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در وسائل رواایتی دارمی کو اشاره بو فرمایشات ائمو علیهم
السالم درابره حنوه برخورد در موارد اختالفی دارند ،صاحب
وسائل در کتاب الصالة در ضمن ابواب صالة اجلماعة اببی را
منعقد کرده کو عنوان ابب این است" :استحباب حضور اجلماعة

امروز تتمو حبث مربوط بو فرق اسالمی را خدمتتان عرض
می کنیم ات إن شاء اهلل از فردا مهان حبث ارث را ادامو بدىیم.
یکی از حبثهای مهم نگرانی پیامرب اکرم صلی اهلل علیو و آلو و
اىل بیت علیهم السالم از بروز اختالف بنی امت اسالمی بود
لذا خیلی سعی می شد کو مسلماانن اب ىم ارباد و وحدت
داشتو ابشند زیرا دمشنان از اختالف هبره برداری می کردند ،در
این رابطو رواایت فراوانی دارمی کو ابتدا از رواایت شروع می کنیم
و چند خرب را بو عنوان منونو می خوانیم ،عالمو جملسی در حبار
نقل کرده ﴿ :عمر بن دمحم الصَتيف  ،عن جعفر بن دمحم احلسٍت  ،عن

خلف من ال يقتدي بو للتقیة والقیام يف الصف األول معو".

ما چند جور تقیو دارمی :اول اینکو اىل بیت علیهم السالم خیلی
أتکید می کردند کو ِّ
سر ما را فاش نکنید و می فرمودند "من

سران قد قتلنا" زیرا ائمو علیهم السالم در برابر دمشنان دین
أذاع ّ

و مذىب ىیچگاه آرام و ساکت نبودند بلکو تشکیالتی داشتند
و افرادی را ىم از نظر فکر و اعتقاد و فرىنگ می ساختند و
ىم از نظر ذبهیزات بو آهنا می رسیدند و تربیتشان می کردند ات
در مقابل ظلم و ستم و دمشنان دین و مذىب ابیستند و
ىیچوقت چراغ مبارزه خاموش نشد منتهی این امور ابید خمفیانو
اجنام می شد زیرا دمشنان تشکیالت اطالعاتی قوی داشتند و
اىل بیت علیهم السالم و اصحاب و ایرانشان خیلی در فشار
و سختی بودند و احتمال خطر برایشان وجود داشت لذا تقیو
می کردند.
دوم تقیو خوفیو بود یعنی مضطر بودند و اگر تقیو منی کردند و
مثل آهنا منی بودند کشتو می شدند مثل قضیو علی بن یقطنی
کو بو امر امام کاظم علیو السالم مانند آهنا وضو گرفت و مناز
خواند.
سوم تقیو مداراتیو ،یعنی ما اب آهنا معاشرت کنیم و از آهنا فاصلو
نگریمی و دمشنی را اضافو نکنیم و سعی کنیم اب آهنا وحدت و
ارباد داشتو ابشیم البتو اینطور نیست کو سنی شیعو شود ای
شیعو سنی شود بلکو ابید روی مشرتکات فراوانی کو دارمی تکیو
کنیم و علماء بزرگ ما مهینطور بودند در یک مدرسو اب ىم
درس می خواندند و در درس آهنا حاضر می شدند و آهنا نیز
در درس علماء ما حاضر می شدند و حسن معاشرت داشتند و
ىیچوقت علماء ما فتوا بو کشنت یک عامل سنی نداده اند زیرا
اىل بیت علیهم السالم بو ما دستور داده اند کو وحدت را

عیسى بن مهران  ،عن يونس بن دمحم  ،عن عبدالرمحن بن الغسیل  ،عن

عبدالرمحن بن خالب االنصاري  ،عن عكرمة  ،عن عبداهلل بن عباس

قال  :إن علي بن أيب طالب علیو السالم والعباس بن عبدادلطلب

والفضل بن العباس دخلوا على رسول اهلل صلی اهلل علیو و آلو يف مرضو
الذي قبض فیو  ،فقالوا  :اي رسول اهلل ىذه االنصار يف ادلسجد تبكي

رجاذلا ونساؤىا علیك  ،فقال  :وما يبكیهم؟ قالوا  :خيافون أن متوت ،
فقال  :أعطوين أيديكم فخرج يف ملحفة وعصابة حىت جلس على ادلنرب

فحمد اهلل وأثٌت علیو  ،مث قال« :أما بعد أيها الناس فما تنكرون من
موت نبیكم؟ أمل أنع إلیكم وتنع إلیكم أنفسكم  ،لو خلد أحد قبلي مث
بعث إلیو خللدت فیكم  ،أال إين الحق بريب  ،و قد تركت فیكم ما إن

متسكتم بو لن تضلوا  :كتاب اهلل تعاىل بُت أظهركم تقرؤونو صباحا
ومساءا  ،فال تنافسوا وال حتاسدوا وال تباغضوا  ،وكونوا إخواان كما

أمركم اهلل  ،وقد خلفت فیكم عًتيت أىل بیيت  ،وأان اوصیكم هبم  ،مث

اوصیكم هبذا احلي من االنصار  ،فقد عرفتم بالءىم عند اهلل عزوجل

وعند رسولو وعند ادلؤمنُت أمل يوسعوا يف الداير  ،ويشاطر الثمار ،
ويؤثروا وهبم اخلصاصة؟ فمن وىل منكم أمرا يضر فیو أحدا أو ينفعو

فلیقبل من زلسن االنصار  ،ولیتجاوز عن مسیئهم » وكان آخر رللس
جلسو حىت لقي اهلل عزوجل.1﴾.
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حفظ کنیم ات دمشنان سوء استفاده نکنند ولی آهنا متاسفانو
فتاوائی بر کشنت علماء ما من مجلو شهید اول و شهید اثنی
داده اند.
خب و اما چند خرب از ابب پنجم از ابواب صالة اجلماعة می
خوانیم:
خرب اول﴿ :دمحم بن علي بن احلسُت ابسناده عن محاد بن عثمان ،عن

پشت سرشان مناز خبوانید و این فرىنگ اىل بیت علیهم السالم
می ابشد.
مطلبی کو ابید ذکر شود در مورد دار التقریب می ابشد کو در
زمان آیت اهلل العظمی آقای بروجردی رمحة اهلل علیو وجود
داشت و علماء اىل سنت رفت و آمد داشتند ،آقای بروجردی
خیلی بو فقو و کتب آهنا تسلط داشت ،خالصو کم کم روابط
بیشرت شد ات اینکو شیخ حممود شلتوت کو رئیس جامع األزىر
مصر بود انمو ای برای آقای بروجردی نوشت و گفت از
کتاهبای خوداتن برای ما بفرستید چون مشا فکر وسیعی دارید،
آقای بروجردی یک دوره مبسوط شیخ طوسی را برای او فرستاد
و شیخ حممود شلتوت نیز وقتی درس می گفت از کتب ما نیز
نقل قول می کرد و ابالخره ارتباطات بو جائی رسید کو شیخ
حممود شلتوت گفت من در حوزه خودمان این را معنی می کنم
ات طالب ما کو مشغول ربصیل علم ىستند خمتصر عالمو را بو
عنوان کتاب درسی خبوانند و مهینطور گذشت ات اینکو بعدا
شخصی بنام شیخ دمحم تقی قمی کو یک عامل خوش فکر و
خوش بیان بود گفت من می خواىم بروم در جامع أزىر مصر
مرکزی را اتسیس کنم بنام دار التقریب و سعی کنیم کو مشرتکات
بنی سنی و شیعو را مطرح کنیم و اب ىم وحدت داشتو ابشیم بو
این معنی کو ما ىیچوقت منی گوئیم سنی ىا شیعو شوند و ای
شیعو ىا سنی شوند ،شیخ دمحم تقی قمی رفت و در دار التقریب
مشغول شد ات اینکو انقالب پریوز شد و ایشان بو قم آمد و
خدمت امام رضوان اهلل علیو رسید و گزارشی داد و امام رضوان
اهلل علیو نیز فرمودند اشکالی ندارد و دارالتقریب ادامو پیدا کند
و بعد از رحلت امام نیز خدمت آیت اهلل خامنو ای دامت
برکاتو رسیدند و ایشان نیز بر دار التقریب صحو گذاشتند،
خالصو ما ىر چو اختالفامتان بیشرت ابشد دمشن بیشرت سوء
استفاده خواىد کرد لذا ابید اب حفظ عقائد و اصول اب ىم
متحد ابشیم و این امر اىل بیت علیهم السالم و مشی علماء
بزرگ ما نیز بوده است.
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

أيب عبد اهلل علیو السالم أنو قال :من صلى معهم يف الصف األول كان
كمن صلى خلف رسول اهلل صلى اهلل علیو وآلو يف الصف األول .ورواه
يف (اجملالس) عن احلسُت بن إبراىیم ،عن علي بن إبراىیم ،عن أبیو ،عن

دمحم بن أيب عمَت ،عن أيب زايد النهدي ،عن ابن بكَت ،عن الصادق علیو

السالم مثلو﴾.2

اسناد شیخ صدوق بو محاد بن عثمان صحیح است و خود
محاد نیز از طبقو  5و بسیار جلیل القدر است.
خرب دوم﴿ :قال :وقال الصادق علیو السالم :إذا صلیت معهم غفر
لك بعدد من خالفك.3﴾.

خرب سوم﴿ :وعن علي بن إبراىیم ،عن أبیو ،عن ابن أيب عمَت ،عن
محاد ،عن احلليب ،عن أيب عبد اهلل علیو السالم قال :من صلى معهم يف

الصف األول كان كمن صلى خلف رسول اهلل صلى اهلل علیو وآلو.4﴾.

خرب سنداً صحیح است.
خرب چهارم﴿ :وابسناده عن أمحد بن دمحم بن عیسى ،عن احلسُت بن
سع ید ،عن أيب علي (يف حديث) قال :قلت أليب عبد اهلل علیو السالم:
إن لنا إماما سلالفا وىو يبغض أصحابنا كلهم فقال :ما علیك من قولو،

واهلل لئن كنت صادقا ألنت أحق ابدلسجد منو ،فكن أول داخل وآخر

خارج ،وأحسن خلقك مع الناس وقل خَتا.5﴾.

خالصو اینکو رواایت زایدی در این ابب وجود دارد کو داللت
دارند بر اینکو اىل بیت علیهم السالم سفارش کردند بو اینکو اب
آهنا حسن معاشرت داشتو ابشید و بو مساجدشان بروید و
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دمحم و آلو الطاىرين
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