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                  FASLNAMEH-YE AKHLAGH             اذالخ             طنِزُت ـ َ ٖؽفُجهؽماـى

 A RESEACH  EXTENSION  QUARTERLY                   1391 تابؿتاق، 6، ـ2ؼ     

 VOL2, SUMMER 2012, NO.6                                            67ـ  86 نححات        

 
 
 

 سیبست اخاللی در سیره اهبم رضب

 ـحفسضيا لرّى

ٖؽّطيا لارُ
 

 
 چکیذه

ٖمـهاق ضؾـهغ ذـاتؿ ن     بىٖمهاق آذطِك زِك اؼًُ ن پّاـبط اؾالؾ زِك اؾالؾ بى
ضنابٍ ارتفاُٖ، راِعاو ضجُّٗ ، زض رًت اِزاز حبات يفچمّك ائفى َايطِك

لّع با تؽحّـد زن ـرهؼـٍ ـًـؿ اظ تّـات      الس. اـاؾ ضيا ضا بطاَ اذالخ ذائػ قسو
شــاضظّطَ  ارتفـاُٖ، ِٗمــُ اذــالخ ن ؾّاؾـت، تهــهِط ضنقــمُ اظ يـطنضت بــى   

نِـػو زض تُّـٍ ضيبـطَ راـٗـٍ ـؿـؽفّك زض ذـسضت        ياَ ـبتمُ بط اذالخ بى ضنـ
 الس.  ؾّاؾُ اضائى شطزو

ــت        ــى ؾّاؾ ــط ب ــُ، تٗبّ ــسضت ؾّاؾ ــى ذ ــطـ ب ــهٔ لع ــك ل ــى، اِ ــك ـراؼ زض اِ
يـاَ اِـك لعـطـ     يـا ن قـاذم   تـطِك ـلؼحـى   اذالذُ قسو ن تالـ قسو تـا ـًـؿ  

 قهز.  بحج ن بطضؾُ اظ زِسظاو تًطت ضيا 

 هبي كلیذي واشه
 .اذالخ، ؾّاؾت، ؾّاؾت اذالذُ، اـاؾ ضيا

                                                 
 - ُاؾتاز تهظو ن پػنيكعط ـطشع ـُاؼٗات اؾالـ. 

 - ـسضؼ تهظو ن زالف پػنو شاضقماؾُ اضقس اذالخ ن تطبّت. 

 21/03/1391تاضِد تأِّس:                                    14/02/1391تاضِد زضِاجت: 
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 هههمذّ
 ُ ــ ــُ، اذالذ ــطاز اظ ؾّاؾــت اذالذ ــطزق ؾ ـ ــت.  ش ــست اؾ ّاؾــت زض ضنـ ن ي

ــى  ــى ب ــُ ش ــت     ضنق ــطنز ن ٖبهزِ ــّك ل ــالُ اظ ب ــت الؿ ــعت ن شطاـ ــّؽٍ آق ٖ نؾ
تـطِك الؿــاق   تٗـاؼُ تًـفّك قــهز ن زض لًاِـت ضيبـط راـٗـٍ اؾــالـُ شاــػ       تـد 

ــهِف      ــى ذـ ــسِطِت ـسبطالـ ــه ــ ــس ن زض پطتـ ــُ باقـ ــائػ اذالذـ ــاِ جًـ اظ ؼحـ
ــى ــٗى  راـٗ ــاز، تهؾ ــى     اَ آب ــس ش ــاز شم ــلـك اِز ــى ن ـ ــاؼ»ِاجت ــك   اؼم ــُ زِ ٖؽ
 .1«ـؽهشًؿ

ؾّاؾــت اؾــالؾ، ؾّاؾــت ضنقــمُ اؾــت شــى زض آق اذــالخ لــى تمًــا اظ        
ؾّاؾــت رــسا لّؿــت، بؽصــى ؾّاؾــت اؾــالـُ بــط جؽؿــحٍ اذــالخ اؾــتهاض اؾــت.  
ــك ن       ــ ؽٍ نتــست زِ ــطت زض ـؿ ــُ   ــحٍ ؾّاؾ ــا جؽؿ ــالؾ ب ــُ اؾ اذــتالت اؾاؾ

قــهز. ؾّاؾــت زض اِــسئهؼهغَ  ــطت ابــعاضَ بــطاَ شؿــ     ؾّاؾــت يهِــسا ـــُ
ــس ــسضت لّؿــت،    ذ ــطاَ شؿــ  ذ ضت اؾــت، تــاغ آلصــى زض اؾــالؾ، ؾّاؾــت ب

ــّك  ــطاَ اظ ب ــاخ     بؽصــى ب ــطزق جؿــاز ن جرــط ن تبٗــّى، ظؿــتطـ ٖــساؼت ن اتر ب
يــا  آق ترــهخ ـؿتًــٗحّك زض ضاؾــتاَ ذــسـت بــى آتــاز راـٗــى ن آقماؾــاذتك  

 با جًائػ ن شفاالت الؿالُ اؾت.
ــتى  ــُ ذهاؾ ــسا اظ    بطذ ــٍ ر ــت ضا زن ـرهؼ ــالخ ن ؾّاؾ ــس اذ ــُ   ال ــؿ ـٗطج ي
ــاضو  ــس ن زض الع ــاؼُ     شمم ــالّت ذ ــطاَ الؿ ــاُِ ب ــهِف ر ــصهالضـۀبالٍ ذ ــاَ ؾ ي

الــس. نذتــُ اذــالخ اظ ؾّاؾــت رــسا قــس، رّــعَ رــع  تحصــط ـحــى   لعصاقــتى
  ُ َؽبـُ زض آق يـسجُ ـًـؿ اؾـت      ـالـس. تحصـطَ شـى ـمحٗـت     انـالّؿتُ بـاذُ لفـ

ــى  ــه ن   ن زِعــط اذــالخ ن ضنتّ ــاض ن ٖح ــػ اِخ ــُ اظ ذبّ ــاَ اذالذ عــايُ ... راِ ي
 لساضز.

                                                 
ّٖؿُ االضبؽـُ ، شكـث اؼةفـٍ جـُ      بك ن لّع ٖؽُ 7، تًطاق: اؾالـّى، ل102، د بحاضااللهاضـحفسباذط ـزؽؿُ،  - 1

 .21ضيُ، ل، ذؿ: 2ـٗطجٍ االئفى، د
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ؾّاؾتفساض ـؿؽفاق، بطاؾاؼ نّْحٍ زِمُ، ـصؽث اؾت تٗـاؼّؿ اذالذـُ ضا زض   
شاض بمسز ن زض اذالخ ن ضجتاض، لفهلٍ شاــػ جًـائػ ـتٗـاؼُ الؿـالُ      اٖفاغ ذهز بى

 باقس.
ــطاجت ضن ، اظ    زض ؾّاؾـــت اؾـــالـُ تحـــّ قـــطت ن ٖـــعت لحـــؽ ن قـ

تفساضَ ارـاظو  نْاِث ذُٗـُ ؾّاؾـتفساض قـماذتى قـسو اؾـت ن بـى يـّ  ؾّاؾـ        
زيــس باٖــج شؼــت ن ذــهاضَ ذــهز قــهز ن بــى ترــاضت ن جطنـــاِعُ تــك    لفــُ

 زض زيس ن بطاَ رؽ  ـماجٕ ـازَ، قطت الؿالُ ذهز ضا جسا شمس.
ُ اــاؾ نـازخ   أُـٔــهضٓؤ   اؼْفٔـلْـنكِ   إِؼضـ    إِقَ اؼؽَـىٓ ٖٓـعَ نٓ رٓـػَ جضــه وٓ   »جطـاِــس:  ــ

ــىن أض   ــهلوٕ إِؼضّٕ ــؿٕ ِٔحض ــا نٓ ؼض ــى  شُؽًَٓ ــصنغَ لضحْؿٓ ــهقض أضقْ ِٔ ــٍ    1؛« قْ ِٓصُ ــاض يف ــس اذتّ ذسانل
  شاضيا ضا بى ـلـك زازو اؾت؛ اـا اِك اذتّاض ضا بى ان لسازو شى شؼّػ باقس.

ــائؽُ ضا        ــست، نؾ ــى ي ــهغ ب ــطاَ نن ــهز ب ــى ذ ــت ش ــاتبُ اؾ ــالؾ اظ ـص اؾ
ـكــرم شــطزو ن نؾــائؽُ ضا ضز شــطزو اؾــت. زض لٓــاؾ اؾــالؾ ـٗرــهغ لّؿــت    

 ياَ اؾالؾ ـتماذى باقس. يست با ضنـياَ تأـّك  ضنـ
 

 طرح هسئله
ــُ  شــساؾ  ا ــا ؾّاؾــت اذالذ ــطرّ  زاضز    ذــالخ ؾّاؾــُ ِ ــط زِعــطَ ت ــس ب ِ

ـمٓــهض اظ تؽحّــد اِــك زن ـرهؼــى رّؿــت  زض لعــاو انغ زض ضابُــٍ بــّك اذــالخ ن  
ُ  »ؾّاؾت،  ُ  « اذـالخ ؾّاؾـ قـهز. زض اِـك لعـاو انؼهِـت بـا ذـسضت ن          ـُـط  ــ

ــا   ــس ب ــازق اضظـتحــّ آق اؾــت، يطرم ــطز.   ظِطپالً ــُ نــهضت ظّ يــاَ اذالذ
قــهز    ضلــط ن ظــايُ ـحــه ـــُ زض اِــك لعــطـ اذــالخ زض نــحمٍ ؾّاؾــت شــؿ

 قهز.   ن جرٍ بى ـرتًاَ ذسضت ن ؾّاؾت ٖفػ ـُ

                                                 
، شطايـٍ  12، بات424، ل11خ، د 1421اؼتطاث،  اؼبّت التّا  ذؿ: آغ نؾائػ اؼكّٗى،تؿك تط ٖاـؽُ،  ـحفسبك -1

 اؼتٗطو ؼؽصغ.
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ـُــط  « ؾّاؾــت اذالذــُ»زض لعــاو زنؾ لــاْط بــى ضابُــٍ اذــالخ ن ؾّاؾــت، 
ــا      ـــُ ــى انــهغ اذالذــُ يطرمــس ب پاؾــساضَ اظ ظــطزز. زض اِــك لعــاو پاِبمــسَ ب

 قهز.   ذسضت ـماجات زاقتى باقس، ـرسؾ قفطزو ـُ
ــ ؽٍ       ــاض ـؿــ ــا  ظطجتــ ــط، زائفــ ــاضِد بكــ ــهغ تــ ــت زض َــ ــاَ ؾّاؾــ زلّــ

السِكُ بهزو ن بـا اِمصـى بـط تُبّـد اِـك ـؿـ ؽى بـط ٖرـػ ن قـطٔ تأشّـس            ـهؽحت
ــالخ ضا        ــى، اذ ــك ٖطن ــسضت زض اِ ــاق ذ ــاق ن تاجٓ ــ  تاشف ــت، ا ؽ ــسو اؾ ق

لــس. آلچــى زض اؾــالؾ اظ تؽحّــد اِــك زن ـرهؼــى ا جــساَ ـحاجٓــت اظ ذــسضت شــطزو
يــاَ ـحصــؿ اذــالخ ن  قــهز، اؾــتهاضشطزق ذــسضت ؾّاؾــُ بــط پاِــى ـُــط  ـــُ

 الؿالّت اؾت. 
لعــاو زنؾ زض اؾــالؾ ن ـمــابٕ انــّػ آق، ِٗمــُ ذــطآق ن ؾــمت قــسِسا  تأشّــس 

ــايطِك   ــٍ َ ــت ن ائف ــسو اؾ ــاق    ق ــتُ زض رً ــّك ؾّاؾ ــطاَ رم ــط ار ـًٓ
ذــهز ـخبــت ِــا ـمحــُ لّؿــت  ذــهزَ ؾ، ؾّاؾــت بــىالــس. زض ؾّاؾــت اؾــال اؾــالؾ

 ُ شمــس. ؾّاؾــت،   بؽصــى اِــك يــست اؾــت شــى ذهــؽت ناذٗــُ آق ضا بــاظظه ـــ
ابــعاضَ اؾــت زض زؾــت الؿــاق شــى اظــط بــى اؾــتّالَ قــًهات ن  طاِــع لحؿــالُ 

ــى    ــالؾ رمب ــاو اؾ ــس، اظ لع ُ   بّالزاـ ــ ــسا ـ ــُ پّ ــتاَ     اَ ـمح ــط زض ضاؾ ــس ن اظ شم
ــا    ــطت الؿ ــطز ن جُ ــطاض ظّ ــت ذ ــت ن    ٖراللّ ــطَ ـخب ــهز، اـ ــاشؿ ق ــط آق ت ق ب

ُ      ظـطاق  شمـس شــى زض      بًاؾـت. زض اِــك زِـسظاو ؾّاؾـت ـــايّتُ زنؾـهِى پّـسا ـــ
ــعنق    ــط اجـ ــطت زِعـ ــت ن زض َـ ــى ن ٖراللّـ ــطت آق السِكـ ــس َـ ــُ ن  ِـ َؽبـ
 تؿازت نرهز زاضز ن زض ـؿّط ذهز ـساؾ با اِك زن ـرهؼى ضنبطنؾت.

ــى آق لعــاو ـمحٗــت   ــسظاو اؾــالؾ ل ــانغ ن  َؽب لتّزــى اِمصــى زِ ــاغ ـاشّ ــٍ اـخ ال
ظطاِالـٍ انـحات اِـك لٓـط      يابع ن لـى آق لعـاو ننـطت اذالذـُ شالـت ن آضــاق      

ــطو     ــس، رً ــطاض شم ــس بطذ ــت پّهل ــا ٖراللّ ــى ب ــالُ ش اَ  اؾــت، بؽصــى ؾّاؾــت ظـ
 شمس.     ـُؽهت اضائى شطزو ن ذسضت بطتطَ بط قًهات ن  طاِع ضا پّسا ـُ
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 سیبست و اخالقدرببرۀ  الف( ابعبد ههن سیرۀ اهبم رضب
   هذاري  حك. 1

ــاؾ تــد   ــسظاو اـ ــاَ اذــالخ اظ زِ ــاؾ ضيــا  ـبم ــساضَ اؾــت. اـ ــطاـّك ـ ج
        ُ شـطز      اؼًُ ضا زض ظلسظُ جـطزَ ن ارتفـاُٖ ذـهز بـى بًتـطِك نرـى اَاٖـت ــ

  ُ ــ ــت ـ ــسظُ ضٖاِ ــٍ ظل ــُ ضا زض يف ــك       ن انــهغ اذالذ ــُ اِ ــهز. انــػ اؾاؾ لف
ــك      ــُ اِ ــاشؿ ن نؼ ــطِك ت ــاغ بطت ــس ـتٗ ــى ذسانل ــت ش ــٍ  اؾ ــت ن يف ــاق اؾ رً

ــسو ُ   پسِ ــ ــسا ـ ــا پّ ــطت ان ـٗم ــاٍِ ذ ــا زض ؾ ــّك تصــهـتُ تــاشؿ       ي ــس. زض رم شم
اجصمــس ن  َؽبالــى بــى تصهـــت لٓــط لفــُ ـؿــ هغ اؾــت ن زِعــط بــى زِــس ـمحٗــت 

ــع نــبةٍ اؼًــُ        اَ اؼًــُ ـــُ تصهـــت ضا نزِٗــى ــس. اِمزاؾــت شــى يفــى رّ زال
تحصّــس شاـــػ ـؿــ ؽٍ  شمــس. ضِكــى ن ذفّطـاِــٍ شؽفــات اـــاؾ لّــع بــط    پّــسا ـــُ

 جطـاِس:    تد ن باَػ اؾت، آلزا شى اـاؾ زض ؾمس نالِتًٗسَ ـُ

وَ قَتعدد َإِت   أَمجددزَ نهُسّل جددتِسِ  َ  وَ قَدد ج عَلَتُددِّل هِتعددَِ نَتَددي إَنُ ِددت رْعْ نِجدد َزُنَ إِت»

تِدد ْ خَ ة ددي  خِتَ فَ َددَّل نهُلَسَددَِ فِدد َّْمج نَ م ددي  وَ فِددت َََِددت نهُلََ دد  ْ َجدد ْ نََجدد ِ نهُسّل ع 

َْ َ نَ َِِ وَ طَ نَيْ رَِّلوهَِِ وَ أَعُ هَ  أَِجنِكَ دَم   حَزَنمد   وَ هَد  أَِْد فَ فَزُعد   وَ هَد  مَ ه د        

رْهعدد  مَدد  َِددنَ َ َُّل حّلدد ّلودّلبّل وَ أَََ حَ ُددَّل فَزَنأِنِددَّل وَ أَعُ أَكَفَ  ددزَ نهُ ِنَدد  َ عّلَجدد ِ  وَ    

َّل َند ع         طَ قَ ِت وَ عَلَتُِّل َْذَهِكَ نَتَ َّل َف ْإعد َُد َّل َن َْ جدَنِهَِت نهتعد َجد ن  مّلّكَدعد ن   ي َإُنِ دت َن

ــط»؛ «مَ جددّكِه  ددد عَنهُلََجدد َرْععَْ هُلََجدد ِأَوجفِددونوَ  وَ عَددِع َْوِددو ِ  ذــسا ضا ب

ــا      ذهِكــتك ظــهاو ـــُ ــى زؾــتؿ زيــس، ب ــطَ ـؿــؽفالاق ضا ب ــطؾ شــى اظــط ضيب ظّ
   ُ اَاٖـت اظ ذـسا ن ؾـمت پّـاـبطـ ٖفـػ      ٖبـاؼ بـى ـرتًـاَ     يفى بـى نِـػو بمـ

ــاتد اظ       ــى ل ــُ ضا ب ــاـهؼ ن حطنت ــعؾ ن ل ــاتد لطِ ــى ل ــهلُ ضا ب ــع ذ ــمؿ، يطظ ش

 1.«اـ لعّطؾ، ـعط آلزا شى تسنز اؼًُ ـطا زؾتهض زازو اؾت...  زاضلسو

زض اِـك شـالِؾ اــاؾ، تأشّـسياَ جطانالـُ رـهق ذؿـؿ بـى ذسانلـس آــسو ن بــى           
ٖبــاؼ شــى  قــسو اؾــت ن تتــُ بمــُ ـٗمــاَ ترّرــُ آق پطزاذتــى ـؿــ ؽٍ تــد بــى

                                                 
 .376،  ل 12 ،  دإتراخ اؼحداؼكهقتطَ،  - 1
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يــاَ آلــاق زض تــد اـــاؾ بطشؿــُ پهقــّسو لّؿــت، اظ اِــك ذائــسو  زقــفمُ ن ْؽــؿ
ــاؾ ضيــا    ــٍ زضذهضتأـــػ زِعــطَ شــى زض ؾــرك اـ ــى  ـؿــتخمُ لّؿــتمس. لصت ب

يــاَ  آق اقــاضو قــسو، ـــالز تــد اؾــت شــى تــسنز اؼًــُ اؾــت، لــى قــماذت 
 جطزَ ن قرهُ.

 
 طلبی لذرت نفی  .۲

ــاؾ   ــسظاو اـ ــازض زِ ــايُ زاضز    ضي ــى راِع ــسضت ر ــسضت ن   ذ ــٕ ذ ـمب
آِـا ذــسضت بـا ـؿـ هؼّت يفــطاو اؾـت ِـا نــات        يـست شؿـ  آق رّؿـت    

 بطز    ذسضت تمًا اظ ـعاِاَ آق بًطو ـُ

ــاؾ ضيــا  ــسظاو اـ ــّطٌ    زض زِ ــساضز ن تًــطت زض ؾ ــايُ ل ــسضت راِع ذ
شطزلــس تــا اِــك ـُؽــ  ضا بــاظظه شممــس. اِكــاق ـــازاـُ شــى زض  ذــهز تــالـ ـــُ

ــى  ــى ـسِم ــس، ب ــسَ ضا لفصِطجتم ــس، نالِتًٗ ــتى  بهزل ــاضِد لهق ــى زض ت ــس،  تــسَ ش ال
يـا لـى    اـاؾ بى ظنض ـأـهق بى ـطن ضجـت. ظــالُ شـى اــاؾ بـى ــطن ضجتمـس تـا ــست         

      ُ پصِطجتمــس تــا   پّكــمًاز ذالجــت ن لــى پّكــمًاز نالِتًٗــسَ ضا اظ ـــأـهق لفــ
 جطـاِس:   ـُ آلزاُِ شى ـأـهق ـتهؾػ بى تًسِس قس. اـاؾ

ــهغضتُطِِــ» ــصضؼنسٓ أضقْ ِٓرُ ــاؼٔ  سٔ بِ ــُٓ  إِقض  اؼمَ ــُ    ٖٓؽن ــسٕ جن ــؿٕ ِٓعْيٓ ــا ؼض ــ  اؼط يض ــكض ـٔهؾٓ بٕ

ــسْلّْٓا جنّــى  ــسٓتن اؼ ــػْ ظٓين ــسْلّْٓا بٓ ذــهايؿ شــاضَ شــمؿ شــى ـــطزؾ لعهِمــس   ـــُ» 1؛« اؼ
 «ـهؾُ بى زلّا رؿبّسو، بؽصى زلّاؾت شى پُ ان ضناق قسو اؾت. بك ٖؽُ

ــسضت   زض شــالؾ ن ؾــّطٌ تًــطت ضيــا  ــس ذساؾــت. ن ذ ــى ذسضتفم ِعال
ــسَ،      ــمس نالِتًٗ ــساَ ؾ ــت. تًــطت زض ابت ــّ  اؾ ــػ ان ي ــساق زض ـراب ذسضتفم

  ُ ــ ــاق ـ ــُ ضا بّ ــك        رفالت ــمازَ، اظ اِ ــّك اؾ ــساَ رم ــهال  زض ابت ــى ـٗف ــس ش شمم
 جطـاِمس:  آلزا شى ـُ 2قس، شؽفات اؾتحازو لفُ

                                                 
ٕ  ذفـُ قـّد نـسنخ،     بابهِى تؿّك بك ٖؽُ ابهرٗحطـحفسبك -1 ، 1خ، د1425، ذـؿ: اؼفصتبٍاالؾـالـّى،    ٖؽـػ اؼكـطاِ

   318ل

 159، ل2، تًطاق: رًاق، دّٖهق اذباضاؼطياذفُ قّد نسنخ،  بابهِى بك تؿّك بك ٖؽُ ابهرٗحطـحفسبك -2
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ــا ٔ ال ـٔٗٓر ــ ٓ» ــا ِٓكض ــاغِ ؼنفٓ ــىن اؼْحضٗ  ــىن اؼْحٓفٕــسٔ ؼنؽَ ــائنى  ؼنحٔصْفن ــا ضٓاز  ؼنرضًض ؾــتاِف 1؛«نٓ ؼض
ــط     ــس. يطظــع رّــعَ ب ــسَ اؾــت شــى يطرــى برهايــس يفــاق شم ـرــتم ذسانل

 جطـالف لتهاق اجعنز ن اظ تمحّص ـرسضاتف لتهاق ؾط باظ ظز... .
ــاؾ ضيــا  ــسظاو اـ ــت، جطنــتُ     زِ ــى تصهـ ــك اؾــت ش ــت اِ ــى تصهـ ب
الــسنظَ لّؿــت، بؽصــى ـؿــ هؼّت ن نزِٗــٍ بعضظــُ اؾــت  بــطاَ زلّــاَؽبُ ن ـــاغ

 شى اظ رال  ذساَ ذازض ـُؽد بى الؿاق اجايى قسو اؾت.
 

 سیبست در الهی حذود رعبیت
    ُ تهالـس زض ظـّمـٍ اذـالخ ؾّاؾـُ، السِكـٍ ؾّاؾـُ          بٔٗس ـًـؿ زِعـطَ شـى ــ

ــّك   ــا ضا تبّ ــُ زض    تًــطت ضي ــسنز اؼً ــت ت ــط ضٖاِ ــاز نَ ب ــس ظِ ــس، تأشّ شم
ــى      ــت، آق ضا ب ــُ زض ؾّاؾ ــسنز اؼً ــى ت ــى ب ــت. تهر ــت اؾ ــػ   تصهـ ــهض شاـ َ

ــس ن تاشفــاق ضا اظ اؾــتحازٌ ضنـ   اذالذــُ ـــُ ــُ زض پّكــبطز  شم يــاَ  ّطاذالذ
زاضز. اـــاؾ، يــست ؾّاؾــت اذالذــُ ضا ارــطاَ تــسنز    ايــسات ؾّاؾــُ بــاظ ـــُ

ّــس بــط اِــك ـؿــ ؽى، اقــاضو بــى اِــك ـُؽــ  زاضز  زالــس ن زض يــفكِ تأش  اؼًــُ ـــُ
ــط تــاشفُ   ــى اظ ــُ     ش ــصات اؼً ــتحد ٖ ــطباظ ظز، ـؿ ــُ ؾ ــطاَ تــسنز اؼً اظ ار

ٖبـــاؼ زض ازاضٌ راـٗـــى،  اؾـــت؛ رطاشـــى ِصـــُ اظ ابعاضيـــاَ تصهــــت بمـــُ
ــى  ــاق جطنـاِ ــك       ٖاؼف ــتطالّسو ن اِ ــى ظؿ ــط ضا زض راـٗ ــسٌ رب ــى ٖرّ ــس ش اَ بهزل

تـسنز اؼًــُ ذـطاض زازو بهزلـس ن بــط     ٖرّـسٌ  ؽـٍ ضا زؾـتانِعَ بــطاَ ذـطند اظ    
شطزلـــس.    بطيـــس تصهــــت ضا تحـــطِؿ ــــُ  يفـــّك اؾـــاؼ، يـــط لـــهٔ ذّـــاـُ

 جطـاِس:  زض ؾمس نالِتًٗسَ ـُاـاؾ

                                                 
، 2خ، د1422، ذــؿ: زاضاؼحــسِج، اؼحهــهغ اؼفًفــىن لّــع ابــك نــبا٘ اؼفــاؼصُ،  40، بــات146، ل2 د يفــاق، -1

ن لّـع  ابـك قـًط االقـهت ـاظلـسضالُ،       853، ل2، ذؿ: ضيُ، دشكث اؼةفىُ،ّٖؿُ االضبؽ بك ن لّع ٖؽُ 1010ل

اؼٗؽفّــى،  ، بّــطنت: زاضاؼصتــ اؼفمــتٓؿن لّــع ابــهاؼحطد ابــك رــهظَ،  364، ل4خ، د1379اؼفماذــ ، ذــؿ: ٖالـــى، 

 . ، ... اؼحّٗاغ ؼفا ِطِس، ال ـٗر  ؼحصفى، ن ال ضاز ؼرًائى98، ل10خ، د1412
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شُمْـــتٔ ؼنؽْٗٓتْـــ ِ ـٔؿٕـــتضحنرّا  نٓ ؼنؽمَصضـــاغِ   أضنٕ بٓـــس ؼْتٔ  جضـــِْقْ أضتٕـــسٓحْتٔ أضنٕ  ّض ـــطْتٔ»

ــىن ـنــ اظــط رّــعَ اظ پــّف ذــهز آنضزؾ ِــا زض » 1؛«كْ ؾٓــرضٍـٔتضٗٓط يــا  نٓ أضٖٔــهشُ بِاؼؽَ
ــهز ضا       ــهزو، ذ ــاؾ لب ــك ـر ــتى اِ ــهزؾ، قاِؿ ــهلُ لف ــط ن زظطظ ــسا تةّّ ــؿ ذ تص

 «... بطؾ اظ ذكؿ ان   اؾ ن ـك بى ذسا پماو ـُ ـؿتحد شّحط لفهزو
 

 اهیرالوؤهنین و پیبهبر روش و سنت بر تأكیذ
ــا اظ  ــى آلزـ ــت شـ ــُ، ؾّاؾـ ــُ اذالذـ ــطزق اذالذـ ــت شـ  ن ضنـ زض ؾّاؾـ

ــاَ ضنـ اظ ِصــُ اؾــت، يــست ــلحط بؿــّاض ي ــطاَ ـ ــساض ؾّاؾــت ب  ـؿــؽفاق، ـ
ــط تطشــت ــاَ ب ــاـبط ضنـ ن ؾــمت ـبم  اظ يطِــس شــى اؾــت اـّطاؼفــلـمّك ن پّ
 جًـــائػ تـــطِك شاــــػ  اؾـــالـُ راـٗـــٍ تـــاشؿ راِعـــاو زض بعضظـــهاضاق اِـــك

 .زازلس ـُ بطنظ ن ًْهض ضا اذالذُ
ــاـبط ذــاتؿ ُ   پّ ــ ــطآق شــطِؿ زض ننــحف ـ ــى ذ ــس:    شؿــُ اؾــت ش جطـاِ

يطظـع زنؾـت قـفا     2؛وَ هاب یَنطِِاكُ عَانِ الطهَا        هب ضَّلَ صبحِبُکُنِ وَ هاب ََا    
ــس [ ـمحــطت لكــسو ن ـرهــس ضا ظــؿ لصــطزو اؾــت ن يطظــع اظ ضن     ]ـحفّ

 ظهِس.  يها  لحؽ ؾرك لف 
. يهايـــاَ لحؿـــالُ بـــط تةّّـــط ـؿـــّط ان اظ نـــطاٌ ـؿـــترّؿ ــــلحط لّؿـــت 

ــّك تصهـــت اؾــالـُ،  تًــطت ـحفــس ــا اِزــاز انؼ ــى    ب ــاؾ ن اؼبت اؼعــهَ ت
ن  3خُلُاك  عَياین    وَ إِنَاََ لَعَلا   اذالذُ اِزـاز شـطز. نَ ـهـساخ آِـٍ قـطِحى     

اؾــت. اِــك آِــات  4أَشِااذءا ُ عَلَاا  الطکُفَاابرزض ٖــّك تــاغ ـهــساخ آِــٍ قــطِحٍ

                                                 
، شكـث اؼةفـى  ّٖؿُ االضبؽُ، بك ن لّع ٖؽُ 1011، ل2، ذؿ: زاضاؼحسِج، دهغ اؼفًفىاؼحهابك نبا٘ اؼفاؼصُ،  -1

ن لّـع   365، ل4خ، د1379قـًط االقـهت ـاظلـسضالُ، اؼفماذـ ، ذـؿ: ٖالــى،        ن لّـع ابـك   852، ل2ذؿ: ضيُ، د

   .  98ل، 10د، خ 1412اؼٗؽفّى،  ، بّطنت: زاضاؼصت اؼفمتٓؿابهاؼحطد ابك رهظَ، 
 .13لزؿ/ -2

 .4ذؽؿ/ -3

 .29جت /  -4
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اؾــالؾ ن زض ؾــّطٌ بــهزق اذــالخ ن تصهـــت بــا ِصــسِعط اظ لٓــط  بّــالعط ٖزــّك
ُ  پّــاـبط اشــطؾ ــ ــى ذــالت ضنـ بم ــابطاِك ب ٖبــاؼ شــى  اـّــى ن بمــُ اؾــت. بم

يـــا ضا زض زِـــك ناضز شـــطزو  تصهــــت ــــهضنحُ ن بؿـــّاضَ زِعـــط اظ بـــسٖت
ــاتؿ    ــهغ ذ ــى ضؾ ــُ ب ــس، تأؾ ــؽ ان، بهزل ــلـمّك 1ن لح ــُ اـّطاؼف ، ضنق

    ُ اؾ اؾـت. زض اِـك ظـّمـى زض ؾـّطٌ اــ       ضايعكا زض ضجـٕ ـًٗـالت راـٗـى اؾـالـ
 شمّؿ.   بى زن لفهلى اقاضو ـُ ضيا

يـا   ذهاؾـت شـى بـا ــطزؾ لفـاظ ّٖـس ظـعاضز ن بـا آق        اؼث( ـأـهق اظ اـاؾ
ــت      ــى تصهـ ــُ لؿــبت ب ــاق ٖفّر ــا ذؽبكــاق آضاؾ قــهز ن اَفّم ــس ت ؾــرمُ بعهِ

ــاؾ  ــس. اـ ــسا شمم ــى پّ ــأـهق جطؾــتازلس: ـعــط ِصــُ اظ   زض رــهات، لاـ ــى ـ اَ ب
تصهــت لساقـتى باقـؿ  بمـابط اِـك ــطا       قطنٌ ـا اِك لبـهز شـى ــك زذـاؼتُ زض     

اظ اذاـــٍ لفــاظ ـٗــات بــساضا اـــاؾ بــا انــطاض ـــأـهق ضنبــطن قــس، زض اِــك يمعــاؾ  
ــى »قــطٌ شــطز شــى   ــك ب ــت شــى ضؾــهغ    ]راِعــاو[ـ ــاق ذــهايؿ ضج لفــاظ آلچم

ـــأـهق ذبــهغ شــطز. اـــاؾ زض پهقكــُ  « ضجتمــس.   ـــُ ن اـّطاؼفــلـمّكذــسا
ــالؾ  ــاـبط اؾ ــس پّ ــلـمّكـالم ــى اظ    ،ن اـّطاؼف ــاَ بطيم ــا پ ــاق ن ب تصبّطظهِ

ـمعغ ذاضد قـسلس. ِصبـاضو تفـاؾ قـًط ــطن بـى نـسا زضآــس ن يفـى بـا ظطِـى ن            
ؾـًػ   ابـك  ظحتمـس. اِـك ذبـط بـى ــأـهق ضؾـّس، شناؼطِاؾـتّك جًـػ         جةاق تصبّط ـُ

 ُ ُ          بـك  ظحت: اَ اـّطا اظط ٖؽـ   ـهؾـُ بـا اِـك نيـٕ بـى ـحـػ لفـاظ بطؾـس، تفـاـ
 ُ ُ ظطزلـس ن بــى   ــطزؾ اظ تــه بطـــ اجتمــس. نــال  اؾـت شــى اظ ان برــهايُ     جتمــى ــ

ــاظ     ــأـهضَ ضا جطؾــتاز ن اظ تًــطت ذــهايف شــطز شــى ب ــأـهق ـ ــاظ ظــطزز. ـ ب
 2ياَ ذهز ضا َؽ  شطز ن پهقّس ن بى ـمعغ باظظكت. ظطزز، اـاؾ شحف

                                                 
 .461ـائسو/« الحؿما نالحؿصؿ» -1

. 151، ل2، تًـطاق: رًـاق، د  ّٖهق اذباضاؼطياذفُ قّد نسنخ،  بابهِى بك تؿّك بك ٖؽُ لس: ابهرٗحطـحفسبك -2

 559، ل19اهلل ـطٖكُ لزحُ، د ، ذؿ: ـصت  آِتاتراخ اؼحد ن اظياخ اؼباَػاؼرايُ لهض اهلل اؼفطٖكُ اؼتؿتطَ، 

ُ   1018، ل2خ، د1422، ذؿ: زاضاؼحسِج، اؼحههغ اؼفًفىن لّع ابك نبا٘ اؼفاؼصُ،  ّٖؿـُ االضبؽـُ،    بـك  ن لّـع ٖؽـ

 .801، ل2، ذؿ: ضيُ، دشكث اؼةفى
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ــاؾ  ــػ اـ ــاق ضنـ     ٖف ــى اِك ــطز ش ــك ش ــ  ضا ضنق ــك ـُؽ ــاق اِ ــط يفع ب
ــاـُ     ــد تف ــؿ تُبّ ــس ن آق ي ــمُ زاضل ــُ ضنق ــ ؾّاؾ ــالـُ  ـؿ ــٍ اؾ ــط  ائػ راـٗ ب

يفعــاق جًفالسلــس شــى بطظطزالــسق نَ ٖفؽــُ   قــطٔ ـرــسؼ اؾــالؾ اؾــت ن بــى
 ؾّاؾُ بهزو اؾت.

ــاـبط     ــط پّ ــساق ـًُ ــٍ ذال ــتحازو اظ شؽف ــاق اؾ ــاضـ ت(  زضآق ظـ زض لع
بــى رًــت تأشّــس بــط اِــك   ـطؾــهؾ لبــهز؛ نؼــُ اـــاؾ ضيــا 1يــا ن اؾــماز لاـــى

ــساَ ؾــمس نالِتًٗــسَ جطـــهز:    ــهضالُ، زض ابت ــس   »ؾؽؿــٍ ل ــ  ـٔحٓف  ــىٔ ٖٓؽض ــؽَ  اؼؽَ نٓ
ــاينطِِك     ــّكض اؼَُ ــىن اؼَُّلبِ ــ  آؼن ــۀذنطِِكض نٓ ٖٓؽض ــأضن ؼنّكض نٓ اؼْ ــُ اؼْ ــط   2؛« جن ــس ب زضنز ذسانل

ـحفّـــس زض انّؼـــّك ن آذـــطِك ـرؽهذـــات ن بـــط ذالـــساق ن جطظلـــساق پـــاز ن  
 . اـ وپاشّع
 لعاضَ، اظ ظـاق اـّطاؼفلـمّك بى جطاـهقُ ؾفطزو قسو بهز.  ن اِك ضنـ زض لاـى 
 

 شخصی حم ق حتی اه ر توبم بر اسالم حفظ اول یت
يا اظ اـط ذالجت، ـحاجٓت  آق ياَ اـاـاق، بٗس اظ شماضظصاقتك  اظ رفؽى ـؿ هؼّت

زقـفماق اؾـت. ائفـٍ    ياَ  يا ن زؾّؿى ن تحّ آق اظ تهَ ى اظ شّاق راـٍٗ اؾالـُ 
بؿتمس ن با تفاؾ ذسضت    تفاؾ تالـ ذهز ضا زض اِك اـط ـًؿ بى شاض ـُ َايطِك

شهقّسلس ن بطاَ ازاـٍ تّـات راـٗـٍ    زض تػ ـكصالت ؾرت راـٗى اؾالـُ ـُ
زراض تحطذـى ن ؾـرهٌ لكـهز. بـى      شطزلس تا راـٗى    اؾالـُ با تاشفاق يفصاضَ ـُ

ُ    بك اظ تهَ ٍ جًػ يفّك زؼّػ يؿ بهز شى اـاؾ شـى   ؾًػ پـطزو بطزاقـت. ظــال
شـى زض   ضؾّسلس ن اِكاق ضا اظ لركٍ قهـُ جًػ بى يفطاو يكاؾ بى ذسـت اـاؾ

                                                 
 .  159ل ،2، تًطاق: رًاق، دّٖهق اذباضاؼطياذفُ قّد نسنخ،  بابهِى بك تؿّك بك ٖؽُ ابهرٗحطـحفسبك -1

، 146، ل2، تًـطاق: رًـاق، د  ّٖـهق اذباضاؼطيـا  ذفـُ قـّد نـسنخ،     بابهِـى  بـك  تؿّك بك ٖؽُ ابهرٗحطـحفسبك -2

ُ   1010، ل2خ، د1422، ذـؿ: زاضاؼحـسِج،   اؼحههغ اؼفًفىن لّع ابك نبا٘ اؼفاؼصُ،  40بات ّٖؿـُ   بـك  ن لّـع ٖؽـ

ـ   853، ل2، ذؿ: ضيُ، دشكث اؼةفىاالضبؽُ،  ، 1379اظلـسضالُ، اؼفماذـ ، ذـؿ: ٖالــى،     ن لّع ابك قـًط االقـهت 
  .  98، ل10خ، د1412اؼٗؽفّى،  ، بّطنت: زاضاؼصت اؼفمتٓؿلّع ابهاؼحطد ابك رهظَ،  ن لّع 364ل، 4د
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ظحتمــس بــا شكــتك ـــأـهق  يــا ـــُ ؾــط زاقــتمس،  ذتــػ ـــأـهق( آظــاو ؾــاذتمس. آق
اـاؾ بـى ؾـرماق آق زن    1ذهايّؿ تد ضا بى نات  آق شى قفاِّس باظ ظطزالّؿ.  ـُ

مفهزلس ن با شفاغ تمحط ن بّعاضَ زضذهاؾت آق زن ضا ضز شطزلس؛ رطاشى تهرًُ ل
، ــأـهق ضا بصكـس، بٗـس اــاؾ ضا     بّـت  ذهاؾت بى اؾؿ تصهـت ايػ  جًػ ـُ

ـحزهض شمس ن ذهز تاشؿ ؾطظـّك ٖطاخ قهز شى رمّك تطشتُ ِرّمـا  بـى لٓـؿ ن    
زض ضاو بـهز،  اَ شـى   ـأـهق ضا اظ جتمى ظز. ؼصا اـاؾ ضيا   نتست راـٗى يطض ـُ

آظاو شطز. بط يفعاق ضنقك اؾت شى اِمزا قرم ـأـهق ـُط  لبهز، بؽصى تحّ 
 بهز.ـرههز اـاؾ شّاق راـٍٗ اؾالـُ 

ْن َ دوس ن  َلدض لل  َ دا       » ِلد ََ للمّمدون ا للمَيَعَةدَل للَة يَدا   قَداََ لَد   لل   َدا    لََّما َعَقد

ُمد َ   َندا        أَنلع َ للمّم ؤمنلنلعوَ إساَ للنُصَحَ لَكَ وَلجسد  ََ ٌب وَ للمغلدََ َلدا يَنمَيغلدْ للّم دؤمنلوّن إساَ للمَةاَندلَ 

َ َيةلدَََ ا             َ  َلدَك َأام  ِّن َو للد َأم ِس َ دوس َلدَا َِبمد ِمدَت  سالم ُمد َ   َندا َفَة ََ ََدَل  ََا ِمَت  سدْ َو للم َفَة

َِد ل َق         َُداَا َو لل َ  َف ََ إسَ د َلفلع ََ َقدا ِ َح َلدَك أََند    َل د   فَداَل للبَديَبَ فلدْ     عَنمَك حََّتدض َيَصد

رــــهق ـــــأـهق ٖرــــس نالِتًٗــــس  ضا بــــا      2« للَددددالَ اََ للمددددوَنَ   إسلَعَدددد   

بؿــت، تًــطت ذُــات بــى ان شــطزو ظحــت: ا  اـّــط اؼطيــا ـهؾــ  بــك ٖؽــ 
لهّحت بـا تـه الظؾ ن نارـ  اؾـت ن  ـّف ن زنضنِـ  ؾـعاناض ــلـك لّؿـت،          

ــس    ــطاو زاضل ــك اش ــى ـ ــاض ضا لؿــبت ب ــك ش ــطزؾ اِ ــّ 3ـ ــت  ن يفچم ــطاق رفاٖ ك ؾ
اشمــهق ضأ  نــهات  4ؾــًػ الزــاؾ زاز ، ذــهـ لساضلــس، بــك آلچــى تــه بــا جًــػ

                                                 
، 382، ل2، تًـطاق: رًـاق، د  ّٖهق اذباضاؼطياذفُ قّد نسنخ،  بابهِى بك تؿّك بك ٖؽُ لس: ابهرٗحطـحفسبك -1

 .40بات
، 145، ل2، تًـطاق: رًـاق، د  ّٖـهق اذباضاؼطيـا  ذفـُ قـّد نـسنخ،     بابهِـى  بـك  ؿّكت بك ٖؽُ ابهرٗحطـحفسبك -2

 40بات

اِك بهز شى ـطزؾ اظ رالكـّمُ اــاؾ بـطاَ ــأـهق اشـطاو زاقـتمس ن ذبـهغ اِمصـى اــاؾ ـٗهـهؾ           « ـاجٗؽت»ـهساخ  -3

  رالكّك تاشفُ ـخػ ـأـهق باقس، بطاِكاق ؾرت بهز.

زؼّـػ   زِسلـس، بـاظ قـايس بهزلـس شـى ــأـهق بـى        ؾًػ ـُ ابك بعضظُ اظ جًػٖباؼ اقتبايات  با اِمصى بعضظاق بمُ -4

 ظّطز قهز ِا لازِسو ـُ ـحبت ن اَفّماق قسِس بى جًػ آق اقتبايات ضا ـتهرى لفُ
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زضباضٌ قفا اِك اؾـت شـى ــا زن تـك ضا اظ ذـهِف زنضؾـاظ  تـا اــطت ؾـاـاق          
 ِابس. ابطايّؿ ظحت: بى ذسا ؾهظمس، يفّك شالؾ باٖج آلچى ضخ زاز، بهز.

عـُ شـى بٗـس اظ    زضباضٌ جًػ، ـأـهق اظ جتمـى ن رم  پؽ اظ تصشط اـاؾ ضيا
ؾـًػ اظ   ابـك  ذتػ بطازضـ بّك ـطزؾ اِزاز قسو بهز ن يفچمّك اظ اذباضَ شى جًػ

قسو جًػ ضا اظ ؾط ضاو  اَ تؿات ان ـرحُ لعاو زاقتى بهز، باذبط قس. نَ با لركى
شفـس   بطزاقت ن اؼبتى بٗس اظ ذتػ جًػ، بطاَ جطنلكالسق جتمى، اظ اــاؾ ضيـا  

  ـٗماَ ترؿّؿ ـفؽصت اؾالـُ زض آق ظـاق، بىظطجت. ظحتمُ اؾت شى ذتػ ـأـهق 
ؾًػ زض قـًط ن   ابك بى ـفاؼس ـتٗسزَ بهز؛ رهق ِاضاق جًػ زض ذطاؾاق ن تؿك

َ  ابـك  ٖباؼ با بّٗت بـا ابـطايّؿ   زِاض يفؿطـ ن بمُ يطِـس بمـاَ اؾـترالغ     1ـًـس
يا بهزلس، يفى ن يفـى   زاقتمس ن  اياجى بط آق اذتالت بّك ؾفايّالُ شى زض پازظاق

 2ظزق ذالٍ ـأـهق ن شكتك نَ قهز. ـالٕ آتفج قس تا اـاؾباٖ
ــاؾ ضيــا   ــّك اظ زِعــط لصــات زض ؾــّطٌ اـ ــاضٌ انؼهِــت اؾــالؾ   يفچم زضب

ــى رفؽــى  اـــهض، ـــُ بــط تفــاـُ  اَ زض ؾــمس نالِتًٗــسَ اقــاضو شــطز شــى   تــهاق ب

يَةَّتَدد س َ  َةَددََفَا عََِددض جَدد َا للبَدداللَ  فَصَدديَ َ نلنمدد   عََِددض للمََِِّتَددا ل وَ لَددََ »...جطـهزلــس: 

س أَنَدد س      للمغَ َنَددا ل وَ َفددال عََِددض َِددّتَا ل للددَنيوس وَ ل مددلل َلْس حَيَددِس للمّم بَددِلّملعوَ وَ للق دد ْم

... زض ظصقــتى شؿــُ 3«للمجَافلِلعَددلس وَ صَََددَل للمّم نَددافلقلعوَ ف  مََددلل ََنمّتَاسددِ  وَ  َاْلقَددلل ََيَّتَددَلص 

                                                 
َ   ؾبٍ ابك رهظ ّ زض تصشطو لرـػ شـطز   -1 ى الـس شـى رـهق ــأـهق تًـطت ضا بـ       تـاضِد لهقـتى   و اؾـت شـى ٖؽفـا

ن  ذكؿ ظطجتمـس ن زض بةـساز ـزفٗـ  تكـصّػ زازو ان ضا اظ ذالجـت ذؽـٕ ن       نالِتًٗس  له  شطز بم  ٖبّاؼ بط 

اؼطيـُ،   ، ذـؿ: ـمكـهضات اؼكـطِث   تصشطو اؼرهالرا  ان له  شطزلس  ؾبٍ ابك رهظَ، ى ابطايّؿ بك ـًس ّ ضا ب

 .318خ، ل1418
ــط،     -2 ــػ رٗح ــسَ ذؽّ ــس:  ـً ــت   ل ــػ اؼبّ ــطَ الي ــهٖى اؼصب ــطخ اؼفهؾ ــطنت: ـطشعاؼك ــاٌ ، بّ ــاجُ، االنؾ  اؼخر

 .94، ل10خ، د1430

، 146، ل2، تًـطاق: رًـاق، د  ّٖـهق اذباضاؼطيـا  ذفـُ قـّد نـسنخ،     بابهِى بك تؿّك بك ٖؽُ ابهرٗحطـحفسبك - 3

ُ   1010، ل2، ذـؿ: زاضاؼحـسِج، د  اؼحههغ اؼفًفىن لّع ابك نبا٘ اؼفاؼصُ،  40بات ّٖؿـُ االضبؽـُ،    بـك  ن لّـع ٖؽـ

ل ، 4دخ، 1379قهت ـاظلسضالُ، اؼفماذ ، ذـؿ: ٖالــى،   ن لّع  ابك قًط اال 853، ل2، ذؿ: ضيُ، دشكث اؼةفى
 .98، ل10خ، د1412اؼٗؽفّى،  ، بّطنت: زاضاؼصت اؼفمتٓؿابهاؼحطد ابك رهظَ،   ن لّع 364
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ــهظ     ــطاَ رؽ ــُ ب ــطز؛ نؼ ــّك ش ــك رم ــساُِ   اِ ــك ن ر ــسظُ زض زِ ّطَ اظ پطاشم
يــا لكــس ن اـــهض تحفّؽــُ بــى ٖمــهاق ضاو ظطِــع،  ـؿــؽفالاق، اٖتطايــُ بــى تهــفّؿ

 تحفػ ظطزِس.
ن ذؽحــاَ اـــاؾ بــا اقــاضو بــى ظصقــتى، زنضلفــاَ ظلــسظُ تًــطت ٖؽــُ 

زيس شى رعهلى بى لاتد ان ضا اظ ٖطنـٍ ؾّاؾـت ن ذالجـت       ـٗانطـ ضا اضائى ـُ
ياِكـاق   اغ ان بطاَ رؽهظّطَ اظ تكتت ـؿؽفالاق، بى تهـفّؿ شماض ظزلس ن با اِك ت

ٖطجـى اظ اــاؾ    شـى ابـك   لفهز. يمعاـُ   لًاز ن اقتباياتكاق ضا لّع تحفػ ـُ   ظطزق ـُ
اَ ناضز ــارطاَ نالِتًٗـسَ    با رى العّعو ضيا پطؾّس: اَ جطظلس ضؾهغ ذسا

ض بى تًهض نازااَ شى رسؾ ٖؽُ پاؾد جطـهز: با يفاق العّعوقسِس  اـاؾ

مت  للِ   َا»زض قهضا قس.  َِدض        ن حَّمََ   َو  عَ َفَلَ قِ  َِدكَ َع َِد ل َندا حََّم َس لل َيدا لَ دوَ صَل د 

   1«. للَُو  َس فلْ وسلَايَلس للمةَاََل فَقَاََ نَا حَّمََِ جََنَ أَنلع َ للمّم ؤمنلنلعوَ عََِض للَُو  َس فْل للّشُ صَا

ُ  يفٍ اِك ـُاؼ  ذبـط اظ انـؽُ ا   زيـس شـى آق انؼهِـت اؾـالؾ بـط         ؾاؾـُ ــ
 يفٍ ق هق ن ـطاتػ ظلسظُ اؾت.

 

 استکببرستیسي
زض ؾّاؾـــت، اؾتصباضؾـــتّعَ اؾـــت.  يـــاَ اذـــالخ اؾـــالـُ  ِصـــُ اظ ـلؼحـــى

ــالـُ،   ــٍ اؾـ ــ هغ زض راـٗـ ــاشؿ ن ـؿـ ــُ     تـ ــاظـ ن لطــ ــط ؾـ ــط اظ ؾـ ــا  اظـ بـ
ــا     آضاـــُيــا لباقــس، راـٗــى بــى  آق  ـؿــتصبطِك ضجتــاض شمــس ن زض نــسز ـبــاضظو ب

يــهِتُ ن ؾؿــتُ، زض زضرــٍ انغ  قــهز. لتّزــٍ اِــك بــُ   يهِــت ـــُ ؾؿــت ن بــُ
ــى    زض اذالذّــات آقــصاض ـــُ اَ قــايس باقــمس  قــهز؛ رطاشــى نذتــُ ـــطزؾ راـٗ

ــط  ــاـُ     آق  شــى ضيب ــهض اظ تف ــط ٖب ــػ شؿــُ شــى ذــهز ـًٓ ــا زض ـراب ــاَ  ي ـطظي
   ُ ُ       اذالذُ اؾت، ؾـطتّٗٓؿ جـطنز ــ يـا لّـع    آق  شمـس،     آنضز ِـا تتـُ ؾـصهت ــ

                                                 
ن لّـع ـحفـسباذط    364، ل 4ن لّع ابـك قـًط االقـهت، پّكـّك، د     40، بات 141، ل2 د ،قّد نسنخ، پّكّك -1

 .140، ل49د ، تًطاق: اؾالـّى،بحاضااللهاضـزؽؿُ، 
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َ  يـاَ اذالذـُ ن اباتـى    السز زرـاض الـهأ يـٗث    السز يـا ذهايمـس قـس.     ظـط
زض يــط جطنــتُ بــى ظبــالُ شــى ايــػ تــد بــا آق آقــماِمس، زض اِــك اـــاؾ ضيــا
 ُ ُ        اـط ـًؿ ــ شـطز شـى ــأـهق بـى ظنض، آق        شهقـّس ن زض يـط جطنـتُ تأشّـس ــ

ـهق تًـطت ضا بــى نالِتًٗـسَ ـزبــهض شـطزو اؾــت ن بـى زؾــت شؿـُ رــع ـــأ     
ــلْـنمنّكض  إِقض»شكــتى لرهايــس قــس. اِكــاق زض ؾــمس نالِتًٗــسَ جطـهزلــس:   ــطض اؼْفٔ   أضـنّ

ــىٔ  ضّٕــطُو      ــا ـٓــا رًِٓؽض ــطضتٓ ـنــكْ تٓر مض ــأـهق(، ترــهذُ اظ ـــا    1«...ِ ٖٓ اـّطاؼفلـمّك ـ
 قماذت شى زِعطاق اظ آق آظاو لبهزلس...   ـُ

 

  ُ ـفصــك اؾــت ذبطلـس. ـعــط   ٖبــاؼ اظ آق بــُ آق تـد رّؿــت شــى تتـُ بمــ
ُ     شؿُ ـمصـط قـهز شـى ان اظ لؿـػ تًـطت ظيـطا       ضؾـس،     اؾـت. بـى لٓـط ــ

ظحتٍ اـاؾ، اٖاللُ اؾـت ـبمـُ بـط اِمصـى آلچـى ــأـهق بـى اــاؾ زازو، تـد ذـهز           
بــهز شــى زِعــطاق  اؾــت. تــد َاٖــت، ترــُاـــاؾ بــهزو شــى اظ ان  هــ  قــسو 

ُ    لفُ َِ ع قمدًََل أَنَد َ   فَّمَدوم حَد  »جطـاِمـس:   قماذتمس. اِكاق زض راَ زِعط اِـك ؾـمس ــ

للَِدد   ََةَددالَض  سّشَددَنفَا وَ قَصَددََ ع دد موًَل أَحَددبَ للَِدد   إسيَْاقَاَددا فَقَددََ أَ َدداّلَ حَ سيّمَدد   وَ أَحَددَِ   

 2؛« ن حَ َنَدد   إساَل اَددااَ  سدداَللكَ اَلصسيددال عََِددض للمئسنَددااس ن نمّتَاسُددال ح  منَددلَ للمئسلَددَِااس  سدداَللك     

ــسا،   ــى ذ ــُ ضا ش ــطشؽ ظطي ــفالُ ضا    ي ــاِس ن ضِؿ ــطزو، بعك ــط ش ــتمف ضا اـ بؿ
ــس تزــانظ شــطزو اؾــت؛    ــى تــطِؿ ذسانل شــى ان اؾــتهاضـ شــطزو، ذُــٕ شمــس، ب

 رى ان با اِك ٖفػ، اـاؾ ضا تحرّط شطزو ن تطـت اؾالؾ ضا زضِسو اؾت. 

                                                 
، 146، ل2، تًـطاق: رًـاق، د  ّٖـهق اذباضاؼطيـا  ذفـُ قـّد نـسنخ،     بابهِـى  بـك  تؿّك بك ٖؽُ ابهرٗحطـحفسبك -1

ّٖؿُ االضبؽُ،  بك ن لّع ن لّع ٖؽُ 1010، ل2، ذؿ: زاضاؼحسِج، داؼحههغ اؼفًفىن لّع ابك نبا٘ اؼفاؼصُ،  40بات
ل ، 4دخ، 1379ت ـاظلسضالُ، اؼفماذـ ، ذـؿ: ٖالــى،    ن لّع ابك قًط االقه 853، ل2، ذؿ: ضيُ، دشكث اؼةفى

 .98، ل10خ، د1412اؼٗؽفّى،  ، بّطنت: زاضاؼصت اؼفمتٓؿابهاؼحطد ابك رهظَ،   ن لّع 364

، 146، ل2، تًـطاق: رًـاق، د  ّٖـهق اذباضاؼطيـا  ذفـُ قـّد نـسنخ،     بابهِـى  بـك  تؿّك بك ٖؽُ ابهرٗحطـحفسبك -2

ّٖؿُ االضبؽُ،  بك ن لّع ن لّع ٖؽُ 1010، ل2، ذؿ: زاضاؼحسِج، داؼفًفى اؼحههغن لّع ابك نبا٘ اؼفاؼصُ،  40بات

ل ، 4دخ، 1379ن لّع  ابك قًط االقهت ـاظلسضالُ، اؼفماذ ، ذـؿ: ٖالــى،    853، ل2ضيُ، د، ذؿ: شكث اؼةفى
 .98، ل10خ، د1412اؼٗؽفّى،  ، بّطنت: زاضاؼصت اؼفمتٓؿابهاؼحطد ابك رهظَ،   ن لّع 364
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ــاؾ  هــ        ــسضالف اظ اـ ــأـهق ن پ ــى ـ ــاضو زاضز ش ــُ اق ــى تر ــى ب ــك رفؽ اِ
ــطزو ــسَ،  شـ ــمس نالِتًٗـ ــساَ ؾـ ــس. زض ابتـ ــتحازو   الـ ــُ اؾـ ــطت اظ رفالتـ تًـ
يــاَ پمًــالُ تهرــى  يــا ن لركــى نؾــّؽٍ آق، ـــطزؾ ضا بــى ذّالــت شممــس شــى بــى  ـــُ

 ُ ــ ــاق ـ ــس، اِك ــس:   زي مِلددْ للصُددَ وص   »جطـاِ ان اظ  1؛«يَةََِددَ  واْلنَددلَ للمددوَعَع وس وَ نددا ََ 

 ياؾت آظايُ زاضز. يا ن آلچى زض ؾّمى ترالّت ركؿ
ن  َُٗ اظ رالـــ  اــــاؾباِـــس تهرـــى زاقـــت شـــى رمـــّك ـهايـــٕ ذـــا 

يــاَ ٖباؾــّاق، زض ظـــالُ اؾــت  يــا ن ْؽــؿ اقــاضات ان بــى تزــانظات ن ؾطشكــُ
شى اِكـاق بـا تًسِـس بـى ــطن آــسو ن بـا تًسِـس، نالِتًٗـسَ ضا پصِطجتـى اؾـت.            

  ٕ ُ    يـط ـهيـ قـهز؛ نؼـُ بــا يفـٍ اِــك       ظّــطَ بطيـس ــأـهق قــسِسا  ؾـطشهت ـــ
 شمس. لفُلكّمُ  اَ اظ ـهيٕ ذهز ٖر  شضو اننات، اـاؾ

 

 انسبنی كراهت 
ُ    تحــّ شطاـــت الؿــاق ـؿــ ؽى    ٖبــاؼ ن  اَ اؾــت شــى  زض ضنـ تصــاؾ بمــ

يــا ـــالز بطتــطَ، ا ؽــ    آق  اـّــى بؿــّاض الــسز اؾــت؛ رطاشــى زض ؾــّطٌ   بمــُ
لًـازق بـى    لضؿٓ  ذـالهازظُ ن اتهـاغ بـى تصـاؾ ن ـتفـهؼّك بـهز. اتتـطاؾ ن ٖـعت        

اَ ٖـعت ن قـطت ن    بًالـى تـطِك   يـا اــطَ لضٓؿـبُ قـسو بـهز ن بـى شهرـس        الؿاق
ُ  يـا ؼصــى  شطاــت الؿــاق  ذُـٕ لٓــط اظ ٖؽـؿ ن اٖترــاز ن   قــس. اــاؾ ضيــا    زاض ــ

يـــا، ذائـــػ بـــى شطاــــت شاتـــُ بـــطاَ الؿـــاق بهزلـــس.   الؿـــاق  حـــطنت ن ـرـــاؾ 
 ظهِس:   ٖباؼ ـمكُ ٖباؾّاق( ـُ ابك ابطايّؿ

وَ أَ سدْ للمحَبَدوس لل   َدا   إس  ْ نَا صَأَيَت  وَ لَا لَدّملةَت   سوَحَدَأ أَفمبَدَِ نلدوم     » 

َِدااّن         َُ َِدا أََحدَلل  س َأ َو َندا صَأَيَّت د   َج ََ نلدوم أََحد َِدافل ََ أ  َ   نلنم   َنا َل قَدُُ وَ لَدا     َِاَس

ِمد  مَ نلنمد   وَ َندا َصحَ أََحدَلل َعدوم َحاَجدلّن َقدََصَ           َِاَند   حََّتدض َي َأ َا صَأَيَّت    قَلََع عََِض أََح

ِلدع ٌ           عََِعَاَا وَ لَا نَََ َُدَو َ دعََو يََََيد ل َج ََ ُُ َو َلدا ل ِلدع ّن َلد   َقد ََ َج ََ َِعَ ل َ عََو َيد صسَج
                                                 

 يفاق. -1
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َِدَِ َقدُُ وَ          ََ ُلد ل وَ َلدا صَأَيَّت د    َ  أََحدَلل نلدوم نَ َلللعد ل وَ نََّماللع ُُ َو َلا صَأَيَّت    َيّشمّتل لَ   َق

للّتَيَبُددََ وَ اَددااَ إساَل وََِددا وَ  لَددا صَأَيَّت دد   ي قَاَقلدد   فلددْ  لددحَُل ل  َددِم اَددااَ  َددحلُ    

  صلدديَتَ للمّمَ َلْلددَ  أَجََِدد َ عََِددض نَاْلَََلدد ل نَّمَاللعَُدد   وَ نَ َلللعَدد   حَّتَددض للميَدد َلَْ وَ    

َِاَثدلس أََيدااّن         َلدَعاا  َث َ د      ِ ْلعدَ  للَصد َاس َو َلدا َي ِس َا ََِع َِ للنَ َاس  سال ِلع ْلَ  َو َااَا َق للَبا

ْلعدَ  للمَّمَةد  و ل وَ          فلْ لل ََفَ س َو َاداَا َا َلدَعاَا للد   َ َل َ  إسَا َاللدَك َيَةد َّشداَ س َو َيق د 

ِلَّمدلس فََّمدوم          ََِعدالْل للمّم ةم ُ د ا  إسَلدا فلدْ لل َ   َاللَك نلنمد   َلدا َي ََقَلس فْل للبن   َو َأاْم للَص

مَِدد   فلددْ فَبمددِل ل فََِددا َ صَددَنق      ــا    1؛«   اَعَددََ أَ َدد   صَأَا نْل ــُ ضا ب ــع شؿ ... يطظ

ــطآنضزق     ــاظضز، يطظــع شــالؾ شؿــُ ضا ذُــٕ لصــطز، يّچعــاو زض ب ؾــرمالف لّ
ــّف ان        ــى پ ــُ ش ــط شؿ ــهز، زض بطاب ــايُ لمف ــهالف شهت ــس ت ــى ت ــُ ب ــاظ شؿ لّ

ــُ ُ    ــ ــ ــاِف ضا زضاظ لفـ ــت پـ ــؿ    لكؿـ ــى يـ ــُ تصّـ ــطز ن اظ ضنَ ازت تتـ شـ

لكـــمّس، زاز، شؿـــُ اظ شاضشمـــاق ن ذـــسـتععاضالف يطظـــع اظ ان لاؾـــعا  لفـــُ
ــسو  ــهَ ظلمـ ــع بـ ــى    يطظـ ــسق، ذًرـ ــس، زض ذمسِـ ــفاؾ لكـ ــسق نَ اؾتكـ اَ اظ بـ

 « لكؿتمس ن...   اـ ذسـتععاضاق ن تتُ زضبالاق ـُ زاز ن ؾط ؾحطو ؾطلفُ

َــهض تــتؿ  قاِؿــتٍ تهرــى اِمصــى اـــاؾ زض ؾنــفت نؼًّٗــسَ بــهزو اؾــت ن بــى 
ــى ان زض       ــت؛ بؽص ــطت لّؿ ــت آق تً ــى اـاـ ــاْط ب ــٍ ل ــاق جر ــاَ اِك بطذهضزي

اَ بـى   ظهلـى بطذهضزيـاَ اــاؾ، شماِـى      راـُ تصـهـتُ يـؿ يؿـت ن اِـك    تصؿ ـ
 ُ ــ ــاق بم ــاَ لاقاِؿــت تاشف ــطاَ    بطذهضزي ــُ ب ــاؼ اؾــت ن اؼعــهُِ اذالذ ٖب

 ضنز. قفاض ـُ يفى تاشفاق بى
 

 خ اص براي ویصه اهتیبز از پرهیس
ــاؾ ضيــا ــى رًــت راِعــايُ شــى زض     اـ ــطاَ ذــهز ن لعزِصــالف ب يطظــع ب

اَ ؼحــاِ لصــطز. آلچــى زض زلّـــاَ     تصهـــت ٖباؾــُ زاقــت، اـتّــاظ نِـــػو    
شـــاضَ زض  ؾّاؾـــُ اــــطنظ ـهرـــ  ضلـــذ بؿـــّاضَ اظ ــــطزؾ اؾـــت، ؾّاؾـــُ

                                                 
 .834، ل2، ذؿ: ضيُ، دشكث اؼةفىّٖؿُ االضبؽُ،  بك ؽُٖ -1
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ــى   ــت، ب ــهـتُ اؾ ــ هلات ازاضَ ن تص ــّاضَ اظ ق ــى بؿ ــػ   ظهل ــد ن باَ ــى ت اَ ش
     ُ مــس، ـزــطؾ زض راـٗــى ضيــا    شم  ظــايُ راِكــاق ضا بــا ِصــسِعط ٖــهو ـــ

قــهز شــى اؼبتــى اِــك لابؿــاـالُ زض يــط     ظمــاو زض بمــس شكــّسو ـــُ قــهز ن بــُ   ـــُ
ــى ــالؾ ن زض     زنضو ن راـٗـ ــسض اؾـ ــت. زض نـ ــتى اؾـ ــٗث زاقـ ــست ن يـ اَ قـ

ــاَ ـحهــمٍ ان بــط يفــى    تصهـــت ذؽّحــٍ زنؾ، جطـــالطناُِ ـالمــس ـةّــطو شــى ظل
ــا    ــػٌ اـخ ــسضت نِ ــأـهق ٖباؾــُ ذ ــاق ـ ــا زض ظـ ــس ِ ــت ق ــك غ جًــػحاب ؾــًػ،  اب

بـطازضَ بـى لـاؾ ظِـس     ظهِاَ اِـك آجـت بـعضض ؾّاؾـّهق اؾـت. اــاؾ ضيـا       
زاقــت شــى بــى ظِــساؼماض زض تــاضِد ـٗــطنت اؾــت. نَ بــى رًــت اٖتــطاو بــى   

ــى   ــاؾ لفــهز ن رــهق شّم ُ  تصهـــت ٖباؾــُ، ذّ ــ ــا بم ــى ب ــاؼ زاقــت  اَ زِطِم ٖب
ــف  ــتك ن آت ــتهض شك ــاق  زؾ ــارطا    آق ظزق ذالف ــك ـ ــطز ن زض اِ ــازض ش ــا ضا ن  ي

تتـُ بــى پّــط ن رـهاق ن ظق ن ـــطز يــؿ ضتــؿ لصـطز. ذّــاؾ ان ؾــطلعهق قــس ن ان    
ــأـهق       ــعز ـ ــهز، نَ ضا ل ــساق ب ــى زض ظل ــستُ ش ــؽ اظ ـ ــس ن پ ــتعّط شطزل ضا زؾ

زضبـــاضٌ ظِـــس رطِـــالُ زض اؾـــماز يـــبٍ قـــسو شـــى زض رـــاَ ذـــهز   بطزلـــس.
 زضذهضتأـػ ن بطضؾُ اؾت. 

َ  َ دو          حَدََثَنَا للمحَداالَ  أَ  د  عَِلدْْ للمح بَدعَو      » ََثَنْل ن حََّمد َ دو  أَحََّمدََ للمَيعََاقلدُْ َقداََ َحد

َ واّن             يَحَعَض للصَ َللْ  ََثَنْل لَ دو  أَ سدْ ع َيد ََ َحد َُ َقدا ََ للنََحد س ِسيد َ  َ دو  َي ََثََنا ن حََّمد ََ َحد َقا

ْ    عَوم أَ سعد ل قَداََ   َل َ دوس ن  َلدض أَولدْ لل  َ دا إسَلدض للمّمدو        لَّمَدا جسد ن ا وَ قَدََ وَد َ َ   َء  سََِيد

          َ َْدلّن َفب دّمْن َلَبدةلعَو َو نلا َلَبدعّن َو  ََ ح وَص للمةََياللدعنعَو َو َاللدَك فلدْ َلدنَلس  ًس َو أََحدَ   سالمَيصََ 

ْلَنا          َ وصس أََعدََل ًس َو َََ امدَت َأام َََيدَََأ  سد َ  وَ ََجدَت  سالمَيَصدَ  ََ لَ   للمّمون ا َيدا اََيد ََ للَناصس َقا اََي

َس اسَيداحأ َو َقَصدَََ  ح وَص  َنلدْ عَّمندَك َقداََ         نلوم  َنل َِدَل َو ا َْ َو َ افل َل َأ َو َعد ْ أ َنعََل َو َثقلعد

ْلَنا           ِ  جسَادلّن وَ إسام ع دََ   َ دََأم    سوََعدََل َو َااَا َنَِلحال أَوملَوم   َيدا أَنلعدَ  للمّم دؤمنلنلعَو نلدوم ا د

وَ قَداََ قَدََ وَفَيَدت  ج  منَد   لَدكَ       ولعد ل لل   َدا  فَبَحلكَ للمّمدون ا وَ  َةَد َ  سد ل إسلَدض أَ    
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ِ َّمد   أََ دَلل َندا َعدا         َُ ََ َأام َلدا ي  َِد يمعـاـ    1؛«فَََِّما َجاء ول  س ل عَنََِ   َو وََِض َلديسعَِ   َو َح

زض بهــطو  199ؾــاغ   شــى بــى  ـهؾــ  بــطازض تًــطت ضيــا    شــى ظِــسبك 
ٖبّــاؼ ضا آتــف ظزو ن ذــطات شــطزو بــهز  يــا  بمــ  قــهضـ شــطزو بــهز ن ذالــى

ــسِك ُ  ن بـ ــ ــساؼماض ــ ــب  ان ضا ظِـ ــأـهق    ؾـ ــعز ــ ــس، لـ ــتعّط قـ ــس، زؾـ ذهالسلـ
       ُ رـا    شمـ  ن بـى   آنضزلسـ، ــأـهق بـى ان ظحـت: ا  ظِـس زض بهـطو ذـطند ــ

ــى اظ  ــى اِمص ــ   ذال ــفمالفاق  بم ــا  زق ــ ّ  ي ــث،  م ــى، حرّ ــى، ن آغاـّ ــاز(  ، بايؽ ظِ
ُ       آ اظ شمـ  اظ ذالـى   يـا   آق شمـ  ن   يـا  پؿـط ٖفهياِـت انالز ٖبّـاؼ قـطنٔ ــ
َبــٕ بــهز، ظحــت: ِــا اـّطاؼفــلـمّك، اظ  شكــ  ا ظِــس شــى قــهخ ضا بــى آتــف ـــُ

ُ   آق يط رًت اقـتباو شـطزؾ، اظـط بـاظ ظـطزؾ اِـك بـاض بـى          پـطزاظؾ. ــأـهق    يـا ــ
ـ  ــطازض ــعز ب ــس ن ان ضا ل ــا   ذمسِ ــتاز   ض تًــطت ضي ــاؾ جطؾ ــطز ن پّ ــى ش نال

ذــاَط قــفا بركــّسؾ. يمعــاـُ شــى ظِــس ضا لــعز تًــطت آنضزلــس،  شــى ان ضا بــى
اــــاؾ ن  ضا ـالــــت ن ؾـــطظلف شطزلـــس ن ظحتمـــس: تـــه آظاز  يطشزـــا شـــى 
ــرك         ــت، ؾ ــسو اؾ ــى ظل ــازاـُ ش ــا ان ـ ــس ب ــاز شطزل ــهظمس ِ ــطن ن ؾ ــهاي  ب ذ

 لعهِمس.
زِـس شـى تًـطت تـا     اظط با لعـايُ زذّـد بـى اِـك رطِـاق بمعـطِؿ، ذـهايّؿ        

اَ لؿــبت بــى اِــك ـؿــ ؽى لــعز ـــأـهق ؾحاضقــُ لــساضز   ذبــػ اظ آظازَ ظِــس، شضو
ــاؾ ضيــا   ــأـهق، اـ ــس اظ بركــف ـ ــُ بٗ ــُ ن تت ــاق   اظ ان لف ــا پاِ ــصضز ن ت ظ

 شمس.   ٖفط ان ضا اظ ذهز َطز ـُ
 

 نتیجه
   ُ ــا يــؿ زض جطيمــط اؾــالـ ــاق ب ــس شــى  ٖزــّك قــسو  ؾّاؾــت ن اذــالخ آلچم ال

ــؽى   ــّ  جان ــهُِ ي ــّك  ظ ــصِط      آق اَ ب ــّك آق زن الصاضلاپ ــبت ب ــت ن لؿ ــا لّؿ ي
اؾت. زض اجصاضَ شـى اــطنظو  ـطت زض ٖـاؼؿ لًازِمـى شـطزو اؾـت، ِـاجتك اِـك          

                                                 
 .233، ل2، تًطاق: رًاق، دّٖهق اذباضاؼطياذفُ قّد نسنخ،  بابهِى بك تؿّك بك ٖؽُ ابهرٗحطـحفسبك -1
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    ُ ــ ــط ـ ــى لٓ ــاغ ب ــسئهؼهغَ ـح ــط ن اِ ــهٔ تحص ــط      ل ــك زض تحص ــى زِ ــس؛ رطاش ضؾ
ــى  ــٍ رساباجت ــُ، تاجت ــك     طب ــ  آضا  اِ اَ اظ يفــٍ ـرــهالت بكــطَ اؾــت. زض  اؼ
قرهــُ بــّك ذــسا ن الؿــاق زالؿــتى قــسو ن آق ضا جــطزَ  ظــطنو، زِــك اضتبــاَُ

ــُ ــاتخُ           ـ ــّك ـب ــهغ اظ زضز رم ــػ ٖر ــى تُّٗ ــػ ب ــُ ذائ ــُ بًٗ ــس ن تت زالم
يؿــتمس. اِــك اجــطاز زض اجصــاض پهظِتّهِؿــتُ، ـٗترسلــس شــى قــماذت رًــاق تمًــا   

 پصِط اؾت. ِٗمُ ـكايسو ن آظـاِف، اـصاق بى ضنـ ٖؽفُ 
از َـــايطِمف: زض يـــساِت بمـــابط ؾـــّطو ن ضنـ ارـــساــــا اــــاؾ ضيـــا

ؾــفت نــطاٌ ـؿــترّؿ، ضنقــُ ضنقــك اضائــى شــطزو اؾــت. تًــطت   راـٗــى بــى
بــا ؾّاؾــتُ اذالذــُ بــى بكــطِت جًفالــس شــى تصهـــت، ظنض ن ظض زلّــا لّؿــت؛   

ــا تــد     ــتُ ب ــاق باِؿ ــى تاشف ــُ ش ــ هؼّتُ اؾــت اؼً ــساضَ، زنضَ اظ  بؽصــى ـؿ ـ
ــاؾ      ــط تف ــّ اؾــالؾ ب ــت تح ــُ ن انؼهِ ــت تــسنز اؼً ــسضت، ضٖاِ ــٕ ذ ــهض َف اـ

ــتّعَ، اضد   ــُ، اؾتصباضؾ ــهخ قره ــُ تر ــاق   تت ــت الؿ ــى شطاـ ــازق ب ــا ن  لً ي
ــى ؾــطـمعغ ٖبهزِــت اؼًــُ     ــى ذــهال، راـٗــى ضا ب ــهٔ اـتّــاظَ ب ــسازق يــّ  ل ل

 ضيمفهق ظطزلس. 
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