ةعم اهلل الصخهو الصخیم
رالصً رػتً جهعً نَررً  ۳۲اکتتص ۳۲۳۲
ظیس ىا انیص الهَنيیو پيجهیو رلیؿً خظصت نعیح نَعَد علیً العالم در تاریذ
 ۳۲اکتتص  ۳۲۳۲در نعجس ةیت نتارک اظالم آةاد تلؿصد رػتً جهعً را ایصاد ؾصنَدىس
کً ةا تصجهً ةً زةاىٍای نزتلؽ ةص ایم تی ای زىسه پزغ ػس"

خظَر اىَر ؾصنَدىس#انصوز نو صداةی خظصت نعاذ ةو ؓ
جتل را تَصیؽ نیکيم"
وی ةً ادی ةو ظعس ةو علی ،ػارًای از فتیلً رضرج تعلـ داػت" او پَظت ةعیار

ظؿیس ،دىسانٌای دررؼان و چؼمٌای ظیاه داػت" نعاذ ةو جتل از جَاىان فتیلً
رَد رَشتیپتص و ظزاوتهيستص و در ةصدةاری و خیا پیؼقسم ةَد" وی در ٌیجسه
ظالگی ةص نَفع دونیو ةیعت عقتً اظالم را پشیصؾت و در تهام ػضوات از جهلً
ػضوه ةسر ػصکت کصد" نؤاراتغ ةا خظصت عتساهلل ةو نععَد ةً عهل آنس" ةعس از
پشیصؾتو اظالم وی ةا جَاىان ةيَ ظلهً ةتٍای فتیلً رَد را ػکعت" ایو ررساد فتال
در ذکص خظصت نعاذ ةو عهصو ىیض ةیان ػسه اظت کً چگَىً ةصری از جَاىان ةيَ
ظلهً ةت پسر نعاذ ةو جتل را ظً روز نتَالی در ظػل آػؼال ندلً نیاىسارتيس و
عهصو اظالم ةیاورد"
ظصاىجام ایو تسةیصػان نَجب ػس کً خظصت
ؓ
ایو رویساد دلیل ةص ارالص و عؼـ خظصت نعاذ ةو جتل از پیانتص اکصم ﷺ اظت
کً ٌيگام ةصگؼتو از ػضوه اخس زىٍای اىصار نسیيً ةص ػٍسای رَیغ ىَخً
نیکصدىس و پیانتص اکصم ﷺ ؾصنَدىس کً ٌیچ کط ىیعت کً ةصای خهضه ىَخً کيس"
پط نعاذ ةو جتل و ةصری صداةً از اىصار [زىان] ىَخًکييسه را جهع کصدىس و ةً
آىٍا دظتَر دادىس کً ةصای خهضه ىَخً کييس" خظَر اىَر ؾصنَدىس کً ایو عؼقؼان
ةً پیانتص اکصمﷺ ةَد اگصچً در اظالم ىَخً و گصیً نهيَع اظت انا پیانتص اکصم
ﷺ وفتی ایو اخعاظاتؼان ىعتت ةً ػٍسایؼان را دیسىس ؾصنَدىس کً ای کاش

ةصای خهضه ىیض کعی ایيچيیو اخعاظات را اةصاز نیکصد ولی ىَخً ةًٌصخال در

اظالم نهيَع نیةاػس" ٌيگام ػضوه خيیو پیانتص اکصم ﷺ نعاذ ةو ؓ
جتل را در نکً

گشاػتيس تا ةتَاىس اظالم را ةً اٌل نکً ةیانَزد" پیانتص اکصم ﷺ ؾصنَدىس کً از
نَلی اةی خشیؿً ،اةی ةو کعب و نعاذ
چٍار ىؿص فصآن ةیانَزیس #اةو نععَد ،ظالم
ٰ
ةو جتل" خظصت نصلح نَعَدؓ ؾصنَدىس ایو چٍار ىؿص ةٍتصیو نعلم فصآن ةَدىس کً
نعئَلیت داػتيس از پیانتص اکصم ﷺ فصآن را یاد ةگیصىس و نصدم را ةیانَىس"
پیانتص اکصم ﷺؾصنَدىس کً در انت نو نعاذ ةو جتل خالل و خصام را ةیؼتص
نیداىس" ٌهیيػَر ةص نَفع دیگص ؾصنَدىس کً نعاذ ةو جتل چً نصد ىیکَکاری اظت"
ةاری پیانتص اکصمﷺ دظتغ را گصؾتيس و ؾصنَدىس #تَ را دوظت دارم پط ةعس از ٌص
ىهاز ایيػَر ذکص ةگَ و ٌیچگاه آن را ؾصانَش نکو کً ای رسا نصا در زیتایی ذکص،
ػکصگشاری و عتادت رَد یاری کو" ٌهیيػَر پیانتص اکصم ﷺ در روایت دیگص نعاذ
ةو جتل را تَصیً کصدىس کً الخَل را ةزَاىس" او آن را یکی از دروازهٌای ةٍؼت
ىانیس" ةاری وی درنَرد اؾظل ایهان پصظیس ،پیانتص اکصم ﷺ ؾصنَدىس اؾظل ایهان
ایو اظت کً ؾقع ةً راغص رسا عؼـ یا ىؿصت ةَرزی و ةص زةاىت ٌهیؼً ذکص رسا
ةاػس"

خظصت نعاذ ةو ؓ
جتل در افتسای پیانتص اکصمﷺ ىهاز نیرَاىس و ظپط ةً فتیلً
رَد ةازگؼتً و ةً آىان ىهاز جهاعت را افانً نیکصد" ةاری او در ىهاز عؼاء ظَره
ةقصه را رَاىس و ةً علت غَالىی ػسن ىهاز ،نصدی از ىهاز جهاعت جسا ػس" وفتی در
ایو نَرد ةً پیانتص اکصمﷺ رتص رظیس ایؼان ةً خظصت نعاذ تاکیس کصدىس و
ؾصنَدىس کً تَ نصدم را ةً ؾتيً نتتال نیکيی و تَصیً کصدىس کً ظَرهٌای ػهط،
اعلی را ةزَاىس" خظصت نصلح نَعَدؓ ؾصنَدىس کً ایو انص ىؼان
الظدی ،اللیل ،و
ٰ
ٰ
نیدٌس کً پیانتص اکصم ﷺایو ظَرهٌا را ظَرهٌای نتَظع تَصیؽ کصدهاىس" التتً

نیتَان ظَرهٌای غَالىی را در اوفات راص رَاىس یا در خالت ىاراختی و ةیهاری
ظَرهٌای کَتاه را رَاىس انا ایيٍا ظَرهٌای نتَظع ٌعتيس کً ةایس ةالعهَم در
ىهازٌا رَاىسه ػَىس"

یک ةار خظصت نعاذ ةو ؓ
جتل ةص نصکب در عقب پیانتص اکصمﷺ ظَار ةَد کً پیانتص
اکصمﷺ ؾصنَدىس خـ رسا ةص ةيسگان ایو اظت کً او را پصظتغ کييس و ٌیچ کط را
ػصیک وی فصار ىسٌيس" ظپط اىسی ظؿص کصدىس و ؾصنَدىس ای نعاذ ةو جتل! وفتی
ةيسگان خصف رسا را پشیصىس و خقغ را ادا کييس آىگاه ةص رسا خـ دارىس کً او ةص
ایؼان عشاب ىازل ىکيس"

ةاری خظصت نعاذ ةو ؓ
جتل از پیانتص اکصمﷺ درنَرد عهلی پصظیس کً [اىعان را] در
ةٍؼت دارل کيس و از جٍيم دور کيس" پیانتص اکصمﷺ ةص عهل ةً ارکان اظالم تاکیس
زیادی ورزیسىس و ؾصنَدىس کً نو درةاره درٌای ریص تعصیؽ نیکيم #روزه ظپص اظت
و صسفً گياه را چيان پاک نیکيس کً آب آتغ را رانَش نیکيس و ىیض خظصت ةص
رَاىسن ىهاز تجٍس تاکیس ىهَدىس و ؾصنَدىس ةليستصیو فلً و ظتَن ٌهً ایو ىیکیٌا
"جٍاد" اظت و چیضی کً ٌهً انَر ةً آن ةعتگی دارىس ایو اظت کً اىعان نَاؽب
زةان رَد ةاػس" ؾصنَدىس ای نعاذ! زةان اظت کً نصدم را ةً ظَی آتغ ٌل نیدٌس"
در زنان پیانتص اکصم ﷺ ظً ىؿص از نٍاجصان و ظً ىؿص از اىصار ؾتَا نیدادىس کً

ؓ
ؓ
جتل
ثاةت ،و خظصت نعاذ ةو
کعب ،زیس ةو
علی ،اةی ةو
عثهان،
عهص،
خظصت
ؓ
ؓ
ؓ
ؓ

اةَةکص ىیض ؾتَا نیدادىس"
ةَدىس" ٌهً ایو اصداب در زنان رالؾت خظصت
ؓ

ؓ
عهص
جتل در زنان خظصت اةَ ةک ؓص ةً ػام ٌجصت کصد خظصت
خظصت نعاذ ةو
ؓ

ؾصنَدىس کً ةا ٌجصت او نسیيً و اٌل نسیيً در ؾقً ندتاج ػسىس" وی در ىهاز تٍجس
دعا نیکصد کً ای رسا! چؼهان رَاةیسه و ظتارگان نیدررؼيس و تَ خی و فیَم

ٌعتی" ٌم آرزوی نو ةصای ةٍؼت طعیؽ اظت و ٌم در ؾصار از آتغ طعیؿم پط
ای رسا ةً نو راٌيهایی کو"

پیانتص اکصم ﷺ ةً خظصت نعاذ ةو ؓ
جتل ؾصنَدىس ٌص کط کً ةا صسق دل ػٍادت

نیدٌس کً ٌیچ نعتَدی جض رسا ىیعت و ندهسﷺ رظَل اهلل ٌعتيس ٌهاىا رسا
آتغ را ةص وی خصام نیکيس" خظصت نعاذ گؿت کً ای رظَل اهلل ﷺ آیا نصدم را از
ایو رتص رَش آگاه ىکيم پیانتص اکصمﷺ ؾصنَدىس #ىزیص[ ،ةا ػيیسن ایو] نصدم از
ؓ
نعاذ ةً وفت وؾات
رَػدالی ىیکیٍای دیگص را تصک رَاٌيس گؿت" پط خظصت
ةصای اٌل علم ایو روایت را تعصیؽ کصد" خظصت ظیس زیو العاةسیو در ػصح ةزاری
رَد نیؾصنایيس ةياةصایو ،الزم اظت کً ةعض نَارد علهی را ؾقع ةً اؾصاد راص
ندسود کيیم چَن ةصای عانً نصدم نَجب ؾتيً نیگصدد" نیةیيیم کً چگَىً
آرَىسٌا افصار زةاىی ػٍادتیو را ةصای ؾایسه رَد اظتعهال نیکييس ،نیرَاٌيس
نصدم را از ةيسٌای ػصع آزاد کييس و ةً آىٍا گَاٌیىانً ایهان دٌيس"
خظَر اىَر ؾصنَدىس روایتی کً در آن ذکص خصام ػسن آتغ اظتٌ ،م ایو ظزو را
واطح نیکيس کً رسا ایو جضا را نیدٌس و ٌیچ نصدی خـ ىسارد کً علیً فائل ةً
ؾتَی دٌس" انصوزه عیس نیالد پیانتصﷺ رواج یاؾتً [انا اصل کار ایو
ػٍادتیو
ٰ
اظت کً] از تعالیم و اظَه پیانتصاکصمﷺ پیصوی ػَد"
خظصت نعاذ ةو جتل ةً نياظتت ػضوه تتَك ،نعجضهای از پیانتص اکصم ﷺىقل
نیكيس کً چؼهً تتَک آب ریلی کم داػت" پیانتص اکصمﷺ از آب آن چؼهً
ایيگَىً دظت و صَرت رَد را ػعتيس کً آب [اظتؿاده ػسه] در چؼهً اؾتاد و
ظپط آب ایو چؼهً ةً ظصعت ػصوع ةً ؾَران کصد" ظپط پیانتص اکصمﷺ رػاب

ةً نعاذةو ؓ
جتل ؾصنَدىس #ای نعاذ! اگص عهص غَالىی پیسا کصدی نیةیيی کً ایو جا
پص از ةاغ نیػَد" ظپط خظَر اىَر ةً دوران ٌای نزتلؽ ارجاع دادىس کً از آن

نعلَم نی ػَد کً نيػقً تتَک پص از ةاػٍا ةَده اظت" و ایيقسر ؾصاواىی آب اظت
کً ةً اىسازه آن ةجض در نسیيً و ریتص ٌیچ جا ىیعت"
در پایان رػتً خظَر اىَر ظً نصخَم را ذکص کصدىس و اعالم ىهَدىس کً ىهاز نیت
ػایتؼان را افانً نیکييس"
اولیو ذکص ریص از آفای نَلَی ؾصزىس ران واعؼ نعئَل نيػقً رَرده دىیا گص
اریؼً ةَد کً در  ۰۲ظتانتص ؾَت کصد اىا هلل واىا الیً راجعَن" نصخَم نصدی
نتَاطع ،نٍصةان و دعاگَ ةَد" در ةازناىسگاىغ عالوه ةص ٌهعص یک پعص و یک درتص
را ظَگَار گشاػتً اظت"
ىهاز نیت ةعسی از عتس اهلل نَظیکَ اظت کً نتلغ ندلی در نالضی ةَد" وی در
۷اکتتص در  ۸۶ظالگی ؾَت کصد اىا هلل واىا الیً راجعَن" ةً رَاظت رسا در ظال
۰۷۷۲م در جلعً ظالیاىً «تاکیيا ةالَ» ػصکت کصد ،ندیع و ؾظای جلعً ةص او تاثیص
گشاػت و وی ةیعت کصد" او نصد ریلی نٍهانىَاز ،اٌل علم و نيظتع ةَد و ةً تتلیغ
عالفً ؾصاوان داػتً ةَد" در ةاز ناىسگاىغ عالوه ةص ٌهعص ٌؼت ؾصزىس را ظَگَار
گشاػتً اظت"
ذکص ریص ظَم نتعلـ ةً آفای عتسالَاخس نعلم جهاعت فادیان ةَد کً در  ۰۳دظانتص
در  ۶۸ظالگی ؾَت کصد اىا هلل واىا الیً راجعَن" او نصد ةعیار نػیع و ظزتکَش
ةَد" از ةاز ناىسگاىغ عالوه ةص ٌهعص یک پعص و دو درتصىس"
در پایان خظَر اىَر دعا کصدىس کً رسا ةا تهام نصخَنیو ةً رخهت و نؼؿصت رؾتار
ىهایس و ؾصزىسانػان را تَؾیـ دٌس کً ىیکیٌایغ را ادانً دٌيس" آنیو

