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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

و احترامى به خود  كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویىعزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در 

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

اشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام د

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 6فحه:   ص                                                                               مولف:مقدمه 

 پایان کفر و آغاز نفاق  -نهادینه شدن دین  :  اولبخش 
 

 8   فصل اول: پایان سلطه كفر ) تاریخ برائت از مشرکین(

 مرحله نهایى مبارزه با كفر و شرك    

 برائت را ابالغ كـند؟چه كسـى آیات     

 متـن ابـالغیــــه آیـات بــرائـــت    

 شكنان پیمانى باقى نمانده است!براى پیمان    

 وفــاداران بـــه پیمــان مصــوننــد!    

 كن كردن شرك!آخرین دستورها براى ریشه    

 شــرایــط بـررسـى و قـبــول دیــن    

 حى الهىصـالحیت افراد بـراى ابالغ و    

 مـاجـراى طــواف عـریـان و منـع آن    

 تحریم ورود مشركین به مسجدالحرام    

 در راه اســالم از چـیـزى نـتـرسـیـد!    

 تحـریـم دوستى با كفـار و منـافقـیـن    

 20       فصل دوم: ظهور نفاق
 تاریخچه نفاق در صدر اسالم    

 نقـش منافقیـن در جنگ احد    

 توطئه منافقین در عقبه بعد از اعالم جانشینى    

 منافقیـن مهـاجریــن اولیه و منافقیــن مدینـه    

 منـافـقیـن بعـد از فـتـح مكـه    

 منافقین بعـد از رحـلت پیامبر    

 هاى زشــت نفــاق در قــــرآنافشــاى فتنــه    

 اى بـه نـام منـافقونسـوره    

 ــت پیـامبر در مبــارزه با نفـاقروزهـاى سخ    

 رابطه مخفـى منافقین با یهود    

 شنـاسایى منافقیـن در مدینه    

 تهـدید الهـى براى اخــراج منافقیــن از مدینــه    

 توهیـن و تـوطئــه منافقین علیــه پیامبراكرم    

 مسجــد نفـاق، مسجد ضـرار    

 منابع مالى مسلمینتوطئه و تخلف منافقین در     

 اعتـــراض منـافـقیـــن بــه تقسیــم زكـــات    

 نشـانه نفـاق: تردید بین ایمـان و كفـر    

 ظلمات نفـاق و سـرنـوشت منـافقیـن    

 هامشركین منافق و نقش آنان در جنگ    

 منافقیـن مـرتد: رجعـت بـه كفـر بعـد از ایمـان    
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 ار بیمــــاردالنفــــاش شــدن اســر    

 االیمان در صدر اسالممؤمنین ترسو و ضعیف    

 منـافقان و بیماردالن در مجلس پیامبر    

 نـشـیـن در اشــد كـفـر و نـفـاقاعراب بادیـه    

 منافقیـن در احــاطـه ظلمـات قیامــت    

 49     فصل سوم : ریشــــه نفـاق در مكــــه
 ــــد از رحلــت پیامبــــرظهــور اختـــالف بع    

 ظهور نفاق گروندگان اولیه، بعد از رحلت پیامبر    

 شجره خبیثه بنى امیه!    

 بنـى امیــه: شجـــره ملعــــونـــه در قــــرآن    

 57     فصل چهـارم : اهل كتـاب در صـدر اسـالم
 اهـــل كتــــاب از نظـــر قــــــرآن كیســــت؟    

 هاكتاب، مسئله كفر و شرك آناهل     

 جرایم اهل كتاب، تغییر احكام شرع    

 رفتار اهل كتاب قبل و بعد از هجرت    

 برخورد ناشایست اهل كتاب بعد از هجرت    

 اختـالف مـواضع اهـل كتاب در قبال اسالم    

 هاى آندعوت اهل كتاب بـه اسالم، و زمینه    

 بین ادیاندعوت بــه كلمـه توحیـد     

 اهــل كتـــاب در ذمـــــه اســـالم    

 جـزیـــه: مالیــات اهـــل كتــــاب    

 فلسفه اخذ جزیـه از اهـل كتـاب    

 74 ـاعى و مذهبى یهود در صدر اسالمفصل پنجم : توطئه فرهنگى، اجتم
 كوشش اهل كتاب براى گمراه كـردن مسلمیـن    

 یهود ظهور كینه باطنى و پایدار    

 القاء شبهه یهود در احكام اسالم    

 تبـلیـغـات یهـود علیه دستـورات مالى اسالم    

 عرصه دخالت یهـود در روایات    

 نفـوذ خـرافات یهـود در احـادیث صـدر اسالم    

 وارده به علــم و اســالم از اسرائیلیــاتهاىزیــان    

 سابقه مباهله با یهود    

 دشمنـى بــا جبـرئیـل -اسـرائیلـى ایــرادات بنــى    

 هــاى یهــود در عــدم گــرایش بــه اســالمبهـانـه    

 رابطــه یهـود با كفار    

 دستور اجتناب مسلمین از اختالط با یهود و نصارى    

 دلیــل نهــى مسلمیــن از آمیــزش با اهــل كتـــاب    

 88    ـه بـا مسیحیان صـدر اسالمفصل ششـم : مبـاهل
 بست مباحثات و آغاز مباهلهبن    

 مفهوم مباهله و هدف مسیحیـان    
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 كـیــفـیـت انـجـام مـبــاهــلـه    

 تـعـلیم نحـوه مبـاهله در قـرآن    

 لجاجت مسیحیان در قبول حـق    

 تفصیــل مباحثــه و مباهلــه بــا مسیحیــان    

 خانواده پیغمبر در مباهلهنقش     

 نفرات و مشخصات مسیحیان طرف مباهله    
 

 :  تاریخ تفکر اسالمی دومبخش 

 96    فصل اول : منشاء و منطق حرکات فکری
 حـركـــت فكــرى در تـاریــــخ اســــالم    

 منطـــق قـرآن    

 آغــاز حركات فكــرى در مدینـــة النبـــى    

 فتوحات دوره خلفا در حركات فكرىتـأثیر     

 رواج حدیــث و تغییــر حركــت فكــــرى    

 0محـرومیت مـردم از احـادیث خاندان نبوت    

 103    فصل دوم: مکاتب فکری در صدر اسالم

 هـاى كـالمــى در ادوار مـختلــــفبحــث    

 تحـــوالت فكــرى دوره امــوى و عباســــى    

 مكـاتــب فكرى معتزلــه و اشاعــــرهتولــد     

 كالمى در شیعههاىبحث    

 بـرخورد نفـوذ علـوم بیگـانه بـا ظـواهر دین    

 تجـدیــد بـنـاى فـلسفـه    

 ظهور تصوف و رویارویى شریعت با طریقت    

 علـل انحراف صـوفیگرى    

 تحـوالت بعـدى در بـازسـازى حـركت فكـرى    

 و معتـزله )مسئلـه جـبـر و تفـویـض(قـدریه     

 مسئلــــــه قــــــــــدر    
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «مكنـــــــــــــــــــــــون! در كتــــــــابـــــــى » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.حسب موضوع،  طبقه انتخـاب و تلخیـص و بر« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

نیز گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 دد.عظیم گر

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

س سلیقه خوانندگان در شکل ها و در نظر گرفته شد این مجلدات بر اسا    

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

، مقدمه جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار 77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 . روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!اسالم در سراسر جهان پخش کرده است
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      بخش اول       

                         

 

 

 

 

 نهادینه شدن دین
 

 آغاز نفاقو  پایان کفر
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 فصل اول

 

 پایان سلطه كفر
 )تاریخ برائت از مشركین(

 

 

 

 مرحله نهایى مبارزه با كفر و شرك

 

ذیَن عَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِركیَن...!» ِ َو َرُسوِلِه اِلَى الَـّ  توبه(/16تا  1« )بَرآَءةٌ ِمَن ّللاه

 آیات» یكى از مقاطع مهم تاریخ اسالم با نزول سوره توبه و آیات مشهور به 

آله از جنگ تبوك وعلیههللاگردد. این آیات بعد از مراجعت رسول ّللاه صلىآغاز مى« بَرائت

)كه در سال نهم هجرت اتفاق افتاد،( نازل گردید. قبل از این تاریخ، رسول ّللاه 

تعالى درباره آله مكــه را فتح كرده بود، ولى دستورى از جانــب خداىوعلیههللاصلى

فارى كه با مسلمیــن معاهــده و پیمــان بسته بودند، صــادر نشده بــود، تا آن مشركین و ك

 كـه ایـن آیـات نـازل گـردیـد و اعالم فرمود:

این آیات بیزارى و برائت خدا و رسولش از مشركانى است كه شما مسلمین با » -

 اید،ها پیمان بستهآن

 پس، شما اى مشركین! 

 تان معتبر است!(ین سیر كنید، )پیمانچهار ماه آزادانه در زم 

 و بدانید كه شما عاجزكنندگان خدا نیستید، 

    و این كه خدا خواركننده كافران است!  

 كه:« حج اكبر»و این آیات اعالمى است از خدا و رسولش به مردم در روز  

 خدا و رسولش بیزارند از مشركین!  

ر است، و اما اگر سرپیچیدید، پس بدانید حال اگر توبه كردید، كه توبه برایتان بهت

 كننده خدا نیستید! كه شما ناتوان

 و تو اى محمد! 

 كسانى را كه كفر ورزیدند به عذاب دردناكى بشارت ده! 

وجه عهد ها به هیچاید و آنها عهد بستهمگر آن كسانى از مشركین، كه شما با آن

 اند، انى و كمك نكردهاند، و احدى را علیه شما پشتیبشما را نشكسته

 عهد اینان را تا سرآمد مدتش باید استوار بدارید! 
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 دارد!كه خدا پرهیزكاران و متقین را دوست مى

هاى حرام تمام شد، مشركین را هر جا یافتید بكشید و دستگیرشان كنید پس وقتى ماه

 ها در هر كمینگاهى بنشینید،شان كنید، و بر آنو محاصره

كردند و نماز به پا داشتند و زكات دادند راهشان را باز گذارید و پس اگر توبه  

 رهایشان سازید، 

 «گمان خدا آمرزگار رحیم است...!بى

 

 چه كسى آیات برائت را ابالغ كند؟

آله آن را به ابوبكر داد تا به مكه وعلیههللاوقتى این آیات نازل شد، رسول ّللاه صلى

ببرد و در منى و در روز عید قربان، به مردم قرائت كند. ابوبكر به راه افتاد و بالفاصله 

 جبرئیل نازل شد و دستور آورد كه: 

 «د انجام دهد!این مأموریت را از ناحیه تو جز مردى از خاندان خودت نبای»

السالم را به دنبال ابوبكر فرستاد، آله امیرالمؤمنیــن علیهوعلیههللارســول خدا صلى

به وى رسید و آیــات نامبرده را از او گرفــت و روانه شد. « روحاء»و آن جناب در محل 

! چیزى درباره من نــازل شد؟  ابوبكر به مدینه بازگشــت و عــرض كرد: یا رســول ّللاه

 فرمــود:

نه ولكن خداوند تعالى دستور داد كه این مأموریت را از ناحیه من، جز خودم و یا  -

 مردى از خاندانـم نباید انجام دهد! 

 

 متن ابالغیه آیات برائت

حج »مكه رسید كه بعد از ظهر روز قربانى بود كه روز السالم به وقتى على علیه

م برخاست و )در حالى كه شمشیرش را برهنه همان است. حضرت در میان مرد« اكبر

 كرده بود،( به خطبه ایستاد و فرمـود:

 ام: اى مردم! من فرستاده رسول خدایم به سوى شما، و این آیات را آورده -

ِ َو َرُسـوِلِه اِلَى الَّذیَن عَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِركیَن فَسیُحوا ِفى االَْرِض »  - بَرآَءةٌ ِمَن ّللاه

 «عَـةَ اَْشُهٍر...!اَْربَ 

 از این پس كسى لخت و عریان اطراف خانه كعبه طواف نكند، نه زن و نه مرد،  -

 و نیز هیچ مشركى دیگر حق ندارد بعد از امسال به زیارت بیاید، -    

و هر كس از مشركین با رسول خدا عهدى بسته است مهلت و مدت اعتبار آن تـا  -

 سرآمد همیـن چهـار مـاه است!

دار هایى كه مدتاست و اما آنها نشدهكه ذكر مدت در آناست)مقصودآن عهدهایى
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 بودند تا آخر مدتش معتبر بوده است.

االول و ده روز از الحجه و تمامى ماه محرم و صفر و ربیعیعنى بیست روز از ذى

به طور  اى است كه خداوند تعالى به مشركین داد كهربیع الثانى... این مهلت چهار ماهه

توانند هر چه را كه به نفع خود شود و مىها نمىایمن آمد و شد بكنند و كسى معترض آن

ها تشخیص دادند انجام دهند، كه بعد از اتمام این مهلت دیگر هیچ مانعى نیست از این كـه آن

 هاى حـرام.( را بكشند، نه حـرمت حـرم و نـه احتـرام مـاه

 

 باقى نمانده است!شكنان پیمانى براى پیمان

آله قبل از نزول این ســوره، این بود كه جز با وعلیههللاسیــره رسول ّللاه صلى

جنگیـد و ایــن روش بــه خـاطـر ایـن بـــود كـه خـاستنـد، نمـىكسانى كه به جنگ او بـرمـى

 تعالــى چنیــن دستــور داده بــود:قبـــالً خــداى

حال اگر از شما كنار كشیدند و دیگر با شما كارزار نكردند و به شما پیشنهاد » -

 صلح دادند، 

 / نساء(  90« )در این صورت خداوند براى شما تسلطى بر ایشان قرار نداده است!

تا آن كه سوره برائت نازل شد و مأمور شد به این كه مشركین را از دم شمشیر 

ها كه كنارند، مگر آن كسانى كه در روز فتح آنجنگ دارند و چهها كه سر آنبگذراند، چه 

كه  -مانند صفوان بن امیه و سهیل بن عمرو  -مكه براى مدتى با آن حضرت معاهده بستند 

به فرمان سوره برائت چهار ماه مهلت یافتند، كه اگر بعد از این مدت باز به شرك خود باقى 

  مرگند.ماندند، آنان نیز محكوم به 

مفاد آیه برائت صرف تشریع نیست، بلكه متضمن انشاء حكم و قضایى است بر 

برائت از مشركین زمان نزول آیه. خداوند متعال قضا رانده به این كه از مشركین، كه شما 

اید، امان برداشته شود، و این برداشته شدن امان گزافى و عهدشكنى با آنان معاهده بسته

 بعد از چند آیه، مجوز آن را چنیـن بیـان فـرموده است:نیست، چون خداوند تعالى 

 هیــچ وثوقــى به عهــد مشركان نیســت!» -

اند و آن را چون اكثرشــان فاســق گشتــه و مراعــات حرمــت عهــد را نكرده 

 «انــد!شكسته

 / توبه( 8) 

اى مسلمانان به همین جهت، خداوند، لغو كردن عهد را به عنوان مقابله به مثل، بر

 فـرماید:نیـز تجـویز كـرده و مى

كنند، تو  كه در پیماندارى خیــــــــــــــــــانت از مردمى ترسیدى هرگـــــــــــاه»  -

 / انفال(  58« )شان را نـزدشان پرت كـن!ها عهدنامه نیز مانند آن

شد كه مسلمانان كه دشمن عهدشكنى كرده است، خداوند متعال راضى نو لكن، با این

بدون اعالم لغویت، عهد آنان را بشكنند، بلكه دستور فرمود نقض خود را به ایشان اعالم 
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اطالعى از آن به دام نیفتند. آرى، خداوند تعالى با این دستور خود كنند، تا ایشان به خاطر بى

 مسلمانان را حتى از این مقدار خیانت هم منع فرمود.

خواست شكستن عهد را حتى در صورتى كه مجوزى از و اگر آیه مورد بحث مى

بایستى میان كفار عهدشكن و كفار وفادار به عهد، فـرقـى ناحیه كفار نباشد، تجویز كند، مى

 نباشد، و حال آن كه در دو آیه بعد كفـار وفادار به عهد را استثنـا كرده و فرمود: 

 ید،امگر آن مشركینى كه شما با ایشان عهد بسته»...  -

وجه نشكستــه باشنــد و احــدى را علیــه شما پشتیبانــى و ایشان عهد شما را به هیچ 

 نكرده باشنــد، عهد چنیــن كسانــى را تا سر رسیـد مـدت به پـایان ببـرید،

 / توبه( 4« )دارد!كـه خـدا پرهیـزكــاران را دوســت مـى 

ت، عهد كفار عهدشكن را بشكنند، و نیز راضى نشد به این كه مسلمانان بدون مهل

بلكه دستــور داد كه تا مدتــى معین ایشان را مهلت دهند تا در كار خود فكر كنند، و فـردا 

 نگـوینـد شمـا مـا را دفعتـا غـافلگیـر كردید!

 شـود كه:بنابراین خالصه مفاد آیـه چنیـن مى

ن را شكستند و براى مابقى عهد مشركینى كه با مسلمانان عهد بسته، و اكثر آنان آ -

هم وثوق و اطمینانى باقى نگذاشتند، لغو و باطل است، چون نسبت به بقیه افراد هم 

 ها ایمن نیستند! از شر و نیرنگ آناعتمادى نیست، و مسلمانان 

این كه قرآن مجید مردم را دستور داد كه در چهار ماه سیاحت كنند، كنایه از این 

شود، و ایام سال ایمن هستند، و هیچ بشرى متعرض آنان نمى است كه در این مدت از

توانند هر چه را كه به نفع خود تشخیص دادند، انجام دهند زندگى یا مرگ! در آخر آیه مى

 فرماید:خداوند نفع مردم را در نظر گرفته و مى

تر بـه حال ایشان این است كه شرك را ترك گفته و به دین توحید روى صالح» -

 ندآور

« و بــا استكبــار ورزیـدن خـود را دچـار خــزى الهـــى ننمـوده و هــالك نكننــد! 

 / توبــه( 3)

 و با بیان این كه: 

 كه:« حج اكبر»این آیات اعالمى است از خدا و رسولش به مردم در روز » 

 «خدا و رسولش بیزارند از مشركین! 

كند، نه تنها مشركین، تا همه بدانند كه خداوند متعال خطاب را متوجه تمام مردم مى 

كشتن مشركین بعداز انقضاى  -خدا و رسول از مشركین بیزارند، و همه براى انفاذ امر خدا 

 خود را مهیا سازند.  -چهار ماه 

 وفاداران به پیمان مصونند!

 قرآن مجید در آیه:

 « ْدتُْم ِمَن اْلُمْشِركیَن ثُمَّ لَْم یَْنقُُصوُكْم...!اِالَّ الَّذیَن عهَ » 
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گروهى را كه عهد نشكسته بودند، استثنا فرمود. این استثنا شدگان عبارت بودند از 

مشركینى كه با مسلمین عهدى داشتند و نسبت به عهد خود وفادار بودند، و آن را نه به طور 

دند، كه البته عهد چنین كسانى را واجب است مستقیم و نه به طور غیرمستقیم، نشكسته بو

 محتـرم شمردن، و تا سرآمـد مـدت آن را به انجام بردن!

نقض عهد مستقیم كه در آیه بدان اشاره شده، مانند كشتن مسلمانان و امثال آن بـود 

 افتاد. كه اتفـاق مى

مانند  نقض عهد غیر مستقیم نظیر كمك نظامى كردن به كفار علیه مسلمانان بود،

بكر با قریش پیمان نظامى بكر را علیه خزاعه كمك كردند، چون بنىمشركین مكه كه بنى

آله با وعلیههللاآله ؛ و چون رسول ّللاه صلىوعلیههللاداشتند و خزاعه با رسول ّللاه صلى

كه  بكر جنگید، قریش قبیله نامبرده را كمك كردند و با این عمل خود پیمان حدیبیه رابنى

آله بسته بودند شكستند، و همین معنى خود یكى از وعلیههللامیان خود و رسول ّللاه صلى

 مقدمات فتح مكه در سال ششم هجرى شد.

 

 كن كردن شرك!آخرین دستورها براى ریشه

 قــرآن مجیــد در آیــه:

 كیــَن َحْیُث َوَجْدتُُموُهــْم،فَــِاذَا اْنَسلَــَخ االَْشُهــُر اْلُحــُرُم فَــاْقتُلُوا اْلُمْشرِ »

 / توبه( 5« )َو ُخذُوُهْم َواْحُصُروُهــْم  َواْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد...! 

 شـــود:چنــدیــن نكتــــه را متــذكــر مـى 
 

 دستور اول: هر جا كه مشركین را یافتید بكشید!

خواهد احترام را از مى دهنده برائت و بیزارى از مشركین است، واین جمله نشان

هاى كفار برداشته و خونشان را هدر سازد، و بفرماید: بعد از تمام شدن آن مهلت دیگر جان

هاى حرام، بلكه را بكشید، نه حرمت حرم و نه حرمت ماهكه آنانمانعى نیست از اینهیچ

براى این بوده  هروقت و هركجا كه آنان را دیـدى باید به قتلشان برسـانید! تشریع این حكم

كه كفار را در معرض فنا و انقراض قرار دهد و به تدریج صفحه زمین را از لوث 

 وجودشان پاك سازد، و مردم را از خطرهاى معاشرت و مخالطت با آنان نجات بخشد. 

و « بكشید هر جا كه مشركین را یافتید!» هر كدام از عبارات آیه، مانند: 

بیان یك نوع از « در كمینشان بنشینید!»و « شان كنید!محاصره»و « دستگیرشان كنید!»

ها و وسایل نابود كردن افراد كفار و از بین بردن جمعیت آنان و نجات دادن مردم از شر راه

شان یافت و توانست ایشان را بكشد، كشته شوند؛ اگر نشد، اگر دست به ای -ایشان است 

هایشان محاصره شوند و نتوانند بیرون آیند دستگیر شود؛ اگر این هم نشد، در همان جایگاه

اند، در هر جا كه و با مردم آمیزش و مخالطه كنند؛ و اگر معلوم نشد در كجا پنهان شده
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ستگیرشان نمـوده و یـا بـه قـتلشان فـرمـان دهـد و احتمال رود كمین بگذارد، تا بدین وسیله د

 یا اسیرشان كند!
   

 كنندگان به توحید را رها سازید!دستور دوم: بازگشت

اگر با ایمان آوردن از شرك به سوى توحید برگشتند، و  -كند قرآن مجید اضافه مى

نى كه، نماز خواندند با عمل خود شاهد و دلیلى هم بر بازگشت خود اقامه نمودند، به این مع

و زكات دادند، و به تمامى احكام دین شما كه راجع به خلق و خالق است ملتزم شدند، در این 

 صورت رهاشان سازید!
 

 جویان براى دریافت معارف دین را مهلت دهید!دستور سـوم:  پناه

شــود جـویـان بـراى دریـافـت معارف اسالمى را مـتــذكـر مـىقرآن مجید حكم پـنـاه

 فــرمـایـد: و مـى

اگر یكى از مشركین از تو پناه خواست، پس او را پناه بده تا كالم خدا را »  -

 بشنود، 

 آن گاه او را به مأمن خویش برسان! 

 / توبه( 6« )د!و این به خاطر آن است كه ایشان مردمى نادانن

این جمله در خالل آیات مربوط به برائت و سلب امنیت از مشركین آمده، ولى بیان 

آن واجب بود، زیرا اساس این دعوت حق و وعد و وعیدش و بشارت و انذارش و لوازم این 

وعد و وعید، یعنى عهد بستن و یا شكستن، و نیز احكام و دستورات جنگى آن، همه و همه، 

ها این است كه مردم را از راه ضاللت به سوى م است. و مقصود از همه آنهدایت مرد

 رشد و هدایت برگرداند، و از بدبختى و نكبت شرك به سوى سعادت توحید رهنمون شود.

خواهد تا از نزدیك دعوت دینى را بررسى كند و اگر آن را وقتى مشركى پناه مى

د، واجب است او را پناه دهند تا كالم الهى حق یافت و حقانیتش برایش روشن شد، پیروى كن

را بشنود و در نتیجه پرده جهـل از روى دلش كنـار رود و حجت خدا برایش تمام شود! اگر 

با نزدیك شدن و شنیدن باز هم در گمراهى و استكبار خود ادامه داد و اصرار ورزید، البته 

 اند.جزو كسانى خواهد شـد كه در پناه نیامده و امان نیافته

ها از ناحیه قرآن و دین قویم اسالم نهایت درجه رعایت اصول این دستورالعمل

 فضیلت و حفظ مراسم كرامت و گسترش رحمت و شرافت انسانیت است!

 شرایط بررسى و قبول دین

این آیه از آیات محكم است و نسخ نشده و بلكه قابل نسخ نیست، زیرا این معنا از 

ر كتاب و سنت است كه خداوند متعال قبل از این كه حجت بر ضروریات مذاق دین و ظواه
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كند، و مواخذه و عتاب همیشه بعد از تمام شدن بیان است، كسى تمام شود، او را عقاب نمى

و از مسلمات مذاق دین است كه جاهل را با این كه در مقام تحقیق و فهمیدن حق و حقیقت 

دهد، بنابراین بر است مورد مؤاخذه قرار نمى گرداند و تا غافلبرآمده، دست خالى بر نمى

اسالم و مسلمین است به هر كس از ایشان امان بخواهد تا معارف دین را بشنود، و از 

ها اطالع پیدا كند، امان دهند تا اگر حقیقت بر وى روشن شد، اصول دعوت دینى آن

 اش كند.پیروى

تغییر نیست، و آیه محكمى  مادام كه اسالم، اسالم است، این اصل قابل بطالن و

 باشد!است كه تا قیـامت قابل نسخ نمى

جویان را وقتى واجب كرده كه مقصود از پناهنده شدن، ولى آیه پناه دادن به پناه

مسلمان شدن و یا چیزى باشد كه نفع آن عاید اسالم گردد، و اما اگر چنین غرضى در كار 

 را باید پناه داد. نباشد، آیه شریفه داللت ندارد كه چنین كسى

آیه شریفه داللت دارد بر این كه اعتقاد به اصل دین باید به حد علم یقینى برسد، و 

اگر به این حد نرسد، یعنى اعتقادى آمیخته با شك و ریب باشد، كافى نیست، هر چند به حد 

 ظن راجح رسیده باشد!

و اگر در اصول اعتقادى دین مظنه و تقلید كافى بود، دیگر جا نداشت در آیه مورد 

بحث دستور دهد پناه جویان را پناه دهند تا اصول دین و معارف آن را به عقل خود درك 

كنند، زیرا براى مسلمان شدن ایشان راهى دیگر كه عبارت است از تقلید وجود داشت، پس 

خواهد مسلمان شـود بایـد در حـق و بـاطل نیست و كسى كه مى شود تقلید كافىمعلوم مى

 بودن دین بحث و دقت به عمل آورد. 

 17جلد 250) روایات اسالمى به كار رفته در مبحث فوق از بحث روایتى مندرج در صفحه 

تا  250جلدى ـ خالصه گردیده است. مشروح روایات در این زمینه در صفحات 40المیزان ـ 

 (1)ذكور ثبت است.( جلد م 283

 . 217، ص 18المیزان ج  -1

 

 صالحیــت افراد براى ابــالغ وحى الهى

 

در امر ابالغ آیات برائت نكته مهمى كه از طرف راویان احادیث نیز مورد بحث و 

على بهآنابالغ از ابوبكر و سپردنگفتگوى فراوان قرارگرفته، بازپس گرفتن وظیفه

هاى راجع به این مهم است. روایات بسیار از راویان متعدد با برخى تحلیلالسالم ، و علیه

جا براى نمونه روایتى را كه از اختالف نظرهــا در این زمینه وارد شــده كه در این

 آوریم.عبـاس نقـل شــده، مىابن

 عبـارت ابـن عباس چنین است:

آله وعلیههللاسول ّللاه صلىاش نازل شد، ربعد از آن كه سوره برائت تا نه آیه» -

بكر را به سوى مكه گسیل داشت تا آن آیات را بر مردم بخواند. جبرئیل نازل شد و گفت: ابى
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آله وعلیههللاغیر از تو، و یا مردى از تو، این آیات را نباید برساند! لذا رسول ّللاه صلى -    

 به امیرالمؤمنین فرمود: 

بكـر برسان و برائت را از دست ار شو و خودت را به ابىنـاقـه غضباى مرا ســو -

 «او بگیر!

آله بازگشت با وعلیههللاّللاه صلىابــن عباس گوید: وقتــى ابوبكر به نــزد رسول

 نهایت اضطــراب پرسید:

، تو خودت مرا درباره این امر كه همه گردن مى - كشیدند بلكه افتخار یا رسول ّللاه

یبشان شود، نامزد فرمودى، پس چه طور شد وقتى براى انجامش روانه مأموریت آن نص

 شدم مرا برگرداندى؟ فرمود:

امین وحى الهى بر من نازل شد و از ناحیه خدا این پیغام را آورد كه هیچ پیامى  -

را از ناحیه تو جز خودت یا مردى از خودت نباید برساند، و على از من است و از 

 ـز على!من نباید بـرسانـد ج

آید دو نكته اصلى و اساسى چه از بررسى روایات مختلف و نظر راویان بر مىآن

 قابل استفاده است:

السالم براى بردن آیات برائت و عزل كردن این كه فرستادن على علیه -حقیقت اول 

 بكر به خاطر امر و دستور خدا بوده و جبرئیل نازل گردیده و گفته است:ابى

  ال یَُؤدهى َعْنَك اِاله اَْنَت اَْو َرُجٌل ِمْنَك!اِنَّهُ  -     

السالم این كه دستور الهى در مورد ابالغ آیات الهى به وسیله على علیه -حقیقت دوم 

عمومیت دارد، و این حكم در هیچ یك از روایات مقید به برائت یا شكستن عهد نشده است، 

رسول ّللاه جز تو یا كسى از تو برائت و یا  یا -ها نیامده كه و خالصه، در هیچ یــك از آن

رسانى... یعنى اطــالق روایات را نباید مقید كــرد به مــورد نقض عهد را به مشركیــن نمى

السالم خــاص بلكه دستور الهــى در مورد ابــالغ آیات الهــى به وسیلــه علــى علیه

 عمومیت دارد، ماننــد موارد زیر: 

السالم در مكه عالوه بر حكم برائت، حكم دیگرى را نیز ابالغ لیهعلى ع -این كه 

كرد، و آن این بود كه هر كس عهدى با مسلمین دارد و عهدش محدود به مدتى است تا 

مدتى نشده تا چهار ماه دیگر عهدش معتبر است و اگر محدود به عهدش سررسید آن مدت 

 طلب داللت دارد.معتبر خواهد بود. آیات برائت نیز بر این م

حكــم دیگرى را نیــز ابالغ فرمود، و آن این بود كه هیچ كس حق ندارد از  -این كه 

یا »این به بعد برهنه در اطراف كعبه طواف كند. این نیــز یك حكم الهى بود كه آیه شریفه: 

 / اعــراف( 31ـت دارد. )بر آن دالل« بَنـى ادََم ُخــذُوا زینَتَُكــْم ِعْنــدَ ُكــلهِ َمْسِجــٍد...!

حكمى دیگر ابالغ فرمود، و آن این كه از بعد امسال دیگر هیچ مشركى  -این كه 

 حق نــدارد به طواف یا زیــارت خانه خدا بیایــد. این حكم هم مدلول آیه شریفه:

یآاَیَُّها الَّذیَن َءاَمنُوآ اِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فَــال یَْقَربُــوا اْلَمْسِجدَ اْلَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم »

 بـاشــد. / تــوبـــه( مــــى 28« )هذا...!
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السالم كه رسالت على علیه  استاست گفته شود این چه الزم هرحال، آن به

آیات برائت نبود، بلكه هم راجع به آن بود، و هم راجع به سه یا  منحصرا راجع به رساندن

از تو پیامى  -ها مشمول گفته جبرئیل است كه گفت: چهار حكم قرآنى دیگر و همه آن

 رساند مگر خودت یا مردى از خودت!نمى

آن را از ابوهریره نقل كرده كه او « دره منثور»یكــى از روایــات اهل تسنــن كه 

 گفت:

 كرد. آرىاشروانه« ص»خدا رسولكه موقعى آنالسالم بودم من با على علیه» 

 آله او را به چهــار پیغام فرستاد:وعلیههللاّللاه صلىرسول

 ، این كه دیگر هیچ برهنه حق ندارد طواف كند. اول 

گاه مسلمانــان و مشركین یك جا جمــع نخواهند ، این كه از امسال به بعد هیچدوم

 شــد. 

آله عهدى هست تا سرآمد وعلیههللا، این كه هر كس میان او و رسول ّللاه صلىسوم

 مدتش معتبر است.

 « این كه خدا و رسولش از مشركین بیزارند! چهارم،
 

 تــحــلـیـل روایــات:

آید كه آن چه در این شد، و از روایات مختلف دیگر به خوبى بر مىاز آن چه نقل 

بكر از قول السالم به اعالم برائت و عزل ابىهمه روایات، داستان فرستادن على علیه

 جبرئیل آمده، این است كه جبرئیل گفت:

رساند مگر خودت یا مردى از كسى از ناحیه تو پیامى را به مردم نمى»  -

    « خودت!

آله به ابوبكر داد، در همه روایات وعلیههللاچنین جوابى كه رسول خدا صلىهم و 

 این بوده كه: 

 «رساند مگر خودم یــا مردى از خودم!هیچ كس پیـامى از من نمى» -

آله مطلق وعلیههللابه هر حال معلوم شد كه آن وحى و این كالم رسول خدا صلى

شود. هیچ دلیلى، نه در است و مختص به اعالم برائت نیست، بلكه شامل تمام احكام الهى مى

شود كه به آن دلیل بگوییم كالم و وحى مزبور متون روایات و نه در غیر آن، یافت نمى

چنین مسئله منع از طواف عریان، و منع از حج بوده است. هممختص به اعالم برائت 

ها احكام الهى اینمدت: همهدار و بىمدتمشركین در سنوات بعد، و تعیین مدت عهدهاى

 ها را بیان فرموده است. بــوده كـه قرآن مجید آن

داد و بكر دستور مىها را ابىپس، روایاتى كه از ابوهریره و دیگران نقل شده كه آن

گرفت زد، یا وقتى على صدایش مىالسالم جار مىزد و على علیهابوهریره جار مى

زد معناى معقولى ندارد، زیرا اگر این معنى جایز بود چرا براى ابوبكر ابوهریره جار مى
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 آله ابوبكر را عزل كرد؟وعلیههللاجایز نباشد و چرا رسول خدا صلى

اند و كامالً از اصل فسرین در این زمینه كردهچنین توجیهاتى كه بعضى از مهم

اند و یا خداى ناكرده اغراض شخصى خود را در قالب تفسیر آیات و مطلب دور افتاده

 المنار! اند، مانند صاحبروایات گنجانده

 جلدى ـ مراجعه شود(.  40المیزان ـ  17جلد  276تا  271)براى تفصیل این بحث به صفحه 
 

 

 پایه:روایات بىرد توجیهات 

اند، این نكته دیگرى كه روایات را مفسرین به نفع اغراض شخصى توجیه كرده

ها السالم در زیر نظر او ابالغاند: در آن سال ابوبكر امیرالحاج بود و على علیهاست كه گفته

 رساند.را مى

ر باید توجه داشت كه بحث در مسئله امارت حج در سال نهم هجرى دخالت زیادى د

چون امارت     ندارد. « ال یَُؤدهى َعْنَك اِاله اَْنَت اَْو َرُجٌل ِمْنَك!» فهم كلمه وحى، یعنى: 

السالم ، چه این كه داللت بر افضلیت بكر متصدى آن بوده یا على علیهحجاج، چه این كه ابى

جداگانه بكند یا نكند، یكى از شئون والیت عامه اسالمى است، و وحى مزبور مطلبى كامالً 

 است! 

اى است كه امیر مسلمانان و زمامدار ایشان باید در امور مجتمع مسئله امارت مسئله

اسالمى دخالت كند، و احكام و شرایع دینى را به اجرا گذارد، ولى مسئله وحى و معارف 

شود، زمامدار در آن الهى و مواد وحیى كه از آسمان درباره امرى از امور دین نازل مى

 گونه دخالت و تصرفى را ندارد!حق هیچ

آله وعلیههللاتصرف و مداخله در امور اجتماعى در زمان رسول خدا صلى

السالم را به امارت اش در دست خود آن حضرت بود، یك روز ابوبكر و یا على علیهتصدى

بكر و عموم مسلمانان و را امیر بر ابى« اسامه»كرد، و روزى دیگر حاج منصوب مى

را امیر مدینه قرار داد با این كه در مدینه « ابن ام مكتوم»گردانید، و یك روز  صحابه

 كسانى باالتر از او بودند!! 

آله اشخاص وعلیههللااین گونه انتخابات تنها داللت بر این دارد كه رسول خدا صلى

ح و داد و چون زمامدار بود و به صالنامبرده را براى تصدى فالن پست صالح تشخیص مى

 فساد كار خـود وارد بوده است.

آله وعلیه هللااما وحى آسمانى، كه متضمن معارف و شرایع است، نه رسول ّللاه صلى

اى دارد، و نه كسى غیر او، و والیتى كه بر امور مجتمع اسالمى دارد، در آن حق مداخله

و مقیدش را مطلق كند، تواند مطلق وحى را مقید گونه تأثیرى در وحى ندارد. او نه مىهیچ

هاى قومى و عادت جارى تطبیق دهد، تواند آن را نسخ و یا امضاء كند، و یا با سنتو نه مى

 و به این منظور كارى را كه وظیفه رسالت اوست به خویشاوندان خود واگذار كند! 
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 ماجراى طواف عریان و منع آن

فتح كرد، در آن سال از زیارت  آله بعد از آن كه مكه راوعلیههللارسول خدا صلى

چنین مشركین جلوگیرى نفرمود، تا این كه آیات برائت نازل شد و زیارت مشركین و هم

 سنت عریان شدن در طواف را منع كرد.

شدند و با آن هاى زیارتى مشركین یك این بود كه اگر با لباس وارد مكه مىاز سنت

كردند، و باید آن را صدقه لباس را به تن نمى كردند، دیگر آنلباس دور خانه خدا طواف مى

هاى درست كنند، و بدین وسیله لباس« كاله شرعى»دادند. لذا براى این كه به اصطالح مى

كردند و بعد از خود را از دست ندهند، قبل از طواف از دیگران لباس را عاریه یا كرایه مى

اى دست ر كسى به لباس عاریه و كرایهگرداندند. در این میان اگطواف به صاحبانشان برمى

یافت و خودش هم تنها یك دست لباس همراهش بود، براى آن كه لباسش را از دست نمى

 پرداخت...!شد و لخت به طواف كعبه مىندهد، ناچار برهنه مى

  (1))نقل از تفسیر قمى( 

 . 250، ص 17الـمیـــــــــــــزان ج  -1

 

 مسجدالحرامتحریم ورود مشركین به 

 

یآاَیَُّها الَّذیَن َءاَمنُوآا اِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فاَل یَْقَربُوا اْلَمْسِجدَ اْلَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم »

 / توبه(  28«)هذا...!

السالم سوره از سال نهم هجرت، یعنى سالى كه حضرت على بن ابیطالب علیه

، و اعالم كرد كه هیچ مشركى حق طواف و برائت را به مكه برد و براى مشركین خواند

زیارت ندارد، و نیز كسى حق ندارند با بدن عریان طواف كند، تاریخ منع ورود مشركین 

 گـردد.بـه مـسـجـدالحـرام آغـاز مـى

بعــد از اعالم برائت، بیش از چهــار ماه مهلتى براى مشركین نماند، و بعد از 

عــده معدودى، همه به دیــن اسالم درآمدنــد و آن انقضاى این مدت عموم مشركین مگر 

آله در مسجدالحرام پیمانى گرفتند، و آن جناب براى وعلیههللاعده هم از رسول خدا صلى

مدتى مقرر مهلتشــان داد. پس در حقیقــت بعد از اعــالم برائت تمامــى مشركیــن در 

 معرض قبول اسالم قرار گرفتند. 

كین به مسجدالحرام به حسب فهم عرفى امر به مؤمنین است به نهى از ورود مشر

این كه نگذارند مشركین داخل مسجدالحرام شوند، و از این كه حكم آیه علت این امر را 

براى مشركین، و « پلیدى»شود یك نوع بودن مشركین بیان فرموده، معلوم مى« نجس»

ده است، و این اعتبار هرچه براى مسجدالحرام اعتبار فرمو« طهارت و نزاهت»نوعى 
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 باشد غیراز مسئله اجتناب از مالقات كفار است با رطوبت!

 

 در راه اسـالم از چیزى نترسید!

ترسیدند با اجراى مردمى را كه مى« َو اِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً...،» خداوند متعال با عبارت 

 فرماید:این حكـم بـازارشان كساد شود، هشدار داده و مى

ر از اجراى این حكم ترسیدید بازارتان كساد و تجارتتان راكد شود و دچار اگ»  -

نیاز، و از آن فقرى فقر گردید، نترسید كه خداوند به زودى شما را از فضل خود بى

 / توبه( 28« )سازد!ترسید ایمن مىكه مى

تعالى براى دلخوش كردن سكنه مكه و آن كسانى كه در این وعده ُحسنى كه خداى

موسم حج در مكه تجارت داشتند داده، اختصاص به مردم آن روز مكه ندارد، بلكه مسلمانان 

كه در برابر انجام دهد به اینشود. ایشان را نیز بشارت مىعصر حاضر را نیز شامل مى

سازد! و مطمئن بدانند كه رسند خداوند از آن خطر ایمنشــان مىدستورات دین، از هر چه بت

اش در هـر جـا رو بـه انتشـار است، كلمه اسالم، اگر عمل شود، همیشه تفوق دارد، و آوازه

  (1)همچنـان كه شـرك رو بـه انقراض است! 

 . 55، ص 18المیــــــزان ج  -1

 

 تحریم دوستى با كفار و منافقین

 «یَْستَْغِفرُوا ِلْلُمْشِركیَن َولَْو كانُوآ ااُولى قُْربى...! ِللنَّبِىهِ َوالَّذیَن اَمنُوآ اَنْ ما كاَن »

 / توبه(  113)

آله وعلیه هللا كند كه رسول ّللاه صلىشریفه، قرآن مجید چنین قدغن مىاین آیه با بیان 

شد كه مشركین اوندى دستگیرشان خد كه با بیان اند بعد از آنآوردهكه ایمان  و كسانى

آنان استغفاركنند هرچند كه ندارند براىدشمنان خدایند و مخلد درآتش، دیگر حق

 ازنزدیكانشان باشند!

از دشمنان خدا وجوب تبرىآیه حكم بهاست، یعنى اگر در اینآیه عمومىحكم در این

ستى و یا دوستى با یك عده و حرمت دوستى با آنان شده، این حكم اختصاص به یك نحو دو

 شود، نه تنها استغفار براى آنان را! معین نیست، بلكه هم انحاء دوستى را شامل مى

 شود نه تنها مشركین را!چنین همه دشمنان خدا را شامل مىهم

پس، كفــار و منافقیــن و هر اهل بدعتــى كه منكر آیات خــدا باشنـد و یا نسبت به 

كبیره، از قبیل محاربه با خدا و رسول، اصرار داشته باشند، نیز مشمول اى از گناهانپاره

 (1)آیه هستند!این

 . 338، ص 18الـمیــــــــــزان ج  -1
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 فصل دوم
 

 ظهور نفاق
 

 )منافقین در صدر اسالم(
 

 

 تاریخچه نفاق در صدر اسالم

ها و آله به مدینه آثار دسیسهوعلیههللااز همــان اوایل هجرت رسول خدا صلى

هاى منافقین ظاهر شد. سوره بقره كه شش ماه بعد از هجرت نازل شده است، به شرح توطئه

ها اشاره شــده هــا و انواع كیــد آنهــاى دیگر به دسیسهها پرداخته و در سورهاوصــاف آن

هـا تقریبـا ثلـث ها از لشكــر اسالم در جنــگ احد، كه عده آنگیــرى آنارهاست، نظیر كن

 لشكـریـان بـود. 

شان با یهود و تشویق آنان به لشكركشى توان از پیمان بستنها مىاز سایر دسایس آن

انگیزى علیه مسلمین، ساختن مسجد ضرار، منتشر كردن داستان افك و تهمت به عایشه، فتنه

راى سقایت در كناره چاه بنى المصطلق، داستان عقبه و امثال آن... كارشان به جایى در ماج

 تعالى به مثل آیه سوره احـزاب تهـدیـدشـــان فــرمــــود:رسید كه خداى

هایى كه در دل مرض دارند از آزار پیامبر و سوء قصد نسبت اگر منافقین و آن» -

كنند از عمل خود دست بر ندارند، به نى مىپراكها كه شایعهبه زنان مسلمان و آن

كه دیگر در مدینه نمانند  گماشت، تا جایى آنان خواهیم طور قطع تو را به سركوبى

 احزاب( /60« )و همسایه تو در این شهر نباشند مگر در فرصتى اندك!

ها را مورد حمله قرار قرآن كریم درباره منافقین اهتمام شدید ورزیده و مكرر آن

هایشان را به رخشان ها و فتنهها و دسیسهها و خدعههاى اخالقى و دروغاده و زشتىد

آله و مسلمانان به پا كردند. در وعلیههللاهایى كه علیه رسول ّللاه صلىكشیده است، فتنه

هاى زیادى در قرآن مسائل مربوط به منافقان ذكر گردیده است، از آن جمله است: سوره

ه، آل عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، عنكبوت، احزاب، فتح، حدید، حشر، هاى بقرسوره

 منـافقـون و تحـریم... .

تعالى در مواردى از كالم مجیدش منافقین را به شدیدترین وجه تهدید كرده به خداى

ها پرده افكنده است. نورشان هایشان زده و بر گوش و چشمان آناین كه در دنیا ُمهر بر دل

كند، به طورى كه دیگر راه سعادت خود را ها رهایشان مىگیرد و در ظلمتها مىاز آن را



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                 کتاب سی وهفتم: نهادینه شدن دین. پایان سلطه کفر و آغاز نفاق 21

 دهد! نبینند. در آخرت در درك اسفل و آخرین طبقات آتش جایشان مى

ایــن نیست مگر به خاطر مصائبى كه این منافقین بر سر اسالم و مسلمین آوردند، و 

هــا كه علیــه اســالم طرح هــا و دسیسهو چه توطئه چــه كیــدهــا و مكرهــا كه نكردنــد؟!

هایى كه حتــى مشركین و یهــود و نصارى مثل آن را بـه اسالم وارد ننمودنــد؟ و چه ضربه

 نیاوردند؟

براى پى بردن به خطرى كه منافقین براى اسالم داشتند همین كافى است كه 

ه از این منافقین بر حذر باشد، و مراقب كند كاش خطاب مىتعالى به پیامبر گرامىخداى

سازند. آن جا كه هاى پنهانى ضربات خود را بر اسالم وارد مىباشد تا بفهمد از چه راه

 فرماید:مى

 «ُهـُم اْلـعَـُدوُّ ، فَـاْحذَْرُهْم!» -

/  4« )ها دشمنــان خطـرنـــاكنــد، از ایشــان بــرحــذر بـــاش!!آن» -

 منــافقــــون(

 

 نقش منافقیـن در جنگ احد

آله با اصحاب خود مشورت كرد كه چه وعلیههللادر آغاز جنگ احد، رسول ّللاه صلى

طور است شما مسلمانان در مدینه بمانید و كفار را واگذارید تا هر جا كه دلخواهشان بود، 

ر شهر مدینه پیاده شوند. اگر در همان جا )یعنى كنار شهر مدینه،( ماندند، معلوم است كنا

جاى ماندن ایشان نیست، و اگر خواستند داخل شهر شوند آن وقت دست به شمشیر زده و بـا 

 آنـان كـارزار كـنیم؟

بن سلول، منافق، مرحباگویان از جاى برخاست و در میان اصحاب عبداله بن ابى

 فریاد زد: همین رأى را بگیرید!

مند به شهادت كرده بود، برخاستند هایشان را عالقههایى كه خدا دلو در مقابل او آن

! ما را به سوى دشمنان حركت ده تا گمان نكنند ما از آن ایم! ها ترسیدهو گفتند: یا رسول ّللاه

 عبداله بن ابى مخالفت كرد و گفت: 

، در همین مدینه بمان و به سوى دشمن حرك - ت مكن، چه من تجربه یا رسول ّللاه

سوى ما ایم، و هیچ دشمنى بهایم مگر این كه كشته دادهام كه به سوى هیچ دشمنى نرفتهكرده

 ایم... .ها پیروز شدهكه ما بر آننیامد مگر این

آله با هزار نفر از اصحاب خود حركت كرد، و ابن مكتوم وعلیههللارسول خدا صلى

یاب او در نماز بر مردم امامت كند. هنوز لشكر اسالم به را جانشین خود ساخت، تا در غ

احد نرسیده بود كه عبداله بن ابى یك سوم جمعیت را از رفتن به جنگ منصرف ساخت، و 

اى از اوس به نام این عده عبارت بودند از یك تیره از قبیله خزرج به نام بنوسلمه، و تیره

آله به حرف وعلیههللاقرار داد كه رسول ّللاه صلىبنى حادثه. عبداله بهانه این شیطنت را این 

 ( 477او اعتنا نكرد و گوش به حرف دیگران داد. )نقل از قصص قرآن ص 
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 توطئه منافقین در عقبه بعد از اعالم جانشینى

السالم به خالفت )در غدیر یافتن مسئله نصب امیرالمؤمنین على علیهپس از پایان

آله از دنیا برود و كار وعلیههللاهایشان این بود رسول خدا صلىخم،( منافقین كه همه آرزو

السالم ناراحت امت مختل بماند تا بین اصحاب كشمكش پیدا شود، از مسئله خالفت على علیه

تعالى، كه او را وعده فرموده بود تا شده و در صدد كشتن پیغمبر گرامى برآمدند، لكن خداى

كه درباره وى فرمود و از سوءقصدىبیب خود را كفایت از شر دشمنان محفوظ بدارد، ح

 داشتند، نجاتش بخشید!

آله عازم شد از وعلیههللاداستان بدین ترتیب اتفاق افتاد كه وقتى رسول خدا صلى

غدیر خم به طرف مدینه حركت كند، گروهى از منافقین زودتر حركت كردند و به عقبه 

هاى خود را پر از ریگ ساختند و منتظر ند و همیانرسیدند و خود را پنهان كرد« هرشى»

جا عبور كند آله از آن محل ماندند تا وقتى خواست از آنوعلیههللاعبور رسول ّللاه صلى

ها را از باال به طرف جاده رها كنند تا شاید بدیــن وسیله ناقه آن حضــرت را رم همیان

 قتــل برساننـد.دهنــد و حضرت به زمیــن بیفتد و او را به 

آله من و عمار یاسر را نزد خود طلبید و به وعلیههللاحذیفه گوید: رسول خدا صلى

عمار فرمود تو ناقه را از عقب بران، و به من فرمود تو هم مهار ناقه را محكم نگه دار! 

ه رفتیم تا نیمه شب به باالى عقبه )تنگكشیدم و مىمن مهار ناقه را در دست داشتم و مى

طرف تنگه پرتاب شد و از باالى كوه به پر از ریگ هایىكوه( رسیدیم، كه ناگهان همیان

اى ناقه آرام باش كه باكى بر  -آله رم كــرد. حضرت فرمـود: وعلیههللاّللاه صلىشتر رسول

 تو نیست!

، این جماعت كیانند؟ فرمود:حذیفه گوید: من گفتم: یا رسول  ّللاه

 ین دنیا و آخرتند!ها منافقـ این

ها قریشى و پنج ها را دیدم. نه تن از آنموقع برقى ساطع گشت كه من همه آندر آن

 تن از طـــوایـــف دیگـر بـودنـد.

شد كه سپیده صبح دمید و آن حضرت پیاده پیغمبر اكرم وقتى از تنگه سرازیر مى

به نماز حاضر شدنـد.  شد و وضو ساخت و منتظر آمدن اصحاب گردید. و آن چهار تن نیز

 (1)( 658و حضـرت فرمود: هیچ كس حق نجوى ندارد...! )نقل از قصص قرآن ص 

 .تحلیل تاریخى222،ص38المیزان ج -1

 

 و منافقین مدینهمنافقین مهاجرین اولیه 

روایات بسیارى، كه حتى به حد استفاضه رسیده، حاكى است كه عبداله بن ابى بن 

آله واژگونه وعلیههللاسلول و همفكرانش، منافقینى بودند كه امور را علیه رسول خدا صلى

ها را كردند، و همـواره در انتظـار بـالیى بـراى مسلمانان بودند. و مؤمنین همه آنمى
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 شناختند.مى

هایى بودند كه در جنگ احد از یارى ها یك سوم مسلمانان بود، و هماننعده آ

مسلمانان مضایقه كردند و خود را كنار كشیدند و در آخر به مدینه برگشتند، در حالى كه 

 آمدیم!شود با شما مىدانستیم قتالى واقع مىاگر مى -گـفتند: مى

بدو وارد شدن اسالم به اند حركت نفاق از و از همین جاست كه بعضى نوشته

 آله ادامه داشت. وعلیههللامـدینـه شروع و تا نـزدیكـى رحلـت رسـول ّللاه صلى

اند، و لكن با تدبر و موشكافى حوادثى كه این سخنى است كه جمعى از مفسرین گفته

حضرت هایى كه بعد از رحلت آن آله اتفاق افتاد، و فتنهوعلیههللادر زمان رسول خدا صلى

 شود:رخ داد، و با در نظر گرفتن طبیعت اجتماع فعال آن روز، خالف نظریه فوق ثابت مى

اى در دست نیست كه داللت كند بر این كه نفاق هیچ دلیل قانع كننده -اوالً      

هایى كه قبل از هجرت ایمان آله و حتى آنوعلیههللامنافقین در میان پیروان رسول خدا صلى

باره اقامه شود )كه هیچ داللتى دند، رخنه نكرده باشد. و دلیلى كه ممكن است در اینآورده بو

ندارد،( این است كه منشأ نفاق ترس از اظهار باطن یا طمع خیر است، و پیامبر و مسلمانان 

آن روز كه در مكه بودند و هنوز هجرت نكرده بودند، قوت و نفوذ كلمه و دخل و تصرف 

ها داشته باشد، و بدین ها بترسد، و یا طمع خیرى از آنكه كسى از آنآن چنانى نداشتند 

منظور، در ظاهر مطابق میل آنان اظهار ایمان كنند و كفر خود را پنهان دارند، چون خود 

مسلمانان در آن روز توسرى خور و زیردست صنادید قریش بودند، و مشركین مكه یعنى 

كردند. در چنین وز یك فتنه و عذابى درست مىدشمنان سرسخت آنان و معاندین حق هر ر

 شود!! اى براى نفاق تصور نمىجوى هیچ انگیزه

آله و مسلمانان یاورانى از وعلیههللابه خالف، بعد از هجرت كه رسول ّللاه صلى

اوس و خزرج پیدا كردند و بزرگان و نیرومندان این دو قبیله پشتیبان آنان شدند، و از 

طور كه از جان و مال و خانواده خود دفاع آله دفاع نمودند، همانوعلیههللارسول خدا صلى

هایشان نفوذ كرده بود، و به وجود همین دو قبیله كردند، و اسالم به داخل تمامى خانهمى

كرد، و مشركین جرأت نمایى مىعلیه عده قلیلى كه هنوز به شرك خود باقى بودند، قدرت

را نداشتند، به همین جهت براى این كه از شر مسلمانان ایمن علنى كردن مخالفت خود 

كردند، در حالى كه در باطن كافر بودند، و هر وقت فرصت بمانند به دروغ اظهار اسالم مى

 بردند. یافتنــد علیه اسالم دسیسه و نیرنگ به كار مىمى

منحصر  جهت این كه گفتیم این دلیل درست نیست، این است كه علت و منشأ نفاق

در ترس و طمع نیست تا بگوییم هر جا مخالفین انسان نیرومند شدند، و یا زمام خیرات به 

رسد، نفاق ها افتاد، از ترس نیروى آنان، و به امید خیرى كه از ایشان به انسان مىدست آن

اى براى نفاق پیدا ورزد، و اگر گروه مخالف چنان قدرتى و چنین خیرى نداشت، انگیزهمى

روند، بینیم كه در مجتمعات بشرى دنبال هر دعوتى مىشود، بلكه بسیار منافقینى را مىىنم

گیرند، بدون این كه از مخالف خود، هر قدر هم نیرومند باشد، و دور هر داعى را مى

آیند، و بینیم كه در مقام مخالفت با مخالفین خود بر مىپروایى بكنند. و نیز اشخاصى را مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                 کتاب سی وهفتم: نهادینه شدن دین. پایان سلطه کفر و آغاز نفاق 24

گذرانند، و به امید رسیدن به هدف خود بر مخالفت خود اصرار هم خطر مىعمرى را با 

ورزند، تا شاید هدف خود را كه رسیدن به حكومت است، به دست آورند، و نظام جامعه مى

را در دست بگیرند، و مستقل در اداره آن باشند، و در زمین علو كنند! رسول خدا 

 ت فرموده بود: آله از همان اوایل دعووعلیههللاصلى

اگر به خدا و دعوت اسالم ایمان بیاورید، ملوك و سالطین زمین خواهید شد!  -

با مسلم بودن این دو مطلب، چرا عقالً جایز نباشد احتمال دهیم: بعضى از مسلمانان قبل     

از هجرت، به همین منظور مسلمان شده باشند؟! یعنى به ظاهر اظهار اسالم كـرده باشند تـا 

 زى بـه آرزوى خـود، كـه همـان ریـاست و استعـالء است، بـرسند.رو

و معلوم است كه اثر نفاق در همه جا واژگون كردن امور و انتظار بال براى 

مسلمانــان و اسالم، و افساد در مجتمــع دینى نیست، این آثــار نفاقى اســت كه از ترس و 

احتمالش را دادیم اثرش این است كه تا بتوانــد طمع منشأ گرفته باشــد و اما نفاقــى كه ما 

 اســالم را تقویــت كنند و به تنور داغــى كه اســالم برایشان داغ كــرده، نان بچسبانند! 

تر كردن آن، مال و جاه خود را فداى آن كنند، تا و به همین منظور و براى داغ

ى آنان به چرخش در آید. بله، این وسیله امور نظم یافته و آسیاى مسلمین به نفع شخصبدین

زنند كه ببینند دین جلو رسیدن گونه منافقین، وقتى دست به كارشكنى و نیرنگ و مخالفت مى

گیرد، كه در چنین به آرزوهایشان را كه همان پیشرفت و تسلط بیشتر بر مردم است، مى

 كنند.موقعى دین خدا را به نفع اغراض شخصى فـاسد خـود تفسیر مى

اند ها كه در آغاز، بدون هدفى شیطانى مسلمان شده از آناست، بعضى نیز ممكن و 

مرتد شوند و ارتداد خود  شك بیفتند و در آخر از دین بهحقانیت  دربارهدر اثر پیشامدهایى 

 را از دیگران پنهان بدارند، همچنان كه لحن آیه شریفـه: 

 منافقون( و آیه:/3« )رُوا...،ذِلَك بِاَنَُّهْم اَمنُوا ثُمَّ َكفَ » -

ُ ِبقَْوٍم...،» - / مائده(  54« )یآ اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا َمْن یَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن دینِه فََسْوَف یَأْتِى ّللاه

 (1)دهد.امكــان چنین ارتــداد و چنین نفاقى را نشان مى

 . تحلیـل تاریخـى225، ص 38الـمیـزان ج  -1

 

 از فتح مكهمنافقین بعد 

و نیز آن افراد از مشركین مكه، كه در روز فتح ایمان آوردند، چگونه ممكن است 

كه به حكم بدیهى همه كسانى كه ها داشت؟ با ایناطمینانى به ایمان صادق و خالص آن

دانند كه كفار مكه و اطرافیان مكه، و اند، مىهاى دعوت را مورد دقت قرار دادهحوادث سال

ادید قریش، هرگز حاضر نبودند به پیامبر ایمان بیاورند، و اگر اسالم آوردند مخصوصا صن

به خاطر آن لشكر عظیمى بود كه در اطراف شهر اطراق كرده بودند، و از ترس 

شمشیرهاى كشیده شده بر باالى سرشان بود! و چگونه ممكن است بگوییم در چنین ظرفى 

داراى اخالص و یقین گشت، و از صمیــم دل و با هایشان تابید و نفوسشان نور ایمان در دل
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 (1)هایشان راه نیافت؟!! اى نفاق در دلطوع و رغبت ایمان آوردند، و ذره

 . تحلیل تاریخى227، ص 38المیزان ج  -1

 

 منافقین بعد از رحلت پیامبر

نبود آله نبود، و چنان وعلیههللااستمرار نفاق تنها تا نزدیكى رحلت رسول ّللاه صلى

 هایشان پریده باشد!هاى رحلت نفاق منافقین از دلكه در نزدیكى

آله در وضع منافقین داشت، این وعلیههللابله، تنها اثرى كه رحلت رسول خدا صلى

بود كه دیگر وحیى نبود تا از نفاق آنان پرده بردارد! عالوه بر این، با انعقاد خالفت، دیگر 

خواستند دسیسه و توطئه باقى نماند، دیگر براى چه كسى مىاى بـراى اظهار نفاق انگیزه

 كنند!!؟

آیا این متوقف شدن آثار نفاق براى این بود كه بعد از رحلت رسول خدا 

 آله تمامى منـافقیـن مـوفق به اسـالم واقعـى و خلـوص ایمان شدند؟ وعلیههللاصلى

كه در زندگى آن جناب آن آیا صنادید نفاق از مرگ آن جناب چنان تأثرى یافتند 

 چنـان متـأثر نشده بودند؟؟

و یا براى این بود كه بعد از رحلت یا قبل از آن، با اولیاء حكومت اسالمى زد و بند 

ها كه قبل از سرى كردند و چیزى دادند و چیزى گرفتند؟ این را دادند كه دیگر آن دسیسه

   وهایشان را برآورده سازد؟ رحلت داشتند نكنند، و این را گرفتند كه حكومت آرز

اى تصادفى بین منافقین و مسلمین واقع شد، و همه آن و یا بعد از رحلت، مصالحه  

 دو دسته یك راه را برگزیدند، و در نتیجه تصادم و برخوردى پیش نیامد؟! 

آله دقت وعلیههللاشاید اگر به قدر كافى پیرامون حوادث آخر عمر رسول ّللاه صلى 

هاى بعد از رحلت آن جناب را درست بررسى نماییم، به جواب شافى و كافى و فتنه كنیم،

 این چند سؤال برسیم! 

را ها تنها این بود كه به طور اجمال راه بحث )توجه! منظور از طرح این سؤال

 (1)نشان داده بـاشیم!( 

 . تحلیل تاریخى227، ص 38المیزان ج  -1

 

 قرآنهاى زشت نفاق در افشاى فتنه

 

 / توبه(  57تا  49« )َو ِمْنُهْم َمْن یَقُوُل ائْذَْن لى َو ال تَْفتِنهى...!»

هاى زشت منافقین صدر اسالم را آشكار ساخته قرآن مجید در آیات بسیارى چهره

است. قسمتى از این صفات و اعمال منافقان براى ثبت در تاریخ در چند آیه زیر مضبوط 

 است: 
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 گوید: به من اجازه بده و مرا به فتنه مینداز! از جمله آنان، كسى است كه مى» -

 اند،ولى باید بدانند كه به فتنه افتاده

 و جهنم محیط به كافران است! 

سازد، و اگر مصیبتى به تو برسد، شان مىآمد خیرى برسد غمگیناگر تو را پیش 

 ا خوشحالى برگردند.گویند: ما از پیش احتیاط خود را كردیم و ب

 رسد،بگو! به ما جز آن چه كه خدا برایمان مقرر كرده نمى -

 كه او موالى ماست، و مؤمنان بایـد به خدا توكل كنند! 

 برید؟ بگو! براى ما جز وقوع یكى از دو نیكى را انتظار مى -

 قطعا نه! 

ولى ما دربــاره شما انتظار داریــم كه خدا به وسیلــه عذابى از جانــب خود و یــا به 

دست ما جانتــان را بگیــرد! پــس منتظــر بــاشیــد، كــه مــا هــم بــا شمــا انتظــار 

 كشیــم! مــى

 شودبگو! چه به رغبت انفاق كنید، و چه به كراهت، هرگز از شما پذیرفته نمى -

 اید!كه شما گروهى عصیان پیشه 

 مانع قبول شدن انفاق ایشان جز این نبود كه ایشان خدا و پیغمبر او را منكــر بودند،  

 آیند،و جز به حالــت ماللت به نمــاز )جماعت( نمى

 كننــد!و انفاق جز به اكراه نمى 

 امــوال و اوالدشــان تــو را به شگفت نیــاورد، 

 خواهد به وسیله آن در زندگــى دنیا عذابشان كند،فقط خــدا مى 

 و جانشــان به حال كفــر در آید! 

 خورند كه از شمایند، ولى آنان از شما نیستند،به خدا سوگند مى

 ترسند!بلكه گروهى هستند، كه از شما مى 

 یافتند،اگر پناهگاه یا نهانگاه یا گریزگاهى مى 

 توبه(/57تا49«)..!كردند.شتابان بدان سوى رو مى 

دهد از یك جـهت معنى مى« مـرا بـه فـتنه مینـداز!» منـافقیـن از ایـن كـه گـفتند: 

 كه:

 به من اجازه بده به جنگ نیایم،  و مرا با بردن در صحنه جهاد به فتنه مینداز،» 

 هاى نفیس جنگى اشتهاى نفسانى مرا تحریك مكن،و با بر شمردن غنیمت 

 « ه!و مرا فریب مد 

 دهــــد كــــه: و از جهت دیگر معنــى مــى

دانــم در ایــن اجــازه بــده مــن حركــت نكنــم و مرا گرفتــار نامالیماتــى كه مى»

 «جنــگ هست، مبتـال مساز!

 فرماید:ها مىتعالــى در جواب این پیشنهـاد آنخداى

 توبه(/49)« اند!افتادهها با همین عملشان در فتنهاین» -
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جویند، در حالى كه ها به خیال این هستند كه از فتنه احتمالى احتراز مىیعنى این

اى كه دارند و ایــن سخــت در اشتباهنــد و غافلنــد از این كه كفر و نفاق و سوء سریره

ــه ها را در فتنكنــد، فتنه است! غافلنــد از این كه شیطــان آنپیشنهادشان از آن حكایت مى

 افكنده و فریب داده و دچــار هالكت كفــر و ضاللــت و نفــاق ساخته است! 

تازه، این خسارت دنیایى است، در آخرت نیز جهنم بر كافران احاطه خواهند كرد، 

 (1)همان طور كه در دنیا فتنه به آنان احاطه داشت! 

 . 183، ص 18الـمیـــــــزان ج  -1

 

 منـافقوناى بـه نـام سـوره

 

«!...ِ  / منافقون(  8تا  1« )اِذا جاَءَك اْلُمنافِقُوَن قالُوا نَْشَهدُ اِنََّك لََرُسوُل ّللاه

 اى رسول ما!»

دهیم چون منافقون ریاكار نزد تو آمدند و گفتند كه ما به یقین و حقیقت گواهى مى 

 كه تو رسول خدایى! 

 داند كه تو رسول اویى! فریب مخور! خدا مى

 گویند!دهد كه: منافقون سخن به مكر و خدعه و دروغ مىخدا گواهى مىو 

 انــد،هاى دروغ خود را سپر جان خویش، و مایــه فریــب مردم قرار دادهقسم 

 تا بدین وسیلــه راه خدا را به روى خلــق ببندند،  

 «كنند!كنند، بسیار بد مىها مىچه آنبدانید اى اهـل ایمان! كـه آن
 

كند، و آنان را به شدت عداوت با مسلمین ن سوره وضع منافقان را توصیف مىای

دهد تا از خطر آنان بر حذر آله را دستور مىوعلیههللامحكوم ساخته و رسول خدا صلى

كند به این كه از كارهایى كه سرانجام آن نفاق است باشد! مؤمنین را هم نصیحت مى

 دچار نگردند و كارشــان به آتــش دوزخ منجـر نگردد! بپرهیزنــد، تا به هالكت نفــاق

دهیم كه تو حتما آیات فوق حكایت اظهار ایمان منافقین است كه گفتند شهادت مى

رسول خدایى. چون این گفتار ایمان به حقانیت دین است، كه وقتى شكافته شود، ایمان به 

له آورده است، و ایمان به وحدانیت آوعلیههللاحقانیت هر دستورى است كه رسول ّللاه صلى

 تعالى و به معاد است و این همان ایمان كامل است. خداى

تعالى نسبت تثبیتى از خداى« داند كه تو رسول اویى!خداوند مى» و این كه فرمود: 

آله وعلیههللاآله است، با این كه وحى قرآن به رسول ّللاه صلىوعلیههللابه رسول خدا صلى

ى در تثبیت رسالت آن جناب بود، ولى با وجود این به این تثبیت تصریح كرد، براى این كاف

گویند معتقد اى صریح بر كاذب بودن منافقین باشد، از این جهت كه بدانچه مىبود كه قرینه

نیستند، هرچند كه گفتارشان یعنى رسالت آن جناب صادق است. پس منافقین كه در 

 ب مخبرى كاذبند، نه به كذب خبرى!گفتارشان كاذبند به كذ
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 ها ایمان آوردند بعد كافر شدند،براى آن كه آن» -

 منافقون( /3« )هایشان نهاد تا هیـچ درك نكنند.خدا مهر بر دل 

رسد كه منظور از ایمان آوردن اولیه منافقین اظهار از ظاهر آیه به نظر مى

ایمان درونى باشد، و یا نوك زبانى و بدون شهادتین باشد، اعم از این كه از صمیم قلب و 

ایمان درونى. و كافر شدند به این دلیل كه اعمال نظیر استهزاء به دین خدا و یا رد بعضى 

هایشان بوده است، اگر واقعا اش خروج ایمان از دلاز احكــام آن را مرتكب شدند و نتیجــه

 انـد!ایمـــان داشتـه

هایشـان را خداونـد متعال مهر فقین را این دانستـه كه دلدلیل نفهمـى و عدم تفقه منا

شود دیگر گیرى داللت دارد بر این كه مهر به دل خوردن باعث مىزده است، و این نتیجه

دل آدمى حق را نپذیرد، و پس چنین دلى براى همیشه مأیوس از ایمان و محروم از حق 

 است.

ى در آید كه دیگر پذیراى حق نباشد، مهر به دل خوردن، یعنى همین كه دل به حالت

باید دانست كه     شود. و حق را پیروى نكند، پس چنین دلى قهرا تابع هواى نفس مى

زند به عنوان مجازات است، چون زند، بلكه اگر مىتعالى ابتدا مهر بر دل كسى نمىخداى

تعـالى ىمهر بر دل زدن گمراه كردن است، و اضالل جز بر سبیل مجـازات بـه خدا

 شود.منسـوب نمـى

 فرماید:سپس خطاب را عمومى كرده و مى

 چون كالبد جسمانى منافقان را ببینى تو را به شگفت آرد،»  -

 دهى،هایشان گوش مىسخنزبانند بهاگر سخن گویند بس كه چرب 

 خشك بر دیوارند،از درون مثل چوبىولى اینان 

 هر صدایى را بشنوند آن را زیان خود پندارند، 

 حقیقت دشمنان هستند،رسول! اینان بهاى 

 از ایشان برحذر باش! 

 / منافقون(  4« )گردند!خدایشان بكشد، چه قدر به مكر و دروغ از حق باز مى 
 

چون منافقین همواره سعى دارند ظاهر خود را بیارایند، و فصیح و بلیغ سخن  

گیرنــد، ظاهرى فهمانــد كه منافقین چنیــن وضعى به خود مىلـذا به مردم مىگوینــد، 

فریبنــده و بدنى آراستــه، به طورى كه هر كس به آنــان برخــورد از ظاهرشــان خوشش 

دارد كه به آن گوش دهــد، بس كه برد، و دوست مىشان لذت مىآید و از سخنان فصیحمى

 دهند. كنند، و نظمى فریبنده بدان مىگفتارشـان را شیرین مى

اما خداوند متعال مثل آنان را به چوبى خشك تشبیه كرده كه به چیزى تكیه داشته 

ها مترتب نیست، چون اى بر آنروح، كه مانند چوب هیچ خیرى و فائدهباشد، مانند اشباح بى

 درك و فهم ندارند!

دارند، و از ر خود پنهان مىترس منافقین از این بابت است كه كفر را در ضمی

برنــد، كنند، و در نتیجه یك عمر با ترس و دلهره و وحشت به سر مىمؤمنین مخفى مى
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مبادا كه دستشــان رو شود و مــردم به باطنشان پى ببرند، به همین جهت هر صــدا و 

 كننــد علیه ایشــان اسـت. شنونــد خیال مىصیحه كه مى

 فرماید:كند و مىرا بدترین دشمنان معرفى مى هاخـداوند تعالى آن

 / منافقون( 4!« )ُهُم اْلعَُدوُّ فَاْحذَْرُهْم »  -

یعنى ایشان در عداوت مسلمانان به حد كاملند و از این جهت بدترین دشمنان هستند، 

 پندارد.ها را دوست خود مىكه در واقع دشمن هستند و در ظاهر آدمى آن

شود كه: بیایید تا رسول ّللاه براى شما از خدا طلب گفته مى وقتى به منافقان»  -

/  5« )گردانند.مغفرت كند، از در اعراض و استكبار سرهاى خود را برمى

 منافقون(

شده كه فسقى یا خیانتى مرتكب معلوم است كه این پیشنهاد وقتى به آنان داده مى

 گشتند.شدنــد و مردم از آن باخبر مىمى

 فــرمــایــد:خداونــد تعالى به رســول گرامــى خــود مىسپــس 

چه برایشان استغفار كنى و چه نكنى برایشان یكسان است، و استغفار سودى به » -

حال آنان ندارد، چون منافقین فاسقند، و از زى عبودیت الهى خارجند، و خداوند 

 (1)/ منافقون(  6« )كند!مردم فاسق را هرگز هدایت نمى

 . 205، ص 38الـمیزان ج  -1

 

 روزهاى سخت پیامبر در مبارزه با نفاق

 

ئَنَّ فَِاْن اَصابَتُْكْم ُمصیبَةٌ قاَل... »  / نساء(  76تا  72!« )َو اِنَّ ِمْنُكْم لََمْن لَیُبَطهِ

اسالم است كه بر مؤمنین سختى شدیدى از تاریخ فوق نمایانگر زمانى آیات 

از هرطرف گرامى در مدینه،( اعرابرسولاقامت دوم ربع كرد. )ظاهرا در حكومت مى

براى خاموش كردن نور خدا و ویران كردن بنــاى دین در تكاپو بودند. پیغمبر اسالم با 

هاى قریش در جنگ بود. دستجــات مسلمانان را به اقطــار مشركین مكه و طاغوت

ر میــان پیروان خود بلنــد و استــوار هــاى دیـن را دكرد و پایهالعرب روانــه مىجزیرة

 ساخت.مى

اى از منافقین بودند كه قوت و شوكتى داشتند، و در این زمان، در میان مسلمین عده

در جنگ احد معلوم شد كه تعداد آنان نیز از نصف مؤمنین زیاد كمتر نبوده است. )یعنى 

ین با عبداله بن ابى برگشتنـد، و وقتى پیامبر با هزار نفر به جنگ رفت، سیصد نفر از منافق

 هفتصـد نفر باقى ماند.(

ها زحمت زیادى را به وى پیامبر اكرم همیشه در معرض تبهكارى آنان بود و آن

بین گرفتند. در آن زمان برخى از مؤمنین مردمى دهنكردند و جلو مؤمنین را مىتحمیل مى

 و داراى قلوب مریض بودند.
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انداختند. اعراب مدینه كه یه مؤمنین فتنه و جنگ راه مىیهود نیز در اطرافشان عل

ها از این اطمینان سوء داشتند، آنها احترام قائل بودند و بزرگشان مىاز قدیم براى آن

دادند، تا ارادت راستین كردند و سخنان باطل و گمراه كننده به خورد مؤمنین مىاستفاده مى

از طرف دیگر مشركین را تقویت روحى و تشجیع  ها سلب شود، و جدیتشان كمتر گردد.آن

 كــردنـد.انگیزى در میان مؤمنین تشویق مـىنمودند و به بقاء كفر و فتنهمى

بیان داستان منافقین در این آیات بمانند تكمیل راهنمایى مؤمنین و راهنمونى بر 

لشان نفوذ وضع حاضرشان است تا بر حقیقت كار خود واقف گردند و از مرضى كه به داخ

 كرده و به همگان رسیده است، برحذر باشند، و بدین وسیله حیله دشمنان را خنثى سازند. 

هیچ دسته یا ملتى را صفحه گیتى تا به امروز به ما نشان نداده كه تمام افراد آن 

بدون استثناء مؤمن و استوار و پاكنهاد باشند، )مگر واقعه تاریخى كربال،( لذا در میان 

صدر اسالم هم مانند سایر جماعات بشرى، منافق و بیمار دل و تابع هوا، و نیز پاك مؤمنین 

باطن، وجود داشته است، لكن اغلب مردم ما به مسلمانان صدر اسالم حسن ظن دارند و فكر 

باشد، ولى كنند كه هر كسى كه پیامبر اسالم را دیده و گرویده البد از هر لحاظ آراسته مىمى

امتیاز مسلمانان صدر     كند! قرآن مجید این حسن ظن را برطرف مىهاى تند خطاب

آله داشتند، كه وعلیههللاآهنگى چون رسول خدا صلىاسالم، جامعه فاضله آنان بود، كه پیش

داشت، ولى از نظر نور ایمان را بر آن جامعه تابانده بود، و سیطره دین را محكم مى

ان صالح و طالح هر دو موجود بودند كه قرآن كریم از شاجتماعى، در میان افراد جامعه

حاالت و صفات آنان در آیات آخر سوره فتح تعریف كرده است. در آیات فوق خداوند تعالى 

 چنین بیان فرموده است: 

اید! اسلحه خود را بگیرید و بروید دسته دسته یا سپاه اى كسانى كه ایمان آورده» -

كنند، پس اگر مصیبتى به شما انى هستند كه سستى مىمانند، و هر آینه از شما كس

خداوند انعام كرده به من كه با آنان شاهد معركه نبودم! و اگر  -گوید: برسد مى

كاش گوید: اىمى -كه بین شما و آنان دوستى نباشد مثل آن -فضلى از خداوند برسد 

 نساء(/73تا71« )رستگارى بزرگ...!رسیدم به یكبا آنان بودم و مى

باشد كه در باال گذشت، و ادامه آیات، تشویق بر جهاد و بدگویى سست روشان مى

ضمنا تجدید مطلعى براى ترغیب به جهاد در راه خداست، و بیان این كه پیكارگر راه خدا به 

یكى از دو عاقبت نیك خواهد رسید: كشته شدن در راه خدا، یا پیروزى بر دشمن! و به هر 

 برد. ود را مىصــورت پاداش خـ

ذكــر ننمــوده، یعنــى كــه مجاهــد راه خدا  -یعنــى فــرار را  -قســم ســومــى را 

 (1)هرگز فرار ندارد! 

 . 271، ص 8المیزان ج  -1
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 رابطه مخفى منافقین با یهود

 

ُ َعلَْیِهم...؟»  / مجادله(  14« )اَلَْم تََر اِلَى الَّذیَن تََولَّْوا قَْوما َغِضَب ّللاه

كند كه با یهودیان دوستى و اى از منافقین را ذكر مىاین آیات سرگذشت دسته

مودت، و با خدا و رسولش دشمنى داشتند. ایشان را به خاطر همین انحراف مذمت نموده و 

كند، تهدیدى بسیار شدید، و در آخر آیه به عنوان حكمى قطعى تهدید مىبه عذاب و شقاوت 

گذارد انسانى با دشمنان خدا و رسولش فرماید: ایمان به خدا و روز جزا نمىو كلى مى

كند به این خواهند باشند، و سپس مؤمنین را مدح مىدوستى كند، حال این دشمنان هر كه مى

دهد، ایمانى مستقر در روح و یشان را وعده ایمان مىكه از دشمنان دین بیزارند، و ا

 جانشان، ایمانى از ناحیه خدا، و نیز وعده بهشت و رضوان!

ها غضب كرد، نه آیا ندیدى مردمى را كه روى از حق برگرداند، و خدا بر آن»  -

 دانند،خورند، با این كه مىها )یهود( سوگند به دروغ مىآنان از شمایند، و نه از آن

كردنــد، خدا براى آنان عذابــى سخت آمـاده كـرده اســت، چـون كه هـر چه مى

 / مجادله(  14« )بــدى بـود!

منظور از قومى كه خدا بر آنان غضب فرموده، و منافقین آنان را دوست خود 

 شان خداوند تعالى در قرآن شریف فرموده:گیرند، یهود است، كه دربارهمى

 لعنتشان كرده، و بر آنان غضب فرمود،كسانى كه خدا » -

 بعضى از ایشان را به صورت میمــون و خوك مسخ كرد، 

 / مائده( 60« )و بعضى را پرستندگان طاغوت كرد! 

رسند خواند كه وقتى به مسلمانان مىسپس، قرآن مجید منافقین را مذبذبینى مى

خاطر كنند، و بهها مىستى با آنبینند اظهار دوكنند و وقتى یهود را مىاظهار مسلمانى مى

 هستند و نه از یهود: از مسلمانان  بین كفر و ایمان، نهشان سرگردانى

 (143)نساء / « سرگردان بین دو گروه، نه به سوى اینان، نه به سوى آنان!»

و این صفــت منافقیــن بر حســب ظاهــر حالشــان است وگرنــه واقعیــت حـالشــان 

 تعــالــى فرمــوده: ها ملحــق به یهـودنــد، چـون خـداىایـن اســت كـه آن

/  51)« هر كس از شمــا یهود را دوســت بدارد، از همانــان خواهــد بــود!» -

 (1) مائده(

 . 39، ص 38الـمیـــــزان ج  -1

 

 شناسایى منافقین در مدینه

 

ْن َحْولَُكْم ِمَن االَْعراِب ُمنافِقُوَن َو ِمْن اَْهلِ »  توبه(/106تا101!«)اْلَمدینَِة... َو ِممَّ

آله و مسلمانان صدر اسالم خاطر نشان وعلیههللاقرآن مجید به رسول ّللاه صلى
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 سازد كه: مى

 شما هستند، منافقین هستند،از جمله اعرابى كه در پیرامون » 

 اند، كه در كار نفاق تمرین و ممارست یافته 

 اند.از اهل مدینه هم منافقین هستند كه بر نفاق عادت كرده

! آنو تو اى رسول   شناسیم! شناسى، و ما هم مىها را مىّللاه

 كنیم، و به زودى در دو نوبت عذابشان مى

 ند گشت!آن گاه به سوى عذاب بزرگ باز خواه

 گذشته از منافقین فوق در مدینه و اطراف آن، 

 اى دیگر از اعراب هستند كه مانند آن دسته منافق نیستند،پاره 

 و لكن به گناه خود اعتراف دارند. 

كنند و یك عمل زشت اینان اعمالشان از نیك و بد محفوظ است. یك عمر نیك مى 

 رود كه خداوند از گناهشان درگذرد،شوند و امید مىمرتكب مى

 « كه خدا آمرزنده مهربان است! 

هاى آنان است كه یكسره از ) این وعده به خاطر ایجاد امید به رستگارى در دل

تر و در میان خوف و رجا باشند، بلكه جانب رجاء قـوى رحمت پروردگار مأیوس نگردند

 دهـد:گـردد! ( خـداوند تعالـى بـه پیـامبر گـرامى خـود دستـور مى

 ها صدقه بگیرد و ایشان را پاك و اموالشان را پر بركت كند.از اموال آن

ر برابر آله چنین به یادگار رسیده كه آن جناب دوعلیههللا) از سنت رسول ّللاه صلى

كرد كه: ـ خـــدا بـه مـالــت خیـــر و بركــت مــرحمـت داد چنین دعا مىكسى كه زكات مى

 فــرمــایــد!(

 / توبه( 103« )اِنَّ َصالتََك َسَكٌن لَُهْم! »  -فرماید: تعالى مىخداى

یابد. و این خود نوعى تشكر از یعنى نفوس ایشان به دعاى تو سكونت و آرامش مى

 (1)ى ایشان است.مساع

 . 302، ص 18المیزان ج  -1

 

 تهدید الهى براى اخراج منافقین از مدینه

 

 «َو اْلُمْرِجفُوَن فِى اْلَمدینَِة....لَئِْن لَْم یَْنتَِه اْلُمنافِقُوَن َوالَّذیَن فى قُلُوبِِهْم َمَرٌض » 

 / احــزاب(  61و  60)

را با منافقین عصر پـیـامـبر كـه در  خداوند متعال در این آیه تكلیف نهایى مسلمین

 فـرمـاید:كـردنـد، یـكسـره كـرده و مـىمـدیـنه مـشكـل آفـریـنى مـى

 خورم! اگر منافقین و بیماردالن دست از فسادانگیزى برندارند، سوگند مى»  -

 دهند،و كسانى كه اخبار و شایعات دروغین در مردم انتشار مى

 شیطانى خود را به دست آورندآلود اغراض تا از آب گل 
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 و یا حداقل در بین مسلمانان دلهره و اضطراب پدید آورند، 

كنى و نگذارى در مدینه در جوار تو  ایشان قیام كنیم تا علیهتو را مأمور مى 

 كنند، زندگى

 « بلكه از این شهر بیرونشان كنى و جز مدتى كم مهلتشان ندهى!

اصله بیــن مأمور شدن و مأموریت را انجام دادن و منظــور از این مدت كــم، ف

 فـرمـــایـد:اسـت. سپـس مـى

 شورانیم، ها مىاگر سه طایفه نامبرده دست از فساد برندارند، تو را علیه آن»  -

 در حالى كه این سه طایفه هر جا كه یافت شوند، ملعون باشند،

 و خونشان براى همه مسلمانان هدر باشد! 

 هاى پیشین نیز جارى ساخته است.سنتى است، كه خدا در امتاین خود  -

هر وقت قومى به راه فسادانگیزى و ایجاد فتنه افتادند، و خواستند تا به منظور  

هاى نامشروع، و یا حداقل دق دلى، در مردم اضطراب افكنند، تا در طغیان استفاده

 تیم!و سركشى بدون مانع باشند، ما آنان را به همین طریق گرف

 و تو هرگز دگرگونى در سنت خدا نخواهى یافت، 

 شود،پس در شما امت همان جارى مى 

 / احزاب(  62تا  60« )هاى قبـل از شما جارى شد!كـه در امت 

در روایــات اسالمــى آمده كه منافقیــن كه ظاهرا مسلمــان شده بودنــد و در مدینــه 

زدنــد و چون آن آله زخــم زبان مىوعلیههللاّللاه صلىكردند، همواره به رســول زندگــى مى

 دادند كه:خواســت به جنگى بــرود در بیــن مردم مسلمانــان انتشـار مىجناب مى

 باز هم مرگ! بـاز هم اسیرى! -

كردند. آله شكایت مىوعلیههللاشدند، و نزد رسول خدا صلىو مسلمانان اندوهناك مى

آیه فوق دستور داد جز اندكى از ایشان همه را از مدینه بیرون كنند. )نقل از تعالى در خداى

 (1)تفسیر قمى( 

 . 224، ص 32الـمیــزان ج  -1

 توهین و توطئه منافقین علیه پیامبر اكرم

 

ذیــَن یُـْؤذُوَن النَّبِــىَّ َو یَقُولُـوَن ُهَو اُذٌُن... »  / توبه( 63و  61!« )َو ِمْنُهـُم الَـّ

منافقین در صف مؤمنان صدر اسالم بودند و از توهین و توطئه علیه پیامبر گرامى 

آمدند. خداوند متعال در قرآن كریم چهره زشت و اعمال منافقانه آنان را با اسالم كوتاه نمى

كرد، و پیامبر نیز با خوانــدن آیات داد، و فاش مىنزول وحى به پیامبر گرامى خود خبر مى

 ساخت.ـردم را از نیات پلیــد و اعمال پســت آنان آگـاه مىنازل شده مـ

این آیات در قرآن شریف ضبط است تا در همه ادوار تاریخ چهره منافقین شناخته 

 شود:
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 برخى از آنان كسانى هستند كه پیغمبر را آزار كنند و گویند: »  -

 بین است! او دهن

 بگو! براى شما دهن بین خوبى است: 

كند، و براى ایمانداران شما رحمت ان دارد، و مؤمنان را تصدیق مىبه خدا ایم

 است! 

 انگیز دارند!و كسانى كه پیغمبر را اذیت كنند، عذابى الم

 خورند تا شما را از خویش راضى كنند،براى شما، به خدا قسم مى 

 د،و شما فریبشان را نخورید، زیرا اگر ایمان داشتند بهتر و سزاوارتر از این بو 

 كردند. چون خدا و پیغمبر او را راضى مى 

 مخالفت كند، دانند كه هركس با خدا و پیغمبرشمگر نمى

 « سزاى او جهنم است كه جاودانه در آن افتد و این رسوایى بزرگى است!

در روایات اسالمى )در تفسیر قمى( آمده است كه: عبداله بن نبتل، یكى از منافقین، 

شنید و براى آمــد و فرمایشات آن جناب را مىآله مىوعلیههللا صلىهمــواره نزد رسول ّللاه 

تعالى جبرئیل امین را فرستــاد كرد، خداىچینى مىكرد، و به اصطالح سخنمنافقین نقل مى

كند و مطالب تو را براى و به آن جناب گفت: اى محمد! مــردى از منافقین نمامــى مى

آله پرسید: او كیست؟ گفت: مرد روسیاهى است وعلیههللاخدا صلى برد، رسولمنافقیــن مى

كنــد كه گویى دو تا دیگ است، و با زبان كه ســرش پر موســت و با دو چشمــى نگاه مى

 زند. شیطان حرف مى

آله او را صدا زد، و او قسم خورد كه من چنین كارى را وعلیههللارسول خدا صلى

 مـن از تو قبول كـردم، ولى تو دیگر این كار را مكن! -ود: ام. حضرت فرمنكرده

بین است. خدا به آن مرد دوباره نزد رفقاى خود برگشت و گفت: محمد مردى دهن

آورم، و او از كنم، و اخبار او را براى شما مىچینى مىاو خبر داده بود كه من علیه او سخن

ام، از من هم قبول كرد. نین كارى را نكردهخدایش قبول كرده بود، ولى وقتى گفتم كه من چ

 و بدین جهت خداوند در آیه فوق كه نازل فرمود، اشاره كرد كه:

 كند،گوید، تصدیق مىرسول خدا، خدا را از آن چه مى» -

 پذیرد، آورید مىهاى شما را هم در آن چه عذر مىو حرف 

 ولى در باطن تصدیق ندارد،

 آورد،و اگر براى مؤمنین ایمان مى 

 كنند،و از آن مؤمنین آن كسانى است كه به زبان اقرار به ایمان مى 

  (1)/ توبـه(  61« )و لكن اعتقـادى بـه گفتـه خـود نـدارنـد! 

 . 198، ص 18المیزان ج  -1
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 مسجد نفـاق، مسجد ضـرار

 

 .«ُكْفــرا َو تَْفریقــا بَْیَن اْلُمْؤِمنیَن َو...  َوالَّذیــَن اتََّخذُوا َمْسِجــدا ِضـرارا وَ »

 / توبه(  107)

شود كه مسجد ضرار را این آیات، اعمال عده دیگرى از منافقین را یادآور مى

ها را با وضع مؤمنین، كه مسجد قبا را ساخته بـودنـد، مـقـایـسـه ساخته بودند، و وضع آن

 كـند.مـى

غرضى را كه این طائفه از منافقین از ساختن مسجد  خداوند متعال در این آیه،

داشتند، بیان داشته، و فرموده است كه مقصودشان از این عمل این بوده كه به دیگران 

ضرر بزنند، و كفر را ترویج دهند، و میان مؤمنین تفرقه افكنند، و پایگاهى داشته باشند تا 

به     اه كه ممكن شود دشمنى كنند. جا علیه خدا و رسولش كمین گرفته و از هر ردر آن

طور مسلم، اغراض نامبرده مربوط به یك اشخاص معین بوده، و این آیه راجع به یك 

جریان تاریخى و واقعه خارجى نازل شده، و آن داستان به طورى كه از روایات مورد اتفاق 

 آید، چنین بوده است:بر مى

آله وعلیههللاند و از رسول ّللاه صلىجماعتى از بین عمروبن عوف مسجد قبا را ساخت

جا نماز بخواند، و به اصطالح آن جا را افتتاح نماید. رسول خدا درخواست كردند تا در آن

 جا به نماز ایستاد.كرد و در آنآله هم مسجـد را افتتاحوعلیههللاصلى

و در كنار اى از منافقین بنى غنم به ابن عوف حسد برده بعد از این جریان، عده

چینى علیه مسلمین پایگاهى داشته باشند، و مسجد قبا مسجد دیگرى ساختند تا براى نقشه

جا متشكل شده، و در انتظار لشكر روم مؤمنین را از مسجد قبا متفرق سازند، و نیز در آن

آله را از وعلیههللاكه ابى عامر راهب قول داده بود به راه بیندازد، بنشینند، و رسول ّللاه صلى

 مدینه بیرون كنند.

آله آمدند و خواستند وعلیههللاپس از آن كه مسجد را بنا كردند، نزد رسول خدا صلى

تا آن جناب به آن مسجد آمده و آن را با خواندن نماز افتتاح نماید، و ایشان را به خیر و 

وك بود و لذا وعده داد آله در آن روز عازم جنگ تبوعلیههللابركت دعا كند. رسول خدا صلى

 كه پس از مراجعت به مدینه خواهد آمد. پس این آیات نازل شد: 

 و كسانى كه مسجدى براى ضرر زدن، تقویت كفر، و تفرقه میان مؤمنین،» -

 و به انتظار كسى كه از پیش با خدا و رسولش ستیزه كرده بود، ساختند،  

 و قسم خوردند كه جز نیكى منظورى ندارند،

 ها دروغ گویانند!دهد كه آنآن كه خدا گواهى مى حال 

 هرگز در آن مایست!  

 مسجدى كه از نخستین روز بنیان آن بر اساس پرهیزكارى نهاده شده، 

 سزاوارتر است كه در آن بایستى، 

 خویى كنند،جا مردانى هستند كه دوست دارند پاكیزهدر آن
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 دارد! خویان را دوست مىو خدا پاكیزه 

 آن كه بناى خود بر پرهیزكارى خدا و رضاى او نهاده، بهتر است؛آیا 

 یا آن كس كه بناى خویش بر لب سیلگاهى نهاده كه فروریختنى است، 

 كه با آن در آتش جهنم سقوط كند؟  

 كند! خدا قوم ستمكار را هدایت نمى

 هاى ایشــان است، اند همواره مایه اضطراب دلبنیانى كه ساخته

 «هایشان پــاره پــاره شود و خــدا داناى شایسته كار است!ه دلتا وقتى ك

 / توبه( 110تا  107) 

چون مسجد ایشان به منظور ضرر زدن به مسجد قبا و ترویج كفر به خدا و  

شدند، و كمین گرفتن براى رسیدن رسول، و تفرقه میان مؤمنینى كه در مسجد قبا جمع مى

تعالى از ایشان خبر داد ول، ساخته شده بود، لذا خداىابى عامر راهب، محارب خدا و رس

كه قسم خواهند خورد بر این كه ما مقصودى از ساختن این مسجد نداشتیم، مگر این كه كار 

نیكى كرده باشیم، یعنى با زیاد كردن مساجد تسهیالتى براى مؤمنین فراهم آورده باشیم، و 

آن گاه گواهى داده بر این كه دروغ  مؤمنین همه جا به مسجد دسترسى داشته باشند،

 گویند. مى

آله از سفر تبوك وعلیههللادر روایات اسالمى آمده كه وقتى رسول خدا صلى

برگشت، این آیات نازل شد، و وضع مسجد ضرار را روشن نمود. رسول خدا 

و بـن آله عاصم بن عوف عجالنى و مالك بن دخشم، كه از قبیلـه بنى عمـروعلیههللاصلى

 عـوف بـود، فـرستاد و به ایشان فرمود: 

كنیـد، روید، و خرابش مىاند، مىبه این مسجدى، كه مردمى ظالم آن جا را ساخته -

 زنیـد!و آتشـش مى

در روایت دیگرى آمده كه عمار یاسر و وحشى را فرستاد و آن دو آتشش زدند. و 

 (1)جا بریزند! و كثافــات محـل را در آندان كنند دستــور داد تــا جاى آن را خاكروبــه

 . 324، ص 18الـمیــــزان ج  -1

 

 

 توطئه و تخلف منافقین در منابع مالى مسلمین

 

 «!... دَّقَنَّ َ لَئِــْن اتینا ِمْن فَْضِلِه لَنَصَّ  / توبه(  79تا  75« )َو ِمْنُهْم َمْن عاَهــدَ ّللاه

شود، كه از حكم صدقات این آیات، اعمال طایفه دیگر از منافقین را یادآور مى

تخلف ورزیده و از دادن زكات سر پیچیدند، و با این كه قبالً مردمى تهیدست بودند و با خدا 

نیازشان كند، حتما تصدق دهند و از تعالى از فضل خویش بىعهد كرده بودند كه اگر خداى

تعالى توانگرشان ساخت، بخل ورزیدند و از دادن بعد از آن كه خداىصالحان باشند، ولى 
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 زكـات دریـغ كـردند.

كند كه توانگران با ایمان را زخم زبان زده و اى از منافقین را یاد مىو نیز طائفه

پردازند، و دهند و زكات مىكردند كه چرا مال خود را مفت از دست مىمالمت مى

كردند كه خدا چه احتیاجى به این زدند و مسخره مىزخم زبان مى تهیدستان زكات دهنده را

صدقه ناچیز شما دارد. خداوند همه این طوایف را منافق خوانده است و به طور قطـع حكـم 

 كـرده كـه ایشان را نیامرزد: 

 بعضى از ایشان، كسى است كه با خدا عهد كرده بود:»  -

 دهیم،د، به طور قطع زكات مىكه اگر خدا از كرم خود به ما عطا كن 

 و از شایستگان خواهیم بود. و همین كه خدا از كرم خویش عطایشان كرد، 

 بدان بخل ورزیده و روى بگرداندند در حالى كه اعراضگران هم بودند. 

 گفتند،اى كه كردند، و این كه دروغ مىخدا به سزاى آن خلف وعده 

 هایشان نفاق انداخت. كنند در دلتا روزى كه دیدارش مى 

 داند؟هایشان را مىدانند كه خدا نهان ایشان و راز گفتنمگر نمى

 الغیوب است؟ دانند كه خدا عالمو مگر نمى 

 یابنــد،كسانى كه به مؤمنین راغب به خیر، كه بیش از استطاعــت خویش نمى

 كنند،نــد و تمسخرشان مىگیردر كار صدقه دادن عیب مى 

 ،كنــدخدا تمسخرشــان را تالفــى مى 

 / توبه(  79تا  75« )و ایشان راسـت عذابـى دردناك...! 

 توان فهمید:از معناى آیات مى

اثــر این كه بخــل كردند و از دادن صدقات دریــغ ورزیدند، این شــد كه نفــاق را 

 هایشان باقى بماند.طـورى كه تا روز مرگشان در دلهایشان جایگزیــن كرد، به در دل

اگــر ایــن بخــل و دریــغ سبب نفــاق ایشــان گردیــد به سبب این بــود كه بــا این 

 عمــل هم وعــده خـدا را تخلف كردند، و هـم بر دروغگـویى خــود باقــى ماندنــد.

 كه:این آیــه داللت دارد بر این

 هاى آن است.دروغ در سخن از علل نفاق و نشانهخلف وعده و  - 1

چنان كه بعضى یابد، همها هست كه بعد از ایمان به دل راه مىبعضى از نفاق - 2

 نامند.مى« ارتداد»آیند، و آن را از كفرها بعد از ایمان مى

چه بسا گناه كه كار آدمى را به تكذیب آیات خدا بكشاند، و این تكذیب همیشه  - 3

جا ى نیست، و چه بسا كه آدمى را وادار كند علنا كفر بگوید، كه اگر به اینباطن

  (1)رسید، كفر است، و اگر در دل نهفته ماند، نفـاق است! 

 . 324، ص 18الـمیــــــــزان ج  -1
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 اعتراض منافقین به تقسیم زكات

 

دَقِت... »  / توبه(  60تا  58.« )َو ِمْنُهْم َمْن یَْلِمُزَك ِفى الصَّ

قرآن مجید در آیات زیر یكى دیگر از اعمال منافقین صدر اسالم را براى ثبت در 

گرفتند و چهره آله ایراد مىوعلیههللاكند كه چگونه به عملكرد رسول ّللاه صلىتاریخ بیان مى

 ند: ساختزشت خود را علنى مى

 گیرند،برخى از آنان در تقسیم زكات بر تو خرده مى» -

 شوند،اگر عطایشان دهند راضى شوند، اگر از آن عطاشان ندهند خشمگین مى 

 دادند؟ شد اگر به عطاى خدا و پیغمبر او رضا مىچه مى 

 گفتند: خدا ما را بس است!و مى

 و زود باشد كه خدا از كرم خویش به ما عطا كند و نیز رسول او، 

 و ما به خدا امید داریم! 

هایشان باید ها كه جلب دلزكات فقط از آن فقرا، تنگدستان، عامالن آن، و از آن آن 

داران، و صرف در راه خدا، و به راه كرد، و براى آزاد كردن بندگان، و وام

 مانـدگان است! 

 «رارى است از جانب خدا، و خدا داناى شایسته كار است...!و این ق

كردند. و این جویى مىآله را در امر صدقات عیبوعلیههللامنافقین، رسول خدا صلى

آله از آن صدقات به ایشان وعلیههللاشان براى این بود كه رسول خدا صلىگیرىخرده

 دید.اشتند، یا به هر جهت دیگر صالح نمىداد، و این به جهت آن بود كـه استحقاق ندنمى

 سعید خدرى( روایت شده كه:در روایـات اسالمى )در دره منثور از ابى

كرد، آله مشغول بود، غنیمتى را تقسیم مىوعلیههللادر زمانى كه رسول ّللاه صلى» 

! عدالت به خرج بد ه! حضرت ناگهان ذوالخویصره تمیمى از راه رسید و گفت: یا رسول ّللاه

 فرمود:

واى بر تــو اگر من عدالــت به خرج ندهــم، چه كســى به خرج خواهــد داد؟  -

! اجـازه بـده گردنــش را بـزنم! حضــرت فــرمــود:  عمربن خطاب گفـت: یا رسـول ّللاه

هایتان را در مقابل اى دارد كه شماها نماز و روزهرهایش كن! او دار و دسته -

ها آن چنان از دین پندارید، لكن با همه این عبادتها هیچ و ناچیز مىننماز و روزه آ

روند كه تیر از كمان بیرون رود، به طورى كه نه از پر آن و نه از آهن پیكان و بیرون مى

نه از برآمدگى سر آن، و باالخره از هیچ نقطه آن اثرى باقى نماند، و همه از هدف گذشته 

ه است كه یكى از دو پستانش مانند پستان زنان و یا مانند یك باشند. از آنان مردى سیا

 كنند... . بیننـد، خروج مىگوشت آویزان است و وقتى مردم را دچار تفرقه و اختـالف مى

 گوید:ابوسعید مى

آله شنیدم و وعلیههللادهم كه این سخنان را از رسول ّللاه صلىمن شهادت مى -

هروان، بعد از آن كه على خوارج را از دم شمشیر گذراند، و دهم كه در جنگ نشهادت مى
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كرد، من با او بودم و مردى را به همان صفتى كه رسول ّللاه به كشتگان سركشى مى

 «فـرمـوده بـود، دیدم!

 در روایت دیگر )در تفسیر قمى( آمده كه:

مدینه  آورى شده و بهاین آیــه در موقعى نازل شد كه صدقــات از اطراف جمع» 

برند، ولــى حمل شــد، ثروتمنــدان همه آمدند به خیال ایــن كه از این صدقات سهمــى مى

وقتــى دیدنــد كــه رســول ّللاه همــه را بــه فقــرا داد، شــروع كردنــد به حرف مفت گفتـن 

 و خـرده گـرفتـن، و گـفتند: 

كنیم و با او به جنگ هاى جنگ را به دوش خود تحمل مىما سنگینى صحنه -

دهد كه نه توانایى را به مشتى فقیر مىكنیم و او صدقات مىاو را تقویت پردازیم و دین مى

 كنند!یاریش را دارند و نه دردى از او دوا مى

خداوند متعــال آیات فوق را نــازل، و خود صدقــات را تفسیر نمــود، و توضیح داد 

 (1).« ــى باید بپردازند و به چه كسانى باید داده شود... كه این صدقــات را چه كسان

 . 191، ص 18الـمیــــــــــزان ج  -1

 

 نشانه نفاق: تردید بین ایمان و كفر

ِ قالُوآا اَلَْم نَُكْن َمعَُكْم...؟»   «اَلَّذیــَن یَتََربَُّصوَن بُِكــْم فَِاْن كاَن لَُكــْم فَتٌْح ِمَن ّللاه

 / نسـاء(  146تـا  141)

هاى زیادى از اعمال مؤمنینى كه نفاق در قرآن شریف در تاریخ صدر اسالم نشانه

دل آنان ریشه دوانده بود، و در داخل جامعه اسالمى، با دورویى و ریا و نفاق اخالل 

 دهد. این آیات صفت دیگرى از صفات منافقین را ذكر كرده است:كردند، به دست مىمى

كشند، پس اگر به نفع شما فتحى از طرف خدا بود، سانى كه انتظار شما را مىك»  -

 گویند: مگر ما با شما نبودیم؟مى

گویند: مگر شما را به غلبه وانداشتیم، و از اى داشتند، مىو اگر كافرین بهره 

 مؤمنان باز نداشتیم؟ پس، خدا روز قیامت بین شما حكم خواهد كرد،

 راى كافرین علیه مؤمنین قرار نداده است!و هرگز خدا راهى ب 

زنند، در حالى كه خدا نسبت به ایشان نیرنگ زن است! منافقین با خدا نیرنگ مى 

دهند، و جز اندك ایستند، و به مردم نمایش مىو هرگاه به نماز ایستند با كسالت مى

ته، و نه به كنند! بین ایمان و كفر در تردیدند! نه به سوى این دساز خدا یاد نمى

 سوى آن دسته،

 و هر كس را خدا گمراه كند، هرگز راهى براى او نخواهى یافت! 

 اید! كافران را به جاى مؤمنان دوست مگیرید!اى كسانى كه ایمان آورده 

 خواهید براى خدا علیه خودتان دلیل روشن قرار دهید؟ مگر مى 

 ترین درجه آتش هستند،منافقین در پایین
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 ایشان یاورى نخواهى یافت،و هرگز بر 

شان را براى خدا مگر كسانى كه توبه كنند و خودشان را اصالح نمایند و دین 

 خالص كنند، اینـان همـراه مـؤمنانند،

 « و بـه زودى خدا به مؤمنین اجر عظیمى عطا خواهد كرد! 

هر دو این منافقین رابطه اتصال بین دو دسته مؤمنین و كفار را حفظ كرده بودند، و 

 كردند.اى كه وضع و حال خوبى داشت، استفاده مىدوشیدند و از هر دستهدسته را مى

كنند از این كه مؤمنین به دوستى كفار پیوندند و دوستى مؤمنین را آیات نهى مى

كند، علت نهى را بیان، و ترك كنند. آن گاه، خداى سبحان با بیم شدیدى كه متوجه منافقین مى

شمارد، و مؤمنین را ها به كافران و بریدن از مؤمنان را، نفاق مىپیوستن آن این كار، یعنى

 ترساند كه در آن نیفتند!مى

اند، اوصاف متعدد و دشوارى را اى از منافقین، كه استثنا شدهآیه شریفه، براى عده

شود. اول، سخـن از توبه ها و عروق نفاق جز بدین اوصاف خشك نمىذكر كرده كه ریشه

 فته، ولى فرموده:گ

خورد، مگر خودشان و اعمالشان را كه به فساد گراییده، توبه تنها به درد نمى -

خدا اعتصام كنند، یعنى از كه بهندارد، مگر اینكنند! و اصالح هم سودىاصالح

كتاب خدا و سنت پیغمبر خدا پیروى كنند و دین خود را براى خدا خالص گردانند! 

  (1)نساء( /146)

 . 182، ص 9الـمیــزان ج  -1

 

 ظلمات نفاق و سرنوشت منافقین

 

ِ َو ِباْلیَــْوِم ااْلِخِر َو ما ُهْم بُِمْؤِمنیَن...!»  ـا بِاّلله ـاِس َمْن یَقُــوُل اَمنـه  «َو ِمـَن النـه

 / بـقـره(  20تـــا 8) 

آنان را در كند، و با آوردن مثالى، تجسم وضع این آیات اوصاف منافقین را بیان مى

 سازد:ظلمات كور نفاق عیان مى

منافقین، مثل كسى را مانند كه در ظلمتى كور قرار گرفته است، به طورى كه خیر 

دهد. براى برطرف شدن آن ظلمت را از شر، راه را از چاه، مفید را از مضر تشخیص نمى

راف خود را ببیند، كند كه با آن اطشود، یا آتشى روشن مىمتوسل به یك وسیله روشنایى مى

اى از وسایل كه شود، خدا به وسیلهكند و پیرامونش روشن مىو چون آتش را روشن مى

كند، و دوباره به همان ظلمت دارد، مانند: باد و باران یا امثال آن، آتش او را خاموش مى

كى گیرد، یكى ظلمت تاریكى، و یشود، و بلكه این بار میان دو ظلمت قرار مىگرفتار مى

 اثر شدن اسباب!دیگر ظلمت حیرت و بى

زنند، و از بعضى فوائد دین این حال منافقین است، كه به ظاهر دم از ایمان مى
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برند، و با آنان اند: از مؤمنین ارث مىشوند، زیرا خود را مؤمن قلمداد كردهبرخوردار مى

ها، یعنى آن ین كه مرگ آنشوند. اما همكنند، و از این قبیل منافع برخوردار مىازدواج مى

تعالى نور خود رسد، خداىموقعى كه هنگام برخوردارى از تمامى آثار ایمان است، فرا مى

تا به اجتماع بقبوالنند كه ما  -اند گیرد، و آن چه به عنوان دین انجام دادهرا از ایشان مى

درك نكنند، و در میان دهد كه هیچ چیز را باطل نموده، و در ظلمت قرارشان مى -مسلمانیم 

شان، و یكى ظلمتـى كـه اعمـالشان بـه بـار گیرند، یكى ظلمت اصلىدو ظلمت قرار مى

 زنــد: بقــره مى 19آورده اســت! مثال دیگــرى در آیـه 

كند كه آنان اظهار در این آیه، خداوند تعالى حال منافقین را با آن مثل مجسم مى

مانند كه دچار رگبار تؤام ها به كسى مىكنند ولى در دل كافرند. به این بیان كه آنایمان مى

بیند، و هیچ چیز را از دیگر چیزها تمیز با ظلمت شده است، ظلمتى كه پیش پایش را نمى

گذارد قدم از كند، ولى تاریكى نمىزیر شدت رگبار او را وادار به فرار مىدهد، ناگنمى

انگیز هم از هر سو دچار وحشتش قدمش بردارد، و از سوى دیگر، رعد و صاعقه هول

یابد جز این كه از برق آسمان استفاده كند، و اما برق آسمان هم یك كرده، قرارگاهى نمى

شود، و دوباره مین كه یك قدم برداشت برق خاموش مىلحظه است، و دوام و بقا ندارد، ه

 رود. در تاریكى فرو مى

این حال و روز منافق است كه ایمان را دوست ندارد، اما از روى ناچارى بدان 

شود، ولى چون دلش با زبانش كند، چون اگر نكند به اصطالح نانش آجر مىتظاهر مى

ته، لذا راه زندگیش آن طور كه باید روشن یكسان نیست، و دلش به نور ایمان روشن نگش

اش خواهد به چیزى تظاهر كند كه ندارد، الیزال پتهباشد. و معلوم است كه كسى كه مىنمى

شود، و یك قدم با مسلمانان و به عنــوان افتد، و همواره دچار خطا و لغزش مىروى آب مى

 ایستد! و دوباره مى كنــدرود، اما خــدا رسوایش مىیك فرد مسلمان راه مى

گیرد كه از همان روز اول و اگر خــدا بخواهد این ایمــان ظاهرى را هم از او مى

 (1)رسوا شود و مسلمـانان فریبش را نخـورند، )اما خدا چنین چیزى را نخواسته است!( 

 . 105، ص 1المیزان ج  -1

 

 هامشركین منافق و نقش آنان در جنگ

 

 / نساء(  91تا  88« )ُمناِفقیَن فِئَتَْیِن...؟فَما لَُكْم فِى الْ » 

اى از كند كه با طایفههاى اسالم را یادآورى مىاین آیات، جریانى از وقایع جنگ

اى ها درباره عدهآید كه آنمشركین )مشركین منافق( اتفاق افتاده است. از تحلیل آیات بر مى

گاه به مقر اصلى خود ایمان كردند و آن از مشركیـن نازل شده كه در بـرابر مـؤمنین اظهار

برگشتند و با مشركین در شرك، شركت جستند، و در نتیجه براى مسلمانان شك پدید آمد و 

 مختلفى درباره آنان ابراز شد. نظرات
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كردنــد و به ها جنــگ كرد و دیگــران منع مىگروهــى معتقد بودند كه باید با آن

 ند كه اینــان متظاهــر بـه ایماننـد.كـردنفــع آنان وسـاطت مى

كند كه این عده از مشركین باید مهاجرت كنند خداوند متعال در این آیات واجب مى

و به سوى مسلمین آیند و یا براى جنگ آماده شوند. مؤمنین را نیز از وساطت و شفاعت در 

 دارد:حق آنان برحذر مى

 خواهد داشت، هر كس شفاعت خوبى كند خودش از آن نصیب»  -

 منـد خـواهـد شد. و هر كس شفاعت بـد كنـد خـودش از آن بهـره 

 ... چرا شما درباره منافقین دو دسته شدید؟ 

در حالى كه خداوند آنان را به واسطه كارهاى بدى كه كردند دوباره به گمراهى 

 ید؟خواهید كسانى را كه خدا گمراه كرده است هدایت كنبرگردانیده است. شما مى

 هر كس را كه خدا گمراه كند، دیگر هیچ راهى براى او نخواهى یافت! 

طور كه خودشان كافر شدند، شما هم كافر شوید، تا مثل دارند هماناینان دوست مى 

 هم باشید.

 حاال كه چنین است، شما هم مادامى كه در راه خدا هجرت نكنند، 

شدند، ایشان را بگیرید و هر جا از آنان براى خود دوست مگیرید، و اگر روگردان 

 پیدا كردید بكشید! و از ایشان براى خود یار و یاور اتخاذ نكنید،

ها پیمانى هست، پیونــد مگر آن كسانى كه با آن قومى كه میان شما و میــان آن 

 دارند،

 یا كسانــى كه به سوى شما آیند، 

ا با قـوم خــود تنگ شــده هایشـان از جنــگ كــردن با شما یدر حـالى كه سینه 

 اسـت. 

 كرد، ها را بر شما مسلط مىخواست همینچنان كه خدا مى

جنگیدند، بنابراین، اگر از شما دورى گزیدند و كه در این صورت مسلما با شمــا مى

با شما به جنگ نپرداختند، و با شما مسالمــت برگزیدند، خداوند هیچ راهــى براى 

 قـرار نداده است!شما علیــه آنان 

زودى شما با جماعتى برخورد خواهید كرد كه هم شما و هم قوم خود را امان به

 گردند. طرف فتنه برگردانند، برمىخواهند داد، ولى هروقت آنان را به

آمیز رفتار نكردند، و طور مسالمتپس، اگر از شما كناره نگرفتند، و با شما به

 ا بگیرید، و هركجا دیدید بكشید!ردست از شما برنداشتند، آنان

 «ایم!ها هستند كه ما براى شما سلطه واضحى علیه آنان قرار دادهاین 

 (1)نساء(  /91تا85) 

 . 45، ص 9الـمیـــــــــــــــزان ج  -1
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 منافقین مرتد: رجعت به كفر بعد از ایمان

 

 / محمد(  25« )اِنَّ الَّذیــَن اْرتَدُّوا َعلى اَْدباِرِهْم ِمْن بَْعِد ما تَبَیََّن لَُهُم اْلُهدَى...!»

قرآن مجید درباره یك گروه دیگر از افرادى كه در صدر اسالم با كفار خصوصیتى 

 فرماید:دهد، و مىپیدا كرده بودند، در آیه فوق شرح مى

 گردند،دن راه هدایت به كفر قبلى خود بر مىكسانى كه بعد از روشن ش» -

 شیطان این عمل زشت را در نظرشان زینت داده، 

 و به آمالى كاذب آرزومندشان ساخته است. 

این بدان جهت گفتیم كه این بیماردالن به كفارى كه از آیات خدا كراهت دارند،  

 گفتند:

 «اى امـور شمـا را اطـاعت خـواهیم كرد!مـا در پـاره -

اند، و قرآن آن اند كه با كفار سر و سرى داشتهمرتدین نامبرده قومى از منافقین بوده

ُ یَْعلَُم اِْسراَرُهْم » -فرماید: جا حكایت كرده و مىاسـرار را در این  / محمد( 26!« )َو ّللاه
 

 در آیـات باال گفتگوى مرتدین را با كفار ذكـر فرموده است، كه گفتند:

 «كنیم!امور از شما اطاعت مى ما در بعض» -

دهند و از این كه اطاعت خود را مقید و بدین وسیله به ایشان وعده اطاعت مى

توانستند صریح و پوست اند كه نمىپیداست كه مردمى بوده« برخى از امور،»كنند به مى

ا به دیدند، لذكنده حرف بزنند، چون خود را در ظاهر به اطاعت مطلق از كفار در خطر مى

اى از امور یعنى تا آن حدى كه برایشان خطرى دهند كه در پارهطور سرى به كفار قول مى

ها اطاعت كنند، و آن گاه این سر خود را مكتوم داشتـه و در انتظـار فرصت نباشد، از آن

 نشینند. بهترى مى

ند، برخى از داداطاعت مىآنان وعدهكسانى بودندكه مرتدین بهافراد چهكه ایناما این

اگر گفتند كه دادند و مىبودند كه به منافقین از مسلمان وعده مىاند كه یهودیان مفسرین گفته

نیست، لذا باید لفظ آیه دلیلى از ناحیه كنیم، ولى مى تانكنید ما یارى كفر خود را علنى

 اند، نه یهود.بگوییم شاید قومى از منافقین بوده

 ماید:فرتعالى مىخـداى

 گیرند،چگونه است حالشان، وقتى كه مالئكه جانشان را مى» -

 كوبنــد؟ و به صورت و پشتشان مى 

آورد و كوبنــد كه: همــواره دنبـال چیزى هستند كه خدا را به خشم مىبراى این مى

 از هرچه مایــه خشنـودى خداست، كراهت دارنــد.

 محمد(  /28و  27« )كند!خدا هم اعمالشان را حبط و باطل مى 
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 فاش شدن اسرار بیماردالن

كند به احاطه خداى سبحان بر اعمال و نیات در ادامه آیه، قرآن مجید اشاره مى

 فـرمـایـد:بیمـاردالن و مـى

 « كند؟!نمى را بیرونشان درونىهاى اند كه: خدا كینهپنداشتهبیماردالن  آیا این»-

 محمد(/29)

االیمان است، و شاید كسانى باشند كه از منظور از افراد بیماردل اشخاص ضعیف

اند و سپس به سوى نفاق متمایل شده و سرانجام به سـوى اول با ایمانى ضعیف اسالم آورده

 اند.كفـر بـرگشته

سلمانان كه به كند كه مردمى از مدقت در تاریخ صدر اسالم این معنا را روشن مى

كه قومى دیگر چنانآله ایمان آوردند، چنین وضعى را داشتند، هموعلیههللارسول خدا صلى

اند، و بنابراین تعبیر از منافقین دسته از ایشان از همان روز اول تا آخر عمرشان منافق بوده

 اول بـه مؤمنین به مـالحظه اوایـل امـرشان بوده است. 

 فرماید:ـامبر گرامـى خـود مىسپـس خطـاب بـه پی

 افراد بیماردل را به تو نشان داده،ما اگر بخواهیم این» -

 گوییم تا آنان را بشناسى،هایشان را مىكنیم و عالمتو معرفى مى 

 تو به زودى آنان را از طرز سخن گفتن خواهى شناخت، 

 « گونه است!دار و تعریضچون سخن ایشان كنایه 

ــهُ   / محمــد( 30یَْعلَــــُم اَْعمـــالَُكــــــْم! ) ـ َو اللـه

 دهــد كـه:آیــات را بـا ایـن مـضـمـون پـایـان مـى

 داند،خدا حقایق اعمال شما را مى»  -

 و اطالع دارد كه مقصود و نیت شما از آن اعمال چیست!  

 دهید،و به چه منظورى آن را انجام مى

 دهد!و بر طبق آن نیات، مؤمنین را پاداش و غیر مؤمنین را كیفر مى 

 خواهد شما را بیازماید،خدا مى 

تا معلومتان شود مجاهدین در راه خدا و صابران بر مشقت تكالیف الهیه چه كسانى  

  (1)/ محمد(  31و  30« )هستند!

 . 71، ص 36المیزان ج  -1

 

 صدر اسالماالیمان در مؤمنین ترسو و ضعیف

لَْت ُسوَرةٌ...؟» ذیَن اَمنُـوا لَـْوال نُزهِ  / محمد(  20« )َو یَقُـوُل الَـّ

اى نازل پرسیدند كه چرا سورهآله مىوعلیههللابعضى از مؤمنین از رسول ّللاه صلى

اى جدید نازل شود و كردند به این كه سورهها بدین وسیله اظهار رغبت مىشود؟ آننمى
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اى محكم )روشن و بدون تشابه،( نازل زه بیاورد تا امتثالش كنند و لكن وقتى سورهتكالیفى تا

االیمان چنان از شدت ترس به آن شد، كه در آن مأمور به جهاد و جنگ شدند، افراد ضعیف

نگرد! این گروه از مؤمنان كه حضرت نگریستند كه گویى آدم محتضر به اطرافیان خود مى

ف شده، غیر از منافقین هستند، چون آیه صریح است كه ها ضعیف توصیایمان آن

تـعـالى خـــداى    ها را زدند، مؤمنین بودند، نه منافقین. اظهاركنندگان نامبرده كه آن حرف

 فــرمــایـد:در پـایـان آیــه مـى

سزاوارشان همین است، كه این طور نگاه كنند، و به حالت احتضار درآیند و » -

 «بمیرند!

 فرماید:ـاه مـوضـوع را بـاز تـر كـرده و مىآن گ

 ایم،گفتند كه ما ایمان آوردهچون دروغ مى»  -

 وگرنه معناى این كه گفتند: سمعا و طاعتا!  

 بود كه بر ما اعتماد كنند،خود سخنى درست است، اینكه در جاى

 شود،و وقتى فرمانى از جـانب خدا داده مى 

 / محمد( 21« )كردند، برایشان بهتر بود!چنین مى خدا را تصدیق كنند، كه اگر 

گرداند كه از رفتن به سپس قرآن شریف خطاب خود را به همه بیماردالن بر مى

 فرماید:كردند، و مىجویى مىجهاد در راه خدا بهانه

 رفت كه: از كتاب خدا و عمل به آن چه در آن است،آیا از شما توقع مى» -

 ها جهــاد در راه خداســت، اعــراض نمایید؟ كه یكى از آن 

و در نتیجــه دست به فساد در زمیــن بزنید و با قتــل و غــارت و هتــك عرض و 

 / محمد( 22« )براى كســب جیفه دنیا قطــع رحم كنیــد؟

ها خواهد بفرماید كه در صورت اعراض از دستور خدا توقع همه این انحرافمى

كنندگان رحـم پرداختـه رود. در این ضمن به توصیف مفسدین فى االرض و قطعشما مى از

 فرماید: و مى

ها را كر ساخته كه دیگر شان كرده، و گوش آنانــد كه خدا لعنتاینان كسانى» -

 بیننــد،شنوند، و چشمانشــان را كور كرده كه دیگــر حق را نمىسخن حق را نمى

 شود،ده آدمــى كـور نمىچون در واقع دی 

 (1)/ محمد(  24و  23« )شود!هاست كور مىهایــى كه در سینهبلكه دل 

 . 68، ص 36المیـزان ج  -1

 

 منافقان و بیماردالن در مجلس پیامبر

 

 / محمد( 16« )َو ِمْنُهــْم َمْن یَْستَِمـُع اِلَْیَك َحتهى اِذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قالُوا...!» 

ین آیات نیز قرآن مجید متعرض حال كسانى شده كه منافق و بیماردل هستند، و در ا

گردند. این افراد وقت قرآن خواندن پیامبر اكرم و بیاناتى كه در بعد از ایمان به كفر برمى
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فرمود، غرق در كبر و غرور و پیروى هواها بودند، و اصول معارف و احكام دین بیان مى

 فـرمـایـد: خن حق را بفهمند، همچنان كــه در ســوره نـسـاء مـىگذاشت ساین هواها نمى

 « شــود این قوم را كه: به هیچ وجه آمادگى ندارند چیزى را بفهمند!چه مى» -

 / نساء( 78)

 كنــد كــه:خداوند متعــال این گــروه را چنیــن تعریــف مى

ها پیـرو هـواهـاى نهــاده اسـت و آنهایشــان مهر اند كه خدا بر دلاینان كسانــى»

           «انـــد!خـود شـده

                                                                                    / محمد( 16)                              

و آید كه در حقیقت معنــاى پیروى نفس و هوا، امارت از این معرفى بر مى

فرماندهى طبع بر قلب و عقل است، پس قلبى كه محكــوم طبع نباشد، بر طهــارت فطرى و 

 (1)معارف دینى و حقایق الهى درنگ و لنگى ندارد!  مانده باشد، در فهماصلى خود باقى

 . 63، ص 36الـمیـزان ج  -1

 

 نشین در اشده كفر و نفاقاعراب بادیه

 

 / توبه(  97« )نِفاقا...! ااَلَْعراُب اََشدُّ ُكْفرا وَ »

هاى براى عرب« اعراب»گویند، و لكن لفظ « عرب»فرزندان اسماعیل را 

هاى صدر اسـالم را تعالى در قرآن شریف وضع بادیه نشیننشین اسم شده است. خداىبادیه

 فـرمـاید:چنیـن بیـان مـى

 «نشیـن( از هر طبقه دیگر بیشتر است!كفر و نفاق اعراب )بادیه» -

نشین، به خاطر دورى از تمدن و محرومیت از بركات انسانیت از قبیل اعراب بادیه

تــر از سایر طبقاتنــد. به همین جهت از هر طبقه دیگرى تر و سنگدلعلــم و ادب، زمخت

به نفهمیــدن و ندانستن حدودى كه خدا نازل فرمود، و معــارف اصلى و احكام فرعى از 

 هــا، سـزاوارتــرنــد!ت و حـــالل و حـرامواجبــات و مستحبــا

ها كسانى هستند كه انفاق در راه خیر، و یا خصوص نشیناى از بادیهپاره» -

پندارند، و منتظر نزول حوادث بد براى شما صدقات را غرامت و خسارت مى

حوادث بد بر خود آنان است! و خداوند شنواى گفتارهـا و دانـاى  -هستند 

 / توبه( 98) «هاست!دل

كند و تعالى گروهى دیگر را تمجید مىها، خداىنشیندر مقابل این گروه از بادیه

 فرماید:مى

 نشینان، كسانى هستند كه ایمان به خدا دارند،اى از بادیهپاره» -

 ورزند، ستایند، و به او شرك نمىو او را به یگانگى مى 

 كنند،را تصدیق مىو به روز جزا ایمان دارند، و حساب و جزا 
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و انفاق در راه خدا، و توابع آن را كه همان درود و دعاى رسول به خیر و بركت  

 باشد، 

 دانند!هاى تقرب به درگاه پروردگار مىهمه را وسیله

 هان، آگاه باشید! این انفاق و دعاى خیر رسول مایه تقرب ایشان است! -

 و خداوند وعده داده كه ایشان را داخل رحمت خود كند، 

 براى این كه خداوند آمرزشكار گناهان، 

 (1)/ توبه(  99« )كـاران است!و مهربان با بنـدگان و اطـاعت 

 . 291، ص 18المیزان ج  -1

 

 منافقین در احاطه ظلمات قیامت

 

 / حدید(  13« )ذیَن اَمنُوا اْنُظرُونا...!یَْوَم یَقُوُل اْلُمنافِقُوَن َو اْلُمنافِقاُت ِللَّ »

آید كه منافقین و منافقات در روز قیامت در ظلمتى هستند از سیاق آیه چنین بر مى

آید ها را در بر گرفته است. و نیز بر مىاى آنشان كرده و مانند خیمهكه از هر سو احاطه

كه مردم در آن روز مجبور به رفتن به سوى خانه جاودان خود هستند. چیزى كه هست 

كنند، نورى كه پیشاپیش ایشان و به سیر را با نور خود طى مىمؤمنین و مؤمنات این م

روند تا بینند، و هر جا نور رفت مىسوى سعادتشان در حركت است، و در نتیجه راه را مى

توانند راه به مقامات عالى خود برسند. و اما منافقین و منافقات كه فرو رفته در ظلمتند، نمى

 كدام سوى بروند!  دانند بهخود را طى كنند، و نمى

شود این است كه این دو طایفه كه یكى غرق در نكته مهمى كه از آیه استفاده مى

 نـور و دیگـرى غـرق در ظلـمت است، در قیـامت بـا هـم هستند.

ها را منافقین، همان طور كه در دنیا با مؤمنین و در بین آنان بودند، و بلكه مردم آن

 در قیامت نیز با مؤمنیــن هستند.شمردنــد، جــزو مؤمنین مى

روند، و به سوى بهشت راه خود را در پیش اما مؤمنین و مؤمنات پیش مى

مانند، شان كرده، عقب مىگیرند، ولى منافقین و منافقات در ظلمتى كه از هر سو احاطهمى

تا  كنند، قدرى مهلتشان دهند و در انتظارشان باشندو از مؤمنین و مؤمنات درخواست مى

ایشان هم برسند، و مختصرى از نور آنان را گرفته و راه پیش پاى خود را با آن روشن 

 شود:سـازند، ولى به آنان گفته مى

 حدید(/13«)به  وراء خود برگردید و نورى جستجو  كنید!»...  -

 یعنى كار از كــار گذشته و دستتــان به جایــى بند نیست!

شود كه این دو طایفه ن و منافقات دیوارى كشیده مىبین مؤمنین و مؤمنات و منافقی

 را از هم جدا كند و مانع ارتباط آنان باشد.

اند: اعراف است. دیوار مزبور در این كه این دیوار چیست؟ برخى از مفسرین گفته
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درى دارد. و این در حقیقت تشبیهى است از حالى كه منافقین در دنیا داشتند. چون منافقین 

ا مؤمنین ارتباط داشتند و قطع رابطه نكرده بودند، و با این كه ارتباط داشتند، در در دنیا ب

 عین حال با حجابى خود را از مؤمنین پنهان كرده بودند.

 باطن دیـوار رحمت و ظـاهر دیـوار از نـاحیه دیـوار عذاب است.

ارج آن این دیوار محیط به مؤمنین است، و مؤمنین در داخل دیوار و منافقین در خ

 قرار دارند. 

و این كه دیوار مزبور داخلش كه به طرف مؤمنین است طورى است كه مشتمل بر 

رحمت است، و ظاهرش كه به طرف منافقین است، مشتمل بر عذاب است، با وضعى كه 

ایمان در دنیا دارد، مناسب است، چون ایمان هم در دنیا نظیر همان دیوار آخرت، براى اهل 

كردند، و لذت ین نعمت و رحمت بود، و از داشتن آن شادى و مسرت مىاخالص از مؤمن

كردند، و بردند، و همین ایمان براى اهل نفاق عذاب بود، و از پذیرفتنش شانه خالى مىمى

 اصالً از آن ناراحت و متنفر بودند:

 زنند كه مگر ما با شما نبودیم! منافقین به مؤمنین بانگ مى» -

 را بودید، و لكن شما خود را فریب دادید و هالك كردید!چ -دهند: جواب مى

 ها براى دین و متدینین بودید،چون همواره در انتظار گرفتارى 

 و در حقانیت دین شك داشتید، 

 شود شما را مغرور كرد، و آرزوى این كه به زودى نور دین خاموش مى 

 تان در گرفت،تا آن كه مرگ

  (1)/ حدید(  14« )خدا مغرور كرد!و باالخره شیطان شما را به  

 . 325، ص 37الـمیـزان ج  -1
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 فصل سوم

 

 ریشه نفاق در مكه
 

 )رشد و ظهور شجره ملعونه(

 
 

 ظهور اختالف بعد از رحلت پیامبر

 

 «اَْو یَْلبَِسُكْم ِشیَعا َو یُذیَق بَْعَضُكْم بَأَس بَْعٍض...»... 

 بگو! اى محمد! »

 كه برانگیزد بر شما عذابى از باالى سرتان و یا از زیر پایتان،اینخدا قادر است بر 

 و یا گروه گروه كند شما را، و بچشاند به بعضى از شما آزار بعضى دیگر را!  

 گردانیم آیات خود را، شاید ایشان بفهمند! ببین چگونه مى

 و قوم تو تكذیب كردند عــذاب را، و آن حق است! 

 نیستم! بگو من بر شما وكیل 

/  67تا  65« )از براى هر وعده و وعیدى وقتى مقرر است، زود باشد كه بدانید!

 انعام( 
 

ّللاه هایى كه بعد از رحلت رسولبندىخواهد دستهآید كه مىاز ظاهر آیات فوق بر مى

هایى كه باعث شد مذاهب بندىآله پیش آمد، پیشگویى كند، همان دستهوعلیههللاصلى

اى درباره مذهب خود عصبیت و حمیت جاهلیت را در اسالم پدید آید، و هر فرقه گوناگونى

هــا راه انداختــه شود و هر هــاى خونین و برادركشىاعمــال نمایــد و آن همه جنگ

 اى فرقـه دیگــر را مهدورالــدم و بیرون از حریــم دین و بیضــه اسالم بداند!فرقــه

چشاندن عذاب بعضى به بعض »و « گروه گروه كردن،»در آیات فوق دو عبارت 

 یك عذاب است و مفهوم آیه چنین است: هركدام اشاره به« دیگر،

اى محمــد! مــردم را از عــاقبــت وخیــم استنكــاف از اتحــاد و اجتمــاع در زیر  -

 لواى توحید و اعراض از شنیدن دعوت حق بترسان!

اید تا چه اندازه وخیم است، چه كه پیش گرفته اىو به آنان بگو: عاقبت رویه

تواند شما را به سوء عاقبت دچار نماید، و عذابى بر شما نازل كند تعالى مىخداى

كه از آن مفرى نداشته باشید، و ملجائى كه به آن پناهنده شوید، نیابید! و آن عذاب 
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ازد، و به دست آسمانى اســت یا زمینى، یا این اسـت كه شما را به جان هم اند

 خودتان نابود كند!

بدبختانه در بین همه مردم جهان و آیندگان، اولین قومى كه اتحاد مسلمین را نقض 

آله بود كه با مخالفت و اعراض خود، راه را وعلیههللاكرد، همان خود قوم رسول ّللاه صلى

 دند؟براى مخالفت سایرین هموار كردند، و به زودى خواهند فهمید كه چه كر

آله نداشت، بلكه قوم وعلیههللاالبته، مسئله تكذیب اختصاص به قوم رسول ّللاه صلى

یهود و سایر امم، چه در حیات آن جناب و چه بعد از آن، مخالفت و تكذیب نمودند، و البته 

هاى همه در نزول عذابى كه از آن تحذیر شده بودند، اثر هم داشت، با این حال مخالفت

خواهد بفرماید: فهماند كه مىتنها از قوم آن جناب اسم برد، و این به خوبى مى بینیم،مى

 كند!مخالفت قوم توست كه راه را براى مخالفت سایرین باز مى

 

 ظهور نفاق گروندگان اولیه، بعد از رحلت پیامبر

چه آن -كند كه دقت و بحث درباره اوضاع جامعه اسالمى، این حقیقت را تأیید مى

بر سر امت اسالم آمد، و آن انحطاطى كه در حیثیت، و ضعفى كه در قوا، و پراكندگى كه 

هایى بود، كه در همان در آراء و عقاید پدید آمد، تنها و تنها به خاطر مشاجرات و كشمكش

آله در گرفت. اگر ریشه آن مشاجرات را هم وعلیههللات پیامبر صلىصدر اول و بعد از رحل

سراغ بگیریم، خواهیم دید كه آن نیز زاییده حوادث اول هجرت، و حوادث اول هجـرت 

 زاییده حوادث قبل از هجرت بود! 

هایى ها، كه بر سر امت اسالم آمد، همان سرپیچىخالصه، ریشه همه این بدبختى

 آله از قوم خود دید!وعلیههللاا صلىاست كه رسول خد

این نافرمانان، هر چند پیرامون لواى دعوت اسالمى انجمن شدند، و پس از ظهور 

و غلبه كلمه حق در سایه آن آرمیدند، ولى افسوس كه به شهادت بیشتر آیات قرآن مجید، 

مگر     ندید! جامعه پاك دینى، حتى یك روز هم خود را از لوث منافقین، پاك و مبرا 

شان هم نسبت به جامعـه آن توان این مطلب را نادیده گرفت، و وجود منافقانى را كه عدهمى

 اثر دانست؟اى بـود، بىروز عـده قابل مـالحظه

اى از آثار شوم چنین منافقینى سالم مانده و از شر مگر ممكن است بنیه چنین جامعه

 آن جان به سالمت برده باشد؟

آله با آن عظمتى كه داشت، نتوانست آنان را وعلیههللال خدا صلىحاشا! رسو

اصالح كند و جامعه آن روز هم نتوانست آن عده را در خود هضم نماید، و به اجزاء 

 صالحى تبدیلشان سازد، تا چه رسد به جامعه بعد از رحلت آن جناب؟

اكستر نهفته بود، معلوم است كه با رحلت آن جناب، این آتش، كه تا آن روز زیر خ

اش بیشتر بدون این كه دیگر كسى از اشتعالش جلوگیر باشد، هر دم گسترش شعله و زبانه

 شود، همان طورى كه شد!!!مى
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  - این كه فرمود: 

 از بـراى هر وعـده و وعیدى وقتـى مقـرر است،» 

 / انعام( 67)« و زود باشد كه بدانید! 

 ى!تهدید صریحى است از وقوع عذاب حتم 

اما این كه چه طور قرآن مجید در تهدید مسلمین و خبر دادن از وقوع عذاب و 

هاى تفرقه كلمه آنان، خطاب را متوجه مشركین كرده است، دلیلش این است كه همه بدبختى

مسلمین را همین مشركین باعث شدند، آرى در این گونه آثار مردم امــت واحده و عینا 

ســازد. در هستنــد، كه انحــراف یك عضــو آن سایر اعضا را مبتال مىماننــد یك تن واحد 

 كند.خود قرآن مجیــد آیات بسیارى این مطلب را تأیید مى

دهند كه امت به هایى خبر مىبسیارى از آیات قرآن هست كه همه از وقوع عذاب

ت. معلوم است جرم گناهكارى خود دچار آن شده و سپس عنایت الهى شامل حالشان گشته اس

كه گناه گذشتگان این سوء عاقبت را براى امت به بار آورده است، و آینـدگان را امـروز 

 گـرفتار سـاختـه اسـت!

متأسفانــه، با این كه بحث و دقــت در این گونــه آیات ضرورى است، لكن مفسرین 

 اند. ها بحث ننموده و سرسرى گذشتهو اهل بحـث در اطراف آن

ن آیات در قرآن مجید بسیار است كه اهمیت فراوانى از لحاظ ارتباط با تعداد ای

 (1)سعادت دنیا و آخرت امت، دارند.

 .216، ص 13المیزان ج  -1

 

 شجره خبـیـثه بنى امیه!

 

 « َو َمثَُل َكِلَمٍة َخبیثٍَة َكَشَجَرةٍ َخبیثٍَة اْجتُثَّْت ِمْن فَْوِق االَْرِض ما لَها ِمْن قَـراٍر...!»

 / ابراهیم(  26)

مقصود از كلمه خبیثه، شرك به خداست، كه به درخت خبیثى تشبیه شده كه از جاى 

خود كنده شده باشد، و در نتیجه اصل ثابت و قرار و آرام، یا جاى معینى نداشته باشد، و 

 آورد!چون خبیث است جز شر و ضرر اثر دیگرى به بار نمى

اند. از جمله، در را مثل بنى امیه دانسته در روایات اسالمى، مثل این شجره خبیث

 -    روایات اهل سنت، ابن مردویه از عایشه روایت كرده كه او به مروان ابن حكم گفت: 

 فرمود:من از رسـول ّللاه شنیـدم كـه بـه پـدرت و جدت مى

 شمـــــا شجـــــره ملعـــــونــــه در قـــــرآن هستیــــــد! -

السالم نقل الجارود از امام محمد باقر علیهالبیان، از ابىدر مجمعدر روایات شیعه، 

 مثـل بنـى امیـه است! !«َكَشـَجـَرٍة َخـبیثَـٍة »عبـارت  -كرده كه فـرمـود: 

تفسیــر نویسان از قبیل طبرى و دیگران از سهل بن ساعد، و عبداله بن عمر، و 
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 انــد كه منظــور از آیه:یــب نقل كردهیعلــى بن مره، و حسین بن علــى، و سعید بن مس

ْءیَا الَّتى اََرْیناَك اِاله فِتْنَةً ِللنهاِس َو الشََّجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ ِفى اْلقُراِن...،» - « َو ما َجعَْلنَا الرُّ

آله در وعلیههللاّللاه صلىرسول -كه استاند!  و عین عبارت سعد ایناسراء( بنى امیه/60)

كنند، بسیار ناراحت هــا بر منبرش جست و خیــز مىدكه بنــى فالن مانند میموندیخواب

شد، و دیگــر كسى او را خنــدان ندیــد تــا از دار دنیــا رحلت فرمــود، و بعــد از ایــن 

 (1)خواب بود كه آیـه نامبـرده نازل شد.

 . 80، ص 26الـمیـــــــــــزان ج  -1

 

 ونه در قرآنبنى امیه: شجره ملع

 

 / اسرى(  60« )َو الشََّجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ ِفى اْلقُراِن...!» 

كند كه مراد به رؤیا در این آیه درباره آیه فوق روایات اهل سنت و شیعه تأیید مى

آله درباره بنى امیه دید، و شجره ملعونه، شجـره وعلیههللاخوابى است كه رسول ّللاه صلى

 فـرمـاید:ملعـون اسـت. آیـه چنیـن مىایـن دودمـان 

 و به یاد آر وقتى را كه به تو گفتیم:»  -

 پروردگارت احاطه به مردم دارد، 

 و ما آن رؤیا كه به تو نشان دادیم، 

 جز به منظور آزمایش مردم قرارش ندادیم، 

 اى كه در قرآن لعن شده،چنین شجرههم 

 كنیم،شان مىكه تخویف 

دهد، آن هم چه طغیان كنیم، جز بیشتر شدن طغیانشان نتیجه نمىولى هر چه مى 

 اسرى(  /60« )بزرگى!
 

 تحلیل آیه:

خداى سبحان بیان نكرده كه آن رؤیا، كه به پیغمبر خود ارائه داده، چه بوده؟ و  - 1

 در سایر آیات قران نیز چیزى كه آن را تفسیر كند نیامده است. 

ره ملعونه معلوم نیست كه چیست؟ كه خداوند تعالى آن را فتنه چنین، شجهم - 2

خورد كه خداوند اسمش را برده اى به چشم نمىمردم قرار داده است. و در قرآن كریم شجره

و سپس آن را لعنت كرده باشد. )حتى شجره زقوم را كه نام برده و به فتنه توصیف كرده، 

شود و مایه عذاب ستمگران است جهنم سبز مىآن را لعن نكرده است. و صرف این كه در 

 باعث لعن آن نشده است(.

اى از جزئیات این دو موضوع )یعنى رؤیاى پیامبر و شجره از سیاق آیات، پاره
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 توان استفاده كـرد. ملعـونـه در قرآن،( را مى

اعتنایى به آیات كرد كه بشریت، آخرش مانند اولش، در بىآیات قبلى بیان مى - 1

اى بعد هاى انسانى به تدریج، قرنى بعد از قرن دیگر، قریها و تكذیب آن است، و مجتمعخد

 چشند، كه یا عذاب هالكت است و یا عذابى كمتـر از آن.از قریه دیگر عذاب خداى را مى

 كند.آیات بعدى داستان ابلیس و تسلط عجیب او را بر اغواى بنى آدم بیان مى - 2

آید كه داستان ر یك سیاق هستند، و از این وحدت سیاق بر مىالذكر همه دآیات فوق

كه شود، و یا آنرؤیا و شجره ملعونه دو امر مهمى است كه یا به زودى در بشریت پیدا مى

در ایام نزول قرآن پیدا شده و مردم را دچار فتنه كرده و فساد را در آنان شایع ساخته و 

 ده است. طغیان و استكبار را در آنان پرورش دا

كنیم ولى هر چه شان مىتخویف» فرماید: چنین با توجه به این كه در آخر آیه مىهم

و در اول آیه  «دهد، آن هم چه طغیان بزرگى!كنیم جز بیشتر شدن طغیانشان نتیجه نمىمى

همین موضوع را تأیید « ،به تو گفتیم كه پروردگارت احاطه به مردم دارد» فرموده: 

 كند.مى

ر نظر گرفتن آن چه كه گفته شد، این را نیز در نظر بگیریم كه خداى سبحان با د

توصیف فرموده است، و از این به خوبى « ،ملعونه در قرآن »شجره نامبرده را به وصف 

آید كه قرآن كریم مشتمل بر لعن آن است، و لعن آن شجـره االن هـم در میـان بر مى

 هـاى قـرآن مـوجـود اسـت.لـعنت

 حال ببینیم در قرآن شریف چه چیزهایى لعن شده است:

 در قـرآن ابلیـس لعـن شده است، - 1

 در قـرآن یهـود لعـن شـده است، - 2

 در قرآن مشركین لعن شده است، - 3

 در قرآن منـافقین لعـن شده است. - 4

ت اند: مثل كسانى كه با حالچنین مردمى دیگر به عناوینى دیگر لعن شدهو هم - 5

كفر بمیرند، و یا آیات نازله خدا را كتمان كنند، و یا خدا و رسول را آزار نمـایند، و امثال 

 ها وصف شده است:این عناوین. در آیه مورد بحث شجره به این لعنت

چنین به اصول و شود، همدار اطالق مىهاى ساقهشجره، همچنان كه به درخت

هـاى شود، مانند ریشـهزند، اطالق مىجوانه مىهاى فرعى ها شاخههایى كه از آنریشه

 مذهبى و اعتقـادى!

خدا شود. رسولمىمباركه به ریشه و دودمان مبارك گفته  شجرهعرب  در زبان

  ایم!من و على از یك شجره -آله فرموده: وعلیههللاصلى

ه شجره اگر در این مسئله دقت زیاد بكنیم این معنا برایمان روشن خواهد شد ك

تعالى هستند، كه صفات شجره را دارنــد، ملعونه یكى از همان اقوام ملعونه در كالم خداى

اند، و مانند درخت بقایى هایى شدهیعنى از یك ریشه منشعب شــده و نشو و نما كرده و شاخه

و  اند، و دودمانى هستند كه امت اسالم به وسیله آن آزمـایــش شـدهاى دادهیافته و میوه
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 شــونــد!مـى

كند: ها كه شمردیم، تطبیق نمىو چنین صفاتى جز بر یكى از سه دسته از آن

 مشـركین، منافقین، و اهل كتاب.

و هر خانواده از ایشان كه در  -ها یا از راه زاد و ولد است بقا و نشو و نماى آن

 سازند شان مىكنند دین و دنیاى آن مردم را فاسد كرده و دچار فتنهمیان مردمى زندگى مى

و یا از این راه در میان مسلمین دوام یافته و در همه اعصار آثار شوم خود را  -

ها دور آن را گرفته و ها و مذاهب فاسد، كه آناه پیدا شدن عقیدهو یا از ر -بخشند مى

دارند، و در آن النه فساد به كنند، و همچنان نسل به نسل آن را پایدار نگه مىترویجش مى

 كنند. اسـالم ضربـه وارد مى

وقتــى بنا شد شجره ملعونــه به طور مسلــم یكى از سه فرقــه باشد، حال ببینیم از 

ـه صلىاوض آله و زمــان نــزول آیــه چه وعلیههللاــاع و احــوال زمــان رســول اللـه

 فهمیــم؟مى

به طور مسلم، در آن زمان از مشركین و اهل كتاب، یعنى یهود و نصارى، قومى 

زیرا  -نه قبل از هجرت و نه بعد از هجرت  -كه چنین صفتى داشته باشند، ظهور نكرد 

هد كه خداوند تعالى مسلمین را از شر این دو طایفه ایمن كرده و استقالل دتاریخ نشان مى

ها نترسید و از امروز مأیوس شدند كفار از دین شما، از آن» داده بود، و در آیه شریفه: 

 استقالل مسلمین را اعالم فرموده بود.  / مائده( 3« )من بترسیــد!

مشركین و اهل كتاب سازگار  وقتى اوضاع و احوال صدر اسالم با مصداق بودن

ماند فرقه سوم، یعنى منافقین، كه در ظاهر مسلمان بودند، و تظاهر به نشد، قهرا باقى مى

كردند و در میان مسلمانان یا از راه فامیلى و یا از راه پیروزى عقیده و مسلك، بقا اسالم مى

 یافته و در اعصار بعدى هم فتنه مسلمانان شدند.و دوام

آرى! جاى هیچ تردیدى نیست كه سیاق آیه اشاره به ارتباطى دارد كه در میان دو 

فقره آیه فوق برقرار است، مخصوصا با دقت در این كه قبل از این دو فقره احاطه خدا به 

ها را اعالم كرده و گفته است كه جز افزایش مردم را بیان كرده، و بعدا تخویف و انذار آن

نداده است. پس ارتباط این چند فقره با یكدیگر این معنا را به خوبى ها نتیجه طغیان آن

سازد كه آیه شریفه در صدد بیان و اشاره به یك امر است كه خداى سبحان به آن مى روشن

 كند! احاطه دارد و خطرى است كه موعظه و تخویف از آن نكاسته، بلكه بیشترش مى

د، كه خداى سبحان، شجره ملعونه را در شوبا در نظر گرفتن این جهات، معلوم مى

عالم خواب به رسول گرامى خود نشان داده، و آن گاه در قرآن بیان فرموده، كه: آن 

اى از رفتارشان را در اسالم برایت ارائه كردیم، اى كه در رؤیا نشانت دادیم، و پارهشجره

 فتنه اسالم خواهد بود!!

 پس حاصل آیه این شد كه:

ه ملعونه در قرآن را كه تو با معرفى ما آن را شناختى، و در رؤیا ما شجر»...  -

اى از فسادهایش را دیدى، قرار ندادیم مگر فتنه براى مــردم و بوته آزمایشى پاره
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« شونـد و مــا به همــه آنـان احاطــه داریــم!كه یكایك مردم در آن امتحـان مى

 / اسرى(  60)
 

 بن سعد گفت:نثور( روایت شده كه سهلدر روایات اسالمى )در دره م

آله در خواب دید كه بنى فالن )بنى امیه( در منبرش وعلیههللارسول خدا صلى -

كنند، بسیار ناراحت شد و تا زنده بود كسى ها مىكنند، آن طور كه میمونجست و خیز مى

 او را خندان ندید...!

 آله فرمـود:وعلیههللااز ابن عمــر روایت شده كه رســول خدا صلى

اند، و العاص را در خواب دیدم كه بر فراز منبرها بر آمدهمن فرزندان حكم بن ابى -

العاص بن ابىها بودند... منظور از شجره ملعونه دودمان حكمدیدم كه در ریخت میمون

 است.

 آله فرمود:وعلیههللامـره روایت شده كه رسول ّللاه صلىاز یعلى بن

اند، و این كه به خواب دیدم كه بنى امیه در همه شهرها بر فراز منبرها بر آمدهدر  -

كنند، و شما ایشان را بدترین ارباب خواهید یافت! آن گاه رسـول زودى بر شما سلطنت مى

 آله از آن بـه بعد در اندوه عمیقى فرو رفت...! وعلیههللاخدا صلى
 

 گفت: مروان حكماز عـایشه روایت شده كـه روزى بـه 

فرمود: شمایید آن شجره من خود از رسول ّللاه شنیدم كه به پدرت و جدت مى -

 ملعونه در قرآن!
 

 هریره روایت كـرده كه گفت:در تفسیـر برهـان از ابـى

العاص الحكم و یا بنىآله فرمود: در عالم رؤیا بنىوعلیههللاروزى رسول خدا صلى -

روند. آن روز رسول ها باال و پایین مىمنبرم جست، آن طور كه میمونرا دیدم كه بر فراز 

بارد، و رسید كه تو گویى خشم از سر و روى نازنینش مىخدا آن قدر ناراحت به نظر مى

 دیگـر تا زنده بود كسى او را خندان ندید تا از دنیا رحلت فرمـود.
 

در تفاسیر شیعه نیز از ائمه معصومین در این معنا روایت زیاد است. این كه در 

بعضى روایات اسم بنى امیه و در بعضى اسم دیگران با بنى امیه ذكر شده صحیح است، و 

سوره ابراهیم آمــده:  26این امر اختصاص به بنى امیه ندارد، و مانند آن چه در تفسیر آیه 

  (1) ترند!یفــه از قریش هستنــد كه از همه طوایــف فاسقشجــره خبیثــه دو طا

 . 234، ص 25المیزان ج  -1
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 فصل چهارم

 

 اهل كتاب در صدر اسالم

 ) شرایط اهل ذمه(
 

 
 

 اهل كتاب از نظر قرآن كیست؟

 

 17آید كه مراد به اهل كتاب، یهود و نصارى هستند، اما آیه از آیات بسیارى بر مى

سوره حج داللت دارد، )یا حداقل اشعار دارد،( بر این كه مجوس هم اهل كتابند. در آیه 

شمارد، مجوس در ردیف آنان، و نامبرده و در سایر آیاتى كه صاحبان ادیان آسمانى را مى

 ه شمار آمده است: در مقابل مشركین، ب

ابِئیَن َو النَّصارى َو اْلَمُجوَس َو الَّذیَن اَْشَرُكوا اِنَ »  - الَّذیَن اَمنُوا َو الَّذیَن هادُوا، َوالصه

َ یَْفِصُل بَْینَُهْم یَْومَ اِنَ   حج(/17« )اْلِقیاَمِة...!ّللاه

ینى میـان این اند كه به دین یهود متمایل شده و دصابئین هم یك دسته از مجوس بوده

 دو دیـن براى خـود درست كردند.

ِمَن الَّذیَن اُوتُوا » سوره توبه:  29هر یك از یهود و نصارى و مجوس، به دلیل آیه 

اى هستند، هر چنــد ماننــد مسلمین در ماننــد مسلمین، امــت واحــد و جداگــانــه« اْلِكتابَ 

 (1)متفرق شده و به یكـدیگـر مشتبـه شـده باشنـد.هاى مختلفى اى عقاید به شعب و فرقهپــاره

 . 70، ص 18المیزان ج  -1

 

 هااهل كتاب، مسئله كفر و شرك آن

«!... ى یُـْؤِمـنَّ  / بقره(  221« )َو ال تَْنِكُحوا اْلُمْشِركـاِت َحتـه

كفار، از بزرگترین مسائل مطرح شده « كفر»مشركین و « شرك»در اسالم، مسئله 

 باشد.مىدر قـرآن 

براى روشن شدن این نكته كه چه كسى در قاموس قرآن مشرك است و چه كسى 

ها و توان ازدواج كرد، و آیا اهل كتاب مانند یهودىكافر، و آیا با كدام یك از این طبقات مى

ها مشركند یا كافر، یا اصوالً در چه شرایطى صاحبان كتاب و ادیان از شرك و كفر مسیحى

كشاند؟ ها را به مرحله كفر و شرك مىیا اعتقادات انحرافى تا چه حدى آنبرى هستند، و 
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 مباحثى است كه در تاریخ اسالم و قرآن مورد بحث زیادى قرار گرفته است. 

 پردازیم:در تحلیل آیه فوق نخست به شرح این مطلب اساسى مى

 

 الف: شرك چیست و مشرك كیست؟

ورزند. شرك هم به خدا شرك مى یعنى زن و مردى كه« مشرك و مشركــات،»

 ماننــد ایمــان و كفــر بـه حســب آشكــار و پنهــان بودنــش مراتــب مختلفــى دارد:

اى قائل شدن به تعدد خدا، پرستش بنده و شفیعان، از نـمـونــه «،شرك آشكار»  - 1

 شـرك آشـكـار اسـت.

تر از شرك آشكار، شرك اهل شرك خفى «،تر از شرك آشكارشرك خفى»  - 2

مسیح پسر به خصوص كسانى كه گفتند:  -كتاب است كه نبوت خاصه را انكار كردند 

ما پسـران و هایى كه گفتند: ، یا آنُعزیر پسر خداستهایى از یهود كه گفتند: یا آن خداست،

 دوستـان خـداییم!

قائل شدن به استقالل اسباب تر از شرك اهل كتاب، خفى« ،شرك بسیار خفى»  - 3

 هاست.در تأثیر، و اعتماد بر آن

رسد به شركى كه جز ُمخلَصین از آن رهـایى مى «،آخرین مرحله شرك خفى»  - 4

 و التفات و توجه به غیر اوست! «،غفلت از خدا» یابند، و آن نمى
 

فتن ها شرك است! ولى اطـالق فعـل، غیر از اطالق وصف است. )یعنى گهمه این

 این كه فالنى شرك ورزید، غیر از این است كه بگویند فالنى مشرك است(. 
 

شود، ولى تارك فرایض را چنانكه كفر ورزیدن بر ترك كردن فرایض اطالق مى

شود، ولى گفته مى« كافر به حج،» گویند! كسى كه فریضه حج را ترك كند كافر نمى

 شود.به طـور مطـلق گفته نمى« كـافـر»

 

 

 عدم اطالق شرك به اهل كتاب ب:

« كافرین،»در قرآن كریم بر اهل كتاب معلوم نیست، به خالف « مشركین»اطالق 

سوره بینه:  1و در جاهایى كه مصداقش معلوم است منظور غیر اهل كتاب است، مانند آیه 

كه عنـوان « !ُمْنفَكهیَن َحتهى تَأْتِیَُهـُم اْلبَیهِنَـةُ...لَْم یَُكِن الَّذیَن َكفَرُوا ِمْن اَْهِل اْلِكتاِب َو اْلُمْشِركیَن » 

 مشـركیـن در آن آیـه، غیر از اهـل كتـاب است. 
 

 در آیات زیر نیز مراد از مشركین، غیر اهل كتاب است:

 / توبه( 28« )مشركان پلیدند، پس نزدیك مسجدالحرام نشوند!»  - 1

 / توبه( 7« )ــانــى بــاشــد...؟چگــونــه بـــراى مشــركــان پیم»  - 2



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                 کتاب سی وهفتم: نهادینه شدن دین. پایان سلطه کفر و آغاز نفاق 58

 / توبه( 36« )بــا مشركیــن همــه بــا هــــم كــــارزار كـنیـــد...!»  - 3

 / توبــه( 5« )مشــركیــن را هــر جــا كــه یــافتیــد، بكشیـــد...!»  - 4
 

ن كه ایمابا مشركات ازدواج نكنید مگر این» ظاهر آیه مورد بحث نیز كه فرموده: 

پرست است، نه انحصار حرمت، به ازدواج با زنان و مردان مشرك، یعنى بت« بیاورند،

 اهل كتاب!

 

 هاج: حلیت خوراك اهل كتاب، و ازدواج با زنان آن

 فــرمــایــــــد:ســـــوره مـــائـــده مــــى 5آیــه 

 ها براى شما حالل شد،امروز، پاكیزه»  -

 و خوراك كسانى كه كتاب به ایشان داده شده براى شما حالل است، 

 و خوراك شما هم براى ایشان حالل است، 

كه پیش از شما به ایشان كتاب و زنان پاكدامن از مؤمنات و زنان پاكدامن ازكسانى 

 !«داده شده است... 

ـاى هاین آیه مختص زنان اهل كتاب است. در این آیه طعام اهل كتاب و زن

 شـان را بـراى مـؤمـنیـن حـالل كـرده اسـت.پـاكـدامـن

هاى مؤمنین پس از آن همه تشدید و سختگیرى كاملى كه در معاشرت و گویى دل

اند، درباره حالل بودن غذاى اهل كتاب قدرى آمیزش و ارتباط با اهل كتاب، از شرع دیده

طوركلى به« طیبات»الل بودن دچار اضطراب و تردد است، براى رفع این معنى جریان ح

حالل است، و « طیبات»را هم بدان ضمیمه ساخته تا بفهمند كه غذاى آنان هم از نوع سایر 

هایشان آرامش یابد. پیوند زنان عفیف بدین وسیله ناراحتى و تردیدشان برطرف گشته و دل

ِمناِت َو اْلُمْحَصناُت ِمَن َو اْلُمْحَصناُت ِمَن اْلُمؤْ » مؤمن به زنان عفیف اهل كتاب در جمله: 

َو َطعاُم » منظور از جمله     نیز از همین نوع پیوند است. « الَّذیَن اُوتُو اْلِكتاَب ِمْن قَْبِلُكْم...،

بیان حالل بودن غذاى اهل كتاب براى مسلمانان به طور « الَّذیَن اُوتُوا اْلِكتاَب ِحلٌّ لَُكْم...،

غذاى مسلمانان براى اهل كتاب به طور یك حكم مستقل  حكمى مستقل، و بیان حالل بودن

دیگرى نیست، بلكه منظور بیان یك حكم است و آن ثبوت حلیت و برداشتن حرمت از طعام 

 است، بیان این كه منعـى در میـان نیسـت تـا بـه یكــى از دو طـرف تعلـق یـابـد. 

پذیر نیستند، و یا «هتذكی»ولى این حلیت شامل آن غذاهایشان كه چون گوشت خوك 

اند، و یا سایر اند، مثالً نام خدا را بر آن نبردهپذیرند ولى آنان تذكیه و ذبح شرعى نكردهتذكیه

 اند، نخواهد بود.شرایط كشتار شرعى را به كار نبسته

خداوند سبحان این محرمات را در چهار آیه سوره بقره و مائده و انعام، فسق و پلید 

چه را پلید و گناه و فسق ست! و این دور از ساحت قدس الهى است كه آنو گناه نامیده ا

 حالل فرماید!« اُِحلَّ لَُكُم الطَّیهِباُت...!» نـامیده، منت گذاشته با جمله 

این كه در متعلق حكم، وصف آورده و فرموده: زنان عفیف از آنان كه كتاب داده 
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رى، و حتى نفرموده: زنان عفیف از اهل اند، و نفرموده: زنان عفیف از یهود و نصاشده

گذارى است و مقام هم مقـام اى به علت حكم دارد، لسان آیه هم لسان منتكتاب، اشاره

 شود كه: تخفیف و آسانگیرى است، پس معنى آیه چنین مى

ما با تخفیف و تسهیل در بر داشتن حرمت ازدواج میان مردان شما و زنان عفیف  -

گذاریم، آنان از سایر طوایف غیر مسلمان به شما منت مىاهل كتاب، بر شما 

پرستان، كه منكر اند، و بر خالف مشركین و بتنزدیكترند، اینان كتاب داده شده

 نبوتند، اینان به توحید و اساس پیامبرى ایمان دارند.

گونه این قسمت هم ناگفته نماند كه آیه مباركه، زنان عفیف اهل كتاب را بدون هیچ

ى )یعنى ازدواج دائم یا منقطع،( براى مؤمنین حالل نموده است و تنها اجرت دادن و این قید

گیرى، به عنوان شرط حلیت مزبور كه لذت به طور پارسایى باشد، نه به طور زنا و رفیق

ذكر شده است، و در نتیجه هر گونه ازدواج با آنان، چه به طور دائم و چه منقطع صحیح و 

 جایز است.

 

 شدار در معاشرت و آمیزش با اهل كتابد: ه

 دهد كه:تعالى هشدارى مىدر پایان آیه، خداى

شود، و در آخرت از هر كس نسبت به ایمان كفر ورزد، اعمالش باطل مى»  -

 / مائده(  5« )زیـانكـاران اســـت!

این جمله متمم بیان سابق و در مقام هشدار مؤمنین از خطرى است كه ممكن است 

انگارى درباره كفار متوجه ایشان شود، خداوند كه غذاى با تسامح در اوامر الهى و سهل

اهل كتاب و زنان عفیفشان را براى مؤمنین حالل كرد براى تخفیف و تسهیل كارشان، و 

تقوى و سرایــت اخالق پاك اسالمى از مسلمانان به سایر  اى براى نشــرایــن كه وسیله

 ها بشود، و در نتیجه ایشان را به طرف دانش سودمند و كار خوب سوق دهد. فرقه

اى براى سقوط در دامان هواها و كه وسیلهایــن است هدف از این حلیت، نه این

و در نتیجه سبب تسلط ها و افراط در محبــت و عشق شهوات گشته افتادن به وادى هوس

هاى گمراه بر اخالق مسلمانان شده و فسادشان بر صالح مسلمانــان غلبه اخالق آن فرقه

كند، و هــرج و مــرج شده و مؤمنین به قهقرى برگردند، و در نتیجه این منت الهـى فتنه و 

 مصیبتى مهلك، و ایــن تخفیــف كه نعمت بود نقمت و بالیى شود!!

خداوند متعال مؤمنین را، پس از بیان حلیت طعام و زنان عفیف اهل  بدین مناسبت،

قیدى به كار نبندند كتاب، بیدارباش داده كه در استفاده از این نعمت الهى طورى افراط و بى

كه به كفر ایمان و ترك اركان دینى و اعراض از حق بینجامد، كه این موجب هدر رفتن 

 كشد!ىاعمال بوده و به زیانكارى آخرت م
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 ه : حرمت ازدواج با زنان كافر

 كند:سوره ممتحنه ازدواج با زنـان كافر را تحریم مى 10قرآن در آیه 

 / ممتحنه( 10« )هــا )عقدهاى( زنــان كافر چنـگ مزنید!به عصمت»  -

اعم از مشركات است. و شامل اهل كتاب هم « زنان كافر»در این آیه، عنوان 

شود، به طورى كه شامل اهل كتاب هم مى« به حسب نامگذارى،كافر »شود، زیرا مى

 در آن مورد صادق باشد.« مـؤمن» نبودن آن در مـوردى مـوجب ایـن است كه عنـوان 

تواند باشد، نمى« كافر»بر اساس ظاهر این آیه، هرگاه مردى ایمان آورد، و زنش 

 ایمـان بیاورد.بـه همـان زوجیت سـابق اكتفـا كنـد، مگـر آن كه زنش هم 

ها اعتقادشان باطل حكمت تحریم ازدواج با زنان و مردان مشرك، این است كه آن

اى كه كفر و نافرمانى را در كنند، از این جهت ملكات رذیلهاست و در گمراهى سیر مى

گیرد، در ایشان رسوخ ها را از دیدن حق و حقیقت مىدهد و جلو چشمنظرها جلوه مى

ار و كردارشان دعوت به شرك و رهنمایى به هالكت را ثابت نموده است، كرده، و در گفت

 كنند. ها با گفتار و كردار خویش دعوت به دوزخ مىعمالً آن

این دستور عدم ازدواج با مشركات به مناسبت این است كه از آمیزش مؤمنان با 

 د.سازد، جلوگیرى كنها انسان را از خدا دور مىكسانى كه نزدیكى با آن

 فرماید:تعـالى مىخداى

اگر با كنیز با ایمانــى ازدواج كنید، كه از جهت كنیز بودن در نظر مردم خوار »  -

ایمــان و مشركى ازدواج كنید، ارزش است، بهتر از این اســت كه با زن بىو بى

هر چند كه آن زن داراى حســب و نســب و ثـروت و سایر چیزهایى باشــد كه 

  (1)/ بقره(  221« )شــود.وجب رغبت مردان مىعادتــا م

 . 5، ص 10و ج  294، ص 3الـمیــزان ج  -1

 

 جرایم اهل كتاب، تغییر احكام شرع

 

ُ ِمنَ الَّذیَن یَْكتُُموَن ما اَْنَزَل  اِنَ »   / بقره(  174.« )اْلِكتاِب َو...  ّللاه

ها مواردى نقل علماى آنخداى متعال در قرآن كریم، از اهل كتاب و مخصوصا از 

 كند كه با پنهان كردن آیات كتاب آسمانى خود، احكام شرعى آن را نیز تغییر دادند:مى

 كنند،چه را كه خدا نازل كرده كتمان مىهایى كه از كتاب خدا، آنبه درستى آن»  -

 آورند،و با كتمان آن مبلغ اندك به دست مى 

 فرستند،، كه به شكم خود مىخورند جز آتش نیستچه مىها آنآن 

 شان نخواهد كرد،ها سخن نخواهد گفت و تزكیهو خدا روز قیامت با آن 

 « ها عذابى دردناك خواهند داشت!و آن 

این آیه شریفه تعریضى است به اهل كتاب، چون در میان آنان بسیار چیزها در 
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ؤساى آنان حرامش كـرده عبادات و غیره بوده، كه خدا حاللش كرده بود، ولى بزرگان و ر

 كرد.بودند. و كتابى هم كه نزد ایشان بود آن اشیاء را تحریم نمى

كردند براى این بود كه رزق و ریاست و اگر بزرگان ایشان احكام خدا را كتمان مى

 فرماید:مقام و جاه خود را زیادتر كنند. مى

 بر بهایى اندك فروختند،علماى اهل كتاب، احكام نازل شده از ناحیه خدا را در برا -

 همین مبلغ اندك عبارت است از خوردن آتش، 

 و فرو بردن آن در شكم خـود،  

 و باالخـره اختیار ضاللت بر هدایت! 

تر است، این است كه خــورد و روشنو آن جرمــى كه از ایشان بیشتــر به چشم مى

 ورزنـد:مىدهنـد، و بــر آن اصــرار بر این كــار خــود ادامـه مى

 (1)/ بقره(  175« )مگر چقدر بر آتش و سوختن در آن صبر دارند؟» -

 . 410، ص 2الـمیــزان ج  -1

 

 رفتار اهل كتاب قبل و بعد از هجرت

 

 / رعد(  63.« )َو الَّذیَن َءاتَْینُهُم اْلِكتَب یَْفَرُحوَن بِما اُْنِزَل اِلَْیَك َو... » 

آله در مكه و قبل از وعلیههللاتوقف رسول ّللاه صلىتاریخ اثبات كرده كه در زمان 

هجرت، یهودیان از نبوت آن جناب خرسند بودند، و در مقام عناد بر نیامده بودند. آیه فوق 

 فرماید:مى

 ایم،شان دادهو كسانى كه كتاب آسمانى» -

 از این قرآن كه به تو نازل شده، شادمانند، 

 .«كنند... را انكار مىهستند كه، بعضى از آن هاى مخالف كسانىولى دسته 

ظاهرا مراد از اهل كتاب در این آیه یهود و نصارى و یا این دو طایفه با مجوس 

فرماید: اهل كتاب خوشحالى است. چون معهود از اطالقات قرآن همین است. اما این كه مى

ها ل شده، جهتش این است كه این سوره مكى است و آنكنند از این كه قرآن به تو نازمى

 هنوز به عناد در برابر قـرآن برنخاسته بودند.

آن عنادى كه اهل كتاب را واداشت تا آن همه حوادث شوم را به بار بیاورند، همه 

بعد از هجرت بود، و حتى در اوایل هجرت هم جمعى از ایشان دعوت اسالم را پذیرفتند و 

آله شهادت دادند، و شهادت دادند كه این همان وعلیههللات خاتم االنبیاء صلىبر نبوت حضر

 هاى آنان بشـارت بـه آمـدنش داده شده است. پیغمبرى است كـه در كتـاب

 فرماید:قرآن شریف همین معنا را از ایشان حكایت كرده و مى

 « ه است...!وصف آن گواهى داده و ایمان آورد شاهدى از بنى اسرائیل به» -

 / احقاف( 10)
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گونه و اما نصارى، قومى از ایشان نیز در آن روزگار بر دین حق بودند، و هیچ

كه در طورىعنادى نسبت به دعوت اسالم نشان ندادند. مانند: قومى از نصاراى حبشه، به

چنین جمعى از غیر مردم حبشه، داستــان هجرت مسلمیــن به حبشه نقل شــده است. و هم

كسانى كه قبل از قرآن كتابشان دادیم، به قرآن »همچنان كه قرآن كریم درباره آنان فرموده: 

از قوم موسى كسانى بودند كه به حق هدایــت و به او » و نیز فرموده: « آورند،ایمان مى

 / اعراف(  160/ قصص و  52« )كردنــد.بــاور مى

آله، وعلیههللارج خاتم االنبیاء صلىچنین مجوس آن روز هم در انتظار بعثت و فو هم

بردند، و مانند مشركین با حق و ظهور دینى كه حق و عدالت را گسترش دهد، به سر مى

 ورزیدند.دشمنى و عناد نمى

 

 برخورد ناشایست اهل كتاب بعد از هجرت

و  دهدكتاب را نسبــت به اســالم نشــان مىقــرآن مجیــد سپــس تغییــر رویــه اهل

 فرماید:مى

اى از احزاب اهل كتاب، كسانى هستند كه آن چه را به تو نازل شده انكار پــاره» -

 رعد(  /36« )كنند.مى

كردند آیاتى بود كه داللت دارد بر توحید، و آن چه اهل كتاب از آیات قرآن انكار مى

در آیه         تاب. نفى تثلیث، و نفى سایر عقاید باطله و معارف و احكام تحریف شده اهل ك

هاى اهل كتاب را متذكر شــده و مورد و درخواستبعدى خداوند متعــال ادعاهاى بى

 فــرمــاید:مى

 همچنان كه بر اهل كتاب، از یهود و نصارى، كتاب نازل كردیم، » -

 بر تو نیز قرآن را نازل كردیم، به زبان خــودت، 

 اكم بین مردم،( است،و در حالى كه مشتمل بر حكم الهى )یا ح 

هاى اهل كتاب را پیــروى كنى، و مانند ایشــان طمع بدارى كه به و تو اگر خواست 

اى غیر قــرآن آیت دیگرى بر تو نازل شود، و یا با ایشان مداهنــه نموده و به پاره

 گیریــم،از احكام منسوخ یا تحریف شده ایشان متمایل شوى، ما تو را به عقوبت مى

 ر آن وقت اســت كه به غیر خدا دادرسى نخواهى یافت،و د 

  (1)/ رعد(  37« )و كسى تو را از عذاب خدا نجات نتواند داد. 

 . 289، ص 22المیزان ج  -1
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 اختالف مواضع اهل كتاب در قبال اسالم

 

 / مائده( 86تا  82) .«لَتَِجدَنَّ اََشــدَّ النهاِس َعــداَوةً ِللَّذیَن َء اَمنُوا اْلیَُهودَ َو... » 

خداوند متعال در قرآن كریم مواضع سه قوم و ملت از ملل بزرگ عصر پیامبر 

اسالم را به عنوان مدرك تاریخى جالب براى ضبط در تاریخ ادیان، در آیه فــوق، بیان 

 فرماید:مى

 یهود، و عداوت شدید نسبت به مؤمنین – 1

 «ترین مردم نسبت به مؤمنین...!منیابى یهود و مشركین را، دشهر آینه مى»  -

ها خداوند متعال در آیات فوق، پس از بیان خرافاتى كه اهل كتاب اسم دین بر آن

ها را جداگانه نهاده بودند، خرافاتى هم كه مختص هر یك از ادیان یهود و نصارى بود، آن

 شرح داد...، 

 «بسته بودن دست خدا،»یهود بر:  مانند، عقیده

 «خــدا بـودن مــسـیـح.»صارى بر: و عقیـده ن

اى هم از و آن گاه براى این كه كالم در ایفاى منظور بلیغ و رسا و كامل شود نمونه

حال مشركین بر حال آن دو طایفه افزود تا شنونده حال و عقاید و رفتار این سه ملت را كه 

د و رفتار مسلمین هاى روى زمین هستند، مشاهده كرده و با احوال و عقایبزرگترین ملت

مقایسه كنند، تا حقانیت معارف اسالم را به خوبى درك كرده و بدانند كه یهود و نصارى و 

ها از نظر دورى و نزدیكى به اسالم یكسان نیستند. یهود و مشركین شدیدترین عداوت وثنى

 تر است. را نسبت به اسالم دارند، ولى مسیحیان موضعشان از آنان بسیار مالیم
 

 ترین مردم نسبت به مؤمنینمسیحیان، دوست - 2

 فرمـاید:قـرآن شـریف دربـاره مـوضـع مسیحیـان مـى

ترین مردم نسبت به یابى آنان را كه گفتند ما نصارائیم، دوستهر آینه مى»  -

 مؤمنین،

 ها هستند،ها و رهبانو این براى این جهت است كه ملت نصارى، داراى قسیس 

 ورزند!هستند كه تكبر نمى و اصوالً مردمى 

 شنوند قرآنى را كه به رسول ّللاه نازل شده،و وقتى مى 

 شود، هایشان از اشك پر مىبینى كه چشممى 

هایشان نــرم و اشكشــان انــد و از این جهــت دلها حق را شناختهبراى این كه آن

 گویند:شـود و مىجارى مى

 بار پروردگارا! ایمان آوردیم!  -

 پس ما را هم در سلك كسانى بنویس كه شهادت به حقانیت دین دادند!
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چه خواهد بود براى ما اگر ایمان به خدا، و به آن چه از حق به سوى ما نازل شده،  

 بیاوریم، كه خداوند ما را در سلك مردم صالح در آورد؟!

اداششان داد هایى پدر نتیجه این رفتارشان، و به پاس این گفتارشان، خداوند بهشت 

 ها خالد و جاودانند.كه از زیر آن نهرها روان است و آنان در آن بهشت

 / مائده(  85تا  82« )و این پاداش، پاداش نیكوكاران است! 
 

 دلیل نزدیكى مسیحیان به مسلمانان - 3

ها دلیــل این كه خداوند مسیحیان را از جهت دوستى با اسالم نزدیكترین ملت

ایــن اســت كــه از این ملــت، عده بیشتــرى به اســالم گرویدنــد و به معرفــى فرمود 

 آله ایمــان آوردنـد.وعلیههللارســول ّللاه صلى

آید كه از یهود و مشركین نیز عده زیادى به دین اسالم البته این سؤال پیش مى

اى از ده قابل مالحظهاش، از یهود؛ و عگرویدنــد، مانند عبداله بن سالم با اصحاب یهودى

دهند، ولى چرا فقــط كفار و مشركیــن: كه مجموعا ملت مسلمــان امروز را تشكیــل مى

 انــد؟ جــواب ایــن اســت كه:مسیحیــان مورد مهـر و تعریــف الهى قرار گرفته

نحوه اسالم آوردن این چند ملت مختلف بوده است. مثالً نصارى بدون مبارزه،  -

اند، در پس از تشخیص حقانیــت اسالم، با كمال شیفتگى و شوق به اسالم گرویدهبلكــه 

توانستنــد با جزیــه دادن به دین حالــى كه هیچ اجبــار و اكراهــى در كارشان نبود و مى

 خود ادامه بدهنـد و لكن اسـالم را بر دین خــود ترجیــح دادند و ایمــان آوردند.

آله از ایشان جزیه نپذیرفت، و وعلیههللارسول ّللاه صلى به خالف مشركین كه -

 چیزى جز اسالم آوردن از ایشان قبول نكرد.

ها پس ها ندارد، زیرا آنپس عده مشركین كه ایمان آوردند داللت بر حسن اسالم آن

از آن همه آزار و شكنجه كه به پیامبر اسالم روا داشتند، و آن همه جفا و قساوت و 

 چنین یهود:ــى كه نسبت به مسلمین روا داشتنــد، باالخره اسالم آوردنـد. و همرحمبى

یهود نیز مانند نصارى مختار بودند كه ایمان بیاورند یا جزیه بدهند، لكن به آسانى  -

ها در نخوت و عصبیت خود پافشارى كردند، و علیه اسالم اسالم را قبول نكردند، بلكه مدت

ها كردند، و خواهان بال و مصیبت مسـلمین بـودند، ردند، و عهدشكنىخدعه و مكر به كار ب

و باالخره صفحات تاریخ را از خاطرات تلخى كه مسلمین آن روز از یهود دیدند، پر 

 تر از آن هــرگـز تصور ندارد!تر و دردناككردند، خاطرات دردناكى كه تلخ
 

 مواضع یهود و نصارى بعد از پیامبر - 4

هاى متفاوتى كه یهود و مشركین از یك طرف و نصارى از العملرفتار و عكس

آله از خود نشان دادند، همان را پس از آن وعلیههللاطرف دیگر در زمان رسول ّللاه صلى
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حضرت نیز داشتند، افرادى كه از ملت مسیح در قرون گذشته به میل و رغبت دعوت اسالم 

 شمـار بـودند.اد و بىرا قبـول كـردند، بسیـار زی

برعكس افرادى كه از یهود و مشركین در آن مدت طوالنى به دین اسالم گرویدند 

 شمارند.بسیار كم و انگشت

همین ادامه داشتن برخوردهاى مختلف آنان در قرون متمادى و طوالنى خود شاهد 

 و گـواه مـحكمـى است بـر صـدق دعـوى قــرآن!

 

 حیانتحلیلى بر مواضع مسی - 5

 تعالى دلیل نزدیكى نصارى به اسالم را چنین بیان فرموده است:در آیات فوق خداى

زیادى محبت و انس مسیحیان نسبت به مسلمین، كه در سایر ملل  عامل اول، -

 مـورد اشـاره نبـوده است.

 -   كه در سایر ملل نیست، این است كه در بین نصارى علماء زیادند.  عامل دوم، -

 ها زهاد و پارسایان فراوانند.این كه در بین آن م،عامل سو

 كـه ملت نـصارى مردمى متكبر نیستند.این عـامل چهارم، -

شان براى سعادت و همین سه عامل آخرى است كه كلید سعادت آنان و مایه آمادگى

 خوشبختى است.

د، از لحاظ دین، عامل سعادت این است كه انسان عمل صالح را بتواند تشخیص ده

و بعد آن را انجام دهد، یا بهتر بگوییم: سعادت زندگى به داشتن ایمان و اذعان به حق و 

 آن است.سپس عمل برطبق

بنابراین، انسان، اول احتیاج به علمى دارد كه بتواند حقیقت دین را تشخیص دهد. 

كه در  اى استموانع این تشخیص همان استكبار است كه باید از خود زایل كند. سپس جامعه

ها تأسى جوید، و آخر از آن اگر مردانى دانشمند باشند كه به حق عمل كنند، فرد نیز به آن

 همه این كه افراد آن جامعه در برابر حق خاضع باشند و تكبر نورزند!

آله ، وعلیههللاتعالى نزدیكى نصارى را به پذیرفتن دعوت رسول ّللاه صلىاما خداى

كه دعوت حق دینى بود، از همین جهت دانسته كه نصارى در درجه اول رجال دانشمندى به 

چنین مردانى، كه به حق عمل كنند به نام رهبان، داشتند، و در درجه سوم، نام كشیش، و هم

اند. دانشمندانى داشتند كه مرتب مردم را به عظمت و بیزار از حق نبودهمردمش هم متكبر 

اند كه گفتار دانشمندان و دستوراتشان را اند. زهادى داشتهكردهحق و به معارف دین آشنا مى

بستند، و بدین وسیله عظمت پروردگار و اهمیت سعادت دنیوى و اخروى مردم به كار مى

اند. و در خود این ملت هم این خصلت بوده كه از قبول حق دادهرا عمالً به آنان نشان مى

 اند. استنكاف و ننگ نداشته

لكن چون نوع مردم بوده است و « احبار»كه گرچه در آنان هم  -به خالف یهود 

اند یهود به مــرض تكبر دچــار بودند همین رذیلــه آنان را به لجاجــت و دشمنــى واداشته
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چنین مشركین كه نه و هم .شان براى پذیرفتن حق شده استراه آمادگى و در نتیجه ســد

 اند.اند بلكــه رجال علمى و مــردان زاهــد را هم نداشتهتنهــا داراى آن رذیلــه بوده

كند در حقیقت، همه گفتار و افعالى كه خداوند سبحان در آیه فوق از نصارى نقل مى

تصدیق و گواه مطلبى است كه قبالً فرموده بود، و آن این كه نصارى نسبت به یهود به مردم 

با ایمان نزدیكترند، و محبتشان نیز بیشتر است، و نیز وجود علم نافع و عمل صالح و 

فهماند كه همه این كند، و نیز مىدر بین آنان تحقیق و بررسى مى خضوع در برابر حق را

ها زیادند، و خـودشان مردمى ها و رهبانمزایا براى این بوده كه در میان آنان كشیش

 تكبرند! بى

البته، عمومیتى كه درباره مسیحیان در آیه وجود دارد، درباره مردمى بوده كه 

اند، و تا زمانى كه این داشته و در انتظار بعثت او بودهنبوت حضرت خاتم النبیین را قبول 

اند مدح و تعریف آیه در حقشان صادق است، همانگونه كه مردم رفتار خود را تغییر نداده

در هر جاى قرآن شریف از مسلمین ستایش به عمل آمده، آنان نیز تا وقتى مورد ستایش آن 

د نگه دارند، وگرنه آیه در مدحشان نخواهد آیاتند كه فضایل مسلمین صدر اسالم را در خو

  (1)بود!! 

 . 134، ص 11الـمیـــــزان ج  -1

 

 هاى آندعوت اهل كتاب به اسالم، و زمینه

 

ا ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمنَ »   «اْلِكتاِب...!یآ اَْهَل اْلِكتاِب قَْد جآَءُكْم َرُسولُنا یُبَیهُِن لَُكْم َكثیرا ِممه

 ( / مائده 19تا  15) 

كند كه به پیامبر الهى اسالم و كتاب آسمانى او قرآن كریم اهل كتاب را دعوت مى

 كند.تعالــى پیامبر گرامى خــود را به آنان معرفى مىایمــان بیاورند. در آیه زیر خداى

 اى اهــل كتاب!» -

ید، كردفرستاده ما سوى شمــا آمده تا برایتــان چیزهایــى را كه از كتاب مخفى مى 

 گــذرد؛آشكار ســازد و از بسیارى مى

به راستــى كه شما را از طرف خدا نور و كتــاب روشنــى آمــده است، كه به  

هــاى سالمــت هدایــت وسیلــه آن، خداوند پیــروان رضایــت خود را به راه

 كنــد، مى

راســت  برد و بــه راهــىها به نورشــان مىو به اذن خویــش از تاریكى

 « شــود...!رهنمونشـــان مى
 

 دهد:در آیه زیر نیز این مطلب را ادامه مى

 

 اى اهل كتاب!» -
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كنــد كه فرستاده ما در دوران فترت پیامبران براى شما آمده و برایتان روشن مى 

 رسانى به ما نیامد!نگویید: نوید دهنــده و بیم

 / مائده( 19« )رسان آمد و خدا بر هرچیز تواناست!همانا، شما را نویدآور و بیم 

 

 -هاى اهل كتاب كه پیامبر اسالم بیان فرموده كارىدر آیه اول آن قسمت از مخفى

 هایى كه انبیاء پیشین بدان داده بودند:چیزهایى است از قبیل: آیات نبوت خود، و بشارت

 غمبر درس ناخوانده را،آنان كه آن رسول، پی» -

/  157« )كنند...!یابند، پیروى مىكه در تورات و انجیل نزد خود نوشته مى 

 اعراف(

 شناسند،این پیامبــر را مى»  -

 / بقره( 146« )شناسنـد!گونــه كه پسران خــود را مىهمان 
 

، و كسانى كه با اویند، بر كفــار سختند»  -  محمــد رسول ّللاه

 یان خود با هم مهرباننـد...و در م 

 / فتح( 29« )ها در انجیل...!ها در تــورات اما وصــف آنایــن است وصــف آن 
 

را كه یهود نهان كرده « رجم»و عالوه بر مطالب باال، پیامبر الهى اسالم حكم 

 كردند، روشن فرمود:بودند، و در آن باره بزرگنمایى مى

/ آل  176« )كردنــد!انى كه در كفــر تندروى مىاندوهنــاك نسازد تو را كس»  -

 عمران(
 

برایشان معروف « سفر تثنیه»و « اصحاح»این حكم هنوز هم در تورات در 

 باشد.مى

اما قسمتــى كه پیامبر اسالم عفــو نموده و كارى بدان نداشته است، موارد بسیــارى 

مطلــب اختالفات فاحشــى اســت كه در كــردنــد. گــواه ایــن اســت كه آنــان نهــان مى

 تــورات و انجیـل اســـت:

توان به خدا نسبت داد، تورات فعلى، در قسمت توحید و نبوت مطالبى دارد كه نمى

ها و ها... و اقسام كفریات و فسقمانند جسم بودن خدا، ورود خدا در مكان معین، و نظیر این

دهد. و نیز معاد را كه اساس ادیان بوده و هیچ مىهایى كه به پیامبران بزرگ نسبت لغزش

 اند.تواند برپا باشد، به طور كلى از تورات حذف كردهدینى بدون معاد نمى

هایى كه در دست است، خصوصا انجیل یوحنا، عقاید شرك و و در انجیل

 (1)پرستــى ترویج شده است! بت

 . 67، ص 10الـمیـزان ج  -1
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 بین ادیان دعوت به كلمه توحید

 

َ َو...!»   عمران( / آل 64« )تَعالَْوا اِلى َكِلَمٍة َسواٍء بَْینَنا َو بَْینَُكْم ااَله نَْعبُدَ اِالَّ ّللاه

اى اهل كتاب! بیایید تا كلمه توحید را گرفته و در نشر و عمل نمودن بر طبق آن  -

 كـمـك حـال یكـدیگـــر بـاشیم...!

به طور عموم شده است، دعوتى كه با عبارت « كتاباهل »این خطابى است كه به 

شروع شده، در حقیقت دعوتى است كه به اجتماع بر معناى كلمه، « تَعالَْوا اِلى َكِلَمٍة...،»

 یعنى عمل كردن به آن شده است!

َ!»یعنى، اهل كتاب را به كلمه  دعوت كرده است. و این همانا  «ااَله نَْعبَُد ااِلَّ ّللاه

كه به توحید عملى )ترك نمودن پرستش غیر خداوند،( نموده است، نه آن كه دعوتى است 

 تنها به اعتقاد وحدت و یكتایى خدا باشد.

َ!»اما در آیه شریفه تنها به گفتن  براى قطع نمودن ماده شرك  «االه نَْعبَُد ااِلَّ ّللاه

نكرده است، بلكه آن )شركى كه الزمه اعتقاد تثلیث یا اتخاذ پسر و امثال آن باشد،( قناعت 

همراه  «َو ال یَتَِّخذَ بَْعُضنا بَْعضا اَْربابا ! » و عبارت:  «َو ال نُْشِرَك بِِه َشْیئا ! »را با عبارت: 

كن سازد، و مجرد نام گذاشتن عبادتى به را ریشه« ماده شرك»ذكر نموده تا بدان وسیله 

گردد، مگر آن كه ان نمىموجب اختصاص آن عبادت به خداى سبح« عبادت خدا»عنوان 

اعتقاد انسانى از شرك خالص شود، و ضمیر او از عقاید و آرایى كه از اصل شرك زاییده 

هر  -ها خالص نباشد، پرستش شود شده، پاكیزه گردد! زیرا اگر ضمیر و باطن آدمى از آن

ـرك در واقع بر اساس ش -چند در ظاهر نام آن عبادت را مخصوص یكى از شریكان نمایند 

 روییده و عینــا یك نحو عبــادت غیر خداونــدى خواهــد بود.
 

ا ُمْسِلُموَن!» -  «فَـِاْن تَـَولَّْوا فَقُولُـوا اْشَهُدوا بِاَنـه

 پس اگر روى گرداندند و قبول نكردند، -

 عمران(/ آل 64« )بگو، شاهد باشید كه ما مسلمان و تسلیم فرمان اوییم! 

كند كه پیغمبر گرامى خدا و پیروانش بر دینى كه پیش خدا جا استشهاد مىدر این

ِه بوده و تسلیم فرمان خدایند...  -یعنى دین اسالم  -مرضى و پسندیده است  اِنَّ الدهیَن ِعْنَد اللـه

 عمران(/ آل 19)  ااِلْسالُم!  

 

 از جنبه تاریخى در روایات اسالمى آمده است:

مسیحیـان وفـد نجـران را طلــب كـرده و بــه آنــان آله وعلیههللارســول ّللاه صلى

 فـــرمـــود:

ـهَ َو...!» -  یا اَْهـَل اْلِكتــاِب تَعالَْوا ِالى َكِلَمــٍة َسواٍء بَْینَنــا َو بَْینَُكــْم ااَله نَْعبُــدَ ِاالَّ اللـه

 اى اهل كتاب!  -

 توحید( پیروى كنیم:اى كه میان ما و شما یكسان است )كلمه بیایید از كلمه

 جز خداى یكتا هیچ كس را نپرستیم! -
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 و چیزى را با او شریك قرار ندهیم! 

 « و بـرخى بـرخى دیگـر را بـه جـاى خـدا بـه ربـوبیت نـپـذیـریـم...! 
 

 در بعض روایات دیگر دارد كه:

« جزیه»چار آله یهودیان مدینه را به آن دعوت نمود تا به ناوعلیههللارسول ّللاه صلى

را قبول كردند. روشن است كه دعوت هر دو گروه اهل كتاب به كلمه توحید منافاتى با آن 

 (1)ندارد كه آیه ابتدا درباره دعوت مسیحیان نجران نازل شده باشد.

 . 94، ص 6الـمیــزان ج  -1

 

 اهل كتاب در ذمه اسالم

 

لَّةُ اَْیَن ما ثُِقفُواُضِربَْت َعلَْیِهُم »   عمران( / آل 112« )...!الذهِ

اهل كتاب به حسب حكم شریعت اسالم ذلیل و خوارند، مگر داخل در ذمه اسالم 

(! !( قرار گیرند. منظور از عبارت حبل من الناس( و یا تحت امان مسلمین )حبل من ّللاه

باشد نه حكم تكوینى، و حكم تشریعى خداوند بر ذلت آنان مى« !زدن خوارى بر آنان»

 باشد، كه یك ذلـت تشریعى است.مى« جزیــه»از آن ذلتى اســت كه از آثار آن مقصـود 

اند كه این آیه در مقام تشریع حكم نیست، بلكه اخبار از یك بعضى از مفسرین گفته

دهد كه قضاى حتمى الهى، یهودیان را خوار گردانیده كند، یعنى خبر مىامر تكوینى مى

هـاى ایشـان در اسالم نیز جزیه ده مجوسیان و بعض شعبهاست، چنانكه یهودیان پیش از 

 اند.تحت قـدرت و نفـوذ نصارى بوده

تواند باشد، زیرا این معنى گرچه فى نفسه اشكالى ندارد، بلكه بقیه آیه هم مؤید آن مى

ها آمد به خاطر گناهان و نتیجه كردار خودشان دهد كه آن چه بر سر آندر آن توضیح مى

الزمه آن اختصاص دادن آیه شریفه به طایفه یهود خواهد بود با این كه اختصاصى بود، لكن 

 فرماید:در لفظ آیه نیست. آیه شریفه مى

 هرگز به شما زیانى نزنند جز اندكى، » -

 كنند، سپس یارى نشوند،و اگر با شما بجنگند به شما پشت مى

 هر كجا یافت شوند ذلت و خوارى بر آنان مسلم است!  

اى از جانب خدا )چون دادن جذیه،( یا از جانب مردم )مانند در امان ر به رشتهمگ

 بودن،( چنگ زنند. 

 آنان قرین خشم و غضب خداوندى شدند، و مسكنت بر آنان مقرر شد!

 كشتند،كردند و پیغمبران را به ناحق مىهاى خدا را انكار مىزیرا آیه

 ودند!بدان جهت كه عصیان كردند و تجاوز پیشه ب 

 همه اهل كتاب یكسان نیستند: 

 كنند، و به سجده مشغولند، اى از آنان در دل شب تالوت آیات خدا را مىطایفه 
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كنند و به اینان به خدا و روز جزا ایمان دارند، و امر به معروف و نهى از منكر مى

 شتابند،نیكوكارى و اعمال خیر مى

 اینان به حقیقت از صالحانند!  

 كنند، هرگز ناسپاسى نبینند!هایى كه مىخوبى در برابر

 زیرا كه خدا به حال پرهیزكاران آگاه است، 

 ها كه كافرند،اما، آن 

 دهد،امــوال و اوالدشان در قبــال خدا سودشان نمى 

 عمران( آل/116تا111«)آنان اهل جهنم، و در آن همیشه جاودانند! 

ا از این كه با اهل كتاب دوستى صمیمانه تعالى در ادامه آیات فوق مؤمنین رخداى

فرماید: شما به دهد و مىها را همراز خود قرار دهند، سخت پرهیز مىایجاد كنند، و آن

ها به كتاب آسمانى شما ایمان ندارند و گروهى ها هم ایمان دارید ولى آنهاى آسمانى آنكتاب

 اند.چــراغ هدایت اســالم برآمده كنند و در مقام خاموش كردنها منافقانه عمل مىاز آن

شــود كه در امنیت بــودن از مكــر و حیله آنان، از سراسر آیــه شریفه استفاده مى

 (1)مشروط به صبــر و شكیبایــى و داشتن تقوا است.

 . 301، ص 6الـمیــزان ج  -1

 

 جــزیــه: مالیات اهل كتاب

 

/  29«)ِمَن الَّذیــَن اُوتُـوا اْلِكتَب َحتهى یُْعُطــوا اْلِجْزیَةَ َعْن یَــٍد َو ُهْم صِغــُروَن...!»

 تـوبه( 

شود، و بدین مناسبت آن به معناى خراجى است كه از اهل ذمه گرفته مى« جزیه»

 شود. اند كه در حفظ جان ایشان به گرفتن آن اكتفاء مىرا جزیه نامیده

گیرد كه هم ذمه ایشان را حفظ كند و هم اسالمى جزیه را بدین سبب مى حكومت

خونشان را محترم شمارد، و هم به مصرف اداره ایشان برساند. قرآن مجید در آیه فوق 

 دهـد:چنیـن دستـور مى

چه را خدا آورند، و آنبا كسانى كه اهل كتابند و به خدا و روز جــزا ایمان نمى»  -

 گروند، كارزار كنید، دانند، و به دین حق نمىكرده، حرام نمى و رسولش حرام

 «تا با دست خود و به ذلت جـزیه بپـردازند!

آن چه در صدر آیه از اوصاف سه گانه اهل كتاب به عنوان دلیل و حكمت و مجوز 

چنین بر  -در كمال ذلت جزیه بپردازند  -قتال و جنگ با ایشان ذكر شده، و از این كه باید 

آید كه مراد به ذلت ایشان خضوع در برابر سنت اسالمى و تسلیـم در برابـر حكـومت مى

 عـادله مجتمع اسالمى است. 

توانند در برابر جامعه اسالمى مقصود این است كه مانند سایر جوامع نمى
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آرایى و عرض اندام كنند، و آزادانه در انتشار عقاید خرافى و هوى و هوس خود به صف

بپردازند، و عقاید و اعمال فاسد و مفسد مجتمع بشرى خود را رواج دهند، بلكه با  فعالیت

 تقدیم دو دستى جزیه، همواره خوار و زیردست باشند.

پس آیه شریفه ظهور دارد در این كه مراد از ذلت ایشان این است، نه این كه 

شان كننـد، د و یا مسخرهاحترامى نماینمسلمین و یا زمامداران اسالم، ایشان را توهین و بى

 زیـرا ایـن معنـا بـا وقار اسالمى سازگار نیست.

 

 فلسفه اخذ جزیه از اهل كتاب

هدف اخذ جزیه از اهل كتاب براى این نبوده كه مسلمین و اولیاء ایشان را از ثروت 

اهل كتاب برخوردار سازد، و وسایل شهوترانى و افسار گسیختگى را براى آنان فراهم 

 ها برساند.و آنان را در فسق و فجور به حد پادشاهان و رؤسا و میلیاردرهاى ملت نماید،

بلكه غرض دین، در این قانون، این بوده كه حق و شیوه عدالت و كلمه تقوى را 

غالب ساخته؛ و باطل و ظلم و فسق را زیردست قرار دهد، تا در نتیجه نتواند بر سر راه 

حق عرض اندام كند، و هوى و هوس در تربیت صالح و مصلح دینى راه نیابد و با آن 

پیرو دین و تربیت دینى، و عده دیگر پیرو تربیت فاسد مزاحمت نكند، و در نتیجه یك عده 

هوى و هوس نگردند، و در نظام بشرى دچار اضطراب و تزلزل نشود، و در عین حال 

اكراه هم در كار نیاید، یعنى اگر فردى و یا اجتماعى نخواستند زیر بار تربیت اسالمى 

پسندند، آزاد كنند و مىختیار مىچه ابروند، و از آن خوششان نیامد، مجبور نباشند و در آن

باشند، اما به شرط این كه اوالً توحید را دارا باشند، و به یكى از سه كیش: یهودیت، 

نصرانیت، و مجوسیت معتقد باشند، و در ثانى تظاهر به مزاحمت با قوانین و حكومت اسالم 

 ننمایند. 

یر ادیان مراعات این منتها درجه عدالت و انصاف است، كه دین حق درباره سا

نموده، و گرفتن جزیه را هم براى حفظ ذمه و پیمان از ایشان، و اداره به نحو احسن خود 

آنان، قرار داده است، و هیچ حكومتى، چه حق و چه باطل، از گرفتن جزیه گریزى ندارد، 

 تواند جزیـه نگیرد.و نمى

علیه هللاخدا صلىرسول  -در روایات اسالمى از زهرى )در دره منثور( نقل شده 

آله ،از مجوسیان هجر، از یهودیان و از نصاراى یمن جزیه گرفت. میزان جزیه آنان از و

  (1)هر شخـص بالغ یك دینار بود.

 . 78، ص 18الـمیــزان ج  -1
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 فصل پنجم
 

 توطئه فرهنگى، اجتماعى و مذهبى

 در صدر اسالم یهود

 

 

 مسلمینكوشش اهل كتاب براى گمراه كردن 

 

 عمران(آل/69!« )اْلِكتاِب لَْو یُِضلُّونَُكْم... َودَّْت طائِفَةٌ ِمْن اَْهلِ »

كارى ها در اخالل و خرابقرآن مجید در آیه فوق مواضع اهل كتاب و كوشش آن

 فـرمـایـد:در امــر دعــوت پـیـامـبـر گـرامـى اسـالم را شـرح داده و مى

دارند شما را گمراه كنند، با این كه به حقیقت جز گروهى از اهل كتاب دوست » -

 فـهـمند!كننـد، ولـى نـمىخـود را گـمـراه نمـى

شوید، با این كه خودتان آن را مشاهده اى اهل كتاب! چرا به آیات الهى كافر مى -

 كنید؟مى

كنید، و حق را پنهان اى اهل كتاب! چرا حق را در شكل باطل اظهار مى -

 «دانید؟!ـا ایــن كـه خـودتان مـىدارید، بمى

ها نسبت داده، زیرا اهل كتاب را به خود آن« اِْضالل»در آیه شریفه، خداوند متعال، 

دارنــد ها دوست مىو پیروى آن است، بنابراین وقتى آن« حق»اولین فضیلت آدمى میل به 

احوال نفس  كه مردم را از حق به ســوى باطل منحرف كننــد، این دوست داشتن از

هاست، و در عین حال از رذایل و معاصى است. روى این اصــل، این دوســت داشتن آن

 انــد! خود یك نوع گمراهــى است، كه نفهمیده بر نفــس خود روا داشته

عالوه بر میل باطنى آنان به گمراهى مؤمنین، در خارج هم القاء شبهاتى كرده و 

ا گمراه كنند، در این صورت از لحاظ قرآن و واقعیت، خواستند از مؤمنین افرادى رمى

 اند.ها ابتدا خود را گمراه كردهآن

استفاده « و خودتان شاهد هستید!»از تصریح قرآن به شهادت اهل كتاب در عبارت: 

هاى بوده است، زیرا تنها عالیم و نشانه« نبوت رسول ّللاه » شود كه موضوع انكارشان مى

بود كه در تورات و انجیل ذكر شده بود و مورد شهـادت آنـان قـرار رسول گرامى اسالم 

 داشـت!

تعالى عتاب را شامل همه اهل كتاب نموده، در حالى كه موضوع در آیه فوق، خداى
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نامبرده از كردارهاى بعض افراد آنان بوده است، جهتش این است كه همگى از نظر اصل 

ى كه از بعض آنان صادر شده، مورد رضایت و نسل و صفات قلبى مشابه بوده، و افعال

  (1)دیگران هم قرار گرفته است! 

 . 107، ص 6الـمیـزان ج  -1

 

 ظهور كینه باطنى و پایدار یهود

 

و 104« )یا اَیَُّهــا الَّذیـَن اَمنُــوا ال تَقُولُــوا راِعنـا َو قُولُــوا اْنُظْرنــا َو اْسَمعُــوا...!»

 بقره(/105

اسالم، هیچ زمانى نشده كه قوم یهود به نحوى از انحاء برخوردى زشت در تاریخ 

هاى رهبران مذهبى آنان نباشد. با این دین نشان ندهد، كه نشانگر خصومت باطنى، و توطئه

هاى تحقیرآمیز و دهد كه این خصومتكند نشان مىاى را كه قرآن مجید نقل مىنمونه

دوست نداشتند كتاب آسمانى به مسلـمـانان نـازل مزه ناشى از آن بوده كه هاى بىبخل

 شـود...!؟

 اید! اى كسانى كه ایمان آورده» -

سخن گوید تا « ترشمرده»هر وقت خواستید از پیامبر خود درخواست بكنید كه 

به كار نبرید، چون این تعبیر در اصطالح « راعنا»مطالب را بهتر حفظ كنید، كلمه 

 یهود نوعى ناسزاست. 

 كنند. یهودیان با گفتن این عبارت پیامبر خدا را مسخره مىچون 

 و نیكو گوش فرا دهید! « اُنظرنا»شما بگویید: 

 و كافران را عذابى الیم است! 

 ها كه از اهل كتاب كافر شدند، و نه مشركین، نه آن

 هیچ یك دوست ندارند از ناحیه پروردگارتان كتابى برایتان نازل شود،

 دهد!مت خود را به هر كس كه بخواهد اختصاص مىولى خداوند رح 

 «و خدا صـاحب فضلـى عظیـم است! 

شمرده است. « كفر»و گفتن آن را « راِعنا»در این آیه نهــى شده از گفتن عبــارت 

بشنو »ایــن كلمه در بیــن یهودیــان یك قســم نفریــن و فحش بــوده و معنایش این بوده كه: 

 «!خدا تو را َكر كند

شدند، به آله را درست ملتفت نمىوعلیههللااتفاقا مسلمانان وقتى كالم رسول خدا صلى

كردند كمى كرد، از ایشان خواهش مىخاطر این كه ایشان گاهى به سرعت صحبت مى

كه « راعنا ! »تر صحبت كند، كه آنان متوجه بشوند، و این خواهش خود را با كلمه شمرده

اســت، « مراعت حــال مـا كــن!» كردنــد. معنــاى ایــن كلمــه ادا مى عبارتى كوتــاه است

 طوركه گفتیــم، این كلمــه در بین یهود یك نــوع ناســزا بود.ولــى همان
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استفاده كرده،  -راعنا، راعنا  -گفتند یهودیان از این فرصت كه مسلمانان هم مى

گفتند: راعنــا! و به ظاهـر وانمــود رسیدنــد، مىآله مىوعلیههللاوقتـى به رسول خدا صلى

 شــان ناسزا بود.كردنـد كه منظـورشــان رعـایــت ادب اســت، ولى منظـور واقعىمى

فُوَن اْلَكِلَم َعْن » ها آیه تعالى براى بیان منظور واقعى آنخداى ِمَن الَّذیَن هادُوا یَُحرهِ

ستاد، و چون منظور واقعى یهود روشن شد، در آیه مورد / نساء( را فر 46« )َمواِضِعِه...،

را به كار برند. بلكه به جاى آن « راِعنا»بحث مسلمانان را نهى فرمود از این كه دیگر كلمه 

 اندكى مهلت بده!  -یعنى !« اُْنُظْرنا » فرمود، چیز دیگرى بگویند: مثل 

ابى بر شما نازل شود، این دارند كتفرماید: علت این كه دوست نمىدر آیه بعدى مى

داشتند كتابى بر مسلمانان نازل ها قبالً اهـل كتاب بودنـد، و دوست نمـىاست كـه چون آن

شد دیگر یهود تنها اهلیت كتاب نداشته شود، چون نازل شدن كتاب بر مسلمانان باعث مى

به دست باشند، و این اختصاص از بین برود، و دیگران نیز اهلیت و شایستگى آن را 

 (1)آورند.

 . 54، ص 2الـمیـــــــــــزان ج  -1

 

 القاء شبهه یهود در احكام اسالم

 

 عمران(/ آل 95تا  93.« )ُكــلُّ الطَّعــاِم كــاَن ِحــالًّ ِلبَنــى اِْسراآئیــَل اِاله... » 

آویزى جهت كوشیدند دستدر مدینه همواره مى«  ص»یهود عصر پیامبر اكرم 

 خود علیههاى توطئهعصر، پیدا كنند و به  مسلمانان آناسالم، بین در دین شبهه ایجاد 

 دعوت الهى پیامبر گرامى اسالم ادامه دهند.

آویزها این بود كه: چگونه پیامبر اسالم غذاهاى ممنوع در دین یكى از این دست

ود را متذكر شده و موسى را حالل كرده است؟ قرآن مجید بار دیگر حقایق تاریخى دین یه

 فرماید:مى

 بود،اسرائیل حاللها براى بنىهمه طعام» -

 مگر آن چه را اسرائیل پیش از نزول تورات، بر نفس خود حرام كرد.  

 اى رسول ما! بگو:

گویید تورات را بیاورید و تالوت كنید تا معلوم شود كدام یك از ما اگر راست مى -

 بر حقیم؟ 

 ن حجت بر خدا دروغ بندند به حقیقت ستمكارند!كسانى كه بعد از ای

 بگو: خدا راست گوید: 

 اكنون از ملت حنیف ابراهیم )یعنى اسالم( پیروى كنید،  

 عمران(/ آل 95تا  93« )ابراهیمى كه هرگز از مشركان نبـوده اســت!

باشند، و حتى علیرغم این ها مىباید دانست كه یهود اصوالً منكر نسخ احكام شریعت
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كه در تورات حالل بودن بعضى از اغذیه، كه یعقوب پیامبر بر نفس خود حرام كرده بود، 

دارند! و روى همین عقیده خود بین مسلمانان نیز ایجاد شبهه ذكر شده است، آن را كتمان مى

اسالم و پیامبر آن با این كه مدعى است دینش همان دین ابراهیم است، كردند كه دین مى

 داند؟ چگونه چیزهایى را كه تورات حرام شمرده، محمد در شریعت خود حالل مى

السالم نیز این بود كه ابراهیم به داورى یهود در مورد دین ابراهیم علیه)البته، پیش

 تورات بوده است!(ها یهودى بوده و محكوم به احكام عقیده آن

شد بلكه آله مستقیما بیان نمىوعلیههللاالقاء شبهه یهود به شخص رسول اكرم صلى

كردند، و به اعتقاد خود ها هنگام برخورد با مسلمانان و مؤمنین آن عصر به آنان القاء مىآن

امبـر دانستند،( نسخ حرمت غذاها را به وسیله پیــنیز )كه نسخ را در شریعت جایز نمى

 سـاز قـرار داده بـودنـد.اسـالم مسئـلـه شبهه

خــداى متعال در پاســخ آنان آیات باال را نــازل فرمود و به رسول اكرم خود تعلیــم 

 داد كه بگوید:

تورات خود شما ناطق و گویاست كه جمیع طعام قبل از نزول تورات حالل بوده » -

گویید آن را تالوت ید، و اگر راست مىتان را بیاورهاى آسمانىاست، اینك كتاب

 كنید!

 اگر از آوردن تــورات و تـــالوت آن امتنــاع كردند، 

 اند و ستمكاراننــد! پس بایــد اعتراف كننــد كه بر خــدا دروغ بستــه 

 بگــو: 

 اكنون كه آشكار شد من در دعوت خود صادقم پس پیروى از ملت و دینم بكنید، -

 عمران(/ آل 95تا  93« )حنیف ابراهیم است!كه همان دین  

ها به سازد كه دلیل حرام بودن بعض طعامقرآن شریف خاطر نشان مى

 (1)ها مرتكـب شده بودند! اسرائیـل، در تورات، صرفــا به خاطر ظلمــى بوده كه آنبنى

 . 245، ص 6المیزان ج  -1

 

 تبلیغات یهود علیه دستورات مالى اسالم

 

هَ فَقیــٌر َو نَْحُن اَْغنِیــآٌء... » ـهُ قَــْوَل الَّذیــَن قالُــوآ اِنَّ اللـه /  181.« )لَقَــْد َسِمــَع اللـه

 عمران( آل
 

َ قَْرضا َحَسنا...،» وقتى آیاتى نظیر  / بقره( و امثال  245« )َمْن ذَا الَّذى یُْقِرُض ّللاه

دید كه مؤمنین در فقر و فاقه ا وقتى یهود مىشد، و یآن بر پیامبر گرامى خدا نازل مى

گفتند كه اگر پروردگار مؤمنان غنى بود به ایشان كمك آمیز مىهستند، به طور تعرض

نیازیم! در ساخت، پس خدایشان فقیر است، و این ما هستیم كه بـىنیازشان مىكرد، و بىمى

 فرمایـــد:آیــات اشـاره شده خـداونــد متعـال مى
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 گفتند:را كه مىخدا شنید گفتار كسانى» -

 نیازیم!خدا نیازمند و ما بى - 

 زودى گفتار آنان را با كشتارى كه به ناحق از انبیاء نمودند، ثبت خواهیم كرد،به 

 بچشید عذاب سوزان را!  -و گوییم:  

 كردید، آمدند،چه درخواست مىبگو كه قبل از من پیامبرانى با بیهنه و دلیل و آن

 عمران(/ آل 183تا  181« )ها را كشتید، اگر راستگو هستید؟!پس چـرا آن 
 

مراد از پیامبران قبل كه به دست بنى اسرائیل كشته شدند، امثال زكریا و یحیى 

 هستند، كه از انبیاء بنى اسرائیل بودند.

این كه خداوند تعالى در این آیه گفتار ناهنجار آنان را همدوش و همراه گناهان 

دیگرشان، یعنى كشتن انبیاء، ذكر فرموده، از این جهت است كه گناه این سخن، از نظـر 

 (1)باشد! عظمت و بزرگـى، هم ردیف گناه دیگرشان كه كشتن انبیاء الهى است، مى

 . 104، ص 7الـمیـزان ج  -1

 

 عرصه دخالت یهود در روایات

روایات اسرائیلیه یا به  در بحث از روایات راجع به قرآن و اخبار معلوم شده كه

چنین نظایر كه یهود داخل در روایات ما كرده است، و هم« اسرائیلیات»اصطالح مشهور 

 آن، غالبا در مسائل اعتقادى است، نه فقهى!

به منظور تشخیص روایات راست از دروغ، دستور صریح یا نزدیك به صریح 

غ و حق از باطل معلوم ها را به قرآن عرضه كنند، تا راست از درواست كه آن

معلوم است كه اگر در روایات دسیسه و دستبردى شده باشد، تنها در اخبار مربوط به   گردد.

اش در اخبـار فقه و احكام نیست، بلكه اگر دشمن داعى به دسیسه در اخبار داشته، داعـى

ن در چنیمربـوط به اصـول و معـارف اعتقـادى و قصص انبیاء و امم گـذشتــه، و هم

  (1)تر و بیشتر بوده است.اوصـاف مبدأ و معاد قوى

 . 159، ص 23الـمیـــــــزان ج  -1

 

 نفوذ خرافات یهود در احادیث صدر اسالم

 

 / بقره(  102.« )َواتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّیاطیُن َعلى ُمْلِك ُسلَْیماَن... »

ها را در روایات نقل شده در تاریخ سعید بن جریر و خطیب از نافع، كه نافع آن

)دو فرشته بابل كه « هاروت و ماروت»نقل كرده، نكاتى درباره « پسر عمر»مستقیما از 

« زهره»چنین مطالبى درباره مسخ شدن ها یاد كرده است،( و همخداوند در آیه فوق از آن



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                 کتاب سی وهفتم: نهادینه شدن دین. پایان سلطه کفر و آغاز نفاق 77

عالمه بزرگوار صاحب »ه در آسمان،( آورده شده، كه )دخترى به صورت ستاره زهر

را وادار كرده بحث تحقیقى مفصلى در این زمینه را به نفوذ خرافات یهــود در « المیزان،

 كنیم:اى از آن را نقل مىاحادیث صدر اسالم، اختصاص دهد، كه ذیالً خالصه

عمر، قریب به  ... درباره هاروت و ماروت و ستاره زهره عالوه بر روایت پسر 

السالم )بدون ذكر سند،( روایت شده این معنا، در بعضى از كتب شیعه نیز از امام باقر علیه

هم قریب به این معنا را درباره هاروت و ماروت و زهره، طى نزدیك به « سیوطى»است. 

یح ها صحاند به این كه سند برخى از آنبیست و چند حدیث آورده كه ناقالن آن تصریح كرده

مسعود، عباس، ابناز صحابه از قبیل ابن اىها عدهآناست؟! و در آخر سندهاى 

 السالم ، ابى درداء، عمر، عایشه، و ابن عمر قرار دارند. ابیطالب علیهبنعلى

ولى! با همه این احوال، داستان، داستانى است خرافى، كه به مالئكه بزرگوار خدا 

تعالى در قرآن كریم تصریح فرموده به قداست ساحت و خداىاى كه اند، مالئكهنسبت داده

 ترین معصیت!!!ترین شرك و زشتطهارت وجود آنان از شرك و معصیت، آن هم غلیظ

چون در بعضى از روایات نسبت پرستش بت، قتل نفس، زنا، و شرب خمر به آن  

نى زناكار بوده و دهد كه زنسبت مى« زهره»دو فرشتــه داده شده اســت. و به ستــاره 

 مسـخ شده است!!!

اى است آسمانى كه در آور است!!! ستاره زهره، ستارهاى خندهاین خود مسخره

/ تكویر( به وجود  16« )اَْلَجواِر اْلُكنَّس» تعالى در آیه آفرینش و طلوعش پاك است. خداى

را كشف كرده، و  آن سوگند یاد كرده است. عالوه بر این، علم هیئت جدید هویت این ستاره

این كه از چند عنصر تشكیل شده، و حتى مساحت و كیفیت و سایر شئون آن چه قدر و 

 باشد. چگونه مى

اند پس ایــن قصه، مانند آن چه در روایــت مورد بحث آمده، به طورى كه گفته

درست كرده است. و باز شبیه به « هاروت و ماروت»مطابق خرافاتى است كه یهود براى 

 اند.افاتــى است كه یونانیــان قدیــم دربــاره ستارگــان ثابــت و سیــار داشتهخر

شود كه احادیث از این قبیل پژوهى ریزبین روشن مىجا براى هر دانشپس از این

 هاى یهود خالى نیست!ها، وارد شده، از دسیسههاى آنكـه در مطاعـن انبیـاء و لغـزش

ه یهود تا چه پایه و با چه دقتى خود را در میان كند كو این موضوع كشف مى

ها به هر جور كه بخواهد اصحاب حدیث در صدر اسالم جا زده و تا توانسته با روایات آن

هـا كمـك بازى كند و خلط و شبهه در آن بیندازد. )البته دیگران نیز یهود را در ایـن خیـانـت

 انـد!( كـرده

حدیث و روایت صحیح از ناصحیح، به عموم پیامبر گرامى خدا براى شناخت 

را داده است، كه باید با آن معیار و محك كلى، معارفى را كه به « معیارى» مسلمانان، 

شود، بشناسند و بفهمند كه عنوان كالم آن حضرت، یا كالم یكى از اوصیاء او، روایت مى

آله و جـانشینـان وعلیههللاهاى دشمن است، و یا به راستى كالم رسول خدا صلىآیا از دسیسه

 اوسـت. و آن ایـن است كه:
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 هر حدیثى را كه شنیدید، به كتاب خدا عرضه كنید،»...  -

 اگر موافق با كتاب خدا بود، آن را بپذیرید، 

 «و اگر مخالف بود رهایش كنید! 

 

 هاى وارده به علم و اسالم از اسرائیلیاتزیان

ما، كه فرو رفته در مباحث و علوم مادى و بعضى از مردم، مخصوصا اهل عصر 

اند. از آن طرف افتاده« حدیث و روایت»مرعوب از تمدن جدید غربى هستند، در مورد 

بدین معنى كه روایات جعلى را بهانه قرار داده و به كلى آن چه به نام روایت و سنت رسول 

 اند!ل بردهشود، طرح كرده و زیر سؤاآله نامیده مىوعلیههللاخـدا صلى

و اصحاب حدیث و حروى مذهبان و « اخباریون»ها بعضى از در مقابل این

اند، یعنى نام هر مطلبى كه حدیث و دیگران هستند كه افراط را از طرف مقابل مرتكب شده

 اند!روایت باشد، بدون تحقیق و چشم بسته، پذیرفته

 زیـرا: هـر دو طـایـفـه در خـطـا دسـت كـمـى از هـم نـدارنـد

آله براى معاصرینش، و منقول آن براى ما، وعلیههللااگر كالم رسول خدا صلى - 1

گیرد، ایم، حجیت نداشته باشد، در امر دین سنگ روى سنگ قرار نمىكه در آن عصر نبوده

شود، و پذیرفتن آن را فطرت انسان و اصوالً اعتمادى به سخنانى كه براى انسان نقل مى

 رود! كـنـد، از بیـن مــىتـوصـیـه مى

اند، یعنى مسئله نفوذ دسیسه و جعل در اى كه دسته دوم عنوان كردهاما بهانه - 2

روایات دینى، باید دانست كه این امر مختص به مسائل دینى نیست، و تازگى هم ندارد، 

چرخد. در زیرا اجتماع همواره بر اساس همین منقوالت مخلوط از دروغ و راست مى

هاى كلى و شخصى ائل اجتماعى، دروغ و جعلیات بیشتر است، چون دست سیاستمس

 كند!ها بازى مىبیشتر با آن

آله به وعلیههللالذا اخبار و احادیث را با محك خاصى كه پیامبر گرامى اسالم صلى

 ترتیب مذكور در باال تعیین فرموده است، باید بسنجیم. و آن هم به وسیله اهل فن و علماى

یابد، بلكه به وسیله قرآن دین؛ زیرا قرآن كتابى است كه نه تنها باطل در آن راه نمى

  (1)شـود! هایى كه ممكـن است اجـانب در بیـن مسلمـانان نشـر دهنـد، نیـر دفـع مىباطل

 . 26، ص 2الـمیــزان ج  -1

 

 سابقه مباهلـه با یهـود

 عمران( / آل 61« )فَقُْل تَعالَْوا نَْدُع اَْبناَءنا َو اَْبناَءُكْم ثُمَّ نَْبتَِهْل...!»

شود عالوه بر مباهله پیامبر اسالم با مسیحیان در روایات اسالمى مشاهده مى
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بن مریم، و دعوت آنان به اسالم واقعى و خوددارى آنان، دستور نجران، در مورد عیسى

تعالى صادر شده، شامل اقوام غیر مسیحى نیز بوده اى كه در آیه فوق از طرف خداىمباهله

 است. 

)در درمنثــور به نقل از ابن جریـر از علباء بن احمر الیشكرى، روایت شده كه 

 گفت:(

آله كسى به سوى فاطمه و على وعلیههللاوق نازل شد رسول ّللاه صلىچون آیه ف -

فرستاد تا با دو فرزند خویش حسن و حسین حاضر شوند، و یهود را هم طلبید كه با آنـان 

 مباهلـه و مالعنه )لعن( كننـد، جـوانى از یهودیان به قوم خود گفت:

هاى میمون و ادرانتان به صورتاید كه برواى بر شما آیا دیروز را فراموش كرده -

 گراز مسخ شدند؟ مبادا كه مباهله كنید! یهودیان از مباهله دورى جستند.

َك فیِه » روایت فوق مؤید آن است كه در آیه مباهله ذكر عبارت  هر كس  -فََمْن حاجَّ

رساند كه حكم مباهله براى غیر داستان عیسى بن مى« در این مورد با تو محاجه كند...،

 ریم نیز ثابت است. م

اى كه روایت باال آن را بیان نمود، داستان دیگرى است كه بعد از بنابراین، قصه

و دعوت مسیحیان براى مباهله واقع شده، و یهود هم طبق دستور «  وفد نجران» داستان 

 (1)آیـه شریفه به مبـاهله دعوت شده است.

 . 76، ص 6الـمـیـزان ج  -1

 

 دشمنى با جبرائیل -لى ایرادات بنى اسرائی

 

ا ِلِجْبریَل...!»  / بقره(  99تا  97« )قُْل َمْن كاَن َعدُوه

قرآن مجید، یكى دیگر از ایرادات بنى اسرائیلى یهود عصر اول اسالم را كه بهانه 

افتد كند. این دعوى زمانى اتفاق مىبراى عدم گرایش خود به دین اسالم قرار دادند، نقل مى

كه ى دیگر براى عدم قبول اسالم از طرف علماى یهود نمانده است، و تنها ایناكه هیچ بهانه

 اند... .فرشته وحى الهى را ایراد دانسته «جبرئیل امین،»نزول قرآن به وسیله 

 فـرمـایـد:آیــه قـرآن چنیـن بیـان مـى

ا بگو! آن كس كه دشمن جبرئیل است، باید بداند كه جبرئیل قرآن را به اذن خد» -

 بر قلب تو نازل كرده است، نه از پیش خود! 

كند، و براى كسانى كه قرآن كتابى است كه كتب آسمانى قبل از خود را گواهى مى

 اند هدایت و بشارت است!بدان ایمان آورده

كسى كه دشمن خدا و مالئكه و رسوالن خدا، و جبرئیل و میكائیل است، باید بداند  

 ! كه خدا هم دشمن كافران است

 آیاتى كه به تو نازل كردیم روشن و صریح است،
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 « ورزند!و كسى جز فاسقان بدان كفر نمى 

سیاق آیات فوق داللت دارد بر این كه آیه شریفه در پاسخ از سخنى نازل شده كه 

یهود گفته بودند. آن این بود كه ایمان نیاوردن خود را بر آن چه به رسول الهى اسالم نازل 

 آورد، دشمن هستیم!كرده بودند به این كه ما با جبرئیل كه براى تو وحى مىشده، تعلیل 

شاهد بر این كه چنین حرفى را یهود زده بودند این است كه خداى سبحان درباره 

 قـرآن و جبـرئیـل با هـم در این دو آیـه سخـن گفتـه اسـت.

 تعالى در آیات فوق داده، این است كه:پاسخى كه خداى

كند. آورد، بلكه به اذن خدا بر قلب تو نازل مىجبرئیل از پیش خود قرآن نمى - 1

آورد، اعـراض پس دشمنى یهود با جبرئیل نباید باعث شود كه از كالمى كه بـه اذن خـدا مـى

 كـنند! 

كند، و معنا ندارد هاى برحق و آسمانى قبل از خودش را تصدیق مىقرآن كتاب - 2

 كند، ایمان نیاورد!ى ایمان بیاورد، و به كتابى كه آن را تصدیق مىكه كسى به كتاب

 قرآن مایه هدایت كسانى است كه به وى ایمان بیاورند. - 3

قرآن بشارت است، و چگونه ممكن است شخص عاقل از هدایت چشم پوشیده،  - 4

 هاى آن را به خاطر این كه دشمن آن را آورده، نادیده بگیرد؟ و بشارت

هاى بنى اسرائیلى یهود عصر اول اسالم، ضمنا كریم با بیان پاسخى به بهانه قرآن 

دارد، و كیفیت انجام وظیفه مالئكه وحى را در این آیات و در پرده از معاریفى واال بر مى

 سازد:آیات مانند آن چنین روشن مى

 جبرئیل ملكى از مالئكه خداست، جز امتثال اوامر خدا كارى ندارد، -

 میكائیل و سایر مالئكه كه همگى بندگان مكرم خدایند،مثل  

 كننـد،كند، نافرمانى نمىچه امر مىو خدا را در آن 

 دهند. و هر دستـورى صـادر كنـد، انجام مى 

رسوالن از  - دهد:سپس خداى سبحان برخورد پیامبران خود را نیز چنین شرح مى

 اى نیستند،ناحیه خود كاره

 وسیله خدا، و از ناحیه اوست،هر چه دارند به  

 شان، همه به خاطر خداست! ها، و دشمنىخشم آن 

 پس هر كس با خدا و مالئكه او و پیامبرانش، جبرئیلش و میكائیلش دشمنى كند،

 خدا دشمن اوست! 

پس، همان طور كه جبرئیل در نازل كردن قرآن هیچ استقاللى ندارد، و تنها 

آله هم وعلیههللاگرفتن وحى و رساندنش به رسول خدا صلىچنین در مأمورى است مطیع، هم

آله خودش ظرف وحى خداست، وعلیههللااستقاللى ندارد، بلكه قلب گرامى رسول خدا صلى

نه این كه جبرئیل در آن قلب دخل و تصرفى كرده باشد. جبرئیل صرفا مأمور رساندن 

 (1)است! 

 . 18، ص 2الـمیـــــزان ج  -1
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 هاى یهود در عدم گرایش به اسالمبهـانه

ا ِلِجْبــریـــَل...!»  / بقره( 99تا  97« )قُــْل َمـــْن كــاَن َعــدُوه

روایات اسالمى شرح چگونگى تحقیقات روحانیون یهود از واقعیت دین اسالم و 

كـه دهند، و جزئیات نشستى را هاى تورات را شرح مىتطبیق احوال پیامبر آن با پیشگویى

 كنند:در این زمینه در مدینـه النبى صـورت گـرفته، چنیـن نقـل مـى

آله وارد مدینه شد، ابن صوریا و وعلیههللاروایت كنند كه چون رسول خدا صلى

 جماعتى از یهود اهـل فدك نزد آن جناب آمـدند و پرسیدند:

آخر زمان اى محمد، خواب تو چگونه است؟ چون درباره خواب پیامبرى كه در  -

 ایم. فرمود:آید چیزى شنیدهمى

 روند، ولـى قلبم بیدار است. گفتند:دیدگانم به خـواب مـى -

 درست گفتى اى محمد! حال بگو: فرزند از پدر است یا از مادر؟ -

 هایش از مرد است،هـا و اعصاب و رگاستخوان -فرمود:  

 و اما گوشت و خون و ناخن و مـویـش از زن اسـت. 

 فتنـد: گـ 

 ایـن نیـز درسـت گـفتـى اى مـحمـد! حـال بگـو بـدانـیـم: -

هایش شباهت شود ولى به دایىشود كه وقتى فرزند شبیه به عموهایش مىچه مى -

هیچ رساند، ولى مىهایش شباهت بهم دائىبه رساند و یا وقتى فرزندى هم مىبه

 شباهتى به عموهــایش نــدارد؟ فرمود: 

نطفه زن و مرد هر یك بر دیگرى غلبه كند، فرزند به خویشان آن طرف از  -

 كنـد. گـفتند:شبـاهـت پیـدا مـى

اى محمــد، این نیز درســت گفتى. حال از پروردگــارت بگــو كه چیســت؟  -

هُ اََحٌد ! » جا خداى سبحـان سـوره )این  را تا به آخر نازل فرمود.( «قُـْل ُهـَو اللـه

آورم و صوریا گفت: یك سؤال دیگر مانده، اگر جوابم بگویى به تو ایمان مىابن 

 كنم. بگو ببینم:ات مىپیـروى

 خواند؟شود و وحى خدا را بر تو مىاز میان فرشتگان خدا كدام یك به تو نازل مى -

 جبرئیل! -فرمود:  

و ابن صوریا گفت: این دشمن ماست. چون جبرئیل همواره براى جنگ و شدت 

ها و آوردن شود. میكائیل خوب است، كه همواره براى رفع گرفتارىخونریزى نازل مى

 (1)آوردیم! شود. اگر فرشته تو میكائیل بود ما به تو ایمان مىها نازل مىخوشى

 . 21، ص 2الـمیـــزان ج  -1    البیان()نقل از ابن عباس در مجمع
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 رابطه یهود با كفار

 

 مائده(  /81و  80.« )تَرى َكثیرا ِمْنُهْم یَتََولَّْوَن الَّذیَن َكفَُروا... » 

 فرماید: یهود با كفار علیه مسلمانان ایجاد رابطه دوستى كرده بودند: قرآن مجید مى

 دارند كسانى را كه كافر شدند،بینى كه دوست مىها را مىبسیارى از آن»

 ود براى خود پیش فرستادند! اى است كه به دست خچه بد توشه 

 خود باعث شدند خداوند بر آنان خشم گرفته،

 و در نتیجه در عذاب جاودانه به سر برند،  

 آوردند،اینان اگر به خدا و به نبى او و به آن چه به نبى نازل شده، ایمان مى

 گرفتند،هرگز كفار را دوست نمى 

 « ها فاسقند!و لكن اكثر آن 

داشت و آن را شناخت، هرگز ازآن دست برنمىخود را مىنیهود اگر قدر دی

كرد، و در نتیجــه متدینین به دین خود را كه همه اهل توحیدند لگدكوب تجاوزات خود نمى

 جستنـد.اند بیــزارى مىداشتند و از آنان كه به كفــر گرائیدهدوست مى

دارند و اگر دشمن مىبه شهادت حس و وجدان، هر قوم و ملتى دشمنان دین خود را 

اند، لذا قومى دشمنان دین خود را دوست بدارند، معلوم است كه از دین خود دست برداشته

 چنین قومى را باید دشمن دین خود شمرد.این

 خــداونــد تعالى در حــق آنــان فرمـــوده:

 اند،كیفر گناهى كه از پیش براى آخرت خود فرستاده» -

 همان والیت كفار از روى هواى نفس است.  

 / مائده( 80« )كند!و خداوند بر آنان خشم كرده، و در عذاب ابدى معذبشان مى

آله و قرآنى كه بر او نازل شده وعلیههللااگر اهل كتاب به خدا و نبى او محمد صلى

الً موسى و توراتش آوردند، و یا به پیغمبر خود و كتابى كه به او نازل شده، مثایمان مى

گرفتند، و لكن عده بسیارى از آنان فاسـق و داشتند، هرگز كفار را دوست نمىایمان مى

 (1)سـرپیـچ از ایمانند! 

 . 134، ص 11المیزان ج  -1

 

 دستور اجتناب مسلمین از اختالط با یهود و نصارى

 

َِّخذُوا اْلیَُهودَ َو ال»  «نَّصارى اَْوِلیآَء بَْعُضُهْم اَْوِلیآُء بَْعٍض...!یآ اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا ال تَت

 / مائده(  51) 

قرآن مجید مسلمانان را به شدت از اختالط و دوستى یهود و نصارى بـر حـذر 

 فــــرمـایـد:داشـته و مى
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 اى مؤمنین! یهود و نصارى را به دوستى مگیرید! » -

 ها دوستان بعض دیگرند،بعض آن

 هر كه از شما با ایشان دوستى كند، او از ایشان است، 

 كند،خداوند مردم ستمگر را هدایت نمى 

 «شتابند...!بینى كه در دوستى اینان مىهایشان مرضى هست، مىآنان را كه در دل 
 

تعالى در این آیات مؤمنین را از دوستى و آمیزش روحى با یهود و نصارى خداى

برحذر داشته و آنان را شدیدا تهدید نموده است. این نهى به خاطر جذب روحى و ارتبـاط 

 باشد. ها، كه بـاعث تـأثیر و تأثر و همرنگى اخالقى است، مىجان

اى به عاقبت این دوستى، ى اشارهتعالى به طور اخبار غیبى و پیشگویى قرآنخداى

اى یعنى منهدم شدن اساس روش دینى، كرده و گوشزد نموده، كه خداوندتعالى به زودى عده

 انگیزد تا قیام به امر دین كرده، و اساس دین را به بناى اصلى آن بر گردانند!را بر مى

هاى پردهیك نوع نزدیك شدن به چیزى است به طورى كه موانع و « والیت»مفهوم 

 میان آن دو در جهتـى كـه باعث نزدیكى است، برداشته شود.

آن كسى خواهد بود كه هیچ مانع و « ولىه »اگر نزدیكى در كمك و یارى است، 

رادعى او را از یارى كسى كه به او نزدیك شده، باز ندارد، و اگر در جهت انس معاشرتى 

آن محبوبى خواهد بود كه انسان « لىه و»و محبت، كـه همـان جـذب شدن روحى است، باشد، 

 نتـواند در برابر اراده و خواسته او خود را نگه دارد. 

آن كسى خواهد بود كه مثالً ارث « ولىه »و اگر نزدیكى در جهت نسبت است. 

 برد و چیـزى مانـع ارث بـردن او نباشد.مى

اهد بود آن كسى خو« ولىه »و اگر نزدیكى در جهت اطاعت و فرمانبردارى است، 

 كه به هـر چه بخـواهد و اراده كنـد، دستور دهـد و حكم نماید!

دهد یهود و نصارى را اولیاء خود نگیرید، تعالى در آیه فوق، كه دستور مىخداى

 كند، و دستور مطلق است.گونه قیدى براى والیت ذكر نمىهیچ

نوعى دوستـى در آیه « والیت»شود كه منظور از و از آیه بعدى بیشتر مشخص مى

 و نـزدیكــى منـافـقـانـه اسـت.

فرماید: كسى كه كتاب صحیح و دین حق را مسخره كند و بازیچه خداوند سبحان مى

گیرد، بیشتر الزم است كه از او پرهیز شود و از معاشرت و دوستى و اختالط با او اجتناب 

 فرماید:شود! قرآن شریف مى

 / مائده( 51« )گـرنـد!هـا دوستــان بعــض دیبعــض آن» -

هاى ایشان و منظور از این والیت، والیت محبت است، كه مستلزم نزدیكى جان

هایشان است، و باعث اجتماع عقایدشان بر پیروى هوى و سركشى از حق و جذب روح

پذیرش آن، و اتحادشان بر خاموش كردن نور خدا، و یارى و كمك كردنشان یكدیگر را در 

شان چون یك روح و باشد، به طورى كه همهامى اسالم و مسلمین، مىبرابر پیامبر گر

 داراى یك ملیت هستند.
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البته واقعا وحدت ملى ندارند ولى این مطلب آنان را به طرف اتفاق و وحدت سوق 

 كنـد. داده و همه را در برابـر مسلمـانـان چـون یك دست واحـد مـى

هاى سختشان، در مقابل ها و دشمنىهبا همه فاصل -یهود و نصارى  -دو طایفه 

شوند: یهود كنند و با هم متحد مىشوند، و بعضى بعض دیگر را كمك مىاسالم یكى مى

گیرد و نصارى یهود را، و بعض یهود بعض دیگر یهود را، و بعض نصارى را دوست مى

 نصارى بعض دیگر از نصارى را، كه قبالً با هم دشمن بودند.

اى از دوستان یهود و نصارى به هدف ن است كه با كمك عــدهاگــر هدف شما ای

رسیــد، زیرا خود برسیــد و بر بعض دیگــر از آنــان غالــب شویــد، به ایــن هدف نمى

 دهند.ها دوستان بعض دیگرند و شما را بر خودشان ترجیح و غلبــه نمىبعض آن

ن خواهد بود، گرچه در ظاهر هر كه از شما ایشان را دوست بگیرد او هم بعض آنا

آید این است كه اینان به راه هدایتى از مؤمنیــن باشد. كمترین چیزى كه از این به دست مى

روند كه یهــود و نصــارى انتخاب رونــد، بلكه به راهــى مىكه همان ایمــان است، نمى

هارا به یهـود جهت الحاق آن اند و همه جا به دنبــال آنان هستنــد. و خداوند متعال بدینكرده

 و نصـارى بـا این جمله علت آورده كه: 

ــهَ ال یَـْهــِدى اْلـقَـــــْوَم الظهـاِلـمیــــــَن! » -  اِنَّ اللـه

 (1)/ مائده(  51« )كند!خدا مردم ستمكار را هدایت نمى -

 . 252، ص 10الـمیــــــزان ج  -1

 

 كتابدلیل نهى مسلمین از آمیزش با اهل 

َِّخذُوا الَّذیَن اتََّخذُوا دینَُكْم ُهُزوا َو لَِعبا... اَْوِلیآَء... »  .«یـآ اَیَُّهـا الَّذیَن اَمنُوا ال تَت

 / مـائده( 66تا  57) 

قــرآن مجید با این آیات ماهیــت آن عده از اهل كتــاب و كفار را كــه با تحقیر دین 

شناسانــد و از دهند، به مسلمانــان مىــان مىاسالم، صفــات زشــت و پلید خود را نش

 فرمایـد:شــود، نهــى مىها در مسلمانان مىها، كه باعث القاى روحیه آندوستى آن

اید! كفار و اهل كتابى را كه دین شما را به سخریه كه ایمان آوردهكسانىاى»  -

از خدا بپرهیزید، اگر دوستى خود مگیرید و  پندارند، بهمى اشگرفته و بازیچه

 مردمى باایمانید!

پندارند اش مىخود گرفته و بازیچهتفریح ر ا وسیله گویید آنمى اینان وقتى شما اذان

 خبرند!كه مردمى بى استو این براى این

چه از طرف خــدا بگو! اى اهــل كتــاب! آیا ما را در این عمل، كه به خــدا و آن -

جویى ایــم، سرزنش و عیبم قبل از ما نــازل شده و ایمــان آوردهبه ما و به مــرد

 كنیــد؟ و آیا جز ایــن اسـت كه بیشترتــان فاسقیــد؟! مى

خواهید از كسانى خبرتان دهیم بگو! حاال كه این كارها در نظر شما بد است مى -
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نان كه كه از جهت سرانجام و پاداش خیلى بدتر از صاحبان این عمل باشند؟ آ

ها مسخشان كرده است! همان كسان كه پرستش ها و خوكخداوند به صورت میمون

طاغوت كردند! آرى اگر ما از در ممـاشات مؤمنین را هم بـد فرض كنیم، بـارى 

 ترند!ایشـان بـدتر و از راه حق منحرف

ه خدمت كه آمدنشان بایم و حال آنآوردهگویند ما ایمانآیند مىوقتى نزد شما مى -

است و خدا داناتر است به نفاقى كه دارند و آن تو، با كفر، و رفتنشان هم با كفر بوده

 كنند!را كتمان مى

شان در گناه و دشمنى و در بینى كه عالوه بر نفاق درونىها را مىبسیارى از آن -

گیـرند، راستى چه اعمال بدى است كه مرتكب خوارى از یكـدیگر سبقت مـىرشوه

 شوند؟مى

چــرا علماى یهود و نصــارى ملت خود را از گفتــارهاى گنــاه )تحریــف كتاب و  -

 دارند؟خوارى بازنمىگفتــار غیرحق،( و رشـوه

 (1)« كنند!راستى چه رفتار بدى است كه مى -

 . 45، ص 11الـمیــــزان ج  -1
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 فصل ششم

 

 مباهله با مسیحیان صدر اسالم
 

 

 بست مباحثات و آغاز مباهلهبن

 

 عمران(/ آل 63تا  61« )فَقُْل تَعالَــْوا نَْدُع اَْبناَءنـا َو اَْبناَءُكْم َو... ثُمَّ نَْبتَِهْل...!» 

قرآن شریف در آیات سوره آل عمران پس از شرح زندگى و نحوه تولد حضرت 

السالم تعلیمات خاصى را به پیامبر اكرم خود حضرت محمد مصطفى مسیح علیه

 آله جهت مباحثه با مسیحیان عصر خود ارائه داده است. وعلیههللاصلى

رسد. ز آن تاریخ مىتاریــخ این مذاكرات و مباحثــات به سنه ششم هجرى یا قبل ا

در این تاریخ گروهى از بزرگان مسیحیــان ساكن عربستــان از سرزمین وفد نجران به 

 مدینــه آمــده بودنـد تا با پیامبــر اسالم درباره دعــوى و دعوتــش مباحثــه كنند.

بست، و توافق در تاریخ اسالم، این ماجرا به دلیل كشیده شدن نتیجه مباحثات به بن

 مشهور شده است.« مباهله»رفیــن براى احراز حقانیت خود از طریق دعا و نفرین، به ط

 

 مفهوم مباهله و هدف مسیحیان

بوده و سپس در دعا و مسئلتى كه با اصرار « لعنت»در اصل به معنى « مباهله»

ِ َعلَى الْ » توأم باشد استعمال شده است. در آیه فوق عبارت  اشاره به « كاِذبین!فَنَْجعَْل لَْعنَةَ ّللاه

قطعى بودن دعا و مردود نشدن آن دارد، چون تفكیك حق از باطل از آن طـریـق روشن 

 شـود. مى

ها، كاذبینى است كه در دو طرف بر تمامى كاذب« لعنت خدا»مراد از قرار دادن 

ه كاند. یك طرف پیغمبر اكرم خدا با اهل بیتش، و طرف دیگر مسیحیانىمحاجه قرار گرفته

 براى احتجاج آمده بودند.

آله وعلیههللاهدف از آمدن نصاراى نجران به مدینه براى مبارزه با رسول ّللاه صلى

السالم بود. چون ادعاى این كه عیسى و احتجاج با آن حضرت درباره عیسى بن مریم علیه

او ادعا  بنده و فرستاده خداست قیـام به شخص حضرتش داشت، و وابستـه بـه وحیى بود كه

 كرد.مى

ها منكوب كردن شخص پیامبر اكرم بود زیرا فقط به این دلیل البته، هدف اصلى آن
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كرد، بلكه جهت نیامده بودند كه پیامبر اسالم اعتقاد به بندگى عیسى مسیح را اعالم مى

اصلى آمدنشان موضوع دعوت نمودن پیامبر اسالم آنان را به عقیده توحیدى خود بود، كه 

 فرمود: آله مىوعلیههللانمود. چون رسول ّللاه صلىق وحى الهـى آنـان را دعوت مـىبر طب

 خدایى جز خداى یكتا نیست! و عیسى یكى از بندگان و فرستادگان اوست! -

ولى مسیحیان ادعا داشتند: عیسى خود خداست، یا او پسر خداست، و یا این كه خدا 

 ( است.سـومین از سـه نفـر )اقـانیم ثـالثه

 

 كیفیت انجام مباهله

السالم به نقل از جد در كیفیت انجام مباهله، در تفسیر عیاشى، از امام صادق علیه

 السالم ، نقل شده كه فرمود:بزرگوارش امیرالمؤمنین علیه

آله وعلیههللادو نفر از علماى مسیحیان نجران به مدینه آمدند و با رسول ّللاه صلى» 

 تعالـى آیـه:گفتگو كـردند. خـداىراجـع به عیسـى 

عمران( را نـازل / آل 59« )مثـل عیسـى نـزد خـدا مـاننـد مثـل آدم است!» -

 فـرمـود.

السالم را پس حضرت به منزل تشریف برد و على و حسن و حسین و فاطمه علیه

لند كرده همراه خود بیرون آورد، در حالى كه دستش را با انگشتان باز شده به سوى آسمان ب

 «بود، و عالم نصرانى را با همراهانشان به مباهله طلبید...!

 السالم فرمود:حضرت صادق علیه 

پدرم طرز مباهله را چنین شرح داد كه: )دو طرف انگشتانشان را داخل انگشتان »

 كننــد.(یكـدیگــر نمـوده و كف دســت را به سوى آسمــان بلنــد كــرده و نفریــن مى

آله را بدان حال مشاهده كردند، یكى وعلیههللاّللاه صلىمسیحى چون رسولآن دو 

 دیگرى را گفت:

سوگند به خدا كه اگر او پیامبر باشد ما هالك خواهیم شد، و اگر نباشد قومش مـا  -

 « را كفـایت كنـد! پس از مباهلـه خـوددارى كـردند و منصـرف شـدند.

 

 تعلیم نحوه مباهله در قـرآن

 دهد:خداى متعال در آیات زیر به پیامبر گرامى خود چنین دستور مى

كه به واسطه وحى به احوال او آگاهى پس هر كس درباره عیسى )بعد از آن» -

 یافتى،( با تـو مجادلـه كند، بگو:

بیایید، ما و شما، با فرزندان و زنان خود مباهله كنیم )یعنى در حق یكدیگر نفرین  -

 عن و عذاب خدا را بر هر طرف كه دروغگو باشد، وارد سازیم!نماییم،( تا ل
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 خداى یكتا، خدایى نیست!این داستان، به حقیقت، سخن حق است و جز آن 

 كه بر همه كارها توانا و به همه حقایق داناست،خداست  

 / مائده(  63تا  61« )اگر روى برگرداندند، پس خـدا به بـدكاران داناست! 

وه بر این كه، وحى و كالم الهى است، داراى برهان و دلیل علمى این بیان، عال

 باشد، و آن مثال تولد عیسى و آدم است.روشن نیز مى

یعنى چنانكه طرف مباحثه، هر چند در وحى آسمانى بودن آن تردید كند، از جهت 

 تواند تـردیدى بكند.برهـان علمـى بودنش نمـى

 

 لجاجت مسیحیان در قبول حق

گویى لجاجت مسیحیان و رسوایى حاصله از امر مباهله براى یف با پیشقرآن شر

 برد:آنان، آیات این فصـل را چنیـن به پایان مى

 آن چه ما از قصص عیسى شرح دادیم همان حق است» -

 كنند.( )نه آن چه نصارى درباره آن ادعا مى 

 عمران(/ آل 63و  62«!« )مفسدین»اگر روى گرداندند، پس خدا داناست بر كار 
 

اظهار حق است، بنابراین كسى كه تن به « مباهله و محاجه»چون غرض از انجام 

داند كه خداى سبحان ولى حق است، و راضى به از بین رفتن او نخواهد شد، دهد، مىآن مى

و عاقالنه نیست كه از آن روى بگرداند، ولى اگر مردمى از آن روى گرداندند و حاضر به 

 شود كه مردمى لجوجند و طالب روشن شدن حق نیستند!شدند، معلوم مىظهــور حق ن

پس اى پیامبر! اگر نصارى از مباهله روى بگردانند، براى آن است كه اهل » -

 عمران(/ آل 63« )فسادند، و خواهان حیات ارزنده نیستند!

در « فسادانگیزى»ســازد كه صفت آخرین آیه نازل شده در این مطلب روشن مى

 نفوس مسیحیان طرف مباهله رسوخ پیدا كرده، و در قلــب آنان ریشه دوانده بود. 

ایــن نشانــه آن اســت كه در آینــده نزدیك به مباهلــه پشت خواهنــد كرد و 

  شونـــد.واسطه آن صفــت روى گردان مىبه

 ها گفتـار خـداونـدى را در آیـه فـوق تصـدیق كرد!اتفاقـا همچنـان شد، و عمـل آن

 

 تفصیل مباحثه و مباهله با مسیحیان

تفصیــل ایـــن قسمــت از تـاریــخ را از تفسیــر قمــى بــا بیـــان حضــرت امــام 

 كنیــــم:السالم نقــل مـــىصــــادق علیه

بود به جانب « اهتم و عاقب و سید»ران كه بزرگشان چون نصاراى نج»... 

عادت خود مشغول ناقوس زدن نمازشان رسید و بهآله آمدند، وقتوعلیههللاّللاه صلىرسول
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 گفتند: حضرتشدند و به نماز ایستادند. اصحاب به

 آیا روا باشد كه اینـان در مسجـد تـو چنیـن كننـد؟ فرمود: -

آله وعلیههللا! چون از نماز فـارغ شدند متوجه رسول ّللاه صلىها را واگذاریدآن -

 شدند و گفتند:

 كنى؟ حضرت فرمود:دعوت مىبه چه -

، و این كه من رسول اویم! و عیسى بنده مخلوقى است كه  - به شهادت ال اله اال ّللاه

 شد! گفتند:آشامید، و هم از او حدث صادر مىخورد و مىغذا مى

است، پس پدر او كیست؟ وحى بر پیغمبر نازل شد و دستور رسیـد كـه  اگر چنین -

 بـگـویـد:

 گویید؟ آیـا آدم بنـده و مخلوق بود یا نه؟ گفتند: آرى! فرمود:درباره آدم چـه مى -

 پدر او كیست؟ -

در این موقع بزرگان مسیحى مات و مبهوت شدند و پاسخـى نتـوانستند بدهند. پس 

آله وعلیههللاباهله سوره آل عمران را نازل فرمود. سپس رسول خدا صلىتعالى آیات مخداى

 فرمود:

با من مباهله كنید! اگر من راستگو بودم لعنت الهى بر شما نازل شود، و اگر  -

 كاذب بودم لعنت الهى مرا فرا گیرد! گفتند:

 بـه انـصـاف سـخـن گـفـتـى! -

هاى خود هایشان رفتند. چون به منزلخانهبراى مباهله وعده نهادند و به سوى 

گفتند: اگر محمد با قوم خود براى مباهله آمد با « سید و عاقب و اهتم»رسیدند، رؤساى آنان 

كنیم، زیرا اهل بیتش را به كنیم، ولى اگر تنها با اهل بیتش آمد با او مباهله نمىاو مباهله مى

صادق باشد.صبــح كه شد، موقع قرار  چنان خطرى عظیمى نخواهد انداخت، مگر این كه

آله در حالى كه همراه او یك مرد و یــك زن و دو پسـر وعلیههللارسیــد، دیدند محمــد صلى

 ها كیـاننـد؟ گـفتنـد:آیـد، پـرسیدنـد: ایناسـت، مـى

آن مــرد پسر عم و وصى و دامادش على بن ابیطالب است، و آن زن دخترش  -

 باشند.كودك حسـن و حسین فرزندان دخترش فاطمه مى فاطمه، و آن دو

داستــان را چنـان دیدنــد همگــى متفــرق شــدنـد و از مباهلــه رو گرداندنــد و به 

آله عـرضه داشتنـد: ما را از مباهله معـاف دار كه ما تو را راضى وعلیههللاّللاه صلىرسول

 كنیم!مى

 (1)« ـه )مـالیات( مصـالحه فـرمود...!پس حضـرت با آنان به دادن جزی

 . 58، ص 6الـمیــــــــــــــزان ج  -1
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 نقش خانواده پیغمبر در مبـاهله

 

 / آل عمران( 61« )فَقُــْل تَعالَْوا نَــْدُع اَْبناَءنــا َو اَْبناَءُكــْم َو... ثُمَّ نَْبتَِهـْل...!»

اهله را به فرزندان و زنان قرآن شریف در آیه فوق به طور صریح دعوت و مب

 طـرفین نیز مـربوط ساخته است:

 هاى خود را بخوانیم،بیاییــد! تا فرزندان و زنــان و نفس»  -

 و سپس در حق یكدیگر نفریــن نمــاییـم، 

 «تـا لعــن و عـذاب خـدا را بر هـر طـرف كه دروغگـو بــاشـد وارد سازیـم! 
 

پر واضح است كه موضوع مباهله، گرچه به ظاهر مانند احتجاجى است كه بین 

آله ومردان نصارى واقع شده، لكن فرزندان و زنان را هم در وعلیههللارسول اكرم صلى

یعنى رسول ّللاه « داعى»وارد ساخته است، تا داللت بیشترى بر صدق شخص « دعوت»

 عوت خویش نماید. آله و اطمینانش به دوعلیههللاصلى

« على و فاطمه و حسن و حسین»رسول اكرم خدا براى مباهله با نصارى جز 

 السالم كسى دیگرى را حاضر نفرمود.علیهم

 نویســان اســت.ایـن مطلــب مورد اتفــاق تمام مفسریــن و اهــل حدیــث و تاریخ

بودند، و به حسن و « اَْنفَُسنا»یعنى براى مباهله تنها به خود و على كه مصداق 

« نِسائَنا»شدند، و به فاطمه علیهاالسالم كه مصداق محسوب مى« اَْبنائَنا»كه مصداق حسین

 بود، اكتفـا فرمــود، و امتثـال امر الهـى را هم بـدان وسیلـــه انجام داد.

آله براى مباهله همراه شدند، یعنى على و وعلیههللاكسانى كه با رسول ّللاه صلى

« دعوت»چنین در موضوع و هم« دعوى»طمه و حسن و حسین عمالً همگى در موضوع فا

 باشد.آله مىوعلیههللاشركت داشتند، و این خود بزرگترین منقبت اهل بیت پیامبر صلى

على و فاطمه و « امت»چون پیامبر اسالم، از بین تمام مردان و زنان و فرزندان 

 فرموده است.« اَْنفُْس، و ِنساء و اَْبناء،» حسنین را مخصوص به اسم 

جنبه « على و فاطمه و حسنین،»آله از آوردن وعلیههللامنظور رسول ّللاه صلى

 اى نداشته است.نمونه

حضرتش در مقام امتثال امر الهى جز یك مرد و یك زن و دو فرزند نیاورد، معلوم 

ها امر را ى را پیدا نكرد، تا با آوردن آنشود كه در این مقام براى امتثال امر، كس دیگرمى

اند، و عملى سازد، زیرا مؤمنین به لحاظ مجرد ایمان خود در موضوع مباهله نصیبى نداشته

اند، چون طرف محاجه و مباهله شخص در واقع نصارى نیز با آنان طرف حساب نبوده

ى جز خود او متعرض موضوع آله بوده است. در واقع، نبایستى كسوعلیههللارسول ّللاه صلى

مباهله گردد، و نباید كسى دیگرى را در معـرض بالیى قـرار دهد كه در صورت كذب 

 شد! بودن ادعایش دامنگیر مى

آله آن عده مشخص را همراه خود برد، وعلیههللالكن از این كه رسول ّللاه صلى

آن عده نیز قائم بوده چنان كه به آن حضرت قیام داشت، به « دعوى»شود كه روشن مى
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 است!

اَْنفَُسنا َو »یعنى، تنها آن یك مرد و یك زن و دو فرزند بودند كه مصداق آیه شریفه 

 (1)بـودند و كس دیگرى وجود نداشت! « نِسائَنا َو اَْبنائَنا،

 . 58، ص 6المیزان ج  -1

 

 نفرات و مشخصات مسیحیان طرف مباهله

شدند كه مدینه آمده بودند، شصت نفر مى رسوالنى كه از طرف نصاراى نجران به

 گفتنـد. چهـارده نفـر از آنـان از اشـراف نجران بودند.مى« وفد نجـران»ها را آن

 سه نفر از این چهارده نفر، كسانى بودند كه مرجع اصلى كارهایشان بودند:

كه نامش عبدالمسیح و سمت امیرى قوم را داشت، صاحب مشورت « عاقب» - 1 

 كردند.طورى كه از رأیش تخطى نمىشد، بهحسوب مىآنان م

و معتمد اصلى و پناهگاه و فریادرس آنان شمرده « ایهم»كه اسمش « سید» - 2

 یعنى مسئول رخت و اسباب و وسایل سفرى آنان بود.« صاحب رحل»چنین شد، و هممى

شد. و پیشواى بزرگ دینى آنان حساب مى« اسقف»كه « ابوحارثه بن علقمه» - 3

او در بین نصارى به قدرى مقام داشت كه ملوك و پادشاهان روم به خاطر علم و دانشش 

ثروت هنگفتى به او داده بودند و كلیساهاى متعددى به نام او ساخته بودند. او تمام كتب دینى 

 آنان را از حفظ داشت. 

ل وارد مدینه شده و داخ« بلحرث بن كعب»این عده شصت نفرى در هیأت مردان 

مسجد پیغمبر شدند، و آن وقتى بود كه پیغمبر اسالم نماز عصرش را با مسلمانان در مسجـد 

 انجـام داده بود.

هاى چنین حلههاى دیبا و همآمیزى داشتند و جامهاین رسوالن به قدرى ظاهر شوكت

ما ها را دیده بودند، گفتند: قیمتى پوشیده بودند كه بعضى از اصحاب كه در آن موقع آن

 رسوالنى به زیبایى آنان ندیده بودیم!

شان رسید به عادت خود ناقوس زده كه وارد مسجد شدند، وقت نماز مذهبىهنگامى

ها نماز بخوانند، كنند و نگذارند آنپیغمبر خواستند ممانعتنماز ایستادند. اصحاب و به 

و مشرق را قبله  ها مشغول نماز شدندها كارى نداشته باشید. آنحضرت فرمود به آن

ّللاه متوجه رسول« سید و عاقب» ازنماز را خواندند. پسخودقراردادند و نمازشان

 آله شدنــد و با آن حضــرت آغــاز سخن كردنــد. حضــرت بـه آن دو فرمــود: وعلیههللاصلى

 اسالم اختیار كنید و در پیشگاه الهى تسلیم شوید! آن دو اظهار داشتند: -

ایم! )كنایه از آن كه دین مـا كـه یش از تو اسالم اختیار كرده و مسلمان شدهما پ -

 حضـرت فرمـود:   باشـد.(دیـن نصـرانى است همانا اسـالم واقعـى مى

كه كارهایتان خود شاهد عدم تسلیم به حضرت ربوبى شما چگونه مسلمانید با این -

 دانیداید و عیسى را پسر خـدا مىهزیــرا اوالً براى خدا فرزنـد قائـل شـد -است؟ 
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كه تمــام خوریــد، با اینكنید و گوشت خــوك مىدیگــر آن كه عبادت صلیــب مى -

 ها مخالـف با ادعــاى شمـاست؟این

جا كه رسید همگى آنان در مقام اعتراض آله به اینوعلیههللاسخنان رسول ّللاه صلى

 پسر خدا نیست پس پدرش كه بوده است؟ حضرت فرمود:اگر عیسـى  -بر آمدند و گفتنـد: 

آیا شمــا قبــول داریــد كه هــر پســرى بایــد شباهــت با پدر خود داشته باشــد؟  -

 آرى!  -عرضـه داشتـنـد: 

 فـرمـود: 

طور نیست كه خداى ما قیم به هر چیزى بوده و حفظ و روزى موجودات با آیا این -

 طوراست؟ فرمود:میناوست؟ گفتند: ـ چرا ه

 آیا عیسى از این اوصاف مذكور چیزى داشته؟ عرضه داشتند: نه!  -

 فرمود:

دانیــد هیچ چیــز از موجودات آسمــان و زمین بر خــدا مخفى و پوشیـده آیــا مى -

 ها عالــم و داناســت؟ گفتنـد: چرا! نبوده و خداوند به همـه آن

 فرمود:

دانید كه خداى ما همان است كه عیسى را در شكم مادرش همان طور كه آیا مى -

آشامد، و نه محل خورد، و نه مىخواست صورتگرى كرده، و آن خدایى است كه نه مىمى

 صــدور حدث است؟ گفتند: 

 طـور است! فـرمود:همیــن -

حمل كرده و بعد آیا چنین نیست كه عیسى را مادرش مانند اطفال دیگر در شكم  -

مانند مادرهاى دیگر او را زاییده است؟ و عیسى پس از والدت چون اطفال دیگر تغذى 

 شد؟ گفتند: چنین بود!كرده و خوردن و آشامیدن داشتـه و از او حــدث واقع مى

 فرمود: 

گونه شباهتى به پدرش ندارد؟ سخن كه كه هیچپس چگونه او پسر خداست، با این -

 (1)سید همگى ساكت شدند، و جوابى نتوانستند بگویند... جا ربه این

 البیان( بن انس، در مجمع)نقل از كلبى، و محمدبن اسحق، و ربع

 . روایات اسالمى24، ص 5المیزان ج  -1
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 فصل اول

 

 منشاء و منطق حرکات فکری
 

 

 حركت فكرى در تاریخ اسالم

« تفكر و تذكر و تعقل،»بیش از سیصد آیه هست كه مردم را به  در قرآن مجید

هایى را یاد دعوت كرده است. قرآن به پیامبر گرامى خدا چگونگى به كار بردن استدالل

 رود.دهد كه براى اثبات حقى و یا از بین بردن باطلى به كار مىمى

نفرموده كه نفهمیده  خداى متعال در قرآن، و حتى در یك آیه نیز بندگان خود را امر

به قرآن و یا به هر چیزى كه از جانب اوست، ایمان آورند، و یا راهى را كورانه بپیمایند! 

هاى حتى قوانین و احكامى كه براى بندگان خود وضع كرده و عقل بشرى به تفصیل مالك

آورده  كند، و نیز به چیزهایى كه در مجراى احتیاجات قـرار دارد، علتها را درك نمىآن

 است. 

چه از حق دهد، و آناین ادراك عقلى، یعنى راه فكر صحیح كه قرآن بدان حواله مى

كند، همه را بر آن مبتنى كند، و باطل و شر و ضررى كه نهى مىو خیر و نفع كه امر مى

شناسیم كه تغییر و تبدیل نداشته، مى« خلقت و فطرت»سازد، همان است كه ما به عنوان مى

 دو نفر در آن نزاع و اختالف ندارند!و حتى 

 آیـات آسـمـانى زیـر نشـانگـر ایـن حـقیقتنـد:

 / زمـر( 9« )آیا دانایان با نادانان یكسـاننـد؟» -

اش كردیم و برایش نورى قرار دادیم كه با آن آیـا كسـى كه مرده بود و ما زنده» -

ها بوده، از آن بیرون تاریكىدر میان مردم راه برود، مانند كسى است كه مثلش در 

 / انعـام( 122« )شـود؟نـمـى

/  9« )كنـــد!تــر اســت، هدایــت مىچه صوابهمــانــا ایــن قـرآن به آن» -

 اســـرى(

 انــد،خداونــد، اهــل ایمـان از شمــا را و كسانــى را كه دانایــى داده شده» -

 مجادله(/11« )برد.درجاتى باال مى 

این بحث، به طور اجمال نظرى به تاریخ تفكر اسالمى، و راهى را كه ملت  در

اندازیم؛ و كارى به حقانیت و یا فساد اند، مىمسلمان، با همه اختالفات قومى و مذهبى، رفته

شویم، و گذشته، متعرض مى« منطق قرآن»خود این مذاهب نداریم، فقط حوادثى را كه بر 

 دهیم:مخـالـفت قرار مى آن را حـاكم در مـوافقت و
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 منطـــق قـــرآن

قرآن كریم با منطق خود درباره روشى كه براى تمام شئون زندگى انسانى تجویز 

گونه قید و شرطى نیاورده، و تمام جوانب زندگى باره هیچگوید، و در ایننموده، سخن مى

 قرار داده است.« قانون»انسانى را مورد 

اجتماعى، داراى هر شكل و نژاد و حال و مكان و زمان، بشر، به صورت فردى یا 

و « اخالق»و « اعتقادات»از حكم قرآن بیرون نیست، و قرآن در تمام جهات زندگیش از 

 كند.مداخله مى« كار»

و آن چه كه به جوانب زندگى انسانى « صنایع»و « علوم»بنابراین، قرآن با تمام 

 مـربـوط اسـت، اصطـكـاك دارد. 

كند، معلوم است كه قرآن به طور دعوت مى« تفكر، تذكر و تعقل»اتى كه به از آی

یعنى « هر چیز»كند تا درباره دعوت مى« ترك جهل»و « دانش»جدى مردم را به طرف 

ها و زمین و گیاه و حیوان و انسان در جهان ما و جهان چه كه مربوط به آسمانتمام آن

باشد، تفكر كنند، و از این راه خدا را بشناسند. و مى ها و لوح و قلم و...مالئكه و شیطان

از اخالقیات و « سعادت زندگى اجتماعى انسانى»چنین چیزهایى را بدانند كه به نحوى به هم

 ادیان و حقوق و احكام اجتماع، ارتباط دارند.

برد، قرآن راه تفكر فطرى را، كه خود فطرت هم به ناچار ما را به طرف آن مى

 كند!ىتصدیق م

برد، و را به كار مى -صناعت منطقى  -« برهان و جدل و موعظه»قرآن شریف، 

كند. در واقعیاتى كه از حدود كار و عمل بیرون است، از مردم مردم را نیز بدان دعوت مى

خواهد برهان به كار برند، و در غیر آن، مسلمات و قضایایى كه چون گفتار بزرگان مى

 استعمال نمایند.  موجب عبرت گرفتن است،

آله را معتبر وعلیههللااز طرفى قرآن، در بیان مقاصد خود، روش پیامبر صلى

دانسته، و بر مردم الزم كرده كه به آن حضرت اقتداء و تأسى نمایند. مردم نیز چون 

 نمـودنـد.آله را تـقـلیـد مـىوعلیههللاشاگردى روش علـمـى پیامبـر صلى

 

 مدینة النبىدر  آغاز حركات فكرى

آله )منظور زمانى است كه آن حضرت در وعلیههللامردم در زمان رسول ّللاه صلى

هاى اولیه كه مدینه بودند،( با تعلیم اسالمى آشنا شده بودند. از این نظر خیلى به حال انسان

 خـواستنـد علـوم و صنـاعـات را فـرا گیـرند، شبـاهت داشتند.مـى

اى كه به تحصیل و نوشتن داشتند، به طور ساده و غیرفنى، القهها با كمال عآن

هاى علمى شدند، و در مرحله نخست، به حفظ و قرائت قرآن و احادیث پیامبر مشغول بحث

 همت گماشتند. -در كار باشد كه نوشتنبدون این -ها آنو نقل
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ى از ارباب ملل هایى هم با برخاندكى مباحث كالمى در میان خود داشتند، و مناظره

 -العرب و حبشه و شـام بودنـد ها در جزیرهكه قبایلى از آن -اجنبى، خصوصا یهود نصارى 

 شود.گذارى مىاز همین جا پایه« علم كالم»آوردند. آغـاز به عمل مى

ها بود، اشتغال ها بـه روایت اشعـار هم كـه یك روش عربى و قومى آنالبته آن

اى مـدح داشتند، ولى اسالم به آن اهمیت نداده است. نه قرآن، شعر و شعرا را حتى با كلمه

 نمـوده، و نـه احـادیث پیـامبر در آن بـاره سفـارشى كرده است! 

 

 تأثیر فتوحات دوره خلفا در حركات فكرى

آله رحلت فرمود جریان خالفت آن حضرت وعلیههللازمانى كه رسول ّللاه صلى

 باره هم دردى به دردهاى موجود افزود.دانند و اختالف در اینبدانجا كشید كه همه مى

اى از حافظین قرآن و شهادت عده« یمامه»قرآن در زمان خلیفه اول، پس از جنگ 

 آورى شد.جمع

تقریبا دو سال بود، و سپس در عهد خلیفه دوم، به همان  در زمان خالفت او، كه

طور بود. آوازه اسالم هرچند منتشر شده و به حدى وسعت گرفته بود كه مسلمانان در عهد 

خلیفه دوم به فتوحات بسیارى رسیدند، لكن اشتغال به این فـتـوحـات آنان را از دقـت در 

كه آنان ارتـقـاء درجـه در آن راه، بازداشت، یا اینمیـدان فـكـر، و تعـقـیـب ارتـبـاط علـوم و 

 دیدند. همان سطح علمى را كه داشتند، كافى دانستـه و خود را محتاج توسعه و بسط آن نمى

و علم و كمال هم یك چیز محسوس نیست كه ملتى درباره ملت دیگر ببیند، مگر 

اهر شـود، و عمـوم آن را كه به صنعت ارتبـاط پیدا كند و اثرش در برابر حواس ظاین

 بفهمند.

این فتوحات پى در پى، بزرگترین غریزه غرور و نخوت عرب جاهلى را، كه در 

دوران پیامبر آرام گرفته بود، بیدار كرد، و به فعالیت واداشت، و روح ملتهاى استعمارى و 

 ستمگر در آنان ریشه دوانده و كم كم جایگزین گردید! 

و رفتار نمودن « موالى،»و « عرب»ز به دو دسته تقسیم ملت مسلمان آن رو

معاویه )حاكم آن روز شام،( میان مسلمانان به رفتار شاهان روم، و امور زیاد دیگرى كه 

ها هم امورى تاریخ درباره لشكریان مسلمانان، ضبط كرده، همه گواه این مطلب است، و این

 قرآنى تأثیر دارد.نفسانى و روحى است كه در سیر علمى و خصوصا تعلیمات 

چیزى كه آنان از سیر علمى حاضر داشتند این بود كه همچنان به قرآن، اشتغال 

و دیگران منسوب « ابن مسعود»و« ابى»و « زید»هاى متعددى كه به داشتند، و مصحف

 بـود، در میـانشـان رواج داشـت.
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 رواج حدیث و تغییر حركت فكرى

مسلمانان رواج خوبى داشت و كامالً ضبط و نقل در این زمان میان « حدیث»

جا كه عمر برخى از صحابه را از نقل حدیث منع نمود تا جلوى زیادى آن را شد، تـا آنمى

 بگیرد.

به اسالم وارد شدند، و اهل حدیث مقدارى زیادى از اخبار « اهل كتاب»اى از عده

ه و به آن احادیثى كه از پیامبر گرامى كتابهاى آنان و حكایات پیامبران و ملتهایشان را گرفت

 اسـالم داشتنـد، آمیختنـد.

هم زیاد شد. حتى امروز هم در احادیث مقطوع و بى سند « وضع و جعل حدیث»

شود، مقدار زیادى از آن جعلیات دیده ها در صدر اول، نقل مىكه از صحابه و شاگردان آن

 كند! هارا رد مىشریف، با ظاهر الفاظ خود، آنشود، كه قرآنمى

 به طـور كلـى سـه عامـل بـاعث جعـل و وضـع حدیث شـد:

آله و حفظ وعلیههللامقام و مرتبه بزرگى كه مردم براى مصاحبت پیامبر صلى - 1

و احترام خاصى كه به صحابه آن حضرت و شاگردانش  حدیثى از آن حضرت معتقد بودند،

بال حدیث بروند، و حتى از اهل كتاب كه تازه قائل بودند، این باعث شد كه مردم به دن

مسلمان شده بودند، حدیث بگیرند، و به همین جهت، رقابت شدیدى هم میان اهل حدیث براى 

 گرفتـن مقام تقدم و افتخارات افتاده بود.

، نگذاشت كه اخبار را تنقیح حرص زیادى كه آنان بر حفظ و نقل حدیث داشتند - 2

هاى دین نمایند، و خصوصا به كتاب خدا، كه اصلى است، كه پایه كنند، و در معنایش دقت

كه رسول ّللاه گیرد، عرضه بدارند، با اینروى آن بنا شده، و فروع دین از آن الهام مى

به زودى دروغگویان بر من زیاده » فرموده بود:  -در روایت صحیحى  -آله وعلیههللاصلى

 و امثال این حدیث.« شود...،مى

این فرصتى شد كه احادیث جعلى درباره صفات و اسماء و افعال خداوند میانشان و 

هاى ناروایى هایى به پیامبران بزرگ، و نسبترواج بگیرد، و اخبارى دروغین، كه لغزش

آله ، و خرافاتى درباره خلقــت و آفرینش و حكایــات ملتهاى وعلیههللابه پیامبــر ما صلى

ــرآن مجیـد، و چیزهــاى دیگرى كه دست كمــى از مطالــب تــورات و گذشتــه، و تحریف ق

 انجیل در این باره ندارد، پیدا شود.

 در آن هنگام قرآن و حدیث تقدم و عمل را میان خود تقسیم كرده بودند.

 تقـدم اسمى و رسمى را قرآن داشت، ولـى عمل كردن خاص حدیث بود!

عمالً متروك شد، و این روش، یعنى اعراض از بنابراین، خیلى نگذشت كه قرآن 

عرضه داشتن حدیث بر قرآن، همچنان میان این ملت مسلمان، عمالً تا به امــروز مـانــده 

 كننـــد: و پیامبــر فرمـود:است، گرچه زبانــى انكــار مى

 / 30)« انــد!خدایــا همانــا مردم من این قــرآن را متــروك و مهجــور نموده»

 فرقــان(

اند و همین آرى تنها افرادى بسیار كم دست به دست روش درست را نگه داشته
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هاى تسامح عینا یكى از اسباب باقى ماندن بسیارى از خرافات قبیلگى قدیم در میان ملت

 آورد!باشد، و البته مرض مرض مىها مىاسالمى، حتى پس از اسالم آوردن آن

آله درباره خالفت پیش آمد، باعث وعلیههللاصلى جریاناتى كه پس از پیامبر -3

برخى واله و شیداى آنان  اختالف آراء عموم مسلمانان درباره اهل بیت آن حضرت شد.

شان درباره قرآن اى از آنان و از مقام علمىشدند و تنها به آنان اعتماد كردند و عده

كه پیامبر آنان نشان دادند، با ایناى هم كمال عداوت و بغض را درباره روگرداندند و دسته

آله با جمالتى كه هیچ مسلمانى شك در صحت و داللت آن جمالت ندارد، وعلیههللاصلى

كه یادشان بدهند. اینان اعلم از دیگران به دستور داده بود مردم از آنان یاد بگیرند، نه این

 كنند! قرآن خطا نمى كتاب الهى هستنـد، و تذكـر داد كـه ایشان در تفسیـر و فهم

 كه از روایات متواتراست،فرمود:« ثقلین»حضرت در حدیث آن

 گذارم:همانا من در میان شما دو چیز گرانبها مى»  -

 كتاب خدا، و عترت من!  

 «من وارد شوند...!شوند، تا در حوض ـ كوثر ـ بهاز هم جدا نمى گاهو این دو هیچ
 

 ـدیـث فــرمــود:هـاى ایـن حدر بــرخــى نـقـل

 «را یاد ندهید كه آنان از  شما داناترند! شما آنان» -

 و در كالم دیگرش كه بـه طور مستفیض نقل شده است، فرمود:

 « كسى كه قرآن را به رأى خود تفسیر كند، باید جاى خود را از آتش بگیرد!» -

 

 محرومیت مردم از احادیث خاندان نبوت

محروم ماندن مردم از احادیث خاندان نبوت، كه نزدیكترین افراد به رسول ّللاه  

اى بــود كه در ترین گویندگــان حدیث بودند، بزرگتریــن لطمهآله و صدیقوعلیههللاصلى

نمود، وارد شد. و یكى از گواهان این مطلب علــم قرآن و راه تفكرى كه بدان دعوت مى

 السالم نقل شده است!ـى است كـه از اهـل بیت علیهمكمى و قلت احـادیث

حرص و ولع خلفا داشت و آنحدیث در دورانكه علممقام و احترامىآنشما وقتى به

كه مردم به گرفتن حدیث داشتند، بنگرید و آن گاه تمام احادیثى را كه از حضرت شدیدى

اند، به دقت تتبع نمـوده كردهعلى و حسن و حسین، خصوصا درباره تفسیر قرآن كریم، نقل 

 و بشمرید، چیز عجیبى مالحظه خواهید كرد:

السالم آله كه اساسا چیز قابل ذكرى از على علیهوعلیههللاخود صحابه پیامبر صلى

 اند. نقل نكرده

انــد، تــابعیــن و شاگــردان آنــان هم تمام احادیثــى كه از آن حضــرت نقــل كرده

 كنـد! در تمـام قـرآن از صـد روایــت تجـــاوز نـمى

اند شاید به ده روایت نرسد! از السالم نقل كردهاحادیثــى هم كه از امــام حسن علیه

 اند!ل نكردهالسالم هم اساسا چیز قابل ذكرى نقحسین علیه
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با این كه روایاتى كه در تفسیر قرآن وارد شده، به قدرى زیاد است كه بعضى تنها 

گفته و « اتقان»در « سیوطى»اند. )این مطلب را از راه عامه به هفـده هزار حدیث رسانده

و « ترجمان القرآن»تذكـر داده است كه همین عدد تعداد روایات كتاب تفسیر خود او 

 بـاشد.(مى« منثور در»تلخیصش 

باشد. )یكى از اهل تتبع گفته در در روایات فقهى هم عینا همین نسبت دایر مى

السالم برخورده است!( آیا علت این جریان، روایات فقهى به دو حدیث از حسین علیه

اعراض مردم از اهل بیت و ترك ایشان بود؟ یا آن كه مردم احادیثى از آنان گرفتند، ولى در 

 دانیم! اموى كه از اهل بیت رو گرداندند، مخفى شد، و از بین رفت؟ نمىدولت 

السالم و شركت نكردن آن حضرت در جمع قرآن از اول گیرى على علیهولى، كناره

 كند.چنین تاریخ زندگانى امام حسن و حسین احتمال اول را تقویت مىتا آخر، و هم

اند كه رسید كه برخى انكار كردهالسالم به جایى كار احادیث عمومى على علیه

زیادبن « بتراء»از آن حضرت باشد، ولى در امثال خطبه « البالغهنهج»هاى كتاب خطبه

 یزید، حتى دو نفر هم اختالف ندارند!!!« خمریات»ابیه، و قصاید 

السالم همین طور مظلوم بودند و احادیثشان همچنان متروك ماند، تا اهل بیت علیهم

السالم ، در دورانــى السالم و امام جعفربــن محمدالصادق علیهام محمد باقر علیهاین كه امــ

كه دولت اموى و عباسى به همدیگر گرفتــار و اهل بیت در آرامش و فرصت بودند، 

احادیث پدرانشان را كه از بیـن رفته بود، روشــن كردند، و آثار متــروك مانــده آنان را 

 تجدیــد نمودند. 

السالم از پدران و پسران آن ، احادیث این دو بزرگوار، و سایر ائمه اطهار علیهلكن

آله از جعل و دست بردن سالم نماند، كه این دو وعلیههللادو نیز چون احادیث پیامبر صلى

بن مغیره»اى را چون بزرگوار، همین مطلب را صریحا در كالم خود ذكر فرمودند، و عده

معرفـى « واضعین»و « جاعلین»و امثــال آنان را به عنــوان « الخطابابى ابن»و « سعید

 نمودند.

آله وعلیههللاالسالم روایات زیادى را كه از آنان و از پیامبر صلىبعضى از ائمه علیه

شد، تكذیب فرمودند، و اصحاب و شیعیان خود را امر كردند كه احادیث منقول از نقل مى

چه را چه را كه با قرآن موافق است اخذ نمایند، و آندارند، و آن ایشان را به قرآن عرضه

 كه با قرآن مخالــف است، كنار بگذارند!

لكن مردم )جز عده بسیار كمى،( عمالً این دستور را در احادیث اهل بیت و 

خصوصا در غیر احادیث فقهى رعایت نكردند و به همان روش رفتند كه عامه درباره 

 بردند. آله به كار مىوعلیههللاصلى احادیث پیامبـر

اى هم افراط نموده، و حجیت ظاهر قرآن را انكار نمودند، ولى احادیث و عده

را كه )سندشان « االخبارجامع»و « الرضافقه»و « مصباح الشریعه»هایى از قبیل كتاب

 معلوم نیست،( حجت دانستند.

مفسر قرآن است، هر چند با  این افراط به جایى رسید كه برخى گفتند: حدیث
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هاى صریح قرآن مخالفت داشته باشد!!! و این عقیده هم تراز عقیده بعضى از عامه داللت

 تواند قرآن را نسخ كند!!!اند: حدیث مىاست كه گفته

اند: شان گفتهشاید حال ظاهر ملت مسلمان در نظر دیگران همان است كه بعضى

پیامبر را رها كردند، و بالنتیجه قرآن را هم اهل سنت قرآن را گرفته و عترت »

پس « شوند!این دو از هم جدا نمى»رها كردند، زیرا پیامبر گرامى فرموده بود: 

 « اند!ملت مسلمان قرآن و عترت )كتاب و حدیث( را اساسا ترك كرده

علوم دینى و  -این روش حدیث، یكى از عواملى بود كه باعث انقطاع علوم اسالمى 

اش ریشه»هاى این درخت پاكند، كه از قرآن شد، با این كه همه چون فروع و میوه -ادبى 

/  25و  24« )دهد!ثابت و فرعش در آسمان بوده، و هر زمان به اذن خدایش میوه مى

 ابراهیم(

بینید كه اگر براى روشن شدن این مطلب درباره این علوم دقیقا مطالعه فرمایید، مى

اند كه به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند، به طورى كه تنظیم یافتهاین علوم دینى طورى 

صرف و نحو و بیان و لغت و حدیث و رجال و  -تواند تمام این علوم را از شخص متعلم مى

ها بشود، و فرا گیرد و به آخر برسد، و آن گاه متخصص در آن -درایه و فقه و اصول 

 ولى اساسا قرآن نخـواند، و جلـدش را هم باز نكند!ها اجتهـاد كند، مـاهر شـده و در آن

در حقیقت، براى قرآن چیزى جز تالوت كردنش براى كسب ثواب و یا بازوبندى 

فرزندان، كه از حوادث روزگار حفظشان كند، چیزى نمانده است! )این مطلب باید مـایـه 

 عبـرت بـاشـد!(
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 فصل دوم

 

 مکاتب فکری در صدر اسالم
 

 

 

 هاى كالمى در ادوار مختلفبحث

آن چه در پایان فصل اول گفته شد وضع بحث قرآن و حدیث در زمان عمر بود، اما 

هاى كالمى در آن دوره خیلى وسعت گرفته بود، چون فتوحات وسیع مسلمانان محیط بحث

 دانشمندان و»ها ها و ادیان گردید كه در آنطبعا باعث اختالط مسلمانان با سایر ملت

كردند، بودند كه درباره ادیان و مذاهب بحث مى« ها،ها و احبار و بطریقكشیشان و اسقف

باره نگاشته نشد. تألیفات كالمى هاى كالمى باال گرفت، ولى كتابى در اینو در نتیجه بحث

 شود. بعد از این عصر شروع مى

مردم درباره  در زمان عثمان هم جریان به همین منوال بود، و با آن انقالبى كه

ها را جمع نمایند و فقط یك مصحف خالفت داشتند، كارى انجام نشد، و تنها توانست مصحف

 را رواج دهد.

السالم هم كه گرفتار اصالح اجتماع فاسد و در زمان خالفت حضرت على علیه

 گونه ادامه یافت.هـاى پیاپى بود، همیـناختالفات مسلمـانان، و بـه دنبال آن جنگ

كه « ابواالسود دئلى» السالم علم نحو را وضع كرد، و كلیاتش را به لكن على علیه

آورى جزئیات قواعد نحو كرد، ولى از اصحابش بود، امالء فرمود، و او را مأمور جمع

ها و احادیثى ایراد فرمود كه خود نتوانست بیش از آن مقدار كارى كند، جز این كه خطابه

ها و نبهاترین اسرار قرآنى را در بر دارد. یك سلسله احتجاجمواد معارف دینى و گرا

 هاى بزرگ حدیث ضبط است. هاى كالمى نیز داشت كه در كتاباستدالل

 

 

 تحوالت فكرى دوره اموى و عباسى

جریان قرآن و حدیث در زمان معاویه و امویین و عباسیین، پس از آن تا تقریبا 

دوران ائمه دوازده گانه اهل بیت است، نیز همین طور اوایل قرن چهارم هجرى، كه آخر 

بود، و در راه بحث از قرآن و حدیث، چیز مهمى اتفاق نیفتاد، جز این كه در عهد معاویه 

 السالم و آثارشان محو شود!!!كمال كوشش به عمل آمد تا نام اهل بیت علیهم

به سلطنت در این زمان جعل حدیث هم زیاد شد، و حكومت دینى اسالمى هم 
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استبـدادى، و روش اسـالمى بـه قـدرت امـپـراطـورى تغیـیـر یـافـت! در زمان عمر بن 

اهل حدیث تا آن وقت احادیث را  -عبدالعزیز دستور داده شد كه احادیث را بنویسند 

 كردند.نوشتند، و تنها با حافظه خود كار مىنمى

شروع آن از زمان معاویه  در این دوران ادبیات عرب به حد نهایت رواج گرفت.

ها نیز همین طور ها و عباسىكرد. پس از او سایر اموىبود كه خیلى شعر را ترویج مى

بودنــد و چه بسا كه براى یك بیت شعر و یا یك نكته ادبى صدها و هزاران دینار صله 

 دادند!مى

 مردم هم به شعر و نقل آن، و قضایاى عرب، و حوادث روزهاى معروف آن رو

ها و پول دادن ها از این راه اموال زیادى كسب كردند، و بنى امیه هم با رواج آنآوردند. آن

گاه بنى عباس در مقابل ها براى تحكیم موقعیت خود در مقابل بنى هاشم، و آندر برابر آن

بردند، كردند. آنان در احترام علماى وقت هم كمال كوشش را به كار مىبنى فاطمه كار مى

 خواهند به دوششان بـار كنند! بدان وسیله بر مــردم مسلط شده و هرچــه مىتا 

نفوذ شعر و ادب در اجتماع علمى به جایى رسید كه بسیارى از علما در مسائل 

هاى علمى چه بسا به یك شعر شاعر، و یا به یك مثل رایج تمسك جسته و عقلى و یا بحث

و چه بسا مقاصد نظرى خود را مبتنى بر مسائل دادند! همان را حاكم در مسئله قرار مى

دادند، و كردند، و الاقل ابتدا درباره نام موضوع بحث، یك بحث لغوى انجام مىلغوى مى

ها همه چیزهایى است كه در منطق و سیر علمى شدند. اینسپس وارد در اصل بحث مى

 كنندگان تأثیرات عمیقى داشت.بحث

 

 شاعرهتولد مكاتب فكرى معتزله و ا

ها نوشته شد و طولى ها و رسالههاى كالمى رواج گرفت، و كتابدر آن ایام بحث

هایشان در تقسیم شدند. البته اصول گفته« معتزله»و « اشاعره»نكشید كه به دو دسته بزرگ 

زمان خلفا، بلكه در زمان خود پیامبر گرامى هم مطرح بود، چنانكه مناظراتى كه از على 

باره جبر و تفویض، قدر و استطاعت، و امثال آن نقل شده، و روایـاتى كه در السالم درعلیه

 دهد.آله وارد شده، آن را نشـان مىوعلیههللاباره از پیامبر صلىاین

 امتیاز این دو دسته در آن زمان، روى امتیاز دو مسلك اساسى بود:

تند، و حسن و قبح داشاحكام استقاللى عقل را بر ظواهر دینى مقدم مى« معتزله»

مرجح، و قبح تكلیف به غیر مقدور، و اختیار و تفویـض، و... را عقلى و بطالن ترجیح بى

 پذیرفتند.

ظواهر دینى را بر احكام عقلى مقدم داشته و خوب و بد عقلى را انكار « اشاعره»

جبر شدند، و كردند، و ترجیح بى مرجح را پذیرفتند، و اختیار را انكار نمودند، و قائل به مى

 هایشان ضبط است.دانستند... و سایر چیزهایى كه در كتابكالم خدا را هم قدیم مى

آن گاه فنى ترتیب دادند و اصطالحاتى ابداع كردند و مسائلى اضافه كردند، و در 
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دارند، ایستادگى نمودند. البته، این مرحله « امور عامه»برابر فالسفه، در مباحثى كه به نام 

ها میان مسلمانان انتشار هاى فلسفى به عربى ترجمه و تدریس آناین بود كه كتاببعد از 

 یافت.

اند: علم كالم و یا انشعاب آن به معتزلى و این درست نیست كه بعضـى گفته

ها در اشعرى، پس از انتقال فلسفه به عرب بوده است، دلیل گفته ما وجود عمده مسائل آن

 روایـات است. 

دائما  -اوایل قرن سوم  -اول پیدایش آن تا اوایل دوران خلفاى عباسى  از« معتزله»

شد، و سپس راه انحطاط و رفت و شوكت و ابهتشان زیاد مىجمعیتشان رو به تزاید مى

آنان را از هم پاشیده و منقرض كردند. « ایوبى»سقوط در پیش گرفتند، تا آن جا كه سالطین 

ها را جز خدا جرم اعتزال كشته شدند كه تعداد آن در زمان ایوبیان به قدرى مردم به

داند!! آن گاه محیط بحث كالمى براى اشاعره صاف شد، و با این كه فقهایشان ابتدا آن نمى

 دانستند، بدون معارض توغل در آن نمودند و تا امروز هم رواج دارد.را گناه مى

 

 هاى كالمى در شیعـهبحث

ه قدیمى دارد. اولین بار پس از رحلت پیامبر هاى كالمى سابقدر بحث« شیعه»

آله بودند، وعلیههللاكنندگان شیعى از صحابه پیامبر صلىآله بود كه اكثر بحثوعلیههللاصلى

ذر، مقداد، عمار، عمروبن الحمق و... و كسانى هم از تابعین، مانند: سلمان فارسى، ابى

السالم ، كه به دست بنى امیه از بین لى علیهچون: رشید، كمیل، میثم، و سایر هواخواهان ع

 نمودند.هاى كالمى مىرفتند؛ بحث

السالم ریشه دوانده و دوباره، در زمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه

ها و مقاالت پرداختند، و دائما زیر بار ستم كارشان قوت گرفت، و به بحث و تألیف كتاب

ن، در كمال جدیت به كار خود اشتغال داشتند، تا آن كه در ها و آزار و اذیت آناحكومت

امنیت نسبى یافتند، و سپس مجددا دچار  -حدود قرن چهارم هجرى  -« آل بویه»دولــت 

در اوایل قــرن دهم  -اختنــاق و ستــم شدند، تا آن كه با ظهــور دولت صفــوى در ایران 

 ن وضع باقى ماند. هماراه همــوار شــد و تا امروز به -هجرى 

هاى كالمى شیعه بیش از اشاعره به معتزله شبیه بود. بدین جهت گاهى سیماى بحث

و « قدر»و مسئله « مرجحترجیح بى»و مسئله « حسن و قبح»برخى عقاید، چون عقیده 

اند كه شیعه و به هم آمیخته و مخلوط گشت. به همین دلیل برخى پنداشته« تفویض»مسئله 

روند! ولى خیلى حث كالمى چون دو اسب مسابقه بوده و هر دو به یك راه مىمعتزله در ب

ها پیش شیعه السالم نقل شده، و هماناند، اصولى كه از امامان اهل بیت علیهاشتباه كرده

 اعتبار دارد، به هیچ وجه با مذاق معتزله سازش ندارد.

كند، نى دفاع مىیك فن شریف است كه از معارف حقه دی« فن كالم»به هر حال 

لكن دانشمندان كالمى مسلمان در راه بحث، حسن انتخاب نداشته و میان احكام عقلى تمیز 
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 اند. خلط نموده« مسلمیات»را به « حق»نــداده و به طورى كه خواهد آمد، 

 

 برخورد نفوذ علوم بیگانه با ظواهر دین

طبیعیات و الهیات و طب در این دوران، علوم پیشینیان، یعنى منطق و ریاضیات و 

ها در دوران و حكمت عملى به عربى ترجمه و نقل شد. بدین ترتیب كه قسمتى از آن

امیه ترجمه شده بود، و سپس در اوایل دوران بنى عباس تكمیل شد. صدها كتاب از بنى

هاى یونانى و رومى و هندى و فارسى و سریانى به لغت عرب ترجمه شد، و مردم هم زبان

ال نمودند، و علوم مختلف را مورد بحث و درس قرار دادند، و طولى نكشید كه خـود استقب

 ها و مقاالتى نوشتند.هاى مستقلى پیدا كردند، و كتابنظریه

دیدند كفار )یعنى این جریان علماى وقت را خشمناك ساخت، خصوصا این كه مى

كنند، و سلم دین حمله مىها،( به مسائل مها و امثال آنها و طبیعیون و مانوىدهرى

دهند، و به اصول اسالم و مسلمانان فلسفه خوان دین و دینداران را مورد اعتراض قرار مى

 مرضى چون نادانى نیست! -كنند مبانى شرع انور اهانت مى

كرد، مسائلى بود كه روى فرضیات از چیزهایى كه علما را سخت ناراحت مى

چون « هاى موضوعىاصل»شده بود، و به اصطالح دانشمندان هیئت و طبیعیات مبتنى 

ها طبیعت پنجمى هستند، و پاره مبانى هیئت بطلمیوسى، از قبیل: مسئله افالك، و این كه آن

ها محال است... افالك و موجودات فلكى شخصا و عنـاصر عالم نوعشان شدن و التیام آن

 ها.اند، و امثال ایناند، و انواع از قدیم بودهقدیمى

ذكر « اصل موضوعى»این مسائل در فلسفه برهانى نشده بود، و تنها به طور 

 آوردند. ها را در زمره مسائل برهانى مىهاى نادان آنشد، لكن فلسفه خوانمى

بستند، چیزهاى دیگرى ها، كه در آن زمان خود را به فلسفه مىها و امثال آندهرى

را « معاد جسمانى»و خصوصا « نكار معادا»و « تناسخ»از مزخرفات خود، چون عقیده 

زدند. و گاهى هم بدان مسائل اضافه كرده بودند، و به ظواهر دین حمله برده و طعن مى

اى از وظایف تقلیدى است كه انبیاء براى تربیت گفتند: دین مجموعهها مىبعضى از آن

و كار دارد، از انبیـاء  اند، ولى فیلسوف، كه با علوم واقعى سرهاى بسیط و ساده آوردهعقل

 داشتند.هاى تنـدى برمىنیــاز است؟! اینان در راه استــدالل گامو مطالبشان بى
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 تجدید بناى فلسفه

هاى آن عصر باعث شد كه فقها و متكلمین آنان نفوذ و حمله طبیعیون و فلسفه خوان

اى كه امكان داشت، وسیلهرا دور كردند و با استدالل و مبارزه و بیزارى و تكفیر، و هر 

ها را درهم شكسته و جمعیتشان را پراكنده ساخته و كه عظمت آنآنان را بكوبند، تا این

معلم »هایشان را از بین بردند. و نزدیك بود كه فلسفه اساسا منقرض شود، تا دوباره كتاب

عبدّللاه بن بن شیخ الرئیس ابوعلى حسین»گاه، و آن339متوفى سنه «دوم ابونصر فارابى

ابن »و « بن مسكویهابوعلى»، و سپس سایر مشاهیر فلسفه چون 428متوفى سنه « سینا

گرفت و گاهى و... آن را تجدید نمودند، و پس از آن فلسفه گاهى قــوت مى« رشد اندلسى

 هـا كم بودند.شد، و در هر حــال فلسفه خوانناتــوان مى

و « كندى»ت لكن جز چند نفر معدود از قبیل فلسفه گرچه ابتدا به عرب انتقال یاف

ها شهرت فلسفه پیدا نكرد، و باالخره در ایران استقرار یافت و در میان عرب« ابن رشد»

ها را شدیدا مورد حمله قرار دانمتكلمین مسلمان، گرچه با فلسفه مخالفت ورزیده و فلسفه

ها درباره آن نوشتند، زیـرا آن تابدادند، لكن بیشترشان منطق را پذیرفته، و مقاالت و كمى

 دیـدنـد. را با راه فطـرى استـدالل مـوافـق مـى

لكن، همان طور كه اشاره شد، در به كار بردن منطق اشتباهى كرده و حكم تعاریف 

و حدود واقعى و اجزاى آن را در مفهومات اعتبارى هم آوردند، و برهان را در قضایاى 

 س جدلى است، به كار بردند.اعتبارى، كه تنها جاى قیا

حسن و قبح، ثواب و عقاب، حبط و فضل »اینان در موضوعات كالمى، چون 

اصالحى مربوط نیستند، « حد»پاى جنس و فصل را میان كشیده و با این كه به « اعمال،

گویند، در مسائل اصولى و كالمى فروع دین دست به ها سخن مىآن« حد»درباره 

زنند، و در حقیقت، حقایق را براى امور اعتبارى استخدام مى« امتناع»و « ضرورت»

آورند كه بر هایى به این طور مىتعالى ارتباط دارد برهانكنند، و چیزهایى كه به خداىمى

خدا چنین واجب است و چنان قبیح است. و در حقیقت اعتباریات را بر حقایق حاكمیت داده 

كار افراط در این     چیزى جز قیاس شعرى نیست. گذارند، و واقعا و نامش را برهان مى

شان گفتند: خداوند برتر از این است كه در حكم و كار خود قسمت به جایى رسید كه بعضى

اعتبار را كه حقیقتش همان وهم است، به كار برد، و هر چه به طور تكوینى كند، و هر 

یگرى گفته است: خدا تواناتر از د    قانونى وضع كند، همه چیزهاى واقعى و حقیقى هستند. 

آن است كه حكمى نماید و سپس نتواند برهانى بر آن اقامه كند، به ناچار برهان شامل 

 باشند. تكوینیات و قوانین وضعى هر دو بوده، و همه قلمرو برهان مى

هاى علم و دانشمندان است، مصیبت باالتر این كه هاى دیگر كه از مصیبتو گفته

 اش بحث نمـود!!! هـا را ذكر كـرد و دربـارههـاى علمى این گفتهاید در كتاببه ناچـار ب
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 ظهور تصوف و رویارویى شریعت با طریقت

در همان دوران میان مسلمانان صوفیگرى پیدا شد. البته، تصوف در عهد خلفا هم 

كه مردانى  عباسنمود، و آن گاه در اوایل دوران بنىاصلى داشت كه در لباس زهد جلوه مى

پیدا شدند، متصوفه كـامالً ظاهر شـده و تجلى « بایزید و جنید و شبلى و معروف و...»چون 

 كردند.

ها معتقدنـد كه راه حقیقــت كمال انسانى و دستیابــى به حقیقــت معارف، تنها این

 باشد.براى یافتن حقیقت است، مى« ریاضت شرعى»كــه نوعى « طریقت»واردشدن در 

السالم منتســب عمده اینان چه شیعـه و چه سنــى خود را به علــى علیه قسمت

 دارنـد.مى

زدند كه با هایى مىكردند و حرفهایى ادعا مىها كرامتكه اینو نظر به این

گفتند كه ظواهر دین هم همین معانى صحیح را ظواهر دین و حكم عقل سازش نداشت و مى

ها بر فقها و عموم مسلمانان انایى فهمش را ندارند، این حرفگوید و دیده ظاهربینان تومى

گران آمده و آنان را مردود نمودند، و از آنان بیزارى جسته و تكفیرشان كردند، و چه بسا 

 كارشان به حبس و تازیانه و كشته شدن و بر سر دار رفتـن و تبعیـد هم كشید.

گفتند كه اسرار طالبى مىكنده مو همه براى این بود كه ایشان صاف و پوست

نامیدند، با این كه اگر مطلب چنین بود و گفته آنان مغز حقیقت و ظواهر دینى شریعت مى

ها الزم بود، خود آورنده شرع به این كار ها بوده و اظهار آنچــون پوستى بر آن

ها برمال اینسزاوارتــر بود! بر او الزم بود حــال این اسرار را مراعــات نموده و ماننــد 

 سازد، و اگر این اسرار چیز حــق و درستى نیســت كه پس از حـق جز گمراهى چیســت؟ 

اینان در ابتداى كار حدود فعالیت و نشان دادن اعتقادشان در طریقت از لفظ و 

ها جا گرفتند، پس از قرن سوم كرد، ولى بعدا كه كمى در دلهاى زبانى تجاوز نمىصحبت

و « حقیقت»و مقاالتى نوشتند و بعدا جلوتر آمده و عقاید خود را درباره  هاهجرى، كتاب

هر دو صریحا اظهار داشته و در اقطار عالم كلمات منظوم و منثـور خود را « طریقت»

 منتشـر سـاختند.

هاى عامه مردم كردند و در دلاى افراد و نیرو اضافه مىاین گروه به طور فزاینده

، تا این كه در دو قرن ششم و هفتم به كمال وجاهت و محبوبیت خود گرفتندبیشتر جاى مى

ها روى گردان رسیدند و سپس راه سقوط پیش گرفتند و كارشان سست گردید و مردم از آن

 شدند. 

 علل انحراف صوفیگرى

هاى زندگى اولین علت انحطاط صوفیگرى این واقعیت شد كه هر قسمت از قسمت

باطى داشته باشد، وقتى مردم زیاد اقبال نمودند و با حرص و ولع كه به حال عامه مردم ارت

به سویش شتاب كردند، جمعى از غیر اهل، به منظور سودجویى و جلب اقبال مردم، به آن 
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افكنند و گیرند و از این راه فسادى در آن مىها را به خود مىآیند، و صورت آنلباس در مى

 كنند.را از آن متنفر مىدر نتیجه مردم

ها گفتند كه راه معرفت اى از رؤساى آنها این بود كه عدهدومین علت سقوط آن

اى است كه شارع دین در قوانین خود بیان نداشته است، ولى یك راه است كه نفس راه تازه

ها وضع نكرده بود، پسندید و پسندد، چنانكه رهبانیت نصارى را كه خدا بر آنخدا آن را مى

 فرمود: 

 رهبانیتى كه آنان خود بدعت نهادند،»  -

 ما آن را برایشان ننوشته بودیم،  

 / حدید( 27« )شایستگى آن را رعایت ننمودند.ها بهجز طلب رضایت خداوند، و آن

اكثریتشان نیز این گفته را از آنان پذیرفتند، و این خود فرصتى بدانها داد كه براى 

اسالم معهود نبود، وضع كنند، و در نتیجه  سلوك و طریقت، رسوم و آدابى كه از شرع

 شد!شد و سنت شرعى دیگر ترك مىدائمـا سنتى تازه وضع مى

« طریقت»در طرفى و « شریعت»ها به جایى رسید كه گذارىسرانجــام این بدعت

در طرف دیگر قرار گرفت و طبعا به ارتكاب محرمات و ترك واجبات و شعائر دینى 

و نظیر آن پیدا شد. از تصوف جز « قلندرى»رعى را برداشتنــد و كشیده شد. تكالیــف ش

 ها موجب فنا گردید. كشى و استعمال بنگ چیـزى باقى نماند، و همینگدایى و تریاك

 

 تحوالت بعدى در بازسازى حركت فكرى

كند این باره حكم مىدهند،( در اینچه قرآن و حدیث )كه حكم عقل را نشان مىآن

هاست، عقیده درستى است كه عقیده این كه زیر ظواهر شرع حقایقى نهفته كه باطن آن

است، و عقیده این كه بشر هم راهى به رسیدن آن حقایق دارد، اعتقاد صحیحى است، لكن 

حیح و استعمال درست ظواهر دینى در معانى خودش راه تنها همان به كار بردن ص

باشد. حاشا كه در شرع باطنى باشد كه ظاهر بدان راهنمایى نكند! و تنها عنوان و راه مى

 باطن باشد! 

چه شارع بیان كرده و این نشدنى است كه در شرع چیز دیگرى نزدیكتر از آن

به جهتى از آن اعراض كرده باشـد!  است، باشد، از آن غفلت كرده و یا تسامح نموده، و یا

 فرماید:خـداوند سبحان مى

ْلنا َعلَْیَك اْلِكتاَب تِْبیانا ِلُكلهِ َشىْ » - ٍء... و نازل كردیم بر تو كتاب را كه روشن َو نَزَّ

 / نحل( 89« )ء اســــت!كننده كــل شــى

 ها هستند:از حقایق و كشف آنراه بحثها سهكه اینخالصه این

اى از مسلمانان ظواهر دینى، راه بحث عقلى، و راه تصفیه نفس! و هر یك را عده

ها، همچون اتخاذ كرده و میانشان نزاع و دعواها پیدا شده است، و اجتماع این روش

باشد كه چون مقدار یكى را اضافه كنند از دو تاى دیگر به نـاچار كـاسته هاى مثلث مىزاویه
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 شود، و برعكس...! مى

هاى مفسرین مختلف شده است. هاى تفسیرى هم به اقتضاى اختالف مشرببحث

 هاى علمى بر قرآن تحمیل شده است، با این كه باید برعكس باشد!بدین معنى كه نوعا نظریه

كند. و این ها را قبول دارد و تصدیق مىهاى درست هر یك از این راهقرآن قسمت

شد كه با ظاهر نسازد، و حاشا كه باطن یا ظاهر نشدنى است كه در شرع باطن درستى با

 حقى بـاشد كه بـرهان كـامل و صحیـح آن را دفع كند، و متناقض باشد.

اند به مقدار هاى مختلف خود خواستهاى از دانشمندان با مشرببدین جهت عده

مانند:  -تلفیق داده و جمع كنند « عرفان»و « ظواهر دینى»بضاعت علمى خود میان 

 «.عربى، عبـدالـرزاق كاشانـى، ابن فهـد، شهیـد دوم، و فیـض كـاشـانىناب»

مانند:  -را جمع كنند « عرفان»و « فلسفه»اند میان اى دیگر خواستهو عده

الدین محمد الدین سهروردى صاحب اشراق، و شیخ صائنابونصر فارابى، شیخ شهاب»

و « ظواهر دینى»اند میان ه خواستهو غیر« قاضى سعید»اى دیگر چون و عده    «. تركه

ابن »مانند:  -ها را جمع كنند اند میان همه اینرا جمع كنند. و برخى دیگر خواسته« فلسفه»

ها و در كتاب« صدر المتألهین شیرازى»هاى تفسیرى و غیرتفسیرى خود، و در كتاب« سینا

 اى دیگر پس از او.مقاالت خود، و عده

دار به جــاى خود مانــده و ایــن بــاز هم ایــن اختــالف ریشــه هاولــى با همــه این

دارتر كــرده و كن كردن اختالفات، خود اختــالف را ریشههاى زیاد براى ریشهكوشش

 تــر نمـوده اســت!آتــش را افـروخته

نى كنید كه دیگران را به ناداشما هر یك از صاحبــان این فنون را ببینید مالحظه مى

شان بیزارى دهنــد، و عامه مردم هم از همهو یا كفر و سستى عقیــده و نظریه نسبت مى

ها همه براى این است كه ملت اسالمــى در روز اول از دعوت قــرآن به جویند! اینمى

 سرپیچـى نمودند: « تفكر اجتماعــى»

ـِه َجمیعــا َو ال تَفَرَّ » -  –قُــوا! َو اْعتَِصُمــوا بَِحْبِل اللـه

 / آل عمـران( 103« )همگى به ریسمان خدا چنگ زنیــد و متفـرق نشــــویــــد! 
 

 )در این زمینـه درد و سخـــن بسیـار اســت... 

 ـ پــروردگارا ! ما را به چیــزى كه بـاعث رضایــت تو باشــد، راهنمایــى كــن! 

 ــا!هــاى مــا را بــر حــق جمــــع فـــرمـو سخن -

 و از جانب خـود به ما ولى و یاورى عطا كن!( -

 

 قدریه و معتزله )مسئله جبر و تفویض(

 

كسانى كه آیــات ما را تكذیب كردنــد كر و كورانى در ظلمتنــد! كسى را كه خدا »

« دهــد!كنـد، و كسى را كه بخواهــد به راه راســت قرارش مىبخواهــد گمراه مى
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 / انعام( 39)

 فـرمـاید:السالم مىامـام جعفـر صـادق علیهحضرت 

است، كه خداوند در روز قیامت با صابئین و امت از این این آیه ردهى بر قدریه »

 گویند:كند، مىنصارى و مجوس محشورشان مى

تعالى پروردگارا، ما كه از مشركان نبودیم، چه طور با آنان محشور شدیم؟ خداى -

ببین چه طور بر خود دروغ بسته، و به بطالن  -فرماید: مىها در جواب آن

 برند!زدنــد، پى مىافترائاتى كه مى

 رسول خدا فرموده:  

اند بدانید و آگاه باشید كه براى هر امتى مجوسى است، و مجوس این امت كسانى -

شوند كه: مشیت و قدرت خدا گویند: قدرى در كار نیست؟ و چنین معتقد مىكه مى

 «مه محـول بـه آنــان و براى آنـان اسـت!ه

 

 مسئله قدر

از مسائلى است كه در صدر اسالم مورد بحث قرار گرفته بود. « قدر»مسئله 

 بندگان اعمالبه گونه تعلقى پروردگار هیچاراده »  -گفتند: ها منكر آن شده و مىبعضى

كند، مستقل است. در كارهایى كه مىاراده و قدرت آدمى در »  -و معتقد بودند كه: « ندارد.

 «حقیقت آدمــى خـالق مستقل اعمال خویش است.

 آله فرمود:وعلیههللااندكه رسول خدا صلىكردهشیعه و سنى روایت

 «!قــدریـه، مـجـوس ایـن امـــت اســـت» -

كردند كه همان خود )دارندگان عقیده مزبور براى اعمال آدمى خالقى را اثبات مى

اى است كه دانستند. و این همان عقیدهتعالى را خالق غیر اعمال مىمى است، و خداىآد

(.مجوس  ها دارند. چه آنان نیز قائل به دو خدا بودند: یكى خالق خیر، و دیگرى خالق شره

آله و ائمه اهل بیت وارد شده وعلیههللادر این باب روایات دیگرى از رسول ّللاه صلى

هست، و مشیت و اراده خداوند در اعمال بندگان نافذ است، « قدر»د كنكه اثبات مى

 كند.كه قــرآن شریف هم همیــن معنا را اثبات مىچنانهم

هستند، این روایت را تأویل نموده و « قدر»كه همان منكرین « معتزله»ولى 

ـه صلىمى كنند و ا اثبــات مىآله كسانى است كه قــدر روعلیههللاگوینــد: مــراد رسول اللـه

 دهند. مانند مجـوس خیر و شـر را به خالقى غیر انسان نسبت مى

چه گذشت این معنى به دست آمد كه جمع میان این كه قدر در كار نیست و میان ازآن

كه كه براى آدمى مشیت و قدرت نیست، جمع بین دو قول متنافى است: زیرا گفتن ایناین

كه قدر است با قول به استقالل آدمى در مشیت و قدرت و گفتن اینقدر در كار نیست، مالزم 

 هست، مالزم است با قول به نفى استقالل قدرت.

با این حال چه طور ممكن است كسى منكر قدر شود، و در عین حال منكر مشیت و 
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 اراده آدمیان هم باشد؟

قدر و انكار مشیت و اى كه جمــع كرده بود بیــن قول به نفى بنابرایــن، آن دو نسخه

انــد، قــدرت از آدمیان صحیح نیست، و گویا كسانى كه تفسیر مزبــور را استنساخ كــرده

را « ال قــدر»عبارت اصلى را تحریــف نموده، و در اثر نفهمیــدن معنــى روایت، عبارت 

 اند: را تغییر دادهدرست نوشته و مابقى 

ها و مجلـدات دیگر خواهد ستقـالً در بخش) بحث در مكـاتب فلسفـى و كالمى م

 آمد.(
 

تاز میدان ها، كه در صدر اسالم یكهها و جبرىافراط و تفریط در عقاید تفویضى

بحث در اطراف معارف اسالمى بودند، بسیار است. انحراف در مسئله مورد بحث هم از 

مذهبى به وجه عجیبى هاى اشتباهات همین دو طایفه است، چه این دو طایفه در اثر تعصب

 در دو طـرف افراط و تفریط قــرار گرفتند.

از امور واقعى « حسن و قبح»و « مصالح و مفاسد»قائل شدند به این كه « مفوضه»

هستند، و بلكه حقایقى هستند ازلى و ابدى و تغییرناپذیر. حتى به این هم اكتفاء نكرده و 

حان حكومت دارد، و ساحت مقدس گفتند: این امور بر همه چیز، حتى بر خداى سب

 پروردگار نیز در كارهاى تكوینى و تشریعى خویش محكوم به این امور است!!! 

كند و چیزهاى دیگر را بر تعالى واجب مىو این امور چیزهایى را براى خداى    

اش كنار زدند كند. معتزلیان با این رأى فاســد خود، خــداى را از سلطنت مطلقهاو حرام مى

 و مالكیت على االطالقش را ابطال كردند!! 

دند، و از آن طرف همه این سخنان را انكار كر« هاجبرى»در مقابل آنان، طایفه 

نه تنها واقعیت ندارد بلكه حتى از امور اعتبارى هم « حسن و قبح»افتادند و گفتند كه 

در هر كارى تنها عبارت است از این كه مورد امر قرار گیرد، همچنان « حسن»نیستند، و 

در هر كار عبارت است از این كه مورد نهى قرار گرفته باشد. و در عالم چیزى « قبح»كه 

وجود ندارد، و اصالً غایت و غرضى در كار عالم نیست، نه در « حسن و قبح»به نام 

 آفرینش آن، و نه در شرایع و احكام دینى آن!!!

به این هم اكتفا نكردند و گفتند: آدمى هیچ كارى از كارهاى خود را مالك نیست، و 

مثل خودش مخلوق  ها اختیارى از خود ندارد، بلكه كارهاى او هم بهدر هیچ یك از آن

گفتند: به طور كلى كارهاى انسان خدایند! همچنان كه طایفه اولى در مقابل این طایفه مى

گونه مالكیت و اختیارى نیست، و قـدرتش تعالى را در آن هیچمخلوق خود اوست، و خداى

 گیـرد!! بـدان تعلـق نمـى

و دیگرى در طرف  ایــن دو مذهب، به طورى كه دیدیــد، یكى در طرف افــراط

نمكــى! بلكه حقیقت تفریــط قرار دارنــد و حقیقت امر نه بدان شورى است و نه بدین بى

 (1)مطلب این است كه این امور هر چند امورى اعتبارى هستند و لكن ریشه حقیقى دارند! 
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