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الح یول لله الحمد   ن،یالعالم رب   لله الحمد   ل إله لله الحمد   ن،یالص    الحمد   ن،یواآلخر نیاألو  

مواِت، ِمْلء لله  ،یرضی یحت لله الحمد   نهما،یب ما ِمْلء لله الحمد   األرض، ِمْلء لله الحمد   الس  
ضِ  إذا لله الحمد   ضا، بعد لله والحمد   ،یر  الة   الِر  الم   والص    نیللعالم رحمة   المبعوِث  یعل والس  

ةِ  ِبنایوحب وإماِمنا دنایس ر   د ِننایع وق   ن.یأجمع وصحابتهِ  آلهِ  یوعل الله عبدِ  بِن  محم  
 
ا  ما بر را خود یباطن و یظاهر یها نعمت یعالت و تبارك خداوند كه یبدرست بعد: أم  
ِإْن  كرده: ریسراز وا )و  د   ع  ة   ت  هِ  ِنْعم  ا ل   الل   وه  ْحص   را خدا یها نعمت اگر و» = (18)نحل: ( ... ت 
 « ... ندیآ ینم در شماره به د،یبشمار

ا م  م "و  ن ِبك  ة   ِم  ْعم 
ِمن   ِن  هِ  ف   شما به نعمت چه هر و» د:یفرما یم ذكره جل او زین و " .. الل 

 ما به خداوند كه ینعمت نیبزرگتر كه یبدرست (53)نحل: « ... خداست جانب از رسد، یم
 بر را كتابش نیكوترین و فرستاد، ما یبسو را امبرانشیپ ِن یبهتر كه است نیا اند، فرموده عطا
 توانند یم كه را یمردم نیبهتر و كرد، عیتشر شیبرا را عتیشر نیتر كامل و كرد نازل او

 داد. قرار او اصحاب باشند، اءیانب همراه
ْب  ... گفتند:" یم او به هیعل الله صلوات یموس اصحاب اْذه  نت   ف 

 
ك   أ ب   ر  اِتال و  ق  ا ف  ا ِإن   ن  اه   ه 

" ون  اِعد   [1] «م.یا نشسته نجایا ما كه دیبجنگ دیبرو پروردگارت و تو» (24)المائده: ق 
 

ْل  " گفتند: او به هم هیعل الله صلوات یسیع اصحاب ِط ی ه  ك   ع  یْست  ب   ْن  ر 
 
ل  ی أ ِز  ل   ن  ایع  ة   ن  اِئد   م 

اءِ  ِمن   م   نازل یا سفره آسمان از مانیبرا تواند یم پروردگارت ای"آ = (121)المائده: " ... الس  
 " كند؟
ْضت   لو» گفتند: او به سلم و هیعل الله یصل محمد اصحاب و -*  البحر   هذا نایف خ 
 كرد میخواه یهمراه را تو ما ،یشو وارد ایدر نیا به ما با كه یكن اراده ="اگر «معك ناه  لخض
 [2] «.گذاشت مینخواه تیتنها )و

 فرمود: موردشان در خداوند كه هستند یكسان سلم و هیعل الله یصل محمد اصحاب -*
ْن  " م  اِقِق ی و  ول   ش  س  ْعدِ  ِمْن  الر   ا ب  ب   م  ه   ن  یت  د   ل  ِبْع یو   یاْله  بِ  ر  یغ   ت   ْؤِمنِ  ِل یس  هِ  ن  یاْلم  ِل  و  ا ن  ل    م  و   یت 

ْصِلهِ  ن  م   و  ن   ه  ْت  ج  اء  س  صِ  و  ایم   روشن شیبرا تیهدا نكهیا از بعد كس "هر = (115)النساء: " ر 
 همان به را او رد،یگ شیپ در مومنان راه از ریغ یراه و كند مخالفت امبریپ با است، شده
 او و میكن یم جهنم وارد را او و میكن یم رها است كرده جهت بدان را خود یرو كه یجهت
 " ... است یگاهیجا بد چه و میسوزان یم آن در را
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د   " د:یفرما یم موردشان در یتعال خداوند كه هستند ییآنها محمد اصحاب -* م   ح   م 
ول   س  هِ  ر  ذِ  الل   ال   ه   ن  یو  ع  اء   م  ِشد  

 
ل   أ ارِ  یع  ف   م   اْلك  ح  ْم یب   اء  ر  ه  ْم  ن  اه  ر  عا   ت  ك   دا   ر  ج   ون  ی س  غ  ْضال   ْبت  هِ  ِمن   ف   الل  

انا   ِرْضو   كفار، به نسبت ند،یاو با كه یكسان و خداست ی فرستاده محمد» = (29)الفتح: " ... و 
 سجود و ركوع اریبس كه ینیب یم یحال در را آنها هستند. مهربان خودشان به نسبت و دیشد
 «طلبند. یم را خدا تیرضا فقط( سجودشان و ركوع نیا زا )و كنند یم

ْد  ند:"یفرما یم موردشان در خداوند كه هستند ییآنها محمد اصحاب -* ق  ضِ  ل  ه   یر   الل  
ِن  ْؤِمنِ  ع  ای ِإذْ  ن  یاْلم  ك  یب  ون  ْحت   ع  ةِ  ت  ر  ج  ِلم   الش   ع  ا ف  وِبِهْم  یفِ  م  ل  ل   ق  نز 

 
أ كِ  ف  ة  یالس   ل   ن  ث   ِهْم یع 

 
أ ْم و  ه   اب 

ْتحا   رِ  ف  "یق   یراض كردند یم عتیب تو با درخت ریز كه ینیمومن از خدا نایقی» = (18)الفتح: با 
 یفتح و كرد نازل آنان بر یآرامش جهت نیبد و دارند دل در كه را آنچه دیفهم پس گشت.

 « ... كرد پاداششان را كینزد
 
اءِ » ند:یفرما یم آنها وصف در خداوند كه هستند ییآنها محمد اصحاب -* ر  ق   ِلْلف 

اِجرِ  ه  ذِ  ن  یاْلم  وا ن  یال   ْخِرج 
 
اِلِهْم  اِرِهْم یدِ  ِمْن  أ ْمو 

 
أ ون  ی و  غ  ْضال ْبت  هِ  ِمن   ف  ا الل   ان  ِرْضو  ون  یو   و  ر  ه   ْنص   الل  

ه   ول  س  ر  ِئك   و  ول 
 
م   أ ون   ه  اِدق  ذِ  (8) الص   ال   وا ن  یو  ء  و   ب  ار   ت  اْلِ  الد   ان  یو  ْبِلِهْم  ِمْن  م  ون  ی ق  ْن  جب   ر   م  اج   ه 

ل   ِهْم یِإل   ون  ی و  وِرِهْم  یفِ  ِجد  د  ة   ص  اج  ا ح  وا ِمم   وت 
 
ون  یو   أ ل   ْؤِثر  ِسِهْم  یع  ْنف 

 
وْ  أ ل  ان   و  ة   ِبِهْم  ك  اص  ص   خ 

ْن  م  ح    وق  ی و  ْفِسهِ  ش  ِئك   ن  ول 
 
أ م   ف  ون   ه  ْفِلح   آن از م{غنائ نیچن هم»} = (9 - 8)الحشر: " (9) اْلم 

 و فضل خداوند از اند، شده رانده اموالشان و شانیها خانه از كه است ینیمهاجر یفقرا
 یكسان و ند*یراستگو كه نانندیا دهند. یم یاری را امبرشیپ و خدا و ندیجو یم یخوشنود

 را یكسان گرفت، یجا دلشان در ز(ی)ن مانیا و كردند آماده را كاشانه و خانه آنان از شیپ كه
 }به آنچه از خود یها دل در و دارند، یم دوست كنند یم هجرت آنان یسو به كه

 دهند یم حیترج خودشان بر را{ گرانی}د و كنند ینم یازین احساس اند، داده مهاجران{
 مصون شیخو نفس طمع و یآزمند از كه یكسان و باشند. ازمندین سخت خود كه چند هر

 «ازند.ین یب كه نانندیا باشند،
 
 یم موردشان در خداوند كه هستند ییهمانها سلم و هیعل الله یصل محمد صحابا -*
ون   " ند:یفرما اِبق  الس   ون   و  ل  و  

 
اِجرِ  ِمن   األ ه  ارِ  ن  یاْلم  نص 

 
األ ذِ  و  ال   ْم  ن  یو  وه  ع  ب  ان   ات  

ضِ  ِبِإْحس  ه   یر   الل  
ْم  ْنه  وا ع  ض  ر  ْنه   و   یكسان و انصار و نیمهاجر از ن،یستنخ شگامانیپ و» = (100)التوبه: " .... ع 
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 خشنود آنان از خداوند مودند،یپ یخوب به را شانیا راه و كردند، یرویپ آنان از یكین به كه
 « ... خشنودند او از آنان و است،
 در الله رسول كه هستند یكسان همان سلم و هیعل الله یصل محمد اصحاب -*

اِس  ر  یند:"خیفرما یم موردشان ْرنِ  الن    من زمان در كه هستند یآنان مردم، نیبهتر» " یق 
 همه بر خدا صلوات كه خدا اءیانب از بعد هستند مردم نیبهتر آنها [3] « ... كنند یم یزندگ
 ... باد آنها ی

 هیعل الله یصل الله رسول كه هستند ییهمانها سلم و هیعل الله یصل محمد اصحاب -*
ج " ند:یگو یم موردشان در سلم و نة   وم  الن   ماِء، أم  جوم   ذهبِت  فإذا للس   ماء   یأت الن   ، ما الس   وعد   ت 

نة   وأنا نة   یوأصحاب وعدون،ی ما یأصحاب یأت ذهبت   فإذا ،یألصحاب أم  ت أم   ذهب   فإذا ،یألم  
ت یأت یأصحاب وعد   ما یأم    " ت 

 داده دهوع آنچه آسمان به بروند، ستارگان كه یهنگام تند.یامن آسمان، یبرا ستارگان
 وعده آنچه اصحابم به بروم، من كه یهنگام هستم، تیامن اصحابم یبرا من و ... برسد شده
 اصحابم كه یهنگام پس هستند، تیامن امتم یبرا اصحابم و ... دیرس خواهد اند شده داده
 [4] اند. شده داده وعده كه دیرس خواهد آنچه امتم به بروند،
 
 هیعل سالمه و الله صلوات او كه هستند ییآنها سلم و هیعل الله یصل محمد اصحاب -*

كم أنفق   لو " ند:یفرما یم موردشان در د   ِمْثل   أحد  د    بلغ   ما ذهبا   أح  هینص ول أحِدهم م   = " ف 
د كوه اندازه به شما از یكی اگر ح  د   كی به یحت كند، انفاق طال ا  ر ی )اندازه م   دو كف یپ 

 [5] رسد. ینم هم آنها نصف به یحت نه و دست(
د ح   به یانسان اگر ند:یفرما یم هیعل سالمه و الله صلوات الله رسول است. یبزرگ كوه ا 
د   كی به هرگز كند، انفاق طال احد كوه ی اندازه  اصحاب كه آنچه دست( كف دو ی)پر م 

 رسد. ینم اند، فرستاده
 الله یصل الله رسول اآنه ی لهیبوس یتعال و تبارك خداوند كه ییها كوه نیا گروه، نیا
ون  یو   " دادند. یاری را رسولش و خدا داد، نصرت را سلم و هیعل ر  ه   ْنص  ه   الل   ول  س  ر   " و 

 كردند، جهاد خدا راه در كردند، منتشر را نید «دهند یم یاری را رسولش و خدا (8)الحشر:
 دند،یبخش را اموالشان دند،كر رها را ارید و شهر كردند، راها را اولد كردند، رها را مال و اهل
 یتعال و تبارك الله میتقد را آن گذاشتند، دستشان كف بر را جانشان دند،یبخش را شانیجانها
 وعده بهشت به و خواستند یم را بهشت خواستند، یم را خداوند تیرضا لهیوس نیبد كردند،
 امبریكردند،پ یاههمر نحو نیبهتر به را امبریپ كه بودند یگروه رسول، اصحاب شدند. داده
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 نانیجانش را آنها خودش از بعد و داشتند دوست را امبریپ زین آنها و داشت دوست را آنها
 داد؛ قرارر خودش
 
 به عال و جل خداوند كه همانطور رساندند، مردم به را یتعال و تبارك خداوند نید

 ند:یفرما یم امبرشیپ
ْل  " ِذهِ  ق  بِ  ه  و یلِ یس  ْدع 

 
هِ  یِإل   أ ل   الل   صِ  یع  ة  یب  ا ر 

ن 
 
ِن  أ م  نِ  و  ع  ب  ان   یات   ْبح  س  هِ  و  ا الل   م  ا و  ن 

 
 ِمن   أ

ْشِركِ  گاه با است، من راه نیا بگو» = (108وسف:ی) " ن  یاْلم   دعوت خدا یسو به نشیب و یآ
 « ... ستمین مشركان از من و است پاك خداوند و است، من با آنكه و من كنم، یم

 و كرده، بزرگ یمدح را گروه آن ،یتعال و تبارك خداوند كه دندید .... شدند دایپ یگروه
 شود یم خوانده شهیهم كه كرده انیب )قرآن( یكتاب در را ثنا و مدح نیا و گفته؛ كوین ییثنا
 و دعوت و فضائلشان و اخبار كند،پس یم حفظ را كتاب نیا كه كرده تعهد خداوند و

 یدوست و حب به و داشتند دوست را آنها دممر سبب نیبد شد. منتشر مردم نیب جهادشان
 نهیك و حقد امت نیا بر كه آمدند مردم از یگروه سپس جستند. یم تقرب خدا به آنها
 دند،یورز حسد امت نیا به بود، كرده یارزان آنها به خدا كه یبزرگ كتاب بخاطر دند،یورز

 نید بخاطر دند،یزور حسد بود، داده امت نیا به خداوند كه یفیشر و پاك سنت بخاطر
 دند.یورز حسد بود، داده امت نیا به كه یداریپا

 
 كردند؟ یم دیبا چه پس
 انجام بود، بدر معركه كه یهنگام [،6] سلول بن یاب بن عبدالله كه دادند انجام را یكار

 یم را یامر من گفت: و كرد جمع را اصحابش بود. باطل و حق ییجدا روز كه یروز داد،
 آن در دیبا پس سلم(. و هیعل الله یصل الله رسول امر یعنی) دارد شرفتیپ به رو كه نمیب

 ن،یمنافق نیا مثل ببرند. نیب از را آن داخل، از تا شدند نید نیا داخل سپس م،یشو داخل
 آن تا بزنند؛ داخل از آنرا تا شدند نید نیا داخل دند،یورز حسد و حقد امت بر كه یكسان آن
 كنند. رانیو و نابود داخل از را

 ؟یراه چه از
 یاب كند رحمت خداوند رساندند. ما به را نید نیا كه ییآنها به زدن طعنه قیطر از
رعه  حذر بر را امت خودش، زمان در لیتعد و جرح امام العلوم، بحر و ماهر امام، [،7] یراز ز 

 نید نها،یا دمقصو كه دهد یم هشدار امت به دارند، را اش اراده نهایا كه آنچه از دارد یم
 اصحاب!( تیشخص بیتخر نه است نید بیتخر )هدفشان است.
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 د:یگو یم امت به او و
جل   تیإذارأ ِقص  ی الر   ا ْنت  م؛ هیعل الله یصل الله رسوِل  أصحاِب  مْن  أحد  ْم  وسل   ه فاْعل   أن  

،یِزْندِ  سول   أن    وذلك ق  م هیعل الله یصل الر   ، عندنا وسل   ، والقرآن   حق   ماو حق    هذا نایإل یأد    إن  
ن   القرآن   ن  م، هیعل الله یصل الله رسوِل  أصحاب   والس   ما وسل   وای أن دونیری وإن   ح  ِر  نا ج   شهود 

وایلِ  ، الكتاب   ْبِطل  ة  ن   رح   والس   ْول   بهم والج 
 
ة. وهم یأ ناِدق   ز 

 طعن مورد را سلم و هیعل الله یصل الله رسول اصحاب از یكی كه یدید را یشخص هرگاه
 نزد خدا رسول رایز است، قیزند او كه بدان كاهد، یم آنان مقام از و دهد یم قرار نكوهش و
 و اند، رسانده ما به او اصحاب را ها سنت و قران نیا و است حق قرآن و هستند حق ما

 و قرآن تا دهند قرار ییبدگو و نكوهش مورد را سنت و قرآن بر ما شهود خواهند یم زنادقه
 هستند. قیزند آنان كه چرا است، تر یاول آنان در طعن لیدل نیهم به ند.ینما باطل را سنت

[8] 
 یصل الله رسول اصحاب به طعنه یورا در كه فهماند یم ابوزرعه امام كه است نگونهیا
 است. نهفته چه سلم و هیعل الله
 

 مانند صحابه، به خواهند ینم نهایا بله، ست؛ین صحابه آنها، قصد كه دیبدان نیقی علم به
 اند. بوده صحابه ناقالنش كه است ینید مقصودشان نهایا بلكه كنند، وارد طعن اشخاص،

 نید در كه شود ممكن شانیبرا كنند، وارد طعن نید ناقالن در كه یهنگام كه بیترت نیبد
 یم آنها به و كنند یم وارد طعنه نید حامالن در نهایا كه یهنگام كنند، وارد طعنه هم
 باشد، یقیزند ای كافر ای منافق ناقالنش كه یزیچ ارزش پس منافقان؛ زنادقه، كفار، ند:یگو

 است؟ چقدر
 برساند را آن كافر ای منافق كه یزیچ ندارد، یارزش برساند، را آن قیزند كه یزیچ
 ندارد! یارزش
 باشد؟ عادل دیبا ناقل كه ستین نیا سنت و كتاب نقل در ما شرط ایآ
 باشد؟ مسلمان دیبا ناقل كه مینكرد شرط ایآ

 كنند، یم وارد طعنه هم منقول در كنند، اردو طعنه نید ناقالن در كه یهنگام پس
 هدف اصحاب، به زدن طعنه نایقی كنند، یم رد را سنت و را قرآن كنند. یم رانیو را منقول

 است. نید به زدن طعنه صحابه، به زدن طعنه و است، نید به زدن طعنه هدف، بلكه ستین
 و هیعل الله یصل الله رسول اصحاب به زننده طعنه قوم نیا كه دانند یم همه ن،یهم یبرا

 از دیبا بود، نید در رتیغ ی مسئله مسئله، اگر چون چرا؟ ست.ین صحابه قصدشان سلم،
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 ابوجهل"فرعون به كه دمیشن یم شانیا از دیبا دهند، دشنام فرعون به كه میدیشن یم نهایا
 به را او آنقر در خداوند كه ابولهب كه میدیشن یم نهایا از دیبا دهند، دشنام امت"، نیا

 و نمرود و یسامر و هامان و قارون بر كه میدیشن یم دیبا دهند، دشنام داده، وعده جهنم
ب و خلف بن ةیام و طیمع یاب بن عقبة  دمینشن بحال تا یول ... كنند وارد طعن خلف، بن یا 
 ! ... كنند وارد طعنه نهایا از چكدامیه بر كه

 كه ینید به لهیوس نیبد تا اند داده قرار هدف ار وسلم هیعل الله یصل محمد اصحاب آنها
 كنند. وارد طعن شده، منتقل آنها توسط
 
 است؟ موجود چه ما نزد
 ما بر آنها داشتن بخاطر هیفروما و اسالم از دور یانسانها كه است یسنت و قرآن ما نزد
 آنها زدن یسنت نه و یقرآن نه ورزند، یم حسد شما بر سنت و كتاب بخاطر ورزند. یم حسد
 هست.

 كنند؟ یم وارد طعن قرآن در چطور حال،
 اند؟ كرده منتقل ما به را قرآن یكسان چه كه(: نگونهی)ا

 مسعود ابن و كعب بن یأب و یعل و عثمان و )عمر هستند: صحابه از تن ده قرآن، ناقالن
 ازصحابه، تن ده ثابت"(. "بن دیز و عباس ابن و رةیابوهر و ابودرداء و یاشعر یابوموس و
 بر نهایا به قرآن در ما تیروا هستند، قرآن انیراو نهایا هستند، بزرگ قرآن ناقالن نهایا
 مگر هستند قیزند یهمگ عه(ی)ش مردم آن نزد نهایا و گردد یبرم نهایا به ما قرائت گردد،یم
 طعن قرآن در خواهندیم د،كنن وارد طعن نهایا نقل در خواهند یم آنها عنه!! الله یرض یعل

 كنند. وارد
 

 هستند؟ یكسان چه سنت ناقالن
 الله رسول سنت كنند، باطل را سنت خواهندیم اند، داده قرار هدف را سنت ناقالن نهایا
 هستند: قیزند عهیش نزد كه چرخد یم صحابه از تن هفت گرد سلم و هیعل الله یصل

 جابر و عباس ابن و یخدر دیابوسع و مالك بن انس و عمر بن عبدالله و عائشة و رةی)ابوهر
 عبدالله(. بن

 نفر هفت نیا اند. كرده تیروا ثیحد هزار از شتریب الله، رسول از تیروا در نفر هفت نیا
 اند، كرده تیروا سلم و هیعل الله یصل الله رسول از سنت هفتصد تا ششصد نیب كدام هر

 از كه ندیآ یم مسعود بن عبدالله و العاص بن روعم بن عبدالله نها،یا از بعد بیترت به سپس
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 هستند طالبیاب بن یعل و خطاب بن عمر آن، از بعد اند، كرده تیروا شتریب ث،یحد هشتصد
 هستند عازب بن براء و یاشعر یابوموس نهایا بعد اند، كرده تیروا ثیحد پانصد از شتریب كه
 ثیحد نهایا فیرد هم زین سلمة ام نینالموم ام و اند كرده تیروا ثیحد صدیس از شتریب كه
 است. كرده تیروا

 
 و هیعل الله یصل الله رسول از سنت هشتصد نها،یا ی مجموعه هستند، سنت ناقالن نهایا
 امبرتانیپ سنت در دارند كنند، وارد طعن نهایا در كه یوقت اند. كرده منتقل ما به را سلم
 شوند، زنادقه به لیتبد سنت ناقالن كه یمهنگا شود یم باطل سنت .. كنند یم وارد طعنه
 م؟!یكن اعتماد یقرآن چه به آن از بعد ما پس باشند، قانیزند قرآن، ناقالن كه یهنگام

 سنت اند؛ كرده نقل را آن نشانیمعتمد كه اورندیب را یدیجد قرآن ما، از شوند دور پس
 ما سنت بگذارند؛ ما یبرا ار ما قرآن و اند كرده تیروا خودشان نیمعتمد كه اورندیب یدیجد
 بگذارند. خودمان یبرا ز،ین را

 و میكن یم صحبت سلم و هیعل الله یصل الله رسول اصحاب از ما كه یوقت جهت نیبد
 واجب ما بر نیا گرچه م،یكن دفاع اشخاص از فقط كه میخواه ینم م،یكن یم دفاع آنها از

 ینید از دفاع ما هدف بله، صحابه( زا دفاع ی لهی)بوس است نید از دفاع ما قصد اما است
 اصحاب از دفاع در ما كه است یزیچ نیا اند، بوده آن ناقالن بزرگوار صحابه نیا كه است
 م.یا داده قرار خود هدف را آن سلم و هیعل الله یصل الله رسول
 
 چرا؟ ... معتقدند قرآن فیتحر به آنها از یلیخ خاطر نیبد
 آنها كه ندیگو یم موردشان در نهایا كه هستند یكسان میكر قرآن ناقالن نكهیا یبرا
 یالذ القرآِن  یعل العتماد   مكن  ی "ل د:یگو یم حایصر آنها از یكی سبب نیبد و بودند كافر

هی  اند، كرده نقل )صحابه( ها نیا امثال كه یقرآن به كه ستین ممكن " هؤلء أمثال   نقل 
 كرد. اعتماد
 را آن اشخاص نیا كه است ینید هدفشان بلكه ست،ین اشخاص هدفشان نهایا بله،
 رسول اصحاب در طعن همانا كه میدان یم نیقیال علم به ما سبب نیبد و اند كرده منتقل
 سلم: و هیعل الله یصل الله

:  آن؛ كردن رد و اند، كرده منتقل را آن آنها كه است یقرآن در طعن اول 
:  آن؛ كردن رد و است سلم و هیعل الله یصل الله رسول سنت در طعن دوما 
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:  را مكانتشان و فضائل و كند یم ثنا و مدح را آنها وستهیپ كه است یقرآن بیتكذ سوما 
 كند. یم ذكر

د   د:ییبگو قسم خدا به را شما م   ح  ول   )م  س  هِ  ر  ذِ  الل   ال   ه   ن  یو  ع  اء   م  ِشد  
 
ل   أ ارِ  یع  ف   اء   اْلك  م  ح   ر 

ْم یب   ه  ْم  ن  اه  ر  ع ت  ك   دا   ا  ر  ج   ون  ی س  غ  ْضال   ْبت  هِ  ِمن   ف  ( الل   انا  ِرْضو   یكسان چه مورد در ((29) )الفتح: و 
 است؟ شده نازل

اءِ  د:یفرما یم موردشان در خداوند كه ییآنها هستند یكسان چه ر  ق  اِجرِ  )ِلْلف  ه  ذِ  ن  یاْلم   ن  یال  
وا ْخِرج 

 
اِلِهْم  اِرِهْم یدِ  ِمْن  أ ْمو 

 
أ ون  ی و  غ  ْض  ْبت  هِ  ِمن   الف  ا الل   ان  ِرْضو  ون  یو   و  ر  ه   ْنص  ( الل   ه  ول  س  ر   (8)الحشر: و 

 هستند؟ یكسان چه آنها
ْد  ند:یفرما یم موردشان در خداوند كه هستد یكسان چه آنها ق  ضِ  )ل  ه   یر  ِن  الل   ْؤِمنِ  ع   ن  یاْلم 

ای ِإذْ  ك  یب  ون  ْحت   ع  ةِ  ت  ر  ج  ِلم   الش   ع  ا ف  وِبِهْم  یفِ  م  ل  ل  ف   ق  نز 
 
كِ  أ ة  یالس   ل   ن   كه آنها - 4الفتح:- ِهْم(یع 

ون  » ند:یفرما یم خداوند كه هستند اِبق  الس   ون   و  ل  و  
 
اِجرِ  ِمن   األ ه  ارِ  ن  یاْلم  نص 

 
األ  التوبة: - « ... و 

 هستند؟ یكسان چه آنها - 100
 

 دوست را آنها یتعال و سبحانه الله د،یگو یم را آنها یثنا قرآن كند،یم مدح را آنها قرآن
ْم  د:یفرما یم كه خداوند قول نیا به بنگر دارد. اه  ر  عا   )ت  ك   ( ر  دا  ج    و ركوع حال در را آنها س 
 در مگر ینیب ینم را آنها است، عادتشان آنهاست، یشگیهم حالت نیا یعنی .یابی یم سجود

 یم یتعال و اركتب خداوند باطنشان، اما است، امرشان ظاهر نیا سجود. و ركوع حالت: نیا
ون  ی ند:"یفرما غ  ْضال   ْبت  هِ  ِمن   ف  انا   الل   ِرْضو   هستند. ایجو را تشیرضا و فضل خداوند از = " و 

 
ْد  فرموده: و كرده آنها از تیرضا به حكم و كرده هیتزك را آنها باطن و ظاهر خداوند ق   )ل 

ضِ  ه   یر  ِن  الل   ْؤِمنِ  ع  ای ِإذْ  ن  یاْلم  ك  یب  ون  ْحت   ع  ةِ  ت  ر  ج  ِلم   الش   ع  ا ف  وِبِهْم( یفِ  م  ل   نا  یقی» = 18الفتح: ق 
 كه آنچه دیفهم پس كردند، عتیب درخت ریز تو با كه هنگام آن مومنان از شد یراض خداوند

 به نسبت محبت از خدا، به نسبت محبت از ن،یقی از تقوا، از مان،یا از است"، شانیقلبها در
 سلم" و هیعل الله یصل خدا رسول

ل   نز 
 
أ كِ  )ف  ة  یالس   ل   ن  ْم  ِهْم یع  ه  اب  ث 

 
أ ْتحا   و  رِ  ف  (یق   و كرد نازل آنان بر را خود آرامش خداوند پس با 

 داد. پاداش كینزد یفتح به را آنها
ا د:یفرما یم كندیم ذكر را نیمنافق خداوند كه یهنگام اما ِإذ  وا )و  ام  الةِ  یِإل   ق  وا الص   ام   ق 
ال   س   نهایا حالت ایآ هستند. كسل شوند،یم بلند نماز یبرا كه یهنگام و = (142)النساء: (یك 
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 سجود و ركوع حال در شهیهم را آنها دیفرما یم موردشان در خداوند كه است ییآنها هیشب
 د؟ینیب یم

 
 كننده بیتكذ زند، یم سلم و هیعل الله یصل الله رسول اصحاب به طعنه كه یكس نایقی

 ی كننده بیتكذ نیهمچن و گفته. ثنا و مدح را آنها كه ستا یقرآن ی كننده مردود و
 و یجمع آنها كه شده وارد سلم و هیعل الله یصل الله رسول از كه است یادیز اریبس ثیاحاد
 ی جمله كرده، دیتمج را آنها سلم و هیعل الله یصل الله رسول كرده، دیتمج و مدح یفرد
 یكی گفته، مدح را مبشره عشره كرده، دیتمج را نیمهاجر ی جمله كرده، دیتمج را بدر اهل
 رسول ی كننده بیتكذ كند، وارد طعنه آنها در كه یكس گفته،پس مدح را آنها یگرید از بعد
 هیعل الله یصل الله رسول از كه است یسنت ی كننده بیتكذ است، سلم و هیعل الله یصل الله
 است. شده نقل آنها یثنا و مدح در سلم و

 و شاد آن به نیمسلم كه را یبزرگ خیتار كند،یم وارد طعن آنها در هك یكس نیهمچن
 كه ییجا تا اسالم، نشر و جهاد كند، یم انكار اند گرفته بال را سرشان و هستند مفتخر

 دهد!!! هیجز كه كردند مجبور را نیچ امپراطور
 خدا هرا در وقت چیه اند، نكرده حمل ریشمش روز كی یحت صحابه به زنندگان طعنه و
 اند. نكرده جهاد خدا راه در روز كی اند، برنداشته ریشمش
 یبزرگ خیتار نیا ی كننده بیتكذ كند، وارد طعن آنها در كه یكس خاطر نیهم به و
 را پرعظمت خیتار نیا اموالشان، با جهادشان، با اند، نوشته خود یخونها با آنها كه است
 اند. نوشته

 ینب ذات به زننده طعنه سلم، و هیعل الله یصل الله رسول اصحاب به آنها، به زننده طعنه
 الله یصل الله رسول كندیم گمان زننده طعنه نیا چون است. سلم و هیعل الله یصل اكرم
 سال( سه و ستی)ب یادیز مدت در باشند( اصحاب )كه كم جماعت كی همراه به سلم و هیعل

 بسازد!!! مردم از صالح ی مجموعه كی نتوانسته
 
 است؟ نیا سلم و هیعل الله یصل امبریپ ایآ
 كنند؟ یم گمان نیچن سلم و هیعل الله یصل امبریپ مورد در ایآ

 و كند تیهدا را آنها نتواند صحابه، همراه به هیعل سالمه و الله صلوات امبریپ كه یوقت
 نیا آنها از ریغ با تواندیم او از بعد یكس چه پس كند، تیترب را آنها و كند اصالح را حالشان

 بكند؟ را كار
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 دهد؟ انجام را نكاریا تواند یم سلم و هیعل الله یصل الله رسول از ریغ یكس چه
 امكان است، یتئور و ینظر ن،ید نیا د:یبگو یكس است ممكن بسا چه نیهم یبرا و
 چرا؟ ..... شود منطبق تیواقع با ندارد
 دهد قیتطب را نید نیا توانستهن وقت چیه او كه دیكنیم گمان شما نكهیا یبرا د:یگویم

 سه و ستیب عرض در او كه یكسان آن دیكن یم گمان كه چرا نشده، نصرت وقت چیه و
 از كه یاندك ی عده مگر شدند، مرتد یهمگ رفتنش ایدن از مجرد به كرد تیترب را آنها سال

 است؟ ممكن نیا ایآ [1] كنند!!!ینم تجاوز دست انگشتان
 م.یكنینم لقبو را نیا وقت چیه ما

هایل وما  ی صخرة   كناطح   ها فما *** ْوِهن  ه أوهن   و ضر    الوعل   قرن 
 یضرر صخره به یول *** كند سست را آن كه زندیم شاخ صخره به كه یكس مانند

 «شود.یم سست خودش شاخ یول رسدینم
 م:ییگو یم آنها به و
م    ناطحا   ای أِس  یعل أشفْق  *** برأسهِ  الجباِل  ش   الجبِل  یعل شفْق ت ل الر  
 كوه یبرا باش، دلسوز سرت به نسبت *** یزنیم شاخ را ها كوه ی قله كه یكس یا
 نكن. یدلسوز
 یدلسوز كوه یبرا خواهدینم ن؛یمسك یا كن رحم خودت به كن؛ رحم سرت به بله،

 پابرجاست. شهیهم خدا فضل به كوه است، كوه كوه .یكن
 باطل هم چقدر هر كند ینم پاك را آن شبها و روزها كه كردند مسطور را یخیتار آنها

 كنند. تالش انیگرا
 م:ییگو یم یهمگ م؛ییگو یم نجایهم از را نیا اند، صحابه آنها
جال   إن    اعن الِر  حابةِ  یف ن  یالط   اِن  تطوف   الكالِب  ِمْثل   *** الص   ْحم   بالل  
حوم   تلك تصْن  لم إْن  ها الل   ْت  *** أسود   ثماِن أ ول عوض   بال أِكل 

 یم گوشت دور كه هستند یسگان همانند *** اصحاب به زننده طعنه مردان همانا
 خورده یمتیق و عوض بدون *** نكنند محافظت گوشتها آن از رهایش اگر كه ... چرخند.

 شوند. یم
 
 از اگر و نمینك محافظتشان ما اگر عنهم الله یرض صحابه یگوشتها كه خدا به قسم بله،

 یمتیق و عوض چیه بدون ست،ین یمعبود او از ریغ كه ییخدا به قسم م،ینكن دفاع آن
 شد. خواهند خورده
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 آنها از محبتشان بخاطر كه هستند یمردان پشتشان كه شوند شناخته آنگونه دیبا ناچار
 كنند. یم دفع برساند یبد آن به كه را یزیچ هر نید نیا از و كنند یم دفاع

 دیبا را سلم و هیعل الله یصل الله رسول اصحاب به نزنندگا طعنه كه خدا به قسم بله،
 یضرر ابرها به سگان یصدا وقت چیه و ستندین شیب هیفروما ییانسانها كه میبدان
 نجس؟( سگ پوز به ایدر شود یك .... )و رساند.ینم

 وقت چیه و هستند سگان آنها به زنندگان طعنه و هستند ابر اصحاب كه خدا به قسم
 رساند. ینم یضرر برهاا به سگان یصدا

 م،یندازیب خشانیتار به نگاه دیده اجازه را سلم و هیعل الله یصل الله رسول اصحاب
 كنند؟ یم وارد طعن آنها در چرا اند؟ كرده چه مینیبب

 یسو به كه یلیاوا وسلم هیعل الله یصل الله رسول كه مینیب یم د،یكن گوش خدا بخاطر
 را شانیشهرها ستادند،یا او با اصحاب بود، كس یب و هاتن داد دعوت یتعال و تبارك یخدا
 آنها، از شدند كشته كردند، تحمل را آزارها و تیاذ كردند، هجرت حبشه به كردند، ترك
 نهیمد به آن از بعد سپس شدند، شكنجه كه ییآنها شدند شكنجه شدند، كشته كه ییآنها

 واحد كمان كی از عرب ی همه و كردند اجتماع آنها بر جن و انس نیاطیش و كردند هجرت
 ا؟یدن بخاطر ... چه؟ بخاطر كردند! صبر نها،یا ی همه با یول شدند، ور حمله آنها به

 و بود نداده ایدن ی وعده آنها به و نداشت ایدن از یزیچ هیعل الله صلوات الله رسول
 نشد. بشانینص هم ایدن از یزیچ

وا إذا ،وأرضاه   عنه الله یرض ریعم بن   مصعب   مات   ه غط   وا وإذا رجاله، بدْت  رأس   هیرجل غط  
ه بدا  .. رأس 

 یم را سرش یوقت كه رفت ایدن از یحال در وأرضاه، عنه الله یرض ریعم بن مصعب
 [2] ... شد یم دایپ سرش پوشاندند یم را شیپا یوقت و شد یم انینما شیپا پوشاندند
ِمن   " دند:یخر را آخرت نهاآ دند؟یخر را ایدن آنها ایآ گرفتند؟ ایدن از چه اِس  و  ْن  الن    م 

ه   یْشرِ ی ْفس  اء   ن  اةِ  اْبِتغ  ْرض  هِ  م   خود جان كه هستند یكسان مردم از و» = (207)البقره: " ... الل  
 «فروشند. یم خدا یخوشنود برابر در را

 آخرت و فروختند را ایدن كه بخدا قسم بودند، سلم و هیعل الله یصل محمد اصحاب آنها
 دند.یخر بود یتعال و تبارك خداوند نزد كه را آنچه دند،یخر را

 
وِ ی ل " ْم  یْست  ْن  ِمْنك  ق   م  ْنف 

 
ْبِل  ِمْن  أ ْتج ق  ل   اْلف  ات  ق  ِئك   و  ْول 

 
م   أ ْعظ 

 
ة   أ ج  ر  ذِ  ِمن   د  وا ن  یال   ق  ْنف 

 
 ِمْن  أ

ْعد   وا ب  ل  ات  ق  ال و  ك  د   و  ع  ه   و  ْسن   الل    كه یكسان آن شما، از ستندین كسانی» = (10د:ی)حد " ... یاْلح 
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 یكسان از بالتر مقامشان و درجه آنها اند، كرده جنگ و اند كرده انفاق )مكه( فتح از قبل
 پاداش ی وعده گروه دو هر به خداوند و اند. دهیجنگ و كرده انفاق )مكه( فتح از بعد است

 «.دهدیم كین
 كدام دهند!!!یم جهنم آتش ی وعده را نانآ نانیا و دهدیم كین ی وعده آنها به خداوند

 ند؟یگو یم راست كی
 م؟ینكن بیتكذ را هیفروما قوم نیا و قیتصد را یتعال و تبارك خداوند ایآ

ضِ  " د:یفرما یم خداوند ه   یر  ْم  الل   ْنه  وا ع  ض  ر  ْنه   و   از آنان و است خشنود آنان از خدا = " ع 
 خشنودند. او

 
 ند؟یگو یم راست كیكدام

 مرتد چه مقابل در یبراست شدند، مرتد آنها شود یم گفته كه یهنگام اصحاب نیا نایقی
 شدند؟

 چه گرفت؟ مال یكس چه داد؟ مال یكس چه ؟یزیچ چه مقابل در گرفتند!! را خالفت
 شود گفته نكهیا تا شدند خارج ایدن از چه با گرفت؟ مقام یكس چه داد؟ را خود مقام یكس
 بودند؟ ایدن طالب آنها

 را آنها جهاد م؛یبدان را آنها ییراهنما م؛یبدان را آنها رتیس كه است واجب ما بر
 ارضاهم. و عنهم الله یرض م؛یبشناس را آنها حق م؛یبشناس
 از بعد سلم و هیعل الله یصل لله ا رسول اصحاب م:ییگو یم افتخار با خاطر نیهم به

 یم وسلم هیعل الله یصل الله رسول صحابا مورد در را نیا ما بودند، انسانها نیبهتر اءیانب
 م.ییگو

 و ابوحفص؛ از شدم یراض بله، روانشیپ و عمر( )حضرت ابوحفص از شدم یراض من
 است. عمر او كه دیبدان

هیوش حفص   أبا أحب    یإن  الغارِ  صاحب   قا  یعت أحب    كما *** عت 
ما   قدوة   ا  یعل ت  یرض وقد ل  ارِ  یف ِخ یالش    بقتِل  ت  یرض وما *** ع   الد  
حابةِ  كل     عارِ  ِمْن  القوِل  بهذا یعل فهل *** یومعتقد یسادات الص  
 
 دوست را غار اری قیعت كه همانطور *** دارم دوست را دوستدارانش و ابوحفص من
 دارم.
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 شدن كشته از نشدم یراض و *** شده شناخته یالگو ،یعل از شدم یراض نایقی و
 اش! خانه در رمردیپ

 بر یعار جمله نیا گفتن از ایآ ... *** هستند من اعتقاد و من سروران صحابه ی همه
 هست؟ من

 
 نیا با بلكه ست،ین او بر یعار و بیع چیه بزند را حرف نیا كه یكس قسم خدا به نه
 دهیعق نیا كند، گل ریز را سرش دیبا كندیم مخالفت یكس بر و رد،یگ یم بال را سرش گفته،

 و م،یكن یم دفاع آنان از است، سلم و هیعل الله یصل الله لرسو اصحاب مورد در ما ی
 نیا دائما   و ... كار نیا از میداریم برحذر را آنان به یا زننده طعنه هر و م،یدار دوستشان

 رسول اصحاب در یشخص كه یدید كه یهنگام» نم:یكیم یآور ادی را زرعه یاب امام كالم
 رسول كه خاطر نیبد است؛ قیزند او كه بدان كند، یم وارد نقص سلم و هیعل الله یصل الله
 را سنت و قرآن نیا نایقی و است، حق قرآن و است حق ما نزد وسلم هیعل الله یصل الله

 زنندگان طعن نیا نایقی و اند، رسانده ما به سلم و هیعل الله یصل الله رسول اصحاب
 در كنند، باطل را سنت و كتاب لهیوس نیبد تا كنند وارد جرح ما شهود در خواهندیم

 «هستند زنادقه آنها و است تر یاول خودشان به نسبت جرح كهیحال
 انیپا
 
 

------- 
 
 چه د:یگو یم هیآ نیا ریتفس در الله رحمه یالسعد ناصر بن الرحمن عبد عالمه -[1]
 ستیبا یم كه یبحران تیموقع و تنگنا نیا در و آوردند! زبان بر كه است یزشت سخن

 امبرشانیپ با زشت چه بزنند، رقم خود یبرا را افتخار و عزت و كرده یاری را امبرشانیپ
 میالكر ریسیت» گردد! یم آشكار ها امت ریسا و )ص( محمد امت تفاوت نجایا از شدند! روبرو

 «228 /1 المنان كالم ریتفس یف الرحمن
 ابن حیصح ,41 /11 یالطبر ریتفس , 615 /1 «ةیالنبو رةیالس» در هشام ابن -[2]
 محدث خیش و الله رحمه یآلبان نیالد ناصر محمد }امام (24 /11) 4722 ش: - حبان
 اند{ دانسته حیصح را آن األرنؤوط بیشع
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 2533ش: 1963 /4 مسلم حیصح , 3651ش: 3 /5 یالبخار حیصح (هیعل متفق [3]
 من المتناثر نظم نگا: اند كرده تیروا را ان صحابه از نفر زدهیس و است متواتر ثیحد نی*ا

 240 ش: 199 /1 المتواتر ثیالحد
 , 7249ش: 234 /16 حبان ابن حیصح , 2531ش: 1961 /4 مسلم حیصح [4]-
 19566 ش: 335 /32 حنبل بن أحمد المام مسند

 یمعن كی به امان و امن )األمنة( ند:یگویم علما د:یگو یم ثیحد نیا شرح در ینوو امام
 زین آسمان باشند، آسمان در كه یهنگام تا ستارگان كه است نیا ثیحد یمعن و هستند.

 آسمان امتیق در دندیگرد پراكنده و پخش و شدند رهیت ستارگان كه یهنگام است. یباق
 سلم و هیعل الله یصل امبریپ حرف نیا و رود.یم نیب از و شودیم شكافته و باز شود،یم سست
 جنگ و ها فتنه از دیآ یم یعنی وعدون(ی ما یاصحاب یأت ذهبت فإذا ،یلصحاب امنة انا )و كه:
 رسول كه ها نیا مثل و ها قلب شدن مختلف و شدند مرتد كه عرب از یكسان آن ارتداد و ها
 شد. واقع ها نیا ی همه نایقی و اند، داده هشدار حایصر سلم و هیعل لهال یصل الله

 یأصحاب ذهب فإذا یألمت أمنة ی)وأصحاب كه: سلم و هیعل الله یصل امبریپ حرف نیا و
 ظاهر نید در نو یزهایچ و شوندیم ظاهر بدعتها كه است نیا شیمعنا وعدون(ی ما یأمت یأت

 ها نیا و آنها بر رهیغ و روم ظهور و كندیم طلوع طانیش شاخ و كندیم بروز ها فتنه و شده
 بن مسلم حیصح شرح المنهاج» هستند. سلم و هیعل الله یصل شانیا معجزات از همه

 «83 /16 الحجاج
 سند ی)آلبان 4658 ش: 214 /4 داود یأب سنن , 3673 ش: 8 /5 یالبخار حیصح -[5]
 است( دانسته حیصح را آن

 هـ( 9 )م نهیمد در نیمنافق ی دسته سر سلول: بن یأب بن الله عبد -[6]
 
 یالقرش فروخ بن دیزی بن میالكر عبد بن الله دیعب زمانش حافظ و امام زرعة أبو -[7]

 به: دیكن مراجعه او حال شرح دنید یبرا هـ( 270 - 261 )م -الله رحمه- یالراز مولهم
 105 /2 الحفاظ تذكرة , 30 /7 بیالتهذ بیتهذ

 هیعل الله یصل یالنب وفاة بعد الصحابة مواقف قیتحق یف القواصم من صمالعوا-[8]
 34 /1 وسلم
 ابوجعفر آمده: یكاف ی روضه در حیصح سند با كه است یثیحد به خیش ی اشاره -[9]

 یكسان چه نفر سه آن گفتم: نفر، سه جز به دند،یگرا ارتداد به امبریپ از بعد مردم د:یگو یم
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 سال سه و ستیب ی جهی)نت یفارس سلمان و ،یغفار ابوذر و اسود، مقدادبن گفت: بودند؟
 «245 ص - 8 ج - ینیالكل خیالش - یالكاف» امبر!!!(یپ زحمت
 سند الله رحمه یآلبان نیالد ناصر محمد امام 3853 ش: 692 /5 یالترمذ سنن--[01]
 محدث خیش 21077 ش: 55 /34 لحنب بن أحمد المام مسند , است دانسته حیصح را آن
 ن.یخیالش شرط یعل حیصح إسناده د:یگو یم األرنؤوط بیشع


