
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  بر اساس کتاب و سنت

  

 تعامل با مسلمانان ياستهایامت واحده در س یالزامات مفهوم
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  مقدمه:
تعامل مسلمانان با یکدیگر عرصه گسترده اي از احکام و اصول اجتماعی دین را شامل می شود که احصاء 

حدت وهمه آنها بمثابه احصاء همه آموزه هایی است که درباره حقوق مسلمانان بر یکدیگر ذکر شده است. 
هاي حاکمیت نگرشولی بدلیل  یک امر مصرح قرآنی و یک سیره واضح ائمه اطهار علیهم السالم است

    متعصبانه و تاریخی در ما، فهم و بروز این مساله را کمتر شاهد هستیم!
از آنجا که بخش مهمی از آیات و روایات خطاب به عامه مسلمین است و تکالیف آنها را بیان می دارد 

 رده ایمهمراهی و همکاري آنان در انجام ان تکالیف مدلول التزامی آنهاست لکن در این مجال سعی ک
نوع تخاطب هایی که مستقیما به مساله همکاري و همدلی و اخوت میان مسلمین اشاره داشته اند را مد 

  نظر قرار دهیم.
  نظر فقهی حاکمیتی:
 براي ایدب که حکومتی فقه اصلی مرجع بعنوان –نظر فقهی مقام معظم رهبري ناگفته واضح است که 

بدین   1 »مومن«شامل شدن برادران اهل سنت در ذیل مصادیق  مبنی بر - شودمی  تلقی آور الزام تقنین
معناست که آیات و روایات مربوط به حقوق مومنان بر ایشان نیز صادق است و از همین روست که باید 

ه شده تر از انچه تاکنون بدان نگریست و عمیق تر حیطه و ابعاد تعامل اجتماعی مسلمانان را بسیار گسترده
  دانست. است،

  تقیه خوفی و تقیه مداراتی:
نصاري امانند شیخ –در باب روایات موجود در رابطه میان مسلمانان ذکر این نکته ضروري است که برخی 

همه آنها را ناشی از تقیه خوفی و از سر اضطرار معنا می کنند حال آنکه حضرت  -در باب تقیه مکاسب
عمده این احادیث را از سر تقویت محبت و برادري  امام؛ مقام معظم رهبري و بسیاري از مراجع و علما،

نها نموده و ل آاقدام به تحلی(تحبیبی) اي تقیه مداراتی و تحبیب قلوب میان مسلمین دانسته اند و بر مبن
  2فتوا داده اند. 

  »امت واحده«تاملی در مفهوم قرآنی 
قرآن چنین فهم می شود که یک است که بمعناي تبعیت، هدف و زعامت است. از » امم«امت از ریشه 

جمعیت انسانی داراي مسلک و هدف و رهبري واحد را امت می گویند. از همین رو عناصر وحدت این 
                                                             

یل بحث غیبت در درس به مباحث ذضمن تایید مساله از معظم له که ایشان  زمانی در سوالبه نقل از شاعر گرامی، حجه االسالم محمد جواد .  1 
   سایت مباحثات، ارجاع داده بودند خارج فقه شان

  ، محمد رحمانی»مداراتیتقیه « امام درباره تقیه مداراتی ر.ك به مقاله. جهت مطالعه نظر 2 
  همچنین مراجعه شود به مباحث نماز با اهل سنت درس خارج آیت اهللا مکارم شیرازي، سایت معظم له
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امت عبارت است از: وحدت عقیده، وحدت عمل و تبعیت، وحدت رهبري، وحدت هدف، وحدت در ویژگی 
 ناي جمع بین سیاست و دیانت استها و اخالقیات، وحدت فرهنگی با این توضیح که رهبري در امت بمع

که شامل رهبري صامته یعنی کتاب و سنت و رهبري غیرصامته یعنی پیشواي عادل جامعه اسالمی 
  3است.

کاربرد واژة امت در حدیث به ویژه در حدیث نبوي و به هنگام بنا نهادن جامعۀ نوپاي مدینه، دامنۀ 
حضرت ختمی مرتبت براي آن ایجاد کرد که اکنون  کاربردي جدیدي ویژه جامعۀ اسالمی و جامعۀ پیروان

هم بیشتر به همان معنی به کار می رود. در این معنی امت متناسب با مفهوم اصلی لغوي خود اصطالحاً 
به معنی مجموعه اي از انسانهاست که در پیروي از قرآن و پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم اشتراك 

ه هم پیوند داده و به اصطالح دور هم جمع کرده است. پیامبر پس از ورود به دارند و دین اسالم آنها را ب
مدینه در زمره نخستین فعالیتهایی که انجام داد، انعقاد پیمان نامه اي بین مهاجران و انصار بود که به 

احده وعنوان نخستین قانون اساسی شهرت یافته است. پیامبر در این پیمان نامه، این جامعۀ نوپا را امت 
  :  4خواند

بسم اهللا الرحمن الرحیم، هذا کتاب من محمد النبی صلى اهللا علیه و سلم، بین المؤمنین و المسلمین «
 ...»  5سمن قریش و یثرب، و من تبعهم، فلحق بهم، و جاهد معهم، إنهم أمۀ واحدة من دون النا

  تعریف امت و ویژگی هاي آن
نوشته هاي اندیشمندان مسلمان، می توان امت را به صورت زیر تعریف با مروري بر متون و منابع دینی و 

امت عبارت است از گروهی گسترده از مردم که اسالم به عنوان یک نظام اعتقادي واحد آنها را  "کرد: 
به هم پیوند زده است و به عنوان یک نظام هنجاري مشترك رفتارهاي دینی آنها را سامان داده است. 

مجموعه بزرگ از انسانها همان نظام واحد معرفتی و رفتاري اسالمی است، به گونه اي  هویت بخش این
براي بسط و شرح بیشتر مفهوم امت، ویژگیها و  "که هر کس آن را بپذیرد عضو امت به حساب می آید.

  هاي اصلی آن را به شرح زیر می توان برشمرد:مؤلفه
  گیري یک امتحوریت امام براي شکل پیوند امت با امام و م

ظرفیت و استعداد امت براي دربرگرفتن اقشار و طبقات مختلف مردم مسلمان که از نظر اقتصادي و 
اجتماعی و فرهنگی و به ویژه اندیشۀ درون دینی با یکدیگر اختالف دارند. به بیان دیگر اختالف بین 

شۀ نفسانی و اختالفاتی که ریمسلمانان به دو دسته تقسیم می شود: اختالفاتی که طبیعی و مطلوب است 
                                                             

  األستاذ الشیخ محمد واعظ زاده الخراسانی ،الوحدة اإلسالمیۀ عناصرها و مواقعها. 3 
  دکتر محسن الویري، 1387مرداد  -» کشوریاستهاي همگرایی مذاهب  س«بخش نظري مقاله . 4 
  502 ،ص:1ج النبویۀ، السیرةابن هشام، . 5 
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و شیطانی دارد و مطلوب نیست. دستۀ اول اختالفات را باید حفظ کرد و اندیشه از بین بردن آن را وانهاد 
زیرا وجود آنها لطمه اي به انسجام اسالمی نمی زند ولی باید کوشید دسته دوم اختالفات را در امت 

ب الثانی، الفصل الثالث، خالف نرضاه و خالف نأباه، اسالمی کاست. ( خسروشاهی، قصه التقریب، البا
  ).201و ص  188ـ  183صص 

وانین رعایت قظرفیت و استعداد امت براي دربرگرفتن غیرمسلمانان مادام که پایبند 
مهمترین شاهد براي این موضوع همان پیمان نامۀ پیامبر در بدو ورود به مدینه .جامعۀ اسالمی باشند

 دینه را هم در زمرة امت واحده به حساب آورد.است که حتی یهود م

 ن آبشخور معرفتی یک جامعۀ اسالمیمحوریت قرآن و سنت در امت به عنوا
نقش مهم آیین هایی مانند نماز جماعت و حج و آموزه هاي اخالقی اسالمی مانند رأفت و مهربانی براي 

ـ  309ایی آن. ( الطریقی، صص تجسم و عینیت بخشیدن به همگرایی اسالمی و باالبردن ضریب پای
 ) 388ـ  351؛ المقدادي، صص 325

  پویایی و حرکت رو به کمال امت
امت مجموعه اي ایستا نیست و عمل به آموزه هاي اسالمی همواره زمینه ساز تعالی آن و اعضاي آن 

 است.

 ویوند عمیق اجتماعی بین اعضاي امت اسالمی و اهتمام به مسائل عمومی جامعه اسالمی پ
   آحاد مسلمانان و اخوت بین آنها

؛ 57ـ  37وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر هم ریشه در این پیوند دارد ( واعظ زاده، گفتار دوم، صص 
 ، اخوت و برادري در اسالم )همچنین در بارة اخوت اسالمی، ر.ك. سجادي، سیدعبداللطیف

در هم تنیدگی ابعاد فناوري وسیاسی و اجتماعی و محیط شناسی با یکدیگر و 
 )313موالنا، ص ( عدم تفکیک آنها از یکدیگر

براي در برگرفتن کشورهاي  عدم تالزم بین وحدت امت و وحدت دولت و ظرفیت امت
  مختلف

در مقیاس جهان اسالم، وحدت امت به مفهوم وحدت دولت حاکم بر جامعه اسالمی نیست و با وجود 
دولتها و حکومتها و کشورهاي مختلف می توان از امت واحد اسالمی سخن گفت. پیشنهادهایی که براي 

ی بتنتشکیل اتحادیه امت اسالمی و یا اتحاد جهان اسالم مطرح شده است بر همین ویژگی از امت م
است. یعنی امت اسالمی واحدي است وحدت گرا از مجموع ممالک متحده اسالمی و اتحادیه امت 
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اسالمی نیز امت متحده اسالم است که نظام ملت ـ دولت را پشت سر گذاشته و از آن عبور کرده است. 
فحات ؛ ص151؛ خیاط، ص 448ـ  417؛ افتخاري، صص  314(در این زمینه، ر.ك. موالنا، حمید، ص 

). این رهیافت حتی با دیدگاهی که از الگوهاي جایگزین اتئالف  456ـ  449پایانی مقاله، مجیدي، صص 
در جهان اسالم مانند تشکیل اتحادیه ها دفاع می کند ( ر.ك. رنجبر، الگوهاي جایگزین ائتالف در جهان 

 اسالم ) به شرحی که فرصت بیان آن نیست سازگار است. 
اجتماع هاي خرد مسلمانان، از آموزه هاي اسالمی چنین بر می آید که هر اجتماعی از تعمیم پذیري بر 

مسلمانان که شکل گیرد، احکام و ساز و کارهاي مربوط به امت اسالمی در مقیاس خرد در این اجتماع 
مسلمانان ساري است و مسلمانان وظیفه دارند در نمونه هاي کوچک امت، ضوابط و مقررات مربوط به 

مت بزرگ اسالمی را تجربه کنند. امت اسالمی کالن ترین الگوي همگرایی همه مسلمانان در سطح ا
جهانی است و جوامع کوچکتر از الگوي واحد جهانی باید بکوشند در قلمرو خود هر چند محدود بر همان 

ماع ز، هر اجتمدار حرکت کنند. در مقیاسهاي منطقه اي و ملی و محله اي و حتی سازمانی و خانوادگی نی
مسلمانان و هر گروهی از مسلمانان باید بکوشند اجتماع و گروه خود را به مثابۀ الگویی کوچکتر از همان 
الگوي واحد تعریف و مطابق آن سامان ببخشند. به بیان دیگر هر گروه از مسلمانان باید الگویی کوچک 

طلوب در مفهوم امت را در مقیاس خرد پیاده از همان امت واحده باشند و ساز و کارها و روابط و ضوابط م
. ( براي نمونه اي تطبیقی از مشابهتهاي امت اسالمی با اجتماع مؤمنان در مسجد، ر.ك. الویري، 6نمایند

 مسجد، ارتباطات و توسعه پایدار )

  اصول منبعث از آیات و روایات:
در این مجال به برخی آیات و روایات که مستقیما مرتبط با کیفیت تشکیل امت واحده اسالمی بوده و 
سخن از نوع روابط میان آحاد امت با یکدیگر داشته اند اشاره خواهیم داشت تا بتوانیم اصول و ارزشهاي 

  حاکم بر سیاستهاي تعامل میان مسلمین را استخراج نمائیم: 
  آیات: الف)
  انصاف حتی در قبال مخالفان رعایت

لى أَال تَعمٍ عشنَئَانُ قَو نَّکمرِمجال ی و سطبِالْق اءدشه ینَ للَّهمنُوا کُونُوا قَوامینَ ءا الَّذأَیهلُوا ایأَقْرَب د ولُوا هدع
 )8ائده: للتَّقْوى و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبِیرُ بِما تَعملُونَ(م

  دعوت به وحدت و ذکر نعمت برادري
                                                             

  ، دکتر محسن الویري1387مرداد  -» تعیین سیاستهاي همگرایی بین مذاهب  رسمی کشور«طرح بخش نظري  . برگرفته از6 
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وبِکُم فَأَصبحتُم لَّف بینَ قُلُو اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جمیعاً و ال تَفَرَّقُوا و اذْکُرُوا نعمت اللَّه علَیکُم إِذْ کُنْتُم أَعداء فَأَ
تَدونَ (آل کَذلک یبینُ اللَّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَه شَفا حفْرَةٍ منَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُم منْها بِنعمته إِخْواناً و کُنْتُم على

  ). 103عمران 
  اختالف عامل ضعف و ذلت

 عم بِرُوا إِنَّ اللَّهاص و کُمرِیح بتَذْه وا فَتَفْشَلُوا وعالَ تَنَاز و ولَهسر و وا اللَّهیعأَط ابِرِینَو46، فالأن(  الص(  
  منان برادر هستندمو

  )10، حجرات(  ه لَعلَّکُم تُرْحمونَإِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوة فَأَصلحوا بینَ أَخَویکُم و اتَّقُوا اللَّ
  محبت میان پیروان پیامبر

  )29 ،رحماء بینَهم (فتحمحمد رسول اهللا و الذین معه أَشداء علَى الْکُفَّارِ 
  توهین به مقدسات هیچ گروهیعدم 

  )108 ،ه عدواً بِغَیرِ علْمٍ (أنعامو الَ تَسبوا الَّذینَ یدعونَ منْ دونِ اللَّه فَیسبوا اللَّ
  مشترکات حتی در قبال ادیان دعوت به وحدت در

 بعضُنا بینَکُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللَّه و ال نُشْرِك بِه شَیئاً و ال یتَّخذَکَلمۀٍ سواء بینَنا و  قُلْ یا أَهلَ الْکتابِ تَعالَوا إِلى
لَّوا فَقُولُوا اشْ فَإِنْ تَو ونِ اللَّهنْ دباباً مضاً أَرعونَ (بملسوا بِأَنَّا مد64، آل عمرانه.(  

  تاکید بر معتدل بودن امت اسالمی
 ککَذَلکُونَ الرَّویلَى النَّاسِ واء عدطًا لِّتَکُونُواْ شُهسۀً وأُم لْنَاکُمعا جشَهِید کُملَیولُ ع143 ه،بقر(س(  

مجموعه زیادي از آیات نیز هستند که مسلمانان را به همکاري بر سر اهداف الهی مشترك تشویق می 
  کنند: 

  تعاون بر نیکی و تقوي
...نُواْ عاوقَابِتَعالْع یدشَد إِنَّ اللّه اتَّقُواْ اللّهانِ وودالْعلَى اإلِثْمِ ونُواْ عاوالَ تَعى والتَّقْو2ئده، (ما لَى الْبرِّ و(  

  ایجاد قدرت نظامی در برابر دشمن
رِینَ من دونهِم الَ وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومن رباط الْخَیلِ تُرْهبونَ بِه عدو اللّه وعدوکُم وآخَ

لَیکُم وأَ   )60ال، (انفنتُم الَ تُظْلَمونَ تَعَلمونَهم اللّه یعلَمهم وما تُنفقُواْ من شَیء فی سبِیلِ اللّه یوف إِ
  جهاد براي نجات مستضعفان

ینَ یانِ الَّذالْوِلْداء والنِّسالِ ونَ الرِّجینَ مفتَضْعسالْمو بِیلِ اللّهی سلُونَ فالَ تُقَات ا لَکُممنْ قُولُونَا منَا أَخْرِجبونَ ر
لُهمِ أَهۀِ الظَّالالْقَرْی هـذیرًاهنَص نکن لَّدل لَّنَا معاجا ویلو نکن لَّدل لَّنَا معاج75(نساء،  ا و(  
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   :روایاتب) 
  مومنان مانند یک نفس واحد متحدند

  » 7همتَآزِرونَ متَضَافرُونَ کَأَنَّهم نَفْس واحد متَّحدونَ اَلْمؤْمنُونَ«
باشند که گمان دست و همراه هم میپشتیبان یکدیگر بوده و چنان هماهل ایمان، با هم متّحدند و 

  .اندنمایی نفس واحدهیم
 مسلمانان یک پیکره اند

  8الحمی و بالسهر سائره تداعی بعضه اشتکی إذا الجسد کمثل تراحمهم و توادهم فی المؤمنین مثل
  ارتباط و محبت ایجاد کنید

  9 تَحـابـّوا و تَصـافَحـوا و ال تَحـاشَمـواتزاوروا  :علیه السالمعن الرضا 
روید و یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و بر یکدیگرخشم ببه دیدن یکدیگر 

  .نگیرید
  مومن داراي خصلت مداراست

ۀٌ منْ لَا یکُونُ الْمؤْمنُ مؤْمناً حتَّى یکُونَ فیه ثَلَاثُ خصالٍ سنَّۀٌ منْ ربه و سنَّۀٌ منْ نَبِیه و سنَّ قَالَ الرِّضَا ع 
منْ  ىغَیبِه أَحداً إِلَّا منِ ارتَض ظْهِرُ علىعالم الْغَیبِ فَال ی ولیه فَأَما السنَّۀُ منْ ربه فَکتْمانُ سرِّه قَالَ تَعالَى

خُذ   النَّاسِ فَقَالَو أَما السنَّۀُ منْ رسولِ اللَّه فَمداراةُ النَّاسِ فَإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ أَمرَ نَبِیه ص بِمداراةِ رسولٍ
و أَما السنَّۀُ منْ ولیه فَالصبرُ فی الْبأْساء و الضَّرَّاء فَإِنَّ اللَّه عزَّ و  ض عنِ الْجاهلینَالْعفْو و أْمرْ بِالْعرْف و أَعرِ

  10 و الصابِرِینَ فی الْبأْساء و الضَّرَّاء. جلَّ یقُولُ
 مؤمن، مؤمن نباشد تا سه خصلت داشته باشد: فرمود:امام رضا (ع) مى

یک خصلت از پروردگارِ خودش، و یک خصلت از پیغمبرش، و یک خصلت از امامش، اما خصلتى که از 
  پروردگارِ او است: راز نگهدارى است، خدا عزّوجل فرماید:

و اما سنّت و روش » غیبت دانست و بر غیبِ خود احدى را مطّلع نسازد جز رسولى را که بپسندد«
ردم است، زیرا خدا عزّوجل به پیغمبرِ خود دستور داده که با مردم مدارا پیغمبرش: مدارا و سازگارى با م

                                                             
  150/ 58بیروت)/ج -بحاراألنوار (ط.  7 
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 و اما سنّت امامش صبر است و شکیبائى» گذشت را پیش گیر و به خوبى فرمان ده«کند و فرموده است: 
  در حال تنگدستى و سخت حالى.

  بر مسائل اختالفی تکیه نکنید
] اجتَمعوا إِلَیه و تَذَاکَرُوا ما یتَکَلَّمونَ بِه عنْده فَقَالَ لَهم الَ [لقَومٍ منْ شیعتهعنْ جعفَرِ بنِ محمد ع: أَنَّه قَ

ه و رسولُه لَّأَ تُحبونَ أَنْ یسب اللَّه و رسولُه قَالُوا و کَیف یسب ال حدثُوا النَّاس بِما یعرِفُونَ و دعوا ما ینْکرُونَ
  11.قَالَ یقُولُونَ إِذَا حدثْتُموهم بِما ینْکرُونَ لَعنَ اللَّه قَائلَ هذَا و قَد قَالَه اللَّه و رسولُه ص

امام صادق به جمعی از شیعیان که گرد ایشان جمع شده و بیان می کردند که سخنانشان با دیگران «»
با مردم سخن بگویید از آنچه می شناسند و رها کنید آنچه را انکار می کنند. آیا چگونه است، فرمودند: 

دوست دارید خداوند و رسول مورد سب و ناسزا قرار گیرند. فرمودند: زمانی که شما آنچه انکار می کنند 
د سبحان اوندرا بگویید آنان می گویند خدا لعنت کند گوینده این شخن را و حال آنکه گوینده این سخن خ

  »و رسولش ص می باشد.
  اسالم براي عضویت در امت اسالمیبسنده بودن 

أَلَ رقَالَ س طمنِ السانَ بفْینْ سکَمِ عنِ الْحب یلنْ عع دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحمدبا علٌ أَبج 
ما الْفَرْقُ بینَهما فَلَم یجِبه ثُم سأَلَه فَلَم یجِبه ثُم الْتَقَیا فی الطَّرِیقِ و قَد أَزِف  اللَّه ع عنِ الْإِسلَامِ و الْإِیمانِ

الْبیت فَلَقیه  یلْقَنی فمنَ الرَّجلِ الرَّحیلُ فَقَالَ لَه أَبو عبد اللَّه ع کَأَنَّه قَد أَزِف منْک رحیلٌ فَقَالَ نَعم فَقَالَ فَا
ه إِلَّا لنَّاس شَهادةُ أَنْ لَا إِلَفَسأَلَه عنِ الْإِسلَامِ و الْإِیمانِ ما الْفَرْقُ بینَهما فَقَالَ الْإِسلَام هو الظَّاهرُ الَّذي علَیه ا

ر و هدبداً عمحأَنَّ م و لَه لَا شَرِیک هدحو رِ اللَّهشَه امیص و تیالْب جح الزَّکَاةِ و إِیتَاء لَاةِ والص إِقَام و ولُهس
انَ مسلماً و هذَا الْأَمرِ مع هذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِها و لَم یعرِف هذَا الْأَمرَ کَ رمضَانَ فَهذَا الْإِسلَام و قَالَ الْإِیمانُ معرِفَۀُ

  12 انَ ضَالاکَ
... سفیان بن سمط نقل کرده است که مردي از امام صادق علیه السالم از تفاوت اسالم و ایمان پرسید «

و امام پاسخ او را نداد، مدتی بعد دوباره پرسید ولی امام باز هم جواب نداد، مدتها بعد این فرد که دیگر 
برخورد کرد، امام فرمودند: گویی وقت رفتنت نزدیک شده وقت رفتن او نزدیک شده بود، در راه با با امام 

است؟ گفت آري، امام فرمودند در منزل به مالقات من بیا، آن مرد چنین کرد و بار دیگر از فرق اسالم و 
ایمان پرسید. امام فرمودند: اسالم همان ظاهري است که مردمان بر آنند: گواهی به وحدانیت خدا و 

که محمد بنده و فرستاده اوست و برپاداشتن نماز و پرداختن زکات و حج خانۀ  شریک نداشتن او و این
خدا و روزه داشتن در ماه رمضان؛ این اسالم است. امام در ادامه افزودند ایمان افزون بر این، شناخت این 

                                                             
  292، ص: 12مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. 11 
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لی امر ( ظاهرا مراد والیت است ) است  که به آن اقرار کند ولی اگر این را نشناخت مسلمان است و
 »گمراه.

 درجات ایمان و ضرورت نگاه همدالنۀ افراد با درجۀ ایمان بیشتر به افراد داراي درجۀ پایینتر 
بنِ أَبِی عثْمانَ عنْ محمد  محمد بنُ یحیى عنْ محمد بنِ أَحمد عنْ بعضِ أَصحابِه عنِ الْحسنِ بنِ علیِ

انَ عثْمنِ عببا عع ی اللَّه دبو عی أَبقَالَ قَالَ ل ییسزِیزِ الْقَرَاطالْع دبنْ عالْخَزَّازِ ع ادمنِ حب دمحزِیزِ نْ مالْع د
لْواحد نَّ صاحب الاثْنَینِ لصاحبِ اإِنَّ الْإِیمانَ عشْرُ درجات بِمنْزِلَۀِ السلَّمِ یصعد منْه مرْقَاةً بعد مرْقَاةٍ فَلَا یقُولَ

لَى شَیع تنْلَسم تأَیإِذَا ر و قَکفَو ونْ هم طَکقسفَی ونَکد ونْ هطْ مقرِ فَلَا تُساشإِلَى الْع نْتَهِیتَّى یح ء 
ا تَحملَنَّ علَیه ما لَا یطیقُ فَتَکْسرَه فَإِنَّ منْ کَسرَ مؤْمناً فَعلَیه هو أَسفَلُ منْک بِدرجۀٍ فَارفَعه إِلَیک بِرِفْقٍ و لَ

 رُهب13ج 
عبدالعزیز قراطیسی نقل کرده است که امام صادق علیه السالم به من فرمود: اي عبدالعزیز ایمان ده «

درجه دارد، مانند نردبان، که از پله هاي آن یکی بعد از دیگري باال می روند. پس کسی که بر پلۀ دوم 
یچ کس را لۀ دهم. پس هایستاده است به فرد روي پلۀ اول نگوید تو هیچ نیستی، و به همین ترتیب تا پ

که از تو پایین تر است به زمین نیانداز که هر کس که برتر از توست نیز در بارة تو چنین خواهد کرد. و 
هنگامی که کسی را پایین تر از خود دیدي، با رفق و مدارا او را باال بکش و چیزي را که افزون از توانایی 

و هر کس که در حق مؤمنی چنین کند، بر اوست که  اوست بر او تحمیل نکن که او را خواهی شکست
  »جبران کند. 

 ضرورت همدلی بین همۀ کسانی که بهره اي هر چند اندك از ایمان دارند 
ب دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحم ارِ وبالْج دبنِ عب دمحنْ مع رِيالْأَشْع یلو عأَبیسنِنِ عیعاً عمى ج 

رَّاجٍ بِنَا سابنِ فَضَّالٍ عنِ الْحسنِ بنِ الْجهمِ عنْ أَبِی الْیقْظَانِ عنْ یعقُوب بنِ الضَّحاك عنْ رجلٍ منْ أَصحا
و بِالْحیرَةِ أَنَا و جماعۀً منْ موالیه قَالَ قَالَ بعثَنی أَبو عبد اللَّه ع فی حاجۀٍ و ه و کَانَ خَادماً لأَبِی عبد اللَّه ع

ا بِحالٍ فَرَمیت ت و أَنَفَانْطَلَقْنَا فیها ثُم رجعنَا مغْتَمینَ قَالَ و کَانَ فرَاشی فی الْحائرِ الَّذي کُنَّا فیه نُزُولًا فَجِئْ
اً نَا بِأَبِی عبد اللَّه ع قَد أَقْبلَ قَالَ فَقَالَ قَد أَتَینَاك أَو قَالَ جِئْنَاك فَاستَویت جالسبِنَفْسی فَبینَا أَنَا کَذَلک إِذَا أَ

لْت فداك عقُلْت جو جلَس علَى صدرِ فرَاشی فَسأَلَنی عما بعثَنی لَه فَأَخْبرْتُه فَحمد اللَّه ثُم جرَى ذکْرُ قَومٍ فَ
لْت نَعم برَءونَ منْهم قَالَ قُإِنَّا نَبرَأُ منْهم إِنَّهم لَا یقُولُونَ ما نَقُولُ قَالَ فَقَالَ یتَولَّونَا و لَا یقُولُونَ ما تَقُولُونَ تَ

أَ منْکُم قَالَ قُلْت لَا جعلْت فداك قَالَ و هو ذَا عنْد اللَّه قَالَ فَهو ذَا عنْدنَا ما لَیس عنْدکُم فَینْبغی لَنَا أَنْ نَبرَ
مهلَّولُ قَالَ فَتَوا نَفْعم اكدف لْتعج اللَّه لَا و نَا قَالَ قُلْتاطَّرَح نَا أَ فَتَرَاهنْدع سا لَیإِ م منْهوا مرَّءلَا تَب نَ ونَّ م

أَسهمٍ و  نَ منْ لَه سهم و منْهم منْ لَه سهمانِ و منْهم منْ لَه ثَلَاثَۀُ أَسهمٍ و منْهم منْ لَه أَربعۀُالْمسلمی
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لَیس ینْبغی أَنْ یحملَ منْهم منْ لَه خَمسۀُ أَسهمٍ و منْهم منْ لَه ستَّۀُ أَسهمٍ و منْهم منْ لَه سبعۀُ أَسهمٍ فَ
 لَا صاحب ۀِ وصاحب السهمِ علَى ما علَیه صاحب السهمینِ و لَا صاحب السهمینِ علَى ما علَیه صاحب الثَّلَاثَ

علَى ما علَیه صاحب الْخَمسۀِ و لَا صاحب الْخَمسۀِ  الثَّلَاثَۀِ علَى ما علَیه صاحب الْأَربعۀِ و لَا صاحب الْأَربعۀِ
  14... علَى ما علَیه صاحب الستَّۀِ و لَا صاحب الستَّۀِ علَى ما علَیه صاحب السبعۀِ

یه دق علیکی از شیعیان زین ساز که خادم امام صادق علیه السالم بود نقل کرده است که امام صا«
السالم که در حیره بود من و گروهی از موالیان خود را در پی نیازي فرستاد، ما رفتیم و اندوهگین 
بازگشتیم، رختخواب من در گودالی بود که در آن فرود آمده بودیم. من خود را به رختخواب انداختم و در 

اغ ما آمدند و فرمودند به سراغت این حالت بودم که ناگهان امام صادق علیه السالم را دیدم که به سر
آمدیم یا عبارتی دیگر به همین معنا بر زبان راندند، من نشستم و امام باالي رختخواب من نشستند و از 
آن چه مرا در پی آن فرستاده بودند پرسیدند، نتیجه را به اطالع ایشان رساندم، امام خداي را سپاس 

، من عرض کردم فدایت شوم ما از آنها تبري می جوییم، گذاردند و سپس سخن از گروهی به میان آمد
آنها آن چه را ما بدان قائلیم قائل نیستند، امام فرمودند آنها ما را دوست دارند ( والیت ما را قبول دارند ) 
ولی آن چه را شما می گویید نمی گویند، آیا شما از آنها تبري می جویید؟ گفتم آري، فرمودند به همین 

د ما چیزهایی است که نزد شما نیست، بر این اساس آیا ما نیز باید از شما تبري بجوییم؟ گفتم: ترتیب نز
خیر فدایت شوم. امام فرمودند به همین ترتیب نزد خداوند چیزهایی است که نزد ما نیست، آیا بر این 

امام  س ما چه کنیم؟باوري که خداوند ما را باید طرد کند؟ عرضه داشتم نه به خدا سوگند، فدایت شوم، پ
فرمودند: آنها را دوست داشته باشید ( تولی آنها را داشته باشید ) و از آنها تبري نجویید، گروهی از مسلمانان 
یک سهم  و گروهی دو سهم و گروهی سه سهم و گروهی چهار سهم و گروهی پنجم سهم و گروهی 

اوار نیست با فرد داراي یک سهم مانند شش سهم و گروهی هفت سهم ( از اسالم و ایمان ) دارند، سز
فرد داراي دو سهم برخورد شود و نه با فرد داراي دو سهم مانند فرد داراي سه سهم و نه با فرد داراي 
سه سهم مانند فرد داراي چهار سهم و نه به فرد داراي چهار سهم مانند فرد داراي پنج سهم و نه با فرد 

ش سهم و نه با فرد داراي شش سهم مانند فرد داراي هفت سهم داراي پنج سهم مانند فرد داراي ش
  »برخورد شود ....

  از توهین و دشنام بپرهیزید

بی مع فَقَالَ ل اللَّه دبلَى أَبِی عع خَلْتۀَ قَالَ: داعمنْ سانَ عنِ غَسب دمنْ أَحى علعنْ مع نْهعا سئاً یۀُ تَداعم
انَ ذَلک لَقَد کَ الَّذي کَانَ بینَک و بینَ جمالک إِیاك أَنْ تَکُونَ فَحاشاً أَو صخَّاباً أَو لَعاناً فَقُلْت و اللَّهما هذَا 
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رْ ربک و ا آمرُ بِه شیعتی استَغْفأَنَّه ظَلَمنی فَقَالَ إِنْ کَانَ ظَلَمک لَقَد أَربیت علَیه إِنَّ هذَا لَیس منْ فعالی و لَ
.ودلَا أَع و رُ اللَّهتَغْفأَس قُلْت د15لَا تَع  

  نزد امام صادق (ع) رفتم و با من آغاز سخن کرد و فرمود:« 
اى سماعه! این چه جنجالى بود که میان تو و شتردارت پدیدار گشته، مبادا دشنام گو و بد زبان و لعنت 

باشى، در پاسخ گفتم: به خدا که چنین بوده است، زیرا که او به من ستم کرد، فرمود: اگر او بتو فرست 
ستم کرده تو از او سر افتادى، هر آینه این کردار از کردارهاى من نیست، و بشیعیانم چنین دستورى ندهم، 

 »خواهم و دیگر باز نگردم.از پروردگارت آمرزش بخواه، و بآن کردار باز مگرد، عرضکردم: از خدا آمرزش 

  گوییدزینت ما باشید و سخن تحریک آمیز م
نُ أَبو الْعباسِ أَحمد ب و بِالْإِسنَاد، قَالَ: حدثَنَا الْحسینُ بنُ إِبرَاهیم بنِ أَحمد بنِ هشَامٍ الْمؤَدب، قَالَ: حدثَنَا

ثَنَا الْقَطَّانُ، قَالَ: حدثَنَا بکْرُ بنُ عبد اللَّه بنِ حبِیبٍ، قَالَ: حدثَنَا تَمیم بنُ بهلُولٍ، قَالَ: حدیحیى بنِ زکَرِیا 
هِما بنِ محمد (علَی جعفَرُ بنُ عثْماَن الْأَحولُ، قَالَ: حدثَنَا سلَیمانُ بنُ مهرَانَ، قَالَ: دخَلْت علَى الصادقِ جعفَرِ

اً، قُولُوا للنَّاسِ لَنَا شَین السلَام) و عنْده نَفَرٌ منَ الشِّیعۀِ و هو یقُولُ: معاشرَ الشِّیعۀِ، کُونُوا لَنَا زیناً، و لَا تَکُونُوا
نِ الْفُضُولِ، وا عکُفُّوه و نَتَکُمفَظُوا أَلْساح ناً، وسلِ. ح16قَبِیحِ الْقَو 

بر امام صادق ع وارد شدم در حالی که نزد ایشان یکی از شیعیان بود و حضرت صادق علیه السالم می « 
فرمود: رفتار و گفتار شما باید موجب زینت ما باشد نه اینکه باعث خجلت و شرم ما باشد در باره مردم 

  »و زیادى و از حرفهاى زشت باز دارید. سخنان نیکو بگوئید و زبان خود را از سخنان بیمورد
  اسرار ما را منتشر نکنید/ ما را محبوب مردم کنید/آنچه قبول ندارند را بپوشانید

 أَمرِنَا لِإِنَّه لَیست منِ احتمالِ أَمرِنَا التَّصدیقُ لَه و الْقَبولُ فَقَطْ منِ احتما قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه ع یقُولُ
دوتَرَّ مداً اجبع اللَّه محر مقُلْ لَه و لَامالس مفَأَقْرِئْه هلرِ أَهنْ غَیم انَتُهیص و تْرُهسدح هةَ النَّاسِ إِلَى نَفْس مثُوه

اللَّه قَالَ و رُونَ ثُمنْکا یم منْهتُرُوا عاس رِفُونَ وعا یبِم لَیقِ عنَ النَّاطئُونَۀً منَا ملَیع رْباً بِأَشَدلَنَا ح با النَّاصنَا م
ثَقِّلُ ا فَتَحملُوا علَیه بِمنْ یبِما نَکْرَه فَإِذَا عرَفْتُم منْ عبد إِذَاعۀً فَامشُوا إِلَیه و ردوه عنْها فَإِنْ قَبِلَ منْکُم و إِلَّ

عفَالْطُفُوا ف تَّى تُقْضَى لَها حیهف لْطُفۀَ فَیاجالْح طْلُبی نْکُملَ مفَإِنَّ الرَّج نْهم عمسی و هلَیا ی حی کَمتاج
 و کُمامأَقْد تتَح هنُوا کَلَامفإِلَّا فَاد و نْکُمقَبِلَ م وفَإِنْ ه جِکُمائوی حتَلْطُفُونَ فی قُولُ وی قُولُ لَا تَقُولُوا إِنَّه

یفَۀَ لَه صحابِی هذَا أَبو حنفَإِنَّ ذَلک یحملُ علَی و علَیکُم أَما و اللَّه لَو کُنْتُم تَقُولُونَ ما أَقُولُ لَأَقْرَرت أَنَّکُم أَ
ب و أَنَا امرُؤٌ منْ قُرَیشٍ قَد ولَدنی رسولُ اللَّه ص و علمت کتَاب أَصحاب و هذَا الْحسنُ الْبصرِي لَه أَصحا
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انُ کُلِّ شَییبت یهف و ا کَانَاللَّهرِ مأَم رِینَ ورِ الْآخأَم ینَ ولرِ الْأَوأَم ضِ ورِ الْأَرأَم و اءمرِ السَأم الْخَلْقِ و ءدب ء 
م یونیع بنُص ککُونُ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى ذَل17.ا ی   
عبد االعلى گفت: از حضرت صادق علیه السالم شنیدم میفرمود از شرایط تشیع و ارادت بما خانواده « 

فقط این نیست که تصدیق بامامت کنید و آن را قبول نمائید. بلکه یکى از شرائط آن مخفى نگاهداشتن 
  ست از نااهالن.و حفظ کردن ا

اى را که محبت مردم را نسبت بخود جلب کند. هر چه سالم مرا به آنها برسان بگو خدا رحمت کند بنده
مورد قبول آنها است بایشان بگویند و آنچه منکرند از آنها مخفى نمایند. سپس فرمود: بخدا قسم دشمن 

ا هائى میکند که مکه از طرف ما صحبتما که با ما سر جنگ دارد بر ایمان دشوارتر نیست از دوستى 
نداریم هر وقت کسى را دیدید که اسرار ما را فاش میکند پیش او بروید و از این کار او را منصرف  خوش

 کند.کنید. اگر قبول کرد بهتر و گر نه کسى را بفرستید که حرف او را گوش مى

اى که ممکن باشد بکار میبرید، در وسیلهشما اگر حاجتى داشته باشید براى بر آورده شدن آن هر نوع 
مورد حاجت من نیز مضایقه نکنید همان طورى که براى خود میکنید اگر آن شخص قبول کرد از شما 
بهتر و گر نه سخن او را زیر پاى خود مخفى کنید و این طرف و آن طرف نگوئید فالنى این طور میگوید 

دا قسم اگر آنچه میگویم انجام دهید گواهى میکنم که شما کند. بخاین کار او را بر من و شما جرى مى
  اصحاب من هستید.

ابو حنیفه اصحاب دارد حسن بصرى اصحاب دارد من نیز مردى از قریشم که جدم پیامبر اکرم است عالم 
بکتاب خدا هستم که در آن بیان هر چیزى هست ابتداى آفرینش و امر آسمان و زمین و امر پیشینیان و 

  »کنم. ن و آنچه بوده و خواهد آمد اکنون در مقابل چشم من است گوئى آنها را تماشا مىآیندگا
  از تفرقه بپرهیزید که شیطانی است

... و  من کالم له ع و فیه یبین بعض أحکام الدین و یکشف للخوارج الشبهۀ و ینقض حکم الحکمینو 
بذْهفْرِطٌ یم بحنْفَانِ مص یف کلهیرِ  سإِلَى غَی غْضالْب بِه بذْهفْرِطٌ یم ضغبم قِّ ورِ الْحإِلَى غَی بالْح بِه

 دفَإِنَّ ی ظَمالْأَع ادووا السالْزَم و وهطُ فَالْزَمسطُ الْأَوالًا النَّمح یرُ النَّاسِ فخَی قِّ والْحۀِ واعمالْج علَى مع اللَّه 
أَلَا منْ دعا إِلَى هذَا الشِّعارِ  إِیاکُم و الْفُرْقَۀَ فَإِنَّ الشَّاذَّ منَ النَّاسِ للشَّیطَانِ کَما أَنَّ الشَّاذَّ منَ الْغَنَمِ للذِّئْبِ

ما أَحیا الْقُرْآنُ و یمیتَا ما أَمات الْقُرْآنُ و  فَاقْتُلُوه و لَو کَانَ تَحت عمامتی هذه فَإِنَّما حکِّم الْحکَمانِ لیحیِیا
منَاهعاتَّب هِمرَّنَا الْقُرْآنُ إِلَیفَإِنْ ج  نْهرَاقُ عافْتال اتَتُهإِم و هلَیع اعمتاجال اؤُهیونَا إِحعنَا اتَّبإِلَی مرَّهإِنْ ج 18 …و 
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گردند: دوستى که افراط کند و به غیر حق کشانده شود، و به من هالك مىبه زودى دو گروه نسبت « 
دشمنى که در کینه توزى با من زیاده روى کرده به راه باطل در آید. بهترین مردم نسبت به من گروه 

. ها باشید که دست خدا با جماعت استترین جمعیتمیانه رو هستند. از آنها جدا نشوید، همواره با بزرگ
پراکندگى بپرهیزید، که انسان تنها بهره شیطان است آنگونه که گوسفند تنها طعمه گرگ خواهد بود،  از

دعوت کند او را بکشید هر چند که زیر » تفرقه و جدایى«آگاه باشید هر کس که مردم را به این شعار 
 عمامه من باشد.

د، تنها براى این بود که آنچه را قرآن اگر به آن دو نفر (ابو موسى و عمرو عاص) رأى به داورى داده ش 
زنده کرد زنده سازند، و آنچه را قرآن مرده خواند، بمیرانند، زنده کردن قرآن این است که دست وحدت 
به هم دهند و به آن عمل نمایند، و میراندن، از بین بردن پراکندگى و جدایى است، پس اگر قرآن ما را 

  »کنیم، و اگر آنان را به سوى ما سوق داد باید اطاعت کنند ... مى به سوى آنان بکشاند آنان را پیروى
  زیبایی هاي کالم ما را به مردم برسانید تا دنبال ما بیایند

کَی و لَه رَنَا فَقُلْتا أَمیداً أَحبع اللَّه محقُولُ رى الرِّضَا ع یوسنَ مب یلنِ عسا الْحأَب تعمیِسحی یف  رَکُمأَم
  19 کَلَامنَا لَاتَّبعونَا ... قَالَ یتَعلَّم علُومنَا و یعلِّمها النَّاس فَإِنَّ النَّاس لَو علموا محاسنَ

از عبد السالم بن صالح هروى مروى است که گفت از حضرت رضا (ع) شنیدم که میفرمود خدا رحمت « 
مر ما را عرض کردم چگونه زنده بدارد امر شما را فرمود بیاموزد علوم ما را و کند بنده را که زنده بدارد ا

 »بمردم تعلیم کند چه مردم اگر محاسن و تدارك کالم ما را بدانند پیروى کنند ما را ... 

  در اختالف خیري نیست
بون من فرقۀٍ فیما تحقال علی(ع): فأیاکم والتلون فی دین اللّه فأنّ جماعۀً فیما تکرهون من الحق خیرٌ 

 20قۀ خیراً ممن مضی و الممن بقیمن الباطل، و انّ اللّه سبحانه لم یعط احداً بفر
زنهار از موضع گیریهاي رنگارنگ در دین، که اتحاد بر محور حق هر چند که شما را ناخوش آید به از 

شته و آینده بشر هرگز خداوند گرچه شما را خوش آید زیرا بی گمان در تاریخ گذ .پراکندگی در باطل است
 .با اختالف خیري را ارزانی کسی نداشته و نمی دارد

  دشنام دهنده نباشید
 إِنِّی أَکْرَه لَکُم أَنْ: و من کالم له ع و قد سمع قوما من أصحابه یسبون أهل الشام أیام حربهم بصفین

 فْتُمصو لَو نَّکُملَک ابِینَ وبتَکُونُوا س قُلْتُم ذْرِ وی الْعلَغَ فأَب لِ وی الْقَوف بوکَانَ أَص مالَهح ذَکَرْتُم و مالَهمأَع
هداه و هِمنیب نَا ونیب ذَات حلأَص و مهاءمد نَا واءمنْ دقاح ماللَّه ماهإِی کُمبکَانَ ستَّمح هِمنْ ضَلَالَتم ىم 
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وِيرْعی و هِلَهنْ جقَّ مالْح رِفعبِه ی نْ لَهِجانِ مودالْع و نِ الْغَیخطبه نهج البالغۀ (للصبحی صالح)، ( ع
 )323ص: ، 206

من خوش ندارم که شما دشنام : دهند فرمودشامیان را دشنام مى در جنگ صفّین شنید که یاران او« 
تر، و کردید به سخن راست نزدیکدارشان را تعریف، و حاالت آنان را باز گو مىدهنده باشید، اما اگر کر

  گفتید:عذر پذیرتر بود، خوب بود بجاى دشنام آنان مى
خدایا! خون ما و آنها را حفظ کن، بین ما و آنان اصالح فرما، و آنان را از گمراهى به راه راست هدایت 

  »ستیزند پشیمان شده به حق باز گردند و آنان که با حق مى کن، تا آنان که جاهلند، حق را بشناسند،
  

  اگر توهین هم شنیدید مقابله به مثل نکنید
أنّه کتب بهذه الرّسالۀ إلى أصحابه و أمرهم بمدارستها و النظر فیها و تعاهدها  عن أبی عبد اللّه علیه السالم

فرغوا من الصالة نظروا فیها؛ ... بسم اللّه الرّحمن و العمل بها و کانوا یضعونها فی مساجد بیوتهم فإذا 
و الوقار و السکینۀ؛ و علیکم بالحیاء و التّنزّه » 1«أما بعد فاسألوا اللّه ربکم العافیۀ؛ و علیکم بالدعۀ  الرّحیم

 ماظّتهممعما تنزّه عنه الصالحون قبلکم؛ و علیکم بمجاملۀ أهل الباطل، تحملوا الضیم منهم، و إیاکم و 
اکم و سب21 حیث یسمعونکم أعداء اللّه إی   

اي براي اصحابش نوشتند و دستور فرمودند که دائم به این نامه بادقت نگاه کنند و به آن نامهق امام صاد
متعهد شوند و عمل کنند و در مساجد و خانه هایشان آویزان کنند و هر گاه از نماز فارغ شدند این رساله 

  د : را بخوانن
ه کنم همچنین بطلبم و شمارا به وقار و سکینه و حیا و ... توصیه میاز خداوند براي شما عافیت می

مالطفت و خوش رفتاري با اهل باطل و تحمل ستمها و ظلمهاي آنها و هرگز با آنها دشمنی و نزاع نکنید 
نکنید  شنوند ناسزااي شما را می... با مردم به مالطفت و نیکی رفتار کنید و هرگز دشمنان خدا را که صد

انجامد و چه ظلمی نزد خدا بزرگتر اینکه سبب سب خدا و اولیاي که این کار به سب خدا و اولیاي خدا می
  .خدا شوید

شود از این روایت برداشت فرمایند: دو معنا میعالمه مجلسی در کتاب مرآت در حاشیه این روایت می
حیث " جواز سب دشمنان خدا در خلوت اما در جلوي آنها تقیه بایدکرد.به فتح:  "حیث یسمعونکم"کرد 

یعنی بر شما جایز نیست که به دشمنان خدا فحش دهید حتی اگر آنها به شما فحش به ضم:  "یسمعونکم
دادند با این حال شما حق ندارید به رهبران آنها فحش دهید که اگر اینگونه شد شما مرتکب گناهی 

                                                             
  397؛ ص 8اإلسالمیۀ) ؛ ج -(ط الکافی  401؛ ص 8اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط . 21 
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چه کسی ظلمی بزرگتر از اینکه کسی موجب ناسزا گفتن دیگران به خدا و اولیاء شود  بزرگ شده اید و
  کندو عالمه مجلسی معناي دوم را انتخاب می پس درنگ کنید درنگ کنید

  اظهار محبت امام به بزرگان اهل سنت
پشتی و تکیه وارد می شدم براي من  - علیه السالم -نگامی که بر امام جعفر صادق مالک می گوید: ه

أُس ّک! فکُنتإنّی أحب بذلک و رُّگاه گذاشته، ارج و منزلتی برایم قائل می شدند و می فرمودند: یا مالک 
  22 أحمد اهللاَ علیه

  ما را محبوب مردم کنید نه مبغوض شان
نَ ضْنَا إِلَیهِم و ایم اللَّه لَو یرْوونَ محاسرحم اللَّه عبداً حببنَا إِلَى النَّاسِ و لَم یبغِّعن الصادق علیه السالم: 

أَنْ ی دأَح تَطَاعا اسلَم زَّ ونَا لَکَانُوا أَعکَلَامبِشَی هِملَیلَّقَ ع23ء تَع  
  درباره آنچه قبول دارند سخن بگویید

مودةَ النَّاسِ إِلَى نَفْسه فَحدثَهم بِما یعرِفُونَ  می فرمودند: رحم اللَّه عبداً اجتَرَّ -علیه السالم  -امام صادق 
اى باد که به قدر فهم مردم سخن گوید و آنچه را که باور ندارند ؛ رحمت خدا بر بندهو تَرَك ما ینْکرُون

  24نگوید و با این روش محبت مردم را به خود جلب نماید. 
  رسول خدا نماز با اهل سنت هم اجر نماز با

  25 آله، فی الصف الْأَولمنْ صلَّى معهم فی الصف الْأَولِ فَکَأَنَّما صلَّى مع رسولِ اللَّه، صلی اهللا علیه و
   .هر که با آنها (مخالفان) در صف اول نماز بگذارد، گویا با رسول خدا در صف اول نماز خوانده است

  ند جهاد در راه خدانماز با اهل سنت مان
   :اسحاق بن عمار نیز می گوید که امام صادق، علیه السالم، به من فرمودند

ی الصف مهعم لِّیصفَإِنَّ الْم مهعلِّ مقَالَ: ص منَع :؟ قُلْتجِدسی الْمف مهعلِّی ماقُ أَتُصحا إِسلِیالْأَو ف 
  26سبِیلِ اللَّهه فی کَالشَّاهرِ سیفَ

                                                             
؛ فتال 269؛ سید بن طاووس، فالح السائل، ص235، ص1و علل الشرائع، ج 234؛ شیخ صدوق، امالی صدوق، ص167شیخ صدوق، خصال، ص. 22 

  16، ص47و بحار االنوار، ج 211نیشابوري، روضۀ الواعظین، ص
و  317؛ علی بن حسن بن فضل طبرسی، مشکاة االنوار فی غرر االخبار، ص229ص ،8؛ شیخ کلینی، کافی، ج356علی بن بابویه، فقه الرضا، ص. 23 

  . (سند این روایت صحیح است. حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد عن وهیب بن حفص عن أبی بصیر348، ص75بحار االنوار، ج
و  590، ص3مان مغربی، شرح األخبار، ج؛ قاضی نع101؛ حسن بن سلیمان حلی، مختصر بصائر الدرجات، ص25شیخ صدوق، الخصال، ص. 24 

  535، ص14سیدحسین بروجردي، جامع أحادیث الشیعۀ، ج
؛ شیخ 382، ص1؛ شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج449؛ شیخ صدوق، امالی، ص380، ص3؛ شیخ کلینی، کافی، ج53شیخ صدوق، الهدایۀ، ص. 25 

. محمد بن علی بن الحسین 8صحیح و معتبر است. امام خمینی، الخلل فی الصالة، ص . (سند این روایت300-299، ص8حر عاملی، وسائل الشیعه، ج
  بإسناده عن حماد بن عثمان

  301، ص8و شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 277، ص3شیخ طوسی، تهذیب، ج .26 
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اي اسحاق، آیا با مخالفین در مسجد نماز می خوانی، گفتم: آري، امام فرمودند: با آنها نماز بخوان؛ زیرا 
  .کسی که با آنها در صف اول نماز بخواند مانند کسی است که شمشیرش را در راه خدا آخته است

  برادري شرط حفظ محبت پیامبر
  27أَنْصارِ أَخَوینِ أَخَوینأَصحابِه منَ الْمهاجِرِینَ و الْآخَى النَّبِی ص بینَ 

قَّتح ی أَلَا وتبحینَ ملَّذل قَّتح قَد ی ولنْ أَجونَ مابتَحی یتبحینَ ملَّذل قَّتح قَد ی ولنْ أَجقُونَ مادتَصی 
 28أَجلی یتَباذَلُونَ منْ للَّذینَ محبتی اورونَ منْ أَجلی و قَد حقَّتیتَزَ للَّذینَ محبتی

محبت من حق کسانی است که براي خوشنودي من باهم محبت می کنند، محبت من حق کسانی است 
 هکه براي خوشنودي من باهم صدقه می دهند،  محبت من حق کسانی است که براي خوشنودي من ب

  که براي خوشنودي من بذل می کنند.زیارت هم می روند،  محبت من حق کسانی است 
  با مسلمانان صادق باشیم 

سنْ لَینَّا مم م غَشلسماکَرَهم أَو ضَرَّه 29 اً أَو   
  ضرر رساند و نسبت به او مکر کند.نیست از ما آن کسی که به مسلمان دیگر فریب دهد، به او 

  وحدت امت، نشانه منت الهی
 فی ۀ الَّتی ینْتَقلُونَإِنَّ اللَّه (سبحانَه) قَد امتنَّ علَى جماعۀ هذه الْأُمۀ فیما عقَد بینَهم منْ حبلِ هذه الْأُلْفَ

نَ الْمم دأَح رِفعۀ لَا یمعا بِنهونَ إِلَى کَنَفأْوی ا ولِّهنْ ظلُّ مأَج نٍ ونْ کُلِّ ثَمم حجا أَرأَنَّهۀ لیما قینَ لَهخْلُوق
   30خَطَر کُلِّ

ه بین آنها به وجود آورد، الفتى ک به تحقیق که خداوند سبحان بر این امت منت نهاد، به خاطر الفتى که
هاى آن شدگان پروردگار ارج و بده در سایه و کنار آن قرار گیرند و بیاسایند با نعمتى که هیچ یک از آفری

 و از هر شأن و مقامى واالتر است.داند براى این که ارزش این نعمت از هر چیز دیگر بیشتر را نمى

  وحدت مسلمین عامل سکوت امام
وربی الْکُفْرُ و ودعأَنْ ی ینَ وملسنَ الْمیخَافَۀ الْفُرْقَۀ بلَا م لَو اللَّه مای و لَى غَیینُ لَکُنَّا عالدهرِ ملَیع م31ا کُنَّا لَه 

ا با آنان به مبه خدا سوگند! اگر بیم وقوع تفرقه میان مسلمین و بازگشت کفر و تباهی دین نبود، رفتار 
  گونه اي دیگر بود.

                                                             
  186، ص 37وت)، جبیر -محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى، بحار األنوارالجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار (ط  .27 
  225؛ ص 12حسین بن محمد تقى، نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج .28 
  42حسن بن على، ابن شعبه حرانى،تحف العقول عن آل الرسول صلى اهللا علیه و آله، ص .29 
  192نهج البالغه خطبه  .30 
  61، ص32بیروت)، ج -أخبار األئمۀ األطهار (ط محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى، بحار األنوارالجامعۀ لدرر  .31 
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  کوتاه آمدن از حق بخاطر امر مسلمین
جور  و لَم یکُنْ فیها و و اللَّه لَأُسلمنَّ ما سلمت أُمور الْمسلمینَ منْ غَیرِي لَقَد علمتُم أَنِّی أَحقُّ النَّاسِ بِها

   32إِلَّا علَی خَاصۀ 
قسم به پروردگار تا مادامى که کارهاى مسلمین  .دانید که من براى خالفت از دیگران سزاوارترمشما مى

پذیرم و خالفت را جز من ظلم نشود، من این ظلم را براى خود مىو به کسى  به سالمت انجام گیرد
 کنم.واگذار مى

  روابط اجتماعی و محبت دائمی شرط برادري
تَذَ اتَّقُوا اللَّه ا وتَلَاقَو وا ورینَ تَزَاومتَرَاحینَ ملاصتَوم ی اللَّهینَ فابتَحة مرَرة بکُونُوا إِخْو اکَرُوا أَوموهیأَح 33رَنَا و   

بپرهیزید خدا را و برادران نیک رفتارى باشید، در راه خدا به همدیگر دوستى کنید، به همدیگر پیوند باشید، 
د و ادآورى کنیبه همدیگر مهربان باشید، همدیگر را دیدار کنید، با هم برخورد کنید، و امر ما را به هم ی

  آن را زنده دارید.
  بنگرید و با اهل سنت صمیمی باشیدبه ائمه خود 

بِهِم فَتَصنَعونَ ما یصنَعونَ فَو اللَّه إِنَّهم لَیعودونَ مرْضَاهم و یشْهدونَ  تَقْتَدونَ تَنْظُرُونَ إِلَى أَئمتکُم الَّذینَ
لَیهِم.  دونَجنَائزَهم و یقیمونَ الشَّهادة لَهم و علَیهِم و یؤَ   34الْأَمانَۀ إِ

بخدا قسم  .امام فرمود: به ائمه خودتان بنگرید و به آنها اقتدا کنید. آن کاري را بکنید که آنها می کنند
ما به مریض هاي آنها سر می زنیم و بر جنازه هاي شان حاضر می شویم و له یا علیه آنها شهادت می 

  ز می گردانیم.دهیم و امانت هاي شان را به آنها با
هِملَیع و موا لَهداشْه و مزَهنَائوا جداشْه و مرْضَاهوا مودقَالَ ع ثُم ... ى اللَّهبِتَقْو یکُملُّ أُوصص وف مهعی وا م

  35 مساجِدهم
  دغدغه مسائل مسلمین شرط مسلمانی

  36  بمسلم فلیس المسلمین بامور یهتم لم و اصبح من
  هر که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست

  ادب جعفري در ارتباط صمیمانه با اهل سنت است
                                                             

  74نهج البالغه خطبه  .32 
  175جلد، ص8الکافی، . 33 
  636، ص 2الکافی، ج . 34 
  18؛ ص 1احمد بن محمد بن خالد، برقى، المحاسن، ج. 35 
   164ص ، 2ج الکافی، الرازي، الکلینی .36 
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ما جاء فی الصحیح عن زید الشَّحام عن اإلمام الصادق علیه السالم فی خطابه له بصورة مختصرة أَنَّه قَالَ: 
 قُوا النَّاسخَال دیا زأَنْ ی تُمتَطَعإِنِ اسو ،مزَهنَائوا جداشْهو ،مرْضَاهوا مودعو ،مهاجِدسی ملُّوا فص ،هِمبِأَخْلَاق

 ما کَانَ أَحسنَ جعفَراً اللَّه ، رحمتَکُونُوا الْأَئمۀَ، والْمؤَذِّنینَ فَافْعلُوا، فَإِنَّکُم إِذَا فَعلْتُم ذَلک قَالُوا: هؤُلَاء الْجعفَرِیۀُ
 37.ابهأَ ما یؤَدب أَصح أَسوما یؤَدب أَصحابه. وإِذَا تَرَکْتُم ذَلک قَالُوا: هؤُلَاء الْجعفَرِیۀُ، فَعلَ اللَّه بِجعفَرٍ، ما کَانَ

که در کالمی خطاب به او مختصرا فرمود:  در حدیث صحیح از زید شحام از امام صادق علیه السالم است
اي زید! با مردم براساس خلقیات خودشان رفتار کنید. در مساجدشان نماز بخوانید. به عیادت مریض هاي 
شان بروید. بر تشییع جنازه هاي شان حاضر شوید. اگر توانستید امام یا موذن نمازها باشید بایستید که 

فت: اینها جعفري هستند. خدا جعفر را بیامرزد چقدر خوب یارانش را اگر شمایان چنین کردید خواهند گ
اینها جعفري هستند. خدا جعفر را نیامرزد چقدر  :تربیت کرده است. و اگر این کارها را نکنید خواهند گفت

  .بد یارانش را تربیت کرده است

 اگر شیعه اید به توصیه مدارا عمل کنید
است که فرمود: ابوالصباح کنانی به امام صادق عرض کرد: درباره شما در حدیث صحیح از حنان بن سدیر 

  !از مردم چه زخم زبان ها که نمی شنویم

امام فرمود: مگر از مردم چه می بینی؟ گفت: هر گاه میان من و فردي دیگر سخن پیش می آید می 
  !گوید: جعفري خبیث

  !يامام فرمود: شما را بخاطر من سرزنش می کنند؟ گفت: آر

به خدا سوگند کسانی از شما که پیروي جعفر را می کنند خیلی اندك اند! تنها اصحاب من کسانی  :فرمود
اند که ورع و پارسایی شان شدید باشد، براي خالقش عمل کند و ثواب را از او امید داشته باشد. اینها 

  38 اصحاب من هستند
  بهترین مردمان در طائفه خود باشید

به خدا قسم که پدرم به من چنین گفت: اگر مردي از شیعه علی بن ابی طالب علیه « »:ع«امام صادق 
السالم در قبیله اي بود باید بهترین شان باشد در اداي امانت و مراعات حقوق و راستگویی تا به او وصیت 

                                                             
  1128رقم  383؛ ص 1ابن بابویه، محمد بن علی، من ال یحضره الفقیه ؛ ج .37 
 عن ،2288 ح وصفاته، وعالماته المؤمن باب والکفر، اإلیمان کتاب الکافی،.  الورع باب 6/  1633 حدیث 197: ص ،3ج ،)الحدیث دار –ط (الکافی . 38 

إسماعیل، عن منصور بزرج، عن مفضّل، عن أبی عبداللَّه علیه السالم، مع زیادة فی أوله.  بن محمد عن عیسى، بن محمد بن أحمد عن یحیى، بن محمد
، بسند آخر، وفی کلّ المصادر من 21، ح 11؛ و ص 12، ح 7؛ وصفات الشیعۀ، ص 63، باب الخمسۀ، ح 295؛ والخصال، ص 2302وفیه، نفس الباب، ح 

؛ »إنّما أصحابی من اشتد» :، من قوله20398، ح 244، ص 15؛ الوسائل، ج 2032، ح 326، ص 4ی، ج مع اختالف الواف» إنّما أصحابی من اشتد«قوله: 
  6، ح 298، ص 70البحار، ج 
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رترین و اکرده و امانت بسپارند و از او طلب یاري کنند و بگویند: چه کسی مثل فالنی است که امانت د
  39»راستگوترین باشد؟

  عمل تان را مایه زینت ما کنید
 40کُونُوا شَیناً کُونُوا دعاةً إِلَى أَنْفُسکُم بِغَیرِ أَلْسنَتکُم، وکُونُوا زیناً ولَا تَ

  !یعنی مردم را بدون سخن گفتن به سوي خودتان بخوانید و براي ما زینت باشید نه عار

  کنید تا ما مسرور شویمبه آنها محبت 
   :عن الحسن العسکري علیه السالم الی شیعته

منَکُم منْ ائْتَ أُوصیکُم بِتَقْوى اللّه و الْورعِ فى دینکُم واالِْجتَهاد للّه و صدقِ الْحدیث و أَداء األَمانَه إِلى منِ
لْجوارِ. فَبِهذا جاء محمد(صلى اهللا علیه وآله وسلم) صلُّوا فى عشائرِهم برٍّ أَو فاجِر و طُولُ السجود و حسنِ ا

ص و هفى دین عرإِذا و نْکُملَ مفَإِنَّ الرَّج ،مقُوقَهوا حأَد و مرْضاهوا مودع و مزَهنائوا جداشْه و هدیثقَ فى حد
خُلْقَه مع النّاسِ قیلَ: هذا شیعى فَیسرُّنى ذلک. إِتَّقُوا اللّه و کُونُوا زینًا و ال تَکُونُوا  و أَدى االَْمانَه و حسنَ

 لُهنُ أَهن فَنَحسنْ حما قیلَ فینا م نّا کُلَّ قَبیح، فَإِنَّهوا عفَعاد ه ودونا کُلَّ مرُّوا إِلَینًا، جما قیشَی نْولَ فینا م 
کنُ کَذلوء فَما نَحس.  

رُنا إِالّ کَذّابغَی دأَح عیهدال ی نَ اللّهتَطْهیرٌ م و ولِ اللّهسنْ رم هقَراب و تابِ اللّهقٌّ فى کرُلَناحأَکْث . کْرَ اللّهوا ذ
اهللا علیه وآله وسلم)فَإِنَّ الصاله على رسولِ اللّه و ذکْرَ الْموت و تالوه الْقُرانِ و الصاله علَى النَّبِى(صلى 

المالس کُملَیأَقْرَأُ ع و اللّه کُمعدتَوأَس و بِه تُکُمیصفَظُواما ونات، إِحسشْرُ ح41.ع  
ى که سشما را به تقواى الهى و پارسایى در دینتان و تالش براى خدا و راستگویى و امانتدارى درباره ک

شما را امین دانسته ـ نیکوکار باشد یا بدکار ـ و طول سجود و حسنِ همسایگى سفارش مى کنم. 
در میان جماعت هاى آنان (اهل سنت) نماز  .براى همین آمده است» صلى اهللا علیه وآله وسلم«محمد

را هر ا ادا نمایید، زیبخوانید و بر سر جنازه آنها حاضر شوید و مریضان شان را عیادت کنید و حقوقشان ر
یک از شما چون در دینش پارسا و در سخنش راستگو و امانتدار و خوش اخالق با مردم باشد، گفته مى 

   .شود: این یک شیعه است، و این کارهاست که مرا خوشحال مى سازد
                                                             

، معلّقاً عن زید 1128، ح 383، ص 1یجِب منَ الْمعاشَرَة . الفقیه، ج  ما باب -1 باب 4/  3602 رقم 681: ص ،4ج ،)الحدیث دار –الکافی (ط . 39 
مع اختالف یسیر. راجع: » وطول السجود وحسن الجوار«، عن الهادي علیه السالم، إلى قوله: 487العقول، ص  الشحام، ملخّصاً، مع اختالف. تحف

؛ وتحف العقول، 25؛ واالختصاص، ص 38، ح 27؛ وصفات الشیعۀ، ص 65، ح 48، ص 1؛ وتفسیر العیاشی، ج 51، کتاب القرائن، ح 18المحاسن: ص 
  15496، ح 5، ص 12؛ الوسائل، ج 2498، ح 524، ص 5، الوافی، ج  299ص 

 773ح 231ص  2ورواه محمد بن سلیمان الکوفی فی کتاب مناقب اإلمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السالم ج  77ص :  2الکافی ج : . 40 
  62من المجلس  17ح  484وأمالی الصدوق ص  5المجلس  44ح  987 440ونحوه فی أمالی الطوسی ص 

  29باب  372صفحه  75بحار االنوار جلد  .41 
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همه  و تقواى الهى داشته باشید، مایه زینت باشید نه زشتى، تمام دوستى خود را به سوى ما بکشانید
زشتى را از ما بگردانید، زیرا هر خوبى که درباره ما گفته شود ما اهل آنیم و هر بدى درباره ما گفته شود 

   .ما از آن به دوریم
در کتاب خدا براى ما حقّى و قرابتى از پیامبر خداست و خداوند ما را پاك شمرده، احدى جز ما مدعى این 

. زیاد به یاد خدا باشید و زیاد یاد مرگ کنید و زیاد قرآن را تالوت مقام نیست، مگر آن که دروغ مى گوید
زیرا صلوات بر پیامبر خدا  .سالم و تحیت بفرستید» صلى اهللا علیه وآله وسلم«نمایید و زیاد بر پیغمبر 

 ده حسنه دارد. آنچه را به شما گفتم حفظ کنید و شما را به خدا مى سپارم،» صلى اهللا علیه وآله وسلم«
  .و سالم بر شما

  کاري نکنید بخاطر رفتار شما ما را سرزنش کنند
أَب تعمقَالَ س ينْدشَامٍ الْکنْ هکَمِ عنِ الْحب یلنْ عع دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحعلیم اللَّه دبه ا ع

اً لًا یعیرُونَّا بِه فَإِنَّ ولَد السوء یعیرُ والده بِعمله کُونُوا لمنِ انْقَطَعتُم إِلَیه زینإِیاکُم أَنْ تَعملُوا عم« :السالم یقُول
ء یا عبِد اللَّه بِشَو عودوا مرْضَاهم و اشْهدوا جنَائزَهم ... و اللَّه م عشَائرِهم و لَا تَکُونُوا علَیه شَیناً صلُّوا فی

نَ الْخَبم هإِلَی بأَح.ا الْ» ءم و :قُلْت؟ قَالَ: خَبۀ«ءی42».التَّق 

مبادا عملی انجام دهید که به خاطر آن، [مردم] ما را سرزنش کنند! چون فرزند «امام صادق علیه السالم: 
سرزنش شود. براي کسی که با او مأنوس هستید عمل او  شود که] پدرش به واسطهشرور، [باعث می

ي ننگ او نباشید. در میان عشائر ایشان [یعنی اهل سنت] نماز بگزارید، [یعنی امامتان] زینت باشید، و مایه
شان حاضر شوید ... به خدا سوگند که بهترین نوع هاشان را عیادت کنید، و در تشییع جنازهو مریض

  »[خبء یعنی] تقیه.« را از حضرت پرسید؛ فرمودند: » خبء«ي اي کلمهراوي معن» عبادت، خبء است.
  گرچه سخت باشد ولی انجام دهید

نَاکَحنْ مع أَلْتُهۀَ قَالَ: ساعمنْ سى عیسنِ عانَ بثْمنْ عع رِهادی نَوى فیسنِ عب دمحنُ مب دماأَح و هِملَاةِ تلص
علی  یه و آله و صلَّىهذَا أَمرٌ شَدید لَنْ تَستَطیعوا ذَاك قَد أَنْکَح رسولُ اللَّه صلی اهللا عل«خَلْفَهم. فَقَالَ: 

.مهاءر43» علیه السالم و 

از امام صادق علیه السالم درباره ازدواج با اهل سنت و نماز خواندن [به جماعت] پشت سرشان، سؤال 
د آیید! رسول اهللا با ایشان ازدواج کر این کار سنگینی است؛ شما هرگز از پس آن برنمی«شد؛ فرمودند: 

  »م پشت سرشان نماز گزارد.و علی علیه السال
                                                             

  219/ باب التقیۀ، ص2اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط  .42 
  301القیام فی الصف األول معه ، ص / باب استحباب حضور الجماعۀ خلف من ال یقتدى به للتقیۀ و8وسائل الشیعۀ، ج .43 
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  دسته بندي آموزه ها:
چه در میان  –در ذیل ارتباطات میان امت اسالمی بنظر می رسد مجموعه آموزه هاي کتاب و سنت 

  وان در قالب چند دسته بیان نمود:بترا و سایر ملل  –خودشان 
  (اعتقادات)الف) آموزه هایی که در صدد تشکیل باور صحیح به امت اسالمی هستند 

  انما المومنون اخوه / محمد رسول اهللا و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم / و...مانند: 
  امت هستند (رفتارها)در ب) آموزه هایی که درصدد ایجاد همکاري و رفتارهاي مناسب 

  تعاونوا علی البر و التقوي / التسبوا الذین یدعون من دون اهللا / و.. مانند:
  )اتمقابله با دشمنان تاکید دارند (نظامایجاد قدرت ج) آموزه هایی که به تعاون جهت 

  و...مانند: والتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم/ و اعدوا لهم ما استطتعتم من قوه/ 
ی اصلد که تشکیل حکومت اسالمی شرط می کننتاکید  44»والیت فقیه«حضرت امام خمینی در کتاب 

و اال احکام جزایی و  کام و آموزه هایی است که در کتاب و سنت بیان شده استتحقق بسیاري از اح
نظام سازي را نیز یکی از ملزومات و  . از همین روست که می توانحقوقی بسیاري معطل می مانند

   مقدمات واجب تحقق اهداف قرآنی دانست.
را نیز مد نظر قرار داد که » میهویت اسال«شاید بتوان از خالل جمع این آموزه ها عنصري جدید بنام 
  فارق امت اسالمی با پیروان سایر ادیان یا فرق خواهد بود.

  :آسیب شناسی تعامل میان مسلمین
در آیات و روایات مرتبط که بخشی از آنها ذکر گردید چند دسته توصیه ها وجود دارد که می توان آنها را 

ی بر نروابط و تعامالت اجتماعی مدنظر داشت. در این میان آسیب شناسی مبتبه مثابه اصولی بنیادین در 
  : این آموزه ها بدین قرار احصا شده است

  و طرد و نفی دیگران خود حق پنداري
  عدم تحمل یکدیگر

  تکیه بر تفاوت ها و اختالفات
  تحقیر و توهین

  تحریک احساسات طرف دیگر
  تالش براي تغییر مذهب دیگران

  اعتقادي نزاع هاي
                                                             

   114. والیت فقیه، امام خمینی، ص 44 
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  :اصول تعامل اجتماعی مسلمین
  اصل تعایش و همزیستی مسالمت آمیز

  اصل اخوت و تآخی
  اصل رفق و مدارا

  اصل تمسک حداکثري به اشتراکات
  اصل نصیحت و خیرخواهی
  اصل دلسوزي و صمیمیت
  اصل حفظ عزت و قدرت

  اصل عدم توهین و تحریک 
  اصل نفی بدبینی و سوءظن

  مشتركاصل همکاري و تعاون 
  اصل تکریم و محبت

  اصل وحدت در مقابل دشمن مشترك
  اصل عدم تکفیر و تفسیق

  اصل پذیرش تکثرها و تفاوت ها
ن میا تبادالت اقتصادي و اجتماعیاولویت اصل 

  مسلمین
  اصل همکاري ضد طاغوت 

  از مستضعفان جهانمشترك اصل دفاع 
  اصل حفظ آبروي مسلمان

  زندگیاصل عدم تسري حقانیت به حیطه 
  اصل عدم اجبار براي پذیرش باورها

  : راهبردهاي تقویت تعامالت میان مسلمین
  دائمی و موثر مهربانیاحسان و 

  از یکدیگر روابط اجتماعی گسترده و حمایتی
  همکاري اجتماعی و اقتصادي مشترك

  نماز جماعت با یکدیگراجراي مناسک مذهبی مانند 
  براي اجراي احکام اجتماعی آن منطقهمبنا قرار دادن نظر اکثریت هر مذهب 

  عدم تفکیک مسلمین در زندگی اجتماعی
  حفظ احترام مقدسات و عقاید دیگران

  چشم پوشی از اختالفات موجود 
  عدم مقابله به مثل در توهین ها

  عدم تکیه بر اختالفات و تغافل نسبت به آنها 
  
  
  
  








