
 وحدت شیعه و سنی

ضرورت  کیکه  است یامسئله نیگفته باشند ا عهیش یلمااز ع یکه فقط تعداد کم ستین نیحفظ وحدت ا یمسئله دینیبب

 نیند اخودشان وحدت داشته باش نیب نیمؤمن نیکه ا کندیاست عقل حکم م یباشد عقل یاسالم نکهیاست. قبل از ا یعقل

ذهب فتفشلوا و ت»و اال  ردیدربگ نینچنیا ینزاعها دینبا نیؤمنم نیحکم عقل است بعد هم قرآن دستور داده است که ب

اد و مسلمانها اختالف و تض فیماها طوا نیکه ب یو وقت رودیم نیشما ابهت شما از ب یو اون بزرگ دیشویسست م «حکمیر

گرا بکند وحدت هنگا نیبا ا یمخالفت یروشنه اگر کس یلیخ نهایا برندیکشمکش و دعوا باشد دشمنان اسالم سودش را م

آن طرف  اما از شودیطرف اصرار بر وحدت م نیخوب از ا فهیضع انتشیهم د فهیهم نقلش ضع فهیعمعلوم است که عقلش ض

 یانکس میکنیوحدت نم تیوقت با دشمن اهل ب چیبا هم ندارد ما ه یمنافات نیهست خوب ا تیبحث لعن دشمنان اهل ب

طالح به هستند که به اص یلیقل اریبس اریبس یآنها عده میکنیآنها هم وحدت نم باباشند  تیهم که طرفدار دشمنان اهل ب

با فرد  دیگوینم یعالم چیوقت ه چیه نیرالمؤمنیدارند با ام یکه نصب عداوت و دشمن ییآنها یعنی نیناصب ندیگویآنها م

ستند ه تیمسلمانها جزو دوستان اهل ب یطبهبه کنار اما اکثر قا نهایا دیبا طرفدار نواصب وحدت کن ای دیوحدت کن یناصب

هستند حال اگر  تیباالخره دوست اهل ب یکمتر ول هایدارند بعض یدوست شتریب هایهم مراتب دارد بعض تیاهل ب یمنتها دوست

اون  اب یکند ما کار یباشد و قبول داشته باشد که حقوق آنها قطع شده باز هم از آنها طرفدار تیطرفدار غاصبان اهل ب یکس

نان با دشم دیعمدتا قبول دارند که با نهایکه ا میها کار دارما با عموم مسلمان میبکن میخواهیبا اون هم وحدت نم میندار

ا غصب کرده ر یکه حق یکس نیخدا هستند بنابرا غمبریهم دشمنان پ تیخدا مبارزه کرد آنها را کنار زد دشمنان اهل ب غمبریپ

ست ا ییگواز دشنام ریاز اهانت است غ ریکه لعن غ دیبدان را هم نیسزاوار لعن است اما ا ردهرا غصب ک یبزرگ نیحق به ا

و اهل  غمبرتیکه دشمن تو و پ یکه با تو مبارزه کرده کس یرا از رحمت خودت دور کن کس نهایخداوندا ا نکهیا یعنیلعن 

فرما از رحمت خودت دورش کن خوب  نیلعن و نفر را طانیش ایخدا مییبگو نکهیاز رحمت تو دور باد مثل ا نیبوده ا تتیب

 نیو او را نفر مینکیدفاع م طانیما از ش دیدفاع کند که بگو نیاز ا تواندیم یشود دور شود ک نینفر دیمعلوم است که با نکهیا

)ع( نیسح و امام اندهاند و مثال آمدپا گذاشته ریز یروشن نیهستند که حکم خدا را به ا یاون کسان یبرا نیمشابه هم دینکن

مسلمان  چیه یبالنس حیمسلمان صح چی)ع( را هنیلعن کند قاتالن حضرت اباعبداهلل الحس یاگر کس دینیاند ببکرده دیرا شه

 شانیالقمسائل اخ نیدر ا ییجوحق یاسالم یروان یکه مشکل روح شوندیناراحت م یتنها کسان شودیناراحت نم نیا یصادق

س مشکالت ک نی)ع( در عاشورا انیدارد به کشته شدن حضرت اباعبداهلل الحس تیکه رضا یکس یعنیمشکل داشته باشد 

هم داشته باشد در اصل  یدارد حتما مشکالت ممکن هست مشکالت ولود یحتما دارد حتما مشکالت اخالق یروان یروح

 مینیبیالبته ما امروز م میوکنارش رد بش از یما به سادگ شودیرا نم یامسئله نجوریکرد خوب ا دیبا دیصحت والدتش هم ترد

و به  ندیآیهم م یاماهواره یهاو شبکه ونهایزیتلو یبر صفحه شوندیهم ظاهر م یعالم اسالم کی یافهیرا که در ق یکسان

 کنندیاو م از که یو با دفاع شمارندیاون را درست م کنندیم ریرا تبر دیزیکار  یو خالص اسالم یموارد احکام اسالم انیاسم ب

و  مینه اونها را دوست دار میبکن میخواهیم یآدمها نه وحدت پیت نیکنند خوب ما با ا دیزیدر کار  کیخود را شر خواهندیم

 نیننچیبهتر هر کس را ما ا نیاز ا گهیمحشور بکند د دیزیکه اونها را از رحمت خودش دور بکند و اصال با  میخواهیاز خدا م

 یرحمت برا شودیم اشجهینت نیدارد؟ خوب ا یاشکال نیرا با آنکه دوست دارد محشور کن ا یهر کس ایخدا میکنیدعا م



لعنت  نیمحشور کن ا دیزیاون را با  دهیزیکه طرفدار  یکس ایخدا میکنیدعا م یما وقت گرید یاعده یو لعنت برا یاعده کی

و  انرویپ ایکه خدا میکنیطرف هم دعا م نیو از ا میخواست حمتخودش نفهمد فکر کند ما براش ر نکهیاوست ولو ا یبرا

 میکنیندارد ما بحث از وحدت که م یمنافات نیبنابرا شودیاو م یرحمت برا نیرا با آنها محشور کن خوب ا تیدوستان اهل ب

 زهایچ نیر اس نچنانشما آ یاست و وضو نینچنیمن ا یوضو ینحوه یسر مسئله میاختالف نکن یسر مسائل جزئ مییگویم

ما  نیه مشترک بک یو کتاب و اون امور عتیو نبوت و شر یامبریو پ دیاصل توح میریاصل اسالم را بگ مییایب میاختالف نکن

بر محور  بر وفاق مییایب میریما هست بگ نیمشترک ب ی)ع( هم که گاهنیالمؤمن ریو ام تیاهل ب یدوست میریهست بگ
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