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 مقدمه

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم �ُّ آُء َ�َ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٱ�َّ

ثَرِ 
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ِ َورِۡضَ�ٰٗنا ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ ٗعا ُسجَّ ُركَّ

� َوَمَثلُ  � َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ ُجودِ ۡخَرَج َشۡ� ٱلسُّ
َ
ِ�يِل َكَزۡرٍع أ ُهۥ  َٔ ُهۡم ِ� ٱۡ�ِ

اَرۗ  َٔ َ�  اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم ٱۡلُكفَّ رَّ ٰ ُسوقِهِۦ ُ�ۡعِجُب ٱلزُّ اَزَرهُۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َ�َ
 ۢ ۡجًرا َعِظيَم

َ
ۡغفَِرٗة َوأ ٰلَِ�ِٰت ِمۡنُهم مَّ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ  ﴾٢٩� وََعَد ٱ�َّ

@.]٢٩الفتح: [
افران تند و که با او ھستند در برابر ک یسانکمحمد فرستاده خداست، «

وع و کشان را در حالت ریگر مھربان و دلسوزند، ایدیکسرسخت و نسبت به 
 او را یند و رضایجو یم را یآنان ھمواره فضل خدا ینیب یم سجده

ن یان است. ایشان نمایھا پیشانیمان بر اثر سجده در یطلبند، نشانه ا یم
ه کن است یل چنیشان در انجیف ایف آنان در تورات است، اما توصیتوص

 رون زده، وی) خود را بیھا (خوشه یھا ه جوانهکھستند  یشتزارکھمانند 
ستاده باشد یش راست ایخو یھا رو داده و سخت نموده و بر ساقهیرا نھا  آن

افران را به سبب آنان کآورد تا  یم ه برزگران را به شگفتکای  به گونه
 یارھاکاورند و یمان بیه اکشان یاز ا یسانکند. خداوند به کن یخشمگ

 .»دھد یم را وعده ینند آمرزش و پاداش بزرگکسته بیشا
---------------------------- 

 م به:یتقد
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ه کت نمود یرا ترب یارانیه کمرتبت  یاسالم حضرت ختم یامبر گرامیپ
اران رسول یدند اصحاب و یام و دستورات او تخلف نورزکاز احای  ذره
سر از پا  یو انسان یمانیا یواال یھا ارزش ی ه در راه دفاع و اشاعهک صالله

دند. و ینورز یوتاھکای  ذره صاز رسول الله ینشناختند و در راه فرمانبر
 یالھ یایمودن راه اولیقت و درصدد پیحق یایه جوک یخوانندگان یتمام

 شند. با یم
وله بار رنج و کگر ید یه بعد از ھزار و چھارصد سال بارک یسانک -

 ه و شھر به شھریه به قریشند و قرک یم را بر دوش صمحنت رسول الله
ند و یگھر بار او را زنده نما یھا سنتاز  ید بتوانند سنتیگردند تا شا یم

 خداوند ندارند. یر از رضایغ یھدف مقصد
------------------------ 

 یظ موالنا عبدالرحمن سربازیتقر
ات، اقبال و سعادت و حل ھر مسئله و کر و برید ھر خیلکوجود انسان 

رد و یت آن انحراف صورت گیر و تربیه در اصالح، تعمک یل است، زمانکمش
گردد، اساس  یم ابینادر و نا یقیو حق یفاسد گردد، انسان واقع یب ویتھذ

 ھایی انسآنش یت خویم و تربیه با تعلکبوده  یاء انسان سازیار انبکو محور 
ن ییاء، خاتم النبیان ھمه انبیه از مکسته بوجود آورند یو شا یقیخوب، حق

 یو برتر یروزیاس پیر قابل قیغ یش به حدیدر ھدف و مقصود خو
ت)) نوشته برادر ارجمند یخ بشریتاب ((رادمردان تارکداشت،  یریچشمگ
ن مورد نوشته شده یه در دست شماست در ھمک یزیعز یموس یقاجناب آ

به مطالعه آن تشنه  یھن اسالمیار ارزنده و سودمند است و جوانان میه بسک
ر در آمده، یتب نبوت به رشته تحرکه در خصوص شاگردان مک یتابکھستند 

افته آغوش نبوت بودند و از درسگاه یت یه پرورده و تربک ھایی آن، یآر
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 بجز احترام یچ راھیخود ھ یخ برایل شده بودند، تاریفارغ التحص یمحمد
 سرنگون گرددھا  آن ه در مقابلکنیجز اای  ز چارهیند و دشمن نیب ینمھا  آن
 ن ساختند.یخ را مزیش تاریخو یرت و زندگیبا سھا  آن ند، چونیب ینم

ح، عمل صالح و ید و صحیھا، علم مف ه توسط آنکامبر بودند یاصحاب پ
 ھایی انسآنجھان منتشر شد.  یر مومن و مجاھد به ھر سوکده، لشیبرگز

مانند ھا  آن را مشاھده نموده،ھا  آن رینظ کخ و نه چشم فلیه نه تارکبودند 
ان اصحاب یم بودند، از مکمستح ین، امت و ملتیوار براق آھنیگوھر، د کسل

نبوت  یھا هاز نمونای  مستقل و نمونهای  معجزه ییمحمد ھر فرد به تنھا
 کو ترسنایو د اند ردهکپر ھراس مرگ را فتح  ی ن مردان زبده، قلعهیبود، ا

ز یبشر ن یابیامکه در اوج کت را ین دو عفریا یعنی، اند ستهکفقر را در ھم ش
 یو انسان را در واد اند شتهکدھند  یم خود را نشان کوحشتنا ی افهیق

رد و در یر بمیند و دلک یزندگ ریتا دل اند ش راندهیمردانه پ یسنگالخ زندگ
اس و کچ عیستد. ھیباز نا یمنطق یوششکچ یاز ھ یوتاه زندگکن راه یا

بھتر از  یریش تصویقلم و ذھن صناع خو کش با نویدر فن خو یمصور
ل شاداب و طبع مواج و یز با تخین یچ شاعریرده، و ھکدرست نھا  آن رتیس

وجود ھا  آن ه در ذاتک(آن گونه  یالیر خیکپ یکش یخو یت شعریصالح
ده یزه و محاسن برگزکیپا یھا سیرتله، یداشته است) با آن ھمه اوصاف جم

 ی ن نمونهیا جمع شوند و بخواھند بلندتریدن یرده، اگر تمام ادباکا نیمھ
ھا  آن یو علم یقیحق یزندگ یبر بلندھا  آن لیت را ارائه دھند تخیانسان

 رسد.  ینم
ه ک یشیمبر در تمام آن امتحان و آزماای، صحابه و شاگردان پیآر
 ییشناسا یو یمخف یھا صالحیتان و ینما یضعف بشر یھا جنبه

 یزشیچ گونه آمیه ھکشدند  یم خالص مشاھده یشوند، ھمانند طال یم
ر ی، تاثی، قوت ارادیمانیاز قوت ا یمیبلند و عظ یھا نمونهھا  آن نداشتند،
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ثار را آن چنان یو ا یازین یب امانت وت، ی، زھد و احساس مسئولیت نبویترب
ت ین بشرین و ماھریات، مورخیاخالق یات، علماین نفسیه ماھرکارائه دادند 

 نند. کتوانند توقع  ینم زین
ن یتر ن و اھمیترکن، نازیش و امتحانات، حساسترین آزمایا ی در راس ھمه

جوابگو نباشد،  یچ احدیه در حضور ھکاست  یامتحان، امتحان قائد و رھبر
 او را یته و دادگاھیمکند و نه یب یم ه نه چشم متجس ضعف او راک یقائد

دھد و آن  ینم نشان یلیز تمایز و حالل نیجا یزھایه به چک یطلبد، قائد یم
دھد و  یم اجازه یعت تصرف آن را به ویه شرکز را یو ناچ ییار جزیمال بس

دھند برخورد  ینم تیبه آن اھم یچ زمانیز ھیج است مردم نیدر عرف عام را
 ت المال بریش را به بیخو یو قانون یز حق شرعیداند، ن ینم محبوب

ش ) ھر یام خویر در اکو خالفت ابوب یگرداند. (مالحظه شود زندگ ینم
نگرد  یم ص دھد و بسنجد، به قرآنیخواھد خود را تشخ یم هک یمومن زمان

ز با یدھد. پس صحابه را ن یم قرآن مورد سنجش قرار ی لهیش را بوسیو خو
م. خوشبختانه یدھ یم مورد سنجش قرار یح نبویث صحیقرآن و حد یترازو

تب که یص صحابه از مطالعه بقیقرآن ھر مسلمان را در خصوص تشخ
ز آن را یه در دست شماست نک یتابکن یه اکساخته ھمان گونه  یمستغن

قرار گرفتند  ید خداوندییتاه مورد کند، آنان ک یم یید و شما را راھنماییتا
له یبوس یمانند دعوت محد یچ دعوتیگران ندارند، لذا ھید دییبه تا یازین

ن فرصت، از یمانند ا یچ فرصتیده و ھیروز و موفق نگردین پیمرد، چن یک
 امده است.یبدست ن یعیعناصر طب یف و ھماھنگیتال

 / چابھار یعبدالرحمن سرباز یمولو
۲۹/۲/۸۱ 
------------------------------------ 
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 یب الرحمن مطهریظ موالنا حبیتقر
به نام ((رادمردان  یزیعز یموس یز و محترم جناب آقایتاب برادر عزک

ن برادر یر و سپاس از زحمات ایردم ضمن تقدکت)) را مطالعه یخ بشریتار
ن است یت داده است این رساله ارزش و اھمیشتر به ایه بکارجمند، آنچه 

اسالم  یامبر گرامیاران بزرگوار پیه موضوع بحث آن منزلت اصحاب و ک
ت، مظھر یه مشعل فروزان ھداکن است یو آله و صحبه اجمع صمحمد

ن جھاد و شھادت و جان یادیرنده در میو صداقت، سبقت گ یمان و تقویا
د است عموم ین علوم نبوت بودند امیمرتبت و حامل ینثاران حضرت ختم

ره آخرت یرا حاصل نموده و ذخ یافکتاب بھره کن ین از مطالعه ایمسلم
 رد.یسنده خود قرار گینو یبرا

 یحمن مطھرب الریحب
 ه احناف خوافیر حوزه علمیمد

۱۷/۹/۸۱ 





 

 
 به نام خدا

سيد املرسلني وصحبه احلمدهللا رب العاملني والصاله والسالم عىل 

 .جاهدينامل
 افاتکر مین دیم در ایردکبس تجربه 

 

 ه در افتاد، بر افتادکشان ھر کبا درد  
 

 نــدکرسـوا  یســکچـو خــدا خواھـد 
 

 ان بــردکــلش انــدر طعنــه پایمــ 
 

بس  یارک صاران رسول اللهیو مشقات اصحاب و  ھا رنجسخن گفتن از 
ن یا یایتوانند گو ینم ھا کتابا یتاب و کمقاله و  یکن است و یدشوار و سنگ

ن اسالم چه یغ دیشرفت و تبلین بزرگواران در راه پیه اکت باشند یواقع
ن امر ید مانع از ایار نباکن ی، اما ااند ه متحمل نشدهکرا  ییھا رنجو  ھا زحمت
 یسانکار امر را به دست یده و اختیشکن مقوله دست یاز ا یلکه به کبشود 
 اند ننموده یچ گونه تالشین اسالم ھیغ دینه تنھا خود در راه تبله کم یبسپار

فار به مسلمانان که یه از ناحک ییھا مصیبتردن به کر کافتخار ف یه حتکبل
ن ھستند ین وجود در صدد ایاما با ا اند ردهکدا نین وار شده را ھنوز پینخست

ن یرا از اقت یاصحاب رسول را مخدوش نموده و تشنگان حق یتا چھره واقع
 یاصحاب رسول خدا به روشن یخ زندگانیبه تار یامر غافل نگه دارند. نگاھ

پروردگار عالم بوده و  یه آنان به حق، قابل مدح و ثناکدھد  یم نشان
. آنان اند ه به زبدگان فرزندان آدمکرساند  یم سراسر افتخارشان یزندگان

 یحضرت ختماز جانب  یدیع و تھدیچ تطمیه بدون ھکبودند  یسانک
انصراف از آن  یبرا یدیع و تھدیچ تطمیدند و از ھین اسالم گرویمرتبت به د
ه کخود ثابت بودند و با آن ی دهیشامخ در عق یوھکو ھمچون  اند متاثر نگشته

ه ھمه، صاحبان کن خود یرا از طرف مخالف ھا عذابو  ھا رنج، ھا نجهکانواع ش
ه در کنان یاز ا یاریشد بس یم واردشان یقدرت و ثروت و نفوذ بودند، بر ا
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بردند  یم فقرا و بردگان و در تحت نفوذ و قدرت مخالفان خود به سر ی طبقه
ه ک یشدند، به حد یم دیان خود تا سر حد مرگ تھدکاز طرف اربابان و مال

 یھا شالقخته و با یآنان ر ی ات آب داغ بر بدن برھنهیاز رواای  طبق پاره
ا سرشان را در خم آب فرو برده و یربودند و  یم ن ران، گوشت بدن آنایآھن

ا در مقابل آفتاب گرم آنان را برھنه یداشتند تا نفسشان قطع شود،  یم نگاه
م آنان کن بر شیسنگ یھا سنگده، یداغ خوابان یھا ریگ یرده و روک

دست برداشته و  اند رفتهیه پذک ینیه از دکخواستند  یم شانیگذاشته و از ا
 صن محمدیه از دیمصلحت و به اصطالح تق یا الاقل از رویمرتد شوند و 

و  یافته و با آزادینجه و عذاب نجات کنند تا از آن شک یزاریاظھار برائت و ب
 نند. ک یآرامش زندگ

ه روغن بدنشان آن ک یردند تا حدک یم شان را با آتش داغیاز ا یسانک
مال شھادت و رشادت و شجاعت از کرد. اما آنان با ک یم آتش را خاموش

مال که و با یرده و بدون تقک یچیشنھادات ارباب قدرت و نفوذ سرپیپ
زدند  یم ادیجان ستان آنان فر ین گوشت ربایر شالق آتشیصراحت در ز

 و سر افتخار بر آسمان »اشهد ان حممداً رسول اهللاشهد ان ال اله اال اهللا و«
نفوذ  یشان خود صاحبان مال و ثروت و دارایاز اای  ه پارهکان دند آنییسا یم

و قدرت بودند، اما به علت قبول اسالم ناچار بودند نه تنھا از ثروت و قدرت 
ز چشم یخود ن یار و وطن و اقربایار و دید از یه باکنند، بلکخود صرف نظر 

ن یو با د ن بودیزم یجاکه ھر کغربت  یده، تن به مھاجرت داده به بالیپوش
نامعلوم خود را  یآوردند و به سرنوشت یم یشان مخالف بود روین اییو آ

مال ابتھاج و افتخار تن به عذاب مھاجرت داده و از کند. معھذا با یگرفتار نما
ن خود یاز اوامر دای  ده اما ذرهیوطن و اقربا و دوستان خود چشم پوش

 . اند دهیانحراف نورز
و  کواال و برجسته و پا یھا انسانن یچن ی ، سخن ما ھم دربارهیآر
ن مفلحون، صادقون، یش از آنان با عناوکالم پاکه خداوند در کاست  یمطھر
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 یدھد، برا یم را الگو و نمونه قرارھا  آن مانیند و اک یم ادیفائزون و... 
اران یان لجوج. اصحاب و یھودیان و یحیمس یبرا ینده و حتیآ یھا نسل

ه کاد است ین قدر زیستند اما حسناتشان ایھر چند معصوم ن صرسول الله
ھا  آن هکشه اعالم فرموده یھم یم به مردم جھان و برایرکخدا در قرآن 

دارند و  یدان و ابدیجاو ین زندگانیمومن حق و اھل سعادت و در بھشت بر
 یاسیو س یویا سر زده باشد مخصوصًا اگر دنیدر دن یلغزشھا  آن ھرگاه از

امت در محاسبه و موازنه با آن ھمه حسنات و با ین لغزش در روز قی، اباشد
 ین اثریمترکه کای  ز خواھد بود به گونهیناچ یامت صالحاتشان به حدیق

ن موضوع ینخواھد داشت. خوشحالم از اھا  آن یدر سعادت و درجات اخرو
ردن و نوشتن در ارتباط با کر کوتاه صرف فکه وقت خودمان را ھر چند ک

م حق یم تا بتوانیم و از خداوند خواستاریقرار دادھا  آن غانهیدر یب زحمات
اصحاب  یمان و تقویا ایه آکم ین پرسش، پاسخ دھیمطلب را ادا نموده و به ا

ان نمونه و الگو قرار یھودی یبرا یتواند حت یم هک صاران رسول اللهیو 
و دوستداران  ھمانند راه و روش اصحاب یراه و روشھا  آن رد و اگریبگ

ا مسلمانان یرسند، آ یم یند به سعادت و خوشبختیرسول الله انتخاب نما
توانند به سعادت  ینمھا  آن نده با الگو گرفتن ازیآ یھا نسلو  یامروز

 برسند؟
ه اھل کنیم عالوه بر اییار نماکه آشکن است ین موضوع ایھدف از طرح ا

 زیع نیتب اھل تشک یبال نگرند در ال یم د احترامیسنت به صحابه با د
 یتواند راه گشا یم نیدا نمود و ایدگاه را نسبت به آنان پین دیتوان ا یم

 به آن گرفتار ھستند.ای  ه عدهکباشد  یالتکاز مش یاریبس
 یارکنجانب ھمیه با اک ید بزرگواریه اساتیلکغانه یدر یب از زحمات

موالنا عبدالرحمان د حفظه الله، ینمودند خصوصًا حضرت موالنا عبدالحم
ر یمد یب الرحمان مطھریامام جمعه محترم چابھار، موالنا حب یسرباز

 ه به حقک یزین عزیاث الدیغ یه شھرستان خواف، مولویمحترم حوزه علم
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ن فرد در راه آموختن علم و دانش ین و اثرگذارتریتوان گفت موثرتر یم
مال ک یتابکفاروق ن از استاد غالم یو ھستند، و ھمچن اند نجانب بودهیا

ن یا یق روز افزون را برایم و از خداوند توفینما یم را یر و قدردانکتش
 بزرگواران خواستارم. 

مسلمانان  یتمام ین را برایح از قرآن و دیصح کان از خداوند دریدر پا
 نم.ک یم آرزو

 یزیعز یموس
 استان خراسان، شھرستان خواف



 

 
 یلکطرح چند سوال 

ات اصحاب یصفات و خصوص ی ح دربارهیر و توضیقبل از پرداختن و تفس
ن ین الزم است تا در ایات منافقین خصوصیو ھمچن صاران رسول اللهیو 

ن سواالت یبه ا ییرا مطرح نموده و آن گاه در صدد پاسخ گو یارتباط سواالت
 م. ییعه بر آیدگاه مفسران شیاز د

 ھستند؟  یسانکصحابه چه  -۱
ھود و ی یبرا صاران رسول اللهیمان اصحاب و یه اکنیبا وجود ا -۲

را ھا  آن له راه نجاتین وسیرد و به ایتواند الگو قرار بگ یم ینصار
الزم  ینونکمسلمانان  یبراھا  آن مانیا الگو گرفتن از ایفراھم آورد آ

 ابند؟ یت راه یله به ھداین وسیرسد تا به ا ینم به نظر یو ضرور
دارد  یم اعالم صامبریاران پیه خداوند از اصحاب و ک یتیا رضایآ -۳

 یکا یدوران خاص است  یکو مخصوص به  یت مقطعیرضا یک
 ؟یشگیو ھم یت دائمیرضا

 ھستند؟  یسانکن چه ین اولیمنظور از سابق -۴
ا یدھد آ یم ه خداوند به سابقون اولون وعده بھشتکنیبا وجود ا -۵

 یتیه موجبات نارضاکانجام دھند  یارکھا  این هکن است کمم
ه مستحق بھشت نبوده در کای  پروردگار را فراھم آورند به گونه

 بودن آنان را امضاء نموده است؟  یه خداوند قبًال بھشتک یصورت
 ست؟ یارانش چیامبر و اصحاب و یخداوند از پ یریمنظور توبه پذ -۶
ره یبکه از گناھان ک صاران رسول اللهیخداوند به اصحاب و  -۷

 دھد؟  یم دیز را نویورزند چه چ یم یاجتناب و دور
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 یگناھھا  آن ه ازک یھنگام صاران رسول اللهیحاالت اصحاب و  -۸
 زد چگونه بود؟  یم سر

 ست؟ یچ صامبریاران پیات اصحاب و یخصوص -۹
توان به  یم هکھستند  یات و صفاتیچه خصوص ین دارایمنافق -۱۰

 را از صحابه جدا نمود؟ھا  آن یراحت



 

 
 شفصل اول: خصوصیات اصحاب

 :صحابه یف لغویتعر
لمه صحبه است و صحبه مصدر کافته از یدر لغت انشقاق  یصحاب

ند ک یم ((صحب)) بر منع و حفظ داللت یباشد. اما گاھ یم ((صحب))

 منعون. ی یعنی((وال هم منا يصحبون)) 
((صحب)) در نظر گرفته شده معاشرت  یه براک یگرید یلغو یمعن

ن طور بر یمعاشرت است ھم یعاشره و صاحب به معن یعنیاست، (صحبه) 
ه ک یزید: ھر چیگو یم ریدر مصباح المن یومیشود. ق یم ز اطالقیمالزمت ن
رده از آن جمله کرد در واقع مصاحبت آن را یگ یم قرار یگریء دیمالزم ش

رده و از آن جدا کآن حالت را مالزمت ه کنیا یعنی((استصحاب الحال)) 
 افته است. ینشده و آن را در
ن جمله یلمه صحبه است از اکمشتق از  یه گفته شد صحابکدر قول اول 

ه کست بلیو معاشرت مطرح ن ھا ه طول مجالستکشود  یم دهیفھم
اد باشد یا زیم ک((صحب)) به ھر نوع مصاحبت و معاشرت چه به مدت 

المه و کلم مخاطب و ضارب مشتق از مکه مثًال متکشود چنان یم اطالق
م آن کاد واقع شود حیا زیم کس چه کمخاطبه و مضاربه است و بر ھر 

 یبزن یسکھم به  کتک یکاگر  یعنیشود ( یم الم) ثابتک(خطابه، ضرب، 
باز ھم مضروب  یشود اگر صدق شالق ھم به او بزن یم به او مضروب گفته

 شود. م) یم گفته
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 ت داللتیه بر معاشرت و مجالست و روک یاطالق و قول دوماما به 
ه طول مجالست و اختصاص مصحوب و کشود  یم ن مفھومیند چنک یم

 طول مدت مصاحبت مورد نظر واقع شده است. 

 صحابه:  یف اصطالحیتعر
وجود  یصحاب یاصطالح یمتفاوت در معنا یھا دهیدر اصطالح مذاھب، ا

 دارد. 
ده ولو یامبر را دیه پکاست  یسک ید: صحابیگو یم نیمذھب اول چن

ت یروا صامبریساعت با او مصاحبت نموده باشد، حال چه از پ یکه کنیا
 ا نه.یرده باشد ک

ه گفته کت شده یشان روایه از اکامام احمد است  یکین قول ین به ایقائل
 انیه رسول خدا در مکھستند  یسانکاست. افضل مردم بعد از اھل بدر 

ا یروز و  یک یا حتیماه  یکا یسال  یکه کاز افراد  یکمبعوث شد. ھر ھا  آن
ه مصاحب رسول خدا ک یده باشد به ھمان مقداریامبر را دیساعت پ یک

ح خود یدر صح یگردد. ابو عبدالله بخار یم بوده از جمله صحابه محسوب
ده و با او معاشرت یه رسول خدا را دک یه: ھر مسلمانکد یگو یم نیچن

 زید. ابن حجر نیآ یم (مصاحبت) نموده باشد از جمله اصحاب به شمار
رده باشد و بر ھمان کمان مالقات یامبر را در حالت ایپ یسکد: ھر یگو یم

ز از او ین یه نقصکاست ھر چند  یرده باشد صحابکاسالم خود ھم وفات 
 د: اگریگو یم نیچن یح صحابیده شده باشد. ابن حجر در اصابه در توضید
 صرمکا یرده باشد حال چه مجالست او با نبکرسول خدا را مالقات  یسک
رده باشد، با کت نیا روایرده کت یا از او روایباشد و  یا طوالنیوتاه ک
ده باشد یرده باشد، او را دکت نکا شریرده کت کشرای  در غزوه صامبریپ

ور بوده او کچون  یرده ولکا با او مجالست یرده باشد کبا او مجالست ن یول
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فر کدر زمان  یسکد. اما اگر یآ یم ده باشد از جمله صحابه به شماریرا ند
 یبعدًا اسالم آورده باشد ول یرده باشد ولکرا مالقات  صخود رسول الله

 یند، صحابکه مومن است رسول خدا را مالقات ک یموفق نشده باشد در حال
 زیور نکد، ابن عبدالشباش یم نین مذھب جمھور محدثید و ایآ ینم به شمار

را در  صامبریه پکاست  یسکن یدر نظر جمھور محدث ید صحابیگو یم
مان خود ھم از یرده و با ھمان اسالم و اکه مسلمان بوده، مالقات ک یحال
ن قول ھمه ید ایگو یم از علما از جمله ابن ھمام یا رفته باشد. بعضیدن

 ن است.یمحدث
 یعلیمثل ابو ین و فقھاییجمله، اصولر از یشھ یاز علما یادیز ی عده

ن یالد ی، صفین آمدیف الدی، ابن قدامه، ابن حزم سیالحنبل یبرک، عیحنبل
ده ابن یھمان عق یحنبل ی، فتوحی، انسوی، طوفیحنبل یعبدالمومن بغداد

و آن را بعضًا به جمھور  اند رفتهیرده و پذکد ییور را تاکحجر و ابن عبدالش
د جمھور یگو یم ریثکاز جمله ابن  اند علما اعم از سلف و خلف نسبت داده

ده یامبر را دیه پکاست  یسک یه صحابکعلما از سلف و خلف به ھمان قولند 
ن مذھب اول در بحث ینباشد. ا یدار و مصاحبت او طوالنیه دکنیباشد ولو ا

 ن را شاملیاز علما و اصول یادیه زه عدکبودند  یصحاب یترجمه اصطالح
 شود. یم

ه کاست  یسک یند: صحابیگو یم یف مصطلح صحابیمذھب دوم در تعر
 یده باشد. قرافیامبر را شخصًا  ندیه پکنیرده باشد ولو اک کامبر را دریزمان پ

رده کر کن مورد را ذیر ایمال بن ھمام در التحرکح الفصول و یدر شرح تنق
بن عثمان بن  ییحیآن را به  یعراق یول اند نسبت نداده یسکآن را به  یول

 صامبریان اصحاب پیه از مکرده کنسبت داده و از او نقل  یصالح مصر
 است.  کده عبدالله بن مالیسخن او را نشن یرده ولک که او را درک یسک
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ده باشد ھر یامبر را دیه پکاست  یسک یند: صحابیگو یم مذھب سوم
ه شخص مسلمان و بالغ و عاقل بوده ک یساعت از روز باشد در حال یکچند 

س کگفتند ھر  یم هکدم یاز اھل علم را دای  د عدهیگو یم یباشد. واقد
مان آورده باشد و امور یا صامبریه به پک یده باشد در حالیرسول خدا را د

رود ولو  یم امبر به شماریرفته باشد او در نزد ما از صحابه پین را با عقل پذید
 امبر بوده باشد. یساعت از روز را با پ یکه کنیا

ده باشد و آن یامبر را دیه پکاست  یسک یند: صحابیگو یم مذھب چھارم
امبر یبه آن مقدار بودن او با پ یه از لحاظ عرفکامبر بوده باشد یقدر با پ

صورت گرفته باشد حال چه از  یمصاحبت عرف یعنیمصاحبت اطالق شود 
 ا نه. یشان آموخته باشد یاز ا یزیا چیا نه و یند کت یرواامبر یپ

ر یو صم یو ابن سمعان یدر مستصف ین و ابان الصالح و غزالیامام الحرم
 . اند ن قول رفتهیبر ا یو قراف

ا ی یکه حداقل کشود  یم اطالق یسکبه  یند: صحابیگو یم مذھب پنجم
شان حداقل در یبا اا یرده کمعاشرت و مصاحبت  صدو سال با رسول خدا

ه ابن کن مذھب بود یب بر اید بن مسیرده باشد. سعکت کا دو غزوه شری یک
منتسب  ین مذھب را به ویز این یانکر، ابن ھمام و شویثک، ابن یحجر، عراق

 . اند ردهک
امبر یه حداقل شش ماه پکاست  یسک یه صحابکند یگو یم مذھب ششم

منتسب نشده  یسکن مذھب به یا رده باشد، البتهکو مصاحبت  یرا ھمراھ
 است. 

با رسول  یه مصاحبت طوالنکاست  یسک یند صحابیگو یم مذھب ھفتم
رده و مالزم کشان یز از ایت نیشان علم آموخته باشد و روایخدا داشته و از ا

 شان بوده است. یو ھمراه ا
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اما  اند نسبت نداده یسکاما آن را به  اند ردهکر کن مذھب را ذیاای  عده
.( مخالفه اند و ابوخطاب آن را به جاحظ نسبت داده یعلیاز جمله ابوای  عده

تب الرشد، کاض، میم بن نمله، (ریرکف، عبدالیالشر یث النبویللحد یالصحاب
۱۴۲۰ .( 

 ند:یگو یم ف صحابهیع در تعریاهل تش
((صاحب)) (جمع آن ((صحب، اصحاب، صحاب، صحابه) به  ی لمهک
برند  یم ارکآن را به  یار و معاشر است و زمانیق، یھمدم، ھمراه، رف یمعن

ده یگر گذرانیدیکنار ھم به معاشرت با کرا در  یه دو نفر زمان نسبتًا درازک
 باشند و اصوًال مصاحبت با طول زمان معاشرت مالزمه دارد. 

به معاشران حضرتش ((صاحب رسول  صز در زمان رسول خدایو ن
((صاحب و اصحاب را  ی لمهکگفتند و  یم خدا)) و ((اصحاب رسول خدا))

 ردند. ک یم ((رسول خدا)) اضافه ی لمهکبر 
 یخاص برا یدر زمان رسول خدا لفظ ((صاحب)) و ((اصحاب)) نام

اران یرو مذھب خلفا یه بعدھا مسلمانان پکنبود بل صاران رسول خدای
از  ین نامگذاریو اصحاب)) نام نھادند پس چن یرا ((صحاب صامبر خدایپ

 یبه نامگذار یا اصطالح متشرعه است و ارتباطیمسلمانان و  یھا ینامگذار
د یتب در اسالم، عالمه سکدو م یھا دیدگاهو  ھا ویژگیندارد. ( یاسالم
-۱۳۵، ص ۱۳۷۳ا (تھران، بعثت، ی، عطاء محمد سردارنیعسگر یمرتض
۱۳۴( 

 افتگانیت یهدا یصحابه الگو
ه کده بودند یمام رسیاز اای  به درجه صاران رسول اللهیاصحاب و 

دھد و شرط  یم گران الگو و نمونه قرارید یمان آنان را برایخداوند ا
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ت و یظلم و جور و ستم زمامه در تبع یوھایآنان را از د یابیامکو  یرستگار
دھد و در برابر  یم نمودن قرارھا  آن هیو خود را شبھا  آن از یفرمانبردار

د خداوند یت شوید تا ھداین ما بگرییگفتند به آ یم هک یرھود و نصایاجتماع 
ت یندارد و ھدا یه و اساسین ادعا پایب نمود و فرمود ایذکشان را تین ادعایا

الگو ھا  آن و خود را مانند آنان و از صت از اصحاب رسول اللهیشما در تبع
 .باشد یم گرفتن

ٓ َءاَمنُتم بِهِۦ﴿ ْ بِِمۡثِل َما َما ُهۡم ِ�  فَإِۡن َءاَمُنوا ْ فَإِ�َّ ْۖ �ن تََولَّۡوا َ�َقِد ٱۡهَتَدوا
ِميُع ٱۡلَعلِيمُ  ِشَقاقٖ�  ۚ وَُهَو ٱلسَّ ُ اگر آنان « .]١٣٧: ة[البقر ﴾١٣٧ فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱ�َّ

ه شما ک ییزھاید، و بدان چیا مان آوردهیه شما اکاورند ھمچنان یمان بیا
) یی(به راه درست خداگمان  یب باشند،مان داشته یز ایشان نید ایمان داریا

نند و دوباره به ک یچیقت سرپینند (و از حقکاند، و اگر پشت  رھنمود گشته
را (با شما) در  یدشمن چنگ زنند) پس راه اختالف و یرسوم و آداب موروث

ت و آزار و یاند، و خدا و تو را بسنده خواھد بود و او تو را از (اذ ش گرفتهیپ
نا است او یشان نجات خواھد داد، و او شنوا و بی) ایھا سهیرنگ و دسین

 .»ندیب یم ردار آنان راکشنود و  یم شان رایگفتار ا

 :شان نزول
ن ییه اگر به آکردند ک یم ان ادعاکه مشرکن بود یه، این آیعلت نزول ا

ھا  آن د اما خداوند در جوابیشو یم تید ھدایبگرو یا نصرانیو  یھودی
 تید ھداای همان آوردیاورند به ((مثل)) آنچه شما ایمان بیاھا  آن د: اگریگو یم
ست گفته یبا یم ه قاعدتاً کنیلمه ((مثل)) است با اکشوند، قابل توجه  یم

ن یر اکظاھرًا ذ یاورند، ولیمان بید اای همان آوردیبه آنچه شما اھا  آن شود، اگر
ھود و ی یبرا یچ گونه جدال و خصومتیه بھانه ھکن است یا یلمه براک

اورند به آنچه شما یمان بیاھا  آن شد یم را اگر گفتهینماند، ز یباق ینصار
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ند و ک یکرا تحرھا  آن ر حس لجاجتین تعبین بود اکد ممای همان آوردیا
ر آن را یم و غیآور یم مانیند: نه، ما فقط به آنچه بر خودمان نازل شده ایبگو

د مانند ییایگفته شود: ب یوقت یگفتند) وله باالخره کم (ھمچنان یقبول ندار
متر کن صورت یقت نباشد در ایه جز حق و حقکد یاوریب یزیمان به چیما ا
تنھا ھا  آن د و اعمالیرا مسلمًا عقایماند، ز یم یلجاجت و خصومت باق یجا

ر حق نبود و خداوند به یزند و مشتمل بر مطالب غ ینم بر محور حق دور
ند و به کب یرا از و یھود و نصاریه رفع شھر ک دھد یم امبرش وعدهیپ

ملت مسلمانان ھر وقت صالح  ین نعمت را برایخود وفا فرمود و ا ی وعده
، یین طباطباید محمد حسیزان، سیر المیرد.(. تفسکل خواھد یمکدانست ت

، ییعالمه طباطبا یو فمر یاد علمی(تھران، بن یزدیمصباح  ی، محمد تق۱ج
، ۱۳۷۶، (قم، ھجرت، یعقوب جعفریوثر، کر یتفس، ۴۳۵-۴۳۶ص  ۱۳۶۴

به  یابیو راھ ییه حق گراکت است ین واقعیانگر ایه بین آی).ا۳۶۶، ص۱ج
ان یگرا کن رو، اگر شریست، از این یچ فرد و گروھیخدا در انحصار ھ یسو
، به خدا و اند مان آوردهیمان آوردگان ایه اک یز به ھمان صورتیافران نکو 

د راه حق و بھشت و یدتر یمان آورند، بیاو ا یآسمان یھا امیامبران و پیپ
ن یدند، جز ایفر ورزکبر تافتند و  یاما اگر رو اند ش گرفتهیت را در پیھدا

 ارند. کآش یو در حال دشمن اند ردهکرا دنبال  یزیر حق ستیه مسکست ین
ه او را کدھد  یم نان خاطریام آورش اطمیه خداوند به پین آیو در دنباله ا

رد و ھم در مقابل کت خواھد یو حما یھود نگھداریھم در برابر شرارت 
ت ین واقعیانگر ایب ین موضوع به روشنیمخالفت نصارا او را بسنده است. و ا

را یش و راستگو بود، زیش درست اندیه آن حضرت در رسالت خوکاست 
رد کاز گزند آنان حفظ  -ه گذشت زمان نشان داد کھمچنان  -خداوند او را 

زشت بد خواھان  یھا ادش را بلند آوازه ساخت، نقشهیو راه و رسم و نام و 
 یان، ابوعلیر مجمع البیثمر نھاد. (تفس یب رد و توطئه آنان راکرا نقش بر آب 
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-۴۹۷تا، ص  یب ،ی، (تھران، فراھانیرمک ی، علیالفضل بن الحسن الطبرس
۴۹۶.(  

) صمان مسلمانان (اصحاب رسول اللهیرار دادن اه الگو قین آیمراد از ا
ت و یھودیت را در یه ھداکھا  آن است و ابطال قول یھود و نصاری یبرا

 تیت و نصرانیھودیت را در یه ھداکنیپنداشتند و اثبات ا یم تینصران
ف ین حنیم و دیاز ملت ابراھ یرویت در پیه ھداکنیپنداشتند و اثبات ا یم

ه اگر کن نموده یف خطاب به مسلمین حنید یح مبانیح و تشریاسالم و توض
 تیاورند ھدایمان بید، ایمان داریھود و نصارا بمانند آنچه شما به آن ای
ن امور است نه یمان به ایت در ایو ھدا اند ابند نه آنچه خود تو ھم نمودهی یم
و اورده یمان نین امور اینان اعراض نموده و به ایت و اگر ایت و نصرانیھودی

 باشند.  یم ماندند ھمانا در مقام شقاق و معاندت یق باطل باقیبه ھمان طر
داد  صرمکامبر ایت شر آنان را به پیفاکنصرت و  ی آن گاه خداوند وعده

ھا  آن ی ن بر ھمهیافت و مسلمیوقوع  یالھ ی ن وعدهیا یزمان کو پس از اند
ب ین طیحس. عبدال۱۲ان، جیب الطبیرا طیدند.(تفسیره و غالب گردیچ
ھود و نصارا) به یتاب (کاگر اھل  ).۲۱۷-۲۱۶، ص ۱۳۷۴تھران، اسالم، (

، ھمانند ای هلیو قب یه به مسائل نژادکیو ت یو خود محور یسرسخت یجا
اورند و تعصبات نا به یمان بیا یتب آسمانکاء و یشما مسلمانان به تمام انب

اگر ھمچون گذشته تنھا خود  یابند، ولی یم تینار بگذارند، حتمًا ھداکجا را 
 یی، جدایریز، درگیگران را منحرف بشمارند آنان در ستیبدانند و د کرا مال

د و از یو شقاق خواھند بود. البته شما مسلمانان به راه خود دلگرم باش
د، چون خداوند شر آنان را از شما یآنان نترس یھا رھا و توطئهیشعارھا و تحق

 ناست. دا یند و او شنواک یم دفع
 یافتگان واقعیت یھدا یه، مسلمانان (صحابه) الگوین آین در ایبنابرا

مان و اعتقاد یا یآسمان یھا کتاباء و به ھمه یبه تمام انبھا  آن رایھستند، ز



 ٢١   شفصل اول: خصوصیات اصحاب

 

ه شر کدھد  یم نده مسلمانان خبریب و آین خداوند از غیدارند و ھمچن
 رسد. ینمھا  آن دشمنان به

 ن امتیصحابه بهتر
عه و ین معتبر شیثر مفسرکا یه، بنابر راین آیو مصداق ا یاصل نیمخاطب

 ز بر حسب اعمال خود,یر امت نین و انصارند, اگر چه سای, مھاجریسن
نش و بھتر بودن یگز یعنیر امه)) ینتم خکتوانند در آن داخل شوند, (( یم

ه کاز خلقت انسان،  ییو علت غا یه به ھدف عالکن است یشما به خاطر ا
 یھا شهیبرده، و از اند یان است پیعالم یشناخت و پرستش خدا ھمانا

رون آمده و به جھات و ابعاد یب یو نژاد یبسته قوم یھا طیمحدود و مح
ت یمان و تربید انتخاب شدند تا در پرتو ایآشنا شد یو روابط اجتماع یاخالق

امت ن یبه وجود آورند لذا خداوند آنان را بھتر یراألنام انقالبیاز سنت خ
ر عمل کاز من یه مھم امر به معروف و نھیبه دو فرضھا  آن هکخواند، چرا 

بخشد لذا  یم خاص یندگیو پو ین عملشان بالندگینموده و به جامعه با ا
 :دیفرما یم خداوند درباره آنان

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ﴿
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ٱلُۡمنَكرِ َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ۡهُل ٱلِۡكَ�ِٰب لََ�َن َخۡ�ٗ 
َ
ِۗ َولَۡو َءاَمَن أ َُّهم� َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ّمِۡنُهُم ٱلُۡمۡؤِمنُوَن  � ل

ۡ�َ�ُُهُم ٱلَۡ�ِٰسُقوَن 
َ
 .]١١٠عمران:  [آل ﴾١١٠َوأ

 ھا انسانه به سود کھستند  ین امتیروان محمد) بھتریپ یشما (ا«
د و به خدا یینما یم رکاز من یر به معروف و نھه) امکد (مادام ای هده شدیآفر

) ین درخشانیین برنامه و آیتاب (مثل شما به چنکد. و اگر اھل یمان داریا
تنھا عده  یه بر آنند ولک ینییشان بھتر است (از باور و آیا یاورند برایمان بیا
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مان و یشان فاسق (و خارج از حدود ایشتر ایمانند و بی) از آنان با ایمک
 . »ف آن) ھستندیوظا

، امت اند دا شدهیخ پیه در تارکگوناگون  یھا امتان اقوام و ملل و یمدر
ل آن یت مھم، دلین واقعیان ایه ضمن بین آیست. در اھا امتن یبھتر یاسالم

 یکیداند:  یم زیرا دو چ یند و عامل برتر بودن امت اسالمک یم رکرا ھم ذ
 مان به خدا.یا یگریر و دکاز من یامر به معروف و نھ

 یژگین دو ویه اک یاست و تا وقت یامت اسالم یسبب برتر یژگین دو ویا
اگر  یان مسلمانان وجود داشته باشد، مسلمانان امت برتر ھستند ولیدر م

ر عمل کاز من یه امر به معروف و نھیا به دو فرضیمان مردم سست شود و یا
 رود. یم نین امت ھم از بیا یه برترکاست  یعینشود، طب

ان یدر مقام ب یامبر است ولیه خطاب به مسلمانان عصر پین آیھر چند ا
را  یژگین دو ویا یجامعه اسالم یاست و ھرگاه و در ھر عصر یلکم کح یک

ان افراد جامعه امر به معروف یمان به خدا داشته باشد و در میه اکند کدا یپ
گاه ین جاید یھا زشارو  یاسالم یم باشد و اصول و مبانکحا یاز بد یو نھ

ه کای  برتر خواھد بود، ھمان جامعهای  ن جامعه، جامعهیابد ایخاص خود را ب
 نند.ک یم جا آباد جستجوکشان جھان آن را در نا یر اندیران و خکمتفق
ر کمان به خدا ذیر جلوتر از اکاز من یه، امر به معروف و نھین آیه در اکنیا

ه ین آیه در اکد بدان جھت باشد یشامان است، یار اکه اساس کنیشده با ا
ه و یمان پایه اک یه شده است و ھر چندین دو فرضیبه ا یت خاصیعنا

دھد و آن را از  یم یو بالندگ ییایآنچه به جامعه پو یاساس است ول
ر کاز من یند ھمان امر به معروف و نھک یم حفظ یو برون یدرون یخطرھا

است.  یه الھین دو فرضیدر گروه انجام ا یامت اسالم یاست و در واقع برتر
اظھار  اند دهیاند و به اسالم نگرو اوردهیمان نیه اکتاب که از اھل یدر دنباله آ

بھتر بود ھا  آن یآورند برا یم مانیتاب اکد: اگر اھل یفرما یم ند وک یم تاسف
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 ی فر و ادامهکدر اثر  یجامعه و امت برتر بودند. ول یکاز  یعضوھا  آن یعنی
ن جامعه بھتر محروم یخود را از ورود در ا اند ش گرفتهیه در پک یراه نادرست

ه در کْنُتْم)) کلمه ((ک. ) مقصود از ۲۱۵-۲۱۶، ص۲وثر، جکر یردند.(تفسک
ن و انصار یاز مھاجر یردن مسلمانان اولکر شده است، مدح کفه ذیه شریآ

و در راه  اند دهین خدا گرویو غربت اسالم به د ییه در دوران ابتداکاست 
مان داشتن یه، ایور در آکمان)) مذیردند؛ و مراد از ((اکوشش کشرفت آن یپ

عوت ه دکفر)) به آن کاست، در مقابل (( یگانگیآنان به دعوت به اتحاد و 
 است. یینمودن به تفرقه و جدا

ظھور  یه: شما مسلمانان در ابتداکن خواھد شد یه چنیآ ین معنایبنابرا
را امر به ید، زیمردم ظاھر گشت یه براکد یبود ین امتیالم بھترش اسیدایو پ

چنگ زده، چون تن  یبه رشته الھ ید، ھمگینمود یم رکاز من یمعروف و نھ
شان بھتر یمان آورند بر ایتاب ھم اکد اگر اھل یواحد، متحد و متفق بود

فاسق ھا  آن شتریاز آن مومن و ب یردند و بعضکن آنان اختالف یکاست، ل
 ).۶۱۳، ص ۳زان، ج یر المیھستند. (تفس

 یو نھ ھا ارزشدعوت به  ی سازنده ی م دو برنامهیم بعد از ترسیرکقرآن 
 یو اسالم یانسان ی ن دو برنامهیاز بر پا دارندگان ا کنیو گناه، ا یاز تباھ

ند و یجو یگران به آنان تاسید تا دیستا یم آورد و آنان را یم انیسخن به م

ُكنُتۡم َخۡ�َ ﴿ ھمت گمارند یسته در زندگیسته و بایار شاکن دو یا یبه اجرا
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ت و ارشاد یھدا یه براکد یھست ین امتیشما بھتر« ﴾أ

 .»دا شده استیمردم پ
 ارائه شده است. یین جمله، نظرھایر ایدر تفس
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ان یب یل با فعل ماضیده بدان دلین عقیه اکمعتقد ھستند  یبعض -۱
ان آمده یامت بزرگ سخن به م نیاز ا یآسمان یھا کتابه در کشده 
 است.

ن یه شما در لوح محفوظ بھترکن است یمنظور ا اند گر گفتهید یبرخ -۲
 د. یھست ھا امت

ن یبھترشما «ه: کاند  ردهکن معنا یفه را چنیشر ی هین آیز اینای  عده -۳
 .»دیا ه خلق شدهکد یھست ییھا امت

نجات  یه براک دیا هشد ھا امتن یه شما بھترکگر معتقدند یدای  عده -۴
د و از یخوان یم یستگیو شا یکیه به نکد، چرا ای هردکام یمردم ق

 د.یمان داریه خدا اد و بیدار یم باز ھا یزشت
ه کنامد چرا  یم ن امتیرا بھتر صاران رسول اللهیخداوند اصحاب و 

 یت و خوشبختیش و امنینند و آساک یم دگان دفاعیامان و ستم دکآنان از نا
آن است  یت اجتماعین مسئولیآورند و ضامن ا یم ھمه مردم فراھم یرا برا

 نند.ک یم یریجلوگ یو زشت یدھند و از بد یم فرمان یکیه به نک
ه کست، بلیر تنھا منحصر به گفتن با زبان نکاز من یامر به معروف و نھ

 یھا راهاز  ھا یکیو ن ھا معروفافتن یتحقق  یعبارت است از تالش برا
گاه یاست از پا یت اجتماعین مسئولیه حامل اک یامت اسالم یگوناگون ول

ه کمان داشتن به خدا است، چرا یه عبارت از اکزد یخ یم بر یمکمستح
، مومن بودن به خدا است و آن احساس یت اجتماعیمنشاء احساس مسئول

م کا دست یمان به خدا نگرفته باشد باطل یخود را از ا یرویه نک یاجتماع
د ی، عبدالحمیمدرس ید محمد تقی، س۱ت. جیر ھدایمحدود است. ( تفس

) مخاطبان ۵۹۰-۵۹۱، ص ۱۳۷۸، احمد آرام، (مشھد، آستان قدس، یتیآ
ر امت بر یھستند، اگر چه سا صاران رسول اللهیه، اصحاب و ین آیا یاصل

به ھا  آن ش و بھتر بودنیو علت گرا توانند در آن داخل شوند یم حسب خود
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ه ھمانا کدر خلقت انسان  ییو علت غا یه به ھدف عالکن خاطر بود یا
 دند.یان است نائل گردیداوند عالمپرستش و شناخت خ

ت قرآن یمان و تربیدر پرتو ا صاران رسول اللهیه اصحاب و ک یبه راست
مرتبت،  یحضرت ختمان کگانه محبوب و دردانه عالم امیت از سنت یو تبع
 به وجود آوردند، یر خواھیو خ یخدمتگذار یبراای  شهیسازنده و ر یانقالب

را ای  شهین اندیچن یگران نبوده و حتیت بر دیمکدر صدد تفوق و حاھا  آن
ردن شعورھا و استعدادھا و کدار یه به خاطر بکپروراندند بل ینم ھرگز در سر
و  یو متعال کوش و خروش و متحرپر ج ھایی انسآنساختن  یباالخره برا

ش سر از کو سنگدل و سر یو خال کخش ھایی انسآنمتعاطف و با طراوت از 
ز یتند و ت یھا گردابم در مقابل کاستوار و مح یوھکپا نشناختند و ھمانند 

مواقع و  یش را در تمامیو مقاومت خو یننده استوارکران یو یھا سیالبو 
 نده.یآ یھا نسل یقرار گرفتند برا ییردند و الگوکحفظ  ھا صحنه
مان و یردند و در اک یم رکاز من یشه امر به معروف و نھیھا ھم آن

منقطع و  یام انسان ساز الھکچ گاه از احیباورشان قاطع و بادوام بودند و ھ
وشا و کف و اعمالشان یالکانجام ت یه ھر لحظه در راستاکجدا نبودند بل

 ند.ک ینم عیاجر صحابه را ضابودند. خدا  یع اوامر الھیمط

ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰملٖ ﴿
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
� ّمِنُ�م ّمِن  فَٱۡستََجاَب لَُهۡم َر�ُُّهۡم � نَ�ٰ

ُ
ۡو أ

َ
َذَكٍر أ

ْ  َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض�  ۡخرُِجوا
ُ
ْ َوأ ِيَن َهاَجُروا ْ ِ� َسبِيِ� فَٱ�َّ وُذوا

ُ
ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ َوَ�َٰتلُواْ َوقُتِلُواْ 
ُ
ٰٖت  َٔ َ� ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ

ُ
َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  اتِِهۡم َوَ�

نَۡ�ُٰر ثََوابٗ 
َ
ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱ�ََّواِب ا ّمِۡن ِعنِد ٱٱۡ� ِۚ َوٱ�َّ . ]١٩٥عمران:  [آل ﴾١٩٥�َّ
ه من عمل کرفت و پاسخشان داد یشان را پذیا یپس پروردگارشان دعا«
ع یا مرد ضایار خاسته باشد خواه زن باشد که به کاز شما را  یسکچ یھ

ھم نوع و ھم  ید (و ھمگیگر ھستیاز شما از پاره دای  رد پارهکنخواھم 
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خود رانده شدند، و  یھا ردند، و از خانهکه ھجرت کد) آنان یباش یم جنس
نه یشته شدند ھر آکدند و یت و آزارشان رساندند و جنگیدر راه من اذ
در  ھا ه رودخانهک یآورم، بھشت یم ان دریبخشم و به بھشت یم گناھانشان را

شان را) است و یخدا (ا ین پاداش از سویر (درختان) آن روان است. ایز
شمندان ی. خداوند در برابر صاحبان خرد و اند»و تنھا نزد خداستیکپاداش ن

ازد و پاداش آن س یم را مستجابھا  آن یدھد و دعاھا یم ویکپاسخ نھا  آن به
در مقابل لطف ھا  آن گذارد و ھمه ینم یان زن و مرد فرقیدھد و م یم را

ه خانه و کھستند سپس آن گروه از مومنان را  یخدا، مثل ھم و مساو
 ایردند و کن خود مھاجرت یحفظ د یرده و فقط براکاشانه خود را رھا ک

و به ھر حال در راه خدا رنج و  اند رون نمودهیشان بیھا را به زور از خانهھا  آن
، اند شته شدهکن یو در راه د اند ت نمودهکو در جنگ شر اند دهیشکمشقت 

ه کدارد  یم اظھارھا  آن دھد و درباره یم ژه قراریت ویمورد لطف و عنا
ه کنم ک یم وارد ییھا بھشترا در ھا  آن رم ویگ یم دهیرا نادھا  آن بد یارھاک

ن ین پاداش از جانب خداوند است و ایاست و ا یر آن جارینھرھا از ز
ه اگر انسان کشود  یم دهیه فھمین آیو نزد اوست از ایکه پاداش نکخداست 

و انجام دھد و در راه خدا رنج و یکداشته باشد و اعمال ن یمکمان محیا
 یگناھ یه اگر ھم گاھکشود  یم ییشد، روح او چنان صاف و خداکزحمت ب

ده یگر، نادیه دیبخشد. در آ یم رد ویگ یم دهیآن را ناد از او سر زند خداوند
 داند. یم ز از گناھان بزرگیرا مشروط بر پرھ کوچکگرفتن گناھان 

ْ َكَبآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ ﴿  ﴾اتُِ�مۡ  َٔ إِن َ�َۡتنُِبوا
 .]٣١[النساء:
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شما  یھا بدید، ینکد اجتناب ای هشد یه از آن نھک یاگر از گناھان بزرگ«
مان و یده گرفتن گناھان به تقوا و ایه نادین آیرم. و در چندیگ یم دهیرا ناد

 .»عمل صالح وابسته است

ِ َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا يَُ�ّفِۡر َ�ۡنُه َسّ�ِ ﴿  .]٩[التغابن:  ﴾اتِهِۦ َٔ َوَمن يُۡؤِمۢن بِٱ�َّ
ده یاو ناد یھا بدیند، کمان آورد و عمل صالح یس به خدا اکو ھر «

 .»شود یم گرفته

َ يَُ�ّفِۡر َ�ۡنُه َسّ�ِ ﴿   .]٥[الطالق:  ﴾اتِهِۦ َٔ َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ
 . »ردیگ یم دهیاو را ناد یھا بدیس از خدا پروا داشته باشد، خدا کو ھر «

ه به کزگار یفرد مومن و پرھ یکه کشود  یم روشن یات به خوبین آیاز ا
مان است، اگر یارش بر تقوا و اکند و اساس ک یم خود عمل ینیام دکاح
شود، گناه او  یب گناھکاز او سر بزند و دانسته و ندانسته مرت ییانًا خطایاح
مان و تقوا است و یا یشود. چون او دارا یم دهیبدون توبه تو بخش یحت

ن ھمان روح توبه است اگر یمان است و ایرده پشکه ک یاز گناھ کبدون ش
 . ) ۳۳۶-۳۳۷، ص ۲وثر، جکر یاورد. ( تفسیتوبه را به زبان نچه 

ج یا ترویستن یمسلمان ز یه شخص براکمھاجرت در راه خدا آن است 
ه شخص با کار آن است یند، اخراج از دکش ھجرت یار خوید از دیتوح

ه کاست  یت در راه خدا شامل ھر فشارینند اذکدش ینسازد و تبع ھا طاغوت
ن اعمال باعث بخشوده شدن یشود ا یم خدا و در راه خدا متحمل یبرا

إِنَّ ﴿ات آمده است یاز آ یاریه در بسکشود مثل توبه، چنان یم گناھان
 ِ�ّ ِ ا ّمِۡن ِعنِد ٱثََوابٗ ﴿ ﴾اتِ  َٔ ٱۡ�ََسَ�ِٰت يُۡذهِۡ�َ ٱلسَّ از  کین خود حایو ا ﴾�َّ

ر احسن یاست. ( تفس یکثواب ن یبه معنا ﴾ُحۡسُن ٱ�ََّواِب ﴿عظمت پاداش و
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ر ی)، تفس۲۶۴-۲۶۵، ص ۲، (تھران، بعثت، جیبر قرشکا یث، علیالحد
 .)۶۷۴-۶۷۵، ص ۱ت، جیھدا

ه و یر و تنزکر و فکصاحبان علم و معرفت را بعد از ذ یخداوند دعا
س و توجه و خطاب، با سوز و گداز و تضرع و سوال مغفرت و یح و تقدیتسب

و دعا موجود بود و آداب آن  یط داعین شراجنت مستجاب فرمود، چو
چ عمل، یه خداوند ھکح فرمود یتصرھا  آن نانید اطمیمز یمراعات شد و برا

ا زن باشد چرا ید، خواه مرد و یفرما ینم ع و باطلیرا ضاای  نندهکعمل 
ث یاز حھا  آن سان است تفاوتیکبه ھمه  ینسبت فضل و عدل و احسان الھ

ت، به حسب است نه نسب، عالوه یاست و مز یو تقو علم ی تفاوت در مرتبه
نفس  یکو مانند  اند خلق شده کنت پایط یکمان ھمه از یه اھل اکبر آن 

موجود  ییچ اقتضایو طاعت و عبادتند پس ھ ین ورایفند و متفق در دیشر
در  یه خللکمردود شود مگر آن  یمقبول و بعض یه اعمال بعضکست ین

نصرت  یه براک یسانکداده باشد پس  یروھا  آن ط اعمال ازیآداب و شرا
 یاب حضرت ختمکدند و به مالزمت ریشکر خود دست ین از اوطان و عشاید

ھا،  فار به جان و مال و عرض آنکمرتبت مھاجرت نمودند و از خوف تعرض 
رون روند یه بکند و از میق خود صرفنظر نمایو عال ھا ه از خانهکناچار شدند 

د و در راه خدا و مرضات یرسھا  آن فار بهکه از ک ھا اذیتو چه آزار و 
مان به خدا و یه اکآن بود  یھمه براھا  این تحمل نمودند و صامبریپ
نداشت و عالوه  یعداوت شخصھا  آن با یسکآورده بودند و اال  صغمبریپ

ردند و به درجه کفار جھاد کنمودند و با  یبر ھمه در راه اسالم جانباز
ه کردند کدا یاقت پیاستحقاق و ل ین اشخاصین چنیدند، ایشھادت رس
ن یه بھترکرا  یم ابدیگذرم و نع یم د: از گناھان آنانید بفرماکیخداوند با تا

دھم. (روان  یم از جانب خود پاداشھا  آن ست و نزد من است بهھا پاداش
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-۷۰۹، ص ۱۳۷۶(قم، برھان،  یتھران یرزا محمد ثقفی، حاج م۱د، جیجاو
۷۰۸ .( 
گردد پس  ینم عیشگاه خداوند ضاین عمل انسان در پیترکوچکچون  یآر

ه نه تنھا ک صرمکامبر ایپ یاران با وفایخوشا به حال آن مردان راه خدا 
 یزا و بندھا کشر یھا طیه از محکردند، بلک کان را تریو عص کفر و شرک

ال، مال و منال یوطن و ارقاب، اھل و ع ردند،کز ھجرت ین یو اجتماع یدرون
ده گرفتند و یمان نادیده و شدت ایو تمام تعلقات خود را به خاطر حفظ عق

د، مساعد و سازگار بود و فقط در راه یمان و توحیه با اکشتافتند  یطیبه مح
ردند، کو شدائد را تحمل  ھا اذیت، آزار و ھا نجهکه انواع شکخدا بود 

وا يفِ  أُوذُ اران یو مجاھدت اصحاب و  یارکمان و اخالص و فدایا ))یلِ يبِ سَ  ((وَ

دند و یه جنگکگرفته بود  یفزونای  بود و به اندازه ییتا جا صرسول الله
ل از دست دادند و به اھداف یمال مکز جانشان را با یشتند و در راه خدا نک

 ن اخالصیدند و به خاطر ھمیبه آن بودند رس یابیه در صدد دستک یمقدس
دن پاداش آنان یه خداوند متعال در محقق گردانکمان است یو اصالح و ا

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ ﴿: د فرمودهکیرده و تاکاد یقسم 
ُ
ۡدِخلَنَُّهۡم  َٔ َ�

ُ
اتِِهۡم َوَ�

ٰٖت  نَۡ�ٰرُ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َج�َّ
َ
حتمًا و قطعًا تمام  یعنی .]١٩٥عمران:  آل[ ﴾ٱۡ�

آنان را در  ید، ھمگیسازم و بدون ترد یم آنان را محو یھا بدیگناھان و 
ن یست و مملو از ایر آن جاریآب از ز یھا جویه کدھم  یم یجا یبھشت

-۱۱ل اصحاب رسول الله، ص یالم الله در فضاکه از یست. (چند آھا نعمت
۱۰(. 

 یقیصحابه، مومنان حق
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صداقت و  ت بریمال صراحت و قاطعکخداوند با  ۷۴ه یدر سوره انفال آ
داده  ین و انصار شھادت داده و گواھیده مھاجریمان و صحت عقیت ایحقان
ان و یو واضح و مسلم ب یار قوین بسیل و براھین مطلب دالیاثبات ا یو برا

واد: یفرما یم نیمھاجر ی درباره دُ اهَ جَ وا وَ رُ اجَ خدا از وطن و  یرضا ی، براهَ
 جان و مال جھاد نمودند. ردند و باکگان و... مفارقت یشان و ھمسایخو

ْ ﴿د: یفرما یم انصار ی و درباره ٓوا نََ�ُ ْ وَّ رسول خدا را با  یعنی ﴾َءاَووا
ردند و اگر کقه نین مضاکدادند و از بذل جان و مال و مس یاصحابش جا

 نداشت. ای  دهیشد و ھجرت فا ینم ار تمامکشان نبودند یا
شان در یرا ایفصلند، زن بر انصار مقدم و ایه مھاجرکد توجه داشت یبا

 یدند و از زندگیشک یچند مشقت و سخت یمان سبقت دارند و روزگاریا
م، یم آنان را به پاداش عظیردند، پس خداوند غفور و رحکخود صرف نظر 

ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ ﴿: د و فرمودیخوف و خطر گردان یب شاد و سرور و َُّهم مَّ  .﴾ل
 یاز آنان را باق یه گناھکبزرگ است  یشان آمرزش و بخشودنیا یبرا

ه کد یفرما یم ب آنانیق نصیسته و الیار شایبس ییگذارد و رزق و روز ینم
ر کل اصحاب، ابوبیالم الله در فضاکه از یشود.( چند آ ینم م ارزشکچ گاه یھ

ن ی).) لذا خداوند در شان ا۱۸، ص ۱۳۶۵اوش، ک، (مھاباد، یمیرکمحمد 
 د:یفرما یم بزرگواران

﴿ ْ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا ٓواْ َوٱ�َّ نََ�ُ ْ وَّ ِيَن َءاَووا ِ َوٱ�َّ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحقّٗ 

ُ
ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم أ َُّهم مَّ   .]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤اۚ ل

و در راه خدا  اند ردهکو مھاجرت  اند مان آوردهیه اک یسانکگمان  یب«
(ھر دو  اند ردهک یاریو  اند ه پناه دادهک یسانکن یاند و ھمچن جھاد نموده

سته واژه مھاجر و انصارند یمان ھستند (و شایقتًا مومن و با ایگروه) آنان حق
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 یآنان آمرزش (گناھان از سو یو تار و پود جاودانه پرچم اسالمند) برا
 . »جاودان) استسته (در بھشت یشا یزدان منان) و روزی

ه کھا  آن ند:ک یم ادیه، خداوند از مسلمانان مھاجر و انصار ین آیدر ا
ه به مسلمانان مھاجر پناه کھا  آن ردند وکمان آوردند و ھجرت و جھاد یا

دارند.  یمان واقعیه آنان مومن ھستند و اک یردند، به راستک کمکدادند و 
رد کاد ین و انصار یات از مھاجریست چون در آن آیش نیات پیرار آکه تین آیا

مان یه این آیان آنان برقرار است سخن گفت و در ایه مک یتیوند و والیو از پ
ھا  آن ھستند و به یه آنان مومنان واقعکنیرد و اکمھاجر و انصار را امضا 

ب یه نصک یسعادت واقع یعنین یرا داد و اای  دهیپسند یمژده آمرزش و روز
ر یتفس -۴۰۷، ص ۴وثر، جکر ید.(تفسیمسلمانان گردشاھنگ از یآن گروه پ
 . ) ۴۵۸-۴۶۰، ص ۵ان، جیمجمع الب

ان یو بھا  آن بودن یقیه، نشان دادن مومن حقین آیرار اکمنظور از ت
شود  یم است، معلوم یبھشت یھا نعمتند، یرزق خوش آ ھاست آنپاداش 

-۱۷۵، ص ۴جث، یر احسن الحدیده است. ( تفسیز آمرزیه گناھانشان را نک
۱۷۴(. 

 دگانندی، رستگاران و به مقصود رسصحابه
ردند و با اموال کمان آوردند و ھجرت یه اکنیخداوند صحابه را به خاطر ا

م و واال در نزد خود یعظ یشان جھاد نمودند، به درجه و مقامیھا جانو 
 بخشد: یم م و بزرگیدھد و به آنان سه نعمت و موھبت عظ یم بشارت
 دھد.  یم یخود جا یمنتھا یب جوار رحمتآنان را در  -۱
 دارد.  یم خود را از آنان اعالم یو خوشنود یرضامند -۲
ر یه در آن جاودان ھستند و زکگرداند  یم داخل یآنان را به بھشت -۳

 است. یو جار یسار ییتان آن نھرھادرخ
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﴿ ٰ ۡمَ�
َ
ِ بِأ ْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ْ َوَهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا ۡ�َظُم ٱ�َّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
لِِهۡم َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَفآ�ُِزوَن 
ُ
ِۚ َوأ ُُهۡم َر�ُُّهم بِرَۡ�َةٖ  ٢٠َدرََجًة ِعنَد ٱ�َّ ّمِۡنُه َورِۡضَ�ٰٖن  يُبَّ�ِ
َُّهۡم �ِيَها  ٰٖت ل قِيٌم  نَعِيمٞ وََج�َّ  .]٢٢-٢٠: التوبة[ ﴾٢١مُّ

و در راه خدا با جان  اند و به مھاجرت پرداخته اند مان آوردهیه اک یسانک«
در  یمنزلت واالتر و بزرگتر ی، دارااند ) و جھاد نمودهاند دهیوشکو مال (

ا یدگان (و سعادتمندان دنیند، و آنان رستگاران و به مقصود رسیشگاه خدایپ
شان ی(از ا یباشند. پروردگاران آنان را به رحمت خود و خشنود یم و آخرت)

 یھا نعمته در آن کدھد  یم مژده ین نعمت است) و بھشتیبزرگتره ک
 . »جاودان دارند

آن  یھا نعمتمانند (و غرق در لذائذ و  یم ھمواره در بھشت ماندگار
 یبرا ی(و فراوان یشگاه خدا پاداش بزرگیگمان در پ یب خواھند بود)

از  یاد، اول، جھیو اسالم یار قرآنیفرمانبرداران امر او) موجود است. در مع
مساجد و  یچون بنا اند گر اعمال بعد از آن قرار گرفتهیاست و د یھر عمل

اوست از تسلط  یز، در نزد انسان، آزادین چیرا مھمتریشھرھا. ز یبنا
صالح، پس از آن  یان اجتماعیبن یکو ساختن  یو استثمار اقتصاد یاسیس

ردند و در راه کمان آوردند و مھاجرت یه اکرسد. ((آنان  یم ینوبت به آبادان
داشتن  یبر پا ین جھاد برایردند)) اکش جھاد یخدا با مال و جان خو

ه کو عدالت و استقالل، آنان  یومت آزادکن، حیومت خداست در زمکح
 دارند. تر میعظای  نند در نزد خدا درجهک یم نیچن

اسد و آزاد ه ھدفشان دگرگون ساختن نظام فک ینندگانکن جھاد یبنابرا
گر یاست اجرشان در نزد خدا از د یه داریسرما یساختن انسان از بردگ

 اب شدند.یامکه کھستند  یسانکنان یشتر است و ایمردم ب
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ه از کند یگرا یم به آن یسانکآن تنھا  یت جھاد و دشواریبه سبب اھم
 یش جز خشنودیاخالص در عمل برخوردار باشند و به پاداش عمل خو

 م بھره مندیعظ یه آنان را از اجرکن امور است یخداوند نخواھند و ھم
 سازد. یم

 یھا نعمته در آن ک یخود به بھشت یپروردگارشان به رحمت و خشنود
ندن طاغوت است و کدھد و از مظاھر رحمت، بر اف یم د باشد بشارتشانیجاو

و واالتر بزرگتر  یآن است و انجام دادن اعمال یومت حق بر جاکنشستن ح
ه کن است یااش  خداوند نشانه یش از آن بوده است. اما خشنودیاز آنچه پ

رد و در مردم یصورت پذ ین وجھیتر ن و سھلیوتریکخدا به ن یارھا از سوک
ن زوال نعمتش یه بکجاودان  ید و به بھشتید آیون پدکحالت آرامش و س

اجر و مزد بزرگ در نزد را ید بمانند، زیل گرداند و در آن بھشت جاوینباشد نا
 ) ۱۲۱-۱۲۲، ص ۴ت، جیر ھدایخداوند است. ( تفس

ه عبارت از کان ید گرایار بزرگ توحکه، خداوند در برابر سه ین آیان ایبا ب
 یوه در سراکمان، ھجرت و جھاد خالصانه است، سه موھبت بزرگ و پرشیا

 ه عبارتند از: کدارد  یم یآخرت به آنان ارزان
 ش گسترده یمھر و بخشا -۱
 از آنان  یخشنود -۲
، ۵ان، جیر مجمع البیفراوان آن (تفس یھا نعمتبھشت پر طراوت و  -۳

 .)۵۲۷ص
ه، خود و یر متناھین و انصار را به رحمت غیات مھاجرین آیپروردگار در ا

ه در ک ھاست آن یاز برا ییھا بھشتو خشنود است و  یراضھا  آن ه ازکنیا
 دھد. یم پا برجاست بشارت یھا نعمتآن 

است و انذار  ین صالح و متقیمومن یبشارت مقابل انذار است، بشارت برا
او  یر رحمت داللت بر عظمت و بزرگکیافر و فاسق و مخالف است تنک یبرا
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 د:یفرما یم حًا در قرآنین مقامات است چنانچه صریدارد و رضوان باالتر

ۚ َ�ٰلَِك ُهَو َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن ٱ﴿ ُ�َ�ۡ
َ
ِ أ ان، یب الطبیر اطی(تفس ﴾ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيمُ �َّ

 ) .۱۹۶، ص۶ج
 ۱۰۰ه یاست. خداوند در آ یشگیھم یتیت خداوند از صحابه رضایرضا

 ند: ک یم مین را به سه گروه تقسیسوره توبه مسلمانان نخست
 ن) یشگامان در اسالم و ھجرت (مھاجریپ -۱
جرش بودند اران مھایامبر و یپ یاریشگام در نصرت و یه پک ھایی آن -۲

 (انصار) 
 یرویآنان پ یھا ستند اما از برنامهین دو گروه نیه جزء اک یسانک -۳

ن ییو قبول اسالم و ھجرت و نصرت آ یکرده و با انجام اعمال نک
 ن) یوستند.(تابعیبه آنان پ صامبریپ

شان را مشمول رضا و یرده و اکد یآنان تمج یه از ھمگین آیخداوند در ا
ن یه اکرحمت خود قرار داده و به تمام آنان وعده بھشت داده و مسلم است 

 اند ه انجام دادهکاست  یمان و اعمال صالحیخداوند به خاطر ا یجزا و رضا
رده و کالت را تحمل کنجه و آزار و مشکه انواع شکن و انصار یژه مھاجریبه و

 یو جان باز یارکه و باز ھم دست از فدارا احاطه نمودھا  آن از ھر سو خطر
شبرد اھداف یشه دار در راه پیاستوار و ر یمانیراسخ و ا یبر نداشته و با عزم

ھا یت از آن به استقبال انواع بالھا و دشواریمقدس اسالم و حفظ و حما
ده و یروزمندانه آنچه خواست خدا و رسول بود به انجام رسانیشتافته و پ

ه از یقرار گرفتند ( چند آ یش فوق العاده الھیت و ستایاھمن ھمه یان ایشا
 ).۲۵اب رسول الله، ص ل اصحیالم الله در فضاک

ن و یه مھاجرکشند یندیر نموده و بکشه تفیحال خود، صاحبان عقل و اند
ه آنان را نصرت و ک یسانکھستند و  یسانکمان چه یه در ایشگامان اولیپ
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ه را ین آیا تر شتر و مفصلیح بیتوض یبرا ھستند یسانکز چه ینموده ن یاری
 م.یدار یم انین را بیه مفسریم و نظرینما یم رکذ

َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰنٖ ﴿ ِيَن ٱ�َّ نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ�  َوٱل�َّ

ٰٖت رَِّ�َ ٱ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا نَۡ�ُٰر  �َّ

َ
َ�ِٰ�ِيَن َ�ۡرِي َ�ۡتََها ٱۡ�

بَدٗ 
َ
ان اول از مھاجر، و ینیشیپ« .]١٠٠: التوبة[ ﴾١٠٠َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيُم �ۚ �ِيَهآ �

ردند خداوند ک یرویپ ییوکشان را به نیه اک یسانکان اول از انصار، و ینیشیپ
 ییھا بھشتشان یا ز از خدا خشنودند، بریشان نیشان خشنود است و ایاز ا

رده کشه در آنجا خواھند بود آماده یاست و ھم یه در آنجا نھرھا جارک
 . »بزرگ یابیامکن است یاست. ا

 ھستند؟  یسانکن چه ین و تابعین اولیسابق
ه منظور کم یته را بدانکن نیالزم است تا ا یقبل از پرداختن به بحث اصل

لُونَ ﴿ از وَّ
َ
ٰبُِقوَن ٱۡ�  انیسخن به مھا  آن ه ازین آیخداوند در اه ک ﴾َوٱل�َّ

 ھستند؟  یسانکآورد چه  یم
ه در کھستند  یسانکن آن ین اولیه منظور از سابقکاعتقاد دارند  یبعض

ت یه قبله از بکنیه قبل از اک یسانک یعنی، اند جھت ھر دو قبله نماز گذارده
منظور  اند گفتهگر ید ی، بعضاند دهیابد به اسالم گرویر ییه تغکالمقدس به م

نه یه در سال ششم ھجرت در مدکعت الرضوان یه در بکھستند  یسانک
ه کھستند  یسانکاند منظور  گر گفتهید ی، و بعضاند ت داشتهکرمنعقد شد ش

 اند. نه مسلمان شدهیه به مدکامبر از میقبل از ھجرت پ
ه قبل از ھجرت کھستند  یسانکن ین اولیمنظور از سابق یلکاما به طور 

مان آورد یا صامبریردند و به پکش از جنگ بدر مھاجرت یمان آورده و پیا
ان شده، و یرا موضوع با دو وصف سابقون و اولون بیند و او را منزل دادند ز

ن یبر ا یلین خود دلیشان برده نشده، و این ایا عناویاز اشخاص و  یاسم
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اعتبار شده ت یه سبقت و اولوکه به خاطر ھجرت و نصرت بوده کاست 
ر یتفس -۳۰۱، ص۹، جیین طباطباید محمد حسیزان، سیر المیاست.( تفس

 .)۳۴، ص۶ان، جیمجمع الب

َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰنٖ ﴿ و منظور از ِيَن ٱ�َّ ن و یه از مھاجرکھستند  یسانک ﴾َوٱ�َّ
 یسانک ین شامل تمامیتابع یعنین صنف یو ا اند ردهک یرویت و پیانصار تبع

امت تابع ینند) تا روز قک ی(م اند ردهکت ین و انصار تبعیمھاجره از کشود  یم
ن ھمان ین اولیه مراد به سابقکنین شاھد است بر این خود بھتریشانند و ایا
انش یه بنکنین اسالم را استوار نموده و قبل از ایه اساس دکھستند  یسانک

ا یمودند حال آن را استوار ن یھا هید پایرقش به اھتزاز در آیاستوار گردد و ب
 ھا نجهکوسته در فتنه و شیپ صمان آوردند و به رسول خدایه اکنیا

نه یده به حبشه و مدیار و اموال خود چشم پوشینموده و از د ییباکیش
ن با او را ینموده و او و مھاجر یاریه آن حضرت را کنیا به ایردند، و کھجرت 

رخ دھد از ای  ه واقعهکنیخود منزل دادند و قبل از ا یھا در شھر خود و خانه
گران یمان و عمل صالح بر دیه در اکھستند  یسانکردند و کن خدا دفاع ید

 .اند سبقت جسته

الله عنهم و  یاست ((رض یشگیت همیت خداوند از صحابه، رضایرضا
 رضوا عنه))

ت بندگان از ید: منظور از رضایگو یم هین آیر ایدر تفس ییعالمه طباطبا
، و یاو راض یو عالم ینیوکت یارھاکو  یالھ یبنده به قضاه کن است یخدا ا
تن در دھد، و به  اند خواسته یعًا از ویه تشرکم او و آنچه را کن به حیھمچن

اسالم  یواقع یه ھمان معنکم قضا شود یع تسلین و تشریوکگر در تیعبارت د
 ه مورد بحثیا در آیت خدا از بندگان و یاست و منظور از رضا یو مسلمان

 لیگر زایه دکاست  یتیت خداوند از مھاجر و انصار رضایمنظور رضا
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شان یگر بر ایه دکشده  یراض ین و انصار طوریشود، و خداوند از مھاجر ینم
عت و جنس یست از طبین ینیت از اشخاص معیرد، چون رضایگ ینم خشم

رو یمان و عمل صالح پیه در اکندگان است یار است. از گذشتگان و آیاخ
ه کست ین ین امر امریدار بودند، و ایمان و عمل صالح پایه در اکگانند گذشت

مقطع از زمان  یکه در کح باشد یزمان در آن دخالت داشته باشد، تا صح
ت خدا از یرا منظور از رضایرد زیگر خشم بگیباشد و در مقطع د یخدا راض

 رحمتند، و بر او ک یم تیش معامله رضایه او با عبد خوکن است یبنده ا
 م خشمییدارد و اگر بگو یم یخودش را بر او ارزان یھا نعمتفرستد،  یم
ند، ک یم معامله غضباش  ه او با بندهکن است یند، اک یم رد و غضبیگ یم
سازد. (  یم بتشکغ نموده، دچار عذاب و نیرحمت خود را از او در یعنی

 .)۵۹۳تا  ۵۸۷از ص ای  ، خالصه۹زان، جیر المیتفس
ر که خداوند پس از ذکن آمده است یر نمونه چنیتفسن در یھمچن

ھا  آن است و یراضھا  آن د ((خداوند ازیفرما یم نین و انصار و تابعیمھاجر
 یمان و اعمالیبه خاطر اھا  آن ت خدا ازی)) رضااند شده یز از خداوند راضین

 یھا پاداشاز خدا به خاطر ھا  آن یو خشنود اند ه انجام دادهکاست  یصالح
داشته است. به  یارزانھا  آن ه بهکاست  یتیگوناگون و فوق العاده و پر اھم

از خدا ھا  آن و آنچه اند خواسته است انجام دادهھا  آن گر آنچه خدا ازیر دیتعب
است  یراضھا  آن ن ھم خدا ازیداشته است بنابرا یارزانھا  آن به اند خواسته

ن جمله ھمه مواجب و یه اکنیھستند و با وجود ا یو ھم آنان از خدا راض
) یو روحان ی، جسمانیو معنو یرا در برداشت (مواھب ماد یالھ یھا نعمت

ند. ک یم ل)) بعد از ((اجمال)) اضافهیان ((تفضید و بکیبه عنوان تا یول
ر درختانش یه از زکاز بھشت فراھم ساخته  ییھا باغھا  آن ی((خداوند برا

است و  یه جاودانکن است ین نعمت ایا ازاتیان دارند و از امتینھرھا جر
ھا  آن یو مادر برا ین مواھب معنویھمواره در آن خواھند ماند و مجموع ا
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 ه انسان احساسکن برتر یاز ا یروزیشود و چه پ یم محسوب یبزرگ یروزیپ
او را  یارنامه قبولکش از او خشنود است و یدگار و معبود و موالیند آفرک یم

 )۱۰-۱۰۱، ص۸ر نمونه، جی( تفس)). رده استکامضاء 
را ھا  آن ه ھمهکست بلیل نیقا یچ تفاوتین مھاجر و انصار ھیه بین آیدر ا

ن مردم یخواستند ب یم هکاست،  یسانکن پاسخ یسان شمرده است و ایک
ن دو گروه یه از اک یسانکن یفشانند ھمچنینه تخم اختالف بیه و مدکم

مصلحت روز نبود  یاق نبود و برانف یاز روھا  آن تیردند تبعک یم تیتبع
رندگان ینان در شمار ھمان سبقت گیخدا بود و ا یه فقط و فقط براکبل

 .)۲۲۵، ص۴ت، جیر ھدایھستند. ( تفس
 یھا یریو سختگ یھا نجهکه با وجود شکھستند  یسانکن یمھاجر

نجه و مسخره شدن را به جان کش، مسلمان شدند و ھر نوع شیان قرکمشر
اشانه خود آواره شدند و ھجرت کن خود از خانه و یحفظ د یدند و برایخر

 یرا شدند و حتیامبر و ھمراھان او را پذینه، پیه در مدکا آنان یردند و ک
در اسالم دارند و  یردند، حق بزرگکم یاموال خود را با مسلمانان مھاجر تقس

 نند. کاد ی یو بزرگ یکیمسلمانان از آنان به ن یبعد یھا نسلد یبا
نند ک یم تیه از آنان تبعک یسانکن خداوند از مھاجر و انصار و یھمچن

ن یشدند، ا یشان راضیز از خدایرده و آنان نکش را اعالم یت خویرضا
امبر اوست. خدا از یبه خدا و پھا  آن مکمان محیاز ا یمتقابل ناش یخشنود

راه خدا و با مال و جان در  اند ردهک یارین او را ینان خشنود شده چون دیا
ن ین دیغات دشمنان اسالم به ایو تبل ھا رغم وسوسهیو عل اند تالش نموده

ھستند چون  ینان از خدا راضیو ا اند دهیوشکشبرد آن یو در پ اند دهیگرو
داشته  یآنان ارزان یرا برا یبزرگ یھا نعمتامبر خود یله بعثت پیخدا به وس

 یھا پاداشھا  آن نجات داده و به کجھل و شر یکیاست و آنان را از تار
ھا  آن ریه از زکرده کرا آماده  ییھا بھشتھا  آن یخواھد داد و برا یمھمتر
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است  یبزرگ ین رستگارینھرھا روان است و جاودانه در آن خواھند بود و ا
 خواھد شد.ھا  آن شرو و تابعانین پن مومنایب ایه نصک

ط دشوار اسالم را یشراه در ک یسانک یداشتن سابقه در اسالم برا
از ببالند، ین امتیه آنان به اکبود و جا داشت  یاز و افتخار بزرگیرفتند، امتیپذ

 ش شده است:ین ستایاز سابقه داران در اسالم چن یگریه دیدر آ

ٰبُِقوَن ﴿ ٰبُِقوَن ٱل�َّ ُ�وَن  ١٠َوٱل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱلُۡمَقرَّ
ُ
 .]١١-١٠: الواقعة[ ﴾١١أ

، ص ۴وثر، ج کر ی. ( تفس»شاھنگانند آنان مقرب ھستندیه پکسابقان «
۵۵۶-۵۶۵  (. 

ھا  آن ه ازک یسانکن و انصار و یه بدان جھت از مھاجرین آیخداوند در ا
مان یو سبقت جستن در اسالم و ا یشگامینند آنان را به پک یم یرویپ

ت انتخاب درست از خود یشھامت و درا یسک یه وقتکند ک یم شیستا
 یرویگران از او پیگردد، د یم شگامیسته پیشا یارکدھد و در  یم نشان

گردد، از  یم ستهیار شاکننده به آن راه و کنند و او فراخوان و دعوت ک یم
د، حال و روز و پاداش و یشگام گردیسته پیشا یارکدر  ین رو اگر فردیا

سته و یار ناشاکه اگر در کگران خواھد بود، ھمچنان یثواب او بھتر از د
 روانش خواھد شد.یش از پیاو ب ییانه و رسوکیجلو افتد ای  ظالمانه

مان و اسالم، یشگامان در ایه پکت است ین واقعیفه نشانگر ایه شرین آیا
ار با یکن خدا و پیشرفت دیپ یه براک ییھا رنجو  ھا سختیبه خاطر آن ھمه 

 ارند.گران دیبر د یاریبس یو برتراز یدند، امتیداد به جان خریو ب کشر
از  یه دورکردند کدشوار در راه حق و عدالت تحمل  ییھا رنجآنان 

 یاریدوست و بس کن خدا با شما اندیبه د یرسان یاریان و بستگان، یکنزد
امبر یش به اسالم و پاسخ مثبت به دعوت پیشگامان در گرایدشمن و پ

 است.گران یآنان بر د یلت و برترین راز فضی، از آن جمله بود و ایگرام
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ه، یتب االسالمکال، (قم، داریرازیارم شک، ناصر م۶ان، جیر مجمع البیتفس(
 )۳۵-۳۶، ص۱۳۷۶

 ه بر ضد وضع نابسامان جامعه صورتک یع اجتماعیوس یدر ھر انقالب
 ،ھاست آنو نھضت بر دوش  یانقالب یھا هیه پاکھستند  یشگامانیرد پیگ یم

ه رھبر و ک یرا به ھنگامیھستند، ز ین عناصر انقالبیدر واقع وفادارترھا  آن
ه از جھات مختلف در کنیرند و با ایگ یم شوا از ھر نظر تنھا است گرد او رایپ

رده دست کرا احاطه ھا  آن محاصره قرار دارند و انواع خطرھا از چھار طرف
 دارند. ینم بر یارکو فدا یاریاز 

شگامان و یه پکدھد  یم خ صدر اسالم، نشانیتار ی مخصوصًا مطالعه
 نجه و آزارکرا شھا  آن روبرو بودند؛ چگونه یالتکن با چه مشیمومنان نخست

 دند و نابودیشک یم ریردند، به زنجک یم گفتند، متھم یم دادند، ناسزا یم
ن و عشق سوزان و عزم یبا اراده آھن ین ھمه گروھیبا ا ینمودند ول یم

استقبال انواع خطرھا و به ن راه گام گذاردند یق در ایمان عمیراسخ و ا
 رفتند.

ھا  آن شتر بود و به دنبالین از ھمه بیان سھم مھاجران نخستین میدر ا
نه دعوت یبه مد صامبریه با آغوش باز از پک ھایی آن یعنین یانصار نخست

با ھا  آن ن دادند، و ازکش مسیاران مھاجر او را ھمچون برادران خویردند و ک
ر ید.( تفسز مقدم داشتنیشتن نیبر خو یحتردند، کتمام وجود خود دفاع 

 ).۱۰۱-۱۰۲، ص ۸نمونه، ج

 رفتین و انصار را پذیو مهاجر صامبریخداوند توبه پ
نازل  کسوره توبه را در ارتباط با جنگ تبو ۱۱۸و  ۱۱۷ات یخداوند آ
الت و که مشکند چرا ک یم ادین جنگ به نام ((ساعه العسرة)) یفرمود و از ا

طرف  یکمسلمانان قرار داشت از  یش رویدر پ یادیار زیبس یھا یگرفتار
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گر نبرد با ید یده بود و از طرفیدن محصول آنان فرا رسیفصل گرما و چ
بود  یطوالن یبا مسافت یاسالم یرون از مرزھایو ب یرومند و قوین یدشمن

 یدند و ھنگامیالت از رفتن به جنگ نھراسکن مشیا یاما مسلمانان با تمام
شه مسلمانان اطالع یبت و قدرت و صالبت و اندیروم از ھ انیه سپاھک
ه به ک یه خبرکردند کح دادند، و وانمود یافتند فرار را بر ماندن ترجی
اران یبوده است و اصحاب و  ینیذب و دروغکخبر  یکده، یرس صامبریپ

 یمان و اخالص و استقامت و اتحاد و ھمبستگیبا جذبه ا صامبریرسول پ
را به ارمغان آوردند پس امروز ھم مسلمانان اگر بخواھند  یروزین پیبزرگتر

جز انتخاب  یعزت و عظمت از دست رفته خودشان را به دست آورند راھ
 نمودند ندارند. صامبریاران رسول پیه اصحاب و ک یراھ

ِيَن ٱ�َّبَعُ ﴿ نَصارِ ٱ�َّ
َ
ِ َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� ُ َ�َ ٱ�َِّ�ّ وهُ ِ� َساَعةِ لََّقد تَّاَب ٱ�َّ

ةِ ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�قٖ  بِِهۡم ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَُّهۥ  ٱۡلُعۡ�َ
�ُض بَِما  ١١٧رَِّحيٞم  رَُءوٞف 

َ
ٰٓ إِذَا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم ٱۡ� ِيَن ُخّلُِفواْ َح�َّ َوَ�َ ٱ�ََّ�َٰثةِ ٱ�َّ

ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب رَُحَبۡت َوَضاقَۡت  ِ إِ�َّ  مَِن ٱ�َّ
َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
ْ أ نُفُسُهۡم َوَظنُّوٓا

َ
َعلَۡيِهۡم أ

َ ُهَو ٱ�َّوَّاُب ٱلرَِّحيُم َعلَۡيِهۡم ِ�َُتوُ�وٓ  ْۚ إِنَّ ٱ�َّ  .]١١٩-١١٨: التوبة[ ﴾١١٨ا
ن و یرفت. مھاجرین و انصار را پذیامبر و توبه مھاجریخداوند توبه پ«
 یھا دله کنیردند بعد از اک یرویامبر پیاز پ یه در روزگار سختک یانصار
ه منحرف شود، باز ھم خداوند توبه آنان کمانده بود  کیاز آنان اندی ھا دست
 ار رئوف و مھربان است. یه او بسکرفت. گرا یرا پذ

ه ک یه واگذار شدند تا بدانکرد یپذ یم را ھم یخداوند توبه آن سه نفر
ه کبر آنان تنگ شد، و دلشان به ھم آمد و دانستند  یفراخ ی ن با ھمهیزم
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شان یاز خدا جز برگشت به خدا وجود ندارد. آن گاه خدا بد یچ پناھگاھیھ
 .»ر و مھربان استیار توبه پذیگمان خدا بس یب نند.کغام توبه داد، تا توبه یپ

و  یسخت ه در زمانک ین و انصار را، آنانیامبر و توبه مھاجریخداوند توبه پ
 یشان به سویھا دله ک ینمودند در زمان کمکو  یاریامبر را یمشقت پ

 ر و مھربان است ویرا خداوند توبه پذیرفت زیرده بود پذکدا یل پیانحراف تما
 جاست. کتا  یه طاقت آدمکداند  یم

لمه کن مرتبه یه چندین آیه چرا خداوند در اکد توجه نمود ینجا بایدر ا
ه اوًال توبه و کن جھت است یلمه توبه به اکرار کنموده است ترار کتوبه را ت

د: ((پس از یفرما یم ادآور شده آنگاهین و انصار را یامبر و مھاجریگذشت از پ
رده بودند در گذشت و آن که تخلف ک یشان در گذشت)) و از آن سه نفریا

نند)) کا نار رکن یگر ایشان در گذشت تا دید: ((پس از ایفرما یم گریگاه بار د
ل یل اجمال و تفصیه بر سبیه گفتار در آکنیندارد مگر ا یرار جھتکن تیو ا

ل به یرده، بعدًا به طور تفصکر کبوده اول، گذشت از ھمه را به طور اجمال ذ
ن اشاره گذشت یق جداگانه اشاره نموده، و در ایدام از دو فرکحال ھر 

 ان داشته است.یوص از آن سه نفر بش را به خصیخو
 یکداشتند، و  یم یه غرض جداگانه و مستقلین دو آیاز ا یکو اگر ھر 

 تصورای  تهکده و نیچ فایرار ھکن تیدر آن وجود نداشت، در ا یغرض جامع
 شد. ینم

ه رسول خدا در کنیند بر اک یم بطور واضح داللت یه اولین آیعالوه بر ا
ه یرا آیرده زکھم نت انحراف ینداشته و قصد ن یو انحراف ین داستان گناھیا

 یو به و یرویه از رسول خدا پکند ک یم م و انصار را مدحیفه مھاجریشر
ه کرد ک یم ال رایا خیشد و  یم ردند، و اگر خود آن حضرت منحرفکاقتداء 

روانش مدح و یرد، و پیشان قرار گیو امام ا ینداشت مقتد یگر معنید



 ٤٣   شفصل اول: خصوصیات اصحاب

 

ر کن و انصار ذیمھاجر باامبر را یه پکن خاطر است یش شوند، و به ایستا
 نموده است.

ه ھر کخواھد  یم ه به رسولش داردک یرمکو پروردگار به خاطر فضل و 
ف او در صدر یر برده شود، اول اسم شریبه خاش  ا صحابهیوقت اسم امتش و 

َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ ﴿ رد، ھر چند مطلب راجع به امت باشد مانند:یالم قرار گک
نزَِل إَِ�ۡ 

ُ
ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمنُونَ هِ أ ٰ  ﴿ .]٢٨٥: ة[البقر ﴾ِمن رَّ ُ َسِكينََتُهۥ َ�َ نَزَل ٱ�َّ

َ
ُ�مَّ أ

 -۶۳۴-۶۳۶، ص۹زان، جیر المیتفس(  .]٢٦: التوبة[ ﴾رَُسوِ�ِۦ َوَ�َ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ 
 )۱۶۷-۱۶۸، ص۸ر نمونه، جیتفس

 یبر او ولات اوست کبر یفزون یامبر به معنیخدا نسبت به پ یریپذ توبه
ه در کرا ی. زھاست آندن گناھان یآمرز ین و انصار به معنینسبت به مھاجر

بزرگ بود و خدا  یارکن یردند و اکامبر متابعت یاز پ یساعات شدت و سخت
ردن در کآمرزد و صبر  یم را کوچکحسنات بزرگ گناھان  یمردیبه پا

 را کوچک یارھاکگر یه خدا به سبب آن دکبزرگ است  یارکساعات عسرت 
است و عدم مخالفت با  صاز رسول الله یرویمھمتر نقطه پ ید ولیبخشا یم

 را از دست ییباکیوضع بشر دامن ش یه به سبب دشوارک یاو در مواقع
گردد  یم مان به خدا و رسول اویگاه موجب انحراف از ا ییباکیدھد تا ش یم
ند، کد نیداشته باشد و در آن ترد یاگر مومن گوش به فرمان رھبر یول

امبر در برابر پروردگار او یرا پیشود. ز یم دن گناھان اوین امر سبب آمرزیھم
 طلبد. یم او آمرزش یند و براک یم ند و در حق او دعاک یم را شفاعت

 ) ۲۴۸-۲۴۹، ص ۴ت، جیر ھدای(تفس
آن به ه در ک ییطاقت فرسا یھا رنج)) و کار ((تبویکات درباره پین آیا

ننده بود کشای  به گونه ھا سختیو  ھا رنجن ید، فرود آمد، ایمان رسیمردم با ا
ر خدا شامل یآھنگ بازگشت نمودند، اما مھر و لطف وصف نا پذ یه گروھک
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ت را در راه خدا به جان الکدند و ھمه مشیورز یمردید و پایحال آنان گرد
 دند.یخر

ھر ده تن از مجاھدان مسلمان ه کد یرس ییار و رنج و فشار آنان به جاک
و  ھا ز به خوردن دانهین ییداشتند و از نظر مواد غذا یسوار یشتر برا یک

مبود کانات و کر شدند . فقدان امینامناسب ناگز ینامرغوب و غذاھا یخرما
 کخرما و اند یکه گاه چند نفر از کرساند  ییار را به جاکن یا ییمواد غذا

 گرفتند. یم آب
ثمه)) یات درباره او نازل شد ((عبدالله بن خین آیه اک یسانکاز جمله 

دند، یتخلف ورز که از جھاد و رفتن به تبوکبوده است و مراد از آن سه تن 
ن یباشد و خداوند در ا یم هیع، و ھالل بن امی، مراره بن ربکعب بن مالک
جھاد  ه حضرت اقتدا نموده و بهکن و انصار را یامبر و مھاجریات نه تنھا پیآ

ش و مھر خود قرار داد، بر آن سه یدر راه، پرداخته بودند، ھمه را مورد بخشا
مان شده یده و آنگاه پشیتخلف ورز یه ناخواسته و بر اثر سھل انگارکز یتن ن
 رفت.یت آورد و توبه آنان را پذتوبه به بارگاه او آورده بودند، رحم یو رو

ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم ﴿ �ُض بَِما رَُحَبۡت َح�َّ
َ
ا با ھمه یه دنکنیتا ا« ﴾ٱۡ�

 .»دیبر آنان تنگ گرداش  یگستردگ
 یمانیت پشیه به نھاکاست  یسکط و حال و روز ین شرایادیر بنین تعبیا

ط سخت ین شرایابد. ای ینم خود یبرا یگر راھیده و دیندامت رس یو ژرفا
و رابطه  یادامه دوستامبر مردن را از یه پکد آند یل بر آنان پدیبدان دل

ز تنھا مانده و ھمه از آنان یباره خود ن یکدوستانه با آنان بازداشت و آنان 
 . اند گرفتار آمده یگسسته و در محاصره زندان اجتماع

توبه به بارگاه خدا آوردند اما  یق از تخلف خود، رویآنان با ندامت عم
ه با وارد کبر آن بود  ییمت خدا، گوکر افتاد و حیرش توبه آنان به تاخیپذ
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ر تخلف از کرند و به فیگران درس عبرت گیسخت بر آنان، د یآمدن فشار
 فتند.ین یو سھل انگار یخدا و سستفرمان 

نُفُسُهمۡ ﴿
َ
است و   یانگر اوج اندوه زدگیر بین تعبیا ﴾َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

 یبرا ییجا ییه گوکبر آنان سخت شد، ای  ار به گونهکه کدھد  یم نشان
ش یران سازمان وجود خوکران تا کاه درون خود در کنھان ساختن غم جان

ه بتوانند آنان را کست ین یتا پناھگاھیک یه جز خداکردند کن یقیافتند و ین
او پناه برند و تنھا راه  یند و به سوکفر عادالنه او حفظ کیاز عدل خدا و 

 ییرا از عذاب رھارفته شود آنان یه اگر پذکاست  ینجاتشان توبه واقع
 )۹۶-۱۰۳، ص ۱۱ان، جیر مجمع البیسبخشد. ( تف یم

ردند و در راه خدا کمان خود را حفظ یط سخت ایه در شراکن مومنان یا
ه ک یسانکت خداوند ھستند و بر یسته ھر نوع لطف و عنایجھاد نمودند، شا

ه کدارند ھمان گونه  یدند برتریرا ند ھا سختین یبعدھا مسلمان شدند و ا
ه که در دوران غربت اسالم در مکشاھنگ و سابقون در اسالم یمسلمانان پ

ه در ک ین طور مسلمانانیدارند و ھم یبرترھا  این مسلمان شدند بر ھمه
ه ک یدارند و مسلمانان یبرتر یردند بر مسلمانان بعدکت کجنگ بدر شر
، ۴، جوثرکر یدارند. (تفس یگران برتریه مسلمان شدند بر دکقبل از فتح م

 )۵۹۰ص 

 دهد یم کویگاه نیگاه و پایخداوند به صحابه وعده جا
اصحاب و  یفار براکه ک ییت و آزار و فشارھایان اذیخداوند ضمن ب

ت جھاد و ھجرت یداشتند، از اھم یم نمودند و روا یم جادیا صاران رسولی
 انیآورد و ب یم انیز سخت به میآنان ن یو اخرو یویلت و پاداش دنیو فض

 یمان و رضا و خشنودیده و ایه ھجرت آنان به منظور حفظ عقکدارد  یم
 تر ن جھان ارزندهیپروردگار است و اجر و پاداش آنان در جھان آخرت از ا
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ند و آن ک یم ادیده یو و پسندیکاست و آنگاه از آنان به دو صفت از صفات ن
 دارد. یم ش را از آنان اعالمیت خویل است و رضاکصبر و تو

﴿ ۖ ۡ�َيا َحَسنَٗة ْ َ�َُبّوَِ�نَُّهۡم ِ� ٱ�ُّ ِ ِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِموا ْ ِ� ٱ�َّ ِيَن َهاَجُروا  َوٱ�َّ
 ْ ۚ لَۡو َ�نُوا ُ�َ�ۡ

َ
ۡجُر ٱ�ِخَرةِ أ

َ
ُوَن  ٤١َ�ۡعلَُموَن َوَ� ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ْ َوَ�َ وا ِيَن َصَ�ُ ٱ�َّ
 .]٤٢-٤١[النحل:  ﴾٤٢

ه) که (در مکردند پس از آنکنه) ھجرت یخدا (به مد یه براک یسانک«
ھا  آن به یگاه خوبیگاه و پایا جاین دنیمورد ظلم و ستم قرار گرفته در ا

شان) بزرگتر است اگر یا یویشان (از پاداش دنیا یم و پاداش اخرویدھ یم
 ییباکیان شکت و آزار مشریه در برابر اذک اند یسانکبدانند (مھاجران، آن) 

 . »ه آنان بر پروردگارشان استکیل و تکتو یدند و در زندگیورز
ن دو یردھد، مھاج یم نیبه مھاجر یلیه وعده جمین آیخداوند در ا

 ھجرت بزرگ و عمده داشتند:
 مھاجرت به حبشه -۱
 نهیدمھاجرت به م -۲

 یسب رضاک یه مھاجرت براکن است یمنظور از مھاجرت در راه خدا ا
 نداشته باشند. یگریو جز آن ھدف دباشد ھا  آن ین ھدف اصلیخدا باشد و ا

ن ید یدر راه خدا و براھا  آن هکن است ین، ایمنظور از مھاجرت مھاجر
ه در آن جامعه کل دھند کیتش کو پا یاسالمای  ه جامعهکردند کمھاجرت 

ا یند و کومت نکح یزیپرستش نشود و جز عدل و احسان چ یجز خدا مس
ه وضعش کنند کوارد شوند و در آن منزل ای  ه به جامعهکن بود یا یبرا
ا وعده یداشتند، و ای  د حسنهین باشد پس اگر از مھاجرتشان امیچن

ز اگر آن شھر یصالح بود و ن ی ن جامعهیداده شدند آن حسنه ھمای  حسنه
ن یل چنکیتش یه جاکن بود یا یردند ستودند براکه بدان مھاجرت کرا 
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ش خوب بوده پس ھدف و غرض یآب و ھواه کنیا یبوده نه برا یاجتماع
ن جامعه صالح یا به آن برسند ھمیه در دنکه وعده داده شده کای  حسنه

ه در آن کای  ا حالت حسنهیه مقصود از حسنه شھر باشد و کنیبوده چه ا

ۚ لَۡو َ�نُواْ ﴿ رند.یگ یم شھر به خود ُ�َ�ۡ
َ
ۡجُر ٱ�ِخَرةِ أ

َ
 .﴾َ�ۡعلَُمونَ َوَ�

ه اجر آخرت از اجر کته است کن نیو اشاره به ا یوعده قبلم ین تقسیا
ه خدا در آخرت چه که گفته شد بھتر است اگر مردم بدانند ک یویدن

 یخته با بدبختیه در آخرت سعادت آمکرده چرا کشان آماده یبر ا ییھا نعمت
ن یه فنا در آن راه ندارد و جوار رحمت رب العالمکاست  یست، خلودین

 است. 
ف نموده است یل به خدا توصکن را با دو صفت صبر و تویمھاجر خداوند

ن دو صفت در یه اکن خاطر است یات به این خصوصیبه اھا  آن فیو توص
را اگر یمال دخالت را دارد، زکه خدا وعده داده کت حسن یدن به آن عنایرس

 به خدا یلکردند و در ھنگام ھجوم بالھا توک ینم جھاد صبر یبر تلخ
ه از ھر جھت ک یداشتند و ھمه اعتمادشان به خودشان بود با آن ضعف ینم

نند، آن ھم با آن ک یستادگیتوانستند ا ینم ردند، وک یم یخال یداشتند جا
به دست  یخود داشتند، و وقت یدر دشمن یه اصرار و پافشارک یدشمنان

 ه خدا وعده داده بود درستکشدند آن اجتماع صالح  یم یدشمن متالش
ر ید. ( تفسیگرد یم شد و امر آخرتشان تباه ینم یشد و از آن بھره بردار ینم
  ۹. ۳۷۴-۳۷۸، ص ۱۲زان، جیالم

 کن را نقطه مقابل افراد مشریه، افراد مومن و مھاجرین آیخداوند در ا
 یه در راه رضاک ید آن افرادیفرما یم دھد و یم ن سوره قراریھم ۳۸ه یدر آ

شان بعد از آن بود ینمودند و ھجرت نمودن اه ھجرت کن خدا از میخدا و د
ان کا در میشان را در دنیه قرار گرفتند ما اکفار مک یه مظلوم و مورد تعدک

شان خواھد بود اما یا یویدن یھا پاداشھا  این م دادیخواھ یجا یکیار نیبس
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باشند لذا در  یم یریان پذیآن در معرض زوال و پا یھا پاداشا و یچون دن
ر یاس ھستند. (تفسیر قابل قیغ یو حت کوچک یاخرو یھا شپادامقابل 

 .)۱۸۳-۱۸۴، ص ۹ث، جیاحسن الحد
 ی گذارند و از ترس جامعه یم نارکدانند  یم هکاز مردم آنچه را  یاریبس

ه کسته است یه شاک ینند، در صورتک یم عمل یفاسد و طاغوت، به نادان
ورزند، پس  یخوددارردن به آن کنسبت به آن تمرد نشان دھند و از عمل 

ه ک ینید از سرزمیایاز دستشان بر ن یارکرند و یاگر در معرض ستم قرار گ
ه از آن کن خدا پر وسعت است و چه بھتر ینند و زمکدر آن ھستند ھجرت 

ر یش باز گردند. ( تفسیخو یھا سرزمینشتر به یب یروینند و با نکمھاجرت 
 ) ۶۰، ص۶ت جیھدا

امبر یاست، ھم خود پ یدر اسالم مقام فوق العاده پر ارج مقام مھاجران
 قائل بودند چرا مه یاحترام خاصھا  آن یبرا یو ھم مسلمانان بعد ھمگ

گسترش دعوت اسالم، پشت پا زدند،  یش، برایخو یبه تمام زندگھا  آن
ب از ھمه اموال یمانند صھ یجان خود را به خط انداختند، و بعض یبعض

 ز بردهین معامله نیه خود را در اکنید، و جالب ادنیخود چشم پوش
 دانستند.  یم

ه  و کط خفقان بار میآن مھاجران در آن روزھا نبود، مح یارکاگر فدا
 یدادند صدا ینم ردند ھرگز اجازهک یم ومتکه بر آن حک یطانیعناصر ش

 مومنان خفه یشه در گلویھم ین صدا را برایبرسد و ا یسکاسالم به گوش 
طره یر سیه را از زکن جھش حساب شده، نه تنھا میبا اھا  آن ردند اماک یم

 ین سنتیان رساندند و ایاسالم را به گوش جھان یه صداکخود در آوردند بل
خ. ھجرت در ی، و در ھمه تاریطین شرایھمه مسلمانان، در چن یاست برا

د از عالئق یست، انسان نخست باین نکدر درون، مم یرون بدون ھجرتیب
نند تا کھجرت  یل اخالقیفضا یجدا گردد و به سو یدرون یپست ماد
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فر با پشت پا زدن به کبزند و از دارال ین ھجرتیرون دست به چنیبتواند در ب
. ۲۳۷-۲۳۹ص  ۱۱ر نمونه، جیمان منتقل گردد. ( تفسیز به داراالیھمه چ

( 

 کند یم تش نازلینه و آرامش را در دل صحابه به خاطر رضایداوند طمانخ
ه در کعت الرضوان است یر شده است بکه ذین آیه در اک یعتیمنظور از ب

: ی ه جملهین آیمھم و قابل توجه در اته کوست اما نیه به وقوع پیبیحد

ه خداوند از کنیاست بر ا یلین خود دلیه اکباشد  یم ﴾َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِهِمۡ ﴿
دانست در  یم هکد چرا یو خشنود گرد یراض صاران رسول اللهیاصحاب و 

مان خود صادق و یه آنان در اکدانست  یم گذرد و یم قلوب و نھاد آنان چه
 یا و تظاھریچ گونه ریدارند و ھیعتشان ثابت قدم، مخلص و پایراستگو و در ب

نَزَل ﴿ ه فرمود:کبود  یا و تظاھرینداشته و به خاطر دور بودن از ھر گونه ر
َ
فَأ

ِكيَنَة َعلَۡيِهمۡ  َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا ٱلسَّ
َ
نان و آرامش را بر آنان نازل یخدا اطم ﴾َوأ

نان را به آ یمیفرمود و به خاطر بھره مند شدن از ثواب و پاداش فتح عظ
 بر بود.ید داد و آن فتح خینو

َجَرةِ َ�َعلَِم ﴿ ُ َعِن ٱلُۡمۡؤمِنَِ� إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت ٱلشَّ َما ِ� لََّقۡد رَِ�َ ٱ�َّ
َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا 

َ
ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم َوأ نَزَل ٱلسَّ

َ
خداوند « .]١٨[الفتح:  ﴾١٨قُلُو�ِِهۡم فَأ

 ردند خداکت یر درخت با تبعیه در زکد ھمان دم یگرد یاز مومنان راض
مان و اخالص و یشان (از صداقت و ایھا دله در درون کدانست آنچه را  یم

شان داد و فتح یھا دلبه  ینان خاطرینھفته بود، لذا اطم به اسالم) یوفادار
 . »ردکآخرت) پاداششان  یرا (گذشته از نعمت سرمد یکینزد

 عتیر درخت بیه با تو در زکخدا از مومنان در آن ھنگام خرسند شد 
 ردند. ک یم
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و  یدن به خرسندیه سبب رسکاما ھدف عھد بستن با خدا آن است 
ه با کخدا از مومنان در آن ھنگام  یل خرسندیشود پس وسا یم پاداش او

عت یاو ب یھا دستان یبا مردن در م یدرباره جنگ حت صرسول الله
ه قرار داد صلح بسته شود کش از آن بود ین پیرد، و اکدا یردند، گسترش پک

گاه شدند به کپس چون مشر ان از عزم مومنان بر جنگ و استقامت آ
 ت دادند. یرفتن صلح رضایپذ

رفت و ھمه گناھانشان را یعت مومنان را پذیب یند سبحانه و تعالخداو
ان رفتن یسبب از م یکن یارھاکه حسنات و کد مگر نه آن است یآمرز

ستار قھرمانانه در نزد خدا ارزش فراوان ی، ایشود آر یم بد یارھاکئات و یس
ن سبب ید به ھمیند و شاک یم دایح پیاو بر ھر عمل ترج یدارد و در ترازو

ر یدر ز صردن با رسولکعت یآمرزد و ب یم د رایه خدا گناھان شھکاست 
 یشان به رسالت بود، و اگر مومن به معنایمان اید بر عمق اکیل ایدرخت دل
ه رو به کدانستند  یم ردند چهک ینم عتیبودند با او ب ینم لمهکن یدرست ا

بر  یظاھر یارھایرد بر حسب معیان، اگر صورت بگکرو شدن آنان با مشر
عت یه آن بکن سبب است یشان را از وجود ھمراه دارد، و به ھمیافتادن ا

 ن به شماریمانان با مومنان راستیان منافقان و سست ایم یزیله تمایوس
له باز شناختن مخالفان بود، مومنان را از یه وسکرود و به ھمان گونه  یم
دشوار  یھا ستگاهیا هکن گونه است یز ساخت و بدیگران جدا و متماید

افتن نقاط ضعف و یت افراد و یشف ھوکباز شناختن و  یبرا یتبکجنبش م
 شود.  یم شان سودمند واقعیقوت در ا

مان و یا یگذرد) از اثبات و راست یم آنان چه یھا دله در ک(پس دانست 
. پس آرامش و یدن به نصر و نصرت الھیرس یالزم برا یھا یستگیھمه شا

 را پاداش آنان قرار داد.  یکیشان فرو فرستاد و فتح نزدیبر انان را یاطم
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ه مومنان پس از کرد کدا یتجسم پ یم جنگیو غنا ھا یروزین فتح در پیا
 کن شیافتند، و در ایدست ھا  آن ه و جز آن بهکبر و فتح میآن در نبرد خ

و دند ید یم ان فراوانیست و انھزام بود، زکه اگر مومنان قرارشان شکست ین
 یقیحق ھا نھضتو  ھا ملتخ ین در تاریشد، و ا ینم ب آنانینص ھا یروزین پیا

شوند و با وجود  کآن متمس یھا ھدفار است پس چون به اصول و کآش
 یھا کارینند با فداکدا ین جھت استقامت پی، به ھمھا کاریو فدا ھا سختی

ه کشود  یم ارکات گذشته آشیافت و از آیتوان دست  یمھا  آن به یمترک
ل دست یذ یمان به دستاوردھایش بر عھد و پیجه ثبات خویمومنان در نت

 افتند: ی
 ش آن یشان و افزایمان در قلوب ایت و استقرار ایتثب -۱
 ه یبیافته با صلح حدیتحقق  یاسیعالوه بر فتح س یکنزد یفتح نظام -۲
ر ی( تفس یو اقتصاد یاسیو س یفراوان معنو یھا غنیمتسودھا و  -۳

 )۳۲۶-۳۲۸، ص ۱۳جت، یھدا
ر یردند در زکعت یاز مومنان چون با تو ب یمتعال یشد خدا یراض

 صه، رسولکعت آن بود ین بیدرخت، گفتند درخت سمره بود و سبب ا
ه به یرا از خزاعه بفرستاد نام او خراش بن ام ینه فرود آمد مردیچون به مد

ه و شتر خود به کد به میآ یم ارکه او به چه کد یش را بگویه تا اشراف قرکم
غام به گزاردش شترش را یامد و پیخواندند. چون ب یم ه آن را ثعلبکاو داد 

ردند، او کت یش اقاربش او را حمایشند احابکردند و او را خواستند بک یپ
 بازگشت و رسول را خبر داد از آنچه رفت. 

ش ید رفتن و اشراف قریه باکعمر را بخواند و گفت او را به م صرسول
م عمر یآ یم ن خانهیم، طواف ایآ ینم ه من به جنگکغام دادن یاز من پرا 

ارم یست، من نیس نکآنجا  یعد یست، و از بنین یه ناصرکگفت: مرا به م
ه به کشانند، باشد یه خوکه او را در مک یرفتن، اما اگر عثمان را بفرست
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 نیعثمان را بخواند و ا صنند رسولکگر نید یشان با او خطابیحرمت ا
د بن ید ابان بن سعیه رسکم یکغام به دو داد و عثمان برفت، چون به نزدیپ

بود ـ و ابان سوار بود از اسب فرو آمد و عثمان را بر  ید و او امویالعاص را د
آن  ین برایه رفتند و اکف بر نشست و در مینشاند و او از پس عثمان به رد

شان یام رسول بگزارد، اغیت او است عثمان پیبود تا بدانند عثمان در حما
د اما اگر ینجا آیم تا او اینکست و ما رھا نیار نکن یم محمد را ایدیگفتند: شن

ش ار رسول ین. گفت: من پکن برو و طواف کتا طواف خانه  یتو خواھ
ردند و باز گرفتند او را چون کش نینم، چون خواست باز گردد رھاکطواف ن

، صحابه را اند شتهکعثمان را ب هکگمان برد  صآمد رسول یم ریعثمان د
ند و یعه الرضوان گوین را بیرد و اکعت تازه یر آن درخت  و بیرد زکجمع 

ر بن االشج کیعت مرگ است. بین بیگفتند ا یم ند. مردمیعه الشجره گویب
 . یه توانکن کعت بر آن یگفت: نه، ب ص؟ رسولینکعت بر مرگ یگفت: ب

از  یستاده بودن و شاخیسر رسول اعبدالله بن معقل گفت: من بر باال 
گرفت از  یم عتیزدم و رسول ب یم آن درخت در دست گرفته و رسول را باد

 ی، جابر بن عبدالله انصاریزیه نگرکنم ک یم عت بر آنیگفت، ب یم مردم و
ه او منافق بود، کس یردند اال جد بن قکعت بیگفت، جمله حاضران ب یم

 یرد مردکعت یه بکس کرد. اول کعت نیرد و بکخود را در پس شتر پنھان 
ه عثمان را کد ی، نام او ابوسنان بن وھب. آنگاه گفت: خبر برسیبود اسد

گفت: ھزار و  یاوف یردند، عبدالله ابکشان خالف یو در عدد ا اند شتهکن
 ششصد مرد بودند، قتاده. 

گفت: ھزار و پانصد مرد بودند، عبدالله عباس گفت: ھزار و پانصد و 
گران گفتند: ھزار و چھارصد مرد بودند، جابر بن یو پنج مرد بودند د ستیب

ر یه در زکگفت: به دوزخ نرود از آنان  صه رسولکرد کت یعبدالله روا
ر القرآن مشھور یتفس یردند. ( روض الجنان و روح الجنان فکعت یدرخت ب
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بن محمد بن احمد  ین بن علیف حسیال یخ ابوالفتوح رازیر شیبه تفس
تر ک، دیا حقیتر محمد جعفر کح دیوشش و تصحک، به یشابوریالن یزاعالخ

، یاسالم یھا پژوھشاد ی، تھران، بن۳۳۶، ص ۱۷ناصح، ج  یمحمد مھد
است  یدر جھان جار یتی) رضا و غضب خدا به صورت واقع.۱۳۶۶

اران در تحت کرند و بدیگ یم ش در تحت رضا قراریاران با عمل خوکویکن
ه در نور و ظلمت کآن  یب سکاز ظلمت به نور و بالعر انتقال یغضب، نظ

نه کی، انزال سھاست آنت یصدق ن ﴾َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ ﴿رخ دھد، مرا از  یرییتغ
ه کرد از اھل مکنان و آرامش قلب نازل یاطمھا  آن ه خدا بهکاست  کیحا

 . )۲۴۶، ص ۱۰ث، جیر احسن الحدیدند. ( تفسینترس

 ل و قرآنیصادق صحابه در تورات و انج یمایس
 امبرانیروان پیه پیرا بر بق صاران رسول اللهیاصحاب و  یبرتر

ف و مدح آنان در تورات یه توصکای  ده انگاشت به گونهیتوان از نظر ناد ینم
خواھد با  یم ه خداوندکن است یاز ا ین خود حامیل آمده است و ایو انج

ست جز الگو قرار دادن ین یزید و آن چیرا اثبات نما یه امرین آیان ایب
ع یدن به درجات رفیست و ریھدا یه در جستجوک یسانک یصحابه برا

 ھستند. یمعنو

﴿ َ ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم �ُّ آُء َ�َ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ مَّ

ٗدا  ٗعا ُسجَّ ثَرِ ُركَّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ِ َورِۡضَ�ٰٗنا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ
ۡخَرَج َشۡ� 

َ
ِ�يِل َكَزۡرٍع أ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱۡ�ِ � َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ ُجودِ ُهۥ  َٔ ٱلسُّ

ٰ ُسوقِهِۦ ُ�ۡعجِ  َٔ َ�  اَرۗ اَزَرهُۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َ�َ اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم ٱۡلُكفَّ رَّ ُب ٱلزُّ
ۡجًرا َعِظيَمۢ� 

َ
ۡغفَِرٗة َوأ ٰلَِ�ِٰت ِمۡنُهم مَّ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ  ﴾٢٩وََعَد ٱ�َّ

ه با او ھستند در برابر ک یسانکمحمد فرستاده خداست، و « .]٢٩[الفتح: 
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شان را در یمھربان و دلسوزند، اگر یدیکافران تند و سر سخت و نسبت به ک
 یند و رضایجو یم را یآنان ھمواره فضل خدا ینیب یم وع و سجدهکحالت ر

ن یان است. ایشان نمایھا پیشانیمان بر اثر سجده در یطلبند، نشانه ا یم او را
ه کن است یل چنیشان در انجیف ایف آنان در تورات است، و اما توصیتوص

 رون زده، وی) خود را بیا (خوشه یھا جوانهه کھستند  یشتزارکھمانند 
ستاده باشد یش راست ایخو یھا رو داده و سخت نموده و بر ساقهیرا نھا  آن

 اند ن گونهیز ھمیآورد (مومنان ن یم ه برزگران را به شگفتکای  به گونه
 پرورش ھا زنند و جوانه یم ستند و ھمواره جوانهیا ینم ت بازکاز حرای  لحظه

ن یآورند ا یم ت را به شگفتیشوند و باغبانان بشر یم بارور ابند وی یم
افران را به سبب آنان کند) تا ک یم ب مومنانیشرفت و قدرت را خدا نصیپ

 یارھاکاورند و یمان بیه اکشان یاز ا یسانکند. خداوند به کن یخشمگ
 . »دھد یم را وعده ینند آمرزش و پاداش بزرگکسته بیشا

ند، آمدن اسم خاص آن ک یم فیحضرت را توص فه اصحاب آنیشر ی هیآ
 یاران وین وصف ین نباشد، اولیدر ب یه مطلقًا ابھامکآن است  یحضرت برا

 سازش و نسبت به مومنان مھربانند.  یب فار سخت وکه نسبت به کآن است 
ت خداست سجده یدن به ثواب و رضای، رسیاز زندگھا  آن ی غرض عمده

ار است کمان از چھره شان آشین اثر گذاشته و اافه شایو خضوع بر خدا در ق

هو السهر « ه فرمود:ین آیه درباره اکه از حضرت صادق نقل شده است یدر فق

 .»ردن در نماز استکآن صبح « :یعنی »يف صلوه
 اند: گفته یبعض

شود  یم ینورانھا  آن امت مواضع سجودیه در روز قکمنظور آن است 
آورد  یم رونین بیف خود را از زمیضع یھا شت جوانهکه ک یھمان طور
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 خود یھا ساقه یم شده و بر روکمح ھا دھد و جوانه یم روینھا  آن سپس به
 نند.ک یم تعجبھا  آن ه زراعتگران از رشدک ییستد تا جایا یم

روند و  یم شیشوند، پ یم یج قویز ھمان طور به تدریاران آن حضرت نی
.) ۲۵۹-۲۶۰، ص ۱۰ث، جیاحسن الحدر ینند.( تفسک یم ادهیاسالم را پ

گرفتند،  یم افران سختکه با او بودند بر ک یسانکمحمد رسول خدا و 
ن از عالقه آنان به مردم است و اما ی. ااند م و مھربانیگر رحیدیکنسبت به 

ت خود به کو خضوع مطلق است در ھر حر یشان به خدا عالقه بندگیعالقه ا
ند بدان سبب یگو یم ه با آنان سخنکلمه کز در ھر یعبادت اشتغال دارند و ن

با  ھا عبادتاز نماز و  یو ظھور یشود تجل یم شان صادریه ھر چه از اک
 است. ھا  آن یھا ارزشو  ھا ھدف

، ینیب یم )) در رفتار آنان نماز راینیب یم وع و سجودک((آنان را در حال ر
و با  اند ستادهیر باز اکدارند، و از فحشا و من یوستگیپس آنان به خدا پ

ه عبادت در کگران راستگو و صادقند و به واجباتشان ملتزم، بدان سبب ید
ل در حد ظاھر نماز ین دلیست و به ھمیوع و سجده نکشان تنھا رینظر ا
ات و یبنابر مقتض یدر زندگ که آن را به صورت تحرکنند، و بلک ینم توقف
دو تا است:  ھا ھدفن ین ایارترکرند، و آشیگ یم آن در نظر یھا ھدف

و رضوان او در آخرت.  یا، و طلب خرسندیخواستار فضل او شدن در دن
نمازگزاران  یادیند)) به سبب زیخدا یت و خرسندی((خواستار فضل و رضا

شان را ینسبت به خدا یه اوج خضوع و فروتنکشان یو به سجده رفتن ا
 ک، و شینیب یم را سجده ی شان نشانهیا یھا پیشانیند، بر ک یم ارکآش

 د. یآ ینم دیجز بر اثر مبالغه در عبادت پد ھا ن نشانهیه اکست ین
 اند ردهکه ک ییھا شان بر چھره شان به سبب سجدهیا ی ما و نشانهیس«

 . »ار استکآش
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ف اصحاب رسول الله گفته یدر توص یحضرت عل صامبریپ یصحاب
ه ھمانند آنان کنم یب ینم را یسکدم، و یغمبر را دیاران پیو ھمانا «: است

رساندند، و شب را به نوبت در  یم ده مو و گرد آلود به شبیباشد روز را ژول
سودند و گاه گونه بر  یم نیبر زم یشانیبردند. گاه پ یم ام به سریا قیسجده 

ستاده بودند یبر پاره آتش ا ییه گوکنمودند  یم اد معاد چنان ناآرامی. از کخا
ماندن در  ینه بسته بود از درازیبزان پ یبازو ان دو چشمانشان چونیم

ر تَ  شانیھا بانیه گرکستند یگر یم شد، چنان یم سجود. اگر نام خدا برده
م یه بک یفرکیه درخت در روز تند باد لرزد، از کدند یلرز یم شد، و چنان یم

الغه، ( نھج الب .»اشتندک یم ه تخم آن در دلک یدیا امیآن ردا داشتند 
 .)۹۷خطبه 

را مورد  یقتیه حقکآن است  یبرا صغمبریاران پیان خدا را صفات یب
س است کآن  صرسول یقیار حقیه صاحب و کن ید قرار دھد و آن اییتا
ار او باشد، پس اقتدا یش صاحب و یخو یھا ارزشه حقًا به قلب و اخالق و ک
بودن ده است نه تنھا با او ین درجه رسانیشان را به ایردن آنان به رسول اک
منظم به  یاملتر به صورتک یامل و باال رفتن به مقامکشان، آنان در حال تیا

 آغاز کیوچکه از دانه کن لحاظ به درخت شباھت دارند یبرند و از ا یم سر
م بر تنه یرومند و عظیدرخت ن یجیامل تدرکشود و سرانجام پس از ت یم

 ستد. یا یم رون آمده از آنیب یھا خود با شاخه
 رونیب کنورسته خود را از خا ی ه سبزهکاست ای  شتهک ((ھمچون

ستند و یخود با یھا دھد تا بسته شود و بر شاخه یم رویفرستد و به آن ن یم
 ن سازد. یشان خشمگیفار را نسبت به اکوا دارد و  یبرزگران را به شگفت

 یھا شهیو اند یه رھبرین گونه مردان را در سایه اک ییشوایرھبر و پ
شود اما دشمنان ھر گاه  یم دن آنان شادمانیدھد از د یم پرورشش یخو
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رده و به صورت رزمنده کو اصول او رشد  ھا ارزشه یه در ساکنند یرا بب یسک
ند گرفتار خشم و ک یم ه در راه خدا جھادکدر آمده است  یتبکم یو رھبر

ن یه در اکھستند  یسانکھمان  صامبریپ یقیاران حقیظ خواھند شد. یغ
غمبر بودن یار پیصاحب و  یاد شده است ولیه از آنان به صورت ((زرع)) یآ

ست پس ھمه ین یالھ یھا ارزشو آزاد شدن از  یف شرعیالکسند برائت از ت
 کبدون تمس یا ھم صحبت با او بودند (حتیه معاصر با رسول کرا  یسانک

خدا  هکن است یل بر آن ایشود و دل ینم ه شاملین آیرسالت) ا یھا ھدفبه 
و داشتند و یکه صحبت نکرا  یسانکه کرده بلکالم را به صورت مطلق رھا نک

ند به آمرزش و رساندن به رسالت او رنج برده بود یاریدر طاعت از رسول و 
مان آوردند و یه اکشان یاز ا یسانکخدا به «است.  پاداش اختصاص داده

از گناھان و آمرزش » ردند وعده آمرزش داده استکسته یو و شایکعمل ن
سالم بوده است  یریمس یشان در زندگیر ایه مسکشان بدان جھت یخطاھا

بد  یارھاکن رفتن یو (حسنات) سبب از بیکن یارھاکات قرآن یو بنابر آ
د به پاداش اعمال یبزرگ خواھند رس یئات) خواھد شد. و به پاداشی(س
ن یاز ا کیرا حاای  شهین مقطع اندیه در ایش آیسته و خوب و صالح خویشا
است و  یافکاو  یصالح براای  ا جامعهیانسان به شخص  یه مجرد وابستگک

ن نخواھد بود، پس از او یند، ھرگز چنک یم دارد طرد یم ت را از او بریمسئول
ت را تحمل و بر وقف آن ین نفس بار مسئولیه تا آخرکخواسته شده است 

 )۳۴۵-۳۴۸، ص ۱۳ت، ج یر ھدای.( تفسندکعمل 
پنج وصف از اوصاف پر مدح و  صه بعد از اثبات رسالت محمدیآن یدر ا

ه داخل کآنان  یل ھمگیه و تعدکیر شده و تزکارانش ذیمجد و عز و عظمت 

ِيَن َمَعُهۥ﴿ تیعموم ِيَن َمَعُهۥ﴿ را مراد ازید. زیان گردیھستند ب ﴾َوٱ�َّ  ﴾َوٱ�َّ
ار کو ھممان آورده و با او ھم ھدف یه به رسول خدا اکھستند  یسانک

 .اند شده



 شنگرشی بر منزلت صحابه   ٥٨

 

 وره عبارتند از:کاوصاف مذ
افران و کاعمال شدت و غلظت و شھامت و شجاعت در برابر  -۱

بودند و در  یم خودشان یه اقوام و اقرباکنین و خدا ولو ایدشمنان د
ه از لحاظ کنین حال مشفق و مھربان و نرم و متواضع بودند با ایع

 داشتند. ره تفاوتیزبان و نژاد و غ
ن به ه از آکثر اوقات خود در عبادت و پرستش خدا، کردن اکصرف  -۲

 ر شده است.یوع تعبکسجده و ر
ه تنھا کست، بلینھا  آن ردارکش و تظاھر در یا و نمایه شائبه رکنیا -۳

 پروردگارشان ھستند و بس. یخشنود فضل و ثواب و یایجو
ه از تمام کشان در اثر سجود یھا مان در چھرهیعالمت و نشانه ا -۴

به  یعنیان است یار و نماکو مھمتر است آش تر لیگر اصید شعائر
ظاھر شده و از ھا  آن ردار و رفتارشان نور و رونق در صورتکخاطر 

ه اصحاب ین اوصاف و اوضاع و رویالبته ا اند ه مردم جدا شدهیبق
م و دانا کیر شده و قبًال خداوند حکز ذیتاب تورات نکرسول خدا در 

ند و امر به معروف و یآ یم یه قومکمژده و بشارت به اھل زمان داده 
 نند.ک یم رکاز من ینھ

ان شده ین بیچن صامبریل وصف و حال اصحاب پیتاب انجکدر  -۵
رون دھد، یخود را ب که شاخکھستند  یھا مانند زراعت آن«است: 

و  ستدیبااش  گرداند و سپس بر شاقه یند تا قوک کمکپس آن را 
م کدر ابتدا  صامبریاصحاب پ یعنیزارعان را به تعجب آورد، 

ثرت و قوت مانند زراعت نشو و نما کبعدًا در  یخواھند بود ول
فار را به کن بود تا یبه خاطر اھا  آن تیر و تقویثکرد و تکخواھند 

اران رسول یه کافت چرا یتحقق  ین وعده الھیو ا »خشم آورد
افران را به خشم و غضب آوردند و پوزه کآدم،  یزبدگان بن صرمکا
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را  الاله اال اهللا حممد رسول اهللادند و پرچم یمال کشان را به خاکگردن
چند ردند. (کن را آزاد ین و مظلومیومبه ھمه جا نشر دادند و محر

 .)۵۰ل اصحاب رسول الله، ص یفضا الم الله درکه از یآ
چنگال ظالمان در ن را از ینه تنھا مظلوم صصحابه رسول خدا یآر

ه صحابه خطاب به ابر قدرتان زمان کن آن است یاز ا تر بیه عجکآوردند بل
ت یم، رواینکا آزاد و رھا یدن ین تا شما را از تنگیگفتند ما آمده ا یم خود

ران در جواب یان ایخطاب به دولت مردان و دربار یه عامر بن ربعکشده 

اهللا ابتعثنا لنخرج من «، فرمود: ا شدندیه علت آمدنشان را جوکھا  آن سوال

من سعتها و من خسق الدنيا اىلده اهللا وحده وعبا شاء من عباده العباد اىل

ه را کخته تا ھر یالله ما را بر انگ« :یعنی »عدل االسالم جواراالديان اىل
 یا به سویدن یگانه و از تنگنای یخدا یبندگان به بندگ یبخواھد از بندگ

 .»میآن رھنمون شو یفراخنا

 صحابه در نهج البالغه
م! لقد كانوا يصبحون احداً منكم يشبهه لقد رأيت أصحاب حممد فام أر«

 يقفون عىلشعثا غربا وقد باتو سجداً وقياماً يراوحون بني جباههم وخدودهم و

معزي، من طول سجودهم! ـمثل اجلمر من ذكر معادهم! كان بني أعينهم ركب ال

مادو كام يميد الشجر يوم الريح مهلت أعينهم حتى تبل جيوهبم و إذا ذكر اهللا

 .»رجاءً للثوابخوفا من العقاب، و العاصف،

 د،یشباھت ندار ھا بداناز شما  ھیچیکام  دهیرا د صاصحاب محمد«
را شب را به یردند، زک یم ، صبحیو گرد آلودگ ییده مویئت ژولیبا ھھا  آن

 نیبر زم یشانیان رخسار و پیرده بودند. مک یام سپریسجده و ق
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ا بر سر آتش یه گوکدند. چنان در سوز و گداز روز معاد خود بودند ییسا یم
 یطوالن یھا ان دو چشمشان (سجده گاه) بر اثر سجدهیپا نھاده باشند و م

 انیه نام خداوند سبحان به مک ینه بسته بود. ھنگامیبزھا پ یھمچون زانو
رد ک یم النیدگانشان سیاز د کچنان اش آمد از سوز عشق و درد فراق، یم
به ثواب  یدواریو ام یفر خداوندکیشد. از ترس  یتر م بانشانیه دامان و گرک

اران رسول یدند (یلرز یم ه از وزش باد تند بلرزد بر خودک یاو مانند درخت
 یمحمد ی، قربان عل۲ثم، جی(شرح نھج البالغه، ابن م .»ن بودند)یخدا چن

 ).)۸۴۸ص  ۹۴، خطبه ۱۳۷۵، یان مقدس رضومقدم، (مشھد آست

 هیفه سجادیصحابه در صح
ين ابلوا البالء اصحاب حممد خاصه الذين أحسنوا الصحابه، والذاللهم و«

استجابوا له و دعوته سابقوا اىلو فادته وأرسعوا إىلاحلسن يف نرصه وكانفوه و

 كلمته،األوالد يف إظهار و فارقوا األزواجو حيث اسمعهم حجه رساالته،

من كانوا منطوين عيل حمبته و األبناء يف تثبيت نبوته، وانترصوا به،و قاتلوا اآلباءو

 يرجون جتاره لن تبور يف مودته، والذين هجرهتم العشائر إذ تعلقوا بعروته

 انتفت منهم القرابات اذ سكنوا يف ظل قرابته. فال تنس هلم اللهم ما تركوا لكو

كانوا مع رسولك دعاه و  حاشوا اخللق عليكبامو فيك، وأرضهم من رضوانكو

 خروجهم من سعهو هجرهم فيك ديار قومهم، لك إليك واشكرهم عىل

 أوصل إىلو من كثرت يف إعزاز دينك من مظلومهم. اللهمو عاش ايل ضيقه،الـم

ِيَن َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َ ﴿ التابعني هلم بإحسان، ا َوٱ�َّ
يَ�ٰنِ  ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ خري جزائك الذين قصدوا . ]١٠[الحشر:  ﴾َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ
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مل و شاكلتهم مل يشنهم ريب يف بصريهتم، مضوا عىلو حتروا وجهتهمو سمعتهم

موازرين هلم، و خيتلجهم شك يف قفو آثارهم واالئتامم هبداية منارهم، مكانفني

ال يتهموهنم فيام أدوا إليهم. و يم، يتفقون عليهم،هيتدون هبدو يدينون بدينهم،

 عىلو ازواجهم، عىلو يوم الدين، التابعني من يومنا هذا اىل اللهم وصل عىل

تفسح هلم يف و من أطاعك منهم صاله تعصمهم هبا من معصيتك، عىلو ذرياهتم،

ما استعانوك عليه  تعينهم هبا عىلو متنعهم هبا من كيد الشيطان،و رياض جنتك

تبعثهم هبا عيل و النهار اال طارقا يطرق  بخريو تقيهم طوارق الليلو من بر،

اعتقاد حسن الرجاء لك، والطمع فيام عندك، ترك التهمه فيام حتويه ايدي العباد، 

حتبب اليهم و تزهدهم يف سعه العاجلو الرهبه منكو الرغبه اليك لرتدهم اىل

هتون عليهم كل كرب حيل هبم يوم و وتالـم د ملا بعدالعمل لالجل، واال ستعدا

 كبه النارو تعافيهم مما تقع به الفتنه من حمذوراهتا،و خروج االنفس من ابداهنا

 ».تقنيالـم امن من مقيل تصري هم اىلو طول اخللود فيها،و
ه اصحاب ک ین به پاس زحمات فراوانین العابدیه امام زیفه سجادیدر صح

ند: یفرما یم نیدارند و چن یم دند دست به دعا بریشک صامبریاران پیو 
ه شرط ک یسانکھمان  صامبریا و به خصوص اصحاب محمد پیخدا«

امتحان  ی ش از عھدهیاریه در کردند و آنان ک یمحبت آن حضرت را به خوب
ق رسالتش یردند و به تصدک یارکبر آمدند و با او مدد یبه خوب یداریپا

 یھا رسالتدعوتش سبقت گرفتند و چون حجت رفتن یشتافتند و به پذ
روز ساختن یشان فرو خواندند او را اجابت و در راه پیخود را به گوش ا

ت نبوتش با یتثب یدند و برایرسالتش از ھمسران و فرزندان مفارقت گز
ه کافتند و آنان ی یروزیت او پکردند و به برکپدران و پسران خود جنگ 
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من از یا ید تجارتیش امیپروردند و در دو ست یم صحبت او را در جان و دل
ن آن حضرت چنگ یسمان دیه چون به رکداشتند و آنان  یم سادکزبان و 

او  یشاوندیه خویردند و چون در ساک یشان دوریلشان از ایدر زدند قبا
تو  یه براکرا  یا گذشتیگانه گشتند خدایشان بیشان از ایدند خوین گزکمس

و در برابر  ھا کاریند از نظر دور مدار و به سبب آن فداو در راه تو انجام داد
تو  یان به سویغمبرت از جمله داعیه خلق را بر تو گرد آوردند و با پکآن

ه کشان را به پاس آنیا یخود خشنود ساز و سع یشان را از خشنودیبودند، ا
 یزندگ یش را از فراخیردند و خوکار قوم خود ھجرت یدر راه تو از شھر و د

نت ستم یاعزاز د یه براکور دار و آنان را کندند، مشکدر اف یو تنگ یبه سخت
ن پاداش خود را به یا بھتریخدا یخشنود فرما یزدگانشان را فراوان ساخت

ند: یگو یم هکمان و عمل صالح برسان آنان یروان اصحاب در راه ایپ
امرز، یب اند فتهمان بر ما سبقت گریه به اکپروردگارا، ما و آن برادرانمان را 

شان را طلب یا ی ردند و وجھهکقه صحابه یه آھنگ طرک یروانیھمان پ
آنان را از ای  چ شبھهیه ھک یردند در حالک کشان سلوینمودند و به روش ا

ت صحابه یبه عالمات ھدا یآثار و اقتدا یرویخود بر نگرداند و در پ ی دهیعق
 اند ن صحابهیمساعدن و یشان مساخت معاونیخاطرشان را پر کیچ شیھ

م شان یراه آنانند در تعظ یایشان و در اخالق پویرو این پیه در دکچنان 
نند ک یم امبر ابالغیه از پک یامکورزند و در اخبار و اح یم صحابه اتفاق

 دارند.  ینم متھمشان
ن صحابه و بر ھمسران و اوالدشان بر ھر یا از امروز تا روز جزا بر تابعیخدا

ه به ک یرحمت فرست، چنان رحمت اند ردهکو را اطاعت ه تکدامشان ک
بھشت در  یھا باغو در  یخود نگاھدار یشان را از نافرمانیله آن ایوس

و در ھر  یطان باز داریر شکمن آن از میو آنان را به  یوسعت و رفاه قرار دھ
و از حوادث شب و روز مگر  ینکه از تو مدد خواھند اعانت کر یار خک
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 ی دهیشان را بر عقیآن ا یرویو به ن یر دھد نگاھداریمژده خه ک یشامدیپ
 حسن رجاء به تو و بر طمع در آنچه نزد تو است و بر متھم نساختن تو به

 یشان را به رغبت به سویتا ا یزیدر دست بندگان است بر انگ یعدالت یب
و  ینکرغبت  یب یایدن یزندگ ی و در توسعه یخود و ترس از خود باز گردان

مراحل بعد از مرگ را در نظرشان  ی آخرت و ساختن توشه یعمل برا
ھا شان رخ دھد  از بدن ھا جانه روز بر آمدن کو ھر اندوه را  یند سازیخوشا

ه امتحان آن را به وجود آورد و از ک ییو از خطرھا ییشان آسان نمایبر ا
از  یو به سر منزل امن یت بخشیخلود در آن عاف یشدت آتش و درازنا

، یتیدرا یه، مصطفیفه سجادیصح(. »یاران منتقل سازکزیشگاه پرھیآسا
 یعلم کز اطالعات و مدارکصدر (تھران، مر ید موسیزاده، س یعباس عل

 ).۳۵۵-۳۵۶، ص ۱۳۷۷ران، یا





 

 
 خصوصیات منافقین : فصل دوم

 دگاه قرآن ین از دیات منافقیخصوص
رر آنان را مورد کده و میورز یدین اھتمام شدیم درباره منافقیرکقرآن 

و  ھا سهیو دس ھا و خدعه ھا دروغو  یاخالق یھا یحمله قرار داده، زشت
و  صه رسول خدایه علک ییھا شد، فتنهک یم شان را به رخشانیھا فتنه

ل سوره بقره، آل یم از قبیرکقرآن  یاھ ردند و در سورهکمسلمانان به پا 
د، حشر، یبوت، احزاب، فتح، حدکعمران، نساء مائده، انفال، توبه، عن

الم کاز  یز در مواردیرار نموده است و نکم سخن از آنان را تین، تحریمنافق
ا مھر بر یه در دنکنید نموده به این وجه تھدیدتریشان را به شدیدش ایمج
 شانیند و نورشان را از اکاف یم گوش و چشمشان پردهشان زده و بر یھا دل

گر راه سعادت خود را یه دک یند به طورک یم شانیرد و در ظلمت رھایگ یم
دھد و  یم شانین طبقات آتش جایاسفل و آخر کنند و در آخرت در درینب
ن ین بر سر اسالم و مسلمین منافقیه اک یست مگر به خاطر مصائبین نیا

ه یه علک ھا سهیو دس ھا ردند؟ و چه توطئهکه نکرھا کو م دھاکیآوردند چه 
به  یھود و نصارین و کیمشر یه حتک ییھا اسالم طرح ننمودند و چه ضربه

ن به یه منافقک یبردن خواننده به خطر یپ یاوردند و برایاسالم وارد ن
ند ک یم امبرش خطابیمتعال به پ یه خداکاست  یافکن یاسالم داشته ھم

 یپنھان یھا راهاز چه  ین بر حذر باش و مراقب باش تا بفھمیمنافقن یه از اک

 .]٤[المنافقون: ﴾ُهُم ٱۡلَعُدوُّ فَٱۡحَذرُۡهمۡ ﴿: سازند یم ضربات خود را به اسالم وارد
 .»شان بر حذر باشینند از ایمنافق کو دشمنان خطرنا«

 ن یزات صحابه از منافقیتما
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م یدیرا از زبان پروردگار عالم شن صاران رسول اللهیه مدح کنون کھم ا
ن یتوان صحابه را از منافق یم ه چگونهکن سوال مطرح شود ید ایشا

ا به یامبر بودند و یاب پکن در ریاز منافق یاریه بسک یص داد در حالیتشخ
ن پرسش یتوان به ا یم هک یدادند؟ جواب یم خود را مسلمان جلوهای  گونه
داشتند و  یا اصحاب رسول الله صفاتین و انصار و یه مھاجرکن است یداد ا
گر یدیکن دو گروه را از یتوان ا یم یه به راحتکگر ید ین صفاتیمنافق
ن گونه بر یات قرآن این را طبق آیتوان صفات منافق یم ص داد ویتشخ

 شمرد:
 کردند مثال در جنگ تبوک یم ین از حضور در جھاد خود داریمنافق -۱

 صه در تمام غزوات رسول خداکن یمومنس کحاضر نشدند بر ع
ه در سوره توبه خطاب به کردند چنان ک یم اریکحاضر بودند و پ

 د:یفرما یم نیمنافق

ِ�مٗ ﴿
َ
بُۡ�ۡم َعَذابًا أ ْ ُ�َعّذِ وهُ إِ�َّ تَنفُِروا ُ�ۡم َوَ� تَُ�ُّ ا َو�َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ

ۗ َوٱ ٔٗ َشۡ�  ءٖ ا ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ وهُ  ٣٩يٌر قَدِ  �َّ ۡخرََجُه إِ�َّ تَنُ�ُ

َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱ�َّ َ�َقۡد نََ�َ

 َ ِيَن َ�َفُرواْ ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما ِ� ٱۡلَغارِ إِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِۦ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ ٱ�َّ
يََّدهُۥ ِ�ُُنو�ٖ 

َ
ُ َسِكينََتُهۥ َعلَۡيهِ َو� نَزَل ٱ�َّ

َ
ۖ فَأ ِيَن  لَّمۡ  َمَعَنا تََرۡوَها وََجَعَل َ�َِمَة ٱ�َّ

ُ َعزِ�ٌز َحِكيٌم  ِ ِ�َ ٱۡلُعۡلَياۗ َوٱ�َّ � َوَ�َِمُة ٱ�َّ ۡفَ�ٰ  .]٤٠-٣٩: التوبة[ ﴾٤٠َ�َفُرواْ ٱلسُّ
الء دشمنان یا با استید خداوند شما را (در دنیرون نرویجھاد ب یاگر برا«

ند) ک یم دھد و (شما را نابود یم کیو در آخرت با آتش سوزان) عذاب دردنا
فرمان  یند (و پاسخگویاز شما یه جداکسازد  یم نتانیگزیرا جا یقوم
ه با کد یند. شما بدانینما یم ند و در اسرع وقت دستور او را اجرایخدا

 به خدا یانیچ زید) و ھیرسان یم انیشتن زیخود تنھا به خو ینافرمان
روز یتواند اسالم را پ یم شما ھمد، تواناست (و از جمله بدون یرسان ینم
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ن شما یرا جانش ین ببرد و دسته فرمانبردارین شما را از بیگرداند و ھمچن
ست، مگر زمان ین یلکد، مشینکامبر را نصرت و تعاون نیند) اگر شما پک

نمود   یاریه چگونه خداوند او را کد یا اد بردهیفار را از کتوسط  یاخراج و
 . »دانست یافکر را کابوب ینصرت و یان بریه در تمام فرش زمک

ِ ﴿ د:یفرما یم هکنیا ایو  فَرَِح ٱلُۡمَخلَُّفوَن بَِمۡقَعِدهِۡم ِخَ�َٰف رَُسوِل ٱ�َّ
ِ َوقَالُواْ َ� تَنفُِرواْ ِ� ٱۡ�َّرِۗ  نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ن يَُ�ٰهُِدواْ بِأ

َ
َوَ�رُِهٓواْ أ
َشدُّ َحرّٗ قُۡل نَاُر 

َ
ْ َ�ۡفَقُهوَن ۚ� َجَهنََّم أ ْ قَلِيٗ�  ٨١لَّۡو َ�نُوا ۡبُكواْ  َوۡ�َ فَۡلَيۡضَحُكوا

ْ يَۡ�ِسُبوَن � َجزَ َكثِ�ٗ  ۢ بَِما َ�نُوا ُ إَِ�ٰ َطآ�َِفةٖ  ٨٢آَء ّمِۡنُهۡم  فَإِن رََّجَعَك ٱ�َّ
ْ َمِ�َ  ٔۡ فَٱۡسَ�  بَدٗ َذنُوَك لِۡلُخُروِج َ�ُقل لَّن َ�ۡرُُجوا

َ
�ۖ ا َولَن � ْ َمِ�َ َعُدوًّ تَُ�ٰتِلُوا

 ٖ� َل َمرَّ وَّ
َ
ْ  إِنَُّ�ۡم رَِضيُتم بِٱلُۡقُعودِ أ  .]٨٣-٨١: التوبة[ ﴾٨٣َمَع ٱلَۡ�ٰلِفَِ� فَٱۡ�ُعُدوا

خود  یھا و در خانه اند سرباز زده که از رفتن به جنگ تبوک ی(منافقان«
ه از رسول خدا کنی(منافق) از انان ین) خانه نشی، ااند و نشسته اند گرفته
زدان جھاد و یشادمانند، و نخواستند با مال و جان در راه  اند دهیشکواپس 

 گران را از جنگیتوانند د یم دھند تا یارین خدا را ینند (و دکار یکپ
 یند در گرمایگو یم ند) وینما یم قیترسانند و با نشستن با خود تشو یم

امبر به آنان) یپ ید. (اینکت نکنبرد) حر دانیم ی(سوزان تابستان به سو
و سوزانتر (از  تر ار گرمیه آتش دوزخ بسکدند یفھم یم بگو: اگر دانا بودند

ن جھان بر اثر یجھان) است (بگذار در ا یھا تابستان و از ھمه مشقت یگرما
د در آن یه باکبخندند و (اما الزم است بدانند  کیردن مومنان) اندکمسخره 

نند. ھرگاه ک یم هکاست  ییارھاک ین جزاینند، اکه یار گریجھان) بس
شان از تو یاز آنان باز گرداند و ا یگروھ ی) به سوکخداوند تو را (از تبو

چگاه با ینند، بگو: ھکت کجھاد حر یاب تو به سوکه در رکاجازه خواستند 
د ینخواھ یچ دشمنیچ وقت ھمراه من با ھید آمد و ھیمن به جھاد نخواھ
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ناره کن بار به یه شما نخستکبتان نخواھد شد) چرا ین افتخار نصیو ا دیجنگ
نان یران و خانه نشیناره گکد، پس با یخشنود شد ینیو خانه نش یریگ

 .»د)یان باشکودکماران و یرمردان و زنان و بید (و با پینیبنش
 دند و اذنیتراش یم یآمدند و عذر یم جھاد یت براکدر ھنگام حر -۲

َما �َۡسَ� ﴿ د:یفرما یم نه بمانند. خداوندیدر مده کگرفتند  یم ِذنَُك  ٔۡ إِ�َّ
ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱۡرتَابَۡت قُلُوُ�ُهۡم َ�ُهۡم ِ� َرۡ�بِهِۡم  ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ٱ�َّ

ُدوَن  ه در کخواھند  یم از تو اجازه یسانکتنھا « .]٤٥: التوبة[ ﴾٤٥َ�َ�َدَّ
مان ینند و) به خدا و روز جزا ایان دروغیه مدعکنند کت نکجھاد شر
 یرت و سرگردانید است و در حیو ترد کشان دچار شیھا دلندارند و 

 . »برند یم خود به سر
شدند و اگر استطاعت  یم س مھاجر و انصار با شوق و ذوق حاضرکبر ع

 د:یفرما یم ه خداوندک یردند به طورک یم هین نداشتند گرکو تم یمال

�َّ َ�ُِدواْ َما يُنفُِقونَ ﴿
َ
ۡمِع َحَزنًا � ۡ�ُيُنُهۡم تَفِيُض ِمَن ٱ�َّ

َ
أ  .]٩٢: التوبة[ ﴾وَّ

 بود (و افسوس کچشمانشان از غم (فوت افتخار جھاد) پر از اش«
 . »نندکه آن را صرف جھاد کنداشتند  یزیخوردند) چون چ یم

و  یمانیرا در مجالس ا صه رسول خداکن اشخاص بودند یو ھم
 ردند.ک یم یاریندن خندق کو ساختن مسجد و  یمانیا یارھاک

خود رسول خدا را  ین و حتیاز موارد مومن یارین در بسیمنافق -۳
 یزیشان چیت المال به ایردند و اگر از بک یم ا مسخرهیمالمت و 

 ه خداوندکبودند چنان  کد خشنود بودند و گرنه غضبنایرس یم

ن ﴿ د:یفرما یم ْ مِۡنَها رَُضواْ َوِمۡنُهم مَّ ۡ�ُطوا
ُ
َدَ�ِٰت فَإِۡن أ يَۡلِمُزَك ِ� ٱلصَّ

ان آنان یمدر« .]٥٨: التوبة[ ﴾٥٨�ن لَّۡم ُ�ۡعَطۡواْ ِمۡنَهآ إَِذا ُهۡم �َۡسَخُطوَن 
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 رادینند و اک یم ییب جویات از تو عکم زیه در تقسکھستند  یسانک
ر کنان جز به فیدھند (ا یم را به تو یعدالت یب رند و (نسبتیگ یم

 یزیستند، و لذا) اگر به آنان چین یگریز دیشه چیا در اندیحطام دن
داده نشود ھر چه  یزیشوند و اگر چ یم م داده شود خشنودیاز غنا

 .»نندک یم رند و اخمیگ یم زودتر خشم
ن در ھر حال یو از مومن صن و انصار از رسول خدایس مھاجرکبر ع

 و خرسند بودند. یراض
ن را به ین مومنیردند و ھم چنک یم تیرسول خدا را اذن یمنافق -۴

َوِمۡنُهُم ﴿ د:یفرما یم ه خداوندک یآزردند به طور یم زیت یھا زبان
ِيَن يُ  ُذنٞ ٱ�َّ

ُ
 .]٦١: التوبة[ ﴾ۡؤُذوَن ٱ�َِّ�َّ َو�َُقولُوَن ُهَو أ

ند: او یگو یم آزردند و یم غمبر رایه پکھستند  یسانکان منافقان یمدر«
 ز را باوریشنود و ھمه چ یم پا گوش است (و راست و دروغ راسر و 

 .»ند)ک یم
شدند به  ینم دان مبارزه و شدت احوال ترسو بودند و حاضریدر م -۵

ًة َعلَۡيُ�ۡمۖ فَإِذَا ﴿ د:یفرما یم شانیه خداوند در شان اک یطور ِشحَّ
َ
أ
ۡ�يُ 

َ
ۡ�َتُهۡم يَنُظُروَن إَِ�َۡك تَُدوُر أ

َ
ِي ُ�ۡغَ�ٰ َجآَء ٱۡ�َۡوُف َر� ُنُهۡم َكٱ�َّ

ًة َ�َ  ِشحَّ
َ
لِۡسنٍَة ِحَداٍد أ

َ
َعلَۡيهِ ِمَن ٱلَۡموِۡت� فَإِذَا َذَهَب ٱۡ�َۡوُف َسلَُقوُ�م بِ�

 ِ ۡعَ�ٰلَُهۡمۚ َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ
َ
ُ أ ۡحَبَط ٱ�َّ

َ
ْ فَأ ْوَ�ٰٓ�َِك لَۡم يُۡؤِمُنوا

ُ
� أ ٱۡ�َۡ�ِ

ه یتھ یلند ( برایآنان نسبت به شما  بخ« .]١٩[األحزاب:  ﴾١٩� �َِس�ٗ 
ه ک ینند) و ھنگامک ینم کیمکن یمترک یادوات و ابزار جنگ

 گریدیک یان به سویرسد (و جنگجو یم م و ھراس فرایلحظات ب
شنوند، آنان چنان ترسو  یم گر رایاسلحه ھمد کاچکروند و چ یم
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 چشمانشانه ک ینند در حالک یم به تو نگاه ینیب یم ه)کھستند 
ه دچار ک یسکار در حدقه به گردش در آمده است ھمان یاخت یب

ه خوف و ک یند اما ھنگامک یخواھد قالب تھ یم رات موت بوده وکس
د) ید و زمان امن و امان فرا رسیان رسیھراس نماند (و جنگ به پا

ند) و مقامات یگشا یم ادبانه بر شما یب ز خود رایتند و ت یھا زبان
شتر یانه سھم ھر چه بید و پررویستا یم شتن رایخو یرایشجاعت و 

ص و یم سخت حریگرفتن غنا یند) و براینما یم م را ادعایغنا
شان را باطل یو لذا خدا اعمال ا اند اوردهیمان نیآزمندند، آنان ھرگز ا

 .»خدا آسان است یار براکن یند و اک یم مزد یب و
 ردند وک یم ییبدگوه از اصحاب رسول کبودند  یسانکن یمنافق -۶

د تا از اطراف رسول متفرق یندھ یزیگفتند به اصحاب رسول چ یم
ه کردند چنان ک یم ز فرضیل و خود را عزیشان را ذلیشوند و ا

ِيَن َ�ُقولُوَن َ� تُنفُِقواْ ﴿د: یفرما یم نیخداوند در سوره منافق ُهُم ٱ�َّ
 ٰ ِ َح�َّ ٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل ٱ�َّ �ِض َ�َ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ َخَزآ�ُِن ٱلسَّ ْۗ َوِ�َّ وا يَنَفضُّ

 یسانکآنان « .]٧[المنافقون:  ﴾٧ َوَ�ِٰ�نَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َ� َ�ۡفَقُهونَ 
 اند ردهکنه مھاجرت یه به مدکه (از مک یند به آنانیگو یم هکھستند 

 یزید و چینکن یخدا ھستند و بذل و بخشش ی و) نزد فرستاده
 یھا نهیه) گنجکنینده شوند و بروند (غافل از اکتا پرا دیندھ

ھا  آن ه بخواھد ازکس کن از آن خداست (و به ھر یو زم ھا آسمان
 . »فھمند ینم ن منافقانیکند) و لک یم بدو عطا

َعزُّ ﴿ د:یفرما یم گریه دیو در آ
َ
َ�ُقولُوَن لَ�ِن رََّجۡعَنآ إَِ� ٱلَۡمِديَنةِ َ�ُۡخرَِجنَّ ٱۡ�

ِ ٱۡلعِزَّةُ َولِرَُسوِ�ِۦ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ�ِٰ�نَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َ� َ�ۡعلَُموَن  ۚ َوِ�َّ َذلَّ
َ
ِمۡنَها ٱۡ�

م، ینه برگشتیمصطلق) به مد یند: اگر (از غزوه بنیگو یم« .]٨[المنافقون:  ﴾٨
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عزت  نند،کرون ید افراد با عزت و قدرت اشخاص خوار و ناتوان را از آنجا بیبا
 کن را درین منافقان (ایکو قدرت از آن خدا و فرستاده او و مومنان است و ل

 . »دانند ینم نند) وک ینم
قدرت و عزت و اتحاد و وحدت بودند و با  ین و انصار دارایمھاجر -۷

ه در کن در جنگ و دعوا بودند چنان کیو مشر یھود و نصاریفار و ک

لََّف ﴿ ن آمده است:یشان چنیوصف ا
َ
نَفۡقَت َما ِ� َو�

َ
َ�ۡ�َ قُلُو�ِهِۡمۚ لَۡو أ

�ِض َ�ِيعٗ 
َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡم َوَ�ِٰ�نَّ ٱٱۡ�

َ
� ٓ ا لََّف بَيَۡنُهۡمۚ إِنَُّهۥ ا مَّ

َ
� َ َّ�

را با وجود  ھا عربه کو (خدا بود « .]٦٣[األنفال:  ﴾٦٣ َعزِ�ٌز َحِكيمٞ 
ان آنان الفت یر مرد) و دکدشان در پرتو اسالم دگرگون یشد یدشمن

و  یکنه آنان را به ھم نزدکیپر از حقد و  یھا دلجاد نمود (و یا
 ن است صرفیه) اگر ھمه آن چه در زمکای  رد و به گونهکمھربان 

 یشان الفت و انس بر قرار سازیھا دلان یم یتوانست ینم یردک یم
انشان ی) میو برادر یمان و دوستیت آنان به ایخداوند (با ھدا یول

 یارکم است (و بر ھر کیز و حیه او عزکانس و الفت انداخت چرا 
. و در سوره »رد)یپذ یم مت انجامکفلسفه و ح یارش از روکتوانا، و 

ةُ َولِرَُسوِ�ِۦ َولِۡلُمۡؤمِنَِ� َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ د:یفرما یم منافقون ِ ٱۡلعِزَّ َوِ�َّ
عزت و قدرت از آن خدا و « .]٨[المنافقون:  ﴾ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َ� َ�ۡعلَُمونَ 

دانند. پس مھاجر  ینم ن منافقانیکن است و لیفرستاده او و مومن
ن ھمواره در خوف و ذلت ین منافقیکت بودند و لکنفوذ و شو یدارا

 .»نداشتند یو وحشت بودند و در عزل و نصب امر دخالت
و  یھود و نصاریه با دشمنان اسالم چون کبودند  یسانکن یمنافق -۸

ن و ضرر یست مسلمکش یو برا یمان و دوستین عھد و پکیمشر
ب یمھ یاسالم و جنگ یبرا یردند و ھرگاه دشمنانک یم شان اقدامیا
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ه موجب ترس و ک یفار و نشر مطالبک یارینان به یآمد ا یم شیپ
شد منتظر غلبه  یم یردند و اگر جنگک یم ن بود اقدامیضرر مسلم

 ه خداوند در سوره مائدهکبودند چنانفار کل به یفار بودند و متماک

َرٞض ﴿ د:یفرما یم ِيَن ِ� قُلُو�ِِهم مَّ �ِيهِۡم َ�ُقولُوَن  �َُ�ٰرُِعونَ  َ�َ�َى ٱ�َّ
 ٞ ن تُِصيبََنا َدآ�َِرة

َ
 .]٥٢: ة[المائد ﴾َ�َۡ�ٰٓ أ

و نفاق) به دل دارند، (در  ک(ضعف و ش یماریه بک یسانک ینیب یم«
 رند ویگ یم گر سبقتیدیکان) به یحیمس ان ویھودیبا  یاریو  یدوست

 کمکد (و به یبر سر ما آ ییه (روزگار بر گردد و) بالکم یترس یم ندیگو یم
ت کن و شویان مسلمکیت از یحفظ و حما یم) و ھرگز برایازمند شویشان نیا

 .»شوند ینم حاضر یو دولت اسالم
چون ظفر و ن نبودند اما ین نه در ظاھر و نه در باطن با مسلمیمنافق -۹

 نانیشد ا یم دایپ یمیا غنایآمد و  یم شیاسالم پ یبرا ینصرت

َوِمَن ﴿ د:یفرما یم بوتکه در سوره عنکم چنان ییگفتند ما با شما یم
ِ َجَعَل فِۡتَنَة ٱ�َّاِس  وذَِي ِ� ٱ�َّ

ُ
ٓ أ ِ فَإَِذا ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا بِٱ�َّ

ِۖ َولَ�ِن  ّ�َِك َ�َُقولُنَّ  َجآَء نَۡ�ٞ َكَعَذاِب ٱ�َّ َو ّمِن رَّ
َ
إِنَّا ُكنَّا َمَعُ�ۡمۚ أ

ۡعلََم بَِما ِ� ُصُدورِ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ 
َ
ُ بِأ  .]١٠[العنکبوت:  ﴾١٠ لَۡيَس ٱ�َّ

مره زم (و از یا مان آوردهیند ایگو یم هکھستند  یسانکان مردم یمدر«
ت و آزار قرار گرفتند (به یه به خاطر خدا مورد اذک یم) اما ھنگامیمنانؤم

نجه مردمان کشان) شین بر گردند انگار ایند و چه بسا از دیآ یم ادیناله و فر
 یروزیه پک یشمارند و ھنگام یم ا ھمسان عذاب خدا (در آخرت)یرا در دن

ه با شما کب (شما مومنان) گردد خواھند گفت ما یپروردگارت نص یاز سو
تان بر یروزیم پید از غنایو با ایم هما داشتمان شیچون ا یمانی(و ا ایم هبود
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گاهیم) آیدشمنان بھره داشته باش مان و ی، به ایسک(از ھر  تر ا خداوند آ
 . »باشد ینم انیجھان یھا نهینفاق) به آنچه در س

ُهۡم لَِمنُ�ۡم َوَما ُهم ﴿ د:یفرما یم و در سوره توبه ِ إِ�َّ َوَ�ۡحلُِفوَن بِٱ�َّ
  .]٥٦: التوبة[ ﴾٥٦وَن َ�ۡفَرقُ  َوَ�ِٰكنَُّهۡم قَۡومٞ ّمِنُ�ۡم 

ند (و مومن و مسلمانند) در یه آنان از شماکخورند  یم به خدا سوگند«
 ییباشند) و مردمان ترسو ینم ستند (و مومن و مسلمانیه از شما نک یحال

 . »ورزند) یم ند و نفاقیگو یم ھستند (و چون از شما وحشت دارند دروغ
ن به یاھانت و توھ یه براکل بودند یوب و ذلکآن قدر مننان یو ا

 د:یفرما یم ه خداوند در سوره احزابکای  ردند به گونهک یم یمسلمانان نجو

َرٞض لَّ�ِن لَّۡم يَنَتهِ ٱلُۡمَ�ٰفُِقوَن ﴿ ِيَن ِ� قُلُو�ِِهم مَّ َوٱلُۡمرِۡجُفوَن ِ� ٱلَۡمِدينَةِ  َوٱ�َّ
ٓ إِ�َّ قَلِيٗ� َ�ُۡغرَِ�نََّك بِِهۡم ُ�مَّ  ن یاگر ا .]٦٠[األحزاب:  ﴾٦٠ َ� ُ�َاوُِرونََك �ِيَها

ف سازند یشان مرض است و اراجیھا دله در کل و آنان یچاره و ذلین بیمنافق
شان را از یه اکم یزانیانگ یم شان برینند تو را به اکن ینه خودداریدر مد

نان مورد لعن یا ،یمکنند مگر کنه مجاورت نیپس در مد ینه خارج سازیمد
 . »شته گردندکافت شوند گرفته شوند و یجا کبوده و ھر 

ۡلُعو�َِ�ۖ ﴿: هین آین طبق ایمنافق -۱۰ ِخُذواْ َوُ�ّتِلُواْ َ�ۡقتِيٗ� مَّ
ُ
ۡ�َنَما ثُقُِفٓواْ أ

َ
� 

 .]٦١[األحزاب:  ﴾٦١
قماش) ھستند آنان  یکگروه و ( یکمردان منافق و زنان منافق ھمه از 

دارند و (از بذل و  یم ار خوب بازکخوانند و از  یم ار زشت فراکگر را به یھمد
(و از پرستش  اند ردهکشند خدا را فراموش ک یم ر) دستیبخشش در راه خ

رده است (و رحمت خود کشان را فراموش ی) خدا ھم ااند گردان شده یاو رو
افقان غ داشته است) واقعًا منیش را از آنان دریت خویده و ھدایشان بریرا از ا
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 رکاز من یار) ھستند. امر به معروف و نھکش و گناھکر (و سریفرمان ناپذ
 د:یفرما یم ن و انصار خداوند در شانشانیس مھاجرکبه ع ینمودند ول ینم

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ ﴿
ۡ
ار کگر را به یھمد« .]٧١: التوبة[ ﴾يَأ

 . »دارند یم بازار بد کخواندند و از  یم خوب
ات یان صفات و خصوصیه خداوند در بکاست  یات فراوانین مختصر از آیا

ای  ه ما ھم جھت اطالع خوانندگان محترم اشارهکدارد  یم ن ابرازیمنافق
ار گردد کن آشیان صحابه و منافقیز میم تا فصل ممیوتاه و گذرا به آن نمودک

 صاران رسول اللهیل اصحاب و یدر ارتباط با فضا یه قبلیاما بر خالف رو
ن ین بخش صفات منافقیم در ایان نمودیه بیل ھر آیرا در ذھا  آن لیه فضاک

 م.یینما یم انیجا بیکرا 

 بند نبودندیاز منکر پا یه مهم امر به معروف و نهین به فرضیمنافق
از  یرد و اگر بعضکخداوند منافقان را به جرم نفاقشان عذاب خواھد 

رد کگران را عذاب خواھند یند، دکعفو  یمت و مصلحتکخاطر حشان را به یا
رباسند و در صفات ک یکسر و ته ھا  این ی ه منافقان ھمهکن است یو سبب ا

فر اعمال و عاقبت کیت دارند، قھرًا در کثه و اعمال زشت با ھم شریخب
 ند. یکز با ھم شریاحوال ن

ردند و از انفاق در ک یم رکاز من یشان امر به معروف و نھین ھمگیمنافق
اد خدا، خدا را یگر به اعراض از ینمودند و به عبارت د یم یراه خدا خوددار

بودند خدا ھم  یفاسق و خارج از بندگ یرده بودند، چون مردمکفراموش 
اد یه ھمواره به که به بندگان خود ک ییھا پاداشرد و به آن کآنان را فراموش 

ن داده یه به منافقکرا ای  نداد آنگاه وعده یمقام پروردگارشان بودند پاداش

ارَ ﴿ ان نمود و فرمود:یب ُ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َوٱلُۡمَ�ٰفَِ�ِٰت َوٱلُۡكفَّ فار را کاگر  ﴾وََعَد ٱ�َّ
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نَاَر َجَهنََّم ﴿افرند کز ین نیه منافقکن است یا یرد براکن یعطف به منافق
ه کاست  یفرکیشان را بس است، یفر اکین یھم ﴾َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ ِ�َ َحۡسُبُهمۡ 

ُ ﴿رسد  ینم شانیر ایبه غ  َولَُهۡم َعَذابٞ ﴿ ردکشان را دور یو ا ﴾َولََعَنُهُم ٱ�َّ
قِيمٞ  ندارد  یشود و تمام ینم لیه ھرگز زاکثابت است  یشان  را عذابیا ﴾مُّ

ر کر و انفاق در راه خدا ذکاز من یه امر به معروف و نھکشود  یم پس معلوم
 .)۵۲۶-۵۲۷، ص ۹زان، جیر المیاست.( تفسخدا 

 با مسلمانان ندارد یتیمنافقان سنخ
ب یذکم تیگفتند ما از شما یم ه به مسلمانانکخداوند قول منافقان را 

 یاز جنس بعض یھستند و بعضای  فرقه جداگانهھا  آن هکان نمود یفرمود و ب
و  یفر و معاصکه امر به کل آن یت با مسلمانان ندارند به دلیگرند، سنخید

نند و قبض ک یم مان و اطاعت و مصالح عامهیاز ا ینند و نھک یم هیقبائح عقل
ند لذا خداوند یر خداکمند و غافل از ذیو لئ کل و ممسیبخ یعنید دارند ی

خدا را ھا  آن یعنیه خود محروم فرموده یمیرا از فضل و رحمت رحھا  آن ھم
را در ھا  آن عت ننمودند پس خداا فراموش نمودند و از او اطایدر دار دن

حاصل نشد پس  یبیاز ثواب او نصھا  آن یبرا یعنیآخرت فراموش نمود 
ردند پس ک کن اطاعت خدا را تریر گشتند ھمچنیفراموش شدگان از ھر خ

ھا  آن هکرا به حال خودشان وا گذاشت چرا ھا  آن یعنیرد ک کرا ترھا  آن خدا
 یفار ظاھرکو ھا  آن رونند و خداوند بهیر بیاملند و از دائره خکدر تمرد 

 یافکاز جھت عقاب و جزاء ھا  آن یوعده آتش جھنم داد. و ھمان آتش برا
را از رحمت خود دور ھا  آن ندارند و یویاج به عذاب دنیگر احتیاست و د

ھا  آن یافر خوار نموده است و براکفرموده است و آنان را در نظر مسلمان و 
 کند و منفکرحل اقامت افھا  آن ه به سرکخرت است در آ کدردنا یعذاب
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و در  اند ر و از دو طرف راندهیشه متزلزل و متحیا ھمیشود چون در دن ینم
آخرت مخلد در جھنمند خداوند حال منافقان را مانند قوم نوح، عاد، ثمود، 

از شما ھا  آن ه به مراتبکنیه با وجود اکند ک یم انیداند و ب یم ب و لوطیشع
ا بھره مند یاز لذائذ دن یشتر بود پس چندیتر بودند و اقوام و اوالدشان بیقو

ه وارد شدند کھا  آن ید و در معاصیبھره مند شدھا  آن شدند شما ھم مانند
ای  جهیدورت بود و نتکموقت و مشوب به زحمت و ھا  این ید ولیوارد شد

و به حسرت  نداشت جزو زر و بال و باالخره ھمه را گذاردندھا  آن یبرا
سر زده بود ھا  آن ھم از یریرفتند و معذب به عذاب ابد شدند و اگر عمل خ

 قبول یفر و نفاق عملکشد چون با  یم ثمر یب مانند اعمال شما باطل و
ن تجارت جز خسارت یو از ا اند ه عمر را از دست دادهیشود پس سرما ینم

 .) ۸۱۰-۸۱۱، ص ۲د، جیر روان جاوید برد.( تفسینبردند و شما ھم نخواھ

 امبر و مسلمانان بودند. یاز پ ییب جویمنافقان در صدد ع
ل کش صه در وجود رسول اللهکه منافقان با امر نبوت کبدان سبب 

ن رو ین نبودند از ایخوشبھا  آن دند مردم بهیورز یم گرفته بود مخالفت
 نند.که یخواستند وضع خود را توج یم منافقان

دور او  یجمع یب منزه است ولیه رسول خود از عکدند رک یم اوًال: ادعا
با او  یرسانند پس اگر ما گاھ یم یه ما به او اخباریو عل اند ردهکرا احاطه 

سازد  یم ن ادعا را باطلین سبب است قرآن ایشتر به ایم بینک یم مخالفت
الح مومنان را در بر ه مصکدھد  یم گوش یفقط به اخبار صه رسول اللهک

 باشد.داشته 
 نند و ادعاکه یه نفاق خود را توجکنیخورند تا ا یم ُا: به خدا سوگندیثان

ست. یمخالفت با جامعه مسلمانان ن یشان به معنیه مخالفت با اکردند ک یم
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ت و اخالص یه به صدق نکن است یه سزاوارتر اکدھد  یم قرآن به آنان پاسخ
 .صم رسول اللهیتسلد و به اطاعت و یعمل خدا را از خود خشنود گردان

ند و با اوامر که از حدود خدا و رسول تجاوز که ھر کدارد  یم انیقرآن ب
ه کشود  یم دهیار دیفر او جھنم است. بسکیمخالفت روا دارد  یالھ

ه کنند ک ینم سر مخالفت و عناد دارند جرات ینید یه با رھبرکبران کمست
 یسکنند کن یرا اگر چنیمًا مورد حمله قرار دھند زیت رھبر را مستقیشخص

 پردازند و یم ان اویاز اطراف ییبجویگوش به حرفشان نخواھد داد، پس به ع
ن ینفس و ا یکاست ن یا انسانیساده دل است  یخود او مرد یند: بلیگو یم

او بر ضد  یو خوش قلب یه از آن سادگکان او ھستند یکاران و نزدیدست
داشتند البته مردم  یین ادعاھایچنز ینند منافقان نک یم مردم سوء استفاده

ن گونه القائات انتقاد از خود رھبر ینان از ایه منظور اکدانند  یم نایر و بیبص
ن گونه یاست و در واقع اعالن جنگ به او دادند و از راه نشر و اشاعه ا

 آزارند.  یم او را ھا دروغ
بدون  سکامبر به سخن ھر یه پکنیبر ا ین مبنیمنافق ین ادعایا ایو آ

دھد درست است؟  یم ص دھد گوشیه سخن راست را از دروغ تشخکآن
ن مردم یترکان پایان خود را از میاطراف ینیرھبر د یکه کر چرا یمسلمًا خ

م ھر یتسل یمقدور نباشد چنان رھبر یزین چیه چنکند فرضًا یگز یم بر
ر الم او را دکد یگو یھو یاز رو یزیھم چ یسکشود و اگر  ینم سخن باطل

 ست. ین یریرسول تاث
ن یتحقق مصلحت امت است بنابرا ینین و رھبر دیه ھدف دکگر آن ید
 رساند و ینم ان برساند به گوشیا آن زین یت ایه به شخصکرا  یاخبار

 خورد.  یم جا آبکه فالن سخن از کداند  یم
ت کھدفش اشاعه رحمت و بر یو ھر رھبر مذھب صه رسولکنیگر اید

 ).۱۷۸-۱۷۹، ص ۴ت، جیر ھدایه.( تفسھمه افراد جامع یاست برا
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 ن از حضور در جنگ در هراس بودند.یمنافق
دارند و  یم ت در جھاد بازکه مردم را از شرکرا  ینیخداوند منافق یآر
ز ینند و نک یم یریت مسلمانان در جھاد جلوگکه از شرکرا  یسانکن یھمچن

د ییایند بیگو یم مار دالنیا به بیه به برادران منافق خود کرا  ینیآن منافق
ت نموده و از شما کمتر در جھاد شرکد و خود ینزد ما و به جھاد نرو

 شناسد. یم دارند یم غیمسلمانان جان خود را در
ه ک ینیب یم شان رایه آتش جنگ شعله ور شد، اکن یھم صامبریپ یو ا

بدون اراده، و چشمانشان در حدقه  ینند اما نگاھک یم از ترس به تو نگاه
زتر از یت ییھا زبانن رفت، شما را با یه ترس از بکن ینترل ندارد و ھمک

ده، یه به شما رسک یزیه از آن چک یزنند، در حال یم ریشه شمشیھم
م، یشان را دادیھا ه نشانهکن گونه افراد یورزند، ا یم ناراحتند و بدان بخل

ر نشده، ھر چند یگیشان جایھا دلمان در یه اکا ن معنیاوردند، به ایمان نیا
ن یاجر نموده و ا یب نند. خداوند اعمال آنان راک یم ه در زبان آن را اظھارک
 ).۴۵۱، ص ۱۶زان، جیر المیت. (تفسخدا آسان اس یار براک

 ان بودندن مسلمانین خواستار دلهره و اضطراب در بیمنافق
بردارند و  یزیندارند دست از فساد انگه قصد کھستند  یمار دالنین بیمنافق

دھند، تا از  یم در مردم انتشار یعات دروغیه اخبار و شاکھستند  یسانکاز 
ن یا حداقل در بیخود را بدست آورند و  یطانیآب گل آلود اغراض ش

ه اگر کنند ک یم ادید آورند لذا خداوند قسم یمسلمانان دلھره و اضطراب پد
شان یه اینم تا علک یم امبر تو را ماموریپ یداشته باشند ا ین قصدینان چنیا
ن شھر یه از اکنند، بلک ینه و در جوارت زندگیدر مد یو نگذار ینکام یق
م کن مدت یو منظور از ا یم مھلتشان ندھک یو جز مدت یرونشان منیب
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، ص ۱۶ھمان، جت را انجام دادن است. (یو مامور ن مامور شدنیفاصله ب
۵۳۲(. 

 ات منافقان در ساعت عسرت و خطریخصوص
گران ین رو دیافتن امثال خود ھستند و از ای یاوًال: منافقان ھمواره در پ

گردد و ھا  آن ترسانند تا ھمه جامعه ھمانند یم را ھم از مواجھه با دشمن
 البد جامعهکمت را در ینان روح ھزیاعمالشان را بپوشاند و ا ین امر، زشتیا
 دمانند. یم

. ھاست آنارھا و ترس کن عدم اقرار در یمنافق یھا گر نشانهیاز دا: یثان
ند و ید آنان به شوق و نشاط آیش آیپ یه چون جنگکافتد  یم متر اتفاقک

ه کنان یرند. ایگ یم ار منافقان برکه پرده از کالت ھستند کصعوبات و مش
ده یزمان عمل فرا رس کنیزدند ا یم یریدن جنگ الف دلیش از فرا رسیپ

گردد چنان  یم نند و چشمانشان از ترس در چشم خانهینش یم است وا پس
گر زبان به ین برود بار دیرات مرگ است و چون خطر از بکه در سک یسک

 ند.یگشا یم الف و گزاف
 هک، آن قدر یماد یم و سودھایبدست آوردن غنا یوشش براکثالثا: 

 رد.یتعلق گھا  آن به یمخواھند ھمه بودجه جامعه اسال یم
 ینیان جنگ به نفع مسلمانان و عقب نشیاز پا یرابعًا: منافقان حت

ستند و ھمچنان به حالت خوف به ین یروزیاحزاب، ھنوز قلبًا مطمئن به پ
نان یاست اطم یاد خدا خالیمان و یه از اک ین است قلبکبرند، مم یم سر

بودند و اش از مسلمانان فاصله گرفته ک یه اکنند ک یم نان آرزویابد؟ ای
 یتیچ مسئولیدن اخبار جنگ است ھیه ھمت آنان شنکه ینان بادکمانند سا
 گرفتند. ینم بر عھده
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ه کن بود یز دوست دارند و اگر نه ایش از ھر چیخود را ب یآنھا زندگ
 دان جنگیو مردن در م یارکفدا یایدر فرار داشتند ھرگز مھ یھمواره پا

 بودند. ینم
 ان مسلمانان بودند با آنانیدر مه اگر منافقان کنیبه فرض ا

دشمن ھا  آن ه درکھستند  ییھا جنگدند، چون منافقان به دنبال یجنگ ینم
ابند یمت دست یروز شوند و منافقان به غنیف باشد و مسلمانان پیم و ضعک

نند و در قلب ک ینم فایا یز منافقان نقش اساسین ین مواردیدر چن یحت
 یھا نقش کش یب نندکاگر ھم نتوانند فرار شوند و  ینم ار واردیکپ ی صحنه

 بسندهای  هیحاش یھا ه به نقشکنند بلک ینم فایرا در جنگ و نبرد ا یمھم
طلبند و ھم  ینم را یو جانباز یارکن فدایمترکه ھم ک یینند با نقشھاک یم

ت، یر ھدایند. (تفسک یم حفظ یت آنان را در جامعه اسالمیت و موقعیشخص
 .)۲۳۰-۲۳۲، ص ۱۰ج

ل آسا روبرو یابان هستند که با باران سیدر ب یمنافقان همانند رهگذران
 اند شده

 انیقرآن ب یجا یات منافقان را در جایو باالخره خداوند خصوص
سوره بقره  ۲۰و  ۱۹ه یات منافقان را در آیدارد. خداوند صفات و خصوص یم

 یکتاره در شب کاست  یمثل منافقان مانند رھگذران«شمرد:  یم ن بریچن
د بر سر آنان ببارد، آنان از ترس مرگ یتوام با رعد و برق و صاعقه، باران شد

صاعقه را نشنوند و  یگذارند تا صدا یم انگشتان خود را در گوش خود
است نور  یکنزدای  نندهکره یخ ییافران احاطه دارد. روشناکخداوند بر 

روند و  یم زند و راه یم ابان برقیدر صفحه بای  د ھر لحظهیچشم آنان را بربا
نند ھرگاه خدا بخواھد گوش و چشم ک یم گردد توقف یم ھر موقع خاموش

 .»تواناست یزیرد خداوند بر ھر چب یم نیآنان را از ب
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رده و کتوقف  یابانیه در بک اند ه شدهیتشب ین مثال، منافقان به فردیدر ا
ه ین تشبیه در اک ینند در حالیخواھند اطراف خود را بب یم با افروختن آتش
ل آسا روبرو یه با باران سک اند ه شدهیابان تشبیدر ب یآنان به رھگذران

 یھا است پرده یکنزد »رعد«ب یغرش وحشت زا و مھ یو صدا اند شده
 ا در آتش صاعقه بسوزاند. یند کگوش آنان را پاره 

شوند و ھر  یپناھگاھ یخواھند راھ یای م هکن مھلیاز چن ییرھا یبرا
دارند و ھر  یم بجھند فورًا چند گام بر یافق، برق نور یھا نارهکموقع از 

خته با یران و  سرگردان آمیرده و حکشود، فورًا توقف  یم موقع خاموش
 یب و وحشت زایروند. از ترس غرش مھ یم اضطراب و دلھره در خود فرو

نشود اما از طرف نھند، تا پرده گوش آنان پاره  یم انگشت در گوش »رعد«
را ھا  آن د چشمانیه دکاست  یکه نزدکرومند است یگر نور برق آنچنان نید

ران و سرگردان و مضطرب و ید. ترس از آتش صاعقه آنچنان آنان را حیبربا
ه وضع کاست  ین حال آن رھگذرانینند.اکدانند چه  ینم هکشان ساخته یپر

ل یو س یکیه در خطر تارکاست  ین رھگذرانیمنافقان درست مانند وضع چن
 و برق و صاعقه قرار گرفته باشند.و رعد 

ات قلوب است و یه حیه بسا آب، ماکن اسالم است ییآ »باران«مقصود از 
رد یگ یم ه قلوب آنان را فراکاست  یطانیار شکاف »ظلمات«ھدف از 
، و مقصود از یالھ یدھایوعده و وع »رعد و برق«ه مقصود از کھمچنان 
، (قم، ی، جعفر سبحان۴د، جی. منشور جاوھاست آننش اعمال کصاعقه وا

 ).۱۳۵-۱۳۶، ص ۱۳۷۵د، یتوح

 کفر و انحراف خود بودند. یمنافقان خواستار پنهان ساز
مان به قصد یسخت در اظھار ا یقسم و سوگندھا یمنافقان با افزون

 ن ازینند، و اک یم ه در آنند خود را زره پوشک یفر و انحرافک یپنھان ساز
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است و سوگندھا منحصر به عبارات  یانکدر ھر زمان و مھا  آن عتیطب
 یزیه شامل ھر چکست بلین »ا اللهیوالله، تا الله و «معمول و متعارف قسم: 

 ه انسان انجامک یا رفتاریل سخن ین منظور را برساند، از قبیه ھمکشود  یم
ردن کنند، مانند بلند کنان ینند و بدو اطمکدھد تا مردم او را باور  یم

 ند و مبالغه در اھتمام به ظواھر.ت یشعارھا
قت یه حقک یقرآن آن گونه سوگندھا را سپر خوانده است، نه از آن رو

ه منافقان در برابر کن جھت یه از اکدارد بل یم پوشاند و پنھان یم منافقان را
مراه ن گروه گیقت ایحق یه در صورت افشاکس العمل مومنان و اجتماع کع

رند. یگ یم شود، در حصار آن سوگندھا و تظاھرھا پناه یمھا  آن متوجه
نند ھمان ک یم فایه منافقان در نھان اک کید و خطرناینقش پل یوانگھ

 ینمودار شده و از رھبر یتبکم یه در رھبرکبازداشتن مردم از راه خداست 
شده و با تمام ز به نوبه خود در حزب و خط او در اجتماع متمثل و نمودار ین
 مان بدانیمختلف، اظھار ا یه منافقان با سوگندھاک یلف و تصنعکت
دارند و شھادت  یم جنگند و مردم را از آن باز یم نند، در واقع با آنک یم

ن یست، و ایطان نیش یاعالن شده آنان جزو دامھا یدادنھا و سوگندھا

ُهۡم َسآَء ﴿ دھد. یم شھادتھا  آن ه خدا بهک ھاست آن ییاز دروغگو یصورت إِ�َّ
 .»نند ناپسند استک یم آنچه« .﴾َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 

 یدرخشان را به خوب یو شعارھا یالم و زبان آورکمنافقان صناعت 
شان یارھاکنند و ک یم ییھنر نما یبه رھبر یدانند و در اظھار دوست یم
-۴۴۵، ص ۱۵جت، یر ھدایشان است. (تفسیھا امًال متناقض و مخالف گفتهک

۴۴۴(. 

 امبر به راه انداخته بودندیه پیرا عل یمنافقان جنگ اقتصاد
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ھا  آن یمنافقان و نافرمان یشکانحراف و گردن ین مصداقھایاز بارزتر
امبر به راه انداختند، چنان یه رسالت و پیه علکاست  یھمان جنگ اقتصاد

ز به عدم انفاق یرا نگران یه دکردند بلکتفا نکاز انفاق ا یه تنھا به خوددارک
ردن مردن از کنده کق پرایرا از طر یتبکر میان مسیختند تا جریبر انگ

آن را به علت فقدان عامل  یھا نند و طرحکف یتصن یرامون رھبریپ

ِيَن ﴿ شانند.کل یاست به تعط ین اجتماعیاز قوان ییه جزک یاقتصاد ُهُم ٱ�َّ
ٰ َمۡن ِعندَ  َ�َ ْ ِ َخَزآ�ُِن  َ�ُقولُوَن َ� تُنفُِقوا ْۗ َوِ�َّ وا ٰ يَنَفضُّ ِ َح�َّ رَُسوِل ٱ�َّ

�ِض َوَ�ِٰ�نَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َ� َ�ۡفَقُهونَ 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� نان یا« .]٧المنافقون: [ ﴾٧ ٱلسَّ

د تا از یندھ یزیند چیامبر خدایرامون پیه پکھا  آن ند بهیگو یم هکند یھمانھا
 . »نده شوندکرامونش پرایپ

ھا  آن خ است اما آنچهیاست دشمنان اسالم در طول تاریس نیا
ن یتوان به ا یم ه از آن جملهکافت یتحقق ن یواقع یخواستند، به علل یم
 یرامون رھبریه پکن یاز مومنان راست یسانکزه یه انگکرد کته اشاره کن
نبود،  یھدف اقتصاد یاز آن رھبر یوستن و فرمانبرداریبودند از پ یتبکم

ه کنند، بلک یم ست خورده در برابر ماده و مال تصورکمنافقان ش هکچنان 
 یستادگیو ا یداریگمان آماده پا یب دند وید یم نش دلیآنان راه حق را به ب

بودند. عبدالله  یا مرگ از گرسنگیر ید شدن با شمشیشھ ینار آن و حتکدر 
گرفتند و به دو  یریان او را به اسیاست. رومھا  این از یکیبن حذافه 

د، پس او را به روغن جوشان یشود اما او امتناع ورز یردند نصرانکشنھاد یپ
شنھاد یرا بدو پ یش نصرانکیار شد، آنگاه کش آشیھا استخوانندند تا کاف
گر در روغن یه او را بار دکرد، دستور دادند ک یردند و او ھمچنان خوددارک

 د! بزرگیگر یم هکتاب شد  یب تنده در آمد، گفیجوشان انداختند او به گر
ه ک ینیب ینم انیگفت مرا از آن رو گر یدش، آنگاه ویگفت: باز گردانھا  آن
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م یگر یم ه از آن روک، بلام هتاب شد یب د به ستوه آمده وینک یم از آنچه با من
ه به کنند، دوست داشتم کن یه در راه خدا با آن چنکجان ندارم  یکه جز ک

 نیافتند و با من چنی یم داشتم تا بر من دست یم خود جان یاندازه ھر مو
 .)۱۲۸، ص ۲نه البحار، جی، به نقل از سف۴۵۹ردند. (ھمان، ص ک یم

 منافقان در نهج البالغه
بندگان  یا :ندک یم فین توصیدر نھج البالغه منافقان را چن سیعل

بر  ییو دو رونم و از اھل نفاق ک یم سفارش یزگاریخدا! شما را به تقوا و پرھ
 گران رایدگانند و دی، لغزاند نندهکرا آنان گمراه و گمراه یدارم، ز یم حذر

له و با ھر زبان در یند و به ھر وسیآ یم گوناگون در یھا رنگلغزانند، به  یم
شما را ھدف خود قرار داده، و در ھر  یند، و در ھر فرصتیفتن شمایصدد فر

 .اند ن شما نشستهیمکدر  ین گاھیمک
 یبه سو یاست، پنھان کآن پا یھا مار و ظاھرشان از نشانهیشان بیھا دل

در بدن، آرام، آرام به  یماریت بکدارند و مانند حر یم ش گام بریمقاصد خو
ن یکدواست و گفتارشان شفاست لھا  آن یند، سخن پردازیآ یم جنبش در

برند  یم گران حسدیش دیر، بر رفاه و آسایناپذ است درمان یردارشان دردک
 بدل یدیدھا را به نومیند، و امیافزا یم مردم یو گرفتار یو بر سخت

 یھر دل ی، و به سویا شتهکخود  یبرا یدر ھر راھھا  آن ،گردانند یم
ش را به یزند، مدح و ستایر یم ھا اشک یدارند، و در ھر غم و اندوھای  لهیوس
نند ک یاگر درخواستدھند و پاداش خود را در انتظار دارند،  یم گر وانیدیک

دارند و اگر  یم ار او برکنند پرده از کرا سرزنش  یسکورزند، و اگر  یم اصرار
 ی، و برایباطل یگذرانند، در برابر ھر حق یم مران شوند ستم را از حدکح

و  یدیلک یھر در یو براای  شندهکای  ھر زنده یو برا یجک یھر راست
 یرا برا یطمع یب و یدیظھار نوم. ااند ردهک، آماده یچراغ یھر شب یبرا
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دھند تا بازار خود را رونق دھند، و  یم قرارای  لهیدن به مطامع خود وسیرس
 ارزنده رواج بخشند، سخن ییاالکش را به صورت یر خویمتاع خدعه و تزو

پردازند و باطل را به  یم فیزند، به توصیآم یم ند و حق را به باطلیگو یم
ده و یب دادن مردم ھموار گردانیفر یراه را براسازند،  یم صورت حق جلوه

، آنان اند چ و خم ساختهیشان پر پیھا رنگین یآنان را از تنگنا ییق رھایطر

َ�ٓ ﴿ طان و زبانه آتش دوزخند:یروان شیاران و پی
َ
ۡيَ�ِٰن� � ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب ٱلشَّ

ُ
أ

ونَ  ۡيَ�ِٰن ُهُم ٱلَۡ�ِٰ�ُ ، ۳(شرح نھج البالغه، ج .]١٩: المجادلة[ ﴾إِنَّ ِحۡزَب ٱلشَّ
د محمد صادق عارف (مشھد، ی، سیثم بحرانیبن م یثم بن علین میمال الدک

 ).۷۸۳-۷۸۴، ص ۱۳۷۰، یآستان قدس رضو

 فه ما در ارتباط با صحابهیوظ
ست یده نیس پوشکچ یبر ھ صاران رسول اللهیمقام و منزلت اصحاب و 

و  یمفسران سن یاعتراف تمامه آنان به کده باشد چرا یست ھم پوشیبا ینم و
ن واژگان را از جانب پروردگار عالم به خود اختصاص دادند یعه بھتریش

بنده ھمچون فائزون، صادثون مفلحون و... و آنان اسالم را در یز یواژگان
رفت و  ینم شرفت و گسترش آنیبه پ یدیچ امیه ھکردند ک یاری یزمان

 یدائم ین انقالب، انقالبیه اکدند یآفر ین سھم را در انقالبین و بھتریشتریب
واال و برجسته،  یتیه رھبر آن را شخصک یخواھد بود انقالب یو ابد
از  یاش ما امتک یه اکردند ک یم ن آرزویشیاء پیانب یه تمامک یتیشخص

ه کار کمخلص و فدا یھا انسانم، بر عھده داشت و پس از او یان او بودیامت
ر، عمر، عثمان و کشده بودند ھمچون ابوبت یامبر تربیاب و محضر پکدر ر

 ن انقالب را عھده دار گشتند.یا یرھبر یعل
 ه به پاس زحماتکن ھستند یسته ایشا ای هوارست یھا انسانن یچن یآر

خواھد  یباق یه تا ابدکند کاد یھا  آن از یالمکشان خداوند در یغانه یدر یب
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ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر ﴿ ماند در مقابل . ]٩[الحجر:  ﴾٩�نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
آورند  یم م و خشوع فرودیه اھل سنت سر تعظکنیعالوه بر ا ین افرادیچن

 نند و اعالمک یم ز به مقام شامخ و بر جسته آنان اعترافیعه نیمفسران ش
 یاست دائم یتیدارد رضا یم اعالمھا  آن ه خداوند ازک یتیه رضاکدارند  یم

 ینیت از اشخاص معیت از جانب خداوند رضایه اعالم رضاکچرا  یو ابد
ه در کندگان است یار است از گذشتگان و آیعت و جنس اخیست از طبین
دار بودند، و یمان و عمل صالح پایه در اکرو گذشتگانند یمان و عمل صالح پیا
در  هکح باشد یه زمان در آن دخالت داشته باشد، تا صحکست ین ین امریا

را منظور یرد زیگر خشم بگیباشد و در مقطع د یمقطع از زمان خدا راض یک
ند و ک یم تیش معامله رضایه او با عبد خوکن است یت خدا از بنده ایاز رضا

 دارد.  یم یخود را بر او ارزان یھا نعمتفرستد و  یم بر او رحمت
انقالب و  یھا هیه پاکھستند  یشگامانیاران رسول الله پیاصحاب و 

ھستند  ین عناصر انقالبیدر واقع وفادارترھا  آن بودھا  آن نھضت بر دوش
شان را یشان از ھر نظر تنھا بود گردایشوایه رھبر و پک یرا به ھنگامیز

رده بود کرا احاطه ھا  آن ه انواع خطرھا از چھار طرفکنیگرفتند و با وجود ا
نجه و کرا شھا  آن فارکه کنیا بر نداشتند و با وجود یارکو فدا یاریدست از 

دند و یشک یم ریردند، به زنجک یم گفتند، متھم یم دادند و ناسزا یم آزار
 یسوزان و عزم ین و عشقیبا اراده آھنھا  آن ن ھمهیبا ا ینمودند ول یم نابود

ام گام نھادند و به یت از دستورات پیق در راه تبعیعم یمانیراسخ و ا
ن از اوطان و ینصرت د یه براکبودند  یسانکھا  آن استقبال خطرھا رفتند.

مرتبت  یاب حضرت ختمکدند و به مالزمت ریشکر خود دست یعشا
ھا، ناچار  فار به جان و مال و عرض آنکمھاجرت نمودند و از خوف تعرض 

رون روند و یه بکند و از میق خود صرف نظر نمایو عال ھا ه از خانهکشدند 
ت ید و در راه خدا و رضایرسھا  آن فار بهکز ه اک ھا اذیتچه آزار و 
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مان به خدا و یه اکآن بود  یھمه براھا  این تحمل نمودند و صامبریپ
نداشت و عالوه بر  یعداوت شخصھا  آن با یسکآورده بودند واال  صامبریپ

ردند و به درجه شھادت کفار جھاد کنمودند و با  یھمه در راه اسالم جانباز
د کیه خداوند با تاکردند کدا یاقت پیاشخاص استحقاق و لن ین چنیدند ایرس

ست و ھا پاداشن یه بھترکرا  یم ابدیم و نعیگذر یم د از گناھان آنانیبفرما
 دھم. یم از جانب خود پاداشھا  آن نزد من است به

 ییھا شخصیتن یه در مقابل چنکن است یا یفه ھر فرد مسلمانیوظ
ھا  آن ه در قرآن دربارهک یزیبا آن چ ه منافاتکد یرا انتخاب نما یموضع

ق قرآن جستجو یرا از طرھا  آن ید چھره واقعیان شده است نداشته باشد بایب
ش از یا مومنان پی صرمکامبر اید و موضع ما نسبت به صحابه پینما

ه خداوند در قرآن آن را به با ما آموزش داده است کد ھمان باشد یخودمان با
 د:یفرما یم توان باشد. خداوند ینم رت و رحمتمغف یجز دعا یزیو آن چ

ِيَن َسَبُقونَا ﴿ ِيَن َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ َوٱ�َّ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف  يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ  ﴾١٠رَِّحيٌم بِٱۡ�ِ

 :ندیگو یم ند،یآ یم ایم و انصار به دنیه پس از مھاجرک یسانک« .]١٠[الحشر: 
امرز و یب اند گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکپروردگارا ما و برادران ما را 

رافت  یمده، پروردگارا! تو دارا یمان جایھا دلنسبت به مومنان در ای  نهکی
 .»یھست یو رحمت فراوان

نش ما و ھمه مسلمانان را نسبت به یفه بیه شرین آیا یخداوند در ط
د و آن ینما یم ھستند مشخص صامبریه ھمان صحابه پکه یمومنان اول

 ست. یرحمت ن یجز طلب مغفرت و دعا یزیچ
در ارتباط با  یتوانند از درجه اعتبار چندان ینم یخیات تاریه رواکچرا 

خاص وضع  یز ترازویسنجش و وزن ھر چ یرا برایصحابه برخوردار باشند ز
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د ین بایرد بنابراکتوان وزن  ینم ر از قرآنیغ ییشده است و صحابه را با ترازو
ه ک یزیم و نسبت به چیرین قرار نگینادرست مورخ یھا قضاوتر یتحت تاث

َوَ� ﴿ د:یفرما یم م چنانچه خداوندیزیم از قضاوت بپرھیدر آن مورد علم ندار
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ 

ُ
ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱلُۡفَؤاَد ُ�ُّ أ ٱلسَّ

ه از آن کن کم یدنباله رو یزیاز چ« :یعنی .]٣٦[اإلسراء:  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ� 
گاھ ه) چشم و گوش و دل ھمه (و ک ییارھاکگمان (انسان در برابر  یب ،یناآ

 .»ردیگ یم دھند) مورد پرس و جو از آن قرار یم گر انجامید یر اعضایسا
ه کم چرا یش قرار دھیخو ید صجابه را الگو و مقتدایه باکنیخالصه ا

 یان معرفیمان عالمیار ایمان صحابه را معیاز سوره بقره ا یاتیآ یخداوند ط

ْۖ �ن تََولَّۡواْ فَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ ﴿ د:یفرما یم ند وک یم َءاَمنُتم بِهِۦ َ�َقِد ٱۡهَتَدوا
َما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ  ه شما کاورند، ھمچنان یمان بیاگر آنان ا« .]١٣٧: ةالبقر[ ﴾فَإِ�َّ

مان داشته یز ایشان نید، ایمان داریه شما اک ییزھاید و بدان چیا مان آوردهیا
را  یراه اختالف و دشمننند کو اگر پشت  اند گمان رھنمود گشته یب باشند،

 . »اند ش گرفتهیدر پ
 ن را خواستارم..یق روز افزون اسالم و مسلمیاز خداوند توف
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