و بذل همیاري،نصیحت، و تعاون نتیجه در که است شده شما میان جدایی و تفرقه موجب باطن وزشتیهاي

  . است بربسته رخت شما ازمیان محبت و دوستی و
 دشو شروع که نزاعی و اختالف هر« فرمایند می که است آمده مسئله این هم »ره«خمینی امام هاي صحبت در
  .»خداست از شود حاصل که انسجامی و اتحاد هر و است انسان خود باطن از
 خبث زا این که حالی در کنند، می ستیز و جدال دیگران با کنیم می دفاع خود مذهب از داریم ما اینکه عنوان به

 امام. ندوحدت دنبال دارند که پاکی دل با و هستند خدا رحمت مورد که هستند کسانی میان این در. آنهاست باطن
  .»است رحمان از وحدت و شیطان از تفرقه« فرمود می »ره«خمینی

 مسئله نآ و داشتند مدنظر را تقریب از باالتر ایشان زیرا .نکردند استفاده تقریب کلمه از گاه هیچ خمینی امام
 بسیاري. ریکدیگ به مسلمانان شدن نزدیک یعنی تقریب. وحدت به رسیدن براي است مقدمه تقریب،. بود وحدت

  . است یکدیگر از مسلمانان دوري اثر در سوتفاهمات و اختالفات این از
 هاییتشخصی. داشتند آگاهی کامال مقارن فقه به و رفتند می یکدیگر هاي حوزه به اسالمی علماي گذشته در

 مذاهب پیروان شدن نزدیک این. رفتند می سنت اهل هاي حوزه به حلی عالمه و ثانی شهید اول، شهید مثل
  .رود کنار موهوم هاي بدبینی و تفاهمات سو از بسیاري که شود می باعث

 از موقع به و بشناسیم را همدیگر »لتعارفوا« قرآن آیه طبق که است این براي هم به مسلمانان ما شدن نزدیک
 فرماید می ندخداو که است ارزشمند قدر آن الفت این. الفت براي است اي مقدمه تعارف این. کنیم استفاده یکدیگر
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 الْأَرضِ یف ما أَنفَقْت لَو  قُلُوبِهِم بینَ وأَلَّف. کنید ایجاد آنرا توانید نمی کنید انفاق را است زمین در آنچه تمامی اگر
  ]63:األنفال[ بینَهم أَلَّف اللَّه کنَّولَ قُلُوبِهِم بینَ أَلَّفْت ما جمیعا

 توحید رمودف می خمینی امام. است کلمه توحید آن دیگر بعد ؛ است توحید کلمه بعد یک ؛ خدا بودن یکی معناي
 وحدت به م،برسی توحید مرحله به ما اگر باشیم یکی باهم وباید هستیم خدا یک بنده ما همه که معناست این به

  .  است واقعی توحید نبود دلیل به تفرقه. رسید خواهیم
 الفتخ مقام به »ع«بیتاهل و »ص«پیامبر و قرآن راهنمایی با توانیم می بشویم »واحده امت« بتوانیم اگر ما

  .شدن زمین در خدا خلیفه. است مقام این به رسیدن انسان خلقت از هدف و. برسیم الهی
 اي عده هم طرف این از! اند کرده تبدیل تفرقه عامل به است اتحاد عامل که را »توحید« عربستان در اي عده

 فلسفه که فرمایدمی خود معروف خطبه در »س«زهرا حضرت که حالی در. اندازند می تفرقه »امامت« نام به
 مامۀ،اال دالئل(  »الفرقه من امانا وامامتنا للملۀ نظاماً طاعتنا جعل و«: است اتحاد به مسلمانان افتراق تبدیل امامت

 داده قرار اختالف و تفرقه از امانی را ما امامت و اسالم آئین براي سامانی و نظام را ما اطاعت خداوند« )33 ص
. نبوت هم و باشد ما وحدت عامل باید توحید هم! دهند می قرار تفرقه وسیله را امامت همین بعضی اما  .»است

  .امامت هم و پیامبران
  است؟ خود عقاید از آمدن کوتاه معناي به اسالمی وحدت آیا
 ما بلکه مبرداری خود اعتقادات از دست ما نگفته کسی. است نداده ارائه تقریب از تعریفی چنین حاال تا کس هیچ

  . یفحاش نه بودند منطق و ادب اهل همه »ع«ائمه. بردارید توهین و فحاشی از دست گوییم می یهسب فرقه به
 سنی و شیعه علماي حضور در دارالتقریب کل دبیر قمی عالمه آمد، ایران به االزهر بزرگ شیخ فهام دکتر وقتی

. تیمهس طرفین کیان حفظ با وحدت به قائل ما گفتم بارها قاهره در که همانطور من گفت ایشان. کرد صحبت
 و خابیانت خالفت به قائل هم سنت اهل و هستیم معصوم و منصوص خالفت و امامت به قائل شیعیان ما یعنی

   آمدیم؟ کوتاه خالفت و امامت مسئله از کجا ما. هستند غیرمعصوم
  کردند؟ باز دکان »ع« ائمه برابر در سنت اهل چرا
 بروند هک کردند تربیت فقیه هزار چهار »ع« صادق امام. بودند مجتهدپرور بلکه نبودند، مجتهد کدام هیچ »ع« ائمه

 رویدب شما و هست آن در چیز همه که ام نوشته رساله یک من که نفرمودند آنها به »ع« صادق امام. کنند اجتهاد
 کنیم می یانب شما براي را اصول ما فرمودند شانشاگردان به ایشان بلکه. کنید بازگو مردم براي عینا را مسائل این

  )41ص القاضی صفات 6باب18الشیعه وسائل( باالتفریع وعلیکم االصول ءالقا علینا. کنید استنباط شما را فروعات و
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 راندیگ و ابوحنیفه ردیف در »ع« صادق امام. کنیم مقایسه دیگران با و بشماریم راکوچک»ع« ائمه نباید ما
 زمان در را »ص« پیامبر شریعت یعنی. اند تشریع کننده بیان ؛ بوده )ص(پیغمبر تن هايپاره»ع« ائمه. نیستند

 از ار سخنی مردم هرگاه که داشتند وضعیتی »ع« امیر حضرت دیگر عبارت به. کردند می بیان عمال خودشان
 که کنند می را کاري اینها که بودند معتقد چون. دانستند می »ص« پیامبر کالم مانند را آن شنیدند، می ایشان
 بعد اسالمی فقهاي تمام لذا. است اجتهاد منبع »ع« بیت وگفتاراهل  اعمال یعنی. دادند می انجام »ص« پیامبر

 مذهب اعالم از عابدینابن چنانکه. کردندمی استفاده »ع« بیت اهل روایات از »ص« پیامبر روایات و قرآن از
 ار آنچه). 371 ص 3ج عابدین ابن حاشیه( النبی عن کالمروي ابیطالب ابن علی عن المروي: نویسد می حنفی
  .است شده روایت) ص( اکرم نبی از که راست آنچه مانند شده روایت) ع( ابیطالب ابن علی

 لمايع دیدم من گفت ؟ شود خوانده نماز باز دست دادید فتوي چرا که پرسیدند مالکی مذهب پیشواي مالک از
  . دمدا فتوا خاطرچنین همین به و خوانند می نماز باز دست راکه)ع( صادق وامام باقر امام یعنی را »ع« بیت اهل

 که رينظ گفت شخص آن. داد جواب ایشان و پرسید سوالی شافعی امام از شخصی که آمده ندیم ابن فهرست در
 این از رغی »ع«علی که کن ثابت من براي شما گفت شافعی. دارد مخالفت ابیطالب بن علی نظر با دادید شما

  ! کنم می »ع«علی نظر بر منطبق و گردانم برمی را نظرم و سایم می خاك بر را ام گونه من گفتند،
 اي کهیالقربذوي رسد، می القربی ذوي به که سهمی آیا که خمس مسئله با رابطه در سرخسی مبسوط کتاب در

 گوید می فعیشا اما. است فقیرکه  ايیالقرب ذوي گویند می ها حنفی. است آمده مباحثی فقیر، از اعم یا است فقیر
 شافعی .داریم مسئله این در را صحابه اجماع ما که است این شان استدالل ها حنفی. است فقیر از اعم قرآن در که
) ع(علی هک اجماعی و نیست طالبابی بن علی اجماع این در اینکه دلیل به ندارم قبول را اجماع این من گوید می
. تاس اجماع این مخالف »ع«علی که دانی می کجا از تو گویند می حنفی فقهاي. نیست اجماع ؛ نباشد آن در

 کتاب در هم حزم ابن. است جدشان حرف همان »ع« باقر امام حرف .»ع«باقر امام قول دلیل به گوید می شافعی
 که تاس شیعه حرف همان این! نیست آن در طالبابی بن علی که اجماعی بر خدا لعنت که گوید می »المحلی«

  .باشند آن در »ع« بیت اهل که شرطی به داریم قبول را اجماع ما گوید می
 و ایشان فرهنگ با کوفه واقع در یعنی. است »ع« امیر حضرت خالفت مرکز که گرفته نشات کوفه از حنفی فقه

 80 که ویندگ می دهلوي اهللا ولی شاه مانند حنفی علماي. است یافته پرورش نخعی ابراهیم مانند ایشان شاگردان
 که لذاست. ستا شیعه نخعی ابراهیم که معتقدند ها خیلی. است نخعی ابراهیم فقه از برگرفته ابوحنیفه فقه درصد

 »مبسوط« کتاب بر عالوه. است شده اتخاذ »ع«امیر حضرت از »ص«پیامبر و قرآن از بعد مسائل اکثر حنفی فقه در
 مسائل غلبادر که کنیدمی مشاهده را ابوحنیفه شاگرد شیبانی محمد از »المدینه اهل علی الحجۀ« کتاب سرخسی،

 ننس مقدمه در. »ع«صادق امام و »ع«باقر امام فقه به نیز موارد ايپاره در و کنند می استناد »ع«امیر حضرت به
  .است مقدم ایشان نظر ابیطالب،بنعلی نظر و من نظر بین شود دایر امر هرگاه گویدمی ابوحنیفه که آمده ترمذي
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 صفت این که دارند »ص«اکرم پیامبر حج صفت از قرآن از بعد را حج مسائل تمامی سنت، اهل مذاهب تمامی
 استناد روایت این به سنتاهل صحاح تمام در. است »ع«صادق امام و »ع«باقر امام روایت به »ص«پیامبر حج
 حج ناسکم هم شما که دهند نشان تا فرستادند عربستان پادشاه براي را روایت این بروجردي اهللا آیت. است شده
 تصف درباره فراوانی هایی کتاب عربستان در هم االن. دارید »ع«صادق امام و »ع«باقر امام از قرآن از بعد را خود
 تمامی در. است شده »ع«صادق امام و »ع«باقر امام از زیادي ستایش آنها در که شده چاپ »ص«اکرم پیامبر حج

  . کردند استفاده »ع«امیر حضرت سیره از مذاهب تمامی بغات احکام
 هستند حنفی و شافعی ايعده بگوییم و کنیم کوچک را بزرگواران این نباید ما. مجتهد نه هستند منبع »ع«ائمه لذا
  !هستیم جعفري ما و

 پیامبر. تاس ننوشته فقهی کتاب هم »ص«پیامبر اینکه کما. است نداشته مدونی و مکتوب فقه »ع« صادق امام
). ایتمونیر کما اصلو(بخوانید نماز همینطور هم شما خوانم می نماز چطور من ببینید گفتند می مردم به »ص«ماکر

 تندگف می و کردند می بیان را اصول. دادند می نشان عمال فقها براي را تشریع اصل »ع«ائمه و »ص«پیامبر
  . آورید بدست را هرکدام فروعات خودتان

 اگردانش از یکی دیدند و شدند مدینه مسجد وارد »ع«صادق امام روزي که آمده الشیعه وسائل کتاب قضا باب در
 نکهای به بسته من که گفت حضرت به او. کردند تشویق را او حضرت. گوید می فقهی احکام مردم براي دارد

 ماش پیرو اگر. گویممی او به فقه همان از برگرفته را سوالش جواب است، فقهی مذهب کدام پیرو من مخاطب
 فرمود رتحض است؟ درست کار این آیا. کنم می بیان را او نظر باشد دیگري پیرو اگر و گویممی را شما نظر باشد
 را کار همین هم من خود فرمود حضرت بعد. بده ادامه را کار این و دهی می انجام درستی کار کند، رحمتت خدا
  ).قاضی قضاي ابواب از 11 باب ق 1403 العربی، التراث داراحیاء بیروت، عاملی، حر الشیعه وسایل. (کنم می

 که کنند کرف بعضی نباید لذا. کنند تقلید ما از باید همه و ندارد اجتهاد حق کس هیچ که نفرمودند »ع«ائمه یعنی
 »ع«ائمه شاگرد یا مذاهب این رهبران خود. است آمده پدید »ع«ائمه فقه برابر در سنت اهل اربعه مذاهب فقه

  . است »ع« بیت اهل اجماع هم آنها فقه منابع از یکی. ایشان شاگرد شاگرد یا و بودند
 مراجعه شانای به راحتی به توانستند نمی مردم گاهی که داشتند هایی محدودیت یکسري هم »ع« بیت اهل البته
! دندکرمی استفاده خیارفروش از »ع« صادق امام به خود حرف رساندن براي مردم که داریم تاریخ در حتی. کنند

  . بودند زندان در مدتها است، سنت اهل فقهی بزرگان عصر هم که »ع«کاظم امام مانند اینکه یا و
 دشمنی بر یلیدل هیچ ولی. باشند کرده استفادهءسو »ع«ائمه علیه سنت اهل بزرگان فقه از حکام است ممکن البته 

  .  ندارد وجود »ع« بیت اهل با آنها خود
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 چون. ردم زندان در و شد زندانی خاطر همین به و بپذیرد را عباسیان حکومت قضاوت مسند نشد حاضر ابوحنیفه
. وردخ تازیانه حکومت با مخالفتش جهت به مالک. دانست می »ع«بیتاهل حق را حکومت و بود انیعباس مخالف

 آوردند دادبغ به را او خاطر همین به و گردید متهم بودن رافضی به یمن در شافعی. شد زندانی نیز حنبل بن احمد
  . رفت پیش اعدام نزدیکی تا و
  شود؟ می چه »العامه خالف ما خذ«

 مهه در)  بپذیر است عامه مخالف آنچه( العامه خالف ما خذ اگر ؛ اند داده راتعمیم مسئله این بعضی متاسفانه
 80 از بیشدر بینیم می که حالی در. باشیم داشته اختالف سنت اهل با مسائل اغلب در باید باشد، جاري مسائل
 در خمینی امام. کرد رجوع »تراجیح و تعادل« کتاب به باید مسئله این شدن روشن براي. مشترکیم مسائل درصد
 که میها بنی از بودند کسانی »عامه« از منظور که کنند می بیان »ع« صادق امام از نقل به الرسائل خود کتاب

 شانای که پاسخی خالف ایشان کردن خراب براي بعد و پرسیدند می را چیزهایی »ع« امیر حضرت از آمدند می
 باید ست،ا درست کدام وندانستیم گرفتیم قرار »ع« ائمه از روایت دو بین ما اگر حال ! گفتند می مردم به بود داده
 ررسیب را ها این همه اگر...  و کنیم بررسی را حدیث روات بعد بداریم، عرضه متواتر سنت به بعد ، قرآن به را آن

  . یمکن می رجوع العامه خالف ما خذ قاعده به نکردیم، پیدا دیگري بر یکی ترجیح براي چیزي هیچ و کردیم
 بیان خود مخاطب تناسب به موارد از اي پاره در را مسائلی »ع« صادق امام است ممکن که است این دیگر مسئله
 خودشان نظر نه باشند گفته او براي را کوفه فقهاي نظر بوده، کوفه از کننده سوال طرف مثال یعنی. باشند کرده

 اما. اشدب بوده خوفی تقیه است ممکن هم موارد از اي پاره در البته. است بوده مداراتی تقیه دلیل به موارد این. را
 بیان قعوا برخالف را احکام از بسیاري ترسشان واز داشتند خوفی تقیه موارد همه در »ع« ائمه بگوییم ما اینکه

 می صادر کمح استحسان یا قیاس مبناي بر مذاهب از بعضی که است این دیگر مسئله .نیست درست ؛ کردند می
 خالف ما خذ واقع در و)  گفتند می اعمی یا عامه آنان به رو این واز بود وسنت قرآن از اعم آنها ادله و( کردند
  . سنت اهل مخالف حکم نه است قیاس مبناي بر حکم خالف گرفتن العامه،
 وقتی: گویدمی شافعی بزرگان از یکی اسفراینی حامد ابو. است آمده هم شافعی فقه در مسئله این که است جالب

: گوید می آخر دست...  و روات بعد و متواتر سنت به بعد قرآن، به اول باشد، شده نقل شافعی از متفاوت کالم دو
  ) ق1378ط ؛ 228ص 2ج وشرحه الجوامع جمع.( است ارجح ؛ است ابوحنیفه قول مخالف آنچه

  چیست؟ دهد می ادامه خود تندروي به مقابل طرف که حالی در مداراتی تقیه فایده
 مداراتی تقیه. دندار معنایی چنین اصال که صورتی در! منافقانه عملی و گفتن دروغ یعنی بسیاري ذهن در تقیه اوال
 جا را هتقی از درست تعریف باید یا ما. سنت اهل با اختالف از پرهیز و تقوا یعنی »ره« خمینی امام تعریف به

  .بریم می کار به را»  وحدت حفظ «آن معناي رهبري معظم مقام مثل یا و بیندازیم
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 گوید می یکلین مرحوم است؟ آمده چیزي چنین کجا! شده برداشته تقیه ما زمان در که اند کرده فکر بعضی ثانیا
  . داریم نیاز تقیه به بیشتر آینده در ما که
 طبق هک اند گفته قسمت این در. سنت اهل به اقتدا نام به دارد وجود بخشی مراجع اغلب عملیه هاي رساله در    
 پشت یوقت که گویندمی مراجع از نفر سه دو فقط. دهید انجام و است خوبی کار سنت اهل به اقتدا »ع« ائمه نظر
  . بخوانید خودتان را سوره و حمد خوانید، می نماز سنت اهل سر
 از و ندهست عثمانی که هستیم شهري در ما گفتند و آمدند »ع«صادق امام خدمت که است آمده الشیعه وسائل در

  ! بخوانید بله فرماید می حضرت بخوانیم؟ نماز اینها سر پشت ما آیا جویند، می برائت شما
 با همه نه ن،م با همه که کنند می معنا اینطور را تقریب! منافقانه تقریب ولی هستند تقریب دنبال به ها خیلی 

  .طرفه یک تقریب یعنی! هم
 جخوار هم »ع«امیر حضرت زمان در. اند داشته وجود شیعه بین در هم و سنی بین در هم همیشه افراطی عده یک

 بوده همیشه وتندر عده این! کردند؟ تکفیر را آنها متقابال هم »ع« امیر حضرت آیا. کردند تکفیر را ایشان که بودند
  . کنیم تخطی وحدت از عده این خاطر به نداریم حق ما. بود خواهند و هستند و
  ؛تاس اساسی ايمسئله تقریب. نداریم مقابل طرف به کاري و کنیم می عمل را فرمودند »ع«ائمه که آنچه ما

 تخداس دین اساس. خداست و »ص«پیامبر و »ع«ائمه حرف بلکه نیست، هم مراجع حرف نیست، من امثال حرف
 حفظ يبرا »ع« ائمه که دستوراتی تمام. آمدند کوتاه خود حق از مسئله این خاطر به »ع«امیر حضرت که جایی تا

  . موقت و سیاسی تاکتیک نه است استراتژي اند،داده وحدت
 را نهاآ متقابال داریم حق هم ما آیا کنند، می تکفیر را ما سنت اهل از اي عده که کردند سوال وحید اهللا آیت از 

  .اند نداده اي اجازه چنین مراجع از کدام هیچ. ندارید حقی چنین فرمودند ایشان کنیم؟ تکفیر
 آنها براي شیعه یعنی. اند جاهل نیز بخشی دارند، عناد هم بخشی استکبارند، ایادي سنت اهل تندروهاي از بخشی

 شیعه از انعربست مردم از بسیاري تصور. کنیم تعریف انها براي درست را شیعه نرفتیم ما. است شده معرفی بد
  ! است علی او خداي که است کسی

  است؟ سب مصداق هم لعن آیا
 ردیف در حاضر حال در کم دست) 20ص ؛ 1ج االحکام قواعد.( است بدتر سب از لعن لغت اهل از بعضی نظر از

  . است یعهش میلیونها شدن وکشته تکفیري گروههاي به سنت اهل از بسیاري دادن سوق آن وخروجی یکدیگرند
 صدوق تقاداتاع کتاب در. گذارندمی پا زیر هم را تقیه به) ع(ائمه سفارش آنهمه که نفسند اسیر آنچنان یهسب فرقه
 .کند می لعن و سب را شما مخالفین مسجد در اسم آوردن با فردي که دادند اطالع »ع« صادق امام به که آمده

 یسبوافَ اللَّه دونِ منْ یدعونَ الَّذینَ تَسبوا ولَا: « فرمود قرآن در خدا که داند نمی مگر فرمود و شدند ناراحت حضرت
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ا اللَّهودرِ علْمٍ بِغَیآیه ینا مشمول بگیرند قرار اهانت مورد هم خدا اولیاي شود سبب که بکند کاري کسی اگر »ع 
  . است واجب روزه و نماز مانند قیامت روز تا تقیه که فرمودند بعد. است
 اما... و ینالظالم علی اهللا لعنۀ الکافرین، علی اهللا لعنۀ فرموده قرآن. نوعی لعن اما است آمده لعن قرآن در البته
 نندک می نقل آبادي شاه اهللا آیت از حدیث اربعین کتاب در هم »ره« خمینی امام. است نیامده اشخاص به لعن
 ابی یدا تبت حتی و.  نکنید شخصی لعن هم کفار به حتی. شخصی لعن نه بکنید نوعی لعن فرمودند ایشان که

  . یلجم ام همسرش و العزي عبد یا  ؛) ص( پیامبر عموي نام نه ؛ است)  افروز آتش( ونوعی کلی باصفت را لهب
«  واقعا ام قصد اگر! بکنید؟ لعن و سب اسم با را افراد شما که است واجب که اند فرموده تقلید مراجع از یک کدام

  .کنیم لعن را ظالمین کلی طور به نیست، باطن تشفی و است »هللا
 فحاشی نای که گویم می قطع طور به من. است شده کشته شیعه ها میلیون ها لعن و سب این خاطر به حال به تا
 معرفی ار فرد آن است، شده شیعه لعن و سب با کسی اگر. ندارد دیگري فایده هیچ شیعیان کشتار و ضرر جز ها

  .ایم کرده محدودتر را شیعه روز به روز کارها این با ما! کنید
 »ع«رضا امام فرموده طبق ما اگر. افتاد نخواهد جا اینگونه شیعه ؛بیندازیم جا را شیعه لعن و سب با خواهیم می ما

 آلوده مطاعن و ناراحتی و عصبانیت با را »ع«ائمه معارف و کردیم می منتشر را »ع«بیتاهل کالم محاسن
  .شد چنین بروجردي اهللا تآی زمان و بویهآل زمان در که همچنان .شدند می معارف این جذب همه کردیم،نمی

 بیان مردم براي جهان در درست شیوه با را »ع«بیتاهل کالم که داریم وظیفه ما فرمایند می بروجردي اهللا آیت 
 اتفاق دمور حدیث اساس بر باز باشند نداشته قبول را) ع(بیتاهل امامت هم اگر حتی جهان مسلمانان زیرا کنیم،
  .کنند استفاده آنان علمی مرجعیت از که دارند وظیفه ثقلین؛

  داریم؟ را آنها کردن شیعه وظیفه سنت اهل با مواجهه در آیا
 فرموده بقط هم ما. است پیام ابالغ تو وظیفه »المبین البالغ االّ الرسولِ ماعلَی: « فرماید می »ص«پیامبر به خدا
 می ،است عبادالرحمن که کسی ،مسلم. دهیم ارائه را »ع«بیتاهل کالم محاسن که است کافی »ع«رضا امام

 یتآ چون. است شده »ع«بیتاهل فقه مطابق و کرده پیدا تغییر اسالمی کشورهاي قانون 50 کنون تا لذا. پذیرد
 که فتندنگ بروجردي اهللا آیت. کردند استقبال هم آنها و دادند ارائه االزهر به را شیعه عظمت با فقه بروجردي اهللا
 ایاکم او نّاا:  فرمودند قرآن ادب با) ص(اکرممبراپی حتی ؛حق بر ما و باطلید شما. بکنیم شیعه را شما خواهیممی ما

 است پیام غابال ما وظیفه این بنابر است ضاللت بر یا هدایت، بر یا شما، یا ما، یا »مبین ضاللٍ فی او هدي لعلی
  . وبس

. گوییمب را خود دالیل و کنیم بیان را خود عقیده ما اینکه یکی. کرد مطرح توان می طریق دو به را امامت مسئله
 خواهیم یم یعنی! باطل بر تو و هستم حق بر من گوییم می وقتی یک اما ندارد مشکلی کردن بحث طرح طور این
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 کافی ما. تاس بد جدال این. کنیم تحمیل او به را خود وبرتري کنیم وجدال بپردازیم خود اثبات به دیگران نفی با
 ستداللا هرچه باشد شیطان بنده اگر و. پذیرفت خواهد باشد عبادالرحمن هرکس ؛کنیم می بیان را خود نظر است

  . پذیرفت نخواهد بیاورید
 چه بگیرد قرار اهانت مورد نباید رهبري معظم مقام فرموده طبق که سنت اهل مقدسات دامنه
   گیرد؟ می قرار دایره این در هم فاطمیه ایام برگزاري آیا مثال است؟ مقدار

 قانونا فرمودند ایشان اینکه. است قانونی و شرعی حرام سنت اهل مقدسات به توهین فرمودند رهبري معظم مقام
 اگر که چرا .کنند پیروي باید همه و هست نیز حکومتی حکم ؛ شرعی ازحکم گذشته یعنی نیست، جایز کار این

  . شوند می مسلط ما بر بیگانگان نکنیم، وحدت حفظ
 اما. کنندمی برگزار را مراسم این رهبري معظم مقام که همچنان ندارد، مشکلی فاطمیه ایام در سوگواري مجلس
 مرکشانع تا کنند می فراهم اي زمینه دهند، می سوق عمرکشان عید به را مردم ؛احساسات تحریک با که کسانی
 راسمیم چنین هم »ع«ائمه واقعا آیا. اندشریک شیعیان همه آن خون در قطع طور به بشود، کشان شیعه به منجر
  . باشیم داشته هم ما اند،داشته آنها اگر اند؟داشته

  شد؟ بحث وارد »ع«امیر حضرت حق غصب درباره باید زمانی چه
 اسالم جامعیت و اسالم عظمت ي نشانه که - غدیر يواقعه و حادثه از ما که فرمایند می رهبري معظم مقام
 برادرکشی همای را غدیر يمساله خواهد می دشمن...  نکنیم استفاده اسالم تضعیف براي ايوسیله عنوان به - است

.» باشد هم با ها مسلمان برادري و ائتالف ي وسیله تواند می غدیر که حالی در: بدهد قرار خونریزي و جنگ و
  )18/10/1385 س،(

 نتوانستند یا و ندارند اطالع یا نکردند مراجعه یا نکردند، قبول را حقیقت این که هم برادرهایی آن«       
  .»کندنمی ایجاب را درگیري و اختالف این،. ندارند واعتقادي کنند، قانع را هایشانذهن

 هم شکالیا هیچ و کنند بحث مسئله این به راجع بنشینند توانند می علمی هاي محیط در اسالم تاریخ اساتید
 چهی که شود مقابل مذهب افراد علیه مردم تحریک باعث و شود بازار و کوچه وارد مسئله این اینکه اما. ندارد

 پیرو هک کنیم می افتخار ما:«رهبري معظم مقام بقول. ماست ضرر به صد در صد ؛ندارند تاریخ گذشته در دخالتی
 این اثبات يجا اما هستیم؛ او بالفصل خالفت و امیرالمومنین امامت پیرو هستیم، شیعه هستیم، بیت اهل مکتب
 نخبگان میان در و متخصصین میان در فن، اهل میان در مطالب گونهاین اثبات جاي نیست؛ خیابان و کوچه مطلب
 و یفحاش و جویی عیب و بدگویی باشد؛ منطقی بحث و کالمی بحث باید موارد گونه این در بحث تازه. است

 سنی دشمن هم و شیعه دشمن هم که است اسالم دشمنان به کردن کمک کشیدن، هم روير ب شمشیر
  )1/1/1387 س،(»هستند
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 دنیا مهه بر ما که فرض به رسیدیم؟ اي نتیجه چه به کنیم می جدال مسئله این به راجع ما که است سال1400 
 این و مبرگردانی عقب به را تاریخ توانیم می ما آیا شدند،می اول خلیفه باید »ع«امیر حضرت که کردیم اثبات

   کنیم؟ عملی را خواسته
 واهندخ و هستند و بوده امام ایشان. است فرامکانی و فرازمانی امامی »ع«امیر حضرت ؛ مسیحی جرداق جرج بقول

 زرگوارانب این. نبودند چیزي چنین دنبال »ع« ائمه از کدام هیچ است، روزه چند سلطنت ؛ خالفت از منظور اگر. بود
 ودهفرم طبق. کنیممی دعوا آنها سر بر امروز ما که چیزهایی این نه بودند الهی و دائمی خالفت و امامت دنبال

  . آن افتراق نه است امت اتحاد امامت فلسفه »س«زهرا حضرت
 ینندب می اینکه خاطر به جوانان از بسیاري. کند می بیداد ما جامعه در اخالقی بی و است مهجور ما جامعه در قرآن

 و »ع«بیتاهل معارف ما فضایی چنین در. شوند می خارج دین از نیست، جامعه در »ع«بیتاهل فتوت و اخالق
 رستید تقوا، اعمال این نتیجه آیا چیست؟ کار این خروجی.  ایمکرده فراموش را ایشان جوانمردي و فتوت و اخالق

 دارند؟ انتظار خود شیعیان از »ع«بیتاهل که است منکرات و فحشا و دروغ از دوري و جوانمردي و راستی و
 مذاهب یروانپ که ما فقط نه. هستند گرایی فرقه دنبال و نبوده »ص«محمدي ناب اسالم دنبال بسیاري متاسفانه

  .  هستند همینطور هم دیگر
   هستند؟ نجات اهل ناجیه فرقه فقط که نیامده روایات در و نیستیم ناجیه فرقه ما مگر
 ،عمرانلآ( اإلِسالَم اللّه عند الدینَ إِنَّ که قرآن صریح نص دلیل به نیست وحنیف ناب اسالم جز چیزي ناجیه فرقه

 ار هاقهفر ودیگر  ناجیه فرقه را خود ايهرفرقه که شده باعث و ستها فرقه همه ادعاي ناجیه فرقه روایت )19آیه
 در! کند نصب را خود ترازوي خداوند اینکه از قبل کنند، تقسیم خود میان را جهنم و بهشت و بدانند باطله فرقه
 که شود می معلوم قیامت روز در یعنی »القیامۀ لیوم القسط موازین نضع و: «فرماید می قرآن در خداوند که حالی

  . جهنمی کسی چه و است بهشتی کسی چه
: « رمایدفمی قرآن. گفتند می را همین هم نصارا رویم، می بهشت به ما فقط و فقط گفتند یهود که آمده قرآن در

 تسلیم که کسی آن »یحزَنُونَ هم والَ علَیهِم خَوف والَ ربه عند أَجرُه فَلَه محسنٌ وهو للّه وجهه أَسلَم منْ بلَى
  . ندارد اضطراب و وخوف است محفوظ پروردگار نزد پاداشش باشد داشته صالح عمل و باشد خدا فرمان
 چون. است امامت آن مهمترین که است شده بنا اصل 5 بر اسالم فرماید می که هست کافی در معروفی روایت
 والیت بدون شان اعمال که کسانی اما فرمایند می بعد. کنند می پیدا آشنایی احکام سایر به امامت وسیله به مردم
 وارد بهشت هب خدا فضل به محسنین. هستند محسن که کسانی و هستند ظالم که کسانی: هستند دسته دو باشد
 قسمت کس هیچ منتها) 18ص 2ج لکافی( رحمته بِفَضْلِ الْجنَّۀَ اللَّه یدخلُه منْهم الْمحسنُ أُولَئک قَالَ ثُم. شوند می
 و) ص(رماکپیامبر. بخوانید کامل صورت به را روایت و کافی کتاب به کنید مراجعه! خواند نمی را روایت این آخر
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 بدهیم، یقتطب »ع«ائمه و )ص(پیامبر با را خودمان اینکه جاي به ما متاسفانه نداشتند اسالم جز دینی هیچ) ع(ائمه
  ! دهیم می تطبیق خودمان با را »ع«ائمه

 خالف لشعم که کسی اما. است ناجیه فرقه باشد »ع«ائمه و »ص«پیامبر سیره و قرآن مطابق دینش که هرکسی
 رستد ؛کامالداشتند »ع«بیتاهل که است مذهبی حق مذهب از منظور اگر. نیست فرقه این جزو باشد ناب اسالم
 بمتناس دیگران و ما اعمال چقدر است؟ »ع«ائمه و »ص«پیامبر مذهب بر منطبق دقیقا هم ما مذهب آیا اما. است

 فَلَن ینًاد اإلِسالَمِ غَیرَ یبتَغِ ومن گیرد قرار ناب اسالم و قرآن ترازوي در باید اند؟خواسته ما از که است چیزي آن با
 از جهان آن در او و نشود پذیرفته او از هرگز بجوید دینى اسالم جز سکهر و« )85آیه ،عمرانآل( منْه یقْبلَ

  ».است زیانکاران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  






