
 
 
 
 
 
 
 

 تعامل با فاسقان
آورد، دربارۀ آن تحقیق [ مهم]اگر فاسقی برای شما خبری ! ای کسانی که ایمان آورده اید :تحقیق درباره گزارش گنهکاران 

 . کنید
از پنج نفر بر حذر باش و با آن ها گفت و گو و همراهی ! پسرم: به من فرمود ( ع)پدرم علی بن الحسین : د ایفرممی ( ع) باقرامام   

برای تو نزدیک و بر حذر باش از مصاحبت با دروغگو که او همانند سراب دور را : آنان چه کسانی اند؟ فرمود! پدر جان: گفتم . نکن
فاسق، زیرا او تو را به لقمه ای یا کمتر از آن می فروشد و بر حذر باش از همراهی  و نزدیک را دور می کند و بپرهیز از مصاحبت با

با بخیل که تو را در نیازمندترین حالت به مال او، خوار و زبون می کند و بپرهیز از مصاحبت با احمق که تالش او برای سودرسانی 
  .اب الهی مورد لعن است به تو، زیان آور است و بپرهیز از همراهی با قاطع رحم که در کت

 برخی اوصاف منافق 
آیا چنان : نیز همان گونه که مردم ایمان آورده اند ایمان بیاورید، گویند شما: و چون به آنان گفته شود : طبقه گرایی-زورمداری

 که بی خردان ایمان آورده اند ایمان بیاوریم ؟

کسی که هر گاه : باشد، او منافق است، گرچه روزه بگیرد و نماز بگزارد سه چیز در هر کسی : فرمود ( ع)امام صادق : خیانت 

 .سخن بگوید دروغ می گوید و هرگاه وعده دهد خلف وعده کند و هرگاه امین شمرده شود خیانت ورزد 

خورند  پس از من اقوامی خواهند آمد که غذاهای خوب و رنگارنگ می! ای پسر مسعود: فرمود ( ص)رسول گرامی : عیاشی گری

و بر مرکب سوار می شوند در حالی که خود را به آرایش ویژه زنان برای شوهر، می آرایند و همچون زنان جلوه گری می کنند و 
آنان منافقان این امّت در آخر الزمان اند که شراب می نوشند و در پی بازی با دوشیرگانند و . همانند شاهان ستمکار زندگی می کنند

ار می شوند و نمازهای جماعت را ترک می گویند و با سهل انگاری از نماز شامگاهان باز می مانند و در خوردن بر مرکب شهوت سو
ن مردمی ناشایسته به جای ایشان اپس از آن: آن گاه بخشی از قرآن را قرائت کردند که ترجمه آن این است . زیاده روی می کنند

 .ای نفسانی پیروی کردند، و به زودی گمراهی خود را خواهند دید که نماز را تباه ساختند و از خواهش هآمدند 

! ای کمیل. از منافقان دوری کن و با خائنان همراهی نکن! ای کمیل: می فرماید( ع)امیرمؤمنان علی  :شیوه تعامل با منافقان 

ش و از اطاعت آنان و حضور در مجالسشان برحذر بادَرِ خانه ستمکاران و اختالط با آنان و کسب درآمد از طریق آن ها از رفتن به 
هرگاه ناچار شدی نزد آنان روی پیوسته خدای متعالی را به یاد ! ای کمیل. نیز بپرهیز که این کار موجب خشم خدا بر تو خواهد بو د

ش و با صدای بلند خدا را به نزدشان برو؛ ولی با قلب خود از کردارشان بیزار با. از شرّ آنان به خدا پناه ببرآور و بر او توکّل کن و 
 .هیبت تو در آنان اثر خواهد کرد و از شرّشان در امان خواهی بود [ در این صورت ] عظمت یاد کن تا آن ها بشنوند؛ زیرا 

 .با منافق تعامل زبانی داشته باش و دوستی ات را برای مؤمن خالص کن ! ای اسحاق :نیز فرمود ( ع)امام صادق 
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