
 «ِبْسِم اّللِه الرَّْْحِن الرَّحيمِ »

  همبستگی و اتّحادموضوع: 

اددعوت مسلماانن به    : شریفه قرآن ایتدر آ اّتح

رحق و متف پراکنده و زنید،ب چنگ خدا، ریسمان به مهگى 1﴾و  ال ت  ف رَُّقوا یعا   م ِ اْعت ِصُموا ِِب ْبِل اللحِ  و  ﴿: اعتصام یهآ
  .نشوید

 صلح خود برادران بی پس یکدیگرند؛ برادر مؤمنان 2﴾ْیُکمْ أ خ و   ْی  ﴿ِإَّنَّ ا اْلُمْؤِمُنون  ِإْخو ٌة ف أ ْصِلُحوا ب   : اخوحت یهآ
 .برقرار کنید

اأ   ای﴿: صلح یهآ ْلِم ک افَّة  و   یاْدُخُلوا فِ  آم ُنوا ین  الَّذِ  ی ُّه   اى 3﴾یٌ ِإنَُّه ل ُکْم ع ُدوٌّ ُمبِ  طانِ یْ ال ت  تَِّبُعوا ُخطُواِت الشَّ  السِح
 آشکار ندمش او کهچرا   نکنید، پریوى شیطان، از و! درآیید آشىت و صلح در مهگى! ایدآورده امیان که کساىن
 .مشاست

ادعوامل مهم  یکی ازبه عنوان اسالم را  یند یرشموضوع پذ، قرآن: شرح کواته   سلمیمبی و انسجام  اّتح
 ِِب ْبلِ  ْعت ِصُمواا و  ﴿ است برحذر داشته یکدیگراب  و نزاعاز تفرقه ، وحدت به میامحت اسال ضمن دعوت و دهبرمشر 
یعا   اللح  ه صلح و رفع خصومت بیکدیگر خطاب َّنوده و ترغیب برادر  را انمؤمنت در آیه اخوح  و بلکه ﴾ت  ف رَُّقوا ال و   مِ 
 ،تیه اخوح آ بعد از نزولو  ویش این دستور اهلی را عملی َّنوددر زمان حیات خ ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب اکرم .ستا دهَّنو  آانن یب

 .ندپیمان برادری بست علی یؤمناب امریامل ملسو هيلع هللا ىلصاللح در این بی خود رسول  .قرار َّنودبر بی مسلماانن  پیمان برادری

اد  بوده  سلمااننم یتموفحقو  یشرفتاز رموز پ یکیپیوسته  میاسالدر جامعه  ااننبی مسلمو مهبستگی  اّتح
  تاس یادهقسم خور  و هجمه دمشنان یددر معرض هتد خارجداخل و از  میاسالجامعه  کهزمانیدر خصوصا   است

 ،ف مسلماناقوام خمتلالزم است  تیدر چنی وضعیح  .رندرا ندا ااننمسلمهای یتموفحق و هایشرفتپ یدند که چشمِ 
اد ت بسته و اسبابمهح کمر  جب مو  «نوشتار ای گفتار و ای عملکرد» آنچهو از  دسازنرا فراهم و خارجی  یداخل اّتح
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و  ات دمشنان نتوانند از این اختالف در جهت منافع خود َّنایندپرهیز  ،است میت اسالامح بی پراکندگی و اختالف 
 .سوء استفاده کنند ،ناانرساندن به مسلمضرر 

ادحفظ ، بنابراین   ضرر رساندن بهو  دمشنی ءبنا بیگانگانتی که یح موقعخصوصا  در مسلماانن  بستگیو مه اّتح
 ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب اکرم .ی داردمتعدحدو رعایت نکردن آن پیامدهای منفی  الزم و ضروری است امری، مسلماانن را دارند

 1.گردیدا  هالکت و انبودی گذشتگان مش موجب ،مهی اختالف اب یکدیگر دوری گزینید چرا که از اختالف: فرمود
اد در جهت مخینی  امام مرحوم  بی نیزما فاصله و َّنود یوانتالش فرااین مهم،  قحقّت و بی امت اسالمی اّتح
  والدت روزسنت سالاهل رواایت بنابر کهرا   وحلاال ربیع38

 هفته نعنوا به، است آن حضرت والدت روزشیعه سال رواایت بنابر که وحلاال ربیع 3۱ ات، است ملسو هيلع هللا ىلصاکرم پیامرب
 .َّنود گذاریانم وحدت

اد: نکته  به معنای حسن تعامل، حسن معاشرت، رعایت حقوق دیگر مسلماانن و رفع  میاسال مذاهببی  اّتح
دان معنی باین  .استو هجمه و محله آانن ار حربی مهبستگی اب آانن در مقابل کفح در هنایت و اب آانن خصومت 
در  ،افرادیگر اب د منعی نیست که اینکهضمن  دست بردارد ،خودصحیح  و عقائد از حقائق مسلمانفرد نیست که 

  .َّنایدِبث و گفتگو و مناظره  ،در فضای آرامو منطقی به طور مسائل اختالفی 

 خمتلفبنی اقوام  در اجیاد وحدت ینقش رهب . 1

در  .ذشتگاز كنار مسلماانن ، بود یمعانددل و  اتریك مردیكی از یهوداین به انم شاس بن قیس كه پریروزی 
در هنایت صفا و  بودندجنگ خونی جدال و در اب هم  هادید معی از طایفه اوس و خزرج كه سال این حال
ور شعله و قبیلهد آن بیكه در جاهلیت   یاختالفاتآتش و  ندادهتشکیل داجملس انسی  و هم نشسته دورت صمیمیح 

 ت. اسده ی خاموش شبه كلح  هبود

 پیش ،وشر به مهی  ملسو هيلع هللا ىلصّتت رهربی حممحد هااگر این: از دیدن این صحنه بسیار انراحت شد و اب خود گفتوی 
ه به ك  مور کردمأرا یكی از جواانن یهودی  .کشیدای  هنقش، در این حال خواهد بودخطر معرض یهود در ، روندب
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را  آن حوادث و ندک یآور ایدغات بُ ه منطقدر را اوس و خزرج  گذشتهی  هاگو حوادث خونی جنبرود  هاآنمع 
 م سازد. پیش چشم آانن جمسح 

 بعضی از افراد طایفه اوس و خزرج یكدیگر را بهبه دنبال آن شد و  اجرای این نقشه اب مهارت خاصح ، ا  اتحفاق
خرب به که دد  ور گر شعلهدوابره  ،گذشتهخاموش شده   كه آتشِ   بود . چیزی َّناندهدهتدید كردن هاجتدید آن صحنه

 دههنر و سخنان تكان دمؤثح  هایو اب اندرز ندآمد هاآنمعی از مهاجران به سراغ  فورا  ابآن حضرت  .رسید پیامرب
 را بیدار ساخت.  نانآ خود

دست در گردن  ،را بر زمی گذاشته هااز تصمیم خود برگشتند و سالح، خبش پیامربسخنان آرام اب شنیدن آانن
ابر  ،صلح و صفا و آشتی، استبوده های دمشنان اسالم از نقشه ،اتحفاقاین که ند و دانستند  هناد یکدیگر
 فکنیافرقهتنقشه  و نسبت بهانزل شد  آیه ذیل در این هنگام شستشو دادرا در دل آانن گذشته  هايكینه،دیگر

 ِإمی اِنُكمْ  ب  ْعد   ی  ُردُّوُكمْ  اْلِكت اب   أُوُتوا الَِّذین   ِمن   ف رِیق ا ُتِطیُعوا ِإنْ  آم ُنوا الَِّذین   أ ی ُّه ا ای  ﴿ ر داد.تذکح مسلماانن یهوداین به 
اِفرِین    1،2﴾ك 

  أ طیعُوا و   ِإمس عُوا﴿: ملسو هيلع هللا ىلصالنبی قال
 
 اهلی حاکمان از :فرمود ملسو هيلع هللا ىلصاکرم پیامرب 3﴾اإلسالم ِنظامُ  ف إنحهُ  األمر، هللا و اله نمل

  .است «یاسالم امت وحدت» مایه آانن از اطاعت زیرا کنید اطاعت

  رفع اختالف بنی قبائل خمتلف مسلمان دردستور خداوند . 2

ن به جان اانگه، وقت هر چند بود و جنگ و خونریزی و اختالف قرن یكبیش از  اوس و خزرجبی دو قبیله 
این  ملسو هيلع هللا ىلصپیغمرب ی بزرگهاتیموفحقیكی از  .كردندیكدیگر وارد می جانی و مالی فراوانی به افتاده، خساراتیكدیگر 
، آانن بی ختالفهای ااز آجنا كه ریشهلکن  ،را برقرار َّنودصلح و صفا  قبیله، دوبی  در ،اسالم برکتبود كه به 

ادالعاده زاید و نریومند و فوق ، گذشتهتالفات  اخآتش ، گاه بر اثر عواملی چندبیگاه و ،  بودهنال شان اتزه و نو اّتح
ای هَّنون، در آایت پیش .گشتمی خاموش ی در پرتو تعلیمات اسالم و تدبری پیامربمدحتپس از  وگشت ور میشعله
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كه بر   دارد هااشاره به نوع دیگری از این اختالفذیل ولی آایت ، گذشت ،دمشنان بر اثر ّتریك از بروز اختالف
 . بود دهآمدوستان اندان بوجود  توسحط یحتی جاهلهاباثر تعص

و هر كدام  ندرفتگ د بن زراره در برابر یكدیگر قرارروزی دو نفر از قبیله اوس و خزرج به انم ثعلبه بن غنم و اسع
ه بن بابت خزمی: ثعلبه گفت .ندمشردبر ،شده بود قبیله از دو هر یکافتخاراتی را كه بعد از اسالم نصیب 

 لماانناز افتخارات مسمهگی كه عاصم بن بابت و سعد بن معاذ  و  «غسیل املالئكه» و حنظله «الشهادتیذو»
بن  بیا»ا مچهار نفر از قبیله : گفت،  اسعد بن زراره كه از طایفه خزرج بود مقابلدر  ؛استما قبیله از  ندهست
سعد بن ، الوهند به عاهاجنام دادرا بزرگی  ماتخد ،نآدر راه تعلیم قر  «زید زید بن بابت و ابو، معاذ بن جبل، كعب
 ست. اما قبیله از ، یس و خطیب مردم مدینهئر ، عباده

، هردبو دست به اسلحه  هقبیله از جراین آگاه شددو  آنمردان و  ه شدبه جاي ابریك كشیداین مناظره كم كم 
ر گردد و زمی از خون و شعله دو قبیلهآتش جنگ بی دوابره که رفت  بیم آن میآرایی کردند. صفدر برابر یكدیگر 

ع حضرت فورا  به حمل حادثه آمد و اب بیان و تدبری خاص خود به آن وض، خرب به پیامرب رسیدکه رنگی شود   هاآن
مسلماانن  میو به صورت عمو  شدانزل ذیل آیه سپس  قرار َّنودرب هاآنرا در میان و صفا خطرانك اپاین داد و صلح 

اددی دعوت به ر و موكح مؤثح را اب بیان   .َّنود اّتح

یعا  و  ال  ت  ف رَُّقوا و   ﴿و  اْعت ِصُموا ِِب ْبِل اللَِّ  اء   مِ  ُتْم أ ْعد  ِتهِ  اذُْكُروا نِْعم ة  اللَِّ ع ل ْیُكْم ِإْذ ُكن ْ  ف أ لَّف  ب  ْی  قُ ُلوِبُكْم ف أ ْصب ْحُتْم بِِنْعم 
تِِه ل   ُ اللَُّ ل ُكْم آای  ُتْم ع ل ی ش ف ا ُحْفر ٍة ِمن  النَّاِر ف أ نْ ق ذ ُكْم ِمن ْه ا ك ٰذِلك  یُ ب  یِح  ریسمان به مهگى ﴾ع لَُّكْم ت  ْهت ُدون  ِإْخو اان  و  ُكن ْ

 در داوندخ، بودید یكدیگر ندمش كه آنگاه، كنید اید خود بر را خدا نعمت و نشوید پراكنده و زنیدب چنگ خدا
 از تگاهىپر  لب بر پیش از آن در حالی که شدید یكدیگر برادران ،او نعمت سایه در و انداخت الفت تانهایدل
 .شوید هدایت ات، كندمى بیان مشا براى را خود آایت اینگونه خداوند .داد جنات آن از را مشا که خدا  بودید آتش

1،2 

 : هاپیام
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 ﴾﴿و  اْعت ِصُموا. است اهلى دستور، تفرقه از دورى و وحدت. الف

ضمن  ﴾﴿ِِب ْبِل اللَِّ  رنگ پوست...، ملحیت، زابن، نژاد نه، ابشدو رسول او  خدا اعتقاد به ابید وحدت حمور. ب
 ذهبم پیشوای شافعى امام .است سنحی و شیعهبی  مشرتک اعتقاد 1،تمودح  آیه طبق البیت اهل تحمبح این که 
 نویسد:بیت میدر وجوب حمبحت اهل شافعی

 انزله القرآن ىف الل من فرض***    کمحبح  الل رسولبیت اهل ای

 2،3.له صالة ال علیکم یصل مل من*** انکم القدر عظیم من کفاکم

اد .ج ف أ ْصب ْحُتْم ْم ﴿ف أ لَّف  ب  ْی  قُ ُلوِبكُ  اید شده است اهلى نعمت به عنواندر قرآن  و ی فراوانی داردفوائد ،اّتح
ِتِه ِإْخو اان    ﴾بِِنْعم 

نباید  ،اهو امثال آنجه لذا اختالف در رنگ و زابن و هل .تقوی و پرهیزکاری استها انسان معیار در ارزشد:  
 بدهد.تفرقه بی مسلماانن  برای اجیادهبانه به دست دمشن 

 خمتلف اقوامن در رفع نااع  بنی وظيفه مسلماان. 3

  اهمحقحم را به زور از تو خو من  :گفتبه دیگری  هاآنیكی از ، ندانصار اب هم اختالفی پیدا كرد دو نفر از
 اوحلنفر ، روميمی ملسو هيلع هللا ىلصهللابرای داوری نزد رسول: دیگری گفت! است توقبیله از  رتبیشگرفت؛ زیرا معیت قبیله من 

ی مششری به كفش و حتح   ابدیگر برخی  وخالی گرفت و گروهی از دو قبیله اب دست   شدحت نپذیرفت و اختالف

                                                      
﴾  ِف  اْلم و دَّة   ِإالَّ  أ ْجر ا ع ل ْیهِ  أ ْسأ ُلُكمْ  ال   ُقلْ ﴿ 1  81 آیه رى،شو  سوره. بیتم اهل به حمبت مگر خواهمَّنی مزدی مشا از خود رسالت برای من بگو:اْلُقْرَب 
 مشا بر زَّنا در کس هر که بس مهی مشا مقام عظمت در« مودت آیه به اشاره»است  گشته واجب ما بر قرآن در خدا جانب از مشا حمبت خدا رسول خاندان ایترمه:  2

 822 ص ،8 ج ربه، عبد عقدالفرید، ابن .نیست مقبول َّنازش نفرستد درود
اد موضوع در  امام مرحوم کالم 3  رسیدن در امش به کسی خارج از ابشید نداشته انتظار که است آناسالمی  کشورهای هایملحت به من وصیت»: مسلماانن بی اّتح
 حمرتم خطبای و اعالم علمای و کنید قیام خبشدمی ّتقق را استقالل و آزادی که حیاتی امر این به ابید خود کند، کمک اسالم، احکام کردن پیاده و اسالم هدف، به

 خواهند آغوش در را پریوزی صورت این در کنند تفاهم خود ملحت اب و کنند رها را خود خارجی بزرگ یهاقدرت به وابستگی از که کنند دعوت را دولتها اسالمی کشورهای
 مهحت اب امیانی رادریب این اگر و خوانده برادر را آانن بزرگ اسالم... بپرهیزند است اسالم دستور خمالف که نژادپرستی از و کنند وحدت به دعوت را هاملحت نیز و. کشید
  88۱ ، ص83ج  امام، صحیفه« دهندمی تشکیل مسلمی را جهان قدرت ترینبزرگ که دید خواهید ایبد، ّتقق روزی متعال، خداوند أتیید اب و هاملحت و هادولت
ل وحدت  و﴿ :استفرموده  تعالی و تبارک خدای که امری حسب به مسلمی اگر است قرآن و اسالم از دوری مهان مسلمی ۀعمد مشکل»: مسلماانن مشکالت حالح
 مقابله آن اب توانستیَّن قدرتی هیچ و شدمی رفع آانن اقتصادی و اجتماعی سیاسی، مشکالت متام کردندمی عمل امر یک مهی به ﴾التفرقوا و میعا   الل ِببل اعتصموا

 یهاگرفتاری انتظار سلمیم ابید نکند پیدا ّتقق اهلی امر این ات و ماندند حمروم امر این از بعضی تغافل و بعضی توجحه عدم و بعضی غفلت واسطه  به االسف مع لکن کند
 389 ص ،83ج  امام، صحیفه« ابشند داشته را بیشرت



و اجیاد ات گونه اختالفوظیفه مسلماانن را در برابر این و دانزل شذیل  هآی در اینجا بود که یكدیگر محله كردند
 .تروشن ساخصلح و آشتی بی آانن 

ن  ُهم ا ف ِإنْ  ﴿و    ت  ت  ُلوا ف أ ْصِلُحوا ب  ی ْ امهُ اع ل ی اأْلُ  ِإْن ط ائِف ت اِن ِمن  اْلُمْؤِمِنی  اق ْ ء  ْخر ی ف  ق اتُِلوا الَِّ  ت  ْبِغَ ح تَّی ت ِفَب  غ ْت ِإْحد 
ن  ُهم ا  اب مؤمنان از گروه دو گاه هر 1﴾أ ْقِسطُوا ِإنَّ اللَّ  ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطی   اِبْلع ْدِل و   إِل ی أ ْمِر اللَِّ ف ِإْن ف اء ْت ف أ ْصِلُحوا ب  ی ْ

حاضر به »روه گ دو آن از یکی اگرو  قرار کنیدبر آشتی صلح و هاآنبی ، برخواستند جنگ و نزاع به دیگریک
 هر .ابزگردد خدا فرمان به زمانی که ات کنید نربد متجاوز گروه اب، کرد جتاوز دیگری هب «صلح نشد و از روی ظلم

 دوست را پیشگان عدالت خداوند که حکم کنید عادالنه دو آن میان در «شد فراهم صلح زمینه و» ابزگشت گاه
  دارد. می

می ی و عمو کلح  قانون به عنوان ندارد بلکه ملسو هيلع هللا ىلصآیه شریفه اختصاص به آن واقعه خاص در عصر رسول هللا: نکته
ور شعله ،نزاع و جنگآتش  ،دو گروه از مؤمنانبی هر گاه  این معنی کهجاری است به مهه جا در برای مهیشه و 

از ماده  «اقتتلوا» درست است که .دنبر قرار ساز و آشتی صلح  امیان آهن فندموظح عامل،  در هر کجایان مؤمن، شود
هر چند به ، شودگریی را شامل میو در  نزاع گونههر  بلکهت ندارد قتال خصوصیح ولی ، به معنی جنگ است و قتال
مشاجرات رود که بیم آن  و دشو فراهم بی مسلماانن درگریی و نزاع  اگر زمینه . لذاه ابشددینرس قتالجنگ و  مرحله
 ،به هر حال، الزم استپیشگریی از اختالف  عنوانبه  إصالح رایاقدام ب ،واقع گردد نزاع خونیبر  همقدحم ،لفظی

سلمی نریزی میان ماز نزاع و درگریی و خو است که  پذیرمسئولیتبرای مهه مسلماانن  عمومیاین یک وظیفه 
 2.بگذرند ییهاصحنهچنی تفاوت از کنار بیبه صورت متاشاچی که ایننه ، َّنایندجلوگریی 

  ی اب نفرقه افکاانبرخورد جده . 4

یشنهاد او پ پیامرب .خواست كه در آن مسجد َّناز خبواند ملسو هيلع هللا ىلصبن عوف مسجدی ساخت به انم قبا و از پیامرب عمرو 
: نداب خود گفت و ندورزید از مله غنم بن عوف حسد، ی از منافقانادهع خواند.آن مسجد َّناز  را پذیرفت و در
 پیامرب و از ساختندمسجد قبا  به انممسجدی  آانن .شوميحاضر َّنی به َّناز ماعت پیامرب و ساختهما هم مسجدی 
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ك د ات متربح مشا در اینجا َّناز خبوانید و دعا كنیخواهیم می: زابنی گفتندآجنا خبواند و اب چرب درهم خواستند كه َّنازی 
 د. شو 

 زگشت اناب درم در حال سفر هست اآلن :فرمود، كه در حال آماده شدن برای رفنت به جنگ تبوك بود پیامرب
 یضرار  به عنوان مسجد این مسجداز  وانزل شد ذیل  تآای، از جنگ ابزگشت وقتی پیامرب .خوامنشاء هللا َّناز می

 کهگویند  روغ مید نآان اینکهست و ا دهش بنا، بی مسلماانن و جنگ اب خدا و رسولافکنی برای تفرقه که ردانم بُ 
ا اختَّ ُذوا الَِّذین   و  ﴿ .اندبنا هنادهآن را احلرام  مسجد ازبه خاطر دوری   و   اْلُمْؤِمِنی   ب  ْی   رِیق ات  فْ  و   ُكْفر ا و   ِضر ار ا م ْسِجد 

اِذبُون   ِإن َُّهمْ  ی ْشه دُ  اللَُّ  و   احْلُْسن ٰ  ِإالَّ  أ ر ْدان   ِإنْ  ل ی ْحِلُفنَّ  و   ق  ْبلُ  ِمنْ  ر ُسول هُ  و   اللَّ   ح ار ب   ِلم نْ  ِإْرص اد ا ال  ت  ُقْم ِفیِه أ ب دا  *ل ك 
ُ ُيُِبُّ اْلُمطَّهِحرِین  ِفیِه رِج اٌل ُيُِبُّون  أ ْن ی  ت ط   *ی  ْوٍم أ ح قُّ أ ْن ت  ُقوم  ِفیهِ  اوحلل م ْسِجٌد ُأسِحس  ع ل ی الت َّْقو ی ِمْن   هرگز 1 ﴾هَُّروا و  اللَّ

 َّنازبرای  ،است شده ساخته پرهیزگارى اپیه بر اوحل روز از كه «مسجد قبا» مسجدى مهاان وانخن َّناز مسجد آن در
 2 .انددهبنا کر افکنی برای تفرقهاز مسجدی که منافقی  است ترشایسته خواندن

اد اختالف بی قصد اجی ،افکنان که به هر طریقی ولو از طریق امور معنوی مثل بناء مسجدرقهدر مقابل تفنکته: 
 .مسلماانن را دارند ابید ایستاد و مانع کار آانن شد

 اجیاد مهبستگی  برای یندبی . 5
 اْذه بْ ﴿ :فرمود پیامرب اکرم !کنید نصیحت من را ،خدا رسول ای: كرد عرض و رسید ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب اکرم حضور مردی 
ت  ْغض بْ  و    نصیحت مهی: گفت اب خود مرد آن «کنی  خود را کنرتلخشم » کنین غضبسعی کن برو و یعنی  ﴾ال 
 آمده پدید، یلهقب دو میان در خونینی جنگ همقدحم شد که توجحهانگهان م، رفت خود قبیله نزد او، است كافیرا  ن م
 . اندشده جنگ آماده و دهكشی صف و گرفته به دست اسلحه، گروه دو هر افراد و

 به پیامرب اکرم سخن انگاه، پیوست قوم خود صف به و برداشت اسلحه، خود قبیله نفع به و دش ّتریك مرد آن
 جنگ رایب كه مقابل قبیله طرفبه  آرام و انداخت یكنار  به را هاسلح مهاندم «نكن غضب»: فرمود كه آمد ایدش

 ندارد نشان و دهرسی مشا به ماقبیله  انحیه از كه قتلی و زخم هر: آانن گفت به و رفت، بودند شده آماده قومش اب
 لیقت ای زخم هر و پردازممی از مال خود است و من عهده به آن هبای خون «نیست مشخص آن قاتل ای ضارب»
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 ابعث او زآمیصلح و نرم پیشنهاد مهی، بگریید قاتل ای ضارب از «است معلوم قاتلش ای ضارب» دارد نشان كه
 در، ترميسزاوار گذشت به ماگذشت ابشد   هاگر بنای ب: گفتند اپسخ در و ندآرام شدهم  مقابل طرف كه شد

 1برقرار شد.و مهبستگی  صلح، گروه دو بی، قومی بتعصح و  خشم کنرتلاین تدبری و   نتیجه

اددستوری جهت . 6  بنی مسلماانن اّته
: فرمود و شد زلان جربئیلکه  داشتند حضور «خنیله» منطقه رد نفر چهل و صد هفت مهراه به ملسو هيلع هللا ىلصاکرم پیامرب
 ا خ و ْین   اللِ  ِف  خ واْ ت  ﴿ قرار کنبر  اخوحت عقدخود  اصحاب بی نیز تو است بسته برادرى عقد فرشتگان میان خداوند
، عبدالرمحان اب نعثما، عمر اب ابوبکر، کرد اجرا را دستور این پیامرب «شویدیکدیگر  برادر ات دو ات دو» ﴾ا خ وْین  
 اب طیار جعفر، بالل اب درداء ابو، حارثهزیدبن اب محزه، انصارىایحوب ابو اب مصعب، زبری اب طلحه، ابوذر اب سلمان
  2.بستند تاخوح  عقد على اب پیامرب شخص و صفیحه اب سلمه امح ، حفصه اب عایشه، عمار اب مقداد، جبل بن معاذ

: است َّنودهیان ب مهیشگى دستور صورت به را آن قرآن و ندارد ملسو هيلع هللا ىلصاکرم پیامرباختصاص به زمان  دستور این: نکته
 3﴾أ خ و ْیُکمْ  ب  ْی   ف أ ْصِلُحوا ِإْخو ةٌ  اْلُمْؤِمُنون   ِإَّنَّ ا﴿

اد بنی قبائل مسلمان. 7  اجیاد اّته
 طوایف و قبایل پشتیبانی جلبجهات متعدحدی داشته است یکی از آن جهات،  ملسو هيلع هللا ىلصتعدد زوجات رسول اللح 

اد  عرب بزرگ بائل خمتلف اسالمی، قاین که است ات بوده و ازدواج  سببی پیوند راه ازبی آانن و مهبستگی و اجیاد اّتح
اد بی قبائل خمتلف مسلمااللح را از مع خود دانسته و این امر موجرسول  شود.ن ب اّتح

اد عمياه در ملسو هيلع هللا ىلصنبوی چاد حدیث. 8   اّته
 4.دبرو  از دنیا جاهلیت مرگ هب شود جدا نمسلماان «حقح به »ماعِت  از کس هر

  5.شدند چریه حقح اهل  بر ابطل اهل آنکه مگر نکردند اختالف پیامربشان، از پس امتی هیچ
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 کیی «اسالم» هممشا  دین .است یکینیز  «آدم» مشا مهه پدر .است «الل» است یکی مشا پروردگار مردم، ای
 را ربیع زابن کس هر .هاستزابن از یکی هم آن بلکه نیست، مشا از یک هیچ مادر و پدر ،عربی زابن .است

 1«برای اختالف بی مشا شود. اختالف در زابن و لغت نباید منشأ» است عربی بیاموزد،

 وحدتدر حفظ  نی علیمؤماامیاملعملکرد . 9

 دفرای حال مهی در ؛َّنود قیام به دعوتخود،  حقح برای گرفنت  را علیحضرت  ،فاطمهحضرت  روزی
 شود؟ خاموش فراید این داریدوست آای: فرمود فاطمه به علی ﴾اللحِ  ر ُسولُ  حُم مَّدا   أ نَّ  ْشه دُ أ﴿ شد بلند نمؤذح 

اد به جهتم کنیقیام َّن خود حقح اگر برای گرفنت یعنی » .نیست این جز من سخن: فرمودسپس ، نه: دعرض کر   اّتح
 2.«و عدم گسستگی بی امت اسالم است

 در حفظ وحدت حضرت هارون قضیه .11 

 ءانبیاارها در ک من الگوى: ، چنی بیان َّنوددقیام نکر خود  حقح برای گرفنت این که  علحت علی یؤمنامریامل
 پرستیِ خمالفت اب قوم خود را در گوساله عدم علحت هارون كه است آن هارون برادرم از من الگوى امحا ابشندمیاهلی 
عیف مشردند ات جایی که مردم من را ض ﴾ی  ْقتُُلون ِن  كاُدوا و   اْست ْضع ُفوِن  اْلق ْوم   ِإنَّ  أُمَّ  اْبن  ﴿ :بیان َّنودچنی  ،قوم

 نزدیک بود من را به قتل برسانند.

و اب او خمالفت ورزیدند و او به جهت حفظ  ندحضرت موسی را خوار مشرد فرمود: مردم وصیح  علی سپس
اد  خوار راخمالفت نکردند و در خمالفت خود او  وصیح موسیاب مردم  :بگویید اگر ، اپفشاری نورزید،اّتح

چنی مردم  :بگوییداگر اما  .است آیه مزبور کالم برخالف صریح این نداشتند، او قتل رو تصمیم ب نشمردند
مت، داد و برای جلوگریی از اختالف بی اتذکحر ابتدا  هارونکردند و   هارون، حضرت رفتاری را اب وصی موسی

 تدر غری این صور  است بوده الزم سكوتش وبوده  معذور هارونحضرت  پسصرب کرد و اپفشاری نکرد، 
 3اش نعوذ ابلل اسناد معصیت به انبیای اهلی است.الزمه
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 شود:از آیه شریفه استفاده می یی کههانکته

ت اب احنراف در اولی فرصبتوان است ات  احنراف برابر موقحت در خطر سكوت از ترمهم افكنتفرقه خطرالف:  
 ﴾ِإْسرائِیل   ب ِن  ب  ْی   خ ِشیُت ... ف  رَّْقت   ِإنحِ ﴿.مقابله کرد

 اینکهضمن  ﴾ْوِِ ق    ت  ْرُقبْ  خ ِشیُت.. و  مل ْ  ِإنحِ ﴿ .شته ابشددر جایی مشروع است که اثری نداندادن  تذکحرب: 
ُمْ  ق ال   ل ق دْ ﴿ .هم داده بودتذکحر هارون  پرستی گوسالهلی در خمالفت اب  و  ﴾ِبهِ  فُِتْنُتمْ  ِإَّنَّ ا ق  ْومِ  ای   ق  ْبلُ  ِمنْ  ه اُرونُ  هل 

 ﴾ی  ْقتُُلون ِن  ك اُدوا﴿ .و او را به قتل نرسانند موجب تفرقه نشوداپفشاری ننمود ات  قوم خود،

اداهل ابطل در صورت پیوعی  .11  آانن اّته
؛ زیرا کنندمیه غلبمشا  زودى بره كه این قوم ببینم  گوای می،  به خدا سوگند: فرمودبه اصحاب خود  امام على

 ی علیؤمنپیشگویی امریاملاین  1.یداشدهدچار تفرقه و پراكندگى  حقح مشا در  لیمتحدند و  ،آانن در ابطل خود
بر  ،روزآنمی اسال جامعه یهاضعف زا دهاستفا سوء اب ،آن حضرت شهادت از پس معاویه کهشد   قحقحمزمانی 

نگاه و  ردک تالش او. سازد آن جایگزین را دیگری رتفکح  و کند ّتریف را علوی اندیشه کوشیدو   سر کار آمد
 خود یهاشخبش و بذل اب را قبایل رؤسای و سران اساس مهی بر اندازد در دیگری طرح و دهد تغیری را مردم نگرش
 حکومت الس بیست طی معاویه .شدند منحرفز هتدید اب ،بودند خود رؤسای اتبع کههم   مردم اکثر .کرد اغفال

از  یکاند  مشار جز و به انداخت راه به یحساب و حدح بی خونریزیِ  و کشتارو  ، وحشت و رعب، اسالم جهان بر
را از  مردم بودند علی حواریون متار که میثم و هجری رشید، خزاعی محق بن عمرو، عدی بن حجر: مردم مهچون

 2.منحرف کرد مسری والیت و خط رهربی علی

 اب اهل کتاب صلح. 12
 ضرری به مسلماانن نرسانند و بنای جنگ و خونریزیآانن در فرضی که  واست  امر مطلوبیاهل کتاب  اب صلح
حقوقی دارند که رعایت آن حقوق بر مسلماانن الزم آانن  بلکه صلح اب آانن منعی ندارد.نداشته ابشند و دمشنی 

و  مثل یهود که در پناه اسالم هستند  اهل کتاب»ه ذمح  اهل حقح : رمایدفمیاین جهت در  امام سجاد .است
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 خدا هدع به آانن کهمیماداو  بپذیری همتو  پذیرفه است آانن از وجلعزح  وندخدا آنچه که است آن .«نصاری..
سوره ممتحنه  2خداوند در آیه  1.نکنی ستم آانن بر «ابشیتو هم وفادار » دارند وفا «مسلمااننپیمان صلح اب »
 و داشتهن یگجن دین خاطر به مشا ابكه  «یاهل کتاب» كساىن به نسبت عدل و نیكى از ی نیستمنع: رمایدفمی
 گىزند  براىاگر آانن  .داردمی دوست را پیشگانعدالت خداوند مهاان .انددهکر ن بریون هایتانخانه از را مشا

ا یدبپذیر  را آانن صلح پیشنهاد ،ندكرد ابز آغوش آمیزمساملت ن ُحوا لِلسَّْلِم ف اْجن ْح هل    2﴾﴿و  ِإْن ج 

 رفع یک شبهه. 31
 رمحت من امحت اختالف: فرمودکه   شدهنقل  ملسو هيلع هللا ىلصخدا پیامرب از: كرد عرض صادق امام به انصارى املؤمنعبد 

اد و ابید ا پس ابشد رمحت آانن اختالف اگر: كرد عرض املؤمنعبد این مطلب صحیح است.: فرمود امام .است ّتح
 ابشد! مایه عذاب آانن مهبستگی

 اینشاره به ا پیامرب کالم .اندپنداشته برخی دیگر و تو نیست كهگونه آن حدیث این معناى: فرمود حضرت
 كوچ ماعىتان ؤمنم از گروه هر از چرا»﴾ ...﴿ف  ل ْوال  ن  ف ر  ِمْن ُكلِح ِفْرق ٍة ِمْنُهْم ط ائِف ةٌ : فرمود كه دارد خداوند سخن

 سپس نداحکام اهلی را فرا بگری  و رفت و آمد کنند خدا پیامرب نزد سو هر از كه داد فرمان آانن به خداوند «كنندىَّن
 آمد رفت و« الفاخت»کلمه  از پیامرب منظور بنابراین .بیاموزند نآان به را ی خودهادانسته و برگشته خود قوم نزد
نیست.  یشب یكى خدا دین زیرا خدا؛ دین در پراكندگى و اختالف نه استبوده  برای انتقال علوم دینی شهرها در

اللح رفت و آمد شب و روز است، مراد از اختالف در کالم رسول «و اختالف اللیل و النهار»مهچنان که معنی مله 
  3«گریی احکام دین است نه اختالف بی مردم.هم رفت و آمد برای اید

 فرعندانش و معروف پیمرد داستان. 14
 دعوا ایننکند  که بود نگران، پریمرد. و منازعه داشتند دعوا هم اب آانن پیوسته .داشت زایدی هایپسر  پریمردی

 و آرامش اب که خواستمی فرزندانش از روز هر او. کنند انبود ار  مهدیگر و ندک پیدا ادامه مهیشه فرزندانش بی
ات  دکردنمی تکرار ار  خود مهیشگی رفتار انمه و نداشتند ییشنواگوشِ  فرزندان اما ،کنند زندگی هم کنار شادی
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 بسته نای: گفت و ادد چوباز ای هبست آهنا به و مع کرد را پسرانش مهه .تدبریی به ذهنش رسید یروز پریمرد  اینکه
 پدر به رزندانف نداشتند را شکسنت آنبر  قدرت امکد هیچ اما کردند امتحان یکییکی پسران. بشکنید را چوب
 .بشکنیم را هاچوپدسته  این ندارمي قدرت ما: گفتند

 امتحان رهدواب حاال :گفت و داد چوب یک خود تنها پسران از مهر کدا به و کرد ابز را هابچو  بسته پریمرد
، بود کرده جحبتع پدر رفتار از که پسران از یکی. شد شکسته راحتی به هابچو  !!!بشکنید ار  هابچو  و کنید
 و هم اباگر  هاست ک چوب یهاترکه مهیمشا مثل  لِ ث  م   دقیقا  : گفت پدر ؟ه بودچ کار این از منظور مشا: پرسید
 که تندهس دنیا در زایدی یهاآدم ابشید تنها راگ اما، دندار  شکست مشا را قدرت ،کس هیچ، ابشید هم کنار در
 ولی، کنندشمیدر هم  را مشاها چوب مهی مثل اگر تنها ابشید و ندهست ترقدرمتند مشاتک تک  از حلاظی هر از
ه ب را بودن مه کنار و مهبستگی ارزش فرزندان روز آن .یدو ش روبرو خطری هر اب نیداتو می شیداب متحد هم اب اگر

 .تنددرایف خوبی

ادنکته:   موجب آرامش و پیشرفت آن و مانع هجوم بیگانگان و ،یک روستا ای یک کشوردر اقوام خمتلف  اّتح
 1.دشخواهد کشور ای   روستاتصاحب منافع آن 

اد. 15  در مقابله اب دمشن مشرتک مسلمنی اّته
 اپدشاه هک شد شدید حدحی به نمسلماان بی مرج و هرج و داخلی اختالفات، مروان عبدامللک حکومت زمان در
 ات َّنایند هیحام لشکری و هدر ک تفادهاس ،دهآم پیش تموقعیح  از ات گرفت تصمیم و دکر  مشورت خود وزرای اب روم
 را علحت چون بود جتربهاب خیلی  که آانن از یکی به جز پسندیدند را نظر این وزیران مهه شوند جنگ وارد آانن علیه
 شنیدن ظارانت در و ندشد مع او نزد کشور بزرگان روز آن کنم فردایمی آگاه را مشا فرداگفت: ،  پرسیدند وی از

 .کردند رها یمیدان وسط در و آوردند را خمالف سگ دو داد دستوروی ، نشستند او جواب

شد  اریج دو آن بدن از خون ات کردند خورد و زد آنقدر .کردند محله دیگریک بهای هحلظ از بعد سگ دو آن
 رها سگ دو آن نزد، میدان وسط در و آورد بریون بود کرده آمادهاز قبل  که را روابهی، وزیر آن هنگام این در
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 ور محله گرگ آن بههر دو  و برداشته نزاع و اختالف از دست، افتاد خمالفحیوان  به سگ دو آن چشم ات، کرد
 .دادند فراری را او و هشد

 اختالفات ،یگانگانب محله ردجمح  به اما، دارند داخلی اختالف چند هر مسلماانن: گفت وزیر بعد از این جراین
قرار   زراو  و شاه پسند مورد، وزیر این سخن .دشخواهند  جنگ وارد مشا اب معی دسته و هگذاشت کنار را داخلی
  1.دندکر  نظر صرف مسلماانن اب جنگ از و گرفت

  ندبیی برای رفع اختالف و نااع  بنی افراد قبيله. 16
آای  :فرموداستاد . دستوری را خواست سری و سلوك برای ،مهدانی مرحوماستاد خود  از ملكی یمریزا جواد آقا
الم مریزا کبعد از شنیدن  استاد  .کردإنتقاد   هاآناز  سپس، بلی کرددارید؟ عرض   خویشاوندی هامشا اب فالن ملكی

راغ تو خواهم من خود به س، پیش اپیشان جفت كنی ،دانیمَرا كه بد  ییهاآنهر وقت توانستی كفش : فرمودبه او 
هائی كه از لبهطبه نسبت و  نشستاز بقیه شاگردان  تراپیی ،رفتكه به درس   روزی آنفردا ،مریزا جواد آقا .آمد

 در تربیز آاننفه این خرب به طایی که مدحتبعد از  کردجفت  شانرا پیش اپی آانن كفش  و َّنود تواضع او بودندفامیل 
 .شدفامیلی  «و اختالفات»رفع كدورت  ،رسید

و  کنیإصالح   اخود ر تو ابید ، نیستبعد از إصالح فامیلی ای هور اتز دست: فرمود آقا مریزا جوادبه استاد  بعدا   
 كتاب مفتاح الفالح مرحوم شیخ هبائی برای عمل كردن خوب است  ضمنا  ، مند شویاز مهی دستورات شرعی هبره

مند رهاز خواص و عوام از او هبو عده زایدی  اختپردو به تربیت نفوس  آمدو به حوزه قم  کردمریزا كم كم ترقی  
 2. نددش

 نسبت به دیگر مسلماانن كاظم امام. دیدگاه 17
 آنگاه .كرد گفتگو او اب طوالىن مدحت و كرد سالماو  هب ،پوستی گذر كردسیاه مرد چون بر كاظم ماما
 اب مشااللح رسول ابن ای: گفت شخصى هنگام این در .كنممى آوردهبر را آن آمد پیش تو براى حاجىت اگر: فرمود
 از ىاهداو نیز بن: فرمودحضرت  ؟یدكنو از حوایج او سؤال مى یدشیننمیشخصى  اب چنی دارید كه منزلىت آن
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 ضرتکه ح یمهست پدر یك از او اب ؛كندمى حركت خدا زمی در، ماست برادر قرآن حكم به كه خداست بندگان
 ابلیدمي وا بر این كه از و پس كند او نیازمندروزی  را ما روزگار شاید و ابشد اسالم كه دارمي دین یك، ابشد آدم
 : به قول شیخ سعدی ره 1بیند.ب متواضع خود برابر در را او ما

 گوهرند یک ز آفرینش در که      یکدیگرند اعضای آدمبنی

 قرار َّناند را عضوها دگر       روزگار آورد درد به عضوی چو

 آدمی هنند انمت که نشاید      میغبی دیگران حمنت کز تو

 بی شیعیان زمینه ساز ظهور امام زمان  اتّحاد. 18

ن بر توفیقات آان خداوندکه  ما شیعیان اگراست: به مرحوم شیخ مفید آمده  شریف امام زمان  2در توقیع
اد حول حمور والیت در اطاعت از دستورات ما و حفظ»، دارند دوش بر که پیمانیوفا به  در بیافزاید،  دلمه «اّتح

 ناختش مبنای بر دیداری، گشتمی آانن نصیب ما دیدار سعادت و افتادَّنی اتخری آانن اب ما مالقات شدندمی
 کارها آن اجنام عتوقح که  آانن کردار جز نیست چیزیآنچه موجب غیبت شده  ما؛ به نسبت آانن صداقت و راستی

 .«ندارمي آانن از را

 اْلُیْمن   ع ْنُهمُ  ات  خَّر   ل ما ع ل ْیِهمْ  ْهدِ اِبْلع   اْلو فاءِ  ِفی اْلُقُلوبِ  ِمن   اْجِتماع ع ل ی «ِلطاع ِتهِ  اللحُ  و ف َّق ُهمُ » اْشیاع نا ا نَّ  ل وْ ﴿
ُمُ  بِِلقائِنا، و ل ت ع جَّل تْ  تِنا السَّعاد ةُ  هل   ممحا بِنا ی  تَِّصلُ  ما ِاالح  ع ْنُهمْ  ُي ِْبُسنا نا، ف مابِ  ِمْنُهمْ  و ِصْدِقها اْلم ْعرِف ةِ  ح قحِ  ع لی ِبُشاه د 

 ﴾ِمْنُهمْ  نُ ْؤثِرُهُ  و  ال ن ْکر ُههُ 

اد گیمهرن ،یکدلی و صفا حال مهه در شود که اگر بی شیعیاناز توقیع شریف استفاده می: نکته به متام  و اّتح
ضرت حمرگ موفحق به دیدار  از پیش و شوندَّنی حمروم آن حضرت دیدار سعادتاز  اوال   ،شود حاکممعنی الکلمه 
اد و مهدلی زمینه افتد.یا  زمان ظهور به اتخری َّنیبان .خواهند شد  .خواهد شد تساز ظهور منجی عامل بشریح  این اّتح

   عصر امام خشنودی و رضایت بنابراین
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اد و به خواهد  زرگوارب آن اندوه و حزن و خاطر کدورت موجب ،بی آانن تفرقه و وب شیعیان استقل اجتماع اّتح
 1. شد

اد. 11  و مهبستگی خالف هدف شيطان اّته
ْلمِ  ِفی اْدُخُلواْ  آم ُنواْ  الَِّذین   ای  أ ی ُّه ا﴿  كه كساىن اى 2﴾مُِّبیٌ  ع ُدوٌّ  ل ُكمْ  نَّهُ إِ  الشَّْیط انِ  ُخطُو اتِ  ت  تَِّبُعواْ  و  ال   ك آفَّة   السِح
نكنید،   شیطان ىهاگام از پریوى« و اب اختالفاختالف را کنار بگذارید »ابشید اید، اب مهدیگر در صلح آورده امیان
 .است آشكار مشا بر دمشن او كه

شیطانی  یهامگا عنوان به آن، به زدندامن افکنی و اختالف و هرگونه صلح زدن بر هم در آیه شریفه: نکته
را که  تفرقه بی برادران و ستمی به حکومت رسید آنکه از پس یوسفمهچنان که حضرت  .استشده  معرفی

 نقش به سزایی در اجیاد اختالف و دوری بی ،به او روا شده بود، به شیطان نسبت داد چرا که وسوسه شیطان
 مؤمنانبی  اداّتح  ساززمینهخالف خواست شیطان و  کهشده   تنظیم ایگونه به دینی هایرانمهبلذا برادران داشت 

 که رحاما هصل ودر َّناز عید فطر و قرابن حضور عمومی و  َّناز ماعت و معه َّناز هایحکمت از یکی ابشد.
 .است مؤمنان بی انسجام اجیاد، است اسالم مؤکد دستورهای از

 ناها بودمی نفر صد ماولی  مهراه، بودند نفر دو آهنا. 22
 از یکی. یدپرس را امر این علحت تعجب اب حاکم. ندکرد غارت را و اموال آانن محله کردند کاروانیبه   راهزن نفر دو

   3.تنها بودمي نفر صد ماولی  مهراه، بودند نفر دو آهنا :گفت کاروانیان
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