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درس چهارم

همزیستی مسالمت آمیز

پس همانا خداوند. قطعا رسالت اسالم در گذر زمانها بر اساس منطق و دوری از هر بدی استوار بوده است
:  می فرماید

دشمنی کسیبین تو و که خوبی و بدی یکسان نمی باشد، تو آن را با بهترین روش دفع کن، پس آنگاه 
.می شودصمیمی دوستی هست گویی 

:می فرماید( قرآن)آن و .ندهندهمانا قرآن به مسلمانان امر می کند که خدایان مشرکان و کافران را دشنام 

...دهندخدا را دشنام می خوانند، دشنام ندهیدکه آنها خدا کسانی را که به غیر 

کلمه وی به سبیائید ( یهود و نصاری)بگو ای اهل کتاب ( ای پیامبر)»: شمارداسالم ادیان الهی را محترم می 
.خدا را عبادت کنیم و چیزی را برای او شریک قرار ندهیماست، فقط ایی که میان ما و شما یکسان 

«.اجباری در دین نیستهیچ ». قرآن بر آزادی عقیده تاکید می کند

مه مردم پافشاری بر نقاط اختالف و دشمنی را جایز نمی داند، به خاطر اینکه کسی از آن سود نمی برد؛ بر ه
هر »ه به خاطر اینک. واجب است که هر کدام با حفظ عقاید خود با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز کنند

(32:روم)« .حزب و گروهی به آنچه نزد خود دارند خوشحالند

.دباشندر زبانهای خود و رنگهایشان متفاوت می . کشورهای اسالمی مجموعه ای از ملتهای متعدد هستند

م ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ملتها و قبیله ها قرار دادی»: خداوند بزرگ می فرماید
«.تا یکدیگر را بشناسید قطعا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست



«.ویدهمگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشو ». قرآن ما را به وحدت و یکپارچگی دعوت می کند

ر از جمله جمع شدن مسلمانان در یک محل د. یکپارچگی امت اسالمی در شکلهای زیادی جلوه گر می شود
س یک پنجم ساکنان جهان مسلمانان هستند در پهنای گسترده ای از زمین از چین تا اقیانوس اطل.حج

.زندگی می کنند

بدانید س هر گاه کسی  سخنی بگوید که مسلمانان را پراکنده کند پ: امام خمینی که خدا رحمتش کند فرمود
.در بین صفوف مسلمانان تالش می کندایجاد تفرقه که وی نادان است یا دانایی است که برای 

:و رهبرمان آیت اهلل خامنه ای فرمودند
هر کس از شما شخصی را ببیند که به تفرقه دعوت می کند پس وی مزدور دشمن است
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