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 محبوب ترين 

پذرش را دختز ثٛد ٚ ٘يش ٔبدر ٚ چٖٛ ٔبدر اغُ ٚ ريطٝ ٚ پٙبٍٞبٜ است، اغُ ٘جٛت ثٛد ٚ ريطٝ أبٔت ٚ ٘يش 

 پٙبٍٞبٜ أت پذر.

تزديذ ايٗ ٔؼٙب را ثبيذ در وزدار  تٛاٖ خست؟ ثي اغُ ٘جٛت ٚ ريطٝ أبٔت ثٛد٘ص را أب چٝ ٔؼٙبي ٔحػّي ٔي

تزيٗ ٌفتبرٞب ثٝ پيبٔجز ٚ ٔب٘غ وح رٚي خستدٛ ٕ٘ٛد. ٘جٛت أب تٟٙب  سيزٜ ػّٕي است ٚ ٌفتبرش وٝ ضجيٝفبطٕٝ وٝ 

 ثيبٖ ٚحي اِٟي وٝ فزضتٝ ٚحي حبُٔ آٖ است ٘يست. در وٙبر آٖ ارائٝ وبُٔ يه اسٜٛ حسٙٝ ٘يش ضزٚري است.

خستدٛ در تؼبِيٓ ٚحي است ٚ پب ثز أبٔت ٘يش چٙيٗ است ٌزچٝ أبٔت حبُٔ ٚحي اِٟي ٘يست، أب ٚظيفٝ اٚ ٘يش 

ٞبي ته سبحتٝ وٝ تٟٙب ٔتضٕٗ ثيبٖ اػتمبدات  سبيذ. ايٗ دٚ پذيذٜ ٟ٘ذ. ٚ ضب٘ٝ ثٝ ضب٘ٝ اٚ ٔي خبي پيبٔجز ٔي

ٕ٘بيذ وٝ أت را در ٘شديه ضذٖ ثٝ  رٚ ضزٚري ٔي راستيٗ ٚ اػٕبَ سزٜ ثبضٙذ ٘يستٙذ، ارائٝ اٍِٛي رفتبري اس آٖ

 ٙٝ ٚ تفزلٝ يبري ٚ در پيزٚي اس ٔتطبثٟبت ثبس دارد.فٟٓ ضزيؼت ٚ دٚري اس فت

لزآٖ أب اٍِٛي ٌفتبري است ٚ ثس. لزآٖ ٘بطك أب ٔحٕذ )ظ( است ٚ ػّي )ع( ٚ فبطٕٝ )س( ٚ حسٗ )ع( ٚ 

ضٛد. فبطٕٝ ػالٜٚ ثز ايٙىٝ ٌٙدٛر غٕٟبي پذر ٚ ٚ پٙبٍٞبٜ ر٘دٟبي  حسيٗ )ع(. حبَ ٔؼٙبي اغُ ٘جٛت ٔجيٗ ٔي

اي وٝ لبثُ  ضٛد اِجتٝ ثٝ لذر طبلت ثطز ٚ ٘يش ثٝ ٌٛ٘ٝ ّي ٚحي اِٟي است وٝ ثز پذر ٘بسَ ٔيٌز ػٕ اٚست ارائٝ

 دستزسي ثبضذ.

ضٛد اٚ ٔزثي أبٔبٖ است ثٝ تزثيت اِٟي. ايٍٙٛ٘ٝ است وٝ حسٗ در ػُٕ،  ٚ ٘يش ٔؼٙبي ريطٝ أبٔت ٔطخع ٔي

وزد  ٌٛيذ: ضجي ٔبدرْ را در پس اس ٕ٘بس ديذْ وٝ ثزاي ٍٕٞبٖ دػب ٔي خٛيذ ٚ حسيٗ ٘يش. حسٗ ٔي ٔبدر اٍِٛ ٔي
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در چزا پس اس ٕ٘بس اَٚ ٔب را دػب ٕ٘ٙٛدي؟ ٌفت: وٙذ پس اس ٕ٘بس ٌفتٓ: ٔب خش ٔب. در آخز ديذْ وٝ ثزاي ٔب دػب ٔي

 «.اِدبر ثٓ اِذار»پسز خبٖ اَٚ ٕٞسبيٝ را ثبيذ رسيذ ٚ آخز خٛد را 

اِثب٘ي سبِزٚس ٔيالد فزخٙذٜ حضزت سٞزا )س( فزاسٞبيي اس س٘ذٌي ثب٘ٛي  ثب ايٗ ٔمذٔٝ ثٝ ٔٙبسجت ثيستٓ خٕبدي

 ٍ٘زيٓ: ثب٘ٛاٖ ثٟطت را ٔي

سبَ داضت ثٝ  54االخز در حبِي وٝ رسَٛ خذا  وٙذ وٝ فبطٕٝ در ثيستٓ خٕبدي ٘مُ ٔيوّيٙي اس أبْ غبدق )ع( 

رٚس پس اس ٚفبت پيبٔجز )ظ( ديذٜ اس خٟبٖ فزٚ  54سبَ در ٔذيٙٝ س٘ذٌي وزد ٚ  01سبَ در ٔىٝ ٚ  8د٘يب آٔذ. 

 ثست.

 ست.ٌز چٝ در ثبةضٛد وٝ ايطبٖ در سبَ پٙدٓ اس ثؼثت ٘جٛي چطٓ ثٝ خٟبٖ ٌطٛدٜ ا ثب ايٗ ٘مُ ٔطخع ٔي

ٚالدت ايطبٖ رٚايبت ديٍزي ٞٓ ٔٛخٛد است ٔب٘ٙذ تِٛذ ايطبٖ در سبَ دْٚ ثؼثت، أب ضيخ طٛسي ٚ اوثز ػّٕب 

 ا٘ذ. ٕٞبٖ رٚايت اَٚ را ٔٛرد تبييذ لزار دادٜ

 سبَ ثيص ٘ذاضتٝ است. 08ثٙبثزايٗ ايطبٖ ٍٞٙبْ ٚفبت 

 ٌٛيذ: أبْ غبدق )ع( در ثبرٜ ويفيت ٚالدت ايطبٖ ٔي

ضجب٘ٝ رٚس اس ٕٞسزش خذيدٝ وٙبرٜ ٌيزد ٚ ايٗ ٔذت را ثٝ ٕ٘بس ٚ رٚسٜ ٚ دػب ثپزداسد.  51سَٛ خذا ٔبٔٛر ٌزديذ ر

 پذيذ آٔذ.« ٞستٝ ٚخٛدي فبطٕٝ»ثذيٗ غٛرت 

 ٘بٔيذ ٚ فبطٕٝ ٘بٔيذٜ ضذ چٖٛ خذاٚ٘ذ خٛد ٚ فزس٘ذاٖ ٚ« فبطٕٝ»پيبٔجز ٘بْ ايطبٖ را ثٝ اِٟبْ اِٟي 

 ٚر ٌزدا٘يذٜ است.دٚستذارا٘ص را اس آتص د

وٙذ وٝ فبطٕٝ ٘شد خذاٚ٘ذ ٔتؼبَ داراي ٘ٝ اسٓ است: غذيمٝ، طبٞزٜ،  ػالٔٝ ٔدّسي اس أبْ غبدق )ع( ٘مُ ٔي

 سويٝ، راضيٝ، ٔزضيٝ، ٔحذثٝ، ٔجبروٝ، سٞزا ٚ فبطٕٝ.
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 يٟب است.اث تز اس ٕٞٝ چٙب٘چٝ در ٔمذٔٝ ٌذضت اْ االئٕٝ ٚ ضٍفت اِحسٗ، اْ اِحسيٗ، اْ ٞبي ايطبٖ اْ اس وٙيٝ

 ٔبدر ايطبٖ خذيدٝ ثٙت خٛيّذ اس ثب٘ٛاٖ اغيُ ٚ ضزيف لزيص ثٛد وٝ پيبٔجز ايطبٖ را ثٝ تشٚيح خٛيص درآٚرد.

 ايطبٖ ٘يش در راٜ ٌستزش اسالْ تٕبْ ثزٚت خٛيص را ٔػزف وزد. ايطبٖ در سبَ دٞٓ ثؼثت ٚفبت يبفتٙذ.

ٌٛيذ رٚسي پيبٔجز )ظ( فزٔٛد: ثٝ خذا  وزد. ػبيطٝ ٔي پيبٔجز )ظ( ٘يش تب پبيبٖ ػٕز خش ثٝ ٘يىي اس ايطبٖ يبد ٕ٘ي

پزست ثٛد٘ذ اٚ ثٝ ٔٗ ايٕبٖ آٚرد در حبِي  سٌٛٙذ اس خذيدٝ ثٟتز وسي ثزاي ٔٗ ٘جٛد. آٖ رٚس وٝ ٕٞٝ وبفز ٚ ثت

داد٘ذ اٚ ٔزا تػذيك وزد، رٚسي وٝ ٕٞٝ اس ٔٗ رٚي ٌزدا٘يذ٘ذ  وٝ ٕٞٝ ٔزا ثٝ خبدٌٚزي ٚ درٚغٍٛيي ٘سجت ٔي

 دريغ خزج ٕ٘ٛد. ْ أٛاِص را در اختيبر ٔٗ ٌذارد ٚ آٟ٘ب را در راٜ ٔٗ ثيخذيدٝ تٕب

سبَ در دأبٖ  4ٟٕٔتز اس ٕٞٝ ايٙىٝ خذاٚ٘ذ اس اٚ دختزي ثٝ ٔٗ ثخطيذ وٝ ٔظٟز پبوي ٚ ػفت ٚ تمٛاست. فبطٕٝ 

زديذ تب خذيدٝ تزثيت ضذ ٚ ٘يش رسَٛ خذا، ٚ اس ثٛي خٛش پبوي ٚ سدبيبي اخاللي خذيدٝ ٚ پيبٔجز ٔذٞٛش ٌ

 تز ثٝ رسَٛ خذا ٘ذيذْ. ٌٛيذ: ٞيچ وس را در والْ ٚ ٌفتبر اس فبطٕٝ ضجيٝ خبيي وٝ ػبيطٝ ٔي

دا٘ستٙذ وٝ ٔٙظٛر پيبٔجز ػطك ثز اسبس يه تِٛذ ٔبدي ٘يست چزا وٝ  فبطٕٝ پبرٜ تٗ پيبٔجز ثٛد ٚ اِجتٝ ٕٞٝ ٔي

پيبٔجز است. ٔٙظٛر پيبٔجز ايٗ ثٛد وٝ  دا٘ستٙذ وٝ فبطٕٝ دختز آٖ ٘يبسي ثٝ ايٗ ٕٞٝ تبويذ ٘ذاضت ٚ ٕٞٝ ٔي

 فبطٕٝ رٚح پيبٔجز است، چزا وٝ ٞز وٝ اٚ را ثيبسارد پيبٔجز را آسردٜ ٚ ٞز وٝ اٚ را ٌطبدٜ خبطز سبسد

 پيبٔجز را ٌطبدٜ خبطز سبختٝ است.

تز  ٔحجٛةتبٖ ٘شد ضٕب  پزسذ: اي رسَٛ خذا؛ وذأيه اس افزاد خب٘ٛادٜ ػّي ثٗ اثيطبِت )ع( رٚسي اس پيبٔجز ٔي

وزد ٚ  درً٘ خٛاة داد٘ذ: فبطٕٝ. ايطبٖ ثٝ ٍٞٙبْ ٔسبفزت پس اس ٕٞٝ ثب دختزش ٚداع ٔي است. رسَٛ خذا ثي

 ضتبفت. پس اس ٔزاخؼت لجُ اس ٕٞٝ ثٝ ديذار اٚ ٔي
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وٙذ: در يىي اس ايٗ سفزٞب فبطٕٝ دٚ دستجٙذ ٚ ٌّٛثٙذ ٚ ٌٛضٛارٜ اس ٘مزٜ سبخت ٚ ثز در  ضيخ غذٚق رٚايت ٔي

 آٚيخت.

ٍٞٙبٔي وٝ پيبٔجز ٚارد خب٘ٝ ضذ ٚ آٖ حبِت را ديذ، ٘براحت ثيزٖٚ رفت ٚ ثٝ ٔسدذ رفت. فبطٕٝ دا٘ست وٝ 

ثزد، ٌفت:  حضزت ثزاي چٝ ٘براحت ضذٜ است ٚ ثٝ ٚاسطٝ پيىي ٕٞٝ را ٘شد پيبٔجز فزستبد ٚ ثٝ آٖ ضخع وٝ ٔي

ثبر  3ذٜ. چٖٛ آٟ٘ب را ٘شد حضزت آٚرد٘ذ ٌٛيذ ٕٞٝ را در راٜ خذا ث رسب٘ذ ٚ ٔي ثٝ پيبٔجز ثٍٛ دختزت سالْ ٔي

 فزٔٛد: فبطٕٝ آ٘چٝ خٛاستِ خذا ثٛد ا٘دبْ داد. پذرش فذاي اٚ ثبد.

 اي ٘جٛد. فبطٕٝ خٛاستٍبراٖ فبطٕٝ ٔٛرد تٛخٝ پذر ثٛد. ثٙبثزايٗ اسدٚاج اٚ ٘يش ثزاي پذر أز سبدٜ

طٕٝ ٞستٓ. أب اس آغبس ٔؼّْٛ ثٛد ٍٕٞبٖ ٘يش فزٔٛد: ٔٙتظز فزٔبٖ خذا درثبرٜ فب فزاٚا٘ي داضت، أب پيبٔجز )ظ( ٔي

 ضأٖ فبطٕٝ )س( است. دا٘ستٙذ وٝ ايٗ ػّي )ع( است وٝ ٞٓ ٔي

ضذ وٝ ثزاي خٛاستٍبري خذٔت رسَٛ خذا ثزٚد. ٔسّٕب٘بٖ ػّي )ع( را ثٝ ايٗ أز  ضزْ ٚ حيبي ػّي أب ٔب٘غ ٔي

ي خٛد غّجٝ وٙذ. ػبلجت ثٝ ايٗ ٔٙظٛر خذٔت وزد٘ذ، ػّي )ع( أب ٔٙتظز فزغتي ثٛد تب ثتٛا٘ذ ثز حيب تطٛيك ٔي

 ضذ. رسَٛ خذا ضزفيبة ضذ. حيب ثبس ٔب٘غ ٔي

رسَٛ خذا فٟٕيذ ٔٙظٛر ػّي چيست. ِذا ثٝ اٚ فزٔٛد ٔطّت را ثب فبطٕٝ در ٔيبٖ خٛاٞذ ٌذارد. پيبٔجز ٔسئّٝ را ثب 

 فزٔٛد: ٔٗ اسٌٛيذ: رسَٛ خذا ثٝ دختزش فبطٕٝ  فبطٕٝ درٔيبٖ ٌذاضت. اثٗ سؼذ در طجمبت ٔي

دارد درآٚرد. سپس  اْ تب تٛ را ثٝ ٕٞسزي ثٟتزيٗ خّمص ٚ آ٘ىٝ ثيص اس ٕٞٝ دٚستص ٔي پزٚردٌبرْ خٛاستٝ

 ضٙبسي. اٚ أزٚس ثٝ خٛاستٍبري تٛ آٔذٜ است. ٞب ٚ فضبئُ اٚ را ٔي فزٔٛد: ػّي. ٚيژٌي

٘ست ٚ ٔسزٚر ٌزديذ ٚ تىجيز ٘ظزت چيست؟ فبطٕٝ سىٛت وزد ٚ چيشي ٍ٘فت. پيبٔجز سىٛت اٚ را ػالٔت رضب دا

 ٌفت.
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 وٙذ: پيبٔجز ٔسّٕب٘بٖ را ٌزد آٚرد ٚ ثٝ ايزاد سخٗ اثٗ ضٟز آضٛة در ٔٙبلت اس ا٘س اثٗ ٔبِه رٚايت ٔي

پزداخت. در ضٕٗ سخٙب٘ص فزٔٛد: خذاٚ٘ذ ٔزا فزٔبٖ دادٜ دختزْ فبطٕٝ را ثٝ ٕٞسزي ػّي در ثيبٚرْ. ٔٗ ٘يش ثٝ 

 ػّي درآٚردْ.درٞٓ ٘مزٜ اٚ را ثٝ اسدٚاج  411

 آٍ٘بٜ ثٝ ػّي فزٔٛد: آيب ثٝ ايٗ اسدٚاج راضي ٞستي.

 ػّي ٌفت: راضي ٞستٓ ٚ سپس ثٝ ػٙٛاٖ ضىز ٌشاري ثٝ درٌبٜ خذا سدذٜ وزد. پيبٔجز آٍ٘بٜ فزٔٛد: خذاٚ٘ذ

 ٔجبرن ٌزدا٘ذ ٚ اس ضٕب پبوبٖ ثسيبر ثزٚيب٘ذ. ػّي خش ضٕطيز ٚ يه سرٜ ٚ ضتزي ثزاي آثىطي چيشي ٘ذاضت.

 درٞٓ فزٚخت ٚ آٖ را در اختيبر پيبٔجز ٌذاضت تب پيبٔجز ثب آٖ خٟيشيٝ تٟيٝ 551ايٗ سرٜ خٛد را ثٝ ثٙبثز

 ٕ٘بيذ.

رسَٛ خذا آٍ٘بٜ وٝ ثٝ خٟيشيٝ ٍ٘زيست، ٌزيست ٚ سپس فزٔٛد: خذا ثزوت دٞذ ثٝ لٛٔي وٝ ثيطتز ظزٚفطبٖ اس 

سبدٜ در ٔبٜ رخت سبَ دْٚ ٞدزي غٛرت اي دادٜ ضذ ٚ اسدٚاج ػّي ٚ فبطٕٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ  سفبَ است. سپس ِٚيٕٝ

 سبَ را ٘يش در خب٘ٝ ضٛٞز سپزي وزد. 9سبَ را در خب٘ٝ پذر سپزي ٕ٘ٛدٜ است. فبطٕٝ  9ٌزفت. ثٙبثزايٗ فبطٕٝ 

فزس٘ذ ثٛد؛ حسٗ ٚ حسيٗ ٚ سيٙت ٚ اْ وّثْٛ وٝ ٍٕٞي ثٝ ٚيژٜ حسٗ ٚ حسيٗ ٔٛرد ٔحجت ٚ  5ثٕزٜ ايٗ اسدٚاج 

فزٔٛد: ٕٞب٘ب ٔٗ ٚ تٛ ايٗ دٚ )حسٗ ٚ  وٙذ وٝ پيبٔجز ثٝ فبطٕٝ ٔي احٕذ اثٗ حٙجُ ٘مُ ٔيػاللٝ پيبٔجز ثٛد٘ذ. أبْ 

 حسيٗ( ٚ ايٗ وٝ در ثستز آرٔيذٜ است )ػّي( رٚس ليبٔت در يه خبيٍبٜ لزار داريٓ.

ت ثز اش احتٕبال ثز وسي اس ٔسّٕب٘بٖ ٔخفي ٘جٛدٜ است، چزا وٝ پيبٔجز )ظ( را ػبد اِجتٝ ٔٛلؼيت فبطٕٝ ٚ خب٘ٛادٜ

ايستبدٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ اُٞ ثيت ثز ايطبٖ سالْ  آٖ ثٛدٜ است وٝ غجحٍبٞبٖ پس اس ٕ٘بس غجح ٔمبثُ خب٘ٝ ايطبٖ ٔي

وزدٜ است وٝ ايٗ ػُٕ پيبٔجز ٘بضي اس يه حس پذرا٘ٝ ثٛدٜ  ٕ٘ٛدٜ است ٚ احتٕبال وسي اس ٔسّٕب٘بٖ فىز ٕ٘ي ٔي
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بٖ ٔطخع ٕ٘ٛدٖ خبيٍبٜ ايٗ خب٘ٛادٜ ٚ ٘مص آٖ در است، ثّىٝ ثزداضت ٔسّٕب٘بٖ ايٗ ثٛدٜ است وٝ ٔٙظٛر ايط

 حزوت أت اسالٔي است.

 ٟٕٔتز اس سّٛن رفتبري پيبٔجز ٚ ٘طبٖ دادٖ ػّٕي ايٗ ٘مص، ثيبٖ لزآٖ وزيٓ يؼٙي سٙذ خبٚيذاٖ أت اسالٔي

 اش سخٗ ٌفتٝ است. است وٝ ثزاي ٕٞيطٝ تبريخ اس خبيٍبٜ فبطٕٝ )س( ٚ خب٘ٛادٜ

 ٕ٘بيذ، زخي اس آيبت لزآٖ وٝ ثز اٍِٛ ثٛدٖ ٚ ٘مص تزثيتي فبطٕٝ )س( تبويذ ٔيٍ٘بٞي ٞز چٙذ ٌذرا ثٝ ث

 اي وٝ در لزآٖ درثبرٜ حضزت تٛا٘ذ ثٝ ٔب ٘سجت ثٝ ضٙبخت ثيطتز آٖ ثشرٌٛاراٖ وٕه ٕ٘بيذ. اِٚيٗ آيٝ ٔي

 «.ٔب ثٝ تٛ وٛثز داديٓ»فبطٕٝ ٘بسَ ضذٜ است آيٝ اَٚ سٛرٜ وٛثز است: 

 تزديذ درثبرٜ حضزت ٌٛيذ: ايٗ آيٝ ثي ا٘ذيطٕٙذاٖ ثشري ٔسّٕبٖ در ثبرٜ ايٗ آيٝ ٔيأبْ فخز راسي اس 

٘سُ ثٛدٖ  فبطٕٝ )س( ٘بسَ ضذٜ است چزا وٝ در ا٘تٟبي آيٝ سخٗ اس وسب٘ي است وٝ ثٝ پيبٔجز )ظ( ِمت اثتز ٚ ثي

ٟب ثز ٌستزش ٘سُ ٘يست تزديذ حضزت فبطٕٝ )س( است، أب تبويذ آيٝ تٙ داد٘ذ، ثٙبثزايٗ ٔٙظٛر اس وٛثز ثي ٔي

دا٘يٓ وٝ غزف  دٞذ تب لزثب٘ي ٕ٘بيذ ٚ ٕ٘بس ثٝ خبي آٚرد. اس طزف ديٍز ٔي چزا وٝ ثٝ پيبٔجز )ظ( دستٛر ٔي

 ٌستزش ٘سُ ٞٓ اس ديذ اسالْ افتخبري را در ثز ٘ذارد.

ٌيزد  ت ٔيثٙبثزايٗ ٔزاد آيٝ ٕٞبٖ ٌستزش ديٗ است وٝ در سٔيٙٝ ٌستزش ٘سُ پيبٔجز )ظ( اس طزيك فبطٕٝ غٛر

ٚ چٝ ثسيبر ثشرٌبٖ وٝ اس ٘سُ اٚ ثزخبستٙذ. آيٝ ٔٛدت ٘يش وٝ پيبٔجز )ظ( در آٖ ٔشد رسبِت را دٚستي اُٞ ثيت 

 خٛد دا٘ستٝ است، ضبٞذ ديٍزي است اس لزآٖ ثز ػظٕت ٚ ثشرٌي فبطٕٝ.

 بداضي اس ضٕباي پيبٔجز ثٍٛ در ثزاثز رسبِت پ »ٌٛيذ: ٚلتي آيٝ ٔٛدت ٘بسَ ضذ:  أبْ احٕذ اثٗ حٙجُ ٔي

اي اس اغحبة پزسيذ٘ذ: اي رسَٛ خذا ٘شديىبٖ ضٕب وٝ دٚستي آٟ٘ب  ػذٜ« خٛاٞٓ ٍٔز دٚستي خٛيطبٚ٘ذا٘ٓ ٕ٘ي

 ٚاخت ضذٜ است، ويب٘ٙذ؟ فزٔٛد٘ذ فبطٕٝ ٚ ػّي ٚ فزس٘ذا٘ص. لزآٖ در ايٗ ثبرٜ غزاحت فزاٚا٘ي دارد.
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 احشاة( ٘مُ ضذٜ است وٝ ايٗ 33آيٝ تطٟيز )احبديث فزاٚا٘ي اس أبْ ثخبري ٚ أبْ ٔسّٓ در ثبرٜ ٔػبديك 

 ا٘ذ. احبديث ٔػبديك آيٝ را فبطٕٝ، ٕٞسز ٚ فزس٘ذا٘ص دا٘ستٝ

٘ٛيسذ: اس اثٗ ػجبس  سٛرٜ اال٘سبٖ ٔي 8سٔخطزي دا٘طٕٙذ ثشري ٚ غبحت تفسيز ٌزا٘مذر وطبف در تفسيز آيٝ 

ذ اس آ٘بٖ ػيبدت وزد٘ذ ٚ ثٝ ػّي ٘مُ ضذٜ است وٝ حسٗ ٚ حسيٗ ثيٕبر ضذٜ ثٛد٘ذ. رسَٛ خذا ٕٞزاٜ تٙي چٙ

 فزٔٛد٘ذ: اي اثٛاِحسٗ خٛة است ثزاي تٙذرستي فزس٘ذا٘ت ٘ذر وٙي.

 رٚس رٚسٜ ثٍيز٘ذ. آٖ دٚ ضفب 3ػّي ٚ فبطٕٝ ٚ فضٝ وٝ خبدٔٝ آ٘بٖ ثٛد ٘ذر وزد٘ذ وٝ اٌز آٖ دٚ ضفب يبثٙذ 

 يبفتٙذ ِٚي آ٘بٖ چيشي ٘ذاضتٙذ وٝ ثب آٖ رٚسٜ ثٍيز٘ذ.

لزظ ٘بٖ ٌزفت. ٘بٟ٘ب را در  4لزؼ ٌزفت. فبطٕٝ )س( يه غبع را آسيبة وزد ٚ ثٝ تؼذادضبٖ  غبع خٛ 3ػّي )ع( 

ٔيبٖ ٌذاضتٙذ وٝ افطبر ٕ٘بيٙذ. سبئّي آٔذ ٚ ٌفت: سالْ ثز ضٕب اي اُٞ ثيت ٔحٕذ. ٔسىيٙي اس ٔسبويٗ ٔسّٕبٖ 

 اي ثٟطتي دٞذ. ٞستٓ. ثٝ ٔٗ خٛراوي دٞيذ وٝ خذاٚ٘ذ ثٝ ضٕب ٔبئذٜ

 را ثز خٛد ٔمذْ داضتٙذ ٚ ٘بٟ٘ب را ثٝ اٚ ثخطيذ٘ذ ٚ فمط ثب آة، رٚسٜ خٛد را ٌطٛد٘ذ. فزداي آٖآ٘بٖ ٘يش اٚ 

رٚس را ٘يش ثب ٕٞبٖ ٚضغ رٚسٜ ٌزفتٙذ. چٖٛ ضت ضذ ٚ غذا ثٝ ٔيبٖ آٚرد٘ذ يتيٕي ثٝ در آٔذ. آٖ غذا را ٘يش ثٝ اٚ 

 ثخطيذ٘ذ ٚ خٛد ثب آة افطبر وزد٘ذ.

اسيزي ثيبٔذ ٚ حبدثٝ تىزار ضذ. چٖٛ غجح ضذ، ػّي )ع( دست حسٗ ٚ حسيٗ را در رٚس سْٛ ٘يش ثٝ ٍٞٙبْ افطبر 

ِزس٘ذ، فزٔٛد: اس ديذٖ  ٌزفت ٚ ثٝ ٘شد پيبٔجز )ظ( ثزد. چٖٛ پيبٔجز )ظ( ايطبٖ را ديذ وٝ اس ضذت ٌزسٍٙي ٔي

ذ وٝ در ٔحزاة وٙٓ. ثزخبست ٚ ثٝ ٕٞزاٜ آ٘بٖ ثٝ ٔٙشِطبٖ رفت ٚ فبطٕٝ )س( را دي حبَ ضٕب حبَ ٘بٌٛاري پيذا ٔي

 ػجبدت است. ٚ چطٕٟبيص ٌٛد رفتٝ است. پيبٔجز )ظ( اس ديذٖ آٟ٘ب ٘براحت ضذ.

 ٌٛيذ. آٍ٘بٜ سٛرٜ ا٘سبٖ را آٍ٘بٜ خجزئيُ ٘بسَ ضذ ٚ ٌفت: خذاٚ٘ذ تٛ را ثٝ داضتٗ چٙيٗ اُٞ ثيتي تٟٙيت ٔي
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ثزاي خطٙٛدي خذاست وٝ ثٝ ضٕب  دٞٙذ. ٔب تالٚت وزد:.... ٚ ثٝ پبس دٚستي خذا ثيٙٛا، يتيٓ ٚ اسيز را خٛران ٔي

 (9، 8خٛاٞيٓ )ا٘سبٖ  خٛرا٘يٓ ٚ پبداش ٚ سپبسي اس ضٕب ٕ٘ي ٔي

اي  ػٕزاٖ. تٟٙب ٘تيدٝ آيبت فزاٚاٖ ديٍزي در لزآٖ درضأٖ اُٞ ثيت ٔٛخٛد است، اس خّٕٝ آيٝ ٔجبّٞٝ در سٛرٜ آَ

وٝ اُٞ ثيت آٖ را در س٘ذٌي خٛد ايفب اي است  حذ ٚ حػز ثز ٘مص تزثيتي تٛاٖ ٌزفت تبويذ ثي وٝ اس ايٗ آيبت ٔي

ا٘ذ ٚ اس لضب س٘ذٌي حضزت فبطٕٝ )س( ثب تٕبْ وٛتبٞي وٝ دارد اس ايٗ لبثّيت ثزخٛردار است تب ثٝ يه اٍِٛي  ٕ٘ٛدٜ

 تزثيتي تٕبْ ػيبر تجذيُ ضٛد.

د ٔب در خب٘ٝ ٌٛيذ: رٚسي رسَٛ خذا ٘ش ٞبي تزثيتي وبر ايطبٖ در ٔٙشَ است. ػّي )ع( ٔي يىي ديٍز اس ايٗ خٙجٝ

 ثٛد. فبطٕٝ )س( اس سيبدي وبرٞبي خب٘ٝ ضىٜٛ ٕ٘ٛد ٚ ٌفت: اي پذر تٛا٘بيي ا٘دبْ ايٗ ٕٞٝ وبر را ثٝ تٟٙبيي ٘ذارْ.

 خبدٔي ثٝ ٔب ػطب فزٔب تب در أٛر ٔٙشَ ٔب را يبري دٞذ. پيبٔجز )ظ( فزٔٛد: آيب چيشي وٝ اس خبدْ ثٟتز

 خٛاٞٓ. خٛاٞي. فبطٕٝ )س( ػزؼ وزد: چزا ٔي ثبضذ ٕ٘ي

 ٔزتجٝ 33ٔزتجٝ اِحٕذاهلل ٚ  33اوجز ٚ  ٔزتجٝ اهلل 35رسَٛ خذا فزٔٛد: ٞز رٚس ثؼذ اس ٕ٘بس غجح 

 افشايذ ٚ اٌز ايٗ تسجيح را ثٍٛيي اهلل ثٍٛ. ٌفتٗ ايٗ غذ تسجيح ٞشار ثٛاة در ٘بٔٝ ػُٕ تٛ ٔي سجحبٖ

 وٙذ. خذاٚ٘ذ أٛر تٛ را در د٘يب ٚ آخزت وفبيت ٔي

 ٖ ٍٞٙبْ وٝ ٔتِٛذ ضذ، آٖ ٍٞٙبْ وٝ ٚفبت وزد ٚ آٖ ٍٞٙبْ وٝ ثبر ديٍز س٘ذٜ خٛاٞذ ضذ.درٚد خذا ثز اٚ. آ

 

  

 


