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ظیّن  ٓظمّى الكَّ ّه الكَّ ّشیّن ّبٓىّن اللَّ یَطاّو الكَّ ٍَّ ّه ّهَى ال ـُ ّباللَّ ُػى
َ
 أ

ٍؿ َو َػَلی َػَلی أهّل  ََلُة َػَلی َویّؿَيا ُهَعمَّ َّّ ّه َقبِّ آلَؼاَلّمیَى َو ال اّهكیَى آلَعٓمُؿ ّللَّ بیَى الطَّ یِّ  َبیّحّه الطَّ

ای ال ٌاىقای ویاوای وشاىؾ  بوهویژه ؾق ِؿق اوَلم چه واا به اوَلمباقه بىؾ که ببیًین ؾق جاقیػ  ؾقایىبعد 
یک ٌىقای هبل ال ظکمی کاه ؛ طؼًا ؾق جاقیػ اوَلم وابوه يؿاقؾگلحین ؾو يىع ال ٌىقای ویاوی ه ٌحه اوث.ؾا

ايحؽاب ظاکن باٌؿ که ال آو به ٌىقای هاايىو اواوای جؼبیاك ؼىؾ یا حؽاب ظاکن هىايیى و ضىابط ايبكای جؼییى 
واابوه ياؿاقؾ  آو هان ٌىقای ؾیگكی هن کاه گلحاین . چًیى چیمی ؾق جاقیػ اوَلم وابوه يؿاقؾ گلحین و ىؾٌ هی

و  ىؾههاث کًاؿ. هییحای باه ػًاىاو ٌاىقا بایؼًی ٌىقای ظکىهحی که ؼىؾ ٌىقا ظکى ؛ٌىقای هغ العکن اوث
ولی ؾو يىع ؾیگك ٌاىقا  یػ گفٌحه اوَلم وابوه يؿاٌحه اوثگىيه ٌىقا هن ؾق جاق ؾي ظاکن باٌؿ. گلحین: ایىؼى

ٌاىقای هبال  ؛ٌاىقای اولای واابوه ؾاقؾ . گلحاینوابوه ؾاٌحه اواثؾق جاقیػ اوَلم همکى اوث اؾػا ٌىؾ که 
که بؼؿالایًکه ظاکن جؼییى ٌاؿ  ٌىقای ؾیگك ٌىقای هٍىقجی اوث . ؼییى ظاکن بكگماق ٌىؾکه بكای ج العکمی

کًین؛ اهاا  ٌىقای هٍىقجی جؼبیاك هایػًىاو به و آؾق اهىقی هٍىقت کًؿ که ال  ػًىاو طكض هٍىقت با اككاؾی به
ٌىقای يىع اولی که گلحین ؾق جاقیػ اوَلم همکى اوث اؾػا ٌىؾ که وابوه ؾاقؾ  ٌىقایی اوث کاه باكای جؼیایى 

 ٌؿه اوث.  ظاکن جٍکیل

ٌىؾ ال ایى هبیل بىؾه اوث  ٌىقای اوث که بكای جؼییى ظاکن بؼؿ ال قوىل ؼاؿا  ی که اؾػا هیاولیى ٌىقا 
ؾق هحًای کاه هاا ال  ٌاىؾ. ٌکل گككث که گاهی ال آو باه ٌاىقای واویله جؼبیاك هیِلی الله ػلیه و آله و ولن 

ؾق کااق يباىؾه و ِعیط بؽاقی ؾق شلىه پیً يول کكؾین و ؼىايؿین ال ؼىؾ هماو هحى هٍؽُ ٌؿ که ٌىقایی 
و بؼؿ شًااب ػماك  اوث هكاؾي همیى اوث که اًَِل ٌىقا يبىؾه 1«إيما کايث بیؼة أبی بکك كلحة»اًَِل جؼبیك به 

 ؛کٍاث و قاا بایاؿ ؿ و بؽىاهؿ با چًیى کىی بیؼث کًؿای قا چًیى ايحؽاب کً کًؿ که اگك کىی ؼلیله جأکیؿ هی
ة أو یوحَلكمى بایغ قشًَل ػلی ؿیك هٍىقة هى المىلمیى  »  .2«كَل یحابغ هى وال الفی بایؼه  جـكَّ

. ظاال ها بویه شكیاو قا یا آو هواؿاقی قا اوثشًاب ػمك يول کكؾه  بىؾ که وویله ایى بعد وابوه و شكیايی
ین جا ظکایث ایاى ؾاواحاو ؾق کً که ؾق ایى قوایث يیاهؿه  ال هحىو جاقیؽی هؼحبك یا يىبحًا هؼحبك اهل وًث يول هی

 یل ٌىؾ.جکم بعد

                                                           
 0286. ِصیط بؽاقی ض 1
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ايؿ و ال ػلمای اهل وًث هىاحًؿ  ؾو يلاك هىاحًؿ کاه  جكیى هؼككیًی که شكیاو وویله قا قوایث کكؾه هؿیمی
ال جىاقیػ اهل وًث وث که جكیى هحى جاقیػ هؿوو ها ه هؿیمیيؿ؛ یؼًی ها ؾو هحى ؾاقین کا هجوكیبًا هؼاِك هن بىؾ

و هحاىكی  هصاكی ۳۱۲وث. ابى هحیبه هحىلؿ ابى هحیبه ا «ةو الىیاو ةاالهاه»یکی جاقیػ ؛ ؾق اؼحیاق ها هكاق ؾاقؾ
ی قا ا بىؾه اواث و هواؿاقی ال ؿیباث ِاـكوه گايه اؼیك هػلیهن الىَلم هصكی یؼًی هؼاِك ائمه اطهاق  ۳۷۲

ؾیكجك ال اباى هحیباه  اوث؛ جك بىؾه ػمك او طىاليی اوث که ۲۱۳و هحىكای  ۳۳۲هحىلؿ  هن طبكی .ؾقک کكؾه اوث
 قا با ابى هحیبه هؼاِك بىؾه اوث. هن . بؽً ػظیمی ال ػمكياوث و ؾیكجك هن ال ؾيیا قكحهبه ؾيیا آهؿه 

 قا ا هاحى اباى هحیباه قا کاه اهاؿم باىؾهجکمیل ایى ؾاوحاو قا ال ایى ؾو هحى بیاو کًین. ابحؿظال ها وؼی ؾاقین 
او قا کاه هكباىب باه شكیااو  چىو هلّل اوث و یکی ؾو بؽً ال هحى اآو هن يه جمام هحى او ق   البحهؼىايین هی

 وؿاق بیؼحی که با ابىبکك ٌاؿههماو ه اً اواًل ٌىقای ؾق کاق يبىؾه و ؾق ذايی ؾهؿ که ىقای وویله اوث و يٍاو هیٌ
اگكچاه هلّال اواث و همایى  ؼاىايین هی يُ ابى هحیبه قا با اػمال لوق و هىه ههكیه بىؾه اوث. ها الایًصا هن

باایًکه ؼیلی وؼی ؾاقؾ ؾق يول شكیاو  ؼیلی شكیااو قا  ]ؼیلی واضط اوث[ ؿکً هحًی هن که ابى هحیبه يول هی
هاا ؼاىؾ  .کًاؿ گىيه يول هی ایى هحى قا ایى هؼفالک که .ا ٌىؾقوجىي کًؿ که هباؾا بكؾاٌث هًلی يىبث به ؼلل

که آهای ابى هحیبه يول کكؾه  جوكیبًا هكیب به هماو چیمی اواث کاه هابًَل  چًاو کًین آو شكیاو وویله قا يول يمی
إْو أٰباَبکٍك »گىیؿ:  الایًصاکه هی کًین. ها ال ِعیط بؽاقی و ال هىل ؼىؾ ؼلیله ؾوم بیاو کكؾین و آو قا جکكاق يمی

ُلىا ػَ  َؿ َهٓىهًا َجَؽَلْ َم اهّٰللُ َوٓشَههُ ٕقْٔ َجَلَوْ َؿ َػلی کَكْ ًٓ ابىبکك شىیا ٌؿ که هىهی که يیاهؿيؿ بیؼث کًًاؿ  « ٓى َبیَؼّحّه ّػ
اٰؾاُهٓن َو ُهٓن كای ٰؾاّق »په ػمك قا ككوحاؾ « َكَبَؼَد ّإَلیّهٓن ُػَمُك ». ؾق يمؾ ػلی ِلىات الله جؼالی ػلیه بىؾيؿ ًٰ َكٰصاَء َك

ٓو یٓؽ 
َ
َبٓىا أ

َ
ٓو ». هیامم بیاوقیاؿ :گلاث« ا ّبآلَعَطّب ُكُشىا َكَؿػٰ َػلی  َكأ

َ
افی َيٓلاُه ُػَماَك ّبیاّؿّه َلَحٓؽاُكَشَىْ أ َو ٰهااَل: َواَلْ

ٰها َػلٰی َهٓى كیٰها ًَْ ٓظَكَه
َ
َل َلاُه: ٰیاا َكویا». آیؿ یا ؼايه قا با اهلً با آجً ؼىاهن وىلايؿ   یا ال ایى ؼايه بیكوو هی«أل

ٍُ ّإَوْ  كؽكشىا كبایؼىا إال ػلیا كئيه لػن أياه هاال: ظللاث أو ال أؼاكز » گلث باٌؿٖ« ٰكاّطَمَة َكٰواَل  ها یكأبا َظل
كاطمه ؾق ؼايه ایىحاؾ  « وال أضغ ذىبی ػلی ػاجوی ظحی أشمغ الوكآو  كىهلث كاطمة قضی الله ػًها ػلی بابها

یچ هاىهی يؿیؿم هاظضكت كاطمه وَلم الله ػلیها ككهىؾ: « كوالث: ال ػهؿ لی بوىم ظضكوا أوىأ هعضك هًکن»
الله ػلیاه ووالن شًاالة بایى  الله ِالی جاكکحن قواىل». ایؿ یى ظضىقی که ٌما ایًصا یاكحهظاضك ٌىيؿ بؿجك ال ا

كأجی ػماك أباا بکاك  كواال لاه: أال جأؼاف هافا «. »أیؿیًا  وهطؼحن أهكکن بیًکن  لن جىحأهكويا  ولن جكؾوا لًا ظوا
وهاى  فكوال أباى بکاك لوًلا» .جىاو اشباق به بیؼث کكؾ يمیالمحؽلق ػًک بالبیؼة؟ هحؽلق که بیؼث يکكؾه قا که 

الله  كواال  هىلی له: اـهب كاؾع لی ػلیا  هال كفهب إلی ػلی كوال له: ها ظاشحک؟ كوال یؿػىک ؼلیلة قوىل
ككشغ كأبلؾ الكوالة  هال: كبکای ». بًؿی ؾقوؽ به ؼؿا و قوىل ؼؿا هی« الله. ػلی: لىكیغ ها کفبحن ػلی قوىل
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كوال أبى بکك قضی الله ػًاه لوًلاؿ: ػاؿ  .ال جمهل هفا المحؽلق ػًک بالبیؼةطىیَل. كوال ػمك الرايیة: أبى بکك 
الله یؿػىک لحبایغ  كصاءه هًلؿ  كأؾی ها أهك به كككغ ػلی ِىجه كواال وابعاو اللاه؟  إلیه  كول له: ؼلیلة قوىل

ٌىؾ که اِاًَل ٌاىقایی کاه ػلای باى ابای  هؼلىم هی ٌىؾ.ؾهث  بایؿػباقات  یایًصاؾق  «.لوؿ اؾػی ها لیه له
ؾق  ِلی الله ػلیاه و آلاه و والن که قوىل اکكم ايىاو ػاؾی که يبىؾ؛ به هك ظال کىی بىؾػلیهماالىَلم طالب 

كب ٌیؽیى که  -گىیؿ هی کهبك قوایث ظاکن ؾق هىحؿقک  بًا-ككهایؿ:  ظن او هی ٍَّ َػّلِیْ َهَغ آلُوآكآّو »ِعیِط بال
ی َیّكَؾا َػَلیَّ آلَعٓىْ»ایى به شم ظؿید ذولیى که  1«َغ َػّلیَو آلُوٓكآُو هَ  قا ها هابًَل هلّال بیااو  ایى« اَل َیٓلَحّكَها َظحَّ

بك يول ابى هحیبه  ابىبکك ؾوباقه ٌاكوع باه گكیاه  بًا« ككشغ هًلؿ  كأبلؾ الكوالة  كبکی أبى بکك طىیَل». این کكؾه
ػماك باه پاا ؼاواث و « هاَم ُػَماُك  َكَمٍای َهَؼاُه َشماَػاةِ »؛ ظضكت يیاهؿکكؾ. وهحی ؾو باق هًلف قا ككوحاؾيؿ و 

اىاَجُهٓن يااَؾٓت  َكَلْماا َواّمَؼٓث ». ؾق لؾياؿ«   َكَؿ ْهٓىا آلباَب َظْحی أَجٓىا باَب كاّطَمةَ »با او همكاه ٌؿيؿ هن شماػحی  ِٓ أ
اا َواّمَغ آلَوآىُم ُهعاَكاةَ  ٓباّى آلَؽْطااّب َو آباّى أّبیَک ّهاّى اهاـا َلّویًا َبؼَؿ اللهٖ  : یا أَبّثٖ یا قوىلها ِىتّبأٓػلی  ؟ َكَلَمْ
َكُكىا َباکیَى  ها ِىت َّ َؿعُ » ايؿٖ گكیه هن کكؾهبًؿگاو ؼؿا « َو ُبکاَءَها آي َّ يمؾیاک که  چًاو آو« َو کاَؾٓت ُهُلىُبُهٓن َجً

کَباُؾُهٓن َجًَلَطُك َو َبّوی ُػَمُك ». ٌکاكحه ٌىؾٍاو های هلببىؾ 
َ
ٓؼَكُشىاَػّلیاً  َو أ

َ
يگلحه اوث که چگىياه -« َو َهَؼُه َهٓىِم َكأ

ٓكَؼٓلُه َكَمٓه؟» -ؼاقز ٌؿيؿ
َ
ّبی َبکٍك َكَواُلىا َلُه َبایٓغ. َكَواَل ]ػلیه الىَلم[: ّإٓو َلٓن أ

َ
ككهىؾ: اگك بیؼاث « َو َهَضٓىا ّبّه ّإَلی أ

ّفی اَل ّإلَ » ٌىؾ؟ يکًؿ چه هی ّه اَلْ َوک.َه ّإاَلْ ُهَى يَ َهاُلىا: ّإـًا َو الَلْ ًُ ٌاهؿ ها ایًصاواث کاه هضایه  هضایه « ٓضّكُب ُػ
اّه َو » .که هكؾم با اؼحیاق ؼىؾٌاو بیایًؿ و با ابىبکك بیؼث کًًؿ کٍحى بىؾ. بعد ایى يبىؾ ا َجٓوُحُلىَو َػٓبَؿ َاللَّ ـً َهاَل: ّإ

َؼا قوىل
َ
اّه ». ایؿ ؿا قا کٍحها و بكاؾق قوىل ؼکٍیؿ؟ اگك هكا بکٍیؿ بًؿه ؼؿ هى قا هی« الله أ اا َػٓباُؿ َاللَّ هَّ

َ
َهاااَل: أ

ُؼى قوىل
َ
ا أ هَّ

َ
َؼٓن  َو أ ًَ َو ». هىاحیِلی الله ػلیه و آله و والن ها هبىل يؿاقین که جى بكاؾق قوىل ؼؿا « الله َكََلٖ َك

هٓ 
َ
ُهُك ّكیّه ّبأ

ٓ
 اَل َجأ

َ
ُن  َكَواَل َلُه ُػَمُك: أ ُبى َبکٍك َواکِث اَل یَحکلَّ

َ
کّكُهاُه َػَلای ». ىق بؿه او قا بکٍاینؾوح« ّكک؟أ

ُ
َكَوااَل: اَل أ

ّبهّ  ًٓ یٍء َها کاَيٓث َكاّطَمُة ّإَلی َش واَلم اللاه ظضكت لهكا  ايؿ وهحی ظضكت قا ؾاؼل هىصؿ آوقؾهٌىؾ  هؼلىم هی« ٌَ
 قا که ؾق هًابغ ٌیؼه باه جلّایل بیٍاحكی آهاؿه اواثهماو قوایاجی ها  ایى .آهؿه اوث ایٍاوهن به ؾيبال ػلیها 

ََلُم ّبَوٓبّك قوىل». کًؿ جأییؿ هی ااّؾی ی الله َػَلیّه َو آّلاهّ  الله ِلی َكَلّعَن َػّلی َػَلیّه َالىَّ ًَ ایُط َو یٓبکای َو ی ّّ مَّ ّإوَّ  ی
ُ
ٓبَى أ ااّ

ی ًّ هاى جؼصاب  «كوال ػمك ألبی بکك: ايطلن بًا الی كاطماه كئياا هاؿ اؿضابًاها َآلَوٓىَم ّآوَحٓضَؼُلىّيی َو ٰکاُؾوا یٓوُحُلىَي
ای  » که الله ػلیه و آله و ولن اکكم ِلی کًؿ ال قوىل کًن همیى بؽاقی ایى قوایث قا يول هی هی ًْ كاطمُة بضؼِة ه

  اشااله ياؿاؾ «كايطلوا شمیؼًا كاوحأـيا ػلی كاطمه  كلن جأـو لهماا»اها...  2«ُیكیبًی ها قاَبها  وُیؤـیًی ها آـاها
ؼاياه كاطماه قا باه  ؾو ظضكت آو« كأؾؼلهما ػلیها»حًؿ جى واوطه ٌى به ظضكت ػلی گل« كأجیا لؼیا كکلماه»

                                                           
 7:6:1. ِعیط هىلن 1
 .ٌؿ جا ؾق کًاق ظىْ به هى بكوًؿ ػلی با هكآو اوث و هكآو با ػلی اوث و آو ؾو ال یکؿیگك شؿا يؽىاهًؿ. 06:. األهالی  َ 2
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ػكْ کكؾم که ایى هحًی يیىث کاه هاا - .«كلما هؼؿا ػًؿها ظىلث وشهها إلی العائط». وَلم الله ػلیها آوقؾ
ایاى ؼیلای « كىلما ػلیها كلان جاكؾ ػلیهماا» -.هحًی اوث که ابى هحیبه يىٌحه اوثبلکه ها يىٌحه باٌین  ٌیؼه

ای»ظكف اوثٖ وهحی ؼؿا گلحه اوث:  ٌَ َه کاَو َػلی کّلْ  وها ّإَوْ الَلْ ٓو ُقُؾْ
َ
ها أ ًٓ ٓظَىَى ّه

َ
ٍء  َو ّإـا ُظییُحٓن ّبَحّعیٍة َكَعیىا ّبأ

 ظضاكت ٌاىؾ هؼلىم هی ؛ای ؾق ایى شكیاو اوث ٌىؾ که يکحه باایًکه چًیى ؾوحىقی ؾاقین  هؼلىم هی 1«َظّىیباً 
الله  قواىل هكاباه اللهاوالله و  كحکلن ابىبکك كوال: یا ظبیبه قوىل» ؾايىحه اوث. یواشب يم ها قا شىاب وَلم آو

ألظب الی هى ػائٍه ابًحی و لىؾؾت یىم هات ابىک ايی هث و ال أبوی بؼؿه. أكحكايی  آيکاظب الی هى هكابحی و 
الله  قواىلالله  إال ايای وامؼث ابااک  أػككک و أػكف كضلک و ٌككک و اهًؼک ظوک و هیكاذک هى قوىل

الله جؼككاياه و جلؼاَلو باه؟  أقأیحکما او ظؿذحکما ظؿیرا ػى قواىل  یوىل: ال يىقخ  ها جكکًا كهى ِؿهه. كوالث:
الله یوىال: قضا كاطمه هى قضای و وؽط كاطمه هى واؽطی   هال: يؼن. كوالث: يٍؿجکما الله ألن جىمؼا قوىل

ؿ أقضايی  كمى اوؽط كاطمه كواؿ اواؽطًی؟ هااال: كمى اظب كاطمه ابًحی كوؿ اظبًی و هى أقضی كاطمه كو
الله. هالث: كايی اٌهؿ الله و هَلئکحه ايکما اوؽطحمايی و ها اقضایحمايی و لایى لویاث الًبای  ومؼًاه هى قوىل

بًاا ياؿاقین هاا  . البحاهبیؼث با ابىبکك اوث که ػكْ کكؾم بؼؿ ال شكیاوؼَلِه ایى هوطؼی « .ألٌکىيکما الیه
ٌاىؾ شكیااو  ؿاقی که هكبىب به ایى بعد هاوث که هؼلاىم هیآو هو بلکه ایًصا يول کًینؾق قا ؾاوحاو ایى همه 

ٌؿه  بیؼث همكاه با جهؿیؿ  آو بیؼحی هن که با ابىبکك اً ؾق ذايی و اواًل: ٌىقا يبىؾهچًیى بىؾه اوث.  ٌىقای وویله
ابى هحیبه  «ةو الىیاو ةاالهاه»يؿین ال بی که اآلو ها ؼىاو اػمال لوق بىؾه اوث. بؼؿ ؾق آؼك آو شكیاو ایى هطل

« ولما جمث البیؼة البی بکاك»گىیؿ:  کًؿ و هی شكیاو ایى ؾاوحاو قا يول هی  بؼؿ ؾق اؾاههاوث.  ۱۲جا  ۱۳ِلعه 
ٌاما کاه « واوحوام له االهك  اٌكأب الًلاام بالمؿیًاة  واقجاؿت الؼاكب»لهايی که بیؼث بكای ابىبکك جمام ٌؿ  

هماه  اؾقاو اهل وًث ایى اوث کاههای اػحواؾی بك ب ػاؾل هىحًؿٖ یکی ال ههمحكیى پایهگىییؿ: همه اِعا هی
-ال يظك آيهاػاؾل هىحًؿ. ایى يلام گىحكؾه به جؼبیك ابى هحیبه که  ِلی الله ػلیه و آله و ولنالله  اِعاب قوىل

گىیؿ يلام ؾق هؿیًه وكبلًؿ کكؾ؛ بلکه ؾق ؼاقز ال هؿیًه ٌاىقي و بكپاا  هی -ابى هحیبه یک ػالن ٌیؼه يیىث-
وأقاؾ هحالهن  كوالىا: يّلی وال يؤؾی » .ًگ گككثایًصا ابىبکك جّمین به ش« كًّب لهن أبى بکك العكب»ٌؿ  
ا هؼحوؿ باه لکاات ه ؾهین؛ يه ایًکه آو ؾهین؛ یؼًی لکات به جى يمی ؼىايین؛ ولی لکات يمی گلحًؿ: يمال هی« المکاة

الله   كوال الًان: اهبل هًهن یاا ؼلیلاة قواىل»ایى ؼَلكث قا هبىل يؿاٌحًؿ. بلکه به هؼًای آو اوث که يبىؾيؿ 
 ىؾيؿ  گلحًؿ: ها جؼاؿاؾ  کىايی که با ابىبکك بیؼث کكؾه ب«كئو الؼهؿ ظؿید  والؼكب کریك  ويعى ٌكـهة هلیلىو

أهاكت أو أهاجال »الله ػلیاه ووالن یواىل:  اللاه ِالی هؿ ومؼًا قوىل ال طاهة لًا بالؼكب  هغ أيا». ها کن اوث
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« الًان ظحی یوىلىا ال إله إال الله  كئـا هالىها ػّمىا هحی ؾهاءهن وأهىالهن إال بعوهاا  وظىاابهن ػلای اللاه.
 «كوال أبى بکك: هفا هى ظوها  البؿ هى الوحال.

اقیػ آهؿه اوث هكاؾ کىايی هىحًؿ که ؼَلكث اباىبکك اهل قْؾه که ؾق ایى جى .ؼَلِه جاشكیاو هحال اهل قْؾه
هاا  گلحًاؿ: ایى کاه باه اباىبکكهىاث قا هبىل يؿاٌحًؿ؛ يه ایًکه ال اوَلم اقجؿاؾ کًًؿ. به ؾلیل همیى ؼىؾ ياُ 

ؼىايًؿ  قوالث قوىل ؼؿا قا هبىل ؾاقيؿ  ؾیاى ؼاؿا قا هباىل  يمال هیگىیًؿ    اله اال الله هیال  هىلماو هىحًؿ
ا قا کٍث. ایى ؾاوحاو وویله و هابؼاؿ واویله ه وآگلث: يه هكجؿ هىحًؿ و بایؿ همه اها او هكجؿ يیىحًؿ. ؾاقيؿ و 

 اوث. به قوایث ابى هحیبه

 وؤال یکی ال ظضاق: آیا ابى هحیبه قا همه اهل وًث هبىل ؾاقيؿ؟ 

ؼَلف ایى باٌؿ يؿاقین. ها هحى جاقیؽی هؼحبكی که و پاوػ اوحاؾ: به هك ظال اگك جاقیؽی باٌؿ همیى اوث  
باه . اهاا هواؿاقی هطالاب اضااكی هان ؾاقؾ ؿکً آيچه ؾق طبكی هن آهؿه همیى قا که ابى هحیبه يول کكؾه جأییؿ هی

 چًیى آهؿه اوث: ۳۳۲قوین. ؾق جاقیػ طبكی شلؿ وىم ِلعه  وكاؽ جاقیػ طبكی هی

بیؼث ابىبکك و بؼاؿ ال بیؼاث باا  هممهاو با« هال هٍام هال أبى هؽًق كعؿذًی أبى بکك بى هعمؿ الؽماػی»
اولن یک هبیله اوث که ایى هبیله با شًاب ػمك و ابىبکك هحعؿ بىؾيؿ و هؼلىم « أو أولن»کًؿ که  ابىبکك يول هی

هاا  ایى« أهبلث بصماػحها ظحی جضااین بهان الىاکک»اوث.  ها بىؾه وآاوحكاجژیک بیى  ٌىؾ که یک اجعاؾ هی
ها آهؿيؿ و باا اباىبکك  ایى« كبایؼىا أبا بکك»ه پك ٌؿ؛ پك ال اككاؾ ایى هبیله ٌؿ های هؿیً قیؽحًؿ ؾق هؿیًه و کىچه

قا يؿیؿم که آهؿيؿ و ٌاهك قا  لنهى جا او« أولن كأیوًث بالًّك كکاو ػمك یوىل ها هى إال أو قأیث». بیؼث کكؾيؿ
ػلماای اهال واًث  ػبااقات ؼاىؾ ایىگككحًؿ یویى به پیكولی يؿاٌحن. پیكولی بك چه؟ هگك شًگ بىؾه اوثٖ 

. های هؿیًاه قا پاك کكؾياؿ اوث. وهحی که ؾیؿم هبیله اولن آهؿيؿ  هطمیى ٌؿم که پیكولی ظحمی اوث. کىچاه
وکااؾوا  هال هٍام ػى أبی هؽًق هال ػبؿ الله بى ػبؿ الكظمى كأهبل الًان هى کل شاياب یباایؼىو أباا بکاك»

او وویله هايؿه و هًىل اول بیؼث باىؾه اواث. ایاى هًىل شكیاو ؾق هم ٌىؾ که هؼلىم هی« یطؤوو وؼؿ بى ػباؾة
الهكطاكف آهؿياؿ و باا اباىبکك بیؼاث  ؛ؾه اواثهبیله اولن که آهؿيؿ و هؿیًه قا اٌـال کكؾيؿ  هماو اول کاق باى
كوال يان هاى أِاعاب واؼؿ اجواىا واؼؿا ال ». کكؾيؿ  قیؽحًؿ و يمؾیک بىؾ که وؼؿ بى ػباؾه قا لیكپا بگیكيؿ

. قوی واك واؼؿ باى ػبااؾه ایىاحاؾ« وهكوال ػمك اهحلىه هحله الله ذن هام ػلی قأ» ا يگیكیؿٖوؼؿ قا لیكپ« جطؤه
بیاین جىقا لیك پا بگیكم و لگؿ کًن جا بالوی  هى جّمین گككحن که« كوال لوؿ هممث أو أطأک ظحی جًؿق ػضىک»
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ه ٌاؼكة هاا قشؼاث كوال والله لى ظّّث هً»وؼؿ  قیً ػمك قا گككث « كأؼف وؼؿ بلعیة ػمك»؛ جى له ٌىؾ
واضاعه باه -کًن.  های جى قا ؼكؾ هی ػمك به وؼؿ گلث: اگك یک جاق هى ال هى بکًی  ؾيؿاو« وكی كیک واضعة

گكؾی هگك ایًکه یک ؾايه ؾيؿاو ؾق ؾهاو جاى واالن  گىیًؿ. اگك یک جاق هى ال هى بکًی  بكيمی های شلى هی ؾيؿاو
الىاضاعه االواًاو ». های گىیًاؿ: اوث جاقیػ يىٌحه قاایى ا لیكاؾبیات شالبی اوثٖ ها چه بگىیین  -هايؿ. يمی

 .کًن گىیؿ: ؼكؾ هی ىؾ قا اوهیٌ هایی که هىهغ ؼًؿیؿو يمایاو هی ؾيؿاو« آلحی جبؿوػًؿ الضعک

كاأػكْ ػًاه ». گلث: ای ػمك ایًصا شای ؾػىا يیىثابىبکك « كوال أبى بکك ههَل یا ػمك الككن ههًا أبلؾ»
لى أو بی هىة ها أهىی ػلی الًهىْ لىمؼث هًی كی اهطاقها ووککها لئیاكا یعصاكک ػمك وهال وؼؿ أها والله 

لاویاه ؾق کاكؾم کاه جاى و اِاعاب جاى قا  شماغ هیٌاىم لٍاکكی قا  اگك جىاو ؾاٌحن که ال شا بلًؿ« وأِعابک
جى و اِعاب  اج کكؾم ك جىايی ؾاٌحن  يیكوهایی قا بىیس هیبیايؿاليؿ؛ یؼًی ٌما قا ؾاؼل ظصكه بیايؿاليؿ؛ یؼًی اگ

جاى قا باه « أها والله إـا اللعوًک بوىم کًث كیهن جابؼا ؿیك هحباىع». ها هاین ٌىیؿ جى قا واؾاق کًًؿ که ؾق وىقاغ
اظملىيی هى هفا المکاو كعملىه كأؾؼلىه كای ». ككوحن که آيصا ؾق آو هىم ـیل و لیكؾوث بىؾی هىم ؼىؾت هی

كوؿ بایغ الًاوىبایغ هىهک كواال »و بیؼث کى  ؾيبال او کكؾيؿ که بیا« كبایغؾاقه وجكک أیاها ذن بؼد إلیه أو أهبل 
أها والله ظحی أقهیکن بما كی کًايحی هى يبل وأؼضب وًاو قهعی وأضكبکن بىیلی هاا هلکحاه یاؿی وأهااجلکن 

 .هیچ وشه با ٌما بیؼث يؽىاهن کكؾ بهگلث:  ؼَلِه ایًکه« ی هى هىهی كَل أكؼلبأهل بیحی وهى أطاػً

ال ایاى « واین الله لى أو الصى اشحمؼث لکن هغ االيه ها بایؼحکن ظحی أػكْ ػلی قبی وأػلن هاا ظىاابی»
هىایله  و هىیله ؼؿا و پیـمباك باكای او هطاكض باىؾه وکه هىیلٔه ٌكع  ٌىؾ هؼلىم هی« ظحی أػكْ ػلی قبی»

کك بافلک هاال لاه ػماك ال جؿػاه كلما أجی أبى ب». هطكض يبىؾه اوثبكای او ها  يلىايیات و قیاوث و اهرال ایى
كوال له بٍیك بى وؼؿ إيه هاؿ لاس وأبای ولایه بمباایؼکن »ػمك گلث: ایى قا قها يکى جا بیؼث کًؿ « ظحی یبایغ

کًؿ جاا کٍاحه ٌاىؾ و  او بیؼث يمی« ظحی یوحل ولیه بموحىل ظحی یوحل هؼه ولؿه وأهل بیحه وطائلة هى ػٍیكجه
ػلیه ٌاما بكپاا ؼىاهًاؿ همه لیكا هىم او و بىحگايً قا هن بایؿ بکٍیؿ  اگك هن بؽىاهیؿ او قا بکٍیؿ  ػٍیكه و

 .«بضاقکن إيما هى قشل واظؿ كحكکىهكاجكکىه كلیه جكکه » ؛ٌؿ

« هال لما هام العباب باى المًافق ايحضای وایله»بال اؾاهه ؾاقؾ: ایًصا ظباب بى المًفق هن اػَلم شًگ کكؾ 
« می إلای االواؿوها المكشب أيا أبى ٌبل كی ػكیًة االواؿ یؼاوهال أيا شفیلها المعکک وؿفی»ٌمٍیك کٍیؿ 

كعاهله ػمك كضكب یؿه كًؿق الىیق كأؼفه ذن وذب ػلای واؼؿ »ؼىايی کكؾه و ظمله کكؾ ؼَلِه ٌكوع به قشم
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ووذبىا ػلی وؼؿ وجحابغ الوىم ػلی البیؼة وبایغ وؼؿ وکايث كلحة کللحات الصاهلیة هام أبى بکك ؾويها وهاال هائال 
 ؼَلِه جا آؼك ؾاوحاو.« طئ وؼؿ هحلحن وؼؿا كوال ػمك هحله الله إيه هًاكنظیى أو

بیؼحی   که ایى بیؼث ٌىؾ ه به هیچ وشه آيچه که يول هیؿكْ ها ال يول ایى ؾاوحاو و ایى هواطغ ایى اوث ک
ىبکك ال ايؿ و با قضایث و طیب ؼاطك همه ؾیؿيؿ کاه ابا ايؿ و با یکؿیگك هٍىقت کكؾه که هىلمیى شمغ ٌؿه بىؾ

کاه که یک يلك باا او  ایى بىؾ بلکه آيچه اجلام اكحاؾ اوث يبىؾه اوث جك اوث و یا هك چیم ؾیگك ػاهل  همه اِلط
بویاه قا واؾاق باه  اياؿ و باا اػماال لوق هاا آهؿه ؛ بؼؿ ایىآو هن ػمك بىؾ همكاه یکی ؾو يلك ؾیگك با او بیؼث کكؾيؿ

اگاك هاا البحاه گیكین.  ای اوث که ها ال ایى بعد هی ایى ؼَلِه يحیصهو ایى اجلاهات اكحاؾه اوث.  ايؿ بیؼث کكؾه
يحیصه اول: ٌاىقایی يباىؾه  بلکاه ؛ ین يحیصه بگیكین و بعد قا ببًؿینجىاي هطلب قا هی پًسلهاو بیٍحكی ؾاٌحین  

اواث؛ قت گككحاه ؾوم: با جهؿیؿ و اقػاب ایى بیؼث ِاى طىق که ػمك گلث و يول کكؾین. هماو اوث؛ كلحًة بىؾه
ياؿاقین؛ ظحای ؾق  هان ؾیگكی که هؼاقْ با ایى هحى باٌؿ این و هیچ هحى ال هحى جاقیؽی ؼىايؿه های آو قا يمىيه

هًابغ اهل وًث وشىؾ يؿاقؾ. وىم: ایى بیؼث با يىػی ظکىهث يظاهی ِىقت گككحه اوث؛ هبیله اولن آهؿياؿ و 
وهحای  و گىیؿ هى یویى به پیكولی يؿاٌحن ب ػمك هیلن يیاهؿه بىؾ  شًاهای هؿیًه قا پك کكؾيؿ و جا او همه کىچه

چهاقم: ایى بیؼث باا ظملاه باه ؼاياه كاطماه  ها آهؿيؿ و هؿیًه قا پك کكؾيؿ؛ یویى پیؿا کكؾم که پیكول هىحین. ایى
و جهؿیؿ به آجً لؾو ایى ؼايه با اهلً ايصام گككحه که ؾق ضمى اهل آو كاطمه وَلم الله ػلیهاا  اوَلم الله ػلیه

پًصن: اکركیث هكؾم هؿیًه و اطكاف هؿیًه و شاهؼه اوَلهی هؽالق ایاى بیؼاث بىؾياؿ. اکركیاث شاهؼاه  اوث.
آيصاا « اٌاكأب الًلاام بالمؿیًاة»ایًصا « اٌكأب الًلام بالمؿیًة  واقجؿت الؼكب»اوَلهی؛ چىو ػكْ کكؾین: 

صاا هان کاه ايّااق باا ؾػاىا ايؿ؛ آي صا هن که ػلی و اِعاب ػلی ؾق ؼايه كاطمه يٍىاحهایً .«واقجؿت الؼكب»
 .ایى ؼَلِه بعد ها اوثٖ و چطىق اشماػی اوث؟ کكؾيؿ. ایى چطىق ٌىقا

 ه و ولنالله ػلی هعمؿ و آل و ِلی


