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وحدت و همدلی     

ىْتُمِ فَ بَيهَ قُلًُبِكُمِ فَأَِْبَحِتُمِ بِىِعِمَتِهِ إًَِْْاواا يَ كُاعِتَصِمًُا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعّا يَ التَفَسَّقًُا يَ اذْكُسُيا وِعِمَةَ اللَّهِ عَلَيكُمِ إِذْ كُىْتُمِ أَعِدَاءّ فَأَلَّيَ

 ( 013آل عمسان: ) .عَلَي شَفَا حُفْسَةٍ مِهَ الىَّازِ فَأَوْقَرَكُمِ مِىْهَا كَرَلِكَ يبَيهُ اللَّهُ لَكُمِ آياتِهِ لَعَلَّكُمِ تَهِتَدُينَ

ٍ  ّاي خذاًٍذ سا تش خَد فشا ياد آٍسيذ وِ دضوٌاى ّوذيگش تَديذ ٍ ّوگاى تِ سيسواى خذاًٍذ تياٍيضيذ ٍ هپشاوٌيذ ٍ ًؼوت»

تذيي  ّاي ضوا سا الفت داد ٍ تِ ًؼوت اٍ تا ّن تشادس ضذيذ ٍ دس لثِ پشتگاّي اص آتص تَديذ وِ ضوا سا اص آى سّاًيذ خذاًٍذ دل

 .«گَيذ؛ تاضذ وِ ضوا ساّياب گشديذ گًَِ، خذاًٍذ آيات خَد سا تشاي ضوا سٍضي هي

ٍحذت، ػاهل تشادسي ٍ .خذا تاضذ، ًِ ًژاد، صتاى ٍ هلّيتهحَس ٍحذت تايذ ديي .ي الْي است ا ٍحذت ٍ دٍسي اص تفشلِ، ٍظيفِ

، ػذاٍتتفشلِ ٍ .ضاى است؛ ّشچٌذ تذاى تَخِ ًىٌٌذ ّاي تضسي الْي تشاي تأليف للَب ٍ تشادسي هؤهٌاى، اص ًؼوت.اُخَّت است

 .فظ وٌذ ٍ ًدات دّذتَاًذ هؤهٌاى سا اص وٌاس پشتگاُ هْٔله دضوٌي ٍ پشاوٌذگي، ح پشتگاُ ٍ گَدال آتص است ٍ فمظ خذا هي

پشاوٌذگي ٍ  .سيسواى ٍحذت الْي دس تواهي تاسيخ ٍخَد داسد تا اگش هؤهٌاى ٍ خذاپشستاى ػالن تخَاٌّذ، حَل هحَس آى گشد آيٌذ

اي اص آتص،  گشٍّي يا تيي پيشٍاى يه ديي، هثل حفشُ پشاوٌذگي ٍ دضوٌي دسٍى.ايواًي است اص تي اص حَل ولوِ خذا، ًطاى ِتفشل

ضٌاخت دسست ايي ًؼوت ٍ ايداد اتحاد  .دلي هؤهٌاى، خَد يىي اص آيات الْي است ًؼوت اتحاد ٍ ّن.ُ ٍ ًاتَدوٌٌذُ استسَصاًٌذ

  .تَاًذ ػاهل ّذايت تاضذ هياى هؤهٌاى، هي

 ٍ تِ سَي اٍ خْاًي وِ هاّيت اص اٍ .خذاًٍذ سثحاى ًظام ٍاحذي سا تش اساس هحَسيت ٍحذت ساص الْي پايِ گزاسي وشدُ است

دلي تٌا ضذُ است؛ چِ ايٌىِ  ( ّوِ چيض ايي ًظام تش پايِ ٍحذت، ّواٌّگي ٍ يه156تمشُ: « )إًَِّا لِلَِِّ ٍٓ إًَِّا إِلَيِٕ ِساخِؼَٔىَ» داسد وِ

خذاي اَحٓذِ ٍاحذ، دس خاي خاي لشآى ٍحيذ .«ٍحذُ ال الِ الّا َّ /وِ يىي ّست ٍ ّيچ ًيست خض اٍ»هثذأ ٍ هٌتْاي اٍ يىي است: 

يا غاحِثٓيِ :»فشهايذ ّايص هي تِ ّن تٌذي (ػليِ السالم)اص صتاى حضشت يَسف وشين  .ص، تفشلِ ٍ پشاوٌذگي سا ًىَّيذُ استخَي

 اى پشاوٌذُ تْتشًذ يا خذاي يگاًِام، آيا خذاي اي دٍ سفيك صًذاًي للَِّٔ الَْاحِذٔ الْمََّْاسٔ؛بٌ هٔتَفَشِّلَُىَ خَيٕشٌ أَمِ اأَسٕتاالسِّدٕيِ أَ

هثذأ وِ تا هٌتْا يىي .پياهذ ضَم چٌذخذايي، تفشلِ است ٍ هيَُ ضيشيي اتّحاد، ًتيدِ پشستص خذاي ٍاحذ است(39يَسف:«)ذس؟همت

 (6فاتحِ:«)إّذًَِا الػِّشاطَ الْؤسٕتَمينٓ»است؛ هسيش هياى هثذأ ٍهٌتْا ًيض يىي است

ًِ لشآى ايي سا  .ضَد خايي تشاي خذايي ديذُ ًوي ايٌدا،دس  .چشخذ دس ايي ًظام ٍاحذ الْي، ّوِ چيض تش هحَس تَحيذ هي

 فشهايٌذ: ػلي)ع( هي حضشت اًذ ٍ ًِ هؼػَهاى ساضي تِ تفشلِ ّاي آى گَش خاى خَاّين سپشد، وِ تِ تَغيِ خَاّذ، چٌاى هي

اضي وِ هثادا ّشگض چًَاى حيَاى ضىاسي ت .هْشتاًي تا هشدم سا پَضص دل خَيص لشاس دُ، ٍ تا ّوِ دٍست ٍ هْشتاى تاش»

يشُ س.«تاضٌذ ّواًٌذ تَ دس آفشيٌص هي ديگش ي تَ، ٍ دستِ  اي تشادس ديٌي دستِ اًذ: خَسدى آًاى سا غٌيوت داًي؛ صيشا هشدم دٍ دستِ

تٌا تش هػلحت، اص حكّ هسلّن خَيص تشاي حكّ هسلّن  )ع(ػلي  وِ حضشت دّذ؛چٌاى يضي سا ًطاى هيػولي هؼػَهاى ًيض چٌيي چ

  .ت خاهؼِ اسالهي تَد، گزضتخاهؼِ وِ ّواى ٍحذ

حضشت اهيش ػليِ السالم دس تسياسي اص اهَسي وِ تشايص خيلي سخت تَد، دًذاى سٍي خگش :»فشهايذ هي )سُ(حضشت اهام خويٌي

ها اگش تثؼيت اص اٍ داسين تايذ ايي عَس تاضين، اگش يه همذاس  .وشد تشاي هػالح ولي، تشاي هػالح اسالم گزاضت ٍ هَافمت هي هي

 (230: 20: ج1389،غحيفِ ًَس) «.تثؼيت داسين، يه همذاسي ّويي عَس تاضينّن 

خايي تشاي تفشلِ ٍخَد ًذاسد، الصم است تا التضام تِ لشآى، پياهثش ٍ اّل تيت دس خْت ٍحذت  )ظ(حال وِ دس ضشيؼت هحوذي 

 .خاهؼِ اسالهي تىَضين
 



 تفاوت اهل سنت با وهابیت

ًِ تِ دست اهشيىا ٍ ًِ تِ دست اسشاييل تلىِ افشادي وِ خَد سا هسلواى  آى ّنطتاس ضيؼياى،ؼضي اٍلات اخثاسي هيطٌَين اص وت

داًٌذ ٍ ضيؼياى سا وافش.ايٌْا دس  ضيؼياى هيضًٌذ.افشادي وِ خَد سا اص اّل سٌت هي وطتاس تِ دست ضشيؼت اخشاي تشاي ٍ هيذاًٌذ

 ظاّش تِ افشاد ايي وِ ػولي ضذت تا حاال ٍ وشدًذ ظَْس ّا اًگليسي تحشيىات تا اخيش سال200ّستٌذ وِ دس ٍّاتي ّاٍالغ 

 تشًاهِ سال ّا ًتيدِ چٌذ غذ ٌذ اًگليسيدّ هي خشج تِ خَد اص اسالم غيش ًماط حتي ٍ اسالم خْاى هختلف ًماط دس هسلواى

 .تَدًذ هطغَل ىآ ًْال يتياسآ ٍ پشٍسش تِ عَالًي هذتْاي وِ ّستٌذ اي هيَُ چيذى حال دس ًْاآ دسٍالغ.تيٌٌذ ساهي خَد سيضي

ّا  ّا تِ دُ خي اص ايي ضاخِاّل سٌت تِ چْاس ضاخِ اغلي حٌفي، حٌثلي، ضافؼي ٍ هالىي تمسين هي ضًَذ وِ تِ هشٍس صهاى تش

 صيش ضاخِ تمسين ضذُ ٍ ّش وذام تشاي خَد تِ هسلىي خذاگاًِ تا ػمايذي خاظ تثذيل ضذًذ.

ّا هي داًٌذ تذيي هؼٌي وِ ٍّاتيت تسياسي اص اػتمادات خَد سا  ا هٌتسة تِ حٌثليٍّاتيت ًيض يىي اص فشلِ ّايي است وِ خَد س

اي خذا اص خَد للوذاد  ػلواي حٌثلي ًيض ٍّاتيت سا فشلِ اًذ. تا ايي حال تسياسي اص شفتِاص احوذ تي حٌثل ٍ آساء ٍ ػمايذ ٍي گ

، داًطوٌذ تلٌذ آٍاصُ اّل سٌّت وِ خَد ّواًٌذ )ُ.ق( 774تَفّاىوشدُ ٍ اص ًضديىي تِ آى خَد سا هثشا وشدُ اًذ. تِ عَس هثال رّثى ه

اى  خَيص تَد، دس ًاهِ اتي تيويِّ)هَسس اغلي فشلِ ضالِ ٍّاتيت( حٌثلى هزّة تَد ٍ دس ػلن حذيث ٍ سخال سشآهذ ػػش

 ًَيسذ: هى اتي تيويِخغاب تِ 

ٍ ًاتَدى لشاس داسًذ ... ًِ ايي است وِ ػوذُ پيشٍاى تَ ػمة وٌٌذ دس پشتگاُ صًذلِ ٍ وفش  چاسُ! آًاى وِ اص تَ هتاتؼت هى اى تى

گَ، وَدى، تيگاًِ، فشٍهايِ، هىّاس، خطه، ظاّش الػالح ٍ فالذ فْن ّستٌذ. اگش سخي  هاًذُ، گَضِ گيش، سثه ػمل، ػَام، دسٍؽ

وٌن تَ سخي هشا لثَل وٌى! ٍ تِ  وىًَيسذ:گواى ً تا آى خا وِ هى   هشا لثَل ًذاسى آًاى سا اهتحاى وي ٍ تا همياس ػذالت تسٌح.

وٌى پس تا دضوٌاًت چِ خَاّى وشد؟ تِ خذا  ّاى هي گَش فشا دّى! تَ تا هي وِ دٍستت ّستن ايي چٌيي تشخَسد هى ًػيحت

، گَ سَگٌذ، دس هياى دضوٌاًت، افشاد غالح ٍ ضايستِ ٍ ػالل ٍ داًطَس فشاٍاًٌذ، چٌاى وِ دس هياى دٍستاى تَ افشاد آلَدُ، دسٍؽ

 خَسًذ. ػاس صياد تِ چطن هى ًاداى ٍ تى

 ّا تطخيع داد؟ ّا سا اص ٍّاتي تَاى سٌي ّا ٍ تشادساى اّل سٌت ٍخَد داسد؟چگًَِ هي ٍالؼا چِ تفاٍتي تيي ٍّاتي

ت تحت دست هحوذ تي ػثذ الَّاب پايِ گزاسي ضذ.هحوذ تي ػثذ الَّاب وِ تِ ضذِ ٍّاتيت فشلِ اي است وِ يه لشى پيص ت

            ًَِ تثشن خستي تِ آثاس، صياست لثَس ٍ تَسل تِ پياهثش )ظ( ٍ اٍلياي خذا ٍ ّوچٌيي ّشگتي تيويِ لشاس داضتتأثيش ا

)ظ( ّوچَى ضشيح اٍ سا ضشن هي داًست ٍ ػاهالى آى سا هستحك ٍ تلىِ ٍاخة المتل هي ضوشد. اص ايي سٍ ٍلتي سسَل اهلل

ي سا گشفتِ ٍ آًْا سا ٍاداس هي وشد تِ وفش ٍ ضشن خَد ٍ پذساًطاى الشاس وٌٌذ ٍ اگش حشوت خَد سا ضشٍع وشد ، اتتذا هسلواًاى سٌ

پذسش  ،ىاس هحوذ تي ػثذ الَّاب تشخاستٌذسساًذًذ. اٍليي وساًي وِ ػليِ اف سحواًِ تِ لتل هي آى ّا سا تي ،ذايي واس سا ًوي وشدً

الػَاػك االلْيِ في »ي ّا تٌام  سليواى تي ػثذ الَّاب دٍ وتابضيخ ػثذ الَّاب ٍ تشادسش سليواى تي ػثذ الَّاب تَد. تشادسش 

 .دس سد تشادسش ًَضت «فػل الخغاب في سد هحوذ تي ػثذ الَّاب»ٍ  «الشد ػلي الَّاتيِ 

اختالف ػميذُ هطشن  غشفا تِ خاعشٌٌذ ٍ آى ّا سا و هسلواًاى سا تىفيش ًوي، ا اّل سٌت دس ايي است وِ اّل سٌتاها فشق آى ت

تشيي ٌّشش تىفيش هسلواًاى است. دٍهيي فشق ٍّاتيت تا اّل سٌت ايي است وِ  ، هؼشٍفَاًٌذ دس غَستي وِ ٍّاتيتخ ًوي

ٍ خَاى ٍ وَدن ٍ صى ٍ سحواًِ هسلواًاى اص پيش  اي تِ تشٍس ٍ وطتاس تي سا هثاح هي داًذ ٍ تِ اًذن تْاًٍِّاتيت خَى هسلواًاى 

اًي اهشت اى الاتل الٌاس حتي... خَى ٍ » :دپيشٍي اص حضشت سسَل )ظ( وِ فشهَ تِصًٌذ دس غَستي وِ اّل سٌت  هشد دست هي

هال ٍ خاى هسلواًاى سا حشام هي داًٌذ.سَهيي تفاٍت اّل سٌت تا ٍّاتيت دس ايي است وِ اّل سٌت تثشن خستي تِ آثاس 

َستي وِ ٍّاتيت ايي ّا سا غحضشت سسَل )ظ( ٍ تَسل خستي تِ آى حضشت ٍ اٍلياي الْي ٍ ضفاػت سا لثَل داسًذ دس 

 .دانندضشن هي

 


