
خلوص که شما مطرح می کنید چیزي نیست که با دعوا و کشمکش و گریبان این و آن را گرفتن و بـا  
مـا بـه   . حرکت تند و فشارآلوده بوجود بیاید، خلوص در یک مجموعه که اینجوري حاصل نمی شود 

اباذر بود  در صدر اسالم ، خوب ، با پیغمبر اکرم یک عده بودند ، سلمان بود ،. این ، مأمور هم نیستیم 
، ابی بن کعب بود ، عمار بوده ، کی بود ، کی بود ، اینها درجه ي اول و خالص ترین ها بودند ، عده 

به اینها حتی اي دیگر از اینها یک مقداري متوسط تر بودن ، یک عده اي بودند که گاهی اوقات پیغمبر 
نفري میخواست خالص سازي کند  اگر فرض کنید بیغمبر در همان جامعه ي چند هزار. تشر هم می زد 

آن که یک گناهی کرده ، باید میرفت ، آن که یک تشـري   چی برایش می ماند ؟  ؟، چه کار می کرد 
شنفته ، باید می رفت ، آن که در یک وقتی که نباید از پیغمبر اجـازه ي مرخصـی بگیـرد ، اجـازه     

اده ، باید میرفت ، خوب ، کسی نمی مرخصی گرفته ، باید میرفت ، آن که زکاتش را یک خرده دیر د
اینجوري نیست که شما بیایید افراد ضعاف االیمان را از دائره خارج . امروز هم همین جور است . ماند 

خلصین را توسعه ي ، به بهانه ي اینکه می خواهیم خالص کنیم ، نه شما هر چه می توانید ، دایره  نیدک
کاري کنید که افراد خالصی که می توانند جامعه ي شما را خالص کنند ، در جامعـه بیشـتر   . بدهید 
دور و برخودتان ، خانواده ي خودتـان ، دوسـتان   .  یداز خودتان شروع کن. این خوب است . شوند 

حوزه ي نفوذ تشکل خود ، ، در  یدچه می توان هرخودتان ، تشکل خودتان ، بیرون از تشکل خودتان و 
که نتیجه ي آن ، خلوص روز افزون . براي باال آوردن میزان خلوص هاي فردي و جمعی تالش کنید 

  . راه خالص کردن این است . جامعه ي شما خواهد شد 
آن بـا  بـا کیسـت ؟     بنابراین وحدت. وحدت هم که ما گفتیم ، منظور من اتحاد بر مبناي اصول است 

با   به همان اندازه اي که اصول را قبول دارند ، به همان اندازه ما. اصول را قبول دارد کسی که این 
نشان مـی  . آن کسی که اصول را قبول ندارد . این می شود والیت بین مومنین . متصلیم  و بطرتهم م

ایره خـارج  یح می کند که اصول را قبول ندارد ، او قهراً از این ددهد که اصول را قبول ندارد یا تصر
 . بنابراین با این تفصیل و توضیحی که عرض شد ، هم طرفدار وحدتیم ، هم طرفدار خلوصیم . است 


