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مروری کوتاه بر مباحث پیشین
جان سگان و گرگان از هم جداست
تنها استثنای وحدت
داشتن قدرت ،شرط ارتباط با کفار
فرق باطن کافر با باطن مؤمن
هنگام جدایی و جدال بین مردم
وظیفهی مؤمن
ِ
آثار و برکات وحدت در جامعه
چه زمانی وحدت شکل میگیرد؟
سفارش به ایجاد وحدت
ایجاد اتحاد نیاز به سرمایهگذاری دارد
پیششرطهای ایجاد وحدت
تفاوت «ضم اهل الفرقه» با «اصالح ذات البین»
ِ
شرایط اصالح ذات البین
سفارش مهم امیرالمؤمنین به بشریت تا قیامت
ِ
اهمیت موضوع
کردن
هنگام گوشزد
روش امیرالمؤمنین
ِ
ِ
اهمیت اصالح بین افراد نزد خدای متعال
اصالح بین افراد یک جراحی بزرگ است
اصالح بین افراد باالتر از نماز و روزه
هزینه کردن از انفال برای اصالح ذات البین
اصالح بین افراد ،نیاز به توفیق دارد
نکتهای در مورد افضل بودن نماز بر اصالح بین افراد
شرایط مشاور
تأثیر توسل به امام رضا در ایجاد وحدت
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مروری کوتاه بر مباحث پیشین

ــم َص ِّ
ــل َعلَــى ُم َح َّمــدٍ
«اللَّ ُه َّ
َو آل ِــهَِ ،و َحلِّنِــي بِحِ لْيَــ ِة
الصال ِحِ
ســنِي ِزينَــ َة
َّ
َ
يــنَ ،و أَلْبِ ْ
سـ ِ
ـدلِ ،
ـط ال ْ َعـ ْ
ال ْ ُم َّتقِيـ َ
ـن ،فِــي ب َ ْ
ــم ال َغيْ ِ
ــظَ ،و إِ ْط َفــا ِء
َو َك ْظ ِ
ـم أَهْــلِ ال ْ ُف ْر َقــةِ،
ـرةَِ ،و َضـ ِّ
ال َّنائِـ َ
َو إِ ْصـ َ
ـنَ ،و إِ ْف َ
ـا ِح َذ ِ
شــا ِء
ات الْبَيْـ ِ
ال ْ َعا ِر َفــةَِ ،و َســتْ ِر ال ْ َعائِبَــةِ».
ایــام پربرکت و پرنــور والدت پرمیمنت
موالیمــان حضــرت علیبــن موســی
الرضــا (علیهآالفالتحیةوالثنــاء) را بــه همــهی
عزیــزان تبریــک عــرض میکنیــم.
خداونــد تبــارک و تعالــی ما را مشــمول
عنایــت و الطــاف و رحمــت و رأفــت
حضــرت رضــا (علیهالســام) قــرار دهــد و
در دنیــا و آخــرت در سایهســار عنایــات
خــاص آن حضــرت باشــیم .چشــم
امیدمــان بــه لطــف کامــل و عنایــات
خــاص حضــرت رضــا (علیهالســام) اســت.
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موضــوع ســخن کــه گــزارش
مضامیــن بیســتمین دعــای صحیفــه
مبارکــه ســجادیه موســوم بــه دعــای
مــکارم االخــاق بــود ،بــه ایــن
بخــش رســید کــه امــام (علیهالســام) در
فهرســت بســیار روشــن و حقیقتــ ًا
دلنــوازی ،هرچــه زیبایــی صالحــان و
زیــور و زینــت متقیــن اســت را کنــار
هــم چیدنــد و بیــان کردنــد و همــه را
یکجــا از ســاحت قــدس پــروردگار
متعــال درخواســت کردنــد .بــه ایــن
ــم أَهْــلِ
ویژگــی رســیدیمَ « :و َض ِّ
ال ْ ُف ْر َقـةَِ ،و إِ ْصـ َ
ـا ِح َذ ِ
ـن».
ات الْبَيْـ ِ
بــا «بســط العــدل» شــروع شــد؛
گســتردن عدالــت بهعنــوان یکــی
از جلوههــای ویــژهی تقــوای الهــی.
ســپس موضــوع بســیار اساســی
«کظــم الغیــظ» مطــرح شــد؛ فــرو
خــوردن یــا پوشــاندن خشــم خویشــتن
یــا همــان مدیریــت خشــم .بهتفصیــل
در ایــن بــاره گفتگــو شــد .امــا مســئله
بســیار مهــم بعــدی ایــن بــود« :و
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ِــرةِ» فــرو نشــاندن
إِ ْط َفــا ِء ال َّنائ َ
آتــش فتنههــا و درگیریهــا در
بیــن مــردم .جالــب اســت اینهــا جــزء
زیباییهــای صالحــان و زینتهــای
متقیــن اســت .یعنــی نشــاندن آتــش
فتنههــا ،درگیریهــا و آشــوبها.
جان سگان و گرگان از هم
جداست
بعــد از اطفــاء ،بالفاصلــه مســئله
باالتــری مطــرح میشــود :مرتبــط
کــردن کســانی کــه گرفتــار تفرقــه
شــدند .فتنههــا نوعــ ًا جدایــی
مـیآورد .وقتــی آتــش فتنـهای روشــن
میشــود ،افــراد را پراکنــده میکنــد،
جامعــه را گروهگــروه میکنــد ،افــراد
را بــه جــان هــم میانــدازد و در برابــر
هــم جبهــه میگیرند ،بینشــان شــکاف
و ناراحتــی و کینــه بهوجــود میآیــد.
گاهــی بیــن دو نفــر اســت ،گاهــی
بیــن دو خانــواده یــا دو گــروه یــا دو
حــزب اســت ،گاهــی بیــن دو منطقــه
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اســت .شــکاف ایجــاد میشــود و اگــر
آســیبهایی نیــز بــه یکدیگــر وارد
کــرده باشــند؛ آســیب مالــی ،آبرویــی و
جانــی ،کار خیلــی ســختتر میشــود.
عزیــزان بداننــد ایجــاد جدایــی و
شــکاف ،کارویــژهی شــیطان اســت.
درســت نقطــه مقابلــش ،کار خــدای
متعــال و لشــکر حــق و اولیــای
خداســت کــه ایجــاد ارتبــاط و
اتصــال و وحــدت اســت .تفرقــه
و وحــدت دو عنــوان اســت کــه
یکــی رحمانــی و دیگــری شــیطانی
اســت .تفرقــه صددرصــد شــیطانی
و وحــدت کامــ ً
ا رحمانــی اســت.
قــرآن در مــورد جریــان شــیطان و
شــیاطین الجــن میفرمایــد« :إِ َّن
َّ
ان يَنْـ َز ُغ بَيْن َُه ْم؛ 1شــيطان
الش ـيْ َط َ
ميانشــان را بــه هــم مىزنــد» .اص ـ ً
ا
کارشــان ایجــاد آزردگــی و ناراحتــی
و جــدا کــردن انســانها از یکدیگــر
اســت .شــیاطین االنــس کــه پیــروان
شــیاطین و شــیطانزدهها هســتند،
1

 .إسراء.53 :
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وجودشــان باعــث جدایــی میشــود،
ســخن و رفتارشــان ایجــاد تفرقــه
میکنــد .ایــن قاعــده کلــی اســت.
نقطــهی مقابــل ،حضــرت رحمــان
اســت و رحمانیهــا و کســانی کــه
جنــود الرحمــان هســتند .صدرشــان
انبیــا و اولیــا هســتند تــا دامنــهاش
کــه مؤمنــان هســتند ،طبعشــان
طبــع الفتــی و وحدتــی اســت و
طبــع جدایــی و تفرقــه نیســت.
تنها استثنای وحدت
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این مســئله یــک اســتثنا دارد و آن نوع
مناســبات جامعــه مؤمنــان بــا کفــار
اســت .در بــاب ارتبــاط بــا کفــار اگــر
کافــر ،کافــر کتابــی باشــد کــه در بیــن
ن آنهــا مســیحیها
اهــل کتــاب بهتریـ 
هســتند ،دراینصــورت پیامهــای
الهــی و قرآنــی و روش اولیــای خــدا
دعــوت بــه اشــتراک اســت .فرمــود
بــه اهــل کتــاب بگــو« :تَعالَـ ْوا إِلــى
2
ـم؛
َكل ِ َمــ ٍة َســوا ٍء بَيْنَنــا َو بَيْن َُكـ ْ
2

 .آل عمران.64 :
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بياييــد بــر ســر ســخنى كــه ميــان
مــا و شــما يكســان اســت بايســتيم».
بیــن مــا و شــما مشــترکاتی وجــود
دارد؛ توحیــد ،خداپرســتی ،شــرک
نورزیــدن بــه حضــرت حــق .بیاییــد
در همیــن مــورد بــا یکدیگــر وحــدت
داشــته باشــیم .دعــوتِ اهــل کتــاب
اســت بهمناســبت اینکــه آنهــا بــه
مبانــی توحیــدی التــزام داشــته باشــند.
ـرف
خیلــی فــرق اســت بیــن اینکــه طـ ِ
ـل شــما ،کافــر کتابــی باشــد یــا
مقابـ ِ
گرفتــار شــرک و کفــر باشــد .وقتــی
در برابــر آنــان قــرار میگیــری ،بایــد
مرزبنــدی کنــی .دربــارهی دیگــران نیز
اگــر زمینـهای بــرای ارتبــاط باشــد ،آن
زمینــه ازنظــر خــدای متعــال فرصتــی
بــرای وحــدت اســت .در ّ
کل حضــرت
حــق تبــارک و تعالــی ،ارتبــاط بیــن
انســانها را در فضــای مســالمتآمیز
و آکنــده از محبــت و دوســتی ،فــارغ
از نحلــه و دیــن و مــرام میپســندد.
باهــم در صلــح باشــند و ارتباط داشــته
ک جــا زندگــی
باشــند .اگــر باهــم ی ـ 
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میکننــد ،بــا یکدیگــر مناســبات
مســالمتآمیز داشــته باشــند .قاعــده
ــح
الصل ْ ُ
کلــی ایــن اســت کــهَ « :و ُّ
َخيْــ ٌر؛ 3ســازش بهتــر اســت» .ایــن
بــه نفــع همــه اســت .قاعــده کلــی
چنیــن اســت ،البتــه اســتثنا دارد،
جریــان
طــرف مقابــل،
جایــی کــه
ِ
ِ
فعــال کفــر اســت کــه میخواهــد
ِ
اندیشــههای کفرآلــود خــود را
منتشــر کنــد .در رویارویــی بــا مراکــز
انتشــار کفــر کــه طاغــوت اســت و
گاهــی بــا تعبیــر اســتکبار از آن یــاد
میکنیــم ،برخــورد بــا آنــان از موضــع
عــ ّزت و شــدت و حفــظ فاصلههــا
توصیــه شدهاســت؛ مگــر وقتیکــه
در موضــع تســلط بــر آنهــا باشــید.
ارتبــاط دوســتانه بــا جریــان کفــر،
حاصلــش ضــرر بــه جامع ـهی ایمانــی
اســت .چــون آنهــا در پرتــو همیــن
ارتباطهــا ،بــه فکــر و اخــاق و
منابــع مؤمنــان مســلط میشــوند.
3
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داشتن قدرت ،شرط ارتباط با
کفار
اگــر جامعــهی مؤمنــان در موضــع
عــزت ،یعنــی ســلطه علمــی و فکــری
و اجتماعــی و سیاســی بــه نطقــهای
از توانمنــدی رســیدند کــه ُم َه ْیمِــن
و مســلط بــر جریــان کفــر بودنــد،
آنــگاه پیشــنهاد ایــن اســت کــه بــا
آنهــا نیــز رابطــهی مســالمتآمیز
داشــته باشــید؛ زیــرا ایــن ارتبــاط،
کمککننــده اســت بــه اینکــه آنهــا
را هــم بــه توحیــد دعــوت کنیــد.
زیــرا شــما مســلط هســتید ،دیگــر
نگرانــی وجــود نــدارد کــه آنهــا در
شــما نفــوذ کننــد و آســیبی بــه شــما
وارد کننــد .ایــن ،قاعــده کلــی اســت.
فرق باطن کافر با باطن مؤمن
نقطــه مقابلــش را نیــز عــرض کــردم.
قاعــده کلــی در ناحیــه شــیاطین
در ســران کفــر و طاغــوت ،ایجــاد
شــکاف و کینــه و تفرقــه اســت؛ زیــرا
5
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خــو ِد باطــن کفــر ،پراکندگــی اســت.
بحــث عرفانــی هــم دارد ،زیــرا باطــن
شــرک عبــارت اســت از تفرقــه و
تشــتت .در وجــود خــو ِد انســان کافــر،
تفرقــه و آشــفتگی و درگیــری هســت.
چنانکــه باطــن مؤمــن ،وحدتــی
و باطنــش ذیــل توحیــد اســت .نــور
وحــدت ،درون انســان مؤمــن را
متحــد میکنــد .اصــ ً
ا شــخصیت
او شــخصیت متحــدی اســت.

میکنــد تــا کســانی را کــه از هــم
جــدا افتادنــد ،بــه یکدیگــر نزدیــک
کنــد و اتحــاد بهوجــود بیــاورد .ایــن
طبــع تقــوا و صــاح اســت .لــذا
میفرمایــد :خدایــا مــرا بــه ایــن زیــور
صالحــان و زینــت متقیــن آراســته کن!
در چــه چیــزی؟ «ضــم اهــل الفرقــة»
یعنــی موفــق شــوم کســانی را کــه از
هــم جــدا افتادنــد و گرفتــار تفرقــه
شــدند ،بــه یکدیگــر وصــل کنــم.

هنگام جدایی و
وظیفهی مؤمن
ِ
جدال بین مردم

آثار و برکات وحدت در جامعه

پیرامــون مؤمــن ،بیــن افــراد
اگــر
ِ
یــا گروههــای ســازمانیافته یــا
غیرســازمانیافته یــا بیــن دو منطقــه
جغرافیایــی ،جدایــی اتفــاق بیفتــد،
وظیفــهی مؤمــن چیســت؟ اقتضــای
تقــوا و اقتضــای صــاح ،برطــرف
کــردن جداییهــا و ایجــاد وحــدت
اســت .مؤمــن وقتــی بــا چنیــن
وضعیتــی روبــرو میشــود ،تــاش
6
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چنانچــه ایــن ارتبــاط براســاس
موازیــن انســانی ،عقالنــی و الهــی
باشــد ،منبــع خیــر و صــاح اســت.
چنیــن چیــزی مبنــای موفقیتهــا
و پیشــرفت و حــال خــوب اســت
و ســبب تحــرک میشــود .پــس
تحــرک ،پیشــرفت ،صفــا ،تعــاون،
صیانــت از هویــت و عــزت ،در پرتــو
کلمــهی زیبــای وحــدت اتفــاق
میافتــد .خداونــد تبــارک و تعالــی
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بهصراحــت از جامعــهی مؤمنــان
توقــع دارد کــه مســئلهی وحــدت را
بیــن خودشــان بســیار ج ـ ّدی بگیرنــد:
« َو ا ْعت َِص ُمــوا ب ِ َحبْــلِ َّ
اللِ َجميع ـاً
َو ال تَ َف َّر ُقــوا؛ .»4هــم وحــدت امــر
دارد ،هــم تفرقــه نهــی دارد .یعنــی
ایــن واجــب اســت و آن حــرام .البتــه
در آیــه کریمــه ،لطایفــی نیــز هســت:
ــت َّ
ــم
« َو ا ْذ ُكــ ُروا ن ِ ْع َم َ
اللِ َعلَيْ ُك ْ
ُــم أ َ ْعــدا ًء َف َأل َّ َ
ــن
ــف بَيْ َ
إِ ْذ ُكنْت ْ
ُــم بِنِ ْع َمتِــ ِه
ــم َف َأ ْصبَ ْحت ْ
ُقلُوب ِ ُك ْ
إِ ْخوانــاً؛» .اخوتــی کــه میــان
شــما هســت ،نعمــت خــدای متعــال
اســت .برقــراری الفــت بیــن دلهــای
مؤمنــان ،کار خــدای متعــال اســتَ « .و
ـن
ـر ٍة مِـ َ
ُكنْتُـ ْ
ـم َعلــى َشــفا ُح ْفـ َ
ـم ِمنْهــا؛» .شــما لب
ال َّنــا ِر َف َأن ْ َق َذ ُكـ ْ
پرتــگاه بودیــد ،خــدای متعــال شــما را
نجــات داد .ایــن آتــش ،آتــش فتنههــا
و تفرقههــا و درگیریهــا اســت ،ایــن
اســت کــه قبایــل و گروههــا را بــه
جــان هــم میانــدازد .وقتــی بــه
4
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جــان هــم افتادنــد ،صــاح و آرامــش
و پیشــرفت و موفقیــت و وفــا و صفــا
ْ
محیــط
از آنهــا گرفتــه میشــود.
ناامــن و آشــفته میشــود .کینههــا،
دردســرها ،ریختــن آبروهــا و ریختــن
خونهــا و آســیب زدن بــه امــوال،
دنبال ـهی چنیــن جریانــی اســت .هــر
مصیبــت و بدبختــیای ذیــل تفرقــه
اســت و هــر برکتــی ذیــل وحــدت.
چه زمانی وحدت شکل
میگیرد؟
وقتیکــه تقــوا بهمعنــای واقعــی
کلمــه در جامعــه گســترش پیــدا
کنــد .وحــدت در پرتــو تقــوا اســت.
لــذا قــرآن میفرمایــد« :يــا أ َ ُّي َهــا
ذيــن آ َمنُــوا ا َّت ُقــوا َّ
ال َّ
اللَ َح َّ
ــق
َ
ــن إِ َّ
ُــم
ُتقاتِــ ِه َو ال تَ ُمو ُت َّ
ال َو أَنْت ْ
ون؛ 5اى كســانى كــه ايمــان
س ـل ِ ُم َ
ُم ْ
آوردهايــد ،از خــدا آنگونــه كــه حــق
پرواكــردن از او اســت ،پــروا كنيــد.
و زينهــار جــز مســلمان نميريــد».
5
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در آیــه بعــد نیــز میفرمایــدَ « :و
ا ْعت َِص ُمــوا ب ِ َحبْــلِ َّ
اللِ َجميعــاً َو
ال تَ َف َّر ُقــوا؛ و همگــى بــه ريســمان
خــدا چنــگ زنيــد و پراكنــده نشــويد».
زیرســاخت وحــدت حقیقــی ،تقــوا
اســت .از همینجــا معلــوم میشــود
بنیــان تفرقههــا ،بیتقوایــی اســت.
اگــر بخواهیــم وحــدت ایجــاد شــود،
آنهــم وحــدت پایــدار ،بایــد التــزام
بــه اوامــر الهــی ،بنیــه ایمانــی،
حرکــت بــر صــراط مســتقیم الهــی
و بندگــی خــدا ،در جامعــه تقویــت
شــود .التــزام افــراد بــه تقــوا بــه
بنیــان وحــدت میانجامــد .آیــه
عجیبــی اســت؛ چراکــه جــزو مــورد
خاصــی اســت کــه خــدای متعــال بــه
تقــوای حداکثــری دعــوت میکنــد
و میفرمایــد« :يــا أ َ ُّي َهــا ال َّ
ذيــن
َ
آ َمنُــوا ا َّت ُقــوا َّ
اللَ َح َّق ُتقاتِ ـ ِه َو ال
ـن إِ َّ
ون».
تَ ُمو ُتـ َّ
ســل ِ ُم َ
ال َو أَنْتُـ ْ
ـم ُم ْ
بــرای ایجــاد وحــدت و اعتصــام
بــه «حبــل اهلل» و شــکلگیری
ـی
ســازماندهی امــت ذیــل امــام و ولـ ّ
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امــر ،تقــوا الزم اســت؛ امــا نــه تقــوای
معمولــی ،بلکــه تقــوای حداکثــری.
مــن کــه ایــن آیــه را میخوانــم و ایــن
جملــه را عــرض میکنــم ،ذهنــم پــر
از مصادیــق اســت .در ســالهایی کــه
بــر مــا گذشــت ،چلـهای کــه پشتســر
گذاشــتیم ،دعواهــا و درگیریهــای
عجیــب و غریــب بهمناســبتهای
مختلــف ،بهویــژه در حوزههــای
سیاســی اتفــاق افتــاد .وقتــی انســان
ریشــهیابی میکنــد ،میبینــد
ریشــهاش کاهــش تقــوا اســت.
وقتــی ســطح تقــوا پاییــن میآیــد،
محیــط آمــاده اســت بــرای اینکــه
تفرقــه بهوجــود بیایــد و فاصلههــا و
کینههــا و تفرقههــا افزایــش یابــد.
بــا ایــن توضیحــات حضــرت
ســنِي ِزينَــ َة
میفرمایــدَ « :و أَلْبِ ْ
ال ْ ُم َّتق
ــم أَهْــلِ
َ
ِيــن َ ...و َض ِّ
ال ْ ُف ْر َقـةِ» .مــن موفــق شــوم افــرادی
را کــه میانشــان تفرقــه ایجــاد شــده،
بــه هــم ضمیمــه و نزدیــک کنــم.
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خــدای متعــال تفرقهزدایــی از
روزی مــن کنــد .از خــدا
جامعــه را
ِ
میخواهــم موفــق شــوم ایــن
جداییهــا را بــه وصــل تبدیــل کنــم.
سفارش به ایجاد وحدت
همیشــه بــه دوســتان میگویــم
مواظــب باشــید جــزو لشــکریان
شــیطان نشــوید .باعث جدایی نشــوید.
ا ِبــا داشــته باشــید از اینکــه حضــور و
وجــود شــما ،فعالیــت و ســخن و قلــم
شــما ،جدایــی ایجــاد کنــد؛ وگرنــه بــه
حــزب شــیطان میرویــد .همیشــه
قلــم شــما بــرای ایجــاد ارتبــاط
و وصــل بچرخــد ،همیشــه زبــان
زبــان ایجــاد وحــدت باشــد.
شــما،
ِ
هرجــا هســتید ،در خانــواده ،محیــط
کار ،محیــط اجتماعــی و عمومــی،
همیشــه پرچــم شــما پرچــم اتصــال
و وحــدت باشــد .دراینصــورت
«جنودالرحمــان»
جــزو
میشــوید .خــدا دوســت مــیدارد
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افــرادی را کــه وجودشــان عامــل
وحــدت میشــود و اهــل تفرقــه
را بــه یکدیگــر وصــل میکننــد.
ایجاد اتحاد نیاز به
سرمایهگذاری دارد
اگــر انســان بخواهــد دو گــروه یــا دو
نفــر را کــه گرفتــار جدایــی هســتند،
آشــتی دهــد ،بایــد وقــت بگــذارد،
گفتگــو کنــد ،چهبســا از مــال یــا
آبرویــش مایــه بگــذارد .عالوهبــر
ایــن ،وحدتآفرینــی ،ســرمایهی
باطنــی زیــادی میخواهــد.
هرچــه دایــره تفرقــه بیشــتر میشــود،
کار ســختتر میشــود .اصــاح بیــن
دو گــروه یــا دو طایفــه یــا بیــن دو
شــهر ،توفیــق فــراوان میخواهــد.
خــدای متعــال وجــود نازنینتــان را در
ایجــاد وحــدت همیشــه موفــق بــدارد.
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پیششرطهای ایجاد وحدت
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بــرای موفــق شــدن در ایجــاد وحــدت،
البتــه و البتــه نیــاز بــه عقالنیــت،
حکمــت و ســعه صــدر و مهــارت
داریــد .خداونــد آقــای تســخیری را
رحمــت کنــد .خــدای متعــال بــه
ایشــان ســعه وجــودی داده بــود کــه
هنــر و توفیــق داشــت در جهــان
اســام و حتــی در ســطح بینالملــل،
ارتبــاط ایجــاد کنــد .در جریــان رحلــت
ایشــان ،رهبــر حکیــم و عالیقدرمــان
از ایشــان تجلیــل فوقالعــادهای کــرد.
نمونــهاش را در ســفری کــه باهــم
بودیــم ،دیــدم .بــزرگان اهــل ســنت
بــه ایشــان احتــرام میگذاشــتند.
البتــه ایشــان بیــرون از کشــور
شناختهشــدهتر بــود تــا در داخــل
کشــور؛ زیــرا حــوزهی اقــدام ایشــان،
حــوزهی تقریــب بــود .شــخصیت
تقریبــی داشــت و در ایجــاد ارتبــاط،
خیلــی موفــق بــود .دیــدم حتــی
بعضــی از بــزرگان مســیحیت نیــز
بــرای ایشــان احتــرام زیــادی قائــل
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بودنــد .در اجالســی بودیــم کــه از
نحلههــا و گروههــای مختلــف بودنــد.
دیــدم ایــن انســان حتــی ظرفیــت
گفتگوهــای بیناالدیانــی دارد؛ یعنــی
فراتــر از گفتگــوی بیــن مذاهــب.
بیــن دوســتانتان ،در خانــواده،
َ
گوشــهوکنار،
ــم أَهْــلِ
«ض ِّ
ال ْ ُف ْر َقــةِ» باشــید .انســان میتوانــد
اینقــدر ســعه وجــودی پیــدا کنــد کــه
ظرفیــت وجــودی او تــا اینجــا امتــداد
پیــدا کند .خــدا ایشــان را رحمــت کند.
َ
ــم أَهْــلِ ال ْ ُف ْر َقــةِ» عملیــات
«ض ِّ
ظاهــری دارد .بایــد تــاش کنــد کــه
طرفیــن تفرقــه را براســاس نقطــه
اشتراکشــان بــه یکدیگــر نزدیــک
کنــد .ایــن را نصیحــت میکنــد،
آن را نصیحــت میکنــد ،نقــاط
اشتراکشــان را بــه آنــان یــادآوری
میکنــد ،نقطههــای تفرقــه را
درونشــان ضعیــف میکنــد تــا
ایــن ارتبــاط شــکل گیــرد .البتــه در
برخــی مــوارد ،مهارتهــای خــاص
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و دانــش ویــژهی خــود را نیــاز دارد.
خــوب اســت انســان ایــن چیزهــا را
نیــز تحصیــل کنــد .انســان بــرای
اینکــه بتوانــد خیــری را انجــام دهــد،
مقدماتــش را بایــد تحصیــل کنــد
و یــاد بگیــرد؛ زیــرا گاهــی برخــی
چیزهــا باهــم اشــتباه میشــود.
عاقــل بــودن و ســعه وجــودی
داشــتن و اخــاق و تقــوا داشــتن،
شــخصیت وحدتــی اســت؛
بنیــهی
ِ
نــه تحصیــات آکادمیــک .مطالع ـهی
کتابهــای گوناگــون از کتــب
قدیــم و جدیــد و دانشــگاه و حــوزه،
شــرطش نیســت .عقــل میخواهــد،
ایمــان و وحــدت باطنــی نیــاز دارد.
کســانی هســتند کــه ســواد ندارنــد،
امــا وجودشــان ،محــور اتحــاد اســت.
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تفاوت «ضم اهل الفرقه» با
«اصالح ذات البین»
حضــرت در جملــه بعــدی میفرمایــد:
« َو إِ ْص َ
ــا ِح َذ ِ
ــن» .ایــن
ات الْبَيْ ِ
عبــارت کلیــدواژه قرآنــی اســت:
« َفا َّت ُقــوا َّ
ذات
اللَ َو أ َ ْصل ُِحــوا َ
ـم؛ 6پــس ،از خــدا پــروا داريــد
بَيْن ُِكـ ْ
و بــا يكديگــر ســازش نماييــد» .اینجــا
نیــز جالــب اســت کــه اول دعــوت
بــه تقــوا اســت ،ســپس میفرمایــد:
«اصلحــوا ذات بینکــم» .جالــب
اســت بعــد میفرمایــدَ « :وأَطِ ي ُعــوا
َّ
اللَ َو َر ُســول َ ُه؛ از خــدا و پيامبــرش
اطاعــت كنيــد» .مرحــوم ســید در
شــرح کبیــر میگویــد اهمیــت
قصــه «اصــاح ذات البیــن» را
ببینیــد کــه چقــدر مایــه میخواهــد.
مســئله «اصــاح ذات البیــن»
بــا مســئله «ضــم اهــل الفرقــة»
فــرق میکنــد ،بــا اینکــه هــر دو از
یــک جنــس هســتند .ســخن از ایجــاد
ارتبــاط اســت .هــر دو ایــن اســت؛
6

 .انفال.1 :
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ارتبــاط و وحــدت بیــن دو فــرد مؤمــن،
دو خانــواده مؤمــن ،دو گــروه مؤمن ،دو
شــهر یــا دو ملــت ایجــاد کنیــد .ایــن
«ضــم اهــل الفرقــة» اســت .ولــی
بالفاصلــه میفرمایــد« :و اصــاح
ذات البیــن» .نمیشــود اینهــا عیــن
هــم باشــند ،ولــی میشــود از جنــس
هــم باشــند .تفاوتشــان در چیســت؟
بهنظــر میرســد «اصــاح ذات
البیــن» ایجــاد اتحــاد پایــدار و
عمیقتــر اســت .در «ضــم اهــل
الفرقــة» شــما میتوانیــد مثــ ً
ا
یــک کار دیپلماتیــک و ســطحی
انجــام دهیــد؛ گفتگــو کنیــد ،فراخــوان
دهیــد ،دو طــرف را باهــم بنشــانید
و آشــتی دهیــد .گاهــی ایــن کار
را میکنیــم .در جلســات طرفیــن
دعــوا را میآورنــد .دو نفــر یــا دو
خانــواده هســتند و مشــکلی پیــش
آمــده .میگوینــد صلــوات بفرســتید.
اینهــا صلــوات میفرســتند و بلنــد
میشــوند .امــا یــک ســؤال باقــی
میمانــد .آیــا مســئله حــل شــده یــا
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خیــر؟ در قــدم اول چیــزی صــورت
گرفتــه ،یــک ارتباطــی اینجــا
شــکل گرفــت ،یــک ارتبــاط اولیــه
بیــن کســانی کــه تفرقــه داشــتند.
امــا مســئله بعــدی «اصــاح ذات
البیــن» اســت .اصــاح ذات البیــن
یعنــی چــه؟ یعنــی حواســتان بــه
ریشــهی تفرقــه باشــد .ببیــن امــام
ســجاد (علیهالســام) چــه میکنــد .ریشــه
تفرقــه را خشــک کنیــد؛ یعنــی یــک
اقــدام عمیــق انجــام دهیــد .آشــتی
آنهــا در گام اول اســت .امــا نبایــد
بــه ایــن اکتفــا کــرد .زیــرا وحدتــی
کــه ایجــاد شــده ،شــکننده اســت،
بــا کمتریــن جریانــی دوبــاره بــه هــم
میخــورد .مــا بارهــا کســانی را بــا
یکدیگــر صلــح دادهایــم ،زن و شــوهر،
دو دوســت ،گروههــای سیاســی .اینهــا
را کنــار هــم آوردیــم و بینشــان اتحــاد
شــکل دادیــم ،اما بعــد از مدتــی دوباره
جدایــی اتفــاق افتــاده و فاصلــه شــکل
گرفتهاســت .معنــای ایــن چیســت؟
معنایــش ایــن اســت کــه ریشــهی
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آن اختــاف حــل نشدهاســت.
دوســتان توجــه کننــد چــه نکتــهای
عــرض کردیــم؛ «اصــاح ذات
البیــن» ایجــاد وحــدت پایــدار
بــا حــل ریشــهی تفرقــه اســت،
ریشــهیابی و حــل آن ریشــه اســت.
ِ
شرایط اصالح ذات البین
در اصــاح ذات البیــن ،هــم نیــاز بــه
بردبــاری بیشــتر داریــم ،هــم نیــاز
بــه هزینــه کــردن بیشــتر داریــم؛
زیــرا گاهــی اختــاف ،ریشــهی
مالــی دارد و بــرای حــل آن بایــد
خــرج کنیــد .اگــر هزینــه نکنیــد
دوبــاره ایــن داســتان ادامــه دارد.
گاهــی ریشــههای دیگــری دارد.
آســانترین بخــش آن ،مالــی اســت.
اختــاف مالــی را میتــوان بــا هزین ـه
حــل کــرد ،ولــی اگــر ریشــهها
اخالقــی باشــد ،مثــ ً
ا مســائل
شــأنی ،حیثیتــی ،اجتماعــی ،آبرویــی
بــه آنــان رســیده باشــد ،اصالحــش
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دقیقتــر و ســختتر اســت.
سفارش مهم امیرالمؤمنین به
بشریت تا قیامت
 .1تقوا
اصــاح ذات البیــن بهقــدری در
دســتگاه الهــی فضیلــت دارد که شــاید
بــرای شــما شــگفتانگیز باشــد.
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) در نهجالبالغــه
خطــاب بــه امــام حســن و امــام
حســین (علیهماالســام) وصیتــی دارنــد کــه
عنوانــش ایــن اســت« :أُوصِ ُ
يك َمــا َو
ـن
ـع ُولْــدِ ي َو أ َ ْهل ِــي َو َمـ ْ
َجمِيـ َ
بَل َ َغــ ُه ِكتَابِــي بِتَ ْقــ َوى ا َ َّ
للِ».
فرمــود مــن شــما دو نفــر ،حســن و
حســینم (صلواتاهللوســامهعلیهما) ،و همــهی
فرزندانــم و همــهی اهــل بیتــم و
هرکســی کــه ایــن نامــه مــن و ایــن
وصیــت مــن بــه دســت او برســد،
کســانی کــه اآلن در ایــن جلســه
نشســتند تــا انتهــای تاریــخ بــه
هرکســی برســد ،همــه را او ًال توصیــه
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میکنــم بــه« :بِتَ ْقــ َوى ا َ َّ
للِ» .پــس
همهچیــز بــه تقــوا برمیگــردد.
 .2نظم در همهی کارها
ـم» .کارهــای
دومَ « :و ن َ ْظـ ِ
ـم أ َ ْم ِر ُكـ ْ
شــما بایــد تحــت برنامــه و ســامان
و نظــم باشــد .ایــن جملــه بســیار
فراتــر از نظــم در وقــت اســت .یــک
گوشــهاش ،نظــم وقــت اســت کــه
ــم
مدیریــت زمــان اســت« .ن َ ْظ ِ
ـم» بســیار عــام اســت .یعنــی
أ َ ْم ِر ُكـ ْ
مــن از همــهی شــما توقــع دارم
کــه همــهی کارهــای شــما طبــق
برنامهریــزی و بــا نقشــه و حســاب
و کتــاب و بــا تنظیــم باشــد ،همــراه
بــا تمــام لوازمــی کــه نیــاز دارد.
 .3صالح

14

ســوم :فرمــودَ « :و َصــ َ
ا ِح َذ ِ
ات
ــم» .گاهــی هــر دو تعبیــر
بَيْن ُِك ْ
هســت؛ هــم «اصــاح ذات
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البیــن» و هــم «صــاح ذات
البیــن» .ذات بینکــم یعنــی محــور
ارتبــاط داخلــی بیــن شــما کــه گرفتــار
فســاد شــده و فســادش ،ایجــاد فاصلــه
اســت ،بایــد آن را اصــاح کنیــد.
هنگام
روش امیرالمؤمنین
ِ
ِ
اهمیت موضوع
کردن
گوشزد
ِ
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) اینجــا
سخنشــان را بــه بیانــی از پیامبــر
اعظــم (صلیاهللعلیهوآلــه) مســتند میکننــد.
بــا اینکــه تمــام آنچــه امیرالمؤمنیــن
(علیهالســام) میگوینــد ،ســخن پیامبــر
نیــز اســت و همــهی اینهــا ریشــهی
وحیانــی دارد .امــا جاهایــی در
نهجالبالغــه هســت کــه میخواهنــد
اهمیــت مســئلهای را گوشــزد کننــد،
بــه کالم پیامبــر اعظــم مســتندش
میکننــد و میفرماینــد پیغمبــر
اینگونــه فرمــود .اصــ ً
ا ســیرهی
امیرالمؤمنیــن در نهجالبالغــه ایــن
اســت ،ازجملــه در ارتبــاط بــا ارتباطات

OfoghHa.ir

کالمــی .در رابطــه بــا زبــان ،حضــرت
در نهجالبالغــه ســفارش میکننــد از
ســخنهایتان مراقبــت کنیــد .اینهــا
را توضیــح میدهنــد و ســپس بــه
ســخنی از پیامبــر اعظــم مســتندش
میکننــد کــه آن ســخن ،عجیــب
(صلیاهللعلیهوآلــه)
اســت .پیغمبــر اکــرم
فرمودنــدَ :
ــان
ِيم إِي َم
ُ
ســتَق ُ
«ل يَ ْ
ِيم َقلْبُ ـ ُه َو َل
س ـتَق َ
َعبْــدٍ َح َّتــى يَ ْ
ِيم
ســتَق ُ
ســتَق َ
ِيم َقلْبُــ ُه َحتَّــىيَ ْ
يَ ْ
ل َِســان ُ ُه» .ایمــان انســان مســتقیم
نمیشــود ،مگــر قلبــش مســتقیم شــود
و قلــب انســان مســتقیم نمیشــود
مگــر اینکــه زبانــش مســتقیم
شــود .اگــر زبــان ادب شــود ،امیــد
اســت کــه قلــب انســان مــؤدب
بشــود .قلــب مــؤدب ،ایمــان مرتــب
و قوامیافتــهای خواهــد داشــت.
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اهمیت اصالح بین افراد نزد
خدای متعال
مســتند ســخن امیرالمؤمنیــن
(علیهالســام) در بــاب «صــاح ذات
البیــن» ،ایــن جملــه از پیغمبــر اکــرم
ت
(صلیاهللعلیهوآلــه) اســتَ « :ف ِإنِّــي َسـ ِم ْع ُ
ُ
ــول» .ازنظــر ســیاق
َجدَّ ُك َمــا يَ ُق
کالم معنایــش ایــن اســت کــه مــن
از جــد اطهــر شــما بارهــا شــنیدم کــه
«ص َ
ــا ُح َذ ِ
ــن
ات الْبَيْ ِ
میفرمــودَ :
ض ُ
الص َ
أ َ ْف َ
ــا ِة َو
ــل م ْ
ِــن َعا َّمــ ِة َّ
ـام» .ایجــاد وحــدت عمیــق و
ِّ
الصيَـ ِ
ریشـهدار و پایــدار ،از یــک ســال نمــاز
و روزه ،و بــه اعتبــار دیگــر ،از همــه
نمــاز و روزه ،باالتــر و بهتــر اســت.
ایــن مســئله نــزد خــدای متعــال چقدر
اهمیــت دارد! آنــان کــه در جامعــه
بهراحتــی بیــن مؤمنــان ،بیــن زن و
شــوهر ،بیــن بــرادر و خواهــر ،دعــوا و
شــکاف ایجــاد میکننــد ،دارنــد چــه
کار میکننــد؟ چطــور آخــرت خــود را
تبــاه میکننــد؟ آنســوی قضیــه ایــن
اســت کــه اگــر کســی موفــق شــد
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ـت ایــن اصــاح
اصــاح کنــد ،فضیلـ ِ
نــزد خــدای متعــال از نمــاز و روزهی او
بیشــتر اســت .موضــوع چقــدر اهمیــت
دارد! اینهــا را حضــرت میفرماینــد.

کــه منتشــر نشــود .تفرقــه ســرطان
اســت .وقتــی پخــش شــده باشــد،
جمــع کــردن آن ،شــیمیدرمانی
بســیار ســنگینی میخواهــد.

اصالح بین افراد یک جراحی
بزرگ است

اصالح بین افراد باالتر از نماز
و روزه

میخواســتم عــرض کنــم ایــن
تفــاوت نیســت .زیــرا در موضــوع
تفرقــه هــم دیدیــد آیــه کام ـ ً
ا ناظــر
بــه اجتمــاع مؤمنــان اســت .بنابرایــن
َ
ـم أَهْــلِ ال ْ ُف ْر َقــةِ» یــک نــوع
«ضـ ِّ
وحدتآفرینــی اســت ،همــان جنــس
اســت ،یــک مرحلــه عمیقتــ ِر آن
میشــود «اصــاح ذات البیــن».
امــا ایــن فرمایــش شــما کــه ایــن
عمدتــ ًا بــه محیــط مؤمنــان مربــوط
میشــود ،ایــن عمقبخشــی را
میشــود پذیرفــت .اصــاح ذات
البیــن یــک کار جراحــی اســت تــا
شــما بتوانیــد غدههــای تفرقــه را
بیــرون بیاوریــد و مواظــب باشــید

در روایــت دیگــری نیــز از پیغمبــر
اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) آمــده اســت« :أ َ
ضـ َ
ـم ب ِ َأ ْف َ
ـن َد َر َجـ ِة
ـل ِمـ ْ
َل أُ ْخبِ ُر ُكـ ْ
الصـ َ
ـاةِ»
ِّ
الصيَـ ِ
الص َد َقــ ِة َو َّ
ـام َو َّ
میخواهیــد بــه شــما خبــر بدهــم بــه
چیــزی کــه از روزه و نمــاز و صدقــه
باالتــر اسـت؟ بعــد حضــرت خودشــان
ـاح
«صـ ُ
جــواب دادنــد و فرمودنــدَ :
ــنَ ،فــا َِّن َفســا َد ِ
ذات
ذاتِالْبَيْ ِ
ِــى الْحال ِ َقــ ُة» 7.زیــرا
الْبَيْ ِ
ــن ه َ
فســاد ذات البیــن ،ریشــهی ایمــان و
دیــن را خشــک میکنــد .مــن جلســه
گذشــته هــم از ایــن تعبیــر اســتفاده
کــردم «فهــی الحالقــة» ،ریشــه
 .ابوالقاســم پاینــده ،نهــج
7
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حدیــث
الفصاحــه،
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صــاح را از بیــن میبــرد .آن افــراد
دیگــر روی خــوش نمیبیننــد ،زمینــه
را بــرای هــاک آنهــا فراهــم میکنــد.
هزینه کردن از انفال برای
اصالح ذات البین
قــرآن کریــم یک قاعــده عمومــی داده
ـون إِ ْخـ َو ٌة
و فرمــود« :إِنَّ َمــا ال ْ ُم ْؤ ِمنُـ َ
ــم؛ 8در
َف َأ ْصل ُِحــوا بَيْ َ
ــن أ َ َخ َويْ ُك ْ
حقيقــت مؤمنــان بــا هــم برادرنــد،
پــس ميــان برادرانتــان را ســازش
دهيــد» .خــدای متعــال بیــن مؤمنــان
«اخــ ّوت» ایجــاد کــرده؛ بــرادری
عــام .بیــن بــرادران ایمانــی ،ایجــاد
اصــاح کنیــد ،آنــان را باهــم آشــتی
دهیــد و ارتباطاتشــان را برقــرار کنید.
سـ َ
ـألُون َ َ
ـن ْالَن ْ َفــالِ ُقــلِ
ك َعـ ِ
«يَ ْ
ــال ِ َّ
ْالَن ْ َف ُ
لِ َوال َّر ُســولِ َفا َّت ُقــوا
َّ
ــم
اللَ َوأ َ ْصل ُِحــوا َذ َ
ات بَيْن ُِك ْ
َوأَطِ ي ُعــوا َّ
اللَ َو َر ُســول َ ُه إِ ْن
8

 .حجرات.10 :
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ِيــن؛ 9از تــو دربــاره
ُــم ُم ْؤ ِمن
َ
ُكنْت ْ
غنايــم جنگــى مىپرســند .بگــو
غنايــم جنگــى اختصــاص بــه خــدا
و فرســتاده [او] دارد .پــس از خــدا
پــروا داريــد و بــا يكديگــر ســازش
نماييــد و اگــر ايمــان داريــد از خــدا و
پيامبــرش اطاعــت كنيــد» .بعضــی از
ایــن ترکیــب آیــه اســتفاده میکننــد
کــه یکــی از جاهایــی کــه بایــد انفــال
را هزینــه کننــد و بــه میــدان بیاورنــد،
بــرای ایجــاد اصــاح اســت .آنهــا
کــه در حاکمیــت در جایگاههــای
حکمرانــی هســتند ،بایــد حواسشــان
بــه انفــال باشــد .انفــال ،امــوال
عمومــی اســت ،مــال همـهی مؤمنــان
اســت ،مــال اهلل اســت ،بایــد در خدمت
اصــاح در جامعــه قــرار بگیــرد .زیــرا
بســیاری از تفرقههایــی کــه در جامعــه
حاصــل مســائل اقتصــادی
هســت،
ِ
اســت .ایــن هــم یــک برداشــت
اســت ،زیــرا بالفاصلــه بعــد از آیــه
انفــال ایــن مطلــب آمدهاســت .البتــه
9

 .انفال.1 :

17

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

در بعضــی مــوارد ،انفــال کــه امــوال
عمومــی اســت ،منابــع عمومــی و
داراییهــای عمومــی اســت ،صنــدوق
ذخیــره ملــی اســت ،صنــدوق توســعه
اســت ،همــه امــوال عمومــی اســت.
گاهــی مث ـ ً
ا ملــک اســت .وقتــی در
مــورد آن درســت سیاســتگذاری
نمیشــود و در دســترس مفســدین
قــرار میگیــرد و کســانی بــه انفــال
و منابــع عمومــی دســتاندازی
میکننــد ،ایــن منابــع بــد توزیــع
میشــود؛ ماننــد ارز ترجیحــی .از
مــال شــخصی کــه نیســت ،انفــال
اســت .مــال همگانــی اســت .ایــن را
آوردنــد بــه قصــد اینکــه مشــکلی را
حــل کننــد ،امــا چــون سیاسـتگذاری
آن درســت نبــوده ،حــاال بایــد هــزار
عاقــل جمــع شــوند تــا بتواننــد حلــش
کننــد و آن را بــه جــای خــودش
برگرداننــد .خــو ِد آن چقــدر شــکاف
و کینــه و فاصلــه ایجــاد کــرده بــود.
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ـاح
بایــد بــا تقــوای الهــی مراقــب صـ ِ
ذات بیــن مؤمنــان باشــیم .ولــی نکتــه
ِ
قبلــی کــه عــرض کردیــم ،بیشــتر
بــه دل مینشــیند .ایــن بــه جــای
خــودش محفــوظ اســت ،ولــی تأکیــد
میشــود کــه از انفــال گاهــی بــرای
اصــاح هزینــه شــود .دو شــهر را باهم
آشــتی میدهــد .گاهــی دو شــهر
باهــم س ـ ِر مســئلهای درگیــر هســتند؛
ســر یــک جــاده یــا یــک ملــک یــا
یــک چــاه آب ،مدتهــا باهــم دعــوا
میکننــد .گاهــی یــک قــرن اســت
کــه باهــم درگیــری دارنــد! بایــد از
ایــن مــال اهلل خــرج کنیــد و بیــن
آنهــا را اصــاح و مشکلشــان را حــل
کنیــد .گاهــی از امــوال اشــخاص
قابــل اصــاح نیســت ،هزینـهی زیــاد
میخواهــد .بایــد از انفــال خــرج کــرد
کــه ایــن مســائل حــل و فصــل شــود.
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اصالح بین افراد ،نیاز به توفیق
دارد

نکتهای در مورد افضل بودن
نماز بر اصالح بین افراد

قــرآن از قــول حضــرت شــعیب
(علینبیناوآلهعلیهالســام)
میفرمایــد:
«إِ ْن أُ
ريــد إِ َّ
ــاح َمــا
ال ْالِ ْص
ُ
َ
ت َو مــا تَ ْوفيقــي إِ َّ
ال
اســت ََط ْع ُ
ْ
َّ
ــت َو إِلَيْــ ِه
ــاللِ َعلَيْــ ِه تَ َو َّكل ْ ُ
بِ
ـب؛ 10مــن قصــدى جــز اصــاح
أُنيـ ُ
[جامعــه] تــا آنجــا كــه بتوانــم نــدارم
و توفيــق مــن جــز بــه [يــارى] خــدا
نيســت بــر او تــوكل كــرد ه ام و بــه
ســوى او بازمىگــردم» .اصــاح،
نیــاز بــه توفیــق الهــی دارد .انســان
بایــد قلــب و روح و جانــش متصــل
بــه لطــف الهــی باشــد ،از خــدای
متعــال کمــک بخواهــد کــه بتوانــد
وارد چنیــن کارهــای خیــری شــود.

«صـ َ
ا ُح َذ ِ
ات الْبَيْ ِن
معنــای روایــت َ
ض ُ
الصــ َ
أ َ ْف َ
ا ِة َو
ــل م ْ
ِــن َعا َّمــ ِة َّ
ـام» ایــن نیســت کــه کســی
ِّ
الصيَـ ِ
بگویــد چــه خــوب! نمــاز و روزه را کنار
بگذاریــم و برویــم دنبــال آنچــه بهتــر
اســت .بعضیهــا اینگونهانــد .نــه،
بــرای مؤمنــی کــه ملتــزم بــه نمــاز و
روزه و واجبــات و صدقــات اســت،
اهمیــت موضــوع را بیــان میکنــد.
ایــن ســوق بیــان بــرای بیــان
اهمیــت مســئله اســت ،اینگونــه
نیســت کــه انســان آن وظیفــه را
زمیــن بگــذارد و ایــن یکــی را بــردارد.

10

 .هود.88 :

شرایط مشاور
اگــر مشــاور امیــن ،متقــی ،مؤمــن،
آگاه بــه موازیــن و مبانــی دیــن
باشــد ،ضمنــ ًا دانــش مشــاوره و
روانشناســی بلــد باشــد ،در پرتــو آن
ایمــان میتوانــد کمــک کنــد .ایــن
19
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جــزو مهارتهــا میشــود .وگرنــه
چیــزی کــه از جــای دیگــر درآمــده،
ربطــی بــه مــا نــدارد ،بهجــای
اینکــه درســت کنــد ،اغلــب خــراب
میکنــد .پولشــان را میگیرنــد
و جیبتــان را خالــی میکننــد.
چکیدهی پیام این جلسه
پیــام جلســهی مــا ایــن اســت کــه
وجــود نازنینتــان همیشــه در کار
وحــدت و ایجــاد ارتبــاط بیــن مؤمنــان
باشــد .اصــ ً
ا وجودتــان وحدتــی
باشــد .خــدا بــه شــما برکــت بدهــد.
برکــت ایــن اســت کــه وجــود انســان
باعــث صلــح و آشــتی و انــس و
دوســتی و محبــت در جامعــه باشــد.
انشــاءاهلل همیشــه اینگونــه باشــد
و هرگــز ســخن و رفتــار شــما بیــن
مؤمنــان و در خانوادههــا تفرقــه
ایجــاد نکنــد .خیلــی مواظــب باشــید
کــه جــزو لشــکر شــیطان نشــوید.
20
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تأثیر توسل به امام رضا در
ایجاد وحدت
توســل بــه امــام رضــا (علیهالســام) در
دســتیابی بــه ایــن فضیلــت ،غوغــا
میکنــد .مرکــز اصلــیاش آنجــا
اســت« .رضــا» لقــب مشــهور
حضــرت (علیهالســام) اســت؛ بهدســت
ی در ایجــاد
آوردن تخصــص اصلــ 
ِ
خشــنودی ،مربــوط بــه حضــرت
رضــا (علیهالســام) اســت .امــام رضایــی
باشــید ،وجودتــان دلنشــین و
ایجادکننــدهی ارتبــاط و دوســتی
و صلــح و وحــدت میشــود .اگــر
ایــن فضیلــت را میخواهیــد ،از
حضــرت رضــا (علیهالســام) بگیریــد.
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