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بسم اهلل الرحمن الرحیم
إِنَّ الحَمدَ لِلّهِ نَحمَدُهُ وَنَستَعِينُهُ وَنَستَغفِرُهُ ،وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعمَالِنَا ،مَن
يَهدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ،وَمَن يُضلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ ،وَأَشهَدُ أَن لَا اله إِلَّا اللّهُ ،وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ.

اما بعد :گناه ومعصيت ونافرمانی از فرامين الهی همچو سمی است که فرد را از پا در می
آورد واجتماع را نابود می سازد .بنگريم به ملتهايی همچون قوم نوح و قوم لوط چه امري
سبب شد که آنها از بين بروند ونابود شوند .چيزي بجز گناه ومصيت ونافرمانی رب العالمين
نبود.
معصيت و گناه شهرهاي آباد را نابود ونعمتها را از انسان زائل می سازد.
گناه و نافرمانی ،برکات وخيرات را از زندگی انسان محو می کند و زندگی انسان را به
ورطه ي نابودي می کشاند.
چه مقدار نعمتهايی که به سبب معصيت از ما سلب می شود و چه مقدار بالها ومصائب که
به سبب همين گناه ومعصيت دامنگير ما می شود.
چه امري سبب شد شيطان که بنده مقرب اهلل بود از بارگاه خدا رانده شود ومورد لعنت قرار
گيرد؟ چرا پدرمان آدم از بهشت برين خدا رانده شد؟
سبب آن فقط در يك امر و آن معصيت ونافرمانی از باري تعالی بود.
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چرا خداوند متعال بر قوم عاد آنچنان بادهاي سهمگين فرستاد تا جايی که همه آنان را همانند
چوب خشك درخت نخل به يك طرف پرتاب نمود وخداوند متعال بر قوم ثمود صيحه را
فرستاد آنچنانکه قلب هاي آنان را قطعه قطعه ساخت؟
نگاه کنيم به قوم لوط که چگونه جبرئيل امين آنان را به آسمان باال برد واز همان جا به زمين
پرتاب نمود و بعد بارانی از سنگ برآنان فرود آورد.
بنده به حول و قوه الهی سعی دارم در اين مقاله به پاره اي از ضررهاي گناهان ومعاصی
برفرد واجتماع اشاره نمايم ،باشد که خداوند متعال ما را از گناه ومعصيت نجات دهد.
دراين مقاله سعی بر آن شده که از روايتهاي صحيح و آيات کالم اهلل مجيد بهره گرفته شود
و به اين امر هم معترفم که هرچه دراين مقاله صواب ودرست است از اهلل متعال است و هرچه
خطا و اشتباه است از شيطان و نفس خودم می باشد.
اميدوارم که خداوند متعال همه ي مسلمانان در سراسر عالم و حتی غير مسلمين در سراسر
جهان را به راه راست وحق وحقيقت راهنمايی نمايد وما توفيقی اال باهلل العلی العظيم .
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ضرر هاي گناهان ومعاصی بر فرد:
 -1محروم بودن از علم
علم نوري است که خداوند متعال آن را بردل انسان عرضه می دارد و معصيت اين نور را
خاموش می کند وسبب می شود که انسان از علم ومعرفت اهلل دور شود.
شايد براي ما پيش آمده باشد که بعضی مسائل دينی همچون حديث و قرآن را ياد می گيريم
اما بعد فراموش می کنيم اين به دليل آن است که ما با انجام معصيت خدا سبب خاموش شدن
اين نور شده ايم .چه مقدار حافظان قرآنی را سراغ داريم که به سبب معصيت وگناه خداوند
متعال قرآن را از دل آنان گرفته است .
امام شافعی رحمه اهلل می فرمايند :روزي از کمی حافظه ام به استادم وکيع شکايت بردم.
ببينيم اين شخصيت بزرگوار که حافظه بسيار قوي داشت چنين حرفی می زند ،می گويد
وقتی به استادم از کمی حافظه ام شکايت بردم فرمود :گناه ومعصيت را ترک کن چون علم
نور است و نور خدا به انسان گنهکار نمی رسد امام در اين شعر می گويد:
شَکَوتُ إِلَى وَکِيعٍ سُوءَ حِفظِی  ....................فَأَرشَدَنِی إِلَى تَرکِ المَعَاصِی
فاخبرنی بان العلم نور  ............................و نور اهلل اليهدي لعاصی
علما می گويند :خداوند متعال يکی از عقوبتهايی که بر انسان به سبب گناه می آورد اين
است که هدايت وعلم را از وي سلب می کند بطوري که شخص گنهکار در وادي معصيت
سر گردان خواهد ماند .
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شيخ ابو اسحاق در تعليقی که بر فضايل قرآن ابن کثير دارد از ضحاک بن مزاحم اين طور
نقل می کند که ايشان ميگويند ( :مَا مِنْ أَحَدٍ تَعَلَّمَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ ،إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ؛ وَذَلِكَ
بَأَنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ :وما أصابکم من مصيبةٍ فبما کسبت أيديکم ويعفوا عن کثير ،وَنِسْيَانُ
القُرْآنِ مِنْ أَعْظَمِ المَصَائِبِ).
هيچ فردي نيست که قرآن را بخواند و آن را فراموش نمايد مگر اينکه سبب آن گناه
ومعصيتی بوده که شخص آن را انجام داده است و اين بدان خاطر است که خداوند متعال می
فرمايد «وما أصابکم من مصيبةٍ فبما کسبت أيديکم ويعفوا عن کثير» و فراموشی قرآن از
بزرگترين مصايب است.

 -2محروميت از رزق و روزي
همانطوري که تقوي وترس از خدا سبب می شود که رزق به انسان برسد گناه ومعصيت سبب
می شود که اين نعمت از انسان دفع شود .شايد سوالی در اين جا براي برادران وخواهران
مطرح شود که چطور انسانهايی را می بينيم که نماز نمی خوانند و روزه نمی گيرند و زکات
مال خود پرداخت نمی کنند اما پول و ثروت هنگفتی دارند! اين مساله همان استدراج است.
استدراج يعنی اينکه خداوند متعال به انسان گنهکار مال می دهد و به يك مرتبه آن را می
گيرد و نابود می سازد رسول خدا صلى اهلل عليه وسلم می فرمايد( :إِذَا رَأَيتَ اللّهَ يُعطِی العَبدَ
مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ ،فَإِنَّمَا هُوَ استِدرَاجٌ) ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللّهِ صلى اهلل عليه وسلم:
«فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ کُلِّ شَیْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَة
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فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ» أنعام 44
پيامبر خدا می فرمايند :هرگاه ديديد که خداوند متعال بنده را به سبب معصيت نعمت می دهد
بدانيد که اين استدارج است سپس رسول اهلل اين آيه را تالوت فرمود  :هنگامی که آنان
فراموش کردند آنچه را بدان متذکر ومتعظ شده بودند درهاي همه چيز را به رويشان
گشوديم وکامال در فراخی نعمت غوطه ور شدند ،و بدانچه به ايشان داده شد شاد ومسرور
شدند ما به ناگاه ايشان را بگرفتيم و آنان مايوس و متحير ماندند .
علما می گويند مقصود از رزق با توجه به حديث  ،رزقی است که با وجود کم بودنش کفايت
بنده را می کند وبه قول خودمان خير وبرکت در آن هست نه رزقی که خير وبرکت در آن
نيست اگرچه هم بسيار زياد باشد.
رسول اللّه صلى اهلل عليه وآله وسلم در حديثی که در مسند امام احمد آمده می فرمايند :
(فَإِنَّ مَا قَلَّ وَکَفَى ،خَيرٌ مِمَّا کَثُرَ وَأَلهَى )
چه مقدار انسانهايی را مشاهده می کنيم که حقوق آنچنانی را می گيرند اما بازهم شکايت
وگاليه دارند که ما هيچی نداريم و در مشقت به سر می بريم .
اما کسی که درطاعت وبندگی خدا به سر می برد قانع به رزق وروزي اش است و به آنچه
خداي متعال به وي عنايت نموده راضی است .در حديثی که امام ترمذي آن را روايت می
کند از رسول خدا اينطور می خوانيم که ايشان فرمودند « :مَن أَصبَحَ مِنکُم آمِنا فِی سِربِهِ،
مُعَافى فِی جَسَدِهِ ،عِندَهُ قُوتُ يَومِهِ؛ فَکَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا)
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 -3سخت شدن کارها بر انسان گنهکار و عاصی
شخص گنهکار چنان کارها وامور بر او سنگين می شود که ره به جايی نمی برد به هر دري
که می زند درها را بر روي خود بسته می بيند کما اينکه انسان مومن وباتقوا خداوند متعال
کارها را بر وي سهل و آسان می کند .ديده ايم افرادي را گاليه دارند که چنان کارهايش
گره خورده که ره به جايی نمی برد ،مشکالت پشت مشکالت  ،و اين هم به سبب همين امر
است که وي در طاعت وبندگی رو به سوي خدا نياورده است .و جاي بسی تعجب است که
شخص اين همه مشکالت را می بيند اما بازهم به خود نمی آيد وبيدار نمی شود.
خداوند متعال در سوره طالق می فرمايد« :وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ» طالق 2و 3يعنی هر کس از خدا بترسد و پرهيزگاري کند خدا راه نجات را براي
او فراهم می سازد وبه او از جايی که تصورش را نمی کند روزي می رساند.
اين است وعده خداي متعال که هيچ شك وشبه در آن نيست .خداي متعال خودش ضامن
روزي رساندن به انسانهاي با تقوا شده است اندکی بينديشيم که اگر کارها بر ما سخت است
باز گرديم به سوي اهلل با انجام دادن طاعت وبندگی او و مطمئن باشيم که اگر ما تقواي اهلل
داشته باشيم خداوند متعال در کار وبرنامه ما فرج وگشايش حاصل می فرمايد چرا که اگر
او باري تعالی به هرچيزي بگويد کن بدون شك می شود .
شاعر در اين مورد می فرمايد :
بِتَقْوَى االله نَجَا مَنْ نَجَا  .......وَفَازَ وَصَارَ إِلَى مَا رَجَا
وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ کَمَا  .......قَالَ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجَا
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 -4محروميت از طاعت و بندگی و عبادت خدا
نحوستی که معصيت به دنبال دارد باعث خذالن و نابودي انسان می شود چرا که انسان مومن
هر قدر بيشتر طاعت وبندگی خدا بنمايد قرب او نسبت به اهلل بيشتر می شود بطوريکه
خداوند متعال درهاي خير را بسوي او باز می کند و اين بنده چنان عزت پيدا می کند که عبد
خدا می شود نه عبد هوا وهوس وشيطان ونفس.
عبد خدا شدن يك افتخار بزرگ ويك شرفی است که خداوند متعال به هرکسی نمی دهد
«ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
بنده مومن وقتی عبد خدا شد براي خدا خودش را فدا می کند وعاشقانه در راه او جان می
دهد چنان عاشق اهلل می شود که اگر به او بگويند امروز نماز جماعت بايد در خانه بخوانی
دنيا در مقابل چشمانش تيره وتار می گردد و زندگی بر او سخت می شود و خودش را
همچون ماهی اي می پندارد که از آب بيرون آورده شده است و تنها زمانی که به طاعت خدا
برگشت آرام می شود.
صحابه واهل بيت پاک رسول خدا اين چنين بودند ،مشتاق و دلباخته شهادت در راه خدا
ورسولش بودند .بخوانيم سيره اصحاب واهل بيت مطهر رسول اهلل را که چطور خالصانه در
خدمت دين خدا بودند و دين را بر نفس و جان و زن و فرزند خود ترجيح می دادند.
آنان عصر طاليی اسالم را رقم زدند  ،شاگردانی که در مکتب رسالت تربيت شده وبه اوج
رسيدند رضی اهلل عنهم اجمعين.
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خداوند متعال به سبب معصيت توفيق انجام دادن عبادت را از انسان سلب می نمايد شايد
بارها وبارها مشاهده نموده ايم که شخص ساليان متمادي بر او می گذرد اما يك وعده نماز
صبح هم نخوانده يا اگر نماز می خواند تهجد از او گرفته شده است که همين گرفتن توفيق
عبادت از انسان خودش يك نوع عذاب محسوب می گردد.
بله سروران عزيز معصيت چنان است که حتی بعضی از گنهکاران هم از آن خسته ورنجور
می شوند .شخص فکر می کند با نوشيدن شراب يا کشيدن دخانيات راحت می شود اما می
بيند که چنين نيست بلکه سختی او بيشتر می شود .امراض گوناگون دامن اورا می گيرند و
نهايتا به سختی می افتد.
برادر و خواهر عزيز تنها راه نجات در طاعت وبندگی خداست پس بايد به اهلل نزديك شد و
دوباره به آغوش اسالم عزيز وحقيقی بازگشت.

 -5غفلت از قيامت و دين وقرآن
حديثی از رسول خدا هست که انسان وقتی گناه می کند قلب او رو به سياهی می گرايد.
عَنْ أَبی هُرَيرَةَ رضی اهلل عنه عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى اهلل عليه وسلم قَالَ« :إِنَّ العَبْدَ إذَا أَخْطَأَ
خَطِيئَة ،نُکِتَتْ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاءُ ،فإِذَا هُوَ نَزَعَ واسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ ،وَإنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا
حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ ،وهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَکَرَ اللّهُ :کال بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا کَانُوا يَکْسِبُونَ»
رسول خدا در اين حديث می فرمايند :انسان زمانی که گناه می کند يك نقطه سياه در قلب
او مشخص می گردد اگر رو به سوي خدا آورد قلبش پاک می گردد و اال قلبش را کامال می
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پوشاند واين همان زنگاريست که خداوند متعال آن را بيان نموده «کالبل ران علی قلوبهم
ماکانو يکسبون»
آري قلبی که زنگ زند وپاک نباشد نمی تواند نور الهی را به خوبی درک کند ديگر صحبت
هاي دينی و وعظ و ارشاد در آن هيچ تاثيري نخواهد داشت.
شاعر در اين شعر چه جالب فرموده است :
وَکَمْ رَانَ مِنْ ذَنْبٍ عَلَى قَلْبِ فَاجِرٍ ***** فَتَابَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي رَانَ وَانْجَلى
رسول خدا يکی از اين معاصی که همان شرکت نکردن در نماز مخصوصا نماز جمعه را مثال
می زند که چگونه اين معصيت باعث غفلت و مهر خوردن بر دل می شود.
اين يك معصيت است حال اگر معاصی زياد باشد که بجاي خودش رسول مکرم اسالم می
فرمايند«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ ،أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ،ثُمَّ لَيَکُونُنَّ مِنَ
الغَافِلِينَ » پس همين معصيت وتمرد باعث دو چيز می گردد اول مهر بر دل ودوم اينکه انسان
جزء غافلين قرار می گيرد.
و شکی در اين مساله نيست که بدنهاي انسان گنهکار وعاصی قبري است براي قلبهاي آنان
و قلوب آنان به مثابه ي امواتی است که در آن بدن مدفون هستند .قلب مرده ره به جايی
نمی برد شاعر چه زيبا می گويد:
فَنِسْيَانُ ذِکْرِ اللّهِ مَوْتُ قُلُوبِهِمُ  ......وَأَجْسَامُهُم قَبْلَ القُبُورِ قُبُورُ
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 -6نزول عذاب و بحران هاي اجتماعی
خداوند متعال در کالم پاکش در آيه  44سوره عنکبوت اين چنين می فرمايد« :فَکُلًّا أَخَذْنَا
بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ
وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَکِنْ کَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» عنکبوت 44
ما هر يك از اينها را به گناهان شان گرفتيم براي بعضی از ايشان طوفان همراه با سنگريزه
حواله کرديم و بعضی از ايشان را صداي رعب انگيز فرا گرفت وبرخی از ايشان را به زمين
فرو برديم وبرخی ديگر را در آب دريا غرق کرديم وخداوند هرگز بديشان ستم نکرده است
و آنان خودشان به خويشتن ستم کردند.
آري انسان با گناه نمودن وخالف امر خدا ،در حقيقت به خود ظلم بزرگی روا می دارد چرا
که خداوند متعال انسان را براي عبادت وبندگی آفريده است «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ» ذاريات  56پس اين انسان هدف را فراموش نموده ونفس را بنده ي هوي وهوس
ساخته است واين است ظلم بزرگ بر نفس وسبب هالکت وبدبختی.
برادران عزيز وخواهران بزرگوار شکی در اين هم نيست که عذاب هايی که در ملل گذشته
بوده است همچون خسف و مسخ و غرق در اين امت هم هويدا شود چرا که رسول خدا در
حديثی اين مساله را مشخص ساخته است آنجا می فرمايد( :فِی هَذِهِ األُمَّةِ خَسْفٌ ،وَمَسْخٌ،
وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ :يَا رَسُولَ اللّهِ ،وَمَتَى ذَاکَ؟ قَالَ :إِذَا ظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ،
وَشُرِبَتِ الخُمُورُ)
رسول خدا خبر داده است که زمانی که زنان خواننده و آالت موسيقی و نوشيدن شراب در
11

بين امت آمد بالهايی همچو مسخ وقذف و غرق هم خواهد آمد پناه می بريم به خداوند متعال
از شر چنين عذاب هايی.
بنگريم به جوامع اسالمی چطور آالت موسيقی در بين ما آمده چه مقدار زنان خواننده
ومشروبات الکلی که ديگر الی ماشاء اهلل ،بايد به خود آييم ! چه مقدار امروز کانال هاي
ماهواره اي را مشاهده می کنيم که بر عليه اسالم و خدا ودين برنامه ريزي می کنند.
ما هم نمی دانيم که کی عذاب الهی می آيد پناه می بريم به خدا از عذابش خداوند متعال در
قرآن کريم به اين مساله می پردازد «أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَکَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ
أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ» نحل45 :
آيا توطئه گران بدکار از عذاب الهی ايمن گشته اند؟ ممکن است خداوند آنان را به دل زمين
فرو برد يا اين که عذاب الهی از آنجا که انتظارش ندارند وبه گونه اي که به دلشان خطور
نمی کند به سراغشان بيايد.
اين جاست که انسان عاصی بايد از خدا شرم نمايد که چطور با وجود اين همه نعمت الهی که
وي را احاطه نموده بازهم از راه اهلل تمرد می نمايد وبدانيم که خداوند متعال مهلت ميدهد تا
زمانی که اين انسان در گناه غوطه ور شود و در آن موقع وي را می گيرد وبه سختی هم می
گيرد پس بايد به درگاهش توبه نمود و از عصيان وگناه وتمرد روي گردان شد.
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 -7اختالف واز هم پاشيدگی جامعه
در حديثی که ابن عمر از رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم روايت می کند آمده است که
رسول خدا فرمودند( :وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ،مَا تَوَادَّ اثنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ،إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ
أَحَدُهُمَا) پيامبر خدا دراين حديث بيان می فرمايند که اگر بين دو نفري که با هم دوست
بودند اختالف بوجود آمد بدانيد بخاطر گناه و خطا و معصيتی است که در بين دو نفر ايجاد
شده است .و در اول اين حديث پيامبر قسم ياد می کند واين نشان دهنده اين است که اين
موضوع چقدر مهم است.
در اين حديث پيامبر نوع گناه را هم مشخص نمی کند بلکه می فرمايد هر نوع گناه و ذنبی
که بين دو نفر واقع شود سبب تفرقه واختالف می گردد.
اختالف و تفرقه اگر در بين امت و افراد جامعه واقع شد ديگر بايد چهار تکبير آن جامعه را
خواند .ببينيد رسول خدا در بدو ورودشان به مدينه منوره اولين کاري که انجام داد بعد از
درست نمودن مسجد ،پيوند اخوت وبرادري در بين انصار و مهاجرين را برقرار ساخت.
جالب اينجاست که حتی رسول خدا با يهوديان هم پيمان صلح بست .رسول خدا امت را از
تفرقه ودو دسته گی برحذر می داشت و هميشه به اصحاب گوشزد می نمود که تفرقه را کنار
بگذاريد که سبب از بين رفتن جامعه خواهد شد.
در بسياري از غزوات هرگاه اختالفی در بين اصحاب رخ می داد پيامبر سريعا وارد عمل می
شد ،تفرقه هايی که گاها منافقان آتش آن را شعله ور می ساختند را با تدبير خود خاموش می
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کرد .عزيزانم برنامه اي که امروز جامعه ي کفر بر عليه مسلمين دارند ايجاد تفرقه و دو دسته
گی در بين امت اسالمی است به هر نحوي که بتوانند اين کار را انجام می دهند و از هيچ
امري هم دريغ نمی ورزند و بسياري از افراد ساده لوح هم در اين دسيسه گرفتار می شوند.
دشمنان به خوبی درک کرده اند که وحدت واتحاد و يکپارچگی امت اسالم شيرازه آنان را از
هم می پاشد و شوکت پوشالی آنان را درهم می شکند و چه جالب خودشان (يهود ونصاري)
اختالفات شان را کنار گذاشتند و بر عليه اسالم و مسلمين دندان گرد نمودند ،بخود آييم
کاري نکنيم که آب را به آسياب دشمن بريزيم چه خواسته چه ناخواسته در دام اين گرگ
صفتان گرفتار شويم ،به هوش باشيم تا اسالم عزيزمان را حفظ کنيم و شوکت وبزرگی اسالم
را به دنيا نشان دهيم.
وحدت آنقدر مهم است که حتی رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم در نماز هم مسلمين را به
صف می نمود و می گفت اختالف نداشته باشيد درحديثی که نعمان بن بشير از رسول خدا
روايت می کند اين مساله براي ما بهتر هويدا وروشن می گردد.
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضی اهلل عنهما يَقُولُ :أَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى اهلل عليه وسلم عَلَى النَّاسِ
بِوَجْهِهِ ،فَقَالَ« :أَقِيمُوا صُفُوفَکُم (ثالثا) ،وَاللّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَکُم أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّهُ بَيْنَ قُلُوبِکُم» قَالَ:
فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْکِبَهُ بِمَنْکِبِ صَاحِبِهِ ،وَرُکْبَتَهُ بِرُکْبَةِ صَاحِبِهِ ،وَکَعْبَهُ بِکَعْبِهِ.
نعمان می گويد که رسول خدا به مردم رو نمود و فرمود :صف هايتان را درست نماييد (سه
مرتبه اين امر را تکرار کرد که دال بر تاکيد واهميت راست بودن صفوف است) بعد پيامبر
قسم ياد می فرمايند که صف هايتان را درست کنيد يا اينکه خداوند متعال در بين شما
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اختالف می اندازد .نمعان می گويد :ديدم که افراد دوش خود را به دوش برادر (بغل دستيش)
و زانو به زانو وکعب به کعب رفيقش چسپانيده بودند .اين است اهميت وحدت واتحاد حتی
در نماز که مردم با هم در کنار هم باشند .
تفرقه از ديگاه اسالم بسيار بد ومذموم است در متون اسالمی ما بر اهميت وحدت واتحاد
تاکيد شده تا جايی که خداوند متعال به آن در قرآن کريم اشاره نموده است:
«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» يا در جاي ديگر می فرمايد« :وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا
وَتَذْهَبَ رِيحُکُمْ»
در حديثی رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم در مورد مساله وحدت و اتحاد امت ودوري
نمودن از تفرقه می فرمايد( :إن اهلل يرضى لکم أن تعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا) وقال -
صلى اهلل عليه وسلم ( : -عليکم بالجماعة وإياکم والفُرقة ،فإن الشيطان مع الواحد وهو من
االثنين أبعد ،من أراد بُحبوحة الجنّة فليلزمِ الجماعة)
چه زيباست گفتار رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم  ،در اين دو حديث پيامبر خدا اهميت
وحدت را بيان می نمايند در حديث اول رضايت خدا را در وحدت و در حديث دوم الزمه
رفتن انسان به بهشت را در پرهيز نمودن از اختالف و تفرقه می داند.
ما هم به تأسی از آن رسول رحمت ،همه مسلمانان را با هر نوع رنگ وايده وزبان ومذهب
دعوت به وحدت ويکپارچگی می نماييم واز تفرقه واختالف ولو هم بسيار کوچك خودمان
ومسلمانان را پرهيز و برحذر می داريم چون به اين امر اذعان داريم که اختالف باعث فشل و
ازبين رفتن جامعه خواهد شد .
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 -8شکست مسلمانان در ميادين جنگ از کفار
ما هيچ وقت به تعداد و عدّه بر کفار پيروز نشديم بلکه آن نيروي ايمان بود که مسلمانان را
به پيروزي می رسانيد «کم من فئه قليلة غلبت فئه کثيره باذن اهلل» يا «ومارميت اذ رميت
ولکن اهلل رمی» وديگر آيات همه گواهی بر اين می دهد که مسلمانان با نيروي ايمان پيروز
می شدند.
جنگ بدر را نگاه کنيم چرا مسلمانان پيروز شدند؟ تعداد  313نفر در مقابل  054نفر ،جنگ
خلفاي راشدين با ايران و روم همه حکايت از ايمان ياران رسول خدا دارد اما در جنگ احد
که فقط يك جا خالف رسول خدا نمودند و تنگه را رها کردند چه باليی بر سر مسلمين آمد
نزديك بود که اسالم ومسلمين شکست سختی متحمل بشوند رسول خدا در اين جنگ زخمی
شد همه مصايب به سبب يك چيز بود وآن اينکه آنها خالف نمودند.
خداوند متعال در اين مورد اشاره بسيار جالبی دارد آنجا که می فرمايد « :أوَلَمَّا أَصَابَتْکُمْ
مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ» آل
عمران 165
آيا به ناله افتاديد هنگامی که مصيبتی (در جنگ احد) به شما دست داده است ومی گويد اين
کشتار و فرار از کجاست و حال آنکه در جنگ بدر دو برابر آن پيروزي کسب نموديد بگو
اين شکست خوردن از جانب خود شماست و نتيجه تمرد وسرپيچی از دستور رسول خداست
بی گمان خداوند بر همه چيز تواناست وپيروزي وشکست در حيطه قدرت اوست .در اين آيه
خداوند متعال اشاره به اين دارد که نتيجه نافرمانی ضرري بود که مسلمانان آن را ديدند .
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در غزوه ي حنين به همين صورت آنها به تعداد نفرات شان مغرور شدند خداوند در وهله اول
آنان را متوجه ساخت آنجا که بارانی از تير مثل مور و ملخ بر سر مسلمين فرو ريخت اما به
ناگه به خود آمدند خدا را به فرياد طلبيدند.
پس گناه ونافرمانی حتی در ميادين جنگ هم تاثير گذار است.
صالح الدين ايوبی با نيروي ايمان توانست قدس عزيز را از دست صليبيان نجات دهد ،با دعا
وتضرع و خواندن نماز شب پيروزي نصيب او شد.
بزرگان واصحاب رسول خدا وقتی به جهاد می رفتند و جايی را فتح می نمودند به گريه می
افتادند ،خالی از لطف نيست داستان معروفی از صحابی جليل القدر ابودرداء که امام احمد
آن را در کتاب زهدش می آورد بازگو نمايم.
عبدالرحمن بن جبير بن نفير از پدرش نقل می کند هنگامی که قبرس فتح شد و مردمش
ويالن و سرگردان شده و بر همديگر می گريستند ،ابو درداء را ديدم در گوشه اي تنها
نشسته بود و گريه می کرد .گفتم اي ابو درداء چه چيز تو را در روزي که خداوند به اسالم
و اهلش عزت عطا کرده به گريه اندخته است؟
گفت :واي بر تو اي جبير ،می بينی وقتی قومی امر خدا را ضايع گرداند ،چگونه خداوند او
را خوار و پست می گرداند؟ اين قوم زمانی قدرتمند و صاحب ملك بود و چون امر خدا را
ترک نمود چنين شد که می بينی؟
در اينجا ابودرداء اين مساله را براي ما کامال روشن می سازد که سبب شکست و هالکت در
نافرمانی از دستورات الهی است ،وعزت و پيروزي در اطاعت نمودن از فرامين او.
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نتيجه گيري:
همه ي گناهان مثل حرام خواري ،شرابخواري ،ربا ،زنا و ...داراي آثار سوء بر روح وروان
انسان میباشد که اول مثل نقطه سياه روي تابلويی سفيد ،روح را لکه دار میکند و رفته
رفته اگر انسان به داد خود نرسد وتوبه نکند! دچار يك قساوت وسنگدلی میشود و تمام
وجود او را سياهی و تباهی فرا میگيرد؛ و ديگر هيچ موعظه گري و هيچ متنبه کننده اي
حتی مرگ او را بيدار نخواهد کرد.
بوسيله گناه ومعصيت است که جامعه از بين خواهد رفت و اختالف و تفرقه در بين مردم
بوجود خواهد آمد و از اين جاست که انسان مومن و با تقوا براي حفظ خود و جامعه اي که
در آن زندگی می کند ناگزير است که گناه ومعصيت را ترک کند.
..................................................................................
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