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  در قرآن  منزلت صحابه 
  مؤلف: محمد صالح محمد الصاوی

  پدرام اندايش مترجم: 
  

  ی مترجم: مقدمه
 را و هر آنچه را که بشـر بـه آن نيـاز دارد  ه است . خداوند تعالی قرآن را نازل نمود به نام هللا و به ياد هللا و برای هللا

باشـند. حتـی اگـر کسـی از گرسـنگی بميـرد، زهای مادی می. مطمئناً اين نيازها چيزی فراتر از نياه است در آن قرار داد 
، ولی اگر کسی ذات پليدی داشته باشد و به جهنم وارد شود و بـدتر از يابد و مشکالت او ادامه نمی شود دچار بدبختی نمی

واهـد و بـدبخت خ باشـد بـدبخت مـیاست کـه اهل توحيد و نماز نباشد و در جهنم جاودان گردد، چنين شخصی  ، اين کهآن
ی منزلت و شخصيت کسانی صحبت به ميان آمده است که بعضی آنـان را بـدترين بود. در اين کتاب از بيان قرآن درباره

باشـد و هـيچ جـای شـکی بـرای مـی 1دانند. در قرآنی از آنها سخن به ميان آمده است که خبر متواترافراد روی زمين می
 سـال هنـوز کسـی نتوانسـته 1400قرآنی که معجزه بوده و بعد از گذشت  انسانهای عاقل در برابر آن وجود ندارد، همان

ای به مانند آن را بياورد و همان قرآنی که جدا از اسباب مادی، هللا تعالی نيز تضمين نموده است که آن را از است، سوره
د به دست درازی به سـنت کـه توانند در قرآن دست ببرند، شروع کردنتحريف حفظ کند. باطل گرايان وقتی ديدند که نمی

اين بود که به راويان آن  ترين راه، برای حذف سنِت پيامبرباشد. راحت بر اساس گواهی قرآن، شارح و مفسر قرآن می
. ولی در اين کتاب مثبت بودن و شود داده احترامی شود و به آنان تهمت زده شود و از روی افتراء به آنها نسبت کافر بی

  نسبتا کافيی باشد. آورده شده است و سعی شده است تا مطلبِ  صحابهستايش قرآن از 
برنـد، کسـانی زنند و در عوض بزرگان خود را در حد خدايی باال مـیتهمت می در مقابل اين کسانی که به صحابه

آمده اسـت، پـس  گويند: «دين برای بزرگداشت هللا تعالیاند و میهای شرک گونه خسته شدهوجود دارند که از اين ستايش
در ستايش از افرادی  گويم: «وقتی هللا تعالی و بعد از آن پيامبرکنيد؟». در جواب میچرا شما بندگان خدا را بزرگ می

انـد تـا از آنهـا تمجيـد کننـد، پـس و مخصوصاً نفرات اوليه آنها و همچنين اهل بيت، سخنانی به ميان آورده مثل صحابه
باشد. البته که بايد بدون افـراط و تفريط از اصل دين بوده و چيزی جديد و ساختگی در دين نمیتمجيد کردِن بدون افراط 

ای برای رسيدن به حق و اسالم حقيقی شود و . ان شاء هللا اين کتاب وسيله»و تفريط صورت گيرد، تا حقی ضايع نگردد 
  توسط آن در دنيا و آخرت به من و شما خير برسد.

  ی مؤلف: همقدم 
نمـاييم و از او طلبيم و از او طلب هـدايت مـیو ستايش برای هللا تعالی است، او را حمد گفته و از او کمک میشکر 

ی بد اعمالمان. کسی را که هللا تعالی هـدايت بريم از شّرهای درونيمان و نتيجهکنيم. به هللا تعالی پناه میطلب آمرزش می
ای برای او يافـت کننده راهنمايیو هرگز ولی  شتهای نداراه سازد هدايت کنندهای ندارد و کسی را که گمکند، گمراه کننده

  .نخواهد شد 
ی دهـم کـه محمـد بنـده و فرسـتادهدهم که پرستش شونده و معبود برحقی جز هللا وجود ندارد و شهادت میشهادت می

  .باشد وی می
بإحسان إلى  من تبعهم التابعين و  سائر الصحابة و  و  آل بيته  ذريته و  أزواجه أمهات المؤمنين و  اللهم صل على محمد و

  يوم الدين. أما بعد:
منزلت صحابه در قرآن است و اين که هللا تعالی به حقيقت ايمان آنها گواهی داده است و همچنين  ،اين مطلب خالصه

در نظـر  آنهـا رایبـ عـالی ی است که هللا تو نعمتهای دائمی وی در بهشتهای پُر نعمتاو رحمت وی و رضايتمندی  بشارتِ 
  .گرفته است 

دانند و خاص و علم به اين قضيه انتشار يافته است تا آنجا که از ضروريات دين شده است و علماء و عوام آن را می
  .کنند و قبول نکردن آن از هيچ کس قابل قبول نيست عام از آن تبعيت می

-را دشنام می اند و اصحاب رسول هللاجماع بيرون رفتهدهند و از اين امگر گروهی که خود را به اسالم نسبت می
  . باشد میآيات محکم قرآن گواهی دادن آنها بر خالف  و دهند ها و امور منکر قرار مید و خود را در زشتیدهن

د و انـ صحابه کافر و مرتـد بـوده که – ی کمی از آنهامگر عده – دهند شود، بلکه آنها گواهی میامر به اينجا ختم نمی

، ايـن مـوارد همـان کننـد دارند، طعنه وارد میبيان می رااين عقايد باطل بودن شامل داليلی است که که  یمنابع شرعي به
 

گويند، که آنقدر تعداد راويان آن زياد است که آنها توانايی آن را ندارند که برای تحريف آن دست به يکی کنند. خبر متواتر به خبری می -  1
اند، قابل اعتماد است. به علت همين  اشند، بازهم خبری را که بيان نمودهای نبی آنها افراد شايستههمه بر فرض محالبه اين معنا که اگر 

 دانند.(مترجم)متواتر بودن قرآن است که حتی تاريخ نويسان کافر نيز آن را تحريف نشده می
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عبارات آشکاری از قرآن و سنت و حقايق تاريخی است که در نـزد امـت وجـود دارد و در پـس آن سـيالبی از بـدعت و 
  شود.افترائات را جاری می

ای در اين زمينه داشته باشيم و آن خيلی بيشتر از آن است که در اين صفحات کم بتـوانيم ستردهخواهيم بحث گما نمی
گـواهِی  ری اول بـ در وهلـه اد خـود رامتدر قرآن را بيان داريم و اع خواهيم منزلت صحابه. ما فقط میبيان کنيمآن را 

گويند میايمان دارند و کنند که به قرآن دائماً ادعا می در هر بحث و جدلی کسانی هستند کهآنها دهيم؛ زيرا قرآن قرار می
  زنند.گويند و تهمت میدهند که اعتقاد ما بر اين است که قرآن تحريف رفته است، دروغ میافرادی که به ما نسبت می

کـه اصـحاب  بينيم که پروردگار جهانيان شهادت داده است باز خالل آن برويم و آيات قرآن پس جلو بياييد تا به سوی 
انـد و ايـن امـر تـا بـدانجا رفتـه اسـت کـه اند و آنها بهترين مردم برای انسانها بـودهبر هدايت و حقی آشکار بوده رسول

  .های پُر نعمت است به آنها بشارت داده است رستگاری عظيمی را که همان بهشت 
ُ   :فرمايد هللا تعالی می َّ   َشِهيٌد بَْينِي َوبَْينَكُْم َوأُوِحَي ِإلَيَّ َهذَا اْلقُْرآَُن ِألُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلَغَ قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً قُِل 

] (بگو: «گواهی دادن چه کسی برتر است؟» بگو: هللا بين من و شما گواه است و اين قرآن به من وحی شـده 19[األنعام: 
  رسد را [از عذاب هللا تعالی] بترسانم).تا شما و کسانی که اين قرآن به آنها می است 

 تعـالی ترسانيم تا در يکی از اين هالک شدنها قرار نگيـرد و در آيـات هللاخواند، میما نيز کسی که اين مطلب را می
و شهوت خفی رها شود و يقين داشته باشـد کـه هللا نفس ی اهو اسارتِ تدبر نمايد و از آنچنان که شايسته است حق جويانه 

مايد که دعوت پيامبران را چگونه نمی لمايد و از آنها سوانآن وجود ندارد، آنها را جمع میلی در روزی که شکی در تعا
  د.گرد ی بعضی ديگر سفيد میود و چهرهشسياه می یهايپاسخ داديد؟ همان روزی که چهره
 ههباطل است و از هرگونـه شـب اين بحث فقط روشن نمودن حق و نشان دادناز هدف همان گونه که آرزوی ماست، 

و پاک مبراء ی برای به اضطراب انداختن و به فتنه انداختن يا کمک نمودن به حزب سياسی خاصی يا هدف ديگری فکنا
اسـت و  اشداشتنی که بـرای هللا تعـالی و فرسـتادهخورد مگر برای دوست مینداند که قلم ما تکان . هللا تعالی میباشد می

و امامان مسلمان و  اشدهيم، مگر برای خيرخواهی هللا تعالی و فرستادهه خود را بر کاغذ سفيد قرار نمیهای سيانوشته
و دست کسانی که به عمـد آيـات قـرآن را بـرای  ای ايجاد گردد که مسلمانان بر يک سخن جمع شوند عموم آنها، تا انگيزه

  !!برند را کوتاه کنيمبه کار می های دنياخدمت به طاغوتها يا ياری نمودن شهوتی از شهوت 
ای کسانی که به قرآن ايمان داريد، بر ماست که برای اختالفات خود به آن رجوع کنيم و از هللا تعالی کمک بطلبيم و 

  .بر وی توکل نماييم و هيچ تغيير و قدرتی وجود ندارد، مگر از جانب هللا متعال
  

  امتی که برای امر بسيار مهمی قرار داده شدند 
باشـند و رسـالت او را بعـد از وی بـه  را برای امر مهمی برگزيـد تـا وزيـران پيـامبرش اصحاب رسول هللا هللا

  .گردن داشته باشند 
َ : فرمايد هللا تعالی می َّ نَّ  تُّْم َولَكـِ ِر لَعَنـِ َن اْألَمـْ ِ لَْو يُِطيعُُكْم فِي َكثِيٍر مـِ َّ اَن  َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسوَل  يمـَ ْيُكُم اْإلِ َب إِلـَ َحبـَّ

اِشُدونَ  َه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن أُولَئَِك ُهُم الرَّ ی هللا در و بدانيد که فرستاده] (7[الحجرات:  َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكرَّ
افتيـد، ولـی هللا [متعـال] ايمـان را نـزد شـما یر در بسياری از امور از شما اطاعت کنـد، بـه سـختی مـ يان شما است، اگم

فسق و نافرمانی را در نظر شما ناپسند جلوه داد. اينان همان داشتنی قرار داد و آن را در قلبهايتان آراست و کفر و دوست 
  راه يافتگان هستند).

و ايمـان را در نظـر  سـت ه افرمـود  بيانآنها  یدربارهين امر بزرگی را ناز روی شرف صحابه است که هللا تعالی چ
گناهان صغيره را نزد آنها زشت جلوه داد، زيرا آنها مسـتحق آن بودنـد کـه از  وگناه  کفر، آنها دوست داشتنی قرار داد و

  . ی گرامی آن را بيان داشته است مان گونه که اين آيههراه يافتگان قرار گيرند، 
يا کافر بودند و يا فاسق و يا نافرمان!  رند که اصحاب محمد پندااند و میگروهی از جاهالن از حق روی برگردانده

  !کند مگر تعداد کمی از آنها که تعداد آنها از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی
  ؟کنيد حبان خرد! کدام يک را تصديق میاای ص

  ؟آيا گواهی دادن قرآن بر هدايت و ايمان آنها را تصديق کنيم
  ؟دهند فر، فسق و عصيان به آنها میيا گواهی دادن گروهی که نسبت ک

  

  :اندبهترين امتی هستند که برای مردم انتخاب شده صحابه
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ : فرمايد هللا تعالی می ] (شـما 110[آل عمران:  ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

  نماييد).کنيد و از زشتی نهی میايد. امر به نيکی میبرای مردم آفريده شدهبهترين امتی هستيد که 
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نمودنـد و از بـدی نهـی ی آن است که امر به نيکـی مـیآنها را بهترين امت قرار داده است و اين به واسطه هللا تعالی
-ای از جـاهالن مـیگرفته است و عده قرار کردند و اين همان اقرار به اين امر است که در قلبهای آنها ايمان به هللامی

کردند و بر ظلم و دشـمنی اصـرار داشـتند و بـه کفـر و اند و به امانت هللا تعالی خيانت میپندارد که آنها بدترين امت بوده
  ؟کند میاند! چه کسی اين امر را تصديق جاهليت خود بازگشته

  ؟اند مان و خير بودهآيا قرآن را تصديق کنيم که گواهی داده است که آنها بر اي
  ؟اند دهند آنها بر خيانت و جاهليت بودههی میايا گروهی را تصديق کنيم که گو

  !دهيد ای صاحبان خرد جواب 
ِ  :فرمايد هللا تعالی می َّ ِ َوفِيُكْم َرُسولُهُ َوَمْن يَْعتَِصْم بِا َّ َراٍط َوَكْيَف تَْكفُُروَن َوأَْنتُْم تُتْلَى َعلَْيُكْم آََياُت  ى صـِ ِدَي ِإلـَ فَقَْد هـُ

شـود و در بـين شـما ورزيد در حالی کـه آيـات هللا بـرای شـما خوانـده مـیو چگونه کفر می] (101[آل عمران:  ُمْستَِقيمٍ 
  ی او وجود دارد و کسی که به هللا چنگ بزند، همانا به راه مستقيم هدايت شده است).فرستاده

منحصـر بـه فـردی آنـان را توصـيف  ، امتی که هللا تعـالی بـه چنـين توصـيفکفر از اين امت ربانی بسيار دور است 
  . پا دارند ر را ب ه است تا آن که امانت دين را حمل کنند و دعوت آخرين پيامبرفرمود 

-ورزيدند، در حالی که هللا تعالی کفر را در نظر آنها زشت جلوه داده بود؟ بلکه چگونه کفـر مـیآنان چگونه کفر می
  ؟ی هللا تعالی در بين آنها بود شد و فرستادهوقتی آيات هللا برای آنها خوانده می ورزيدند،

  

  :آنها وجود داشت  واهی دادن آن که حقيقت ايمان در درونگ
آنها جای قرآن کريم به حقيقت ايمان بودند، در جای  مهاجرين و انصار که شاملِ  ی اصحاب پيامبرهللا تعالی درباره

  .گواهی داده است 
ِ َوالَِّذيَن آََوْوا َونََصُروا أُولَئَِك ُهُم اْلُمْؤِمنُونَ :  فرمايد هللا تعالی می َّ َحقا لَُهْم  َوالَِّذيَن آََمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل 

اند و کسانی که راه هللا جهاد نمودهاند و در اند و هجرت نموده] (و کسانی که ايمان آورده74[األنفال:    َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ 
  ).خواهد بود اند، آنان مؤمنانی حقيقی هستند، برای آنها آمرزش و روزی گراميی شان نمودهاند و ياریبه آنها پناه داده

دَ : فرمايد همچنين هللا تعالی می ُ ُهَو الَِّذي أَيـَّ َّ اْلُمْؤِمنِينَ َوإِْن يُِريُدوا أَْن يَْخَدعُوَك فَِإنَّ َحْسبََك  ِرِه َوبـِ [األنفـال:  َك بِنَصـْ
اش و با مؤمنان تو را تـوان داد ] (و اگر بخواهند تو را فريب دهند، هللا برای تو کافی است، او کسی است که با ياری62

  و قدرت بخشيد).
نی از مهـاجرين و مـوده اسـت و آن يـاری دادن وی بـا مؤمنـابيـان ن در اين آيه هللا تعالی نعمتی را بـرای پيـامبرش

  : کند به دو امر هدايت می اين آيهو  باشد انصار می
  .اول: گواهی دادن حقيقت ايمان در آنها زيرا اين گواهی را ِهللا بسيار دانا و باخبر بيان فرموده است

-دوم: آنان لشگری بودند که توسط آنها پيروزی حاصل شد و تعداد آنها همان طور که توسـط بعضـی پنداشـته مـی
  . شود، کم نبوده است

َِّ : فرمايد هللا تعالی می ا وَن بـِ ِر َوتُْؤِمنـُ ِن اْلُمْنكـَ ْوَن عـَ اْلَمْعُروِف َوتَْنهـَ أُْمُروَن بـِ اِس تـَ ْت ِللنـَّ ٍة أُْخِرجـَ َر أُمـَّ [آل  ُكْنتُْم َخيـْ
نماييد و کنيد و از بدی نهی میايد، به نيکی امر می] (شما بهترين امتی هستيد که برای مردم برانگيخته شده110عمران: 

  به هللا ايمان داريد).
  : در اين آيه دو راهنمايی وجود دارد 

  .بهترين امت است که برای مردم قرار داده شده است ،اول: آن امت
اند که اولين و برترين کسانی بوده  . صحابهباشددوم: سبب آن امر به نيکی و نهی از بدی و ايمان به هللا تعالی می

ايـن آيـه مـورد توسط اند و اختالفی در آن وجود ندارد، زيرا آنها اولين گروهی بودند که مورد خطاب اين آيه قرار گرفته
  خطاب قرار رفتند.
نَ : فرمايــد هللا تعــالی مــی ًال مــِ وَن فَضــْ َواِلِهْم يَْبتَغــُ ْن ِديــاِرِهْم َوأَمــْ وا مــِ ِذيَن أُْخِرجــُ اِجِريَن الــَّ َراِء اْلُمهــَ َوانًا ِلْلفُقــَ ِ َوِرضــْ َّ  

يَماَن ِمْن َقْبِلهِ  ُءوا الدَّاَر َواْإلِ اِدقُوَن * َوالَِّذيَن تَبَوَّ َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك ُهُم الصَّ َّ ُدوَن َويَْنُصُروَن  ْيِهْم َوَال يَجـِ ْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلـَ
ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن عَ  وَن * فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ِممَّ ُم اْلُمْفِلحـُ َك هـُ لَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُولَئـِ

يَماِن َوالَ  ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا ِباْإلِ ا  تَْجعَْل فِي قُلُوَوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ وا َربَّنـَ ِذيَن آََمنـُ بِنَا ِغال ِللـَّ
([همچنين غنايم] برای مهاجرين فقيری اسـت کـه از سرزمينشـان و اموالشـان اخـراج ] 10-8[الحشر:  إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

کسـانی کـه  نمايند، آنان همان راسـتگويانند * واش را ياری میاند، در پی فضل و خشنودی هللا هستند و هللا و فرستادهشده
-است را دوست مـی نموده قبل از آنها خانه را آماده کردند و ايمان در قلبشان جای گرفت، کسی که به سوی آنها هجرت 

دهند، هرچند کـه کنند و آنان را بر خودشان ترجيح میمیندر درونشان احساس نيازی  ،دهند دارند و از آنچه [به آنها] می
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ه نفس خود را از آزمندی باز بدارد، آنان همان رستگاران هستند * و کسانی که بعد از خود سخت نيازمند باشند و کسی ک
و در قلبهـای مـا را بيـامرز گويند: پروردگار ما! ما و برادران ما را که در ايمان از ما سـبقت گرفتنـد آيند [و] میآنها می

  باشی).مانا تو بسيار مهربان و دائماً رحمت کننده میاند، قرار مده، پروردگار ما! های برای کسانی که ايمان آوردهکينه
کنند، مستحق فیء بر اين وجود دارد که مهاجرين و انصار و کسانی که از آنها به نيکی تبعيت می یدليل ت در اين آيا

  . باشند می
د و بـا قـوم خـود شـان اخـراج شـدنموده اسـت، زيـرا آنهـا از سـرزمينی اول مهاجرين را ستايش ندر آيه هللا تعالی -

در  اش انجـام دادنـد.سـتادهمخالفت کردند و اين کار را برای رضايتمندی هللا و رضوان وی و يـاری دادن هللا متعـال و فر
  .است  شده گواهی به راستگويی آنها داده نيز آخر آيه

د و خودشان را از موده است و اين برای آن است که برادران مهاجر خود را دوست داشتنسپس انصار را ستايش ن -
ده اسـت بـه رسـتگاری آنهـا و آن در شـ بعد از آن اشاره . دادند نمودند و آنها را برخود ترجيح میحفظ میبه آنها حسادت 

  . باشد میی دوم آيه
نمودند و از سپس کسانی را مورد ستايش قرار داده است که بعد از آنها آمدند و برای نفرات اوليه طلب آمرزش می  -
  .ی از مؤمنان قبلی قرار ندهد اکردند که در قلبهايشان کينهعالی درخواست میهللا ت

دهنـد، نصـيبی ی آخر استنباط نموده است که برای رافضيانی که صحابه را دشنام میاز اين آيه رحمه هللامام مالک 
  . ندارند  را است  مودهن شتوسط آن آنها را ستايکه هللا تعالی  آن خصوصيتی ،گيرد، زيرا آنهایاز فیء تعلق نم

گـواهی داده اسـت و  يابيم که به ايمان صـحابهبه شرح و تفصيل نصوص قرآنی بپردازيم، آيات بسياری را میاگر 
شود که از توصيف آنها به ايمان به طور عبارات همان برداشتی حاصل میاين  از   .آن در جاهای گوناگون آن وجود دارد 

در قرآن در نزديک به نود آيه با وصف بـه ايمـان مـورد خطـاب قـرار  صحابه که نه؟ شود و چراعمومی برداشت می
  !اند گرفته

َن إِْذ تَقُوُل ِلْلُمْؤِمنِيَن أَلَْن يَْكِفيَكُْم أَْن يُِمدَُّكْم َربُُّكْم بِثََالثَِة آََالٍف ِمَن اْلَمَالئَِكِة ُمْنَزِلي :فرمايد هللا تعالی در مورد اهل بدر می
َن اْلَمَالئِ * بَ  ِة آََالٍف مـِ ِمينَ لَى إِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا َوَيأْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم َهذَا يُْمِدْدُكْم َربُّكُْم بَِخْمسـَ ّوِ ِة ُمسـَ -124[آل عمـران:  كـَ

انـد، ل شدهکه ناز گفتی: «آيا برای شما کافی نيست که پروردگارتان با سه هزار مالئکهنگامی که به مؤمنان می] (125
ج هـزار پـن شـما را بـاگر صبر نماييد و تقوا پيشه کنيد و همينـک بـر شـما هجـوم بياورنـد، مايد؟» * بله، اشما را ياری ن

  مايد).ندار ياری میمالئک نشان
ْيكُمْ فرمايد: ی آنها در جايی ديگر میدرباره ُل َعلـَ ّزِ هُ َويُنـَ ةً ِمنـْ اَس أََمنـَ يُكُم النُّعـَ ِه  إِْذ يُغَّشِ َرُكْم بـِ اًء ِليَُطهـِّ َماِء مـَ َن السـَّ مـِ

لَى اْلَمَالئَِكِة أَنِّي َمعَُكْم فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آََمنُوا َويُْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّْيَطاِن َوِليَْربَِط َعلَى قُلُوبُِكْم َويُثَبَِّت بِِه اْألَْقَداَم * إِْذ يُوِحي َربَُّك إِ 
انٍ  َسأُْلِقي فِي قُلُوبِ  ْعَب َفاْضِرُبوا فَْوَق اْألَْعَناِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَنـَ ] ([بـه يـاد آوريـد] 12-11[األنفـال:  الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ

هنگامی را که [هللا تعالی] خواب سنگينی بر شما افکند تا امنيت و آرامشی از طرف وی باشد و از آسمان آبی فرو فرستاد 
*  دارد  را دور نمايـد و دلهايتـان را محکـم گردانـد و قـدمهايتان را اسـتوار شـيطان رداند و از شما پليدیتا شما را پاک گ

-مود که من همراه شما هستم، پس کسانی را که ايمـان آوردهريد] که پروردگارت بر مالئک وحی نهنگامی [را به ياد آو
کـنم، پـس سرهايشـان را بزنيـد و دستهايشـان را را القاء مـیورزند، ترس اند، ثابت قدم نماييد. بر قلب کسانی که کفر می

  ببريد).
َ َرَمى َوِليُْبِلَي اْلُمْؤمِ  :فرمايد هللا تعالی می َّ َ قَتَلَُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَِكنَّ  َّ نِيَن ِمْنهُ بََالًء َحَسنًا َفلَْم تَْقتُلُوُهْم َولَِكنَّ 

َ َسمِ  َّ پس شما آنها را نکشتيد، بلکه هللا آنها را کشت و تيری نيانداختی ولی هللا تير انداخت تا ] (17[األنفال:    يٌع َعِليمٌ إِنَّ 
  هللا مؤمنان را با آزمايش نيکو، مورد آزمايش قرار دهد. همانا هللا شنوای داناست). ،توسط اين

ْيِن قَْد َكاَن لَُكْم آَيَةٌ فِي فِ  :فرمايد هللا تعالی می ِ َوأُْخَرى َكافَِرةٌ يََرْونَُهْم ِمثْلَْيِهْم َرأَْي اْلعـَ َّ ئَتَْيِن اْلتَقَتَا فِئَةٌ تَُقاتُِل فِي َسبِيِل 
ُ يَُؤيُِّد بِنَْصِرِه َمْن يََشاُء إِنَّ فِي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِألُوِلي اْألَْبَصارِ  َّ روه هنگـامی ای در دو گـ برای شما نشانه] (13[آل عمران:  َو

کننـد و گروهـی ديگـر کـافر هسـتند و آن [مؤمنـان] را دو که به يکديگر رسيدند وجود دارد. گروهی در راه هللا جنگ می
مايد. همانا در اين امر عبرتی بـرای ناش هر که را بخواهد، تأييد مییی واقعی آنها ديدند و هللا [تعالی] با ياربرابر اندازه

  صاحبان بينش است).
آيه اشاره دارد به برخوردی که بين مسلمانان و مشرکان در جنـگ بـدر واقـع شـد و در آن گـواهی هللا تعـالی بـه  اين

شجاعت و خودنمايی جنگ ننمودند، بلکه فقـط  ،وجود دارد. آنان در آن روز از روی تعصب  خلوص نيت اصحاب بدر
تر است. در ورزند، پايينکه کفر می التر است و سخن کسانیدر راه هللا تعالی جنگ نمودند تا [بگويند:] سخن هللا تعالی با

  .مايد ندنش هر که را بخواهد، تأييد میدا اش آنان را تأييد نمود و هللا متعال با ياریهللا متعال با ياری پس آن،
ُئ اْلمُـ  :فرمايد ی کسانی که جنگ احد را ديدند، میدرباره ّوِ ِميٌع َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهِلَك تُبـَ ُ سـَ َّ اِل َو َد ِلْلِقتـَ ْؤِمنِيَن َمقَاعـِ

ِل اْلُمْؤِمنُـ  ِ فَْليَتََوكـَّ َّ ى  ا َوَعلـَ ُ َوِليُُّهمـَ َّ ْت َطائِفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن تَْفَشَال َو و [بـه يـاد ] (122-121[آل عمـران:  ونَ َعِليٌم * إِْذ َهمَّ
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رفتی تا جای مؤمنان را برای جنگ مشخص نمايی و هللا شنوای داناست بياور] وقتی را که صبحگاه از نزد اهلت بيرون 
  بر هللا توکل نمايند). 1* هنگامی که دو گروه از شما خواستند که سستی بورزند و هللا يار آنان بود و مؤمنان بايد فقط

ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِ فرمايد: همچنين می َّ ا َولَقَْد َصَدقَُكُم  ِه َحتَّى إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فِي اْألَْمِر َوَعَصْيتُْم ِمْن بَْعِد مـَ
ْنَيا َوِمْنُكْم َمْن يُِريُد اْآلَِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِليَبْ  ُ أََراُكْم َما تُِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُِريُد الدُّ َّ ْنُكْم َو ا عـَ ْد َعفـَ ى تَِليَُكْم َولَقـَ ٍل َعلـَ  ذُو فَضـْ

مود، هنگامی که به اذن او آنها را از اش وفا نرای شما به وعدهو هنگامی که هللا [تعالی] ب] (152ل عمران: [آ اْلُمْؤِمنِينَ 
داريد [هللا متعـال] پای درآورديد؛ تا آن که سستی نموديد و در امر اختالف ورزيديد و بعد از آن که آنچه را که دوست می

-خواهد و از شما کسی است کـه آخـرت را مـیبه شما نشان داد، نافرمانی کرديد. از شما کسی است که دنيا را میآن را 
خواهد، سپس شما را از آنها بازداشت تا شما را مورد آزمايش قرار دهد و [هللا تعالی] شما را بخشيد و هللا بـرای مؤمنـان 

  صاحب بخشش است).
ِ : فرمايـد بعد از جنگ آنها را به سوی دشـمن حرکـت داد مـی رسول هللای آنها وقتی که درباره َّ ِ تََجابُوا  ِذيَن اسـْ الـَّ

ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلقَْرُح ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّقَْوا أَْجٌر َعِظيٌم * الَِّذيَن قَالَ  ْد َجَمعُـ َوالرَّ ْم  لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قـَ وا لَكـُ
ِ وَ  َّ ُ َونِْعَم اْلَوِكيُل * فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن  َّ َواَن فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إِيَمانًا َوقَالُوا َحْسبَُنا  وا ِرضـْ وٌء َواتَّبَعـُ فَْضٍل لَْم يَْمَسْسُهْم سـُ

ُ ذُو فَْضٍل َعِظيمٍ  َّ ِ َو َّ  :که هللا و رسول را بعد از آن که جراحـت و زخمـی بـه آنهـا  ] (کسانی174 – 172[آل عمران

رسيده بود، اجابت کردند. برای کسانی از آنها که نيکوکاری کنند و تقوا پيشه سازند، اجر بزرگی وجود دارد * کسانی که 
نهـا افـزايش يافـت و ی آن ايمـان آاند، پـس از آنهـا بترسـيد!»، در نتيجـهمردم بر عليه شما جمع شدهمردم به آنها گفتند: «

باشد» * پس آنها با نعمت و فضلی از جانب هللا بازگشتند و بدی به آنها گفتند: «هللا برای ما کافی است و نيک نگهبانی می
  نرسيد و رضايتمندی هللا را بدست آوردند و هللا دارای بخششی بزرگ است).

آنهـا رسـيده بـود فـرار  هن به خاطر آنچه از مسلمانان باتفاق افتاد و آن وقتی بود که مشرکا حمراء األسد آن در روز 
نشان برگردند. وقتی در حال بازگشت بودند، پشيمان شدند و خواستند تا بـه مدينـه حملـه کننـد و بودند تا به سرزمين کرده

ق نمـود تـا رسيد، مسـلمانان را بـرای رفـتن بـه سـوی آنهـا تشـوي امر را فيصله دهند. هنگامی که اين خبر به رسول هللا
مشرکان را بترساند و به آنها نشان دهد که مسلمانان دارای قدرت هستند. مسلمانان با آن که زخمی و خسـته بودنـد بـرای 

  . مود و هللا تعالی اين آيات را نازل نبه سوی آنها حرکت کردند  اشو فرستاده اطاعت از هللا
ين آنها کسی وجود داشته است که خواهان دنيـا بـوده اسـت و بيان فرموده است که در ب گويد: هللاکسی است که می

ْنيَا َوِمْنُكْم َمْن يُِريُد اْآلَِخَرةَ : باشد آن همان اين سخن هللا تعالی می -(از شما کسی است کـه دنيـا را مـی ِمْنكُْم َمْن يُِريُد الدُّ
  خواهد).خواهد و از شما کسی است که آخرت را می

هللا تعـالی در آن بيـان شـود: ی آيه فهميـده مـیگيرد و اين از بقيهدی به حقيقت ايمان آنها نمیآن ايرا :جواب اين است 
موده است که اين عفو، بخششی از طرف وی به دليل ايمان آنهـا مورد عفو قرار داده است و اشاره نفرمايد که آنها را می
ْؤِمنِينَ َولَقَْد َعفَا َعْنُكْم وَ : فرمايد هللا تعالی می. باشد می ى اْلمـُ ُ ذُو فَْضٍل َعلـَ َّ  همانـا شـما را مـورد عفـو قـرار داد و هللا)

  بر مؤمنان است). یدارای بخشش
گردن نهادند و تعداد آنها هـزار  اشی کسانی که در صلح حديبيه حاضر بودند و به حکم هللا تعالی و فرستادهدرباره

ذِ  :فرمايـد مـی و چهارصد نفر بود، َو الـَّ وُد هـُ ِ ُجنـُ َّ ِ انِِهْم َو َع إِيمـَ ا مـَ ْزَداُدوا إِيَمانـً ْؤِمنِيَن ِليـَ وِب اْلمـُ ي قُلـُ ِكينَةَ فـِ َزَل السـَّ ي أَنـْ
ُ َعِليًما َحِكيًما * ِليُْدِخَل اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمنْ  َّ َر  تَْحتَِها اْألَْنهَ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَكاَن  اُر َخاِلِديَن فِيَها َويَُكفِّ

ِ فَْوًزا َعِظيًما َّ مود تـا رامش را بر قلبهای مؤمنان نازل ناو کسی است که آ] (5-4[الفتح:  َعْنُهْم َسيِّئَاتِِهْم َوَكاَن ذَِلَك ِعْنَد 
سـيار دانـای بسـيار حکـيم اسـت * تـا بـرای هللا هسـتند و هللا بفقـط سربازان آسمانها و زمين  .ايمانی بر ايمان آنها بيافزايد 

هـای مردان و زنان مؤمن را به باغهايی داخل نمايد که از زير آن نهرها جاری است و در آن جاودان خواهند ماند و بدی
  پوشاند و آن نزد هللا کاميابی بزرگی است).آنها را می

رَ  :نازل شد  اند: اين آيه بر پيامبرروايت کرده أنس بن مالكشيخين از  ُ َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّ َّ (تا  ِليَْغِفَر لََك 
تْ  َلقَدْ فرمود: « هللا گناهان قبل و بعدت را بيامرزد) و اين در هنگام بازگشت از حديبيه بود. پيامبر يَّ  أُْنِزلـَ ةٌ  َعلـَ بُّ  آيـَ  أَحـَ

ا إِلَيَّ   ،باشـد)تـر مـیه است که برايم از آنچه بر روی زمين است، دوست داشـتنیای بر من نازل شد » (آيهاْألَْرِض  َعلَى ِممَّ
بـه آنچـه را کـه بـر تـو  : گوارای وجودت باشد ای پيـامبِر هللا! هللاند بر آنها قرائت فرمود و آنها گفت سپس آن را پيامبر

ِليُْدِخَل اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت  نازل شد: مود؟ بر اوکار خواهد نه را بيان فرموده است، پس با ما چ  رساند اجرا می
مايد که از زير آن نهرها جاری است) تـا آن کـه به باغهايی داخل ن (تا مردان و زنان مؤمن را تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَْنَهارُ 

  است). ی(کاميابی بزرگ فَْوًزا َعِظيًما: رسيد به
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َت : فرمايد ی آنها می تعالی دربارهآنان اهل بيعت رضوان هستند که هللا َك تَحـْ ْؤِمنِيَن إِْذ يَُبايِعُونـَ ُ َعِن اْلمـُ َّ لَقَْد َرِضَي 
انَِم َكثِ  ا * َوَمغـَ انَ الشََّجَرِة فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل السَِّكينَةَ َعلَْيِهْم َوأَثَابَُهْم فَتًْحا قَِريبـً ذُونََها َوكـَ ا يـَرةً َيأْخـُ ُ َعِزيـًزا َحِكيمـً َّ 

زيـر درخـت بـا تـو بيعـت کردنـد و آنچـه را کـه در  بـود کـه وقتی همانا هللا از مؤمنان راضی شد و آن] (19-18[الفتح: 
و [همچنـين] رار داد * آنهـا قـ  پـاداشرا  ینزديکـ  مـود و پيـروزیِ دانست و آرامـش را بـر آنهـا نـازل ن قلبهايشان است را

  آورند و هللا بسيار باعزِت بسيار باحکمت است).بدست میآن را آنها  غنيمتهای فراوانی که
 عثمـان بـن عفـان سبب اين بيعت، دليلی معروف دارد که در کتابهای سيره آمده است و آن اين است که رسول هللا

بزرگداشـت حرمـت آن، اند و آنها فقط برای زيارت بيت الحـرام و را فرستاد تا به قريش بگويد که آنها برای جنگ نيامده
دهيم تا آن «ادامه میکشته شده است. او فرمود:  رسيد که عثمان و به رسول هللا ند اند. قريش آنها را از آن بازداشتآمده

که آن گروه را به سزای اعمالشان برسانيم» مردم را به سوی اين بيعت خواند و آن بيعت رضوان در زير درخـت بـود، 
ای که با او در آن روز بيعت نمودند، مسلمانان از آن تخلف نکردند، مگر جد بن قيس. تعداد صحابهبيعتی که هيچکدام از  

  .اند روايت کرده هزار و چهارصد نفر بود، همان گونه که بخاری(بخارايی) و مسلم از جابر
  : ی منزلت اين بيعت نازل شده است در اين آياتی که درباره

باشد. به همين دليل اين بيعت، بيعـت رضـوان نـام که از اصحاب اين بيعت راضی می موده است هللا تعالی آشکار ن -
ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يَُبايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرةِ : گرفت  َّ ان هنگامی که زير درخـت بـا ن(همانا هللا [متعال] از مؤم لَقَْد َرِضَي 

  تو بيعت کردند، راضی شد).
ي  :و از روی وفا و راستگويی آنهـا، بـر آن قلبهـا آرامـش نـازل نمـود  معرفی کرد  پاک قلبهای آنها را - ا فـِ َم مـَ فَعَلـِ

  مود).ت و بر آنها آرامش نازل نخ(پس آنچه در قلبهای آنها وجود دارد را شنا قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل السَِّكينَةَ َعلَْيِهمْ 
ی آنان باعث شد تا آرامـش، پيـروزی و غنيمـت را پـاداش آنهـا قـرار ی رضايتمندی از آنها و علم او به قلبهانتيجه -

انَِم َكثِيـَرةً يَأْخُـ : فرمايد دهد. می ُ َعِزيـًزا فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل السَِّكينَةَ َعلَْيِهْم َوأَثَابَُهْم فَتًْحا قَِريًبا * َوَمغـَ َّ اَن  ذُونََها َوكـَ
آنها قرار داد *  پاداشرا  یمود و پيروزی نزديکنبهای آنان است را دانست و آرامش را بر آنها نازل (آنچه در قل َحِكيًما

  آورند و هللا بسيار باعزِت بسيار باحکمت است).های زيادی که آنها را بدست میو [همچنين] غنيمت 
کسانی بودند که برای راه آنان نمود و آنان  را هم  –ی توحيد  کلمه  –ی تقوا  کلمههللا تعالی  همچنين آنها کسانی بودند که  

ةَ  :فرمايـد اهل آن بودند. هللا تعـالی مـی از سزاوارتر بوده و اين توصيف ةَ َحِميـَّ وبِِهُم اْلَحِميـَّ ي قُلـُ ُروا فـِ ِذيَن َكفـَ َل الـَّ إِْذ َجعـَ
ُ َسِكينَتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْؤمِ  َّ ْيٍء اْلَجاِهِليَِّة فَأَْنَزَل  ُ بُِكّلِ شـَ َّ نِيَن َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمةَ التَّْقَوى َوَكانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوَكاَن 

اش و ر فرسـتاده] (و هنگامی که کافران تعصب جاهليت را در قلب آنها جای دادند و هللا آرامشش را بـ 26[الفتح:  َعِليًما
ساخت و آنان به آن سـزاوارتر بودنـد و اهـل آن بودنـد و هللا بـه هـر  همراهی تقوا مهکل امود و آنان را ببر مؤمنان نازل ن
  چيزی داناست).

: فرمايـد ی آنهـا هللا تعـالی مـیافرادی از اهل کتاب بودند که ايمان آورده بودند و درباره در بين اصحاب رسول هللا 
 َةٌ قَائِم أُْمُرونَ لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل الِْكتَاِب أُمَّ ِر َويـَ ْوِم اْآلَخـِ ِ َواْليـَ َّ ا وَن بـِ ِ آَنَاَء اللَّْيِل َوهُْم يَْسُجُدوَن * يُْؤِمنـُ َّ  ةٌ يَتْلُوَن آََياِت 

اِلِحيَن * َوَما يَْفعَلُو ُ َعِليٌم ا ِمنْ بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوأُولَئَِك ِمَن الصَّ َّ  َخْيٍر فَلَْن يُْكفَُروهُ َو
آنها همه يکسان نيستند، از اهل کتاب گروهی پابرجا هستند که آيات هللا را در قسمتی ] (115-113[آل عمران:    ِباْلُمتَِّقينَ 

دارنـد و در بـاز مـیکننـد و از بـدی نمايند * به هللا و آخرت ايمان دارند و به نيکی امر مـیخوانند و سجده میاز شب می
رود و هللا بـه ، هرگـز بـه هـدر نمـیدهنـد نمايند و آنان از صـالحان هسـتند * آنچـه از خيـر انجـام مـیامور خير شتاب می

  پرهيزگاران آگاه است).
أسـيد ، عبد هللا بن سـالمی بزرگان دينی اهل کتاب به مانند: نزد بسياری از مفسران مشهور است که اين آيات درباره

ايمـان  ،حی آنها گواهی داده است کـه دارای صـالنازل شده است و هللا متعال درباره ديگران ثعلبة بن شعبة و، بيد بن ع
  . باشند های ايمان میديگر خصلتهای خير و پايه ،آخرت ايمان به  ،به هللا تعالی

  
  اوصاف آنها در قرآن 

  :مؤمنانی حقيقی هستند
ِ َوالَِّذيَن آََوْوا َونََصُروا أُولَئَِك ُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقا لَهُ َوالَِّذيَن    :فرمايد هللا تعالی می َّ ْم آََمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل 

] (و کسانی که ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه هللا جهاد کردند و کسانی که [بـه 74: [األنفال َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ 
  ).خواهد بود پناه دادند و [آنان را] ياری نمودند، آنان همان مؤمنان حقيقی هستند و بری آنها آمرزش و رزقی گرامی آنها]  

  : يافتگان) هستند» (راهالراشدونآنان «
َه إِ  :فرمايد هللا تعالی می يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكرَّ َ َحبََّب إِلَْيُكُم اْإلِ َّ ُم َولَِكنَّ  َك هـُ يَاَن أُولَئـِ لَْيكُُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعصـْ
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اِشُدونَ  فـر و کداشتنی قرار داد و آن را در قلبهايتان زينت داد و ] (ولی هللا ايمان را در نزد شما دوست 7[الحجرات:  الرَّ
  هستند).يافتگان فسق و عصيان(گناهان صغيره) را در نظر شما زشت جلوه داد، آنان همان راه

  : » (کاميابان)الفائزون«
َِّ : فرمايد هللا تعالی می ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجةً ِعْنَد  َّ ُم الَِّذيَن آََمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل   َوأُولَئَِك هـُ

نمودند و در راه هللا با مالهايشـان و جانهايشـان جهـاد نمودنـد،  ] (کسانی که ايمان آوردند و هجرت 20[التوبة:  اْلفَائُِزونَ 
  .باشند و آنان همان کاميابان هستند)ی باالتری مینزد هللا دارای درجه

  : » (راستگويان)الصادقون«
َواِلهِ  :فرمايــد هللا تعــالی مــی ْن ِديــاِرِهْم َوأَمــْ وا مــِ ِذيَن أُْخِرجــُ اِجِريَن الــَّ َراِء اْلُمهــَ َوانًا ِلْلفُقــَ ِ َوِرضــْ َّ َن  ًال مــِ وَن فَضــْ ْم َيْبتَغــُ

اِدقُونَ  َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك ُهُم الصَّ َّ اسـت کسـانی کـه از فقيـر ] ([آن فـیء همچنـين] بـرای مهـاجرين 8[الحشر:  َويَْنُصُروَن 
اش سـتند و هللا و فرسـتادهشان و اموالشان اخراج شدند و خواستار فضل و بخششی از هللا و رضـايتمندی [وی] هسرزمين

  باشند).کنند، آنان همان راستگويان میرا ياری می
  :هللا تعالی از آنها راضی شده است و آنان از وی راضی شدند

لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوُهْم بِِإْحَساٍن  :فرمايد هللا تعالی می وا َوالسَّابِقُوَن اْألَوَّ ْنُهْم َوَرضـُ ُ عـَ َّ َرِضَي 
يمُ  ْوُز اْلعَظـِ ] (پيشـی گيرنـدگان اوليـه از 100[التوبـة:  َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا ذَِلَك اْلفـَ

ند و بـرای د آنها راضی شد و آنها از وی راضی شکنند، هللا از انی که از آنها به نيکی تبعيت میسمهاجرين و انصار و ک
  است). یبزرگ کاميابیِ که از زير آن نهرها جاری است، در آن تا ابد جاودان خواهند ماند و آن  همود آنها باغهايی آماده ن

  : ت هستندرحمه و توبقبول شدن أهل 
ُ َعلَى النَّبِّيِ َواْلمُ : فرمايد هللا تعالی می َّ اَد لَقَْد تَاَب  ا كـَ ِد مـَ ْن بَعـْ َرِة مـِ اَعِة اْلعُسـْ ي سـَ َهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ فـِ

يمٌ  ْم َرُءوٌف َرحـِ هُ بِهـِ مهـاجرين و انصـار را  ،ی پيـامبر] (هللا توبـه117[التوبـة:  يَِزيُغ قُلُوُب فَِريٍق ِمْنُهْم ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم إِنـَّ
هنگام سختی از او تبعيت کردند و اين بعد از آن بود که نزديک بود که گروهی از آنان، قلبهايشان کسانی که در   ،پذيرفت 

  ی آنها راپذيرفت و او به آنها مهربان و دائماً رحمت کننده است).منحرف گردد، سپس توبه
  : از طرف پروردگارشان به آنها بشارت داده شده است

ِ َوأُولَئِكَ الَِّذيَن آَ : فرمايد هللا تعالی می َّ ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجةً ِعْنَد  َّ ُم َمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل   هـُ
ُرُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم فِيَها نَِعيٌم ُمِقيمٌ  ] (کسانی که ايمـان آوردنـد و 21-20[التوبة:  الْفَائُِزوَن * يُبَّشِ

باشند و آنان همان کاميابان ی میاالتری بهجرت کردند و در راه هللا با مالهايشان و جانهايشان جهاد نمودند، دارای درجه
آنها به آنان رحمتی از طرف وی و رضايتمندی و باغهايی کـه در آن نعمتهـای دائمـی وجـود دارد را  هستند * پروردگارِ 

  ده است).بشارت دا
  : اندبهترين امتی هستند که برای مردم آفريده شده

َِّ : فرمايد هللا تعالی می ا وَن بـِ ِر َوتُْؤِمنـُ ِن اْلُمْنكـَ ْوَن عـَ اْلَمْعُروِف َوتَْنهـَ أُْمُروَن بـِ اِس تـَ ْت ِللنـَّ ٍة أُْخِرجـَ َر أُمـَّ [آل  ُكْنتُْم َخيـْ
نماييـد و بـه کنيد و از بدی نهی میايد، به نيکی امر میدم آفريده شده] (شما بهترين امتی هستيد که برای مر110عمران: 

  .هللا ايمان داريد)
   ا:تقو أهل

ى رَ : فرمايد هللا تعالی می ِكينَتَهُ َعلـَ ُ سـَ َّ أَْنَزَل  ِة فـَ ةَ اْلَجاِهِليـَّ وِلِه َوعَ إِْذ َجعََل الَِّذيَن َكفَُروا فِي قُلُوبِِهُم اْلَحِميَّةَ َحِميـَّ ى سـُ لـَ
ا ْيٍء َعِليمـً ُ بِكُّلِ شـَ َّ (و هنگـامی کـه کـافران ] 26[الفـتح:  اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمةَ التَّْقَوى َوَكانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوَكاَن 

ی آنـان را بـه کلمـهمود و اش و بر مؤمنان نازل نبر فرستادهتعصب جاهليت را در قلب آنها جای دادند و هللا آرامشش را 
  ساخت و آنان به آن سزاوارتر بودند و اهل آن بودند و هللا به هر چيزی داناست). همراهتقوا 

  : شوندموجب خشم کافران می
ْنِجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآََزَرهُ فَاْستَْغلََظ َفاْستََوى َعلَى ُسوقِ  :فرمايد هللا تعالی می يَظ َوَمثَلُُهْم فِي اْإلِ اَع ِليَغـِ رَّ ِه يُْعِجُب الزُّ

ا اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظيمـً ُ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َّ (و توصيف آنها در انجيل ايـن  ]29[الفتح:  بِِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد 
را محکم کرده اسـت و سـخت شـده اسـت و بـر  هايش بيرون زده است و آنگونه است: به مانند زراعتی هستند که جوانه

کافران را به خشم آورند،  [بدين وسيله] تا ،شوند ی تعجب کشاورزان میای که مايهاند، به گونههايشان راست ايستادهساقه
  است).ی آمرزش و اجری بزرگ داده دهند، وعدهاند و عمل صالح انجام میهللا [تعالی] به کسانی از آنها که ايمان آورده

ورزند، کافر بغض می  از اين آيه استنباط نموده است که رافضيان، کسانی که نسبت به صحابه  رحمه هللا  امام مالک
شوند و کسی که به صحابه خشم نمايد، طبـق ايـن ) خشمگين میهستند. گفته است: زيرا آنها(رافضيان) از آنان(صحابه

  .آيه کافر است 
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  ؟اندبزرگ بودهلشگری  اند يا آن کهميان آمده است فقط تعداد معدودی بوده آيا افرادی که از آنان سخن به
که هللا تعالی به حقيقت ايمان آنها گواهی داده است و آنان را در هـدايت، کاميـابی، رسـتگاری و  آيا اجتماع صحابه

تعالی را ياری دهند و توسـط آنهـا  اند که نتوانستند دعوت به سوی هللاراستگويی ستايش فرموده است، آيا افراد کمی بوده
مود و بر الی توسط آنها دعوت حق را ياری نبسيار گران بودند که هللا تعدولتی برپا نشد يا آن که قدرت بزرگ و لشگری  

  ؟اسالمی را برپا داشت  حکومت های آنها شانه
  !ت اين سوالی است که آيات قرآن و بديهيات عقلی و حقايق تاريخ جواب آن را داده اس

  . ی دادن و کمک مؤمنان منت نهاد توسط يار همانا هللا تعالی با قوت دادن به پيامبر
 َُهَو الَِّذي أَيََّدَك بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِين ُ َّ ] (و اگر بخواهند تو را  62[األنفال:  َوإِْن يُِريُدوا أَْن يَْخَدُعوَك فَِإنَّ َحْسبََك 

  اش و با مؤمنان تو را توان داد و قدرت بخشيد). کافی است، او کسی است که با ياریفريب دهند، هللا برای تو 
ند که پيروزی توسط آنها تحقق يابد و در برابر دشمنان هللا تعـالی صابی برسگريزی نيست که آن مؤمنان بايد به حد ن

  .منفعتی ندارد  ،ياد نمودن آنها به بزرگینمودن آنها در اين آيه عبث است و  قدرت مقابله وجود داشته باشد و اگر نه ياد 
باره در قبـل آمـد کـه موده است و سخن در اينتعالی پاکی ايمان آنها را بيان ن کسانی که در بدر حضور داشتند، هللا -

آنها سيصد و سيزده نفـر بـود کـه خـاص و عـام آن را  د آمرزشی برای آنها خواهد بود و آنان لشگری پابرجا بودند و تعدا
  . دانند می

را در قـرآن در زير درخت بر جنگ با اهل مکه بيعت نمودند. هللا تعالی رضايت از آنهـا  کسانی که با رسول هللا -
بايد بـه  .ند تا بتوانند اين تکليفی که در بيعت آمده است را انجام دهند اشمود و گريزی نيست که آنها بايد لشگری باعالن ن

هـزار و  نـگ شـرکت کننـد و همـان طـور کـه در سـند آمـده اسـت تعـداد آنهـاجن ميـدان حد نصابی برسند که بتوانند در آ
  .چهارصد نفر بوده است 

ی آنها را بيان داشته است و در زمان سختی، تبعيت نمودند و هللا تعالی پذيرفته شدن توبه کسانی که از رسول هللا -
به جنگ با روم اقدام  دارد در حالی که همراه رسول هللاست. آيا امکان  را روشن نمودهمهربانی و رحمت خود به آنها 

نمودند تعداد آنها از انگشتان دست تجاوز ننمايد يا آن که بايد لشگری بـزرگ باشـند کـه اميـد بـه پيـروزی آنهـا در مقابـل 
  ترين دولت در آن زمان، وجود داشته باشد؟دالورترين دشمن و بزرگترين قدرت و عظيم

. هزار نفر بوده اسـت، همـان گونـه کـه در سـندهای سـيره و تـاريخ آمـده اسـت آن واقعه حدود سی تعداد مسلمانان در
پندارند، کـه از پوشانند و میرسانند و حقيقت و تاريخ را میکنند به خودشان ضرر میکسانی که اين مطالب را قبول نمی

-ی آن بزرگواران نسبت کفر و ارتداد میو به بقيه فقط سه نفر بر حق باقی ماندند يا حد اکثر ده نفر اصحاب رسول هللا
  .1زنند 

بتوان اين افتراهـا را  ههای استوار؟! آيا ممکن است کآن افترا زنندگان کجا هستند در مقابل اين آيات روشن و حقيقت 
آنها است تا  قرآن و شک ايجاد نمودن در درستی آن؟ اين عمل بسياری از غلو کنندگانبه بيان داشت، مگر با طعنه زدن 

  !!اند جايی که بعضی از آنها برای تهمت زدن به قرآن و اثبات تحريف آن کتابهايی نوشته
  : جانشين شدن آنها بر روی زمين و دليل آن

دهد و به دينی که از آن وعده داده است که از آنها جانشينانی بر روی زمين قرار می  هللا تعالی به اصحاب پيامبرش
  . دهد دهد و بعد از ترسی که داشتند برای آنها امنيت و آرامش قرار میت مینزلشده است، م برای آنها راضی
تَْخلََف الـَّ : فرمايد هللا تعالی می ا اسـْ ي اْألَْرِض َكمـَ تَْخِلفَنَُّهْم فـِ اِلَحاِت لَيَسـْ ُ الَِّذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َّ ْن َوَعَد  ِذيَن مـِ

لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُُدونَنِي قَْبِلِهْم  نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَّدِ َك َولَيَُمّكِ َال يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمْن َكفََر بَْعَد ذَلـِ
- اند، وعده میاند و عمل صالح انجام دادهه ايمان آورده(هللا [متعال] به کسانی از شما ک]  55[النور:    فَأُولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ 

و دين آنها  ه بود دهد، همان گونه که نفرات قبل از آنها را جانشين قرار داد دهد که آنها را بر روی زمين جانشين قرار می
يمنی تغيير خواهـد داد. گرداند و ترس آنها را به امیتوار ی شده است، برای آنها پابرجا و اسرا که از آن برای آنها راض

  ورزند، آنان همان فاسقان هستند).ورزند و کسانی که بعد از آن کفر میای شرک نمیپرستند و به من ذرهمرا می
ی شبه وفات ننموده بود که هللا تعالی مکه، خيبر، بحرين و بقيه  ی هللا تعالی به تحقق پيوست و هنور پيامبراين وعده

او از آتش پرستان هجر و بعضی قسمتهايی از شام جزيـه گرفـت و  .يمن را برای آنها فتح نمود  ی عربی و تمامیجزيره
  . ی پادشاه حبشه برای او هديه فرستادند مصر مقوقس و پادشاهان عمان و نجاشپادشاه روم و صاحب 

و با اميری خالد  به عهده گرفت و لشگران اسالم را به سوی سرزمين فارس أبوبكر صديق ی اوسپس امر را خليفه

 
مانند و در ديگری  فقط سه نفر بر اسالم باقی می يکی از آنها آمده است که بعد از پيامبر نزد آنها چهار حديث متضاد وجود دارد: در  -  1

 مانند.(مترجم)فقط پنج نفر و در ديگری فقط هفت نفر و در ديگری فقط نه نفر بر اسالم باقی می
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فرستاد و قسمتی از آن را فتح نمودند و بعضی از اهل آن را به قتل رساندند و لشگری ديگر توسط ابوعبيده بـه  بن وليد 
سوی سرزمين شام فرستاده شد و هللا برای او بصره و دمشق را فتح نمود و سومين امير عمرو بن عاص بود که به سوی 

  .جان وی را ستاند  مصر رفت و بعد از آن هللا
امر را برپا داشت و جهان بعد از پيامبران کسی را به قوت او در سيره و کمال عدالت نديده   فاروق عمر او بعد از

فـتح شـدند و کسـری را ، در زمان او سرزمين شام به طور کامل فتح شد و سرزمين مصر و بيشتر اقليم فارس نيـز است 
ر نمود و قيصر را شکست داد و دست او را از شام کوتاه نمود و او را را به سوی خوا  طور کاملرا به    شکست داد و او

  .را در راه هللا تعالی انفاق نمود  افراد  قسطنطنيه فراری داد و اموال آن
های اسالمی تا دورترين منـاطق مشـرق و مغـرب امر را بعد از او برپا داشت و در زمان او سرزمين سپس عثمان
هـا. از طـرف زمين مغرب تا دورترين جای آن فتح شد و قبـرص و سـرزمين قيـروان و ديگـر سـرزمينامتداد يافت. سر

ز دسـت داد، مـدائن عـراق و خراسـان و امشرق تا سرزمين چين کشانده شد و کسری کشـته شـد و تمـامی سـرزمينش را 
مـود و ماليـات از آنان خاقان را ذليل نپادشاه بزرگ اهواز فتح شد و مسلمانان با ترکها جنگ بزرگی داشتند و هللا تعالی، 

وی و   قـرآن توسـطوتِ فرستاده شد و آن به برکت تـال أمير المؤمنين عثمان بن عفانبه سوی زمين مشرقها و مغربهای 
  .دراست او و جمع نمودن امت به حفظ قرآن بود 

  ؟ اما دليل اين فتوحات بزرگ چه بود
  : دادند و توحيد آنها خالص بودايمان داشتند و عمل صالح انجام می اول: گواهی دادن هللا به اين که آن فاتحان

 َّتَْخلََف الـــ ا اســـْ ي اْألَْرِض َكمـــَ تَْخِلفَنَُّهْم فـــِ اِلَحاِت لَيَســـْ وا الصـــَّ ْنكُْم َوَعِملـــُ وا مـــِ ِذيَن آََمنـــُ ُ الـــَّ َّ َد  ْبِلِهمْ َوعـــَ ْن قـــَ    ِذيَن مـــِ
دهد که آنها را بر روی اند، وعده میاند و عمل صالح انجام دادهکه ايمان آورده  ] (هللا [متعال] به کسانی از شما55[النور:  

  دهد، همان گونه که نفرات قبل از آنها را جانشين قرار داده بود).زمين جانشين قرار می
اند و عمـل وعده با جانشينی کسانی داده است که ايمان آورده زيرا هللا، دوم: درست بودِن امامت، امامان چهارگانه

حاضر بودند و آن امری که معلوم است اين وعده بعد از  دهند و آنها از کسانی بودند که در زمان محمد صالح انجام می
و امری که مسلّم است اين  شدن کسی به غير از او بايد بعد از او اتفاق بيافتد   به وقوع خواهد پيوست. زيرا خليفه  رسول

شود که منظور از آن جانشينی، جانشينی در امامت است و امری که واهد بود و روشن میاست که پيامبری بعد از او نخ
اتفاق افتاد و در   با اين وصف فقط در زمان ابوبکر، عمر و عثمان  است که جانشينی بعد از رسول هللا  نمعلوم است اي

اتفاق نيافتاد، زيـرا  اين در زمان علین پابرجا شد و امنيت حاصل شد و ا فتوحان بزرگ به وقوع پيوست و ديزمان آنه
رسـتی خالفـت د او با کافران به علت مشغوليتش با جنگ با اهل قبله که با او مخالف نمودند، جهاد ننمود. پس با ايـن آيـه 

  . شود آنها مشخص می
هللا تعالی است ، همان دين حق داد برپا داشت و آن را در مشرق و مغرب انتشار  هاسوم: دينی که هللا تعالی برای آن

نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهمْ : فرمايد موده است. هللا تعالی میآن راضی شده است و آن را تائيد نکه از  [النور:  َولَيَُمّكِ
  ).است  م که از آن برای آنها راضی شدهداري] (و برای آنها دينشان را پابرجا می55

  :حاال ای اهل خرد
ی هللا تعالی توسط آنها واقع شد، بـه هللا تعـالی پندارند آن خلفای فاتح بزرگ و کسانی که وعدهکسانی که میی درباره
اش کفر ورزيدند و آن دينی که نشـر دادنـد و مصـحفی و مؤمنان خيانت کردند و تمامی آنها به هللا و فرستاده و رسولش

  ؟ ، چه بايد کرد مصحف مسلمانان نيست  ای ازباشد و ذرهکه باال بردند، از دين اسالم نمی
  !پاک هستی ای هللا! اين تهمتی بزرگ است 

  :مايدنمی داخل بهشت آنان را هکبشارت هللا تعالی به آنها 
شود، بلکه شامل حسن خاتمه در هنگام مرگ نيز به امور دنيوی ختم نمی گواهی دادن قرآن کريم به اصحاب محمد 

نيکـويی پـاداش در بهشـت  ی آمرزش و رضـوان وآيد که به آنها وعدهی هللا تعالی به آنان میباشد و به دنبال آن وعدهمی
  . د دهنيز می

ْنهُ : فرمايد هللا تعالی می ُ عـَ َّ لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي  وا َوالسَّابِقُوَن اْألَوَّ ْم َوَرضـُ
] (و پيشـی گيرنـدگان اوليـه از 100[التوبة:  َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 

شـدند و راضـی کنند، هللا از آنها راضی شده است و آنهـا از او مهاجرين و انصار و کسانی که به نيکی از آنها تبعيت می
 یموده است که از زير آن نهرها جاری است، تا ابـد در آن جـاودان هسـتند و آن کاميـابی بزرگـ برای آنها باغهايی مهيا ن

  است).
فرمايد که از پيشی گيرنـدگان اوليـه از مهـاجرين و انصـار و تبعيـت کننـدگان از آنهـا در باخبر می در اين آيه، هللا

مـوده اسـت و ايـن دليلـی بـر آنها بهشـتهای پُرنعمـت را مهيـا ن رایبی اين رضايتمندی تيجهباشد و در نراضی می ،نيکی
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باشـد]. کجاينـد کسـانی کـه بـه باشد [و از متشابهات نمـیمردن در حالت ايمان است و اين گواهی از آيات محکم قرآن می
  ؟ ی بهشت جاويدان و کاميابی ابدی داده است دهند که هللا تعالی از آنها راضی شده است و به آنها وعدهافرادی دشنام می
َراُت َوأُولَ  :فرمايد هللا تعالی می ُم اْلَخيـْ َك لَهـُ ِهْم َوأُولَئـِ أَْمَواِلِهْم َوأَْنفُسـِ ُدوا بـِ هُ َجاهـَ ُسوُل َوالَِّذيَن آََمنُوا َمعـَ ُم لَِكِن الرَّ َك هـُ ئـِ

ُ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجرِ  َّ يمُ اْلُمْفِلُحوَن * أََعدَّ  (ولـی رسـول و ] 89-88[التوبـة:  ي ِمْن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَظـِ
باشـد و ها و خيرها مـیکنند و برای آنها تمام نيکیاند، با مالهايشان و جانهايشان جهاد میکسانی که همراه او ايمان آورده

موده است که از زير آن نهرها جاری اسـت، در هايی را مهيا ن] برای آنها بهشت عالآنها همان رستگاران هستند * هللا [مت
  آن جاويدان هستند، آن کاميابی بزرگی است).

ی به نيکـی و باشد، وعدهاند میبرای رسول و کسانی که همراه او ايمان آورده ای گرامی از طرف هللادر آن وعده
-آنهـا مرتـد مـی ،داند برای گروهی باشد که هللا تعالی می اين امر شود می. آيا درجات باال در بهشت فردوس امور خير و

گردند؟! آيا آنان فقط سه نفر يا ده نفر بودند، همان گونه که ی جاهلی خود باز میشوند و بعد از وفات پيامبرشان به گذشته
ا ياری و پيروزی خود را محقق نمود و آنان را که هللا تعالی توسط آنه پندارند يا آن که لشگری بودند بعضی اين گونه می

  ؟د و بزرگترين دولت بود، تمکين دا تريندر برابر لشگريان روم که در آن زمان قوی
ِ َواْليَْوِم اْآلَِخِر  :فرمايد هللا تعالی می َّ ِ َال أََجعَْلتُْم ِسَقايَةَ اْلَحاّجِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آََمَن ِبا َّ َوَجاَهَد فِي َسبِيِل 

بِ  ي سـَ ُدوا فـِ اَجُروا َوَجاهـَ وا َوهـَ ُ َال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن * الَِّذيَن آََمنـُ َّ ِ َو َّ ُم يَْستَُووَن ِعْنَد  ِهْم أَْعظـَ أَْمَواِلِهْم َوأَْنفُسـِ ِ بـِ َّ يِل 
ِ َوأُولَئَِك ُهُم الْ  َّ ُرُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم فِيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم * َخاِلِديَن فِيهَ َدَرَجةً ِعْنَد  ا أَبًَدا إِنَّ فَائُِزوَن * يُبَّشِ

َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيمٌ  َّ  :ند را به مانند کندهند و مسجد الحرام را آباد میآيا کسانی را که به حاجيان آب می] (22-19[التوبة
تند و هللا گـروه سـ کنند؟ آنان نـزد هللا يکسـان نياند و در راه هللا جهاد میدهيد که به هللا و آخرت ايمان آوردهکسی قرار می

د، نمايد * کسانی که ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه  با مالهايشان و جانهايشان جهاد نمود نظالمان را هدايت نمی
باشند و آنان همان رسـتگاران هسـتند * پروردگـار آنهـا بـه آنـان بشـارت رحمتـی از ی بزرگتری نزد هللا میجهدارای در

هايی برای آنها که در آنها نعمتهـای دائمـی وجـود دارد، داده اسـت * در آن تـا ابـد جـاودان جانب وی و رضوان و بهشت 
  خواهند ماند، همانا نزد هللا اجر بزرگی وجود دارد).

اند و هجرت نمودند و گواهی داده است که کسانی که ايمان آورده ی اصحاب پيامبرشين آيات هللا تعالی دربارهدر ا
رت ، بـرای آنهـا و کاميـابی و درجـات بـاال وجـود دارد و بـه آنهـا بشـاکردند در راه هللا متعال با مالها و جانهايشان جهاد 

  . داده است  ،هشتهای پُر نعمت نعمتهای دائمی در برحمتی از طرف وی و رضوان و 
آنهـا بعـدها از دينشـان  دانسـته اسـت،ها و آن بشارت برای گروهی باشد که هللا متعال مـیشود اين گواهی دادنآيا می

  ؟اند ميرند که کافر شدهشوند و در حالی میمرتد می
آيات تکذيب شوند يا آن که بگوييم   ، مگر آن که اينبعد از شرح اين آيات نسبت کفر داده شود   شود به صحابهآيا می

آنها چگونه بـه پايـان  زندگیدانسته است ی بهشت داده است که نمیبه احوال آنها جاهل بوده است و به کسانی وعده هللا
  .هللا تعالی به شدت از اين امر واالتر است ؟ رسد می

ِ َوالَِّذيَن َمعَ : فرمايد هللا تعالی می َّ ٌد َرُسوُل  ًال ُمَحمَّ وَن فَضـْ ًدا يَْبتَغـُ جَّ ا سـُ هُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعـً
ِ َوِرْضَواًنا ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم فِ  َّ ْنِجيِل َكَزْرعٍ أَخْ ِمَن  َرَج َشْطأَهُ فَآََزَرهُ ي اْإلِ

ُ الَِّذيَن آََمنُوا وَ  َّ اَع ِليَِغيَظ بِِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد  رَّ ًرا فَاْستَْغلََظ فَاْستََوى َعلَى سُوقِِه يُْعِجُب الزُّ َرةً َوأَجـْ ْنُهْم َمْغفـِ اِلَحاِت مـِ وا الصـَّ َعِملـُ
شـدت عمـل دارنـد و بـين  ناباشـند، بـه کـافری کـه همـراه او مـیسـانی هللا اسـت و ک(محمد فرستاده ]29[الفتح:  َعِظيًما

باشند، ز طرف هللا و رضوانی میابينی که در پی کسب فضلی خودشان مهربانند، آنها را رکوع کننده [و] سجده کننده می
گونـه اسـت: بـه و توصيف آنها در انجيـل ايـن  های آنها نمايان است [و] اين مثال آنها در تورات است در چهره هاثر سجد 

هايشـان هايش بيرون زده است و آن را محکـم کـرده اسـت و سـخت شـده اسـت و بـر سـاقهمانند زراعتی هستند که جوانه
کافران را به خشم آورنـد، هللا [تعـالی]  [بدين وسيله] تا شوند،ی تعجب کشاورزان میکه مايهای اند، به گونهراست ايستاده

  .ی آمرزش و اجری بزرگ داده است)دهند، وعدهاند و عمل صالح انجام میردهبه کسانی از آنها که ايمان آو
به   نماز نسبت اخالص در   داشتنموده است و همچنين  را به زياد نماز خواندن توصيف ن  هللا تعالی اصحاب پيامبرش

نموده است که اخالص نيت باشند، سپس آنها را به نيکويی راه و روشی توصيف ثواب زيادی می به دنبالو اين که  هللا
حـق بـوده و  ی هللاوعده. ی آمرزش و اجری بزرگ داده است رساند، سپس به آنها وعدهآنها و نيکويی اعمالشان را می

رسـاند کـه بـا آن کند. اين قطعيت ايمـان راسـتين آنهـا را مـیمايد و آن تغيير نمینباشد و هرگز خلف وعده نمیت میراس
  .وفات نمودند  زندگی کردند و بر آن

أَْمَواِلِهمْ : فرمايـد هللا تعالی می ِ بـِ َّ بِيِل  ي سـَ ُدوَن فـِ َرِر َواْلُمَجاهـِ ي الضـَّ ُر أُولـِ ْؤِمنِيَن َغيـْ َن اْلمـُ ُدوَن مـِ تَِوي اْلَقاعـِ  َال يَسـْ
ُ اْلُمَجاِهِديَن ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َعلَى اْلقَاِعدِ  َّ َل  ى َوأَْنفُِسِهْم فَضَّ ِديَن َعلـَ ُ اْلُمَجاهـِ َّ َل  نَى َوفَضـَّ ُ اْلُحسـْ َّ َد  يَن َدَرَجةً َوُكال َوعـَ
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اند با مجاهدانی که در راه هللا هتدر خانه] نشس ،که بدون عذری [برای جهاد   ی(مؤمنان ].95[النساء:    اْلقَاِعِديَن أَْجًرا َعِظيًما
ان نيستند، هللا مجاهدان با مالهايشان و جانهايشان را بر [کسانی که در خانه] کنند، يکسبا مالهايشان و جانهايشان جهاد می

ی نيک داده اسـت و هللا مجاهـدان را بـر نشسـتگان ی آنها وعدهاند به درجات بااليی فضيلت داده است و هللا به همهنشسته
  [در خانه] با اجر بزرگی فضيلت داده است).

-يشان بر کسانی که مؤمن هستند و بدون عذری در خانه نشستهدان با مالها و جانهادر اين آيه بيان برتری دادن مجاه
ی نيک داده است و آن بهشت و پاداشی بزرگ است و اين در حالی است که درجات اند، آمده است و به تمامی آنها وعده

ی شـود هللا متعـال بـه کسـانی وعـدهمايد. آيـا مـینراست است و هرگز خلف وعده نمی ی هللا تعالیکند، وعدهآنها فرق می
  !!؟باشند ميرند که کافر میگردند و در حالی میی خود باز میلشوند و به گذشته جاهبهشت دهد که بعد از آن مرتد می

ِ ِميَراُث السََّماَواِت َواْألَرْ   :فرمايد هللا تعالی می َّ ِ ِ َو َّ ِض َال يَْستَِوي ِمْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبِل َوَما َلُكْم أَالَّ تُْنِفقُوا فِي َسبِيِل 
ُ الْ  َّ َد  وَن َخبِيـرٌ الْفَتْحِ َوقَاتََل أُولَئَِك أَْعَظُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن بَْعُد َوَقاتَلُوا َوُكال َوعـَ ا تَْعَملـُ ُ بِمـَ َّ نَى َو [الحديـد:  ُحسـْ

کنيد و ميراث آسمانها و زمين برای هللا است. از شما کسانی که قبل که در راه هللا انفاق نمی(و شما را چه شده است ] 10
ی انـد و جنگيدنـد] يکسـان نيسـتند. آنـان دارای درجـهاز فتح انفاق نمودند و جنگيدند [با کسانی که بعـد از آن انفـاق کـرده

ی نيـک ی آنها وعـدهد و هللا [تعالی] به همهنباشد کردند میو جها تری نسبت به کسانی که بعد از [فتح] انفاق نمودند عظيم
  آگاه است). دهيد،ه انجام میچداده است و هللا به آن
ی بـاالتری نسـبت بـه کسـانی دارد که کسانی که قبل از فتح انفاق نمودند و جهاد کردنـد دارای درجـهاين آيه بيان می

ی نيکو داده شده است، به اين معنا که فرق انفاق کنندگان قبل ی آنها وعدهمهاند. سپس به ههستند که بعد از آن انفاق نموده
  .ی پاداش است از فتح و بعد از آن در اندازه

ی نيکو دهد در حـالی کـه شود هللا تعالی به افرادی وعدهکنيم: آيا میسوالی که کمی پيش را آورديم دوباره تکرار می
  !!؟ر خواهند ُمرد است که آنها در حالت کف دانستهمی

وِل : فرمايد می ،اند ای که از اهل کتاب بودند و ايمان آوردهی صحابههللا تعالی درباره سـُ ى الرَّ َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلـَ
ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّقِ يَقُولُوَن َربََّنا آََمنَّا فَاْكتُْبنَـ  ا تََرى أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ ِ َومـَ َّ ا ْؤِمُن بـِ ا َال نـُ ا لَنـَ اِهِديَن * َومـَ َع الشـَّ ا مـَ

ُ بَِما قَالُو َّ اِلِحيَن * فَأَثَابَُهُم  ِديَن َجاَءنَا ِمَن اْلَحّقِ َونَْطَمُع أَْن يُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلقَْوِم الصَّ اُر َخالـِ ا اْألَْنهـَ ا َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهـَ
شنوند، چشـمان آنهـا را ايم می] (و وقتی آنچه را که بر رسول نازل نموده85 – 83[المائدة:  ذَِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسنِينَ فِيَها وَ 

گويند: «پروردگار شناسند. میی آنچه از حق است که آنها میبينی که پُر از اشک شده است و اين به واسطهدر حالی می
* و بر ما نيست که به هللا و آنچه از حق که به ما رسيده است، ايمان  اهی دهندگان بشمار!و ما را از گوما! ايمان آورديم 

* هللا [تعـالی] بـه  »مايـد]وه صـالحان گردانـد [و داخـل بهشـت نداريم که پروردگار ما، ما را همراه گـر اشتياقنياوريم و 
ن نهرها جاری است. در آن جاودان خواهند بود و آن هايی را داده است که در آی آنچه گفتند، به آنها پاداش بهشت واسطه

  پاداش نيکوکاران است).
دهـد کـه آنهـا نيکوکـار هسـتند و در بهشـت جـاودان گرديم، آيا هللا تعالی برای کسانی گواهی مـیبه سوال قبل باز می

-گردنـد يـا در حـالی مـیز مـیی خود باشوند و به گذشتهدانسته است که آنها مرتد میخواهند بود در حالی که از قبل می
  ؟؟!!ميرند که کافر هستند 

ی آنها ی بهشت به آنان در جاهای ديگری از قرآن کريم آمده است. آنان کسانی هستند که هللا تعالی دربارهتأکيد وعده
ِ َوَما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم َومَ  :فرمايد می َّ ِ ثََمنًا قَِليًال َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن يُْؤِمُن بِا َّ ِ َال يَْشتَُروَن بِآَيَاِت  َّ ِ ا أُْنِزَل إِلَْيِهْم َخاِشِعيَن 

َ َسِريُع اْلِحَسابِ  َّ ] (و از اهل کتاب کسی وجـود دارد کـه بـه هللا و بـه 199[آل عمران:  أُولَئَِك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم إِنَّ 
اند. در برابر هللا فروتن هستند و آيات هللا را به بهای ايمان آورده،  ايمو آنچه بر آنها نازل نموده  مايآنچه بر شما نازل نموده

  فروشند. آنان اجرشان نزد پروردگارشان است. همانا هللا سريع الحساب است).کمی نمی
ا  الَِّذيَن آَتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم بِهِ : فرمايد همچنين می ْن َربِّنـَ قُّ مـِ يُْؤِمنُوَن * َوإِذَا يُتْلَى َعلَْيِهْم َقالُوا آََمنَّا بِِه إِنَّهُ اْلحـَ

نَ  ْدَرُءوَن ِباْلَحسـَ بَُروا َويـَ ا صـَ تَْيِن بِمـَ رَّ اهُ إِنَّا ُكنَّا ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِميَن * أُولَئَِك يُْؤتَْوَن أَْجَرُهْم مـَ ا َرَزْقنـَ يِّئَةَ َوِممـَّ ونَ ِة السـَّ  ْم يُْنِفقـُ
ايم و آنها به آن ايمان دارند * و وقتی [قرآن] برای آنها ] (کسانی که به آنها قبل از آن [قرآن] کتاب داده54-52[القصص: 
گويند: «ايمان آورديم به آن زيرا آن حقی از طرف پروردگارمان است و ما قبل از آن مسلمان بوديم» شود، میخوانده می

ی آن است که صبر نمودند و بدی را با نيکی از ميان بردند و از آنچه شود و آن بواسطهو برابر داده می* آنان اجرشان د 
  کنند).ايم انفاق میبه آنها روزی داده

  بشارت دادن صحابه به بهشت دليلی از پاکی آنها از نفاق است 
ی هللا تعالی به آنها بـه نيکـويی و نعمـت به بهشت بيان شد و وعده داليلی که در قبل در مورد بشارت دادن صحابه

اند. امری که افترا زننـدگان آن را بـه از نفاق پاک بوده باشد که صحابهدائمی در روز قيامت، دليلی قطعی از قرآن می
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  . ای است که در مدينه منافق وجود داشته است دهند و دليل آنها، شبههنسبت می صحابه
د داده اسـت کـه آنهـا يـ ی به منافقـان وعيـد آتـش جهـنم را داده اسـت و بلکـه بـه آنهـا وعاين در حالی است که هللا تعال

  : فرمايد باشند. هللا تعالی میترين َدَرک جهنم میدرپايين
- ِر اْلُمنَافِِقيَن ِبأَنَّ لَُهْم َعذَابًا أَِليًما خواهـد ] (به منافقان بشارت بده کـه بـرای آنهـا عـذابی دردنـاک 138[النساء:  بَّشِ
  بود).
- يًرا ْم نَصـِ َد لَهـُ ْن تَجـِ اِر َولـَ َن النـَّ فَِل مـِ ْرِك اْألَسـْ ي الـدَّ تـرين درک ] (منافقـان در پـايين145[النسـاء:  إِنَّ الُْمَنافِِقيَن فـِ

  يابی).جهنم(بدترين جای آن) خواهند بود و برای آنها ياری رسانی نمی
هزار برش بشارت بهشت داده است: به اهل تبوک بشارت داد و آنها سیی پياماين در حالی است که هللا تعالی صحابه

نفر بودند؛ به اهل بيعت رضوان بشارت داد و آنها هزار و چهارصد نفر بودند؛ به اصحاب بدر بشارت داد و آن سيصد و 
؟ اين امر ت نفاق داد هايی به آنها رسيده است، نسبنين بشارت چآيا صحيح است به لشگرهای بزرگی که  .سيزده نفر بودند 

گويند، هللا تعالی از آنچه می. گيرد، مگر بر اساس تکذيب کردن قرآن يا نسبت ناقص بودن به هللا تعالی دادنصورت نمی
بسيار باالتر است. همان طور که قرآن، بعضی از آنها را به جاويدان بودن در بهشت خطاب قرار داده است، پس بايد به 

  ؟!داد دان بودن در آتش جهنم وعيد میبعضی از آنها به جاو
تر است، زيرا منافقان امری پوشـيده از ی عنکبوت ضعيفاما وجود داشتن تعدادی منافق در مدينه، اين دليل از خانه
د و افرادی خوار و ای بودنشد و فقط تعداد کم و شناخته شدهامت نبودند و تعداد آنها زياد نبود و بيشتر افراد را شامل نمی

آن منافقان  شناختند.میشناختند و بعضی ديگر را از خصوصيات آنها بودند و بعضی از آنها را آشکارا میمی رسوا شده
ها و فتوحات آن تأثيری نداشـتند، مگـر بـا بـددلی و اند و در پيروزیی اتفاق مهمی در تاريخ دعوت نبودهبه وجود آورنده

  . ی اين شبهه به طور کامل صحبت خواهيم نمود عدی دربارهب. در سطرهای بازداشتِن آنان توسط صحابه
  

  منافقان در مدينه فقط تعداد کمی بودند 

  نفاق عالمت خواری و کوچک شدن است
  . در مکه منافقی معرفی يا شناخته نشد و فقط شروع آن از مدينه آغاز گشت 

ودند و بـه همـين دليـل اسـت کـه منافقـان بـه نمگرفت و اهل آن غلبه میاگر نفاق امر زيادی بوده است، آن قدرت می
ی آن بود که آنها در قلبهايشان کافر بودنـد و ترسيدند و اين در نتيجهنمودند يا آن که از آنها میاظهار صلح می صحابه

آنها آنچه از دادند. تعداد منافقان در مدينه بسيار کم بود و ذليل بودند و دليل آن اين است که  دين را مورد استهزاء قرار می
تـا از  نمودنـد]توانسـتند آشـکار کننـد [و اگـر قـدرتی داشـتند، کفـر خـود را آشـکار مـیکفر را که پنهان نموده بودند، نمـی

، مگـر آن راستگويان باشند و با مسلمانان وارد جنگ شوند؛ به همين دليل اين کفر در قلبهايشان مخفی ماند و آشکار نشد 
  . دند کرشناختند يا آن که از ترسشان با دعوت مخالفت نمییکه از سخنان آنها آنان را م

  : مايدنکه حقيقت منافقان را آشکار می هللا تعالی به مؤمنان وعده داده است
اطالع باشد. هللا تعالی به بندگان مؤمنش وعده داده است تا آن که از مؤمنان کسی باقی نماند که از امر آن منافقان بی

بعضی در مورد که کردن علنی  يه شکل دارد، گاهی  کند و پوشش منافقان را بر میرا از پاک جدا می  که برای آنها خبيث 
  .انجام داد و گاهی با بيان صفات آنها که همان اصل است  اين کار را از آنها

ُ ِليَذََر اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَْيِه حَ : فرمايد هللا تعالی می َّ يُْطِلعَُكْم َما َكاَن  ُ لـِ َّ اَن  ا كـَ تَّى يَِميَز اْلَخبِيَث ِمَن الطَّيِِّب َومـَ
وا َوتَ  ِلِه َوإِْن تُْؤِمنـُ ِ َوُرسـُ َّ ا آَِمنُوا بـِ َ يَْجتَبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن يََشاُء فـَ َّ يمٌ َعلَى اْلغَْيِب َولَِكنَّ  ٌر َعظـِ ْم أَجـْ وا فَلَكـُ [آل عمـران:  تَّقـُ

تعالی] ناپاک را از پاک جدا نه نيست که هللا مؤمنان را بر حالتی که شما بر آن هستيد، رها سازد، بلکه هللا [] (اين گو179
مايد، ولی [برای آن که از علم غيب آنچه را که نياز داريد، بدانيد] از فرستادگانش نو هللا شما را از غيب آگاه نمیمايد  نمی

-بـه شـما آمـوزش مـی آموزد واز هللا تعالی می آنچه را که از علم غيب نياز داريد  گزيند [و اوهر که را بخواهد،  بر می
  تقوا پيشه سازيد، برای شما اجر بزرگی خواهد بود). فرستادگانش و اگر ايمان بياوريد ودهد]، پس ايمان بياوريد به هللا و 

  . صبور و منافق گناهکار شناخته شوند آورد تا توسط آن مؤمن به اين معنا که هللا تعالی امور سختی را پيش می
اَكُهْم َفلَ : فرمايد هللا تعالی می اُء َألََرْينـَ ْو نَشـَ غَانَُهْم * َولـَ ُ أَضـْ َّ ِرَج  َرْفتَُهْم أَْم َحِسَب الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض أَْن لَْن يُخـْ عـَ

 ُ َّ الَكُمْ بِِسيَماُهْم َولَتَْعِرفَنَُّهْم فِي لَْحِن اْلقَْوِل َو مـرض وجـود دارد،  ن(آيـا کسـانی کـه در قلبشـا ]30-29[محمـد:   يَْعلَُم أَْعمـَ
از  آنهـا را .داديـمخواسـتيم آنـان را بـه تـو نشـان مـیکند * و اگـر مـیهايشان را آشکار نمیاند که هللا [متعال] کينهپنداشته

  شناسی و هللا از اعمال شما آگاه است).شناختی و آنان را از سبک سخن گفتنشان میصورتهايشان 
را از تک تک آنها مطلع گرداند تا آن که پرده از مخلوقاتش بردارد و به اين سـبب کـه  هللا تعالی نخواست تا پيامبر

آنـان را بـا  لی) رجوع داده شود. ولـی پيـامبرم آن(هللا تعامسائل بايد با ظاهر آن جواب داده شود و اسرار را بايد به عالِ 
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شـد و بـه همـين دليـل امـر آنهـا را بـر گفتند، هدفهای آنها شناخته میشناخت و از آنچه آنها سخن میسبک سخن گفتن می
  .رسوايی و آبروريزی قرار گرفت و در بيان همگی آنها از کسی نترسيد 

  : قانثر آن بر پرده برداشتن از حقيقت منافاامتحان و 
پشت سر هم امتحانهايی در مدينه صورت گرفت تا بر اثر آن از حقيقت منافقان پرده برداشته شود، به طوری که آنها 

ی بسـيار کمـی بودنـد کـه هللا تعـالی بـرای آنهـا رسـوايی در دنيـا و پـرده ای در ميان امت نبودند، بلکه عدهافراد ناشناخته
  .انداخت  کاری آنها را به جلوبرداشتن از مخفی

  . گيری مؤمنان و منافقان مشخص شد ی احزاب موضعدر غزوه
ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق :  فرمايد، گفتند مؤمنان آنچنان که هللا تعالی می  - َّ ا َرأَى اْلُمْؤِمنُوَن اْألَْحَزاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعَدنَا  َولَمَّ

ُ َوَرُسولُهُ َوَما َزاَدُهْم إِالَّ إِ  ] (وقتی مؤمنان لشگرها را ديدند، گفتند: «اين همان چيزی است 22[األحزاب:    يَمانًا َوتَْسِليًماَّ
 [بـه اند و هللا و رسولش راست گفتند» و بر آنها چيزی افزوده نشد، مگر ايمـان و تسـليمِ داده که هللا و رسولش به ما وعده

  ).امر هللا متعال]
ُ  فرمايد، گفتند:عالی میولی منافقان آنچنان که هللا ت - َّ َدنَا  ا َوعـَ َرٌض مـَ وبِِهْم مـَ ي قُلـُ ِذيَن فـِ افِقُوَن َوالـَّ وُل اْلُمنـَ َوإِْذ يَقـُ

 ْ ُم النَّبِيَّ يَقُولُوَن إِنَّ بُيُوتَنَا ِذُن فَِريٌق ِمْنهُ َوَرُسولُهُ إِالَّ ُغُروًرا * َوإِْذ َقالَْت َطائِفَةٌ ِمنُْهْم َيا أَْهَل يَثِْرَب َال ُمقَاَم لَُكْم فَاْرِجعُوا َويَْستَأ
و وقتی منافقان و کسانی که در قلبهايشان مرض وجـود ] (13-12[األحزاب:  َعْوَرةٌ َوَما ِهَي ِبعَْوَرٍة إِْن يُِريُدوَن إِالَّ فَِراًرا

گفتند: «ای اهل يثرب، توان  ای ندادند، مگر فريب» * و آن هنگام گروهی از آنانوعده ما دارد گفتند: «هللا و رسولش به
-رويارويی نداريد، پس برگرديد!» و گروهی از آنها از پيامبر اجازه خواستند [تا از جهاد خودداری کنند و] گفتند: «خانه

  خواستند).های ما بدون حفاظ است» و آن بدون حفاظ نبود و آنها جز فرار چيزی نمی
  . علنی شد از حقيقت آنها پرده برداشته شد و نفاق آنها 

ی تبوک اهل نفاق تخلف کردند و گفتند: «در گرما بيرون نرويد!» و اين در حالی بود کـه اصـحاب رسـول در غزوه
با سختی با خود توشه و آب برداشتند و از شـدت گرمـا و حـرارت در آن روز، ايمـان آنهـا بـه هللا تعـالی و تصـديق  هللا

  .ی وی آشکار شد وعده
أَْمَواِلِهْم : فرمايدل نفاق میی ههللا تعالی درباره ُدوا بـِ وا أَْن يَُجاهـِ ِ َوَكِرهـُ َّ وِل  َالَف َرسـُ ِدِهْم خـِ وَن بَِمْقعـَ ِرَح اْلُمَخلَّفـُ فـَ

ِ َوقَالُوا َال تَْنِفُروا فِي اْلَحّرِ قُْل َناُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرا لَْو َكانُوا يَفْ  َّ وا َكثِيـًرا قَُهوَوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل  يًال َوْليَْبكـُ َحُكوا قَلـِ َن * فَْليَضـْ
شان [در خانه و]  مخالفـت بـا رسـول هللا ] (کسانی که تخلف ورزيدند از نشستن82-81[التوبة:  َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 

فتند: «در گرما خارج نشويد!»  شاد شدند و از آن که با مالهايشان و جانهايشان در راه هللا جهاد کنند، کراهت ورزيدند و گ
بگو: «آتش جهنم گرمای شديدتری دارد، اگر آنها بفهمند» * پس کم بخندنـد و زيـاد گريـه کننـد کـه ايـن مجـازات آنهـا از 

  دهند).که انجام می است  کارهايی
  : فرمايدی اهل ايمان میدرباره

 ُِسوُل َوالَِّذيَن آََمنُوا َمعَهُ َجاَهُدوا ب ْم لَِكِن الرَّ ُ لَهـُ َّ دَّ  وَن * أَعـَ أَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوأُولَئَِك لَُهُم اْلَخْيَراُت َوأُولَئَِك هُُم اْلُمْفِلحـُ
ايمـان (ولی رسول و کسانی که همراه او  ]89-88[التوبة:  َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 

باشد و آنها همان رستگاران هستند ها و خيرها میکنند و برای آنها تمام نيکیاند، با مالهايشان و جانهايشان جهاد میآورده
مـوده اسـت کـه از زيـر آن نهرهـا جـاری اسـت، در آن جاويـدان هسـتند، آن هايی را مهيا ن] برای آنها بهشت * هللا [متعال

  .کاميابی بزرگی است)
افتاد، امری که دوام افتاد، بلکه هر ساله يکبار يا دو بار اتفاق میبود و به ندرت اتفاق نمینها تعدادشان کم یاين سخت

  . نمود داشت و به طور مداوم جداسازی میی آنها پرده بر میداشت و دائما از چهره
تَْيِن ثُمَّ َال يَتُوبُوَن َوَال ُهْم يَذَّكَُّرونَ أََوَال يََرْوَن أَنَُّهْم يُْفتَنُوَن فِي ُكّلِ : فرمايد هللا تعالی می ةً أَْو َمرَّ ] 126[التوبة:  َعاٍم َمرَّ

  گيرند).نمايند و آنها پند نمیشوند، سپس توبه نمیبينند که در هر سال يکبار يا دوبار مورد فتنه واقع می(آيا آنها نمی
دند و با مالها و جانهايشان جهاد نمودند و يا کسانی که پناه آن بد دالن و هالک شدگان در برابر کسانی که هجرت کر

  ؟؟اش را تصديق نمودند، کجا بودند دادند و [اسالم] را ياری نمودند و هللا تعالی و فرستاده
ها در پستوها پنهان شدند و در پرده؟ گان در برابر اتفاقات بزرگی که تاريخ اسالم را رقم زد، کجا بودند د آن خوار ش

از مهاجرين و انصار پيش قدم شدند تا با خونهايشان تاريخ اسالم را بنويسـند، از  را مخفی کردند و اصحاب محمد خود 
  . آنها کسی بود که هللا تعالی مقام شهادت به او داد و از آنها کسی بود که دارای منزلت و سروری شد 

  : شناسیگفتنشان میفرمايد:] آنها را با سبک سخن می [هللا تعالی خطاب به پيامبر

نمود، تکـه کالمهـا و سـبک صـحبت کـردن آنهـا نيـز خباثـت آنهـا را ها منافقان را رسوا میه اثر سختیکهمان گونه 
  .کرد هايشان پنهان ساخته بودند، برمال مینمود و آنچه را که در سينهآشکار می
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الَُكمْ َولَْو نََشاُء َألََرْيَناَكُهْم فَلَعَ  :فرمايد هللا تعالی می ُم أَْعمـَ ُ يَْعلـَ َّ ْوِل َو ِن اْلقـَ [محمـد:  َرْفتَُهْم بِِسيَماُهْم َولَتَْعِرفَنَُّهْم فِي لَحـْ
شناختی و آنان را از سبک سخن گفتنشان اديم و آنها را از صورتهايشان د خواستيم آنان را به تو نشان می(و اگر می ]30
  .شناسی و هللا از اعمال شما آگاه است)می

ی اش را پنهـان دارد و کلمـهبر آب مريسيع اجتماع نمودند، عبدهللا بن ابـی نتوانسـت کينـه وقتی مهاجرين و انصار
  .کفری را به زبان آورد که آيات قرآن، آن را ثبت نمود 

نَّ يَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا ِإلَى اْلَمِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ اْألََعزُّ ِمنْهَ : فرمايد هللا تعالی می ْؤِمنِيَن َولَكـِ ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلمـُ ِ اْلِعزَّ َّ ِ ا اْألَذَلَّ َو
گويند: «اگر به مدينـه بـازگرديم، اشـخاص بـاعزت، اشـخاص خـوارتر را از آن ] (می8[المنافقون:  اْلُمنَافِِقيَن َال يَْعلَُمونَ 

  دانند).لی منافقان نمیباشد واش و مؤمنان میکنند» و عزت برای هللا و فرستادهاخراج می
فرزند آن منافق که مؤمن بود و عبدهللا نام داشت، با شمشيرش جلوی درب مدينـه ايسـتاد و او را از داخـل  ،در مقابل

به او اجازه داد و او به پدرش گفت: امـروز خـواهی دانسـت کـه چـه کسـی  شدن به مدينه منع نمود، تا آن که رسول هللا
  !وارتر است تر است و چه کسی خباعزت 

تر دروغگـو شـانو زبانهايتـر اسـت بـزرگ شانشکمهايبينيم مگر آن که ريانمان را نمیيکی ديگر از آنها گفت: ما قا
رسيد و اين در حالی بود که سفر را شروع نمـوده  . اين امر به رسول هللاباشند می و ترسانترين مردم هنگام جنگ است 

   سول هللا! ما فقط منظورمان شوخی و بازی است، فرمود:بود و بر شترش سوار بود. او گفت: ای ر
 َْوآَيَاتِِه َوَرسُوِلِه ُكْنتُْم تَْستَْهِزئُوَن * َال تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَْعَد إِيَماِنكُْم إِْن نَع ِ َّ أَنَُّهْم أَِبا ةً بـِ ْب َطائِفـَ ُف َعْن َطائِفٍَة ِمْنكُْم نُعَذِّ

ايد * عذر نياوريد، همانا بعـد از ايمانتـان ] (آيا هللا و آياتش و رسولش را به شوخی گرفته66-65[التوبة:  َكانُوا ُمْجِرِمينَ 
  کنيم، زيرا آنها مجرم هستند).ايد، اگر گروهی از شما را عفو کنيم، گروهی ديگر را عذاب میکافر شده

آويزان کرد. اين چنـين  د را به شتر رسول هللای آن نشد و او خومتوجه دو پايش به سنگی کشيده شد و رسول هللا
  .شود بودن که هللا تعالی با اين سخن از وی پرده برداشت و آن را در قرآنی نوشت که تا ابد خوانده می

مری را پنهان ننمود، مگر آن که هللا تعالی آن را در صورت وی و سبک سـخن گفتـنش اای منظور اين است که بنده
های آنـان را آشـکار نمـود و نفـاق آنهـا را در کسانی بودند که نفاقشان را پنهان نمودند و هللا تعالی کينهآشکار نمود. آنان 

  .د و برای اين امر از کسی نترسيد سبک سخن گفتنشان آشکار کرصورتهايشان و 
به راستگويی و راه يافتگی  اين منافقان کجايند در برابر کسانی که هللا تعالی، حقيقِت ايمان آنها را ثابت نمود و آنها را

-توصيف فرمود و رستگاری و کاميابی آنها را به ثبت رساند و به آنها بشارت رحمت و رضوان خود را داد؟ چگونه می
را داده است با کسانی که حقيقت ايمان آنها را به ثبـت رسـانده اسـت،  شود کسانی که هللا تعالی گواهی به کفر و نفاق آنها

   اب دهيد ای صاحبان خرد!مخلوط باشند؟ جو
  : کشدرا به رسوايی می نانافقمكريم قرآن 

-و بندگان مؤمنش معرفی می مايد و آنها را در بسياری از آيات قرآن کريم به پيامبرنهللا تعالی منافقان را رسوا می
ه شده است، چون منافقان را » ناميد الفاضحةی «فرمايد و آن سورهی توبه را نازل میسوره ند. تا آنجا که بر رسولشک

  . کند رسوا می
  : مواردی که هللا تعالی در اين سوره بيان فرموده است

نمايد، زيرا آنها دنيا را انتخاب نمودند و از ها رسوا میآنها را در هنگام سختی برای پيامبر، نمودن از جهادتخلف 
  : فرمايد جهاد کراهت داشتند. هللا تعالی می

 ْا نَ َوإِذَا أُن الُوا ذَْرنـَ ْنُهْم َوقـَ ْوِل مـِ و الطـَّ ِ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْستَأْذَنََك أُولـُ َّ ِديَن * ِزلَْت ُسوَرةٌ أَْن آَِمنُوا بِا َع اْلقَاعـِ ْن مـَ كـُ
شود که به ای نازل می] (و وقتی سوره87-86[التوبة:  َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم َال يَْفقَُهونَ 

گويند: «ما را رها کن تا خواهند و میاش جهاد کنيد، ثروتمندانی از آنها از تو اجازه میهللا ايمان بياوريد و همراه فرستاده
مهـر زده شـد و اند» * راضی شدند تا همراه زنان خانه نشين باشند و بر قلبهای آنهـا با کسانی باشيم که [در خانه] نشسته

  فهمند).اين در حالی است که آنها نمی
   کوشش نمودن در خبرچينی، دشمنی و فتنه

اعُو :فرمايد هللا تعالی می مَّ يكُْم سـَ ُ لَْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إِالَّ َخَباًال َوَألَْوَضعُوا ِخَاللَُكْم يَْبغُونَُكُم اْلِفتْنَةَ َوفـِ َّ ْم َو َن لَهـُ
َر عَ  اِرُهونَ ِليٌم بِالظَّاِلِميَن * لَقَِد اْبتَغَُوا اْلِفتْنَةَ ِمْن قَْبُل َوَقلَّبُوا لََك اْألُُموَر َحتَّى َجاَء اْلَحقُّ َوَظهـَ ْم كـَ ِ َوهـُ َّ ُر  -47[التوبـة:  أَمـْ

-نها در بين شما حرکت میافزودند، مگر کمبود و آآمدند، بر شما چيزی نمی] (اگر همراه شما [برای جهاد] بيرون می48
دهند و انگيزی بودند و در بين شما کسانی هستند که به [سخنان] آنها گوش میکردند [و اين در حالی بود] که به دنبال فتنه

هللا به ستمکاران بسيار آگاه است * همانا از قبل در پی فتنه انگيزی بودند و در امور قصد نيرنگ به تو را داشـتند تـا آن 
  آمد و امر هللا آشکار شد، در حالی که آنها کراهت داشتند).که حق 
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  . و رضايتمندی و خشم آنها برای امور دنيوی طعنه وارد کردن به قسمت نمودن [اموال] توسط رسول هللا
َدقَاِت فَِإْن أُْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َوإِْن لَـ  :فرمايد هللا تعالی می َخُطونَ َوِمْنُهْم َمْن يَْلِمُزَك فِي الصَّ ْم يَسـْ ا إِذَا هـُ ْوا ِمْنهـَ  ْم يُْعطـَ

گيرند و اگر از آن به آنها داده شود ی [تقسيم نمودن] زکات از تو ايراد میو از آنها کسانی هستند که درباره] (58[التوبة:  
  گردند).گردند و اگر از آن به آنها داده نشود، آنان خشمگين میراضی می

شوند بلکه فقط برای گيرند و آنها برای دين ناراحت نمیی تقسيم صدقه و زکات عيب میرهبه اين معنا که از تو دربا
  . شوند ی [دنيوی] ناراحت میبهره

  :آزار دادن رسول هللا -
ْم يُـ : فرمايد هللا تعالی می ٍر لَكـُ ْل أُذُُن َخيـْ َو أُذٌُن قـُ وَن هـُ يَّ َويَقُولـُ ْؤذُوَن النَّبـِ ْؤِمنِيَن َوِمْنُهُم الَِّذيَن يـُ ْؤِمُن ِلْلمـُ ِ َويـُ َّ ا ْؤِمُن بـِ

ِ لَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ  َّ (و از آنهـا کسـانی هسـتند کـه پيـامبر را ] 61[التوبـة:  َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن َرُسوَل 
] بـه هللا ايمـان رای شما بهتـر اسـت»، [پيـامبرگويند: «او خوش باور است»، بگو: «خوش باوری بدهند و میآزار می

اند و کسانی که رسـول هللا را آزار پذيرد و رحمتی برای کسانی از شماست که ايمان آوردهدارد و مشورت مؤمنان را می
  دهند، برای آنها عذاب دردناکی خواهد بود).می

گر کسی چيزی به او بگويد، او اخوش باور است،  او«گويند: دهند و میبه اين معنا که در سخن گفتن او را آزار می
-رويـم و بـرای او قسـم مـی، وقتی نزد او میگيرد نمايد و کسی که با او سخنی بگويد، مورد تأييد او قرار میتصديق می

بهتـر اسـت، زيـرا راسـتگو در برابـر  . قرآن بر آنها رد آورده است که خوش بـاوری او»کند خوريم، ما را تصديق می
  . شود غگو شناخته میدرو

  . ی ايمان و از روی گناهعذر آوردن آنها درباره
ْؤِمنِينَ : فرمايد هللا تعالی می انُوا مـُ وهُ إِْن كـَ قُّ أَْن يُْرضـُ ولُهُ أَحـَ ُ َوَرسـُ َّ وكُْم َو ْم ِليُْرضـُ ِ لَكـُ َّ ا ] 62لتوبـة: [ا يَْحِلفُوَن بـِ

 هللا و رسولش سزاوارتر هسـتند کـهاگر آنها از مؤمنان هستند، ا راضی کنند و خوردند تا شما ر(برای شما به هللا قسم می
  از آنها راضی شوند).

ٌس وَ : فرمايد هللا تعالی می ِ لَُكْم ِإذَا اْنقَلَْبتُْم إِلَْيِهْم ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم فَأَْعِرُضوا َعْنُهْم إِنَُّهْم ِرجـْ َّ نَّ َسيَْحِلفُوَن ِبا أَْواهُْم َجهـَ ُم مـَ
َ َال يَرْ  َّ ِإنَّ  ِقينَ َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن * يَْحِلفُوَن لَُكْم ِلتَْرَضْوا َعْنُهْم فَِإْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فـَ ْوِم اْلفَاسـِ ِن اْلقـَ ى عـَ [التوبـة:  ضـَ

يـد. از آنهـا صـرفنظر کنيـد، خورند تا از آنها صـرفنظر کن] (چون به سوی آنها برگرديد برای شما به هللا قسم می95-96
-باشد * برای شما قسم می، میکردند ی آنچه کسب میزيرا آنها پليد هستند و منزلگاه آنان جهنم است، مجازاتی به واسطه

  ).شود خورند تا از آنها راضی شويد و اگر از آنها راضی شويد، هللا از گروه فاسقان راضی نمی
  از انفاق کردن در راه هللا: امر به بدی و نهی از نيکی و خودداری

و: فرمايد هللا تعالی می ُروِف َويَْقبِضـُ ِن اْلَمعـْ ْوَن عـَ اْلُمْنَكِر َويَْنهـَ أُْمُروَن بـِ ٍض يـَ ْن بَعـْ ُهْم مـِ َن اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمَنافِقَاُت بَْعضـُ
َ فَنَِسيَُهْم إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن هُُم اْلَفاِسقُ  َّ باشند. به بدی امـر ] (مردان و زنان منافق از يکديگر می67[التوبة:  ونَ أَْيِديَُهْم نَُسوا 

انـد و هللا آنـان را ردهدارند. هللا را فرامـوش کـ نمايند و دستهايشان را [از انفاق کردن] بسته میکنند و از نيکی نهی میمی
  موده است. همانا منافقان همان فاسقان هستند).فراموش ن

  : شکستن پيمان
ا آَ  : فرمايد  تعالی میهللا اِلِحيَن * فَلَمَّ دَّقَنَّ َولَنَكُونَنَّ ِمَن الصَّ َ لَئِْن آَتَانَا ِمْن فَْضِلِه لَنَصَّ َّ تَاُهْم ِمْن فَْضِلِه  َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد 

َ َما َوَعُدوهُ َوبَِما َكانُوا يَْكِذبُونَ بَِخلُوا بِِه َوتََولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن * فَأَْعقَبَُهْم نَِفاقًا فِي قُلُوبِِهْم إِ  َّ   لَى يَْوِم يَْلقَْونَهُ بَِما أَْخلَفُوا 
دهيم  مايد، صدقه میگر به ما از بخشش چيزی عطا نابندند که ] (و از آنها کسانی هستند که با هللا عهد می77-75[التوبة: 

کنند] و اعراض  ورزند [و انفاق نمیمايد، بخل مینعطا میاز فضلش [چيزی]  انشويم * وقتی به آنو از صالحان می
رسند، نفاق را قرار داد و اين به  در نتيجه در قلبهای آنها تا روزی که به ديدار وی میگردانند * کننان روی بر می

  گفتند). ی شکستن پيمانی است که آنها با هللا بسته بودند و به واسطه آن است که دروغ میواسطه
  : کنندحالتی از مؤمنان عيب جويی می در هر

َدُهْم فَيَسْـ : فرمايد هللا تعالی می ُدوَن إِالَّ ُجهـْ ِذيَن َال يَجـِ َدقَاِت َوالـَّ ي الصـَّ ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن فـِ َخُروَن الَِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّّوِ
ُ ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ  َّ کسانی که از مؤمنانی که در صدقه دادن اشتياق دارنـد و کسـانی کـه ( ]79وبة: [الت ِمْنُهْم َسِخَر 

نماينـد. هللا آنهـا را مـورد مسـخره کنند و آنها را مسخره مـیی تاب و توانشان ندارند، عيب جويی میچيزی جز به اندازه
  قرار خواهد داد و برای آنها عذابی دردناک خواهد بود).

گوينـد: او از کسی که مال زيادی را صدقه دهد می یدرباره ماند.از عيبجويی آنها سالم نمیبه اين معنا که هيچ کس 
نيـاز اسـت و او را گوينـد: هللا از ايـن صـدقه بـیروی ريا اين کار را کرده است و کسی که چيز کمی را صـدقه دهـد مـی

  .کنند مسخره می
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  : کشندمنان انتظار میمؤ دانند و برای وارد شدن بال برمی انفاق کردن را ضرر
ْوِء وَ  :فرمايد هللا تعالی می َرةُ السـَّ ْيِهْم َدائـِ ُم الـدََّوائَِر َعلـَ ِميٌع َوِمَن اْألَْعَراِب َمْن يَتَِّخذُ َما يُْنِفُق َمْغَرًما َويَتََربَُّص بِكـُ ُ سـَ َّ

 دانند و برای وارد آمدنان کردن میکنند، زياق میکه آنچه را که انف] (و از باديه نشينان کسانی هستند 98[التوبة:  َعِليمٌ 
  کشند. پيش آمد بد بر آنان باشد و هللا شنوای داناست).شما، انتظار می ربال ب

  .افزايدمیی بر پليدی آنها پليديقرآن 
ْم  َوإِذَا َما أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن يَقُوُل أَيُُّكْم َزاَدتْهُ  :فرمايد هللا تعالی می ا الَِّذيَن آََمنُوا فََزاَدتُْهْم إِيَمانًا َوهـُ َهِذِه إِيَماًنا فَأَمَّ

ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدتُْهْم ِرْجًسا ِإلَى ِرْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكافُِرونَ  ] (و وقتی 125-124[التوبة:  يَْستَْبِشُروَن * َوأَمَّ
گويد: کداميک از شما ايـن [سـوره] ايمـان او را زيـاد کـرده اسـت و امـا نها کسی است که میشود، از آای نازل میسوره

گردند * و اما کسـانی کـه در قلبهايشـان شود و آنان شادمان میی آن ايمان آنها زياد میاند در نتيجهکسانی که ايمان آورده
  ميرند که کافر هستند).می شود و در حالیمرض وجود دارد، پليديی بر پليدِی آنها افزوده می

  : پشت کردن به حق و روی برگرداندن از آن و نفرت داشتن نسبت به آن
ُ قُلُـ  :فرمايد هللا تعالی می َّ َرَف  َرفُوا صـَ مَّ اْنصـَ ٍد ثـُ وبَُهْم َوإِذَا َما أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ نََظَر بَْعُضُهْم ِإلَى بَْعٍض َهْل يََراُكْم ِمْن أَحـَ

-نگرنـد [و مـیشود، بعضی از آنها به بعضی ديگـر مـیای نازل می] (و وقتی سوره127[التوبة:   قَْوٌم َال يَْفقَُهونَ بِأَنَُّهمْ 
روند و به سـبب آن کـه گروهـی نفهـم هسـتند، هللا قلبهايشـان را [از فهـم بيند، سپس بيرون میگويند:] آيا کسی شما را می

  حقيقت] برگردانده است).
قـرار داده  ،عالی در قرآن صفات منافقان را ذکر فرموده است و آنان را گروهی جدا شده و کنار گذاشتههللا ت خالصه:

  .ماند است که امر آن بر کسی پوشيده نمی
اعـالن فرمـوده  هللا تعـالی کجايند کسانی که هللا تعالی در قرآن متضاد اين صفات را برای آنها به ثبت رسانده است و

  !!؟ت آسمان از آنها راضی است و آنها را بهترين امت برای انسانها قرار داده است است که از باالی هف
به طاغوتهای گمراهی و فجور تبديل شوند؟ چه وقت امکان دارد که منافقـان  ،که امامان هدايت و نور آيا امکان دارد 

   ؟ترسو، شير شوند و در آن واحد به فتحی آشکار دست يابند 
سانی که زندگی خود را بر ياری هللا تعالی و رسولش قرار دادند و هرگز بعد از پيمان بستن شود، تاريخ کچگونه می

با هللا متعال، آن را نشکستند با کسانی مخلوط کند که تاريخ دعوت چيزی از آنها بيان نداشته است، مگر خيانت، نافرمانی 
  ؟و باز ايستادن از امور

ی آن که در مدينه منافقان دروغگو و فرومايه ان راستگو بودند، به بهانهکه مؤمن نسبت دادن نفاق به اصحاب محمد 
  !شود، مگر بر اساس تکذيب نمودن قرآن و سنت و لجبازی نمودن با تاريخ امت وجود داشتند، مورد قبول واقع نمی

  : باشدسبک برخورد با منافقان دليلی ديگر بر جدا بودن آنها می
  . موده است برخورد با مؤمنان راستگو واجب ن چيزی غير از آن است که در با منافقان سبک برخورد هللا

  . همانا امر فرموده است که با آنها جهاد صورت گيرد و با آنها به درشتی برخورد شود 
] 73[التوبة:  أَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيرُ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َومَ  :فرمايد هللا تعالی می

-(ای پيامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و با آنها به درشتی برخورد کن و جايگاه آنها جهنم است و بد بازگشتگاهی می
  باشد).

بـا درشـتی بـا آنهـا  با آنها بدون مدارا نمودن بايد رفتار شود و امر فرموده اسـت کـه بـا آنـان جهـاد صـورت گيـرد و
تراندن بـال محبـت رفتـار شـود. هللا فرمايد کـه بـا نرمـی و گسـ مؤمنان میی خورد شود و اين در حالی است که دربارهبر

  : فرمايد تعالی می
 ََواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلُمْؤِمنِين    :کنند، عيت میو بال [محبتت] را بر مؤمنانی که از تو تب(  ]215[الشعراء

  بگستران!).
  : باشنداستغفار و طلب آمرزش نمیقبول شدن مايد که آنها اهل نباخبر می

ْم ذَلِـ : فرمايد هللا تعالی می ُ لَهـُ َّ َر  ْن يَْغفـِ ةً فَلـَ أَنَُّهْم اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو َال تَْستَْغِفْر لَُهْم إِْن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمرَّ ُروا َك بـِ َكفـَ
ُ َال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَفاِسِقينَ  َّ ِ َوَرُسوِلِه َو َّ ] (برای آنهـا طلـب آمـرزش نمـايی يـا بـرای آنهـا طلـب آمـرزش 80[التوبة:  ِبا

-آمرزد، اين برای آن است که به هللا و فرستادهننمايی، اگر هفتاد بار برای آنها طلب آمرزش نمايی، هرگز هللا آنها را نمی
  مايد).نهللا گروه فاسقان را هدايت نمیاش کفر ورزيدند و 

ِدي: فرمايد همچنين می َ َال يَهـْ َّ ْم إِنَّ  ُ لَهـُ َّ ِقينَ  َسَواٌء َعلَْيِهْم أَْستَْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم تَْستَْغِفْر لَُهْم لَْن يَْغِفَر  ْوَم اْلَفاسـِ  اْلقـَ
است که برای آنها طلب آمرزش نمايی يا برای آنها طلب آمرزش ننمايی، هللا هرگز آنها  ] (برای آنها يکسان6[المنافقون: 

  مايد).نگروه فاسقان را هدايت نمی آمرزد. هللارا نمی
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  . فرمايد تا برای مؤمنان راستگو طلب آمرزش نمايد امر می اين در همان زمان است که هللا تعالی به پيامبرش
ُم مُ : فرمايد هللا تعالی می ُ يَْعلـَ َّ اِت َو ْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنـَ ذَْنبَِك َوِلْلمـُ تَْغِفْر لـِ ُ َواسـْ َّ هَ إِالَّ  هُ َال إِلـَ اْعلَْم أَنـَّ َواُكمْ فـَ بَُكْم َوَمثـْ  تََقلـَّ

لب ی برحقی جز هللا وجود ندارد و برای گناهت و برای مردان و زنان مؤمن ط] (بدان که هيچ پرستش شونده19[محمد: 
  داند).آمرزش نما! و هللا گردشگاه و قرارگاهتان را می

يمٌ : فرمايد ی بيعت نمودن با زنان میهللا تعالی درباره وٌر َرحـِ َ َغفـُ َّ َ إِنَّ  َّ ] 12[الممتحنـة:  فَبَايِْعُهنَّ َواْستَْغِفْر لَُهنَّ 
  .ی دائماً رحمت کننده است)ا هللا بسيار آمرزنده(پس با آنها بيعت کن و برای آنها از هللا طلب آمرزش نما! همان

   موده است:و ايستادن بر قبر آنها نهی ن را از نماز جنازه بر آنها خواندن هللا تعالی پيامبر
ُروا : فرمايد هللا تعالی می ْم َكفـَ ِرِه إِنَّهـُ ى قَبـْ ْم َعلـَ ْم َوَال تَُصّلِ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أَبًَدا َوَال تَقـُ اتُوا َوهـُ وِلِه َومـَ ِ َوَرسـُ َّ ا بـِ

] (و تا ابد هر کدام از آنها مردند بر او نماز [جنازه] نخوان و بر قبر او نايست، زيرا آنهـا بـه هللا و 84[التوبة:  فَاِسقُونَ 
  الی مردند که فاسق بودند).حرسولش کفر ورزيدند و در 

  . ز جنازه نخواند و هرگز بر قبر آنها نايستاد ز نزول اين آيه برای منافقی نماابعد  رسول هللا
مايد، همان گونه ن، بلکه اصرار داشت تا بر آنها نماز بخواند و برای آنها دعا با مؤمنان اين گونه نبود   ولی رفتار او

  .به اجماع رسيده است  ی پيامبرکه در سيره
ُ ِإلَى َطائِفَ : فرمايد هللا تعالی می َّ َي فَِإْن َرَجعََك  اتِلُوا َمعـِ ْن تُقـَ ٍة ِمْنُهْم فَاْستَأْذَنُوَك ِلْلُخُروجِ فَقُْل لَْن تَْخُرُجوا َمِعَي أَبًَدا َولـَ

ٍة فَاْقعُُدوا َمَع اْلَخاِلِفينَ  َل َمرَّ ] (اگر هللا [تعـالی] تـو را بـه سـوی گروهـی از آنهـا 83[التوبة:  َعُدوا إِنَُّكْم َرِضيتُْم بِاْلقُعُوِد أَوَّ
گيرند. بگو: هرگز همراه من [برای جهاد] بيرون گرداند، از تو برای خارج شدن [و جهاد در راه هللا متعال] اجازه میباز
يد، پـس د ودن] راضی شمکنيد. شما بار اول بر نشستن [در خانه و جهاد ننآييد و هرگز همراه من با دشمنی جنگ نمینمی

  ماندگان بنشينيد). همراه در خانه
آنهـا انگيـزه  رمايـد و بـرای جهـاد نمـودن، د نند و آنها را تشويق به جهاد میکبرخورد با مؤمنان فرق میولی سبک 

  : نمايد ايجاد می
 َِض اْلُمْؤِمنِين ِ َال تَُكلَُّف إِالَّ نَْفَسَك َوَحّرِ َّ بر تو چيزی تکليـف  ] (پس در راه هللا بجنگ!84لنساء: [ا فََقاتِْل فِي َسبِيِل 
  ی توانت و مؤمنان را [به جهاد] تشويق کن!).است، مگر به اندازهنشده 

اين دو نوع برخورد متفاوت دليلی بر جدا بودن دو گروه است و با تطبيق دادن اين حکمها نوع برخورد با هر گروه 
  . شود آنچنان که سزاوار آن است مشخص می

که ذليل و خوار بودند و هرگز به رهبری دست نيافتند و به ای بود زندگی منافقان در برابر اجتماع مسلمانان به گونه
  . ای بودند که در زير دست و پای اسبان مجاهدان راستگو بودند دين ياری نرساندند، بلکه در آن به گونه

ای شود که رهبران امت فريب بخورند و کسـانی به گونهبه پندار بعضی، دفعه اوضاع برگردد و شود يکچگونه می
  ؟گردانند و در آن هر گونه که بخواهند حکمرانی نمايند  د اعتماد آنها هستند، تغيير يابند و امور آن را منحرفکه مور

و قبل از آن که جسد طاهرش در قبر شريفش قرار  چه وقت اين امکان وجود دارد؟ درست بعد از مرگ رسول هللا
-اند؟ آگاه باشيد که لعنت هللا بر دروغگويان میخباثت را ديدهتر از اين تر از اين دروغ و خبيث آيا مسلمانان زشت  !گيرد 
  . باشد 

[نکته مهم ديگری وجود دارد که بايد غير عرب زبانان از آن اطالع پيدا کنند. ما در قرآن و هر کتاب عربی ديگری 
فارسـی بـرای جمـع  کند، يکی «عربـی» و ديگـری «اعرابـی». متأسـفانه دردو واژه داريم که معنای آنها با هم فرق می

ی ی «اعـراب» جمـع کلمـهشود و اين در حالی اسـت کـه در زبـان عربـی کلمـهی اعراب استفاده میبستن عرب از کلمه
  باشد و مفرد آن اعرابی است. باشد، بلکه «اعراب» به معنای «عرب باديه نشين» می«عرب» نمی

ی آن از علـوم دينـی باشند و در نتيجهنمی همراه پيامبری باديه نشينان و کسانی که در بعضی آيات قرآن که درباره
افتند، سخن به ميان آمده است و بعضی از افراد سوء استفاده کرده و اين آيـات را بـه مسـلمانان مدينـه و بـه کـل عقب می

  دهند.]عربها نسبت می
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  »  عصمت جز برای پيامبران وجود ندارد «
- و بشارت دادن آنها به رحمت و رضوان معنای آن اين نمی ی رسول هللاگواهی دادن قرآن به حقيقت ايمان صحابه

، زيرا آنها نه مالئک بودند و نه پيـامبر. بلکـه در باشند اند يا از لغزش و اشتباه پاک میباشد که آنها از خطا معصوم بوده
نمودنـد و ايـن سـتغفار مبـادرت مـیآمد، ولی آنها بـر آن اصـرار نداشـتند و بـه توبـه و ابعضی از آنها اين موارد پيش می

کنـد. قـرآن کند و همچنين ايرادی به بشارت آنها بـه آمـرزش و رحمـت ايجـاد نمـیای به حقيقت ايمان آنها وارد نمیخدشه
پذيری هللا متعال و مهربانی و رحمت او به آنها را بيان کريم بعضی از اين موارد را به ثبت رسانده است و همراه آن توبه

  .است داشته 
  : فرمايدی گرفتن فديه در برابر اسيران بدر میهللا تعالی درباره

 ٌَسبََق لََمسَُّكْم فِيَما أََخْذتُْم َعذَاٌب َعِظيم ِ َّ ای [در تقدير بر اين که ای شدهاگر امر نوشته] (68[األنفال:    لَْوَال ِكتَاٌب ِمَن 
-ايد، عذاب بزرگـی بـه شـما مـیی آنچه گرفته از قبل نبود، به واسطهاند] از طرف هللاهل بدر مورد آمرزش قرار گرفته

  رسيد).
شد تا آنها مـورد بازخواسـت  از طرف هللا تعالی، برای اهل بدر، آمرزش و عفو در نظر گرفته شده بود و اين مانعی

  .گيرند قرار 
  :فرمايدی احد میی غزوههللا تعالی درباره

 ُ َّ ا أَ َولَقَْد َصَدقَُكُم  ِد مـَ ْن بَعـْ وَن َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِِه َحتَّى إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فِي اْألَْمِر َوَعَصْيتُْم مـِ ا تُِحبـُّ ْم مـَ َراكـُ
ْنَيا َوِمْنكُْم َمْن يُِريُد اْآلَِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِليَْبتَِليَكُ  ْؤِمنِينَ ِمْنُكْم َمْن يُِريُد الدُّ ى اْلمـُ ٍل َعلـَ ُ ذُو فَضـْ َّ ْنُكْم َو ا عـَ ْد َعفـَ [آل  ْم َولَقـَ

مود، آنگاه که به اذن او آنها را از پای درآورديد، تا آن که سستی ی خود در برابر شما وفا نه وعدهو هللا ب] (152عمران:  
يد به شـما نشـان داد، نافرمـانی کرديـد. از شـما نموديد و در امر اختالف ورزيديد و بعد از آن که آنچه را که دوست داشت

خواهـد، سـپس شـما را از آنهـا بازداشـت و خواهد و از شما کسی است کـه آخـرت را مـیکسی وجود دارد که دنيا را می
منصرفتان نمود تا شما را مورد آزمايش قرار دهد و همانا شما را مورد عفـو قـرار داد و هللا دارای بخششـی بـر مؤمنـان 

  شد).بامی
نمايد که هللا تعالی آنان اين آيه بعد از بيان آنچه از سستی و اختالف ورزيدن و خواست دنيا بيان داشته است، بيان می

رسد که آن فضل و بخششی از طرف هللا را مورد عفو قرار داد و آمرزش او بر آنها واقع شد و آيه اين گونه به پايان می
ُ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ  ...اش ايمان داشتند ا به هللا و فرستادهباشد، زيرا آنهتعالی بر آنان می َّ   .َو

  : فرمايدی کسانی که در اين روز خاص روی برگرداندند، میهللا تعالی درباره
وٌر إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمْنكُْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّْيَطا َ َغفـُ َّ ْنُهْم إِنَّ  ُ عـَ َّ ا  ْد َعفـَ بُوا َولَقـَ ا َكسـَ بَْعِض مـَ ُن بـِ
] (همانا کسانی که در روزی که دو گروه به يکديگر رسيدند، روی برگرداندند، فقـط شـيطان در 155[آل عمران:  َحِليمٌ 

هللا آنهـا را مـورد عفـو قـرار د و همانا ی بعضی از چيزی است که کسب نموده بودنآنها لغزش ايجاد کرد و آن به واسطه
  ئماً رحمت کننده است).ای د همانا هللا بسيار آمرزنده داد،

  .اين دليلی آشکار بر اين است که کسانی که در آن روز فرار کردند مورد عفو قرار گرفتند 
ُ َعلَى النَّبِّيِ َواْلُمَهاِجِريَن : فرمايد هللا تعالی می َّ اَد لَقَْد تَاَب  ا كـَ ِد مـَ ْن بَعـْ َرِة مـِ اَعِة اْلعُسـْ ي سـَ َواْألَْنَصاِر الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ فـِ

ا فُوا َحتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيِهُم اْألَْرُض بِ يَِزيُغ قُلُوُب فَِريٍق ِمْنُهْم ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم إِنَّهُ بِِهْم َرُءوٌف َرِحيٌم * َوَعلَى الثََّالثَِة الَِّذيَن ُخلِّ  مـَ
ِ إِالَّ إِلَْيِه ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم لِ  َّ ِحيمُ َرُحبَْت َوَضاقَْت َعلَْيِهْم أَْنفُُسُهْم َوَظنُّوا أَْن َال َمْلَجأَ ِمَن  اُب الـرَّ وَّ َ هَُو التـَّ َّ [التوبـة:  يَتُوبُوا إِنَّ 

، کسانی که در زمان سختی از او تبعيت کردنـد و ی پيامبر و مهاجرين و انصار را پذيرفت همانا هللا توبه] (118 – 117

ی آنها را پذيرفت، همانا او نسبت اين بعد از آن بود که نزديک بود تا گروهی از آنها قلبهايشان منحرف گردد، سپس توبه
بـر آنهـا  اشباشد * و سه نفری که تخلف نمودند تا آن که زمـين بـا تمـامی فراخـیبه آنها مهربان و دائماً رحمت کننده می

ه بـ واو نيست، از آنهـا درگذشـت تـا تتنگ شد و جانهای آنها به تنگ آمد و پنداشتند که هيچ پناهگاهی از هللا جز به سوی 
  .)پذير و دائماً رحمت کننده است نمايند. همانا هللا [متعال] بسيار توبه

ر خشکسالی و گرمای شديد و سختی د  ی تبوک نازل شد و آن در حالی بود که اصحاب رسول هللاين آيه در غزوه
شود و از شدت سختی نزديـک توشه و آب، به حرکت افتادند، تا آن که پنداشتند که از شدت تشنگی گردنهای آنها قطع می

آنها  ایبر بود بعضی از آنها از حق منحرف گردند. سپس رحمت هللا تعالی بر آنان واقع شد و آن به برکت دعای پيامبر
ای که در اول آيه ی آنها را پذيرفت، همان توبهنها طلب باران نمود و آنها سيراب شدند. سپس هللا متعال توبهبود و برای آ

تخلـف  ی سه نفری شد کـه از رسـول هللاهامتداد يافت و شامل قبول توب عال جلَّ و. سپس رحمت هللا و در بعد از آن آمد 
ی آنها اميد داشت، تا آن که هللا متعال حکم خود را به قبول توبه  ول هللانموده بودند [و در جهاد شرکت نکرده بودند]. رس

تمامی کسانی که برای اين غزوه بيـرون رفتـه بودنـد را پـذيرفت و  توبه ی آنها بيان فرمود و اينچنين بود که هللادرباره
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  . رسيد یهزار نفر متعداد آنها همان گونه که در کتابهای سيره و تاريخ آمده است به سی
ْيِهْم إِنَّ  :فرمايد هللا تعالی می وَب َعلـَ ُ أَْن يَتـُ َّ ى  يِّئًا َعسـَ َر سـَ اِلًحا َوآَخـَ ًال صـَ وا َعمـَ َ  َوآََخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم َخلَطـُ َّ

-ر عمل بدی مخلوط کردهو ديگران که به گناهانشان اعتراف نمودند، عمل صالح را با ديگ] (102[التوبة:  َغفُوٌر َرِحيمٌ 
  ی دائماً رحمت کننده است).ی آنها را بپذيرد، همانا هللا بسيار آمرزندهاند، اميد است که هللا توبه

-، خود را به ستونی تبوک تخلف نموده بودند، نازل شده است از غزوه  هی کسانی کد: اين آيه دربارهنگويجمهور می
آنهـا را رهـا کنـد و از  کنند، مگر آن که رسول هللاردند که خودشان را رها نمیمسجد در بند قرار دادند و قسم خو های

آنان را رها ننمود تا آن که اين آيه نازل گشت. وقتی اين آيه نازل شد، به سوی آنها فرستاد   آنها راضی شود و رسول هللا
  . و آنها را رها نمود و عذر آنها را پذيرفت 

قريظـه. آن ی برخوردش با بنـینازل شده است، خصوصا درباره ی ابولبابة انصاریهگفته شده است، اين آيه دربار
با او سخن گفتند. او به حلقش اشاره نمود و منظورش   اشی نازل شدن حکم هللا تعالی و فرستادهوقتی بود که آنها درباره
د زد، سپس پيشمان شد و خود را به يکی ستونهای سر آنها را خواه پيامبر ،هايشان] بيروم بيايند اين بود که اگر [از قلعه

   مسجد بست و در همان حال ماند، تا آن که هللا تعالی او را مورد عفو قرار داد.
وَب : فرمايـد ی آنهـا را پـذيرفت، زيـرا مـیمنظورمان اين بود که روشن سـازيم کـه هللا تعـالی توبـه ُ أَْن يَتـُ َّ ى  َعسـَ

ْيِهمْ  کند که آن به وقوع خواهد ی آن را میی آنها را بپذيرد) و اميد در اين سخن هللا تعالی افادههللا توبه(اميد است که  َعلـَ
پيوندد و اگر امـر آرزو شـده شود اگر از نوع «تمنی» باشد آن به وقوع نمی[در زبان عربی چيزی که آرزو می. پيوست 

  و در اين آيه ترجی آمده است.] از روی «ترجی» باشد اميد است که آن امر به وقوع بپيوندد 
  ی صحابهموضع مؤمنان درباره

  ...به امام بودن آنها در دين و قبول آنچه که در قرآن، هللا تعالی توسط آن، آنها را ستايش فرموده است اعتقاد -1
اْلَمْعُروفِ : فرمايد هللا تعالی می أُْمُروَن بـِ اِس تـَ ْت ِللنـَّ ٍة أُْخِرجـَ َر أُمـَّ َِّ  ُكْنتُْم َخيـْ ا وَن بـِ ِر َوتُْؤِمنـُ ِن اْلُمْنكـَ ْوَن عـَ [آل  َوتَْنهـَ

کنيـد و بـه نماييد و از بدی نهی میايد، به نيکی امر میشما بهترين امتی هستيد که برای مردم آفريده شده] (110عمران: 
  هللا ايمان داريد).
ةً َوسًَطا لِ : فرمايد هللا تعالی می ِهيًداَوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ ْيُكْم شـَ وُل َعلـَ سـُ وَن الرَّ [البقـرة:  تَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َويَكـُ

  ] (و اين چنين است که شما را امت وسطی قرار داديم تا گواهی بر مردم باشيد و رسول بر شما گواه باشد).143
گزيـديم تـا شـما را بهتـرين امـت قـرار ی ابراهيم عوض کرديم و آن را بـرای شـما بری شما را به سوی قبلهفقط قبله

ی ی دربـارهو نيکوتر اسـت و ايـن آيـه بهترباشيد و «وسط» در اينجا به معنای  مدهيم، تا در روز قيامت گواهی بر مرد 
  . کند، چون آنها اولين کسانی بودند که با اين آيه مورد خطاب قرار گرفتند مصداق پيدا می صحابه

ذِ وَ فرمايد: هللا تعالی می تَْخلََف الـَّ ا اسـْ ي اْألَْرِض َكمـَ تَْخِلفَنَُّهْم فـِ اِلَحاِت لَيَسـْ ُ الَِّذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َّ ْن َعَد  يَن مـِ
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا  نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَّدِ َك قَْبِلِهْم َولَيَُمّكِ يَْعبُُدونَنِي َال يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمْن َكفََر بَْعَد ذَلـِ

- اند، وعده میاند و عمل صالح انجام داده(هللا [متعال] به کسانی از شما که ايمان آورده  ]55[النور:    فَأُولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ 
ه نفرات قبل از آنها را جانشين قرار داده بـود و ديـن آنهـا دهد، همان گونه کقرار می هد که آنها را بر روی زمين خليفهد 

گرداند و ترس آنها را به ايمنی تغيير خواهـد داد. میتوار ساضی شده است، برای آنها پابرجا و را که از آن برای آنها را
   اسقان هستند).ورزند، آنان همان فورزند و کسانی که بعد از آن کفر میای شرک نمیپرستند و به من ذرهمرا می
وعده داده است به خليفه شدن و منزلت يافتن و امنيت و اين برای کسی است کـه ايمـان بيـاورد و عمـل صـالح  هللا

-ی سزاوارترين افراد به مـورد خطـاب گـرفتن مـیای به او شرک نورزد. صحابهی هللا يکتا باشد و ذرهانجام دهد و بنده
هللا تعـالی بـه  (از شما) و منكم: فرمايد د که مورد خطاب قرار گرفتند و هللا تعالی میکسانی بودن نباشند، زيرا آنان اولي

مود و توسط آنها مشرقهای زمين و مغربهـای آن را فـتح نمـود و آنـان را خليفـه و امـام قـرار داد. در ی خود عمل نوعده
  . ان گروهی مؤمن و صالح بودند شود که آنشود و از آن معلوم میآنها در دين ثابت می ت اينجاست که امام

  : از آنها به نيکی تبعيت صورت گيرد -2
پيشی گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار را مورد ستايش قرار داده است و همچنين هر کسی کـه از آنهـا بـه  هللا

   .نيکی تبعيت کند و تبعيت از آنها به نيکی را راهی برای رضايتمندی و رضوان وی قرار داده است 
ْنهُ  :فرمايد هللا تعالی می ُ عـَ َّ لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي  وا َوالسَّابِقُوَن اْألَوَّ ْم َوَرضـُ

يمُ َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا ذَلِ  ْوُز اْلعَظـِ (پيشـی گيرنـدگان اوليـه از  ]100[التوبـة:  َك اْلفـَ
دند و بـرای کنند، هللا از آنها راضی شد و آنها از وی راضی شانی که از آنها به نيکی تبعيت میسمهاجرين و انصار و ک

  .است) ید و آن کاميابی بزرگکه از زير آن نهرها جاری است، در آن تا ابد جاودان خواهند مان همود آنها باغهايی آماده ن
  : دهدبه کسی که از راهی غير از راه آنها تبعيت کند، وعيد آتش جهنم و بازگشت بد می
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ِه َما تَ  :فرمايد هللا تعالی می ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهَدى َويَتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُولِّ َولَّى َونُْصِلِه َوَمْن يَُشاقِِق الرَّ
] (و کسی که با رسول مخالفت کند، بعد از آن که هـدايت بـرای او روشـن شـد و از 115[النساء:  َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا

کنـيم و او را وارد جهـنم ، رها مـیکه به آن روی کرده است  را به همان جهتیمؤمنان تبعيت کند. او  ه[راهی] غير از را
  سوزانيم و آن چه بد بازگشتگاهی است).ا مینماييم و او رمی

ستايش آنها و راضی شدن از آنان و طلب آمرزش نمودن برای آنها و دست کشيدن از امری که در آن اخـتالف  -3
  :اندداشته

ْخَوانِنَ : فرمايد هللا تعالی می ي َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ ْل فـِ اِن َوَال تَْجعـَ يمـَ بَقُونَا ِباْإلِ ِذيَن سـَ ا الـَّ
گويند: پروردگـار مـا! آيند [و] میو کسانی که بعد از آنها می ]10[الحشر:  قُلُوبِنَا ِغال ِللَِّذيَن آََمنُوا َربََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

انـد، نی کـه ايمـان آوردهای بـرای کسـاد و در قلبهای ما کينهما را بيامرز و برادران ما را که در ايمان از ما سبقت گرفتن
  باشی).پروردگار ما! همانا تو بسيار مهربان و دائماً رحمت کننده می قرار مده!

  :به عصمت حتی يکی از آنهاعدم اعتقاد  -4
ايمـان آنهـا  وجود ندارد و اين امر به امامـت آنهـا و گـواهی دادن بـه حقيقـت  عصمت برای هيچ کس بعد از رسول

  . کند ای وارد نمیخدشه
ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِِه َحتَّى إِذَا فَِشْلتُْم َوتََناَزْعتُْم فِي اْألَْمِر َوعَ   :فرمايد هللا تعالی می َّ َصْيتُْم ِمْن بَْعِد َما َولَقَْد َصَدقَُكُم 

ُ ذُ أََراكُْم َما تُِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُِريُد  َّ ْنُكْم َو ا عـَ ْد َعفـَ ْنيَا َوِمْنُكْم َمْن يُِريُد اْآلَِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِليَْبتَِليَُكْم َولَقـَ ى الدُّ ٍل َعلـَ و فَضـْ
از  مود، هنگامی که به اذن او آنها رااش وفا نعالی] برای شما به وعده(و هنگامی که هللا [ت ]152[آل عمران:  اْلُمْؤِمنِينَ 

داريد [هللا متعـال] پای درآورديد؛ تا آن که سستی نموديد و در امر اختالف ورزيديد و بعد از آن که آنچه را که دوست می
-خواهد و از شما کسی است کـه آخـرت را مـیآن را به شما نشان داد، نافرمانی کرديد. از شما کسی است که دنيا را می

ا شما را مورد آزمايش قرار دهد و [هللا تعالی] شما را بخشيد و هللا بـرای مؤمنـان خواهد، سپس شما را از آنها بازداشت ت
  صاحب بخشش است).

  
    به پاک بودن أم المؤمنين عايشه رضی هللا عنها گواهی هللا 

  :از آنچه به وی تهمت زده شد
ت و آن در قرآنی قـرار دارد عايشه رضی هللا عنها از آنچه به وی تهمت زده شد، ثبت شده اس أم المؤمنينپاک بودن 

أم بـرای مؤمنـان و گـواهی دادن هللا تعـالی بـه پـاک بـودن  رسـای نور درسـی شود. آيات سورهکه بر جهانيان تالوت می
باشد. در آن روز [که اين آيات نازل شد] فتنه خاموش شد و کسانی که به آن مرتکب شـدند، بـه جـزای خـود می المؤمنين

  .ت بر راستگويی و عدالت قرار گرفت رسيدند و سخن پروردگار
ِرٍئ مـِ : فرمايد هللا تعالی می ّلِ امـْ ْم ِلكـُ ٌر لَكـُ َو َخيـْ ْل هـُ ْفِك عُْصبَةٌ ِمْنُكْم َال تَْحَسبُوهُ َشرا لَُكْم بـَ ا إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْإلِ ْنُهْم مـَ

ثِْم َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ ِمنُْهْم لَ  هُ َعذَاٌب َعِظيٌم * لَْوَال إِْذ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بِأَْنفُِسِهْم َخْيًرا َوَقالُوا اْكتََسَب ِمَن اْإلِ
ِ هُ  َهذَا إِْفٌك ُمبِيٌن * لَْوَال َجاُءوا َعَلْيِه ِبأَْربَعَِة ُشَهَداَء فَِإْذ لَْم يَأْتُوا ِبالشَُّهَداِء فَأُولَئَِك ِعْندَ  ِ َعلَْيُكْم َّ َّ ُم اْلَكاِذبُوَن * َولَْوَال فَْضُل 

ْنيَا َواْآلَِخَرِة لََمسَُّكْم فِي َما أَفَْضتُْم فِيِه َعذَاٌب عَِظيٌم * إِْذ تَلَقَّْونَهُ ِبأَْلِسنَ  ِه َوَرْحَمتُهُ فِي الدُّ ْم بـِ ْيَس لَكـُ تُِكْم َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِهُكْم َما لـَ
ِ َعِظيٌم * َولَْوَال إِْذ َسِمْعتُُموهُ قُْلتُْم َما يَُكوُن َلَنا أَْن نَتََكلََّم بِهَ ِعْلٌم َوتَْحَسبُ  َّ يٌم * ونَهُ َهيِّنًا َوهَُو ِعْنَد  اٌن عَظـِ ذَا بُْهتـَ ْبَحانََك هـَ ذَا سـُ

يِّ  ْؤِمنِيَن * َويُبـَ تُْم مـُ ًدا إِْن ُكنـْ ُ أَْن تَعُوُدوا ِلِمثِْلِه أَبـَ َّ يَع يَِعُظُكَم  وَن أَْن تَشـِ ِذيَن يُِحبـُّ يٌم * إِنَّ الـَّ يٌم َحكـِ ُ َعلـِ َّ اِت َو ُم اْآلَيـَ ُ لَكـُ َّ ُن 
ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم َال تَعْ  َّ ْنيَا َواْآلَِخَرِة َو سـانی کـه ] (همانـا ک19-11: [النور لَُمونَ اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آََمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم فِي الدُّ

اين تهمت را بيان کردند، گروهی از خود شما هستند. مپنداريد که آن برای شما شّر است، بلکه آن برايتان خير است. هر 
شود و کسی از آنهـا کـه بخـش بزرگـی از آن را بـه عهـده داشـته کدام از آنها به گناهی که مرتکب شده است، گرفتار می

چرا وقتی اين تهمت را شنيديد، مردان و زنان مـؤمن در حـق خودشـان گمـان  است، برای او عذاب بزرگی خواهد بود *
چگونـه بـود کـه آنهـا بـرای آن چهـار شـاهد نياوردنـد؟ وقتـی آنهـا نيک نبردند و بگويند: «اين دروغی آشکار اسـت»؟ * 

ی فـرو ت نبود، به واسطهاند نزد هللا دروغگو هستند * و اگر فضل و رحمت هللا بر شما در دنيا و آخرشاهدان را نياورده
 انتـ بـا دهانهايگرفتيـد و می انزببه  يد * هنگامی که آن [تهمت] را زبانرسرفتن در آن [تهمت] عذاب بزرگی به شما می

بـزرگ هللا پنداشتيد و اين در حالی است کـه آن نـزد که به آن علم [و آگاهی] نداشتيد و آن را سبک می گفتيد می چيزی را
ی آن سخن بگوييم، تـو [ای هللا!] پـاک هسـتی و ايـن وقتی آن را شنيديد نگفتيد: «بر ما نيست که درباره باشد * و چرامی

دهد که چنين کاری را تکرار نکنيد، اگر از مؤمنان هستيد * و آيات خود را بر تهمتی بزرگ است»؟ * هللا شما را پند می
ای در بـين کسـانی کـه است * کسانی که دوست دارند تا عمل فاحشـهدارد و هللا بسيار دانا و بسيار با حکمت شما بيان می
  دانيد).داند و شما نمیاند، پخش شود، برای آنها عذابی دردناک در دنيا و آخرت خواهد بود و هللا میايمان آورده

ذَاٌب إِنَّ الَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلغَافَِالِت الْ : فرمايد تا آنجا که هللا تعالی می ْم عـَ َرِة َولَهـُ ْنيَا َواْآلَخـِ ُمْؤِمَناِت لُِعنُوا فِي الدُّ
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َ َعِظيٌم * يَْوَم تَْشَهُد َعلَْيِهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن * يَْوَمئٍِذ يَُوفِّ  َّ ُ ِدينَُهُم اْلَحقَّ َويَْعلَُموَن أَنَّ  َّ ُهَو يِهُم 
وَن اْلَحقُّ اْلُمبِيُن * اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن ِلْلَخبِيثَاِت َوالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبِيَن َوالطَّيِّبُ  ا يَقُولـُ ُءوَن ِممـَّ رَّ َك ُمبـَ اِت أُولَئـِ وَن ِللطَّيِّبـَ

زننـد، در دنيـا و آخـرت [از گناه] و مؤمن تهمـت مـی ان غافلِ ] (کسانی که به زن26-23[النور:  لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ 
ی آنچـه خواهد بود * روزی که زبانهايشـان و دستهايشـان و پاهايشـان بـه واسـطه بزرگاند و برای آنها عذابی لعنت شده
هنـد دانسـت کـه هللا، دهـد و خوا، جزای آنها را بی کم و کاستی به آنها مـیدهند * در آن روز هللاند، گواهی میانجام داده

همان حق آشکار است * زنان خبيث برای مردان خبيث هستند و مردان خبيث برای زنان خبيث هستند و زنان پاک برای 
و] برای آنها آمرزش گويند، پاک و منزه هستند [مردان پاک هستند و مردان پاک برای زنان پاک هستند، اينان از آنچه می

  ).خواهد بود گرامی و رزقی 
گرايانی که تا بـه امـروز  گيرد تا بفهمد که باطلکسی که در اين آيات گرامی تفکر نمايد، از آن درسها و پندهايی می

دهنـد و ايـن دهند، چه عمل زشتی را انجـام مـیو عزيز او را مورد ناسزا قرار می زن طاهر و پاک، همسر رسول هللا
  !شده است و پادشاه بسيار دانا گواهی به پاکی او داده است باشد که در آيات قرآن از او دفاع بعد از آن می

  ؟باشدهللا تعالی اين عمل را چيزی غير از افک ناميده  غير از اين است که آيا
  ْْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنكُم   باشند).] (کسانی که با افک آمدند، گروهی از شما می11[النور:  إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْإلِ

ينٌ : رمايد فهمچنين می ٌك ُمبـِ ذَا إِفـْ الُوا هـَ ًرا َوقـَ ] 12[النـور:  لَْوَال إِْذ َسِمْعتُُموهُ َظنَّ اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بِأَْنفُِسِهْم َخيـْ
(چرا وقتی اين تهمت را شنيديد، مردان و زنان مؤمن در حق خودشان گمان نيک نبردنـد و بگوينـد: «ايـن افکـی آشـکار 

  است»؟)
  ؟ باشد ک چيزی جز دروغ و تهمت و افترا میآيا اف

  : عزت به کسانی که در آن غرق شدند، نفرمود باآيا پروردگار 
 َو ا َوهـُ بُونَهُ َهيِّنـً ٌم َوتَْحسـَ ِه ِعلـْ ْم بـِ ْيَس لَكـُ ا لـَ أَْفَواِهُكْم مـَ وَن بـِ نَتُِكْم َوتَقُولـُ يمٌ إِْذ تََلقَّْونَهُ بِأَْلسـِ ِ َعظـِ َّ َد  ] 15[النـور:   ِعنـْ

گفتيد که به آن علم [و آگـاهی] نداشـتيد و ان چيزی را میتگرفتيد و با دهانهايمی ] را زبان به زبان(هنگامی که آن [تهمت 
  باشد).بزرگ می هللا پنداشتيد و اين در حالی است که آن نزد آن را سبک می

   :آيا هللا تعالی برحذر نفرموده است که چنين عملی را هيچ وقت انجام ندهيد 
 َأَْن تَعُوُدوا ِلِمثِْلِه أَبًَدا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِين ُ َّ دهد که تا ابد چنين امری را تکرار ] (هللا شما را پند می17[النور:   يَِعُظُكَم 

  نکنيد، اگر مؤمن هستيد).
-شود، میفتار لعنت میآيا وعيد نداده است که کسی که به زنان غافل از گناه و مؤمن تهمت بزند، در دنيا  آخرت گر

  : فرمايد 
 ْنيَا َواْآلَِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب ] (کسانی کـه 23[النور:  َعِظيمٌ إِنَّ الَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلغَافَِالِت اْلُمْؤِمنَاِت لُِعنُوا فِي الدُّ

  ند و برای آنها عذابی بزرگ خواهد بود).ازنند، در دنيا و آخرت لعنت شدهبه زنان غافل [از گناه] و مؤمن تهمت می
اتِ : فرمايد نمی آيا هللا وَن ِللطَّيِّبـَ يَن َوالطَّيِّبـُ اُت ِللطَّيِّبـِ اِت َوالطَّيِّبـَ وَن ِلْلَخبِيثـَ يَن َواْلَخبِيثـُ ] 26[النـور:  اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثـِ

هستند و زنان پـاک بـرای مـردان پـاک هسـتند و  (زنان خبيث برای مردان خبيث هستند و مردان خبيث برای زنان خبيث 
  مردان پاک برای زنان پاک هستند).

ی تقدير بوده وچه به حکم شرع و چه از ر دهد که عايشه رضی هللا عنها انسانی پاک برای رسول هللاين نشان می
ست که او زنی پاک بود، زيرا داد. جز اين نيقرار نمی است و اگر او شخص خبيثی بود، هللا تعالی او را همسر رسولش

  صلى هللا عليه وسلم.  ترين بشر بود. پدر و مادرم فدايش شوند پاک شوهرش پيامبر
  پاکی او را به صراحت بيان نفرمود: ،آيا هللا متعال با سخنش

 ٌا يَقُولُوَن لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريم ُءوَن ِممَّ و بـرای آنهـا  د گويند، پاک هسـتناز آنچه می] (آنان 26[النور:  أُولَئَِك ُمبَرَّ
  ).خواهد بود آمرزش و رزقی گرامی 

  : ی آمرزش و رزق گرامی نداده است به آنها وعده آيا هللا
 ٌلَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريم.  

ه مرگـی بشـارت شود که به حقيقت ايمان او اقرار شده است و او را بـ آيا از اين سخن هللا تعالی برداشتی جز اين می
  . داده است که از روی حق همراه آن، آمرزش و رزق گرامی در آخرت وجود خواهد داشت 

ه رضی شيأم المؤمنين عاباشد تا به آيا بعد از اين مطالب برای کسی که به هللا تعالی و سخنانش ايمان دارد، جايز می
  ؟باشد چيز ديگری میآشکار و مرتد شدن صريح اين عمل او جز کفر آيا  ؟هللا عنها نسبت خباثت و سوء ظن بدهد 

يُّ انــد: [آيــا چنــين افــرادی ايــن ســخن هللا تعــالی را نشــنيده ى النَّبــِ اْلُمْؤِمنِينَ  أَْولــَ نْ  بــِ ِهمْ  مــِ هُ  أَْنفُســِ اتُُهمْ  َوأَْزَواجــُ هــَ  ... أُمَّ
  باشند ...).]ها می(پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آن ]6[األحزاب: 
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  ه خاتم
ی رسولش را داشـتيم کـه در آن ی صحابهدربارهعال  هللا جل وبا گردشی که در آيات قرآن داشتيم در بين آن گواهِی 

اقرار به حقيقت ايمان در قلب آنها و اخـالص در طاعـات و راسـتگويی در عبـادات و سـتايش او از آنهـا بـرای هجـرت، 
  . نهی از بدی و شتاب داشتن در امور خير وجود داشت جهاد، ياری، امر به نيکی، 

  همان گونه که گواهی هللا تعالی به صالح بودن و راستگويی و رستگاری و راه يافتگی آنان را ديديم:
 َاِشُدون   يافتگان هستند). ] (آنان همان راه7[الحجرات:  أُولَئَِك ُهُم الرَّ
 َاِدقُون   ] (آنها همان راستگويان هستند).8[الحشر:  أُولَئَِك ُهُم الصَّ
 َاِلِحين   صالحان هستند). از] (آنان 114[آل عمران:  َوأُولَئَِك ِمَن الصَّ
أُولَئَِك ُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقا  :(آنان همان مؤمنان حقيقی هستند).74[األنفال [  
 ََوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحون  :ن هستند).] (و آنان همان رستگارا88[التوبة  

  م:يآنها را ديد  همچنين اعالن رضايتمندی وی از آنها و پذيرفتن توبه
 َِعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرة ُ َّ ] (همانا هللا از مؤمنـان راضـی شـد، هنگـامی کـه 18[الفتح:  لَقَْد َرِضَي 

  زير درخت با تو بيعت کردند).
 َعْنُهْم َوَرُضوا َعنْـ َوالسَّابِقُوَن ُ َّ لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي  ] 100[التوبـة:  هُ اْألَوَّ

کنند، هللا از آنها راضی شده اسـت و (و پيشی گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار و کسی که به نيکی از آنها تبعيت می
  اند).ا از او راضی شدهآنه

 َِعلَى النَّبِّيِ َواْلُمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ فِي َساَعِة اْلعُْسَرة ُ َّ ی پيامبر ] (همانا هللا توبه117[التوبة:    لَقَْد تَاَب 
  اند را پذيرفت).و مهاجرين و انصار، کسانی که در زمان سختی از او تبعيت کرده

 َذُو فَْضٍل َعلَى اْلُمْؤِمنِين ُ َّ ] (و همانا شما را مورد عفو قرار داد و هللا صاحب 152[آل عمران:  َولَقَْد َعَفا َعْنكُْم َو
  فضل و بخشش بر مؤمنان است).

  :های پُر نعمت، داده شد ی نيکی و نعمتهای دائمی در بهشت همان گونه که ديديم به آنها وعده
 َاْلُحْسنَىَوُكال َوع ُ َّ   داد). وی نيک] (و به تمامی آنها هللا وعده95]، [النساء: 10[الحديد:  َد 
 ٌلَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريم  :خواهد بود ] (برای آن آمرزش و روزی گرامی 74[األنفال.(  
 ُِرُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم ف ] (پروردگارشان به آنها بشارِت رحمتی 21[التوبة:  يَها نَِعيٌم ُمِقيمٌ يُبَّشِ

  باشند).هايی را داده است که دارای نعتمهای دائمی میاز طرف وی و رضوان و بهشت 
 ُلَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَْنَهار ُ َّ مهيا ساخته است که از زير آن   هايی را] (هللا برای آنها باغ 89[التوبة:  أََعدَّ 

  نهرها جاری است). 
رساند، و اين تهمتـی اسـت آنها از طرف هللا تعالی، پاک بودن آنها از تهمت نفاق را می هبينيم که بشارت بهشت بمی

اين تناقض وجود دارد و هللا تعالی از  شود و اگر اين تهمت درست باشد در سخن هللاکه از طرف باطل گرايان بيان می
  . باشد امر بسيار واالتر و بزرگتر می

] (همانا منافقان در 145[النساء:  إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن فِي الدَّْرِك اْألَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَُهْم نَِصيًرا: فرمايد هللا تعالی می
  يابی).باشند و برای آنها ياری رسانی نمیترين َدَرک آتش جهنم میپايين

ُسوُل َوالَِّذيَن آََمنُوا َمعَهُ َجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوأُولَئَِك لَُهُم اْلَخْيَراُت َوأُولَ : فرمايد همچنين هللا تعالی می َك لَِكِن الرَّ ئـِ
ُ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَنَْهاُر َخالِ  َّ ] (ولـی رسـول 89-88[التوبة:  ِديَن فِيَها ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن * أََعدَّ 

باشد و ها و خيرها میکنند و برای آنها تمام نيکیاند، با مالهايشان و جانهايشان جهاد میو کسانی که همراه او ايمان آورده
موده است که از زير آن نهرها جاری اسـت، در هايی را مهيا ن] برای آنها بهشت آنها همان رستگاران هستند * هللا [متعال

  آن جاويدان هستند، آن کاميابی بزرگی است).
پندارنـد، آن همان گونه که ديديم آنان لشگری بودند که توسط آنها پيروزی حاصل شد و همان گونـه کـه جـاهالن مـی

  .افراد کمی نبودند  ،مؤمنان
 ِنِينَ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤم  :(او کسی است که با ياری دادنش و با مؤمنان به تو قدرت داد).62[األنفال [  
 ٌَوأُْخَرى َكافَِرة ِ َّ ای در ] (همانا برای شما نشانه13[آل عمران:    قَْد َكاَن َلُكْم آَيَةٌ فِي فِئَتَْيِن اْلتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتُِل فِي َسبِيِل 

  کند و گروهی ديگر کافر هستند).خورد نمودند. گروهی در راه هللا جهاد میدو گروه است که با هم بر
 ُِئ اْلُمْؤِمنِيَن َمقَاِعَد ِلْلِقتَال ] (و [به ياد بياور] وقتی را که صبحگاه از نـزد 13[آل عمران:  َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهِلَك تُبَّوِ

  يی).اهلت بيرون رفتی تا جای مؤمنان را برای جنگ مشخص نما
 َِعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرة ُ َّ ] (همانا هللا از مؤمنـان راضـی شـد، هنگـامی کـه 18[الفتح:  لَقَْد َرِضَي 
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  زير درخت با تو بيعت نمودند).
 ََّعلَى النَّبِّيِ َواْلُمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر الَِّذيَن ات ُ َّ ی پيامبر ] (همانا هللا توبه117[التوبة:    بَعُوهُ فِي َساَعِة اْلعُْسَرةِ لَقَْد تَاَب 

  اند را پذيرفت).و مهاجرين و انصار، کسانی که در زمان سختی از او تبعيت کرده
ی آن آنهـا بـر روی زمـين خليفـه قـرار داد و توسـط آنهـا همان گونه که ديدم، هللا تعالی به آنها وعـده داد و در نتيجـه

  .ها را فتح نمود ها و مغرب رقمش
 َّتَْخلََف الـ ا اسـْ ي اْألَْرِض َكمـَ اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهْم فـِ ُ الَِّذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ َّ ْم َوَعَد  نَنَّ لَهـُ ْبِلِهْم َولَيَُمكـِّ ْن قـَ ِذيَن مـِ

لَنَُّهمْ  ] (هللا [متعال] به کسـانی 55[النور:  ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُُدونَنِي َال يُْشِركُوَن بِي َشْيئًا ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَّدِ
دهـد، همـان قـرار مـی هد که آنها را بر روی زمين خليفهد اند، وعده میاند و عمل صالح انجام دادهاز شما که ايمان آورده

شده است، برای آنها پابرجا و  قرار داده بود و دين آنها را که از آن برای آنها راضی  هخليفگونه که نفرات قبل از آنها را  
  ورزند).ای شرک نمیپرستند و به من ذرهگرداند و ترس آنها را به ايمنی تغيير خواهد داد. مرا میمیوار است

نيکی از آنها تبعيت صورت  آن بايد در یدر نتيجه اين گونه بود که همان گونه که ديديم تقابل با مؤمنان از صحابه
زش شود و از آن رضايت وجود داشـته باشـد رگيرد و ستايش هللا تعالی از آنها مورد قبول واقع شود و برای آنها طلب آم

  .ی اين موارد، بايد اعتقاد وجود داشته باشد که شخصی از آنان معصوم نبوده است و بعد از همه
 َيَماِن َوَال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا الَِّذيَن َجاُءوا ِمْن ب ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَقُوَنا ِباْإلِ ِغال ِللَِّذيَن آََمنُوا  ْعِدِهْم يَقُولُوَن َربََّنا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ

ما را بيامرز و   گويند: پروردگار ما! آيند [و] می] (و کسانی که بعد از آنها می10[الحشر:  َربََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 
  اند، قرار مده! نی که ايمان آوردهای برای کسا برادران ما را که در ايمان از ما سبقت گرفتند و در قلبهای ما کينه

  باشی). پروردگار ما! همانا تو بسيار مهربان و دائماً رحمت کننده می 
اهی پروردگار جهانيان به پاک بودن او گرديم و گوسپس بار ديگر به ماجرای تهمت به عايشه رضی هللا عنها بر می

  . شويمرا يادآور می

 ٌا يَقُولُوَن لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريم ُءوَن ِممَّ گويند، ] (آنان پاک هستند از آنچه [باطل گرايان] می26[النور:  أُولَئَِك ُمبَرَّ
  برای آنها آمرزش و رزقی گرامی خواهد بود).

  بعد ... و
شناسند. در آيات محکم آن، باطل بودن خوانند و قرآنی غير از آن را نمیآنی است که مسلمانان آن را میاين همان قر

  شود.بنيان بودن قواعد آنها معلوم میو بی ه است گروهی به اثبات رسيد 
  

  ی صحابه يان دربارهرافض ی هعقيد
  راهی برای انکار نمودن قرآن 

اند و به آنها اتهام کفر و مرتـد شـدن تـا نهايـت گمراهـی را ست درازی کردهد  ی اصحاب رسول هللاگروهی درباره
د و اين از روی منحرف شدن از راه و برگشتن از صراط هللا تعالی است. آگاه باشيد که آن کفـر بـه آيـات هللا اننسبت داده

  .تعالی و رد نمودن اسالم است 
های باطل گرايان و اساس آنها را از ريشه بـر ن شد که گمراهیآشکاری بيا همان گونه که در قبل ديديم، آيات قرآنیِ 

  ؟آمده است، چه کاری انجام خواهند داد ی [اعتقادات باطل] که بلندای آسمان َکند! در برابر اين آماج از ميان برندهمی
رانند که حالی می و نابودی سوار هستند و در ت با قلم خود بدبختی گروهی از آنان را بيان داشتيم که بر مرکب هالک

کنند و برای تهمـت بـه تحريـف رفـتن آن کتابهـا در درست بودن آن شک ايجاد می :کنند به کتاب هللا تعالی طعنه وارد می
-» مـیفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األربـاب!کنيم که صاحب کتاب «نويسند. از آنها از طبرسی ياد میمی

ی آنـان را بـر تا آن را مخفی کنند و پنهان دارنـد، زيـرا آن ريشـه کنند که سعی میباشد و آن نهايت حرص گروهی است 
و به مانند تيری کـه از کمـان دور باشند میمرتد  و کافر[اگر عذر نداشته باشند]  کند و آنها به گواهی تمامی مسلمانانمی
  !شوند ز اسالم دور میشود، آنها امی

دهنـد نسبت می رضوان هللا عليهم کنند، به آل بيت ها از دين فرار میين هالک کنندهای از آنها که با پرداختن به اعده
باشـد و مصـحف فاطمـه رضـی هللا عنهـا سـه برابـر مصـحفی اسـت کـه امـروزه که قرآنی غير از اين قرآن نزد آنها مـی

  !خوانند و در آن حتی يک حرف از مصحف مسلمانان وجود ندارد مسلمانان می
ی يهوديـان و بـا ايـن مبحـث رو در روی ايـن هـذيان قـرار بگيـريم کـه طرفـداران خـود را در زمـره خـواهيمما نمی

اند تـا بـه سـخن گفـتن بـا آنهـا بپردازنـد و در برابـر آنهـا . امت اسالم همواره خواستهدهد پرستان قرار میمسيحيان و آتش
مطلب را بيان داريم تا باعث پندگيری آنهـا شـود و خواهيم اين کنند. ما فقط میاست که موضع گيری می یزمانی طوالني

از جنايـات آنهـا و دسـت  هسـتند و اهـل بيـت  نفـس کنند اين مطلب را رد نمايند، اهل هـویبيشترين کسانی که سعی می
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سـت اند و اين در حالی است که آنها پرچم ياری نمودن اهل بيت و بيزاری از دشمنان آنها را به د درازی آنان سالم نمانده
  . اند گرفته

دهنـد، دارای قرآنـی غيـر از ايـن به اهل بيت بزرگتر از اين وجود دارد که به آنها نسـبت مـی یچه ظلم و افترا بستن
را بپوشـانند و هللا را بـه شـکلی قـرآن بندنـد کـه آن ، سپس پنهـانی پيمـان مـیاند گرفته قرآن هستند و آن را از رسول هللا

  ؟!صورت گرفته است طاليی اسالم قرون باشد که در بادتی میسوای آن ع کنند کهعبادت می
ی با منزلتی بوده دهند و در حالی که او خليفهدشمنی با وی انجام می كرم هللا وجهه و اين چه ظلمی است که به علی

ه او اعتقـاد است که بر اساس قرآنی بوده اسـت کـ  دهند که امت را در گمراهی و عبادتی رها نمودهاست، به او نسبت می
توانسته اسـت کـه کتـابی را تبليـغ باشد. در حالی که او خليفه بوده است و میاست آن تحريف شده است و باطل می داشته

دادند و دارای قدرت بود، آنها را بـه حـال خـود، امتی به او منزلت میآن که نمايد که درست بوده است ولی با اين وجود 
  ؟!رها نمود 

دهند بسته شده است که به او نسبت تدليس و کتمان و خيانت می رسول هللا ه دخترفاطمر از اين به چه افترايی باالت
با اين ادعا که مالک قرآنی بوده است که سه برابر قرآنی است که تمامی امت اسالم بر عبادت کردن به طريق آن، اجماع 

جود آن را از امت اسالم پنهان داشته اسـت تـا امـت بـر دارند و در آن حتی يک حرف از اين قرآن وجود ندارد. با اين و
  ؟!بمانند  یگمراه و کفر ،تحريف

انـد کـه حروف آن به چه شکلی تأليف شده؟ باشد چگونه است اين قرآنی که حتی يک حرف آن از قرآن مسلمانان نمی
ته شـده اسـت کـه در آن حـروف و يا بـه زبـانی نوشـ ؟ هيروکليفیشد يا ابآيا به زبان سريانی می ؟باشند از آن حروف نمی
  ؟کلمات وجود ندارد 

  بعد... و
  !اين گواهی قرآن بود که ای اهل خرد! آن را برای شما بيان نموديم

-دهد، در حالی که در قلبش کينهالم نسبت میاسماند که خود را به بعد از اين مطالب چه عذری برای کسی باقی می
  ؟وجود دارد ن هللا تعالی بعد ازپيامبران ای نسبت به بهترين مؤمنان و سرور دوستا

-شود، شرورترين افراد امت شما چه کسانی هستند؟ میچه دليلی برای کسانی وجود دارد که وقتی از آنها پرسيده می
 در ملـت شـما بهتـرين افـراد چـه کسـانیشود: . وقتی از يهوديان سوال می-ای قليل البته جز عده –گويند: اصحاب محمد 

-شود: بهترين اشخاص امت شما چه کسانی هستند؟ مـیو وقتی از مسيحيان سوال می گويند: اصحاب موسییهستند؟ م
[اين سوال را من از يک زرتشتی پرسيدم و او نيز گفت: بهترين امت زرتشـت کسـانی . گويند: اصحاب و ياران عيسی

  اند]زيستهبودند که در زمان او می
شناسيد که بدون تبعيـت تر از افرادی میآيا کسی را گمراه ؟!مسأله از آنان بهتر هستند آيا يهوديان و مسيحيان در اين 

شناسيد که گواهی هللا تعالی برای او کافی نباشد و تر از کسی میملاز هدايت هللا تعالی، از هوای نفسشان تبعيت کند؟ يا ظا
  ؟!آيات قرآن او را قانع نکند 

  : دهيمسازيم و به آنها ندا میه میی اين گرودر انتها خود را متوجه
  :اند ها او را به لغزش انداختهای کسی که هالک کننده

قرآن را بخوانيد و در معانی آيات آن، به دور از هرگونه تسلط هوای نفس و تعصب تدبر نماييد و از روزی بترسـيد 
کنند. همان میو بلکه اهل بيت با شما دشمنی و اصحابش  گرديد و در آن روز محمد که در آن به سوی هللا تعالی باز می

بنديـد کـه دچـار خيانـت، ايد و اين در حـالی اسـت کـه بـه آنهـا افتـرا مـیاهل بيتی که پرچم ياری نمودِن آنها را برافراشته
ر بـا د، قبـل از آن کـه اختيـار ايـن کـاکنيـ و از او طلب آمـرزش  د پوشاندن و تدليس شده بودند! پس به سوی هللا توبه نمايي

  .ايد، پشيمان گرديد ی آن بر آنچه انجام دادهرسيدن مرگ از دست شما خارج شود و در نتيجه
گيـرم کـه اصـحاب و تـو را شـاهد مـی نمـاييمی و انحرافی را درخواست میيا هللا! ما از تو سالم ماندن از هر گمراه

-کنيم. همچنين تو را شاهد میای دوستی میفرموده پيامبرت را دوست داريم و با آنها بر اساس منزلتی که برای آنها بيان
ی کوه احد، طال انفاق گيريم که قرن آنها بهترين قرن بوده است و آنها راستگو و راه يافته بودند و اين که اگر ما به اندازه

  .رسد ی يک مد و يا نصف آن، از انفاق کردن آنها نمینيم، به اندازهک
ی حق يکجا جمع فرمايی و نماييم که مسلمانان را بر کلمهت، درخواست میسمهای نيکاز تو با توسل به ا همين طور

ی ما را بر آن يکجـا جمـع نمـا! از يا هللا! حق را بر ما روشن فرما و اراده. مايیامی اهل بدعت و گمراهی را هدايت نتم
  أرحم الراحمين. آمين.روی رحمتت ای 

  آخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين.  و مايد نه راه درست هدايت میاوست که ب گويد وهللا تعالی حق را می


