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 مقدمه

، تػمیمات هاعؼانه ایطاا   دس تشاتاش سساتمات پتسایذه یاا  ی      خ، یکی اص اكتخاسات پیامثش اسالمدس هضاوت تاسی

که دس كش نگ یا  یت مشستم ضذه  ،ػنتا  پسش حویوی تتدذه تهدانستن  پسش ختان  ا كشصنذیکی اص این سنتاست. 

 شگتناه   و  اػاالم کاشد  پسشا  پذسا  واهؼى خاتد   ا سا ػنتا  پسشا  حویوی، آ ته ا  كشصنذختانذهتتد. هشآ  تا نلی 

صدنی هتانینی گطات  ین الگتی مثالاولتا این کاس اهلل ػ یه وآله( )غ یپیامثش. تا كشصنذختانذه سا نلى کشدنسثت نسثی 

ای سا که خذای سثحا  تشاساس سحمات نااصل کاشده     چیذ و نظام تاصه میسم و سستمات و ػادات یا  ی سا تشکه س

تش  ماین اسااس    ،ختد ته این کاس اهذام کنذاهلل ػ یه وآله( )غ یتشای این کاس الصم تتد که پیامثش کنذ. تتد، تثثیت می

تاه  صینة سا ته ػوذ ختد دسآوسد و تا ایان کااس    ،ختانذه ختیص مسش پسش تا نضول وحی،ه وآله( اهلل ػ ی)غ یپیامثش

 پشداصیم.دس این دسس ته آیات ناصله پیشامت  این مغ ة می یای مانذه اص یا  یت پایا  د ذ.سنت تش

 محتوای آموزشی

عٓلَيٕكٓ صٍٕٓجٓكٓ ٍٓ اتَّقِ اللِّٓ ٍٓ تُخْفى فى ًَفْسٙكٓ هٓب اللِّٔ هٔبٕذيِٙ  أَهٕسٙكٕ ٍٓ إِرْ تَقَُلُ لٙلَّزى أًَْعٓنٓ اللِّٔ عٓلَيِٕٙ ٍٓ أًَْعٓوٕتٓ عٓلَيِٕٙ»

لْؤؤْْهٌٙييَ حٓؤشَ ٗ   ٍٓ تَخْشَى الٌّبسٓ ٍٓ اللِّٔ أَحٓقُّ أَىْ تَخْشئِ فَلَو٘ب قَضى صٓيٕذٗ هٌْْٙب ٍٓطَشًا صٍَّٓجٌٕبكَْب لٙكَىٕ ال يٓكَُىَ عٓلَى ا

ضََٕا هٌْْٙٔيَّ ٍٓطَشًا ٍٓ كبىَ أَهٕشُ اللِّٙ هٓفْعَٔالً. هب كبىَ عٓلَى الٌَّبِىِّ هٙيْ حٓشَ ٍ فيوب فَشَضٓ اللِّٔ لَؤِٔ  فى أَصٍٕا ِ أَدٕعٙيآئِْٙنٕ إِرا قَ

شًَََِٕٔ ٍٓ ال يٓخْشََٕىَ ِٙ ٍٓ يٓخْسٌَّٔةَ اللِّٙ فٙى الَّزييَ خَلََٕا هٙيْ قَبٕلُ ٍٓ كبىَ أَهٕشُ اللِّٙ قَذٓسٖا هٓقْذٍٔسٖا. اَلَّزييَ ئبٓلّٙغَُىَ سِسبالتٙ اللّ

 «.أَحٓذٖا إِالَّ اللِّٓ ٍٓ كَفى بِبللِّٙ حٓسيبٖب

 (33-33 ،احضاب)

گلتاى   مساشت سا تاشاى     ماى  و  نگامى که ته کسى که خذا ته او نؼمت داده تتد و تت نیض ته او نؼمت داده تتدى،

اونذ آضاکاس کنناذه آ  اسات و اص ماشدم     کشدى که خذ داس و اص خذا پشوا کن. و چیضى سا دس دلت پنها  مىختد نگه

که اص او تتشسى. و چت  صیذ نیاص ختد سا اص او ته پایا  تشد، او که خذاونذ سضاواستش است ته ایندسحالى ،تشسیذى مى

 ا ته که نیاصضا  سا اص آ  ایطا  پس اص آ  سا ته اصدواج تت دسآوسدیم، تا تش مؤمنا  دس اصدواج تا  مسشا  پسشختانذه

 ،چه خذا تشاى او كشؼ کاشده یاكتنى است. تش پیامثش دس آ اکى نثاضذ، و كشما  خذاونذ انجامگتنه تیا  تشدنذ،  یچپا

انذ و كشما  خذاوناذ  ماتاسه تاه     تش دس گزضته گتنه تاکى نیست، این سنت خذاونذ دستاسه کسانى است که پیص یچ

کاس یاض خاذا    تشسانذ و اص  ایچ   سسااننذ و اص او ماى   ماى   اى خذا سا موذاس تؼیین ضذه است.  ما  کسانى که پیام

 کنذ. سسى کلایت مىتشسنذ و خذا تشاى حساب نمى
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 صيٌب  ،جشيبى صيذ ٍ اصدٍا  پيبهبش بب صى هطلقِ اٍ

الوین اسیش ضاذ. او سا  اى تتسظ هثی ه تنى یا  ىِ هثی ه  اى ، کتدکى تتد که دس یکى اص ینگصیذتن حاسثةتن ضشحثیل

اش خذیجه خشیذ و او تاشده خذیجاه    تن حضام او سا تشاى ػمهدس مکه ته تشدگى كشوختنذ و حکیم «ثاضهحُ»دس تاصاس 

 ذیه کشد و این پیص اص اصدواج خذیجاه تاا آ    اهلل ػ یه وآله( )غ یسال داضت، ته محمذ 3تتد و خذیجه او سا که 

 حضشت تتد و آ  حضشت او سا آصاد کشد. 

اهلل ػ یاه وآلاه(   )غا ی او خثش نذاضتنذ، پشسا  پشساا  ساشاؽ او سا دس خاناه محمذ    پذس و مادس صیذ که اص سشنتضت

دسنگ ته حضتس او سسیذنذ و ختاستاس آصادى صیذ و تاصگطت او نضد پذس و مادسش ضاذنذ و تاا پاساخ    گشكتنذ و تى

ذ  ناضد وى  سو ضذنذ و دس ػین حال حضشت صیذ سا میا  سكتن پیص پذس و مادس ختد و مانا همثثت آ  حضشت سوت

مخیش کشد و صیذ مانذ  نضد حضشت سا تشییح داد. پذس و مادس دست خالى تشگطاتنذ و حضاشت او سا پساشختانذه    

 گلتنذ. تن محمذ مىؼذ تا نضول ستسه احضاب ته او صیذختد اػالم کشد و اص آ  ته ت

نیاوسد و صیذ اص ام ایمن یذا ضذ. متتلذ ضذ، ولى این اصدواج دوام  اسامةتن صیذا تا ام ایمن اصدواج کشد و صیذ تؼذ 

اش صینة تنت یحص سا ته اصدواج او دسآوسد. صینة چنذا  تاه   دختش ػمهاهلل ػ یه وآله( )غ یپس اص آ  پیامثش خذا

 ولى دس تشاتش پیطنهاد پیامثش حاضش ته اصدواج تا صیذ ضذ. ،این اصدواج تمایل نذاضت

که اخاتالف  تا این ،آمذ ویتد مى ا اختالف تهگاه میا  آ  گاه و تى ولى ،کشدنذ  ا این دو نلش تا  م صنذگى مى مذت

خثاش   ،تش عالم داد  صیناة پیامثش آمذ و اص تػمیم ختد مثنى  ا ضذت یاكت و کاس ته یایى سسیذ که صیذ خذمتآ 

سخن پیاامثش اص   داس و اص خذا تتشس. الثته اینو كشمتد   مسشت سا تشاى ختد نگه داد. پیامثش خذا او سا نػیحت کشد

-که اص نظش ضشػى الضام ،تاب امش متلتى نثتد که تخ ق اص آ  حشام تاضذ، ت که یك نتع نػیحت و خیشختا ى تتد

صینة سا عالم داد و پس اص تمام ضذ  ػذه عالم، خذاونذ ته پیاامثش   ،آوس نیست. صیذ که تػمیم ختد سا گشكته تتد

امثش چنین کشد. این دستتس تشاى تحون تخطیذ  تاه آ  حکام خذاوناذ    ختد دستتس داد که تا صینة اصدواج کنذ و پی

کاشد و چات  دس ػػاش یاا  ى پساشختانذه سا محاشم        که محشمیت میا  پسشختانذه و پذسختانذه سا نلى ماى  ،تتد

 یا  ى سا اص میا  تثشد. نادسستػمال این سنت  ،دانستنذ، خذاونذ ختاست تا اصدواج پیامثش تا صینة مى

 پشداصیم. تحث دستاسه  مین هضیه ناصل ضذ و اکنت  ته ضشح و تلسیش یضئیات آ  مىآیات متسد 

کنذ که ص  خاتد سا   صیذ سا نػیحت مىاهلل ػ یه وآله( )غ یضتد که پیامثش خذا یا ضشوع مىدس این آیه داستا  اص آ 

گلتى   مى ه او نؼمت داده تتدى،كشمایذ   نگامى که ته کسى که خذا ته او نؼمت داده تتد و تت نیض ت عالم نذ ذ، مى

 داس و اص خذا پشوا داضته تاش. مسشت سا تشاى ختد نگه

 م خاذا و  ام سساتل     ،مؼ تم است که منظتس اص کسى که ،آیذ که چنذ یم ه تؼذ نام صیذ ته میا  مىتتیه ته اینتا
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 اى ػمتمى خذا و پیاامثش   ؼمتتش نتتد که ػالوه ویژهاین نؼمت یك نؼمت خذا ته او نؼمت داده،  ما  صیذ است. 

این تتد که محثت او سا دس دل پیامثش یا داده تتد و نؼمت خاظ پیاامثش تاه    ،خذا ته صیذ ویژهتش مشدم است. نؼمت 

 او این تتد که او سا آصاد کشده و ته پسشختانذگى ختد ملتخش کشده تتد.

داس و اص خذا تتشس، ایان یاك اماش اسضاادى و اص     ا نگهایذ  ص  ختد سكشم ته او مىاهلل ػ یه وآله( )غ یپیامثش)که این

اى کاه تاه    لزا صیذ تا  مه ػالهاه  ؛آوس نیست و ػمل کشد  ته آ  وایة نیست که تک یق ،سوى مطتست داد  است

 پیامثش داضت و غاحة ایما  محکمى  م تتد، صنص سا عالم داد.

گتیاذ و مخاعاة تاه آ      نتا  مطتست چیضى سا ماى ػکه ته ، ا تسیاس است دس صنذگى خػتغى پیامثش اص این نمتنه

تػامیم دس  داسد. نمتنه آ  سیتع پیاامثش اص   نظش عشف مواتل سا تش نظش ختد موذم مى ،کنذ یا ختد حضشت ػمل نمى

ته گشو اى اص کطااوسصا     ،و نیض سخن پیامثش است 1ینگ احضاب اص مػالحه تا دضمن تا اضاسه چنذ تن اص اغحاب

که اگش چنین و چنا  کنیم تهتش است و سخن آ  حضشت کاه ضاما تاه اماش      ، اما و پاسخ آ دس اغالح دسختا  خش

 اى کاه او   متسد نضول سپاه اساالم دس مح تن منزس دس ینگ تذس دسو نیض پزیشكتن سخن حثاب 2تشیذ دنیاى ختد آگاه

 3محل دیگشى سا تؼیین کشده تتد. ،حالى تتد که پیامثشغالح دیذه تتد و این دس

کنذ کاه تات چیاضى سا دس دلات      داس، اضاكه مى ص  ختد سا نگه  مه آیه پس اص نول سخن پیامثش که ته صیذ گلتدس ادا

که اص که خذاونذ سضاواستش است ته ایندسحالى ،تشسیذى کشدى که خذاونذ آضکاس ختا ذ کشد و اص مشدم مى پنها  مى

 او تتشسى.

 چِ بَد؟ ،كشد چِ پيبهبش دس دل خَد پٌْبى هىآى

 تشسیذ؟ چه تتد و چشا اص مشدم مى ،کشد چه پیامثش آ  سا دس دل ختد مخلى مىایذ دیذ، آ ت

چنین آمذه است که خذاونذ ( السالم یه)ػو امام سضا( السالم یه)ػدس پاسخ ته این سؤال، دس دو سوایت اص امام سجاد

تاا او اصدواج   ،س اص تمام ضذ  ػذه صیناة ته پیامثش خثش داده تتد که صیذ صینة سا عالم ختا ذ داد و تت پ ،اص پیص

گتیى ته صیذ تگتیذ که صنات سا عاالم ماذه و    اضت که دس موام خیشختا ى و نػیحتپیامثش وظیله د 4.ختا ى کشد

چنین آ  حضشت اص اتلاهى که ختا ذ اكتاد، اص مشدم تیم داضت، چه سا که خذا ته او خثش داده تتد، مخلى کنذ.  مآ 

                                                 

 .181، ص 11، ج الحدیدالبالغه ابه ابىشرح وهج. 1

 .7، ص 12، ج الهدى يالرشادسبل. شاهى، 2

 .452، ص 2، ج السيرةالىبًیه . ابن هشام،3

آيه،  ره ايندربا ( السالمليه)عنقل شده است. گفتنى است كه تفسيز اهام سجاد 564، ص 8، ج البيانريایت امام سجاد در مجمع. 4

. روايت 3135، ص 9، ج تفسير ابه ابى حاتم؛ 11، ص 22، ج البيانجامعطور گستزده نقل شده، هانند: هاى اهل سنت هن به در كتاب

بن جهن خ به علىنقل شده است. آن حضزت در پاس 194، ص 1، ج االخبار شيخ صديقعيًنهن در كتاب ( السالمليه)عاهام رضا

 نين تفسيز كزد.را چ در هجلس هأهون آيه
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کاه ختا ناذ   پس اص اصدواج پیامثش تا صینة، مشدم حشف و حذیث ختا نذ داضت و اص یم ه ایان  دانست که صیشا مى

تشسیذ که این هضیه دس ایما  ماشدم تايثیش    اصدواج کشد. پیامثش مى ،گلت که او تا ص  عالم داده ضذه پسشختانذه ختد

 دم تتد.ختد نثتد، ت که تشاى ایما  مشمنلى داضته تاضذ. دس واهغ تشس او تشاى ضخع 

كشمایذ  سضاواس این است کاه اص خاذا    د ذ و مى  اى مشدم تيمین مى دس تشاتش حشف خذاونذ دس این آیه ته پیامثش ختد

 تتشسى. یؼنى اص مشدم وا مه نذاضته تاش و كوظ اص خذا تیم داضته تاش و ته سسالت ختد ػمل کن.

 اى دیگاشى  ام دس هاشآ  کاشیم       اى مخاللا ، نمتنه شفاین نتع تيمین داد  ته پیامثش و ایجاد اعمینا  دس تشاتش ح

چه تش او ناصل ضاذه، یؼناى اػاالم وغاایت     که دس اتالؽ آ  ،داسد، ماننذ اعمینانى که دس آیه تث یؾ ته پیامثش داده ضذه

 (76که خذا او سا اص ضش مشدم حلظ ختا ذ کشد. )مائذه،  ،دسنگ نکنذ( السالم یه)ػػ ى

این  ما  چیضى است کاه   و  ى او اص اصدواج ختد تا صینة تتدکشد، آگا ش دس دل ختد پنها  مىچه پیامثتناتشاین، آ 

که صیذ اص او )صینة( یذا ضذ، او سا تاه اصدواج تات   خذاونذ دس ادامه  مین آیه آ  سا آضکاس کشد و كشمتد  پس اص آ 

چاه  نیم که خذا آ  سا آضکاس کنذ، پاس آ  تی دسآوسدیم. ما دس این آیات، چیض دیگشى یض  ما  اصدواج تا صینة، نمى

  مین تتد و نه چیض دیگش. ،کشد پیامثش مخلى مى

 (السالمليِ)عّبى هعبًذاى اسالم بش پيبهبش تْوت

گزاسد که تا استناد  اكکنى مؼانذا  اسالم تاهى نمىنول کشدیم، یایى تشاى ضثهه( السالم یه)ػتلسیشى که اص امام سجاد

دس تشاتش تلسایشى کاه   ( السالم یه)ػتهمت ناسوا تضننذ. تلسیش امام سجاد( اهلل ػ یه وآله یغمثش خذا)ته این آیه، ته پیا

چنا  اسصضمنذ است که متسد تؼشیق و تمجیذ تؼضى اص ػ ماى آناا  هاشاس    دس تؼضى اص سوایات ا ل سنت آمذه، آ 

چه گلته  آ تشمزى  1آیه است و ا ل تحوین اص ملسشا  تشآننذ.گشكته، هشعثى گلته  این تيویل تهتشین هتل دس تيویل 

 2یا رکش کشده، یت شى اص یت ش است.الحسین دس اینتنػ ى

کنیم. ایان تلسایش دساتاویض تشخاى      ی ة مى ،که اص این آیه ضذه است نادسستییا تتیه ضما سا سا ته تلسیش دس این

  اى ختد هشاس د نذ. ت پیامثش تضسگ اسالم سا آماج تهمتخاوسضناسا  و دضمنا  اسالم هشاس گشكته که ضخػی

سوصى پیامثش تشاى کاسى ته دس خانه صیذ سكات و چات  دس خاناه تااص      ،دس تشخى اص سوایات ؿیش مؼتثش آمذه است که

و تشگطت، پس اص آمذ  صیذ، صینة یشیا  سا ته او خثاش داد و    ال ّهته تذ  صینة اكتاد و گلت  سثحا  تتد، چطمص

ویتد آمذه و صیذ تشاى  ماین یهات ناضد    اى دس دل پیامثش نسثت ته صینة ته ش دو ته این نتیجه سسیذنذ که ػالهه 

ولى ػالهه ته صینة سا دس دلص  ،پیامثش آمذ و ته او گلت که ص  ختد سا عالم ختا ذ داد و پیامثش او سا نػیحت کشد

                                                 

 .191، ص 14، ج القرآنالجامع الحكام. 1

 .186، ص 2، ج وًادراالصًل. تزهذى، 2
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 تا تا او اصدواج کنذ. ،اداس کشده که صنص سا عالم د ذتشسیذ که تگتینذ  او صیذ سا و مخلى نمتد و اص مشدم مى

نول کشده، این هػه تا هػه داود که گتیا ػاضن  مسش یکى اص كشماناذ ا    اتن اتى حاتمحتى دس یکى اص سوایات که 

 ختد ضذ، موایسه ضذه است.

اص کساانى مانناذ    یاات ایان سوا  1چه گلتیم خالغه سوایاتى است که دس تشخى اص مناتغ ا ل سنت نول ضذه است.آ 

که اص نظش وثاهت مطاکل داسناذ،   تش این ا ػالوهنول ضذه و این تن حیا محمذتن یحیىو  تن منثهو ةهتاده و پسش 

اناذ، تاه کساى اص غاحاته نساثت       چه سا که گلتهکذام دس صما  نضول آیه و ػػش پیامثش ته دنیا نیامذه تتدنذ و آ  یچ

سوایات مشس ى است که اسصش و اػتثاس نذاسد و ضایذ تشاى  مین است که اتن کثیش دس ریل  ا انذ. تناتشاین، این نذاده

کانم، چات  آ      ا سا س ا ماى که من آ  ،انذ یا سوایاتى نول کشده مین آیه گلته است  اتن اتى حاتم و عثشى دس این

تاا   ،اناذ  ه صتاا  آ  اكاشاد تساته   وسصى این مغالة سا تا  سسذ کسانى اص سوى ؿشؼ نظش مىته 2سوایات غحیح نیستنذ.

  ا تاضذ. اى ویژه آ  ویضى تشاى  ذفآدست

 کاه مسایحى   جاشى( اسات. او تاا ایان     131)متتكااى   یتحناى دمطوىگلته ضذه است که این هػه اص مجؼتالت 

 امیه موام و منضلتى داضت.متؼػثى تتد، دس دستاس خ لاى تنى

مطوى دس ػػش امتى یؼل کشد و آ  سا میا  مس مانا  منتطش ساخت گتیذ  این هػه سا یتحناى د مى محمذ اتتص شه

 3و متيسلانه کسانى ماننذ عثشى آ  سا نول کشدنذ.

 کنذ  اساسا آیه متسد تحث اص چنذ یهت این هػه سا نلى مى

گتیذ   حتى مىداس و  گتیذ  ص  ختد سا نگه لزا ته صیذ مى ؛اوالً اص آیه مؼ تم است که این اصدواج تا سؿثت پیامثش نثتده

 اص خذا تتشس.

د ذ )صویناکها( تناتشاین، یك امش الهاى تاتده اسات و دس آیاه تؼاذى       ثانیاً این اصدواج سا خذا ته ختدش نسثت مى

 تاکى نیست. ،چه تشاى او كشؼ کشدهكشمایذ  تش پیامثش دس آ  مى

تانناذ تاا  مساشا  عاالم داده ضاذه      کاه مؤمناا  تت  ػ ت ایان اصدواج سا دس اداماه آیاه تیاا  کاشده و آ  ایان       ،ثالثاً

  اى ختد اصدواج کننذ. پسشختانذه

-تینیم آ  خذاونذ آضکاس ختا ذ کشد و مى ،کنذ چه سا که پیامثش دس دل ختد پنها  مىدس آیه تػشیح ضذه که آ  ،ساتؼاً

 ت که اصدواج تا او تتد. ،، ػطن ته صینة نثتدچه خذاونذ آضکاس کشد

                                                 

 .3136، ص 9ج  العظيم،تفسيرالقرآن؛ ابن ابى حاتن، 212، ص 5، ج الدر المىثًر؛ سيوطى، 11، ص 22، ج البيانجاهع . هانند: طبزى،1

 .378، ص 6، ج تفسير ابه کثير. 2

 .1111، ص 3، ج الىبييهخاتم . ابوسهزه،3
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سد که چت  صیذ، نیاص ختد سا اص صینة ته پایا  سسانیذ، صینة سا ته اصدواج تت دسآوسدیام. اص  دا دس ادامه آیه، اظهاس مى

وسی ه او انجام گشكته و دیگش نیاصى ته ختانذ  ػواذ  د که این اصدواج ته امش خذا و تهضت این تؼثیش چنین كهمیذه مى

ته ػوذ پیامثش دسآوسده  مستویمعتس تهکه مشا خذا  ،تالیذ کننذ که صینة  میطه ته ختد مى لزا دس سوایات نول مى ؛نثتد

 است.

اسااس ایان اصدواج    ،تاضذ. عثن آیاه ضاشیله   مغ ة تؼذى که مغ ة اغ ى این آیه است، تیا  ك سله این اصدواج مى

 اى  كشمایذ  این تذا  یهت تتد که مؤمنا  دس اصدواج تا  سمشا  پسشختانذه تشچیذ  یك سنت ؿ ظ یا  ى تتد. مى

 منؼى نذاضته تاضنذ. ، اس اص عالم آ ختد پ

تایست تاا ص  عاالم داده ضاذه پساشختانذه خاتد       کس نمىاص این گلتیم، دس ػػش یا  ى  یچ گتنه که پیص ما 

اص  ماین ساتسه آماذه اسات اص نظاش هاشآ ،        4عتسى که دس آیاه  ى اسالم این سنت سا نپزیشكت و تهاصدوج کنذ، ول

یست. اینك دس هضیه اصدواج پیامثش تا صینة ػمالً این حکم یا  ى ته کناس گزاضاته  پسشختانذه  ماننذ پسش واهؼى ن

صم تاتد  داضاتنذ و ال  ضذ و چت  این حکم دس یا  یت تسیاس مؼتثش تتد، مشدم ته مجشد تیا  حکم اص آ  دست تشنمى

یاكتنى اسات.  شما  خذا انجامكشمایذ  ك آیه مى ضتد. دس پایا  غتست ػم ى تا آ  مثاسصه مىکه این چنین هاعؼانه و ته

 این سخن تيکیذ دیگشى تش آ  حکم است.

 تشس هجبص ٍ غيش هجبص دس پيبهبشاى 

 ااى   کنذ که آنا  کسانى  ستنذ کاه پیاام   دس آیه تؼذى پیامثشا  سا که دس آیه پیص ته آ  اضاسه ضذ، چنین مؼشكى مى

 تشسنذ. کس یض خذا نمىتشسنذ و اص  یچ ىسساننذ و اص او م خذا سا مى

 اى ماشدم  شاساى     ا و تهمت وظیله  ش پیامثشى تث یؾ سسالت الهى است و او دس انجام داد  این وظیله اص مخاللت

 کتتا ى کشده تاضذ. ،که مثادا او دس انجام سسالت ،تشسذ تشسذ و كوظ اص خذا مى نذاسد و اص آنا  نمى

  تتیه کنیم که تشسیذ  پیامثشا  ته سه غتست هاتل تػتس است

که مثادا پیامثش کاسى سا انجام د اذ کاه   تشس اص آصاس و تذگتیى مشدم دس مواتل تث یؾ دین، دیگشى تشس اص این ،یکى

 تشس دس امتس ضخػى. ،مشدم ته دین خذا تذتین ضتنذ، ستم

م تتشساذ  چه اص پیامثشا  نلى ضذه، تشس اص نتع اول است و پیامثش نثایذ دس تث یؾ سسالت ختد اص آصاس و اریت مشدآ 

 اى خذا ته مشدم، تشاى یا  ختد تتشسذ  و تشاى حلظ یا  ختد، پیام خذا سا اتالؽ نکنذ. پیامثش نثایذ دس سسانذ  پیام

تینیم دس آیه ضشیله، نلاى   لزا مى ؛تایذ اص  ش خغشى استوثال کنذ. اما تشس اص نتع دوم و ستم اص پیامثشا  منتلى نطذه

 ػنتا  ضذه است.  سساالت ال ّهخطیت اص پیامثشا  دس موام تث یؾ 

که مشدم ته دین خذا تذتین تناتشاین، تشس نتع دوم و نتع ستم، خاسج اص كشؼ آیه است و اگش پیامثشى اص تشس این
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گشدا  ضتنذ، کاسى سا انجام تذ ذ یا نذ ذ، این تشس ناپسانذ نیسات. الثتاه گاا ى تاشاى سسایذ  تاه        و اص آ  سوی

لزا دس هشآ  کشیم دس چنذ متسد اص  ؛این مالحظه سا  م نکنذ و تطخیع آ  تا خذاست اى خاغى، پیامثش تایذ   ذف

 که گزضت. ،که یك نمتنه آ  یشیا  اصدواج تا صینة است ،پیامثش ختاسته ضذه که اص مشدم نتشسذ

دم چه دس یشیاا  اصدواج تاا صیناة تاه پیاامثش خغااب ضاذ کاه تات اص ماش          چه گلتیم، مناكاتى میا  آ تتیه ته آ تا

تشسنذ، ویتد نذاسد. دس ػاین حاال    کس نمىکه پیامثشا  یض خذا اص  یچ ،چه دس این آیه آمذه استتشسیذى و آ  مى

چه دس این آیه آمذه، ته مناسثت غحثت اص تشس پیامثش اص مشدم که دس آیه پیص گزضت، یك تازکش تاشاى پیاامثش    آ 

تشسنذ و تت  م تایذ ساه آنا  سا تشوى، نظیش آ  آیه  خذا نمى ( است که پیامثشا  اص کسى یضاهلل ػ یه وآله یغاسالم)

 كشمایذ  ( مىاهلل ػ یه وآله یغ اى تشخى اص پیامثشا ، خغاب ته پیامثش اسالم) ضشیله که پس اص رکش نام

 (39،)انؼام «أٍُلئٙكٓ الَّزييَ ّٓذٓى اللِّٔ فَبِْٔذئْنٔ اقْتَذُٕٙ »

  ا اهتذا کن. ا سا  ذایت کشده، پس تت  م ته  ذایت و سوش آ  آنا  )انثیا( کسانى  ستنذ که خذا آ

یؼنى تشس دس امتس ضخػى، این  م اص پیامثشا  منتلى نیست و دس چناذین آیاه ایان ناتع      ،و اما تشس اص نتع ستم

 تشس ته پیامثشا  نسثت داده ضذه است 

 (14،)ضؼشاء «ٍٓ لَْٔنٕ عٓلَىَّ رًَْبٗ فَؤَخبفٔ أَىْ يٓقْتُلَُىِ»

 تشسم مشا تکطنذ. )متسى گلت( و آنا  سا تش من گنا ى است که مى

 (13،)یتسق «ٍٓ أَخبفٔ أَىْ يٓؤْكُلَِٔ الزّٙئْبٔ»

 تشسم او )یتسق( سا گشگ تختسد. )یؼوتب گلت ( و مى

مشدم این نتع تشس که ستغى ته موام تث یؾ سسالت نذاسد، اص پیامثشا  منتلى نیست و ممکن است آنا  نیض ماننذ سایش 

 اص خغشات تیم داضته تاضنذ و این مشتتط ته ینثه تطشى پیامثشا  است.

 چکیده

- یغکنذ، مایشای اصدواج پیاتش)( که هشآ  ته آ  اضاسه میاهلل ػ یه وآله یغیکی اص وهایغ مهم دس صما  سستل خذا)

ضاذ. ایان   ( محساتب مای   یاه وآلاه  اهلل ػ یغ( تا صینة  مسش صیذ است، که صیذ كشصنذختانذه پیامثش)اهلل ػ یه وآله

تشاى تحوان تخطایذ  تاه حکام خذاوناذ تاتد کاه محشمیات میاا             ای یا  ی واصدواج تشای الـاء یکی اص سنت

دانستنذ، خذاونذ ختاسات   کشد و چت  دس ػػش یا  ى پسشختانذه سا محشم مى پسشختانذه و پذسختانذه سا نلى مى

ایان   ،تشسیذ مىیا که حضشت ، اما اص آ یا  ى سا اص میا  تثشد نادسستاین سنت  ػملدس تا اصدواج پیامثش تا صینة 

، خذاونذ ته ایطا  این اعمینا  سا داد که اص ؿیش او  شاس نذاضاته تاضاذ،   هضیه دس ایما  مشدم تيثیش منلى داضته تاضذ
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 .ضتد نه تا آ  مثاسصه هاعؼاو غتست ػم ى الصم تتد تهو  حکم دس یا  یت تسیاس مؼتثش تتد این این دسحالی تتد که

 


