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 . معنای لغوی1

به معناي نزديك و نزديكي اخذ شده است ، چنانكه گفته اند : قرب اصل « قرب»واژه تقريب از باب تفعيل و از ماده 

يض البعد بنابر اين قرب )نزديكي( عكس بعد نقصحيح يدل علي خالف البعد ؛ در جاي ديگر آمده است : القرب 

 اعد )دوري جستن از يكديگر است( . تب)دوري( است و تقارب )نزديك شدن به يكديگر( ضد 

 

 تقريب در اصطالح :  .2

كوشش جدي براي تحكيم روابط ميان پيروان اين مذاهب از راه درك اختالف تقريب مذاهب اسالمي در اصطالح 

؛ به عبارت ديگر تقريب و زدودن پيامدهاي منفي اين اختالف ها و نه اصل اختالف هاست هاي موجود ميان خود 

نزديك كردن ديدگاه ها و هماهنگي مواضع مسلمانان است. در تفسير صحيح تقريب در اصطالح مي توان گفت : 

با حفظ مذاهب  از اينكه تمام پيروان مذاهب اسالمي به خصوص عالمان ديني تتقريب مذاهب اسالمي عبارت اس

شان و بر اساس گفتگوهاي علمي به جهت تبيين مشتركات ديني و رفع سوء برداشت هاي مذهبي ، هر چه بيشتر 

 .زمينه اتحاد و انسجام امت اسالمي را فراهم سازد

 هدف تقريب

مسلمانان در كه محقق مي شود ،  زماني اين امر وبوده است  اتحاد امت اسالميهدف كلي و اصلي از تقريب ،  

 متحد –اعتقاد داشته باشند ، مسلمان شناخته نمي شوند  ها آن به آنكه بدون مسلمانان كه اصولي آن –اصول اسالم 

در اين اصول با يكديگر اتحاد دارند و در ساير مسائل هم همچون كسي كه قصدش لجاجت با  كه بدانند يعني. باشند

در اين راه حق و حقيقت و معرفت صحيح را بجويند و در اين صورت ديگران و غلبه بر آنان نيست ، بنگرند و 

چنانكه توانستند با انصاف از راه دليل و برهان در مسئله اي از مسائل مورد اختالف به اتفاق نائل گردند ، چه بهتر 

ور داشته ، وگرنه هر كدام آنچه را به نظرش مي رسد براي خود محفوظ داشته و ديگران را در نرسيدن به آن معذ

نسبت به آنان خوش بين باشند ، چه اينكه اختالف در غير اصول دين هيچ ضرري به ايمان نرسانده و اختالف يافتگان 

 در اين مسائل را از دائره اسالم خارج نخواهد ساخت.
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 تفاوت تقريب و اتحاد 

ايجاد واحدي برخوردارند كه همان اين دو واژه در اصطالح مصلحان مسلمان معنايي نزديك به هم دارند و از هدف  

است اما مي توان اين تفاوت را ميان آن ها قائل شد كه اصطالح اتحاد امت  همبستگي و سازگاري ميان مسلمانان

داراي  بيشتر «اسالمي مذاهب تقريب» اصطالح ولي دارد علمي و اجتماعي –اسالمي عام تر است و جنبه سياسي 

جنبه علمي و نظري است و در ميان عالمان ديني مطرح است كه تالش مي كنند بر اساس مناظرات و گفتگوهاي 

علمي و رعايت روشهاي علمي و اخالقي ، زمينه آشنايي بيشتر مذاهب اسالمي از اصول و فروع يكديگر را آماده 

 سازند و در رفع سوء تفاهمات مذهبي بكوشند.

 مقصود از تقريب

 . گزينش مذهب معيار1

 . وانهادن مسائل اختالفي2

 . آزادي در گزينش هريك از مذاهب 3

 . مصلحت انديشيهاي سياسي4

 و همچنين انجام راهكارهاي مناسب جهت رسيدن به وحدت . گفتگوي صحيح و سازنده5

 تقريب مذاهب يا تقريب اتباع مذاهب؟

دقت و بازنگري در مسائل اختالفي؛ آنها را كمتر كنند و هم تقريب مذاهب صحيح است، كه اين كار علماست كه با 

 مسائل مشترک را نشان دهند. 

 تقريب بين اتباع مذاهب هم الزم است و قسمتي از آن نتيجه تقريب مذاهب است.

 اقسام تقريب

 

 در مقابل دشمن مشترک به صورت موقت. تقريب سياسي :  يعني يكپارچگي بر اساس مشتركات

 تقريب حقيقي: تقريب بر اساس امام معصوم كه اسالم براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت پيش بيني كرده است.
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 .)اعتقادي(استراتژيكي و تقريب ( موقتي و مصلحتي)تقريب تاكتيكيتقريب سياسي بر دو نوع است: 

 معتقدند مثل شهيد مطهريبرخي از علما به تقريب تاكتيكي 

 ، مانند رهبر معظم انقالب. برخي به تقريب استراتژيكي

 مسئله يك را آن و دارم و داشتم را[ اسالمي وحدت] تفكر و اعتقاد اين قديم از ايشان در اين رابطه مي فرمايند: من

 با كه كند مي ايجاب ما مصلحت بگوييم حاال كه نيست هم مصلحتي و تاكتيكي مسئله يك. دانم مي استراتژيك

 يك اسالمي جمهوري در را مسلمين وحدت مساله صحيح انگيزه اين با ما... باشيم داشته ارتباطات غيرشيعه مسلمين

 1.ايم داده قرار اساسي مساله

يك نب شيعه چون ما بر اساس آيات قرآن و تبعيت از روايات و سيره اهل بيت)ع( به وحدت معتقديم لذا  تقريب از جا  

ا تاكتيكي ردت مسلمين كسانيكه نگاه درون مذهبي دارند مي توانند وح عقيده و استراتژي است نه حكم موقتي و مصلحتي.

مي گذشتند  م خودنگاه موقتي و مصلحتي به مسأله وحدت با نگاه قرآن و اهل بيت)ع( كه حتي از حق الهي و مسل بدانند اما،

 يست.تا اصل اسالم ضربه اي نبيند سازگار ن

ن حق الهي، البته حكم در زمان ظهور امام زمان )عج( فرق مي كند و ايشان براي برپايي حكومت عدل جهاني بر اساس دي

 .ماموريت ديگري دارند اما در زمان غيبت ما مأمور به تبعيت از روش و سيره اهل بيت)ع( مي باشيم

 )نگاه برون مذهبی( ضرورت تقريب برای حفظ اسالم

 برون مذهبي دارد الزم است در جهت تقريب بين المذاهب تالش نمايد زيرا: كسيكه نگاه

نابع طبيعي . تالش دشمنان اسالم و استكبار جهاني براي تفرقه انداختن به منظور حكومت و استعمار  مردم و م1

 كشورهاي اسالمي

 –هائيت ب –وهابيت و جاسوسان آنها ) . بوجود آمدن گروهها و فرقه هاي مختلف در بين مسلمين توسط استعمار2

 (افراطيهاي اهل سنت و شيعه

سلمانان و دست كشيدن از براي زدگي م -. عقب ماندگي مسلمين در اثر اختالفات و پيشرفت مادي كشورهاي كفر3

 اسالم

                                                           
    6۹ /1 /26 -(ع)بیتاهل جهانی کنفرانس برگزاری ستاد اعضای دیدار در بیانات -رهبری معظم مقام - 1
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 . تبليغ اسالم هراسي در بين كفار4

 . معرفي دين اسالم به عنوان دين خشونت 5

 بر خدا . تخريب چهره  پيام6

 نگاه درون مذهبی(با يب برای شیعه )ضرورتهای تقر

 . جمعيت اكثريت اهل سنت در مقابل جمعيت كم شيعه1

 كشور( در مقابل يك حكومت شيعه 56. قدرت و حكومتهاي سني )2

 . ظهور گروههاي تكفيري كه شيعه را كافر و خونش را هدر مي دانند3

 سنت براي حفظ جان شيعيان در كشورهاي مختلف. لزوم تقريب با گروههاي معتدل اهل 4

 . تبعيت از روش اهل بيت)ع(5
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 تقريب در قرآن

 

 أَرْباباً بَعْضاً بَعْضُنا يَتَّخِذَ ال وَ شَيْئاً بِهِ نُشْرِکَ ال وَ اللَّهَ إِلَّا نَعْبُدَ أَلَّا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَنا سَواءٍ كَلِمَةٍ إِلى تَعالَوْا الْكِتابِ أَهْلَ يا قُلْ. »1

 (64 /عمران )آل «مُسْلِمُونَ بِأَنَّا اشْهَدُوا فَقُولُوا تَوَلَّوْا فَإِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ

 سوى به توحيد كلمه به اتّكاء با صرفاً را مسلمان غير و مسلمان از عالَم خداپرستان و موحدّان همه اين آيه در خداوند

 سايه در توحيدى )مسلمان و غير مسلمان( مذاهب تقريب هرگاه است روشن ؛است فراخوانده همبستگى و وحدت

 مشترک باورهاى انبوه سايه در اسالمى مذاهب تقريب اولى طريق به باشد، ممكن( مشترک باور يك)  «سِواءٍ كَلِمَةٍ»

 بود و قرآن ما را به سوي آن رهنمون مي سازد. خواهد ممكن

 بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ قُلُوبِكُمْ بَيْنَ فَأَلَّفَ أَعْداءً كُنْتُمْ إِذْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ اذْكُرُوا وَ تَفَرَّقُوا ال وَ جَمِيعاً اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا. » 2

 (103 /عمران )آل« إِخْواناً

تمسك مي كردند ديگر اختالفي نبود ، يعني اگر همه به حبل اهلل كه طبق روايات  )قرآن . اهل بيت)ع( ( مي باشد 

وحدت حقيقي بين همه برقرار مي شد. اما وقتي كه همه به اين حبل الهب متمسك نشده اند، لذا فرمود: )وال تفرقوا( 

 يعني وحدت حقيقي نداريد الاقل در بين خود متفرق نشويد و اختالف نداشته باشيد.

 (46انفال: وَ ال تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ريحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ )وَ رَسُولَهُ  . وَ أَطيعُوا اللَّه3َ

در اين آيه ابتدا دعوت به وحدت حقيقي مي نمايد كه اطاعت مطلق از خدا و پيامبر مي باشد، اما زمانيكه همه به اين 

و فاسق و.. هستند، لذا دعوت به عدم تنازع و اختالف مي كند و براي  امر تابع نيستند و در بين مرد عده اي منافق

 « ريحُكُمْ تَذْهَبَ وَ فَتَفْشَلُوا تَنازَعُوا ال وَ »حفظ قدرت اسالم مي فرمايد: 

 (29فتح )«بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ وَالَّذِينَ اللَّـهِ رَّسُولُ مُّحَمَّدٌ. »4

در اين آيه مباركه كه روش صحابه پيامبر)ص( را بيان مي كند، در حقيقت صحابه و ديگرمردم را به مراعات اين روش 

ستوده فرامي خواند. وگرنه در بين صحابه پيامبر)ص( افراد منافق و فاسق و فاسد هم بودند ولي نفاق و فساد در عقيده 

نزاع با انها فراخواند بلكه قرآن همه آنها را بر محور پيامبر الهي به  و عمل آنها باعث نمي شود كه قرآن ديگران را به

 رحمت بين خودشان و استحكام در برابر دشمن فرا مي خواند.

 (92)انبياء  «فَاعْبُدُونِ رَبُّكُمْ وَأَنَا وَاحِدَةً أُمَّةً أُمَّتُكُمْ هَـذِهِ إِنَّ. »5
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 ربوبيتف عقيده و سليقه اي كه دارند بر محور اعتقاد مشترک در در اين آيه هم قرآن همه مسلمانان را با اختال

 حقتعالي به وحدت فرا مي خواند.

يُحِبُّ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ  . ال يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُم6ْ

إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ  ( إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى8) الْمُقْسِطينَ

 (9-8)الممتحنة :  وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

 

( الْمُقْسِطينَ يُحِبُّ اللَّهَ يكي به كفار غير موذي و رفتار بر اساس عدالت با آنها بر اساس اين آيه خوب است )إِنَّوقتي كه ن

 پس نيكي و انصاف و عدالت نسبت به كساني كه مسلمان هستند به طريق اولي محبوب خداوند مي باشد.

 نان باشند شديدا بر حذر داشته است. در حاليكه در ادامه آيات از كفاري كه در صدد اذيت مسلما
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 تقريب در سیره اهل بیت)ع(

 

 . صبر حضرت علی)ع( برای جلوگیری از اختالف1

 حق را امامت و خالفت كه اين وجود با( وسلم وآله عليه اهلل صلى)گرامى پيامبر رحلت از پس( السالم عليه) على

 مظلوماً زلت ما»: اند كرده او حق در بخشودنى نا ظلم خالفت، ربايندگان كه بود معتقد و دانست مى خويش مسلم

 « (وسلم وآله عليه اهلل صلى)نبيّه اللّه قبض منذ

 ((.110 ص 3 ج اإلمامة في الشافي ،283 ص 20 ج الحديد ابى ابن البالغة نهج شرح)) 

 اسالمى امت ميان تفرقه جز او قيام و نيست فراهم خويش حق احقاق براى زمينه كه نمود احساس كه همين ولى 

 نهج شرح)) «عليه لهم كنّا ما غير على لكنّا...  المسلمين بين الفرقة مخافة لوال اللّه وأيم»:  ندارد ديگرى حاصل

 .((245 ص1 ج للمفيد االرشاد ، 307 ص 1 ج الحديد أبي البن البالغة

 

 یهودی . نفی اختالف توسط حضرت علی)ع( در مقابل2

 :گفت حضرت به جويى عيب و طعنه مقام صدد در امامت مسأله در مسلمانان اختالف بخاطر يهوديان، از يكى وقتى

 !!كرديد اختالف او درباره بسپاريد خاک به را  پيامبرتان آنكه از قبل. «فيه اختلفتم حتي نبيّكم دفنتم ما»

 إلهاً لنا اجعل: لنبيّكم قلتم حتي البحر من أرجلكم جَفت ما لكنّكم و فيه، ال عنه اختلفنا إنّما»: داد پاسخ حضرت

 ((.317 حكمت: صالح صبحي البالغه نهج)) «تجهلون قوم إنّكم: فقال آلهة، لهم كما

 

 تعریف اسالم توسط اهل بیت)ع(. 3

 الدِّمَاءُ حُقِنَتِ بِهِ وَ كُلِّهَا الْفِرَقِ مِنَ النَّاسِ جَمَاعَةُ عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ وَ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ مِنْ ظَهَرَ مَا الْإِسْلَامُ» )ع(:  جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ

 وَ الْكُفْرِ مِنَ بِذَلِكَ فَخَرَجُوا الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى اجْتَمَعُوا وَ النِّكَاحُ جَازَ وَ الْمَوَارِيثُ جَرَتِ عَلَيْهِ وَ

 (26ص 2ج ، ا  )لكافي..«الْإِيمَان إِلَى أُضِيفُوا
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 . تقیه مداراتی روش اهل بیت)ع( و عامل وحدت بین مذاهب4

 شعائر در یكپارچه شرکت با طرف یك از مسلمین میان وحدت تحقق نتیجه در و مودّت جلب و مدارا و معاشرت حُسن تقیّه، این از هدف

 برابر در مخصوصاً آنان، پراکندگی عدم و ها مسلمان همه میان کلمه وحدتِ حصولِ حقیقت در و وحدت مظاهر سایر و جماعت نماز و الهی

 هرگونه رفع جماعات در شرکت با و نگیرند قرار خواری و مذمّت و تعییر مورد حق مذهب پیروان دیگر سوی از و میباشد دشمنان و کفار

 از قسم این. نگردند مخاطره دچار و نكرده جدا مسلمین صف از را خود آن مانند و جماعات در شرکت به الزام با و بنمایند خود از را اتهام

 . نمودهاند وادار آن رعایت به را خویش پیروان ترغیب، و تحریص با و گرفته قرار ـ علیهمالسالم ـ ائمه تأکید مورد تقیّه

 حکمت اقسام تقیه
 و عرض و مال و جان با رابطه در )خوفی( تحفّظ اوّل معنای به تقیّه در منتها است، نگهداشتن سرّ و تحفّظ معنای به اقسام تمامی در تقیّه

 و زوال از جلوگیری و حق مذهب حفظ با رابطه دوّم )کتمانی(در معنای به تقیّه و بود خواهد حق مذهب پیرو برادران دیگر یا و خود حیثیت

 استكبار برابر در مسلمين وحدت حفظ با رابطه در مداراتي تقيّه و است سلطه گر و حاکم های قدرت بدست آن رفتن بین از

 زمامداران و امّت ارجمند پدران حيثيت حفظ و آن پيروان بودن مسلمان با رابطه در حق مذهب حفظ نيز و ضداسالم

 .است شيعه بزرگوار ائمه يعني آن دلسوز

 

 :میپردازیم زمینه این در روایت چند نقل به اینجا در

 روایت اول

 بعمله والده يعيّر السوء ولد فان به نعيّر عمالً تعملوا ان اياكم» :یقول ـ علیهالسّالم ـ عبداهلل ابا سمعت قال حكم بن هشام ـ 1

 وال جنائزهم اشهدوا و مرضاهم عودّوا و عشائرهم في صلّوا شينا علينا تكونوا وال زينا اليه انقطعتم لمن كونوا

 «   التقيّة قال الخباء ما و قلت الخباء من اليه احب بشي عبداهلل ما واهلل منهم به اولي فأنتم الخير من شي الي يسبقونكم

 .2 ح ،26 باب النهی، و االمر ابواب الشیعه، وسائل. 

 عیادت به نرفتن و مسلمانان جماعت نمازهای در شرکت عدم قبیل از اعمالی که میكنیم استفاده شریف روایت این از

 ـ مـعـصـوم امـامـان یـعـنـی مــا رهـبـران و پیشوایان تعییر موجب آنان جنازه تشییع در پیدانكردن حضور و بیمارانشان

 .نشست خواهد آنان ملكوتی و پاك دامان بر سیاهی نقطه حقیقت در و شد خواهد ـ علیهمالسّالم

 متعال خداوند نزد ها عبادت محبوبترین از عبادت این و است تقیّه و خباء عمل، این عنوان و نام که میشود استفاده روایت این از همچنین

 به رسد چه تا باشد خداوند محبوب نمیتواند صحیح غیر و باطل عبادت که زیرا ;میكنیم استفاده را عبادتی چنین صحّت همینجا از و است

 .گیرد قرار آن محبوبترین اینكه

 ضرر از ترس بر مبتنی آن، مانند و جماعت نماز در شرکت مورد در تقیه تشریع حكمت شود می استفاده روایت این از»آیت اهلل خویی:  

 ضرری جماعت نماز در شرکت ترك آنكه بی است، مسلمانان کالم اتّحاد و نوعیّه مصلحت رعایت و آنان با مداراکردن حكمت بلكه نیست

 جهت به آنان، نماز در شرکت به السالم علیه امام امر این بنابر. بودند معروف «تشیّع» به امام یاران روزگار آن در زیرا باشد؛ داشته پی در را
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 لجاجت و عناد و تعصب از دور و زیبا اوصاف با شیعه رفتار، این با تا بوده نیكو اخالق به شدن مؤدب برای بلكه نبوده اصحاب نشدن شناخته

 316 ص ،4 ج تنقیح فی شرح عروه الوثقی،   «.است کرده تربیت خوبی اصحاب که را جعفر کند رحمت خدا شود گفته و شوند شناخته

 روایت دوم

كان  األوّل الصف في معهم صلّي من»: فرمود که است کرده نقل ـ علیهالسّالم ـ صادق امام از عثمان بن حماد( صحیح روایت) ـ 2

 .1 ح ،5 باب الجماعة، صلوة ابواب الشیعه، وسائل .«األوّل الصف في ـ ص ـ رسول اهلل خلف صلي كمن

 .«بخواند نماز اوّل صف در خدا رسول با که است کسی مانند گزارد، نماز آنان با اوّل صف در هرکس»

 نماز پس است، فراوان فضیلت دارای و صحیح خدا رسول با نماز» :فرماید می «مداراتی تقیه» بر روایت داللتِ تقریب مقام در امام حضرت

 1۹8 ص الرسائل، «.است زیاد ثواب دارای و صحیح تقیه، حال در سنت، اهل با

 

 روایت سوم

 كنت ان و معهم دخلت اذا لك يُحسب»: فرمود که کند می نقل ـ علیهالسّالم ـ صادق امام از بختری بن حفص( صحیح روایت) ـ 3

 .«به تقتدي من مع كنت اذا لك يحسب ما قبل بهم التقتدي

 اقتدا نماز به و پیوسته جماعت به که است کسی همانند تو حساب و اجر نكنی، هم اقتدا اگرچه شوی، آنان جماعت در داخل که هنگامی»

 .«باشد کرده

 نیست الزم ضرر از ترس نماز، مورد در مداراتی تقیه در اینكه بر دارد داللت نیز روایت این» :فرماید می روایت این درباره خویی اللّه آیة

 316ص ،4ج تنقیح، «.است سنت اهل با مجامله و مدارا مالك بلكه

 

 روایت چهارم

 خلف حسين و حسن صلّي»:  فرمود حضرت که آورده ـ علیهماالسّالم ـ جعفر بن موسی برادرش از جعفر بن علی( صحیح روایت) ـ 4

 .2 ح ،5 باب الجماعة، صلوة ابواب الشیعه، وسائل .«معهم نصلّي نحن و مروان

 به بزرگوار دو آن که میشود استفاده چنین هم روایت ظاهر از و نداشتند مروان از خوفی هیچگونه ـ علیهماالسّالم ـ حسنین که است پیدا

 نظر مورد را ـ علیهالسّالم ـ امیـرالمؤمنین عـمـل بـایـد رابـطـه همین در همچنین و. برنمی آمدند آن اعاده مقام در و کرده اکتفا نماز این

 که است آن ظاهر و داد قرار خوف را آن منشأ توان نمی حالیكه در مینمودند، شرکت مسلمین جماعت در مقدّس وجود آن که داد، قرار

 .میفرمود اکتفا نماز همان به بلكه ;نمود نمی تكرار میكرد، اقامه آنان با که را نمازی امیرالمؤمنین
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 روایت پنجم

 فال القوم ركع وقد ركع قد االمام فاجد المسجد ادخل اني ـ ع ـ عبداهلل البي قلت قال»: عمار بن اسحاق روایت ـ 5

 .«ركعاتك افضل من فانها بها واقتد الركعة في معهم فادخل ذلك كان فاذا لي فقال اكبّر و واقيم اُؤذّن ان يمكنني

 هستند رکوع در هم مردم و جماعت امام که حالی در میشوم مسجد داخل من: کردم عرض ـ ع ـ صادق امام به»: میگوید عمار بن اسحق

 این که کن اقتدا رکعت همان در و کرده شرکت آنان نماز در زمانی چنین: فرمود امام. بگویم تكبیر سپس و اقامه و اذان نمیتوانم من و

 .«بود خواهد تو رکعات بهترین از رکعت

 روایت ششم
    .«یحذره من مع سجیّة لتكون یأمنه من مع ودثاره شعاره یجعلها لم من منّا لیس فإنّه بالتقیّه علیكم»:  السالم علیه الصادق سیّدنا . قال6

 28 ح ،11 ج ،24 باب الشیعه، وسائل

 که آنها از کسانی با خود دثار و شعار را تقیه که کسی نیست ما از زیرا تقیه؛ انجام است الزم شما بر»: فرماید می السالم علیه صادق امام

 آن از کنایه اینجا در و. شود می گفته است بدن به چسبیده که زیر جامه به و است «شعار» ضد لغت در «دثار»)  .ندهد قرار است امان در

 ( تا روشی برای رفتار با کسانی که از آنها امان ندارد باشد..باشد همیشگی باید تقیه که است

 ندهد، قرار خویش دثار و شعار را تقیه هرکس نیست ما از دارد داللت که روایاتی»  :فرماید می روایات از دسته این درباره خویی اللّه آیة

 و نیست شرط ضرر از ترس مداراتی تقیه در زیرا نمازشان؛ در شرکت و آنان مجالس در حضور مانند مداراتی؛ تقیه بر شود حمل باید ناگزیر

 از است، واضح پر و است ضرر از ترس وجود به مشروط ای تقیه چنین که چرا گردد؛ حمل خوفی تقیه بر روایات از گونه این نیست ممكن

 318 ص ،4 ج تنقیح،« .ندارد وجود ترس هست، امان او به نسبت که کسی
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 اتهام تکفیر به شیعه

دانند، برخي از وهابيون بر اين مطلب تاكيد دارند كه شيعه اهل تكفير هستند، و صحابه و زنان پيامبر)ص( و خلفا را كافر مي

« رساله الرد علي الرافضه»آن، تابعين آنها كه اهل سنت باشند نيز كافر خواهند بود. مثال محمد بن عبدالوهاب در وبه تبع 

اند، وبا توجه به اينكه معناي فقهي يكي از ادعاهاي شيعه اين است كه صحابه مرتد شده 2«دعواهم ارتداد الصحابه...»گويد:مي

 3ند.داامه؛ هدم كل دين را از لوازم ارتداد صحابه ميارتداد را مورد نظر قرار داده، در اد

 4«دانندرافضه احاديث اصحاب را قبول ندارند، چون انها را كافر مي »گويد:ابن جبرين در شرح عقيده الطحاويه، مي 

اهل سنت در نزد شيعه اماميه اثني »نويسند:وگاهي مي 5داند.اند كه شيعه ريختن خون اهل سنت را مباح ميوبرخي ادعا كرده

باشد. اينكه شيعه برخي صحابه را كافر اي براي فريب ناآگاهان مي، ومغالطه7واين اتهامي به شيعه هست 6«عشريه كافر هستند...

اند نيست، بلكه كفر به معاني ردهكند، كفر به معناي خروج از اسالم كه اينها قصد كداند، يا به مخالفين امامت كافر اطالق ميمي

باشد. و يكي از آن اقسام، كفر نسبت به امامت است كه با اسالم قابل جمع است. ولذا ديگر آن است كه با اسالم قابل جمع مي

 الزم است اين بحث مطرح شود تا اتهام تكفير به شيعه رفع گردد.

اي آنها را دستاويز قرار داده و بدون فهميدن حقيقت كالم و هدر مسأله تكفير اهل سنت توسط شيعه،  مسائلي هست كه عد

 د:توان به موارد زير اشاره كردهند. از جمله اين مسائل، مياعتقاد شيعه، به شيعه نسبت تكفير مي

 واياتي كه در آنها تصريح به كفر مخالفين شده است.ر -1

 اند.لمات علما كه تصريح به كفر مخالفين كردهك -2

 ات علما، كه امامت را از اصول دين مي دانند.كلم -3

 عابير علما كه در مسائل فقهي مانند احكام زكات، طهارت، احكام ميت، وديگر ابواب.ت -4

 قتل و مصادره اموال مخالفين. حكم به جواز -5

موضع  و، نتيجه منقح شده توان اينها را در دو بخش، روايات و كلمات و فتاواي  علما بحث كرد. كه با بررسي اين دو بحثمي

 شود.اماميه در مورد تكفير اهل سنت مشخص مي

                                                           
 12الرافضه، صالرد علی  - 2
 در حالیكه منظور از ارتداد، انحراف از امامت است نه ارتداد فقهی. - 3
 اند. آنها را به صورت کتاب در آورده« مكتبه الشامله»دروس ابن جبرین است که در  -11ص 56الطحاویه، ابن جبرین، درس شماره  عقیده شرح - 4
 37ص  مجمل عقائد الشیعه و المراجعات فی المیزان،  - 5
 16حقیقه الشیعه، ص - 6
است. ونباید نظر جهال را به نام شیعه ثبت  ممكن است در بین شیعیان برخی از تندروها باشند که اهل سنت را کافر بدانند، ولی نظر اهل بیت)ع( و نظر فقها و علمای شیعه بر خالف آن - 7

 ظر علمای آن مذهب است.کنیم بلكه در هر مذهبی گروهی تندرو هستند که نظرشان برخالف ن
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 الف: موضع روايات اهل بیت)ع( در مورد اسالم  و کفر عامه

 الفاظ کفر وعدم ایمان، در روایات

مان از غير ودر برخي نفي اي تعبير كافر ومشرک وارد شده، ، در مورد مخالفين،  در روايات اهل بيت شكي نيست كه 

وسائل  وودر كتب حديثي مثل كافي  ،كه برخي از آنها روايات صحيحه هستند معتقدين به امامت اهلبيت)ع( شده است،

ياز به مقدماتي دارد نالشيعه، و بحاراالنوارو كتب ديگر، در ابوابي با اين عنوان جمع شده است؛  ولي فهم منظور اين روايات 

 كنيم .اهيم كرد. در اينجا به برخي از اين روايات براي نمونه،  اشاره و بررسي ميكه بيان خو

 8«اي بين خدا و خلق است، هركس او را بشناسد، مومن و هركس انكار كند كافر است.امام نشانه» امام صادق)ع( فرمودند: .1

ع( دو پدر اين امت هستيم، هركس مارا بشناسد خدا من وعلي)»كنند كه ايشان فرمودند: . امام رضا)ع( ازپيامبر)ص( نقل مي2

  9«را شناخته و هركس انكار كند خدا را انكار كرده است.

 10«علي)ع( دري است كه هركس داخل آن شود مومن و هركس خارج شود كافر است.»امام باقر)ع( فرمودند:   .3

  11«كند، كافر است.هركس در كفر دشمنان و ظالمين بر ما شك ».امام صادق)ع( فرمودند: 4

  12«دوستي ما ايمان و بغض ما كفر است.».امام باقر)ع( فرمودند: 5

 13«هركس با امامت امام برحق، كسي را كه از جانب خدا نيست، شريك كند، مشرک شده است. ».امام صادق)ع( فرمودند: 6

 كه با الفاظ مختلف ومعناي واحد در كتب متعدد وارد شده است، كه رسول اهلل  ؛روايت صحيح ومشهور متفق عليه.7

من مات »اند مثل: اين روايت را با الفاظ ديگر نيز ذكر كرده 14«زمانه مات ميتة جاهلية إمام يعرف من مات و لم»فرمودند: 

 16«جاهليةمن مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة »و 15«بغير إمام مات ميتة جاهليّة

                                                           
 412 ص 2 ج الدینکمال - 8
 261 ص ،1ج الدین، اکمال - ۹
 437 ص1الكافی ج - 10
 345ص 28 ج الشیعه، وسائل - 11
 346 ص 28 ج وسائل - 12
  130: ص للنعمانی، الغیبة - 13
 23۹ص 5ج شرح المقاصد، - 14
 ۹6ص4. مسند احمد، ج25۹مسند الطیالسی، ص  - 15

 22ص 6، ج )صحیح مسلم( صحیحالجامع ال - 16
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 من بر اصحابم از گروهي درقيامت: فرمودندمي( ص)پيامبر»همچنين روايت متفق عليه كه در صحيح بخاري بارها ذكر شده: 

 كه دانينمي گويد،مي حقتعالي هستند، من اصحاب اينها خدايا گويممي كنند،مي دور كوثر حوض از را آنها كه شوندمي وارد

 17 «.برگشتند قبليشان روشهاي به آنها كردند؛ چه تو از بعد

تي مرتد نشده بودند، كه در مدينه بودند، اكثرشان در مسأله خدا پرس اگر به تاريخ صدر اسالم بنگريم، صحابه پيغمبر خدا  

امر به مودت  يامبر پمخالفت كرده و در مورد اهل بيتي كه  ولي اكثر آنها در امر امامت به راه صحيح نرفتند و با پيامبر 

 لي برگردندبه روش جاهوتبعيت از ايشان كرده بود ظلم روا داشتند. واين مطلب باعث شد كه از حدود ايمان خارج شده و

وحجت زمان خود  ولي چون دست از دامان ولي الهي ،داشتند« الاله اال اهلل»، اگرچه در زبان ذكرباشندومستحق عذاب الهي 

 كشيدند، به قهقري رفتند.

 رسی و تحلیل روایاتبر

ولي اجماع بر  ،وارد شده، جاي شكي نيست اينكه در روايات تعبير كافر ومشرک در مورد مخالفين اهل بيت 

 ؛، وشيعيان در همه زمانها با عامه18كردندرفتار ميبا آنها مثل يك مسلمان و اصحاب ايشان،  خود امامان  اين هست كه

چه  ندارد، اهل بيت  ايمان به امامتاند، پس بايد ببينيم منظور اين روايات چيست؟ و كسيكه مثل برادر معاشرت كرده

  حكمي دارد؟

 کفر مخالفين و اقسام مراتب

آنها شده است، داراي مراتبي هستند وكفر همه آنها به يك معنا نيست، وبين كسيكه از  عامه كه تعبير كفر در مورد

لم وعداوت مخالفت كرده با كسي كه از روي جهل گمراه شده فرق هست، به همين جهت به انواع كفر در مورد آنها روي ع

  19كنيم تا منظور روايات بهتر روشن گردد.اشاره مي

و اظهار دشمني با اهل بيت  هل بيت برخي از مخالفين با طغيان در مقابل ا: خروج عن المله كفر فقهي و -1

 ستند: شوند،؛ كه چند گروه هاز حكم اسالم خارج شده وجزء مسلمانان محسوب نمي 

وآشكارا به دشمني با ايشان  20را آشكار كند،  يكي از اهل بيت پيامبر)ص( يا كسانيكه بغض  نواصب: -الف 

الريب في نجاسه الناصب »ه اند:بپردازد. اين گروه به اجماع شيعه از حكم اسالم خارج و در حكم كفارند، چنانكه فقهاء فرمود

                                                           
 208ص  7صحیح البخاری، ج  - 17
 410 ص - 1 ج - الهندی الفاضل -( ج.ط) اللثام کشف - 18
 یگر، تكمیل شده است. گرفته شده است و با استفاده از کلمات علما وتأمل در روایات د 28۹ص 2خشی ازاین اقسام از روایاتی مثل روایت امام صادق)ع( در الكافی جب - 1۹

204ص 1نراقی، احمد بن محمد، مستند الشیعة، ج - 20
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من »فرمودند:  و همچنين در روايات عامه هم آمده كه پيامبر  22حكم نجاست آنها آمده است.ودر روايات هم  21«منهم

 23«ناصب عليا الخالفة بعدي فهو كافر، و قد حارب اللّه و رسوله، و من شكّ في عليّ فهو كافر

كنند، معلوم است كه جنگ كردن باالترين درجه نصب واظهار عداوت  جنگ كسانيكه با اهل بيت  محاربين: -ب 

شود. در روايات متعدد از طريق عامه وخاصه وارد شده است، وقتي حكم نصب ثابت شد، حكم جنگ به طريق اولي ثابت مي

و  24«سالمكمانا حرب لمن حاربكم وسلم لمن »نظر كرده و فرمودند:  و حسنين  وفاطمه  به علي  كه پيامبر 

 26كفر و ارتداد است. ، و معلوم است كه جنگ با پيامبر 25«حربك حربي»فرمودند:  در دفعات متعدد به حضرت علي 

شود نه همه اهل سنت، حكم به جواز قتل يا مصادره اموال يا نجاست، كه در روايات آمده است، مربوط به گروه نواصب مي

اما بيشتر اهل سنت، اهل بيت)ع( را به عنوان صحابي يا تابعي  27ت زنندگان است.چنانكه همين روايات، مورد استناد تهم

كنند. پس اين دوست دارند و حضرت علي)ع( را به عنوان خليفه چهارم قبول دارند و دشمني و جنگ با او را قبول نمي

 روايات كه عده اي را كافر به كفر فقهي مي دانند، شامل اكثر اهل سنت نيستند. 

دانند كنند، وخودشان ميدارند ولي آن را آشكار نمي كسانيكه بغض ودشمني نسبت به اهل بيت  28فر نفاق:ك -2

و  29«ياعلي؛ ال يبغضك اال منافق»فرمودند:  كه نسبت به ايشان بغض دارند، اينها كافر به كفر نفاق هستند، چنانكه پيامبر 

كه از دوتعبير كفر ونفاق در مورد بغض، نوع كفر معلوم  30«كفربغضه »كه فرمودند:  همچنين در مورد حضرت علي 

 اين گروه در ظاهر محكوم به اسالم هستند. شود.مي

عامه با تبعيت از آباء واجداد و با تقصير و قصور يا از روي جهل، گمراه شده و از صراط  اكثركفر ضاللت:  -3

ند. منظور برخي از روايات همين افراد هستند كه به كفر ضاللت ندار اند، و گرنه عنادي با اهل بيت مستقيم خارج شده

اگر كسي شهادتين بگويد وبه واجبات عمل كند ولي در »در روايتي فرمودند:  دچارند نه كفر فقهي. چنانكه امام صادق 

                                                           
همان - 21

 220ص 1وسائل الشیعة، ج - 22
 ۹3، مناقب ابن المغازلی، ص- 23
14۹ص 3المستدرك علی الصحیحین، ج - 24

364واألمالی )طوسی(، ص-561واألمالی )صدوق(،  – 217ص 3المناقب )ابن شهرآشوب(، ج و -2۹7ص 2رح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(، جش - 25
 ر نمودند، مثل ابوسفیان و معاویه ودیگر طلقا.تالبته کسانیكه بعد از محاربه توبه کنند، در حكم مسلمان خواهند بود، چنانكه پیامبر)ص( با کسانیكه بعد از محاربه توبه کردند، چنین رفا - 26
کردند، )مثل ناصبی شامی که در حضور امام حسن)ع(، حضرت علی)ع( را شد، او را موعظه و هدایت میوی غفلت یا جهالت دچار دشمنی با ایشان میاهل بیت)ع(، در صورتی که شخص از ر - 27

کردند.)مثال امام ذیرفت با او مثل ناصبی رفتار میما در صورتی که شخص هدایت و دلیل را نپا -کرد، ولی امام حسن)ع( با رفتار نیكوی خود او را متوجه اشتباهش کردند و او توبه کرد.(سب می
را طالق  گفت، حضرت تا صبح او را با موعظه و ادله نصیحت کردند ولی او نپذیرفت، لذا حضرت همانروز اوباقر)ع( با زنی ازدواج کردند که رأی خوارج را داشت و به حضرت علی)ع( بد می

ه این کعلی الخصوص  -گیرد، نه در هرحالی.كن است که امام در رأس حكومت باشد و بعد از هدایت و تنبه و عدم پذیرش انجام میدر صورتی مم ،البته برخی از احكام نواصب مثل قتل -دادند.
 باشد.کار، در صورتی که مؤمنین قدرت حاکمه نداشته باشند، باعث در خطر انداختن جان مومنین نیز می

 قبال ذکر کردیم.انواع کفر را  - 28
و.. . 173ص 18الحدید(، جوشرح نهج البالغه )ابن ابی -427ص 1شواهد التنزیل، جو -356ص 2لغارات، جا -33028، ح622ص 11لعمال، جاکنز  - 2۹

4۹6ص 2والخصال، ج -14األمالی )شیخ صدوق(، ص - 30
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است نه كفر در مقابل به تعبير ديگر؛ در اين روايات، كفر در مقابل ايمان   31«امر امامت منحرف باشد مسلمان گمراه است.

اسالم. اين وجه بهترين وجه براي جمع بين روايات است و با تفاوتهايي كه قبال بين اسالم و ايمان ذكر كرديم، محدوده و 

 گردد. حكم هركدام معلوم مي

هستند و اوامر ونواهي ايشان امر ونهي  خليفة اهلل؛ واهل بيت او  چون رسول خدا كفر در مرتبه عمل:  -4

من يطع الرسول فقد »شود، خداست، لذا اطاعت ايشان اطاعت خدا و طغيان در مقابل ايشان، طغيان درمقابل خدا محسوب مي

كنند لذا عصيان چون ايشان هميشه به حق دعوت مي 33«من اطاعكم فقد اطاع اهلل و من عصاكم فقد عصي اهلل»، 32«اطاع اهلل

طاعت » كه فرمودند:  اند، مثل روايت پيامبر ي هم به اين مطلب اشاره كردهايشان كفر به حق خواهد بود و روايات زياد

. پرسيدند، چطور طاعت علي انقياد ومعصيت او كفر است؟ رام شدن است )در مقابل خدا( ومعصيت او كفر است علي 

ايد، واگر طغيان كنيد، فرود آوردهبرد، كه اگر اطاعت كنيد ]در مقابل خدا[ سر فرمودند: چون علي)ع( شما را به سوي حق مي

با اين لذا شريك قراردادن به ايشان در مقام اطاعت، شريك قرار دادن براي خدا درطاعت است،   34« «ايد.به خدا كفر ورزيده

از اين وجه هم حكم كفر فقهي و خروج عن  –شود. علت تعبير شرک وكفر براي مخالفين از اين مطلب روشن ميروايت، 

 شود، بلكه كفر عملي منظور است كه يكي از درجات كفر است در مقابل درجات ايمان )قلبي، لساني، عملي(ستفاده نميالمله ا

كنند، و كسانيكه در برخي روايات مذكور، بين كسانيكه معرفت به امامت دارند و آن را انكار مي كفر جحود: -5

 مَنْ وَ كَافِراً كَانَ أَنْكَرَنَا مَنْ وَ مُؤْمِناً كَانَ عَرَفَنَا مَنْ »ق گذاشته شده است معرفت به امامت ندارند و انكار يا قبول نمي كنند، فر

توان گفت: كسانيكه از روي عناد و دشمني با اهل بيت )ع( امامت در امثال اين روايت، مي 35«ضَالًّا كَانَ يُنْكِرْنَا لَمْ وَ يَعْرِفْنَا لَمْ

شوند. ولي كسانيكه در اثر ايشان را منكر شوند كافر هستند، به كفر فقهي، چون اينها در جرگه نواصب و دشمنان محسوب مي

 ر فقهي و خارج عن المله نيستند. اند، اگرچه گمراه هستند ولي كافجهل به حق ايشان دچار انحراف شده

وكفر در  كافر به كفر فقهي  ايشانالفين اكثر مخ شود كه  طبق روايات اهل بيت)ع(با تحليل روايات معلوم مي

 ولي مؤمن واقعي نيستند.سلمان بوده م -وعنادي با حق ندارند كه ناصبي ومحارب نيستند، -نيستند، بلكه اكثر آنها  مقابل اسالم،

 سانيكه مستضعف هستند؛ كه آنها حكم مخصوص خود را دارند. مگر ك

 ارتداد صحابه

وهم در  -كه اشاره كرديم -ارتداد منسوب به صحابه نيز امري متفق عليه است كه هم در صحيح بخاري چندين با تكرار شده

نظور از ارتداد در اين روايات از منابع شيعه آمده است، و با توجه به قرائن و شواهد موجود در روايات اهل سنت و شيعه، م

                                                           
 24ص 2الكافی، ج - 31
80نساء،  - 32
ره( )زیارت جامعه کبی ۹5ص 6تهذیب االحكام، ج - 33
 388ص 2لكافی، جا - 34
 187ص 1الكافی، ج - 35
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نظر شيعه، انحراف از امامت است، نه ارتداد فقهي كه باعث خروج از اسالم گردد. چون ذكر قرائن و شواهد اين معنا به طول 

 36توانند به منابع مفصل رجوع كنند.كنيم و خوانندگان محترم ميانجامد، لذا از نقل آنها صرف نظر ميمي

 شیعه در مورد کفر عامهب. موضع فقهای 

دانند، گردد، كسانيكه امامت را مثل نبوت از اصول دين اسالم ميمنشأ تكفير عامه در كلمات فقهاي شيعه، به مسأله امامت برمي

در مورد تكفير يا عدم  الزم است منكران آن را كافر و خارج از دين بدانند، مثل منكر نبوت. لذا براي بررسي نظر علماي اماميه

كنيم.  در اينكه آيا امامت از اصول دين است يا نه چند نظر در بين تكفير عامه، به بحث اصل يا فرع بودن امامت اشاره مي

 علماي اسالم وجود دارد:

 فرع انگارى امامت -1

امامت در اواخر  اشاعره و معتزله، بر اين باورند كه امامت و مباحث مربوط به آن، از موضوعات علم فقه است و طرح مباحث

رى بوده، وگرنه كتب كالمى، نه به دليل كالمى بودن آن، بلكه صرفا براى رعايت عادتى است كه از ديرباز در اين باره جا

 جايگاه اصلى طرح آن، علم فقه است.

پيروى از  و آن در نزد ما از فروع است و براى»نويسد: ( از متكلمان بزرگ اشعرى مى756قاضى عضد الدين ايجى )متوفى 

 اند.نيز بر اين مطلب تصريح كرده  39و غزالي 38و جويني 37«گذشتگان ما آن را در علم كالم آورديم.

وجوب نصب و تعيين امام، بر مردم است. بنا براين، از ديدگاه آنان، تعيين و برگزيدن امام، فعلى  نظريه فوق، مبتنى بر نظريه

باشد. ولي مى مكلّفان، موضوع علم فقه است، پس مباحث امامت نيز مربوط به علم فقهاز افعال مكلّفان است، و چون افعال 

 40.چون شيعه با ادله عقلي و نقلي در جاي خود اثبات كرده كه امامت با نصب الهي است، لذا اين نظريه مردود است

 امامت، یك اصل دینى -2

اند و بر اين باورند كه اعتقاد به امامت، الزم است و انكار آن، موجب هبيشتر انديشمندان اماميه ، امامت را از اصول دين دانست

واجب است معتقد باشد  به » گويد: داند و مىشيخ صدوق، انكار امامت را همچون انكار نبوت و توحيد مى گردد.كفر مى

  41«اينكه منكر امام مانند منكر نبوت است و منكر نبوت مانند منكر توحيد است.

                                                           
 «357ص المبین)سبحانی(، الحق الی المرشدین دلیل »برای نمونه: مراجعه شود به:  - 36
 .344 ص ،8 ج المواقف، شرح - 37
 .245 ص االرشاد، - 38
 .234 ص االعتقاد، فى االقتصاد - 3۹
 پردازیم.نمیچون نقد این دیدگاه از بحث این مقاله خارج است لذا به آن  - 40
 27 ص الهدایة، - 41
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اماميه اتفاق دارند بر اينكه هركس يكي از امامان را انكار كند وآنچه خدا ان را از طاعات » گويد:( مى413د )متوفى شيخ مفي

 42«.واجب كرده، انكار كند، كافر گمراه است و مستحق خلود در آتش است

ايز نيست مؤمنين؛ مخالف حق در گويد: جاند: شيخ مفيد ميهمچنين فقهاء در باب غسل ميت، عامه را در حكم كفار قرار داده

 كند نه دعا. و شيخغسل دهد. وجايز نيست نماز بر او بخواند مگر در صورت تقيه كه در اين صورت او  را لعن مي واليت را

 حكمش است وواجب است، كافر حق اهل مخالف كه است اين مفيد شيخ گفتار وجه »:نويسد طوسى در توضيح كالم او مي

 بر نماز مانند او بر نماز و نيست جايز كفار غسل مانند او بر غسل پس است، شده خارج دليل با آنچه مگرباشد، كفار حكم

   43«.نيست جايز كافر غسل اينكه بر دارند اجماع امت و. است منافق

كسيكه »گفته:« الياقوت»ابن نوبختي در 44سيد مرتضى نيز ، امامت را همچون نبوت، از كبار اصول دين به شمار آورده است.

عالمه حلي در شرح «  نص بر امامت را قبول نكند، نزد همه اصحاب ما كافر است و نزد برخي از اساتيد ما فقط فاسق است.

مخالف نص، نزد اكثر اصحاب كافر است، چون نص با تواتر از دين محمد)ص(، ثابت است، پس يكي »نويسد: اين فقره مي

اند، واختالف در حكم آنها يات دين است كه منكرش كافر است، وبرخي از اصحاب ما فقط به فسق او حكم كردهاز ضرور

  45«اند كه اكثر قائل به خلود در آتش هستند.در آخرت كرده

يد نور اللّه ، س 46توان به مقدس اردبيلىاند كه از جمله مىاى، امامت را در زمره اصول دين قرار دادهاز متأخّران نيز عده

، شيخ 52، صاحب جواهر 51، مال محمد مهدى نراقى 50، صاحب حدائق49، مال صالح مازندرانى48، محقق الهيجى47تسترى

توان از اند كه به عنوان مثال، مىهمچنين برخى از علماي معاصر اماميه، نظر فوق را برگزيده  اشاره كرد.  53مرتضى انصارى

 57نام برد. 56،  آية اللّه مرعشى55، محمد رضا مظفر 54محمد حسن مظفر

                                                           
 44 ص المقاالت، اوائل - 42
 33:  ص 1:  ج األحكامتهذیب - 43
 .166 و 165 ص ،1 ج مرتضى، شریف رسائل - 44
 527و 526ص الیاقوت، شرح نقد فی الالهوت إشراق عبیدلى، الدین عمید سید - 45
 .17۹ -178 ص االلهیّات، على الحاشیه - 46
 .305 ص ،2 ج الحق، احقاق - 47
 .467 ص مراد، گوهر  - 48
 ،.15 ص ،2 ج کافى، اصول شرح - 4۹
 .175 ص ،5 ج الناضرة، الحدائق - 50
 .137 ص الموحدین، انیس - 51
 .56 ص ،6 ج الكالم، جواهر - 52
 .352 ص ،2 ج الطهارة، کتاب - 53
 .10 ص ،2 ج الصدق، دالئل - 54
 .65 ص االمامیّة، عقائد - 55
 .4۹4 ص ،2 ج الحق، احقاق - 56
 10۹: ص ،(واشاعره معتزله امامیه، دیدگاههاى بررسى)پژوهى امامت - 57



18 
 

، مخالفين اهل بيت)ع( را در رديف غير  59، اداي زكات و طهارت 58اي از فقها نيز در احكام فقهي، مثل نماز بر جنازهعده

 اند. مؤمنين قرار داده

 

 بررسی وتحلیل اقوال فقهاء 

ايد به چند نكته توجه داشته باشيم، تا منظور ب -انده آنها تمسك كردهاي كه باچشم پوشي از ادلهب -در بررسي اقوال مذكور

 اين بزرگان به دقت فهميده شود:

دانند، ولي همه اينها قائل به كفر فقهي عامه نيستند، بلكه در شرح روايات كفر همه اين بزرگان، امامت را از اصول دين مي -1

فلعلّ ما ورد » گويد:ايمان است نه در مقابل اسالم. براي نمونه: صاحب جواهر مى عامه، تأكيد دارند بر اينكه اين كفر در مقابل

   60« فى األخبار الكثيرة، من تكفير منكر على عليه السّالم محمول على إرادة الكافر فى مقابل اإليمان.

داند، با نسبت دادن كفر به مخالفان، به شدت مخالفت كرده، در شيخ انصارى رحمه اللّه، با اين كه امامت را از اصول دين مى

أنّ المراد بهذا الكفر، المقابل لإليمان الّذى هو » نويسد:اند، مىپاسخ كسانى كه براى اثبات كفر مخالفان، به روايات استناد كرده

 61 «أخصّ من اإلسالم.

گوييم فالن اعتقاد جزء اصول دين است، تر از مذهب است و غالبا منظور از آن اسالم است، وقتي ميعام دين، عبارتي -2

كه ما بگوييم مثال الزمه اين گفتار اين است كه حتما بايد بگوييم منكر اين اصل خارج از دين اسالم وكافر فقهي است. واين

ست. فلذا اآن خارج از دين نيست، بلكه خارج از ايمان است، ظاهرا كالمي متناقض امامت از اصول دين هست ولي منكر 

اند، قابل قبول اند و هم عدم خروج از اسالم را قبول كردهظاهر كالم اين بزرگان كه هم اصل دين بودن امامت را پذيرفته

آورند به اينكه امامت اصل دين وقتي تعبير ميچون دين حق و اسالم واقعي ، تشيع هست لذا »مگر اينكه بگوييم  –باشد. نمي

گويند منكر امامت خارج از دين نيست؛ منظورشان اسالم در است، منظورشان اصل بودن براي دين واقعي است. اما وقتي مي

 «كند.مقابل ايمان است كه بر طبق ظاهر مردم حكم مي

گردد كه شود،  هم معلوم ميبين فتاوا و روايات درست مي شود ، هم جمعبا اين بيان هم جمع بين كلمات فقهاء درست مي 

گويند امامت از اصول مذهب يا ايمان است( يكسان است و اختالف در تعبير نظر قدماي شيعه و نظر متأخرين شيعه )كه مي

 است.

                                                           
 .356ص1ج السرائر - 58
 522 ص1منتهی المطلب )طبع قدیم(، ج - 5۹
 .60 ص ،6 ج الكالم، جواهر - 60
 .352 ص ،2 ج الطهارة، کتاب - 61
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نه اسالم؛ لذا حكم كافر  كه در احكام شرعي بر مخالفين جاري شده است، احكامي است كه در آن ايمان شرط شده  -3

اداي يا در  62و تجهيز آن، الزم است ميت مؤمن باشد، غسل ميتاند.؛ مثال در وجوب مخالفين را در رديف كفار قرار داده

و در كالم شيخ مفيد وشيخ طوسي در التهذيب اشاره شده  63چنانكه عالمه در منتهي -الزم است، فقير مؤمن باشد، زكات

گيرند، نه به اين خاطر كه كافر ر اين موارد و امثال اينها، مخالفين در رديف كفار قرار ميعامه، د جواز غيبتيا در  -است

 كنند.خارج از اسالم هستند، بلكه به اين خاطر كه خارج از ايمان هستند. فلذا اين كلمات داللت بر تكفير فقهي نمي

 امامت، به منزله اصل در مذهب -3

از اصول دين، خروج اكثر فرق اسالمى از حوزه اسالم و دين است؛ در حالى كه اين الزم، الزمه تلقى امامت به عنوان اصلى 

 هايى ارائه شده است ازجمله:براى حل اين معضل، راه حل 64پذيرفتنى نيست.

 الف. اصول اسالم و اصول ايمان

اند: آنچه مالک مسأله دست يابند. وگفتهاند تا با فرق گذاشتن ميان اصول اسالم و اصول ايمان، به پاسخ برخى ديگر كوشيده

 65اسالم و كفر است، اصول اسالم است، نه اصول ايمان. بنا براين، چون مخالفان امامت، اصول اسالم را باور دارند، مسلمانند.

 ج. اصول دين و اصول مذهب

براين، انكار امامت، انكار اصلى از شود؛ اصول دين و اصول مذهب. بنااند: اصول اعتقادى به دو دسته تقسيم مىبرخي گفته

اين راه حلها در حقيقت يك راه حل، با  شود.اصول يك مذهب خاص )شيعه( است و انكار چنين اصلى، موجب كفر نمى

اند، رواياتى را كه دال بر كفر مخالفان امامت است، عبارات مختلف است، كسانى هم كه امامت را از اصول مذهب انگاشته

اى از متفكران اند، و اين، بيانگر آن است كه امامت از منظر آنان، از اصول ايمان است. عدهقابل ايمان كردهحمل بر كفر م

. شهيد 3  67. عالمه امينى2  66. شيخ محمد حسين كاشف الغطاء1دانند از جمله:معاصر اماميّه نيز امامت را از اصول مذهب مى

 و.. 69. امام خمينى4 68مطهرى

                                                           
 33ص 1تهذیب االحكام، ج - 62
 522ص 1منتهی المطلب، ج  - 63
 اند.کردند، مثل یك مسلمان رفتار کردهائمه)ع( واصحاب ایشان، با کسانیكه مخالف امامت ایشان بودند، ودر کنار ایشان زندگی میچون  - 64
 .2۹4 ص ،2 ج ،(تعلیقه) الحق احقاق تسترى، - 65
 .126 ص اصولها، و الشیعة اصل - 66
 .216 ص ،3 ج الغدیر، - 67
 .۹7 ص ،1 ج آثار، ،مجموعه - 68
 .327 و 323 ص ،3 ج الطهارة، کتاب - 6۹
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 لین به اصل مذهب بودن امامتبررسی اقوال قائ

دانند، نه جزء متقوم اسالم، واين همان مطلبي شود، اين بزرگان در حقيقت، امامت را جزء متقوم ايمان ميچنانكه مالحظه مي

است كه قدماي شيعه بر آن تأكيد دارند. وفرقي بين اقوال معاصرين و قدما در اصل بودن امامت نيست و اختالف در تعبير 

ولي مسأله قابل توجه اين است كه، تعبير به اصل مذهب بودن، به  نوعي تداعي كم اهميت بودن امامت نسبت به ديگر است. 

عقايد را به همراه دارد، در حاليكه در روايات اهل بيت)ع( اعتقاد به امامت ركن توحيد و شرط قبولي توحيد بيان شده است 

 71گيرد.و رسالت پيامبر خدا)ص( بدون ابالغ امر امامت، انجام نمي 70خش نيست.و بدون اعتقاد به امامت، توحيد نيز نجات ب

بودن بهره ببريم، چنانكه در « اصل ايمان»استفاده نكنيم، بلكه از تعبير « اصول مذهب»رسد، بهتر است از تعبير و لذا به نظر مي

  72هم از همين تعبير استفاده شده است. سوره حجرات به آن اشاره شده است و در روايات متعدد اهل بيت)ع( 14آيه 

 حکم مستضعفین

كنند، از نظر حكم شرعي مسلمان هستند، ولي در حكم عقاب كساني از مخالفين امامت كه با عناد و دشمني آن را انكار نمي

هل بيت)ع( اين اخروي، با گروه اول يكسان نيستند، مخصوصا كسانيكه قدرت دستيابي به حق را ندارند؛ چنانكه در روايات ا

 به سوگند»: گفت اعتراضا حضرت آن به كه قيس بن اشعث مسأله مورد تاكيد قرار گرفته است. حضرت علي)ع( در جواب

« !باشند دوزخ و هالک اهل از بايد تو شيعيان از غير و تو از غير امّت تمام پس گوئىمى تو كه است اين امر حقيقت اگر خدا

 مگر شوندنمى هالكت امّت از لكن است من با حقّ گفتم كه طور همين قيس فرزند اى خدا به سوگند»: فرمودند حضرت

 و اند،آورده اقرار اسالم و محمّد به و نموده، خدا توحيد به تمسّك كه كسانى آن امّا و منكران، و معاندان و مكابران و دشمنان

 اند،نگذارده دشمنى و عداوت بناى ما با و اند،ننموده تحريك ما عليه بر را ستمگران و دشمنان و نشدند، خارج اسالم ملّت از

 با عداوت به نه و نموده اقرار ما واليت به نه اند،نشناخته را واليت و خالفت اهل و نموده شكّ ما خالفت حقانيّت در لكن

 73.«ترسيد آنان گناهان از و داشت، اميد آنان درباره را خدا رحمت بايد كه اندمستضعف مسلمانان گروه اين اند،برخاسته ما

 

 راهکارهاى تقريب

 شود:كارهايى پيشنهاد مىبراى رسيدن به تقريب راه

                                                           
 مثال در حدیث سلسله الذهب. - 70
 67مائده  - 71

 24ص2الكافی، ج - 72
 131کتاب سلیم ص - 73
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 . شناخت هر مذهب از منابع آن1

رد اعتماد تصور فرع تصديق است، وخوب تصور كردن وفهميدن تنها با مراجعه به مصادر طرف مقابل يا علماى معروف ومو

 شود.حاصل مى

رار گرفته و يا مثال: مسأله تحريف قرآن، سجده بر تربت واعتقاد به بداء در اين موضوعاتى كه شيعه مورد هجوم قاز باب 

هاى اسالمى قهموضوع توسل و استغاثه به ارواح اوليا و تبرک و ديگر موضوعاتى كه مورد اختالف بين وهابيان و ديگر فر

ه نظر صحيح بتوان با به دست آوردن آراى آنان هل سنت مراجعه شود مىاست كه اگر به مصادر ومنابع يا علماى شيعه و ا

 رسيده ونزاع وخصومت را برطرف نمود.

 . حسن ظنّ به دیگرى2

 (12عْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ( )حجرات: بَ)يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ  فرمايد:خداوند متعال مى

ال ول خدا )ص( نقل شده كه فرمود:إِيّاكُمْ والظنَّ؛ فَانَّ الظنّ اكذبُ الحَدِيث، والتَحَسَّسُوا وَال تَجَسَّسُوا وَال تَناجَشُوا وَاز رس

 74وْقَ ثَالثَة أَيّامٍ.لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَ  تَحاسَدُوا وَال تَدابَرُوا وَال تَباغَضُوا، وَكُونُوا عِبادَ اهللِ إِخْوانَاً، وَال يَحِلُ

سس نكنيد، از گمان بد به ديگرى بپرهيزيد؛ زيرا گمان بد، بدترين گفتار است، واحساس بد به كسى نداشته باشيد وتج

نده خدا بوجو نكنيد وبه يكديگر حسد نورزيد وبه همديگر پشت ننماييد، وبغض همديگر را در دل نداشته باشيد. وجست

 و بر مسلمان جايز نيست با برادرش بيش از سه روز قهر نمايد. وبرادران يكديگر باشيد،

اسالم وحدت مسلمين را خواسته است. اكنون بايد ببينيم كه اين وحدت مستلزم اين است  فرمايد:آيت اهلل شهيد مطهرى مى

مانع وحدت است كنند و فرقه فرقه شدن آنها مانع وحدت آنهاست يا آن چيزى كه  كه همه مسلمين از يك مذهب پيروى

 75بيشتر سوءتفاهماتى است كه با يكديگر دارند؟ به عقيده ما دومى است ...

 . عدم حكم به لوازم اعتقادات3

 كارهاى تقريب حكم نكردن به لوازم اعتقادات افراد است.يكى از راه

                                                           
 .244، ص 2اصول کافی، ج  - 74
 .413، ص 7های استاد مطهری، ج . یادداشت- 75
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رند وهركس كه بر خالف بر خالف قرآن دااز باب مثال: اشاعره معتقد به جبرند، مخالفان آنها نبايد بگويند كه اشاعره اعتقادى 

يد كشته شود. قرآن اعتقاد دارد مخالف قرآن است ومخالف قرآن مخالف خدا ورسول بوده ومخالف آن دو كافر است وكافر با

 توان او را ملتزم به آن نموده وحكم را بر او مترتب كرد.اين لوازم را اشعرى قبول ندارد ولذا نمى

هاى اسالمى ر فرقهى همچون توسل و استغاثه به ارواح اوليا و ... كه مورد اختالف بين وهابيان و ديگهمچنين است در مسائل

 است.

... الزمه مذهب جزء عقائد مذهب به  76گويد:... فالزم المذهب ليس بمذهب إلّا أن يستلزمه صاحب المذهب ...ابن تيميه مى

 باشد ... آيد مگر آنكه صاحب آن مذهب ملتزم به آنحساب نمى

ند انتساب آن صحيح آن است كه مذهب انسان آن وقتى مذهب اوست كه ملتزم به آن باشد ولى اگر آن را انكار كرده ونفى ك

 به او دروغ بر اوست ...

فرق  -در عدم جواز انتساب به افراد -آيد اينكه آنان بين لوازم آشكار وظاهر ولوازم مخفىآنچه از كالم امامان به دست مى

باشد. گذارند؛ زيرا انسان گاهى از لوازم قريب غافل است، بلكه غالب كالم انسان از لوازم آشكار است كه لزومش ثابت مىىنم

 77توان انسان را مؤاخذه نمود.توان كسى را به لوازم آشكار مؤاخذه كرد پس در لوازم خفى به طريق اولى نمىحال اگر نمى

 . حكم به ظاهر افراد4

ف ندارى حكم حمت الهى آن است كه احكامش را بر يقين مترتب كرده نه بر گمان و وهم؛ يعنى تا يقين بر خالاز مصاديق ر

ندارد، حكم به كفر  اى كه ظاهر آن با عقايد آنان سازگارىبرائت بايد كرد و لذا وهابيان نبايد به مجرد مواجهه با عقيدهبه

 مخالفان خود نمايند.

كند ( به كسى كه اظهار صلح واسالم مى94ساء: )وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقي إِلَيْكُمُ السَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناً( )ن فرمايد:خداوند متعال مى

 نگوييد: مسلمان نيستى.

نّ مُحَمّداً رَسُولُ اهللِ )ص( از امام صادق )ع( نقل شده كه فرمود:اإلسالمُ هُوَ الظّاهِرُ الَّذي عَليهِ النّاسُ؛ شَهَادَةُ أَنْ ال إلهَ إلّا اهللُ وَأ

 78وَإقامَةُ الصَّالةِ وَإيتاءِ الزَّكاةِ وَحَجُّ البَيْتِ وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

                                                           
 .306، ص 5. مجموعة الفتاوی، ج - 76
 .13۹0، بهار 1تهران، چاپ:  -جلد، نشر مشعر 1وهابیت و تقریب مذاهب،  -على اصغر رضوانى، سلسله مباحث وهابیت شناسى 77
 .20، ص 2اصول کافی، ج   - 78
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پا نمودن نماز اسالم همان ظاهرى است كه مردم برآنند، يعنى گواهى به وحدانيت خدا واينكه محمّد رسول خداست، ونيز بر

 ماه رمضان. وپرداخت زكات وقصد خانه خدا وروزه

ها ن نكاحآها محفوظ مانده وبر خدا )ص( كه به توسط آن خوناسالم عبارت است از گواهى به وحدانيت خدا وتصديق رسول

 گردد، واجتماع مردم بر ظاهر آن است.ها جارى مىوارث

هَدُوا أن ال إله إلّا اهلل وأنّ محمّداً رسولُ اهلل بخارى به سندش از پيامبر )ص( نقل كرده كه فرمود: امِرْتُ أنْ أقاتِلُ النّاسَ حَتّي يَشْ

 79مِ وَحِسابُهُمْ عَلي اهللِ.وَيُقِيمُوا الصَّالة وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، فِإذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِماءَهُمْ وَأمْوالَهُمْ إلّا بِحَقِّ اإلسْال

ت دهند، وچون ت خدا ورسالت محمد داده ونماز به پا داشته وزكاام كه با مردم بجنگم تا شهادت به وحدانيمن مأمور شده

 ماند ولى حساب آنان بر خداوند است.محفوظ مى -ه جز به حقّ اسالمب -چنين كردند خون واموالشان از ناحيه من

 80اهر.وفيه دليل علي قبول األعمال الظاهرة والحكم بمايقتضيه الظ»گويد: ابن حجر عسقالنى در شرح اين حديث مى

 اين حديث دليل بر قبول اعمال ظاهر وحكم بر طبق مقتضاى ظاهر است.

ديم. مردى را شجنگى فرستاد وصبح هنگام به منطقه حرقات از قبيله جهنيه وارد گويد:رسول خدا )ص( ما را بهب( اسامه مى

 شك وترديد ايجاد ام را بر او فرو بردم. اين كار در دلمديدم كه الاله الّا اهلل گفت، ولى من نيزه

كرد لذا به پيامبر )ص( عرض كردم، حضرت فرمود: آيا او ال اله الّا اهلل گفت وتو او را كشتى؟ عرض كردم: اى رسول خدا! او 

به جهت ترس از اسلحه كلمه توحيد را بر زبان جارى ساخت. حضرت فرمود: آيا قلبش را نشكافتى تا علم پيدا كنى كه اين 

 81 يا خير؟ حضرت اين كلمه را چندان تكرار كرد كه من آرزو كردم كه در آن روز از نو اسالم آورم.كلمه را گفته است 

گويد:ومعناه انّك انّما كلّفت بالعمل بالظاهر وماينطق به اللسان، وامّا القلب فليس لك طريق إلي نووى در شرح اين حديث مى

 82اللسان ...معرفة مافيه، فانكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر ب

نچه در قلب باشد وكسى آگاه از آشود، مىمعناى حديث آن است كه انسان مكلف به عمل ظاهر وآنچه از زبان فرد خارج مى

 ت.انسان است نيست، ولذا پيامبر )ص( به جهت امتناع او از عمل به ظاهر كالم انسان، او را انكار كرده اس
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)ص(! اگر من با يكى از مشركين زد وخورد كرديم واو دست مرا قطع نمايد،  گويد:عرض كردم: اى رسول خداد( مقداد مى

توانم او را به قتل رسانم يا بايد روم تا قصاص نمايم او كلمه توحيد را بر زبان جارى سازد، آيا مىوچون به طرف او مى

 83 رهايش كنم؟ حضرت فرمود: بلكه بايد او را رها كنى.

فرمايد:... قاتِلْهُمْ حَتَّي يَشْهَدُوا أَنْ ال إلَهَ إلّا اهللُ وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ به على )ع( كرده و مى در حديثى رسول خدا )ص( خطاب

... با آنان بجنگ تا شهادت به وحدانيت خدا ورسالت محمد دهند، وچون چنين   84اهللِ، فَاذا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنكَ دِمَاءَهُمْ.

 ناحيه تو خونشان محفوظ است.گفتند از 

 علماى اهل سنت وحكم به ظاهر

 85گويد:... و في حديث ابن عباس من الفوائد؛ منها االقتصار في الحكم باسالم الكافر اذا اقرّ بالشهادتين.ابن حجر عسقالنى مى

 اقرار به شهادتين نمود.... در حديث ابن عباس فوائدى است از آن جمله اينكه بايد در حكم به اسالم كافر اكتفا بر 

هاى اسالمى به آن مبتال هستند اينكه برخى از ترين چيزهايى كه فرقههمانا از مهم گويد:مى« المنار»و( رشيد رضا در تفسير 

دهند، با آنكه هدف هر كدام از آنها رسيدن به حق است با آنچه كه از كوشش براى آنها بعضى ديگر را نسبت به فسق وكفر مى

 ...86ده معذور است تأييد واعتقاد به حقّ ودعوت به آن بذل كرده است. پس مجتهد گرچه خطا كر

 وگو در مسائل اختالفى. گفت5

 . دورى از خطّ غلو6

است كه قبل از  شكّى نيست كه در هر دين ومذهبى افراد غالى وجود داشته است وبر ماست كه از آنها دورى كنيم، ولى الزم

ان متهم نسازيم؛ سى را به اين عنوجهت كهرچيز مفهوم غلو ومصاديق آن را به نحو احسن از قرآن وسنت وعقل فراگيريم تا بى

 دهند.كارى كه وهابيان كنونى آن را انجام مى

 انگيز به یكدیگرزا ونفرت. پرهيز از کلمات حساسيت7

ابل بپرهيزيم؛ زا از طرف مقنويسيم بايد از كلمات تنفرآميز وحساسيتشويم يا كتاب مىهنگامى كه با طرف مخالف روبرو مى

 هاى اسالمى.افضى به شيعه وناصبى به سنّى، و اطالق كافر و مشرک از سوى وهابيان به ديگر فرقهامثال: اطالق كلمه ر
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 (11)حجرات: «. نيدبا القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نك»(؛ فرمايد: )وَ ال تَنابَزُوا بِاألَلْقابِخداوند متعال مى

يد به او گفت:اى العوجاء، كالمى را در ردّ خالق وصانع شنبن ابىگويد: مفضل بن عمر بعد از آن كه از امحمّد بن سنان مى

وگويى اهل گفت شوى؟ ... ابن ابى العوجاء به مفضل گفت: اى مرد! اگرورزى ومنكر خدا مىدشمن خدا! در دين خدا الحاد مى

نيست. اگر تو  ستى حرفى با تووگو نيكنم واگر اهل گفتبا هم سخن خواهيم گفت، اگر دليل به نفع تو بود از تو پيروى مى

كند واز زبان وگو نمىهايى گفتگويد وبا چنين دليلاز ياران جعفر بن محمّد صادق هستى بدان كه وى با ما چنين سخن نمى

كند. وى فردى مىگويد ودر پاسخ ما حق كشى نوگو با ما ناسزا نمىاى، شنيده است وهيچ گاه در گفتما بيشتر از آنچه شنيده

شنود وبه ما ىمشود. سخن ما را باكى بر وى عارض نمىگاه نادانى، شتابزدگى وبىيم، باوقار، خردمند واستوار است؛ هيچحل

گاه با سخنى ايم، آنكنيم راه را بر وى بستهاى كه فكر مىشود، به گونههاى ما هرچه كه داريم آگاه مىكند واز دليلتوجه مى

توانيم در جوابش كند و نمىكند وعذر ما را قطع مىبرد ودليل خود را اثبات مىما را از بين مى ساده وكالمى كوتاه، استدالل

 وگو كن.پاسخى بدهيم. اگر تو از ياران وى هستى مثل وى با ما گفت

 . پرهيز از ناسزا گفتن به مقدسات طرف مقابل8

شده را او نيز تحريكشنام دادن به مقدسات طرف مقابل است؛ زيكارهاى تقريب بين اديان ومذاهب پرهيز از ناسزا گفتن وداز راه

انعام: )نِ اهللِ فَيَسُبُّوا اهللَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ( )وَ ال تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُو فرمايد:خداوند متعال مى كند.وبه مقدسات ما اهانت مى

108) 

 . رعایت اخالق اسالمى نسبت به یكدیگر9

گويد: به امام صادق )ع( عرض كردم: چگونه بر ما سزاوار است تا بين خود وقوم خود وكسانى كه از اهل معاوية بن وهب مى

سنت با آنها معاشرت داريم از كسانى كه بر واليت شما همانند ما نيستند رفتار نماييم؟ حضرت فرمود: نظر به امامان خود 

ييد، هركارى كه آنان كردند شما نيز چنين كنيد، به خدا سوگند كه امامان شما مريضان آنها نماكنيد، كسانى كه به آنها اقتدا مى

 87گردانند.شوند وبه نفع وضرر آنها گواهى داده وامانت را به آنها باز مىشان حاضر مىرا عيادت كرده ودر تشييع جنازه

 وگو. مالقات وگفت10

[ در اواخر عمرش حج به جاى آورد ... همانا ابن مطهّر ]عالمه حلّى  ده است:ابن حجر عسقالنى آم« الدرالكامنة»در حاشيه 

بعد از اتمام حج او وابن تيميه با يكديگر اجتماع كرده وبا هم مذاكره نمودند. ابن تيميه از كالم او به تعجب آمد وبه او گفت: 
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اى در آن هنگام بود كه بين آن دو انس يدهتو كيستى اى مرد؟ او گفت: من همان كسى هستم كه او را ابن المنجس نام

 88رويى حاصل شد.وگشاده

 . علم نسبت به اصطالحات یكدیگر11

ن مذهب از هر طايفه ومذهبى اصطالح مخصوص به خود در باب عقيده وشريعت دارد كه بايد قبل از قضاوت كردن درباره آ

  ديگر خواهيم شد.ير وتفسيق بدون دليل يكآن اصطالحات اطالع كافى والزم حاصل نمود وگرنه منجرّ به تكف
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