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 وحدت چهل حدیث

 سخنان اهل بیت علیهم السالم در تشویق به وحدت و نهی از تفرقه و اختالف

 آثار وحدت:

 الُْقلُوُب  وَ  ُمْؤتَِلفَة   الاهواء وَ  ُمْجتَِمَعة   الامالء اکنت حیث اکنوا کیف فَانُْظُروا. . . : )علیه السالم(امام عیل 

اِدفَة   الایدی وَ  ُمْعتَِدَل   ة   الس یوف وَ  ، ُمََتَ  أَْقَطارِ  یف أَْراباب   یکونوا أَلَمَ  َواِحَدة   الَْعَزاِئُ  وَ  ََنِفَذة   الْبََصائِرُ  وَ  ُمتَنَاِِصَ

 1.العاملنی ِرقَاب   عیل ملواک وَ  الأرضنی

زمانی که جمعیتها گرد آمده، و اندیشه ها با هم و دلها « قوم بنی اسرائیل»پس بنگرید، چگونه بودند 

یکدیگر و بینش ها ژرف و تصمیمات یکی بود، آیا در اطراف یکسان و دستها یاور هم و شمشیرها کمک 

 ، بزرگ و بر همه جهانیان حاکم نبودند؟«شهرها»زمین 

 :آشتی دادن

َذا النَاِس  بنی اصالح اّلَلِ  حیهبا َصَدقَةُ : )علیه السالم(امام صادق 
ِ
َذا بیهنم تَقَاُرُب  وَ  تَفَاَسُدوا ا

ِ
 2.تَبَاعَُدوا ا

صدقه ایست که  ایجاد وحدت هنگام پیدایش اختالف، و تباهی امت و نزدیک کردن آنها در هنگام جدائی،

 .خداوند آن را دوست دارد

 :ایجاد وحدت

 3.الصیام وَ  الَصاَلةِ  عَاَمةِ  ِمنْ  أَفَْضلُ  البنی َذاِت  َصاَلحُ : )علیه السالم(امام عیل 

 .تمامی نمازها و روزه ها برتر استها، از  اصالح اختالف

 (لیهم السالم)ع تیاهل ب

 .4و طاعتنا نظاما للمةل و امامتنا ملا للفرقة و اجلهاد عز الاسالم ..  :السالم( اهیفاطمة الزهراء ) عل قالت

                                                           
 .291نهج البالغه، خطبه  1
 .109، ص 1جلد  ،یالکاف 2
 .74 تینهج البالغه، وص 3
 .101، ص .2کشف الغمة، جلد  4
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ما عامل وحدت، و جهاد  ینظام امت، و رهبر «تیاهل ب»از ما  یرویپ :السالم( فرمود هایعلزهرا ) فاطمه

 .اسالم است یعزت و سربلند هیما

 :انس و الفت

 5.تََعاَطُفوا وَ  تَأَلَُفوا املؤمننی َمْعَشَ  ای. . : )علیه السالم(امام ابقر 

 .هان ای گروه مؤمنان، مأنوس و متحد باشید و به هم مهربانی کنید

 یالفت و دوست

 .6ؤلفیو ال أألفیال نمیف  ریو ال خ نیمن اکن مأألفة للمؤمن نیاملؤمن ریخ :و أ هل و سمل( هیهللا عل  صیل) النیب قال

است که محور الفت مؤمنان باشد،  یمؤمنان، کس نیبهتر :و آله و سلم( فرمود هیاهلل عل یصلاکرم ) امبریپ

 .ندارد یریمأنوس نشود خ گرانیو با د ردیکه انس نگ یکس

 :)علیه السالم(اختالف، اندوه بزرگ علی 

 وَ  اَبِطِلهِمْ  عیل الْقَْومِ  َهُؤاَلءِ  اْجتَِماعِ  ِمنِ  الْهَمَ  جیلب وَ  الْقَلِْب  مییت اّلَلُ  وَ ! ََعَبا   فیا. . .  :)علیه السالم(امام عیل 

 7.حقمک َعنْ  تفرقمک

شگفتا و عجبا! بخدا سوگند، وحدت اینان در راه باطل خود، و پراکندگی شما از راه حق، مایه دلمردگی و 

 .فزونی غم و اندوه است

 شهیاختالف، آفت اند

مام عیل قال  8.یالرأأ  دمهی أأخلالف  :)علیه السالم( االإ

 .زدیر یرا درهم م« درست شهیاند» ادیبن اختالف، :فرمود )علیه السالم( یعل امام

                                                           
 .573، ص 1جلد  ،یالکاف 5
 .313ص ، 11بحار االنوار، جلد  6

 .14نهج البالغه، خطبه  1
 .123نهج البالغه حکمت . 8
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 اختالف، عذاب الهی:

ة  لأ   :)صلی هللا علیه و آله و سلم(پیامبر اکرم  ذاب   الفرقه و   ر ْحم ة   ج م اع   9.ع 

 .، مایه رحمت و تفرقه، موجب عذاب است«وحدت»جماعت 

 اختالف، گسستن از اسالم:

ْساَلمِ  ِربْقَةَ  اّلَلُ  َخلَعَ  ِشرْبا   الَْجَماعَةِ  فَاَرَق  نْ مَ  : علیه و أ هل و سمل()صیل هللاپیامرب اکرم 
ِ
 10.ُعنُِقهِ  ِمنْ  ااْل

 .خداوند رشته مسلمانی را از گردن او باز کند ،دور شود« مسلمین»هر کس یک وجب از جامعه 

 :هالکت موجب اختالف،

تَِلُفوا، اَل  :)صیل هللا علیه و أ هل و سمل(پیامرب اکرم  نَ  ََتْ
ِ
 11.فهلکوا اْختَلَُفوا قبلمک اکن َمنْ  فَا

 .اختالف نکنید، آنان که قبل از شما بودند اختالف کردند و هالک شدند

 :برادری اسالمی

ْخَوة   أأملسلمون: )صیل هللا علیه و أ هل و سمل(پیامرب اکرم 
ِ
الَ  أََحدُ  عیل ِلََحد   فَْضلُ  ال ا

ِ
 12.ابلتقوی ا

 .دیگری برتری ندارد، جز به تقویمسلمانان با هم برادرند و هیچکس بر 

 :برادری، فرمان خدا

وا وَ  تََواَصلُوا: )علیه السالم(امام صادق  ْخَوة   کونوا وَ  تََراََحُوا وَ  تَبَارُّ
ِ
 13.َجلَ  وَ  َعزَ  اّلَلِ  أأمرمک کام أَْبَرارا   ا

همان گونه که خدای عزوجل به شما دستور داده، با هم پیوند داشته باشید، به یکدیگر نیکی کنید، و 

 .برادرانی نیکوکار باشید

                                                           
 .15 ثینهج الفصاحه، حد 1
 .99نهج الفصاحه،  707، ص 2جلد  ،یکاف 10
 .497 ثیکنز العمال، حد 11
 .21 ثی؛ نهج الفصاحه، حد279، ص 2ل، جلد کنز العما 12
 .5 ثی، حد331، ص 4جلد  عه،یالش لیوسا 13
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 هرگز ،ینژاد یبرتر

 ستی واحد ل  نیالناس، اإن الرب واحد و الاب واحد و اإن ادل اهیأأ  ای : )صیل هللا علیه و أ هل و سمل( النیب قال

 .14فهو عریب ةیاللسان مفن تعمل العرب  یمنا هلأحدمک ابب و ال أأم و اإ  ةیالعرب 

، پدر همه شما « اهلل»است  یکیمردم، پروردگار شما  یا :فرمود )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اکرم  امبریپ

بلکه آن  ست،یاز شما ن کی چیپدر و مادر ه ت،ی، و عرب« اسالم»است  یکیهمه  نید ، و« آدم»است  یکی

 .است یعرب اموزد،یرا ب یاز زبانهاست و هر کس زبان عرب یکیهم 

 :بنی آدم اعضای یکدیگرند

نََما: )علیه السالم(امام صادق 
ِ
ْخَوةُ  الُْمْؤِمنُونَ  ا

ِ
َذا وَ  أُم    وَ  أَب   بَنُو ا

ِ
 هلَُ  َسهِرَ  ِعْرُق  ِمهْنُمْ  َرُجل   عیل ََضََب  ا

 15.الاخرون

مصیبتی بر »چون رگ یکی از آنان زده شود مؤمنان، با یکدیگر برادرند، و همگی فرزندان یک پدر و مادر و 

 .دیگران در غم او خوابشان نبرد« او وارد شود

 :بهترین مومنین

 وَ  الیأألف فمین خری اَل  وَ  للمؤمننی َمأْلَفَة   اکن نْ مَ  املؤمننی خری  :)صیل هللا علیه و أ هل و سمل(پیامرب اکرم 

 16.الیؤلف

بهترین مؤمنان، کسی است که محور الفت مؤمنان باشد، کسی که انس نگیرد و با دیگران مأنوس نشود 

 .خیری ندارد

 :پیوندهای اجتماعی

 وَ  اایمک وَ  التَبَاُذلِ  وَ  اِبلتََواُصلِ  علیمک وَ . ..  :)علهیام السالم(وصیت به حس ننی در  )علیه السالم(امام عیل 

 17.التَقَاُطعَ  وَ  التََدابُرَ 

                                                           
 .707معالم الحکومه  14
 .3، ص 1جلد  ،یالکاف 15
 .595، ص 42بحار االنوار، جلد  16
 .41نهج البالغه، نامه  11
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 .و بر شما باد به ارتباط و بذل و بخشش و دوری گزیدن از جدائی و پشت کردن به یکدیگر.. 

 پیامدهای اختالف:

 18.َحقَهَا أَْهلِ  عیل اَبِطِلهَا أَْهلِ  َظهَرَ  االَ  نبهیا بَْعدَ  أََمة   اْختَلََف  َما :)صیل هللا علیه و أ هل و سمل(پیامرب اکرم 

 .هیچ امتی پس از پیامبرشان، اختالف نکردند مگر آنکه گروه باطل بر حق گرایان چیره شدند

 :پیوند روحی

نَ : )علیه السالم(امام ابقر 
ِ
 فذللک ُروَحهُ  رحی ِمنْ  فهیم أأجری وَ  الِْجنَانِ  طینة ِمنْ  املؤمننی َخلََق  َجلَ  عزو اّلَلَ  ا

هِ  وَ  لأبیه الُْمْؤِمنِ  أَُخو الُْمْؤِمنُ  َذا أُم ِ
ِ
ْرَواحِ  تلک ِمنْ  ُروحا   أََصاَب  فَا انِ  ِمنَ  بََل   یف اْلَ  ِلَََّنَا َهِذهِ  َحزِنَْت  ُحْزُن، الُْبْلَ

 19.ِمهْنَا

خداوند، مؤمنان را از خاک بهشت آفرید و از روح خود در آنان دمید، از این رو مؤمن با مؤمن، برادر پدر و 

او اندوهگین می مادری است پس هرگاه که به یکی از آنان در دیاری اندوهی برسد، دیگری هم در غم 

 .شود

 تفرقه حق طلبان

ابطلهم و  الون منمک ابجامتعهم عیل دیو هللا لأظن أأن هؤالء القوم س   اإین و: )علیه السالم( قال الامام عیل

ماممک یف تمکی تفرقمک عن حقمک و مبعص  ماهمم یفاحلق و طاعهتم  اإ  20.الباطل اإ

آنان بر  رایز رند،یقدرت را از شما بگ نانیبخدا سوگند! گمان دارم ا .. :دیفرما یم )علیه السالم( یعل امام

کنند  یباطل اطاعت م ریآنان از رهبر خود در مس د،یوحدت دارند و شما در حق خود پراکنده ا ش،یباطل خو

 .دیبر یو شما از رهبر خود در راه حق فرمان نم

                                                           
 .9 ثیکنز العمال، حد 18
 .9، ص 1جلد  ،یالکاف 11
 .13نهج البالغه، خطبه . 20
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 تکرو، شکار شیطان:

نْ . . . : )علیه السالم(امام عیل 
ِ
نَ  الْفُْرقَةَ  وَ  اایمک وَ  الَْجَماعَةِ  عیل اّلَلِ  ید فَا

ِ
 أَنَ  کام للش یطان، النَاِس  ِمنَ  الَشاذَ  فَا

ئِْب  الْغََنِ  ِمنَ  الَشاذَ  ِ  21.ِلذل 

دست خدا بر سر جماعت است، از تفرقه بپرهیزید، زیرا شخص تکرو، شکار شیطان است همانگونه که 

 .گوسفند تکرو، طعمه گرگ است

 :تعاون و همکاری

 22.بَْعضا   بَْعُضهُ  یشد الَْمْرُصوِص  اکلبنیان لِلُْمْؤِمنِ  أَِلُمْؤِمن  : )صیل هللا علیه و أ هل و سمل(پیامرب اکرم 

 .مؤمن نسبت به مؤمن مانند بنای استواری است که اجزای آن، یکدیگر را استحکام می بخشند

 جامعه، یک خانواده بزرگ:

َعلَ  أَنْ  علیک أََما زهری، ای. . . به زهری:  )علیه السالم(امام جساد  لَِ  منک املسلمنی ََتْ  بیتک، أَْهلِ  ِبَمْْنِ

لَِ  کبریمه فَتَْجَعلَ  َعلُ  وَ  وادلک، ِبَمْْنِ لَِ  صغریمه ََتْ َعلُ  وَ  ودلک، ِبَمْْنِ لَِ  ِمهْنُمْ  تربک ََتْ  23.أأخیک ِبَمْْنِ

ای زهری، چه می شود که مسلمانان را مانند اهل خانه خود بدانی، بزرگ آنان را بمنزله پدر خود و 

 .کوچکشان را بمنزله فرزند و همسال خود را بمنزله برادرت قرار دهی

 جزای جدایی:

 24.أَْجَذمُ  اّلَلِ  اإیل َجاءَ  الامام َصْفقَة   نکث وَ  املسلمنی ََجَاعَة فَاَرَق  نْ مَ  :)علیه السالم(امام صادق 

هر کس از جماعت مسلمین جدا شود و عهد و پیمان خود را با رهبر بشکند، دست بریده محشور خواهد 

 .شد

                                                           
 .221، ص 4شرح نهج البالغه، جلد  21
 .5205 ثی؛ نهج الفصاحه، حد2999، ص 7مسلم، جلد  حیصح 22
 .، باب الخطب33السالم(، ص  هی)عل نیبن الحس ی؛ بالغة االمام عل150، 94بحار االنوار، جلد  23
 .703، ص 2جلد  ،یکاف 24
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 قرآن امبر،یخدا، پ

واحد و کتاهبم واحد أأفأأمرمه هللا  مهیو اإهلهم واحد و نب .. «یذم أأهل الرأأ  یف: » )علیه السالم( قال الامام عیل

 25؟س بحانه ابالإختالف فأأطاعوه أأم َّنامه عنه فعصوه

آنها را خداوند به اختالف و دو  ایاست. آ یکیو کتاب  ،یکی امبریپ ،یکی خدا :فرمود )علیه السالم( یعل امام

 کنند؟ یم یچیکرده و فرمانش را سرپ یآنها را از اختالف نه ایکنند؟  یفرمان داده و او را اطاعت م یدستگ

 یخطر تکرو

مامه و مات عاص  فارق امجلاعة و عیص رجل :التسأأل عهنم ثالثة: )صیل هللا علیه و أ هل و سمل( النیب قال  و ایاإ

 .مفات دهیأأمة او عبد ابق من س  

 .26فتربجت بعده، فالتسأأل عهنم ایامرأأة غاب عهنا زوهجا و قد کفاها مؤونة ادلن  و

 یدور نیکه از جماعت مسلم یمرد 1سه کس مپرس؛  از :فرمود )صلی اهلل علیه و آله و سلم(اکرم  امبریپ

. ردیخود بم یاز آقا زیکه در حال گر یبنده ا ای زیکن 2. ردیکند، و در آن حال بم یو امام خود را نافرمان ند،یگز

کند، از  ییو خودنما شیشوهرش، آرا بتیکه شوهرش از او دور باشد و مخارج او را بپردازد و در غ یزن 3

 .مپرس نهایا

 زدائی:دین 

نَ  أاََل  :)صیل هللا علیه و أ هل و سمل(پیامرب اکرم 
ِ
 َحاِلقَةَ  لکن وَ  الَشْعرِ  َحاِلقَةَ  أأعین اَل  الَْحاِلقَةُ  التَبَاغُِض  یف ا

 .آگاه باشید که در دشمنی ها، ستردن و تراشیدن نهفته است، اما نه تراشیدن مو، بلکه ستردن دین

                                                           
 .24 نهج البالغه، خطبه 25
 .1224نهج الفصاحه، . 26

 .9، ص 1جلد  ،یکاف 21
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 ذلت، سرانجام اختالف:

لْفَةُ  تََشتَُّت  وَ  الُْفْرقَةُ  َوقََعتِ  حنی أُُموِرمِهْ  أََخرَ  یف الیه َصاُروا َما اإیل فَانُْظُروا. . . : )علیه السالم(امام عیل   وَ  اْلُ

 غََضاَرةَ  َسلهََبُمْ  وَ  کرامته ِلبَاَس  َعهْنُمْ  اّلَلُ  َخلَعَ  قَدْ  متحاربنی تَفََرقُوا وَ  خمتلفنی تََشَعُبوا وَ  اْلَفْئَِدةُ  وَ  اللکمة اْختَلَفَتِ 

 28.للمعتربین عرََبا   فیمک أَْخبَاِرمِهْ  قََصُص  بقی وَ  ِنْعَمتِهِ 

ها بهم  آن هنگام که بین آنها تفرقه افتاد، و مهربانی و الفت« قوم بنی اسرائیل»کارشان پس بنگرید به آخر 

خورد و سخنها و دلها مختلف و گروه گروه شدند و به جان هم افتادند و پراکنده گشتند و با هم جنگیدند، 

ه باقی مانده، سرگذشت پس خداوند، لباس عزت را از تن آنها برکند و فراوانی نعمتش را از آنها گرفت و آنچ

 .آنان است تا مایه عبرت، عبرت گیرندگان باشد

 :رهبری و وحدت

َذا یضمه وَ  جیمعه الَْخَرزِ  ِمنَ  الن َِظامِ  ماکن ابالمر القمی ماکن وَ : )علیه السالم(امام عیل 
ِ
 تَفََرَق  الن َِظامُ  انْقََطعَ  فَا

 29.أَبَدا   حبذافریه جیمتع لَمْ  ُثَ  َذَهبَ  وَ  الَْخَرزُ 

جایگاه رشته ای است که دانه ها را بهم پیوند داده و جمع می کند، و  جایگاه رهبر و سرپرست در اجتماع،

 .آنگاه که آن رشته بگسلد، دانه ها پراکنده گشته و هرگز تمام آنها جمع نخواهند شد

 سبب اختالف:

 30.النَاِس  اْختَلََف  َما الَْجاِهلِ  سکت لَوْ  :)علیه السالم(امام عیل 

 سخنهای ناآگاهانه است[. اگر جاهل سکوت می کرد، مردم اختالف نمی کردند ]سبب بسیاری از اختالفات،

 :عوامل وحدت

ْخَوة   أأملؤمنون: )صیل هللا علیه و أ هل و سمل(نیب اکرم 
ِ
 31.ِسَوامهُْ  َمنْ  عیل ید مهُْ  وَ  ِدَماُؤمهُْ  تتاکفؤ ا

 .مؤمنان با هم برادرند و خونشان برابر است و در برابر دشمن متحد و یکپارچه اند

                                                           
 .1نهج البالغه، خطبه  28
 .279نهج البالغه، خطبه  21
 .42، ص 43بحار االنوار، ج  30
 .707، ص 2جلد  ،یکاف 31
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 :فرمان وحدت

نَهُ  اْلَْمِر، اّلَلِ  َواَلهُ  لَِمنْ  أأطیعوا وَ  اإمسعوا :)صیل هللا علیه و أ هل و سمل(پیامرب اکرم 
ِ
ْساَلمِ  ِنَظامُ  فَا

ِ
 32.ااْل

« اسالم وحدت امت»از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش به فرمان باشید زیرا اطاعت از رهبری مایه 

  .است

 یفلسفه رهبر

مة و الطاعة تعظ فرض :)علیه السالم( الامام عیل قال مامة، نظاما للأ مامة امیهللا االإ  .33لالإ

 .است یعظمت رهبر یم و اطاعت، برامرد یموجب نظم و هماهنگ امامت، :فرمود )علیه السالم( یعل امام

 مدد الهی در سایه وحدت:

 34. . . الَْجَماعَةِ  عیل اّلَلِ  ید :)صیل هللا علیه و أ هل و سمل(پیامرب اکرم 

 .سر جماعت استدست خدا بر 

 :مذمت اختالف و دو دستگی

ْبَحانَهُ  اّلَلُ  فَأََمَرمهُُ  أَ  َواِحدُ  کتاهبم وَ  َواِحد   نبهیم وَ  َواِحد   اإالههم وَ . .  :)علیه السالم(امام عیل   ابالإختالف س ُ

 35؟فََعَصْوهُ  َعْنهُ  ََّنَامهُْ  أَمْ  فَأََطاُعوهُ 

خدا یکی، پیامبر یکی، و کتاب یکی است. آیا آنها را خداوند به اختالف و دو دستگی فرمان داده و او را 

 اطاعت می کنند؟ یا آنها را از اختالف نهی کرده و فرمانش را سرپیچی می کنند؟

 مرگ جاهلی:

 36.جاهلیة میتة َماَت  الَْجَماعَةِ  فَاَرَق  نْ مَ  :)صیل هللا علیه و أ هل و سمل(پیامرب اکرم 

 .جدا شود بر مرگ جاهلیت بمیرد« مسلمانان»هر کس از گروه 

                                                           
 .27ص  2جلد  د،یمف یامال 32
 .252نهج البالغه، حکمت  33

 .22نهج الفصاحه،  34
 .24لبالغه، خطبه نهج ا35 

 .33نهج الفصاحة،  36
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 محور وحدت

هبم متت النعمة و  نیأأهل هللا عزوجل اذل «تیاهل الب»فأأنمت  .. : )صیل هللا علیه و أ هل و سمل(قال رسول هللا 

 37.اجمتعت الفرقة و ائتلفت اللکمة

که به برکت شما، نعمت  دیاهل اهلل هست ت،یاهل ب شما :و آله و سلم( فرمود هیاهلل عل یصلاکرم ) امبریپ

 .آمده است دیبر طرف شده و اتحاد کلمه پد یپراکندگ کامل گشته و

 وحدت و هماهنگی در حرکتهای نظامی:

َق  وَ  اایمک. . . : )علیه السالم(امام عیل  َذا التَفَرُّ
ِ
َذا وَ  َجیعا فَانِْزلُوا نََزلْمُتْ  فَا

ِ
لُوا اْرََتَلْمُتْ  ا  38.َجیعا فَاْرََتِ

فرود آئید و هرگاه کوچ کردید، با هم از تفرقه و جدایی بپرهیزید، سپس هرگاه در جائی فرود آمدید، همگی 

 .کوچ کنید

 وحدت، پایه دین

مام الرضا  مامة زمام ادلین و نظام املسلمنی و صالح ادلنیا و عز املؤمننی، ان : )علیه السالم(قال االإ اإن االإ

مامة أأس االإسالم النامی و فرعه السامی  39.االإ

امامت، زمام دین و مایه نظام و تشکیالت مسلمانان و صالح دنیا و عزت  :علیه السالم( فرمودامام رضا )

 .مؤمنان است. رهبری، پایه بالنده اسالم و شاخه بلند آن است

 :همدردی

مِهْ  یف أأملؤمنون: )علیه السالم(امام ابقر  ِ هِمْ  وَ  تَبَار  َذا الَْجَسَد، مکثل تََعاُطِفهِمْ  وَ  تََراَُحِ
ِ
 َسائُِرهُ  هلَُ  تداعی اش تکی ا

 40.امحلی وَ  اِبلَسهَرِ 

مؤمنان در نیکی و شفقت و مهربانی به یکدیگر مانند یک پیکرند که اگر به عضوی از آن آسیبی برسد تمام 

 .اعضاء در تب و بیخوابی گرفتار آیند

                                                           
 .779، ص .2جلد  ،یالکاف 31
 .22 تینهج البالغه، وص 38
 .100، ص 2جلد  ،یکاف 31
 .7، ص 42بحار االنوار، جلد  40
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