
 ابوبکر
ػجذاهلل ثٗ ػثٕبٖ تیٕی ٘بْ اغّی اثٛثىز است وٝ اُٞ سٙت، اٚ را خّیفٝ اَٚ ثؼذ اس پیبٔجز اوزْ غّی اهلل ػّیهٝ ٚ لِهٝ ٚ   

ٔهیدد  دهذٚد    6;9یب  5;9دا٘ٙذ. پذرش اثٛلحبفٝ ػثٕبٖ ٚ ٔبدرش اْ اِخیز سّٕی ٘بْ داضت. اثٛثىز در سبَ  سّٓ ٔی
 ، یىی اس طٛایف لزیص، ثٝ د٘یب لٔذ. «تیٓ ثٗ ٔزٜ»یّٝ سٝ سبَ پس اس ػبْ اِفیُ در ٔىٝ ٚ در ٔیبٖ لج

ثٙب ثٝ ٘ٛضتٝ ٔٛرخبٖ، اثٛثىز پیص اس اسدْ ثٝ ثبسرٌب٘ی )در رضتٝ ثشاس ( اضتغبَ داضت ٚ ٔهزد  رزٚتٕٙهذ ثهٛد. ثزخهی     
ّیهٝ ٚ  ا٘ذ ٚ  وست ٚ وبر  ثی إٞیت داضتٝ است. اثٛثىز ٔذتی پس اس ثؼثت پیبٔجز اوزْ غهّی اهلل ػ  ٔٛرخبٖ ٘یش ٌفتٝ

تزیٗ دبدرٝ س٘ذٌی اثٛثىز ٕٞزاٞی ثب پیبٔجز در ٞدزت ثٝ ٔذیٙٝ ٚ پٟٙبٖ ضهذٖ در اهبر    لِٝ ٚ سّٓ ٔسّٕبٖ ضذ. ثزخستٝ
 رٛر است. 

ٚلتی پیبٔجز اس طزیك ٚدی اس تٛطئٝ لتُ خٛیص لٌبٜ ضذ، تػٕیٓ ثٝ ٞدزت ثٝ ٔذیٙٝ ٌزفت، وٝ در اثتذا  راٜ ثٝ اثٛثىز 
 خبرج ضذ.  ثزخٛرد، ٚ ثٝ اتفبق اٚ اس ٔىٝ

در پی تؼمیت ٔىیبٖ، اثٛثىز تزسیذٜ ثٛد أب پیبٔجز ٚ  را لراْ وزد. اُٞ سٙت ثزا  ٕٞزاٞی اثٛثىز ثب پیبٔجز در ٞدهزت  
 ثٝ ٔذیٙٝ، ثٝ ٚیژٜ البٔت چٙذ رٚس در ابر رٛر، إٞیت ثسیبر لبئُ ضذٜ ا٘ذ. 

سٛرٜ تٛثٝ ) وٝ اضبرٜ دارد ثٝ تٛغهیٝ   84لیٝ در « ال تحشٖ » أب ٔفسزاٖ ضیؼٝ ٚ ثزخی اس اُٞ سٙت ثب تٛخٝ ثٝ خّٕٝ 
پیبٔجز ثٝ اثٛثىز ٔجٙی ثز ٘تزسیذٖ اس چیش ( ثز ایٗ ثبٚر٘ذ وٝ ایٗ ٕٞزاٞی اثٛثىز تػبدفی ثٛدٜ ٚ ثب تٛخٝ ثهٝ ٞهزاو ٚ   

 ٚدطت اٚ، فضیّتی ثزا  ٚ  ثٝ ضٕبر ٕ٘ی لیذ. 
درً٘ رٞسپبر ضٟز ٔذیٙٝ ضٛ٘ذ  اثٛثىز اغزار وزد ثیٚلتی رسَٛ خذا غّی اهلل ػّیٝ ٚ لِٝ ٚسّٓ ٚ اثٛثىز ثٝ لجب رسیذ٘ذ، 

ِٚی پیبٔجز ٔذتی ثزا  رسیذٖ پسز ػٕٛ  خٛد، ػّی ثٗ اثی طبِت، ثٝ ا٘تظبر ٘طست. ایٗ أز ثز اثٛثىز ٌزاٖ لٔذ، پیبٔجز 
 را رٞب وزد ٚ خٛد تٟٙب ثٝ ٔذیٙٝ رفت ٚ در ٔحّٝ سٙح ٔذیٙٝ، ثٝ ٔٙشَ خبرخٝ ثٗ سیذ البٔت وزد. 
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 أبْ غبدق ػّیٝ اِسدْ فزٔٛد< 

 ثؼذ اس ل٘ىٝ اثٛثىز فذن را ٌزفت أیزإِؤٔٙیٗ ػّیٝ اِسدْ ثٝ اٚ فزٔٛد< 
 چزا فبطٕٝ را اس ٔیزاث رسَٛ اهلل ٔحزْٚ وزد  ٚ دبَ ل٘ىٝ فذن در سٔبٖ خٛد رسَٛ خذا خشٚ أدن فبطٕٝ ثٛد؟ 

 اثٛثىز ٌفت< 
فذن اٙیٕت اسدْ ٚ ٔتؼّك ثٝ ٕٞٝ ٔسّٕیٗ است. اٌز فبطٕٝ ضبٞذ ثیبٚرد وٝ رسَٛ اهلل لٖ را ثٝ اٚ دادٜ لجَٛ است »

 « ٚ اال دمی ٘ذارد.
 

 « وٙی؟ ا  اثٛثىز، لیب ثز خدف دىٓ خذا دىٓ ٔی»أیزإِؤٔٙیٗ فزٔٛد<
 « ٘ٝ.»ٌفت<
ا  ٚ ٔٗ ادػب وٙٓ وٝ ٔتؼّك ثٝ ٔٗ اسهت، اس چهٝ    یب خب٘ٝ ٞب چیش  داضتٝ ثبضذ ٔب٘ٙذ ِجبسی اٌز یىی اس ٔسّٕبٖ»فزٔٛد<

 « خٛاٞی؟ وسی دِیُ ٚ ضبٞذ ٔی
 « اس تٛ.»اثٛثىز ٌفت<
ٞب  ا  در غٛرتی وٝ فذن ٔتؼّك ثٝ فبطٕٝ ثٛدٜ است؟ اٌز ٔسّٕبٖ پس چزا اس فبطٕٝ دِیُ ٚ ضبٞذ خٛاستٝ»أبْ فزٔٛد<

 « دمی در لٖ دار٘ذ، لٟ٘ب ثبیذ دِیُ ٚ ضبٞذ ثیبٚر٘ذ.



 اثٛثىز وٝ ثب خٛاثی ٔٙطمی رٚثزٚ ضذٜ ثٛد، سبوت ٚ ٔتحیز ٔب٘ذ. 
 

 ػٕز ٌفت< 
لٚر  ثیبٚر ٚ اال فذن ٔبَ ٔسّٕیٗ اسهت.   لئیٓ. اٌز ضٟٛد ػبدِی ٔی ا  ػّی! ٔب را رٞب وٗ! ٔب اس پس دالئُ تٛ ثزٕ٘ی»

 « ٘ٝ تٛ در لٖ دك دار  ٚ ٘ٝ فبطٕٝ.
 « ا ؟ ا  اثٛثىز لیب وتبة خذا را خٛا٘ذٜ»أیزإِٛٔٙیٗ ثٝ اثٛثىز فزٔٛد<

 « ثّٝ.»ٌفت<
فزٔٛد<ثٍٛ ایٗ لیٝ درثبرٜ ٔب ٘بسَ ضذٜ یب وسب٘ی ایز اس ٔب< إ٘ب یزیذاهلل ِیذٞت ػٙىٓ اِهزخس اٞهُ اِجیهت ٚ یطٟهزوٓ     

 یت ثشدایذ ٚ ضٕب را پبن ٌزدا٘ذ.( تطٟیزا. )خذاٚ٘ذ ارادٜ وزدٜ است وٝ ٞزٌٛ٘ٝ رخس ٚ پّیذ  را اس ضٕب اُٞ ث
 « درثبرٜ ضٕب.»اثٛثىز ٌفت<
 « وٙی؟ اٌز وسب٘ی ثیبیٙذ ٚ ضٟبدت ثذٞٙذ وٝ فبطٕٝ، دختز رسَٛ خذا، ػُٕ سضتی ا٘دبْ دادٜ چٝ ٔی»أبْ فزٔٛد<
 « ٞب  ٔسّٕیٗ دذ ٔی س٘ٓ. وٙٓ ٕٞبٖ طٛر وٝ ثز سبیز سٖ ثز اٚ دذ خبر  ٔی»اثٛثىز ٌفت<

 « ضٛ ! تٛ در ایٗ غٛرت وبفز ٔی»ٛد<أیزإِؤٔٙیٗ فزٔ
 « چزا؟»ٌفت<
ا ؛ ٕٞبٖ  ا  ٚ ضٟبدت ٔزدْ را پذیزفتٝ چٖٛ تٛ ضٟبدت خذا  تؼبِی را در پبوی ٚ ػػٕت فبطٕٝ سٞزا رد وزدٜ»فزٔٛد<

ا ، فهذن را اس اٚ   ٘طیٗ را لجَٛ وزدٜ ا  ٚ ضٟبدت یه ضخع ثیبثبٖ طٛر وٝ االٖ ٞٓ دىٓ خذا ٚ رسِٛص را رد وزدٜ
 وٙی وٝ اٙیٕت ٔسّٕیٗ است.  ا  ٚ ٌٕبٖ ٔیٝ ٌزفت

 « ا !! ٔذػی ثبیذ دِیُ ثیبٚرد ٚ تٛ سخٗ رسَٛ خذا را رد وزدٜ» رسَٛ خذا غّی اهلل ػّیٝ ٚ لِٝ ٚ سّٓ فزٔٛد<
 وزد٘ذ.  ثب ایٗ استذالَ وٛثٙذٜ دیٍز وسی را یبرا  خٛاة ٘جٛد ٚ ٔزدْ ثٝ ٕٟٕٞٝ افتبد٘ذ ٚ ثٝ یىذیٍز ٍ٘بٜ تؼدت ٔی

 « ٌٛیذ. ثٝ خذا لسٓ ػّی ػّیٝ اِسدْ راست ٔی»تٙذ<ثؼضی ٌف
 ٔدّس ثٝ ٞٓ خٛرد ٚ أیزإِؤٔٙیٗ ثٝ خب٘ٝ ثزٌطتٙذ. 

 اثٛثىز ثٝ ػٕز ٌفت< 
 وٙذ؛ چٝ وٙیٓ؟!  دیذ  أزٚس ػّی ػّیٝ اِسدْ ثب ٔب چٝ وزد! ثٝ خذا اٌز ثخٛاٞذ چٙیٗ وٙذ، خدفت ٔب را تجبٜ ٔی

 « ذٞی تب اٚ را ثىطٙذ.٘ظز ٔٗ ایٗ است وٝ فزٔبٖ ث»ػٕز ٌفت<
 « تٛا٘ذ اٚ را ثىطذ؟ چٝ وسی ٔی» اثٛثىز ٌفت<
 « خبِذثٗ ِٚیذ.»ػٕز ٌفت<

 رفتٙذ ٚ خزیبٖ را ثٝ خبِذ ٌفتٙذ، اٚ ٞٓ لجَٛ وزد. 
 اثٛثىز ٌفت< 

 لیذ، در ٔٛلغ ٕ٘بس در وٙبرش ثٙطیٗ. ٚلتی سدْ ٕ٘بس را دادْ، ٌزدٖ ػّی ػّیٝ اِسدْ را ثشٖ.  ػّی وٝ ثٝ ٔسدذ ٔی
 

اسٕبء ثٙت ػٕیس وٝ در لٖ سٔبٖ ٕٞسز اثٛثىز ثٛد خزیبٖ را ثٝ أیزإِؤٔٙیٗ خجز داد. أبْ پیغهبْ داد وهٝ خذاٚ٘هذ ٔهزا     
 وٙذ.  دفظ ٔی

 سپس ثٝ ٔسدذ رفت. خبِذ وٙبر أبْ لٔذ ٚ ٕ٘بس ضزٚع ضذ. 
ٚ تزو اٚ را ٌزفت. ثٙبثزایٗ ٕٞٝ ثٝ ٕ٘بس ایستبد٘ذ. ٕٞیٗ وٝ اثٛثىز ثزا  تطٟذ لخز ٘طست، اس ٌفتٝ خٛدش پطیٕبٖ ضذ 

 وزد ٚ خزات ٘ذاضت سدْ ٕ٘بس را ثٍٛیذ.  ٕٞیٙطٛر ٘طستٝ ثٛد ٚ فىز ٔی
 ٔزدْ خیبَ وزد٘ذ اثٛثىز ثٝ اضتجبٜ افتبدٜ. ٘بٌٟبٖ اثٛثىز ثب غذا  ثّٙذ ٌفت< 



 ا  خبِذ ل٘چٝ را وٝ ٌفتٓ ا٘دبْ ٘ذٜ، اِسدْ ػّیىٓ ٚ ردٕٝ اهلل ٚ ثزوبتٝ! 
 

 « اثٛثىز تٛ را ثٝ چٝ وبر  أز وزدٜ ثٛد؟» أیزإِؤٔٙیٗ رٚ وزد ثٝ خبِذ ٚ فزٔٛد<
 « فزٔبٖ دادٜ ثٛد ٌزد٘ت را ثش٘ٓ.»خبِذ ٌفت<
 « وزد ؟ ایٗ وبر را ٔی»أبْ فزٔٛد<

 تٛ را وطتٝ ثٛدْ. « ا٘دبْ ٘ذٜ » خبِذ ٌفت<ثٝ خذا لسٓ اٌز ٍ٘فتٝ ثٛد 
ٝ    ٌٛیی. ثٝ خذا اٌز درٚؽ ٔی»أبْ فزٔٛد< ٔهٗ ٚ ضیؼیبٕ٘هه یهب اثهٛثىز ٚ      -دىٓ اِٟی ٘جٛد، ٔی فٟٕیذ  وهٝ وهذاْ دسهت

 « تزیٓ. پیزٚا٘ص ضؼیف
 ثؼذ ثب دٚ اٍ٘طت ٔجبرن، ٌّٛ  خبِذ را ٌزفت ٚ فطبر داد. 

خبِذ ٘ؼزٜ ثّٙذ  وطیذ؛ ثٝ طٛر  وٝ ٔزدْ تزسیذ٘ذ. خبِذ لذرت دزف سدٖ ٘ذاضت. ثهبالخزٜ اثهٛثىز دسهت ثهٝ دأهبٖ      
 إِؤٔٙیٗ، ضذ. ػجبو، ػٕٛ  أیز

 .ػجبو خّٛ لٔذ ٚ ضفبػت وزد. أیزإِٛٔٙیٗ ٞٓ خبِذ را رٞب وزد
 <خدفت دستٍبٜ ثٝ اِسدْ ػّیٝ أیزإِؤٔٙیٗ ٘بٔٝ
 

 ابغجیٗ ثٝ خطبة وٛثٙذٜ وّٕبت ٚ ػبِی ٔضبٔیٗ ثٝ تٙذ  ثسیبر ٘بٔٝ فذن اػت ٍٞٙبْ اِسدْ ػّیٝ أیزإِؤٔٙیٗ
 اػت ثب ٚ ا٘ذ وزدٜ لسٕت را ٘یىٛوبر  پبوبٖ ٔیزاث وٝ وطیذٜ ایٙدب ثٝ وبرضبٖ ایٙبٖ< است لٔذٜ ٘بٔٝ لٖ در. ٘ٛضت
 . ا٘ذ ٌطتٝ ٔتحُٕ را سٍٙیٙی ٌٙبٜ دختزش، خذاثٝ رسَٛ ٞذیٝ وزدٖ
 
  
 
 خذا ثٝ ٌزدد، ٔی خٛد دٚر ثٝ ثستٝ چطٓ ثب لسیبة ثزا  ضتز وٝ ٕٞب٘طٛر دزوتیذ در ٌٕزاٞی در وٝ ثیٙٓ ٔی ٔٗ ٌٛیب
 ٞب  خٕدٕٝ ل٘چٙبٖ ٚ وزدْ ٔی خذا ٞبیتبٖ ثذٖ اس ٌٙذْ وزدٖ درٚ ٕٞب٘ٙذ را ضٕب سزٞب  داضتٓ ٔی اخبسٜ اٌز لسٓ

 ٔزا وٝ سٔب٘ی اس ثیفتیذ ٚدطت ثٝ ٚ ٌزدا٘ذ ٔدزٚح سار  ٚ ٌزیٝ ضذت اس ضٕب چطٕبٖ وٝ وٙذْ ٔی خب اس را ضٕب ضدبػبٖ
 را ضٕب ٞب  لضٛة ٚ دادْ ٔی ثبد ثٝ را ضٕب ٞب  ضبداثی اْ؛ ثٛدٜ ِطٍزٞب وٙٙذٜ ٘بثٛد ٚ وٙٙذٜ  ٞدن ٔٗ ایذ ضٙبختٝ
 . خٛاثب٘ذْ ٔی
 
  

 در ضٕب وٙذْ، ٔی ثذ٘طبٖ اس سز طّجیذ٘ذ، ٔی ٔجبرس ٚ چزخب٘ذ٘ذ ٔی را ضٕطیزضبٖ وٝ را ضدبػب٘ی ٔٗ وٝ ٚلتی
 . ثٛدیذ ٔؼتىف ٞبیتبٖ خب٘ٝ
 
 اٌز وٙٓ چٝ رٚد، ٔی فزٚ پّٟٛٞبیتبٖ در ٞبیتبٖ د٘ذٜ است فزٔٛدٜ ضٕب درثبرٜ خذاٚ٘ذ وٝ را ل٘چٝ ثٍٛیٓ اٌز لسٓ خذا ثٝ

 . تزسیذ ٔزي اس ػّی ٔیٍٛییذ ضْٛ سبوت اٌز! وٙذ ٔی دسٛد  ػّی ٔیٍٛییذ ثش٘ٓ دزف
 
  
 



 ا٘ذاسْ ٔی ٔزي وبْ در را خٛد سبوت، ضت در ٞزاو ثذٖٚ ٚ لٚرْ ٔی ٔزي دضٕٙبٖ، ثزا  خٛدْ ٔٗ ٞیٟبت، ٞیٟبت،
 غٛرت اس را ٞب ٘برادتی ٚ اْ وزدٜ سزٍٖ٘ٛ را وفز ٞب  پزچٓ ٚ اْ ثزداضتٝ ثّٙذٜ ٘یشٜ دٚ ٚ سٍٙیٗ ضٕطیز دٚ خٛد ثب ٔٗ

 . اْ سدٚدٜ است خدئك ثٟتزیٗ وٝ خذا رسَٛ ٘بس٘یٗ
 
  

 ثزا  ٞب ٔزدٜ  ثچٝ ٕٞچٖٛ س٘بٖ ٔبدرش، سیٙٝ ثٝ ثچٝ اس دارد ثیطتز  ا٘س ٔزي ثٝ اثیطبِت پسز لسٓ خذا ثٝ وٝ ٞبٖ
 ِزسیذ ٔی خٛد ثٝ ثبضذ، لٚیشاٖ ثّٙذ  چبٜ در وٝ طٙبثی ٔب٘ٙذ ثٍٛیٓ ضذٜ ٘بسَ ضٕب درثبرٜ وٝ را لیبتی ٔٗ اٌز ثٍزیٙذ ضٕب
 را خٛد خذا  تب خٛرْ ٔی فزٚ را خٛد خطٓ ٚ ٌیزْ ٔی لسبٖ را خٛد اضت ٔٗ ِٚی. ٌذاریذ ٔی فزار ثٝ پب ٞبیتبٖ خب٘ٝ اس ٚ

 . خٛریذ ٔی ضٕب وٝ ٞبیی ٘بٖ اس خبِی ا  سفزٜ ٚ ثزیذ ٔی ضٕب وٝ ِذتٟبئی اس ثٟزٜ ثی ضىستٝ، دستی ثب وٙٓ، ٔدلبت
 
 ٞٓ اس ٘ذاضتٝ، ثبرضی ٞٙٛس ٚ ٔیٍزدد اّیظ سپس ٚ لیذ ٔی ثبال وٝ اثز  ٔب٘ٙذ ٍٔز ٘یست چیش  ٔٗ ٘ظز در ضٕب د٘یب  

 . ٌزدد ٔی رٚضٗ لسٕبٖ ضذٜ، پبرٜ
 
 است وبفی ٚ. . . ثجیٙیذ است تّخ ٞٓ ثسیبر وٝ را خٛد اػٕبَ ٘تبیح ٚ ضٛد ٔی سدٚدٜ افّت اجبر سٚد  ثٝ وٝ ثبضیذ لراْ

 . . . دادٖ خٛاة ٚ ایستبدٖ ثزا  لیبٔت ٚ ضٕب ثب دضٕٙی ثزا  خذا رسَٛ ٚ لضبٚت ثزا  خذاٚ٘ذ
 

 . است ٞذایت پیزٚ وٝ ل٘ىس ثز سدْ
 
  

 < ٔٙبثغ
 

  ؛=:5 ظ  ،7 ج  اِطجمبت،
 

  ؛;78 ظ ،5 ج  اِجحبر، سفیٙٝ
 

  ؛=76 - 7; ظ  ،7 ج  اِغذیز، 786 ظ ،> ج  اِزخبَ، ػّٓ ٔستذروبت
 

  ؛=64 ظ  ،7 ج  اسذاِغبثٝ،
 

 ؛947 ظ ،: ج  اِزخبَ، لبٔٛو
 

 .==5 ٚ ;56 ٚ >56 ظ ،=6 ج ثحبراال٘ٛار،
 

 . 74 ح ،584 ظ ،=6 ج اال٘ٛار، ثحبر
 
  


