
 
 
 
 
 
 

 

 

 نظام اجتماعی
 

 خطر تفرقه افکنی و جدایی از اجتماع
تفرق افکنان با پیروی از گام های شیطان به لغزش و انحراف دچار می شوند و کسی که بیراهه می رود و به اختالفات دامن می زند،   

آیا تفرقه افکنان (  012سوره بقره آیه )  {الْغَمَامِ مِنَ ظُلَلٍ فِی اللََّهُ یَأْتِیَهُمُ أَنْ إِلََّا یَنْظُرُونَ هَلْ}: گویا حتماً انتظار عذاب الهی را می کشد
 منتظرند که عذاب خدا در پوشش های ابر بر آنان فرود آید؟

ی که فراهم کرده اند از ما را عذاب نکن، ولی با زبان حال و زمینه ا!  تفرقه افکنان گرچه ممکن است در دعاهای زبانی بگویند خدایا   
خدا عذاب می خواهند، چون نه تنها با پیروی راه های شیطان به خویشتن ستم می کنند، بلکه جامعه انسانی و اسالمی را به تفرقه 

 .کشانده، عذاب الهی را برای خود می خرند، از همین رو آنان در دنیا و برزخ و آخرت عذاب می شوند و حکم عذابشان قطعی است
 : ضمن دعوت همگان به نعمت بزرگ اتحاد و برادری، درباره خطرهای تفرقه و جدایی از اجتماع می فرماید( ع)یرمؤمنان، حضرت علی ما

با جمعیت انبوه همراه باشید زیرا دست خدا با جماعت است و از تفرقه بپرهیزید، زیرا همان گونه که گوسفند وامانده از رمه از  .1
چوپان محروم و گرفتارِ گرگ می شود، انسانِ جدا شده از جامعه نیز از حمایت و هدایت اولیای الهی محروم و طعمه سرپرستی 

 (101نهج البالغه ، خطبه ) . شیطان می شود

و این جمله بیان صرف تجربه . و تفرقه به کسی خیری نرسانده و نمی رساند خدای سبحان نه در گذشته و نه در آینده با اختالف .0
می دهد که هرگز بشر با اختالف تاریخ نیست، بلکه سنَّت الهی است، چون آن حضرت در این جمله افزون بر گذشته، از آینده نیز خبر 

 .به جایی نرسیده و نخواهد رسید و این با سنَّت خدا هماهنگ خواهد بود

دین بکشند؛ آن گاه دین نمی روید و همه آثار آن محو  کینه توزی و اختالف همانندِ تیغِ تیزی است که هر روز آن را بر پایه و بدنه .3
 .می شوند، چنان که با کشیدن تیغ بر سر، مویی نمی ماند

 آثار تفرقه و دشمنی

 .وقتی دو مسلمان با هم قهر می کنند شیطان شادمان می شود: فرمود( ع)امام صادق  :خشنودی شیطان   

دو نفر مؤمن دشمنی می افکند تا یکی از َآن دو از گناهش بازگردد، پس چون به شیطان پیوسته میان : نیز در روایتی فرمود( ع)امام باقر   
 .کامیاب شدم: گناه ادامه دادند شیطان راحت بر پشت می خوابد و می گوید

هرگاه دو مسلمان سه : فرمود( ص)امبر نقل کرد که رسول خدا از پدرش و او از پی( ع)امام صادق  :خروج از اسالم و والیت خدا   

 .روز با هم قهر باشند و آشتی نکنند، از اسالم خارج می شوند و میان آن دو پیوند دینی نیست
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