
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و قرآن دگاهید از وحدتدر قسمت اول کتاب به بررسی  

 پرداخته است.  سنّت

 و یبررس را وحدت مسأله دیمج قرآن در اريیبس اتیآ

 است کرده یابی شهیر

 تحزّب و تقطع از منع اتیآ اول دسته

 بِمایاِنّ الِحاص اعْمَلُوا وَ باتِیِّالطَّ مِنَ کُلُوا الرُّسُلُ هَایُّاَ ای»

 رَبُّکُمْ اَنَا وَ دَهً واحِ اُمَّهً اُمَّتُکُمْ هذِهِ اِنَّ وَ .مٌیعَل تَعْمَلُونَ

 هِمْیْبِمالَدَ حِزْبٍ کُلُّ زُبُرا نَهُمْیْبَ اَمْرَهُمْ فَتَقَطَّعُوا . فَاتَّقُونِ

 مؤمنون / 53 تا 51« فَرِحُونَ

  

 از که دهد می قرار مخاطب را رسوالن ابتدا خداوند

 می بعد .دهند انجام صالح عمل و بخورند طیبات

 من و واحداست امت یک: این امت شما،فرماید

 شماهستم. پروردگار

در اینجا مالحظه می کنید وحدت بین مردم با توحید 

 پروردگار است.

 در بخواهید شما اگر یعنی(  فَاتَّقُونِ) بعد می گویند: 

 باشید، موفق پروردگار توحیدِ و امت وحدت زمینه

یعنی  .است تقوا به التزام و تشبُّث شرطش پیش

 می دلتان چه هر و ندهید، دست از را خود کنترل

 دنیاتان چه هر هست، هوستان و هوا چه هر خواهد،

 و حفظ را خودتان انجام ندهید،بلکه کند، می اقتضاء

 باشید خودنگهدار کنید، کنترل

 

 وحدت از پس اختالف از منع آیات دوم دسته

 اَنْتُمْ وَ ااِلّ تَمُوتُنَّ ال وَ تُقاتِهِ حَقَّ اتَّقُوااللّهَ امَنُوا یااَیُّهَاالَّذینَ»

 .201ال عمران/« مُسْلِمُونَ

 که تقوایی طور آن کنید، پیشه تقوا مسلمانها اي

 است، شاقی تکلیف بسیار است خداوند شایسته

 را تقوي بعد، آیه وحدت در به امر از قبل قرآن

 شایسته که حدي در هم آن کند، می رحمط

 و پاك نشود، پاك هایتان، دل شما یعنی تا .خداست

 وحدت به نکنید، کنترل درست را سرکش نفس این

 .رسید نمی

  شدن سست و تنازع از منع اتیآ سوم دسته

 حُکُمْیر تَذْهَبَ وَ فَتَفْشَلُوا تَنازَعُوا ال وَ رَسُولَهُ وَ اللّهَ عُوایاَط وَ»

 .64انفال/ «نَیالصّبِر مَعَ اللّهَ اِنَّ وَاصْبِرُوا

 و خدا از اطاعت نیا دیکن اطاعت را رسول و خدا

 ییتقوا همان و اللّه حبل به اعتصام همان رسول،

 ،است ریخ و وحدت منشأ که شد گفته قبلًا که تاس

 با دعواکردن، یعنی منازعه و نزاع د،ینکن نزاع هم با

 موضوع

 آیات وحدت

 سنت و قرآن دگاهید از وحدت

 یستونیسنده:محمد بینو

 جوان انیب :یچاپ ناشر

 اصفهان هیقائم انهايیرا قاتیتحق مرکز :یتالیجید ناشر



 

 

 تنازع صورت به دیبا اختالف کردن، جنگ گریکدی 

 نزاع اگر خوب نباشد، کردن دعوا صورت به د،یایدرن

 شود یم چه دیرس منازعه به اختالفات و میکرد

 که شود یم یسست و وبیمع جامعه کی شما جامعه

 کرد، لیذل را جامعه آن توان یم زود

 

  قتیحق کشف از پس تفرقه از منع چهارم دسته

 از پس افراد از اريیبس که میخوان یم هیآ چند در

 کشف آنها براي قتیحق و کردند دایپ علم که نیا

 منع قرآن را اختالف نیا .کنندیدامیپ اختالف شد

 در جمله از .داند یم کفر نشانه آنرا یحت.کند یم

 اتیآ نیا

 ما بَعْدِ مِنْ اخْتَلَفُوا وَ تَفَرَّقُوا نَیکَالَّذ تَکُونُوا ال وَ»

 .501.آل عمران/«ناتُیِّالبَ جآءَهُمُ

 پس که دینباش ییها تیجمع و ها امت آن مانند شما

 آمد، سراغشان به علم و ناتیّب اتیآ که نیا از

 .دندیگرائ تفرّق به و کردند اختالف

 ااِلّ تَفَرَّقُوا ما وَ ...هِیف تَتَفَرَّقُوا ال وَ نَیالدّ مُوایاَق اَنْ»

 .51و51شوري/«.ابَیبَغْ الْعِلْمُ هُمُ جاءَ ما بَعْدِ مِنْ

 به علم که آن از مگربعد نشدند متفرق آنان

 اختالف عمد، و علم روي از یعنی .آمد سراغشان

 که نیا براي «نَهُمْیْبَ » اچر شدند متفرق و کرده

 .کنند اوزتج گريید بر خواستند یم ها آن از یبعض

 احزاب اختالف اتیآ پنجم دسته

 مطرح را احزاب اختالف مسأله قرآن، چنداز یاتیدرآ

 .13مریم/« نِهِمْیْبَ مِنْ الَاْحْزابُ فَاخْتَلَفَ» کند یم

 اگر اصلًا کردند، اختالف خودشان نیب در احزاب

 اگر هست، اختالف حتما شد حزب حزب، امت،

 . شدند حزب چند چرا ندارند اختالف

 را (احزاب) ،کلمه کند مذمّت اهدخو یم قرآن جا هر

 اللّه حزب همان است، (حزب) که یآنجائ آورد، یم

 نیب در اللّه حزب یعنی کند،یم فیتعر است،

 احزاب به اگر و است، حزب کی فقط مسلمانان

 .است فاجعه گرید شدند میتقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاري از پژوهش مدرسه پیروان حضرت زهرا سالم 

 علیها.

 


