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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

مُنافِقونسورۀ

 در مدینه نازل شده ودارای یازده آیه ودو رکوع می باشد. ُمنافِقون  سورۀ

 : تسمیه  وجه
  علیه  آنان  دشمنانه  و مواقف  منافقان  ها و اوصاف رسوایی  با بیان  فتتاحا    سبب  به  سوره  این

سورۀ »نام  شد. البته:  نامیده«   ُمناف قون »،  صلی هللا علیه وسلم ومؤمنان  اکرم  رسول
 ؛  از آیۀ اول این سوره گرفته شده است.«المنافقون

 :محل نزول
  ت.اس  نازل شده ۀ منوره در مدین ُمناف قونسورۀ 

 :زمان نزول
می نویسند که؛ این سورۀ در سال  ُمناف قونریخ نزول سورۀ أرخان در بارۀ تؤمفسران وم

المصطلق نازل شده است؛ كه ما بین صلح حدیبیه و جنگ  پنجم هجرى بعد از جنگ بنى
 است.  شود و بعد از سورۀ حج نازل شده تبوك مى

 تعداد آیات:

یازده آیه بوده، وتعداد کلمات آن به صدوهشتاد کلمه ) به ذکر اقوال   ۀتعداد آیات این سور
به  هفتصدوهفتادوشش حرف می  ۀاختالفی علماء در این بابت ( وتعداد حروف این سور

 .د.) البته بادر نظر داشت اقول علماء در مورد تعداد حروف آن.(نرس

 شأن نزول کلی سورۀ منافقون:

: منافق یعنی دو رو. که دراین سوره با زیبای ۀمعانی نام سور قبل از همه باید گفت که:
 خاصی ازعالئم و نشانه های منافقین  برای مسلمانان معرفی گردیده است.

قابل تذکر است که: مبحث منافقان، اختصاص به این سوره ندارد، بلکه در بسیارى از 
از خصوصیت ها  هاى قرآن عظیم الشأن، به خصوص در سوره های  مدنى، برخی سوره

ترین سوره  در  ی روحی وچگونگی رفتار  شان، اشارات به عمل آمده است. ولی جامع
باره منافقان، همانا سورۀ توبه است كه در حدود یكصد آیۀ  خاص الخاص آنرا 

ولی محور اصلی  سورۀ منافقون ، موضوعات به منافقان مورد بحث قرار گرفته است
 سی قرار گرفته است.رن مورد برمسائل حساس در باره  منافقا

 خوانندگان محترم !
بعد از اینکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  از حرکت های مشکوک نظامی  سردار 

بریده بن  علیه مسلمانان اطالع حاصل نمود،«  حارث بن ضرار» طایفه بنی المصطلق 
اعزام  مصطلق حصیب اسلمی را جهت تحصیل معلومات وکشف حقیقت به دیار بنی

 داشت.
قه رسید ودر مورد تفحص نمود، از نیات شوم آنان مطلع شد ، طزمانیکه بریده  به من

ودیده شد که آنان برای جنگ واقعاً در حالت امادگی هستند. بناً وی دوباره به مدینه 
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 برگشت و رسول هللا صلی علیه وسلم  را درجریان اوضاع قرار داد.
 ،بریده بن حصیب اسلمی ش م بعد از استماع گزارلّ علیه وسصلی هللا اسالم محّمد پیامبر 

جماعت از مسلمانان را غرض مقابله با آنان تشکیل داد وبه روز دوشنبه، دوم شعبان سال  
پنجم هجری، همراه با هفتصد مرد جنگجو که سی نفر آنها اسب سوار بودند، مدینه را به 

 .(405، ص 1.، وواقدی، ج 259 فحه مغازی، ذهبی، صمصطلق ترک نمود. ) قصد بنی
بخاطر اینکه بتوانند مال ترکیب قوای اسالمی  تعدادی از منافقین تذکر است که :قابل 

 نیز خود را جابجاء ساخته بودند. ،ورندآغنیمت را بدست 
مصطلق از جمله اقوامی بودند که از ظهور اسالم مطلع بودند ، وناگفته نه ماند که این  بنی

قوم  در جنگ احد هم  مشرکان را علیه مسلمانان کمک ویاری نموده بودند و اکنون در 
 تدارک جنگی تمام عیار علیه اسالم مشغول بودند. 

در  ،، با لشکر حارث بن ضراررسیدند بنی مصطلق نیروهای اسالمی زمانیکه به منطقه 
برخورد نظامی را آغازنمودند ، طوریکه « مریسیع» مشهور آب بنام ۀ  نزدیکی  چشم

می باشد.  نیزمعروف« غزوه مریسیع »در برخی از روایات آمده است؛ این  غزوه بنام 
ول اند که رس نقل کرده، بخاری و امام مسلم دوکتاب معتبر حدیث از صحاح ستهچنانچه امام 

السیرة النبویة فی ضوء هللا صلی هللا علیه  وسلم آنها را بر یکی از آبهایشان غافلگیر نمود. )
. ، مسلم، کتاب الجهاد و السیر، باب جواز االغارة علی 433المصادر االصلیه، ص 

 .(1730، شماره 1356 فحه، ص3 جلدالکفار، 
نیروهای کفار  بقتل رسید، غنایم تعداد زیاد از «  مریسیع » در منطقۀ  نگ و غزه درین ج

جنگی شامل اسیران و اموال مشریکین بود. درمیان اسیران، جویریه که دختر فرمانده قبیله 
 . (433السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیة، ص )حارث( بود، نیز وجودداشت .)

 تالش فتنه در بین مهاجرین وانصار:
نمودند،  از شرکت در جنگها خودداری میاساساً ی منافقان بر این بود که گعادت همیش

درپی مسلمانان و همچنین کسب  مصطلق به دلیل پیروزیهای پی در غزوۀ بنیبالعکس ولی 
 . (318 فحه، ص1 جلدحدیث القرآن الکریم، اموال غنیمت، شرکت نمودند .)

رسید،  یکی از خصوصیات منافقان این بود که هرگاه اسالم به فتح و پیروزی جدیدی می
که مسلمانان به شکست مواجه شوند وبه شدند و منتظر روزی بودند  میمتاثرآنان نگران و

اصطالح ضعف مسلمانان را به چشم سر خویش ببینند ،تا بدینوسیله توانسته باشند که ؛ 
پیروز شدند، « مریسیع»های درونی آنها فروکش نماید. بنابراین، وقتی مسلمانان در  عقده

ای را دامن زنند و بعد از اینکه این  یم گرفتند تا میان مهاجران و انصار فتنهمنافقان تصم
صلی هللا علیه وسلم خاموش گردید، اقدام  ّمد مصطفی شرارۀ فتنه توسط پیامبراسالم مح

صلی هللا علیه وسلم و خانواده وی نمودند و اسالم  به جنگ روانی دیگری علیه پیامبر
که یکی از اصحاب و یاران  )رض(شیدند. زید بن ارقم را ترا« ا فک»واقعۀ معروف 

باشد و شاهد این قضیه بوده است در مورد  می رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  بزرگوار
 فرماید :این حادثه می

گوید: بر کسانی که با رسول  می) اُبَی(  من در غزوه مشارکت داشتم. شنیدم که عبدهللا بن 
هستند، انفاق ننمایید تا از نزد او متنفرق شوند. و افزود که اگر  هللا صلی هللا علیه وسلم 

عزیزترین ما، خوارترین ما را از آنجا بیرون خواهد نمود )هدف از  به مدینه بازگشتیم،
عزیزترین، خودش و اهل مدینه و از خوارترین، پیامبر صلی هللا علیه وسلم و مهاجران 
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بودم به کاکایم  )سعد بن عباده( گفتم وکاکایم آن را گوید: من آنچه را شنیده  بود( زید می
آنحضرت صلی هللا علیه  بیان داشت .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نقطه به نقطه خدمت 
 داستان برای شان من خواست جریان را از من هم بشنود .کسی را دنبال من فرستاد و وسلم 

کسی را نزد عبدهللا بن ابی و اطرافیانش  توضیح دادم. آن گاه پیامبر صلی هللا علیه وسلم 
 چیزی بزبان نیاورده اند .فرستاد، اما آنها سوگند خوردند که چنین 

گوید: نگرانی من به  پیامبر اسالم  سخن مرا تکذیب و سخنان آنها را تصدیق نمود. زید می
ستم. تا اینکه ای بود که در عمرم آن قدر نگران نشده بودم. به خاطر این، در خانه نش اندازه

ِفقُوَن قَالُواْ نَۡشَهُد إِنََّك »این آیه بر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  نازل گردید: إَِذا َجآَءَك ٱۡلُمنََٰ
ِذبُونَ  ِفِقیَن لََكَٰ ُ یَۡشَهُد إِنَّ ٱۡلُمنََٰ ُ یَۡعلَُم إِنََّك لََرُسولُهُۥ َوٱّللَّ ِِۗ َوٱّللَّ  سورۀ : 1)آیه « لََرُسوُل ٱّللَّ

دهیم که تو رسول خدا  گویند: ما شهادت  می آیند، می وقتی منافقان نزد تو می»المنافقون (.
دهد که منافقان  داند تو فرستاده او هستی و خدا شهادت  می هستی. در حالی که خدا می

 «.گویند )در شهادت  دادن خود( دروغ می
فرستاد و این آیه را بر من  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  کسی را نزد منتعقیب آن  به

، 2 جلدالسیرة النبویة الصحیحة، خواند و فرمود: ای زید! خدا سخنان تو را تأیید نمود .)
 .(408صفحه 

در »گوید:  جابر بن عبدهللا انصاری )رض(  نیز که شاهد این ماجرا بوده است، می 
رد نمود. ای وا غزوۀ مریسیع شخصی  از مهاجران به پای مردی از انصار ضربه

انصاری گفت: ای گروه انصار! مرا یاری نمایید. مهاجر نیز چنین فریادی برآورد. 
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  که چیغ  آنها را شنید، فرمود: این فریادهای جاهلی را 

دهند؟ ماجرا را برای ایشان توضیح دادند. فرمود: این سخنان قبیح را رها  چرا سر می
 !نمایید

کنند. به خدا سوگند!  عبدهللا بن ابی )منافق( با اطالع از این جریان، گفت: با ما چنین می
وقتی به مدینه برگردیم، عزیزترین ما، خوارترین را از آنجا بیرون خواهد راند. با اطالع 
پیامبرصلی هللا علیه وسلم از این موضوع عمر )رض( گفت: ای رسول هللا ! اجازه دهید 

ن منافق را بزنم. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود: خیر، چون در آن من گردن ای
السیرة النبویة ر ساند.) صورت مردم خواهند گفت: محمد  اطرافیان خود را به قتل می

 ..(408 صفحه ، 2 جلدالصحیحة، 
در روایتی دیگر آمده است که عمر)رض( به پیامبر صلی هللا علیه وسلم  گفت: مأموریت 

او را به عباد بن بشر بسپار. پیامبر صلی هللا علیه وسلم  نپذیرفت و گفت: ای عمر!  قتل
گویی؟ خیر،  رساند، چه می در جواب مردم وقتی بگویند: محمد  یاران خود را به قتل می

 این ممکن نیست. ولی اعالم کن تا لشکر حرکت کند.
صلی هللا علیه وسلم  در آن گوید: و این ساعتی بود که معموالً رسول هللا  راوی می 

 ..(319 فحه، ص3 جلدالسیرة النبویة، ابن هشام، حرکت نمی کرد. ) 
عبدهللا بن ابی بن سلول وقتی متوجه شد که زید،سخنان او را به رسول هللا رسانیده است ، 

صلی هللا علیه وسلم  آمد وقسم  خورد که چنین نگفته است. یاران محمد فوراً نزد آن 
 صلی اله علیه وسلم  که در اطراف ایشان نشسته بودند، گفتند: ای رسول هللا ! رسول هللا

شاید این جوان ، اشتباه شنیده است. بعد از اینکه لشکر به راه افتاد، اسید بن حضیر نزد 
رسول هللا آمد و سالم کرد و گفت: ای رسول هللا ! اکنون وقت حرکت نیست؛ چرا دستور 
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دانی که فامیل شما چه گفته  حرکت نماید؟ رسول هللا  فرمود: نمی ای که سپاه اسالم داده
ابی. اسید گفت : چه گفته بن است؟ اسید گفت: کدام فامیل؟ رسول هللا  فرمود: عبدهللا 

 است؟
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمود: گفته است وقتی به مدینه برگردد، هر که از ما 

 ن خواهد راند.عزیز است، ذلیل را از آنجا بیرو
خواهی او را از مدینه بیرون کن؛  اسید گفت: ای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  ! اگر می

 زیرا تو عزیزی و او خوار و ذلیل است.
سپس اسید گفت: ای رسول هللا ! بر او سخت نگیر. بخدا سوگند شما در حالی به مدینه 

کند که شما  نتخاب نمایند و او گمان میخواستند او را به فرماندهی ا آمدید که قوم او می
 مانع رسیدن او به این جایگاه شدید. 

وقفه  سپس پیامبر صلی هللا علیه وسلم  لشکر را در آن روز تا شب و شب را تا صبح بی
در مکانی خیمه زدند وبه  داد و با شدت یافتن گرمای آفتاب ، می پیش حرکت به 

 اصطالح کمی به استراحت پرداختند .
از فرط خستگی، همه آنان را خواب فرا گرفت. هدف مجاهدین چنان خسته بودند ،که 

این بود تا مردم فرصت پیگیری قضیه را نداشته باشند و آن را فراموش  اسالم ،پیامبر 
نمایند. آنگاه سورۀ منافقون در مورد عبدهللا بن ابی و همراهانش نازل شد، رسول هللا 

ز نزول این سوره گوش زید بن ارقم را گرفت و گفت: خدا، صلی هللا علیه وسلم  پس ا
 ..(319 فحه، ص3 جلدالسیرة النبویة، ابن هشام، آنچه را این شنیده بود، تأیید کرد. ) 

 محترم !ۀ خوانند
سورۀ منافقون بعد از ختم غزوۀ بنومصطلق و در طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم: 

 یده است .دنازل گرد این غزوه مسیر بازگشت از
هنگامی که » «فلما اَصبحنا قرأ رسول هللا سورة الـمنافقین»در سنن ترمذی آمده است: 

«. سورۀ منافقون را بر ما تالوت نمود،  هللا صلی هللا علیه وسلم صبح کردیم، رسول 
 (.415 فحه، ص5 جلدالسنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة المنافقون، )

 وبه ببرخی از سخنان شان به بحث پرداخته ، این سوره به طور مفصل در مورد منافقان 
دروغهای آنان را برمال ساخته است و در پایان، مسلمانان را از سرگرم شدن با  ضمنو

 نموده است .زینت زندگی دنیا برحذر داشته و آنان را به انفاق در راه خدا تشویق 
 نکات ومحتوای ذیل میباشد :دارایی بطورکل ه که این سور صورت کل گفته می توانیمبه 
بیان واوصاف وحاالت آنان در اولین  آیات این سوره، خصلتهای اخالقی منافقان  اول:
 ۀدر آغاز سور ،بطور مثال :پردازیهای آنان برداشته شده است  و پرده از دروغیافته ،

ودسیسه  ادعای دروغین آنان مبنی بر ایمان آنان وقسم های دروغین و ضعف وبزدلی
علیه پیامبر صلی هللا علیه وسلم  و مسلمانان و بازداشتن مردم از راه هللا ، های شان 

السنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة مورد بحث قرار گرفته است. )
 (.415 فحه، ص5 جلدالمنافقون، 

صرار آنان بر باطل و سرپیچی از فرمان کسی که آنها را ا  د و تََمـرُ های بعدی از  آیه دوم:
آورند،  دهد، سخن به میان آورده و سخنان قبیح  را که بر زبان می به سوی حق دعوت می

به خصوص  آنچه در غزوۀ بنومصطلق گفتند مبنی بر  که  به تفصیل بیان داشته است
هللا علیه وسلم و مسلمانان را از مدینه طرد خواهند نمود و عزت از آن اینکه پیامبر صلی 
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 فحه ، ص1حدیث القرآن الکریم، ج ایشان است و سایر اقوال نادرستی که ابراز  داشتند .)
327) . 
شدن به زینتهای دنیا و  با دعوت  مسلمانان به پرهیز از سرگرم ۀسپس سور سوم:

رسد و آنان را به صدقه و انفاق که نشانۀ ایمان به روز  مشابهت با منافقان به پایان می
خواند که قبل از اینکه مرگ  نماید و آنان را به این امر فرا می واپسین است، تشویق می

ن عمل را انجام دهند. همچنین آیات این سوره، برود، ایشان فرا رسد و فرصت از دست 
مسلمانان را به طاعت و بندگی خدا و تالوت قرآن، ذکر، نماز و انجام دادن سایر فرایض 

و آنها را از اینکه به سبب مشغولیت زیاد به امور زندگی و فرزندان،  دعوت می نماید ،
خل ورزی، گفتند: بر کسانی که از ادای حقوق خدا بازمانند و مانند منافقان که به سبب ب

  دارد وبه این موضوع هستند، انفاق نکنید... برحذر میهللا صلی هللا علیه وسلم نزد رسول 
ازدستورات  پردازد که هر کس به خاطر مشغولیت با مال و رسیدگی به امور فرزندان  می

 .(231-230 فحه، ص28 جلدالتفسیر المنیر، خدا غافل شد، از جمله زیانکاران  است.) 
بدین ترتیب این سورۀ با بر شمردن یکی از خصوصیات منافقان؛ یعنی، مشغول شدن به 

حدیث خواهد تا از این خصلت دوری گزینند . ) زینتهای زندگی دنیوی از مؤمنان می
 . (243 فحه، ص1 جلدالقرآن الکریم، 

ن کریم به بر این اساس جامعۀ مدنی بر پایه رویدادها و حوادث شکل گرفت و قرآ
صلی هللا علیه  ّمد مصطفی گواراسالم محبزر آموزش و رهنمود آن پرداخت و پیامبر

 شراف داشت.ا  م  نیز بر آن سلّ و
 محترم ! ۀ خوانند

ویا هم دوستان و دشمنان واقعی خود انكار كند.ازانسان در طول زندگى خود نمى تواند 
 دوستان واقعى به معرفی قرآن عظیم الشأن در یك بخش،   به سپارد ،آنان را به فراموشی 

 رابطه ظاهرى و فیزیكى نباشد.  بین جانبین ،می پردازد ، ولو اینکه رابطه های دوستی 
به عنوان خلیفه الهی خود را در برابر دیگران مکلف و انسان ما هیتاً طوری است که 

. بنابراین، انسان طبیعی و متعادل هرگز از کمک و امداد به دیگری  داند موظف می
کند؛ چرا که مقام خالفت الهی مقتضی  پرهیز نمیبخصوص به دوستان ومحیبین خویش 
 محبت نماید واماده کمک ومساعدت باشد .این معناست که نسبت به دیگر آفریده 

دشمنان واقعى  ، به معرفی خویش آیات ازدیگری برخی در قرآن عظیم الشأن همچنان 
هستید ویا هم  اصالً  رابطهدردشمنان  می پردازد ، فرق نمیکند که شما به این  انسان

این گونه رابطه ای با آنان نداشته باشید،ولی آنها ذاتاً در دشمنی با آنسان قرار دارند .
عرفت از بود .شناخت ومبى توجه باید به آنان نیست كه اگر بر انسان مسلط نباشند، 
یک درونی برای انسان بخصوص شناخت از دشمن  دشمن یک وجیبه شرعی می باشد .

زیرا مبارزه به دشمن بیرونی بشمار می رود .شرعی ودینی ، حیاتی ، ضروری امر 
می بیند ، بناً به  رودرروبیرونی خویش را دشمن اسان است ، زیرا انسان کاری  ساده و

كمترین  دفاع از خود اقدام میکند ، ویا هم تمام تدابیر احتیاطی را در پیش می گیرد ،تا
ضربه را از ناحیه دشمن متحمل شود، اما دشمن پنهان ویا دشمن درونی بدترین 

و از  ،باشد  انسان از آن غافل می انسان بشمار می رود ، زیرا دشمن  وخطرناک ترین 
تری را  یابد. دشمن خانگی ضربات مهلك آگاهی میمعلومات واو كمتر ریزالنه  یها نقشه
وپالن  ها كند، لذا بر ماست ابتدا دشمن درون را شناخته و از نقشه  وارد می انسان به 
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 خویش  بر دشمن بیرونوقوی راسخ ،با عزمی استوار، تا پیدا كنیم  کامل اطالع های او ،
 نفس انسان و شیطان هستند .همانا درونی انسان،  دشمن ترین  مهم مقابله نمایم .

ودر آیات ،قرار گرفته عظیم الشأن  مورد اهتمام قرآن نفاق از مباحث مهمی است که
بر  « منافقون»سورۀ ای به نام یک تا جایی که  ،آمده است اشاره به عمل بدان متعددی 

 پیامبرصلی هللا علیه وسلم  نازل شده است.
بهترین تعریف زیبا در ولی ارایه نموده اند ، در مورد منافق تعریفات متعددی علماء 

در باطن کافر  منافق به شخصی اطالق می شود که :صفت  مورد منافق همین است که :
 و در ظاهر مسلمان است. 

نقش منافقان در یک جامعه  اسالمی بی نهایت خطرناک است ، بخصوص منافقان که در 
مت اسالمی توسط رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مدینه بعد از هجرت  بدو تاسیس حکو

 تقریبا  یک سوم از اجتماع مدینه را تشکیل می دادند.
منافقان  مدعی ایمان به هللا  بودند و در ظاهر به رسالت پیامبر صلی هللا علیه وسلم اقرار 

برای مزید معلومات کردند. )هم داشتند اما ایمانشان ظاهری بود و تظاهر به اسالم می 
 (167: آیه  آل عمرانمراجعه فرماید به سورۀ 

مطالعه تاریخ اسالم نشان می دهد که منافقان تاب مشاهدة حیات و پیشرفت دین اسالم را 
تمام آمال و امیال آنها را به باد فنا  نداشتند چرا که شریعت محمد صلی هللا علیه وسلم 

ا با عناوین ودسایس  گوناگون کوشیدند تا در قدم اول حکومت داده بود. بر این اساس آنه
از ریشه بصورت کل اسالمی جدید تاسیس مسلمانان را ودر قدم بعدی  دین اسالم را 

 نیست ونابود سازند .
منافقان برای تأمین اهداف شوم خویش هر روز طرحهای جدید و نقشه های خطرناک  

 اسالم طرح وآنربه منصه اجر هم گذاشتند .  دین مقدسنوینی بر خاموش ساختن مشعل 
برانگیخته می شد،  آنان در هر دسیسه ای که به منظور برچیدن موجودیت نهضت اسالم

و هر روز به اقدام خطرناکی علیه رهبر نهضت محمد صلی هللا علیه  می جستند ،شرکت 
  وسلم دست می  زدند .

) آیه  « فِي قُلُوبِِهْم َمَرض  ... »مریضی هستند ، انسا نهای مطابق تعریف قرآن منافقان 

مسلمانان و قلوب با پاشیدن بذر فتنه و اختالف در ،بدین اساس کوشیدند سورۀ انفال (  49
در مجتمع مدینه ایجاد جّوی مملو از کینه، آتش دشمنی های کهنه و قدیمی را دوباره 

 سازند .مشتعل منوره 
دند ، تا وحدت  صفوف فشرده مسلمانان را به هرقیمتی آنان همواره تالش بخرچ می دا

سازند ، ودر نهایت  وحدت اجتماعی، حاکمیت اسالمی وخدشه دار که باشد متزلزل 
 نیست ونابود سازند .آنرا ودر نهایت تضعیف  بصورت کل ،

خصوصیات منافق دائماً همین است که : در گفتار و عمل خود دروغ می گویند. 
 می دهند ، بدان عمل نمی کند و در امانت خیانت می ورزند .وزمانیکه وعده 

بارزترین و آشکارترین و رسواترین منافق کسی است که دیگران را به خاطر انجام  
 همان کاری مواخذه می کند که خود بدتر از آن را انجام می دهد. 

کار شود و واقعیشان برای مردم آشوجوهر ماهیت مباد منافقان همیشه نگران هستند که 
کوشش عظمی بخرچ می دهند تا صدای مخالفین خویش را در نطفه منول به همین 

 خاموش سازند .
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ترجمه وتفسیر 

 سورۀ منافقون

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

ُ یَْعَلُم إِنََّک لََرُسولُهُ إَِذا َجاَءَک اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا  ِ َوَّللاَّ نَْشَهُد ِإنََّک لََرُسوُل َّللاَّ
ُ یَْشَهُد إِنَّ اْلُمنَافِِقیَن لََکاِذبُوَن ﴿  ﴾۱َوَّللاَّ
  دهیم که تو واقعاً پیامبر خدایی و هللا ]هم[ می  چون منافقان نزد تو آیند گویند شهادت  می

دهد که مردم دوچهره سخت   او هستی و هللا گواهی می داند که تو واقعاً پیامبر
 (۱) روغگویندد

معلوم می شود «  قالُوا نَْشَهُد إِنََّك لََرُسوُل َّللاَِّ » از فحوای آیۀ  مبارکه وبخصوص جمله 
كند.  که:منافق، از كلمه حق وحقیقت مانند عادت دایمی وهمیشگی خویش استفاده باطل مى

دایمی منافقان های  چرب زبانى و چاپلوسى، از جمله شیوه های طوریکه تاکتیک وشیو
 است.

کوشش بعمل می « نَْشَهُد إ نََّك لََرُسوُل َللاَّ  »منافق در آیه فوق الذکر به ادای قسم  از جمله  
ورد که کالم خویش را به قسم توام بسازد، تا مخاطب خویش را  به کالم وسخن منافقانه آ

 ً . تالش و نباید به سخن منافقانه شخص منافق اعتماد وباورکنیم خویش باورمند بسازد .بنا
نفاق منفاقین را بلکه هویت شخص منافق رسوا  ۀ نه تنها شیو اعظمی شود که کوشش 

ساخته شود. زیرا اشخاص منافق کاذبین ودروغگویان هستند، طوریکه پروردگار با 
ُ یَْشَهُد إ  » عظمت ما در آیه فوق فرموده است: بُونَ َوَللاَّ ، منافقین برخالف «نَّ اْلُمنَاف ق یَن لََکاذ 

ایمان واقعى،همانا اعتقاد قلبى است  اعتقاد، سخن به زبان می آورند ، قابل دقت است که:
 نه اقرار زبانى. 

 نفاق چیست؟
نفاق، ادعای خوب بودن و درستکاری از طرف انسانهای نادرست و نابکار است. نفاق 

میوه و ثمره کفر است و کفر به معنای پنهان کردن حقایق و وارونه جلوه دادن آنست. 

های کفر در  منافق در ظاهر مسلمان و در باطن کافر است. در حقیقت نفاق یکی از نشانه

 دل است. 

نی است که به زبان ادعای ایمان و صداقت در اقوال و افعال را نفاق از اعمال کسا

 .حقایق را پنهان کرده و با خودشان صادق نیستند قلبکنند، اما در می

 محترم !ۀ خوانند

در روز قیامت بدترین مردم انسان های دو رو و منافق صفت هستند ، انسانها که در هیچ 

نمی باشند .در بخاری ومسلم حدیثی وخت ودر هیچ حالت دارای موضع واحد وصادق 

هللا صلی هللا علیه وسلم  داریم که از ابوهریره رضی هللا عنه روایت است؛ که رسول

ی یَأْت ی َهُؤاَلء  ب َوْجٍه َویَأْت ی َهُؤاَلء  ب َوْجهٍ »فرمود:  ُدوَن َشرَّ النَّاس  َذا اْلَوْجَهْین  الَّذ  «. تَج 
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)بدترین مردم روز قیامت کسانی را می یابید که دو  .( 4820)مشکوه المصابیح: شماره 

رو و منافق صفت هستند. با هرکس به چهره مبدل شده رو به رو می گردند( مانند گل 

  آفتاب پرست که در صبح وعصر تغییر جهت میکند .

در برخی ازروایات آمده است که این گونه انسانها درروز قیامت زبان آتشین دارند. 

هللا  اوود، دارمی و ابولعلی از یاسر بن عمار روایت می کنند که، رسولبخاری، ابو د

ْنیَا َکاَن لَهُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة ِلَساَناِن ِمْن »صلی هللا علیه وسلم فرمود:  َمْن َکاَن لَهُ َوْجَهاِن فِی الدُّ

وز .()هرکس در دنیا دارای دو چهره باشد، در ر 892)سلسلة احادیث الصحیحة: «. نَار  

 قیامت زبانی از آتش در دهانش گذاشته می شود(.

بنابراین منافقان از ایمان و دین به عنوان ابزار ووسیله استفاده به عمل می آورند. تعبیر 
پَـبه این که آنان شهادت به رسالت و توحید را تنها برای  وسیله و ر اختیار نموده اند ، س 

نشان می دهد که منافقین در جامعه احساس خطر می کردند و برای این که خود را در 
آسیب های احتمالی از سوی دین و دینداران در  اضرار وبا آمن قرار دهند و ازدرسنگر 

 اقرار به اسالم کردند. امان بمانند به شهادتین روی آورده و 
؛ منافقین دین را بحیث ابزارووسیله برای مصؤن ماندن  شدیمور آدر حقیقت طوریکه یاد 

از مومنان و جامعه ایمانی بکار می برند. به همین دلیل گفته شد که نفاق زمانی در 
جامعه شکل می گیرد که اسالم و ایمان در قدرت باشند و کافران برای رهایی از 

خود را از هرگونه گزندی  فشارهای قدرت اسالم به دین روی می آورند تا در پناه آن
سورۀ  مجادله ( به همین مسئله اشاره به عمل آمده  و  16حفظ کنند. طوریکه در ) آیۀ  

تحلیل می کند که علت روآوری منافقان در جامعه ایمانی به ایمان و اسالم تنها ترس است 
جتماعی و برای حفظ خویش سپر و زره اسالم را برتن کرده اند تا با آن از آسیب های ا

 در امان بمانند.

ِ إِنَُّهْم َساَء َما َکانُوا یَْعَملُوَن﴿  ﴾۲اتََّخذُوا أَْیَمانَُهْم ُجنَّهً فََصدُّوا َعْن َسبِیِل َّللاَّ
هللا منع کردند، البته قسم های خود را ]چون[ سپری بر خود گرفته و ]مردم را[ از راه هللا 

 (۲) کنند.  بد است آنچه آنها می
)مالحظه شود:  سپرکه انسان خود را توسط آن ازتیر دشمن نگاه می دارد. «:ُجنَّةً »

 .)ومالحظه شود سورۀ: نساء ، توبه ، نحل(«: َصدُّوا َعن َسبِیِل هللاِ »سورۀ: مجادله(. 
منافق در اصطالحات قرآنی به شخصی اطالق می  ور شدیم:آطوریکه در فوق هم یاد 

باطن فاقد ایمان یعنی ایمان نداشته بلکه  تظاهر به شود که ؛ به ظاهر مسلمان باشد ودر 
اسالم و دین داری می کند و تنها برای دست یابی به موقعیت های اجتماعی و بهره گیری 
ا زمنافع دنیوی دین داری و یا فرار ازمجازات و یا اینکه از کشتن نجات یابد به  اسالم 

نفاق پدیده ای سیاسی و اجتماعی روی می آورد و شهادتین را ادا می کند. بنابراین 
 باحضور قوی مصلحت گرایی و منفعت گرایی دنیوی است.

سوء استفاده از مقّدسات دینی یکی از وسایل وشیوه های تاکتیکی منافقین در شیوه کار 
آنان  مبین این حقیقت است.« اتََّخذُوا أَْیمانَُهْم ُجنَّةً »شان بحساب می رود طوریکه جمله 

وبدین ترتیب همه کوشش  که ازدین علیه دین استفاده بعمل ارند. می کنند، همیشه کوشش
تا بدینوسیله دیگران را از هدایت الهى « فََصدُّوا َعْن َسب یل  َللاَّ  »شان در این است که : 
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محروم سازند. هدف منافقان، همانا بستن راه  هللا است، ونباید فراموش کرد که هدف 
 انجامد.نهایی منافق به کفرمی 

جریان نفاق، ازخطرناکترین جریان رایج در جامعه اسالمی است. عمل کرد منافقان 
درنظر قرآن عظیم الشأن از عمل کرد کفار هم بدتر شمرده شده اند و مؤمنان ترغیب شده 
اند که جریان نفاق را شناخته و در برابر آن هوشیار ، اگاه وبا تدبیر موضع  ومبارزه 

 جدی بعمل آرند.
باید فراموش کرد که نفاق و دورویی پدیده ای است که در هنگام حکومت و حاکمیت ن

اسالم پدید می آید. این اصطالحی است که در دوره قدرت اسالم در مدینه منوره بعد از 
 تاسیس اولین پایه های حکومت اسالمی، ظهور کرد. 

و یا به اتهامی از  هر شخص را نمی توان متهم به نفاق کرد قابل توجه ودقت است که:
دایره اسالم آنرا بیرون راند. بنابر همین  منطق است که چگونگی تعامل با منافقان دشوار 
است. این دشواری به جهت عدم امکان شناسایی آنان است؛ زیرا منافقان هرگز به طور 

آشکار و علنی کفر خویش را آشکار نمی کنند و همواره بر ایمان بلکه شدت ایمان خویش 
تأکید می ورزند. بنابراین کسانی که به طور آشکار و علنی با دین اسالم مخالفت می 

ورزند هرچند که در جامعه اسالمی زندگی می کنند منافق نیستند بلکه کافر و مشرک می 
 باشند.

 خواننده محترم !
تنها راه شناسایی و درگیری منافقان دقت و تأمل در رفتارها و گرایش های آنان است که 

 با اصول اسالمی و ایمانی در تضاد است. 
قرآن عظیم الشأن درسورۀ بقره به تحلیل رفتارها و عملکرد ها  و حتی عقاید ایشان می 

الع بیشتری برخورد کنند پردازد تا مؤمنان نسبت به منافقان و جریان نفاق با آگاهی و اط
آسیب های جدی و خطرناک آن ها خود و جامعه ایمانی را حفظ کنند؛ اضرار وو از 

زیرا طوریکه در فوق هم یاد اور شدیم ؛جریان نفاق به جهت دوگانگی و دورویی بدتر 
از کافران و مشرکان هستند و ضربه هایی که ایشان به جامعه و ایمان مردم وارد می 

تر و جانکاه تر است. از این رو خداوند نفاق را کفر خطرناکی ارزیابی می  سازند سخت
کند که از درون جامعه بر آن خنجر وارد می سازد و به همین دلیل شدت تهدید خداوند 
نسبت به آنان بیشتر از تهدید کافران است. هللا تعالی  می فرماید که منافقان به جهت کفر 

جات دوزخ خواهند بود و درک االسفل مکانی است که نفاق خویش در پایین ترین در
 خداوند برای منافقان فراهم آورده است.

 ﴾۳َذِلَک بِأَنَُّهْم آَمنُوا ثُمَّ َکفَُروا فَُطِبَع َعلَی قُلُوبِِهْم فَُهْم ََل یَْفقَُهوَن ﴿
نتیجه اند و در   که آنان ایمان آورده سپس به انکار پرداختهاین )نفاق( به آن خاطر است 

 (۳) .فهمند  بر دلهایشان مهر زده شده و ]دیگر[ نمی

را در سراسر قرآن عظیم الشأن با دقت مطالعه نمایم با وضاحت تام  منافقان اگر مبحث 

در خواهیم یافت که : منافق درهرجای وهر موضیع مبحث نفاق خویش را مطرح می 

 سازد.

می شود ، آنرا با  تعابیر تند قرآن عظیم الشأن هم در بخش که موضوع منافق مطرح 

 سورۀ محمد ( می خوانیم: 16وزننده مورد استعمال قرار داده است ازجمله: در) آیۀ  
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مْ » ُ َعلى قُلُوب ه  ال :»های آنان مهر زده است؛ ویا می فر ماید  هللا تعالی برقلب«»َطبََع َللاَّ

( 93)سورۀ توبه، « َیْعلَُمونَ ال (  »3)آنان شناخت ندارند ( )سورۀ منافقون، « یَْفقَُهونَ 

بُونَ »)آنان نمى دانند (  آنان « ما یَْشعُُرونَ ( »1آنان دروغ مى گویند ( )منافقون، « لَكاذ 

ُدونَ ( ».9درك ندارند؛) بقره،  ْم یَْعَمُهونَ « »12بقره، » فسادگرند؛« اْلُمْفس  در « ف ي ُطْغیان ه 

ینَ ما كانُوا مُ « » 15بقره »سركشى خود سر درگمند؛ بقره »آنان هدایت یافته نیستند؛« ْهتَد 

ُ لَُهمْ « »16  (36انفال، سورۀ خداوند هرگز آنان را نمى بخشد.) « لَْن َیْغف َر َللاَّ

وحدت  کنند تا منافقین کوشش بعمل می آورند که ؛ از هر وسیله واز هر ذریعه استفاده 

وفعالیت های منافقانه میتوان از این دسایس از جمله ،د نمسلمان را به خطر مواجه ساز

مسجد ضرار در زمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مدینه مثال خوبی برای  اعمار،

 شناخت هویت به اصطالح اسالمی  منافقان  شده می تواند .

  منافق  وپدیده نفاق چرا اینقدرخطرناک است؟
ا تمام وضاحت اعالم در جواب باید گفت :دشمن هویت وعملکرد اش معلوم است، وب

دشمنی میکند، ومنافق از جمله دشمنی است که شنا خت آن کاری ساده وآسانی نیست. 

زیرا منافق با چهره دوست ظاهر می شود وهمیشه ازپشت خنجر می زند، منافق نسبت 

به سایرین مصروف تظاهر دینی است ، بناً نقش تخریبی اش برای جامعه به مراتب 

 بدترو بیشتر است.

بقره که در آن فورمول قوی مردم شناسی ۀ وجه خوانندگان را به آیات اول سورت

 جمعبندی شده است جلب می دارم:

پرداخته متقیان ( به تعریف ومعرفی  5و 4و 3و 2) چهارگانه سورۀ بقره ،آیه  درآیات

 است .

برای شناخت  پرداخته است ، ولی کافران ( به معرفی  7وآیه  6همچنان در دو ایه )آیه 

وشناخت زیرا تعریف اختصاص یافته است.  سورۀ بقرهدردیگر  آیات 13منافقان  

 .منافق بی نهایت پیچیده  وبغرنج می باشد شخصیت 

هم شخصیت منافق وهم عملگرد منافق ضرورت به توضحیات بیشتر قابل دقت است که :

، مغلق شخصیت پیچیده  طوریکه یاد اور شدیم، منافق  زیرا شخصیت  وهمه جانبه دارد،

 وخطرناکی است .

 در قرآن عظیم الشأن منافق به دوشکل  معرفی شده است :
به نرخ روز نان می به اصطالح عوام الناس ایمان ندارند و  اول : عده ای که اصالً 

 خورند و هر روز چهره عوض می کنند و این یک نوع نفاق است.

م دارد ولی لّ جل جالله  وپیامبرصلی هللا علیه وس دوهم : نفاق عملی: کسیکه اعتقاد به هللا

همیشه حرف می زند، قول  سمان تا زمین دیده می شود.آدر بین عمل وفکرش تفاوت 

 میدهد ولی به قول وحرف خویش عمل نمی کند.

ْم َمَرض  » سورۀ بقره ( می فرماید : 10قرآن عظیم الشأن در )آیه  قلب در)« ف ي قُلُوب ه 

 .  )جهل و عناد( استمریض ایشان های 

است. همانطور كه یک مریضی  ومنافق است نفاق، یك مرض روحى  بناً باید گفت که :
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 ، نه سالم است و نه مرده، منافق هم نه مؤمن است و نه كافر. مریض 

بُونَ »جمله   :چه زیبا فرموده است که سورۀبقره (  10)آیه « لَُهْم َعذاب  أَل یم  ب ما كانُوا َیْكذ 

 آورد.  هاى عّزت و سقوط را، خود انسان در خود به وجود مى زمینه
ً »در تفسیر جمله مفسرین  ُ َمَرضا  ( می نویسند :سورۀ بقره  10)آیه «  فَزاَدُهُم َللاَّ

افتاده باشد. هر چه آب در  ذخیره آبماند كه در بد بو مى وداستان منافق، به الشه مردار
یابد. نفاق،  افزایش مىمتعفن وکثیف اش تر شده و بوى آن بیشتر وارد شود، فسادش بیش

انسان باقى بماند، هر آیه وحكمى كه از قلب همچون مردارى است كه اگر در روح و
نازل شود، به جاى تسلیم شدن در برابر آن، دست به تظاهر و ریاكارى  پروردگار جانب 
افزاید. این روح مریض، تمام افكار و اعمال او را،  زند و یك گام بر نفاق خود مى مى

مریضی است . که هللا تعالی ما وشما را كند و این نوعى افزایش  ریاكارانه و منافقانه مى
 را از آن نگاه دارد .

 کوتاه ازکافر ومنافق :یک تعریف 

با هم  کافر و منافقچنانچه به نحوی در باال گفته آمدیم   هیچ جای شکی نیست که:در این 
متفاوتند، کافر کسی است که قلباً و ظاهرا اسالم را انکار می کند، ولی منافق کسی است 

انکار می کند، که در ظاهر اسالم را پذیرفته و اعالم اسالم می کند و قلباً اسالم را رد و 
لذا شخص منافق از کافر عذاب بیشتری خواهد دید زیرا ضرر او بیشتر است. پس نکته 

ی مهم در این مطالب اینست که نمی توان حکم نفاق بر مسلمانان صادر نمود، زیرا ما از 
آگاهیم و بجز هللا کسی نمی داند که آیا شخصی  که اعالم اسالم نموده در  قلب انسانها نا

 و عمل خود صادق است یا خیانت می کند! گفته

 انواع نفاق:

هاى زیرزمینى است كه براى استتار یا فرار از آن  ، به معناى تونل«نفق»از « نفاق»
شود. برخی ازحیوانات  ازجمله موش سوسمار، از غار های استفاده به عمل  استفاده مى

است، همیشه برای فرار  خصوصیت منافقان هم همین ورند که دارای دوسوراخ اند.آمی 
تا به هنگام خطر از آن طریق  راه های مخفی وپنهانی را برای فرار خود نگاه میدارند،

 .فرار كند
 نفاق دو نوع است: نفاق عملی و نفاق اعتقادی.

نفاق اعتقادی همان نفاقی است که شخص  را کافر می کند و کسی است که در قلب  
 آن است!مخالف اسالم ولی در ظاهر موافق 

اما نفاق عملی، همیشه کافر نیست، بلکه ممکن است شخص  مسلمانی باشد که گهگاهی  
مرتکب برخی از اعمال منافقانه می شود، مثال زیاد دروغ گفتن نشانه ی نفاق است. و یا 

کسی که خالف وعده می کند یا در امانت خیانت می کند، باید از خود بترسد زیرا او 
 !نشانه ی نفاق دارد

 نفاق اعتقادی چیست؟

نفاق اعتقادی که همانا کفر اکبر بوده  و شخص را ازدایره  اسالم خارج می گرداند و آن 
شش نوع است: تکذیب پیامبر، تکذیب بعضی از آنچه پیامبر صلی هللا علیه وسلم آورده، 

که  غض و کینه به بعضی از آنچهبُ دشمنی، تنفر و کینه با پیامبر صلی هللا علیه وسلم، 
پیامبر صلی هللا علیه وسلم آورده است، خوشحال شدن از شکست دین پیامبر صلی هللا 
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حت گشتن به خاطر پیروزی و سرفرازی دین پیامبر صلی هللا علیه اعلیه وسلم و نار
ۀ این موارد در قلب شخص بروز می کند و شخص اعتقادش را بر مسلمانان موسلم، و ه

 ق درونی یا اعتقادی گویند.مخفی می دارد و لذا به آن نفا

 نفاق عملی:
نفاق عملی که آن را کفر اصغر امی گویند : شخص را از دایره اسالم خارج نمی کند،  

 ولی آن جنایتی بزرگ و گناهی عظیم است. طوریکه در حدیثی آمده است :
ْن أَْربَع  َمْن ُکنَّ ف یه  َکاَن ُمنَاف قًا َخال ًصا َوَمْن َکانَْت ف یه  » ْنُهنَّ َکانَْت ف یه  َخْصلَة  م  َخْصلَة  م 

َن َخاَن َوإ َذا َحدََّث َکَذَب َوإ َذا َعاَهَد َغَدَر َوإ َذا َخاَصَم فََجرَ  بخاری  «الن ّفَاق  َحتَّی یََدَعَها إ َذا اْؤتُم 
هر کس این چهار خصلت در او دیده شود، منافق »یعنی: ( .58( ، وصحیح مسلم )34)

نفاق دارد مگر   و هر کس، در او یکی از آنها دیده شود، یک خصلت ازخالص است. 
.هرگاه، امانتی به او سپرده 1زمانی که آن را ترک کند.آن چهار خصلت عبارتند از: 

. اگر عهد وپیمانی ببندد، 3. هنگام صحبت کردن، دروغ می گوید.2شود، خیانت می کند.

 «. یدهد و ناسزا میگوید. هنگام دعوا، دشنام م4پیمانش را می شکند.
َن َخانَ »همچنین می فرماید:  «آیَةُ اْلُمنَاف ق  ثاََلث  إ َذا َحدََّث َکَذَب َوإ َذا َوَعَد أَْخلََف َوإ َذا اْؤتُم 

نشانة منافق، سه چیز است: اول اینکه در صحبت های خود، دروغ »یعنی: (33بخاری )
 «.م اینکه در امانت، خیانت می کندمی گوید. دوم اینکه خالف وعده، عمل می کند. سو

َن َخانَ »همچنین می فرماید:  «آیَةُ اْلُمنَاف ق  ثاََلث  إ َذا َحدََّث َکَذَب َوإ َذا َوَعَد أَْخلََف َوإ َذا اْؤتُم 
 (33بخاری )
صلی هللا علیه وسلم   از عقبه بن عامر رضی هللا عنه روایت شده که پیامبرهمچنان 
«. کنند، آنها زنانی منافق هستند شان طلب طالق می شوهران زنانی که از»فرمودند: 

 .(339/  17)الطبرانی، المعجم الکبیر 
من ترک :»همچنین از اسامه بن زید روایت است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود 

کسی که سه جمعه را بدون عذر ترک « »ثالث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین
 (422طبرانی ) «.آید به حساب میکند، از منافقین 

این موارد گاهی از مسلمانان سر می زند و لذا نمی توان چنین حکم نمود که هرکس 
دارای یکی از آن خصلتهای منافقانه باشد، پس او منافق )کافر( است، بلکه باید به او 
الم متذکر شد که مواظب خود باشد و از خصلتهای منافقاننه دوری ورزد تا عقیده اش س

 بماند.
بر این اساس کسی که مسلمان است و شهادتین بر زبان آورده و به ارکان اسالم اعتقاد 
دارد و به آنها عمل می کند، پس ما حکم به اسالم او می دهیم ولی اگر مرتکب یکی از 

 موارد کفر عملی شد، حکم منافق بر او وارد نمی کنیم، زیرا همانطور که گفته شد:
تقادی در قلب است و ما بر قلب انسانها تسلط نداریم و جز هللا کسی نمی اوال، نفاق اع 

داند که آیا شخص  نفاق اعتقادی دارد یا خیر ) مگر آنکه خود هللا تعالی به بندگانش خبر 
دهد که فالنی منافق است همانطور که منافقان مدینه را به پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

 شناساند( 
موجب کفر اکبر و نفاق اعتقادی نیستند بلکه گناه هستند و اهل سنت و اعمال  دوما، این

جماعت ) بر خالف عقیده ی فاسد خوارج ( مسلمانان را با انجام گناهان کبیره یا صغیره 
 تکفییر نمی کنند.
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ُخُشب   َوإَِذا َرأَْیتَُهْم تُْعِجبَُک أَْجَساُمُهْم َوإِْن یَقُولُوا تَْسَمْع ِلقَْوِلِهْم َکأَنَُّهمْ 
ُ أَنَّی  ُمَسنََّده  یَْحَسبُوَن ُکلَّ َصْیَحه  َعلَْیِهْم ُهُم اْلعَُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتَلَُهُم َّللاَّ

 ﴾۴یُْوفَُکوَن ﴿
و چون سخن گویند به  را به تعجب می اندازد!شان تو  قد و قامتو چون آنان را ببینی 
هر فریادی را اند.  هائی هستند که تكیه داده شده آنان گویا تخته دهی ،  گفتارشان گوش می
هللا ایشان را بکشد از )حق( پندارند خودشان دشمنند از آنان بپرهیز!  به زیان خویش می 
 (۴) شوند؟ به کجا گردانیده می

شخاص و چون آنان را ببینی، )این جمله قرآنی به ما میرساند که : ا «:َوإ َذا َرأَْیتَُهْم » 
 منافق در میان ما ودربرابر چشمان ما قرار دارند ، اشخاص دور از چشمان ما نیستند.(

بَُك أَْجساُمُهمْ » ما نباید به قد وقیافه ظاهری وبه اصطالح زیبای ظاهری اشخاص، « تُْعج 
 فریب بخوریم.(

 ها.  جمع َخَشب، تخته«: ُخُشب  »
 تکیه داده شده.«: ُمَسنََّدة  »
 ریاد. آواز. ف«: َصْیَحةٍ »
خدایشان بُکشاد! هدف  از کشتن در اینجا، نفرین کردن و از رحمت محروم «: قَاتَلَُهُم هللاُ »

 گرداندن است. 
  .)مالحظه شود سورۀ : توبه  ، عنکبوت  ، زخرف («: أَنَّی یُْؤفَُکونَ »

منافق را از هدف کلی این آیه، بیان عالیم منافقان است که به وسیله این عالیم می توان 
مؤمن تشخیص داد. این نشانه ها نوعاً جنبه کلی و عمومی دارند و هم اکنون این عالیم 

 باالی منافقان عصر امروزی هم صدق می نماید .
این را می رساند که ؛ اشخاص منافق  « َوإَِذا َرأَیتَُهْم تُْعِجبُک أَْجساُمُهمْ »از فحوای جمله 

ق به جانب را به خود می گیرند، این قیافه و سکوت و در برخورد با مؤمنین ، قیافه ح
آرامش و نگاه های آرام آنان )که همگی برای پوشاندن نفاق درونی است( همه را به 

 .تعجب وا می دارد و تصور می کنند که آنان اشخاص صالحی هستند
ذی منافقان برای پوشاندن صفت نفاق خود واینکه بتوانند در بین مؤمنین امکانات نفو

بدست اورند ،ویا حداقل  مومنین به آنان نزدیک شوند از این  شیوه وتکتیک استفاده می 
در حالیکه در باطن آنان قیافه ونیت شیطانی وعداوت گرانه خویش را با مسلمانان ، نمایند

 پنهان می دارند. 
 در ضمن قابل یاداوری است که منافقین زبان چرپ وشیرنی را بکار می بندند طوریکه

و چون سخن گویند به «) َوإِْن یقُولُوا تَْسَمْع ِلَقْوِلِهمْ :»در جمله آیه مبارکه امده است 
دهی( بناً ما نباید فریب چرب زبانی وشیرین سخنی آنان را بخوریم   گفتارشان گوش می

واین طرز گفتار در زیاتر از موارد توسط همچو اشخاص برای فریب می باشد ونه برای  
 در این مورد باید دقت کرد.دل سوزی که 

همچنان توجه شما را به یک واقعیت جلب می دارم ، وآن اینکه اشخاص ابن الوقت هدف 
مشخصی در برابر خویش ندارند وضمناً  به هیچ اصلی پایبند نمی باشند ، به هر رنگی 
جامه می پوشند ، وبه اصطالح به هر دول می رقصند، و با ماسک های گوناگون در 

زندگی ظاهر می شوند و برای منافع شخصی خویش همه اصول قبول شده انسانی صحنه 
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را زیر پا می گذارند. ولی اشخاص انعطاف پذیر، تا آنجا که به اصول و اهدافشان 
ضرری متوجه نشود با مردم حتی با دشمن خودهم  احیاناً کنار می آیند و برای حفظ 

 .می گذرنداصول و پایه های واقعی از یک سلسله منافع 
اشخاص منافق بر اثر نداشتن فکر و عقل درست و سالم، حتی به آن اصولی که از جانب 
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم طرح می شود، در حالیکه صد در صد به نفع آنها بوده نیز 

 احترام نمی گذاشتند.
دهند و نه یک نقطه مهمی که در بین منافقان عام است  ، اینست که منافقان نه طرح می 

که دامنگیر شان می باشد ،کردار و « نفاق»طرح می پذیرند. و به سبب مریضی 
 گفتارش رااز محور عقل شان بیرون برده است .

ُ »كند:  منافقین با هللا تعالی در گیرند ، وهللا تعالی نیز آنان را لعنت مى  «.قاتَلَُهُم َللاَّ
افقین درآمان داشته باشی .آمین یارب الهی مارا از مرض مهلک نفاق واز فتنه های من

 العالمین .

ْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَْیتَُهْم  ِ لَوَّ َوإَِذا قِیَل لَُهْم تَعَالَْوا یَْستَْغِفْر لَُکْم َرُسوُل َّللاَّ
 ﴾۵یَُصدُّوَن َوُهْم ُمْستَْکبُِروَن ﴿

ا آمرزش بخواهد و چون به آنان  گفته شود بیایید تا پیامبر صلی هللا علیه وسلم  برای شم
کنند  که دیگران را از راه هللا منع میبینی  گردانند و آنان را می   سرهای خود را بر می
 (۵) ورزند. در حالیکه تكبر می

ْوا» ) یعنی اینکه  تکان دادن سر به عنوان تکبّر و تمسخر  دور وپیچ دادن است،«: لَوَّ
 است.(

کنند از پذیرش دعوت بر حق پیامبر صلی هللا  میگردانند. دوری  روی می«: یَُصدُّونَ »
 علیه وسلم .

 :5شأن نزول آیۀ 
ابن جریر از قتاده روایت کرده است: به عبدهللا بن ابی گفته شد: کاش خدمت  -1089 

کرد. او سر خود را برگرداند. پس در بارة  رفتی، تا برایت طلب مغفرت می رسول هللا می
و  34160نازل شد .)طبری  « ْم تََعالَْوا یَْستَْغِفْر َلُکْم َرُسوُل َّللاَِّ َوإَِذا قِیَل لَهُ  »او آیة 

34162) . 
َمه مانند این روایت را نقل کرده است. -1090 کر   ک: ابن منذر از ع 

)تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم  تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف  واسباب نزول تألیف 
 .عالمه جالل الدین سیوطی(

 زیبا در بارۀ  منافقان: یک تشبیه

سورۀ بقره ( در باره منافقین یک تشبیه  19تا 17 پروردگار با عظمت ما در )آیات 
َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذی اْستَْوقََد  :»زیبای را بشرح ذیل چنین بیان وفورمولبندی فرموده است 

ُ بِنُوِرِهمْ  ا أََضاءْت َما َحْوَلهُ َذَهَب َّللاه ُصمٌّ بُْكم   * َوتََرَكُهْم فِی ُظلَُمات  َلَّ یُْبِصُرونَ  نَاراً فَلَمَّ
َن السََّماء فِیِه ُظلَُمات  َوَرْعد  َوبَْرق  َیْجعَلُوَن أَْصابِعَُهْم  * ُعْمی  فَُهْم َلَ یَْرِجعُونَ  أَْو َكَصیِهب  ِمه

ُ ُمِحیط  بِاْلكا َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت وَّللاه َن الصَّ   كسی  مثل  همچون  آنان  مثل«)فِِرینَ فِی آَذانِِهم ِمه
داد،هللا   را روشنایی  پیرامونش  آتش  كه  و همین  بر افروخت  آتشی  سختی  به  كه  است

 «كرد  بینند رهایشان نمی  كه  تاریكیهایی  را برد و در میان  نورشان
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  نجا در نهایتدر ای  تشبیه»مفسر شناخته شده جهان اسالم  می فرماید :   فخر رازی  امام
  را كسب  خود نوری  در آغاز با ایمان  زیرا منافقان  ودقیق صورت گرفته است ،  درستی

  و گمراهی  و در سرگردانی  برده  خود از بین  نور را با نفاق  این  سرانجام  كردند، ولی
 «. نیست  در دین  بزرگتر از سرگردانی  ای سرگردانی هیچ  ور شدند چراكه غوطه  بزرگی

مثالی که با حال آنها مطابق است  »عالمه عبدالرحمن سعدی در تفسیر آن می نویسد: 
مثال کسی است که آتشی را روشن کند .یعنی در تاریکی شدیدی بوده و نیاز مبرمی به 
آتش دارد و آن را با کمک کس دیگری می افرزود، چرا که او ساز و برگ الزم را در 

آتش اطراف او را روشن گرداند و جایی را که در آن قرار  اختیار ندارد، و هنگامی که
گرفته است مشاهده کرد و اماکن امن و خطرهایی که او را تهدید می کند مالحظه نمود، 
و از آن آتش بهره برد و چشمانش روشن گردید و گمان برد که آتش در اختیار اوست، 

و خوشحالی اش از بین برود و  در آن حالت خداوند نور و روشنایی اش را از میان ببرد
در تاریکی شدید و آتش سوزان باقی بماند، نورافشانی آتش از بین برود و حرارت آن 
باقی بماند. او در انبوهی از تاریکی ها قرار دارد؛ تاریکی شب و تاریکی ابرها و 

تاریکی باران و تاریکی حاصل از خاموش شدن آتش، پس حال چنین شخص  چگونه 
د؟ منافقان نیز چنین حالتی دارند، نور ایمان را از مومنان برگرفتند و خود خواهد بو

دارای صفت ایمان نبودند. بنابراین به طور موقت از نور آنان استفاده کردند و بدین 
وسیله جان و مالشان در امان ماند و به نوعی امنیت در دنیا دست یازیدند. در چنین 

استفاده از این نور را از آنان سلب نموده اند و اندوه و  حالتی ناگهان مرگ بر آنها آمد و
غم و عذاب فراوانی آنها را فرا می گرد، و تاریکی قبر و تاریکی کفر و تاریکی نفاق و 

تاریکی گناهان بر آنها چیره می شود، و به دنبال این همه تاریکی، آتش جهنم که بد 
 جایگاهی است آنها را در فرا خواهد گرفت.

کر هستند و خوبی ها را نمی « ُصمُّ »این خداوند متعال در مورد آنها می فرماید: بنابر
و در مقابل « ُعّمی» گونکه هستند و نمی توانند سخن نیک بر زبان آورند « بُکمُ »شنود، 

 حق کور هستند.
عُونَ »  پس آنها باز نمی گردند، چون پس از اینکه حق را شناختند آن را رها « فَُهم یرج 

د، و به سوی آن بر نمی گردند. به خالف کسی که حق را از روی نادانی و گمراهی کردن
رها کرده است زیرا او از روی ناآگاهی چنین کرده است و بازگشت او به حق نزدیک 

 «. تر است
قرار   از آسمان  سخت  بارانی»  در معرض  كه  است  كسانی  داستان « چون  یا داستانشان»

  زیرادر قرآن  است اورده   مثل  قرآن  را برای  ند متعال در اینجا بارانخداو «اند  گرفته
ها و  تاریكی باران   در آن» گرداند می  و بیمناك  را مرعوب  منافقان  كه  شده  نازل  آیاتی

خود   ابر و تاریكی  تاریكی،  شب  از: تاریكی  است  ها، عبارت  تاریكی « است  رعدوبرقی
از   ناشی  مرگ  از بیم»  است  قرآن  دهنده تكان  های رعد: نداها و بانگ . مراد از باران
  ای وسیله یعنی: از خطر به  «كنند می  را در گوشهایشان  ها، انگشتانشان صاعقه

  دیگری  راه  هیچ  كه  اند منافقان  گونه  . و این نیست  در آن  هرگز پناهشان  پرهیزند كه می
  خداوند بر كافران ولی » ببندند  قرآن  آیات  را از شنیدن  وشهایشانگ  نیافتند كه  جز این
  فرد احاطه  كه سان بدان است   و جوانب  جهات  از تمامی  احاطه: فروگرفتن «دارد  احاطه
 باشد.  نداشته  گریزی  از وجوه، راه  وجهی  هیچ  به  شده
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  داللت  پروردگارسبحان  از جانب  آن  نزولبر   كه  و آیاتی  لبریز از خیر است  ! قرآن بلی
در   و آیات  همانندرعد و صاعقه  و وعید و عذاب  بر بیم  مشتمل  دارد همانند باران، آیات

 . است  روشنگر، همانند برق  حجتها و برهانهای  بردارنده
پس حالت منافقین چنین است، هنگامی که قرآن و اوامر و نواهی و وعد و وعید آن را 

می شنوند انگشتان خود را در گوش هایشان فرو می برند و از امر و نهی قران و وعد و 
وعید آن روی بر می تابند، زیرا هشدارهای قرآن آنها را می ترساند و وعده هایش آنها 

را پریشان می نماید. پس آنها تا آنجا که ممکن باشد از آن روی گردانی می کنند و 
ر باران شدیدگرفتار آمده و از صدای رعد و برق ناراحت شخصی که در زی  همانگونه

می شود و آن را دوست ندارد و از بیم مرگ انگشتانش را در گوش هایش فرو می برد ، 
 منافقان نیز صدای قرآن و وعده ها و هشدارهای آن را دوست ندارند.

ست البته ممکن است شخص  که گرفتار رگبار باران و صاعقه و رعد و برق شده ا
نجات یابد، اما منافقان نجات پیدا نمی کنند، چرا که خداوند از هر سو آنها را احاطه 

 .نموده است. پس آنها نمی توانند از دست خدا فرار کنند و او را ناتوان و درمانده سازند 

 ُ َ ََل َسَواء  َعلَْیِهْم أَْستَْغَفْرَت لَُهْم أَْم لَْم تَْستَْغِفْر لَُهْم لَْن یَْغِفَر َّللاَّ  لَُهْم إِنَّ َّللاَّ
 ﴾۶یَْهِدی اْلقَْوَم اْلفَاِسِقیَن ﴿

برای آنان برابر است چه برایشان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی هللا هرگز 
 (۶) کند بر ایشان نخواهد بخشود خدا فاسقان را هدایت  نمی 

اب استفعال آن برای تخفیف حذف اصل آن )أَإ ْستَْغفَْرَت( است که همزه ب«: أَْستَْغفَْرتَ »
 شده است. 

ق ینَ »   )مالحظه شود سورۀ : مائده («: اْلقَْوَم اْلفَاس 

 :6شأن نزول آیۀ 
أَْستَْغفَْرَت لَُهْم أَْم »روایت کرده است: چون آیة  عروه  صحابی جلیل القدرک: از  -1091

ُ لَُهْم    ( نازل شد.80)توبه:  «لَْم تَْستَْغف ْر َلُهْم لَْن َیْغف َر َللاَّ
 »کنم. پس خدا آیۀ   نبی اکرم صلی هللا علیه وسلم گفت: پیش از هفتاد بار استغفار می

ْم أَْستَْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم تَْستَْغف ْر   را نازل کرد. ...«َسَواء  َعلَْیه 
 ک: و از مجاهد و قتاده مثل این روایت کرده است . -1092
عوفی از ابن عباس ب روایت کرده است: چون آیۀ  هشتادم ک: و از طریق  -1093

رسد که در  سورۀ توبه نازل شد. پیامبر صلی هللا علیه وسلم گفت: به نظر من چنین می
کنم  بارۀ  آنان به من اجازه داده شده است، سوگند به خدا! زیادتر از هفتاد بار استغفار می

غفرت قرار دهد. پس این آیه نازل شد. )طبری ها را مورد م و امیدوارم که  هللا تعالی آن
از ابن عباس به همین معنی روایت  –که ضعیف است  –از عطیة عوفی  34163

کرده.( .)تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم  تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف  واسباب نزول 
 تألیف عالمه جالل الدین سیوطی (.

ِ ُهُم الَِّذیَن یَقُولُوَن ََل تُْنِفقُو ِ َحتَّی َیْنفَضُّوا َوّلِلَّ ا َعلَی َمْن ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ
 ﴾۷َخَزائُِن السََّماَواِت َواْْلَْرِض َولَِکنَّ اْلُمنَافِِقیَن ََل یَْفقَُهوَن ﴿

گویند: بر آنانی که نزد رسول هللا هستند انفاق مکنید تا  اند که می آنها )منافقان ( کسانی
های آسمان و زمین از هللا است، ولی منافقان  منتشر و پراگنده شوند. حال آنکه خزانه



 
18 

 (۷) فهمند. نمی
دود مبارزه كفار و مشركین با مسلمانان تنها به مراحل جنگ روانی و یا هم سالح گرم مح

های ممكن و از جمله با ایجاد فشارهای  كنند از همه روش شود، بلكه سعی می نمی
اقتصادی جبهه اسالم  ود ر نهایت مسلمانان را زیر فشار ومضیقه قرار دهند ، تا توانسته 

باشند اتحاد مسلمانان را از بین ببرند . در صدر اسالم  یکی از روش های را که 
ا متالشی  سازند همین پالن محاصره  اقتصادی مسلمانان  خواستند صفوف مسلمانان ر

در  مکه بود ، مشرکین با این پالن شوم خویش می خواستند مسلمانان را وادار به تسلیم 
 شدن به مشرکین نمایند .

و »سورۀ  انفال ( با چنین زیبای به توضیح پالن های شوم مشرکین می پردازد: 30)آیۀ  
لیثبتوك او یقتلوك او یخرجوك و یمكرون و یمكروا هللا و هللا  اذ یمكر بك الذین كفروا

خواستند تو  ات( با حیله و نیرنگ می یادآور زمانی را كه كافران )درباره«)  خیرالماكرین
كنند،  اندیشی می را به بند كشند یا بكشند و یا ]از مكه[ اخراجت كنند. آنان نیرنگ و چاره

 (.كند و خداوند بهترین تدبیركنندگان است  می اندیشی و تدبیر خداوند هم چاره
یوس می گردد، دست به حمله ومقابله أدشمن بعد از اینکه از حیله ومحاصره اقتصادی م

وال یزالون »سورۀ  بقره ( می فرماید:  217 ۀ نظامی  می زنند طوریکه در ) آی
جنگند تا اگر  و آنان پیوسته با شما می« ) یقاتلونكم حتی یردوكم عن دینكم ان استطاعوا 

 بتوانند شما را از دینتان برگردانند(.
یکی از راه های که منافقین ازآن  استفاده بعمل می آورند، ایجاد شگاف در صفوف 

به دسایس وتوطیه های دشمن اگاه باشند ونباید به کمک منافقین مسلمین است، مسلمانان 
َّ  َخزائ ُن السَّماوات  َو »چشم امید به بندند بلکه با توکل به هللا باشند ،زیرا هللا ماللک  ... َلِل 

 است.»   اْْلَْرض  

  :8 – 7شأن  نزول آیۀ  
عبدهللا بن ابی به ـ بخاری و دیگران از زید بن ارقم )رض( روایت کرده اند:  1094

یاران خود گفت: به اطرافیان محمد از دارایی خود چیزی ندهید تا پراکنده شوند، اگر به 
کنند، من این سخن را  مدینه برگشتیم بزرگان قوم، فرومایگان را از آن دیار اخراج می

لم شنیدم و برای عمویم عنوان کردم. عمویم جریان را به پیامبر گفت،اوصلی هللا علیه وس
مرا خواست سخنان عبدهللا بن ابی را برایش بیان کردم، به دنبال عبدهللا و یارانش 

ها سوگند خوردند که این سخنان را نگفته اند. پیامبر مرا تکذیب کرد و سخنان  فرستاد، آن
ها را پذیرفت. از غم و غصه و شرمندگی که هرگز نظیرش را ندیده بودم در خانه  آن

ای نبردی به جز این که پیامبر تو را دروغگو بنامد و  هیچ بهرهنشستم. عمویم گفت: 
نازل شد. رسول هللا   «اْلُمنَاف قُوَن  َجاَءكَ  إ َذا» مورد دشمنی و نفرت مردم قرار بگیری. پس

دنبال من فرستاد و این کالم عزیز را برایم تالوت کرد و گفت: خدای بزرگ در مورد 
این حدیث از چند طریق از زید روایت شده در  -1095درستی صحبت تو وحی فرستاد 

ها آمده است که این واقعه در غزوة تبوک صورت گرفته و این سوره در  بعضی از آن
 است.شب نازل گشته 

)تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم  تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف  واسباب نزول تألیف 
 عالمه جالل الدین سیوطی (.
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هُ  ِ اْلِعزَّ یَقُولُوَن َلئِْن َرَجْعنَا إِلَی اْلَمِدینَِه َلیُْخِرَجنَّ اْْلََعزُّ ِمْنَها اْْلََذلَّ َوّلِلَّ
 ﴾۸ِکنَّ اْلُمنَافِِقیَن ََل یَْعلَُموَن ﴿َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْوِمنِیَن َولَ 

تر را از آنجا بیرون  گویند: اگر به مدینه باز گردیم به یقین عزتمندتر ذلیل )و نیز( می
کند، حال آنکه عزت تنها مخصوص هللا و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان  می
 (۸) دانند.  نمی
تر. منافقان مرادشان خویشتن بود.   چیرهتر. مقتدرتر و  عزیزتر و گرامی«: اْلََعزُّ »
تر. منظورشان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و مؤمنان مهاجر  خوارتر و پست«: اْلََذلَّ »

ةُ َو »بود.  زَّ اشاره به این است که کالم منافقان قبول است. ولی باعّزت و ...«: هلل  اْلع 
  .باقدرت خدا و پیغمبر و مؤمنانند

ِ َوَمْن یَْفَعْل یَا أَیَُّها الَّ  ِذیَن آَمنُوا ََل تُْلِهُکْم أَْمَوالُُکْم َوََل أَْوََلُدُکْم َعْن ِذْکِر َّللاَّ
 ﴾۹َذِلَک فَأُولَئَِک ُهُم اْلَخاِسُروَن ﴿

اید !  اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد هللا غافل نگرداند   ای کسانی که ایمان آورده
 (۹) زیانکارانندو هر کس چنین کند آنان خود 

ُکمْ »  شما را سرگرم و غافل نکند )مالحظه شود سورۀ : نور، حجر (.«: ال تُْله 
ْکر  هللا  »   یاد هللا ،عبادت و پرستش او. اطاعت از هللا .«: ذ 

برخی از مفسران، مراد از ذکر در این آیه ، نماز های پنجگانه وبعضی دیگرحج وزکات 
ه اند، امام حسن بصری فرموده است که مراد از ذکر وبرخی دیگر قرآن مجید را دانست

 در اینجا تمام طاعات وعبادات می باشند ،واین قول شامل همه ی آنها ست . )قرطبی (  
قبل از همه باید گفت که الزمه ایمان ، برترى دادن یاد هللا بر مال و اوالد است ،زیرا می 

مال و اوالد ، كم باشد یا زیاد ،  «...  ْلِهُكْم أَْموالُُكمْ یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا َل تُ :» فرماید 
ُرونَ »ودر جمله: ، تواند مانع یاد هللا تعالی شود مى توضیح می فرماید « فَأُولئ َك ُهُم اْلخاس 

که: خسارت واقعى، همانا غفلت از یاد هللا است، از دست دادن مال و فرزند، خسارت 
 خسارت كلى است.جزئى است، ولى غفلت از خالق 

خالصه باید بعرض رسانید :اشتغال به وسایل زندگی دنیا تا حدی مجاز است که آنها 
انسان را از ذکر هللا ، یعنی طاعت وعبادات غافل نکند ، وبه جایی نرسد که مبتال به 
محبت آنها شده در ادای فرایض وواجبات کوتاهی کند ، ویا به حرام ومکروهی آلوده 

ُروَن :» کسانی چنین باشند ، آمده است که  گردد، ودر حق یعنی آنها « فَأُولَئ َک ُهُم اْلَخاس 
در ضرروخسران می افتند ،زیرا آنان نعمت های بزرگ وهمیشگی آخرت را فروگذاشته  

 ودر قبال آن  نعمت های دنیا ر اختیار نموده اند ، که چه خساراتی باالتر از این است.
 محترم ! ۀ خوانند
ه به اینکه یکی از عوامل نفاق، عالقه زیاد به دنیاست، بنابر همین فهم است که در با توج
 دهد که اموال و اوالد، شما را غافل نکند. سورۀ منافقین ( به مؤمنان هشدار می 9)آیۀ  

بادرنظرداشت اینکه عوامل بازدارنده از یاد هللا  بی نهایت زیاد است ولی آیه مبارکه به 
ورده است. در این آیه آکید بیشتر به عمل أه :اموال و اوالد است توجه وتمهمترین عامل ک

 مبارکه توجه مؤمن را به این امر مهم وسترگ جلب می نماید.
در این شک نیست که شراب و قمار نیز مانع یاد هللا می شود ،زیرا قرآن عظیم الشأن 

تواند یکی از  تد نیز مىهمچنان تجارت و داد و س« یصدهکم عن ذکر َّللاه :»فرموده است 
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موانع یاد هللا  باشد .به همین خاطر است که هللا تعالی آنعده کسانی که در امور  داد وستد 
مشغول فرموه است که :داد وستد آنان را از یاد هللا غافل نساخته آنان را مورد تمجید 

چنان تکاثر و هم«رجال التلهیهم تجارة و البیع عن ذکر َللّا .»وستایش قرار داده است 
 «الهاکم التکاثر»طلبى هم یکی  از عوامل بازدارنده است.  فزون

 «یلههم االمل»آرزوهاى طوالنى نیز مانع یاد خداست. 
 «متّعتهم و آبائهم حتى نسوا الذّکر»زندگى از عوامل دیگر غفلت است.  رفاه 

سان، دنیا را مقدمه البتّه عالقه به دنیا زمانی به یک عامل خطرناک تبدیل می شود که ؛ان
فاعرض عن من تولّى عن ذکرنا »آخرت نبینید و هدفش در تمام کارها،همین  دنیا باشد. 

اى  از کسى که از یاد ما اعراض کرده و جز زندگى دنیا اراده« و لم یرد االّ الحیاة الدنیا
 .ندارد، دورى کن

و من یعُش عن ذکر »نشینى با شیطان شده:  روشن است که غفلت از یاد هللا ، سبب هم
حمن نقیض له شیطانا فهو له قرین اى گرفتار  و انسان را به عذاب شدید و فزاینده« الره

 «و من یُعرض عن ذکر ربهه یسلکه عذاباً َصعَداً »سازد.   مى
 محترم! ۀ خوانند

در جنب برخی از عوامل که در فوق از آن یاد اور شدیم  که ازجمله عوامل است  که 
کیده نموده، یکی از عوامل أهللا می شود ، ولی  ایه کریمه بر مال واوالد زیاد  تمانع یاد 

 د.نترین عامل غفلت بشما ر می رو  آن اینست که : اموال و اوالد، از جمله قوى
واعلموا انهما اموالکم »قرآن عظیم الشأن ، مال و فرزند را مایه فتنه و آزمایش دانسته: »

بکم عندنا زلفى»رماید: ف  و مى« و اوَلدکم فتنة « و ما اموالکم و َل اوَلدکم بالهتى تقره
 .مال و فرزند، عامل قرب شما به خداوند نیستند

انواع اذکار می شود ، ولی مهمترین وبارز   عوامل غفلت از یاد ذکر َللّا ، شامل همه
انسان را از  ترین ذکر هللا  همانا نماز است ،که باید مراقب بود رسیدگى به اموال و اوالد

 .نماز بازندارد
شاید دلیل مانع از ذکر هللا همین  مال و فرزند باشد ، « المال و البنون زینة الحیاة الدنیا»

که در ظاهر  این دو چیزی زیبا برای انسان جلوه می کند ، ولی نباید فراموش کرد که 
 سازد.  همین دو چیزی است که : انسان را از یاد هللا غافل مى

« واعلموا انّما اموالکم و اوالدکم فتنة»، مال و فرزند را مایه فتنه و آزمایش دانسته: قرآن
بکم عندنا زلفى»فرماید:   و مى مال و فرزند، عامل « و ما اموالکم و َل اوَلدکم بالهتى تقره

 عوامل غفلت از یاد هللا است ..قرب شما به خداوند نیستند
با اوالد و فرزندان خویش  محبت زیاد می کند ،  در این هیچ جای شکی نیست که :انسان

شود.  به تأسف باید گفت که همین محبت گاهی اوقات سبب غفلت از یاد هللا تعالی می
زنند و ممکن است از  خاطر همین فرزندان دست به هر کاری می ها به بعضی از انسان

 .هر راهی حتی راه حرام مخارج و نیازهای فرزندان را تأمین کنند
یاد هللا یعنی پرهیز از گناهان و اطاعت از دستورات الهی. لذا مواظب باشیم که مال دنیا 

و اهل و عیال ما را از یاد خدا غافل نکنند که دچار خسارت و ضرر بسیار بزرگی 
 .شویم می
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ِ لَْوََل َوأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزْقَناُکْم ِمْن قَْبِل أَْن یَأْتَِی أََحَدُکُم اْلَمْوُت فَیَقُو َل َربه
اِلِحیَن ﴿ دََّق َوأَُکْن ِمَن الصَّ ْرتَنِی إِلَی أََجل  قَِریب  فَأَصَّ  ﴾۱۰أَخَّ

ایم انفاق کنید پیش از آنکه یکی از شما را مرگ فرا رسد   و از آنچه روزی شما گردانیده
ادم د چرا مرگ مرا تا مدتی اندک به تأخیر نه انداختی تا صدقه میو بگوید پروردگارا ! 
 (۱۰) و از صالحان میشدم

قابل تذکر است که هدف از آمدن مرگ  در این آیه آثار مرگ است ، ومنظور اینکه پیش 
از نمودار شدن آثار مرگ ، در حالت صحت  وتندرستی وتوآنایی خود ، مال خود رات 
در راه هللا انفاق نموده درجات اخرت را در یابید ف درغیر این صورت وپس از مرگ ، 

 این اموال به درد شما نمی خورد .
در صحیح بخاری  ومسلم از حضرت ابو هریره  )رض( روایت شده است که شخصی 

از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پرسید : کدام صدقه بیشتر اجر وثواب دارد ؟ آن 
حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم فرمود: صدقه دروقتی که مردم تندرست وسألم باشد،  

به ضرورت آینده خویش احساس خطر کند ، که نشاید با صرف مال محتاج   ونسبت
گردم ، وفرمود : إنفاق فی سبیل هللا را تا آن زمان به تأخیر نیدازید که روح به حلقوم 
برسد ، وبه سکرات  رسیده بگویید ، این قدر به فالن کس بدهید واین قدر به فالن جا 

 صرف کنید .
ْرتَنِی إِلَی أََجل  قَِریب»ر آیه:حضرت ابن عباس در تفسی ِ لَْوََل أَخَّ می فرماید : «  فَیَقُوَل َربه

کسی که به ذمه ی او زکات واجب بوده ، .آن را ادا نکرد ، ویا حج واجب بود وآن را 
بجا نیاورد ، او به هنگام فرا رسیدن مرگ از خدا ارزو می کند که به دنیا برگردد ، یعنی 

 ی داده شود  تا صدقه بدهد واز فرایض سبکدوش گردد.پیش از مرگ به مهلت
نباید فراموش کرد که در خواست وتقاضاى مهلت و بازگشت به دنیا پذیرفته نمی شود ، 

سوره مبارکه  10سوره مؤمنون و این آیه  100نه در آستانه مرگ، طوریکه  آیه 
 المنافقون بدان داللت می کند .

َربَّنا أَْخِرْجنا ِمْنها فَِإْن ُعْدنا فَِإنَّا »صدا در می اورند : طوریکه دوزخیان در روز قیامت 
پروردگارا! ما را از دوزخ بیرون آور، اگر بار دیگر )به كفر و گناه( « ) ظاِلُمونَ 

 .(.بازگشتیم، قطعاً ستمگریم

ُ َخبِیر  بَِما تَعْ  ُ نَْفًسا إَِذا َجاَء أََجلَُها َوَّللاَّ َر َّللاَّ  ﴾۱۱َملُوَن ﴿َولَْن یَُوخهِ
کنید  اندازد. و هللا به آنچه می و هللا هرگز )مرگ( کسی را چون اجلش برسد به تأخیر نمی

 (۱۱) باخبر است. 
نیست ، بنأ هم رسد و قابل تأخیر  خبر به سراغ انسان مى مرگ، بىنباید فراموش کنیم که: 

)با فرا رسیدن مرگ « أَْن یَأْتِيَ ِمْن قَْبِل »عالج واقعه را باید قبل از وقوع آن بعمل اورد  
 شود( راه عمل بسته مى

 یافته :ذکر قرآن درکه برخی ازصفات وخصوصیات منافقان 

  دروغ گویى: ـ 1
ِذبُونَ » ِفِقیَن لََكَٰ ُ یَۡشَهُد إِنَّ ٱۡلُمنََٰ دهد كه  خداوند شهادت  مي»(۱المنافقون: سورۀ «) َوٱّللَّ

 «. منافقان در گفتار خود دروغگو هستند
است.  دروغ گفتندهد،  اولین صفتی که هللا تعالی در سورۀ  منافقون به منافقین نسبت می
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آورند که خودشان ایمانی و اعتقادی به آن  یعنی در صحبت کردن چیزهایی را به زبان می
 ه در حال دروغ و فریبکاری هستند. سخنان ندارند و در دل خود میدانند ک

پیمانی با عهدو منافق اگر  می دارد .منافق با دروغگویی حقایق را به نفع خود پنهان 
شکن است .در کسی ببندد یا قولی بدهد، در قول و پیمان  خود دروغگو بوده و پیمان 

 باشد. در قول خود دغل باز و نیرنگ باز نیز می ضمن منافق 
 شرم  کردن از مردم و شرم نداشتن از هللا:  ـ2
ِ َوُهَو َمعَُهۡم إِۡذ یُبَیهِتُوَن َما ََل یَۡرَضىَٰ ِمَن ٱۡلقَۡوِل  »  یَۡستَۡخفُوَن ِمَن ٱلنَّاِس َوََل یَۡستَۡخفُوَن ِمَن ٱّللَّ

ُ بَِما یَۡعَملُوَن ُمِحیًطا خود را( از ایشان )اعمال زشت  )( . 108النساء: سورۀ « ) َوَكاَن ٱّللَّ
پوشانند( در حالیکه او با آنهاست؛ وقتی  پوشانند، )چگونه از الله می پوشانند و از الله نمی مردم می

پسندد، و الله به آنچه  کنند آنچه از سخنهای که الله نمی که در شب )در میان خود( طرح ریزی می
 کنند )با علم خود( احاطه دارد. (  می

ی آن یک منافق رااز  ین نشانه است که میتوان به وسیلهاین نشانه بزرگترین و بهتر
چشم  مردم، مرتکب گناه و برابر ایمانداران واقعی جدا کرد و تشخیص داد. منافقی  که در

شود و خداوند  بزرگ را  مرتکب گناه می آسانی شود، اما در تنهایی و خفا به  معاصی نمی
در بدست آورد تا از وی اندک شرمی داشته باشد. منافق  کمترین  کس هم به حساب نمی

  زیاد اهتمام دارد ،نسبت به رضا وخشنودی پروردگار با عظمت.مردم  شنودی خواوردن 
 ـ تنبلی کردن در عبادات: 3
ِة قَا» لَوَٰ منافقان هنگامي كه براي () 142النساء: )سورۀ « ُمواْ ُكَسالَىَٰ َوإَِذا قَاُمٓواْ إِلَى ٱلصَّ

 ایستند(. حال به نماز مي خیزند، سست و بي نماز برمي
ایستادند اما خداوند  منافقین در زمان پیامبرصلی هللا علیه وسلم با آن حضرت به نماز می

 آیند، آگاه نمود.  متعال پیامبر را از اینکه منافقین با تنبلی و ناراحتی به نماز می
 ریاکاری: -ـ ریا  4
د و در بدون شک منافقان ریاکار هستن ( .) 142النساء:)سورۀ «  یَُرآُءوَن ٱلنَّاسَ »

 .، نه به خاطر خدا(  درپیش روی مردم خودنمایی میکنند )و نمازشان به خاطر مردم است
 هدفباشد، چون  نباید فراموش کرد که :ریا از گناهان کبیره بوده و به شرک نزدیک می

از عبادت  شخص ریاکار، جلب توجه مردم است و این به معنای پرستش مردم بوده و 
 شرک است.

 در ذکر هللا: تقلیل ـ  5
َ إَِلَّ قَِلیاٗل » و )منافقان( هللا را جز اندکی یاد النساء ( )سورۀ  142« ) َوََل یَۡذُكُروَن ٱّللَّ

فرماید آنها کسانی هستند که خدا  نیستند بلکه می هللاخداوند نفرمود منافقان به یاد کنند(. نمی
 کنند اما به کمی و به تنبلی. را یاد می

 دروغ :ـ خوردن قسم به 6
نَُهۡم ُجنَّةٗ » )منافقین( سوگندهاي )دروغین( خود را () 16المجادلة: سورۀ « )  ٱتََّخذُٓواْ أَۡیَمَٰ

سپري )براي رهائي از گرفتار آمدن به دست عدالت، و پوشاندن چهره واقعي خویش( 
 گردانند(. مي
 ـ شایعه پراگنی: 7
ِفقُوَن َوٱلَِّذیَن » َرٞض َوٱۡلُمۡرِجفُوَن فِي ٱۡلَمِدینَِة لَنُۡغِریَنََّك بِِهۡم ثُمَّ ََل لَّئِن لَّۡم َینتَِه ٱۡلُمنََٰ فِي قُلُوبِِهم مَّ
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های  که در دل اگر منافقان و کسانی( .) 60اْلحزاب: سورۀ «)  یَُجاِوُرونََك فِیَهآ إَِلَّ قَِلیاٗل 
اً تو را بر شان مریضی است، و شایعه پراکنان در مدینه )از کار خود( باز نایستند، یقین

گردانیم( سپس جز اندکی در کنار تو در آن  ها مسلط می شورانیم )و بر آن ها می )ضد( آن
های منافقین این است که وقایع و چیزهای کوچک را  یکی از نشانه)شهر مدینه( نباشند(.

دهند و با شایعه پراکنی سعی در تضعیف مسلمانان و جامعه اسالمی  بزرگ جلوه می
 کنند. می
 عیب جویی از قضا و قدر الهی: ـ8
 قُۡل فَٱۡدَرُءواْ َعۡن أَنفُِسُكُم ٱۡلَمۡوَت إِ »

نِِهۡم َوقَعَُدواْ لَۡو أََطاُعونَا َما قُتِلُواِْۗ ۡخَوَٰ ن ُكنتُۡم ٱلَِّذیَن قَالُواْ ِِلِ
ِدقِینَ  منافقان كساني هستند كه )خود در خانه( نشستند و ( .) 168عمران :  آل)سورۀ « َصَٰ

كناره گیري كردند و نسبت( به برادران خود گفتند: اگر از ما اطاعت مي  )از جنگ
كردند )و حرف ما را مي شنیدند( كشته نمي شدند. بگو: پس مرگ را از خود به دور 
  دارید اگر راست مي گوئید )كه مي توان با پرهیز و حذر از دست قضا و قدر گریخت(.

گوید  ست و هر اتفاقی در زندگی بیفتد، میمنافق به قضا و قدر و مشیت الهی راضی نی
 شد.  کردم، چنین می اگر چنین می

اما مؤمنین واقعی در پیشامدهای خیر،  شکرگذار و در بال و مصیبت، آرام و صبورند و 
 در هر حال به رضای الهی رضایت دارند.

 ـ  بدگویی کردن از انسانهای صالح:9
ةً َعلَۡیُكۡمۖۡ فَِإَذا َجآَء » ٱۡلَخۡوُف َرأَۡیتَُهۡم یَنُظُروَن إِلَۡیَك تَُدوُر أَۡعیُنُُهۡم َكٱلَِّذي یُۡغَشىَٰ َعلَۡیِه ِمَن أَِشحَّ

ئَِك َلۡم یُۡؤِمنُواْ 
ٓ ةً َعلَى ٱۡلَخۡیِر  أُْولََٰ ُ ٱۡلَمۡوِتۖۡ فَِإَذا َذَهَب ٱۡلَخۡوُف َسلَقُوُكم بِأَۡلِسنَة  ِحَداد  أَِشحَّ فَأَۡحبََط ٱّللَّ

لَُهۡم   ِ یَِسیٗراأَۡعَمَٰ ِلَك َعلَى ٱّللَّ
َٰ
در حالی که بر شما  )( . 19اْلحزاب:)سورۀ «  َوَكاَن َذ

نگرند مانند کسی که  سوی تو می بینی که به بخیالنند، پس چون وقت ترس رسد آنان را می
چرخد. و چون وقت  از )سختی( مرگ بیهوش شده باشد )و( چشمانش )راست و چپ( می

کنند )و( بر خیر )غنیمت(  زبانهای تند و تیز زبان درازی میترس برود، بر شما با 
اند، و هللا اعمال ایشان را نابود گردانید. و این کار  بخیالنند. این گروه هرگز ایمان نیاورده

 برای هللا آسان است. (
 ـ  بدگمانی و تهمت زدن به انسانهای درستکار:10
ا َكَسَبۡت َوُهۡم َوَما َكاَن ِلنَبِيه  أَن یَغُلَّ  َوَمن یَ »  ثُمَّ تَُوفَّىَٰ ُكلُّ َنۡفٖس مَّ

َمِة  ۡغلُۡل یَۡأِت بَِما َغلَّ َیۡوَم ٱۡلِقیََٰ
را متهم كردند صلی هللا علیه وسلم منافقان پیامبر ( .) 161عمران:  ال)سوره  «ََلیُۡظلَُمونَ 

نیست که در و برای هیچ پیغمبری شایسته »که به آنها خیانت خواهد کرد! در حالي كه( 
مال غنیمت خیانت کند )زیرا( هرکه در مال غنیمت خیانت کند، در روز قیامت با خیانت 

شود، و  شود، باز به هر کس جزای آنچه کرده است، بطور کامل داده می خود حاضر می
 «شود.  بر آنها ظلم نمی

 تالش در جهت شیوع فساد و تباهی به نام اصالح و نیکویی: -11
ُدواْ ف ي ٱْۡلَۡرض  قَالُٓواْ إ نََّما َنۡحُن ُمۡصل ُحوَن َوإ َذا ق ی» ن  ،َل لَُهۡم اَل تُۡفس  ك  ُدوَن َولََٰ أاََلٓ إ نَُّهۡم ُهُم ٱۡلُمۡفس 

هنگامي كه بدیشان گفته شود: در زمین فساد و  ( .) 12ـ 11البقرة: )سورۀ « الَّ یَۡشعُُروَن 
هان ! ایشان بدون شک فساد كنندگان و    تباهي نكنید . گویند:همانا ما اصالحگر هستیم.

تباهي پیشگانند و لیكن )به سبب غرور و فریب خوردگي خود به فسادشان( پي نمي 
 برند(.
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 ظاهر و باطن منافق یکی نیست: ـ12
« ُ ُ یَۡعلَُم إِنََّك لََرُسولُهُۥ َوٱّللَّ ِِۗ َوٱّللَّ ِفقُوَن قَالُواْ نَۡشَهُد إِنََّك لََرُسوُل ٱّللَّ

یَۡشَهُد إِنَّ  إَِذا َجآَءَك ٱۡلُمنََٰ
ِذبُونَ  ِفِقیَن لََكَٰ آیند، سوگند  هنگامي كه منافقان نزد تو مي( .)»1المنافقون: )سورۀ « ٱۡلُمنََٰ

داند  دهیم كه تو حتماً فرستاده خدا هستي! خداوند مي ا گواهي ميگویند: م خورند و مي مي
دهد كه منافقان در گفته خود دروغگو  باشي ولي خدا گواهي مي كه تو فرستاده خدا مي

 هستند )چرا كه به سخنان خود ایمان ندارند(.
 امر به منکر ونهی از معروف: ـ13
ُت بَۡعُضُهم »

ِفَقَٰ ِفقُوَن َوٱۡلُمنََٰ ۢن بَۡعٖض  یَۡأُمُروَن بِٱۡلُمنَكِر َوَیۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلَمۡعُروفِ ٱۡلُمنََٰ سورۀ ..«)مهِ
مردان منافق و زنان منافق همه از یك گروه )و یك قماش( هستند . آنان () 67التوبة:

 دارند(. خوانند و از كار خوب باز مي همدیگر را به كار زشت فرا مي
 :ـ منافق در امور خیر خسیس و بخیل است 14
و دستهایشان را )از بذل و بخشش در راه ( )67التوبة: )سورۀ «  َویَۡقبُِضوَن أَۡیِدیَُهم»

بینی که برای خودنمایی و تظاهر و طلب شهرت، مهمانی ها  منافق را میبندند(. خیر( می
کند، اما اگر برای کار خیری از او کمک بخواهی، با  گیرد و خرج های سنگین می می

 مبلغ ناچیزی کمک خواهد کرد. اکراه و به سختی
 ـ فراموش کردن یاد هللا:15
ِسقُونَ » ِفِقیَن ُهُم ٱۡلَفَٰ َ فَنَِسیَُهۡم  إِنَّ ٱۡلُمنََٰ خدا را فراموش ( .) 67التوبة: )سورۀ «  نَُسواْ ٱّللَّ

اند(، خدا هم ایشان را فراموش كرده است )و  گردان شده اند )و از پرستش او روي كرده
ایشان بریده و هدایت خویش را از آنان دریغ داشته است(. بدرستی  رحمت خود را از

 «.)و گردنکشان در قبال حق( هستند منافقان، همان اهل فسق 
 داند: های هللا ورسول را دروغ می وعده ـ16
ُ َوَرُسولُ » ا َوَعَدنَا ٱّللَّ َرٞض مَّ ِفقُوَن َوٱلَِّذیَن فِي قُلُوبِِهم مَّ

)سورۀ «  هُۥٓ إَِلَّ ُغُروٗراَوإِۡذ یَقُوُل ٱۡلُمَنَٰ
 و )نیز به یاد آورید( هنگامی را که منافقان و آنان كه در دلهایشان( .) 12اْلحزاب: 

هاي دروغین به ما  گویند: خدا و پیغمبرش جز وعده مریضی )نفاق( وجود دارد، مي
 اند(. نداده
 ـ عدم درک حقیقت دین:17
ِفِقیَن ََل َیۡفقَهُ » ِكنَّ ٱۡلُمنََٰ ولی منافقان )حقایق و واقعیت ها( ( .) 7المنافقون: )سورۀ «  ونَ َولََٰ

 فهمند(. یابند و نمی درنمی
 خوشحالی بر مصیبت مسلمانان: ـ18
ُهۡم إِن تُِصۡبَك َحَسنَٞة تَُسۡؤُهۡمۖۡ َوإِن تُِصۡبَك ُمِصیَبٞة یَقُولُواْ قَۡد أََخۡذنَآ أَۡمَرنَا ِمن قَۡبُل َویَتََولَّواْ وَّ »

کند، و اگر  ها را ناراحت می اگر به تو نیکی برسد، آن( .) 50التوبة: سورۀ «) ونَ فَِرحُ 
ایم و شادمانه باز  گویند: ما پیش از این چارۀ کار خود را اندیشیده مصیبتی به تو رسد، می

 گردند(. می
  ـ چاپلوسی و زبان بازی:19
 یَۡحَسبُوَن ُكلَّ َوإَِذا َرأَۡیتَُهۡم تُۡعِجبَُك أَۡجَساُمُهۡمۖۡ َوإِن َیقُ »

ۡۖ
َسنََّدٞة ولُواْ تَۡسَمۡع ِلقَۡوِلِهۡمۖۡ َكأَنَُّهۡم ُخُشٞب مُّ

ُۖۡ أَنَّىَٰ یُۡؤفَُكونَ  تَلَُهُم ٱّللَّ
و اگر »( .) 4المنافقون: )سورۀ «  َصۡیَحة  َعلَۡیِهۡم  ُهُم ٱۡلعَُدوُّ فَٱۡحَذۡرُهۡم  قََٰ

های تکیه داده به  ها چوب دهی، گویی آن شان گوش فرا می )سخن( گویند به سخنان



 
25 

ها دشمن )واقعی( هستند، پس از آنان بر  پندارند، آن دیوارند، هر بانگی را علیه خود می
 شوند؟!(. ها را بکشد، چگونه )از حق( منحرف می حذر باش! هللا آن

 مسخره کردن دین خدا و سنت رسول هللا: ـ20
َل » ِفقُوَن أَن تُنَزَّ ا یَۡحَذُر ٱۡلُمنََٰ َ ُمۡخِرٞج مَّ َعلَۡیِهۡم ُسوَرٞة تُنَبهِئُُهم ِبَما فِي قُلُوبِِهۡم  قُِل ٱۡستَۡهِزُءٓواْ إِنَّ ٱّللَّ

ِتِهۦ َوَرُسوِلهِ  ِ َوَءایََٰ ۦ ُكنتُۡم تَۡحَذُروَن ، َولَئِن َسأَۡلتَُهۡم لَیَقُولُنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَۡلعَُب  قُۡل أَِبٱّللَّ
منافقان )با اظهار ترس تمسخر آمیز( از  )(. 65و 64التوبة: آیات )سورۀ «  تَۡستَۡهِزُءونَ 

هایشان است آگاه سازد،  ترسند که سوره ای درباره آنان نازل شود که از آنچه در دل آن می
﴾ و اگر از 65سازد. ﴿ ترسید، آشکار می بگو: مسخره کنید، یقینا هللا آنچه را که از آن می

گویند: ما شوخی و  دهید؟( البته می انان را مورد تمسخر قرار میآنها بپرسی )چرا مسلم
 کردید؟ (  کردیم، بگو: آیا به هللا و آیات او و رسولش تمسخر می بازی می

 جهاد با شمشیروجهاد با قلم:
 یَا أَیَُّها النَّبِیُّ َجاِهِد اْلُکفَّارَ  :»سورۀ توبه ( می فرماید  73پروردگار با عظمت ما در )آیۀ  

ای پیغمبر! با کفار و منافقین « ) َواْلُمنَافِِقیَن َواْغلُْظ َعلَْیِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصیرُ 

جهاد کن و بر آنها شدت کن )این عذاب دنیا است و در آخرت( جایگاهشان دوزخ است، و 
    چه بد جایگاهی است )دوزخ(.
افقان مانند: جهاد با کفار نیست، زیرا جهادبا جهاد با من حقیقت واضح همین است که 

و آن به صورت مشخص  تیر وتفنگ  منافقان با علم و بیان است و جهاد باکفار با شمشیر،
 است.تعریف شده و دقیق در مورد هدایت و رهنمود های دینی  پیروی کردن 

که انسان  در دهها امر و نص شرعی به صورت واضح بیان شده ۀ  انسان است که وجیب
 رسالتمند و مسلمان باید: 

 ،به حق ایمان آورد ـ1
 به حق و راه درست عمل کند، ـ2
و در راه درست و حق یکدیګر را نصیحت و سفارش درست و مطابق شریعت اسالمی  ـ3

ْنَساَن لَف ي ُخْسٍر، إ الَّ الَّ »بدارد.  چنانچه هللا تعالی فرموده است که:  ، إ نَّ اْْل  یَن آَمنُوا َواْلعَْصر  ذ 
ْبر   ال َحات  َوتََواَصْوا ب اْلَحّق  َوتََواَصْوا ب الصَّ لُوا الصَّ .) قسم به زمانه.، که (3-1العصر: ) «َوَعم 

البته انسان در خساره است،به جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیک انجام دادند و یکدیگر را به 
 حق( توصیه کردند. حق توصیه کردند، و یکدیگر را به صبر )در راه

ً اما در دین مبین اسالم برای دعوت و خدمت حق عمدت َسب یل  َرب َّك   اْدعُ إ لى »روش : ا
َي أَْحَسُن إ نَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم ب َمْن َضلَّ َعنْ  ْلُهْم ب الَّت ي ه  َظة  اْلَحَسنَة  َو جاد  ْكَمة  َو اْلَمْوع   َسب یل ه  ب اْلح 

ینَ َو ُهَو أَْعلَُم  )مردم را( با حکمت و اندرز نیکو به راه سورۀ نحل (  125)آیه «   ب اْلُمْهتَد 
پروردگارت دعوت بده و با آنها به شیوۀ که نیکوتر است مجادله کن. همانا پروردگارت به حال کسی 

گاهتر است، و به هدایت یافته گان داناتر است.(  که از راه او گمراه و منحرف می  شود آ
بعد از رساند سخن و موضع حق اسالمی و شرعی برانسان با مسؤلیت است که  درین جا

در انتخاب موضع درست شرعی به رضا و رغبت اعتقادی انتخاب راه درست کند و ان 

هللا تعالی پاداش الهی خواهد داشت که ان  شاء هللا دارد. اما اګر انتخاب درست را انسان 



 
26 

ویری ادای رسالت کند و حق را بیان بدارد که مورد منع کرد بر مسلمان است که به کار تن

 قبول قرار ګیرد. 

اسالم  از پیامبر:رضی هللا عنه فرموده است یابوسعید الخدراسالم صاحبی جلیل القدر 

منكًرا، فلیغیره بیده، فإن لم  من رأى منكم»شنیدم که می فرمود: محمد صلی هللا علیه  وسلّم 

یعنی: ) هرگاه شخصی  شما «  یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف اْلیمان 

با مورد ناشایستی برخورد نماید باید با دست خویش مانع از ادامه یافتن آن گردد و 

درصورتیکه )امکان ممانعت توسط دست( برایش مقدور نباشد باید با زبانش )گفتارش( 

شود و در صورتیکه )امکان ممانعت با زبان( برایش ممکن  نباشد مانع از ادامه یافتن آن 

باید با قلب خویش  )که از طریق بد  دانستن آن اقدام تحقق می یابد( نسبت به برخورد با آن 

 اقدام بورزد( صحیح مسلم

اسالم ویکی از فورمول های ذی حکمت مبین عنوان یکی از قوانین دین ه حدیث یادشده ب
و بیانگر آن است که فراخوانی بسوی اقدامات شایسته و بازداری از اقدامات تلقی می گردد 

)امر به معروف و نهی از منکر(، تکلیفی است که شخص  مسلمان بر اساس توان  هناشایست
 ( ٤۳۲( اْللمام )۳۱٥الجواهر الؤلؤیة ) خود باید نسبت به آن اهتمام و اقدام بورزد.)

در بخشی از شرح  لم بزرګ و مجتهد  معتبر اسالمی محقق و عا ووی رحمه هللاامام ن
حدیث یادشده فرموده است: )روایت یادشده یکی از زرین ترین قوانین اسالم بشمار می آید 

 ( ٤۹ح  ۲/۲٤)شرح صحیح مسلم أثر نووى رحمه هللا )
قوی ترین و سست ترین شاخه ایمان در تکلیف فراخوانی »قصری رحمه هللا فرموده است: 

اقدامات شایسته و بازداری از اقدامات ناشایست نمود پیدا می کند بطوریکه ممانعت بسوی 
موارد ناشایست از طریق دست و زبان )گفتار(، بیانگر قوی بودن ایمان و بسنده نمودن به 

 «ممانعت موارد ناشایست از طریق قلب )بد دانستن آنها( بیانگر سست بودن ایمان است
   (۷۸۸٦ح٦/۱٦۹فیض القدیر ) )

اندلس در قرن پنجم و ششم   دانشمندان مغرب وشیخ االسالم  قاضی یکی ازمعروفترین 
روایت یادشده بعنوان یک قانون اساسی در شیوه برخورد با موارد : »قمری می فرماید که

 ( ۷۸ح  ۲/۲۳)شرح صحیح مسلم أثر نووى رحمه هللا )« ناشایست تلقی می گردد
 توضیح مختصر درمورد حدیث :

 :یعنى: )هرگاه  شخصی رامشاهده نمود( چندین حالت دارد« من رأي»

 ، حالت اول : مشاهده دیداری است
وحالت دوم: مشاهده از طریق آگاهی واطالع یابی از سایرین است که حالت دوم کمی 

 .وسیعتر می باشد
د به معنای )شخصی ، از شما( است و خطاب به کلیه ی مسلمانانی که به سن رش« منکم »

 .)بلوغ( رسیده و توان تشخیص دارند است
گفتار   به مفهوم )موردی ناشایسته( است و شامل هر کردار و ،خالف معروف« منکراً »

 .خرد و کالنی که شریعت اسالم از روی آوری به آن بازداشته است می گردد
 د(یعنی: )باید با آن برخورد نماید )و اجازه ادامه یافتن را به آن نده« فلیغیره»
به مفهوم )با دستش، نسبت به برخورد و ممانعت از اقدام خالف معروف اقدام « بیده»

 بورزد( 
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به معنای: )در صورتیکه، اقدام با دست  برایش مقدور نگشت( که از  « فإن لم یستطع»

به شیوه  اً وقوع این کار یا عمل بنابر عوامل ویا هم بنابر خطری  از آن جلو گیری کند، بن
 که عبارت از جلوگیری وممانعت  گفتاری اقدام نماید .« فبلسانه»دوم یعنی : 

خاتمه وپایانی کار است این : بدین مفهوم است که اگر شخص بازدارنده «  فإن لم یستطع»

بنابر بدلیل امکان ممانعت ازعمل خالف معروف نداشته باشد، در این صورت  باید به 
 از طریق قلبش( با آن برخورد نماید. ،ی: )با ناپسند دانستن آن موردیعن« فبقلبه»مرحله : 

روایت یادشده بیانگر واجب بودن هر یک از سه شیوه یاد شده می باشند، این بدین معنی 
است که : اگر امکان ممانعت وجلوگیری از عمل خالف معروف بطور فیزیکی برای 

ن به بازداری گفتاری تکلیف الهی را باشد در این صورت بسنده نمودومساعد شخص مهیا 
از وی بر نمی دارد و اگر امکان جلوگیری  گفتاری برای شخص  فراهم باشد در این 

صورت بسنده نمودن به ناپسند دانستن آن اقدام ناروا، موجب برداشته شدن تکلیف از وی 
 .نمی گردد

ناروا بسنده می کند ، یعنی: )وفردی که به ناپسند دانستن اقدام « وذلك أضعف اِلیمان»

 دارای سست ترین ایمان است(
در رعایت شیوه های فوق  مبارزه در امر بالمعروف ونهی عن المنکر ،حکمت بزرگ 

ولی باید گفت که همه ای علمای اسالمی الهی نهفته است که باید دقت همه جانبه بعمل اید.
نکر و استعمال قوه کار طریق بازدارندهء فزیکی از م دراین مورد متفق قول اند که :

 .حاکمیت اسالمی است 

 
 شکست بزرگ:

انسان منافق با اعمال مزدورانه خود، درهای رحمت خداوند را بر روی خود بسته و 
ُت ِللَِّذیَن َءاَمنُواْ »کند: درهای عذاب را به روی خود باز می ِفَقَٰ ِفقُوَن َوٱۡلُمنََٰ یَۡوَم یَقُوُل ٱۡلُمنََٰ

اُبۢ ٱنُظُرونَا نَۡقتَبِۡس ِمن نُّوِرُكۡم قِیَل ٱۡرِجعُواْ َوَرآَءُكۡم فَٱۡلتَِمُسواْ نُوٗراۖۡ فَُضِرَب بَۡیَنُهم بُِسوٖر لَّهُۥ بَ 

ِهُرهُۥ ِمن قِبَِلهِ  ۡحَمةُ َوَظَٰ روزی که مردان و زنان )(  13الحدید: )سورۀ :« ٱۡلعََذاُب  بَاِطنُهُۥ فِیِه ٱلرَّ
گویند: درنگی کنید )و به ما بنگرید( تا از نورتان سهمی حاصل کنیم. گفته  منافق به مؤمنان می

شود با دری که  شود: به عقب برگردید و )در آنجا( نور بجویید. پس میان آنان دیواری زده می می
 ن آن رو به عذاب است. (داخل آن رحمت و جانب بیرو

و مریضی اً خواهم که ما را ازنفاق واز اعمال منافقین که واقع  میپروردگار با عظمت از 
 آمین یا رب العالمین نجات دهد .    شنده می باشد،کُ خطرناک و، مهلکحالت 
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