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  وحدت :  ةهفت ة(ع) در در آستانيامام عسكر يسفارش راهبرد نييتب

 ةعيباشند/جوان ش تيميو صم يفراتر روند و به دنبال همدل يو سن عهياز وحدت ش ديبا ني: مؤمنانيپناه
  از جوانان اهل سنت باشد  اش يميصم يرفقا ياست كه برخ يمنتظر كس

و در همان راستا  ،يو سن عهيفراتر از شعار وحدت ش خواهم يدر مسجد جمكران: بنده م انيدر اجتماع بزرگ دانشجو انياالسالم پناه حجت
كه با هم اخـتالف   ميباش نياست. چرا فقط وحدت؟ چرا فقط دنبال ا يو سن عهيش نيب »يهمدل«بدهم و آن  شنهاديرا به شما پ يگريشعار د

خودت را  يتوان يم ي. شما وقتميرا به آغوش بكش گريكدي ديبا م؟يكن يدلبر گريكدياز  ديما با م؟يبمان يسطح باق نيچرا در هم م؟ينداشته باش
 ست؛ين يكاف م،يما فقط با هم دعوا نكن نكهياز اهل سنت باشند. ا يآنها جوانان نيتر يمياز صم يبرخ ت،يرفقا نيكه در ب يبدان تيمهدو يمدع
 نينبـوده، بلكـه منظـور همـ     عهيمنظور جوانان شـ  د،يدلها را به ما عالقمند كن ة: همديفرما ي(ع) ميامام حسن عسكر ي. وقتميروجلوتر ب ديبا

  جوانان اهل سنت بوده.
 ر،يغـد «برادران اهـل سـنت معتقدنـد كـه      كه ني. همديكن يو دلبر ديفراتر برو يو سن عهيش نيامام زمان(ع)، از بحث وحدت ب دانيمر يا

ـ    ميتوان يم »شانيا تي(ع) بوده است، نه دعوت به وصاطالبيبن اب يدعوت به محبت عل (ع) جشـن  طالـب يبـن اب  يبا آنها بر سـر محبـت عل
جشـن   ميتـوان  ياست و لذا م» محبت« ةدر مسأل ر،يغد ةوجه مشترك ما با آنها دربار ياست، ول يخودمان باق يبرا ما. اعتقاد ميريمشترك بگ
جلسات را بـا هـم    نيهم ميتوان يخُب م م،ييگو ي(ع) متيب الس خودمان صرفاً از محبت اهلاز مج ياريما هم در بس نكهي. كمااميريمحبت بگ

  .ميريبگ
در مسـجد جمكـران    انيوحدت، كه در اجتماع بـزرگ دانشـجو   ةهفت ةدر آستان انيمهم حجت االسالم پناه ياز سخنران ييادامه فرازها در

  :   ديخوان يانجام شده است را م

    كند يمحدود نم يفرد يها خود را به جنبه تيساز، معنو مقدمه ةعي) شالف
اختالفات موجود،  رغم يعل ديرا داشته باشد/ با يو كار گروه يجمع يمهارت زندگ ديبا» منتظر ةعيش«

   ميداشته باش ييافزا قدرت تعامل و هم
 از  - خداوند آنها را در طاعت خودش موفق بدارد كه- ما  انيعياگر ش: «ديفرما يمخود  يها از نامه يكيعصر(ع) در  يحضرت ول

  نخواهد افتاد؛ و لَو أَنَ ريمالقات ما به تأخ ةوفا كنند، مژد ميكه ما به گردن آنها دار يدل جمع شوند و بخواهند به عهد ميصم
   )2/499احتجاج/»(ء بِالْعهد علَيهِم لَما تَأَخَّرَ عنْهم الْيمنُ بِلقَائنَااللَّه لطَاعته علَى اجتماعٍ منَ الْقُلُوبِ في الْوفَا همأَشْياعنَا وفَّقَ

 يراه خود را ط يو انفراد يكه بخواهد تك يا عهيدارد. ش تياهم يليداشته باشند، خ ييافزا دور هم جمع شوند و هم انيعيش نكهيا 
محدود  يو مناجات يفرد يها خودش را به جنبه تيبا امام زمانش برقرار كند و معنو يشخص ةرابط كيكه بخواهد  يا عهيكند، ش

 ارتيخواست به ز يسفارش شده است كه اگر كس اتي. مثالً در رواديفرما ينم انيساز ب مقدمه عنوانرا به  عهيش نيكند، حضرت ا
  نرود. ارتيبه ز ييبهتر است انسان تنها يعنيرا هم با خودش ببرد.  گريبرود، چند نفر د

 منتظر  ةعيش شود ي. نمرنديبگ اديرا  يجمع ياست كه زندگ نيا شيمعنا كي» با هم جمع شوند انيعيش: «ديفرما يحضرت م نكهيا
حضور  يبرا يريپذ كه قدرت انعطاف شود يم دهيد يعناصر فرهنگ اي ونياسيس انياز اوقات در م يرا بلد نباشد. گاه يجمع يزندگ

 گرانيرا داشته باشد و بتواند با د ياجتماع يمهم است كه انسان مهارت زندگ يليوجود ندارد. خ د،دارن يمختلف قيكه سال يدر جمع
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است به او كمك كند و  تر فياز او ضع ياگر كس اي. ردياو بپذ يها يستگينسبت به او دارد، شا ييها يبرتر يو اگر كس ديايكنار ب
  او قرار دهد. اريخود را در اخت يها قوت

 آنها  نيب ييها اختالفات موجب تنش نيو ا كنند يم دايپ هياختالف روح اينظر   ها كنار هم جمع شوند با هم اختالف آدم يوقت عتاًيطب
م قرار اند ما در كنار ه بلكه خواسته م؛ياند كه ما را در كنار هم قرار دهند تا با هم دعوا كن (ع) نخواستهتيب اهل ناًيقيخواهد شد. 

سه نفره هم قدرت تعامل  ميت كيدر  يحت ها ي.  بعضميداشته باش ييافزا اختالفات موجود، قدرت تعامل و هم رغم يعل و ميريبگ
  . رنديبزرگتر قرار گ ميت كيبخواهند در  نكهيندارند چه رسد به ا

 به ما  ايكند،  يما را عصبان ياگر كس نكهي. مثالً اميبرطرف كن ديرا با ياديز يها ضعف م،يقدرت تعامل خود را باال ببر نكهيا يبرا
بد برداشت كند، با او چگونه برخورد  ايسخن ما را نفهمد  ياگر كس اي م؟يده ياز خودمان نشان م يالعمل كند چه عكس نيتوه
 گرانيد بيبلكه ع د،يت ندهنسب گرانيخودتان را به د بياند: نه تنها ع كه فرموده ميكن ين سفارش را اجرا ميكرد؟ چگونه ا ميخواه

(..ما بالُ الْمظْلُومِ لَا يصيرُ إِلَى الظَّالمِ فَيقُولُ: أَنَا الظَّالم، حتَّى .دينسبت ده گرانيو حسن خودتان را به د ديرا به خودتان نسبت ده
اوست! من به  ريتقص: «مييكار را خراب كرد، بالفاصله نگو يكس كيو  ميانجام داد يكارِ گروه كياگر ) 1/183خصال/ لحا؛يصطَ

در فالن : «مييو بگو ميريرا هم به عهده بگ گرانيد ريتقص يكه حت ميقدرت را داشته باش نيا ديبلكه برعكس؛ با» او گفته بودم...
  اهل تعامل باشد.  قدر نيسخت است كه انسان ا يليخالبته » مسأله، من مقصر بودم

 داشته باشند.  ديبا ييها يژگيو كيساز  ظهور است. عناصر مقدمه يبرا يساز و مقدمه يدوران انتظار، دوران آمادگ اي بتيدوران غ
نپردازد؟!  تيبه فعال گرانيدر كنار د يتشكل فرهنگ چيباشد اما در ه »اوري يمهد«ها  و طلبه انياز دانشجو يكيكه  شود يچطور م

 خواهند يو م ستندين ياهل كار گروه ها يارتباط برقرار كند. بعض يكس چيبا ه تواند يرا تحمل كند و نم يكس چيه تواند ياو نم ايآ
  الزم دارد. ييها يثارگريها و ا آمدن دارد، كوتاه يلوازم عتاًيطب يجلو بروند. كار گروه ييتنها

  باشد يما اختالفات نياگر ب يحت م؛يعشق بورز نيمؤمن ريبه سا ديبا
 أَنَ: «ديفرما يمحضرت  نكهيا نَ الْقُلُوبِ؛ اگر ش  لَواعٍ ممتلَى اجنَا... عاعها به هم  دل كنار هم جمع شوند و قلب مياز صم انيعيأَشْي

 اگر يحت م،يعشق بورز نيمؤمن ريبه سا ديرا صرفاً تحمل كنند. ما با گريهمد نكهيعشق بورزند نه ا گريبه همد يعني »باشد كينزد
كه  يبه خاطر اصول يول م،يضربه بخور - يبه صورت شخص- اختالفات  نياگر از ا يما وجود داشته باشد و حت نيب ياختالفات

كه است  ييها جزء دستورالعمل نهاي. اميخودمان، عشق بورز ينباشد كه فقط به رفقا طور نيو ا ميبه آنها عشق بورز ديبا م،يا رفتهيپذ
  اند.  ظهور به آنها اشاره فرموده ةدربار طور مشخص (ع) بهتيب كه اهل

 كنند. حضرت فرمود:  اميركاب شما ق ياند پا كه آماده ديدار ياديز ارانيشما  د؟يكن ينم امينزد امام باقر(ع) آمد و گفت: چرا ق يكس
شما  نيب يفرد تيو مرز مالك ديستين» ندار«با هم  يمال ةنيدر زم يعني د؟يكن يهم استفاده م ةبدون اجاز گريشما از اموال همد ايآ

تعامل با  تيهستند. شما كه ظرف گونه نيا ارانشيخواهد كرد كه  اميق يما زمان يِبرداشته نشده است؟ گفت نه! حضرت فرمود: مهد
الْكُوفَةِ لَجماعةٌ كَثيرَةٌ فَلَو (قيلَ لأَبِي جعفَرٍ ع: إِنَّ أَصحابنَا بِ كنم. اميكه من ق ديانتظار نداشته باش د،يسطح را ندار نيدر ا گريهمد

: ... إِذَا ء أَحدكُم إِلَى كيسِ أَخيه فَيأْخُذُ منْه حاجتَه؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: هم بِدمائهِم أَبخَلُ. ثُم قَالَ أَمرْتَهم لَأَطَاعوك و اتَّبعوك قَالَ: يجِي
تاءج مالْقَائ لُ إِلَ قَامأَتَى الرَّج لَةُ وزَامىالْم هنَعمفَلَا ي تَهاجأْخُذُ حفَي يهيسِ أَخر 24/صديمف خي؛ اختصاص ش كالباق يلنِ عب دمحنْ مع) (
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نَ الدم تَهاجأخُذَ حفَي بِهفي كُمِّ صاح هدي كُمدلُ أحدخأي :حابِهوماً ألصكشف  إخوانٍ؛نانيرِ؟ قالوا: ال. قال: فَلَستُم إذاً بِع، قَالَ ي
  )148/ص2الغمه/ج

  يحزب يالبته نه صرفاً به معنا ؛»يالتيتشك«عنصر  كي يعنيعنصر منتظر  كي
 در كنج عزلت و  يقبول كرد كس شود ياست. نم - منتظران ظهور يبرا–ها  از ضرورت يكي يالتيتشك يو زندگ يجمع دسته يزندگ

كتاب گذاشته باشد و سرگرم  ايكتابخانه سر به سجاده  ايمسجد  ةدر گوش اي ييخوابگاه دانشجو ةدر گوش ايحجره  ةدر گوش
م يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اصبِرُوا و صابِرُوا و رابِطُوا و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُ: «ديفرما يخداوند م. نداردامكان  يخودساز طور نيباشد؛ ا يخودساز
با هم  يعني »صابروا: «ديفرما يم. بعد ديتك شما جداگانه صبر كن تك يعني »اصبروا: «ديفرما ي) اول م200عمران/ آل»(تُفْلحون
  . ديصبر كن

 م؟يو از لوازم آن مطلع هست ميفهم يرا م» تك صبور بودن تك«و » با هم صبر كردن« انيتفاوت م ها، يمذهب چند درصد از ما بچه 
 يالتيبلكه منظور هر نوع تشك ست،ين» حزب«صرفاً  التيالبته منظور از تشك ؛»يالتيتشك«عنصر  كي يعنيعنصر منتظر  كي

  . كند يم تيفعال يمشخص يها تيمأمور يكه دارد برا يهدفمند ةافتي هر نوع تجمع سازمان يعنياست؛ 

  كنند يد و دلبرفراتر برون يو سن عهياز بحث وحدت ش ديامام زمان(ع) با داني) مرب
  ديها را به سمت ما جذب كن دل ةمودةٍ؛ هم  (ع): جرُّوا إِلَينَا كُلَيامام عسكر يراهبرد سفارش

 را دور انداخته باشند و  - تمدن غرب است يكه عنصر مركز-  تيداشته باشند و فرد تيميبا هم جمع شوند و با هم صم انيعياگر ش
 افتد؟ يم ي(ع) به گردن آنها دارند، وفا كنند، چه اتفاقيهد ةكه ائم يباشند و بعد بخواهند به عهد رفتهيجان پذ ميرا از صم تيجمع

خود  يموال ةو به سرعت سعادت مشاهد افتد ينم ريمالقات ما به تأخ ةصورت مژد نيدر ا: «ديفرما يم وقكالم ف ةحضرت در ادام
 هافتاد ريپس چرا ظهور تا االن به تأخ همان)»(منُ بِلقَائنَا و لَتَعجلَت لَهم السعادةُ بِمشَاهدتنَاخواهند كرد؛ لَما تَأَخَّرَ عنْهم الْي دايرا پ

  خاطر رفتار و اخالق و عادات خودمان.  است؟ به

 ن،يمؤمن نيتفاق باتحاد و ا ةاز مسأل ديرا خدمت شما عرض كنم. ما با يكرديرو كي خواهم يم فيكالم شر نيبا استفاده از ا 
 يراهبرد اريسفارش بس كي(ع) كه در يسخن امام حسن عسكر ني. با توجه به اميمسلمانان برس نيو به اتحاد و اتفاق ب ميبگذر

  )488العقول/ص تحف»(مودةٍ  جرُّوا إِلَينَا كُلَ د؛يما جذب كن تها را به سم دل ةهم: «ديفرما يم
است  يمنتظر كس ةعي/ جوان شميباش تيميو صم »يهمدل«به دنبال  ديبا ،يو سن عهيش» وحدت«از  فراتر

  از جوانان اهل سنت باشد  اش يميصم يرفقا يكه برخ
 شـنهاد يرا به شما پ يگريو در همان راستا شعار د ،يسن ،يو سن عهيفراتر از شعار وحدت ش خواهم يبنده م 

كه با هم اخـتالف   ميباش نياست. چرا فقط وحدت؟ چرا فقط دنبال ا يو سن عهيش نيب »يهمدل«بدهم و آن 
را بـه آغـوش    گريكدي ديبا م؟يكن يدلبر گريكدياز  ديما با م؟يبمان يسطح باق نيچرا در هم م؟ينداشته باش

آنهـا   نيتر يمياز صم يبرخ ت،يرفقا نيكه در ب يبدان تيمهدو يخودت را مدع يتوان يم ي. شما وقتميبكش
  .ميجلوتر برو ديبا ست؛ين يكاف م،يما فقط با هم دعوا نكن نكهياز اهل سنت باشند. ا يجوانان
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 ـ » اگر خدا خواهد ريعدو شود سبب خ«را اقتضا كرده است؛  نيهم ا يجهان ةامروز صحن دشـمنان مـا    يوقت
ـ تكل اندازند، يراه م يو سن عهيقتل عام مسلمان؛ اعم از ش يرا برا  يريتكف يها انيدارند جر مـا معلـوم    في

اهل  ةدر عراق دربار عيقدر تش ي. مرجع عالميباز كن - اهل سنت يبه رو- آغوش خودمان را  دي. ما باشود يم
ـ آنها عز يعني» انفسنا«آنها جان ما هستند؛  ديياهل سنت برادران ما هستند، بگو ديي: نگوديفرما يسنت م  زي

  دل ما هستند.
 بر تو باد به جوانان و نوجوانان؛ زيرا آنها در «فرمودند: به مردم را داشت،  تياهلب يمعرف ةكه دغدغ يامام صادق(ع) به شخص

  )8/93/يكاف».(پذيرش هر نوع خوبى شتاب بيشترى دارند؛ علَيك بِاألحداث،  فإنّهم أسرَع إلي كُلِّ خَيرٍ
  شود يسنت م  شامل اهل نيو ا »ديها را به سمت ما جذب كن دل ةهم«(ع) فرمود يعسكر امام
 دياز شما با كي. هر ديها را به سمت ما جذب كن : دلديفرما ي(ع) ميامام حسن عسكر دانند؟ يفرقه م كيرا  عهيش ها يچرا بعض 

دلها  ة: همديفرما ي(ع) ميامام حسن عسكر يوقتچند دل را جذب كرده است؟  ،يدوران جوان نيپاسخ دهد كه در هم
 نينبوده، بلكه منظور هم عهي) منظور جوانان ش488العقول/ص مودةٍ؛ تحف  ينَا كُلَ(جرُّوا إِلَديرا به ما عالقمند كن

جوانان اهل سنت  نياند؛ و از همه مستعدتر هم آشنا و عالقمند نشده تيجوانان اهل سنت بوده كه با اهلب
را  تيلبحبت اهو م كردند يم ياظهار عالقه و شاگرد تيبزرگشان در همان زمان به اهلب يهستند كه علما
و  ديدل ببر دياست كه با نياش ا . اگر مذهب و مرام شما بر حق است، ثمرهدانستند يم نيالزم و جزء د

و ادفَعوا عنَّا كُلَّ  د؛يرا از ما دفع كن يستيهر امر ناشا: «ديفرما يم تيروا ةو در ادام .ديها را جذب مرام خودتان كن دل

از  ي.  اگر كسنديبگو» اهللا بارك« - كرده تيكه شما را ترب يبه كس يعني- به امام شما  دند،يشما را د يوقت ديبگذار همان)»(قَبِيحٍ
در نماز  ديباش ديمق د،ياو شركت كن ةجناز عييدر تش ديباش ديمق د،ياو برو ادتيشد به ع ضيمر - از اهل سنت- برادران مسلمان شما

  . ديآنها شركت كن يها جماعت
كنند/ بر سر وجوه  يفراتر بروند و دلبر يو سن عهياز بحث وحدت ش دي) باامام زمان(ع دانيمر

  ميمان با اهل سنت، مراسم مشترك برگزار كن مشترك
از بـرادران   ي. مثالً برخديكن يو دلبر ديفراتر برو يو سن عهيش نيامام زمان(ع)! از بحث وحدت ب دانيمر يا •

شما  كه ني: همدييبه آنها بگو ديتوان يخُب شما م» است امدهين اي(ع) هنوز به دنيمهد«اهل سنت، معتقدند كه 
 ياشتراك مقدار نيهم يو برا ديبشمار متيغنمقدار را هم  نيهم يعنيخوب است.  د،ي(ع) عالقه داريبه مهد

  . ديريكه وجود دارد، مجلس مشترك بگ

(ع) طالـب يبن اب يعوت به محبت علد ر،يغد«برادران اهل سنت معتقدند كه  كه نيهم گر،يبه عنوان مثال د اي •
(ع) جشـن مشـترك   طالبيبن اب يبا آنها بر سر محبت عل ميتوان يم »شانيا تيبوده است، نه دعوت به وصا

است » محبت« ةدر مسأل ر،يغد ةباروجه مشترك ما با آنها در ياست، ول يخودمان باق ي. اعتقاد ما براميريبگ
ـ    نكهي. كمااميريجشن محبت بگ ميتوان يو لذا م از مجـالس خودمـان صـرفاً از محبـت      ياريمـا هـم در بس
  .ميريجلسات را با هم بگ نيهم ميتوان يخُب م م،ييگو ي(ع) متيب اهل
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  بود يو سن عهيدشمن مشترك ش ديزياست/ يو سن عهي(ع) محل اتحاد شنيحس امام
 (ع) با ني. چون امام حسميسنت بگذار و اهل عهيبرادران ش نيجلسات مشترك ب ميتوان يم يگرياز هر زمان د شتريب ز،يدر عاشورا ن

در حق  نهيرا در مد تيجنا نيدر حق اهل سنت انجام داد، ا ديزيكه  يتيبود، نبرد كرد. جنا يو سن عهيكه دشمن مشترك ش ديزي
 نيكردند؛ چقدر از صحابه و تابع ديرا هم سف ها يريتكف نيا يانجام دادند كه رو ياتيجنا نهيدر مد ديزي نانجام نداد. سربازا انيعيش
 ديزيهر دو دلشان از  يو سن عهياست. ش يو سن عهي(ع) محل اتحاد شني! بحث امام حسدنديسر بر - كه همه از اهل سنت بودند- را 

  خون است. 

 از  يبرخ نياربع نيوحدت وجود دارد. در هم نيا يبرا ي. مواقف متعددستياسالم(ص) ن يگرام امبريپ الديم ةوحدت فقط هفت ةهفت
ماست  امبرِي(ع) فرزند پني: حسگفتند يو م كردند ي(ع) خدمت منيكه به عشق امام حس ميديها د موكب نيبرادران اهل سنت را در ا

 ي: براگفتند يم م؟يكه ما اهل سنت هست دييگو يكه چرا نم مي. به آنها گفتميارادت دار شانيكه به ظلم كشته شده است و ما به ا
  . كردند ي(ع) خدمت منيامام حس يمخلصانه برا طور نيقبول نكنند. ا ييرايدلخور شوند و از ما پذ انيعيش ميترس يم نكهيا
در جهان  يوحدت معنو ي/ ما به سودهيفرارس يگذشته و دوران همدل يو سن عهيصرفاً وحدت ش دوران

  ميكن يحركت م
 از سرِ  ي. دشمنان ما هم وقتميكن يم يزندگ ميدار يجهان نيما در چن است. دهيفرارس يدوران وحدت گذشته است و دوران همدل

اهل سنت  ه،يسور ايدر عراق  ي. وقتشود يم شتريب ياتحاد و همدل نيا اندازند، يم يو سن عهيرا به جان ش ها يريتكف نيحماقت، ا
مسلمان خودش از اهل سنت، دفاع كند، آن جوان اهل  گانيهمسا سيتا از نوام كشد يخودش را م ددار عهيكه جوان ش ننديب يم

دشمن  يگذار هيهمه سرما آن رغم ياست كه عل يمعجزات نهاي. اكند ياز سامرا دفاع م اي(س) نبيو از حرم حضرت ز ديآ يسنت هم م
  .كند يم دايتفرقه، امروز دارد تحقق پ يبرا

 كند، بلكه ما  دايپ شيافزا ديمسلمانان با نيب يتنها همدل كند و نه دايپ شيزااف ديبا نيمؤمن نيتنها سطح تعامل و اتحاد و محبت ب نه
همراه با  نياربع اميرا كه در ا ساياز رهبران كل يبرخ ديا دهي. مگر شما ندميكن يدر جهان حركت م يوحدت معنو يبه سو ميدار
 پارچه كيخودشان دسته راه انداخته بودند؟ واقعاً جهان دارد  يو حت كردند ي(ع) حركت منيامام حس ارتيز يبرا كنندگان يرو ادهيپ
  .ميكن يسمت حركت م نيبه ا مياز مقدمات ظهور است. ما االن دار نهايا شود، يم
استكبار، كفر  هيو اتحاد عل يدر جهان است/ عصر ما، عصر همدل تيمعنو ي(ع) محور اتحاد اهالنيحس

  و تفرقه است
 (ع) است نيامام حس دانيما مر يِكار كم نيجهان وجود دارد؟ ا انيحيما و مس نيب يمگر چقدر وجه اختالف

االن  .ستنديما آشنا ن نيبا حس زند،ير ياشك م حيمصائب مس يكه برا ميبن مر حيمس دانياز مر ياريكه بس
 ي. ولكند يجدا م گناهانياست كه ظالمانه سر از بدن ب ينيكه اسالم د كنند يم يمعرف گونه نيمستكبران دارند اسالم را در جهان ا

است كه مظلومانه سر از بدنش جدا  ينيمستكبران عالم بود، نشان داد كه نماد اسالم ما حس ةفتن نيمقابل ا قاًيكه دق نياربع ةحماس
  شده است. 

 اتيبا ادب-  تيحيرا به جهان مس شاني(ع) كه نتواند انيامام حس ديدر جهان است. مر تيمعنو ي(ع) محور اتحاد اهالنيحس 
 ي(ع) برانينكرده است. امام حس ي(ع) كارنيامام حس يكند، برا كيها را به هم نزد راه نتواند دل نيكند و از ا يمعرف - خودشان
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كرد تا  اهوي(ع) هنيامام حس يابر ديبا ،يلذت ببر يزير ياو اشك م يبرا نكهيو از ا يمناجات كن وبا ا يا كه تو در گوشه ستين نيا
  استكبار، كفر و تفرقه است.   هيو اتحاد عل يعالم خبردار شوند. عصر، عصر همدل ةهم

  ميبه شدت مقابله كن يافكن با هر نوع تفرقه ديبا زين ياسيس ة) در عرصج
با هم اختالف و رقابت دارند،  ونياسيو مضرّ است/ اگر س جا ياز اختالفات، ب ياريبس ياسيس ةعرص در
  ملت را دو قسمت كنند دينبا
 و مضرّ است. مثل  جا يها، ب از اختالفات و تفرقه ياريهم بس ياسيس ةبحث را هم عرض كنم. در عرص نيا ياسيابعاد س ديبگذار

خطاها را  نيبزرگتر ،ياسيس يها انياز سران جر ي. ممكن است برخاندازند يطلب و اصولگرا م اصالح نيكه ب ياختالف موهوم
را از  ياجتماع ةبدن ميبگذار دينبا يباشند، ول االرض يباشد و به حكم حضرت امام(ره) مفسد ف مشان اعدا مرتكب شده باشند كه جرم

  هم جدا كنند. 

 را  يالله حزب بچه كينام  توان يم اي. مثالً آمينيب ينم يا يجد ياسياختالف س ،ياجتماع يها انيجر نيواقعاً ما االن ب
را  يو بانك ينظام پول خواهد يم ايآ م؟ييكار بگو حفظ كند كه به او محافظه خواهد يرا م يزيگذاشت؟ مگر او چه چ» كار محافظه«

وضع  نيرا اصالح كند و به ا نهايا يهر دو خواهد يم يالله حزب كيرا حفظ كند؟ اتفاقاً  يفرهنگوضع  خواهد يم ايحفظ كند؟! 
 ميدار يافراد المذهب - جامعه ةبدن انيم در–االن  ايآ گر،يد ي. از سوميكن يكار تلق او را محافظه ميكه بخواه ستين ياضموجود ر

حد  نيكه تا ا يكس افت؟ي توان يرا م يكس نيما چن انيدر دانشگاه ايآرا در كشور ما حاكم كنند؟  ستينيكه مثالً بخواهند فم
طلب و اصولگرا  را به دو گروه اصالح انيدانشگاه ديچرا باباشد؟  يدموكراس براليغرب و ل يدار هينظام سرما ةفتيش

. اند كرده انتياند، در واقع خ موهوم را درست كرده يها  يبند ميتقس  نيكه ا ي! كسانم؟يكن يبند ميتقس
با هم اختالف و رقابت  ونياسيرا قبول ندارم. اگر س ها يبند ميتقس نيكه من ا فرمود يحضرت امام(ره) هم م

   ملت را دو قسمت كنند. ديدارند كه نبا

  مختلف قرار داد ياسيس يغلط در باندها يها نيرا با تلق انيو دانشجو دياسات دينبا
 آنها شده بود،  كه به يغلط يها نيو بر اساس تلق يو سنت يكه خودشان را به صورت اصطالح يهوشمندان جامعه، كسان نيدر ب

   چسبد؟ يها به آنها م اسم نيا ايخودشان فكر كنند كه آ ةدربار دانند، ياصولگرا م ايب طل اصالح

 خاص قرار داد؟!  ياسيباند س كيدر  توان يرا م يو اهل توجه به منافع مل تيو معنو تيپرور، اهل عقالن عدالت يجوان دانشجو كي
 كي ني. همچنديا به او ظلم كرده د،يمتهم كن يظلم به جوان دانشجو است. اگر او را به نام هر گروه خاص نيبشود، ا كار نياگر ا

و  دياسات نيا شود يم ايهم دارد، آ تيو معنو كند يم يو دارد خدمت علم خواهد يدانشگاه و كشور را م شرفتياستاد دانشگاه كه پ
در  يكس گرياست و االن د يه كرد؟! مخصوصاً االن كه تمدن غرب رو به فروپاشتك مختلف تكه ياسيس يها را در شقّه انيدانشجو

  ناب ما دارد.    المسخن نو كه اس نيگفتن ندارد، جز هم يبرا يعالم سخن
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 يروان يكتاتوريخفقان و د ي/ شقّه شقّه كردن مردم نوعدينده دانيافكنان م به تفرقه ياسيس ةعرص در
  آورد يم ديپد
 دي. بگذاردينده دانيافكنان م به تفرقه يسادگ نيبه ا ياسيس ةو وحدت است. در عرص يعصر، عصر همدل 

ـ خفقان پد اي يروان يكتاتوريد نوع كيها،  شقّه شقّه كردن نيانتقاد كرد. خود ا ونياسيراحت بتوان از س  دي
ـ فالن باند و گروه است.  وعض نكهيكه اگر انتقاد كند، متهم شود به ا ترسد ي. چون طرف مآورد يم ـ  اي  يكس

كه االن از هر  ياهللا شود. در حال حزب فيكارش موجب تضع نيانتقاد كند، ا يالله حزب نيبترسد كه اگر از ا
كـه   ديمتهم شو دينبا د،يهم انتقاد كن يا ياسي. و از هر سستياهللا ن حزب فيتضع د،يانتقاد كن يا يالله حزب

  سو بودن متهم كند.  آن اي سو نيشما را به ا نداردحق  ي. كسديگروه هست عضو فالن
 چهار نفر اورنديما در ب نيرا ب ها يافكن و تفرقه ها يبند و گروه ها يباز نيا ميو نگذار م،يخودمان را باال ببر نيسطح تعامل ب ديبا .

 چيكنند. ما اهل ه يبند وانند ما را گروهبت ديشان در اختالف و شقّه شقّه كردن مردم است، نبا ما كه نان ونياسيس نياز ب ياسيس
 م،يستيبا يراديا كي يجلو ديهر جا كه با م،ييگو يم ميداشته باش ي. هر جا انتقادمياز مردم هست يكيما  م؛يستين يا قهگروه و فر

 يتيشقّه شقّه كردن مردم جنا يول ميهم اختالف نظر دار گري. با همدميكن يدفاع م م،يدفاع كن ياز حق دي. هر جا باميستيا يم
  است. ينابخشودن

در  ينيمكتب حس ي/ با معرفميبه شدت مقابله كن يافكن با هر نوع تفرقه دياست/ با يعصر همدل االن
  خواهد آمد ديپد يجهان همدل

 انيحيخودمان را به مس يني. ما اگر مكتب حسميها را برطرف كن سوء تفاهم ،يقو اتيادب كيشاء اهللا با  است. ان يعصر همدل 
 يهمدل م،يكن ي(ع) را به برادران اهل سنت معرفنيخواهد آمد. ما اگر مكتب امام حس ديپد يدر جهان همدل م،يكن يجهان معرف

 ديبا انيعياز ما ش شتري. به آنها گفتم: شما بكردم ياز نخبگان مصر كه اهل سنت بودند، صحبت م يسر كيخواهد آمد. بنده با  ديپد
اسالم كشته شد، و در  يكشته نشد، بلكه برا عهيش ي(ع) براني. گفتند چرا؟ گفتم: چون امام حسديكن هي(ع) گرنيامام حس يبرا

خوشحال شدند و گفتند:  دند،يرا شن نيا يكرد. وقت تيقدر نسبت به اهل سنت جنا حرّه آن ةكه در واقع ستاديا ديزيمثل  يمقابل كس
  نكرده بود؟ يبه ما معرف گونه ني(ع) را انيامام حس يچرا كس

 يكس نكهياز ا ميشو يكه مانع م ميريگ ي(ع) را منيدور امام حس يطور كي(ع) نياز شدت عالقه به امام حس انيعياوقات ما ش يگاه 
امام  ديند. نبارا بشناس شانياهل عالم ا ةكه هم ميكن يمعرف يطور دي(ع) را بانيكه امام حس ي! در حالنديرا بب شانياز خودمان ا ريغ

  .مياختصاص ده ودمان(ع) را به خنيحس

 را  ياختالف چيه دي. نباميبه شدت مقابله كن يافكن با هر نوع تفرقه ديظهور، با يساز برا و عناصر مقدمه يما به عنوان عناصر مهدو
  .ردياز اصول قرار بگ ييها و جدا دل ييو جدا يريتشتت و درگ يكه مبنا ميقبول كن ها يسادگ نيبه ا

  


