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مقدمهی مترجم:
به نام ﷲ و به ياد ﷲ و برای ﷲ .خداوند تعالی قرآن را نازل نموده است و هر آنچه را که بشـر بـه آن نيـاز دارد را
در آن قرار داده است .مطمئنا ً اين نيازها چيزی فراتر از نيازهای مادی میباشـند .حتـی اگـر کسـی از گرسـنگی بميـرد،
دچار بدبختی نمیشود و مشکﻼت او ادامه نمیيابد ،ولی اگر کسی ذات پليدی داشته باشد و به جهنم وارد شود و بـدتر از
آن ،اين که اهل توحيد و نماز نباشد و در جهنم جاودان گردد ،چنين شخصی است کـه بـدبخت مـیباشـد و بـدبخت خواهـد
بود .در اين کتاب از بيان قرآن دربارهی منزلت و شخصيت کسانی صحبت به ميان آمده است که بعضی آنـان را بـدترين
افراد روی زمين میدانند .در قرآنی از آنها سخن به ميان آمده است که خبر متواتر 1مـیباشـد و هـيچ جـای شـکی بـرای
انسانهای عاقل در برابر آن وجود ندارد ،همان قرآنی که معجزه بوده و بعد از گذشت  1400سـال هنـوز کسـی نتوانسـته
است ،سوره ای به مانند آن را بياورد و همان قرآنی که جدا از اسباب مادی ،ﷲ تعالی نيز تضمين نموده است که آن را از
تحريف حفظ کند .باطل گرايان وقتی ديدند که نمیتوانند در قرآن دست ببرند ،شروع کردند به دست درازی به سـنت کـه
ت پيامبر اين بود که به راويان آن
بر اساس گواهی قرآن ،شارح و مفسر قرآن میباشد .راحتترين راه ،برای حذف سن ِ
بیاحترامی شود و به آنان تهمت زده شود و از روی افتراء به آنها نسبت کافر داده شود .ولی در اين کتاب مثبت بودن و
ب نسبتا کافيی باشد.
ستايش قرآن از صحابه آورده شده است و سعی شده است تا مطل ِ
در مقابل اين کسانی که به صحابه تهمت میزنند و در عوض بزرگان خود را در حد خدايی باﻻ مـیبرنـد ،کسـانی
وجود دارند که از اين ستايشهای شرک گونه خسته شدهاند و میگويند» :دين برای بزرگداشت ﷲ تعالی آمده اسـت ،پـس
چرا شما بندگان خدا را بزرگ میکنيد؟« .در جواب میگويم» :وقتی ﷲ تعالی و بعد از آن پيامبر در ستايش از افرادی
مثل صحابه و مخصوصا ً نفرات اوليه آنها و همچنين اهل بيت ،سخنانی به ميان آوردهانـد تـا از آنهـا تمجيـد کننـد ،پـس
کردن بدون افراط و تفريط از اصل دين بوده و چيزی جديد و ساختگی در دين نمیباشد .البته که بايد بدون افـراط
تمجيد
ِ
و تفريط صورت گيرد ،تا حقی ضايع نگردد« .ان شاء ﷲ اين کتاب وسيلهای برای رسيدن به حق و اسﻼم حقيقی شود و
توسط آن در دنيا و آخرت به من و شما خير برسد.
مقدمهی مؤلف:
شکر و ستايش برای ﷲ تعالی است ،او را حمد گفته و از او کمک میطلبيم و از او طلب هـدايت مـینمـاييم و از او
شرهای درونيمان و نتيجهی بد اعمالمان .کسی را که ﷲ تعالی هـدايت
طلب آمرزش میکنيم .به ﷲ تعالی پناه میبريم از ّ
کند ،گمراه کنندهای ندارد و کسی را که گمراه سازد هدايت کنندهای نداشته و هرگز ولی راهنمايی کنندهای برای او يافـت
نخواهد شد.
شهادت میدهم که پرستش شونده و معبود برحقی جز ﷲ وجود ندارد و شهادت میدهـم کـه محمـد بنـده و فرسـتادهی
وی میباشد.
اللهم صل على محمد و أزواجه أمهات المؤمنين و ذريته و آل بيته و سائر الصحابة و التابعين و من تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين .أما بعد:
اين مطلب خﻼصه ،منزلت صحابه در قرآن است و اين که ﷲ تعالی به حقيقت ايمان آنها گواهی داده است و همچنين
ت رحمت وی و رضايتمندی او و نعمتهای دائمی وی در بهشتهای پُر نعمتی است که ﷲ تعـالی بـ رای آنهـا در نظـر
بشار ِ
گرفته است.
علم به اين قضيه انتشار يافته است تا آنجا که از ضروريات دين شده است و علماء و عوام آن را میدانند و خاص و
عام از آن تبعيت میکنند و قبول نکردن آن از هيچ کس قابل قبول نيست.
مگر گروهی که خود را به اسﻼم نسبت میدهند و از اين اجماع بيرون رفتهاند و اصحاب رسول ﷲ را دشنام می-
دهند و خود را در زشتیها و امور منکر قرار میدهند و گواهی دادن آنها بر خﻼف آيات محکم قرآن میباشد.
امر به اينجا ختم نمیشود ،بلکه آنها گواهی میدهند – مگر عدهی کمی از آنها – که صحابه کافر و مرتـد بـودهانـ د و
به منابع شرعيی که شامل دﻻيلی است که باطل بودن اين عقايد را بيان میدارند ،طعنه وارد میکننـد ،ايـن مـوارد همـان
 - 1خبر متواتر به خبری میگويند ،که آنقدر تعداد راويان آن زياد است که آنها توانايی آن را ندارند که برای تحريف آن دست به يکی کنند.
به اين معنا که اگر بر فرض محال همهی آنها افراد شايستهای نباشند ،بازهم خبری را که بيان نمودهاند ،قابل اعتماد است .به علت همين
متواتر بودن قرآن است که حتی تاريخ نويسان کافر نيز آن را تحريف نشده میدانند).مترجم(
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عبارات آشکاری از قرآن و سنت و حقايق تاريخی است که در نـزد امـت وجـود دارد و در پـس آن سـيﻼبی از بـدعت و
افترائات را جاری میشود.
ما نمیخواهيم بحث گستردهای در اين زمينه داشته باشيم و آن خيلی بيشتر از آن است که در اين صفحات کم بتـوانيم
گـواهی
آن را بيان کنيم .ما فقط میخواهيم منزلت صحابه در قرآن را بيان داريم و اعتماد خـود را در وهلـهی اول بـ ر
ِ
قرآن قرار میدهيم؛ زيرا آنها کسانی هستند که در هر بحث و جدلی دائما ً ادعا میکنند که به قرآن ايمان دارند و میگويند
افرادی که به ما نسبت میدهند که اعتقاد ما بر اين است که قرآن تحريف رفته است ،دروغ میگويند و تهمت میزنند.
پس جلو بياييد تا به سوی آيات قرآن برويم و از خﻼل آن ببينيم که پروردگار جهانيان شهادت داده است کـه اصـحاب
رسول بر هدايت و حقی آشکار بودهاند و آنها بهترين مردم برای انسانها بـودهانـد و ايـن امـر تـا بـدانجا رفتـه اسـت کـه
رستگاری عظيمی را که همان بهشتهای پُر نعمت است به آنها بشارت داده است.
ُ
َ
َ
ي َهذا ا ْلقُ ْرآ ُن ِﻷ ْنذ َِر ُك ْم بِ ِه َو َم ْن بَلَ َغ
ش ْي ٍء أَ ْكبَ ُر َ
ي َ
ش َها َدةً قُ ِل ﱠ ُ ش َِهي ٌد بَ ْينِي َوبَ ْينَكُ ْم َوأ ُ ِ
وح َ
ي ِإلَ ﱠ
ﷲ تعالی میفرمايد :قُ ْل أَ ﱡ
]اﻷنعام) [ 19 :بگو» :گواهی دادن چه کسی برتر است؟« بگو :ﷲ بين من و شما گواه است و اين قرآن به من وحی شـده
است تا شما و کسانی که اين قرآن به آنها میرسد را ]از عذاب ﷲ تعالی[ بترسانم(.
ما نيز کسی که اين مطلب را میخواند ،میترسانيم تا در يکی از اين هﻼک شدنها قرار نگيـرد و در آيـات ﷲ تعـالی
آنچنان که شايسته است حق جويانه تدبر نمايد و از اسارتِ هوای نفس و شهوت خفی رها شود و يقين داشته باشـد کـه ﷲ
تعالی در روزی که شکی در آن وجود ندارد ،آنها را جمع مینمايد و از آنها سوال مینمايد که دعوت پيامبران را چگونه
پاسخ داديد؟ همان روزی که چهرههايی سياه میشود و چهرهی بعضی ديگر سفيد میگردد.
همان گونه که آرزوی ماست ،هدف از اين بحث فقط روشن نمودن حق و نشان دادن باطل است و از هرگونـه شـبهه
افکن ی برای به اضطراب انداختن و به فتنه انداختن يا کمک نمودن به حزب سياسی خاصی يا هدف ديگری مبراء و پاک
میباشد .ﷲ تعالی میداند که قلم ما تکان نمیخورد مگر برای دوستداشتنی که بـرای ﷲ تعـالی و فرسـتادهاش اسـت و
نوشتههای سياه خود را بر کاغذ سفيد قرار نمیدهيم ،مگر برای خيرخواهی ﷲ تعالی و فرستادهاش و امامان مسلمان و
عموم آنها ،تا انگيزهای ايجاد گردد که مسلمانان بر يک سخن جمع شوند و دست کسانی که به عمـد آيـات قـرآن را بـرای
خدمت به طاغوتها يا ياری نمودن شهوتی از شهوتهای دنيا به کار میبرند را کوتاه کنيم!!
ای کسانی که به قرآن ايمان داريد ،بر ماست که برای اختﻼفات خود به آن رجوع کنيم و از ﷲ تعالی کمک بطلبيم و
بر وی توکل نماييم و هيچ تغيير و قدرتی وجود ندارد ،مگر از جانب ﷲ متعال.
امتی که برای امر بسيار مهمی قرار داده شدند
ﷲ اصحاب رسول ﷲ را برای امر مهمی برگزيـد تـا وزيـران پيـامبرش باشـند و رسـالت او را بعـد از وی بـه
گردن داشته باشند.
َ
َ
يمـانَ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وا ْ
علَ ُموا أ ﱠن فِي ُك ْم َر ُ
ير ِمـنَ ْاﻷ ْمـ ِر لَعَ ِنـتﱡ ْم َولَ ِكـنﱠ ﱠ َ َح ﱠبـ َ
اﻹ َ
سو َل ﱠ ِ لَ ْو يُ ِطيعُ ُك ْم فِي َكثِ ٍ
ب إِ َلـ ْي ُك ُم ْ ِ
ُ
ْ
شد َ
صيَ َ
ُون] الحجرات) [7 :و بدانيد که فرستادهی ﷲ در
ق َوا ْل ِع ْ
سو َ
الرا ِ
َو َزيﱠنَهُ فِي قُلُوبِ ُك ْم َوك ﱠَر َه إِلَ ْي ُك ُم ا ْل ُكف َر َوا ْلفُ ُ
ان أولَئِكَ ُه ُم ﱠ
ميان شما است ،اگر در بسياری از امور از شما اطاعت کنـد ،بـه سـختی مـ یافتيـد ،ولـی ﷲ ]متعـال[ ايمـان را نـزد شـما
دوستداشتنی قرار داد و آن را در قلبهايتان آراست و کفر و فسق و نافرمانی را در نظر شما ناپسند جلوه داد .اينان همان
راه يافتگان هستند(.
از روی شرف صحابه است که ﷲ تعالی چنين امر بزرگی را دربارهی آنها بيان فرمـوده اسـت و ايمـان را در نظـر
آنها دوست داشتنی قرار داد و کفر ،گناه و گناهان صغيره را نزد آنها زشت جلوه داد ،زيرا آنها مسـتحق آن بودنـد کـه از
راه يافتگان قرار گيرند ،همان گونه که اين آيهی گرامی آن را بيان داشته است.
گروهی از جاهﻼن از حق روی برگرداندهاند و میپندارند که اصحاب محمد يا کافر بودند و يا فاسق و يا نافرمان!
مگر تعداد کمی از آنها که تعداد آنها از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکند!
ای صاحبان خرد! کدام يک را تصديق میکنيد؟
آيا گواهی دادن قرآن بر هدايت و ايمان آنها را تصديق کنيم؟
يا گواهی دادن گروهی که نسبت کفر ،فسق و عصيان به آنها میدهند؟
صحابه بهترين امتی هستند که برای مردم انتخاب شدهاند:
وف َوتَ ْن َه ْونَ ع َِن ا ْل ُم ْنك َِر] آل عمران) [110 :شـما
اس تَأ ْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ﷲ تعالی میفرمايدُ  :ك ْنت ُ ْم َخ ْي َر أ ُ ﱠم ٍة أ ُ ْخ ِر َجتْ ِللنﱠ ِ
بهترين امتی هستيد که برای مردم آفريده شدهايد .امر به نيکی میکنيد و از زشتی نهی مینماييد(.
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ﷲ تعالی آنها را بهترين امت قرار داده است و اين به واسطهی آن است که امر به نيکـی مـینمودنـد و از بـدی نهـی
میکردند و اين همان اقرار به اين امر است که در قلبهای آنها ايمان به ﷲ قرار گرفته است و عدهای از جـاهﻼن مـی-
پندارد که آنها بدترين امت بودهاند و به امانت ﷲ تعالی خيانت میکردند و بر ظلم و دشـمنی اصـرار داشـتند و بـه کفـر و
جاهليت خود بازگشتهاند! چه کسی اين امر را تصديق میکند؟
آيا قرآن را تصديق کنيم که گواهی داده است که آنها بر ايمان و خير بودهاند؟
يا گروهی را تصديق کنيم که گواهی میدهند آنها بر خيانت و جاهليت بودهاند؟
ای صاحبان خرد جواب دهيد!
ْف تَ ْكفُ ُر َ
اط
ون َوأَ ْنت ُ ْم تُتْلَى َ
ِي ِإ َلـى ِصـ َر ٍ
علَ ْي ُك ْم آَ َياتُ ﱠ ِ َوفِي ُك ْم َر ُ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َكي َ
سولُهُ َو َم ْن يَ ْعت َ ِص ْم ِبا ﱠ ِ فَقَ ْد ُهـد َ
يم] آل عمران) [101 :و چگونه کفر میورزيد در حالی کـه آيـات ﷲ بـرای شـما خوانـده مـیشـود و در بـين شـما
ُم ْ
ست َ ِق ٍ
فرستادهی او وجود دارد و کسی که به ﷲ چنگ بزند ،همانا به راه مستقيم هدايت شده است(.
کفر از اين امت ربانی بسيار دور است ،امتی که ﷲ تعـالی بـه چنـين توصـيف منحصـر بـه فـردی آنـان را توصـيف
فرموده است تا آن که امانت دين را حمل کنند و دعوت آخرين پيامبر را بر پا دارند.
آنان چگونه کفر می ورزيدند ،در حالی که ﷲ تعالی کفر را در نظر آنها زشت جلوه داده بود؟ بلکه چگونه کفـر مـی-
ورزيدند ،وقتی آيات ﷲ برای آنها خوانده میشد و فرستادهی ﷲ تعالی در بين آنها بود؟
ﮔواهی دادن آن که حقيقت ايمان در درون آنها وجود داشت:
ﷲ تعالی دربارهی اصحاب پيامبر که شام ِل مهاجرين و انصار بودند ،در جای جای قرآن کريم به حقيقت ايمان آنها
گواهی داده است.
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
ُ
ﱠ
َ
َ
ْ
ُ
ص ُروا أولئِكَ ه ُم ال ُمؤ ِمنونَ َحقا ل ُه ْم
سبِي ِل ﱠ ِ َوال ِذينَ آ َو ْوا َون َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وال ِذينَ آ َمنوا َوها َج ُروا َو َجاهدُوا فِي َ
ق ك َِري ٌم] اﻷنفال) [74 :و کسانی که ايمان آوردهاند و هجرت نمودهاند و در راه ﷲ جهاد نمودهاند و کسانی که
َم ْغ ِف َرةٌ َو ِر ْز ٌ
به آنها پناه دادهاند و ياریشان نمودهاند ،آنان مؤمنانی حقيقی هستند ،برای آنها آمرزش و روزی گراميی خواهد بود(.
صـ ِر ِه َو ِبـا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين] اﻷنفـال:
س َبكَ ﱠ ُ ُه َو الﱠذِي أ َ ﱠيـ َدكَ ِبنَ ْ
همچنين ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و ِإ ْن يُ ِريدُوا أَ ْن َي ْخ َدعُوكَ فَ ِإ ﱠن َح ْ
) [62و اگر بخواهند تو را فريب دهند ،ﷲ برای تو کافی است ،او کسی است که با ياریاش و با مؤمنان تو را تـوان داد
و قدرت بخشيد(.
در اين آيه ﷲ تعالی نعمتی را بـرای پيـامبرش بيـان نمـوده اسـت و آن يـاری دادن وی بـا مؤمنـانی از مهـاجرين و
انصار میباشد و اين آيه به دو امر هدايت میکند:
ﷲ بسيار دانا و باخبر بيان فرموده است.
اول :ﮔواهی دادن حقيقت ايمان در آنها زيرا اين ﮔواهی را ِ
دوم :آنان لشگری بودند که توسط آنها پيروزی حاصل شد و تعداد آنها همان طور که توسـط بعضـی پنداشـته مـی-
شود ،کم نبوده است.
ﷲ تعالی میفرمايدُ  :ك ْنت ُ ْم َخ ْيـ َر أ ُ ﱠمـ ٍة أ ُ ْخ ِر َجـتْ ِل ﱠ
عـ ِن ا ْل ُم ْن َكـ ِر َوت ُ ْؤ ِم ُنـ َ
اس َتـأ ْ ُم ُر َ
ون ِبـا ﱠ ِ ] آل
وف َوتَ ْن َهـ ْو َن َ
ون ِبـا ْل َم ْع ُر ِ
لنـ ِ
عمران) [110 :شما بهترين امتی هستيد که برای مردم برانگيخته شدهايد ،به نيکی امر میکنيد و از بدی نهی مینماييد و
به ﷲ ايمان داريد(.
در اين آيه دو راهنمايی وجود دارد:
اول :آن امت ،بهترين امت است که برای مردم قرار داده شده است.
دوم :سبب آن امر به نيکی و نهی از بدی و ايمان به ﷲ تعالی میباشد .صحابه اولين و برترين کسانی بودهاند که
مورد خطاب اين آيه قرار گرفتهاند و اختﻼفی در آن وجود ندارد ،زيرا آنها اولين گروهی بودند که توسط ايـن آيـه مـورد
خطاب قرار رفتند.
َ
َ
ُ
ضـ ًﻼ ِمـ َن ﱠ ِ َو ِر ْ
ون ف ْ
ـار ِه ْم َوأ ْمـ َوا ِل ِه ْم يَ ْبتَغُـ َ
ين ﱠالـذ َ
اج ِر َ
ضـ َوانًا
ﷲ تعــالی مــیفرمايــدِ  :ل ْلفُ َقـ َر ِ
ِين أ ْخ ِر ُج ـوا ِمـ ْن دِيـ ِ
اء ا ْل ُم َهـ ِ
َ
ُ
َ
ْ
ون َم ْن َها َج َر إِلـي ِْه ْم َو َﻻ يَ ِجـد َ
ان ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم يُ ِح ﱡب َ
اﻹي َم َ
ون * َوالﱠذ َ
صا ِدق َ
ص ُر َ
ُون
سولَهُ أُولَئِكَ ُه ُم ال ﱠ
َويَ ْن ُ
ون ﱠ َ َو َر ُ
ِين تَبَ ﱠو ُءوا الد َ
ﱠار َو ِ
س ِه فَأُولَ ِئـكَ ُهـ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحـ َ
س ِه ْم َولَ ْو ك َ
ُور ِه ْم َحا َجةً ِم ﱠما أُوتُوا َويُ ْؤثِ ُر َ
ون *
ون َ
ق ُ
صةٌ َو َم ْن يُو َ
صا َ
َان بِ ِه ْم َخ َ
ش ﱠح نَ ْف ِ
علَى أ َ ْنفُ ِ
فِي ُ
صد ِ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
ْ
ان َو َﻻ تَجْ َع ْل ِفي قُلُو ِبنَا ِغﻼ ِل ﱠلـذ َ
َ
َ
َ
ِين آ َ َم ُنـوا َر ﱠب َنـا
م
ي
اﻹ
ب
ا
ن
و
ق
ب
س
ِين
ذ
ل
ا
ا
ن
ن
ا
و
خ
ﻹ
و
ا
ن
ل
ر
ف
غ
ا
ا
ن
ب
ر
ون
ل
و
ق
ي
م
ه
د
ع
ب
ن
م
وا
ء
ا
ج
ِين
َوالﱠذ
ِ
ِ
ََ
َ ِ َ ِ
َﱠ
َ ُ ِ َْ ِْ َ
ِْ
ِ ِ َ ِ
وف َر ِحي ٌم] الحشر]) [10-8 :همچنين غنايم[ برای مهاجرين فقيری اسـت کـه از سرزمينشـان و اموالشـان اخـراج
ِإنﱠكَ َر ُء ٌ
شدهاند ،در پی فضل و خشنودی ﷲ هستند و ﷲ و فرستادهاش را ياری مینمايند ،آنان همان راسـتگويانند * و کسـانی کـه
قبل از آنها خانه را آماده کردند و ايمان در قلبشان جای گرفت ،کسی که به سوی آنها هجرت نموده است را دوست مـی-
دارند و از آنچه ]به آنها[ میدهند ،در درونشان احساس نيازی نمیکنند و آنان را بر خودشان ترجيح میدهند ،هرچند کـه
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خود سخت نيازمند باشند و کسی ک ه نفس خود را از آزمندی باز بدارد ،آنان همان رستگاران هستند * و کسانی که بعد از
آنها میآيند ]و[ میگويند :پروردگار ما! ما و برادران ما را که در ايمان از ما سـبقت گرفتنـد را بيـامرز و در قلبهـای مـا
کينهای برای کسانی که ايمان آوردهاند ،قرار مده ،پروردگار ما! همانا تو بسيار مهربان و دائما ً رحمت کننده میباشی(.
در اين آيات دليلی بر اين وجود دارد که مهاجرين و انصار و کسانی که از آنها به نيکی تبعيت میکنند ،مستحق فیء
میباشند.
 ﷲ تعالی در آيهی اول مهاجرين را ستايش نموده اسـت ،زيـرا آنهـا از سـرزمينشـان اخـراج شـدند و بـا قـوم خـودمخالفت کردند و اين کار را برای رضايتمندی ﷲ و رضوان وی و يـاری دادن ﷲ متعـال و فرسـتادهاش انجـام دادنـد .در
آخر آيه نيز گواهی به راستگويی آنها داده شده است.
 سپس انصار را ستايش نموده است و اين برای آن است که برادران مهاجر خود را دوست داشتند و خودشان را ازحسادت به آنها حفظ مینمودند و آنها را برخود ترجيح میدادند .بعد از آن اشاره شـ ده اسـت بـه رسـتگاری آنهـا و آن در
آيهی دوم میباشد.
 سپس کسانی را مورد ستايش قرار داده است که بعد از آنها آمدند و برای نفرات اوليه طلب آمرزش مینمودند و ازﷲ تعالی درخواست میکردند که در قلبهايشان کينهای از مؤمنان قبلی قرار ندهد.
امام مالک رحمه ﷲ از اين آيهی آخر استنباط نموده است که برای رافضيانی که صحابه را دشنام میدهنـد ،نصـيبی
از فیء تعلق نمیگيرد ،زيرا آنها ،آن خصوصيتی که ﷲ تعالی توسط آن آنها را ستايش نموده است را ندارند.
اگر به شرح و تفصيل نصوص قرآنی بپردازيم ،آيات بسياری را میيابيم که به ايمان صـحابه گـواهی داده اسـت و
آن در جاهای گوناگون آن وجود دارد .از اين عبارات همان برداشتی حاصل میشود که از توصيف آنها به ايمان به طور
عمومی برداشت میشود و چرا که نه؟ صحابه در قرآن در نزديک به نود آيه با وصف بـه ايمـان مـورد خطـاب قـرار
گرفتهاند!
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ﷲ تعالی در مورد اهل بدر میفرمايد :إِذ تَقو ُل ِلل ُم ْؤ ِمنِ َ
ف ِم َن ال َم َﻼئِ َك ِة ُمن َز ِلي َن
ين ألَ ْن يَ ْك ِفيَكُ ْم أ ْن يُ ِم ﱠد ُك ْم َربﱡ ُك ْم بِث َﻼث ِة آ َﻻ ٍ
َ
ْ
سـ ّ ِو ِمينَ ] آل عمـران-124 :
* بَلَى إِ ْن تَ ْ
سـ ِة آ َﻻ ٍ
ف ِمـنَ ال َم َﻼئِ َكـ ِة ُم َ
صبِ ُروا َوتَتﱠقُوا َو َيأْتُو ُك ْم ِم ْن فَ ْو ِر ِه ْم َهذَا يُ ْم ِد ْد ُك ْم َربﱡكُ ْم بِ َخ ْم َ
) [125هنگامی که به مؤمنان میگفتی» :آيا برای شما کافی نيست که پروردگارتان با سه هزار مﻼئک که نازل شدهانـد،
شما را ياری نمايد؟« * بله ،اگر صبر نماييد و تقوا پيشه کنيد و همينـک بـر شـما هجـوم بياورنـد ،شـما را بـا پـنج هـزار
مﻼئک نشاندار ياری مینمايد(.
اء َمـا ًء ِليُ َ
ط ِ ّهـ َر ُك ْم ِبـ ِه
دربارهی آنها در جايی ديگر میفرمايدِ  :إ ْذ يُغَ ِ ّ
السـ َم ِ
اس أَ َم َنـةً ِم ْنـهُ َويُ َنـ ِ ّز ُل ع ََلـ ْيكُ ْم ِمـنَ ﱠ
شي ُك ُم النﱡ َعـ َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ان َو ِليَ ْر ِب َ
ش ْي َ
وحي َربﱡكَ ِإلَى ا ْل َم َﻼئِ َك ِة أنِّي َمعَ ُك ْم فثَ ِبّتُوا الﱠ ِذينَ آَ َمنُوا
ط َ
ع ْن ُك ْم ِرجْ َز ال ﱠ
ب َ
علَى قُلُو ِب ُك ْم َويُثَ ِبّتَ ِب ِه ْاﻷقدَا َم * ِإذ يُ ِ
َويُ ْذ ِه َ
ط ِ
اق َوا ْ
ْب َفا ْ
ب الﱠذ َ
ق ْاﻷ َ ْ
ان] اﻷنفـال]) [12-11 :بـه يـاد آوريـد[
ض ِر ُبوا فَ ْو َ
َ
الرع َ
ِين َكفَ ُروا ﱡ
سأ ُ ْل ِقي فِي قُلُو ِ
ض ِربُوا ِم ْن ُه ْم ُك ﱠل بَ َنـ ٍ
ع َن ِ
هنگامی را که ]ﷲ تعالی[ خواب سنگينی بر شما افکند تا امنيت و آرامشی از طرف وی باشد و از آسمان آبی فرو فرستاد
تا شما را پاک گرداند و از شما پليدی شـيطان را دور نمايـد و دلهايتـان را محکـم گردانـد و قـدمهايتان را اسـتوار دارد *
هنگامی ]را به ياد آوريد[ که پروردگارت بر مﻼئک وحی نمود که من همراه شما هستم ،پس کسانی را که ايمـان آورده-
اند ،ثابت قدم نماييد .بر قلب کسانی که کفر میورزند ،ترس را القاء مـیکـنم ،پـس سرهايشـان را بزنيـد و دستهايشـان را
ببريد(.
ْ
َ
َ
ي ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
سنًا
ين ِم ْنهُ بَ َﻼ ًء َح َ
ﷲ تعالی میفرمايد :فلَ ْم تَ ْقتُلُو ُه ْم َولَ ِك ﱠن ﱠ َ قتَلَ ُه ْم َو َما َر َميْتَ إِذ َر َميْتَ َولَ ِك ﱠن ﱠ َ َر َمى َو ِليُ ْب ِل َ
ع ِلي ٌم] اﻷنفال) [17 :پس شما آنها را نکشتيد ،بلکه ﷲ آنها را کشت و تيری نيانداختی ولی ﷲ تير انداخت تا
س ِمي ٌع َ
إِ ﱠن ﱠ َ َ
توسط اين ،ﷲ مؤمنان را با آزمايش نيکو ،مورد آزمايش قرار دهد .همانا ﷲ شنوای داناست(.
ْ
ْ
ٌ
ْ
ﷲ تعالی میفرمايد :قَ ْد ك َ
ي ال َعـي ِْن
َان لَ ُك ْم آَيَةٌ فِي فِئَتَي ِْن ا ْلتَقَتَا فِئَةٌ ت ُ َقاتِ ُل فِي َ
سبِي ِل ﱠ ِ َوأ ُ ْخ َرى كَافِ َرة يَ َر ْونَ ُه ْم ِمثلَي ِْه ْم َرأ َ
ص ِار] آل عمران) [13 :برای شما نشانهای در دو گـ روه هنگـامی
َو ﱠ ُ يُ َؤيِّ ُد بِنَص ِْر ِه َم ْن يَشَا ُء إِ ﱠن فِي ذَ ِلكَ لَ ِعب َْرةً ِﻷُو ِلي ْاﻷ َ ْب َ
که به يکديگر رسيدند وجود دارد .گروهی در راه ﷲ جنگ میکننـد و گروهـی ديگـر کـافر هسـتند و آن ]مؤمنـان[ را دو
برابر اندازهی واقعی آنها ديدند و ﷲ ]تعالی[ با ياریاش هر که را بخواهد ،تأييد مینمايد .همانا در اين امر عبرتی بـرای
صاحبان بينش است(.
اين آيه اشاره دارد به برخوردی که بين مسلمانان و مشرکان در جنـگ بـدر واقـع شـد و در آن گـواهی ﷲ تعـالی بـه
خلوص نيت اصحاب بدر وجود دارد .آنان در آن روز از روی تعصب ،شجاعت و خودنمايی جنگ ننمودند ،بلکه فقـط
در راه ﷲ تعالی جنگ نمودند تا ]بگويند [:سخن ﷲ تعالی باﻻتر است و سخن کسانی که کفر میورزند ،پايينتر است .در
پس آن ،ﷲ متعال با ياریاش آنان را تأييد نمود و ﷲ متعال با ياری دادنش هر که را بخواهد ،تأييد مینمايد.
دربارهی کسانی که جنگ احد را ديدند ،میفرمايدَ  :وإِ ْذ َ
ئ ا ْل ُمـ ْؤ ِمنِ َ
سـ ِمي ٌع
ين َمقَ ِ
اعـ َد ِل ْل ِق َتـا ِل َو ﱠ ُ َ
غد َْوتَ ِم ْن أَ ْه ِلكَ ت ُ َبـ ّ ِو ُ
ع ِلي ٌم * إِ ْذ َه ﱠمتْ َ
ان ِم ْن ُك ْم أ َ ْن ت َ ْفش ََﻼ َو ﱠ ُ َو ِليﱡ ُه َمـا َوع ََلـى ﱠ ِ فَ ْليَتَ َو ﱠكـ ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُنـونَ ] آل عمـران) [122-121 :و ]بـه يـاد
َ
طائِفَتَ ِ

4

بياور[ وقتی را که صبحگاه از نزد اهلت بيرون رفتی تا جای مؤمنان را برای جنگ مشخص نمايی و ﷲ شنوای داناست
* هنگامی که دو گروه از شما خواستند که سستی بورزند و ﷲ يار آنان بود و مؤمنان بايد فقط 1بر ﷲ توکل نمايند(.
ش ْلت ُ ْم َوتَنَ َ
ص ْيت ُ ْم ِم ْن بَ ْع ِد َمـا
از ْعت ُ ْم فِي ْاﻷ َ ْم ِر َو َ
ع َ
سونَ ُه ْم بِ ِإ ْذنِ ِه َحتﱠى إِذَا فَ ِ
همچنين میفرمايدَ  :ولَقَ ْد َ
ص َدقَ ُك ُم ﱠ ُ َو ْع َدهُ إِ ْذ تَ ُح ﱡ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
عـن ُك ْم َو ﱠ ُ ذو ف ْ
أ َ َرا ُك ْم َما ت ُ ِحبﱡ َ
ضـ ٍل عَلـى
ون ِم ْن ُك ْم َم ْن يُ ِري ُد ال ﱡدن َيا َو ِمن ُك ْم َم ْن يُ ِري ُد اﻵ ِخ َرة ث ﱠم ص ََرفكُ ْم َ
عن ُه ْم ِليَ ْبتَ ِليَ ُك ْم َولقـ ْد عَفـا َ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين] آل عمران) [152 :و هنگامی که ﷲ ]تعالی[ برای شما به وعدهاش وفا نمود ،هنگامی که به اذن او آنها را از
پای درآورديد؛ تا آن که سستی نموديد و در امر اختﻼف ورزيديد و بعد از آن که آنچه را که دوست میداريد ]ﷲ متعـال[
آن را به شما نشان داد ،نافرمانی کرديد .از شما کسی است که دنيا را میخواهد و از شما کسی است کـه آخـرت را مـی-
خواهد ،سپس شما را از آنها بازداشت تا شما را مورد آزمايش قرار دهد و ]ﷲ تعالی[ شما را بخشيد و ﷲ بـرای مؤمنـان
صاحب بخشش است(.
اسـتَ َجابُوا ِ ﱠ ِ
دربارهی آنها وقتی که رسول ﷲ بعد از جنگ آنها را به سوی دشـمن حرکـت داد مـیفرمايـد  :ﱠالـ ِذينَ ْ
َ
اس َقـ ْد َج َم ُعـوا ل ُكـ ْم
سو ِل ِم ْن بَ ْع ِد َما أ َ َ
صابَ ُه ُم ا ْلقَ ْر ُح ِللﱠ ِذينَ أَ ْح َ
الر ُ
اس إِ ﱠن النﱠ َ
سنُوا ِم ْن ُه ْم َواتﱠقَ ْوا أَجْ ٌر ع َِظي ٌم * الﱠ ِذينَ قَا َل لَ ُه ُم النﱠ ُ
َو ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ً
سـو ٌء َواتﱠبَ ُعـوا ِر ْ
ْ
َ
ضـ َوانَ
َ
ُ
ُ
س ْ
فَا ْخش َْوه ْم فزا َده ْم إِي َمانا َوقالوا َح ْ
سبُنا ﱠ ُ َونِ ْع َم ال َو ِكي ُل * فانقلبُوا بِنِ ْع َم ٍة ِمن ﱠ ِ َوفض ٍل ل ْم يَ ْم َ
س ُه ْم ُ
ﱠ ِ َو ﱠ ُ ذُو فَ ْ
يم] آل عمران) [174 – 172 :کسانی که ﷲ و رسول را بعد از آن که جراحـت و زخمـی بـه آنهـا
ض ٍل ع َِظ ٍ
رسيده بود ،اجابت کردند .برای کسانی از آنها که نيکوکاری کنند و تقوا پيشه سازند ،اجر بزرگی وجود دارد * کسانی که
مردم به آنها گفتند» :مردم بر عليه شما جمع شدهاند ،پـس از آنهـا بترسـيد!« ،در نتيجـهی آن ايمـان آنهـا افـزايش يافـت و
گفتند» :ﷲ برای ما کافی است و نيک نگهبانی می باشد« * پس آنها با نعمت و فضلی از جانب ﷲ بازگشتند و بدی به آنها
نرسيد و رضايتمندی ﷲ را بدست آوردند و ﷲ دارای بخششی بزرگ است(.
آن در روز حمراء اﻷسد اتفاق افتاد و آن وقتی بود که مشرکان به خاطر آنچه از مسلمانان به آنهـا رسـيده بـود فـرار
کرده بودند تا به سرزمين نشان برگردند .وقتی در حال بازگشت بودند ،پشيمان شدند و خواستند تا بـه مدينـه حملـه کننـد و
امر را فيصله دهند .هنگامی که اين خبر به رسول ﷲ رسيد ،مسـلمانان را بـرای رفـتن بـه سـوی آنهـا تشـويق نمـود تـا
مشرکان را بترساند و به آنها نشان دهد که مسلمانان دارای قدرت هستند .مسلمانان با آن که زخمی و خسـته بودنـد بـرای
اطاعت از ﷲ و فرستادهاش به سوی آنها حرکت کردند و ﷲ تعالی اين آيات را نازل نمود.
کسی است که میگويد :ﷲ بيان فرموده است که در بين آنها کسی وجود داشته است که خواهان دنيـا بـوده اسـت و
آن همان اين سخن ﷲ تعالی میباشدِ  :م ْنكُ ْم َم ْن يُ ِري ُد ال ﱡد ْنيَا َو ِم ْن ُك ْم َم ْن يُ ِري ُد ْاﻵَ ِخ َرةَ) از شما کسی است کـه دنيـا را مـی-
خواهد و از شما کسی است که آخرت را میخواهد(.
جواب اين است :آن ايرادی به حقيقت ايمان آنها نمیگيرد و اين از بقيهی آيه فهميـده مـیشـود :ﷲ تعـالی در آن بيـان
میفرمايد که آنها را مورد عفو قرار داده است و اشاره نموده است که اين عفو ،بخششی از طرف وی به دليل ايمان آنهـا
ع ْن ُك ْم َو ﱠ ُ ذُو فَ ْ
ض ٍل ع ََلـى ا ْل ُمـ ْؤ ِم ِنينَ ) همانـا شـما را مـورد عفـو قـرار داد و ﷲ
عفَا َ
میباشد .ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ولَقَ ْد َ
دارای بخششی بر مؤمنان است(.
دربارهی کسانی که در صلح حديبيه حاضر بودند و به حکم ﷲ تعالی و فرستادهاش گردن نهادند و تعداد آنها هـزار
ين ِل َيـ ْزدَادُوا ِإي َم ً
ب ا ْل ُمـ ْؤ ِمنِ َ
يمـانِ ِه ْم َو ِ ﱠ ِ ُج ُنـو ُد
و چهارصد نفر بود ،مـیفرمايـدُ  :هـ َو ﱠالـ ِذي أ َ ْنـ َز َل ﱠ
انـا َمـ َع ِإ َ
السـ ِكينَةَ ِفـي قُ ُلـو ِ
جْري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاﻷ َ ْن َها ُر َخا ِلد َ
ع ِلي ًما َح ِكي ًما * ِليُد ِْخ َل ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ض َوك َ
ِين فِي َها َويُ َك ِفّ َر
َان ﱠ ُ َ
ت َجنﱠا ٍ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
اوا ِ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
ال ﱠ
س َم َ
ت تَ ِ
س ِيّئَاتِ ِه ْم َوك َ
َان ذَ ِلكَ ِع ْن َد ﱠ ِ فَ ْو ًزا ع َِظي ًما] الفتح) [5-4 :او کسی است که آرامش را بر قلبهای مؤمنان نازل نمود تـا
َ
ع ْن ُه ْم َ
ايمانی بر ايمان آنها بيافزايد .سربازان آسمانها و زمين فقـط بـرای ﷲ هسـتند و ﷲ بسـيار دانـای بسـيار حکـيم اسـت * تـا
مردان و زنان مؤمن را به باغهايی داخل نمايد که از زير آن نهرها جاری است و در آن جاودان خواهند ماند و بدیهـای
آنها را میپوشاند و آن نزد ﷲ کاميابی بزرگی است(.
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ﱠ
ْ
َ
َ
كَ
كَ
شيخين از أنس بن مالك روايت کردهاند :اين آيه بر پيامبر نازل شدِ  :ليَغ ِف َر ل ﱠ ُ َما تق ﱠد َم ِمن ذنبِ َو َما تأخ َر) تا
ب
ي َ
آيـةٌ أ َ َحـ ﱡ
ﷲ گناهان قبل و بعدت را بيامرزد( و اين در هنگام بازگشت از حديبيه بود .پيامبر فرمودَ » :لقَ ْد أ ُ ْن ِز َلـتْ ع ََلـ ﱠ
ض« )آيهای بر من نازل شده است که برايم از آنچه بر روی زمين است ،دوست داشـتنیتـر مـیباشـد(،
ي ِم ﱠما َ
علَى ْاﻷ َ ْر ِ
ِإلَ ﱠ
پيـامبر ﷲ! ﷲ آنچـه را کـه بـر تـو بـه
سپس آن را پيامبر بر آنها قرائت فرمود و آنها گفتند :گوارای وجودت باشد ای
ِ
اجرا میرساند را بيان فرموده است ،پس با ما چه کار خواهد نمود؟ بر او نازل شدِ  :ليُد ِْخ َل ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ت
ت َجنﱠا ٍ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ار) تا مردان و زنان مؤمن را به باغهايی داخل نمايد که از زير آن نهرها جاری است( تـا آن کـه
تَ ْج ِري ِم ْن تَحْ ِت َها ْاﻷ َ ْن َه ُ
رسيد به :فَ ْو ًزا ع َِظي ًما) کاميابی بزرگی است(.
 - 1چون جار و مجرور مقدم گشته است ،معنای تخصيص میدهد).مترجم(
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ين ِإ ْذ يُ َبا ِي ُع َ
ي ﱠ ُ ع َِن ا ْل ُمـ ْؤ ِم ِن َ
ونـكَ ت َ ْحـتَ
آنان اهل بيعت رضوان هستند که ﷲ تعالی دربارهی آنها میفرمايد :لَقَ ْد َر ِض َ
يـرةً َيأ ْ ُخـذُونَ َها َو َكـانَ ﱠ ُ ع َِز ً
يمـا
س ِكينَةَ َ
ال ﱠ
علَي ِْه ْم َوأَثَا َب ُه ْم فَتْ ًحا قَ ِر ً
ش َج َر ِة فَ َع ِل َم َما ِفي قُلُو ِب ِه ْم فَأ َ ْن َز َل ال ﱠ
يبـا * َو َم َغـا ِن َم َك ِث َ
يـزا َح ِك ً
]الفتح) [19-18 :همانا ﷲ از مؤمنان راضی شد و آن وقتی بـود کـه زيـر درخـت بـا تـو بيعـت کردنـد و آنچـه را کـه در
پيـروزی نزديکـ ی را پـاداش آنهـا قـ رار داد * و ]همچنـين[
قلبهايشان است را دانست و آرامـش را بـر آنهـا نـازل نمـود و
ِ
ت بسيار باحکمت است(.
غنيمتهای فراوانی که آنها آن را بدست میآورند و ﷲ بسيار باعز ِ
سبب اين بيعت ،دليلی معروف دارد که در کتابهای سيره آمده است و آن اين است که رسول ﷲ عثمـان بـن عفـان
را فرستاد تا به قريش بگويد که آنها برای جنگ نيامدهاند و آنها فقط برای زيارت بيت الحـرام و بزرگداشـت حرمـت آن،
آمدهاند .قريش آنها را از آن بازداشتند و به رسول ﷲ رسيد که عثمان کشته شده است .او فرمود» :ادامه میدهيم تا آن
که آن گروه را به سزای اعمالشان برسانيم« مردم را به سوی اين بيعت خواند و آن بيعت رضوان در زير درخـت بـود،
بيعتی که هيچکدام از مسلمانان از آن تخلف نکردند ،مگر جد بن قيس .تعداد صحابهای که با او در آن روز بيعت نمودند،
هزار و چهارصد نفر بود ،همان گونه که بخاری)بخارايی( و مسلم از جابر روايت کردهاند.
در اين آياتی که دربارهی منزلت اين بيعت نازل شده است:
 ﷲ تعالی آشکار نموده است که از اصحاب اين بيعت راضی میباشد .به همين دليل اين بيعت ،بيعـت رضـوان نـامي ﱠ ُ ع َِن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
شج ََر ِة) همانا ﷲ ]متعال[ از مؤمنان هنگامی که زير درخـت بـا
ين إِ ْذ يُ َبايِعُونَكَ تَحْ تَ ال ﱠ
گرفت :لَقَ ْد َر ِض َ
تو بيعت کردند ،راضی شد(.
َ
 قلبهای آنها را پاک معرفی کرد و از روی وفا و راستگويی آنهـا ،بـر آن قلبهـا آرامـش نـازل نمـود :فعَ ِلـ َم َمـا ِفـيعلَي ِْه ْم) پس آنچه در قلبهای آنها وجود دارد را شناخت و بر آنها آرامش نازل نمود(.
س ِكينَةَ َ
قُلُوبِ ِه ْم فَأ َ ْن َز َل ال ﱠ
 نتيجهی رضايتمندی از آنها و علم او به قلبهای آنان باعث شد تا آرامـش ،پيـروزی و غنيمـت را پـاداش آنهـا قـراران ﱠ ُ ع َِز ً
يـرةً يَأ ْ ُخـذُونَهَا َو َكـ َ
يـزا
س ِكينَةَ َ
دهد .میفرمايد :فَعَ ِل َم َما فِي قُلُوبِ ِه ْم فَأ َ ْن َز َل ال ﱠ
علَي ِْه ْم َوأَثَابَ ُه ْم فَتْ ًحا قَ ِري ًبا * َو َم َغـانِ َم َكثِ َ
َح ِكي ًما) آنچه در قلبهای آنان است را دانست و آرامش را بر آنها نازل نمود و پيروزی نزديکی را پاداش آنها قرار داد *
ت بسيار باحکمت است(.
و ]همچنين[ غنيمتهای زيادی که آنها را بدست میآورند و ﷲ بسيار باعز ِ
همچنين آنها کسانی بودند که ﷲ تعالی کلمهی تقوا – کلمهی توحيد – را همراه آنان نمود و آنان کسانی بودند که برای
اين توصيف سزاوارتر بوده و از اهل آن بودند .ﷲ تعـالی مـیفرمايـدِ  :إ ْذ َج َعـ َل ﱠالـذِي َن ك ََفـ ُروا ِفـي قُ ُلـو ِب ِه ُم ا ْل َح ِم ﱠيـةَ َح ِم ﱠيـةَ
شـ ْي ٍء
ق بِ َها َوأَ ْهلَ َها َوكَانَ ﱠ ُ بِ ُك ِ ّل َ
سو ِل ِه َو َ
س ِكينَتَهُ َ
علَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوأَ ْل َز َم ُه ْم َك ِل َمةَ الت ﱠ ْق َوى َوكَانُوا أَ َح ﱠ
ا ْل َجا ِه ِليﱠ ِة فَأ َ ْن َز َل ﱠ ُ َ
علَى َر ُ
ع ِلي ًما] الفتح) [26 :و هنگامی که کافران تعصب جاهليت را در قلب آنها جای دادند و ﷲ آرامشش را بـ ر فرسـتادهاش و
َ
بر مؤمنان نازل نمود و آنان را با کلمهی تقوا همراه ساخت و آنان به آن سـزاوارتر بودنـد و اهـل آن بودنـد و ﷲ بـه هـر
چيزی داناست(.
در بين اصحاب رسول ﷲ افرادی از اهل کتاب بودند که ايمان آورده بودند و دربارهی آنهـا ﷲ تعـالی مـیفرمايـد:
ون ِبـا ﱠ ِ َوا ْل َيـ ْو ِم ْاﻵَ ِخـ ِر َو َيـأ ْ ُم ُر َ
ُون * يُ ْؤ ِم ُنـ َ
س ُجد َ
ب أ ُ ﱠمةٌ قَائِ َمةٌ يَتْلُ َ
ون
ون آَ َيا ِ
ت ﱠ ِ آَنَا َء اللﱠ ْي ِل َو ُه ْم يَ ْ
سوا َ
لَ ْي ُ
س َوا ًء ِم ْن أَ ْه ِل الْ ِكتَا ِ
ع ِلي ٌم
صا ِل ِحينَ * َو َما َي ْف َعلُوا ِم ْن َخي ٍْر فَلَ ْن يُ ْكفَ ُرو ُه َو ﱠ ُ َ
س ِار ُ
عونَ ِفي ا ْل َخي َْرا ِ
ت َوأُولَ ِئكَ ِمنَ ال ﱠ
وف َو َي ْن َه ْونَ ع َِن ا ْل ُم ْنك َِر َويُ َ
ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ِبا ْل ُمت ﱠ ِق َ
ين] آل عمران) [115-113 :آنها همه يکسان نيستند ،از اهل کتاب گروهی پابرجا هستند که آيات ﷲ را در قسمتی
از شب میخوانند و سجده مینمايند * به ﷲ و آخرت ايمان دارند و به نيکی امر مـیکننـد و از بـدی بـاز مـیدارنـد و در
امور خير شتاب مینمايند و آنان از صـالحان هسـتند * آنچـه از خيـر انجـام مـیدهنـد ،هرگـز بـه هـدر نمـیرود و ﷲ بـه
پرهيزگاران آگاه است(.
نزد بسياری از مفسران مشهور است که اين آيات دربارهی بزرگان دينی اهل کتاب به مانند :عبد ﷲ بن سـﻼم ،أسـيد
بن عبيد ،ثعلبة بن شعبة و ديگران نازل شده است و ﷲ متعال دربارهی آنها گواهی داده است کـه دارای صـﻼح ،ايمـان
به ﷲ تعالی ،ايمان به آخرت ،ديگر خصلتهای خير و پايههای ايمان میباشند.
اوصاف آنها در قرآن
مؤمنانی حقيقی هستند:
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
ُ
ﱠ
ص ُروا أولئِكَ ُه ُم ال ُم ْؤ ِمنونَ َحقا ل ُه ْم
سبِي ِل ﱠ ِ َوال ِذينَ آ َو ْوا َون َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وال ِذينَ آ َمنوا َو َها َج ُروا َو َجا َهدُوا فِي َ
ق ك َِري ٌم] اﻷنفال) [ 74 :و کسانی که ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه ﷲ جهاد کردند و کسانی که ]بـه
َم ْغ ِف َرةٌ َو ِر ْز ٌ
آنها[ پناه دادند و ]آنان را[ ياری نمودند ،آنان همان مؤمنان حقيقی هستند و بری آنها آمرزش و رزقی گرامی خواهد بود(.
آنان »الراشدون« )راهيافتگان( هستند:
صـ َي َ
اﻹي َم َ
ان أُولَ ِئـكَ ُهـ ُم
ق َوا ْل ِع ْ
سو َ
ان َو َز ﱠينَهُ ِفي قُلُو ِب ُك ْم َوك ﱠَر َه ِإلَ ْيكُ ُم ا ْل ُك ْف َر َوا ْلفُ ُ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ولَ ِك ﱠن ﱠ َ َح ﱠب َ
ب ِإلَ ْي ُك ُم ْ ِ

6

شد َ
ُون] الحجرات) [7 :ولی ﷲ ايمان را در نزد شما دوستداشتنی قرار داد و آن را در قلبهايتان زينت داد و کفـر و
الرا ِ
ﱠ
فسق و عصيان)گناهان صغيره( را در نظر شما زشت جلوه داد ،آنان همان راهيافتگان هستند(.
»الفائزون« )کاميابان(:
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
ع َ
ﷲ تعالی میفرمايد :الﱠذ َ
س ِه ْم أ ْ
ظ ُم د ََر َجة ِع ْن َد ﱠ ِ َوأولَئِكَ ُهـ ُم
س ِبي ِل ﱠ ِ ِبأ ْم َوا ِل ِه ْم َوأ ْنفُ ِ
ِين آ َمنُوا َو َها َج ُروا َو َجا َهدُوا فِي َ
ا ْلفَائِ ُز َ
ون] التوبة) [20 :کسانی که ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه ﷲ با مالهايشـان و جانهايشـان جهـاد نمودنـد،
نزد ﷲ دارای درجهی باﻻتری میباشند و آنان همان کاميابان هستند(.
»الصادقون« )راستگويان(:
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ﱠ
ضـ َواناً
ً
ُ
ضـﻼ ِمـ َن ﱠ ِ َو ِر ْ
ون ف ْ
ـار ِه ْم َوأ ْمـ َوا ِل ِه ْم َي ْبتَغـ َ
ين الـذ َ
اج ِر َ
ﷲ تعــالی مــیفرمايــدِ  :ل ْلفُقَـ َر ِ
ِين أخ ِر ُج ـوا ِمـ ْن دِيـ ِ
اء ال ُم َهـ ِ
صا ِدقُونَ ] الحشر]) [8 :آن فـیء همچنـين[ بـرای مهـاجرين فقيـر اسـت کسـانی کـه از
سولَهُ أُولَئِكَ ُه ُم ال ﱠ
َويَ ْن ُ
ص ُرونَ ﱠ َ َو َر ُ
سرزمينشان و اموالشان اخراج شدند و خواستار فضل و بخششی از ﷲ و رضـايتمندی ]وی[ هسـتند و ﷲ و فرسـتادهاش
را ياری میکنند ،آنان همان راستگويان میباشند(.
ﷲ تعالی از آنها راضی شده است و آنان از وی راضی شدند:
َار َوالﱠذ َ
َاج ِر َ
ون ْاﻷ َ ﱠولُ َ
سا ِبقُ َ
عـ ْن ُه ْم َو َر ُ
ضـوا
ي ﱠُ َ
ِين اتﱠبَعُو ُه ْم ِب ِإحْ َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وال ﱠ
ين َو ْاﻷ َ ْنص ِ
ون ِم َن ا ْل ُمه ِ
س ٍ
ان َر ِض َ
َ
ار َخا ِلد َ
ِين فِي َها أبَدًا ذَ ِلكَ ا ْل َفـ ْو ُز ا ْلعَ ِظـي ُم] التوبـة) [100 :پيشـی گيرنـدگان اوليـه از
ع ْنهُ َوأ َ َ
َ
ع ﱠد لَ ُه ْم َجنﱠا ٍ
ت ت َ ْج ِري ت َ ْحتَ َها ْاﻷ َ ْن َه ُ
مهاجرين و انصار و کسانی که از آنها به نيکی تبعيت میکنند ،ﷲ از آنها راضی شد و آنها از وی راضی شدند و بـرای
کاميابی بزرگی است(.
آنها باغهايی آماده نموده که از زير آن نهرها جاری است ،در آن تا ابد جاودان خواهند ماند و آن
ِ
أهل قبول شدن توبه و رحمت هستند:
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
علَ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ينَ
ينَ
سـ َر ِة ِمـ ْن َب ْعـ ِد َمـا َكـا َد
ع
ل
ا
ة
ع
َ
ا
سـ
ي
فـ
ه
و
ع
ب
ت
ا
ذ
ل
ا
ار
ص
ن
اﻷ
و
ر
اج
ه
م
ل
ا
و
ي
ب
ن
ال
ى
اب ﱠ ُ َ
َ ِ ِ
َ ِ ُ ْ
َُ ُ ِ
ﷲ تعالی میفرمايد :لَقَ ْد ت َ َ
َ
ِ ِّ َ ُ َ ِ ِ
وف َر ِحـي ٌم] التوبـة) [117 :ﷲ توبـهی پيـامبر ،مهـاجرين و انصـار را
اب َ
يق ِم ْن ُه ْم ث ُ ﱠم تَ َ
علَي ِْه ْم إِ ﱠنـهُ بِ ِهـ ْم َر ُء ٌ
يَ ِزي ُغ قُلُ ُ
وب فَ ِر ٍ
پذيرفت ،کسانی که در هنگام سختی از او تبعيت کردند و اين بعد از آن بود که نزديک بود که گروهی از آنان ،قلبهايشان
منحرف گردد ،سپس توبهی آنها راپذيرفت و او به آنها مهربان و دائما ً رحمت کننده است(.
از طرف پروردﮔارشان به آنها بشارت داده شده است:
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
ﷲ تعالی میفرمايد :الﱠذ َ
س ِه ْم أ ْ
عظ ُم د ََر َجة ِع ْن َد ﱠ ِ َوأولَئِكَ ُهـ ُم
سبِي ِل ﱠ ِ بِأ ْم َوا ِل ِه ْم َوأ ْنفُ ِ
ِين آ َ َمنُوا َو َها َج ُروا َو َجا َهدُوا فِي َ
ش ُر ُه ْم َربﱡ ُه ْم بِ َر ْح َم ٍة ِم ْنهُ َو ِر ْ
ت لَ ُه ْم فِي َها نَ ِعي ٌم ُم ِقي ٌم] التوبة) [21-20 :کسانی که ايمـان آوردنـد و
الْفَائِزُونَ * يُبَ ِ ّ
ان َو َج ﱠنا ٍ
ض َو ٍ
هجرت کردند و در راه ﷲ با مالهايشان و جانهايشان جهاد نمودند ،دارای درجهی باﻻتری میباشند و آنان همان کاميابان
پروردگار آنها به آنان رحمتی از طرف وی و رضايتمندی و باغهايی کـه در آن نعمتهـای دائمـی وجـود دارد را
هستند *
ِ
بشارت داده است(.
بهترين امتی هستند که برای مردم آفريده شدهاند:
ْ
ﷲ تعالی میفرمايدُ  :ك ْنت ُ ْم َخ ْيـ َر أ ُ ﱠمـ ٍة أ ُ ْخ ِر َجـتْ ِل ﱠ
عـ ِن ا ْل ُم ْن َكـ ِر َوت ُ ْؤ ِم ُنـ َ
اس َتـأ ُم ُر َ
ون ِبـا ﱠ ِ ] آل
وف َوتَ ْن َهـ ْو َن َ
ون ِبـا ْل َم ْع ُر ِ
لنـ ِ
عمران) [110 :شما بهترين امتی هستيد که برای مردم آفريده شدهايد ،به نيکی امر میکنيد و از بدی نهی مینماييـد و بـه
ﷲ ايمان داريد(.
أهل تقوا:
ﷲ تعالی میفرمايد :إِ ْذ َجعَ َل الﱠذ َ
ع َلـى
سـو ِل ِه َو َ
ِين َكفَ ُروا فِي قُلُوبِ ِه ُم ا ْل َح ِميﱠةَ َح ِم ﱠيـةَ ا ْل َجا ِه ِل ﱠيـ ِة َفـأ َ ْن َز َل ﱠ ُ َ
سـ ِكينَتَهُ ع ََلـى َر ُ
يمـا] الفـتح) [26 :و هنگـامی کـه کـافران
شـ ْي ٍء َ
ق بِ َها َوأ َ ْهلَ َها َوكَانَ ﱠ ُ بِ ُك ِّل َ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوأ َ ْل َز َم ُه ْم َك ِل َمةَ التﱠ ْق َوى َوكَانُوا أَ َح ﱠ
ع ِل ً
تعصب جاهليت را در قلب آنها جای دادند و ﷲ آرامشش را بر فرستادهاش و بر مؤمنان نازل نمود و آنـان را بـه کلمـهی
تقوا همراه ساخت و آنان به آن سزاوارتر بودند و اهل آن بودند و ﷲ به هر چيزی داناست(.
موجب خشم کافران میشوند:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ع ِليَ ِغـيظَ
َ
ْ
ب ﱡ
الز ﱠرا َ
ستَ َوى َ
ج َ
ع أ ْخ َر َ
ستَ ْغلَظ فا ْ
شطأهُ فآ َز َرهُ فا ْ
علَى ُ
سوقِ ِه يُ ْع ِج ُ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َمثَلُ ُه ْم فِي ْ ِ
اﻹن ِجي ِل ك ََز ْر ٍ
ع َد ﱠ ُ الﱠذ َ
يمـا] الفتح) [29 :و توصيف آنها در انجيل ايـن
ار َو َ
صا ِل َحا ِ
ِين آ َ َمنُوا َوع َِملُوا ال ﱠ
بِ ِه ُم ا ْل ُك ﱠف َ
ت ِم ْن ُه ْم َم ْغ ِف َرةً َوأَجْ ًرا ع َِظ ً
گونه است :به مانند زراعتی هستند که جوانههايش بيرون زده است و آن را محکم کرده اسـت و سـخت شـده اسـت و بـر
ساقههايشان راست ايستادهاند ،به گونهای که مايهی تعجب کشاورزان میشوند ،تا ]بدين وسيله[ کافران را به خشم آورند،
ﷲ ]تعالی[ به کسانی از آنها که ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام میدهند ،وعدهی آمرزش و اجری بزرگ داده است(.
امام مالک رحمه ﷲ از اين آيه استنباط نموده است که رافضيان ،کسانی که نسبت به صحابه بغض میورزند ،کافر
هستند .گفته است :زيرا آنها)رافضيان( از آنان)صحابه (خشمگين میشوند و کسی که به صحابه خشم نمايد ،طبـق ايـن
آيه کافر است.
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آيا افرادی که از آنان سخن به ميان آمده است فقط تعداد معدودی بودهاند يا آن که لشگری بزرگ بودهاند؟
آيا اجتماع صحابه که ﷲ تعالی به حقيقت ايمان آنها گواهی داده است و آنان را در هـدايت ،کاميـابی ،رسـتگاری و
راستگويی ستايش فرموده است ،آيا افراد کمی بودهاند که نتوانستند دعوت به سوی ﷲ تعالی را ياری دهند و توسـط آنهـا
دولتی برپا نشد يا آن که قدرت بزرگ و لشگری بسيار گران بودند که ﷲ تعالی توسط آنها دعوت حق را ياری نمود و بر
شانههای آنها حکومت اسﻼمی را برپا داشت؟
اين سوالی است که آيات قرآن و بديهيات عقلی و حقايق تاريخ جواب آن را داده است!
همانا ﷲ تعالی با قوت دادن به پيامبر توسط ياری دادن و کمک مؤمنان منت نهاد.
س َبكَ ﱠ ُ ُه َو الﱠذِي أَ ﱠيدَكَ ِبنَص ِْر ِه َو ِبا ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ ] اﻷنفال) [62 :و اگر بخواهند تو را
َ و ِإ ْن يُ ِريدُوا أَ ْن َي ْخ َدعُوكَ فَ ِإنﱠ َح ْ
فريب دهند ،ﷲ برای تو کافی است ،او کسی است که با ياریاش و با مؤمنان تو را توان داد و قدرت بخشيد(.
گريزی نيست که آن مؤمنان بايد به حد نصابی برسند که پيروزی توسط آنها تحقق يابد و در برابر دشمنان ﷲ تعـالی
قدرت مقابله وجود داشته باشد و اگر نه ياد نمودن آنها در اين آيه عبث است و ياد نمودن آنها به بزرگی ،منفعتی ندارد.
 کسانی که در بدر حضور داشتند ،ﷲ تعالی پاکی ايمان آنها را بيان نموده است و سخن در اينباره در قبـل آمـد کـهآمرزشی برای آنها خواهد بود و آنان لشگری پابرجا بودند و تعداد آنها سيصد و سيزده نفـر بـود کـه خـاص و عـام آن را
میدانند.
 کسانی که با رسول ﷲ در زير درخت بر جنگ با اهل مکه بيعت نمودند .ﷲ تعالی رضايت از آنهـا را در قـرآناعﻼن نمود و گريزی نيست که آنها بايد لشگری باشند تا بتوانند اين تکليفی که در بيعت آمده است را انجام دهند .بايد بـه
حد نصابی برسند که بتوانند در آن ميـدان جنـگ شـرکت کننـد و همـان طـور کـه در سـند آمـده اسـت تعـداد آنهـا هـزار و
چهارصد نفر بوده است.
 کسانی که از رسول ﷲ در زمان سختی ،تبعيت نمودند و ﷲ تعالی پذيرفته شدن توبهی آنها را بيان داشته است ومهربانی و رحمت خود به آنها را روشن نموده است .آيا امکان دارد در حالی که همراه رسول ﷲ به جنگ با روم اقدام
نمودند تعداد آنها از انگشتان دست تجاوز ننمايد يا آن که بايد لشگری بـزرگ باشـند کـه اميـد بـه پيـروزی آنهـا در مقابـل
دﻻورترين دشمن و بزرگترين قدرت و عظيمترين دولت در آن زمان ،وجود داشته باشد؟
تعداد مسلمانان در آن واقعه حدود سیهزار نفر بوده اسـت ،همـان گونـه کـه در سـندهای سـيره و تـاريخ آمـده اسـت.
کسانی که اين مطالب را قبول نمیکنند به خودشان ضرر میرسانند و حقيقت و تاريخ را میپوشانند و میپندارند ،کـه از
اصحاب رسول ﷲ فقط سه نفر بر حق باقی ماندند يا حد اکثر ده نفر و به بقيهی آن بزرگواران نسبت کفر و ارتداد می-
زنند.1
آن افترا زنندگان کجا هستند در مقابل اين آيات روشن و حقيقتهای استوار؟! آيا ممکن است که بتوان اين افتراهـا را
بيان داشت ،مگر با طعنه زدن به قرآن و شک ايجاد نمودن در درستی آن؟ اين عمل بسياری از غلو کنندگان آنها است تا
جايی که بعضی از آنها برای تهمت زدن به قرآن و اثبات تحريف آن کتابهايی نوشتهاند!!
جانشين شدن آنها بر روی زمين و دليل آن:
ﷲ تعالی به اصحاب پيامبرش وعده داده است که از آنها جانشينانی بر روی زمين قرار میدهد و به دينی که از آن
برای آنها راضی شده است ،منزلت میدهد و بعد از ترسی که داشتند برای آنها امنيت و آرامش قرار میدهد.
ف ﱠالـذ َ
ع َد ﱠ ُ الﱠذ َ
ِين ِمـ ْن
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َ
صا ِل َحا ِ
ض ك ََمـا ْ
ت لَ َي ْ
ِين آَ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوع َِملُوا ال ﱠ
اسـت َ ْخلَ َ
سـتَ ْخ ِلفَنﱠ ُه ْم ِفـي ْاﻷَ ْر ِ
ضى لَ ُه ْم َولَيُبَ ِ ّدلَنﱠ ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أَ ْمنًا يَ ْعبُدُونَنِي َﻻ يُش ِْرك َ
ارتَ َ
ش ْيئًا َو َم ْن َكفَ َر بَ ْع َد ذَ ِلـكَ
ُون ِبي َ
قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِ ّكنَ ﱠن لَ ُه ْم دِينَ ُه ُم الﱠذِي ْ
سقُونَ ] النور) [55 :ﷲ ]متعال[ به کسانی از شما که ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند ،وعده می-
فَأُولَئِكَ ُه ُم ا ْلفَا ِ
دهد که آنها را بر روی زمين جانشين قرار میدهد ،همان گونه که نفرات قبل از آنها را جانشين قرار داده بود و دين آنها
را که از آن برای آنها راضی شده است ،برای آنها پابرجا و استوار میگرداند و ترس آنها را به ايمنی تغيير خواهـد داد.
مرا میپرستند و به من ذرهای شرک نمیورزند و کسانی که بعد از آن کفر میورزند ،آنان همان فاسقان هستند(.
اين وعدهی ﷲ تعالی به تحقق پيوست و هنور پيامبر وفات ننموده بود که ﷲ تعالی مکه ،خيبر ،بحرين و بقيهی شبه
جزيرهی عربی و تمامی يمن را برای آنها فتح نمود .او از آتش پرستان هجر و بعضی قسمتهايی از شام جزيـه گرفـت و
پادشاه روم و صاحب مصر مقوقس و پادشاهان عمان و نجاشی پادشاه حبشه برای او هديه فرستادند.
سپس امر را خليفهی او أبوبكر صديق به عهده گرفت و لشگران اسﻼم را به سوی سرزمين فارس و با اميری خالد
 - 1نزد آنها چهار حديث متضاد وجود دارد :در يکی از آنها آمده است که بعد از پيامبر فقط سه نفر بر اسﻼم باقی میمانند و در ديگری
فقط پنج نفر و در ديگری فقط هفت نفر و در ديگری فقط نه نفر بر اسﻼم باقی میمانند).مترجم(
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بن وليد فرستاد و قسمتی از آن را فتح نمودند و بعضی از اهل آن را به قتل رساندند و لشگری ديگر توسط ابوعبيده بـه
سوی سرزمين شام فرستاده شد و ﷲ برای او بصره و دمشق را فتح نمود و سومين امير عمرو بن عاص بود که به سوی
مصر رفت و بعد از آن ﷲ جان وی را ستاند.
بعد از او عمر فاروق امر را برپا داشت و جهان بعد از پيامبران کسی را به قوت او در سيره و کمال عدالت نديده
است ،در زمان او سرزمين شام به طور کامل فتح شد و سرزمين مصر و بيشتر اقليم فارس نيـز فـتح شـدند و کسـری را
شکست داد و او را به طور کامل خوار نمود و قيصر را شکست داد و دست او را از شام کوتاه نمود و او را را به سوی
قسطنطنيه فراری داد و اموال آن افراد را در راه ﷲ تعالی انفاق نمود.
سپس عثمان امر را بعد از او برپا داشت و در زمان او سرزمينهای اسﻼمی تا دورترين منـاطق مشـرق و مغـرب
امتداد يافت .سرزمين مغرب تا دورترين جای آن فتح شد و قبـرص و سـرزمين قيـروان و ديگـر سـرزمينهـا .از طـرف
مشرق تا سرزمين چين کشانده شد و کسری کشـته شـد و تمـامی سـرزمينش را از دسـت داد ،مـدائن عـراق و خراسـان و
اهواز فتح شد و مسلمانان با ترکها جنگ بزرگی داشتند و ﷲ تعالی ،پادشاه بزرگ آنان خاقان را ذليل نمـود و ماليـات از
مشرقها و مغربهای زمين به سوی أمير المؤمنين عثمان بن عفان فرستاده شد و آن به برکت تـﻼوتِ قـرآن توسـط وی و
دراست او و جمع نمودن امت به حفظ قرآن بود.
اما دليل اين فتوحات بزرگ چه بود؟
اول :ﮔواهی دادن ﷲ به اين که آن فاتحان ايمان داشتند و عمل صالح انجام میدادند و توحيد آنها خالص بود:
ف ﱠالـ ـ ِذينَ ِمـ ـ ْن َقـ ـ ْب ِل ِه ْم
َ و َ
الصــا ِل َحا ِ
ض ك ََمـ ـا ْ
ت لَ َي ْ
عــ َد ﱠ ُ ﱠالــ ِذينَ آ َ َم ُنــوا ِمــ ْنكُ ْم َوع َِم ُلــوا ﱠ
اســت َ ْخلَ َ
ســتَ ْخ ِلفَنﱠ ُه ْم ِفــي ْاﻷ َ ْر ِ
]النور) [55 :ﷲ ]متعال[ به کسانی از شما که ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند ،وعده میدهد که آنها را بر روی
زمين جانشين قرار میدهد ،همان گونه که نفرات قبل از آنها را جانشين قرار داده بود(.
بودن امامت ،امامان چهارﮔانه ،زيرا ﷲ وعده با جانشينی کسانی داده است که ايمان آوردهاند و عمـل
دوم :درست
ِ
صالح انجام میدهند و آنها از کسانی بودند که در زمان محمد حاضر بودند و آن امری که معلوم است اين وعده بعد از
رسول به وقوع خواهد پيوست .زيرا خليفه شدن کسی به غير از او بايد بعد از او اتفاق بيافتد و امری که مسلّم است اين
است که پيامبری بعد از او نخواهد بود و روشن میشود که منظور از آن جانشينی ،جانشينی در امامت است و امری که
معلوم است اين است که جانشينی بعد از رسول ﷲ با اين وصف فقط در زمان ابوبکر ،عمر و عثمان اتفاق افتاد و در
زمان آنها فتوحان بزرگ به وقوع پيوست و دين پابرجا شد و امنيت حاصل شد و اين در زمان علی اتفاق نيافتاد ،زيـرا
او با کافران به علت مشغوليتش با جنگ با اهل قبله که با او مخالف نمودند ،جهاد ننمود .پس با ايـن آيـه درسـتی خﻼفـت
آنها مشخص میشود.
سوم :دينی که ﷲ تعالی برای آنها برپا داشت و آن را در مشرق و مغرب انتشار داد ،همان دين حق ﷲ تعالی است
ارت َ َ
ضى لَ ُه ْم] النور:
که از آن راضی شده است و آن را تائيد نموده است .ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ولَيُ َم ِ ّكنَ ﱠن لَ ُه ْم دِينَ ُه ُم الﱠذِي ْ
) [55و برای آنها دينشان را پابرجا میداريم که از آن برای آنها راضی شده است(.
حاﻻ ای اهل خرد:
دربارهی کسانی که میپندارند آن خلفای فاتح بزرگ و کسانی که وعدهی ﷲ تعالی توسط آنها واقع شد ،بـه ﷲ تعـالی
و رسولش و مؤمنان خيانت کردند و تمامی آنها به ﷲ و فرستادهاش کفر ورزيدند و آن دينی که نشـر دادنـد و مصـحفی
که باﻻ بردند ،از دين اسﻼم نمیباشد و ذرهای از مصحف مسلمانان نيست ،چه بايد کرد؟
پاک هستی ای ﷲ! اين تهمتی بزرگ است!
بشارت ﷲ تعالی به آنها که آنان را داخل بهشت مینمايد:
گواهی دادن قرآن کريم به اصحاب محمد به امور دنيوی ختم نمیشود ،بلکه شامل حسن خاتمه در هنگام مرگ نيز
میباشد و به دنبال آن وعدهی ﷲ تعالی به آنان میآيد که به آنها وعدهی آمرزش و رضـوان و نيکـويی پـاداش در بهشـت
نيز میدهد.
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
َاج ِر َ
ون اﻷ ﱠول َ
سابِق َ
عـن ُه ْم َو َر ُ
ضـوا
ي ﱠُ َ
َار َوالذِي َن اتﱠبَعُو ُه ْم بِ ِإ ْح َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وال ﱠ
ين َواﻷنص ِ
ون ِم َن ال ُمه ِ
س ٍ
ان َر ِض َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ار خا ِلد َ
ِين فِي َها أبَدًا ذ ِلكَ الف ْو ُز العَ ِظي ُم] التوبة) [100 :و پيشـی گيرنـدگان اوليـه از
ع ْنهُ َوأ َ َ
َ
ع ﱠد لَ ُه ْم َجنﱠا ٍ
ت ت َ ْج ِري ت َ ْحتَ َها اﻷن َه ُ
مهاجرين و انصار و کسانی که به نيکی از آنها تبعيت میکنند ،ﷲ از آنها راضی شده است و آنهـا از او راضـی شـدند و
برای آنها باغهايی مهيا ن موده است که از زير آن نهرها جاری است ،تا ابـد در آن جـاودان هسـتند و آن کاميـابی بزرگـ ی
است(.
در اين آيه ،ﷲ باخبر میفرمايد که از پيشی گيرنـدگان اوليـه از مهـاجرين و انصـار و تبعيـت کننـدگان از آنهـا در
نيکی ،راضی میباشد و در نتيجهی اين رضايتمندی برای آنها بهشـتهای پُرنعمـت را مهيـا نمـوده اسـت و ايـن دليلـی بـر
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مردن در حالت ايمان است و اين گواهی از آيات محکم قرآن میباشد ]و از متشابهات نمـیباشـد[ .کجاينـد کسـانی کـه بـه
افرادی دشنام میدهند که ﷲ تعالی از آنها راضی شده است و به آنها وعدهی بهشت جاويدان و کاميابی ابدی داده است؟
ِين آ َ َمنُوا َم َعـهُ َج َ
سو ُل َوالﱠذ َ
سـ ِه ْم َوأُولَ ِئـكَ لَ ُهـ ُم ا ْل َخ ْيـ َراتُ َوأُولَ ِئـكَ ُهـ ُم
اهـدُوا ِبـأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَ ْنفُ ِ
الر ُ
ﷲ تعالی میفرمايد :لَ ِك ِن ﱠ
َ
َ
ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
ت تَجْ ِري ِم ْن تَ ْحتِ َها ْاﻷ ْن َها ُر َخا ِلدِي َن فِي َها ذ ِلكَ ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَ ِظـي ُم] التوبـة) [89-88 :ولـی رسـول و
ون * أَ َ
ع ﱠد ﱠ ُ لَ ُه ْم َجنﱠا ٍ
کسانی که همراه او ايمان آوردهاند ،با مالهايشان و جانهايشان جهاد میکنند و برای آنها تمام نيکیها و خيرها مـیباشـد و
آنها همان رستگاران هستند * ﷲ ]متعال[ برای آنها بهشتهايی را مهيا نموده است که از زير آن نهرها جاری اسـت ،در
آن جاويدان هستند ،آن کاميابی بزرگی است(.
در آن وعدهای گرامی از طرف ﷲ برای رسول و کسانی که همراه او ايمان آوردهاند میباشد ،وعدهی به نيکـی و
امور خير و درجات باﻻ در بهشت فردوس .آيا میشود اين امر برای گروهی باشد که ﷲ تعالی میداند ،آنهـا مرتـد مـی-
شوند و بعد از وفات پيامبرشان به گذشتهی جاهلی خود باز میگردند؟! آيا آنان فقط سه نفر يا ده نفر بودند ،همان گونه که
بعضی اين گونه میپندارند يا آن که لشگری بودند که ﷲ تعالی توسط آنها ياری و پيروزی خود را محقق نمود و آنان را
در برابر لشگريان روم که در آن زمان قویترين و بزرگترين دولت بود ،تمکين داد؟
ﷲ تعالی میفرمايد :أ َ َجعَ ْلت ُ ْم ِ َ
َ
ْ
ْ
سبِي ِل ﱠ ِ ﻻَ
َ
ارةَ ا ْل َم ْ
س ِج ِد ا ْلح ََر ِام َك َم ْن آَ َم َن ِبا ﱠ ِ َواليَ ْو ِم اﻵ ِخ ِر َوجَاه َد فِي َ
ج َو ِع َم َ
س َقايَة ا ْلحَا ّ ِ
سـ ِه ْم أَع َ
ون ِع ْن َد ﱠ ِ َو ﱠ ُ َﻻ َي ْهدِي ا ْلقَ ْو َم ال ﱠ
ِين آَ َم ُنـوا َو َهـا َج ُروا َوج َ
ين * الﱠذ َ
ظا ِل ِم َ
ست َ ُو َ
ْظـ ُم
سـ ِبي ِل ﱠ ِ ِبـأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَ ْنفُ ِ
َي ْ
َاهـدُوا ِفـي َ
ً
ش ُر ُه ْم َربﱡ ُه ْم ِب َرحْ َم ٍة ِم ْنهُ َو ِر ْ
ت لَ ُه ْم فِي َها نَ ِعي ٌم ُم ِقي ٌم * َخا ِل ِدينَ فِي َها أَبَدًا ِإنﱠ
د ََر َجة ِع ْن َد ﱠ ِ َوأُولَئِكَ ُه ُم ا ْلفَائِ ُزونَ * يُبَ ِ ّ
ان َو َجنﱠا ٍ
ض َو ٍ
جْر ع َِظي ٌم] التوبة) [22-19 :آيا کسانی را که به حاجيان آب میدهند و مسجد الحرام را آباد میکنند را به مانند
ﱠ َ ِع ْن َدهُ أَ ٌ
کسی قرار میدهيد که به ﷲ و آخرت ايمان آوردهاند و در راه ﷲ جهاد میکنند؟ آنان نـزد ﷲ يکسـان نيسـ تند و ﷲ گـروه
ظالمان را هدايت نمینمايد * کسانی که ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه با مالهايشان و جانهايشان جهاد نمودند،
دارای درجهی بزرگتری نزد ﷲ می باشند و آنان همان رسـتگاران هسـتند * پروردگـار آنهـا بـه آنـان بشـارت رحمتـی از
جانب وی و رضوان و بهشتهايی برای آنها که در آنها نعمتهـای دائمـی وجـود دارد ،داده اسـت * در آن تـا ابـد جـاودان
خواهند ماند ،همانا نزد ﷲ اجر بزرگی وجود دارد(.
در اين آيات ﷲ تعالی دربارهی اصحاب پيامبرش گواهی داده است که کسانی که ايمان آوردهاند و هجرت نمودند و
در راه ﷲ متعال با مالها و جانهايشان جهاد کردند ،بـرای آنهـا و کاميـابی و درجـات بـاﻻ وجـود دارد و بـه آنهـا بشـارت
رحمتی از طرف وی و رضوان و نعمتهای دائمی در بهشتهای پُر نعمت ،داده است.
آيا میشود اين گواهی دادنها و آن بشارت برای گروهی باشد که ﷲ متعال مـیدانسـته اسـت ،آنهـا بعـدها از دينشـان
مرتد میشوند و در حالی میميرند که کافر شدهاند؟
آيا میشود به صحابه بعد از شرح اين آيات نسبت کفر داده شود ،مگر آن که اين آيات تکذيب شوند يا آن که بگوييم
ﷲ به احوال آنها جاهل بوده است و به کسانی وعدهی بهشت داده است که نمیدانسته است زندگی آنها چگونه بـه پايـان
میرسد؟ ﷲ تعالی به شدت از اين امر واﻻتر است.
ون فَ ْ
سـ ﱠجدًا يَ ْبتَ ُغـ َ
سو ُل ﱠ ِ َوالﱠذ َ
ضـ ًﻼ
شدﱠا ُء َ
ِين َمعَهُ أ َ ِ
علَى ا ْل ُكفﱠ ِار ُر َح َما ُء بَ ْينَ ُه ْم تَ َرا ُه ْم ُرك ًﱠعـا ُ
ﷲ تعالی میفرمايدُ  :م َح ﱠم ٌد َر ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِم َن ﱠ ِ َو ِر ْ
ع أ ْخ َر َج َ
ض َوا ًنا ِ
شطأهُ فآ َز َرهُ
سي َما ُه ْم فِي ُو ُجو ِه ِه ْم ِم ْن أث ِر ال ﱡ
س ُجو ِد ذ ِلكَ َمثلُ ُه ْم فِي التﱠ ْو َرا ِة َو َمثلُ ُه ْم فِي ْ ِ
اﻹ ْن ِجي ِل ك ََز ْر ٍ
َ
َ
َ
ستَ ْغلَ َ
ْ
ْ
ً
ْ
ﱠ
َ
ُ
ُ
ﱠ
ب ﱡ
ع َد ﱠ ُ الذ َ
ت ِمـن ُه ْم َمغ ِفـ َرة َوأ ْجـ ًرا
ار َو َ
الز ﱠرا َ
ستَ َوى َ
الصـا ِل َحا ِ
ِين آ َمنوا َوع َِملـوا ﱠ
ظ فَا ْ
فَا ْ
على سُوقِ ِه يُ ْع ِج ُ
ع ِليَ ِغيظ بِ ِه ُم ال ُكف َ
ع َِظي ًما] الفتح) [29 :محمد فرستادهی ﷲ اسـت و کسـانی کـه همـراه او مـیباشـند ،بـه کـافران شـدت عمـل دارنـد و بـين
خودشان مهربانند ،آنها را رکوع کننده ]و[ سجده کننده میبينی که در پی کسب فضلی از طرف ﷲ و رضوانی میباشند،
اثر سجده در چهرههای آنها نمايان است ]و[ اين مثال آنها در تورات است و توصيف آنها در انجيـل ايـن گونـه اسـت :بـه
مانند زراعتی هستند که جوانههايش بيرون زده است و آن را محکـم کـرده اسـت و سـخت شـده اسـت و بـر سـاقههايشـان
راست ايستادهاند ،به گونهای که مايهی تعجب کشاورزان میشوند ،تا ]بدين وسيله[ کافران را به خشم آورنـد ،ﷲ ]تعـالی[
به کسانی از آنها که ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام میدهند ،وعدهی آمرزش و اجری بزرگ داده است(.
ﷲ تعالی اصحاب پيامبرش را به زياد نماز خواندن توصيف نموده است و همچنين داشتن اخﻼص در نماز نسبت به
ﷲ و اين که به دنبال ثواب زيادی می باشند ،سپس آنها را به نيکويی راه و روشی توصيف نموده است که اخﻼص نيت
آنها و نيکويی اعمالشان را میرساند ،سپس به آنها وعدهی آمرزش و اجری بزرگ داده است .وعدهی ﷲ حـق بـوده و
راست میباشد و هرگز خلف وعده نمینمايد و آن تغيير نمیکند .اين قطعيت ايمـان راسـتين آنهـا را مـیرسـاند کـه بـا آن
زندگی کردند و بر آن وفات نمودند.
ين َ
اهـد َ
ولـي ﱠ
ُون ِمـ َن ا ْل ُمـ ْؤ ِم ِن َ
اعـد َ
سـ ِبي ِل ﱠ ِ ِبـأ َ ْم َوا ِل ِه ْم
ُون ِفـي َ
الضـ َر ِر َوا ْل ُم َج ِ
غ ْيـ ُر أ ُ ِ
سـت َ ِوي ا ْل َق ِ
ﷲ تعالی میفرمايـدَ  :ﻻ َي ْ
ً
اهـد َ
سـنَى َوفَ ﱠ
علَى ا ْلقَا ِع ِد َ
ض َل ﱠ ُ ا ْل ُم َجا ِهد َ
س ِه ْم فَ ﱠ
ِين ع ََلـى
ين د ََر َجة َوكُﻼ َو َ
س ِه ْم َ
ضـ َل ﱠ ُ ا ْل ُم َج ِ
عـ َد ﱠ ُ ا ْل ُح ْ
ِين ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَ ْنفُ ِ
َوأَ ْنفُ ِ
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ا ْلقَا ِعد َ
ِين أَجْ ًرا ع َِظي ًما] النساء).[95 :مؤمنانی که بدون عذری ]برای جهاد ،در خانه[ نشستهاند با مجاهدانی که در راه ﷲ
با مالهايشان و جانهايشان جهاد میکنند ،يکس ان نيستند ،ﷲ مجاهدان با مالهايشان و جانهايشان را بر ]کسانی که در خانه[
نشستهاند به درجات باﻻيی فضيلت داده است و ﷲ به همهی آنها وعدهی نيک داده اسـت و ﷲ مجاهـدان را بـر نشسـتگان
]در خانه[ با اجر بزرگی فضيلت داده است(.
در اين آيه بيان برتری دادن مجاهدان با مالها و جانهايشان بر کسانی که مؤمن هستند و بدون عذری در خانه نشسته-
اند ،آمده است و به تمامی آنها وعدهی نيک داده است و آن بهشت و پاداشی بزرگ است و اين در حالی است که درجات
آنها فرق میکند ،وعدهی ﷲ تعالی راست است و هرگز خلف وعده نمینمايد .آيـا مـیشـود ﷲ متعـال بـه کسـانی وعـدهی
بهشت دهد که بعد از آن مرتد میشوند و به گذشته جاهلی خود باز میگردند و در حالی میميرند که کافر میباشند؟!!
َ
ير ُ
ق ِم ْن ق ْب ِل
اوا ِ
ستَ ِوي ِم ْنكُ ْم َم ْن أَ ْنفَ َ
ض َﻻ يَ ْ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َما َل ُك ْم أَ ﱠﻻ ت ُ ْن ِفقُوا فِي َ
اث ال ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
س َم َ
سبِي ِل ﱠ ِ َو ِ ﱠ ِ ِم َ
ح َوقَات َ َل أُولَئِكَ أَ ْع َ
يـر] الحديـد:
ظ ُم د ََر َجةً ِمنَ الﱠ ِذينَ أَ ْنفَقُوا ِم ْن بَ ْع ُد َو َقاتَلُوا َوكُﻼ َو َ
عـ َد ﱠ ُ ا ْل ُح ْ
سـنَى َو ﱠ ُ بِ َمـا تَ ْع َم ُلـونَ َخبِ ٌ
الْفَتْ ِ
) [10و شما را چه شده است که در راه ﷲ انفاق نمیکنيد و ميراث آسمانها و زمين برای ﷲ است .از شما کسانی که قبل
از فتح انفاق نمودند و جنگيدند ]با کسانی که بعـد از آن انفـاق کـردهانـد و جنگيدنـد[ يکسـان نيسـتند .آنـان دارای درجـهی
عظيمتری نسبت به کسانی که بعد از ]فتح[ انفاق نمودند و جهاد کردند میباشند و ﷲ ]تعالی[ به همهی آنها وعـدهی نيـک
داده است و ﷲ به آنچه انجام میدهيد ،آگاه است(.
اين آيه بيان می دارد که کسانی که قبل از فتح انفاق نمودند و جهاد کردنـد دارای درجـهی بـاﻻتری نسـبت بـه کسـانی
هستند که بعد از آن انفاق نمودهاند .سپس به همهی آنها وعده ی نيکو داده شده است ،به اين معنا که فرق انفاق کنندگان قبل
از فتح و بعد از آن در اندازهی پاداش است.
سوالی که کمی پيش را آورديم دوباره تکرار میکنيم :آيا میشود ﷲ تعالی به افرادی وعدهی نيکو دهد در حـالی کـه
میدانسته است که آنها در حالت کفر خواهند ُمرد؟!!
ُ
سـو ِل
ﷲ تعالی دربارهی صحابهای که از اهل کتاب بودند و ايمان آوردهاند ،میفرمايدَ  :و ِإذَا َ
الر ُ
س ِمعُوا َما أ ْن ِز َل ِإ َلـى ﱠ
ق يَقُولُ َ
الشـا ِهدِي َن * َو َمـا لَ َنـا َﻻ ُنـ ْؤ ِم ُن ِبـا ﱠ ِ َو َمـا
ون َربﱠ َنا آَ َمنﱠا فَا ْكتُب َْنـا َمـ َع ﱠ
تَ َرى أ َ ْعيُنَ ُه ْم ت َ ِف ُ
يض ِم َن ال ﱠد ْم ِع ِم ﱠما ع ََرفُوا ِم َن ا ْل َح ّ ِ
ار َخ ِالـد َ
صا ِل ِح َ
ِين
ين * فَأَثَابَ ُه ُم ﱠ ُ بِ َما قَالُوا َجنﱠا ٍ
ق َونَ ْط َم ُع أَ ْن يُد ِْخلَنَا َربﱡنَا َم َع ا ْلقَ ْو ِم ال ﱠ
ت تَجْ ِري ِم ْن تَ ْحتِ َهـا ْاﻷ َ ْن َهـ ُ
َجا َءنَا ِم َن ا ْل َح ّ ِ
سنِ َ
ين] المائدة) [85 – 83 :و وقتی آنچه را که بر رسول نازل نمودهايم میشنوند ،چشـمان آنهـا را
فِيهَا َوذَ ِلكَ ج ََزا ُء ا ْل ُم ْح ِ
در حالی میبينی که پُر از اشک شده است و اين به واسطهی آنچه از حق است که آنها میشناسند .میگويند» :پروردگار
ما! ايمان آورديم و ما را از گواهی دهندگان بشمار! * و بر ما نيست که به ﷲ و آنچه از حق که به ما رسيده است ،ايمان
نياوريم و اشتياق داريم که پروردگار ما ،ما را همراه گـروه صـالحان گردانـد ]و داخـل بهشـت نمايـد[« * ﷲ ]تعـالی[ بـه
واسطهی آنچه گفتند ،به آنها پاداش بهشتهايی را داده است که در آ ن نهرها جاری است .در آن جاودان خواهند بود و آن
پاداش نيکوکاران است(.
به سوال قبل باز میگرديم ،آيا ﷲ تعالی برای کسانی گواهی مـیدهـد کـه آنهـا نيکوکـار هسـتند و در بهشـت جـاودان
خواهند بود در حالی که از قبل میدانسته است که آنها مرتد میشوند و به گذشتهی خود باز مـیگردنـد يـا در حـالی مـی-
ميرند که کافر هستند؟؟!!
تأکيد وعده ی بهشت به آنان در جاهای ديگری از قرآن کريم آمده است .آنان کسانی هستند که ﷲ تعالی دربارهی آنها
ت ﱠ ِ ث َ َمنًا قَ ِل ً
شتَ ُر َ
ش ِع َ
ين ِ ﱠ ِ َﻻ يَ ْ
يﻼ
ون بِآَيَا ِ
ب لَ َم ْن يُ ْؤ ِم ُن بِا ﱠ ِ َو َما أ ُ ْن ِز َل ِإلَ ْي ُك ْم َو َما أ ُ ْن ِز َل إِلَي ِْه ْم َخا ِ
میفرمايدَ  :وإِ ﱠن ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِ
ب] آل عمران) [199 :و از اهل کتاب کسی وجـود دارد کـه بـه ﷲ و بـه
س ِري ُع ا ْل ِح َ
أُولَئِكَ لَ ُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم ِع ْن َد َربِّ ِه ْم إِ ﱠن ﱠ َ َ
سا ِ
آنچه بر شما نازل نمودهايم و آنچه بر آنها نازل نمودهايم ،ايمان آوردهاند .در برابر ﷲ فروتن هستند و آيات ﷲ را به بهای
کمی نمیفروشند .آنان اجرشان نزد پروردگارشان است .همانا ﷲ سريع الحساب است(.
ق ِمـ ْن َر ِبّ َنـا
اب ِم ْن قَ ْب ِل ِه ُه ْم ِب ِه يُ ْؤ ِمنُونَ * َو ِإذَا يُتْلَى َ
علَي ِْه ْم َقالُوا آَ َمنﱠا ِب ِه ِإنﱠهُ ا ْل َحـ ﱡ
همچنين میفرمايد :الﱠ ِذينَ آَتَ ْينَا ُه ُم ا ْل ِكتَ َ
السـ ِّيئَةَ َو ِم ﱠمـا َر َز ْق َنـا ُه ْم يُ ْن ِف ُقـ َ
صـ َب ُروا َو َيـ ْد َر ُء َ
س ِل ِم َ
ون
ين * أُولَ ِئكَ يُ ْؤت َ ْو َن أَجْ َر ُه ْم َمـ ﱠرتَي ِْن ِب َمـا َ
ون ِبا ْل َح َ
ِإنﱠا ُكنﱠا ِم ْن قَ ْب ِل ِه ُم ْ
سـنَ ِة ﱠ
]القصص) [54-52 :کسانی که به آنها قبل از آن ]قرآن[ کتاب دادهايم و آنها به آن ايمان دارند * و وقتی ]قرآن[ برای آنها
خوانده میشود ،می گويند» :ايمان آورديم به آن زيرا آن حقی از طرف پروردگارمان است و ما قبل از آن مسلمان بوديم«
* آنان اجرشان دو برابر داده میشود و آن بواسطه ی آن است که صبر نمودند و بدی را با نيکی از ميان بردند و از آنچه
به آنها روزی دادهايم انفاق میکنند(.
بشارت دادن صحابه به بهشت دليلی از پاکی آنها از نفاق است
دﻻيلی که در قبل در مورد بشارت دادن صحابه به بهشت بيان شد و وعدهی ﷲ تعالی به آنها بـه نيکـويی و نعمـت
دائمی در روز قيامت ،دليلی قطعی از قرآن میباشد که صحابه از نفاق پاک بودهاند .امری که افترا زننـدگان آن را بـه
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صحابه نسبت میدهند و دليل آنها ،شبههای است که در مدينه منافق وجود داشته است.
اين در حالی است که ﷲ تعالی به منافقـان وعيـد آتـش جهـنم را داده اسـت و بلکـه بـه آنهـا وعيـ د داده اسـت کـه آنهـا
درپايينترين َد َرک جهنم میباشند .ﷲ تعالی میفرمايد:
عذَابًا أ َ ِلي ًما] النساء) [138 :به منافقان بشارت بده کـه بـرای آنهـا عـذابی دردنـاک خواهـد
ش ِر ا ْل ُمنَافِ ِقي َن ِبأ َ ﱠن لَ ُه ْم َ
 بَ ِ ّبود(.
َ
َ
ْ
سـف ِل ِمـ َن ﱠ
 إِ ﱠن ال ُم َنافِ ِق َيرا] النسـاء) [145 :منافقـان در پـايينتـرين درک
ين ِفـي الـد ْﱠر ِك ْاﻷ ْ
النـ ِار َو َلـ ْن تَ ِجـ َد لَ ُهـ ْم نَ ِصـ ً
جهنم)بدترين جای آن( خواهند بود و برای آنها ياری رسانی نمیيابی(.
اين در حالی است که ﷲ تعالی صحابهی پيامبرش بشارت بهشت داده است :به اهل تبوک بشارت داد و آنها سیهزار
نفر بودند؛ به اهل بيعت رضوان بشارت داد و آنها هزار و چهارصد نفر بودند؛ به اصحاب بدر بشارت داد و آن سيصد و
سيزده نفر بودند .آيا صحيح است به لشگرهای بزرگی که چنين بشارتهايی به آنها رسيده است ،نسبت نفاق داد؟ اين امر
صورت نمیگيرد ،مگر بر اساس تکذيب کردن قرآن يا نسبت ناقص بودن به ﷲ تعالی دادن .ﷲ تعالی از آنچه میگويند،
بسيار باﻻتر است .همان طور که قرآن ،بعضی از آنها را به جاويدان بودن در بهشت خطاب قرار داده است ،پس بايد به
بعضی از آنها به جاودان بودن در آتش جهنم وعيد میداد؟!
اما وجود داشتن تعدادی منافق در مدينه ،اين دليل از خانهی عنکبوت ضعيفتر است ،زيرا منافقان امری پوشـيده از
امت نبودند و تعداد آنها زياد نبود و بيشتر افراد را شامل نمیشد و فقط تعداد کم و شناخته شدهای بودند و افرادی خوار و
رسوا شده میبودند و بعضی از آنها را آشکارا میشناختند و بعضی ديگر را از خصوصيات آنها میشناختند .آن منافقان
به وجود آورندهی اتفاق مهمی در تاريخ دعوت نبودهاند و در پيروزیها و فتوحات آن تأثيری نداشـتند ،مگـر بـا بـددلی و
بازداشتن آنان توسط صحابه .در سطرهای بعدی دربارهی اين شبهه به طور کامل صحبت خواهيم نمود.
ِ
منافقان در مدينه فقط تعداد کمی بودند
نفاق عﻼمت خواری و کوچک شدن است
در مکه منافقی معرفی يا شناخته نشد و فقط شروع آن از مدينه آغاز گشت.
اگر نفاق امر زيادی بوده است ،آن قدرت میگرفت و اهل آن غلبه مینمودند و بـه همـين دليـل اسـت کـه منافقـان بـه
صحابه اظهار صلح مینمودند يا آن که از آنها میترسيدند و اين در نتيجهی آن بود که آنها در قلبهايشان کافر بودنـد و
دين را مورد استهزاء قرار می دادند .تعداد منافقان در مدينه بسيار کم بود و ذليل بودند و دليل آن اين است که آنها آنچه از
کفر را که پنهان نموده بودند ،نمـیتوانسـتند آشـکار کننـد ]و اگـر قـدرتی داشـتند ،کفـر خـود را آشـکار مـینمودنـد[ تـا از
راستگويان باشند و با مسلمانان وارد جنگ شوند؛ به همين دليل اين کفر در قلبهايشان مخفی ماند و آشکار نشد ،مگـر آن
که از سخنان آنها آنان را میشناختند يا آن که از ترسشان با دعوت مخالفت نمیکردند.
ﷲ تعالی به مؤمنان وعده داده است که حقيقت منافقان را آشکار مینمايد:
تا آن که از مؤمنان کسی باقی نماند که از امر آن منافقان بیاطﻼع باشد .ﷲ تعالی به بندگان مؤمنش وعده داده است
که برای آنها خبيث را از پاک جدا میکند و پوشش منافقان را بر میدارد ،گاهی يه شکل علنی کردن که در مورد بعضی
از آنها اين کار را انجام داد و گاهی با بيان صفات آنها که همان اصل است.
يث ِم َن ال ﱠ
يز ا ْل َخ ِب َ
علَ ْي ِه َحتﱠى يَ ِم َ
ب َو َمـا َكـ َ
َان ﱠ ُ ِليَذَ َر ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ما ك َ
ان ﱠ ُ ِلـيُ ْط ِلعَ ُك ْم
علَى َما أ َ ْنت ُ ْم َ
ين َ
ط ِيّ ِ
سـ ِل ِه َو ِإ ْن ت ُ ْؤ ِم ُنـوا َوت َتﱠ ُقـوا فَلَ ُكـ ْم أَ ْجـ ٌر ع َِظـي ٌم] آل عمـران:
َ
س ِل ِه َم ْن يَشَا ُء َفـآ َ ِمنُوا ِبـا ﱠ ِ َو ُر ُ
ب َولَ ِك ﱠن ﱠ َ يَ ْجتَبِي ِم ْن ُر ُ
علَى ا ْلغَ ْي ِ
) [179اين گونه نيست که ﷲ مؤمنان را بر حالتی که شما بر آن هستيد ،رها سازد ،بلکه ﷲ ]تعالی[ ناپاک را از پاک جدا
مینمايد و ﷲ شما را از غيب آگاه نمینمايد ،ولی ]برای آن که از علم غيب آنچه را که نياز داريد ،بدانيد[ از فرستادگانش
هر که را بخواهد ،بر میگزيند ]و او آنچه را که از علم غيب نياز داريد از ﷲ تعالی میآموزد و بـه شـما آمـوزش مـی-
دهد[ ،پس ايمان بياوريد به ﷲ و فرستادگانش و اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه سازيد ،برای شما اجر بزرگی خواهد بود(.
به اين معنا که ﷲ تعالی امور سختی را پيش میآورد تا توسط آن مؤمن صبور و منافق گناهکار شناخته شوند.
ْ
ج ﱠ ُ أَ ْ
ب الﱠذ َ
شـا ُء َﻷ َ َري َْنـا َك ُه ْم َفلَ َعـ َرفتَ ُه ْم
ضـغَانَ ُه ْم * َو َلـ ْو نَ َ
ض أَ ْن لَ ْن يُ ْخـ ِر َ
ِين فِي قُلُو ِب ِه ْم َم َر ٌ
ﷲ تعالی میفرمايد :أ َ ْم َح ِ
س َ
ِبسِي َما ُه ْم َولَتَع ِْرفَنﱠ ُه ْم فِي لَحْ ِن ا ْلقَ ْو ِل َو ﱠ ُ يَ ْعلَ ُم أَع َْمـالَكُ ْم] محمـد) [30-29 :آيـا کسـانی کـه در قلبشـان مـرض وجـود دارد،
پنداشتهاند که ﷲ ]متعال[ کينههايشان را آشکار نمیکند * و اگـر مـیخواسـتيم آنـان را بـه تـو نشـان مـیداديـم .آنهـا را از
صورتهايشان شناختی و آنان را از سبک سخن گفتنشان میشناسی و ﷲ از اعمال شما آگاه است(.
ﷲ تعالی نخواست تا پيامبر را از تک تک آنها مطلع گرداند تا آن که پرده از مخلوقاتش بردارد و به اين سـبب کـه
مسائل بايد با ظاهر آن جواب داده شود و اسرار را بايد به عا ِلم آن)ﷲ تعالی( رجوع داده شود .ولـی پيـامبر آنـان را بـا
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سبک سخن گفتن میشناخت و از آنچه آنها سخن میگفتند ،هدفهای آنها شناخته میشـد و بـه همـين دليـل امـر آنهـا را بـر
رسوايی و آبروريزی قرار گرفت و در بيان همگی آنها از کسی نترسيد.
امتحان و اثر آن بر پرده برداشتن از حقيقت منافقان:
پشت سر هم امتحانهايی در مدينه صورت گرفت تا بر اثر آن از حقيقت منافقان پرده برداشته شود ،به طوری که آنها
افراد ناشناختهای در ميان امت نبودند ،بلکه عدهی بسـيار کمـی بودنـد کـه ﷲ تعـالی بـرای آنهـا رسـوايی در دنيـا و پـرده
برداشتن از مخفیکاری آنها را به جلو انداخت.
در غزوهی احزاب موضعگيری مؤمنان و منافقان مشخص شد.
َ
َ
َ
 مؤمنان آنچنان که ﷲ تعالی میفرمايد ،گفتندَ  :ولَ ﱠما َرأَى ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َق
اب قالُوا َهذا َما َو َ
ص َد َ
سولُهُ َو َ
ع َدنَا ﱠ ُ َو َر ُ
ون ْاﻷ ْح َز َ
س ِلي ًما] اﻷحزاب) [22 :وقتی مؤمنان لشگرها را ديدند ،گفتند» :اين همان چيزی است
سولُهُ َو َما َزا َد ُه ْم إِ ﱠﻻ إِي َمانًا َوت َ ْ
ﱠ ُ َو َر ُ
تسـليم ]بـه
که ﷲ و رسولش به ما وعده دادهاند و ﷲ و رسولش راست گفتند« و بر آنها چيزی افزوده نشد ،مگر ايمـان و
ِ
امر ﷲ متعال[(.
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ﱠ
ينَ
ونَ
ض َمـا َو َ
 ولی منافقان آنچنان که ﷲ تعالی میفرمايد ،گفتندَ  :وإِذ يَقـو ُل ال ُمنـافِقَوالـ ِذ ِفـي قلـوبِ ِه ْم َمـ َر ٌ
عـ َدنا ﱠ ُ
ْ
َ
ورا * َو ِإ ْذ َقالَتْ َ
سولُهُ ِإ ﱠﻻ ُ
ْ
ﱠ
َ
ي َيقُولُ َ
نُ
ون ِإ ﱠن بُيُوتَنَا
ب
ن
ال
م
ه
ن
م
ق
ي
ر
ف
ذ
أ
ت
س
ي
و
وا
ِ
ٌ
ار ِج ُع َ َ ْ
َو َر ُ
طا ِئفَةٌ ِمنْ ُه ْم َيا أَ ْه َل َيثْ ِر َ
ب َﻻ ُمقَا َم لَ ُك ْم فَ ْ
ِ
غ ُر ً
ِ ُُ ِ ﱠ
ي ِب َع ْو َر ٍة ِإ ْن يُ ِريد َ
ارا] اﻷحزاب) [13-12 :و وقتی منافقان و کسانی که در قلبهايشان مرض وجـود
ُون ِإ ﱠﻻ ِف َر ً
ع َْو َرةٌ َو َما ِه َ
دارد گفتند» :ﷲ و رسولش به ما وعدهای ندادند ،مگر فريب« * و آن هنگام گروهی از آنان گفتند» :ای اهل يثرب ،توان
رويارويی نداريد ،پس برگرديد!« و گروهی از آنها از پيامبر اجازه خواستند ]تا از جهاد خودداری کنند و[ گفتند» :خانه-
های ما بدون حفاظ است« و آن بدون حفاظ نبود و آنها جز فرار چيزی نمیخواستند(.
از حقيقت آنها پرده برداشته شد و نفاق آنها علنی شد.
در غزوه ی تبوک اهل نفاق تخلف کردند و گفتند» :در گرما بيرون نرويد!« و اين در حالی بود کـه اصـحاب رسـول
ﷲ با سختی با خود توشه و آب برداشتند و از شـدت گرمـا و حـرارت در آن روز ،ايمـان آنهـا بـه ﷲ تعـالی و تصـديق
وعدهی وی آشکار شد.
ﷲ تعالی دربارهی هل نفاق میفرمايدَ  :فـ ِر َح ا ْل ُم َخلﱠ ُفـ َ
اهـدُوا ِبـأ َ ْم َوا ِل ِه ْم
سـو ِل ﱠ ِ َوك َِر ُهـوا أَ ْن يُ َج ِ
ف َر ُ
ون ِب َم ْق َعـ ِد ِه ْم ِخـ َﻼ َ
َ
َ
َ
ْ
ضـ َحكُوا ق ِلـ ً
ش ﱡد َحرا لَ ْو كَانُوا يَفقَ ُهو َن * ف ْليَ ْ
يـرا
سبِي ِل ﱠ ِ َوقَالُوا َﻻ تَ ْن ِف ُروا فِي ا ْل َح ِ ّر قُ ْل َنا ُر َج َهنﱠ َم أ َ
َوأَ ْنفُ ِ
س ِه ْم فِي َ
يﻼ َو ْليَ ْبكـُ وا َكثِ ً
سبُ َ
ون] التوبة) [82-81 :کسانی که تخلف ورزيدند از نشستنشان ]در خانه و[ مخالفـت بـا رسـول ﷲ
ج ََزا ًء بِ َما كَانُوا يَ ْك ِ
شاد شدند و از آن که با مالهايشان و جانهايشان در راه ﷲ جهاد کنند ،کراهت ورزيدند و گفتند» :در گرما خارج نشويد!«
بگو» :آتش جهنم گرمای شديدتری دارد ،اگر آنها بفهمند« * پس کم بخندنـد و زيـاد گريـه کننـد کـه ايـن مجـازات آنهـا از
کارهايی است که انجام میدهند(.
دربارهی اهل ايمان میفرمايد:
َ
َ
َ
س ِه ْم َوأُولَئِكَ لَ ُه ُم ا ْل َخي َْراتُ َوأُولَئِكَ هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحـ َ
سو ُل َوالﱠذ َ
عـ ﱠد ﱠ ُ لَ ُهـ ْم
ون * أ َ
ِين آَ َمنُوا َمعَهُ َجا َهدُوا ِبأ ْم َوا ِل ِه ْم َوأ ْنفُ ِ
الر ُ
لَ ِك ِن ﱠ
ت تَجْ ِري ِم ْن تَ ْحتِ َها ْاﻷ َ ْن َها ُر َخا ِلد َ
ِين فِي َها ذَ ِلكَ ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَ ِظي ُم] التوبة) [89-88 :ولی رسول و کسانی که همراه او ايمـان
َجنﱠا ٍ
آوردهاند ،با مالهايشان و جانهايشان جهاد میکنند و برای آنها تمام نيکیها و خيرها میباشد و آنها همان رستگاران هستند
* ﷲ ]متعال[ برای آنها بهشتهايی را مهيا نمـوده اسـت کـه از زيـر آن نهرهـا جـاری اسـت ،در آن جاويـدان هسـتند ،آن
کاميابی بزرگی است(.
اين سختیها تعدادشان کم نبود و به ندرت اتفاق نمیافتاد ،بلکه هر ساله يکبار يا دو بار اتفاق میافتاد ،امری که دوام
داشت و دائما از چهرهی آنها پرده بر میداشت و به طور مداوم جداسازی مینمود.
ﷲ تعالی میفرمايد :أَ َو َﻻ يَ َر ْو َن أَنﱠ ُه ْم يُ ْفتَنُونَ فِي ُك ِ ّل ع ٍَام َم ﱠرةً أَ ْو َم ﱠرتَي ِْن ث ُ ﱠم َﻻ يَتُوبُونَ َو َﻻ ُه ْم يَذﱠك ُﱠرونَ ] التوبة[126 :
)آيا آنها نمیبينند که در هر سال يکبار يا دوبار مورد فتنه واقع میشوند ،سپس توبه نمینمايند و آنها پند نمیگيرند(.
آن بد دﻻن و هﻼک شدگان در برابر کسانی که هجرت کردند و با مالها و جانهايشان جهاد نمودند و يا کسانی که پناه
دادند و ]اسﻼم[ را ياری نمودند و ﷲ تعالی و فرستادهاش را تصديق نمودند ،کجا بودند؟؟
آن خوار شدگان در برابر اتفاقات بزرگی که تاريخ اسﻼم را رقم زد ،کجا بودند؟ در پستوها پنهان شدند و در پردهها
خود را مخفی کردند و اصحاب محمد از مهاجرين و انصار پيش قدم شدند تا با خونهايشان تاريخ اسﻼم را بنويسـند ،از
آنها کسی بود که ﷲ تعالی مقام شهادت به او داد و از آنها کسی بود که دارای منزلت و سروری شد.
]ﷲ تعالی خطاب به پيامبر میفرمايد [:آنها را با سبک سخن ﮔفتنشان میشناسی:
همان گونه که اثر سختیها منافقان را رسوا مینمود ،تکـه کﻼمهـا و سـبک صـحبت کـردن آنهـا نيـز خباثـت آنهـا را
آشکار مینمود و آنچه را که در سينههايشان پنهان ساخته بودند ،برمﻼ میکرد.
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سي َما ُه ْم َولَتَ ْع ِرفَنﱠ ُه ْم ِفي َل ْحـ ِن ا ْل َقـ ْو ِل َو ﱠ ُ َي ْع َلـ ُم أَع َْمـالَ ُك ْم] محمـد:
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ولَ ْو نَشَا ُء َﻷ َ َر ْي َنا َك ُه ْم فَلَ َع َر ْفتَ ُه ْم ِب ِ
) [30و اگر میخواستيم آنان را به تو نشان میداديم و آنها را از صورتهايشان شناختی و آنان را از سبک سخن گفتنشان
میشناسی و ﷲ از اعمال شما آگاه است(.
وقتی مهاجرين و انصار بر آب مريسيع اجتماع نمودند ،عبدﷲ بن ابـی نتوانسـت کينـهاش را پنهـان دارد و کلمـهی
کفری را به زبان آورد که آيات قرآن ،آن را ثبت نمود.
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
سو ِل ِه َو ِلل ُمـ ْؤ ِمنِ َ
ون لَئِ ْن َر َج ْعنَا ِإلَى ا ْل َمدِينَ ِة لَيُ ْخ ِرج ﱠ
ﷲ تعالی میفرمايد :يَقُولُ َ
ين َولَ ِكـ ﱠن
َن ْاﻷع ﱡَز ِمن َها ْاﻷذ ﱠل َو ِ ﱠ ِ ال ِع ﱠزة َو ِل َر ُ
ين َﻻ يَ ْعلَ ُم َ
ا ْل ُمنَافِ ِق َ
ون] المنافقون) [8 :میگويند» :اگر به مدينـه بـازگرديم ،اشـخاص بـاعزت ،اشـخاص خـوارتر را از آن
اخراج میکنند« و عزت برای ﷲ و فرستادهاش و مؤمنان میباشد ولی منافقان نمیدانند(.
در مقابل ،فرزند آن منافق که مؤمن بود و عبدﷲ نام داشت ،با شمشيرش جلوی درب مدينـه ايسـتاد و او را از داخـل
شدن به مدينه منع نمود ،تا آن که رسول ﷲ به او اجازه داد و او به پدرش گفت :امـروز خـواهی دانسـت کـه چـه کسـی
باعزتتر است و چه کسی خوارتر است!
يکی ديگر از آنها گفت :ما قاريانمان را نمیبينيم مگر آن که شکمهايشان بـزرگتـر اسـت و زبانهايشـان دروغگـوتر
است و ترسانترين مردم هنگام جنگ میباشند .اين امر به رسول ﷲ رسيد و اين در حالی بود که سفر را شروع نمـوده
بود و بر شترش سوار بود .او گفت :ای رسول ﷲ! ما فقط منظورمان شوخی و بازی است ،فرمود:
ً
َ
ّ
َ
ف ع َْن َ
ستَه ِْزئ َ
ِب طائِ َفـة ِبـأنﱠ ُه ْم
طائِفَ ٍة ِم ْنكُ ْم نُعَذ ْ
أ َ ِبا ﱠ ِ َوآَيَاتِ ِه َو َرسُو ِل ِه ُك ْنت ُ ْم تَ ْ
ُون * َﻻ تَ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َكفَ ْرت ُ ْم بَ ْع َد إِي َما ِنكُ ْم إِ ْن نَ ْع ُ
كَانُوا ُمجْ ِر ِمينَ ] التوبة) [66-65 :آيا ﷲ و آياتش و رسولش را به شوخی گرفتهايد * عذر نياوريد ،همانا بعـد از ايمانتـان
کافر شدهايد ،اگر گروهی از شما را عفو کنيم ،گروهی ديگر را عذاب میکنيم ،زيرا آنها مجرم هستند(.
دو پايش به سنگی کشيده شد و رسول ﷲ متوجهی آن نشد و او خود را به شتر رسول ﷲ آويزان کرد .اين چنـين
بودن که ﷲ تعالی با اين سخن از وی پرده برداشت و آن را در قرآنی نوشت که تا ابد خوانده میشود.
منظور اين است که بندهای امری را پنهان ننمود ،مگر آن که ﷲ تعالی آن را در صورت وی و سبک سـخن گفتـنش
آشکار نمود .آنان کسانی بودند که نفاقشان را پنهان نمودند و ﷲ تعالی کينههای آنـان را آشـکار نمـود و نفـاق آنهـا را در
صورتهايشان و سبک سخن گفتنشان آشکار کرد و برای اين امر از کسی نترسيد.
ت ايمان آنها را ثابت نمود و آنها را به راستگويی و راه يافتگی
اين منافقان کجايند در برابر کسانی که ﷲ تعالی ،حقيق ِ
توصيف فرمود و رستگاری و کاميابی آنها را به ثبت رساند و به آنها بشارت رحمت و رضوان خود را داد؟ چگونه می-
شود کسانی که ﷲ تعالی گواهی به کفر و نفاق آنها را داده است با کسانی که حقيقت ايمان آنها را به ثبـت رسـانده اسـت،
مخلوط باشند؟ جواب دهيد ای صاحبان خرد!
قرآن كريم منافقان را به رسوايی میکشد:
ﷲ تعالی منافقان را رسوا مینمايد و آنها را در بسياری از آيات قرآن کريم به پيامبر و بندگان مؤمنش معرفی می-
کند .تا آنجا که بر رسولش سورهی توبه را نازل میفرمايد و آن سورهی »الفاضحة« ناميده شده است ،چون منافقان را
رسوا میکند.
مواردی که ﷲ تعالی در اين سوره بيان فرموده است:
تخلف نمودن از جهاد ،برای پيامبر آنها را در هنگام سختیها رسوا مینمايد ،زيرا آنها دنيا را انتخاب نمودند و از
جهاد کراهت داشتند .ﷲ تعالی میفرمايد:
ولـو ﱠ
ستَأْذَنَكَ أُ ُ
اعـد َ
ِين *
الطـ ْو ِل ِمـ ْن ُه ْم َو َقـالُوا ذَ ْر َنـا نَ ُكـ ْن َمـ َع ا ْلقَ ِ
سو ِل ِه ا ْ
ورةٌ أ َ ْن آَ ِمنُوا ِبا ﱠ ِ َو َجا ِهدُوا َم َع َر ُ
َ و ِإذَا أ ُ ْن ِزلَتْ ُ
س َ
ف َو ُ
علَى قُلُو ِب ِه ْم فَ ُه ْم َﻻ يَ ْفقَ ُهونَ ] التوبة) [87-86 :و وقتی سورهای نازل میشود که به
ط ِب َع َ
َرضُوا ِبأ َ ْن يَكُونُوا َم َع ا ْل َخ َوا ِل ِ
ﷲ ايمان بياوريد و همراه فرستادهاش جهاد کنيد ،ثروتمندانی از آنها از تو اجازه میخواهند و میگويند» :ما را رها کن تا
با کسانی باشيم که ]در خانه[ نشستهاند« * راضی شدند تا همراه زنان خانه نشين باشند و بر قلبهای آنهـا مهـر زده شـد و
اين در حالی است که آنها نمیفهمند(.
کوشش نمودن در خبرچينی ،دشمنی و فتنه
ﷲ تعالی میفرمايد :لَ ْو َخ َر ُجوا ِفي ُك ْم َما َزادُو ُك ْم ِإ ﱠﻻ َخ َب ً
اﻻ َو َﻷ َ ْو َ
ض ُعوا ِخ َﻼلَ ُك ْم َي ْبغُونَ ُك ُم ا ْل ِفتْنَةَ َو ِفـيكُ ْم َ
سـ ﱠماعُونَ لَ ُهـ ْم َو ﱠ ُ
ق َو َ
ع ِلي ٌم بِال ﱠ
ظ َهـ َر أ َ ْمـ ُر ﱠ ِ َو ُهـ ْم َكـ ِار ُه َ
ظا ِل ِم َ
ون] التوبـة-47 :
َ
ور َحتﱠى َجا َء ا ْل َح ﱡ
ين * لَقَ ِد ا ْبتَغَ ُوا ا ْل ِفتْنَةَ ِم ْن قَ ْب ُل َو َقلﱠبُوا لَكَ ْاﻷ ُ ُم َ
) [48اگر همراه شما ]برای جهاد[ بيرون میآمدند ،بر شما چيزی نمیافزودند ،مگر کمبود و آنها در بين شما حرکت می-
کردند ]و اين در حالی بود[ که به دنبال فتنهانگيزی بودند و در بين شما کسانی هستند که به ]سخنان[ آنها گوش میدهند و
ﷲ به ستمکاران بسيار آگاه است * همانا از قبل در پی فتنه انگيزی بودند و در امور قصد نيرنگ به تو را داشـتند تـا آن
که حق آمد و امر ﷲ آشکار شد ،در حالی که آنها کراهت داشتند(.
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طعنه وارد کردن به قسمت نمودن ]اموال[ توسط رسول ﷲ و رضايتمندی و خشم آنها برای امور دنيوی.
طوا ِم ْن َها َرضُوا َو ِإ ْن َلـ ْم يُ ْع َ
سـ َخ ُ
ع ُ
ت فَ ِإ ْن أ ُ ْ
طونَ 
ص َدقَا ِ
طـ ْوا ِم ْن َهـا ِإذَا ُهـ ْم َي ْ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْل ِمزُكَ ِفي ال ﱠ
]التوبة) [58 :و از آنها کسانی هستند که دربارهی ]تقسيم نمودن[ زکات از تو ايراد میگيرند و اگر از آن به آنها داده شود
راضی میگردند و اگر از آن به آنها داده نشود ،آنان خشمگين میگردند(.
به اين معنا که از تو دربارهی تقسيم صدقه و زکات عيب میگيرند و آنها برای دين ناراحت نمیشوند بلکه فقط برای
بهرهی ]دنيوی[ ناراحت میشوند.
 آزار دادن رسول ﷲ:ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ﱠ
ﱠ
َ
ون ُهـ َو أذ ٌن قـ ْل أذ ُن خ ْيـ ٍر لكـُ ْم ُيـ ْؤ ِمنُ ِبـا ﱠ ِ َو ُيـ ْؤ ِمنُ ِلل ُمـ ْؤ ِمنِ َ
ي َويَقولـ َ
ِين ُيـ ْؤذ َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و ِمن ُه ُم الذ َ
ين
ون الن ِبـ ﱠ
َ
َ
َ
اب أ ِلي ٌم] التوبـة) [61 :و از آنهـا کسـانی هسـتند کـه پيـامبر را
سو َل ﱠ ِ ل ُه ْم َ
َو َرحْ َمةٌ ِللﱠ ِذينَ آَ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوالﱠ ِذينَ يُ ْؤذُونَ َر ُ
عذ ٌ
آزار میدهند و میگويند» :او خوش باور است« ،بگو» :خوش باوری برای شما بهتـر اسـت«] ،پيـامبر [بـه ﷲ ايمـان
دارد و مشورت مؤمنان را میپذيرد و رحمتی برای کسانی از شماست که ايمان آوردهاند و کسانی که رسـول ﷲ را آزار
میدهند ،برای آنها عذاب دردناکی خواهد بود(.
به اين معنا که در سخن گفتن او را آزار میدهند و میگويند» :او خوش باور است ،اگر کسی چيزی به او بگويد ،او
تصديق مینمايد و کسی که با او سخنی بگويد ،مورد تأييد او قرار میگيرد ،وقتی نزد او میرويـم و بـرای او قسـم مـی-
خوريم ،ما را تصديق میکند« .قرآن بر آنها رد آورده است که خوش بـاوری او بهتـر اسـت ،زيـرا راسـتگو در برابـر
دروغگو شناخته میشود.
عذر آوردن آنها دربارهی ايمان و از روی ﮔناه.
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ينَ
ُ
ﷲ تعالی میفرمايد :يَحْ ِلفُونَ ِبـا ﱠ ِ لَ ُكـ ْم ِليُ ْر ُ
َ
ُ
ق أن يُ ْرضـوهُ إِن كـانوا ُمـؤ ِمنِ ] التوبـة[62 :
سـوله أ َحـ ﱡ
ضـوك ْم َو ﱠ ُ َو َر ُ
)برای شما به ﷲ قسم میخوردند تا شما را راضی کنند و اگر آنها از مؤمنان هستند ،ﷲ و رسولش سزاوارتر هسـتند کـه
از آنها راضی شوند(.
ْ
َ
سيَحْ ِلفُ َ
س َو َمـأ َواهُ ْم ج ََهـنﱠ ُم
ع ْن ُه ْم فَأع ِْرضُوا َ
ون ِبا ﱠ ِ لَ ُك ْم ِإذَا ا ْنقَلَ ْبت ُ ْم ِإلَي ِْه ْم ِلت ُ ْع ِرضُوا َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :
ع ْن ُه ْم ِإنﱠ ُه ْم ِر ْجـ ٌ
اسـ ِق َ
ع ْن ُه ْم َفـ ِإ ﱠن ﱠ َ َﻻ يَ ْر َ
ع ْن ُه ْم فَ ِإ ْن تَ ْر َ
ون لَ ُك ْم ِلتَ ْر َ
ون * يَحْ ِلفُ َ
سبُ َ
ين] التوبـة:
ضـى َ
ض ْوا َ
ض ْوا َ
عـ ِن ا ْل َقـ ْو ِم ا ْلفَ ِ
َج َزا ًء ِب َما كَانُوا يَ ْك ِ
) [96-95چون به سوی آنها برگرديد برای شما به ﷲ قسم میخورند تا از آنها صـرفنظر کنيـد .از آنهـا صـرفنظر کنيـد،
زيرا آنها پليد هستند و منزلگاه آنان جهنم است ،مجازاتی به واسطهی آنچه کسب میکردند ،میباشد * برای شما قسم می-
خورند تا از آنها راضی شويد و اگر از آنها راضی شويد ،ﷲ از گروه فاسقان راضی نمیشود(.
امر به بدی و نهی از نيکی و خودداری از انفاق کردن در راه ﷲ:
ض َيـأ ْ ُم ُر َ
ﷲ تعالی میفرمايد :ا ْل ُمنَافِقُ َ
وف َويَ ْق ِب ُ
ون َوا ْل ُم َنافِقَاتُ بَ ْع ُ
ضـو َن
ون ِبـا ْل ُم ْنك َِر َويَ ْن َهـ ْو َن َ
عـ ِن ا ْل َم ْعـ ُر ِ
ضـ ُه ْم ِمـ ْن بَ ْعـ ٍ
سق ُ َ
س َي ُه ْم ِإ ﱠن ا ْل ُمنَا ِف ِق َ
ون] التوبة) [67 :مردان و زنان منافق از يکديگر میباشند .به بدی امـر
ين هُ ُم ا ْل َفا ِ
سوا ﱠ َ فَنَ ِ
أَ ْي ِد َي ُه ْم نَ ُ
میکنند و از نيکی نهی مینمايند و دستهايشان را ]از انفاق کردن[ بسته میدارند .ﷲ را فرامـوش کـ ردهانـد و ﷲ آنـان را
فراموش نموده است .همانا منافقان همان فاسقان هستند(.
شکستن پيمان:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ين * فل ﱠما آتَا ُه ْم ِم ْن ف ْ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و ِمن ُه ْم َم ْن عَا َه َد ﱠ َ لئِ ْن آتَانا ِم ْن ف ْ
صا ِل ِح َ
ض ِل ِه
ص ﱠدق ﱠن َولنكُون ﱠن ِم َن ال ﱠ
ض ِل ِه لن ﱠ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
بَ ِخلُوا بِ ِه َوتَ َولﱠ ْوا َو ُه ْم ُم ْع ِرضُونَ * فَأ َ ْ
عدُوهُ َوبِ َما كَانوا يَ ْك ِذبُونَ 
عقَبَ ُه ْم نِ َفاقًا فِي قُلُوبِ ِه ْم إِلَى يَ ْو ِم يَلق ْونهُ بِ َما أخلفوا ﱠ َ َما َو َ
]التوبة) [77-75 :و از آنها کسانی هستند که با ﷲ عهد میبندند که اگر به ما از بخشش چيزی عطا نمايد ،صدقه میدهيم
و از صالحان میشويم * وقتی به آنان از فضلش ]چيزی[ عطا مینمايد ،بخل میورزند ]و انفاق نمیکنند[ و اعراض
کننان روی بر میگردانند * در نتيجه در قلبهای آنها تا روزی که به ديدار وی میرسند ،نفاق را قرار داد و اين به
واسطهی شکستن پيمانی است که آنها با ﷲ بسته بودند و به واسطه آن است که دروغ میگفتند(.
در هر حالتی از مؤمنان عيب جويی میکنند:
َ
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
سـخ ُر َ
ِين ﻻ يَ ِجـد َ
ت َوالـذ َ
ين ِم َن ال ُم ْؤ ِمنِ َ
ون ا ْل ُمطﱠ ّ ِو ِع َ
ِين يَ ْل ِم ُز َ
ﷲ تعالی میفرمايد :الﱠذ َ
ون
الصـ َدقا ِ
ُون إِﻻ ُج ْهـ َد ُه ْم فيَ ْ
ين ِفـي ﱠ
اب أ َ ِلي ٌم] التوبة) [79 :کسانی که از مؤمنانی که در صدقه دادن اشتياق دارنـد و کسـانی کـه
س ِخ َر ﱠ ُ ِم ْن ُه ْم َولَ ُه ْم َ
ِم ْن ُه ْم َ
عذَ ٌ
چيزی جز به اندازهی تاب و توانشان ندارند ،عيب جويی میکنند و آنها را مسخره مـینماينـد .ﷲ آنهـا را مـورد مسـخره
قرار خواهد داد و برای آنها عذابی دردناک خواهد بود(.
به اين معنا که هيچ کس از عيبجويی آنها سالم نمیماند .دربارهی کسی که مال زيادی را صدقه دهد میگوينـد :او از
روی ريا اين کار را کرده است و کسی که چيز کمی را صـدقه دهـد مـیگوينـد :ﷲ از ايـن صـدقه بـینيـاز اسـت و او را
مسخره میکنند.
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انفاق کردن را ضرر میدانند و برای وارد شدن بﻼ بر مؤمنان انتظار میکشند:
سـ ِمي ٌع
ص ِبكـُ ُم الـد َﱠوائِ َر ع ََلـي ِْه ْم د ِ
ق َم ْغ َر ًما َويَتَ َربﱠ ُ
ب َم ْن يَت ﱠ ِخذُ َما يُ ْن ِف ُ
السـ ْو ِء َو ﱠ ُ َ
َائـ َرةُ ﱠ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و ِم َن ْاﻷَع َْرا ِ
ع ِلي ٌم] التوبة) [98 :و از باديه نشينان کسانی هستند که آنچه را که انفاق میکنند ،زيان کردن میدانند و برای وارد آمدن
َ
بﻼ بر شما ،انتظار میکشند .پيش آمد بد بر آنان باشد و ﷲ شنوای داناست(.
قرآن پليديی بر پليدی آنها میافزايد.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
ورة ف ِمن ُه ْم َم ْن يَقُو ُل أيﱡ ُك ْم َزا َدتْهُ َه ِذ ِه إِي َما ًنا فأ ﱠما الﱠذ َ
ِين آ َمنُوا ف َزا َدتْ ُه ْم إِي َمانًا َو ُهـ ْم
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وإِذَا َما أ ُ ْن ِزلَتْ ُ
س َ
س ِه ْم َو َماتُوا َو ُه ْم كَافِ ُر َ
ون * َوأ َ ﱠما الﱠذ َ
ش ُر َ
ون] التوبة) [125-124 :و وقتی
سا ِإلَى ِر ْج ِ
ِين فِي قُلُوبِ ِه ْم َم َر ٌ
ست َ ْب ِ
يَ ْ
ض فَ َزا َدتْ ُه ْم ِر ْج ً
سورهای نازل میشود ،از آنها کسی است که میگويد :کداميک از شما ايـن ]سـوره[ ايمـان او را زيـاد کـرده اسـت و امـا
کسانی که ايمان آوردهاند در نتيجهی آن ايمان آنها زياد میشود و آنان شادمان میگردند * و اما کسـانی کـه در قلبهايشـان
پليدی آنها افزوده میشود و در حالی میميرند که کافر هستند(.
مرض وجود دارد ،پليديی بر
ِ
پشت کردن به حق و روی برﮔرداندن از آن و نفرت داشتن نسبت به آن:
َ
ُ
ورةٌ نَ َ
ظ َر بَ ْع ُ
ف ﱠ ُ قُ ُلـوبَ ُه ْم
صـ َرفوا َ
ض َه ْل يَ َرا ُك ْم ِم ْن أ َحـ ٍد ُثـ ﱠم ا ْن َ
ض ُه ْم ِإلَى بَ ْع ٍ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وإِذَا َما أ ُ ْن ِزلَتْ ُ
صـ َر َ
س َ
ِبأَنﱠ ُه ْم قَ ْو ٌم َﻻ يَ ْفقَ ُه َ
ون] التوبة) [127 :و وقتی سورهای نازل میشود ،بعضی از آنها به بعضی ديگـر مـینگرنـد ]و مـی-
گويند [:آيا کسی شما را میبيند ،سپس بيرون میروند و به سـبب آن کـه گروهـی نفهـم هسـتند ،ﷲ قلبهايشـان را ]از فهـم
حقيقت[ برگردانده است(.
خﻼصه :ﷲ تعالی در قرآن صفات منافقان را ذکر فرموده است و آنان را گروهی جدا شده و کنار گذاشته ،قـرار داده
است که امر آن بر کسی پوشيده نمیماند.
کجايند کسانی که ﷲ تعالی در قرآن متضاد اين صفات را برای آنها به ثبت رسانده است و ﷲ تعـالی اعـﻼن فرمـوده
است که از باﻻی هف ت آسمان از آنها راضی است و آنها را بهترين امت برای انسانها قرار داده است؟!!
آيا امکان دارد که امامان هدايت و نور ،به طاغوتهای گمراهی و فجور تبديل شوند؟ چه وقت امکان دارد که منافقـان
ترسو ،شير شوند و در آن واحد به فتحی آشکار دست يابند؟
چگونه میشود ،تاريخ کسانی که زندگی خود را بر ياری ﷲ تعالی و رسولش قرار دادند و هرگز بعد از پيمان بستن
با ﷲ 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؟
نسبت دادن نفاق به اصحاب محمد که مؤمنان راستگو بودند ،به بهانهی آن که در مدينه منافقان دروغگو و فرومايه
وجود داشتند ،مورد قبول واقع نمیشود ،مگر بر اساس تکذيب نمودن قرآن و سنت و لجبازی نمودن با تاريخ امت!
سبک برخورد با منافقان دليلی ديگر بر جدا بودن آنها میباشد:
سبک برخورد ﷲ با منافقان چيزی غير از آن است که در برخورد با مؤمنان راستگو واجب نموده است.
همانا امر فرموده است که با آنها جهاد صورت گيرد و با آنها به درشتی برخورد شود.
ين َوا ْ
ار َوا ْل ُمنَافِ ِق َ
ير] التوبة[73 :
غلُ ْظ َ
ي َجا ِه ِد ا ْل ُكفﱠ َ
علَي ِْه ْم َو َمأ ْ َوا ُه ْم َج َهنﱠ ُم َو ِبئْ َ
س ا ْل َم ِص ُ
ﷲ تعالی میفرمايد :يَا أَيﱡ َها النﱠ ِب ﱡ
)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(.
با آنها بدون مدارا نمودن بايد رفتار شود و امر فرموده اسـت کـه بـا آنـان جهـاد صـورت گيـرد و بـا درشـتی بـا آنهـا
برخورد شود و اين در حالی است که دربارهی مؤمنان میفرمايد کـه بـا نرمـی و گسـ تراندن بـال محبـت رفتـار شـود .ﷲ
تعالی میفرمايد:
ض َج َنا َحكَ ِل َم ِن اتﱠبَعَكَ ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ] الشعراء) [215 :و بال ]محبتت[ را بر مؤمنانی که از تو تبعيت میکنند،
َ وا ْخ ِف ْ
بگستران!(.
باخبر مینمايد که آنها اهل قبول شدن استغفار و طلب آمرزش نمیباشند:
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
َ
َ
ﱠ
س ْب ِع َ
ين َم ﱠرة فلـ ْن يَغ ِفـ َر ﱠ ُ ل ُهـ ْم ذ ِلـكَ ِبـأن ُه ْم كَفـ ُروا
ست َ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم إِ ْن تَ ْ
ستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم أ َ ْو َﻻ تَ ْ
ﷲ تعالی میفرمايد :ا ْ
ستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َ
َ
ْ
َ
س ِق َ
ين] التوبة) [80 :برای آنهـا طلـب آمـرزش نمـايی يـا بـرای آنهـا طلـب آمـرزش
سو ِل ِه َو ﱠ ُ َﻻ يَ ْهدِي ا ْلق ْو َم الفا ِ
ِبا ﱠ ِ َو َر ُ
ننمايی ،اگر هفتاد بار برای آنها طلب آمرزش نمايی ،هرگز ﷲ آنها را نمیآمرزد ،اين برای آن است که به ﷲ و فرستاده-
اش کفر ورزيدند و ﷲ گروه فاسقان را هدايت نمینمايد(.
اسـ ِقينَ 
س َوا ٌء َ
ستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم لَ ْن يَ ْغ ِف َر ﱠ ُ لَ ُهـ ْم ِإنﱠ ﱠ َ َﻻ يَ ْهـدِي ا ْل َقـ ْو َم ا ْل َف ِ
ستَ ْغفَ ْرتَ لَ ُه ْم أَ ْم لَ ْم تَ ْ
علَي ِْه ْم أَ ْ
همچنين میفرمايدَ  :
]المنافقون) [6 :برای آنها يکسان است که برای آنها طلب آمرزش نمايی يا برای آنها طلب آمرزش ننمايی ،ﷲ هرگز آنها
را نمیآمرزد .ﷲ گروه فاسقان را هدايت نمینمايد(.
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اين در همان زمان است که ﷲ تعالی به پيامبرش امر میفرمايد تا برای مؤمنان راستگو طلب آمرزش نمايد.
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :فـا ْ
ت َو ﱠ ُ َي ْع َلـ ُم ُمتَ َق ﱠلـ َب ُك ْم َو َم ْثـ َوا ُك ْم
اسـتَ ْغ ِف ْر ِلـذَ ْن ِبكَ َو ِل ْل ُمـ ْؤ ِم ِنينَ َوا ْل ُم ْؤ ِم َنـا ِ
علَ ْم أَ ﱠنـهُ َﻻ ِإ َلـهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َو ْ
]محمد) [19 :بدان که هيچ پرستش شونده ی برحقی جز ﷲ وجود ندارد و برای گناهت و برای مردان و زنان مؤمن طلب
آمرزش نما! و ﷲ گردشگاه و قرارگاهتان را میداند(.
َ
ست َ ْغ ِف ْر لَ ُه ﱠن ﱠ َ ِإ ﱠن ﱠ َ َ
ور َر ِحـي ٌم] الممتحنـة[12 :
ﷲ تعالی دربارهی بيعت نمودن با زنان میفرمايد :فبَا ِي ْع ُه ﱠن َوا ْ
غ ُفـ ٌ
ً
)پس با آنها بيعت کن و برای آنها از ﷲ طلب آمرزش نما! همانا ﷲ بسيار آمرزندهی دائما رحمت کننده است(.
ﷲ تعالی پيامبر را از نماز جنازه بر آنها خواندن و ايستادن بر قبر آنها نهی نموده است:
سـو ِل ِه َو َمـاتُوا َو ُهـ ْم
ص ِ ّل َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َﻻ ت ُ َ
علَى أ َ َح ٍد ِم ْن ُه ْم َماتَ أَبَدًا َو َﻻ تَ ُقـ ْم ع ََلـى قَ ْبـ ِر ِه إِنﱠ ُهـ ْم ك ََفـ ُروا ِبـا ﱠ ِ َو َر ُ
سق ُ َ
ون] التوبة) [ 84 :و تا ابد هر کدام از آنها مردند بر او نماز ]جنازه[ نخوان و بر قبر او نايست ،زيرا آنهـا بـه ﷲ و
فَا ِ
رسولش کفر ورزيدند و در حالی مردند که فاسق بودند(.
رسول ﷲ بعد از نزول اين آيه برای منافقی نماز جنازه نخواند و هرگز بر قبر آنها نايستاد.
ولی رفتار او با مؤمنان اين گونه نبود ،بلکه اصرار داشت تا بر آنها نماز بخواند و برای آنها دعا نمايد ،همان گونه
که در سيرهی پيامبر به اجماع رسيده است.
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ي
ﷲ تعالی میفرمايد :فَ ِإ ْن َر َجعَكَ ﱠ ُ ِإلَى طائِف ٍة ِمن ُه ْم فا ْ
ي أبَدًا َو َلـ ْن تُقـاتِلُوا َم ِعـ َ
وج فقُ ْل لَ ْن تَ ْخ ُر ُجوا َم ِع َ
ستَأذنُوكَ ِلل ُخ ُر ِ
عدُوا إِنﱠ ُك ْم َر ِضيت ُ ْم بِا ْلقُعُو ِد أَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة فَ ْ
اقعُدُوا َم َع ا ْل َخا ِل ِف َ
ين] التوبة) [83 :اگر ﷲ ]تعـالی[ تـو را بـه سـوی گروهـی از آنهـا
َ
بازگرداند ،از تو برای خارج شدن ]و جهاد در راه ﷲ متعال[ اجازه میگيرند .بگو :هرگز همراه من ]برای جهاد[ بيرون
نمیآييد و هرگز همراه من با دشمنی جنگ نمیکنيد .شما بار اول بر نشستن ]در خانه و جهاد ننمودن[ راضی شديد ،پـس
همراه در خانه ماندگان بنشينيد(.
ولی سبک برخورد با مؤمنان فرق میکند و آنها را تشويق به جهاد مینمايـد و بـرای جهـاد نمـودن ،در آنهـا انگيـزه
ايجاد مینمايد:
ْ
ْ
ض ال ُم ْؤ ِمنِ َ
ين] النساء) [84 :پس در راه ﷲ بجنگ! بر تو چيزی تکليـف
ف إِ ﱠﻻ نَف َ
فَ َقاتِ ْل فِي َ
سكَ َو َح ِ ّر ِ
سبِي ِل ﱠ ِ َﻻ ت ُ َكلﱠ ُ
نشده است ،مگر به اندازهی توانت و مؤمنان را ]به جهاد[ تشويق کن!(.
اين دو نوع برخورد متفاوت دليلی بر جدا بودن دو گروه است و با تطبيق دادن اين حکمها نوع برخورد با هر گروه
آنچنان که سزاوار آن است مشخص میشود.
زندگی منافقان در برابر اجتماع مسلمانان به گونهای بود که ذليل و خوار بودند و هرگز به رهبری دست نيافتند و به
دين ياری نرساندند ،بلکه در آن به گونهای بودند که در زير دست و پای اسبان مجاهدان راستگو بودند.
چگونه میشود يکدفعه اوضاع برگردد و به پندار بعضی ،به گونهای شود که رهبران امت فريب بخورند و کسـانی
که مورد اعتماد آنها هستند ،تغيير يابند و امور آن را منحرف گردانند و در آن هر گونه که بخواهند حکمرانی نمايند؟
چه وقت اين امکان وجود دارد؟ درست بعد از مرگ رسول ﷲ و قبل از آن که جسد طاهرش در قبر شريفش قرار
گيرد! آيا مسلمانان زشتتر از اين دروغ و خبيثتر از اين خباثت را ديدهاند؟ آگاه باشيد که لعنت ﷲ بر دروغگويان می-
باشد.
]نکته مهم ديگری وجود دارد که بايد غير عرب زبانان از آن اطﻼع پيدا کنند .ما در قرآن و هر کتاب عربی ديگری
دو واژه داريم که معنای آنها با هم فرق میکند ،يکی »عربـی« و ديگـری »اعرابـی« .متأسـفانه در فارسـی بـرای جمـع
بستن عرب از کلمهی اعراب استفاده میشود و اين در حالی اسـت کـه در زبـان عربـی کلمـهی »اعـراب« جمـع کلمـهی
»عرب« نمیباشد ،بلکه »اعراب« به معنای »عرب باديه نشين« میباشد و مفرد آن اعرابی است.
در بعضی آيات قرآن که دربارهی باديه نشينان و کسانی که همراه پيامبر نمیباشند و در نتيجهی آن از علـوم دينـی
عقب می افتند ،سخن به ميان آمده است و بعضی از افراد سوء استفاده کرده و اين آيـات را بـه مسـلمانان مدينـه و بـه کـل
عربها نسبت میدهند[.
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»عصمت جز برای پيامبران وجود ندارد «
گواهی دادن قرآن به حقيقت ايمان صحابهی رسول ﷲ و بشارت دادن آنها به رحمت و رضوان معنای آن اين نمی-
باشد که آنها از خطا معصوم بودهاند يا از لغزش و اشتباه پاک میباشند ،زيرا آنها نه مﻼئک بودند و نه پيـامبر .بلکـه در
بعضی از آنها اين موارد پيش میآمد ،ولی آنها بـر آن اصـرار نداشـتند و بـه توبـه و اسـتغفار مبـادرت مـینمودنـد و ايـن
خدشهای به حقيقت ايمان آنها وارد نمیکند و همچنين ايرادی به بشارت آنها بـه آمـرزش و رحمـت ايجـاد نمـیکنـد .قـرآن
کريم بعضی از اين موارد را به ثبت رسانده است و همراه آن توبهپذيری ﷲ متعال و مهربانی و رحمت او به آنها را بيان
داشته است.
ﷲ تعالی دربارهی ﮔرفتن فديه در برابر اسيران بدر میفرمايد:
اب ع َِظي ٌم] اﻷنفال) [68 :اگر امر نوشتهای شدهای ]در تقدير بر اين که
س ُك ْم فِي َما أَ َخ ْذت ُ ْم َ
سبَ َ
اب ِم َن ﱠ ِ َ
ق لَ َم ﱠ
عذَ ٌ
لَ ْو َﻻ ِكتَ ٌ
اهل بدر مورد آمرزش قرار گرفتهاند[ از طرف ﷲ از قبل نبود ،به واسطهی آنچه گرفتهايد ،عذاب بزرگـی بـه شـما مـی-
رسيد(.
از طرف ﷲ تعالی ،برای اهل بدر ،آمرزش و عفو در نظر گرفته شده بود و اين مانعی شد تا آنها مـورد بازخواسـت
قرار گيرند.
ﷲ تعالی دربارهی غزوهی احد میفرمايد:
َ
َ
َ
َ
ش ْلت ُ ْم َوتَنَ َ
اكـ ْم َمـا ت ُ ِح ﱡبـ َ
از ْ
ص ْيت ُ ْم ِمـ ْن بَ ْعـ ِد َمـا أ َر ُ
ون
عت ُ ْم فِي ْاﻷ ْم ِر َو َ
ع َ
َ ولَقَ ْد َ
سونَ ُه ْم بِ ِإ ْذنِ ِه َحتﱠى إِذا ف ِ
ص َدقَ ُك ُم ﱠ ُ َو ْع َدهُ إِ ْذ ت َ ُح ﱡ
َ
َ
ُ
َ
ُ
عـ ْن ُك ْم َو ﱠ ُ ذو ف ْ
ضـ ٍل ع ََلـى ا ْل ُمـ ْؤ ِمنِ َ
ين] آل
ِم ْن ُك ْم َم ْن يُ ِري ُد ال ﱡد ْن َيا َو ِم ْنكُ ْم َم ْن يُ ِري ُد ْاﻵ ِخ َرةَ ث ﱠم ص ََرف ُك ْم َ
ع ْن ُه ْم ِليَ ْبت َ ِليَ ُك ْم َولَ َقـ ْد ع ََفـا َ
عمران) [152 :و ﷲ به وعدهی خود در برابر شما وفا نمود ،آنگاه که به اذن او آنها را از پای درآورديد ،تا آن که سستی
نموديد و در امر اختﻼف ورزيديد و بعد از آن که آنچه را که دوست داشتيد به شـما نشـان داد ،نافرمـانی کرديـد .از شـما
کسی وجود دارد که دنيا را میخواهد و از شما کسی است کـه آخـرت را مـیخواهـد ،سـپس شـما را از آنهـا بازداشـت و
منصرفتان نمود تا شما را مورد آزمايش قرار دهد و همانا شما را مورد عفـو قـرار داد و ﷲ دارای بخششـی بـر مؤمنـان
میباشد(.
اين آيه بعد از بيان آنچه از سستی و اختﻼف ورزيدن و خواست دنيا بيان داشته است ،بيان مینمايد که ﷲ تعالی آنان
را مورد عفو قرار داد و آمرزش او بر آنها واقع شد و آيه اين گونه به پايان میرسد که آن فضل و بخششی از طرف ﷲ
تعالی بر آنان میباشد ،زيرا آنها به ﷲ و فرستادهاش ايمان داشتندَ  ...و ﱠ ُ ذُو فَ ْ
علَى ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين.
ض ٍل َ
ﷲ تعالی دربارهی کسانی که در اين روز خاص روی برﮔرداندند ،میفرمايد:
ش ْي َ
عـ ْن ُه ْم ِإ ﱠن ﱠ َ َ
ِ إ ﱠن الﱠذ َ
ور
َسـبُوا َولَ َقـ ْد ع ََفـا ﱠ ُ َ
ستَ َزلﱠ ُه ُم ال ﱠ
ان ِإنﱠ َما ا ْ
ض َمـا ك َ
طانُ ِبـبَ ْع ِ
غ ُفـ ٌ
ِين ت َ َولﱠ ْوا ِم ْنكُ ْم يَ ْو َم ا ْلتَقَى ا ْل َج ْمعَ ِ
َح ِلي ٌم] آل عمران) [ 155 :همانا کسانی که در روزی که دو گروه به يکديگر رسيدند ،روی برگرداندند ،فقـط شـيطان در
آنها لغزش ايجاد کرد و آن به واسطهی بعضی از چيزی است که کسب نموده بودند و همانا ﷲ آنهـا را مـورد عفـو قـرار
داد ،همانا ﷲ بسيار آمرزندهی دائما ً رحمت کننده است(.
اين دليلی آشکار بر اين است که کسانی که در آن روز فرار کردند مورد عفو قرار گرفتند.
ْ
َار الﱠذ َ
َاج ِر َ
سـ َر ِة ِمـ ْن بَ ْعـ ِد َمـا َكـا َد
سـا َ
اب ﱠ ُ َ
ع ِة العُ ْ
ِين اتﱠبَعُوهُ ِفـي َ
ﷲ تعالی میفرمايد :لَقَ ْد ت َ َ
ين َو ْاﻷ َ ْنص ِ
ي ِ َوا ْل ُمه ِ
علَى النﱠبِ ّ
ِين ُخ ِلّفُوا َحتﱠى إِذَا َ
علَى الث ﱠ َﻼث َ ِة الﱠذ َ
ض بِ َمـا
ضاقَتْ َ
وف َر ِحي ٌم * َو َ
اب َ
علَي ِْه ُم ْاﻷ َ ْر ُ
يق ِم ْن ُه ْم ث ُ ﱠم ت َ َ
علَي ِْه ْم إِنﱠهُ بِ ِه ْم َر ُء ٌ
يَ ِزي ُغ قُلُ ُ
وب فَ ِر ٍ
س ُه ْم َو َ
علَي ِْه ْم ِليَتُوبُوا إِ ﱠن ﱠ َ هُ َو ﱠ
َر ُحبَتْ َو َ
الـر ِحي ُم] التوبـة:
اب َ
ضاقَتْ َ
ظنﱡوا أَ ْن َﻻ َم ْل َجأ َ ِم َن ﱠ ِ إِ ﱠﻻ إِلَ ْي ِه ث ُ ﱠم تَ َ
علَي ِْه ْم أَ ْنفُ ُ
التـ ﱠو ُ
اب ﱠ
) [118 – 117همانا ﷲ توبهی پيامبر و مهاجرين و انصار را پذيرفت ،کسانی که در زمان سختی از او تبعيت کردنـد و
اين بعد از آن بود که نزديک بود تا گروهی از آنها قلبهايشان منحرف گردد ،سپس توبهی آنها را پذيرفت ،همانا او نسبت
به آنها مهربان و دائما ً رحمت کننده میباشد * و سه نفری که تخلف نمودند تا آن که زمـين بـا تمـامی فراخـیاش بـر آنهـا
تنگ شد و جانهای آنها به تنگ آمد و پنداشتند که هيچ پناهگاهی از ﷲ جز به سوی او نيست ،از آنهـا درگذشـت تـا توبـ ه
نمايند .همانا ﷲ ]متعال[ بسيار توبهپذير و دائما ً رحمت کننده است(.
اين آيه در غزوهی تبوک نازل شد و آن در حالی بود که اصحاب رسول ﷲ در خشکسالی و گرمای شديد و سختی
توشه و آب ،به حرکت افتادند ،تا آن که پنداشتند که از شدت تشنگی گردنهای آنها قطع میشود و از شدت سختی نزديـک
بود بعضی از آنها از حق منحرف گردند .سپس رحمت ﷲ تعالی بر آنان واقع شد و آن به برکت دعای پيامبر برای آنها
بود و برای آنها طلب باران نمود و آنها سيراب شدند .سپس ﷲ متعال توبهی آنها را پذيرفت ،همان توبهای که در اول آيه
و در بعد از آن آمد .سپس رحمت ﷲ ج ﱠل و عﻼ امتداد يافت و شامل قبول توبهی سه نفری شد کـه از رسـول ﷲ تخلـف
نموده بودند ]و در جهاد شرکت نکرده بودند[ .رسول ﷲ به قبول توبهی آنها اميد داشت ،تا آن که ﷲ متعال حکم خود را
دربارهی آنها بيان فرمود و اينچنين بود که ﷲ توبه تمامی کسانی که برای اين غزوه بيـرون رفتـه بودنـد را پـذيرفت و
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تعداد آنها همان گونه که در کتابهای سيره و تاريخ آمده است به سیهزار نفر میرسيد.
عت َ َرفُوا ِبذُنُو ِب ِه ْم َخلَ ُ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وآ َ َخ ُر َ
ون ا ْ
طـوا ع ََمـ ًﻼ َ
سـ ِيّئ ًا ع َ
صـا ِل ًحا َوآَ َخـ َر َ
َسـى ﱠ ُ أَ ْن يَ ُتـ َ
وب ع ََلـي ِْه ْم ِإ ﱠن ﱠ َ
َ
ور َر ِحي ٌم] التوبة) [102 :و ديگران که به گناهانشان اعتراف نمودند ،عمل صالح را با ديگر عمل بدی مخلوط کرده-
غفُ ٌ
اند ،اميد است که ﷲ توبهی آنها را بپذيرد ،همانا ﷲ بسيار آمرزندهی دائما ً رحمت کننده است(.
جمهور میگويند :اين آيه دربارهی کسانی که از غزوهی تبوک تخلف نموده بودند ،نازل شده است ،خود را به ستون-
های مسجد در بند قرار دادند و قسم خوردند که خودشان را رها نمیکنند ،مگر آن که رسول ﷲ آنهـا را رهـا کنـد و از
آنها راضی شود و رسول ﷲ آنان را رها ننمود تا آن که اين آيه نازل گشت .وقتی اين آيه نازل شد ،به سوی آنها فرستاد
و آنها را رها نمود و عذر آنها را پذيرفت.
گفته شده است ،اين آيه دربارهی ابولبابة انصاری نازل شده است ،خصوصا دربارهی برخوردش با بنـیقريظـه .آن
وقتی بود که آنها دربارهی نازل شدن حکم ﷲ تعالی و فرستادهاش با او سخن گفتند .او به حلقش اشاره نمود و منظورش
اين بود که اگر ]از قلعههايشان[ بيروم بيايند ،پيامبر سر آنها را خواهد زد ،سپس پيشمان شد و خود را به يکی ستونهای
مسجد بست و در همان حال ماند ،تا آن که ﷲ تعالی او را مورد عفو قرار داد.
َ
ْ
ُ
وب
منظورمان اين بود که روشن سـازيم کـه ﷲ تعـالی توبـهی آنهـا را پـذيرفت ،زيـرا مـیفرمايـد :ع َ
َسـى ﱠ ُ أن يَتـ َ
ع ََلـي ِْه ْم) اميد است که ﷲ توبهی آنها را بپذيرد( و اميد در اين سخن ﷲ تعالی افادهی آن را میکند که آن به وقوع خواهد
پيوست] .در زبان عربی چيزی که آرزو میشود اگر از نوع »تمنی« باشد آن به وقوع نمیپيوندد و اگر امـر آرزو شـده
از روی »ترجی« باشد اميد است که آن امر به وقوع بپيوندد و در اين آيه ترجی آمده است[.
موضع مؤمنان دربارهی صحابه
 -1اعتقاد به امام بودن آنها در دين و قبول آنچه که در قرآن ،ﷲ تعالی توسط آن ،آنها را ستايش فرموده است...
ﷲ تعالی میفرمايدُ  :ك ْنت ُ ْم َخ ْيـ َر أُ ﱠمـ ٍة أ ُ ْخ ِر َجـتْ ِل ﱠ
عـ ِن ا ْل ُم ْن َكـ ِر َوت ُ ْؤ ِم ُنـ َ
اس َتـأ ْ ُم ُر َ
ون ِبـا ﱠ ِ ] آل
وف َوتَ ْن َهـ ْو َن َ
ون ِبـا ْل َم ْع ُر ِ
لنـ ِ
عمران) [110 :شما بهترين امتی هستيد که برای مردم آفريده شدهايد ،به نيکی امر مینماييد و از بدی نهی میکنيـد و بـه
ﷲ ايمان داريد(.
ً
ُ
َ
ً
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
َ
شـ ِهيدًا] البقـرة:
سـو ُل عَلـ ْي ُك ْم َ
ش َهدَا َء َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َكذ ِلكَ َجعَلنا ُك ْم أ ﱠمة َوسَطا ِلتكُونوا ُ
الر ُ
على الن ِ
اس َويَكـُ ون ﱠ
) [ 143و اين چنين است که شما را امت وسطی قرار داديم تا گواهی بر مردم باشيد و رسول بر شما گواه باشد(.
فقط قبلهی شما را به سوی قبلهی ابراهيم عوض کرديم و آن را بـرای شـما برگزيـديم تـا شـما را بهتـرين امـت قـرار
دهيم ،تا در روز قيامت گواهی بر مردم باشيد و »وسط« در اينجا به معنای بهتر و نيکوتر اسـت و ايـن آيـهی دربـارهی
صحابه مصداق پيدا میکند ،چون آنها اولين کسانی بودند که با اين آيه مورد خطاب قرار گرفتند.
ف ﱠالـ ِذ َ
ع َد ﱠ ُ الﱠذ َ
ين ِمـ ْن
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َ
صا ِلحَا ِ
ض ك ََمـا ْ
ت لَيَ ْ
ِين آ َ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوع َِملُوا ال ﱠ
اسـتَ ْخلَ َ
سـتَ ْخ ِلفَنﱠ ُه ْم ِفـي ْاﻷ َ ْر ِ
َ
َ
َ
ضى لَ ُه ْم َولَيُبَ ِ ّدلَنﱠ ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ ْمنًا يَ ْعبُدُونَنِي َﻻ يُش ِْرك َ
ارتَ َ
ش ْيئًا َو َم ْن َكف َر بَ ْع َد ذ ِلـكَ
ُون بِي َ
قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِ ّكنَ ﱠن لَ ُه ْم دِينَ ُه ُم الﱠذِي ْ
سق ُ َ
ون] النور) [55 :ﷲ ]متعال[ به کسانی از شما که ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند ،وعده می-
فَأُولَئِكَ ُه ُم ا ْلفَا ِ
دهد که آنها را بر روی زمين خليفه قرار میدهد ،همان گونه که نفرات قبل از آنها را جانشين قرار داده بـود و ديـن آنهـا
را که از آن برای آنها راضی شده است ،برای آنها پابرجا و استوار میگرداند و ترس آنها را به ايمنی تغيير خواهـد داد.
مرا میپرستند و به من ذرهای شرک نمیورزند و کسانی که بعد از آن کفر میورزند ،آنان همان فاسقان هستند(.
ﷲ وعده داده است به خليفه شدن و منزلت يافتن و امنيت و اين برای کسی است کـه ايمـان بيـاورد و عمـل صـالح
انجام دهد و بندهی ﷲ يکتا باشد و ذرهای به او شرک نورزد .صحابهی سزاوارترين افراد به مـورد خطـاب گـرفتن مـی-
باشند ،زيرا آنان اولين کسانی بودند که مورد خطاب قرار گرفتند و ﷲ تعالی میفرمايد :منكم) از شما( و ﷲ تعـالی بـه
وعدهی خود عمل نمود و توسط آنها مشرقهای زمين و مغربهـای آن را فـتح نمـود و آنـان را خليفـه و امـام قـرار داد .در
اينجاست که امامت آنها در دين ثابت میشود و از آن معلوم میشود که آنان گروهی مؤمن و صالح بودند.
 -2از آنها به نيکی تبعيت صورت ﮔيرد:
ﷲ پيشی گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار را مورد ستايش قرار داده است و همچنين هر کسی کـه از آنهـا بـه
نيکی تبعيت کند و تبعيت از آنها به نيکی را راهی برای رضايتمندی و رضوان وی قرار داده است.
عـ ْن ُه ْم َو َر ُ
ضـوا
ي ﱠُ َ
اج ِرينَ َو ْاﻷ َ ْن َ
ص ِار َوالﱠذِي َن اتﱠبَ ُعو ُه ْم ِب ِإ ْح َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وال ﱠ
سا ِبقُونَ ْاﻷ َ ﱠولُونَ ِمنَ ا ْل ُم َه ِ
س ٍ
ان َر ِض َ
َار َخا ِلد َ
ِين فِيهَا أَبَدًا ذَ ِلكَ ا ْل َفـ ْو ُز ا ْلعَ ِظـي ُم] التوبـة) [100 :پيشـی گيرنـدگان اوليـه از
ع ْنهُ َوأ َ َ
َ
ع ﱠد لَ ُه ْم َجنﱠا ٍ
ت تَج ِْري تَ ْحتَهَا ْاﻷ َ ْنه ُ
مهاجرين و انصار و کسانی که از آنها به نيکی تبعيت میکنند ،ﷲ از آنها راضی شد و آنها از وی راضی شدند و بـرای
آنها باغهايی آماده نموده که از زير آن نهرها جاری است ،در آن تا ابد جاودان خواهند ماند و آن کاميابی بزرگی است(.
به کسی که از راهی غير از راه آنها تبعيت کند ،وعيد آتش جهنم و بازﮔشت بد میدهد:
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سو َل ِم ْن َب ْع ِد َما ت َ َب ﱠي َن لَهُ ا ْل ُهدَى َو َيت ﱠ ِب ْع َ
س ِبي ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ص ِل ِه
ين نُ َو ِلّ ِه َما ت َ َولﱠى َونُ ْ
غي َْر َ
الر ُ
ق ﱠ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :و َم ْن يُشَا ِق ِ
يرا] النساء) [ 115 :و کسی که با رسول مخالفت کند ،بعد از آن که هـدايت بـرای او روشـن شـد و از
َج َهنﱠ َم َو َ
سا َءتْ َم ِص ً
]راهی[ غير از راه مؤمنان تبعيت کند .او را به همان جهتی که به آن روی کرده است ،رها مـیکنـيم و او را وارد جهـنم
مینماييم و او را میسوزانيم و آن چه بد بازگشتگاهی است(.
 -3ستايش آنها و راضی شدن از آنان و طلب آمرزش نمودن برای آنها و دست کشيدن از امری که در آن اخـتﻼف
داشتهاند:
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
ﱠ
َ
َ
ْ
جْعـ ْل ِفـي
ان َوﻻ ت َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :وال ِذينَ َجا ُءوا ِمن بَ ْع ِد ِه ْم يَقولونَ َربﱠنا اغ ِف ْر لنا َو ِ ِﻹخ َوانِنا الـ ِذينَ َ
اﻹ َ
سـبَقونا ِب ِ
يمـ ِ
وف َر ِحي ٌم] الحشر [10 :و کسانی که بعد از آنها میآيند ]و[ میگويند :پروردگـار مـا!
قُلُوبِنَا ِغﻼ ِللﱠذِي َن آَ َمنُوا َربﱠ َنا إِنﱠكَ َر ُء ٌ
ما را بيامرز و برادران ما را که در ايمان از ما سبقت گرفتند و در قلبهای ما کينهای بـرای کسـانی کـه ايمـان آوردهانـد،
قرار مده! پروردگار ما! همانا تو بسيار مهربان و دائما ً رحمت کننده میباشی(.
 -4عدم اعتقاد به عصمت حتی يکی از آنها:
عصمت برای هيچ کس بعد از رسول وجود ندارد و اين امر به امامـت آنهـا و گـواهی دادن بـه حقيقـت ايمـان آنهـا
خدشهای وارد نمیکند.
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
شلتُ ْم َوتَ َن َ
از ْ
ص َدق ُك ُم ﱠ ُ َو ْ
ص ْيتُ ْم ِم ْن بَ ْع ِد َما
عتُ ْم فِي ْاﻷ ْم ِر َو َ
ع َ
ﷲ تعالی میفرمايدَ  :ولَق ْد َ
سونَ ُه ْم بِ ِإذنِ ِه َحتﱠى إِذا ف ِ
ع َدهُ إِذ ت َ ُح ﱡ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
عـن ُك ْم َو ﱠ ُ ذو ف ْ
ضـ ٍل عَلـى
عن ُه ْم ِليَ ْبتَ ِليَ ُك ْم َولقـ ْد عَفـا َ
ص َرف ُك ْم َ
أَ َراكُ ْم َما ت ُ ِحبﱡونَ ِم ْن ُك ْم َم ْن يُ ِري ُد ال ﱡدنيَا َو ِمن ُك ْم َم ْن يُ ِري ُد اﻵ ِخ َرة ث ﱠم َ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين] آل عمران) [152 :و هنگامی که ﷲ ]تعالی[ برای شما به وعدهاش وفا نمود ،هنگامی که به اذن او آنها را از
پای درآورديد؛ تا آن که سستی نموديد و در امر اختﻼف ورزيديد و بعد از آن که آنچه را که دوست میداريد ]ﷲ متعـال[
آن را به شما نشان داد ،نافرمانی کرديد .از شما کسی است که دنيا را میخواهد و از شما کسی است کـه آخـرت را مـی-
خواهد ،سپس شما را از آنها بازداشت تا شما را مورد آزمايش قرار دهد و ]ﷲ تعالی[ شما را بخشيد و ﷲ بـرای مؤمنـان
صاحب بخشش است(.
ﮔواهی ﷲ به پاک بودن أم المؤمنين عايشه رضی ﷲ عنها
از آنچه به وی تهمت زده شد:
پاک بودن أم المؤمنين عايشه رضی ﷲ عنها از آنچه به وی تهمت زده شد ،ثبت شده است و آن در قرآنی قـرار دارد
که بر جهانيان تﻼوت میشود .آيات سورهی نور درسـی رسـا بـرای مؤمنـان و گـواهی دادن ﷲ تعـالی بـه پـاک بـودن أم
المؤمنين میباشد .در آن روز ]که اين آيات نازل شد[ فتنه خاموش شد و کسانی که به آن مرتکب شـدند ،بـه جـزای خـود
رسيدند و سخن پروردگارت بر راستگويی و عدالت قرار گرفت.
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﷲ تعالی میفرمايد :إِ ﱠن الﱠذ َ
امـ ِر ٍئ ِمـن ُه ْم َمـا
اﻹ ْف ِك عُ ْ
صبَةٌ ِم ْن ُك ْم َﻻ تحْ َ
سبُوهُ شَرا ل ُك ْم َبـ ْل هـ َو خ ْيـ ٌر ل ُكـ ْم ِل ُكـ ِ ّل ْ
ِين َجا ُءوا بِ ْ ِ
س ِم ْعت ُ ُمو ُه ظَ ﱠن ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
س ِه ْم َخي ًْرا َو َقالُوا
اﻹثْ ِم َوالﱠذِي تَ َولﱠى ِكب َْر ُه ِمنْ ُه ْم لَهُ َ
ون َوا ْل ُم ْؤ ِمنَاتُ ِبأ َ ْنفُ ِ
اب ع َِظي ٌم * لَ ْو َﻻ ِإ ْذ َ
ا ْكتَ َ
عذَ ٌ
س َ
ب ِم َن ْ ِ
ون * َولَ ْو َﻻ فَ ْ
َاء فَأُولَئِكَ ِع ْن َد ﱠ ِ ُه ُم ا ْلكَا ِذبُ َ
علَ ْي ُك ْم
ض ُل ﱠ ِ َ
ش َهدَا َء فَ ِإ ْذ لَ ْم يَأْتُوا ِبال ﱡ
َهذَا ِإ ْفكٌ ُم ِبي ٌن * لَ ْو َﻻ َجا ُءوا َ
ع َل ْي ِه ِبأ َ ْربَعَ ِة ُ
ش َهد ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
س ُك ْم فِي َما أف ْ
سنَتِ ُك ْم َوتَقُولُ َ
ْس لَ ُكـ ْم ِبـ ِه
ضت ُ ْم فِي ِه َ
اب ع َِظي ٌم * إِذ تَلَقﱠ ْونَهُ ِبأ ْل ِ
َو َرحْ َمتُهُ فِي ال ﱡد ْنيَا َو ْاﻵَ ِخ َر ِة لَ َم ﱠ
عذ ٌ
ون بِأف َوا ِه ُك ْم َما َلـي َ
سـ ْب َحانَكَ َهـذَا بُه َْتـ ٌ
ان ع َِظـي ٌم *
س ِم ْعت ُ ُموهُ قُ ْلت ُ ْم َما يَكُو ُن َل َنا أَ ْن نَت َ َكلﱠ َم بِ َهذَا ُ
سبُونَهُ َهيِّنًا َوهُ َو ِع ْن َد ﱠ ِ ع َِظي ٌم * َولَ ْو َﻻ إِ ْذ َ
ِع ْل ٌم َوتَحْ َ
يَ ِع ُ
ِين يُ ِح ﱡبـ َ
ت َو ﱠ ُ ع َِلـي ٌم َح ِكـي ٌم * إِ ﱠن ﱠالـذ َ
ظ ُك َم ﱠ ُ أَ ْن تَعُودُوا ِل ِمثْ ِل ِه أَ َبـدًا إِ ْن ك ُْنـت ُ ْم ُمـ ْؤ ِمنِ َ
شـي َع
ين * َويُ َبـيِّنُ ﱠ ُ لَكـُ ُم ْاﻵَ َيـا ِ
ون أ َ ْن ت َ ِ
اب أَ ِلي ٌم فِي ال ﱡد ْنيَا َو ْاﻵَ ِخ َر ِة َو ﱠ ُ يَ ْعلَ ُم َوأَ ْنت ُ ْم َﻻ تَ ْعلَ ُمونَ ] النور) [19-11 :همانـا کسـانی کـه
احشَةُ فِي الﱠ ِذينَ آَ َمنُوا لَ ُه ْم َ
ا ْلفَ ِ
عذَ ٌ
شر است ،بلکه آن برايتان خير است .هر
اين تهمت را بيان کردند ،گروهی از خود شما هستند .مپنداريد که آن برای شما ّ
کدام از آنها به گناهی که مرتکب شده است ،گرفتار میشود و کسی از آنهـا کـه بخـش بزرگـی از آن را بـه عهـده داشـته
است ،برای او عذاب بزرگی خواهد بود * چرا وقتی اين تهمت را شنيديد ،مردان و زنان مـؤمن در حـق خودشـان گمـان
نيک نبردند و بگويند» :اين دروغی آشکار اسـت«؟ * چگونـه بـود کـه آنهـا بـرای آن چهـار شـاهد نياوردنـد؟ وقتـی آنهـا
شاهدان را نياوردهاند نزد ﷲ دروغگو هستند * و اگر فضل و رحمت ﷲ بر شما در دنيا و آخرت نبود ،به واسطهی فـرو
رفتن در آن ]تهمت[ عذاب بزرگی به شما میرسيد * هنگامی که آن ]تهمت[ را زبان به زبان میگرفتيـد و بـا دهانهايتـ ان
چيزی را میگفتيد که به آن علم ]و آگاهی[ نداشتيد و آن را سبک میپنداشتيد و اين در حالی است کـه آن نـزد ﷲ بـزرگ
میباشد * و چرا وقتی آن را شنيديد نگفتيد» :بر ما نيست که دربارهی آن سخن بگوييم ،تـو ]ای ﷲ![ پـاک هسـتی و ايـن
تهمتی بزرگ است«؟ * ﷲ شما را پند میدهد که چنين کاری را تکرار نکنيد ،اگر از مؤمنان هستيد * و آيات خود را بر
شما بيان میدارد و ﷲ بسيار دانا و بسيار با حکمت است * کسانی که دوست دارند تا عمل فاحشـهای در بـين کسـانی کـه
ايمان آوردهاند ،پخش شود ،برای آنها عذابی دردناک در دنيا و آخرت خواهد بود و ﷲ میداند و شما نمیدانيد(.
اب
ت لُ ِعنُوا فِي ال ﱡد ْنيَا َو ْاﻵَ ِخـ َر ِة َولَ ُهـ ْم َ
ت ا ْل ُم ْؤ ِم َنا ِ
ت ا ْلغَافِ َﻼ ِ
ص َنا ِ
تا آنجا که ﷲ تعالی میفرمايدِ  :إنﱠ الﱠ ِذينَ يَ ْر ُمونَ ا ْل ُم ْح َ
عـذَ ٌ
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ع َِظي ٌم * يَ ْو َم ت َ ْ
ق َويَ ْعلَ ُمونَ أَنﱠ ﱠ َ ُه َو
ش َه ُد َ
يه ُم ﱠ ُ دِي َن ُه ُم ا ْل َح ﱠ
علَي ِْه ْم أَ ْل ِ
ِيه ْم َوأَ ْر ُجلُ ُه ْم ِب َما كَانُوا يَ ْع َملُونَ * يَ ْو َمئِ ٍذ يُ َو ّفِ ِ
سنَت ُ ُه ْم َوأَ ْيد ِ
ُ
َ
َ
طيِّبُونَ ِلل ﱠ
طيِّبِينَ َوال ﱠ
طيِّبَاتُ ِلل ﱠ
ت َوال ﱠ
ت أولَ ِئـكَ ُم َبـ ﱠر ُءونَ ِم ﱠمـا يَقُ ُ
ولـونَ
طيِّ َبـا ِ
ق ا ْل ُمبِينُ * ا ْل َخبِيثاتُ ِل ْل َخبِيثِينَ َوا ْل َخبِيثُونَ ِل ْل َخبِيثا ِ
ا ْل َح ﱡ
ق ك َِري ٌم] النور) [26-23 :کسانی که به زنان غاف ِل ]از گناه[ و مؤمن تهمـت مـیزننـد ،در دنيـا و آخـرت
لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرةٌ َو ِر ْز ٌ
لعنت شدهاند و برای آنها عذابی بزرگ خواهد بود * روزی که زبانهايشـان و دستهايشـان و پاهايشـان بـه واسـطهی آنچـه
انجام دادهاند ،گواهی میدهند * در آن روز ﷲ ،جزای آنها را بی کم و کاستی به آنها مـیدهـد و خواهنـد دانسـت کـه ﷲ،
همان حق آشکار است * زنان خبيث برای مردان خبيث هستند و مردان خبيث برای زنان خبيث هستند و زنان پاک برای
مردان پاک هستند و مردان پاک برای زنان پاک هستند ،اينان از آنچه میگويند ،پاک و منزه هستند ]و[ برای آنها آمرزش
و رزقی گرامی خواهد بود(.
کسی که در اين آيات گرامی تفکر نمايد ،از آن درسها و پندهايی میگيرد تا بفهمد که باطل گرايانی که تا بـه امـروز
زن طاهر و پاک ،همسر رسول ﷲ و عزيز او را مورد ناسزا قرار میدهند ،چه عمل زشتی را انجـام مـیدهنـد و ايـن
بعد از آن میباشد که در آيات قرآن از او دفاع شده است و پادشاه بسيار دانا گواهی به پاکی او داده است!
آيا غير از اين است که ﷲ تعالی اين عمل را چيزی غير از افک ناميده باشد؟
ِ إ ﱠن الﱠذ َ
ص َبةٌ ِم ْنكُ ْم] النور) [11 :کسانی که با افک آمدند ،گروهی از شما میباشند(.
اﻹ ْف ِك ُ
ع ْ
ِين َجا ُءوا ِب ْ ِ
س ِم ْعت ُ ُموهُ َ
س ِه ْم َخ ْيـ ًرا َو َقـالُوا َهـذَا إِ ْفـكٌ ُم ِبـ ٌ
ظ ﱠن ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ين] النـور[12 :
ون َوا ْل ُم ْؤ ِمنَاتُ بِأ َ ْنفُ ِ
همچنين میفرمايد :لَ ْو َﻻ إِ ْذ َ
)چرا وقتی اين تهمت را شنيديد ،مردان و زنان مؤمن در حق خودشان گمان نيک نبردنـد و بگوينـد» :ايـن افکـی آشـکار
است«؟(
آيا افک چيزی جز دروغ و تهمت و افترا میباشد؟
آيا پروردگار باعزت به کسانی که در آن غرق شدند ،نفرمود:
سـنَتِ ُك ْم َوتَقُ ُ
ولـ َ
سـبُونَهُ َهيِّ ًنـا َو ُهـ َو ِع ْنـ َد ﱠ ِ ع َِظـي ٌم] النـور[15 :
ْس لَكـُ ْم ِبـ ِه ِع ْلـ ٌم َوتَحْ َ
إِ ْذ ت َ َلقﱠ ْونَهُ بِأ َ ْل ِ
ون ِبـأ َ ْف َوا ِه ُك ْم َمـا َلـي َ
)هنگامی که آن ]تهمت[ را زبان به زبان میگرفتيد و با دهانهايتان چيزی را میگفتيد که به آن علم ]و آگـاهی[ نداشـتيد و
آن را سبک میپنداشتيد و اين در حالی است که آن نزد ﷲ بزرگ میباشد(.
آيا ﷲ تعالی برحذر نفرموده است که چنين عملی را هيچ وقت انجام ندهيد:
يَ ِع ُ
ظ ُك َم ﱠ ُ أَ ْن تَعُودُوا ِل ِمثْ ِل ِه أَبَدًا ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ُم ْؤ ِمنِ َ
ين] النور) [17 :ﷲ شما را پند میدهد که تا ابد چنين امری را تکرار
نکنيد ،اگر مؤمن هستيد(.
آيا وعيد نداده است که کسی که به زنان غافل از گناه و مؤمن تهمت بزند ،در دنيا آخرت گرفتار لعنت میشود ،می-
فرمايد:
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ﱠ
اب ع َِظي ٌم] النور) [23 :کسانی کـه
ت ل ِعنوا فِي ال ﱡدنيَا َواﻵ ِخ َر ِة َول ُه ْم َ
ت ال ُم ْؤ ِمنا ِ
ت الغافِﻼ ِ
صنا ِ
إِ ﱠن ال ِذينَ يَ ْر ُمونَ ال ُم ْح َ
عذ ٌ
به زنان غافل ]از گناه[ و مؤمن تهمت میزنند ،در دنيا و آخرت لعنت شدهاند و برای آنها عذابی بزرگ خواهد بود(.
ون ِل ْل َخبِ َ
ون ِلل ﱠ
ين َوال ﱠ
طيِّ َبـاتُ ِلل ﱠ
ت َوال ﱠ
ين َوا ْل َخبِ ُ
طيِّ ُبـ َ
طيِّ ِبـ َ
يثـ َ
يثـ َ
ت] النـور[26 :
طيِّ َبـا ِ
يثـا ِ
آيا ﷲ نمیفرمايد :ا ْل َخبِيثَاتُ ِل ْل َخبِ ِ
)زنان خبيث برای مردان خبيث هستند و مردان خبيث برای زنان خبيث هستند و زنان پـاک بـرای مـردان پـاک هسـتند و
مردان پاک برای زنان پاک هستند(.
اين نشان می دهد که عايشه رضی ﷲ عنها انسانی پاک برای رسول ﷲ چه به حکم شرع و چه از روی تقدير بوده
است و اگر او شخص خبيثی بود ،ﷲ تعالی او را همسر رسولش قرار نمیداد .جز اين نيست که او زنی پاک بود ،زيرا
شوهرش پيامبر پاکترين بشر بود .پدر و مادرم فدايش شوند صلى ﷲ عليه وسلم.
آيا ﷲ متعال با سخنش ،پاکی او را به صراحت بيان نفرمود:
ق ك َِري ٌم] النور) [26 :آنان از آنچه میگويند ،پاک هسـتند و بـرای آنهـا
أُولَئِكَ ُمبَ ﱠر ُءونَ ِم ﱠما يَقُولُونَ لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرةٌ َو ِر ْز ٌ
آمرزش و رزقی گرامی خواهد بود(.
آيا ﷲ به آنها وعدهی آمرزش و رزق گرامی نداده است:
ق ك َِري ٌم.
لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرةٌ َو ِر ْز ٌ
آيا از اين سخن ﷲ تعالی برداشتی جز اين میشود که به حقيقت ايمان او اقرار شده است و او را بـ ه مرگـی بشـارت
داده است که از روی حق همراه آن ،آمرزش و رزق گرامی در آخرت وجود خواهد داشت.
آيا بعد از اين مطالب برای کسی که به ﷲ تعالی و سخنانش ايمان دارد ،جايز میباشد تا به أم المؤمنين عايشه رضی
ﷲ عنها نسبت خباثت و سوء ظن بدهد؟ آيا اين عمل او جز کفر آشکار و مرتد شدن صريح چيز ديگری میباشد؟
اجـهُ أ ُ ﱠم َهـات ُ ُه ْم ...
سـ ِه ْم َوأَ ْز َو ُ
ي أ َ ْو َلـى ِبـا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ِمـ ْن أَ ْنفُ ِ
]آيــا چنــين افــرادی ايــن ســخن ﷲ تعــالی را نشــنيدهانــد :النﱠ ِبـ ﱡ
]اﻷحزاب) [6 :پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها میباشند [.(...
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خاتمه
گواهی ﷲ جل و عﻼ دربارهی صحابهی رسولش را داشـتيم کـه در آن
با گردشی که در آيات قرآن داشتيم در بين آن
ِ
اقرار به حقيقت ايمان در قلب آنها و اخـﻼص در طاعـات و راسـتگويی در عبـادات و سـتايش او از آنهـا بـرای هجـرت،
جهاد ،ياری ،امر به نيکی ،نهی از بدی و شتاب داشتن در امور خير وجود داشت.
همان گونه که گواهی ﷲ تعالی به صالح بودن و راستگويی و رستگاری و راه يافتگی آنان را ديديم:
شد َ
ُون] الحجرات) [7 :آنان همان راه يافتگان هستند(.
الرا ِ
أُولَ ِئكَ ُه ُم ﱠ
صا ِدقُ َ
ون] الحشر) [8 :آنها همان راستگويان هستند(.
أُولَ ِئكَ ُه ُم ال ﱠ
صا ِل ِحينَ ] آل عمران) [114 :آنان از صالحان هستند(.
َ وأُولَ ِئكَ ِمنَ ال ﱠ
أُولَ ِئكَ ُه ُم ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ون َحقا] اﻷنفال) [74 :آنان همان مؤمنان حقيقی هستند(.
َ وأُولَئِكَ ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ ] التوبة) [88 :و آنان همان رستگاران هستند(.
همچنين اعﻼن رضايتمندی وی از آنها و پذيرفتن توبه آنها را ديديم:
ي ﱠ ُ ع َِن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
شج ََر ِة] الفتح) [18 :همانا ﷲ از مؤمنـان راضـی شـد ،هنگـامی کـه
ين ِإ ْذ يُبَا ِيعُونَكَ تَحْتَ ال ﱠ
لَقَ ْد َر ِض َ
زير درخت با تو بيعت کردند(.
ص ِار َوالﱠذ َ
اج ِر َ
ون ْاﻷ َ ﱠولُ َ
سا ِبقُ َ
ع ْن ُه ْم َو َرضُوا ع َْنـهُ] التوبـة[100 :
ي ﱠُ َ
ين َو ْاﻷ َ ْن َ
ِين اتﱠبَعُو ُه ْم ِب ِإ ْح َ
َ وال ﱠ
ون ِم َن ا ْل ُم َه ِ
س ٍ
ان َر ِض َ
)و پيشی گيرندگان اوليه از مهاجرين و انصار و کسی که به نيکی از آنها تبعيت میکنند ،ﷲ از آنها راضی شده اسـت و
آنها از او راضی شدهاند(.
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
س َر ِة] التوبة) [117 :همانا ﷲ توبهی پيامبر
سا َ
اب ﱠ ُ َ
اج ِرينَ َواﻷن َ
ع ِة العُ ْ
ص ِار ال ِذينَ اتﱠبَعُوهُ فِي َ
لَقَ ْد ت َ َ
ي ِ َوال ُم َه ِ
علَى النﱠبِ ّ
و مهاجرين و انصار ،کسانی که در زمان سختی از او تبعيت کردهاند را پذيرفت(.
ع ْنكُ ْم َو ﱠ ُ ذُو فَ ْ
علَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين] آل عمران) [152 :و همانا شما را مورد عفو قرار داد و ﷲ صاحب
ض ٍل َ
ع َفا َ
َ ولَقَ ْد َ
فضل و بخشش بر مؤمنان است(.
همان گونه که ديديم به آنها وعدهی نيکی و نعمتهای دائمی در بهشتهای پُر نعمت ،داده شد:
سنَى] الحديد] ،[10 :النساء) [95 :و به تمامی آنها ﷲ وعدهی نيکو داد(.
َ وكُﻼ َو َ
ع َد ﱠ ُ ا ْل ُح ْ
ق ك َِري ٌم] اﻷنفال) [74 :برای آن آمرزش و روزی گرامی خواهد بود(.
لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرةٌ َو ِر ْز ٌ
ش ُر ُه ْم َربﱡ ُه ْم ِب َر ْح َم ٍة ِم ْنهُ َو ِر ْ
ت رحمتی
يُبَ ِ ّ
ان َو َج ﱠنا ٍ
ت لَ ُه ْم فِي َها نَ ِعي ٌم ُم ِقي ٌم] التوبة) [21 :پروردگارشان به آنها بشار ِ
ض َو ٍ
از طرف وی و رضوان و بهشتهايی را داده است که دارای نعتمهای دائمی میباشند(.
ار] التوبة) [89 :ﷲ برای آنها باغهايی را مهيا ساخته است که از زير آن
أ َ َ
ع ﱠد ﱠ ُ لَ ُه ْم َجنﱠا ٍ
ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاﻷ َ ْن َه ُ
نهرها جاری است(.
میبينيم که بشارت بهشت به آنها از طرف ﷲ تعالی ،پاک بودن آنها از تهمت نفاق را میرساند ،و اين تهمتـی اسـت
که از طرف باطل گرايان بيان میشود و اگر اين تهمت درست باشد در سخن ﷲ تناقض وجود دارد و ﷲ تعالی از اين
امر بسيار واﻻتر و بزرگتر میباشد.
ﷲ تعالی میفرمايدِ  :إ ﱠن ا ْل ُمنَا ِف ِق َ
يرا] النساء) [145 :همانا منافقان در
ين فِي الد ْﱠر ِك ْاﻷ َ ْ
سفَ ِل ِم َن ال ﱠن ِار َولَ ْن تَ ِج َد لَ ُه ْم نَ ِص ً
پايينترين َد َرک آتش جهنم میباشند و برای آنها ياری رسانی نمیيابی(.
س ِه ْم َوأُولَئِكَ لَ ُه ُم ا ْل َخي َْراتُ َوأُولَ ِئـكَ
سو ُل َوالﱠ ِذينَ آ َ َمنُوا َمعَهُ َجا َهدُوا ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَ ْنفُ ِ
الر ُ
همچنين ﷲ تعالی میفرمايد :لَ ِك ِن ﱠ
ار َخا ِلد َ
ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
ِين فِي َها ذَ ِلكَ ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَ ِظي ُم] التوبة) [89-88 :ولـی رسـول
ون * أ َ َ
ع ﱠد ﱠ ُ لَ ُه ْم َج ﱠنا ٍ
ت تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِ َها ْاﻷَنْ َه ُ
و کسانی که همراه او ايمان آوردهاند ،با مالهايشان و جانهايشان جهاد میکنند و برای آنها تمام نيکیها و خيرها میباشد و
آنها همان رستگاران هستند * ﷲ ]متعال[ برای آنها بهشتهايی را مهيا نموده است که از زير آن نهرها جاری اسـت ،در
آن جاويدان هستند ،آن کاميابی بزرگی است(.
همان گونه که ديديم آنان لشگری بودند که توسط آنها پيروزی حاصل شد و همان گونـه کـه جـاهﻼن مـیپندارنـد ،آن
مؤمنان ،افراد کمی نبودند.
ُ ه َو الﱠذِي أَيﱠدَكَ ِبنَص ِْر ِه َو ِبا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين] اﻷنفال) [62 :او کسی است که با ياری دادنش و با مؤمنان به تو قدرت داد(.
ٌ
س ِبي ِل ﱠ ِ َوأ ُ ْخ َرى كَافِ َرةٌ] آل عمران) [13 :همانا برای شما نشانهای در
قَ ْد كَانَ َل ُك ْم آَيَةٌ فِي فِئَتَي ِْن ا ْلتَقَتَا فِئَة تُقَاتِ ُل فِي َ
دو گروه است که با هم برخورد نمودند .گروهی در راه ﷲ جهاد میکند و گروهی ديگر کافر هستند(.
َ وإِ ْذ َ
ئ ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين َمقَا ِع َد ِل ْل ِقتَا ِل] آل عمران) [13 :و ]به ياد بياور[ وقتی را که صبحگاه از نـزد
غد َْوتَ ِم ْن أَ ْه ِلكَ تُبَ ّ ِو ُ
اهلت بيرون رفتی تا جای مؤمنان را برای جنگ مشخص نمايی(.
ي ﱠ ُ ع َِن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ش َج َر ِة] الفتح) [18 :همانا ﷲ از مؤمنـان راضـی شـد ،هنگـامی کـه
ين إِ ْذ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ال ﱠ
لَقَ ْد َر ِض َ
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زير درخت با تو بيعت نمودند(.
ص ِار الﱠذ َ
اج ِر َ
س َر ِة] التوبة) [117 :همانا ﷲ توبهی پيامبر
سا َ
اب ﱠ ُ َ
ع ِة ا ْلعُ ْ
ين َو ْاﻷ َ ْن َ
ِين ات ﱠبَعُوهُ فِي َ
لَقَ ْد ت َ َ
ي ِ َوا ْل ُم َه ِ
علَى النﱠ ِب ّ
و مهاجرين و انصار ،کسانی که در زمان سختی از او تبعيت کردهاند را پذيرفت(.
همان گونه که ديدم ،ﷲ تعالی به آنها وعـده داد و در نتيجـهی آن آنهـا بـر روی زمـين خليفـه قـرار داد و توسـط آنهـا
مشرقها و مغربها را فتح نمود.
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
ع َد ﱠ ُ الﱠذ َ
ف الـذِين ِمـن قـ ْب ِل ِه ْم َوليُ َم ِ ّكـنن ل ُهـ ْم
َ و َ
صا ِل َحا ِ
ض ك ََمـا ْ
ت ليَ ْ
ِين آَ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوع َِملوا ال ﱠ
اسـتخل َ
ستخ ِلفن ُه ْم ِفـي اﻷ ْر ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
ً
َ
ْ
َ
ش ْيئ ًا] النور) [55 :ﷲ ]متعال[ به کسـانی
ارتضَى ل ُه ْم َوليُبَ ِ ّدلن ُه ْم ِمن بَ ْع ِد خ ْوفِ ِه ْم أ ْمنا يَ ْعبُدُوننِي ﻻ يُش ِْركُونَ بِي َ
دِينَ ُه ُم الﱠذِي ْ
از شما که ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند ،وعده میدهد که آنها را بر روی زمين خليفه قـرار مـیدهـد ،همـان
گونه که نفرات قبل از آنها را خليفه قرار داده بود و دين آنها را که از آن برای آنها راضی شده است ،برای آنها پابرجا و
استوار میگرداند و ترس آنها را به ايمنی تغيير خواهد داد .مرا میپرستند و به من ذرهای شرک نمیورزند(.
همان گونه که ديديم تقابل با مؤمنان از صحابه اين گونه بود که در نتيجهی آن بايد در نيکی از آنها تبعيت صورت
گيرد و ستايش ﷲ تعالی از آنها مورد قبول واقع شود و برای آنها طلب آمرزش شود و از آن رضايت وجود داشـته باشـد
و بعد از همه ی اين موارد ،بايد اعتقاد وجود داشته باشد که شخصی از آنان معصوم نبوده است.
َ
ُ
َ
ُ
ﱠ
ُ
َ
ون َربﱠ َنا ا ْغ ِف ْر لَنَا َو ِ ِﻹ ْخ َوانِ َنا الﱠذ َ
ِين َجا ُءوا ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم يَقُولُ َ
الﱠذ َ
ان َو َﻻ تَ ْجعَ ْل فِي قلوبِنا ِغﻼ ِللذِين آ َمنوا
ِين َ
سبَقُو َنا ِب ْ ِ
اﻹي َم ِ
وف َر ِحي ٌم] الحشر) [10 :و کسانی که بعد از آنها میآيند ]و[ میگويند :پروردگار ما! ما را بيامرز و
َر ﱠب َنا إِنﱠكَ َر ُء ٌ
برادران ما را که در ايمان از ما سبقت گرفتند و در قلبهای ما کينهای برای کسانی که ايمان آوردهاند ،قرار مده!
پروردگار ما! همانا تو بسيار مهربان و دائما ً رحمت کننده میباشی(.
سپس بار ديگر به ماجرای تهمت به عايشه رضی ﷲ عنها بر میگرديم و گواهی پروردگار جهانيان به پاک بودن او
را يادآور میشويم.
أُولَئِكَ ُمبَ ﱠر ُءو َن ِم ﱠما يَقُولُ َ
ق ك َِري ٌم] النور) [26 :آنان پاک هستند از آنچه ]باطل گرايان[ میگويند،
ون لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرةٌ َو ِر ْز ٌ
برای آنها آمرزش و رزقی گرامی خواهد بود(.
و بعد ...
اين همان قرآنی است که مسلمانان آن را میخوانند و قرآنی غير از آن را نمیشناسند .در آيات محکم آن ،باطل بودن
گروهی به اثبات رسيده است و بیبنيان بودن قواعد آنها معلوم میشود.
عقيدهی رافضيان دربارهی صحابه
راهی برای انکار نمودن قرآن
گروهی دربارهی اصحاب رسول ﷲ دست درازی کردهاند و به آنها اتهام کفر و مرتـد شـدن تـا نهايـت گمراهـی را
نسبت دادهان د و اين از روی منحرف شدن از راه و برگشتن از صراط ﷲ تعالی است .آگاه باشيد که آن کفـر بـه آيـات ﷲ
تعالی و رد نمودن اسﻼم است.
قرآنی آشکاری بيان شد که گمراهیهای باطل گرايان و اساس آنها را از ريشه بـر
آيات
ديديم،
همان گونه که در قبل
ِ
میکَند! در برابر اين آماج از ميان برندهی ]اعتقادات باطل[ که بلندای آسمان آمده است ،چه کاری انجام خواهند داد؟
با قلم خود بدبختی گروهی از آنان را بيان داشتيم که بر مرکب هﻼکت و نابودی سوار هستند و در حالی میرانند که
به کتاب ﷲ تعالی طعنه وارد میکنند :در درست بودن آن شک ايجاد میکنند و برای تهمـت بـه تحريـف رفـتن آن کتابهـا
مینويسند .از آنها از طبرسی ياد میکنيم که صاحب کتاب »فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب اﻷربـاب!« مـی-
باشد و آن نهايت حرص گروهی است که سعی میکنند تا آن را مخفی کنند و پنهان دارنـد ،زيـرا آن ريشـهی آنـان را بـر
میکند و آنها به گواهی تمامی مسلمانان ]اگر عذر نداشته باشند[ کافر و مرتد میباشند و به مانند تيری کـه از کمـان دور
میشود ،آنها از اسﻼم دور میشوند!
عدهای از آنها که با پرداختن به اين هﻼک کنندهها از دين فرار میکنند ،به آل بيت رضوان ﷲ عليهم نسبت میدهنـد
که قرآنی غير از اين قرآن نزد آنها مـیباشـد و مصـحف فاطمـه رضـی ﷲ عنهـا سـه برابـر مصـحفی اسـت کـه امـروزه
مسلمانان میخوانند و در آن حتی يک حرف از مصحف مسلمانان وجود ندارد!
ما نمیخـواهيم بـا ايـن مبحـث رو در روی ايـن هـذيان قـرار بگيـريم کـه طرفـداران خـود را در زمـرهی يهوديـان و
مسيحيان و آتشپرستان قرار میدهد .امت اسﻼم همواره خواستهاند تـا بـه سـخن گفـتن بـا آنهـا بپردازنـد و در برابـر آنهـا
زمانی طوﻻنيی است که موضع گيری میکنند .ما فقط میخواهيم اين مطلب را بيان داريم تا باعث پندگيری آنهـا شـود و
بيشترين کسانی که سعی میکنند اين مطلب را رد نمايند ،اهل هـوی نفـس هسـتند و اهـل بيـت از جنايـات آنهـا و دسـت
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درازی آنان سالم نماندهاند و اين در حالی است که آنها پرچم ياری نمودن اهل بيت و بيزاری از دشمنان آنها را به دسـت
گرفتهاند.
چه ظلم و افترا بستنی به اهل بيت بزرگتر از اين وجود دارد که به آنها نسـبت مـیدهنـد ،دارای قرآنـی غيـر از ايـن
قرآن هستند و آن را از رسول ﷲ گرفتهاند ،سپس پنهـانی پيمـان مـیبندنـد کـه آن قـرآن را بپوشـانند و ﷲ را بـه شـکلی
عبادت میکنند که سوای آن عبادتی میباشد که در قرون طﻼيی اسﻼم صورت گرفته است؟!
اين چه ظلمی است که به علی كرم ﷲ وجهه و دشمنی با وی انجام میدهند و در حالی که او خليفهی با منزلتی بوده
است ،به او نسبت میدهند که امت را در گمراهی و عبادتی رها نموده است که بر اساس قرآنی بوده اسـت کـ ه او اعتقـاد
داشته است آن تحريف شده است و باطل میباشد .در حالی که او خليفه بوده است و میتوانسته اسـت کـه کتـابی را تبليـغ
نمايد که درست بوده است ولی با اين وجود آن که امتی به او منزلت میدادند و دارای قدرت بود ،آنها را بـه حـال خـود،
رها نمود؟!
چه افترايی باﻻتر از اين به فاطمه دختر رسول ﷲ بسته شده است که به او نسبت تدليس و کتمان و خيانت میدهند
با اين ادعا که مالک قرآنی بوده است که سه برابر قرآنی است که تمامی امت اسﻼم بر عبادت کردن به طريق آن ،اجماع
دارند و در آن حتی يک حرف از اين قرآن وجود ندارد .با اين وجود آن را از امت اسﻼم پنهان داشته اسـت تـا امـت بـر
تحريف ،کفر و گمراهی بمانند؟!
چگونه است اين قرآنی که حتی يک حرف آن از قرآن مسلمانان نمیباشد؟ حروف آن به چه شکلی تأليف شدهانـد کـه
از آن حروف نمیباشند؟ آيا به زبان سريانی میباشد يا هيروکليفی؟ يا بـه زبـانی نوشـ ته شـده اسـت کـه در آن حـروف و
کلمات وجود ندارد؟
و بعد...
اين گواهی قرآن بود که ای اهل خرد! آن را برای شما بيان نموديم!
بعد از اين مطالب چه عذری برای کسی باقی میماند که خود را به اسﻼم نسبت میدهد ،در حالی که در قلبش کينه-
ای نسبت به بهترين مؤمنان و سرور دوستان ﷲ تعالی بعد ازپيامبران وجود دارد؟
چه دليلی برای کسانی وجود دارد که وقتی از آنها پرسيده میشود ،شرورترين افراد امت شما چه کسانی هستند؟ می-
گويند :اصحاب محمد – البته جز عدهای قليل  .-وقتی از يهوديان سوال میشود :در ملـت شـما بهتـرين افـراد چـه کسـانی
هستند؟ میگويند :اصحاب موسی و وقتی از مسيحيان سوال میشود :بهترين اشخاص امت شما چه کسانی هستند؟ مـی-
گويند :اصحاب و ياران عيسی] .اين سوال را من از يک زرتشتی پرسيدم و او نيز گفت :بهترين امت زرتشـت کسـانی
بودند که در زمان او میزيستهاند[
آيا يهوديان و مسيحيان در اين مسأله از آنان بهتر هستند؟! آيا کسی را گمراهتر از افرادی میشناسيد که بدون تبعيـت
از هدايت ﷲ تعالی ،از هوای نفسشان تبعيت کند؟ يا ظالمتر از کسی میشناسيد که گواهی ﷲ تعالی برای او کافی نباشد و
آيات قرآن او را قانع نکند؟!
در انتها خود را متوجهی اين گروه میسازيم و به آنها ندا میدهيم:
ای کسی که هﻼک کنندهها او را به لغزش انداختهاند:
قرآن را بخوانيد و در معانی آيات آن ،به دور از هرگونه تسلط هوای نفس و تعصب تدبر نماييد و از روزی بترسـيد
که در آن به سوی ﷲ تعالی باز میگرديد و در آن روز محمد و اصحابش و بلکه اهل بيت با شما دشمنی میکنند .همان
نمودن آنها را برافراشتهايد و اين در حـالی اسـت کـه بـه آنهـا افتـرا مـیبنديـد کـه دچـار خيانـت،
اهل بيتی که پرچم ياری
ِ
پوشاندن و تدليس شده بودند! پس به سوی ﷲ توبه نماييد و از او طلب آمـرزش کنيـ د ،قبـل از آن کـه اختيـار ايـن کـار بـا
رسيدن مرگ از دست شما خارج شود و در نتيجهی آن بر آنچه انجام دادهايد ،پشيمان گرديد.
يا ﷲ! ما از تو سالم ماندن از هر گمراهی و انحرافی را درخواست مینمـاييم و تـو را شـاهد مـیگيـرم کـه اصـحاب
پيامبرت را دوست داريم و با آنها بر اساس منزلتی که برای آنها بيان فرمودهای دوستی میکنيم .همچنين تو را شاهد می-
گيريم که قرن آنها بهترين قرن بوده است و آنها راستگو و راه يافته بودند و اين که اگر ما به اندازهی کوه احد ،طﻼ انفاق
کنيم ،به اندازهی يک مد و يا نصف آن ،از انفاق کردن آنها نمیرسد.
همين طور از تو با توسل به اسمهای نيکت ،درخواست مینماييم که مسلمانان را بر کلمهی حق يکجا جمع فرمايی و
تمامی اهل بدعت و گمراهی را هدايت نمايی .يا ﷲ! حق را بر ما روشن فرما و ارادهی ما را بر آن يکجـا جمـع نمـا! از
روی رحمتت ای أرحم الراحمين .آمين.
ﷲ تعالی حق را میگويد و اوست که به راه درست هدايت مینمايد و آخر دعوانا أن الحمد رب العالمين.
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