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ــٍد  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعلَــی ُمَحمَّ
بِِحلْیَــِة  َحلِّنِــي  َو  آلِــِه،  َو 
ــَة  ــنِي ِزینَ ــَن، َو أَلْبِْس الِِحی الصَّ
ــْدِل،  ــِط الَْع ــي بَْس ــَن، ِف الُْمتَِّقی
إِْطَفــاِء  َو  الَغیْــِظ،  َکْظــِم  َو 
ــِة،  ــِل الُْفْرَق ــمِّ أَْه ــَرِة، َو َض النَّائِ
َو إِْصــاَلِح َذاِت الْبَیْــِن، َو إِْفَشــاِء 
الَْعائِبَــِة«.  َســتِْر  َو  الَْعاِرَفــِة، 

ایــام پربرکت و پرنــور والدت پرمیمنت 
ــی  ــن موس ــرت علی ب ــان حض موالیم
ــه ی  ــه هم ــاء( را ب ــا )علیه آالف التحیة والثن الرض
ــم.  ــرض می کنی ــک ع ــزان تبری عزی
خداونــد تبــارک و تعالــی ما را مشــمول 
ــت  ــت و رأف ــاف و رحم ــت و الط عنای
ــد و  ــرار ده ــام( ق ــا )علیه الس ــرت رض حض
در دنیــا و آخــرت در سایه ســار عنایــات 
خــاص آن حضــرت باشــیم. چشــم 
ــه لطــف کامــل و عنایــات  امیدمــان ب
خــاص حضــرت رضــا )علیه الســام( اســت. 

مروری کوتاه بر مباحث پیشین

گــزارش  کــه  ســخن  موضــوع 
ــه  ــای صحیف ــتمین دع ــن بیس مضامی
ــه دعــای  مبارکــه ســجادیه موســوم ب
ایــن  بــه  بــود،  االخــاق  مــکارم 
ــام( در  ــام )علیه الس ــه ام ــید ک ــش رس بخ
فهرســت بســیار روشــن و حقیقتــًا 
ــی صالحــان و  ــه زیبای ــوازی، هرچ دلن
ــار  ــن اســت را کن ــت متقی ــور و زین زی
هــم چیدنــد و بیــان کردنــد و همــه را 
ــروردگار  ــدس پ ــاحت ق ــا از س یک ج
ــن  ــه ای ــد. ب ــت کردن ــال درخواس متع
ــِل  ــمِّ أَْه ــیدیم: »َو َض ــی رس ویژگ
الُْفْرَقــِة، َو إِْصــاَلِح َذاِت الْبَیـْـِن«.

ــد؛  ــروع ش ــدل« ش ــط الع ــا »بس ب
گســتردن عدالــت به عنــوان یکــی 
ــی.  ــوای اله ــژه ی تق ــای وی از جلوه ه
اساســی  بســیار  موضــوع  ســپس 
»کظــم الغیــظ« مطــرح شــد؛ فــرو 
خــوردن یــا پوشــاندن خشــم خویشــتن 
یــا همــان مدیریــت خشــم. به تفصیــل 
در ایــن بــاره گفتگــو شــد. امــا مســئله 
ــود: »و  ــن ب ــدی ای ــم بع ــیار مه بس
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إِْطَفــاِء النَّائِــَرِة« فــرو نشــاندن 
در  درگیری هــا  و  فتنه هــا  آتــش 
بیــن مــردم. جالــب اســت اینهــا جــزء 
زیبایی هــای صالحــان و زینت هــای 
ــش  ــی نشــاندن آت ــن اســت. یعن متقی
آشــوب ها. و   درگیری هــا  فتنه هــا، 

جان سگان و گرگان از هم 
جداست 

مســئله  بافاصلــه  اطفــاء،  از  بعــد 
باالتــری مطــرح می شــود: مرتبــط 
ــه  ــار تفرق ــه گرفت ــانی ک ــردن کس ک
جدایــی   نوعــًا  فتنه هــا  شــدند. 
مــی آورد. وقتــی آتــش فتنــه ای روشــن 
ــد،  ــده می کن ــراد را پراکن ــود، اف می ش
ــراد  ــد، اف ــروه می کن ــه را گروه گ جامع
را بــه جــان هــم می انــدازد و در برابــر 
هــم جبهــه می گیرند، بینشــان شــکاف 
ــد.  ــود می آی ــه به وج ــی و کین و ناراحت
ــی  ــت، گاه ــر اس ــن دو نف ــی بی گاه
ــا دو  ــروه ی ــا دو گ ــواده ی ــن دو خان بی
حــزب اســت، گاهــی بیــن دو منطقــه 

اســت. شــکاف ایجــاد می شــود و اگــر 
آســیب هایی نیــز بــه یکدیگــر وارد 
کــرده باشــند؛ آســیب مالــی، آبرویــی و 
جانــی، کار خیلــی ســخت تر می شــود.

و  جدایــی  ایجــاد  بداننــد  عزیــزان 
ــت.  ــیطان اس ــژه ی ش ــکاف، کاروی ش
ــدای  ــش، کار خ ــه مقابل ــت نقط درس
اولیــای  و  حــق  لشــکر  و  متعــال 
و  ارتبــاط  ایجــاد  کــه  خداســت 
تفرقــه  اســت.  وحــدت  و  اتصــال 
کــه  اســت  عنــوان  دو  وحــدت  و 
ــیطانی  ــری ش ــی و دیگ ــی رحمان یک
اســت. تفرقــه صددرصــد شــیطانی 
و وحــدت کامــًا رحمانــی اســت.

قــرآن در مــورد جریــان شــیطان و 
»إِنَّ  می فرمایــد:  الجــن  شــیاطین 
ــیَْطاَن یَنْــَزُغ بَیْنَُهْم؛1 شــیطان  الشَّ
میانشــان را بــه هــم می  زنــد«. اصــًا 
ــی  ــی و ناراحت ــاد آزردگ ــان ایج کارش
ــر  ــان ها از یکدیگ ــردن انس ــدا ک و ج
اســت. شــیاطین االنــس کــه پیــروان 
و شــیطان زده ها هســتند،  شــیاطین 

. إسراء: 53.   1
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ــود،  ــی می ش ــث جدای ــان باع وجودش
ســخن و رفتارشــان ایجــاد تفرقــه 
ــت.  ــی اس ــده کل ــن قاع ــد. ای می کن
نقطــه ی مقابــل، حضــرت رحمــان 
اســت و رحمانی هــا و کســانی کــه 
ــان  ــتند. صدرش ــان هس ــود الرحم جن
ــه اش  ــا دامن ــتند ت ــا هس ــا و اولی انبی
طبعشــان  هســتند،  مؤمنــان  کــه 
و  اســت  وحدتــی  و  الفتــی  طبــع 
نیســت. تفرقــه  و  جدایــی  طبــع 

تنها استثنای وحدت 

این مســئله یــک اســتثنا دارد و آن نوع 
ــار  ــا کف ــان ب ــه مؤمن ــبات جامع مناس
ــا کفــار اگــر  ــاب ارتبــاط ب اســت. در ب
کافــر، کافــر کتابــی باشــد کــه در بیــن 
اهــل کتــاب بهتریــن  آنهــا مســیحی ها 
پیام هــای  دراین صــورت  هســتند، 
ــدا  ــای خ ــی و روش اولی ــی و قرآن اله
ــود  ــت. فرم ــتراک اس ــه اش ــوت ب دع
بــه اهــل کتــاب بگــو: »تَعالـَـْوا إِلــی  
ــْم؛2  ــا َو بَیْنَُک ــواٍء بَیْنَن ــٍة َس َکلَِم

. آل عمران: 64.   2

ــان  ــه می ــخنی ک ــر س ــر س ــد ب بیایی
مــا و شــما یکســان اســت بایســتیم«. 
ــود  ــترکاتی وج ــما مش ــا و ش ــن م بی
شــرک  خداپرســتی،  توحیــد،  دارد؛ 
ــد  ــق. بیایی ــرت ح ــه حض ــدن ب نورزی
ــا یکدیگــر وحــدت  در همیــن مــورد ب
ــاب  ــل کت ــوِت اه ــیم. دع ــته باش داش
اســت به مناســبت اینکــه آنهــا بــه 
مبانــی توحیــدی التــزام داشــته باشــند. 
خیلــی فــرق اســت بیــن اینکــه طــرِف 
ــا  ــی باشــد ی ــر کتاب ــِل شــما، کاف مقاب
ــی  ــد. وقت ــر باش ــرک و کف ــار ش گرفت
ــد  ــری، بای ــرار می گی ــان ق ــر آن در براب
مرزبنــدی کنــی. دربــاره ی دیگــران نیز 
اگــر زمینــه ای بــرای ارتبــاط باشــد، آن 
زمینــه ازنظــر خــدای متعــال فرصتــی 
بــرای وحــدت اســت. در کّل حضــرت 
ــن  ــاط بی ــی، ارتب ــارک و تعال ــق تب ح
ــالمت آمیز  ــای مس ــان ها را در فض انس
ــارغ  ــتی، ف ــت و دوس ــده از محب و آکن
ــندد.  ــرام می پس ــن و م ــه و دی از نحل
باهــم در صلــح باشــند و ارتباط داشــته 
ــک  جــا زندگــی  ــر باهــم ی باشــند. اگ
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مناســبات  یکدیگــر  بــا  می کننــد، 
ــده  ــند. قاع ــته باش ــالمت آمیز داش مس
ــُح  لْ ــه: »َوالصُّ ــت ک ــن اس ــی  ای کل
ــن  ــر اســت«. ای ــازش بهت ــٌر؛3 س َخیْ
ــی   ــده کل ــت. قاع ــه اس ــع هم ــه نف ب
دارد،  اســتثنا  البتــه  اســت،  چنیــن 
ــاِن  ــل، جری ــرِف مقاب ــه ط ــی ک جای
فعــاِل کفــر اســت کــه می خواهــد 
را  خــود  کفر آلــود  اندیشــه های 
ــا مراکــز  منتشــر کنــد. در رویارویــی ب
ــت و  ــوت اس ــه طاغ ــر ک ــار کف انتش
ــاد  ــتکبار از آن ی ــر اس ــا تعبی ــی ب گاه
می کنیــم، برخــورد بــا آنــان از موضــع 
عــّزت و شــدت و حفــظ فاصله هــا 
توصیــه شده اســت؛ مگــر وقتی کــه 
ــید. ــا باش ــر آنه ــلط ب ــع تس در موض

ــر،  ــان کف ــا جری ــتانه ب ــاط دوس ارتب
حاصلــش ضــرر بــه جامعــه ی ایمانــی 
ــن  ــو همی ــا در پرت ــون آنه ــت. چ اس
و  اخــاق  و  فکــر  بــه  ارتباط هــا، 
منابــع مؤمنــان مســلط می شــوند.

. نساء: 128.   3

داشتن قدرت، شرط ارتباط با 
کفار

اگــر جامعــه ی مؤمنــان در موضــع 
عــزت، یعنــی ســلطه علمــی و فکــری 
ــه ای  ــه نطق ــی ب ــی و سیاس و اجتماع
ــن  ــه ُمَهْیِم ــیدند ک ــدی رس از توانمن
ــد،  ــر بودن ــان کف ــر جری ــلط ب و مس
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــنهاد ای ــگاه پیش آن
مســالمت آمیز  رابطــه ی  نیــز  آنهــا 
داشــته باشــید؛ زیــرا ایــن ارتبــاط، 
ــا  ــه آنه ــه اینک ــت ب ــده اس کمک کنن
را هــم بــه توحیــد دعــوت کنیــد. 
ــر  ــتید، دیگ ــلط هس ــما مس ــرا ش زی
ــا در  ــه آنه ــدارد ک ــود ن ــی وج نگران
ــه شــما  شــما نفــوذ کننــد و آســیبی ب
وارد کننــد. ایــن، قاعــده کلــی اســت.

فرق باطن کافر با باطن مؤمن

نقطــه مقابلــش را نیــز عــرض کــردم. 
شــیاطین  ناحیــه  در  کلــی  قاعــده 
در ســران کفــر و طاغــوت، ایجــاد 
شــکاف و کینــه و تفرقــه اســت؛ زیــرا 
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ــی اســت.  ــر، پراکندگ ــوِد باطــن کف خ
بحــث عرفانــی هــم دارد، زیــرا باطــن 
شــرک عبــارت اســت از تفرقــه و 
تشــتت. در وجــود خــوِد انســان کافــر، 
تفرقــه و آشــفتگی و درگیــری هســت. 
وحدتــی  مؤمــن،  باطــن  چنان کــه 
ــور  ــت. ن ــد اس ــل توحی ــش ذی و باطن
را  مؤمــن  انســان  درون  وحــدت، 
متحــد می کنــد. اصــًا شــخصیت 
اســت. متحــدی  شــخصیت  او 

وظیفه ی مؤمن هنگاِم جدایی و 
جدال بین مردم

اگــر پیرامــوِن مؤمــن، بیــن افــراد 
یــا  ســازمان یافته  گروه هــای  یــا 
ــه  ــن دو منطق ــا بی ــازمان یافته ی غیرس
جغرافیایــی، جدایــی اتفــاق بیفتــد، 
ــای  ــت؟ اقتض ــن چیس ــه ی مؤم وظیف
تقــوا و اقتضــای صــاح، برطــرف 
کــردن جدایی هــا و ایجــاد وحــدت 
چنیــن  بــا  وقتــی  مؤمــن  اســت. 
وضعیتــی روبــرو می شــود، تــاش 

ــم  ــه از ه ــانی را ک ــا کس ــد ت می کن
ــک  ــر نزدی ــه یکدیگ ــد، ب ــدا افتادن ج
ــن  ــاورد. ای ــود بی ــاد به وج ــد و اتح کن
طبــع تقــوا و صــاح اســت. لــذا 
می فرمایــد: خدایــا مــرا بــه ایــن زیــور 
صالحــان و زینــت متقیــن آراســته کن! 
در چــه چیــزی؟ »ضــم اهــل الفرقــة« 
یعنــی موفــق شــوم کســانی را کــه از 
ــه  ــار تفرق ــد و گرفت ــدا افتادن ــم ج ه
شــدند، بــه یکدیگــر وصــل کنــم.

آثار و برکات وحدت در جامعه

براســاس  ارتبــاط  ایــن  چنانچــه 
موازیــن انســانی، عقانــی و الهــی 
ــت.  ــاح اس ــر و ص ــع خی ــد، منب باش
چنیــن چیــزی مبنــای موفقیت هــا 
و پیشــرفت و حــال خــوب اســت 
پــس  می شــود.  تحــرک  ســبب  و 
تحــرک، پیشــرفت، صفــا، تعــاون، 
ــو  ــزت، در پرت ــت و ع ــت از هوی صیان
اتفــاق  وحــدت  زیبــای  کلمــه ی 
می افتــد. خداونــد تبــارک و تعالــی 
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مؤمنــان  جامعــه ی  از  به صراحــت 
ــدت را  ــئله ی وح ــه مس ــع دارد ک توق
بیــن خودشــان بســیار جــّدی بگیرنــد: 
ِ َجمیعــاً  ــِل اللَّ »َو اْعتَِصُمــوا بَِحبْ
ــر  ــدت ام ــم وح ــوا؛4«. ه ُق َو ال تََفرَّ
ــی  ــی دارد. یعن ــه نه ــم تفرق دارد، ه
ایــن واجــب اســت و آن حــرام. البتــه 
در آیــه کریمــه، لطایفــی نیــز هســت: 
ــْم  ِ َعلَیُْک ــَت اللَّ ــُروا نِْعَم »َو اْذُک
ــَن  ــَف بَیْ ــداًء َفَألَّ ــْم أَْع إِْذ ُکنْتُ
بِنِْعَمتِــِه  َفَأْصبَْحتُــْم  ُقلُوبُِکــْم 
میــان  کــه  اخوتــی  إِْخوانــاً؛«. 
ــال  ــدای متع ــت خ ــت، نعم ــما هس ش
اســت. برقــراری الفــت بیــن دل هــای 
مؤمنــان، کار خــدای متعــال اســت. »َو 
ــَن  ــَرٍة ِم ــفا ُحْف ــی  َش ــْم َعل ُکنْتُ
النَّــاِر َفَأنَْقَذُکــْم ِمنْهــا؛«. شــما لب 
پرتــگاه بودیــد، خــدای متعــال شــما را 
نجــات داد. ایــن آتــش، آتــش فتنه هــا 
ــن  ــا اســت، ای ــا و درگیری ه و تفرقه ه
ــه  ــا را ب ــل و گروه ه ــه قبای ــت ک اس
جــان هــم می انــدازد. وقتــی بــه 

. آل عمران: 103.   4

جــان هــم افتادنــد، صــاح و آرامــش 
ــا  ــا و صف و پیشــرفت و موفقیــت و وف
محیــْط  می شــود.  گرفتــه  آنهــا  از 
ناامــن و آشــفته می شــود. کینه هــا، 
ــن  ــن آبروهــا و ریخت دردســرها، ریخت
خون هــا و آســیب زدن بــه امــوال، 
ــر  ــی اســت. ه ــن جریان ــه ی چنی دنبال
ــه  ــل تفرق ــی ای ذی ــت و بدبخت مصیب
ــدت. ــل وح ــی ذی ــر برکت ــت و ه اس

چه زمانی وحدت شکل 
می گیرد؟ 

واقعــی  به معنــای  تقــوا  وقتی کــه 
پیــدا  گســترش  جامعــه  در  کلمــه 
ــت.  ــوا اس ــو تق ــدت در پرت ــد. وح کن
ــا  ــا أَیَُّه ــد: »ی ــرآن می فرمای ــذا ق ل
ــقَّ  َ َح ــوا اللَّ ــوا اتَُّق ــَن آَمنُ الَّذی
ــْم  ــنَّ إاِلَّ َو أَنْتُ ــِه َو ال تَُموُت ُتقاتِ
ُمْســلُِموَن؛5 ای کســانی کــه ایمــان 
ــه حــق  ــه ک ــدا آن گون ــد، از خ آورده ای
ــد.  ــروا کنی ــت، پ ــردن از او اس پرواک
و زینهــار جــز مســلمان نمیریــد«. 

. همان: 102.   5
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»َو  می فرمایــد:  نیــز  بعــد  آیــه  در 
ــاً َو  ِ َجمیع ــِل اللَّ ــوا بَِحبْ اْعتَِصُم
ــه ریســمان  ــوا؛ و همگــی ب ُق ال تََفرَّ
خــدا چنــگ زنیــد و پراکنــده نشــوید«. 
زیرســاخت وحــدت حقیقــی، تقــوا 
ــود  ــوم می ش ــا معل ــت. از همین ج اس
بنیــان تفرقه هــا، بی تقوایــی اســت. 
ــود،  ــاد ش ــدت ایج ــم وح ــر بخواهی اگ
ــزام  ــد الت ــدار، بای ــدت پای ــم وح آن ه
ایمانــی،  بنیــه  الهــی،  اوامــر  بــه 
ــی  ــتقیم اله ــراط مس ــر ص ــت ب حرک
و بندگــی خــدا، در جامعــه تقویــت 
شــود. التــزام افــراد بــه تقــوا بــه 
آیــه  می انجامــد.  وحــدت  بنیــان 
ــورد  ــزو م ــه ج ــت؛ چراک ــی اس عجیب
خاصــی اســت کــه خــدای متعــال بــه 
تقــوای حداکثــری دعــوت می کنــد 
ــَن  ــا الَّذی ــا أَیَُّه ــد: »ی و می فرمای
ــِه َو ال  َ َحقَّ ُتقاتِ آَمنُــوا اتَُّقــوا اللَّ
ــلُِموَن«.  ــْم ُمْس ــنَّ إاِلَّ َو أَنْتُ تَُموُت
اعتصــام  و  وحــدت  ایجــاد  بــرای 
شــکل گیری  و  الل«  »حبــل  بــه 
ــیّ   ســازماندهی امــت ذیــل امــام و ول

امــر، تقــوا الزم اســت؛ امــا نــه تقــوای 
ــری. ــوای حداکث ــه تق ــی، بلک معمول

مــن کــه ایــن آیــه را می خوانــم و ایــن 
ــر  ــم پ ــم، ذهن ــه را عــرض می کن جمل
از مصادیــق اســت. در ســال هایی کــه 
بــر مــا گذشــت، چلــه ای کــه پشت ســر 
گذاشــتیم، دعواهــا و درگیری هــای 
به مناســبت های  غریــب  و  عجیــب 
حوزه هــای  در  به ویــژه  مختلــف، 
ــان  ــی انس ــاد. وقت ــاق افت ــی اتف سیاس
می بینــد  می کنــد،  ریشــه یابی 
اســت.  تقــوا  کاهــش  ریشــه اش 
ــد،  ــن می آی ــوا پایی ــطح تق ــی س وقت
ــه  ــرای اینک ــت ب ــاده اس ــط آم محی
ــا و  ــد و فاصله ه ــود بیای ــه به وج تفرق
کینه هــا و تفرقه هــا افزایــش یابــد.

حضــرت  توضیحــات  ایــن  بــا 
ِزینَــَة  أَلْبِْســنِي  »َو  می فرمایــد: 
أَْهــِل  َضــمِّ  َو   ... الُْمتَِّقیــَن 
الُْفْرَقــِة«. مــن موفــق شــوم افــرادی 
ــه ایجــاد شــده  ،  را کــه میانشــان تفرق
ــم.  ــک کن ــه و نزدی ــم ضمیم ــه ه ب
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از  تفرقه زدایــی  متعــال  خــدای 
جامعــه را روزِی مــن کنــد. از خــدا 
ایــن  شــوم  موفــق  می خواهــم 
ــه وصــل تبدیــل کنــم. جدایی هــا را ب

سفارش به ایجاد وحدت

می گویــم  دوســتان  بــه  همیشــه 
لشــکریان  جــزو  باشــید  مواظــب 
شــیطان نشــوید. باعث جدایی نشــوید. 
ــا داشــته باشــید از اینکــه حضــور و  اِب
وجــود شــما، فعالیــت و ســخن و قلــم 
شــما، جدایــی ایجــاد کنــد؛ وگرنــه بــه 
حــزب شــیطان می رویــد. همیشــه 
ارتبــاط  ایجــاد  بــرای  شــما  قلــم 
زبــان  بچرخــد، همیشــه  و وصــل 
ــد.  ــدت باش ــاد وح ــاِن ایج ــما، زب ش
ــط  ــواده، محی ــتید، در خان ــا هس هرج
و عمومــی،  اجتماعــی  کار، محیــط 
ــال  ــم اتص ــما پرچ ــم ش ــه پرچ همیش
دراین صــورت  باشــد.  وحــدت  و 
»جنودالرحمــان«  جــزو 
مــی دارد  دوســت  خــدا  می شــوید. 

افــرادی را کــه وجودشــان عامــل 
تفرقــه  اهــل  و  می شــود  وحــدت 
می کننــد. وصــل  یکدیگــر  بــه  را 

ایجاد اتحاد نیاز به 
سرمایه گذاری دارد 

ــا دو  اگــر انســان بخواهــد دو گــروه ی
ــتند،  ــی هس ــار جدای ــه گرفت ــر را ک نف
ــذارد،  ــتی دهــد، بایــد وقــت بگ آش
گفتگــو کنــد، چه بســا از مــال یــا 
بگــذارد. عاوه بــر  مایــه  آبرویــش 
ســرمایه ی  وحدت آفرینــی،  ایــن، 
می خواهــد. زیــادی  باطنــی 

هرچــه دایــره تفرقــه بیشــتر می شــود، 
ــن  ــود. اصــاح بی کار ســخت تر می ش
ــن دو  ــا بی ــه ی ــا دو طایف ــروه ی دو گ
شــهر، توفیــق فــراوان می خواهــد. 
خــدای متعــال وجــود نازنین تــان را در 
ایجــاد وحــدت همیشــه موفــق بــدارد. 
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پیش شرط های ایجاد وحدت

بــرای موفــق شــدن در ایجــاد وحــدت، 
البتــه و البتــه نیــاز بــه عقانیــت، 
حکمــت و ســعه صــدر و مهــارت 
ــخیری را  ــای تس ــد آق ــد. خداون داری
رحمــت کنــد. خــدای متعــال بــه 
ــه  ــود ک ــودی داده ب ــعه وج ایشــان س
توفیــق داشــت در جهــان  هنــر و 
ــل،  ــی در ســطح بین المل اســام و حت
ارتبــاط ایجــاد کنــد. در جریــان رحلــت 
ایشــان، رهبــر حکیــم و عالی قدرمــان 
از ایشــان تجلیــل فوق العــاده ای کــرد. 
نمونــه اش را در ســفری کــه باهــم 
ــنت  ــل س ــزرگان اه ــدم. ب ــم، دی بودی
می گذاشــتند.  احتــرام  ایشــان  بــه 
کشــور  از  بیــرون  ایشــان  البتــه 
داخــل  در  تــا  بــود  شناخته شــده تر 
ــدام ایشــان،  ــرا حــوزه ی اق کشــور؛ زی
بــود. شــخصیت  تقریــب  حــوزه ی 
ــاط،  ــاد ارتب ــت و در ایج ــی داش تقریب
خیلــی موفــق بــود. دیــدم حتــی 
بعضــی از بــزرگان مســیحیت نیــز 
ــل  ــادی قائ ــرام زی ــان احت ــرای ایش ب

بودنــد. در اجاســی بودیــم کــه از 
نحله هــا و گروه هــای مختلــف بودنــد. 
ــت  ــی ظرفی ــان حت ــن انس ــدم ای  دی
ــی  ــی دارد؛ یعن ــای بین االدیان گفتگوه
فراتــر از گفتگــوی بیــن مذاهــب.

خانــواده،  در  دوســتانتان،  بیــن 
أَْهــِل  »َضــمِّ  گوشــه وکنار، 
ــد  ــان می توان ــید. انس ــِة« باش الُْفْرَق
این قــدر ســعه وجــودی پیــدا کنــد کــه 
ظرفیــت وجــودی او تــا اینجــا امتــداد 
پیــدا کند. خــدا ایشــان را رحمــت کند.

ــات  ــِة« عملی ــِل الُْفْرَق ــمِّ أَْه »َض
ظاهــری دارد. بایــد تــاش کنــد کــه 
طرفیــن تفرقــه را براســاس نقطــه 
ــک  ــر نزدی ــه یکدیگ ــان ب اشتراک ش
می کنــد،  نصیحــت  را  ایــن  کنــد. 
نقــاط  می کنــد،  نصیحــت  را  آن 
ــادآوری  ــان ی ــه آن ــان را ب اشتراک ش
را  تفرقــه  نقطه هــای  می کنــد، 
تــا  می کنــد  ضعیــف  درونشــان 
ــه در  ــرد. البت ــکل گی ــاط ش ــن ارتب ای
ــاص  ــای خ ــوارد، مهارت ه ــی م برخ
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ــاز دارد.  ــود را نی ــژه ی خ ــش وی و دان
ــا را  ــن چیزه ــان ای ــت انس ــوب اس خ
نیــز تحصیــل کنــد. انســان بــرای 
ــد خیــری را انجــام دهــد،  اینکــه بتوان
مقدماتــش را بایــد تحصیــل کنــد 
ــی  ــی برخ ــرا گاه ــرد؛ زی ــاد بگی و ی
می شــود.  اشــتباه  باهــم  چیزهــا 
وجــودی  ســعه  و  بــودن  عاقــل 
داشــتن و اخــاق و تقــوا داشــتن، 
بنیــه ی شــخصیِت وحدتــی اســت؛ 
نــه تحصیــات آکادمیــک. مطالعــه ی 
کتــب  از  گوناگــون  کتاب هــای 
ــوزه،  ــگاه و ح ــد و دانش ــم و جدی قدی
ــد،  ــل می خواه ــت. عق ــرطش نیس ش
ــاز دارد.  ــی نی ــدت باطن ــان و وح ایم
ــد،  ــواد ندارن ــه س ــتند ک ــانی هس کس
ــا وجودشــان، محــور اتحــاد اســت. ام

تفاوت »ضم اهل الفرقه« با 
»اصالح ذات البین«

حضــرت در جملــه بعــدی می فرمایــد: 
»َو إِْصــاَلِح َذاِت الْبَیْــِن«. ایــن 
اســت:  قرآنــی  کلیــد واژه  عبــارت 
ذاَت  أَْصلُِحــوا  َو   َ اللَّ »َفاتَُّقــوا 
ــد  ــروا داری ــدا پ ــس، از خ ــْم؛6 پ بَیْنُِک
و بــا یکدیگــر ســازش نماییــد«. اینجــا 
ــوت  ــه اول دع ــت ک ــب اس ــز جال نی
ــد:  ــپس می فرمای ــت، س ــوا اس ــه تق ب
ــب  ــم«. جال ــوا ذات بینک »اصلح
ــوا  ــد: »َوأَِطیُع ــد می فرمای ــت بع اس
ــرش  ــدا و پیامب ــولَُه؛ از خ َ َوَرُس اللَّ
اطاعــت کنیــد«. مرحــوم ســید در 
اهمیــت  می گویــد  کبیــر  شــرح 
ــن« را  ــالح ذات البی ــه »اص قص
ــد.  ــه می خواه ــدر مای ــه چق ــد ک ببینی

مســئله »اصــالح ذات البیــن« 
ــة«  ــل الفرق ــا مســئله »ضــم اه ب
ــر دو از  ــه ه ــا اینک ــد، ب ــرق می کن ف
یــک جنــس هســتند. ســخن از ایجــاد 
ــت؛  ــن اس ــر دو ای ــت. ه ــاط اس ارتب

. انفال: 1.   6
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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 
ــالح  ــد: »و اص ــه می فرمای بافاصل
ذات البیــن«. نمی شــود اینهــا عیــن 
ــی می شــود از جنــس  هــم باشــند، ول
ــت؟  ــان در چیس ــند. تفاوتش ــم باش ه
ذات  »اصــالح  می رســد  به نظــر 
و  پایــدار  اتحــاد  ایجــاد  البیــن« 
ــل  ــم اه ــت. در »ض ــر اس عمیق ت
مثــًا  می توانیــد  شــما  الفرقــة« 
ســطحی  و  دیپلماتیــک  کار  یــک 
انجــام دهیــد؛ گفتگــو کنیــد، فراخــوان 
دهیــد، دو طــرف را باهــم بنشــانید 
کار  ایــن  گاهــی  دهیــد.  آشــتی  و 
طرفیــن  جلســات  در  می کنیــم.  را 
دعــوا را می آورنــد. دو نفــر یــا دو 
خانــواده هســتند و مشــکلی پیــش 
ــتید.  ــوات بفرس ــد صل ــده. می گوین آم
اینهــا صلــوات می فرســتند و بلنــد 
می شــوند. امــا یــک ســؤال باقــی 
ــا  ــده ی ــل ش ــئله ح ــا مس ــد. آی می مان

ــورت  ــزی ص ــدم اول چی ــر؟ در ق خی
این جــا  ارتباطــی  یــک  گرفتــه، 
ــه   ــاط اولی ــک ارتب ــت، ی ــکل گرف ش
ــتند.  ــه داش ــه تفرق ــانی ک ــن کس بی
ــالح ذات  ــدی »اص ــئله بع ــا مس ام
ــن  ــاح ذات البی ــت. اص ــن« اس البی
یعنــی چــه؟ یعنــی حواســتان بــه 
ــام  ــن ام ــد. ببی ــه باش ــه ی تفرق ریش
ــه  ــد. ریش ــه می کن ــام( چ ــجاد )علیه الس س
ــک  ــی ی ــد؛ یعن ــه را خشــک کنی تفرق
ــتی  ــد. آش ــام دهی ــق انج ــدام عمی اق
آنهــا در گام اول اســت. امــا نبایــد 
ــی  ــرا وحدت ــرد. زی ــا ک ــن اکتف ــه ای ب
ــت،  ــکننده اس ــده، ش ــاد ش ــه ایج ک
بــا کمتریــن جریانــی دوبــاره بــه هــم 
ــا  ــانی را ب ــا کس ــا باره ــورد. م می خ
یکدیگــر صلــح داده ایــم، زن و شــوهر، 
دو دوســت، گروه هــای سیاســی. اینهــا 
را کنــار هــم آوردیــم و بینشــان اتحــاد 
شــکل دادیــم، اما بعــد از مدتــی دوباره 
جدایــی اتفــاق افتــاده و فاصلــه شــکل 
ــت؟  ــن چیس ــای ای ــت. معن گرفته اس
ــه ی  ــه ریش ــت ک ــن اس ــش ای معنای
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نشده اســت. حــل  اختــاف  آن 

ــه ای  ــه نکت ــد چ ــه کنن ــتان توج دوس
ذات  »اصــالح  کردیــم؛  عــرض 
پایــدار  وحــدت  ایجــاد  البیــن« 
اســت،  تفرقــه  ریشــه ی  بــا حــل 
ــت. ــه اس ــل آن ریش ــه یابی و ح ریش

شرایِط اصالح ذات البین 

ــه  ــاز ب ــن، هــم نی در اصــاح ذات البی
ــاز  ــم نی ــم، ه ــتر داری ــاری بیش بردب
بــه هزینــه کــردن بیشــتر داریــم؛ 
ریشــه ی  اختــاف،  گاهــی  زیــرا 
مالــی دارد و بــرای حــل آن بایــد 
خــرج کنیــد. اگــر هزینــه نکنیــد 
دارد.  ادامــه  داســتان  ایــن  دوبــاره 
دارد.  دیگــری  ریشــه های  گاهــی 
ــت.  ــی اس ــش آن، مال ــان ترین بخ آس
اختــاف مالــی را می تــوان بــا هزینــه  
ریشــه ها  اگــر  ولــی  کــرد،  حــل 
مســائل  مثــًا  باشــد،  اخاقــی 
ــی  ــی، آبروی ــی، اجتماع ــأنی، حیثیت ش
ــش  ــد، اصاح ــیده باش ــان رس ــه آن ب

اســت. ســخت تر  و  دقیق تــر 

سفارش مهم امیرالمؤمنین به 
بشریت تا قیامت

1. تقوا

در  به قــدری  البیــن  ذات  اصــاح 
دســتگاه الهــی فضیلــت دارد که شــاید 
باشــد.  شــگفت انگیز  شــما  بــرای 
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( در نهج  الباغــه 
خطــاب بــه امــام حســن و امــام 
حســین )علیهما  الســام( وصیتــی دارنــد کــه 
ــا َو  عنوانــش ایــن اســت: »أُوِصیُکَم
ــْن  ــي َو َم ــِدي َو أَْهلِ ْ ــَع ُول َجِمی
 .»ِ الَلَّ بِتَْقــَوی  ِکتَابِــي  بَلََغــُه 
ــن و  ــر، حس ــما دو نف ــن ش ــود م فرم
حســینم )صلوات اهلل و ســامه علیهما(، و همــه ی 
فرزندانــم و همــه ی اهــل  بیتــم و 
هرکســی کــه ایــن نامــه مــن و ایــن 
ــد،  ــت او برس ــه دس ــن ب ــت م وصی
کســانی کــه اآلن در ایــن جلســه 
بــه  تاریــخ  انتهــای  تــا  نشســتند 
هرکســی برســد، همــه را اواًل توصیــه 
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ــس  ِ«. پ ــَوی الَلَّ ــه: »بِتَْق ــم ب می کن
برمی گــردد. تقــوا  بــه  همه چیــز 

2. نظم در همه ی کارها

ــای  ــْم«. کاره ــِم أَْمِرُک دوم: »َو نَْظ
ــامان  ــه و س ــت برنام ــد تح ــما بای ش
و نظــم باشــد. ایــن جملــه بســیار 
ــک  ــت اســت. ی ــر از نظــم در وق فرات
ــه  ــت ک ــت اس ــم وق ــه اش، نظ گوش
»نَْظــِم  اســت.  زمــان  مدیریــت 
ــی  ــام اســت. یعن ــْم« بســیار ع أَْمِرُک
دارم  توقــع  شــما  همــه ی  از  مــن 
ــق  ــما طب ــای ش ــه ی کاره ــه هم ک
برنامه ریــزی و بــا نقشــه و حســاب 
ــراه  ــد، هم ــم باش ــا تنظی ــاب و ب و کت
بــا تمــام لوازمــی کــه نیــاز دارد.

3. صالح

َذاِت  َصــاَلِح  »َو  فرمــود:  ســوم: 
تعبیــر  دو  هــر  گاهــی  بَیْنُِکــْم«. 
ذات  »اصــالح  هــم  هســت؛ 

ذات  »صــالح  هــم  و  البیــن« 
ــور  ــی مح ــم یعن ــن«. ذات بینک البی
ارتبــاط داخلــی بیــن شــما کــه گرفتــار 
فســاد شــده و فســادش، ایجــاد فاصلــه 
اســت، بایــد آن را اصــاح کنیــد.

روش امیرالمؤمنین هنگاِم 
گوشزد کردِن اهمیِت موضوع

اینجــا  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
سخنشــان را بــه بیانــی از پیامبــر 
ــد.  ــتند می کنن ــه( مس ــم )صلی اهلل علیه وآل اعظ
ــن  ــام آنچــه امیرالمؤمنی ــه تم ــا اینک ب
)علیه الســام( می گوینــد، ســخن پیامبــر 

ــا ریشــه ی  ــه ی اینه ــز اســت و هم نی
در  جاهایــی  امــا  دارد.  وحیانــی 
ــد  ــه می خواهن ــت ک ــه هس نهج الباغ
ــد،  ــزد کنن ــئله ای را گوش ــت مس اهمی
بــه کام پیامبــر اعظــم مســتندش 
پیغمبــر  می فرماینــد  و  می کننــد 
ســیره ی  اصــًا  فرمــود.  این گونــه 
ایــن  نهج الباغــه  در  امیرالمؤمنیــن 
اســت، ازجملــه در ارتبــاط بــا ارتباطات 
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کامــی. در رابطــه بــا زبــان، حضــرت 
ــد از  ــفارش می کنن ــه س در نهج الباغ
ــا  ــد. اینه ــت کنی ــخن هایتان مراقب س
را توضیــح می دهنــد و ســپس بــه 
ــتندش  ــم مس ــر اعظ ــخنی از پیامب س
می کننــد کــه آن ســخن، عجیــب 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم  پیغمبــر  اســت. 
فرمودنــد: »اَل یَْســتَِقیُم إِیَمــاُن 
ــُه َو اَل  ــتَِقیَم َقلْبُ ــی یَْس ــٍد َحتَّ َعبْ
ــتَِقیَم  ــی  یَْس ــُه َحتَّ ــتَِقیُم َقلْبُ یَْس
ــتقیم  ــان مس ــان انس ــانُُه«. ایم لَِس
نمی شــود، مگــر قلبــش مســتقیم شــود 
و قلــب انســان مســتقیم نمی شــود 
مســتقیم  زبانــش  اینکــه  مگــر 
ــد  ــود، امی ــان ادب ش ــر زب ــود. اگ ش
مــؤدب  انســان  قلــب  کــه  اســت 
ــب  ــان مرت ــؤدب، ایم ــب م ــود. قل بش
داشــت.  خواهــد  قوام یافتــه ای  و 

اهمیت اصالح بین افراد نزد 
خدای متعال

امیرالمؤمنیــن  ســخن  مســتند 
ذات  »صــالح  بــاب  در  )علیه الســام( 

البیــن«، ایــن جملــه از پیغمبــر اکــرم 
)صلی اهلل علیه وآلــه( اســت: »َفِإنِّــي َســِمْعُت 

ُکَمــا یَُقــوُل«. ازنظــر ســیاق  َجدَّ
ــن  ــه م ــت ک ــن اس ــش ای کام معنای
از جــد اطهــر شــما بارهــا شــنیدم کــه 
ــِن  ــاَلُح َذاِت الْبَیْ ــود: »َص می فرم
ــاَلِة َو  ــِة الصَّ ــْن َعامَّ ــُل ِم أَْفَض
ــق و  ــدت عمی ــاِم«. ایجــاد وح یَ الصِّ
ریشــه دار و پایــدار، از یــک ســال نمــاز 
ــه  ــر، از هم ــار دیگ ــه اعتب و روزه، و ب
ــت.  ــر اس ــر و بهت ــاز و روزه، باالت نم
ایــن مســئله نــزد خــدای متعــال چقدر 
اهمیــت دارد! آنــان کــه در جامعــه 
ــن زن و  ــان، بی ــن مؤمن ــی بی به راحت
شــوهر، بیــن بــرادر و خواهــر، دعــوا و 
ــه  ــد چ ــد، دارن ــاد می کنن ــکاف ایج ش
ــد؟ چطــور آخــرت خــود را  کار می کنن
تبــاه می کننــد؟ آن ســوی قضیــه ایــن 
ــد  ــق ش ــی موف ــر کس ــه اگ ــت ک اس
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ــن اصــاح  ــِت ای ــد، فضیل اصــاح کن
نــزد خــدای متعــال از نمــاز و روزه ی او 
بیشــتر اســت. موضــوع چقــدر اهمیــت 
دارد! اینهــا را حضــرت می فرماینــد.

اصالح بین افراد یک جراحی 
بزرگ است

ایــن  کنــم  عــرض  می خواســتم 
تفــاوت نیســت. زیــرا در موضــوع 
تفرقــه هــم دیدیــد آیــه کامــًا ناظــر 
ــن  ــان اســت. بنابرای ــه اجتمــاع مؤمن ب
ــوع  ــِة« یــک ن ــِل الُْفْرَق ــمِّ أَْه »َض
ــس  ــان جن ــت، هم ــی اس وحدت آفرین
اســت، یــک مرحلــه عمیق تــِر آن 
ــن«.  ــالح ذات البی ــود »اص می ش
ــن  ــه ای ــما ک ــش ش ــن فرمای ــا ای ام
ــوط  ــان مرب ــط مؤمن ــه محی ــًا ب عمدت
را  عمق بخشــی  ایــن  می شــود، 
ذات  اصــاح  پذیرفــت.  می شــود 
ــا  ــت ت ــی اس ــک کار جراح ــن ی البی
را  تفرقــه  غده هــای  بتوانیــد  شــما 
بیــرون بیاوریــد و مواظــب باشــید 

ــرطان  ــه س ــود. تفرق ــر نش ــه منتش ک
ــد،  ــده باش ــش ش ــی پخ ــت. وقت اس
شــیمی درمانی  آن،  کــردن  جمــع 
می خواهــد. ســنگینی  بســیار 

اصالح بین افراد باالتر از نماز 
و روزه 

در روایــت دیگــری نیــز از پیغمبــر 
اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( آمــده اســت: »أَ 
اَل أُْخبُِرُکــْم بَِأْفَضــَل ِمــْن َدَرَجــِة 
ــاَلِة«  ــِة َو الصَّ َدَق ــاِم َو الصَّ یَ الصِّ
می خواهیــد بــه شــما خبــر بدهــم بــه 
ــه  ــاز و صدق ــه از روزه و نم ــزی ک چی
باالتــر اســت ؟ بعــد حضــرت خودشــان 
ــالُح  ــد: »َص ــد و فرمودن ــواب دادن ج
ذاتِالْبَیْــِن، َفــاِنَّ َفســاَد ذاِت 
الْبَیْــِن ِهــَی الْحالَِقــُة«.7 زیــرا 
ــان و  ــه ی ایم ــن، ریش ــاد ذات البی فس
دیــن را خشــک می کنــد. مــن جلســه 
ــتفاده  ــر اس ــن تعبی ــم از ای ــته ه گذش
ــه  ــة«، ریش ــی الحالق ــردم »فه ک
نهــج  پاینــده،  ابوالقاســم   .  7

.458 حدیــث  الفصاحــه، 
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ــراد  ــرد. آن اف ــن می ب ــاح را از بی ص
ــد، زمینــه  دیگــر روی خــوش نمی بینن
را بــرای هــاک آنهــا فراهــم می کنــد.

هزینه کردن از انفال برای 
اصالح ذات البین

قــرآن کریــم یک قاعــده عمومــی داده 
و فرمــود: »إِنََّمــا الُْمْؤِمنـُـوَن إِْخــَوٌة 
ــْم؛8 در  ــَن أََخَویُْک ــوا بَیْ َفَأْصلُِح
ــد،  ــم برادرن ــا ه ــان ب ــت مؤمن حقیق
پــس میــان برادرانتــان را ســازش 
دهیــد«. خــدای متعــال بیــن مؤمنــان 
ــرادری  ــرده؛ ب ــاد ک ــّوت« ایج »اخ
ــاد  ــی، ایج ــرادران ایمان ــن ب ــام. بی ع
ــم آشــتی  ــان را باه ــد، آن اصــاح کنی
دهیــد و ارتباطات شــان را برقــرار کنید.

ــِل  ــاِل ُق ــِن اْلَنَْف ــَألُونََک َع »یَْس
ــوا  ــوِل َفاتَُّق ُس ِ َوالرَّ ــاُل لِلَّ اْلَنَْف
بَیْنُِکــْم  َذاَت  َوأَْصلُِحــوا   َ اللَّ
إِْن  َوَرُســولَُه   َ اللَّ َوأَِطیُعــوا 

. حجرات: 10.   8

ُکنْتُــْم ُمْؤِمنِیــَن؛9 از تــو دربــاره 
بگــو  می پرســند.  جنگــی  غنایــم 
ــدا  ــه خ ــاص ب ــی اختص ــم جنگ غنای
و فرســتاده ]او[ دارد. پــس از خــدا 
ــازش  ــر س ــا یکدیگ ــد و ب ــروا داری پ
نماییــد و اگــر ایمــان داریــد از خــدا و 
ــد«. بعضــی از  ــرش اطاعــت کنی پیامب
ــد  ــتفاده می کنن ــه اس ــب آی ــن ترکی ای
کــه یکــی از جاهایــی کــه بایــد انفــال 
را هزینــه کننــد و بــه میــدان بیاورنــد، 
ــا  ــت. آنه ــاح اس ــاد اص ــرای ایج ب
جایگاه هــای  در  حاکمیــت  در  کــه 
ــد حواس شــان  ــی هســتند، بای حکمران
امــوال  انفــال،  باشــد.  انفــال  بــه 
عمومــی اســت، مــال همــه ی مؤمنــان 
اســت، مــال اهلل اســت، بایــد در خدمت 
اصــاح در جامعــه قــرار بگیــرد. زیــرا 
بســیاری از تفرقه هایــی کــه در جامعــه 
ــادی  ــائل اقتص ــِل مس ــت، حاص هس
ایــن هــم یــک برداشــت  اســت. 
ــه  ــد از آی ــه بع ــرا بافاصل ــت، زی اس
ــه  ــب آمده اســت. البت ــن مطل ــال ای انف

. انفال: 1.   9
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ــوال  ــه ام ــال ک ــوارد، انف ــی م در بعض
عمومــی اســت، منابــع عمومــی و 
دارایی هــای عمومــی اســت، صنــدوق 
ذخیــره ملــی اســت، صنــدوق توســعه 
ــت.  ــی اس ــوال عموم ــه ام ــت، هم اس
ــی در  ــک اســت. وقت ــًا مل گاهــی مث
سیاســت گذاری  درســت  آن  مــورد 
نمی شــود و در دســترس مفســدین 
ــال  ــه انف ــانی ب ــرد و کس ــرار می گی ق
دســت اندازی  عمومــی  منابــع  و 
می کننــد، ایــن منابــع بــد توزیــع 
از  ترجیحــی.  ارز  ماننــد  می شــود؛ 
ــال  ــت، انف ــه نیس ــخصی ک ــال ش م
ــن را  ــی اســت. ای ــال همگان اســت. م
ــکلی را  ــه مش ــد اینک ــه قص ــد ب آوردن
حــل کننــد، امــا چــون سیاســت گذاری 
ــزار  ــد ه ــاال بای ــوده، ح ــت نب آن درس
عاقــل جمــع شــوند تــا بتواننــد حلــش 
کننــد و آن را بــه جــای خــودش 
ــکاف  ــدر ش ــوِد آن چق ــد. خ برگردانن
ــود.  ــرده ب ــه ایجــاد ک ــه و فاصل و کین

شــاید آیــه بــه ایــن نکتــه هــم توجــه 
می دهــد کــه در هزینــه  کــردن انفــال 

بایــد بــا تقــوای الهــی مراقــب صــاِح 
ذاِت بیــن مؤمنــان باشــیم. ولــی نکتــه 
ــتر  ــم، بیش ــرض کردی ــه ع ــی ک قبل
ــای  ــه ج ــن ب ــیند. ای ــه دل می نش ب
خــودش محفــوظ اســت، ولــی تأکیــد 
ــرای  ــی ب ــال گاه ــه از انف ــود ک می ش
اصــاح هزینــه شــود. دو شــهر را باهم 
آشــتی می دهــد. گاهــی دو شــهر 
باهــم ســِر مســئله ای درگیــر هســتند؛ 
ــا  ــک ی ــک مل ــا ی ــاده ی ــک ج ــر ی س
ــوا  ــم دع ــا باه ــاه آب، مدت ه ــک چ ی
ــت  ــرن اس ــک ق ــی ی ــد. گاه می کنن
ــد از  ــد! بای ــری دارن ــم درگی ــه باه ک
ــن  ــد و بی ــرج کنی ــال اهلل خ ــن م ای
ــا را اصــاح و مشکلشــان را حــل  آنه
کنیــد. گاهــی از امــوال اشــخاص 
قابــل اصــاح نیســت، هزینــه ی زیــاد 
می خواهــد. بایــد از انفــال خــرج کــرد 
کــه ایــن مســائل حــل و فصــل شــود.
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اصالح بین افراد، نیاز به توفیق 
دارد

شــعیب  حضــرت  قــول  از  قــرآن 
می فرمایــد:  )علی نبینا وآله علیه الســام( 

َمــا  اْلِْصــالَح  إاِلَّ  أُریــُد  »إِْن 
اْســتََطْعُت َو مــا تَْوفیقــي  إاِلَّ 
لْــُت َو إِلَیْــِه  ِ َعلَیْــِه تََوکَّ بِــاللَّ
ــُب؛10 مــن قصــدی جــز اصــاح  أُنی
ــدارم  ــم ن ــا آنجــا کــه بتوان ]جامعــه[ ت
ــاری[ خــدا  ــه ]ی ــق مــن جــز ب و توفی
ــه  ــرده  ام و ب ــوکل ک ــر او ت ــت ب نیس
اصــاح،  بازمی گــردم«.  او  ســوی 
ــان  ــی دارد. انس ــق اله ــه توفی ــاز ب نی
ــل  ــش متص ــب و روح و جان ــد قل بای
بــه لطــف الهــی باشــد، از خــدای 
ــد  ــه بتوان ــد ک ــک بخواه ــال کم متع
ــود. ــری ش ــای خی ــن کاره وارد چنی

. هود: 88.   10

نکته ای در مورد افضل بودن 
نماز بر اصالح بین افراد

معنــای روایــت »َصــاَلُح َذاِت الْبَیِْن 
ــاَلِة َو  ــِة الصَّ ــْن َعامَّ ــُل ِم أَْفَض
ــی  ــه کس ــت ک ــن نیس ــاِم« ای یَ الصِّ
بگویــد چــه خــوب! نمــاز و روزه را کنار 
بگذاریــم و برویــم دنبــال آنچــه بهتــر 
اســت. بعضی هــا این گونه انــد. نــه، 
بــرای مؤمنــی کــه ملتــزم بــه نمــاز و 
روزه و واجبــات و صدقــات اســت، 
اهمیــت موضــوع را بیــان می کنــد. 
بیــان  بــرای  بیــان  ســوق  ایــن 
این گونــه  اســت،  مســئله  اهمیــت 
نیســت کــه انســان آن وظیفــه را 
زمیــن بگــذارد و ایــن یکــی را بــردارد.

شرایط مشاور

ــن،  ــی، مؤم ــن، متق ــاور امی ــر مش اگ
دیــن  مبانــی  و  موازیــن  بــه  آگاه 
و  مشــاوره  دانــش  ضمنــًا  باشــد، 
ــو آن  ــد، در پرت ــد باش ــی بل روان شناس
ــن  ــد. ای ــک کن ــد کم ــان می توان ایم
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وگرنــه  می شــود.  مهارت هــا  جــزو 
ــده،  ــر درآم ــای دیگ ــه از ج ــزی ک چی
به جــای  نــدارد،  مــا  بــه  ربطــی 
ــراب  ــب خ ــد، اغل ــت کن ــه درس اینک
می گیرنــد  را  پولشــان  می کنــد. 
می کننــد. خالــی  را  جیبتــان  و 

چکیده ی پیام این جلسه

ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــه ی م ــام جلس پی
کار  در  همیشــه  نازنین تــان  وجــود 
وحــدت و ایجــاد ارتبــاط بیــن مؤمنــان 
وحدتــی  وجودتــان  اصــًا  باشــد. 
ــد.  ــت بده ــما برک ــه ش ــدا ب ــد. خ باش
برکــت ایــن اســت کــه وجــود انســان 
و  انــس  و  آشــتی  و  باعــث صلــح 
ــد.  ــه باش ــت در جامع ــتی و محب دوس
ــد  ــه باش ــه این گون ــاءاهلل همیش ان ش
ــن  ــما بی ــار ش ــخن و رفت ــز س و هرگ
تفرقــه  خانواده هــا  در  و  مؤمنــان 
ــید  ــی مواظــب باش ــد. خیل ایجــاد نکن
ــوید.  ــیطان نش ــکر ش ــزو لش ــه ج ک

تأثیر توسل به امام رضا در 
ایجاد وحدت

توســل بــه امــام رضــا )علیه الســام( در 
ــا  ــت، غوغ ــن فضیل ــه ای ــتیابی ب دس
آنجــا  اصلــی اش  مرکــز  می کنــد. 
مشــهور  لقــب  »رضــا«  اســت. 
به دســت  اســت؛  )علیه الســام(  حضــرت 
ایجــاد  در  اصلــی   تخصــص  آوردِن 
حضــرت  بــه  مربــوط  خشــنودی، 
ــی  ــام  رضای ــت. ام ــام( اس ــا )علیه الس رض
و  دلنشــین  وجودتــان  باشــید، 
دوســتی  و  ارتبــاط  ایجادکننــده ی 
اگــر  و صلــح و وحــدت می شــود. 
از  می خواهیــد،  را  فضیلــت  ایــن 
بگیریــد. )علیه الســام(  رضــا  حضــرت 
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