
کافــی« امــام صــادق؟ع؟ نامــۀ مفصلــی بــه  کتــاب »الروضــه  اشــاره: در 
اصحــاب خــود دربــاره رفتار با اهل ســنت نگاشــته و توصیه های بســیار 
مهمــی را حضــرت به اصحاب و شــیعیان خــود نموده انــد و از اصحاب 
خــود می خواهنــد نامه را بــه یکدیگــر درس بدهند. این نامــه در واقع 
که ببینیم تابع هوا و  ســنگ محکی برای ما و بســیاری از شــیعیان اســت 
هــوس خود هســتیم یا پیرو اهل بیــت. نامه مفصل اســت و بیش از 20 
که ما هم  صفحه می باشــد. بخش هایی از نامه تقدیم می گردد باشد 

عامل باشیم:

َســاَلِة  َكَتَب ِبَهِذِه الّرِ ُه 
َ
ّن

َ
ِبی َعْبــِد اهَّلِل ؟ع؟ أ

َ
َعــْن ِإْســَماِعیَل ْبِن َجاِبٍرَعــْن أ

َظِر ِفیَها َو َتَعاُهِدَها َو اْلَعَمِل ِبَها  َمَرُهْم ِبُمَداَرَســِتَها َو الّنَ
َ
ْصَحاِبِه َو أ

َ
ِإَلى أ

َلِة َنَظُروا ِفیَها  َفَكاُنوا َیَضُعوَنَها ِفى َمَســاِجِد ُبُیوِتِهْم َفِإَذا َفَرُغوا ِمَن الّصَ
َقاَل... 

 اسماعیل بن جابر روایت كرده كه امام صادق ؟ع؟ نامه ای به اصحاب 
كه آن را به یكدیگر درس  خود مرقوم داشتند و به آن ها دستور دادند 
كنند و آن را از یاد نبرند و بدان عمل نمایند. آن ها  دهند، در آن نگاه 
گذارده بودند و  نیــز این نامــه را در جانمازهاى خود در خانه هاشــان 

غ مى شدند، در آن مى نگریستند.  چون از نماز فار
ُكُم اْلَعاِفَیــَة َو َعَلْیُكْم  ُلوا َرّبَ

َ
ا َبْعــُد َفاْســأ ّمَ

َ
ِحیــِم. أ ْحمــِن الّرَ »ِبْســِم اهَّلِل الّرَ

َه َعْنُه  ــا َتَنــّزَ ِه َعّمَ َنــّزُ ــِكیَنِة َو َعَلْیُكــْم ِباْلَحَیــاِء َو الّتَ َعــِة َو اْلَوَقــاِر َو الّسَ
َ

ِبالّد
ْیَم ِمْنُهْم 

َ
ُلوا الّض ْهِل اْلَباِطِل َتَحّمَ

َ
اِلُحوَن َقْبَلُكْم َو َعَلْیُكْم ِبُمَجاَمَلِة أ الّصَ

ْنُتْم َجاَلْسُتُموُهْم 
َ
َتُهْم . ِدیُنوا ِفیَما َبْیَنُكْم َو َبْیَنُهْم ِإَذا أ

َ
ُكْم َو ُمَماّظ ا َو ِإّیَ

 َلُكْم ِمْن ُمَجاَلَســِتِهْم َو 
َ

 ُبّد
َ

ُه ل
َ
َو َخاَلْطُتُموُهــْم َو َناَزْعُتُموُهُم اْلَكَلَم َفِإّن

ُخُذوا ِبَها 
ْ
ْن َتأ

َ
َمَرُكُم اهَّلُل أ

َ
ِتــى أ

َ
ِة اّل ِقّیَ ُمَخاَلَطِتِهــْم َو ُمَناَزَعِتِهــُم اْلَكَلَم ِبالّتَ

ِفیَما َبْیَنُكْم َو َبْیَنُهْم...«؛
كنیــد، آرامش، وقار و ســكون را  از پــروردگار خــود عافیت درخواســت 
كنیــد، از آنچه خوبــاِن پیش از  از دســت ندهیــد، شــرم و حیــا پیشــه 
كنید و  كنید، با اهل باطــل مدارا  كردنــد شــما هم دورى  شــما دورى 
كنید  ستمشــان را بر خود هموار ســازید؛ مبادا با آن ها ســتیزه جویی 
گفت وگوى بــا آن ها- چون  و هنــگام آمیزش و نشســت و برخاســت و 

كنید؛ همان  از آمیزش و مخالطه با آن ها ناچارید- راه تقیه را پیشــه 
گیرید.  كه هنگام برخورد با آنان پیش  كه خداوند دستور داده  راهى 
ِبُعوا آَثاَر َرُســوِل 

َ
َمُه َو اّت ْن َتْجَتِنُبوُه َفَقْد َحّرَ

َ
َمــَر اهَّلُل ِبِه أ

َ
ّنَ َمــا أ

َ
»َو اْعَلُمــوا أ

وا َفِإّنَ 
ُ
ْهَواَءُكــْم َو آَراَءُكــْم َفَتِضّل

َ
ِبُعــوا أ  َتّتَ

َ
َتُه َفُخــُذوا ِبَهــا َو ل اهَّلِل؟ص؟ َو ُســّنَ

ْحِسُنوا 
َ
َیُه  ِبَغْیِر ُهدًى ِمَن اهَّلِل  َو أ

ْ
َبَع َهَواُه َو َرأ

َ
اِس ِعْنَد اهَّلِل َمِن اّت  الّنَ

َ
َضّل

َ
أ

ْنُفِســُكْم  َو ِإْن 
َ
ْحَســْنُتْم ِل

َ
ْحَســْنُتْم  أ

َ
ْنُفِســُكْم َمــا اْســَتَطْعُتْم فــِاْن أ

َ
ِإَلــى أ

 َتْحِمُلوُهْم َعَلــى ِرَقاِبُكْم َتْجَمُعوا. َمَع 
َ

اَس َو ل ُتْم َفَلهــا َو َجاِمُلوا الّنَ
ْ
َســأ

َ
أ

وا  ْعَداِء اهَّلِل َحْیُث َیْســَمُعوَنُكْم  َفَیُســّبُ
َ
ُكْم َو َســّبَ أ ا ُكْم َو ِإّیَ َذِلَك َطاَعَة َرّبِ

َكْیَف ُهَو   ِ
ِهْم هَّلِلَّ  َســّبِ

َ
ْن َتْعَلُموا َحّد

َ
اهَّلَل َعْدوًا ِبَغْیِر ِعْلٍم  َو َقْد َیْنَبِغى َلُكْم أ

ِن  ْظَلُم ِعْنَد اهَّلِل ِمّمَ
َ
ْوِلَیاَء اهَّلِل َفَقِد اْنَتَهَك َسَب  اهَّلِل َو َمْن أ

َ
ُه َمْن َسّبَ أ

َ
ِإّن

َة   ُقّوَ
َ

 َحْوَل َو ل
َ

ْمَر اهَّلِل َو ل
َ
ِبُعوا أ

َ
ْوِلَیاِء اهَّلِل َفَمْهًل َمْهًل َفاّت

َ
ِ َو ِل

اْسَتَسّبَ هَّلِلَّ
 ِباهَّلِل« )كافى، ج8، ص2(؛

َّ
ِإل

كنید و  كــه هــر چه خداونــد آن را حــرام فرمــوده از آن دورى  و بدانیــد 
كنید و از هواى نفس  از آثار رســول خدا؟ص؟)ســنت و روش او( پیروى 
گمراه ترین مردم در  گمراه شــوید؛ زیــرا  كه  و آرای خــود پیــروى نكنید 
كــه از هــواى نفــس و رأى خــود بدون  كســى اســت  پیشــگاه خــدا آن 

كند. راهنمایی خدا پیروى 
كنیــد، به  كنیــد؛ زیــرا هر چــه خوبی  تــا مى توانیــد بــه یكدیگــر نیكــى 
كرده اید. با مردم مدارا  كنید به خود  گر بدى هم  كرده اید و ا خودتان 
گــردن خود ســوار مكنید تــا بدین وســیله اطاعت  كنیــد و آن هــا را بــر 
كه دشــمنان  كرده باشــید و مبادا در جایی  پروردگارتــان را نیز فراهم 
گوییــد تا در نتیجــه، آن ها نیــز از روى  خــدا بشــنوند، آنــان را دشــنام 
كه شــما  دشــمنى و نادانــى، خــدا را دشــنام دهند و شایســته اســت 
كه چگونه است. به  حّد دشــنام دادن آن ها را نســبت به خدا بدانید 
گوید، خدا را مورد دشنام قرار  كه به دوســتان خدا دشنام  راســتى هر 
كه وســیلۀ دشنام  كســى اســت  داده و چه شــخصى ســتمكارتر از آن 
دادن بــه خــدا و اولیــای او را فراهم ســازد. آهســته، آهســته )یعنى تا 
كنید( و از فرمان خدا پیروى  هنــگام ظهور دولت حــق به آرامى رفتار 

كه نیرو و جنبشى جز از سوی خدا نیست. كنید 
)ترجمه رسولى محلتى ؛ ج 1 ؛ ص2 به بعد(

نامه ای مهم از امام صادق؟ع؟ به اصحاب و شیعیان خود در رفتار با اهل سنت

تاهنگامظهوردولتحقبهآرامىرفتاركنید!
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اهــل بیت الگوی  ما هســتند  
یا خواسته دلمان! 

 4  

حضــرت  منزلــت  و  مقــام 
زهرا؟اهس؟ نزد ائمه؟مهع؟

 20  

شــیوۀ دفاع از اهل بیت؟مهع؟ 
را بایــد از خود اهل بیت؟مهع؟  

و قرآن آموخت! 
 34  

تشــیع  و  آمریكایــی  اســلم 
كلم رهبر معظم  انگلیسى در 

انقلب
 6  

گــر بــه یــک مملكــت ســنى  ا
تعــدی شــد  وظیفــه شــیعه 

دفاع از آنان است
 9  

الوحدة السلمیة فى الخطبة 
الفاطمیة ؟اهس؟

 22  

جریــان شــیرازی هــا از ابتــدا 
مورد حمایت  دســتگاه های 

اطلعاتى انگلیس بودند!
 38  



این آقا، ســید موســى نیست؛  
او خود حضرت مسیح است!

 11  

فاطمه؟اهس؟مبنــای  حضــرت 
وحــدت  یــا موضوعــى بــرای 

تفرقۀ بین شیعه و سنى؟
 24  

جریان شــیرازی ها و مسیری 
خلف قرآن و اهل بیت!

 41  

وحدت اسلمى 
از منظر بزرگان شیعه و سنى

 14  

اهــل  و  شــیعه  اندیشــه  در 
سنت ســخن و رفتار حضرت 

زهرا؟اهس؟ حجت است
 27  

امــام  رهبــری  بــه  مــا  امیــد 
خامنه ای فراوان است 

 42  

رهبــری  دغدغــه  هیچكــس 
برای وحدت را نداشت!

 18  

اشــعار شیعــــــــه واهل ســنت  
در مدح حضرت زهرا؟اهس؟

 32  

دستگاه های جاسوسى غرب  
گروه هــای افراطــى را مدیریــت 

مى كنند
 46  

امــام خمینى  از ســتون های 
اصلى اسلم است

 16  

تقابلى میان وحدت اسلمى  
و  فاطمیه نیست! 

 30  

نظر آیــت ا... العظمــى خویی 
و شــاهرودی در  مــورد بــزرگ 
خاندان شیرازی ها چه بود؟! 

 44  



احادیثی از ائمه؟مهع؟ در برخورد با اهل سنت

اهلبیتالگویماهستند
یاخواستهدلمان!
ایمان نوروزی

اشــاره: برای خیلی از جوانان مومن به انقالب 
اســالمی ایــن ســوال پیــش می آیــد، وحدتــی 
کــه امــام خمینــی)ره( مقــام معظــم رهبــری و 
کنند؛  کید مــی  ســایر علمــای بزرگ مطــرح و تا
کیدات به خاطر  ریشه اش کجاست؟آیا این تا
کتیك اســت یا خیر؟ با  دشــمن مشــترك یك تا
وجــود مباحث و اختالفاتــی که در امر امامت 
کیــد؟! بــا  وجــود دارد  و ... چــرا ایــن همــه تا
نگاهی به سیره ائمه و احادیثی که کمتر شنیده 
یــا دیده ایــم، پاســخ خیلی ســواالت روشــن و 
کــه آیــا الگــوی  مســتدل می شــود. بایــد دیــد 
مــا ســیره و روش ائمــه؟امهع؟ و علمــای راســتین 
اســالم اســت یــا هــوای و هــوس یــا خواســته 
کتــب  از  یکــی  کافــی   دل خودمــان؟  اصــول 
که قسمتی  گرانسنگ حدیثی شیعه می باشد 
کتاب العشــره )کتاب معاشــرت و  دارد به نام 
دســتور آمیزش با مــردم( که دســتورات ائمه 
در برخورد با مردم و بخصوص مردم عامه و 
اهل سنت می باشد. صاحب وسائل الشیعه 
روایــات اســتحباب  نمازگزاردن با اهل ســنت 
- در آن فــراوان بــوده- را در بــاب مســتقلی 
آورده اســت. برخــی از اصحــاب ائمه به دلیل 
کــه  می کردنــد  زندگــی  جامعــه ای  در  اینکــه 
کثریت اهل ســنت بوده اند بــه فراخور زمان  ا
بــه ائمــه مراجعــه و خواســتار تبییــن و تنظیــم 
رفتــار خــود با اهل ســنت بوده اند. بخشــی از 
کتاب معاشــرت را و همین احادیثی  احادیث 
را که در کتب دیگر نیز عینًا نقل شده منابعش 

را آورده ایم.

در رفتار با اهل سنت به امامان خود نگاه کنید
ٍد َعْن  ْحَمــَد ْبِن ُمَحّمَ

َ
ــُد ْبُن َیْحَیى َعْن أ ُمَحّمَ

َعِلــّیِ ْبــِن اْلَحَكِم َعــْن ُمَعاِوَیَة ْبــِن َوْهٍب َقاَل: 
ْن َنْصَنَع ِفیَما َبْیَنَنا 

َ
َكْیَف َیْنَبِغی َلَنا أ ُقْلــُت َلُه 

ْن  اِس ِمّمَ َو َبْیَن َقْوِمَنا َو َبْیَن ُخَلَطاِئَنا ِمَن الّنَ
ِتُكُم  ِئّمَ

َ
ْمِرَنا َقــاَل َتْنُظــُروَن ِإَلــی أ

َ
َلْیُســوا َعَلــی أ

ِذیــَن َتْقَتُدوَن ِبِهْم َفَتْصَنُعــوَن َما َیْصَنُعوَن 
َ
اّل

ُهــْم َلَیُعوُدوَن َمْرَضاُهْم َو َیْشــَهُدوَن 
َ
َفــَو اهَّلِل ِإّن

ــَهاَدَة َلُهْم َو َعَلْیِهْم َو 
َ

َجَناِئَزُهْم َو ُیِقیُموَن الّش
َماَنَة ِإَلْیِهْم.

َ ْ
وَن ال

ُ
ُیَؤّد

معاویة بن وهــب می گوید: بهحضرت عرض 
كه با  كــردم چگونــه شایســته اســت براى مــا 
كــه  قــوم خــود ]یعنــی شــیعیان[ و مردمانــی 
بــا مــا آمیــزش دارنــد و شــیعه نیســتند رفتار 

كنیم؟  حضرت؟ع؟فرمود:
كه از  كنید، آنــان   »بــه پیشــوایان خود نــگاه 
آن ها پیروى می كنید و هر طوركه آن ها رفتار 
كنیــد،  میكننــد شــما نیــز همان طــور رفتــار 
بهخــدا ســوگند آن هــا عیــادت بیمارانشــان 
را می كننــد، و بــر ســر جنازه هایشــان حاضــر 
گواهی دهند  میگردند و بهسود و زیان آن ها 

كنند«.  و امانت هایشان را به آن ها رد 
)کایف، ج2، ص636؛ مشکاة االنوار یف غرر االخبار، ص123؛ وسائل 
الشیعة، ج12، ص6(.

نماز با اهل سنت ثواب نماز با رسول خدا؟ص؟
ِبی ُعَمْیٍر 

َ
ِبیِه َعــِن اْبِن أ

َ
َعِلــّیُ ْبــُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

ِبی َعْبــِد اهَّلِل ع 
َ
ــاٍد َعــِن اْلَحَلِبّیِ َعــْن أ َعــْن َحّمَ

َكاَن  ِل   ّوَ
َ ْ
ــِف  ال ــی  َمَعُهْم  ِفی  الّصَ

َ
َقــاَل: َمْن  َصّل

ی َخْلَف َرُسوِل اهَّلِل .
َ
َكَمْن َصّل

امام صادق؟ع؟می فرمایند:
كــه با آن هــا ]اهل ســنت[ در صــف اّول  »هــر 
گویا با رســول خــدا؟ص؟در صف  نمــاز بگذارد، 

اّول نماز خوانده است« 
)کایف، ج3، ص380؛ مـن ال حیضـره الفقیـه، ج1، ص382؛ وسـائل 
الشیعه، ج8، ص300-299(.

بكشید هرکه دعوت به تفرقه کرد!
 َمْن َدَعا ِإَلى َهَذا 

َ
ل

َ
امام على؟ع؟ مى فرمایــد:أ

َكاَن َتْحَت ِعَماَمِتى َهِذِه  َعاِر َفاْقُتُلوُه َو َلْو  الّشِ
كه هركس مردم را به این شعار  گاه باشید  »آ
كرد، او را بکشــید؛  ]تفرقــه و جدایی[ دعوت 

هرچند زیر عمامه ی من باشد«. 
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فصلبیعت
بـــــــاعلــــــــی



تعایشوزندگیمسالمتآمیز
ــٍد  ْحَمــَد ْبــِن ُمَحّمَ

َ
ْصَحاِبَنــا َعــْن أ

َ
ٌة ِمــْن أ

َ
ِعــّد

ُبو 
َ
َعــْن َعِلــّیِ ْبِن َحِدیــٍد َعْن ُمــَراِزٍم َقاَل َقــاَل أ

ــَاِة ِفــی اْلَمَســاِجِد-  َعْبــِد اهَّلِل ع  َعَلْیُكــْم ِبالّصَ
ــَهاَدِة َو 

َ
ــاِس  َو ِإَقاَمــِة الّش َو ُحْســِن اْلِجــَواِر ِللّنَ

اِس ِإّنَ   َلُكْم ِمــَن الّنَ
َ

 ُبّد
َ

ــُه ل
َ
ُحُضــوِر اْلَجَناِئــِز ِإّن

اُس  ــاِس َحَیاَتُه َو الّنَ  َیْســَتْغِنی َعِن الّنَ
َ

 ل
ً
َحدا

َ
أ

 ِلَبْعِضِهْم ِمْن َبْعٍض. 
َ

 ُبّد
َ

ل
حضرت صادق؟ع؟فرمود: 

» بر شــما باد به  نماز در مســجدها، به نیكی 
حاضــر  و  شــهادت  اداى  همســایگان،  بــه 
شــدن در تشییع جنازه ها؛ زیرا شما ناچارید 
كســی نیست  به زیســتن با مردم، به راســتی 
كــه تــا زنــده اســت از مــردم بى نیــاز باشــد و 
ناچــار مردم باید با همدیگر ســازش داشــته 

باشند«.

چگونگی رفتار با اهل سنت
ُد ْبُن ِإْســَماِعیَل َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن  ُمَحّمَ
اِر  ِد ْبِن َعْبِد اْلَجّبَ ْشَعِرّیُ َعْن ُمَحّمَ

َ ْ
ُبو َعِلّیٍ ال

َ
َو أ

َجِمیعًا َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیى َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن 
َكْیَف َیْنَبِغی  ِبى َعْبِد اهَّلِل ع 

َ
َوْهٍب َقاَل: ُقْلُت ِل

ْن َنْصَنــَع ِفیَما َبْیَنَنا َو َبْیــَن َقْوِمَنا َو ِفیَما 
َ
َلَنــا أ

اِس َقــاَل َفَقاَل  َبْیَنَنــا َو َبْیــَن ُخَلَطاِئَنا ِمــَن الّنَ
ــَهاَدَة 

َ
َماَنــَة ِإَلْیِهــْم َو ُتِقیُمــوَن الّش

َ ْ
وَن ال

ُ
ُتــَؤّد

َلُهْم َو َعَلْیِهْم َو َتُعوُدوَن َمْرَضاُهْم َو َتْشَهُدوَن 
َجَناِئَزُهْم.

به حضــرت  گویــد،  وهــب  بــن  معاویــة 
صادق؟ع؟عرض كردم: 

با مردمی]عامه و اهل سنت[كه با ما آمیزش 
كنیم؟  دارنــد شایســته اســت چگونــه رفتــار 
كــه در پاســخ فرمــود: »امانــت آن ها را  گویــد 
گواهی  به ایشــان بپردازید، و )در هنگام نیاز( 
بر ســود و زیانشــان بدهیــد و بیمارانشــان را 
عیادت كنید و در تشیع جنازه مرده هایشان 

حاضر شوید«. 
)کایف، ج2، ص 635؛ وسائل الشیعة، ج12، ص 5(.

کنید حق همسایه را ادا 
ٍد َعِن  ْحَمــَد ْبِن ُمَحّمَ

َ
ــُد ْبُن َیْحَیى َعْن أ ُمَحّمَ

ِد ْبِن َخاِلٍد َجِمیعًا  اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َو ُمَحّمَ
ٍد َعْن َحِبیٍب اْلَخْثَعِمّیِ  َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحّمَ
َبــا َعْبــِد اهَّلِل ع َیُقــوُل  َعَلْیُكــْم 

َ
َقــاَل َســِمْعُت أ

ِع َو اِلْجِتَهاِد َو اْشــَهُدوا اْلَجَناِئَز َو ُعوُدوا  ِباْلــَوَر
اْلَمْرَضــی َو اْحُضــُروا َمــَع َقْوِمُكــْم َمَســاِجَدُكْم 
 َمــا 

َ
ْنُفِســُكْم أ

َ
ــوَن ِل ــاِس َمــا ُتِحّبُ ــوا ِللّنَ ِحّبُ

َ
َو أ

ُه 
َ

ْن َیْعِرَف َجاُرُه َحّق
َ
ُجُل ِمْنُكْم أ َیْســَتْحِیى الّرَ

 َیْعِرَف َحّقَ َجاِرِه.
َ

َو ل
گویــد: شــنیدم از حضــرت  حبیــب خثعمــی 

صادق؟ع؟كه می فرمود: 
»بر شما باد به پارسائی و كوشش در اطاعت، 
را  بــر ســر جنازه هــا حاضــر شــوید، بیمارهــا 
كنیــد و با مــردم در مســاجد حضور  عیــادت 
بهم رســانید و بــراى مــردم چیزى را دوســت 
كه بــراى خودتــان دوســت میدارید،  داریــد 
كه همســایه اش  آیــا شــرم نكند یكی از شــما 
حــق او را بشناســد ولی او حق همســایه اش 

را نشناسد«. 
)كایف، ج 2، ص: 636(

شیعه علی؟ع؟باید بهترین باشد
اِر َو  ِد ْبِن َعْبِد اْلَجّبَ ْشَعِرّیُ َعْن ُمَحّمَ

َ ْ
ُبو َعِلّیٍ ال

َ
أ

ُد ْبُن ِإْســَماِعیَل َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن  ُمَحّمَ
َساَمَة 

ُ
ِبی أ

َ
َجِمیعًا َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْحَیی َعْن أ

ُبو َعْبــِد اهَّلِل ع »... 
َ
اِم َقــاَل َقاَل ِلی أ ــّحَ

َ
َزْیٍد الّش

َكاَن َیُكوُن  ُجَل  ّنَ الّرَ
َ
ِبــی ع أ

َ
َثِنی أ

َ
َفــَو اهَّلِل َلَحّد

ِفــی اْلَقِبیَلــِة ِمْن ِشــیَعِة َعِلّیٍ ع َفَیُكــوُن َزْیَنَها 
ْصَدَقُهْم 

َ
ْقَضاُهْم ِلْلُحُقوِق َو أ

َ
َماَنِة َو أ

َ
آَداُهْم ِلْل

ُل 
َ
ِلْلَحِدیــِث ِإَلْیــِه َوَصاَیاُهــْم َو َوَداِئُعُهــْم ُتْســأ

َداَنا 
َ
ُه آل

َ
اْلَعِشــیَرُة َعْنُه َفَتُقوُل َمْن ِمْثُل ُفَلٍن ِإّن

ْصَدُقَنا ِلْلَحِدیِث«.
َ
َماَنِة َو أ

َ
ِلْل

زید شحام میگوید، حضرت صادق؟ع؟به من 
فرمود: 

گفت:  كه پدرم به من چنین  »به خدا قســم 
گر مردی از شــیعه علی بن ابی طالب؟ع؟در  ا
قبیله ای بود باید بهترینشان باشد در ادای 
امانت و مراعات حقوق و راســتگویی تا به او 
كــرده و امانت بســپارند و از او طلب  وصیــت 
كســی مثل فلنی  كننــد و بگویند: چه  یــاری 
راســتگوترین  و  دارتریــن  امانــت  كــه  اســت 

باشد؟«. 
)كایف، ج 2، ص: 636 ؛ صفـات الشـیعة، ص 27، ح 38؛ حتـف 
العقول، ص 299 ، الوایف، ج 5، ص 524، ح 2498؛ وسائل الشیعه، 
ج 12، ص 5، ح 15496(. 

امام صادق؟ع؟ :
آیا با مخالفین در مسجد نماز می خوانی 

ى َعْن  َو َعْنــُه َعــِن اْلَبْرِقّىِ َعْن َجْعَفِر ْبــِن اْلُمَثّنَ
ُبو َعْبِد اهَّلِل ع  

َ
اٍر َقاَل: َقاَل ِلى أ ِإْســَحاَق ْبِن َعّمَ

ى َمَعُهْم ِفى اْلَمْســِجِد ُقْلُت   ُتَصّلِ
َ
َیــا ِإْســَحاُق أ

َى َمَعُهْم ِفى  َنَعْم َقــاَل َصّلِ َمَعُهْم َفِإّنَ اْلُمَصّلِ
اِهِر َسْیَفُه  ِفى  َسِبیِل  اهَّلِل .

َ
َكالّش ِل  ّوَ

َ ْ
ّفِ ال الّصَ

گویــد امام صادق »ع«  اســحاق بن عمار مى 
به من فرمودند:

»ای اسحاق، آیا با مخالفین در مسجد نماز 
گفتــم: آری. امــام فرمودنــد: بــا  مى خوانــى؟ 
كه بــا آن ها در  كســى  آن هــا نماز بخوان؛ زیرا 
كه  كســى است  صف اّول نماز بخواند مانند 

شمشیرش را در راه خدا آخته است«
)شـیخ طـویس، هتذیـب، ج3، ص277 و شـیخ حـر عامـی، وسـائل 
الشیعه، ج8، ص301(.

گر خوش رفتار باشید  ا
می گویند اینان جعفری اند!

َیــا  َقــاَل:  ــُه 
َ
ّن

َ
أ اُم  ــّحَ

َ
الّش َزْیــٌد  ع  َعْنــُه  َرَوى  َو 

ِفــی  ــوا 
ُ
َصّل ْخَلِقِهــْم 

َ
ِبأ ــاَس  الّنَ َخاِلُقــوا  َزْیــُد 

اْشــَهُدوا  َو  َمْرَضاُهــْم  ُعــوُدوا  َو  َمَســاِجِدِهْم 
ــَة  ِئّمَ

َ ْ
ْن َتُكوُنــوا ال

َ
َجَناِئَزُهــْم َو ِإِن اْســَتَطْعُتْم أ

ُكــْم ِإَذا َفَعْلُتــْم َذِلــَك 
َ
ِنیــَن َفاْفَعُلــوا َفِإّن َو اْلُمَؤّذِ

َكاَن  ُة َرِحَم اهَّلُل َجْعَفرًا َما  ِء اْلَجْعَفِرّیَ
َ

َقاُلــوا َهُؤل
ْصَحاَبــُه َو ِإَذا َتَرْكُتْم َذِلَك 

َ
ُب أ ْحَســَن َمــا ُیــَؤّدِ

َ
أ

َكاَن  ُة َفَعَل اهَّلُل ِبَجْعَفٍر  َما  ِء اْلَجْعَفِرّیَ
َ

َقاُلوا َهُؤل
ْصَحاَبُه.

َ
ُب أ  َما ُیَؤّدِ

َ
ْسَوأ

َ
أ

امــام صادق؟ع؟خطــاب بــه زیــد بــن حّشــام 
می فرمایند:

بــا مــردم ]عامــه و اهــل تســنن[  »ای زیــد! 
در  كنیــد،  معاشــرت  خودشــان  اخــلِق  بــا 
و مریضانشــان  بگزاریــد  نمــاز  مساجدشــان 
كنیــد و در تشــیع جنازه هایشــان  را عیــادت 
گر توانستید امام جماعت یا  حاضر شــوید و ا
گر  كه ا كار را بكنیــد  مــؤذن آن ها شــوید ایــن 
گفت:  كردیــد؛ خواهنــد  شــما چنیــن عمــل 
كنــد  اینــان جعفریان انــد، خــدا او را رحمــت 
كرده اســت و  كــه اصحابــش را خــوب تربیت 
گفت:  گر ایــن امور را ترک نمودید، خواهند  ا
اینان جعفریان اند، خداوند جزایش را بدهد 

كه اصحابش را بد تربیت كرده است«. 
ج8،  الشـیعة،  وسـائل  و  ص383  ج1،  الفقیـه،  حیضـره  ال  )مـن 
ص430(.

امام حسن و امام حسین؟امهع؟و نماز پشت مروان
ِخیِه ُموَسى ْبِن 

َ
ِكَتاِبِه َعْن أ َعِلّىُ ْبُن َجْعَفٍر ِفى 

ى َحَســٌن َو ُحَســْیٌن َخْلَف 
َ
َجْعَفــٍر ع َقــاَل: َصّل

ى َمَعُهْم.  َمْرَواَن َو َنْحُن ُنَصّلِ
 امام حســن و امام حسین؟امهع؟پشــت مروان 
نمــاز مى خوانــد و مــا بــا آن هــا ]اهل ســنت[ 

نماز مى خوانیم. 
)وسائل الشیعه، ج8، ص 301(.
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اسالمآمریکاییوتشیعانگلیسىدركالمرهبرمعظمانقالب
گردآوری: مصطفی محمدی

ساده زیستی فاطمه  یک نمونه برای زنان امروز
ساده زیســتى دختــر پیامبر، یــک نمونه بارز 
بــرای زنــان امروز جامعه ماســت؛ مــا روحیه 
كنار بگذاریــم و در زندگى به  مصرف گرایــی را 
كنیــم و از افــراط بپرهیزیم و  كتفا  حــد لــزوم ا
كوچک و حقیر را فدای ارزش های  آرزوهای 
كامــل آن را مى توان در  بــزرگ نكنیم؛ نمونــه 

زندگى حضرت زهرا سلم ا... علیها دید.
64 /11 /4 

همه حضرت فاطمه ؟اهس؟و اهل بیت؟مهع؟ 
را قبول دارند

زهــرا؟اهس؟را  كــه فاطمــه ى  اســت  كســى  چــه 

كه  كســى اســت  قبــول نداشــته باشــد؟ چه 
را  الجّنــة  اهــل  شــباب  حسنین؟امهع؟ســّیدا 
كه  كســى اســت  قبــول نداشــته باشــد؟ چه 
نداشــته  قبــول  را  شــیعه  بزرگــوار  ائمــه ى 
باشــد؟ حال یكى او را امــام و واجب الطاعه 
و مفروض الطاعــه مى دانــد، یكــى نمى داند؛ 
كه  اما قبولشــان دارند. اینها حقایقى اســت 
كــرد. بعضى  بایــد اینهــا را فهمیــد و نهادینه 
البتــه این را نمى فهمنــد، متحرك به تحریك 
خیــال  كــه  حالــى  در  مى شــوند؛  دشــمن 
كار درســت را انجــام مى دهند.  كه  مى كننــد 
اعمــال.  بالخســرین  ننّبئكــم  هــل  »قــل 
اّلذیــن ضّل ســعیهم فى الحیــاة الّدنیا و هم 

یحسبون اّنهم یحسنون صنعا«.
88/2/23 )دیدار مردم کردستان(

علنی کردن اختالفات ممنوع! 
این را چقدر باید تکرار کرد!

كــردن  صریــح  اختلفــات،  كــردن  علنــى 
بــه زبــان آوردن  مخالفت هــاى اعتقــادی و 
كینه هــا را برمى افــروزد، یكى از  كــه  مطالبــى 
كه دشــمن ما دارد بیشترین  وســایلى است 
گر[ ما جورى  استفاده را از آن مى كند. حال ]ا
كه این مقصود دشــمن برآورده  عمل بكنیم 
ُكفرًا« است. در  لوا ِنعَمَت اهَّلِل 

َ
بشود، این »َبّد

كینــه ورزى هــاى مذهبى را  جلســات نباید 
كرد؟ بارها  كرد؛ این را چقــدر باید تكرار  زیــاد 
كرده ایم؛ بعضى حاضر نیســتند ]گوش  تكرار 
كــه  كســى را  گــر بخواهیــد آن  كننــد[. شــما ا
موافق مذهب شــما نیست و عقیده ى حّق 
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كار  كنید؛ چــه  شــما را قبــول نــدارد هدایــت 
مى كنید؟ اّول شــروع مى كنید به مقّدســات 
اینكــه  كــردن و دشــنام دادن؟  او بدگویــی 
كــرد و امیــد  بكّلــى او را از شــما دور خواهــد 
هدایــت او را به صفر خواهد رســاند. راه این 

كار این نیست.
 93/ 1 / 31 

کاری نکنیم که احساس افتخار به شیعه 
تبدیل به دشمنی شود!

كــه شــیعه ى  مــا افتخارمــان بــه ایــن اســت 
علوى هســتیم، ما افتخارمان به این اســت 
كرده ایم؛  كــه معرفت بــه مقــام ولیــت پیــدا 
امــام بزرگوار ما پرچم ولیت امیرالمؤمنین را 
گرفت، لیكن این وسیله اى شد  ســِر دســت 
براى اینكه دنیاى اسلم - شیعه و غیرشیعه 
كنند به اســلمّیت؛ حال  - احســاس افتخار 
كــه این احســاس افتخــار، این  كارى بكنیــم 
احســاس علقه مندى دنیاى اسلم نسبت 
به جامعه ى شــیعه و افتخار شــیعه، تبدیل 
كینــه؟ ایــن  بشــود بــه دشــمنى و بغــض و 

كه دشمن مى خواهد.  همان چیزی ا ست 
 93 /1 /31

عوامل دشمن در جامعه شیعی!
پول نفت فلن كشوری كه به نوكری آمریكا و 
غرب، در میان ملت های مسلمان شناخته 
شــده و روسیاه است و به استكبار وابستگى 
كتابی در رد تشــیع  گــر صــرف انتشــار  دارد، ا
شــد، محــض رضای خــدا و علقه به تســنن 
نیســت و غــرض خبیثــى را دنبــال مى كنــد. 
گــر دیدیم  عكــس قضیــه هم صادق اســت؛ ا
عواملى در جامعه شــیعى، مشغول تحریک 
و برانگیختن حساســیت نســبت به برادران 
گر  اهــل ســنت یا مقدســات آن ها هســتند؛ ا
كجــى ســلیقه و بدفهمــى نكنیم،  حمــل بــر 

كه قطعا دست دشمن است.  باید بدانیم 
 68 / 7 / 5

وحدت یعنی تکیه بر مشترکات
مسلمان ها باید با هر عامل مخالِف وحدت 
و ضــّد وحــدت مقابلــه بكننــد و ایــن یــک 

تكلیف بزرگ برای همه ی ما اســت؛ وحدت 
بــر مشــتركات اســت. مــا  بــه معنــای تكیــه 
مشــتركات زیادی داریم و میان مسلمانان، 
مشــتركات بیــش از مــوارد اختلفــى اســت؛ 
كننــد و تكلیــف  روی مشــتركات بایــد تكیــه 
عمــده هــم در ایــن مــورد بــر دوش نخبگان 

است؛
 92 / 10/ 29 

ݣݣاختالف مسلمانان و آسودگی 
رژیم صهیونیستی!

اختــلف مذاهــب اســلمى، اختلف شــیعه 
و ســّنى در حّد اختلف عقیدتى مشــكلى به 
كه  وجــود نمیــآورد؛ مشــكل آن وقتى اســت 
این اختــلف عقیدتى به اختلف روحى، به 
اختلف رفتارى، به درگیرى، به ستیزه گرى و 
به دشمنى بینجامد؛ دشمنان دنیاى اسلم 
كه  بــه دنبال این فكرنــد وخوب فهمیده اند 
گریبان  گر در دنیاى اسلم مذاهب اسلمى  ا
كشــمكش بــا همدیگــر  یكدیگــر را بگیرنــد و 
كننــد، رژیــم غاصــب صهیونیســت  را شــروع 

كشید. نفس راحتى خواهد 

آن تشیعی که از لندن و آمریکا بیرون می آید 
به درد شیعه نمی خورد !  

راه  بــه  را  تكفیــرى  گروه هــاى  طــرف  یــک  از 
كــه نه فقط شــیعه را تكفیر كنند،  مى اندازنــد 
بلكه بســیارى از ِفرق اهل ســّنت را هم تكفیر 
كننــد؛ از آن طرف هم یک عــّده مزدور را به راه 
بیندازند كه براى این آتش هیمه فراهم كنند، 
بنزین روى آتش بریزند و مى بینید، مى شنوید 
و یــا خبــر داریدكــه وســائل ارتبــاط جمعــى و 
رســانه ای را در اختیــار این هــا مى گذارنــد؛ در 
كجا؟ در آمریكا! در كجا؟ در لندن! آن تشّیعى 
كه از لندن و از آمریكا بخواهد براى دنیا پخش 
بشــود، آن تشــّیع بــه درد شــیعه نمى خــورد. 
رهبران دینى تشّیع و بخصوص بعد از پیروزى 
انقــلب اســلمى، امــام بزرگوار و دیگــران، این 
كیــد مى كننــد بــر حفــظ اّتحــاد اّمــت  همــه تأ
اســلمى و بــرادرى مســلمانان با یكدیگــر، آن 
كاســه ى داغ تــر از آش -  وقــت یک عــّده اى - 
دنبــال آتش افــروزى، دنبال ایجــاد درگیرى و 
اختلف هســتند. این همان چیزى است كه 

دشمن مى خواهد.
92 /6 /20 

مزدوران شیعه ، مزدوران سنی !
یكى از راهبردهاى اساســى دشــمنان اسلم 
اســلمى در  نظــام  و بهخصــوص دشــمنان 
منطقــه، راهبــرد ایجــاد اختــلف فرقــه اى و 
مذهبــى و مســئلۀ شــیعه و ســّنى اســت؛ دو 
دســته عامــل و مزدور دشــمن در این زمینه 
شــدند: یــک دســته از ســّنى ها، یک دســته 
تكفیری هــاى  آن  دســته  یــک  شــیعه ها؛  از 
منحــرِف از حقیقــت دیــن، یــک دســته هم 
كار مى كننــد،  كــه بــراى دشــمن  كســانى  از 
زیــر اســم شــیعه و بــه نــام شــیعه، تحریــِک 
احساسات دیگران را مى كنند، و دشمنى ها 
را توجیــه مى كنند و آتش فتنــه را برافروخته 

مى كنند. 
 92 / 6 / 14

حنجره های الهی و حنجره های شیطانی !
امــروز اتحــاد و اتفــاق بیــن مســلمانان، یک 
فریضــه ى فورى اســت. امروز هــر حنجره اى 
كند،  كــه بــه وحــدت دنیــاى اســلم دعــوت 
حنجره اى الهى است، ناطق من اهَّلل است. 
هر حنجره اى و زبانى كه ملت هاى مسلمان 
گــون  گونا طوایــف  را،  اســلمى  مذاهــب  را، 
كند  اسلمى را به دشمنى با یكدیگر تحریک 
كند،  و عصبیت هــا را علیــه یكدیگــر تحریک 
كــه  كســانى  ناطــق مــن الشــیطان اســت... 
امــروز دنیاى اســلم را از اتحــاد و یكپارچگى 
بــه  احتیــاج  كــه  حالــى  در   - مى كننــد  دور 
یكپارچگى، امروز بیشــتر از همیشــه است - 
كار مى كنند، به نفع  اینها بــه نفع شــیاطین 

كار مى كنند.  ابلیس ها 
 92 / 3 /18

اهانت به مقدسات یکدیگر حرام شرعی!
كه موجب برافروختن آتش  گفته و عملى  هر 
اختلف میان مســلمانان شــود و نیز اهانت 
گروه های مســلمان  به مقّدســات هــر یک از 
یا تكفیر یكى از مذاهب اســلمى، خدمت به 
كفر ، شرک و خیانت به اسلم و حرام  اردوگاه 

شرعى است.
 92 / 7 / 22 
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راه عشق به اهل بیت این نیست
شــما ]مداحان[ از حنجره استفاده مى كنید 
آهنــگ  و  لحــن  از  خداســت؛  نعمــت  كــه 
اســتفاده مى كنیدكــه نعمــت خــدا اســت؛ از 
شعر اســتفاده مى كنیدكه قریحه اش نعمت 
خداداِد الهى اســت و ایــن نعمتها در اختیار 
قــرار  را در خدمــت چــه  اینهــا  اســت؛  شــما 
گر  مى دهیــد؟ در خدمــت معرفــت افزائــى. ا
گر در  در خدمــت اختلف افكنى واقع شــد، ا
خدمت تحریک عصبیت هائى قرار گرفت كه 
امــروز به خاطــر این عصبیت هــا، متعصبین 
لجوج در نقاطى از دنیا بیست تا، سى تا سر 
مى ُبرند، این استفاده، استفادۀ بدى است 

و این را خیلى مراقب باشید.
92 /2/11 

مراقب نفوذی های دشمن باشید! 
نفوذی هــای  كــه  باشــید  مراقــب  خیلــى 
دشــمن، پرچم های اختلف را بلند نكنند. 
كه بلند شــد، شــما آن را  هــر پرچــم اختلفى 
اســت،  دشــمن  نفــوذی  كــه  كنیــد  متهــم 

هرچند خودش نداند.
 68/ 4/ 13 

هر حرکت اختالفی 
بازی در زمین دشمن است! 

كه عالمًا  كســى را متهم نمى كنم به این  من 
انجــام  را  دشــمن  نقشــه ى  دارد  عامــدًا  و 
مى دهــد، اما به طــور قطع و یقیــن مى گویم 
كــه هــر حركــت اختلفــى، بــه هــر شــكلى، در 
میــان ملت هــاى مســلمان یــا در درون یک 
كردن در  كشــور، بــازى  كشــور میــان افراد آن 
كه دشــمن آن زمیــن را تعیین  زمینى اســت 
كمک به دشمن است. مسئلۀ  كرده اســت؛ 

وحدت را همه باید جدى بگیرند.
91 / 11 / 10 

ایران به دنبال شیعه کردن 
سایر مسلمین نیست!

یــا  اعــراب  كــردن  ایرانــى  به دنبــال  ایــران 

كردن سایر مسلمین نیســت؛ ایران  شــیعى 
بــه دنبال دفــاع از قرآن و ســنت پیامبر؟ص؟ و 
اهل بیــت؟مهع؟ و احیــاء امت اســلمى اســت. 
كمک بــه مجاهدان  بــراى انقلب اســلمى، 
اهل ســنت ســازمان هاى حمــاس و جهاد و 
مجاهــدان شــیعى حزب اهَّلل و أمــل، به یک 
اندازه واجب شرعى است و احساس تكلیف 

مى كند.
 90/ 11 / 14 

کنید دشمن را ناامید 
كشــور، چه آن  كه در سراســر  مــن اصرار دارم 
كنار هم زندگى  كه سنى و شیعه در  مناطقى 
كه فقط شــیعه  مى كننــد و چــه آن مناطقــى 
كه فقط ســنى هســتند،  انــد یــا آن مناطقى 
كه دشــمن بفهمد  كنند  همــه جورى رفتــار 
كشــور نمى توانــد بــه بهانــۀ اختلف  در ایــن 
مذهــب، میــان مذاهــب اســلمى اختــلف 

كند. ایجاد 
 90/ 7 / 25 

این ندای وحدت را هرکس بشکند 
خائن است!

گران به دســت آمده  ایــن وحدت در ایــران، 
گــران  اســت. ایــن نــدای وحــدت در دنیــا، 
ایــن را آســان نشــكنید!  افتــاده اســت.  جــا 
كــرده اســت و هركــه  هركــه بشــكند خیانــت 
كه ســنى  مى خواهــد باشــد. فرقــى نمیكنــد 

باشد یا شیعه باشد.
 72/ 6 / 14 

گر باطنش را بخواهید، دفاع از آمریکاست! ا
گوشه ای  كه هركســى از یک  این جور نباشــد 
كــه دارد از شــیعه دفــاع مى كند  كنــد  خیــال 
كه  كنــد دفاع از شــیعه به این اســت  و تصــور 
بتواند آتش دشــمنى ضدشــیعه و غیرشیعه 
نیســت،  شــیعه  از  دفــاع  ایــن  برانگیــزد.  را 
گــر باطنــش  ایــن دفــاع از ولیــت نیســت؛ ا
از  آمریكاســت، دفــاع  از  را بخواهیــد، دفــاع 

صهیونیست هاست.
 87 / 9 / 27 

کتیکی و مصلحتی نیست!  وحدت تا
مــن از قدیــم ایــن اعتقــاد و تفكــر ]وحــدت 
اســلمى[ را داشتم و دارم و آن را یک مسئله 
كتیكى  اســتراتژیک مى دانــم. یک مســئله تا
كــه حــال بگوییــم  و مصلحتــى هــم نیســت 
كه با مســلمین  مصلحــت ما ایجاب مى كند 
غیرشــیعه ارتباطات داشــته باشــیم... ما با 
این انگیزه صحیح، مساله وحدت مسلمین 
را در جمهوری اســلمى یک مســاله اساسى 

قرار داده ایم.
69 / 1 / 26 

تحریک عواطف مذهبی اهل سنت گناه است 
بدانیدكــه تحریک عواطف مذهبــى برادران 
گنــاه  اســت؛  كار بســیار خطــا و  اهــل ســنت 
ایــن را بــه عنــوان یــک اصــل بپذیریــد. یک 
نقطه اختلفى وجود دارد. تكیه بر روی این 
كردن آتش تعصبات در این  نقاط، شعله ور 
نقــاط اختــلف، این درســت همــان چیزی 
كــه امــروز ســازمان هــای جاسوســى  اســت 

آمریكا و اسرائیل دنبالش هستند.
86 /8/ 23 
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متن کامل سخنان مهم حضرت آیت ا... العظمی وحید خراسانی در دیدار با آیت ا... اراکی

اشــاره: در دیــدار حضــرت آیــت ا... محســن 
کی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی  ارا
)دام  وحیــد  العظمــی  ا...  آیــت  حضــرت  بــا 
ظلــه( کــه روز جمعــه دوم خــرداد مــاه ســال 
93 صــورت پذیرفــت، مرجــع عظیــم الشــأن 
عالــم تشــیع ضمن ســخنانی بــه نــکات مهّمی 
در عرصــۀ تقریــب مذاهب اشــاره فرمودند 
کــه ایــن فرمایشــات از ســوی دبیــرکل مجمع 
تقریــب بــه عنــوان منشــور تقریب نام گــذاری 
کامل ســخنان  گردیــد. آنچــه می خوانید متن 
حضــرت آیت ا... العظمی وحید خراســانی در 

این دیدار است.

كنید جنازه های آنها را. تشییع 

لعن وسّب بزرگان آن ها جایز نیست!
در روایــات اســت: »كونوا لنــا زینــًا و ل تكونوا 
علینا شینا«. در این روایات دو مطلب آمده 
یكــى نفــى و دیگــری اثبــات. نفى این اســت 
كه نباید با اتباع مذاهب دیگر دشــمنى كردو 
نبایــد بــه مقدســات آنها توهین نمــود. لعن 
وســّب بزرگان آنها جایز نیســت؛ زیرا موجب 
كــردن آنها از اهل بیــت؟مهع؟ و معارف آنها  دور 
مــى  شــود. در روایت مــى  فرمایــد: »لتكونوا 

علینا شینًا«، این جهت نفى قضیه است.

بــرای ترویــج معــارف اهل بیــت؟مهع؟ راه را مــا بلد 
نیستیم

كه فرمود: »كونوا  اما جهت اثبات این اســت 
لنــا زینــًا« و فرمودنــد: در نمازهــای جماعت 
كنیــد، از  آن هــا شــركت و بــه آن هــا محبــت 
مرضای آن ها عیادت و سخنان و معارف مارا 
كه  كنید و عمده این اســت  برای آن ها بیان 
برای ترویج معارف اهل بیت؟مهع؟ ما راه را بلد 
نیســتیم، راه عبارت است از راه اثباتى. مثًل 

گر خوب فهمیده  و  نهج البلغه غوغاســت؛ ا
تبیین شــود. آیا فقه شــیعه مثل مكاســب و 
كتــب عامه نظیــرش وجود  جواهــر در تمــام 
گــر این هــا ترویــج شــود، خــود اهــل  دارد؟! ا
ســنت لمحالــه فطــرت دارنــد و آن فطــرت 
كنــد.  كــه حقیقــت را انــكار  معقــول نیســت 
كرد،  خلصــه جهــات اثباتــى را بایــد تقویــت 
قدمــای اصحاب ما چه بودنــد؛ علمه حلى 
را،  كتبشــان  را،  حالتشــان  كنیــد،  نــگاه  را 
مناظراتشــان را ببینید و دیگران. خلصه در 
این مسئله راه، راه اعتدال است. اسلم دین 
رحمت و رسول اسلم، رسول رحمت است. 
آن ها رحمت ایــن دین را دیدند. این دین، 
و رفتار پیغمبر و امیرالمؤمنین جایی را برای 
ایــن حركت هــای تكفیــری و ایــن تندی هــا 

باقى نمى گذارد. 

حضــرت امیــر حتــی بــرای مســیحی و یهــودی 
دلسوز بود

كه امیرالمؤمنیــن در بازار  نــص روایت اســت 
مى كنــدو  گدایــی  كــه  دیدنــد  را  پیرمــردی 
گفتنــد:  كیســت؟ بــه ایشــان  فرمودندكــه او 

در مساجد اهل سنت نماز بخوانید!
گونه جریان هــا واقعا از بین  فقاهــت در ایــن 
كارهــا موجب اراقه دماء محترمه  رفته، این 
است ودستور خود ائمه بر خلف این است. 
سّب، لعن علنى جایز نیست. اوًل لعن علنى 
ممنــوع اســت و واقعــًا دســتورات دیــن نیــز 
كیــد دارنــد، ثانیــًا در روایت  بــر همیــن امــر تأ
معتبره آمده است: »صلوا فى مساجدهم«، 
كنید مرضــای آنها را،  عــلوه بر ایــن، عیادت 

گربهیکمملکتسنىتعدیشد ا
وظیفهشیعهدفاعازآناناست
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كه چطور  پیرمردی مســیحى اســت. ناراحت شــدند 
گدا پیدا شــده!  كه من حكومت مى كنم،  درمملكتى 
و فرمــود: »اســتعملتموه شــابًا و تركتمــوه شــیخا!«. 
همان جا دستور دادند از بیت المال برای آن مسیحى 
گدا شــهریه قرار بدهند. در ســخنى دیگــر آمده وقتى 
كــه خلخال از پــای دختر یهودی  حضــرت فهمیدند 
انگلیســى  ها  وقتــى  كردنــد!  مــرگ  آرزوی  كشــیدند؛ 
كه رحمت اسلم و اخلق و رفتار پیامبر و ائمه  دیدند 
مســلمین، مردم را به اســلم جــذب مى  كند؛ محمد 
ابن عبدالوهاب را ساختند. اسلم را به آن گونه ای كه 
وهابیون و تكفیری ها مى خواهند نشان مى دهندكه 
كینه و عداوت است . وقتى آن  همه  قتل، دشمنى ، 
ســربریدن  ها ،قساوت ها و آدم كشى ها را به نام اسلم 
نشــان مى دهنــد؛ دیگــر جایی برای قــرآن و پیغمبر و 

امیرالمؤمنین نمى گذارند! 
كه  كردند  انجیلــرا در مقابل قــرآن، این چنین مطرح 
گربه یک طرف ســیلى زدند آن طرف دیگر  مى گوید: ا
را هــم نگــه دار! این گونــه مــردم را نســبت بــه اســلم 

بدبین مى  كنند.

رفتار پیامبر با غیر واقعا بهت انگیز است
كرم و عنایات او نســبت به غیر،  رحمــت خود پیامبر ا
كســتر  واقعــًا بهت انگیز اســت. ســنگش مى زدند، خا
روی سر مبارک حضرت مى ریختند و ایشان به جای 
نفریــن دعایشــان مى كــرد: »اللهــم اهــد قومــى«. در 
حقشــان دعــا و هدایت بــرای آن ها طلــب مى كردند. 
بــه خــودش منتســب مى  فرمودكــه این هــا   را  آن هــا 
كه  قوم من هســتند و بعد هم برایشــان عــذر مى آورد 
»فإنهم ل یعلمون«. این غوغاست! وقتى هم مكه را 
كه در شعب ابیطالب  كردند، با آن همه مصائبى  فتح 
كشیده بودند، تا وارد شدند همه مى لرزیدند؛اما نگاه 
كردنــد و فرمودنــد: »ل تثریــب علیكــم الیــوم، اذهبوا 

فأنتم الطلقاء«.
ک إل رحمة للعالمین«   خدا مى فرماید: »و ما أرسلنا
و ایــن دیــن، دیــِن رحمــت و ایــن پیغمبــر، پیغمبــر 

رحمت است.

با درشــتی کردن و لعن کار درســت نمی شود! این خالف 
قرآن است!

مســلمانان  مى كردیــم،  عمــل  قــرآن  بــه  مــا  گــر  ا
مــى   را  موســى  خــدا  نبودنــد.  وضــع  امروزدرچنیــن 
كیســت؟  فرســتد و ُنــه آیــه بــه او مى دهــد، آن طــرف 
فرعون. بیان چیست؟ »فقول له قوًل لّینًا«. این راه، 
راِه این دین است. آن وقت ما با درشتى مى خواهیم 
وارد شــویم؟! ایــن خلف قرآن اســت. قــرآن مى گوید 
كه مى فرماید »للناس  »وقولوا للّناس حســنا«. دینى 

حسنًا« آنوقت للمسلم سوءا؟!
و  رفتارهــا  ایــن  نمانــده،  فقهــى  متأســفانه  خلصــه 
فتواهای خلف قرآن و رفتار رسول خدا و اهل بیت؟مهع؟ 
مــى   امیرالمؤمنیــن  اســت.  فقاهــت  فقــدان  نشــانه 

ِریُق اْلُوْسَطى  ٌة َو الّطَ
َ
َماُل َمَضّل فرمایند: »اْلَیِمیُن َو الّشِ

ة«. 
َ

ِهَى اْلَجاّد
خداونــد در قــرآن مى فرماید: »ول یجرمّنكم شــنئان 

 تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوی«.
ّ

قوٍم على أل

گر به یک مملکت سنی تعدی شد وظیفه شیعه دفاع از  ا
آنان است!

كافر  اســتفتائى از ما شــدكه این هــا مى گویند، شــیعه 
اســت و خــون شــیعه را حلل مــى  دانند؛ بــا آنها باید 

كنیم؟ چه 
كه شهادتین را بگوید، نفس  كسى  گفتیم:  در پاســخ 
كلمه، هم موجب حفظ خون و هم  تلفظ به این دو 
كه  حفظ مال اســت. این وظیفه هر مسلمانى است 
گر به اندازه یک وجب به مملكت ســنى ها دردنیا از  ا
كفــار تعدی بشــود ، وظیفه همه شــیعیان در  ســوی 
كنند و نگذارند آن نقطه مورد  كه باید دفاع  قم است 
گرچه با  گیرد. باید با آن هــا چنین ؛ ا كفــار قرار  حملــه 
كنند. »ول یجرمنكم شنئان قوٍم على  شما چنان مى  

 تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوی«.
ّ

أل

معارف را منتشر کنید البته بدون تعصب و تحکم
علمــای عامــه خیلــى تقدیــر نوشــتند و این ســندی 
شدكه عمدۀ جهت اثباتى است؛اما این موجب نمى  
كنیم. از آن طرف  كتمــان  كه معارف مذهب را  شــود 
معــارف مذهب باید عرضه شــود؛ رســالۀ حقوق امام 
زیــن العابدین؟ع؟، نامــۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به مالک 
اشــتر، خطبۀ حضــرت در تقوا، همچنیــن آن وصّیت 
كاظم؟ع؟ به هشــام  بســیار مهم حضرت امام موســى 
دربــاره جایــگاه عقــل، این ها باید به وســیلۀ شــماها 
بــدون تعصــب و تحّكــم منتشرشــود. باآلخــره عقــل 
و فطــرت هســت و ایــن قوت معــارف قطعــًا تأثیرگذار 

است. 

گر رفتاری باعث شــود خون شیعه ای  حرام قطعی ســت ا
به خطر افتد

كار  كلمات ائمــه رواج داده شــود و این  خلصــه بایــد 
هم از "شــما" بــر مى آید. هدف هم همین اســت وآن 
معارف حقۀ امیرالمؤمنین انســان را منقلب مى كند. 
گذاشــت، آن اعمال  این هــا را نباید پشــت ابــر پنهان 
بل اشــكال از محرمات قطعى شــرعى اســت. علوه بر 
كــه احتمال بدهیم خون شــیعه ای  كاری  آن انجــام 
كــه در مكانــى در اقلیــت زندگــى مى كنــد بــه خطــر  را 
مى انــدازد، از محرمات قطعى اســت و تمام اعمال را 
بــه باد مى دهد. اصل در احتیاط در دماء اســت و نه 
كه بینهما بعد  احتیــاط اصولى، بلكه احتیاط فقهى 
كه هم معارف  المشرقین. انشاءاهَّلل این راه طى شود 
شــیعه، از طریق متون اخلق منتشــر شود و هم فقه 
كه  فقهای مذهب با فقه فقهای عامه مقایسه شوند 

بهت انگیز است. 
مع تقریب منبع: سایت مج

ام کاری که احتمال  انج
بدهمی خون شیعه  ای را که 
در مکاین در اقلیت زندگی 
می  کند به خطر می  اندازد، 
از حمرمات قطعی است و 
متام اعمال را به باد می  دهد. 
اصل در احتیاط در دماء 
یل،  است، نه احتیاط اصو
بلکه احتیاط فقهی که 
بیهنما بعد املشرقین 

نباید با اتباع مذاهب 
دیگر دمشین کرد، نباید به 
مقدسات آن ها توهین منود، 
لعن وسّب بزرگان آن ها 
یرا موجب  جایز نیست؛ ز
دور کردن آن ها از اهل بیت و 
معارف آن ها می  شود.

« و 
ً
ینا فرمود: »کونوا لنا ز

فرمودند در منازهای مجاعت 
آن ها شرکت کنید، به آن ها 
حمبت کنید، از مرضای 
آن ها عیادت کنید، سخنان 
و معارف ما را برای آن ها 
بیان کنید. و عمده این 
است که برای ترویج معارف 
اهل بیت؟مهع؟ راه ما را بلد 
نیستمی، راه عبارت است از 
راه اثبایت.
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قا،سیدموسىنیست؛ اینآ
اوخودحضرتمسیحاست!

یبی امام موسی صدر برشی از تجربۀ تقر
مجتبی احمدی؛ دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات
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مقدمه:
مسئلۀ روش و الگوی تقریب مذاهب اسلمى و ادیان 
گرایان به  كنونى تقریب  توحیدی یكى از چالش های 
حساب مى آید. لبنان  با تنوع بالی ادیان و مذاهب 
كشــور است و  كوچک شــد،ه در یک  به مثابه جهانى 
كشــورهای مســتعد تقریب یا تكفیر به حساب  یكى از 
كه تحقــق یک الگوی تقریبى  مى آید و طبیعى اســت 
ج از مرزهــای  كشــور مى توانــد تأثیراتــى، خــار در ایــن 
كشــور و در ســطح بین المللى داشــته باشــد. در  این 
ایــن میــان تلش هــای امــام موســى صــدر بــه عنوان 
یــک روحانــى مجتهد شــیعه، جهت تقریــب مذاهب 
و ادیــان توحیدی لبنان یكى از نمونه های برجســته 
تقریب گرایی در جهان است و ضروری است كه تجربه 

گیرد. تقریبى ایشان مورد مطالعه و بررسى قرار 

معبودهای دیگر غیر خدا را برگزیدیم
در بررســى تجربه تقریبى امام موســى صدر باید ابتدا 
گفت مان تقریبى ایشــان را مورد تحلیل و بررسى قرار 
دهیم. امام موسى صدر با نگاهى آسیب شناسانه و 
كه ادیان و مذاهب توحیدی  تاریخــى بر این باور بود 
گرفتن  بــه عنوان پیام هایی جهان شــمول بــا فاصله 
از اهــداف و فلســفه وجــودی خــود بــه نظــام هایــی 
طایفــه ای تبدیل شــده اند . به جای آنكــه مأموریت 
و دغدغــه خــود رادر خدمــت بــه نوع انســان و تلش 
بــرای رهایی و هدایت نوع بشــر قرار دهند بر اســاس 
الگوهــای رفتاری نظام های قبیلــه مأموریت خود را 
تأمیــن منافع پیــروان و افراد طایفه خود به حســاب 

گوید:  مى آورند. امام موسى در این باره چنین مى 
»ادیــان یكــى بوده اند، زیــرا در خدمــِت هدفى واحد 
بــوده و بــرای دعــوت بــه ســوى خــدا و خدمــِت بــه 
انســان ها هســتند. و ایــن دو از نمودهــاى حقیقتــى 
كه ادیان در پی خدمت به خویشــتن  یگانه اند. آنگاه 
كرد و توجه هر دینى  برآمدند میانشــان اختلف بــروز 
كه تقریبًا به فراموشِى هدِف  به خود آن قدر زیاد شد 
گرفــت و رنجهاى  اصلــى انجامید. اختلفات شــدت 
انســان فزونــى یافــت... و چــون هــدف را فرامــوش 
كردیــم و از خدمت انســان دور شــدیم، خــدا هم ما را 
گذاشــت و از ما دور شــد، ما به راههاى  به حال خود 
گشــتیم  گــون رفتیم و بــه پاره هاى مختلف بدل  گونا
و در پــی خدمــت بــه منافــع خــاص خــود برآمدیــم و 
معبودهــاى دیگــری غیر خدا، را برگزیدیم و انســان را 

كشاندیم«. )صدر،1384: 15( به نابودى 

محبت خدا با دوست نداشتن انسان جمع نمی شود!
امــام موســى صــدر بــر اســاس ایــن آســیب شناســى، 
گرفتــن ادیان از هدف خدمت به انســان ها و  فاصلــه 
دلســوزی برای هدایت آن هــا را عامل توجه ادیان به 
خود دانســته و این درونگرایی ادیان را عامل تضاد و 
تخاصم بین الدیان مى داند. از این رو ایشــان تلش 
داشــت پیــروان ادیــان را یكبــار دیگر متوجــه اهداف 

كه نشــان دهد  تشــریع ادیــان نماید و تلش داشــت 
همــه انبیاء در یک جبهه و بــرای هدفى واحد تلش 
كرده و اخلق ایشان اخلقى مبتنى بر دلسوزی برای 
هدایــت نــوع بشــر بوده اســت. حضــرت موســى؟ع؟، 
حضــرت مســیح؟ع؟ و حضرت رســول؟ص؟ را هــم نوا در 

گوید: خدمت به انسان دانسته و چنین مى 
كه فریاد مى زند: »هرگز!  »این حضرت مســیح اســت 
هرگــز محبــت خدا با دوســت نداشــتن انســان جمع 
نمى شود!« و صداى او در جان ها مى پیچد و ندایی 
كه: »هرگز به خدا  دیگــر از پیامبر رحمت اوج مى گیرد 
كه سیر به  كســى  و روز واپســین ایمان نیاورده اســت 
گرســنه باشــد«. بســتر خــواب رود امــا همســایه اش 

)همان : 16(
امــام موســى حكمــت شــریعت هــای مختلــف را در 
پیشــى گرفتن بــر خیــرات و نــه درخــود حــق پنــداری 
ادیان دانســته و به این آیه اســتناد مى دهــد: » ِلُكّلٍ 
ًة  َجَعْلنا ِمنُكم ِشرَعًة و ِمنهاجا و َلْو شاَء اهَّلُل َلَجَعَلُكْم ُاّمَ
واِحَدًة و لِكن ِلَیبُلَوُكْم فى مآ ءاتُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیراِت 
گروهى از شــما  إَلــى اهَّلِل َمْرِجُعُكــْم« )48 : 5( )براى هر 
گر خدا مى خواست همه  شریعت و روشى نهادیم. و ا
شــما را یک امت مى ســاخت؛ ولى خواســت در آنچه 
بــه شــما ارزانــى داشــته اســت بیازمایدتــان. پــس در 
گیرید. همگى بازگشتتان به  خیرات بر یكدیگر پیشى 

خداست(.

سیره مبتنی بر خدمت و هدایت نوع انسان
ســیره عملــِى تقریبــى امــام موســى صــدر در لبنــان 
گفتمــان خدمــت و هدایــت نــوع  مبتنــى بــر همیــن 
گرفتــن در خیرات تا  انســان و ترویــج فرهنِگ پیشــى 
تكفیر یكدیگر بنا شد. ایشان در مدت حضور خود در 
لبنان، تلش داشت این رویه را به رویه غالب تبدیل 
كنــد و از تخاصــم و تضــاد طایفه ای ادیــان بكاهد. در 
این مســیراقدام به احیا و توسعه جمعیت خیریه "بر 
كه وظیفۀ داشت به اوضاع نامساعد  كرد  و احســان" 
فقرا بدون توجه به دین و مذهب شان رسیدگى كند. 
گوید:  امام موســى در مورد مؤثــر بودن این روش مى 
كه آن هــا را از عائلــه جمعیت  »جمعیــت بــه فقیرانى 
مى دانــد، بــدون توجه بــه مذهب و صرف  نظــر از آن 
كمك مى كند.  كه شــیعه یا ســنى یا مسیحى باشــند، 
كه همه  كرده اســت  این روش، آن  قدر جلب اعتماد 
كمك مى  كنند. مثًل  مردم، از هر فرقه و دسته، به آن 
در روزهــاى آخــر اقامــت من، یك نفر از شــخصیتهاى 
مســیحى به نام ]رفله منسه[ نزد من آمد و دو ششم 
كرد. دو  كارخانــه یخ ســازى خود را وقف جمعیــت  از 
نفــر طبیب مســیحى مجانــًا مریض هــاى جمعیت را 

معالجه مى  كنند«. ) صدر 1383: 41(
 دغدغــه و عشــق خدمــت به انســان در امام موســى 
كه ایشان در بدترین شرایط نیز  صدر به جایی رسید 
كه  خــود را مكلــف به خدمت مى دانســت بــه طوری 
در ماجــرای زیــر آوار مانــدن 12 نفــر از روستانشــینان 

امام مویس صدر عیل رغم 
آن که به دنبال شیعه کردن 
پیروان سایر مذاهب نبود 
اما بر اساس اصل خدمت 
به انسان و معیار قرار دادن 
عمل خیر در سنجش 
دینداری، تصویری از 
مذهب شیعه ارائه داد که 
از جذابیت باالیی نزد پیروان 
سایر ادیان برخوردار شد
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مسیحى در سخت ترین شرایط خود را برای نجات 
آن ها به روستا رساند. خانم هیام عطوی شرح این 
كه  كند: »... به یــاد دارم  ماجــرا را چنیــن بیان مــى 
در یكى از روســتاهای مسیحى نشــین اطراف شــهر 
بعلبــک لبنــان، 12 نفر از روستانشــینان بر اثر بارش 
شــدید برف، زیر آوار سقف خانه خود مدفون شده 
بودنــد. امــام بــه محــض اطــلع از حادثه بــه آن جا 
كیلومتــر  شــتافت و بــرای رســیدن بــه روســتا، ســه 
روســتا  بــه  امــام  وقتــى  كــرد.  پیــاده روی  بــرف  در 
رســید، محاســن ایشــان به شــكل قندیــل در آمده 
كه  و عبایشــان یخ زده بود. چشــمان مردم روســتا 
كه  بــه امام مى افتــاد، بی اختیار فریاد مى كشــیدند 
كه برای نجات ما به  این خود حضرت مسیح است 
كمالیان  این جا آمده اســت ...«.)عطوی به نقل از 

و رنجبر، ج2، 1388 : 514(

کتیک وحدت بین ادیان یک هدف نه یک تا
امــام موســى صدر بــه وحدت بیــن ادیا ن بــه مثابه 
كتیكــى و مصلحتى نمى نگریســت؛ بلكه  یــک امر تا
ایشــان عمیقــًا بــه وحــدت مبتنى بــر اهــداف دین 
اعتقــاد داشــت. یكــى از زیباتریــن خاطــرات امــام 
موســى صدر در این مورد، داســتان بســتنى فروش 
كه به دلیل تبلیغات بستنى  مسیحى شهر صور بود 
فــروش شــیعه مبنــى بر نجس بــودن بســتنى های 
وی امرار معاشــش دچار مشــكل شــده بــود. حجه 
الســلم ادیب حیدر این خاطــره را چنین نقل مى 
كند: »در شهر شیعه نشین صور یک بستنى فروش 
كه به ســختى زندگى خود  كرد  مســیحى زندگى مى 
گذرانــد؛ برای اینكه مشــتری  و خانــواده اش را مــى 
مســلمان نداشــت و  عمًل تحریم شــده بــود. وضع 
كه امرار معاش و ادامه زندگى برای  به جایی رسید 
ایــن بســتنى فروش مســیحى غیر ممكن شــد و  به 
گریســت  همیــن جهــت نزد امام صــدر رفت. مدتى 
كه  و مشــكل خــود را مطــرح نمــود. تصــور مى كنید 
عكــس العمــل امام صــدر چگونه بــود؟ ایــن بزرگوار 
در محل این بســتنى فروش حاضر شــد، در جلوی 
مغازه نشســت و به همراه دوســتان خود از بستنى 
او تنــاول نمــود. از آن روز بــه بعــد وضع آن بســتنى 
كمالیان  فروش ســكه شد«. )ادیب حیدر به نقل از 

و رنجبر،ج1،1388 : 197-196(  

حضور در محافل دینی سایر ادیان و مذاهب
امــا موســى صدر همچنیــن تلش داشــت با حضور 
فاصله هــای  مذاهــب  و  ادیــان  ســایر  محافــل  در 
كنــار بزنــد و زمینــه ای بــرای اصــلح  بیــن ادیــان را 
تصویــر ذهنــى ادیــان و مذاهــب از یكدیگــر بوجــود 
مى توانســت  كــه  ذهنــى ای  تصویــر  اصــلح  آورد. 
پیش داوری هــا و تصــورات قالبــى را از بیــن بــرده و 
تقریب بین الذهانى ایجاد كند. استاد شرف الدین 
كند:  این دغدغه امام موســى را چنین توصیف مى 

»ایشــان مى خواســت همــه جــا را تحــت تأثیــر قــرار 
دهد و به همه جا وارد شــود. روش ایشان این گونه 
كلیســاها وارد مى شــد؛ در زیر  بود، حتى به دیرها و 
صلیب حضرت مسیح به ســخنرانى مى پرداخت و 
كه برای  همــه را تحت تأثیر قــرار میداد. تنها چیزی 
كــه تصویر حقیقى  ایشــان اهمیت داشــت، آن بود 
كه شــیعه مى فهمد، به  كلمه اهَّلل را، آن گونه  دین و 
كه دیگران نیز بتوانند با  كند؛ بهگونه ای  مردم ارائه 
واقعیت شیعه آشنا شوند«. )شرف الدین به نقل از 

كمالیان و رنجبر، ج2، 1388 : 193(

به دنبال شیعه کردن سایر مذاهب و ادیان نبود!
كه باید در تجربه تقریی امام موســى  نكتــه دیگــری 
صدر بدان توجه داشت، چگونگى جمع بین مسئله 
معرفــى و تبلیغ مذهب شــیعه و تقریــب مذاهب در 
یــک جامعــه چنــد مذهبى بــود. امام موســى صدر 
كردن پیروان ســایر  على رغــم آنكه به دنبال شــیعه 
مذاهب نبود؛ اما بر اســاس اصل خدمت به انسان 
و معیار قرار دادن عمل خیر در ســنجش دینداری، 
كــه از جذابیت  تصویــری از مذهب شــیعه ارائه داد 
بالیی نزد پیروان ســایر ادیان برخوردار شــد. آقای 
ح  حجــازی این خصیصه امام موســى را چنین شــر
مى دهد: »مردم روســتاهای جنوب هرگاه آقا را مى 
دیدنــد، با دنیایی از احســاس و هیجــان خود را به 
ایشان مى رســاندند؛ چه مسلمان و چه مسیحى. 
كشیدند تا به  با شــور خاصى بر عبای آقا دست مى 
اصطــلح خود،متبــرک شــوند. مســیحیان همواره 
گفتند: »این آقا، ســید موســى نیست و او خود  مى 

حضرت مسیح است«.
كه بر شــیعه بودن ما رشــک  كار به جایی رســیده بود 
مى بردند. مرتب مى گفتند: »شما مسلمان ها لیاقت 
داشتن رهبری مثل امام صدر را ندارید«. )حجازی به 

نقل از كمالیان و رنجبر، ج 1، 1388: 259(
حجــت الســلم ابــاذری در تأییــد تأثیرگــذاری این 
رویكــرد امام موســى صــدر چنیــن مى گویــد: »بارها 
نویسندگان معروف و شخصیت های بارز مسیحى 
گفتــه  مثــل جــرج جــرداق و شــكراله حــداد بــه وی 
كــه شــما مطــرح  كــه فرهنــگ  شــیعهای را  بودنــد 
گر همه مثل شــما آن را ارائه مى دادند،  مى كنیــد؛ ا
اآلن دیگر اثری از مذهب تســنن و دین مســیحیت 
كشــور باقــى نمى ماند ایــن فرهنــگ با این  در ایــن 
ویژگــى هــا قابــل پذیرش بــرای همه مردم اســت«. 

)اباذری، 1381: 96(

منابع:
- اباذری، عبدالرحمی؛ امام صدر امید مرومان؛ هتران: جوانه رشد، 1381.

- صـدر، سـید مـویس؛ ادیـان در خدمـت انسـان؛ گـروه مترمجـان، هتـران: موسسـه 
فرهنگی حتقیقایت امام مویس صدر، 1384.

بر کرماین، عیل اکبر؛ عزت شـیعه؛ جلد اول؛ هتران: ناشـر  - کمالیان ،مسـن؛ رنج
مولف، 1388.

بر کرماین، عیل اکبر؛ عزت شیعه؛ جلد دوم؛ هتران: صحیفه  - کمالیان، مسن؛ رنج
خرد، 1386.

جرج جرداق مسیحی: این 
فرهنگ شیعه را که مشا 
گر مهه  مطرح می کنید ا

مثل مشا این جور آن را ارائه 
می دادند االن دیگر اثری 

از مذهب تسنن و دین 
مسیحیت در این کشور بایق 

منی ماند 

13
تــــــشّیعنــــــــاب

فصلبیعت
بـــــــاعلــــــــی



وحدتاسالمىازمنظربزرگانشیعهوسنى

امامخمینى)ره(:
ایجاد اختالف تبعیت از شیطان درونی و خدمت 

به آمریکای جهان خوار است!
»برجمیــع ســخنرانان، چــه در محیط هــای بــاز وچــه بســته و تمــام 
نویسندگان، تكلیف حتمى شرعى ست كه حتى به طور اشاره و كنایه، 
گفتــار و نوشــته های اختلف انگیــز اجتناب نمایید. امــروز اختلف  از 
كه ایجاد اختلف  برای امت اســلمى ســم كشنده است و باید بدانند 
در محیط حاضر، جز تبعیت از نفس اماره و شیطان درونى و خدمت 
بــه ابــر قدرت ها خصوصــا آمریــكای جهان خــوار، نیســت و از منكرات 
بزرگى ست كه شیطان به اسم اسلم، بر زبان ها و قلم ها جاری مى كند 
كه انقلب اســلمى تاب تحمل آن را نــدارد و متخلف را  و بایــد بداننــد 

كرد«. صحیفه نور، ج 14، ص 157، 1/12/ 1360 . مجازات خواهد 

مقاممعظمرهبری
 اهل بیت پیامبر فقط متعلق به شیعه نیست.

بدیهــى اســت دو مذهــب در برخى از اصــول، در برخى از فــروع با هم 
اختــلف دارنــد؛ البته در بســیارى هم با هم اتحــاد دارند. اما اختلف 
به معناى دشــمنى نیســت. فتاواى فقهاى شــیعه در مواردى صد و 
هشتاد درجه با هم اختلف دارد. فتاواى ائمۀ اهل سنت در مواردى 
بسیار با همدیگر اختلف دارد؛ اما لزومى ندارد، وقتى اختلفى است، 
كنند و فحــش بدهنــد. او مذهبش این  انســان بــه همدیگر بدگوئــى 
اســت، آن هم مذهبش این اســت. ... بله، اهل سنت همین است. 
كه اهل بیــت پیغمبــر مخصوص و  كنــد  یعنــى هیچ كــس نبایــد خیال 

متعلق به شیعه اند؛ نه، مال همۀ دنیاى اسلمند. 88/2/23

آیتا...بهجت
كه وحدت مسلمانان را نخواهد، مســلمان نیست.ائمه؟مهع؟در  »كســى 
نماز جماعت آنان به جهت اتحاد مسلمانان شركت مى كردند. وهابیون 
نه شیعه هستند و نه سنى! مذهب وهابیت یک جریان سیاسى است 

كه ربطى به شیعه و سنى ندارد. )كتاب زمزم عرفان، ص318(.

آیتا...سیدمحمدباقرصدر
كرده ام و  من تمام عمرم را در وحدت و برادری شــیعه و ســنى صرف 
كه آنان را  گــردد و هر عقیده ای  كه موجب وحدت آنان  از هــر پیامــى 
كرده ام. من برادر و فرزند اهل تسنن  گیرد، دفاع و حمایت  در آغوش 

كه برادر و فرزند شیعه هستم. هستم، به همان اندازه 
)كتاب سال های رنج؛ خاطرات شهید صدر(.

آیتا...وحیدخراسانى
به عیادت مریض های اهل سنت بروید

كافر خواندن شیعیان توسط برخى از علماء وهابی و اینكه آیا  در پی ارسال برخى سوالت در خصوص 
كه بهصورت یک اســتفتاء به دفتر  كافر بدانند؟ این ســوال  شــیعیان نیز متقابًل میتوانند اهل ســنت را 

گردیده  است اینگونه پاسخ داده شد: معظم له ارسال 
 بسم اهَّلل الرحمن الرحیم

هركس شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت خاتم النبیاء؟ص؟ 
بدهد مسلمان است و جان و عرض ]آبرو[ و مال او مانند، جان، عرض 
كه پیرو مذهب جعفری مى باشد، محترم است. وظیفه  كســى  و مال 
شرعى شما آن است كه با گوینده شهادتین، هرچند شما را كافر بداند 
كردند،  گر آن ها با شما به ناحق رفتار  كنید؛ ا به حســن معاشرت رفتار 
گر كسى از آنان  شــما از صراط مســتقیم و عدل منحرف نشوید. حتى ا
گر از دنیا رفت در تشییع جنازه او حاضر  مریض شد به عیادت او بروید؛ ا
گر حاجتى به شــما داشــت او را برآورید و به حكم خدا تسلیم  شــوید. ا
كه فرمود: »ولیجرمنكم شــنئان قوم على التعدلــوا اعدلوا هو  باشــید 
كه عدالت نورزید،  گروه دیگر وادارتان نكند  اقرب للتقوی؛ دشــمنى با 
كه به تقوی نزدیک تر است«. و به فرمان خداوند متعال  عدالت ورزید 
كه فرمود: »ولتقولوا لمن القى الیكم الســلم لست مومنا؛  كنید  عمل 
كــه اظهار اســلم مى كند نگویید مســلمان نیســتى«.  كســى  یعنــى به 
كتاب نهم ربیع، خسارت ها و جهالت ها( )سایت معظم له؛ به نقل از 
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شهیدمطهری
امیرالمومنین؟ع؟ بهترین الگو وحدت

سیره متروک و فراموش شده شخص مول على؟ع؟- قول و عمل- بهترین 
درس آموزنــده در زمینــه وحدت اســت. علــى؟ع؟ از اظهار و مطالبه حق 
كمــال صراحت ابراز  خود و شــكایت از رباینــدگان آن خود داری نكرد. با 
داشت و علقه به اتحاد اسلمى را مانع آن قرار نداد. خطبه های فراوانى 
در نهج البلغه شاهد این مدعاست. در عین حال، این تظلم ها موجب 
نشــد كه از صف جماعت مســلمین در مقابل بیگانگان خارج شود. در 
جمعه و جماعت شركت مى كرد، سهم خویش را از غنائم جنگى آن زمان 
دریافت مى كرد، از ارشاد خلفا دریغ نمى نمود، طرف شور قرار مى گرفت 

و ناصحانه نظر مى داد )كتاب اتحاد اسلمى در آثار شهید مطهری(.

شیخمحمدعبده
تفرقه و ضعف مذاهب و دین، از دسایس بیگانگان است. بیگانگان 
كنند  كوشــیده انــد، فرق مختلف اســلمى را با تفرقه انــدازی ضعیف 
و قلــوب آنــان را نســبت به یكدیگر آزرده ســازند و آنان را از دســتورات 
راستین اسلم دوركنند و بذر تشكیک را در میان مسلمانان بپاشند 

كنند.  كم  و رابطه را با دین راستین 

سیدقطب
مســلمانان بــه تعبیر قرآن »التى هــى اقوم«، باید ابتدا اساســى ترین 
كــه ضــروری تریــن و فوری تریــن آنهاســت را در پیــش بگیرند؛  عمــل 
كه قــرآن بــه »اعتصام« تعبیر شــده اســت.  یعنــى تحصیــل جماعــت 
چــون شــرط نتیجــه بخش بــودن عمل، همگانــى بودن آن اســت تا 

تفرق و روش های مختلف در عمل، اثر آن را خنثى نكند.

سیدحسننصرا...
كه شــیعیان ســنى شــوند یا ســنى ها  هیچ گاه این تفكر مطرح نبوده 
كه اهدافى  شــیعه شــوند و این صرفا زاده خیال پردازی هایی اســت 
تحریک آمیز پشــت پرده القای آن بوده اســت. طرح وحدت اسلمى 
گفت وگو  كردن و زمینه سازی  از همان آغاز بر پایه همگرایی و نزدیک 
كــه سیاســت  حــكام و  میــان مســلمانان بــوده اســت. مســلمانانى 
گرایی میــان آنها و  گسســتن  و وا اســتعمارگران، ســال هــا برای از هم 
گروه دیگر و  گروهى بر ضد  گسســتن یكپارچگى شــان و تحریك  از هم 

برافروختن آتش درگیری میان آنها فاصله انداخته بود. )ابناء نیوز(

آیتا...تسخیری
گــر امت اســلمى متحد نباشــد، مشــكلت جهــان اســلم همچنان  ا
ادامــه خواهد داشــت. تقریب به معنای عقب نشــینى یــك مذهب از 
عقاید خود به نفع مذاهب دیگر نیست، بلكه باید همگان به عقاید و 
كشف مشتركات میان  نظریات خود پایبند باشند. تقریب به معنای 
مسلمانان است. اندیشۀ تقریب مذاهب در واقع یك اندیشۀ انسانى 
و فطری است و ما اطمینان داریم كه نصوص اسلمى بر تقریب میان 
كــه مقدمۀ تقریب بیــن مذاهب اســلمى و ایجاد وحدت  اندیشــه ها 

كید دارند )سایت تقریب نیوز( اسلمى است، تأ

امامموسىصدر
كارایــی هــا، نــه فقــط  كــردن نیروهــا و رشــد  كلمــه ، یكــى  وحــدت 
الشــان  پیامبــر عظیــم  و وصیــت  از شــریف ترین هدف هــای دینــى 
كه به موجودیت ما، شرف ما و موجودیت  ماســت؛بلكه چیزی ســت 
نســل های آینــده مــا بســتگى دارد. بلــى، مســأله ای ســت حیاتــى. 
كلمــه نباید بهصورت »شــعاری« برافرشــته یا »ســخنى  ایــن وحدت 
مكتوب« بماند؛ بلكه باید تابشــى از فكر و تپیدنى از دل و راهى برای 
رفتن باشــد. بعد اساســى در شــناختن آینده باشد و این جز با تلش 
كوشش و تلش  فكری فوق العاده و اهتمام ویژه برخاسته از دورن و 
و شب زنده داری میسر نخواهد بود. در این هنگام وحدتى خواهیم 
گرفت)كتاب ادیان در  كه دیگــران از آن الگو خواهنــد  داشــت نمونه، 

خدمت انسان(.

موعه طالیه داران تقریب. مطالب مربوط به شیخ ممد عبده، سید قطب و شیخ ممد غزایل در کتاب »رایت اصالح«؛ مج
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امامخمینى
ازستونهایاصلىاسالماست

ین( در مورد نقش  امام خمینی؟حر؟در وحدت اسالمی گفت وگو با استاد عبدالوهاب حسین)آغازگر انقالب بحر
مترجم: سید محمد موسوی

اشاره: عبدالوهاب حسین 58 ساله و ملقب 
گــر انقــاب 14 فوریه( و  بــه مفجــر الثــوره )آغاز
عمومــًا بــا لفــظ اســتاد در بیــن مــردم بحرین 
خطــاب مــی شــود. وی از جملــه ســه رهبــر 
که  اصلی انتفاضه دهۀ نود بحرین می باشــد 
در آن انتفاضــه، 6 ســال را در زنــدان انفرادی 
کســانی بود  گذرانده اســت. وی از نخســتین 
کــه در انقــاب 14 فوریه بحریــن، از صبح زود 
در صــف اول تظاهرکننــدگان به میدان آمد و 
جوانان را به ایجــاد تظاهرات برای اصاحات 
کرده بود.وی را می توان در دو دهۀ  تشــویق 
گذشــته مغز متفکر سیاسی در بحرین نامید. 
وی عضو هیئت مؤسس جمعیت الوفاق ملی 
و مؤســس و رهبر گروه انقابی وفاء اســامی 
و نیز سخنگوی رســمی اصحاب انقاب دهه 
کنون در زندان است  نود می باشد. وی هم ا
و محکوم به حبس ابد می باشد. از وی کتب 
و مقاالت و ســخنرانی هــای فراوانی در مورد 
وجــود  خمینــی)ره(  وامــام  اســامی  انقــاب 
دارد. آنچــه در زیر می آید بخشــی از مصاحبۀ 
ایشــان با مجلۀ حکمت که مربوط به وحدت 
کــردن آن توســط امام بــود، خدمت  و عملــی 
شــما تقدیم می گردد. این مصاحبه، مســلط 
بودن استاد به مباحث و اندیشه های امام و 

رهبری را نشان می دهد.

آیــا انقــاب اســامی ایــران در خصــوص تثبیت 
اصل وحدت اســامی موفق عمل کرده است و 

 برای ما شواهدی ذکر کنید ؟
ً
لطفا

امام خمینی از ستون های اصلی اسالمی به 
که به وحدت اســالمی دعوت  شــمار می رود 
که داشــته  و بــرای آن بــا هر قدرت و تالشــی 
کرده اســت؛ بــه طوری کــه می فرماید:  عمــل 
هدف ما اسالم و وحدت کلمۀ مسلمانان در 
تمــام جهان و اتحاد )همبســتگی( با تمامی 
دولت های اســالمی اســت تا بتوانیم در یک 
صــف در مقابــل صهیونیســت و اســرائیل و 
همۀ دولت های استعمارگر بایستیم ) جنبه 
هایــی از اندیشــه هــای امــام خمینــی، ص  

.)111
و  اختالفــات  خمینــی)ره(  امــام  دیــدگاه  از 
درگیری هــای شــدید بین مســلمانان باعث 
ضعــف و عقــب افتادگی مســلمانان و آســان 
شدن راه های غلبه و نفوذ دشمنان بر آن ها 
و غــارت ثروت هــای آن هــا شــده اســت؛ بــه 

که می فرمایند:  طوری 
 در حــال حاضر،تعدادمســلمانان حــدود 1 
میلیــارد نفراســت، ولــی همــۀ آ ن هــا در برابر 
قــدرت خارجی خاضع هســتند و جامعه ای 
مســلمان  آن  افــراد  همــۀ  کــه  نمی یابیــد  را 
باشند، مگر اینکه دستان یکی ازقدرت های 
بــزرگ در همــۀ امور آنــان نفــوذ دارد؛ این در 
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که تعدا افــراد قدرت های بزرگ  حالی اســت 
150  یــا 200میلیــون نفــر بیــش نیســتند؛اما 
کــه این 150  و رازعملکــرد آن هــا  ایــن اســت 
که  میلیــون نفر با یکدیگر متحدند؛ در حالی 
ایــن1 میلیــارد نفر متفــرق و در حــال منازعه 

می باشند )کوثر، ج2، خ :52 ، ص  311(.
ایــن  همــۀ  »در  می فرماینــد:  ادامــه  در  و 
که به دنبــال ظهور دولت اســرائیل  ســال ها 
گذشــته،  فلســطین  زمین هــای  اشــغال  و 
آن  برگردانــدن  از  عربــی  دولت هــای  تمــام 
آمریــکا  می گوینــد،  آن هــا  و  شــدند  عاجــز 
پشــت اســرائیل می ایســتد، ولــی ایــن دلیل 
و  شایســتگی  فاقــد  شــما  بلکــه  نمی شــود؛ 
گر قدرت 100 میلیون عرب  لیاقت هســتید. ا
جمــع شــود، آمریــکا در مقابــل آن هــا هیــچ 
کاری نمی توانــد بکنــد و نه اروپــا و نه غیر آن 
کاری پیش ببرنــد؛ اما متفرق  قادر نیســتند 

هستند«. ) همان، ص 313(.
ایــن  آن هــا  می دارنــد:  بیــان  همچنیــن  و 
اختالفــات را برپــا میکننــد تا مانع پیشــرفت 
کشــور شــوند و افــراد را رقیــب یکدیگــر قــرار 
می دهند، تا آرزوهایشــان را محقق ســازند و 
گاز و همــه ثروت هــای آن هــارا بدون  نفــت و 
اینکــه یک نفــر از آن ها جلوی آن ها بایســتد 
کنــد، غــارت می کننــد؛  و بــه آن هــا اعتــراض 
زیــرا رأی آن هــا واحد نیســت و آنچه روبروی 
آن هاســت افــکار متفــرق و متناقض اســت. 

)همان، ص 314(.
از دیدگاه ایشان: دعوت به وحدت اسالمی و به 
فعلیت در آوردن آن یک تکلیف شــرعی است 
کــه از طبیعت اســالم حنیــف و حقیقت الهی 
کــه می فرماید:  سرچشــمه میگرد؛ بــه نحوی 
به حکم اســالم بر مســلمانان واجب است که 
یکدست باشــند .)فرهنگ اســالمی، شماره : 

51 - 1414 ه / 1993 م، ص6 (.
کــه  و مــی فرماینــد: »ای مســلمانان جهــان 
دارای ایمانی به حقیقت اســالم هســتید، به 
پا خیزید و زیر پرچم توحید و زیر سایۀ تعالیم 

اسالمی جمع شوید«. ) همان، ص 7(.
کــه تخلــف از این  و بــه همیــن خاطــر اســت 
تکلیــف شــرعی، خیانــت اســت و منجــر بــه 
رویگردانی خداوند از متخلفان می شــود، به 
که می فرمایند: یکی از واجبات امروز  نحوی 
کلمه متمرکز می شود  مسلمانان در وحدت 
کلمۀ مسلمانان یکی شود و  که  و الزم است 
کند به اســالم خیانت  کــس از آن تخلف  هــر 
اندیشــه های  از  اســت« )جنبه هایــی  کــرده 

امام خمینی، ص 112(. 
بــا   - کــرده  نا خــدای   - گــر  »ا می فرمایــد:  و 
کردیــم و آن جهــت  یکدیگــر اختــالف پیــدا 

کــه خداونــد امر فرموده بــود و آن »و  الهــی را 
کردیــم،  فرامــوش  را  ا...«  بحبــل  اعتصمــوا 
کــه عنایت خداونــد از ما  آن وقــت می بینیــد 
خواهــد رفــت«. )فرهنگ اســامی، شــماره: 

51 - 1414ه / 1993م، ص7 ( .
که  و ایــن همان ناامیدی اســت و مــی بیند 
وحدت اســامی همان راه تحقق ســعادت، 
گی های  عدالــت، اســتقال و برگردانــدن ویژ
فرهنگــی بــرای امــت اســامی و قــرار دادن 
دســت بــر روی ثــروت ملــی و تحقــق یافتــن 

که اهداف عالی اسامی است ، به نحوی 
 می فرمایند: »به حکم اســام بر مســلمانان 
که یکدســت باشــند تا بتوانند  واجب اســت 
دست اجانب و استعمارگران را از دخالت در 

کنند«. وطنشان قطع 
و می فرماینــد: »دولت هــای بــزرگ می دانند 
گر وحدت تحقق یابد و بین مســلمانان  کــه ا
امــور  در  نمی توانــد  آیــد،  بوجــود  الفــت 
کند«. ) فرهنگ  کوچک دخالت  دولت های 
1992م   / 1413ه   .  45: شــماره  اســامی، 

،ص10(.
گــر وحــدت بین  کننــد: »ا ایشــان بیــان مــی 
مســلمانان تحقق یابد - و انشــاء ا... تحقق 
از  را  بــزرگ  دولت هــای  دســتان   - می یابــد 
ثروت های مسلمانان و تمامی مستضعفان 

کرد«. )همان، ص 11(. جهان قطع خواهد 
و مــی فرماینــد: »از همــه می خواهــم بــرای 
که تنها راه رسیدن  گسترش عدالت اسامی 
کمــک یکدیگر  بــه ســعادت امــت اســت بــه 
بشتابند«. )جنبه هایی از اندیشه های امام 

خمینی، ص 111( .
کشــورمان  و مــی فرمایند: »ما برای حمایت 
و زندگــِی بــا اســتقال و آزادی با هــم پیمان 
بســتیم و همگــی متحــد و منســجم شــدیم 
تــا در مقابــل قدرت هــای طمع کار بایســتیم 
که بــه ما آزار برســاند«. ) فرهنگ  و نگذاریــم 
اسامی، شماره: 45 . 1413 ه / 1992م، ص 

.)11
که دیدگاه  کسانی بود  امام خمینی از جمله 
کردند.  خود را دربارۀ وحدت اسامی  عملی 
که ایشان برای اجرای آن   گام های عملی ای 
کردنــد چه بود و چگونــه آن را محقق  اتخــاذ 

ساختند؟
کردن  که امام برداشــتند، مجســم  گام اولــی 
وحدت اسامی در قانون جمهوری اسامی 
کــه آن را در جایــگاه اجرا قــرار داد  ایــران بــود 
کــه قانون بــه همۀ هموطنــان با  بــه نحــوی 
وجــود اختــاف در مذاهــب، بــه یک چشــم 
پیــروان  کــه  می کنــد  اعــام  می کنــد،  نــگاه 
کــه مذهبشــان را اعام  مذاهــب حــق دارند 

کــه بــه  کننــد و از دادرســی در دادگاه هایــی 
ایــن  برخوردارگردنــد؛  دارنــد،  اعتمــاد  آنهــا 
کــه اســتکبار جهانی به  همــان امــری اســت 
کــردن آن بــا  کــردن و نابــود  دنبــال مخفــی 
تمــام قــوت و خباثت اســت و بر این اســاس 
مهمانــان  کــه  حالــی  در  خمینــی؟حر؟  امــام 
جمهوری اســامی را در هفتۀ وحدت ســال  
1403 ه. ق مخاطــب قــرار دادنــد، فرمودند: 
»هدف دشــمنان از رسانه های مخالف این 
گــول بزنند و  که مســلمانان جهــان را  اســت 
این هماهنگی و همبســتگی بــزرگ در ایران 
را از بین ببرند. بر شــما مهمانان الزم اســت 
کــه ایــن معجــزۀ بهوجــود آمــده در ایــران را 
کنــار هم بــا اتحاد  و اینکــه همــۀ طوایــف در 
کننــد را منعکــس  و همبســتگی زندگــی مــی 

کنید«. ) همان، ص 13(.
کــه امام خمینی برداشــتند این  گام دومــی   
کــه از 12 تــا 17 ربیــع را هفتــۀ وحــدت  بــود 
کردنــد و همگــی اعــم از شــیعه و  نام گــذاری 
ســنی را بــه هفتــۀ وحــدت اســامی دعــوت 
نمودنــد و نیــز نام گــذاری روز قــدس جهانی 
در آخریــن جمعــۀ مــاه مبــارک رمضــان  هــر 
سال، دو جلوه از جلوه های صدق و جدیت 

درعمل است.
 جمهــوری اســامی ایــران بــر روش و برنامۀ 
وحــدت  بــه  دعــوت  در  خمینــی؟حر؟  امــام 
اســامی و تمســک بــه آن در عمــل اســتمرار 
کرد و هفتۀ وحدت و روز قدس جهانی  پیدا 
را هر سال رعایت و تقریب بین المذاهب را نیز 
مراعات می نماید. امام سید علی خامنه ای 
نیــز همــان راه را ادامــه دادنــد و می فرمایند: 
»... مــا با جدیــت به ایجــاد دارالتقریب بین 
مذاهب اسامی مایل هستیم و امید داریم 
که ایــن امر تحقــق یابد« )فرهنگ اســامی، 
1414 ه / 1993 م، ص 15 -  شــماره: 51 - 

 .)16
منبع: سایت استاد عبدالوهاب حسین
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هیچکسدغدغهرهبریبرایوحدترانداشت!
حسین کمیلی1

ما به اهل سنت مثل برادران واقعی مان نگاه 
می کردیم 

كه دانشــجوی دانشــگاه سیســتان و  زمانــى 
بلوچستان بودم، همیشه احساس مى كردم 
این دغدغه رهبری برای وحدت را هیچ كس 
نــدارد ویــا مثــل برخــى دغدغه هــای دیگــر 
ایشان مثل عدالت، تولید علم، آزاداندیشى 
تفــاوت ندارد. این قضیه خیلى مهجور بود. 
كردیم نشــد ســراغ یــک عالــم برویم  هــر چه 
و حرف هــای رهبــری را از او بشــنویم. انــگار 
كه نباید در  قضیــه وحدت خط قرمزی بــود 

كرد!  آن به رهبری اقتدا 
مــا به اهــل ســنت مثــل بــرادران واقعى مان 
نگاه مى كردیم و هیچ حساسیتى نداشتیم، 
رابطه مان با آن ها خوب بود. در مسجدنماز 
ظهر و مغربشــان را زودتر از ما مى خواندند و 

كه نماز عصرمان  مى رفتنــد. چند نفر بودیم 
گذشــته  را جــدا مى خواندیــم و این قضیه از 
بــود و بــه دانشــجو شــدن در زاهــدان ربطى 

نداشت. 

قضیه تاسوکی و اقدامی عملی برای وحدت
گذشــت تــا واقعــۀ تاســوكى اتفاق  گذشــت و 
افتــاد. بعــد از حادثــۀ تاســوكى، یــک غیظ و 
بدبینــى خاصى بین اهل ســنت و شــیعیان 
دیده مى شد. خصوصًا از جانب شیعیان به 
اهل ســنت؛ چون بالخره چندین شــیعه را 
كشته بودند و بعدش هم عبدالمالک ریگى،

كرده بود و   ســى دی های جنایاتش را پخش 
همۀ مردم دیده بودند و به بدبینى ها دامن 
زده بود. از طرف دیگر، رهبری هشــدار داده 
كارها طــوری طراحى شــده  كــه ایــن  بودنــد 

كه بین مســلمین اختلف بیاندازند.  اســت 
كاری بكنیــم.  كــه  مــا هــم دغدغــه داشــتیم 
و تصمیــم  زده شــد  جرقــه ای در ذهنمــان 
كه فرادا مى خوانیم،  گرفتیم نماز عصرهایی 
بــه  ســنت  اهــل  بــا  وحــدت  تحكیــم  بــرای 
جماعــت بخوانیــم. ایــده در ذهن ما ســاده 
كــه خیلى متهورانه  بود، ولى نمى دانســتیم 
گذاشــته  اســت؛ چون روی یک خط قرمز پا 

بودیم.

استفتاء برای اقتدای نماز به اهل سنت
كثرا پســندیدند.  ح شــد و ا ایــده بــا رفقا مطر
از  بچه هــا،  تقلیــد  مراجــع  بــه  بنــا  خلصــه 
دفتــر رهبری، آقای فاضل و آیــت ا... مكارم 

كردیم. شیرازی استفتاء 
ســوال این بود: آیا برای حفظ وحدت، نماز 
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خواندن پشــت ســر اهل ســنت در دانشگاه 
جایز است؟ 

جــواب دفتــر آقا و جنــاب فاضــل مثبت بود 
و جــواب دفتــر آقــای مــكارم منفــى. بچه هــا 
كه مقلد آقا و آقای  كســانى  تقســیم شــدند. 
فاضــل بودیــم، قــرار شــد هــر وقــت ســمت 
مسجد بودیم، نماز عصرمان را با اهل سنت 
كنید نه اینكه همۀ وعده ها  بخوانیم. دقت 
گذرش  كســى  وهمــه بــا هــم؛ نــه! فقــط هــر 
كثرا یــا خوابگاه  افتــاد! چون آن ســاعت مــا ا

كلس. بودیم یا سر 
كار  یكى دو روز كه چند نفری از دوستان این 
را انجام داده بودند، توسط یكى از بچه های 
خیلــى هیئتــى دانشــگاه دیده شــده بودند؛ 
اذا شــر شروع شــد. خبر این كار به سرعت در 
دانشــگاه و شــهر پیچیــد. چنــد تــا از رفقای 
گفتنــد: شــما  مســجدی و هیئتــى آمدنــد و 
كردید؟ مــا هم مى گفتیم هنوز  كاری  چنیــن 
كه توفیق نشــده، ولى ظاهرًا فلنى خوانده! 
كه به چــه مجوزی این  بعد ســوال و جــواب 
كردیــد؟! پشــت ســر این هــا مگــر نمــاز  كار را 
اســتفتاء  بلــه؛  گفتیــم:  مــا  اســت؟  درســت 
كه همه تا اســتفتاء را.   كرده ایــم. جالب بــود 
نمى دیدنــد قبــول نمى كردنــد. تــازه بعدش 
شــبهه مى شــد مگــر ممكــن اســت؟!! نمــاز 
وحــدت فرق دارد با نماز واجب. منظور این 
كه یک نماز نمادین باشد، عیب ندارد،  بود 

ولى نماز واجبتان را باطل نكنید!
گفتند: مسئلۀ  بعضى ها هم به صراحت مى 
كنیــد؛ چــون اســاس  ولیــت را نبایــد تقلیــد 
دین اســت یا بعضى از همان دو آتیشه های 
ولیــی مى گفتنــد رهبــری بــه دلیــل جایگاه 
سیاسى شان نمى توانند راحت نظر بدهند 
و قبول نیست. ما مى گفتیم شما رهبری را با 
این حرف هایتان از رهبر بودنش انداختید. 

معاون نهاد می گفت: چطور رهبری چنین 
فتوایی را داده اند!

كار بــه نهــاد رهبــری  گرفــت و  بحث هــا بــال 
گفتنــد:  كشــید. مــا را خواســتند و  دانشــگاه 
كار به صلح نیســت. ما هــم مى گفتیم  ایــن 
كه بــه صلح اســت. جالب بود معــاون نهاد 
مى گفت چطور رهبری چنین چیزی را اجازه 
داده اند!! آنها وضویشان و نمازهیشان با ما 
فرق هایی دارد و ...  گفتم: حاج آقا ببخشید 
كه اجازه را داده اســت، خودش فقیه  كســى 
و مجتهــد اســت و این هــا را خــوب مى داند. 
كه مى تواند  ببینید چه منطقى بالتر اســت 
اینگونه احكام فردی را با خودش هماهنگ 

و  نماینــده  گــر  ا و  كنیــد  دقــت  شــما  كنــد؟ 
را  بــه رهبــری هســتید، خودتــان  منتســب 
در افــق رهبــری بیاوریــد. اتفاقــًا ایــن بحثها 
كه ما عملكرد نهــاد رهبری در  شــروعى شــد 
گفتیم: شــما اصًل  كردیــم و  دانشــگاه را نقــد 
كاری بــرای وحــدت نكرده ایــد. دفــاع  هیــچ 

كه چرا یک بار نماز وحدت  مى كردند 
ندیــد،  ادامــه  شــما  هــم  الن  خوانده ایــم! 
كنید تا یک نماز وحدت باشكوه برگزار  كمک 
گفتیــم: آن را خودتــان برگــزار  كنیــم. مــا هــم 

كنید و به این مسئله ربطى ندارد.

رفتیم و همۀ سخنان رهبری در باب وحدت را 
خواندیم!

دانســتن نظــرات رهبری در زمینــۀ وحدت، 
گذشــته احساس مى شــد. تقسیم  بیشــتر از 
كــه همــۀ ســخنان رهبــری دربــارۀ  كار شــد 
وحــدت را در آوریم و خلصــه اش را در جزوۀ  
كردیــم.  منتشــر  بــرادری"  یعنــى  "وحــدت 
مسجد، هر روز ظهر بعد نماز شده بود محل 
كه  برای  تجمــع بچه های مختلف مذهبــى 
بحــث و ســؤال مى آمدند. بچه هــای ما هم 

به جواب دادن مى نشستند.
كــه به هیچ  بســیاری ازحرف هــای رهبری را 
گفت، به این بهانه  روشــى نمى شد به ملت 

داشتیم به همین مذهبى های خودمان
كثریت آدم ها هم عجیب   مى گفتیم. بــرای ا
كه رهبری چنین نظرات و دیدگاه هایی  بود 
كــه این ها باید  دارنــد. خلصــه ما مى گفتیم 
خودشان را تطبیق بدهند ما نباید بهخاطر 
پــا  اصــول  روی  این هــا،  حساســیت های 

بگذاریم.

کار به نمایندۀ ولی فقیه کشید و همان استفتاء 
را  با قیودی دوباره پرسیدیم!

كشاندند به حاج  بچههای مســجد قضیه را 
آقــا ســلیمانى، نمایندۀ ولى فقیه در اســتان 
و امــام جمعــه  شــیعیان زاهدان. حرفشــان 
گفتیم  كه ایشان هم مخالف است.  این بود 
را مى شــنویم. طبــق نظــر  باشــد حرفشــان 
ایشــان قرار شــد اســتفتاء را دقیقتر و با چند 
كنیــم؛ مثــًل اینكه آن هــا حاضر  قیــد مطــرح 
نیســتند پشت ســر شــیعیان نماز بخوانند و 
كار باعــث تقویت آن ها مى شــود  اینكــه ایــن 

و...
كه پرسیدیم به این صورت  متن اســتفتائى 
شد: »با سلم و تشكر. به خاطر پاسخ سریع 
كــه با یكــى از  بــه فتــوای قبلــى، بــا مشــورتى 
كــه مــوارد  كردنــد  علمــا داشــتیم پیشــنهاد 

ذیــل نیــز در توضیح ســوال قبلى ذكر شــود. 
بلوچســتان شــهر  در دانشــگاه سیســتان و 
زاهــدان دانشــجویان اهــل ســنت در اقلیت 
هســتند و نماز جماعت رســمى هم ندارند. 
نمــاز جماعت رســمى مربوط به اهل تشــیع 
گر شــركت  اســت. با توجه به این نكات، آیا ا
مــا دانشــجویان مذهبــى در نمــاز جماعــت 
گــردد، باز هم  ایشــان باعــث تقویت ایشــان 
مى توانیــم در نمــاز جماعت ایشــان شــركت 
كه ایشــان در نماز  كنیم؟ ضمنا اطلع دارید 
جماعــت تشــیع شــركت نمى كننــد. باتشــكر 
فــراوان در صــورت امــكان هــر چــه ســریع تر 

پاسخ مربوطه را ارائه فرمایید«.
كه جــواب این  طبیعتــًا همــه منتظــر بودیم 
كه بنا به مصلحت، جایز نیســت  طــور بیاید 
یــا یک چیزی توی همیــن مایه ها و یا لاقل 
كــه  مســجدی هایی  آن  اســتدلل  بــه  بنــا 
مى گفتنــد رهبــری معذوریــت دارد! بگوینــد 

كه عرض شد.  جواب همان است 

آقا گفتند: این کار را با جدیت ادامه دهید!
كمال تعجب پاســخ فراتر از یک اســتفتاء  در 
شــد و رهبــری یــک پیــام را صــادر نمودنــد: 
»بســمه تعالــى. حفــظ وحــدت اســلمى از 
ائمــه  كــه  چنــان اهمیتــى برخــوردار اســت 
معصومین :در طول تاریخ همواره شــیعیان 
را بــه آن توصیــه و از هر نــوع تفرقه اى برحذر 
داشــته اند و در عصــر غیبــت تــا زمــان حاضر 
نیــز فقهــاى اســلم )كّثــرا... امثالهــم( نیــز بر 
كرده اند؛ بنابراین شــما  كید  ایــن امر مهــم تأ
دانشجویان عزیز و با ایمان نیز به متابعت از 
كار خداپســندانه نهایت  اولیاى خود در این 
جدّیــت و تــلش خــود را مبــذول داریــد تــا 
مســتوجب اجر و ثواب و دعاى خیر حضرت 
گردیــد.  فــداه(  )ارواحنــا  العظــم  ا...  بقیــه 

موفق و مؤید باشید«.
احســاس تكلیــف چنــد برابــر شــد. بــاز هــم 
همــان قضایــا تكرار شــدع یعنــى مى آمدند و 
كننــد. جالب  متــن ســند را میدیدند تــا باور 
كردند  كــه فقــط بعضى ها قبــول  اینجاســت 
و شــاید فقــط یــک نفر بــه نمازگــزاران اضافه 
كردند یــا نفى! و  شــد، ولــى بقیه یــا ســكوت 
كه این به مصلحت نیست.  كردند  پافشاری 
كــه قــرار شــد دیگر  گرفــت تــا جایــی  كار بــال 

ادامه ندهیم.

پی نوشت:
1. مسئول سابق کانون قرآن و عترت دانشگاه زاهدان
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مقامومنزلتحضرتزهرا؟اهس؟نزدائمه؟مهع؟
دروســائل الشــیعة  ج 7؛ ص 371 روایتــى در مقــام منزلــت حضــرت 
كــم نظیر »مــا اعلم  زهــرا؟اهس؟ از زبــان امــام صــادق؟ع؟ بــا تعبیــر بســیار 
كســى را نزد  كبــر عنــد رســول اهَّلل )ص( من فاطمة...؛  كان ا ان احــدًا 
كه به  گرامى تر از فاطمه؟اهس؟ نمى یابم« آمده اســت  پیامبر؟ص؟ عزیزتر و 
كامــل روایت به همراه  جایــگاه حضرت در نزد ائمه اشــاره دارد. متن 

كه در انتهای این نماز وارد شده تقدیم مى گردد. دعایی 
ِبی َعْبِد اهَّلل؟ع؟- 

َ
ُد ْبُن َعِلّىٍ اْلَحَلِبّىُ َعَلى أ َعْن َصْفَواَن َقاَل: َدَخَل ُمَحّمَ

ْصَنُع  ِفى ِمْثِل َهَذا اْلَیْوِم 
َ
ْفَضــَل  َما أ

َ
ُمِنى أ ِفــى َیــْوِم اْلُجُمَعِة َفَقاَل َلُه ُتَعّلِ

ْكَبــَر ِعْنَد َرُســوِل اهَّلِل ص ِمْن 
َ
َكاَن أ َحــدًا 

َ
ّنَ أ

َ
ْعَلــُم أ

َ
ــُد َمــا أ َفَقــاَل َیــا ُمَحّمَ

ْصَبَح َیْوَم اْلُجُمَعِة- 
َ
ُبوَها َقاَل َمْن أ

َ
َمَها أ

َ
ــا َعّل ْفَضَل ِمّمَ

َ
 أ

َ
َفاِطَمــَة ع- َو ل

ِل  ّوَ
َ
 ِفى أ

ُ
ْرَبَع َرَكَعاٍت َمْثَنــى َمْثَنى َیْقَرأ

َ
ى أ

َ
 َقَدَمْیِه َو َصّل

َ
َفاْغَتَســَل َو َصــّف

اِنَیِة 
َ

ًة َو ِفى الّث َحٌد َخْمِســیَن َمّرَ
َ
ُكّلِ َرْكَعٍة َفاِتَحَة اْلِكَتاِب- َو ُقْل ُهَو اهَّلُل أ

اِلَثِة َفاِتَحَة اْلِكَتاِب َو 
َ

ًة َو ِفى الّث َفاِتَحَة اْلِكَتاِب َو اْلَعاِدَیاِت َخْمِســیَن َمّرَ
اِبَعِة َفاِتَحَة اْلِكَتاِب- َو ِإَذا َجاَء َنْصُر اهَّلِل  ًة َو ِفى الّرَ ِإَذا ُزْلِزَلْت َخْمِسیَن َمّرَ
ْصِر- َو ِهَى آِخُر ُسوَرٍة َنَزَلْت َفِإَذا  ًة َو َهِذِه ُســوَرُة الّنَ َو اْلَفْتُح َخْمِســیَن َمّرَ

َعاَء.) وسائل الشیعة، ج 7، ص371(؛
ُ

َغ ِمْنَها َدَعا َفَقاَل َو َذَكَر الّد َفَر
گفته: محّمد بن على حلبــى در روز جمعه بر امام  صفــوان بــن یحیی 
كــه مى توانم در این روز  كارى را  گفت: بهترین  صــادق؟ع؟ وارد شــد و 
انجــام دهــم، بــه من بیامــوز. امام صــادق؟ع؟ فرمودند: »كســى را نزد 
كه به  گرامى تر از فاطمه؟اهس؟و چیزى را بهتر از آنچه  پیامبر؟ص؟ عزیزتر و 

كرده و  وى آموخت، نمى یابم«؛ ســپس فرمودند: »روز جمعه غســل 
دو نماز دو ركعتى بگزار و در ركعت اّول آنها یك بار سوره حمد و پنجاه 
مرتبه سوره قل هو اهَّلل احد و در ركعت دوم پس از حمد پنجاه مرتبه 
ســوره و العادیــات، و در ركعــت ســوم بعــد از حمد پنجاه بار ســوره اذا 
زلزلت، و در ركعت چهارم نیز پس از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره إذا 

جاء نصر اهَّلل و الفتح بخوان«. سپس این دعا را بخوان:
 ِلِوَفاَدِة َمْخُلوٍق َرَجاَء 

َ
ِو اْســَتَعّد

َ
 أ

َ
َعّد

َ
ْو أ

َ
 أ

َ
أ ْو َتَعّبَ

َ
 أ

َ
ــأ ِدی َمْن َتَهّیَ ِإَلِهــى َو َســّیِ

َكاَنْت   َتْهِیَئِتى   ِرْفِدِه َو َفَواِئِدِه َو َناِئِلِه َو َفَواِضِلِه َو َجَواِئِزِه َفِإَلْیَك َیا ِإَلِهى 
َو َتْعِبَئِتــى َو ِإْعَداِدی َو اْســِتْعَداِدی َرَجاَء ِرْفــِدَك َو َفَواِئِدَك َو َمْعُروِفَك َو 
َلُة 

َ
 َتِخیُب َعَلْیِه َمْســأ

َ
ْبِنــى ِمْن َذِلَك َیــا َمْن ل َناِئِلــَك َو َجَواِئــِزَك َفــَل ُتَخّیِ

 
َ

ْمُتُه َو ل
َ

ُة َناِئٍل َفِإّنِى َلْم آِتــَك ِبَعَمٍل َصاِلٍح َقّد  َتْنُقُصــُه َعِطّیَ
َ

ــاِئِل َو ل الّسَ
ْهَل َبْیِتِه 

َ
 َو أ

ً
ــدا  ُمَحّمَ

َّ
ُب ِإَلْیَك ِبَشــَفاَعِتِه ِإل َتَقّرَ

َ
َشــَفاَعِة َمْخُلوٍق َرَجْوُتُه أ

ِذی ُعْدَت ِبِه َعَلى 
َ
ْرُجــو َعِظیَم َعْفِوَك اّل

َ
َتْیُتَك أ

َ
َصَلَواُتــَك َعَلْیِه َو َعَلْیِهْم أ

اْلَخاِطِئیَن  ِعْنَد ُعُكوِفِهْم َعَلى اْلَمَحاِرِم َفَلْم َیْمَنْعَك ُطوُل ُعُكوِفِهْم َعَلى 
َنا 

َ
ْعَماِء َو أ اُد ِبالّنَ ِدی اْلَعّوَ ْنَت َسّیِ

َ
ْن ُجْدَت َعَلْیِهْم ِباْلَمْغِفَرِة َو أ

َ
اْلَمَحاِرِم أ

ْن َتْغِفَر ِلى َذْنِبَى 
َ
اِهِریَن أ ــٍد َو آِلِه الّطَ ُلَك ِبَحّقِ ُمَحّمَ

َ
ْســأ

َ
اُد ِباْلَخَطاِء أ اْلَعّوَ

 اْلَعِظیُم َیا َعِظیُم َیا َعِظیُم َیا َعِظیُم َیا 
َّ

 َیْغِفُر اْلَعِظیَم ِإل
َ

ــُه ل
َ
اْلَعِظیــَم َفِإّن

َعِظیُم َیا َعِظیُم َیا َعِظیُم َیا َعِظیم . 

)مصباح المتهجد و سلح المتعبد، ج 1، ص 319(
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فاطمه؟اهس؟
محور وحــــــدت

shiaarts.ir اثر سیدمهدی حسیین - از سایت 

پروندهویژه



الوحدةاالسالمیةفیالخطبةالفاطمیة؟اهس؟

بســم ا... الرحمن الرحیم و به نســتعین و هو 
خیر ناصر و معین 

َمُد * َلْم َیِلْد َو َلْم  َحٌد * اهَّلُل الّصَ
َ
ُقــْل ُهَو اهَّلُل أ

َحٌد؛ 
َ
ُكُفوًا أ ُیوَلْد * َو َلْم َیُكْن َلُه 

خدا یكتا اســت و مركب هم نیست، نزائیده 
و زائیــده هــم نشــده و احــدی بــرای او همتا 
و  بــوده  )خــودش  اســت  نبــوده  و همگــون 

خودش و خودش فقط لغیر(.
 او مى خواهــد خلقتــش از هر نــژاد و طبقه و 
چهره و رنگ، واحد باشند و آن جز با وحدت 
در فكــر، ایــده، هــدف و بــرادری امكان پذیــر 
در  مصیبتــى  و  بــل  هیــچ  مســلما  نیســت. 
جامعــۀ بشــر بدتــر از بــلی تفرقــه و تشــتت 
جامعه دوســت  و  دلســوز  مــولی  نیســت. 
كانت  علــى؟ع؟ فرمــود: »ان بلیه العــرب التى 
محیطــه بهم یــوم بعث اهَّلل نبیــه محمد؟ص؟ 
هــى بلیــه الفرقــه و محنتــه الشــتات اذكانــو 
الــى  یدعــو  كل  متنافریــن.  غضیــن  متبــا 
عصبیته و ینادی نداء عشرته«)عبده، شرح 
نهج البلغــه، ج 1، ص 43(؛ جهــان عــرب به 
بدتریــن بــل مبتل بــود و آن تفرقه، تشــتت و 
بیگانگــى از یكدیگر بود و قبیله گرایی، بغض 
كــه حاصــل و  و نفــرت از همدیگــر داشــتند 

خونریــزی،  خصومــت،  جــز  آن  محصــول 
چیــز  زندگى شــان  در  اختــلس  و  ســرقت 
دیگــری نبــود. اینجــا خــدای احــد و واحــد، 
دلســوزترین بندگانــش )محمــد( را به ســوی 
كت بــار  آنــان فرســتاد تــا  آنــان را از بــلی هل
تفرقــه بــه وحــدت و از تشــتت بــه تجمــع، 
بــرادری و یكدیگردوســتى فراخوانــد و فریــاد 
بــرآورد از حلقــوم محبــت و وحدت دوســتى 
كه »قولولاله ال اهَّلل تفلحوا«؛ از همۀ راه های 
بیراهــه و هدف هــا و خواســته های نامعقول 
به یک راه و یک هدِف خردمندانه و مقدس 
بگراییــد و آن َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهَّلِل َجِمیعًا 
ُقــوا  )آل عمــران:103( اســت؛ یعنــى  َو َل َتَفّرَ
بــه یک بنِد محكــم بیاویزید و همگى چنگ 
گسســتنى اســت. این گونــه بود  كــه نا بزنیــد 
كــه محمد؟ص؟ عداوتشــان را به اخوت مبدل 
كت بار آتش تجاتشان  كرد و از لب پرتگاه هل
آل عمــران:   (  ... ِمْنَهــا  ْنَقَذُكــْم 

َ
داد؛...َفأ

103( و در ســایۀ وحــدت و برادری، هر تلخى 
كرد  و ناملیمــات را در خــود هضــم و همــوار 
 ــَك َلَعَلى ُخُلــٍق َعِظیم

َ
تــا به مــدال الهىِإّن

)قلــم: 4(؛ شــرافت یافــت و امــت را بــه تــاج 
ْمَنــا َبِنــى آَدَم...  )اســراء : 70 (؛  َكّرَ َو َلَقــْد 

متوج و مزین فرمود؛ پس بنای زندگى مردم 
آن ســامان و آن زمان بر محبــت و وحدت، و 
بــرادری و یكدیگر دوســتى پایه گذاری شــد و 
بــا زحمــات طاقت فرســای آن وجود دلســوِز 
كه  كار به جایی رســید  دارای خلــق عظیــم، 
وقتــى در جنــگ، تشــنگى بر ســرباِز مصدوم 
ســربازی  آب«،  »آب  زد  فریــاد  و  كــرد  غلبــه 
گهــان  بلفاصلــه ظــرف آبــی بــه او رســاند. نا
ک صــدا زد »آب آب«.  ســرباِز افتــاده بــر خــا
گفت: آب را به او برســان. او هم  ســرباز اولى 
گفــت به ســومى، او هــم به چهارمــى، او هم 
بــه پنجمــى و او بــه صــدای ششــمى و او بــه 
كه خواســت آب بدهد، دید شــهید  هفتمى 
كــه ششــمى جــان داد؛  شــد. برگشــت دیــد 
پنجمــى و چهارمــى و ســومى و دومى و اولى 
هــم جــان دادند و همگــى به خاطــر تحویل 
به همدیگــر  نســبت  ایثاركــردن  و  آب  دادن 

شهید شدند.
كــه آب و   در ســایۀ وحــدت و محبــت بــود 
جــان بــه همدیگــر مى دادنــد. ایــن مكتــب 
محبــت زای  و  وحدت آفریــن  و  انسان ســاز 
كه بشــر را از حضیض  رســول؟ص؟ و قرآن بوده 
شــد  جامعــه  و  رســاند  عــزت  بــه اوج  ذلــت 
جامعۀ الهى، معنوی، فرهنگ قرآنى و نسل 

و ناموس دوستى.
كوتاه  كه دریابیم عمر  حال، بنابر این اســت 
كه بعد  و مصیبت بار یكتادخت این پیامبر را 
از پــدر، دل داغــدار آن عزیز، چه نوا و ناله ای 
ســرداد و بــا آن ناله ها و نواهــا چه پیام هایی 
كرد و چرا از ناله  داد و برای چه واقعیتى ناله 
و ِشــكوه خسته نمى شــد و در مسجِد پدر با 
جمعى از زنان مهاجر و انصار، فریادها برآورد 
كه غرض و قصدش  و بــا دید انصاف بنگریــم 
از آن فریــاد، حماســه و خطبــۀ بی نظیــر در 
حقیقت گویــی،  و  بلغــت  فصاحــت،  عالــم 
از  و  ریخــت  كــه  اشــک ها  آن  بــود؟!  چــه 
چشمان دیگر حاضران در مسجد، اشک ها 
گرفــت، برای چه بود؟! تنهــا نگوییم خطبۀ 
فدكیــه و فقــط خطبــۀ ولئیــه یــا دم از حــق 
شــخصى زدن!! بلكــه بگوییــم ِشــكوه و ناله 
و خطبــه. اشــک و آه بــرای از دســت رفتــن 
وحــدت و پایمــال شــدن محبــت و مــودت 
كه  بــود. طبــق ســخن قرآنــى، مودت اســت 
انسان ها را به یكدیگر پیوند مى زند و تقریب 
كســیری  ایجــاد مى كنــد. مــودت و محبــت ا
كــه از هــر فلــز بی قیمــت، طلی نــاب  اســت 
و جواهــر نایــاب مى ســازد. ناله هــای دخــت 
نبوت و یادگار رســالت، به خاطر تن دادن به 
كه مى دید  تفرقــه، افتــراق و جدایی ای بــود 
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شقه و ُفرقه تبدیل خواهد شد.
كه دل ها را شــورانید و موجى  آن نطــق نافذ 
گسیخته شــدن اعضای  عجیب آفرید، برای 
جامعه بود؛ چون قطعه قطعه شــدن اعضاء 
و  جمع شــدن  قابــل  بــدن،  یــک  ح  جــوار و 

پیوندخوردن نبود.
گله و درددل نزد هر انساِن با انصاف  آن همه 
كه به عیادتش مى آمدند، برای  و بی انصاف 
تكه تكــه شــدن جامعــۀ منجســم بــود. بابــا 
رفــت و وحدت و مــودت و محبت هم رفت. 
یــک پیكرۀ منســجم و به هم پیوســته از هم 
گســیخت؛ پــس دیگــر حــق، ناحــق و باطل، 
كــرد و تشــخیص حق و  حــق جلــوه خواهــد 

باطل آسان نیست.
ایــن  و وجدانتــان، سراســر  به خــدا  را  شــما 
خطبــۀ غــراء را بخوانیــد، بفهمیــد و بــا دیــد 
انصــاف بنگرید و نظر دهید. عصارۀ خطبه و 
گدازنــدۀ آن بی بی بزرگوار،  بیانات جــذاب و 
تنها داغ پدر دیدن نبود، بلكه داغ از دســت 
پــدر  رفتــن ســنت و فرهنــگ حیات بخــش 
كــه اخوت اســلمى به  بــود! خواســت بگوید 
خصومِت نفاق مبدل شد و محبت و مودت 
گشت؛  به عداوت، و وحدت به ُفرقه تبدیل 

لذا خداوند فرمود:
 َرُســوٌل َقْد َخَلْت ِمــْن َقْبِلِه 

َ
ــٌد ِإّل َو َمــا ُمَحّمَ

َعَلــى  اْنَقَلْبُتــْم  ُقِتــَل  ْو 
َ
أ َمــاَت  َفــِإْن 

َ
أ ُســُل  الّرُ

ْعَقاِبُكــْم َو َمــْن َیْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْیــِه َفَلْن َیُضّرَ 
َ
أ

)آل    ِكِریَن ــا
َ

الّش اهَّلُل  َســَیْجِزی  َو  َشــْیئًا  اهَّلَل 
عمران: 144( 

احــد،  جنــگ  كــه در  مى دانــد  نبــى  دخــت 
كه پیامبر ُمرد و لذا  كردند  مســلمانان خیال 
كردنــد و فرار  كفــار و مشــركان را رها  جنــگ با 
را بــر قــرار ترجیح دادنــد. خداوند این چنین 
گر روزی  كــه ا دیــد و فرمــود: معلوم مى شــود 

پیامبر بمیرد، شما به عقب برمى گردید!
و  ســنت  و  ســیره  و  شــد  همان گونــه  
گشــت و  ســفارش های پیامبــر؟ص؟ فرامــوش 
كه اوضاع همان گونه اســت  فاطمــه؟اهس؟ دید 

كه خدا فرمود. 
نالــۀ ایــن ناموس بــرای این مصائــب بود نه 
بــرای خــودش و شــخص پدر و شــوهر. آری، 
بــه شــخصیت پدر و همســر جســارت شــد و 
تــرک وحــدت و تخریــب  این هــم محصــول 
تقریــب بود و هرچــه بی عدالتى، جســارت و 
خصومت و تفرقه ایجاد شــد، نتیجۀ نادیده 
و  اســت  وحدت اســلمى  و  اخــوت  گرفتــن 
كلمــات و جملت خطبــۀ آن خطیِب  تمــام 
گویای همان مسائل و مصائب است.  بلیغ، 
احتجاج نامــه  فقــط  خطبــه  ایــن  نگوییــم 
معرفتــى-  نظام نامــۀ  یــک  كــه  چرا اســت؛ 

و  الهى ســت  دیــن  جامــع  آییــن  و  اســلمى 
مصداق اتّم ُاْدُع ِإَلى َســِبیِل َرّبَِک ِباْلِحْكَمِة 
ِتــى ِهــَى 

َ
َو اْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســَنِة َو َجاِدْلُهــْم ِباّل

ْحَسُن  )نحل:12( مى باشد و خلصه برای 
َ
أ

حضــار و آن مردم فرامــوش كار، یک دردنامۀ 
تكان دهنــده  بــود و بــرای هــر نســل در هــر 
كلم و فریــادش در آن خطبــۀ  عصــری، قلــۀ 
كرده، بــر لوح دل ها  گویا  كــه دردش را  بلیغــه 
نقش مى بندد، ولى دل های آن مردم، دیگر 
خدادوســت وحقیقت یــاب نیســت. امــروز، 
مــا و جامعۀ ما به گوش دل بشــنویم و لبیک 
گذشــتۀ ننگین، پنــد و عبرت  گوییــم و از آن 

كه فرمود: بگیریم. این ست 
ــِة َو ِإَماَمَتَنــا 

َ
»جعــل اهَّلل َطاَعَتَنــا ِنَظامــًا ِلْلِمّل

اْلُفْرَقــة«) بحارالنــوار، ج 29، ص  َمانــًا ِمــَن  
َ
أ

گریست و  گر دردها را برشمرد و بر آن  223(؛ ا
كه اطاعت  كرد  گریانــد، درمان را هم نســخه 
از یــادگاران و قربای پیامبر و مودت به  آنان، 
اســت  انســانى  زندگــى  نظــام  و  نظــم  مایــۀ 
و قبــول امامــت و پیشــوایی مــا هــم، مایــۀ 
وحــدت و نجــات از ُفرقــه و در امان شــدن از 
تفرقــه و تشــتت اســت. باید بگوییــم به خدا 
ســوگند! عصــاره و خلصۀ فریادهــا، ناله ها و 
اظهــار دردهــا در ایــن مقــاِل زنــده و خطاب 
برازنده، به خاطر درد تفرقه و اختلف اســت 
و تنهــا درمانش نیز وحدت و قرب به یكدیگر 
پیامدهــای  آن  دیگــر  كــه  اســت  بــرادری  و 

كت بار را به بار نیاورد. هل
كتــاب و  كــه رســول اعظــم؟ص؟ بــا  مى دانیــم 
 َرْحَمًة 

َ
َک ِإّل ْرَسْلَنا

َ
كلس و درس آمد؛ َوَما أ

كــه  ِلْلَعاَلِمیــَن   )انبیــاء: 107( و نشــان داد 
رحمــت محــض اســت. در قبــال آن وجــوِد 
كه مودت  رحمــت، طبیعى و ضروری اســت 
...ُقــْل َل  و عشــق و محبــت بایــد باشــد؛ 
 ...َة ِفى اْلُقْرَبی

َ
 اْلَمَوّد

َ
ْجرًا ِإّل

َ
ُلُكْم َعَلْیِه أ

َ
ْســأ

َ
أ

)شوری: 23(. 
او رحمــت داد، ولــى اینجــا مــودت فراموش 
شد؛ لذا خصومت و عداوت پدید آمد و نشد 
آنچه كه باید مى شد و شد آنچه نباید مى شد 
و خســارتهایی جبران ناپذیــر بــر جامعه وارد 
گشــت و هنــوز در همان خســارت ها دســت 
كــه آن  و پــا مى زنیــم؛ ایــن در حالــى اســت 
عصارۀ نبوت و رسالت، تمامى این مضامین 
فرمــود:  كــه  آنجــا  كــرد،  بیــان  را  مطالــب  و 
ها َوِبیًل ِإَذا  َها َثِقیًل َو َغّیَ

َ
»وَلَتِجــُدَن  َو اهَّلِل  َمَحّل

َراِط َو  ُكِشــَف َلُكــُم اْلِغَطاُء َو َباَن َو َزاَد َوْیــُه الّصِ
ُكْم َما َلْم َتُكوُنوا َتْحَتِســُبوَن  َو  َبَدا َلُكــْم ِمْن َرّبِ
َخِســَر ُهناِلــَك اْلُمْبِطُلــون « )الحتجاج، ج 1، 
كاِر  كه عقوبت این  ص 106(؛ به خدا ســوگند 
ســنگین را خواهید دید و پیامدش را بســیار 

كه پرده  بــد و وبــال آور خواهید یافت؛ آنــگاه 
كنار رود و ســختى ها و عذاب های پشــت آن 
گــردد و از ســوی پروردگارتــان آنچــه  پدیــدار 
كــه فكــرش را هــم نمى كنیــد، برایتان آشــكار 
شــود و در آن هنگام، باطل پیشگان زیان كار 

مى گردند.
این عزیزۀ خدا، تنها برای خودش، ُملكش، 
شــوهر و فرزندانــش غصــه نمى خــورد. ایــن 
كــه فرزندش  همــان مــادر غمخــواری اســت 
حســن؟ع؟ فرمــود: دل شــب از خــواب بیدار 
عبــادت  محــراب  در  مــادرم  دیــدم  شــدم، 
مــردم،  همیشــه  قنوت هــا،  در  و  دعاهــا  در 
كشــور و جــان و مــال و نامــوس  نگهبانــان 
و نســل و حــرث و همســایه ها را بــا بیــم دعــا 
كه خودمان را دعا نماید.  مى كند و نشنیدم 
صبح از مادر پرســیدم: مادر، چرا همۀ مردم 
كــردی، امــا مــا را دعــا  و همســایه ها را دعــا 
ار« 

َ
نكردی؟ جواب داد: پســرم »اْلَجــاَر ُثَم  الّد

)بحارالنــوار، ج 43، ص 82(؛  اول مــردم و 
همســایه ها، بعد اهل خانه و خودمان. این 
مادر و انســان نمونه و انسان دوســت، تمام 
فریــادش بــرای حــق شــخصى اش نیســت، 
بلكــه ناله هــا، فریادهــا و ِشــكوه هایش برای 
جامعــۀ خســارت دیــده و بــه عقب برگشــته 
كه رحمت وجــود پیامبــر؟ص؟و مودت  اســت 
دل خودشــان را از یــاد بــرده و بــه جاهلیــت 
گذشــته، دل خوش نموده اســت؛ خســارت 
واقعــى و حقیقى این ا ســت. مادر دلســوز، از 
این واقعه ها مى ســوزد و مى گــدازد و با همۀ 
مصیبت هــا و دردهــا، همــان مــردم بی وفــا، 
بی صفــا، عهدشــكن و بــه تفرقــه  روی  آورده 
را بــه وحــدت، اخــوت، قــرب و دوســتى بــا 
اشــک و نالۀ دلسوزانه و خیرخواهانه دعوت 
مى كنــد و نصیحــت مادرانــه دارد و مى گوید: 
شــما، پدرم و اســلم را یــاری نمودید و بینى 
كشــیدید؛ چــرا بعد  ک  كفــر و نفــاق را بــه خــا
كفرآمیز  گرفتــار نفــاق و نقــاری  از پیامبــر؟ص؟، 

شدید؟!
ایشان در سخن منظومش در پایان خطبه، 
این گونــه مى گویــد:  را  نظــم  و  آخریــن شــعر 
كه ما پیش از تو مى مردیم و نبودیم  ای كاش 

جامعۀ متشتت را ببینیم!
َكاَن  اْلَمْوُت  َصاَدَفَنا      َفَلْیَت  َقْبَلَك  

ا َمَضْیَت َو َحاَلْت ُدوَنَك اْلُكُثُب  َلّمَ
ا ُرِزیَنا ِبَما َلْم ُیْرَز ُذو َشَجٍن  

َ
ِإّن

 َعَرب
َ

 ُعْجٌم َو ل
َ

ِة ل ِمَن اْلَبِرّیَ
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ییس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس: حجت االسالم مبلغی؛ ر

بســیاری از افراد معتقدند که شــهادت حضرت 
زهرا؟اهس؟ ســندی بــر مظلومیت این بانــوی بزرگ 
جهان اسالم است و از این رو با برجسته کردن 
 به جدایی شیعه 

ً
شهادت حضرت زهرا؟اهس؟، گاها

وســنی دامــن می زنند. از ســوی دیگر مشــاهده 
کــه امــام علــی؟ع؟و امامان معصــوم:،  می شــود 
کید  همــواره روی وحدت در جامعۀ اســالمی تأ
کــه آیــا می تــوان به  داشــتند. ســؤال اینجاســت 
گونــه ای بــه حضــرت فاطمــه زهرا؟اهس؟نگریســت 
کــه بــه وحدت میان امت اســالم منجر شــود؟ و 
آیا حضرت فاطمه زهــرا؟اهس؟ عامل وحدت میان 

شیعه و اهل سنت است؟
شــخصیتى  هیــچ  معصومیــن؟مهع؟  میــان  در 
كــه ســیره و رفتــار آن هــا در جهــت  را نداریــم 
ایجــاد تفرقــه بیــن جامعــۀ اســلمى باشــد؛ 
گرفته تا دیگر امامان  یعنى از فاطمه زهرا؟اهس؟ 
كــه  داشــتند  ســیره ای  همگــى  معصــوم:، 
مى توانــد عامل و مبنای وحــدت در جامعۀ 
اســلمى باشــد؛ البته امامان معصــوم: و نیز 
فاطمــه زهرا؟اهس؟ دو رفتار همزمان را در پیش 
گرفتن رفتار، و بیان  داشــتند: یكى در پیش 

كه  كه ارائــه راهى را حمــل مى كرد  ســخنانى 
به شــیعه گری مى انجامید و دیگر، ســلوک و 
كردن راه شــیعى  كه در عین ترســیم  رفتاری 
كه راه اهل بیت؟مهع؟ اســت، به شــدت هر چه 
در  وحــدت  چارچوب هــای  تمام ترحافــظ 
كیــان امت اســلمى بود.  جامعــۀ اســلمى و 
كنــار هم ببینیم؛  مــا ایــن دو محور را باید در 
گذاشــتن یكى به این معناســت  كنار  كه  چرا
كه اهل بیت؟مهع؟ را به درســتى نشــناخته ایم. 
شخصیتى چون حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟هم 
كه سیرۀ رفتاری شان، تبیین و تحلیل  وقتى 
كه این  شود، ما را به همین نقطه مى رساند 
كه  بــزرگ بانــوی جهان اســلم، در عین این 
كه امام على ابن ابی طالب؟ع؟را  مى كوشید، 
بــه عنوان مبنای حــق و امام جامعه معرفى 
كند، اما خطــوط قرمزی را هم ارائه و رعایت 
كه این خطوط قرمز عبور از مصالح  مى كــرد، 
جامعــۀ اســلمى نباشــد و امــت اســلمى را 

گون نكند. واژ

می توانید مثالی برای سخنتان بیان کنید؟

یكــى از قرائن و شــواهد بر این حقیقت، این 
كه همه مى دانند، امام على ابن ابی  اســت 
طالــب؟ع؟، در جامعــه آن روز نقش مهمى را 
برای حفظ و تقویت آن جامعه اسلمى ایفاء 
گاهى  گاهى با ســكوت خود،  كه  كــرد؛ چنان 
گاهى با مشــورت  بــا رفتن در درون جامعه و 
دادن بــه آن جامعــه و بــودن در متــن آن، 
این هدف را دنبال مى كرد؛ این امر مســلمى 
گــر این را  كــه همــه آن را قبول دارند؛ ا اســت 
پذیرفتید، یا باید بپذیرید كه حضرت فاطمه 
زهــرا؟اهس؟ و امام على؟ع؟دو رفتار متضاد با هم 
كه این  داشــتند و دو جریــان متضاد بودنــد 
ســخن غلــط اســت و غلــط بودنــش روشــن 
كــه مــا بیاییــم و ایــن دو را  اســت و معــاذاهَّلل 
كه  مخالــف هــم ببینیــم، و یــا بایــد بپذیریم 
پیچیدگى هــای  اســاس  بــر  بزرگــوار  دو  ایــن 
كاری را انجــام داده بودند و  زمــان، تقســیم 
كه این  رفتار یكى مكمل رفتار دیگری است 
گر این طور باشد، بنابراین آن  درست است؛ ا
كه امــام على؟ع؟برای حفــظ و تقویت  راهــى 
گرفتــه بودنــد، مقصــود و  جامعــه در پیــش 
مطلــوب فاطمــه زهرا؟اهس؟بــود و آنچــه را هــم 
گرفته  كــه حضــرت فاطمه زهــرا؟اهس؟در پیــش 
بودند، مقصود و مطلوب امام على)ع( بود.

امــام علــی؟ع؟و حضــرت فاطمــه زهرا؟اهس؟چــه 
روش هایــی را بــرای پیش برد اهداف اســالم در 

پیش گرفتند؟
كه هــم اصالت  ایــن دو بــه دنبــال آن بودند 
اهل بیت؟مهع؟و راه ایشــان را به اثبات رسانده 
كه  كننــد و هم به دنبال این بودند  و تبییــن 
جامعۀ اسلمى متلشى نشود و به وضعیت 
ک و در حال از بین رفتن قرار نگیرد؛  خطرنــا
كــه بیــان حــق را بــه  امــا شــگردها ایــن بــود 
صــورت ظریــف پــی مى گرفتنــد و خواهــان 

وحدت جامعۀ اسلمى بودند.

وظیفۀ ما به عنوان شیعیان و کسانی که خود را 
پیرو مکتب تشــیع می دانیم در قبــال رفتار امام 

علی؟ع؟ و حضرت زهرا؟اهس؟چیست؟
امروزه ما نیز نباید از این خطوط قرمز تبیین 
بــا  ارتبــاط  اهل بیــت؟مهع؟در  ســوی  از  شــده 
كه  كنیــم؛ همان طور  جامعــۀ اســلمى عبــور 
كــه اصالــت را به  نبایــد دســت از شــیعه گری 
اهل بیت؟مهع؟مى دهــد، دســت بكشــیم؛ این 
كــه ما فاطمه زهــرا؟اهس؟ را به عنوان  مى طلبــد 
معرفــى  اســلمى  جامعــۀ  وحــدت  مبنــای 
كنیم؛ امروزه نزدیک شــدن شــیعه به ســنى 
كــه فاطمه  و ســنى بــه شــیعه، راهــى اســت 
گــر  ا على؟ع؟مى خواســتند.  امــام  زهــرا؟اهس؟و 

حضرتفاطمه؟اهس؟مبنایوحدت
یاموضوعىبرایتفرقۀبینشیعهوسنى؟
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امروز اســلم ضربه ای بخورد، شــیعه هــم ضربه مى 
خــورد و مذاهــب دیگر هــم ضربه مى خورند. اســلم 
كــه بــه صــورت قطع و  كلنــى اســت  یــک چارچــوب 
بــدون هیــچ شــک و ریبى بایــد ایجاد و حفظ شــود 
كه ایــن چارچوب،  و نبایــد نزدیــک رفتارهایی رفت 
كلى اســلم را از بین ببرد؛ شــیعه گری  اصل و فضای 
درون ایــن چارچوب معنا پیــدا مى كند و البته ما در 
ارتبــاط بــا بــرادران اهل ســنت، مى توانیــم مباحث 
اختلفى مــان را بــه شــكل علمــى و فقــط و فقــط در 
كنیم، ولى هر دو طرفمان باید  فضــای علمى دنبال 

اتفاق نظر بر حفظ جامعۀ اسلمى داشته باشیم.

برخی چگونگی شهادت حضرت زهرا؟اهس؟را دست آویزی 
بــرای دامن زدن به جدایی و تفرقه میان شــیعه و ســنی 
گر  کــرده انــد؛ نظر شــما پیرامون این عقاید چیســت؟ و ا

راهکاری نیز دارید بیان بفرمایید.
كلــى را همــواره در  گــر دو اصل  كه ا بــه نظــر مى رســد 
نظر دشــته باشــیم، مشــكلت اینچنینى به خودی 
كاری  خود حل خواهد شد: اول اینكه ما امروز نباید 
كــه وحــدت در جامعۀ اســلمى از بیــن رفته و  كنیــم 
كــه وحــدت، راه  بــه نابــودی اســلم بیانجامــد، چرا
حفظ اســلم مى باشــد و باید این را با تمام قدرت و 
كه این راه  كرد و دانست  كاست حفظ  كم و  بی هیچ 
حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟، امام على؟ع؟و دیگر امامان 
معصوم:است، چون آن ها هم این را مى خواستند؛ 
كه در تاریخ  گر مسائلى یا وقایعى هست  دوم اینكه ا
خ داده اســت، باید قالب ارائۀ آن ها و فضای طرح  ر
آن ها به گونه ای باشد كه با آن اصل اساسى كوشش 
برای حفظ اســلم و حفظ امت اســلمى، هماهنگ 
گر طرفین  كه ا باشــد. شاید بهترین قالب این است 
خواهان طرح آن هســتند، آن را در فضاهای علمى 
كنند؛ بحــث علمى،  كادمیــک بحــث  و بــه صــورت آ
بحــث بــودن در فضاهــای عــام نیســت، بلكه بحث 
علمــى بایــد در فضاهای خاص مطرح شــود و نباید 
جامعــۀ  در  البتــه  آورد؛  جامعــه  درون  در  را  آن هــا 
شــیعى، ما مى توانیم جنبه های مربــوط به تاریخ را 

ک ها و  كــه اصطكا گونــه ای مطرح و پــی بگیریم  بــه 
تعصباتى را بر علیه شــیعه بــر نیانگیزاند، دقیقًا مثل 
چگونگى رفتار اهل بیــت؟مهع؟ با فرزندان مكتب اهل 
ســنت. امــام صــادق؟ع؟در درسشــان هــزاران اهــل 
كه در درس امام  ســنت شــركت مى كردند؛ آن هایی 
كردنــد، از اهل ســنتى بودند  صادق؟ع؟ شــركت مى 
كه سخت معتقد به مذهبشان بودند، اما رفتار امام 
كه امكان  گونه ای بود  صــادق؟ع؟و یا امام باقر؟ع؟ به 
ارتباط را نه تنها ایجاد مى كرد، بلكه شدت ارتباط را 

در پی داشت.

ح مسائل تاریخی و از جمله  روش امام صادق؟ع؟در طر
مســائل پیرامــون شــهادت حضــرت زهــرا؟اهس؟، چگونــه 

روشی بود؟
طــرح مســائل تاریخــى از ســوی امــام صــادق؟ع؟در 
كنترل شــده، حســاب شــده و غیر منتهى  فضاهای 
به ایجاد حساســیت صورت   مى گرفت؛ ما باید تابع 
كه  اهل بیت؟مهع؟باشــیم و این چیزی جز این نیست 
كــه از جانــب ما حق اســت را بیان  هــم آن چیــزی را 
كنترل شــده و غیر  كــرده و بگوییــم و هــم قالب های 
موجــد حساســیت و غیر منتهى بــه تنش در جامعه 
را در پیــش بگیریــم. بنابــر اســتدللت عقلــى مــى 
گفــت: تجربــۀ امــام صــادق؟ع؟در ایــن زمینه،  تــوان 
یک تجربۀ عملى، شــیرین و واقع شــده است. امام 
صادق؟ع؟ با اهل ســنت درگیر نبود، بلكه با خلفای 
كــه ظالــم بودنــد و بــا جامعــۀ اســلمى  بنــى عبــاس 
و رشــد آن و حتــى بــا علمــای اهل ســنت هــم درگیر 
بودنــدو مخالفــت مى كردنــد؛ از این رو مــا نباید این 
دو را یكــى بگیریــم. امروزه ارتباط با اهل ســنت، راه 
امــام صــادق؟ع؟و خدمت بــه فاطمه زهــرا؟اهس؟و امام 
على ابن ابی طالب؟ع؟ اســت؛ البتــه این به آن معنا 
كه ما از آن اصالت شــیعى خودمــان ذره ای  نیســت 
كوتــاه بیاییــم، بلكــه بحــث در طــرح مســائل و نــوع 
كه  طرح مســائل و نگاه ها و انتخاب راه هایی اســت 

حساسیت ایجاد نكند.

تحلیل شما از شخصیت حضرت 
فاطمه زهرا؟اهس؟چیست؟

در مــورد شــخصیت حضــرت 
ایــن  گفــت:  زهرا؟اهس؟بایــد 
كوثر،  كوثر اســت و  شــخصیت 
كه  كثیر؛ الف و لم  یعنى خیــر 
بر ســر آن مى آید به این معنى 
كثیــر نــه  كــه ایــن خیــر  اســت 
فقــط در یک زمینــه بلكه، در 
اســت؛  مختلــف  زمینه هــای 
ایشان كانون و منشأ خیر بود؛ 
همان گونه كه حضرت فاطمه 
و  داشــته  كوثــر  زهرا؟اهس؟لقــب 
كثیــر  بــه معنــای واقعــى خیــر 

زندگاین فاطمه زهرا؟اهس؟ یک 
زندگاین پربار و قابل برای 
تلف  تأیث در زمینه های حمن
است که ما را در شناخت 
ابعاد زندگاین اجتماعی، 
سیایس، عبادی، فردی و 
غیره ایشان کوتاهی هایی 
داشتمی و هنوز نتوانستمی 

حتلیل کایف و کامیل را از این 
می. زندگاین به عمل بیاور

امام صادق؟ع؟در درسشان 
هزاران اهل سنت شرکت 
می کردند؛ آن هایی که در 
درس امام صادق؟ع؟ 

شرکت می کردند، از اهل 
سنیت بودند که سخت 

معتقد به مذهبشان بودند، 
اما رفتار امام صادق؟ع؟و 
یا امام باقر؟ع؟ به گونه ای 
بود که امکان ارتباط را نه 

اد می کرد، بلکه  تهنا ایج
شدت ارتباط را در یپ 

داشت.
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بودند، نســل حضرت فاطمــه زهرا؟اهس؟كــه اهل بیت عصمت 
و طهــارت هســتند نیــز، بهتریــن و پربارتریــن و پرخیرتریــن 
نسل در طول تاریخ بشریت هستند و آیندۀ بشریت، تحول 
كه  خــود را مرهــون ایــن نســل و یكــى از فرزنــدان این نســل 
كــه حضــرت زهرا؟اهس؟  امــام زمان؟جع؟ باشــد، اســت. نقشــى 
كثیر  در ارتبــاط بــا تبیین راه اهل بیت؟مهع؟داشــتند، یک خیر 
كه ایــن بانوی بزرگ  تمام نشــدنى اســت؛ همچنین نقشــى 
كیان امت اسلمى و داشتن یک نگاه  جهان اسلم در حفظ 
ویژه به جامعۀ اسلمى داشتند، یک نقش پویای ماندگار و 
گر چه ما برای شــناخت این  بالیــده در طــول تاریخ اســت؛ ا
نقــش و فقدان تحلیل های درســت دربارۀ این شــخصیت، 
در فقر به ســر مى بریم. زندگانــى فاطمه زهرا؟اهس؟یک زندگانى 
كه ما در  پربار و قابل برای تأثى در زمینه های مختلف است 
شناخت ابعاد زندگانى اجتماعى، سیاسى، عبادی، فردی و 
غیره ایشان كوتاهى هایی داشتیم و هنوز نتوانستیم تحلیل 
كاملى را از این زندگانى به عمل بیاوریم و شاید وقتى  كافى و 
كــه از حضــرت زهرا؟اهس؟چه شــناختى داریــد، عمدتًا  بگوینــد 
بــه ســمت حجاب رفتــه و یا دو یا ســه خصلت دیگــر را بیان 
كاملى را ارائه نكنیم. حضرت  كــرده و در نهایت یک تحلیــل 
زهرا؟اهس؟، نقش عجیبى را در شناســاندن پیامبر اســلم؟ص؟به 
جامعۀ اسلمى و نیز آرامش بخشیدن به پیامبر اسلم؟ص؟ و 
زمینه های مختلف دیگر داشــتند. بنابراین حضرت فاطمه 
زهرا؟اهس؟یک شــخصیت نادر و استثنایی تاریخ بشریت است 

كار سهلى نیست. گفتن  كه در باب او سخن 

تعابیــر مختلفــی در مورد شــخصیت حضــرت زهرا؟اهس؟بیان شــده 
اســت؛ بــه انتخــاب خــود برخــی از آن هــا را بیــان و تــا حــدودی 
که  تحلیل بفرمایید؛ برای مثال تعبیر معروف دکتر علی شــریعتی 

»فاطمه؟اهس؟فاطمه است«.
فاطمه؟اهس؟ســخن هایی  حضــرت  بــاب  در  بســیاری  كســان 
كدام قابل توجه اســت و یــک تعبیر معروف  كــه هر  گفته انــد 
همیــن تعبیــر »فاطمــه؟اهس؟، فاطمــه اســت« مى باشــد؛ ایــن 
كــه مــا در ارتبــاط بــا تعریــف ایــن  ســخن بیانگــر ایــن اســت 
كــه بهتر از ایــن عبارت  بانــوی بــزرگ به این نكته مى رســیم 
كنیم؛  كه »فاطمه« باشد، عبارتى را نمى یابیم تا او را تعریف 
كــه  كار بگیریــم احســاس مى شــود  چــون هــر عبارتــى را بــه 
كوتاهى هــا و نقص هایــی دارد و البته تعبیرهای مختلفى در 
باب فاطمه زهرا؟اهس؟وجود دارد؛ از پیامبر اســلم؟ص؟و امامان 
گرفته شــده استكه یكى از آن ها  كار  معصوم:هم عباراتى به 
كه فاطمــه زهرا؟اهس؟را اســوۀ امــام مهدی)عج(  روایتــى اســت 
كه در آخرالزمان یک  معرفى مى كند؛ یعنى امام مهدی)عج( 

اصلح جهانى و یک تحول جهانى را پی 
مى افكند، مقتدا و اســوه او فاطمه زهرا؟اهس؟است؛ این نشان 
كه قابلیت های نهفتۀ بســیاری در زندگى حضرت  مى دهــد 
كه به تحلیل درستى از آن نیامده  فاطمه زهرا؟اهس؟وجود دارد 
كــه مى تواند مبدأ  اســت و اهمیــت آن ها، آن قدر زیاد اســت 

یک حركت جهانى در فضای آخرالزمان باشد.

حضرتآیتا...
العظمىوحید

خراسانى:

كه آیــت ا... العظمى  ماجــرا از آنجــا آغاز شــد 
وحیــد خراســانى در حیــن درس، روایتــى از 
كبیر امام فخــر رازی را قرائت و  كتــاب تفســیر 
در حیــن قرائــت این روایــت، دربــاره خلیفه 
دوم اهــل تســنن، عمــر بــن خطــاب، پس از 
نــام ایشــان، عبــارت »رضــى ا... عنــه« را بــه 
كار بردنــد. پــس از ایــن عــده ای از طــلب بــا 
كلماتــى را خطــاب بــه خلیفه  صــدای بلنــد 
كردنــد. در ایــن هنــگام، مرجــع  دوم بیــان 
تقلیــد شــیعیان، بــا عصبانیــت خطــاب بــه 
نگفتــه  مگــر  زدنــد:  فریــاد  توهین كننــدگان 
كلمــات به  بــودم ســر درس مــن از این گونــه 
كنــش بــا ایــام  كار نبریــد! همزمانــى ایــن وا
ســوگواری شــهادت بانوی دو عالم، حضرت 
فاطمــه زهــرا)س( مى توانــد نشــان از عــدم 
جواز توهین به خلفا و مقدســات اهل سنت 
در پوشــش احترام و ارادت بــه اهل بیت)ع( 

باشد. 
منبع: خبرگزاری ابنا

یکی از آن ها رواییت است که 
فاطمه زهرا؟اهس؟را اسوة امام 
یف می کند؛  مهدی)عج( معر
یعین امام مهدی)عج( که 
در آخرالزمان یک اصالح 
جهاین و یک حتول جهاین را 
یپ می افکند، مقتدا و اسوة 
او فاطمه زهرا؟اهس؟ است. 
این نشان می دهد که 
قابلیت های هنفتة بسیاری 
در زندگی حضرت فاطمه 
زهرا؟اهس؟ وجود دارد.

حضرت زهرا؟اهس؟، نقش 
عجییب را در شناساندن 
پیامبر اسالم؟ص؟به 
جامعۀ اسالمی و نیز 
شیدن به پیامبر  آرامش بن
اسالم؟ص؟ و زمینه های 
تلف دیگر داشتند.  حمن
بنابراین حضرت فاطمه 
زهرا؟اهس؟یک شخصیت 
یخ  نادر و استثنایی تار
یت است که در باب  بشر
او سخن گفتن کار سهیل 
مگرنگفتهبودمسردرسمننیست.

توهینبهخلفاء
ممنوعاست!
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محمدرضا رضوی

دانش نامه به عنوان یک دایره المعارف چه اهدافی را مدنظر داشته است؟
كتاب هــای زیادی پیرامون زندگى حضرت فاطمه؟اهس؟ تولید و  در تاریخ اســلم، مجموعه ها و 
كه برای  منتشر شده است. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلمى،به این توفیق دست یافت 
اولین باردانش نامۀ وكتاب مرجعى درباره حضرت فاطمه؟اهس؟، را به زبان فارســى منتشــركند. 
جامعیــت و اتقــان مطالب از خصایص و ویژگى های این دانش نامه، اســت. این دانش نامه ، 
دانش نامه ای موضوعى است و در بردارندۀ مجموعۀ اطلعات در رابطه با زندگى، شخصیت، 
منزلت، دیدگاه های آن حضرت در رابطۀ با حكمت عملى و نظری و برخى ویژگى های دیگر 
گرفته شده است.  اســت. برای تولید این دانش نامه از منابع اصیل شــیعه و اهل سنت بهره 
از اهداف مهم، معرفى دقیق و درست حضرت فاطمه؟اهس؟ به عنوان یک الگو و اسوه به جهان 
اسلم، دفاع عالمانه از حقایق تاریخى به ویژه با تكیه بر منابع شیعه و اهل سنت بوده است. 

اما دراین جا توجه به چند نكته ضروری است:
كه  كوتاه بود. میزان احادیث و روایاتى  یک: عمر حضرت فاطمه؟اهس؟، بعد از پیامبر؟ص؟ خیلى 
از افراد نقل مى شــود، رابطه مســتقیم با مدت زمان حیاتشــان دارد. كسانى كه بعد از پیامبر 
كرده اند، فرصت بیشــتری برای شــناخت پیامبر و ترویج اســلم داشــتند؛ اما  بیشــتر زندگــى 
كوتاه و زمان كمى داشــتند. نكتــه دوم: زن در جامعۀ آن  متاســفانه حضــرت فاطمه؟اهس؟عمر 
زمان مورد توجه نبوده، از این روی توجه افراد وانگیزه آنها برای نقل ایشان را تحت تاثیر قرار 
داد. نكته سوم: حضرت فاطمه با وجود پیامبر؟ص؟ و حضرت على؟ع؟ تكلیفى برای حضور در 
اجتمــاع و همۀ امور نمى دیدند و برحســب ضرورت حضور پیــدا مى كردند. نكته چهارم: جو 
سیاســى آن زمان، وموضع گیری های ایشــان ســبب شــده كه عده ای مى خواستند نامى از 
ایشان و دیگر امامان شیعه در تارخ اسلم نباشد. این امر تولید دانشنامه را با مشكل مواجه 
مى سازد، اما با وجود این در منابع فریقین فحص وجستجوی زیادی شد و مطالب متعددی 

كار قرار گرفت. درباره آن حضرت به دست امد كه مبنای 

دانش نامه دارای چه عناوین و سرفصل هایی هستند؟
این مجموعه در شش جلد بسامان شده است، سه جلد اول در مورد حضرت فاطمه؟اهس؟ وسه 

جلد دیگر، درباره مسائل حقوقى واجتماعى 
یــک، در  اســت. جلــد  زن در دوران معاصــر 
مــورد زندگى حضــرت فاطمــه ؟اهس؟ از ولدت تا 
شهادت. جلد دو، در مورد فضائل و ویژگى ها 
كه امروزه  و ســیره و ســبک زندگى آن حضرت 
بــرای همۀجوامع بشــری و جوامع اســلمى، 
مــورد توجه اســت. در جلد ســوم، آثار برجای 
مانــده از حضرت فاطمه؟اهس؟ ماننــد احادیث، 
خطبه ها، اشعار، دعاهای بسیار ناب و دارای 
مضامین عمیــق و مقالتى در حكمت عملى 
و نظری بر اســاس ســخنان آن حضــرت آمده 
 اســت. در جلد چهار تا شــش، دفاع از دیدگاه 
اســلم در مســائل حقوقى و اجتماعــى زن در 

دنیای امروز است. 

 اهــل ســنت چــه نگاهــی بــه حضــرت ؟اهس؟ دارند 
و چگونــه حضــرت می تواند محــور الگویی برای 

وحدت مذاهب اسالمی باشند؟
در این دانش نامه چند نكته مورد توجه است؛ 
نكتــه یــک: معرفــى جامــع ودقیــق از زندگــى 
حضرت زهرا؟اهس؟ بر اساس منابع فریقین. نكته  
دو: اســتناد بــه قــول وفعــل آن حضــرت س از 
سوی شیعه واهل سنت كه در مقاله حضرت 
در فقــه اســلمى به آن پرداخته شــده اســت. 
وایــن خــود نكتــه مــورد توافق میان شــیعه و 
اهــل ســنت اســت هــر چنــد مبنــای حجیت 
نــزد این دو یكســان نمى باشــد. نكته ســوم. 
اینكه در بســیاری از فضائل و حقایق تاریخى 
مثل، ســیده نســا بودن، نــزول آیــه تطهیر در 
شــان اهــل بیــت از جملــه ایشــان و روایتــى 
كــه خداونــد به غضــب و خشــنودی ایشــان، 
كه جزءدلئل  ک و خشــنود مى شــود؛  غضبنا
اثبات عصمت حضرت زهرا؟اهس؟ ســت، جریان 
فدک، شــهادت حضــرت محســن، حمله به 
خانــه حضرت زهــرا ؟اهس؟ در مقالتــى عالمانه و 
گرفته اســت ودر  محققانــه مــورد بررســى قــرار 
كنار منابع معتبر از شیعه،  همه موارد فوق در 
به منابع اهل ســنت بــرای اثبات این حقایق 
گراهل سنت، چه  استناد شده اســت. البته ا
در فضائل و چه در وقایع تاریخى با ما اختلف 
گرفته  دارنــد، نقــل و مــورد نقــد عالمانــه قــرار 

است.
از ایــن روی ایــن مجموعــه را، بایــد مجموعه 
فاطمه شناســى مقــاَرن نامید، چــه در نكات 
ایجابــی و چه در ویژگى هــای فردی و حقایق 
تاریخــى. دربســیاری از ایــن مــوارد، نظــرات 
اهل ســنت با ما همراه اســت به عنــوان مثال 

مواردی ذكر مى شود:

دراندیشهشیعهواهلسنتسخنو
رفتارحضرتزهرا؟اهس؟حجتاست

حجت االسالم دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی؛ معاون علمی دانش نامۀ فاطمی:
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نــزد  شــخص  محبوب تریــن  فاطمــه؟اهس؟  حضــرت 
پیامبر؟ص؟ بوده است؛ راوی این روایت عایشه همسر 
كه مى گویــد، محبوب تریــن زن نزد  پیامبــر؟ص؟ اســت 
پیامبــر فاطمه؟اهس؟و از میــان مردان شــوهر او على؟ع؟ 
اســت. )ابــن اثیــر جــزری؛ ُاســد الغابــه فى معرفــة، ج 
5، ص 522(. در جریــان مباهلــه و همراهــان پیامبــر 
كــه آن  روایــات متعــددی از اهــل ســنت آمده اســت 
حضرت حضور داشتند )بلزری؛ فتوح البلدان، جلد 
كثیر؛ بدایه، ج5 ص 65 (. سیده  1 ص 76 و 77 ؛ابن 
كه فاطمه سرور تمام زنان دو  النساء العالمین بودن 
عالم ]دنیا وآخرت[ اســت )ابن اثیر جزری؛ ُاسد الغابه 
فى معرفة الصحابه، ج 5، ص 222( ویا فاطمه ســرور 
زنان این امت است )ابن حجر عسقلنى؛ الرساله، ج 
8 ص102 و 266 ؛ تقریــر التهذیــب، ج 2 ص 654 (. 
كه اشــاره شــد )آیه 33 سورۀ حزاب  یا نزول آیۀ تطهیر 
( )ابــن حجــر عســقلنى الصابــه، ج 4، ص 468 و ج 
8 ص 265 و ابــن اثیــر جــزری؛ ُاســد الغابــه، ج 5، ص 
522( ویا روایتى از پیامبر ؟ص؟ كه خداوند از خشنودی 
ک مى شود؛  ک بودن تو غضبنا تو خشنود و از غضبنا
كــم نیشــابوری؛ ج3 ص154(. پــس او حتمًا باید  )حا
كند، خــدا با خطای  كه خطــا  كســى  معصوم باشــد، 

كسى خشنود نمى شود

در منابع مختلف به ما رسیده است خط قرمز ائمه امت 
و وحــدت جامعــه و جلوگیــری از تفرقــه و تشــتت بوده. 

معرفی آن حضرت با این امر چگونه ممکن است؟
جریانــات حضــرت فاطمــه؟اهس؟در صــدر اســلم یــک 
امــر شــخصى و یــا خانوادگــى نبــود؛ بلكــه انحــراف، 
كــه پیامبــر تأســیس و بنــا  در اســلم واقعــى و امتــى 
كه نسبت به  نهاده بود، مشــاهده مى شــد. انحرافى 
جریــان امامت و جایگاه امامت اتفاق افتاد. حضرت 
فاطمــه؟اهس؟ مى فرمایند: مثل المام مثل الكعبه امام 
كه مــردم بایــد بیاینــد و دور امام  كعبــه اســت  ماننــد 
بگردنــد و نــه امام به ســوی آنها برود.ایشــان انحراف 
را دیدند و به صراحت جلوی انحراف ایستادند. این 
جریان انحرافى را برای مردم تبیین كردند، كه حجت 
بر مردم تمام شــود؛هرچند مردم متأســفانه به دلیل 

ترس یا پیروی از هوی و هوس قیام نكردند.
حفــظ وحــدت بــه معنــای نگفتــن مســائل تاریخى 
كــه  گونــه ای مطــرح شــود  نیســت. فقــط نبایــد بــه 
كنــد. حضــرت امیــر؟ع؟ هــم  شــقاق و تفرقــه ایجــاد 
ســكوت نكردنــد و بارهــا اعتــراض خــود را نســبت به 
جریان انحراف بیان داشتند. در طول تاریخ هم اهل 
بیت: ســكوت نكردند. اما در مرحلۀ عمل، جامعه را 
نتوانســتند به مســیر حق بازگرداند و و مــردم با آن ها 
همراهــى نكردنــد. بــرای پرهیــز از تفرقــه و شــقاق در 
جامعه و امت، و باری مصلحت دین وبقا اصل اسلم 

در موارد لزم همراهى كردند. 
روایــت متعددی دربارۀ ظلــم به حضرت فاطمه؟اهس؟، 

كه در بردارنده حقایق نقل  از اهل ســنت نقل شــده 
شده ازائمه است.

بزرگان ما مثل مقام معظم رهبری، آیت ا... العظمى 
كه باید دفاع  كیــد دارند  وحید خراســانى و دیگران تأ
كــرد، منتهى توهین بــه مقدســات دیگران  عالمانــه 
پســندیده نیست و انها را از معارف اهل بیت دور مى 
كند. حضــرت امام رضا؟ع؟ مى فرماینــد: »فإن الناس 
گر مردم محاسن  كلمنا لتبعونا«، ا لو عرفوا محاسن 
كلم مــا را بداننــد از مــا اهــل بیــت تبعیــت مى كننــد. 
احادیــث اهــل بیــت؟مهع؟، طالبــان حقیقــت را جذب 
كه معارف اهل بیت؟مهع؟  مى كند. وظیفۀ ما این است 
را در قالــب های مختلف و زبان هــای مختلف، برای 

نسل ها و سنین مختلف منتشر كنیم. 

چگونــه می شــود میان فاطمیه و وحــدت جمع کرد؟ و 
روش صحیح عزاداری چیست؟

باید حضرت فاطمه؟اهس؟ را به عنوان الگو معرفى كنیم، 
امام زمان)عج( مى فرمایند: )فى ابنة رسول اهَّلل )ص( 
لى اســوة حســنة ( در دختر رسول خدا ؟اهس؟، برای من 
ُاســوۀ حســنه اســت. پس حضرت فاطمه؟اهس؟، ُاسوه 
معصــوم وائمه مى شــود. در نتیجه قطعــًا برای همۀ 
انســانها، ُاســوه و الگو اســت. این ُاســوه و الگــو بودن 
كنیم؟ در چه زمانى بهترین بســتر  كجا باید ترویج  را 
كه ما حضرت را، سبک زندگى و عبادتش  وجود دارد 
را، مواظبــت بــر حــلل و حــرام را، مواظبت بر حجاب 
حتــى وعفــاف ایشــان را، مواظبــت بر نماز و مســائل 
مختلــف مثــل ایثــار و بخشــش فاطمــه؟اهس؟ و غیــره را 
كنیــم؟ بهتریــن زمان همیــن ایــام فاطمیه و  ترویــج 
كنار  در همیــن هیئت هــای عــزاداری اســت. بایــد در 
ذكــر مصائــب وبیان حقائــق تاریخى به طور مســتند 
كرده اند،  كه بــزرگان توصیه  و بــا رعایت همان نكاتى 
كنیم. حضــرت فاطمه ؟اهس؟  فاطمه شناســى را ترویــج 
بایــد در تمامى لحظات زندگى ما، به عنوان یک الگو 
حضور داشــته باشد و در ســبک زندگى از ایشان الگو 
بگیریــم. ایــن امر، مقدمــات مى خواهد و مــردم باید 
بــا ایــن زندگــى و این بانو آشــنا شــوند و ســیرۀ زندگى 
حضــرت بــرای جامعــه بازگــو شــود و تــا ما حضــرت را 

معرفى نكنیم این محقق نخواهد شد.

کتــاب  کاری مثــل   آیــا می تــوان دانش نامــه در ادامــه 
گرانسنگ عالمه امینی دانست؟

ارزش كتاب الغدیر جای خود را دارد اما این دانشنامه 
در حــد خــود اثری جامــع و دربردارنده ابعاد مختلف 
زندگــى آن حضرت و مســتند به منابــع اصیل و فاخر 
است هرچند حق وشان آن حضرت را با این بضاعت 

اندک نمى توان بجا آورد. 

 چه محققانی که در این مجموعه همکاری داشتند؟
كــز  نویســندگانى ازحــوزۀ علمیــه قــم و مشــهد و مرا

یانات  حضرت  جر
فاطمه؟اهس؟در صدر 
اسالم یک امر شخیص و 
یا خانوادگی نبود؛ بلکه 
انراف، در اسالم واقعی و 
امیت که پیامبر تأسیس و بنا 
هناده بود، مشاهده میشد. 
یان  انرایف که نسبت به جر
امامت و جایگاه امامت 
اتفاق افتاد.

امام زمان)عج( می فرمایند: 
)یف ابنة رسول اهلل )ص( یل 
اسوة حسنة ( در دختر رسول 
سوۀ 

ُ
خدا ؟اهس؟، برای من ا

حسنه است. پس حضرت 
سوه معصوم 

ُ
فاطمه؟اهس؟،  ا

وامئه می شود. در نتیجه 
 برای مهۀ انسان ها، 

ً
قطعا

سوه و الگو است.
ُ
ا
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كــرده اند. حدود  دانشــگاهى مــا را همراهى 
نود و شــش نویســنده نقش داشــتند، از دو 
هــزار ســیصد منبــع، از منابــع اهل ســنت و 
شیعه استفاده شده است، وحدود دویست 
و پنجاه نفر در مراحل مختلف علمى تولید 
از نگارش مقالت، شوراهای علمى، ارزیابی 
و ویراستاری علمى، ما را همراهى كرده اند. 

ارزیابــی بــزرگان وبعــد از رونمایــی دانش نامه 
چگونه بود؟

در آییــن رونمایــی ایــن دانشــنامه از حضور 
حضــرت آیــت اهَّلل العظمــى نــوری همدانى 
كیــد ایشــان بــر ترجمــه آن بــه زبانهــای  و تا
مختلف بهره بردیم. آیت ا... العظمى مكارم 
شــیرازی نیز در پیــام تصویری، نظام علمى 
كار  و منطقــى ایــن مجموعــه و ارزش تولیــد 
كثیــری از فضل و  جمعــى و همــكاری جمع 
دانشــمندان حــوزه و جامعیــِت محتــوی و 
انصــاف در قلم و دفاع عالمانه را مورد توجه 
را در موضــوع  ایــن دانشــنامه  قــرار داده و 
معرفى آن حضرت در جهان اسلم بی نظیر 

دانسته اند.
كمتر از یک ماه چند  بعد این مراسم نیز در 
نفر از مراجع عظام تقلید، مانند آیات عظام 
گلپایگانى، جوادی  وحید خراسانى، صافى 
آملــى وســبحانى مجموعــه همــكاران ایــن 
دانشــنامه را بــه حضــور پذیرفتــه واز تولیــد 
مجموعــه ای در راســتای معرفــى حضــرت 
كرده اند. البته هیچ  فاطمه؟اهس؟ قدرشناسى 
نقــص  بــدون  عــادی  انســان های  از  اثــری 
نیســت كه باید با اســتفاده از نظرات بزرگان 
وفرهیختگان به این مجموعه غنا بخشید.

مقاممعظمرهبری

بعضــى از مــا غفلــت میكنیــم از اینكــه ایجاد 
اختلف مذهبى، نقشه و طرح دشمن است 
كند.  بــراى اینكه ما را مشــغول بــه خودمان 
كوبیدن  همــه ى همت یــك شــیعه میشــود 
میشــود  ســنى  یــك  همــت  همــه ى  ســنى، 
كوبیدن شــیعه. خوب، این خیلى تأسف آور 
اســت. نقطــه ى مقابلــش هــم هســت: یــك 
كتابهاى  عده بلند شــوند بروند قــم، لبلى 
كجــا اهانت به  كننــد، ببینند  شــیعه را نــگاه 
مقدســات اهــل ســنت اســت، از او عكــس 
كنند،  بگیرند، بیایند تو محافل سنى پخش 
كتابهــاى شــیعه اســت. یا  ببینیــد آقــا! ایــن 
گوینده ى نادان، غافــل یا مغرضى روى  یــك 
منبر نســبت به مقدســات اهل سنت حرف 
كنند، ســى  مهمــل و بــدى بزند؛ ایــن را نوار 
كنند:  كننــد، برونــد اینجــا آنجــا پخــش  دى 
بگویند ببینید آقا! این شــیعه اســت. این را 
كنند.  كنند، او را به این بدبین  بــه او بدبین 
این معنایش چیســت؟ »و تذهب ریحكم«. 
یعنــى چــه؟ یعنــى وقتــى تفرقــه پیــدا شــد، 
وقتــى یكدیگــر را خائــن دانســتیم، طبیعــى 
كــرد.  كــه بــا هــم همــكارى نخواهیــم  اســت 
گــر بكنیــم، بــا هــم صمیمى  همــكارى هــم ا
كه  نخواهیــم بود. ایــن همان چیزى اســت 
آن دشــمن دنبال اوســت. هم عالم شــیعه، 
هــم عالم ســنى، باید این را بفهمنــد، این را 

كنند.  درك 
بگان سین و شیعه کردستان(  )1388/2/23 در دیدار نخ

آیتا...بهجت

كار ها موجــب اذیــت و آزار و یا  چــه بســا ایــن 
كشــورهای دیگر  كه در بلد و  قتل شــیعیانى 
گر یک  گردد در اینصورت ا در اقلیت هستند 
قطــره خــون از آن ها ریخته شــود ما مســبب 

آن و یا شریک جرم خواهیم بود«. 
کتاب »در مضر حضرت آیت ا... العظمی هبجت«، ص 138.

یکگویندهنادانیامغرضو
توهینبهمقدسات

رویمنبر!

مامسبب
وشریكجرمخواهیمبود!
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مقدمه:
متأسفانه در جامعۀاسلمى همواره عده ای 
از روی جهالــت یــا غــرض ورزی بــه مقابلــه با 
گماشــته اند.  مفهوم وحدت اســلمى همت 
شــعار  بــا  مقابلــه  روش هــای  ایــن  از  یكــى 
وحدت اســلمى، القــاء معنایــی نادرســت و 
غیــر قابــل قبــول از وحدت اســلمى در میان 
از  بعضــى  ایــن مســیر  در  اســت.  مســلمین 
گاهى وحدت اسلمى را به معنای  شــیعیان 
مذهبــى  عقایــد  از  شــیعه  دست كشــیدن 
خود و پذیرش اعتقادات اهل ســنت تفســیر 
مى كنند. به دیگر ســخن برخــى مى خواهند 
كــه  كننــد  بــه جامعــه شــیعه این گونــه القــاء 
پذیــرش وحدت اســلمى مســلتزم آن ســت 
اســلم  بــه رخدادهــای صــدر  كــه شــیعیان 
بــه تعبیــر  همچــون اهل ســنت نگریســته و 
صریح تر برخى پذیرش وحدت اســلمى را به 
معنــای دست كشــیدن از عــزاداری حضــرت 
فاطمه؟اهس؟ و ســكوت دربــاره مصیب های آن 
حضرت تفســیر مى كنند! برای پاسخ به این 
شــبهه، ابتــدا لزم اســت نگاهــى بــه معنــا و 

مقصود وحدت اسلمى داشته باشیم. 

معنای وحدت اسالمی
وحدت اســلمى هیــچ گاه بــه معنای دســت 

كشــیدن از اندیشــه های اعتقــادی، فقهى و 
حتــى نظــرات تاریخــى شــیعه نیســت، بلكه 
كه علمای شیعه با تمسک  وحدت اســلمى 
كیــد  بــه ســیره و روایــات اهل بیــت: بــر آن تأ
مى كننــد، دارای دو معنــا و مقصــود متعالى 

است:
1. اّمت واحده اسالمی. 

كــه مســلمانان بایــد در برابــر  بــه ایــن معنــا 
بــا  و  باشــند  امتــى واحــد  اســلم  دشــمنان 
كاتشــان، امــت واحده اســلمى را  درک اشترا
به وجــود آورده، به  مصاف دشــمنان اســلم 
برونــد و بی جهــت نیــروی خویــش را صــرف 
دشــمنى و مخاصمه با یكدیگــر نكنند. این 
كه  حكمــى عقلــى و اســتدللى برهانى ســت 
كید بــرآن مى فرماید: »ُقْل  قرآن كریــم نیز با تأ
َكَلَمٍة َســَواء َبْیَنَنا   ِإَلــى 

ْ
ْهَل اْلِكَتــاِب َتَعاَلْوا

َ
َیــا أ

َوَبْیَنُكــْم؛ )آل عمــران/ 64(؛ اى اهل كتــاب! 
كــه میــان مــا و شــما  بیاییــد بــر ســر ســخنى 

مشترك است بایستیم.« 
تمــام  مشــترک  اصــل  اســاس  بــر  فــوق  آیــه 
مذاهب آســمانى و توحیدی، یعنى توحید، 
یــك نــداى وحدت اســت؛ از همیــن رو همۀ 
كلمــۀ توحید و  مســلمانان باید بــا پذیریش 
اقــرار بــه نبــوت پیامبر اســلم؟ص؟ تحت لوای 
گرفته، باید همۀ تــوان خویش را  اســلم قــرار 

در راه اعتــلی آن مصــروف دارنــد؛ پــس در 
خویــش را  میــان  اختلفــات  نبایــد  راه  ایــن 
اصــل قــرار داده و ایــن اصــل مشــترک مهــم 
كننــد و در جهت  میــان خویــش را فرامــوش 
تضعیف امت اسلمى قدم بردارند؛ عملى كه 
منفعت آن برای دشــمنان اســلم مى باشد؛ 
از ایــن منظــر مى تــوان ســكوِت امــام  علــى، 
صلــِح امام حســن و ولیت عهــدی امام رضا: 
را در راســتای حفــِظ وحــدت و یكپارچگــى 
مســلمانان دید. چنانچــه امیرالمؤمنین؟ع؟ 
دراین بــاره مى فرمایند: »با خود اندیشــیدم 
كه صبر ]بــر محرومیت ازحق ولیت  و دیــدم 
و زعامت مســلمین[ برتر اســت از به هم زدن 
وحدت مســلمین و ریخته شــدن خونشان، 
كه مردم، تازه مســلمان بودند و دین به  چرا 
كمترین سستى آن را  كه  َمشكى مى مانست 
تباه و ناتوان ترین مردم آن را وارونه مى كرد«. 

)بحارالنوار، ج32، ص62(.
مذاهــب   یــب  تقر و  مســلمانان  هم اندیشــی   .2

اسالمی
بــزرگان  كــه  وحدت اســلمى  دیگــر  معنــای 
شــیعه بــه پیــروی از اهل بیــت؟مهع؟ آن را مورد 
كه مســلمانان  توجه قرار داده اند، این ســت 
بایــد  خویــش،  مســلک  و  مــرام  تبلیــغ  در 
كننــد و از ســب و دشــنام،  متانــت را حفــظ 
كننــد.  پرهیــز  به یكدیگــر  دروغ  و  تهمــت  
همان طور كــه خداونــد درقــرآن مى فرمایــد: 
ــَك ِباْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعَظــِة  »اْدُع ِإِلــى َســِبیِل َرّبِ
ْحَسُن )نحل/ 

َ
ِتى ِهَى أ

َ
اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِباّل

125(؛ به وســیله حكمــت و اندرزهــاى نیكــو 
كن و با آن ها  به ســوى راه پروردگارت دعوت 
كه نیكوتر اســت  )یعنــى مخالفان( به طریقى 

به مناظره پرداز«.

تسامح در اصول و فروع مذهب نداریم!
 بــا توجه به این معنــا، هیچ ضرورتى ایجاب 
گذشتى در  كه مســلمین ، تسامح و  نمى كند 
مــورد اصول یــا فروع مذهبى  خــود بنمایند؛ 
كــه  همچنان كــه وحــدت ایجــاب نمى كنــد 
اختلفــى  فــروع   و  اصــول  دربــارۀ  مســلمین 
نكننــد  اســتدلل  و  بحــث  یكدیگــر،  میــان 
كه در  كتــاب ننویســند؛ امــا بایــد پذیرفــت  و 
فضای مخاصمه و دشمنى افكار مسلمانان 
نمى تواند به یكدیگر نزدیک شود و نه تنها از 
كاســته نمى شود، بلكه بر شدت  اختلف ها 
آنهــا افــزوده مى شــود. پــس تبلیــغ مذهبى، 
كه بــر مشــتركات اســلمى و  اقتضــاء مى كنــد 
كنیم و دربــاره اختلفات  اخوت دینــى تكیــه 
برادارانــه  و  دوســتانه  فضــای  در  مذهبــى 

به بحث بنشینیم.

تقابلى میان وحدتاسالمى
 و فاطمیه نیست!

حجت االسالم مهدی مسائلی
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فصلبیعت
بـــــــاعلــــــــی



حال كــه معنــای وحدت اســلمى مشــخص 
گردید، برای پاســخ به شــبهه فوق ابتدا باید 
كه تفســیری  بدانیــم چه چیزی باعث شــده 
این گونــه از وحدت در اذهان شــكل بگیرد و 
كنند وحدت اسلمى  بعضى ُمغرضانه تلش 
را بــه معنــای دست كشــیدن از عقایــد و یــا 

كنند؟! نظرات تاریخِى شیعه تفسیر 
از  شــبهه  ایــن  ریشــه  مى رســد  به نظــر 
كه معمــول بــرای حفــظ وحدت  آن جاســت 
بــه  مى شــود،  گفتــه  مســلمانان  بیــن 
اندیشه ها و مقدسات دیگر مذاهب اسلمى 
هــر  نكنیــد!  لعــن  و  توهیــن  دشــنام گویی، 
حرف و ســخنى را در هر جایی نشــر ندهید، 
كــه قابل پذیــرش برای  خصوصــا مطالبــى را 
اهل ســنت نیســت و به تحریک احساســات 
مناطــق  در  مى پــردازد!  آن هــا  مذهبــى 
گردد كه  سنى نشین مطالب به گونه ای بیان 

خصومت و دشمنى مذهبى به بار نیاورد!
اســت  شــده  موجــب  ســخنان  ایــن  شــاید 
كــه هــدف از بیــان  كننــد  گمــان  كه بعضــى 
كوتــاه آمــدن از عقایــد و  این گونــه ســخنان، 
كمرنــگ  اندیشــه های تشــیع و یــا حداقــل 
نمــودن آن هاســت! بــه تعبیــر بهتــر بعضــى 
ســخن گفتن از ُمــدارا در رفتارهــا و برخورد با 
كوتاه آمدن  اهل سنت را به معنای ُمداهنه و 
تفســیر  شــیعه  اعتقــادات  و  اندیشــه  در 
بایســته  اینجــا  در  همیــن رو  از  نموده انــد؛ 
كمى به بیــان تفاوت ُمــدارا و ُمداهنه  اســت 

بپردازیم. 

ُمدارا و ُمداهنه چیست؟
ُمداهنه برگرفتــه از ُدهن )روغن(، به معنای 
روغن مالى، سازش كاری و كوتاه آمدن درحق 
كسى كه از عقیده ای، با آنكه مى داند  است. 
كه   كوتــاه مى آید و با عقیــده ای  حــق اســت، 
مى داند باطل اســت، راه مى آید. آری، آنچه 
در ُمــدارا و ُمداهنــه مشــترک اســت، نرمــى 
اســت؛ با این تفاوت كه ُمــدارا، نرمى با مردم 
ق 

َ
اســت و ُمداهنــه، نرمى درحقیقــت. متعّل

ُمداهنــه،  ــق 
َ
متعّل و  اســت  انســان  ُمــدارا، 

حقیقت. در ُمدارا حقیقت قربانى نمى شود 
كســى كه بــا وی ُمــدارا  و حّتــى امیــد مــى رود 
در  ولــى  یابــد؛  راه  به حقیقــت  مى شــود، 
قــرار  المصالحــه«  مداهنــه حقیقــت »وجــه 
مى گیرد و فدا مى شود )محمد اسفندیاری، 

همۀ ما برادریم، ص150-141(.

با مخالفین مذهبی مدارا آری ولی مداهنه خیر!
روشــن  مداهنــه  و  مــدارا  معنــای  حال كــه 
كــه در برخورد با  شــد به ایــن نكته  مى رســیم 

كــرد و نه  مخالفــان مذهبــى نیــز بایــد ُمــدارا 
ُمداهنه!  

گرفتن ُمدارا در تبلیغ دین و  اهمیت درنظــر 
كه اهمیت ندادن  مذهب آن قدر مهم است 
بــه آن نه تنهــا تبلیغــات دینــى و مذهبــى را 
گاهــى تبلیغــات مذهبى را  بی فایــده، بلكــه 
به عاملــى ضد آن مذهب تبدیــل مى كند؛ از 
همین رو رســول خدا؟ص؟ مى فرمایند: »اُ مرت 
ســالِة؛  كمــا أُ ِمــرُت بتبلیِغ الِرّ بمــداراِة الَنــاس 
كــه   بــه ُمــدارا بــا مــردم مأمــورم، همان گونــه 
بــه تبلیغ رســالت امر شــدم« )تحف العقول، 

ص48(.
از همین رو تقّیه وظیفه و تكلیفى مهم برای 
شیعیان اســت. در روایات، اهتمام نداشتن 
به تقیه معادِل بی دینى فرض شــده اســت؛ 
ائمــۀ معصومیــن: فرموده انــد:  آن چنان كــه 
 ِدیَن 

َ
ــَة ِمْن ِدیِنــى َو ِدیِن آَباِئى، َول ِقّیَ »ِإّنَ الّتَ

ــَة َلــُه ؛ همانــا تقّیــه از دیــن من و   َتِقّیَ
َ

ِلَمــْن ل
كسى كه تقیه ندارد،  دین پدران من اســت و 

دین ندارد« )كافى، ج 3، ص566(.

تقیۀ مداراتی و تقیۀ خوفی!
كوتاه سخن اینكه:

١. تقیــه را معمــوًل به لحــاظ انگیــزه و علتش 
بــه دو نــوع »خوفــى« و »ُمداراتــى« تقســیم 

مى كنند:
گــر فردی  كه ا تقیــۀ خوفــى به این معناســت 
احتمال دهد به ســبب انجام عملى یا اظهار 
عقیــده ای، ممكن ســت مخالفــان مذهبــى 
بــه دین، جــان، ناموس یا مــال او یا دیگران 
كنند، باید برای حفظ آن ها از  دســت درازی 
آشكارســاختن آن عمــل یا نظر خــودداری و 
تقیه كند. حتى درچنین جایگاهى مى تواند 
عمــل و نظــر خویــش را در ظاهــر مطابــق بــا 

كافران قرار دهد. مخالفان یا 
درمقابل آن، تقیۀ ُمداراتى ســت كه به منظور 
كثریت مسلمانان یعنى  حسن معاشــرت با ا
اهل سنت تشریع شده است. تقیۀ ُمداراتى 
عــزِم  و  اهتمــام  نشــان دهندۀ  درحقیقــت 
مذهب تشــیع به همزیســتى مســالمت آمیز 
یكپارچگــى مســلمانان  و  و حفــظ وحــدت 

است.
كشــور ما  برمبنــای تقیــۀ ُمداراتــى، حتــى در 
كــه دیــن رســمى آن اســلم و مذهب شــیعه 
است، شیعیان نباید با توهین به مقدسات 
اهل ســنت زمینــۀ انزجــار آن هــا را از مذهب 
شــیعه فراهــم ســازند. این گونــه رفتارهــا بــه 
دامــن  دشــمنى  و  تعصــب  فضــای  ایجــاد 
كه تنهــا فایــدۀ آن، ســوق دادن قشــری  زده 
به ســوی  ایــران  اقلیــت مذهبــى جامعــۀ  از 

تفرقه انگیزان و دشمنان خارجى است.
٢. وظیفــۀ تقیــه به زمانى خــاص اختصاص 
نــدارد و تــا زمــاِن ظهــور مهــدی موعــود؟ع؟ 
اســت.  باقــى  آن  تشــریع  حكمــت  و  علــت 
)كافــى، ج 3، ص550(. افــزون برایــن، طبق 
بــه زمــان ظهــور  از روایــات، هرچــه  بعضــى 
نزدیــک مى شــویم، تقیــه شــدت مى یابــد و 
مؤمنان باید به آن اهتمام بیشــتری بكنند. 

امام صادق؟ع؟ مى فرمایند:
ِقیِة؛   ِللّتَ

َ
َشــّد

َ
َكاَن أ ْمــُر، 

َ ْ
َمــا َتَقــاَرَب هــَذا ال

َ
»ُكّل

هرچــه این امر ]ظهور[ نزدیک تر شــود، تقیه 
شدیدتر مى شود« )كافى، ج 3، ص557(.

كامًل برای ما ملموس  آری، واقعیتى كه امروز 
اســت و شــاید ایــن حدیــث نیــز به آن اشــاره 
امكانــات  گســترش  این ســت كه  مى كنــد، 
ارتباطــى، باعــث شــده اخبــار و اطلعــات با 
قالب هــای جدیدی همچــون فیلم و صوت 
و تصویــر و بــا ســرعتى روزافــزون، در اختیــار 
گیرد. این موضوع از دو جهت  جهانیان قرار 
بــر شــدت تقیــه مى افزایــد: یكى اینكــه امروز 
حتــى ممكن اســت صــوت و فیلم جلســات 
خصوصــى هم در اختیار دیگــران قرار بگیرد؛ 
و  نابجــا  اظهارنظــری  گاهــى  اینكــه  دیگــر 
كه تمام  گسترش مى یابد  تفرقه انگیز آن گونه 
گاهــى  مــردم جهــان در اندک زمانــى از آن آ

مى یابند.
گذشــت، بیــان ایــن   كــه  البتــه همان گونــه  
سخنان ممكن است افرادی را به این توهم 
كــه مى خواهیــم بگوییــم فاطمیه  بیانــدازد 
از مصیبت هــای  نبایــد  یــا شــیعه  و  نباشــد 
زهرا؟اهس؟ ســخن بگوید! نویســندۀ این سطور 
ایــن مطلــب، تصریــح  نفــى دوبــاره  ضمــن 
كه در عین حالى كــه برپایی مجالس  مى كنــد 
ایشــان،  بــر  وارده  مصائــب  بیــان  و  روضــه 
برای شــیعیان ســودمند است، مطرح كردن 
كــه  همیــن ســخنان درجمــع اهــل ســنت- 
معرفت و شــناخت درســتى نسبت به وقایع 
صدراســلم ندارنــد- زیانى بیش از ســود آن 
بایــد  عمومــى  ســطح  در  همیــن رو  از  دارد؛ 
بدیهى ســت  گرفــت.  نظــر  در  ملحظاتــى را 
كه گزارش هــای فراوانــى از اهــل بیــت: درباره 
مصایب حضرت زهرا؟اهس؟ به دســت ما رسیده 
بــرای  گزارش هــا همــواره  ایــن  ولــى  اســت، 
شــیعیان و موالى ایشــان بوده است تا آن ها 
صــدر  به وقایــع  نســبت  درســتى  معرفــت 
اســلم داشــته باشــند، و اهل بیــت: هیچ گاه 
نخواســته اند بــا بیــان عمومــى ایــن مطالب 

شعلۀ جنگ مذهبى را برافروزند!
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اشعارشیعــــــهواهلسنت
درمدححضرتزهرا؟اهس؟

به پیشنهاد: استاد بهرامی نیا

ســرودۀ معروف عالمه اقبال الهــوری در وصف 
حضرت زهرا؟اهس؟

عالمــه محمــد اقبــال الهــوری یکــی از بزرگتریــن 
پارسی ســرایان  و  اســالم  جهــان  اندیشــمندان 
شــبه قــاره هنــد اســت کــه ارادت او بــه پیامبــر 
اســالم؟ص؟ و اهل بیــت رســول خــدا : در آثــارش 

جلوۀ خاصی دارد.
ســروده اقبال الهوری در وصف حضرت زهرا؟اهس؟ 
از معروف ترین سروده های این شاعر گران مایه 
شــعر  اثــر  مهم تریــن  را  آن  می تــوان  کــه  اســت 
فارسی، در وصف دختر پیامبر اسالم؟ص؟ توصیف 

کرد.


مریم از یک نسبت عیسى عزیز
از سه نسبت حضرت زهرا عزیز

نور چشم رحمت للعالمین
آن امام اولین و آخرین

گیتى دمید آنكه جان در پیكر 
روزگار تازه آئین آفرید

بانوی آن تاجدار هل اتى
گشا شیر خدا مرتضى مشكل 

كلبه ئى ایوان او پادشاه و 
یک حسام و یک زره سامان او

مادر آن مركز پرگار عشق
كاروان سالر عشق مادر آن 

آن یكى شمع شبستان حرم
حافظ جمعیت خیر المم
وان دگر مولی ابرار جهان

قوت بازوی احرا جهان
در نوای زندگى سوز از حسین

اهل حق حریت آموز از حسین
سیرت فرزندها از امهات

جوهر صدق و صفا از امهات
ع تسلیم را حاصل بتول مزر

كامل بتول مادران را اسوه 
بهر محتاجى دلش آنگونه سوخت

با یهودی چادر خود را فروخت
نوری و هم آتشى فرمانبرش

گم رضایش در رضای شوهرش
آن ادب پروده صبر و رضا

گردان و لب قرآن سرا آسیا 
گریه های او زبالین بی نیاز

گوهر افشاندی بدامان نماز
اشک او بر چید جبریل از زمین

همچو شبنم ریخت بر عرش برین
رشته آئین حق زنجیر پاست

پاس فرمان جناب مصطفى است
گردیدمى گرد تربتش  ورنه 

ک او پاشیدمى سجده ها بر خا

مولــوی عبدالرحمــن مالزهی )چابهــاری( امام 
جمعۀ اهل سنت چابهار


صد ســلم و درود صد سلم ودرود نورچشم 

نبى صد سلم و درود
بضعــه مصطفــى زوجــه مرتضــى نازش شــیر 

حق مادر مجتبى
ســیده فاطمه طیبه طاهره دّر اهل عبا صد 

سلم و درود
رونق دین حق غم زدای على ریشه طاهران 

نور چشم نبى
كامله صالحه صادقه ســاجده عابده  عارفــه 

صد سلم و درود
ک تو را جبرئیل امین هدیه مى داد  اشــک پا

بر حوریان برین
قــره العین دین نور راه یقین عزت مســلمین 

صد سلم و درود
آبــروی همــه مومنات جهان معــدن عفت و 

اسوه مادران
در نماز و نیایش نظیر تو را چشــم عالم ندید 
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صدسلم و درود
شــرح ام الكتاب پاسدار حجاب معنى نطق 

حق شمع یوم الحساب
منبــع رحمتــى چشــم دارت ســحاب چــون 

بهاران بریز صدسلم ودرود
راحــت هــر دل ســینه بی قــرار مادر راســتان 

صدسلم و درود
ک نبــى همــدم و  فرحــت وراحــت قلــب پــا

همنوای علّى ولى
ک رســول خدا بنت خیرالوری  پاره جســم پا

صدسلم و درود
زینــت خانــه صاحــب هل اتــى فاتــح خیبر و 

مقتدای غدیر
هادیــه مهدیــه راضیــه مرضیه فاضلــه عاقله 

صد سلم و درود
كوثــرم آرزویســت و بــس بــر ولی تــو  جرعــه 

بیرون رود هر نفس
كوكبین  كجــا وصف تو ادر  عبدرحمان تواند 

صد سلم و درود

شــعری از عالمه محمد حســین غــروی معروف 
به کمپانی


كند  دختر فكر بكر من غنچه ی لب چو وا 
كند... كلم خود حق نمک ادا  از نمكین 

كه شكر شــكن  گــر  طوطــى طبــع شــوخ من، 
شود

كند كام زمانه را پر از شّكر جانفزا 
بلبل نطق من ز یک نغمه عاشقانه ای

كند گلشن دهر را پر از زمزمه و نوا 
گر بنگارد این رقم  خامه ی مشكسای من 

كند صفحه ی روزگار را مملكت ختا 
گهى كند  گر بدین نمط ساز طرب  مطرب ا

كند دائره ی وجود را جّنت دلگشا 
منطق من هماره بندد چو نطاق نطق را

كند منطقه ی حروف را منطقه السما 
شمع فلک بسوزد از آتش غیرت و حسد

كند شاهد معنى من ار جلوه ی دلربا 
نظم برد بدین نسق از دم عیسوی سبق

كند...  كه از مسیحا نفسى ثنا  خاصه دمى 

كند؟ وهم چگونه وصِف آیینه حق نما 
مطلع نور ایزدی مبدا فیض سرمدی

كند... جلوه ی او حكایت از خاتم انبیا 
كیست جز او كه همسری با شه ل فتى كند؟
وحى و نبوتش نسب جود و فتوتش حسب 

كند قصه ای از مروتش سورۀ هل اتى 
كبریای او دسترس خیال نى دامن 

كند پایه ی قدر او بسى پایه به زیر پا 
كلک قضا به شصت او  لوح قدر به دست او، 

كند كه مشّیتِ  الهّیه چه اقتضا  تا 
در جبروت حكمران، در ملكوت قهرمان 
كند كن فكان، حكم به ما تشا  در نشآت 

عصمت او حجاب او عفت او نقاب او
كند سر قدم حدیث از آن سرو از آن حیا 

نفخه ی قدس بوی او، جذبه ی انس خوی او
كند منطق او خبر ز»لینطق عن هوی« 

كوی او كعبه ی عشق  قبله ی خلق روی او 
كند كه اعتنا  چشم امید سوی او تا به 

"مفتقرا" متاب روی، از در او به هیچ سوی
كند زانكه مس وجود را فّضه ی او طل 
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شیوۀدفاعازاهلبیت؟مهع؟رابایدازخوداهلبیت؟مهع؟
وقرآنآموخت!

مصطفی جاللی

»امت« یک مفهوم قرآنی 
و  گســترده ترین  و  عمیق تریــن  شــاید 
كه از قرآن  همه جانبه ترین مفهوم اجتماعى 
برداشــت مى شــود، مفهــوم امــت اســت. بــر 
كــه لغت شناســان از مفهوم  اســاس تعریفى 
را  امــت  مى تــوان  انــد،  كــرده  عرضــه  امــت 
كه حول یــک مفهوم  مجموعــه ای دانســت 
محوری شكل مى گیرد و بر اساس آن سامان 
كــه مى تواند  مى یابــد. ایــن مفهــوم محوری 
امت را شــكل دهد، مى تواند یک تفكر باشد 
كه  یــا یک نــژاد یا دین یا هر چیــز دیگر. امت 
هم خانــواده بــا امام اســت، مجموعــه ای به 
محوریــت امام میباشــد. خداونــد در آیۀ 92 
ســوره مباركــۀ انبیــاء مى فرمایــد: »ِإّنَ َهــِذِه 
ُكــْم َفاْعُبــُدوِن«.  َنــا َرّبُ

َ
ــًه َواِحــَدًه َوأ ّمَ

ُ
ُتُكــْم أ ّمَ

ُ
أ

چــون در ایــن ســوره خداونــد بعــد از اینكــه 
اشــاره به بعضى انبیای پیشین و نبّى خاتم 
آیــه را مى فرمایــد، برداشــتى  ایــن  مى كنــد، 
كــه عمــوم مفســران بزرگوار مــا از ایــن واژه در 
كــه مــراد از  ایــن آیــه داشــته اند ایــن اســت 

امــت پیــروان همــه پیامبــران اســت. امــت 
كــه قــرآن از آن یــاد مى كنــد تنهــا  واحــده ای 
همــه  بلكــه  نیســت؛  پیامبرخاتــم؟ص؟  امــت 
پیروان پیامبران را شــامل مى شــود. مرحوم 
گام فراتــر نهاده اند و  علمــه طباطبایــی یک 
مى فرمایند: طبق سیاق، اصًل خطاب همۀ 
مكلفین از جنس انســان را شامل مى شود، 
ادیــان  پیــرو  حتــى  بشــری؛  جامعــۀ  یعنــى 

آسمانى بودن را محدودبه امت 
نمى داننــد و مى گوینــد مــراد از امــت، نــوع 
كــه نــوع واحــدی مى باشــد.  انســانى اســت 
همچنیــن در آیۀ 52 ســورۀ مباركــۀ مؤمنون 
ًة  ّمَ

ُ
ُتُكــْم أ ّمَ

ُ
ِإّنَ َهــِذِه أ چنیــن مى خوانیــم: »َو

ُقوِن«. مفســران عمدتًا 
َ
ُكْم َفاّت َنــا َرّبُ

َ
َواِحَدًة َوأ

تفســیر ایــن آیــه را هم ملحــق  به آیــۀ مذكور 
مى كنند.

تشــکیل »امــت واحــده« از ســوی پیامبــر؟ص؟ و 
سیرۀحضرت امیر؟ع؟ در حفظ امت

مفهــوم امت در تفكر اســلمى آنقدر اهمیت 

كــه پیامبر؟ص؟كوشــیدند بــه آن تحقق و  دارد 
عینیت ببخشند و ســیرۀائمه؟مهع؟ هم تلش 

برای حفظ این میراث نبوی بوده است. 
بــه عنــوان نمونه: ســیرۀ حضــرت امیر؟ع؟ در 
كه به  ماجــرای بعد از غدیر و ثقیفه تا جایی 
مفهوم امت و وحدت امت اســت به دفاع از 
كه به مرز  حق غصب شده مى پردازد و آن جا 
گســیختگى امت مى رســد، از  تفرقــه و از هم 
حق خود ســكوت مى كند. نشان این مدعا، 
ســیرۀ حضــرت امیــر؟ع؟در برخــورد بــا خلفــا 
حتــى بعــد از ماجــرای شــهادت مظلومانــۀ 
كــه اینجا  حضــرت زهــرا؟اهس؟ اســت. نكتــه ای 
كجا مى تــوان از  كــه تــا  وجــود دارد این ســت 
كــرد. از على؟ع؟كه شــیعه تر  ایــن حــق دفــاع 
نداریم و نیســتیم. ایشــان تا جایی از ولیت 
آســیب  امــت،  مفهــوم  كــه  مى كننــد  دفــاع 
از  بــر مفهــوم »دفــاع  امــت  نبینــد. مفهــوم 
ولیت« و دفاع از حقانیت خلفت پیامبر؟ص؟ 
چنیــن  اســت.  كــم  حا ولیت مــداری(  )نــه 
چیــز مهمى نیز مــرز دارد: حضرت در چرایی 
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َ

ســكوت خــود مى فرماینــد: »َو اْیــُم اهَّلِل َلــْو ل
ْن َیُعوَد 

َ
َمَخاَفِتــى اْلُفْرَقــَة َبْیــَن اْلُمْســِلِمیَن َو أ

ْرَنا  ا َقْد َغّیَ یُن َلُكّنَ َرالّدِ ْكَثُرُهــْم ِإَلى اْلُكْفــِر َو ُیَعّوَ
َ
أ

گر ترس از  َذِلَک َما اْسَتَطْعَنا؛ به خدا سوگند ا
كفر و از بین  تفرقۀ بین مسلمانان و بازگشت 
رفتــن دین نبود، بــر رویۀ دیگری غیر از آنچه 
كــه بــر آن بودیــم، عمــل مى كردیم«. )شــیخ 

مفید،أمالى، ص 155(.
كه  یعنــى تــرس از تفرقــه خــط قرمزی اســت 
گر تفرقه  دفــاع از ولیــت را تحدید مى كنــد. ا
كرد  ایجاد شــد، از ولیت هم نمى توان دفاع 
و یــا در خطبــه  127 نهج البلغه مى فرمایند: 
َكاَن  َعاِر َفاْقُتُلوُه َو َلْو   َمْن َدَعا ِإَلى َهَذا الّشِ

َ
ل

َ
»أ

گاه باشــید هركــس  َتْحــَت ِعَماَمِتــى َهــِذِه؛ آ
ایــن شــعار )تفرقــه و جدایــی(  بــه  را  مــردم 
كرد او را بكشــید؛ هرچنــد زیر عمامۀ  دعــوت 

من باشد«.

حضــرت زهرا؟اهس؟تــا مرز تفرقه در امــت، از والیت 
دفاع کرد

پس از امیرالمؤمنین على؟ع؟ ســیره حضرت 
زهرا؟اهس؟قابل توجه اســت. شــاید تصور شــود 
ایشان بر این مسیر نرفتند و خلف آن عمل 
كســى  كردنــد؛ ولــى این درســت نیســت. هر 
در جایــگاه خودش تــا مرز تفرقــه در امت، از 
كســى با دفــاع خود،  گر  كــرد. ا ولیــت دفــاع 
كند، نباید  تفرقــه ای ایجــاد نكند باید دفــاع 
بگذارد حداقل این حق مكتوم بماند. ما هم 
كه از لحاظ علمى در اثبات  كنون مى گوییم  ا
كتبى، مانند »الغدیر« باید ادامه پیدا  تشیع 
كند و در بحث علمى باید این چراغ افروخته 
بماند تا حق، كتمان شده نماند. آیات قرآن 
كسى حق را  گر  كه ا به صراحت بیان مى كند 
كتمان  كند مورد لعنت قرار مى گیرد.  كتمان 
حــق چیــز دیگــری غیــر از تقریب اســت. این 
مرزها خیلى وقت ها خلط مى شــود. مفهوم 
تقریب به معنای دســت برداشــتن از اساس 
ولیت و امامت نیســت. باید مفهوم درست 
ولیــت و امامــت را بــه خوبــی تبییــن و ابلغ 
گرایانــه  وا حضرت؟اهس؟نقشــى  نقــش  كنیــم. 
نبوده و به هیچ وجه مخالف اتحاد امت هم 
گر ایشــان بیش از این قدم بر  نبوده اســت. ا
مى داشــتند مرز بــه هم مى خــورد. ولى؟ع؟و 
حضــرت زهرا؟اهس؟نقشــى مكمل هم داشــتند 
كه هم چراغ حق خاموش نشود و هم تفرقه 

در امت ایجاد نگردد.

امــام حســن و امــام حســین؟امهع؟ و تعامــالت 
اجتماعی:

قیــام  و  حســن  امــام  صلــح  راســتا  ایــن  در 

امــام حســین؟امهع؟را در ایــن راســتا مى تــوان 
كــه تفصیــل آن در ایــن  مقال  تحلیــل نمــود 
كاظــم؟ع؟  نمى گنجــد، ولــى روایتــى از امــام 
در تعامــلت اجتماعــى و حضــور در جمــع و 

جماعات وجود داردكه مى فرماید:
ِخیِه ُموَسى ْبِن 

َ
»َعِلّىُ ْبُن َجْعَفٍر ِفى ِكَتاِبِه َعْن أ

ى َحَســٌن َو ُحَســْیٌن َخْلَف 
َ
َجْعَفٍر؟ع؟َقــاَل: َصّل

ــى َمَعُهْم؛  امام حســن و  َمــْرَواَن َو َنْحــُن ُنَصّلِ
امام حسین؟امهع؟پشــت مــروان نماز خواندند 
و ما با آن ها) اهل ســنت( نماز مى خوانیم«. 

)وسائل الشیعه، ج8، ص 301(.

امام صادق؟ع؟و تشویق شیعیان برای همگرایی 
با اهل سنت

تشــویق  باقــر؟امهع؟از  و  صــادق  امــام  ســیرۀ 
شــیعیان بــرای همگرایــی و تعامل ســازنده 
در  آنــان  بــا  نمازگــزاردن  تــا  ســنت  اهــل  بــا 
امــام  از  نمونــه  عنــوان  بــه  مساجدشــان، 

صادق؟ع؟ آمده است:
َیــا  َقــاَل:  ــُه 

َ
ّن

َ
أ اُم  ــّحَ

َ
الّش َزْیــٌد  ع  َعْنــُه  َرَوى  »َو 

ِفــى  ــوا 
ُ
َصّل ْخَلِقِهــْم 

َ
ِبأ ــاَس  الّنَ َخاِلُقــوا  َزْیــُد 

اْشــَهُدوا  َو  َمْرَضاُهــْم  ُعــوُدوا  َو  َمَســاِجِدِهْم 
ــَة  ِئّمَ

َ ْ
ْن َتُكوُنــوا ال

َ
َجَناِئَزُهــْم َو ِإِن اْســَتَطْعُتْم أ

ُكــْم ِإَذا َفَعْلُتــْم َذِلــَك 
َ
ِنیــَن َفاْفَعُلــوا َفِإّن َو اْلُمَؤّذِ

َكاَن  ُة َرِحَم اهَّلُل َجْعَفرًا َما  ِء اْلَجْعَفِرّیَ
َ

َقاُلــوا َهُؤل
ْصَحاَبــُه َو ِإَذا َتَرْكُتْم َذِلَك 

َ
ُب أ ْحَســَن َمــا ُیــَؤّدِ

َ
أ

ُة َفَعــَل اهَّلُل ِبَجْعَفٍر »؟ع؟«  ِء اْلَجْعَفِرّیَ
َ

َقاُلــوا َهُؤل
ْصَحاَبُه«.

َ
ُب أ  َما ُیَؤّدِ

َ
ْسَوأ

َ
َكاَن أ َما 

امــام صادق؟ع؟خطــاب بــه زیــد بن حّشــام: 
»ای زید! با مردم ]یعنى عامه و اهل تسنن[ 
در  كنیــد.  معاشــرت  خودشــان  اخــلِق  بــا 
و مریضانشــان  بگزاریــد  نمــاز  مساجدشــان 
كنیــد و در تشــیع جنازه هایشــان  را عیــادت 
گر توانســتید امــام جماعت  حاضــر شــوید و ا
كه  كار را بكنیــد  یــا مــؤذن آن هــا شــوید ایــن 
گفت:  كردیــد خواهند  گر شــما چنین عمل  ا
اینان جعفریان اند، خدا او را رحمت كند چه 
گر  كرده اســت و ا اصحابــش را خــوب تربیت 
این امور را ترک نمودید خواهند گفت: اینان 
جعفریان انــد، خداوند جزایش را بدهد چه 
كرده اســت« )من ل  اصحابــش را بــد تربیــت 

یحضره الفقیه، ج1، ص383(.
و یــا روایتــى از امــام باقــر؟ع؟ بــه نقــل از امــام 
صادق؟ع؟كــه حضــرت بــا قســم جللــه بیان 
كــه باید  مى كننــد و توصیــه ای بــه شــیعیان 

بهترین باشند. 
َكاَن  ُجــَل  الّرَ ّنَ 

َ
أ ِبــی؟ع؟ 

َ
أ َثِنــى 

َ
َلَحّد اهَّلِل  »َفــَو 

؟ع؟ َفَیُكوُن  َیُكوُن ِفى اْلَقِبیَلِة ِمْن ِشــیَعِة َعِلّىٍ
ْقَضاُهــْم ِلْلُحُقــوِق َو 

َ
َماَنــِة َو أ

َ
َزْیَنَهــا آَداُهــْم ِلْل

ْصَدَقُهــْم ِلْلَحِدیِث ِإَلْیِه َوَصاَیاُهْم َو َوَداِئُعُهْم 
َ
أ

ُه 
َ
ُل اْلَعِشیَرُة َعْنُه َفَتُقوُل َمْن ِمْثُل ُفَلٍن ِإّن

َ
ُتْسأ

ْصَدُقَنا ِلْلَحِدیِث«؛ زید شحام 
َ
َماَنِة َو أ

َ
َداَنا ِلْل

َ
آل

گوید: »حضرت صادق؟ع؟ به من فرمود: »به 
گر  گفت: ا كه پدرم به مــن چنین  خدا قســم 
مــردی از شــیعه علــى بــن ابــی طالــب؟ع؟در 
باشــد در  بایــد بهترینشــان  بــود،  قبیلــه ای 
ادای امانت و مراعات حقوق و راستگویی تا 
كــرده و امانــت بســپارند و از او  بــه او وصیــت 
كســى مثل  كنند و بگویند: چه  طلــب یــاری 
فلنى است كه امانت دارترین و راستگوترین 

باشد؟«. )الكافى، ج 2، ص: 636(

توصیــه امام رضا؟ع؟ به شناســاندن محاســن و 
اخالق اهل بیت و نه بدگویی دیگران

كه مى فرمایند:  كلم امام رضا؟ع؟ است  نص 
كلمنــا  محاســن  عرفــوا  لــو  النــاس  »فــإن 
ج 1،  ؟ع؟،  الرضــا  أخبــار  )عیــون  لتبعونــا« 
كه بگویید  ص307(؛ شــما احتیاجى ندارید 
دیگران بد هستند. شما محاسن و اخلق و 
اعتقــادات ما را بگویید. خود مردم مقایســه 
مى كنند و متوجه مى شــوند مــا چه داریم و 

دیگران با چه مخالفند.
بــا  مخالفــى  صحبــت  هیــچ  اهل بیــت؟مهع؟ 
نظام هــاى سیاســى نداشــتند؛ امــا بــا همــۀ 
این ها نظام هاى سیاســى، ایشــان را راحت 
نمى گذاشتند. چرا؟ چون اهل بیت؟مهع؟ یک 
كــه مردم  رفتــار و اخــلق و ادبیاتى داشــتند 
مى آمدند و گوش مى كردند و آن را با سخنان 
حّكام مقایسه مینمودند. در اثر این مقایسه 
گــر این هــا )اهل بیت( اســلمند  مى گفتنــد، ا

كسانى هستند؟  پس آن ها )حكام( چه 
كــه نمــاز  مأمــون از امــام رضــا؟ع؟ خواســت 
بخواننــد. ایشــان مى توانســتند بگویند من 
مى خواســت  وی  چــون  نمى خوانــم؛  نمــاز 
كنــد، اما  از مشــروعیت امــام ســوء اســتفاده 
امــام رضــا؟ع؟ فرمودنــد: من نمــاز مى خوانم 
كه جدم نماز  ولــى همانطور نماز مى خوانــم 
كردنــد بیرون  مى خوانــد. آقــا طورى شــروع 
آقــا  گــر  ا كــه وســط راه مأمــون دیــد  آمدنــد 
كل نظامــش زیــر ســوال  نمــازش را بخوانــد، 
مــى رود. چــون مردم مى فهمنــد نمازجمعه 
پیامبــر؟ص؟ چگونه بــود و مى گویند: پس این 
كــه این هــا مى خواننــد چــه نمــازى  نمــازى 
است؟ آقا مى توانست منبر برود و سخنرانى 
كه این ها باطــل و ملعون هســتند، اما  كنــد 
احتیاجى نبود. همان یک رفتار درست، ده 

و صد رفتار غلط را از بین مى برد.

کنیــم که بــه تفرقه  عقایــد خــود را چطــور بیــان 
نینجامد؟ 
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نتیجتــا اختلفاتــى هــم هســت و اتبــاع هــر 
مذهــب هــم بایــد اعتقــادات خــود را بیــان 
كــه فقط مشــتركات  كننــد و اینطــور نیســت 
مختصــات  از  امامــت  مثــل  كننــد.  بیــان  را 
مكتــب اهل بیــت؟مهع؟ اســت. آیــا مــا امامــت 
كــرد؛ چون  را بیــان نكنیم؟ خیــر! باید بیان 
ایــن از مختصات ما و فصــل ممیز ما از دیگر 
مذاهــب و مكتب هاســت، اما مى تــوان این 
گونه بیان  مختصات و فصــول ممیز را به دو 
كلم اهل بیت؟مهع؟را بگوییم  كرد، یا محاســن 

كنیم! یا توهین و سب و لعن 

دیــدگاه اهــل بیــت؟مهع؟ دربــاره دشــنامگویی به 
مقدسات دیگران و فاش کردن سر اهل بیت

دشــنام  هیــچ گاه  كــه  داده  نشــان  تجربــه 
گفتن به مقدســات دیگــران موجب هدایت 
گمراهــان نمى شــود بلكه برعكس آنــان را به 
لجاجت و مقابله به مثل وادار مى كند؛ از این 
رو اهــل بیت:بــه شــیعیان یادآور مى شــدند 
گفتن - حتى نســبت  كــه خداوند از دشــنام 
بــه بت هــای مشــركان- نهى فرموده اســت. 
َل  »َو  مى فرمایــد:  انعــام  ســورۀ  در  خداونــد 
وا  ِذیــَن َیْدُعــوَن ِمْن ُدوِن اهَّلِل َفَیُســّبُ

َ
وا اّل َتُســّبُ

ــٍة  ّمَ
ُ
ــا ِلــُكّلِ أ ّنَ َكٰذِلــَک َزّیَ اهَّلَل َعــْدوًا ِبَغْیــِر ِعْلــٍم 

ُئُهــْم  َفُیَنّبِ ِهــْم َمْرِجُعُهــْم  َرّبِ ِإَلــى  ُثــّمَ  َعَمَلُهــْم 
َكاُنــوا َیْعَمُلوَن؛ )انعــام / 108(؛ به معبود  ِبَمــا 
كــه غیــر خــدا را مى خواننــد دشــنام  كســانى 
ندهیــد، مبــادا آن هــا )نیــز( از روى )ظلــم و( 
جهل، خدا را دشــنام دهند. بنابراین پرهیز 

از دشنام یك اصل قرآنى و اسلمى است«.
امام صادق؟ع؟ به محمد بن نعمان نســبت 
كنــد،  كــه ســر اهل بیــت را فــاش  كســى  بــه 

مى فرماید:
َكَقاِتِلَنــا  َلْیــَس   اْلُمِذیــَع   ِإَن   ْعَمــاِن  الّنُ »اْبــَن 
ْعَظــُم ِوْزرًا 

َ
ْعَظــُم ِوْزرًا َبْل ُهَو أ

َ
ِبَســْیِفِه َبــْل ُهَو أ

ــُه َمْن 
َ
ْعَمــاِن ِإّن  َیــا اْبــَن الّنُ

ً
ْعَظــُم ِوْزرا

َ
َبــْل ُهــَو أ

ْن َقَتَلَنا َعْمدًا َو َلْم  َرَوى َعَلْیَنــا َحِدیثًا َفُهَو ِمّمَ
كننده  ؛ ای پســر نعمان! فــاش 

ً
َیْقُتْلَنــا َخَطــأ

كشــنده و قاتل ما با شمشیرش  ســر ما مثل 
گناهش ســنگین تر اســت؛  نیســت، بلكه بار 
گناهش ســنگین تر اســت؛ بلكه بار  بلكــه بار 
گناهــش ســنگین تر اســت. ای پســر نعمان! 
كنــد از شــمار  هركــس حدیثــى ضــد مــا نقل 
كشــته نه به  كــه ما را بــه عمد  كســانى باشــد 

خطا«. )تحف العقول، ص 309(.
اصحــاب  از  برخــى  صفیــن  جنــگ  در 
دشــنام  را  مقابــل  طــرف  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
مى دادند كه آن حضرت فرمود: َقاَل: »َكِرْهُت  
اِمیَن َتْشــِتُموَن َو  اِنیَن  َشــّتَ ْن  َتُكوُنوا َلّعَ

َ
َلُكــْم  أ

ْعَماِلِهْم 
َ
ُءوَن َو َلِكْن َلْو َوَصْفُتْم َمَســاِوَی أ َتَتَبّرَ

اُهــْم َو َبَراَءِتُكــْم  َو ]َلــْو[ ُقْلُتــْم َمــَكاَن َلْعِنُكــْم ِإّیَ
ُهــّمَ اْحِقــْن ِدَماَءَنــا َو ِدَماَءُهــْم َو 

َ
الّل ِمْنُهــْم- 

ِمــْن  اْهِدِهــْم  َو  َبْیِنِهــْم  َو  َبْیِنَنــا  َذاَت  ْصِلــْح 
َ
أ

ى َیْعِرَف اْلَحّقَ ِمْنُهْم َمْن َجِهَلُه  َضَلَلِتِهْم َحّتَ
َكاَن  َو َیْرَعِوَى َعْن اْلَغّىِ َو اْلُعْدَواِن َمْن َلِهَج ِبِه 
َحّبَ ِإَلّىَ َو َخْیرًا َلُكْم؛ برای شــما خوش 

َ
َهَذا أ

كــه  كــه آنــان را لعــن و ناســزا بگوییــد  نــدارم 
گویند و از شما بیزاری  آنان نیز شــما را ناســزا 
كه اعمال ناشایســت  جوینــد؛ ولى چــه بهتر 
ایشــان را یــادآور شــده« و حضــرت در ادامــۀ 
گر به جای نفرین صرف  روایت مى فرماید: »ا
آنان و بیزاری جســتن از ایشان بگویید )دعا 
كنیــد(: خداونــدا! جان ما و ایشــان را حفظ 
كن و بین ما و ایشان را اصلح بگردان و آنان 
گمراهى شــان نجــات ده! تا آن كه حق را  را از 
نمى دانــد، بشناســد و آن كه از آن ســرپیچى 
گردن نهد. این را من بیشــتر  مى كنــد، بــر آن 
دوســت دارم و بــرای شــما نیــز بهتر اســت«. 
)نهــج البلغــه خطبــه 206، ص323 و وقعۀ 

صفین، ص103(؛

خــود  از  بایــد  اهل بیــت؟مهع؟را  از  دفــاع  شــیوه 
اهل بیت گرفت

بــه هــر حــال در مقــام جمع بنــدی مى توان 
كه یكى از دستاوردهای دعوت نبوی،  گفت 
كه به عنوان یک  تشــكیل امت اســلمى بود 
مفهــوم قرآنــى همــواره مــورد توجهائمــه؟مهع؟ 
هم بــود و ائمه همــواره مى كوشــیدند به آن 
لطمــه ای وارد نشــود و ســیرۀ همــۀ امامان : 
گر  كیــد مى كنــد. حــال ا همیــن موضــوع را تأ
كه اســوه های  ما به راســتى پیرو این امامان 
جاویــد بشــرند هســتیم، باید در همــۀ ابعاد 
در  حتــى  باشــیم؛  آن هــا  پیــرو  جنبه هــا  و 
چگونگى دفاع از آن ها. باید به اغلب كسانى 
كه با توجیه دفاع از ولیت، به اهل ســنت و 
مقدســات آن هــا اهانــت و ســّب مى كننــد. 
گر من شــیعه ام باید  بایــد به آنهــا بگوییــم، ا
در همــۀ زندگــى ام پیرو اهل بیت؟مهع؟ باشــم. 
مستند این شیوۀ دفاع از اهل بیت در سیرۀ 
كامًل  كجــا ســت؟ ایــن شــیوه  اهل بیــت؟مهع؟ 
من درآوردی اســت و ُملَهم از ســیره و ســنت 
نیســت؛ این تجــزی در ولیت پذیری اســت 
و مــا ایــن را قبول نداریم. شــما در همه چیز 
بایــد پیــرو اهل بیــت؟مهع؟ باشــید. چرا شــیوه 
دفــاع از اهل بیــت؟مهع؟ را از خود اهل بیت؟مهع؟ 

نمى گیرید؟  

آیتا...جاودان

كه مثًل یک نفر به خودش بمب  شــنیده ایم 
مى بنــدد و مــى رود داخــل یــک مســجد تــا 
صد نفر، دویســت نفر شیعه را تّكه پاره  كند. 
كار، صدهــا عامل دارد. آمریكا هســت،  ایــن 
اســرائیل هســت، عربســتان ســعودی هــم 
هســت، من هم با آن منبــر و اظهاراتم، یک 
كمــک مى كنــم. لاقل ما  كــه  عامــل هســتم 
نكنیم. هزار جای دیگر مى كنند، من به قتل 
كه فتوا  كمک نكنم. رهبری هم  عام شــیعه 

كار دادند.  به حرمت این 
ما در ســابق جلســاتى داشــتیم، با دوستان 
بنــد  تــو در  صحبــت مى كردیــم، مى گفتیــم 
كاری دلت مى خواهد،  رضــای خدایی یا هر 
گر خواســت دلت مهم است، پس  میكنى؟ ا
كار  كــه در  كاری مى خواهــى بكــن! خــدا  هــر 
گــر در بند رضــای خدایی، من  نیســت. اما ا
شک دارم. چون مى بینم یک مرجع تقلید، 
دو مرجــع تقلیــد، بلكــه بیشــتر ایــن حركــت 
را حــرام دانســته اند. شــک مى كنــم در بنــد 

رضای خدا باشى.

شیعههاراسرمىبریدنــد،
ثوابشبرایآنسخنرانو
آنهاكهتشـــــــویقشكردند!
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پروندهویژه

پـــــــــروندهایدرمـــوردفرقـــــهشیـــــرازیها



جریانشیرازیهاازابتداموردحمایت
دستگاههایاطالعاتىانگلیسبودند!

یب مذاهب:  آیت ا... محسن اراکی؛ دبیرکل مجمع جهانی تقر
علی مومنی

کی متولد 1338 نجف اشرف  اشــاره: آیت ا... محســن ارا
نجــف  تــا ســال 1353 در  را  می باشــد. تحصیــالت خــود 
صــدر،  شــهید  همچــون  اســاتیدی  محضــر  از  و  گذرانــد 
آیــت ا... هاشــمی شــاهرودی، شــهید آیــت ا... مصطفــی 
اثــر  بــر  .وی  بــرد  بهــره  باقــر حکیــم  خمینی،ســید محمــد 
گرفته و  فعالیت هــای ضــد رژیم بعث تحــت تعقیب قــرار 
مجبور به ترک عراق شد. بعد از مهاجرت به ایران در قم 
گزیــد. در قــم از محضر آیــت ا... وحید خراســانی،  ســکنی 
ســید کاظــم حائــری، مرحوم میــرزا کاظم تبریــزی در فقه و 
اصــول بهر ه برد و نیز دروس فلســفۀ اســالمی را از محضر 
شــهید مطهری،جــوادی آملــی، مصبــاح یــزدی و  فلســفۀ 
هــگل را  نزد شــهید بهشــتی آموخت. ایشــان در ســال 57 
کم شــرع آبــادان  گرفتنــد. حا ک قــرار  مــورد تعقیــب ســاوا
و خرمشــهر، مســئولیت نمایندگی ولــّی  فقیــه در نیروهاى 
ســپاه بــدر، جانبــازی در عملیــات بیت المقدس، ریاســت 
کل دادگســتری اســتان خوزســتان، امام جمعۀ دزفول، دو 
دوره نمایندۀ مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، 
نمایندگی مقام  معّظم  رهبری در لندن و...  از جمله سوابق 
کنون عالوه بر تدریس خارج فقه  ایشــان بوده است. هم ا
و اصول و همچنین تفسیر و حدیث، تدریس دروس خارج 
»فقه فرهنگ« به زبان انگلیسی و »علم االجتماع« و »فقه 
االقتصــاد« و »معمــاری و نظــام شهرســازی در اســالم« از 

فعالیت های علمی ایشان می باشد.

بــودو  خــاص  جنایــت  یــک  كربــل  حادثــه 
بدترین شــیب سقوط تاریخ بشر شیب پس 
كربــل بــود. این شــیب با شــهادت  از جریــان 
امیرمؤمنان؟ع؟آغــاز شــد و بــا شــهادت امام 
ســوم؟ع؟به اوج خــود رســید. ایــن ســقوط، 
ســقوط بســیار عمیقى بود و سرنوشت امروز 
خ  كربل ر كه در  بشــر نتیجۀ حادثه ای اســت 

داد. 
انقالب و حرکت امام راحل بازگشــت به امامت 

بود
كــه نقطــۀ ارتبــاط غرب و شــرق،  قلــب دنیــا 
شــمال و جنــوب اســت ، در اختیــار جامعــۀ 
اســلمى اســت، بیش از 70 درصــد انرژی در 
جامعه اســلمى نهفته مى باشد، ولى با این 
ثروت چرا باید این گونه باشــند و چرا باید به 
این میزان بی سوادی داشته باشیم و عقب 
ماندگــى عجیبــى از لحاظ علمــى، فرهنگى، 
بهداشتى، امكانات زندگى و دیگر مسائل بر 

كم است. كشورها حا این 
كــردن بــه امامــت، نتیجــۀ تشــكیل  پشــت 
چنین جامعه هایی اســت. خدا این جامعۀ 
كــردن و خیانت به  اســلمى را نتیجۀ پشــت 
كــرده اســت. بزرگتریــن ظلــم  امامــت بیــان 
كه  در منطــق قــرآن، ظلــم بــه امامت اســت 
كى ایــن ظلــم خواهــد  خــدا در قیامــت، شــا
كرم؟ص؟نیز نســبت بــه این موضوع  بود، نبى ا

شكایت مى كنند.
انقــلب و حركت امــام راحل، بازگشــت از آن 
كردن به امامت بود.  موضوع و جبران پشت 

انقالب مردم جهان را بیدار کرد
تمــام  در  دیــن  اســلمى،  انقــلب  از  پیــش 
جوامــع منــزوی شــده بــود. خــدا در میــان 
مــردم غریب بــود. راســل ســخنگوی تمدن 
جدید بــود،از فیلســوفان وبنیان گذار تمدن 
كه دیــن تمام  جدیــد غــرب بــود و  مى گفــت 
كه یک  شــده اســت، ولى یک دفعــه دیدنــد 
دل  از  امكاناتــى  هیــچ  بــدون  دینــى  رهبــر 

جامعه ایران برخاست.
كشــورها بــرای محقق نشــدن انقلب  تمــام 
در  بودنــد؛  كــرده  وحــدت  هــم  بــا  اســلمى 
حالى كــه در طــرف مقابــل تنهــا یــک عالــم 
كه سخن ایشان تشكیل حكومت  دینى بود 
اســلمى بــود و مى فرمود »خدا پشــتیبان ما 

ست و نیاز به پشتیبان دیگری نداریم«.
برخى افراد جنایت مى كنند كه گاه مى گویند 
كور بودید،  وضع بدتر شــده است. مگر شما 
كــه امــروز در جامعــۀ  كجــا چنیــن وضعیتــى 
ماســت در پیــش از انقــلب اســلمى بــود؟ 
مگــر ایــن اوج تدیــن موجودبود؟مگــر ایــن 
حوزه هــای علمیــه وجــود داشــت؟ انقــلب 

جامعــۀ  مصیبــت  بزرگتریــن 
امــام  گذاشــتن  تنهــا  بشــری 

حسین؟ع؟بود
براســاس  راحــل  امــام  قیــام 
دینى،یــک  منابــع  تحلیــل 
حلقــه جدیــد از یــک جریــان 
اســت؛  مهــم  بســیار  تاریخــى 
یعنــى قیــام امــام راحــل آغــاز 
یک بازگشــت ملت به اطاعت 

امام بود.
روی گردانى از امامت، از زمان 
كرم؟ص؟تنهــا یــک  رحلــت نبى ا
بــه  مــردم  آوردن  بــا روی  بــار 
كه  امیرمؤمنان؟ع؟همراه شد 
این بازگشت پایدار نبود و اوج 
ایــن روی گردانــى در صحرای 
خ داد. مصیبــت تنهــا  كربــل ر
گذاشــتن امــام؟ع؟در صحرای 
مصیبــت  بزرگتریــن  كربــل، 
جامعۀ بشــری به وجود آمده 

است.
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كــرد و آن ها را  مســاجد را پــر از جوان 
به انگیزه های دینى در ایران و تمام 

دنیا واداشت.
كــه  دارنــد  اعتــراف  ادیــان  تمــام 
جامعــۀ  در  را  دیــن  امــام؟حر؟  قیــام 
كــرد. پیــش از انقلب،  كنونــى زنــده 
و  بودنــد  خــواب  در  مســلمانان 
هیــچ انگیــزه ای بــرای حركــت وجود 
را  ایــران  جامعــۀ  انقــلب  نداشــت. 
كــه در آن  كــرد و جامعــه ای  دگرگــون 
فســاد علنــى ترویج مى شــد، تبدیل 
كه جوانــان او در  بــه جامعه ای شــد 
جبهه نماز شب مى خواندند؛ شهدا 

كرد. را انقلب تربیت 
روایت دوران ظهور، انقلب اسلمى 
كرده اســت.  را مقدمــۀ ظهور عنوان 
در روایت آمده است كه در آخرالزمان 
و  مى شــود  ج  خــار قــم  از  مــردی 
كه از  افــرادی او را همراهــى مى كنند 

تكیه های آهن سخت تر هستند.
شــناس  شــیعه  اســاتید  درصــد   90

دانشگاه های آمریکا یهودی هستند
كننــده دین  انقــلب اســلمى بیــان 
دیــن  ایــن  اســت.  محمــدی  نــاب 
برخواســته از تأثیرات ســلطنت های 
مختلف نیست، بلكه از حوزۀ علمیۀ 
كه  قــم برخواســته اســت، حــوزه ای 
كلم اهل بیت؟مهع؟اســت  بیان كننــدۀ 
كه به  و تنهــا سلســله ســند ما ســت 

كرم؟ص؟متصل مى شود. نبى ا
بــركات  جملــه  از  اســلمى  بیــداری 
حتــى  اســت.  اســلمى  انقــلب 
كــه رهبــر مــا  گفتنــد  جوانــان ســنى 
امام خمینى؟حر؟ اســت، مردم ناامید 
فلســطین زنــده شــدند و مقاومــت 
اســلمى در لبنــان زنــده شــد، ایــن 
رژیــم  كــه  بودنــد  كنــى  اما كشــورها 
صهیونیســتى هر وقــت اراده مى كرد 
آن هارا تصرف مى كرد.  در كشورهای 
اســلمى دیگر نیز جوانــان به انقلب 
كنــون در  آوردنــد. هم ا امــام روی  و 
كشــورهای غیر اســلمى نیز به اسلم 
متمایل شــده اند.  نسل جدید اروپا 
طــول20  در  و  شــد  اســلم  طرفــدار 
ســال، قریــب بــه 2 هــزار مســجد در 

انگلیس ساخته شد.
كنــون  در اغلب دانشــگاه ها به ویژه  ا
رژیــم صهیونیســتى،  دانشــگاه های 
شــیعه  و  اســلم  بخش هــای 
شناســى و انقلب اســلمى شناســى 

درصــد   90 اســت.  شــده  تشــكیل 
اســاتید متخصــص اسلم شــناس و 
یهودیــان  آمریــكا  در  شیعه شــناس 
قوی تریــن  و  بیشــترین  هســتند، 
و  اسلم شناســى  مؤسســات 
كــز تحقیقاتــى  شیعه شناســى بــا مرا

این رژیم در ارتباط مى باشند.
توطئه هــای دشــمنان بــرای شکســت 

انقالب اسالمی
دشمنان پس از بررسى، نقطۀ قوت 
اعتقــادات  و  مرجعیــت  را  انقــلب 
امــام  بــه  نســبت  ویــژه  بــه  شــیعى 
زمان)عــج( و ولیــت فقیــه و عاشــورا  
نخســت  دشــمنان،  كردنــد.  بیــان 
كردند و بیش  حمله فكری را شــروع 
كتاب نسبت به  از ده ها برابر آنچه ما 
اســلم، شــیعه و انقلب نوشــته ایم، 
آن هــا بــرای اســلم، شــیعه و انقلب 
كتاب نوشته اند. بررســى ، تحقیق و 

كــردن مردم  تلش نخستشــان جدا 
از امام زمان)عج( و ولیت فقیه بود. 
كه اندیشــه امامت را از  كردند  تلش 
بین ببرند و با این اندیشــه ها مبارزۀ 

شدیدی صورت بدهند.
كشــور،  حتــى در دورانــى در داخــل 
اندیشــۀ ولیــت فقیــه،  بــه  افــرادی 
كردنــد.  مهدویــت و امامــت حملــه 
كه  دشــمنان به این نتیجه رسیدند 
جز از درون نمى شود با انقلب مبارزه 
بپاشــند.  از درون  را  بایــد آن  و  كــرد 
انزوای مرجعیــت، قطع رابطه مردم 
بــا مرجعیت و شــبهه افكنى، از دیگر 

كارهای دشمنان بود.
پس از سقوط صدام،شروع به ایجاد 
مرجعیت های تحت تأثیر خودشان 
كردند؛ چون نمى توانستند فردی به 
اسم جرج را بیاورندكه درس بخواند 
بگوینــد  او  بــه  و  بگــذارد  عمامــه  و 
را  موضوعــات  آن هاایــن   . ا...  آیــت 
كــه عناصــر  كردنــد  خودشــان بیــان 
ضعیــف، عــوام فریــب و قابــل نفــوذ 
كنتــرل و حمایت قرار  حــوزه را تحت 
مالــى،  پشــتیبانى  آن هــا  از  دادنــد، 
امــروز  كنــن.،  و حمایتــى  تبلیغاتــى 
بســیاری نســبت بــه عمــق خطر پی 

برده اند.
پول هــای mi6 را بــه عنــوان وجوهــات 

می دهند
ضــد  و  ســابق  آن هاارتشــى های 
ج نشــین را اجیــر  انقلب هــای خــار

مى كننــد و بــه عنــوان مریــد و مقلــد 
جاسوســى  )دســتگاه   mi6 پــول   ،
انگلیــس( را بــه عنــوان وجوهات به 
آن هــا مى دهند، آنــان در محورهای 
مختلــف شــروع بــه تقویــت عناصــر 
مختلف كردند و به این محورها خط 
مى دهند و خودشان مى خواهند به 
كه سواد مرجعیت و  وســیله افرادی 
سابقه علمى ندارند، مرجع بسازند.
بلــد  خــوب  را  فریبــى  عــوام  آنــان 
هســتند و از طریــق نفوذ در مســئله 
هیئت هــای حســینى و بهــره وری از 

شعار حسینى پیش مى روند.
هیئت هــای  مى داننــد  دشــمنان 
عاطفــى  پیونــد  ســبب  مذهبــى 
و  اســت  شــده  مــردم  و  روحانیــت 
پیــروز  را  انقــلب  كــه  بــود  عاشــورا 
خ  كــرد و حادثــۀ 9 دی در عاشــورا ر
نفــوذ در  بــه دنبــال  داد. دشــمنان 
مداح هــا  روی  برتأثیــر  و  هیئت هــا 
دیگــر  از  مهدی تراشــى  هســتند. 
كه با ترویج  كارهای دشــمنان است 
كار  افراطى گرایی مى توانند این ســه 

كنند.  را عملى 
شــیعه بایــد خــون بدهــد؛ آن هــم بــا 

قمه زنی!
ترویــج  تــلش  در  شــیرازی ها  فرقــه 
قمه زنى در جهان اســت. مى گویند، 
شــما به این انقلبی ها نــگاه نكنید. 
گر شیعۀ  كه شــیعه نیستند، ا این ها 
حســینى هستى باید قمه بزنى، چرا 
گریــه مى كنى؟  تنها ســینه مى زنى و 
حتــى  بدهــد؛  خــون  بایــد  شــیعه 
كودک  كه قمه مى زنــى باید  خــودت 
شــیرخوارت را بیــاوری و قمــه بزنــى 
و همســر خــود را بایــد بــه قمــه زنــى 

كنى. تشویق 
مگر اهل بیت؟مهع؟و مراجع تقلید قمه 
ک  كار را مل كه برخى ایــن  مى زدنــد 

شیعه بودن مى دانند!
آمریكایی  هــا و انگلیســى ها قمه زنــى 
كتابی  را بســیار ترویج مى كننــد و هر 
و  علمــت  بنویســند  شــیعه  دربــاره 
قــرار  قمه زنــى  را  شــیعه گرایی  نمــاد 
دینــى  كتــاب  در  حتــى  مى دهنــد؛ 
كــه در مــدارس آن هــا  رســمى خــود 
بــرای دبیرســتانى ها بیان مى شــود، 
در بخــش تشــیع تمــام عكس هــا را 

افراد قمه زن قرار مى دهند.
این فرقه معتقدند، شیعه ای كه قمه 

عربستان سعودی 
اجازه منی دهد یک 

نان  برگه از مفاتیح الج
ما وارد این کشور 

یل عربستان  شود، و
سعودی برای این 

آقایان خانةمادری 
است و هر وقت 

واهند می روند  بن
و می آیند؛ تهنا 

کتاب های اینان در 
عربستان آزاد است

دمشنان می دانند 
هیئت های مذهیب 
سبب پیوند عاطیف 

روحانیت و مردم 
شده است و عاشورا 

بود که انقالب را 
پیروز کرد و حادثۀ 9 
دی نیز در عاشورا رخ 
داد، دمشنان به دنبال 

نفوذ در هیئت ها و 
بر روی مداح ها  تأثیر

هستند.
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نزند شــیعه نیســت؛ یعنى تمام شــیعه های 
كــه در طــول تاریــخ بوده اند شــیعه نیســتند 
وتنها شــما شــیعه هســتید؛ حتى غالب این 
قمه زن هــا از نظر تدیــن دیدگاه های خاصى 
كه فرد با قمه زنى  دارند، و به آن ها مى گویند 

به بهشت مى رود.
تنهــا  حســینى  شــعائر  مى گوینــد،  این هــا 
قمه زنــى اســت، یعنــى هیــچ چیــز دیگــری 
مــا  بــزرگان  اهل بیت؟مهع؟مــا،  مگــر  نیســت؟ 
مثــل آقای بروجردی، شــیخ انصاری و دیگر 
مراجــع مــا قمــه زدنــد؟ مگــر این هــا متدین 
نبودنــد و نیســتند؟ مــا خودمــان عــزاداری 
و تعظیــم شــعائر حســینى را از ائمــه اطهار:و 
كه  گرفتیم؛ حتى مى گویند  مراجع تقلید یاد 
كافى نیســت و تا لعن بر مقدســات  قمه زنى 
اهل ســنت نفرستید شــیعه نیســتید؛ البته 
آن هــا برای ما مقدس نیســتند و نســبت به 
آن ها انتقاد داریم ولى ما مجاز نیستیم آنان 
را مورد توهین، سب و لعن قرار دهیم. آن ها 
كه  كنید  گونه ای توهیــن  مى گوینــد باید بــه 
دل هر ســنى بســوزد و بگوید بایــد به خودم 

بمب ببندم و شیعه ها را از بین ببرم.
شــیخ شــحاته را شــبکه های ماهــواره ای فرقــه 

شیرازی ها به کشتن دادند
كــه همســر پیامبــر؟ص؟را متهــم به  مى گوینــد 
كتاب مى نویســند  كنید و علیــه این فرد  زنــا 
، حتى در لندن بالن درست مى كنند و روی 
آن لعن بر مقدسات مى نویسند و مى گویند، 
كنیم  باید رســانه ای بــه تمام زبان هــا ایجاد 
تــا همــۀ ســنى ها بــرای شیعه ُكشــى در عراق 
ایــن  در  وقــت  آن  شــوند؛  بســیج  ســوریه  و 
كاری جز ســب و لعن  رســانه ها و ماهواره هــا 
خلفــا، همســر پیامبــر؟ص؟و دیگر افــراد انجام 

نمى شود.
ُكشــى وجود نداشــته  در تاریــخ مصر شــیعه 
اســت و این هــا محــب اهل بیت؟مهع؟بودنــد، 
بــا  شــیرازی  فرقــۀ  رســانه های  همیــن 
حرف هایشــان، برنامه هایشــان و توهین به 
كردن همسر  مقدســات اهل ســنت و متهم 
مــردم  كــه  شــدند  باعــث  زنــا  پیامبر؟ص؟بــه 
تحریــک شــده و شــیخ شــحاته را بــه همــراه 

كشتند. همراهانش ، مظلومانه 
كــردن ایــن همــه جــوان بــرای  مگــر بســیج 
كار آســانى است؟ آیا  رفتن به عراق و ســوریه 
كشتن بدهد. فردی حاضر اســت خود را به 

صدهــا هــزار نفــر بســیج مى شــوند و عمــده 
كــه بروند و شــیعه  عقیــده آن هــا ایــن اســت 
بكشند؛ یعنى آنچه این ها را تحریک مى كند 
تنها دولت ســوریه نیســت، مى گویند؛ چون 
كشــته شوند و  این رژیم شــیعى اســت، باید 

كم شده است،  مى گویند در عراق شــیعه حا
لــذا برویــد و آن هــا را بكشــید، بــا ایــن انگیزه 

جوانان را جمع مى كنند.
برخــى از جوانان با انگیــزۀ دینى وارد میدان 
دیــن،  از  مى رویــم   ، مى گوینــد  و  مى شــوند 
كنیــم؛ این  صحابــه و مقدســات خــود دفاع 
مى دهنــد،  انجــام  این هــا  كــه  اســت  كاری 
افراطى گرایــی ســنى و شــیعى بــا یــک عامل 
بــه وجــود مى آیــد؛ آن عامــل نیــز اســتكبار و 

دستگاه های جاسوسى است.
تشــیع لندنــی بزرگ تریــن خطــر بــرای اســالم و 

شیعه است
كه  دشــمنان نیــز افــراد را تحریــک مى كننــد 
ایراِن شــیعى در حال تسلط بر جهان است؛ 
كشور عراق، سوریه  چرا نشســته اید؟ این ها 
گرفتــه و در حــال ایجــاد مشــكل  و لبنــان را 
بــرای بحرین هســتند، لذا این گونــه جوانان 
دنیا را تحریک مى كنند. هر دو جریان، یعنى 
كه  شــیرازی ها از شــیعه و داعــش و القاعــده 
از جهــان اهــل ســنت هســتند، از همین جا 
افراطــى  جریــان  آن  مى گیرنــد.  سرچشــمه 
كــه مى گویــد، فحــش و لعــن علنــى  شــیعه 
راهپیمایــی  قــم  در  بیاییــد  حتــى  بدهیــد، 
كنیــد و لعن علنــى بــه راه بیندازید، هدفش 
كلیپ  كنــد،  این اســت كه از آن فیلم بــرداری 
ماهواره هــا  و  موبایل هــا  در  و  كنــد  درســت 
كه  كند تا بگویند؛ مــردم دنیا، در قم  پخــش 
مركز حوزۀ علمیۀ شــیعى اســت، شیعه ها در 
خیابان ها جمع مى شوند و برای قتل خلیفه 

دوم جشن مى گیرند و لعن مى فرستند.
شــما ببینید چــه اتفاقــى مى افتــد؛ اینكه ما 
مى گوییــم ایــن تشــیع لندنى اســت، از روی 
گمان حرف نمى زنیم؛ خطر بزرگى  حــدس و 
كــه امــروز، اســلم و تشــیع را تهدیــد  اســت 
كل جامعۀ  كــه  مى كنــد و خطــر بزرگى اســت 
اســلمى را تهدید مى كنــد؛ خطر ایجاد حس 
ســتیز تا عمق وجود، در شــیعه علیه سنى و 

سنى علیه شیعه را ایجاد مى كند.
كــه ایــران را باید بــر هم زد.  حتــى مى گوینــد 
كاری  به هم ریختــن عراق، ســوریه و لبنــان، 
نیســت؛ بایــد ایران را بر هم بریزیــد و باید در 
كار را بكنید تا ســنى های ایران علیه  قم این 

شیعه ها تحریک شوند.
پخــش برخی ســخنرانان تندرو شــیعی و کشــته 

شدن شیعه توسط ریگی
كه وقتى نیروهای ما ضعیف  ریگــى مى گفت 
مى شــدند، ســخنرانى برخــى از ســخنرانان 
تنــدرو شــیعى را پخــش مى كردیــم و دوبــاره 
آن هــا تحریک مى شــدند. مــا معتقدیم این 
دو جریــان افراطــى، بزرگ تریــن خطر جهان 

اســلم معاصــر هســتند و بایــد جلــوی ایــن 
گرفت و در قم باید بســاط این خطر  خطــر را 
را برچیــد. ایــن جریــان، امــروز در تمــام دنیا 
ســازمان  هماننــد  و  اســت  یافتــه  ســازمان 
مجاهدیــن خلــق، تشــكیلتى اســت. اصــل 
نیســت،  مرجعیتــى  و  روحانیتــى  ســازمان 
بلكــه تشــكیلتى پشــت ســر این هــا ســت و 
این هــا  بــه  كامــًل  جاسوســى  ســازمان های 
كار مى كننــد و ارتباط  اطلعــات مى دهنــد و 

دارند.
عربستان سعودی خانۀ مادری فرقه شیرازی ها 

است
كنون هر جا بخواهنــد بروند، زمینه  این هــا ا
برایشــان فراهم اســت. عربســتان ســعودی 
اجــازه نمى دهد یک برگــه از مفاتیح الجنان 
كه در آن  كشــور شود و مى گویند  ما وارد این 
زیارت عاشورا است، ولى عربستان سعودی 
برای این آقایان خانۀ مادری است، هر وقت 
كتاب های  بخواهند مى روند و مى آیند؛ تنها 

اینان در عربستان آزاد است.
كــه از آنهــا حمایت  كویــت، جریان هایــی  در 
مى كنند دقیقا با دســتگاه های جاسوســى و 
اطلعاتــى انگلیس ارتبــاط دارنــد و از آغازی 
كه این ها در كویت پایگاه زدند مورد حمایت 
دســتگاه های اطلعاتى انگلیس بودند تا به 

امروز.
لیدر فرقۀ شیرازی ها سابقۀ علمی ندارد

كه  ســابقه تحصیلتى لیدر فرقۀ شــیرازی ها 
كند، وجود  او را در حــد یک مجتهــد معرفى 
كه جای  ندارد؛ چه برســد بــه مجتهد اعظم 
اســت؟ هــر  خــود دارد.كجــا درس خوانــده 
كــه مجتهد مى شــود به ویــژه در این  فــردی 
كه اجتهاد امروزی لزم اســت، باید  شــرایط 

كند. بتواند مسائل امروزی را استنباط 
كــه درس هیــچ یــک از اســاتید بزرگ  فــردی 
و معــروف حــوزه را نــرود و یک دفعــه بیاید و 
بگویــد مــن مرجع تقلیــد و مجتهد هســتم، 
گركتاب هایی  چنین چیزی درست نیست. ا
كــه بــه ایــن آقــا منتســب اســت را بدهند به 
را  كــه رســاله های ســطح چهــار  گروه هایــی 
كتاب هــای  كــه  داوری مى كننــد، مى بینیــد 
ایشــان قابــل ارزیابــی بــا رســاله های ســطح 
چهــار هــم نیســت.  اینكــه فــردی بیایــد بــا 
ژســت، قیافــه، تبلیغات، رســانه ها و هجده 
ماهــواره بگویــد؛ آیــت اهَّلل فــلن و تنها مرجع 
تقلید جهان تشــیع اســت، مرجــع تقلید به 
كل ه ها سر ما نخواهد  حساب نمى آید از این 
رفت و ما اجازه نمى دهیم این راه باز بشــود 
و ســاحت قــدس مرجعیت این گونــه لكه دار 

شود.

40
تــــــشّیعنــــــــاب

فصلبیعت
بـــــــاعلــــــــی



جریانشیرازیهاومسیریخالفقرآنواهلبیت؟مهع؟!
مجید جلیلی

حمایت از مســتضعفین عالم، از شعار تا تحقق 
عملی

 33 جنــگ  در  اســلمى  مقاومــت  پیــروزی 
روزه، و نیــز جنــگ 22 روزۀ غــزه و پیشــرفت 
علمــى جمهــوری اســلمى ایــران، یــک غرور 
و احســاس هویــت جدیــدی در مســلمانان 
سراســر جهان به وجــود آورده بــود؛ یعنى نه 
تنها شیعیان، بلكه اهل سنت سراسر دنیا از 
گرفته تا مصر،  الجزایر و امریكای  شــرق آسیا 
لتیــن به مســلمانى خود افتخــار مى كردند. 
همــه و همــه حكایت از تبدیل شــدن ایران 
به قدرت بی رقیب و موفق در دنیای اســلم 
بــود. وجــود چنیــن الگــوی بــی بدلیلــى در 
كنندۀ  كشــورهای مســلمان، جــذب  میــان 
قلوب مسلمانان و بیداری آنان بود و همین 
امر زمینه و بستر جنبش هایی در سال 2011 
كشورهای مختلف اسلمى شد. طراحى  در 
كشور،  ج  گسترده در داخل و خار پروژه های 
مثــل فتنــۀ 88 در داخــل، ایجــاد و تقویــت 
شــبكه های ماهــواره ای از ســوی تندورهای 
شــیعه و ســنى بــه منظور ایجــاد تفرقــه و راه 
نفــرت و جنــگ مذهبــى،  انداختــن حــس 
مرجعیت ســازی دروغیــن و ایجــاد جنــگ و 
كنشــى  بحــران در ســوریه و عراق، در واقع وا
بــه این احســاس خطر بــزرگ از ســوی نظام 

سلطه بود.
غ از دین، نژاد   در واقــع انقلب اســلمى فــار
و مذهــب به دنبال حمایت از مســتضعفین 
عالــم بــود. در ایــن بیــن، مســلمانان دنیــا 
اعــم از شــیعه و ســنى مورد حمایــت انقلب 
اســلمى بود و این عمق اســتراتژیک انقلب 
كــه برایش حــزب ا... شــیعى و  اســلمى بــود 

حمــاس ســنى تفاوتى نداشــت. دشــمن دو 
كار خود قرار داد؛ یكى  كار عمده را در دستور 
كردن قلوب مسلمانان سنى مذهب و  سرد 
دیگری تفرقه در بین شیعیان؛ به تعبیر دیگر 
گفت؛ عمــق اســتراتژیک انقلب را  مى تــوان 

نشانه و هدف قرار داد.
جریان شیرازی و وهابیت دو روی یک سکه!

و  شــبكه ها  تأســیس  بــا  اول  مرحلــۀ  در 
رسانه های مختلف و برجسته كردن افرادی 
از درون شــیعه و ســنى، در ســطوح مختلف 
كه ســر در آخور  گمــارد؛ شــبكه هایی  همــت 
اســتكبار و غرب و صهیونیسم دارند. جریان 
شــیرازی ها و وهابیــت را مى تــوان در واقــع 
دو روی یــک ســكه نامیــد. یكــى ماموریــت 
جداســازی اهــل ســنت از انقــلب را دارد و 
ج  دیگری جدایی شیعیان بخصوص در خار
از مرزهای ایران از خط مقاومت و جمهوری 

اسلمى را دنبال مى كند. 
كویتى   از یــك طرف، یاســر الخبیث-روحانى 
اللهیــاری-  حســن  شــیخ  و  لنــدن-  مقیــم 
روحانــى افغــان مقیــم آمریــكا- بــا مدیریــت 
شــبكه هایی، مثل فــدک و اهل بیت یكى با 
پــول روباه پیر و دیگری با دلرهای ســازمان 
سیا بر ضد اهل سنت و رسوا كردن سنى ها و 
از آن ســو، العریفى و عبد الرحمن الدمشقیه 
و مولــوی مــلزاده با دلرهای صهیونیســتى 
كلمه« و دیگری با  ســعودی یكى با شــبكۀ» 
شــبكۀ »وصال« متعلق به فرقــۀ وهابیت به 
ترویــج تطــرف مذهبى مشــغول اند تا تأمین 
كننــده سیاســت های اربابــان خود باشــند؛ 
یكى به اسم شیعه و دیگری به اسم سنت! 
در مرحلــۀ بعــد، اســتكبار بــا ایجــاد بحــران 

ســوریه و عــراق و معرفــى جمهوری اســلمى 
كــه  پشــت پــردۀ  كشــوری  ایــران بــه عنــوان 
كشــتار اهل ســنت در عراق و ســوریه اســت، 
توانست به این موفقیت، یعنى ایجاد حس 

تنفر و دشمنى در اهل سنت موفق باشد.
جریــان شــیرازی ها حــزب یــا گروه نیســت؛ یک 

تفکر شده است!
كــه درون شــیعه ایــن ماموریت  امــا جریانى 
بــه  موســوم  جریانــى  مى كنــد،  دنبــال  را 
گفــت،  بایــد  واقــع  در  ســت.  "شــیرازی ها" 
كــه این  جریــان شــیرازی ها یک تفكر اســت 
تفكــر دیگــر محصــور به شــخص یا اشــخاص 
كه امروز نام "شیرازی"  نیست؛ تفكری است 
را چتــری بــرای خــود مى یابد و عمــدۀ حوزه 
ج از مرزهــای ایــران شــكل  تأثیــر آن را خــار
و  كســتان  پا "ملنگ"هــای  از  مى دهــد. 
"حجتیــه  تــا  هندوســتان  "اخباری"هــای 
ای" هــای ایــران و بخشــى از "كربلیی"های 
عــراق، همگــى خود را حامــى و جزیی از این 
كشــور هــم بــا  جریــان مى داننــد. در داخــل 
ســرمایه گذاری روی هیئــت مذهبى و القای 

شبهات و بدعت، این مسیر را مى پیماید. 
كید این جریان در پررنگ كردن اختلفات  تا
تاریخــى - اعتقــادی شــیعه و ســنى، مثــل 
عــزاداری  ســاختگى  دهه هــای  ایجــاد 
برخــلف  محســنیه، مســلمیه، صادقیــه - 
ســیرۀ اهل بیــت؟مهع؟- از ســویی و نیز مطرح 
ســاختن افراطــى برخــى ظواهــر مراســمات 
عزاداری حسینى - مانند قمه زدن - چنین 
تصویــری را بــه شــیعیان دنیا ارائــه مى دهد 
كــه بــرای مصالــح  كشــوری اســت  كــه ایــران 
سیاسى خود پا بر روی مبانى تشیع گذاشته 
كــه در تعــارض میان  اســت و طبیعى اســت 
تشــیع و جمهوری اســلمى، ایــن جمهوری 
گذاشته خواهد شد!  كنار  كه  اســلمى است 
كه  و این نكتۀ محوری تفكر شــیرازی اســت 
توانســته اســت طیفــى متنــوع از شــیعیان 
مخالــف جمهــوری اســلمى را بــه دور خــود 

كند. جمع 
یــک  گویــی وهابیــت و شــیرازی ها دو روی 
سكه اند. در میانۀ جنگ با اسراییل غاصب، 
یكى مى گوید، كمک به مجاهدان حزب ا... 
كمک  حرام اســت و آن طرف دیگر مى گوید، 

به مجاهدان غزه حرمت دارد!
یكــى مى خواهــد شــیعیان را از ســیرۀ اهــل 
كند و دیگری ســنى ها  بیــت پیامبر؟ص؟ جــدا 
كــه مــودت فــى القربــی را بدان ها  را از قرآنــى 
كه هــر دو وقتى  آموختــه. جالــب آنجا ســت 
اســلمى«،  »انقــلب  چــون  گانــى،  واژ بــه 
»خمینى« و  »خامنه ای« مى رســند زبان به 
فحــش، ناســزا و تكفیــر مى گشــایند؛ آن یكى 
اینــان را مخالــف و دشــمن اهــل بیــت؟مهع؟ و 
دوســتدار ســنى مى دانــد و ایــن یكــى تــرس 
در دل اعــراب مى اندازدكــه اینــان بــه دنبال 

41
تــــــشّیعنــــــــاب

فصلبیعت
بـــــــاعلــــــــی



ین از مفتیان اهل تسنن لبنان گفتگو با شیخ احمد الز
محمد رضا صاحبی

امیدمابهرهبریامامخامنهایفراواناست

هیئــت  رئیــس  الزیــن،  احمــد  شــیخ  اشــاره: 
امنــای جمعیــت مســلمانان لبنــان و از مفتیان 
کتــب و  اهــل تســنن لبنــان می باشــد. از وی 
مقــاالت زیــادی در زمینــۀ وحــدت اســامی 
به چاپ رســیده اســت. آنچــه در زیر می آید، 
مــورد  در  وی  بــا  ماســت  کوتــاه  گفت وگــوی 
جریان های تکفیری و ضرورت  اتحاد مسلمان 

کنونی. در دنیای 

خوارج و تکفیر امام علی؟ع؟
مشــکل در اصــل و اســاس ایــن جریان هــا و 
کــه در تاریــخ  دعوتشــان نیســت. هنگامــی 
اســام دقــت می کنیــم، حتی در پایــان دورۀ 
خلفا، یعنــی در زمان امام علی؟ع؟، آنجا هم 
که در  گروهــی از مــردم مســلمان را می بینیم 
عقیــدۀ سیاســی و طرح آن عقیــده تندروی 
کردنــد و امام علــی؟ع؟ را تکفیــر نمودند؛ چرا 
کردند.  کــه آنها برای ایجــاد حکمیت، توافق 
کردند. در  ج هــر دو را تکفیــر  در آن روز، خــوار
طول سال ها در تاریخ تمدن اسامی و امت 
اسام، شاهد این تندروی ها و تکفیر یکدیگر 
و جدایــی هســتیم،اما در ایــن روزها و در دو 
گســترده  دهۀ اخیر، این تندروی به صورت 
گرفته  مورد اســتفاده دشــمنان اســام قــرار 

اســت تا بــا اســتفاده از آن، جنایت هایشــان 
را مرتکــب شــوند و غــرب در این راســتا، یک 
گرفته است؛ بخصوص  استراتژی را در پیش 
از زمانی که سلطنت عثمانی و رهبری متحد 
کشورها  کرد و مسلمانان به  اسالمی سقوط 
و قومیت های مختلف تقســیم شدند و بین 
کــردن اتحــاد  آن هــا تفرقــه ایجــاد شــد و رد 
اســالمی و امــت اســالم در درون مســلمانان 
آن هــا  هویــت  و  تجمع هــا  و  یافــت  تعمیــق 
کشــور، مذهب و  منحصر شــد بــه محــدودۀ 

امثال آن. 

اختالف مذهبی یک امر طبیعی است
کــه ایــن رویکــرد در  کنــم  کیــد  می خواهــم تأ
انگلیــس و فرانســه وارد شــد و  از  آن زمــان 
کرد و االن  ایــاالت متحــد آمریکا آن را دنبــال 
این رویکرد را در صهیونیســم جهانی شاهد 
هســتیم و تمــام آن هــا خواســتار تفرقــه بین 
مســلمانان هســتند و بــر آن اصــرار دارنــد و 
که در اصل  اموری را آشکار و پررنگ می کنند 
باعــث اختــالف نیســتند. آن هــا اختالفــات 
کــه  مذهبــی را پررنــگ می کننــد؛ در حالــی 
اختالفــات مذهبــی، یــک مســئله طبیعــی 
کــه نتیجــۀ اجتهــاد و تفــاوت جوامع  اســت 

گسترش تشیع و اسلم قلبی هستند!
جریان شــیرازی ها، عمق استراتژیک جمهوری 

اسالمی را نشانه رفته است
وجــه مشــترک بحــران ســوریه و پــس از آن 
كه هر  عراق با جریان "شیرازی" در این است 
دو عمل عمق استراتژیک جمهوری اسلمى 
را نشــانه رفته انــد. بحــران ســوریه و  ایــران 
عــراق، بدنۀ اهل ســنت دنیــا را از ایران جدا 
ســاخته و جریان شــیرازی نیز به دنبال جدا 

كردن شیعیان جهان از ایران است. 
دعــوت بــا حکمت و موعظه حســنه یــك اصل 

قرآنی
َک ِباْلِحْكَمــِه َواْلَمْوِعَظِه  »اْدُع ِإَلــى َســِبیِل َر ِبّ
ْحَســُن« 

َ
أ ِهــَى  ِتــى 

َ
ِباّل َوَجاِدْلُهــم  اْلَحَســَنِه 

كه  )نحــل:125(؛ این یــك اصل قرآنى اســت 
بــه مــا مى گویــد: با حكمــت و انــدرز نیكو، به 
راه پــروردگارت دعــوت نمــا! و بــا آن هــا بــه 
كه نیكوتر اســت، استدلل و مناظره  روشــى 
گــر چنیــن عمــل نماییــد، نتیجــه اش  كــن! ا
ْحَســُن َفِإَذا 

َ
ِتى ِهَى أ

َ
چه مى شــود؟ »اْدَفْع ِباّل

ُه َوِلى َحِمیٌم« 
َ
َكأّن ــِذی َبیَنک َوَبیَنُه َعــداَوٌة 

َ
اّل

كــن،  )فصلــت:34(؛ بــدی را بــا نیكــى دفــع 
كــه میان  كس  گاه )خواهــى دیــد( همــان  نــا
گرم و  گویی دوســتى  تــو و او دشــمن اســت، 

صمیمى است!
جریــان شــیرازی و مســیری خــالف ســیرۀ اهــل 

بیت؟مهع؟!
علــى  بیــت؟مهع؟  اهــل  ســیرۀ  بــه  نگاهــى  بــا 
الخصــوص حضــرت امیــر؟ع؟ و همــكاری بــا 
كــه حــق حضرت  خلفــا بــا اینكــه خلفــت را 
كــرده بودنــد؛ امــا حضــرت بــه  بــود، غصــب 
خاطــر حفــظ اســلم و خطــر تفرقه، ســكوت 
كردند. حضرت در نهج البلغه مى فرماید: »َو 
َســَیْهِلُك ِفّىَ ِصْنَفاِن ُمِحّبٌ ُمْفِرٌط َیْذَهُب ِبِه 
اْلُحــّبُ ِإَلى َغْیِر اْلَحّقِ َو ُمْبِغٌض ُمْفِرٌط َیْذَهُب 
ــاِس ِفّىَ  ِبــِه اْلُبْغــُض ِإَلى َغْیــِر اْلَحــّقِ َو َخْیُر الّنَ
ــَواَد  ْوَســُط َفاْلَزُموُه َو اْلَزُموا الّسَ

َ ْ
َمُط ال  الّنَ

ً
َحال

ُكْم َو  ا ْعَظــَم َفِإّنَ َیــَد اهَّلِل َعَلى اْلَجَماَعــِة َو ِإّیَ
َ ْ
ال

گروه نسبت به من  اْلُفْرَقَة« )خطبه 127(؛ دو 
كه در دوســتى من  ک مى شــوند: محبى  هل
كشــانده مى شــود و  كند و به غیر حق  افراط 
كینه ورزی با مــن زیاده روی  كه در  دشــمنى 
كــرده، به راه باطــل در مى آید. بهترین مردم 
از  گــروه میانــه رو هســتند؛  بــه مــن  نســبت 
آن هــا جــدا نشــوید و همــواره بــا بزرگ تریــن 
كه دست خدا با جماعت  جمعیت ها باشید 

كندگى برحذر باشید. است و از تفرقه و پرا
َمــْن   

َ
ل

َ
ادامــه حضــرت مى فرماینــد: »أ و در 

َكاَن َتْحَت  ــَعاِر َفاْقُتُلوُه َو َلــْو  َدَعــا ِإَلى َهَذا الّشِ
گاه باشید! هركس مردم را  ِعَماَمِتى َهِذِه«؛ آ
كرد، او  به این شعار )تفرقه و جدایی( دعوت 
را بكشید؛ هرچند زیر عمامه ی من باشد«. 

گفــت، تفكــر شــیرازی هــا در  قطعــًا مى تــوان 
مسیری غیر از سیرۀ اهل بیت؟مهع؟ است.
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کــه در وضــع احکام شــرعی  و اصولــی اســت 
یــک مذهــب  نیــاز داریــم؛ حتــی در  بــه آن 
نیــز شــاهد بیــش از یــک رای در بین بیشــتر 
مراجــع و علما هســتیم و به آن نیاز هســت؛ 
پــس ایــن اختالفــات اجتهادی در فقــه و در 
غیــر فقه حتی در امــور عقائدی، علت اصلی 
و مســتقیم تفرقــه، جنــگ، تکفیر و تقســیم 
که این را شــدت می دهد و  نیســت و چیزی 
از اختالفــات مذهبــی به عنوان یک وســیله 
اســتفاده می کنــد، وابســتگی های قومیتــی 
اســت؛ مثــال از وابســتگی ایرانــی یــا فارســی 
استفاده می کنند و می گویند که دشمن شما 
که نســبت  این فارس ها و ایرانی ها هســتند 
کشــور شــما طمع دارند و ایران دشــمنی  به 
که باید از آن ترسید و اسرائیل با وجود  است 

پروژۀ صهیونیستی اش دشمن نیست. 

با پول عربستان و با پشتیبانی آمریکا و انگلیس
کــه از طــرف غــرب و  ایــن آن چیــزی اســت 
علی الخصــوص اســرائیل بــه مــا می رســد تــا 
اســتراتژی تفرقــه بیــن مســلمانان را اجــرا و 
کند. متاســفانه امــروز در قضیۀ تکفیر  عملی 
و تنــدروی از جانــب برخی از علما و شــیوخ، 
هــم در اهــل ســنت و هم در شــیعه، شــاهد 
ایــن هســتیم. ایــن رویکــرد از طــرف ایــاالت 
متحد آمریکا، صهیونیسم جهانی، انگلیس 
نفــت  ثــروت  طریــق  از  و  تغذیــه  فرانســه  و 
کشورهای حاشــیۀ خلیج فارس به خصوص 
عربســتان، حمایــت و پشــتیبانی می شــوند 
کــه بدین وســیله، تفرقــه را بین مســلمانان 
که شــیعیان  منتشــر می کننــد؛ بــا ایــن ادعــا 
ج  در طمــع فــالن چیز هســتند و فالنــی خار
از اســالم اســت و قرائت ســورۀ حمد ســر قبر 
کفر اســت و زیــارت امام حســین؟ع؟ چنین و 
کشورهای حاشیه  چنان اســت. عربستان و 
خلیــج فارس بــا ثروت هایشــان و با تشــویق 
ایاالت متحد آمریکا و سیاست صهیونیستی 
گروه هــا و  ایــن را انجــام می دهنــد و بعضــی 
علما و شــیوخ را با هــدف ایجاد تفرقه تغذیه 
و شــیوخ  علمــا  بیــن  متاســفانه  و  می کننــد 
کــه از طریق رســانه ها  کســانی وجــود دارنــد 
ایــن رویکرد را تقویــت می کنند. نمی دانم آیا 
با نیت خالص و از روی ســاده دل بودنشــان 
که  گمــان می کنند  ایــن را انجــام می دهند و 
مــردم، پیــرو آنهــا هســتند یــا اینکــه ایــن بــا 
کــه بــه آنهــا پول  تشــویق ایــن طرفهــا ســت 

می دهند تا دراین مسیر پیش روند. 

آمریکا و اروپا متحد و مسلمانان در تفرقه
که  که شــاهد آن هســتیم این اســت  چیزی 
مــا االن در جهــان متحــد و یکپارچــه زندگی 
کشــور آمریــکا بــا 52 ایالــت، یــک  می کنیــم. 

که یک  گفت  کشور وسیع و در واقع می توان 
کوچــک متحــد اســت و با یــک رهبری  قــارۀ 
اداره مــی شــود. اروپــا بــا وجــود جنگ هایی 
کشــته داشــت،  گذشــته با میلیون ها  کــه در 
بهخاطر حمایت از منافعشان متحد شدند؛ 
اما مســلمانان در عین اینکه به این وحدت 
نیازمندترند، دچار تفرقه هستند. ما باید به 
یک امت اســالمی واحد برگردیم و پایبند به 
کتاب خــدا و آموزه های پیامبر؟ص؟ و ارزش ها 
آورده،  اســالم  مبیــن  دیــن  کــه  احکامــی  و 
باشــیم تــا ارزش هــای انســانی و اجتماعــی 
کــه بــه  کنیــم؛ جهانــی  را بــه جهــان صــادر 
عدالــت، محبــت و حمایــت از مقدســات و 
زندگــی انســانی، علــم راســتین و حمایــت از 
عقــل و دانــش نیــاز دارد تا از تخریــب ویرانی 
کنــد. مســلمانان باید به وســیلۀ  جلوگیــری 
اتحادشــان و التزامشــان به اسالم، به سوی 

کنند.  تمامی این اهداف حرکت 

در جمهوری اســامی رهبری، پایبند به اســام 
وجود دارد 

بــرای اینکــه ســخن مــا بــه دور از واقع گرایی 
می خواهــم  نباشــد،  ســخنرانی  صــرف  و 
مســئولیت های بزرگــی را به عهدۀ جمهوری 
اینکــه  دلیــل  بــه  بگــذارم؛  ایــران  اســالمی 
قدرتمنــد  ابزارهــای  از  اســالمی  جمهــوری 
کــه نــزد دیگران  و تاثیرگــذار بهره منــد اســت 
نمی یابیــم؛ در جمهــوری اســالمی رهبــری، 
که این شــرط  پایبنــد بــه اســالم وجــود دارد 
اول اســت؛ ثانیًا مجلس شورایی وجود دارد 
کــه مانع از انحراف می شــود و رهبر و جامعه 
کتاب خــدا و آموزه های  را بــه حکم شــرعی، 
پیامبر؟ص؟ ملــزم می کند. جمهوری اســالمی 
از زمــان ظهورش به رهبری امام خمینی؟حر؟ 
اســالمی  امــت  و  اســالمی  وحــدت  مســئله 
کــرد و مســائل جهــان اســالم و در  را مطــرح 
رأس آن مســئلۀ فلســطین را در همــه جــا بر 
گرفت. امید ما به رهبری امام خامنه  عهده 
ای)حفظــه ا...( فراوان اســت. ایشــان داری 
تقــوا، اخــالص و شایســتگی علمــی اســت و 
امیــد ما به جمهوری اســالمی فراوان اســت 
کــه این مســئولیت بــزرگ و این بار ســنگین 
را بــه خاطــر متحد ســاختن جهان اســالم و 
رســیدن به این هدف با مســئولیت پذیری، 
امانــت و صداقــت تمــام بــه دوش بکشــد؛ 
که در درجۀ اول، رضای خدا و التزام  هدفی 
بــه دیــن و در درجــۀ دوم مصلحــت حقیقی 
مسلمانان، محقق ســاختن بیداری جهان 
اســالمی و بنــای تمــدن اســالمی مطلــوب، 
مصلحت بشریت و نشر ارزش های انسانی و 

کل جهان را دنبال می کند.  اسالمی در 

حجتاالسالممحمدرضاهادی
)مبلغبینالمللى(

مى كردیــم.  صحبــت  ســودانى  دوســتى  بــا 
مى گفت در ســودان پر از صوفى هایی اســت 
كــه محــب مــولی متقیان انــد. آنقــدر ایــن 
كــه برخى آن ها راشــیعه  گرایــش قوی اســت 
كــه برخــى  مى خواننــد. مى گفــت، از زمانــى 
مبلغیــن تنــدرو شــیعى وابســته بــه جریــان 
شــیرازی آمده اند و در منطقه یك حســینیه 
طــور  بــه  مختلــف  مراســمات  در  و  زده انــد 
علنــى بــه اقداماتــى زننــده دســت مى زنند. 
لعــن و نفرین مى كنند و فكــر مى كنند خیلى 
كسى دیگر در آن منطقه  ولیی هســتند، نه 
كه به شیعه  شیعه شد و نه حتى نگاه قبلى 
وجــود داشــت باقى مانــد. خیلى هــا بدبین 
شــده اند و دارنــد در دام وهابیــت مى افتند. 
راســتى چه كســى جواب این همه خدمت را 

مى دهد؟

اززمانىكهمبلغینجریــان
شیرازیآمدند،رشدتشیع

متوقفشد!
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نظرآیتا...العظمىخوییوشاهرودیدر
موردبزرگخاندانشیرازیهاچهبود؟!

یان شیرازی ها فعالیت های  سیدمحمدشیرازی سرکرده جر
وایت مرحوم آیت ا... سید عباس خاتم یزدی به ر

اشــاره: آیــت ا... ســیدعباس خاتــم یــزدی در 
ســال 1309 ش در یــزد متولــد شــد. وی پــس 
از اتمــام مقدمــات در زادگاه خــود، در ســال 
گردیــد و در درس خارج  1334 ش راهــی قم 
آیات عظام: سید محمد محقق داماد، سید 
و  کــی  ارا محمدعلــی  گلپایگانــی،  محمدرضــا 
امام خمینی)ره( شــرکت نمــود. آیت اهَّلل خاتم 
یــزدی در ســال 1339ش وارد حــوزه نجــف 
اشــرف شــد و در اقامت 18 ساله خود در آن 
شــهر، از محضــر درس حضــرات آیــات: ســید 
شــاهرودی  محمــود  ســید  حکیــم،  محســن 
و حضــرت امــام و بــه ویــژه از درس آیــت اهَّلل 
خویــی بهره هــای وافری بــرد تا به مقــام عالی 
گردان  اجتهاد دست یافت. ایشان یکی از شا
برجسته و یاران نزدیک امام به شمار می رفته 
و همواره مورد توجه ایشــان بود. عضویت در 
شــورای اســتفتاء و هیئت ممتحنیــن و وکالت 
عــام و نمایندگــی تــام االختیــار در امــور حج به 
امــر امــام)ره( بــه وی محــول گردید. آیــت ا... 
درگذشــت   1380 ســال  در  ســرانجام  خاتــم 
ک ســپرده شــد. ایشــان در  و در قــم بــه خــا
کتــاب خاطــرات خــود دربــاره چگونگــی اعالم 
مرجعیت و فعالیت های سیدمحمد شیرازی 
امــام  انقــالب،  دربــاره  موضع گیــری اش  و 
خمینــی)ره( و نظام اســالمی می گوینــد. آنچه 
در زیر میآید برشــی اســت از خاطرات ایشان 

که تقدیم شما می گردد.

چگونگی اعالم مرجعیت سید محمد شیرازی
آقای ســیدمحمد شــیرازی چند سال بعد از 
رحلــت پــدرش و تقریبًا در عن فــوان جوانى، 
كــرد و جمعى از روحانیون  ادعای مرجعیت 
كه وزنه علمى بالیی نداشتند و چندان  نیز 
انتشــار  بــا  نبودنــد،  سرشــناس  و  مشــهور 
اعلمیه ای به اعلمیــت و جایزالتقلید بودن 
بــه  اعلمیــه  ایــن  و  دادنــد  گواهــى  ایشــان 
كویت  ســرعت در سراســر عــراق و همچنیــن 

گردید.  پخش 
آقــای  بــا  را  فكــری ام  دغدغــه  مــن 
دوســتان  از  كــه  شــیرازی1  ســیدمنیرالدین 
اینجانــب و آقــای شــیرازی و نیــز هم شــهری 
گذاشــتم و خواســتم  ایشــان بــود، در میــان 
گفت وگو  كــه در ایــن زمینه بــا آقای شــیرازی 
گر ایشان  كه ا گوش زد نماید  كند و به ایشان 
كنونى بر ادعای  خواسته باشــد در وضعیت 
كند، افراد صاحب  مرجعیت خود پافشــاری 
كه مى توانند اجتهاد وی را  نفوذی هســتند 
كنند. در این صورت  زیر سئوال ببرند و انكار 
در ســالیان بعــد هــم ایشــان نمى توانــد وارد 
عرصــه مرجعیــت شــود و بهتر اســت ایشــان 
فعًل از ادعای مرجعیت دســت بردارد و امام 
كنــد. به  را بــه عنــوان مرجــع تقلیــد معرفــى 

این ترتیب آقای ســیدمنیرالدین به ملقات 
آقای شــیرازی رفت و در این مورد با ایشــان 

كرد. گفت وگو 
كه من خدمت ایشــان ]آقای   ]....[ موقعــى 
»جــواب  گفــت:  رســیدم  ســیدمنیرالدین[ 
كه دوســتان صلح  آقــای شــیرازی این بــود 
كــه مــن، مــردم را به آقــای خمینى  ندیدنــد 
ارجــاع بدهــم؛ بنابرایــن بنــده بــر ســر همان 
ادعــای مرجعیــت و المــام المجــدد بــودن 

هستم«. )صص 169-171(

آقای خویی و شاهرودی آقای شیرازی را مجتهد 
نمی دانستند!

كــه پیش بینى مى شــد با رحلت  همان طــور 
بــه  و  حكیــم  آقــای  العظمــى[  ]آیــت اهَّلل 
عرصــه آمدن مراجــع جدیــد، حملتى علیه 
آقــای شــیرازی تــدارك دیــده شــد. ]آیــت اهَّلل 
العظمــى[ آقای خویی و  ]آیــت اهَّلل العظمى[ 
گانه  آقــای شــاهرودی هــر یــك بــه طــور جدا
كردند. آقای  اعلمیه ای علیه ایشــان صــادر 
شــاهرودی2 در اعلمیه اش متذكر شــده بود 
كه آقای شــیرازی مجتهد نیســت و شاهد بر 
این مدعا، نیز اســتاد وی آقای شیخ یوسف 
كرده،  كه در نوشته ای تصریح  حائری است 
آقای شیرازی به حد اجتهاد نرسیده است. 
در مرحلــه بعــد حمــلت، شــدت بیشــتری 
كرد و مرحــوم آقای خویی در ســئوالى  پیــدا 
كــه از ایشــان شــده بود طــوری جــواب داده 
كــه حیثیت ایشــان خدشــه دار شــد...  بــود 
كرده  مرحــوم آقــای خویی در جــواب مرقوم 
كار این سید، شبه ناك است و دادن  كه  بود 

وجوهات به وی جایز نیست. )صص173(

ســکوت حضــرت امــام در قبــال اعمــال و رفتــار 
آقای شیرازی

كربل  در بدو ورود امام به عراق و به ویژه شهر 
كرد  آقای شیرازی استقبال شایانى از ایشان 
گرمى بین شــان پدید آمد،  و رابطــه خــوب و 
گرایید و  منتهــى بعدًا این ارتباط به ســردی 
كربل،  در ســفرهای بعــدی حضــرت امام بــه 
توجهى از ســوی آقای شــیرازی نشــان داده 
نمى شد و یا وقتى ایشان به نجف مى آمد به 

ملقات حضرت امام نمى رفت. 
ایــن وضعیت تا زمان عزیمت آقای شــیرازی 
اســتقرار  از  بعــد  و  یافــت  ادامــه  كویــت  بــه 
كویت، دوستان و حامیان ایشان  ایشان در 
حملتــى را علیــه امام ترتیب دادند و شــروع 
بــه بدگویــی و بســتن اتهام هــای نــاروا علیه 
كــه در ایــن زمینــه بعضــى از  كردنــد  ایشــان 
نزدیــكان آقای شــیرازی به ویژه آقــای فالى3 
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كار را  با تفســیق و حتى تكفیر حضــرت امام 
به اوج خود رســاندند و این ناســزاها تا بعد 
از ورود آقای شیرازی به ایران ادامه یافت. 

ک بیت آقای شیرازی پاتوق مأموران ساوا
در زمینه مسائل سیاسى بعضى از دوستان 
آقــای  مثــل  امــام  حضــرت  هــواداران  و 
كــه برای  محتشــمى4 و آقــای فردوســى پور5 
كویــت مى رفتند،  ســخنرانى و امــور دیگر به 
آقــای  بیرونــى  و  بیــت  كــه  نقــل مى كردنــد 
شیرازی، پاتوق مأموران ساواك ایران است 
و خــود ایشــان هــم بــه مــا توصیــه مى كنــد 
كــه دســت از مبــارزه علیــه شــاه برداریــم و 
ســخنى بر ضد رژیــم نگوییم. آقــای مهری6 
كــه از طرف داران سرســخت امام و نماینده 
كویــت بود، به جهت آشــنایی با  ایشــان در 
كارهــا و فعالیت های سیاســى ســید محمد 
شــیرازی، وی را تكفیــر و حتــى ایشــان را از 

شاه بدتر مى دانست. )صص173ـ174(

پی نوشت:
1. مؤسس دفتر فرهنگستان علوم اسالمی قم و از شاگردان امام. 

ف و از مراجع  2. مرحوم آیت ا... سید ممود شاهرودی زعمی حوزه نج
تقلید و معروف به سید شاهرودی.

3. باجناق آیت اهلل شیرازی
مع روحانیون مبارز 4. عضو مج

5. مرحـوم حجـت االسـالم امساعیـل فـردویس پـور، عضو مرکزی دفتر 
ـف اشـرف کـه در طـول دوران انقـالب و حیـات خـود  امـام)ره( در نج
یت در هسـته مرکزی  دارای مسـئولیت هـای خطیـری از مجلـه: عضو
منایندگـی  کشـور، سـه دوره  از  مبـارز خـارج  روحانیـون  تشـکیالت 
لـس  لـس خبـرگان رهبـری، سـه دوره منایندگـی مـردم در مج مـردم در مج
یاسـت دیوان عدالت اداری ایران، عضو شورای  شـورای اسـالمی، ر
کشـور و دادسـتان دادگاه عـایل  سیاسـت گذاری امئـه مجعـه سراسـر 

قضات بود.
6. مرحوم آیت اهلل عباس مهری.

منبع: 
خاطـرات آیـت اهلل خـامت یـزدی؛ چـاپ اول، هبـار 1381، هتـران: مرکـز 

اسناد انقالب اسالمی.

جوابعلماىنجفاشرفبه
استفتادرمورداجتهاد
سیدمحمدشیرازی!

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرات مراجع عظام نجف اشــرف خداوند 
ســایه شــما را بر سر اســام و مسلمین حفظ 

کند.
 سام علیکم و رحمت اهلل و برکاته.

آیا سید محمد شیرازی، فرزند عامه مهدى 
کردن از  شیرازى مجتهد مى باشد؟ آیا تقلید 
وى جایز است؟ آیا شما به او اعتماد دارید؟ 
کویت؛ عبدالمحسن یوسف.  از طرف اهالى 

)1/ 1/ 1392 ه. ق(.

جواب آیت ا... سید محمود حسینى شاهرودی:
"بسمه تعالى شأنه

نه نزد ما درس خوانده و نه در حوزه نجف تا 
به علم و فضلش پى برده باشیم. اجتهاد او 
نزد ما با دلیل شــرعى محرز نیست. محمود 

الحسینى الشاهرودى؛  
2 / حمرم احلرام 1392."

جواب آیت ا... سید ابوالقاسم خویى:
"بسمه تعالى شانه

چــون شــخص مذکــور تحصیاتــى در حــوزه 
علمیه نجف اشرف نداشته و از او تحقیقات 
علمى و حوزوى در دست نیست اجتهادش 
بــراى مــا ثابت نشــده اســت.  عامــه حجت 
االســام و المسلمین شیخ یوسف خراسانى 
حائــرى1 دامــت برکاتــه نظر به عــدم اجتهاد 
گاه تر  وى داده اند و ایشــان از اوضاع او از ما آ

است. 
 "2 / حمرم احلرام/ 1392 هجری. ابوالقاسم خویی

پى نوشت:
ین عامل کربال و معتمد مرجعیت  1. عالمه شیخ یوسف حائرى بزرگتر

در آن زمان بوده اند.

شیوۀ مقدس مآبی و دین فروشی عوض
كه اســلم از این مقدسین روحانى نما  آنقدر 
دیگــر  قشــر  هیــچ  از  اســت،  خــورده  ضربــه 
نخــورده اســت و نمونۀ بــارز آن مظلومیت و 
كه در تاریخ روشــن  غربت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
اســت. بگــذارم و بگــذرم و ذائقه هــا را بیــش 
از ایــن تلــخ نكنــم. ولــى طــلب جــوان بایــد 
گــروه همچنان  كــه پروندۀ تفكر این  بداننــد 
باز است و شیوۀ مقدس مآبی و دین فروشى 
عوض شده است. شكست خوردگان دیروز، 

سیاست بازان امروز شده اند.

عنــوان والیــت برایشــان جــز تکســب و تعیــش 
نبوده است

كه در ســكوت و تحجر  »ولیتى«هــاى دیروز 
خــود آبروى اســلم و مســلمین را ریخته اند، 
و در عمل پشــت پیامبــر و اهل بیت عصمت 
ولیــت  عنــوان  و  شكســته اند  را  طهــارت  و 
برایشــان جز تكســب و تعیش نبوده اســت، 
امــروز خــود را بانــى و وارث ولیــت نمــوده و 
را مى خورنــد!  حســرت ولیــت دوران شــاه 
راســتى اتهام امریكایی و روســى و التقاطى، 
كــردن  كــردن حرامهــا و حــرام  اتهــام حــلل 
كشــتن زنان آبســتن و ِحلّیت  حللهــا، اتهام 
صــادر  كســانى  چــه  از  موســیقى  و  قمــار 
مى شــود؟ از آدمهاى لمذهب یــا از مقدس 
نماهــاى متحجــر و بیشــعور؟! فریــاد تحریم 
گرفتــن  نبــرد بــا دشــمنان خــدا و بــه ســخره 
فرهنگ شــهادت و شهیدان و اظهار طعنها 
كار  كنایه هــا نســبت بــه مشــروعیت نظــام  و 
از  خــواص  خــواص؟  یــا  عــوام  كار  كیســت؟ 
گروهــى؟ از بــه ظاهــر معممیــن یــا غیــر  چــه 
كــه حــرف بســیار اســت. همۀ  آن؟ بگذریــم 
اینهــا نتیجــۀ نفوذ بیگانــگان در جایگاه و در 
فرهنگ حوزه هاست، و برخورد واقعى هم با 
این خطرات بسیار مشكل و پیچیده است.

صحیفه امام )ره(؛ 3 اسفند 67.

برشىازمنشورروحانیت
حضرتامام

 تصویر حضرت آیت اهلل خویی
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تحلیــل شــما از اصطالح »تشــیع انگلیســی« و 
»اســالم آمریکایــی« چیســت و چگونــه ممکن 
اســت که یک شــیعه، شــیعه گری اش در اردوگاه 

انگلیس یا آمریکا تعریف شود؟
جاسوســى  ســازمان  كــه  اســت  روشــن  اوًل 
چنــد  تجربــه ای   )6 آی.  )ام.  انگلیــس 
اندیشــۀ  پژوهــش  و  بررســى  در  ســاله  صــد 
مســلمانان و تــلش برای تســلط و احاطه بر 
آن هــا دارد و در این راســتا حتى فرقه هایی، 
كردند.  مثــل قادیانیــه و بهائیت را تاســیس 
از  دســت  و  شــده اند  مجرب تــر  هــم  امــروز 
غــرب  برنداشــته اند.  دسیسه  هایشــان 
شــیوۀ  در  واقعــًا  انگلیــس  به خصــوص  و 
تأثیرگذاری در محافل اسلمى ما، متخصص 

كارشناس هستند.  و 
از ســوی دیگر، اوضاع امروز تشیع هم مانند 
كه قرارداد  گذشته نیست. ما امروز معتقدیم 
پــروژۀ  و  پاشــیده  هــم  از  پیكــو«  »ســایكس  
استكبار با آغاز انقلب اسلمى در ایران، رو به 
گذاشته است و آرام آرام نابود مى شود؛  زوال 
كه دشــمنان، انقلب اســلمى و ســپس  چرا 
تشــكیل مقاومــت اســلمى در لبنــان و پس 

از آن شــكل گیری چنین اوضاعــى در عراق را 
كه هر  محاســبه نكرده بودند. طبیعى است 
چه تشــیع قوی تر شــود، توطئه  ها بر ضد آن 
نیز بیشتر مى شود. دشمنان، پس از سقوط 
صــدام، در اولیــن پیــاده روی زیــارت اربعین 
را دیدنــد.  تشــیع  قــدرت  امــام حســین؟ع؟ 
آن هــا قــدرت مرجعیــت دینــى و جایــگاه و 
نقش آیت ا... سیستانى در عراق را دیدند و 
كه ایشــان تا چه اندازه نقش مؤثر  فهمیدند 
كامًل طبیعى  و چشــم گیری دارند؛ از ایــن رو 
كنند.  كه بر ضد تشیع دسیسه چینى  اســت 
ایــن دسیســه چینى را مــا مى توانیم به چند 
شكل ببینیم از جمله: ایجاد مرجعیت های 
مرجعیــت  ماننــد  زودهنــگام،  و  دروغیــن 
كــه آشــكارا مرجعیتــى  »صرخــى« در عــراق 
ساختگى و بی ارزش بود. همچنین ساخت 
شــخصیت های این چنینــى و خلــق چیــزی 
كــه امــروز بــه آن پدیــدۀ »یمانــى« مى گویند. 
توطئــۀ اساســى دیگــر، تضعیــف مرجعیــت 
كــردن فتنه ای درون  شــیعیان  دینــى و به پا 
كه بدین وســیله تا حد ممكن تشــیع  اســت 

و  گروه هــا  بــه  كار  ایــن  كننــد.  تضعیــف  را 
محافــل  در  كــه  دارد  نیــاز  شــخصیت هایی 

شیعه، نفوذ و تأثیر داشته باشند.

امروز ما چیزهایی را می بینیم که نمی توان آن ها 
را یــک اتفــاق طبیعــی قلمــداد کرد؛ مثــال پدیدۀ 
تکفیر گسترده که در شیعه یک پدیدۀ کاماًل نو و 
بی سابقه است و ما در تاریخ تشیع نداشته ایم 
شــخص یا گروهی را که بخواهد دیگران را تکفیر 

کند بخصوص علما را؟
كامل یک پدیده بی سابقه است. شیخ  بله. 
كتاب »عــدة الصول« وقتى  طوســى )ره( در 
از اختلفــات موجــود در درون شــیعه حرف 
كــه اختلفات در شــیعه  مى زنــد ایــن اســت 
در برخــى امــور، از اختلفــات بیــن مذاهــب 
چهارگانــه اهل ســنت را بیشــتر مى دانــد، اما 
بــا وجود ایــن، هیچ یک از شــیعیان دیگری 
را تكفیــر نمى كنــد. بــا این كــه در اجتهــادات 
گســترده ای وجود  علمای شــیعه اختلفات 
دارد، امــا هرگــز ایــن تفاوت هــا مانــع احترام 
مجتهدان نســبت به یكدیگر نشــده اســت، 
اما امروز شــاهد پدیدۀ تكفیر هستیم؛ تكفیر 
امــام خمینــى؟هر؟ و مقــام معظــم رهبــری. 
حــال بعضــى مى گوینــد: پشــت پــردۀ تكفیــر 
و  مســائل  رهبــری،  معظــم  مقــام  و  امــام 
اختلفــات سیاســى اســت، اما تكفیــر علمه 
طباطبایی یا آیت ا... بهجت چه پیشینه ای 
دارد؟ پشــت پردۀ تكفیر شــهید سید محمد 
كــه به آیت ا...  باقر صدر چیســت؟ مى بینیم 
سازمان دهى شــده،  شــكل  بــه  سیســتانى 
هجمــه مى شــود و شــأن و جایگاه ایشــان را 
كه در حفظ  پاییــن مى آورند و شــخصیتى را 
تشــیع نقــش بســیار مهمــى دارد، مســخره 
مى كنند. این تكفیرها دیگر ماهیت سیاسى 
كه مى خواهند  ندارد. واضح و روشــن اســت 
برخــى از الگوهــا و شــخصیت ها را تخریــب و 
كنند و  درجایــگاه رفیــع آن هــا تردیــد ایجــاد 
كــه عــده ای از شــیعیان ولــو  دنبــال این  انــد 

كافر بشمارند.  اندک، این ها را 

 تکفیــر چطور پدیــد آمد؟ این پدیــده چه علتی 
داشت؟

جاسوســى  ســازمان های  در  تكفیــر  ریشــۀ 
استكبار اســت؛ به عنوان مثال: عبدالحلیم 
الغــزی در دهۀ هشــتاد ســروصدای عجیبى 
را  كذبــی  ادعاهــای  و  انداخــت  راه  قــم  در 
كــرد، مثل اینكــه او فرزند بلواســطه  مطــرح 
و نائــب خــاص امــام زمان)عــج( اســت. در 
پــی ایــن ادعاهــا، دســتگیر و از ایــران اخراج 
شــد، ســپس بــه انگلیس رفت و یک شــبكۀ 

دستگاههایجاسوسىغرب
گروههایافراطىرامدیریتمىكنند

حجت االسالم شیخ حسین معتوق؛ رئیس ائتالف ملی اسالمی کویت:
محمدحسین واسطی
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كردنــد. پــروژۀ او چند پایۀ  ماهــواره ای برایــش تأســیس 
كل در  اساســى داشــت: اوًل. تخریــب اجتهــاد بــه طــور 
كردن مــردم از علمــا و فقها  میــان شــیعیان؛ ثانیــًا. جدا 
كه علمایی همچون شــیخ صدوق، شیخ  به این عنوان 
طوســى و شــیخ انصاری و دیگــر بزرگان در طــول تاریخ، 
الغــزی طرح هایــی  ائمه؟مهع؟بوده انــد.  بــا  ارتبــاط  مانــع 
كســانى هم در  كامًل معلوم بود و  كه اهداف آن  داشــت 
كارهایش را پیش مى بردند. در شــبكه ها  بریتانیا و اروپا 
برنامــه  او  بــرای  جریان هــا  از  برخــى  حســینیه های  و 
مى گذاشتند و او از طریق این برنامه ها، به فقهای بزرگوار 
مــا، مثــل آیــات عظام خویــی ، شــیخ مرتضــى انصاری، 
شــیخ طوســى، شــیخ صدوق و بســیاری دیگر از فقهای 
شــیعه، حملــه مى كرد. بــه او این نقش داده شــده بود. 
گروه هــای خاص)مثل  كــه برخــى از  عبدالحلیــم الغــّزی 
كردند تا نظریاتش  كمک  جریان شــیرازی ها( در منطقه 
را ارائه كند. او گفت كه تشیعى كه ما از فقهایمان به ارث 
برده ایــم، تشــیع حقیقــى نیســت، بلكــه ناخالصى های 
كه متهم اصلى پیدایش  بسیاری به آن وارد شده است 
ایــن ناخالصى هــا علمای شــیعه هســتند؛ مطلــب دیگر 
كه پرچمداران وپیشــتازان تشیع  اینكه؛ علمای شــیعه 
هســتند، همواره به پیروی از اهل بیــت؟مهع؟  برای ایجاد 
كسانى  گفت وگو میان مسلمانان تلش كرده اند.  حالت 
مانند آیت ا... العظمى بروجردی ، علمه  كاشف الغطاء ، 
آیت ا... سیدمحســن حكیم ، شــیخ عبدالكریم زنجانى ، 
مقــام  و  امــام  حضــرت  و  عاملــى   شــرف الدین  علمــه 
كه  معظــم رهبــری و بســیاری دیگــر از علمای بزرگــوار ما 
گفتگوی وحدت اســلمى و تلطیف  بــرای ایجاد حالــت 
كردن فضای مســلمانان نســبت به یكدیگــر تلش های 
كرده انــد؛ امــا امــروز بــا پدیــدۀ جدیــدی مواجه  شــایانى 
كســى پیدا مى شــود و بر طرحى  كه  هســتیم. مى بینیم 
كــه درگیــری  فتنه گرانــه پافشــاری مى كنــد و اصــرار دارد 
و دودســتگى میــان شــیعه و ســنى را عمیــق و ریشــه دار 
كــه به تفرقه  كنــد و حتــى بالتــر از این، در پی آن اســت 
میان شــیعه و درگیری و فتنه میان خود شیعیان دامن 
كه دنبــال تخریب  كه عده ای هســتند  بزنــد. مى بینیــم 
مراجــع و برخــى فقها مــى باشــند و به صراحــت از آن ها 
اســم مى برنــد و بــر این پــروژه هم اصــرار مى ورزنــد، مثًل 
اختــراع عنوان احیاء شــعائر مذهبى. امــروز طرح برخى 
كه مى خواهند تحت عنوان »احیاء شــعائر«،  این اســت 
كنند، مثل  در واقــع شــعائر حســینى را تخریــب و بدنــام 
كارها به  امــروز قضیــۀ »ســگ ها« راه افتاده اســت؛ ایــن 
هیــچ وجــه منطقــى و عقلیــی نیســت و خــلف عقــل و 
انصاف اســت؛ فقــط تأثیرات منفى بر مذهــب مى گذارد 
كه این  كارهایــی  كمتریــن فایــده ای هم نــدارد. همۀ  و 
كــه با روش  افــراد انجام مى دهند، بســیار روشــن اســت 
ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ مخالــف اســت. یــک دلیــل و شــاهد بــر 
كارهــای این ها  كــه  مــزدور بــودن ایــن افراد، این اســت 
كوچک ترین  كشــورهای مختلــف پیش مــى رود و بــا  در 
مشــكلى هــم مواجــه نمى شــوند. على رغــم توهین هــا،  
كــه مرتكب مى شــوند، باز  فحاشــى ها و خشــونت هایی 

كارشــان پیش مى رود  هــم خیلــى راحت تر از بقیۀ مردم 
و بــا حكومت ها هیچ مشــكلى ندارنــد. حكومت ها اصًل 
با این ها مقابله نمى كنند. اینكه دولت بریتانیا بسیاری 
كارهــای امثــال یاســر الحبیب را راه مى انــدازد و پیش  از 
كــه اینهــا همــه مزدورنــد و  مى بــرد، نشــان از آن اســت 

سازمان های جاسوسى این ها را مدیریت مى كنند.

 یکــی دیگــر از ایــن افــراد، ســید مجتبی شــیرازی )برادر ســید 
صادق شیرازی( و مقیم لندن است. الفاظی که او کار می برد 
در مورد علما و بخصوص مقام معظم رهبری حتی الت های 

خیابانی هم استفاده نمی کنند. 
كــه در اوســت«. اوًل. ایــن  كــوزه همــان بــرون تــراود  »از 
كــه از لحــاظ اخلقــى منحرف  فــرد، یک انســانى اســت 
اســت و از ارزش های انســانى هیچ بهره ای ندارد و تمام 
گســترش فتنه مى كنــد او به وقاحت و  تلشــش را صرف 
كه بنابر روایاِت صحیح ما، اصًل  بددهنى مشــهور است 
شایســتۀ یــک انســان متدین نیســت. رســول خدا؟ص؟ 
كه برایش مهم نیست  گر فردی را دیدید  مى فرمایند: »ا
گفته مى شــود، پس  كــه چــه مى گویــد و چــه دربــاره اش 
كــه یا هیچ ارزشــى ندارد یا شــریک شــیطان )در  بدانیــد 
فحاشــى( اســت«؛ ثانیــًا. ایــن مــرد خیلــى راحــت تكفیر 
كه ایشان تكفیر نكرده باشد.  كس نیست  مى كند. هیچ 
كه اندک اختلفى با او داشته، به زنا ، زندیق  كس را  هر 
بودن وغیره متهم مى كند. این تكفیر هم فقط در مورد 
كه قمه زنى را جائز  كسى  مســائل اعتقادی نیست. تو با 
نمى دانــد اختــلف نظــر داری، دیگــر چــرا او را زنــازاده، 
كافــر، زندیــق و بدتــر از ناصبى ها و غیــره مى نامى؟ چرا؟ 
كــه این فــرد عقل نــدارد و مشــكل همین  روشــن اســت 
گر هم مى فهمد چه مى كند، پس مشكل بزرگتر  اســت. ا
است. این فرد نه تنها به  امام خمینى؟حر؟ و مقام معظم 
كــرده، بلكــه بــه علمــای دیگــر، مثــل  رهبــری  جســارت 
علمه طباطبایــی و آیــت ا... بهجــت جســارت و آنــان را 
زندیق مى شــمارد، به آیت ا... وحید ناسزا مى گوید و به 

بسیاری دیگر از علما و فقها به شدت توهین مى كند. 

یاســر الحبیــب روحانــی کویتی مقیــم لندن نیــز یکــی دیگر از 
کسانی که در همین مسیر گام برمی دارد و نه تنها توهین به 
همســران پیامبر؟ص؟ و مقدســات اهل سنت، بلکه  هم زمان 
بــه شــیعیان و علمــا هم حملــه می کنــد و مثاًل اهل ســنت را 

»بکری« و شیعیان را »بتری« می نامد؟
ایــن فــرد اصــًل طلبــۀ علــوم دینــى نیســت و حتــى یــک 
روز هــم در حــوزه درس نخوانــده اســت. ایــن فــرد اصًل 
شناخته شــده نبــود و یــک روزنامه نــگار مغــرور بی نــام و 
گى های او  كه دشمنان اسلم به برخى از ویژ نشــان بود 
پی بردند و فهمیدند  كه امكان سوءاســتفاده از او وجود 
كه بســیاری  كرد  دارد. در ابتدا مجلۀ »المنبر« را منتشــر 
از اندیشــه های فتنه انگیــز را در همان جــا طــرح و بعد از 
كرد. وقتى  كویت، وی را بازداشــت  كه حكومت  آن بــود 
بازداشت شد، وزارت خارجه آمریكا و بریتانیا، بازداشت 
فــرد در تاریــخ  او اولیــن  اتفــاق  ایــن  بــا  او را محكــوم و 

هبای  ین حر اسایس تر
که امروز دمشنان ما در 

اختیار دارند، حربۀ 
گسترش کینۀ مذهیب 

و تفرقۀ بین مسلمانان 
است؛ علت هم 

گر این  این است که ا
تفرقه اتفاق نیفتد، 

اسرائیل به زودی نابود 
می شود.

یتانیا  این که دولت بر
بسیاری از کارهای 

امثال یاسر البیب را 
راه می اندازد و پیش 

می برد، نشان از آن 
است که این ها مهه 

مزدورند و سازمان های 
جاسویس این ها را 

یت می کنند. مدیر
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فصلبیعت
بـــــــاعلــــــــی



اّول  مفتــى  الّشــیخ«  آل  عبدالعزیــز  »شــیخ 
ســعودی: »بعد از اســائه ادب یاسر الحبیب 
به أم المؤمنین عایشه، انتشار مذهب تشّیع 
كشــورهای عربی و اســلمى متوّقف شده  در 
اســت«. وی در دیــدار خود بــا ائمه جمعه و 
گفت:  جماعات مســاجد عربستان سعودی 
شــیعه  روحانــى  الحبیــب،  یاســر  »ســخنان 
كویتــى مقیم لندن  باعث شــد تا بســیاری از 
كه تمایلى به تشــّیع داشتند، از  اهل ســّنت 
مســیر انحرافى خود برگشته و راه مستقیم را 
كشورهای عربی به  برگزینند. ُمخبرین ما در 
مــن اطــلع دادند عّده زیادی از اهل ســّنتى 
كه شیعه شده بودند، به خصوص در شمال 
گفتــه هــای یاســر الحبیــب  از  آفریقــا، پــس 
كه تشــّیع، مذهبى باطل  متوّجه شــده انــد 

است و به مذهب حّق برگشته اند«.

جریانشیرازیهاوشیعیانى
كهفهمیدنـــــــدتشیعمذهب

باطلىست!

كشــور بریتانیــا و آمریكا به  كــه دو  كویــت بود 
كردنــد. بعــد از آزادی  بازداشــتش اعتــراض 
كشــور و ســفر بــه بریتانیا  هم زمینۀ خروج از 
كردنــد، بعــد در آنجــا روی  را برایــش فراهــم 
كردنــد تــا هماننــد مدعیــان دروغیــن  كار  او 
كه ســاخته اند از او هم یک روحانى  دیگــری 
بســازند. ایــن فــرد حتــى در میــان بســیاری 
بــه تدیــن و دیــن داری  از اطرافیانــش هــم 
شــناخته نمى شــود، بلكه بالعكس یک آدم 
كه اساســًا همین  مغــرور و وقیح بوده اســت 
كــه دشــمنان بــه او  وقاحتــش باعــث شــده 
اعتمــاد و برایش شــبكه ماهواره ای درســت 
كنند. در سخنرانى هایش بیش از یكى دو نفر 
شــركت نمى كننــد و اصــًل مخاطب حضوری 
نــدارد و بــا این شــبكه بزرگش مى كننــد تا به 

كنند. یكى از سردمداران فتنه تبدیلش 

 دربارۀ فتوای مقام معظم رهبری به تحریم 
ً
لطفا

توهیــن بــه مقدســات دیگــر مذاهب اســالمی و 
تأثیر آن بفرمایید؟

ایــن فتوا همه چیز را به جای خود بازگرداند 
ایــن  كــرد.  كمــک  فتنــه  از  بــه جلوگیــری  و 
كــه همواره  فتــوا ادامــۀ همــان مســیری بود 
كســانى همچون  كرده انــد.  فقهــای ما طــى 
آقای بروجردی كه از شــیخ محمد تقى قمى  
كــرد  كــه در بســتر بیمــاری بــود درخواســت 
بــرای تقویــت »دار التقریــب بیــن المذاهــب 
اإلسلمیه« به قاهره برود. علمای ما همواره 
و  كرده انــد  تــلش  اســلمى  وحــدت  بــرای 
فتــوای مقــام معظــم رهبریحفظــه اهَّلل نیز در 
چارچــوب همیــن رویكــرد اصیــل در میــان 
كه  فقهای شیعه قرار مى گیرد؛ از این روست 
مانند این فتوا را از حضرت آیت اهَّلل العظمى 
سیســتانى و دیگر فقهایمــان نیز مى بینیم و 
اساســًا غیــر ایــن، خــلف آموزه هــای مكتب 

اهل بیت؟مهع؟ است.

نظر شــما دربارۀ نقش مجمــع تقریب مذاهب و 
تأثیری که در اتحاد و وحدت مسلمانان داشته 

چیست؟ 
مجمع جهانــى تقریب مذاهــب، نقش مهم 
و بزرگى در به هم فشــردن صفوف مسلمانان 
و تقویــت امت اســلم و مقابله با توطئه های 
كــه در پی ایجــاد تفرقه و خدمت  زیركانــه ای 
به مصالح دشــمن صهیونیســتى است، ایفا 
مى كنــد. امروز ایــن آمریكا و صهیونیســت ها 
كه از تفرقه میان  و دشــمنان اسلم هســتند 
اساســى ترین  مى برنــد.  ســود  مســلمانان 
كــه امــروز دشــمنان مــا در اختیــار  حربــه ای 
كینۀ مذهبى و تفرقۀ  گســترش  دارنــد، حربۀ 

كه  بین مسلمانان است؛ علت هم این است 
گر این تفرقه اتفاق نیفتد، اسرائیل به زودی  ا
نابــود مى شــود. آن هــا شكســت پروژه هــای 
استكباری خود را در منطقه دارند مى بینند 
كــه دیگــر فرصتــى بــرای تســلط  و مى داننــد 
كــه مجاهدان  بــر اوضــاع ندارنــد. مى بیننــد 
چگونه توانستند بدون كمک آمریكا و غرب، 
در عــراق و دیگر جاها پیروزی های بســیاری 
را به دســت آورند. حمله به شــخصیت های 
دینــى و مصلح در همین راستاســت. جریان 

كامل روشن است. نبرد حق و باطل 

امروز می بینیم که جریان های تکفیری شیعه نه 
تنها با اســراییل مشکل ندارند، و هیچ موضعی 
ندارنــد بلکه بالعکــس به محــور مقاومت، مثل 
حــزب ا... و رهبــران آن حملــه می کننــد. علــت 
دشمنی این جریاِن منحرِف شیعی با مقاومت و 

تالششان برای نابودی آن چیست؟
فقهــای شــیعه قبــل از اعلم رســمى اشــغال 
فلسطین و در زمانى كه فلسطین هنوز تحت 
قیمومیت بریتانیا بود، به مســئلۀ فلسطین 
كه در  پرداختنــد. از جمله شــخصیت هایی 
مبــارزه بــا صهیونیســت ها و پــروژۀ انگلیــس 
در فلســطین نقــش داشــت، مرحــوم علمه 
كه بارها به فلسطین رفت   كاشف الغطاء  بود 
گــزارد؛ همچنین  و در مســجد القصــى نماز 
علمــه شــرف الدیــن عاملى كــه بــر ضــرورت 
كید مى كرد و ســخنان  جهاد در فلســطین تأ
ایشــان در این باره معروف اســت؛ هم چنین 
در  زنجانــى؛  عبدالكریــم  شــیخ  ا...  آیــت 
كه اجازه  ادامــه، مرحوم امام خمینى  بودند 
دادند وجوه شــرعى به مجاهدان فلســطین 
كســانى  پرداخــت شــود؛ همچنیــن از دیگــر 
كــه نقــش مهمــى در یــاری قضیۀ فلســطین 
ســید  العظمــى  آیــت اهَّلل  مرحــوم  داشــتند 
 محســن  حكیــم  و آیــت اهَّلل العظمــى خویــی  
كه با قضیۀ  گروه های افراطى شیعى  بودند. 
فلســطین دشــمنى دارنــد، همین طــوری و 
بی اســاس بــا این قضیۀ دشــمن نیســتند و 
ایــن افــكار نوپدیــد امــروزی در میان شــیعه 
هیــچ ســابقه ای نــدارد. شــیعه هرگــز بــه یاد 
كه با قضیه فلســطین همراهى نكرده  ندارد 
و وجود اسرائیل در منطقه را پذیرفته باشد. 
كس از علمــا و فقهای ما  آیــا تا بــه حال هیچ 
اعتراضــى  فلســطین  در  جهــاد  بــه  نســبت 
كــس شــک دارد نگاهى  داشــته اســت؟! هر 
كه همــۀ علما و  بــه تاریــخ بیاندازد تــا ببیند 
فقهــا همــواره مردم را به دفاع از فلســطین و 
كنار مظلومان  مردم فلسطین و ایستادن در 

فراخوانده اند.
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