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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

                         

بیت اتّحاد شیعه و سنّی در عین تبرّی قلبی از جنایات دشمنان اهلمراعات اقتضائات 

خنثی کردن، ای، نابودی اسالم،  های فرقه جنگ، امّت اسالمی اتّحاد امّت اسالمی، مصالح ها: کلیدواژه

 .بیت اهل تبرّی قلبی، جنایات، دشمنانشریک، راضی، 

اتّحاد و انسجام امّت اسالمی داده شود. حرف در شرایط فعلی مصالح خاصّی اقتضا کرده که شعار 

افکنی و به جان هم انداختن  ست؛ چرا؟ چون دشمن اسالم از راه تفرقهیی هم هجا درست و به

گوییم،  خواهد به نابودی اسالم دست پیدا کند. امّا اینکه ما در بیرون و ظاهر سخنی نمی مسلمانان، می

بینم  ب این دو کامالً از هم جداست. من بعضی از اوقات میبا اینکه در درون چه احساسی داریم، حسا

گوییم اتّحاد، اتّحاد امّت اسالمی، جنگ  کنند اگر می فکر می ها مسأله غلط جا افتاده است؛ بعضیبرای 

به حقوق پایمال  ها، این بدین معناست که نسبت شیعه و سنّی را باید کنار گذاشت و امثال این حرف

جنایات عظیمی که اینها مرتکب و  دانیم مسأله را جدّی نمیو تفاوتیم  بی هم بیت ی اهل شده

دچار چنین اشتباهی شد! چند روایت نباید وجه  هیچ نیست! به  قدر هم برای ما جدّی ند، آنا هشد

از این روایات گرفتید، نوش جانتان.خودتان برایتان بخوانم؛ هرچه 

ِيَّةن َاکند که حضررت فرمودنرد     نقل می مُعَمَّر از امام صادق ربنمَعُ ََ ََ ُ اهلللق اهلل ََ ُ رِيَّةن َاا؛َلَعن ََ ُ اهلللق اهلل ََ اا؛َلَعن ََ َلَعن

ئَن َا ُقجي ُ اهلللقم  ُ اا؛هلل اهلل ََ ئَن َاَلَعن ُقجي خدا حَروریّه را هم  خدا قدریّه را لعنت کند؛حضرت لعنت کردند، فرمودند   .اهلللقم 

اَلاق نگویرد    خدا مُرجئه را لعنت کند. راوی می لعنت کند؛ فرمودند  خدا مُرجئه رابار  لعنت کند. بعد دو
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َ ا افي اَله اج عيلقت  اهللَكاَكيقَفاَلَعنقَتاقن لقت  ً اَراَلَعنقنتَاَهؤ ل  ُة ََ ا اهنن اااءي َياؤ ل  ُةيَنيق ن ََ ا گوید عرض کرردم  فردای    مُعَمَّر می عمربن ؟ ءي

دو بار لعنرت   کردید؛ امّا مرجئه را بار لعنت قدریّه و حروریّه را یککه چه شد  !شما شوم ای امام صادق

َ اکردید؟  ااَلاهللينةاهن افَن ََم اهللاهللَاؤ ل  ََ ا اقَنتَنل ان انةاءي ََ ََاهلللةذيَّ نيي َي َ نؤق کره مرا    پندارنرد کسرانی    مری   مرجئهبه این علّت که   اا

ن. به آنها دارنرد  چنین باوری نسبت ت را کشتند، مؤمن و مسلمان بودند؛بی اهل َ َلطةَخن  اَفثيي  ا َ ااابن ه مق َي اى اااهلليلنائين ابين

اهلللقَيي ا ِي ََن ياََّنناق به کسی قائل اگر ، آلوده است. یعنی بیت بنابراین دامن مرجئه، تا روز قیامت به خون ما اهل  ا

 آغشته است.   ی زهرا به خون فاطمه شمؤمن هستند، دامن ی زهرا قاتالن فاطمهکه باشد این 

َ ا  بعد فرمودند ُياهلَلا اهلل لي َمع اليََاق اق ا»ااااَيسق ََ َُاهلللةذيَّ اهلليااال اهللاهللينةاهلل ََ ن اََهي الَينق تّاااهلَللّ  ََ ا ُ ال  اليَُ ََ َي ايَأقك ل ه اهلللنّ اََّأقييااى اانن ؤق ُقبان  ِ اق لقاَيناابيَ  ا

اج ا َق اقَنبقلين َق َق ُ ل اَي  ِ ا نااك نقنت مقاااانقاهللياااقَنتَنلقت م ناه مقاااَفلينمَاااقن لقنت مقااابيالةنذي َرااابيالقبَنيِّننا ياااءَك مق ََاص  شراهد ایرن حرفری کره     ا«:1اديقيي

د خدا بر مرا عهرد   اید که فرمود  کسانی که گفتن ی قرآن است. آیا این سخن خدا را نشنیده زنم، آیه می

یری بیراورد کره     پیامبری ایمان نیاوریم تا زمانی که او قربرانی هیچ به که گرفته است  کرده و از ما عهد

پیرامبرانی برا چنرین    قبرل از مرن،     به آنهرا بورو   ای پیامبر! .آتش آن قربانی را ببلعد و بخورد؛ بسوزاند

چررا آن   ،گوییرد  اگر راست می ، آمدند.گویید با بیّنات و با همین معجزاتی که شما می معجزاتی آمدند؛

نق ن  ی قرآن را خواندنرد و بعرد فرمودنرد    انبیاء را کشتید؟ حضرت این آیه او ابيب ناهللابيهنن ااانَااَلاَفك  ََ اهلللةنذيَّ ََ َذهللابَننيق

اَرابَنيقَ لي نَ اهلللقاااهلللقََاق  َ اَئ يا س مي اَومق ََ کررد و   بین کسانی که خدا داشت در قالب این آیه به آنها خطاب مری  :اِ ااييليي

ُ اق نَفَسنمّ انصرد سرال فاصرله برود.      که آن پیامبران را کشته بودنرد، پرا   کسانی  ناه م اهلل ُيض  ابي ََ ناييليي ابيم  ااَصنَنَعااه مق

را که پانصد سال بعد از کشندگان انبیاء بودند، قاترل پیرامبران خوانرد،    صی اشخاو خدا همین ا2:رلَئين َاهلل ا

کردنرد،   خاطر اینکه به عمل آنها راضی بودند. چون به عمل آنها راضی بودند و عمل آنها را تأیید مری  به
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ن بیت مؤم خدا اینها را هم قاتل انبیاء نامید. بنابراین هرکس راضی باشد و گمان کند کشندگان ما اهل

 بیت آغشته است. تا روز قیامت به خون ما اهل شبودند و بخواهد آنها را تبرئه کند، دامن

اااَلالي ق اا کند نقل می ط از حضرترقَاالَ . محمّدبناست روایت دوم باز از امام صادق امام  هلللقك اَفَ ؟يَننقزيل 

انَنَعمق!روی؟  به من فرمودند  به کوفه می صادق اقَنتَنَلَ ااالَاق اروم.  عرض کردم  بله، می قن لقت  َن َُرق فَنتَن

َيا َ َسيق اهللَااهلللق ََ ؟بَنيق ُيك مق اااَلاقن لقت اق ا ؟بینید را جلوی چشمتان در کوفه می فرمود  آیا قاتالن حسین ظقه 

َ اااج عيلقت ا اااهللكَافي َي َاََا ه مقاااَب ننق َ اهللَاااَي همه سال،  بعد از این ! فدای شما شوم!عرض کردم ای امام صادق :ََ

افَايذ اق ازنده نمانده است!  دیور کسی از قاتالن حسین ااَل اهللَنقَتال  َ اهلل َُ اهلللق اايَن اهلليلّ  اَرلي َااييَل َق ََ ا اهلَلرق اقَنَتَل َق ََ اا

مام آن قتل را ز کسی که به دست خودش کشته و یا زبینم که تو، قاتل را ج فرمودند  گویا می :هلللقََتقلَا

اهلليلدانی!  قتل را صادر کرده است، کس دیوری نمیدر دست داشته و فرمان  َمعق اَيسق ُيااى اهلَلاَلمق اهلل لي ا»ااقَناق َق ق لقاَق

اقنَاج ا َق اَي ُ ل   ِ ا ابيالةذي بيالقبَنينِّن اابقلي اءَك مق اَر اهللياقن ااا ي اقَنتَنلقت م اه مق اَفليَم اص القت مق اك نقت مق ََانق آیا این سخن خدا را  «:3ااديقيي

ای  ین معجزهخطاب کرد و گفت  پیامبرانی قبل از من با بیّنات و با هماسرائیل  ی که به بنیا هنشنید

 گویید؟! بعد امام صادق اگر راست می ؛پس چرا شما آنها را کشتید که شما گفتید، آمدند.

اك افرمودند   ََ اقَنَتَلاهلللةذيَّ ُي اهلل ُ الي َِ ا َ اَفَا ة مة ََ  َ اهللَاااَنا ََ ُيهيمقابَنيق  این یهودیانی که جلوی پیغمبر :ظقه 

ابَنينقارا کشته بودند؟  بودند، کدام پیغمبر َق اََّك  َييسَراَلمق ا ََ ُ ال ا ى اَنه اَرابَنيق و  بین پیغمبر اسالم  َِ

َِض اهللاقَنتقَلاهلل رلن اهللينةم ا !پیامبری مبعوث نشده بوداصالً ، در این چندصد سال حضرت عیسی مُّاهللائيَ اَفس ااا

ََاق ا خاطر همین  به کاری که اجدادشان در صدها سال قبل کرده بودند، راضی بودند، و به اینها 4:اييليي

اند، ولو ممکن است صدها  رضایت، خدا آنها را قاتل نامید. بنابراین کسانی هم که امروز در کوفه زنده
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تکب شدند، قلباً به کاری که جنایتکاران در کربال مراگر ی کربال فاصله داشته باشند،  سال هم با حادثه

رفتی هنوامی که گویم  هستند. لذا وقتی من به تو می ؛ اینها هم قاتالن امام حسینباشندراضی 

ند؛ ا هرفت بینی یا نه، نوو قاتالن امام حسین را جلوی چشمت می قاتالن امام حسین ،کوفه

 نیستند؛ احدی از آنها باقی نمانده است. 

ُقااانااآََاَ احدیث داریم که  .با این مضمون، متعدّد روایت داریم ُياَب ََنيقابيا یرک چشرم بره    این دو نفر  5:َ اَف ا

اینهرا   هکسی بر اگر بازی و مکر و نفاق بود.  سیاست ،ی اوّل از لحظه به خدا ایمان نیاوردند.هم زدن هم 

نیسرت!  گوییرد،   هم که شما مری  طور بووید  نه بابا! اینو گمان ایمان ببرد و بخواهد اینها را تبرئه کند 

یعنری  ، شما این کاراحادیث! همه  این !همه روایت اینگوییم[  ]در پاسخ میند! ا هاینها را مدّاحان درآورد

البالغه  در نهج کنید. امیرالمؤمنین کنید؛ قرآن خدا را تکذیب می را تکذیب می دارید ائمّهشما 

اهللينةم اَّنَُّهااهلللنّ اهللَافرمودند   َمع اهلللنّ ااس  نااََّجق کنرد و   ای مردم! مردمان را رضا و سخط جمع مری  :ااَراهلللسُّنخق  ااَساهلللُِّض 

یا خشم به یک چیز آنهرا را یکپارچره    کند؛ یک چیز، آنها را یکپارچه می پیوندد. یا رضایت به به هم می

اَراهللينةم اکند.  می َُ ََ ََ َِج ل ان ااا افَنَعمةه م ار ااااَقَ اَثم اَدا  َ َي ُ اااهلل اَلمّ ابيالقَعذ اااهلل َ اََمُّاه ابيالُِّض اااهللبي َ ااافَن نبق  ُ ن»ااانَه ااَلا ُ ره  ََ َ اهللااافَاَافَنَع نَب صق

ََان ن ي َي کشت؛ ولی خدای متعرال کششرتن ایرن ناقره را بره       شتر ثمود را یکی از مردانِ قوم صالحا«:6اادي

و  آن شرتر راضری بودنرد؛   ی مردم به کشته شردن   خاطر اینکه همه ی مردم نسبت و تعمیم داد؛ به همه

ُ ره افنَا»فرمود   ََ َ اهللان نفَاَا»ی مردم آن شتر را کشتند  همها:«اَع َب ََاصق ي َي و بعد هرم پشریمان شردند. بعرد     ا:«اادي

اااك اَفم ا فرمودند  او ااَناهلليلّ  َِ قااهلَلنق َف ياو ا اااا ابيالقَخسق ِقض ه مق نهلَل م  َق َِاهلللسِّكة ياهلللقم  ًياهلل اهلللقَخناّ اا ِي ِق َ ًَِيافين اهلللق بعرد از اینکره ایرن     :هلل

شتر کشته شد، زمین فریادی زد، صدای مهیبی از آن بیرون آمد؛ و مثل آهن مذاب کره داخرل زمرین    
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ناَ رود، مردم داخل زمین بلعیده شردند. بعرد فرمودنرد     نرم فرو می ُيَّنَااهلللقا اَّنَُّهنااهلللنّ  نَلَ اهلللطة َُ ا َق ن ََ ا اَرََِدااس  ََ ن هللضي

او ااَءاَراهلللقم ا َق ی  کند، به سرچشمه ای مردم! کسی که راه درست و آشکاری را طی می 7:هلللتِّينهيااَرَقَعافين ااَلفَاََ

رود، کرار او بره    کنرد و بیراهره مری    کند؛ امّا کسری کره مخالفرت مری     آب حیات و زندگانی راه پیدا می

 شود. سرگردانی و حیرت و گمراهی کشیده می

ُّ افرمودند   منینالبالغه است. امیرالمؤ متعدّد روایت داریم. باز در همان نهج يهللل ِ ااابيفيعقليااهللضي َّ اكَااااقَناق لياالن ااهللوي

آنهرا    کسی که به عمل قومی راضی باشد، مثل کسی است که در آن کار همراه آنهرا و داخرل    َََعه نمقااافييهيا

ََلابوده است. افي اب اك لِّاد اااى اَرا ل  اهلليثقم اهللوي ابيهياَراهللياا؛انياابيل  و کسی که به عمل باطلی راضری   8  بينهااهلللُِّض اثقم اهلليثقم اهلللقَعَملي

 یکی گناه راضی بودن به آن عمل.و باشد، دو گناه دارد؛ یکی گناه خود آن عمل 

وقتی در جنگ جَمرل   البالغه است. حضرت امیر ام؛ باز در نهج این حدیث را هم قبالً برایتان خوانده

اهلَلنةا پیروز شدند، یکی از اصحاب حضرت به ایشان عرض کرد  اَرديدق   ن اف    نهلَلوي نننا اك  ن ااَناش  ََ نا  ااالييَنُااهي ََُكاَ  ااَنَصن

ُ ا ََلنهلل َ ااى اابيهيا ن َق بود و این پیروزی بر دشمنان را کره خردا بره شرما      آرزو داشتم برادرم هم اینجا می :هللئي َاهلَل

َ ادید.  نصیب کرد، او هم می ََلي  ااَله ااالَافَن ي َاهللَااا  اَهاااهللَا[اا] فرمودنرد  آیرا دل    حضرت امیراا؟َََعن اااوي

دارد؟ آیرا هروادار و خواهران مرا      داشت با ما باشد؟ آیا ما را دوست می برادرت هم با ما بود؟ دوست می

َ اهست؟  اق ن. عرض کرد  بله، البتّه که شما را دوست دارد! البتّره کره دلرش برا شماسرت      !اَلانَنَعمقافَن َق ن ََ اَلافَن

ن ا ََ ن اَشننهي ََ اَشننهي َق نن ََ ُين اااَراَل ننَك ََسق ِ اذ اهننن ااااافينن ا ننا ااهللا]قَننناق ا[اهلَلقنق نن   ِ افينن اهلَلصق ننهلل اهلللُِّج  ننبي  َ ِق اَراهلَل ننالي اهلللنِّس  ننم اهللاِي ابيهي ََف  ُق ننيَن َُ ا نناءي  َ َرااان الزة

ناا َق نا  اََّن َّم  نم اهلللقي ر ما کسانی همرراه  کتنها برادر تو در این جنگ همراه ما بود، بلکه در لش فرمودند  نه 9:ان ابيهي
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هرای آینرده متولّرد     در اصالب پدرانشان یا در ارحام مادرانشان هسرتند و در زمران  ن یا ما بودند که اآل

خواهند شد و به سبب آنها ایمان تقویت خواهد شد. آنها هم در این جنگ همراه ما بودند. چرا؟ چرون  

 ند. شوند، هوادار و دوستدار ما هستند؛ لذا در این کار ما شریک های آینده متولّد می آنها هم که در قرن

هرای   اندیشی اگر ما بنا به مصالح سیاسی و مصلحت .ی بسیار مهمّ و ظریفی است هرصورت، این نکته به

ای،  های فرقه ی کشتار مسلمانان به دست خودشان در اثر جنگ برای خنثی کردن توطئه ،امّت اسالمی

ر نکنید، این بردین معنرا   گوییم واقعه را فعالً خیلی مطرح نکنید، جلوی فِرَق دیور خیلی علنی اظها می

دانیرد؛ قاترل و    ته دلتان هم قضیّه حل شده است و دیورر آنهرا را مجررم نمری    خدای ناکرده نیست که 

 دانید!  جنایتکار نمی

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


