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 هقدهه
ُ هُ  ٍَ ِ، ََنح َ  ّلِِلَّ ٍح َ

ح
َح إِنَّ اْل ٌِ َِا، َو ُفِس جح

َ
ورِ أ َح ُُشُ ٌِ  ِ ُٔذ ةِاّلِلَّ ِفرُهُ، َوَجُع َخغح ُّ َونَسح ُِ خَِعی َونَسح

 ِ نح ََل إ
َ
ُ  أ َٓ صح

َ
اِ َي ََلُ، وَأ َْ يِوح فاََل  َح یُضح ٌَ ُ فاََل ُمِضوَّ ََلُ، َو ِ هِ اّلِلَّ ٓح َح َح ٌَ اِِلَا،  ٍَ خح

َ
ََلَ إَِلَّ َسحَِّئاِت أ

 ٍَّ نَّ ُُمَ
َ
ُ  أ َٓ صح

َ
، وَأ ُ يِ  ِّ یاهلُل َعيَ  ً ا َختحُ هُ َوَرُسَُٔلُ، َصّلَّ اّلِلَّ ًَ تَسح ِّ وََسيَّ ِ َداة صح

َ
ایَوآَِلِ وَأ  .اريً ًنثِ  ًٍ

ً كا ؿك هياو گلَهی ام ؽلك ؽُؿ ي٢ًی اّغاب بلگنيـٌ ؽـاَيـ پياهبل
ؿك هل عال ؽُؿ كا فـای  ايـ َ هال ؽُؿ بلحلی ؿاؿٌ كا بل صاو َ اىج كٍ اَ

 فلهايـ:  یَ ه يمايـ  یـاَيـ ؿك للآو حُّيفَاو هايـ چًايكٍ ؽ ايَاو يمُؿٌ

دٞ ﴿ ٍَّ َ ِهٞٱرَُّسُٔلُّٞٞمح ََٞٱوَٞٞللَّ ِي َُّّٞٞلَّ َع ٞٞۥٌَٓٞ آُءٞلََعَ ِشدَّ
َ
ارِٞٱأ ُهفَّ

ٗعاٞٞىۡ ُٞرنَّ ًۡ ُٓ ٰ حََرى ۡٞۖ ًۡ ُٓ َِ رََُحَآُءٞةَۡي
ٞ ََ ِ ٌّ ٗداٞيَۡبَخُؼَٔنٞفَۡضٗٗلٞ ِٞٱُسجَّ ثَرِٞٞللَّ

َ
ٞأ َۡ ِ ٌّ ًِٞٓ ِْٔ ِِٞفٞوُُج ًۡ ُْ ا ٍَ ِسي ۡٞۖ ُٗا ٰ ُجٔدِ ٞٱَورِۡضَن ٞلسح

ٞ ِِٞف ًۡ ُٓ َثيُ ٌَ ٞ ٞٱَذٰلَِم ِِٞف ًۡ ُٓ ثَيُ ٌَ َٞو َرىٰثِ  ۡٔ جِنيوِٞٱتلَّ َٞشۡطٞٞۡۡلِ ۡخَرَج
َ
ٞأ ٞۥاَزَر ََُٞٞٔٞفٞٞۥََُّٞٞٔٞنَزۡرٍع

َٔىٰٞٱفَٞٞۡسَخۡؼيََظٞٱفَٞ ٔكِِّٞٞۡسَخ ُٞس ٰ اعَٞٱُيۡعِجُبٞٞۦلََعَ رَّ ٞٞلزح ًُ ِٓ ِ اَر ٞٱِِلَؼِيَظٞة ٞٞۡىُهفَّ ُٞٱوََعَد ٞللَّ
ََٞٱ ِي ٔاَّْٞٞلَّ ٍِيُ ٔاْٞوََع ُِ ٌَ ٰيَِحِٰجٞٱَءا ۡؼفِٞٞىصَّ ٌَّ ًٞ ُٓ ِۡ َۢاَٞٞرةٌِٗٞ ٍَ ۡجًراَٞعِغي

َ
ٞ .[41]الفتح:  ﴾٢٩َوأ

َ كيايی كٍ با اَ هيخًـ ؿك بلابل كفاك  ؛هغمـ فلىخاؿٌ ؽـاىج:
پيُىخٍ آيها كا ؿك عال ككُٟ َ  ؛ىلىؾج َ ٍـيـ، َ ؿك هياو ؽُؿ ههلبايًـ

ٔحا  ٙلبًـ بيًی ؿك عالی كٍ همُاكٌ فٖل ؽـا َ كٕای اَ كا هی ىضُؿ هی
ؿك ُّكحَاو ٔام ؽـاَيـٓ آيها ٔاٙا١جٓ يَايٍ  ؛آياو كا بٍ بهَج َاكؿ يمايـٓ

َ   َ ّالط  ارل ١باؿث  كٍ  اىج  هلاؿ ايى يماياو اىجَٔ ١باؿثٓ ام ارل ىضـٌ 
ايى حُّيف آياو  ؛ٍُؿ  یآٍكاك ه  هؤهى  ، بل چهلٌ اَيـ هخ٢الؽـ    یبلا  اؽالُ

های ؽُؿ  ؿك حُكاث َ حُّيف آياو ؿك ايضيل اىج، همايًـ مكا١خی كٍ صُايٍ
كا ؽاكس ىاؽخٍ، ىپو بٍ حمُيج آو پلؿاؽخٍ حا هغكن ٍـٌ َ بل پای ؽُؿ 
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 ؛ؿاكؿ اييخاؿٌ اىج َ بمـكی يمُ َ كٍـ كلؿٌ كٍ ماك١او كا بٍ ٍگفخی َاهی
  هيلماياو   یح٢ال  ي٢ًي: عك، ٔايى بلای آو اىج كٍ كافلاو كا بٍ ؽَن آَكؿ

َلیٓ كيايی ، گلؿيـ  َ غيٜ كافلاو  ؽَن  گلؿايـ حا هايٍ  یبيياك ييلَهًـ ه كا
ايـ، ؽـاَيـ ١َـٌ  ايضام ؿاؿٌ  ام آيها كا كٍ ايماو آَكؿٌ َ كاكهای ٍاييخٍ

  ، ٍاهل هزل  ايى  البخٍٔ ج.ؿاؿٌ اىٔكٍ بهَج اىجٓ آهلمً َ اصل ١ٞيمی 
گقاك  ؿك  اىالم  َ لَكلياو  ايماو  ام افُاس   یكياي  َ همٍ ج للٍا  كىُل  ّغابٍ

  ايَاو  َ كًَ  بل كاٌ َ  ،كا ؿيبال  لـهَاو  يمٌ  ٍُؿ كٍ  ی١ْلها َ ييلها ه
 9.ٓكهلَ باًٍـ
يمُؿيـ ؿليُمايٍ هيلماياو كا يْيغج  های ؿيى كا كىايـيـ ٌَ آهُمآياو 

 پاک يمُؿيـ َ كا حهقيب َ ؿيىهای ٌ كا ،پل بلكج ؽُؿ با اصخهاؿاث ميبا َ َ
ؿيًٌ  َ ،های ؽـا بل هلؿم حبلُك ٍـ اك ي٢مجآر ٌ حااىباب آو كا حمُيج يمُؿ

 ٍلک َ .َ ٍكاك گلؿيـآ هايٌ َإظ ٍَ يَاي ؽ٘ َ َاىخُاك گلؿيـ  پابلصا َ
هايٌ ٍ الى پاييى آَكؿٌ َ كا هايٌٍ ٍاؽ َ ٌمبُو يمُؿ پلىخی كا ؽُاك َ بج

كيٌ كافلاو كا  ؿيى َ بلحلی ؽُؿ كا يافج َ ؿيى ؽـا َ .يـكا يابُؿ يمُؿ
صاو بلكج ؽـا بل  كعمج َ پو ؿكَؿ َ اكمً يمُؿ. بی فلَهايٍ َ يج َپ  

 ٍاو.اٌ پاكين پاک َ كَط بلًـ َ
پدو ام هدلؿو ياهَداو  ؿَىج ؽـا بُؿيدـ َ َ آيها ؿك ميـگی ؽُؿ اَلياء

آيهدا  .ؽيلؽدُاٌ ٍدـيـ گل َ بلای بًـگاو ؽـا يْيغج َ .صاَيـ هايـ َميـٌ 
ام ؿييدا  َ ،يدـٌ بُؿل يمدُؿىدفپيٌ ام ايًكٍ بٍ ؿييای آؽلث بلىًـ بدـايضا 

 .ياهَاو ؿك آو صاَيـاو اىجكٍ  كفخًـ ؿك عالی
صُايملؿی  كلؿاك ييک َ اهل ١مل َ ايـ. بهخليًاو اهج ،و پياهبلياو ياكاآ
فلهدايلَايی صهداو كا بدٍ ؿىدج  كياىج َ با ١ـالج ؽُؿ .بؾًَـگی بُؿيـ َ

 ؽُؿ حاكيكيها كا مؿَؿيـ. با يُك َ گلفخًـ



 

 

 ىتعريف صحاب

 در لغت یتعريف صذاب
ٍه  كيٍَ ىن فا١ل امَ ّاعب ا اّغاب صم٠ ّاعب اىج. به دغ  ْْ ب  ي  غ   ّ، 

 .كُحاٌ َ يا كن ُٙليی باٍـ َ مياؿ ؽُاٌبٍ ه٢ًی كفالج اىج 

 در اصطالحتعريف صذابی 
كا هاللاث يمدُؿٌ  جٍُؿ كٍ پياهل   یبٍ كيی گفخٍ هّغابی ؿك اّٚالط 

 .هيلمايی فُث كلؿٌ باٍـ ؿك عال َ ؿك عالی كٍ بٍ اَ ايماو ؿاٍخٍ باٍـ

 شىد؟ صحابى چگىيه شًاخته هى
ثَاِِنَٞ﴿ فلهايـ:  یؽـاَيـ هچًايكٍ ، ٍُؿ  یًٍاؽخٍ ه با للآوگاهی  -1

اِِٞفٞٞثۡنَۡيِٞٱ ٍَ ُْ ٞ  .[24]التوبة:  ﴾ۡىَؼارِٞٱإِۡذٞ
ؿك آو  ؛ؿك عالی كٍ ؿَهيى يفل بُؿ َٔ يه يفل بيَخل هملاٌ يـاٍجٓ:

 9.هًگام كٍ آو ؿَ ؿك غاك بُؿيـ
 َ هًُٞك ابُبكل ّـيك اىج.

 .كا ايكاك كًـ كافل اىج ابُبكل ّغابی بُؿوكو  هل ايـ گفخٍ لقا
 فلهايـ:  یه كٍ ؽـاَيـياميـ بى عاكرٍ چً بُؿو ّغابی هايًـهمچًيى َ
اَٞوَطٗرا﴿ َٓ ِۡ ِ ٌّ ٞ َٞزۡيد  اٞكَََضٰ ٍَّ ٞ.[81]األحزاب:  ﴾فَيَ

 9.هًگاهی كٍ ميـ ييامً كا ام آو مو بٍ ىلآَكؿ:
 َ ،١مدل ّغابی بُؿو، هايًـ ؿك آو كابٍٚ ؽباكاحُالی  َ با حُاحل گاهی -2
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بنكگداو  غيدل آيهدا ام َ ٍ،١ائَ َ ،ٌبُهليلا َ ٍ،َ عقيف ی،َ ١ل ،١زماو
 .نّغابٍ 

هفخاؿ  هُكؿ ؿك م ؿيگل، هايًـ عـيذ ابى ١باه   یّغاب   یبا گُاه -3
كٍ ، ٍُيـ  یهبهَج  َاكؿ كٍ بـَو عياب َ بامؽُاىج یيفل هناك
، َذَلاَل/» آهـٌ: چًيىعـيذ  ؿك آو ٍَ َص

َُ ُِمح َصُث بح ِ  َذَلاَم ُعَّكَّ  !یَا َرُسَٔل اّلِلَّ
، َذَلاَل/  ًح ُٓ ِح ٌِ نح ََيحَعيَِِن 

َ
ُع اهلَل أ ًح »ا ح ُٓ ِح ٌِ ُحَج 

َ
 .«أ

ى بلًـ ٍـ َ گفج: ای كىُل ؽـإ بلاين ؿ١ا كى حا ْهغ بى١كاٍٍ :
: حُ ام صملٍ آيها فلهُؿ جللاك ؿهـ، آيغٖلث  آياو ؽـاَيـ هلا ام صملٍ

 .9هيخي
ٌ هَاهـٌ يمدُؿ يا َ ،كٍ ام اَ ًٍيـٌ باٍـ جپياهبلبا كَايج كلؿو ام  -4

 .با اَ هن ١ْل بُؿوبٍ ٗ ََله باٍـ

   یكٍ بگُيـ: فاليبـيى ُّكث  بلای اَ   یحاب٢ ٍهاؿث ؿاؿو َ   یگُاه با -5
 گفج.چًيى بٍ هى  جام ياكاو كىُل اللٍ 

 يٌؿ١ُاؿل ب بٍ ٍلٗكًـ  ّغابی بُؿو ؽُيٌ   یايًكٍ ؽُؿ اؿ١ا -6
ام َفاث َ  لبل ّـ ىالهلبُٗ بٍ  يٌاؿ١ا ـبايكٍ ؿك ايى ُّكث 

الٚفيل ١اهل ٍـٌ كٍ أبُ ٍـ، چُو با حُاحل رابجبا ج كعلج پياهبل 
ؿك هكٍ    یهضل001ىال ؿك ج پياهبل ۀّغابآؽليى    یالليز ٍبى َارل

همًَيًی  ّغبج َ   یهـث اؿ١اايى ، پو هلكو ب٢ـ ام ٍَفاث يافخ
كحى : هايًـ اؿ١ايٌ هُكؿ لبُل يييج، ،ؿاٍخٍ باٍـ جبا پياهبل 
 كلؿ. ّغابی بُؿو كا   یىال ب٢ـ ام هضلث اؿ١ا 511كٍ  9الهًـي

ميدلا  اىدج، ؿصال گل َ عيلٍ : بـَو ٍه ايى هلؿگُيـ  یه :   یفهباهام 
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 ؿك عدالی كدٍ ،يمدُؿٌّدغابی بدُؿو    یاؿ١دا جپياهبل ب٢ـ ام ٍَْج ىال
 ؿك عدك ؽدـا َ عيدا اىدج َ بدی كَ َ پل، َ ايى هلؿ گُيًـ  یمّغابٍ ؿك٣َ ي

 .گيخاؽی يمُؿٌ اىج جپياهبل 

 ايد بیشتريى روايات را يقل يمىدهاصحابى كه 
هليلٌ ابددُ يمدل يمددُؿٌ، جيددج كا ام پيدداهبل ای كددٍ بيَدخليى كَا ّدغابٍ

 -پو ايَاو ؿك مهاو ؽُؿ .اَ ؿ١ا كلؿيـ   یبلا ج  ؽـا، چُو كىُل باٍـ  یه
يمل  پياهبل بيَخل اعاؿيذ كا اماّغاب  ۀام هم -گُيـ  یه   یٍاف٢ اهام چًايكٍ
ىپو ١بـاللٍ بى ١مل، ىپو ١بـاللٍ بى ١بداه، ىدپو ١ائَدٍ،  .ايـ يمُؿٌ

 .ن   یيو بى هاله، ىپو أبُ ى٢يـ الؾـكاىپو صابل بى ١بـاللٍ، ىپو 

 ايد اصحابى كه بیشتريى فتىا را داده
   یّدغابا نَ ١بـاللدٍ بدى ١بداه  ،َ ميـ بى رابدج ،١بـاللٍ بى هي٢ُؿ

ؿك  :گُيدـ  یهد   یهدـيً بدى   ی١لد .ايـ ّاؿك يمُؿٌكا  بيَخليى فخُا هيخًـ كٍ
الُال  بٍ كٍ باٍـ ؿاٍخٍ ياكايی كٍ بُؿي كيی جياكاو پياهبل َ هياو اّغاب

 .ىٍ يفل ايى صن١ًايج َكميـ َ ام آو هلالبج كًًـ  فمهی اَ

 صالحاقىال سلف  هدح و ستايش صحابه در قرآو و سًت  و
، َ نؿك هُكؿ اّغاب بيياك ؛گفخاك ىلف ّالظ پياهبل َىًج  ؿك للآو َ
 آيها هـط َهًغْل بٍ فلؿ  ىيلٌ پاک َ َ اؽالق پيًـيـٌ ّفاث ؽُب َ

 ىخايٌ ٍـٌ اىج.
 َ ميبا اؽالق پاک َ ثىيل گفخاك َ َ همٍ كلؿاك آيها ؿك َال٠ؿك 
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ؽـاَيـ آيها كا  اىج كٍ بٍ هميى صهج ايـ. بٍ اَس ؽُؿ كىيـٌ ،پيًـيـٌ
 .بلگنيـٌ اىج ؽُؿ جبلای همًَيًی با پياهبل

 در قرآو كرينهذح آيها :أولا 

  :فلهايـ  یهؽـاَيـ  -1
ٰتُِلٔنَٞٱوَٞ﴿ لُٔنَٞٱٞىسَّ وَّ

َ
ٞٞۡۡل ََ ََٞٱٌِ َهِٰجرِي ٍُ ۡ َُصارِٞٱوَٞٞل

َ
ََٞٱوَٞٞۡۡل ِي ًٱَّٞلَّ ُْ َتُعٔ ٞٞتَّ َٖ بِإِۡخَسٰ

ٞ ُٞٱرَِِّضَ ٞٞللَّ ا َٓ ََٞتۡرِيََٞتۡخَ ٰٖج َٞجنَّ ًۡ ُٓ َ ٞل َعدَّ
َ
َٞوأ ُّ ِۡ َْٞع ٔا َٞورَُض ًۡ ُٓ ِۡ َُۡهٰرُٞٱَع

َ
ٞٞۡۡل ََ َخِِٰلِي

ٞ َٞذٰلَِم ةَٗداه
َ
ٞأ ٓ ا َٓ زُٞٱفِي ۡٔ ًُٞٱٞىَۡف پيَگاهاو يؾيخيى ام : .[944]التوبة:  ﴾١٠٠ٞۡىَعِغي

ههاصليى َ ايْاك، َ كيايی كٍ بٍ ييكی ام آيها پيلَی كلؿيـ، ؽـاَيـ ام آيها 
َ باغهايی ام بهَج بلای آياو  ؛ُؿ گَج، َ آيها ٔيينٓ ام اَ ؽًَُؿ ٍـيـؽًَ

صاَؿايٍ ؿك آو ؽُاهًـ  ؛فلاهن ىاؽخٍ، كٍ يهلها ام ميل ؿكؽخايٌ صاكی اىج
9ٞ.َ ايى اىج پيلَمی بنكگ ؛هايـ

 ىدابميى َ پلَكؿگداك ام ىدخايٌ يهايج ؿكصٍ هدـط َ ايى آيٍ هَخمل بل
 ميدلا، باٍدـ  یهد ،ييدک آيهدا يىايْداك َ حداب٢ام ههاصل َ يؾيخيى  گاهاوپيَ

 كإدی َ يين ام اَ ؽًَُؿ اىج َ آيها   یكٍ ام آيها كإ ؿاكؿ  یا١الم هؽـاَيـ 
ی مَك َ ي٢مدج پدل يدام َكلم َ لٚف ؽُؿ بٍ بهَج ام كَی  كا آيهاَ هيخًـ 

  .١َـٌ فلهُؿٌ اىج ،كَؿ  یام بيى يمكٍ هيچ َلج  ؽُؿ پاياو  یب

 :فلهايـ  یهؽـاَيـ  -2
ٞٞىََّلد﴿ ُٞٱحَّاَب ٞٞللَّ ََٞٱوَٞٞنلَِّبِّٞٱلََعَ َهِٰجرِي ٍُ ۡ َُصارِٞٱوَٞٞل

َ
ََٞٱٞۡۡل ِي ٔ ُٞٱَّٞلَّ َٞساَعثِٞٞتَّتَُع ِِف

ةِٞٱ ُّٞٞۡىُعۡۡسَ ٞإَُِّ ه ًۡ ِٓ َٞعيَۡي ٞحَاَب ًَّ ُٞث ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ٞ ٞفَرِيٖق ٞكُئُُب ٞيَزِيُغ ََٞكَد ا ٌَ ٞ َٞبۡعِد ََۢ ٞٞۥٌِ ًۡ ِٓ ِ ة
ٞ  ً ٞرَِّخي  .[991]التوبة:  ﴾١١٧رَُءوف 
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هيلما ؽـاَيـ كعمج ؽُؿ كا ٍاهل عال پياهبل َ ههاصلاو َ ايْاك، كٍ : 
ب٢دـ ام  ؛ؿك مهاو ١يلث َ ٍـث ٔؿك صًگ حبُنٓ ام اَ پيلَی كلؿيـ، يمدُؿ

آيكٍ ينؿيه بُؿ ؿلهای گلَهی ام آيها، ام عك هًغلف ٍُؿ َٔ ام هيـاو صًگ 
ىپو ؽـا حُبٍ آيها كا پقيلفج، كٍ اَ ييدبج بدٍ آيداو ههلبداو َ  ؛بامگلؿيـٓ

  9.كعين اىج
كدٍ ؿك صًدگ حبدُن ام  جؿك آيٍ ىخايٌ َ رًداء بدلای اّدغاب پيداهبل 

ؽـاَيـ  چُو ،ههاصليى َ ايْاك ٍلكج كلؿيـ آهـٌ، َ ؽبل ام َصـاو پان آيها
للاك ؿاؿٌ هگل ايًكٍ ام آيها َ  هغفلث آهلمً َؿهـ كٍ آياو كا هُكؿ   یؽبل يم

 .اىج یكإ ٍاوَ كلؿاكا١مال  ام
 .«عؾقه مل يعذبه أبدا   من تاب اهللُ»: گُيـ  یه م١بـاللٍ بى ١باه 

 .9ؿهـ  یيم ٌ، هلگن ١قابكًـؽـاَيـ حُبٍ اَ كا لبُل  كٍ هلكو:
 :فلهايـ  یهؽـاَيـ  -3

دُٞٱٞكُوِٞ﴿ ٍۡ ٞٞۡۡلَ ِ ِٞعَتادِ  ٰ ٞلََعَ ًٌ ٰ ٞوََسَل ِ ََٞٱلِلَّ ِي بگُ: : .[91]النمل:  ﴾ۡصَطَفَ ٞٱَّٞلَّ
9ٞ إً َ ىالم بل بًـگاو بلگنيـٌ ؛عمـ هؾُُْ ؽـاىج

كيايی ٔبلگنيـگاو ؽـا... : گُيـ  یه :   یٙبلابى صليل هَهُكٓ  هفيلٔ
َميدل  ياك َ آيها كا َبلگنيـ  جآيها كا بلای پياهبلً هغمـ ؽـاَيـ هيخًـ كٍ

يٍ آياو كٍ بٍ اَ ٍدلک  بلايَاو فلىخاؿٌ بُؿ.پَخيباو ؿيًی للاك ؿاؿ كٍ  َ اَ
 يبُث پياهبلً كا ايكاك يمُؿيـٓ. َكميـيـ َ

 :فلهايـ  یهؽـاَيـ  -4
دٞ ﴿ ٍَّ َ ُّٞٞمح ِهٞٱرَُّسُٔل ََٞٱوَٞٞللَّ ِي َُّّٞٞلَّ َع ٞٞۥٌَٓٞ ٞلََعَ آُء ِشدَّ

َ
ارِٞٱأ ٞٞۡىُهفَّ ًۡ ُٓ ٰ ٞحََرى ۡۖ ًۡ ُٓ َِ ٞةَۡي رََُحَآُء

ٞ ََ ِ ٌّ ٞ ٞفَۡضٗٗل ٞيَۡبَخُؼَٔن ٗدا ُٞسجَّ ٗعا ِٞٱُرنَّ ثَرِٞٞللَّ
َ
ٞأ َۡ ِ ٌّ ٞ ًِٓ ِْٔ ٞوُُج ِِٞف ًۡ ُْ ا ٍَ ِسي ۡٞۖ ُٗا ٰ َورِۡضَن



 پياهبلاو ها ب٢ـ ام بهخليى ايياو   01

 

ُجٔدِ ٞٱ ٞٞلسح ِِٞف ًۡ ُٓ َثيُ ٌَ ٞ ٞٱَذٰلَِم ِِٞف ًۡ ُٓ َثيُ ٌَ َٞو َرىٰثِ  ۡٔ جِنيوِٞٱتلَّ َٞشۡطٞٞۡۡلِ ۡخَرَج
َ
ٞأ ٞۥََُّٞٞٔٞنَزۡرٍع

َٔىٰٞٱفَٞٞۡسَخۡؼيََظٞٱفَٞٞۥَر ُٞازَََٞٞٔٞفٞ ٔكِِّٞٞۡسَخ ُٞس ٰ ٞٞۦلََعَ اعَٞٱُيۡعِجُب رَّ ٞٞلزح ًُ ِٓ ِ ٞة اَر ٞٱِِلَؼِيَظ ٞۡىُهفَّ
ٞ ُٞٱوََعَد ََٞٱٞللَّ ِي َّْٞٞلَّ ٔا ٍِيُ ْٞوََع ٔا ُِ ٌَ ٰيَِحِٰجٞٱَءا ۡؼفِٞٞىصَّ ٌَّ ًٞ ُٓ ِۡ َٞٞرةٌِٗٞ َۢا ٍَ َٞعِغي ۡجًرا

َ
 ﴾٢٩َوأ

ٞ .[41]الفتح: 
َ كيايی كٍ بدا اَ هيدخًـ ؿك بلابدل كفداك  ؛فلىخاؿٌ ؽـاىج جهغمـ :

پيُىخٍ آيها كا ؿك عدال ككدُٟ َ  ؛ىلىؾج َ ٍـيـ، َ ؿك هياو ؽُؿ ههلبايًـ
ٔحدا  ٙلبًدـ بيًی ؿك عالی كٍ همُاكٌ فٖل ؽـا َ كٕای اَ كا هدی ىضُؿ هی

ؿك ُّكحَداو ٔام ؽـاَيـٓ آيها ٔاٙا١جٓ يَايٍ  ؛آياو كا بٍ بهَج َاكؿ يمايـٓ
َ   َ ّدالط  ارل ١باؿث  كٍ  اىج  هلاؿ ايى يماياو اىج١باؿثٓ َٔ ام ارل ىضـٌ 

ايى حُّيف آياو  ؛ٍُؿ  یآٍكاك ه  هؤهى  ، بل چهلٌ ؽـاَيـ هخ٢ال    یبلا  اؽالُ
های ؽدُؿ  ؿك حُكاث َ حُّيف آياو ؿك ايضيل اىج، همايًـ مكا١خی كٍ صُايٍ
پدای ؽدُؿ كا ؽاكس ىاؽخٍ، ىپو بٍ حمُيج آو پلؿاؽخٍ حا هغكن ٍـٌ َ بدل 

 ؛ؿاكؿ اييخاؿٌ اىج َ بمـكی يمُ َ كٍـ كلؿٌ كٍ ماك١او كا بٍ ٍگفخی َاهدی
  هيدلماياو   یح٢دال  ي٢ًي: عك، ٔايى بلای آو اىج كٍ كافلاو كا بٍ ؽَن آَكؿ

َلیٓ كيايی ، گلؿيـ  َ غيٜ كافلاو  ؽَن  گلؿايـ حا هايٍ  یبيياك ييلَهًـ ه كا
ايدـ، ؽـاَيدـ ١َدـٌ  ايضدام ؿاؿٌ  ٍاييدخٍام آيها كا كٍ ايماو آَكؿٌ َ كاكهای 

  ، ٍداهل هزدل  ايى  البخٍٔ ؿاؿٌ اىج.ٔكٍ بهَج اىجٓ آهلمً َ اصل ١ٞيمی 
گدقاك  ؿك  اىالم  َ لَكلياو  ايماو  ام افُاس   یكياي  َ همٍ جللٍا  كىُل  ّغابٍ

  ايَداو  َ كًَ  بدل كاٌ َ  ،كا ؿيبدال  لـهَاو  يمٌ  ٍُؿ كٍ  ی١ْلها َ ييلها ه
 9.ٓلَ باًٍـكه

پداک  ؽدُؿ كا ؽدالِ َ ييج َ لْدـ ن ّغابا: گُيـ  یه :ابى كزيل 
كًَ  كاٌ َ هلكو بٍای كٍ  بٍ گُيٍ، آكاىخًـ ؽُؿ كا َ ا١مال َ كلؿاك يمُؿيـ
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  .هخ٢ضب ؽُاهـ ٍـ ٍگفج مؿٌ َ بًگلؿآيها  كاٌ يافخگی هـايج َ َ
اّدغابی كا  ،يْداكیكٍ َلخی : بٍ هى ؽبل كىيـٌ گُيـ  یه :هاله اهام 

ُگًـ ايًهدا ام  گفخًدـ: هی بُؿيـ، ٌكٍ ٍام كا فخظ يمُؿؿيـيـ  هی بدٍ ؽدـا ىد
 .بلحليـ ّغاب هُىیٓ كٍ ؽبل آيها بٍ ها كىيـٌ، بهخل َاعُاكييى ٔ
   یؿك كخابهدا ميدلااىدج،  ؿكىدج ؿك هدُكؿ اّدغاب، ىؾى آيها ؿك َال٠

 ن اىج كٍهيل   َ يـ.اٌ ؿ ح٢ٞين َ بنكگـاٍج بُؿكهُايى اهج  ،گقٍخٍ   یآىماي
 باًٍـ. هی ج  ياكاو پياهبل يين حليى آيهاٍ َ فمي بنكگخليى

 :فلهايـ  یهؽـاَيـ  -5
ْٞٱوَٞ﴿ ٔٓا ٍُ ٞرَُسَٔلٞٞۡعيَ ًۡ ٞفِيُك نَّ

َ
ِهٞٱأ ٞٞللَّ ََ ِ ٌّ ٞ ِِٞفَٞنثرِيٖ ًۡ ٞيُِطيُعُك ۡٔ َ ۡمرِٞٱل

َ
ٞٞۡۡل ًۡ ىََعِِخح

ٞ ََّ َٞٱَوَلِٰك ٞٞللَّ ًُ ٞإَِِلُۡك ََٞٱَختََّب يَمٰ ُّٞٞۡۡلِ َِ ٞٞۥَوَزيَّ ًُ ٞإَِِلُۡك َٞوَكرَّ َ ًۡ ٞكُئُبُِك ِِف
ُْٞٞىۡعِۡصَياَنٞهٱوَٞٞۡىُفُسَٔقٞٱوَٞٞۡىُكۡفرَٞٱ ْوَلَئَِمٞ

ُ
ِٰشُدونَٞٱًُٞٞأ ٞ .[1]الحجرات:  ﴾٧ٞىرَّ

 ؛ٔپو اعخلام اَ كا بضا آَكيـٓ ؿك هياو ٍماىج جاللٍ َ بـاييـ كىُل :
َلی  ؛هلگاٌ ؿك بيياكی ام كاكها ام ٍما اٙا١ج كًـ، بٍ هَمج ؽُاهيـ افخاؿ

ؽـاَيـ ايماو كا هغبُب ٍما للاك ؿاؿٌ َ آو كا ؿك ؿلهايخاو ميًج بؾَيـٌ، َ 
كيايی كٍ ؿاكای  ؛ٔبٍ ١كوٓ كفل َ فيك َ گًاٌ كا هًفُكحاو للاك ؿاؿٌ اىج

 9.ايى ّفاحًـ هـايج يافخگايًـ
 ج اّغاب پياهبل كٍ ايماو كا ؿك للب فلهايـ  یؿك ايى آيٍ بياو هؽـاَيـ 

 مٍج َآيها  ؿك ؿل، َ كفل َ فيُق َ ه٢ْيج كا يمُؿٌهنيى  َ هغبُب
، حا ايًكٍ للاك ؿاؿٌ هًـؽلؿ َهـايج يافخٍ َ آيها كا  اىج. صلٌُ ؿاؿٌ پيًـيا

 چًيى آيهابٍ كا ؿاٍخٍ باًٍـ، پو ؽـاَيـ  ج ؽـاپياهبل  ليالج همًَيًی با
 پيلَمی َ ليالج اىخغماق َ كٍ بٍ َىيلٍ آو، بؾَيـ یاىخ٢ـاؿَ  حُايايی

 .يافخگی پيـا كلؿيـ كاٌ
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: ستايش و هذح آيها در   جداديث و سًت پياهبراثايياا

ُٔم » فلهُؿ: ج پياهبلكٍ  كًـ  یه كَايج بلؿٌ ام پـكً   یأب -1 اِلُُّج
َداِِب،  صح

َ
ٌَِث ِِل ٌَ

َ
َُا أ
َ
ا حَُٔعُ ، وَأ ٌَ اَء  ٍَ ََت السَّ

َ
ُٔم أ َتِج اِلُُّج َْ اءِ، فَإَِذا َذ ٍَ ٌَِث لِيسَّ ٌَ

َ
أ

َب فَإَِذا  َْ ِِت، فَإَِذا َذ ٌَّ ٌَِث ِِلُ ٌَ
َ
َداِِب أ صح

َ
ا یَُٔعُ وَن، وَأ ٌَ َداِِب  صح

َ
ََت أ

َ
تحُج أ َْ َذ

ا یَُٔعُ ونَ  ٌَ ِِت  ٌَّ ََت أُ
َ
َداِِب أ صح

َ
 .[كَاٌ هيلن]. «أ

آىدمايها هيدخًـ، َ هلگداٌ ىدخاكگاو كفخًدـ آيچدٍ بدل  يگهباوىخاكگاو :
ياكاو ؽُؿ هيخن َ يگهباو  عافٜ ٍَـٌ ؽُاهـ آهـ، َ هى يين ١َـٌ آىمايها 

اّدغاب هدى  َ آيدـ، ١َدـٌ ؿاؿٌ ٍدـٌ هدیو هى ابل ياكآيچٍ هلگاٌ هى كفخن 
يگهباو اهخن هيخًـ پو هلگاٌ اّغاب هى كفخًـ اهدخن بـايچدٍ ١َدـٌ ؿاؿٌ 

 .9ؿچاك ؽُاهًـ ٍـ ايـ ٍـٌ
: ه٢ًدای ايدى ؽبدل چًديى اىدج كدٍ گُيـ  یه :   یبيخاهام ابى عباو 

 بيمدٍ َ َ ،ای بل هايـو آىدماو ١الهج َ يَايٍؽـاَيـ صل َ ١ال ىخاكگاو كا 
، ًدـام بديى كفخ آيهدا پدو اگدل ،هغافٞی ؿك بلابل يابُؿی آو للاك ؿاؿٌ اىج

، َ ؽـاَيدـ ٍُؿ  یهؿچاك  ی كٍ ؽـاَيـ بلايٌ هملك يمُؿٌ،يبٍ فًا يين آىماو
 َ فخًدٍ بلابدلؿك  ٌيداكاي يگهبداو عافٜ َكا  ج پياهبل هْٚفی ٓصل َ ١الٔ

 كدٍ ای فخًدٍ ،كا بٍ ىُی بهَج ؽُؿ بام گلؿايدـ هلگاٌ اَللاك ؿاؿٌ، َ  آٍُب
 َ ، َ ؿك فخًدٍَالد٠ ؽُاهدـ ٍدـ ايـ ٍدـ١ٌَـٌ ؿاؿٌ  ٌ بـاوّغاب َ ياكايا

ى َ يگهباو بل ياه كا ج افخاؿ، َ ؽـاَيـ ّغابٍ َ ياكاو پياهبل ؽُاهًـ آٍُب
   ی، حا ام صُك َ ٝلن َ ىخن بلعقك باًٍـ، پدو َلخدللاك ؿاؿٌ اىجاهج ؽُؿ 

ٝلدن َ ىدخن َ  َ كَايدا ام ؿاؿٌ ٍدـٌ بدُؿ١َدـٌ بٍ آيها ّغابٍ كفخًـ، آيچٍ 
 ـ.ؽُاهـ آهَاكؿ  ،ؽلافاث
 جكَايج اىج كٍ گفج: ام كىُل اللٍ  عْيىام ١ملاو بى  -2



 04   ها ب٢ـ ام پياهبلاو بهخليى ايياو

 

ََ إِنَّ »: فلهُؿ  یهًٍيـم كٍ  ی ِ ًَّ اَّلَّ ، ُث ًح ُٓ ََ یَئَُج ی ِ ًَّ اَّلَّ يِن، ُث ًح كَرح ُك َ َخريح
ًح  ُٓ ََ یَئَُج ِی ًَّ اَّلَّ ، ُث ًح ُٓ كَاَل َرُسُٔل اهللِ َصّلَّ  .«یَئَُج

َ
رِي أ  ح

َ
رَاُن/ َفاَل أ ٍح كَاَل ِع

وح ثاََلثَثً 
َ
ِ أ َتنیح ، َمرَّ ِّ ِ ُ َ  كَرح ًَ َبعح ِّ وََسيَّ  .[هخفك ١ليٍ] .اهلُل َعيَیح

كٍ آيايی ىپو  ،كًًـ  یهايـ كٍ ؿك ايى للو ميـگی  ٍما كيايی بهخليى:
ًَّ » ۀصمل جكىُل اللٍ  ؿاين  یيم: گُيـ  یه، ١ملاو آيًـ بٍ ؿيبال آيها هی ُث

ًح  ُٓ ََ یَئَُج ی ِ  ؿَباك حكلاك كلؿ يا ىٍ باك. كا «اَّلَّ

 كىدُلكٍ بهخليى لليها للو ايى  بل: ١لما هخفمًـ گُيـ  یه :   یاهام يَُ
 .باٍـ  یه ٌياكاي «خريكً كرين» ام ج پياهبل ، َ همُْؿباٍـ  یه ج اللٍ

ِِت » كٍ فلهُؿيـ: كًـ  یهكَايج  ج ام كىُل اللٍ سأبُ ى٢يـ ؽـكي -3
ح
یَأ

ى َرُسَٔل 
َ
َح َرأ ٌَ ًح  / ذِیُس ًح ُٓ َ ََ اِلَّاِس، َذُیَلاُل ل ٌِ ُزو فَِئاٌم  اٌن، َحغح ٌَ لََعَ اِلَّاِس َز

ََ اهللِ َصّلَّ اهلُل  ٌِ ُزو فَِئاٌم  ًَّ َحغح ، ُث ًح ُٓ َ َخُح ل ، َذُیفح ًح ؟ َذَیُلٔلَُٔن/ َجَع ًَ ِّ وََسيَّ َعيَیح
 ِّ َح َصِدَب َرُسَٔل اهللِ َصّلَّ اهلُل َعيَیح ٌَ ى 

َ
َح َرأ ٌَ ًح  / ذِیُس ًح ُٓ َ اِلَّاِس، َذُیَلاُل ل

ُزو فَِئامٌ  ًَّ َحغح ، ُث ًح ُٓ َ َخُح ل ، َذُیفح ًح ؟ َذَیُلٔلَُٔن/ َجَع ًَ /  وََسيَّ ًح ُٓ َ ََ اِلَّاِس، َذُیَلاُل ل ٌِ
 ِّ َح َصِدَب َرُسَٔل اهللِ َصّلَّ اهلُل َعيَیح ٌَ َح َصِدَب  ٌَ ى 

َ
َح َرأ ٌَ ًح  وح ذِیُس َْ

ًح  ُٓ َ َخُح ل ًح َذُیفح ؟ َذَیُلٔلَُٔن/ َجَع ًَ  .[هخفك ١ليٍ]. «وََسيَّ
 پدو، كَيـ  یهلؿم بٍ صهاؿ هام  مياؿی آيـ كٍ گلٌَ بل هلؿم هی   یگاككَم:

كا ؿيـٌ  ج ؽـايج كٍ كىُل ه ٍما ؿك هياو   ی: آيا كيٍُؿ  یهبٍ آيها گفخٍ 
، گدلؿؿ  یهدفدخظ يْيبَداو  َ ٍدُيـ  یه، پو آيها پيلَم ٍ: بلگُيًـ  یهباٍـ؟ 

ؿك  : آيداٍدُؿ  یه، َ بٍ آيها گفخٍ كَيـ  یبا كفاك هصًگ بٍ    یىپو گلٌَ ؿيگل
ـ؟ ًكا ؿيدـٌ باٍد ج كىُل اللدٍابٍ َ ياكاو غهيخًـ كٍ ّ   یما كيايٍ هياو

، ىدپو گدلٌَ ٍدُؿ  یهد ييدنا آيهد ی يْيبپيلَم َ فخظ ، پوٍ: بلگُيًـ  یه
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: آيدا كيدی ؿك ٍدُؿ  یهدبٍ آيها گفخٍ  پو ،كَيـ  یه صهاؿ ٍ صًگ َب   یؿيگل
كا ؿيدـٌ باٍدـ  پياهبل ياكاوّغابٍ َ كٍ    یكيبٍ ٔ   یيج كٍ حاب٢ه ٍما هياو
 َ فخظ ٍُيـ  یه، پو پيلَم ٍ: بلگُيًـ  یهٓ كا ؿيـٌ باٍـ؟ ٍُؿ  یهگفخٍ    یحاب٢

 .گلؿؿ  یه يْيبَاو
ام ه٢ضدناث عدـيذ : ايدى گُيدـ  یهدؿك باكٌ ايدى عدـيذ  :   یاهام يَُ

 ؿاكؿ.ؿللج ، َ بل فٖيلج ّغابٍ َ حاب٢يى َ حاب٠ حاب٢يى باٍـ  یه جپياهبل

 صالخاز زباو سلف  صذابا هذح و ستايش

  :فلهايـ  یه ٙالب    یبى أب   ی١ل -1
ا » ا ِمْن َأْصَحاِب َرُشوِل اهللِ َصذى اهللُ َعَؾْقِه َوَشؾىَم، َفََم َأَرى َأَحد  َلَؼْد َرَأْيُت َأَثر 

ا، َبْْيَ َأْعُقـِِفْم ِمْثُل ُرَكِب ادِْْعَزى،  ا ُصْػر  ُيْشبُِفُفْم، َواهللِ إِْن َكاُكوا َلُقْصبُِحوَن ُصْعث ا ُغْز 

وا َيْتُؾوَن كَِتاَب اهللِ، ُيَراِوُحوَن َبْْيَ َأْقَداِمِفْم َوِجَباِهِفْم، إَِذا ُذكَِر اهللُ َماُدوا َكََم َقْد َباتُ 

َجَرُة ِِف َيْوِم ِريٍح، َفاْْنََؿَؾْت َأْعُقـُُفْم َحتىى َتبُلى َواهللِ ثِقَاََبُْم، َواهللِ لََؽَلنى اْلَؼوْ  َم ََتِقُد الشى

 ]حلوة األولواء، أليب ىعوم األصبهاين[ .«َباُتوا َغافِؾِْيَ 
 كا یكيكٍ هيچ م، اٌ ؿيـ كا جپياهبل ّغابا ام یهاي هى ارل َ يَايٍ:
ُگًـؿاٍخٍ باٍـبٍ آيها ٍباهج  بيًن كٍ  یيم    یهابا هُ آيها ، بٍ ؽـا ى

، َ بيى ؿَ كىايـيـ  یّبظ ه بٍ ٍب كا ،هايل بٍ مكؿ َ آلُؿ پليَاو َ غباك
 كا باٍب  آيها َصُؿ ؿاٍج، پيَايی اىب ۀيَاي همچُو ای يَايٍ چَمايَاو

گاهی  گاهی اييخاؿٌ كَی پاهايَاو َ َ، كلؿيـ  یهىپلی للآو  حالَث
 للميـيـ  یهآيها  ٍـ  یياؿ ؽـا ه هلگاٌ َ ،هايَاو  یكًاو كَی پيَاي ىضـٌ

ُگًـ ، كًـ  یهعلكج  صًبـ َ  یهُٙفايی كٍ ؿك كَم  همچُو ؿكؽخی بؾـا ى
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، بؾـا ٍـ  یهَاو ؽيو يكٍ لباىها ىلاميل بُؿَاو اٍه يهاچًاو ام چَم
ُگًـ   .9ايـ ؽُابيـٌ ام ؿييا لُم ؿك غفلج گُيی كٍ ايىى
ُفَدى، َيْؽِشُف اهللُ َعـُْفْم ُكلى فِْتـٍَة ُمْظؾَِؿٍة، ـُأوَلئَِك َمَصابِقُح الْ »: فلهايـ  یبام ه َ

ٍة   .«ِمـْهُ َشُقْدِخُؾُفُم اهللُ ِِف َرْْحَ
آٍُب َ ًـ، كٍ ؽـاَيـ بُىيلٍ آيها هل هيخهـايج    یآيها چلاغها:
 .9يمايـ كعمج ؽُؿ ؿك ؿاؽل ، ؽـاَيـ آيها كاىامؿ  یهآٍكاك كا  ای فخًٍ
 : فلهايـ  یه م ١بـاللٍ بى ١مل -2

ٍد َصذى اهللُ َعَؾقِْه » َمْن َكاَن ُمْسَتـًّا َفْؾَقْستَنى بَِؿْن َقْد َماَت، ُأوَلئَِك َأْصَحاُب ُُمَؿى

ا، َقْوٌم  َفا َتَؽؾُّػ  ، َوَأَقؾى َرَها ُقُؾوب ا، َوَأْعَؿَؼَفا ِعْؾَم  ِة، َأبى َم َكاُكوا َخْرَ َهِذِه اْْلُمى َوَشؾى

َوَكْؼِل ِديـِِه، َفَتَشبىُفوا بَِلْخََلقِِفْم  َصذى اهللُ َعَؾْقِه َوَشؾىمَ َكبِقِِّه  اْخَتاَرُهُم اهللُ لُِصْحَبةِ 

ٍد َصذى اهللُ َعَؾْقِه َوَشؾىَم، َكاُكوا َعَذ الْ  ُفَدى ـَوَضَرائِِؼِفْم َفُفْم َأْصَحاُب ُُمَؿى

 .«ُؿْسَتِؼقمِ ـالْ 

كًـ كدٍ ام ا ايخؾاب كيايی ك، پيلَی كًـ   یؿيگل امؽُاهـ   یه ی كٍكي:
   یبدا للبهداآيهدا  بُؿيدـ، بهخليى ايى اهج َ ج ـآيها ياكاو هغم ،ايـ ؿييا كفخٍ

گاهیَ  پاک  ،بُؿيدـ ؿك ١ديى ىداؿگی َحكّلدف  حدليى كن َ فلاَاو َ ١ميك آ
 ،ؽدُؿپيدام  َؿيدى  كىايـوَ  ج ًپياهبل همًَيًی با   یؽـاَيـ آيها كا بلا

، آيهدا يداكاو يدـكً حأىدیآيهدا  كًَ، پدو بدٍ اؽدالق َ اىجايخؾاب كلؿٌ 
 .9َ هيخمين بُؿيـ كاىج بل كاٌ َبُؿيـ  جپياهبل
كٍ    یكي حليى َليك حليى بلعك: :يـگُ  یه   یىـَىلخاؿٌ بى ؿ١اهٍ  -3
   یباًٍـ كٍ ؽـاَيـ آيهدا كا بدلا  یه ج ياكاو كىُل اللٍ اىجحْـيك  ۀٍاييخ
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 .[كَاٌ أعمـ] .9ؿيى ؽُؿ بلگنيـٌ اىج َ بلپايی ج پياهبل   یياك

كه در هىرد بعضى از  ىيهاستايش ای از هدح و ذكرگىشه
 اصحاب وارد شده

 سصذيقبىبكر ا: أول

 جبا ييب پياهبل ٌييبكٍ ١بـاللٍ بى ١زماو بى ١اهل بى ك٢ب،  يَاو؛ا
١دام  َال٢دت ب٢ـ ام ىال َ ٌٍ هاٌ ؿَ ، اىج.ٍُؿ  یه َّلٌ بى ك٢ب ؿك هّل 
 كَؿ.  یهلؿ اىالم بَماك ه يؾيخيى ، َبٍ ؿييا آهـٌ الفيل

 صملٍ: .امَاكؿ ٍـٌ اىج  آياث َاعاؿيذ مياؿیؿك فٖيلج اَ
  :فلهايـ  یهؽـاَيـ  -1
ِيٱوَٞ﴿ َِّٞٞلَّ ٞة ۡدقِٞٱَجآَء َقٞةِِّٞٞلّصِ ٞٞۦَٓٞوَصدَّ ًُ ُْ ٞ ْوَلَئَِم

ُ
خَُّلٔنَٞٱأ ٍُ ۡ  .[88]الزمر:  ﴾٣٣ٞل

اها كيی كٍ ىؾى كاىج بياَكؿ َ كيی كٍ آو كا حْـيك كًـ، آياو :
9ٞ.پلهينگاكايًـ
 :ۀآي هلاؿ ام كٍ كًـ  یهٙالب كَايج    یبى أب   یام ١ليمل  بٍ ابى صليل

ِيٱوَٞ﴿ َِّٞٞلَّ ۡدقِٞٱَجآَءٞة َقٞةِِّٞ﴿ٞ:هلاؿ ام ، َباٍـ  یه ج هغمـ ﴾لّصِ بُبكل ا  ﴾ۦٓٞوََصدَّ
ٞ.باٍـ  یه

  :فلهايـ  یهؽـاَيـ  -2
ٓٞإََِلٞٞإِن﴿ ِٞٱَتُخَٔبا ٞٞللَّ ٞفَإِنَّ َٞعيَۡيِّ َرا َٓ ِإَونٞحََظٰ اۖٞۡ ٍَ َٞٱَفَلۡدَٞصَؼۡجٞكُئُُبُك ٞٞللَّ َٔ ُْ

ٞوَِجۡۡبِيُوَٞوَصٰيُِحٞ ُّ ٰ ىَى ۡٔ ٌَِِِيۖۡٞٱَم ۡؤ ٍُ ۡ َلَئَِهثُٞٱوَٞٞل ٍَ ۡ ِٓرٌيٞٞل  .[2]التحریم:  ﴾٤َبۡعَدَٞذٰلَِمَٞع
هخفك ٍُيـ، ؿك عميمج ؽـا ياَك اَىج، َ  جَ اگل با هن ١ليٍ كىُل اللٍ :
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صبلئيل َ هؤهًاو ّالظ، َ فلٍخگاو ب٢ـ ام آياو پَخيباو اَ  همچًيى
9ٞ.هيخًـ

١بـاللٍ بى ١باه َ ١بـاللٍ بى هي٢ُؿ َ ام صملٍ  ،هفيليى بيياكی ام

ٌَِِِيۖۡٞٱَوَصٰيُِحٞ﴿ :امكٍ همُْؿ  يـباَك بل ايى ،ن ١بـاللٍ بى ١مل ۡؤ ٍُ ۡ بُبكل ا  ﴾ل
ٞ.باٍـ  یه مَ ١مل 
 : فلهُؿ كٍ كًـ  یهكَايج  ج ام كىُل اللٍ    یؽـكأبُ ى٢يـ  -3

خَِّخًذا َخيِیاًل » ٌُ ِحُج  ٔح ُن َ ٍر، َول ةَا ةَسح
َ
اَِلِ أ ٌَ ِّ َو َتخِ َّ ِِف ُصدح َِّ اِلَّاِس لََعَ ٌَ

َ
َح أ ٌِ إِنَّ 

ِجِ   سح ٍَ ، َلَ َحتحَلنَیَّ ِِف ال ُّ حُ َّ َٔ الَِم َوَم ةُ اإِلسح َّٔ ُخ
ُ
َح أ ٍر، َوىَِس ةَا ةَسح

َ
ُت أ َذح َ َرِّبِّ َلََّتَّ َدريح

رٍ  ِِب ةَسح
َ
 .[رواه البخاري]. «ةَاٌب إَِلَّ ُس َّ إَِلَّ ةَاَب أ

 بل ؿاكايی ؽُؿ ؿَىخی َ با هال َ ؿك كفالج َ كيی كٍ ام همٍ بيَخل:
چًايچٍ غيل ؽـا كيی كا بٍ  اگل َ .باٍـ  یههمايا ابُبكل  ،هى هًج ؿاكؿ

 اؽُث َ   یاها ؿَىخ گنيـم.  یابُ بكل كا بل ه ،گنيـم  ی١ًُاو ؿَىج بل ه
صن بام ٍـٌ ايـ، ببًـيـ كٍ بٍ هيضـ كا    یحمام ؿكهاي .اىج   یفكا ی،اىاله
 .9كا ابُبكل ة ؽايٍؿكَام

   یيها بُبكل عكا ،: ه٢ًای ايى عـيذ چًيى اىج: كٍگُيـ  یه :للٙبي
ج ه ،بُؿ  یی هؿيگل بٍ صای اَ كو كٍ اگل ؿاكؿ ًّ اَ  ميلاگقاٍج،   یبل هى ه

كلؿيـ، َ   یكا حْـيك يمُؿ، ؿك عاليكٍ هلؿم اَ كا حكقيب ه ج يبُث پياهبل
هلؿم بؾل  ؿك عالی كٍيمُؿ،  قاؿك كاٌ ؽـا ايف های مياؿی كا  یؿاكاي
كلؿ، ؿك عاليكٍ   یه   یكا هملاه اَ ينؿيكی َ ج پياهبل بٍ ايَاوَكميـيـ،   یه

 با ، َؿلام حٍ  بام َ ۀبا ىيً ايى َصُؿبا اَ ، كلؿيـ  یؿَكی ههلؿم ام اَ 
ؽـا َ  وآييكی ام  اعياو َ حلی َبل فٖل َ اييج كٍؿ  یه كاهلگاهی آ

 اؽالق بايين  ج پياهبل َىج، ا آيها   ی، َ هًج بلاباٍـ  یه جكىُل ؽـا 
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 ،ٍـ  یه ی كٍ ام كيی ّاؿكبٍ فٖيلخ ی ؽُؿ،َ ميبا ؽُبه٢اٍلث َ كليمايٍ 
ىپاه  ٍـ  یه ام اَ ّاؿك یا١مال ييككيی كا كٍ ؿ، َ يمُ هی ا١خلاف

كًًـ، َ ام اَ    یٍكل َ ىپاه ؽـا، حا هلؿم ام اَ حأى بٍ پاه، آيهن كلؿ  یه
 بياهُميـ.

 جكىُل اللٍ  ام هی گُيـ: كَايج اىج كٍ ١ملَ بى ال٢اُ  ام -4
  :مكلؿ ىؤال

َخبُّ إيَِلحَم؟ كَاَل/ »
َ
يُّ اِلَّاِس أ

َ
ََ الرَِّجاِل؟ كَاَل « ََعئَِضثُ »أ ٌِ ا»كُيحُج/  َْ ةُٔ

َ
ًَّ « أ كُيحُج/ ُث

؟ كَاَل/  َح رُ »ٌَ ٍَ  .[هخفك ١ليٍ] .«َذَع َّ رَِجاًَل « ُخ
 هياو ام هلؿم كا بيَخل ؿَىج ؿاكي؟ فلهُؿ: ١ائٍَ، گفخن ام   یچٍ كي:

ؽٚاب، َ ب٢ـ خن: ىپو چٍ كيي؟ فلهُؿ: ١مل بى هلؿها؟ فلهُؿ: پـكً، گف
 .9كا ٍماك كلؿ یچًـ هلؿ ؿيگل يين اَام 

 يين ، َؿاكؿ اٍاكٌ ن بُبكل َ ١مل َ ١ائٍَااا بٍ فٖيلج خاعّلايى عـيذ 
ّغابٍ َ    یىپو ١مل بل حماه ،بُبكلابل فٖيلج  ی اىجَإظ َ آٍكاك يلؿل

 .ج پياهبل ياكاو
  :پلىيـم ٙالب   یبى أب   یپـكم ١ٔل ام: فلهايـ  یهعًفيٍ هغمـ بى  -5
« ِ َ  َرُسِٔل اّلِلَّ ٌ َبعح يُّ اِلَّاِس َخريح
َ
ٍر، كُيحُج/  َصّلَّ اهللأ ةُٔ ةَسح

َ
؟ كَاَل/ أ ًَ ِّ وََسيَّ َعيَیح

رُ  ٍَ ًَّ ُخ ؟ كَاَل/ ُث َح ٌَ  ًَّ  «.ُث
ـ؟ فلهُؿ: أبُبكل، گفخن اي بهخليى هلؿم جب٢ـ ام كىُل اللٍ    یچٍ كياي:

 ىپو چٍ كيي؟ فلهُؿ: ١مل.
 بُبكلا ج اللٍ ب٢ـ ام كىُل: كٍ فلهايـ  یهبُٚك ّليظ َ َإظ     ی١ل

، َ ايى بهخليى هلؿم اىج ١مل ،بُبكلا، َ ب٢ـ ام باٍـ  یهبهخليى هلؿم 
َ ٍهاؿث    ی، َ چٍ گُاهٙالب   یبابى    ی١ل صايب ام اىج   یگُاه ٍهاؿث َ
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 .بضایييه َ 

 خطاب: عمر بى دوما 
 بىللٗ  بى١بـاللٍ  بى كباط بى١بـال٢نی  بى يفيل بى ؽٚاب بىاَ ١مل 

 ٍب   یلؤ بى ك٢ب ًغالب، َ ؿك صـبى    یلؤ بىك٢ب  بى   ی١ـ بىكماط 
 .پيُيـؿ  یه جكىُل اللٍ 
 .يـَُؿگ صهاوؿيـٌ بٍ  ،ؿك هكٍ هكلهٍ ،لبل ام هضلثچهل ىال ايَاو 

 صملٍ: ام اىج ٌآهـؿك فٖيلج اَ َاكؿ    یَ اعاؿيذ بيياك

  :گفج ـ كًٍكً  یكَايج ه  ٌبُهليلا بؾاكی َهيلن ام -1
، إِذح كَاَل/ » ًَ ِّ وََسيَّ ِ َصّلَّ اهلُل َعيَیح ِحَ  َرُسِٔل اّلِلَّ َُ ِع َِا ََنح یحتُِِن ِِف »ةَحح

َ
ًٌ َرأ ِ َُا َُائ

َ
َِا أ ةَحح

 َِ
َر ةح ٍَ ٔا/ ىُِع ُ ؟ َذَلال ُ َذا اىَلْصح َْ َح  ٍَ ِ ٍ َذُليحُج/ ل

 إََِل َجاُِِب كَْصح
ُ
أ َٔضَّ ٌة َتَخ

َ
رَأ َِِّث، فَإَِذا امح اجَل

اِب فَذَ  ةِرًااخلَعَّ ٌُ ح حُج  يلَّ َٔ ُّ فَ حَ َ ََغُر یَا َرُسَٔل «َنرحُت َدريح
َ
َعيَیحَم أ

َ
ُر َوكَاَل/ أ ٍَ ، َذَتََك ُخ

 ِ  .«اّلِلَّ
بُؿين آيغٖلث فلهُؿ: ؿك عاليكٍ هى ؿك ؽُاب  ج ها ينؿ كىُل اللٍ:
ی كا ؿيـم كٍ ؿك كًاك لْل   یمي ؿك ايى ارًاؽُؿ كا ؿك بهَج ؿيـم،  ،بُؿم
: ام آو ١مل ؟ گفجح٢لك ؿاكؿ   یچٍ كيگلفج، گفخن: ايى كاػ بٍ   یه َُٕ

 پوكفخن، َ اَ كا بٍ ياؿ آَكؿم َ پَج كلؿٌ  ٍهاهج َ اىج، پو غيلث
ٍهاهج  ،: ؿك بلابل حُ ای كىُل ؽـابٍ گليٍ يَيج َ گفج ١مل
 .9؟كًن هی

 فلهُؿ: جكٍ كىُل اللٍ  كًـ  یهكَايج  َلاُ   یى٢ـ بى أب -2

ٍّ یَا » ا إَِلَّ إِی یحَعاُن َساىًَِّك فَجًّ ا ىَِلَیَم الضَّ ٌَ ِِس بَِیِ هِ،  ِي َجفح اِب، وَاَّلَّ ََ اخلَعَّ ابح
َم  َ فَجِّ ا َدريح  .[رواه البخاري ومسلم]. «َسيََم فَجًّ
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ُگًـای فلميـ ؽٚاب، : كٍ صاين ؿك ؿىج اَىج ٍيٚاو حُ    یبٍ كي ى
ؿكپيٌ كا    یكاٌ ؿيگل كلؿٌ َحلک  آو كاٌ كا هگل ايًكٍ ٌيـيـ   یكاه هيچ ا ؿكك

 .9گلفخٍ
 جكىُل اكلم  كٍ اىج ايىبى الؾٚاب ١مل ام فٖائل  يكی ؿيگل -3

 بٍ َ ١مل حغمك يافج ج پياهبل، َ ؽبل ؿاؿٌ ؽبل ٍهيـ ٍـيٌ كا
 .بٍ ٍهاؿث كىيـٝالن    یلؤلؤ هضُىأبُ پليـ ؿىج

ًَ إََِل  َصِعَ  اِلَِِّبُّ َصّلَّ اهللُ » كٍ: كًـ  یهكَايج  يو بى هالها ِّ وََسيَّ َعيَیح
، كَاَل/  ِّ يِ ُّ ةِرِجح َب ، فَََضَ ًح ِٓ ِ اُن، فَرََجَف ة ٍَ ُر، وَُخثح ٍَ ٍر، وَُخ ةُٔ ةَسح

َ
ُّ أ َع ٌَ ُخٍ  َو

ُ
ُخُ  »أ

ُ
اثحُتجح أ

ِٓیَ انِ  وح َص
َ
یٌق، أ وح ِص ِّ

َ
، أ ا َعيَیحَم إَِلَّ َُِِبٌّ ٍَ  .[البخاري] .«َذ

ـ بال ج كىُل اللٍ   یكَم: عه
ه
كفخًـ،   یه َ ابُبكل َ ١مل َ ١زماو بل كٌُ أ

بٍ آو كُبيـ َ  هباككٌ   یبا پا ج پياهبلكٌُ بٍ للمٌ ؿك آهـ،  ،ؿك ايى ارًا
عـٕ آكام باً چلا كٍ ّلفا كَ   یا:فلهُؿ:  يه ّـيك َ ؿَ  ی،حُ يه يب   یاه

 .9ٍهيـ، للاك ؿاكؿ

حمام اّغاب ام اَ،  َؽًَُؿی كٕايج ،١مل يلاام فٖؿيگل  ٢ٖیب -4
 ام ايـ. بياو ؿاٍخٍىخايَهايی اىج كٍ بنكگاو ّغابٍ ؿك هُكؿ اَ َ 

  :گفج ٍ كَايج كلؿٌ كٍهيُك بى هؾله بؾاكی امآيچٍ  :صملٍ
ُر َجعَ هَ ى» ٍَ ََ ُخ ا ُظِع ٌِرَي  َو ٍَّ

َ
/ یَا أ ُّ ُّ َُيَزُِّع َُّ

َ
َُ َختَّاَس َوَكأ ، َذَلاَل ََلُ اِبح ًُ َ ل

ح
یَأ

ٌِِنِیَ  ؤح ٍُ ُّ  َوىَِِئح ََكَن َذاَك ىََل ح َصِدتحَج َرُسٔلَ  !ال َخ ًَّ فَاَررح ، ُث ُّ َتَخ ِحَج ُصدح َس خح
َ
اهللِ فَأ

 
َ
ًَّ َصِدتحَج أ ِحَم َراٍض، ُث َٔ َخ ُْ   رٍ سح اةَ ةَ َو

َ
سَ فَأ ِحَم  َج ِح خح َٔ َخ ُْ ُّ َو ًَّ فَاَرَرخح ، ُث ُّ َتُخ ُصدح

َتخَ  ًَّ َصِدتحَج ُصدح ، َوىَِِئح فَاَررح َراٍض، ُث ًح ِحَم َراُضٔنَ ًح َلُ ُٓ خَ ُٓ ًح َخ ُْ ًح َو ُٓ  .«َفارَِر
ؽُاىج   یه ، ابى ١باهياليـ  یه ٍـث ؿكؿ ام ؽُكؿ َ ج١مل ٕلب   یَلخ:
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ؿكىج اىج كٍ با حُ  ٕبٍ اَ گفج: ای اهيل هؤهًاو با اَ همـكؿی كًـ لقا 
كعلج ايَاو  َبُؿی  جياَك پياهبل كفيك َ بهخليى اها حُ ،چًيى كاكی ٍـٌ

 ؿَىخی يمُؿی كفالج َبُبكل ا، ىپو با ؿبُ   یعاليكٍ ام حُ كإؿك يـ فلهُؿ
َ اَ هن ام ؿييا كفج ؿك عاليكٍ ام حُ كإی با اَ ؽُب بُؿ،  ؿَىخيجَ 

 اگل هن عال كفيك ٍـی همـم َ ،ياكاو آيها ؿَىخاو َ ، ىپو بابُؿؽًَُؿ 
 .9ام حُ كإی هيخًـاّغاب همٍ  ،بلَی ام ؿييا حُ

ُّ اِلَّاُس » :گُيـ  یه م ابى ١باه ََِّف اِب لََعَ ََسِيرِهِ، َذَخَه َعَّ
ح
َُ اخل ُر بح ٍَ ُوِضَع ُخ

ِِن إَِلَّ ةِرَُجٍو  ًح یَُرعح ، كَاَل فَيَ ًح ِٓ َُا ذِی
َ
نح یُرحَذَع، وَأ

َ
، َرتحَو أ ِّ َن َعيَیح َُِٔن َويَُصئُّ ُعَٔن َويُثح یَ ح
ََفجُّ  َح َوَراِِئ، فَالح ٌِ ِحِهِِب  ٍَ ِ َخَذ ة

َ
ا كَ ح أ ٌَ َر، َوكَاَل/  ٍَ ًَ لََعَ ُخ ، َذرَتَخَّ ٌّ َٔ لََعِ ُْ ِّ فَإَِذا  إيَِلح

نح 
َ
َُّ أ ُػ

َ
ِحُج َِل ًُ اهللِ إِنح ُن ِحَم، َواحح ٌِ  ِّ يِ ٍَ ثحِو َخ ٍِ ِ ىحََق اهلَل ة

َ
نح أ

َ
َخبَّ إََِلَّ أ

َ
َخً ا أ

َ
َج أ َخيَّفح

 ُ َكّثِّ
ُ
ِحُج أ ِّنِّ ُن

َ
َع َصاِخَتیحَم، َوَذاَك أ ٌَ ِّ  ََيحَعيََم اهلُل  ُع َرُسَٔل اهللِ َصّلَّ اهلُل َعيَیح ٍَ سح

َ
أ

ًَ َحُلُٔل/  َُا »وََسيَّ
َ
ُج أ ُر، وََخرَجح ٍَ ٍر وَُخ ةُٔ ةَسح

َ
َُا وَأ

َ
ُر، َوَ َخيحُج أ ٍَ ٍر وَُخ ةُٔ ةَسح

َ
َُا وَأ

َ
ُج أ ِجئح

 ُٓ َع ٌَ نح ََيحَعيََم اهلُل 
َ
، أ َُّ ُػ

َ
وح َِل

َ
رحُجٔ، أ

َ
ِحُج َِل ُر، فَإِنح ُن ٍَ ٍر وَُخ ةُٔ ةَسح

َ
اوَأ  .[متػق علوه] .«ٍَ

كا  هلؿم اََ  اً گقاٍخٍ ٍـٌ بُؿ بل حؾج ١مل ۀكٍ صًام   یؿك عال:
، كلؿيـ  یرًايٌ ه هـط َ ؽُايـيـ َ  یيمامً ه ؿ١ا َ َ اعاٍٙ كلؿٌ بُؿيـ

 چينی هلا يخلىايـَ  هى ؿك هياو آيها بُؿم َ ،لبل ام ايًكٍ بٍ لبلىخاو ببليـ
كَ بلگلؿايـم، ؿيـم ام كا گلفج،  ىل، ٍايٍياگهاو، ام پَج    یهلؿ صن ايًكٍ

١ٔملٓ كيی َصُؿ  حُب٢ـ ام بل ١مل كعمج فلىخاؿ َ گفج:  ،١لی اىجكٍ 
كلؿم كٍ ؽـا حُ كا ؿك كًاك   یآكمَ ه ،باٍن  ؿاٍخٍ  ١مل اَ غبٍٚ  بٍ  يـاكؿ كٍ
فلهُؿ:   یه جًٍيـم كٍ كىُل اللٍ   یاث، للاك ؿهـ. ميلا بيياك ه ؿَ ؿَىج

بكل َ ١مل آهـين. هى َ ابُبكل َ ١مل َاكؿ ٍـين، هى َ ابُبكل َ هى َ ابُ:
كٍ ؽـاَيـ حُ كا ؿك كًاك  -يا بل ايى باَكم  -كلؿم   یلقا آكمَ ه9. ١مل كفخين
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 .9ؿهـآيها للاك 

 سىم: عثماو بى عفاو
١بـهًاف  بى١بـٍمو بى  أهيٍ بىال٢اُ    یأب بى١فاو  بىاَ ١زماو 

 ٍُيـ. هًاف باهن َّل هیؿك صـً ١بـ ج ييبٌ با ييب پياهبل كٍ ،اىج
َ هاؿكً أكَی ؿؽخل كلين، َ هاؿك بنكگٌ أم عكين ؿؽخل ١بـالمٚلب ١مٍ 

 .باٍـ  یه جپياهبل 
ؿك ٍهل ٙائف ؿيـٌ بٍ صهاو  ،جلىال ب٢ـ ام َلؿث پياهب ايَاو پًش

ي٢ًی  جؿَ ؿؽخل پياهبل با  ميلاؿاؿ، لمب اَ كا فَ الًُكيى  ج َ پياهبل گَُؿ
 .يمُؿٌ اىجىپو أم كلزُم امؿَاس  َ كليٍ

  صملٍ: ام َاكؿ ٍـٌ اىج   یفٖيلج اَ أعاؿيذ بيياك هُكؿَ ؿك 
  :كًـ  یهكَايج  ١بـاللعمى بى ىملٌ  -1
َِاٍر ِِف » ىحِف ِ ی

َ
ًَ ةِأ ِّ وََسيَّ اَن إََِل اِلَِِّبِّ َصّلَّ اهلُل َعيَیح َُ َخفَّ اُن بح ٍَ ، َجاَء ُخثح ِّ ِ ب ٔح

ثَ
ِر اِلَِِّبِّ  ا ِِف ِخجح َٓ ةِ، كَاَل/ فََصتَّ َ ًَ َجححَش اىحُعْسح ِّ وََسيَّ َز اِلَِِّبُّ َصّلَّ اهلُل َعيَیح َّٓ ِخنَی َج

ا بَِیِ هِ، َويَُلُٔل/  َٓ ، ُحَليُِّت ًَ ِّ وََسيَّ ، فََجَعَو اِلَِِّبُّ َصّلَّ اهلُل َعيَیح ًَ ِّ وََسيَّ ا »َصّلَّ اهلُل َعيَیح ٌَ

ٔحمِ  َضَّ  َ َ  ايلح َو َبعح ٍِ ا َع ٌَ اَن  َُ َخفَّ ا ِمرَاًرا« ابح َْ  ُ  .[رواه أمحد والرتمذي، وحسنه األلباين] .یَُر ِّ
صهاؿ ؿك كاٌ ؽـا آهاؿٌ    یكا بلا ٌصيٌ ال٢يل جپياهبل  كٍ   یَلخ:
ينؿ  ،للاكٍاو ؿاؿٌ بُؿؿك صاهٍ ؽُؿ كٍ كا  كهناك ؿيًا  كلؿ، ١زماو هی
ؿك عالی كٍ  ج كيؾج، پياهبل ج آيغٖلث ؿاهىؿ َ آيلا ؿك َكآ جياهبل پ

ام اهلَم هيچ  ب٢ـ فلميـ ١فاو، جگف  یه ،مؿ  یبا ؿىج ؽُؿ بٍ هن هؿيًاكها كا 
 .كلؿ  یهمچًاو حكلاك ه ايى صملٍ كا . َـكىاي  یمٕلك َ مياو يبٍ اَ كاكی 
  كٍ: كًـ  یهكَايج     یأ٢ٍلأبُ هُىی  -2
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نَّ اِلَِِّبَّ »
َ
ِ أ ِغ ةَاِب اَْلائ َمَريِن ِِبِفح

َ
ًَ َ َخَو َخائًِعا وَأ ِّ َوَسيَّ ِط، فََجاَء َصّلَّ اهلُل َعيَیح

ِذنُ 
ح
َخأ َِّثِ »، َذَلاَل/ رَُجٌو يَسح َ

ح
هُ ةِاجل ح ِذُن، «ائحَذنح ََلُ َوبرَشِّ

ح
َخأ ًَّ َجاَء آَخُر يَسح ٍر ُث ةُٔ ةَسح

َ
، فَإَِذا أ

هُ ةِا»َذَلاَل/  ح َِّثِ ائحَذنح ََلُ َوبرَشِّ َ
ح
ًَّ «جل ًث ُث َٓ َِیح ُْ ِذُن فََسَهَج 

ح
َخأ ًَّ َجاَء آَخُر يَسح ُر، ُث ٍَ ، فَإَِذا ُخ

ُّ »كَاَل/  َٔى َسُخِصیُت َِِّث لََعَ ةَيح َ
ح
هُ ةِاجل ح انَ «ائحَذنح ََلُ َوبرَشِّ َُ َخفَّ اُن بح ٍَ متػق ] .«، فَإَِذا ُخثح

 .[علوه

 ام هـحی ، پوىپلؿبٍ هى  كابا٣  آو   یٍـ َ يگهباي   یباغَاكؿ  ج پياهبل:
 ؿهيـفلهُؿ بٍ اَ اصامٌ  ج، پياهبل كٍ ؿاؽل ٍُؿ آهـ َ اصامٌ ؽُاىج   یهلؿ

 ، ىپواىج اَ أبُبكل ؿيـين كٍ ٍـ، َلخی كٍ َاكؿَ هژؿٌ بهَج بٍ اَ بـٌ. 
ـ َ هژؿٌ بـهيفلهُؿ بٍ اَ اصامٌ  جپياهبل ؿيگل آهـ َ اصامٌ ؽُاىج،  يک يفل

آهـ َ    ی، ىپو ؿيگلاىج١مل  َاكؿ ٍـ ؿيـين كٍ َلخی كٍ، بهَج بٍ اَ بـٌ
ؿهيـ حا ىپو فلهُؿ بٍ اَ اصامٌ  َ هكذ كلؿ   یكم جاصامٌ ؽُاىج، پياهبل 

اكؿ ؽُاهـ َ َا كٍ بل   یهْيبخ بلابل ؿكبٍ اَ بـٌ  كا َ هژؿٌ بهَج ؿاؽل ٍُؿ
 .اىج ١زماو بى ١فاو ، َلخی كٍ َاكؿ ٍـ ؿيـين كٍـآه

  :كًـ  یهأبُ ١بـاللعمى كَايج  -3
« ، َ ًُ اّلِلَّ حُضُ ُز ن

َ
، َوكَاَل/ أ ًح ِٓ َف َعيَیح َ ُشح

َ
ُّ ِخنَی ُخِِٔصَ أ ِح ُ َخ اَن َريِضَ اّلِلَّ ٍَ نَّ ُخثح

َ
أ

 ِ نَّ َرُسَٔل اّلِلَّ
َ
َٔن أ ٍُ يَ ًح َتعح ُخ لَسح

َ
، أ ًَ ِّ وََسيَّ َداَب اِلَِِّبِّ َصّلَّ اهلُل َعيَیح صح

َ
حُضُ  إَِلَّ أ ن

َ
َوَلَ أ

 ِّ ًَ كَاَل/  َصّلَّ اهلُل َعيَیح َِّثُ »َوَسيَّ ُّ اجَل َث فَيَ ٌَ َح َخَفَر ُرو َٔن «ٌَ ٍُ يَ ًح َتعح ُخ لَسح
َ
ا، أ َٓ ُت ؟ فََدَفرح

ُّ كَاَل/  َُّ
َ
َِّثُ »أ ُّ اجَل ةِ فَيَ َ َز َجححَش اىُعْسح َّٓ َح َج ا كَالَ «ٌَ ٍَ ِ ُٔه ة

كُ ، كَاَل/ فََص َّ ًح ُٓ ُت زح َّٓ . «؟ فََج
 .[رواه البخاري]

َ گفج: ٍما كا بٍ كَ بٍ آيها كلؿ ١زماو كا هغاّلٌ كلؿيـ  هًگاهی كٍ:
ُگًـؽـا  ؿاييـ كٍ   ی: آيا يمكًن هی ج ياكاو پياهبل َ هؾاٙب كا ؿهن  یه ى
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اَىج؟ َ هى    یفلهُؿ: هل كو چاٌ كَهٍ كا عفل يمايـ بهَج بلا جپياهبل 
آهاؿٌ كًـ ؿاييـ كٍ فلهُؿ: هل كو صيٌ ال٢يلٌ كا   یآيلا عفل يمُؿم، آيا يم

 اَىج، َ هى آيلا آهاؿٌ كلؿم، گفج: پو اَ كا حْـيك كلؿيـ.   یبهَج بلا
  كٍ: كًـ  یهكَايج  م ١بـاللٍ بى ١مل -4
« ًَّ َر، ُث ٍَ ًَّ ُخ َخً ا، ُث

َ
ٍر أ ِِب ةَسح

َ
ِ ُل ةِأ ًَ َلَ َجعح ِّ وََسيَّ َِ اِلَِِّبِّ َصّلَّ اهلُل َعيَیح ٌَ ا ِِف َز

َِّ ُن
ُكُ  ًَّ َجرتح اَن، ُث ٍَ ًح  ُخثح ُٓ َِ ، َلَ ُجَفاِضُو ةَحح ًَ ِّ وََسيَّ َداَب اِلَِِّبِّ َصّلَّ اهلُل َعيَیح صح

َ
رواه ] .«أ

 .[البخاري

ؿك فٖيلج  كا ج پياهبل ّغاب َ ياكاوا ام یهيچ كي ج ؿك مهاو پياهبل:
 ،أبُبكل ىپو ١مل َ ىپو ١زماو هن ىٚظ هن ىًگ َ بلحلی، َ
 .9بُؿيـ   یام ايى ىٍ يفل بميٍ ّغابٍ ؿك فٖيلج هياَ غيل َ ،پًـاٍخين  یيم

 طالب یبى أب یچهارم: عل
ؿؽخلً  ٍُهلپياهبل َ    ی١مُ بى١بـالمٚلب  بى ٙالب   یأب بى   یاَ ١ل
لبل ام ب٢زج ؿيـٌ بٍ ؿييا گَُؿ، َ اَ  ىالؿٌ ايَاو ىج، ا ك فاٙمٍ

 اىج. يؾيخيى يُصُايی اىج كٍ هيلماو ٍـٌ
، هاؿكً فاٙمٍ ؿؽخل أىـ بى هاٍن بى باٍـ  یهأبُحلاب  اً كًيٍ

يؾيخيى مو هاٍمی اىج كٍ فلميـ اَ  گُيًـ  یهاىج،    ی١بـهًاف بى لْ
 .اىج ٌيمُؿهن َ هضلث  ٌهيلماو ٍـ بـييا آَكؿٌ، َهاٍمی كا 

 :ب٢ًُاو هزال يَاو َاكؿٍـٌ،ؿك فٖيلج ا   یأعاؿيذ بيياك
ـ كٍ ًكً  یكَايج ه جىهل بى ى٢ـ ام كىُل اللٍ  هيلن ام بؾاكی َ -0

ؽُاهن ؿاؿ كٍ ؽـاَيـ فخظ َ    یفلؿا پلچن كا بٍ هلؿ: فلهُؿيـ:
، ؽـا َ كىُل ؽـا كا ؿَىج ؿاكؿ، يمُؿكا بل ؿىج اَ ؽُاهـ    یپيلَم
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 ُلٌ يين اَ كا ؿَىج ؿاكيـ.ىَ ؽـا َ ك
 ؿاؿ.  پو آو پلچن كا بٍ ١لي

ُُيِبُّ »: صملٍ: گُيـ  یه١بـالُهاب  بى هغمـ بى١بـاللٍ  بىٍيؼ ىليماو 
ُ َوَرُسَُٔلُ  ُّ اّلِلَّ ُُيِتُّ َ َوَرُسََٔلُ، َو  ميلا كٍ يمايـ  یه كا بياو    یفٖيلج ١ل «اّلِلَّ

 ؿاؿٌ اىج.   یبٍ آو گُاه جهبل اپي
 بٍ ١لي جكٍ كىُل اللٍ  كًـ  یهكَايج  َلاُ   یى٢ـ بى أب -2

 فلهُؿ: 

ٌِِنِّ » ُحَج 
َ
ِ يأ ُّ َل َُِِبَّ َبعح َُّ

َ
َح ُمََٔس، إَِل أ ٌِ اُروَن  َْ ِىَِث 

ْنح ٍَ ِ  .[هخفك ١ليٍ] .«ة

هيخی؟ البخٍ ب٢ـ ام هى،    یهُى   یهاكَو بلا ۀهى بمًنل   یحُ بلا:
 .9يؾُاهـ آهـ   یپياهبل
ُّ » كٍ: كًـ  یهكَايج  ١لي -3 َث، إَُِّ ٍَ  اىجََّس

َ
َتََّث، َوَبرَأ

ح
ِي فَيََق اْل ُ  وَاَّلَّ ٓح ىََع

 / ًَ إََِلَّ ِّ َوَسيَّ ِّ َصّلَّ اهلُل َعيَیح ِّمِّ
ُ ، َوََل »اِلَِِّبِّ اِلح ٌَ ٌِ نح ََل ُُيِتَِِّن إَِلَّ ُمؤح

َ
أ

َِافٌِق  ٌُ  .[هيلن] .«ُحتحِغَضِِن إَِلَّ 
ُگًـ بٍ ؽـائ: ايى  ،ؽلك َ بٍ َمً ؿكآَكؿٌ باؿ كا كٍ ؿايٍ كا آفليـ َ   یى

 َ ،ؿكؿا  یهلا ؿَىج يم كيی هؤهى صن كٍ:اىج    ی١هـ َ پيماو پياهبل أه
 .كؿؿا  یؽَن يم َ هى حًفل هًافك كيی ام صن

 چًيى فلهُؿ:   یبٍ ١ل ج كٍ كىُل اللٍ كًـ  یه يمل  ١امب بىبلاء  -3
« 
َ
  وَ ِنِّ ٌِ  َج ُح أ

َ
ٌِ َُ أ  .[البخاري]. «َم ِح ا 

  .9حُ ام هى، َ هى ام حُ هيخن:
ا أََُبٌّ كَ ؤُ رَ قْ أَ »گفج:  ١مل كٍ كًـ  یهكَايج  ١بـاللٍ بى ١باه -4

 .[البخاري]. «وأْقَضاَكا َعِلٌّ 
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   یبى أب   ی١ل، ها بيى ؿك یٕا، َ بهخليى لبى ك٢ب   یها أب یكابهخليى ل:
 .9ٙالب اىج

 بى أبي سفياو ه: هعاويپًجنا 
١بـهًاف  بى ١بـٍمو بى ٍأهي بىعلب  بىّؾل  بى ٍه٢اَي .يَاوا
 اىج.   یأهُ   یَيلل

، كٍ پـك َ هاؿكً ؿك صـٍاو باٍـ  یه ٍؿؽخل ١خبَ هاؿكً هًـ 
 .ٍُيـ  یه هن َّل ١بـٍمو با

هاؿكً  پـك َ بلاؿكً ينيـ َ هملاٌ يَاوأبُ ١بـاللعمى اىج، اً ا كًيٍ
ماو ٍـيـ، َ گفخٍ ٍـٌ كٍ اَ لبل ام پـكً ليؿك كَم فخظ هكٍ ه گیهًـ هم
 .اىج ٌاىالم آَكؿ لٖا ؿك ١ملٌ

 صملٍ: امَاكؿ ٍـٌ    یاَ أعاؿيذ بيياك بنكگُاكی َ ؿك فٖيلج
 جاللٍ كٍ كىُل كًـ  یهكَايج  ١ٌميل  ی١بـاللعمى بى أب ی امقحله -1

عَ امهلل » فلهُؿيـ: ِ یًّا وَ اِجح ٓح اِ یًا َوَم َْ  ُّ ِّ ايح ِ ِ  ة  .[صححه األلباين] .«ْح

بُىيلٍ  كاهًما للاك ؿٌ َ َ هلٍـ َ هـايج ٍـٌ كا كٌ يافخٍ َ اَ ؽـاَيـإ:
 .9هلؿم كا هـايج كىاَ 

 » كٍ: كًـ  یهكَايج  م١بـاللٍ بى ١باه  -2
َ
 أ

َ
ِ  الَ كَ  انَ یَ فح ا سُ ةَ نَّ أ َِّ ل  /ج  ِِبِّ ي

، كَاَل/  !یَا َُِِبَّ اهللِ  ََّ ِٓ ِعِِی عح
َ
ًح »ثاََلٌث أ َ ]وفیّ[ «َجَع ُّ ََكحًِتا َبنیح َعاوِيَُث، ََتحَعيُ ٌُ  /

ًح »یََ یحَم، كَاَل/   .[مسلم] .««َجَع
كًن  ىٍ چين ؿكؽُاىج هی ای پياهبل ؽـا، :گفج جابُىفياو بٍ پياهبل :

فلهُؿ بلٍ، ... َ ام آو ىٍ چين: ايًكٍ ه٢اَيٍ كا كاحب ؽُؿ  ی،حا بٍ هى بـه
 9.فلهُؿ: بلٍ ی،للاك ؿه
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بُؿ، ؽ٘  جكىُل اللٍ  كاحباو َ يُييًـگاو ام ٍ: ه٢اَيگُيـ  یهأبُي٢ين 
 بُؿ.   یلُ ّبُك َ بيياك بلؿباك َ، َ ؿاٍج   یفْيغمباو َ  ،ؽُب
ٌِِنَِی »: گُيـ  یهٍ هليك   یابى أب -3 ؤح ٍُ ٌِريِ ال

َ
وح لََم ِِف أ َْ َِ َختَّاٍس/ 

رِیَو َِلةح
َٔاِخَ ٍة؟ كَاَل/  ِ  ة

حََر إَِلَّ وح
َ
ا أ ٌَ  ُّ َعاوِيََث، فَإَُِّ ٌُ« ٌّ ُّ فَِلی َصاَب، إَُِّ

َ
 .[البخاري] .«أ

المؤهًيى ه٢اَيٍ كٍ  ؿك باكٌ أهيل   یگُي  یچٍ هام ابى ١باه پلىيـيـ ::
ميلا ؿك  ،ٌؽُايـ؟ ؿك صُاب گفج: عك كا اّابج كلؿيه كك٢ج  يمام َحل فم٘

 .9يـا فميٍ عميمج ايَاو
صًگ ّفيى كَايج ٍـٌ َلخی كٍ ام  ٙالب بى أبی   ی١لام  -4

ياكاعج َ اهاكث ه٢اَيٍ    یهفلهايـام  ،گفج: ای هلؿم ،بلگَج
 صـا ٍـٌ ام ، ىلها كاام ؿىج بـهيـاگل اَ كا  كٍ ميلا ،يباٍيـ

صـا  اوَهاي ام كيٍَ كٍ ايـ حلؼ گُئی كٍ ؽياك ،بيًيـ  یصيـٍاو ه
 .ايـ ٍـٌ

كيی كا  جام كىُل اللٍ  پو: گُيـ  یه م١مل  بى١بـاللٍ  -5
: عخی پـكث؟ ؿك صُاب ًـ، گفخام حل ام ه٢اَيٍ كا يـيـٌىؾاَحمًـ
ه٢اَيٍ ام اَ    یبُؿ، َل بلحلبهخل َ ام ه٢اَيٍ ١ٔملٓ  گفج: پـكم

 كَايج ؽالل ؿك اليًٍ َ اىًاؿً ّغيظ اىج. .َحمًـحل بُؿاىؾ
 َ ،ىؾاَحمًـحل حل َ آكام َ ٍكيباهلگن :: گُيـ  یه صابل بى ٍلبيْ -6

 .9ام ام ه٢اَيٍ كا يـيـٌ كلؿاكحل ييک ههلباو َ لٚيف َ فلَحى َ
١مل بى ١بـال٢نين بهخل اىج يا :ـ: يهباكن پلىيـبى ام ١بـاللٍ  -7

بٍ  اىب ه٢اَيٍ   یكٍ ؿك بيً   یغباك َ گلؿه٢اَيٍ؟ ؿك صُاب گفج: 
حل اىج ام بلبهخل َ  ،، ؿاؽل ٍـٌپياهبلً باؿك كاٌ ؽـا هًگام صًگ 

 .١9مل بى ١بـال٢نين
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ی بى ١ملاو گفج: ١مل بى فبٍ ه٢ا   یهلؿ :١يآ گُيـ   یلإ -8
ٍـ َ    ی١ْباي ه٢افیاىج،  بنكگُاكحل بلحل ١َبـال٢نين ام ه٢اَيٍ 

 َ ياَك، ه٢اَيٍ ٍُؿ  یمبا ياكاو پياهبل هماييٍ ي یهيچ كي ج:فدگ
پياهبلً بل  ؽـا   یَعؿاك  ايجَ اه ی،َ كاحب َع ج پياهبل ؿاهاؿ

 .باٍـ  یه
ؿك    یبيياك   یؽـاَيـ كَُكها:ايـ:  ؿاياو ؿك باكٌ ه٢اَيٍ گفخٍ حاكيؼ -

 ،هيلماياو كىاييـ، َ با كَُك كَم صًگ كلؿمهاو اَ بٍ فخظ َ حْلف 
فلهاو  َ ؿ،يمُ  یه بيى هيلماياو حميين ؿككا    یَ غًاين صًگ اهُالَ 

 .9يمُؿ  یؽـا كا اصلا ه
   یسفيان را بعد از خلفا   یمعاٌيً به أب وام چرا :اگر گفتً شٍد

ٌ  ممقاهستىد كً  ديگری كً كسان در حالی ی،ا يآٌرد چهارگاوً
 دارود؟برخٍر   یفضيلت بيشتر از ٌباالتر  از معاٌيً شانمىسلت

اىج كٍ بنكگی  للا١ـٌ َ فلهُيک كٍ: ايى  ايى ىؤال ايى اىج بصُا
آو  َ بًياؿ يهاؿٌياف٠ آيلا  بى ٠كبي ٍيكی ام بنكگاو ىلف ّالظ بًام أبُ حُب

ی ا پلؿٌ يماب َ ه٢اَيٍ: -هفيـی با اكمً َ چٍ ىؾى َ -فلهايـ:  یايًكٍ ه
صلأث ، بلؿاٍجايى پلؿٌ كا كيی  ، پو هلگاٌجياكاو هغمـ  كَی بل اىج
 كٍ پَج ىل اَ هيخًـ َ كيايی اّغاب بميٍ ٍبحا  كلؿؽُاهـ  پيـا   یبيَخل
 .0ٓٔٓكًـ یح٢ـ حضاَم َ اؿبی َ بی

 كٍ ؿك : پو كيیگُيـ  یه عفٌٞ كًـ، ؽـا١الهٍ ١بـالمغيى ال٢باؿ 
 ياٍاييج ليك َيا ىؾى كٍ باٍـٍخٍ صلأث ؿا، َ بگُيـ   یچين ٍه٢اَي هُكؿ

                                                           
فغٌ َ ؿًٍام ؿاؿيـ، بل بميٍ اّغاب ييدن ايدى ٓ همُْؿ ايى اىج كٍ َلخی بٍ ه٢اَيٍ 0ٔ

 صلأث كا ؽُاهًـ ؿاٍج حا ىب َ ؿًٍام، ؿهًـ.
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كيايی كٍ  ٍ َغيل ه٢اَي هُكؿ اىج كٍ ؿك خلآىاي بيياك ٌ، بلايبگُيـ بٍ اَ كا
كيايی كٍ  بٍ ىاعج پاکعخی  َ ،بـگُئی كًـ ايـ بلحل بُؿٌ بهخل َ ام ه٢اَيٍ

 ابُبكل :ي٢ًی ايـ بُؿٌ حل افٖل بلحل َ إل پياهبلاو ام همٍ ١الن، پو ام
 ن بى ابی ٙالب ١لی َبى ١فاو ىپو ١زماو  َ ؽٚاب،بى  ١مل َ ّـيك،

 اؿبی كًـ. حضاَم يمايـ َ بی

 اختصاص دادو درود به برخى از اصحاب 
هيچ كو صاين يييج كٍ    ی: بلاگُيـ  یه : ٍىالم ابى حيميإلٍيؼ ا

، يٍ ج ؽـا پياهبل ؿكَؿ فلىخاؿو هؾخِ يمايـ بٍ صنام ياكاو كا بٍ    یيك
 چًيى كاكی كًـ،َ هل كو  ی،١زماو، َ يٍ ١ليٍ  يٍ ١مل، َ بُبكل، َا

، يا ايًكٍ همٍ آيها كا ّلُاث بفلىخـبل همٍ آيها  بايـپو اىج،  گقاك بـ١ج
 حلن كًـ.

 َ ينؿيكاو يا ّغاب َا يكی اماؽخْاُ ؿاؿو : گُيـ  یه َ همچًيى
 ۀبمي حلک َ ،بٍ ؿكَؿ فلىخاؿو ١لی غيل َ ی،هايًـ ١ل ج پياهبلؽُيَاَيـاو 

   یبلا ١الهج ه٢يًی، ايى يُٟ ؿكَؿ فلىخاؿو كا ٢ٍاك َ ُٙكی كٍٍ ب ياكاو
 ج پياهبل با ٍؾِ يكياو يمُؿو آوَال٠ ايى كاك  ؿك ،للاك ؿهـايى ٍؾِ 

 .0ٓٔاىج بـ١ج هغٔ َ

                                                           
ٓ همُْؿ ايى اىج كٍ يبايـ ي١ُی ّلُاث هؾُُْ كا بٍ ٍؾِ ه٢يًدی ام اّدغاب   0ٔ

  اؽخْاُ ؿاؿ َبميٍ ّغابٍ كا حلن كلؿ. 
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 ايد؟ ياراو چه كسايى بسرگىارتريى و يىتربر
: أبدُبكل، ١مدل، ١زمداو، گايدٍچهاك   یؽلفا ،حلحيبٍ بّغاب ا بنكگُاكحليى

بٍ آيها ؿاؿٌ ٍـٌ ي٢ًی  بهَجؿٌ يفلی كٍ هژؿٌ  ىپو بميٍ .ًـٍاب  یه ی،١ل
مبيل، ١بـاللعمى بى ١ُف، أب١ُبيـٌ بى الضلاط، ى٢ـ ٙلغٍ،  هبَل١ٌَٔٓلٌ 
بدـك َ اهدل  أهدل َ َ ههداصليى بدل ايْداك ،ى٢يـ بدى ميدـ َلاُ، َ   یبى أب
ٍدـٌ َ ؿك كدٍ لبدل ام فدخظ هيدلماو    یاي، َ كيؿاكيـ بلحلی اللُٕاو جبي٢

فٖديلج  ايـ ٍدـٌكٍ ب٢ـ ام فدخظ هيدلماو    یايبل كيايـ  غنَاث ٍلكج كلؿٌ
 ـ.يؿاك

 ج و پیاهبرايار ايهجاود وهايده  ىاز اعمال باق ىبعض
، كٍ بخُاو آيها كا ؿك ايى صا گًضايـ آو اىج بيَخل ام هُالف آياو بيياك

 :گُئين  یه كلؿٌ َ اٍاكٌ هاام آي   یبٍ ب٢ٖ گقكا ىلي٠ َ اها
ايْاك بٍ  صُابی اىج كٍ ههاصل َ ،صملٍ آو هُالف َ بلؽُكؿها ام 

 ،َ ايْاك ام ههاصلؿك باكٌ غنٌَ بـك  ج كٍ پياهبل   یَلخؿاؿيـ  ج ؽـاپياهبل
َ بـَو هيچ    یَ ه١ُـ للاكبـَو هيچ  كٍ آيضا ؽُاىج، يٞل اٝهاك كأی َ
فلهُؿ:  َهيايَاو اييخاؿ  ؿك ج پياهبل َ با ؿٍمى هُاصٍ ٍـيـ ی،آهاؿگ

« 
َ
 هيَ هوا عَ ريُ صِ أ

َ
 .«اُس ا اِلَّ َٓ حُّ يَّ أ

 .9ـيابلام ؿاك ؽُؿ كاَ يٞل   یكأ كًيـ َ پيًَهاؿ بٍ هى ،هلؿم   یا:
 ايى بل للاك تال٢مب ۀؿك بي٢ ميلاگلٌَ ايْاك بُؿ،  جَ همُْؿ آو عٖلث 

 ؿك ايى ارًاءفم٘ ؿك هـيًٍ ام اَ ؿفاٟ كًًـ يٍ ؽاكس ام هـيًٍ،  كٍ بُؿ
، ىپو كا ايلاؿ كلؿ ييكُی ؽُؿ ميبا َپا ؽُاىج، َ ىؾى ٍ ب بُبكلا

كا بل مباو آَكؿ، ىپو همـاؿ بى ١ملَ    یُيييك اوؽُاىج َ ىؾًبل ١مل



 22   ها ب٢ـ ام پياهبلاو بهخليى ايياو

 

ايضام بٍ حُ ؿىخُك ؿاؿٌ ؽـا  كٍ كا آيچٍ ،بپا ؽُاىج َ گفج: ای كىُل ؽـا
ُگًـ ها   اىلائيل يؾُاهين گفج:   یبً همچُوؿٌ كٍ ها با حُ هيخين، بؾـا ى

ۡبٞٱفَٞ﴿ َْ ٞٞۡذ َٞقٰعُِدوَن َِا ُٓ َٞهٰ ٞإَُِّا ٞفََقٰخَِٗلٓ َٞوَربحَم َُج
َ
حُ َ : .[42]المائدة:  ﴾٢٤أ

ٞ.9اين پلَكؿگاكث بلَيـ َ ٔبا آياوٓ بضًگيـ، ها هميًضا يَيخٍ
ا َمَعُؽََم ُمَؼاتُِؾونَ » گُيين: هی بلكٍ  حُ َ:، «اِْذَهْب َأْكَت َوَربَُّك َفَؼاتََِل إكى

 ؿٍمى بضًگيـ كٍ ها هملاهخاو ىلباماو صاو فـا با بلَيـ پلَكؿگاكث
ُگ ،9هيخين    بلن الغماؿ:اگل ها كا بٍ  ،كٍ حُ كا هب٢ُد كلؿٌ   یًـ بٍ ؽـائى

 پو ی،حُ ؽُاهين بُؿ حا ايًكٍ بٍ آيضا بلى با ـببلي 9يام هغلی اىج ؿك يمى
َّ »، ىپو فلهُؿ: بيياك ؽُببٍ اَ فلهُؿ:  جكىُل اكلم  ِصرُيوا لََعَ

َ
ا أ َٓ حُّ

َ
أ

ى٢ـ بى ه٢اف  ؿك ايى ارًا، ؿهيـ   یياكهلا  يٞل ؽُؿ َ   یكأ با ابلام، «اِلَّاُس 
ىج؟ ا ايًكٍ همُْؿحاو ها هزل ،بلؽُاىج َ گفج: ای كىُل ؽـا

گفج: ها بٍ حُ  بٍ پاؽُاىج َ ى٢ـ بى ه٢اف پو فلهُؿ: بلٍ، جآيغٖلث
 حُكٍ  كا ين آيچٍاٌ ؿاؿ   ی، َ گُاهيناٍ يافخ كاىخگُين َ حُ كا اٌ ايماو آَكؿ

گًُ بٍ  َ ام حُ اٙا١ج كًينكٍ  يناٌ عك اىج، َ ١هـ َ پيماو ؿاؿ ی،اٌ آَكؿ
هيخين،  ُكٍ ها با ح ؽُاهی ايضام بـٌ هیكٍ  هل چٍ، پو باٍين حُ فلهاو

ُگًـ با حُ كَين  ؿىخُك ؿهی كٍ ؿك آو فلَ َ   یاگل ها كا بٍ ؿكيا بكَاي بؾـا ى
 فلؿا يـاكين كٍ باكی، َ كلؿ فلهايج ىلپيچی يؾُاهـام  كيی ام ها َ هيخين

، َ ؽُاهين ؿاٍج حغمل ؿك هيـاو صًگ ّبل َ، ـكًيُاصٍ ها كا با ؿٍمى ه
بٍ  ها ام   یاىج كٍ ؽـاَيـ چين اهيـؿك همابلٍ با ؿٍمى ّاؿق َ كاىخگُيين، 

 ، پو بلَ بٍ بلكج ؽـا.با آو كٍَى ٍُؿ ايجحُ يَاو ؿهـ كٍ چَم
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 جياراو پیاهبر  برابرها در ظیفه و
يـ عمُق اٌ آهـ ايَاوكيايی كٍ پو ام  بل هخأؽليى َ ج اّغاب پياهبل

 :ام صملٍ مياؿی ؿاكيـ،

 : هر يك از كيًه يسبت به و درام بىدو  آياو دوست داشتى ادترام وأولا
 آياو.

 صملٍ:  امَاكؿ ٍـٌ اىج    یمياؿؿك ايى باكٌ آياث َ اعاؿيذ 
ََٞٱوَٞ﴿ :فلهايـ  یهؽـاَيـ  ِي َّٞٞلَّ َِا َٞربَّ َٞيُلٔلَُٔن ًۡ َٞبۡعِدِْ ََۢ ٌِ ٞ نَلَاٞٞۡػفِرۡٞٱَجآُءو
َِاٞ ِ ََٞٱَوِۡلِۡخَنُٰ ِي َِّٞٞلَّ َِٞٱَسَتُلَُٔاٞة يَمٰ َِآٞٞۡۡلِ َْٞربَّ ٔا ُِ ٌَ َٞءا ََ ِي ّٞىَِّلَّ

ٗ
َِاِٞػّٗل ِ َوََلََٞتَۡعۡوِِٞفٞكُئُب

ٞ ًٌ ٞرَِّخي ٞ .[94]الحشر:  ﴾١٠إََُِّمٞرَُءوف 
گُيًـ:   یب٢ـ ام آيها ٔههاصلاو َ ايْاكٓ آهـيـ َ هكٍ    یٔهمچًيىٓ كياي:

گلفخًـ بياهلم، َ ؿك    یپلَكؿگاكإ ها َ بلاؿكايماو كا كٍ ؿك ايماو بل ها پيَ
ييبج بٍ هؤهًاو للاك هـٌ، پلَكؿگاكإ حُ ههلباو َ    یا ؿلهايماو عو َ كيًٍ

 9.كعيمي

ؿاٍخٍ  يفلث ج هغمـام ياكاو    یيك ييبج بٍ : هل كوگُيـ  یهاهام هاله 
 َ ؿك فيء ىهمیَصُؿ ؿاٍخٍ باٍـ، هيچ ای  كيًٍ، يا ؿك ؿل اَ باٍـ
ََٞٱوَٞ﴿ :، ىپو آيٍ فُقٔي٢ًی هيلماو يييجٓ يـاكؿهيلماياو  المال بيج ِي َّٞلَّ

ًٞۡ َٞبۡعِدِْ ََۢ ٌِ ٞكا حالَث يمُؿ. ﴾…َجآُءوٞ
 كٍ آو كًـ  یهكَايج  ج كٍ بلاء ام پياهبل كًـ  یهبى رابج كَايج    ی١ـ

َح »عٖلث ؿك باكٌ ايْاك فلهُؿ:  ٌَ َِافٌِق،  ٌُ ًح إَِلَّ  ُٓ ِغُض ، َوََل ُحتح ٌَ ٌِ ًح إَِلَّ ُمؤح ُٓ ََل ُُيِتُّ
ُّ اهللُ  َغَض بح

َ
ًح أ ُٓ َغَض بح

َ
َح أ ٌَ ُّ اهلُل َو َختَّ

َ
ًح أ ُٓ َختَّ

َ
 .[رواه مسلم] .«أ
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بٍ صن هًافك كو ايْاك كا ؿَىج يـاكؿ، َ  ؿيگلی كوبضن هؤهى :
، ٍ باٍـخٍهلكو آيها كا ؿَىج ؿا َ، َكمؿ  یبٍ آيها يفلث يم ييبج ؿيگلی
 كا ، ؽـا اَللاك ؿهـ كيًٍ هُكؿ اك اَ كا ؿَىج ؿاكؿ، َ هل كو آيهايين  ؽـا

 .9ؿهـ ؿٍمًی للاك هی هُكؿ كيًٍ َ

: دعا  شاواياستغفار بر طلب وردمت براي آيها و فرستادو  كردو ثايياا
 ؿ١اء صهج ،ايـ آهـٌ جپياهبل ب٢ـ ام ياكاو هؤهًايی كا كٍ ۀهم ؽـاَيـ

چًايكٍ  ،ؽُايـ  یفلا ه و كعمج بٍ كَط پاكَاوؿاَ فلىخ ،آيهابلای  كلؿو
ََٞٱوَٞ﴿ :فلهايـ  یه ِي َِاَّٞٞلَّ َٞيُلٔلَُٔنَٞربَّ ًۡ َٞبۡعِدِْ ََۢ ٌِ َِاٞٞۡػفِرۡٞٱَجآُءوٞ ِ ََٞٱنَلَاَٞوِۡلِۡخَنُٰ ِي َّٞلَّ

ِٞ ٞة َِٞٱَسَتُلَُٔا يَمٰ ٞٞۡۡلِ ٞرَُءوف  ٞإََُِّم ٓ َِا َٞربَّ ْ ٔا ُِ ٌَ َٞءا ََ ِي ٞىَِّّلَّ
ٗ
ِٞػّٗل َِا ِ ٞكُئُب ِِٞف ََٞتَۡعۡو َوََل

ٞ ًٌ ٞ.[94]الحشر:  ﴾١٠رَِّخي
گُيًـ:   یكٍ ب٢ـ ام آيها ٔههاصلاو َ ايْاكٓ آهـيـ َ ه   یٔهمچًيىٓ كياي:

ؿك گلفخًـ بياهلم، َ    یپلَكؿگاكإ ها َ بلاؿكايماو كا كٍ ؿك ايماو بل ها پيَ
ييبج بٍ هؤهًاو للاك هـٌ، پلَكؿگاكإ حُ ههلباو َ    یا ؿلهايماو عو َ كيًٍ

 9.كعيمي

َيا اِْبَن أخي، ُأِمُروا » :بٍ هى گفج ك١ائٍَ  گُيـ: هی  ٓمبيل  بىٔ ١ٌلَ

 .[رواه مسلم]. «َفَسبُّوُهمْ  ج َأْن َيْسَتْغِػُروا ِْلَْصَحاِب الـىبِيِّ 

 ج پياهبلياكاو    یبلا حا ٌٍـ ؿاؿٌ ؿىخُكآياو  ، بٍماؿٌ هى ؽُاهل   یا:
 .9يـؿاؿ ؿًٍامكا آيها    یاىخغفاك كًًـ، َل

   یَلخدٝاهلا ١ائٍَ : گُيـ  یه١يآ    یلإ : ٔگُيـ  یه :   یاهام الًَُ
، ايـ كلؿٌ   یكٍ ًٍيـٌ اىج اهل هْل ؿك باكٌ ١زماو بـگُئ گفخٍ ىؾى كاايى 
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   یيَ علَكيٍ ٔؽُاكسٓ ؿك بداكٌ همدٍ اّدغاب بدـگُ ی،َ اهل ٍام ؿك باكٌ ١ل
 ـ.ياٍ ٍاييج گفخىؾًاو يا كلؿٌ َ

: دور  و پاييى آوردو شخصيت يا آيها دادو به از سب و دشًام یثالثاا
 كاستى هقام و هًسلت آياو

ؿك باكٌ حغلين ىب َ ؿًٍام ؿاؿو َ يا ٢ٙى    یبيياكَ ىؾًاو يُُْ 
 صملٍ:  ام .اىج َاكؿٍـٌ َاوخى لـك َ هًنلخىمؿو بٍ آياو َ كا

ـ كٍ ًكً كَايج هی ج   یؽـكابُ ى٢يـ ٍاو ام  ّغيظهيلن ؿك  بؾاكی َ
ِِس بِ » ؿ:فلهُ ج پياهبل

ِي َجفح َٔاَّلَّ َداَِب، فَ صح
َ
ٔا أ ُت  ََل تَسح

َ
ًح أ َخَ ُز

َ
نَّ أ

َ
ٔح أ َ فَ َیِ هِ ل َق جح

ًح َوََل  ِْ َخِ 
َ
ٌُ َّ أ َرَك   ح

َ
ا أ ٌَ ًتا  َْ ُخٍ  َذ

ُ
ُّ ٌِثحَو أ َف  .«َُِصیح
ُگًـ  ياكاو هلا ؿًٍام يـهيـ.:  .كٍ صاو هى ؿك ؿىج اَىج كيیبٍ ى

ا ببؾَـ بٍ صُاهلاث كا ؿك كاٌ ؽـ عـ ٙال َكٌُ اه اگل يكی ام ٍما بٍ ايـامٌ 
 .9كىيـ يؾُاهـ هن آو بٍ يْف پای يک هَج آياو بلكٍ

َح َسبَّ » فلهُؿ: ج پياهبل كٍ كًـ  یهكَايج  مابى ١باه  ٌَ ِّ َداِِب َذَعيَیح صح
َ
أ

َِعنیَ  مجح
َ
اَلئَِسِث وَاِلَّاِس أ ٍَ َُِث اهللِ َوال  .0ٓٔ«ىَعح

بل  ،هلؿم   یهل كو ياكاو هلا ؿًٍام ؿهـ ل٢ًج ؽـا َ فلٍخگاو َ حماه:
 .9اَ باؿ

 : در بذثهايی كه  جر و هىرد اختالف و در كردو سكىت خىدداری ورابعاا
 بيى آياو رر داده است

إَِذا ُذنَِر اىَلَ ُر »كٍ فلهُؿ:  كًـ  یهكَايج  ج كىُل اللٍام  ابى هي٢ُؿ

                                                           
 ٓ كَاٌ الٚبلايي َعيًٍ األلبايي.0ٔ
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ٔا ِسُه مح
َ
َداِِب فَأ صح

َ
ٔا، َوإَِذا ُذنَِر أ ِسُه مح

َ
 .0ٓٔ«فَأ

بغذ ياكاو هى  هُكؿؿك  يا آهـ َ بٍ هياو ؿك باكٌ لٖا َ لـك ىؾى هلگاٌ:
 .9كًيـ اؽخياك ىكُث پيٌ آهـ

ميباحليى گماو كا ؿك  بهخليى ؿيـگاٌ َهل ىًج َ صما١ج اپو هقهب 
بيى آياو كػ ؿاؿٌ  كٍ   یبغزهاي َ صل هُكؿؿاكؿ، َ ؿك  ن پياهبل ياكاوهُكؿ 
 آياو كٍ ميلا كًـ  یهحأَيل  كاآياو  هياو صـال َ ، َ صًگكلؿٌ اؽخياك ىكُث

اٍخباٌ  َ ؽٚاؽُاٌ،  بليـ اصل َ پاؿاً هیَاو احؿك اصخهاؿَ  هضخهـ بُؿيـ
 َ، يـاٌ كٍ آياو هؾلِ بُؿ ميلا ،باًٍـ يمُؿٌاّابج  عك كا يا َ كلؿٌ باًٍـ
 َ، ىجيمُؿٌ اكٍ ام آو ؿفاٟ ٍ ؿاٍخ   یيٞل َ ييج ؽُب ی َكأ ،هل گلٌَ

يبُؿٌ اىج، بلكٍ پلىخی ؿييا رلَث ايـَمی َ بل هيابمٍ ؿكاؽخالف آياو 
ٍلي٢ج اىالم بُؿٌ اىج، پو آياو  اصلای حٚبيك َ كاىخایاصخهاؿٍاو ؿك 

ٍاو اٌ ؿك باك َ ،آَكؿ ١قك بلايَاو بايـ ايـ كٍ كيايیحليى ٍ ٍاييخ َ حليى ليك
 .ؿاٍج عيى ٝى

هُلف  كٍَاكؿ ٍـٌ  صايب ب٢ٖی ام ىلف ّالظ ىؾًاو مياؿی امَ 
بياو  ،كػ ؿاؿٌ ج ياكاو پياهبلؿك همابل آيچٍ بيى  كا ّغيظ هيلماو

 صملٍ: ام ؛ؿاكؿ هی
 ٌبُؿ ای فخًٍ احفاق افخاؿٌ،چٍ بيى آيها : آيگُيـ  یه :هباكن  بى١بـاللٍ 

ها  ، پوعفٜ يمُؿٌ اىج يگٍ ؿاٍخٍ َ ام آو كاها    یٍمَيلها ؽـاَيـ كٍ
 .يگٍ ؿاكين َكًين عفٜ  مباو ؽُؿ كا ام آو بايـ

بٍ  لاكٍ ؽـاَيـ ؿىج ه بُؿٌ   یؽُيهائ ،: آوگُيـ  یه ١مل بى ١بـال٢نين
ل ياكاو پياهبل يكا بٍ آو آلُؿٌ كً ؽُؿ آو آلُؿٌ يكلؿٌ، پو چلا مباو ز  ن، ه 

                                                           
 ٓ الٚبلايي َّغغٍ األلبايي.0ٔ
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 آو اىج. يكلؿو لمو ،چَن   یهايًـ چَن اىج، َ ؿَا
: ايى گُيـ  یه١مل بى ١بـال٢نين ىؾًاو  حَليظ حُٕيظ َؿك    یاهام بيهم

كب٘  ايياوآيچٍ كٍ بٍ  هُكؿ ىكُث ؿك ميلاييكُ َ ميبا،  اىج بيياك   یىؾً
 ُّاب اىج. عك َ ١يى يـاكؿ

َ  ييامی بٍ ؿليل َ َإظ َ آٍكاك اىج بيياك: گُيـ  یه : اهام أعمـ
ـ، َ يفكل ٍُ جياكاو پياهبل  ۀهم   یها  یييك هغاىى َ كٍايى  ،يـاكؿ بلاهيى

 .پلهين ٍُؿ احفاق افخاؿٌ هايچٍ بيى آيآبـيها َ اؽخالفاث َ  فكل ام
بٍ  ىؾى جام ياكاو پياهبلكٍ  هًگاهی یؿيگلؿك صای اهام أعمـ  هن مبا
 ميلا كٍ ؽـاَيـ، همٍ آيها كا كعمج كًـ،َيـ : ؽـاگُيـ هیچًيى  ٌآهـ هياو

همٍ آيها كا ؿك  َ، ٌهغيل َ ی،أ٢ٍلهُىی أبُ ه٢اَيٍ، َ ١ملَ بى ال٢اُ، َ
ثَرِٞ﴿ كخاب ؽُؿ چًيى حُّيف يمُؿٌ اىج:

َ
ٞأ َۡ ِ ٌّ ٞ ًِٓ ِْٔ ٞوُُج ِِٞف ًۡ ُْ ا ٍَ ِسي

ُجٔدِ ٞٱ ؿك ُّكحَاو ام ارل ٔام ؽـاَيـٓ آيها ٔاٙا١جٓ يَايٍ : .[41]الفتح:  ﴾لسح
9ٞ.يماياو اىجَٔ ١باؿثٓ ىضـٌ 

 آياو وارد شده است یكه در باره بديها ىاز روايات ىبعض جىاب
 : ٍُؿ یصُاب ايى گُيٍ كَاياث بٍ چًـ ؿىخٍ حميين ه

 .ًـيخهؿك٣َ  كَايخهاام ايى    یب٢ٖ -0
َصُؿ فنَيی  َ مياؿث يا كاىخی َ يمِ َ كَايخها،ام ايى    یب٢ٖؿك  -1

ؿچاك حغييل  َ غلف ٍـًٌه ؽُؿ ّغيظ كاٌ َ ٙليك ، َ امؿاكؿ
 حُصٍ يمُؿ. پو يبايـ بٍ آو كَاياث ايـ گَخٍ

كن    یؽيلالبخٍ  - هيخًـ ّغيظكٍ  كَايخها ام ايى آراك َ ؿيگل ب٢ٖی -2
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ايـ كٍ  اصخهاؿ كلؿٌ آيها ميلاه٢قَكيـ،  هاآي هُكؿ ياكاو ؿك - ًـيخه
يا  َ ،اّابج كلؿٌ باًٍـ عك كىيـٌ َبٍ اصخهاؿٍاو  ؿك همكى اىج
ٍاو بٍ عك ؿك اصخهاؿ اگل ، كٍييافخٍ باًٍـ عك كا َ اّابج يكلؿٌ
يه  كلؿٌ باًٍـاٍخباٌ  اگلؿَ اصل ؽُاهًـ ؿاٍج، َ  كىيـٌ باًٍـ

 .اصل ؽُاهًـ ؿاٍج
اٍخباٌ َ ؽٚا  ؿچاك آيها حک حک همكى اىج ًـ َايياي هاايًكٍ آي -3

 ّاؿك ٍـٌ،آيها  اٍخباهاحی كٍ ام صبلاواها بلای حالفی َ ، بَُيـ
 : ام صملٍ هخ٢ـؿی َصُؿ ؿاكؿ:های  كاٌ

كٍ كمالث هيخًـ  َل ايفٖ ٍ ؿكؽَاو َىابمچًاو ؿاكای آيها  -أ
، ٍُؿ  یه -چًايكٍ ؿاٍخٍ باًٍـ -آيهااٍخباهاث هُصب بؾَيـٌ ٍـو 

ٞ﴿ :فلهايـ  یهؽـاَيـ  ٞٞۡۡلََسَنِٰجٞٱإِنَّ ٞٱيُۡذِْۡۡبَ ّيِ چلا كٍ : .[992]هود:  ﴾اِتٞ َٞٔٞلسَّ
9ٞ.بليـ عيًاث، ىيئاث َٔ آراك آيها كآ ام بيى هی

، َ هيچ كو اىجؿيگلاو  بيَخل امآيها های  یييك َايًكٍ عيًاث  -ب
 اهآي ٍك یايفال يک هَج، َ ييجيبلابل  آيها همياو َ بابلحلی  َؿك فٖيلج 

چٍ بٍ ايـامٌ كٌُ بيَخل ام ايفاق ؿيگلاو اىج اگل  َ بهخل ؿهًـ یكاٌ ؽـا ه ؿك
 .آهـٌ اىجچًايكٍ ؿك ّغيغيى  ،باٍـصُاهلاث  عـ ٙال َاه 

 ،حُبٍ ن اىج كٍهيلّ  ام آو گًاٌ حُبٍ كلؿٌ باٍـ، َ همكى اىج ايًكٍ -س
 .كًـ  یهگًاهاو كا يابُؿ    یحماه

 صحاب هعصىهًد؟اآيا 
 مؿيى ه٢خمـ بٍ ١ْمج هيچ يه ا پيَُاياواهل ىًج َ صما١ج َ 

 َىيلٍ كا حُبٍؽـاَيـ  اها، يـا آيها كا صائن الؾٚا ؿاييخٍ بلكٍ .ّغاب يييخًـا



 پياهبلاو ها ب٢ـ ام بهخليى ايياو   31

 

، چًايكٍ للاكؿاؿٌؿكصاث آياو  بال بلؿو ، َگًاهاو بؾٌَ هلمً َآ
ِيٱوَٞ﴿ :فلهايـ  یه َِّٞٞلَّ ۡدقِٞٱَجآَءٞة َقٞةِِّٞٞلّصِ ٞٞۦٓٞوََصدَّ ًُ ُْ ْوَلَئَِمٞ

ُ
خَُّلٔنَٞٱأ ٍُ ۡ ًُٓ ٣٣ٞل َ اٞٞل ٌَّ

َٞذٰلَِمَٞجَزآُءٞ ه ًۡ ِٓ ِ ۡدِسنِيَٞٱيََشآُءوَنِٞعَِدَٞرّب ٍُ ۡ ُٞٱِِٞلَُكّفِرَٞ ٣٤ٞل ٞٞللَّ
َ
َٔأ ۡس

َ
ٞأ ًۡ ُٓ ِۡ ِيٱَع َّٞلَّ

ٞ َِ ۡخَس
َ
ًٞةِأ ُْ ۡجَر

َ
ٞأ ًۡ ُٓ ٔاَْٞويَۡجزَِي

ٍِيُ ِيٱَع ئَُنَّٞٞلَّ ٍَ ٔاَْٞيۡع ٞ .[89-88]الزمر:  ﴾٣٥ََكُُ
ْـيك كًـ، آياو اها كيی كٍ ىؾى كاىج بياَكؿ َ كيی كٍ آو كا ح:

َ ايى  ؛پلهينگاكايًـٕ آيچٍ بؾُاهًـ ينؿ پلَكؿگاكٍاو بلای آياو هُصُؿ اىج
ُكاكاوٕ حا ؽـاَيـ بـحليى ا١مالی كا كٍ ايضام ؿاؿٌ ايـ ٔؿك  اىج صنای ييك

ىايٍ ايماو َ ّـالج آيهآ بياهلمؿ، َ آيها كا بٍ بهخليى ا١مالی كٍ ايضام 
 9.ؿاؿيـ پاؿاً ؿهـ هی

ّـيميى َ ٍهـاء َ  يٍه٢ُْهًـ،  ايـ كٍ پياهبلاو َ ايبياء پو حًها
 ،ه٢ُْم يييخًـ، اها ؿك اصخهاؿ گًاهاواكحكاب  ؽُُْ ؿك ّالغيى كٍ آيها
كٍ هلگاٌ  يا ايًكٍ بٍ ؽٚا بلَيـ ،لىًـك ببٍ ع َ اّابج كًًـهمكى اىج كٍ 

اٍخباٌ  ٍاو ؿچاكهاؿخ، َ اگل ؿك اصؿاكيـاصخهاؿ آياو ّغيظ بُؿ ؿَ اصل 
 .باٍـ  یه اصخهاؿٍاو پاؿاً هن ، آوؿاكيــيـ يه پاؿاً ٍ

 ج صحاب و ياراو پیاهبرادشًام دادو به  وگفتى ياسساحكن 
ای  لٚم١ٍـالج َ ؿيى آيها  بٍؿًٍام ؿهـ كٍ  كا آيها ای گُيٍ بٍ ی كٍكي

ؿايٌ، َ  حلىُ، يا كن ١لن َ ؽيج يا َ بؾيل ٍهايًـ ايًكٍ آيها كا ب َاكؿ يكًـ
 ىناَاك اىج َ گناك ، ايى ٍؾِ بـ١جحُّيف كًـ ،َ هايًـ ايًهامهـ  بیيا 

: گُيـ  یه كٍ ٍُؿ  یهاهام أعمـ هَمُل ايى ىؾى  ، َباٍـ  یهَ ح٢نيل حأؿيب 
 .«أو أحدا  مـفم ففو مبتدع ج من شب أصحاب رشول اهلل»

 .9اىج گناك اَ بـ١ج ؿًٍام ؿهـ،ام آيها كا    یهل كو ياكاو پياهبل يا يك:
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يـ، اـبهلحـ  جام كىُل اللٍ پو كا آياو َـ ًام ايًها حضاَم ككٍ    یاها كي
   یٍؾْ چًيى ؿيى بُؿو بی ٍـو َ فلافاىك بـايـ، ؿك ك اَ يا ١اهٍ ّغابٍ ك

 صاهای َ يِ للآو كا حكقيب يمُؿٌ كٍ ؿك هُا٠ٕ ميلايييج،    یهيچ ٍك
 بياو ؿاٍخٍ كا آيهاام  هلؿم ؽـا َ جيائٕكآياو كا هـط َ رًاء گفخٍ َ    یبيياك
 اىج.
أبابؽر أو  ج  من صتم أحدا  من أصحاب رشول اهلل» :گُيـ  یه : هام هالها

قال: كاكوا عذ ضَلل أو كػر،  أو معاوية أو عؿرو بن العاص، فإنعؿر أو عثَمن 

 .«عقُقتَِل، وإن صتؿفم بغر هذا من مشاَتة الـاس كؽل كؽاال  كذا من الصوا
َ يا ١مل َ  باٍـ أبُبكل ؽُاٌ ،ؿًٍام ؿهـ كاام ياكاو پياهبل    یيك ی كٍكي

 بگُيـ َ، اّغاب يا هل كو ؿيگل ام يا ١زماو َ يا ه٢اَيٍ َ يا ١ملَ بى ال٢اُ
ايى فلؿ كَخٍ ٍُؿ، َ اگل آيها كا ؿًٍام  بايـ يـ،اٌ ملاٌ َ يا كافل بُؿگ ايًها كٍ

آو  ايـؿك ايى عال ب ،ؿهًـ  یؿًٍام ه كا همـيگل كٍ هلؿم ای بٍ گُيٍؿاؿ 
 ٍُؿ. ح٢نيل بٍ ٍـث حأؿيب ٍَؾِ 

چًيى  ايى ّغابٍ ؿًٍام ؿاؿو بٍ َ ؿك باكٌ عكن ىب   یلاك   یهال ١ل
ففو فاشق ومبتدع باإلمجاع، إالى إذا اعتؼد  بةمن شب أحدا  من الصحا» :گُيـ  یه

 .«باإلمجاع، فإكىه كافر هأكىه مباح، أو يستب عؾقه ثواب، أو اعتؼد كػر الصحاب
اصماٟ ١لماء ايى فلؿ  كأی بٍبًا ، ؿًٍام ؿهـّغاب كا ا ام   یهل كو يك:

باٍـ يا  آو بٍ هباط بُؿو فاىك َ هبخـٟ اىج، هگل ايًكٍ آو ٍؾِ ه٢خمـ
يا ايًكٍ ه٢خمـ  َ پاؿاً بـايـ ايًكٍ ؿًٍام ؿاؿو بٍ اّغاب كا هُصب رُاب َ

اصماٟ ١لماء  َ كأیبٍ  بًا كٍ ؿك ايى ُّكث ،بٍ كافل بُؿو اّغاب باٍـ
 .9كافل اىج ،یيى فلؿچً
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 شىد  ىهصحاب هترتب ا دشًام دادو و آيچه بر سب
يييج،  ج پياهبل ياكاوحًها ؿًٍام ؿاؿو بٍ ّغابٍ  بٍ ىب َ ؿًٍام ؿاؿو

 عخی ٍَلي٢ج  َ ج ًٍام ؿاؿو بٍ اّغاب َ ؽُؿ پياهبلؿ اعخلاهی َ بیبلكٍ 
 .فاث ؽـاىج

 ايى َإظ َ ،اعخلاهی اىج ييبج بٍ اّغاب بی َىلميٌ چگُيٍ  لاع
 .آٍكاك اىج

ايى لغاٛ ام  ؛ٕجييبج بٍ پياهبل  اىج اعخلاهی بی اؿبی َ اها چگُيٍ بی
هؾلُلاث  حليىبـ صايَيًايٌ ام اٍلاك َ اهج َ َ جكٍ َلخی ياكاو پياهبل 

بـكاكاو بُؿٌ  پياهبل يين ام اٍلاك َ ٓكٍ ٔپًاٌ بل ؽـا اىجباًٍـ ؿليل بل ايى 
هن حكقيب پياهبل آو  َؿللج ؿاكؿ صًبٍ ؿيگلی هن بل بـی پياهبل  ام اىجٕٕ
 اّغاب. كمالث ل َفٖاي ؽبل ؿاؿيٌ ؿك هُكؿ ؿك ا١الم َاىج 

 بـيى ُّكث كٍ اّغاب َاىٍٚ ٕباٍـ  یهاها چگُيٍ ؿال بل بـی ٍلي٢خٌ 
كا بٍ ها ٍلي٢ج  َآيها هيخًـ كٍ ؿيى  ايـ َ يمل ٍلي٢ج بُؿٌ َىيلٍ َ

 ،فاصل بُؿٌ باًٍـ فاىك َ َ ،ىال١٘ـالج  ام ايـ پو َلخی كٍ آيها كىايـٌ
 ،ايـ يمُؿٌ ٌيمل آيها لايُيی كٍ بٍ ٍلي٢ج َای  رمٍ ا١خماؿ َ هيچ اٙميًاو َ

 هايـ.  یيم
َيـ اؿللج ؿاكؿ كٍ َلخی ؽـ ٔي٢ُف باللٍٓ بـی ؽـا بل هن ام ايى لغاٛ َ

اٍلاك هلؿم كا بلای  باٍـ، َ ؿك هياو بـحليى هلؿم فلىخاؿٌ پياهبلً كا
كىالخٌ بٍ اهج  كىاييـو پيام َ عمل َ َ ،پياهبل با همًَيًی هْاعبج َ

هُكؿ  ؿك حُْكی َ ىؾىن اىج كٍ ام چًيى ؽُؿ اؽخياك كلؿٌ باٍـ هيلّ 
 ٍُؿٕٕ  یؽـا چٍ چينی بلؿاٍج ه

هُصب چٍ ىب اّغاب  ؿًٍام ؿاؿو َ اىج كٍ حأهل َصای ؿلج  بيياك
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ىلايضام آو بٍ كضا ؽخن  ١ُالب َ َ ٍُؿ  یىلميَهای بنكگی ه يكُهٌ َ
 ؟ٍُٕؿ  یه

 كيٌ ؽُؿ كا بل ؿيى َ ها ۀؿك پاياو ام ؽـاَيـ هخ٢ال ؽُاىخاكم كٍ هم َ
 .آهيى فلهايـ. كمهلٌ يياكاو هغَُ با بميلايـ َ

 .هلل رب العادْي ن احلؿدأدعواكا آخر  و
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