اِختِ ُ
حمةٌ
الف اَُّمتی َر َ

دکتر سید علی اصغر غروی

برگرفته از کتاب نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته از عالمه سید محمد جواد موسوی
غروی ـ مندرج در صفحات  481و .481

حمةٌ (اختالف امت من رحمت است)
و اما حدیث :اِختِ ُ
الف اَُّمتی َر َ
بدین معنی نیست که برخی گمان کردهاند .اختالف در لغت دو معنی دارد یکی ضد اتفاق ،در المنجد
میگوید:

تَخالَُفوا و اِختَ لَ ُفوا ِ
ض ُّد تَوافَ ُقوا و اِتَّ َف ُقوا
َّ ِ
ين تَ َف َّرقُوا َوا ْختَ لَ ُفوا ( ...آلعمران  )501و
و در قرآن مجید به این معنی بسیار است مانندَ :وََل تَ ُكونُوا َكالذ َ

این استعمال شایع است .دوم به معنی رفت و آمد است .در مجمع البحرین آمده:

ِ
وض ٍع الی م ِ
ف ِمن م ِ
َّد ،رفت و آمد کرد از جایی به جایی .سپس میگوید :و
اختَ لَ َ
وض ٍع تَ َرد َ
َ
َ
منه الحديث :و این حدیث به همین معنی است ،م ِن اخت لَ ِ
ِِ
صاب اِحدی
َ َ
ف الَی المساجد اَ َ
َ
الثّ ِ
َّد اِلیها .کسی که رفت و آمد کند به مسجدها ،به یکی از هشت فائده( ،یا به
مان ،اَی َمن تَ َرد َ
همۀ آنها) نائل میگردد.

و در قرآن است :وا ْختِ َال ِ
ف اللَّ ِ
َّهار ،رفت و آمد شب و روز.
یل َوالن َ
َ
مراد از حدیث مزبور نیز این است که رفت و آمد و اُنس و معاشرت افراد امت من رحمت است ،زیرا
کتاب مجید به شدت از اختالف نهی و جلوگیری میکند و به اتفاق و اتحاد اکیداً امر مینماید .عقالً و
حساً نیز ثابت است که تمام سعادت و ترقیات جسمانی و روحی و نیل به همه مقاصد و اهداف مادی و
معنوی مرهون اتصال و اتحاد است.
عبد المؤمن انصاری گفت :به حضرت صادق علیه السالم عرض کردم:

ِ
رسول ِ
اهلل صلی اهللُ علیه و آله قال:
روون اَ َّن َ
ا َّن قَوماً يَ ُ
اِ
ص َدقُوا.
ُ
حمةٌ؟ فقالَ :
ختالف اَُّمتی َر َ

اختالف  ...مرداش این بود که؛ چه طور ممکن
گروهی روایت میکنند که پیامبر اکرم فرمود:
ُ
است اختالف ،موجب رحمت شود؟ (عبدالمؤمن هم از اختالف همان معنی شایع را فهمیده بود)
حضرت صادق علیه السالم فرمود :راست گفتهاند :یعنی حدیث «اِختالفُ اُمَّتی »...صحیح است.
عبدالمؤمن می گوید :گفتم:

ِ
ِ
عذاب؟
اجتماع ُهم
حمةٌ ،فَ
ُ
ٌ
ان کا َن اختالفُ ُهم َر َ
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اگر اختالف امت رحمت است پس اجتماع (اتحاد) ایشان عذاب است؟ و نباید مجتمع و متحد
ب و ذَ َهبُوا ،این چنین که تو پنداشتهای و آنان گمان کردهاند
لیس َح ُ
یث تَ َ
ذه ُ
شوند! فرمودَ :
نیست.

ِ
ول ِ
اهلل عزوجلَّ :فَلَ ْوََل نَ َف َر ِم ْن ُك ِّل فِ ْرقَ ٍة ِم ْن ُه ْم طَائَِفةٌ لِیتَ َف َّق ُهوا فِي الدِّي ِن َولِی ْن ِذ ُروا
راد قَ َ
انَّما اَ َ
يح َذ ُرو َن
قَ ْوَم ُه ْم إِ َذا َر َجعُوا إِلَی ِه ْم ل ََعلَّ ُه ْم ْ
ِ ِ
ول ِ
رس ِ
اهلل صلی اهلل علیه و آله و يَختَلِ ُفوا الیه فَ یَتَ َعلَّ ُموا .ثُ َّم يَرِجعُوا
فَاَ َم َرُهم اَن يَنف ُروا الی ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وهم .اِنَّما اَ َ ِ
ين
الی قَوم ِهم فَ یُ َعلِّ ُم ُ
راد اختالفَ ُهم م َن البُلدان ،اختالفاً فی دين اهلل انَّما ال ّد ُ
واح ٌد.

فقط منظور رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله این گفته خدای عزوجل بوده است :چرا از میان هر
فرقهیی ،عده یی نیستند که کوچ کرده و علم دین را به خوبی فرا گیرند؟ تا اینکه هرگاه به قوم
خویش بازگردند ،ایشان را بیم دهند شاید که (از گناهان) بپرهیزند،
پس آنان را امر کرد تا بشتابند به سوی رسول خدا ،و با وی در رفت و آمد باشند و علم فرا
گیرند ،سپس به قوم خود بازگشته آنان را تعلیم دهند .مقصودش فقط آمد و شد آنها از شهرها
بوده و آمد و شدی که در جهت دین خدا باشد ،دین هم فقط یکی است.

بناءبراین ثمرۀ آمد و شد باید فراگرفتن علوم دینی و تعلیم و تربیت و ترویج احکام و اتحاد باشد.
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