
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  سیدهادي خسروشاهی

 اهللا بروجردي و تقریب بین مذاهب اسالمیآیت
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  مقدمه

 بود امدارين فقهاي از رسید تام مرجعیت به اصفهانی اهللاآیت رحلت از پس که بروجردي سیدحسین اهللاآیت

 رفتمی مارش به نظیربی و برجسته شخصیتی رجال و الحدیث علم جمله از دیگر علوم در »فقه« بر عالوه که

 و »اصفهان مکتب« در را رشته این و داشت هم سنت اهل فقه و حدیث بر کاملی تسلط میدان، این در و

 و لومع بر احاطه همین دلیل به و بود گرفته فرا دوران آن برجسته اساتید محضر در »نجف مکتب« سپس

 تدریس حوزه در عمل، در و بود قائل ايویژه ارزش »مقارن فقه« به فقهی، خالفی مسائل در مذاهب، فقه

 به رابطه همین در شاید و داشت دیگر مذاهب ادله بررسی به خاصی اهتمام خالفی، مهم مسأله هر در خود

 تابک این اوقات، از بعضی در حتی و کرد اقدام طوسی شیخ مرحوم »الخالف« کتاب چاپ تجدید و تصحیح

 هحوز فضالي طوسی، شیخ نظرات و کتاب آن به استناد با و آوردمی خود فقه درس حلقۀ به خود همراه را

 انمجتهد حوزه، فضالي که شدمی موجب وسیله این به درواقع و کردمی آشنا مکتب این با را خود درسی

 که اشتندد عقیده چنین چون شوند آشناتر سنت اهل اربعه مذاهب فقهی آراء و هاکتاب با تشیع، دنیاي آینده

 زا باید و دارند زیادي پیوندهاي و اشتراکات هم با که است اسالمی مذاهب بین مشترك علم یک فقه

 اعضاء، وندپی نسل، تجدید بیمه، داري،بانک مسأله مانند »مستحدثه مسائل« در ویژه به آن مثبت هايجنبه

 به وجهت با اصوالً که کرده اشاره باید البته. آید عمل به الزم استفاده آنها، احکام استنباط در... و اعضاء اهداء

 یعهش طالب و علماء حضور و شرکت و السالم علیهم هدي ائمۀ محضر در سنت اهل اربعه ائمه از بعضی تلمذ

 ویژهبه ـ قدیم هايدوران از طرفین فقهاي فتاوي به رجوع حسنه سنت این یکدیگر، درسی محافل در سنی، و

 داشته ادامه ـ بعد به هـ 910 ـ آن از پس و ثانی شهید عصر تا) ع(صادق امام و (ع)باقر امام علمی عصر از

 شده ذاشتهگ کنار به اخیر قرن دو یکی در شیعه، یا سنی هايحاکمیت از بعضی دخالت علت به متأسفانه ولی

 رسومم ـ هاحوزه دیگر در سپس و ـ قم حوزه در وي تدریسی عملی روش و بروجردي اهللاآیت ابتکار با و بود

 کی حدود نیز اینجانب که خود، دروس ضمن در گاهی مطلب، تأیید و تأکید براي بروجردي اهللاآیت. شد

. هـ 413 م( مفید شیخ مانند شیعه فقهاي قدماي که کردندمی اشاره نکته این به داشتم، حضور آن در سال،

 المبسوط و الخالف کتاب صاحب و الطائفه شیخ ـ) ق. هـ 460( طوسی شیخ) ق. هـ 436 م( مرتضی سید) ق

 وحدت و اسالم جهان سود به را روش این از استفاده سپس و کردندمی عمل روش این به همواره - والنهایه

  .دانستندیم ـ کنندمی پیدا همدیگر فتاوي و آراء از که شناختی با ـ سنی و شیعه علماء نزدیکی و مسلمین

 فقهی تبک باید که بودند باور این بر فریقین، علماء بین آن جانبه همه گسترش و روش این تکمیل براي و

 مثبت میگا درواقع و شوند آگاه شیعی فقه وسیع دامنه از هم آنها تا شود توزیع سنت اهل علماي بین شیعه

 سطتو را طوسی شیخ »المبسوط« کتاب منظور، همین براي و شود برداشته تقریب، و وحدت ایجاد راه در

 شد هنامبرد اعجاب موجب که فرستادند ـ االزهر شیوخ از ـ سلیم عبدالمجید شیخ به قمی محمدتقی عالمه

  .دکردن استفاده فتوي صدور در شیعه فقهی مبانی از ـ االزهر به وابسته ـ مصر داراالفتار مراحلی، در و
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 قاهره در »البیان مجمع« تفسیر بعد و »االسالم شرائع« خالصه و حلّی محقق »النافع المختصر« کتاب چاپ

 بود، نالمسلمی اخوان االرشاد مکتب اعضاء از قبالً که مصر اوقاف وزیر الباقوري، حسن احمد شیخ همکاري با

 شیعه، هب نسبت آنان بینیخوش و االزهر علماء روش تغییر در تردیدبی که بود رابطه همین در دیگر گامی

  .دارد ادامه نیز تاکنون که است داشته مؤثري نقش

 مجمع قساب دبیر و بروجردي اهللاآیت برجسته شاگردان از ،)اهللا حفظه(خراسانی زادهواعظ محمد شیخ اهللاآیت

 است دهآور »بروجردي اهللاآیت زندگی: «کتاب در مقدس، مشهد اسالمی پژوهشگاه فعلی رئیس و التقریب

 چندین و شدمی تنظیم بروجردي اهللاآیت مستقیم نظر زیر که »الفقهیه االحادیث جامع: «کتاب تألیف در که

 از حدیث هر نقل و فقهی باب هر ذیل در که بود داده دستور بروجردي اهللاآیت است، شده چاپ تاکنون بار

 هچ که شوند آگاه هم سنی برادران ما، طالب آشنائی ضمن تا شود نقل نیز سنت اهل روایات هدي، ائمه

  ...است اسالمی مذاهب تقریب براي عملی گامی این و است شده نقل آنها و ما ائمه طریق از حدیث تعداد

 مهائ و مقدسات به که دادنمی اجازه اختالفات دامنه گسترش از جلوگیري براي بروجردي، اهللاآیت مرحوم

: ندکمی نقل خراسانی زادهواعظ اهللاآیت موردي، در و دانستمی حرام را آن حتی و بشود روا اهانتی سنتلاه

 کتابی مدهآ کسی: کرد بیان تأسف با و یافت حضور بروجردي اهللاآیت حدیث، کتاب تنظیم جلسه در روزي«

 وردست شدم مطلع امر این از وقتی است، آورده خود کتاب آغاز در هم مرا نام و کرده اهانت خلفاء به و نوشته

 ندگیز زمانی چه در ما. نیابد نشر اجازه نشود، حذف سطور آن تا و کنند آوري جمع را کتاب نسخ تمام که دادم

 »بروجردي اهللاآیت زندگی« کتاب بر عالوه مطلب این( دارد؟، ايفایده چه عداوت ایجاد و ضرر جز هاحرف این کنیم؟می

 برخالف بروجردي، اهللاآیت اصوالً). است آمده هم 1381 تهران ،390 صفحه ایران در شیعی اسالم تکاپوي سال بیست: کتاب در

 تشدید موجب که کنندمی مطرح خاصی نحو به را »امامت« و »خالفت« مسأله که معاصرین از بعضی

 مقابل در السالمعلیه علی حضرت روش و است تاریخی امر یک مسأله این که بودند معتقد شود،می اختالفات

 دیگري لمسائ فکر به باید بلکه زد، دامن مساله این به نباید اسالم، مصلحت براي که دهدمی نشان خلفا،

 رمودهف حوزه علماء از بعضی به خطاب حتی و شود گوناگون دشمنان مقابل در مسلمین وحدت موجب که بود

 سألهم یک اکنون بوده هرچه. کنیم دعوا هم با ما که نیست مسلمانان نیاز مورد امروز خالفت مسأله: «بود

 ایدب مأخذي چه از را احکام بدانیم که است این است سودمند مسلمانان حال به امروز که آنچه است تاریخی

 »الثقلین حدیث« کتاب ایشان دستور به رابطه همین درو )51 ص 44 ـ 43 شماره قم چاپ »حوزه« مجله(..» کنیم اخذ

  .شود روشن عموم براي راه انتخاب تا رسید چاپ به قاهره در وشنوي مرحوم تألیف

 مزایاي زا یکی: «گویدمی تقریب و وحدت به بروجردي اهللاآیت عالقه درباره مطهري مرتضی شهید اهللاآیت

 هاسالمی مذاهب تقریب و تفاهم حسن و اسالمی وحدت مسأله به که بود فراوانی عالقه به توجه له معظم

 تفرقه رد گذشته حکام سیاست که دانستمی بود، آشنا اسالمی مذاهب و اسالم تاریخ به چون مرد این داشت،

 ايهسیاست نیز حاضر عصر در که داشت توجه هم و است داشته تأثیر اندازهچه اختالف آتش زدن دامن و
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 عدد هب که داشت توجه هم و زنندمی دامن را آن بلکه و کنندمی را استفاده حداکثر تفرقه این از استعماري

. بکنند یقتحق از دور تصوراتی آنها درباره و نشناسند را شیعه آنها که است شده سبب فرق سایر از شیعه دوري

 اسالمی دتوح طرفی از که شود برقرار سنی و شیعه بین تفاهمی حسن که بود مندعالقه بسیار جهات این به

 طورنآ شیعه معارف و شیعه فقه و شیعه دیگر طرف از و شود تأمین است، مقدس دین این بزرگ منظور که

 سال ندچ تصادف حسن از شود، معرفی دهندمی تشکیل را مسلمانان اکثریت که تسنن جامعه به هست که

 به »اسالمیه المذاهب بین دارالتقریب« بودند، بروجرد در ایشان هنوز که لهمعظم ریاست و زعامت از قبل

 کرف این با ممکن حد تا خود زعامت دوره در لهمعظم و شد تأسیس شیعه و سنی روشنفکران از جمعی همت

 زعیم و شیعه روحانی زعیم بین سال، صد چند از بعد بار اولین براي. کرد همکاري و کمک مؤسسه این با و

 االزهر، امعج رئیس و حاضر مفتی شلتوت محمود شیخ او فوت از بعد و سلیم عبدالمجید شیخ سنی، روحانی

 ینا براي دلش مرغ و بود موضوع این دلباخته و عاشق لهمعظم... شد مبادله نامه و برقرار دوستانه روابط

 وتف به منجر که اخیر قلبی حادثه در که شنیدم موثق منبع دو از که است این عجیب زد،می پر موضوع

 آنکه زا قبل آمدند، هوش به که بعد اندبوده بیهوش مدتی شد عارض که اول قلبی حمله از بعد شد، ایشان

 طرحم را مسلمانان وحدت و مذاهب تقریب موضوع بزنند، حرفی موضوع این در و بکنند خود حال به توجهی

  ).صدرا انتشارات ،1372 تهران ،204ص اجتماع تکامل مطهري، مرتضی(.»داشتم زمینه این در آرزوها من گویندمی و کنندمی

 مواقع بعضی در خود فقه خارج درس در ایشان کرد، حمایت دارالتقریب توسعه و تأسیس از بروجردي اهللاآیت

 امهع علماي فتواي در مطالعه با اسالمی فقه تاریخ مسیر فرمودمی و کردمی بیان را عامه علماي فتاوي

 ردندک انتخاب مصر در خود نماینده عنوان به را قمی محمدتقی شیخ حاج منظور همین به شود،می ترروشن

 هاامهن و داشتند ارتباط االزهر رؤساي با ـ مصر ـ سنت اهل علماي مرکز در شیعی عالم یک عنوان به خود و

  ).188 ص تهران، فلسفی، خاطرات دوانی، علی(. کردندمی مبادله

  تاریخی سند چند

 اهللایتآ بین مکاتبات و هانامه از بعضی متن ترجمه که بود خواهد مناسب بسیار کوتاه، مقدمه این از پس

 یخش تاریخی فتواي صدور به ها،پیام و هانامه تبادل این سرانجام که شود آورده هم االزهر شیوخ و بروجردي

 دمانن امامیه، شیعه مذهب از پیروي آن موجب به که شد منجر -شلتوت محمود شیخ مرحوم ـ االزهر اسبق

. یمکنمی نقل نامه سه دو درج از پس هم را فتوي این ترجمه .شد اعالم رسمی و جایز سنت اهل اربعه مذاهب

 دهش منتشر و درج قاهره چاپ »التقریب دار« رسمی ارگان »االسالم رساله« مجله در هانامه این از بعضی«

 لک دبیر و بروجردي اهللاآیت نماینده قمی، تقی محمد شیخ عالمه مرحوم هم را دیگر بعضی متن. است

 البته. امآورده قاهره چاپ »التقریب قصه« کتاب در را آنها عربی متن که اندداده اینجانب به قاهره دارالتقریب

 »قریبت سرگذشت: «عنوان تحت و شده ترجمه »اسالمی مذاهب بین تقریب مجمع« توسط اخیراً کتاب این

  :دارد قرار عموم اختیار در و است شده منتشر بسیاري، هايعکس و اسناد با صفحه، 560 در



|خسروشاهی سیدهادي      5 

  )1(بزرگوار شخصیت دو از نامه دو

 مهعال حضرت که شد باخبر ـ االزهر جامع شیخ ـ سلیم عبدالمجید شیخ ـ مستطاب حضرت معظم استاد

 از بسیاري انجام از و شده بیماري دچار ایران، در شیعه علماي بزرگان از بروجردي حسین آقا حاج ـ بزرگوار

 یخش بزرگ استاد حضرت اتفاقاً. اندبازمانده مسلمانان و اسالم به خدمت در خود سنگگران هايفعالیت

 یافتن شفا از پس بالفاصله که بودند بیماري بستر در را مدتی زمانی، دوره همین در نیز خود سلیم عبدالمجید

 کردند ادرص اهللاآیت حضرت به را برادرانه و صمیمانه نامه این ارسال دستور خویش، هايفعالیت سرگیري از و

  :است قرار این از آن متن که

  »�روجردي حسني �ٓقا �اج هللا�ٓیت« مس�تطاب حرضت

 است، دیده س�ب�ٓ  شده، �ارض که �ساليت � شام قدرگران سالميت که شدمي مطلع رادیو طریق از ما: بعد اّما رمحته، و �لیمك هللاسالم

 را شام ا�ل� شفاي م�عال �داوند از شدمي؛ م��ٔسف �رخوردارید، �ٓن از که ا�اليص و فضل و �مل مراتب به تو�ه � و �بت ا�ن از

. دهید دامها مسلام�ن و اسالم به �دمت در خود معهود هايفعالیت به � بپوش�ید �اف�ت لباس زود�ر هر�ه ام�دوارمي �رده مس�ٔلت

 خود ک�شانمه مش�ت و خود گرف�ار و داش�ته قرار ب�ري �سرت در نزي این�انب دوره ا�ن در که بود �رده مقدر چ�ني �داوندي اراده

 شام از ود؛ش فراوان اندوه و �گراين خوشدست دارند، که وضعي از و روم فرو قدرگران امت �ال اند�شهبه خو�ش �هنايي در و �مش

 هس�مت مطمنئ و دارم شام �راي ا�دیت درگاه به را د�ا مهني نزي من کهمهچنان فرمایید، د�ا �داوند درگاه به ما سالميت �راي خواهمييم

 عزيم � مرداين به د�گري زمان هر از ب�ش امروزه اساليم امت. دهديم قرار خو�ش عنایت و حامیت کنف در را ما مهگي �داوند که

 �رطرف را شها�رجن و هاحمنت و سازند �اموش پريامو�ش از را ف�نه هايشع� � است نیازم�د �دا راه حق�قي جماهد و اس�توار صادق،

 �ارد اساليم �شورهاي مهه در مؤم�ان و اند�ٓمده گرد �ا�ک فساد عنارص و داده مه دست به دست ش�یطاين نريوهاي �ه کنند؛

 در که بود فرموده �ينب پ�ش )حصبه و �ٓ� �يل و �لیه سالمه و هللاصلوات( اسالم گرايم پیامرب که رس�یده فرا ايزمانه �ٓن گويي تو اند،شده �س�یاري مش�ت

  .»دارد �گاه دست در �ٓ�ش ايپاره که است �يس مهچون خود، د�ن دارنده �گاه: «زمان ا�ن

 رد را زمني � داده قرار مردم م�ان در �داوند که است مس�تحمكي دژهاي و اس�توار هايس�تون مهچون �مل اهل صادق مؤم�ان م�ال

 گش�تگانگم و كننديم راه�يي را رهروان که است دجيوري شب در درخشان س�تارگان مهچون � دارند پاس ها،�الت و هاف�نه �را�ر

 فراوان امت م�ان در را �ٓ�ن ام�ال و کند حفظ را اینان � کنید د�ا �داوند درگاه به من � مهراه �س. رساننديم مقصود رسمزنل به را

 �طالن و کند ییدت�ٔ  �ٓهنا وس�ی�، به را د�ن و حق و �ٓورد فرود ا�شان �ر را اطمینا�ش و �ٓرامش و �گسرتاند �ٓهنا �ر را خود رمحت و گرداند

 �اوار ما د�اي �نا به پاخس به و توا� خبواهد هر�ه �ر او که �شاند؛ ورشکس�تگي و شکست به �ٓ�ن دست به را مفسدان و مل�دان و

  .است

  .�راكته و هللارمحه و �لیمك والسالم

  ق.ه ١٣٧٠ سال شعبان ١٤) �زهر �امع ش�یخ( سلمي عبدا�ید

 ايشائبهیب و پاك عواطف بیانگر خود که گرفت قرار صمیمانه نامه این تأثیر تحت بروجردي اهللاآیت حضرت

 و شانای به نسبت دل در سنت اهل علماي ترینبرجسته از و االزهر جامع شیخ بزرگ استاد حضرت که است

 ودخ گذشتۀ عزت و عظمت و مجد بازیابی و اسالمی امت خیزش به نسبت نیز و شانمؤمن برادران دیگر

  :نگاشتند گونه این پاسخی روي این از دارد،
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  افاضاته دامت �زهر �امع ش�یخ ،»سلمي عبدا�ید ش�یخ« �زرگوار مس�تطاب حرضت

  :بعد اما �راكته و هللارمحه و �لیمك السالم

 د�ا سالممت و فاش �راي �ٓن در که را این�انب ب�ري رادیويي �رب در�فت از ت�ٔسف و اساليم و�ي هايحمبت م�ضمن شام �ر�ر �مه

 �ا�گز�ن سلام�نم  م�ان را مهنوايي و مهديل ا�ن که دارم مس�ٔلت م�عال �داوند از و س�پاسگزارم �بت ا�ن از. �ردم در�فت بودید، فرموده

 �ارضه � نزي امش قدرگران سالميت که بود �ٓمده مهچنني شام �مه در. توا�ست اكري مهه �ر او که سازد �دايي و ��ٓش�نايي و گسست

 و گراين� � خو�ش �لوت در و دارید را خود مهک�شان و خود درد و ایدشده �سرتي چ�دي دلیل، مهني به و شده دار�دشه ب�ري

ٓ  ها،بدخبيت و هارجن و �رده ا�اطه هاف�نه را مسلام�ن که ايزمانه در. اند�ش�یديم اساليم امت روز و �ال به �شو�ش  �رگرف�ه در را �ن�

 �دمت راي� و بپوشاند �اف�ت لباس را شام که دارم مس�ٔلت عزو�ل �داوند از �ش�ند، چ�ني که �ید اسالم ر�ال و �مل مردان است،

 �نتسا دور و امت ا�ن به �دمت وقف را خود که ـ �ٓیديم �ر شام چون �ساين از ايدوره چ�ني در هر�ٓ�ه و مسلام�ن و اسالم به

 �گذارم، انم� در شام � بودم مایل که دارد وجود �س�یاري مسائل. گرداند پريوز و موفق ـ اند�رده �ٓن از مل�دان و مفسدان هايدمشين

  .اندهگرف� قرار شام کنار در که صاديق مؤم�ان �ر و شام �ر �داوند �راكت و رمحت و درودها. دهدمني را اكر ا�ن ا�ازه �امل ويل

  ا�ران/  مق �روجردي حسني

  ق هـ ١٣٧٠ سال رمضان ١٧

  »االزهر الجامع شیخ« دفتر از بروجردي حسین آقا حاج سید اهللاآیت: به دیگر اينامه

  �ر�ن خبش�نده �داوند �م به

  ا�ران ـ مق/  �روجردي امام �زرگوار �رادر مس�تطاب حرضت

  .بعد اما رمحته، و �لیمك هللاسالم

 و�دت و ام�نمسل �راي فراوان هاي�ر�ت م�بع رسارس ج�اب �ٓن � کمنيم د�ا و منوده �ٓ�از گرايم، و ارمجند �رادر �ٓن سالميت از ابتدا

 �المه ارمجندم �رادر رسف �ٓمده پ�ش فرصت از. کند افزون ها�ش�ري �ر نیک اكرهاي � و بیفزاید شام معر �ر �داوند و �ش�ید �ٓ�ن لكمه

 �داوند از و هنميم جار  را شام هاي�وشش و فرس�متيم شام حضور به را مک�وب ا�ن و �رده اس�تفاده) تعايل هللایده( مقي اس�تاد �زرگوار

 و مسلام�ن مهلك مجع در را شام حک�نه هاي�وشش و �بد حتقق دارید، �ٓرزو مسلام�ن �راي �ر�ت و �ري �ٓ�ه هر كمنيم مس�ٔلت م�عال

 به را عنایت و تو�ه نب�شرت� و کنیديم ت�ٔیید را �ٓهنا وجود متام � شام دامنيم که هاييگام دمهيم مژده ج�اب �ٓن به. بدارد موفق �ٓ�ن مهديل

 در ما �لامي �ر�ن�رجس�ته از شامري و دارند موفقي روند حرضتعايل، د�اهاي �ر�ت به و م�عال �داوند �ري � فرمایید،يم م�ذول �ٓهنا

 �ٓهنا د�ن که ایفيوظ به و کننديم مهرايه را ما صادقانه اميان � �ٓوردند،يم �اي به را �اد حق کامل، به تقریب امر در که �رادراين �زهر

  .کننديم معل اند،�ٓورده اميان و داش�ته �ور �ٓن به که و�يي ا�ساين رسالت �راي و گذارده شاندوش �ر

 مانص�بن  شام خبش شادي اخ�ار از �ٓگايه سعادت � �زگردد ما �زد زود�ر هر�ه مقي اس�تاد ج�اب ما گرايم و ارمجند �رادر ام�دوارم

 دادم وضیحت ا�شان �راي را �س�یاري مسائل من. شومي �ٓش�نا مانمشرتک �ٓرزوهاي حتقق در شام داهیانه نظرات و هادیدگاه � ما و شود

 قليب یوندهايپ  و دارد قدممه شام � اوست رضاي که اكري در را ما �داوند. �زگوید شام �راي را �ٓهنا جزئیات �ردم تقاضا گرايم �ٓن از و

  .بدارد �ر�ا پا و مس�تدام او راه در و او �راي معل در را ما

  .�راكته و هللارمحه و �لیمك والسالم

  ـ �زهر �امع ش�یخ ـ شلتوت محمد

  .م ١٩٦٠ مه ماه ١٩/ق هـ ١٣٧٩ القعده ذي ٢٤
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 بادلت همین محصول که را شیعه درباره شلتوت محمود شیخ فتواي متن ترجمه نامه، چند این نقل از پس

  .آوریممی تاریخی سند یک عنوان به است، مکاتبات و افکار

  »�زهر اجلامع ش�یخ دفرت«

  �ر�ن خبش�نده �داوند �م به

  مايما ش�یعه مذهب �ر تعبّد جواز در�ره �زهر اجلامع ش�یخ شلتوت محمود ش�یخ مس�تطاب حرضت �زرگ اس�تاد ف�واي منت

 چهارگانه عروفم مذاهب از �يك از �ید �شد، درست مسلام�ن معامالت و عبادات �ٓ�که �راي �ر�ٓنند مردم �ر�: شد �رس�یده �معظم از

 پريوي م�ال عنوان هب و موافق�د مطلق نظر ا�ن � ج�ابعايل �ٓ� کنند، تقلید ـ ن�ست �ٓهنا م�ان در زیدي ش�یعه و امايم ش�یعه مذهب که ـ

  دانید؟مني �ا�ز را عرشي اثين امايم ش�یعه مذهب از

  :فرمود پاخس �معظم

 کدام هر از دارد حق ابتدا مسلامين هر گویمييم ما. گرداندمني واجب را معیين مذهب از پريوي خود، پريوان از �ک هیچ �ر اسالم ـ ١

 هر از که �يس و کند پريوي و تقلید است شده تدو�ن مذهب �ٓن و�ژه کتب در �ٓن احاكم و شده نقل حصیح طور به که مذاهيب از

  .�ستن  وي �ر حر� م�ان ا�ن در شود، م�نقل ـ �شد که مذهيب هر ـ د�گري مذهب به توانديم �رده تقلید مذاهب ا�ن از کدام

 �اً رش  �ٓن �ر تعبد س�ت، اهل مذاهب د�گر مهچون که است مذهيب عرشي، اثين امايم ش�یعه مذهب به معروف جعفري مذهب. ٢

  .است �ا�ز

 � مذهب �بع او رشیعت و �دا د�ن. �بند رهايي معني، مذاهب به �س�ت �روا هايتعصب از و بدانند را ا�ن مسلام�ن است شا�س�ته

 نباشد، جهتادا و رٔ�ي اهل که �س هر و اندپذ�رف�ه م�عال �داوند �زد و اندداش�ته �وشش مهگان �ه ن�ست، معیين مذهب به م�حرص

  .ندارد وجود عامالتمو  عبادات م�ان تفاويت م�ان ا�ن در و کند پريوي و تقلید دارند،يم مقرر خود فقه در �ٓ�ه اساس�ر  و �ٓهنا از توانديم

  عالمه قمی براي فتواارسال 

  »�سالم�ه املذاهب بني التقریب جام�ه« دبريلك مقي محمدتقي اس�تاد �زرگوار �المه مس�تطاب حرضت

 مذهب �ر تعبد زجوا خصوص در که را خو�ش امضاي � صادره ف�واي از اي�س�ه وقيت،خوش کامل �: بعد اما رمحته، و �لیمك هللاسالم

 در اتفاق هب که »�سالم�ه املذاهب بني دارالتقریب« اس�ناد شامر در را �ٓن ام�دوارم دارم،يم ارسال �رایتان ام،�رده صادر امايم ش�یعه

  .هناد ا�ن رسالت حتقق در اله�ي توف�ق �ٓرزوي �. فرمایید داري�گاه داش�مي، مشار�ت �ٓن ت�ٔس�س

  هللا رمحه و �لیمك والسالم

  �زهر اجلامع ش�یخ

  شلتوت محمود

 وخشی مسلمانان، وحدت و اسالم دشمنان سمپاشی و تالش رغمبه خوشبختانه، که است یادآوري به الزم

 سابق شیخ و هستند اسالمی مذاهب بین تقریب و سنی و شیعه بین وحدت هوادار همچنان امروز، به تا االزهر

 شیعه میان: «گویدمی – االزهر رسمی ارگان – االزهر صوت روزنامه با ايمصاحبه در طنطاوي مرحوم االزهر

 محرم 11 مورخ قاهره، چاپ االزهر، صوت. »است مزدور کند ایجاد اختالفی بخواهد که کسی و نیست فرقی سنی و
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