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 معني وحدت در بين مسلمين

هاي اسالمي به يكديگر، با حفظ وحدت ميان مسلمين به معني نزديك شدن فرقه -۱

 كيان و ماهيت آنهاست.

ي به معني حفظ اصول مشترك و آزاد گذاشتن و معذور داشتن هر فرقه در فروع ويژه -2

 خود او است.

ها و اطالع همگان از عقايد يكديگر و حساسيت به معني عدم نزاع و درگيري فرقه -۳

 نشان ندادن در برابر فرقه ديگر، نسبت به مختصات و ويژگيهاي آن فرقه است.

و راه رسيدن به اين هدف، تكيه كردن بر عقل و منطق است و دوري گزيدن از  -۴

 احساسات زودگذر و تعصبات غير قابل كنترل.

النه اسم »البالغه است كه: السالم در نهجالب عليهاز سخنان اميرالمومنين علي بن ابيط

[ يعني اسالم نام سالمت است و مجمع كرامت، اسالم از سالمت ۱« ]سالمه و جماع كرامه



مشتق شده و روح و جوهر اسالم با سالمت آميخته گشته و تمام كرامتهاي انساني در آن 

اند، بايد با يكديگر با آمدهگرد آمده است، بنابراين مردمي كه زير لواي اسالم گرد 

 سالمت زندگي كنند و كرامت و شرافت ذاتي خويش را

 [2]صفحه 

 همواره درخشان و تابنده نگه دارند.

ي آنهاست، توافق ي عقيدهي خدا، دين، رسول، قبله و كتاب، كه پايهمردمي كه درباره

ي آنان را از عقيده دارند و خداوند متعال، طي يكهزار و چهارصد سال، سنگهاي بنيادين

تاثير نفوذ عوامل بيگانه مصون و محفوظ داشته است، بايد همواره به اصول و مباني 

ي خود فكر كنند و آنها را از جمله عوامل خلل ناپذير اتحاد و همبستگي و همياري عقيده

 خود بدانند.

ود است ي خطي و چاپي بدون تحريف آن موجمسلمين بايد قرآن را كه ميليونها نسخه

اي دست كم يك نسخه از و همگي به اصالت و درستي آن اعتراف دارند و در هر خانه

و اعتصموا »ي ي شريفهآن موجود است، جلو روي خود بگشايند و فكر خود را بر آيه

ي شريفه، با تمام كلمات [ متمركز كنند و بدانند كه اين آيه2« ]بحبل اهلل جميعا و ال تفرقوا

ي ي آنها، وحي الهي است. و خداوند رحمان در اين آيهي همهعقيدهو حروفش، به 

ي ديگر را دهد. صفحهشريفه، راه عزت و سعادت و كمال و سالمت را به آنان نشان مي

[ را بنگرند و بدانند كه اين ۳« ]و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم»ي بگشايند و آيه

ي ديگر را بگشايند تصديق همگان است. صفحهآيه هم با تمام عبارات و حروفش مورد 

ي ديگر [ را ببينند. صفحه۴« ]انما المومنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم»ي ي شريفهو آيه

اي را [ را ببينند. بلكه هر صفحه5« ]ان هذه امتكم امه واحده»ي ي شريفهرا بگشايند و آيه

بينند كه با صراحت يا اشارت به ا مييي راي را كه بخوانند، آيهكه بگشايند و هر سوره

گويد: اتحاد و ائتالف عامل اعتالء و پيروزي و اختالف و پراكندگي عامل سقوط آنها مي

 و بدبختي است.



البالغه، اخبار و روايات عترت خوشبختانه، نه تنها قرآن، بلكه سنت پيغمبر، عبارات نهج

همين اكسير كرامت و رمز سعادت را  و آل، كه مورد اتفاق تمام يا بيشتر مسلمين است،

 كند.دهد و تبيين ميبراي ما توضيح مي

 سخنان رسول در مورد وحدت

 بني آدم اعضاي يك پيكرند

مومنان در دوستي و رحمت و عطوفت به يكديگر، مانند اعضاي پيكر يك انسانند، هر 

 گاه عضوي رنجور و دردمند گردد، اعضاي ديگر هم از

 [۳]صفحه 

 [.6وابي و سوزش تب متاثر خواهند شد. ]بيدار خ

 گويد:[ به نظم آورده و مي۷سعدي شيرازي، همين حديث را با تغيير و تحريفي ]

 بني آدم اعضاي يك پيكرند

 كه در آفرينش ز يك گوهرند

 چو عضوي به درد آورد روزگار

 دگر عضوها را نمانند قرار

 اهتمام به امور مسلمين

 [.۸هتمام نورزد مسلمان نيست. ]كسي كه به امور مسلمين ا

 كناره نگرفتن از جماعت مسلمين

ي يك وجب، از جماعت مسلمين كناره بگيرد )و در آن حال بميرد( كسي كه به اندازه

 [.۹در حال جاهليت )عدم اسالم( مرده است ]

 فسادانگيزي موجب هالكت



ه ثوابش از نماز خواهيد به شما عملي معرفي كنم كآن حضرت به اصحابش فرمود: مي

و روزه و صدقه بيشتر باشد؟ گفتند: آري. فرمود: آن عمل، اصالح ميان مردم است و 

 [.۱۰بدانيد كه فساد انگيزي موجب هالكت است. ]

 دستورات اجتماعي اسالم عامل اتحاد ميان مسلمين

هر عالوه بر قرآن و سنت و روايات، تمام دستورات اجتماعي اسالم، بدون استثناء، در 

ي نهايي آن، ايجاد مورد كه امري به نحوي وجوب يا استحباب دارد، هدف و نتيجه

وار، عناوين محبت و الفت و برادري و اتحاد ميان مسلمين است، در اينجا فقط فهرست

 گردد:اي از اين آداب و دستورات ذكر ميپاره

[ ۱2خال سرور ][ سالم كردن، مصافحه و معانقه، تبسم، اد۱۱نماز جمعه و جماعت، ]

[ امانت، عدالت، ۱۳مشورت كردن، نصيحت، تعاون، اصالح ذات البين، نظافت ]

صداقت، مواسات، ترحم نيكي به پدر و مادر، پيوند با خويشاوند، مراعات حق همسايه و 

هم صحبت، نوازش يتيم، پذيرايي از ميهان، بر طرف كردن نيازهاي مومنان، نيكرفتاري 

زاح، بدرقه و پيشباز مسافر رفتن، هديه و سوغات بردن، ديدار از بيمار، با مردم، مطايبه و م

تشييع جنازه، به غمديده تسليت گفتن: خشم را فروبردن، زكات پرداختن، انفاق كردن، 

اند، به تاخير انداختن دعا كردن براي مومنان، پرسيدن اسم شخصي كه تا كنون او را نديده

 هر مانع ديگري را از ميان سفر به خاطر دوست، چوب و سنگ و

 [۴]صفحه 

ي مانند آن راه مسلماني برداشتن، رفيق خود را به بهترين نام خواندن، اينها و دهها مساله

 اموري است كه اسالم به آن امر كرده است.

همچنين به طور كلي، از هر عمل و صفتي كه به عنوان حرمت يا كراهت نهي فرموده 

ندگي و اختالف و درگيري و نزاع ميان مسلمين است، مانند است: برا جلوگيري از پراك

نهي از گمان بد بردن، تجسس، دروغ، غيبت، ناسزا گفتن، تكبر، خودخواهي استبداد و 



خودمحوري مسخره كردن، گزاردن القاب بد روي ديگران، سرزنش، تحقير استخفاف، 

كم فروشي،  شماتت، قطع رحم، عقوق والدين، سخن چيني، خدعه و تزوير، غش،

توزي، خشونت، مجادله به احتكار، طمع، ربا و تظاهر، ستم و تجاوز، نفاق، حسد، كينه

باطل، نجوا و درگوشي صحبت كردن در برابر ديگران، بدقولي كردن، تعصب بيجا و 

 نسبت ناروا دادن و دهها عنوان ديگر.

 البالغهاهميت وحدت در نهج

 -ن بخشي از كلمات اميرالمومنين علي بن ابيطالبدر اين مقال، تنها به توضيح و تبيي

البالغه در رابطه با اهميت وحدت و زيان تفرق و اختالف پرداخته و در نهج -السالمعليه

 در يازده بخش مطرح خواهد شد.

، بزرگترين دستاورد نبوت خاتم انبياء، محمد مصطفي صلي اهلل -السالمعليه -يك علي

داند، مردمي كه در و اتحاد در ميان مردمي متفرق و پراكنده مي عليه و آله را ايجاد الفت

اثر تعصبات بيجا به جان هم افتاده بودند و بر لب پرتگاه سقوط و اضمحالل بودند و نبي 

اكرم )ص( در اثر تعاليم حيات بخش اسالم، همگان را به خداي واحد متوجه ساخت و 

اد، امتيازات موهومي را از ميان آنان را در جماعات و مجالس در يك صف قرار د

برداشت و سياه و سفيد، عرب و عجم، فقير و غني، صاحب دولت و رعيت، همه را 

فرزندان يك پدر و مادر معرفي كرد و فضيلت و امتياز را تنها به تقوي و علم و مجاهدت 

دانست كه در اثر كوشش و رياضت بدست آيد، نه مال و ثروت و نژاد و رنگ و نسب 

 شود.در اثر اتفاق و شانس و تصادف پيدا ميكه 

 [5]صفحه 

كند، تا قدر اين نعمت بزرگ الهي را بدانند، به اصحابش گوشزد مي -السالمعليه -علي

نعمت خدا را به ياد آوريد: شما دشمن »فرمايد: ي آن مينعمتي كه قرآن كريم درباره

از نعمتهاي خدا بود كه برادر يكديگر بوديد، او ميان دلهاي شما الفت ايجاد كرد و 



[ قدر اين نعمت ۴۰« ]يكديگر شديد، شما بر لب پرتگاه آتش بوديد كه خدا نجاتتان داد

 را بشناسيد و پس از الفت و اتحاد به تفرق و اختالف نگرائيد.

كند اي كه برخي از فضائل نبي اكرم )ص( را نقل ميدر خطبه -السالمعليه -علي

 فرمايد:مي

ها بسوي او متوجه شد، به بركت ي او گشت، عنان ديدهاي نيكوكاران شيفتهالف: دله

هاي دشمني را فرونشاند و مردم را هاي ديرينه را دفن كرد، شعلهوجودش، خداوند كينه

 [.۴۱با يكديگر الفت داد و برادر ساخت ]

ابالغ  ب: پيغمبر )ص( براي انجام فرمان خدا قيام كرد، رسالت پروردگارش را به مردم

ها را پيوستگي بخشيد، ها را التيام داد، گسستگيي او گسيختگينمود، خداوند به وسيله

ها آتش دشمني و بين خويشان و بستگان يگانگي برقرار ساخت، پس از آن كه در سينه

 [.۴2ي برافروخته جاي گرفته بود ]در دلها كينه

وفا كند و باب نبوت را مسدود  ي خودج: خداوند محمد )ص( را مبعوث كرد تا به وعده

هاي نبوتش آشكار و ميالدش سازد. از ساير پيامبران به نبوت او اقرار گرفته بود. نشانه

مبارك بود. در آن زمان مردم روي زمين داراي مذاهب گوناگون بودند، هواهاي پريشان 

د، گروهي كردناي خدا را به مخلوق تشبيه ميداشتند و جمعيتهاي متشتت بودند، دسته

ملحد بودند و جمعي معبودهاي ديگري غير از خداي يگانه داشتند، اما خداوند متعال، به 

 [.۴۳بركت وجود آن حضرت، آنان را از گمراهي رهانيد و از ناداني نجات بخشيد. ]

دو: اتحاد و الفت امت اسالمي، تا آنجا اهميت دارد كه خداوند سبحان، بعد از رحلت 

ي اتحاد و كند، تا رشتههم مردم را بدون سرپرست و سرخود رها نميپيغمبر اكرم )ص( 

 اتفاقي را كه در اثر ايثار و فداكاريهاي پيغمبر )ص( و

 [6]صفحه 

بهترين انسانهاي مومن و متعهد تاريخ پديد آمده است، نابخردان امت نگسلند و پاره 

 نكنند و به جاهليت و توحش نخستين باز نگردند.



يي براي مردم مقرر داشته است. پس از پغمبر اكرم )ص(، والي و خليفه خداوند رحمان

« ال بد للناس من امير بر اوفاجر»ي لزوم مطلق والي فرموده است: درباره -السالمعليه -علي

[ )به ناچار در ميان مردم، فرمانروايي نيك يابد بايد وجود داشته باشد( و علت غايي ۴۴]

لهي را، تداوم اتحاد و الفت و بقاي عز و شوكت دين بيان و هدف اساسي وجود والي ا

 فرمايد:كند و ميمي

از بزرگترين حقوقي كه خداوند ميان بندگان خويش مقرر داشت حق والي بر رعيت و 

اي كه خداوند براي هر يك از زمامداران و رعايا بر حق رعيت بر والي است. فريضه

 [.۴5م الفت و شوكت دين ساخت ]ي تداوديگري مقرر كرد و آن را وسيله

، بزرگترين عامل عزت و سرافرازي امتهاي پيشين را اتحاد و اتفاق -السالمعليه -سه علي

داند و باالترين عامل شكست و ذلت و سقوط ايشان را تفرقه و جدايي و اختالف آنان مي

از »فرمايد: ي مشهور و مفصلي است ميي قاصعه كه خطبهشناسد. در خطبهميان آنها مي

وبالها و كيفرهايي كه در اثر كردار زشت و اعمال ناپسند به امتهاي پيشين رسيد بر حذر 

باشيد و حاالت آنها را در نعمت و نقمت به ياد آوريد، تا شما مانند كيفر ديدگانشان 

نشويد. هنگامي كه در تفاوت حال خوب و بدشان فكر كرديد. به كارهايي بپردازيد كه 

و شوكت ايشان گشت: دشمنانشان رانده و دور شدند، عافيت به سوي آنها  موجب عزت

 ي كرامتشان پيوستگي يافت.كشيده شد، نعمت خدا در اختيارشان بود و رشته

و آن امور كه موجب عزت و شوكتشان گشت، دوري گزيدن از تفرق و پراكندگي و 

اق بود. از هر امري كه همت گماشتن و توصيه و ترغيب يكديگر بر رعايت اتحاد و اتف

كرد اجتناب ورزيدند، مانند شكست و قدرتشان را سست ميستون فقراتشان را مي

 توزي، بخل، حسادت، ناهمفكري، پشت كردن وكينه

 [۷]صفحه 

 …دوري گزيدن از يكديگر 

بنگريد چه سالي داشتند هنگامي كه با هم مجتمع بودند، هدف و آرمانشان يك چيز بود، 



هماهنگ و موافق، دستها و شمشيرهايشان در يك مسير بود، بصيرتي كافي دلهايشان 

داشتند و تصميمها در يك جهت بود. آيا وقتي چنين بودند، فرمانرواي اقطار جهان و 

 مالك رقاب عالميان نبودند؟

و باز توجه كنيد آخر كار چه حالي داشتند، هنگامي كه ميان آنها تشتت و پراكندگي 

هاي مختلف تقسيم شدند و با ف كلمه و ناهمدلي پيدا كردند و به گروهپيدا شد. اختال

يكديگر به جنگ و ستيز برخاستند، آن هنگام خداوند حكيم، خلعت دولت و كرامت از 

تنشان بيرون كرد، نعمت فراوان خويش از ايشان بيرون كرد، نعمت فراوان خويش از 

 ت گيرندگان شما به جاي گذاشت.ايشان بگرفت و سرگذشت و داستانشان را براي عبر

از سرگذشت فرزندان اسماعيل و پسران اسحاق و بني اسرائيل )فرزندان يعقوب( عبرت 

 گيريد. چقدر وقايع جهان با هم مشابه است و چه اندازه مثالها به هم نزديك.

ي دولتهاي ايران و روم بودند، در دوران پراكندگي و تشتت عرب را وقتي كه زير سلطه

مجسم كنيد. چگونه آنان را از كشتزارهاي متعدد، از كنار دجله و فرات و زمينهاي  نظر

سرسبز و خرم بيرون راندند و به جايي كه جز علف كوهي نرويد و تندباد بوزد و زندگي 

دار بسختي گذرد، كوچ دادند. ايشان را در آن بيابانها، مسكين و بينوا، با شتران زخم

ارباني و خوراكشان شير شتر و لباسشان پشم شتر بود(. همنشين كردند )شغلشان س

زيستند. نه مرشدي داشتند كه آنان حاصلترين سرزمينها ميخوارترين امتها بودند و در بي

ي الفت و اتحادي داشتند كه به عزت را به حق دعوت كند و در پناهش روند و نه سايه

اي متفرق بودند. ده بود و جامعهو شوكتش تكيه نمايند. اوضاع مضطرب و نيروها پراكن

كردند، بتها ور بودند. دخترها را زنده به گور ميگرفتار باليي دشوار و در ناداني غوطه

پرستيدند، رشته خويشاوندي را بريده بودند و غارت همه جانبه بود. و خالصه دو را مي

 ابر قدرت آن

 [۸]صفحه 

ه بودند( آنان را اسير دست خود كرده روز يعني اكاسره و قياسره )كه با هم متحد شد



 بودند.

سپس بنگريد به نعمتهايي كه خداوند متعال، هنگام بعثت پيغمبر اسالم به آنان ارزاني 

داشت. اطاعت آنان را با آيين خود پيوند داد و با دعوتش ايشان را متحد ساخت. آن 

م به سوي آنان جاري هنگام نعمت الهي پر و بال كرامت خود بر آنها بگسترد و سيل تنع

شد و آيين حق با تمام بركاتش، آنها را در بر گرفت. در ناز و نعمت فرورفتند و زندگاني 

ي قدرت كامل، امورشان استوار و در كنف عزتي خوش و خرمي پيدا كردند. در سايه

پيروز قرار گرفتند. حكومتي ثابت و پايدار نصيبشان گرديد. حاكم و زمامدار جهانيان 

و سالطين روي زمين گشتند. مالك و فرمانفرماي كساني شدند كه قبال بر آنها  شدند

ي كساني به اجرا گذاشتند كه قبال محكوم كردند و قوانين و احكام را دربارهحكومت مي

قوانين آنها بودند. كسي قدرت در هم شكستن نيروي آنان را نداشت و احدي خيال 

 ند.پرورامبارزه با آنان را در سر نمي

ولي به هوش باشيد و بدانيد كه شما از ريسمان طاعت دست كشيده و با تجديد رسوم 

 ايد.جاهليت )كه همان تفرق و تعصب است( دژ محكم الهي را در هم شكسته

اش خداوند بر اين امت منت نهاد كه پيوند الفت و اتحاد بين آنان ايجاد نمود، كه در سايه

تواند گزينند. الفت و اتحاد نعمتي است كه كسي نميزندگي كنند و در پناهش آسايش 

بهايي برايش تعيين كند، زيرا از هر بهايي افزونتر و از هر گرانقدري، گرانقدرتر است. 

[۴6.] 

 چنانكه خداوند متعال فرمود:

خداوند ميان دلهاي ايشان الفت داد، تو اگر تمام اموال روي زمين را در اين راه انفاق 

وانستي ميان دلهاي ايشان، ايجاد الفت كني، ولي خدا ميان آنها ايجاد الفت تكرد، نميمي

 [.۴۷نمود كه او توانا و حكيم است. ]

 [۹]صفحه 

چهار: خداوند به مردمي كه با يكديگر اختالف و دوگانگي دارند، هيچگونه خير و 



گان خواهد كند، نه به گذشتگان داده است، نه به حاضرين و نه به آيندسعادتي عطا نمي

 داد.

 فرمايد:در اين باره مي -السالمعليه -علي

خداوند سبحان، به هيچكس از پيشينيان و بازماندگان آنها، در اثر تفرق و جدايي، خيري 

 [.۴۸عطا نكرد. ]

مردمي كه در اثر افكار موهوم، با هم كيشان و برادران خود قهر نموده صفا و صميميت 

خواهند از اين راه كنند، به خيال خام خويش ميبديل ميزندگي را به كدورت و نقار ت

 يي برگيرند و سودي ببرند.بهره

كند كه پندار شما با كمال صراحت و صداقت به ايشان گوشزد مي -السالمعليه -علي

رسيد يي ميباطل است و راهي كه ميرويد به تركستان است، شما باالخره به هدف و نتيجه

 و ضد مطلوب شماست، بيدار شويد و به خود آييد. خواهيدكه آن را نمي

شوند( فرمايد: كسي كه در ميان فاميلي است )كه مثال صد نفر ميو در جاي ديگر مي

اگر دست نيكي و تعاون به سوي آنان دراز كند از طرف فاميل صد دست به سوي او 

فاميلش ببرد يا شود. يعني يكي داده و صد تا گرفته و بر عكس آن كسي كه از دراز مي

مثال شيعه و سني از هم ببرند، خود را از منفعت زيادي كه بايد از طرف مقابل دريافت 

 [.۴۹كند، محروم نموده است ]

پنج هر چند مردمي اتحاد و اتفاق را دوست نداشته باشند و قلبا به آن معتقد نباشند و آن 

فاهم كنند، براي آنها بهتر است را ناخوش دارند، باز هم اگر با هم كيشان خود توافق و ت

 و به خير و صالحشان نزديكتر، تا آنكه به اختالف و تفرق گرايند.

 فرمايد:در اين باره مي -السالمعليه -علي

 از تلون در دين خدا بپرهيزيد، زيرا اجتماع كردن بر امر حقي كه آن را ناخوش و»

 [۱۰]صفحه 

اختالف در امر باطلي كه آن را دوست  داريد. بهتر است از پراكندگي وناپسند مي



 [.۳۷« ]داريدمي

ها و گروههاي مختلف يعني دين اسالم را كه همان دين منتخب الهي است، به شعبه

كيشان خود ناراضي باشيد و خط مشي آنان را نپسنديد، زيرا تقسيم نكنيد، هر چند از هم

يت، بهتر است از اين كه سازش با همان مردم و همان خط اصيل، با كراهت و عدم رضا

كيشان خود جدا شويد و خط مشي ديگري انتخاب كنيد، يعني در اين صورت از هم

ي مخالف گرفتن و سكوت كردن و رفتن به راه حق منتخب خويش، بهتر است از جبهه

 رو در رو ايستادن، در صورتي كه نتوانيد آنان را به راه حق بكشانيد.

ي ما، سخن بگوئيد كه متاسفانه پدران و اجداد گذشته طرح يك اشكال: در اينجا اگر

سازي كردند و اسالم واحد را به بيش از هفتاد شعبه تقسيم اميرمومنان را نشنيدند و فرقه

ايم، در پاسخ بايد كردند و ما اكنون به بدي عاقبت و وبال كردار زشت آنان گرفتار شده

 عرض كنم:

فاوت از قرآن و سنت، غير از مذهب سازي و ايجاد اوال، اختالف سليقه و برداشتهاي مت

اختالف است، نكند كه ابوحنيفه و شافعي و مالك و احمد و همچنين خلفاي راشدين، 

 با يكديگر آنقدر اختالف نداشته باشند كه پيروان آنها دارند؟!

نبش اند، ما نبايد در اين زمان ي اربعه قصد مذهب سازي داشتهثانيا بر فرض اينكه ائمه

قبر كرده و مسائل اختالفي مردگان را زنده كنيم و سخن را به درازا بكشانيم. در آينده 

 شود.در اين باره بيشتر توضيح داده مي

خواهد يكپارچگي مسلمين ي زيان تفرقه و اختالف و مبارزه با كسي كه ميشش درباره

آخرين سخن را  -السالمعليه -را به هم بزند و ميان آنها پراكندگي ايجاد نمايد، علي

 انگيز وگويد و با كمال صراحت، فتنهمي

 [۱۱]صفحه 

كند و نه تنها تفرقه داند، حتي از خودش شروع ميتفرقه افكن را مستوجب قتل مي

داند، بلكه حتي كسي را كه شعار افكندن عيني و موجود را سزاوار چنين عقوبتي مي



ي اختالف سر دهد را بردارد و زمزمهتفرقه دهد و قدم نسختين شق عصاي مسلمين 

 نويسد:داند. حضرت در اين باره چنين ميسزاوار قتل مي

راي اكثريت بزرگان اسالم را پيروي كنيد كه دست خدا همراه جماعت است. از تكروي 

گيري از جماعت، نصيب شيطان است، چنانكه گوسفند و كناره گيري بپرهيزيد كه كناره

و چوپان، نصيب گرگ. بدانيد و آگاه باشيد، هر كس شعار تفرقه  كناره گيرنده از گله

دهد سزاوار قتل است، او را بكشيد، هر چند اين شعار از زير عمامه و از دهان من خارج 

 [.۳۸شود. ]

شود و خداوند سبحان در قرآن كريمش فرموده پيداست كه شعار تفرقه موجب فتنه مي

انگيزي انگيزي از كشتن بدتر است. زيرا فتنهيعني فتنه[ ۳۹« ]و الفتنه اشد من القتل»است 

 ي فقيه عادل است(.انگيز به عهدهكند. )البته تشخيص شعار فتنهمردم را زجركش مي

كنند، ممكن است به خيال واهي افكنند و گروه تراشي ميهفت كساني كه تفرقه مي

اي آن دليل بياورند، خويش، كردار زشت خود را توجيه كرده و از آيات قرآن هم بر

عمل و توجيه آنان را به نحو بارز و مشخص مجسم نموده و  -السالمعليه -ليكن علي

 فرمايد:مي

گردند. شوند و از جماعت مسلمين جدا ميآن مردم براي ايجاد تفرقه مجتمع و متحد مي

 [.۴۰گويا ايشان پيشواي قرآنند، نه آنكه قرآن امام و پيشواي ايشان باشد ]

كند: كساني كه قرآن را السالم به نكته دقيق و لطيفي اشاره مياين جمله، امام عليه در

ي خود را از شنيدنيها بايست حافظهكنند، ميدانند و به آن استناد ميوحي منزل الهي مي

و خواندنيهاي پيشين بشويند و با ذهني صاف و طبيعي و پاك، در برابر حقايق قرآن قرار 

ر داشت خود را از حقايق قرآن با عقايد و مذاهب ديگر تطبيق دهند، تا گيرند و سپس ب

معلوم شود چه مقدار از آن عقايد و مذاهب، مطابق قرآن است و چه مقدار مخالف و 

 كساني كه بر عكس اين دستور

 [۱2]صفحه 



شوند و عقيده و نظر كنند، يعني براي مذهب سازي و ايجاد تفرقه جمع ميعمل مي

ي خود تطبيق دهند و توجيه كنند، خواهند آيات قرآن رابا عقيدهو سپس مي سازندمي

ي آنان خواهند عقيدهاينان در حقيقت عقيده و نظر خود را بر قرآن تحميل نموده و مي

 امام باشد و قرآن ماموم و تابع.

هشت زماني كه ديگران در البراتوارها براي تشريح و آزمايش نشستند و در سمينارها 

ها به بحث و تدريس پرداخته و نتيجه آن راي بررسي و تحقيق و در كالسها و آكادميب

شد كه بر اعماق درياها و فضاي اليتناهي مسلط شدند، دنيا را روشن كردند، دردها و 

دواها را شناختند و تمام جهان را با انتقال صدا و صوت و رنگ به يكديگر متصل ساختند، 

ي س نشستند و در بهشتي بودن يا دوزخي بودن برخي از صحابهبرخي از مسلمين در مجال

اند و خداوند اي كه چهارده قرن پيش مردهپيغمبر )ص( بحث و تحقيق كردند، صحابه

 مكان آنان را در بهشت يا دوزخ معين كرده و اكنون هم يا معذبند و يا متنعم.

گاهي به مجادله و منازعه  ي اين گونه مباحث پيدا شدن آرايي متعدد بود وگاهي نتيجه

رسيد، در صورتي كه بسياري از طرفين بحث، مدعاي خود را به سند تاريخي و هم مي

كرد و شايد مدارك اصيل و معتبر مباحث اينان، نزد همان روايي معتبري مستند نمي

كردند. آخر اگر مدعاي ها، بحث و تحقيق ميبيگانگان بود كه در كالسها و آكادمي

شد. بود كه در يك مساله چند نظر پيدا نميستند به اصل و صحيح و معتبري ميايشان م

منشا پيدا شدن اقوال مختلف، يا مجعول و مخدوش بودن سند است يا اعمال تعصب و 

 تبعيت از تقليد و احساس.

پرداختند، چون تعجب اينجا بود كه هر يك از شيعه و سني كه مثال به بحث و جدل مي

شد، قبول داشتند كه اگر سني هم در خانواده و محيط تشيع بزرگ مي محقق نبودند،

نمود و همچنين شيعه اگر در كرد و بلكه مانند شيعه استدالل ميامروز مانند شيعه فكر مي

كند، با وجود اين، هر يك از كرد، امروز مانند سني فكر ميمحيط اهل سنت رشد مي

 يي خود تا آخرين لحظهآنها بر عقيده



 [۱۳]صفحه 

كرد، تعجب بيشتر در اين بود كه مدارك صحيح و معتبري كه عمر اصرار و پافشاري مي

 نمود.مورد قبول طرفين است، ايشان را از اين مباحث منع مي

ي خويش از اين كتاب شريف آورده البالغه است، لذا ادلهچون موضوع مقال نهج

 شود:مي

كند و هر دو طرف را و قاتالن او اظهار نظري ميالسالم، درباره عثمان علي عليه -الف

داند، عثمان را استبدادگر و قاتالنش را ناشكيبا و كم تحمل مرتكب لغزش و خطا مي

[ ۴۱« ]كندخداوند ميان مستبد و كم تحمل حكومت مي»فرمايد: خواند و در آخر ميمي

 ن كار را كرده است.يعني شما مكان آنها را در بهشت يا دوزخ معين نكنيد كه خدا اي

نوشته است، به مناسبتي از مزارع فدك ياد « عثمان بن حنيف»يي كه به در نامه -ب

 نويسد:كند و ميمي

آري، از تمام زمينهاي زير اين آسمان، تنها فدك در اختيار ما بود. قومي سخاوت كرده 

و گذشتيم  و قومي بخل ورزيدند و خدا بهترين داور است )ميان ما كه سخاوت كرديم

و ديگراني كه بخل كردند و از ما گرفتند(. مرا به فدك و غير فدك چه كار؟ كه جايگاه 

شود. در تاريكي قبر، اخبار و آثار انسان حتمي انسان گور است، فردا در آنجا پنهان مي

گردد، گودالي كه هر چند وسيعش گيرند و دست گوركن گشادش محو و ناپديد مي

هايش را مسدود و فراخيش را تنگ كند. لوخ فشاري دهد و رخنهكند، ريزش سنگ و ك

[۴2.] 

 فرمايد:اش برخاستند ميي خوارج، هنگامي كه بر او خروج كرده و به مبارزهدرباره -ج

 [.۴۳ي شما انتظار دارم. ]من حكومت خدا را درباره

 ايد:فرمكند و در آخر ميي عايشه اظهار نظري ميپس از جنگ جمل، درباره -د

 [.۴۴با وجود آنچه گفتم، عايشه احترام نخستينش را دارد و حسابش با خداست. ]

 [۱۴]صفحه 



حتي يحكم اهلل »شود كه يي كه به معاويه نوشته است، اين جمله را يادآور ميدر نامه -ه

[ يعني تا خدا ميان من و تو حكم كند و او بهترين داور ۴5« ]بيننا و هو خير الحاكمين

 است.

السالم، داوري نسبت به عايشه و معاويه و عثمان در صورتي كه خود اميرمومنان عليه پس

كند و داوري خدا را بهتر از داوري من و شما و گيرندگان فدك را به خدا واگذار مي

داند، چرا ما بايد وقت خود را صرف كنيم و به مباحثي كه به ما مربوط نيست، مي

شود و اقوالي كه موجب بهشتي شدن و دوزخي شدن انسان ميبپردازيم؟ ما بايد در اعمال 

بحث كنيم و موازين و معيارهاي اسالمي را در كيفر و پاداش بشناسيم و سپس عمل 

 كنيم، كه اين مهمتر است و الزمتر.

كه خود اين نصايح سعادت بخش را به مردم زمان خود  -السالمعليه -نه علي بن ابيطالب

شنيدند هيچگونه درگيري كند، )نصايحي كه اگر پدران ما ميمي و تمام مسلمين گوشزد

گشت و ما و نزاعي با يكديگر نداشتند و روز به روز بر عزت و سعادت آنان افزوده مي

ها بوديم( خودش هم نخستين كسي بود كه به سخن خويش امروز وارث آن نيكبختي

، از حق خود و همسر و براي حفظ وحدت مسلمين -السالمعليه -كرد. عليعمل مي

كرد و اتحاد و اتفاق مسلمين را ها را تحمل ميها و نارواييفرزندانش گذشت، ناكامي

 بخشيد.بر خود و همسر و فرزندان و تمام شوون خويش برتري مي

، «عبدالمتعال صعيدي»خوب است در اينجا قلم را به دست يكي از برادران اهل سنتم، 

علي بن ابيطالب و تقريب بين »يي به عنوان دهم كه در مقاله« االزهر»استاد دانشگاه 

 نويسد:مي« مذاهب

است كه اولين  -رضي اهلل عنه و كرم اهلل وجهه -اين فضيلت بزرگي براي علي بن ابيطالب

بنيانگذار تقريب بين مذاهب بود، تا اختالف راي و نظر، موجب تفرق و پراكندگي نگردد 

مختلف برپا نشود، بلكه با وجود اختالف نظر، وحدت و و غبار دشمني ميان طوايف 

 يگانگي خود را حفظ كنند و برادروار



 [۱5]صفحه 

زندگي نمايند و هر كس يا برادرش را نسبت به راي و نظرش آزاد گذارد، يا با او به نحو 

پردازد، به طوري كه تعصبي ي موضوع مورد اختالف به بحث و گفتگو ميشايسته درباره

بلكه مقصود از بحث، رسيدن به حقيقت باشد نه غلبه و پيروزي. و اين يكي از  نباشد

فضائل علي است كه از فضيلت و شرافت خانوادگي و قرابتش به پيغمبر )ص( و سبقتش 

 در ايمان كمتر نيست. او بود كه جهاد به راي و جهاد به مال و جهاد به شمشير كرد.

يان مسلمين، اختالف بر سر خالفت بود و دهد( نخستين اختالف م)سپس توضيح مي

دانست از ديگران به خالفت سزاوارتر است، ولي با با آن كه مي -رضي اهلل عنه -علي

ابوبكر و عمر و عثمان به مدارا رفتار كرد و از هيچ گونه كمك نسبت به آنان دريغ 

و چون با اصرار  ي عالي مدارا و حافظ اتحاد، هنگام اختالف راي باشد.نفرمود، تا نمونه

مسلمين به خالفت رسيد، هيچكس را ملزم به قبول خالفتش نكرد و با ياران خود آن قدر 

نمود تا وقتي كه شمشير به روح گذشت و مناعت داشت كه عليه خوارج حكم نمي

رويش كشيدند و دستور داد از قاتلش به خوبي پذيرايي كنند و بيش از يك ضربت به 

 [.۴6او نزنند. ]

 نويسد:اي به ابوموسي اشعري مينامهدر 

بدان كه هيچ كس نسبت به امت محمد )ص( و ايجاد الفت و اتحاد ميان آنها، از من 

تر نيست. من از اين كار خويش، پاداش نيك و عاقبت شايسته را از تر و حريصراغب

 [.۴۷ام وفا خواهم كرد ]خداوند متعال خواستارم و به آنچه تعهد كرده

البالغه است و عالوه بر آن كه كه مشهورترين خطبه نهج« شقشقيه»ي در خطبه

الحديد، محمد عبده، فخر رازي، مالسعد تفتازاني، قاضي دانشمنداني مانند ابن ابي

ي اند، ابن اثير و فيروزآبادي نيز در كلمهيوسف، محيي الدين خياط، آن را شرح كرده

 اند،دانستهاين خطبه را از كلمات علي )ع( « شقشقيه»

 [۱6]صفحه 



نمايد و آنان در اول خطبه، گله و شكاياتي از خلفاي پيشين خود مي -السالمعليه -امام

كند كه تاريخ و روايات هم وجود آن صفات را در آنان تاييد را به صفاتي معرفي مي

دهد. يي به حضرت ميآيد و نامهكند. در اواسط خطبه، مردي روستايي پيش ميمي

گردند، ابن عباس كه شوند و از ادامه سخن منصرف ميمشغول خواندن نامه مي حضرت

گردند. ابن عباس كه در آن ي سخن منصرف ميدر آن مجلس حاضر بود، گفت: دنباله

ي معروف جمله -السالمعليه -ي سخن را ادامه دهيد. اماممجلس حاضر بود، گفت: دنباله

د و به سخن خود ادامه نداد. گويا علي )ع( [ را فرمو۴۸« ]شقشقيه هدرت ثم قرت»

خواهد بفرمايد: با وجود آن كه آنچه گفتم يك حقيقت تاريخي است، ولي توضيح مي

كند، جرياني ي آن را خوش ندارم، زيرا يادآوري اين مطالب ايجاد كدورت ميو ادامه

ست و ي عدلي هبود كه گذشت و تمام شد. آن سه تن مردند و روز قيامت و محكمه

ي خدا بهترين داور است. شما دنبال اين مطالب را نگيريد و از آن سوال نكنيد و درباره

 آن به بحث و گفتگو نپردازيد.

 -ي شقشقيه، در مطرح كردن امور خالف انگيز، پاسخي است كه امامتر از خطبهروشن

 دهد:به مرد اسدي مي -السالمعليه

ا حضرتش خويشاوندي سببي داشت، روزي از وي ي بني اسد بود و بمردي كه از قبيله

پرسيد با اين كه شما )بني هاشم( به مقام خالفت سزاواتر بوديد، چگونه شد كه شما را 

 كنار زدند؟

 در پاسخ فرمود:

كني )سوال بيجا اي برادر اسدي، تو تنگ دهانت شل است و اسبت را سر خود رها مي

ي( ولي در عين حال با من خويشي داري و گويموقع سخن ميكني و نسنجيده و بيمي

خواهي بداني، بدان كه برتري جويي آنها بر ما، حق پرسشت محترم است. اكنون كه مي

با وجود شرافت خانوادگي و قرابت و نزديكي كه ما با پغيمبر )ص( داشتيم، براي اين بود 

حب كردند( كه مقام خالفت مطلوب و محبوب است. قومي بخل ورزيدند )و آن را تصا



و قومي سخاوت كردند )و از آن گذشتند(، حاكم خداست و بازگشت همگان در قيامت 

 بسوي اوست.

 سخن»استشهاد كرد كه حاصلش اين است: « امرؤ القيس»سپس به شعري از 

 [۱۷]صفحه 

از گذشتگان را بگذار و از آنچه امروز با آن مواجه هستيم، يعني معاويه و جنگ با شاميان 

 بعد از قرائت شعر، چنين ادامه داد:«. بگوي

انگيز پسر ابوسفيان را ببين، كه روزگار مرا پس از گريه به خنده بيا و داستان شگفت

هاي بسيار دارد. آنها )شاميان( ها و كجيانداخت. از روزگار عجب نيست، كه او شگفتي

ي الهي چشمهدرخشيد خاموش سازند و فوران كوشيدند تا نور خدا را كه از منبعش مي

را سد كنند و آب ميان من و خود را گل آلود نمايند )كشتن عثمان را به من نسبت دادند(. 

اگر مشكالت موجود بر طرف گردد، آنان را به راه خالص حق برم و اگر صورت ديگري 

 [.۴۹يافت )من كشته شدم( افسوس مخور كه خدا بر كردارشان داناست ]

 -يابيم كه چون آن زمان، جنگ صفين در ميان بود، علييما از اين سوال و جواب در م

مسائل را متوجه موضوع روز كرد. سوال او را كه راجع به سي سال پيش  -السالمعليه

بود، غير مهم و غير مفيد دانست، لذا پاسخي مختصر داد و داستان مهمتر را رياست 

امروز در ميان ما بيايد  -السالمعليه -خواهي و خودمحوري معاويه دانست. پس اگر علي

داستان مهم امروز كه انسان  …و ما داستان جنگ صفين را از او بپرسيم، خواهد فرمود: 

تواند بخندد يا بگريد، اين است كه مسلمين جهان، با وجود يك ميليارد جمعيت و نمي

و  [۳۷داشتن بهترين دين و بهترين زبان و بهترين منابع حياتي و مناطق سوق الجيشي ]

سوابق درخشان و آن چنان عزت و سيادت، ببين كه چگونه زير دست مشتي صهيونيست 

دانند كه بزرگترين علت، بلكه تنها علت اين است كه مسلمين اند و همه هم ميشده

اند و در ميان آنها اختالف و پراكندگي ايجاد واحد، به دول و مذاهب متعدد تقسيم شده

و سيادت خود را باز يابند بايد متحد و متفق شوند، ولي شده است و اگر بخواهند عزت 



دانم روز شوند، نميخورند، بيدار نميكنند و هر چند هميشه سيلي ميباز مسامحه مي

 ؟«اليس الصبح بقريب»رسد! بيداري كي فرامي

 [۱۸]صفحه 

 ده يكي از طرق ايجاد و بستن راه پراكندگي و اختالف، رعايت ادب در كالم است، به

ي نحوي كه توقير و احترام طرف بحث لحاظ گردد و از سخنان گوينده، جسارت و اسائه

ادب استشمام نشود، كه سخن گوينده هر چند قرين حق و عدالت باشد، هر گاه در قالب 

سرزنش و خشونت القا گردد، مطلوب و مقبول نيفتد و شايد صلح و صفا را بر هم زند و 

 در اين باره سخنان بسياري دارد: -السالمعليه -علي ايجاد تيرگي و كدورت نمايد.

كنند و گفتارشان ماليم از عالمات مردم باتقوا، اين است كه از فحش دادن دوري مي -۱

 [.۳۸است. ]

 [.۳۹از گفتن سخن زشت و ناهنجار بپرهيز كه دل را پر از خشم و كينه كند. ] -2

 [.۴۰سخن نرم گفتن عبادت است. ] -۳

 [.۴۱يي مرگ آور است. ]هرزه گو -۴

 [.۴2زيبا سخن گوييد تا پاسخ زيبا شنويد. ] -5

 [.۴۳تر است. ]تيزي زبان از تيزي شمشير برنده -6

زبانت را به سخن ماليم و سالم كردن، عادت ده تا دوستانت زياد و دشمنانت كم  -۷

 [.۴۴شوند. ]

 [.۴5شود. ]بسا جنگي كه از گفتن يك كلمه برپا مي -۸

 [.۴6كه گفتارش ماليم باشد، محبتش الزم شود. ] كسي -۹

 [.۴۷كند. ]كاهد و برادري را فاسد ميبدزباني ارزشت را مي -۱۰

 [.۴۸روش فرومايگان زشتي كالم است. ] -۱۱

 [.۴۹زبان ترازوي انسانيت است ] -۱2

مفيد  اند، آنهاييدر ميان مباحثات و مكاتباتي كه دانشمندان شيعه و سني با يكديگر داشته



و ثمربخش بوده است كه در آن لحن ماليم اتخاذ گشته و رعايت ادب در بحث را 

 اند.نموده

 [۱۹]صفحه 

« سيد عبدالحسين شرف الدين»يكي از آنها مكاتباتي است كه ميان دانشمند بزرگ شيعه 

واقع شده است. اين مكاتبات « شيخ سليم بشري»، «االزهر»با رهبر و روحانيت مصر و شيخ 

كند و اند، شيخ سليم سوال ميمل پنجاه و پنج نامه است كه هر يك از طرفين نوشتهشا

اين كتاب به نام  -جزا هما اهلل عن االسالم سليم الجزاء -دهدسيد شرف الدين پاسخ مي

داراي يكصد و ده نامه و يك مقدمه است و بارها به زبان عربي، فارسي، « المراجعات»

رسيده است. اينجانب با هر دانشمندي از شيعه و سني كه نسبت انگليسي، و اردو به چاپ 

ام، از آن تمجيد و تقدير نموده و آن را خالي از شوائب تعصب به اين كتاب صحبت كرده

و عواطف و احساسات معرفي كرده است. حتي حدود بيست و پنچ پيش، مردي از اهل 

از بركت خواندن اين كتاب گفت: من سني بودم و را كه در مشهد ديدم كه مي« حلب»

 كنم.آگاه شدم و به مذهب شيعه گراييدم و اكنون از آيه اهلل بروجردي تقليد مي

يي كه طرفين بحث براي نشان دادن رعايت ادب طرفين، در مباحثات ديني، نخستين نامه

 ۱۳2۹ذيقعده  2۹ي اول را شيخ سليم، در تاريخ شود. نامهاند، به اختصار ذكر مينوشته

 كند:نويسد و اين گونه آغاز ميمي

ي شريف، سيدعبدالحسين شرف الدين موسوي، درود و رحمت و بركت خدا بر عالمه

در گذشته حقايق شيعه را درك نكرده بودم، زيرا با آنان هم صحبت نشده بودم، بسيار 

قايد مايل بودم كه با بزرگان شيعه به صحبت پردازم و با عوام شيعيان نيز صحبت كنم و ع

آنان را به دست آورم. اكنون كه خدا توفيق عنايت فرمود كه به ساحل درياي علم شما 

دست يابم و تشنگي خود را بزدايم، اميدوارم خداي مهربان با آب خوشگوار علم شما 

شنيدم كه شما شيعيان معتقديد كه از برادران سني خود من قبال مي …مرا سيراب كند 

من شنيده بودم  …كنيد. من شنيده بودم حشت با آنان زندگي ميگيري كنيد و با وكناره



ولي شما را مرد خوش صحبتي يافتم كه در مباحثه دقيق هستيد، ميل به نيكي داريد،  …

 و با اين …كنيد در شوخي نمودن لطيف هستيد و شرافت خود را هم حفظ مي

 [2۰]صفحه 

اگر اجازه  …وي هر اديبي هستيد ي همنشيني و آرزروش اخالقي، شما شيعيان، شايسته

ور گردم، مسائل دقيق و مشكلي كه از مدتها فرماييد كه در درياي مواج علمتان غوطه

پيش در فكرم ريشه دوانيده است حل كنم و اگر هم اجازه نفرماييد به ميل و اختيار 

 شماست.

ر سرزنش ها نيستم، من به فكمن در اين بحث به فكر اظهار لغزش يا جستجو از بدي

باشم. اگر ي ماست مينمودن و آزار رساندن نيستم، بلكه خواهان حقيقت كه گمشده

 كنيم:ي متابعت است و گرنه به شعر زير عمل ميحقيقت به دست آمد، شايسته

 نحن بما عند نا و انت بما

 عندك راض و الراي مختلف

، با وجود آن كه آراد و ما به آنچه عقيده داريم و شما به آنچه عقيده داريد خشنوديم»

 «.افكار ما مختلف است

اگر اجازه فرماييد صحبت را از امامت خاصه و امامت عامه شروع كنيم و قبال از هر 

 خواهم.لغزشي پوزش مي

 نويسد:سيد شرف الدين در پاسخ چنين مي

 درود و رحمت و بركت خدا بر موالي ما شيخ االسالم.

قدر مورد لطف قرار داديد كه زبان از سپاسگزاري آن ي مهرانگيز خود آن مرا به نامه

توانم قسمتي از وظايف خود را در تمام عمر انجام دهم. آرزوهاي خود عاجز است و نمي

ايد، در صورتي كه خود قبله گاه اميدواران و پناه ايد و توجه به من نمودهرا پيش من يافته

ام نشستم و به منظور ديدار شما آمدهبيچارگان هستيد. من از سوريه بر پشت اسب آرزو 

و در پناه شما بار سفر به زمين افكندم تا از علم شما استفاده كنم و از فضايل شما قطراتي 



به خواست  -بدست آوردم و به اميد آن روزي هستم كه با اميد زنده و آرزوي برآورده

بفرماييد، نهي كنيد، از پيش شما باز گردم. شما در سواالت خود مجاز هستيد، امر  -خدا

 از هر چه مايليد بپرسيد، فضل مخصوص شما است، گفتار شما حق است و حكم

 [2۱]صفحه 

 شما عدل، و السالم عليك.

براستي اگر در اين چهارده قرني كه بر مسلمين گذشته و دهها چنين چهارده قرن ديگر 

ي چنين مرداني با لههم بگذرد و مباحثات شيعه و سني در چنين محيطي با صفا و به وسي

ماند؟ و شود؟ آيا حقيقتي پوشيده مياخالص صورت گيرد، آيا نزاع و درگيري پيدا مي

 گيرد؟ هرگز.آيا تهمت و افترايي صورت مي

بر خورد شايسته و مودت ديگري كه در نيم قرن پيش ميان دانشمندان شيعه و اهل سنت 

دار اتقريب بين »، موضوع پيش آمد و در سطح وسيعي حدود ربع قرن طول كشيد

است. در اين انجمن فرهنگي اسالمي، از دانشمندان بزرگ سنت، « المذاهب االسالميه

موسس و رهبر اخوان « شيخ حسن البناء»، بزرگ مفتي مصر و «شيخ عبدالمجيد سليم»

« آيه اهلل بروجردي»، و از علماي شيعه، «شيخ محمود شلتوت»المسلمين و عالمه شهير 

، از مراجع «آيه اهلل محمد حسين آل كاشف الغطاء»جع تقليد شيعيان ايران و بزرگ مر

ي اين شركت داشتند. موسس و پيشنهاد كننده« آيه اهلل سيد شرف الدين»نجف اشرف و 

بود كه از بركت اين اقدام، « شيخ محمد تقي قمي»ي الفت، عالمه با اخالص، خانه

قاط تشكيل شد و دانشمندان فريقين دور يكديگر مجالسي در قم و مشهد و قاهره و ساير ن

ها از ميان برخاست. شيعيان دانستند كه ها به وصال و وفاق گراييد و تهمتنشستند، تفرقه

بيت پيغمبر )ص( ارادت دارند و اهل سنت دانستند كه شيعيان قرآن اهل سنت به اهل

ا روشن شدن موارد خالف، دانند. برا پيغمبر نمي -السالمعليه -ديگري ندارند و علي

برداري بسياري از اختالفات از ميان برخاست، اختالفاتي كه سياستهاي بيگانه براي بهره

انگيزي كردند كه فتنهخويش، القا كرده بودند و سالي يكي دو تن نادان را تحريك مي



ق بيايند و آنها را به عنوان رد شيعه يا سني بنويسند، يا دانشمندان آنها، به عنوان مستشر

تكيه كالمش را اسالم شيعه و اسالم سني « گلدتسيهر»سني را بهتر از شيعه بدانند و مانند 

 قرار دهد تا دو اسالم درست كند.

 با نزديك شدن دانشمندان به يكديگر، بسياري از مشكالت حل شد و

 [22]صفحه 

ني بر اين كه فتواي معروف و تايخي خود را مب« االزهر»اختالف از ميان رفت. شيخ 

مذهب شيعه مانند ساير مذاهب اسالمي قابل اتباع است صادر كرد و كرسي تدريس 

پيشنهاد شد. بعد از دو سال از تاسيس تقريب، مجله « االزهر»مذهب تشيع در دانشگاه 

تاسيس گرديد و نويسندگان بزرگ شيعه و سني، در آن « راسله االسالم»علمي و ديني 

اي بود از مقاالت علمي، اصالحي خود پرداختند. اني مجله گنجينهبه نشر افكار علمي و 

ادبي، اخالقي، تاريخي، فقهي، فلسفي و اصالحي. از همه مهمتر سلسله مقاالتي بود كه 

شد، و آن به عنوان تفسير قرآن كريم به قلم مفسر بزرگ، شيخ محمود شلتوت نوشته مي

ر اين مجله، نيروي ايمان و اخالص اي. ددر حقيقت تفسيري بود دوراز تعصب فرقه

 شود و بسي قابل استفاده است.علماي اسالمي به خوبي مشاهده مي

گردد، يا مقاالتي كه به اين عنوان نوشته يازده در مجالسي كه به عنوان وحدت تشكيل مي

شود، نبايد مسائل اختالفي زياد باز شود و تشريح گردد، هر چند گوينده و نويسنده مي

اين باشد كه در آخر بحث، اتفاق و اتحاد را نتيجه بگيرد و اختالفات را مردود قصدش 

شمارد، زيرا تشريح و توضيح اختالف، اثر بدخود را در دل خوانندگان و شنوندگان 

يابد، شايد برخي از خوانندگان و شنوندگان، هاي بيگانه تحقق ميگذارد و سياستمي

ي كه توضيح اختالفات در روح آنان باقي تابع احساسات و عواطف باشند و اثر

گيري آخر بحث زايل نگردد، مانند فيلمهايي كه يكساعت راههاي گذارد، با نتيجهمي

دهد و در هاي دقيق و ظريفش نشان ميخيانت و جنايت را مو به مو با تمام فوت و فن

ربه نشان دهد! تجآخر به مدت كوتاهي زنداني شدن و گرفتار آمدن جاني را نشان مي



ماند، چنان عميق و پر رنگ است كه داده است خطوطي كه از صحنه اول بر دل باقي مي

ي دوم، تاثير چنداني روي آن ندارد. اين نكته در پاك كن ضعيف و كم رنگ صحنه

البالغه در اين مورد، همان رعايتش ده و دليل ما از نهج« ساله االسالم»ي مقاالت عالمانه

 اين مقاله است. ۹ يي شمارهادله

 [2۳]صفحه 

 خاتمه

ي نگارنده، در بيشتر موارد، اتهام شود كه به عقيدهي مقال به دو امر اشاره ميدر خاتمه

 است نه حقيقت: اتهامي است به شيعيان و اتهامي ديگر به اهل سنت.

را امام  -السالمعليه -كنند كه ايشان با وجود اين كه علي بن ابيطالبشيعيان را متهم مي

دانند و با وجود اين كه اختالف آنها با اهل سنت نتيجه و پيشواي مفترض الطاعه خود مي

باشد، اينان در ي پيش از خود ميو مولود طرز برخورد آن حضرت با خلفاي سه گانه

مقام قضاوت نسبت به مقام و شخصيت آن سه تن، مانند خود آن حضرت نيستند، يعني 

داغتر و تندتر و  -السالمعليه -كنند و از خود حضرت عليروي ميدر اين قضاوت زياده

ي آنان همان كنند و خالصه حاضر نيستند بگويند قضاوت ما دربارهتر جلوه ميعصباني

 قضاوت امام و پيشواي ما است.

سال بعد از وفات آن  25سال در حيات پيغمبر )ص( و  2۳مدت  -السالمعليه -علي

ي خانوادگي و قرابت سببي و آمد و برخورد نزديك داشت، رابطهحضرت با ايشان رفت 

داشت )زيرا دو تن پدر زن پيغمبر )ص( و دو تن داماد آن حضرت بودند(. در همه جنگها 

و شوراها و مسائل اسالمي و رفت و آمدهاي خانوادگي پيغمبر اكرم )ص( نام اين چهار 

خواستگاري  -السالمعليه -علي شود. ابوبكر حضرت زهرا )ع( را برايتن ديده مي

نظر خود را  -السالمعليه -كند و سپس مامور خريد جهيزيه بدون درخواست او، عليمي

البالغه نمايد. سه مورد از اين مشورتها و اظهارنظرها در نهجكند و عمر تصديق ميبيان مي



بعد از  به تفضيل آمده است، حتي در تاريخ بيش از چهل بار نقل شده است كه عمر

لوالك الفتضحنا، لوال علي لهلك عمر، ما بقيت لمعضله »شنيدن راي آن حضرت گفت: 

 ، و مانند اين كلمات.«ليس فيها ابوالحسن

 نسبت به عثمان به عفان كه علي بن ابيطالب دلسوزي و خيرخواهي بيشتري

 [2۴]صفحه 

ضرت از مدينه خارج دهد كه آن حشورند، عثمان پيغام ميكند و چون مردم بر او ميمي

 -كنند( و عليخواهند با او مخالفت ميكند چون مردم علي را ميشود )زيرا گمان مي

شود، شود. حتي اين عمل چند بار تكرار ميپذيرد و از مدينه خارج ميمي -السالمعليه

 گويد:رود و به او چنين مييك بار نزد عثمان مي

اند. به خدا ا ميان تو و خود به سفيري فرستادهاند و مرمردم پشت سر من اجتماع كرده

خبر باشي و تو را به راهي دانم كه تو از آن بيدانم به تو چه بگويم! من چيزي نمينمي

داني، ما مطلبي را پيش از تو ياد دانيم تو ميراهنمائي كنم كه آن را نشناسي. آنچه ما مي

ايم تا آنرا به تو رسانيم، ردي خلوت نكردهايم كه تو را از آن آگاه سازيم و در مونگرفته

آنچه را ما ديديم و شنيديم، تو هم ديدي و شنيدي و در مصاحبت رسول خدا بودي 

چنان كه ما بوديم. ابوبكر و عمر، در عمل كردن به حق، از تو سزاوارتر نبودند، تو از 

آن حضرت  جهت خويشاوندي با رسول خدا، از آن دو نزديكتري، تو به مقام دامادي

ي خويش بينديش. تو نابينا نيستي تا تو را بينا رسيدي و آنها نرسيدند. تو را به خدا درباره

 …سازيم و نادان نيستي تا دانايت كنيم 

از رسول خدا شنيدم كه فرمود: روز قيامت امام ستمگر را بياورند، بدون ياور و عذر 

مباد كه  …ا در دوزخ بچرخد خواه، سپس در آتش دوزخش افكنند تا مانند سنگ آسي

شود، امام مقتول اين امت باشي كه با قتل او در كشتار و خونريزي تا روز قيامت باز مي

دهند خيزد، حق را از باطل تشخيص نميها بر ميشود و فتنهامر اسالمي بر امت مشتبه مي

هر آشوب و ، شعار «پيراهن عثمان»شوند )تا آنجا كه تعبير و در موج آشفتگي غرق مي



باشي كه « مروان»شود(. مباد كه در هنگام پيري و سپري شدن عمر، آلت دست فساد مي

 [.5۰خواهد بكشد. ]تو را به راهي كه مي

هاي درست است كه ما بعد از گذشت چهارده قرن و دخالت تعصبات بيجا و حب و بغض

 ي واقعيتوانيم چهرهنارواي تاريخ نويسان و روايت سازان، نمي

 [25]صفحه 

خلفاي راشدين و روابط آنها را درك كنيم )زيرا اين عوامل، حقايق را درستكاري و 

البالغه و احاديث و تواريخ مورد اتفاق كند( ولي خوشبختانه در قرآن و نهجتحريف مي

شود كه با خالي كردن ذهن از القائات محيط، فريقين، مواضع روشن بسياري يافت مي

ي ذهن است. پيدا كرد، البته اشكال بزرگ، ر همان تخليه و تصيفهتوان حقيقت را مي

در وقت هجرت از مكه، از  -صلي اهلل عليه و آله -مثال همراه بودن ابوبكر با پيغمبر اكرم

رخدادهاي قطعي نزد شيعه و اهل سنت است كه قرآن مجيد و اخبار و تاريخ مورد قبول 

ن امر مسلم و مقطوع، حتي نزد علماي بزرگ كند، ليكن هميطرفين هم آن را تصديق مي

شود: دانشمندان سنت آن را دليل فضيلت و امتياز ابوبكر به دو نحو متناقض توجيه مي

اند و دانشمندان شيعه بر عسك، در صورتي كه حقيقت يك چيز است و تنها دانسته

افكند ميتعصب و تقليد و اخبار جعلي انباشته شده در ذهن است كه پرده روي حقيقت 

 كند.و حتي دانشمندان را دچار حيرت مي

شود در جريان درگيري و نزاع ميان شيعه و سني و اما اتهامي كه به اهل سنت مربوط مي

شود و حدود چهارده قرن است كه ادامه دارد. و بلكه سران و پيشوايان آنها خالصه مي

اند و به فكر بوده در اين جريان يك گروه همواره داراي قدرت و سلطه و حكومت

رياست و خودمحوري و برتري جويي، اينان همواره براي رسيدن به مقاصد خويش از 

كردند دادند و تبعيد ميكردند و شكنجه ميزورگويي و تزوير استفاده كرده، زندان مي

ي رسيدن به اين مقاصد كردهبودند و با اين كشتند و تظاهر به اسالم را هم وسيلهو مي

كردند. در برابر اين دسته، گروهي ديگر الم را از محتواي اصلي خود خالي ميعمل اس



ي توحيد و وحدت كلمه بودند. از مسلمين بودند كه همواره به فكر حفظ اسالم و كلمه

كردند، از حق مشروع خود اينان براي بقاي اسالم و وحدت مسلمين سكوت مي

كردند تا اسالم عزيز،زنده و سرفراز ميگذشتند، زندان و شكنجه و شهادت را تحمل مي

 باشد. جانبازي و ايثار و فداكاري اينان، تا سر حد وقايع عاشورا،

 [26]صفحه 

بينيم، مانند خورد. بعد از عاشورا، فرزندان امام حسين )ع( را ميدر تاريخ به چشم مي

-السالمهمعلي -حضرت زين العابدين و امام باقر و امام صادق و حضرت موسي بن جعفر

كردند، ي آن مي، كه تمام عمر خود را صرف دعوت به اسالم و تبليغ اسالم و نشر توسعه

گاهي به صورت دعا و مناجات با خدا، گاهي به صورت تفسير قرآن و گاهي به صورت 

بيان احاديث پيامبر اكرم )ص(،و گاهي به صورت مناظره و احتجاج كه بسياري از آنها 

و ساير كتب ادعيه و كتب مناظره و احتجاج و كتب « حيفه سجاديهص»اكنون به صورت 

ي اي محقر و روي گليمي ساده در گوشهاحاديث موجود است. امام سجاد )ع( در خانه

كردند و باكد يمين مدينه نشسته بود. امام باقر و امام صادق به همان منوال كشاورزي مي

ي اوقات خود را به نشر معارف اسالم و يهآوردند و بقو عرق جبين، لقمه ناني بدست مي

داشتند. خالصه از نظر اين تربيت شاگرداني بر اسسا اصول مكتب اسالم مصروف مي

گروه، چه سران و چه پيروان، عزيزتر ازجان و مال و شخصيت و خانواده و تمام شئون 

گر، عزيزتر از زندگي، اسالم بود و معارف اسالم، اسالم بود و حقايق اسالم. اما گروه دي

 همه چيز، در نظرشان مقام بود و شخصيت، تن پروري بود و استراحت.

شود اين است كه اينان همواره از اين گروه، يعني اكنون اتهامي كه به اهل سنت زده مي

كنند و گروه ديگر را به كلي از صاحبان قدرت و سلطه و حكومت، حمايت كرده و مي

اعتنا و توجهي به آنان ندارند، هر چند نوادگان پيغمبرشان  دارند و هيچ گونهنظر دور مي

 باشند.

گويند اهل سنت، از صحابه و تابعين و تابعين تابعين، به احترام نام تهمت زنندگان مي



نمايند، ولي به كنند و به قول آنها استناد ميبرند،حديث و روايت و تاريخ نقل ميمي

هاي ايشان تفاسير انشان اعتنايي ندارند. در كتابخانهاقوال علي )ع( و فاطمه )ع( و فزرند

 و كتب رجال و حديث شيعه كه مشحون به قال الباقر و قال الصادق است وجود ندارد.

 [2۷]صفحه 

بيند و البته اين از عادات و خصال انسان است كه چون خود را ضعيف و زبون مي

ر حوادث و مشكالت پناه و ملجاي خواهد در اين جهان پهناور تنها نباشد و در برابمي

بيند، و پيداست كه پناهندگي داشته باشد، راه عاقالنه را در پناه بردن و زير بليط رفتن مي

به قدرتمند بهتر از پناهندگي به ضعيف و مستضعف است، بلكه از ضعيف و مستضعف 

تجربه باشد، بايد دوري كند، ليكن اين گرايش وگريز، تا زماني است كه انسان خام و بي

تربيت نيافته و غير مهذب باشد، شجاعت و شهامت خدادادي خود را فراموش كرده 

باشد،كرامت ذات و شرافت نفس و مناعت طبع خود را باور نكرده باشد، ولي زماني كه 

شود، در رود و پيرزو حقيقت و انصاف ميبه اين پايه رسيد، زير بليط حق و عدالت مي

 د، ضعيف و مستضعف باشد، يا قدرتمند و صاحب حكومت.هر مركزي كه پيدا شو

چنان كه گفتيم، اين نسبت، اگر كلي باشد، اتهامي بيش نيست، زيرا در ميان اهل سنت 

توجهدارند، بلكه او را اعلم  -السالمعليه -بينيم كه نه تنها به علي بن ابيطالبكساني را مي

ظالم و امام حسين وي ارانش را فداكار و دانند و بيشتر آنها يزيد را و افضل صحابه مي

گذارند و شمارند، فتواي امام صادق را در كنار فتواي ابوحنيفه و مالك ميمظلوم مي

خواهند كرسي فقه جعفري داشته باشند و حتي برخي از كتب الاقل در كشور مصر مي

 شود.شيعه هم در آنجا چاپ و منتشر مي

البالغه را، با اين زمان حقيقت ندارد، زيرا كتاب نهج همچنين اتهام نسبت به شيعه هم در

ي ديگر نقل سه خليفه -السالمعليه -تمام محتوايش و با تمام روابط نزديكي كه ميان علي

دانند، لذا هر روايت و شمارند و اخو القرآنش ميكرديم، از معتبرترين كتب شيعه مي

البالغه را مقدم البالغه باشد، نهجهجحديثي كه در كتب ديگر يافت شود اگر مخالف با ن



 كنند.البالغه را شرح نموده و تدريس كرده و ميدارند، شخصيتهاي شيعه، نهجمي

 اين گونه رجال، در ميان گروه شيعه و سني، مردمي هستند مسلمان و

 [2۸]صفحه 

ا ريا، شجاع و نترس، كه بمتعهد، حر و آزاد، روشن بين و دورانديش، با خلوص و بي

ي كمال شهامت، بندها و زنجيرهايي را كه پدر و مادر و معلم و اجتماع بر فكر و انديشه

كنند و خود را از اسارت تقليد اند پاره كرده، در فضاي آزاد فكر ميآنها گذاشته

رهانند. اين گونه مردم را، نان خوردن و زندگي كردن، ناخودآگاه به جانبي متمايل مي

چه در ميان شيعيان باشند و چه در ميان سنيان، هنگامي كه در  كند. اين گروه،نمي

كنند، اين معني را در نظر دارند كه اگر آنها هم در ميان اختالفات ميان مذاهب فكر مي

كردند، و اختالفات مذاهب را با كردند، ابتدا مانند آنها فكر ميمذاهب ديگر رشد مي

ي خود را از محيط اجتماعي جه فكر و انديشهكنند و در نتيتوجه به اين نكته بررس مي

برند. اين مردم شيف و شجاع و آاليش ميخويش بيرون كشيده، در فضايي آزاد و بي

رنگ و مصفا و تمام اين رنگها و بينند كه دين خدا واحد است و بيآزاد، به روشني مي

و زندگي  اختالفات و دوگانگي را ياتعصب و خودمحوري ساخته است يا نان خوردن

گويند كه آيا چهارده قرن كردن ناشرافتمندانه، يا استعمار و استثمار مزور. اينها با خود مي

نزاع و درگيري و برادر كشي بس نيست؟ از مطرح كردن اين اختالفات چه سويد برديم، 

جز اينكه آب به آسياب دشمن ريختيم و خود را ضعيف و خوار و زبون ساختيم؟ آخر 

 ند؟تا كي؟ تا چ

خالصه اگر اين اتهامات و حساسيت نشان دادن در برابر اختالفات، در ميان پدران و 

اند، نه اين اتهامات را اجداد اين ملت بوده است، اكنون ديگر مسلمين بيدار شده

اند كه اگر بخواهند بر دشمن مشترك دهند. اكنون آنان فهميدهپذيرند و نه نسبت ميمي

اند كه اگر وحدت و اتفاق واقعي ممكن نيست و بخوبي دريافتهخود پيروز شوند جز با 

فقط يكديگر را برادر بخوانند و باز هم بوي اتهامات و اختالفات در كمول دل استشمام 



شود، اتحاد واقعي تحقق نخواهد يافت و پيروزي بر دشمن مشكل و بلكه ناممكن 

ر كشوري كه شيعه و سني شود. مثال يكي از ترفندهاي دشمن مكار اين است كه دمي

 وجود دارد، ابتدا فقط

 [2۹]صفحه 

نشيند، دهد و در كناري به نظاره ميبه يكدسته از آنها امتيازي در زندگي اجتماعي مي

گويند چرا اين امتياز را به ي امتياز گيرنده نمياگر اتحاد واقعي در ميان نباشد، دسته

خيزند و يا دشمن، آنها را خودشان بر مي ي ديگر يادهيد و سپس دستهبرادران ما نمي

 شود.كند و درگيري شروع ميتحريك مي

ي سخن ما در اين مقال اين است كه طبق دستور موكد و مكرر خالصه و نتيجه

البالغه، مسلمين نبايد از اختالفت سران خود در در نهج -السالمعليه -اميرالمومنين

ا چه رسد به اختالفاتي كه بعدا در ميان آنها پيدا چهارده قرن پيش سخن به ميان آورند. ت

 شده است.

شوند، اند و نزد خداي عادل محاكمه ميفرمايد كه سران شما مردهمي -السالمعليه -علي

شما بهشت و دوزخ براي آنها معين نكنيد، شما مسائل روز خود را مطرح كنيد، پرداختن 

 به آن مسائل براي شما سودي ندارد.

ي اينجانب اگر امروز اميرالمومنين )ع( در ميان ما، تشريف بياورند و ما از ايشان هبه عقيد

فرمايد: آن قضيه گذشت، خداوند ي جنگ شما در صفين چه بود، ميسئوال كنيم قضيه

كند. آنچه كه امروز مهم است، موضوع روز شما در روز قيامت به حسابها رسيدگي مي

اي صهيونيست و اخراج ، خيانتها و جنايتهاي عدهذلت مسلمين بعد از عزتشان است

 كنيد؟!ايد و نگاه ميمسلمين از كشورشان است، شما نشسته

شما كه بهترين منابع ثروت را داريد، بهترين مراكز سوق الجيشي مثل كانال سوئز، باب 

آن المندب، تنگه داردانل، ماالكار، هرمز و جبل الطارق را داريد، بهترين كتاب يعني قر

 را داريد، روح زندگي در دست شماست. چرا بايد ذليل باشيد؟



ي روز خود فهمد كه به مسالهالسالم اينطور مينويسنده از بيانات اميرالمومنين عليه

نشينند و كارشان اختالف اندازي بپردازيد. به اين فكر باشيد كه يك عده در رياض مي

آنها شيطان مجسم هستند. پنجاه سال درس بين شيعه و سني است. اين را كوچك نگيريد. 

 اند، و حاالشيطنت سياي آمريكا را خوانده

 [۳۰]صفحه 

شود. اما آن رحمت مجسم خدا كه درجماران بينند منافع آمريكا اين طور حفظ ميمي

نشسته بود يعني بارها به اتحاد توصيه فرمود. اتحاد بين دانشگاه و فيضيه، بين ارگانها و 

نمود. اين مسئله را هم نبايد به سادگي از بين همه اقشار مردم را سفارش مينهادها، و 

 كنارش گذشت.

كند از زماني كه آن بزرگمرد نوجوان بوده، اوضاع تاسف بار مسلمين نگارنده فكر مي

خورده و بعد از هفتاد سال فكر، به اين نتيجه رسيده كه عامل عزت ديده و غصه ميرا مي

اگر اتحاد داشته باشيد هيچ صدمه وآزاري بشما »فرمايد: ت. لذا ميمسلمين اتحاد اس

 «.تواند هيچ غلطي بكندرسد و آمريكا نمينمي

البته اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه در هر عصر و زمان بايد معدودي از محققان 

ي موثق از واسطه -صلي اهلل عليه و آله -علم رجال و تاريخ، براي اخذ احاديث پيغمبر

كه در اين عصر، منحصر به فقيهان و مفتيان و مراجع تقليد است، يا براي باقي ماندن 

حقايق تاريخي كه آن هم منحصر به محدودي از محققان و تاريخ نويسان است در سطح 

بسيار عالي و مترقيش، يعني كساني كه همت خود را از يك قرن و دو قرن باالتر برده، 

رسانند )استثنائا اين عده بايد قضاياي تاريخي را به طور دقيق و عادالنه تا به چهارده قرن ب

پي گيري كنند( اما غير از اين دو دسته، مسلمين ديگر بايد در برابر عقايد مخصوص به 

مخالفين خود حساسيت نشان ندهندو هر مسلماني باور كند كه ديگران هم انساني مانند 

ه دارند و مانند او در گزينش و انتخاب مذهب آزاد او هستند و مانند او فكر و انديش

ي قطعي و مسلم براهيني غير قابل باشند، و همان گونه كه او مذهب خود را با ادلهمي



دانند ديگران هم مذهب خود را با همان گونه خدشه و انكار، صحيح و حق و صواب مي

اول طرفين اين گونه ادعا  دانند، چنانكه دانشمندان طرازادله و براهين حق و ثواب مي

انا او اياكم لعلي هدي او في »گويند: كنند و بعد از بحث و مناظارت طوالني غالبا ميمي

 «.ضالل مبين

 پاورقي

 .2۱2ص  ۱52 ۷البالغه، شرح صبحي صالح، خطبه [ نهج۱]

 .۱۰۳[ آل عمران: 2]

 .۴6[ انفال: ۳]

 .۹[ حجرات: ۴]

 .52و مومنون:  ۹2[ انبياء: 5]

[ مثل المومنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكي منه 6]

. صحيح ۳۷)در صحيح بخاري، ادب، ص  -عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر و الحمي

 (.2۷، ص ۴و در مسند احمد بن حنبل، ج  66مسلم، ص 

داده است. بني آدم تمام تغيير « بني آدم»را به « مومنين»[ تحريف سعدي اين است كه ۷]

شود، در صورتي كه در ميان افراد بشر، گروههايي مانند نژادپرستان افراد بشر را شامل مي

توان آنها را اعضاء يك پيكر دانست، تنها اهل ايمانند كه شوند كه نميضد بشر پيدا مي

 دانند.ي اهل ايمان را برادر خود ميي خود، همهبه اقتضاي عقيده و ايده

 .۱6۳، ص 2[ اصول كافي، طبع آخوندي، ج ۸]

. صحيح مسلم 2صحيح بخاري، باب فتن، ص  -[ من فارق الجماعه شبرا فميتته جاهليه۹]

 .5۳باب اماره، ص 

اهلل )ص(: اال اخبركم بافضل من درجه الصاله و الصيام و الصدقه؟ قالوا: [ قال رسول۱۰]

. ۱۱، ص ۱ي الحالقه. صحيح بخاري، ج بلي. قال اصالح ذات البين و فساد ذات البينه



، ص 6و همچنين در كتاب مسند احمد، ج  ۷و موطا مالك، ص  5۰داود، ص سنن ابي

۴۴5. 

از كتاب بهشت زندگي  ۴۷[ در مورد تاخير جمعه و جماعت و آداب آن به درس ۱۱]

 اثر مولف مراجعه فرماييد.

ي شيعه موجود سنت و كتب اربعه[ اينها با همين عناوين يا مضمونشان در صحاح اهل ۱2]

است و براي هر يك حدود بيست روايت از پيامبر اكرم )ص( و ائمه معصومين )ع( نقل 

 .6۷۰شده است. اصول كافي، طبع آخوندي، ص 

ي نظافت مو، دندان روايت در جلد اول و دوم كتاب وسائل الشيعه درباره ۱۸۰۰[ كه ۱۳]

نگهداري كردن وجود دارد كه به طور فشرده در و ناخن، حمام رفتن و چگونه از لباس 

 از كتاب بهشت زندگي از مولف آمده است. ۱2درس 

 .۱۰۳[ آل عمران: ۱۴]

ي صبحي صالح، ص )از نسخه ۹۴البالغه، خطبه نهج …[ قد صرفت نحوه افئده االبرار ۱5]

 (.2۷۴و از شرح فيض، ص  ۱۴۱

ي صبحي )از نسخه 22۹لبالغه، خطبه انهج …[ فصدع بما امر به و بلغ رساالت ربه ۱6]

 (.۳۷۱و از شرح فيض، ص  ۳5۳صالح، ص 

، ۱البالغه، خطبه نهج …[ الي ان بعث اهلل سبحانه محمدا رسول اهلل )ص( النجاز عدته ۱۷]

 .۴۴ي صبحي صالح ص نسخه

 (.۸2ي صبحي صالح، ص ، )نسخه۴۰البالغه، خطبه [ نهج۱۸]

البالغه، ط نهج …تلك الحقوق حق الوالي علي الرعيته  [ و اعظم ما افترض سبحانه من۱۹]

 (.۳۳۳، ص 2۱6ي صبحي صالح، خطبه )نسخه

النها  …[ و احذروا ما نزل باالمم قبلكم من المثالت بسوء االفعال و ذميم االعمال 2۰]

 ۱۹2البالغه، شرح صبحي صالح، خطبه ارجح من كل ثمن و اجل من كل خطر، نهج

 .2۹6)قاصعه(، ص 



 .6۳[ انفال: 2۱]

البالغه، لم يعط احدا بفرقه خيرا ممن مضي و ال ممن بقي نهج -سبحانه -[ و ان اهلل22]

 .255، ص ۱۷6ي صبحي صالح خطبه نسخه

[ و من يقبض بده عن عشيرته فانما تقبض منه عنهم يد واحده و تقبض منهم عنه ايد 2۳]

 .۷5ي ، ترجمه فيض اسالم صفحه2۳البالغه، خطبه كثيره. نهج

البالغه، خطبه نهج …[ فاياكم و التلون في دين اهلل فان جماعه فيما تكرهون من الحق 2۴]

 .255، ص ۱۷6

ي صبحي ، از نسخه۱2۷خطبه  …[ و الزموا السواد االعظم، فان يد اهلل مع الجماعه 25]

 .۱۸۴صالح ص 

 .۱۹۱[ بقره: 26]

ي صبحي ، از نسخه۱۴۷خطبه  …عه [ فاجتمع القوم علي الفرقه و افترقوا عن الجما2۷]

 .2۰5صالح ص 

، ص ۱ي عبده، ج ، )از نسخه۳۰[ استاثر فاساء االثره وجزعتم فاساتم الجزع، خطبه 2۸]

 (.۹6و از ترجمه و شرح فيض، ص  ۸۴

از  -البالغه، نامه ژهل و پنجم)نهج …[ كانت في ايدينا فدك من كل ما اظلته السماء 2۹]

 (.5۸و از ترجمه و شرح فيض االسالم، ص  ۴۱۷ي صبحي صالح، ص نسخه

 .۸۳، ص ۴۰البالغه، خطبه [ حكم اهلل انتظر فيكم. نهج۳۰]

، )از شرح ۱56البالغه، خطبه [ و لها بعد حرمتها اال ولي و الحساب علي اهلل تعالي. نهج۳۱]

 (.۳۰۸، ص ۱و از شرح بعده، ج  ۴۹۰فيض، ص 

 .۴۴۷، ص 55البالغه، مكتوب [ نهج۳2]

)به نقل از شماره  2۰۷آزار شيرازي، همبستگي مذاهب اسالمي، ص [ عبدالكريم بي۳۳]

 (.۴۳۴چهارم سال سوم رساله االسالم، ص 

البالغه، احرص علي جماعه امه محمد )ص( و الفتها مني. نهج -فاعلم -[ و ليس رجل۳۴]



 .۴66، ص ۷۸ي نامه

 …ذا الموضع من خطبته فناوله كتابا [ و قام اليه رجل من اهل السواد عند بلوغه الي ه۳5]

 .5۰، ص ۳البالغه، خطبه نهج

البالغه، نهج …[ و قد ساله: كيف دفعكم قومكمعن هذا المقام و انتم احق به؟ فقال ۳6]

 .2۳۱، ص ۱62خطبه 

كانال سوئز، بين  -ي جبل الطارق، بين اقيانوس اطلس و درياي مديترانه[ مانند: تنگه۳۷]

ي هزمز، بين تنگه -باب المندب، بين درياي احمر و اقيانوس هند -حمرمديترانه و بحر ا

ي تنگه -ي ماالكا، بين اقيانوس هند و درياي چينتنگه -خليج فارس و درياي عمان

ي داردانل، بين درياي مرمره و اژه )قسمتي از تنگه -بسفر، بين درياي سياه و مرمره

 مديترانه(.

 .۳۰5، ص ۱۹۳البالغه، خطبه نهج بعيدا فحشه لينا قوله. …[ ۳۸]

[ اياك و مستهجن الكالم، فانه يوغر القلب. غرر درر آمدي، شرح آقا جمال ۳۹]

 .2۹۸، ص 2خوانساري، ج 

 .۴۹۷، ص 2[ ان من العباده لين الكالم. همان، ج ۴۰]

 .۳۳2، ص ۱[ الهذر ياتي علي المهجه، همان، ج ۴۱]

 .266، ص 2واب. همان، ج [ اجملوا في الخطاب تسمعوا جميل الج۴2]

 .۴۰۳، ص ۳[ حد اللسان امضي من السنان. همان، ج ۴۳]

، ۴[ عود لسانك لين الكالم و بذل السالم، يكثر محبوك و يقل مبغضوك. همان، ج ۴۴]

 .۳2۹ص 

 .66، ص ۴[ رب حرب جنيت من لفظه. همان، ج ۴5]

 .۱۹۳، ص 5[ من النت كلمته و جبت محبته. همان، ج ۴6]

 .۱۴۴، ص ۴المنطق يزري بالقدر و يفسد االخوه. همان ج  [ سوء۴۷]

 .۱2۷، ص ۴[ سنه اللئام قبح الكالم. همان، ج ۴۸]



 .۳۳۹، ص ۱[ اللسان ميزان االنسان. همان، ج ۴۹]

 ۳22، ص ۱و از شرح عبده، ج  5۱6)از شرح فيض، ص  ۱62ي البالغه، خطبه[ نهج5۰]

 (. يك2۳5ي صبحي صالح، ص و از نسخه

 اي قائميه اصفهانه مركز تحقيقات رايانهدربار

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُِسكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آيه 

۴۱) 

اگر بدانيد با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است 

اى كه امر ما را زنده )و برپا( دارد ... حضرت رضا )عليه الّسالم(: خدا رحم نمايد بنده

علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را )بى 

آن عمل(  آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند( بدانند هر آينه از ما پيروى )و طبق

 مى كنند

 ۱5۹ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص -بنادر البحار

بنيانگذار مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان شهيد آيت اهلل شمس آبادي )ره( يكي 

از علماي برجسته شهر اصفهان بودند كه در دلدادگي به اهلبيت )عليهم السالم( بخصوص 

السالم( و امام عصر )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف(  حضرت علي بن موسي الرضا )عليه

هجري شمسي بنيانگذار مركز و  ۱۳۴۰شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 

راهي شد كه هيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر راهش را ادامه 

 مي دهند.

حت اشراف حضرت آيت هجري شمسي ت ۱۳۸5مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال 

اهلل حاج سيد حسن امامي )قدس سره الشريف ( و با فعاليت خالصانه و شبانه روزي تيمي 

مركب از فرهيختگان حوزه و دانشگاه، فعاليت خود را در زمينه هاي مختلف مذهبي، 



 فرهنگي و علمي آغاز نموده است.

)كتاب اهلل و اهل البيت اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين 

عليهم السالم( تقويت انگيزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسي دقيق تر مسائل ديني، 

جايگزين كردن مطالب سودمند به جاي بلوتوث هاي بي محتوا در تلفن هاي همراه و 

م رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتي بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّال

با انگيزه نشر معارف، سرويس دهي به محققين و طالب، گسترش فرهنگ مطالعه و غني 

كردن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار هاي علوم اسالمي، در دسترس بودن منابع 

الزم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعي: با استفاده از 

صاعدي در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفي عدالت ابزار نو مي توان بصورت ت

اجتماعي در تزريق امكانات را در سطح كشور و باز از جهتي نشر فرهنگ اسالمي ايراني 

 را در سطح جهان سرعت بخشيد.

 از جمله فعاليتهاي گسترده مركز :

 كتابخوانيالف(چاپ و نشر ده ها عنوان كتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاري مسابقه 

ب(توليد صدها نرم افزار تحقيقاتي و كتابخانه اي قابل اجرا در رايانه و گوشي تلفن 

 سهمراه

ج(توليد نمايشگاه هاي سه بعدي، پانوراما ، انيميشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماكن 

 مذهبي، گردشگري و...

يگان نرم جهت دانلود را www.ghaemiyeh.comد(ايجاد سايت اينترنتي قائميه 

 افزار هاي تلفن همراه و چندين سايت مذهبي ديگر

 ه(توليد محصوالت نمايشي، سخنراني و ... جهت نمايش در شبكه هاي ماهواره اي 

و(راه اندازي و پشتيباني علمي سامانه پاسخ گويي به سواالت شرعي، اخالقي و اعتقادي 

 (2۳5۰52۴)خط 

، موبايل ساز ، سامانه خودكار و دستي  ز(طراحي سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز



 و... SMSبلوتوث، وب كيوسك ، 

ح(همكاري افتخاري با دهها مركز حقيقي و حقوقي از جمله بيوت آيات عظام، حوزه 

 هاي علميه، دانشگاهها، اماكن مذهبي مانند مسجد جمكران و ...

شركت كننده در ط(برگزاري همايش ها، و اجراي طرح مهد، ويژه كودكان و نوجوانان 

 جلسه

ي(برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه عموم و دوره هاي تربيت مربي )حضوري و 

 مجازي( در طول سال

دفتر مركزي: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان پنج رمضان و چهارراه وفائي / 

 مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان

  ۱۰۸6۰۱52۰26: شناسه ملي  2۳۷۳شماره ثبت :  ۱۳۸5تاريخ تأسيس: 

 Info@ghaemiyeh.comايميل:  www.ghaemiyeh.comوب سايت: 

 www.eslamshop.comفروشگاه اينترنتي: 

( ۰2۱) ۸۸۳۱۸۷22( دفتر تهران ۰۳۱۱) 2۳5۷۰22( فكس ۰۳۱۱) -2۳5۷۰2۳-25تلفن 

 (۰۳۱۱)2۳۳۳۰۴5امور كاربران  ۰۹۱۳2۰۰۰۱۰۹بازرگاني و فروش 

ين مركز؛ مردمي ، غير دولتي و غير انتفاعي با همت عده نكته قابل توجه اينكه بودجه ا

اي خير انديش اداره و تامين گرديده و لي جوابگوي حجم رو به رشد و وسيع فعاليت 

مذهبي و علمي حاضر و طرح هاي توسعه اي فرهنگي نيست، از اينرو اين مركز به فضل 

يم حضرت بقيه اهلل االعظم و كرم صاحب اصلي اين خانه )قائميه( اميد داشته و اميدوار

عجل اهلل تعالي فرجه الشريف توفيق روزافزوني را شامل همگان بنمايد تا در صورت 

 امكان در اين امر مهم ما را ياري نمايندانشااهلل.

و شماره حساب ۱۹۷۳-۳۰۴5-5۳۳۱-62۷۳، شماره كارت : 62۱۰6۰۹5۳شماره حساب 

نام مركز تحقيقات رايانه اي به IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53شبا : 

 خيابان مسجد سيد –قائميه اصفهان نزد بانك تجارت شعبه اصفهان 



 ارزش كار فكري و عقيدتي

: هر كس عهده دار يتيمي از ما شود -به سندش، از امام حسين عليه السالم  -االحتجاج 

سيده، به او كه محنتِ غيبت ما، او را از ما جدا كرده است و از علوم ما كه به دستش ر

اي بنده بزرگوار شريك »فرمايد: سهمي دهد تا ارشاد و هدايتش كند، خداوند به او مي

كننده برادرش! من در كَرَم كردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! براي او در بهشت، به 

ها، آنچه را عدد هر حرفي كه ياد داده است، هزار هزار، كاخ قرار دهيد و از ديگر نعمت

 «.يق اوست، به آنها ضميمه كنيدكه ال

التفسير المنسوب إلي اإلمام العسكري عليه السالم: امام حسين عليه السالم به مردي فرمود: 

داري: مردي اراده كشتن بينوايي ضعيف را دارد و تو او را از تر ميكدام يك را دوست»

ضعيف از پيروان ما  رَهاني، يا مردي ناصبي اراده گمراه كردن مؤمني بينوا ودستش مي

گشايي كه آن بينوا، خود را بِدان، نگاه اي ]از علم[ را بر او ميرا دارد، امّا تو دريچه

سازد و او را هاي خداي متعال، خصم خويش را ساكت ميدارد و با حجّتمي

 «.شكند؟مي

تعال گمان، خداي محتماً رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبي. بي»]سپس[ فرمود: 

؛ يعني هر كه «و هر كه او را زنده كند، گويي همه مردم را زنده كرده است»فرمايد: مي

او را زنده كند و از كفر به ايمان، ارشاد كند، گويي همه مردم را زنده كرده است، پيش 

 «.از آن كه آنان را با شمشيرهاي تيز بكشد

ني را از گمراهي به معرفت حق، هر كس انسا»مسند زيد: امام حسين عليه السالم فرمود: 

 «.فرا بخواند و او اجابت كند، اجري مانند آزاد كردن بنده دارد
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