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بجر هام  راعشا  هعومجم 

: هدنسیون

يوسوم اضر  دمحم 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

بجر هام  راعشا  18هعومجم 

باتک 18تاصخشم 

مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  18تدالو 

مدرک او  هدید  ملاع  هب  ناحبس  یمان  مان  18هب 

بجر هام  يافص  دراد  هبیط  32يافص 

تسد زا  ضیف  يدامج  هام  رد  هداد  33يا 

تسا رقاب  ماما  دابآ  دیحوت ، 39نشلگ 

دهاوخ یم  رگج  قشع  یقشاع و  زا  44تبحص 

هدیسر ایرد  یگنشت  زا  نزن  47یفرح 

منیمراچ نامسآ  جرب  مجنپ ز  49رتخا 

تمد زا  نشور  ملع  غارچ  50يا 

نز هنعط  ربونص  رب  انعر  ّدق  ورس  56يا ز 

تماما ملع  رقاب  يا  58مالس 

تسا رثوک  شروبز ز  هک  يرورَس  هب  62مزان 

ممگ دوخ  مجنپ ز  تجح  قوش  هب  65نونکا 

رقاب ترضح  رشع  یناث  ۀعیش  67يا 

ینآرق ياه  جنگ  ناهنپ  تا  هنیس  هب  68يا 

تسادخ هام  یبن ، هام  بجر ، ضیف  رپ  73هام 

دیهدب رت  مشچ  تسا  قشع  78تقو 

ممگ دوخ  دنخبل  هیرگ و  نایم  83بشما 

رقاب ترضح  ياوه  نم  منارورپ  یم  رس  85هب 

تفگ ینامداش  هب  يداش  86کیپ 
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انمَّرَک لیلد  يا  89مالسلا 

رقاب ةدنشخر  تعلط  ینشور  98زا 

مامت هام  عولط  هام و  لوا  100عورش 

ناکما طیحم  یتسه  103ماوق 

تسا رطعم  ملاع  دمآ و  راهب  104لصف 

منک ییادیش  زاب  بشما  106مهاوخ 

مامت یهام  رگ  هولج  دش  بجر  هام  108لوا 

مادتسم رشحم  حبص  ات  تشناد  غورف  112يا 

مالسلا رواد ، هللا  ّیلو  116يا 

رقاب ماما  ناهج  ناج ِ  120يا 

مامت هام  هب  نک  زان  بجر ! هام  124لاله 

رقاب ادخ  تجح  127نیمجنپ 

مولعلارقاب ای  ماما ، نیمجنپ  131يا 

دش مگ  نم  دوجو  دمآ  133يرون 

بان ياه  هشیدنا  یمامت  136همشچرس ي 

مدنام اج  هک  یلحاس  بل  139رب 

دوشگ يرتفد  نم  لباقم  دمآ و  143قشع 

درک بطر  ار  میاه  لخن  راخ  وت  147رهم 

میوش لالجلاوذ  راونا  رد  قرغ  هک  150الا 

یلع نبا  دمحم  ای  يدُه  غارچ  تخر  154يا 

رقاب ترضح  يارب  بشما  دنز  یم  رپ  155ملد 

مالس رواد  قلاخ  زا  وت  هب  157يا 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  159تداهش 

اقآ تمیرح  لاوحا  زا  159نم 
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تسوت ياهتنا  یب  تمارک  رد  161دیشروخ 

مراک تدابع ،  دیعبت ،  ۀشوگ  دش  165هکنم 

دوب اتکی  يادخ  صاخ  ةدنب  هک  168یسک 

شا ییایند  تروص  تقیقح  رد  هن  170شتریس 

ادخ نامسآ  رون  171نیمهد 

ار ینلع  غاد  همه  نیا  راذگن  لد  173رد 

دنهدیم راب  رگا  سدق  هاگراب  175رد 

دننکب اجتلا  وت  رب  رظن  لها  179مامت 

درک هیرگ  ناراب  هآ ... متشون  متشگنارس  181اب 

الوم ای  کیلع  182مالسلا 

دننک یم  تمیق  رون  اب  ازج  زور  ار  184کشا 

دیشک ادخ  نوچ  ار  وت  دوجو  ادخ  188یتقو 

وت يوک  رد  هتفای  ار  دوخ  هار  تیاده  191يا 

يداه ترضح  ای  وت  يوک  لد  هبعک  196يا 

تساپرب يرارش  رهز  زا  ما  هنیس  رد  199هآ 

يدش نایشآ  یب  سک و  یب  بیرغ ، 200اهنت ،

موش یم  ییانشآ  نیمزرس  میقم  201ات 

هتخیر شراذع  نیرسن  هلال ز  دص  207گنر 

اده جرب  رتخا  نیمهد  208يا 

منک یم  رت  ار  هدید  هنیدم  رجه  زا  هک  211نم 

تراهط حور  يدُه ،  جرب  رتخا  213يا 

دندرب ار  شرگج  زار  هدرپ ي  اه  217هلان 

درک مرات  بش  درد  مه  هک  ملظ  زا  218ياو 

دّمحم نب  ّیلع  ناحلا  شوخ  غرم  220ناج ،
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میراد ناماس  رس و  یب  ِلد  هدیروش ، 224ِرس 

هّللا ای  باذع  جنر و  مغ و  زا  228هرابود 

میایربک تافص  ِّلک  رهظم  نم  229متسیک 

يداه ترضح  يانث  رد  مسفن  ناج  233هتفرگ 

دنهدب ناما  رگا  ار  237نامسآ 

دنتشون متاخ  رتفد  رد  ار  وت  239مان 

اقآ يا  تیادتبا  نامه  243زا 

دروخ یم  ناکت  نامسآ  شرپ  لاب و  248تسکش 

میرادن الوم  وت  ریغ  میا و  هدنب  249ام 

مسیونب تدارا  ضرع  یمک  251راذگب 

هتخادنا اپ  تزوس ز  ناج  ِهآ  ار  255نامسآ 

دنک ادخ  شلامج  فصو  هک  نینزان  255نآ 

هللا لوسر  ای  مداهن  رس  تبرغ  كاخ  يور  260هب 

؟ ینک یم  هچ  اهنت  هرماس  ماما  261اهنت 

يراد وت  هک  ییاول  تساه  نیا  زا  263رتالاب 

مالسلا هیلع  همئالا  داوج  ترضح  265تدالو 

تسا تدارا  ضرع  ییادگ و  بش  265بشما 

دنادیم هچ  ایرد  زا  بآ ، یب  هزوک ي  267کی 

درادن رس  رب  وت  رهم  جات  هک  272سکره 

دنلالح قزر  یبساک  یپ  هک  274نانآ 

داد یم  رحس  ةدژم  يرحس  279هراتس 

مرک دوج و  وت  ناسحا  هگرد  يادگ  280يا 

راگنا نم  ساسحا  هچوک ي  رب  هدز  285ناراب 

لیمج یهلا  تالامج  هب  288يا 
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تسامش ياوه  رد  مرس  292هرابود 

رهش رورس  دوش  تسا  هدیسر  حون  297نیمهن 

داش غاب  تسا و  لگ  دالیم  300زور 

دراد رپ  داوج  ماب  تمس  ملد ،  غرم  زاب  تسا و  دوج  301فرح 

؟ یهاوخ یمن  ادگ  مسیونب  ما  306هتسشن 

تسا هدش  ناتسلگ  رهد  هدش و  او  لگ  314زاب 

قشع یقرش  هرجنپ ي  نآ  رحس  کی  دش  316زاب 

دش ییادخ  همه  اهلد  319زاب 

شرهوگ هب  ار  فدص  هدژم  دیهد  324بشما 

ما یناراب  بش  هیبش  330زاب 

رون رحب  هد  ِینارون  ُرد  334يا 

دابع تسا  دابع  تسا  دابع  لک  337يداش 

تاولص ارهز  ربمغیپ و  يداش  342رب 

دنمارماب یلیخ  تسا  زور  زا  رت  343نشور 

اضق کلُم  ریما  يا  349مالسلا 

تسابیز سب  هنیدم  بشما  لد  358يا 

تسین ام  ربلد  درُب ، لد  هک  361ره 

بشما هدش  او  لد  هچنغ  رگد  364رابکی 

دوب اقب  بآ  هنشت ي  هنیدم  بش  367نآ 

تساضرلا نبا  داوج  دالیم  تسا  دالیم  370دیع 

دمآ رمق  تیالو  ناتسبش  هب  376بشما 

میروایب ربلد  هک  زاب  میدش  نآ  380رب 

دش ایند  راهب  تفلز  رس  زا  384یمیسن 

دیناشفب لگ  همه  تسا  دیع  بش  388بشما 
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نشور اضر  مشچ  اضرلا  نبا  خر  زا  بشما  393دش 

تسا یئاشامت  رگد  راب  هک  غاب  هب  394ایب 

دش ایند  راهب  تفلز  رس  زا  396یمیسن 

هداد رپ  لاب و  کشجنگ  هب  هک  نآ  هب  399مسق 

دش یم  هدیچ  يزاب  قشع  طاسب  403یتقو 

دندرک زاب  ار  وزرآ  تشهب  408بشما 

راگن دمآ  راگن  دمآ  راگن  نارای  يا  411هدژم 

ار همئالاداوج  يارس  رد  417مبوک 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  418تدالو 

كرابم تیالاعت  قح  يور  رادید  مرح  418يا 

ادخ ِمالس  ِباوج  يا  425مالس 

دنک یم  يرامش  رتخا  رحس  ات  بشما  429یتسه 

دوب هلبق  يوس  نایملاع  هاگن  435هریخ 

ندش ناریح  بش  دمآ  437مهزاب 

تسوا زا  مرخ  ناهج  هک  تمحر  همشچ  نآ  441دمآ 

تسا هدیسر  رس  يوبن  تبرغ  443نارود 

؟ دنشک یم  رونم  يدیشروخ  شقن  بشما  448زاب 

تسا وت  ناماد  رد  هام  بشما  449هبعک 

تنماد هب  كرابم  رون  لولح  457هبعک 

تسا بش  هچ  بشما  هم و  نیمادک  هام  نیا  461برای 

دراد بل  هب  قح  هک  463يراقفلاوذ 

تسا هدیشخب  وربآ  ار  ام  هناناج  ام  465ناج 

دمآ مرتحم  كاپ و  ینز  هبعک  فوط  465هب 

دوش یمن  در  هدمآ و  تسا  لد  471فرح 
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دننک مگرزب  هام  نیا  وترپ  رد  475شاک 

مرثوک یم  تسم  ادخ  481رکش 

میروخ یم  رامع  هلایپ ي  رد  هداب  483ام 

یلع ياپ  هر  رد  مشاب  كاخ  مراد  485تسود 

یلع یلاعت  دزیا  مان  486دوب 

تس یلع  يارس  ِرد  ِنیشن  كاخ  489هراتس 

منک وا  يور  قشع  هب  منک ، ور  هلبق  هب  را  490نم 

تس یلع  ای  کئالم  رکذ  کلف  يادنلب  493رب 

ردیح ای  راگدنوادخ  یلو  495ییوت 

تشادن یهانپ  ناویا  ریغ  505ملد 

مدیحوت ِیم  تسم  مدیشروخ  ِحدام  507نم 

ار ادخ  نک  ترایز  نک  ترایز  هبعک  يا  512بشما 

تسام اب  یلع  ایند  رد  میشاب  یلع  اب  ام  517رگا 

يدش مرح  بشما  مرح  يا  ربکا  519هللا 

دروآ یم  لیخد  مه  کلم  هبعک  تمس  525هب 

دوش یم  زاغآ  وت  مان  هب  لزغ  525یتقو 

متفرگ ناج  الوم  درک  529یهاگن 

هبعک دش  هدیچ  تشخ  رس  تشخ  هک  دش  531هچ 

بشما دنداد  وضو  ار  535تیالو 

بشما دراد  نامهم  هبعک  رد  541ادخ 

یلع دالیم  بش  دش ، ّرف  تکوش و  زا  رپ  546لد 

نیمز اه و  نامسآ  رب  نک  زان  بشما  هبعک  549يا 

دزان یم  یلع  هب  بشما  553ملاع 

هام دمآ  دورف  زار  هگ  هلبق  559رد 
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تسا هدیسر  نایاپ  هب  ماما  یب  560يایند 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  563تافو 

تسا نیسح  نفدم  دوخ  وا  ۀنیس  هک  563بنیز 

سانلا اهیا  بنیز  ملح  زا  دورس  564دیاب 

بنیز هرسکی  ماهبل  566رکذ 

دش لماک  هزین  يور  شرمق  فرط  نآ  567زا 

بنیز تمارک  زا  ددم  569اب 

تخیر شرپ  لاب و  مه  لیربج  وا  ریس  571رد 

تسا بنیز  يارحص  هب  دیهش  ود  573داتفه و 

باتکلا ّمُا  هزاریش ي  يا  575بنیز 

دوب مامت  تماما  دوبن  رگا  577بنیز 

اهبش نیا  رد  مراد  رس  هب  ار  ربلد  لصو  579ياوه 

هدش راچد  تمغ  رب  وت  رهاوخ  581نیسح 

دوب ندش  ناریح  شتمسق  هشیمه  583قشاع 

دوب رخآ  ياه  هظحل  اه  587هظحل 

مهار رب  ِهاگن  مهاگن  590نم 

متّزع ماگنه  هک  تسا  هتفرن  594مدای 

تسا هدنامن  ان  مرظتنم  ياه  مشچ  599رد 

ناوخب ام  ِنآرق  ملعم  نیرتهب  601يا 

وت نزحلا  تیب  هدش  مدوجو  هکنآ  603يا 

! وناب يا  هلیلج ، يا  گرزب ، 605يا 

منک یم  ورف  اه  مغ  يایرد  هب  609رس 

نیب هلفاق ! ور  شیپ  يا  دوخ ، لافطا  610لاح 

اه ههبج  راگدای  يا  611مالسلا 
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دوب نیسح  اب  مبش  زور و  ریخ  هب  614شدای 

بنیز راهب  حور  بنیز ، رادن  617راد و 

ریخب شدای  ترگشل  ... هرابود اجنیا  619مدمآ 

مدروآ تیارب  نازوس  لد  لد ! 620دیما 

دنام وت  تضهن  یلو  تسکش  مرپ  622لاب و 

مدروآ لد  ناوراک  کی  وت  يالبرک  624هب 

مدرک الب  تشد  نیا  زا  چوک  تراسا ، اب  هچ  625رگا 

بنیز ای  راوتسا  627مدق 

ییارهز خرس  ياه  هلالآ  نینزان  يا  635مالس 

هزین رس  يرب  یم  لد  هچ  هو  هزین ، رس  يربمغیپ  636لثم 

دش عورش  بش  ره  ۀضور  زاب  هک  638الاح 

قشع ناتسب  هژاولگ  نآ  640بنیز 

تسا هدنام  ترانک  مناج  نادب  اّما  مور  643یم 

منک ادیپ  ار  هاش  ات  هگلتق  رد  645مدمآ 

نت جنپ  راقو  وت  راقو  646يا 

ما هتسشن  ایند  هب  هک  ما  هتشرف  نآ  650نم 

هدش مربلد  نم و  لاصو  653هماگنه 

ام لد  دش  هلان  مه  بنیز  ياه  هلان  654اب 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  656تداهش 

ناطلس ای  وت  راب  رد  هب  دمآ  یلئاس  657هرابود 

مراد هموظنم  اه  جنر  درد و  مخز و  658زا 

تسا باتفآ »  » وا رگید  مان  هک  661يدرم 

یجئاوحلا باب  ملاع  تس  یملاع  663هچ 

میتیبلها ناتسود  ياپ  كاخ  667ام 
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تشاد یلامک  بجع  یشرع ، لئاضف  670بجع 

ندرب یم  رسپ  هب  ار  يربخ  وا  زا  671یکشاک 

اه هدید  غاد  هصق ي  اه  هدینش  زا  673هتشذگ 

میدمآ مداخ  نز و  هنیس  ناوخ و  هضور  674اب 

ینک تبحص  تدوخ  ناشیرپ  يوم  زا  678شاک 

یسک یب  راوآ  هتسکش ز  يا  هشوگ  680رد 

دتفا یمن  ادص  زا  لیلد  نودب  682یسک 

تفرگ ربخ  نم  زا  دمآ و  هک  يا  هظحل  684ره 

ناتیاهتسد ادخ  قلخ  ریگتسد  686يا 

تسا نشور  راد  بت  ِنت  نیا  زا  نم  689ِلاوحا 

ربمیپ مالس  ادخ و  690مالس 

جئاوحلا باب  اهراک  ياشگ  693لکشم 

رفعج نبا  یسوم  ادخ  اب  تولخ  هدرک  نادنز  هب  696يا 

هلسلس رالاس  رس و  کلف ، شدرگ  700زا 

میرفعج نب  یسوم  بکوک  راس  هیاس  702رد 

! مناد یم  دیعب  دنامب ؟ هدنز  704روطچ 

تسا ماش  وت  نادنز  دمآ و  ماش  سپ  زا  706زور 

ریجنز ياه  هنود  هنود  شتسد  هب  یحیبست  707هدش 

دینک داش  دوخ  ز  تسا ، يریسا  غرم  اجک  709ره 

تسا رفعج  نب  یسوم  هضور ي  هک  ایب  710اقآ 

یتشاد اناوت  یتسد  اعد  ياپ  رد  هک  712يا 

شرگج دش  هراپ  هراپ  ام  متفه  714ماما 

وت يادخ  تناهن  درد  ربخ ز  اب  715يا 

وت ياضر  ردنا  دوب  نم  ياضر  بر  716ای 
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دوب وت  نارجه  شتآ  زا  همه  زوس  هچ  718رگ 

ما هداتفا  رای  قشع  مرج  هب  نادنز  نیا  رد  719نم 

ترون قرغ  دش  ینشور  قاور  720نادنز 

میرک نایادگ  دنرادن  رقف  زا  723یسرت 

دز همطل  ار  متزع  مراید  رهش و  زا  724يرود 

ار شناتسآ  شرع ، دنز  هسوب  هک  726یسک 

تسا نیگنس  یمغ  هچ  رگ  الب  نادنز  726جنر 

! بیرغ يا  لاچ ، هیس  میقم  يراق  729يا 

مدایرف لد  هب  تسا  سبح  مسبح و  لد  730رد 

تندرگ ياهریجنز  تنت  زا  يوضع  732هتشگ 

مراد يونعم  سح  قح  ترضح  فطل  733هب 

مالسلا هیلع  بلاط  وبا  ترضح  736تافو 

تشاد متام  رابغ  هکم  ةرهچ  736زونه 

بلاطوبا ياعد  اب  هک  738دیاب 

بلاطوبا ناوخانث  نم  عبط  ّیطوط  741هدش 

وت ناج  مسج و  هب  ام  دورد  بلاطوبا  743يا 

ادخ لوسر  رای  اج  همه  745يا 

تشادن ربلد  ندید  بات  هک  یمشچ  دش  747روک 

بلاطوبا ربمغیپ  نآرق و  یماح  749هناگی 

وت ناج  مسج و  هب  ام  دورد  بلاطوبا  753يا 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ثعبمترضح  753ثعبم 

دییوپ ار  هکم  هار  هدش  رون  753يامه 

رت هیس  بش  زا  ناراگزور  نآ  755رد 

ار ناج  ناج ، سنا و  هب  دشخب  هک  يادخ  نآ  763هب 
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دّمحم ناج ، تایح  رضخ  769يا 

دمحم ادیپ  ادخ  نسح  تخر  تآرمب  778يا 

ِبَر کّ ِمسِب  أَرقِأ  هاگآ  ربهر  ار  رشب  784يا 

دّمحم ای  أرقا  زیزبل  ادخ  زا  789يا 

تفای ربخ  رارسا  ملاع  زا  ملد  797بشما 

ندش ریسا  ناوسیگ  نیا  مخ  رد  803تسشوخ 

« مرکالا کُّبر  ءرِقا و   » دمحم 807الا 

دیآ یم  اضف  جاوما  ریبکت ز  812گناب 

دمحم ِناملسم  مناملسم  819هزات 

ار ناج  ناج ، سنا و  هب  دشخب  هک  يادخ  نآ  823هب 

تشون اسر  ینایب  هب  ادخ  ار  وت  825فصو 

یئوت یمظع  تیآ  ناربمغیپ ، فص  827رد 

تمناوخب ناج  لد و  مدمآ ز  راب  829نیا 

نویامه ِبش  نیا  يوت  نووخ  لزغ  832اینومسآ 

دینک مایق  دوخ  ياج  زا  همه  833ناربمیپ 

زور نآ  دیما  لگ  دش  افوکش  839یتقو 

نیملاعلا بر  وت  يوگانث  841يا 

ادخ مان  هب  اه  هنیئآ  قلاخ  مان  843هب 

اهقارف زا  تسا  هدش  رپ  زاب  هک  846يرعش 

مهاوخ یم  يدبعم  قشع ، روشک  848رد 

قشع يوهآ  مارخ  ملاع ، ود  مشچ  852هایس 

دمآ تثعب  ناشون  هداب  يا  855الا 

ار هداج  تاقالم  تمس  مینک  یم  858یط 

هتخیر ناشیرپ  فلز  ما  هتفشآ  رس  863رب 
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ملاع هب  هدرتسگ  وت  فصو  هنماد ي  865يا 

تسا كرابم  تقلخ  ملاع  تاجن  869دیع 

دینم يادتبا  نم  عورش  نامز  875امش 

دیآ یم  نانج  رطع  اج  همه  هیآ  879هیآ 

دش هدیرفآ  رون  ةروس  دوشگ و  883عقرب 

تسکش ارح  راغ  ِتولخ  ِتوکس  بش  889نآ 

تسا هتشون  نابایب  ریسا  ارم  891تقشع 

دیآ یم  رون  يوسارف  ناود ز  897ناود 

ما هدمآ  امش  يدیع ز  یپ  900بشما 

تنآرق ياه  هیآ  میگدنز  901يافص 

مناوخب رای  زا  هدش  مبیصن  906قیفوت 

بشما تسا  نابات  هک  يراونا  910ز 

تیالو ناتسم  یقاس  912الا 

زکرم 916هرابرد 
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بجر هام  راعشا  هعومجم 

باتک تاصخشم 

1370، اضر دمحم  دیس  يوسوم ، : هسانشرس

 . يوسوم اضر  دمحم  دیس  بجر / هام  راعشا  هعومجم  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1395 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

ع)  ) تیب لها  بجر -  رعش -  عوضوم :

1 ص :

مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  تدالو 

مدرک او  هدید  ملاع  هب  ناحبس  یمان  مان  هب 
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مدرک او  هدید  ملاع  هب  ناحبس  یمان  مان  هب 

مدرک ادص  شرون  هدراچ  يالو  اب  ار  ادخ 

مدرک اعد  کی  دمحم  ات  دمحم  دادما  هب 

مدرک اون  رفعجابا  كاپ  نماد  متفرگ 

مدرک اهچ  مدرک  اون  مدرک  اعد  مدرک  ادص 

موصعم هدراچ  رونب  مدرک  او  هدید  هگان  هک 

مورحم قح  فطل  زا  دشن  لئاس  نیا  رکش  ار  ادخ 

دش رواد  بوبحم  ادخ  دبع  ادخ  هام  نیا  رد 

دش ربکا  ِهللارهش  ِباب  هک  يا  هدنب  يدبع ؟ هچ 

دش ربمیپ  انعم  کی  هب  اّما  ماما  انعم  کی  هب 

دش رخآ  هب  ات  لوا  ملع ، ره  رقاب  هک  نامه 

دش رونم  سب  زا  ملد  کنیا  شمظعا  مسا  ز 

مراد لغب  رد  ار  ادخ  هک  ییاجب  ات  مدیسر 

مراد لسع  هام  ادخ  اب  نم  ادخ  هام  نیا  رد 

اجنیا داتف  مهار  مدوب و  مگ  لزا  زور  زا  نم 

اجنیا داتسیا  هگان  هک  مدوب  يا  هرذ  ّقلعم 

اجنیا دامتعا  متفرگ  َرب  هِرون )) ِهللا  يِدهَی   )) ز

اجنیا داز  هناخ  یمالغ  مدالیم  زور  زا  مدش 

اجنیا داد  روتسد  ارم  ارهز  ترضح  متخب  ز 

نم ناجب  ار  ترتع  ار و  نآرق  دندناسانش 

نم ناما  طخ  يدب  ره  زا  دبا  ات  دش  نیمه 
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هداتفا رقاب  تسدب  ناماهلد  رکش  ار  ادخ 

هداتفا رقاب  تسدب  ناماس  رس و  ار  نایادگ 

هداتفا رقاب  تسدب  نام  اّنمت  ناتسد  و 

هداتفا رقاب  تسدب  ناماهرحس  تادابع 

هداتفا رقاب  تسدب  ناماّلعُم  ياهرفس 

دراد نسح  نوچ  نز  ردپ  شیاباب  هک  ییاقآ  هچ 

دراد نفک  یب  ِنیسح  شدج ،  اب  شیپ ،  رد  رفس 

دراذگب هموظنم  نیا  رد  اپ  ابیز  هچ  ییاقآ  هچ 

دراد یشوخ  قلخ  بجع  يزیگنا  لد  راتفر  هچ 

دراد رب  هتسهآ  مدق  رس  هنیدم  رد  ابیز  هچ 

درامشب هظحل  ار  نامز  نتفر  البرک  يارب 

دراپسب بوخ  رطاخب  ار  ارهز  روتسد  ات  هک 

دبات یم  رون  شبیرغ  ّدج  رب  هیرگ  نمی  هب 

دفاکشب هضور  رون  هب  ار  ملاع  رارسا  همه 

دش برثی  رهش  زا  رفسمه  هلاس  هس  اب  هلاس  هس 

دش برغم  کیدزن  فت  يارحص  رد  هک  مدنآ  دیسر 

دش بلاغ  هک  مشاه  ینب  ياهرس  هزین  يور  هب 

دش بکاوک  لیخ  مجنا و  هام و  دیشروخ و  نوخب 

دش بحاص  هفوک  ار  اه  همیخ  رادن  راد و  همه 

رقاب ترسح  هاگن  دوب و  اه  همع  رارف 

رقاب ترضح  هآ  داجس و  ۀیرگ  زا  ناما 
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يرای دنک  ار  نید  ات  درک  دوخ  اب  دهع  اجنآ  زا 

يراج دنک  ار  لّطعم  هدنام  هک ،  ماکحا  همه 

يرادینش یتایاور  ار  نآرق  تایآ  دنک 

يرادیب درد  لها  هب  هضور  تضهن  اب  دهد 

يرادازع شرمع  همه  درک و  البرک  ار  انم 

ایند مدرم  اب  نیتسار  ماما  نآ  دومرف  و 

2 ص :
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ایحا دنک  ام  رما  هک  سکنآ  دنک  تمحر  ادخ 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءایحا  نید  ِرما  ؟ يرما هچ 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءارجا  ام  ماکحا  همه 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءاصحا  ناهج  رد  تلادع 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءاشحف  رکنم و  ِوحم  و 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءاضما  اه  همانتداهش 

تسین تیالو  رما  زجب  نید  رما  يایحا  نیقی 

تسین تیاده  ار  وا  لد  هر  نیا  رد  تسین  سکنآ  ره 

زگره نارکنم  تافص  يرآ  هبیط  تایح 

زگره نانمشد  ياقل  يرآ  همطاف  ياطع 

زگره ناکرشم  ياول  يرآ  یضترم  يالو 

زگره ناگناگیب  لگ  يرآ  ناتسود  بالگ 

زگره ناتسود  تسسگ  يرآ  نانمشد  تسکش 

میهاوخ یم  میرکت  نیا  هن  میهاوخ  یم  میرحت  نآ  هن 

میهاوخ یم  میلست  یلع  نامرف  تحت  اهنت  هک 

مدرک او  هدید  ملاع  هب  ناحبس  یمان  مان  هب 

مدرک ادص  شرون  هدراچ  يالو  اب  ار  ادخ 

مدرک اعد  کی  دمحم  ات  دمحم  دادما  هب 

مدرک اون  رفعجابا  كاپ  نماد  متفرگ 

مدرک اهچ  مدرک  اون  مدرک  اعد  مدرک  ادص 

موصعم هدراچ  رونب  مدرک  او  هدید  هگان  هک 
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مورحم قح  فطل  زا  دشن  لئاس  نیا  رکش  ار  ادخ 

دش رواد  بوبحم  ادخ  دبع  ادخ  هام  نیا  رد 

دش ربکا  ِهللارهش  ِباب  هک  يا  هدنب  يدبع ؟ هچ 

دش ربمیپ  انعم  کی  هب  اّما  ماما  انعم  کی  هب 

دش رخآ  هب  ات  لوا  ملع ، ره  رقاب  هک  نامه 

دش رونم  سب  زا  ملد  کنیا  شمظعا  مسا  ز 

مراد لغب  رد  ار  ادخ  هک  ییاجب  ات  مدیسر 

3 ص :
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مراد لسع  هام  ادخ  اب  نم  ادخ  هام  نیا  رد 

اجنیا داتف  مهار  مدوب و  مگ  لزا  زور  زا  نم 

اجنیا داتسیا  هگان  هک  مدوب  يا  هرذ  ّقلعم 

اجنیا دامتعا  متفرگ  َرب  هِرون )) ِهللا  يِدهَی   )) ز

اجنیا داز  هناخ  یمالغ  مدالیم  زور  زا  مدش 

اجنیا داد  روتسد  ارم  ارهز  ترضح  متخب  ز 

نم ناجب  ار  ترتع  ار و  نآرق  دندناسانش 

نم ناما  طخ  يدب  ره  زا  دبا  ات  دش  نیمه 

هداتفا رقاب  تسدب  ناماهلد  رکش  ار  ادخ 

هداتفا رقاب  تسدب  ناماس  رس و  ار  نایادگ 

هداتفا رقاب  تسدب  نام  اّنمت  ناتسد  و 

هداتفا رقاب  تسدب  ناماهرحس  تادابع 

هداتفا رقاب  تسدب  ناماّلعُم  ياهرفس 

دراد نسح  نوچ  نز  ردپ  شیاباب  هک  ییاقآ  هچ 

دراد نفک  یب  ِنیسح  شدج ،  اب  شیپ ،  رد  رفس 

دراذگب هموظنم  نیا  رد  اپ  ابیز  هچ  ییاقآ  هچ 

دراد یشوخ  قلخ  بجع  يزیگنا  لد  راتفر  هچ 

دراد رب  هتسهآ  مدق  رس  هنیدم  رد  ابیز  هچ 

درامشب هظحل  ار  نامز  نتفر  البرک  يارب 

دراپسب بوخ  رطاخب  ار  ارهز  روتسد  ات  هک 

دبات یم  رون  شبیرغ  ّدج  رب  هیرگ  نمی  هب 
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دفاکشب هضور  رون  هب  ار  ملاع  رارسا  همه 

دش برثی  رهش  زا  رفسمه  هلاس  هس  اب  هلاس  هس 

دش برغم  کیدزن  فت  يارحص  رد  هک  مدنآ  دیسر 

دش بلاغ  هک  مشاه  ینب  ياهرس  هزین  يور  هب 

دش بکاوک  لیخ  مجنا و  هام و  دیشروخ و  نوخب 

دش بحاص  هفوک  ار  اه  همیخ  رادن  راد و  همه 

4 ص :
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رقاب ترسح  هاگن  دوب و  اه  همع  رارف 

رقاب ترضح  هآ  داجس و  ۀیرگ  زا  ناما 

يرای دنک  ار  نید  ات  درک  دوخ  اب  دهع  اجنآ  زا 

يراج دنک  ار  لّطعم  هدنام  هک ،  ماکحا  همه 

يرادینش یتایاور  ار  نآرق  تایآ  دنک 

يرادیب درد  لها  هب  هضور  تضهن  اب  دهد 

يرادازع شرمع  همه  درک و  البرک  ار  انم 

ایند مدرم  اب  نیتسار  ماما  نآ  دومرف  و 

ایحا دنک  ام  رما  هک  سکنآ  دنک  تمحر  ادخ 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءایحا  نید  ِرما  ؟ يرما هچ 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءارجا  ام  ماکحا  همه 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءاصحا  ناهج  رد  تلادع 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءاشحف  رکنم و  ِوحم  و 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءاضما  اه  همانتداهش 

تسین تیالو  رما  زجب  نید  رما  يایحا  نیقی 

تسین تیاده  ار  وا  لد  هر  نیا  رد  تسین  سکنآ  ره 

زگره نارکنم  تافص  يرآ  هبیط  تایح 

زگره نانمشد  ياقل  يرآ  همطاف  ياطع 

زگره ناکرشم  ياول  يرآ  یضترم  يالو 

زگره ناگناگیب  لگ  يرآ  ناتسود  بالگ 

زگره ناتسود  تسسگ  يرآ  نانمشد  تسکش 
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میهاوخ یم  میرکت  نیا  هن  میهاوخ  یم  میرحت  نآ  هن 

میهاوخ یم  میلست  یلع  نامرف  تحت  اهنت  هک 

مدرک او  هدید  ملاع  هب  ناحبس  یمان  مان  هب 

مدرک ادص  شرون  هدراچ  يالو  اب  ار  ادخ 

مدرک اعد  کی  دمحم  ات  دمحم  دادما  هب 

مدرک اون  رفعجابا  كاپ  نماد  متفرگ 

مدرک اهچ  مدرک  اون  مدرک  اعد  مدرک  ادص 

5 ص :
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موصعم هدراچ  رونب  مدرک  او  هدید  هگان  هک 

مورحم قح  فطل  زا  دشن  لئاس  نیا  رکش  ار  ادخ 

دش رواد  بوبحم  ادخ  دبع  ادخ  هام  نیا  رد 

دش ربکا  ِهللارهش  ِباب  هک  يا  هدنب  يدبع ؟ هچ 

دش ربمیپ  انعم  کی  هب  اّما  ماما  انعم  کی  هب 

دش رخآ  هب  ات  لوا  ملع ، ره  رقاب  هک  نامه 

دش رونم  سب  زا  ملد  کنیا  شمظعا  مسا  ز 

مراد لغب  رد  ار  ادخ  هک  ییاجب  ات  مدیسر 

مراد لسع  هام  ادخ  اب  نم  ادخ  هام  نیا  رد 

اجنیا داتف  مهار  مدوب و  مگ  لزا  زور  زا  نم 

اجنیا داتسیا  هگان  هک  مدوب  يا  هرذ  ّقلعم 

اجنیا دامتعا  متفرگ  َرب  هِرون )) ِهللا  يِدهَی   )) ز

اجنیا داز  هناخ  یمالغ  مدالیم  زور  زا  مدش 

اجنیا داد  روتسد  ارم  ارهز  ترضح  متخب  ز 

نم ناجب  ار  ترتع  ار و  نآرق  دندناسانش 

نم ناما  طخ  يدب  ره  زا  دبا  ات  دش  نیمه 

هداتفا رقاب  تسدب  ناماهلد  رکش  ار  ادخ 

هداتفا رقاب  تسدب  ناماس  رس و  ار  نایادگ 

هداتفا رقاب  تسدب  نام  اّنمت  ناتسد  و 

هداتفا رقاب  تسدب  ناماهرحس  تادابع 

هداتفا رقاب  تسدب  ناماّلعُم  ياهرفس 
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دراد نسح  نوچ  نز  ردپ  شیاباب  هک  ییاقآ  هچ 

دراد نفک  یب  ِنیسح  شدج ،  اب  شیپ ،  رد  رفس 

دراذگب هموظنم  نیا  رد  اپ  ابیز  هچ  ییاقآ  هچ 

دراد یشوخ  قلخ  بجع  يزیگنا  لد  راتفر  هچ 

دراد رب  هتسهآ  مدق  رس  هنیدم  رد  ابیز  هچ 

درامشب هظحل  ار  نامز  نتفر  البرک  يارب 
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دراپسب بوخ  رطاخب  ار  ارهز  روتسد  ات  هک 

دبات یم  رون  شبیرغ  ّدج  رب  هیرگ  نمی  هب 

دفاکشب هضور  رون  هب  ار  ملاع  رارسا  همه 

دش برثی  رهش  زا  رفسمه  هلاس  هس  اب  هلاس  هس 

دش برغم  کیدزن  فت  يارحص  رد  هک  مدنآ  دیسر 

دش بلاغ  هک  مشاه  ینب  ياهرس  هزین  يور  هب 

دش بکاوک  لیخ  مجنا و  هام و  دیشروخ و  نوخب 

دش بحاص  هفوک  ار  اه  همیخ  رادن  راد و  همه 

رقاب ترسح  هاگن  دوب و  اه  همع  رارف 

رقاب ترضح  هآ  داجس و  ۀیرگ  زا  ناما 

يرای دنک  ار  نید  ات  درک  دوخ  اب  دهع  اجنآ  زا 

يراج دنک  ار  لّطعم  هدنام  هک ،  ماکحا  همه 

يرادینش یتایاور  ار  نآرق  تایآ  دنک 

يرادیب درد  لها  هب  هضور  تضهن  اب  دهد 

يرادازع شرمع  همه  درک و  البرک  ار  انم 

ایند مدرم  اب  نیتسار  ماما  نآ  دومرف  و 

ایحا دنک  ام  رما  هک  سکنآ  دنک  تمحر  ادخ 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءایحا  نید  ِرما  ؟ يرما هچ 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءارجا  ام  ماکحا  همه 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءاصحا  ناهج  رد  تلادع 

سب نیسح و  اب  ددرگ  ءاشحف  رکنم و  ِوحم  و 
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سب نیسح و  اب  ددرگ  ءاضما  اه  همانتداهش 

تسین تیالو  رما  زجب  نید  رما  يایحا  نیقی 

تسین تیاده  ار  وا  لد  هر  نیا  رد  تسین  سکنآ  ره 

زگره نارکنم  تافص  يرآ  هبیط  تایح 

زگره نانمشد  ياقل  يرآ  همطاف  ياطع 

زگره ناکرشم  ياول  يرآ  یضترم  يالو 
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زگره ناگناگیب  لگ  يرآ  ناتسود  بالگ 

زگره ناتسود  تسسگ  يرآ  نانمشد  تسکش 

میهاوخ یم  میرکت  نیا  هن  میهاوخ  یم  میرحت  نآ  هن 

میهاوخ یم  میلست  یلع  نامرف  تحت  اهنت  هک 

هدیلوژ دومحم 

بجر هام  يافص  دراد  هبیط  يافص 

بجر هام  يافص  دراد  هبیط  يافص 

بجر هام  ياعد  زا  تسم  هدش  یملاع  هک 

يوبن تلاسر  ماما و  هس  تدالو 

بجر هام  يافص  تاکربرب و  هدوزف 

ناضمر زا  رتمک  تسین  شتلزنم  ماقم و 

بجر هام  ياون  هوکش  داب  دنلب 

مارکالا لالجلاوذ و  ای  هنارت  ناوخب 

بجر هام  يادخ  دیاشگب  تلکشم  هک 

رقاب تدالو  هم  نیا  لوا  زور  هب 

بجر هام  يالع  زع  بجوم  تسدش 

تسا هدمآ  داوج  ماما  مهد  زور  هب 

بجر هام  يارس  تمحر  يرادساپ  هب 

یلع يور  غورف  زا  هم  مهدزیس  هب 

بجر هام  ياشگلد  خر  هتفرگ  الج 

ادخ لوسر  تثعب  هم  متفه  تسیب و  هب 
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بجر هام  يالتعا  ببس  هدش  قح  هب 

بش تولخ  هب  نک  تاجانم  زامن و  ناوخب 

بجر هام  ياطع  زا  يوش  دنمرهب  هک 

دنشخب یم  تارب  یمالک ) ) تسا شوخ  یبش 

بجر هام  ياعد  تاولص و  تمرح  هب 

یناجنز یمالک  هللا  یلو 

تسد زا  ضیف  يدامج  هام  رد  هداد  يا 

تسد زا  ضیف  يدامج  هام  رد  هداد  يا 

تسم رس  میدرگ  بجر  ماج  زک  زیخرب 

دیحوت هام  شیاین  هام  اعد  هام 

دیع نآ  حبص  ره  اعد  ماش  نآ  ماش  ره 

میشونب یبآ  بجر  رهن  زک  زیخرب 

میشونب یبان  ةداب  یقاس  تسد  زا 

8 ص :
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ییاجک یقاب ، دُوب  يرمع  ات  زیخرب 

ییاجک یقاس  دهد  یم  اروهط  ماج 

نز يا  هناش  تدابع  فلز  رب  زیخرب 

نز يا  هناورپ  نوچ  قشع  عاعش  رد  رَپ 

زیخرب زیخرب  هدمآ  دیحوت  مزب  لد 

زیخرب زیخرب  هدمآ  دیع  هدمآ  دیع 

مجنا يایرد  نیمز  تسا و  هام  زاغآ 

مجنپ دیشروخ  الو  جرب  زا  هدیبات 

تسا نیدجاّسلا  ماما  دنزرف  دالیم 

تسا نیدباعلا  نیز  هام  يور  هولج ، رد 

نشلگ هدرک  ار  یملاع  يا  نسحلا  تنب 

نشور وت  مشچ  يا  هداز  دّمحم  بشما 

تسا نیع  رون  ار  الو  دیشروخ  راچ  نیا 

تسا نیسح  هام  نسح  رهِم  یلع  لجن 

تسا مام  باب و  زا  مامه  ناماما  لسن 

تسا ماما  نبا  ماما  نبا  ماما  يرآ 

تسا باصتنا  رد  همطاف  ود  فسوی  نیا 

تسا بآم  یمتخ  دمحا  راگدای  نیا 

ناج لفحم  رد  ار  رون  دزورف  یم  نیا 

ناهرب غیت  اب  ار  ملع  دفاکش  یم  نیا 

تیاده نازورف  دیشروخ  تسا  نیا 
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تیالو لخن  زا  دنیچ  یم  اه  هویم  نیا 

شریخ رکذ  انامه  دشاب  ادخ  رکذ 

شریزُع زا  ای  منک  وا  زیزع  زا  فصو 

هنیرق ییابیز  هب  دوبن  ار  هام  نیا 

هنیدم دیشروخ  هتشگ  وا  رس  رود 

هدیرفآ دمحا  تآرم  ادخ  بشما 

هدیرفآ دّمحم  ام  رب  رگد  راب 

دیشخرد يرهم  بجر  هام  لّوا  رد 

دیشخب رون  تمایق  ات  ملاع  مشچ  رب 

تسا نیسح  دنبلد  دنزرف  نینزان  نیا 

تسا نیسح  دنخبل  تام  ادخ و  وحم 

دید یلع  نبا  نیسح  ار  شیور  هام  ات 

9 ص :
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دیسوب دیسوب  لسر  متخ  فحصم  نوچ 

شمارک ّدج  زا  هک  يدنزرف  تسا  نیا 

شمالس ضرع  بدا  اب  رباج  هدروآ 

داد افص  ار  یتسه  رازلگ  وا  راسخر 

داد افش  ار  رباج  نامشچ  وا  تشگنا 

شعیفر ناویا  یتشخ ز  نامسآ  تفه 

شعیقبلا باب  رب  لیربج  ۀسوبلگ 

نیا تسا  قذاح  بیبط  ار  لد  يرامیب 

نیا تسا  قطان  نابز  ار  تماص  نآرق 

هداهن ربمغیپ  لآ  ّطخ  هب  رس  يا 

هداوناخ نیا  زا  دیریگ  ارف  نآرق 

دنیادخ ّرس  نزخم  انامه  نانیا 

دنیانشآ نآرق  هب  ربمغیپ  وچ  نانیا 

دیسرپ رکب  مالک  نآرق  زا  دیهاوخ 

دیسرپ رکذ  لها  دیاب ز  مسق  هللااب 

تلاسر لآ  یب  نآرق  مسق  هللااب 

تلالض رد  دناشک  ار  دوخ  هدنناوخ ي 

تسا دود  ران و  شناد  ملع و  ترتع  رون  یب 

تسا دوعس  لآ  دود  ران و  نیا  نکش  مزیه 

دنتسکش رس  نآرق  مالسا و  زا  هک  نانیا 

دنتسکش ربمغیپ  نادند  ناشدادجا 
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دنعیطم ار  ناطیش  دادجا  زا  هک  نانیا 

دنعیقب ناماما  ربق  رگناریو 

دنشاب راخ  اهنت  هن  هعیش  بهذم  رد 

دنشاب رازیب  نیملسم  مامت  نانیا  ز 

دنا گنج  هب  ربمغیپ  دالوا  اب  هتسویپ 

دنگنجب ردیح  اب  هدرک  ین  رس  نآرق 

دوب رگ  هلیح  صاع  رمع  کی  ناشزاب  نب 

دوب رتروک  شروک  مشچ  زا  شلد  مشچ 

میلوسر لآ  وریپ  ینعی  هعیش  ام 

میلوتب ياهلگ  بان  رطع  باداش 

زاغآ هدوب ز  تّزع  ناماد  ام  ناماد 

زاغآ هدوب ز  ترتع  نآرق و  ام  نازیم 

میریدغ لسن  زا  هک  هن  هفیقس  زا  ام 
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میریت هتسویپ  یلع  مصخ  ۀنیس  رب 

میناورهر زا  دبا  ات  ار  قح  ریش  ام 

میناورهن هن  لمج  هن  نیّفص  لها  هن 

میدیزگرب نوراه  هار  یسوم  دعب  ام 

میدیرب رس  تمایق  ات  اه  يرماس  زا 

شوج زا  دیحوت  ۀمغن  دتفین  زگره 

شوماخ شوماخ  يرماس  ياه  هلاسوگ 

تسا ریدغ  متس  قرب  ام  مشخ  رد 

تسا ریدغ  زور  هن  زورما  ام  دالیم 

هفیرش تایآ  هللا و  لآ  مییام و 

هفینح وب  هن  یلبنح  هن  یعفاش  هن 

تسام رقابلا  لاق  دابآ  نید  يایند 

تسام رقابلا  لاق  دایرف  زا  رپ  ملاع 

میراد هنیرید  یتفلا  وا  ترضح  اب 

میراد هنیس  نورد  رد  یعیقب  بش  ره 

میغاد لها  زوس و  لها  درد و  لها  ام 

میغارچ یب  ربق  راچ  غارچ  کی  ره 

ار اهربق  نیا  رون  يایرد  کی  میدید 

ار اهربق  نیا  رود  هار  زا  میا  هدیسوب 

هبعک رایسب  اه  ضیف  دریگ  راچ ، نیز 

هبعک راچ  نم  یناوخ و  شربق  راچ  وت 
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هنیس هب  ار  ترتع  رون  دراد  هک  مثیم " "

هنیدم رهش  رب  رود  زا  مالس  دیوگ 

راگزاس اضرمالغ 

تسا رقاب  ماما  دابآ  دیحوت ، نشلگ 

راگزاس اضرمالغ 

تسا رقاب  ماما  دابآ  دیحوت ، نشلگ 

تسا رقاب  ماما  دای  سفن  ره  رد  لد  غرم 

تسا رقاب  ماما  داشرا  رون  یّلجت  رد 

تسا رقاب  ماما  دالوا  دادجا و  يداش 

تسا رقاب  ماما  دالیم  دیع  نارای  هدژم 

نیدباعلا نیز  ناج  نآرق  حور  لد  هبعک ي 

مامت یهام  بجر  هام  لّوا  رد  هدز  رس 

مالس ضرع  مد  حبص  ره  دروآ  شباتفاک 

11 ص :
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مان هب  دش  دّحم  رقای  بقل  رفعجوب  هینک 

ماع صاخ و  مولع  شملع  همشچ ي  زا  يا  هرطق 

ماما نبا  ماما  نبا  ماما  ربمغیپ  لجن 

نیتسار ياوشیپ  ناتسار و  يامنهر 

نمجنا غارچ  ار  مجنا  دولوم  نیا  تسیک 

نلع ّرس و  فقاو  دوبن و  ودوب  فراع 

ننملاوذ ِّیح  تاذ  ملع  نایاپ  یب  رحب 

نمتؤم لوسر  زا  شمالس  هدروآ  رباج 

نسحلا تنب  وا  مام  نیسحلا و  نبا  وا  باب 

نیملاعلل ٌهمحر  شّدج  ارهز و  شا  هّدج 

وا يوخ  دّمحم  يوخ  ادخ  يوذر  وا  يور 

وا يوک  كاخ  هب  اه  ینامسآ  دنرآ  هدجس 

وا يور  تحالم  دراد  نسح  زا  نیسح و  زا 

وا يوب  رطع  تسم  ّتنج  غاب  ياه  هلال 

وا يوج  رانک  يانعر  ورس  یبوط  لخن 

نیما لیربج  لییاکیم و  لخن ، نآ  یطوط 

يا هداز  دمرس  دیشروخ  نسح ! جرب  رتخا 

يا هداز  دّمحم  بشما  نیسحلا  نب  ّیلع  رب 

يا هداز  دّیؤم  هام  تمصع و  رهپس  دوخ 

يا هداز  دّرجم  حور  تنماد  راثن  ناج ،

يا هداز  دمحا  لآ  يارب  رگید  يدمحا 
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نیمز مشچ  رب  ياپ  هداهن  بشما  نامسآ 

وت هاگرد  هدنب ي  ملاع  نایوجادخ  زا 

وت هار  تقلخ ، ّلک  میقتسم  طارص  يا 

وت هاج  ردق و  قلخ  يانث  زا  رتارف  يو 

وت هام  زا  رت  بوخ  يور  یحو  باتفآ 

وت هاگآ  لد  ّقح  بیغ  رارسا  نزخم 

نیقیلا ملع  تبتکم  باتکلا و  ملع  تقطنم 

ینک یم  شیایتوط  ددرگ  وت  كاخ  رگا  گنس 

ینک یم  شیایمیک  دهاوخ  وت  زا  ریسکا  وچ  سم 
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ینک یم  شیامنهر  يریگ  وچ  یهارمگ  تسد 

ینک یم  شیانشآ  ینیب  هناگیب  اجک  ره 

ینک یم  شیاعد  وت  دیوگ  مانشد  را  نمشد 

نیشنلد ینایب  اب  ازفناج و  یمالک  اب 

شورخ رد  کیالم  تتاجانم  توص  زا  هاگ 

شوگ ّرُد  تمالک  ار  اه  نامسآ  لها  هاگ 

شوج هب  ار  تمحر  رحب  يرآ  هدید  گشاز  هگ 

شون هب  خساپ  یهد  ار  نمشد  شین  باوج  هگ 

شود هب  تلیب  دوب  نازرواشک  دننام  هاگ 

نیبج زا  ناطلغ  دیراورم  هتسویپ  تدزیر 

وت ارآ ز  ناهج  دیشروخ  ماو  هتفرگ  يا 

وتز ارهز  تمصع  لوسر و  قلُخ  نایع  يا 

وتز ارحص  نماد  تشد و  هوک و  نیزم  يا 

وتز يربک  رشحم  مایق  ات  تیاده  يا 

وتز اروشاع  زوسناج  همانترایز ي  يا 

نیشتآ مالک  رد  ادیپ  تاروشاع  روش 

ریخ رکذ  دشاب  وت  زا  ار  نایسوّدق  لفحم 

ریط شحو و  سنِا و  ّنج و  دراد  سنُا  مئاد  وت  اب 

ریس دوبعم  ات  هداّجس  نماد  زا  يا  هدرک 

ریغ وت  راتفگ  وحم  انشآ و  تضیف  تسم 

ریزُع تسا و  زیزع  بان  هّصق ي  ابیز  وت  زا 
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نیرخآ نیلّوا و  ملع  يایرد  تا  هنیس 

عیقب دراد  ناج  شوغآ  رد  هتسویپ  ار  وت  ات 

عیقب دراد  نادواج  حور  وت  كاپ  نت  زا 

عیقب دراد  نابیاس  نودرگ  دیشروخ  زا  هچ  رگ 

عیقب دراد  نامسآ  غارچ  رب  بش  ره  زان 

عیقب دراد  ناج  سنا و  قرف  هب  تمحر  هیاس ي 

نیمی زا  راسی و  زا  شیوس  دنرآ  ور  قلخ 

متمصع نادناخ  يارس  تحدم  ما  یک  نم 
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متمصع نادناخ  ياپ  كاخ  متسه  هک  ره 

متمصع نادناخ  يالو  ماج  زا  شوخ  رس 

متمصع نادناخ  ياطع  نوهرم  هکلب 

متمصع نادناخ  يالب  راد  مثیم " "

نیّمآ ناشادف  نک  ار  میتسه  اهلاراب 

دهاوخ یم  رگج  قشع  یقشاع و  زا  تبحص 

یمیظع ریما 

دهاوخ یم  رگج  قشع  یقشاع و  زا  تبحص 

دهاوخ یم  رکِش  قوشعم  بل  زا  ندز  مد 

ندز خرچ  کَلَم  رود  ِکلَم  لاب  رد  لاب 

دهاوخ یم  رَپ  تّمه  قح ، ترضح  رظن 

ندش رادملع  رای ، زا  یهاوخاوه  هب 

دهاوخ یم  رپس  لضفلابا  وچمه  يا  هنیس 

نیمز داتسرف  زاب  یتبهوم  نامسآ 

دهاوخ یم  رنه  تسود  يا  تبهوم  نیا  دیص 

تسا هتساوخ  هون  زاب  نسح  مولعم  تسین 

دهاوخ یم  رسپ  داجس  ترضح  لد  ای 

هدش رابرمق  زاب  يا  همطاف  نماد 

هدش رادرسپ  تسارهز ، مود  یلع 

ارس ود  لوسر  مانمه  هدمآ  يرسپ 

ارهز یلع و  لسن  زا  یمّود  دمحا 
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دهدب تلاصا  مالسا  هب  هک  ات  هدمآ 

اجرباپ نید  مچرپ  دوب  هک  ات  هدمآ 

نیمز يور  يوبن  مولع  دروخ  یم  كاخ 

ار ایند  دهدب  یناکت  هک  ات  هدمآ 

شفصو رد  یبن  دومرفب  هکنآ  وا ، تسیک 

" ارقب ٍّيَا   " هب نّییبن و  ملعلارقاب 

رقابلا لاق  هلمج ي  ره  هب  هدنز  دش  هعیش 

اقآ مالک  ياقبا  هب  تسا  یقاب  هعیش 

نیلقث لوسر  مشچ  ینشور  هدمآ 

نینَسَح نوخ  ثراو  كرتشم و  هون ي 

تاجن یتشک  بحاص  هون ي  الوم ، تسیک 

تاولص اعد و  رکذ و  رسپ  اقآ ، تسیک 

یسوم اب  دوب  هوهی  همزمز ي  نامه  وا 
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تاقیم رد  دوب  دنوادخ  رون  نامه  وا 

" رقاب  " فیرش مان  اب  هک  تسا  نامه  وا 

تاروت رد  ادخ  هداد  شندمآ  هدژم ي 

دیور یم  شرب  رود و  زا  هک  تسا  نامه  وا 

تاکرب تخرد  تاریخ ، لگ  نارازه  دص 

هانگ راب  زجب  تسیچ  وا  نمشد  لمع 

تانسح زا  ریغ  هب  تسیچ  وا  هعیش ي  شزغل 

دشاب یم  لمع  یلوبق  بابرا ، رهم 

دشاب یم  لدب  لعل ، ادخب  شیالو  یب 

دریگ یم  اهب  تفر  شمرح  تمس  هک  ره 

دریگ یم  اطع  بابرا  هناخمرک ي  زا 

تسا يدرد  ره  يوراد  شا  يوسیع  سفن 

دریگ یم  افش  شاهسفن  مرُه  زا  روک 

هاگ هدرم و  دنک  هدنز  شطختسد  اب  هاگ 

دریگ یم  ادگ  تسد  مرک ، تسد  نامه  اب 

دوب هداس  يرگراک  شا  هعرزم  رد  هاگ 

دریگ یم  اپ  هسردم  يو  هناخ ي  رد  هاگ 

ییاهنت شا ؛ یکدوک  هرطاخ ي  اب  هاگ 

دریگ یم  ازع  مزب  نانز  هنیس  رس و  هب 

ردپ هارمه  هب  دوب  يرسپ  هلاسراچ 

رفس درک  الببرک  الب ، تشد  يوس  هب 
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هدیسر ایرد  یگنشت  زا  نزن  یفرح 

یمیحر دواد 

هدیسر ایرد  یگنشت  زا  نزن  یفرح 

هدیسر يوأم  وگم  اه  یهانپ  یب  زا 

سپ نآ  زا  دش  لزان  ریخ  دمآ  ربمغیپ 

هدبسر الاب  ملاع  زا  مادم  ضیف 

هک يا  هنازرف  خرف و  ِضیف  هدنخرف 

هدیسر یبوط  هردس و  ات  شا  هزاوآ 

دز یم  فرح  دمحا  لسن  زک  یعدم  نآ 

هدیسر اقآ  نیمراچ  دنیبب  الاح 

رُد نیمجنپ  نیا  بصن  ردیح  نیمراچ  نیا 
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هدیسر ارهز  رهوگ  رپ  رثوک  زا 

درک یم  زان  شملع  هب  هک  يراد  هیعاد 

هدیسر اقآ  نیا  يدرگاش  هب  شراک 

دنام یمن  نید  هریره " رابحالا "و"  بعک  اب " 

هدیسر اجنیا  ات  هعیش  رقاب " لاق  اب " 

تساهادگ لاح  لماش  هشیمه  شفطل 

هدیسر ام  رب  شا  ییاقآ  زا  فطل و  زا 

دّمحم ای  نیّیبنلا  ملعلا  رقاب  ای 

دّمحم اب  تقیقح  رد  يرادن  یقرف 

يراج يراس و  دبا  ات  تملع  يایرد 

يراد هلابند  يرثوک ، ارهز  لثم  وت 

اه تفرعم  نازخ  کیرات و  لهج  رد 

يراهب مرگ و  يدمآ ، رون  لغب  کی  اب 

یتفرگ ار  مدرم  تسد  ربمیپ  لثم 

يرارف دبع  هدمآ  هار  رس  وت  اب 

وت هناخ ي  رد  ینم ، ياقآ  وت  یتقو 

؟ يراک تسه  ییادگ  زا  رتوربآ  اب 

ینامسآ دش  مرتفد  متشون  وت  زا 

يرارق یب  سح  ِزیربل  نامسآ  کی 

یبیرغ هک  دمآ  مدای  متشون  وت  زا 

يرانک کی  رد  ملق  متسد  زا  داتفا 
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ار رگد  تسد  هنیس و  يور  تسد  کی 

... يرادن هک  یحیرض  ياه  هرجنپ  رد 

متفرگ شتآ  عیقب  رد  تزور  لاح و  زا 

يرازم هن  یغارچ ، هن  ینابیاس ، هن 

منیمراچ نامسآ  جرب  مجنپ ز  رتخا 

یمظاک لیلخ 

منیمراچ نامسآ  جرب  مجنپ ز  رتخا 

منیقتم ماما  نبا  ماما  نبا  ماما  نم 

منیتملا لبح  هداز  نید و  ناج  قشع و  حور 

منیلسرملا متخ  مان  مه  هناناج و  ثراو 

میلع نامشچ  رون  میبن  ملعلا  رقاب 

میخس نم  میفص  نم  میلو  مقح  تجح 

ار اه  هناخ  یم  ناشک  یم  رگید  راب  مدرک  زاب 
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ار اه  هنامیپ  نایقاس  مدرک  رهم  مدرک  هداب 

ار اه  هناسفا  هحول  مداد  بات  مداد  حرش 

ار اه  هناریو  هشوگ  مداد  روش  مداد  رون 

ملاثم یب  مودقزا  ملاوز  یب  مولع  زا 

ملامک زا  لاصخ و  زا  ملامج  زا  لالج و  زا 

میور هام  رونز  نشور  دش  شرع  غارلچلچ 

میوبز نیگآ  رطع  مدرک  ار  کلف  هن  قاور  هن 

میوم رات  کی  زا  دخرچ  رودم  خرچ  شخرچ 

میوکن راسخر  وحم  ناملغ  نیعلا و  روح  لیخ 

تسالعا شرع  رد  نم  يوک  تساهنامسآ  رد  نم  مسا 

تساهیبا ما  مردام  تسالاعت  قح  نم  قئاش 

میامن اطعا  وا  هب  نم  دهاوخ  هچ  ره  بشما  هک  ره 

میامن ادوس  وا  هب  نم  دراد  هچ  ره  ادوس  هک  ره 

میامن او  ار  شلکشم  دراد  هچ  ره  لکشم  هک  ره 

میامن اضما  نمز  دهاوخ  عیقب  يازیو  ره 

میادخ یلجت  نم  میاشگ  لکشم  مرقاب 

میالبرک هاش  روپ  میامنهر  ار  یملاع 

تمد زا  نشور  ملع  غارچ  يا 

راگزاس اضرمالغ 

تمد زا  نشور  ملع  غارچ  يا 

تملاع شناد  لضف و  ِنیهر  يا 
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نانچمه شنیرفآ  تشذگ  اب 

ناور تلابند  ملع  ناوراک 

دناوت راورخ  یتشم ز  اه  ملع 

دناوت راتفگ  غیت  كاچ  هنیس 

یملاع مولع  ّلک  رقاب 

یمکحم باتک  ییاهنت  هب  دوخ 

رتشیپ دراذگ  اپ  شناد  هچ  ره 

رتشیب تکاخ  هب  درآ  دورف  رس 

ماما نبا  ماما  نبا  ماما  يا 

مالس دمحا  زا  هدروآ  ترباج 

وت زاورپ  رد  هدنام  هر  زا  شناد 

وت زاجعا  زا  نشور  رباج  مشچ 
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اهرون زا  شیپ  رون ، غارچ  يا 

اهروط مامت  رد  هدرک  هولج 

رَپ وت  رون  زا  دودحم  ان  کلم 

ّرُد تفه  رحب  ایرد و  شش  ّرُد 

تسا وت  داعیم  دبا  ات  لد  هناخ ي 

تسا وت  دالیم  بجر  هام  تنیز 

وتب نشور  نید  لقع و  غارچ  يا 

وتب نشور  نیدباعلا  نیز  مشچ 

تسا رّکش  ریش و  وچمه  تملح  ملع و 

تسا رت  نیریش  يرگید  زا  یکی  ره 

تسادخ ملع  ۀمشچرس  وت  ملع 

تسادخ ملح  ۀنییآ  وت  ملح 

تنماد رب  درخ  ملع و  هجنپ ي 

تنمشد یّتح  وت  قلُخ  قشاع 

دنا وت  زومآ  شناد  رباج  وچ  دص 

دنا وت  زورفا  ملاع  ياه  هلعش 

تسا وت  راتفگ  زا  رپ  برغم  قرشم و 

تسا وت  راثآ  نادواج  نآرق  وچمه 

دنرغاس نیا  زا  تسم  رس  نافراع 

دنرقابلا لاق  ماج  شون  هعرج 

اه تسد  رد  ملق  يا  میامش  اب 
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اه تسم  رس  تفرعم  ماج  يا ز 

رود دیدیدرگن  بتکم  نیا  زا  ات 

رون هتسویپ  دمد  ناتاه  ملق  زا 

تسا بتکم  نیا  زا  يرون  ملاع  ملع 

تسا بتکم  نیا  زا  يرود  اه  یگ  هریت 

بستنم ترتع  هب  دوبن  رگا  ملع 

بهل وب  غارچ  دود  زج  تسین 

دوب ربمغیپ  لآ  زا  رود  هک  ره 

دوب رتهب  شیئاناد  زا  لهج 

تسا لطاب  ّقح و  ریشمش  ملق  نیا 

تسا لتاق  یهاگ  تسا و  شخبناج  هاگ 

تسد هب  دریگ  شلقاع  يدرف  هاگ 

تسم یگنز  فک  رد  دشاب  هاگ 

ملع ار  تقیقح  رون  دنک  نوچ 

18 ص :
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ملق رب  هدروخ  دنگوس  قح  تاذ 

متس ریشمش  هدرک  ار  ملق  يا 

ملق تتسد  يا  لال ، تنابز  يا 

ارچ یکاّته  نآرق و  روشک 

ارچ یکاپان  تیبللها و  كاخ 

تیئاوسر تا  هّیرشن  همه  يا 

تیئاسرف ملق  نیا  زا  ياو  ياو 

تندرگ رب  ناهرمگ  هانگ  يا 

تنمشد تسد  هب  لد  مامز  يا 

هدش تشوغآ  مه  ییاوسر  لهج و 

هدش تشومارف  مُخ  ریدغ  ای 

ینک یم  تیانج  ملظ و  ملق  اب 

ینک یم  تیالو  هقف و  رب  هلمح 

ار دیحوت  ینک  یم  رخسمت  هگ 

ار دیلقت  يوش  یم  رکنم  هاگ 

تسام میلعت  ام  دیلقت  ربخ ، یب 

تسام میلست  نامه  ّقح  روضح  رد 

میا هدومیپ  یگدنب  قیرط  ام 

میا هدوب  قّقحم  مه  دّلقم  مه 

تسخن زا  هدوب  میلعت  ام  هار 

تسا وت  دیلقت  نآ  تسا  موکحم  هچنآ 
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فرح رارکت  ینک  یطوط  نوچ  هک  وت 

فرص هن  یهاگآ  هدوب  توحن  هب  هن 

میتخورفا تفرعم  غارچ  ام 

میتخومآ تیبلها  زا  دوخ  سرد 

میرفاب ماما  ّطخ  وریپ 

میرغاس نیا  زا  تسم  رس  دبا  ات 

لامک بتکم  نینچ  زا  میتفرگ  ام 

لالج نیا  تمصع  لآ  زا  میتفای 

ام میراد  نیصح  نصح  هدراچ 

ام میراد  نیتملا  لبح  هدراچ 

نامسآ کی  زا  هموظنم  هدراچ 

نامدود کی  زا  موصعم  هدراچ 

روط هوک  کی  زا  ریوصت  هدراچ 

رون يایرد  کی  رهوگ ز  هدراچ 

لاثم یب  کی  زا  لثم  یب  هدراچ 

لامج کی  زا  قح  ریوصت  هدراچ 

باتک کی  اب  لک  داتسا  هدراچ 
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باطخ کی  اب  سر  دایرف  هدراچ 

لد مزب  زورف  لعشم  هدراچ 

لعتشم مئاد  حابصم  هدراچ 

ام میقیف  وت  يابهص  زا  شوخ  رس 

ام میقیقحت  دیلقت و  زا  هدنز 

تسین قیقحت  یب  دیلقت  نیا  مثیم » »

تسین قیفوت  دوب  نیا  زج  ار  هک  ره 

نز هنعط  ربونص  رب  انعر  ّدق  ورس  يا ز 

یناهفصا ریغص 

نز هنعط  ربونص  رب  انعر  ّدق  ورس  يا ز 

نکش قنور  ار  رهم  ابیز  يور  هام  يا ز  و 

دبا ات  دنیب  وت  دق  خر و  سک  ره  نم  وچمه 

نمچ ورس  زا  دیشروخ و  ندید  زا  تسا  غراف 

راذع لگ  يا  غاب  فرط  رد  مدحبص  یمارخ  رگ 

نهد دیاشگن  چیه  تناهد  مرش  زا  هچنغ 

يربلد نسح و  طرف  زا  نمجنا  عمش  وت  يا 

نمجنا ملاع  ود  نابوخ  دنراد  اجک  ره 

کنآ زا  داد  دیاشن  فسوی  اب  وت  نسح  تبسن 

نقذ هاچ  رد  هداتفا  تفسوی  نارازه  دص 

رصتخم لباب  حرش  هدومن  تیوداج  مشچ 

نتخ کشم  قنور  هتسکش  تیوسیگ  يوب 
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حرش داد  مناوت  نوچ  فصو و  درک  مناوت  یک 

نم ناج  اب  نینزان  يا  دنک  یم  تقشع  هچنآ  ز 

رگم تفلز  مغ  زا  ناشیرپ  معبط  دوب  سب 

نخس نوزوم  منک  تیانعر  دق  لایخ  اب 

نیمجنپ ماما  لوا  رداص  حیدم  رد 

ننملاوذ لالجلاوذ  تاذ  حاّدم  دوب  شک 

ناج سنا و  ویدخ  ربمغیپ  طبس  ردیح  لبش 

نلع ّرس و  فشاک  نیّیبنلا  ملع  نزخم 

اسنلاریخ هدید  يایض  رقاب  ترضح 

ننس راداوه  هللا  لوسر  عرش  یماح 

ینک دهاوخ  رگ  هک  ییاناوت  هلالجا  ّلج 
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نز درم و  اربغ ، كالفا ، هم ، دیشروخ ، بش ، زور ،

لگ راخ ، راهب و  ددرگ  وا  يامیا  کی  هب  يد 

نغز غاز و  وا  رما  زا  دنوش  يرمق  لبلب و 

رگا دوبن ، نید  رازلگ  لگ  نآ  يالو  یب 

نمد زا  دیور  هزبس  ای  نمچ  رد  دزیخ  هلال 

نیقی لها  هلبق  قح  هناخ  نوچ  وا  يوک 

نحم جنر و  عفاد  مظعا  مسا  نوچ  وا  مسا 

نیعم دمآ  حون  هب  مه  ثیغم و  دش  مدآ  هب  مه 

نل تفگ : یسوم  هب  مه  مّلک  تفگ : یسیع  هب  مه 

شیپ هب  مرآ  زجع  هک  زج  شتاذ  فصو  میوگ  هچ  نم 

؟ نمث دناد  یم  هک  ار  تقیقح  يایرد  ّرد 

تماما ملع  رقاب  يا  مالس 

هدیلوژ دومحم 

تماما ملع  رقاب  يا  مالس 

تمالس ره  رب  رختفم  تماما 

ییادخ هام  علاط  يا  مالس 

ییالو رهش  نیرتهب  لاله 

وت دی  رد  قح  تردق  يا  مالس 

وت دزیا  مالس  وت  راثن 

ترابتعا دشابن  ام  مالس 

تراثن دمحا  ترضح  مالس 
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تزاوشیپ یهلا  يایاطع 

تزارفرس نآرق  تایآ  همه 

تایونعم مامت  حور  ییوت 

تاّیلب عفد  دنک  وت  يالو 

تافارحنا زا  رارف  وت  لاصو 

تافاکم هوبنا  وت  زا  ییادج 

تلامک فصو  رد  تفگ  دیاب  هچ 

تلامج تروص  نیرتهب  ار  ادخ 

یهلا حودمم  تسه  تلامج 

یهلا حور  زا  تسه  تحور  هک 

مساپس یم  هکنیا  هن  ار  تقشع  نم 

مسانش یم  لوا  زور  زا  ار  وت 

یلالجلاوذ تافص  يایرد  وت 

یلازی لاثم ال  یب  لامج 

دیشخب هیاس  تیالو  ار  ام  رس 
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دیشروخ وت  يدیشروخ  وت  يدیشروخ  وت 

؟ ایآ وت  فصو  دوش  نکمم  رگم 

ایرد وت  هرطق ، زا  هرطق  کی  ام  هک 

وت ییوت  قلطم  قلاخ  ِّیلو 

وت ییوت  قحلا  ءاج  ملع  رهش  هب 

ملاع هب  يدناسانش  ار  تداعس 

ملاع هب  يدناساره  ار  تواقش 

تملع بولغم  نانمشد  عیمج 

تملح بوذجم  ناتسود  عیمج 

يدرک ماعطا  ام  هب  تملع  زا  وت 

يدرک ماهلا  ام  هب  ار  یناعم 

قشاع تخوس  قح  هبذج ي  رد  رگا 

قشاع تخومآ  امش  زا  تاجانم 

تیانث عنُص  زا  یقشم  تحاصف 

تیاسر توص  زا  یکشر  تغالب 

تتاذ هنُک  رد  یتداع  تمارک 

تتافص زا  ییاهتشا  تواخس 

نارای هب  تمحر  شزیر  تقو  هب 

ناراب وت  یناراب  وت  یناراب  وت 

درک امش  اب  شنیزگ  ار  ام  ادخ 

درک امش  رب  شنیرفآ  عورش 
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زگره هشیر ، وت  زج  ملع  تخرد 

زگره هشیدنا  یسک  رترب  ار  وت 

تتسه هب  یتسه  همه  هدروخ  هرگ 

تتسد هب  مدآ  ملاع و  روما 

تعیفر نأش  هتسیاش ي  فرش 

تعیدب رکف  هیده ي  تموکح 

روط رد  وت  يور  مجنا  غارس 

رون یلع  ٌرون  مجنپ  غارچ 

ینیتملا لبح  یهللا و  لبح  وت 

ینیقیلا قح  یهللا و  یلو 

تیالو رتچ  رد  قشع  تایح 

تیاول ریز  رد  رهد  تاجن 

تتسد ِعبط  تعانم  یهاوخ ، ادخ 

تتصش زان  تعافش  ار  تمایق 

يریذن يریشب و  دنزرف  وت 

يریذپلد ار  نینمؤملاریما 

تمصع يابوط  زا  هخاش  کی  ییوت 

ترتع ياهلگ  زا  رثوک  غاب  هب 

وت ینمیا  ِنصِح  تسود  نسُح  هب 
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وت ینسحا  هجو  رون  ار  نسَح 

ینیع ود  رون  ردپ  مشچ  رد  وت 

ینیسحلا نیعلا  هّرق  اتکی  وت 

یتسه داجیا  هرفس ي  حور  وت 

یتسه داجس  ترضح  لیلس 

ییادج نارود  هلچ  کی  زا  سپ 

ییالبرک راگدای  اهنت  وت 

دشابن لتاق  افج  رهز  ار  وت 

دشابن لصاح  لد  غاد  زج  ار  وت 

تنابز مشچ و  البرک  ریسا 

تنایب قطن و  اونین  ریفس 

رقاب هللاراث  غاد  دیهش 

رقاب هللاریسا  مغ  ماش  هب 

تسا رثوک  شروبز ز  هک  يرورَس  هب  مزان 

هدیلوژ دومحم 

تسا رثوک  شروبز ز  هک  يرورَس  هب  مزان 

تسا رتاسر  شیادص  تیب  لها  دواد 

یتا له  ناتسلگ  روبز  زا  هروس  کی 

تسا ربمیپ  لآ  لئاضف  زا  ییایند 

ناوخب هیداّجس  ۀفیحص  زا  هیآ  کی 

تسا رشحم  هچ  شرون  ةروس  هک  نیبب  هگناو 
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دید دینش ،  ار  اسر  يادص  نآ  هک  سکره 

تسا ردیح  نیع  دنک  هک  مه  توکس  یتح 

هدش ردپ  الاح  همطاف  لآ  بوقعی 

تسا رکیپ  حور  وا  هب  هک  يدمحم  دمآ 

همطاف لسن  یلع ،  لسن  لوسر ،  لسن 

تسا رونا  دولوم  تدالو و  نیا  هب  هتسب 

يدمحم مه  يولع  مه  تسا ،  یمشاه  مه 

تسا رواد  رخف  ینسح ،  ینیسح و  شلسن 

یلو یلع  ًادعب  دمآ و  دمحم  لوا 

تسا رّوصم  دمحم  لبقز  یلع  اجنیا 

تساونین ِزارفا  رس  ِلیلخ  ةداز  وا 

تسا ردفص  طبس  ادخ  ِحیبذةدازآ 

يدمحم نید  قیاقح  رشان  وا 

تسا ربکا  دنوادخ  مولع  رگایحا 

تسوا دوهش  بیغ و  ملاوع  زا  هاگآ 
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تسا رترب  تسوا  لمع  ملع و  ياه  هّلق  زا 

مولعلا رقاب  ۀبترم  مالک  کی  رد 

تسا رفعج  ياباب  رورس و  تفه  يالوم 

تساسران تسه  نخس  هچنآ  ره  وا  فصو  رد 

تسا رب  یب  تسا  نایب  هچره  تیب  لها  زج 

دنک یم  رمالا  ولوا  فصو  هچنآ  ره  نآرق 

تسا ربمیپ  لآ  ربمیپ و  ةرابرد 

□□□

تسا روآ  دیحوت  همه  نیا  شفصو  تسیک  وا 

تسا رتهِم  بابرا  نشلگ  هب  هک  تسیک  وا 

شترضح يایوگ  لیاضف  همه  نیا  اب 

تسا رگید  دالیم  ِِدیوم  وا  خیرات 

تسالبرک رالاس  تضهن  راگدای  وا 

تسا رگشل  تاداس  ۀّمع  نیشن  نماد 

شیوخ يومع  شود  ِتنیز  تسالبرک ،  ات 

تسا رس  هدجیه  رگ  هراظن  البرک ،  زو 

تساونین نادیهش  مامت  يوار  وا 

تسا رتخد  هلاس  ُهن  هلاس و  هس  دهاش  وا 

ار همع  ِّیکاخ  رداچ  تسا  هدید  وا 

تسا رجعم  هزین  کی  رس  رب  تسا  هدید  وا 

ار نیسحلا  سأر  ۀلان  تسا  هدید  وا 
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تسا رخآ  ریت  الط  تشط  تسا  هدید  وا 

ار لاتق  میظع  حبذ  تسا  هدید  وا 

تسا رجنح  هب  رجنخ  يزیت  تسا  هدید  وا 

رهش نایم  ار  نایگدرپ  تسا  هدید  وا 

تسا رطضم  تاداس  ۀّمع  تسا  هدید  وا 

ار ماش  لها  ۀلهله  تسا  هدید  وا 

تسا رت  نوخ  اباب ز  ةدید  تسا  هدید  وا 

ممگ دوخ  مجنپ ز  تجح  قوش  هب  نونکا 

يوزنم نیسح  موحرم 

ممگ دوخ  مجنپ ز  تجح  قوش  هب  نونکا 

ممجنپ دیشروخ  تعلط  راد  هنییآو 

شیوخ نانع  نافوت  هب  هدرپس  یتشک  نوچ 
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ممطالت رد  وت  هبذج ي  جوم  جومزا 

رگا میزورفیب  هک  مکچوک  عمش  نآ 

ممجنا هب  تلوبق  غارچ  اب  تسا  رخف 

وت يالو  اب  مرتشیب  باتفآ  زا 

ممسجت رد  ار  وت  غورف  ما ، هنییآ 

*

زونه متراغ  نآ  تراسا و  نآ  ناریح 

ممجاهت نآ  هعجاف ي  نیب  کیراب 

درپ یم  هک  اماما ! وت  رب  مالس  يرآ 

ممسبت يدیشک  هچ  نآ  دای  هب  بل  زا 

؟ البرک نافوط  هلاسراهچ و  لفط 

مملات نآ  ما و  یعادت  نیا  ناریح 

وت نادناخ  نآ ، رد  تخوس  هک  متس  نآ  زا 

مملظت کنیا  منک  یم  هضرع  وت  رب  مه 

سکچیه متسجن ز  شیوخ  دارم  جنگ 

مملکت رد  ار  وت  حدم  هک  ییوت  الا 

تربارب میاشگ  هدنخ  هب  بل  دنچره 

ممدرم تسا  نوخ  هب  هتسشن  وت  هودنا  ز 

*

قمع هب  ات  هتفر  هتفاکش و  ار  ملع  يا 

مملعت نیا  زا  یتفای  هچنآ  ناریح 
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مقشاع راثیا  رس  زا  هک  مرعاش  نآ 

ممصاخت رد  ار  وت  مصخ  تیتسود و  رب 

رقاب ترضح  رشع  یناث  ۀعیش  يا 

ییافو مشاه  دیس 

رقاب ترضح  رشع  یناث  ۀعیش  يا 

رقاب ترضح  رنه  زا  هدش  هدنز  نید 

قنور یمرگ و  نیبم  مالسا  هب  دیشخب 

رقاب ترضح  ِرهگ  ِقرغ  ۀنیجنگ 

دنتام هنیآ  نوچ  همه  تمایق  زور  ات 

رقاب ترضح  رنه  ملع و  شناد و  زا 

تسا ناهج  ناتسرپ  دیحوت  هد  تنیز 

رقاب ترضح  روراب  لگ و  رازلگ 

دندیدن سدق  مرح  ناسفن  یسدق 

رقاب ترضح  رظن  رد  ادخ  رون  زج 
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دندیسر تسود  مرح  ات  اعد  ناغرم 

رقاب ترضح  رحسو  ماش  ةدجسرد 

ربمیپ هاگرد  هنامیمص ز  هچ  رباج 

رقاب ترضح  رب  هب  یمالس  هدروآ 

تسا نارگراب  نیا  هک  زیهرپب  هنتف  زا 

رقاب ترضح  رمک  مخ  دنک  هک  يراب 

دروخ رگج  نوخ  الب  برک و  مغ  يرمع ز 

رقاب ترضح  رت  مشچ  لد و  نابرق 

ردیح تبرغ  همطاف و  مغ  هتسویپ 

رقاب ترضح  رپ  لاب و  رب  هدز  شتآ 

تسا هدرک  هچ  دادیب  ۀنیک  متس و  رهز 

رقاب ترضح  رگج  اب  لد و  ناج و  اب 

هنیدم تسا  هتسشن  كوس  رد  هک  سوسفا 

رقاب ترضح  رسپ  اب  نارگ  غاد  نیز 

« یئافو  » قیفوت رثوک  ارم  دنداد 

رقاب ترضح  رگ  هحون  موش  هک  نآ  ات 

ینآرق ياه  جنگ  ناهنپ  تا  هنیس  هب  يا 

راگزاس اضرمالغ 

ینآرق ياه  جنگ  ناهنپ  تا  هنیس  هب  يا 

ینارون مالک  اب  هدنفاکش  ار  ملع 

یناسنا سابل  رد  قح  لامج  رهظم 
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یناتسبد كدوک  تشیپ  یلع  وب  وچ  دص 

یناب ار  دوجو  مه  روحم  ار  رهپس  مه 

یناث دّمحم  دوخ  رفعج  ابا  تا  هینک 

هدنبات باتفآ  ار  شناد  نامسآ 

تقطنم ار  قیاقح  لعشم 

هدنخ زا  رپ  بل  اب  هتفریذپ  ار  مصخ 

هدنمرش وت  زا  نمشد  نادنخ  مّرخ و  تسود 

هدنب ار  يادخ  يا  يدنوادخ  ار  قلخ 

ینّابر لالج  اب  وت  نوچ  يا  هدنب  تسین 

ترون می  رد  قرغ  روط  هوک  رازه  يا 

تروط يداو  شقن  نارمع  یسوم  وچ  دص 

تروتسد هب  کلف  مه  تنامرف  هب  کلم  مه 
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ترومأم تسا  کلام  تنیکسم  تسا  نزاخ 

تروش رپ  مالک  زا  اروشاع  ياعد  يا 

ینارون ياعد  نیز  اه  لد  رب  رون  هداد 

ار تمان  دنرب  یم  برق  دصق  هب  نایسدق 

ار تماج  دنشک  رس  روش  قوش و  هب  نایشرع 

ار تمالغ  يدّیس  دننامالغ  ناورسخ 

ار تماقم  ایربک  نآرق  رد  هدرک  فصو 

ار تمالس  دروآ  دمحا  يوس  زا  رباج 

ینآ تتیانع  زا  نشور  هدش  وا  مشچ 

ییّالجت می  وت  يارونا  رهپس  وت 

ییاتکی لامج  اب  دنزرف  همطاف  درب و 

ییایرد راچ  ّرُد  یحور  هس  كاپ  حور 

ییالوم تفه  باب  هللا  یلو  نیمجنپ 

ییارآ ملاع  هام  زین  ار  تهج  شش  هکلب 

یناب ار  رهپس  ُهن  بحاص  ار  دلخ  تشه 

وت عیقب  دبا  ات  اهلد  هنیدم ي  يا 

وت عیرس  ششخب  اه  تمحر  ّلک  ربا 

وت عیضر  كدوک  شرمع  اب  ریپ  خرچ 

وت عیطم  دش  هک  ره  داب  شعیطم  نامسآ 

وت عیفر  ۀناخ  زاغآ  ایربک ز  شرع 

یناشیپ تسا  وت  كاخ  رب  ار  نایشرع  هکلب 
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رقاب ترضح  تسیک  نم  مالس  نم  رکذ 

رقاب ترضح  تسیک  نم  مایق  نم  ّجح 

رقاب ترضح  تسیک  نم  مامت  ةوسا 

رقاب ترضح  تسیک  نم  ماقم  مزمز و 

رقاب ترضح  تسیک  نم  ماما  نیمجنپ 

ینابهگن وا  رهم  منییآ  دنک ز  یم 

ار یلاعت  قح  تاذ  اتکی  یگدنب  هب  يا 

ار العا  ّیلع  ود  يدنزرف  هناگی  وت 

ار اتکی  كاپ  تاذ  یتسا  مولعلا  رقاب 

ار ایند  ود  تلئاس  دشخب  رگا  بجع  ین 

ار ام  نارم  ترد  زا  ارهز  تردام  ناج 
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ینادنز تسیا  هدنب  قشاع  نانج  رد  وت  یب 

يدید الب  تنحم و  مئاد  یکدوک  وت ز 

يدید الم  رب  ملظ  تموصعم  مشچ  ود  اب 

يدید البرک  تشد  يدرک  یط  ماش  هار 

يدید التبم  راز و  ار  تمصع  تیبلها 

يدید الط  زا  یتشط  رد  ار  دوخ  ّدج  سأر 

ینآرق ياه  همغن  تشاد  بل  رب  بوچ  ریز 

يدوب اجک  يدّیس  تخوس  شتآ  زک  اه  همیخ 

يدوب اه  هّمع  نیب  یتفخ  اهراخ  ریز 

يدوب اپ  تسد و  ریز  ناج  زیزع  يا  دیاش 

يدوب ادج  وا  زا  ای  ردام  هناش ي  يور 

يدوب ادخ  ادخ  رد  ین  بعک  ریز  هب  ای 

یناشیرپ نانچ  اب  دوب  ّتنس  لاس  راچ 

تمولظم ّدج  لثم  شیوخ  رهش  بیرغ  يا 

تمومغم بلق  هب  نوخ  مئاد  یکدوک  دش ز 

تیمورحم هناملاظ  دندرک  دوخ  قوقح  زا 

تمومسم درک  مصخ  دولآرهز  نیز  يور 

تموصعم تیبلها  تغاد  زا  دنتخوس 

یناملظ ماش  وچمه  دیدرگ  مغ  ناشزور ز 

هعیش لد  رد  هشیر  هدرک  وت  رهم  لخن 

هعیش لد  رد  هکلب  تسا  كاخ  رد  هن  وت  ياج 
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هعیش لصاح  هدوب  تیّالوت  هویم ي 

هعیش لباقم  رد  رازآ  بش  زور  هدید 

هعیش لفحم  عمش  هتشگ  تمثیم »  » زوس

یناشفا رُد  دنک  یم  کشا  اب  هگ  مظن و  هب  هگ 

تسادخ هام  یبن ، هام  بجر ، ضیف  رپ  هام 

راگزاس اضرمالغ 

تسادخ هام  یبن ، هام  بجر ، ضیف  رپ  هام 

تساعد تسا و  رکذ  هم  تمحر ، هم  هبوت ، هام 

نتسویپ ادخ  هب  ندیرب  شیوخ  زا  هام 
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تسادج شیوخ  زا  لصاو و  قح  هب  هک  سک  نآ  مرخ 

یلع ود  دّمحم  ود  فیرش  دالیم  هام 

تسامس ضرا و  ناشخر  هام  ةولج  زا  رپ  هک 

یلزا لامج  هام ، نیا  لوا  ۀعمج 

تسادیپ رقاب  ترضح  خر  ياشامت  رد 

تسا رگد  یگرزب  دیع  بجر  هام  مود 

تساضر نب  داوج  نب  یلع  دالیم  دیع 

قح بجح  نیمهد  نآ  بجر  هام  موس 

تسافج رهز  ررش  زا  نوخ  ۀتخل  شرگج 

داوج راسخر  لگ  اب  بجر  هام  مهد 

تساضف هب  تیالو  رطع  ۀحیار  نز  جوم 

بجر هام  هدزیس  رد  هک  هللا  كراب 

تسالعالا بر  رهظم  یلع ، دالیم  دیع 

مه زا  نابیرگ  وچ  هدوشگ  شوغآ  هبعک 

تساشگ هدقع  یلع  هللا ، مرح  بلق  هک ز 

دسا تنب  يا  هک  داد  ادن  هناخ  بحاص 

تسامش هب  قلعتم  نکیلو  تسام  زا  هناخ 

میرم ماقم  قوف  دوب  وت  هاج  ردق و 

تساسیع وا  رسپ  تسا و  یلع  وت  رسپ 

میرم لجن  هب  تسا  ماما  وت  كاپ  لجن 

تسام روآ  مایپ  شاسیع  میرم و  وا  هچرگ 
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مزمز میطح و  تسا و  ماقم  نکر و  رسپ  نیا 

تسافص اعسم و  هورم و  رجح ، رجح و  رسپ  نیا 

بنیز تافو  زور  بجر  هام  ۀمین 

تساضر تسا و  ربص  ردام  یلع و  تخد  هک  وا 

زونه هک  تراسا  نادیم  حتاف  نآ  بنیز ،

تسالب برک و  ۀعقاو  وا  ۀبطخ  زا  هدنز 

نسح تخا  همطاف و  یلع و  تخدریش 

تساروشاع شسفن  تسا و  رگد  نیسح  هک 

یلع نابحم  رهب  زا  بجر  جنپ  تسیب و 

تسازع تسا و  کشا  هلان و  مغ و  هودنا و  زور 
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لوتب يارهز  ینادنز  يدازآ  زور 

تساسوم قداص ، ترضح  فلخ  لتق  زور 

زونه لاچ ، هیس  کیرات  لد  رد  اییوگ 

تسالوم نآ  بل  ود  زا  دنلب  وفعلا  گناب 

ضوضرم قاس  هدمآ  يو  ةرابرد  هک  نآ 

تساور دنناشفب  نوخ  شمغ  رگ ز  اه  مشچ 

ردپ غاد  بجر  هام  مشش  تسیب و  زور 

تسادخ ریش  ۀتخوس  رگج  رب  لد و  رب 

دنام بلاطوبا  غاد  لسر  متخ  لد  رب 

تساه نامیا  ۀمه  قوف  شنامیا  هک  نآ 

رگید یگرزب  دیع  تسا  بجر  تفه  تسیب و 

تساهاط رون و  رثدم و  لمزم و  دیع 

دیشوپ تلاسر  تخر  یبن  هک  تثعب  دیع 

تساحضا مایص و  دیع  زا  هب  هک  يدیع  هچ  هب !

نآرق لوزن  دیع  رشب ، زاورپ  دیع 

تسادخ يالجت  دیع  تب ، يدوبان  دیع 

گرزب تس  یقارف  زاغآ  بجر  تشه  تسیب و 

تسارحص تشد و  مزاع  یلع  نب  نیسح  هک 

رحس ماگنه  همطاف  رسپ  ناوراک 

تسالب برک و  يوس  هب  مزاع  دراد و  فک  هب  رس 

دنیب یم  هر  لوا  رد  دراد و  جح  مزع 
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تسالط تشت  افص  هورم ، وا  رب  تسا  هاگلتق 

ربکا یلع  سابع و  بنیز و  مدق  مه 

تسارهز وا  رس  تشپ  یلع و  شیور  شیپ 

درگن یم  دوخ  ربکا  یلع  قرف  رب  هاگ 

تساقس تسد  ود  هب  شمشچ  دیرگ و  یم  هاگ 

ساسحا ار  نانس  كون  دنک  هنیس  رد  هاگ 

تسافق شکاپ ز  رس  هدیرب  هک  دنیب  هاگ 

رگج هب  نتفرگ  ریت  نتشاد و  فک  هب  رس 

تسادهش ماما  جح  ندش  گنس  رپس 

وت رب  رد  دوب  هشوگ  شش  تبرت  نآ  !« مثیم »

؟ تساجک رای  مرح  يدیدن  هچ  زا  نم ! ياو 
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دیهدب رت  مشچ  تسا  قشع  تقو 

یحلاص یلع 

دیهدب رت  مشچ  تسا  قشع  تقو 

دیهدب رحس  هدژم ي  اه  عمش 

تسامش هاگن  کی  ریگ  لد  راک 

دیهدب رثا  نم  تاجانم  رب 

مرازیب رهش  یغولش  زا 

دیهدب رذگ  تصرف  اه  هچوک 

مرپب ناتجوا  هب  مراد  تسود 

دیهدب رپ  لاب و  هک  مرارق  یب 

بات یب  رد  رانک  منیشن  یم 

دیهدب ربخ  نم  ياهاپ  هب  ات 

تسا رطخ  یب  ریسم  زاب و  هار 

تسا رفس  عقوم  رادرب  هشوت 

اهربلد راید  ات  يرفس 

اهرورپ تشهب  نیمز  ات 

یتسم تیاهن  ات  يرفس 

اهرغاس میرح  فاوط  رد 

اج نیا  میدش  نیرت  ینامسآ 

اهرتوبک رپ  ياپ  هب  اپ 

مد زا  همه  نیبب  ار  اه  هناخ 
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اهرد رس  يور  سای  هخاش ي 

لالز كاپ و  رهش  تسا  هنیدم  نیا 

اهرثوک مامت  راس  همشچ 

رون تیزکرم  تسا  هنیدم  نیا 

رون تجح  راهچ  ربق  تبرت 

راهب ربا  رانک  ترایز  کی 

رایسب نارئاز  تسا و  عیقب  کی 

تسا شرف  اه  هتشرف  ياه  لاب 

رادرب مدق  رت  هتسهآ  يردق 

یلو هدنامن  رتشیب  مدق  کی 

راگنا میا  هدروخ  هتسب  رد  هب 

میدنب یم  لیخد  اج  نیمه  زا 

راوید نیمه  هرجنپ  نیا  تشپ 

تسین تدالو  بش  بشما  رگم 

رازم رود  دینک  نشور  عمش 

رهاظ هدش  ادخ  بیغ  تاذ 

رقاب دمحم  لامج  رد 

ام مجنپ  ماما  يا  يدمآ 

اتمه یب  هناگی  يا  يدمآ 

دیدنخ نیمز  دش  بآ  اه  فرب 
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ابیز لگ  يا  وت  راهب  زا 

یفاکشب هک  يدمآ  ار  ملع 

ایرد هنیس ي  هب  یتشک  لثم 

وت یبآ  نامسآ  دبا  ات 

ایند رس  رب  هیاس  دنز  یم 

لد یلاخ  ياه  هحفص  نیا  رد  وت 

ادخ گنر  هب  ینز  یم  اه  شقن 

تملق رد  تسا  یگدنب  رهوج 

تملق رد  تسین  دیحوت  ریغ 

ملع تیار  هشیمه  تشود  هب  يا 

ملع تیعقاو  وت  نایب  رد 

يداد یم  سرد  هک  ربنم  يور 

ملع تضهن  تفر  وت  ْنیِد  ریز 

قح ترضح  نذا  هب  لوا  زور 

ملع تقلخ  هدوب  وت  راکهاش 

زگره دهد  یمن  دق  ام  لقع 

ملع تقیقح  يا  وت  ماقم  هب 

تسد زا  دور  یم  وت  غورف  یب 

ملع تلود  رابتعا  همه ي 

تسا يراج  وت  مالک  رون  هک  ات 

تسا يراک  لگ  هشیمه  نید  نشلگ 
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بجر هام  بان  زاغآرس  يا 

بجر هام  باتک  عورش  يو 

یناثلا يدامج  بورغ  اب 

بجر هام  باتفآ  يدز  رس 

دالیم هظحل ي  وت  ياه  کشا 

بجر هام  بالگ  رطع و  هدش 

یتسه ایربک  نسح  زا  یسکع 

بجر هام  باق  بلق  وت  ياج 

سیونب مبل  رب  تاجانم  کی 

بجر هام  باجتسم  بش  رد 

نک میاهر  ادخ  ياوه  رد 

نک میانشآ  دوخ  اب  رتشیب 

يراد اج  قلخ  مشچ  رب  هک  وت 

يراد ادخ  هولج ي  يرون و 

داجس ترضح  داشمش  خاش 

يراد یتأ  له  غاب  رد  هشیر 

بسن هک  يدمحا  لخن  رمث 

يراد یبتجم  نیسح و ز  ز 
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یتسه ءاکبلا  دیس  رسپ 

يراد الب  زا  رپ  یتشذگرس 

شطع ياه  هلال  يراگدای ز 

يراد البرک  غاد  تلد  رب 

يدید ار  هدیپس  بورغ  وت 

يدید ار  هدیمخ  دق  همع ي 

دندیشاپ هصغ  درگ  اج  همه 

دندیچ لگ  هزین  غیت و  رس  اب 

وت رس  رب  هایس  ياه  تسد 

دندیراب دوبک  ياه  گنس 

دندرک یم  هیرگ  هک  ییاه  مشچ 

دندید یم  هنایزات  یلیس و 

اه يدوهی  هچوک ي  مدرم 

دندیصقر مادُم  اهرس  رود 

میتی ناکدوک  لضفلاوبا  یب 

دندیباوخ هبارخ  تشخ  يور 

دمآ ترس  رب  هک  مغ  همه  نیا 

دز یم  مقر  ار  وت  یکدوک 

ممگ دوخ  دنخبل  هیرگ و  نایم  بشما 

داژن ینمؤم  مثیم 

ممگ دوخ  دنخبل  هیرگ و  نایم  بشما 
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ممسبت راهب  عولط  زا  راشرس 

جوم ضبن  ماه  بل  هب  هدیپط  میایرد و 

ممطالت روعش  هدیسر  نامسآ  ات 

منز یم  هشیدنا  يوراب  جرب و  هب  وراج 

ممجنپ موصعم  حیادم  لئاس  ات 

كدصاق ياه  لگ  تقادص  رعاش  نم 

ممدرم نالوسر  مالس  رباج  نم 

مرتوبک دش  يا  هرجنپ  زاب  هک  اج  ره 

ممدژک رهم  رد  تسا  هتسب  هک  اج  ره 

مبتکم لفط  دوش  ریصبوبا  اهدص 

ممخ رگا  دناشچب  وت  ملع  يایرد 

وت مان  موصعم  توالت  رد  هدیچیپ 

مملکت رد  تیدمحم  لگ  رطع 

تخاس وت  ینارون  دقرم  ياه  كاخ  رب 

ممسجت نیرز  دبنگ  اه و  هتسدلگ 

هدب رپ  لاب و  ارم  قوش  هرابود  بشما 
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ممگ دوخ  دنخبل  هیرگ و  نیب  هک  بشما 

رقاب ترضح  ياوه  نم  منارورپ  یم  رس  هب 

ییاضر نیسحلادبع  دیس 

رقاب ترضح  ياوه  نم  منارورپ  یم  رس  هب 

رقاب ترضح  ياقل  قوش  ارم  دشاب  لد  هب 

دناد یمن  سک  هدیسر  بل  رب  نم  ناج  شقشع  ز 

رقاب ترضح  ياوس  نم  زاس  هراچ  دَوبن  هک 

بشید ار  هتکن  نیا  دورس  یبیغ  فتاه  مشوگب 

رقاب ترضح  ياپ  ریز  شناد  شخر  دشاب  هک 

رس کی  ار  قافآ  شملع  هتفرگب  نانچ 

رقاب ترضح  يادص  ملاع  نیا  رد  هدیچیپ  هک 

ار رقاب  دید  یهاوخ  هک  رباج  اب  تفگ  ربمیپ 

رقاب ترضح  يارب  هک  نآ  ناسر  نم  زا  مالس 

ینارصن دنمشناد  هدرک  يو  زا  هک  یتالاوس 

رقاب ترضح  ياه  هتفگ  زا  دینش  ار  شباوج 

هش نآ  رضحم  رد  ناهگان  بهار  تشگ  ناملسم 

رقاب ترضح  يالو  زا  وا  لد  دش  رونم 

ینابایب یشحو  گرگ  لمح  عضو  ناسآ  دش 

رقاب ترضح  ياعد  زا  هوک  هلق ي  يور  هب 

رشحم یمرگ  زا  تاجن  یهاوخ  رگا  زیخاتسر  هب 

رقاب ترضح  يامه  لظ  ۀیاس  رد  ورب 
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رورس نآ  نایاپ  یب  فاصوا  دوب ز  زجاع  درخ 

رقاب ترضح  يانث  زا  تسا  گنل  ظفل  تیمک 

ار نازاب  كاپ  ماما  نآ  ردق  نأش و  لالج و 

رقاب ترضح  يادخ  زا  ریغ  یسک  دناد  یمن 

وا يارس  تلود  رد  رب  هداتسیا  یئاضر ) )

رقاب ترضح  ياطع  رهب  رظتنم  لئاس  وچ 

تفگ ینامداش  هب  يداش  کیپ 

ییافو مشاه  دیس 

تفگ ینامداش  هب  يداش  کیپ 
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تسا روش  رپ  هرابود  شنیرفآ 

روهظ عولط و  مد  هدیپس  رد 

تسا رون  زا  رپ  نیمز  نامسآ و 

تسا ملع  ةدیپس  زا  حبص  رون 

تسا ملع  ةدیدپ  هدیپس  نیا 

توکلم ملاع  نانیشن  بش 

دندرک هگن  نیمز  يوس  همه 

دندید هم  رهم  ناماد  يور 

دندرک هم  غورف  زا  رون  بسک 

تسا دیشروخ  هام  دالیم  زور 

تسا دیحوت  رون  هم ز  نیا  نشور 

دنتفگ مه  هب  نایشرع  ۀمه 

دراد یلگ  نیدجاسلا  دیس 

درآ اج  هب  ادخ  رکش  هک  ات 

دراذگب زامن  الصم  رد 

دندید ار  روش  قوش و  نیا  همه 

دندید ار  رون  هللا و  رَس 

دنراد تفرعم  باحصا  همه 

ار وت  مالک  ندینشب  قوش 

وضو مارتحا و  هب  هوکش و  اب 

ار وت  مان  دنرب  یم  بل  يور 
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رتالاب حدم  فصو و ز  يا ز 

ربمغیپ مالس  وت  رب  هتفگ 

فرش ملع و  ناورهر  رب  هک  يا 

يدروآ تفارش  ملع و  جنگ 

ملع بتکم  قشع و  نوناک  هب  وت 

يدروآ ماشه  تلیضف  رد 

دوب رورپ  هیقف  وت  بتکم 

دوب رتسگ  هیاس  رهم  تشناد 

وت تبحم  ۀنشت  دش  هک  ره 

يداد وا  هب  افو  قشع و  ماج 

يرون يریمح  هب  تیمُک و  هب 

يداد وزرآ  هاگرحس  ز 

تسوا تبحم  امش  رهم  هک  ره 

تسوا تمدخ  راختفا  دنس 

وت تبحم  لحاس  زا  هک  نم 

مدروآ دوج  يایرد  هب  ور 

وت رهطا  نادناخ  وت و  رب 

مدروآ دورد  مارتحا و 
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نک یتافتلا  وت  یئافو »  » هب

نک یتاکز  دوخ  نیکسم  رذن 

انمَّرَک لیلد  يا  مالسلا 

هدیلوژ دومحم 

انمَّرَک لیلد  يا  مالسلا 

اّنَمآ ماما ، ملاع  هب  يا 

دنگوس تدوخ  ِیناملسم  هب 

انمَّلَس تسا ، بجاو  تتعاط 

مبلق رب  هتشون  ترابع  نیا 

اّنِم ار  ُوت  ما  هدوب  لزا  زا 

مینخس نیا  هب  دبا  ات  لزا  زا 

انمَحِرا میا ، هدنب  همه  ام 

مأوت باکر  رد  هک  نیا  دهاش 

« ّانَا مَُهل  ُهیآ   » َوُه و 

يدناوخ ام  هب  مَُهل » انقَلَخ  «و 

« اّنِم ًهمحر  و  ًاعاتَم ، «و 

يدرک نام  ِهدنز  میدوب ، هدرم 

« انیَیحَا  » رکذ تفگ  تبل  و 

منم ییوت _ و  همطاف  ۀعیش 

« انلزنا  » هب مسق  وت  ۀعیش 

! اقآ ییوت  ام  ِهللا  ُهجح 
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ارهز ججحلا ، یلع  هللا  هجح 

ینامحر حیصف  ياه  هروس 

یناحبس غیلب  ياه  هیآ 

تراهطا كاپ و  لآ  ییوت و 

ینآرق میرک  تاملک 

دیوگ یم  وت  زا  مدآلا  مَّلَع 

ینارون رون ، ِءامسا  هب  يا 

! اقآ ییوت  یتمعن  اورکُذا 

یناوخ یم  زامن  ابیز  هچ  َهو 

رهظم ار  تولصلا  اومیقَا  و 

یناب ار  توکزلا  وتآ  ِرمَا 

رهظَم تتدابع  ار  نیعشاخ 

یناوضر غارچ  ار  نیعضاخ 

هداّجس نایم  زا  رحس  ره 

یناغارچ ینک  ار  نامسآ 

قلف رجف و  عولط  ات  بش  همین 

ینالوط ياه  هدجس  ییوت و 

امش يادف  مردام  ردپ و 

ینامیا نیدلاو  ارم  يا 

دناد ادخ  مندوب  امش  اب 

یناحور ياه  هظحل  نیرتهب 
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تیاباب هیبش  هّمع  لثم 

ینافوط ياه  هبطخ  ینک  یم 
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! الب برک و  راگدای  نیرخآ 

یناریا راگدای  نیلّوا 

رشح ات  ام  يارب  مراد  متح 

ینامیم عیفش  تمایق  ات 

! اقآ ییوت  ام  ِهللا  ُهجح 

ارهز ججحلا ، یلع  هللا  هجح 

تنامشچ قرب  نابرق  هب  يا 

تناناج دورس  اب  يدمآ 

تشاد تتداهش  زا  يدهش  تدهشَا 

تنایاپ لثم  تسه  تلّوا 

تس ینآرق  ياه  هیآ  تبل  رب 

تنآرق يادص  يادف  يا 

هدش وت  ِتماما  تقو  لاح ،

تناتسد ریز  تسه  یَملاع 

میئوت ياه  تسد  ناملسم  ام 

تناملس میوش  هراشا  نک 

يدیشخرد شوخ  هام ! يا  يرآ 

تنابحم رب  هریت  بش  رد 

تفگ اباب  هب  تردام  ةدنخ 

تنادنخ نابل  لد ، دَرب  یم 

دیراورم هیبش  دشخرد  یم 
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تنابیرگ تا  هناچ  تا  هنوگ 

عطاس دوش  یم  تس  يرون  هچ  نیا 

تناوضر نیرب ز  ِتشهب  ات 

زونه هک  نارتسگب  تمعن  ِناوخ 

تنامهم هزات  دنیایبنا 

قالخا مّلعم  یملعلا و  رقاب 

تناتسبد کلفط  ناملاع 

یناسنا مولع  ياه  هّلق 

تنارود هب  دش  حتف  نامگ  یب 

ظفاح ییوت  ار  یحو  بتکم 

تناریح دنا  هدنام  نانمشد 

زورما نیملسم  مالسا و  درد 

تنامرد رهُم  ِجاتحم  تسه 

بایرد ار  بیرغ  نایعیش 

تنازوس هآ  مرن و  لد  هب 

! اقآ ییوت  ام  ِهللا  ُهجح 

ارهز ججحلا ، یلع  هللا  هجح 

رقاب تیاکح  دمرس  ضیف 

رقاب تیاده  دمحا  هار 

نامرد یب  ياهدرد  همه  رد 

رقاب تیالو  لد  ِمهرم 
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دنناد یم  تانئاک  ۀمه 

رقاب تیانع  زا  دنَا  هدنز 

ار لد  دنک  یم  هدنز  ادخ  هب 
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رقاب تیاور  ياه  هتکن 

تسابرقلا ِيَوذ  مچرپ  ظفاح 

رقاب تیار  تحت  دش  هک  ره 

دشاب قح  رما  هب  ّتیرشب 

رقاب تیامح  رتچ  ریز 

ددرگ یمن  رَس  توغاط ، رود 

رقاب تیارد  تسد  هب  زج 

دشاب نیقفانم  هار  ّدس 

رقاب تیافک  اب  ِشور 

مینیب یم  فارحنا  اجک  ره 

رقاب تیاده  ام و  مشچ 

دراد يا  هناشن  ندوب  هعیش 

رقاب تیآ  يرون ز  هعیش 

دیآ یم  بیغ  دهاجم ز  رب 

رقاب تیاهن  یب  ِددم 

میهاوخ رگ  رورغ ، یب  ِتعاط 

رقاب تیاضر  ام و  کشا 

دیاب یگدنب  تسود  هر  رد 

رقاب تیاغ  تسیچ ؟ یگدنب 

! اقآ ییوت  ام  ِهللا  ُهجح 

ارهز ججحلا ، یلع  َهللا  هجح 
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امش ياعد  بل  ره  زا  دشوج 

امش ياپ  ریز  هب  همشچ  همشچ 

هدنفاکش يا  همشچ  زا  نم  و 

امش يارب  ما  هدرکاو  مشچ 

مأوت ياه  مشچ  ناملسم  نم 

امش ياقب  ۀمشچ  نمؤم 

تمشچ دنک  یط  هک  ار  اجک  ره 

امش يالو  وریپ  دنک  یط 

ندرک ادا  وت  قح  ناوتن 

امش يالبرک  تمس  زا  رگم 

هدید اه  هضور  هچ  تیاه  مشچ 

امش ياونین  زور  بش و  رد 

دش هچ  هک  البرک  مشچ  يا  يدید 

امش يادتقم  هزین  رس  رب 

لاخلخ رجعم و  هک  اج  نآ  يدید 

امش ياسن  زا  دندوبر  یم 

هداجس دوب و  هدجس  تولخ 

امش يالتبا  داجس و  هآ 

ررش دوب و  تیب  لها  همیخ 

امش يازع  تراغ و  هلمح و 

بنیز لد  رد  تفر  یتجاح 
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امش ياج  هنایزات  دَروخ  هک 

تموصعم كاپ و  نامشچ  دید 

امش ياه  جنر  ماش و  هفوک و 

میئوگ ناتغاد  درد و  زا  دیاب 

امش يانث  ناوت  یم  یِک  هنرو 

! اقآ دیا  هدرک  رما  ناتدوخ 

امش يانم  رد  هضور  ههد  کی 

! اقآ ییوت  ام  ِهللا  ُهجح 

ارهز ججحلا ، یلع  هللا  هجح 

رقاب ةدنشخر  تعلط  ینشور  زا 

نایچیاچ هللا  بیبح 

رقاب ةدنشخر  تعلط  ینشور  زا 

رهاظ همه  رب  يوبن  مولع  رون  دش 

زاجعا قرشم  زا  بجر  هام  لّوا  رد 

رقاب خر  زا  مامت  هام  نایع  دیدرگ 

تسا نیسح » نب  ّیلع   » رون زا  هدش  قشنم 

رئامض هتشگ  وا  زا  ینارون  هک  رون  نیا 

رخف نیا  دَُوب  سب  نسح » تنب  همطاف ي   » رب

رهاب ةدنبات  هم  نیا  دیدپ  هدروآک 

ار وا  رفعج "و  وبا   " هینک بقل و  رقاب " "

رکاش يداه و  رگد ، ياه  بقل  تسا  هدوب 
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اّربم تسوا  للز  بیع و  يدب و  ره  زا 

رهاظ هدش  مکنع » َّبُذی   » زا شنت  ناج و 

ماهوا ةدنیادُز  تسا و  مولع  يایرد 

ربانم بیز  وا  ۀنامیکح  راتفگ 

یحیسم وچ  دص  دنک  هدنز  شسفن  کی  زا 

رصاب هدش  یمعا  ةدید  شرظن  کی  زا 

دّمحم نابات  ةرهچ  زا  شدمآ  دای 

" رباج  " وچ درک  شهگن  تریصب  مشچ  اب 

یئادخ رون  نآ  زا  نشور  دش  همه  ملاع 

رئاعش نید و  رجش  وا  زا  روراب  دش 

ار وا  دش  شوغآ  مه  هک  ینیمز  داب ، شوخ 

رفاسم هتشگ  شمرح  يوس  هب  هک  نآ  شوخ 

درادن ماّیا  تنحم  زا  یمغ  رگید 
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رواجم تشگ  وا  هناخ  مرح  هب  سک  ره 

دنچ ینخس  اب  ناسح »  » تفگ ناوتن  شفصو 

رصاق نکلا و  نابز ، تسا و  دنلب  هّصق  نوچ ،

مامت هام  عولط  هام و  لوا  عورش 

راگزاس اضرمالغ 

مامت هام  عولط  هام و  لوا  عورش 

مالس عولط ، نیا  هب  دورد و  عورش ، نیا  هب 

يدنزرف داد  داجس  ترضح  هب  ادخ 

ماکحتسا تفرگ  تلیضف  يانب  وا  زک 

تسه هک  مولعلارقاب  یلع ، نبدّمحم 

ماما ود  ۀلالس  دوخ  ردپ  ردام  ز 

مام همطاف  ود  ، ردپ شماما  راچ  تسه  هک 

نیسح ماما  وا  دج  نسح ، ماما  ومع 

مانا لوسر  ردیح و  وا  رگید  دج  ود 

وا رب  هداد  مالس  دّمحم  هک  يدّمحم 

ماقم تفرگ  یلع  نوچ  ردپ  تسد  يور  هب 

مولع مامت  ةدنفاکش  قح و  یلو 

ماظن تفرگ  وا  زا  تلیضف  رهش  تفه  هک 

رباج وا  تسد  ار ز  دوخ  ةدید  تفرگ 

مارکا نینچ  نیا  تسد و  نآ  رب  داب  مالس 

وا تبرت  مارحلا  تیب  بناج  وچ  يور 
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مارحا ناگتشرف  لاب  شوپب ز  نت  هب 

كاپ رهوگ  تفه  رحب  می و  راهچ  رُد 

مادم مالس  رُد  تفه  می و  راهچ  نآ  رب 

لسر متخ  یصو  مجنپ  مجنپ و  ماما 

ماظعا شترایز  رب  لسر  دنوش  یم  هک 

وا هب  زین  ملع  متخ  وا ، هب  ملع  عورش 

ماتخ نسح  هب  یهز  عورش و  نسح  هب  یهز 

بقل مولعلارقاب  لزا  زور  تفرگ 

مامتا وا  مان  هب  شناد  هتفای  هک  نانچ 

نیمز هب  دوب  شا  يزرواشک  لیب  هچرگا 

مار ددرگ  رهپس  ُهن  وا  ةراشا  کی  هب 
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رباج اهرازه  شسرد  یسرک  ياپ  هب 

ماشه رازه  دوب  شلالج  دجم و  لیلذ 

لاصخ قلُخ و  هب  مدق  ات  رس  تسا ز  دّمحم 

مان دّمحم ، قح  تاذ  ارو  داهن  نآ  زا 

هدش هصالخ  وا  رد  دّمحم  صخش  مامت 

مارم يوخو و  لاصخ  قلُخ و  تزع و  دجم و  ز 

يرگن شتبرت  هب  تریصب  مشچ  هب  رگا 

مارح تسوا  میرح  رد  ندز  تشهب  زا  مد 

دننکن انتعا  چیه  نیرب  شرع  هب  رگد 

مادختسا کیالم  شیوک  هب  دنوش  رگا 

تسوا اهنت  دوجو ، لک  مجنپ  ماما 

ماش هب  ریسا  دور  ای  دوب  هنیدم  رد  هچ 

شسفن یب  ملع ، هک  یهلا  تاذ  هب  مسق 

ماب بل  رب  تسا  برغم  مد  باتفآ  وچ 

ینغ ریقف و  وا  ناسحا  هگرد  ریقف 

ماوع صاوخ و  شا  يدنوادخ  مکح  عیطم 

مد هدز  وا  شخب  حور  سفن  اب  حیسم 

مالک ملع  يو  قطنم  زا  هتفای  میلک 

دوجس عوکر و  وا  رهم  اب  هتفای  لامک 

مایص تالص و  وا  بح  اب  هدش  قح  لوبق 

اپرب نامسآ  تسا و  نیمز  هک  ات  هرامه 
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مایا شدرگ  تسا و  نامز  هک  ات  هشیمه 

دورد دورد  قح  تاذ  زا  شکاپ  حور  هب 

مالس مالس  ناج  وس  نازا  شناج  مسج و  هب 

!« مثیم  » نانمشد میب  زا  يو  نایلاوم 

مادم دننز  یم  هسوب  شمرح  رب  رود  ز 

ناکما طیحم  یتسه  ماوق 

یتارب اضر  دمحم 

ناکما طیحم  یتسه  ماوق 

نامیا هوکش  تقلخ  غولب 

دمرس لیلد  دیحوت  غورف 

ناهرب ناسل  تدحو  نایب 

تنج يافص  تمحر  تشهب 
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نادزی لامج  یبوط  راهب 

رفاو ضیف  هک  رقاب  ماما 

نافرع ملع و  هب  شمالک  دهد 

؟ قیقحت ناهج  دسانش  ار  هک 

ناویا هدیشک  وا  زا  رترب  هک 

ار نید  ضایر  شزبس  تسدب 

ناتسلگ نانچ  مرخ  هدومن 

ار قح  مالک  شلوق  هدادب 

ناونع رازه  ریسفت  رازه 

لطاب رفک و  نآرق ز  هانپ 

نآرق هانپ  لطاب  رفک و  ز 

ناد یتیانع  ار  شتدالو 

نامیا لها  هب  يوقت  لها  هب 

تسا رطعم  ملاع  دمآ و  راهب  لصف 

يرتشوش زئاف 

تسا رطعم  ملاع  دمآ و  راهب  لصف 

تسا رورپ  حور  یسب  حبص  میسن  يوب 

زیبکشم داب  نیا  دزو  یم  دلخ  ایوگ ز 

تسا رت  ششوخ  يوب  ربا ز  غامد  ناس  نیاک 

وا ضیف  ایحا ز  هدش  هدرم  نیمز  نیا  مه 

تسا رگید  راب  ناوج  ریپ ، ناهج  نیا  مه 

تسا رطعم  ملاع  دمآ و  راهب  www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


لگ يور  هب  اشامت  مشچ  هدوشگ  سگرن 

تسا رگانث  شحدم  یپ  نابز ، دص  هب  نسوس 

رازه ناوغرا ، لگ  خاش  هب  اون  دص  اب 

تسا ربونص  خاش  رس  رب  همغن  هب  یطوط 

مولعلارقاب يده ، ماما  ادخ ، رون 

تسا ربمیپ  ملع  ثراو  نید و  يداه 

نیسح دوب  شرابک  ّدج  یلع و  شباب 

تسا رفعج  باب  رسپ و  ار  دابعلا  نیز 

هاج زّع و  هب  نامیلس ، وچ  دص  هبتر  هاج و  رد 

تسا ردنا  شیوک  زا  يریاط  لاب  ریز  رد 

توح نطب  هب  سنوی ، سنوم  تسوا  فطل  مه 

تسا ردنکس  رضخ و  يداه  قیرط ، رد  مه 

تسوا تسد  هب  تداعس ، جنگ  لفق  حاتفم 
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تسا رشحم  هب  تعافش ، يانب  وا  زا  اپ  رب 

منز لثم  ار  شرد  يادگ  ناهش ، اب  یک 

تسا رصیق  وچ  دص  شرد ، يادگ  رد  رب  نوچ 

منک ییادیش  زاب  بشما  مهاوخ 

يردیح داوج 

منک ییادیش  زاب  بشما  مهاوخ 

منک ییاّنمت  تمحر  رد  زا 

تشز هچره  مامت  زا  رود  موش  ات 

منک ییابیز  رازلگ  رد  ریس ،

منز یم  اه  لگ  مد ز  مراوخ ، هچرگ 

منک ییارآ  لگ  دای  لگ ، دای 

ار شیوخ  رمع  هاتوک  تدم 

منک ییالوم  دزن  تمدخ  فرص 

دبا ات  تمدخ ، هاتوک  نیمه  زا 

منک ییاقآ  فطل و  رد  یگدنز 

بطُر ریش و  زا  یم  مشون  مدمآ 

بجر هام  ۀناخیم  رد  رب 

ییوت ردیح  ۀناخیم  بجر  يا 

ییوت رغاس  ییوت ، هداب  ییوت ، یِم 

لسع نم  یلحا  هدیدرگ  وت  معط 

ییوت رثوک  تعسو  زا  يا  هشوگ 
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یلع ردقلاهلیل  كرد  هار 

ییوت رشحم  فص  ات  هعیش  رهب 

ادتقا هدرک  وت  رب  نابعش  هام 

ییوت ربمغیپ  قیفوت  ثعاب 

تسادخ زور  نیرتابیز  تعلطم 

ییوت رواد  تجح  نابزیم 

رای فطل  دشاب  وت  رد  علطم  نسح 

راکشآ رقاب  يابیز  خر  دش 

تسا ربمغیپ  ترتع  بیعش  وا 

تسا رواد  ملع  يایرد  رقاب 

ام میتسه  وا  مان  رب  رختفم 

تسا ربهر  ماما و  کی  مالک  نیا 

ریخ لصا  ریخ  رخآ  ریخ  لوا 

تسا رثوک  راد  هرفس  دمحم ، نیا 

هدمآ وا  زا  هک  یتایاور  یب 

تسا رتبا  رشحم  زور  ات  ام  نید 

دنا هتشگ  عجارم  شملع  لئاس 

تسا رترب  سکره  شملع ز  تعسو 
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نم يالوم  نیرتهب  دشاب  هک  وا 

نسحلا تنب  همطاف  دش  شردام 

تشاد ریوصت  همطاف  زا  شردام 

تشاد ریدقت  ۀنیئآ  شرب  رد 

وا قلُخ  مزمز  بآ  زا  رت  كاپ 

تشاد ریهطت  ۀیآ  زا  مهس  قزر و 

میرک تیب  رتخد  دشاب  هک  وا 

تشاد ریثأت  وا  رد  شیاباب  نسُح 

یکدوک هتفرگ  شناماد  هب  ِین 

تشاد ریپ  یهار  رضخ  ناماد  هب  وا 

شهگرد مالغ  ار  ام  دنک  ات 

تشاد ریجنز  دوخ  مشچ  هاگن  رد 

میدش رقاب  ترضح  مالغ  ام 

میدش رفاک  وا  ریغ  مارَم  رب 

مامت یهام  رگ  هولج  دش  بجر  هام  لوا 

راگزاس اضرمالغ 

مامت یهام  رگ  هولج  دش  بجر  هام  لوا 

مالس شنودرگ  رهم  نامسآ و  تفه  زا  دمآک 

رهم تفه  نامسآ  نامسآ و  راچ  رتخا 

مانالا ریخ  لد  رون  همطاف  ود  فسوی 

رشبلاریخ ارولاریخ  همه  شلسن  رد  لسن 
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ماما نبا  ماما  نبا  ماما  نبا  ماما  دوخ 

مولع ّلک  رقاب  فراعم  مزب  لعشم 

ماع صاخ و  يامنهر  ناج  هلبق ي  لد  هبعک 

دنک او  ملکت  رب  بل  نوچ  هک  یتسه  ملاع 

مالک دزیخ  شبل  زا  میلک و  دشوج  شمد  زا 

تانکمم مامت  زک  ناکما  کلم  رایرهش 

مادم دشوج  وا  ضیف  هرامه  دزیخ  وا  رکذ 

رگ هولج  دمحم  ّلک  شترضح  دوجو  رد 

مان تشاد  دمحم  شرون  تقلخ  زا  رتشیپ 

شود هب  يزرواشک  لیب  ارو  ناتسلخن  هب  هگ 

مامز دریگ  ار  دیشروخ  نامسآ  ماب  هب  هگ 

تسردان ملاع  راتفر  همه  وا  يالو  یب 

مامت ان  تقلخ  تاعاط  همه  وا  دوجو  یب 
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نیسحلا نب  یلع  انالوم  هک  دوبن  بجع  نیا 

مارتحا ارهز  ربمغیپ ز  وچمه  وا  زا  دریگ 

وا رهم  درادن  دهاز  رگا  قلخ  باوث  اب 

مارح اداب  شتنج  لالح و  اداب  شخزود 

سولج دراد  وا  سیردت  یسرک  ياپ  ملع ،

مایق هدرک  شرباج  ياپ  شیپ  رد  تفرعم 

شا هنیس  رد  وا  ملع  غارچ  نشور  دوب  ات 

ماشه دیآ  قطن  هب  نوچ  ددرگ  ماش  نمشد  زور 

تسا يرفعج  نم  بهذم  ّيرقاب و  نم  بتکم 

مارم منیا  زج  تسین  قیرط و  منآ  زج  تسین 

اه هنیس  رد  ناج  دننام  وا  نادنزرف  رهم 

ماین رد  ناّرب  غیت  نوچ  وا  نادرگاش  قطن 

اجتلا تناتسآ  يوس  هب  ار  نیطالس  يا 

ماحدزا تعیقب  راوید  هب  ار  قیالخ  يو 

نیدباعلا نیز  لجن  دمحم  لآ  رقاب 

مارک تدادجا  ءابآ و  ردام و  باب و  دج و 

بش زور و  لد  رد  وت  رهم  ار  شرف  ناورهر 

ماش حبص و  بل  رب  وت  حدم  ار  شرع  نانکاس 

دوب هنیس  رد  ششناد  رحب  هک  یفعج  رباج 

ماج هب  ار  وا  يا  هرطق  تملع  يایرد  زا  دوب 

نز درم و  تمایق  حبص  ات  وت  يوک  لئاس 
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ماع صاخ و  یتسه  نایاپ  ات  وت  مکح  عبات 

عیقب رد  دشخرد  یم  تغارچ  یب  ربق  هچ  رگ 

ماقم يراد  ادخ  نادرم  بلق  رد  ادخ  نوچ 

تتمکح ملع و  رازاب  رد  هک  دوبن  بجع  نیا 

مالغ ناونع  هب  فسوی  دنک  ییامیپ  هار 

تشهب ناتسلگ  رب  نمؤم  زان ، دشورف  یم 

ماشم رب  تعیقب  كاخ  زا  رگ  ییوب  شدیآ 
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لاس نارود  همه  رد  لد  هبعک ي  يا  بجع  ین 

مارحلا تیب  تا  هبعک  درگ  هب  درآ  فاوط  رگ 

دورد دیوگ  قح  يوس  زا  ار  وت  ربمغیپ  صخش 

مالس درآ  تترضح  رب  لسر  متخ  زا  رباج 

ملع ریت  نایب و  غیت  اب  دوب  تلاس  راچ 

ماش وچ  نایفسوب  روپ  مشچ  هب  يدرک  ار  ماش 

دیزی دادیب  رصق  رد  تا  هدنز  نایب  اب 

مایتلا دمحم  لآ  هنیس ي  مخز  تفای 

توکس ملاظ  رب  رد  زیاج  تسین  ییوگب  ات 

مایپ يداد  یکدوک  زا  اه  لسن  مامت  رب 

رگ هولج  نامیا  ملع و  باتفآ  هتشگ  وت  زا 

ماوق ار  ترتع  نآرق و  بتکم  دشاب  وت  زو 

دنب دنب  رطس و  رطس  مثیم »  » لخن باتک  رد 

ماتخ نسُح  وت  حدم  عورش و  نسُح  وت  فصو 

مادتسم رشحم  حبص  ات  تشناد  غورف  يا 

راگزاس اضرمالغ 

مادتسم رشحم  حبص  ات  تشناد  غورف  يا 

مالس ربمغیپ  هداد  تدالو  زا  شیپ  ار  وت  يو 

مولع لک  رقاب  لامک و  لک  أشنم 

ماما مجنپ  ییالوم و  مشش  رون و  نیمتفه 

بش زور و  تمیرح  رد  تجاح  دنرآ  ناج  سنا و 
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ماش حبص و  ترازم  رود  رب  هدیدرگ  نامسآ 

افش ار  رباج  مشچ  یشخب  هک  دوبن  بجع  نیا 

مایتلا تهاگن  کی  اب  یهد  یم  ار  لد  مخز 

مد هب  مد  هظحل ، هظحل  ار  نامسآ  نانکاس 

ماشم رب  دیآ  تنج  رطع  يوب  تعیقب  زا 

وخ قلخ و  ملح و  ملع و  لالج و  رد  لامک و  رد 

مانالا ریخ  ۀنییآ  رس  هب  رس  رس ، ات  ياپ 
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لامک دریگ  قح  وت  زا  موادت  دریگ  قح  وت  اب 

مامتان نآرق  وت  یب  تسردان و  نامیا  وت  یب 

ناهگان تنایب  غیت  زا  هک  يدوب  یکدوک 

ماش وچ  دمآ  ایح  یب  دیزی  مشچ  رد  زور 

توکس رهم  نهد  رب  دز  خساپ و  زا  دش  لال 

ماب يالاب  زا  داتفا  وا  ییاوسر  تشط 

یکدوک نس  هب  يدید  ین  يالاب  ِرس  وت 

ماش رهش  یهاگ  هفوک  هگ  البرک  تشد  هب  هگ 

دندز یم  شتآ  هک  ار  تمصع  لآ  ياه  همیخ 

ماک هنشت  زیر و  کشا  نابایب  رد  يدیود  یم 

نات هللادیبع  سبح  رد  دندرب  نایفوک 

ماب يور  زا  دندز  تگنس  لدگنس  نایماش 

دوبن سب  هفوک  ماش و  البرک و  يارجام 

ماشه زا  يدید  رازآ  همه  نیا  رگید  هچ  زا 

قشمد ات  هنیدم  رهش  زا  تدروآ  اهراب 

مارتحا ياج  درک  تمرح  کته  تدوجو  زا 

شیوخ تخت  ياپ  هاگ  نادنز  هب  تدروآ  هاگ 

ماهتا دز  یم  هاگ  نابز و  مخز  دز  هاگ 

كاچ كاچ  تبلق  دیدرگ  افج  رهز  زک  فیح 

مالسلاراد بناج  نت  زا  دز  رپ  تحور  غرم 

متس دمآ  بش  زور و  تزیزع  ناج  رب  هک  سب 
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مایپ نیا  تنایعیش  رب  رگج  زوس  زا  يداد 

تتبرغ رهب  دنیرگ  انم  يارحص  هب  ات 

ماع صاخ و  ناوج و  ریپ و  جح ، ماگنه  نایجاح 

عیقب نابایب  رد  میرگ  وت  رب  مراد  تسود 

مارح اه  یمارح  نم  رب  ار  هیرگ  نیا  دنا  هدرک 

بش زور و  تغارچ  عمش و  یب  ربق  رانکرد 

مادم دیرگ  کلم  مه  عمش و  وچ  دزوس  رشب  مه 
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لالج ردق و  نانچ  اب  تبلق  كاچ  دص  دش  هچ  زا 

ماقم هاج و  نانچ  اب  تربق  هدنام  ناریو  هچ  زو 

الب مزب  یقاس  يرمع  هک  میرگ  یم  وت  رب 

ماج هب  لد  نوخ  تخیر  تعاس  هب  تعاس  بش  زور و 

یبتجم تّمع  وچ  اهنت  يا  وت  رب 

مام باب و  دج و  وچ  یمولظم  هک  میرگ  یم  وت  رب 

یکدوک زا  مغ  هوک  يدرب  هک  میرگ  یم  وت  رب 

مامت ترمع  لد  نوخ  اب  دش  هک  میرگ  یم  وت  رب 

نک زاب  تمحر  باب  تمحر ، باب  ار  ادخ  يا 

ماع لک  یف  دوش  تربق  رئاز  مثیم "  " هک ات 

مالسلا رواد ، هللا  ّیلو  يا 

راگزاس اضرمالغ 

مالسلا رواد ، هللا  ّیلو  يا 

مالسلا ربمیپ ، زا  تمالس  يا 

مالسلا ربکا ، قالخ  تّجح 

مالسلا رهطا ، يارهز  ةداز 

لوسر لآ  رقاب  يا  مالسلا 

لوتب يارهز  دنزرف  نیمراچ 

مالس هداتسرف  وت  رب  یبن  يا 

مامت هام  نیدباعلا ، نیز  هب  يو 

ماما مجنپ  یموصعم و  نیمتفه 
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مادتسم رشحم ، حبص  ات  تبتکم 

ار ملع  دفاکش ، یم  تقطن  غیت 

ار ملح  تمارم ، دشخب  یم  حور 

ترواد ّیح  تاذ  مالس  يا 

ترورپ تلیضف  قطن  وت و  رب 

ترد كاخ  رب  هدجس  درآ  ملع 

ترس رود  رب  تسا  هدیدرگ  ملح 

مام مه ز  باب و  مه ز  يرون  لسن 

مامالا تنب  تردام  ماما و  دوخ 

؟ نلع ّرس و  تیآ  يا  یتسیک 

نسح مه  ینیسح ، لسن  زا  مه  وت 

ندب رد  یناور  ار  تماما  وت 

نمجنا غارچ  ار  تیالو  يا 
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لیلج دنوادخ  ملع  وت ، ملع 

لییربج یب  تبل  رب  دشاب  یحو 

ام میراد  َرب  ملع ، تخرد  زا 

ام میراد  رهگ  ایرد  دص  وت  زو 

ام میراد  ربتعم  ثیدح  سب 

؟ ام میرادرب  تسد  یک  امش  زا 

مه زاب  روآرب  رس  ارهز  نبای 

مه زاب  رورپب  یفعُج » رباج  »

مامت ضغب  اب  هچ  رگ  ارهز  نبای 

« ماشه  » لاماپ دیدرگ  تتمرح 

ماش حبص و  دمآ  رازآ  تنت  رب 

ماما وت  یماما ، وت  یماما ، وت 

تس یندید  دزیخ ، هک  وس  ره  زا  رون 

؟ تس یندیشوپ  یک  دیشروخ  ةرهچ 

يا هدید  ارهز  غاب  ِنازخ  وت 

يا هدید  ارحص  هب  رس  یب  نت  وت 

يا هدید  اباب  حورجم  ندرگ 

يا هدید  اهرس  هزین  زارف  رب 

ترس رب  دمآ  هچ  مدید  یم  شاک 

؟ ترکیپ اب  ین  بعک  هدرک  هچ  ای 

يا هدید  تراسا  لزنم  لهچ  وت 
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يا هدید  تراسج  ناراکمتس  زا 

يا هدید  تراقح  يزیزع و  دوخ 

يا هدید  تراغ  لتق و  یگنشت و 

يا هدرب  متام  هوک  هلاس ، راچ 

يا هدروخ  هنایزات  همع ، لثم 

دیزی موش  سلجم  دوب و  ماش 

دید هدیکشخ  بل  بوچ و  وت  مشچ 

دیشک یم  لد  زا  هلان  هنیکس  هگ 

دیرد رکیپ  رب  هماج  بنیز  هاگ 

یتخود نینوخ  ياه  گر  رب  مشچ 

یتخوس یتخوس و  یتخوس و 

تتبرت غارچ  هعیش  لد  يا 

تتبرغ کشا  يایرد  اه  هدید 

تتنحم هوک  شود  رب  اه  لاس 

تتمرح دش  یم  لاماپ  بش  زور و 

افخ رد  نایع و  رد  يدید  ملظ 

افج رهز  زا  مومسم  يدش  ات 

باذع جنر و  ودع  زا  تناج  هب  يا 
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بابش مه  يریپ ، هب  مه  یلفط ، هب  مه 

بآ دیدرگ  متس  رهز  زا  تبلق 

باتفآ رد  وت ، راّوز  یب  ربق 

تسا ملاع  کُلم  وت  نحص  تعسو 

تسا مثیم »  » کشا وت  ربق  ۀلال 

رقاب ماما  ناهج  ناج ِ  يا 

راگزاس اضرمالغ 

رقاب ماما  ناهج  ناج ِ  يا 

رقاب ماما  ناج  ۀلبق  يو 

رقاب ماما  ناما  فهک  يو 

رقاب ماما  نایب  قوف  يو 

رقاب ماما  نایع  رون  يو 

رقاب ماما  نامز  يالوم 

ییایربک ملع  رقاب  وت 

ییامن ادخ  ۀنیآ  وت 

ییایبنا ِناج  ۀلبق  وت 

ییادخ تجح  هک  تسا  قح 

ییاود وت  درد و  هرسکی  ام 

رقاب ماما  ناج  وت  مسج و  ام 

ینیملاعلا بر  رهظم  وت 

ینیدباعلا نیز  یتسه  وت 
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ینیرفآ حیسم  ياسیع 

ینیبم تیآ  مدق  ات  رس 

ینید ماما  ناهج ، ناطلس 

رقاب ماما  ناکم  نوک و  رد 

مرابتعا وت  یتسود  يا 

مراد هنیدم  يوزرآ  نم 

مرآ وت  هگرد  هب  يور  ات 

مراذگ تتبرت  هب  هرهچ  ات 

مراپس ناج  عیقب ، هب  دیاش 

رقاب ماما  ناور  کشا  اب 

تیاپ كاخ  شرع ، ۀلق  يا 

تیادف نایناهج  ناج  يا 

تیادص رد  یحو  ةژاو  لگ 

تیادگ ام  یهشداپ و  وت 

تیارس رد  رب  همه  مشچ 

رقاب ماما  ناوج  ریپ و  زا 

دندیرد تتمرح  هک  سوسفا 

دندیرب امش  زا  یبن  زا  دعب 

دندید وت  یبیرغ  ماش ، رد 

دندیرخ دوخ  هب  يدبا  گنن 

دندیشک اه  هشقن  وت  لتق  رب 
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رقاب ماما  نایع  ناهنپ و 

مورحم شیوخ  قوقح  يدوب ز 

مومسم رهز ، هب  ترگج  دش  ات 

مولظم ماما  يا  وت  دای  اب 

مومغم هعیش  بولق  دیدرگ 

مولعم تسوت  بیرغ  ربق  زا 

رقاب ماما  ناهن  جنر  دص 

تسا باوث  وت  يازع  هب  هیرگ 

تسا بابک  تتبیصم  اه ز  لد 

تسا باتفآ  نایم  وت  ربق 

تسا بارخ  نانمشد  ۀنیک  زا 

!؟ تسا بارتوب  لآ  تمرح  نیا 

رقاب ماما  نامگ  دوب  یک 

يدید ماش  يافج  روج و  وت 

يدید ماب  گنس و  رتسکاخ و 

يدید ماما  رس  هزین  رب 

يدید ماع  صاخ و  یلاحشوخ 

يدید مادم  متس  دادیب و 

رقاب ماما  نالک  درخ و  زا 

« مثیم  » لخن راب  وت  فصو  يا 

مهرم مخز ، هب  تهر  كاخ  يو 
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مدآ تاطع ، روخ  هزیر  يو 

مّلسم تتمارک  فطل و  يو 

منهج شتآ  رشح ز  رد 

رقاب ماما  ناهرب  ار  ام 

مامت هام  هب  نک  زان  بجر ! هام  لاله 

راگزاس اضرمالغ 

مامت هام  هب  نک  زان  بجر ! هام  لاله 

مالس مالس  ار  وت  رگید  هم  هدزای  ز 

دبات یم  وت  نماد  رد  هک  وت  رب  مالس 

ماما راچ  لامج  زا  ادخ  نسح  غورف 

یلع ود  تدالو  دمحم ، ود  تدالو 

؟ ماقم تسا و  تداعس  شنینچ  هام ، مادک 

بش نیتسخن  رد  هک  ییازف  حور  هام  هچ 

مالعا شتدالو  دش  ام  مجنپ  ماما 

دیشخب یلگ  نسح  تنب  همطاف  هب  ادخ 

ماشم هب  دسر  وا  زا  ینیسح  ِغاب  رطع  هک 
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مود دمحم  ینعی  رقاب  ماما 

مانالاریخ یصو  مجنپ  رقاب  ماما 

نآرق تقیقح  ینعی  رقاب  ماما 

مالسا یمامت  ینعی  رقاب  ماما 

تشهب تشه  تشهب  ینعی  رقاب  ماما 

ماظن تفه  ِماظن  ینعی  رقاب  ماما 

لمع ملع و  ماما  ینعی  رقاب  ماما 

مایق نوخ و  لوسر  ینعی  رقاب  ماما 

هن رو  دنک ، ددم  مراهچ  ماما  رگم 

؟ مادقا دنک  وا  حدم  رد  هک  هرهز  تسار  هک 

اج نیا  روح  سنا و  نج و  کلم و  لد  ناج و  ز 

مادم دنروآرب  وا  ِیتسود  هب  سفن 

رشح فص  رد  ماج  دنناتسن  وا  زا  رگا 

مارح تسایبنا  هب  یتشهب  لالح  یم 

عیقب باتفآ  رد  شمیرح  نارئاز  هب 

مارحا ۀّلح  هدیدرگ  هکئالم  رپ 

یقاس دشک  یم  هلعش  مرگج  یگنشت  ز 

ماک هب  زیرب  ارم  ّتبحم  بارش  ایب 

تسین یتاجن  هر  شیودع  ضغب  ریغ  هب 

مارآ دوش  یمن  لد  شا  یتسود  هب  زج  هب 

اه هثداح  مامت  رد  رگا  تسین  بیجع 

مامت هام  هب  نک  زان  بجر ! هام  www.Ghaemiyeh.comلاله  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


مار نودرگ ، دنمس  شمالغ  رما  هب  دوش 

دنوش هرارز »  » یملاع وا  ةراشا  کی  هب 

« ماشه  » دنوش یم  قلخ ، وا  ةراظن  کی  هب 

حور ششخب ، حور  راتفگ  ز  حور ، هدناتس 

ماک شیازف  ناج  ياه  بل  ز  ملع ، هتفرگ 

شرع هک ز  بش ، زور و  هتسب  شمرح  ِرد  وگم 

مازعا دنوش  کلم  شربق  ترایز  یپ 

هام بش ، ره  هک  نیبب  درادن  غارچ  وگن 

ماو دناتس  یم  رون  شمرح  زا  هنوگچ 

لامک جوا  لامک ، خرچ  هب  تسوا  لامک 

مالک ناج  مولع ، ّلک  هب  تسوا  مالک 

ریبک ریغص و  وا  هاگرد  هب  هدرب  هانپ 
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ماوع صاوخ و  شرد  كاخ  هتفرگ ز  افش 

هداهنن دوجو  کلم  هب  ياپ  زونه 

مامه ماما  نآ  هب  دمحم  هداد  مالس 

دیزی هب  نانچ  نآ  دیشورخ  هلاسراهچ 

ماش زا  رت  هریت  ماش ،»  » وا ةدید  هب  دش  هک 

" مثیم  " دنک یم  زان  ناهج  ود  یهاش  هب 

مالغ مالغ  شدناوخ  شرد  ِمالغ  رگا 

رقاب ادخ  تجح  نیمجنپ 

اقنع سابع 

رقاب ادخ  تجح  نیمجنپ 

رقاب ایربک  تاذ  رهظم 

داجس ترضح  نیعلا  هّرق 

رقاب اول  بحاص  ردپ  نوچ 

یلع تسا و  دمحم  كاپ  رون 

رقاب الو  مزلق  رهوگ 

نافرع تمکح و  جنگ  ثراو 

رقاب ایصوا  ملع  ملاع 

ربمغیپ ّیصو  نیشناج و 

رقاب یضترم ، نامشچ  رون 

تسناسحا فطل و  دوج و  عبنم 

رقاب اخس  هقلح  رس  ریم و 
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نیریش وا  مان  اه ز  ناج  ماک 

رقاب اود  دوب  ار  ام  درد 

بجر هام  هب  فرش  زا  مدق  دز 

رقاب یتَا  له  رون  ثراو 

یناکما سابل  رب  رد  هدرک 

رقاب اّمنِا  جات  رس  هب  دز 

قشاع یلبلب  هک  مدینش  نیا 

رقاب اون  دز  هخاش  رس  رب 

برط نامز  ناقشاع  يا  دماک 

بجر هام  هب  امن  يداش  زیخ و 

ربمغیپ يور  رون  وا  رون 

رظنم یفطصم  وچ  هدیزگرب ،

ادخ دنسپ  شا  هزیکاپ  يوخ 

رثوک یقاس  تآرم  وچمه 

ارهز هرهچ  وچمه  شا  هرهچ 

رمحا هرهز  هب  ششخرد  هب 

ادیپ وا  دوجو  زا  یمّرخ 

رواد ترضح  يونیم  هکلب 

نسَح نسُح  لامک  رد  وا  نسُح 
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رظن هرامه  شتریس  رد  هریخ 

الب برک و  نیسح  تعاجش  رد 

رهوگ رپ  رحب  وچ  تواخس  رد 

رصاق وا  فصو  هب  میوگ  هچ  ره 

رورس نآ  حدم  هب  مناوخ  هچ  نم 

رقاب تفرعم  رحب  رهوگ 

رهظم قح  تافص  عیمج  هب 

مامه ماما  نآ  دالیم  زور 

رکش دهش و  دوب ز  رپ  ام  ماک 

دوب شنایعیش  هلمج  بل  رب 

رحس تقو  هب  بش  همین  نخس  نیا 

برط نامز  ناقشاع  يا  دماک 

بجر هام  هب  امن  يداش  زیخ و 

انیس وا  رهم  هب  دش  لد  روط 

انیب وا  يایتوت  زا  هدید 

رغاس وا  ّبُح  ام ز  فک  رب 

انیم یم  نآ  تسمرس  هلمج 

یماع فراع و  هدوبر ز  لد 

ابیز خر  نینچ  هدیدن  سک 

ینیب ینک  رظن  رگ  شخُر  رد 

ادیپ دوب  قح  تاذ  هولج 
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الو نامسآ  سمش  نیمجنپ 

اربغ تعلط  رون  نیمتفه 

مئاق وا  رون  هب  یسرک  شرع و 

اپ رب  شترضح  نُمی  زا  ملاع 

دولوم نیا  زا  دوب  مرُخ  داش و 

الاب ملاع  هکلب  نیمز  هن 

متاخ ربمیپ  نیشناج 

الوم ربهر و  قلخ  همه  رب 

تسنآرق نید و  زارفا  مچرپ 

امسالا َمَّلع  ملع  ملاع 

تسه شناتسود  حیبست  رکذ و 

اقنع نانچ  مد  هب  مد  بل  ریز 

برط نامز  ناقشاع  يا  دماک 

بجر هام  هب  امن  يداش  زیخ و 

رقاب نید  ماما  قح  تّجح 

رظان ناج  سنا و  راک  همه  رب 

ناسآ وا  زا  ناهج  تالکشم 
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رباص قح  رما  هب  بئاصم  رد 

شمان درب  یقشاع  اجک  ره 

رضاح دوب  شرب  رد  نامگ  یب 

ربکا قلاخ  مشچ  وا  مشچ 

رصاب وا  شنیرفآ  همه  رب 

ناج ریاط  دنمک  شناوسیگ 

رحاس يوداج  ود  شناگدید 

نکلا دوب  نابز  شماقم  رد 

رصاق دوب  ملق  شحیدم  رد 

ربمغیپ مالس  دناسر  یم 

رباج ناهج  ربهر  نینچ  رب 

شرهم دنک  نورب  رطاخ  مغ ز 

رطاخ وا  زا  دوش  یم  نامداش 

ادیپ قح  روهظ  شروهظ  هب 

رهاظ یمه  ادخ  شدوجو  ز 

فرش يور  ار ز  هتکن  نیا  دیوگ 

رعاش هماخ  هاگ  یب  هاگ 

برط نامز  ناقشاع  يا  دماک 

بجر هام  هب  امن  يداش  زیخ و 

مولعلارقاب ای  ماما ، نیمجنپ  يا 

ییازریم دیعس  دمحم 
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مولعلارقاب ای  ماما ، نیمجنپ  يا 

مولعلارقاب ای  مالس ، تتعفر  رب 

باب دوب  وت  باب  یفطصم  ملع  رب 

مولعلارقاب ای  ماب ، وت  ار  هناخ  نآو 

لضف ياه  هداب  زا  ناگنشت  مزب  رد 

مولعلارقاب ای  ماج ، وت  زا  هتشگ  رپ 

دروآ مالسا  وت ، جاجتحا  اب 

مولعلارقاب ای  ماش ، هوک  هب  اسرت 

دنا هدید  میلعت  ملع ، نوخسار  دوخ 

مولعلارقاب ای  ماما ، يا  وت  دزن 

سرد ياه  هقلح  مه  ملع ، ياه  هزوح  مه 

مولعلارقاب ای  ماو ، وت  زا  دنریگ 

دبا ات  وت  رون  لزا ، زا  وت  رهم 

مولعلارقاب ای  ماودلا ، یلع  تضیف 

دور یم  هتسویپ  نید ، ملع و  مزب  رد 

مولعلارقاب ای  مارتحا ، هب  تمان 

میمع وت  لضف  يا  میرک  ترضح  يا 

مولعلارقاب ای  ماع  وت  تمحر  يو 
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یقیاقحلا نیع  یقطان ، نآرق 

مولعلارقاب ای  ماک ، هنشت  هلمج  ام 

يا هعیدو  ارهز  يا ، هعیش  دیشروخ 

مولعلارقاب ای  مادتسم  وت  لظ 

دش مگ  نم  دوجو  دمآ  يرون 

هداز لوسر  اضر 

دش مگ  نم  دوجو  دمآ  يرون 

دش مطالت  رپ  زاب  نم  مشچ 

نم هنوگ ي  يور  کشا  رشرش 

دش مخ  کی  ردق  ریزارس و  دش 

دراد افص  هچ  قوش  زا  هیرگ 

دش مجنپ  رون  دالیم  بش 

دوب و ام  لوخد  نذا  کشا 

دش مسبت  ِمد  دش  او  هک  رد 

میا هدش  رگا  تیب  لها  مرحم 

دش مناخ  ياعد  کی  زا  همه 

رطاف ای  همطاف و  ای  رکش ،

رقاب وت  مالغ  متسه  رکش ،

تسا هدش  او  هرابود  تمحر  رد 

تسا هدش  ادخ  ملد  نابزیم 

یحو تیب  نایم  رگید  راب 
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تسا هدش  امن  ور  رون  هیآ ي 

دیدن هک  دنامن  یسک  ار  ما  هدجس 

تسا هدش  الم  رب  دیحوت  ّرِس 

منیب یم  هتشرف  ياه  هتسد 

تسا هدش  ایب  ورب  هنیدم  رد 

هدش غولش  يا  هناخ  کی  تشپ 

تسا هدش  اه  هچوک  نیب  يربخ 

دمآ موب  يور  هب  مجنپ  گنر 

دمآ مولعلا  رقاب  ترضح 

نم یناوج  وت  نامشچ  رذن 

نم یناگدنز  وت  يادف  هب 

دنزب رس  هک  وگب  تیاپ  ریز 

نم یناشن  زا  تساوخ  یسک  ره 

دش وت  دق  شیپ  میظعت  ضرع 

نم ینامک  تماق  تلع 

دوخ زا  زیچ  چیه  هک  مرادن  نم 

نم یناف  ِتسه  تسوت  زا  همه 

 " نک میاعد  ارم  اقآ  تسه " 
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نم ینامسآ  ياهاعد  زا 

ما هدز  سفن  امش  ياوه  رد 

ما هدز  سپ  هنیس  ار ز  اه  هصغ 

ینافرع راس  همشچ  نامه  وت 

ینافرع راهب  زبس  لصف 

یقالخا عیفر  ماقم  رد 

ینافرع رادم  هاگ  هولج 

اه شناد  ملع و  هب  دمآ  رس  يا 

ینافرع راب  رپ ز  تنخس 

هدنام اج  هب  هک  ثیداحا  هچ 

ینافرع راگزومآ  وت  زا 

دوبن روهظ  نینچ  نیا  وت  لبق 

ینافرع رابت  نایم  رد 

وت شناد  مولع و  هاگیاج 

وت شنیرفآ  هب  يراکهاش 

مشاب ترد  لئاس  دوش  یم 

مشاب تردام  يوک  رئاز 

وت یکاخ  ياوه  رد  دوش  یم 

مشاب ترتوبک  نم  منز  رپ 

ضحم تبرغ  عیقب ، رد  دوش  یم 

مشاب ترونم  ربق  رس 
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تا یکدوک  تارطاخ  نآ  دای 

مشاب تربارب  رد  ناوخ  هضور 

وت ندوب  هلاس  ود  یلفط  دای 

مشاب ترهاوخ  يریسا  و 

دندرب وت  ياه  همع  رجعم 

دندرزآ ردقچ  ار  امش  و 

بان ياه  هشیدنا  یمامت  همشچرس ي 

یمساق دیحو 

بان ياه  هشیدنا  یمامت  همشچرس ي 

بارت وب  قشع  هسردم ي  هوژپ  شناد 

! تسا تیاهن  یب  ردقچ  ناتکاپ  فاصوا 

باتک دص  عوضوم  هدش  ناتحدم  طخ ز  کی 

زیزع يا  یشاب  نیمز  لها  میا ! هدرک  کش 

باجح سپ  رد  ادخ  لالج  هولج ي  يا 

تیب لها  دیشروخ  ترضح  هرابود  بشما 

باتب ملد  رب  اه  هلصاف  ياروام  زا 

تشهب زا  هظحل  نیمه  دینک  اعد  ار  ام 

باجتسم تسه  مد  همه  ناتیاعد  اقآ 
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نک هاگن  مه  ارم  هایس  هرهچ ي  نیا 

باسح فص  رد  میروآ  دای  هب  دیاش 

... ناتهاگن اب  ازج  طارص  لپ  زا  نم 

باتش رپ  دنت و  مرذگ  یم  داب  دننام  ... 

یگدنز بادآ  سردم  نیرت  یعاس 

یگدنب تایآ  رسفم  نخس ، اویش 

راد هیالط  يا  نید ، شناد و  نیشن  هلق 

راگدرک تاوامس  زومر  رگشواک 

هرظانم رد  امش  زغن  مالک  غیت 

راگزور لاجد  بکرم  تسا  هدرک  ِیپ 

دنک ملع  دق  امش  شیپ  تساوخ  هک  سک  ره 

رامورات ثحب  هکرعم ي  نایم  هتشگ 

يدز نیمز  رب  ار  هثداح  گرزب  هوک 

رادمجک خرچ  نیا  هدش  ناهد  رب  تشگنا 

! اه هتشرف  ماما  تس  یعضاوت  هچ  نیا 

راد هلصو  نیلعن  ود  شیوخ  ياپ  هب  يراد 

دیملاع ضیف  هطساو ي  هک  امش  اقآ 

راهب یب  رهش  نیا  رد  دیا  هدنام  تسا  فیح 

يدمآ یم  مه  ام  روشک  تمس  شاک  يا 

راذگ مدق  مبلق  هناخ ي  هب  لقا  سپ ال 

تایح همشچ ي  هدکیم ي  تسم  رضخ  يا 
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تارف هنشت ي  تدوخ  هیبش  ما  هنشت  نم 

نید يایفارغج  ثحبم  راگزومآ 

نید يارس  شناد  جراخ  هقف و  داتسا 

یتخیر وت  ار  تا  یگدنز  رادن  راد و 

نید ياپ  هب  ترمع  قیاقد  نیرخآ  ات 

يدش رگجنوخ  تا  یکدوک  يادتبا  زا 

نید يارب  يدینش  هنعط  نابز و  مخز 

امش بش  زامن  کشا  تشخ  تشخ  اب 

نید ياه  هیاپ  دبا  هب  ات  تسا  مکحتسم 
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ین بعک  ریز  الب ، برک و  راگدای  يا 

نید ياقب  رد  يا  هتشاد  میظع  یمهس 

ین هب  ار  سابع  هدیرب ي  رس  يدید 

نید ياول  يداهن  دوبک  هناش ي  رب 

شوگ هب  دسر  یم  نات  هدروخ  مخز  يان  زا 

نید ياسر  يادص  دیزی ، سلجم  رد 

يدز یم  هنییآ  هب  هلعش  هآ ، کشا و  اب 

يدز یم  هنیس  الببرک  دای  هب  يرمع 

مدنام اج  هک  یلحاس  بل  رب 

ینزاون نامحر 

مدنام اج  هک  یلحاس  بل  رب 

دمآ ما  یتشک  هک  هکنیا  زا  مداش 

مورب نامسآ  هب  بشما  دیاب 

دمآ ما  یتشهب  هام  هک  نوچ 

مینک هرانم  ار  رهش  نیا  دیاب 

مینک هراتس  زا  رپ  ار  نامسآ 

ایب ریخ  لکل  وجرا  نم  ای 

مینک هراشا  امش  تمس  هب  ات 

اجنیا رفک  هکنیا  هزات  ربخ 

سیدقت دوش  یم  رهش  نیا  يوت 

امن هتشرف  يا  هدع  فرط  نآ 
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سیلبا دنوش  یم  دنراد  هزات 

اه یضعب  دنا  هدرک  نوخ  هچرگ 

ار ینامسآ  هام  نیا  لد 

دراد یبحاص  هام  نیا  یلو 

ار یناسک  دنز  یم  نیمز  هک 

ار بشما  رعش  زاغآ  هچرگ 

میدرک ناسکان  تسد  زا  هلگ 

تسا یلع  هام  هام ، میرذگب 

میدرک ناشراذگاو  یلع  هب 

ادخ ياه  هتشرف  لاب  يور 

بجر هام  ياعد  اب  ادصمه 

شرع کئالم  اب  دیتسرفب 

بشما تعسو  هب  یتاولص 

لثم نامیاهدالیم  بش 

تسا لصو  بش  یگدادلد ، بش 

میراد ادخ  زا  هک  يراهب  نیا 
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تسا لصف  هدراهچ  راهب  کی 

میریگ یم  نشج  هک  بشما  يرآ 

تسام مجنپ  لصف  دالیم  بش 

عیقب كاخ  يور  دیزیرب  لگ 

تسام مدرم  تشهب  شعیقب  هک 

ربمغیپ مسا  لثم  ناتمسا 

تسادخ ياه  هتشون  نایم  رد 

اج همه  رد  هشیمه  مه  ناتمان 

تسادخ ياه  هتشرف  ریخ  رکذ 

ردیح لد  هویم ي  نیمراچ 

ردام یمشچ  رون  نیمراچ 

ناترضحم شیپ  هدروآ  رباج 

ربمغیپ مالس  قایتشا 

ار ینیسح  تبیه  ردپ  زا 

دیراد نت  ناج و  نوخ و  گر و  رد 

ردام تدایس  قیرط  زا 

دیراد نسح  تروص  تریس و 

ملع ییانشور  هک  ینعی  بآ 

امش كاپ  رون  هک  ینعی  ملع 

بآ رب  يدز  امش  ار  اصع  سپ 

یسوم ترضح  درک  رذگ  ات 
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اقآ ناتمالک  فرح  فرح 

دزیر یم  بیبط  اهلد  يور 

دیآ یم  قوش  هب  رباج  موق 

دزیر یم  بیس  هک  یتخرد  زا 

درب یم  بل  ریز  هب  ار  ناتمان 

میهاربا دیرپ  شتآ  هب  هک 

تسامش رون  هوکش  زا  يا  هشوگ 

میهاربا دید  هک  یتوکلم 

امش رهم  یلع و  يالو  یب 

نامیا دنک  یمن  يا  هدیاف 

امش يالو  زج  تسا  يزیچ  هچ  نید 

ناتتبحم زج  تسا  يزیچ  هچ  ای 

دینک روبع  اه  هچوک  زا  یتقو 

ایرد دوش  یم  قوش  زا  هچوک 

دنتفگ مه  هب  ناتفصو  رد  هکسب 

ادخ لوسر  هب  سانلا  هبشا 

هدش عورش  امش  کشرس  اب 

انم ياه  بورغ  خرس  طخ 
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بش ره  دنک  یم  هیرگ  ناتمشچ 

اروشاع رصع  لادوگ  ياپ 

دیدرک رفس  البرک  البرک 

دیدرک رذگ  مه  ماش  لد  زا 

هار همه  نیا  هنوگچ  رفاسم  يا 

؟ دیدرک رس  هزین  يور  رس  اب 

بش نآ  رد  هدیرب  سأر  شیپ 

دیدرک ردپ  ردپ  هیقر  اب 

تشذگ هک  یتعاس  نآ  زا  هآ 

دیدرک رظن  رس  هب  هیقر ، هب 

دوشگ يرتفد  نم  لباقم  دمآ و  قشع 

یبوقعی دالیم 

دوشگ يرتفد  نم  لباقم  دمآ و  قشع 

دوشگ يرپ  تفرگ و  هناهب  ملد  غرم 

نامسآ يادنلب  هب  مدز  يرپ  لاب و 

دوشگ يرد  نامیرک  يادخ  دوخ  فطل  زا 

ناهگان دوب و  نم  نت  رب  خرس  مارحا 

دوشگ يرضخا  رد  موربور  هک  مدید 

دوب تشهب  ملاع  یمامت  فرط  نآ  رد 

دوشگ يرتابیز  هدرپ  رون  هظحل  کی 

نم سامتلا  زا  رپ  ناگدید  يور  رب 
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دوشگ يرورس  کی  هرهچ  لاعت  يراب 

وا يوب  تسم  کلم  هک  يرورس  هچ  هب  هب 

وا يور  توهبم  همه  ءایبنا  یعمج ز 

مولعلا رقاب  بقل  هب  دمحم و  شمان 

مولعلا رقاب  برع  لاجر  نیرت  ملاع 

تشاذگ ناهج  رد  مدق  هک  شلوا  زور  رد 

مولعلا رقاب  بجر  رخف  هب  هدش  ثعاب 

شرهطا مان  نابز  هب  مرب  یم  هکنیا  ات 

مولعلا رقاب  بطر  وچ  ناهد  دوش  نیریش 

زور نایم  سک  دوبن  وا  رت ز  هدنبات 

مولعلا رقاب  بش  هراتس  نیرتابیز 

نیدباعلا نیز  شردپ  زا  تدابع  حور 

مولعلارقاب بدا  هتفرگ  دوخ  مع  زا 

تسا هدرب  ثرا  امش  ملع  یمک ز  رباج 
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تسا هدروخ  وت  ناهد  بآ  يا ز  هرطق  کی 

دوب يرشحم  ناتخر  تمایق و  تماق 

دوب يردیح  ناتیوزاب  نایم  روز 

رت فیطل  مه  یلگ  گرب  ناتساسحا ز 

دوب يردام  ادخ  هب  ناتفطل  ناسحا و 

ناتیاپ كاخ  رشب  ياهدرد  يوراد 

دوب يرثوک  ناترهطا  ناهد  بآ 

هدش تقشاع  یلع  يدمحم و  مود 

دوب يربمغیپ  وت  مان  يادف  مناج 

فرط کی  هب  تدابع  دهز و  نامیا و 

دوب يرگید  فرط  تا  يادخ  ملع 

مولعلارقاب ینسح  ینیسح و  یشاب 

مولعلارقاب ینم  قشع  وت  طقف  مناوخ 

دش تسرد  ملاع  ود  يدز و  سفن  الوم 

دش تسرد  مدآ  وت  دوجو  لگ  نآ  زا 

يا هدرک  هلان  انم  نایم  امش  هک  سب 

دش تسرد  مزمز  همشچ  وت  هیرگ  زا 

ناتیازع لاش  هتشر  دوپ و  رات و  زا 

دش تسرد  مچرپ  هینیسح  ره  يالاب 

البرک يداو  مغ  رپ  يارجام  رد 

دش تسرد  منبش  هرطق  دیکچ و  تکشا 
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تتیامح اب  شطع  ياه  هضور  یناب 

دش تسرد  مرحم  هام  ینز  هنیس 

دنک یم  شوگ  امش  يا ز  هضور  هک  سکره 

دنک یم  شون  امش  تسد  یم ز  هعرج  کی 

ار هلان  هنیس  رب  هدب  یتیانع  اقآ 

ار هلایپ  نیا  الببرک  غاد  نک ز  رپ 

وگب ام  هب  هتسکش  هقاس  نابغاب  يا 

ار هلال  دنچ  مغ  هنیس  غاب  هب  يراد 

وت يارب  مریمب  بیرغ  ترضح  ای 

؟ ار هلاس  دنچ  نیا  وت  هنوگچ  يا  هدرک  یط 

دش هزین  هب  تبیرغ  دج  سار  هک  يدید 
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ار هلاس  هس  لسغ  بش  دوخ  مشچ  هب  يدید 

ناتا عیقب  ربق  ترایز  رس  هب  مراد 

ار هلابق  نیا  تدوخ  تسد  هب  نزب  اضما 

نک بآ  رپ ز  شمغ  ار ز  هدید  وت  بر  ای 

نک باسح  رقاب  ترضح  مالغ  ارام 

درک بطر  ار  میاه  لخن  راخ  وت  رهم 

يردیح داوج 

درک بطر  ار  میاه  لخن  راخ  وت  رهم 

درک بجر  هام  لوا  يادگ  ار  ام 

دنتشون بجاو  ار  وت  رهم  نم  ياقآ 

دنتشون بلاغ  وت  ریغ  رب  ار  وت  ینعی 

تس ییادگ  يدنا  دصیس و  رازه و  لاس 

تس ییادگ  يدنچ  نیمه  زا  اهام  يزور 

میامش لابند  نرق  هدراهچ  نم 

میامش لام  متسین  مه  مدوخ  لام 

درک او  شوغآ  وت  هب  هک  ات  بجر  هام 

درک ادخ  هام  ار  شیوخ  دش ، وربآ  اب 

ینارک یب  ملع  ایرد  یسوم  وت 

ینامز قوف  نیمز ، رد  نامسآ  وت 

مسیون یم  دم  اب  هراومه  ار  وت  مان 

مسیون یم  دمحم  ای  مسیون  یم  ات 
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اه بش  همین  ياه  هداجس  هیرگ ي  يا 

اه بجر  هام  لوا  لوخد  نذا 

ترون لابند  ادخ  رهش  اه  لاس  يا 

... تروهظ زا  لبق  تمدقم  يارب  هک  يا 

داتسرف ار  شمارتحا  یهلا  شرع  ...

داتسرف ار  شمالس  مرکا  ربمغیپ 

منیملاع گرزب  ربمغیپ  دومرف 

منیسح زا  زین  نم  نم و  زا  نیسح  يرآ 

دوب نم  نسُح  مامت  ياراد  هک  سک  نآ 

دوب نسح  دوب و  نسح  دوب و  نسح  سک  نآ 

دندیزگ تلصو  یبتجم  نیسح و  الاح 
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دندیرفآ دمحم  مهاب  ِتلصو  اب 

تسین نز  چیه  شلثم  هک  يراد  يردام  وت 

تسین نسح  دالوا  رد  یتح  وا  دننام 

تس یئالب  برک و  وت  ياباب  هرمه  وا 

تس یئاسنلا  ریخ  بصنم  رد  وت  دهع  رد 

ییادخ غیلبت  لوغشم  نامز  ره  رد 

ییاتا له  دای  جیورت  مه  درد  اب 

ییوگب الوم  يدیس  ات  ینک  یم  بش 

ییوگب ارهز  ای  رکذ  ات  ینک  یم  بت 

يراد وت  دراد  تردام  ارهز  هک  هچنآ 

يرایتخا بحاص  وت  مه  تمایق  زور 

يدرک زاجعا  دوخ  دج  سأر  لثم  وت 

يدرک زاب  يراصن  رب  تمکحز  یباب 

ارهز دنزرف  يا  وت  زاجعا  نابرق 

اراصن ریپ  دش  وت  ناملسم  رخآ 

راد وربآ  يا  ام  هب  یشخب  وربآ  وت 

رادوزرآ میتسه  هک  نک  ناماور  تجاح 

تسا هعیش  دیما  تیباهو  يدوبان 

تسا هعیش  دیع  اهنت  رفک  طوقس  زور 

میزانب دوخ  يوزرآ  نیا  رب  هک  دیاب 

میزاسب دقرم  وت  دادجا  وت و  رهب 
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نآ زا  سپ  لاس و  لهچ  تیاباب  هارمه 

نایرگ لادوگ  يدوگ  دای  هب  يدوب 

يدرک هیرگ  يدید  بآ  يدوب  هدنز  ات 

يدرک هیرگ  يدید  بات  یب  یکدوک  ات 

یتسه هناریو  هضور  ناوخ  هضور  وت 

یتسه هنادرد  همع  رادغاد  وت 

يراد لادوگ  همه  زا  ار  دوخ  ملع  وت 

يراد لاکشا  نارزیخ  رب  دبا  ات  وت 

میوش لالجلاوذ  راونا  رد  قرغ  هک  الا 

راگزاس اضرمالغ 

میوش لالجلاوذ  راونا  رد  قرغ  هک  الا 

میوش لاله  هدز ، رس  بجر  هام  لاله 

میوش لامک  ۀلق  ۀتفای  لامک 

64 ص :

میوش لالجلاوذ  راونا  رد  قرغ  هک  www.Ghaemiyeh.comالا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


میوش لآ  یلع و  مودق  كاخ  هرامه 

تسا یلزی  مل  لامج  نسح و  یلجت  هم 

تسا یلع  تسا و  دّمحم  هام  هک  داب  هتسجخ 

دوجس رکذ و  اعد و  مایق و  زامن و  ِهم 

دودو ّیح  راگدنوادخ  لاصو  هم 

دوجو نکر  راچ  تدالو ز  راهچ  هم 

دوعوم يدهم  دنخبل  كرابم  هم 

تسا یلزا  قلاخ  تامارک  لوزن  هم 

تسا یلع  ود  تدالو  دّمحم ، ود  تدالو 

يربخ دهد  یم  هدنخرف  هم  نیا  عولط 

يرمق فرش  تزع و  قفا  زا  دز  رس  هک 

يرهگ تفرعم  يایرد  نماد  ای ز  و 

يرسپ لگ  داد  داجس  ترضح  هب  ادخ 

شمدق رد  دنتخیر  کلم  نابز  لگ ، هک 

شمک تسایبنا  حدم  منکن  طلغ  رگا 

هداز نسح  نسح - تنب  همطاف - هک  یهز 

هداز نمجنا  هام  ادخ ، باتفآ  رب 

هداز ننملاوذ  دنوادخ  هجو  هک  وگب 

هداز نمسای  دیحوت ، ۀلخن  هک  ای  و 

شیور ۀلال  داجس ، ترضح  تشهب 

شیوجلد لامج  رب  دنز  هسوب  نیسح 
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وا تدالو  بش  رب  الو  لها  دورد 

وا ترضح  هب  ادخ  لوسر  هداد  مالس 

وا تمدخ  هب  فص  دندیشک  ملع  هاپس 

وا تداع  دوج ، فطل و  مرک و  تیانع و 

نیا تسا  مولع  ةدنراب  هرسکی  ِباحس 

نیا تسا  مولع  ةدنفاکش  رون و  ِطیحم 

یمَن تسوا  لضف  يایرد  ملع ز  مامت 

یمرک وا  تسد  لذب  کی  دوج ز  مامت 

یمرح وا  رهب  دنوادخ  کلم  مامت 

یمد تسوا  زیزع  رمع  رهد ز  مامت 

دزان نیرفآ  تروص  وا  تروص  شقن  هب 

دزان نیدباعلا  نیز  وا  تعاط  دهز و  هب 
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تاولص وا  لامج  نسح و  ضراع و  هام  هب 

تاولص وا  لاصخ  نسح  هب  قلخ و  نسح  هب 

تاولص وا  لآ  ءابآ و  هب  باب و  مام و  هب 

تاولص وا  لامک  لضف و  شناد و  ملع و  هب 

تسوکین وا  قلُخ  مانشد ، خساپ  هب  نانچ 

تسود شهاگن  کی  ضیف  زا  دوش  یم  مصخ  هک 

شود هب  شیتیعر  لیب  ملاع و  ریما 

شوگ اپارس  نایشرع  شا  همزمز  قوش  هب 

شوج شناد  ملع و  رحب  وا  قطنم  دنز ز 

شوه دناتس  کلم  زا  وا  برای »  » يادص

وا رب  داب  راثن  ربمیپ  صخش  دورد 

وا رب  داب  راگدرورپ  ترضح  مالس 

هاگرد نیا  رد  ربب  تدارا  يور  ایب و 

هاوخب مولعلا  رقاب  زا  همه  تجئاوح 

هللاراث مشچ  رون  یلع ، ود  ۀلالس 

هاگن مین  هب  افش  رباج »  » ةدید هب  دهد 

راداد قلاخ  مشچ  نامه  تسوا  مشچ  وچ 

ران ةرارش  زا  لگ  درآرب  هراظن  کی  هب 

تسام لماک  نید  تبث  دنس و  شتیالو 

تسام لِگ  ةدننک  مدآ  شتبحم  لِگ 

تسام لصاح  مامت  شیالو  رشح  زور  هب 
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تسام لد  رد  عیقب ، كاخ  هب  هن  وا  رازم 

ار ملاع  رایرهش  نآ  تمارک  یهز 

ار مثیم »  » شانث حدم و  هب  هدیزگرب  هک 

یلع نبا  دمحم  ای  يدُه  غارچ  تخر  يا 

راگزاس اضرمالغ 

یلع نبا  دمحم  ای  يدُه  غارچ  تخر  يا 

یلع نبا  دمحم  ای  ادخ ، ّیلو  نیمجنپ 

یلع نبا  دمحم  ای  ادهشلادیس ، لجن 

یلع نبا  دمحم  ای  ادف ، هب  تملاع  ناج 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 
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تمد ناج ز  تایح  يا  تنخس ، لد  راهب  يا 

تمرک لئاس  هلمج  کلم ، روح و  سنا و  ّنج و 

تمرح مه  عیقب و  مه  تسام ، لد  ۀنیدم  رد 

یلع نبا  دمحم  ای  ادن ، میهد  ادص  کی 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

يا همه  لد  ۀبعک  الو ، لها  عمج  عمش 

يا همطاف  مشچ  رون  یبن و  نت  ةراپ 

يا همزمز  وت  مبل  رب  ادخ ، غورف  ملد  رد 

یلع نبا  دمحم  ای  ادج ، وت  زا  ددرگن  لد 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

رگد ياعد  مبل  رب  دوبن ، وت  ياعد  زج 

رگد يالو  ملد  رد  دوبن ، وت  يالو  زج 

رگد ياج  هب  مور  ات  دوخ ، رد  زا  ینارب  رگ 

یلع نبا  دمحم  ای  ادبا ، مور  یمن  نم 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

نم تدارا  نم  قشع  نم ، تدابع  وت  رهم 

نم تداهش  امش  اب  نم ، تدالو  امش  اب 

نم تداع  تساعد  مه  وت ، تداع  تساطع  مه 

یلع نبا  دمحم  ای  ادگ ، هب  یتیانع  نک 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

رقاب ترضح  يارب  بشما  دنز  یم  رپ  ملد 
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يروباشین هدیلوژ 

رقاب ترضح  يارب  بشما  دنز  یم  رپ  ملد 

رقاب ترضح  يانث  فصو و  زا  یحرش  میوگ  هک 

اوقت شناد و  ملع و  هب  یتیگ  هدید ي  هدیدن 

رقاب ترضح  ياج  هب  ملعا  رترب و  ار  یسک 

هدیدرگ شیوخ  زاین  تاجاح و  عفر  رهب  ز 

رقاب ترضح  يادگ  رسکی  ناهج  نیطالس 
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زجاع وا  حدم  زا  ملق  نکل ، وا  فصو  زا  نابز 

رقاب ترضح  ياهب  دناد  یمن  سک  قح  زج  هک 

مدرم تمدخ  رهب  یتیگ ز  ردام  دیازن 

رقاب ترضح  ياخس  فطل و  ششخب و  دوج و  هب 

ربهر يداه و  وا  دوب  رسکی  ناهج  تارذ  هب 

رقاب ترضح  يادف  ددرگ  یملاع  ناج  هک 

لد يا  ادخ  نادرم  وچ  نک  تلیضف  بسک  ورب 

رقاب ترضح  ياهتنم  یب  شناد  رحب  ز 

اتکی قلاخ  دزنب  ام  عیفش  ددرگ  رگا 

رقاب ترضح  ياعد  دشخب  افش  يدرد  رهب 

مالس رواد  قلاخ  زا  وت  هب  يا 

راگزاس اضرمالغ 

مالس رواد  قلاخ  زا  وت  هب  يا 

مالس ربمیپ  شخبناج  بل  زا 

همه یتسه  ملاع  ردپ  يا 

همطاف فسوی  یلع  لخن 

يرتخا بسن  هب  ار  رمق  سمش و 

يردام ردپ و  زا  ماما  لسن 

ییوت شناد  هدنبات  رتخا 

یئوت شناد  هدنفاکش  هکلب 

يرداق دحا  ملع  ملاع 
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يرقاب يرقاب و  يرقاب و 

تبتکم زا  يا  هطقن  لک  یشناد 

تبل رب  ینخس  ینُِدل  ملع 

تسا یبن  رد  ادخ  لوق  زا  وت  حدم 

تسا یبن  قلخ  هنییآ  وت  قلخ 

لوتب لخب  هناحیر  وت  مام 

لوسر زا  مالس  هدروا  ترباج 

بجر هام  هدنبات  رتخا 

بجر ام  هدنزورف  رهم 

یبکوک نیهم  وت  ار  بجر  رهش 

یبش نیتسخن  نازورف  هام 

وت ناتسلگ  یناهن ز  ملع 

وت ناتسبد  لفط  درخ  ریپ 

لامک زا  یلگ  غاب  تسفن  ره 

لاوس اهدص  خساپ  تنخس  ره 

نیع رون  یلع  هب  يا  تخر  رهم 
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نیسح ارهز  فسوی  هگ  هسو 

ازسان ودع  تفگ  ار  وت  مان 

اعد تفار  شیتفگ ز  وت  هچ  زا 

وت ملع  فرش و  لضف و  همه  اب 

وت ملح  زا  لجخ  دش  وت  نمشد 

مردام ردپ و  تیادف  هب  يا 

مرهوگ ناهد  جوا  رد  وت  حدم 

ماوت عیطم  دبع  و  مثیم ) )

ماوت عیقب  رادید  قشاع 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  تداهش 

اقآ تمیرح  لاوحا  زا  نم 

گنربش لیعامسا 

... اقآ تمیرح  لاوحا  زا  نم 

... مناوخ یم  ار  هعجاف  تدش 

... تسد هب  حیتافم  هتسخ  لد  اب 

... مناوخ یم  ار  هعماج  طخ  هب  طخ 

... تسا ناسحا  امش  تسد  تداع 

... ما هدمآ  مرک  لابند  هب  نم 

... م�وت یمیدق  نایادگ  زا 

... ما هدمآ  مرح  تمس  مهزاب 

... مزوس یم  شکن  هآ  ردقنیا 
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... دزیخ یم  رب  همزمز  ملد  زا 

... یتفا یم  نیمز  يور  رب  هک  ات 

... دزیخ یم  رب  همطاف  هلان ي 

... اقآ بشما  وت  نینوخ  مشچ 

... تساروشاع هعقاو ي  يوار 

... يداتفا نیسح  ياه  مغ  دای 

... تسالببرک زا  يا  هبعش  ءارماس 

لاوحا ناشیرپ  يدوب و  هنشت 

يداتفا بارش  مزب  طسو 

يدوب نایرگ  هک  نیح  نامه  رد 

يداتفا بابر  لاوحا  دای 

یتفگ یم  نانک  هحون  بل  ریز 

ياو يا  ... یمالک هکت  ره  ياج 

يداش صقر و  سلجم  بنیز و 

ياو يا  یمارح  مشچ  همع و 

امش یسدق  تحاس  رب  هک  نآ 

هدرک تناها  هنیک  رد  قرغ 
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نیسح رادلد  هب  تسا  يزور  دنچ 

هدرک تراسج  لضفلابا  هب 

همه مینیبب  شاک  دسرب 

تس یللملا  نیب  تربع  وا  لاح 

مناد یم  ادخ  هب  ... مرادن کش 

تس یلع  سابع  دوخ  اب  شخساپ 

!!؟ اجک لضفلابا  كرد  ... اجک ام 

دنک مهف  اروت  هک  ات  وک  لقع 

يوش كانبضغ  هک  مد  نآ  زا  ياو 

دنک محر  ادخ  رابنیا  دیاب 

تسوت ياهتنا  یب  تمارک  رد  دیشروخ 

يرظن يدهم 

تسوت ياهتنا  یب  تمارک  رد  دیشروخ 

تسوت يابع  ور  هلصو ي  هراتس  سنج 

نم يارب  تقشع  مغ  یقنلااهیا  ای 

تسوت يارب  مناج  رس و  یقنلااهیا  ای 

دپت یم  وت  قشع  هب  هنیس  نیب  هک  مبلق 

تسوت ياضرلا  نبا  هینک ي  ناقشاع  زا 

نتشادن رتوبک  يارب  روخن  هصغ 

تسوت يارس  نحص و  رتوبک  دوخ  لییربج 

اضترم سنج  زا  یلو  يربمیپ  لثم 
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تسوت يارح  انامه  وت  هناخ ي  بادرس 

دسر یمن  تمیرح  كرد  هب  ام  نامشچ 

تسوت ياه  هتسدلگ  هیاس ي  شرع  ماب  رب 

دنروخ یم  هطبغ  اهقف  تا  هبتر  هب  اقآ 

دنروخ یم  هطبغ  ادخ  ناربمیپ  هن  هن 

تشادن ملع  شماب  رس  ارماس  وت  لبق 

تشادن مرک  دوج و  وت  تسد  هیبش  یتسد 

؟ اجک وت  تسد  هزجعم ي  اجک و  یسوم 

تشادن مد  وت  هیبش  زین  حیسم  یتح 

تس هعماج  سرد  ادخ  ياه  هیآ  ریسفت 

تشادن ملق  نون و  وت  رکذ  نودب  نآرق 

یتبرغ جوا  رد  وت  هکنیا  تسام  ریصقت 

تشادن مدع  زا  نیمز  رمع  وت  زا  رت  اهنت 
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بارخ دبنگ  ترس  يادف  نم  ياقآ 

تشادن مرح  يرمع  هک  تس  یسک  تردام  وت 

.. هن هک  وا  لثم  یلو  لوبق ،  یسک  یب  وت 

تشادن مرو  تیور  وت و  يا  هدروخن  یلیس 

دننکیم هیرگ  امس  ضرا و  وت  تبرغ  زا 

دننک یم  هیرگ  ادخ  ياه  هتشرف  بشره 

نتشادن رت  نوخ  هدید ز  تس  یگ  هدنمرش 

.. نتشادن رب  ملع  وت  تداهش  زور 

نم وچ  یسک  يارب  تسا  تداعس  جوا 

... نتشادن رس  ناتمدقم  باکر  ياپ 

یلع یشاب و  مهد  ماما  هک  تخس 

نتشادن ربنق  هب  هیبش  یسک  اما 

یسک یب  ملظ و  زا  رپ  رهش  نیب  تخس 

نتشادن رگشل  ندیشک و  مغ  راب  یه 

مغ رازه  موجه  نامز  دش  وت  مهس 

نتشادن ردام  هصغ ي  هیبش  يدرد 

درب موجه  تبلق  هب  مخز  هک  يا  هظحل  نآ 

نتشادن رتشا  کلام  دوب  وت  مهس 

درک هیکت  سابع  هب  نیسح  البرک  رد 

نتشادن روای  یبیرغ و  يدوب و  وت 

؟؟ ینکیم هچ  ادعا  رگشل  نایم  اهنت 
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؟؟ ینکیم هچ  اهادگ  يارس  ناوراک  رد 

دوب بابک  مغ  زا  تا  هنیس  هچرگا  اقآ 

دوب بآ  رپ ز  امش  کشم  هشیمه  اما 

وت ياعد  زا  ضیف  هرماس  لها  دندرب 

دوب باوج  یب  وت  یبوخ  هشیمه  اما 

دنام بیرغ  هک  تا  هعماج  ياعد  زا  فیح 

دوب باتک  دص  اب  ربارب  نآ  طخ  ره 

تندناود هنهرب  ياپ  هک  يا  هظحل  نآ 

دوب بانط  تتسد  هب  هک  منک  نامگ  اقآ 

... یلو دوخ  ياج  وت  ندرب  هنهرب  ياپ 
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دوب بارش  مزب  یم و  تمغ  نیرت  نیگنس  ...

تشادن رز  تشط  وت  نتفر  بارش  مزب 

دوب بارخ  یلیخ  وت  لاح  دوجو  نیا  اب 

دوب بارش  ماما و  سار  هک  یسلجم  رد 

دوب بابر  گرم  هظحل ي  هصغ  جوا  رد 

تخیر بابر  بلق  هناخ ي  هب  مغ  يایند 

تخیر بارش  اقآ  رس  رب  دیزی  اجنآ 

مراک تدابع ،  دیعبت ،  ۀشوگ  دش  هکنم 

هدیلوژ دومحم 

مراک تدابع ،  دیعبت ،  ۀشوگ  دش  هکنم 

مرازآ مغ  داد ز  نم  نمشد  اهلاس 

مراتفر شوخ و  قلخ  ۀتفیش  ناتسود 

مرادرک زا  هدز  تلاجخ  زین  نانمشد 

مرای توالت  نآرق و  ِيرای  زج  تسین 

درک مرابنوخ  هک  دوب  افلخ  روج  ملظ و 

درک مرازآ  رتشیب  همه  لکوتم ز 

دز یم  ادعا  هب  ریت  ما  يردیح  تبیه 

دز یم  ادعا  هب  ریشمش  همه  متازجعم 

دز یم  ادعا  هب  ریجنز  هک  دوب  نم  رکذ 

دز یم  ادعا  هب  ریدقت  مدید و  متس  نم 

دز یم  ادعا  هب  ریوصت  ریش ز  کی  هاگ 
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مدوب مدرم  ۀشیدنا  مغ و  رد  بش  زور و 

مدوب مق  ير و  لها  سفنمه  رتشیب 

متسه اهنت  سک و  یب  نم  هک  تشادنپ  مصخ 

متسه اضَیب  دَی و  ار  ادخ  هکنیا  زا  لفاغ 

متسه اّربم  دید  دنزب  تمهت  تساوخ 

متسه الاو  هک  دید  دنک  ریقحت  تساوخ 

متسه ارهز  ةداز  نم  هک  دوب  نیا  ممرج 

درک مراتفرگ  دیعبت  ۀشوگ  رد  هکنآ 

درک مراتفرگ  دیدهت  هب  تسناوت  ات 

دندروآ الب  هکسب  نم  رس  رب  نانمشد 
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دندروآ ادص  هب  مرارق  ربص و  رپ  لد 

دندروآ افج  یبارش ز  مزب  رد  هاگ 

دندروآ ارم  رایغا  سلجم  رد  هاگ 

دندروآ الب  برک و  مرظن  رد  اهراب 

دمآ یم  مرظن  رد  ارُسا  ِناوراک 

دمآ یم  مرظن  رد  الب  ماش  سلجم 

ارُسا نایم  هک  یبارش  مزب  نآ  دای 

الب برک و  ۀلفاق  همه  دوب و  ما  همع 

ابع لآ  ۀلسلس  يا  هلسلس  رد  هتسب 

ادخ نوخ  رس  دوب  الط  ِتشط  طسو 

اسک لآ  مرح  اجک و  بورشم  مزب 

نیسح نازیزع  عمج  اجک  رافک  عمج 

نیسح نامیتی  هب  يزینک  تشز  تمهت 

دوب هتخورفا  رب  رافک  هنتف  ۀلعش 

دوب هتخوس  مرح  ِنامیتی  هام  تروص 

دوب هتخود  ادخ  سومان  هب  راّضح  مشچ 

دوب هتخودنا  لد  هب  مبیرغ  ّدج  هّصغ 

دوب هتخومآ  همطاف  دوخ  ردام  زا  بنیز 

دناوخ یم  اّرغ  ۀبطخ  مردتقم  ۀمع 

دناوخ یم  هط  ةروس  ادخ  نوخ  رس  و 

دز یم  نادند  بل و  يور  هک  دوب  نارزیخ 
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دز یم  نآرق  قطان  رب  هن  هام  بل  رب 

دز یم  ناوارف  همطل  دوخ  رس  رب  ییوناب 

دز یم  ناج  زا  رس  هب  هسوب  هک  تسا  بابر  نیا 

دز یم  نامهم  هب  هنعط  يا  هلمرح  مه  زاب 

هآ ددرگ  یمن  شومارف  ههام  شش  غاد 

هآ ددرگ  یمن  شوماخ  همطاف  ۀلان 

دوب اتکی  يادخ  صاخ  ةدنب  هک  یسک 

ییافو مشاه  دیس 

دوب اتکی  يادخ  صاخ  ةدنب  هک  یسک 

دوب اه  مغ  موجه  رد  وا  رهطا  دوجو 

درک لگ  شبل  رب  دنوادخ  رکذ  هرامه 
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دوب افصم  وا  زا  بارحم  نشلگ  هشیمه 

دندرکیم گنت  هصرع  وا  رب  هک  نانمشد  ز 

دوب اورپ  میب و  هچ  ار  قح  مظعا  یلو 

تشاذگب وا  هچرگا  ناریش  هکرب  هب  مدق 

دوب اپ  نآ  كاخ  هب  هسوب  رس  ار  شوحو 

تسشن هناخ  هب  یلع  شبیرغ  دّج  وچرگا 

دوب اباب  يانشآ  درد  تبرُغ  دای  هب 

نمشد شا  هناخ  هب  هنابش  تخیر  هچرگا 

دوب ارهز  دای  هب  مصخ و  میب ز  تشادن 

یسک داتف  اپ  ز  ملاظ ، نمشد  رهز  ز 

دوب ایادخ  زا  ُرپ  وا  لد  ياه  هراپ  هک 

درکرپرپ هنیکز  نیچلگ  هکدردو  غیرد 

دوب اهاط  زبس  رازلگ  تنیز  هک  یلگ 

دیشوپ هیس  شمتام  زا  يرکسع  ماما 

دوب ادیوه  وا  ياپ  ارس  مغ ز  رابغ 

دندید  ، دش شومخ  شدوجو  عمش  هک  یبش 

دوب اغوغ  قرغ  کیرات و  هرماس  ياضف 

دبات کلف  رب  رون  شا  هرماس  كاخز 

دوب اوقت  ياه  هنیئآ  یلّجت  وا  هک 

تخوس یئافو »  » ۀنیس نیمه  هن  شمتام  ز 

دوب ارحص  ياه  هلال  لد  هب  وا  غاد  هک 
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شا ییایند  تروص  تقیقح  رد  هن  شتریس 

یمیحر يدهم 

شا ییایند  تروص  تقیقح  رد  هن  شتریس 

شا ییابیز  دنک  یم  دوخ  ءهدنمرش  ار  هام 

شا ینییاپ  بل  زا  هغالبلا  جهن  دکچ  یم 

شا ییالاب  بل  زا  نآرق  تایآ  دکچ  یم 

دسر یم  مدرم  هب  ًامتح  وا  ریخ  هظحل  هظحل 

شا ییالال  مد  هدوب  « هعماج » هک یسک  نآ 

تس هدش  یقیفلت  هچ  هب  هب  جرف » لِّجع  «» هعماج »

شا ییاباب  تبسن  اب  شا  يدنزرف  تبسن 
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تسین سحن  يراک  چیه  يارب  رگید  هدزیس 

شا ییاراک  دور  یم  الاب  رکذ  رد  هدزای 

ما ییاقآ  زا  شخب  کی  مبابرا و  رکون 

شا ییاقآ  رد  درگرب  ورب  یب  دراد  هشیر 

هتخیمآ مه  هب  ار  تماما  دیحوت و  معط 

شا ییاّرماس  مین  اب  وا  یّکم  همین ي 

اهراوید نآ  زا  دعب  یشاب  هتسخ  هک  رَدَقره 

شا ییاچ  زا  ناکتسا  کی  دنک  یم  تهاربور 

تشگزاب تقو  هک  دناد  یم  هتشگرب  مرحزا 

شا ییاریگ  دوش  یم  نادنچود  مود  ییاچ 

ورن اّرماس  هب  زگره  يور  یم  اهنت  هکنوچ 

شا ییاهنت  زا  ییاهنت  دشک  یم  تلاجخ  نوچ 

ادخ نامسآ  رون  نیمهد 

این یمظاک  دمحم 

ادخ نامسآ  رون  نیمهد 

ادخ ناشکهک  ِموظنم  ِمظن 

تسادخ رادتسود  وت  رادتسود 

ادخ ناتسآ  بای  يرتشم 

تسا نآرق  نحل  لثم  وت  نحل 

ادخ ناسل  نیرت  یمیدق  يا 

... رگم هدرکن  ادخ  ییادخ  وت 
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؟ ادخ نایب  زج  تسیچ  " هعماج "

تسا یهارمگ  ریسم  ندوب  وت  یب 

ادخ ناحتما  لصا  نیمهد 

بیرغ ماما  يا  مراد  تتسود 

ادخ ناج  هب  ... تقشاع ... مقشاع

ربن تشهب  ار  هتفر  ارماس 

! ادخ هناهب  یکی  رازه و  هب 

شنادند ریز  هب  دنامب  ات 

ادخ ناتسآ  معط  دبا  ات 

الاح موش  ناوخ  هضور  موریم 

 ! ارماس بیرغ  هزاجا  اب 

رگد دروخن  ترپ  ، يدروخ رهز 

رگد دروخن  ترس  رب  يا  هبرض 

یلو دنا  هتسکش  ار  تتمرح 

رگد دروخن  ترهاوخ  يدگل 

... وت زا  دوب  رود  هفوک  دش  بوخ 

رگد دروخن  ترکیپ  رب  گنس 
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ریت زا  دوبن  رپ  لادوگ  مجح 

رگد دروخن  ترب  رود و  هزین 

دیسوب ار  وت  دمآ و  ترتخد 

رگد دروخن  ترتخد  ین  بعک 

... رگد ياه  زیرگ  زا  میرذگب 

رگد دروخن  تروآ  بآ  ریت ،

**

يدرک اطع  ام  زاربا  زا  شیپ 

رگد دروخن  ترد  رب  یلئاس 

ار ینلع  غاد  همه  نیا  راذگن  لد  رد 

يدیز هاش  سابع 

ار ینلع  غاد  همه  نیا  راذگن  لد  رد 

ار ینطو  زا  رود  مغ  ام ، زا  نکن  ناهنپ 

مسیونب دیاب  هچ  تشک ،  ارم  غاد  نیا 

ار یندم  هام  هکم و  بش  ِدیشروخ 

تمیرح کته  زا  مدش  بلابل  ضغب  زا 

ار یند  يایند  هتخیر  مه  هب  وتربص 

بشما ما  هدروآ  وت  شیپ  مهد ،  هام  يا 

ار ینتخوس  یلد  تهب  زا  يا  هلاه  رد 

دنتسه هرماس  هتخوس ي  رگج  هک  اه  نآ 

ار ینغ  نایادگ  دنسانشب  دیاب 
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تراصح تشپ  هتخوس ي  لد  ردقنآ 

ار ینسح  میظعلادبع  لد  درک  نوخ 

تیارب تخوس  ير  ودش  شتآ  هک  ردقنآ 

ار ینمی  قیقع  درک  نوخ  هک  ردقنآ 

تسا هدیشک  شیوخ  طلغ  لایخ  هب  نمشد 

ار ینمرها  یبش  دیشروخ ،  رب  رود و 

تتسد هب  هداد  ادخ  تسین  شربخ  اما 

ار ینکش  رکشل  يوزاب  یلع  دننام 

 ! رود زا  تبش  زامن  يارالد  رطع  يا 

ار ینرق  سیوا  هدروآ  هرماس  ات 

زومایب ار و  دوخ  ینارون  بل  نکاو 

* ار ینخس  نیریش  هعماج  رد  هعماج  اب 

میشاب وت  ناهنپ  مغ  میهس  راذگب 
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ار ینلع  غاد  همه  نیا  لد  هب  راذگن 

هللادـبع نب  یـسوم  هب  ار  نآ  نیبملا  کلملا  هللا  تاولـص  هیلع  يداه  ماما  هک  تسا  هریبک  هعماج ي  ترایز  عارـصم  نیارد  لوا  هعماج ي  *
دندومرف میلعت  یعخن 

دنهدیم راب  رگا  سدق  هاگراب  رد 

یمشاه ایروپ  دیس 

دنهدیم راب  رگا  سدق  هاگراب  رد 

.. دنهدیم رای  خر  مارتحا  هب  اهنت 

دنهدیم راد  لد و  نوخ  شازا  رد  نوچ 

.. دنهدیم رامع  مثیم و  هب  ار  راب  نیا 

.. وت ياوه  لاح و  يرارقیب و  مییام و 

دیشک نل  حرط  ینرا  هحفص  هب  دیاب 

دیشک نخس  تیارب  هژاو  ماک  ریز  زا 

دیشک نرق  ات  ار  وت  تافص  هزاوآ ي 

دیشک نت  هب  دیاب  هک  قشع  راب  تسیراب 

.. وت ياهب  زا  یمک  میهد  ناج  هب  دیاش 

اه ماقم  تمسا  یناعم  رد  تسادیپ 

اه ماخ  هتخپ  وت  تبحم  هروک ي  رد 

اه مارحلا  تیب  وت  درگ  فوط  لوغشم 

اه مارتحا  وت  هب  تسا  بجاو  مکح  رد 

.. وت يانث  حدم و  تسیمک ز  اهفرحنیا 

لیلخ وت  ناماد  هب  تسد  رشح  زورات 
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لیئربج وچ  دص  تتفرعم  سرد  درگاش 

لیبق نیزا  ثدحم " " هتشون ار  وت  حدم 

.. لیبسلس بآ  تا  هلفان  يوضو  بآ 

.. وت ياهتنم  دشن  هتشون  یهتنم "  " رد

.. ناگدنرد تفطل  هگرد  لام  هزوپ  يا 

نامسآ كاخ  رب  وت  ياپ  شیپ  هداتفا 

.. نان تسد و  سیلبا و  سلجم  يارجام  رد 

.. ناج مسج و  هدرپ  يور  ریش  حرط  هب  يداد 

.. وت يارجام  نیزا  تسا  تریح  هب  ملاع 

دنکیم فطل  وج  ّتلق  هب  رگا  ایرد 
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دنکیم فطل  وا  دراد و  دوج  هب  تداع 

دنکیم فطل  وبس  هب  هک  بارش  لثم 

.. دنکیم فطل  ودع  هب  وت  يافش  تسد 

.. وت يارب  مه  وا  ردام  هدومن  يرذن 

تسین هریشع  داژن و  ثحب  قشع  شیپ  رد 

تسین هریت  ماش  زا  مک  زور  وت  هولج ي  یب 

تسین هریخ  وت  ماقم  هب  هک  مشچ  ود  نآ  روک 

.. تسین هریبک  تروضح  نودب  هعماج  نیا 

.. وت ياهفرح  زا  تفرعم  میتخومآ 

.. یتشاد هک  يرارق  رهش  تفرگ  هچرگ 

یتشاد هک  يراهب  دیدن  نازخ  گنر 

یتشاد هک  يراک  تداع و  دوب  دوج  نوچ 

.. یتشاد هک  يراید  يادگ  دش  فورعم 

وت يادگ  متسه  وت  يار  نم  ّرس  رد 

متشاذگ رتارف  هک  نوچ  میلگ  زا  ياپ 

متشاذگ رت  ار  هیفاق  سامتلا  اب 

متشاذگ رغاس  وت  سدق  مان  نییاپ 

متشاذگ رگ  شندش  رپ  دیما  مراد 

وت يای  فاق و  وت و  نون  دکچیم ز  یم 

دندز اه  شافخ  وت  مد ز  میدش  تکاس 

دندز افج  گنس  وت  مان  هب  اه  هلاجر 
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.. دندز ادص  رخسمت  نعط و  هب  ار  وت  مان 

.. دندز اوس  ام  رس  قرف  هب  ازع  كاخ 

.. وت ياپ  میدنامن  هک  نوچ  شخبب  ارام 

.. ار قافتا  نیا  منکیم  هاگن  مراد 

ار قافن  موجه  قح و  یگتفشآ 

ار غارچ  یب  هتشادن ي  دبنگ  نیا 

ار غاد  درد و  نیا  وت و  یلاخ  نحص  نیا 

.. وت يادص  یب  لد  ضغب  يادف  ملاع 

تسا ملاع  درم  نیرتبوخ  مهس  دیعبت 

تسا متام  شرع  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیزاب 
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تسا مخ  شتماق  شدوخ  هب  شطع  زا  دچیپیم 

تسا مهرد  تخس  شقمر  یب  مسج  عاضوا 

.. وت يان  رهز  نیا  هرارش ي  زا  داتفا 

دش راو  هلال  تنت  تسشن  ناج  هب  یتقو 

دش رات  هدید  نآ  تبیصم  زا  هک  يرهز 

دش رابغرپ  وت  تروص  نیمز و  يدروخ 

دش رادگ  هگ  وت  ندیشک  سفن  یتح 

.. وت يازع  رد  ترسپ  هدمآرکش  دص 

.. باذع رب  دروخ و  تمغ  هب  مقر  نوچ  ریدقت 

باتفآ دروخ  نیمز  شرع  ياپ  دیزرل 

.. باتش اب  وت  لایع  لها و  هاگن  شیپ 

.. بارش سلجم  ار  وت  هتسب  تسد  دندرب 

.. وت يالبرک  رگد  دیسر  اه  هظحل  نیا 

.. هن نیسح  اما  نت  يور  هب  یتشاد  رس 

.. هن نیسح  اما  ندب  یتشاد  رکش  دص 

.. هن نیسح  اما  نهد  مه  دوب  بآ  مه 

.. هن نیسح  اما  نفک  تنت  رب  دندرک 

.. وت يادر  ابع و  دربن  یسک  رگید 

دننکب اجتلا  وت  رب  رظن  لها  مامت 

یفینح نسحم 

دننکب اجتلا  وت  رب  رظن  لها  مامت 
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دننکب الط  ار  كاخ  یقن  كاپ  مان  هب 

تسا یبدا  یب  لامک  تمان  ندرب  زونه 

دننکب ادص  ار  وت  اقآ " ترضح   " ظفل هب 

دنناریح هدجس  ماگنه  همه  اه  هتشرف 

دننکب ارماس  هب  ور  ای  هلبق و  هب  ور  هک 

تسا رایسب  هنهک  مخز  تلد  يور  ردقچ 

دننکب اود  ارچ  ار  تلد  مخز  رهز  هب 

تسرفب البرک  هب  ار  رفن  ود  کی  هرابود 

دننکب اعد  یمک  تیارب  هبق  ریز  هک 

دنربن رگد  ار  وت  هنابش  هک  دنک  ادخ 
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دننکب ایح  لقاال  ناتردام  مان  ز 

ینزن اپ  تسد و  هنابیرغ  هک  دنک  ادخ 

دننکب اپ  تسد و  شرف  ناشرپ  زا  کئالم 

دزیریم مالس  تکشخ  بل  زا  هرابود 

... دننکب البرک  يوس  ور  وت  يور  هکنیمه 

ار نآ  دعب  زور  هس  هک  یندب  رب  مالس 

.... دننکب ایروب  هک  هتفرگ  هزین  تسد  ز 

درک هیرگ  ناراب  هآ ... متشون  متشگنارس  اب 

یمتسر مظاک 

درک هیرگ  ناراب  هآ ... متشون  متشگنارس  اب 

درک هیرگ  نامارخ  دش  يراج  هشیش  مشچ  جنک 

تسش هیرگ  هاگن  زا  ناراب  هک  ار  اه  یگریت 

درک هیرگ  ناشیرپ  دش  ایرد  نامهم  يرعاش 

دنا هدناوخ  رتمک  وت  مان  ارچ  مدیسرپ  هک  ات 

درک هیرگ  نابایب  رد  ایرد  ياه  یهام  مشچ 

تفرگ رگ  یناهگان  ياه  فشک  موجه  رد 

درک هیرگ  نآرق  دید  نوچ  لزغ  مشچ  دز  هلعش 

... بارش ِموش  سلجم  تراسا ! ایرد ، بش ، همین 

درک هیرگ  ناریو  ماش  ات  مرح  زا  متارطاخ 

رتو عفش و  ياه  هضور  رد  لزا  رارسا  ریس 

درک هیرگ  ناسنا  گوس  رد  هعماج  ياهرطس 
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ضحم فطل  يا  نابرهم  يا  رون  يایرد  يا  هآ 

درک هیرگ  ناریو  كاخ ، رد  مرح ، کی  مباوج  رد 

تسا يداه  یلع  میالوم  مان  متشون  ات 

درک هیرگ  ناسارخ  ناج ، دمآ  خساپ  هنیدم  زا 

همطاف يادخ  ّرس  يا  مولظم  يا  يداه 

درک هیرگ  ناراب  ِهودنا  ار  وت  ِمان  ِتبرغ 

الوم ای  کیلع  مالسلا 

يدمحم دیحو 

الوم ای  کیلع  مالسلا 

هتشک تا  یبیرغ  ار  یملاع 

ارماس بورغ  بیرغ  يا 

هتشک تا  یبیرغ  ار  یملاع 
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ناج اقآ  میوربآ  یب  هچرگ 

ماوت يادگ  یلو  مشاب  هچ  ره 

تشاد یلاح  هچ  تدقرم  ندید 

ماوت ياوه  رد  زور  نامه  زا 

یگنتلد بیرغ  يانشآ 

هتسخ لد  زیزع  ماما  يا 

ار وت  ياشگ  هرگ  ياه  تسد 

هتسب ناملاظ  ریجنز  لغ و 

تبش همین  تونق  ياعد  زا 

دندرب یم  هدافتسا  ناگمه 

کیرات اه  هچوک  دوب و  بش  همین 

دندرب یم  هدایپ  مه  ار  وت  هک 

یکیراب ياه  هچوک  هّصق ي 

رارکت ناتمشچ  شیپ  دوش  یم 

وت تبرغ  ِکشا  مولظم و  ِهآ 

راب نیا  زاب  هنیدم  دش  ارماس 

تسد زا  هک  لد  نوخ  رَدَقچ 

يدروخ نامز  مدرم  افو  یب 

بارش مزب  یضترم و  رسپ 

يدرب تا  هّمع  زا  یثرا  بجع 

هدوب نیا  رد  شا  یبوخ  لقاال 
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اقآ دوبن  نارزیخ  زا  یفرح 

دوبن هدیرب  رس  کی  زا  یفرح 

 ... اقآ دوبن  ناج  همین  يرهاوخ 

دننک یم  تمیق  رون  اب  ازج  زور  ار  کشا 

يرظن يدهم 

دننک یم  تمیق  رون  اب  ازج  زور  ار  کشا 

دننک یم  تنج  فقو  هدرک  هیرگ  سکره  وترب 

دبا ات  وت  رد  نایادگ  يداهلااهیا 

دننک یم  تمارک  یئاط  متاح  نارازهرب 

هتخیر تیاه  هضور  نیا  رد  هک  ار  ییاهکشا 

دننک یم  تمحر  يایرد  رب  لصو  هرطق  هرطق 

تا هضور  رد  ندز  هنیس  اب  وت  ياهنز  هنیس 

دننک یم  تدابع  روط  نایم  رد  یسوم  لثم 
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وت ینارون  نحص  دای  هب  ناریا  مدرم 

دننک یم  ترایز  ار  تمیظعلا  دبع  ترضح 

ازج زور  تا  يداهای  مچرپ  اب  يا  هدع 

دننک یم  تعافش  ناراکهنگ  یمامتزا 

دنک یم  تیاده  ار  یناهج  دراد  وت  مان 

دننک یم  تناها  تمان  رب  تسا  نیا  شتلع 

میدش یم  تهاگن  ییادف  ام  دش  یم  شاک 

میدش یم  تهاپس  وت  يارماس  رد  یکشاک 

یقن ای  نآرق  بان  مالک  وت  مالک  يا 

یقن ای  ناسنا  وت  مان  تکرب  زا  دش  هدنز 

ارماس رهش  مولظم  يا  وت  مان  تمرح 

یقن ای  ناملسم  ره  رب  هدش  ینیع  بجاو 

دنا نمؤمو  مارتحا و  اب  نیمز  ناریا  مدرم 

یقن ای  ناریا  رد  يدوب  ارماس  ياج  شاک 

ادخ ات  يدناسر  ار  ام  هعماج  ياعد  اب 

یقن ای  نامیا  باوبا  یلصا  دیلک  يا 

ییوت همحرلا  ندعم  اقآ  وت  ییحو  طبهم 

یقن ای  ناسحا  باب  يا  یجدلا  حیباصم  يا 

يرولا فهک  مه  یتسه و  یقتلا  مالعا  هک  يا 

یقن ای  ناگرزب  زا  دش  ترکون  دش  یسکره 

دالبلا ناکرا  یملع  نوتس  یملحلا  یهتنم 
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یقن ای  ناج  زا  رتهب  ِنابرهم  ماما  يا 

منک یم  یهاشداپ  مراد  وت  زا  ییادگ  اب 

منک یم  یهار  وت  ناویا  يوس  ار  لد  غرم 

يرت مشچ  ات  ود  اب  تمیرح  جنک  مدمآ 

يربنق يارب  ناجاقآ  وت  شیپ  مدمآ 

وت رازاب  رس  رب  یمالغ  لثم  مدمآ 

؟ يرخ یم  مه  ارم  يداه  ترضح  ارهز  ناج 

نیملاع يانشآ  يا  ارماس  بیرغ  يا 

يرگسع یب  دوخ  یتسه و  يرگسع  ، ماما وت 
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تسا یکاخ  تمیرح  مدید  مدمآ  ینامزره 

يروآ یم  رد  کشا  تا  يا  هتخت  حیرض  اب 

اه هعیش  مامت  ناج  وت  مان  يادف  يا 

يرگید یلع  کی  وت  یقنلا  يداهلااهیا 

ادگ هتسد  کی  شیپ  یتفرگاج  هبارخرد 

يرکون رانک  رد  یتسشن  هناهاشداپ 

تا هداجس  رس  اقآ  دنتخیر  بش  همین ي 

يردیح هیبش  هضور  نیا  رد  يراگنا  يردق 

تخوسن رگید  يرد  اما  تا  هناخ  زا  تندرب 

تخوسن ردام  کی  ياپ  تسد و  هلعش  نایمرد 

دوبن ردام  زج  هب  یمان  تبل  يور  رب  هچرگ 

دوبن روآ  رجز  ریجنز  هدنک  تشود  يور 

تسکش اجنآ  تتمرح  بارش و  مزب  يدمآ 

دوبن رز  تشت  هک  سلجم  نیا  رد  اقآ  ضوع  رد 

ارماس ياهدرمان  زا  دوب  رپ  وت  رود 

دوبن رس  هزین  يالاب  ترب  رود و  ضوع  رد 

تسد هب  هداب  يا  هدعو  دندز  یم  فک  وت  رود 

دوبن رطضم  يرهاوخ  ترانک  اما  دوب  تخس 

یلو سلجم  نیا  رد  ناجاقآ  يدوب  اهنت  هچرگ 

دوبن رگید  يرگشل  رمش و  یلوخ و  وت  رود 

بارش مزب  رد  هدنام  یقاب  رکش  اهدص  ياج 
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دوبن رت  مه  یبل  دمآ  یمن  الاب  نارزیخ 

نایم نآ  رد  دشن  مه  يزینک  زا  فرح  دش  بوخ 

دوبن رتخد  رب  هریخ  يدیلپ  مشچ  دش  بوخ 

دیزی موش  سلجم  الب و  ماش  زا  ياو 

دیدن یمزب  نینچ  دوخ  رب  رگد  ایند  نآ  زا  دعب 

دیشک ادخ  نوچ  ار  وت  دوجو  ادخ  یتقو 

یمساق نیسای 

دیشک ادخ  نوچ  ار  وت  دوجو  ادخ  یتقو 

دیشک ادگ  ندوب  وت  رود  يارب  ار  ام 
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دوش رگ  هولج  رظن  هب  نیمز  نیا  هکنیا  ات 

دیشک ارماس  شملق  اب  رون  سنج  زا 

تساهب نارگ  انیقی  تسوت  رود  هک  هچره 

دیشک الط  زا  ار  وت  نحص  رابغ  یتح 

دش ریبک  وت  هعماج ي  هعماج ز  نیا 

دیشک امش  زا  ریغ  هب  ِرود  هب  طخ  هک  دیاب 

میدق زا  هک  ار  مردپ  ادخ  دنک  تمحر 

دیشک امش  تمس  هب  تفرگ و  ارم  تسد 

سپ دنا  مه  لثم  همه  اه  راد  هشوگ  شش 

دیشک ایروب  زا  نفک  وت  يارب  دیاب 

زیزعلااهیا ای  وت  يادف  نیمز  يدروخ 

دیشک ار  وت  يابع  هداز  مارح  کی  ات 

هدش نآ  نیا و  هکحضم ي  وت  تبرغ  نیا 

هدش ناهد  دب  وت  نمشد  هک  نزن  یفرح 

دوش یمن  ارادم  وت  اب  هک  نزن  یفرح 

دوش یمن  اوادم  هک  رگج  هراپ ي  نیا 

" هدن یسک  تسدب  هناهب  نکن  هیرگ  "

دوش یمن  ادیپ  همه  نیا  نیب  درم  کی 

يا هتفر  بآ  هدش و  ضوع  تنت  گنر 

! دوش یمن  ... الاب دق و  نآ  ... زور فصن  کی 

نزن اپ  تسد و  رگد  كاخ  يور  هنوگنیا 
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دوش یمن  او  ادخ  هب  وت  يولگ  هار 

دنک یم  هیرگ  ردقچ  نسح  نیبب  وشاپ 

دوش یمن  اپ  وت  یکاخ  ربق  يور  زا 

اه هنایم  نیا  رد  هک  رکش  ور  ادخ  اّما 

دوش یمن  اوعد  وت  يابع  رس  رگید 

يدش نطو  زا  رود  وت  رمع  مامت  هچرگ 

يدش نفک  اقآ  هک  رکش  ور  ادخ  اما 

دوبن امش  ناج  هب  هزین  هزین  ناراب 
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دوبن امش  ناوج  غاد  هک  تا  هنیس  رب 

نک لوبق  رخآ  مد  يدز  سفن  تحار 

دوبن امش  ناهد  نایم  يا  هزین  رس 

تا هنیس  هب  دماین  هک  يا  هبعش  هس  ریت 

دوبن امش  نامز  هک  هلمرح  دننام 

رکش ور  ادخ  اّما  یتفر و  بارش  مزب 

دوبن امش  ناکرتخد  هک  ناتهارمه 

دش زیزع  یشورف  هدرب  بارش  مزب 

دش زینک  دیرخ  فرح  هنایم  نیا  رد 

وت يوک  رد  هتفای  ار  دوخ  هار  تیاده  يا 

راگزاس اضرمالغ 

وت يوک  رد  هتفای  ار  دوخ  هار  تیاده  يا 

وت يور  غورف  زا  نشور  لقع  غارچ  يو 

وت يوس  تقیرط  ّطخ  ار  قلخ  نایداه 

وت يوخ  مه  وت  قلُخ  مه  الو  لها  ّتنج 

یلو ار  العا  ّبر  يا  یصو  ار  دّمحم  يا 

یلع مراچ  ام  يالوم  مهد  تّما  يداه 

وت تسیک ؟ رّهطم  حور  ار  دیحوت  رکیپ 

وت تسیک ؟ ربمیپ  لآ  لفحم  عمج  عمش 

وت تسیک ؟ ربهر  يداه و  ار  رون  نایهار 

وت تسیک ؟ رهوگ  ود  يایرد  ایرد و  هن  ّرُد 
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یضترم غارچ  مشچ و  هرماس  باتفآ 

اضّرلا نبا  داوج  لجن  يدهم و  كاپ  ّدج 

یلع تیوُخ  یلع  تقلُخ  یلع  تیوکین  مان 

یلع تیور  هنییآ ي  یلع  تصالخا  قدص و 

یلع تیوزاب  تسد و  وربا ، مشچ و  وکین ، هجو 

یلع تیوگانث  يا  دّمحم  تناوخ  انث  يا 

يرکسع ماما  باب  اضّرلا  نبا  نیمّوس 

يرگنشور تتعلط  تیاده  مشچ  رد  هدرک 

دناوت يوک  ِرس  كاخ  ناهج  نارایرهش 

دناوت يور  قشاع  ملاع  ود  نایور  بوخ 

دناوت يوج  هرطق ي  ینامسآ  نارتخا 
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دناوت يوگانث  مه  اب  نایشرف  نایشرع و 

تسوت راسخر  طخ  لاخ و  رد  یحو  ياه  هیآ 

تسوت راب  رهوگ  لعل  زا  هعماج »  » فرح فرح 

امش نافرع  يایرد  زا  تس  یجوم  هعماج 

امش نادنخ  ياه  بل  زا  تس  يرون  هعماج 

امش نآرق  راونا  زا  تس  يرحب  هعماج 

امش نابات  دیشروخ  زا  تس  یقرب  هعماج 

دنک یم  تیاده  ترتع  يوس  ار  ام  هعماج 

دنک یم  تیالو  بان  یم  تسم  ار  حور 

یمّود ياضّرلا  نبا  مراچ و  ِّیلع  وت 

یمجنا هام  ییاه و  نمجنا  غارچ  وت 

یمدرم مشچ  هب  یناحبس  ِّیح  لامج  وت 

یمتشه ماما  لجن  اضر  نبا  داوج  وت 

متفای تلاخ  طخ و  رد  ار  هللا  هجو  لجن 

متفای تلامج  هام  رد  دیشروخ  هدراچ 

تفر دادیب  نایم  زا  دود  نوچ  دندنام و  اهداد 

تفر دای  زا  امش  راثآ  زج  ملاع  رد  هچ  ره 

تفر داب  رب  ناشمان  اب  نایساّبع  تکوش 

تفر دای  زا  امش  راثآ  زج  ملاع  رد  هچ  ره 

تسوت هار  تیاده  هار  یقّنلا  يداهلا  اهّیا 

تسوت هللا  هجو  ُنَحن  لوق  هدنام  یقاب  هچنآ 
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دنا هدرزآ  نابز  مخز  زا  تکاپ  بلق  هچ  رگ 

دنا هدروآ  ترس  رب  اهالب  بش  زور و  هچ  رگ 

دنا هدرک  متس  الوم  يا  وت  ّقح  رد  هچ  رگ 

دنا هدرب  تبارش  مزب  رد  رابجا  اب  هچ  رگ 

هتخادنا بارطضا  رد  ار  مصخ  تبان  رعش 

هتخادنا بآ  هب  لفحم  نآ  رد  ار  نمشد  شقن 

دوب رادشه  رسب  رس  يدناوخ  هک  ار  یبان  رعش 
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دوب راب  شتآ  دایرف  ربخ  یب  نآ  رس  رب 

دوب راّهق  رواد  زا  بیهن  کی  تمالک  ره 

دوب ران  ِرارش  یناج ، نآ  ناج  رب  هن ، رعش 

تسد داد  یلاح  وت  راتفگر  ار  رگمتس  نآ 

تسکش مه  رد  ار  ماج  تمادن  راهظا  درک 

هرهّزلا موّجُنلا  نبای  یقّنلا  يداهلا  اهّیا 

هرهابلا ِرودبلا  نبای  فرش  جرب  رتخا 

هرهاط لوتب  لجن  يدهم و  كاپ  ِّدج 

هرماس يوس  هب  بش  ره  ملد  غرم  دنز  رپ 

تسوت كاخ  مدوب  تسه و  متسه  هک  ره  مدوب  هک  ره 

تسوت كاپ  میرح  مبلق  هرماس ، نم  هنیس ي 

تمک رمع  زا  مدکی  شنیرفآ  مامت  يا 

تمد ضیف  زا  دیحوت  رکیپ  ناج  هدنز 

تملاع ناج  هناورپ  یملاع ، عمج  عمش 

تسدقم كاخ  دیشروخ  تروص  يوربآ 

ارم نک  تیالو  تسمرس  وت  ّقح ! ِّیلو  يا 

ارم نک  تیاده  دوخ  يوس  هب  ملاع  يداه 

میداه ماما  راّوز  كاخ  نم  متسیک 

میداه ماما  رابرد  دبع  متسه  هک  ره 

میداه ماما  رازلگ  هب  سیراخ  هتوب ي 

میداه ماما  راوید  درگ  رب  یلئاس 
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دنا هدرک  مناتسوب  نیا  نکاس  لّوا  زور 

دنا هدرک  منادناخ  نیا  مثیم »  » تمارک زا 

يداه ترضح  ای  وت  يوک  لد  هبعک  يا 

راگزاس اضرمالغ 

يداه ترضح  ای  وت  يوک  لد  هبعک  يا 

يداه ترضح  ای  وت  يور  ناج  ۀلبق  يو 

يداه ترضح  ای  وت  يوس  همه  مشچ  يا 

يداه ترضح  ای  وت  يوگ  انث  قلخ  يا 

وت یئوت  تسیک  یبن  لالجا  ۀنیئآ 

وت یئوت  تسیک  یلع  لآ  زا  یلع  موس 
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یئاده سمش  يوبن  جرب  رتخا  وت 

یئادخ نسح  ۀنیآ  يولع  هام 

یئاضق شیج  ردق و  کلم  ةدنامرف 

یئاضر نبا  داوج  نبا  یلع  وت  يرآ 

دنراد وت  تیاده ز  رون  ناهج  نابوخ 

دنراد وت  تیالو ز  حور  لُسُر  حاورا 

وت نهد  جرد  هب  دیحوت  رهوگ  يا 

وت نمچ  زا  یحو  لگ  وس  ره  هب  هدیئور 

وت نسَح  نسُح  وت و  رد  ادخ  راونا 

وت نخس  ضیف  میراد ز  هعماج  ام 

تسیهار وت  يالوت  يوس  لد  هعماج  نیز 

تسیهلا یحو  زا  يا  هولج  نآ  هلمجره 

تسا رودب  وت  زا  سجر  يریهطت و  ۀیآ  وت 

تسا رون  ۀمشچ  تنهد  ادخ و  ياج  لد 

تسا روسج  مرش و  یب  هچ  هک  لکوتم  زا  ياو 

تسا رورغ  تسم  متس و  تسم  یم و  تسم 

یناعم حور  يا  تتزع  فرش و  نآ  اب 

یناوخب رعش  وا  لفحم  رد  هک  تساوخ  یم 

شرورس تخیر  مهب  هک  یتیب  هس  ود  يدناوخ 

شرورغ تخت  رب  يدنکف ز  كاخ  رب 

شروگ ِیگنت  یمدآ و  زا  نخس  یتفگ 

يداه ترضح  ای  وت  يوک  لد  هبعک  www.Ghaemiyeh.comيا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


شروز تردق و  نادب  هزرل  نت  هب  هداتفا 

تمادن راهظا  یپ  رد  یلو  دیزرل 

تماما يابوط  هب  هشیت  مد  همه  دز  یم 

تناجب هلعش  متس  رهز  دز  هک  دایرف 

تناردپ نوچ  يدش  مومسم  هک  سوسفا 

تناوت بات و  نورب  تفر  نت  هک ز  خوا 

تناهن ياه  مغ  وت و  رب  مرگج  دزوس 

دراد وت  روش  رس  هب  زوس و  لد  هب  هک  سکره 

دراذگ هرهچ  تمرح  كاخ  هب  هک  دشاب 

88 ص :

يداه ترضح  ای  وت  يوک  لد  هبعک  www.Ghaemiyeh.comيا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 198 

http://www.ghaemiyeh.com


مراد هرماس  ِرد  كاخ  زا  وربآ  نم 

مراد هرماس  رفس  زا  اه  هرطاخ  نم 

مراد هرماس  رجش  زا  روط  ةولج  نم 

مراد هرماس  رمق  صرق  ود  قشع  نم 

تسوت مرح  رد  ملد  غرم  مور  هک  اج  ره 

تسوت مرک  اطع و  فطل و  وت و  هب  ممشچ 

تساپرب يرارش  رهز  زا  ما  هنیس  رد  هآ 

یفطل نسح 

تساپرب يرارش  رهز  زا  ما  هنیس  رد  هآ 

تسالیواو مبل  ِيور  رگج و  رب  یشتآ 

دزوس یم  سفن  هک  یبآ  متخوس  متخوس 

تسالببرک ما  هتخوس  رگج  زا  ما  هرجح 

هار هب  مشچ  ِنم  نیلاب  هدمآ  مردام 

تساغوغ ُرپ  ملد  هک  ار  دوخ  مغ  میوگب  ات 

دیشک هناخ  زا  بش  همین  ارم  تسب و  نم  ِتسد 

تساهنت بیرغ و  تفگ  یمن  هک  ییایح  یب 

مدروخ یم  نیمز  هب  یهاگ  متفر و  یم  هاگ 

تساباب مشچ  ود  توهبم  هک  لفط  نآ  لثم 

دمآ دنب  شسفن  هک  یکرتخد  نآ  لثم 

تساه ین  رب  يرس  دید  یم  دمآ و  یم  هار 

تخیریم نوخ  شبل  هک ز  يرس  دوب و  گنس 
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تسارهز هیبش  هک  یمیتی  دوب و  نارزیخ 

يدش نایشآ  یب  سک و  یب  بیرغ ، اهنت ،

یمچرپ داوج 

يدش نایشآ  یب  سک و  یب  بیرغ ، اهنت ،

يدش ناگداپ  کی  رواجم  يدیعبت 

تفرگ ار  وت  راهب  هوکش  مغ  نافوط 

يدش نازخ  گنر  همه  نیا  تسین  هدوهیب 

دنکیمن یقرف  هرماس  هنیدم ،  اقآ ... 

يدش نامک  دق  دوخ  ردام  هیبش  یتقو 

يا هداتسیا  يا و  هدنام  هوک  دننام 
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يدش نانمشد  فده  اهراب  دنچره 

نیمز رب  تخیر  تمرح  دبنگ  زورید 

يدش نابز  مخز  همجه ي  زین  زورما 

نانمشد هب  تمان  هدز  یمکحم  یلیس 

يدش ناگداز  انز  حرط  مشچ  راخ  وت 

دش هتسکش  تنانز  هنیس  رورغ  اقآ 

يدش نآ  نیا و  متس  هتسکش ي  تمرح 

زاب هدرپ  دیآرد ز  ریش  هک  وگب  کنیا 

يدش نادرِخب  ان  هرخس ي  هرابود  یتقو 

يدش اوران  متس  شکالب  یهاگ 

يدش ناور  بکرم  یپ  رد  هدایپ  یهاگ 

يدرک و هیرگ  الب  برک و  دای  هب  یهاگ 

يدش ناوخ  هضور  تدوخ  ربق  رانک  یهاگ 

تنمشد دُرب  یِم  سلجم  هب  ار  وت  یهاگ 

يدش نامرحمان  فراعت  زا  هصغ  رپ 

دنا هدیشک  یبارش  مزب  هب  ار  وت  مریگ 

يدش نارزیخ  رز و  تشط  نامِهیم  یک 

یتشادن روای  یتفر و  بارش  مزب 

يدش ناشف  نوخ  تدوخ  ناج  همع  دای  اب 

موش یم  ییانشآ  نیمزرس  میقم  ات 

نایرافغ داوج  دمحم 
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موش یم  ییانشآ  نیمزرس  میقم  ات 

موش یم  ییادج  درد و  مغ و  نزح و  زا  غراف 

تسود دای  اب  رحس  تاجانم  حیبست و  تقو 

موش یم  ییانبر  ماج  تسم  رارقیب و 

متجاح دنمتسم  رس ، ات  ياپ  مسامتلا 

موش یم  ییاعد  ِناشیرپ  لد  ِلیخد  نوچ 

درب یم  وس  نآ  وس و  نیا  نتشیوخاب  ارم  لد ،

موش یم  ییارماس  یهاگ  هک  نم  تسد  تسین 

منز یم  رپ  یقشاع  میرح  ات  رتوبک  نوچ 

موش یم  ییاوه  هرابکی  هب  هک  ییاه  هظحل 

َُکنیکسم انا  الوم و  تنا  ياون  اب 
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موش یم  ییادگ  رهب  زا  هدامآ  مرح  رد 

هعماج ياعد  بل  يور  هب  مناوخیم  هک  ات 

موش یم  ییادف  يداه  ترضح  هاگن  اب 

یقن يابیز  مان  اب  ودع  مشچ  يروک 

موش یم  ییایربک  نم  منکیم  يزاب  قشع 

دنک یم  ردیح  راک  اضرلا و  نبا  نیمود 

موش یم  ییاضترم  شمان  رکذ  اب  ببس  نیز 

تسیلع نب  نیسح  لسن  موس  یلع  نیا 

موش یم  ییالببرک  هدرب و  ار  وا  مان 

دنا هتسب  متاح  تسد  شنالئاس  میرک و  وا 

موش یم  ییاون  یب  يادگ  وا  قشع  هب  نم 

نم هام  شیالو  راونا  کیرات  بش  رد 

نم هللا  ای  راب  هد  نتفگ  ِّرس  تسوا ،

دنک یم  ایرد  فطل  زا  ار  هرطق  تهاگن  کی 

دنک یم  ایند  بات  ملاع  ِدیشروخ  ار  هرذ 

دش هناگیب  اطخ  یتشز و  نایصع و  اب  هکره 

دنک یم  ادیپ  وت  يوک  تنج  رد  ار  شیوخ 

تیسدق هاگراب  نارئاز  نایم  رد 

دنک یم  اج  ار  شیوخ  مه  نیمالا  حور  ترضح 

هاَءر نَم  َّرُس  يوک  نیشن  تولخ  دش  هکره 

دنک یم  احیسم  راک  وت  یسدق  مد  اب 
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رظن کی  ار  تا  یکاخ  رازم  دنیب  یم  هکره 

دنک یم  ارهز  ربق  عیقب و  دای  نامگ  یب 

نایشرع هاگ  هلبق  تمایق  ات  تیارماس 

دنک یم  العا  شرع  تمیرح  كاخ  رب  هدجس 

رارق یب  تسم و  وت  ییادخ  نسُح  زا  فسوی 

دنک یم  اوجن  وت  مان  بل  يور  رب  امئاد 

تدبنگ يور  هب  يدهم  جرف ،  دوعوم  زور 

دنک یم  اپرب  بصن و  ار  رفظ  حتف و  مچرپ 
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تسوت كاپ  ناسل  زا  هک  هعماج  زارف  ره 

دنک یم  اغوغ  روش و  تیالو  لها  لد  رد 

ار هدقع  نارازه  لد  زا  یمغ  راتفرگ  ره 

دنک یم  او  امش  مان  ندرب  اب  يا  هظحل 

تسا يداه  ماما  تایانع  نویدم  هعیش 

تسا يداه  مالک  زا  دنموربآ  تمایق  ات 

يرپ لاب و  یب  یمخز و  ور  هچ  زا  رتوبک  يا 

يرو هلعش  ایئوگ  لتاق  رهز  رارش  زا 

تسا نتفر  تقو  راگنا  رگد  يدیما  تسین 

يرت نامشچ  راد و  بت  يرکیپ  هدنام  وت  زا 

هدش رگنایامن  مغ  تدیما  ان  هاگن  رد 

يرخآ ياه  هظحل  نیا  تسا  رد  يوس  تا  هدید 

اپ تسد و  مغ  هرجح ي  كاخ  يور  رب  ینز  یم 

يرب یم  ارهز  مان  يراد  راگنا  بل  ریز 

يا هداتفا  یضترم  نامک  دق  سای  دای 

يرد راوید و  برض  دای  هب  یناوخیم  هضور 

دندز شتآ  يا  هدع  يزور  هک  هناخ  نآ  دای 

يردام اج  نآ  داتفا  كاخ  يور  نوخ  رد  قرغ 

شطعلا ياون  اب  تکشخ  ياه  بل  اب  کیل 

يرس یب  دج  دای  تبیرغ  ياباب  لثم 

البرک تشد  لادوگ  رد  هک  هظحل  نآ  دای 
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يرکیپ نینوخ  داتفا  نیمز  رب  هراپ  هراپ 

بابر ناشیرپ  لد  هراوخ  ریش  رارقیب 

يربکا یلع  يابرا  ًابرا  مسج  دای 

بارطضا رد  مرح  لها  دزوس و  یم  اه  همیخ 

يروآ بآ  تسا  هداتفا  همقلع  رد  نم  ياو 

كاخ يور  رب  دور  یم  هنهرب  اپ  هلاس  کی 

يرگتراغ یسب  تسا و  باجح  فشک  زا  تبحص 

باسح یب  يافج  ملظ و  مرحمان  بنیز و 
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بانط اب  ربمیپ  سومان  ناتسد  دش  هتسب 

هتخیر شراذع  نیرسن  هلال ز  دص  گنر 

یبارهس دمحم 

هتخیر شراذع  نیرسن  هلال ز  دص  گنر 

هتخیر شراَزن  هآ  زا  هلان  ناتسین  دص 

يور هچ  زا  سپ  وا  نیلاب  رب  تسین  رگ  همطاف 

؟ هتخیر شرانک  رد  ناشیرپ  سای  همه  نیا 

شهم يور  زا  گنر  تقیقح  رد  هدیرپ  ای 

هتخیر شراد  هنیئآ  هنیئآ ي  لد  ای 

تشادن نوچ  ایند  دایص  نامک  رد  رگید  ریت 

هتخیر شراکش  ناج  رب  حرط  نوچ  ار  رهز 

دنک ناریو  ار  رهش  دراد  ياج  یلاسکشخ 

هتخیر شراز  مشچ  زا  ارماس  يوربآ 

دنکشب اهلد  هک  دیاش  شلد  زا  تدایع  رد 

هتخیر شرانک  وا  لایع  لها و  لد  نوچ 

ار دیشروخ  بلاق  منامگ  دزوس  یم  هک  سب 

هتخیر شرادغاد  داهن  شتآ  لد  زا 

نیسح ربق  دیآ و  یم  الببرک  زا  دیاش 

هتخیر شرازم  رب  ناراب  هک  یگنتلد  ربا 

اه هچوک  رد  ربخ  دننام  دیچیپ  نفک  رد 

هتخیر شراک  هب  یحرط  دوخ  هضور  زیرگ  رد 
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شرد كاخ  زا  ینعم  دیور  كات  دراد  ياج 

هتخیر شرازم  يور  يرکسع  مشچ  کشا 

اده جرب  رتخا  نیمهد  يا 

راگزاس اضرمالغ 

اده جرب  رتخا  نیمهد  يا 

ادخ قلخ  هدش  تیاده  وت  زا 

یضترم یلع  مان  وت  مان 

اضّرلا نبا  وت  يابیز  ۀینک 

يرهطا ۀمطاف  لگ  هتسد 

يرهوگ ود  می  مَی ، ُهن  رهوگ 

بابح کی  تمرک  جوم  هب  رحب 

باتفآ تخر  رهم  زا  يا  هّرذ 

تشهب تکاپ  تبرت  اب  هرماس 

تشز وت  یب  نآ  ییابیز  ّتنج و 
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ریغص یمرِج  وت  شیپ  نهک  خرچ 

ریقح تروضح  هب  لّکوتم  دص 

لصّتم ادخ  فطل  نوچ  وت  دوج 

لد لها  يوربآ  ترد  كاخ 

وت مارآ  لد  نمیا  يداو 

وت مار  سفق  هب  هنرد  ریش 

يرواد يدمحا و  ۀنیآ 

يرکسع ردپ  داوج و  لجن 

وت يور  زا  هتفای  افص  هورم 

وت يوک  زا  دوب  یناشن  هبعک 

هعماس ناج  شوگب  دوب  وت  زا 

هعماج ترایز  دوب  وت  زا 

ام میرآ  رب  شرع  زا  رس  دزس 

ام میراد  هعماج  نینچ  وت  زک 

رون تایاور  هکلب  هن  هعماج 

رون تایآ  همه  هحفص  هب  هحفص 

همکحم تیآ  ینعی  هعماج 

هّمئا فراعملا  هرئاد 

دوب تیاده  راونا  هعماج 

دوب تیالو  دیشروخ  هعماج 

ریس وکین  يوار  نینچ  تفگ 
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رهگ الاو  هش  نآ  یتیاکح ز 

راگزور نیا  هنتف  زا  مدید  هک 

راوس لّکوتم  بکرم  هب  تشگ 

وا لالجا  یپ  زا  قلخ  هک  تفگ 

وا لابند  هب  دنیآ  هدایپ 

همه نایم  هصرع  نآ  رد  دوب 

همطاف رسپ  هدایپ  ياپ 

نیبج رب  شقرع  تارطق  مه 

نیبم يادخ  رکذ  شبل  هب  مه 

عمش وچ  تریغ  شتآ  زا  هتخوس 

عمج نیب  رد  هتسکش  وا  تمرح 

متخود شخر  هام  وچ  هدید 

متخوس مغ  شتآ  ناشف ز  گشا 

نیقیلا ّقح  تیآ  يا  شمتفگ 

نیا زج  عقّوت  هچ  لّکوتم  زا 

وخ تشز  نیا  دوخ  تشز  لمع  نیز 

وا دوصقم  وت  هب  تراسج  هدوب 

همطاف رسپ  خساپ  هب  تفگ 

همهاو متس  نیا  زا  ارم  تسین 
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مک هاج ، هبتر و  ماقم و  هب  نم 

مین حلاص  ۀقان  ۀچب  زا 

وه تاذ  رضحم  هب  نم  نخان 

وا دنزرف  هقان و  زا  مک  تسین 

تسین هدنیاپ  ملظ  رمع  ینعی 

تسین هدنز  وا  زور  هس  زا  رتشیب 

زیت ریشمش  مد  زا  بش  هس  دعب 

زیر زیر  شندب  لّکوتم  دش 

راکبان دمتعم  وا  سپ  زا 

راوس تّما  ةدرُگ  رب  وچ  تشگ 

داد رهق  متس و  افج و  داد 

داد رهز  ار  همطاف  رسپ  ات 

كاپ ناج  مدق  هب  ات  رس  همه  نآ 

كاچ كاچ  شرگج  دش  تفص  هلال 

الو لها  لد  مغ  نیا  زا  تخوس 

البرک وا  مغ  رد  دش  هرماس 

دنک یم  شمغ  فصو  رگا  مثیم » »

دنک یم  شمرح  راثن  کشا 

منک یم  رت  ار  هدید  هنیدم  رجه  زا  هک  نم 

يردیح داوج 

منک یم  رت  ار  هدید  هنیدم  رجه  زا  هک  نم 
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منک یم  ردام  دای  يا و  هشوگ  منیشن  یم 

مدش ینادنز  دیعبت و  ما  هتشگ  هنیدم  زا 

منک یم  ربمیپ  ِيداو  ِيرود  زا  هیرگ 

منک شیاوسر  هکنیا  زا  ساره  دراد  منمشد 

منک یم  رس  یسک  یب  رد  هدش  ثعاب  وا  سرت 

دَرب یم  میارس  ناریو  دنکشب  تمرح  هک  ات 

منک یم  رونم  كاپ و  ار  هناریو  نآ  هچرگ 

هدش ناریو  الب  برک و  نم  رمع  نامز  رد 

منک یم  رس  رب  كاخ  مبیرغ ، ّدج  مغ  زا 

تساور دزاس  یم  كاچ  نابیرگ  نم  زیزع  رگ 

منک یم  رطضم  راز و  بیرغ و  ار  وا  مور  یم 
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مصخ درک  نتشک  هب  مدیدهت  هناخ  رد  اهراب 

منک یم  رواد  ّیح  رب  وا  دادیب  زا  هوکِش 

دومن یم  فراعت  دروخ و  یم  شدوخ  هک  یبارش  زا 

منک یم  رشحم  ماگنه  ات  هلان  تراسج  نیز 

دوبن مهارمه  هب  مسومان  کیل  اجنآ  متفر 

منک یم  رس  یب  هاش  نآ  ِیمولظم  رب  هیرگ 

دید رازآ  نامرحمان  نآ  نیب  رد  ما  همع 

دید رادلد  بل  مخز  زا  ینوخ  ار  نارزیخ 

تراهط حور  يدُه ،  جرب  رتخا  يا 

هدیلوژ دومحم 

تراهط حور  يدُه ،  جرب  رتخا  يا 

تراثن اه  ناج  لد و  زا  یمالس  اقآ 

اه لد  ِيداه  وت  يازفا  حور  مان  يا 

تراعتسُم مسا  تسا  يداه  ، یلع تمان 

يدرک زاب  اه  لد  هب  ار  ُرب  نایم  هار 

ترایز سوباپ و  دصق  دراد  هک  سکره 

يراد هرفس  اّما  هتسب  تتسد  هکنیا  اب 

ترانک یناشنب  وت  ار  لئاس  رود  زا 

ییام دای  تهاگدیعبت  رد  وت  یتح 

تراذگ ام  تمس  هب  دتُفا  یم  زور  ره 

زاب دوش  یم  اّما  تسا  روک  هرِگ  یهاگ 
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تراسگمغ بلق  تسام  رای  تسادیپ 

□□

یتسه دنب  رد  ِقذاح  بیبط  نآ  وت 

تراچد تبرغ  هدش  نادرمان  ملظ  زک 

يدید تسود  زا  هاگ  هک  نمشد  زا  هن  تبرغ 

ترادتقا زا  دشن  مک  اّما  هرذ  کی 

نارای ياه  تیاعس  زا  یتفگن  يزیچ 

ترامش یب  يودع  زا  يدرکن  هِوکِش 

یتخس هب  ناهاوخدب  ِرکم  زا  نسح  یتح 

تراوج مه  دش  یم  هظحل  کی  دمآ و  یم 

تشاد نامَا  نمشد  زا  یموق  ره  ارماس  رد 
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ترارَم رد  نکیلو  ارهز  ِینادنز 

دوب امش  نامرف  تحت  ملاع  هکنیا  اب 

تراهب غاب و  ار  وت  یتح  دش  میرحت 

تسا لاحم  ندرک  یگدنز  اه  ناگداپ  رد 

تراقح حرط  نیز  تشاد  يدیُما  نمشد 

ددنبب ار  ارهز  لآ  تسد  تساوخ  یم 

ترابتعا دزاس  وحَم  ًالصا  تساوخ  یم 

دش یمن  ترون  ُِوترَپ  فیرح  یتقو 

تراسج ترتع  رب  درک  یم  انب  رگید 

□□

وت ترضح  يالبرک  تیارماس  يا 

تراختفا يریسا  دش  هّمع  وچمه  يا 

يدرک هیرگ  نوخ  تا  هّمع  دای  هب  سب  زا 

تراسا غاد  ناز ،  مخز ،  تمشچ  ِکِلپ  دش 

مبیرغ ّدج  يا  يدرک :  یم  ادن  یهاگ 

تراد هدنز  بش  رهاوخ  يادف  مناج 

يدینش یم  تناها  نمشد  زا  هک  یهاگ 

ترای دوب  بنیز  دای  هیقر  دای 

دز تلد  رب  شتآ  هباّذَک  نآ  هک  يزور 

ترارق یب  دزاس  تساوخ  بنیز  مان  اب 

دش ناگدنّرد  ۀمعط  اجنآ  هباّذک 
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ترارح رد  ار  وا  دنازوس  وت  ِنیرفن 

دنراد هشقن  مه  اهزور  نیا  اه  باذّک 

ترازم رد  هدایپ  دش  هک  يا  هشقن  نآ 

دننارَورَپ یم  رس  هب  ار  بنیز  دیدهت 

ترابت رب  نک  يا  هراچ  هیقر  ناج 

؟ تسین سب  داتفا  مرح  رد  شتآ  راب  دص 

تراظن يراد  ار  هنتف  نآ  زونه  ایآ 

یعمج هتسد  دریمب  هعیش  رگم  يرآ 

تراسج نآ  ددرگ  رارکت  مه  زاب  ات 

لضفلابا زبس  ِمچرپ  دبنگ  يالاب 

تراقفلاوذ ام  همقلع  اجنیا  هک  ینعی 

ینیسح خرس  مچرپ  یحیرض  ره  رب 

تراپسهر ام  البرک  اجنیا  هک  ینعی 

97 ص :

تراهط حور  يدُه ،  جرب  رتخا  www.Ghaemiyeh.comيا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ملع  غیت و  بحاص  کنیا  مناوخ  یم 

ار مرح  ره  دزاس  دازآ  شتضهن  اب 

دندرب ار  شرگج  زار  هدرپ ي  اه  هلان 

یبارهس دمحم 

دندرب ار  شرگج  زار  هدرپ ي  اه  هلان 

دندرب ار  شرصب  راقو  زاب  اه  هیرگ 

شندب دزرلب  هک  دیابن  دیعبت  درم 

دندرب ار  شرفس  نوتس  هک  منامگ  هب 

اهنت نکیلو  تسا  ماما  تسین ، یسک  مک 

دندرب ار  شرد  ِیباحص  لیخ  نیکرشم ،

شرس هب  دزیر  هک  تشاد  طقف  كاخ  هرماس 

دندرب ار  شرب  موب و  يوربآ  يا  هدع 

بیرغ رهش  نیمه  درک  شنفک  يرای ، ياج 

دندرب ار  شردپ  ّدج و  هک  تقو  نآ  لثم 

طرش اب  نکیلو  تشاد  يرظن  تعافش  هب 

دندرب ار  شرگا  طرش و  هلمج ي  نایفوص 

نازخ شوگ  رب  هک  دوب  برط  نازیر  گرب 

دندرب ار  شرت  شاقن  تأرج  ربخ 

دش شیاج  دحل  هک  يدنلب  رکف  نآ  زا  فیح 

دندرب ار  شرس  تارایز ، حاّرط  درم 

درک یم  رجعم  هب  رما  رگا ، تشاد  یبنیز 
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دندرب ار  شرگج  ینیذُخ  تاماقم  نوچ 

دوب هدمآ  نورب  همین  وا  رخآ  سفن 

دندرب ار  شربخ  کئالم  هقیّدص ، هب  هک 

درک مرات  بش  درد  مه  هک  ملظ  زا  ياو 

هدیلوژ دومحم 

درک مرات  بش  درد  مه  هک  ملظ  زا  ياو 

درک مرامیب  هتسخ و  ادخ  هب  تبرغ  درد 

مدرک یم  اود  شیوخ  ار  همه  درد  هکنم 

درک مراتفرگ  درد  افج  رهز  بت  رد 

دوبن تخس  مرسپ  قارف  دیعبت و  درد 

درک مرازآ  همه  نیا  بارش  مزب  ندرب 
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دندنازرل ار  همطاف  ینب  بلق  اهراب 

درک مراضحا  هرسکی  ودع  تقو  یب  تقو و 

ارم دنادرگن  رازاب  هچوک و  رد  هچرگ 

درک مرازاب  هچوک و  ره  هب  ریقحت  کیل 

دندنازوس ارم  رمع  رجش  یناوج  رد 

درک مراتفرگ  هصغ  مغ و  هب  نمشد  هکسب 

دندشن ناملسم  دندید ، هزجعم  همهنآ 

درک مرابمغ  هچ  درد  یب  تما  تلفغ 

مصخ هک  دندینشن  ار  یلع  رما  طقف  هن 

درک مرابمغ  قطن  دص  ود  هنیس  رد  سبح 

ممرح نک  ارم  دیعبت  هناخ ي  مرسپ 

درک مراتفر  هچ  مصخ  همه ، دننادب  ات 

دندرب یم  بش  لد  مه  ارم  توبات  شاک 

درک مرادازع  رمع  کی  همطاف  تبرغ 

یلو دیزیرب  کشا  نم  يرادازع  هب 

درک مرابنوخ  هتفشآ و  هک  تسا  نیسح  نیا 

دوب دهاش  ینسحلا  میظعلادبع  مبیان 

درک مراز  دش و  بیرخت  هبش  کی  البرک 

تسالب برک و  مرح  عیقب و  لثم  ارماس 

درک مرارشا  هتسخ ز  مرح  بیرخت  مغ 

هعیش دنیبن  رای  زا  زج  هب  يداش  گنر 
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درک مرادلد  هدژم ي  زا  هک  تسا  نآ  يداش 

تسا هللا  بزح  مچرپ  ما  يرگ  تیاده  ز 

درک مرادملع  تسد  نیا  ملع  ملاع  هب  هک 

دّمحم نب  ّیلع  ناحلا  شوخ  غرم  ناج ،

راگزاس اضرمالغ 

دّمحم نب  ّیلع  ناحلا  شوخ  غرم  ناج ،

دّمحم نب  ّیلع  ناویا  ریاط  لد 

دّمحم نب  ّیلع  ناسحا  می  یتسه 

دّمحم نب  ّیلع  نابرق  همه  ناج 

دّمحم نب  ّیلع  ناوخ  انث  هتشگ  بل 

دّمحم نب  ّیلع  ناماد  نم و  تسد 

شمالس داب  یلع  هس  زا  یلع ، مراچ 
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شمایپ هب  دّمحم  راچ  نخس  حور 

شماقمز نایامن  تسا  نینسح  هاج 

شمام همطاف  دوب و  رفعج  یسوم  ّدج 

شمالکز تّوبن  رطع  مد  همه  دزیخ 

دّمحم نب  ّیلع  ناتسب  لُگ  شناد 

تیالو بان  رهگ  شیاطع  هک  يرحب 

تیاده راونا  همه  شغورف  هک  يرهم 

تیانع دنز  جوا  رد  هک  يربا 

تیاهن تسین  شقح  راونا  وچ  هک  يرون 

تیاور هب  ثیدح و  هب  باتک و  هب  يداه 

دّمحم نب  ّیلع  نازیم  روحم و  ّقح 

درابب ربا  ات  دزورفا و  رب  رهم  ات 

درامشب رتخا  ددرگ و  بش ، لد  هم  ات 

درآ رب  خرس  لگ  زبس و  دوش  لخن  ات 

دراگنب ار  ردق  رما  اضق  تسد  ات 

درادن قرف  یبن  نآرق و  قطنم  رد 

دّمحم نب  ّیلع  نامرف  ّقح و  مکح 

لیزنت همه  شنایب  دیحوت و  همه  شقطن 

لیمکت هدش  شدوجو  يّالوت  هب  نامیا 

لیلجت هب  میظعت و  هب  دندرب  همه  شمان 

لیصحت هدش  شتاملک  زا  لامک  لوصحم 
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لیوأت هدش  یلاعت  دنوادخ  تایآ 

دّمحم نب  ّیلع  ناشفا  رُد  قطن  زا 

لِگ زا  دمد  لُگ  ات  هزبس و  دهد  كاخ  ات 

لد مرَح  میرح  هب  تیالو  تساروا 

لکشم همه  رب  شمغ  كرد  دوب  هکنآ  اب 

لفحم لزنم و  ره  يداو و  ره  هب  تسارون 

لّکوتم دش  نوچ  ینومأم  تکوش  وک 

دّمحم نب  ّیلع  ناوخ  انث  دنا  قلخ 

هراتس تاداس  هدنزورف و  هام  وا 

هراظن قلخ  همه  هب  دراد  هرماس  زا 

هرامش دادعا  هب  درک  ناوتن  شفصو 

هراشا تساروا  تعاط و  رس  تسارام 
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هرامه میناوخ  هعماج »  » رگا تسوا  زا 

دّمحم نب  ّیلع  نابرق  هعماج  يا 

شباذع دادیبز  دنداد  هک  سوسفا 

شبآ هثداح  ره  هب  درک  کلف  عمش ، نوچ 

شبارش مزب  يوس  دادیبز  دندرب 

شبالگ هرهچ  لگ  هب  دش  ناور  هدید  زا 

شبابش ماّیا  رد  دنتشُک  هک  دایرف 

دّمحم نب  ّیلع  ناج  نانج  هب  دز  رپ 

هدارا میلست  هدمآ  دوجو  هک  ار  وا 

هداهن مخز  یسب  هتسخ  لد  هب  نمشد 

هدایپ ياپ  ودع  لابند  هب  دندرب 

هداتس ياپ  يور  هب  لّکوتم  شیپ 

هدابز تسم  نآ  بل و  رب  شقح  رکذ  نیا 

دّمحم نب  ّیلع  نازوس  لد  زا  ياو 

درک اه  هچ  درک  اه  هچ  هک  لّکوتم  داد 

درک افج  درک ، افج  درک ، افج  هتسویپ 

درک ادج  درک ، ادج  تاداس  نت  زا  رس 

درک ایح  رادادز  هن ، دمحاز  مرش  هن 

درک تراسج  هقیّدص  ترضح  رب 

دّمحم نب  ّیلع  نامشچ  ود  شیپ  رد 

يداه ترضح  نمچ  رد  نازخ  داتفا 
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يداه ترضح  نت  تخوس  رگج و  دش  نوخ 

يداه ترضح  ِنسح  اهنت  سک و  یب  دش 

يداه ترضح  نفد  دش  هرماس  رد 

يداه ترضح  نخس  دش  بل  هب  شوماخ 

دّمحم نب  ّیلع  نایرگ  هدش  مثیم » »

میراد ناماس  رس و  یب  ِلد  هدیروش ، ِرس 

هنگنز يدهم 

میراد ناماس  رس و  یب  ِلد  هدیروش ، ِرس 

میراد ناتسبش  ِعمش  ناگ  هتخوس  ِلد  زا 

راب اهدص  رگا  میریمب  وت  ياوه  هب 

میراد ناج  ناج ، ِنداد  ِسوه  رد  مه  زاب 

تسادخ زاجعا  وت ، يوربا  وت ، ِمشچ  طخ  هب  طخ 
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میراد نامیا  وت  تاراشا  ِتایآ  هب  ام 

تسا رگد  ياج  قاشُع ز  ۀیرگ  هدنخ و 

میراد نادنخ  ِبل  نایرگ  ةدید  ابجع 

افَعُضلا َنیعُم  ِدنبلد  ۀشوگ  رگج  يا 

میراد ناسارخ  ِهاش  زا  وت  ِقشع  ِتلود 

ام ِلِگ  بآ و  رد  تساجنیمه  هعیش  ِتریغ 

میراد ناریا  هک  تسارهز  ِدوخ  ياعد  هب 

تسام ِروشک  نامه  تسه  امش  ِمان  اجک  ره 

تسام ِردام  ادخ  هب  ارهز  ترضح  تردام 

ار يدادادخ  ِرهم  يردام و  نیا  ِرکش 

ار يداه  ای  ۀمغن  ام  هب  دنداد  دای 

میا هدش  تیانع  ِلومشم  وت  هب  لسوت  اب 

میا هدش  تیاده  وت  ِتاملک  ِتسد  هب  ام 

تا هعفاد  هبذاج و  یلع  دننام  هب  يا 

تا هعماج  رد  هدمآ  عمج  هنیآ  هدراچ 

میراد نادنب  هنیآ  نیا  رد  رون  هدراهچ 

میراد نآرق  هعماج  نیا  رد  راب  هدراهچ 

تسیقاس رثوک  ِیقاس  یِم و  ِماج  هدراهچ 

تسیقاب تمالک  تسا  هتشذگ  نرق  هدراهچ 

هماگنه ام  ِلدرد  اپ  هب  هدرک  وت  ِروش 

همانترایز وت  زا  تسد  هب  تسد  دسر  یم 
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یتسه ترایز  هب  ترایز  ِسوباپ ، ِتقو 

یتسه ترابع  هب  ترابع  تارایز ، رد 

یئام اب  اج  همه  هشیمه  هک  یتسه  وت  نیا 

یئام اب  الب  برک و  هرماس و  دهشم و 

فیح مناد  یمن  بوخ  ار  وت  ِردق  نم  فیح ،

فیح مناوخ  یمن  بوخ  ار  هعماج  مهزاب 

دمهف یم  ار  وت  ِتاقیم  هک  تسا  ردق  بش 

دمهف یم  ار  وت  ِتاجانم  رجَفلا  ُعلطَم 

ار ناج  يدیمد  ریوصت  هب  هک  یحیسم  وت 
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دمهف یم  ار  وت  ِتاراشا  هدرپ  رد  ِریش 

دیهش تسا  دیهش  وت  ِعیفر  ِنأش  دهاش 

دمهف یم  ار  وت  ِتاماقم  تیّکِس  ِنبا 

تنابنادنز ۀسیک  وت  ۀساک  زا  دش  ُرپ 

دمهف یم  ار  وت  ِتامارک  زین  تنمشد 

تسین ناسآ  يدحا  رب  وت  یئاهنت  ِكرد 

دمهف یم  ار  وت  ِتابیصم  تخس  ارماس 

دنا هدز  تبیصم  ِغاد  ترگج  رب  اهراب 

؟ دنا هدز  تمهت  وت  هب  هنوگچ  رون ، ي  هروس

تسا هدوب  حلاص  ۀقان  رب  ِلضفا  وت  ِنأش 

تسا هدولآ  امش  ِریقحت  هب  تسد  یسک  هچ 

ياو يا  راکایر ، ِدرم  وت  هب  تفگ  یسک  هچ 

ياو يا  راوید  ِرس  زا  ندش ، هناخ  ِلخاد 

دندروآ باتع  هب  ار  امش  هک  نم  رب  ياو 

دندروآ بارش  ریهطت  ۀیآ  ِرضحم 

مداتفا بارخ  ِلاح  نیا  هب  هک  نم  رب  ياو 

مداتفا بارش  ِمزب  ِطسو  بنیز  ِدای 

دیخرچ یم  طقف  تسم  کی  ِفک  رد  نارزیخ 

دیشاپ یم  مه  هبرض ز  کی  هب  کشخ  ِبل  نآ 

هآ دش  بنیز  ِتمسق  دش و  کیدزن  بوچ 

 ... ِاب ِّالا  َهّوقال  َلوَحال و  تفگ ؛
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هّللا ای  باذع  جنر و  مغ و  زا  هرابود 

يردیحداوج

هّللا ای  باذع  جنر و  مغ و  زا  هرابود 

هَّللا ای  بآرپ  ارهز  هدید ي  تسا  هدش 

تسا مولظم  ماما  کی  یسک  یب  نخس ز 

هّللا ای  باسح  یب  وا  ِتبرغ  تسه  هک 

تسا نامیرک  ۀلبق  نید  يداه  نخس ز 

هّللا ای  بارتوب  همطاف و  زیزع 

یسوم دوخ  ِّدج  وچ  نادنز ، هب  رمع  مامت 

هَّللا ای  باتع  درد و  تنحم و  هدیشک 
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نامولظم دیما  دوجو  ظفح  يارب 

هَّللا ای  باختنا  مغ  تبرغ و  هدومن 

روای وا  درادن  ردیح  ترضح  هیبش 

هّللا ای  باوج  یب  تس  هدش  وا  مالس 

داتفا رود  وچ  شردام  مرح  تبرت و  ز 

هَّللا ای  بارخ  شدیما  ِتیب  تسا  هدش 

دراد ناغف  نآ  دای  زا  يرگسع  هک  یمغ 

 « هَّللا ای  بارش  مزب  يداه و  ماما  » 

تخیر یم  قرع  نانچ  نمشد  ِبکرم  تشپ  هب 

هّللا ای  باتش  رد  ار  وت  مشخ  درک  هک 

دیرگ یمن  شمتام  زا  يرگسع  ریغ  هب 

هللا ای  بانج  نآ  مغ  بحاص  تسه  هک 

میایربک تافص  ِّلک  رهظم  نم  متسیک 

راگزاس اضرمالغ 

میایربک تافص  ِّلک  رهظم  نم  متسیک 

میامس قلخ  ربهر  منیمز  لها  يداه 

مَیآَر َنَم  ِّرُس  رهش  رد  ناج  کُلم  باتفآ 

میاضترم ِیّلع  كاپ  هداز ي  يدهم ، ّدج 

میایلوا عمج  عمش  دّمحم  لآ  يداه 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

منینمؤملاریما لسن  زا  مراچ  ِّیلع  نم 
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منیس ای و  ردق و  اهاط و  مرثوک ، می ، یتا  یله 

ما نیعم  رای و  ار  قلخ  منیعم  رای و  یب  هچ  رگ 

ما نیمز  رد  تیالو  جرب  رتخا  ینامسآ 

میادتقم ار  ناج  سنا و  منید ، کلم  رایرهش 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

نم منم  ربمغیپ  لآ  زا  اضّرلا  نبا  نیمّود 

نم منم  ربهر  يداه و  ار  رشع  ینثا  هعیش ي 

نم منم  رورپ  نسح  باب  یلع  میوکین  مان 

نم منم  رشحم  عفاش  ناهج و  قلخ  یجنم 

میاهتنا یب  تمحر  ار  نیملاعلا  ّبر  تاذ 
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میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

رهوگ ود  رحب  مرحب و  هد  رهوگ  نم  متسیک 

ربمیپ لآ  يداه  ّقح  تّجح  نید  ربهر 

رّهطم ّدج  ار  دوعوم  يدهم  ّلک  حلصم 

رهطا ارهز  هناحیر ي  مهن  الوم  مهن  زا 

میاعد حور  الو  لها  هلبق ي  تجاح  باب 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

ملآ عمج  عمش  هللا  لوسر  بلق  هویم ي 

ملاصخ دمحا  تنیط و  دّمحم  هجو و  ایربک 

ملالج لاماپ  دیدرگ  نایساّبع  تکوش 

ملامک رحب  زا  تسا  ّيرُد  هعماج  مالک  ره 

میالبرک هاش  لجن  یبتجم و  راگدای 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

يرآ تساه  لفحم  عمش  بیرغ  نیع  رد  نم  مان 

يرآ تساه  لکشم  ِّلح  ملاع  لها  زا  نم  راک 

يرآ تساه  لزنم  هب  هم  نوچ  هنیس  رد  نم  رهم 

يرآ تساهلد  هبعک ي  نم  هتشگ ي  ناریو  ربق 

میارس نحص و  رئاز  بش  ره  هدوب  لد  ناهج  کی 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

مماقم وحم  همه  اه  ینیمز  اه  ینامسآ 

ممالک مه  ارحص  تشد و  رویط و  اب  شوحو و  اب 
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مماما ملاع  همه  رب  اهنت ، هن  مدآ  ینب  رب 

ممار دیدرگ  سفق  رد  یشحو  ریش  رگ  بجع  ین 

میاپ هب  ار  دوخ  تروص  دراذگ  ای  دسوبب  ای 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

مباذع نادنز  رد  سابّعلا  ینب  زا  دمآ  هاگ 

مبارش مزب  رد  دادیب  هر  زا  دندرب  هاگ 

مبارخ ماش  یم و  مزب  زا  داتفا  یم  دای 
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مباسح یب  دش  اه  ملظ  یناوج  ّنس  رد  هک  نم 

میالو ماج  زا  دنا  باریس  ءایلوا 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

ار مرکیپ  ناج و  دنازرل  اه  لاس  رگ  متس  نآ 

ار مرهطا  ّدج  ربق  ناریو  درک  تواقش  زا 

ار مردام  ارهز  درک  تراسج  نیب  ییایح  یب 

ار مرورپ  مغ  لد  دز  شتآ  شاه  تراسج  اب 

میارب زا  دنزیر  گشا  مناتسود  مراد  تسود 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

مک نم  رمع  دوب و  رایسب  نم  هودنا  تنحم و 

مغ ناهج  کی  اب  ناهج  زا  متسش  تسد  متسب  مشچ 

مد ورف ، متسب  مدید و  نایغط  ملظ و  مد  ره  هچ  رگ 

« مثیم  » لخن ياه  هلعش  زا  ملد  زوس  دشکرس 

میازع گشا  دوش  يراج  وا  مظن  اب  دُوب  شوخ 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

يداه ترضح  يانث  رد  مسفن  ناج  هتفرگ 

راگزاس اضرمالغ 

يداه ترضح  يانث  رد  مسفن  ناج  هتفرگ 

يداه ترضح  ياپ  هب  مناشفب  نخس  رُد 

ممسج هب  هنال  زونه  مناج  یطوط  تشادن 

يداه ترضح  يانشآ  ملد  غرم  دوب  هک 
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ارهز فسوی  میرح  اجک و  هورم  افص و 

يداه ترضح  يافص  اب  مرح  رد  تسافص 

یتشهب ناگتشرف  یهلا  نابّرقم 

يداه ترضح  ياطع  ّتنم و  دنشک 

مبیصن هک  دنک  ادخ  مبیکش  هتفر  تسدز 

يداه ترضح  يارس  نحص و  ترایز  دوش 

شیوس هب  دنرب  اجتلا  نیمز  ناگدنرد 

يداه ترضح  ياوه  رد  اوه  ناگدنرپ 

ار ناج  رس و  رذگ  دتفوا  ما  هرماس  هب  رگا 
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يداه ترضح  يامن  دبنگ  هب  راثن  منک 

هدناشک راصتخا  هب  شهانگ  درد  هک  ملد 

يداه ترضح  يافّشلا  راد  هب  هدرب  هانپ 

شنیشن كاخ  يادگ  مدرگ  هک  ردق  هچ  ارم 

يداه ترضح  يادگ  ّتنج  نزاخ  تسه  هک 

تاوارط افص و  کلم ، فیطل  حور  هب  دهد 

يداه ترضح  يابرلد  نخس  تحالم 

دیآ رگا  دنکارپ  یتشهب  رطع  كاخ ، هب 

يداه ترضح  يارماس  فرط  زا  یمیسن 

دزرین رمع ، دنهد  رگ  ارم  رهد  رمع ، هب 

يداه ترضح  يادف  ناج  منک  هک  يا  هظحل  هب 

مگ ینکن  دوخ  هار  يور و  يربن  یگریت  هب 

يداه ترضح  ياول  ّلظ  هب  تسا  تیاده 

یپ يرب  هک  هعماج  ضیف  رپ  ترایز  ناوخب 

يداه ترضح  يابرلد  نخس  شزرا  هب 

مناد هک  تسا  شوخ  اضّرلا  نبا  تیاضر  ارم 

يداه ترضح  ياضر  رد  ادخ  ياضر  دوب 

لّکوتم رب  نعل  هظحل  ره  هب  راب  رازه 

يداه ترضح  يافج  روج و  یپ  رد  دوب  هک 

ار قح  تّجح  بارش  مزب  هب  دناوخ  روز  هب 

يداه ترضح  يادخ  زا  ایح  مرش و  درکن 
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نمشد سلجم  هب  یهگ  بارش و  مزب  هب  یهگ 

يداه ترضح  يارب  مزیرن  کشا  هنوگچ 

شدوجو تشگ  بآ  رهز ، ررش  زا  عمش ، وچ 

يداه ترضح  ياپ  هب  ات  رسز  هلعش  تفرگ 

یپایپ روج  ملظ و  دادیب و  همه  نیا  دوبن 

يداه ترضح  يافو  رهم و  همه  نآ  يازج 

شیازع هب  ناتسود  دنزیرن  کشا  هنوگچ 

يداه ترضح  يازع  بحاص  همطاف  هتشگ  هک 

شّدج وچ  تشگ  دیهش  اهنت  سک و  یب  بیرغ و 

107 ص :
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يداه ترضح  يالبرک  دش  هرماس  نیمز 

ار دوخ  کئالم  نامسآ  يا  نک  شوپ  هایس 

يداه ترضح  ياعد  يادص  شومخ  دش  هک 

( مثیم  ) وت تیب  تیب  زا  دشک  رس  هرارش 

يداه ترضح  ياهدرد  مغ و  نابز  یئوت 

دنهدب ناما  رگا  ار  نامسآ 

یمیظع ریما 

دنهدب ناما  رگا  ار  نامسآ 

دنهدب نارکیب  ناراب  ربا و 

زا يا  هشوگ  وچ  وا  گنت  لد  هب 

دنهدب ناشن  رگا  ار  تتبرغ 

دیرگ یم  مایق  مایق  ات 

دیرگ یم  ماما  يا  تمغ  زا 

مالس ماما  تجح و  نیمهد 

مالس مالس  تا  هتسخ  لد  هب 

تا هرماس  بیرغ  میرح  هب 

مالس مادتسم  هعیش  لد  زا 

دش تراغ  هعیش  بلق  تمرح 

دش تراسج  ات  وت  میرح  هب 

تسا ساسحا  ناتسوب  وت  لد 

تسا ساسح  ردقچ  تناها  هب 
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ناجاقآ تاپ  ریز  لوات 

تسا سابع  لآ  ملظ  رثا 

مهد ماما  رب  تسا  هدرک  ملظ 

" مُهَثَبخَأ دوب " هک  لّکوتم 

درمان هفیلخ ي  نآ  لکوتم 

دروآ ارماس  يوس  ار  وت  ات 

ادگ يارس  رد  داد  تلزنم 

درکن لوسر  زا  مرش  ایح  یب 

ارماس يادگ  مدوب  شاک 

امش نیشنمه  شاک  مدش  یم 

دندروآ شروی  وت  يارس  هب 

دندرب تا  هنهرباپ  بش ، همین 

يدرگرب هناخ  هب  اقآ  وت  ات 

دندروخ اه  هصغ  هچ  تناکدوک 

يداتفا ردیح  دای  نامز  نآ 

يداتفا ردام  يوزاب  دای 

ادخ زیزع  همطاف ، هم  يا 

اجک بارش  هرفس ي  اجک ، وت 

درک فراعت  وت  هب  ات  بدا  یب 
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اقآ يا  بارش  نآ  زا  یماج 

دیزرل تنت  دش ، خرس  تتروص 

دیشک هچ  ما  همع  ياو  يا  یتفگ 

تسرپ بارش  نآ  دروخ  ات  هداب 

تسد هب  تفرگ  ارم  دج  رس 

نیسح كاپ  سأر  هب  تناها  اب 

تسکشب ما  همع  يرورغ ز  هچ 

بابرا رس  رب  درک  يرظن 

بارش مزب  اجک و  وت  بنیز 

دنتشون متاخ  رتفد  رد  ار  وت  مان 

يرظن يدهم 

دنتشون متاخ  رتفد  رد  ار  وت  مان 

دنتشون مدآ  ترضح  لسن  يداه 

میدیزگرب ار  يرکون  مسر  هار و  ام 

دنتشون ملاع  ربهر  ار  امش  هک  نوچ 

دندرک تبث  هک  ار  وت  حدم  زا  هرطق  کی 

دنتشون می  اهدص ، رتالاب ز  دندید 

دز مد  راب  کی  امش  مان  زا  هک  سک  ره 

دنتشون مد  یسیع  حادم  ارو  مان 

وت ۀضور  ياهدنمتدارا  وزج 

دنتشون مه  ار  ام  مان  هک  ادخ  رکش 
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دنتسه وت  تسم  هک  دنیاه  نآ  تخبشوخ 

دنتشون مک  وت  زا  هک  ییاه  نآ  تخبدب 

ملاع ياقآ  تتیمولظم  غاد  زا 

دنتشون مزمز  ۀمشچ  ار  ام  نامشچ 

يداه هتفگ  تراگدرورپ  ار  وت  مان 

يداوج تیاباب  لثم  تمارک  رد  نوچ 

دشاب وت  نامرف  هب  مه  احیسم  ًاعطق 

دشاب وت  نافرع  سرد  سالک  ياپ 

اما تسابیز  هعماج  ياعد  رکذ 

دشاب وت  ناویا  رد  هکنیا  شرتابیز 

اقآ مهاوخ  یم  هعماج  ياعد  ياپ 

دشاب وت  ناماد  هب  او  نامیا  باوبا 

تسا نیمز  کلم  بحاص  تهاگن  کی  اب 

دشاب وت  ناشیرپ  هظحل  کی  هک  سک  نآ 
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یتسه هللا  تفرعم  ّلاحم  یتقو 

دشاب وت  ناوخ  رس  ملاع  همه  دیاب 

دنراد وت  رب  تدارا  اه  یحیسم  یتح 

دشاب وت  ناوارف  فاطلا  مه ز  نیا 

يدرک هدنب  ار  ناهج  نیطالس  اقآ 

يدرک هدنز  ار  ناگدرب  تهاگن  کی  اب 

یتفرگ ار  متسد  رمع  کی  ادخ  رکش 

یتفرگ اباب  دوخ  زا  تمارک  سرد 

تسوت تبرغ  ناوخ  هضور  ملاع  ود  هکنیا 

یتفرگ الوم  تبرغ  زا  هک  تس  یثرا 

يدرک هدنز  ار  امس  ضرا و  تمد  کی  اب 

یتفرگ اسیع  مد  زا  تقبس  يوگ  وت 

هک يا  هظحل  نآ  يا  هدرک  هیقر  دای 

یتفرگ اج  هبارخ  رد  تبرغ  جوا  رد 

کیلاعصلا ناخ  رد  دندرب  ار  وت  یتقو 

یتفرگ يربک  بنیز  يارب  هضور 

دش اپ  شاج  زا  نامسآ  تیاپ  ریز  رد 

دش ادخ  شرع  ارماس  وت  تکرب  زا 

يدیشچ ار  یبیرغ  دوب و  یلع  تمان 

يدیشک دوخ  شود  هب  تبرغ  مغ و  راب 

تفگ نم  هب  ار  نیا  تا  یکاخ  يارس  نحص و 
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يدیدن شوخ  زور  وت  مه  تداهش  زا  دعب 

يدوب سای  ناوخ  هضور  مدینش  اقآ 

؟ يدیمخ ارهز  تردام  ياه  هضور  اب 

تمان تس  هدوب  یلع  هک  ییاضرلا  نبا 

؟ يدینش هنعط  مه  وت  ایآ  اه  هچوک  رد 

؟ دندیشک شتآ  ار  وت  غاب  ِرد  ایآ 

؟ يدیرب مدرم  نیا  تسد  زا  مه  وت  ایآ 

؟ وت ندرگ  رود  داتفا  بانط  ایآ 

يدیدن ار  دوخ  رسمه  شتآ  رد  َاعطق 

هنیک ملظ و  زا  يا  هداد  ناج  وت  هکنیا  اب 

هنیدم رهش  ۀضور  زا  ناما  اما 
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دندیشک رفولین  سای و  يور  هب  شتآ 

دندیشک ربمغیپ  زبس  غاب  هب  هلعش 

دش ناوخ  هضور  ربمیپ  یلعالا  تنج  رد 

دندیشک ردام  فک  زا  هلابق  یتقو 

هراپ هراپ  دش  نایشرع  مامت  بلق 

دندیشک ردیح  رب  هک  ات  ار  اه  ریشمش 

دندرک كرت  ار  اه  هنال  کئالم  رگید 

دندیشک رپ  هنیدم  زا  ارهز  دعب  زا 

نینوخ لادوگ  لد  رد  تشذگ و  يدنچ 

دندیشک رجنخ  همطاف  قشع  يور  رب 

تفر اه  هزین  يور  هب  اباب  رس  یتقو 

دندیشک رجعم  ردپ  یب  نارتخد  زا 

دید یم  تسم  اهدص  هزین  يور  اباب ز 

دید یم  تسد  ياج  لافطا  تروص  رب 

اقآ يا  تیادتبا  نامه  زا 

یسودرف دمحم 

اقآ يا  تیادتبا  نامه  زا 

اقآ يا  تیانشآ  ما  هدش 

منیکسم میتی و  ریقف و  نم 

اقآ يا  تیادگ  میادگ  نم 

بجر هام  لاله  روهظ  اب 
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اقآ يا  تیالتبم  موش  یم 

هناخ ره  نیب  نهپ  دوش  یم 

اقآ يا  تیاذغ  ياه  هرفس 

تسا رایسب  هچ  تیزاب  لد  تسد و 

اقآ يا  تیاطع  اغوغ  هدرک 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

اقآ يا  تیادف  مزیچ  همه 

مراد سَفن  نم  هک  ینامز  ات 

اقآ يا  تیارب  مسیون  یم 

ییاقآ یلیخ  هک  مسیون  یم 

ییارهز نبا  هک  مسیون  یم 

« هدنب  » همه ام  و  اقآ »  » ییوت

هدنکآ تدوجو  زا  ام  فرظ 

یملعلا ندعم  یحولا و  طبهم 

هدنکفارس وت  شیپ  رد  ملع 

راب نارازه  هبترم ... کی  هک  هن 

هدنیآ ربخ ز  وت  يا  هداد 

111 ص :

اقآ يا  تیادتبا  نامه  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


تثیداحا ام  هار  يداه 

هدنزاس هشیمه  تتارظن 

دوسح نانمشد  مشچ  يروک 

 ... هدنبات باتفآ  نآ  ییوت 

تس یقاب  تتیاده  هشیمه  هک  ... 

هدنیاپ تسوت  رون  وترپ 

ینک هراشا  یمک  ات  تسا  یفاک 

هدنز دوش  یم  هدرپ  رد  ریش 

وناز دنز  یم  هک  سک  نآ  ییوت 

هدنّرد ریش  وت  ياپ  شیپ 

!؟ يرای یب  وت  هک  هتفگ  یسک  هچ 

يراد ناگتشرف  زا  يرکشل 

مراد ایمیک  وت  دوجو  اب 

مراد ار  وت  نم  هک  ملاح  هب  شوخ 

اقآ نیبب  ارم  زور  لاح و 

مراد ارماس  رادید  قوش 

مرح يارب  هدز  کل  نم  لد 

مراد اعد  مرح ، میایب  ات 

سوباپ مسر  یم  هک  مّنئمطم 

مراد اشگ  هرگ  رای  هک  نوچ 

يراد دب  هایسور و  يرکون 
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مراد افو  اب  بوخ و  يربلد 

ما یتأیه  هچب  وت  ياعد  اب 

مراد ایب » ورب   » تأیه نیب 

تروص رس و  رب  همطل  منز  یم 

مرادازع نم  وت  يازع  رد 

يدیشون رهز  هک  ینآ  زا  دعب 

يدیچیپ هرجح  نیب  تدوخ  هب 

ياو يا  باسح  یب  جنر  مه  زاب 

ياو يا  باذع  هضور و  مه  زاب 

لقعَیال تسم و  ياهایح  یب 

ياو يا  باوصان  راک  ناشراک 

دندروآ موجه  هزاجا  یب 

ياو يا  باتفآ  تیب  رد  هب 

تدادجا هیبش  بش  همین ي 

ياو يا  باتش  اب  هچ  يدیود  یم 

یتفر ناشک  ناشک  بکرم  تشپ 

ياو يا  بارت  رب  شقن  يدش  َو 

هدنام اج  يردیح و  ثراو 
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ياو يا  بانط  در  تتسد  يور 

تمشچ لباقم  رد  دش  هدیچ 

ياو يا  بارش  زا  رپ  ياه  ماج 

ماج هداب و  مزب  ياشامت  اب 

ماش سلجم  تارطاخ  دش  هدنز 

دز یم  ناهد  رب  دناوخ و  یم  هضور 

دز یم  ناج  هب  ار  هضور  شتآ 

شکشا هنیس و  زوس  نامه  اب 

دز یم  نازخ  هشیر ي  رب  هشیت 

دش یتخس  ياه  هضور  اه  هضور 

! ... دز یم  نایم  نآ  رد  يزیرگ  هچ 

ساسحا یب  دیزی  ياه  هدنخ  ...

دز یم  نامّدج  هب  ییاه  هنعط 

 ... درمان شرتخد ، مشچ  يولج 

دز یم  نارزیخ  بوچ  شبل  هب  ... 

نک سب  ادخ  ار  وت  دز  یم  هلان 

دز یم  ناما  یب  هچ  ًادمع  یلو 

شیاباب تمس  هب  وا  دیود  یم 

دز یم  ناود  ناود  دوخ  يور  هب 

درک لسوت  دوخ  ناج  ومع  هب 

دز یم  ناولهپ  هب  ییاه  فرح 
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داتفا همطاف  لثم  ناهگان 

داد ناج  ردپ  مغ  زا  تبقاع 

دروخ یم  ناکت  نامسآ  شرپ  لاب و  تسکش 

یفینح نسحم 

دروخ یم  ناکت  نامسآ  شرپ  لاب و  تسکشپ 

دروخ یم  ناوغرا  گنر  شنت ، يور  درد  ز 

دیچیپ یم  درد  وا ز  دوخ  رتسب  نایم 

دروخ یم  نامسآ  یلاها  راک  هب  هرگ 

درکن هقافا  اود  شقیمع  مخز  يارب 

دروخ یم  نآ  نیا و  زا  وا  نابز  مخز  هک  سب  ز 

دیشکن اه  هچوک  هب  ار  وا  رگد  ادخ  ار  وت 

- دروخ یم  نایم  نآ  رد  رگ  نیمز  هدرکن  ادخ 
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دیداد یم  هنوگچ  ار  وا  ردام  باوج  -

دروخ یم  ناتتسد  وا ز  رگج  نوخ  ردق  هچ 

داد یم  رس  هضور  هنشت  دوخ  رتسب  نایم 

دروخ یم  ناج  شوگ  هب  شهآ  هیرگ و  يادص 

دناوخ یم  نارزیخ  کشخ و  بل  بوچ و  نانچ ز 

دروخ یم  نارزیخ  بوچ  شبل  هب  ایئوگ  هک 

داتفا كاخ  هب  نانچ  شبیرغ  ِّدج  هیبش 

دروخ یم  نانس  هزین ي  رس  هبرض ز  َّنأک 

میرادن الوم  وت  ریغ  میا و  هدنب  ام 

ییافو مشاه  دیس 

میرادن الوم  وت  ریغ  میا و  هدنب  ام 

میرادن اقآ  امش  زج  ایند  ود  ره  رد 

نیا زج  دیتسه و  ادخ  ات  ام  ُلپ  اهنت 

میرادن الاب  ملاع  ات  رگد  یهار 

میدید میدناوخ  هعماج  ياعد  یتقو 

میرادن اوقت  ۀنیئآ  نیا  زا  رتهب 

درادن لد  رد  ار  وت  يالوت  سک  ره 

میرادن ایند  نیا  رد  وا  راک  هب  يراک 

اّما میتفگ ، ار  وت  حدم  ام  دنچ  ره 

میرادن ایرد  رب  هار  میا و  هرطق  ام 

دنراد هنیس  رد  وزرآ  دص  نارگید  رگ 
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میرادن اّرماس  ریغ  ییوزرآ  ام 

میدرک وت  رهِم  ۀناخ  ار  لد  زورما 

میرادن ادرف  ۀصغ  دوخ  ۀنیس  رد 

يریگن ام  تسد  ار ز  دوخ  نماد  رگ 

میرادن اسفناو  زور  زا  لد  هب  یمیب 

ياو يا  ریهطت  ۀیآ  بارش و  مزب 

میرادن اغوغ  زج  هودنا  نیا  زا  لد  رد 

میتفرگ شتآ  امش  غاد  ۀلعش  زا 

میرادن اورپ  نتخوس  زا  ناس  هناورپ 

« یئافو  » نوچ ارهز  دنزرف  رب  کشا  زج 
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میرادن ارهز  رب  هضرع  يارب  يزیچ 

مسیونب تدارا  ضرع  یمک  راذگب 

یقلاخ برع  نسحم 

مسیونب تدارا  ضرع  یمک  راذگب 

مسیونب تبرغ  تین  اب  وت و  زا  رود 

رعش یلع  ّیح  هدش ، نهپ  بش  هداجس ي 

مسیونب تعکر  هس  ود  تیارب  راذگب 

رهش نیا  تملظ  رد  هبترم  هد  هک  راذگب 

مسیونب تما  ِيداه  ای  يداه ، ای 

میایب هار  رس  دور  نانچ  هک  دیاش 

مسیونب طخ  نونج  يارحص  هحفص ي  رب 

" اه بجر  هوجرا  نم  ای   " زا نم  دوصقم 

؟ مسیونب تدابع  تقو  ار  هک  وت ، زا  ریغ 

دیشروخ همشچ ي  يا  وت ، رهم  زا  يا  هرذ  اب 

مسیونب تمایق  زور  ات  وت ، رون  زا 

ریهطت ۀیآ  يا  یگدولآ ، همه  نیا  اب 

مسیونب تمارک  قافنا و  هروس ي  زا 

زین نم  هدرپ و  وت  خر  زا  داب  هتشادرب 

مسیونب تیاور  وت  يارب  هدرپ  یب 

وت سفن  اب  نورب  هدرپ  زا  هدمآ  ریش 

مسیونب تقلخ  ۀبتر  نیا  زا  مه  نم  ات 
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تسوهآ نماض  تردپ  ریش و  نماض  وت 

مسیونب ترسح  هک  تسین  نم  لد  قح 

هّنملا هللا ماوت ، مشچ  رعاش  نم 

مسیونب تریصب  يور  زا  دوش  یم  سپ 

هلال وچ  غاد ، زا  متخورفا  رب  هظحل  ره 

مسیونب تریح  هب  درد  زا  هنیآ  ره 

سکرک هدش  نیهاش  هک  هدوب  ام  تلفغ  زا 

مسیونب تلفغ  مرش ز  ملق  اب  سپ 

میوگب هنییآ  لد  رب  ندز  گنس  زا 

مسیونب تمرُح  هدرپ ي  نتخوس  زا 

زورما دنکشب  منهد  هن ، مملق  تسد و 
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مسیونب تراسج  ّدح  زا  رگا  يزیچ 

مسیونب طخ  رس  هطقن  ما  هدمآ  نم 

مسیونب ترایز  حرش  زا  هعماج ، زا 

ات ایب  تس  یکشخ  ۀخاش  نم  ۀشیدنا 

مسیونب تملع  ةویم  زا  تشراب  اب 

تمحر ندعم  تسفن  يا  یحو ! طبهم  يا 

مسیونب تمکح  همشچ ي  زا  هک  راذگب 

دنوادخ هب  ندیسر  هار  ییوت  هک  الاح 

مسیونب تیاده  زین  ار  هیفاق  نیا 

متاوعدلا ّبیجم  رکذ  نیمهد  يا  هآ !

مسیونب تجاح  هک  راذگب  مّرطضم و 

" ییاعفش متنُک  و  : " دنتشون هک  الاح 

مسیونب تعافش  بابسا  زا  راذگب 

هتسشن هقادنق  هب  هک  ییولگ  نوخ  زا 

مسیونب تریغ  هتشگ ي  ملق  تسد  زا 

مسیونب طخ  رس  هطقن  ما  هدمآ  نم 

مسیونب تیاکش  درمان  ِمدرم  زا 

میوگب ماب  زا  تا ، هناخ  رب  هلمح ي  زا 

مسیونب تیولع  ِتسد  ِنتسب  زا 

مزوسب هک  متشون ، زوس  رگج  رهز  زا 

مسیونب تداهش  تقو  تا  یگنشت  زا 
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بکرم یپ  هدایپ  ياپ  اب  نتفر  زا 

مسیونب ترارح  مرُه  رد  ندنام  زا 

فراعت ریهطت ، هیآ  بارش ، مزب  بش 

مسیونب تبیصم  رکذ  ردقچ  دیاب 

تسا ماش  هب  کیدزن  هرماس  ردقچ  بشما 

مسیونب تحار  هلصاف  تسا  هدش  هاتوک 

مناوخب هضور  ین  رس  رب  ِرس  يور  زا 

مسیونب تراسا  ِيدوبک  طخ  زا 

هتسب هلسلس  رد  ۀچب  نز و  داتشه 

مسیونب تحارج  قرغ  ار  هلسلس  ره 

هلایپ مزب  طسو  هلاس  هس  تسا  تخس 

مسیونب تراقح  مشچ  زا  هک  تسا  تخس 

مسیونب طخ  رس  هطقن  رگد  راب  کی 

مسیونب توعد  ۀمان  شمقتنم  رب 
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هتخادنا اپ  تزوس ز  ناج  ِهآ  ار  نامسآ 

یمساق دیحو 

هتخادنا اپ  تزوس ز  ناج  ِهآ  ار  نامسآ 

هتخادنا الَو  لوه و  رد  زاب  ار  تردام 

بیرغ دیآ  یمن  رب  نابیبط  تسد  زا  يراک 

هتخادنا اج  گرم  وت  رتسب  رانک  رد 

يا هتفر  ارهز  هب  يراد  ناوختسا  رب  یتسوپ 

هتخادنا اهتشا  زا  ار  وت  ندروخ  لد  ِنوخ 

دوش یم  یخرس  لادوگ  تا  هرجح  هتفر  هتفر 

هتخادنا انبر  زا  ار  وت  ياه  بل  رهز ،

تسولگ ریز  ةزین  زا  رت  محر  یب  یگنشت 

هتخادنا ادص  زا  ار  تا  یتوص  ياهرات 

هدش تنامشچ  هودنا  ةدنمرش  یم  ماج 

هتخادنا الب  ماش  ندرگ  ار  ارجام 

" ياو ياو   " مدای هب  دمآ  نارزیخ  متفگ ، ماش 

هتخادنا الط  زا  یتشط  دای  ار  اه  هیرگ 

دنک ادخ  شلامج  فصو  هک  نینزان  نآ 

دیوم اضر  دیس 

دنک ادخ  شلامج  فصو  هک  نینزان  نآ 

دنک ام  هب  یهاگن  هک  دنک  ادخ  بشما 

رتزیزع ناج  زا  لد و  زا  ِزاونلد  نآ 
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دنک اود  ام  لد  ناج و  درد  هک  دشاب 

تسا شوخ  ادخ  ریغ  همه  زا  زاین  یب  نآ 

دنک او  هتسب  ورف  راک  هرگ ز  ار  ام 

قلخ هب  انتعا  یب  قلاخ و  تاذ  وحم  نآ 

دنک انتعا  نالد  هتسکش  ام  هب  دیاش 

تسوا زا  باجتسم  اعد  هک  اعد  ۀمشچ  نآ 

دنک اعد  مه  ام  تلاح  هب  دوش  یم  نوچ 

وا رهم  هب  ام  یگدنز  هدروخ  دنویپ 

دنک ادج  دناوتن  سک  ار  هتشر  نیا 

یلو نامهیم  وا  تمحر  ناوخ  هب  ملاع 

117 ص :
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دنک ادا  ار  کمن  قح  هک  دشن  نت  کی 

یسک رگا  ار  یسک  يانث  دنک  دهاوخ 

دنک اضرلا  نبا  تحدم  هک  نیمه  رتهب 

نسحلاوبا مراچ  مود و  ياضرلا  نبا 

دنک افص  اب  شخر  ار ز  ناهج  بشماک 

داوج لد  رون  ترتع و  یلع ز  مراچ 

دنک اطع  دیامن  فطل  داوج  نوچ  وک 

هاگن دنک  دمحم  يور  هب  یلع  ییوگ 

دنک او  هدید  ردپ  يور  هب  رسپ  نیا  نوچ 

شیوخ راگزور  رد  هک  ماما  مهد  يداه 

دنک یضترم  تلدعم  ریرس  رباج 

دهد الج  ار  لد  ترودک  وا  رادید 

دنک اور  مدرم  جئاوح  وا  يامیا 

تسد هب  دروآ  وا  رطاخ  اضر  دیاب 

دنک اضر  ار  ادخ  هک  نآ  ره  دوخ  دهاوخ ز 

نابز ره  هب  ملکت  حیصف  دنک  وک  نآ 

دنک ابا  ام  لد  زار  باوج  زا  یک 

یلب دنک  یم  ادخ  رما  هب  ادخ  راک 

دنک اه  هچ  میوگب  هک  نیا  زا  مزجاع  نم 

لاوس اضرلا  نبا  نوچ ز  کلیبسلا  نبا 

دنک ءایبنا  زا  نت  هس  تثعب  زار  زا 
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زاب اپ و  دنیشن ز  شیوخ و  باوج  دریگ 

دنک اعدا  وا  یپ  زا  مثکا  نبا  ییحی 

شیوخ باوج  لاوس و  حضتفم ز  زین  وا 

دنک ادتقم  نآ  تلیضف  رب  رارقا 

وا يادف  مدآ  ملاع و  تسه  هچ  ره  يا 

دنک ادف  ار  دوخ  یتسه  وچ  نید  ظفح  رد 

گنرد دنک  نآرق  يدنلب  رس  هار  رد 

دنک افج  لکوتم  ردق  نآ  ره  وا  رب 

لتق سبح و  دیعبت و  نمشد و  ملظ  روج و  زا 

118 ص :
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دنک اضتقا  قح  تمکح  هچ  ره  هب  یضار 

نید میرح  درگ  هب  شیوخ  ربص  یعس و  اب 

دنک انب  ون  زا  یمکحم  راصح  اج  ره 

هآ بارش  طاسب  اجک و  ادخ  رون 

دنک ایح  یک  ادخ  لد ز  هایس  مصخ 

دورس ندناوخ  ادخ  یلو  زا  دیآ  یک 

دنک ازع  شرورس  هچ  نانچ  یلو  دناوخ 

غیرد يو  تسا  ناهج  تایح  هیام ي  وا 

دنک افج  رهز  هب  دیهش  ارو  نمشد 

ام هب  ادخ  دمحم  لآ  راگدای  يا 

دنک امش  لیفط  دنک ز  رگا  یفطل 

رایزهم نبا  نوچ  هک  تساجک  یلد  بحاص 

دنک ایتوت  ار  وت  ياپ  كاخ  هدید  رب 

داوج ردپ  ناس  هب  داوج و  هداز ي  يا 

دنک ادگ  يوس  هب  رهق  هک  دشن  ترهم 

نسحلابا ای  الب  ماد  هب  ما  هداتفا 

دنک اهر  مماد  هک ز  نآ  تسیک ؟ وت  زا  ریغ 

یلب وت  ناماد  نم و  ییادگ  تسد 

دنک اجک  رد  ور  وت  يادگ  وت  يوس  زج 

لیلج ورسخ  وت  ملیلذ و  ةدنب  نم 

دنک انث  تیادخ  هک  منک  انث  وت  نوچ 
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زجع یلو ز  مرآ  وت  حدم  شیب  هک  مهاوخ 

دنک افتکا  نیمه  هب  اسران  عبط  نیا 

نسحلابا ای  وت  رطاخ  هب  قح  هک  دشاب 

دنک اطع  دیوم "  " هب یلماک  نامیا 

هللا لوسر  ای  مداهن  رس  تبرغ  كاخ  يور  هب 

یظفاح نسحم 

هللا لوسر  ای  مداهن  رس  تبرغ  كاخ  يور  هب 

هللا لوسر  ای  مداتف  اپ  زا  نانمشد  تسد  ز 

زوسناج ۀلان  مشچ و  بآ  نیشتآ و  هآ  ز 
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هللا لوسر  ای  مداد  داب  رب  ار  ملظ  طاسب 

ممولظم ّدج  رفعج  نبا  یسوم  مغ  زا  نادنز  هب 

هللا لوسر  ای  مداهن  زا  نازوس  هآ  دمآرب 

نم منیسح  غاب  لگ  نم ، منیع  رون  ار  یلع 

هللا لوسر  ای  مداوج  دنبلد  دنزرف  نیبب 

دیدهت یپ  زا  درب  ارم  یهوک  هّلق ي  زارف 

هللا لوسر  ای  مدانع  لد  ردنا  تشاد  وک  نامه 

تبرغ رد  مومسم  مدش  نود  مصخ  رهز  زوس  ز 

هللا لوسر  ای  مداد  هناناج  هر  رد  ناج  فک  ز 

زگره یظفاح »  » رعش خیرات ، رد  وحم  ددرگن 

هللا لوسر  ای  مدای  هدرک  شنورد  زوس  اب  وچ 

؟ ینک یم  هچ  اهنت  هرماس  ماما  اهنت 

نایفیطل ربکا  یلع 

؟ ینک یم  هچ  اهنت  هرماس  ماما  اهنت 

؟ ینک یم  هچ  اهادگ  يارس  ناوراک  رد 

منک یم  هیرگ  تنت  ِگنر  يارب  مراد 

منک یم  هیرگ  تندز  سفن  سفن  ِياپ 

؟ دوب مادتسم  وت  تمرح  مینک  رواب 

؟ دوب مارتحا  اب  ِندرب  وت  ندرب  ای 

؟ تسا هدرکن  دَر  ار  وت  نأش  مینک  رواب 

؟ تسا هدرکن  دب  وت  هب  رهش  ِناهد  دب  نیا 
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دنتخیر رای  يا  وت  يور  رابغ ، درگ و 

دنتخیر راوید  رد و  زا  وت  ِرس  يور 

نم ِياو  ریقحت  همه  نیا  اجک و  ادخ  ِدرم 

نم ِياو  ریهطت  هیآ ي  بارش و  مزب 

دُرب دیشک و  ار  تندب  هر  نیب  دنچره 

دروخن تا  هچب  نز و  ِيور  هب  یسک  ِتسد 

دشن تنت  بیصن  هزین  هزین ، ناراب 

دشن تنهاریپ  محازم  یسک  تسد 

دشن یسک  تسشن  ناکم  تا  هنیس  نیا 
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دشن یسک  تسد  هب  تسد  وت  رس  رگید 

يراد وت  هک  ییاول  تساه  نیا  زا  رتالاب 

نیدلا نکر  یلع  دیس 

يراد وت  هک  ییاول  تساه  نیا  زا  رتالاب 

يراد وت  هک  ییابع  هدیمد ز  دیشروخ 

يراد وت  هک  ییاطع  يزاون و  هدنب  زا 

يراد وت  هک  ییادگ  تسا  ناهج  ياقآ 

ییاخس ربا  امش  میلیخب و  كاخ  ام 

ییادگ لغش  تمرک  زا  هدش  بوبحم 

دنیشنب ابیز  تماق  رب  هک  هماج  نوچ 

دنیشنب افصم  ياه  لد  هب  وت  رهم 

دنیشنب اقآ  وت  رهم  شلد  هب  سک  ره 

دنیشنب ارهز  ترضح  لد  هب  شرهم 

مینیقی لها  ام  هک  تسارهز  دوخ  فطل 

مینینچ زورما  هک  هدرک  اعد  زور  نآ 

راب رهگ  وت  مالک  يراد و  هنیآ  وت 

راعشا هچ  راتفگ و  هچ  ... دندنام وت  فصو  رد 

راد بسن  یبیجن و  یلالز و  هک  اقح 

راتفک هزوز ي  يرثا  درادن  ریش  رب 

داتفا رثا  نارازه  هتکن  نیا  زا  ملاع  رد 

« داتفا رو  داتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اب  »
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تسوا ام  يداه  رگا  میتفرن  ههاریب 

تسوه ای  هولج ي  نامه  هللا  یلو  رکذ 

تسوبشوخ هطساو  کی  هب  هک  يرطع  هشیش ي  نوچ 

تسود تمحرم  زج  هب  تسین  ام  هتنچ ي  رد 

" هالومل ناک  هدی  یف  ام  ُدبعلا و  "

هام يرگ  هولج  دنک  دیشروخ  تکرب  زا 

تسا بارس  وت  یب  ناهج  ییام و  يداه  وت 
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تسا باتک  ریهطت  هیآ ي  رد  وت  فاصوا 

تسا بان  یتسم  تمد  یمادم و  قشع  وت 

!؟ تسا بارش  مزب  اجک  هللا  یلو  ياج 

دتفا می  هب  شرفک  شتآ  ناوخب  هیآ  کی 

دتفا مه  هب  شیارس  خاک و  وگب  رعش  کی 

تفر اجک  هام  يا  تلد  بارش و  دنتفگ 

تفر الب  ماش  يوس  دادغب  سلجم  زا 

تفر اوه  هب  بنیز  هلان ي  دش و  هراپ  بل 

تفر ارُسا  ناج  حور ز  هش ، بل  زا  نوخ 

هبارخ مزب  نامه  رایغا  سلجم  دش 

هبابر ناماد  هب  داتفا  رس  هک  یتقو 

مالسلا هیلع  همئالا  داوج  ترضح  تدالو 

تسا تدارا  ضرع  ییادگ و  بش  بشما 

یمساق یلع  يدهم 

تسا تدارا  ضرع  ییادگ و  بش  بشما 

تسا تجاح  تقو  هدمآ و  دارملا  باب 

تسا یضترم  ياهبل  هب  هدنخ  هرابود  بشما 

تسا تماما  بان  هیآ ي  لوزن  تقو 

تفر نیمظاک  لد  متفگ و  داوج  ای  کی 

تسا ترایز  ِفوط  یپ  رد  هشیمه  رکون 

نحص نایم  مدناوخ  هعماج  ریخب  شدای 
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تسا تنج  قوف  تمرح  هن ...  تشهب ... نیب 

دندهشم رکف  رد  همه  تترایز  تقو 

تسا تهابش  ترامع  ود  نیا  نایم  سب  زا 

دهد یم  هیده  اضر  ماما  ار  وت  ّبح 

تسا تداعس  اب  ناتقشاع  باسح  نیا  اب 

داد تاجن  شتآز  وت  تیالو  ار  ام 

تسا تّورم  رد  نیا  تداع  هک  ارم  يدناوخ 

میاوت تکرب  رپ  هرفس ي  نالئاس  ام 

تسا تقایل  یب  امش  يادگ  دشن  سکره 
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تسا قلطم  رفک  امش  يالو  یب  دیحوت 

تسا تلالض  نیع  وت  مان  نودب  ِنید 

... دنک ادتقا  نات  هریس  لعف و  هب  اهنت 

تسا تئارب  رکف  هب  هعیش  هک  رگا  زورما  ...

مسق نتود  نآ  زا  وت  ياه  هنیک  مشخ و  رب 

تسا تدابع  مد  ره  همطاف  يودع  نعل 

تا یمان  مان  زا  دوش  یم  هدنز  هدرم  دص 

تسا تمارک  لها  هک  تسوت  لیخد  یسیع 

دوش ور  ریز و  ملد  داوج  ای  رکذ  اب 

تسا تراهط  مهایس  بلق  يارب  تمان 

تشادن ار  وت  يانث  ناوت  رگا  مرعش 

تسا تعاضب  یب  ناترعاش  شخبب  اقآ 

دنادیم هچ  ایرد  زا  بآ ، یب  هزوک ي  کی 

یمشاه ایروپ  دیس 

دنادیم هچ  ایرد  زا  بآ ، یب  هزوک ي  کی 

دنادیم هچ  ارحص  تبرغ  زا  كاخ ،  تشم  کی 

دنادیم هچ  اقآ  زا  هراچیب  لئاس  کی 

دنادیم هچ  ام  لقع  دیشروخ  هدراهچ  زا 

میمهفیمن ار  انإ " " " میردق  " زا رود  ام 

" میمهفیمن ار  الاب  مینییاپ و  هک  قحلا  "

تسین نامیشپ  دش  ربنق  هناخ  نیا  رد  هک  سک  ره 
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تسین نامیشپ  دش  ردیح  دالوا  رگراک 

تسین نامیشپ  دش  رز  تبقاع  دوب  كاخ  زا 

تسین نامیشپ  دش  رهطم  ینحص  شکوراج 

دوب نکاس  دابآ  اضر  دیاب  اهزور  نیا 

دوب نکاس  داشرهوگ  نحص  نایم  ینعی 

دعب اضر و  ای  رکذ  میریگیم  راب  ُهن 

دعب ارس و  نحص و  رد  میخرچیم  راب  ُهن 

دعب امش و  ات  یهار  میزاسیم  راب  ُهن 

دعب ادخ و  شرع  ات  مییآ  یم  راب  ُهن 
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دش او  ام  يور  تداوجلا  باب  رحس  دیاش 

دش انعم  زورما  اندابکا  اندالوا 

تخیر تمحر  رعش  دنب  دنب  زا  ، داوج متفگ 

تخیر تلاجخ  کشا  ملئاس  ياه  مشچ  زا 

تخیر تباجا  میاهاعد  رب  داوج و  متفگ 

تخیر تکرب  درک و  یهاگن  هرفس  نیا  هب  اقآ 

داد متسکش  تنکل  مه  زاب  داوج و  متفگ 

داد متسد  راک  هرابود  ندوب  تفرعم  یب 

وت يانبر  ای  اه ،  هداجس  ترسح  يا 

وت يانبر  یلعا  شرع  هب  ات  تس  هتفر 

وت يانبر  اهرحس  دراد  یلع  يوب 

وت يانبر  اب  ام ،  میریگیم  دیحوت 

نک ات  ادگ  اب  تدج  رذن  ایب و  اقآ 

نک اپ  رب  هعیش  ره  لد  رد  هیمظاک  کی 

نم اب  نتشاد  نامیا  وت ،  زا  هللا " قتا   " کی

نم اب  نتشاد  ناراب  وت ،  زا  تمارک  ربا 

نم اب  نتشاد  ناشیرپ  فلز  وت ، هناش ز 

نم اب  نتشاد  نامیرک  قشع  نیا  هدرک  هچ 

زور ره  موشیم  ینیمظاک  ملایخ  رد  هک 

زور ره  موشیم  ینیسح  وت  نیمظاک  رد 

ددرگیمنرب لد  سپ  میداد  وت  تسد  لد 
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ددرگیمنرب لماک  هک  ات  دشابن  صقان 

ددرگیمنرب لئاس  هناخ  نیا  زا  هریج  یب 

ددرگیمنرب لئاضف  یب  اجنیا  زا  ینعی 

نک يزاون  لئاس  ایب  اقآ  ار  هعفد  نیا 

نک يزاس  دابآ  ارم  بلق  هناریو ي 

هار زا  دسریم  هراتس  بشما  هام  هارمه 

هار زا  دسریم  هرابود  دراد  یلع  کی  و 

هار زا  دسریم  هرانم  موس  يدبنگ  رب 

هار زا  دسریم  هراوخریش  لکش  هب  يریش 

بشما زا  تسراد  رمث  یبوط  هخاش  نیا 
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بشما زا  تسرادرسپ  ام  بابر  یب  یب 

گنج نامز  ردیح  دوشیم  کچوک  لفط  نیا 

گنج نامز  رجنح  زا  دزاسیم  دوخ  ریشمش 

گنج نامز  ربکا  دوشیم  اما  دش  رغصا 

گنج نامز  رس  دراپسیم  نادرم  دننام 

اقآ نیا  درک  دهاوخ  جارعم  ار  هراوهگ 

اقآ نیا  درک  دهاوخ  جاتحم  دوخ  هب  ار  نید 

يزور دنکیم  ینابز  شوخ  یتسد  يور  رب 

يزور دنکیم  یناوخ  هبطخ  شیاه  هیرگ  اب 

يزور دنکیم  ینامک  ار  یهاپس  دق 

يزور دنکیم  ینابساپ  نید  رگنس  زا 

تفر دهاوخ  راکیپ  يوس  اما  تسا  ههام  شش 

تفر دهاوخ  رای  زا  عافد  ياپ  ناج  دح  ات 

مه رب  دنزیم  ار  شرجنح  تعرس  هب  يریت 

مه رب  دنزیم  ار  شرس  دیآ  یم  روجکی 

مه رب  دنزیم  ار  شرکیپ  مامت  الصا 

مه رب  دنزیم  ار  شردام  بلق  همیخ  رد 

دشاپیم ریت  اب  شرس  شوگ  ات  شوگ  زا 

دشاپیم ریگرد ، دوش  ات  هبعش  هس  اب  بل 

دیآ یمن  نوریب  شندوب  نوفدم  يزار ز 

دیآ یمن  نوریب  شنمشد  مشچ  يروک 
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دیآ یمن  نوریب  شنهاریپ  زا  مه  خن  کی 

دیآ یمن  نوریب  شنت  دشاب  مه  هزین  دص 

تسین ربارب  یتسد  سپ  تسه ،  یماما  تسد 

تسین رسیم  ههام  شش  ربق  شبن  هک  ینعی 

درادن رس  رب  وت  رهم  جات  هک  سکره 

يزاریش داوج  دمحم 

درادن رس  رب  وت  رهم  جات  هک  سکره 

درادن رب  رس  شیهارمگ  هدجس ي  زا 

تسا تاجن  هار  امش  قشع  هیامرس ي 

درادن رس  رد  وت  قشع  سک  ره  هراچیب 
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دنناوخب ادرف  ارم  هک  هدرکن  مزال 

درادن ردرس  ناتمان  زا  رگا  تنج 

اج نآ  تسه  انئمطم  يداوجلا  باب 

درادن رتالاب  چیه  رد  نیا  زا  رشحم 

اقآ وت  زا  هعیش  يایند  یلو  متشگ 

درادن رت  كرابم  ریخ و  رپ  دولوم 

ییاضرلا ُنبإ  نانمشد  مشچ  يروک 

؟ درادن ربکا  یلع  مناطلس  هتفگ  یک 

دمحم ای  یسوط  ناطلس  هنادرد ي 

درادن ربلد  امش  زا  ریغ  ام  ِیلاو 

دیچیپ رهش  رد  تبل  رکذ  زا  هک  يرطع 

درادن ربنع  هفان و  بالگ و  دوع و 

يدوب ملع  ياه  هلق  رد  یکدوک  رد 

درادن ربمغیپ  ياسیع  ار  وت  ملع 

تیابع كاخ  شزرا  مه  یلو  متشگ 

درادن رساترس  كالفا  رد  ضرا و  رد 

ملاع هک  ناطلس ، همان ي  زا  ما  هدیمهف 

درادن رفعجابا  زا  رتوکن  هْینُک 

دنام شلد  دمآ  یسک  ره  تنیمظاک  رد 

درادن رخآ  ات  هار  نیا  زجب  یهار 

سب نیمه  يدیع   ... ًهَرْظَن " اَْنَیلِإ  ْرُْظنا  َو  "
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درادن روحم  امش  مشچ  زجب  ملاع 

تتسد ود  رب  ار  دوخ  مشچ  رخآ  دزود  یم 

درادن رپ  ندیرپ  تقو  رد  هک  یغرم 

ار تتمصع  ِهاگیاج  دمهفب  رشحم 

درادن رواب  ناهج  نیا  رد  ار  وت  سکره 

دنلالح قزر  یبساک  یپ  هک  نانآ 

یمیظع ریما 

دنلالح قزر  یبساک  یپ  هک  نانآ 

دنلابو هناخ  نیا  ِرَد  تمایق  زور  ات 

دنلامب كاخ  نیا  هب  هدجس  رس  هک  دیاب 

دنلالز بآ  نآ  همشچرس ي  همه  اه - نیا  - 

تسا مارم  لآ  یلع و  كولس  هک  ار  ام 

126 ص :

دنلالح قزر  یبساک  یپ  هک  www.Ghaemiyeh.comنانآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا مارح  بابرا  هرفس ي  زا  زجب  یقزر 

هّمئا دای  نیا  دش  یم  ام  هللاُرکِذ 

هّمئا دادادخ  فطل  نیا  سلجم و  نیا 

هّمئا دادما  رد  ّيرای و  هب  میتسه 

هّمئا دالیم  يداش و  مغ و  نزح و  رد 

تسا نید  رهوج  ینز  هنیس  ندز و  فک  نیا 

تسا نیمه  هعیش  ِجَرَفلا  ِّیلَِول  لِّجَع 

كرابم دوعوم  مدقم  نارظتنم  يا 

كرابم دوع  شوخ  رطع  ناتسلجم  رد 

كرابم دوج  اطع ، فطل و  مرک ، دالیم 

كرابم دولوم  همطاف  نیا  دش  هک  سبزا 

دنتفرگ جات  ادگ  هچره  یلع  تسدزا 

دنتفرگ جارعم  همه  کئالم  شرع  رد 

تسالاب همطاف  رسپ  تسپ و  همه  ملاع 

تساقآ هک  ردقنآ  شرکون ، مدش  رمع  کی 

تساسوم ترضح  هون ي  ّیلع و  لسن  زا 

تسالوم ِربکا  ِیلع  وا  اضر ، مالوم 

نامیا شتآ  رس  دیشاپب  دنفسا 

نادوسح مشچ  دنک  روک  ات  هدمآ  وا 

لگ شا  يربکا  یلع  ياهبل  ِز  دییور 

لگ شا  يربلد  خر  ِز  كالم  دندیچ 
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لگ شا  يربمغیپ  ِیتاجانم  لعل  زا 

لگ شا  يردام  بسن  لگ ، ردپ  تمس  زا 

غاب نیا  رطاخ  رد  هدمآ  یلگ  هچ  هب ! هب 

قاشع هلبق ي  هدش  شوپلگ  هقادنق ي 

تفگ نخس  هراب  نیا  رد  دوب ، ادخ  دبع  وا 

تفگ نخس  هراوهگ  هب  دناوخ و  لوحال و ال " " 

تفگ نخس  هراپ  هم  وچ  هناخ  نآ  دش  رون  رپ 

: تفگ نخس  هراوآ  هراچیب ي  لد  ره  اب 

مداوج دنب  رد  سلفم  ره  هب  هن  اهنت  " 

" مداوج دنوادخ  ناماما  هب  یتح 
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میریگب هشوت  وا  هقادنق ي  ِز  تسا  بوخ 

میریگب هشوخ  وا  تروص  هعرزم ي  زا 

میریگب هشوگ  شش  بحاص  مرح  ضیف 

میریمب میراذگب و  رس  شمدق  يور 

تسا تایح  نیع  شمدق  يور  هب  گرم  نوچ 

تسا تاکربلا  ُلیلَد  تسا و  دوج  عبنم  وا 

دننید هیامرس ي  همطاف  ینب  ِهللاَو 

دننیشن هیاس  مه  َو  دنّقح  هیاس  مه 

دنیرب دنتشهب و  دنیادخ و  سودرف 

دننیرت بابرا  همه  نانیاو  تیعر  ام 

دننرادن لاک  بطر  هخاش  رس  اه  نیا 

دنرادن لاسنهک  لفط و  یلع ، دالوا 

تسا همئالا  ُخیش  یلو  بابرا  كدوک  وا 

تسم شتفرعم  ِیم  ِماج  زا  هدش  نمشد 

تسب نب  هب  ثحب  رد  همه  ناگرزب  دندروخ 

تسپ دنا  هدش  ناسارخ  هاش  رسپ  شیپ 

دنتسپ همه  نانیشن  جوا  وا  رضحم  رد 

دنتسکش زجع و  یگدنامرد و  هب  موکحم 

وا زجب  تسیک  ادخ  هجو  لد  يداو  رد 

وا زجب  تسیک  اعد  حاتفم  هزاورد و 

وا زجب  تسیک  اخس  نبا  مرکلا و  نبا 
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وا زجب  تسیک  اضر  نبا  یلع و  نبا 

تساه یلع  نبا  یلع ، نبا  یلع ، نبا  وا 

تسارهز ترضح  هزجعم ي  نیمهن  يرآ 

تسا داعم  زور  هرگ  ياشگراک  وا 

تسا داوج  تسا و  داوج  تسا و  دوج  همشچرس ي 

تسا دایز  دادادخ  قزر  وا  هرفسرب ي 

تسا داش  همطاف  اضر ، نبا  ندمآ  زا 

مییاضر نبا  مرک  نیشن  هیاس  ام 

مییاضر نبا  مرح  فاوط  قاتشم 

ار شمرح  هرابود  میزاسب  هک  دیاب 

ار شملع  هوکش  میناسر  شرع  رب 
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ار شمغ  میزوسب  عمش  زا  يرگشل  نوچ 

ار شمک  ّنس  ِمغ  مریمب  هضور  رد 

دراد همزمز  وا  مغ  رد  کلف  حاّدم 

دراد همطاف  زا  مک  رمع  هیثرا ي  وا 

داد یم  رحس  ةدژم  يرحس  هراتس 

ییافو مشاه  دیس 

داد یم  رحس  ةدژم  يرحس  هراتس 

داد یم  ربخ  بش  نایاپ  حبص ز  غورف 

قوش زا  تفطاع  تسد  ام  ۀنیس  نحص  ز 

داد یم  رپ  شرع  هب  ار  ام  لد  رتوبک 

دوب لگ  زا  رطعم  هنیدم  رهش  ياضف 

داد یم  رمث  الو  غاب  نبلگ  هک  یبش 

دوب هدمآ  تشهب  غاب  میسن ز  رگم 

داد یم  رت  ياه  هزبسو  لگ  بان  يوب  هک 

دنکف هیاس  هنیدم  رب  قح  تمحر  باحس 

داد یم  رگد  يرثوک  دوخ  تجح  هب  ادخ 

دوب ناراب  هراتس  شمودق  نمی  هب  کلف 

داد یم  رمق  الو  رهپس  سمش  هب  ادخ 

دوب يراج  قوش  کشا  ردپ  ناگدیدز 

داد یم  رسپ  ةراسخر  هب  هسوب  هک  یبش 

دالیم بش  رد  راکهنگ  قلخ  يارب 
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داد یم  رب  هرابود  تعافش  لخن  هب  ادخ 

تیبلا لها  داوج  تیالو  رهپس  مهن 

داد یم  رهگ  اونیب  ره  هب  دوب و  میرک 

لفحم نادب  دهد  تداهش  هبعک  زونه 

داد یم  رظن  وا  زا  دیسرپ  هلئسم  هک  نآره 

بش کی  ادخ  رگا  دش  یم  هچ  هتفرگ  ملد 

داد یم  رذگ  ارم  شیوک  هب  میسن  نانچ 

زاب دش  یمن  لدز  ییافو » هک « اه  هدقع  هچ 

داد یم  رفس  ۀگرب  ادخ  هکرگا  ام  هب 

مرک دوج و  وت  ناسحا  هگرد  يادگ  يا 
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راگزاس اضرمالغ 

مرک دوج و  وت  ناسحا  هگرد  يادگ  يا 

مرد نوچ  رتخا  هدیراب  وت  لذب  نامسآز 

رون رهم  نارازه  لد  رد  ار  وت  يور  قشاع 

مشح هاج و  نامسآ  دص  ار  وت  يوک  لئاس 

یجدلاردب یقتلا  فهک  يرولاریخ  نید  لصا 

ممالاریخ اضّرلا  نبا  يدهلا  رون  قح  ناج 

لامج رون  زا  تسا  هتفرگب  ماو  تهام  رهم و 

مدق كاخ  رب  دندروآ  هدجس  تنارتخا 

نیمز مه  تلاوز  یب  فطل  نوهرم  امس  مه 

مجع مه  تلاثم  یب  دوج  نویدم  برع  مه 

دوج تقو  يداوج  نبداوج  نبداوج  مه 

مرک رد  یمیرک  نب  میرک  نب  میرک  مه 

اهزار شباوج  رد  نومأم  دیسرپ  يا  هتکن 

می جاوما و  یهام و  اوه و  وربا و  زا  یتفگ 

لال تشگ  تلاجخ  زا  تفطل  شیپ  مثکا  روپ ،

مدع هاچ  رد  مرش  زا  دنکفا  ار  دوخ  تساوخ 

ماما يدوب  قح  يوس  زا  یکدوک  نینس  رد 

مد یحو ، زا  دز  هراوهگ  رد  هک  یسیع  نانچمه 

رون يایرد  تخر  رهم  زا  هناحیر  نماد 

مترحم تمارتحا  زا  بجر  هام  رشاع 
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وضو مریگ  دوخ  قوش  کشاز  دیاب  مد  هب  مد 

مقر تفاصوا  رد  یتیب  منز  لد  نوخز  ات 

مهن رون  يا  موصعم  هد  مشچ  غارچ و  يا 

مدخ تنودرگ  تفه  ماما و  متشه  ةداز 

حور هس  ناکرا و  راچ  سح و  جنپ  وسششز  يا 

مظتنم تفاظن  اب  اتکی  رماز  یتیگ  ود  رد 

كاب هچ  يرای  ارم  ات  ممرج ، ياپ  ات  رس  هچ  رگ 

مغ هچ  مراد  ار  وت  ات  مهانگ ، رس  ات  اپ  هچ  رگ 
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ملع نارادرسز  یلفط  رد  هک  وت  لثم  تسیک 

مَلَع ددرگ  وا  مان  ینوزف  دریگ  وا  ملع 

یکدوک نینس  رد  لکشم  َلح  نارازه  اب 

مه هب  ار  نومأم  رصق  عضو  هرابکی  یتخیر 

دوجو نامیلس  دریگ  وت  زا  مکح  رگا  روم 

مصتعم زا  تنطلس  نومأمز ، دناتسب  جات 

وت راسخر  فحصم  زا  دنتیآود  هم  رهم و 

مسق نآرق  رد  هدروخ  تیآ  ود  نیا  رب  ادخ  ناز ،

اجتلا تنیمظاک  رب  ار  هکم  نیمزرس 

مرح تراوید  راچ  ار  مرح  ناکرا  راچ 

درذگن دوخ  نت  ناج و  زا  وت  هار  رد  هک  نآ 

متس هدرک  نت  هب  مه  افج و  هدرک  ناج  هب  مه 

ادخ فطل  وت  فطل  ادخ و  دوج  وت  دوج 

متا هللا  رهظم  يا  ایلوالا  داوج  ای 

تسامش رهم  میتسه  متسه  هچ  ره  متسه  هک  ره 

مخ تشپ  یلاخ  تسد  هایس و  يور  نیمه  اب 

فیعض مسج  نامه  ام  يدوجو  ناج  نامه  وت 

مدق دیشروخ  وت  ضحم و  یکیرات  نامه  ام 

باتب مه  ام  رب  بات  ملاع  دیشروخ  همه  يا 

مدق ات  رس  نک  رونو  یگریت  زا  ناهراو 

فیعض ام  مشچ  ضحم و  رون  وت  راسخر  رهم 
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مک تسام  فرظ  رحب و  زا  شیب  وت  ناسحا  دوج و 

لامک لضف و  لزا  حبص  زا  جاتحم  وت  هب  مه 

مکح ملع و  دبا  ماش  ات  هدنیاپ  وتز  مه 

امش رهم  زا  یلاخ  شدوجو  فرظ  دش  هک  ره 

مکش شدنوادخ  مشخ  شتآ  زا  دوش  رپ 

لیلخ ناتسلگ  کشر  دوش  یم  وت  اب  ران 
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ملا جنر و  مغ و  درد و  ۀناخ  وت  یب  دلخ 

تسا یلاخ  متسد  لامعا ، زا  هک  نآ  دوجو  اب 

منتغم ار  امش  رهم  ما  هتسناد  لزا  زا 

تسامش رهم  نم  نیئآ  امش ، قشع  نم  نید 

مهّتم مرفک  هب  رفاک  نمشد  دزاس  هک  وگ 

راک هچ  نآ  نیا و  هب  رگید  ماوت  يّالوت  اب 

منص اب  دشابن  يراک  دمص  دشاب  ار  هک  نآ 

زان رضخ  بآ  هب  رشحم  فص  ات  مشورف  یم 

من وت  دوج  می  زا  مناج  ماک  رب  دسر  رگ 

وربآ داد  مرک  ناسحا و  دوج و  رب  وت  دوج 

منغ ناپوچ و  گرگ و  رب  دهد  تدحو  وت  رهم 

دوب مثیم )  ) ةدید رد  ترئاز  ياپ  شقن 

مج ماج  زا  رت  هدنبات  مجع  کلم  زا  رتهب 

راگنا نم  ساسحا  هچوک ي  رب  هدز  ناراب 

يریماباب دمحم  دیس 

راگنا نم  ساسحا  هچوک ي  رب  هدز  ناراب 

راگنا نت  ناج و  نیا  هدش  توارط  راشرس 

راگنا نتشیوخ  رد  هنیآ  هدش  توهبم 

راگنا نخس  مرگ  هدش  تفصو  هب  دیشروخ 

تس یناجیه  ملاع  وت  ياشامت  قوش  زا 

تس یناوج  روش  درخ  ریپ  رس  هب  اتح 
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رادلد هچنغ ي  ندش  او  يوزرآ  رد 

- راتفرگ دازآ و  همه -  يور  هب  دنخبل 

رارکت هنیآ  رد  هدش  نارای  یتخبشوخ 

راگنا هن  راگنا  یلو  لد ، مغ  تسین  مک 

دش رپ  هبترم  نیمهن  يارب  ماج  نیا 

دش رپ  هبشکی  ناتفص  ردنلق  لوکشک 

اه ناوج  رازاب  یمرگ  يا  نم ! يالوم 

اه ناج  لد و  وت  يرورس  هتفیش ي  يا 
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اه نامز  لوط  نامز ، لوط  نامز ، لوط  رد 

... اه نابز  مخز  نابز ، مخز  نابز ، مخز  یه 

تماما لسن  هدش  عوطقم  هک  دنتفگ 

تمان هب  دروخ  مهن " سمش   " بقل اما 

وهآ نماض  یقشاع  هنیآ ي  يا 

وربا ود  قاط  نآ  همه  زا  نید  لد و  هدرب 

" وه ای  ئدبم "و"  ای   " وت بارحم  همغنلگ ي 

وس ره  قلخ ز  لد  هداتفا  وت  ياپرب 

تسین ینتفای  هر  وت  لضف  مرک و  ملع و 

تسین ینخس  فرح و  وت  ناسحا  ششخب و  رد 

رون نیمهن  يا  ینم  قشع  هدکشتآ ي 

رون نیمز  كالفا ، همه  رب  دهدب  وت  اب 

رون نیا  هشیدنا ي  رد  هتفر  ورف  دیشروخ 

" رون نیرت  هولج  شوخ   " هنیآ ار  وت  هدیمان 

تسوت زا  طقف  ناطلس  يدهعیلو  ناونع 

تسوت زا  طقف  ناشفارد  ماک  نخس ، تخت  رب 

ناشورخ تایرد  هب  جوم  نوچ  هعیش و  ام 

ناشوج وت  نامشچ  همشچ ي  یگنشت  رد 

ناشوپم مشچ  ام  هناخیم ز  هشوگ ي  رد 

ناشونب دنچ  یحدق  نافرع  هداب ي  زا 

يدارم وت  هیبش  میدیدن  میتشگ و 
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! يداوج هچ  یماما ، هچ  یمیرک ، هچ  اقح 

مریدغ لسن  زا  مناملس و  هریت ي  زا 

مریذپب تمیرح ، قوش  ارم  تس  هتشُک 

مریگب شوغآ  رد  تخس  ار  وت  راذگب 

مریمب هناورپ  وچ  عمش  يا  تا  هلعش  رد 

ناسارخ دیشروخ  شمارآ  هیام ي  يا 

ناشوپم مشچ  ام  تسا ز  قشع  بش  بشما 

لیمج یهلا  تالامج  هب  يا 

هدیلوژ دومحم 

لیمج یهلا  تالامج  هب  يا 

لیدب یب  فرش  تالامک و  هب  يو 
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لالجلاوذ زا  يا  هیآ  وت  تنیط 

لیلج ّبر  ةولج  وت  تقلخ 

اهتنا یب  وت  يایاجس  فصو 

لیصا یتافص  ياراد  وت  حور 

هام دیشروخ و  وت  رون  زا  يا  هّرذ 

لیبسلس وت  ةزمغ  زا  يا  همشچ 

ادخ رون  طبهم  وت  رضحم 

لیلد یحو و  بتکم  وت  بتکم 

یمطاف َتا  يردام  ۀلسلس 

لیلخ ات  وت  ِییاباب  ةدود 

نسُح يایرد  میئوگب ز  هچره 

لیلق یناشن  رحب  نیا  زا  تسه 

وت ِنامالغ  ِلیخ  لد  رکذ 

لیکولا معن  تسالوملا و  معن 

داؤفلا رورُس  شرع  رد  وت  مان 

داوج ای  قح  تجح  نیمهن  يا 

هتخیب وت  ِيرون  ِلِگ  هکنآ 

هتخیر ام  ِلد  رد  ار  وت  رهِم 

نامسآ تفه  ِشزیگنا  مدع  زا 

هتخیگنا رب  وت  مان  تشگ ز 

وت ِرما  نوکیف )) نک   )) دهدب نوچ 
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هتخیر رس  وت  تاراشا  ياپ 

تسین هاگآ  وت  رارسا  وت و  زا 

هتخیهرف هنازرف و  ملاع و 

َتا هعیش  هدش  زور  نآ  زا  هعیش 

هتخیمآ تلِگ  اب  وا  لد  هک 

داوج مود ،  رثوک  يا  یتسیک 

هتخیگنا مرک  جوم  وت  مان 

هدش ایحا  وت  رثوک ز  ةروس 

هتخیرگب هکرعم  نیا  زا  رتبا 

اضق زا  ازج  زور  اضر  مصخ 

هتخیوآ دوش  یم  نابز  هب  سپ 

داؤفلا رورُس  شرع  رد  وت  مان 

داوج ای  قح  تجح  نیمهن  يا 

نایع ناهن و  ّرِس  يا  یتسیک 

نامسآ ات  هتشارفَا  رب  ِرون 

کی هب  کی  ادخ  ءامسا  رهظَم 

نآ هب  نآ  ادخ  فاصوا  رهظُم 
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تردام زا  يدش  دلوتم  ات 

نابز يور  هب  دوب  وت  ِدهشا 

یتخادنا هلغلغ  نانک  هدجس 

نامز کی  ناکم  نوک و  ۀمه  رد 

رون سنج  زا  وت  نیبادخ  مشچ 

ناکم ره  تربخ  ملاع  همه  زو 

تسوت نیبحم  لامعا  ِکت  کت 

ناهج رد  ترظن  ذوفن  ریز 

سدقلا حور  ترضح  وت  ۀیاس 

ناج وچمه  ارت  تسه  اج  همه  رد 

تسوت ِدنوادخ  دییات  دروم 

نامگ یب  یهد  ماجنا  وت  هچنآ 

داؤفلا رورُس  شرع  رد  وت  مان 

داوج ای  قح  تجح  نیمهن  يا 

تیب لها  یگدنز  ۀمه  يا 

تیب لها  یگدنلاب  ۀیام 

يا هدرک  ادخ  هار  ِیگدنب 

تیب لها  یگدنب  همه  لثم 

ام لامعا  همه  دش  یم  هک  شاک 

تیب لها  یگدنبیز  ۀیام 

دوش تمصع  ةدنزارب  تسیک 
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تیب لها  یگدنزارب  لثم 

نایعیش ام  هب  وت  مایپ  تسه 

تیب لها  یگدنز  زا  يوریپ 

یکدوک زا  َتا  ییارهز  تریغ 

تیب لها  یگدنمزر  ةولج 

نانمشد يور  شیپ  ام  ةویش 

تیب لها  ِیگدنفوت  ةویش 

داؤفلا رورُس  شرع  رد  وت  مان 

داوج ای  قح  تجح  نیمهن  يا 

تسامش ياوه  رد  مرس  هرابود 

یفطل نسح 

تسامش ياوه  رد  مرس  هرابود 

تسامش يارس  رس  ملد  مامت 

ما هدید  متفر و  ادخ  يوس  هب 

تسامش ياپ  در  اپ  در  طقف 

تسا هتفگ  امش  زا  طقف  مه  ادخ 

تسامش يادخ  مه  ادخ  منامگ 

تسام لیا  هدنزارب ي  ییادگ 

تسامش يارب  ندوب  هدنزارب 

یسریم اجک  توافت  درادن 

تسامش يادتبا  اهتنا  ره  هک 
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تسا تحار  نآ  زا  نیا و  زا  ملایخ 

تسامش ياعد  تسد  ماه  هرگ 

دینک مکاله  ردیح  ياپ  ارم 

دینک مکاچ  هنیس  اضر  قشع  هب 

تساضر داز  هناخ  مراد و  یلد 

تساضر دای  دراد ز  دای  طقف 

تسا دب  شیارب  تسا  هدیدن  اجنیا  مک 

تساضر دایز  قحتسم  ملد 

دنا هتفگ  متفر و  البرک  ، فجن

تساضر دالب  زا  دیهد  شهار  هک 

یلو ما  یگدنز  دروخ  یم  هرگ 

تساضر دارم  يداُرم  ان  نیمه 

مرس منیب  زاب  میآ و  دوخ  هب 

تساضر داوجلا  باب  كاخ  يور 

درک زاب  ار  هتسب  رد  شداوج 

درک زاب  اضر  ار  نم  ياه  هرگ 

دینش احیسم  زا  حیسم  ار  ربخ 

دینش یسوم  لیربج  ار ز  ربخ 

ناوت یم  یهد  ار  لد  شوگ  ات  شوگ  رگا 

دینش الوم  رکذ  مه  هبعک  زا  هک 

دوب هدروخ  كرت  یلاسکشخ  نیمز 
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دینش ایرد  يوب  ناهگان  یلو 

دیپت یم  يرد  رب  ایبنا  لد 

دینش ار  امش  يادص  نآ  زا  هک 

درک هولج  ادخ  درک و  هدنخ  ادخ 

دینش اباب  رکذ  اضر  هک  یبش 

دوش یم  یتسه و  يردام  مه  وت 

دینش ارهز  مان  وت  بلق  زا  هک 

تا ییاباب  ياهسفن  يادف 

تییارهز ياه  شپت  يادف 

دندش رطعم  ات  اه  هچوک  وت  ز 

دندش رتبا  رهش  نیا  نادوسح 

ناروابان نامشچ  يروک  هب 

دندش ربمیپ  يور  وحم  همه 

تسوت ياهبل  يودنک  ياه  لسع 

دندش رکش  دهش و  اهزور  نیا  رگ 

تسوت دنخبل  ياشامت  يارب 
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دندش رتوبک  اه  يربکا  یلع 

دوج يداوج و  ، تمارک یمیرک 

دندش ررکم  تیاه  هینُک  شوخ  هچ 

همه اباب  تفگ  ناذا  هک  یبش 

دندش رغصا  دالیم  دای  زا  ُرپ 

وت ساسحا  رپ  مشچ  دید  ادخ 

دندش ردام  قرغ  ادتبا  نآ  زا 

درکن لطعم  تهاگن  ار  یسک 

درکن لطعم  چیه  ارم  تسد  ود 

بابر اشامت  رد  ییایرد و  وت 

بابر الال  قرغ  یباوخ و  رد  وت 

شا يداد  وربآ  يدمآ  ات  وت 

بابر ارهز  هب  وت  اب  دیدنخ  هک 

دنا وت  تام  ینیسح و  هیبش 

بابر یتح  هراوهگ  رود  همه 

دنلب تیاج  یگرزب و  تاذ  وت 

بابر اقس  شود  رب  هداد  ار  وت 

نک داش  ار  همیخ  نک و  مسبت 

بابر اب  ار  همع  نک  هدنز  ایب 

دوبن تساوه  اباب  ناتسد  هب 

بابر اجنآ  تسا  هار  هب  شمشچ  هک 
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يدز یم  ادص  ار  تردام  وگن 

يدزیم زاپ  تسد و  ردپ  تسد  هب 

رهش رورس  دوش  تسا  هدیسر  حون  نیمهن 

یمیحر دواد 

رهش رورس  دوش  تسا  هدیسر  حون  نیمهن 

رهش رس  رب  دوش  هیاس  شمک  رمع  نیمه  اب 

تسا بات  یب  نیمز  تسا  هدیمد  رون  نیمهن 

تسا بابرا  شدوخ  بابرا  ترضح  رسپ 

دنداش اهادگ  تسا  هدیسر  دوج  نیمهن 

دنداد یم  مه  هب  قشع  ندمآ  ربخ 

؟ هدید دح  یب  همهنیا  مرک  دوج و  یسک  هچ 

هدید دّمحم  تسایند  هعفد ي  نیموس 

دیسر لاس  لهچ  دعب  يردپ  مشچ  رون 

دینش رایسب  هنعط ي  ردپ  لاس  لهچ  و 

تسا هدمآ  رات  هّلچ ي  نیا  زا  ماش  نیرخآ 
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تسا هدمآ  راب  هب  دیشروخ  نماد  زا  یهام 

ششود رب  دشکب  تماما  راب  هدمآ 

ششوهدم ردپ  تکاس و  همه  نایوگ  هوای 

هدنام اج  رسپ  تاماقم  كرد  زا  ملع 

هدنام او  اه  هزجعم  نیا  زا  رهش  نهد 

تسا هدیبات  ردپ  لثم  یلو  تسا  لاسدرخ 

تسا دیشروخ  يور  هب  ور  يا  هنیآ  هکت ي 

مهن دیشروخ  هدمآ  بجر  هام  مهد 

مهدزیس بش  لثم  هدش  رهش  تلاح 

تسا هدمآ  دارم  هک  نادیرم  دنداد  هدژم 

تسا هدمآ  داوج  رارک ، ردیح  نیمهن 

يا هدش  اباب  ربلد  يدش  هناد  کی  یکی 

يا هدش  اقآ  وت  هک  تیعر  لد  لاح  هب  شوخ 

هدید تروضح  یناشن ز  تیب  ره  هک  سب 

هدیچیپ لزغ  قوش  ما  يونثم  لد  رد 

! تسا داب  رب  ملد  هک  نم  هدب ، داب  رب  فلز 

تسا هدامآ  تا  يرتشم  نیا  نک  داینب  زان 

تمدق راثن  هناعیب  تباب  زا  مرس 

تسا هداس  مه  نیرت  تخس  امش  قشع  هر  رد 

مالغ نب  مالغ  هدنب  اضر -  نب  داوج  وت 

تسا هدازآ  مالغ  هتشگ  وت  هناخ ي  رد  هک  ره 
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تسا نم  تالامک  جوا  امش  نیلعن  كاخ 

تسا هداد  تهاگن  تسه  رگا  مه  يرابتعا 

تسا هدمآ  جوا  ِیپ  ملایخ  غرم  هدز  رپ 

تس هداتفا  تسا  هدش  هتسخ  امش  ياهاپ  ریز 

تسا یبآ  ناسارخ  لثم  تمرح  نامسآ 

تسا داشرهوگ  دبنگ  زا  تا  یشاک  یبآ 

تسا زاب  دهشم  يوس  تحیرض  ياه  هرجنپ 

تسا دالوف  هرجنپ ي  کی  هرجنپ  ره  تشپ 

امش تمس  مرذگ  دتفیب  راب  کی  شاک 

امش تمس  مرفس  ریسم  تسا  يریسم  هچ 
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تسا یندیسوب  وت  هب  ندیسر  هار  مدق  ره 

تسا یندید  ناتدبنگ  اتود  هشوگ  شش  دعب 

داش غاب  تسا و  لگ  دالیم  زور 

یلیعامسا اضر 

داش غاب  تسا و  لگ  دالیم  زور 

داب کیربت  لگ  دالیم  ناقشاع ! 

نامسآ رد  مهن  رهم  دز  هدنخ 

داد هدژم  یتسه  هب  ار  قداص  حبص 

قشع رهم  هنیدم ،  هام  وا ؟  تسیک 

داکچ ار  تمحر  دوج ،  نامسآ 

یگنشت لصف  نایاپ  وا ؟  تسیک 

داژن ایرد  یتمصع  ناراب ،  حور 

روهظ حبص  ربمغیپ  وا ؟  تسیک 

داد لدع و  راذگناینب  بش ،  مصخ 

یلدمه تدحو ،  لصفرس  وا ؟  تسیک 

داحتا حور  دیحوت ،  يراق 

 ! ناقشاع تراشب  دمآ ،  لصو  لصف 

 " داهن ام  داهن  رد  يروش  قشع ،  " 

دنخب دیآ ،  یم  دیع  دوع و  يوب 

 " داوج یتسه "  ملاع  رب  دز  هدنخ 

یفکشب تراشب  نیا  زا  لگ  وچ  ات 
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داب وت  میدقت  دنخبل ، »  لزغ -  نیا « 

دراد رپ  داوج  ماب  تمس  ملد ،  غرم  زاب  تسا و  دوج  فرح 

بسن یمشاه  یفطصم 

دراد رپ  داوج  ماب  تمس  ملد ،  غرم  زاب  تسا و  دوج  فرح 

دراد رذگ  شا  هناخ  يوس  هب  ماجرفان ،  ياه  هار  زا  هتسخ 

دیاسایب شرب  رد  یمد  ات  رحس ،  میسن  هرمه  دور  یم 

دراد ردپ  ترسح  لد  هب  هک  راز ،  هتسخ و  میتی و  یلفط  لثم 

دراد ربخ  ناقشاع  لد  زا  هتفگ ،  ان  هک  نآ  يوس  دور  یم 
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دراد رد  ياج  شوغآ  شتیب  تساه ،  لئاس  يور  قاتشم  هک  سب 

تمکح وا  ناوخ  داورت ز  یم  تمعن ،  رپ  هشیمه  وا  هرفس ي 

دراد رمث  وا  تاضویف  زا  شتفرعم ،  ردق  هب  مه  یسک  ره 

رایسب هدش  نامناهانگ  و  رادقم ،  یب  میقیالان و  هچرگ 

دراد رظن  ام  هب  وا  مه  زاب  تسین ،  لکشم  روما  نامیرک  اب 

دابآ هدش  ام  ياه  یگدنز  داوج ،  هاگن  تمحر  زا  ًالصا 

داب اداب  هچره  ُتلَّکَوَت ... َو  ما ،  هدش  شذفان  مشچ  قشاع 

دیآ یم  راگن  بشما  رخآ  تساه ،  لد  یب  ناقشاع و  ِبش  بش 

دیآ یم  رارق  نارارق ؛  یب  نابات ،  یب  عمج  هب  هدژم  هدژم 

(1  ) دمآ نارک  یب  ریخ  شهرمه  لفط ،  نیا  داهن  نیمز  رد  مدق  ات 

دیآ یم  راسی  نیمی و  زا  قح ،  ترضح  لازیال  تمحر 

تسا همطاف  نادناخ  رثوک  تسا ،  هدمآ  هک  رسپ  كرابم  نیا 

دیآ یم  راهب  وا  هرمه  تسا ،  يردام  بیجع  هک  يرثوک 

(2  ) دندش ریخب  تبقاع  نایعیش  شریخ ،  رپ  مودق  اب  دمآ و 

دیآ یم  راختفا  هیام ي  یلع ،  ناوریپ  ِيدنلبرس 

نینچ هک  رسپ  ردپ  زا  ثرا  هدرب  لوسر ،  رابت  ِملاع  شردپ 

(3) دیآ یم  رازه  یس  خساپ  سلجم ،  کی  هب  دنز  یم  بل  هک  ات 

دهد رون  هنامز  نیمز و  هب  ردپ ،  ياه  تسد  يور  وا  بشما 

دهد روس  هنامز  نیمز و  هب  وا ،  مدقم  نُمی  هب  مه  شردپ 

ام بل  رب  تساضرلا  نبا  رکذ  ناطلس ،  ترضح  فطل  زا  بشما 
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ام بت  نیا  یقشاع و  همه  نیا  تسوا ،  تبحم  هداب ي  رثا 

دیدن هراتس  وا  لثم  نامسآ  دیشروخ ،  هداز ي  تسا و  باتهام 

ام بش  نیا  تسا  ینارون  هک  سب  تفگ ،  دیاب  داکی  ناو  مد  هب  مد 

میتسه وا  نانمشد  نمشد  میتسه ،  وا  ناتسود  اب  تسود 

ام بهذم  ساسا  نید و  لصا  وا ،  تقیرط  زا  ندرک  يوریپ 

تفر دهاوخن  متس  راب  ریز  ام ،  تما  هک  وگب  ار  نانمشد 

ام بتکم  خرس  سرد  نیلوا  مچرپ ،  نیا  ياپ  هب  ندرپس  ناج 

میراد ندش  اهر  يوزرآ  مییایند ،  دنب  سوبحم  هچرگ 

(4) ام بلطم  رای  هب  دناسرب  ابص ،  داب  ِفطل  ِهار  زا  شاک 

بشما تتیانع  ام و  تسد  هللا ،  لآ  ریگ  تسد  يا  هآ 

بشما تتمارک  ام و  مک  تسامش ،  يوس  هب  ما  یناراب  مشچ 

اقآ ادگ  ام  یمیرک و  وت  ارهز ،  هلالس ي  داوج  يا 

اقآ ادخ  رطاخ  هب  هدب  تسیلاخ ،  تفرعم  ناماه ز  هساک 

تسوت تیاهن  یب  فطل  زا  همه  میتسه ،  امش  لئاس  ام  هک  نیا 

؟  اقآ اجک  امش  اجک و  ام  ضحم ،  یهایس  ام  دیضحم و  رون 

الیل همه  وت  نادناخ  وت و  نونجم ،  همه  نم  نادناخ  نم و 

اقآ ام  يادتقم  ییوت  هک  تسا ،  هدش  ناملاحب  شوخ  رَدَقچ 

هدنهانپ ترد  رب  ما  هدش  هدنکآ ،  هانگ  زا  نم  بلق 

اقآ افش  ارم  رگ  یهدن  دش ،  مهاوخ  هابت  احیسم  يا 

مراپسب راگن  تسد  هب  هک  مراد ،  يا  همان  دالیم  بش 
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اقآ ارم  همان ي  نک  رهم  تسالب ،  برک و  يوزرآ  ما  همان 

مهاوخ یم  نیسِحِلل  اُکب  و  مهاوخ ،  یم  نیش  روش و  امش  زا 

مهاوخ یم  نیمظاک  رفس  فجن ،  البرک و  سوباپ  دعب 

----

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  ثیدح  هب  هراشا  - 1

نبا یسوم  تماما  هب  دندوب و  هدش  یفقاو  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  دلوت  زا  شیپ  ات  نایعیش  زا  یمین  زا  شیب  هک  بلطم  نیا  هب  هراشا  - 2
 . دندش هار  هب  رس  احالطصا  اددجم  ترضح  نآ  دلوت  زا  سپ  دندوب و  هدرک  فقو  مالسلا  هیلع  رفعج 

. دنداد خساپ  لاوئس  رازه  یس  زا  شیب  هب  سلجم  کی  رد  ترضح  هک  یتیاور  هب  هراشا  - 3

مصتعم نادنز  زا  يو  ندش  اهر  یماش و  درم  هب  ترضح  تیانع  هب  هراشا  - 4

؟ یهاوخ یمن  ادگ  مسیونب  ما  هتسشن 

یمچرپ داوج  دمحم 

؟ یهاوخ یمن  ادگ  مسیونب  ما  هتسشن 

؟ یهاوخ یمن  اونیب  دوخ  هناخ ي  نایم 

وت ینعی  میرک  مسیونب  ما  هتسشن 

یهاوخ یمن  اور  تجاح  وت  هداز  میرک 

تسا همه  دزنابز  تیاطع  هک  ما  هدینش 

یهاوخ یمن  اطع  يارب  دنمزاین 

ددرگ الط  يرگنب  رگا  هریت  كاخ  هب 

یهاوخ یمن  ایمیک  هزجعم و  ملع و  وت 

اقآ موش  یم  بوخ  امش  يور  هب  مسق 

یهاوخ یمن  ارم  هک  وگن  ایب و  طقف 
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وت تفوطع  زا  رپ  هاگن  ریسا  منم 

... یهاوخ یمن  امش  مدناوخ  وت  هاگن  زا  نم 

متسناد بوخ  َو  وت ؛ زا  موش  ادج  نم  هک  ... 

یهاوخاوه دوخ  ناّبحم  ینک ز  یم  هک 

اندّیس لیخد  تمشچ  هب  هتسب  هکنآره 

اندّیس لیئربج  رپ  يور  هتسشن 
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ار مساپس  وت  هب  میوگب  هک  مدمآ  نم 

ار مساوح  نم  راب  نیا  منک  یم  عمج  و 

زگره همطاف  َنبأی  مربن  رگد  ات  هک 

ار مسامتلا  تسد  امش  يوک  ریغ  هب 

اقآ ترضحم  هب  میایب  هکنآ  يارب 

ار مسابل  منک  ّبترم  هک  دُوب  اور 

مدوخ يوسب  امش  زا  رظن  بلج  يارب 

ار مسای  بان  رطع  منک  هدافتسا  نم 

ریثکت مدش  نانچ  يراک  هِنیآ  نایم 

ار مساکعنا  نم  مدید  هبترم  رازه 

زگره ما  هدروخن  هک  امش  نان  ریغ  هب 

ار مسانش  کمن  ناهد  نابز و  نیبب 

دیآ یقشاع  رطع  اه  هغدغد  نایم 

ار مساره  مغ و  لد  نیا  رد  دناشن  ورف 

دراد کلف  رد  هناخ  امش  رانک  ملد 

دراد کمن  بجع  تمان  همطاف  داوج 

وت يدادتما  دنوادخ  تاذ  يارب 

وت يداد  هنیس  هب  ار  ادخ  رون  هرابود 

دش ایحا  هرابود  مدرم  هدُرم ي  ِنیمز 

وت يداهن  اپ  كاخ  نیا  رب  هک  نامز  نآ  زا 

یتسه نیسح  ردیح و  یبن و  یّلجت 
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وت يداهج  رد  هنتف  ره  مجاهت  اب  هک 

يدروخ یم  هّصغ  هعیش  ره  یضیرم  زا  وت 

وت يداش  هعیش  ياهلد  ینامداش  ز 

ریسفت منک  رگا  ار  ادخ  دوج  مامت 

وت يداوج  سب  تمان ز  هب  هرابود  مسر 

ار مداکَی  نأ  َو  مدناوخ  وت  يور  راثن 

ار مداوج  ای  رکذ  مهدن  یملاع  هب 

رکش ار  ادخ  مدش  اپ  امش  مان  شیپ  هب 

رکش ار  ادخ  مدش  ّالوت  تسم  هرابود 

سپ متفرگ  وربآ  وت  تیالو  زا  نم 

رکش ار  ادخ  مدش  اقآ  وت  مان  رانک 
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داتفا ملد  رد  وت  رهم  هک  میدق  نآ  زا 

رکش ار  ادخ  مدش  الاب  ملاع  میقم 

متسدیُهت نم  مارکا و  تیاهن  رد  وت 

رکش ار  ادخ  مدش  اّنمت  وت  لباقم 

تیور ندید  مدُرم ز  هبترم  رازه 

رکش ار  ادخ  مدش  ایحا  هبترم  رازه 

یتسه نم  ياّنبر  ای  هنارک ي  رد  وت 

رکش ار  ادخ  مدش  ایرد  وت  ياعد  زا  نم 

ارهز تردام  هب  تقشع  هقالع و  زا  نم 

رکش ار  ادخ  مدش  ارهز  ترضح  ّبُحم 

مزیر یم  تاگن  ياپ  هب  هطبغ  رازه 

مزیر یم  تاپ  هب  ار  مدوخ  رمع  مامت 

مریگ یم  ماود  تمادم  هاگن  زا  نم 

مریگ یم  ماما  نانخس  زا  تیالو 

مدروآ دورف  رس  نم  هدکیم  كاخ  هب 

مریگ یم  ماج  وت  میرک  تسد  طقف ز 

اقآ مالس  مهد  یم  امش  هب  رَدَقنآ  نم 

مریگ یم  مالّسلا  َکیَلَع  وت  زا  رخآ  هک 

هدش هنامز  زا  یمخز  مرپ  لاب و  هچرگا 

مریگیم مایتلا  امش  ياود  زا  نم 

نیّرز دبنگ  دلج  مدش  هک  مرتوبک 

؟ یهاوخ یمن  ادگ  مسیونب  ما  www.Ghaemiyeh.comهتسشن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


مریگ یم  ماب  جرب و  نیا  رس  زا  رپ  طقف 

متسد مشک  یم  وت  میرح  شرف  گنس  هب 

مریگ یم  مارحلا  تیب  رد  ًاکُّربت 

مشاب ناتیاپ  كاخ  ات  هدب  يا  هبتر  وت 

مریگ یم  ماقم  نم  امش  شیپ  بوخ  هچ 

دش مهاوخن  امش  زج  یسکچیه  مالغ 

دش مهاوخن  اضّرلا  نبإ  زج  هب  سک  يادگ 

ام مدرم  هاگ  هلبق  يوش  هک  يدمآ  وت 

ام متشه  ماما  داشلد  هدش  يدمآ  وت 

رگید اه  هنیس  مغ ز  دور  هک  يدمآ  وت 

ام مّسبت  بل  هب  دنامب  هشیمه  ات  و 
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ار قح  یهد  ناشن  مدرم  هب  هک  يدمآ  وت 

ام مطالت  نیا  رب  یسیونب  افص  طقف 

میتسه تقشاع  دنگوس  وت  هب  ملد  نم و 

ام مهافت  ثعاب  دُوب  وت  ّتبحم 

هرفسمه تادگ  اب  يوش  هک  يدمآ  وت 

ام مدنگ  نان  ياج  يروخب  وج  نان  هک 

مدرک ناتدای  هموصعم  ترضح  رانک 

؟ ام ِمق  يور  یم  وت  ترایز  رهب  تقو  هچ 

دمآ نیش  روش و  هب  تدای  هب  هرابود  ملد 

دمآ نیمظاک  هب  ندیرپ  ياوه  رس  هب 

ینکردا داوج  ای  ارس  ود  ره  ریما 

ینکردا داوج  ای  ادگ  هب  امن  رظن 

اقآ مسق  همطاف  ناتردام  ّقح  هب 

ینکردا داوج  ای  افو  ارم ز  رخب 

یناّنم يادخ  دوج  يدوج و  يادخ 

ینکردا داوج  ای  اطع  نک  تلئاس  هب 

هللا تیب  دُوب ز  رترب  وت  يوک  فاوط 

ینکردا داوج  ای  افص  یعس و  هب  مسق 

هک سکنآ  ره  ادخ  تشهب  يوس  هب  دور 

ینکردا داوج  ای  ادص  هدومن  ار  وت 

هللا َّیلو  ای  وت  يالو  هار  طقف ز 
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ینکردا داوج  ای  ادخ  يوسب  مور 

دوخ نتفر  تارب  مریگب  هک  ما  هتسشن 

ینکردا داوج  ای  الب  برک و  رهش  هب 

الوم ای  سومّشلا  ُسمش  هداز ي  وت  ییوت 

الوم ای  سوط  ناطلس  ربکا  ّیلع 

هراوهگ رانک  یبیرغ  درم  هتسشن 

هراوهگ رایتخا  یب  هیرگ ي  رانک 

ییالال ياون  دناوخب  هتسشن  اضر 

هراوهگ راذُع  ابیز  كدوک  يارب 

نیا اب  دنک  لد  درد و  رحس  هب  بش  ردقچ 

هراوهگ راهب  غاب و  همه  دش  هک  یلگ 
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تندمآ رید  هدینش ز  هنعط  ردقچ 

هراوهگ راظتنا  تشذگ  تخس  ردقچ 

ییالال ياون  هراوهگ و  تبحص  هرابود 

هراوهگ راوخریش  هیثرم ي  هرابود 

دز یم  ادص  يردام  شطع  مرُه  نایم 

هراوهگ رارقیب  لد  كدوک  باوخب 

رغصا یلع  مغ  بابر و  کشا  ناما ز 

هراوهگ راگزور  نآ  تبقاع  دش  دب  هچ 

ياو يا  بآ  هب  شکدوک  دنزب  بل  هک  دشن 

ياو يا  بابر  كدوک  دشکب  دق  هک  دشن 

تسا هدش  ناتسلگ  رهد  هدش و  او  لگ  زاب 

ییافو مشاه  دیس 

تسا هدش  ناتسلگ  رهد  هدش و  او  لگ  زاب 

تسا هدش  ناشفا  لگ  افوکش و  قشع  نبلگ 

تسا هدمآ  راهب  رطع  يرحس  میسن  اب 

تسا هدش  ناحیر  هلال و  زا  رپ  نسح  نمچ 

تسا هدز  رس  افو  حبص  ار  هرجنپ  نک  زاب 

تسا هدش  نایامن  باتناهج  رهم  نیمهن 

لوسر رون  زا  رپ  رهش  ادخ ، یحو  طبهم 

تسا هدش  ناغارچ  رهم  نیمه  يالجت  زا 

شا هدکاشامت  قوش  زا  هدش  شنیرفآ 
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تسا هدش  ناریح  هلاو و  شخر  هب  یتسه  مشچ 

وا زک  تسا  داوج  رون  ۀنیآ  نیا  يرآ 

تسا هدش  نادنب  هنیآ  نیمز  لثم  نامسآ 

دید هگان  یحض  سمش  وا  هب  درک  رظن  کی 

تسا هدش  نابات  هنیآ  رازه  هب  وا  ةولج 

شکشا لالز  باوخ و  ۀمزمز  هرمه 

تسا هدش  نادنچ  ود  زاب  یحض  سمش  يداش 

تسوا اه  ناسنا  فرشا  نت  هراپ  ۀعضب 

تسا هدش  ناسنا  هدمآ  وا  بتکم  رد  هکره 

وا يدنوادخ  راونا  هک  تسا  یسوم  روپ 

تسا هدش  نارمع  یسوم  دص  تریح  ثعاب 
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وا ترضح  زا  هتفای  افش  روک  نیمه  هن 

تسا هدش  نامرد  هک  تسوا  هگن  اب  اهدرد 

تسا هدمآ  میرک  قشع  مرح  نالئاس 

تسا هدش  نارود  ةرهش  مرک  دوج و  زا  هک  نآ 

مرک يایرد  ششوج  اب  هک  دید  نامسآ 

تسا هدش  ناجرم  ؤلؤل و  زارپ  دوج  لحاس 

زا هدز  تریح  هک  دنوادخ  هب  مثکا  روپ 

تسا هدش  ناونع  هک  تسا  ییاه  هلأسم  خساپ 

شتلزنم زا  دُوب  هگآ  هک  تسیک  ادخ  زج 

تسا هدش  نازورف  هک  سکره  لد  رد  وا  ردق 

شهگن ضیف  هک ز  یئافو » » رکش دنک  نوچ 

تسا هدش  ناکما  ملاع  نیارد  دنموربآ 

قشع یقرش  هرجنپ ي  نآ  رحس  کی  دش  زاب 

یفطل نسح 

قشع یقرش  هرجنپ ي  نآ  رحس  کی  دش  زاب 

قشع یقرش  هرجنح ي  ناوخب  زاب  یسفن 

شیوخ یناراب  بش  رد  منک  هچ  لد  يا  هآ 

شیوخ ینافوط  بت  اب  موش  هریخ  اجک  هب 

؟ تسیک ییاشامت  نسُح  رگ  هولج  نامسآ 

؟ تسیک ییاحیسم  راک  زا  همهمه  همه  نیا 

تسا هدمآ  رون  ینامهم  هب  هک  بشما  تسیک 
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تسا هدمآ  رولب  قاط  نیا  رب  هک  بشما  تسیک 

شندمآ زا  هدش  يراهب  كاخ  نامسآ 

شندمآ زا  هدش  يراک  هنییآ  نیمز  ات 

دنتسم اه  لُگ  همه  دنا و  لُگ  قرغ  اه  غاب 

دنتسم ایرد  لد  رد  ودنا  یمز  رپ  اه  جوم 

زیربل اهوبس  دنبارش و  قرغ  اهکات 

زیربل اهولگ  دننیرت و  تسم  اهبلق 

راشرس قیاقش  يوسیگ  قافآ ز  همه 

راشرس قیاقش  يوب  زا  همه  شنیرفآ 

نیبب تسا  تشهب  غاب  اج  همه  هچوک  هچوک 
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نیبب تسا  تشخ  هب  تشخ  لگ  همه  هناخ  هناخ 

نم هتسخلد ي  لد  لد  يا  هدمآ  نیا  تسیک 

نم هتسب ي  هرگ ي  ره  هدشمگ ي  نیا  تسیک 

نک مشون  وا  هداب ي  زا  نک و  او  ملکشم 

نک مشوهدم  هدشلد  يا  هدمآ  رای  يوب 

شیوخ یناسارخ  رعش  همزمز ي  اب  تفگ 

شیوخ ینافوط  یناریح و  همغن ي  اب  تفگ 

تسا هدمآ  دارم  لصف  ، نیرت هدروخ  هرگ  يا 

تسا هدمآ  داوج  ، تسا هاوگ  راوید  رد و 

مرک ناراهب  زیگنا  لد  حور  هدمآ 

مرک ناج  ، اخس دنوادخ  هار  زا  دمآ 

نیرت دیع  نیا  رد  دیع  نیرت  بان  هدمآ 

نیرت دیشروخ  هدمآ  ، نیرت هام  هدمآ 

شمدق زا  تسکش  دیشروخ  قنور  دمآ و 

شمدق زا  تسکش  دیمون  هنیس ي  ره  لفق 

نیرت بوقعی  هناخ ي  رد  هدش  فسوی  بش 

نیرت بویا  هیده ي  نیرت  بوبحم  بش 

ددنخ یم  ادخ  ، تسارهز هدنخلگ ي  بش 

ددنخ یم  ادخ  تسا  داوج  دنخبل  بش 

دندرگ یم  اشگ  هدقع  یپ  حبص  ات  همه 

دندرگ یم  اضر  ِدرگ  تفص  هناورپ  همه 
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دش ییادخ  همه  اهلد  زاب 

هدیلوژ دومحم 

دش ییادخ  همه  اهلد  زاب 

دش ییانشآ  حبص  زا  تبحص 

میتفا یم  تسلا  دای  زاب 

دش ییالو  لد  هک  ینامز  نآ 

دیبات لزا  رد  هک  یلامج  زا 

دش ییانشور  وحم  ام  حور 

" یحور نم  تحفن   " لالج زا 

دش ییافطصم  تفایرد  هکره 

دمآ نورب  لگ  بآ و  زا  هعیش 

دش ییاضترم  تشاد  لد  هکره 

دیشخر لزا  ۀنحص  زا  یقرب 
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دش ییامنور  ردقلا ،  هلیل 

ار ارهز  لآ  میدید  همه 

دش ییانشآ  زاغآ  هزات 

يولع ینیسح و  ینسح و 

دش ییاتا  له  روج  کی  هکره 

درک ییادخ  ادخ  تیاغ  هب  سب 

دش ییالبرک  قاشع  ناج 

میدید ار  قشع  لآ  ۀمه 

دش ییاضر  ةولج  تبون 

تشگ نایامن  اضرلا  نبا  هک  ات 

دش یعادت  مرک  دوج و  فطل و 

تسا راشرس  داوج  دوج  هک  سب 

دش ییادگ  لزا  زا  نامراک 

میدنام شرکون  زور ،  نامه  زا 

دش ییافو  اب  ِبابرا  هچ  َهو 

دزاس یمن  اهر  تمایق  ات 

دش ییاسراپ  لها  ار  هکره 

ادخ فطل  هب  ام  رکذ  لزا  زا 

انکردا همئالا  داوج  ای 

دنشاب تسنوم  هکنانآ  شوخ  يا 

دنشاب تسدقم  يوک  دبع 
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وت یمالغ  رد  هکنانآ  شوخ  يا 

دنشاب تسباع  وت ،  كاچ  هنیس 

دوخ ِیناوج  رد  هکنانآ  شوخ  يا 

دنشاب تسلاُجم  رکف  وت  اب 

وت شناد  ملع و  ناتسبش  رد 

دنشاب تسردم  لفط  املع 

اجنیا اه  هتشرف  لاب  رپ و 

دنشاب تسلجم  نیرز  شرف 

دناوخ تَسَک  یب  هکنآ  ربخ  یب 

دنشاب تَسَک  همطاف  یلع و 

دننید يداه  هلمج  وت  لسن 

دنشاب تَسَرون  لفط  کی  هچرگ 

هللا لآ  راد  هرفس  ییوت  ات 

دنشاب تسلفم  دبع  نامتاح 

ینومأم مکح  میلست  وت  یک 

دنشاب تَسَبحَم  هب  نازیتس  نید 

ادخ فطل  هب  ام  رکذ  لزا  زا 

انکردا همئالا  داوج  ای 

ار تماج  دیشچ  دیاب  وت  زا 

ار تماک  تفرگ  دیاب  وت  زو 
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تیابیز خرس و  ياه  بل  لعل 

ار تمالس  ام  هب  دناسر  یم 

ریرح هب  تا  يروح  هدیچیپ  هک  يا 

ار تمارک  ناشن  تمشچ  هداد 

یتفگ نخس  نابز  نیریش  هکسب 

ار تمایپ  دهد  یم  تدَهشَا 

تنخس دهد  ناشن  اما  لفط ، 

ار تماق  مامت  ماما  کی 

ملاع رد  تخانش  دیاب  وت  زا 

ار تمایق  دصقم و  أدبم و 

ناحبس ِینامسآ  بتک 

ار تمان  هتشون  کی  کی  همه 

دندرک افج  مه  زاب  دش  هچ  سپ 

ار تماما  وت  نایانشآ 

دنتسب یم  هدید  زاب  يا  هدع 

ار تماودلا  یلع  تازجعم 

دندرک یم  هناهب  مه  يا  هدع 

ار تماقم  نینچ  یکدوک و 

دندید یم  زاب  هکیدوجو  اب 

ار تمالک  ِیسدق  هویش 

امش تارظانم  اباب  لثم 
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ار تماقتسا  داد  یم  سرد 

اه تریصب  یب  دندینشن 

ار تمادُم  هیآ  هروس و 

وت تیالو  رب  دندرک  تشپ 

ار تماش  حبص و  دنداد  هصغ 

میسرت منک  تمغ  هنوگچ  نم 

ار تماب  يور  شعن  تبرغ 

! دوب اجنآ  رتوبک  نیدنچ  زاب 

ار تماق  يور  دنریگ  هیاس 

هزین زا  ینابیاس  البرک 

ار تمایق  همه  دز  یم  داد 

نیسح تیب  لها  نامشچ  شیپ 

ار تماما  رس ،  دندیرب ،  رس 

ادخ فطل  هب  ام  رکذ  لزا  زا 

انکردا همئالا  داوج  ای 

شرهوگ هب  ار  فدص  هدژم  دیهد  بشما 

راگزاس اضرمالغ 

شرهوگ هب  ار  فدص  هدژم  دیهد  بشما 

شرویز تسا  یهلا  گنر  هک  يرهوگ  نآ 

مشچ هنیدم  هام  هب  هدوشگ  کلف  بشما 
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شرتخا هام ، نآ  مدقم  كاخ  هب  دزیر 

بل هدوشگ  تیالو  سمش  هدنخ  هب  بشما 

شرورپ دیشروخ  هراتس ي  دُوب  فک  رد 

داد همئالا  داوج  قلخ ، هب  ادخ  بشما 

شرد لئاس  مرک  دوج و  هتشگ  هک  سک  نآ 

تسام تماما  مراچ  موس و  ّیلع  بشما 

شرب رد  هناحیر  نماد  يا ز  هناحیر 

مهن تجح  مهن  ماما  مهن  رون 

شرظنم تام  اضر  هتشگ  هک  ادخ  هجو 

قلخ دورد  مالس و  هک  اضر  هنییآ ي 

شرونم لامج  نسُح و  باتفآ  رب 

قح مالس  تاولص و  دوب ، قح  مان  ات 

شردام هناحیر  هب  داوج و  ترضح  رب 

دوج تسد  هک  يداوج  ماما  نآ  تسا  نیا 

شرورپ دوج  مرک  ُرپ  تسد  هب  دشاب 

دندمآ هک  ناماما  داوج  نآ  تسا  نیا 

شررکم دوج  دوج ز  لها  هدنمرش 

نوگنرس داب ، شرس  رود  هن  رگا  نودرگ 

شرس رب  كاخ  شرد ، كاخ  هن  رگا  دیشروخ 

بان ّرد  تشه  می  تسا و  رهوگ  هس  رحب 

شرتسگ حدم  رهگ  هس  نیا  رحب و  تشه  نآ 
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اسراپ ناریپ  ملعم  یکدوک  رد 

شرتمک درگاش  دنا ز  مثکا  روپ  دص 

يا هدیدن  بتکم  کچوک  لفط  وچ  ییحی 

شربارب یلیلذ  دبع  ناسب  نومأم 

افص هورم و  رجح و  اب  هبعک  هک  دبیز 

شرهطم قاور  رود  هرامه  ددرگ 

تسه هک  وا  رب  كرابم  تسا  دمحم  مان 

شربمیپ لاصخ  قلُخ و  لامج و  نسُح و 

رس هب  ات  ياپ  دوب  تسا و  دمحم  شمان 

شرهطا يارهز  تمصع  یلع و  دهز 
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اضر هدید ي  وا  تدالو  زا  دش  نشور 

شرتبا دناوخ  یم  هک  مصخ  مشچ  يروک 

نیتداهش ات  بل  هب  دنار  مشچ و  هدوشگب 

شرب رد  تخس  اضر  تفرگ  دوخ  ناج  نوچ 

بل دوشگ  ات  می  یهام و  ربا و  ّوج و  زا 

شرضحم هب  نوراه  هداز ي  درک  میظعت 

نآ زا  شیپ  دوب  رشب  ماما  هَن ، هلاس  ُهن 

شرکیپ هب  ییادخ  ناور  دمد  مدآک 

ناتسآ ياهرد  هب  هسوب  هداهن  مدآ 

شربقم كاخ  زا  وربآ  هتفرگ  اروح 

ار تشهب  دیلک  شیوخ  تسد  هب  دراد 

شروای تسا  داوج  رشح  زور  هک  سکنآ 

قح هدرک  هک  یماما  يادف  ناهج  ناج 

شربهر داجیا  ملاعب  یکدوک  زا 

شا هویم  تسا  دوج  هک  هقیدح  نآ  تسا  نیا 

شرگنل تسا  رون  هک  هنیفس  نآ  تسا  نیا 

ما همئالاداوج  يادگ  متسیک  نم 

شرواد دوج  نامه  تسوا  دوج  هک  سکنآ 

لجخ شفک  زا  مرک  ربا  دوج ، ماگنه 

شرخسم تباجا  هاپس  اعد  تقو 

شیوخ تسد  هب  دریگ  وچ  غیت  رازراک ، رد 
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شربیخ حتف  دوب و  یلع  روآ  دای 

یکدوک ار ز  لسُر  ملع  هنیس  هب  دراد 

شرگید ناماما  رون  هرهچ  هب  دشاب 

ادخان تسوا  يرگن  رگ  رون ، کُلف  رد 

شروحم تسوا  يرذگ  رگ  ملع ، خرچ  رب 

نیمظاک رهش  زا  دزو  یم  میسن  هگ  ره 

شربعم كاخ  زا  دمد  یم  تشهب  رطع 

تسوت يادگ  وک  نآ  ره  داوج  ترضح  ای 

شرسفا هب  تخت و  هب  تسین  زاین  زگره 

وت يالو  ماج  هنشت ي  تشگ  هک  سکره 
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شرثوک دنشخبب  نیمظاک  يوج  زا 

ندمآ حبص  زا  رت  شیپ  هک  ادخ  رکش 

شرغاس دوب  رپ  وت  قشع  ماج  مثیم "ز  "

ما یناراب  بش  هیبش  زاب 

یفطل نسح 

ما یناراب  بش  هیبش  زاب 

ما ینافوط  میایرد و  هداز ي 

ما هراوآ  نرق  زا  سیوا  لثم 

ما یناسارخ  نارای  یپ  رد 

دنا هدیمهف  همه  ار  ما  یقشاع 

ما یناشیپ  هب  رهُم  هدش  رهِم 

شیوسیگ رس  تسا  میسن  تسد 

ما یناشیرپ  تسین  مدوخ  تسد 

دش رون  یلَع  ٌرون  وا  يوربا 

ما یناغارچ  قاط  نیا  قشاع 

داب هب  ار  نم  یتسه  نونج  هداد 

داوج مدینش  هک  یتسخن  زور 

بارش منابل  جنک  زا  دکچ  یم 

بارخ مبارخ  دابآ  تا  هناخ 

تفرگ مگنس  لد  یشارت  گنس 

بان رُد  نآ  زا  تخاس  دز و  هشیت 
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تخیر تخیر  لد  هرسکی  دز و  هناش 

بات چیپ و  رپ  يوسیگ  نآ  مخ  رد 

ملد دتفا  وت  تسد  رگا  ياو 

باتک باسح و  زور  زا  مقراف 

نک رون  ارم  ضحم  هبذاج ي 

باتب مناج  هب  دیشروخ  ترضح 

داوج یُّما  ربمغیپ  هبذج ي 

داوج یُما  تنا و  یبا  هب  يا 

میرک ادابم  زور  طقف  تسین 

میرک اب  مبش  زور و  همه  تسه 

سک چیه  رب  هک  تسا  هتفرگ  دای 

میرک الا  ملد  نیا  دنزن  ور 

دنز یم  مرتشیب  هرگ  هچ  ره 

میرک ات  اه ...  هلصاف  نیا  دوش  یم 

دوب بآ  زا  يا  هعرج  ام  شهاوخ 

میرک ایرد  هنهپ ي  یلو  داد 
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ما هتسخ  مدز  هتسب  ِرد  هک  سب 

میرک اّما  رد  چیه  دشن  زاب 

درک زاب  ما  يور  هب  رد  هدزن  رد 

درک زاجعا  هفیاط  نیمه  زاب 

دََرب یسیع  تا  ییاحیسم  ضیف 

درب یسوم  وت  ناماد  هب  تسد 

ام ياقآ  درب  یم  لد  همه  زا 

درب ارهز  ترضح  زا  رتشیب 

راذگ اپ  نک و  فطل  شرپ  يور 

درب الاب  هب  لیربج  هبتر ي 

دیسر رخآ  مرح  تیارب  رکش 

درب الیل  لد  نونجم  هلان ي 

 ... نیمظاک مرح  ات  هدب  لاب 

نیسح منیسح ...  ياو  سفن  اب 

الط ناویا  مد  هشیمه  لثم 

ام دنگوس  وت  مان  دش  وت  مان 

تفرگ ناراب  متفگ و  وت  مان 

اه نحص  ام  هیرگ ي  زا  دش  سیخ 

درک زاب  هرگ  دالوف  هرجنپ 

امش فطل  هب  هداتفا  نم  زا 

داوجلا باب  مد  هشیمه  لثم 
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 ... اضر اقآ  هک  دوب  ام  تجاح 

نیمظاک مربب  تداوج  ناج  ... 

 ... اپ نییاپ  هب  میناوخب  هک  ات 

هدب مهانپ  هاش  يا  مدمآ  ... " 

 " هدب مهانگ  یناما ز  طخ 

دوبن ردام  هصغ ي  رگا  ياو 

دوبن ردکم  ردقنیا  وت  لاح 

زیر زیر  ترگج  دش  نسح  لثم 

دوبن رهاوخ  وت  نیلاب  هک  فیح 

دنتخیر یمن  بآ  نیمز  شاک 

دوبن رد  ِسپ  هدنخ  زج  هب  فیح 

ماب يور  ار  وت  دندیشک  تخس 

دوبن رتوبک  ماب  رگا  ياو 

دش ماب  وت  تمسق  ادخ  رکش 

دوبن رجنخ  مرحمان و  يدوگ و 

تخیرن نوخ  تا  هرجنح  زا  دش  بوخ 
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دوبن رخآ  هظحل ي  رد  هلمرح 

ماب تهاگن ز  شیپ  ادخ  رکش 

دوبن رغصا  رس  هزین  رس  رب 

دشن نایرع  ترکیپ  ادخ  رکش 

دشن ناشیرپ  بسا  مس  ریز 

رون رحب  هد  ِینارون  رُد  يا 

راگزاس اضرمالغ 

رون رحب  هد  ِینارون  رُد  يا 

روفغ ّبر  ِتجح  نیمهن  يو 

داوج متفه : ۀلبق  ۀنیآ 

داوج متشه : تجح  لد  رون 

اضرلا نبا  وت  يابیز  ۀینک 

؟ یضترم یلع  ای  يدمحم 

وت تسیک ؟ مرح  ناکرا  ۀبعک 

وت تسیک ؟ مرک  بابرا  ۀلبق 

قح تایآ  فحصم  تخر ، هام 

قح تایانع  لک  ۀطساو 

ایربک مرک  تسد  وت  تسد 

ایربک مرح  تقاور  نحص و 

یکتم وت  هب  تاوامس  ضرا و 

یکدوک زا  همه  ماما  هدوب 
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وت يور  لگ  شقن  دَوب  ملع ،

وت يوک  رس  هب  ییادگ  دوج ،

ملع يایحا  هدش  وت  نخس  اب 

ملع ياحیسم  تسوت  سفن  ره 

وت راونا  هگ  یلجت  روط ،

وت رازاب  رس  عاتم  رون ،

وت يارآ  لد  يور  ادخ ، يور 

وت ياشامت  وحم  اضر ، مشچ 

تسین دوبعم  دباع و  یسک  وت  نوچ 

تسین دولوم  وت  رت ز  تکرب  اب 

! داوج ای  يا  همطاف  رسپ  وت 

! داوج ای  يا  همه  ناج  ۀلبق 

هدز تلجخ  وت  مثکا ز  ةداز 

هدکشتآ وت  نومأم ز  ۀنیس 

راگدرورپ تجح  يا  يا  هداد 

رازه یس  ار  هلئسم  کی  خساپ 

تا هنیس  یلزا  ملع  نزخم 

تا هنییآ  رد  رارسا ، َملاع 

بیغ ملع  زا  رپ  وت  دوجو  فرظ 

بیع اربم ز  ییادخ و  رون 
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قح يور  ۀنیآ  وت  تعلط 

قح يوس  زا  یلو  یبیغ ، ملاع 

یهر نایم  هکنیا  زا  يرترب 

یهد نومأم  یهام و  زا  ربخ  کی 

تسوت تسب  اپ  همه  شناد  ملاع 

تسوت تسد  فک  نیب  يا  هریاد 

تساجتلا ترد  هب  ار  ناهج  قلخ 

" تساَجن مُک  اتَا  نَم  َو   " امش نأش 

تسوت لیلهت  قشاع  کَلَم ، لیخ 

تسوت لیوأت  هب  هدنز  ادخ  یحو 

ترئاز رشب  نج و  کلم و  يا 

ترئاح یلزا ، کلم  تعسو 

دیجم يادخ  فاطلا  رهظم 

دیعب دَوبن  وت  دوج  مرک و  زا 

منک او  لد  هدقع ز  ینم  وچ  ات 

منک اوجن  وت  سدق  مرح  رد 

تسا لگ  اب  دوب  راخ  رگا  راخ 

تسا لبلب  سفن  بآ و  هب  هدنز 

تسامش ِنآ  زا  هتسخلد  مثیم " "

تسامش نازخ  گرب  زا  مک  هچ  رگ 

دابع تسا  دابع  تسا  دابع  لک  يداش 
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راگزاس اضرمالغ 

دابع تسا  دابع  تسا  دابع  لک  يداش 

دارم تسا  دارم  تسا  دارم  باوبا  حتف 

داهج تسا  داهج  تسا  داهج  روش ، يداش و 

داوج تسا  داوج  تسا  داوج  دالیم  دیع 

میحر تسا  میحر  تسا  میحر  وفع  رهظم 

میرک تسا  میرک  تسا  میرک  نبا  میرک  هک 

دندیشخب ترمق  تیالو  سمش  اذّبح 

دندیشخب ترصب  رون  يرون و  رصب 

دندیشخب ترحس  تقو  هب  دیشروخ  صرق 

دندیشخب ترگد  داوج  يداوج و  دوخ 

نشلگ تیالو  تیب  تلگ  ضیف  زا  هتشگ 

نشور دمحم  رادید  هب  داب  تا  هدید 

تسا رگداد  دحا  نسح  رهظم  رسپ  نیا 

تسا ردپ  ار  نامز  ار و  نیمز  قلخ  رسپ  نیا 
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تسا رشبلاریخ  هعضب  ردپ  وچمه  رسپ  نیا 

تسا رت  بوخ  ناهج  نابوخ  همه  زا  رسپ  نیا 

تساضر ِتسه  اضر  ِتسه  اضر  ِتسه  رسپ  نیا 

تساضر ِتسد  رس  هب  دمحم  ِنآرق  وچمه 

شمرک زا  دوج  هدمآ  دوج  هک  تسا  داوج  نیا 

شمک تسا  دوجو  فرظ  دنک  دوج  را  دهاوخ 

شمدق كاخ  هب  هدجس  بش  همه  درآ  دوج 

شمرح فاوط  مرگ  دوب  دیشروخ  هام و 

تسام لفحم  هم  زاب  دنک  يور  فرط  ره 

تسام لد  زاجح  هب  اهناج  هبعک  شمرح 

نیا تسا  دومحم  ۀنادرد  قلاخ و  دماح 

نیا تسا  دوهشم  دهاش و  یلزا  لامج  هب 

نیا تسا  دوصقم  رد  ار  دبا  یفخم  زنک 

نیا تسا  دوج  مرک و  رهپس  تشه  رهوگ 

دنیوگ شداوج  دوج  مرک و  نابحاص 

دنیوگ شدارم  باب  لد و  لها  ۀبعک 

تنابرق مرس  ناج و  دص  ود  هظحل  ره  هب  يا 

تنابرق مرنه  میوگ ، هک  میزیچ  تسین 

تنابرق مرت  بوخ  ناج  هک ز  لباق  هچ  ناج 

تنابرق مردپ  ناج  هک  تفگ  تردپ 

یمارآ لد  هب  روش و  رس  هب  حور و  نت  هب  وت 
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یمان دمحم  يوخ و  یلع  يور ، يوضر 

ترظن شیپ  هب  تسد  فک  وچ  یتسه  لک 

تردق اضق و  دنمالغ ، دنعیطم و  ود 

ترس تشپ  دوب  ملع  یهن  ياپ  اجک  ره 

ترب هب  ذّملت  يوناز  هدز  مثکا  روپ 

ماقم هاج و  نینچ  هداد  ار  وت  هک  ییادخ  هب 

ماما نبا  ماما  ییام و  تمعن  یلو  وت 

تخانش وت  ماقم  وچ  رگمتس  نوراه  روپ 
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تخاب رس  زا  شوه  لد و  زا  رارق  هرهچ ، زا  گنر 

تخادگ وت  رون  ۀلعش  رد  هک  دوب  یشتآ 

تخادنا راک  زا  وت  قطن  ارو  بلق  ایئوگ 

یتفگ یهلا  رارسا  هزات ز  يربخ 

یتفگ یهام  می و  ربا و  هم و  اوه و  زا 

وت ییاتکی  دهاش  همه  وت  دوجو  يا 

وت ییابیز  هب  رخف  دنک  عنص  ملق 

وت ییاشامت  نسح  ةدز  تریح  هام 

وت ییاحیسم  ضیف  زا  لد  هدرم  ره  هدنز 

تسام لد  رد  وت  ةولج  اضر  هام  يوضر 

تسام لصاح  همه  وت  دوج  یلاخ و  ام  تسد 

دهدب ایرد  ود  هرطق  کی  هب  وت  نوچ  ات  تسیک 

دهدب ایند  تورث  زا  رتشیب  ادگ  هب 

دهدب افصم  دهش  ار  همه  شمالک  اب 

دهدب اباب  لتاق  رب  ار  ردام  زرح 

وت ةدنز  اطع  دوج و  مرک و  هرامه  يا 

وت ةدنزارب  تسا  دوج  هک  دوج  نک  دوج 

ماوت يوک  رس  نایادگ  كاخ  میک  نم 

ماوت يوهایه  رپ ز  همه و  زا  ما  یلاخ 

ماوت يوج  بل  هنشت  یلو  هنشت  ما  هنشت 

ماوت يوگ  انث  هک  میاپ  رس و  یب  مثیم 
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تسامش فقو  مندز  مد  دوبن  لباق  هچ  رگ 

تسامش فقو  منخس  نابز و  عبط و  ملق و 

تاولص ارهز  ربمغیپ و  يداش  رب 

روها دماح 

تاولص ارهز  ربمغیپ و  يداش  رب 

تاولص یلعا  یلع  هنیآ ي  رب 

داوج زور  مه  تسا و  رغصا  دلوم  مه 

تاولص اجکی  سوط  الب و  برک و  رب 

***

تاولص وسیگ  هداد  داب  هب  قوشعم ،
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تاولص وس  ره  البرک ز  لگون  رب 

تسا هدش  ادیپ  هام  دندز ، هراّقن 

تاولص وربا  لاله  نآ  هولج ي  رب 

***

تاولص وهآ  نماض  یشوخلد  رب 

تاولص وا  رب  زاب  تسرفب  مناج !

ربمغیپ زا  هولج  ود  یلع  ود  دمآ 

تاولص وگ  یلع  قاتشم  لد  ره  رب 

***

تاولص رتهب  زاب  داوج ، يور  رب 

تاولص رغصا  یلع  هاگن  زان  رب 

! تیعمج همه  نیا  يادص  تسین  نیا 

تاولص ردیح  هب  رتدنلب  تسرفب 

دنمارماب یلیخ  تسا  زور  زا  رت  نشور 

نایفیطل ربکا  یلع 

دنمارماب یلیخ  تسا  زور  زا  رت  نشور 

دنمالک مه  نایادگ  اب  نامیرک  یتقو 

دنریما کی  کی  اه  هدازاقآ  هک  قحلا 

دنمالغ کی  کی  اه  هدازرکون  هک  قحلا 

متسه ضحم  ِّینغ  دوخ  ِضحم  ِرقف  رد 

دنمادگ مدرم  مرد ، نیا  يادگ  یتقو 
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میدوجو نانآ  اب  میتسه و  مدع  نیع 

دنمانب اه  نآ  هک  مییاه  نامه  ام  سپ 

درادن یقرف  مک ، ّنس  دایز و  ّنس 

دنماما تیلوفط  زا  هداوناخ  نیا 

« مهیلع هللا  مالس   » زج مرادن  يزیچ 

دنمارتحا اب  همطاف  ياهدنزرف 

دنهام ماش  ره  رد  دندیشروخ و  حبص  ره 

دنماش حبص و  ینشور  ات  هدراهچ  نیا 

دنا هیبش  هک  سب  زا  هنییآ  هدراهچ  نیا 

دنمادک یناد  یمن  ناش  ینیبب  یتقو 

×××

دزرا یم  ام  یگناورپ  نیا  هللا  و 

دزرا یم  اما  میدش  رتسکاخ  دنچ  ره 

قشاع زور ، کی  دوش  یم  ملاع  قوشعم 

دزرا یم  الیل  هزادنا  ام  نونجم 

دیدنبب هشوگ  نیمه  ار  ام  هدالق 
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دزرا یم  اه  نیا  هناخ  رانک  مه  گس 

مریگب تمیق  وت  ياپ  رب  مهن  یم  رس 

دزرا یم  اج  نیا  مرس  دزرا  یمن  اج  ره 

میدرک حبذ  تیاپ  هب  لباقان  ناج  کی 

دزرا یم  الاح  زا  وت  لام  دش  هک  الاح 

دنتفگ ریهطت  هیآ  ار  اه  هیرگ  نیا 

دزرا یم  ایرد  زا  شیب  نآ  �هرطق  کی 

اج نیا  مراد  یتشهب  وت  نیمظاک  اب 

دزرا یم  ایند  ِملاع  رد  یگدنز  سپ 

ًامتح تسا  هبعک  تا  هراوهگ  شزرا  سپ 

! دزرا یم  یسوم  ترضح  ياصع  یتقو 

ار اه  مشچ  نیا  ینک  انیب  شکب  یتسد 

! دزرا یم  انیبان  هچ  وت  تازجعم  اب 

دیدنخ وت  ياباب  هک  نیا  ار  ام  تس  یفاک 

دزرا یم  ایند  کی  وت  ياباب  دنخبل 

×××

تداد دروآ ، بش  همین  ار  »ش  مک  » هک نآ 

تدایز فطل  دنک  یم  شدایز  دراد 

... هنهرب اپ  هراپ ... ْتخر  نآ  منم ... اقآ 

! تدای تسه  هک  ارم  هعمج - بش   – بش نآ 

مدالب نامیرک  زا  وت  یتسیک ؟ وت 
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تدالب نایادگ  زا  نم  متسیک ؟ نم 

متفرن ییاج  تا  هناخ  نیا  رد  زا  نم 

تداز هناخ  يادگ  زا  نادرگم  ور  سپ 

هتشون وت  دیُرم  الاح  ارم  هک  نآ 

»ت دارم ای   » دسیون یم  مه  ار  وت  ًامتح 

ار دوخ  قح  نیا  ریگب  سپ  ییام ، ناج  وت 

تدادن ناج  یتفرگ  ناج  هک  نآ  رب  نیرفن 

دیشروخ حبص  ره  یهن  یم  اپ  اجک  ره  وت 

تدادماب رب  دنک  یم  تدارا  ضرع 

درک یم  هیرگ  وت  ندید  اب  وت  ياباب 
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تدابع دراد  يرگید  فطل  هیرگ  اب 

دنداوج کی  کی  همه  تدادجا  ءابآ و 

تداوجلا نب  داوج  تمیسیون  یم  سپ 

×××

مه رس  هبعک  دراذگ  یم  تیاپ  يور  رب 

مه رپ  لاب و  دراذگ  یم  یتح  لیربج 

ًالصا تسین  یجایتحا  تیاپ  كاخ  هب 

مه رد  كاخ  نیا  زا  مزاس  یم  اود  یتقو 

تفاوط رد  هک  يا  هبعک  نآ  يا ! هبعک  وت 

مه رگج  یتح  هتخوس  ام  رپ  لاب و 

تفای وربآ  دّجهت  وت  يوربآ  اب 

مه رحس  دریگ  یم  وت  تاجانم  زا  ضیف 

... دیاب دنداد ، ار  وت  هک  یلامج  نیا  اب 

مه ردپ  دشاب  وت  نارادیرخ  نیب 

سیونب قاشع  نیا  نیب  مه  ارم  مان 

مه رفن  کی  نیا  دنک  شوخ  اج  ات  راذگب 

تغولش ِرود  وت و  نابرق  هب  ناج  يا 

مه رسدرد  دراد ، رازاب  ندش  فسوی 

! زادنایب ار  تباقن  ام  ِناج  هچوک  رد 

مه رظن  اه ، نیا  دننز  یم  تمشچ  هنوگ  نیا 

تماد لابند  اهریش  کی  کی  دنتسه 
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مه ردپ  ِناسارخ  يوهآ  نامشچ 

: تسا نیا  وت  يداوج  فطل  زا  نم  مهف 

مه رتشیب  يداد ، میتفگ  ار  هچ  نآ  هک 

مه اب  راب  نیا  نیمظاک  ات  ربب  ار  ام 

مهرد راب  نیا  نیمظاک  رد  رخب  ار  ام 

×××

درادن رگید  يا  هراچ  لئاس  زجع ، زج 

درادن رخآ  ادخ  ِیمیرک  یتقو 

دندرکن لطعم  ندز  رد  يارب  ار  ام 

درادن رد  نامیرک  نیا  تویب  ًالصا 

تسا گرزب  ًاتاذ  شکدوک  هداوناخ  نیا 

درادن ربکا  رغصا و  هک  یلع  مان 
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دوب شتداع  نکیلو  تس و  بابر  لفط 

درادن رب  ار  شرس  همع  �هناش  زا 

تس یفاک  ناش  نیا  بابر  تاماقم  نیب 

درادن رغصا  یلع  وا  زج  سک  چیه  هک 

*

تخیر مه  هب  هفوک  رگشل  دمآ  هک  یتقو 

درادن رتهب  نیزا  يرادملع  نادیم 

تفر ردپ  رود  زا  رگشل  دمآ  هک  یتقو 

درادن رگشل  هک  دندرک  نامگ  رخآ 

هدنام فیلکتالب  ياباب  تسا و  لفط 

درادن رس  هک  یکدوک  تسا و  یناریح 

*

دش او  بآ  هرابود  ادرف  زا  هک  مریگ 

درادن رگید  هک  ههام  شش  هدیاف ، هچ 

اضق کلُم  ریما  يا  مالسلا 

هدیلوژ دومحم 

اضق کُلم  ریما  يا  مالسلا 

اضر نبای  کیلع  مالسلا 

هللا ّرس  دامن  يا  مالسلا 

هللا ءایض  تخُر  يا  مالسلا 

یمظعلا هیآ  قوشعم  هب  يا 
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يربکلا هجح  قولخم  هب  يو 

ادخ ِّیلو  نیرت  كرابم  يا 

ادخ ِّیصو  نیرت  كرابت  يو 

راتفر يدمحم  ماما  يا 

رارک ردیح  رارکت  وت  يو 

مدروآ هانپ  تیوک  هب  نم 

مدروآ هاگن  ِسامتلا 

نم ترطف  ِداقتعا  همه  يا 

نم ّتین  دامتعا  همه  يو 

وت يداؤفلا  ُّرِیَن  ار  هعیش 

وت يداوج  نیمود ، رثوک 

میراک اطخ  ام  شخب و  اطخ  وت 

میراد ار  وت  ات  میدنلبرس 

ِهبنَذ یلع  ُهبنَذ  تَتُّما 

1" هبنج يذالا  یَلَع  َتربص  "و 

یتسه اضترم  نب  داوج  وت 

یتسه اضر  ۀنادکی  یکی 

رفعج ابا  یکّزلا ، یضّرلَا و 

ردیحلا َِنب  یفولا  یقتلا و 

راربالا رصانع  دادتما 
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رایخالا مئاعد  راگدای 

هللا ُیلو  َّکنا  ُدهشا 

هللا ُلایع  یلَع  مامالا 

رینم هام  ءایض  علاط ، ِرَدب 

ریبک ناتسآ  هب  عطاس ، ِرون 

برغم قرشم و  رون  ییوت  نیا 

بیّطلا َنِم  ٌّبیط  اذّبَح 

نآرق ینعم  نامیا و  نکر 

نافرع تقیقح  نید ، مَلَع 

ییوت هعاطالا  بجاو  ترضح 

ییوت هدابعلا  صلاخ  ادخ  هب 

" ِکتَفِص نع  نوفِصاولا  َزِجَع  "

" کتفرعم َقح  كانفرع  ام  "

هولَص َتمَقَا  کَنَا  دهشا 

هوکز َتیَتا  ّکنا  دهشا 

ناهج ود  ره  هب  یلو  ار  ادخ  يا 

ناهن راکشآ و  رکنم  زا  تیهَن 

يدرک تدهاجم  ترمع  همه 

يدروآ ياج  هب  ار  نید  ِقح 

؟ تسیک رواد  هب  اضرلا  ُنبا  لثِم 

؟ تسیک رثوک  همئالا  داوج  نوچ 
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! يراد یکرابت  نایب  هچ 

! يراد یکرابم  نابل  هچ 

لوسر باتک  ینک  توالت  نوچ 

لوقع ِباجح  زا  يرادرب  هدرپ 

ینآرق ياه  هروس  تَمَد  يا 

ینامحر ياه  هیآ  تسَفَن 

ییارهز لثم  تادابع  رد 

ییالوم ِلدِع  تاجانم  رد 

يدُرب یفطصم  هب  تعاجش  رد 

يدُرب یضترم  هب  تعاطا  رد 

يریگ مَلَع  فک  هب  هک  نامز  ره 

يریش اه  هسامح  رد  یلع  نوچ 

تسا نهد  ره  لقن  وت  ملح  ربص و 

تسا نسح  نانچ  وت  ناسحا  دوج و 

یناوخ یم  قلخ  رهب  نوچ  هبطخ 

ینام یم  نیسح  تّدج  لثم 

يداهلاابا ار  وت  مزانب  يا 

يداجس نیع  هداّجس  ِنِیب 

رهاط رّهطُم و  يا  مولع  رد 

رقاب نانچ  يا  هدنفاکش  وت 

وت ییافص  یمزمز  يا  هبعک 
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وت ییاضر  یمظاک  یقداص 

163 ص :

اضق کلُم  ریما  يا  www.Ghaemiyeh.comمالسلا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


تسالاو بجع  َتا  یملع  مَلَع 

تسالاب همطاف ! نبای  تمچرپ 

! امش تارظانم  زا  بجع  يا 

 ! امش تازرابم  ام  ةوسا 

تسا نازیر  وت  ةریس  زا  تمکح 

تسا نازیم  هعیش  هب  وت  ّتنس 

هدنشخب میرک و  تدالو  زا 

هدنبیز دوُج ، هب  تداهش  ات 

یناد يرورس  هک  یتسه  وت  نیا 

یناد يرورپ  هّرذ  ةویش 

مراد مرَک  ةدید  وت  نم ز 

مراد مرح  ِینامهم  ِلیِم 

مناد یم  تُست  تسد  ام  ِریِخ 

مناد یم  تست  ِتسب  اپ  هعیش 

! اقآ ییوت  همه  هاوخریخ 

! اقآ ییوت  همطاف  فسوی 

... مدرگ یم  هک  امش  اب  نیشنمه 

مدرد همه  افش  دریگ  وت  زا 

مراد یتبارق  وت  اب  هک  ات 

مراد یتّوُخا  افص و  هچ 

تسابیز ناگدنب  لامعا  وت  اب 
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تساویش نایعیش  راتفر  وت  اب 

میوج یم  دیپس  یحبص  وت  اب 

میوج یم  دیما  تهاگن  زو 

مراتفر هب  ار  وت  مراد  یعس 

مراتفگ قدص  هب  مبایزاب ،

تسادخ ِیگدنب  وت  راختفا 

تسادخ ِیگدنز  وت  ِیگدنز 

تیانعر ّدق  نابرق  هب  يا 

تیاباب هب  مهد  یم  تمَسَق 

بایرد تردام  ناج  ار  هعیش 

بایرد تروشک  هب  ار  مربهر 

! نشور متریصب  ترون  يا ز 

! نمشد ار  فارحنا  هنتف و 

رادرب یبش  اعد  تسد  زاب 

رادرب يرماس  رکم  نایم  زا 

تساضیب ِدَی  نآ  هب  یسوم  وت  زا 

تسایرد رد  قرغ  نوعرف  وت  زو 

نک وداج  رحس و  رهب  يا  هراچ 

نک ور  ار  قافن  رفک و  تسد 

تس ییازفا  تریصب  زور  زور 
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تس ییاشامت  البرک  جرف  اب 

دیآ زاب  رای  هک  نک  اعد  وت 

دیآ زارف  جرف  رجف و  حبص 

تسابیز سب  هنیدم  بشما  لد  يا 

نایرافغ داوج 

تسابیز سب  هنیدم  بشما  لد  يا 

تسایند همه  فعش  روش و  قرغ 

ینیب يرگنب  هک  ار  اجک  ره 

تساپرب برط  يداش و  لفحم 

دیزیخ اپ  هب  همه  نویبجر 

تساعد رکذ و  زاین و  زار و  بش 

نیما لیئربج  هدژم  نیا  دهد 

تساطخ هانگ و  ندیشخب  تقو 

ار ملاع  دینک  وراج  بآ و 

تساه لد  ربلد  دالیم  بش 

تشهب غاب  نانکاس  نخس 

تساهاط لگ  ییافوکش  ز 

سومش سمش  رون  قرغ  هناخ ي 

تسابع لآ  ناقشاع  هبعک ي 

تسود يا  نیبب  نک  زاب  لد  مشچ 

تسالوم بل  رب  دنخبل  لگ 
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دیآ یم  داوج  هر  زا  بشما 

تسام هتسخ ي  بلق  دیما  هک  نآ 

دنیوگ مه  هب  یگلمج  نایشرع 

تساضر هیبش  رسپ  نیا  ردق  هچ 

دولوم نیا  تساخس  دوج و  می 

دولوم نیا  تساضرلا  نبا  يرآ 

داوج يانث  بل  هب  بشما  مراد 

داوج ياپ  كاخ  هب  مراذگ  رس 

رب بشما  مراد  دیما  مشچ 

داوج ياطع  دح و  یب  مرک 

مناج رس و  ما  یتسه  ۀمه 

داوج يادف  مردام  ردپ و 

مدنموربآ رگ  مدرم  نیب 

داوج ياعد  تکرب  زا  تسه 

مراک ره  هرگ ز  دیاشگ  یم 

داوج ياشگ  هرگ  ياه  تسد 

مین هبیرغ  ناتسآ  نیا  رد  نم 

داوج يانشآ  لوا  زا  مدوب 

نداد ناج  تقو  هک  مراد  تسود 
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داوج يابرلد  يور  مرگنب 

! لد يا  موش  یبش  رگ  دوش  هچ 

داوج يافص  اب  نحص  رئاز 

منیشنب دارملا  باب  مد 

داوج يالط  دبنگ  نآ  منیب 

مهاوخ یم  شیوخ  ّيدیع  بشما 

داوج يادخ  زا  يدهم  جرف 

تاکرب وت  دوجو  اپ  ارس  يا 

تاولص تمدقم  هب  هظحل  هظحل 

ییاه لد  شخب  مارآ  هک  يا 

ییالاعت قح  تاذ  هولج ي 

الو غاب  نابغاب  نیمهن 

ییارهز یضترم و  لگ  وت 

یججحلا نماث  نامشچ  رون 

ییاباب يوزرآ  همه  وت 

تقشع زا  هدیسر  یلیل  راک 

یئادیش هب  رحس  ات  بش  همه 

لد فسوی  يا ز  هدرب  ادخ  هب 

ییابیز یتروص و  هم  هک  سب 

داد یم  ناج  هدرم  هب  یسیع  رگا 

ییاحیسم مد  وت  زا  تشاد 
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تناتسد ات ز  تشاد  وزرآ 

یئاط متاح  دریگ  هقدص 

دناد یم  وت  هگرد  لئاس 

یئاقآ ردقچ  میرک و  هک 

دنیوگ وت  ناقشاع  همه ي 

یئاشامت دُوب  تحیرض  هک 

میئوت هاگن  کی  جاتحم  همه 

ییایرد وت  هرطق و  یگمه 

متسه دب  هچ  رگا  مداوج »  » نم

متسد نکم  تهگرد  زا  هتوک 

تسین ام  ربلد  درُب ، لد  هک  ره 

یبارهس دمحم 

تسین ام  ربلد  دُرب ، لد  هک  ره 

تسین الیل  تخورف ، يزان  هک  ره 

تسین احیسم  دَشِک ، ییوه  هک  ره 

تسین ام  اب  تسین ، وت  اب  یسک  ره 

تسین الوم  ریغ  ضحم ، ربلد 

یناریح فک ز  هب  فد  ناقشاع 

یناوخ لزغ  رب  دندیشک  فص 

ینابرق لاف  هک  رب  دِتف  ات 
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ینارصن موق  هب  قح  تمحر 

تسین ادیش  وت  زک  هعیش  نآ  دزن 

ییوت شود  هب  مُخ  قشع و  زا  متسم 

ییوت شوج  هداب  رحب  نیمُهن 

ییوت شورف  هلسلس  رسپ 

ییوت شورس  ره  يالاعت  قح 

تسین اه  نیا  درم  لیربج  هنرو 

مُخ هلایپ و  ةدناوخ  ردپ  يا 

مهدزای زیزع  يا  ییوت  وه 

مدرم ترامع  ریما  يا 

« متنا  » نم زانب و  ُنحن »  » هب وت 

تسا یناتآ  حرش  هب  تباتک  هک 

هدوب یِم  هشیش  هب  ینیعبرا 

هدوب یِک  كات  هک  دنادن  سک 

هدوب ِيد  ریت و  هک  نیا  ای  رهِم 

هدوب ير  یلع ز  سورع  نوچ 

تس یناریا  بارش  نیا  زا  یمین 

دیآ یم  سولج  مزب  هب  هش 

دیآ یم  سوبع  وا  رکنم 

دیآ یم  سوط  ناطلس  ناج 

دیآ یم  سوفنلا  سینا  ای 
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تسین اشامت  ِهگ  شدیهد ، ناج 

تسا رحس  قرشم  وت  تاولج 

تسا رگجنوخ  ضیف  وت  تاولخ 

تسا ردپ  وم  هب  وم  وت  تانکس 

تسا رگد  يردیح  وت  تاکرح 

تسین ارهز  مک ز  وت  تاعمل 

تآرم ار  هناهب  بورغ  يا 

تارف بآ  روخب ز  نک  مک  هیرگ 

تاجن وت  یگنشت  نوچ ز  یتفای 

تاولص شبل  رغصا و  یلع  هب 

تسین انعم  بآ  هب  نیا  زا  رتهب 

تفرگ تسد  يور  هب  ار  شرگج 

تفرگ تسه  هک  نانچ  ار  شرسپ 

تفرگ تسکش  شکزان  ندرگ 

تفرگ تسشن  ات  ریت  هسوب ي 

تسین الوم  غاد  ریغ  نیا  ینعم ،

بشما هدش  او  لد  هچنغ  رگد  رابکی 
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ییافو مشاه  دیس 

بشما هدش  او  لد  هچنغ  رگد  رابکی 

بشما هدش  افصم  زاب  ام  لد  غاب 

تسا تشهب  کشر  الو ، رون  زا  ُرپ  رازلگ 

بشما هدش  اشامت  قرغ  اه  هنیآ  نوچ 

تیالو دیواج  ینارون و  نشلگ  رد 

بشما هدش  افوکش  سای  لگ  هچنغ  کی 

تاوامس هب  لگ  نیا  نتفکشب  مسوم  رد 

بشما هدش  ایهم  قشع  برط و  نشج 

تسا داوج  دالیم  هک  شرع  زا  ربخ  دمآ 

بشما هدش  الاب  ملاع  رد  همزمز  نیا 

تسا تابث  ربص و  زا  ینشور  هنیآ ي  وا 

تسا تاولص  ام  بل  رکذ  وا  مدقم  رد 

هنیدم يوک  رد  همه  کئالم  دنعمج 

هنیدم يونیم  رگاشامت  دنتشگ 

تماما رازلگ  لگ  مودق  ضیف  زا 

هنیدم يوهایه  قافآ  رد  دیچیپ 

! قشاع لد  يا  يرحس  میسن  هارمه 

هنیدم يوب  ام  لد  ماشم  هب  دیآ 

وا مدق  زا  سومش  سمش  دوش  داش  ات 

هنیدم يوس  ادخ  درک  رظن  شرع  زا 
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نک رس  همزمز  ادخ  نانیشن  شرع  اب 

هنیدم يوتسرپ  زاب  وت  لد  دش  رگ 

تسا تابث  ربص و  زا  ینشور  هنیآ ي  وا 

تسا تاولص  ام  بل  رکذ  وا  مدقم  رد 

تیانع درک  ادخ  قشع  هگ  هلبق  رب 

تیانع درک  اضر  هب  ار  دوخ  رثوک  قح 

تماما شخب  افص  ناشوج و  رثوک  نیا 

تیانع درک  افص  مالسا  نشلگ  رب 

تیالو يابهص  دیحوت ز  یقاس  نیا 

تیانع درک  اقب  بآ  نابل  هنشت  رب 

شخب ناج  مد  اب  دوخ  تیلوفط  نس  رد 

تیانع درک  افش  هراوهگ  هب  روک  رب 
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بان رهگ  تمارک  ناشوج  ۀمشچ  نیا 

تیانع درک  ادگ  هب  هاش و  هب  هن  اهنت 

تسا تابث  ربص و  زا  ینشور  هنیآ ي  وا 

تسا تاولص  ام  بل  رکذ  وا  مدقم  رد 

تسا دوهش  بیغ و  هنیآ ي  زا  يا  هولج  وا 

تسا دوجو  يارآ  لد  رهم  زا  يوترپ  وا 

! نیکسم لد  يا  دوب  دیما  لحاس  مه 

تسا دوج  رهوگ  مرک و  اطع و  رحب  مه 

تسام لد  نیکست  هیام ي  اج  همه  شمان 

تسا دوعص  لاب  ادخ  هب  ات  ادخ  هب  شرهم 

یلجت هاگرحس  هب  ات  بش  همه  شراک 

تسا دوجس  تسا و  مایق  هداجس  نشلگ  رد 

" یئافو  " شرع ۀمه  لگ  نیا  بکوم  رد 

تسا دورس  یئارس و  همغن  ناش  بل  رکذ 

تسا تابث  ربص و  زا  ینشور  هنیآ ي  وا 

تسا تاولص  ام  بل  رکذ  وا  مدقم  رد 

دوب اقب  بآ  هنشت ي  هنیدم  بش  نآ 

يروباشین هدیلوژ 

دوب اقب  بآ  هنشت ي  هنیدم  بش  نآ 

دوب یلب  اولاق  رغاس  راظتنا  مشچ 

درک یم  رای  يوک  دصق  قیاقش  بشنآ 
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درک یم  رادیب  ار  هلال  تلفغ  باوخ  زا 

دناوخ یم  باتهم  لگ  رعش  رحس  بش  نآ 

دناوخ یم  باتملاع  دیشروخ  هولج ي  زا 

دوب برط  روش و  زا  هدنکآ  اضف  بش  نآ 

دوب بجر  هام  زا  تبحص  کئالم  نیب 

درک اعد  لد  زا  همطاف  سورع  بش  نآ 

درک ادخ  زا  انمت  ار  شدرد  نامرد 

دوب اضر  میلست و  طخ  رد  اضر  بش  نآ 

دوب ادخ  فطل  ادخ ، میلست  طخ  رد 
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دز یم  داد  لدع و  ِداد  يدانم  بش  نآ 

دز یم  دایرف  نامسآ  نیمز و  نیب 

دمآ دوصقم  دصقم و  ملاع  لها  ياک 

دمآ دوج  زا  دوب  هچ  ره  یتسه  ناک  رد 

ایند هب  دمآ  امن  دزیا  هنیئآ ي 

ایند هب  دمآ  اضرلا  نب  داوج  ینعی 

دمآ مدآ  تنج  شرادید ز  رهب  زا 

دمآ مدقم  ریخ  رهب  زا  یبن  حون 

شیوس هبعک  زا  نکش  تب  لیلخ  دمآ 

شیوربآ ماج  دشون ز  ناج  دهش  ات 

دمآ روط  راید  زا  هنابش  یسوم 

دمآ رون  هانپ  رد  تملظ  تسد  زا 

شیاپ كاخ  دسوبب  ات  احیسم  دمآ 

شیالو دهش  تّذل  زا  درب  یّظح 

یتسرپ اتکی  هوسا ي  ایند  هب  دمآ 

یتسه کلم  راد  هنیئآ  اضر  زا  دعب 

تسا سونبآ  خرچ  نابات  رتخا  وا 

تسا سومشلا  سمش  هداز ي  ّقح و  تآرم 

ددرگ لاق  یثیدح  رگ  وا  بناج  زا 

ددرگ لال  شباوج  رد  مثکا  نب  ییحی 

دنیبب ار  شیاخس  دوج و  رگا  متاح 
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دنیشن شهار  رس  رب  ییادگ  رهب 

دریگب ونیم  هضور ي  زا  قبس  يوگ 

دریگب ولهپ  یلحاس  رد  شا  یتشک  رگ 

تسا داوج  دوب  زا  ملاع  دوبن  دوب و 

تسا داوج  دوج  زا  هدیلوژ »  » نم رعش 

تساضرلا نبا  داوج  دالیم  تسا  دالیم  دیع 

راگزاس اضرمالغ 

تساضرلا نبا  داوج  دالیم  تسا  دالیم  دیع 

تساضف شرون  زا  نشور  نیمز و  شیور  زا  مّرخ 

يا هناحیر  ار  هناحیر  ایربک  تاذ  داد 

تسافص ار  ملاع  ود  وا  شخب  حور  میمش  زک 
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شا هناورپ  دش  دیشروخ  دص  هک  یهام  نآ  دمآ 

تسادتبا نسُح  رون  شرون  هک  لعشم  نآ  تفات 

رحب تشه  نارگ  ّرد  رُد ، هس  جاوم  رحب 

تسادتقم ار  تهج  شش  ّسح و  چنپ  ّما و  راچ 

داوج شیانبا  ابآ و  داوج ، شیوکین  مان 

تساخس دوج و  وا ، فطل  تسد  لذب  زا  دنلب  رس 

ششوخ يوب  زک  هناحیر  ناحیر  نآ  تسوا 

تسابص داب  نماد  تمایق  ات  ناشفا  کشم 

مهن دیشروخ  هتشگ  تیالو  جرب  رد  هچ  رگ 

تسایربک لامج  رون  نیلوا  تقیقح  رد 

تشهب غاب  نزاخ  یتح  هک  مزان  ار  دوج 

تسادگ شیوک  رس  رب  هدیشک  ّتنج  زا  تسد 

تیب لها  يادگ  ام  تیب و  لها  داوج  وا 

تساطع فطل ، وا  راک  ییادگ ، زجع و  ام  راک 

تفگ هک  نآ  زا  رت  شیپ  يدرک  قافنا  ریقف  رب 

تساوخ هچ  نآ  زا  رتشیب  يدومن  اطعا  ادگ  رب 

وا يوک  يادگ  ام  دش ، ادگ  شیوک  رد  هک  ره 

تسادج وا  زا  ام  هار  دش ، ادج  شهار  زا  هک  ره 

عیقب تسا و  لوسّرلا  تیب  هللا و  تیب  شتبرت 

تسالبرک مه  هرماس  مه  فجن  مه  شنیمظاک 

تسا همطاف  لجن  هک  وا  اب  وگب  يراد  را  تجاح 
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تساضّرلا نبا  نیا  هک  اج  نیا  رایب  يراد  رگا  درد 

شیوخ تسد  رد  ناهن  کچوک  یهام  نومأم ، تشاد 

تسام تسد  ردناک  تسیچ  نیا  ادخ  مشچ  اب  تفگ 

میو ربا ، زا  یهام و  زا  ارو  خساپ  نوچ  داد 

تسامس ضرا  زا  ملاع  یلفط  نس  رد  وا  دید 

یتمیق ردق و  هچ  ار  رس  وا  ياپ  رب  مهن  رس 
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تساهب رجا و  اجک  ار  ناج  شهر  رد  مناشف  ناج 

لوسّرلا تآرم  هرهچ ، دّمحم  شیابیز  مان 

تساقتلا فهک  ار  قلخ  دوخ  یقت  دمآ  شا  هینک 

ریبع کشم و  زا  رت  شوخ  نیمظاک  هار  درگ 

تساقب بآ  زا  رتهب  شمیرح  راّوز  كاخ 

دش قلخ  ماما  تیلوفط  رد  رگ  بجع  ین 

تساه شیپ  زا  رت  شیپ  ملاع  قلخ  ماما  وا 

دنبیاپ شمکح  هب  ّتنح  خزود و  شرف و  شرع و 

تساوشیپ ار  کلم  نج و  يرپ ، روح و  مدآ و 

كادف یحور  نیمتشه  ماما  شدومرف  هک  نآ 

تساسران شفصو  هب  دشاب  اسر  نم  حدم  هچ  ره 

وا هک  میوگ  یلو  دشاب  ادخ  میوگ  یمن  نم 

تساهتنا یب  شتمحر  ادتبا و  یب  شا  هولج 

کلم نج و  مدآ و  رب  شمد  زا  دشخب  ضیف 

تساعد تسد  وا  سدق  ناتسآ  رب  ار  هک  ره 

دوب میهاوخ  امنهر  غارچ  ار  ملاع  قلخ 

تسامنهر ماما و  ار  ام  اضر  دنزرف  هک  ات 

بدا اب  شمیرح  سوب  ناتسآ  یسیع  وچ  دص 

تساصع اب  شیالولا  تیب  مداخ  یسوم  وچ  دص 

رده شتاعاط  ّلک  وا  زا  دنادرگ  ور  هک  ره 

تسابه شلامعا  هلمج  شمکحز  دچیپ  رس  هک  نآو 
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نز جوم  قح  تمحر  رحب  وچمه  شفطل  رحب 

تساشگ لکشم  یلع  تسد  نانچمه  شدوج  تسد 

کلف هن  قرف  هب  دشاب  تلئاس  تسد  هک  يا 

تساود ار  ملاع  ود  درد و  ترئاز  كاخ  هک  يو 

رپ وت  دوج  ّفک  اما  تسیلاخ  نم  تسد 

تساخس دوج و  وت  راک  ییادگ  دشاب  نم  راک 
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داوج وت  يداوج  وت  میادگ  نم  میادگ  نم 

تسادگ زا  ییادگ  تسداوج و  نآ  زا  دوج 

روصق هن  مهاوخ  روح  هن  متساوخ  ّتنج  هن  نم 

تسامش رهم  طقف  نم  روصق  روح و  ّتنج و 

تسا رتدب  قسافز  دهاز  وت  رهم  درادن  رگ 

تسانز لثم  دش  وت  اب  نمشد  هک  سک  ره  تعاط 

ادخ هار  تشک  تمصخ  هبعک ، رد  دوش  رگ 

تسادخ مصخ  نیا  هتشونب ، شا  یناشیپ  رب  زاب 

دسر نوچ  ام  تحاس  رب  یگریت ، موش  ياپ 

تسام يور  شیپ  زورفا ، ناهج  رهم  هدراچ 

رون دیشروخ  هدراچ  نازورف  هام  هدراچ 

تساحّضلا سمش  دص  ود  ار  کی  ره  هک  رتخا  هدراچ 

قح ریوصت  هدراچ  رواد ، تآرم  هدراچ 

تسافص هوک  ناشناماد  رد  هک  هبعک  هدراچ 

تسد هاتوک  دوش  نانیا  نماد  زا  ار  هک  ره 

تساپ ریز  رد  شخزود  تسارس و  درِگ  ششتآ 

نم حور  غرم  هک  یناد  یم  وت  دوبعم ! راب 

تسامس ضرا و  هش  نآ  ِنیمظاک  رد  فکتعم 

ملد رد  شربق  تسه  شمیرح ، زا  مرود  هچ  رگ 

تسایض رون و  ناهج  کی  شغورف  زا  ار  ما  هنیس 

اضر دنزرف  رهم  دشاب  هنیس  رد  ارم  ات 
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تساضر نم  زا  تربمغیپ  مهو  يدونشوخ و  وت  مه 

تسارکیپ رد  ناج  ماک و  رد  نابز  ار  مثیم "  " هک ات 

تسارس تحدم  نادناخ  نیا  رب  رعش  نابز  اب 

دمآ رمق  تیالو  ناتسبش  هب  بشما 

راگزاس اضرمالغ 

دمآ رمق  تیالو  ناتسبش  هب  بشما 

دمآ رگ  هولج  ادخ  تالامج  دیشروخ 

دمآ رمث  ار  اضر  يانمت  يابوط 

دمآ رگد  ياضر  زاب  اضر  تیب  رد 
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تسا داوج  نب  داوج  نب  داوج  دالیم 

تسا دارم  تسا  دارم  تسا  دارم  باب  نیا 

تسا رورس  يداش و  بش  بشما  هک  دیزیخ 

تسا رون  هگ  یلجت  دالیم  هک  دیزیخ 

تسا روش  بش  قوش و  بش  نارازه  هظحل  ره 

تسا روهظ  حبص  بش  دینیشنن  اپ  زا 

بشما هدمآ  نایع  دنوادخ ، راسخر 

؟ بشما هدمآ  ناهج  هب  دّمحم  زاب ، ای 

كرابم دادادخ ، فطل  تبهوم و  نیا 

كرابم دالیم ، بش  دّمحم  لآ  رب 

كرابم دایعا ، همه  رب  دوب  دیع  نیا 

كرابم داب ، اضر  نب  داوج  دالیم 

بشما دش  زاغآ  قح  فطل  مرک و  دوج و 

بشما دش  زاب  اضر  تسد  يور  هب  نآرق 

ییادخ نسح  ۀنیآ  مدق  هب  ات  رس 

ییاشگ هدقع  ناهج  قلخ  همه  شراک ز 

ییادف داب  شمدق  رد  ناگمه  ناج 

ییادگ رهب  وا  هگرد  رب  هدمآ  دوج 

دینیبب رون  یلزا  کلم  تعسو  رد 

دینیبب رود ! شخر  هام  زا  دب  مشچ  يا 

شیور رس و  رب  نزب  هسوب  بجر  هام  يا 
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شیوک رس  كاخ  هب  هدجس  ربب  رهم  يا 

شیوم ةرط  نیا  وت و  نیا  ردق  ۀلیل  يا 

شیوس هب  دیرایب  يور  ادخ  قلخ  يا 

تسا دارم  باب  اعد ، باب  مرک ، باب  نیا 

تسا داوج  تسا  داوج  تسا  داوج  هللاو 

تلامج ياشامت  وحم  اضر  مشچ  يا 

تلامک ریس  رد  هتخوس  شرپ  لیربج ،

تلالج ناویا  هب  هدجس  درب  دیشروخ 

تلاصخ قلُخ و  فرش و  دّمحم  ثاریم 

تدوجو هب  هظحل  هب  هظحل  اضر  هدیلاب 

تدوج هدش  ناماما  لک  زا  رتروهشم 
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یهاوگ وت  لضف  هب  دنوادخ  تسا  هداد 

یهلا ملع  زا  رپ  هنیس  تا  یکدوک  رد 

یهام می و  اوه و  ربا و  زا  ربخ  يداد 

یهایس ریغ  نورد  هب  شدوبن  هک  نومأم 

تخورفارب هرابکی  دش و  يرارش  هک  ییوگ 

تخوس دوخ  ۀنیک  دسح و  ضغب و  شتآ  رد 

َملاع ِملاع  يا  تتیلوفط  نس  رد 

مسجم دوب  دبا  ملع  لزا و  ملع 

مثکا ةداز  وت  رضحم  رد  هدز  وناز 

مه املع  مامت  هک  مثکا  ةداز  هن 

دیوش همه  اه  لد  ۀنیآ  گنز ز  ات 

دیوگ هتفگ و  نخس  وت  نابز  هب  نآرق 

متسه مدوب و  تمرک  فطل و  لئاس  نم 

متسه مدوب و  تمرح  رد  مور  هک  اج  ره 

متسه هدوب و  تمی  کچوک ز  ةرطق  کی 

متسه مدوب و  تمدق  كاخ  رس  يروم 

یناد یتسناد و  ار  مهانگ  هک  نآ  اب 

ینارن يدنارن و  شیوخ  لد  ینآ ز 

تیور لگ  زا  ملجخ  مئاد  هک  دنچ  ره 

تیوک رس  زا  مورن  تیور  هب  دنگوس 

تیوج هت  گیر  متشگ  رگد  زورما 
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تیوخ همه  ناسحا  تداع و  مرک  فطل و  يا 

يدنخب تسود  يور  هب  تفأر  هن ز  اهنت 

يدنبن هناخ  نیا  ِرد  مه  دوخ  نمشد  رب 

میامش ناتسلگ  هب  يراخ  ۀخاش  نم 

میامش ناوخ  رس  هب  منیشنب  اج  ره 

میامش نادکمن  ریگ  کمن  رمع  کی 

میامش ناوخانث  زین  امش  فطل  زا 

یهلا فطل  مرک و  مشچ  وت  مشچ  يا 

یهاگن فطل  زا  ینک  مثیم »  » هب هک  دشاب 

میروایب ربلد  هک  زاب  میدش  نآ  رب 
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ینابایب دمحم 

میروایب ربلد  هک  زاب  میدش  نآ  رب 

میروایب رگید  هراتس ي  نامسآ ، رد 

میهد رمث  ار  الو  لخن  هرابود  دیاب 

میروایب ربونص  قشع  غاب  هب  ینعی 

اه سای  لسن  زا  يرگید  يور  دیشروخ 

میروایب ربمیپ  رابت  زا  یباتهم 

نامیاضر رب  هدب  هدژم  لیئربج  يا 

میروایب رپ  شندز  رپ  يارب  دیاب 

دوش رتروک  نایرتبا  ياه  مشچ  ات 

میروایب رثوک  هروس  هرابود  دیاب 

تسام دارم  باب  تمحر و  باب  لفط  نیا 

تسام داوج  انامه  تسام  تیب  لها  زا 

شا هراوهاگ  دبس  اهربا  ناتسد 

شا هراشا  اب  کلم  روح و  دنشک  یم  رپ 

لزغ لزغ  شمودق  ناوخ  هنارت  ایند 

شا هراعتسا  کی  تسیا ز  هدیصق  تنج 

رظتنم هتسب  فص  همه  نیمز  ات  شرع  زا 

شا هراظن  قوش  هب  هدنام  رارقیب  لد 

ناگتشرف دیپس  لاب  يال  هبال  رد 

شا هراپهام  خر  تسا  يرگید  دیشروخ 
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ار قشع  شوغآ  دنک  یم  هراتس  قرغ 

شا هراتس  رپ  مدق  اب  هدیسر  یتقو 

تسا هتفکش  اباب  لگ  زا  لگ  شا  هدنخ  اب 

تسا هتفخ  مارآ  شردام  تسد  يور  رب 

درک لوزن  ناراب  وت ، يدمآ  هک  یتقو 

درک لوزن  ناج  نامنت  رب  قوش  طرف  زا 

راگدرک دزن  زا  تینهت  رهب  لیربج 

درک لوزن  ناملق  يروح و  لیخ  هارمه 

اه میرک  مامت  لثم  هرابود  ایوگ 

درک لوزن  ناسنا  تمارک  نیرتلماک 

مهن هعفد  ادخ  ردق  ياه  هلیل  رد 

درک لوزن  نآرق  يور  رب  هرابود  نآرق 

وت نسح  رازاب  هب  هک  اضر  فسوی  يا 
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درک لوزن  ناعنک  فسوی  شورف  خرن 

تتمارک نارابب  دوج  نامسآ  يا 

تتمارک نارابب  دوجو  نمرخ  رد 

يا هدیکچ  رثوک  يدمآ و ز  رثوک  وت 

يا هدیپس  ایند  هشیمه ي  تملظ  رد 

نینچ نیا  هک  ییادخ  یلو  نیلوا  وت 

يا هدیسر  تماما  هب  یکدوک  نس  رد 

دنزجاع وت  دزن  مثکا ،  روپ  نومأم و 

يا هدیرب  ار  ناشندرگ  ملع  غیت  اب 

یتوارط جوا  رد  زبس  میسن  نآ  وت 

يا هدیزو  اه  لد  هدرم  ریوک  رد  هک 

تیدارملا باب  وترپ  ریسم  رد  ام 

يا هدیمرآ  تدوخ  دج  راوج  رد  وت 

وت نید  ریز  دورن  یسک  ره  تسا  هدرم 

وت نیمظاک  وت و  يادف  ام  ياه  ناج 

تسا هدیرفآ  ار  وت  هک  نامراگدرورپ 

تسا هدیرفآ  امش  تسد  ریسا  ار  ام 

میدش امش  دوج  هلصو  هک  لزا  زا  لبق 

تسا هدیرفآ  ادگ  وت  رطاخ  هب  ارام 

مینز یمن  ور  یسک  هب  امش  زج  هب  ینعی 

تسا هدیرفآ  اضر  نبا  داوج  یتقو 
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یتمارک فطع  هطقن  هک  ییوت  ینعی 

تسا هدیرفآ  ادخ  دوج  يارب  قلاخ 

نامفوئر ماما  يارب  شا  هیده  اب 

تسا هدیرفآ  ام  تجاح  يارب  یباب 

دوش یم  داشلد  هنیآ  ره  وت  مان  اب 

دوش یم  دالوف  هرجنب  لیخد  سک  ره 

دش ایند  راهب  تفلز  رس  زا  یمیسن 

نایفیطل ربکا  یلع 

دش ایند  راهب  تفلز  رس  زا  یمیسن 

دش ادیپ  قشع  هب  يدیما  يدمآ و  وت 

شرع قدارس  زا  دمآ  ربخ  يدمآ و  وت 

دش احیسم  زا  رپ  هشیمه  يارب  نیمز 
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ارهز دلوت  نامز  لثم  تسرد 

دش ابیز  هکم  ياه  نیمز  لثم  هنیدم 

دمآ شا  هدید  هب  هزنم  ظح  رازه 

دش او  وت  يور  هب  هراتس  مشچ  هک  نیمه 

تسالاب همه  نیا  زورما  رگا  نامسآ  و 

دش اپ  امش  ییابوط  تماق  ياپ  هب 

دیآ یم  وت  هنامیرک  ياپ  يادص 

دیآ یم  وت  هناخ  رد  تشپ  هب  ملد 

تسا هدرک  ناتباتفآ  قح  یقشع و  رون  وت 

تسا هدرک  ناتباجتسم  قح  يزبس و  ياعد 

هدنشخب رازه  نارازه  لیخ  نایم 

تسا هدرک  ناتباختنا  شدوخ  دوج  يارب 

ادخ هک  دوش  یم  لاس  دص  راهچ  رازه و 

تسا هدرک  ناتبارش  تسد  هب  هلایپ  ارم 

نآرق اب  هدرک  ماغدا  هتشرس و  ار  وت 

تسا هدرک  ناتباتک  الاح  هتشون و  ار  وت 

تسادرف تعافش  يارب  هبعک  هب  مسق 

تسا هدرک  ناتباطخ  همئالا  داوج  رگا 

دنک رون  لثم  هک  ات  ار  وت  هتشرس  ادخ 

دتنک روهظ  وت  یمیرک  هب  شا  یمیرک 

داد متایح  وت  ياه  سفن  زبس  حیسم 
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داتفا ما  هداج  هب  تحیرض  رون  عاعش 

دهدب ارم  تجاح  ادخ  هکنآ  يارب 

دارم تشون  ار  وت  دیرم  تشون و  ارم 

وت کئالم  ما  یناشیپ  هحفص  يور  هب 

داوج ماما  هناخ  گس  دنا  هتشون 

هک يریسا  نیا  هب  يرادن  فطل  هنوگچ 

داز ردام  هدوب  وت  شوگ  هب  هقلح  مالغ 

قشع رخآ  يادص  قشع و  لوا  يادص 

دابآ تا  هناخ  قشع  يا  یقشع و  مامت 

اضر مالس  تهم  يور  هب  تسا  هدیسر 
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اضر ماما  هناخ  رد  ربکا  یلع 

نامینیشن مه  مارکا و  یپ  يدمآ  وت 

نامینیکتسم هب  یشاب  هفطاع  باوج 

نییاپ نامسآ  ياه  قبط  يدمآ ز  وت 

نامینیمز ناتنامشچ  یپ  زا  يدرک  و 

اقآ میرواین  لسوت  تسد  هنوگچ 

نامینیبب ادگ  هشیمه  هک  يدمآ  وت 

اه لسوت  هلچ  لصحام  وت  ییوت 

نامینیعبرا ياروهط  بارش  ییوت 

يراد مندرگ  هب  ییادخ  قح  هک  ییوت 

نامینیرفایب ات  يدش  هدیرفآ  وت 

دندرک تا  هدیرفآ  ارم  داوج و  ار  وت 

دندرک تا  هدیشک  نامک  ود  نآ  لیتق 

تسا دیشروخ  رابت  زا  تلثم  یب  هاگن 

تسا دیشروخ  رادم  تگنشق  مشچ  حیرض 

دنریگ یم  رون  وت  نایرج  زا  بکاوک 

تسا دیشروخ  راید  ات  امش  رون  عولط 

يدیشروخ ماما  لامج  ساکعنا  وت 

تسا دیشروخ  رانک  هک  يا  هنیآ  هیبش 

دش امرگ  لصف  تفر و  نام  يدرس  هک  نیمه 

تسا دیشروخ  راک  هک  مدورس  شیوخ  شوگ  هب 
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الب برک و  نیمز  كاخ  تمرح  هب  مسق 

تسا دیشروخ  راب  هراپهم  هک  راید  نا  هب 

تسین ندیرب  رس  دیشروخ  كدوک  باوج 

تسین ندیرب  رحس  يولگ  رون  باوج 

دیناشفب لگ  همه  تسا  دیع  بش  بشما 

راگزاس اضرمالغ 

دیناشفب لگ  همه  تسا  دیع  بش  بشما 

دیناسرب تیالو  تیب  رد  هب  ار  دوخ 

دیناتسب ار  دوخ  يدیع  اضر  تسد  زا 

دیناوخب دیناوخب  دیناوخب  تیب  نیا 

كرابم داب  اضف  هب  یهلا  راونا 

كرابم داب  اضر  نب  داوج  دالیم 

كرابم داب  رحس  شوغآ  رد  دیشروخ 

كرابم داب  رمق  صرق  اضر  تسد  رد 
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كرابم داب  ردپ  رهب  رسپ  رادید 

كرابم داب  رهگ  وت  رب  فرش  رحب  يا 

داد یلع  هب  دّمحم  دنوادخ  هک  قحلا 

داد یلو  داد ، یلو  داد ، یلو  قلخ ، رب 

رگید رد  تمحر  دندوشگ ز  تسا و  دیع 

رگید رهوگ  ادخ  هداد  یلع  لآ  رب 

رگید رشحم  فعش  قوش و  زا  هدش  اپ  رب 

؟ رگید ردیح  ای  هدش  ربمیپ  دالیم 

تسا دابع  يالوم  دیس و  ادخ  دبع  نیا 

تسا داوج  تسا  داوج  تسا  داوج  هللاو 

وا مرک  زا  دوج  هدمآ  دوجو  ِمزب  رد 

وا مد  احیسم ز  ياسیع  هدش  یسیع 

وا مرحلا  تیب  همه  ییادخ  ياه  لد 

وا مک  تسا  ناهج  قلخ  همه  فاصوا 

شیادف هب  مدآ  ملاع و  همه  ناج  يا 

شیاضر میناوخب  مینیبب و  هک  دبیز 

نونکم رُد  نوچ  وا  ردام  زا  دب  هک  يزرح 

نومأم هب  شیوخ  مرک  فطل و  دیشخب ز 

نونمم يدرمناوج  دوج و  نیا  زا  دش  نومأم 

نوریب هدمآ  باسح  شلامک ز  فاصوا 

شیادخ ياه  تفص  دیشروخ  وچ  تسادیپ 
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شیانث مییوگب  هک  ات  دسرن  ار  ام 

شماقم تسا  ماقم  قوف  مسق  هللاو 

شماما دنناوخ  هرسکی  ناربماغیپ 

شمالک تسا  میلک  ناج  لد و  مارآ 

شمالس داب  رسپ  هس  زو  رسپ ، تشه  زا 

تسوهآ نماض  رسپ  نیا  قلخ  نماض  نیا 

تسوه مرح  نیشنردص  قح  رهظم  نیا 

تدوج ۀمشچ  شطع  ار  مرک  لها  يا 

تدوجو ریهطت  ۀیآ  مدق  هب  اترس 

تدوجس ماگنه  هب  هدجس  دوخ  هب  دیلاب 

تدورد دنوادخ  تاولص و ز  ام  زا 
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تسوت زا  مرک  فطل و  ییاقآ و  لئاس و  ام 

تسوت زا  مرح  نیا  ریغ ، هب  میدوشگن  ار  لد 

یهانتمان ادخ  ملع  نوچ  وت  ملع  يا 

یهلا قیفوت  هب  تیلفط  مسوم  رد 

یهام می و  اوه و  وج و  زا  ربخ  يداد 

یهاوگ تسا  هداد  وت  تالامک  هب  نمشد 

مطالت هب  شناد  هدمآ  تنخس  تقو 

مگ امش  ملع  زا  يا  هرطق  رد  هدش  ایرد 

دییامش راونالا  علطم  ادخ  کلم  رد 

دییامش راداد  قلاخ  مرک  تسد 

دییامش رادیب  لد  مشچ و  رگنشور 

دییامش راگرپ  ۀطقن  هریاد و  ام 

تسا تایح  بآ  امش  رهم  مسق  هللاو 

تسا تاجن  لها  دهد  تسد  امش  هب  سک  ره 

تسین يرمث  ار  لمع  لخن  امش  رهم  یب 

تسین يررش  ار  ام  ۀنیس  امش  زوس  یب 

تسین يربخ  ملاع  همه  رد  امش  يوک  زج 

تسین يرد  چیه  امش  تایانع  باب  زج 

میشورفن ملاع  ود  هب  ار  امش  رهم  ام 

میشوپن مشچ  امش  مه ز  ندز  مشچ  کی 

دّمحم يور  وت  ۀنییآ  رد  تسادیپ 
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دّمحم وت  يوب  هناحیر و  ۀناحیر 

دّمحم وت  يوخ  وت  قلخ و  وت و  قلخ 

دّمحم وت  يور  ۀنییآ  رد  تسادیپ 

دمحا ۀنییآ  وت  يور  اضر  مشچ  رد 

دّمحم تشاذگب  وت  مان  دز و  دنخبل 

تسوت می  ناماد  هب  هداتفا  هک  هرطق  نم 

تسوت مرح  رد  ملد  يور  مهن  هک  وس  ره 

تسوت مرک  مرادن  راد و  همه  رشح  رد 

تسوت مد  ضیف  زا  يا  هخفن  ارم  تیب  ره 

ددرگن زاب  شنهد  مثیم »  » وت رهم  یب 
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ددرگن زاغآ  نخس  شنابز  هب  زگره 

نشور اضر  مشچ  اضرلا  نبا  خر  زا  بشما  دش 

دیوم اضر  دیس 

نشور اضر  مشچ  اضرلا  نبا  خر  زا  بشما  دش 

نشور یضترم  يور  دش ز  دمحا  مشچ  هک  نانچ 

ینیب لد  لها  نوچ  مه  هک  نک  اشامت  لد  مشچ  هب 

نشور ایربک  میرح  دش  ییایربک  رون  ز 

دشاب یم  هک  یلفط  قح  هداد  ار  نیمتشه  ماما 

نشور اضف  شراسخر  مرخ ز  ابص  شسافنا  ز 

مرخ دش  هناحیر  لگ  نیز  شتایح  ناتسلگ 

نشور اجُدلا  ُرَدب  نیا  زا  تشگ  شدیما  ناتسبش 

شدازون لفط  زان  دهم  رب  رحس  ات  بش  همه 

نشور یحضلا  سمش  نآ  يور  دشاب  عمش  ياج  هب 

ارهز لد  شدالیم  دش ز  ناداش  هک  دمآ  داوج 

نشور ایبنالا  متخ  بلق  دش  زک و  دمآ  داوج 

ارهزلا ینب  ای  نآرق  یحو و  نادناخ  ای  الا 

نشور امش  مشچ  اضرلا  نبا  داوج  دالیم  ز 

نابات فرط  ره  دشاب  رهم  نوچ  شتمحر  هوکش 

نشور اجک  ره  دشاب  زور  نوچ  شتمصع  ماقم 

درادنپ هک  یشیدنا  دب  زور  بش  وچ  مغ  زا  دوش 

نشور اضر  زا  دعب  نیبم  نید  لعشم  دنامن 
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دنام یم  شوماخ  نشور و  رشحم  زور  ات  رگد 

نشور ای  شوماخ  ادخ  دزاس  یم  هک  ار  یغارچ 

دشاب ارس  تملظ  نیردنا  تشحو  هچ  ار  دیؤم » »

نشور الو  رون  زا  هتسویپ  لد  ناج و  دراد  هک 

تسا یئاشامت  رگد  راب  هک  غاب  هب  ایب 

ییافو مشاه  دیس 

تسا یئاشامت  رگد  راب  هک  غاب  هب  ایب 
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تسا یئاشامت  رب  گرب و  لگ  هزبس و  راهب و 

خرس لگزا  هک  نمچ  زبس  تحاس  هب  ایب 

تسا یئاشامت  رف  بیز و  رگد  راب  هتفرگ 

دشاب يدمحا  ناتسلگ  يوب  گنر و  ز 

تسا یئاشامت  رگا  ناراهب  راز  هفوکش 

رحس رون  دیمد  هایس و  ماش  تشذگ 

تسا یئاشامت  رحس  عولط  هک  نیبب  ایب 

ینارون تسا  هدش  تیالو  رهپس  رگا 

تسا یئاشامت  رمق  سمش و  ةولج  لامج و 

درذگ یم  داوج  هنیدم  ياه  هچوک  ز 

تسا یئاشامت  رذگهر  وا  مدقم  ضیف  ز 

یئاشامت دوب  لگ  نیا  ندید  هچ  رگا 

تسا یئاشامت  رتشیب  مرک  دوج و  تقو  هب 

میور همئالا  نماث  تینهت  هب  ایب 

تسا یئاشامت  رسپ  رانک  رد  هک 

تسازف حور  هام  دیشروخ و  ةولج  هک  نانچ 

تسا یئاشامت  رسپ  نیا  ردپ و  نیا  لامج 

نارفسمه هدومن ، شمیرح  ياوه  ملد 

تسا یئاشامت  رفس  نیا  دنک  بیصن  ادخ 

ار شکاپ  میرح  یئافو »  » وت يا  هدیدن 

تسا یئاشامت  رظن  لها  ةدید  شیپ  هب 
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دش ایند  راهب  تفلز  رس  زا  یمیسن 

نایفیطل ربکا  یلع 

دش ایند  راهب  تفلز  رس  زا  یمیسن 

دش ادیپ  قشع  هب  يدیما  يدمآ و  وت 

شرع قدارس  زا  دمآ  ربخ  يدمآ و  وت 

دش احیسم  زا  رپ  هشیمه  يارب  نیمز 

ارهز دلوت  نامز  لثم  تسرد 

دش ابیز  هکم  ياه  نیمز  لثم  هنیدم 

دمآ شا  هدید  هب  هّزنم  ّظح  رازه 

دش او  وت  يور  هب  هراتس  مشچ  هک  نیمه 

تسالاب همه  نیا  زورما  رگا  نامسآ  و 
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دش اپ  امش  ییابوط  تماق  ياپ  هب 

دیآ یم  وت  هنامیرک  ياپ  يادص 

دیآ یم  وت  هناخ  رد  تشپ  هب  ملد 

تسا هدرک  ناتباتفآ  قح  یقشع و  رون  وت 

تسا هدرک  ناتباجتسم  قح  يزبس و  ياعد 

هدنشخب رازه  نارازه  لیخ  نایم 

تسا هدرک  ناتباختنا  شدوخ  دوج  يارب 

تسا نرق  هدراهچ  مدید  مدرک و  باسح 

تسا هدرک  ناتبارش  تسد  هب  هلایپ  ارم 

نآرق اب  هدرک  ماغدا  هتشرس و  ار  وت 

تسا هدرک  ناتباتک  الاح  هتشون و  ار  وت 

تسادرف تعافش  يارب  هبعک  هب  مسق 

تسا هدرک  ناتباطخ  همئالا  داوج  رگا 

دنک رون  لثم  هک  ات  ار ، وت  هتشرس  ادخ 

دنک روهظ  وت  یمیرک  هب  شا  یمیرک 

داد متایح  وت  ياه  سفن  زبس  حیسم 

داتفا ما  هداج  هب  تحیرض  رون  عاعش 

دهدب ارم  تجاح  ادخ  هک  نآ  يارب 

داُرم تشون  ار  وت  دیرم و  تشون  ارم 

تا کئالم  ما  یناشیپ  هحفص  يور  هب 

داوج ِماما  هناخ  ِگس  دنا  هتشون 
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هک يریسا  نیا  هب  يرادن  فطل  هنوگچ 

داز ردام  هدوب  وت  شوگ  هب  هقلح  مالغ 

قشع رخآ  يادص  قشع و  لوا  يادص 

! دابآ تا  هناخ  قشع  يا  یقشع و  مامت 

اضر مالس  تهم  يور  هب  تسا  هدیسر 

اضر ِماما  �هناخ  ِرد  ِربکا  یلع 

نامینیشن مه  مارکا و  یپ  يدمآ  وت 

نامینیکتسم هب  یشاب  هفطاع  باوج 

نییاپ نامسآ  ياه  قبط  يدمآ ز  وت 

نامینیمز ناتنامشچ  یپ  زا  يدرک  و 

اقآ میرواین  لسوت  تسد  هنوگچ 

نامینیبب ادگ  هشیمه  هک  يدمآ  وت 
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اه لسوت  هلچ  لصحام  وت  ییوت 

نامینیعبرا ياروهط  بارش  ییوت 

يراد مندرگ  هب  ییادخ  قح  هک  ییوت 

نامینیرفایب ات  يدش  هدیرفآ  وت 

دندرک تا  هدیرفآ  ارم  داوج و  ار  وت 

دندرک تا  هدیشک  نامک  ود  نآ  لیتق 

تسا دیشروخ  رابت  زا  تلَثَم  یب  هاگن 

تسا دیشروخ  رادم  تمشچ  هنوگ  ْحیرض 

دنریگ یم  رون  وت  نایرج  زا  بکاوک 

تسا دیشروخ  راید  ات  امش  رون  عولط 

يدیشروخ ماما  لامج  ساکعنا  وت 

تسا دیشروخ  رانک  هک  يا  هنیآ  هیبش 

دش امرگ  لصف  تفر و  نام  يدرس  هک  نیمه 

تسا دیشروخ  راک  هک  مدورس  شیوخ  شوگ  هب 

الب برک و  نیمز  كاخ  تمرح  هب  مسق 

تسا دیشروخ  راب  هراپهم  هک  راید  نآ  هب 

تسین ندیرب  رس  دیشروخ ، كدوک  باوج 

تسین ندیرب  رحس ، يولگ  رون  باوج 

هداد رپ  لاب و  کشجنگ  هب  هک  نآ  هب  مسق 

یقلاخ برع  نسحم 

هداد رپ  لاب و  کشجنگ  هب  هک  نآ  هب  مسق 
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هداد رحس  مد  تونق  لاب  هک  نامه 

نآ هیآ ي  هیآ  دیشروخ و  هروس ي  هب  مسق 

هداد رشب  نشور  لد  هب  ار  رون  هک 

ربج هک  َرب ، نودب  یتخرد  هآ  هب  مسق 

هداد ربت  کی  هب  ار  دوخ  هقاس ي  هوکش 

لیفارسا هنیدم  روص  مد  رب  هدیمد 

هداد رس  قشع  زاوآ  هدناوخ و  هنارت 

دینک هراظن  نامسآ  تفه  یمامت  ناه  هک 

هداد رمق  ناتدیشروخ  نماد  هب  کلف 

تسین رتبا  تسا  ربمغیپ  ثراو  هک  یسک 

هداد رسپ  نادناخ  نیا  هب  هرابود  ادخ 
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وهآ نماض  نآرق  رثوک  هن  رسپ 

وهآ نماض  ناج  یلع  لآ  داوج 

دش یسیع  نامسآ  شهگ  هدجس  هک  نامه 

دش یسوم  روط  هوک  شرد  كاخ  هک  نامه 

دیشروخ وا  مشچ  فطل  زا  دش  هرذ  هک  نامه 

دش ایرد  شاگن  قوش  هرطق ز  هک  نامه 

تساه ینامسآ  مشچ  ینشور  هک  نامه 

دش اباب  نامسآ  رحس  هراتس ي 

اه تمهت  اه و  هنعط  طسو  رد  هک  نامه 

دش ایحا  هرابود  رثوک  هصق ي  دیسر و 

نآ هجیدخ ي  مه  هناحیر  هکم و  هنیدم 

دش ارهز  داوج ، ادخ و  لوسر  اضر 

رکش ار  ادخ  ادخ ، تشهب  بیس  دیسر 

رکش ار  ادخ  ام ، بوقعی  فسوی  دیسر 

تسا هدش  نابرهم  مشچ  نیا  ردپ  هویش ي  هب 

تسا هدش  نامه  هفطاع  نامه  هاگن  نامه 

زبس ییافص  یمرگ و  تیمیمص و  نامه 

تسا هدش  نآ  لیخد  وهآ  هک  هانپ  نامه 

دیآ یم  سای  يوب  منکن  طلغ  رگا 

تسا هدش  ناوج  اضر  میوگب  تسرد  رگا 

تسه اه  نامسآ  دنوادخ  دوج  داوج ،
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تسا هدش  نایب  وا  ینیمز  نابز  اب  هک 

هام رهم و  صرق  هک  یماما  يادگ  منم 

تسا هدش  نان  صرق  لثم  وا  لئاس  تسد  هب 

نیمز نامدرم  تاجاح  أجلم  هن  طقف 

تسا هدش  ناینامسآ  همه ي  نمأم  هک 

دناد یم  تسه  هناخ  نیا  لئاس  هک  یسک 

دنام یمن  یلئاس  دنک  دوج  داوج ،

يا هدش  نم  ياه  همان  همه ي  بطاخم 

يا هدش  نم  يارب  هزور  همه  یلسوت 

تسین ندیشک  سفن  ياوه  هک  نیمز  نیا  رد 

186 ص :

هداد رپ  لاب و  کشجنگ  هب  هک  نآ  هب  www.Ghaemiyeh.comمسق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


يا هدش  نم  ياوه  نم ، سفن  نم ، تایح 

زاب اقآ  دراد  وت  نحص  هناهب  ملد 

يا هدش  نم  يالبرک  رفس  هناهب ي 

نک تمسق  نیمظاک  رفس  رفس ، ارم 

نک تمسق  نیسح  ربق  ترایز  ارم 

دش یم  هدیچ  يزاب  قشع  طاسب  یتقو 

یتمعن مساق 

دش یم  هدیچ  يزاب  قشع  طاسب  یتقو 

دش یم  هدید  شرانک  يزبس  ةداجس 

شباجتسم ياعد  اب  قشاع  ِریپ  کی 

دش یم  هدیجنس  یقشاع  ِناحتما  رد 

دوب نامسآ  تفه  ةرهش  هچ  رگا  شربص 

دش یم  هدیجنر  نابز  مخز  زا  یهاگ  هگ 

تسا هار  نیب  رد  يرثوک  هرابود  ایوگ 

دش یم  هدیدمغ  لد  ماش  رحس  مک  مک 

دیشروخ دنزرف  نیا  ِییارهز  رون  زا 

دش یم  هدیچرب  ناهج  رد  تبرغ  راموط 

؟ تسیک یگدادلد  ةروطسا  نیا  دیناد 

دش یم  هدیمان  نینچ  نیا  اه  نامسآ  رد 

تسا سومشلا  سمش  ةدازاقآ  تسیک ؟ وا 

تسا سوط  ناطلس  ِلد  ناج و  شمارآ 
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دش نیرتهب  درک و  هولج  يرون  لثم  وا 

دش نیرت  ربمغیپ  هللا  لوسر  نوچمه 

کشا زا  رت  يراج  دمآ و  اه  نامسآ  زا 

دش نیرترثوک  شردام  ارهز  دننام 

مسجم دیحوت  دوب  شیاپ  هب  ات  رس 

دش نیرت  رغاس  مرکلا  بر  ةداب  رب 

ار ام  دوب  نامهم  هچ  رگ  یلاسدنچ  وا 

دش نیرت  روآ  مان  درک و  یلجت  اما 

ام لد  هدروخ  هرگ  شیوسیگ  رات  رب 

دش نیرتربلد  رسپ ، کت  هداز ، هاش  نیا 

هرابود الیل  فسوی  دای  هدنز  دش 

دش نیرت  ربکا  یلع  دوب و  اضرلا  نبا 
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وا تریغ  دش  نایع  هک  ییاج  دنچ  رد 

دش نیرت  ردیح  شردام  ارهز  مان  اب 

دشابن رتهب  وا  زا  شیاباب  دومرف 

دشابن رت  تکرب  اب  وا  زا  يدولوم 

ار ام  درک  ییاضرلا  نبا  دمآ و  وا 

ار ام  درک  ییادخ  شمان  تکرب  زا 

داهن و ام  رب  مدق  میکاخ و  یتشم ز 

ار ام  درک  ییایربک  درب و  شرع  ات 

رورپ هرذ  ِماما  نیا  ِمیرک  تسد 

ار ام  درک  ییادگ  لوغشم  رمع  کی 

اه رحس  شتاجانم  يارآ  لد  توص 

ار ام  درک  ییاوه  ناناج و  تسم  رس 

هام نیا  رد  شراد  بطر  لاخ  ندیسوب 

ار ام  درک  ییافص  اب  مزب  نامهم 

وا ةرفس  رانک  زا  کشا  ةرطق  کی 

ار ام  درک  ییاکب  يدرم  بش  ۀمین  ره 

شنیمظاک يارس  نحص و  ۀشوگ  زا 

ار ام  درک  ییالبرک  نیسح و  تسم 

مداؤفلا نیکست  تسوا  هاگن  همین 

مداوجلادبع نیمظاک ، ریما  بلک 

دش اضر  ناج  شمارآ  وا  دنخبل 
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دش اضر  ناعنک  نامهم  دش و  فسوی 

وا ةراوهگ  هدش  اباب  ةداجس 

دش اضر  نآرق  گنهآ  شا  ییالال 

دشاب دیحوت  ةدنام  یقاب  هک  دمآ 

دش اضر  ناملسم  هعیش  وا  مان  اب 

ترایز دمآ  داوجلا  باب  زا  هک  سک  ره 

دش اضر  ناسحا  لومشم  ُرپ ، تسد  اب 

هدوشگ رپ  مه  رگد  ییاج  ملد  بشما 

هدوشگ رغصا  رب  شوغآ  ام  بابرا 

مبات چیپ و  رد  ارچ  مناد  یمن  بشما 

مبآ رب  شقن  دنک  منامشچ  ود  کشا 

کشا زا  مزیربل  مشوج و  یم  مشوج و  یم 
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مبارش هدرک  مُخ  ياپ  ینیشن  هلچ 

متسه هراوهگ  ۀشوگ  لیخد  بشما 

مباذع زا  تمایق  نمیا  ممرگلد و 

تمایق ات  سپ  نیزا  میوگ  ار  قاشع 

مباطخ ناسنیا  دینک  ما  یلصا  مان  اب 

تبحم يوک  رد  دنناد  همه  ملاع 

مبابر لفط  ةرفس  راوخ  هزیر  نم 

ِقشع زابرس  مرح  رد  اقس  نذا  اب 

مبارتوب مایخ  رادرس  هام  شش 

تنیط كاپ  سانش  قح  نوچمه  شاک  يا 

مباسح ارهز  دنک  رغصا  یلع  دبع 

میاه هلان  هتشگ  دولآ  مغ  هک  الاح 

میالب برک و  هلبقلا ي  باب  راگنا 

دنیبب هراپ  هم  تساوخ  یم  ادخ  ار  وا 

دنیبب هراوهگ  جنک  نیشن  دنسم 

ناشطع ماک  اب  ردپ  ناتسد  يور  رب 

دنیبب هراپ  يرجنح  نینوخ ، يور  اب 

هنیس يور  هدنام  هک  یمخز  اب  رمع  کی 

دنیبب هراوآ  ییوناب  مرح  رود 

لضفلابا شناجومع  نوچ  رخآ  رد  اما 

دنیبب هراک  همه  رشحم  ِفص  ار  وا 
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تسیقاس لفط  نیا  ار  کشا  ناگنشت  بل 

تسیقاب هام  شش  ینابرق  ات  هام  شش 

دندرک زاب  ار  وزرآ  تشهب  بشما 

دیوم اضر  دیس 

دندرک زاب  ار  وزرآ  تشهب  بشما 

دندرک زاب  ار  وگم  رارسا  يّرس ز 

دندوشگرب رد  ار  دیحوت  ۀناخ  مخ 

دندوشگ رگید  مخ  کی  مخ  هدراهچ  زا 

دنراد مان  یسدق  هک  لد  یفاص  ناتسم 

دنراد ماج  نورد  یم  ياج  هب  رثوک 

دننیب هناناج  راسخر  یم  ماج  رد 

دننیب هناحیر  هرجح  رد  ار  دیشروخ 

داز رمق  بشما  یحضلا  سمش  هناخ  رد 
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داز رگد  يدیشروخ  دیشروخ  هدراهچ  زو 

دمآ رب  نیسای  هدود  زا  یخر  اهاط 

دمآ رب  نیریش  هویم  ار  نهک  یلخن 

دراد تسد  رد  اضر  حور  اضر ، بشما 

دراد تسد  رد  ادخ  نسح  زا  يریوصت 

درک اطع  یسوم  یناث  ار  اضر  نادزی 

درک اطع  یسیع  یلات  یسوم  روپ  رب 

شباتفآ دراد  رهچ  زا  مرش  هک  یهام 

شباوخ رکذ  شزان  دهم  رب  اضر  دیوگ 

تسا نیمالا  حور  رپهش  وا  هراوهگ 

تسا نیمتشه  ماما  شابنج  هراوهگ 

دمحا لاثمت  ور  شیپ  رد  اضر  دراد 

دمحم موس  شنماد  رب  یلع  موس 

ناسنا تسا و  مالسا  دیما  وا  دالیم 

نآرق تسا و  مالسا  دالیم  وا  دالیم 

تسوا هجنپ  رد  اضر  زا  دعب  نامز  مظن 

تسوا هجنپرس  اهراک  ياشگ  لکشم 

دیشخرد یم  تیالو  رون  وا  يور  زا 

دیشخرد یم  تیاده  رهم  شا  هیاس  رد 

دمآ رب  تمصع  دنسم  رب  یکدوک  رد 

دمآ ربمغیپ  ارح  راغ  زا  هک  ناسنا 
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وا اب  ثحب  رد  حضتفم  مثکا  نب  ییحی 

وا ات  تسه  دنامن  سک  رب  نخس  ياج 

دیوجب لحاس  رب  هنشت  شدوج  يایرد 

دیوجب لئاس  فک  شناسحا  هاگرد 

شنیتسآ زا  دوج  تسد  دیآ  رب  یتقو 

شنیمی رد  راسی و  رد  دناشف  رهوگ 

دشخبب رهوگ  ناتسود  رب  وا  هن  اهنت 

دشخبب رز  مه  دوخ  تخس  رس  نمشد  رب 

دراد هشیپ  تمارک  تسا و  ریثک  ریخ 

دراد هشیر  رثوک  يافرژ  رد  هک  یلخن 

ییامنهر غارچ  ار  شنیرفآ  يا 

ییاضرلا نبا  داوج  تمحر  اپ  هب  ات  رس 
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تدوج تسا  روهشم  هک  مود  رثوک  يا 

تدوجو زا  یبوخ  ریخ و  مامت  رهاظ 

تمارک فطل و  همه  نیا  ناهج و  نیا  رد 

تمایق زور  دنک  یم  تمایق  تدوج 

تفای یتا  له  رد  ناوت  ار  تدوج  ریسفت 

تفای اه  هنیس  نورد  ار  ترهم  ریوصت 

تسا دیلک  ار  اهمغ  لفق  تمان  هک  نآ  يا 

تسا دیما  وت  رب  ار  هدازآ  تلم  نیا 

دنریگب لد  ماک  وت  دیع  رد  هک  یفطل 

دنریگب لزنم  وت  يوک  رد  ات  هک  یفطل 

دیؤم دراد  امش  زا  ناسحا  دیما 

دیؤم دراد  اعد  تسد  تنماد  رب 

راگن دمآ  راگن  دمآ  راگن  نارای  يا  هدژم 

راگزاس اضرمالغ 

راگن دمآ  راگن  دمآ  راگن  نارای  يا  هدژم 

رارق دمآ  رارق  دمآ  رارق  یتسه  نت  رب 

راب هب  دمآ  راب  هب  دمآ  راب  هب  ارهز  هچنغ ي 

راهب دمآ  راهب  دمآ  راهب  دمآ  راهب  لگ  کی  زا  ملاع 

راثن دمآ  راثن  دمآ  راثن  وا  قوش  هب  ناج 

راهن دمآ  راهن  دمآ  راهن  کنیا  تفر  لیل 

اضر ای  نشلگ  هدیدرگ  تا  هناحیر  نماد 
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اضر ای  نشور  وت ، مشچ  وت ، بلق  وت ، هناخ ي 

دیرگنب ار  اضرلا  نبا  خر  نویئاضر  يا 

دیرگنب ار  یُقت  فهک  نید ، نصح  نامیا ، نکر 

دیرگنب ار  ایربک  نسح  تآرم  هدراچ 

دیرگنب ار  یضترم  لالج  ردق و  تبیه و 

دیرگنب ار  ادخ  نسُح  اضر  تسد  رس  رب 

دیرگنب ار  یفطصم  لامج  نآرق  تعلط 

رسپ نیا  تسا  دارملا  باب  الو  لها  هلبق ي 

رسپ نیا  تسا  داوج  دیوگ  یم  دنخبل  اب  دوج 
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يا هدروآ  مانالاریخ  همطاف  سورع  يا 

يا هدروآ  مامت  هام  بجر  هام  رشاع 

يا هدروآ  مادتسم  یباتفآ  ار  نایشرع 

يا هدروآ  ماقم  نودرگ  يربهر  ار  نایشرف 

يا هدروآ  ماما  ملاع  همه  رد  ار  نایرون 

يا هدروآ  مالس  ًادرب  تیآ  ار  نایران 

ریگب ششود  رس  رب  نیا  تسا  ملاع  ناج  ناج 

ریگب ششوغآ  رد  رفعج  یسوم  سورع  يا 

تسا نم  نابات  دیشروخ  نیا  هک  دیوگ  نامسآ 

تسا نم  نازورف  هام  نیا  هک  دلاب  یم  شرع 

تسا نم  نازیم  دولوم ، نیا  هک  دزان  یم  لدع 

تسا نم  ناج  نت ، هزیکاپ  نیا  هک  ددنخ  یم  یحو 

تسا نم  ناحیر  هک  دیوگ  یم  هناحیر  شردام 

تسا نم  نآرق  هک  دریگ  اضر  ار  وا  لغب  رد 

یلج توص  اب  لیربج  ترضح  زا  دیونشب 

یلع لآ  رب  داب  كرابم  مود  رثوک 

داوج ای  تدوجو  دوج  زا  دوج  دوجو  يا 

داوج ای  تدوج  نوهرم  نانمشد  ناتسود و 

داوج ای  تدوجس  قاتشم  دوبعم  ترضح 

داوج ای  تدوهش  بیغ و  هنیئآ ي  لد  حول 

داوج ای  تدودو  دنوادخ  هتفگ  وت  حدم 
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داوج ای  تدودح  رتالاب  قلخ ، مهو  يا ز 

ُرپ وت  ناسحا  دوج و  زا  دوجو  فرظ  دبا  ات 

رُد هس  رحب  مه  ییایرد و  تشه  ّرُد  وت  مه 

یمد یسیع  مالک  یسوم  اقل  فسوی  لد  حون 

یمی ار  تمحر  ياهرُد  رهگ  ار  نامیا  رحب 

یمکحم باطخ  مه  قطان  باتک ا ... مه 

یملاع ّلک  رادناّکس  ملع  طیحم  رد 

یمثکا روپ  ریپ  یلاس  درخ  نینس  رد 

192 ص :

راگن دمآ  راگن  دمآ  راگن  نارای  يا  www.Ghaemiyeh.comهدژم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


یملعا دمحم  زا  ریغ  ایبنا  مامت  زا 

هلئسم نارازه  يرآ  لاوئس  کی  باوج  رد 

هلسلس مثکا  روپ  دص  ندرگ  رب  ینکفا 

دنأوت دنموربآ  ملاع  ناشخب  وربآ 

دنأوت دنباپ  كالفا  یکدوک  نینس  رد 

دنأوت دنزرف  راچ  اوقت  ملع و  ناسحا ، دوج و 

دنأوت دنپ  تمکح و  دنمتسم  نامقل  وچ  دص 

دوش یم  ترارق  یب  ایرد  ربا و  نراب ، داب و 

دوش یم  تراکش  نومأم  ییهام  راکش  رد 

تهتوک رمع  نوهرم  نامز  يادنلب  يا 

تهم زا  رتوکن  يور  هناورپ ي  نارتخا 

تهر كاخ  مرک  بابرا  ناج  هکلب  هن  نت ،

تهگشناد نیمز  اهنامسآ و  شرف و  شرع و 

تهگآ بلق  هب  يرطس  نوکی  ناک و  ام  ملع 

تهّللا هجو  قح  هدناوخ  ینامسآ  باتک  رد 

وت لابقا  بکوک  تمایق  ات  دشخرد  یم 

وت لاماپ  دش  روم  نوچ  نایسابع  تکوش 

دنک یم  ییادخ  راک  مرک  تقو  وت  تسد 

دنک یم  ییاشگ  لکشم  یملاع  زا  وت  مشچ 

دنک یم  ییابرلد  نمشد  یتح ز  وت  قلُخ 

دنک یم  ییاورنامرف  لد  کُلم  رد  وت  رهم 
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دنک یم  ییامن  دوخ  وت  تعلط  رد  قح  تاذ 

دنک یم  ییادگ  تیوک  رس  تقلخ  ملاع 

دارم مهاوخ  یم  وت  زا  تجاح  ضرع  مراد  وت  اب 

داوج نبا  داوج  نبا  داوج  نبا  داوج  ای 

اضرلا نبا  ای  هناورپ  تملاع  عمش و  وت  يا 

اضرلا نبا  ای  هنادرد  نینزان  ار  اضر  يا 

اضرلا نبا  ای  هناحیر  ار  هناحیر  نماد 

اضرلا نبا  ای  هناسفا  وت  دوج  شیپ  دوج ،

اضرلا نبا  ای  هناخ  نیا  رد  رب  میادگ  نم 

193 ص :

راگن دمآ  راگن  دمآ  راگن  نارای  يا  www.Ghaemiyeh.comهدژم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 416 

http://www.ghaemiyeh.com


اضرلا نبا  ای  هناگیب  متسین  میانشآ ،

ینک یم  تیالو  ماج  زا  تسم  رس  ارم  وت 

ینک یم  تیانع  ار  ردام  زرح  نومأم  هب  وت 

اضرلا نبا  ای  وت  يوک  لئاس  نم  متسیک 

اضرلا نبا  ای  وت  يوهایه  مرگ  بش  زور و 

اضرلا نبا  ای  وت  يوگ  انث  وت ، ناوخ  حدم 

اضرلا نبا  ای  وت  يوج  بل  رب  یماک  هنشت 

اضرلا نبا  ای  وت  يوخ  مرک  دوج و  ادگ ، نم 

اضرلا نبا  ای  وت  يوس  ما  هدروآ  لد  تسد 

ناتراک تمارک  ناسحا و  فطل و  هرامه  يا 

ناتراّمت مثیم  هار  كاخ  مثیم »  » تسیک

ار همئالاداوج  يارس  رد  مبوک 

دیما

ار همئالاداوج  يارس  رد  مبوک 

ار همئالاداوج  يادص  مونشب  ات 

وا يارستلود  زا  مریگن  ربرس 

ار همئالاداوج  ياخس  ما  هدید  سب 

اضر هدازآ  هداز  هب  ما  هدادلد 

ار همئالاداوج  ياوه  رس  هب  مراد 

لآ یلع و  بح  تلود  هب  ما  هدنز  ات 

ار همئالاداوج  يانث  بل  هب  مراد 
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فکز مهد  یتسه  تمیق  هب  رگا  اشاح 

ار همئالا  داوج  يالو  هیامرس 

شتیالو ماقم  هک  یسکنآ  تخانشن 

ار همئالاداوج  يادخ  هتخانشن 

نسح ناهج  افصم  هدرک  هک  بجر  هام 

ار همئالاداوج  يافص  دوخب  دراد 

باتفآ هم  نیز  مهد  حبص  عولط  هاگ 

ار همئالاداوج  ياپ  كاخ  هدیسوب 

قلخ ریگتسد  لمع  ریغ  تسین  هکیزور 

ار همئالاداوج  ياطع  ما  هتسب  لد 

یگدنب صالخا  هکنیا ز  دیما )  ) مراد

ار همئالاداوج  ياضر  منک  لصاح 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  تدالو 

كرابم تیالاعت  قح  يور  رادید  مرح  يا 
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راگزاس اضرمالغ 

كرابم تیالاعت  قح  يور  رادید  مرح  يا 

كرابم تیارآ  ملاع  باتفآ  بشما  هبعک 

كرابم تیالجت  یتسه  يا  هورم  يا  افص  يا 

كرابم تیالوت  مزمز  يا  رجِح  يا  میطح  يا 

كرابم تیاشامت  الوم  تروص  رب  همطاف 

كرابم تیالوم  رادید  نیملاعلل  تمحر 

هبعک داب  كرابم  تدیحوت  يایرد  رهوگ 

هبعک داب  كرابم  تدیشروخ  صرق  بش  لد  رد 

کیالم يا  دیریگب  رغاس  فک  هب  همزمز  زا  بشما 

کیالم يا  دیریگب  رب  رد  ناج  دننام  ار  هبعک 

کیالم يا  دیریگب  ربمغیپ  ار ز  دوخ  يدیع 

کیالم يا  دیریگب  ردیح  زا  دیهاوخ  یم  هچ  ره 

کیالم يا  دیریگب  رس  زا  یلع  الوم  ای  رکذ 

کیالم يا  دیریگب  رثوک  نینمؤملاریما  زا 

كرابم رغاس  یلع  ضیف  مزمز  ناشوخرس 

كرابم رثوک  یقاس  الوم  دالیم  همه  رب 

دراد ماتیألاوبأ  بشما  يرقلا  ّمأ  نماد 

دراد مالسا  هولج ي  تثعب  لاس  زا  شیپ  هکم 

دراد مانصا  نتسکشب  زا  یهاگآ  مرح  ای 

دراد ماج  فک  رب  دیشروخ  تروص  زا  نامسآ 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتدالو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 419 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد مارحا  هماج ي  بشما  رون  زا  نیمز  ای 

دراد مان  ردیح  هک  يدوعسم  دولوم  اذبح 

دش نینمؤملاریما  رومعم  تیب  بشما  هبعک 

دش نینمؤملاریما  رون  رد  قرغ  یتسه  کُلم 

كرابم تدوعسم  دالیم  نیشناج  ار  یبن  يا 

كرابم تدوعسم  دالیم  نید  ياقثولا  هورع 

كرابم تدوعسم  دالیم  نیقی  لها  هلبق ي 

كرابم تدوعسم  دالیم  نیعم  ار  ملاع  قلخ 

كرابم تدوعسم  دالیم  نیمالا  حور  دشرم 

كرابم تدوعسم  دالیم  نینمؤملاریما  ای 

نیب دسا  تنب  نماد  رد  دسا  بشما  مرح  يا 
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نیب دمصلا  تآرم ا ... دحا  وه ا ... لق 

بشما هنادرد  لغب  رد  هتفرگ  تمصع  رهوگ 

بشما هنامیپ  دوب  رثوک  زا  رپ  ار  مزمز  هک  ای 

بشما هناورپ  مرح  عمش و  هدش  الوم  ضراع 

بشما هناخ  بحاص  يور  زا  وربآ  دراد  هناخ 

بشما هناوید  ار  هکم  ریما  هدرک  ربخ  نیا 

بشما هناحیر  قح  تاذ  ار  دسا  تنب  دهد  یم 

نک وشتسش  ار  مرح  مزمز  اب  هکم  ریما  يا 

نک وا  يور  راثن  ار  ناج  هدمآ  تیبلا  بحاص 

بشما يدروآ  رمق  صرق  دسا  تنب  همطاف 

بشما يدروآ  رتبوخ  نودرگ  دیشروخ  زا  یهام 

بشما يدروآ  رگد  ینآرق  لوسر ا ... رب 

بشما يدروآ  رمث  ار  دمحم  دیما  لخن 

بشما يدروآ  ربماغیپ  نت  رب  نیریش  ناج 

بشما يدروآ  رسپ  الوم  ردام  يا  اذّبح 

نیا تسا  ربمغیپ  یتسه  شریگب  رب  رد  وضو  اب 

نیا تسا  ردیح  مه  نسحلاوب ، مه  یضترم ، مه  یلع ، مه 

درادن دراد  ناج  مالسا  یلع  يالوت  یب 

درادن دراد  ناور  وا  یب  ناورهر  لک  دهز 

درادن دراد  ناکم  خزود  لد  رد  زج  وا  مصخ 

درادن دراد  ناما  طخ  يروآ  ماغیپ  چیه 
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درادن دراد  نانج  زا  ییوب  شیوخ  ماشم  رب 

درادن دراد  ناب  هیاس  شیاول  ّلظ  یب  رشح 

مرادن ربهر  یلع  زا  ریغ  نم  شاب  دهاش  هبعک 

مرادن رب  ردیح  ناماد  زا  تسد  ایند  ود  رد 

ار نیملاعلا  بر  يور  ینیب  هک  هبعک  وش  مشچ 

ار نیبم  نآرق  تایآ  يونشب  ات  وش  شوگ 

ار نینمؤملاریما  زیگنا  لد  يابیز  قطن 

ار نیلسرملا  متخ  دنخبل  یلع  نآرق  توص 
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ار نیما  لیربج  کیربت  دمحا و  ياه  هسوب 

ار نیمز  قلخ  يداش  نامسآ و  لها  دیع 

نک يرگنشور  یلع  راسخر  هام  اب  مرح  يا 

نک يربلد  دمحم  زا  ناوخب و  نآرق  یلع  ای 

نم مرواد  یح  ریشمش  وت  ریش  دمحم  ای 

نم مربیخ  نامرهق  ردب و  بازحا و  حتاف 

نم مرخآ  نم  ملوا  نم  مرهاظ  نم  منطاب 

نم مرگنسمه  مغ  یتخس و  ییاهنت و  رد  وت  اب 

نم مرگنل  وت  هیاس ي  رد  ار  دیحوت  یتشک 

نم مردیح  نم ، مردیح  نم ، مردیح  نم ، مردیح 

دمحم يراد  یلجنم  یغارچ  تنآرق  وچمه 

دمحم يراد  یلع  رگید  نکم  نمشد  زا  میب 

ترایتخا رد  نم  ریشمش  وزاب و  دمحم  ای 

ترایتخا رد  نم  ریجنز  مریش و  ار  ادخ  نم 

ترایتخا رد  نم  ریبکت  نم  لیلهت  نم  دمح 

ترایتخا رد  نم  ریگملاع  دایرف  شرغ 

ترایتخا رد  نم  ریدقت  مه  میلست ، اضق  مه 

ترایتخا رد  نم ، ریخأت  نم ، لیجعت  نم ، مزع 

منیعم رای و  ار  مالسا  تترضح  ياپ  هب  اپ 

منینمؤملاریما مه  نم  یهّللا و  لوسر  وت 

مشاب وت  ناج  نم  یشاب و  نم  ناج  وت  مدمآ 
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مشاب وت  نامرف  دبع  تداهش  ات  تدالو  زا 

مشاب وت  نایامن  حتف  اه  گنج  مامت  رد 

مشاب وت  نآرق  رای  نیبم و  نید  یماح 

مشاب وت  ناقرف  رون و  لطاب  نیب  قح و  نیب 

مشاب وت  نادنخ  ياهلگ  مئاد  نابغاب 

هدیرفآ ربمیپ  رای  ارم  قح  هک  نانچ  نآ 

هدیرفآ ردیح  رهب  ار  يردیح  راقفلاوذ 

ناج یلع  تیالوت  رهم و  نم  نید  مامت  يا 
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ناج یلع  تیالجت  زا  يرون  يایرد  ملد  يا 

ناج یلع  تیالاعت  قح  هتفگ  حدم  نآرق  هب  يا 

ناج یلع  تیالاب  دق و  يادف  ملاع  همه  يا 

ناج یلع  تیالوم  قلخ  لک  هب  هدناوخ  ادخ  يا 

ناج یلع  تیالعا  شرع  زا  ناتسآ  رتارف  يا 

مثیم تسه  مثیم  ناج  مثیم »  » نید تیالو  يا 

مثیم تسد  يریگن  ادرف  تمحرم  زا  رگا  ياو 

ادخ ِمالس  ِباوج  يا  مالس 

یفطل نسح 

ادخ ِمالس  ِباوج  يا  مالس 

ادخ مامت  ِعولط  تروهظ 

نیمز دنلب  ِباتفآ  ییوت 

ادخ مادتسُم  هیاس ي  ییوت 

درک ربا  وت  میظعت  هب  هک  ییوت 

ادخ مارتحا  بحاص  ییوت 

یحو وت  نآرق  وت  هغالبلا  ُجهن  وت 

ادخ ِمالک  مه  وگب  یمالک 

دوب جارعم  هب  شیادص  تیادص 

ادخ مادم  ثیدح  تثیدح 

دز كاچ  رگج  هبعکوت  يارب 

ادخ مارحلا  تیب  درم  ایب 
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دینک مکاچ  هنیس  هبعک ي  ارم 

دینک مکاله  ردیح  ياپ  طقف 

تساهتنا یلع  ادتبا و  یلع 

تس یضترم  یلع  یفطصم و  یلع 

تسا رخآ  یلع  تسا و  لوا  یلع 

تسافخ رد  یلو  روهظ  رد  یلع 

قاُرب رد  یلع  جراعم  رد  یلع 

تس یحُضلاَو  یلع  امَنِا و  یلع 

تسا قح  رب  یلع  تسا  قح  اب  یلع 

تسارَح رد  یلع  تسا و  هبعک  یلع 

نیا تسین  یلع  نآ و  تسین  یلع 

تسادخ هن  یلع  ادج و  هن  یلع 

تسا مک  ییوگ  هچره  وگب  ار  یلع 

تس همطاف  یلع  یلع و  ارهز  هک 

دوش رتسگ  هیاس  وت  غیت  رگا 
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دوش رسکی  ِراک  ادتبا  نامه 

زاین درادن  اقآ  متفگ  طلغ 

دوش رگشل  جرخ  امش  غیت  هک 

كاخ وچ  نادیم  هک  درادن  يزاین 

دوش رتشا  کلام  ِي  هبرض  کی  هب 

هاپس ِمامت  ِعمج  تسا  لاحم 

دوش ربارب  وت  ربنق  اب  هک 

تا یناوخ  زجر  ِعورش  ِنامز 

دوش رَک  نامسآ  دوش  رَک  نیمز 

دنک اشامت  دراد  تسود  ادخ 

دوش رت  یلع  ِراقفلاوذ  یمک 

دربن لامتسد  رگا  ددنبب 

دربن لایخ  ار  یسک  دشابن 

ار لیزنت  زار  وکب  هبعک  هب 

ار لیدنق  بلق  دنکشب  وگب 

ادخ یفطصم و  ردام و  وت و 

ار لیماف  عمج  دوخ  رود  نیبب 

زیرب ار  دوخ  ِنیلعن  درَگ  یمک 

ار لیربج  ِلاب  امن  دُقَفَت 

نُک راک  یمک  نامیتی  يارب 

ار لیب  نزب  بآ و  ِهاچ  نَِکب 
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ار ریپ  نز  ياه  هنعط  شکب 

ار لیبنز  راب  اهزور  ربب 

میدق ياه  هنیپ  بحاص  ییوت 

میتی ناکدوک  بکرم  ییوت 

تدوخ يارب  ار  ام  رادهگن 

تدوخ يارس  نامهم  نیب  طقف 

مروخ يدرد  هب  نُک  هنیآ  ارم 

تدوخ يالط  ناویا  شوغآ  رد 

تسا یفاک  مردام  ردپ  يارب 

تدوخ يابع  زا  يا  هشیر  ، یخن

وت ِياپاج  هب  مراذگ  اپ  رگا 

تدوخ يادخ  ات  يرب  یم  ارم 

عیقب زا  يا  هشوگ  درب  یم  ارم 

تدوخ ياپ  ِدر  اپ  ِدر  طقف 

اه لخن  هناش ي  رب  هدنام  ترس 

تدوخ يارجام  زا  نم  اب  وگب 

يا هدنام  ولگ  رد  ناوختسا  ارچ 

يا هدنام  وگم  ییاه  هضور  اب  هک 
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دنک یم  يرامش  رتخا  رحس  ات  بشما  یتسه 

راگزاس اضرمالغ 

دنک یم  يرامش  رتخا  رحس  ات  بشما  یتسه 

دنک یم  يراد  هدنز  بش  اه  هدید  رد  مه  باوخ 

دنکیم يراهب  ون  میسن  زاجعا  داب 

دنکیم يراتت  کشم  دوخ  کشا  زا  ار  كاخ 

دنکیم يراج  هدید  زا  قوش  کشا  مزمز  هاچ 

دنکیم يرارقیب  تسا و  هر  رد  شمشچ  هبعک 

مرح رد  دیآ  هناخ  بحاص  هک  هدوشگب  مشچ 

مرح رد  دیآ  هناحیر  اب  حور  نابغاب 

ار هبعک  ماب  دیناشفارب  لگ  کئالم  يا 

ار هبعک  مارتحا  بشما  دیریگ  رتشیب 

ار هبعک  مان  دیرآ  بل  هب  دیاب  وضو  اب 

ار هبعک  مایپ  بشما  نکر  راچ  زا  دونشب 

ار هبعک  مالس  رکذ  مه  هبعک  مایپ  مه 

ار هبعک  ماما  دوخ  اب  دروآ  هبعک  مام 

ینک يراد  نامهیم  ات  وش  هدامآ  مرح  يا 

ینک يرای  مغ  جوم  رد  ار  شیوخ  نامهیم 

دیسر تناناج  هک  اشگب  دوخ  شوغآ  مرح  يا 

دیسر تنانامهیم  نابزیم  هن  نامهیم 

دیسر تناکرا  راچ  نکر  هک  نک  يرادیاپ 
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دیسر تنازورف  دیشروخ  هام  ياجب  بش 

دیسر تنانم  یح  يادخ  نسح  رهظم 

دیسر تناج  نونکات ،  يدوب  حور  یب  رکیپ 

وت يوس  دمآ  ردیح  رد  نکزاب  رد  نکزاب 

وت يوس  دمآ  ردام  اب  یبن  ناج  قح  ریش 

مرح راداد  يوس  زا  هدش  توعد  همطاف 

مرح رادید  هب  وس  ره  زا  تخود  نیب  قح  مشچ 

رح م رات  بش  رد  شدوجو  دیشروخ  تفات 

مرح راوید  هب  دوخ  يور  تشاذگب  رجح  نوچ 
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مرح رای  وا  تشگ  مهوا  رای  دش  مرح  مه 

مرح رادقم  دوزفا  شترضح  مودق  اب 

شرهوگ مظعا  هللا  یلو  دوب و  فدص  وا 

شرس درگ  رب  هناورپ  نوچ  دیدرگیم  هبعک 

وا يور  نداز  درد  زا  لگ  تخادنا  ناهگان 

وا يوکین  تعلط  زا  قرع  رهوگ  نوچ  تخیر 

وا يوجلد  تماق  رس و  درد ،  زا  نامک  دش 

وا يوش  مه  وا  موق  مه  وا  لاح  زا  ربخ  یب 

وا يوس  شنیرفآ  مشچ  هبعک  يوسب  وا 

وا يوگ  قح  بل  لعل  نخس  مرگ  ادخ  اب 

یهگآ منورد  درد  زا  وت  بشما  ادخ  یک 

یهر اشگب  دوخ  وت  نم  رب  وس  راچ  زا  هار  هتسب 

لیلج يادخ  يا  ناهانپ  یب  هانپ  يا 

لیلد مه  یغارچ  مهار  ناگدرک  مگ  هر  هک  يا 

لیخد مناج  هتشر  زا  وت  فطل  رب  ما  هتسب 

لیلذ دبعنم  یتسا و  لیلج  دنوادخ  وت 

لیقث یهوک  نوچ  هتشگ  مشود  يور  رب  مغراب 

ما هناخ  نیا  رد  وت  نامهم  هک  امرف  میرای 

ما هنادرد  نم و  رب  تیوسب  یهار  نک  زاب 

يا هتفرگب  لغب  رد  ار  نید  نکر  بشما  هبعک 

يا هتفرگب  لغبرد  ار  نیمالا  حور  دشرم 
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يا هتفرگب  لغب  رد  ار  نیبم  نآرق  لصا 

يا هتفرگب  لغب  رد  ار  نیلسرملا  متخ  ناج 

يا هتفرگب  لغب  رد  ار  نیرفآ  تسه  یتسه 

يا هتفرگب  لغب  رد  ار  نیتملا  لبح  قح  ریش 

رسپ نیا  تسا  نیقی  لها  هبعک  لد  هلبق 

رسپ نیا  تسا  نینموملاریما  ملاع  یجنم 
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تسا ردیح  دمحم  ناج  ادخ  تسد  نامه  نیا 

تسا رواد  يادخ  نسح  هنیئآ  نامه  نیا 

تسا ریبخ  حتف  ریشمش  ادخریش  نامه  نیا 

تسا ربمغیپ  یتسه  مامت  ینعی  یلع  نیا 

تسا رتالاب  ام  كرد  لقع و  حدم  فصو و  نیا ز 

تسا رخآ  همه  اه  نیا  تسا و  رهاظ  تسا و  نطاب 

تسافص یعس و  رجح  رجح و  مزمز و  ماقم و  نیا 

تسا یفطصم  نیشناج  نیملسم و  ياوشیپ 

دش زاسمد  اعد  اب  شناج  تیب  رانک  رد 

دش زاجعا  نیا  تیبلا  بر  ادیپ ز  ناهگان 

دش زاب  نابیرگ  كاچ  نوچ  راوید  نماد 

دش زاورپ  رد  هبعک  زارف  رب  هبعک  حور 

دش زاوآ  نیا  هبعک  تشخ  تشخ  زا  کلف  رب 

دش زاغآ  وت  دنزرف  رب  زاغآ  انب ز  نیک 

تا هناورپ  مرح  بلاط ،  افص  قشاع  رجح  يا 

تا هناخ  رد  اپ  راذگب  همطاف  ای  یلخدا 

مدق راراس  رس  نآ  دش  هبعک  رد  ناهن  ات 

مرتحم وا  مدقم  اب  دش  شیپ  زا  شیب  هبعک 

مهب دمآ  قح  رما  زا  مرح  راوید  زاب 

مرح یتح  دش  هچ  دنادیمن  سک  اجنیا  رگید 

مرکلاوذ يادخ  دوب و  یلع  دوب و  همطاف 
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ملق تسد و  هحفص و  مالک و  زا  دیانراک 

لال تسا و  گنگ  نابز  زجاع  ملق  نونجم و  لقع 

لالجلاوذ كاپ  تاذ  زج  دش  هچ  دنادیمن  سک 

یلع راداد  تاذ  زج  دش  هچ  دنادیمن  سک 

یلع راسخر  عمش  درگ  ددرگیم  هبعک 

یلع راونا  دباتیم  شرعرب  مرح  زا 
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یلع رادید  قوش  رس  رد  تشاد  شنیرفآ 

یلع رادنامهیم  دوخ  هناخ  رد  ادخ  دش 

یلع راب  رهگ  ياه  بل  رب  قح  رکذ  دوب 

یلج توص  اب  دنتفگ  یم  هبعک  ياه  گنس 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

یلع ای  ناج  ار  حاورا  يا  هلبق  ار  مرح  يا 

یلع ای  ناوضر  سودرف و  تلئاس  يادگ  يا 

یلع ای  نامهم  دالیم  بش  رد  ار  ادخ  يا 

یلع ای  نآرق  هدناوخ  دمحا  تسد  يور  هب  يا 

یلع ای  ناکاپ  ناج  زا  رتکاپ  وت  یتسیک 

یلع ای  ناماد  هدولآ  مثیم )  ) نم متسیک 

ماوت نابحم  هاگرد  كاخ  متسه  هک  ره 

موت ناوخ  انث  نم  نم ،  ربهر  ماما و  وت 

دوب هلبق  يوس  نایملاع  هاگن  هریخ 

يدزیا نیسح 

دوب هلبق  يوس  نایملاع  هاگن  هریخ 

دوب هلبق  يوم  یسک  رارق  یب  ناریح و 

تشاد رارق  لماکت  ریسم  رد  خیرات 

دوب هلبق  يوه  وه  همغن  رهش  لک  رد 

داد كاچ  هنیس  دز و  هلان  قوش  هبعک ز 

دوب هلبق  يوربا  بل  ات  قیمع  شمخز 
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دیسر یلع  يّزُع  لَّبُه و  تال و  یفن  رد 

دوب هلبق  يوهای  هچهچ  نامز  رگید 

يا هلبق  بلق  يدمآ و  هلبق  بلق  زا 

دوب هلبق  يوس  نآ  رد  هداتسیا  هلبق  کی 

دننک یم  هدجس  کلم  سنا و  نج و  وت  شیپ 

دوب هلبق  يوکین  تداع  ندوب  دوجسم 

دننک یم  هدجس  امش  هب  يوریم  هک  اج  ره 

دوب هلبق  يوب  امش  دوجو  رد  هک  سب  زا 

203 ص :

دوب هلبق  يوس  نایملاع  هاگن  www.Ghaemiyeh.comهریخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 436 

http://www.ghaemiyeh.com


ندش ناریح  بش  دمآ  مهزاب 

یفطل نسح 

ندش ناریح  بش  دمآ  مهزاب 

ندش ناشیرپ  تقو  نونج  تقو 

ملد يارب  متشون  رکش 

ندش ناویا  هشوگ ي  يا  هنیئآ 

دش لیئربج  ترضح  نم و  راک 

ندش ناماد  هب  تسد  دبا  هب  ات 

هتساوخ ادخ  هداتفا  رب  هدرپ 

ندش نایامن  شیوخ  همه ي  اب 

ناربمغیپ هب  زورما  زا  هزات 

ندش ناملسم  تس  ینیع  بجاو 

تسا بجاو  ام  هب  تسا  بارش  لصف 

تسا بلاط  یبا  نبا  ام  هلبق ي 

اهرامت ترسح  ارم  تسه 

اهراد نیا  هعیش ي  مدش  هعیش 

داد ریش  ارم  هک  ات  نم  ردام 

اهراب ارم  هدناوخ  یلع  دان 

مینک یگرزب  میتفگ  وت  مان 

اهراوخ نیا  رب  تسه  لگ  هیاس ي 

ناربمغیپ هتخیر  طقف  هن  ام 
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اهراتسد رس و  وت  شک  شیپ 

دید جارعم  بش  ربمیپ  هک  ات 

اهرالات همه  رد  ار  وت  يور 

دش دنگوس  وت  مان  وا  بل  رب 

دش دنوادخ  مان  وچ  وت  مان 

شیوخ ناج  شفک  هب  هتفرگ  هبعک 

شیوخ نامیلس  كاخ  هدش  كاخ 

دوب هناخ  رد  هب  هناخ  بحاص 

شیوخ نامهم  هدش  نیا  زا  سپ  هبعک 

درک هدجس  شدوخ  ياه  تب  همه  اب 

شیوخ ناطلس  ترضح  مدق  رب 

دیسر رخآ  هک  تفگ  دوخ  هب  هبعک 

شیوخ نابرد  هتخاس  ار  وت  هکنآ 

ریما دیاین  هار  نیا  زا  دیاب 

شیوخ ناتسد  هب  هار  اشگ  هار 

دز كالفا  رس  رب  مدق  هبعک 

دز كاچ  دوخ  هنیس ي  یلع  شیپ 
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دش رادیدپ  هام  يا  تخر  ات 

دش راتفرگ  بوقعی  فسوی 

دوب گنس  لگ  كاخ و  طقف  هبعک 

دش رارسا  ندعم  يدمآ و 

باوخ باوخ  نیمز  شوغآ  رد  هبعک 

دش رادیب  وت  سدق  سفن  اب 

يوش نوریب  هک  تساوخ  یمن  هبعک 

دش راچان  هدید و  یبن  مشچ 

درک زاب  دوخ  هتسب ي  رد  هبعک 

دش رادیدپ  دیحوت  ینعم 

دسر یم  ربخ  شرع  زا  يدمآ 

دسر یم  رشب  فیک  هنت ي  نت 

راگدرورپ دش و  تدربن  تقو 

رام رات و  نیا  زا  دمآ  دجو  هب  زاب 

مزر تقو  ییوت  هک  اجنیا  ما  هدنام 

رازراک رد  دمآ  ادخ  هک  ای 

مه توملا  کلم  یتح  هک  ياو 

رارف تهاگن  شیپ  زا  دنکیم 

وت تشپ  تهرز  درادن  تشپ 

رازم گنس  رس  کی  زج  هب  تسین 

مین ود  دش  هدزن  نادیم  هب  مصخ 
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راقفلاوذ نیا  ردیح و  نیا  زا  هب  هب 

تسا همطاف  وت  یناشیپ  هب  شقن 

تسا همطاف  وت  یناوخ  زجر  رکذ 

تسه هک  ات  امش  قوش  یمغ  تسین 

تسه هک  اقآ  هرفس ي  ادگ  تسه 

ورب يراد  هچ  هک  نونجم  هب  تفگ 

تسه هک  الیل  مغ  لد  نیا  رد  تفگ 

تسین كاب  مغ  هچ  تسه  الب  هچ  ره 

تسه هک  الوم  هیاس ي  ام  رس  رب 

اج میرادن  میریگ  وت  شیپ 

تسه هک  ارهز  ترضح  مسق  بخ 

شرتخد مرح  اجک و  مصخ 

تسه هک  اقس  مچرپ  نآ  رس  رب 

ریمالا معن  دمآ و  ریما  رکش 
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ریگب متسد  هدمآ  یهت  تسد 

هتشاد امش  ياپ  يرس  هکنآ 

هتشاد اج  همه  رد  ییوربآ 

میا هداز  ینسح  ینیسح  وت  اب 

هتشاد ار  همه  ام  لد  وت  اب 

شکب نامیتی  عمج  رس  تسد 

هتشاد ادگ  لبق  زا  تا  هناخ 

هتخوس ملد  هب  اقآ  هدب  قح 

هتشاد الط  ناویا  ترسح 

: تفگ دید  نینچ  هکره  ارم  لاح 

... هتشاد الببرک  يوزرآ 

دز لاب  فجن  هب  دش  وا  تمسق 

... هتشاد اضر  یتارب ز  هکنآ 

هدب مهانپ  هاش  يا  مدمآ 

... هدب مهانگ  یناما ز  طخ 

تسوا زا  مرخ  ناهج  هک  تمحر  همشچ  نآ  دمآ 

دیوم اضر  دیس 

تسوا زا  مرخ  ناهج  هک  تمحر  همشچ  نآ  دمآ 

تسوازا ملاع  همه  هدنشخرد  هک  یباتفآ 

دومن هرهچ  یخر  هلال  الو  ناتسلگ  رد 

تسوا زا  مد  كرابم  ناشفا و  هیلاغ  ابص  هک 
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دمآ ایند  هب  هبعک  هبعک  مرح  میحر  رد 

تسوا زا  مکحم  هیاپ  مرح و  نکر  هکنآ 

تسا بجعلا  وب  يرسپ  ار  دسا  تنب  همطاف 

تسوا زا  مغیض  نینچ  هک  يریش  رتخد  ابحرم 

ادخ دییأت  هب  هک  تردق  رهظم  نآ  دمآ 

تسوا زا  مرکا  ربماغیپ  يوزاب  تماق 

کنآ بلاط  یبا  نبا  یلع  هللا  دسا 

تسوا زا  مدآ  ینب  ناحجر  مدآ و  فرش 

لسر متخ  زا  سپ  هک  تیالو  ریم  نآ  دمآ 

تسوا زا  متاخ  هرز  غیت و  ربنم و  دجسم و 

لوتب يارهز  رسمه  نسح و  باب  تسوا 

تسوا زا  مظعا  هغبان  نیسح  وچمه  يرسپ 

تسا هدش  ززعم  هبعک  رد  نداز  زا  هن  وا 
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تسوا زا  مظعم  مرتحم و  ادخ  تیب  دوخ  هکلب 

نینچ هنادرم  تیار  نانچ  تشارفا  رب  ات 

تسوا زا  مخ  ناریلد  تشپ  نوگن  رفک  ملع 

دیآ مالسا  مچرپ  فنک  رد  ناهج  رگ 

تسوا زا  مچرپ  نیا  هتشارفا  هک  تسین  یبجع 

رفک هنتف  زا  للخ  دریذپن  نامیا  خاک 

تسوا زا  مکحتسم  هدنیاپ و  هک  تسیئانب  نیا 

سب دشاب و  یلع  دنوادخ  ملع  نزخم 

تسوا زا  مظعا  یلع  تسا  میلع  هک  ره  یبن  زج 

تسوا رب  حدم  نخس  ناگرزب  دنتفگ  هچنآ 

تسوا زا  مک  شیب و  همه  نابیدا  دنراد  هچنآو 

تفگ یم  تحارص  هب  دیؤم  هک  مدید  شود 

تسوا زا  مراد  نم  هک  هچ  ره  ناور  عبط  نیمه  هن 

تسا هدیسر  رس  يوبن  تبرغ  نارود 

هدازاشاپ دیعس 

تسا هدیسر  رس  يوبن  تبرغ  نارود 

تسا هدیسر  ردارب  هن  یصو  یبن  رهب 

دنمه هرهچ ي  مه و  ناسل  مه و  نیع 

تسا هدیسر  ربمیپ  هک  ای  هدیسر  الوم 

درک شورخ  تنج  لد  زا  هناخدور  کی 

تسا هدیسر  رثوک  یقاس  هب  بجر  الاح 
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یضترم تسا  یهلا  يایبنا  داتسا 

تسا هدیسر  رخآ  هب  هچ  رگا  يربمغیپ 

دوش رگ  هولج  ادخ  تسین  دیعب  الصا 

تسا هدیسر  روصم  يادخ  قح  تیب  زا 

دوش ور  هب  ور  قح  هب  هدنب  هک  هدمآ  وا 

دوش ور  هللادی  تسا  هدیسر  شتقو 

تشاد تسلا  رهم  هک  تسا  یسک  نم  ياقآ 

تشاد تسه  تارذ  تقلخ  عورش  زا  شیپ 

بارتوبا ملاع ، تقلخ  تقو  هن  اهنت 

تشاد تسد  زین  ناشدوخ  تقلخ  راک  رد 
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رمع مامت  ار  ادخ  درک  هدجس  هکنیا  اب 

تشاد تسرپردیح  همه  نآ  شیوخ  دهع  رد 

تسشن یمن  الوم  بل  زا  رکذ  هظحل  کی 

تشاد تسشن  دوخ  اب  هرسکی  لاس  هس  تصش و 

راقفلاوذ هبرض  کی  هتخاس  هتشپ  هتشک  زا 

تشاد تصش  برض  یلع  دربن  رد  هک  سب  زا 

دنک یم  راک  شمرک  مه  زامن  تقو 

دنک یم  راثیا  شلئاس  هب  يرتشگنا 

شدوخ هناریلد ي  هوکش  اب  عمش  نیا 

شدوخ هناورپ ي  قشاع  تسا  دش  قشاع 

تقو چیه  تسا  دروخن  تسا و  رثوک  یقاس 

شدوخ هنامیپ ي  رغاس و  وبس و  زا  زج 

بارتوبا یلخن  هیاس ي  ریز  هدیباوخ 

شدوخ هناهاش ي  هکیرا ي  رب  كاخ  رب 

ار لقع  باحصا  هک  تسا  لوا  لقع  وا 

شدوخ هناوید ي  هب  تسا  هدرک  لیدبت 

تسا ربمیپ  ردیح  ردیح و  تسا  ربمغیپ 

شدوخ هناش ي  رب  هتشاذگ  اپ  هبعک  رد 

زامن دنک  یم  قح  هناخ ي  تمس  هب  سک  ره 

شدوخ هناخ ي  يوس  هب  یلع  دتسیا  یم 

وگب تدوخ  زا  یمک  هدیمد  ون  هام  يا 
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وگب تدوخ  زا  یمک  هدیسر  ناذا  تقو 

ار رامد  ملاع  ود  يروایب ز  رد  ات 

ار راقفلاوذ  امنب  بلط  همطاف  زا 

رگد طسو  دشاب  وت  غیت  ياپ  هک  یتقو 

ار رادتقا  نیا  دشک  یمن  یسک  تسد 

درز لامتسد  دوش  هک  نیمه  وت  دنبرس 

ار رارف  ندنام  هب  دنهد  یم  حیجرت 

تفرن جک  رمع  همه ي  رد  وت  جک  غیت 

ار رازراک  نیا  دنک  یم  باسحلا  موی 
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میا هداد  هیکت  تا  هنماد  هب  ام  هوک  يا 

ار رابغ  درگ و  هدم  ناکت  تنماد  زا 

تسا تداعس  ندوب  وت  نما  راس  هیاس  رد 

تسا تداهش  نیع  تقشاع  يارب  ندرم 

دنا هتشون  تنان  هرفس  يادگ  ار  ام 

دنا هتشون  تناوخ  رس  رب  هشیمه  ینعی 

گندخ وت  ناگژم  يراقفلاوذ و  توربا 

دنا هتشون  تنامک  ریت و  ریسا  ار  ام 

نارتوبک هیبش  هفوک  ياه  هاچ  رد 

دنا هتشون  تناشف  کشا  مشچ  نامهم 

ادگ نینچ  نیا  نم  یمیرک و  نانچ  نآ  وت 

دنا هتشون  تنانچ  نینچ و  ارم  الصا 

اه هنتف  مایا  رد  الب و  شراب  رد 

دنا هتشون  تناما  رتچ  ریز  هب  ار  ام 

دوش رصتخم  رشب  جنر  هک  يدمآ  وت 

دوش رتشیب  نیمز  یمطاف  تاداس 

میا هدینش  ار  تبل  نونمؤم  تایآ 

میا هدیدن  ار  نآ  خساپ  مارتحا  زج 

دز هسوب  هسوب  تبل  هب  ادخ  ربمغیپ 

میا هدینش  ار  ناشندرک  هیرگ  فاصوا 

دعب لاس  دنچ  مدز و  قرو  ار  خیرات 
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میا هدیسر  تنیسح  يارجام  هب  الاح 

تفگ هک  يرهاوخ  نامه  يارجام  هب  الاح 

میا هدیرب  نآرق  يراق  تسا  سب  رگید 

ماش رهش  یلاها  يال  هب  حبص ال  زا 

میا هدیشک  تمهت  هنعط و  راب  هناش  رب 

دش هراپ  بابرا  بل  نارزیخ  بوچ  اب 

دش هراوشوگ  ددع  ود  میانغ و  زا  فرح 

؟ دنشک یم  رونم  يدیشروخ  شقن  بشما  زاب 

ییافو مشاه  دیس 

؟ دنشک یم  رونم  يدیشروخ  شقن  بشما  زاب 

دنشک یم  ردیح  هام  يور  يریوصت ز  هک  ای 
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دوش یم  ناشفا  وترپ  تیالو  دیشروخ  هک  ات 

دنشک یم  رتخ  او  هام  تلاجخ  زا  خر  رب  هدرپ 

رگم بشما  دنا  هداد  فک  زا  لد  نادنموزرآ 

دنشک یم  ربلد  راسخر  ندید  راظتنا 

دندش شیور  لگ  وحم  همه  نایارآ  نشلگ 

دنشک یم  ربکاو  هللا  ةرعن  دوخ  لد  زا 

ایب دراد  رگد  يرادیرخ  بشما  قوش  کشا 

دنشک یم  رت  ةدید  زان  شرفرد  نایشرع 

تسا رت  نوزفا  يرهوگره  زا  هرطق  نآ  شزرا 

دنشک یم  رشحم  زور  رد  لمع  نازیم  هب  نوچ 

یلع دای  اب  زاورپ  نامسآ  يامه  نوچ 

دنشک یم  رپ  نیرب  شرع  تحاس  ات  ناور  بش 

رشح زور  شیالو  اب  تبحم  ناماک  هنشت 

دنشک یم  رثوک  یقاس  فک  زا  رثوک  ماج 

کلف دیشروخ  مرگ  رون  ریز  رشحم  زور 

دنشک یم  رس  رب  رتچ  ار  یلع  نارادتسود 

دنوش یم  ادرف  نادنموربآ  یئافو »  » يا

دنشک یم  رد  نیا  يوس  ار  دوخ  هک  یناسوبکاخ 

تسا وت  ناماد  رد  هام  بشما  هبعک 

راگزاس اضرمالغ 

تسا وت  ناماد  رد  هام  بشما  هبعک 
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تسا وت  نادرگرس  توهبم و  نامسآ 

نیملاعلل ُهمحر  كاپ  ناج 

تسا وت  نامهم  ادخ  تیبلا  بحاص 

ربب شریگ  رب  شوغآ و  نک  زاب 

تسا وت  ناج  هکلب  وت  نامهم  هن  نیا 

قوش کشا  زا  هدش  رپ  مزمز  مشچ 

تسا وت  نادنخ  بل  رب  ردیح  فصو 

يا هتفرگب  لغب  رد  بشما  هکنیا 

تسا وت  نامیا  وت ، قشع  وت ، ۀلبق 

یلع اب  بشما  هبعک  يا  نک  لاح 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 
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رسپ نیا  تسا  نید  ناج  ناج  هبعک 

رسپ نیا  تسا  نیقی  لها  ۀلبق 

ناوخم شدازون  تسا  دازون  هچ  رگ 

رسپ نیا  تسا  نیمألا  حور  دشرم 

ببس ار  شنیرفآ  قلخ  ّلک 

رسپ نیا  تسا  نیرفآ  تسه  یتسه 

نید تشپ  نآرق ، يور  رواد ، تسد 

رسپ نیا  تسا  نیلسرملا  متخ  ناج 

مرح نابیرگ  رد  یباتفآ 

رسپ نیا  تسا  نیمز  رد  ینامسآ 

یلع الوم  دوب  شیالاو  مان 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

هدمآ ردیح  هبعک  ناتب  يا 

هدمآ رواد  تیب  رد  نکش  تب 

دوب بلاطیبا  نبا  ّیلع  نیا 

هدمآ رگید  هللا  لیلخ  ای 

دنکشب ار  مرح  ياه  تب  هک  نآ 

هدمآ ربمیپ  شود  رس  رب 

دیهد رس  دبعن  كاّیا  ۀمغن 

هدمآ رس  رب  رمع  ار  نارگتب 

دُحا ردب و  قدنخ و  نامرهق 
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هدمآ ربیخ  بازحا  حتاف 

یلع ایحا  ار  دیحوت  دنک  یم 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

نک زاب  بل  دسا  تنب  همطاف 

نک زاربا  ار  شیوخ  هاج  ردق و 

نزب یلثم  نم  گناب  قیالخ  رب 

نک زان  میرم  هب  يراد  یلع  ات 

لامک فاق  هّلق  يامه  يا 

نک زاورپ  نینمؤملا  ریما  اب 

نزب مد  الوم  الوم ز  ردام 

نک زاغآ  نخس  وا  يانث  اب 

شیوخ دازون  نماد  رب  نز  گنچ 

نک زاس  تیالو  روش  اب  همغن 

یلع ای  ییوگب  ات  دبیز  وت  زا 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

ماقم يا  نکر  يا  هورم  يا  افص  يا 

211 ص :

تسا وت  ناماد  رد  هام  بشما  www.Ghaemiyeh.comهبعک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 452 

http://www.ghaemiyeh.com


مارحلا تیب  يا  مزمز  يا  ینم  يا 

تینهت کنیا  دییوگ  یبن  رب 

مارتحا بشما  دیریگ  یلع  زا 

ریما نیا  تسا  ریما  نیا  تسا  ریما  نیا 

ماما نیا  تسا  ماما  نیا  تسا  ماما  نیا 

حدم تاروت  رد  هتفگ  وا  زا  یسوم 

مان لیجنا  رد  هدرب  وا  زا  یسیع 

بش زور و  شرود  هب  ددرگ  نامسآ 

ماش حبص و  شیاپ  هب  دتفا  باتفآ 

یلع اتکی  قلاخ  ار  وا  هدناوخ 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

تسا وت  رای  نیا  تسا  ردیح  دّمحم  ای 

تسا وت  رادلد  وت  بوبحم ، وت ، ناج 

وت ریشمش  وت  ریش ، وت  يوزاب ،

تسا وت  راّرک  ردیح  وت ، روای 

دهد یم  تداهش  وا  زاب  مشچ 

تسا وت  رادید  قشاع  تدالو  زک 

تسد يور  هتفرگ  ار  نیریش  ناج 

تسا وت  راثیا  بتکم  راثن  ناج 

باتک ار  نالوسر  شحدم  رتفد 

تسا وت  راداد  قلاخ  وا  حدام 
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یلع ّالا  یتفال  يادن  اب 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

نیشناج ناج و  وت  ار  دّمحم  يا 

نید ّلک  نامیا  ّلک  نآرق  ّلک 

کلم لیخ  ةدنامرف  ربهر و 

نیما لیربج  داتسا  دشرم و 

وربآ تدوجو  زا  هتفرگ  يا 

نینمؤملاریما يابیز  مان 

هویحلا نیع  ایلوا  ماک  هب  مه 

نیقیلا ّقح  ایبنا  مشچ  هب  مه 

ماین رد  دمحا  ریشمش  ییوت  مه 

نیتسآ رد  ادخ  تسد  ییوت  مه 

یلع اجیه  فص  لذب و  فص  رد 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 
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يرهظم ار  وا  وت  بیغ و  ایربک 

يرد وت  مولع و  رهش  یفطصم 

یتروص تسد و  مشچ و  ار  ادخ  وت 

يردیح وت  یضترم ، وت  یلع ، وت 

رمقلا ّقش  زجعم  سمش و  ّدر 

يرواد تسد  وت ، دیآ  یم  وت  زا 

دنتخانشن ار  وت  ردق  نیمز  رد 

يربهر اه  نامسآ  مامت  رد 

فصو دنتفگ  تملاع  قلخ  هچ  رگ 

يرترب ملاع  قلخ  فصو  وت ز 

یلع العا  مه  یّتسه و  یلع  مه 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

ییوت نم  ياود  نامرد و  درد و 

ییوت نم  ياعد  حیبست و  رکذ و 

فاوط مارحا و  کیّبل و  فقوم و 

ییوت نم  يافص  یعس و  هورم و 

تسخن زا  مدوب  وت  اب  مدوب  هچ  ره 

ییوت نم  يانشآ  متسه  هک  ره 

دحا هللا  وه  لق  يدوبن  رگ 

ییوت نم  يادخ  متفگ  یم  شاف 

تفگ هکنآ  درک  ملد  اب  یسیع  راک 
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" ییوت نم  يادتقم  ناج  یلع  ای  "

یلع اضما  ارم  یمالغ  نک 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

معّنلاذ ای  نینمؤملاریما  ای 

مرکلاذ ای  نیقتّملا  ماما  ای 

وگب لد  روط  هللا  میلک  يا 

مدب تقلخ  ملاع  حیسم  يا 

؟ كاب هچ  خزود  زا  مناوضر  ییوت  رگ 

مغ هچ  ادرف  زا  مزورما  ییوت  رو 

امش رب  ار  نتشیوخ  مدنبب  ات 

ما هدرک  صّلخت  ار  مثیم »  » مان

باتفآ متشگ  هک  مدوب  يا  هّرذ 

می هب  مداتفا  هک  مدوب  يا  هرطق 

یلع اپ  ات  رس  وت  رد  متشگ  قرغ 
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یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

تنماد هب  كرابم  رون  لولح  هبعک 

راگزاس اضرمالغ 

تنماد هب  كرابم  رون  لولح  هبعک 

تنت زا  رآ  نورب  هایس  نهاریپ 

تنملاوذ دنوادخ  نسح  ییوت و  بشما 

تندناوخ دیحوت  ةروس  نامز  دمآ 

یلع اب  دیناوخب  رون  دورس  اه  تب 

یلعای دییوگب  هبعک  ياه  گنس  يا 

دنک یم  زان  ادخ  شرع  هب  مرح  بشما 

دنک یم  زاب  یلع  يارب  دوخ  شوغآ 

دنکیم زاغآ  هک  تس  یلعای  گنهآ 

دنک یم  زاربا  یلع  اب  هتفگن  زار 

يا هتفرگ  رس  زا  یگدنز  زاب  هبعک  يا 

يا هتفرگ  رب  رد  هک  تسا  دمحم  ناج 

تسا ربکا  دنوادخ  ریش  تسین  لفط  نیا 

تسا ربمیپ  تشپ  دمرس و  یح  يور  نیا 

تسا روای  قلخرب  هک  تسا  رواد  تسد  نیا 

تسا رشحم  زور  ادخ  ياول  بحاص  نیا 

نک مایق  شروضح  تس  یلع  نیا  هبعک  يا 

نک مالس  ردیح  هب  تسا  ردیح  دالیم 
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يدمحم ناج  ردام  وت  دسا  تنب 

يدز رس  شیوخ  رسپ  ۀناخ  هب  بشما 

يدمرس دنوادخ  صاخ  نامهیم  وت 

يدمآ شوخ  هبعک  ردام  همئ  الا  ما 

یلجنم وت  لفط  تدالوزا  هبعک  يا 

یلع رب  هدرک  انب  لیلخ  ار  هناخ  نیا 

يروآرب ار  مرح  يوزرآ  هک  زاب آ 

يروآ ردیح  مرح  يارب  زا  هک  زاب آ 

يروآ رگید  نکش  تب  زاب  هک  زاب آ 

يروآ رظنم  ادخ  باتفآ  هک  زاب آ 

درک زارفرس  ترسپ  ار  هبعک  هک  زاب آ 

درک زاب  هنیسوت  دمآ  شوخرب  هناخ  نیا 
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یلع اب  دوبعم  هناخ  هب  اپ  داهنب 

یلع ای  تفگ  مدق  هب  مدق  سفنره  رد 

یلع ادص  کی  همه  دندز  ادص  اه  تب 

یلع ادن  نیا  دنلب  تشگ  نکرراچ  زا 

تفرگ ورز  عقرب  همطاف  هام  هظحل  کی 

تفرگ وربآ  مرح  رشح  زور  حبص  ات 

یلع مرتحم  وت  تدالو  زا  هبعک  يا 

یلع مرح  ار  مرح  هدرک  وت  تمرح  يا 

یلع مدق  يداهن  هبعک  مشچ  هب  یتقو 

یلع ملع  دز  ادخ  شرع  ماب  هب  هبعک 

یلع ای  دنوادخ  هب  مروخ  یم  دنگوس 

یلضفا هبعکزا  تسارترب ي و  شرع  زک 

وت مایق  هولص  موص و  هوکزو  جح 

وت مایق  دهشت  هدجس  عوکر  دمح و 

وت ماقم  وت  افص  وت  مه  یعس  وت  مزمز 

وت مارحلا  تیب  وت  فاوط  وت  ریبکت 

یلع ای  مالعا  هدش  یبن  زا  هتکن  نیا 

یلع ای  مالسا  یمامت  ییوت  الصا 

راقفلاوذ هدروآ  وت  رهب  لیئربج  يا 

راختفا هدرک  قح  وت  تیبملا  هلیلرب 

راثن دوخ  ناج  لسر  متخ  هار  هب  هدرک 
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راغ رای  هن  لوا  زا  يدوب  رای  رای  وت 

يا هدرشف  اپ  لسر  متخ  عافدرب  وت 

يا هدروخ  مخز  دون  هتشگ  لوسر  رود 

درکرارف یهوک  زب  نوچ  هک  یعدم  نآ 

درک رایتخا  داهج  هب  اررارف  گنن 

درک رازراک  ۀکرعم  هب  یبن  كرت 

درک راسهوک  مخ  چیپ و  هب  ناهن  اردوخ 

یلع نیمی  وراسیز  وت  مزر  دید  یم 

یلع نیرفآ  وت  تعاجش  رب  تفگ  یم 

ییوت طقف  ردارب  تانئاک  رخفاب 
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ییوت طقف  رثوک  یقاس  رشح  زوررد 

ییوت طقف  ردیح  هک  تسا  دهاش  مالسا 

ییوت طقف  ربمیپ  نیشناج  هللاو 

دنربمیپ ماقم  یعدم  هک  نانآ 

دنرتمک هصرع  نیا  رد  وت  ربنق  كاخ  زا 

دوش یمن  ردیح  وتریغ  هب  یسک  زگره 

دوش یمن  ربیخ  ححتاف  رارف  درم 

دوش یمن  ردارب  لوسر  اب  هناگیب 

دوشیمن رد  یسک  ملع  رهش  هب  وت  زج 

مرس اهراد  رس  هب  دور  ات  راذگب 

مردیح رامت  مثیم "  " ياپ كاخ  نم 

تسا بش  هچ  بشما  هم و  نیمادک  هام  نیا  برای 

اسر مساق 

تسا بش  هچ  بشما  هم و  نیمادک  هام  نیا  برای 

تسا برط  رد  نیمز  تسا و  طاشن  قرغ  کلف  هک 

نشور یلامج  هب  بشما  هم ، مشچ  رگم  دش 

تسا بل  هدنخ  رپ  هدنبات و  مرخ و  نینچ  نیاک 

تسادیپ بکاوک  هام و  هرظنم ي  زا  يرآ 

تسا بجر  فیرش  هام  هدزیس  بش  هک 

بیغ ملاع  زا  ربخ  یب  يا  نک  زاب  لد  شوگ 

تسا بش  هچ  بشما  هک  هدژم  تدهد  يدانم  ات 
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نیرب شرع  زا  هدمآ  نیما  لیربج  هدژم 

تسا برع  ریما  دالیم  بش  كرابم  هک 

شتاذ نویامه  هک  تیالو  میلقا  تاذ 

تسا بر  تاذ  هنیآ ي  قح و  ِرون  علطم 

راهن لیل  کلف و  نیمز و  دیشروخ و  هم 

تسا بستنم  یلع  لآ  یلع و  يالو  هب 

وا هک  هللادسا  یلعا ، ِیلاع  ِیلع 

تسا ببس  ار  ناکم  نوک و  هریاد ي  شدرگ 

يا هدمآ  نورب  هدرپ  زا  هک  هولج  نینچ  اب 

تسا بجع  ياج  هن  وت  يادف  هب  ناج  منک  رگ 
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كاخ لد  رد  دور  وت  يالو  طخ  اب  هک  ره 

تسا بعت  جنر و  هدوسآ ز  تنحم و  زا  غراف 

ناتفص هبور  نتشک  یپ  مزر ، یپ  رد 

تسا بضغ  مشخ و  تلاح  رد  هک  تسیریش  وچمه 

یلع راتفگ  ینیریش  هب  دهش  دسرن 

تسا بطر  قرغ  هک  تس  یتخرد  وچ  شمالک  هک 

تسا یحور  تیالو  هاش  یتسود  ار  قلخ 

تسا بصع  دیرو و  نایرش و  نت و  رد  ناور  هک 

ایرد شیپ  هب  هرطق  اسر »  » دنب ورف  مد 

تسا بدا  قیرط  هن  ندومن  مادنا  ضرع 

دراد بل  هب  قح  هک  يراقفلاوذ 

نافارص مساق 

دراد بل  هب  قح  هک  يراقفلاوذ 

دراد بلط  ناکرشم  زا  حور 

دز یم  ات  قرب  هک  يراقفلاوذ 

دز یم  اج  هتسبن  فص  يرکشل 

تفگ یم  انف  زا  دوب و  لکش ال 

تفگ یم  ادخ  زا  دوب و  یلع  اب 

دوب ردیح  ياهتسد  رد  هک  ات 

دوب رشحم  زور  مزر ، هنحص ي 

تشگ ردیح  ياه  هجنپ  رد  غیت 
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تشگرب ات  ود  دمآ و  رفن  کی 

دوب هدش  اهر  کبس  سب  زا  شغیت 

دوب هدش  ادج  رس  دوب و  ناود  نت 

؟ دش هچ  هک  ربخ  یب  دوب و  ناود  نت 

؟ دش هچ  هک  رس  هدنام  جیگ  اوه  رد 

هدرک ندز  رس  مزع  یلع  ات 

هدروآ مک  مه  توملا  کلم 

دز یم  اه  هبرض  نیب  ردبرض 

دز یم  ات  ود  ات  ود  رس  نینچنیا 

! تسا فال  وگن  رس ، ود  دتفا  مه  اب 

تسا فارسا  ردیح  شیپ  شرتمک 

شتسد رد  غیت  تسا و  تسم  ریش 
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شتسم رس  قشع  تسد و  رد  ماج 

تسوت زا  یلو  نیا  تسالوم  روش 

تسوت زا  یلع  یتسم  همطاف !

تسا هدیشخب  وربآ  ار  ام  هناناج  ام  ناج 

تسا هدیشخب  وربآ  ار  ام  هناناج  ام  ناجیناجنز  یمالک  هللا  یلو 

تسا هدیشخب  وربآ  ار  ام  هناوید  لد  نیا 

تشز بوخ و  ، دریذپ یم  نامهم  تسا ، زاب  هش  باب 

تسا هدیشخب  وربآ  ار  ام  هناخ  بحاص  فطل 

نانز هنیس  ۀنیس  رب  دنز  یم  یک  در  تسد 

تسا هدیشخب  وربآ  ار  ام  هناهاش  تفأر 

تسام بادآ  نتخوس  الوم ، نسُح  عمش  رود 

تسا هدیشخب  وربآ  ار  ام  هناورپ  ةویش 

میرثوک ناگنشت  فیدر  رد  يدیما  اب 

تسا هدیشخب  وربآ  ار  ام  هنامیپ  یقاس و 

میا هداد  رس  یقشاع  گناب  هدیشونان  هعرج 

تسا هدیشخب  وربآ  ار  ام  هناتسم  ةرعن 

نیسح تدنبلد  هب  نک  شرافس  ار  ام  یلع  ای 

تسا هدیشخب  وربآ  ار  ام  هنادرد  نیا  قشع 

دمآ مرتحم  كاپ و  ینز  هبعک  فوط  هب 

یتمعن مساق 

دمآ مرتحم  كاپ و  ینز  هبعک  فوط  هب 
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دمآ مغ  ياه  هلعش  وا  هنیس ي  نایم 

هناخ بحاص  ناماد  هب  تسب  لیخد 

دمآ مدق  هس  ود  ینامی  نکر  يوس  هب 

يدرک دوخ  نامهیم  ارم  هک  يا  دز  ادص 

دمآ مرک  هظحل  ارم ، يور  ریگب 

درک تباجا  ادخ  دش  نارگن  لد  هک  نیمه 

دمآ مرح  لخاد  زا  یلُخُدا  يادص 

سپس ناکم و  نیرت  یشرع  هب  داهن  مدق 

دمآ مه  قیتعلا  تیب  هنیس ي  فاکش 

دناد یمن  یسک  دش  اه  هچ  هناخ  نایم 
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دمآ مد  هب  مد  دوب  کلم  مالس  طقف 

زور هس  تشذگ  زا  سپ  تسکش و  قلخ  توکس 

دمآ مربلد  ییامن  هولج  نامز 

تسا یلجنم  رون  هچ  ره  وا  تروص  نایم 

تسا یلع  وا  مان  هک  شحدم  تسا ز  سب  نیمه 

دندرک نامبارخ  یقاس  بل  یغاد  ز 

دندرک نامبارش  بش  لهچ  هزوک  نایم 

ار لد  نیا  راگن  زان  هب  دندز  کحم 

دندرک نامباختنا  یشک  زان  يارب 

مینیب وا  يور  گرم  مد  هک  دش  رارق 

دندرک نامباذع  رمع  ۀمه  لصو ، قوش  هب 

ناتسلخن نایم  اهرحس  میدش و  اعد 

دندرک نامباجتسم  یلع  ياه  هدجس  هب 

قلخ همه  نیا  نیب  درک و  مرک  بارتوبا 

دندرک نامبارت  وا  مدق  لباقم 

یلع مان  هب  يداو و  نیا  رد  میا  هرذ  وچ 

دندرک نامباتفآ  نوچ  هبترم  دنلب 

دنداد نامجایتحا  زا  رتشیب  هشیمه 

دندرک نامبآ  شیوخ  مرک  اب  هشیمه 

میراد یلع  ام  هک  ناکما  ملاع  دنادب 

میراد یلع  ات  مایا  ۀنتف  مغ ز  هچ 
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تسین يرارق  نایتابارخ  مزب  نایم 

تسین يراک  لقع  ناهرب  هک  شون  هداب  هب 

تسا یلع  تبحم  ام  یشوخلد  مامت 

تسین يرای  دیما  اقآ  زج  هب  سکچیه  ز 

تسا نم  مالک  دهاش  نیشن  روط  ِمیلک 

تسین يرایتخا  هدجس  یلع  هاگشیپ  هب 

تسیلع يالو  اب  لامعا  همه  یلوبق 

تسین يرابتعا  شبُح  یب  تعاط  هچ  ره  هب 

مینزب وا  ریغ  هب  ور  رگا  دشاب  مارح 

تسین يراد  هرفس  چیه  یلع  رت ز  میرک 

دنسجَّرلا نِم  ٌبهذی  یلع  لسن  مامت 
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تسین يرابت  نادناخ  نیا  تزع  نأش و  هب 

میظعت دنُک  نامسآ  شمرح  لباقم 

تسین يراسکاخ  ياج  وا  لباقم  زج  هب 

تسالعالا یبر  ناحبس  یلجت  یلع 

تسارهز مسبت  شمان  ندرب  باوث 

دش اشفا  دوب  هدرپ  سپ  هچ  ره  هک  نیبب 

دش ادیوه  ناکم  نوک و  تقلخ  لیلد 

ًادعب درواین  کش  یسک  هکنیا  يارب 

دش امعم  مه  هب  دماین  هبعک  فاکش 

تسا رادیرخ  ادخ  بشما  هک  دینک  اعد 

دش او  نامسآ  ياهرد  هک  دینک  اعد 

دوب شرایتخا  تحت  ناهج  هکنآ  تسیلع 

دش ایند  زاین  یب  َعرَو  دهُز و  هب  یلو 

شرحس ره  جورع  نامز  هکنآ  تسیلع 

دش اپ  وا  شیپ  تاوامس  ضرع و  مامت 

تسشن هدرپ  تشپ  جارعم  هب  هکنآ  تسیلع 

دش اجنآ  رد  یفطصم  سفن  مه  سینا و 

تسا ضحم  ُبعَت  دّ ناشن  هکنآ  تسیلع 

دش ات  شتماق  دوبعم  لباقم  طقف 

وا راقفلاوذ  صقر  ره  هب  هکنآ  تسیلع 

دش او  يا  هلمح  هب  دمحا  يوربا  هرگ ز 
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یسک دیما  ان  هناخ  نیا  ِرد  زا  هتفرن 

دش ارهز  تسد  درم  نیا  ۀناخ  روما 

دینک مایق  همه  ردیح ، هدمآ  هار  ز 

دینک مالس  وا  هب  هنیس  هب  تسد  هداهن 

فجن هاش  مالس  هناهب  هتفرگ  ملد 

فجن هاگراب  هتشگ  ملد  هاگ  هلبق  هک 

دراد همطاف  يوب  یلع  نحص  مامت 

فجن هار  نایم  دیایب  بیس  میمش 

تسارهز مغ  رب  هیرگ  شرحس ، ره  يافص 

فجن هآ  زوس و  مارآ  دسر  یم  شوگ  هب 

ناتسلخن نایم  رد  بش  لد  هدز  مدق 
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فجن هاچ  ياه  هبآ  نوخ  هفوک و  ناما ز 

ییاج نامه  اضرلا  باب  همه  ام  رارق 

فجن هاگن  دَُوب  ناسارخ  هاش  يوس  هک 

حبص ناذا  زا  سپ  مکشا  من  من  هب  مسق 

فجن هاگپ  دهد  یم  نیسح  يوب  ردقچ 

دشاب البرک  هاش  یترایز  بش 

دشاب افص  اب  نحص  نآ  یئاوه  ملد 

دوش یمن  در  هدمآ و  تسا  لد  فرح 

یقلاخ برع  نسحم 

دوش یمن  در  هدمآ و  تسا  لد  فرح 

دوش یمن  دمآ  یلع  سپ  تسا  هدوب  وا 

نامز دشاب و  وا  هولج ي  ناکم  هبعک 

دوش یمن  دس  وا  يراج  حور  هب  زگره 

شمدقم هب  دفاکش  هبعک  هک  رگا  راب  دص 

دوش یمن  ددرم  شیوخ  راک  زگره ز 

تفگ درک و  زاب  یلع  يارب  ار  شوغآ 

دوش یمن  دبعم  هک  هچ  رگا  ایب  الوم 

وت ریغ  هب  نآرق  تقیقح  ناوخب  نآرق 

دوش یمن  دمحم  تسد  ریغ  هب  یلحر 

رعش ریگب ، تناهد  ّدق  همقل  لقع  يا 

؟ دوش یمن  دب  یلع  فصو  هب  ییوت  نوچ  زا 
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عورش وا  حدم  دشن  تشگ و  مامت  رهوج 

دوش یمن  دسیونب  ات  تسکش  رعاش 

يدمآ ربمغیپ  هولج ي  هب  اهراب  وت 

يدمآ ربهر  کی  توسک  هب  يا  هرود  ره 

تا هناربمغیپ  هولج ي  رازه  زا  دعب 

يدمآ رخآ  تدوخ  هک  دش  روطچ  اقآ 

نیما ربمغیپ  يرای  يارب  ایآ 

يدمآرب هبعک  قرشم  نم ز  دیشروخ 

لاس دنچ  وت  ارهز  ندید  قشع  هب  هک  ای 

يدمآ رثوک  هحیار ي  لوزن  زا  لبق 
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نیمتفه هام  نیا  دش  هچ  هدراچ  هام  يا 

يدمآرد هشیمه  رتدوز ز  وت  بش  کی 

لبق لاس  لثم  وت  هدمآ  راهب  لصف 

يدمآ ربون  ادخ  غاب  هب  مه  لاسما 

تسوت تشرس  رایع  رایع ، نیرتالاب 

يدمآرس قیالخ  مامت  رد  هک  ینعی 

ادخ هناخ ي  بش  ود  کی  نامهیم  يا 

يدمآ ردیح  یلو  هچ  رگا  يدمآ  رید 

ناتراذگهر زا  يا  هشوگ  هب  ما  هداتفا 

ناتراسکاخ موش  هک  ات  دیهد  مجوا 

دوب لیصا  لوا  زا  نم  تلاصا  لصا و 

ناترابغ زا  ارم  هتشرس  ادخ  ًالصا 

ملد نوچ  تسا ، بیجع  وت ، زا  مرود  دنچ  ره 

ناترانک يرانک  هتسشن  دنک  یم  سح 

تتحاس هب  مرادن  هضرع  يارب  يزیچ 

!؟ ناتراک هب  دیآ  یم  هتسکش  لد  اقآ 

موش یم  رازاب  هچوک و  شورف  امرخ 

ناتراد هب  رس  موش  قشع  مرج  هب  دیاش 

رهش ياه  هچوک  بش  همین  سانشان  يا 

ناتراب هلوک  زا  هدب  ام  هب  نان  هکت  کی 

دشک یمن  یتشهب  چیه  هب  رگد  شلیم 
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ناترازم تشهب  جنک  هتسشن  سک  ره 

راوگرزب يا  میربخ  یب  میا ، هدنمرش 

ناتراگدای ناتتناما ، نیرخآ  زا 

یلع ادتبا  زا  نم  دوجو  یناب  يا 

یلع اهتنا  ات  وت  تسد  هب  نم  راک  يو 

لزا زا  ینعی  مأوت  تشرس  یقاب  زا 

یلع یضترم  يا  مأوت  هداوناخ ي  زک 

امش هیاس ي  رد  ییادخ و  هیاسمه ي 

یلع ادخ  سدق  تحاس  هب  مشک  یم  رپ 

ام میشوخ  اجنآ  ینک  یم  رما  هک  اج  ره 

؟ یلع اجک  منهج ، هک  ای  تشهب  الاح 
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هایس يا  هطقن  وت  مسبت  یب  دیشروخ 

یلع افص  یب  وت  منرت  یب  تسا  غاب 

فیطل امش  فطل  تفاطل  زا  تسایرد 

یلع اپ  يور  وت  تبالص  زا  تسا  هوک 

وت قشع  هب  هرطق  همه  نیا  دندش  ایرد 

یلع ای  وت  رکذ  مطالت  رد  جاوم و 

دننک مگرزب  هام  نیا  وترپ  رد  شاک 

يرظن يدهم 

دننک مگرزب  هام  نیا  وترپ  رد  شاک 

دننکب مگرزب  هللا  یلو  رون  ریز 

مدش كالول  هش  مودق  كاخ  مدمآ 

دننکب مگرزب  هاش  يرکون  اب  هکات 

دندرک یط  ادخ  نادرم  هک  تس  يریسم  نیا 

دننکب مگرزب  هار  نیا  رد  هک  دش  یم  شاک 

مدیسرپ یلع  نأش  زا  طقف  ناگرزب  زا 

دننکب مگرزب  هاگآ  لقاع و  متساوخ 

ما هتساوخ  یمن  هدوب  ندش  هعیش  متین 

دننکب مگرزب  هارمگ  مشاب و  یلع  یب 

یلع ياپ  ما  هتساوخ  دوخ  ردام  ردپ  زا 

دننکب مگرزب  حادم  رکاذ و  رکون و 

تس یتخبشوخ  ندش  رای  مدق  ریز  كاخ 
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تس یتخبشوخ  ندش  رارک  ردیح  ۀعیش 

ایند دمآ  نسحلاوب  هد  هداب  ایقاس 

ایند دمآ  نم  ياقآ  همطاف  رسمه 

ریش ینعی  دسا  هدوب  دسا  تنب  شردام 

ایند دمآ  نز  ریش  کی  نماد  زا  يریش 

دهدب اه  بل  هب  تاجانم  معط  هدمآ 

ایند دمآ  نهد  نیریش  فسوی  افسوی 

یلع هللادسا ، تیالو  غیت  بحاص 

ایند دمآ  نز  ریشمش  هش  نامیا  هوک 

ار تربق  نَِکب  زادنایب  غیت  ابهرم !

ایند دمآ  نَِکب  ربیخ  لی  وت  لتاق 

دندیزرل دوخ  هب  هرابکی  هب  دوب  تب  هچ  ره 
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ایند دمآ  نکش  تب  ربت  نادرم  هاش 

هدش دنوادخ  رون  زا  رپ  قشع  ملاع 

هدش دنزرف  بحاص  دسا  تنب  همطاف 

دنزب مد  ادخ  مد ز  ره  هک  هداز  يرسپ 

دنزب مکحم  یلیس  قح  نمشد  خر  هب 

... وا ار  تلاسر  رهم  لزا  زور  رد  هکنآ 

دنزب مدآ  ۀناش  رس  هب  شتسد  ود  اب 

یلع دالیم  بش  نمی  هب  هک  دراد  ياج 

دنزب میرم  هب  هنعط  دسا  تنب  همطاف 

شیوخ یهللادی  تسد  اب  هدمآ  قح  ریش 

دنزب مچرپ  قریب و  ادخ  تیب  رس  هب 

هللا تیب  رد  هک  تسین  یسک  چیه  یلع  زج 

دنزب مرکا  ربمغیپ  ۀناش  رب  ياپ 

هک ییالاو  رثوک  نآ  یقاس  هدمآ 

دنزب مزمز  ۀمشچ  دص  هب  هنعط  شا  هرطق 

هدوب متاخ  هرفسمه  هک  تسینامه  وا 

هدوب مدآ  تقلخ  زا  رت  لبق  اه  لاس 

نزب رادلد  فرح ز  يوشب  قشاع  یهاوخ 

نزب رای  یگناتسم  رغاس  زا  هداب 

دنکب تناهج  هاش  ادخ  هک  يراد  تسود 

نزب رارک  ردیح  ِرد  كاخ  رب  هسوب 
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یسرت یم  ازج  لوه  زا  رگا  رشحم  زور 

نزب راج  مد  همه  ار  یلع  مسا  تونق  رد 

؟ يوش هریخ  یلزا  تشهب  هب  يراد  تسود 

نزب راوید  رس  ار  فجن  ناویا  سکع 

یلع نیلعن  ۀلصو  يوش  هک  يراد  تسود 

نزب رامت  مثیم  ِیم  ماج  زا  هداب 

مه وت  دنا  یلع  قشع  يرتشم  نافسوی 

نزب رازاب  رس  رس ، دوخ  لد  فالک  اب 

تسا همطاف  یلع  رادیرخ  رازاب  رس 

تسا همطاف  یلع  رارک  ردیح  نکن  کش 
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دراد قح  ادخ  هب  اقآ  دوش  مخ  رگا  هوک 

دراد قح  ادخ  هب  الوم  وت  ياهاپ  شیپ 

ناهج ياه  رمق  هام  يا  وت  نیلعن  ریز 

دراد قح  ادخ  هب  اج  زا  دوش  اپ  نامسآ 

اقآ يراد  وت  هک  ار  یسفن  نیا  مد و  نیا 

دراد قح  ادخ  هب  احیسم  هتشگ  تمداخ 

یسوم اراصع  تخادنایب  تفگ و  یلع  ای 

دراد قح  ادخ  هب  یسوم  هدش  تدیرم  رگ 

تسا هدش  تیور  قشاع  ار  وت  هدید  یسک  ره 

دراد قح  ادخ  هب  ارهز  ترضح  نایم  نیا 

دنازرل ار  برع  ناعاجش  بلق  وت  مان 

دراد قح  ادخ  هب  اقس  هکرعم  نآ  رد  سپ 

دنزرل یم  برع  ناریش  وت  مان  بت  زا 

دنسرت یم  برعلا  لاتق  ةژاو  زا  همه 

ینکب رت  دوخ  بل  رثوک  یم  زا  رگا  ياو 

ینکب رگشل  لد  رب  نوخ  همطاف  مداب 

دنزرل یم  نایرگشل  همه  هک  نک  يرظن 

ینکب ربیخ  هب  يور  يا  هدمآ  دنکن 

یلع راگنا  يا  هدیشوپ  هک  درز  ۀماج 

ینکب رشحم  ۀصرع  ار  هکرعم  يدمآ 

ددنخ یم  هدش  زاب  شبل  وت  راقفلاوذ 

دننک مگرزب  هام  نیا  وترپ  رد  www.Ghaemiyeh.comشاک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 479 

http://www.ghaemiyeh.com


ینکب رس  وا  ةدنخ  بل و  رذن  مه  وت  سپ 

تسوت رگشل  امس  ضرع و  ینکب  هدارا  وت 

... ینکب رذوب  کلام و  ار  همه  یهاوخب  وت 

يا هتساوخ  طقف  فطل  زا  یلو  یناوت  یم 

ینکب رواد  ةدنب  ار  همه  تغیت  ياپ 

دوب وت  ياپ  فک  شرع  ندز  غیت  عقوم 

دوب وت  ياشامت  وحم  ادخ  دنوادخ  هب 

دزرا یم  رهگ  رد و  همه  دنیوگ  هچ  رگ 
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دزرا یم  رت  هدید  مدقتعم  یلو  نم 

دشاب ارهز  ۀناخ  رگا  شرع  يوس  نآ 

دزرا یم  رفس  رمع  ۀمه  هنهرب  اپ 

دشاب رثوک  یقاس  رگا  هناخ  بحاص 

دزرا یم  رد  ندیبوک  هیناث  هیناث 

اقآ تغیت  مد  لالح  قاشع  رس 

دزرا یم  رس  هک  تسا  تفگ  هک  وت  غیت  شیپ 

یلع میشاب  وت  ياپ  فک  كاخ  ام  شاک 

دزرا یم  رز  نمرخ  دص  هب  وت  ياپ  كاخ 

تسیدبا شرمع  هک  رضخ  دز  وت  لاخ  رب  هسوب 

دزرا یم  رجح  گنس  زا  وت  بل  لاخ 

مراد مه  دنس  دنرون  همه  وت  لسن  رد  لسن 

دزرا یم  رمق  هب  اقآ  وت  سابع  يور 

موشب ییادف  تاپ  رد  هدب  هزاجا  وت 

موشب ییادخ  وت  يالط  ناویا  ياپ 

مرثوک یم  تسم  ادخ  رکش 

عاجش یبتجم  دیس 

مرثوک یم  تسم  ادخ  رکش 

مردام دش  همطاف  ادخ  رکش 

مدش الوت  لها  ادخ  رکش 

مدش ارهز  هیرذ ي  قشاع 
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ما هناخ  نیا  رد  رب  ادخ  رکش 

ما هناخ  نیا  رکون  ادخ  رکش 

مدز ور  یلع  شیپ  ادخ  رکش 

مدز وا  مرک  اطع و  مد ز 

تس یلع  اب  ملد  بلق و  ادخ  رکش 

تس یلع  ای  مبل  رکذ  ادخ  رکش 

یلو مرادن  هچ  رگ  ناشن  مان و 

یلع ما  یلع  نیکسم  رکون و 

يا هک  يادگ  دنسرپب  هک  رگ 

يا هک  ياطع  ناوخ  روخ  هزیر 

يرورس منک  هک  میوگ  مزان و 

يردیح میردیح  ادخ  رکش 

یلع ای  ماوت  هار  رس  كاخ 
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یلع ای  ماوت  هاوخدب  نمشد 

ملد دش  اهر  هصغ  سفق  زا 

ملد دش  الب  برک و  ادخ  رکش 

مبش غارچ  تسا  نیسح  رهم 

مبنیز نز  هنیس  ادخ  رکش 

ما هیام  یب  هک  هچ  رگ  ادخ  رکش 

ما هیاسمه  همطاف  رسپ  اب 

مدش وا  یم  تسم  ادخ  رکش 

مدش وهآ  نماض  روخ  هزیر 

جک هار  ما  هتفرن  ادخ  رکش 

جرف ياعد  هتشگ  مبل  رکذ 

میروخ یم  رامع  هلایپ ي  رد  هداب  ام 

یمساق دیحو 

میروخ یم  رامع  هلایپ ي  رد  هداب  ام 

میروخ یم  رامت  مثیم  طاسب  ِياپ 

میروخ یم  رارک  ردیح  جرخ  هب  اهنت 

میروخ یم  راوید  رد و  رب  ریگن ! هدرخ 

میروخ یم  رادقم  هب  تس ، یعرش  فرُع  نیا 

هتخیر هنامیپ  ياه ز  هعرج  میئام و 

هتخیر هناخیم  رد  رب  ِبارخ  یتشُم 

هتخیر هنامیرک  هداب  سوط  ناطلس 
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 ! هتخیر هناهاش  هچ  میتیعر ، هکنیا  اب 

میروخ یم  رابرد  هنازخ ي  زا  تسیرمع 

میا هدیشک  ربنم  رس  ار  هداب  ِفرح  ام 

میا هدیشک  رغاس  همرس ي  هیرگ ، مشچ  رب 

میا هدیشک  ربلد  ز  میا ، هدیشک  هچ  ره 

میا هدیشک  رتشا  کلام  هب  ام  هک  الاح 

میروخ یم  رای  یتمالس  یلع !  ای  سپ 

تسا شوخ  نونج  فاوط  هنهک  مخ  درِگ  رب 

تسا شوخ  نوخ  صقر  نابستحم ، بوچ  ریز  رد 

تسا شوخ  نوگ  هلال  برط ، لامج  هنیآ  رد 

تسا شوخ  نوزف  تعیرش ، رما  هب  الب  ماج 

میروخ یم  راد  رس  هداب  هک  وگب  هکف 

دش باجتسم  رظن  لها  ياعد  رخآ 
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دش باوج  دجسم  خیش ز  بانج  رخآ 

دش بالقنا  منطو  رد  تخیرگ ، دهاز 

دش بارش  فقو  همه  ير  ياهروگنا 

میروخ یم  راتخم  تین  هب  ار  ماج  نیا 

یلع ياپ  هر  رد  مشاب  كاخ  مراد  تسود 

ییافو مشاه  دیس 

یلع ياپ  هر  رد  مشاب  كاخ  مراد  تسود 

یلع يانمت  وا  راذگهر  رد  منک  ات 

وج هب  وج  همشچ ، همشچ  مشاب  کشا  مراد  تسود 

یلع ياه  مدق  رد  متفا  هرطق  هرطق  هک  ات 

وزرآ دیما و  اب  مشاب  داب  مراد  تسود 

یلع ياپ  رب  حبص  میسن  لثم  مهنرس 

قوش لاب  اب  مشاب و  رتوبک  نوچ  مراد  تسود 

یلع يارآ  لد  زبس و  نشلگ  ات  منز  رپ 

وا سنُا  مزب  هب  ات  مشاب  شوگ  مراد  تسود 

یلع ياوآ  توص  شناتسود  زا  مونشب 

رگم ات  موضع  وضع  دشاب  مشچ  مراد  تسود 

یلع يابیز  يور  منیبب  نداد  ناج  تقو 

بش زور و  مزوسب  ات  مشاب  عمش  مراد  تسود 

یلع يارهز  هب  یهاگ  یلع  دای  اب  هاگ 

رشح زور  دریگب  وا  ار  ام  تسد  مراد  تسود 
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یلع ياضما  هب  دشاب  ام  لامعا  ۀمان 

نیسپاو تخس  زور  یئافو »  » يا مراد  تسود 

یلع يالوت  دشاب  ام  ياقثولا  هورع 

یلع یلاعت  دزیا  مان  دوب 

يدزی یضایر  یلع  دمحم  دیس 

یلع یلاعت  دزیا  مان  دوب 

یلع یلاعت  یلع و  سدقت 

اضق حول  ردص  ادخ  طخ  هب 

یلع يرغط  نیرز  قوط  دوب 

دسر بجاو  هب  نکمم  هک  دح  نآ  رد 

یلع الا  دندیدن  ار  یسک 
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رصم هب  یسوم  زاجعا  ماگنه  هب 

یلع یسوم ، تسد  زا  دیشخرد 

تساه مان  رویز  یلع  مان  هچ 

یلع امسا  میلعت  رس  دوب 

باوخ هب  ار  ادخ  يور  دید  ناوت 

یلع ایؤر  هب  دیآ  رد  رگ  یبش 

تالغ یعمج  دندرب  هدجس  رگا 

یلع اتکی  تاذ  رهظم  نآ  هب 

رامش زور  دیناوخب  ار  ادخ 

یلع ینسح  ءامسا  یمسا ز  هب 

راد روذعم  تفر  رگا  یئاطخ 

یلع یلعا  یلاع و  هجو  نآ  هب 

تسرپ ورسخ  میناگدنب  همه 

یلع ایند  ود  رد  ام  هاش  دوب 

تسوا لامعا  نازیم  زورما  هن 

یلع ادرف  تس  لدع  نازیم  هک 

ادخ یحو  وچ  تحاصف  جوا  ز 

یلع اتمه  هن  دراد  شودمه  هن 

میتی ياپ  هب  دناشف  تمحر  ز 

یلع ایرث  دقع  وچ  یگشرس 

رز طخ  اب  دنتشون  یثیدح 
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یلع الوم  حدم  ۀچابید  هب 

ادخ لوسر  مه  اب  میتفگ  هک 

یلع ای  یظفاحادخ  تقو  هب 

تشگزاب نوچ  جارعم  ربمیپ ز 

یلع ای  وگم  رس  دومرفب 

درک هدنز  ار  هدرم  رگا  احیسم 

یلع یسیع  سافنا  هب  ناج  دمد 

ار ریش  لد  دفاکش  تبیه  ز 

یلع اجیه  زور  مد  ود  غیت  هب 

تفای دیواج  گنر  یلع  زا  زامن 

یلع الصم  رب  نوخ  گنر  دز  هک 

تسادخ تاذ  تآرم  وچ  دمحم 

یلع اپارس  دش  امن  دمحم 

دندز توبن  رهم  هک  یشودب 

یلع اپ  دهن  یم  یبن  رما  هب 

ناغم ریپ  تسار  نایتابارخ 

یلع انیم  قشع  ۀناخیم  هب 

راگزور دنز  تراک  هب  رگ  هرگ 
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یلع او  دنک  ات  یلع ، ای  وگب 

تسا رد  ار  یبن  ملع  رهش  یلع 

یلع ایرد  تسه  يا  هرطق  درخ 

باتفآ رس  رب  اپ  میراذگ 

یلع ام  زا  یتسد  رگا  دریگب 

دنک ات  وجب  لسوت  یضایر » »

یلع یلجت  ناج  ۀنیئآ  رد 

تس یلع  يارس  ِرد  ِنیشن  كاخ  هراتس 

یمر دیمح 

تس یلع  يارس  ِرد  ِنیشن  كاخ  هراتس 

تس یلع  ياپ  ریز  هب  ملاع  هک  چیه ، هراتس 

دنراد ناهد  رب  تشگنا  همه  هکئالم 

تس یلع  يادص  ادخ  يادص  هک  نامز  نآ  رد 

تسادخ شرع  نوتس  شیاه  هلفان  تونق 

تس یلع  يانبر  يانمت  وحم  شرع  هک 

داتفا كاخ  ریز  هب  وا  زا  سپ  هک  یتلادع 

تس یلع  ياج  هب  وا  تسا ، رمالا  بحاص  تسد  هب 

دمحا ترضح  هدروآ  هک  هچ  نآ  مامت 

تس یلع  يارب  طقف  یلع و  مان  هب  طقف 

تخاس شیارب  مرح  تداهش  تقو  هب  ادخ 

تس یلع  يالبرک  كاخ  فجن ، كاخ  مامت 
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ردیح ترضح  تسالعا  یلاع  ِّیلع 

تس یلع  يافص  اب  نحص  زا  يا  هشوگ  تشهب 

تسالب برک و  ياهب  نوخ  ادخ  هک  قح  هب  مسق 

تس یلع  ياهب  نوخ  نوخ و  الب ، برک و  ماما 

شاب تیالو  وریپ  یلع  بحم  الَا 

تس یلع  ياپ  ياج  يور  نامربهر  ياپ  هک 

داب شمان  يادف  میاه  هیفاق  مامت 

تس یلع  يادتبا  رعش ، نیا  رخآ  تیب  هک 

تس يرارکت  هچ  رگا  یتفگ  هک  هچ  ره  ریسا ) )

تس یلع  يای  فرح  سوق  زا  يا  هرذ  مامت ،

منک وا  يور  قشع  هب  منک ، ور  هلبق  هب  را  نم 
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ینامرک داؤف 

منک وا  يور  قشع  هب  منک ، ور  هلبق  هب  را  نم 

منک وا  يوگتفگ  هب  ار  هولص  ۀماقا 

منک وا  يوس  هب  رفس  منک  رفس  نطو  زا  رگ 

منک وا  يوک  فاوط  مرذگب  تیب  جح و  ز 

مرتحم تسا  هدش  مرح  شدلوم  مارتحا  زک 

دوب یلع  تمحر  یتیآ ز  تمحر  هک  الا 

دوب یلع  تیاکح  ایبنا  باتک  همه 

دوب یلع  تیانع  وا  ردنا  هچ  ره  تشهب و 

دوب یلع  تیالو  ادخ  تمعن  ّلجا 

معن مظعا  تسه  هک  معن ، وگب  الو  نیا  رد 

ار باطخ  دنک  ادخ  وا  ناسل  زا  هک  یهش 

ار باسح  تمایق و  دنک  اپ  هب  وا  مکح  هب 

ار باقع  ار  باوث  دهد ، وا  ضغب  ّبح و  هب 

ار بانج  نآ  مناوخب  نم  هک  نآ  زا  تسا  هّزنم 

مجع روشک  ریما  برع  تلود  ویدخ 

ار تانکمم  دوجو  یمّسبت ، زا  دشخبب 

ار تانئاک  رارق  یمّلکت  زا  دناتس 

ار تامم  ار  تایح  دهد  یم  رهق  فطل و  ز 

ار تافتلا  دریگب  اوس  ام  لاح  رگا ز 

مه هب  ار  نوک  طاسب  دنز  یم  هراشا  کی  هب 
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دوب یلع  نم  تشهب  ما ، هتشهب  ار  تشهب 

دوب یلجنم  تشهب  شخر  زا  هک  نآ  تس  یلع 

دوب یلوحا  ناشن  نتشاد ، هدید  ریغ ، هب 

دوب یلو  رظان  هک  یلو  قشاع  تس  یسک 

مرا نشلگ  دیلک  دهد  نارگید  تسد  هب 

وا داد  تس  یگدنز  هک  مشوخ  نآ  زا  یگدنز  هب 

وا دای  هب  مهد  ناج  هک  مهد  ناج  دیما  نادب 
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وا دایقنا  رد  مشوخ  دب ، کین و  شیط و  شیع و  هب 

وا دارم  دوب  همه  ناقشاع  دارم  الا 

مقن رد  هچ  معن  رد  هچ  برط  رد  هچ  بعت  رد  هچ 

يدمحا كاپ  سفن  هک  یضترم  یلع  يا  وت 

يدمرس تاذ  روهظ  يدمحا  كاپ  سفن  وچ 

يدّرجم للخ  ره  یهّزنم ز  للع  ره  ز 

يدّمحم نطاب  وت  يدمحم  رهاظ  هب 

مع نبا  هدرک  باطخ  ترهاظ  مسج  هب  یبن 

تس یلع  ای  کئالم  رکذ  کلف  يادنلب  رب 

دارشوخ نسح  دیس 

تس یلع  ای  کئالم  رکذ  کلف  يادنلب  رب 

تس یلع  اب  رشحم  زور  رد  یلع ، ای  دیوگ  هک  ره 

يرگنب لد  هدید ي  اب  رگ  هبعک  فاوط  رد 

تس یلع  ادیپ  نازک  دشاب  يا  هنیئآ  فرط  ره 

ضحم رفک  دشاب  رفک  ار ، یلع  مناوخ  ادخ  رگ 

تس یلع  اتکی  قح  يانثملا  میوگ  هک  هب 

! نالف يا  ناملسم ، يا  یحیسم ، يا  يدوهی ، يا 

تس یلع  یصقالا  دجسم  غارچلچ  هبعک ، نکر 

دوب رون  بل  زا  رون  دمحا  جارعم  بش  رد 

تس یلع  ارسالا  هلیل  هام  كالفا ، رد  دید 

حیسم ياسیع  دنتفرگ ز  یم  مد  ناگدرم 
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تس یلع  یسیع  دص  ود  ياحیسم  هک  نآ  زا  لفاغ 

روما رب  وا  تسا  فقاو  مظعا ، مسا  ّرس  تسوا 

تس یلع  یسوم  هجنپ ي  ياصع  رد  ناهنپ  زار 

تس یگدازآ  تزع و  ولع و  ندوب  یلع  اب 

تس یلع  اتمه  یب  داتسا  ار  شرع  لیئربج 

یفطصم تخد  تشاد  ناوارف  ناراگتساوخ 

تس یلع  ارهز  رسمه  دمآ  روتسد  ادخ  زا 

232 ص :

تس یلع  ای  کئالم  رکذ  کلف  يادنلب  www.Ghaemiyeh.comرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 494 

http://www.ghaemiyeh.com


تسوا قح  تموکح  مه  اه  نامسآ  زارف  رب 

تس یلع  الاب  ملاع  ياورنامرف  مکاح و 

تسا رتمک  وا  نخان  زا  لَُود ، لک  تردق 

تس یلع  ایند  هزاوآ ي  دنلب  روطارپما 

نادب یناد  یمن  یناد ،؟ یم  هچ  مخ  ریدغ  زا 

تسیلع الوم  ربهر و  ماما و  ربمغیپ  دعب 

یمود یلوا و  زا  ینز  یم  مد  یه  هک  يا 

تس یلع  اهنت  نیملسم  یلو  هلبا ، يا  ونشب 

تفرعملا باب  قشعلا ، باب  ّهلا ، باب  تسوا 

تس یلع  يربک  بنیز  مارگ  باب  نایعیش 

تسا هشدخ  نودب  هعیش  ةدنورپ  دبا  ات 

تس یلع  ءاضمالا  بحاص  رفیک ، ناوید  یضاق 

ردیح ای  راگدنوادخ  یلو  ییوت 

دنوفراعم دمحم 

ردیح ای  راگدنوادخ  یلو  ییوت 

ردیح ای  راد  هنیئآ  مه  یلو و  مه  هک 

ادخ ناگدنب  هلمج  لمع  ۀمان  هب 

ردیح ای  رابتعا  دوب  وت  تیالو 

زیخاتسر زور  ابقع و  هب  هک  ناهج  نیا  هن 

ردیح ای  رایتخا  داد  وت  تسد  هب  ادخ 

دشاب وت  ناتسود  وت و  ياج  تشهب 
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ردیح ای  ران  رعق  وت  نمشد  ياج  و 

نم مشورف  یم  رخف  ناهشداپ  هلمج  هب 

ردیح ای  راختفا  تا  يرکون  هب  منک 

وت زا  ریغ  هب  یتف  دید ال  وچ  وت  يادخ 

ردیح ای  راقفلاوذ  وت  هب  دومن  اطع 

دزیخ اپ  هب  نالی  زا  ینک  گنج  دصق  وچ 

ردیح ای  رارفلا  رذحلا و  يادن 

تشاد ندنام  هدنز  دصق  تیودع  رگا  گنج  هب 

ردیح ای  رارف  زا  ریغ  هب  هراچ  تشادن 

ردیح یلع  ای  هللا  دسا  یلع  یلع 
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ردیح یلع  ای  هللا  دی  یلع  یلع 

ردیح ای  ریما  ملاع  ود  قلخ  هب  ییوت 

ردیح ای  ریسا  تیالو  قشع و  هب  منم 

تناسحا ناوخ  تس  یهلا  کلم  مامت 

ردیح ای  ریقف  تشیپ  هب  قلخ  مامت 

يدوب لزا  زا  قلخ  همه ي  رب  ریما 

ردیح ای  ریدغ  رد  ینلع  دش  هچ  رگا 

تسین يدیما  ارم  تمایق  زور  وت  زج  هب 

ردیح ای  ریگب  متسد  همطاف  ناج  هب 

تسوت هگرد  يرکون  نم  یتسه  مامت 

ردیح ای  ریگم  ار  نم  یتسه  مامت 

وت تردق  تسد  هب  ایند  همه  دوب  هچ  رگا 

ردیح ای  ریس  وت  یتشگن  شوج  نان  ز 

اما افص  اب  تسا  نیرب  دلخ  هچ  رگا 

ردیح ای  ریذپلد  دوبن  وت  نودب 

دزیر دوخ  ناج  توملا  کلم  وت  ياپ  هب 

ردیح ای  ریمب  ییوگب  وت  رگا  وا  هب 

ردیح یلع  ای  هللا  دسا  یلع  یلع 

ردیح یلع  ای  هللا  دی  یلع  یلع 

ردیح يرفنضغ  وت  یلع  وت  یضترم  وت 

ردیح يردیح  هللا  دسا  نکش  تب  وت 
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يردپ زا  رت  نابرهم  میتی  لفط  رهب  وت 

ردیح يروالد  ریش  وچ  دربن  هگ 

دربن يارب  زا  يریگ  فک  هب  راقفلاوذ  وچ 

ردیح يرس  نت  هب  دنامن  نانمشد  ز 

دناد یمن  ادخ  زج  ار  وت  هاج  لالج و 

ردیح يرترب  مییوگب  هچ  ره  ام ز  هک 

ادخ لوسر  زج  هب  یلاعت  يادخ  زج  هب 

ردیح يرترس  وت  ملاع ، رد  تسه  هچ  ره  ز 

دسرن ام  مهو  تسد  وت  ربنق  ياپ  هب 
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ردیح يربنق  يالوم  وت  هک  وت  يادف 

دنرامشب هحفص  هک  وگ  کلم  سنا و  نج و  هب 

ردیح يرخآ  تسین  ار  وت  لضف  باتک 

لسر متخ  دوبن  راتخم  دمحا  هک  رگا 

ردیح يربمیپ  یکش  ههبش و  دوبن 

ردیح یلع  ای  هللا  دسا  یلع  یلع 

ردیح یلع  ای  هللا  دی  یلع  یلع 

ردیح مدق  يدز  هبعک  هب  هک  نامز  نآ  زا 

ردیح مرح  بحاص  ییوت  هک  هدش  نایع 

تسوت مچرپ  ریز  هب  یکاخ  ملاع  هن  طقف 

ردیح ملع  يدز  یهلا  شرع  يور  وت 

تسوت تسد  هب  ردق  اضق و  رما  مامت 

ردیح مقر  دروخ  یم  وت  هراشا  کی  هب 

دنورب وت  ریغ  هار  رگا  قلخ  مامت 

ردیح مدق  یهن  اج  ره  هب  مهن  مدق 

زگره طارص  لپ  يور  هب  ربق و  نایم 

ردیح مغ  چیه  وت  اب  دوبن  نم  بلق  هب 

ظوفحم و حول  شقن ، دوب  وت  ۀنیس  هب 

ردیح ملق  تا  یهللادی  تسد  هب  دوب 

ریبک ریغص و  زا  قئالخ  قزر  مامت 

ردیح مک  دایز و  ددرگ  وت  رایتخا  هب 
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داب ممارح  وت  رهم  یب  ندیشک  سفن 

ردیح مدزاب  نم و  مد  رکذ  تس  یلع 

ردیح یلع  ای  هللا  دسا  یلع  یلع 

ردیح یلع  ای  هللا  دی  یلع  یلع 

ردیح ییوت  طقف  رواد  ترضح  یلو 

ردیح ییوت  طقف  ربمیپ  ناج  یصو و 

قلخ یمامت  رب  هک  اهنت  هن  هعیش  هب  طقف 

ردیح ییوت  طقف  ربهر  رورس و  ماما و 

سب نیا  دوب  نایع  تماقم  هک  نیا  يارب 
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ردیح ییوت  طقف  رسمه  همطاف  رهب  هک 

زگره وا  حدم  تالامک و  لضف و  هک  یسک 

ردیح ییوت  طقف  رخآ  لوا و  تشادن 

دربن ملع  يا ز  هرهب  یسک  وت  نودب 

ردیح ییوت  طقف  رد "  " یبن ملع  رهش  هب 

اما رامش  یب  تسا  دربن  ریش  هچ  رگا 

ردیح ییوت  طقف  ردیح  همه ، نآ  نایم 

ینکش فص  وت  طقف  ینکش و  تب  وت  طقف 

ردیح ییوت  طقف  ربیخ  رد  ةدننک 

لسر متخ  ادخ و  هاپس  هب  رکشل و  هب 

ردیح ییوت  طقف  روالد  ریش  ریما و 

ردیح یلع  ای  هللا  دسا  یلع  یلع 

ردیح یلع  ای  هللا  دی  یلع  یلع 

ردیح مرکلاوذ  دنوادخ  یلو  ییوت 

ردیح مرس  رب  وت  يالو  جات  هشیمه 

رمع همه  ما  هتسشن  ور  نآ  زا  وت  هار  هب 

ردیح مرک  بحاص  ییوت  هک  ما  هدینش 

لیلخ رضخ و  حیسم و  رانک  وت  هگرد  هب 

ردیح مرد  نیا  نایادگ  هلمج  مشوخ ز 

تسین يزاین  ارم  ملاع  یهاشداپ  هب 

ردیح مربنق  نامالغ  مالغ  نم  هک 

ردیح ای  راگدنوادخ  یلو  www.Ghaemiyeh.comییوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 501 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دزوس وت  بحم  خزود  شتآ  نایم 

ردیح مرواب  تسین  ادخ  تاذ  هب  مسق 

هبعک وت  هاگداز  هدش  هک  نیا  هن  طقف 

ردیح مرتحم  هتشگ  وت  مدقم  نمی  ز 

مرظتنم يا و  هتفگ  ینری " تمی  نمف  "

ردیح مرگنب  وت  يور  دیایب و  لجا 

مراد رب  دنشِک  غیت و  هب  دنشُک  وگب 

ردیح مرخ  یم  وت  يالو  يالب  ناج  هب 

ردیح یلع  ای  هللا  دسا  یلع  یلع 

ردیح یلع  ای  هللا  دی  یلع  یلع 
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ردیح ای  باطخ  تدننک  بارتوب  هب 

ردیح ای  بارت  تمودق  ریز  هب  منم 

تموصعم كاپ و  دالوا  وت و  تیالو 

ردیح ای  باسحلا  موی  هب  قح  كالم 

قح تدابع  بش  زور و  دنک  هک  ره  يارب 

ردیح ای  بارس  تنج  وت  رهم  نودب 

ایرد دوش  یم  وت ، اب  دوب  هرطق  هک  رگا 

ردیح ای  بابح  ددرگ  وت  نودب  یلو 

نک ملوبق  یلو  نم  مهیس  ور  هچ  رگا 

ردیح ای  باسح  نک  ترد  مالغ  ارم 

نم مدیما  ان  قلخ  �همه  زا  وت  زج  هب 

ردیح ای  باوج  دوخ  رد  ارم ز  نکم 

ملد زور  تسا  بش  نایصع  ترثک  رگا ز 

ردیح ای  باتفآ  ملد  هب  تتبحم 

ددرگ یم  تشهب  وت  مدق  زا  میهج 

ردیح ای  باذع  تیور  لگ  یب  تشهب 

ردیح یلع  ای  هللا  دسا  یلع  یلع 

ردیح یلع  ای  هللا  دی  یلع  یلع 

ردیح ای  تسوت  ناسحا  لئاس  حیسم 

ردیح ای  تسوت  نابرد  مداخ و  میلک 

دناوت ناوخ  راوخ  هزیر  ادخ  قلخ  مامت 
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ردیح ای  تسوت  ناوخ  ادخ  کُلم  مامت 

تسین يرخف  تارب  یبیغ  ِملاع  هک  رگا 

ردیح ای  تسوت  ناملس  ۀنیس  هب  نیا  هک 

دبای یم  تاجن  مالسا  تما  نایم 

ردیح ای  تسوت  ناملسم  هک  یسک  طقف 

دشاب وت  بحم  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

ردیح ای  تسوت  نامهم  وت  تشهب  رد  هک 

همه دیرفآ و  ملاع  رازه  رازه  ادخ 

ردیح ای  تسوت  ناتسد  فک  رد  يوگ  وچ 

راهن لیل و  ماظن  امس و  ضرا و  ماظن 
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ردیح ای  تسوت  نامرف  دی  رد  مامت 

؟ وت تحدم  فصو و  هب  میوگ  هچ  ریقح  نم 

ردیح ای  تسوت  ناوخانث  قح  تاذ  هک 

ردیح یلع  ای  هللا  دسا  یلع  یلع 

ردیح یلع  ای  هللا  دی  یلع  یلع 

تشادن یهانپ  ناویا  ریغ  ملد 

لات دیجم 

تشادن یهانپ  ناویا  ریغ  ملد 

تشادن یهار  دوب و  يرئاز  ملد 

تشادن یهآ  زج  شطاسب  رد  ملد 

تشادن یهاش  هک  ار  نآ  تشاد  یلع 

ما هتشگ  مرک  ریما  رود  هب 

ما هتشگ  مرح  رد  مدق  هد  دص و 

هدب مهار  هاش  يا  متفگ  وا  هب 

هدب مهانگ  رب  يا  همان  ناما 

هدب مهاگن  مد  کی  هب  تقایل 

هدب مهانپ  مرادن  یهانپ 

یلع اب  تا  یناشیرپ  دز  ادص 

یلع ای  وگب  یناج  هتسخ  رگا 

مدش ادیپ  دوب  اه  هظحل  نیمه 

مدش اپ  نیمز  زا  متفگ و  یلع 
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مدش الوم  ناریح  زور  بش و 

مدش اقآ  تساوخ  وا  مدوب  ادگ 

تسا سک  یب  یلع  نودب  نم  ِلد 

تسا سب  ار  یلع  منیبب  مریمب 

دوبن دبال  رون  نیا  هب  لمحت 

دوبن دوخ  یب  هبعک  ندروخ  كرت 

دوبن دُدَرَت  ياج  هک  هبعک  و 

دوبن دلوت  کی  همه  اه  نیا  سپ 

ناهج رب  دنک  تباث  تساوخ  ادخ 

ناهج رد  نیرتاتکی  تسه  یلع 

...

تفرگ وا  زا  رتشگنا  هک  يریقف 

تفرگ وهای  رکذ  دش و  نامیلس 

وا جات  نامسآ  وا  تخت  نیمز 

وا جارعم  دوب  یبن  شود  هب 

تفرگ اج  مبل  رب  وا  حدم  رگا 
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تفرگ ار  نم  ناتسد  هللادی 

وگب قدنخ  درم  زا  تفگ  نم  هب 

وگب قحلا  عم  ٌیلع  زا  ایب 

تفرگ نادیم  نذا  یبن  زا  راب  هس 

تفرگ ناج  یفطصم  سپ  تسه  یلع 

وا نابرق  هب  مناج  تفگ  یبن 

وا ناج  نم  تسه و  نم  ناج  یلع 

یلع اب  ادخ  ادخ و  اب  یلع 

یلع ای  قح  تفگ ، ادخ  ای  یلع 

یلع ّالا  میرادن  يریما 

یلع ای  وگب  یناوتان  رگا 

مدیحوت ِیم  تسم  مدیشروخ  ِحدام  نم 

هدیلوژ دومحم 

مدیحوت ِیم  تسم  مدیشروخ  ِحدام  نم 

مدیع دوش  حبص  ات  هداب  زا  مشوخرس  بش 

زیهرپ ناهج  مراد ز  زیخاتسر  بش  نیا  رد 

مدیرجت هب  تسا  تبث  هللا  ءاقل  ریوصت 

میوهلا وه  لوغشم  میوا  فکتعم  نم 

مدیمارخ هبعک  ات  ردیح  ای  ۀمغن  اب 

نم فاطم  تسالوم  نم  فاوط  تساغوغ 

مدید ادخ  هبعک  رد  فراع  ِلد  ِمشچ  اب 
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مزیر هنگ  هدرُگ  زا  مزیوایب  هدرپ  رب 

مدیّما مدق  ات  رس  تس  یلاب  کبس  هب  یلاح 

مهللادسا دبع  مهللادی  ِتسمرس 

مدییوجن هدوهیب  الوم  رب  رود و  زج 

نادنخ وا  ةدنخ  اب  نایرگ  وا  ۀیرگ  اب 

مدیدنخ مدییرگ و  هناخیم  ِیقاس  اب 

ار لمحت  راذگب  ار  لُّیخَت  راهنز 

مدیدنسپ رادلد  لد  ِناسل  ظفل  اب 

شیوسیگ شچیپ  ره  شیوربا  مَخ  ره  زا 

مدیچ وا  نشلگ  رد  ون  زا  یلگ  راگنا 

لزنم فکتعم  وا  لِگ  رد  ناربخ  یب  ام 

مدید شرت  کیدزن  لد  ردنا  يا  هبعک  نوچ 

هبعک ِهگ  هدجس  يو  هلبق  ِهگ  هلبق  يا 
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مدیجنس وت  هب  ار  دوخ  قشع  هولص  موص و  رد 

میوگ یلع  همغن  ره  میوگ  یلو  حدم  نم 

میوگ یلج  توص  اب  الوم  ًایلع  رکذ 

مراد یلزغلا  تیب  هناوید  لد  نیا  رد 

مراد یلزا  یفرح  هنامیپ  یقاس و  زا 

منّویبطر تسم  منّویبجر  وزج 

مراد یلسع  یماج  الوم  بل  لعل  زا 

مکاخ فجن ، ِكاخ  زک  مکاپ  فدص  ّرد و  نوچ 

مراد یلع  رون  مه  ییارهز  تنیط  مه 

نم منینسح  دبع  نم ، منیمرح  كاخ 

مراد یلو  دمحلا ، منید ، يرشع  ینِثا 

لطابلا قهز  منیا  لماک  ِرمق  منیا 

مراد یلد  هنیس  رد  قحلا  ءاج  ۀمغن  اب 

تسا نالوسر  الوم ي  تسا  نارود  بحاص  وا 

مراد یللخ  نید  رد  دشاب  رگا  دیدرت 

اّما یفخ  رارسَا  یندَا  َوا  ملاع  زا 

مراد یلج  رارسا  ایند  نیا  ملاع  رد 

مهاش لزا  ردیح ز  مهللا  ِربنامرف 

مراد یلب  هظحل  ره  وا  ِتسلَا  رما  رب 

وا متامم  رون  مه  وا ، متایح  بآ  مه 

مراد یلع  هک  مداش  رشح  رد  مه  خزرب و  مه 
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میوگ یلع  همغن  ره  میوگ  یلو  حدم  نم 

میوگ یلج  توص  اب  الوم  ًایلع  رکذ 

هنادنر ِیشوماخ  هنامیکح  دایرف 

هنابیرغ تسا  يریس  میالوم  بتکم  رد 

یمورحم ییاتکی و  یمولظم  ییالوم و 

هنابیجن تسا  يدهَج  تبرغ  نیا  تبیه و  نآ 

رازلگ وا  هب  تسابقع  راخ  شمشچ  هب  تسایند 

هنازرف ربهر  وا  ار  قداص  ورهر  ره 

شملح دنک  رایشه  شملع ، دنک  رادیب 

هنامیرک تس  یقلُخ  ار  تقلخ  ۀبوجعا 

وگلا یلع  ملس  رد  هوُسا ، یلع  برح  رد 
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هنامیکح راتفر  نادیم  ره  هب  تسار  وا 

قداص لمع  ملع و  رد  قشاع  شا  یگدنب  رد 

هنادرم ةویش  اب  زیر  نوخ  شمَد  ود  غیت 

نمیا وا  زا  مولظم  نمشد ، افج  موق  اب 

هنامیمص تسود  اب  اّما ، نِشخ  مصخ ، اب 

نابنَا دشِک  شود  رب  ناهنپ  بش  ۀمین  ره 

هنامیتی ناوخ  رب  دَرآ  شروخ  نان و  ات 

هدامآ فراع  زور  هداجس  ِدهاز  بش 

هنابیجم تسا  زور  دَرآ  بیجم  رکذ  بش 

ازفا تمظع  شلضف  اضَیب  دَی و  وچ  شلدع 

هناخ نیا  ِبحاص  زا  ربِک  رورغ و  تسا  رود 

شدبع ناهج  راربا  شدزن  ناهن  رارسا 

هناخمرح نوریب ز  شتسد  ارچ  هتسب  سپ 

ییاهنت هب  تساتکی  ییاقآ  همه  نآ  اب 

هناخازع هناخ  دش  تخوس  شتآ  رد  وچ  شتیب 

دید یم  ار  همه  بنیز  دید  یم  ار  همطاف  وا 

هناشیرپ دایرف  تشاد  شماما  لابند 

ارحص نآ  زا  درگرب  ارهز  مقتنم  يا 

هنابیرغ ياوآ  میراد  جرف  زور  ات 

میوگ یلع  همغن  ره  میوگ  یلو  حدم  نم 

میوگ یلج  توص  اب  الوم  ًایلع  رکذ 
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ار ادخ  نک  ترایز  نک  ترایز  هبعک  يا  بشما 

راگزاس اضرمالغ 

ار ادخ  نک  ترایز  نک  ترایز  هبعک  يا  بشما 

ار ایبنالا  متخ  ناج  رب  رد  ریگرب  ناج  وچمه 

ار ایربک  لامج  رگنب  مدق ، ات  رس  وش  مشچ 

ار یضترم  یلع  ياه  مدق  كاخ  نز  هسوب 

ار ادتبا  نسح  رون  یهلا  ناکرا  نکر 

ار امس  ضرا و  تعسو  تیالو  رون  زا  نک  رپ 

یتفرگ ردیح  مدقم  زا  وربآ  بشما  هبعک !

یتفرگرب رد  ار  هناخ  بحاص  یقح و  ۀناخ 
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یتفرگ ربمغیپ  لد ز  اما  يداد  ردیح  هب  لد 

یتفرگ رس  زا  یگدنز  بشما  هک  ینام  نادواج 

یتفرگ رثوک  یقاس  زا  یگدنز  بآ  هکلب 

ار اقب  بآ  ریگم  رگید  مه  رضخ  زا  نک ؛ زان 

! هبعک تسا  نآرق  حور  ناور و  ار  دّمحم  نیا 

هبعک تسا  نامیا  لک  نیا  نینمؤملاریما  نیا 

هبعک تسا  ناکرا  نکر  نیا  نیتملا  لبح  نامه  نیا 

هبعک تسا  ناج  ایبنا  لک  كاپ  مسج  هب  نیا 

هبعک تسا  ناکما  کلم  نابزیم  تنامهیم 

ار اوسام  مامت  يزور  قح  رما  زا  دهد  یم 

كرابم تدنوادخ  لصو  دسا ! تنب  همطاف !

كرابم تدننام  لثم و  یب  رهوگ  تمصع ! رحب 

كرابم تدنسروخ  بلق  رب  یلع  دنخبل  شقن 

كرابم تدنبلد  لفط  هناگی  دالیم  دیع 

كرابم تدنزرف  دالیم  ادخ ! ریش  ردام 

ار امندزیا  ۀنییآ  وت  هب  قح  تاذ  هداد 

يداز ریبکت  وگ  لیلهت  دسا ! تنب  همطاف !

يداز ریگملاع  رهم  هبعک  فوج  رد  بش  همین 

يداز ریسفت  نیرتهب  ار  دحا  هللاوه  لق 

يداز ریش  دّمحم  رهب  زا  يریش و  رتخد 

يداز ریشمش  مه  ریش  مه  لسر  متخ  رب  هکلب 
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ار ادخ  ریش  مرح  رد  ناج  ةریش  زا  هد  ریش 

هراتس نودرگ  زا  تکاخ  راثن  الوم ! ردام 

هرامه تدنبلد  دنزرف  رب  هللا  مالس  يا 

هرابود تدیشروخ  صرق  اب  ایب  نوریب  مرح  زا 

هراظن اپ  ات  رس  هتشگ  دّمحم  نیب  اشگب  هدید 

هرامش یب  شنابز  رب  يراج  تسالوم  ای  رکذ 

ار يدهلا  راونا  دیشروخ  لغب  رد  دریگب  ات 

رتارف میرم  زا  وت  لالجا  ردق و  ماقم و  يا 

رویز هداد  تمودق  اب  ار  قح  صاخ  میرح  يا 
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! رواد ریش  ماقم  الاو  ردام  ریش و  تخد 

ردام هدنخرف  ییوت  ار  دّمحم  نیریش  ناج 

ربمیپ تدنبلد  لفط  رب  دنک  یم  يرارق  یب 

ار یفطصم  ناج  زورما  یفطصم  رب  نک  هیده 

دمآ تناج  هراشبلا ! هراشبلا ! دّمحمای 

دمآ تنآرق  لغب  رد  تثعب  زور  زا  رت  شیپ 

دمآ تناماد  رد  زاب  میانشآرید  مدمه 

دمآ تنابرق  دنک  دوخ  ناج  راب  اهدص  هک  نآ 

دمآ تناناج  ناهج ! نابوخ  ناج  تیادف  يا 

ار ایبنا  مامت  حور  يا  هتفرگب  لغب  رد 

نیا تسا  رس  تقلخ  ملاع  مامت  زا  دّمحمای 

نیا تسا  رد  یملع و  رهش  انامه  وت  دّمحمای 

نیا تسا  رثوک  وفک  هللا ، باتک  وفک  وت ، وفک 

نیا تسا  ربیخ  تسا و  قدنخ  ردب و  بازحا و  حتاف 

نیا تسا  ردیح  نیا  تسا  ردیح  نیا  تسا  ردیح  نیا  تسا  ردیح 

ار اشگ  لکشم  ۀجنپ  تروضح  رد  هدرک  زاب 

! ناج یلع  تنآرق  ياوآ  ناج ، هداد  دمحا  هب  يا 

! ناج یلع  تناتسب  غاب و  زا  لگ  هخاش  کی  نانج  يا 

! ناج یلع  تناج  یفطصم  یفطصم و  ناج  وت  يا 

! ناج یلع  تناملس  نامیا  رد  مالسا  همه  يا 

! ناج یلع  تنابرق  هب  مناج  متسین  لباق  هچرگ 
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؟ ار اهب  یب  نیا  اهب  یشخب  دوش  نوچ  میاهب ، یب 

میاپ تسد و  یب  يا  هداتفا  نم  یهللادی و  وت 

میادگ نم  ینیرفآ  تسه  ِیتسه  مامت  وت 

میاوه دبع  ما ؟ یک  نم  ینینمؤملاریما ، وت 

میاطخ مرج و  ةدنورپ  نیمه  اب  متسه  هکره 

میانشآ میانشآ  میانشآ  میانشآ 

ار امش  رهم  ملد  رد  تدالو  زا  شیپ  متشاد 

! ناج یلع  زگره  ار ؟ وت  ناماد  تسد ، زا  مهد  نم 
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! ناج یلع  زگره  امش ؟ ریغ  رب  هظحل  کی  منک  ور 

! ناج یلع  زگره  ادخ ؟ هاگرد  هب  مرآ  ور  وت  یب 

! ناج یلع  زگره  اهر ؟ مزاس  ار  وت  رهم  نماد 

! ناج یلع  زگره  ادج ؟ دوخ  زا  ارم  ینآ  ینک  وت 

ار اپ  تسد و  یب  مثیم »  » تسد وت  زج  دریگن  سک 

تسام اب  یلع  ایند  رد  میشاب  یلع  اب  ام  رگا 

یناجنز یمالک  هللا  یلو 

تسام اب  یلع  ایند  رد  میشاب  یلع  اب  ام  رگا 

تسام اب  یلع  ابقع  رد  هک  ایند  نیا  ردنا  اهنت  هن 

وه ای  مد  حنپ  مهاوگ  وا  اب  قح  قح و  اب  یلع 

تسام اب  یلع  انعم ، يرگنب  ات  نک  ریس  دجبا  هب 

ار اه  نامسآ  هار  دیسرپ  یضترم  زا  حیسم 

تسام اب  یلع  یسیع  ِبتکم  ناوریپ  رب  وگب 

حالصا دوش  یم  هعیش  لامعا  �همان  شفطل  ز 

تسام اب  یلع  اضما ، دنک  یم  ار  اه  هدنورپ  یلع 

یسرت یم  هچ  نافوط  زا  شیپ و  رد  جوم  ناشورخ 

تسام اب  یلع  ایرد  زا  رذگب  یلع و  ای  کی  وگب 

هدرتسگ هیاس  ام  رس  رب  تیالو  هللا  لاعت 

تسام اب  یلع  ابوط  ۀیاس  رد  یعدم  نیشنب  وت 

دنتشونب هناشاک  نیا  راوید  رد و  رب  نادیهش 

تسام اب  یلع  ارهز  ۀنادرم  تمه  رب  مسق 
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درک دهاوخ  زان  ام  روشک  تمایق  ات  ملاع  هب 

تسام اب  یلع  الوم  نوچ  میزان  یم  زان  نیا  رب  و 

یفاکشب راب  نارازه  رگ  ار  الو  لها  لد 

تسام اب  یلع  اناوخ  طخ  اب  هتشون  ینیب  وا  رد 

ار ام  وگب  نارود  کچوک  گرزب و  ناطیش  هب 
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تسام اب  یلع  اکیرما  دیدهت  زا  تسین  یساره 

ردیح دوش  اه  لد  ۀلبق  ات  دش  هداز  هبعک  هب 

تسام اب  یلع  یصقالا  دجسم  مارتحا  رب  مسق 

بش نآ  باجتسم  دش  شردام  فاکتعا  ياعد 

تسام اب  یلع  اورپ  نکم  یبیغ ، فتاه  زا  دینش 

تسج یم  کلف  رد  ار  یضترم  اهاط  جارعم  بش 

تسام اب  یلع  الاب  ایب  ام  بیبح  دمآ  ادن 

دراد یملاع  رشحم  هب  ندوب  یلع  اب  یمالک " "

تسام اب  یلع  ادرف  ۀشیدنا  نکم  لد  يا  وگب 

يدش مرح  بشما  مرح  يا  ربکا  هللا 

راگزاس اضرمالغ 

يدش مرح  بشما  مرح  يا  ربکا  هللا 

يدش مرتحم  ادخ  دزن  هشیمه  زا  شیب 

يدش مرکلاوذ  هنیآ ي  راد  هنییآ 

يدش مرا  ضایر  کشر  هن ، مرا  غاب 

یلع هناخ ي  يا  همطاف ، هاگداز  يا 

یلع هناورپ ي  وت  قلخ و  وت  هناورپ ي 

دیدش يرواد  مرح  ناتب  يا  کیربت 

دیدش يرتسگ  انث  مرگ  هبعک  هب  بشما 

دیدش يرب  بشما  ندش  تب  يارتفا  زا 

دیدش يردیح  ادخ  ریش  قایتشا  رد 
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یلع اب  دیریگب  سنُا  هبعک  هب  بشما 

یلع ای  دییوگب  نیمز و  رب  دیزیر 

دنک یم  كاخ  هرک ي  رب  هدجس  دیشروخ 

دنک یم  كالفا  همه  رب  رخف  هدجس  نیز 

دنک یم  كاچ  دوخ  هنیس ي  هبعک  راوید 

دنک یم  كالول  هجاوخ ي  حور  زاورپ ،

تسا دمحم  ناج  تدالو  بش  بشما 

تسا دمحم  نابز  هب  یلع  یلع  رکذ 

تسا یلع  یلع  مزمز  شکلد  يادص  بشما 

تسا یلع  یلع  مدآ  ملاع و  دورس  بشما 
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تسا یلع  یلع  میرم  یسیع  ياعد  بشما 

تسا یلع  یلع  مه  ادخ  رکذ  دینک  رواب 

مارحلا دجسم  همزمز ي  يادص  دیآ 

مالس دهد  یم  یلع  هب  دوخ  نکر  راچ  اب 

دیونشب لیصفت  هب  یحو  دورس  بشما 

دیونشب لیلهت  همغن ي  هبعک  فوج  زا 

دیونشب لیترت  هب  رون  ردق و  لیزنت و 

دیونشب لیربج  هبعک ز  هب  ناذا  گناب 

دیهد رس  هبعک  رد  همه  یلع  یلع  گناب 

دیهد ربخ  ربمیپ  هب  ار  رون  دالیم 

ترواد ریش  یهز  ریش ، تخد  ریش ، يا 

تردیح راسخر  لگ  نیا  وت ، نیا  هبعک  يا 

ترورپ دیحوت  نماد  هب  یلع  يراد 

ترب رد  تساحطب  دیس  كاپ  ناج  نیا 

ریش تخد  ریش  مه  یقح و  ریش  مام  مه 

ریش هدروخ  وت  كاپ  هنیس ي  ادخ ز  ریش 

یلع ادخ  لیمج  لامج  تتعلط  يا 

یلع ادتقم  ادخ  قلخ  مامت  رب  يا 

یلع ادتقا  وت  ترضح  هب  قح  هدرک  يا 

یلع ادف  تناهج  ناج  هک  ناج ، ناج  يا 

وت ریخ  رکذ  ادخ  کُلم  مامت  رد  يا 
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وت ریغ  تسیک  مرح  نکر  هبعک  دولوم 

یلع ییوت  دمرس  قلاخ  نسُح  تآرم 

یلع ییوت  دمحا  تقیقح  وت ، دیحوت 

یلع ییوت  دمحم  تسد  يور  نآرق 

یلع ییوت  دح  یب  تمحر  هک  نیمه  تّدح 

تسوت ناوخ  حدم  ادخ  حدم و  باتک  نآرق 

تسا وت  ناهد  رب  ادخ  لوسر  بل  ياج 

نیشناج ناج و  لسر  متخ  هب  ییوت  اهنت 

نید لک  هدناوخ  ادخ  لوسر  ار  وت  اهنت 

نیتسآ رد  یهلا  تسد  وت  ییوت  اهنت 
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نینمؤم یمامت  ریما  ییوت  اهنت 

يا هداشگ  ربیخ  هعلق ي  ز  رد ، وت  اهنت 

يا هداهن  ربمیپ  شود  هب  اپ  وت ، اهنت 

؟ وت ریغ  تسا  هتسب  هک  سفن  وید  يوزاب 

؟ وت ریغ  تسا  هتسشن  هک  ادخ  دمحا و  اب 

؟ وت ریغ  تسا  هتسسگ  هک  ار  رفک  بالصا 

؟ وت ریغ  تسا  هتسکش  هک  ار  هبعک  ياه  تب 

يا هتفگ  وت  ینولس  لوسر ، ربنم  رب 

يا هتفخ  وت  اهنت  وت  لوسر ، رتسب  رد 

تسوت نایب  قطن و  هب  دنمزاین  نآرق 

تسوت نابز  قح  مه  یقح و  نابز  وت  مه 

تسوت نامز  اه  نامز  هرامه  يدیواج و 

تسوت ناکم  اه  ناکم  مامت  يدیشروخ و 

تسادخ هتسباو ي  وت  يالو  هتسباو ي 

تسادخ هتسویپ ي  تمحر  فطل و  وت  رهم 

تسوت تسد  هب  تمارک  ياه  هسوب  رشح  ات 

تسوت تسد  هب  تماما  مامز  مسق  هللااب 

تسوت تسد  هب  تمالس  افش و  يرامیب و 

تسوت تسد  هب  تماما  ياول  ازج  زور 

دننز ّرفملا  نیا  هلان ي  قلخ  هک  يزور 

دننمیا وت  ياول  ریز  هب  لسُر  یتح 
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داب هدیرب  دریگن  وت  نماد  هک  یتسد 

داب هدیرد  دشاب  وت  يالو  یب  هک  یبلق 

داب هدیمخ  تروضح  هب  دشن  مخ  هک  يورس 

دشاب هدید  هب  شبارت  دید ، وت  زج  هب  سکره 

تسوت رون  قرغ  ناکم  نامز و  یهّللا  هجو 

تسوت روضح  دنیشنب  اجک  ره  هک  سک  ره 

یلع یضترم  ای  وت  مالغ  متسیک  نم 

یلع یضترم  ای  وت  ماج  ناگنشت  زا 

یلع یضترم  ای  وت  ماد  ریسا  غرم 
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یلع یضترم  ای  وت  ماب  هب  مه  ماد  رد 

دش زاب  وت  يانث  هب  یکدوک  مقطن ز 

دش زارفرس  وت  مثیم »  » مان هب  ممظن 

دروآ یم  لیخد  مه  کلم  هبعک  تمس  هب 

یعقرب اضردیمح  دیس 

دروآ یم  لیخد  مه  کلم  هبعک  تمس  هب 

دروآ یم  لیدب  یب  يرسپ  يردام  هک 

هدرپ یب  تشاد  هبعک ، نخس  هب  بل  دوشگ 

دروآ یم  لیلد  ملاع  تقلخ  يارب 

دش ایرد  شاپ  ریز  کلم ، قوش  کشا  ز 

دروآ یم  لین  هک  یمیلک  قرغ  هبعک  و 

اما هدکُتب ، هب  دمآ  ربت  اب  لیلخ 

دروآ یم  لیلخ  دمحم ، شود ، يور  هب 

درک تباث  لدع  هب  ار  شا  يردارب  یلع 

دروآ یم  لیقع  تسد  بناج  هلعش  هک 

ادخ هک  منک ، یتفال  هش  فصو  هنوگچ 

دروآ یم  لیبق  نیا  زا  تفص  وا  حدم  هب 

دوش یم  زاغآ  وت  مان  هب  لزغ  یتقو 

یبوقعی دالیم 

دوش یم  زاغآ  وت  مان  هب  لزغ  یتقو 

دوش یم  زاب  ملق  حول و  يور  هب  اهرد 
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تسا لد  يزادرپ  هیفاق  عورش  هزات 

دوش یم  زاغآ  وت  مانب  لزغ  یتقو 

دنرعاش راکمه  هکئالم  ناوراک  کی 

دوش یم  زادرپ  هیفاق  هژاو  هکنیا  ات 

رظن دنک  یم  یلع  رعش  هب  ادخ  الصا 

دوش یم  زاتمم  وت  رعش  هشیمه  هک  نوچ 

متدارا مامت  متبحم و  الوم 

دوش یم  زاربا  وت  هب  لزغ  نتفگ  اب 

يا هلاوح  ياوه  هب  ما  هتسشن  یقاس 

يا هلایپ  تبارش  ارم ز  دوب  یفاک 

دهد ناکت  ار  ملد  هک  نک  هلاوح  يرعش 
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دهد ناشن  ار  تدوخ  روضح  نم  رعش  رد 

دنک یمد  احیسم  راک  هک  هدب  يرعش 

دهد ناج  حور و  وا  هب  هدرم  هب  شمناوخ  رگ 

ناتلامک لضف و  ندورس  نتفگ و  رد 

دهد ناوت  ار  نم  مهار و  يادتبا  رد 

تسا هدیشک  رَپ  نم  لد  ما  ینارکمج  نم 

دهد نامز  ماما  يوب  هک  هدب  يرعش 

نک هراشا  نذوم  هب  هدش  رحس  اقآ 

دهد ناذا  ات  دورب  هنذأم  يالاب 

بجر همین  رمق  زا  ربکا  هللا 

بجر همین  رسپ  زا  ربکا  هللا 

هدش رگ  هولج  يرسپ  همطاف  تسد  رد 

هدش رگ  هولج  يرمق  وگن  رسپ  هب  هب 

دهد شرورپ  دوخ  لد  رد  هک  فدص  نوچمه 

هدش رگ  هولج  يرهوگ  هتفاکش  هبعک 

لزی مل  دنوادخ  هب  ادخ  ۀناخ  رد 

هدش رگ  هولج  يرگد  ربمیپ  ایوگ 

فوئر ربمغیپ  شناد  ملع و  رهش  رب 

هدش رگ  هولج  يرد  هچ  نیبب  قح  فطل  زا 

یقتم هک  مه  شردپ  دحوم و  ردام 

هدش رگ  هولج  يرمث  ار  هداوناخ  نیا 
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تسا هتسب  مارحا  وت  يور  فوط  هب  هبعک 

تسا هتسشن  اجنیا  تندید  قوش  هب  يرمع 

هتشادن لماکت  هک  وت  نودب  تقلخ 

هتشادن لگ  امش  يوب  رطع و  هب  ایند 

تسادتبا زور  نامه  وت  دلوت  زور 

هتشادن للعت  هک  ادخ  وت  قلخ  رد 

ار شیوخ  ربص  نهریپ  هدیرد  يرآ 

هتشادن لمحت  هنیس  هب  رگد  هبعک 

وا هنرو  هدرک ، ار  وت  لصو  ياوه  مدآ 

هتشادن لوانت  لیم  تشهب  ردنا 

يوش قح  نازیم  ثعاب  هک  يدمآ  وت 
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هتشادن لداعت  هک  امش  یب  يایند 

دیرفآ هک  قح  ار  وت  رون  شیوخ  تسد  اب 

دیسر ام  هب  اجنآ  زا  وت  تبحم  رهم و 

متفرگ ناج  الوم  درک  یهاگن 

رفاسم رسای 

متفرگ ناج  الوم  درک  یهاگن 

متفرگ نامیا  شمد  اب  دز  سفن 

متفرگ نآرق  نم  درک و  ملکت 

متفرگ ناسنا  کی  سرد  وا  زا  و 

تاهیه تسه  شریظن  لثم و  رگم 

تاهیه تسمرس  نینچ  نیا  تسه  رگم 

هبعک داز  هناخ  دولوم  الا 

هبعک دابآ  فاوط  زاس  ببس 

هبعک داجیا  تلع  يدوب  وت 

هبعک داد  جح و  ماغیپ  یلع 

دیشروخ رت ز  نشور  زور  نوچ  ییوت 

دید ار  وت  هک  سک  ره  دید  ار  ادخ 

وت ییوت  نازیم  رشحم و  طارص و 

وت ییوت  ناهنپ  مه  ادیپ و  مه  و 

وت ییوت  ناملس  دشرم  دارم و 

وت ییوت  ناریا  تلم  زیزع 
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ییایربک امامت  تیاه  بقل 

ییایلیا یلاع  العا و  یلع 

؟ تسیک فشک  ول  ریما  وت  زا  ریغ  هب 

؟ تسیک فده  هار و  دصقم  قیرط و 

؟ تسیک فجن  هاشنهش  احیسم و 

؟ تسیک فعش  روش و  یتسم و  لیلد 

وت يا  هداد  ناشیرپ  فلز  ارم 

وت يا  هداد  ناج  ار  هدرم  لد  ِلد 

تسا تسپ  تسه  هفیقس  رد  سکنآره 

تسا تسپ  تسم  ره  وت  ماج  زا  ریغ  هب 

تسا تسپ  تسب  لد  یسکره  وت  زج  هب 

تسا تسپ  تسسگب  لد  هکنآ  ترهم  ز 

ردیح ياهرکنم  ناراکولغ و 

رشحم زور  دننیشن  یم  خزود  هب 
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ردیح هار  ناوریپ  مامت 

ربهر نامرف  رب  شوگ  عیطم و 

رثوک لسن  شلسن  هک  ربهر  نامه 

رطضم راخ و  شنانمشد  یهلا 

یشاب هنوگ  ربلد  هک  لد  يا  شوکب 

یشاب هنوگ  ردیح  َو  روحم  یلع 

ارهز ياتمه  نیرت  اهنت  الا 

ارهز ياقآ  ربلد و  ماما و 

ارهز يادیش  لد  ياه  شپت 

ارهز يالوم  ای  رکذ  رب  مسق 

ار اونیب  مالغ  نک  یهاگن 

ار البرک  تارب  نک  اضما  و 

هبعک دش  هدیچ  تشخ  رس  تشخ  هک  دش  هچ 

یقلاخ برع  نسحم 

هبعک دش  هدیچ  تشخ  رس  تشخ  هک  دش  هچ 

هبعک دش  هدیشک  ردق  نیا  هک  تسیچ  يارب 

نوریب دنز  یم  هناخ  نیا  لد  زا  هک ؟ رگم 

هبعک دش  هدیرفآ  وا  مدقم  زان  هک 

؟ یناد یم  تفگ  هچ  دینش و  هچ  دمآ و  هک 

هبعک دش  هدیرد  نابیرگ  قلخ  شیپ  هک 

تفاکش هرابود  دمآ و  مه  رس 
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هبعک دش  هدیدپ  تمایق  مایق  ات  هک 

اما لاک  ياه  هویم  زا  رپ  دوب و  تخرد 

هبعک دش  هدیسر  هزور  هس  دیسر و  یلع 

؟ تساجک تسا  هدید  هک  ار  ادخ  طخ  هنومن 

تسادخ تسد  طخ  تسد  نیرت  گنشق  یلع 

دندرک یم  هراظن  هبعک  رد  رب  زور  هس 

دندرک یم  هرابود  یفاکش  يارب  اعد 

هراچ یپ  رد  توهبم  همه  نیمجنم 

دندرک یم  هراتس  حیرض  هب  یلسوت 

مدرم هبعک و  حرط  مه  هب  تخیر  هرابود 

دندرک یم  هراشا  كدوک  ردام و  يوس  هب 

اه فسوی  نایئاخیلز ز  هام و  دیسر 
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دندرک یم  هراپ  سکع ، دوب  هک  هچ  ره  هناخ  هب 

شا یکدوک  ياه  هیرگ  ای  َو  هدنخ  مکح  ز 

دندرک یم  هراختسا  همه  دعب  هب  نآ  زا 

درک توالح  زا  رپ  ار  نیمز  مشچ و  دوشگ 

درک توالت  يا  هیآ  هس  ود  هیرگ  ياجب 

دنام یم  لازیال  هک  وت  تاذ  هب  مسق 

دنام یم  لال  وت  نایب  نامز  نابز 

هلاس دص  دنچ  ناملس  ملاع و  ریپ  وت 

دنام یم  لاس  دروخ  يرسپ  وت  رانک 

تسا هدماین  سک  چیه  يا  هدمآ  هک  نانچ 

دنام یم  لاثم  یب  تندمآ  هوکش 

اقآ دبألا  یِلا  هبعک  هنیس ي  يور  هب 

دنام یم  لادم  نوچ  تندمآ  ناشن 

متالاوئس خساپ  يا  لزغ  رخآ  رد 

دنام یم  لاوس  کی  نیا  طقف  نم  يارب 

ایند رد  تسا  هدمآ  نینچ  هک  یلع  نیا  زا 

ادخ شرع  ّیلع  ات  دوب  قرف  ردقچ 

شدیمهفن یسک  تفر و  دمآ و  دوب  هک 

شدیتسرپ ادخ  نوچ  رشب  هک  وا  درک  هچ 

تفر و شا  هراپ  نیلعن  هداس ي  يادص 

شدیلقت درَگ  هب  ار  یسک  دیدن  کلف 
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صالخا هروس ي  تسه  یلع  تفگ  هک  ادخ 

شدیحوت نیع  تسه  یلع  تفگ  هک  ادخ 

دمهف یمن  یسک  ار  وا  هّزم ي  دید  وچ 

شدیچ هدرب و  تسد  نیمز  راسخاش  هب 

شافخ لد  رون  زا  دش  هتسخ  هصالخ 

شدیشروخ تسکش  يدیلپ  حابصلا  یلع 

نیرت بآ  مان  هب  شمان  هدش  کح  شرع  هب 

نیرت بارتوبا  ار  نیمز  تسه  هک  نیمه 

تسا ناوارف  نم  دننام  هعیش ي  هچ  رگا 
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تسا ناملس  تسا  یلع  عبط  دروم  هک  یسک 

دَنام دق  مامت  تیالو  ياپ  هک  یسک 

تسا ناج  زا  هتشذگ  ربهر  هر  رد  هک  یسک 

نافوط نانمشد  شیپ  یلع  لثم  هک  یسک 

تسا ناراب  تسود ، شیپ  یلع  لثم  هک  یسک 

ار ام  ادخ  دهد  تریصب  دینک  اعد 

تسا نامیا  رفک و  نازیم  هک  تسا  تریصب 

ربمغیپ دعب  دیشابن  ریصب  رگا 

تسا ناطیش  هاگیاج  وا  دنسم  يور  هب 

دینیب یم  زاب  دیشابن  ریصب  رگا 

تسا نازوس  برد  تشپ  يا  همطاف  لثم  هک 

ار قح  رب  ماما  یشابن  ریصب  رگا 

!؟ تسا ناملسم  رگم  ییوگ  هتشک و  هدجس  هب 

ار مد  نآ  ینیبب  یشابن  ریصب  رگا 

تسا نآرق  نایراق  بل  هب  وت  بوچ  هک 

دنتشک ناتریصب  یب  ادخب  ار  نیسح 

دنتشک ناما  یب  هنشت  بل  بآ  رانک 

بشما دنداد  وضو  ار  تیالو 

راگزاس اضرمالغ 

بشما دنداد  وضو  ار  تیالو 

بشما دنداد  وه  رکذ  ار  نابز 
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هبعک دولوم  مدقم  نمی  هب 

بشما دنداد  وربآ  ار  مرح 

تسا نینمؤملاریما  دیع  بش 

تسا نیشن  مه  هبعک  بر  اب  یلع 

بشما هام ، ددرگ  هبعک  رود  هب 

بشما هارمه ، دش  تخب  ار  مرح 

دش یضترم  هاگداز  هک  نیمه 

بشما هللا ، تیب  تفای  تدالو 

تفگ نیرفآ  دوخ  تقلخ  رب  ادخ 

تفگ نینمؤملاریماای  مه  مرح 

دیریگب رب  رد  ار  هبعک  کیالم !

دیریگب ربمغیپ  يدیع ز  همه 

ینامی نکر  رب  دیرآ  موجه 

دیریگب ردیح  زا  شیوخ  دارم 

كرابم ردیح  خر  ياشامت 

كرابم ربمغیپ  ناج  فاوط 
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دوب ادتبا  غورف  قرغ  ناهج 

دوب يدُه  راونا  يایرد  نیمز 

تشاد یلعای  رکذ  حبص ، ات  مرح 

دوب ادخ  دوب و  یلع  دوب و  یلع 

تشاد دمصلا  هللا  رکذ  مه  منص 

تشاد دحا  هللاوه  لق  يادن 

تسا نیا  تریگ  ملاع  تسد  دّمحم !

تسا نیا  تریبکت  ةدنرادهگن 

... نیریش ناج  وزاب ، تسد و  اهنت  هن 

تسا نیا  تیریشمش  وت ، ریش  اهنت  هن 

تسین نیا  زج  تسا و  نیا  هک  دناد  ادخ 

تسین نینمؤملاریما  وا  زج  یسک 

هدرک زاب  ار  دوخ  شوغآ  مرح 

هدرک زاغآ  یلعای  دورس 

دّمحم نک  اشامت  نک  اشامت 

هدرک زاورپ  ادخ  ات  هبعک  هک 

دش يرواد  نسح  هدرپ  یب  نایع ،

دش يردیح  شنیرفآ  بشما  هک 

نیب یلع  اب  ار  ادخ  بشما  الد !

نیب یلع  اب  ار  ایربک  لالج 

نک یلع  رد  اشامت  ار  دّمحم 
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نیب یلع  اب  ار  ایبنا  مامت 

دوب مرح  وا  هاگداز  هچرگا 

دوشگب شوغآ  یلع  رهب  ادخ 

دیشخرد ردیح  تروص  رد  ادخ 

دیشخب رون  ار  نامسآ  نیمز و 

يریش داد  بشما  ریش ، تخد  هب 

دیشورخ رمبغیپ  شوغآ  رد  هک 

! ریبکت دناوخ ، نآرق  دوشگب ؛ نابز 

ریبکت دنازرل ، ار  هبعک  ناتب 

تفگ نخس  رهوگ ؛ بل  لعل  زا  دناشف 

تفگ نخس  رواد  قلاخ  یحو  ز 

دوشگب شیوخ  مشچ  هک  لوا  نامه 

تفگ نخس  ربمغیپ  صخش  اب  طقف 

تریش ریشمش و  منم  دمحا ! ای  هک 

تریزو تنید ، ظفاح  تا ، یصو 

هدیرفآ ردیح  وت  رهب  ادخ 

هدیرفآ روای  رای و  نیعم و 
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ملاع قلخ  تاجن  رهب  ار  وت 

هدیرفآ ربیخ  حتف  رب  ارم 

مقح ریش  منینمؤملاریما ؛

مقح ریشمش  نم  قح و  تسد  وت 

نم منم  تنیریش  ناج  ناناج ، وت 

نم منم  تنید  ةدنرادهگن 

تراگدرورپ تمعن  مامت 

نم منم  تنییآ  نید و  لامک 

نک هگن  ار  قح  یلع  يوزاب  هب 

نک هگن  ار  قدنخ  ردب و  ار  دحا 

ردیح تسش  رد  اضق  ریت  ار  وت 

ردیح تسه  دوب و  داب ، تیادف 

وت زا  مکح  نم ، ۀناش  رب  ملع 

ردیح تسد  رد  وت  ریشمش  دوب 

دوب نخس  قدنخ  زا  هن  ربیخ  زا  هن 

دوب نم  تسد  رد  وت  حتف  دیلک 

مدوب وت  اب  تقلخ  زاغآ  زا  نم 

مدوب وت  اب  تولخ  هچ  تولج  رد  هچ 

میتسشن مه  اب  لسر  بالسا  رد 

مدوب وت  اب  تروص  هچ  ینعم  رد  هچ 

متسشن لوا  زا  وت  اب  اهنت  هن 
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متسه وت  اب  متسه  هک  ات  انامه 

دندیرفآ دمحا  هک  يزور  نآ  زا 

دندیرفآ دّمحم  رب  ار  یلع 

رکیپ ود  رد  ار  انشآ  حور  ود 

دندیرفآ درجم  حور  کی  ز 

دوب امس  زا  هن  نیمز  زا  یفرح  هن 

دوب ادخ  دوب و  یبن  دوب و  یلع 

ینیرفآ تسه  ِیتسه  وت  یلع !

ینیقیلا قح  مه  یقح و  مه  وت 

دّمحم زا  دعب  مسق  ربمغیپ  هب 

ینینمؤملاریما وت  اهنت  وت ،

تسا ماقم  نیا  اهنت ، وت  قح  طقف 

تسا مارح  تملظ  رب  رون  سابل 

ناج یلع  یناج  لسر  مسج  رد  وت 

ناج یلع  ینامیا  وت  يدیحوت ، وت 
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! الوم دنگوس ، مروخ  یم  نآرق  هب 

! ناج یلع  ینآرق  وت  ینآرق  وت 

وت یب  تسا  ران  مزیه  تدابع 

وت یب  تسا  راخ  دهد  لگ  را  تشهب 

وت یب  تسین  ناج  ار  هللا  باتک 

وت یب  تسین  نامیا  زین  ار  کلم 

میوگ بذک  رگ  متسین  ناملسم 

وت یب  تسین  ناملسم  مه  ناملس  هک 

منید تسه  اربت  الوت و 

منیا نم  ملاع  همه  يا  دینادب 

دندیرفآ ردیح  رهم  اب  ارم 

دندیرفآ ربنق  شفک  كاخ  ز 

نم رب  دنداد  یمثیم  نابز 

دش یلعای  مدامد  میاه  سفن 

دش یلعای  مثیم »  » ِلخن مامت 

بشما دراد  نامهم  هبعک  رد  ادخ 

راگزاس اضرمالغ 

بشما دراد  نامهم  هبعک  رد  ادخ 

بشما دراد  نآرق  هنیس  رد  مرح 

بشما دراد  نابات  ِدیشروخ  نیمز 

بشما دراد  ناج  ناهج  کی  دمحم 
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بشما دراد  ناناج  تیب  نورد 

بشما دراد  ناهنپ  رارسا  کلف 

هبعک راوید  رد و  رب  هتشون 

هبعک رای  هتشگ  تخب  بشما  هک 

هبعک داب  كرابم  تدیع  الا 

هبعک داد  تماما  بشما  ادخ 

هبعک داهنب  مدق  وت  رد  یلع 

هبعک داد  لدع و  تفای  دلوت 

هبعک دالیم  نیا  داب  كرابم 

هبعک داتفا  دوجو  رد  يروش  هچ 

بشما دنتفگ  یلع  اب  مه  ناتب 

بشما دنتفگ  یلع  اب  اه  نخس 

نیا تسا  رهظم  ار  مرح  دنوادخ 

نیا تسا  رکیپ  رد  ناج  وچ  ار  دمحم 

نیا تسا  ربمغیپ  یتسه  مامت 

نیا تسا  روحم  ار  نامسآ  نیمز و 

نیا تسارگنل  جوم و  نافوط و  می و 

نیا تسا  ردیح  نیا  تسا  ردیح  میوگچ 
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تسا نیا  هبعک  راختفا  مامت 

تسا نینمؤملا  ریما  هتفگ  ادخ 

داز دسا  بشما  دسا  جرب  هم 

داز دسا  تنب  دسا  يرآ  دسا 

داز دبا  نسح  ةولج  ار  لزا 

داز دحا  هللا  وه  لق  لامج 

داز دمصلا  هللا  تآرم  وگب 

داز دی  هجو و  شوگو و  مشچ  ارادخ 

ادیوه دش  ات  مرح  بحاص  خر 

ادیپ درک  ار  شا  هتشگمگ  مرح 

تسالوم راوید  زا  هیاس  کی  ناهج 

تسالوم رایشه  مه  تسم و  مه  نامز 

تسالوم راونا  زا  زیربل  اضف 

تسالوم راسخر  لگ  وحم  مرح 

تسالوم رادنامهم  هبعک  رد  ادخ 

تسالوم رادید  قشاع  دمحم 

ار دمصلا  هللا  مزب  هدید  هک 

ار دسا  تنب  ردیح و  ادخ و 

ردیح تسیک  رورس  الوم و  ارم 

ردیح تسیک  ربلد  رادلد و  لد و 

ردیح تسیک  رتسگ  داد  ریما 
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ردیح تسیک  رورپ  لدع  ماما 

تسالوم رادنامهم  هبعک  رد  ادخ 

تسالوم رادید  قشاع  دمحم 

تسا نیملاعلا  بر  تآرم  یلع 

تسا نیما  لیربج  داتسا  یلع 

تسا نیبم  دنوادخ  ّرس  یلع 

تسا نیقیلا  قح  هنیئآ ي  یلع 

تسا نیمی  باحصا  يالوم  یلع 

تسا نید  ِلک  تیالو  ِّلک  یلع 

تسین نیا  زج  تسا و  نیمه  تسا و  نیمه 

تسین نینمؤملاریما  وا  زج  یسک 

مد یلع  دمح و  یلع  رکذ و  یلع 

مزمز نکر و  ماقم و  تیب و  یلع 

مظعا هللا  طارص  ینعی  یلع 

مکحم هللا  باتک  ینعی  یلع 

مدآ نید  مامت  ینعی  یلع 

ملاع ّلک  ماما  ینعی  یلع 
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دوب یکی  تقلخ  ملاع  رد  یلع 

دوب یکتم  شرهم  هب  مه  دمحم 

ناج یلع  یناج  یبن  مسج  رد  وت 

ناج یلع  ینامیا  لصا  لصا  وت 

ناج یلع  ینآرق  حور  ِحور  وت 

ناج یلع  ینافوط  حون  حون  وت 

ناج یلع  یناقرف  وت  ینازیم  وت 

ناج یلع  یناطلس  رشح  زور  وت 

دش اب  وت  تسد  رد  دمح  ياول 

دشاب وت  تسباپ  رشح  مامت 

یتفرگ ربمغیپ  شود  رب  اج  وت 

یتفرگ ربیخ  ۀِعلق  زا  رَد  وت 

یتفرگ رس  روالد  رمع  زا  وت 

یتفرگ رب  رد  ار  گرم  ناج ، نوچ  وت 

یتفرگ رثوک  لسر  متخ  زا  وت 

یتفرگ رسکی  ایبنا  زا  لد  وت 

يداد ریش  تفأر  ار ز  لتاق  وت 

يداد ریشمش  ار  شیوخ  مصخ  وت 

يزامن جارعم  كاخ  يور  وت 

يزاین زار و  ریاط  لاب  وت 

يزاس هراچ  ار  یملاع  ئدرد  وت 
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يزاتشیپ یناشفناج  تقو  وت 

يزاونلد ار  ناگتسکشب  لد  وت 

يزار هتفکشن  ءایبنا  نیب  وت 

وت یتسیز  قیالخ  اب  هچ  رگا 

وت یتسیک  سب  دناد و  یم  ادخ 

شرادتقا نآ  اب  تسیک  وت  زج  هب 

شراد هلصو  شفک  هب  هلصو  دنز 

شرابکشا مشچ  ناریح  کلف 

شراقفلاوذ قرب  توهبم  کلم 

شراسکاخ نودرگ  دیشروخ  دوش 

شرارقیب یمیتی  کشا  دنک 

ناج یلع  تناسحا  فطل و  يادف 

ناج یلع  تناوخ  انث  دش  مثیم  هک 

یلع دالیم  بش  دش ، ّرف  تکوش و  زا  رپ  لد 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  دمحم 

یلع دالیم  بش  دش ، ّرف  تکوش و  زا  رپ  لد 
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یلع دالیم  بش  دش ، رفظ  ربص  هویم ي 

دندرتسگ نیمز  يور  کلم ، لاب  زا  یشرف 

یلع دالیم  بش  دش ، ربز  ریز و  نامسآ 

دنتفگ یم  نانک  هدنخ  کلف ، ناشوپ  زبس 

یلع دالیم  بش  دش  رحس  قاشع ، بش 

دیدرگ یم  ناهج  درگ  یلع ، دای  اب  هک  لد 

یلع دالیم  بش  دش ، رفس  جنر  زا  تحار 

تشاد بل  رب  یلع ، دان  همزمز ي  رحس  ات 

یلع دالیم  بش  دش ، ربخ  هدژم  نیز  هک  ره 

دوخ هدنب ز  ره  هک  دوب  يرحس  كرابم  هچ 

یلع دالیم  بش  دش  رپس  هار  ادخ  ات 

دوب هتخارفا  کلف  هب  رس  هک   ، دیحوت ورس 

یلع دالیم  بش  دش ، رت  هتشارفارب  دق 

تفگ دز و  رس  قفا  ز  تیاده ، رجفلا  علطم 

یلع دالیم  بش  دش ، رگد  ردقلاهلیل 

تسویپ توبن  هب  تیالو ، دیواج  رون 

یلع دالیم  بش  دش ، رکش  ریش و  زا  تبحص 

تفای يدنمورب  هک  تلادع ، نامیا  لخن 

یلع دالیم  بش  دش  رذگهار  نیا  زا  زبس 

ریوک بلق  رد  هک  دوب  فدص  اهنت  هبعک 

یلع دالیم  بش  دش  رَجَح  رجِح و  شنماد 
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نیریش دش  یلع  مان  همزمز ي  زا  مزمز 

یلع دالیم  بش  دش ، رگ  همزمز  نادوان 

یمیهاربا هویش ي  رگد ، راب  دش  هزات 

یلع دالیم  بش  دش ، ربت  هناختب  مهس 

تسا نکش  تب  نیا  ۀضبق  رد  همه  اه  تب  دید 

یلع دالیم  بش  دش  رگن  هدنیآ  هبعک 

دوب نایوج  ادخ  زیگنا  لد  تاقیم  هبعک 

یلع دالیم  بش  دش ، رظن  لها  هلبق ي 
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( قفش  ) هدژم نیا  زا  تسا  ریذپریثأت  هکسب 

یلع دالیم  بش  دش  رثا  نسح  بحاص 

نیمز اه و  نامسآ  رب  نک  زان  بشما  هبعک  يا 

یسودرف دمحم 

نیمز اه و  نامسآ  رب  نک  زان  بشما  هبعک  يا 

نیملاعلا ّبر  تآرم  لغب  رد  يراد  هک  نیا  زا 

نیرب سودرف  کشر  يا  ادخ ، ریش  دلوم  يا 

نیما لیربج  هارمه  قح ، يور  فاوط  تقو 

نینچ نیا  ار  دوخ  دیمحت  یلج  زاوآ  هب  وگرب 

نینمؤملاریما الوم  ناهج ، ناج  يا  کیّبل ) )

نک لابقتسا  رای  زا  یقشاع ، فاکتعا  رد 

نک لاح  بشما  هبعک  يا  هدش ، قح  ِلوبق  تّجح 

نکش تب  لیلخ  دمآ  دیونشب  هبعک  ياه  تب 

ننملا وذ  تاذ  حودمم  ادخ  نید  رگایحا 

نمتؤم یبن  رای  هلفاق  شود  هب  مچرپ 

نلع رارسا و  هگآ ز  ناکم  ره  نامز و  ره  رد 

نخس زا  رتارف  شحدم  نورب  دح  زا  وا  فاصوا 

نسح شیوکین  دنزرف  نسح ، شیوخ  نسح ، شقلُخ 

دیا هداتفا  نیمز  يور  ادخ  ریش  تبیه  زا 

دیا هداد  رس  یلع  رکذ  ایبنا  ّلک  هارمه 

يا هدروآ  ریش  هک  قحلا  دسا ، تنب  همطاف  يا 
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يا هدروآ  ریلد  ریش  هکرعم ، ياورنامرف 

يا هدروآ  ریزو  بشما  ناربمغیپ  متاخ  رب 

يا هدروآ  ریثک  ریخ  نیمز  اه و  نامسآ  رب 

يا هدروآ  ریما  بشما  یضترم  نایعیش  رب 

يا هدروآ  رینم  هام  ایبنا  باتفآ  رب 

رسپ نیا  تسا  لوسر  ناج  ، نیلسرملا متخ  يوزاب 

رسپ نیا  تسا  لوتب  جوز  وا ، داماد  مع و  نبا 

نینمؤملاریما ردیح  ، نامسآ نیمز و  رکذ 

نینمؤملاریما ردیح  ناربمغیپ ، همه  رکذ 
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نینمؤملاریما ردیح  ناوج ، ریپ و  بل  رکذ 

نینمؤملاریما ردیح  ناوت ، دشخب  یم  هک  يرکذ 

نینمؤملاریما ردیح  نادواج ، دشاب  هک  يرکذ 

نینمؤملاریما ردیح  ناج ، ریسکا  دش  هک  يرکذ 

تساوسام مامت  رکذ  نینمؤملاریما  رکذ 

تسادخ يابیز  رکذ  مه  اوسام  لک  رکذ  مه 

یلع ای  ربیخ  رادرس  ، نینح ردب و  حتاف  يا 

یلع ای  ربمیپ  ياج  يا  هتفخ  هک  یسک  نآ  يا 

یلع ای  رگمتس  مصخ  ناهج ، نافیعض  رای 

یلع ای  رذآ  هراومه  ینز  یم  نمشد  بلق  رب 

یلع ای  رشحم  لضفا ز  تا  هبرض  قدنخ  گنج  رد 

یلع ای  ردیح  مان  دش  وت  صوصخم  طقف  يرآ 

دوش یم  يرارف  نمشد  یلع ، تریشمش  صقر  اب 

دوش یم  يراک  هبرض  نآ  ینز  یم  هک  يا  هبرض  ره 

دوش یم  ناتسلگ  خزود  وت  نامشچ  شخرچ  اب 

دوش یم  ناشخرد  رهم  مه  هّرذ  تهاگن  کی  اب 

دوش یم  ناریح  هراومه  وت  كرد  زا  رشب  لقع 

دوش یم  ناهنپ  هاچ  رد  ار  وت  دنیب  رگا  فسوی 

دوش یم  نارفغ  لومشم  وت  مان  ّقح  هب  مدآ 

دوش یم  نافوط  نمیا ز  وت  زرح  اب  یبن  حون 

دنز یم  مد  ره  وت  زا  مد  شمد  اب  میرم  نب  َیسیع 
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دنز یم  می  لد  رد  اپ  یلع " ای   " رکذ هب  یسوم 

وت رون  زا  ییوترپ  کی  نامسآ  هام  دیشروخ و 

وت روشنم  دبا  ات  یهلا  نارفغ  يایرد 

وت روط  بشما  هدیدرگ  یفطصم  مرگ  شوغآ 

وت روم  ملاع  ود  قلخ  ناهج ، نامیلس  یتسه 

وت روتسد  کی  هب  اقآ  مدع  ددرگ  یم  داجیا 
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وت رومأم  ربنامرف و  دوب  ملاع  رد  هّرذ  ره 

نینمؤملاریما ای  ام ، هنیجنگ ي  هدش  ترهم 

نینمؤملاریما ای  ام ، هنیس ي  يور  هب  دش  کح 

يدش مرادیرخ  اّما  مدب  راکهنگ و  هچ  رگ 

يدش مرات  بش  عمش  مسَک ، یب  نیمغ و  يدید 

يدش مراز  لد  نیا  ياه  هدقع  ياشگ  لکشم 

يدش مرادهگن  ایند  مخ  چیپ و  ُرپ  هار  رد 

يدش مرامیب  بلق  بیبط  بشما  يدش  لزان 

يدش مرای  یسک  یب  يارس  نیا  رد  دوخ  فطل  اب 

ریثک ریخ  ییوت  قحلا  ناگراچیب ، نمأم  يا 

ریگب متسد  یضترم  ای  مأوت  يوک  لئاس  نم 

دزان یم  یلع  هب  بشما  ملاع 

راگزاس اضرمالغ 

دزان یم  یلع  هب  بشما  ملاع 

دزان یم  یلع  هب  بشما  مدآ 

ددرگ یم  مرح  رود  ناگمه 

دزان یم  یلع  هب  بشما  مرح 

تفای تنیز  یلع  مان  زا  حول 

دزان یم  یلع  هب  بشما  ملق 

شکاخ رب  نیبج  هدوس  نامسآ 

شکاچ نابیرگ  هدیدرگ  هبعک 
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مرح دابآ  نماد  زا  یهز 

مرح دازون  هدش  تقلخ  ریپ 

دنک هولج  شهگن  رد  یلع  کی 

مرح دای  دنک  هظحل  ره  هک  ره 

یلع دوب  لزا  زور  زا  یلع 

مرح دالیم  هدمآ  وگب  سپ 

هدش قلخ  یلع  كاخ  زا  مرح 

هدش قلخ  یلزا  رون  وا ز 

یلع يالجت  قرغ  دش  هکم 

یلع يالاب  دق و  وحم  هبعک 

ادخ دییوگب : قلخ  همه  هب 

یلع ياشامت  قاتشم  هتشگ 

مشچ هدش  اپارس  هللا  مرح 

یلع يامیس  هب  مشچ  هتخود 

شراوز مرح  ناکرا  راچ 

شراچ ره  هدش  رادید  وحم 
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تسا هللا  لوسر  ناج  نامه  نیا 

تسا هللا  لوسر  ناناج  ناج و 

هتشگ نآرق  يراق  طقف  هن 

تسا هللا  لوسر  نآرق  هکلب 

راکیپ رد  ادخ  ریشمش  تسد و 

تسا هللا  لوسر  نارغ  ریش 

شتسب اپ  لمج  ردب و  دحا و 

شتسد رد  ادخ  حتف  ملع 

تسا یلع  بات  لسر  متخ  نت  رد 

تسا یلع  باتهم  یکیرات و  همه 

تسا يرحب  یهلا  کلم  تعسو 

تسا یلع  بان  ّرد  رحب  نیا  رد  هک 

لوسر رای  ادخ ، نید  رصان 

تسا یلع  بازحا  ربیخ و  حتاف 

تسا هللا  لوسر  نید  وا  رهم 

تسا هللا  لوسر  نیریش  ناج 

یلع تسیک -؟ اده  ناکرا  نکر 

یلع تسیک -؟ ادخ  مشچ  تروص و 

تفخ ربمغیپ  رتسب  رد  هکنآ 

یلع تسیک -؟ ادف ، درک  دوخ  ناج 

وا یهللادی  تسد  اب  هکنآ 
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یلع تسیک -؟ اپ ، داتفا ز  ورمع 

دزان یم  یلع  هب  ملاع  همه 

دزان یم  یلع  هب  مه  ادخ  وگ :

دوب ردیح  لزا  زور  زا  یلع 

دوب ربمغیپ  مدمه  ادخ  اب 

هدش قلخ  نامز  هک  ینامز  زا 

دوب ربهر  نامز  هب  وا  نامز  ره 

دنگوس تقلخ  ملاع  همه  هب 

دوب رس  ملاع  همه  زا  یلع  هک 

یلو دوب  یلو  زاغآ  هکنآ ز 

یلع دوب  یلع  صخش  ادخ  هب 

لاعتم يادخ  نید  ادخ  هب 

لامک تفای  یلع  يالوت  هب 

خلت مماک  یلع  مناوخن ز  رگ 

لال مقطن  یلع  میوگن ز  رگ 

جوا رد  تقیقح  تخب  یلع  اب 

لاماپ تلادع  حور  یلع  یب 

هار ۀشوت  دوبن  رگ  وا  رهم 
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هانگ دنهانگ  تاعاط  همه 

تسا یلع  ماب  بل  غرم  نم  حور 

تسا یلع  ماج  زا  نم  ناج  رثوک 

میحج مساره ز  هچ  رشحم  زور 

تسا یلع  مار  ادخ  مشخ  شتآ 

تسادخ مان  یلع  رکذ  نیرتهب 

تسا یلع  مان  ادخ  رکذ  نیرتهب 

تسا هللا  باب  تنیز  وا  مان 

تسا هللا  باتک  حور  وا  رهم 

هدنب ار  ادخ  دنوادخ و  يا 

هدنز تلادع  وت  غیت  هب  يا 

هتشذگب زا  رتشیپ  ةدنب 

هدنیآ زا  سپ  هللااهجح 

دشن وت  يوک  ةدنب  ات  رهم ،

هدنبات دشن  تاوامس  رد 

یلع تسوت  مرک  فرظ  رهد 

یلع تسوت  ملع  ریز  رشح ،

تیاج یهلا  شوغآ  رد  يا 

تیاپ دّمحم  شود  رس  رب 

الوم یتسه ؟ هک  وت  یتسه ؟ هک  وت 

تیارهز هدش  تییادف  هک 
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ادخ اما ز  یتسین  ادخ  وت 

تیاضعا همه  زیربل  هتشگ 

تسا رپ  وت  زا  ام  ۀنیس  طقف  هن 

تسا رپ  وت  زا  ادخ  کلم  تعسو 

ردیح ای  يرس  قولخم  وت ز 

ردیح ای  يربماغیپ  ِسفَن 

ادخ راثآ  همه  نیا  رشب و 

ردیح ای  يرشب  هنوگچ  وت 

تسامس ضرا و  زا  رتشیب  وت  رمع 

ردیح ای  يردپ  مدآ  هب  وت 

دش مدآ  تهر  كاخ  زا  مدآ 

دش ملاع  ۀمه  رد  ملع  ات 

ملگ بآ و  تلگ  رطعم ز  يا 

ملد ياه  شپط  ياوآ  تمان 

دناد یم  ادخ  وت  حدم  نم و 

ملجخ تمایق  حبص  ات  وت  زا 

مشوماخ اج  همه  غارچ  نم 

ملعتشم ینک  هک  هد  یشتآ 
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مهاگآ دوخ  ةدنورپ  دوخ ز 

مهاگرد نیا  مثیم »  » ما هچ  ره 

هام دمآ  دورف  زار  هگ  هلبق  رد 

( ناسح ) نایچیاچ هللا  بیبح 

هام دمآ  دورف  زار  هگ  هلبق  رد 

هللا تیب  دوب  یلع  هگداز  ای 

تفاکش راوید  قایتشا ، ترثک  زا 

هاتوک ددرگ  لاصو  هر  هک  نیا  ات 

تفرگ ياج  مرح  شوغآ  رد  وچ  نامهم 

هللاُّرِس رب  هدرپ  يادخ  دنکفا 

دوب هدمآ  مه  هب  راوید  هتسب و  رد 

هاگرد نآ  رب  هتشگ  هریخ  همه  یعمج 

شدوبعم هدنب و  زاین  زار و  زا 

هاگآ سک  دشن  هناخ  نآ  تولخ  رد 

دندیشوک یسب  هچ  رگ  دشن  زاب  رد 

هاگن درک  یم  لاوس  دص  هب  هدید  ره 

دوب هللا  تیب  هصق  زا  نخس  اج  ره 

هاوفا رد  مرح  تیاکح  داتفا 

دندنام ناریح  تام و  دندش و  دیمون 

هار دیاشگب  يادخ  رگم  زاب  ات 

ناگدز تریح  مشچ  شیپ  هب  هک  نیا  ات 
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هاگان رگید  راب  تفاکش  راوید 

دمآ هللادی  نورب  ادخ  تیب  زا 

هللااب ّالإ  َهوق  َلوحال و ال 

دندید شلامج  وچ  اه  سفن  سبح  دش 

هآ زا  دریگن  مغ  درَگ  هنیآ  ات 

دمآ هللادسا  دوخ  دسا  ِتنب  اب 

هام اب  دمآرد  رهم  دحا  تیب  زا 

ار دوسالارجح  قیالخ  دنسوب 

هایس لاخ  طخ و  نآ  زا  دننک  دای  نوچ 

دنلب تسا  ماقم  هک  اناسح  شوماخ 

هانگ هاتوک  هتفگ  نیا  دوب  مسرت 

تسا هدیسر  نایاپ  هب  ماما  یب  يایند 

یقلاخ برع  نسحم 

تسا هدیسر  نایاپ  هب  ماما  یب  يایند 

تسا هدیسر  نامیا  هلبق  هبعک  بلق  زا 
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تسا هدیسر  نآرق  تقیقح  نامسآ  زا 

تسا هدیسر  ناسنا »  » هروس لوزن  نأش 

دنهد ناج  هلبق  نت  هب  ات  هدیسر  شتقو 

دنهد ناشن  ار  ادخ  هجو  هبعک  باق  رد 

تفرگ دَحَا  يادخ  يوب  هکم  هک  يزور 

تفرگ دمص  ای  مد  هدجس  هب  منص  یتح 

تفرگ دنس  ات  ادخ  تسد  ادخ ز  تسد 

تفرگ ددم  هناخ  بحاص  مان  هناخ ز 

درک كاچ  هنیس  مرح  راجتسم ، تمس  زا 

درک كاچ  هنیس  منص  هچ  ره  مشچ  يروک 

درک فارتعا  مرح  بلق  قشع ، هب  یتقو 

درک فاکتعا  دوخ  هناخ  هب  یلع  یتقو 

درک فاطم  ار  شدوخ  لامج  ادخ  یتقو 

درک فاوط  وا  رس  رود  زور  هس  هبعک 

تسا هتسکش  تنس  هبعک و  تسا  هدش  یجاح 

تسا هتسب  مارحا  دوخ  هایس  هماج ي  اب 

تس هدمآ  ربون  هحیار  شرع  غاب  زا 

تس هدمآ  رب  هبعک  لد  زا  لدع  دیشروخ 

تس هدمآ  رد  تعاجش  ریش  راز  هشیب  زا 

تس هدمآ  ردیح  لجوّزع  يادخ  نسُح 

تفرگ ناج  هولج  نآ  زا  هک  نیمه  ناهج  ِناج 
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« تفرگ ناهج  تحالم  قافتا  هب   » شنسُح

! ام يادتبا  يا  وزرآ ، ياهتنم  يا 

! ام ياپ  ّدر  وت  هچوک ي  هب  یهتنم  يا 

! ام ياضّرلا  عیرس  ياعد  یناب  يا 

! ام يارب  نک  يردپ  ناربمیپ ، ریپ 

اه میدق  زا  ام  لماش  هدوب  وت  فطل 

اه میتی  ام  رس  يور  هب  شکب  یتسد 

دشن ات  ود  اتکی  لباقم  زج  وت  تشپ 

دشن اهر  ناطیش  بناج  هب  زج  وت  ریت 

دشن ادج  وت  زا  يا  هظحل  دوب و  وت  اب  قح 
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دشن ایمیک  دشن  هک  یسک  ره  وت  كاخ 

« دوش ربتعم  ادگ   » وت اب  نسُح ! هاش  يا 

« دوش رز  كاخ  امش  فطل  نُمی  هب  ! » يرآ

! ام ماتخ  نسُح  علطم و  نسُح  قوذ  يا 

! ام ماک  هب  هماقا  ناذا و  ینیریش 

ام مان  يور  رب  وت  رهِم  رهُم  تسه  ات 

« ام ماود  ملاع  هدیرج ي  رب  تسا  تبث  »

تسا یندناوخ  تسا و  رعش  رخآ  ياه  فرح  نیا 

تسا یندنامن  دنامن  هک  یسک  ره  وت  ياپ 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  تافو 

تسا نیسح  نفدم  دوخ  وا  ۀنیس  هک  بنیز 

یبارهس دمحم 

تسا نیسح  نفدم  دوخ  وا  ۀنیس  هک  بنیز 

تسا نیسح  نت  ایوگ  تسا  فیطل  نانچ  شحور 

!!! هثاغتسا تسا و  ملظ  درک ؟ لگ  هئشن  هچ  برای 

تسا نیسح  نماد  رب  سنخا  نانس و  تسد 

دسانش یمن  لتاق  دوخ  زج  قشع  لوتقم 

تسا نیسح  ندرگ  رد  اجنیا  نیسح  نوخ 

یهاشداپ فیرشت  تسا  مارح  ناسکان  رب 

تسا نیسح  نهاریپ  يدرب  هک  نیا  رمش  يا 

بنیز شیپ  تسا  لهس  ملاع  ود  زا  ندنک  لد 
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تسا نیسح  ندنک  ناج  تسا  تخس  هک  يا  هولج  نآ 

؟ ربکا هک  ای  رشح  ات  دراد  عادو  مساق 

؟ تسا نیسح  ندرگ  رب  تسیک  يوسیگ  جوم  نیا 

ار ام  هانگ  مخز  مساق  فلز  هیخب  دز 

تسا نیسح  نزوس  دوخ  اجنیا  رغصا  ناگژم 

هاش هیقر و  نیب  ینعم  دیدن  یقرف 

تسا نیسح  نماد  رب  اجنیا  نیسح  سأر 

سانلا اهیا  بنیز  ملح  زا  دورس  دیاب 

يزاریش داوج  دمحم 

سانلا اهیا  بنیز  ملح  زا  دورس  دیاب 
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سانلا اهیا  بهذم  نکر  زا  تفگ  هک  دیاب 

: متشون شتاماقم  رد  ممشچ  کشا  اب 

سانلا اهیا  بتکم " ياتمه  یب  داتسا  "

قشع يداو  رد  وا  دننام  یسک  ایآ 

؟ سانلا اهیا  بلطم  قح  يادا  هدرک 

درواین مک  اما  تخوس  شزامن  رداچ 

سانلا اهیا  بلابل  متام  زا  دش  هچرگ 

ياو يا  بنیز  دوب و  تاعاس  هزاورد ي 

سانلا اهیا  بکرم  رود  رب  اه  هصاقر 

دندرب رازاب  رس  رب  ار  قح  سومان 

سانلا اهیا  بترمان  زور  لاح و  اب 

نآرق يراق  نارزیخ ... بارش و  مزب 

سانلا اهیا  بت  زا  تخوس  یم  ایح  هوک 

دروخ ین  بعک  وا  اه  هچب  مامت  ياج 

سانلا اهیا  بروم  دش  شدق  ماش ، رد 

تخیر وا  ماج  رد  الب  ملاع  نیا  ردقنآ 

سانلا اهیا  بقلم  دش  مغ  هبعک ي  رب 

درادن مه  بجعت  دش ... ارهز  دننام 

سانلا اهیا  بش  لد  رد  ياه  هیرگ  نیا 

هبارخ جنک  زا  زاب  بشما  دیآ  یم 

سانلا اهیا  ... بر " ای  یبر   " شیاون زوس 
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دروآرد اپ  زا  ار  ماش  شیاه  هبطخ  اب 

سانلا اهیا  بنیز  كاردا  ام  بنیز و 

بنیز هرسکی  ماهبل  رکذ 

یمساق یلع  يدهم 

بنیز هرسکی  ماهبل  رکذ 

بنیز هرّدخم  ایلع  تسه 

درکیم تظفاحم  شماما  زا 

بنیز هرسیم  هب  ات  هنمیم 

دایرف شتبیصم  زا  مشک  یم 

داتفا یم  هار  نیب  رَدقچ 

: درم الصا  دیاب  هضور  نیا  ياپ 

« دایز ِْنب  یلع  ُبنیز  ْتَلَخد  »

دش بنیز  مهس  رای  زا  يرود 

دش بهذم  رادتقا  هیام ي 
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هک سب  زا  دیپس  دش  وا  يوم 

دش بَس  شلباقم  رد  شردپ 

دای زا  دنا  هدرب  هکنیا  اییوگ 

دابآ ار  هفوک  هدرک  یلع  هک 

هدرک اه  هچ  شرتخد  اب  هفوک 

داد ار  شتماما  دزم  بوخ 

دش ات  اه  هنعطز  بنیز  دق 

دش اه  مغ  ریسا  اقس  دعب 

هدید الب  ناهج  رد  رَدقنآ 

دش ایازّرلا » ُهبعک   » شبقل

ياو يا  ایح  یب  مشچ  بنیز و 

ياو يا  ادجرس  هاش  بنیز و 

نایرع هواجک ي  ِراوس  وا 

ياو يا  اه  هزین  يور  شربلد 

دش لماک  هزین  يور  شرمق  فرط  نآ  زا 

يزاریش داوج  دمحم 

دش لماک  هزین  يور  شرمق  فرط  نآ  زا 

دش لزان  هزین  يور  زا  ترس  فرط  نیا  زا 

داتفا ما  همع  دوب  مهد  زور  بورغ 

دش لتاق  شود  هب  ات  وت  ینوخ  يابع 

درک لمحم  راوس  ار  مرح  لها  مامت 
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دش لکشم  همع  ِراک  ردپ ، دوبن ... ومع 

: دنتفگ مه  هب  بل  ریز  همه  هفوک  نایم 

دش لذارا  زا  یتشم  رفسمه  هلیقع 

هک ینامز  نآ  تخیر  مهب  تشد  مامت 

دش لیام  همع  يوس  ین  يور  زا  تهاگن 

دش نوخ  شلد  ترهاوخ  ترس ... نوخ  دیکچ 

دش لمحم  ِبوچ  نوخ و  منخس  نیا  هاوگ 

هدروخ ین  بعک  همع  ام  کت  کت  ياج  هب 

دش لئاح  ریش  لثم  ام  کت  کت  يارب 

وت یشاب  هدیدن  ناج  ردپ  هک  دنک  ادخ 

دش لخاد  ماش  هب  ردیح  رتخد  هنوگچ 

وت رهاوخ  هدناوخ  ءاّرق  هبطخ ي  رازه 
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دش لِک  فک و  طقف  هبطخ  همه  نیا  باوج 

دوب ایاربلا * ُهلبق  مغ ، هبعک ي  هلیقع ،

دش لِگ  اه  تشد  كاخ  شبش  همین  کشا  ز 

درک یم  شردام  دای  اه  هلفان  نایم 

دش لفاون  تکرب  وا  هضور ي  هشیمه 

تسین رصقم  ما  همع  مدش ، ریپ  هکرگا 

دش لفاغ  هیقر  زا  یمد  هک  نکن  نامگ 

راربا ياوشیپ  هلبق و  يانعم  هب  بنیز  ترضح  باقلا  زا  ایاربلا : هلبق  * 

بنیز تمارک  زا  ددم  اب 

نیماکد دیحو  يدزیا و  ریما  ، هدازیلع دمص 

بنیز تمارک  زا  ددم  اب 

بنیز تیاکح  زاغآ  منک 

مه الاب  شرع  دیشروخ و  ِرس 

بنیز تدارا  نیمز  رب 

دزومآ قشع  هک  دهاوخ  قشع 

بنیز تراظن  تسد و  ِتحت 

میا همطاف  یلع و  يادگ  ام 

بنیز تمارک  ام و  تسد 

ناوسن و هب  هدیس  همطاف 

بنیز تدایس  ردام  ثرا 

همطاف و ماقم  مه  بدا  رد 
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بنیز تعاجش  ردیح  لثم 

میدابآ قشع  یلاها  ام 

بنیز تیالو  زا  يا  هشوگ 

دش سدقم  ما  هدید  ار  هکره 

بنیز تسادق  تحت  هدوب 

تسا بابرا  ياعد  سامتلا 

بنیز تدابع  زامن و  هب 

یتح ناربمیپ  رشحم  زور 

بنیز تعافش  رب  ناشمشچ 

ام هتوک  لقع  مهف  دنکن 

بنیز تیاهن  یب  هولج ي 

نیسح تنب  نیسح و  ریزو  وا 

بنیز ترافس  ریبد  دش 

وا بقانم  رد  میتفگ  هچ  ره 

بنیز تیانع  فطل و  هدوب 

ار يدهم  مشچ  کشا  نوخ  هدرک 

بنیز تراسا  ياه  هضور 

بایرد یتّمَِعب  مُکیلَع  زا 
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بنیز تراشا  کی  زا  جرف 

دش ارهز  لآ  رخف  هیام ي 

بنیز ِتراما  تراسا ،  رد 

الب برک و  هدومن  ار  البرک 

بنیز تسایک  بالقنا و 

تسا ماش  هفوک و  هب  شیاه  هبطخ 

بنیز تباهم  زا  يا  همشچ 

نیبب وا و  زا  ونش  ار  اوتُکُسا 

بنیز ترادص  ِنارکیب 

" ریذپب ام  لیلق  قح "، اب  تفگ 

بنیز ترابع  نیز  توهبم ، ْلقع 

رکاش وا  نابز  مه  الب  رد 

بنیز تیاکش  سک  دَوَنشن 

دنسیونب یکشاک  ام  رجا 

بنیز ترایز  هیبنیز ..

تسا هللا  ُهیلو  تسا و  بنیز 

تسا هللا  ُهیقب  ناج  هّمع 

تخیر شرپ  لاب و  مه  لیربج  وا  ریس  رد 

نایفیطل ربکا  یلع 

تخیر شرپ  لاب و  مه  لیربج  وا  ریس  رد 

تخیر شرتسکاخ  شمراهچ  فاوط  تقو 
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شحور درک  برقت  لسغ  دش و  سرطف 

تخیر شرس  رب  ار  شرداچ  كاخ  هک  سک  ره 

ارهز تخاس  رگید  يارهز  شبنیز  زا 

تخیر شرتخد  رد  ار  شیوخ  مامت  ردام 

تساه یتنیز  زا  زاین  یب  تسا و  تنیز »  » وا

تخیر شرویز  هک  رگا  دوب  شماقم  زا  سپ 

مه ایبنا  دندید  درک ، او  ناهد  یتقو 

تخیر شربنم  زا  هک  دوب  هغالبلا  جهن 

دنرویغ هک  سب  زا  درک ، او  ناهد  یتقو 

تخیر شرجنح  رد  ار  شیوخ  يادص  الوم 

دندیدن مه  ار  شا  هیاس  یتح  هفوک  رد 

تخیر شرضحم  رد  اه  مشچ  اوّضُغ , دومرف :

دز یم  فرح  تّهبا  اب  اما  دوب  نز 

تخیر شرپ  كرک و  رگم  اج  نآ  دوبن  يدرم 

هتشرف لاب  شرجعم ، دش  او  هک  یتقو 
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تخیر شرس  يور  ار  شرع  ياه  هیشوپ 

تسا نیرفآ  لضفلاابا  شمشخ  زا  هشوگ  کی 

تخیر شرب  زا  لضفلاوبا  دص  بنیز ، میتفگ 

دوب شرگشل  هزین  يالاب  رس  هدجه 

تخیر شرگشل  يراب  دنچ  هفوک  رهش  ات 

دنتفرگ نایاپ  اه  گنس  موجه  یتقو 

تخیر شرس  مه  ردارب  تخیر ، شلد  رهاوخ 

ناراد هزین  يزاب  دندرک  یم  هزین  اب 

تخیر شرجعم  رب  اه  هزین  زا  نوخ  ردق  نآ 

هدرکن پچ  هاگن  هزات  شدقرم  هب 

تخیر شربورود  سفن  هزات  رگشل  دص 

یتح هک  رتالاب  تفر و  الاب  ردق  نآ 

تخیر شرپ  لاب و  مه  لیربج  وا  ریس  رد 

تسا بنیز  يارحص  هب  دیهش  ود  داتفه و 

نایفیطل ربکا  یلع 

تسا بنیز  يارحص  هب  دیهش  ود  داتفه و 

تسا بنیز  ياضما  همه  همان  نییاپ 

دنک یم  هدنز  ارم  وت  مد  مریم و  یم 

تسا بنیز  ياحیسم  تادص  نم  يراق 

موش یم  زارفارس  وت  يدنلبرس  زا 

تسا بنیز  ياقآ  ترس  اه  هزین  يالاب 
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یهد یمن  سپ  يا و  هتفرگ  ارم  ياج 

تسا بنیز  ياج  ین ، رس  رب  تسین  وت  ياج 

دندز ارم  يدرک  هدهاشم  هک  زورما 

تسا بنیز  يادرف  هدهاشم ، نیمه  نیع 

ما هلاس  هاجنپ  یناگدنز  لوط  رد 

تسا بنیز  يادارف  زامن  نیلوا  نیا 

تا هزین  يور  فلتخم  ياه  هولج  نیا 

تسا بنیز  "ي  الیمج الا  تیار  ام  " زا

دندش ربخاب  همه  هک  مدز  مدق  يروط 

تسا بنیز  ياه  مدق  ریز  دیزی  خاک 

دننک یم  ترپ  هقدص  نم  تمس  دنراد 

تسا بنیز  ياپ  يولج  اه  لخن  يامرخ 
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**

! تفگن مه  خآ  شرس  گنس ، دندز  هچ  ره 

تسا بنیز  ياشامت  مرگ  نیسح  رخآ 

باتکلا ُّما  هزاریش ي  يا  بنیز 

يدهاجم یلع  دمحم 

باتکلا ّمُا  هزاریش ي  يا  بنیز 

بارتوب نابز  وت ، ماک  هب  يا 

مشخ نافوت  رس  هبرس  تنایب  زا 

مشچ وت  نافوت  هب  دزود  یم  حون 

ادخ ریش  تبیه  تمالکرد ،

یضترم راقفلاوذ  تنابز ، رد 

یلع نیریش  ناج  يا  وگزاب 

یلع نیرید  درد  ناتساد 

داتفوا ياپزا  هک  یلخن  نامهزا 

داد بآ  ار  نید  لخن  شکاپ  نوخ 

تفگ هآ  نابز  اب  ار  لدزار 

تفگ هاچ  شوگ  هب  ار  شیاهدرد 

همطاف درد  ام ز  اب  وگزاب 

همطاف درس  هآ  مرگ و  کشاز 

ار رامسم  هصق  نک  وگزاب 

ار راوید  رد و  نآ  يارجام 
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تسیرگ یم  نوچ  یلع  بش  نآ  وگزاب 

تسیرگ یم  نوخ  همطاف  قارف  رد 

وگب وا  نازخ  زا  راهب و  زا 

وگب وا  ناشن  یب  رازم  زا 

یلع نبا  یبتجم ، زا  ام  هب  وگ 

یلو نب  ّیلو  نآ  ياهدرد 

وزا دش  نوخرپ  هک  یتشط  نامه  زا 

وزا دش  نوگلگ  كالفا  نماد 

هتخورفا مامت  عمش  يا  بنیز 

هتخوس ياه  همیخ  راگدای 

اهدرد يالبرک  زا  وگزاب 

اهدرم اهدرمان و  هصق 

هتخوس ياهغاب  زا  وگزاب 

هتخورفا رسبرس  ياهلخن 

اهکشم کشخ  ماک  زا  وگزاب 

اه کشاو  اه  هلانو  اه  هیرگ 

دیزی موش  سلجم  زا  وگزاب 

دیجم نآرق  ياهتوالت  ناو 

نوخ كاخ و  ُرپ  رس  نآ  زا  وگزاب 
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نوگ هلال  ماف و  هلال  گنر و  هلال 

ناهد نینوخ  لگ  نآ  يارجام 

نارزیخ بوچز  نوخرپ  بل  ناو 

؟ درک هچ  اهمغ  نیا  وت  گنت  لد  اب 

؟ درک هچ  اهمتام  غاد و  اهدرد و 

يرسمه ار  یلع  وت  رگ  همطاف !

يردام ار  یفطصم  تفارش  زو 

يرهاوخ زا  تشذگ  مه  بنیز  راک 

يردام ردارب ، قح  رد  درک 

؟ درورپ رتخد  هک  ناماد ، رد  وت ، نوچ 

درورپ رهوگ  هنوگنیا  فدص ، یک 

دوب مامت  تماما  دوبن  رگا  بنیز 

یقلاخ برع  نسحم 

دوب مامت  تماما  دوبن  رگا  بنیز 

دوب مادتسم  وا  هیاس  هک  ادخ  رکش 

دوب مایق  راذگ  هیاپ  نیسح  زا  دعب 

دوب ماین  رد  یلع  راقفلاوذ  مشخ  وا 

دوب ماهس  بحاص  هیرام  بالقنا  رد 

دوب مارتحالا  هبجاو  نیسحلا و  تخا 

تسا بنیز  تاقوا  بلغا  راک  زاجعا 

تسا بنیز  تاحوتف  هفوک  ماش و  ریخست 
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تسا بنیز  تامهم  وزج  هضور  نآرق و 

دوب ماما  کی  شدوخ  يارب  ام  يوناب 

همرکم هفیفع  هلیقع  قح  سومان 

هملعم یب  هملاع  ثیدح  قبط 

همه شمداخ  کلم  سنا و  نج و  حاورا و 

همئاق رون  زا  يا  هشیش  هیبش  شحور 

همطاف دالوا  ندید  يارب  اما 

دوب ماحدزا  ارچ  ماش  ياه  هچوک  رد 

تسا تمایق  روشن  روش و  هاگ  همیخ  رد 

تسا تراغ  ماگنه  داب و  هب  رجعم 
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تسا تجاح  هچ  رجعم  هب  تسا  قلطم  رون  وا 

تسا تراسج  ندناوخ  هلسلس  ریسا  ار  وا 

تسا تیالو  ریسا  قشع و  دنب  هب  بنیز 

دوب مایپ  کی  ندز  هقان  بوچ  هب  ار  رس 

البرک نوتاخ  هفوک و  ماش و  ِیب  یب 

البرک نوماه  یلاوح  هتشگرس 

البرک نوگلگ  یخرس  دادتما  يا 

البرک نومضم  همهنآ  تیب  هاش  يا 

دوب ماخ  رکف  کی  وت  فصو  هشیمه  لثم 

اهبش نیا  رد  مراد  رس  هب  ار  ربلد  لصو  ياوه 

یمساق یلع  يدهم 

اهبش نیا  رد  مراد  رس  هب  ار  ربلد  لصو  ياوه 

ایند نیا  زا  مریس  رگد  بلرب  نم  ناج  هدیسر 

رهاوخ تماق  هدیمخ  رگید  وت  دعب  ناج  نیسح 

ادرف ای  زورما  نیمه  بنیز  تمغ  زا  دریمب 

منیب یم  رات  نم  رگا  تسا و  دیپس  میوم  رگا 

؟  اتمه یب  هام  ییاجک  هدوب ،  وت  رجه  شلیلد 

مراک هدش  اروشاع  دعب  زا  مین  لاسکی و  نیا  رد 

اپرب ازع  مزب  منک  هضور ،  سلجم  مریگب 

مراد ما  هنیس  يور  زاب  ار  تا  ینوخ  سابل 

اروشاع زور  بورغ  هداتفا  مدای  هرابود 
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يداتفا بسا  يور  هزین ز  هبرض ي  روز  هب 

اهنت هگلتق  رد  يدش  ترود  دز  هقلح  یهاپس 

درک یم  اپ  تسد و  ار  يرجنخ  لتاق  هک  مدید  مدوخ 

اپ اب  تا  هنیس  يور  هب  دمآ  یم  هک  مدید  مدوخ 

شناتسد دیزرل  یم  هک  لت  يور  مدید ز  مدوخ 

ارهز مردام  شیپ  هب  ار  تسأر  درک  یم  ادج 
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شتآ رد  تخوس  تیاه  همیخ  وت  زا  سپ  ناج  ردارب 

ارحص لد  رد  يرارف  تنالفط  لاحشوخ و  ودع 

مدید ترتشگنا  همامع و  تنمشد  تسد  هب 

اوعد تنهاریپ  رس  هدوب  يا  هدع  نایم 

ماش ات  تنمشد  دزیم  هفوک  زا  ین  بعک  اب  ارم 

..“ اّدجاو  : ” هدوب نم  هلان ي  هنایزات  ریز  هب 

تسا نوخ  رد  قرغ  تنیبج  مدید  ات  هزین  يور  هب 

ار دوخ  رس  نم  متسکش  لمحم  هبوچ ي  ياپ  هب 

داتفا مرس  رب  شتآ  ماش  ياه  هناخ  ماب  ز 

اجنآ دوب  هتسب  مدوبک  ناج و  یب  ناتسد  یلو 

اه لفحم  مزب و  نایم  اه  رتخد  هب  دش  تراسج 

اقس هدنمرش ي  ینوخ و  ِناگدید  شیپ  هب 

دنادرگ یم  ماش  ياه  هچوک  نایم  ار  ام  ودع 

اه يدوهی  نآ  نایم  ام  رورغ  دش  هتسکش 

**

بنیز ای  وت  ِيوک  رس  بشره ،  منک  یم  ییادگ  " 

اضما دوش  نم  يالبرک  ات  منک  یم  ییادگ 

هدش راچد  تمغ  رب  وت  رهاوخ  نیسح 

یتمعن مساق 

هدش راچد  تمغ  رب  وت  رهاوخ  نیسح 

هدش رارق  یب  هک  هدرک  وت  ياوه  ملد 

هدش راچد  تمغ  رب  وت  رهاوخ  www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 581 

http://www.ghaemiyeh.com


مناتسد ياه  هنیپ  مرس ،  يوم  مامت 

هدش راد  هیرگ  هچ  هک  نیبب  ایب و  تدوخ 

مریم یم  وت  یب  هک  مزیزع  متفگن  رگم 

هدش راگن  مغ  قشاع  لتاق  هشیمه 

مدوب ناتمامت  رانک  راضتحا  رد 

هدش راضتحا  تقو  ملد  داد  هب  سرب 

نم رت  هدید ي  ود  یکشا  هتشک ي  وت  رگا 

هدش راد  هرفس  وت  هضور ي  يارب 
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الببرک تارطاخ  دورن  مرطاخ  ز 

هدش رابغ  زا  رپ  نم  رب  رود و  هرابود 

تسوت لتاق  ياپ  ياج  نم  رداچ  يور  هب 

هدش راثن  منت  رب  دگل  يور  هب  دگل 

متفگ يا  هتفرگ  شتآ  هب  بورغ  مد 

هدش رارف  عقوم  ملد  زیزع  ودب 

يدید تدوخ  نامرحمان  همه  نآ  نایم 

هدش راوس  اه  هقان  رب  يرهاوخ  هنوگچ 

دندناصقر هک  سب  رازاب  رس  اروت  رس 

هدش رات  رات  هک  مدید  وت  کشخ  يولگ 

دنراهق زاب  گنس  همه  هفوک  نانز 

هدش راکش  اهگنس  اب  وت  سار  ردقچ 

بنیز دز  داد  دنک و  شرس  يوم  بابر 

هدش راد  هزین  مهس  مرسپ  رس  نیبب 

تلابند هب  مدمآ  بارش  مزب  نایم 

هدش راخ  هچ  نیبب  دز  ادص  هنعط  هب  یکی 

تساوخ يزینک  نارتخد  زا  يا  هدازمارح 

هدش راد  هیالگ  هنیکس  دعب  هب  نآ  زا 

دوب ندش  ناریح  شتمسق  هشیمه  قشاع 

یمچرپ داوج  دمحم 

دوب ندش  ناریح  شتمسق  هشیمه  قشاع 
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دوب ندش  ناماس  رس و  یب  نابیرگ ،  هراپ 

دوب ندش  نابرق  ات  ود  ام  رارق  لوا 

دوب ندش  نادرگالب  نم  مهس  یتفر و 

دوب نم  مهس  نتفرگ  شتآ  مین  لاسکی و 

دوب نتخوس  لوا  زا  هناورپ  ریدقت 

مدرک هیرگ  وت  نتفر  زا  مین  لاسکی و 

مدرک هیرگ  وت  نهاریپ  خن  ره  اب 

مدرک هیرگ  وت  نتشک  يارب  یلیخ 

مدرک هیرگ  وت  نمشد  ياه  هدنخ  اب 

هتشذگ بش  نارازه  وت  نودب  بشره 

هتشذگ بنیز  رس  زا  بآ  ایب  رگید 

دندرب ماّیا  هّصغ ي  اب  ارم  رخآ 
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دندرب مانشد  یلیس و  تارطاخ  اب 

دندرب ماع  مزب  هک  يرهش  نامه  نیب 

دندرب ماش  رد  ارم  يرمع  رخآ  نیا 

دندرک عمج  ار  مرتسکاخ  اه  هناورپ 

دندرک عمج  ار  مرتسب  هیاس  ریز  زا 

نک نَرَق  دای  هک  هللادبع  هب  متفگ 

نک نمچ  غاب و  زا  تبحص  مرانک  رتمک 

نک نطو  هب  ور  ارم  يرمع  رخآ  نیا 

نک نفک  نهاریپ  هنهک  نایم  ار  نم 

دیئایب ربکا  مسابع و  مساق و  اب 

دیئامن عییشت  البرک  يوسب  ار  نم 

مرادن مراد ، يرپ  لاب و  رگد  الاح 

مرادن مراد ، يرتسکاخ  تشتآ  رد 

مرادن مراد ، يرسالاب  هیاس ي  نم 

مرادن مراد ، يرت  مشچ  زج  هب  يزیچ 

تخوس مرپ  لاب و  اه  هچوک  نیب  ردقنآ 

تخوس مرس  يوم  البرک  دعب  ردقنآ 

متفر رایغا  اب  درک  یهاوخن  رواب 

متفر رازاب  رس  هراپ  رداچ  اب 

متفر راوشد  اه  هچوک  نایم  یلیخ 

متفر راد  هزین  دنت  يازسان  اب 
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متفرگ ولهپ  رب  تسد  هتفرن  مدای 

متفرگ ور  یعضو  هچ  اب  منیتسآ  اب 

دندرک لاجنج  وت  رود  هتفرن  مدای 

دندرک لادوگ  دراو  ار  یتیعمج 

دندرک لاماپ  ار  وت  هک  يراوس  هد  نآ 

دندرک لاچ  هدنز  هدنز  ار  تنت  مدید 

مدوب هدرک  مگ  اپ  تسد و  هتفرن  مدای 

مدوب هدرک  مگ  ار  وت  لتقم  هشوگ ي  رد 

تفر یسک  تسد  ترس  مدید  مدمآ  رید 

تفر یسک  تسد  تربمغیپ  هماّمع ي 

تفر یسک  تسد  تردام  راگدای  مه 

تفر یسک  تسد  ترتخد  ِيرسور  مه 

نم متخادنا  وت  يولهپ  ار  شیوخ  مه 
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نم متخادنا  وت  يور  ار  مرداچ  مه 

دوب رخآ  ياه  هظحل  اه  هظحل 

یفطل نسح 

دوب رخآ  ياه  هظحل  اه  هظحل 

دوب رهاوخ  ياه  هلان  نیرخآ 

دوب رتسب  نایم  هک  يرهاوخ 

دوب رت  يا  هدید  کشخ و  يرجنخ 

دوب ردکم  شا  هنیس  ردقچ 

هدرک ات  هلبق  هب  ور  شتسد 

هدرک البرک  هب  ار  دوخ  يور 

هدرک اپب  ار  هضور  سلجم 

هدرک اه  درد  دای  مه  زاب 

دوب رپرپ  هک  یلگ  غاب  دای 

دراد ناکت  یمک  شیاهکلپ 

دراد ناوزاب  نیب  يا  هشعر 

دراد ناوختسا  يورین  تسوپ 

دراد نارزیخ  يراگدای ز 

دوب رد  رب  هریخ  حبص  زا  مشچ 

دهدن ناذا  شربکا  یلع  ات 

دهدن ناشن  ات  شدق  ِورس 

دهدن نابیاس  رادملع  ات 
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دهدن ناج  هدیدن  شنیسح  ات 

دوب روآ  هیرگ  هچ  شراظتنا 

دزوس یم  باتفآ  نیا  ریز 

دزوسیم باهتلا  زا  شنت 

دزوسیم بآ  سابع و  دای 

دزوسیم بابر  يور  لثم 

دوب رغصا  کشخ  ياهبل  دای 

شیناوخ هیثرم  هلعش  دنزیم 

شینامیشپ هدش  ندنام  هدنز 

شیناشیپ يور  هب  یمخز  هدنام 

شینادرگ هچوک  زور  زا  هآ 

دوب رتهب  هنیدم  رد  ردقچ 

اروس ره  هتفرگ  ردارب  هس 

ار وزاب  هتفرگ  مه  یلع  و 

ار وناب  دق  رود  ات  رود 

ار وا  رداچ  دننیبن  ات 

دوب ربکا  شیپ  هک  مد  نآ  زا  هآ 

دندیدنخ هاپس  کی  ناهگان 

دندیدنخ هانپ  یب  ینز  رب 

دندیدخ هاگ  هیکت  دش  هک  وا 

دندیدنخ هاگن  اب  یمدرم 
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دوب ردارب  تبون  نآ  زا  دعب 

تسه شدای  ماهدزا  همه  نآ 

تسه شدای  ماش  ُیفوک  عمج 

تسه شدای  مارح  ياهمشچ 

تسه شدای  ماما  زور  لاح و 

دوب رتخد  دنچ  يور  اهمشچ 

لاح زا  هتفر  هک  يرتخد  فرط  کی 

لادوگ رد  كاخ  لت  فرط  کی 

لاحشوخ یتعامج  ياپ  ریز 

لاماپ دوش  ات  هداتفا  نت  کی 

دوب رکشل  نایم  اوعد  زاب 

داتفا نیز  ردص  ات ز  وا  ناج 

داتفا نیمز  رو  هلعش  يا  همیخ 

داتفا نیبج  رب  هبرض  کی  شقن 

داتفا نیا  نآ و  تسد  ییوسیگ 

تفر رتولج  مه  هلمرح 

هدروآ رس  ایئوگ  رفن  کی 

هدروآ رجنخ  لاش  کی  ریز 

هدروآ رد  ار  رمش  قرع 

دوب ردام  تسد  يور  رس  ياو 

مهار رب  ِهاگن  مهاگن  نم 
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یفطل نسح 

مهار رب  ِهاگن  مهاگن  نم 

مهاگ یب  ياه  هیرگ  ما  هلان 

مندز سفن  ما  هفرس  ما  قح  قِح 

مهآ ما  هدیرب  هدیرب  نم 

متسد دهد  یم  لادوگ  يوب 

مهاکناج ياه  هضور  ما  هنشت 

هن ار  ناج  هن  رس  هن  مشچ 

مهاوخ یم  نیسح  اهنت  هآ 

دیشاپ ما  هداس  مرگ و  مرح 

دیشاپ ما  هداوناخ  یتفر و 

یهاگ دوش  یم  رات  اه  مشچ 

یهاگ دوش  یم  رایسب  درد 

تسینالوط ردقچ  ولهپ  درد 

یهاگ دوش  یم  رابنوخ  هفرس 

دینشن مه  هنیکس  هک  يا  هضور 

یهاگ دوش  یم  راوآ  مرس 

میوگ دشن  نینبلا  ما  شیپ 

یهاگ دوش  یم  راوشد  فرح 

تسه مدای  باتفآ  یمرگ 
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تسه مدای  بابر  سامتلا 

دروخب نارزیخ  هک  یتقو  هناش 

دروخب ناکت  ات  تسا  تخس  تسد 

بابر شیپ  هب  رت  تخس  نآ  زا  و 

دروخب نابز  یب  ِلفط  يا  هبرض 

رود زا  ما  هدینش  شیادص  نم 

دروخب ناوختسا  هب  یتقو  ریت 

تسا نیا  یلو  رت  تخس  همه  زا 

دروخب نانس  یکچوک  رجنح 

دز یم  ناما  یب  هدنخ  هلمرح 

دز یم  ناشن  رب  ریت  ًابلاغ 

دیسرن مردارب  يادص  ات 

دیسرن مرح  ات  هدنخ  زج  ياو 

تسفن زا  دمآ  دنب  ما  هلان 

دیسرن مرجنح  هب  ات  مسفن 

نم داد  هب  وت  ِلادوگ  نیب 

دیسرن مردام  ریغ  سک  چیه 

تدوخ ِناج  هب  کتُک  مدروخ  هچرگ 

دیسرن مرجعم  تمس  يا  هجنپ 

درگرب مرهاوخ  دوب  تا  هلان 

درگرب مرتخد  ناج  وت  ناج 
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دز اباهم  یب  دوب و  ترسپ 

دز اما  دوب  بآ  تبل  هب 

دُربب ار  وت  نم و  يادص  ات 

دز اپ  تا  هنیس  هب  یشوپ  همکچ 

تسین ملاس  ياج  تسا و  مخز  دید 

دز اهنآ  نیب  تشادرب  هزین 

شتسد اب  تفرگ  ار  شقرع 

دز الاب  هک  نیتسآ  نآ  زا  دعب 

تسا تخس  تندرگ  تشپ  هضور ي 

دز اجنآ  تسرد  ار  شرجنخ 

دندنک ار  وت  نشوج  وا  دعب 

دندنک ار  وت  نهاریپ  تفر و 

متّزع ماگنه  هک  تسا  هتفرن  مدای 

یمیظع ریما 

متّزع ماگنه  هک  تسا  هتفرن  مدای 

نم ِراوجمه  ملگ  دوب  هک  اهزور  نآ 

بسن یمشاه  لی  مامت  مرب  رود و 

نم ِراس  هیاس  ناش  همه  ّتبحم  ربا 
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نیسح اب  زور  ره  هک  تسا  هتفرن  مدای 

يا هنیدم  میدق  تارطاخ  دوب و  لد 

نامز نآ  هناش  شرس  هب  مدز  یم  هک  یتقو 

يا هنیدم  میمش  رطع  تفرگ  یم  لد 

وا مزع  تقو  ره  هک  تسا  هتفرن  مدای 

دوب باتش  اب  نم  نتفر  مدرک و  یم 

اپ ریز  هب  منیشنب  ات  هقان  يور  رب 

دوب باکر  منینب  ّما  هام  يوناز 

نم ياپ  لاخلخ  هک  تسا  هتفرن  مدای 

دوب راتتسا  مرح  لها  مشچ  یتح ز 

نم ياپ  تسد و  رس و  تارهاوج  هک  نوچ 

دوب راگدای  مردپ  یلع  بناج  زا 

نم يوم  يرات ز  هک  تسا  هتفرن  مدای 

دسر رظن  رد  مرح  لها  شیپ  هدوهیب 

البرک تشد  زجب  رمع  مامت  هک  ای 

دسر رطخ  بنیز  ِرجعم  ِراس  هیاس  رب 

البرک هب  یتقو  هک  تسا  هتفرن  مدای 

تسشن نیمز  رب  نم  هقان ي  ناوناز  ات 

نیرفآ تشحو  يا  هلئاق  رابغ  درگ و 

تسشن نیبج  يور  هب  اوه و  رد  دیچیپ 

تسب هار  هک  نمشد  رگشل  هتفرن  مدای 
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دیشک لد  یهآ ز  هچ  هک  ار  نیسح  مدید 

شکرابم تسد  هب  تفر و  مایخ  تشپ 

دیچ ریوک  كاخ  ِز  راخ  ردقنآ 

یگنشت زوس  زا  هک  تسا  هتفرن  مدای 

تفرگ شطعلا  شطع  رکذ  روط  هچ  ربکا 

دیسر یلع  شعن  رس  رب  نیسح  یتقو 

تفرگ شغ  لاح  وا  رکیپ  رانک  مدید 
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تفگ هک  ات  سابع  هک  تسا  هتفرن  مدای 

تسکش رمک  منیسح  یخا "ز  یخا  كردا ، "

ناهگان سابع  همیخ ي  همیخ ، تشگرب 

تسسگ مه  ِز  منیسح  یّمطاف  هآ  اب 

وا ّلت و  يور  نم  هک  تسا  هتفرن  مدای 

دوب رمش  كاپان  همکچ ي  ریز  هب  شمسج 

نم مشچ  شیپ  رد  مدیشک و  یم  داد  نم 

دوبر همه  زا  ارم  نیسح  رس  یلوخ 

ین يور  هب  اهرس  هک  تسا  هتفرن  مدای 

تفرگ یم  جوم  مرح  لها  مشچ  شیپ  رد 

یلع رس  یهاگ  َو  نیسح ، رس  یهاگ 

تفرگ یم  جوا  نیشن  هزین  سوئر  نیب 

زین هفوک  ماش و  رد  هک  تسا  هتفرن  مدای 

دندز یم  تسد  نانز  زور  لاح و  هب  مدرم 

درک هزین  هّجوت ز  بلج  هک  شرس  اّقس 

دندز یم  تسم  رس  مدرم  بوچ  گنس و  اب 

نارزیخ بوچ  اب  هک  تسا  هتفرن  مدای 

دز رای  نادند  بل و  رب  دیزی  مد  ره 

دید هک  یسک  ره  ارم  نیسح  رس  ًالصا 

دز راذگهر  ره  رس  رب  دوب  هچ  ره  اب 

ماش رصق  هب  هنیکس  تسا  هتفرن  مدای 
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دش زینک  یتسرپ  هداب  ياه  مشچ  رد 

همطاف سومان  هک  راگزور ! وت  رب  فُا 

دش ضیضح  بناجا  نیب  ردقچ  رخآ 

ار هّیقر  داهج  تسا  هتفرن  مدای 

درک بالقنا  اتبا " ای   " ياه هلان  اب 

شنماد يور  ار  وت  كاپ  سأر  دروآ 
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درک بابک  ار  ملد  درپس و  ناج  دیسوب و 

تسا هدیسر  نایاپ  هب  رمع  هار  هک  الاح 

منک رظن  میاه  هرطاخ  تمس  هب  دیاب 

هدب نم  ناج  نم و  هب  یتلهم  گرم  يا 

منک رفس  منیسح  يالبرک  تمس  ات 

نم هک  يدهاش  دوخ  وت  گرم ! ریفس  يا  هآ 

ما هدومن  ادها  وت  هب  دوخ  ناج  راب  دص 

دوبن رگا  منیسح  ِّیتیالو  تسد 

ما هدوبن  اجنیا  وت  تسد  رانک  الاح 

؟ یفُّلکت رد  ردقچ  لجا  يا  وت  رخآ 

ریسا نکن  هراشا  تسد  هب  ارم  حور 

تسا تحار  هک  نتفرگ  فیحن  نم  زا  ناج 

ریگب نم  ناج  سپس  وگب و  نیسح " ای  " کی

تسا هدنامن  ان  مرظتنم  ياه  مشچ  رد 

یفطل نسح 

تسا هدنامن  ان  مرظتنم  ياه  مشچ  رد 

تسا هدنامن  اشامت  يارب  مه  مشچ  کی 

متسیرگ نوخ  ما و  هدرک  هیرگ  هکسب  زا 

تسا هدنامن  ارهز  رتخد  يارب  یکشا 

باتفآ رد  بنیز  رتسب  رهظ و  کیدزن 

تسا هدنامن  اهنت  نت  نیا  رد  یلو  یناج 
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ما هنیس  هب  مراشف  هکنآ  يارب  يزیچ 

تسا هدنامن  ایادخ  هنهک  سابل  نیا  زج 

ملد تراغ  زا  سپ  هک  منم  هدز  تراغ 

تسا هدنامن  اهنز  هناش  يارب  یفلز 

مردارب نک  منفک  ، نفک یب  هاش  يا 

مردام یکشم  رداچ  هب  دوخ  تسد  اب 

اه هرارش  زا  رو و  هلعش  مایخ  زا  هآ 

اه هراشا  اه و  هلهله  ، اه هدنخ  زا 

دندش رو  هلمه  ام  هب  وت  زا  سپ  نارگتراغ 
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اه هراچ  هار  همه ي  ام  شیپ  دنتسب 

ملع نهآریپ و  نشوج و  دندش  تراغ 

اه هراوهاگ  همه ي  اه  همیخز  یتح 

اه هنایزات  زج  هب  دوبن  اهتسد  رد 

اه هراوشوگ  زج  هب  دوبن  اه  هجنپ  رب 

شیناوخب رجعم  هک  دوب  هدنامن  يزیچ 

اه هراپ  هکت  زا  رو  هلعش  ناوسیگ  رب 

ین يور  هب  رهاوخ  ردام و  مشچ  شیپ  رد 

اه هراوخ  ریش  رس  بات  دروخ  یم 

تسکش ناکدوک  رپ  لاب و  دندز  سب  زا 

تسکش نارزیخ  رت  بوچ  دندز  سب  زا 

ناوخب ام  ِنآرق  ملعم  نیرتهب  يا 

هدیلوژ دومحم 

ناوخب ام  ِنآرق  ملعم  نیرتهب  يا 

ناوخب ابع  لآ  سماخ  ياه  هیآ  زا 

يا هزات  حرش  وگب  ءای  ءاه و  فاک و  زا 

ناوخب البرک  هعقاو  ِداص  نیع و  زو 

ام يارب  هبیبح ،  ُِّما  ِرهب  هن  اهنت ، 

ناوخب ارجام  رپ  مغ و  رپ  ياهزور  زا 

وگب ار  هزاورد  هیآ  هیآ  ِریسفت 

ناوخب ادج  رس  لد  زوس  یمک ز  يرآ 
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وگب افخ  رد  نایگدرپ  لاح  یحرش ز 

ناوخب یلج  رد  نایتئیه  يارب  يردق 

يا هتفگ  هچ  میرم  هروس  ز  ناوناب ،  اب 

ناوخب اونین  مغ  يا ز  هضور  هتسب  رس 

وگب امب  ردارب  عادو  هظحل  زا 

ناوخب اخا )) ای   )) ولگ ریز  ياه  هسوب  اب 

هاگلتق ياربک  تمایق  هیآ  زا 

ناوخب الب  درد و  تبیصم و  همه  نآ  زا 

َتندینش تمهت  ندروخ و  هنایزات  زا 

ناوخب ایب  تراسا  تخس  ياه  هظحل  زا 

شیوخ ِيردیح  یمطاف و  ياه  هبطخ  زا 
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ناوخب اه  هضور  نیشن ،  هزین  ياهسأر  زو 

انشآ لزنم  لهچ  هب  يدش  هک  هچنآ  اب 

ناوخب ار  هتکن  کی  وت ،  مشچ  هدید  هچنآ  زو 

نایمارح هاگن  ایح و  یب  ماش  زا 

ناوخب اغد  مصخ  ِيزینک  تمهت  زا 

بارش سلجم  زا  دیزی و  سلجم  زا 

ناوخب الط  تشت  نارزیخ و ز  بوچ  زا 

اه هبارخ  نآ  رد  هلفاق  دیسر  یتقو 

ناوخب افج  لها  هدنخ  ماحدزا و  زا 

درب یم  ضیف  وت  هضور  مه ز  لیربج 

ناوخب یلب  ولاق  یحو ز  ِنیما  يا  ناه 

تسا یکی  نیقی  تدوهش  بیغ و  یبنیز و  وت 

ناوخب الم  رب  نیشن  هّیبنیز  ّلت  رب 

وگب يا  هدرب  ندب  هراپ  ریز  هک  یتسد 

ناوخب افقلااب ))  نآ ((  زا  لوبق ،  تا  ینابرق 

ارم دشُک  یم  تا  یگدنب  ماقم  وناب !

ارم دشک  یم  تا  یگدنز  ِنیسحلا  بح 

وت نزحلا  تیب  هدش  مدوجو  هکنآ  يا 

ییافو مشاه  دیس 

وت نزحلا  تیب  هدش  مدوجو  هکنآ  يا 

وت نحم  زا  مدش  هودنا  مغ و  قرغ 
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زور بش و  لاس  کی  وت  نارجه  شتآ  رد 

وت نتخوس  زا  متخوس  افو  عمش  نوچ 

مغ زا  هک  تسا  هتشذگ  رمع  کی   ، هن لاس  کی 

وت نفک  یب  ندب  رب  ما  هدش  نایرگ 

تنوخ هب  هقرغ  نهریپ  اب  تولخ  رد 

وت ندب  اب  ما  هدش  ترایز  لوغشم 

بنیز هب  تسا  هدیسر  هچ  ینادب  هک  یهاوخ 

وت نت  وچ  نم  لد  ناج و  هدش  كاچدص 

ار ام  یتسه  رگد  رابکی  هدز  شتآ 
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وت نهد  جنک  دوب ز  ناور  هک  ینوخ 

مدوبک سای  نم  ینینوخ و  ۀلال  وت 

وت ندش  رپرپ  مغ  زا  ما  هدش  رپرپ 

راثیا يدرم و  ةرطاخ  یسب  هارمه 

وت نخس  مایپ و  خیرات  هب  تسا  تبث 

نم لد  تابیصم  ز  یئافو » » تسیرمع

وت نمجنا  رد  هتخوس  لد  شتآ  اب 

! وناب يا  هلیلج ، يا  گرزب ، يا 

یمیظع ریما 

! وناب يا  هلیلج ، يا  گرزب ، ياپ 

! وناب يا  هلیبق ، زیزع  يا 

! وناب يا  هلیدب ، یب  همع ي 

! وناب يا  هلیقع ، هلیقع ، يا 

تخادنا رظن  وت  هب  اهنت  قشع 

تخادنا رپس  وت  ياپ  رد  لقع 

يرمق اهرهپس  رب  وت  همع 

يرن ياهریش  سنج  زا  ینز 

يرگ هولج  نیسح  وت  اب  درک 

يرثا هتشادن  وت  رد  هنتف 

دش ابیز  هچ  الب  تهاگن  رد 

دش اوسر  دیزی  تمالک  زا 
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ییاهنت هب  يرشحم  دوخ  هک  وت 

ییاهنت هب  يرثوک  هروس ي 

ییاهنت هب  يردام  یناث 

ییاهنت هب  يرگید  ردیح 

تسا زور  لهچ  يدش ، مغ  زا  یهوک 

تسا زور  لهچ  يدش ، مخ  ور  هچ  زا 

اربک بنیز  همع  نیعبرا ،

اه مغ  زا  هتفرگ  رُگ  یلد  اب 

الببرک تشد  هب  ات  يدمآ 

ام کت  کت  لثم  هقان  رس  زا 

داتفا نیز  ردص  تکاپ ز  مسج 

داتفا نیمز  رب  شرع  مه  زاب 

نیسح هاگلتق ، همع ، مه  زاب 

نیسح هآ ، هآ ، رکذ  تبل  رب 

نیسح هاپس  رگشل و  یب  هش 

نیسح هاگ  همیخ  دیشروخ  يآ 

لزنم لهچ  هدش ، مک  تا  هیاس 
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لزنم لهچ  هدش ، مخ  مرمک 

دش تراسج  ام  هب  یتفر  هک  وت 

دش تراغ  هاگ  همیخ  یتسه 

دش تراسا  طقف  ممهس  هک  هن 

دش تراکبان  مصخ  هنعط ي 

دیشک هنابز  اه  همیخ  زا  شتآ 

دیشک هنایزات  رمش  وت  دعب 

تسا هدمآ  هاچ  وت ز  فسوی 

تسا هدمآ  هاگن  کی  اب  لاح 

تسا هدمآ  هایس  دیپس و  ور ،

تسا هدمآ  هار  هار  ینت  اب 

اجنیا دوبن  یمغ  ًالصا  شاک 

اجنیا دوبن  یمرحمان  شاک 

مهدب ناشن  وت  هب  ار  مرس  ات 

مهدب ناشن  وت  هب  ار  مرکیپ 

مهدب ناشن  وت  هب  ار  مرمک 

مهدب ناشن  وت  هب  ار  مرجعم 

ما هدش  نیشنمه  درد  اب  وت  یب 

ما هدش  نینچنیا  سابع  دعب 

دش دب  نم  لاح  رایسب  هفوک 

دش دب  نم  لاح  رایغا  نیب 
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دش دب  نم  لاح  راظنا  شیپ 

دش دب  نم  لاح  راب  ره  ماش 

دناوخ نآرق  دوب  وت  كاپ  رس 

دناوخ نآرق  دوهی  راذگ  رد 

مدش بآ  باذع  اب  معمش و 

مدش بآ  بآ ، مدیشون  وت  یب 

مدش بآ  بارتوب  لی  یب 

مدش بآ  بارش  مزب  نیب 

اجک بارتوبا  نارتخد 

اجک بارش  مرحمان  مزب 

دندز هک  نامگنس  ماش  مدرم 

دندز هک  نابز  رجنخ  اب  مخز 

دندز هک  نانز  رب  رفک  تمهت 

دندز هک  نارزیخ  بوچ  تبل  هب 

داتفا سپ  درک و  لوه  ترتخد 

داتفا سفن  زا  دیلان  هک  سب 

وت رتخد  هک  يا  هناریو  يوت 

وت رهاوخ  هاگن  يوربور 
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وت رس  رب  تشاذگ  ار  دوخ  رس 

وت رجنح  نوخ  هب  دز  يا  هسوب 

دش تراغ  هک  شرکیپ  زا  حور 

دش تراسا  هماج ي  شنفک 

هتفر نفک  یب  وت  هیبش  وا 

هتفر نهریپ  هراپ  هتخوس ،

هتفر نت  هتسکش  هدروخ ، مخز 

هتفر نم  هب  وا  يدیپسوم 

مدید ات  هایس  ار  شرکیپ 

مدید ار  هاگلتق  هضور ي 

تسه مدای  دیود ، تتمس  رمش 

تسه مدای  دیشک ، ار  شرجنخ 

تسه مدای  دیرب ، ار  ترجنح 

تسه مدای  دینش ، ار  ما  هلان 

وت ردام  هاگن  يوربور 

وت رس  اه  هزین  يالاب  تفر 

منک یم  ورف  اه  مغ  يایرد  هب  رس 

نایچیاچ هللا  بیبح 

منک یم  ورف  اه  مغ  يایرد  هب  رس 

منک یم  وجتسج  ار  شیوخ  رهوگ 

ودع ریسا  ین  ماوت ، ریسا  نم 
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منک یم  وک  هب  وک  وجتسج  ار  وت  نم 

وت يوب  دسر  مماشم  رب  رگم  ات 

منک یم  وب  وت ، دای  هب  ار  یلگ  ره 

وت غاد  زا  بآ  دوش  مناوختسا 

منک یم  وبس  بآ و  ياشامت  نوچ 

دنک دس  ارم  مشچ  بآ  نم  ربص 

منک یم  ولگ  رد  ناهن  ار  اه  هدقع 

مبش زامن  رد  منک  تیاعد  ات 

منک یم  وضو  مکشرس  اب  بش  همین 

ین يور  رب  زور  ییوت  ممالک  مه 

منک یم  وگتفگ  بش  وت  لایخ  اب 

ینم زا  رود  یتسه و  وت  ملاع  ناج 

منک یم  وزرآ  رگد  ار  دوخ  گرم 

نیب هلفاق ! ور  شیپ  يا  دوخ ، لافطا  لاح 

یناسارخ يدوج 

نیب هلفاق ! ور  شیپ  يا  دوخ ، لافطا  لاح 

نیب هلسلس  کی  هب  هتسب  يا ،  هلسلس  ندرگ 
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الب ماش  هر  هب  نالیغم ، راخ  رس  هب 

نیب هلبآ  زا  ُرپ  ياپ  ار  همه  هتسکش  لد 

! ار بنیز  ینت ، هب  ناج  زا  رت  کیدزن  هک  يا 

نیب هلصاف  دوخ  نم و  نایم  هب  یهآ  ّدم 

رونت هب  یهاگ  منیب و  نانس  هب  ار  ترس  هگ 

نیب هلصوح  رگن ، ربص  ارم  زاب ، ما  هدنز 

ار مشاه  ینب  هام  رس  رازاب  رس 

نیب هلعشم  ام ، لفحم  رد  هلغشم  نیا  ردنا 

بابر شیپ  دَُوب  هزین  رس  هب  رغصا  رس 

نیب هلمرح  یلد  نیگنس  هب  ریس ! کبس  يا 

رگنب ربکا  يوربا  رد  هلمسب »  » ینعم

نیب هلمسب »  » نیا هطقن ي  ور ، هحفص ي  نآ  لاخ 

دز وت  مان  مقر  يدوج ،»  » هک هحفص  نآ  شیپ 

نیب هلطاب  قرو  ار ، کلف  دیشروخ  يور 

اه ههبج  راگدای  يا  مالسلا 

یتمعن مساق 

اه ههبج  راگدای  يا  مالسلا 

اه ههبج  راید  زا  يدرمریش 

نسح يا  يراقفلاوذ  رابتزا 

نسح يا  يرادتقا  دیهش  وت 

دوبر ار  بناجا  ربص  تتریغ 
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دوب لییارسا  سوباک  وت  مان 

يا هدوب  رگشل  ریش  تقیقح  رد 

يا هدوب  ربهر  دنخبل  ثعاب 

درک زاورپ  ات  وت  تسد  زا  کشوم 

درک زاب  اقآ  بلق  زا  مغ  دنب 

تسین لاق  لیق و  هب  ربهر  يرای 

تسیک درم  صخشم  دش  هنتف  تقو 

وگب يرادرگج  زا  راد  رگج  يا 

وگب يرادیب  قشع و  ریسم  زا 

اه گنرین  هلیح و  اب  يا  هدع 

اه گنهآ  اب  دنناوخ  هملکد 

دنربهر رای  دنراد  اعدا 

دنرسدرد یب  ياه  نادیم  ریش 
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تسا یلاخ  اهامش  ياج  نسح  يا 

تسا یلاشوپ  همه  اهیزاب  قشع 

تسادخ نوخ  مغ  هام  نسح  يا 

تساه هضور  نیا  وت  هب  هیده  نیرتهب 

هدش هراوآ  تاداس  ۀمع 

هدش هراچ  ره  هار  وا  رب  هتسب 

دش رادلد  رس  هزین  رس  رب 

دش رازاب  دراو  ردیح  تخد 

یگدادلد هوسا  بنیز  هتشگ 

یگراوآ همهنیا  دراد  هیرگ 

تشاذگ اپ  اج  ره  هب  ربلد  یپ  رد 

تشادن هدرپ  ام  یب  یب  لمحم 

دوب درد  اپارس  هکیدوجو  اب 

دوب درم  نارازه  ربص  يوگلا 

دروخ گنس  اقا  سار  ياپ  هباپ 

دروخ گنچ  وا  لمحم  ياه  هدرپ 

دشن مک  شا  يردیح  هوکش  زا 

دشن مخ  وا  تماق  مه  کتک  اب 

تسشن شرای  يوربا  رب  نوخ  هک  ات 

تسکش لمحم  هبوچ  اب  دوخ  سار 

تسا بنیز  رابت  زا  ربهر  رای 
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تسا بلرب  ناج  نابز  مخز  زا  مهوا 

دوب نیسح  اب  مبش  زور و  ریخ  هب  شدای 

یکاخ دماح 

دوب نیسح  اب  مبش  زور و  ریخ  هب  شدای 

دوب نیسح  ای  مبل  رایتخا  یب  رکذ 

دوب نیسح  اپارس  هلیقع  ِرس  ات  اپ 

دوب نیسح  ای  نم  ِدهشا  ناذا  ِتقو 

میمه نهاریپ  ِي  هتشر  ِدوپ  رات و  ام 

میمه ِنم  نیسح و  نیسح ، نم و  ینعی 

تشادن رب  وت  زا  تسد  یلو  تسه  وت  زا  رود 

تشادنرب وت  زا  تسد  یلو  تس  هدش  هتسخ 

تشادنرب وت  زا  تسد  یلو  تسشن  اپ  زا 

تشادنرب وت  زا  تسد  یلو  تسکش  بنیز 

دادن نت  جنر  مغ و  هب  یسک  نم  دننام 
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دادن نت  جنپ  ِلد  هب  نینچ  یمغ  هآ و 

مدوخ مدش  یم  شرپ  لاب و  ریخ  هب  شدای 

مدوخ مدش  یم  شرفسمه  هیاس  هب  هیاس 

مدوخ مدش  یم  شردپ  ردام و  رمع  کی 

مدوخ مدش  یم  شرس  ِيادف  همه  ِياج 

دوب هتفرگ  ار  مسق  ِمکح  نیسح  ِمان 

دوب هتفرگ  ار  مسفن  شندیدن  بش  کی 

دوب نیسح  ِيور  هنیآ  دیآ  یم  مدای 

دوب نیسح  ِيوضو  ِبآ  ممشچ  ود  ِکشا 

دوب نیسح  يوم  هناش ي  ماه  هجنپ  مه 

دوب نیسح  يولگ  ِریز  ياه  هسوب  مه 

دیرپ یم  باوخ  زا  بش  همین  هتفرن  مدای 

دیرپ یم  باوخ  زا  بل  هنشت  هتفرن  مدای 

میتشاد هک  يراک  سک و  البرک  دندنام 

میتشاد هک  يرادن  راد و  تفرگ  شتآ 

میتشاد هک  يرابت  لیا و  دندش  رس  یب 

میتشاد هک  يرارق  هفوک  تفرگ  ام  زا 

دوب غولش  نم  ِردپ  ِي  هناخ  زور  کی 

دوب غولش  نم  ِرب  رود و  ریخ  هب  شدای 

دنا هدرک  ترپ  نم  هب  گنس  مالس  ياج 

دنا هدرک  ترپ  نم  هب  گنس  ماب  تشپ  زا 
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دنا هدرک  ترپ  نم  هب  گنس  ماش  ِياه  نز 

دنا هدرک  ترپ  نم  هب  گنس  ماهدرگاش 

تسکش ارم  روبص  ِبلق  تسشن  تغاد 

تسکش ارم  رورغ  ماش  ِنابز  ِمخز 

منک یم  رکف  شنهُریپ  هب  طقف  الاح 

منک یم  رکف  شنتخوس  هب  مزوس و  یم 

منک یم  رکف  شندز  اپ  تسد و  هب  مراد 

 ... منک یم  رکف  شنهد  هزین و  هب  هکسب 

مور یم  شوه  زا  مردارب  هضور ي  اب 
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مور یم  شوه  زا  مردام  ِياه  هجض  اب 

دروخ هزین  هار  زا  هدمآ  هزات  هک  ره  زا 

دروخ هزین  هاگ  دگل ، هاگ  گنس ، هاگهَگ 

دروخ هزین  هاش  ِنهد  نانس ، تبون  دش 

دروخ هزین  هاجنپ  دصهن و  رازه و  لُک  رد 

تسکش شا  هنیئآ  هک  دروخ  گنس  ردقنآ 

تسکش شا  هنیس  ِسفق  اه  لعن  ِریز  رد 

رمش ياه  تشگنا  وت و  نساحم  زا  ياو 

رمش ياپ  ياج  وت و  ناهد  بل و  زا  ياو 

رمش ياه  همکچ  نم  هب  دروخ  وت  نت  لثم 

بنیز راهب  حور  بنیز ، رادن  راد و 

یمیظع ریما 

بنیز راهب  حور  بنیز ، رادن  راد و 

بنیز راز  هشفنب  تّوبن  نشلگ  هب 

بنیز راگدای  وت  زا  دنام  نیسح  هک  يا 

بنیز رآرب  هدرپ  یلاعت  قح  ّرس  ِز 

بنیز رانک  نزب  ار  اه  هتسکش  هزین 

دندوب فاطم  همه  تناردارب  هک  يا 

دندوب فاوط  مرگ  هبعک  وچ  وت  رود  هب 

دندوب فاطعنا  هب  وت  رداچ  رانک 

بنیز راگزور  هب  ایند ، بارس  هب  فُا 
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بنیز رانک  نزب  ار  اه  هتسکش  هزین 

رگنب رینم  ِهام  مهاگلتق  هب  ایب 

رگنب ریس  لد  کی  ار  تردارب  ایب 

رگنب ریصح  ارم  هزین  ياپ  ریز  هب 

بنیز راذگماو  اه  نش  هب  ار  ریصح 

بنیز رانک  نزب  ار  اه  هتسکش  هزین 

هنشت باتفآ  وچ  تنیسح  هدش  هتشک 

هنشت بارتوبا  ِنبِا  كاخ  يور  هب 

هنشت باوخب  هتفر  شا  ّیلع  ات  ود  لثم 

بنیز رابب  هیرگ  میاه  مخز  هب  ایب 

بنیز رانک  نزب  ار  اه  هتسکش  هزین 
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هزین هدیرپ  گنر  نارازه  مرب  رود و 

هزین هدیکچ ، هزین  ناراب  وچ  نم  مسج  هب 

هزین هدیرد ، هزین  ار  ملد  هن  هبعش ، هس 

هزین هدیشک ، هزین  نم  زا  نمشد  ردقچ 

بنیز راز  نت  نیا  زا  راز  هزین  هدیمد 

بنیز رانک  نزب  ار  اه  هتسکش  هزین 

ریخب شدای  ترگشل  ... هرابود اجنیا  مدمآ 

يرظن يدهم 

ریخب شدای  ترگشل  ... هرابود اجنیا  مدمآ 

ریخب شدای  ترفعج  ریهز و  نوع و  مساق و 

؟ تسه هک  تدای  مدمآ  اجنیا  هک  يراب  نیلوا 

ریخب شدای  تروآ  بآ  یقاس  مباکر  دش 

ما هداجس  دش  نهپ  اجنیا  هک  يراب  نیلوا 

ریخب شدای  تربکا  يابرلد  ناذا  اب 

لبق راب  لثم  هن  اما  ما  هتشگرب  نم  لاح ،

ریخب شدای  ترهاوخ  ورس  دننام  تماق 

مشک یم  تلاجخ  مراد  ما  يرادتناما  زا 

ریخب شدای  ترتخد ... يادف  نم  ياه  هچب 

بابر یب  یب  اب  دوب  نیا  نامزورید  هضور ي 

ریخب شدای  ترغصا  نم  ردام  سورع  يا 

ما هدناشوپ  نهریپ  تمسج  هب  اجنیا  مدوخ  نم 
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ریخب شدای  تردام  راگدای  فابتسد 

ار وت  مدرک  هقردب  میاه  کشا  اب  یتفر و 

ریخب شدای  ترخآ  عادو  نآ  ردارب  يا 

همه نامشچ  شیپ  رد  يدش  یم  مدج  لثم 

ریخب شدای  تربمغیپ  همامع ي  نم  ياو 

درک جارح  مدوخ  نامشچ  شیپ  رد  نابراس 

ریخب شدای  ترتشگنا ... هن  ... ماه هراوشوگ 

مدروآ تیارب  نازوس  لد  لد ! دیما 

مدروآ تیارب  نازوس  لد  لد ! دیماراگزاس  اضرمالغ 

مدروآ تیارب  نارجه  یخلت  ربخ ز 

ما هدش  نازخ  لگ  يا  دحل  رس ز  رآ  رب 

294 ص :

مدروآ تیارب  نازوس  لد  لد ! www.Ghaemiyeh.comدیما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 620 

http://www.ghaemiyeh.com


مدروآ تیارب  ناتسلگ  راهب ، کی  هک 

يرظن نک  دیهش ، يا  ملد  ياه  غاد  هب 

مدروآ تیارب  ناوارف  ياه  هلال  هک 

ناور بآ  هک  بل  هنشت  يا  شطع  زا  مد  نزم 

مدروآ تیارب  نایرگ  ةدید  کشا  ز 

مزیر تتبرت  كاخ  رب  هک  کشُم  ياج  هب 

مدروآ تیارب  نابایب  درگ  هرهچ ، هب 

ریذپب ارم  یتاغوس  نک و  یتیانع 

مدروآ تیارب  ناشیرپ  يوم  ماش ، ز 

الط تشط  ماش و  مزب  ةرطاخ  نخس ز 

مدروآ تیارب  نادند  بل و  نآ  زا  ربخ 

رگنب ما  هتسب  نامشچ  تلجخ و  کشا  هب 

مدروآ تیارب  ناریو  ۀشوگ  ربخ ز 

نت يدوبک  زا  شیوخ  نهریپ  ریز  هب 

مدروآ تیارب  ناهنپ  ۀّصق  رازه 

الط تشط  ماش و  مزب  ةرطاخ  نخس ز 

مدروآ تیارب  نادند  بل و  نادند  بل و  نآ  زا  ربخ 

كاپ نک  ار  هنیکس  کشرس  تسد و  رایب 

مدروآ تیارب  نادنز  ۀشوگ  زار  و 

یلو ۀصغ  هوک  ریز  مدق  ورس  تسکش 

مدروآ تیارب  نایامن  حتف  ياول 
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" مثیم  " ام دزن  هب  یهایس  همان  هچ  رگا 

مدروآ تیارب  نارفغ  تمحر و  دیون 

دنام وت  تضهن  یلو  تسکش  مرپ  لاب و 

هدیلوژ دومحم 

دنام وت  تضهن  یلو  تسکش  مرپ  لاب و 

دنام وت  تّزع  یلو  دیمخ  متماق  نیا 

دوبک نم  يور  دش و  دیپس  نم  يوسیگ 

دنام وت  تبیه  وت  تیالو  مچرپ  ات 

تفرگ تنمشد  ارم  وت  زا  درادن  یبیع 

دنام وت  تبرت  نامردام  ياعد  اب  نوچ 

دش لوسر  لآ  هب  هچرگا  یتمرح  یب 
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دنام وت  تمرح  یلع  لآ  هب  مسق  اّما 

هآ کشا و  لزنم  لهچ  ریسا و  نیعبرا  کی 

دنام وت  تمصع  وت و  ثیدح   ، همه نیا  اب 

دعب يارب  دنامب  ماش  ياه  هتفگان 

دنام وت  تبرغ  ۀلفاق  ياهدایرف 

نامماما ماش  هفوک و  ياه  هبطخ  اب 

دنام وت  تلود  دبا  ات  وت  لتقم  زا 

يدش ام  نآرق  يراق  ریخب  شدای 

دنام وت  تیآ  سپ  وت ،  ِسأر  تفر  هک  اجره 

نم نیزحلا " توص   " هدش وت  نیعم " نم  له  "

دنام وت  ترضح  سَفَن  اه  لسن  ِنیب  رد 

دنک ما  يرای  رگا  دوبن  انشآ  کی 

دنام وت  تنحم  مغ  درد و  رشح ،  زور  ات 

وت ما ز  هدنمرش  تراسا و  زا  متشگرب 

دنام وت  تنیز  لُگ  هبارخ  ۀشوگ  رد 

تمساق سابع و  ربکا و  ِیلع  ياج 

دنام وت  ترصن  ِیپ  ریسا  ناوراک  کی 

راید ره  هب  ار  َتا  یمطاف  مایپ  مدُرب 

دنام وت  تردق  مَلَع  دش و  انف  تمصخ 

رفس نیا  نیگنس  بئاصم  همه  نیا  اب 

دنام وت  تربع  ۀحیار  دنام و  هدنز  نید 

دنام وت  تضهن  یلو  تسکش  مرپ  www.Ghaemiyeh.comلاب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 623 

http://www.ghaemiyeh.com


مدروآ لد  ناوراک  کی  وت  يالبرک  هب 

دیوم اضر  دیس 

مدروآ لد  ناوراک  کی  وت  يالبرک  هب 

مدروآ لزنم  هب  يداد  وت  هک  یتناما 

متفر ورف  مغ  يایرد  هب  راب  رازه 

مدروآ لحاس  هب  تمیتی  ّرد  دنچ  هک 

نادایص گنچ  ار ز  مرح  نارتوبک 

مدروآ لمسب  غرم  نوچ  هداد و  تاجن 

ترس تشپ  داتف  اپ  زا  هک  هیقر  زج  هب 
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مدروآ لزنم  هب  ار  مرح  لها  مامت 

عمش دش  ترس  اه  هناریو  لفحم  هب  یبش 

مدروآ لفحم  عمش و  نآ  زا  نم  اه  ثیدح 

ار ام  يوزاب  دنتسب  هلسلس  هب  رگا 

مدروآ لسالس  رد  ار  وت  مصخ  تایح 

یبایرد هک  نکف  مدوبک  مسج  هب  رظن 

 ... مدروآ لتاق  گنچ  زا  هدش  اهر  ینت 

مدرک الب  تشد  نیا  زا  چوک  تراسا ، اب  هچ  رگا 

راگزاس اضرمالغ 

مدرک الب  تشد  نیا  زا  چوک  تراسا ، اب  هچ  رگا 

مدرک البرک  مه  ار  ماش  هفوک  رهش  اهنت  هن 

مکیّبل وت  مسا  ماش ، هورم  البرک و  میافص 

مدرک الط  تشط  ات  لادوگ  زا  یعس  عورش 

ار تلامج  هام  ما  هدرک  ترایز  لزنم  لهچ 

مدرک اعد  بش  ره  ار  وت  بش  زامن  رد  لزنم  لهچ 

متسب رمک  اهنت  وت  ياه  ّتیصو  يارجا  هب 

مدرک افو  دوخ  دهع  هب  مدید  افج  زا  دعب  افج 

مه زا  هاگلتق  رانک  رد  مدنب  دنب  دش  ادج 

مدرک ادج  تشعن  يور  زا  ار  ترتخد  هک  یمد 

هفوک هزاورد ي  مد  ودوب  هگلتق  رد  ملد 

مدرک اه  هزین  زارف  رب  ترایز  ار  تلامج 
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یتفگ نخس  نم  اب  دوخ  مشچ  اب  ین  يالاب  زا  وت 

مدرک ادص  منینوخ  قرف  اب  ار  وت  لمحم  زا  نم 

يدرک لسر  متخ  زجعم  نآرق  ياوآ  اب  وت 

مدرک یضترم  ِیلع  زاجعا  هبطخ  کی  زا  نم 

مدید تا  هتسکشب  رس  ات  يدوب  وت  نم  ماما 

مدرک ادتقا  مماما  رب  متسکش  رس  لمحم  هب 
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متشگرب وت  یب  متفر  وت  یب  هنوگچ  مناد  یمن 

؟ مدرک اه  هچ  متفگ  هچ  مدید  اه  هچ  یسرپ  یمن 

مداتسا زور ، اّما  مدناوخ  هتسشن  بش  زامن 

مدرک اپ  هب  رگید  یتضهن  منایب  ریشمش  هب 

متفر ایح  یب  دیزی  مزب  رد  هتسب  تسد  هب 

مدرک او  ریجنز  نیدباعلا  نیز  تسد  زا  یلو 

دش مّسجم  نم  رب  همطاف  ّیلع و  ِّیبیرغ 

مدرک ارس  ناریو  رد  نفد  ار  ترتخد  هک  یبش 

دیرگ یم  وت  رب  ارهز  هک  مدید  رز  تشط  رانک 

مدرک ازع  بحاص  اب  مداد  كاچ  نابیرگ 

مماگ ره  درک  تمایق  دش  مخ  متماق  هچ  رگا 

مدرک ادا  ار  تمایق  ّقح  مردام  ناج  هب 

رز تشط  يدید ز  نامرحمان  سلجم  رد  ارم 

مدرک ایح  تمشچ  هیرگ ي  زا  يدرک و  مهاگن 

وا يارب  زا  دنام و  ماش  رد  تکچوک  ریفس 

مدرک انب  ملاع  تعسو  اب  يا  هناخ  ترافس 

يرآ دنز  رس  مثیم »  » لخن زا  ما  هلان  رارش 

مدرک اهر  لد  ياه  هلعش  رارش  وا  مظن  هب 

بنیز ای  راوتسا  مدق 

يزاین بیبح 

بنیز ای  راوتسا  مدق 
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بنیز ای  راختفا  تّزع و 

بنیز ای  رادتقا  لبمس 

بنیز ای  راد  هیرگ  هحون ي 

بنیز نامک  دق  ریپ و  هّمع ي 

بنیز نامّزلا  بحاص  هّصغ ي 

بنیز نم  یهت ز  رپ ، ادخ  زا 

بنیز نز  لکش  هب  ییاضترم 

بنیز نسح  مه  تسا و  نیسح  مه 

بنیز نحم  هّصغ و  هبعک ي 

هدرک يربمیپ  شراقو  اب 

هدرک يرشحم  هچ  ارهز  لثم 
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یلع ماما  لّوا  رتخد 

یلع مات  رایتخا  شا  هداد 

یلع ماش  تسا و  همطاف  البرک 

یلع مامت  دنک  او  رگا  بل 

تسا هدرک  ور  ریز و  هک  سب  ار  هفوک 

تسا درم  ای  تسا  مناخ  ما  هدنام 

تشادن رادم  وا  ریغ  البرک 

تشادن راچد  مغ  هب  بنیز  لثم 

تشادن رات  مشچ  ود  زا  ریغ  هچ  رگ 

تشادن راک  نیسح  زج  یسک  هب 

تسین شنیع  رون  دید  دز  کلپ 

تسین شنیسح  شا  هنیرید  قشع 

درب ار  شرواب  هک  ییالبرک 

درب ار  شّرپب  زاورپ  لاب 

درب ار  شربکا  نوع و  مساق و 

درب ار  شرجعم  تامارتحا 

دش زرابم  یب  لضفلابا و  یب 

دش ظفاحم  یب  لضفلابا و  یب 

دش مخ  شتماق  هک  ییالبرک 

دش مدامد  مغ  هک  يزور  فصن 

دش مه  نآ  تشاد  زیچ  کی  سرت 

بنیز ای  راوتسا  www.Ghaemiyeh.comمدق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 629 

http://www.ghaemiyeh.com


دش مک  وا  مشچ  شیپ  یندب 

تسا لای  نوخ  مخز  رپ ز  یبکرم 

تسا لادوگ  كاخ  يور  يا  هنشت 

دینزن رگد  دز  هلان  لت  يور 

دینزن رمک  رب  هدروخ  نیمز  هب 

دینزن ربخ  یب  تشپ  زا  هزین 

دینزن ردق  نآ  شیپ  سپ و  زا 

تساجنیا شرتخد  محر  يا  هرذ 

تساجنیا شردام  هک  شدینزن ،

تسا رپ  لاب و  هتسکش  تعامج  يا 

تسا رفن  کی  هک  وا  دیرادن  نید 

تسا رس  دصق  هب  يدمآ  ره  هچرگ 

تسا رت  غولش  شنهاریپ  رود 

درب ار  يرس  افق  زا  اه  هبرض 

درب ار  يرجعم  تشپ  زا  یتسد 

دمآ نایم  رد  قالش  ياپ 
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دمآ نایمارح  نایم  زا 

دمآ ناج  همین  تفگ و  یلع  ای 

دمآ ناود  ناود  ارهز  لثم 

دزوس یم  ماحدزا  رد  همیخ 

دزوس یم  ماما  دراد  ياو 

تخوس یم  شرخافت  اب  مرح 

تخوس یم  شریحت  ياهمشچ 

تخوس یم  شرداچ  ياه  خن  هتشر 

تخوس یم  شرپ  لد  يروبص  اب 

شریبکت يادف  ملاع  همه 

شریبدت ماما  تاجن  دش 

هدش ریز  هب  رس  هک  يدنلبرس 

هدش ریس  هنامز  نیا  زا  شلد 

هدش ریپ  ردقچ  شنیسح  یب 

هدش ریسا  وا  هچرگ  ارهاظ 

تفرگ هناهب  شلد  اقس  دای 

تفرگ هناش  يور  هب  ار  شملع 

ادخ راقو  اب  رادملع  دش 

ادخ راب  تفرگ  ششود  يور 

ادخ رادتقا  ربص و  رهظم 

ادخ راهب  يزییاپ  لصف 
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دراد يرهاوخ  هچ  ین  يراق 

دراد يربمیپ  ماقم  هک 

هتشگرب هدیشچ  نارجه  معط 

هتشگرب هدیچ  هتفر  لگ  غاب 

هتشگرب هدیرپ  يور  گنر و 

هتشگرب هدیمخ  هدیمخ  نیا 

هدش نیملاع  غاد  شا  هصغ 

هدش نیسح  یب  تسینیعبرا 

دراد يرت  اه  هیرگ  زا  مشچ 

دراد يرپ  هن  لاب  رگد  هن 

دراد يرکیپ  هچ  دیوگب  ات 

دراد يرهاوخ  ياه  لد  ِدرد 

تسیفاک شدوخ  نیبب  میوم  رات 

تسیفاک شدوخ  نیبب  میور  گنر و 

؟ يدید اجک  ات  داتفا  مهار 

؟ يدید ارم  نم ، هللا  تریغ 

؟ يدید ایح ، یب  مشچ  بنیز و 

... يدید ات  هزین  هب  یتسب  مشچ 

بنیز دور  یم  رادملع  یب 

بنیز دور  یم  رازاب  هچوک 

تسا گنت  ملد  ناوخب  نم  يراق 
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تسا گنهآ  شوخ  قح  توص  تبل  ز 

تسا گنرنوخ  هرابود  ممشچ  کشا 

تسا گنس  نامه  نیا  هک  بنیز  ناج 

تخادنا اج  وت  یناشیپ  هب  هک 

تخادنا اپ  ریز  هب  ار  ترس  هک 

دش یم  اجک  ره  هب  نم  تمدید 

دش یم  اج  هب  اج  زور  ره  ترس 

دش یم  ادج  منت  زا  حور  تشاد 

دش یم  اور  مه  بوچ  تجاح 

يدروخ نآ  نیا و  تسد و  زا  مخز 

يدروخ نارزیخ  هک  مریمب  نم 

؟  تسه تدای  هراتس  یب  بش  نآ 

؟ تسه تدای  هرارش  زا  رپ  هآ 

؟ تسه تدای  هراپهام  هیرگ ي 

؟ تسه تدای  هراچ  هار  دش  هتسب 

هدنام اج  هلاس  هس  هبارخ  رد 

هدنام ادج  شا  همع  زا  رگید 

نیسح هنیک  نازخ  ام و  غاب 

نیسح هتسکش  بیرغ  نیا 

نیسح هنیدم  مور  هنوگچ  نم 

نیسح هنیکس  ترتخد  رگنب 
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رب هب  هتفرگ  ار  سابع  ربق 

رغصا یلع  زا  دیوگ  یم  یلو 

ییارهز خرس  ياه  هلالآ  نینزان  يا  مالس 

راگزاس اضرمالغ 

ییارهز خرس  ياه  هلالآ  نینزان  يا  مالس 

ییابیز جوا  رد  اه  هزین  يور  دیتفکشب  هک 

! هنشت بل  رحب  يا  نهریپ ! یب  فسوی  يا  مالس 

! ییارحص هام  يا  فسخنم ! باتفآ  يا  مالس 

! تکشخ رجنح  راثن  مکشا  يا  زیخ ، رب  اجز 

ییایرد مشچ  اب  ما  هدروآ  بآ  وت  رهب  زا  هک 

وت قارف  هوک  زا  تشگ  مخ  متماق  هچ  رگا 

ییاهنت هب  ار  نمشد  تشپ  متسکش  دناد  ادخ 

متفگ یم  ریبکت  نم  دناوخ و  همانعطق  وت  رس 
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ییاوسر تشط  دش  الط  تشط  رگدادیب  رب  هک 

سب نیا  نایماش  گنن  یسرپ ز  یم  ماش  زا  رگا 

ییاریذپ نامهم  زا  دندرک  افج  گنس  اب  هک 

هدنکفارد اپ  زا  هدرک و  مبآ  وت  غاد  نانچ 

ییاشامت ار  بنیز  وت  مشچ  اب  زج  تسین  نکمم  هک 

بش کی  ارس  ناریو  رد  هک  مزان  تتفأر  فطل و  هب 

ییآ مهدرگ  غارچ  ام  رب  دش  وت  كاپ  رس 

دناتسب ماش  لها  ار ز  ام  لد  ِداد  ادخ 

ییارآ فص  ام  رود  دندرک  ندز  فک  رهب  هک 

لتقم رد  تسد  يور  هب  نوچ  ار  ترکیپ  متفرگ 

ییابیکش ییابیکش ، نیا  زا  دز  كاچ  نابیرگ 

از ناراب  ربا  نوچ  مه  هک  دتفا  تترضح  لوبق 

ییایرد هتشگ  مثیم "  " مشچ تکشخ  قلح  دای  هب 

هزین رس  يرب  یم  لد  هچ  هو  هزین ، رس  يربمغیپ  لثم 

يرظن يدهم 

هزین رس  يرب  یم  لد  هچ  هو  هزین ، رس  يربمغیپ  لثم 

هزین رس  يردیح  دوخ  وت  دنسرت ، یم  تاگن  زا  مه  زاب 

کیدزن مه  هاگ  يرود و  هاگ  مدید ، ار  وت  رس  نم  اج  همه 

هزین رس  يرغصا  رب  رد  هاگ  ربکا و  یلع  شیپ  هاگ 

یتح تا  هدروخ  مخز  رس  زا  مراد ، یمن  رب  تور  زا  مشچ 

هزین رس  يرترب  همه  زا  یتسه ، مردارب  دشاب  هچ  ره 
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مناماد يور  هب  ینیشنب  هار ، نیا  رد  هکنیا  هب  مزاین  هچ 

هزین رس  يرهاوخ  رب  رد  زاب ، اما  ینیشنالاب  هچرگ 

دندرک ناشن  ارم  اه  ین  بعک  يدید ، مردارب  يا  وت  دعب 

؟ هزین رس  يرتهب  وگب  وت  تسا ، رضتحم  هیبش  هک  ترهاوخ 
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مداتفا هراتس  کشا  دای  مدید ، ار  هام  هزین  رس  ات 

؟ هزین رس  يروآ  بآ  یتفر  یتفر ،؟ اجک  ناج  سابع  متفگ 

تسا ُرپ  هراتس  وت  رود  ردقچ  ریهز ، بیبح و  مساق و  ربکا و 

هزین رس  يروای  یب  وت  هک  هتفگ  یک  تسه ، هک  مه  تا  یقاس 

؟ دشاب روخن  ناکت  مرانک  زا  اما ، نم  ياپ  هب  یناوخ  هبطخ 

هزین رس  يرس  نیا  ۀیاس  مسرت ، یمن  رگد  یشاب  هک  وت 

دش عورش  بش  ره  ۀضور  زاب  هک  الاح 

هدیلوژ دومحم 

دش عورش  بش  ره  ۀضور  زاب  هک  الاح 

دش عورش  بنیز  ِبکوم  ِیگراوآ 

وا يارب  مریمب  هک  شردام  تفگ  یم 

دش عورش  بش  ره  ۀلان  ءاکب و  هزات 

دوب هتفرگ  اضعالا  عطقم  زا  هک  يزوس 

دش عورش  بل  زا  ِین  وچ ،  دش و  نیزحلا  توص 

دید هراپ  هراپ  نت  ندش ز  ادج  زا  دعب 

دش عورش  بلابل  هصغ  الب و  درد و 

دیسر شا  يرالاس  هلفاق  نامز  یتقو 

دش عورش  بترم  هنیک  نابز و  مخز 

دوب رون  يالجت  روط  رونت ،  یهاگ 

دش عورش  بر  ای  ۀلان  ریِد  یهاگ ز 

تفخ هزین  هب  اه  ندب  تفر و  هزین  هب  اهرس 
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دش عورش  بلطم  تبحص و  لصا  هک  ینعی 

دنتوالت رد  همه  هزین ،  هب  اهدیشروخ 

دش عورش  بکوک  ۀّجض  دنچ  داتشه و 

دنک یم  هبطخ  دنک و  یم  هراظن  بنیز 

دش عورش  بتکم  ةزات  مایپ  ینعی 

شردارب هزین  كون  زا  درک  ریسفت 

دش عورش  بنیز  بل  زا  هک  ار  هیآ  نآ 
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ماش هکلب  هفوک و  لد  ات  هاگلتق  زا 

دش عورش  بهذم  بتکم و  نید و  حالصا 

! وگم وگم  هبیجن  كاپ و  نارتخا  زا 

دش عورش  بّذعم  نارتخد  هب  نیهوت 

***

قشع ناتسب  هژاولگ  نآ  بنیز 

يروباشین هدیلوژ 

قشع ناتسب  هژاولگ  نآ  بنیز 

قشع ناتسریبد  ضیفلا  قطنم 

ربص هاگشناد  لیصحتلا  غراف 

رهد هب  اه  ینامرهق  نامرهق 

نزریش تغالب  رد  ار  قح  ریش 

نت لیپ  بئاصم  رد  ار  مغ  ریت 

یلجنم وا  هرهچ  زا  قح  رون 

یلع یناث  ارهز و  یلات 

تسلا ماج  هداب  شون  هعرج 

تسد هریچ  یشون  هداب  ماقمرد 

دش هار  رضخو  دیشون  يا  هعرج 

دش هللاراث  قشع  كاچ  هنیس 

ناج ضرع  زک  يرتخد  هلاسراهچ 

نامالا دیوگب  شربص  زا  ربص 
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تشرس وکین  نآ  دیباوخ  یبشکی 

تشهب غابرد  دید  ار  شردام 

لگ وچمه  هتسکش  ولهپ  نآ  دید 

لُسُر متخ  رب  رد  هتفرگ  اج 

دید هام  لاله  شمشچ  ناهگان 

دید هاگنآ  دوب  هدیدان  ار  هچنآ 

نوگلین ار  شردام  يور  دید 

نوبز مصخ  یلیس  زا  نوگلین 

دیشکرب لد  هدرپ  زا  يا  هلان 

دیرپ اسآدنپس  اج  زک  نانچ  نآ 

نیسح ات  يدینش  ار  وا  هلان 

نیَش روش و  دص  اب  تشگ  وا  مدمه 

يدش نالان  ارچ  رهاوخ  يا  تفگ 

يدش ناّرپ  شوخ  باوخ  زا  غرم  وچمه 

ناج مارآ  ارم  يا  بنیز  تفگ 

نآ ریبعت  نکب  یباوخ  ما  هدید 

درک زاربا  ار  باوخ  نآ  وم  هبوم 
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درکزاب لد  هدقع  زا  هرگ  دص 

دنک شریسفت  تساوخ  شنیسح  زا 

دنک شریبعت  باوخ  هدید  هچنآ 

درک زاغآ  نخس  ارهز  فسوی 

درک زاب  ار  شبل  لعل  هچنغ 

نکم يراز  ونشب و  رهاوخ  تفگ 

نکم يراج  ناگدید  زا  لد  نوخ 

لاله نوچ  يدید  هک  رگ  ردام  يور 

لاصو يور  زا  تهاگآ  دنک  یم 

تسا يرایشوه  أشنم  رس  وت  باوخ 

تسا يرادیب  همغن  يدید  هچنآ 

یط هار  نیا  دوش  رهاوخ  روخم  مغ 

ین يور  ددرگریبعت  وت  باوخ 

هبش کی  لاله  ینیب  ین  يور 

همطاف هام  يور  يدید  هک  نآ 

مردام نوگلین  يور  ياج 

مرس ین  يور  هب  ینیب  نوخ  ِقرغ 

منک یم  توالح  رپ  تخلت  ماک 

منک یم  توالت  نآرق  وت  رهب 

منک تیادیش  هک  نم  ملاله  نآ 

منک تیاشامت  وحم  ین  يور 
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هآ ریت  نامک  زک  هلاس  هس  نآ 

هاگن ین  يور  هب  نم  رب  دنک  یم 

منک یم  شهآ  زوس  اب  یهرمه 

منک یم  شهاگن  ین  زارف  زا 

تسا هدنام  ترانک  مناج  نادب  اّما  مور  یم 

هدیلوژ دومحم 

تسا هدنام  ترانک  مناج  نادب  اّما  مور  یم 

تسا هدنام  ترارقیب  لد  اخا ، ای  تمایق  ات 

تنشلگ زا  دنرب  یم  ار  اه  گربلگ  نیا  هچ  رگ 

تسا هدنام  ترانک  رد  رپرپ  غاب  کی  روخم  مغ 

ناوراک هتسخ  هارمه  نابراس  اب  مور  یم 

تسا هدنام  ترادتقا  اّما  هتسب  نارای  تسد 

تسا هدرک  ار  دوخ  راک  هسوب ، ياج  تیولگ  رب 
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تسا هدنام  ترایز  ياج  ترجنح  رب  لقاال 

دوبک دش  بنیز  رالاس  يا  تیدیشروخ  مسج 

تسا هدنام  ترارح  ریز  ندب  نایرع  نیا  هکسب 

یگراوآ هدامآ ي  ام  تسا و  هار  رد  هفوک 

تسا هدنام  ترات  ماش  اّما  هتفر  نشور  زور 

: دنک اوجن  يرگید  اب  نارتخد  زا  یکی  ره 

تسا هدنام  تراوشوگ  مخز  ياج  تشوگ  يور 

دش میسقت  ما  یتسه  مئانغ  عیزوت  تقو 

تسا هدنام  تراوخریش  يادص  اّما  مرح  رد 

یلو دش  بنیز  مرج  تفیرش  مان  ندرب 

تسا هدنام  تراد  هدنز  بش  رهاوخ  ياعد  اب 

دوخ ياج  رس  یب  نایرع و  هراپ و  ياه  شعن 

تسا هدنام  تراد  هزین  ياه  هدنخ  ام  مغ  رب 

یلو دش  نارابگنس  اج  نیا  هچ  رگ  تیاه  هبطخ 

تسا هدنام  تراکشآ  ياه  هبطخ  نامجرت 

اه بسا  موجه  زا  ناسکی  كاخ  اب  تنت  يا 

تسا هدنام  تراسکاخ  شعن  يوضع ز  فرط  ره 

ءایلوا ایبنا و  يوزرآ  مامت  يا 

تسا هدنام  ترادغاد  هرامه  ملاع  یتفر و 

کعم اّنک  انتیل  ای  همغن ي  بل  رب  هدنام 

تسا هدنام  ترازم  كرت  نیا  زا  اه  لد  رب  هدقع 
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منک ادیپ  ار  هاش  ات  هگلتق  رد  مدمآ 

یناسنا یلع 

منک ادیپ  ار  هاش  ات  هگلتق  رد  مدمآ 

منک ابیز  تقلخ  نآ  زا  هدنمرش  ار  هام 

نم ياه  لگ  همه  رپرپ  نازخ  داب  زا  هتشگ 

منک ارهز  لگ  اه  لگ  نیا  نیب  رد  وجتسج 

شاک تفگ  شباتفآ  نایم  نایرع  ات  دید 

منک اپ  رب  نابیاس  منامب  دراذگب  مصخ 

ناهج رد  یتشون  يدازآ  نوناق  نوخ ، هب  رگ 
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منک اضما  منتفر  يریسا  اب  ار  وا  مه  نم 

تسا یناف  لطاب  دیواج و  قح  هک  تباث  دوش  ات 

منک ارجا  اه  همانرب  مغ  ماش  ات  نیمز  نیز 

لمع نیز  مدرک  حتف  دیوگن  نود  دیزی  ات 

منک اوسر  ار  هشیپ  تیانج  نآ  ات  مور  یم 

نک دادبتسا  خاک  ناسکی  كاخ  اب  منک  یم 

منک او  ندناوخ  هبطخ  يارب  دوخ  ناهد  ات 

ناج هنشت  يداد  وت  نید ، لخن  باریس  ینک  ات 

منک ایرد  ار  تشد  نیا  رصب  کشا  زا  مه  نم 

همطاف زیزع  ياک  ناودع  دنراذگب  شاک 

منک اوأم  تا  هراپ  دص  رکیپ  رانک  رد 

نهریپ ین  رس و  ین  ردارب  ناج  تنت  رب 

منک اتکی  دزیا  دزن  وت  یهاوخداد 

موش رد  ره  زا  دیمون  نم  وچ  یناسنا »  » تفگ

منک يربک  بنیز  يوس  هب  ار  تجاح  يور 

نت جنپ  راقو  وت  راقو  يا 

یسودرف دمحم 

نت جنپ  راقو  وت  راقو  يا 

نت جنپ  رادم  رد  وت  شدرگ 

نت جنپ  راقفلاوذ  تیاه ، هبطخ 

 ... نت جنپ  رادن  راد و  همه  يا 
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وت تسباپ  ایح  مرش و  تّفع و  ... 

وت تسد  رد  نیمز  اه و  نامسآ 

تسه هک  اجرب  اپ  وت  تامارتحا 

تسه هک  اه  ناج  نیا  میدرم  رگم  ام 

تسه هک  الوم  ترضح  راقفلاوذ 

تسه هک  اقس  مچرپ  تمیرح  رب 

تسا لطاب  لایخ  وت  ربق  شبن 

تسا لیام  تیوس  هب  اه  لد  هلبق ي 

یضترم يامَن  وت  يامَن  يا 

یضترم »ي  اّمنا  » ياه هیآ 

یضترم يارب  یتسه  یتنیز 
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یضترم ياه  هبطخ  تیاه  هبطخ 

درک كالوک  وت  قُطن  راقفلاوذ 

درک كاخ  رد  کی  هب  کی  ار  نایفوک 

 ... یشاب و ردارب  اب  يدرک  رذن 

 ... یشاب و رّرکم  وا  ياپ  هب  ياپ 

 ... یشاب و ردام  رارسا  ظفاح 

 ... یشاب و رکشل  دننام  هنت  کی 

دش بابرا  رب  میدقت  تا  هیده 

دش بان  بالگ  تیاه  لگ  هتسد 

تسوت ناریح  اه  لقع  هلیقع ! يا 

تسوت ناوید  زا  یتیب  شنیرفآ » »

تسوت ناماد  هتشر ي  رب  اه  تسد 

تسوت نامرف  رب  شوگ  هفوک  رهش 

دندش تکاس  همه  یتفگ  اوتُکُسا » »

دندش تکاس  همزمز  یب  اه  گنز 

امش ییام  مود  ياضترم 

امش ییارهز  رون  ساکعنا 

امش ییّالوت  فطع  هطقن ي 

امش یی  الیمج » ّالا   » يوار

! نکش تب  یتسه  هک  يا  هلیلخ !»  » يا

« نز ریش   » مسیون یم  بنیز  ياج 
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مین لاس و  کی  يدش  متام  هبعک ي 

مین لاس و  کی  يدش  مخ  دیفس و  وم 

مین لاس و  کی  يدش  مک  یتخوس و 

مین لاس و  کی  يدش  مدآ »  » ثراو

نیشتآ كانزوس و  تیاه  هیرگ 

: ... نینچ رخآ  مد  يدناوخ  یم  هضور 

! مرس يور  هیاس ي  ردارب ! يا  ... 

! مردام بیرغ  يا  ناج ! نیسح  يا 

مروای نودب  وت  یب  یتفر و 

مربکا ِیلع  رادملع و  یب 

باتفآ رون  ریز  رد  وت  لثم 

باتش اب  ار  مرتسب  مدرک  نهپ 

تندنک لد  مرح  زا  دمآ  مدای 

تندرگ رب  مردام  ياه  هسوب 

تنت رب  ياه  مخز  دمآ  مدای 
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 ... تنهاریپ لگ  ياشامت  اب 

دش هدنز  تیالبرک  تارطاخ  ... 

دش هدنز  تیالب  ماش  هفوک و 

ياو ياو  يا  ماش  رازاب  هچوک و 

ياو ياو  يا  ماب  تشپ  ياه  گنس 

ياو ياو  يا  ماما  رب  تمرح  کته 

ياو يا  مارم  یب  نامدرم 

مامت ِییایح  اب  تنمشد 

مادم تیاه  بل  هب  دز  یم  نارزیخ 

ما هتسشن  ایند  هب  هک  ما  هتشرف  نآ  نم 

دیؤم اضر  دیس 

ما هتسشن  ایند  هب  هک  ما  هتشرف  نآ  نم 

ما هتسشن  اوقت  نماد  هب  میاروح و 

تشهب رثوک  زا  هدش  ادج  ما  همشچ  نم 

ما هتسشن  اهاط  نشلگ  هب  میابوط و 

اضف رد  هدیچیپ  نم و  متیالو  رطع 

ما هتسشن  اه  لد  هب  هک  متبحم  رون 

متماهش ربص و  رهظم  هک  مبنیز  نم 

ما هتسشن  یلعا  مراط  هب  تمرکَم  زو 

دیمد نم  ناج  رد  همطاف  یلع و  رون 

ما هتسشن  ارهز  ردیح و  رانک  رد  نوچ 
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ما هتفرگ  تثارو  هب  ار  ود  نآ  نامیا 

ما هتسشن  اشامت  هب  ار  ود  نآ  راثیا 

ار یحو  ناتسبد  سالک  ما  هدید  نم 

ما هتسشن  ءارسَا  هجاوخ  سرد  ياپ  رد 

ردپ زا  نم  اهیبا  ْنیَز  ناشن  مراد 

ما هتسشن  اهیبا  ّما  میرح  رد  نوچ 

ما هتفرگ  ارهز  نماد  هب  تیبرت  نم 

ما هتسشن  يربک  تمصع  سنُا  مزب  رد 

نم تسا و  هللا  مسب  هطقن  وچ  یلع  مباب 

ما هتسشن  اب  نآ  هطقن  ياپ  هرسک  نوچ 

تسا هدش  ببس  اه  نوخ  تلاسر  ینیگنس 
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ما هتسشن  اپ  زا  رگا  بش  زامن  رد  نم 

تسا هتسشن  نم  رگج  رب  غاد  هک  سب  زا 

ما هتسشن  ارحص  هلال  وچ  ناج  هب  شتآ 

رهَد متس ز  مدید  همه  نآ  ماقم ، نیا  اب 

ما هتسشن  اپ  زا  هتسکش و  مغ  راب  زک 

دیسر ما  هلاس  لهچ  مغ  یگلاس  راچ  رد 

ما هتسشن  احطب  دّیس  قارف  رد  ات 

دوخ مشچ  هب  ردام  تداهش  ما  هدید  نم 

ما هتسشن  اتکی  هبیبح  نآ  گوس  رد 

غیرد ما ، هدید  یلع  نوخ  ِقرغ  راسخُر 

ما هتسشن  اباب  مغ  رد  هک  مرتخد  نآ 

نم ناج  هب  دز  مغ  هرارش  نسح  غاد 

ما هتسشن  اغوغ  هب  ماما  نآ  ِگرم  رد 

شیرای هب  ینیسح  خرس  بالقنا  رد 

ما هتسشن  اه  مغ  تراسا و  هراب  رب 

تساوخب وا  هک  اج  ره  هب  ياپ  متساخرب 

ما هتسشن  اج  نآ  نم  تسشن  وا  هک  اج  نآ  و 

متخوس سابع  تداهش  مغ  زا  ای 

ما هتسشن  الیل  هداز  يازع  رد  ای 

یلو الب ، ره  زا  مدماین  رد  ياپ  زا 

ما هتسشن  اپ  زا  نم  نیسح  رس  شیپ 
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ناج همع  تفگ  یم  و  دیؤم »  » میوس دمآ 

ما هتسشن  اّنمت  يارب  تهگرد  رب 

هدش مربلد  نم و  لاصو  هماگنه 

یتمعن مساق 

هدش مربلد  نم و  لاصو  هماگنه 

هدش مرخآ  همزمز  نیسحلا  نیا 

نم زیزع  ییاجک  هدنام  هار  هب  ممشچ 

هدش مرپ  لاب و  یمرگ  وت  نهاریپ 

نم ياه  مشچ  رگد  هتسب  هنیپ  هیرگ  زا 

هدش مرت  مشچ  ود  شیپ  هایس  ملاع 
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تس یندید  هچ  منامک  دق  دیپس و  يوم 

هدش مروای  نینچ  تسالبرک  ياه  مغ 

نم ياه  تسد  ما و  هدروخلاس  ریپ  نم 

هدش مربکا  یلع  ياه  هناش  جاتحم 

قارف هظحل  نآ  دور  یمن  مرطاخ  زا 

هدش مرح  زا  عادو  تقو  هک  يدز  هلان 

مبل رب  هدنام  وت  بل  زا  هسوب  ِیغاد 

هدش مرجنح  سفن  وت  يولگ  نوخ 

! نیسح يا  مداد  ناج  وت  هاگلتق  نیب  نم 

هدش مرس  درد  وت  ناج  ههام  دنچ  نیا 

دشن وت  ناج  تمنک  لغب  متساوخ  یم 

هدش مرکیپ  نیا  تمحز  هتسکش  هزین 

ما هدروخ  هبرض  وت  رکیپ  ياپ  هب  اپ  نم 

هدش مرو  رپ  منت  مامت  اپ  هب  ات  رس 

تشاذگ مرداچ  يور  هب  اپ  هک  نیمه  نمشد 

هدش مردام  هیثرا  شیوخ  هب  متفگ 

مرداچ دندیشک  روز  هب  تدوخ  ناج 

هدش مرجعم  یگراپ  هک  نیبب  دهاش 

ام لد  دش  هلان  مه  بنیز  ياه  هلان  اب 

هدیلوژ دومحم 

ام لد  دش  هلان  مه  بنیز  ياه  هلان  اب 
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ام لفحم  تسابیز  بنیز  ياه  هضور  اب 

زور ره  میا  هرفس  مه  بنیز  ياه  هیرگ  اب 

ام لصاح  تسا  نزح  بنیز  ياه  هحون  اب 

مالسا راگدنام  دش  بنیز  ياه  هیآ  اب 

ام لزان  نآرق  بنیز  ياه  هبطخ  دش 

لتقم رانک  یهاگ  لمحم  نایم  یهاگ 

ام لگ  هتخیمآ  بنیز  ياه  همغن  اب 

نادنز نورد  یهاگ  ناریو  جنک  هب  یهاگ 

ام لماش  تسا  کشا  ناودع  نایم  یهاگ 

دش وا  راثن  شتآ  هواجک ، رد  هک  یتقو 

ام لفحم  تخوس  مه  وا  لمحم  تخوس  مه 
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هفوکش دز  ماش  ات  هفوک  البرک و  زا 

ام لزنم  جنک  ات  دمآ  لزنم  هب  لزنم 

وا دّهشت  کشا  وا  دّجهت  زوس 

ام لفاغ  بلق  ات  حور  دهد  هلفان  زا 

بنیز ياه  هلان  بش  بنیز  ياعد  معط 

ام لماک  ياوَجن  بنیز  ِياه  ياه  ات 

رگید نیسح  بنیز  ردیح  لآ  هب  دشاب 

ام لضاف  يوناب  تسا  نیمّود  يارهز 

تسا روکش  هگلتق  رد  تسا  روبص  الب  ره  رد 

ام لکشم  لالح  بنیز  روبص  بلق 

تسین یسک  ره  لومشم  بنیز  يالو  ّبح 

ام لگ  رد  بآ و  رد  تساروهط  ةداب  نیا 

بنیز داعم  دهع و  بنیز  داهج  دهَج و 

ام لباقم  مد  ره  تس  ییادخ  يا  هنیئآ 

تعاطا زا  تس  یسرد  تعاجش  تعاط و  نیا 

ام لد  دش  هنوگ  نیا  تریصب ، زا  راشرس 

تسادعا ریسا  وا  یِک  تسالوم  ریسا  بنیز 

ام لجاع  ِرجف  ات  بنیز  ریسا  نمشد 

! نک رظن  مقتنم  يا  بنیز ! يادتقم  يا 

ام لتاق  هراومه  تناج  هّمع  ياه  مغ 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تداهش 
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ناطلس ای  وت  راب  رد  هب  دمآ  یلئاس  هرابود 

یمساق یلع  يدهم 

ناطلس ای  وت  راب  رد  هب  دمآ  یلئاس  هرابود 

نامهم تروخ  هزیر  هدش  تناوخ  رس  رب  هرابود 

رخآ مروخ  یم  تدرد  هب  ردام  دنک  يزور  رگا 

؟ نابرد گس  دهاوخ  یمن  وت  يارس  نحص و  رگم 

هدجس رد  دُرب  مه  ار  هراکدب  وت  فطل  هاگن 

ناسحا رس  زا  نک  رظن  یصاع  نیا  رب  نک  لضفت 

اپرب اه  هضور  نیا  هدش  اقآ  تتبرغ  يارب 
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ناوخ تبیصم  وت  يارب  دشاب  تردام  ارهز  هک 

يراد همطاف  زا  ثرا  وت  ار  یتافو  لجع  ِمد 

ناج یب  هدش  تمسج  اهزور  نیا  تردام  هیبش 

وت ياپ  قاس  هتسکش  نادنز  لد  رد  مدینش 

ناسآ امش  دادجا  هب  دش  تمرح  کتح  مدینش 

مه يور  تسا  بوچ  اتود  لثم  یگنشت  زا  تبل 

ناشطع هش  ياهبل  هب  دشاب  يا  هضور  زیرگ 

دز یم  ودع  نادنز  لد  رد  هنایزات  اب  ار  وت 

نایرگ تا  هدید  دش  دگل  ریز  تا  همع  دای  هب 

يدرک یم  هلان  هلاس  هس  غاد  تبرغ و  دای  هب 

ناریو هشوگ ي  ات  دور  نادنز  هشوگ ي  زا  تلد 

هتخت کی  يور  هتسب  ریجنز  لغ و  اب  ار  تنت 

نابنادنز تفگ  یم  هضفارلا » ماما  اذه   » بل هب 

رخآ دش  عییشت  تنت  رتخد  هدید ي  زا  رود  هب 

نابسا مس  ریز  اهر  رس  یب  نت  نآ  زا  ناما 

ارحص لد  رد  يزور  هس  ار  بنیز  رالاس  نت 

نایرع البرک ،  ِغاد  ِگیر  يور  دندرک  اهر 

مراد هموظنم  اه  جنر  درد و  مخز و  زا 

يزاریش داوج  دمحم 

مراد هموظنم  اه  جنر  درد و  مخز و  زا 

مراد هموتخم  يا  هدنورپ  دوخ  رمع  زا 
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مراد همولظم  ردام  هیبش  يدرد 

مراد هموصعم  مرتخد  ياوه  بشما 

هتفرگ یلیِس  ما  هنوگ  يور  کشا ، زا 

!؟ هتفرگ یلیخ  ملد  هک  ییاجک  اباب 

مدرک ربص  ار  منمشد  ياهریقحت 

مدرک ربص  ار  مندرگ  رود  ِریجنز 

مدرک ربص  ار  منت  يور  هبانوخ ي 

مدرک ربص  ار  مندنک  ناج  اهزور  نیا 
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ایادخ مراد  بقل  نم  هچرگا  مظاک 

ایادخ مراد  بل  يور  یتافو  لجع 

تخوس شلد  مدرک  رظن  ات  دمآ  هراکدب 

تخوس شلد  مدرک  رصتخم  ِهاگن  کی  ات 

تخوس شلد  مدرک  ربخ  ار  وا  شتلفغ  زا 

تخوس شلد  مدرک  رتشیب  شیاعد  یتقو 

یفاح ِرْشب  نوچ  دش  هک  مدرک  هزجعم  نم 

یفاک تسین  لفاغ  موق  يارب  اه  نیا 

دز کنخ  بآ  زا  فرح  مدوب  هک  هنشت 

دز کتک  ار  نم  اوه  یب  مزامن  تقو 

دز کمن  نم  مخز  يور  رب  ازسان  اب 

دز کحم  ار  نم  یه  درک و  یمارتحا  یب 

متسه سابع  نوچ  هک  دناد  یم  درمان 

متسه ساسح  یلع  ارهز و  مان  رب 

دندرک لاد  نوچ  ارم  دنمونت  ِدق 

دندرک لاماپ  ارم  درد  زا  رپ  قاس 

دندرک لادوگ  لخاد  مفیحن  مسج 

دندرک لاچ  ار  مرکیپ  میوگب  هداس 

مرادن اج  مه  ندش  مخ  يارب  یتح 

مرادن اج  مغ  همه  نیا  يارب  رگید 

دش الب  برک و  رب  ِنایرگ  طقف  دیاب 
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دش ادف  هنشت  بل  اب  مبیرغ  دج 

دش افَْقلِاب  ًاحیبذ  هک  شیادف  مناج 

دش اهر  ارحص  لد  رد  يزور  هس  شمسج 

میانشآ هزات  ِلعن  ياه  هضور  اب 

میاپ قاس  نوچ  هدش  وا  ناوختسا  ره 

هراپ هتخت  يور  تفر  هچ  رگا  ممسج 

هراپ هراپ  نم  نهاریپ  دشن  رگید 

هراختسا دز  مه  زاب  ینیعل  ریپ 

هرابود دز  یم  اصع  اب  تبرق  دصق  اب 

دنتشک روج  دص  ارم  دج  اهدرمان 

دنتشک روج  دب  ارم  دج  اهدرمان 

تسا باتفآ »  » وا رگید  مان  هک  يدرم 
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یسودرف دمحم 

تسا باتفآ »  » وا رگید  مان  هک  يدرم 

تسا بانج  یلاع  مه  ریجنز  لغ و  نیب 

شیابع رات  کی  تسام  نیتملا  لبح 

تسا بارتوب  فیرش  لسن  زا  درم  نیا 

 ... ًانیقی شجارعم  ضرالا و  یط  ماگنه 

تسا باکر  رد  اپ  شرضحم  رد  نیمالا  حور  ... 

وا ندوب  جئاوحلا  باب  زا  تسادیپ 

تسا باجتسم  دهاوخب  يزیچ  وا  زا  سک  ره 

دش ور  ریز و  یفاح  رشب  شلاؤس  کی  اب 

تسا بایماک  دتفیب  وا  ياپ  هب  سک  ره 

درک نیشن  هداّجس  دوز  ار  يا  هراکدب 

تسا باصن  ّدح  زا  رتالاب  وا  زاجعا 

لاس هدراچ  اقآ  تسین ...  هک  یمک  زیچ 

تسا باذع  رد  نادنز  جنک  هجنکش ،  ریز 

موش هداز ي  يدوهی  ناب ،  نادنز  درمان ، 

!؟  تسب ارچ  ار  اقآ  ياهاپ  رس و  تسد و 

هدرک زاب  ار  ندز  باب  ازسان  اب 

تسا بارخ  شتاذ  ایح  یب  ناهد  دب  نیا 

دراد هنیک  رهطا  يارهز  ردیح و  زا 

تسا باسح  هیوست  لابند  بش  حبص و  ره 
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هدیمخ اقآ  نت  گربلگ  هک  سب  زا 

تسا بالگ  رطع  زا  رپ  شکیرات  نادنز 

هتفکش وا  يولگ  ریز  رد  هک  یمخز 

تسا بابر  لفط  مغ  مخز و  روآدای 

راد كرت  ياه  بل  ریجنز و  لغ و  نیا  اب 

تسا بارش  مزب  بنیز و  دای  هب  اهنت 

ياو يا  لافطا  هیرگ ي  دیزی و  بوچ 

ياو يا  لال  منابز  يزینک و  فرح 

یجئاوحلا باب  ملاع  تس  یملاع  هچ 

یمیحر فسوی 
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یجئاوحلا باب  ملاع  تس  یملاع  هچ 

یجئاوحلا باب  مظعا  ِرون  تسوت  اب 

قلخ ادخ و  لصو  هقلح ي  تسا  وت  رهم 

یجئاوحلا باب  متاخ  تسد  هب  يراد 

یتمحر ضیف و  هطساو ي  شرف  شرع و  رد 

یجئاوحلا باب  مچرپ  تسوت  شود  رب 

تسین دیما  ان  یسک  وت  هناتسآ ي  رد 

یجئاوحلا باب  همه  ام  يارب  اقآ 

وت فوئر  هاگن  تسام  عیفش  کش  یب 

یجئاوحلا باب  همهاو  زیختسر  رد 

ماوت یلضفلا  ابا  ياخس  هناوید ي 

یجئاوحلا باب  همقلع  هام  دننام 

دوش یم  سای  لگ  قرغ  تارس  نحص و 

دوش یم  سابع  وت  نامهیم  هک  یتقو 

نیمظاک يایرد  تواخس  لحاس  رد 

نیمظاک ياحیسم  ياپ  كاخ  میئام و 

میور یمن  اجنیا  زا  یلاخ  ياه  تسد  اب 

نیمظاک ياقآ  لئاس  میلئاس ، ام 

تسه هک  یسک  لاح  هدش  نایتشهب  کشر 

نیمظاک يالعالا  تنج  نیشن  هشوگ 

دنز یم  جوم  اج  همه  زا  یهلا  رون 
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نیمظاک ياپارس  هکسب  تسا  يدیحوت 

لِگ بآ و  قح  مرح ، راوج  رد  میراد 

نیمظاک يارهز  هدش  ام  رهش  نوتاخ 

میا همیرک  يارس  نحص و  راوخ  هزیر  ام 

میا همیرک  يادگ  تسام ، راختفا  نیا 

میرفعج نب  یسوم  بکوک  راس  هیاس  رد 

میرفعج نب  یسوم  بتکم  نایعیش  ام 

تسا هدیسر  ناریا  هشوگ ي  هشوگ  هب  شضیف 

میرفعج نب  یسوم  بش  ره  يادگ  ینعی 

وا تیب  لها  يرکون  تسام  یتسه 

میرفعج نب  یسوم  بنیز  داز  هناخ  ام 

تسا ربمیپ  لآ  تمحر  ناتسآ  مق 

میرفعج نب  یسوم  بَّرقُم  مرح ، نیا  رد 

316 ص :

یجئاوحلا باب  ملاع  تس  یملاع  www.Ghaemiyeh.comهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 665 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدیرخ  ار  ام  لد  شتفأر  رهم و  اب 

میرفعج نب  یسوم  بَتاکُم  هدنب ي  ام 

تسوا تسد  هب  ملاع  ود  لها  دیما  مشچ 

میرفعج نب  یسوم  برشم  مارم و  تام 

تس یگدنرپ  لاجم  شارب  سفق  یتح 

میرفعج نب  یسوم  برای  رکذ و  نویدم 

شا هتسخ  نامشچ  هبدن ي  هتخوسلد ز 

میرفعج نب  یسوم  ِبت  هلان و  نوخلد ز 

شتبیصم ناشیرپ ، بلق  هب  هدز  شتآ 

شترضح تسا  دوجس  قرغ  هتسب  تسد  اب 

دیشک یم  هچ  نادان  نمشد  ياه  هنعط  زا 

دیشک یم  هچ  ناراب  ترضح  ریوک ، نیب 

يرگمتس موق  هنیک ي  ملظ و  دنب  رد 

دیشک یم  هچ  ناکما  ملاع  هانپ  اهنت 

دوج اخس و  رون و  تمحر و  قشع و  دیشروخ 

دیشک یم  هچ  نایصع  هلیبق ي  نیا  نیب  رد 

اه هنایزات  بت  هدرک  هچ  شرکیپ  اب 

دیشک یم  هچ  نادنز  هشوگ ي  هتسخ  لاح  اب 

دیدن شا  همولظم  رتخد  هک  ادخ  رکش 

دیشک یم  هچ  ناشیرپ  بیکش و  یب  ياباب 

يرگید هودنا  هتفرگ ز  ملد  اما 

یجئاوحلا باب  ملاع  تس  یملاع  www.Ghaemiyeh.comهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 666 

http://www.ghaemiyeh.com


دیشک یم  هچ  ناریو  هشوگ ي  هلاس  هس  لفط 

تشط نایم  رد  شردپ  رس  ندید  اب 

دیشک یم  هچ  ناشطع  بل  رب  هسوب  ماگنه 

نایم نآ  رد  شدوبک  مشچ  دید  هک  یتقو 

دیشک یم  هچ  نآرق  توالت  هدش  نینوخ 

: تشادن ناج  هک  یهآ  زا  رپ  بل  اب  تفگ  یم 

تشادن نارزیخ  یلدگنس  چیه  شاک  يا 

میتیبلها ناتسود  ياپ  كاخ  ام 

یمیظع ریما 

میتیبلها ناتسود  ياپ  كاخ  ام 

میتیبلها نانمشد  مامت  مصخ 

میتیب لها  ناوخ  ِزور  ره  ِروخ  هزیر 

میراد تسود  هشیمه  ار  ردیح  دالوا 
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میراد تسود  هشیمه  ار  رفعج  نب  یسوم 

؟ تسا بورغ  هب  ور  نامدیشروخ  ارچ  برای 

تسا بوخ  ياه  مدآ  نادنز  ام ، يایند 

تسا بولقلا  بوبحم  هک  سک  ره  نایم  نیا  رد 

دشاب دنب  رد  مغ  نادنز  رد  هک  دیاب 

دشاب دنزرف  رسمه و  زا  رود  رمع  کی 

ریجنز نیب  رفعج  نب  یسوم  ام ، ياقآ 

ریپ دوش  یم  نادنز  هب  نادنز  رگد  دراد 

ریگنیمز دش  اقآ  رخآ  ياهزور  نیا 

هدیمخ شیاپ  هعماج  ّلغ و  نیبام 

هدیمخ شیاضعا  لک  هن ، طقف  شیاپ 

هنایشآ زا  رود  ِیکالفا  غرم  نیا 

هنامز ياه  نابز  مخز  زا  هدرزآ 

هنایزات يدوهی  زا  هدروخ  ردق  نآ 

درک یم  هیرگ  شیاه  هضور  رب  لزا  رد  لد 

درک یم  هیرگ  شیاه  هضور  رب  لجا  یتح 

درک یم  مارآ  ار  هنیس  شیادص  هک  وا 

درک یم  مانشوخ  ار  ماندب  هراکدب ي 

درک یم  ماش  حبص و  هعیش ، يارب  هیرگ 

تسا هجنر  هجنر  هجنکش  زا  شدوجو  رگید 

تسا هجنکش  وا  يارب  ندوب  اضر  زا  رود 

میتیبلها ناتسود  ياپ  كاخ  www.Ghaemiyeh.comام  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 668 

http://www.ghaemiyeh.com


تشاد تیساسح  شرکیپ  هجنکش ، رب  وا 

تشاد تیساسح  شرس  نمشد  همکچرب ي 

تشاد تیساسح  شردام  ارهز  مسا  رب 

نم رکیپ  رب  نزب  یهاوخ  یم  ردق  ره 

نم ردام  زیزع  مان  ربن  اما 

هنیدم رهش  هدیدمغ ي  ام ، يارهز 

هنیک رامسم  هروجنر ي  ام ، يارهز 

هنیس مخز  نیشن  رتسب  ام ، يارهز 

تسا تیب  لها  ام  رثوک  همئالا  ّمُا 

تسا تیب  لها  ام  ردام  هدیهش ، لوا 

دش ازع  نزح و  رد  قرغ  رخآ  دادغب ،
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دش ام  ياقآ  لتقم  نوراه  نادنز 

دش افج  رهز  هتشک ي  رفعج  نب  یسوم 

دادیب داد و  دریمب ، وا  يارب  هعیش 

دادغب رسج  ات  دور  یم  تبرغ  هب  شمسج 

تشاد نفک  ناماقآ  رکش ، ار  ادخ  اما 

تشاد نهریپ  کی  نت  هب  رخآ  هظحل ي  نیا 

تشاد نز  هنیس  ییادخ ، شتوبات ، ياپ  رد 

نمشد دیدنخ  وا  ّدج  رب  البرک  رد 

نمشد دیدزد  شنت  زا  ار  شنهاریپ 

تشاد یلامک  بجع  یشرع ، لئاضف  بجع 

ییافو مشاه  دیس 

تشاد یلامک  بجع  یشرع ، لئاضف  بجع 

تشاد یلالج  هولج و  تلزنم و  ردق و  هچ 

تسا وحم  یگ  هریت  دیشروخ  وترپ  شیپ  هب 

تشاد یلاچ  هایس  رگ  یمغ  هچ  ار  هدیپس 

تسا یقاب  طقف  وا  زا  یئابع  هک  رگ  تساجک 

تشاد یلاح  هچ  دوخ  تاجانم  روش  نایم 

ریجنز لغ و  وا  زاورپ  عنام  تشگن 

تشاد یلاب  هشیمه  شکولس  ریس و  يارب 

سودق ای  رکذ  دوب  وا  تولخ  غارچ 

تشاد یلالز  لد  نشور  تقیقح  نآ  هک 
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یئوج ادخ  ۀشیدنا  زا  لفاغ  دوبن 

تشاد یلاجم  رگا  اه  لگ  تصرف  ردق  هب 

متس ملظ و  شیپ  هب  مخ ، دشن  هک  یندرگ  هب 

تشاد یلادم  بجع  تداهش  خرس  غاب  ز 

داهج دوب و  مایق  وا  یگدنز  مامت 

تشاد یلاس  هام و  هچ  يزیزع ، ياهزور  هچ 

نارجه بش  رد  تشاد  بل  هب  هک  اعد  نآ  زا 

تشاد یلاصو  ةدژم  ینشور و  دیما 

تفگ « یئافو  ،» دوب سدقم  هک  سب  شمغ ز 

تشاد یلالم  شمغ  زا  ادخ  یحو  نیما 

ندرب یم  رسپ  هب  ار  يربخ  وا  زا  یکشاک 
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يرظن يدهم 

ندرب یم  رسپ  هب  ار  يربخ  وا  زا  یکشاک 

ندرب یم  رگج  نوخ  شردپ  يارب  هک 

نربخ یب  الب  نادنز  هصغ ي  زا  همه 

ندرب یم  ربخ  هموصعم  هب  شاک  لقاال 

ار رتخد  رحس  مالس  رطع  یکشاک 

ندرب یم  ردپ  يوس  يرحس  میسن  اب 

دروآ یم  رظن  هب  ار  ادخ  هک  يدرمریپ 

دندرب یم  رظن  لها  شرد  كاخ  رب  هدجس 

داد یم  ار  یلع  تاجانم  يوب  شا  هیرگ 

ندرب یم  رحس  ماش و  وا  هیرگ ي  زا  ضیف 

ایرد ربا و  همشچ و  نیمز  اه و  نامسآ 

ندرب یم  رت  هدید ي  نیا  زا  شیوخ  يزور 

دش یم  او  یه  هک  تشاد  یکرت  شیاپ  قاس 

ندرب یم  ربت  ساد و  وا  هب  هلمح  مه  زاب 

مکحم مهاب  همه  اهدگل  تاقوا  یضعب 

ندرب یم  رمک  ولهپ و  يوس  ار  يا  هلمح 

دوش عطق  وا  یهاگرحس  تاجانم  ات 

ندرب یم  رس  هلصوح  ینز  ِرکم  اب  زاب 

ندید مه  اب  همه  نادنز  رد  نوچ  دش  زاب 

ندرب یم  رپ  ۀکت  ات  هس  ود  رتوبک  زا 
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شگرم دعب  هک  دناوخ  رد  ۀضور  ردقنآ 

ندرب یم  رد  هتخت ي  يور  هب  ار  شندب 

اه هدید  غاد  هصق ي  اه  هدینش  زا  هتشذگ 

یمتسر مظاک 

اه هدید  غاد  هصق ي  اه  هدینش  زا  هتشذگ 

اه هدیصق  ات  هدیشک  هلسلس  قاس و  هصق ي 

مد هب  مد  ياه  طوبه  مرح ، ِيراج  لابج 

اه هدیشک  مغ  نجس  هب  اه  هدیهر  ات  هدیسر 

يا هرارش  رد  هدجس  هب  يا  هراپ  يابع  نیبب 

_ اه هدیرب  افق  زا  اه و  هدیچ  لاک  ِدرد  ز 
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درب یم  هنایزات  هب  دنز  یم  هدجس  نایم 

... اه هدینشان  مان  اه و  هدیشک  زا  تروص  هب 

همه ياسیع  یسوم  هعماج  مرج  دیهش 

اه هدیپس  زا  هدیسر  اه  هدیزگ  ناخ  باوخ  هب 

اه هدند  قایس  قاس و  اه  هدنک  مخز  هتسکش 

اه هدیمخ  نآ  زا  خآ  اه  هدیمخ  نیا  زا  هآ 

دوجس رد  روبص  نیا  زا  دولخ  تولخ  نایم 

! اه هدیدن  زا  شهاوخ  هن  اه  هدینش  زا  هوکش  هن 

تفص یب  دوهی  نآ  زا  تبقاع  هک  دش  هچ  یلو 

... اه هدیسر  نامسآ  هب  اه  هدیمح  يا  دز  ادص 

اعد نیا  غاد  هآ  هب  ادخ  ارم  نک  صالخ 

اه هدیود  یگدنز  هب  نیمز  زا  ياه  هناد  وچ 

اه هزوز  هب  دش  هک  زاب  اه  هزور  بیجن  مخز 

... اه هدیمر  ناوختسا ؟ اه و  هدیپس  زا  ندز  نوخ 

بش نایم  ربم  یلو  بغش  رپ  ریرش  نزب 

... اه هدیرب  ردام  اه و  هدیچ  هتسکش  مان 

دیسر نت  نودب  هآ  دیسر  نطو  زا  تبقاع 

اه هدید  ناور  کشا  اه  هدیزگ  مغ  ماما 

لسر جئاوح  باب  لغ ، دنک و  هب  يرپ  تشم 

هآ هدیصق  ات  هدناسر  ار  هدیچ  سای  هصغ ي 

میدمآ مداخ  نز و  هنیس  ناوخ و  هضور  اب 
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یمیقم يدهم 

میدمآ مداخ  نز و  هنیس  ناوخ و  هضور  اب 

میدمآ مظاک  ای  وت  يازع  سلجم  رد 

امش زا  میدوبن  رود  هک  ادخ  رکش 

میدمآ مئاد  ناتسلجم  اه و  هضور  رد 

ناترانک زا  یمد  میدش  مه  رود  رگ 

میدمآ مدان  لد و  هتسخ  هرابود  اما 

دش و امش  يازع  شوپهایس  يدهم 

میدمآ مئاق  لد  هب  تیلست  رهب  ام 

میدش ناتدنب  رد  همه  لزا  نامه  زا  ام 
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میدش ناتدنزرف  ۀناخ  ياه  هیاسمه 

يدوب و لاب  ورپ  هتسکش  نم  ياو  يا 

يدوب و لاچ  هیس  جنک  ریسا  يرمع 

ناذا مد  اما  يدوب و  هزور  زور  ره 

يدوب و لاماپ  وت  هنایزات  ریز  رد 

افج نیا  تسین  اور  لاس  هام و  زور و  کی 

يدوب و لاح  نیا  هب  راهب  هدراچ  وت 

اه هچوک  نیب  دوخ  ردام  دای  هب  یهاگ 

يدوب و لادوگ  بنیز و  دای  هب  یهاگ 

یتسیز وت  نادنز  لد  رد  بیرغ  يرمع 

یتسیرگ تبیرغ  دج  يارب  بش  ره 

اه هنایزات  اجک  وت  وت ،  اجک و  نادنز 

اه هناشن  تمسج  هب  هدنام  هنایزات  زا 

دنک یم  هچ  الوم  ندرگ  يور  ریجنز 

اه هناش  تسیمخز  ندرگ و  هتشگ  حورجم 

دندز اوه  یب  ار  وت  هک  ات  دوب و  کیرات 

اه هنابز  ارهز  لد  زا  دیشک  شتآ 

دش هتسکش  تمرح  وت  يا ز  هناهب  ره  اب 

اه هناهب  تسد  هب  تشگ  دیپس  تیوم 

همطاف ناشیرپ  وت  وت ، ریسا  ارهز 

همطاف نازیزع  رگید  لثم  مولظم 
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مرفعج نب  یسوم  همه  جئاوحلا  باب 

مردیح ارهز و  ترضح  راد  ثاریم 

ما هتفرگ  وخ  ودع  ياه  هنایزات  اب 

مرکیپ ریجنز  لغ و  اب  سینا  هتشگ 

ینک یم  هک  هجنکش  هچ  ره  هب  مدش  یضار 

مردام هب  تناها  هرابود  نکن  اما 

وگن اهفرح  نیزا  تسایربک  سومان 

وگن ازسان  نم  ءهداوناخ  هب  افطل 

منک اود  ار  ملد  درد  کشا ،  هب  مریگ 

منک اهچ  یلیس  کهاش و  نبا  يدنس  اب 
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میتافو لّجع  هدش  مبرای  ینصّلخ 

منک اعد  بشما  دوخ  گرم  هب  همطاف  نوچ 

هن زونه  هدید  مدرک و  هلبق  يوس  اپ 

منک البرک  يوس  هب  رظن  کی  هکنآ  ات 

زور هنابش  ره  منک  گرم  يوزرآ  مه 

منک اضر  يور  ندید  يوزرآ  مه 

دنک یم  هیرگ  منحم  هصغ و  هب  ملاع 

دنک یم  هیرگ  منت  مخز  هب  مه  ریجنز 

يا هراشا  اب  ناهج  تسوت  عیطم  هچرگ 

يا هرارش  رپ  لد  تسوت  بیصن  اهنت 

تفر هچ  رگا  نادنز  بیرغ ز  يا  زورنآ 

يا هراپ  هتخت  يور  هب  تا  هزانج  نوریب 

دشن ایروب  تنفک  رگد  لقادح 

يا هراوشوگ  وت  رتخد  دشن ز  تراغ 

اه هزین  يور  زا  ترسمه  دیدن  رگید 

يا هراوخریش  رس  كاخ  يور  هب  دتفا 

نیمظاک هک  ای  فجن  هنیدم  الببرک 

نیسح اهتنا  رد  همه  دنک  یمن  یقرف 

ینک تبحص  تدوخ  ناشیرپ  يوم  زا  شاک 

یمیظع ریما 

ینک تبحص  تدوخ  ناشیرپ  يوم  زا  شاک 
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ینک تبحص  تدوخ  ناوخلزغ  گنت  لد  زا 

تا هتسدلگ  دبنگ و  ناتسآ و  تشهب  زا 

ینک تبحص  تدوخ  ناویا  نحص و  يافص  زا 

تتبرغ ياه  لاس  نآ  ییاهنت  زا  شاک 

ینک تبحص  تدوخ  نادنز  عضو  زا  یکدنا 

رومن یلاچ  هیس  رد  دش  یط  هک  یلاس  هدراچ 

ینک تبحص  تدوخ  ناهنپ  کشا  لیلد  زا 

ام هب  یتفگ  یم  هموصعم  یگنتلد  زا  شاک 

ینک تبحص  تدوخ  ناسارخ  هاش  لد  زا 

راو بوقعی  ملد  ياخیلز  اب  مراد  متح 

ینک تبحص  تدوخ  ناعنک  هام  زا  ناوت  یم 
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هن هک  ندوب  اضر  زا  رود  اه  لاس  قارف  زا 

ینک تبحص  تدوخ  ناج  زا  ِنارجه  زا  دیاب 

هعماج ّلُغ و  رازآ  هضور ي  هجنکش ، زا 

ینک تبحص  تدوخ  نارادتسود  اب  دوش  یم 

□

... ات درب  ار  ملد  رتالاب ، تفر  هنایزات 

... ات درب  ار  ملد  رفولین ، گنر  دش  ما  هلال 

دوبک دش  نم  رکیپ  هنایزات  ریز  هکنیا 

... ات درب  ار  ملد  رترغال ، زور  ره  موش  یم 

نایم اّما  تفگ  یم  ازسان  يدوهی  نآ 

... ات درب  ار  ملد  ردام  زا  یمسا  دمآ  هک  ات 

تشاذگ اپ  نم  هنیس ي  يور  هک  یتقو  ایح  یب 

... ات درب  ار  ملد  رس ، يور  هب  دز  ات  يا  هبرض 

دروخ هک  متشگنا  يور  هنایزات  نتفر  لبق 

... ات درب  ار  ملد  رتشگنا ، داتفا  ناهگان 

یسک یب  راوآ  هتسکش ز  يا  هشوگ  رد 

یفطل نسح 

یسک یب  راوآ  هتسکش ز  يا  هشوگ  رد 

منم انشآ  یب  هتسخ و  ریسا و  اهنت 

لاچ هایس  نیا  بش  تسا  بش  نیرت  ادلی 

منم ادصمه  یب  سک و  یب  فیحن و  ریپ و 
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شیوخ ياه  هلیم  اب  یگنس و  ياه  تشخ  اب 

دنک یم  هیرگ  ملد  زور  لاح و  هب  نادنز 

مبت زا  مزوس  یم  هقلح و  ِز  دکچ  یم  نوخ 

دنک یم  هیرگ  مبت  زوس  هب  مه  ریجنز 

راهب هدراهچ  نیا  رد  هک  مرکیپ  هدیسوپ 

ما هداتفا  يرومن  درس و  يانگنت  رد 

ما هتشگ  درخ  متس  ياه  هقلح  راب  زا 
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ما هداتف  يرون  کچوک  عاعش  زا  رود 

تسا هدنام  زاب  رد  هب  هریخ  زونه  ممشچ 

هدمآ هآ  ره  یپ  مبل  رب  هبانوخ 

دنک یم  زاب  رد  هک  تسا  هتشرف  ییوگ 

هدمآ هار  زا  ملتاق  زاب  هن  اما 

دنز یم  هدنخ  نم  هلان  هب  مه  رابنیا 

دشک یم  ریجنز  يا  هزات  مخز  هب  یتسد 

تسا هتسشن  نوخ  مبل  جنک  هب  سفن  ره  اب 

دشک یم  ریت  منت  مامت  شپتره  اب 

تسا هتفرگ  وخ  سفق  ياه  هلیم  هب  ممشچ 

منز اضر  يور  هب  هدنخ  هک  دوش  یم  یک 

مربارب ددنخب  زاب  هک  مرتخد  وک 

منز اضر  يوم  هب  هناش  هک  دوش  یم  یِک 

یهد یم  رجز  ارم  هک  نیرت  ایح  یب  يا 

وگم اوران  نینچ  هنایزات  ریز  رد 

ارم شکب  ای  ارم  هرابود  نزب  یهاوخ 

وگم ازسان  نم  ردام  هب  ایب  اما 

دتفا یمن  ادص  زا  لیلد  نودب  یسک 

یتمعن مساق 

دتفا یمن  ادص  زا  لیلد  نودب  یسک 

دتفا یمن  اعد  زوس  میلک ز  بل 
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دُوب میرک  مه  ریجنز  لغ و  رد  میرک 

دتفا یمن  اطع  زا  هدش ، هتسب  تسد  هب 

تیاه بل  يور  هب  هتسشن  كاخ  هچرگا 

دتفا یمن  اهب  زا  دروخب  اپ  قیقع ،

؟ دوهی زارد  نابز  نیا  وت  هب  هتفگ  هچ  رگم 

دتفا یمن  ازسان  شنهد  زا  هشیمه 

؟ كاخ رب  یشکیم  هجنپ  ترس  هب  هدمآ  هچ 

دتفا یمن  ادن  زا  وت  بل  سفن ، ره  هب 
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دنگوس رد  تشپ  دروخ  دگل  هک  يا  هنیس  هب 

دتفا یمن  اج  قاس ، نیا  رس  درد  نودب 

هراپ هدش  نهریپ  وا  نت  رد  هک  یسک 

دتفا یمن  البرک  نفک  یب  دای  هب 

يا هدش  نینچ  يا  هداتفا  رفن  کی  ریگ  وت 

دتفا یمن  اه  گرگ  رذگ  رد  وت  نت 

دندرک نفک  يا  هدع  ار  وت  زور  هس  زا  سپ 

دتفا یمن  اپ  ریز  وت  هدیرب ي  رس 

: دنتفگ یم  هراشا  اب  مه  هب  رمش  نانس و 

؟ دتفا یمن  ارچ  هدروخن ؟  هزین  هک  رگم 

رجنح يدوگ  تفگیم  هلمرح  رودز 

دتفا یمن  اپز  ددرگن  رحن  نیسح 

تفرگ ربخ  نم  زا  دمآ و  هک  يا  هظحل  ره 

یتمعن مساق 

تفرگ ربخ  نم  زا  دمآ و  هک  يا  هظحل  ره 

تفرگ رظن  رد  ارم  ياه  هدجس  تالاح 

منک یم  تاجانم  هناقشاع  دید  یم 

تفرگ رحس  قشاع ، نم  زا  یغارس  بلغا 

تسکش ارم  زامن  هک  يا  هبرض  هب  نیرفن 

تفرگ رثا  يدوهی  تسد  برض  میور ز 

باتش اب  هکسب  منت  هب  ابع  هدش  هراپ 
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تفرگ رمک  رود  هب  هقلح  هنایزات  نیا 

میولهپ هک  منامگ  هب  ما  هدند  هدروخ  اج 

تفرگ رد  يزیت  هب  هنیدم  يولهپ  نوچ 

تسا ردام  يور  ام  تریغ  دوب  هدیمهف 

تفرگ رتشیب  ارم  رارق  دب  فرح  اب 

نیسح ةدناماج  كدوک  هچ  زا  متسناد 

تفرگ رس  يور  شدوخ  تسد  رارف  تقو 

دوب هدروخ  هبرض  شدوخ  هک  يرتخد  ماش  رد 

تفرگ ردپ  دوبک  يور  يارب  نماد 

مرجنح هب  هدیسرن  يا  هزین  يزیت 
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مربارب رد  نم  رتخد  هدروخن  یلیس 

ناتیاهتسد ادخ  قلخ  ریگتسد  يا 

یمیظع ریما 

ناتیاهتسد ادخ  قلخ  ریگتسد  يا 

ناتیاهتسد اعد  باوج  نیرتابیز 

منک نات  ییادگ  ریسم  نیا  رد  متفگ 

ناتیاهتسد ادگ  تسد  هب  دسر  دیاش 

تسا رهاط  دنوادخ  تسد  ود  ناتناتسد 

ناتیاهتسد اجک ، هانگ  زا  ُرپ  تسد 

ردقچ نم  ناتسد  يراکهانگ  نیا  زا 

ناتیاهتسد ات  هلصاف  تسا  هداتفا 

هانگ ترثک  زا  طقف  منک  یمن  رواب 

ناتیاهتسد ارم  تسد  دنا  هتفرگن 

منک یم  هدجس  امش  ياپ  كاخ  هب  دشاب !

ناتیاهتسد امش  ياه  هویگ  هب  هدروخ 

منز یم  هسوب  امش  ياپ  كاخ  هب  یتقو 

منز یم  هسوب  امش  ياه  تسد  هب  مراد 

نک تسرد  ناملسم  نیتسار ، مالسا 

نک تسرد  ناملس  ترضح  هاگن  کی  اب 

امن ام  جرخ  دوخ  هدید ي  يایمیک  زا 

نک تسرد  ناجرم  ءولءول و  وت  ار  گنس  نیا 
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دوخ ياه  هویگ  فک  كاخ  هب  ایب  الوم 

نک تسرد  ناسنا  شکب  یتبحم  تسد 

تسا نم  ییاهنت  سبحم  هک  یلد  نیا  رد 

نک تسرد  ناماما  تمس  هب  هرجنپ  کی 

تست هام  يور  شفرط  نآ  هک  هرجنپ  کی 

نک تسرد  ناراد  هنیآ  فوفص  تمس 

دش تسرد  ناسارخ  ماما  وت  لسن  زا 

نک تسرد  ناسارخ  يادگ  نم  لسن  زا 

تسا رد  نیا  فطل  زا  نم  یلع  یلع  رکذ 

تسا رفعج  نب  یسوم  هنیس ي  ياه  هآ  زا 

نم ياه  هیاس  یقرشم  باتفآ  يا 

نم يادخ  ياطع  دوج و  راس  هیاس  يا 

لاچهایس ار  تنت  غرم  هدرک  روجنر 
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نم يامه  يا  ینزب  رَپ  لاب و  تشاذگن 

ما یصاع  هک  نم  منم ، باذع  بجوتسم 

نم ياجب  يدیشک  درد  وت  ارچ  اقآ 

لد هب  ما  هتسب  ارت  ياپ  رود  ریجنز 

نم ياپ  تسب  تنت  ياه  هضور  ریجنز 

دروخ نیسح  يازع  مزب  درد  هب  مکشا 

نم ياه  کشا  دروخب  ناتدرد  هب  دیاش 

سفق رد  هک  ّبیسم  هب  ترکون ، هب  یتفگ 

نم ياضر  يارب  تسا  نم  یگنتلد 

دوش یم  گنهامه  وت  اب  هشیمه  هعیش 

دوش یم  گنت  اضر  يارب  شلد  یتقو 

ینک یم  هیرگ  ادخ  قوش  سفق ز  نیا  رد 

ینک یم  هیرگ  اضر  اضر و  ای  رکذ  اب 

دوخ نایعیش  ترفغم  يارب  اقآ 

ینک یم  هیرگ  ارچ  هدجس  هب  رس  ردق  نیا 

تدوخ ییاهنت  هب  لاچهایس ، نیا  رد 

ینک یم  هیرگ  الُببرک  يارب  هک  ای 

ینز یم  هلان  ادج  نیسح  تبرغ  رب 

ینک یم  هیرگ  ادج  شیوخ  ناج  هّمع  رب 

دوخ ِز  يدوخیب  ارچ  هنایزات ، ریز  رد 

ینک یم  هیرگ  اه  همطاف  يارب  يراد 
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مه زونه  وت  یلو  هتفر  دوهی  درم 

ینک یم  هیرگ  ار  همطاف  مان  دُرب  نوچ 

دوهی نآ  دز  یم  ار  وت  باسح  یب  دنچ  ره 

دوبن تا  هموصعم  وت  رانک  ادخ  رکش 

تسا نشور  راد  بت  ِنت  نیا  زا  نم  ِلاوحا 

هداز لوسر  اضر 

تسا نشور  راد  بت  ِنت  نیا  زا  نم  ِلاوحا 

تسا نشور  رابرهُگ  ِمشچ  هب  نم  ِنادنز 

كاخ ِریز  هب  مسبَح  هک  بورغ  ات  حبص  زا 
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تسا نشور  راطفا  ِمد  زا  ملاح  حبص  ات 

نم يارب  هتشذگ  تخس  هک  اه  لاس  نیا 

تسا نشور  رابررش  هآ  ِز  شا  هظحل  ره 

ما هدیرخ  مناج  هب  هعیش  يالب  اجکی 

تسا نشور  راز  ِنم  ِمسج  هب  نآ  ِراثآ 

هدمآ هچ  نم  ِرس  هب  دوش  ات  مولعم 

تسا نشور  راوید  هب  هدروخ  هک  متروص  زا 

منز یمن  مروبص  ِناوختسا  ِز  یفرح 

تسا نشور  رازآ  ِتّدش  ماپ  ِقاس  زا 

 ! تسا يداع  ریغ  یلو  تسه ،  دوبک  ممسج 

 ! تسا نشور  راوید  هیاس ي  ِریز  هب  یّتح 

هدش منت  ِدیدج  ِوضع  هک  ار  ریجنز 

تسا نشور  رارسَا  همه  ما ،  هدرکن  ناهنپ 

دوخ ياضر  زج  همه  هب  ما  هتسب  هدید  نم 

تسا نشور  رادلد  ِندید  هب  طقف  ممشچ 

ربمیپ مالس  ادخ و  مالس 

راگزاس اضرمالغ 

ربمیپ مالس  ادخ و  مالس 

رفعج نب  یسوم  هب  ناماما  مالس 

یهلا عیسو  کلم  هاشنهش 

رواد قالخ  مکح  دوب  شرما  هک 
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قح تجح  نیمتفه  ادخ ، یلو 

رهوگ جنپ  می  می ، شش  بان  رُد 

لد ۀبعک  شتبرت  رشب  نج و  هب 

رتسگرون شتعلط  امس  ضرا و  هب 

ارآ ملاع  دبا  ات  شخر  غورف 

رورپ حور  نانچمه  ششوخ  مالک 

تلصخ دنوادخ  قلخ و  دنوادخ 

رظنم دنوادخ  يوخ و  دنوادخ 

ناج نایتوهال  دندناشف  شیاپ  هب 

رس نایسودق  دنداهن  شکاخ  هب 

بناج راچ  زا  دندوشگ  کیالم 

رپ وا  راوز  ياه  مدق  كاخ  هب 

شنیمظاک يوس  تجاح  ضرع  ربب 

ررکم دارم  وا  رد  زا  ریگب 

یهلا تاذ  درک  یم  رما  رگا 
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ربیخ یتفرگ ز  رد  یلع  شدج  وچ 

تمسق ود  ار  هم  درک  یم  هک  نآ  ای  و 

ربمیپ نوچمه  هبابس  تشگنا  هب 

دمحا زاجعا  دُوب  وا  زاجعا  هک 

ردیح يوزاب  دُوب  وا  يوزاب  هک 

يداه دُوب  کلم  رب  وا  تایانع 

ربهر دُوب  کلف  رب  وا  تاراشا 

وک نآ  ره  رئاز  هتشگ  ار  دنوادخ 

رهطم لوتب  نآ  رئاز  دوش 

تیاده غارچ  ار  رشب  شمالک 

رواب قوف  دُوب  ار  کلم  شماقم 

يدید سبح  یکیرات  هب  ار  وا  وت 

رگنب ار و  لد  مشچ  نک  زاب  یمد 

شیور عمش  ۀناورپ  تسا  هام  هک 

روانش شرون  رحب  رد  تسا  رهم  هک 

دیدرگ بآ  شرکیپ  ودع  سبح  هب 

رکیپ هب  شرهم  دوب  ناج  هک  یماما 

يراج هموصعم  نارجه  هب  شکشرس 

رب رد  تسا  هتفرگ  ار  اضر  لایخ 

دنادن دیدن و  سک  ادخ  زا  ریغ  هب 

رگمتس مصخ  دمآ ز  هچ  وا  رب  هک 
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هنایزات زا  شمادنا  يدوبک 

ردام ثرا  دوب  همع  ثرا  دوب 

يدوب قلخ  همه  رای  هک  یماما 

روای رای و  یب  داد  ناج  هنابیرغ 

هجنکش ریز  تسا  هدید  هک  ایادخ !

؟ رپ سفق  رد  دنز  تیالو  يامه 

یماما يارب  نارای ! دیلانب 

رد ۀتخت  کی  دوب  وا  توبات  هک 

یبیرغ ماما  نآ  رب  دیلانب 

رذآ تخیر  شلد  رد  افج  رهز  هک 

بش ره  هتسبرد  کیرات  سبح  نآ  رد 

رهطا يارهز  دوب  شا  یتاقالم 

«! مثیم ، » قلخ شمغ  رارش  زا  دزس 

رس ات  ياپ  زا  عمش ؛ نوچ  دنزوسب 

جئاوحلا باب  اهراک  ياشگ  لکشم 
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یسودرف دمحم 

جئاوحلا باب  اهراک  ياشگ  لکشم 

جئاوحلا باب  ام  ياه  لّسوت  رکذ 

جیاوحلا باب  ار  هعیش  ياوه  دراد 

« جئاوحلا باب  ای   » مییوگ یم  هتسویپ 

شنیمظاک ات  ام  ياه  لد  دشک  یم  رپ 

شنیمظاک اشامت  دراد  بجع  بشما 

تسا میلک  ياسوم  تیبلا  لها  ياسیع 

تسا میرکلا  نبا  میرک  شیاباب  دننام 

تسا میهس  مه  هبیرغ  شیاهاعد  نیب 

تسا میدق  زا  ناسارخ  ناطلس  ياباب 

شظیغ مظک  احیسم  لثم  یمد  دراد 

شظیغ مظک  اب  وا  دزاس  یم  ادخ  دبع 

هدرک ظفح  ار  اه  هعیش  ییالب  ره  زا 

هدرک ظفح  ار  ام  شیوخ  يابع  ریز 

هدرک ظفح  ار  ادخ  ملع  شا  هنیس  رد 

هدرک ظفح  ار  ایبنا  ياهزاجعا 

یفاح رُشب  دش  ور  ریز و  شهاگن  کی  اب 

یفاح رُشب  دش  وا  قلُخ  نسُح  بوذجم 

دوب يرگید  راقو  وا  راقو  يرآ 

دوب يرگید  رایع  وا  ملع  ریسکا 
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دوب يرگید  راختفا  شجاجتحا  ره 

دوب يرگید  راقفلاوذ  شمالک  غیت 

دوب نخس  درم  شا ، هّمع  بنیز ، دننام 

دوب نکش  نادند  شخساپ  یلاؤس  ره  رد 

لاس هدراچ  نادنز  جنک  رد  ام  ياقآ 

لاس هدراچ  نابات  دیشروخ  زا  مورحم 

لاس هدراچ  ناشیرپ  وم  یمخز ، هدرزآ ،

لاس هدراچ  نآ  دوب  لاس  نارازه  لثم 

هتشذگ دح  زا  شنتفگ  برای » ینصّلخ  »

هتشذگ دب  اقآ  هب  نادنز  رد  تسادیپ 

دندوب هدرمژپ  ار  سای  ياه  گربلگ 

دندوب هدرک  هجنکش  ار  اقآ  هک  سب  زا 

دندوب هدُرب  رتارف  دح  زا  رگد  ار  اپ 

دندوب هدروآ  وا  شیپ  ار  يا  هراکدب 
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تفگ یم  سوسحم  بجع  ار  یهلا  رکذ 

تفگ یم  سوّدق » ای  « » سوّدق « » َکناحبس »

داتفا راب  نارازه  هکلب  هن ...  راب  کی 

داتفا رایسب  نتساخرب  هظحل ي  رد 

داتفا راوید  هناش ي  يور  شتسد ز 

 ... داتفا راگنا  شردام  دای  هظحل  نآ 

دنتفرگ ار  شناوت  بات و  اهریجنز 

دنتفرگ ار  شناما  درمان  يا  هّدع  کی 

تشاد نهک  يدرد  شا  هنیس  رد  ام  ياقآ 

تشاد نهد  دب  دیلپ و  ینابهگن  بش  ره 

تشاد ندب  رب  ییاه  مخز  دوبک و  گنر 

تشاد نزب  تسد  وا  ناب  نادنز  هک  سب  زا 

دروخ کحم  اه  هنایزات  ریز  هب  شربص 

دروخ کتک  یلیخ  شردام  ارهز  دننام 

دوب شندرب  راد  هدهع  رد  هتخت ي  کی 

دوب شنت  زا  رود  اهریجنز  هک  دنچ  ره 

دوب شندرگ  رب  نآ  راثآ  زونه  اما 

دوب شنهاریپ  شنت  رب  هک  ادخ  رکش 

داتفین اپ  تسد و  ریز  وا  رس  رگید 

داتفین اه  یلیخ  مشچ  وا  رتخد  رب 

رفعج نبا  یسوم  ادخ  اب  تولخ  هدرک  نادنز  هب  يا 
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راگزاس اضر  مالغ 

رفعج نبا  یسوم  ادخ  اب  تولخ  هدرک  نادنز  هب  يا 

رفعج نبا  یسوم  ادتقم  ار  ناگدازآ  همه  يا 

یهلا نامرف  هب  يدوب  الب  سبح  رد  هک  يا 

رفعج نبا  یسوم  امنهر  ار  اضق  مه  ار  ردق  مه 

دمحم لآ  یسوم  يا  تذفان  هاگن  اب 

رفعج نبا  یسوم  اهدژا  یسوم  تسد  رد  اصع  دش 

یهلا نامرف  هب  يراد  اه  هرومطم  لد  رد 

رفعج نبا  یسوم  یلعلا  تاوامس  رب  ینارمکح 
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تناتسود نایعیش و  يارب  زا  تنیمظاک 

رفعج نبا  یسوم  البرک  مه  فجن ، مه  هنیدم ، مه 

وت اب  تسا  وت  غارچ  ییاهنت  تسا و  کیرات  هک  بش 

رفعج نبا  یسوم  اعد  دناوخ  یم  ریجنز  ۀقلح 

نابایب ارحص و  تشد و  هوک و  هک  دوبن  بجع  نیا 

رفعج نبا  یسوم  ادص  مه  اون و  مه  ددرگ  وت  اب 

مرادن رب  تیالو  زا  تسد  نت  هب  مناج  دوب  ات 

رفعج نبا  یسوم  انشآ  مدوب  وت  اب  تدالو  زک 

دشاب هک  ییاج  منک  یم  احیسم  ضیف  رب  زان 

رفعج نبا  یسوم  افش  مدرد  رب  وت  هاگرد  كاخ 

رتهب راب  دص  ادج  ددرگ  مه  رگ ز  موضع  وضع 

رفعج نبا  یسوم  ادج  ددرگ  ملد  هظحل  کی  وت  زک 

نم لد  رهش  رد  تسا  وت  يارس  نحص و  تبرت و 

رفعج نبا  یسوم  ارس  نحص و  کی  تسا  وت  رب  یلد  ره 

يراد وت  ار  ناماما  رد  جئاوحلا  باب  ترهُش 

رفعج نبا  یسوم  اجر  تیوک  رد  دنرآ  ناج  سنا و 

تقلخ دنرآ  رگا  تجاح  یهد  ار  تقلخ  لک 

رفعج نبا  یسوم  اجتلا  يور  هتسویپ  ترد  رب 

یهاگن زک  یلالجلاوذ  يادخ  مشچ  نامه  وت 

رفعج نبا  یسوم  اور  تجاح  ینک  ار  ملاع  قلخ 

تحیرض ياپ  رد  شیوخ  مشچ  ود  زک  مراد  تسود 
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رفعج نبا  یسوم  اسم  حبص و  ره  وت  رب  مزیر  کشا 

دشاب ریجنز  ۀقلح  رد  مندرگ  مراد  تسود 

رفعج نبا  یسوم  ای  وت  كاپ  نت  زا  دای  منک  ات 

منامب لگ  بآ و  نیب  یتخرد  نوچ  مراد  تسود 

رفعج نبا  یسوم  اه  لاس  دش  نوچ  وت  اب  منادب  ات 
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هدید ود  رد  تکشا  ریجنز ، رد  تسد  اپ ، رب  دنُک 

رفعج نبا  یسوم  ادخ  رکذ  تبل  رب  نوخ ، تلد  رد 

هنایزات برض  ریز  نادنز  کیرات  لد  رد 

رفعج نبا  یسوم  اضر  تدنزرف  ياج  یلاخ  دوب 

وت رس  يالاب  هب  رتخد  هدفیه  زا  دوبن  سک 

رفعج نبا  یسوم  ازع  دریگ  وت و  رب  دیرگب  ات 

دش سفق  تنادنز  يرون و  ۀلق  يامه  وت 

رفعج نبا  یسوم  اج  هب  رپ  یتشم  وت  زا  دنام  سفق  رد 

هجنکش سبح و  اه  لاس  زا  دعب  مرج  نیمادک  اب 

رفعج نبا  یسوم  افج  رهز  زا  تکاپ  بلق  تخوس 

رخآک یحو  يامه  يا  مثیم "  " وت رب  دیرگن  نوچ 

رفعج نبا  یسوم  اهر  يدیدرگ  ناج و  يدادب  نادنز  ۀشوگ 

هلسلس رالاس  رس و  کلف ، شدرگ  زا 

یناهفصا يورغ  نیسح  دمحم  هللا  تیآ 

هلسلس رالاس  رس و  کلف ، شدرگ  زا 

هلسلس راتفرگ  قشع ، دنمک  رد  دش 

وا ياهب  يرصم  فسوی  رازه  دوبَن 

هلسلس رادیرخ  دوب  هک  یفسوی  نآ 

لُغ ریز  هب  دش  وا  ندرگ  اپ و  تسد و  ات 

هلسلس رازاب  همه  نآ  تفرگ ز  قنور 

دید هک  ار  هچنآ  راخ  هدیدن ز  یلگ  زگره 
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هلسلس رازآ  فیطل ز  رصنع  نآ 

تسین راگدرک  زج  هلسلس  راک  هگآ ز 

هلسلس رادرک  دید ز  هچ  نینزان  ناک 

تشادن نیرخآ  سفن  ات  رای  راوخمغ و 

هلسلس رادید  هب  هک  زج  هدید  دوشگن 

شمغ زا  هک  اهنت  نت  نآ  يادف  اه  ناج 

هلسلس رابنوخ  هدید ي  تسیرگ  یم  نوخ 
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زادگناج زوسناهج و  تسا  يا  هصغ  هصق ، نیا 

زارد رس  دراد  هلسلس  هک  نک  هاتوک 

میرفعج نب  یسوم  بکوک  راس  هیاس  رد 

یمیحر فسوی 

میرفعج نب  یسوم  بکوک  راس  هیاس  رد 

میرفعج نب  یسوم  بتکم  نایعیش  ام 

تسا هدیسر  ناریا  هشوگ ي  هشوگ  هب  شضیف 

میرفعج نب  یسوم  بش  ره  يادگ  ینعی 

وا تیب  لها  يرکون  تسام  یتسه 

میرفعج نب  یسوم  بنیز  داز  هناخ  ام 

تسا ربمیپ  لآ  تمحر  ناتسآ  مق 

میرفعج نب  یسوم  بَّرقُم  مرح ، نیا  رد 

تسا هدیرخ  ار  ام  لد  شتفأر  رهم و  اب 

میرفعج نب  یسوم  بَتاکُم  هدنب ي  ام 

تسوا تسد  هب  ملاع  ود  لها  دیما  مشچ 

میرفعج نب  یسوم  برشم  مارم و  تام 

تس یگدنرپ  لاجم  شارب  سفق  یتح 

میرفعج نب  یسوم  برای  رکذ و  نویدم 

شا هتسخ  نامشچ  هبدن ي  هتخوسلد ز 

میرفعج نب  یسوم  ِبت  هلان و  نوخلد ز 

شتبیصم ناشیرپ ، بلق  هب  هدز  شتآ 
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شترضح تسا  دوجس  قرغ  هتسب  تسد  اب 

دیشک یم  هچ  نادان  نمشد  ياه  هنعط  زا 

دیشک یم  هچ  ناراب  ترضح  ریوک ، نیب 

يرگمتس موق  هنیک ي  ملظ و  دنب  رد 

دیشک یم  هچ  ناکما  ملاع  هانپ  اهنت 

دوج اخس و  رون و  تمحر و  قشع و  دیشروخ 

دیشک یم  هچ  نایصع  هلیبق ي  نیا  نیب  رد 

اه هنایزات  بت  هدرک  هچ  شرکیپ  اب 

دیشک یم  هچ  نادنز  هشوگ ي  هتسخ  لاح  اب 

دیدن شا  همولظم  رتخد  هک  ادخ  رکش 

دیشک یم  هچ  ناشیرپ  بیکش و  یب  ياباب 

يرگید هودنا  هتفرگ ز  ملد  اما 
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دیشک یم  هچ  ناریو  هشوگ ي  هلاس  هس  لفط 

تشط نایم  رد  شردپ  رس  ندید  اب 

دیشک یم  هچ  ناشطع  بل  رب  هسوب  ماگنه 

نایم نآ  رد  شدوبک  مشچ  دید  هک  یتقو 

دیشک یم  هچ  نآرق  توالت  هدش  نینوخ 

: تشادن ناج  هک  یهآ  زا  رپ  بل  اب  تفگ  یم 

تشادن نارزیخ  یلدگنس  چیه  شاک  يا 

! مناد یم  دیعب  دنامب ؟ هدنز  روطچ 

هدیلوژ دومحم 

! مناد یم  دیعب  دنامب ؟ هدنز  روطچ 

! مناد یم  دیعب  دناسر !  حبص  هب  رحس 

یلاچ هیس  نآ  هب  دباتب  هام  هنوگچ 

مناد یم  دیعب  دنادن  رون  ردق  هک 

نمشد ار  هتسب  ریجنز  نت  دنک  ادخ 

مناد یم  دیعب  دناشکن  اه  هچوک  هب 

ار دوخ  شرتخد ، لیجعت ، هب  هک  دنک  ادخ 

مناد یم  دیعب  دناسرب  شندید  هب 

شاک يا  اه  هنایزات  متس  وا  مسج  هب 

مناد یم  دیعب  دناشنن  لَُوت  لَُوت 

کنخ بآ  هرطق  ود  ار  وا  ۀنشت  نابل 

مناد یم  دیعب  دناشچب  دنک  ادخ 
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وربا ةراشا  اب  هدش ، هتسکش  سب  ز 

مناد یم  دیعب  دناوخب ؟ رتو  تونق 

تسین نکمم  تونق  هتسکش  ياه  تسد  هب 

مناد یم  دیعب  دناشک  هآ  هب  رگم 

ینصلخ ياعد  تباجا ، ماب  هب  دسر 

مناد یم  دیعب  دناهرب  اعد  رگم 

بوبحم ةزاجا  یب  لجا  هک  دوش  رگم 

مناد یم  دیعب  دناتسب  ناج  تسود  ز 

ردپ رانک  اضر  ار  شدوخ  هراشا ، کی  هب 

مناد یم  دیعب  دناسرن ؟ دوش  رگم 

...؟ زگره دوش  رگم  تبرغ  همه  نیا  يارب 

مناد یم  دیعب  دنادن  ردق  هعیش  هک 
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دناشوپ رای ، هب  ار  جرف  سابل  اعد 

مناد یم  دیعب  دنارب ، شیوخ  رگم ز 

تسا ماش  وت  نادنز  دمآ و  ماش  سپ  زا  زور 

یبارهس دمحم 

تسا ماش  وت  نادنز  دمآ و  ماش  سپ  زا  زور 

تسا مارح  دیشروخ  رتخد  رب  وت  رادید 

شیوخ رسپ  يور  وسیگ و ز  رآ ز  دای 

تسا مادک  زور  هچ و  ماش  نیبب  هاگنآ  و 

شیوخ رمک  ات  رگا  هوک  دَور  كاخ  رد 

تسا ماود  تسا  ماود  هوک  نآ  هتسیاش ي 

وحم دنکن  ار  ادخ  سمش  ِفرش  نادنز 

تسا ماب  بل  ترمع  هک  دنیوگب  راذگب 

شیوخ مرح  رب  هدم  هار  نالدگنس  رب 

تسا ماما  دنب  نیا  رد  هک  دمهف  هچ  ریجنز 

دنچ يا  هلصاف  رگا  هداتفا  وت  قاس  رد 

دنچ يا  هلئاغ  اه  هلصاف  نیا  زا  دیباوخ 

منامگ تسا  هتشرف  لاب  رپ و  ِیطحق 

مناور تسا  ناور  هتخت  رس  هنوگ  نیاک 

شرع زا  هتخیوآ  هک  تسابوط  هقاس ي  نیا 

منادن توبات ؟ هتخت ي  زا  وت  قاس  ای 

یفیحن دنچره  وت  توبات  هدش  نیگنس 
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منارگ رای  نارگ  رای  نارگ  رای  يا 

تسا ضحم  هنیئآ ي  هنیآ  زلف ، باق  رد 

مناج لقیص  زا  دنک  یم  مک  هچ  ریجنز 

تشاد نفک  تفه  ادخ  ياسوم  هک  دنیوگ 

مناشکب لتقم  هب  هضور  نونک  هک  دیاب 

تسا ریصح  نادیهش ز  هاش  نفک  ینعم ،

مناهد هب  هش  نآ  بکرم  هر  كاخ  يا 

دتفا رو  تاوما  ندرک  نفک  تشاد  اج 

دتفا ررش  ملاع  ود  لها  نفک  رد  ای 

ریجنز ياه  هنود  هنود  شتسد  هب  یحیبست  هدش 
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نافارص مساق 

ریجنز ياه  هنود  هنود  شتسد  هب  یحیبست  هدش 

ریجنز ياج  مخز و  بل  شرکذ  يادص  مه  هدش 

هرون ِرپ  نودنز  لد  فسوی  هش  یم  اسوم  یتقو 

هروط يداو  منودنز  یسوم  هش  یم  فسوی  یتقو 

هرادن اصع  نوماسوم  نیریگب  وشاتسد  ریز 

هرادن ان  هنوتیمن ، هش ، دنلب  داخیم  نوماقآ 

هدنوخ هتسشن  زامن  ردام  لثم  هک  هبش  دنچ 

هدنوخ هتسب  ِتسد  ود  اب  ور  شرخآ  ياتونق 

هتسکش ُبویا  لد  تربص  ياه  هصق  هک  يا 

هتسشن ادخ  لد  هب  اجنیا  تبر  ای  برای و 

هراد یلاح  هچ  ادخ  اب  وت  تولخ  هک  منود  یم 

هرادن وتیرود  بات  هیقر  لثم  هموصعم 

هدید ُتیگنشت  هخآ  هتارف  دردمه  هلجد 

هدیسر البرک  هب  هک  تنیسح  ای  هب  هداد  شوگ 

هنیمظاک وت  وت ، شیپ  هک  يا  هلفاق  اشوخ  يا 

هنیسح ماما  نومهم  دایم و  فجن  زا  ینعی 

میئاعد هنشت ي  همه  جئاوحلا  باب  ای  اقآ 

میئاضر يوهآ  هچب  متسین  هبیرغ  نوج  اقآ 

رفعج نب  یسوم  يددم  منورد  شتآ  زا  رپ 

ربمیپ لآ  مظاک  تمان  هب  مشب  اهر  هک 
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میریسا شیتآ  وت  هک  ام  میتفرگ  مظاک  ای  مد 

میریگ یم  مورآ  ارچ  سپ  تسین  ادخ  مسا  نیا  هگا 

داتفا نوماپ  هب  نومسفن  میتفرگ  مظاک  ای  مد 

دادغب نودنز  وت  هخآ  يدرک  هتشرف  منوطیش 

دش او  هتسب  يارد  ات  میتفرگ  مظاک  ای  مد 

دش اضر  ماما  نومیقاس  رخآ  هک  میدنوخ  ردقنوا 

دیدنخ هموصعم  نوم  یب  یب  میتفرگ  مظاک  ای  مد 

دیشخب هنیدم  رفس  گنتلد  يارتوبک  هب 

دینک داش  دوخ  ز  تسا ، يریسا  غرم  اجک  ره 
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ینارهت لدشوخ 

دینک داش  دوخ  ز  تسا ، يریسا  غرم  اجک  ره 

دینک دازآ  سفق  جنک  ز  تسا ، هدرمن  ات 

يرپ هتسکشب  ریاط  سفق ، جنک  رگا  دُرم 

دینک دادغب  ینادنز  ندرم  زا  دای 

دیور سوبحم  یتاقالم  هب  نادنز ، هب  نوچ 

دینک دای  یلع  ارهز و  لد  زیزع  زا 

گرم مد  شیاپ  ز  دییاشگ ، ریجنز  دنُک و 

دینک دایرف  همه  نوراه ، يراکمتس  نیز 

دنربب یبیرغ  شعن  رگا  لاّمح ، راچ 

دینک دادما  همه  رفعج ، یسوم  رطاخ 

دوب شراک  اعد  تاجانم و  گرم ، مد  ات 

دینک داّبع  هش  نآ  همزمز ي  رب  شوگ 

شردپ رب  دنک  هیرگ  ات  هک  تسین ، شرسپ 

دینک دادیب  هتشک ي  نآ  رب  هیرگ  امش  سپ 

دوش رادربخ  هموصعم  هک  دیراذگن 

دینک داشان  رتخد  لد  لاح  رب  محر 

دیوگ جئاوح  باب  نآ  متام  زا  لدشوخ " "

دینک دای  يو  گرم ز  زا  سپ  زین  امش  ات 

تسا رفعج  نب  یسوم  هضور ي  هک  ایب  اقآ 

یبوقعی دالیم 
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تسا رفعج  نب  یسوم  هضور ي  هک  ایب  اقآ 

تسا رت  ناشتابیصم  غاد  نامنامشچ ز 

هآ رارش  ناج  رب  نت و  رب  هایس  هماج 

تسا رذآ  رپ ز  وا  ۀصغ  دای  هب  اه  لد 

راو بیرغ  اهنت ، سک و  یب  تسا  هداتفا 

تسا ربارب  تقلخ  یمامت  اب  هک  يدرم 

تسادخ دوخ  مظاک ، ترضح  ناوخ  هیثرم 

تسا رهطا  يارهز  ترضح  هضور ، یناب 

تسادخ اب  تاجانم  مرگ  هک  وگن ، نادنز 

تسا رفعج  نب  یسوم  ترضح  يارح  راغ 

رگد وگن  ترضح  ندروخ  هنایزات  زا 
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تسا ردام  ناشیا ز  هب  هدیسر  يا  هیثرا 

سفن ره  هب  منابز  درو  هشیمه  دشاب 

تسا رفاک  هک  نید  یب  يدوهی  نآ  هب  تنعل 

موش امش  يازع  لاش  يادف  نم  يا 

تسا رفعج  نب  یسوم  ۀضور  هک  ایب  اقآ 

یتشاد اناوت  یتسد  اعد  ياپ  رد  هک  يا 

ییافو مشاه  دیس 

یتشاد اناوت  یتسد  اعد  ياپ  رد  هک  يا 

یتشاد الاب  هب  يزاورپ  لاب  شیاین  رد 

نامسآ تفه  رد  وت  روش  زا  داتفا  هلولو 

یتشاد اعوغ  هک  سب  زا  اعد  تاجانم و  رد 

دوب سودق  ای  حوبس و  ای  زور  ره  وت  رکذ 

یتشاد العا  شرع  رد  اج  زاوآ  نینچ  اب 

وت هک  يدیلانن  نادنز  یکیرات  زا  چیه 

یتشاد اتکی  بوبحم و  قلاخ  اب  یتولخ 

تشاد حیبست  فک  هب  تکشا  رهوگ  زا  لیئربج 

یتشاد ایرد  وچ  یمشچ  اعد  غاب  رد  هک  يا 

دش هللا  میلک  یسوم  وت  رهم  میسن  زا 

یتشاد احیسم  زاجعا  وت  تیاه  سفن  رد 

قشع يانیس  رب  دیشخب  ینشور  تقشع  رون 

یتشاد ار  ادخ  رون  تنشور  هاگن  رد 
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وت دنتشگ و  یم  وت  يانمت  تسم  نایسدق 

یتشاد اهاط  زبسرس  نشلگ  زا  وب  گنر و 

یلو وت  ياپ  ریجنز  لغ و  زا  دیئاس  هچرگ 

یتشاد ابیکش  یناج  افو  قشع و  هر  رد 

تنت رب  هنایزات  دز  ودع  هک  ینامز  ره 

یتشاد ارهز  ياه  مغ  زا  يدرد  دوخ  لد  رد 

قشع راطفا  رد  دوب  نیا  تیراد  هزور  رجا 

یتشاد اراوگ  بان و  يا  هداب  تداهش  زک 
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ریگم دوخ  ناگدادلد  رس  زا  تمایق  ات 

یتشاد ام  رس  رب  تمحر  ربا  زک  يا  هیاس 

ازج زور  دروآ  زان  کلف  رب  دراد  ياج 

یتشاد ار  ام  فطل  یئافو »  » يا ییوگب  رگ 

شرگج دش  هراپ  هراپ  ام  متفه  ماما 

راگزاس اضرمالغ 

شرگج دش  هراپ  هراپ  ام  متفه  ماما 

شرسپ هرهچ ي  هب  یمیتی  درگ  هتسشن 

حورجم اپ  ِقاس  هراپ ، رگج  دوبک ، ندب 

شرس هب  اه  هجنکش  ریز  هدمآ  هچ  رگم 

رتخد هدزون  عمج  زا  هک  فیح  رازه 

شردپ هزانج ي  رانک  دوبن  یکی 

بش یهایس  رد  دوب  وا  سنوم  سینا و 

شرحس هلان ي  ریجنز و  هقلح ي  يادص 

اجک تشهب  ریاط  اجک  لاچ  هایس 

شرپ لاب و  تخیر  هرابکی  هک  فیح  رازه 

ار شیاه  مشچ  دندنبب  تسین  زاین 

شرت مشچ  هب  رگد  یهاگن  بات  تسین  هک 

تسوا هرارُز ي  زا  يربق  يور  هک  اجک  ره  هب 

شردبرد ياهدنزرف  تبرغ  ناشن 

وا هزور ي  رجا  تشگ  وا  لد  هرارش ي 
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شرگج دش  هراپ  راطفا  عقوم  تسرد 

ریجنز لغ و  بش و  زامن  لاچ و  هایس 

شرگد هّصغ ي  دوب  اضر  يور  قارف 

وا لد  شتآ  رد  مثیم »  » لد يا  زوسب 

شررش زا  تیاکح  دراد  وت  رعش  زوس  هک 

وت يادخ  تناهن  درد  ربخ ز  اب  يا 

هدیلوژ دومحم 

وت يادخ  تناهن  درد  ربخ ز  اب  يا 

وت ياج  دیعبت  هشوگ ي  يازس  دوبَن 

تفرعم يانیس  هنیس ي  تسوت  نادنز 

وت يادگ  یسوم  وچ  رازه  ییاسوم و 

تا هدارا  زک  نید  یتشک  يادخان  يا 
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وت ياپ  ریز  دوش  لین  رومن ، كاخ 

لاچ هایس  نیا  ینک ، هدارا  رگا  يرآ 

وت يارب  ناتسلگ  غاب و  دوش ز  رتهب 

دوب هدیدن  نارمع  ِیسوم  قشع  زاجعا 

وت ياپ  هب  اضیب  دی و  دوش  یم  ریجنز 

دوخ ناج  هب  ار  الب  رایتخا  هدرک  يا 

وت يالب  درد و  تبرغ و  يادف  هعیش 

دوب تادص  زوس  بلاط  هکسب  دوبعم 

وت ياه  هلان  دونش  بش  زور و  تساوخ  یم 

يا هدیشچ  ار  دوخ  ردام  ياهدرد  وت 

وت يازس  ارهز  لگ  يا  دوبن  یلیس 

تسا یتافو  لّجع  وچ  وت  برای  ینصّلَخ 

وت ياعد  نادنز  هشوگ ي  باجتسم  دش 

انشآ ریجنز  لغ و  اب  وت  رکیپ  يا 

وت ياپ  نوخ ز  دکچ  ماش  ریسا  لثم 

ینک یم  هلان  یهن و  یم  كاخ  هب  تروص 

وت ياون  هآ و  هثاغتسا و  نابرق 

دش هاگلتق  شتبقاع  هاگ ، هدجس  نیا 

وت يالبرک  الب  هاچ  تشهب و  نادنز 

وت ياضر  ردنا  دوب  نم  ياضر  بر  ای 

دیوم اضر  دیس 
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وت ياضر  ردنا  دوب  نم  ياضر  بر  ای 

وت يارب  منارگ  دنب  ریسا  ناسنیا  هک 

دوب یکی  نادنز  تملظ  هب  مبش  زور و 

وت يایض  زا  ملد  تسا  نشور  دنچ  ره 

كاب هچ  ارم  نادنز  تملظ  یسک و  یب  زا 

وت يالتبم  منم  ییوت و  مسنوم  نوچ 

راظتنا نارجه و  تبرغ و  درد  تسا  تخس 

وت ياوه  رد  دوش  لهس  هک  مغ  هچ  اما 

یلو ارم  دمآ  بل  هب  ناج  رهز ، زوس  زا 

وت ياقل  لاصو  هب  مسر  یم  هک  مداش 
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يرب یگدنز  زا  مریس و  رمع  رگید ز 

وت يادف  میامن  شیوخ  ناج  هک  مهاوخ 

تتدابع يارب  هک  یتولخ  جنک  نآ 

وت ياطع  زا  موش  بیصن  متساوخ ، یم 

یجئاوحلا باب  هک  يادخ  تجح  يا 

وت يادگ  دیوم "  " وت رب  دیما  دراد 

دوب وت  نارجه  شتآ  زا  همه  زوس  هچ  رگ 

راگزاس اضرمالغ 

دوب وت  نارجه  شتآ  زا  همه  زوس  هچ  رگ 

دوب وت  نادنز  هب  دیحوت  يدازآ  زمر 

یلو وت  دای  هب  دنناشف  کشا  ناتسود 

دوب وت  نایرگ  ةدید  زا  رگ  مصخ  نز  هدنخ 

تشذگ هتسب  رد  سبحم  زا  وت  ناهنپ  هآ 

دوب وت  ناغفا  هلان و  زا  نخس  ار  ناهج  هک 

؟ اجک وت  يوکن  يور  اجک  كاخ  نماد 

دوب وت  ناماد  هب  تسد  نیشن  شرع  ره  هک  يا 

تفاکش حبص  سفن  اب  قفا  نابیرگ  ات 

دوب وت  نابیرگ  هب  رس  ناشک  هآ  بش  غرم 

؟ سبح رد  نوراه  وت  لتق  رب  هچ  نامرف ز  داد 

دوب وت  نامرف  طخ  رد  رس  يدازآ ، هک  يا 

؟ تخوسن كالفا  وت  تاجانم  قرب  رد  هچ  زا 
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دوب وت  نازوس  ۀنیس  زا  همه  زوس  هک  يا 

دراد یغارچ  هناخ  ره  هک  کیرات  بش 

دوب وت  ناتسبش  عمش  لد  شتآ  ۀلعش 

يدوب ناج  ناهج  ناج  یب  رکیپ  رب  هک  وت 

دوب وت  ناج  یب  رکیپ  رد  ۀتخت  رب  هچ  زا 

نکم رود  دوخ  رد  زا  ار  هدشلد  مثیم » »

دوب وت  ناوخ  انث  هاگ  ناوخ  هیثرم  یهگ  هک 

ما هداتفا  رای  قشع  مرج  هب  نادنز  نیا  رد  نم 
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يروباشین هدیلوژ 

ما هداتفا  رای  قشع  مرج  هب  نادنز  نیا  رد  نم 

ما هداتفا  راختفا  بسک و  نید و  ظفح  رهب 

تسین میلست  زج  هراچ  متشون  رس  ماقم  رد 

ما هداتفا  رابیوج  ریسم  رد  مدرز  گرب 

ناملاظ يافج  روج و  زا  هک  متسه  یفسوی 

ما هداتفا  رابکشا  مشچ  ود  اب  نادنز  جنک 

رشب داشرا  رهب  زا  هک  مبهذم  ینیسح  نم 

ما هداتفا  رارق  یب  نیزح و  سبحم  ۀشوگ 

نید چیورت  یپ  زک  منیمتفه  ماما  نم 

ما هداتفا  رات  نادنز  نیا  رد  اهنت  سک و  یب 

متس زک  ملوسر  لآ  نشلگ  زا  یلگ  نم 

ما هداتفا  راخ  ياپ  رد  يا  هدرمژپ  خر  اب 

تسین ریجنز  هدنک و  زا  ریغ  هب  مزار  مرحم 

ما هداتفا  راسگمغ  یب  سنوم و  یب  نینچ  نیاک 

ودع روج  زا  هک  متسه  يرپ  لاب و  یب  غرم 

ما هداتفا  راید  زا  رود  سفق  جنک  نیا  ردنا 

نیزح یمظع  متام  نیا  زا  هدیروش  لد  دش 

ما هداتفا  راکف  لد  بیرغ و  سبحم  نیا  ردناک 

ترون قرغ  دش  ینشور  قاور  نادنز 

نافارص مساق 
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ترون قرغ  دش  ینشور  قاور  نادنز 

تروضح مرش  زا  كانمن  اهراوید 

تروبع ماگنه  دنتسم  اهزیلهد 

تروبص ناتسد  هب  یحیبست  ریجنز 

تریذپلد فلز  دنب  رد  اهدنب  نیا 

تریسا اه  نوراه  يدنبرد و  ياسوم 

درادن نادنز  یگنت  زا  سرت  هک  فسوی 

درادن ناعنک  مغ  وا  تسا  ناهج  ناج 

درادن نان  بآ و  رکف  قشاع  غرمیس 

درادن نادرم  نتسب  ناوت  نادنز 

نادنز جنک  یتح  تسایرد ، شلد  قشاع 
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نادنز جنک  یتح  تسایند ، زا  يریوصت 

تربص يانهپ  رد  هریخ  ایرد  تفه  يا 

تربص يایرد  رد  هکرب  کی  نامسآ  تفه 

تربص يانعم  رد  قشع  رهش  تفه  يا 

تربص ياپ  رد  اه  بویا  دندز  وناز 

مرادن تداع  الب  مجح  نیا  هب  اقآ !

مرادن تقاط  مرعاش ، میوگب  دیاب 

ایادخ وزاب ...! نآ  قالش و  ینیگنس 

ایادخ وجلد ...! تماق  نآ  رب  ریجنز 

ایادخ وسیگ ... ! نآ  نابنادنز و  لاگنچ 

ایادخ وربا ...! نآ  قاط  تسکش  نوخ و 

دوب الب  ماج  وا  ناتسد  رد  دنچ  ره 

دوب البرک  دای  زیرکی  یگنشت  زا 

تسا هار  هب  شنامشچ  تسا  گنتلد  هموصعم 

تسا هانگ  یب  فسوی  راگنا  دنا  هدیمهف 

تسا هایس  يدر  ارچ  اما  شتروص  رب 

تسا هابتشا  منامگ  هصق  نیا  نایاپ 

اما تسا  توبات  يور  دیآ  یم  فسوی 

اما تسا  توهبم  هلجد  نارای  کشا  زا 

تفر اصع  یب  انیس  روط  زا  ام  ياسوم 

تفر ابص  داب  اب  زاب  نامیلس  تخت 
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تفر اعد  کشا و  زا  یجوم  يور  حون  نیا 

تفر اضر  شیپ  شلد  لوا  دیشک  رپ  ات 

دش یم  شوپ  یکشم  قشع  هچ  رگا  وا  یب 

دش یم  شوماخ  رگم  وا  دوب  ادخ  رون 

دنیوا دنبرد  یملاع  دوب و  دنب  رد 

دنیوا دنویپ  زا  يرون  هلمج  تاداس 

دنیوا دنزرف  همه  اج  نیا  ناگداز  هش 

دنیوا دنمشناد  نادنزرف  هشوگ  ره 

ار اه  تسب  نب  ام  يور  رب  دنک  یم  او 

ار اه  تسد  دریگب  دش  جئاوحلا  باب 

میرک نایادگ  دنرادن  رقف  زا  یسرت 

میرک نایادگ  دنرادن  رقف  زا  یسرت 

میرک ناسحا  رد  زا  دنورن  یلاخ  تسد 
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تسا هداد  ربارب  دنچ  ار  هتساوخ  تجاح 

میرک نادنچ  ود  فطل  نیا  هب  هللا  بیط 

دوب رپ  مه  ناملد  میدشن و  ینیمظاک 

میرک ناسارخ  هاش  يوس  هب  میتسب  راب 

مراد ار  اضر  هک  ات  ما  همه  زا  زاین  یب 

میرک نآرق  هب  دنوادخ  ياه  مسق  هب 

یسک رابرد  میدرکن ز  قزر  بلط 

میرک نان  رگم  تسا  مارح  هرفس  ره  نان 

دراد یحیرض  تاجانم  تقو  یسک  ره 

میرک ناماد  هب  تسا  هدیسر  مه  ام  تسد 

دینک ضرف  شمرک  زا  دینکم  مدیما  ان 

میرک نامهم  هدش  بشما  يا  هراکدب  زاب 

میدید میدشن و  شیالب  درد و  رپس 

میرک ناج  دش  همه  يالب  درد و  رپس 

انغ نیع  وا  نطاب  یلو  رقف  شرهاظ 

میرک نایادگ  دنرادن  رقف  زا  یسرت 

دز همطل  ار  متزع  مراید  رهش و  زا  يرود 

یتمعن مساق 

دز همطل  ار  متزع  مراید  رهش و  زا  يرود 

دز همطل  ار  مترتع  كاپ  بلق  یئادج  نیا 

ما هدوب  جئاوحلا  باب  مه  هتسب  تسد  ود  اب 
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دز همطل  ار  متمحر  لضف و  ریجنز  لغ و  یک 

هدش بلطم  نیا  يایوگ  مدتمم  ياه  هلان 

دز همطل  ار  متبحص  قایتشا  هنیس  ضغب 

دوهی یمارح  نیا  هک  سب  منیب ز  یم  رات 

دز همطل  ار  متروص  هر  زا  دمآ  هاگیب  هاگ و 

شا هدنخ  يادص  اب  دش  ادص  مه  یلیس  توص 

دز همطل  ار  متولخ  مغارس  دمآ  یمد  ره 

دربن وا  تراهط  اب  اهنت  هن  ار  ارهز  مان 

دز همطل  ار  متریغ  اب  لد  دوب و  نهد  دب 
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نیسح مدج  زا  رتمک  ندیرب  رس  کی  نم  غاد 

دز همطل  ار  متبرغ  اه  نفک  نیا  راک  رخآ 

ار شناتسآ  شرع ، دنز  هسوب  هک  یسک 

دیؤم اضر  دیس 

ار شناتسآ  شرع ، دنز  هسوب  هک  یسک 

ار شناکم  دهن  نادنز  ۀشوگ  هب  اضق 

شمرح ریاط  تسا  نیمالا  حور  هک  یسک 

ار شنایشآ  دز  مه  رب  هثداح  موجه 

دش یضار  هچ  رگا  تداهش  دنب و  سبح و  هب 

ار شنایعیش  ياهالب  دیرخ  ناج  هب 

حبص ات  بش  شا ز  ینالوط  ةدجس  هب  مسق 

ار شناوختسا  ریجنز  ۀقلح  دوسب 

دندرک ادج  شربمغیپ  هنیدم  زا  وچ 

ار شنامناخ  هک  اغیرد  دندز  مه  هب 

داد شتاجن  نود  نوراه  يزاب  هلیح  ز 

ار شناما  دوخ  دادیب  دوب ز  هدیرب 

نادنز رد  كاخ  هب  هداتف  يابع  زج  هب 

ار شناشن  رگا  ییوجب  هک  نآ  ینیبن 

تسا نیگنس  یمغ  هچ  رگ  الب  نادنز  جنر 

هدیلوژ دومحم 

تسا نیگنس  یمغ  هچ  رگ  الب  نادنز  جنر 
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تسا نیکست  ارم  درد  نم  هعیش ي  يرای 

دوش دازآ  رشب  ات  مدش  ریجنز  هب  نم 

تسا نیگنن  شا  یگدنز  دشن  دازآ  هک  ره 

تسا نم  يانیس  نماد  الب  نادنز  جنک 

تسا نیکسم  ام  هگرد  رب  تساسوم  وچ  دص 

ربص اب  میتسکش  ار  نامز  دورمن  تب 

تسا نیئآ  ینکش  تب  نانکش  تب  ام  نیب 

تسین لکشم  افج  رهز  نم و  یماک  خلت 

تسا نیهوت  شفده  يدوهی  هک  تسا  نیا  لکشم 

دندنخ یم  ما  یسک  یب  رب  هک  تسین  مغ  چیه 
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تسا نید  یب  نهد و  دب  ودع  هک  مراد  هصغ 

ناج هب  میدیرخ  هنوگ  نیا  رگا  ار  الب  ام 

تسا نیریش  الب  هعیش  ندش  تیاده  هب 

موشب ردام  مغ  کیرش  دوب  متین 

تسا نیگنس  متس  تسد  بجع  متسناد  هزات 

ردام مدیشک  وت  يارب  رجز  همه  نیا 

تسا نیا  نتسکش  هدند  ناشن  داد  شدگل 

تفگ یم  دیابن  هچ  رگ  یسب  تفگ  ازسان 

تسا نیرید  هر  مسر و  نامه  مسر  هر و  نیا 

دندناجنر ارم  راطفا  مد  ات  رحس  زا 

تسا نیگنر  بجع  راطفا  هزور و  هرفس ي 

دش ات  ممایق  دنتسکش  هک  مناوختسا 

تسا نییاپ  مرس  هک  ییوگ  هدش  مخ  مدق  سب 

دوش تفای  منت  هب  هجنکش  هنوگ  ره  ياج 

تسا نییزت  يولبات  ما  یمطاف  تروص 

دوب ارهز  ای  جل  زا  شنکش  نادند  تشم 

تسا نینوخ  شنهد  دیوگ  همطاف  ای  هک  ره 

مدرب ردام  هب  هوکش  دش و  گنت  ما  هنیس 

تسا نیمأت  ما  هتساوخ  ره  هیحان  نیا  را  نوچ 

مبل هنشت  ادخ  هب  هتشذگ  راک  زا  راک 

تسا نیچ  رپ  كرت و  رپ  مبل  لثم  مرگج 
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! بیرغ يا  لاچ ، هیس  میقم  يراق  يا 

يریم يدهم 

! بیرغ يا  لاچ ، هیس  میقم  يراق  يا 

! بیرغ يا  لادوگ ، يراق  يادص  مه  يو 

تسا ینیسح  تیاسر  ِتوص  هک  ناوخب  نآرق 

! بیرغ يا  لاب ، رپ و  هتسکش  يراق  يا 

تسین ماما  ِياج  هک  هریت  درس و  ِنادنز 

! بیرغ يا  لاماپ ، وت  ّدَج  وچ  وت  مسج  يا 

تا هّمع  لثم  وت  ندروخ  هنایزات  يا 
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! بیرغ يا  لاجد ، همعُط ي  هب  يا  هداتفا 

بل هنشت  ياه  بل  هزور و  ِنابز  نآ  اب 

! بیرغ يا  لاونم ؟ هچ  هب  يا  هدرک  راطفا 

تشاد هراپ  هراپ  یسفن  تا  هنیس  هک  سب  زا 

! بیرغ يا  لابند ، هب  تشادن  قمر  رگید 

دیود یم  وت  مسج  یپ  رگا  تا  هموصعم 

! بیرغ يا  لاخلخ ، رجعم و  دربن  شمصخ 

؟ تسیک ياپ  ياج  وت  یکاخ  يابع  يور 

! بیرغ يا  لاد ، نوچ  هدش  تتماق  ِورس  يا 

مدایرف لد  هب  تسا  سبح  مسبح و  لد  رد 

راگزاس اضرمالغ 

مدایرف لد  هب  تسا  سبح  مسبح و  لد  رد 

مداد دیآرب  هنیس  زا  هک  تسین  یتصرف 

همه دای  زا  ما  هتفر  درذگ  یم  اه  لاس 

مدای نادنز ، هشوگ ي  لجا  درک  یم  شاک 

؟ اجک لاچ  هیس  رعق  اجک ، شرع  ریاط 

مداتفا اجک  هب  بر  ای  مدوب و  اجک  نم 

سبح ۀشوگ  نیا  رد  هک  منآ  زا  مرُخ  بش  همه 

« مداب كرابم  هب  ون  زا  یمغ  دیآ  مد  ره  »

دناد یم  ادخ  تشک ، ارم  رابکی  رهز 

مداد ناج  متخاس و  متخوس و  اهراب 
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مرب هب  دیآ  يا  هظحل  اضر  هک  يدیما  هب 

مداْهنب رد  هب  مشچ  تفص  هقلح  اه  لاس 

تسا هتخیر  مرپ  تسا و  هتسکش  زاورپ ، لاب 

مدازآ دنک  دایص  هک  تسا  زاین  هچ 

يرثا درادن  گنس و  دَوب  دایص  لد 

مدایرف کلف  هب  دیآرب  هنیس  زا  مریگ 

غاب زا  رود  هدش ي  رپرپ  هلال ي  نآ  منم 

مداب رب  کلف  داد  نازخ  گربلگ  وچ  هک 

دَوب هیرگ  نم  هتسخ ي  نت  مخز  مهرم 
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مداشلد دنک  کشا  زا  رگم  مثیم »  » مشچ

تندرگ ياهریجنز  تنت  زا  يوضع  هتشگ 

يرصنع اضریلع 

تندرگ ياهریجنز  تنت  زا  يوضع  هتشگ 

تنهریپ يور  تسا  قالش  ياج  هراپ  هراپ 

دوب هک  مه  رگید  ياهنادنز  نادنز ،  نیا  ریغ 

تندروآ رگا  اجنیا  دوب  رازآ  ناشدصق 

تفرن تیولهپ  هب  هزین  یلو  يدروخ  یم  هبرض 

تندرزآ یم  قالش  اب  تسه  شرکش  ياج 

دروخن تیور  دگل  اما  دوب  روصحم  ترکیپ 

دروخن تیوسیگ  هب  یتسد  یلو  مهرد  وت  فلز 

دوبن تشیپ  ترهاوخ  اما  دید  یم  وت  مشچ 

دوبن تشیپ  ترتخد  وت  ندرزآ  هظحل ي 

تسا سب  يراد  نفک  اما  يا  هراپ  هتخت  يور 

تسا سب  يراد  نهریپ  کی  دشن  نایرع  ترکیپ 

دشن یکاخ  ترکیپ  هتسکش  وت  ياپ  قاس 

دشن یکاخ  ترجنح  همکچ  ياه  تراسج  اب 

دشن هراوآ  وت  سومان  رازاب  رس  رب 

دشن هراچیب  هک  مدرم  نیا  زیه  مشچ  شیپ 

وت تمس  دماین  یگنس  يدش  نوفدم  لگ  ریز 

وت تمس  دماین  یگنج  هنت  لچ  ياه  همکچ 
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دشن نایرع  یسک  يوم  وت  لآ  مامت  زا 

دشن نایرع  یسک  يور  تیعمج  نایم  رد 

مراد يونعم  سح  قح  ترضح  فطل  هب 

يراسکاخ اضریلع 

مراد يونعم  سح  قح  ترضح  فطل  هب 

مراد يونثم  هیثرم  ندناوخ  قوش  هب 

مدرک هینیسح  ار  لد  هناخ ي  ياضف 

مدروآ رد  ار  تاداس  ردام  کشا  و 

اضر ماما  لد  زوس  هب  زوسب  الد 

اضر ماما  لتاق  هدش  هک  يا  هضور  هب 

تسا رابررش  مغ  هنیس  رد  هک  زوسب  الد 

تسا رادازع  شا  هموصعم  هک  زوسب  الد 
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... دیشونب و هیثرم  لزغ  هعرج  ود  یکی 

... دییوگب و تیلست  یگمه  شرتخد  هب 

دیناراب ضیف و  لها  نات  کت  کت  بوخ  هچ 

دینامهم هضور  هب  اقآ  یمان  مان  هب 

هدش هلاوح  وا  هب  ملاع  تبرغ  مامت 

هدش هلاچهایس  جنک  هتسخ ي  ریسا 

تسا دادیب  ملظ و  هچرگ  وا  نمشد  يانب 

تسا دادغب  هاگلتق  وگن  هلاچهایس 

هدرک مرح  رگا  ار  دوخ  سبحم  هلان  هب 

هدرک مرو  شرت  مشچ  ود  هیرگ  طرف  ز 

دزیم دح  هرارش  شهاگن  نامسآ  رد 

دزیم دگل  وا  هب  یفیثک  بورغ  مد 

داتفا یم  هرابود  ون  زا  دشیم و  دنلب 

داتفا یم  هرامه  شمخز  هناش ي  هب  شرس 

هدش دوعق  طقف  شمایق  هک  ارچ  وگن 

هدش دوبک  شندرگ  رب  رود و  مامت 

دزیر یم  هتخل  نوخ  شبل  ارچ ز  وگن 

دزیخیمنرب تسا  زور  هس  ود  ارچ  وگن 

هدروخ کمن  وا  تاحارج  هنیک  يور  ز 

هدروخ کتک  همطاف  دوخ  ردام  هیبش 

تسا مخز  شرپ  همطاف  دوخ  ردام  هیبش 
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تسا مخز  شرس  همطاف  دوخ  ردام  هیبش 

تسا ریگلد  هنامز  زا  دوخ  ردام  هیبش 

تسا ریس  ندز  سفن  زا  دوخ  ردام  هیبش 

رخآ دوش  اهر  تراسا  دنک ز  ادخ 

رخآ دوش  اور  تجاح  همطاف  هیبش 

دنکب يا  هبوت  هراکدب  نز  دنک  ادخ 

رخآ دوش  ایحاب  وا  هراشا ي  کی  هب 

بشما ناهد  دب  نابهگن  هک  دنک  ادخ 

رخآ دوش  ادص  یب  وا  تمرح  ساپ  هب 

تسا حادم  مسر  هک  مدینکن  یتمالم 

رخآ دوش  البرک  وا  هضور ي  زیرگ 

دراد نطو  زا  دیعبت  هصغ ي  هچ  رگا 

دراد نحم  زا  یهوک  دوخ  هناش ي  يور  هب 

تسه یبوچ  تخت  هکت  کی  هک  بوخ  هچ  یلو 
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دراد نت  هب  يرس  تیاهن  بوخ  هچ  یلو 

نایرع دشن  شنت  يراک  رخآ  بوخ  هچ 

دراد نفک  ددع  نیدنچ  هن  هک  ات  ود  یکی 

دمآ دای  هب  نفک  الببرک و  نیسح و 

دمآ دای  هب  نهریپ  کی  تراغ  بورغ و 

مالسلا هیلع  بلاط  وبا  ترضح  تافو 

تشاد متام  رابغ  هکم  ةرهچ  زونه 

هدیلوژ دومحم 

تشاد متام  رابغ  هکم  ةرهچ  زونه 

تشاد مغ  شتآ  بلاطوبا  غاد  زونه 

دوب ارهز  نیمغ  ربمیپ  فیطل  لد 

تشاد ملاع  ياه  هصغ  مغ و  درد و  هنیس  هب 

دوب تمارک  اب  يوناب  تلحر  نخس ز 

تشاد میرم  راهچ  لامک  نسُح  هک  یسک 

دومرف یم  مالس  شیادخ  هک  ییوناب  هچ 

تشاد متاخ  رهِم  رهُم  شلمع  ۀمان  هک 

دوخ تلادع  زا  هک  يدرم  يوناب  هناگی 

تشاد مچرپ  ریز  هب  مدآ  ملاع و  مامت 

هرفس نیا  اجک و  ییاط  متاح  ياخس 

تشاد متاح  رازه  شدوج  ۀناخ  برد  هک 

سب کی  نیا  همئالا  ما  ترضح  يارب 
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تشاد مرکم  نماد  رب  همطاف  رون  هک 

تس یناملسم  نیلوا  ام  ردام  هجیدخ 

تشاد مکحم  شیوخ  دهع  یلع  يالو  اب  هک 

دومرف یم  هراشا  اب  شسفن  نیرخآ  رد 

تشاد مدامد  یتبرغ  ما  همطاف  هشیمه 

بعش نآ  رد  هک  ما  همولظم  رتخد  يادف 

تشاد منبش  سای  گربلگ ، وچ  هنوگ  يور  هب 

دنشاب شمزالم  ات  وگب  تیب  لها  هب 

تشاد مربم  زاین  ردام  هب  هک  نامز  ره  هب 

دنزن نم  دعب  همطل  وا  تروص  هب  یسک 

تشاد مکحم  تسد  ود  ینالف  هک  ما  هدینش 
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ربمغیپ همئالا  ما  تیصو  زا  سپ 

تشاد مدقم  دوخ  شیابع ز  هب  ار  هجیدخ 

دندروآ تشهب  زا  نفک  هک  یمد  نآ  رد 

تشاد مرحم  ۀضور  وا  تلحر  ياوه 

بلاطوبا ياعد  اب  هک  دیاب 

راگزاس اضرمالغ 

بلاطوبا ياعد  اب  هک  دیاب 

بلاطوبا يانث  بل  هب  مرآ 

ربمغیپ مدمه  همئا  باب 

بلاطوبا يادف  ناهج  ناج 

دناشفیب هراتس  کلم  دیاب 

بلاطوبا ياپ  كاخ  هب  لگ  نوچ 

وا رازم  هچ  رگ  هکم  هب  دشاب 

بلاطوبا ياج  تسام  بلق  رد 

شنأش زا  دروآ  مک  ام  فاصوا 

شناوخانث تسا  یلع  ربمغیپ و 

دزان وا  تیالو  رب  مالسا 

دزان وا  تیامح  زا  ربمغیپ 

شدوج مرک و  لئاس  تسا  دوج 

دزان وا  تیانع  زا  مه  ایرد 

ددرگ شرس  رود  هکم  رهش  مه 
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دزان وا  تیاقس  رب  هبعک  مه 

شدیحوت هب  هدرک  رخف  دیحوت 

دزان وا  تیاکح  رب  خیرات 

ادیپ یلو  غورف  وا  يور  رد 

ادیپ یلع  لامج  ۀنییآ 

وا دوبن  دوب و  دوب ، مالسا 

وا دورد  تیب  لها  دنیوگ 

يو يور  هب  تسا  ردیح  راونا 

وا دوجو  تسا  دّمحم  تشپ 

هللا لوسر  تعن  تسوا  راتفگ 

وا دورس  تسا  يدمرس  تایآ 

لگ غاب  وچ  تفکش  یم  هرهچ  رب 

وا دورو  هب  یفطصم  دنخبل 

شنازیم وچ  دننک  نیملسم  اب 

شنامیا ۀفک  تسا  رت  نیگنس 

ربمغیپ یماح  تسوا  هک  قحلا 

ردیحلاوبا تسوا  صخش  هک  قحلا 

شنامیا هب  دومن  کش  هک  سک  ره 

رفاک یبن  نید  هب  دَوب  ًامتح 

بالصا همه  نیب  دینک  رواب 
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رورپ یلع  تسوا  فیرش  بلص 

رد دیاین  تسد  هب  فدص  زا  زج 

رهوگ دهدن  نورب  فزخ  زگره 

دیآ دوجو  هب  یلع  ردپ  نیا  زا 

دیآ دوجس  هب  کلم  وا  دزن  ات 

دوب دّمحم  راد  تسود  دوب  ات 

دوب دّمحم  رای  تسود ، هن  اهنت 

دناد ادخ  دوب  رای  هن  اهنت 

دوب دّمحم  راثن  ناج  یماح و 

تشگ یم  یبن  رود  هک  یلع  لثم 

دوب دّمحم  رانک  رد  هتسویپ 

وا دوجو  گرم  تقو  هب  یتح 

دوب دّمحم  رارق  یب  هظحل  ره 

وا يارس  حدم  هدوب  هک  مثیم » »

وا يارب  هتفگ  هدیصق  نیدنچ 

بلاطوبا ناوخانث  نم  عبط  ّیطوط  هدش 

نایسنوی رغصا  یلع 

بلاطوبا ناوخانث  نم  عبط  ّیطوط  هدش 

بلاطوبا نابرق  هب  اداب  میتسه  مامت 

؟ شنافرع ّقح  زا  دنز  مد  دیاب  موصعم  زج  هک 

بلاطوبا نافرع  هب  دشاب  انشآ  سک  ره  هن 
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شردق دوب  ادیپان  هک  يردقلا  هلیل  ریظن 

بلاطوبا ناهنپ  ردق  دوبن  قلخ  رب  نایع 

يدرمناوج نافرع و  قشع و  صولخ و  راثیا و  هب 

بلاطوبا ناوید  راعشا  دهد  یم  یهاوگ 

دناوخ شکرشم  ار  وا  هک  ره  رب  ادخ  نعل  دوب 

بلاطوبا ناج  لد و  دشاب  قح  رون  قرغ  هک 

؟ دشاب یلع  ياباب  هک  رتهب  نیا  زا  یقیفوت  هچ 

بلاطوبا نایاش  ِقیفوت  نیا  هب  نم  مزانب 

دمآ تیمست  يارب  یحول  یلع  دالیم  هب 

بلاطوبا ناماد  يور  ار  نآ  تشاذگب  ادخ 

؟ دشاب یم  هک  بلاطوبا  ناناج  هک  نم  زا  سرپم 

بلاطوبا ناناج  هَّللا  لوسر  صخش  دوب 

دمحا يرای  يارب  هک  یتسلا  زور  نآ  زا 
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بلاطوبا نامیپ  دنام  تباث  داد ، دّهعت 

دزاس رشتنم  ار  دوخ  نییآ  یبن  ات  دش  ببس 

بلاطوبا ناوارف  یعس  ناما ، یب  شالت 

هَّللا قلخ  نامیا  زا  هک  ربمغیپ ، دومرف  نینچ 

بلاطوبا نامیا  هفک ، ردنا  تسه  رتنیزو 

لباقان راعشا  نیا  رکذ  اب  یجتلم "  " ًانیقی

بلاطوبا ناسحا  فطل و  زا  دیما  ان  ددرگن 

وت ناج  مسج و  هب  ام  دورد  بلاطوبا  يا 

دیوم اضر  دیس 

وت ناج  مسج و  هب  ام  دورد  بلاطوبا  يا 

دنک یم  نادزی  تیراکادف  زا  دیجمت  هک  يا 

راگدرک ار  دوخ  نامیا  یتشاد  یفخم  وت  رگ 

دنک یم  نامیا  قشع و  هاگیاپ  ار  تاهناخ 

تسوت ياسوم  یلع  نارمع و  وت  بلاطوبا  يا 

دنک یم  نارمع  نب  یسوم  شرد  رب  تمدخ  هکنآ 

تسوا نوراه  یلع  یسوم و  وچ  دمحا  لثملا  یف 

دنک یم  ناسحا  وت  رب  قح  ار  ود  نیز  یتسرپرس 

ینک یم  تیامح  قح  زک  نانچ  بلاطوبا  يا 

دنک یم  ناّرب  غیت  اب  وا  زا  يرای  یلع  نیا 

ینک یم  ربمیپ  زا  تیامح  نطاب  رد  وت  رگ 

دنک یم  نالوسر  متخ  زا  يرای  رهاظ  هب  وا 
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نید يرای ز  ینک  یم  ناکما  ّدحرس  ات  وت  رگ 

دنک یم  ناکما  قوف  ام  نید  يرادفرط ز  وا 

وت دهج  یبن و ز  تسد  اب  هک  ار  ییانب  نآ 

دنک یم  ناینب  میکحت  یلع  دش ، يزیر  هیاپ 

دهد یم  مسجت  تیاهوزرآ  رب  یلع  نیا 

دنک یم  نآرق  جیورت  قح  غیلبت  یلع  نیا 

ُنب ِز  دزادنا  رب  ار  یتسرپ  تب  ياه  هیاپ 
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دنک یم  ناشیرپ  ار  ناتسرپ  تب  راگزور 

دوپ رات و  دّردب  مه  زا  ار  لهج  ياه  هدرپ 

دنک یم  ناسکی  كاخ  اب  ار  كرش  ياه  خاک 

ادخ لوسر  رای  اج  همه  يا 

راگزاس اضرمالغ 

ادخ لوسر  رای  اج  همه  يا 

ادخ لوسر  رارسا  مرحم 

! لسر متخ  ةدادلد  قشاع و 

لگ هخاش  تمدق  رد  لد  ةراپ 

هوتس ردنا  وت  مالسا  رفک ز 

هوک وچ  نیگنس  وت  نامیا  ۀفک 

یبلاط اج  همه  ار  یبن  لصو 

یبلاطوبا مالسا  یماح 

شیرق مامت  رترب ز  وت  ردق 

شیرق ماما  اقآ و  وت  لجن 

يربمغیپ فک  رب  ناج  یماح 

يردیحلاابا هک  تیادف  هب  ناج 

تدهشم یلع  نابحم  بلق 

تدهشا زا  دش  مرگ  یبن  تشپ 

نید ایند و  هش  قداص ، ترضح 

نیقی لها  ۀبعک  قح ، تجح 

ادخ لوسر  رای  اج  همه  www.Ghaemiyeh.comيا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 745 

http://www.ghaemiyeh.com


تسرپاتکی نمؤم  ره  تفگ ز 

تسا رت  نیگنس  وت  نامیا  ۀفک 

درورپ یلع  هک  دیاب  وت  بلص 

درورپ یلزا  یح  تجح 

شرهوگ یلع  ایرد و  وت  بلص 

شرتسگانث كالول ، ۀجاوخ 

ییوت دّمحم  رادفرط  رای و 

ییوت دّمحم  راصنا  صخاش 

دش مالسا  تبرغ  وت  نتفر 

دش ماش  تمغ  دّمحم ز  زور 

نزح لاح  تمغ  ربمیپ ز  تشاد 

نزح لاس  يدش  وت  تافو  لاس 

وت كاپ  نت  هب  ییادخ  حور 

وت كاخ  زا  دمد  نامیا  هلال 

تسادخ لوبق  وت  صولخ  قدص و 

تسادخ لوسر  وت  ربق  رئاز 

تمغ دای  هب  تخوس  یبن  بلق 

تمتام رد  هتخیر  یلع  کشا 

وت دنوادخ  صوصخم  مالس 
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وت دنزرف  رسمه و  رب  وت و  رب 

؟ درورپ یلو  ادخ  رب  هک  وت  زج 

؟ درورپ یلع  رایط و  رفعج 

نیسح يادهش  تلیقع  لسن 

نیسح يادف  نیلوا  تملسم 

ماش زور  دوش  حبص  رحس  هک  ات 

مالس اداب  وت  ءانبا  وت و  رب 

تشادن ربلد  ندید  بات  هک  یمشچ  دش  روک 

یمشاه ایروپ  دیس 

تشادن ربلد  ندید  بات  هک  یمشچ  دش  روک 

تشادن رس  شمودق  كاخ  رب  هک  سکره  دش  راوخ 

تشون ترفک  زا  یطخ  یتح  هک  یتسد  دنکشب 

تشادن ردیحلاوبا  حدم  بل  هب  هکنآ  دش  لال 

دنزیم مه  رب  سوسفا  فک  رشحم  فص  رد 

تشادنرب تیارب  ایند  نیارد  یماگ  یسکره 

متشاد یتسم  لیم  اما  مدوب  تعاضب  یب 

تشادن رغاس  زا  مک  يزیچ  میلاخ  ياهتسد 

ار وت  یبیرغ  مدرکیم  ریس  هحفص  هحفص 

تشادن رخآ  تتبرغ  الصا  دلج  تشپ  دلج 

دوب زاس  ربمیپ  قحلا  تا  هرفس  نانو  بآ 

تشادن رگید  هرفس ي  اراه  زاجعا  لیبق  نیا 
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تسا جراخ  نید  زا  . تسین الصا  هبش  کش و  ياج 

.. تشادن رواب  ار  وت  مالسا  دیحوت و  یسکره 

تالکشم زاس  راک  تدیفس  يوم  تمرح 

تشادن رگنس  لسرلا  متخ  ترضح  تیابع  زج 

دش ریگملاع  مالسا  وت  ياه  تیامح  زا 

.. تشادن رپ  انیقی  بلاطوبا  یب  رتوبک  نیا 

دوب هللا  لوسر  مان  ترتشگنا  رب  شقن 

تشادن رتشگنا  شقن  نیا  رهش  لک  رد  سک  چیه 

يدش ازهتسا  تخس  يدروخ  هنعط  يداتسیا 

تشادن ربمغیپ  بویا  اروت  رایسب  ربص 

تسادخ شرع  هزیوآ ي  وت  مان  تمایق  ات 
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تشادن رت  نموم  وت  زا  دمحا  نید  تمایق  ات 

دوب وت  رهم  رپ  ناتسد  شادبم  رفعج  ریط 

تشادن رفعج  ار  فاصوا  نیا  وت  یب  انئمطم 

تفرگ ناماس  وت  فاطلا  زا  هکم  هاتپ  یب 

تشادن ردام  زا  مک  تسد  وت  ياهینابرهم 

سکچیه تتافو  زور  هفئاط  درمریپ 

تشادن رت  ياه  مشچ  درکن و  اپرب  یقریب 

درب وت  زا  ثرا  تفسوی  هکم  بوقعی  ترضح 

تشادن روای  ام  ياقآ  ارچ  ممهفیم  هزات 

میدش بئات  ترهطا  مان  ضیف  زا  بجر  رد 

میدش بلاطوبا  لسن  رد  لسن  يادگ  ام 

بلاطوبا ربمغیپ  نآرق و  یماح  هناگی 

راگزاس اضرمالغ 

بلاطوبا ربمغیپ  نآرق و  یماح  هناگی 

بلاطوبا رواد  قلاخ  زا  مالس  تنامیا  هب 

تدیحوت نید و  قدص و  صالخا و  رب  هللا  مالس 

بلاطوبا رت  نیگنس  هوک  زا  دوب  تنامیا  هک 

تناماد هب  يدرورپ  هک  یتسا  رون  يایرد  نآ  وت 

بلاطوبا رهوگ  نینمؤملاریما  دننامه 

منادرگ هدید  يایتوت  ار  تهر  كاخ  دزس 

بلاطوبا ردیحلاوبا  ییافطصملا و  ّمع  هک 
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ادرف ار  وت  زان  دشک  رگ  تعافش  دوبن  بجع 

بلاطوبا رشحم  هصرع  رد  یلع  اب  ییآ  وچ 

ار دمحم  يدیدرگ  رای  یتخس  جاوما  رد  وت 

بلاطوبا روای  نیرتهب  ار  یفطصم  يدوب  وت 

تدنزرف هللا  یلو  تدنسرُخ ، هللا  لوسر 

بلاطوبا رهطا  هقیدص  ترضح  تسورع 

دمحا یماح  يا  ار  وت  فصو  منک  ات  نم  میک 
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بلاطوبا رتسگ  انث  ددرگ  ادخ  دیاب  ار  وت 

تقلخ لوا  صخش  ِنزحلا  ماع  تسا  وت  تافو 

بلاطوبا ربمغیپ  دزن  یمارگ  يدوب  سب  ز 

ار دمحم  يداد  شرورپ  ناج  نوچ  هک  وت  زا  ریغ  هب 

بلاطوبا رورپ  یلع  ملاع  نیا  رد  سک  ددرگن 

ربمغیپ يرای  رد  هک  تیاپ  فک  كاخ  مرس 

بلاطوبا رس  تنیط  هزیکاپ  يا  يدوب  نارای  ز 

مرکا ربمغیپ  زا  مالسا و  زا  نآرق و  زا  وت 

بلاطوبا رخآ  هظحل  ات  يا  هدرک  تیامح 

تدنزرف راچ  دمحم  رای  دش  هک  دوخ ، اهنت  هن 

بلاطوبا رفعج ، یلع ، الوم  بلاط و  لیقع و 

ادرف يرفاک  ره  زا  دنناوخ  مرترفاک  دزس 

بلاطوبا رفاک  رگا  ار  تنانمشد  مناوخن 

يرآ تنتفر  اب  دش  داش  نمشد  هللا  لوسر 

بلاطوبا رذآ  لسر  متخ  لد  رب  دز  تمغ 

شیور رب  دنام  یمیتی  درگ  یلع  یتفر  ات  وت 

بلاطوبا رب  رد  ناج  وچ  ار  وا  ریگب  زیخ و  اج  ز 

ربمغیپ باحصا  نت  زا  دش  نورب  ناج  ییوگ  وت 

بلاطوبا رکیپ  رد  حور  نوچ  ار  هلمج  يدوب  هک 

ینحص هّبق و  قاور و  ار  تربق  تسین  هچ  رگا 

بلاطوبا رگنشور  تسار  اه  لد  رهش  ترازم 
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تکاپ تبرت  رانک  رد  دمحم  رگ  ین  بجع 

بلاطوبا رت  مشچ  ود  زا  متام  کشا  دناشف 

مثیم نانچ  نآ  دزوسب  تنارجه  زوس  رد  دزس 

بلاطوبا رتفد  هحفص و  تیازع  رد  دزوس  هک 

وت ناج  مسج و  هب  ام  دورد  بلاطوبا  يا 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ثعبمترضح  ثعبم 

دییوپ ار  هکم  هار  هدش  رون  يامه 

راگزاس اضرمالغ 

دییوپ ار  هکم  هار  هدش  رون  يامه 

دییوش لد  نابز و  مزمز ، همشچ  بآ  هب 

هللا الا  هلا  همزمز ال  هب  سپس 

دییوگ هل  کیرش  مه ال  هب  تسد  دیهد 

دیونش ادج  ادج  وهلاوه  گناب  قلخ  ز 

دیونش ادخ  ادخ  اه  تب  هبعک ز  نورد 

تسادخ ياپ  ياج  شقن  اج  همه  لد  مشچ  هب 

تسادخ ياون  ین ، وچ  مدوجو  ياون  ین  هب 

دیونش ات  شوگ  شوگ ، ناهج  مامت  الا 

تسادخ يادص  ادص  دمحم ، نابز  نابز ،

دیونش لد  ياعد  نوماه  گنس و ز  هوک و  ز 

دیونش لد  يارح  زا  لسر  متخ  يادن 

رون هفیحص  ناشتسد  رد  همه  ناگتشرف 
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رورس تسم و  طاشن و  قرغ  هدش  نایناهج 

مونش یم  زاجح  كاخ  هضبق  هضبق  ز 

روگ هب  هدنز  ناگ  ¬ هرهچ يرپ  مامت  يا  هک 

داب كرابم  امش  دیفس  حبص  عولط 

داب كرابم  امش  دیع  هدمآ  دمحم 

زورما ناج  هدیمد  یتسه  هدرم  مسج  هب 

زورما ناکمال  راونا  می  هدش  ناکم 

دیشروخ رگم  ارح  راغ  هدرک ز  عولط 

زورما نامسآ  دوجسم  هدش  نیمز  ای  و 
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هایگ لخن و  ماب و  تشد و  رد و  هوک و  دسر ز 

هللا الا  هلا  نا ال  دهشا  يادص 

بشما تسا  دمحم  لاصو  تشهب  ناهج 

بشما تسا  دمحم  لالب  هام ، غارچ 

رون هسوب  هتخادنا ز  لگ  هکم  نیمز 

بشما تسا  دمحم  لامج  وحم  هجیدخ 

ملع هتشگ  هنارت  نیا  نیمز  نامسآ و  رد 

ملق دیرفآ  هک  تیادخ  مان  هب  ناوخب 

شوه هب  شوه ، هب  ادخ  قلخ  یمامت  الا 

شوگ اپ  ارس  نخس ، دیوگ  هک  تسا  دمحم 

تسد هب  هتشر  ود  دوب  ار  امش  درف  درف  هک 

شود هب  تسا  تناما  دنلب  هوک  ود  ای  و 

تسوا تمصع  هاوگ  ملاع  ود  هک  يدمحم 

تسوا ترتع  باتک و  رد  وا  شرافس  همه 

رت هیس  بش  زا  ناراگزور  نآ  رد 

راگزاس اضرمالغ 

رت هیس  بش  زا  ناراگزور  نآ  رد 

رتسب دوب  ناهج  اه  یگریت  رب  هک 

تلالض رفک و  دادیب و  دوب و  متس 

رش هنتف و  يزیرنوخ و  دوب و  افج 

يزوت هنیک  ناشراک  یسب  لیابق 
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رجنخ ریت و  ناشنیب  یمه  فیاوط 

یهابت وید  شوغآ  رد  ناناوج 

رس ناشلهج  شلاب  رب  هک  ناریپ  وچ 

سکان شیپ  فرش  زع و  هن  ار  ناسک 

رهوش دزن  اهب  ردق و  هن  ار  نانز 

تلاهج وید  ماک  همعط  رسپ 

رتخد روگ  رد  هدنز  متس  زک  نانچ 

ترفن مشخ و  زا  هرهچ  شدشیم  هیس 

ردام داز  يرتخد  رگا  ار  ردپ 

يوقت هن  نامیا ،  هن  نید ،  هن  گنهرف ،  هن 

رتفد هن  نوناق  هن  شنیب  هن  شناد  هن 
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ایهم نامرد  هن  اما  درد  همه 

ردنا شیاسآ  هن  نکیل  جنر  همه 

تلفغ هاچ  زا  هک  تیشم  دش  نینچ 

ربکا دنوادخ  ار  رشب  درآرب 

ار لسر  متخ  شیپ  زا  داتسرف 

ار لک  لقع  نیما  لوسر  i دمحم

نک يربمغیپ  هک  شا  یحو  داتسرف 

نک يربهر  هر ،  هدرک  مگ  هک  ار  رشب 

نازوسم یفخم  دایرف  ار ز  نورد 

نک يرگنشور  يآ و  نورب  نورب آ ، 

وگاعد خساپ  هب  دیآ  مانشد  وچ 

نک يرگ  تلادع  يدید  دادیب  وچ 

ار ندب  نک  رپس  دمآ  گنس  رگا 

نک يروای  یتفای  ینمشدرگ  و 

نادرگم رب  ور  مصخ  دوش  رگ  ناهج 

نک يروآ  مایپ  یتسا  روآ  مایپ 

هد يرگ  تلادع  ار  نارتسگ  متس 

نک يرتسگ  متس  اب  یمه  هزیتس 

ناوخارف ار  مما  تدحو  یکاپ و  هب 

نک يرب  ار  رشب  یئورود  كرشز و 

ار هیس  دیفس و  زایتما  ریگب 
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نک يرواد  قح  هب  قیالخ  نایم 

اشخبب ناج  ار  تسود  تشوخ  قلخ  هب 

نک يربلد  نانمشد  زا  دنخبل  هب 

نکشب دیحوت  تسد  اب  كرش  تب 

نک يرورپ  نید  رفک ،  يدوبان  هب 

دمحم ای  ارح  راغ  وش ز  نورب 

دمحم ار  ام  مکح  ناسر  ندرگ  هب 

ناج ماع  هدنبات  رهم  نآ  وچ 

ناکما کلم  رب  هرابکی  دیشخرد 

قرشم بیج  زا  هک  نازورف  هام  وچ 

ناهیک مابرب  هک  ناشخرد  رهم  وچ 

مخ شدق  ورس  شیپ  اه  لخن  همه 

ناوخ انث  شحیدم  رد  اه  هرخس  همه 

وگ نیرفآ  شا  هدننیرفآ  همه 
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نامرف تحت  ارو  شنیرفآ  همه 

یناگدنز ودب  ار  ناگدرم  همه 

ناج شهر  راثن  ار  ناگدنز  همه 

تما رهب  لد  هب  شمیظع  رارش 

ناشنا رهب  بل  هب  شتاجن  راعش 

تلفغ یهابت و  رازگیر  نآ  رد 

نایصع يدعت و  راسهوک  نآ  رد 

تلالض اطخ و  هاگترپ  نآ  رد 

ناتسرپ تب  تب و  نیمزرس  نآ  رد 

اهرشب تاجن  رهب  تساوخ  اپ  هب 

نابرق شاهرشب  ناج  هک  دمحم 

خساپ دراد  ار  قلخ  یئور  شرت 

نادنخ ياه  بل  نیریش و  راتفگ  هب 

یتسپ رعق  زا  دروآ  دید و  متس 

یتسرپ تقیقح  جوا  هب  ار  رشب 

نییآ نید و  نیا  رب  تثعب  زاغآ  رد 

نیب قح  نادرم  دندروخ  هک  اه  نوخ  هچ 

اهاط لآ  زا  تشگ  نوخ  هک  اهلد  هچ 

نیسای دالوا  دنداد  هک  اهناج  هچ 

اپ رب  دیدرگ  هک  اهدحا  ردب و  هچ 

نیفص هب  دش  ادف  هک  اهرامع  هچ 
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ناتهب دنتسب  هک  ار  ناگزیکاپ  هچ 

نیسحت دنتفگ  هک  ار  ناتریس  دب  هچ 

لطاب قح و  زا  دندیشک  اه  فص  هچ 

نیا زا  نآ و  زا  تشگ  اهراتشک  هچ 

لزنم سبح  دش  هک  ار  ناگدازآ  هچ 

نیلاب كاخ  دش  هک  ار  ناگدنمزر  هچ 

هجنکش ریز  هچ  ثداوح  شیپ  هچ 

نید هر  زا  ریغ  هب  یهار  دنتفرن 

نانآ دنداد  هک  ینوخ  هرطق  رهز 

نیرفن كاپان  هب  اعد و  ناکاپ  هب 

دناشف ناج  فده  ساپ  هب  ناملسم 

دنامب نآرق  هک  ار  دوخ  ناج  دهد 

شناد اج و  سب  تایآ  نآرق و  هب 
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شنادناخ مرکا و  ربمغیپ  هب 

نییآ نید و  نیا  هار  رد  هک  ارهز  هب 

شناتسآ رد  ههامشش  تشگ ،  ادف 

ینیسح گرزب  مایق  نینوخ  هب 

شناتساد زا  دزیخ  یگدازآ  هک 

شریهز نوخ  هب  شبیبح  گشا  هب 

شناوج قرف  هب  شلفط  موقلح  هب 

رذوبا دیعس و  دیشر و  رجح و  هب 

شنابز تسد و  عطق ،  دش  هک  مثیم  هب 

ییحی هب  دیهش و  دیز  داجس و  هب 

شناکم نادنز  لاچ  هیس  دمآ  هک 

مالسا رصع  ره  نادیهش  نوخ  هب 

شنامز نیسح  نیسح و  نامز 

هجنکش ریز  هک  ینیشن  نادنز  هب 

شنامرآ نید  حتف  زج  هب  يدوبن 

نآرق مالسا و  زابرس  هدنمزر  هب 

شناش حدم و  رد  هتفگ  نخس  نآرق  هک 

هلولگ شیپ  هک  يزابکاپ  نآ  هب 

شناج مالسا ،  هار  رد  تشگ  ادف 

ام يزوس  متس  رود  تسا  هدیسر 

ام يزوریپ  هب  هداد  هدعو  ادخ 
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دیآرب ناریا  كاخ  زا  شتآ  رگا 

دیآرب ناج  شتلم  نت  زا  رگو 

نیطسلف نوچ  نطو  موب  زرم و  زا  رگ 

دیآرب نارین  زیخ  ررش  بمب  ز 

نازیزع گرم  هب  ناریا  كاخ  زا  رگ 

دیآرب ناغفا  وچ  مدامد  اه  ناغف 

ام نز  درم و  راتشک  رهب  رگا 

دیآرب نامرف  هناگیب  موقلح  ز 

دزیتس ام  اب  هتسویپ  برغ ،  رگا 

دیآرب نافوط  قرش  يوس  زا  رگو 

درابب ناریپ  مشچ  زا  کشا  رگا 

دیآرب ناناوج  ماک  نوخ ز  رگ  و 

هر ناگدازآ  ناج  رگا 

دیآرب نادنز  هب  يدیعس  ناسب 
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نازیزع هاگلتق  دوش  مق  رگا 

دیآرب ناسارخ  كاخ  نوخ ز  رگو 

تما كاپ  نیا  بلق  زا  تسا  لاحم 

دیآرب نآرق  مکح  زجب  يراعش 

ینیمخ حور  هب  نادیهش  نوخ  هب 

ینیسح ینیسح  ام  بتکم  دوب 

ار ناج  ناج ، سنا و  هب  دشخب  هک  يادخ  نآ  هب 

راگزاس اضرمالغ 

ار ناج  ناج ، سنا و  هب  دشخب  هک  يادخ  نآ  هب 

ار ناکما  تفرگ  شغورف  هک  یبن  نآ  هب 

دیهاوخ ترخآ  ایند و  تداعس  رگا 

ار نآرق  مکح  دیریگب  تیب  لها  ز 

دنملح رهاظم  ار  ادخ  تیبلها ، هک 

دنملعلا یف  نوخسار  نامه  تیبلها  هک 

تسارس ود  دّیس  هک  دمحم  ناج  هب  مسق 

تسارهز هروس  هک  رثوک  هروس  هب  مسق 

قح تمارک  زا  دالیم  ود  تسار  هعیش  هک 

تسارح راغ  هب  یکی  ریدغ و  بلق  هب  یکی 

تسا هعیش  تدحو  زمر  ارح  راغ  ریدغ و 

تسا هعیش  تثعب  ود  ود ، نیا  هک  تساوگ  ادخ 

تس یلزی  مل  ضیف  ناشوج  همشچ  ریدغ 
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تس یلزا  تقیقح  کی  ارح  لثم  ریدغ 

تسالو لها  بان  مالسا  بتکم  ریدغ 

تسا یلع  ناوریپ  دالیم  هبعک  ریدغ 

دش لماک  ریدغ  رد  يوبن  تّوبن 

دش لزان  ریدغ  رد  قح  تمعن  مامت 

تسارآ ار  دوجو  ناهج  هک  ادخ  نآ  هب 

تسارهز ترضح  هک  اهیبا  ّما  ناج  هب 

دنمه هب  لصتم  هک  هعیش  یتسه  مامت 

تساروشاع نیسح و  ارح و  راغ  ریدغ و 

موصعم هدراچ  حاورا  هب  راهچ و  نیا  هب 

مولعم دش  ریدغ  ارح و  ام ز  طخ  هک 
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هاوگ دنترتع  نآرق و  دمحا و  ادخ و 

هابت تسا  یتدابع  ره  یلع  يالو  یب  هک 

مثیم لزا  زا  دنتشون  هعیش  بلق  هب 

هللا یلو  یلع  لوسر و  تسا  دمحم 

هعیش رب  مامت  دش  قح  تمعن  هک  قح  هب 

هعیش رب  ماما  رخآ  لوا و  تسا  یلع 

تشاذگ راختفا  جات  ام  كرات  هب  یبن 

تشاذگ رادتقا  رخف و  دوخ  تما  يارب 

كاپ رهوگ  ود  یلو  تلاسر  رجا  تساوخن 

تشاذگ راگدای  هب  تناما  ود  ام  نایم 

وا توبن  نوچ  دنزیزع  هک  يرهوگ  ود 

وا ترتع  تسا  یکی  ادخ و  باتک  یکی 

دوب تیاده  وا  دوصقم  دصقم و  ود ، نیا  زا 

دوب تیالو  رد  زین  وا  تیاده  همه 

یبرقلا يوذ  رب  تساوخ  امز  هک  یتدوم 

دوب تیانع  تزع و  مرک و  ام  هب  وا  زا 

دنمه ِرابتعا  ود ، نیا  هک  درک  باطخ 

دنمه رانک  رد  رهدلا  دبا  ات  هرامه 

دندیشروخ رون و  دننامه  ود  نیا  هک  قح  هب 

دندیشخرد رشب  بلق  هب  تسخن  زا  هک 

زور بش و  نانچ  مه  هتشذگب  هدس  هدراهچ 
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دندیشخب غورف  دندشنادج و  مهز 

موزلم مزال و  دنغارچ  ورون  هک  نانچ 

موصعم هدراچ  نآرق و  بتکم  تسا  یکی 

تسین نآرقز  ادج  دمحم  صخش  هک  نانچ 

تسین نامیا  غارچ  نآرق  ترتع ، ندوب 

نآرق یب  دیزگ  ترتع  بتکم  هک  یسک 

تسین ناملسم  دَُوب ، نآرق  ترتعز و  ادج 

دنتشگنا ود  نیا  وچ  نانیا  هک  تفگ  لوسر 

دنتشم کی  هب  یکتم  مه و  هب  لصتم  هک 

شنید دَُوب  انف  نموم  نآرق  ياوس 
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شنییآ تساطخ  سکره  ترتع  نودب 

سب ار  ام  تسادخ  باتک  تفگ  هک  یسک 

شنیرفن باتک  ادخ و  هرامه  دنک 

مولعم دَُوب  مسق ، نآرق  هیآ ي  هیآ  هب 

موصعم هدراچ  تسا و  باتک  هعیش  نید  هک 

رتخا هدراچ  هدنبات ، هم  هدراهچ 

رهوگ هدراچ  رون ، فدص  هدراهچ 

یتشک هدراچ  هدنفوت ، می  هدراهچ 

ربهر هدراچ  نشور ، هر  هدراهچ 

مد احیسم  هدراچ  یلو و  هدراهچ 

مه دیؤم  مه  هدوب ، مه  دیوم  مه  هک 

دنتسب افو  هر  تما  هک  فیح  رازه 

دنتسکشب شیوخ  دهع  ادخ  لوسر  زا  سپ 

كاخ هب  هتفرن  ادخ  بیبح  مسج  زونه 

دنتسویپ هتسد  هتسد  ادخ  نانمشد  هب 

دندروآ موجه  وا  همطاف ي  تیب  هب 

دندرب وا  يارب  مزیه  همه  لگ  ياج  هب 

هدش بیجع  يا  هنتف  شوختسد  هنیدم 

هدش بیبح  مغ  طیحم  یحو  تشهب 

؟ مهد حرش  هنوگچ  میوگ ؟ هک  هب  مور ؟ اجک 

هدش بیرغ  دَُوب  دمحم  ِسفن  هک  یلع 

ار ناج  ناج ، سنا و  هب  دشخب  هک  يادخ  نآ  www.Ghaemiyeh.comهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 767 

http://www.ghaemiyeh.com


دای ِز  هتفر  ریدغ  اپ و  هب  هتشگ  هفیقس 

! دادیب یهز  دش ، هداد  یبن  رجا  بوخ  هچ 

ناترغاس هرامه  رپ  رگج  نوخز  الا 

ناترطاخ دش ز  وحم  یبن  لوق  دوز  هچ 

؟ نم هعضب ي  تسا  همطاف  یبن ، تفگن  رگم 

؟ ناتربهر تسا  یلع  نم  زا  سپ  تفگن  رگم 

؟ تسا یلع  يالو  نید  لامکا  هک  تفگن  رگم 

؟ تسا یلع  يانث  رد  هیآ  نیا  هک  تفگن  رگم 

ار الوم  تسد  دیتسب  هک  داد  يور  هچ 

ار ایند  وید  دیدومن  دنب  اهر ز 

دیدرزآ ربق  هب  ار  ادخ  لوسر  ارچ 
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ار ارهز  دیدز  تیالو  تیب  هب  ارچ 

؟ دوب نیا  افو  هویش ي  یتسود و  قیرط 

؟ دوب نیا  یفطصم  ناسحا  همه  نآ  باوج 

تخوس ار  الولا  تنج  رگا  شتآ  هب  ودع 

تخوس ار  البرک  هللا  مرح  شا  هرارش 

اهنت ار  نیسح  تخد  نماد  تخوسن 

تخوس ار  ایبنا  بل  هکئالم و  ِرَپ 

شتآ نآ  دورف  اه  نامز  بلق  هب  دَُوب 

شتآ نآ  دود  تسا  رشح  ِفص  ات  دنلب 

شرسپ ود  يوش و  باب و  همطاف و  هب  مسق 

شرس هب  نونک  ات  مالسا  هدمآ  هچره  هک 

دوب لوا  فالتخا  نامه  قلخ  فالخ 

شربهار طخز  تما  هر  ادج  دش  هک 

دنک تیمُک  ِهر  ِیط  مثیم  هرامه 

دنک تیب  لها  تیامح ز  هزات  مظن  هب 

دّمحم ناج ، تایح  رضخ  يا 

راگزاس اضرمالغ 

دّمحم ناج ، تایح  رضخ  يا 

دّمحم ناوخب ، ادخ  مان  اب 

زوس یگ  هریت  رون  لعشم  يا 

زورفا رب  ینشور  تیآ  يا 

دّمحم ناج ، تایح  رضخ  www.Ghaemiyeh.comيا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 769 

http://www.ghaemiyeh.com


یک ات  رات  ماش  همه  زور 

؟ یک ات  راغ  نورد  دیشروخ ،

دّمحم ایبنا  متاخ  يا 

دّمحم ایب ، نورب  راغ  زا 

نک يربهر  دوجو  ّلک  رد 

نک يروحم  لامک  شرع  رب 

تقلخ مامت  ةدشمگ  يا 

تقلخ ماب  دنلب  دیشروخ 

بشما باجح ، نکفب  خر  زا 

بشما باتب ، رشب  بلق  رب 

هدیسر هیس  بش  نایاپ 

هدیمد تتّوبن  دیشروخ 

یتسه رهب  رایب  زیخ و  رب 

یتسرپ تب  ياج  هب  دیحوت 

نایامن وت  ادخ ز  رون  يا 

نایادخ اب  گنجب  زیخ و  رب 
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زیخ رب  تسا  وت  مایق  ماگنه 

زیر ورف  ار  رهد  ۀناختب 

تسین يربهر  وت  زج  هب  رشح  ات 

تسین يربمیپ  رگد  وت  زا  دعب 

دمآ دمحا  لابب ، هّکم  يا 

دمآ دّمحم  ارح  راغ  زا 

دیتفخ شومخ  ور  هچ  اه ز  تب 

دیتفا هدجس  هب  لبه  تال و  يا 

مزمز ماقم ، رَجَح ، رجه ، يا 

ملاع مامت  يا  مدآ ، يا 

یتسم كرش و  دینک  مالعا 

یتسرپ قح  هب  هدش  لیدبت 

دیتسرپ دمص  منص ، دنچ  ات 

دیتسرپ دحا  ناهج  داحآ 

دیتسرپ ادخ  ناگمه  اه  تب 

دنتسم لیلجلاوه  ماج  زا 

دنیوه وحم  تشد  رد و  هوک و 

دنیوا دمح  رکذ  هب  لوغشم 

؟ میشومخ ارچ  نایمدآ  ام 

میشوگ مشچ و  نابز و  هکنآ  اب 

زیخرب لهج ، باوخ  هب  هتفخ  يا 
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زیگنارب يدمحا  تثعب  رد 

دمآرس يرگ  تب  هک  زیخرب 

دمآ ربمیپ  ادخ  يوس  زا 

دیشروخ رازه  زا  رت  هدنشخر 

دیشخرد يدّمحم  دیشروخ 

تسا تایح  نبلگ  یقاس  نیا 

تسا تانیاک  ّلک  دّیس  نیا 

يرآ تسایربک  هولج  نیا 

يرآ تسایبنا  متاخ  نیا 

دیتفگ هک  يدّمحم  تسا  نیا 

دنتفنش ناربمیپ  شفصو ز 

بشما دمآ  تمحر  ِرد  حتف 

بشما دمآ  تمحر  ربمغیپ 

ام تدایس  هدش  مالعا 

ام تدالو  وا  تثعب  رد 

شنیرفآ عمش  وت  يور  يا 

شنیرفآ عمج  دّیس  يا 

تیرشب ناربمیپ  ّلک  يا 

تریسا نایتوکلم  حور 

تروهظ بش  ۀتفیش  هم 

ترون تیب  يادگ  دیشروخ 
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هبعک راختفا  وت  هب  دراد 

هبعک رازه  وت  ۀناورپ 
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نشوج قلُخ  نسح  هدیشوپ ز 

نمشد گنس  هب  هدز  دنخبل 

تمارک رسب  رس  وت  راتفگ 

تمایق ات  رون  وت  نآرق 

تسب اپ  دبع  ود  تکلم  ّنج و 

تسد رد  يوگ  ود  تهم  دیشروخ و 

یتسا رس  ایبنا  همه  زا  وت 

یتسا ربمیپ  ادخ  تسه  ات 

نک يرورس  قلخ  هب  آزاب و 

نک يربمیپ  اربماغیپ 

زورفارب يدمرس  تیار  اب 

زومایب يدّمحم  مالسا 

هرازه کی  لوط  هب  هک  آزاب 

هراپ رازه  هدش  مالسا 

یتسم رامق و  برط و  صقر و 

یتسرپ ادخ  هر  هتفرگب 

مالسا نیتسار  بحاص  يا 

مالسا نید  حیسم  ياسیع 

دراد زاین  وت  هب  مالسا 

دراد زارد  رس  هتشر  نیا 

ار تتضهن  هرابود  هدنز  نک 
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ار تترتع  باتک و  بایرد 

تناها وت  باتک  هب  یک  ات 

تنایخ تترتع  هب  دنچ  ات 

یهاوگ دهد  ادهش  نوخ 

یهلا بتکم  تبرغ  زا 

تسا نید  نانمشد  ۀجنپ  نیا 

تسا نیملسم  نوخ  هب  هدولآک 

میتیبلها ّطخ  وریپ  ام 

میلیمک رذوبا و  ناملس و 

تیاده وترپ  هس  میراد 

تیالو تّوبن و  ردیح و  وت 

میتسرپ ادخ  یلع  رهم  اب 

میتسب ریدغ  رد  هک  تسا  يدهع 

میریدغ تثعب و  ةداز  ام 

میریذپ یم  هفیقس  ّطخ  یک 

میدوشگ ناهج  نیا  هب  مشچ  ات 

میدورس یلع  یلع  گنهآ 

ردام ریش  ناهد ز  هتسش  ان 

رثوک بارش  ام  هب  دنداد 

وا ّتبحم  یلع و  ام و 

وه ای  میتیالو  تسم  رس 
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میباتک هدراچ  ۀعیش  ام 
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میبارت وبا  مدق  كاخ 

ام بتکم  تسیوبن  ّطخ 

ام بهذم  تسا  یلع  مالسا 

تسا نید  لامک  یلع  مالسا 

تسا نید  لالج  فرش و  دجم و 

رتسگ لدع  تسا  یلع  مالسا 

رورپ هعیش  تسا  یلع  مالسا 

تسا تیبلها  غاب  لگ  هعیش 

تسا تیبلها  غارچز  يرون 

تسا ریت  لدع  نامک  هب  هعیش 

تسا ریش  قشع  مانُک  هب  هعیش 

یلین هدرک  هرهچ  هک  تسا  هعیش 

یلیس هدروخ  یلع و  تسا  هتفگ 

ملاع هب  هتشاد  هک  تسا  هعیش 

مثیم رجُح و  دیشُر و  دادقم و 

داد نوخ  هب  وربآ  هک  تسا  هعیش 

داد نوگ  هلال  هام  ود  داتفه و 

بات یب  نورد  اب  هک  تسا  هعیش 

بآ می  زا  دش  نورب  هنشت  بل 

تسین ادخ  زا  لفاغ  هک  تسا  هعیش 

تسین ادج  یلع  زا  هک  تسا  هعیش 
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تشم رد  غیت  دیهش  تسا  هعیش 

تشپ یب  هشیمه  شهرز  هدوب 

دراد ریما  یلع  وچ  هعیش 

دراد ریدغ  مه  تثعب و  مه 

قح ات  تسه  سیونب  مثیم » »

قح اب  تسا  یلع  یلع و  اب  قح 

دمحم ادیپ  ادخ  نسح  تخر  تآرمب  يا 

راگزاس اضرمالغ 

دمحم ادیپ  ادخ  نسح  تخر  تآرمب  يا 

دمحم ایند  مدرم  تاجن  تدایرف  هب  نیو 

دمحم ارآ  ناهج  رهم  يا  رهم  اپارس  يا 

دمحم ای  دمحم  ای  شنیرفآ  غارچ  يا 

یئایبنا ماما  وت  یئایربک ،  غورف  وت 

یئارح راغ  رد  دنچ  یئامنهر ،  تقلخ  هب  وت 

دمحم نوریب آ  راغ  زا  یگریت  دزوسب  ات 
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ار نطو  كرت  يا  هتفگ  هوک و  هب  رس  يدرب  هچ  زا 

ار نمجنا  زورفا  رب  اهنت  همه  يا  رون  همه  يا 

ار نتشیوخ  توکس  نکشب  اشگب  بر  مان  هب  بل 

ار نکش  تب  روهظ  دهاوخ  ادخ  زا  هبعک  دنچ 

نک يربهر  نک  يربهر  نک ،  يربمغیپ  ادمحا 

نک يرگنشور  ار  قلخ  نک ،  يربلد  اباتفآ 

دمحم اهناسنا  ياپ  زا  لهج  ریجنز  نک  زاب 

تمالس رهب  فص  هتسب  شنیرفاک  هن  نورب  اپ 

تمالک ره  زا  راهب  ددرگ  اه  لصف  ات  اشگ  بل 

تمایق زور  اهزور  مامت  يا  زارفارب  دق 

تماک هنشت  ناتسود  نیا  مرک ، ماج  نیا   ، وت نیا 

نارای مشچ  غورف  يا  ناراگزور  غارچ  يا 

ناراب هنشت  ریوک  رد  ناراهب  ار  اه  نازخ  يا 

دمحم ارحص  نیا  نازوس  لد  زا  نایورب  لگ 

یک ات  رون  یب  یمدآ  مشچ  رون ،  طیحم  رد 

یک ات  رود  ناسنا  وت  زا  ناسنا  ناج  تایح  يا 

یک ات  روگ  رد  ردپ  تسد  اب  هدنز  اه  كرتخد 

یک ات  روز  راب  شود  زارفرب  ار  ناگدرب 

تراسا ریجنزب  نز  تراقح  رد  يدرم  حور 

ترارش ملظ و  یکب  ات  تراشب  تدوبعم  يا ز 

دمحم اشگب  ار  ریجنز  نیا  تسد ،  ار  ادخ  يا 
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ءارقا رای  ار  ادخ  قلخ  يا  قلاخ  نابز  يا 

ءارقا رادیب  ناهج  تریگناهج  دایرف  يا ز 

ءارقا راونالا  علطم  تیور  رون و  تمالک  يا 

ءارقا رازلگ  تمد  زا  لد  هنشت  ریوک  يا 

ترایتخا رد  ناهج  يا  ترادتقا  یئادخ  يا 

تراظتنا مشچ  رشب  يا  ترارقیب  قیالخ  يا 
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دمحم ایحا  ینک  ار  تیمدآ  ات  اشگ  بل 

رورپب نامیا  لگ  یتسه  هنشت  ریوک  رد 

رورپب ناج  ملاع  مسج  رد  یملاع  حیسم  وت 

رورپب ناملس  رذوب و  دعس و  رامع و  هزمح و 

رورپب نامیا  نبلگ  رد  ار  شیوخ  ياه  هلال 

تسان رش  زا  میب  تسین  تسارح ،  نمشد  زا  دوبن 

تسالک ریپ  یلع  يا  تهاپس ،  قح  يوس  يا ز 

دمحم اهنت  یتسین  وت  رب  میداد  یلع  ام 

تیارح راغ  ناگتسخ  بولق  يا  دمحم  ای 

تیارد گناب  اه  نرق  شوگب  يا  دمحم  ای 

تیارس درگرب  قلخ  فاوط  يا  دمحم  ای 

تیارس تحدم  ایبنا  مامت  يا  دمحم  ای 

رواد یح  ریفس  يا  ربمیپ ،  تنالوسر  يا 

روآرب یگناب  ارح  زا  روای ،  رای و  ار  ام  وت  يا 

دمحم ار  تما  بایرد  يرگید  شورخ  اب 

نک يرگنشور  رگد  راب  اه  نرق  غارچ  يا 

نک يربهر  ار  نتشیوخ  ار  هدرک  مگ  تما 

نک يربمغیپ  ایب  نوریب  ارح  زا  رگید  راب 

نک يرگنل  ار  اه  هشیدنا  نافوط  یتشک 

تریغ رحب  يا  یشرغ  تمحر ،  ربا  يا  یشراب 

ترتع نآرق و  وت و  زا  تما ،  دندیدرگ  رود 
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دمحم ام  زا  رت  کیدزن  امب  يا  نک  يا  هراچ 

هداد تسد  ترتع  نآرق و  اب  زاغآ  زا  هعیش 

هداتسیا مکحم  هوک  نوچمه  هنتف  لیس  شیپ 

هداهن فک  هب  رس  هتفگ  ناناج  هار  رد  ناج  كرت 

هداتفوا ترتع  ياپرب  هداد و  نآرق  هب  لد 

تیاده لوا  زا  هتشگ  تیالو ،  رون  اب  هعیش 
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تیاور نوخ  رد  دنکیم  تیامح ،  ردیح  زا  هدرک 

دمحم ای  راد د  دای  ترتع  نآرق و  زا  هچنآ 

هدوشگ مخ  ریدغرد  هر  ارح  راغ  زا  هعیش 

هدوب ماگمه  یلع  اب  تثعب  زاغآ  زا  هعیش 

هدورس نوخ  جوم  هب  ار  تیالو  راعشا  هعیش 

هدوتس ار  نآرق  هتفگ  ترتع  حدم  نوخ  رد  هعیش 

ردیح رای  ینعی  هعیش  رواد  دبع  ینعی  هعیش 

رس یب  مسج  ینعی  هعیش  رخآ  فرح  ینعی  هعیش 

دمحم اب  مئاد  زاورپ  دنک  تسا و  ناج  هعیش 

دراگن یم  تیالو  رعش  ارح  گنس  رب  هعیش 

دراد شپی  رد  یتثعب  دراذگ  اپ  اج  ره  هعیش 

دراپس یم  دمحم  لآ  يرای  رد  ناج  هعیش 

دراذگ یم  ترتع  مکح  نآرق  طخ  رد  رس  هعیش 

دراد دییات  طخ  رس  دراد ،  دیشروخ  هدراچ 

دراد دیحوت  ناهج  کی  دراد ،  دیع  نوخ  رد  هعیش 

دمحم ارهز  ترتخد  هار  هدوب  شهار  هعیش 

دراد سنا  مرحم  اب  ریدغ  اب  مئاد  هعیش 

دراد سنا  ملاع  نامولظم  يالوم  اب  هعیش 

دراد سنا  مظعا  هللا  هجوب  ین  كون  هعیش 

دراد سنا  مثیم ) لخن   ) اب یلع  طخ  رد  هعیش 

نوچ یب  دبع  ینعی  هعیش  نونکم ،  رد  ینعی  هعیش 
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نوخ همشچ  ینعی  هعیش  نوگلگ ،  يور  ینعی  هعیش 

دمحم ادیپ  ان  ادیپ و  رد  وت  اب  دشاب  هعیش 

کِّبَر ِمسِب  أَرقِأ  هاگآ  ربهر  ار  رشب  يا 

راگزاس اضرمالغ 

ّکِبَر ِمِسب  أَرقِأ  هاگآ  ربهر  ار  رشب  يا 

ّکِبَر ِمِسب  أَرقِأ  هارمه  دبا  ات  تیادخ  يا 

ّکِبَر ِمِسب  أَرقِأ  هار  غارچ  ار  قیالخ  يا 
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ّکِبَر ِمِسب  أَرقِأ  هللا  لوسر  ای  دّمحم  ای 

ییارح راغ  رد  دنچ  شنیرفآ  باتفآ 

ییآ رب  ات  هتشگ  مشچ  رسارس  ملاع  هن ، هّکم 

نک يرگنشور  اهتنا  یب  ات  رون  جارس  يا 

نک يرورس  رآرب و  رس  تیاپ  كاخ  ملاع  ود  يا 

نک يرتسگ  تلادع  زیخرب و  لدع  مامت  يا 

نک يربمغیپ  ناربمغیپ  متاخ  لّوا  زا  يا 

یتسا رخآ  هچ  رگا  يدوب  ایبنا  زا  رتشیپ 

یتسا ربمغیپ  وت  تسا  ییامرف  مکح  ار  ادخ  ات 

دّمحم ینابات  دیشروخ  وت  دنرون و  ایبنا 

دّمحم ینآرق  وت  دنباتک و  نوچمه  همه  نآ 

دّمحم ینایاپ  زاغآ و  یتسیک  دناد  هچ  سک 

دّمحم یناناج  ناج و  ار  نیرخآ  نیلّوا و 

تزارف رس  ریز و  هب  رس  نازارفارس  مامت  يا 

تزابشیپ لّوا  زا  میداتسرف  ام  ار  ایبنا 

یماتخ نسح  وت  وت ، ییوگ ، یم  وت  ار  رخآ  فرح 

یماما مه  یلوسر  مه  يریذن  مه  يریشب  مه 

یمانالا ریخ  مه  یتسا و  نیلسرملا  ریخ  وت  مه 

یمالکلا ریخ  ار  هللا  میلک  ّیمیلک و  وت 

وت بکوک  نابات  دیشروخ  دصز  رت  ناشخرد  يا 

وت بتکم  رد  هدز  وناز  نینمؤملاریما  يا 
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ایرد جوم و  هام و  رهم و  رهوگ ، ّرُد و  وک و  گنس 

ارحص تشد و  ناتسب ، غاب و  همشچ ، دور و  ناراب ، ربا و 

ابیز تشز و  تملظ ، رون و  شتآ ، داب و  كاخ و  بآ و 

الوم دبع و  یناد ، ّیلاع و  ناوج ، ریپ و  نز ، درم و 

ییاجک ملاع  یجنم  هناگی  يا  دنیوگ  وت  اب 
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ییایم یک  دّمحم  ای  دّمحم  ای  دّمحم  ای 

هّکم رات  ماشز  بشما  باتفآ  يا  نک  هولج 

هّکم راوید  رد و  بشما  رکذ  دنیوگیم  وت  اب 

هّکم راب  رهوگ  مشچ  تراظتنا  مشچ  یک  هب  ات 

هّکم رادیب  ربهر  يا  نک  رادیب  ار  قلخ 

ار اه  لها  ان  نک  لها  ار ، اه  كاپان  نک  كاپ 

ار اه  لهجوب  رس  نکشب  تا  هزمح  نامک  اب 

نک نمجنا  ره  رد  هولج  اه  نمجنا  غارچ  يا 

نک نت  هب  تدوبعم  هدنشخب  لزا  زک  ار  یتعلخ 

نک نم  ام و  زا  اهر  ار  قیالخ  نز  تدحو  گناب 

نک نکش  تب  ار  نارگ  تب  دحّوم ، ار  ناتسرپ  تب 

ار برع  ار و  مجع  لیخ  ینک  دحاو  دی  ات 

ار بهلوب  ياه  تسد  تدحو  غیت  اب  نک  عطق 

هدیپس دز  نآرق  حبص  شنیرفآ  ناهج  يا 

هدیمد ملاع  همه  رد  ّکبر  مسب  أرقا  رون 

هدیشک رپ  یتسه  قوف  ات  اه  لیلهت  ریاط 

هدیسر دمحا  ارح  راغ  زا  رون  غارچ  اب 

ربکا هللا  دیون ، ار  ام  دهد  بشما  یحو  کیپ 

ربکا هللا  دیونشب ، أرقا  دُرم ، برِضا  گناب 

نک يرگ  هولج  ارح  زا  رگید  راب  اباتفآ 

نک يرتشم  ار  نارتخا  هرابود  وش  سلجم  هام 
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نک يربهر  ار  ناگ  هدرک  مگ  هر  رون ، غارچ  اب 

نک يروای  ار  ام  رافُکلا » یَلَع  ُءاّدشا   » اب

ار يرس  هریخ  رشب  دنیب  اه  لهجوب  زا  دنچ 

ار يرگید  ردب  گنج  کنیا  زاغآ  نک  زیخ و 

ار نید  ناروشحلس  دیاب  يربیخ  گنج  زاب 

ار نیکرشم  مّنهج  ماک  رد  تخیر  دیاب  زاب 
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ار نیمز  ناراک  متس  نوخ  زا  تسش  دیاب  زاب 

ار نینمؤملاریما  نک  حّلسم  ارهّزلاابا  ای 

نمشد هتسکشب  ار  مالسا  تمرح  تراسج  اب 

نمشد هتسب  ور  زا  ریشمش  تترتع  گنج  رهب 

یک ات  هنامیپ  رد  گشا  ار  نیملسم  ارهز  نبای 

یک ات  هناگیب  نمشد  تسد  مالسا  هبعک ي 

یک ات  هناخ  بحاص  مشچ  زا  ناور  نوخ  اهنت ، هناخ 

یک ات  هناریو  تا  هّمع  ّدج و  مام و  باب و  ربق 

دراد هزات  یغاد  زور  ره  رگج  قمع  رب  هعیش 

دراد هزادنا  مه  ربص  ارهز  دنزرف  يا  رخآ 

دمآ دهاوخ  ناناج  هک  نارای  يا  دیریگ  فک  هب  ناج 

دمآ دهاوخ  نآرق  نید و  هانپ  ترتع  ثراو 

دمآ دهاوخ  ناکما  کلم  رایرهش  نآ  تبقاع 

« دمآ دهاوخ  نامرد  ماّیا  ار  رجه  ناگتسخ  »

دمآ دهاوخ  رتسگ  داد  ماما  مثیم »  » روخم مغ 

دمآ دهاوخ  ربیخ  حتف  مزع  هب  رگید  يردیح 

دّمحم ای  أرقا  زیزبل  ادخ  زا  يا 

راگزاس اضرمالغ 

دّمحم ای  أرقا  زیزبل  ادخ  زا  يا 

دّمحم ای  أرقا  زیخرب  یفطصم  ای 

دّمحم یتسپ  ّتلذ و  ار  رشب  یک  ات 
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دّمحم یتسه  ۀتشگ  مگ  يا  زیخرب 

ار اه  لها  ان  ۀشیر  نَک  رب  زیخ و  رب 

ار اه  لهجوب  رس  نکشب  نز  دایرف 

اه بهلوب  رب  نک  مالعا  ادی  ّتبت 

اه بطحلا  لاّمح  يان  رد  سفن  نکشب 

نک يرگنشور  ناج  کلم  باتفآ  يا 

نک يربمغیپ  ناروآ  ماغیپ  ریپ  يا 

أرقا وت  شون  ام  هار  رد  اه  شین  نیا 

أرقا وت  شوگ  رد  تسا  یحو  ۀیآ  نیا 
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نک ربز  ریز و  هگن  اب  ار  لد  زیخ و  رب 

نک رمقلا  ّقش  دوخ  تشگنا  اب  زیخ  رب 

میدرک متح  ار  يرورس  دجم و  وت  رب  ام 

میدرک متخ  ار  يروآ  ماغیپ  وت  رب  ام 

رگید تسین  ییاطخ  وت  باطخ  شیپ 

رگید تسین  یباتک  وت  باتک  زا  دعب 

میتفگ وت  ناقرف  هب  ار  یعطق  مکح  ام 

میتفگ وت  نآرق  هب  ار  رخآ  فرح  ام 

تسا وت  بکوک  ناشخرد  رشحم  نماد  ات 

تسا وت  بتکم  رب  یهتنم  تّوبن  ّطخ 

دّمحم یناناج  وت  ناج و  ناربمغیپ 

دّمحم ینایاپ  زاغآ و  ربمغیپ 

يدوب وت  ملاع  رگنشور  همه  زا  شیپ 

يدوب وت  مد ، يدوبن  ار  مدآ  هک  يزور 

یتسا رخآ  لوسر  ار  ام  رگ  تسا  يّرس 

یتسا ربمغیپ  وت  میدنوادخ  ام  ات 

تردق ِماش  تقلخ  حبص  زا  میا  هداد  ام 

تردص حرش  قلُخ و  نسح  دنلب و  عبط 

میدرک قلَخ  ردیح  يرای  وت  رب  ام 

میدرک قلخ  رذوبا  دادقم و  ناملس و 

نز تّفع  ددرگ  هدنز  وت  بتکم  رد 
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نز تمصع  باجح و  نامیا و  اوقت و 

دّمحم نکشب  منص  نوناق  زیخ و  رب 

دّمحم نکشب  مه  هب  ار  نیبوچ  ياه  تب 

تسین رگد  یهار  قح  هار  زج  نز  دایرف 

تسین رگد  یهّالا  هللا ، زج  هب  وگ  رب 

نارای دیزیخ  اج  دمآ ز  ادن  قح  زا 

نارای دیزیخ  اپ  هب  دمآ  ادخ  کیپ 

دیآ روط  زا  میلک  ياسوم  هک  نانوچ 

دیآ رون  مایپ  اب  دّمحم  کنیا 

دنیادخ رکذ  رد  هلمج  یتسه  تاّرذ 
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دنیادص مه  دّمحم  اب  نابایب  هوک و 

تسا مایق  ماگنه  دیزیخ  ناگ  هتفخ  يا 

تسا مارح  یشوماخ  دایرف ، ناشماخ  يا 

زیخ رب  زیخ  رب  آرد  گناب  دسر  ار  قح 

زیخ رب  زیخ  رب  ارح  هوک  هدش  ملاع 

دینیبب ار  دمحا  هوک  نیا  ۀّلق  رب 

دینیبب ار  دّمحم  کنیا  مشچ  هدوشگب 

شیوخ ۀنیس  زا  دیونشب  نآرق  ياوآ 

شیوخ ۀنییآ  رد  دینیب  ادخ  يور 

تسا لیئربج  يادص  کنیا  دیونشب  ناه 

تسا لیّبسلا  هانیده  ّانِا  زا  رپ  ملاع 

قح مچرپ  یتیگ  هب  دمآ  زازتحا  رد 

قح مکحم  نامسیر  رب  نزب  یگنچ 

میزاسب ار  نمشد  راک  ات  هدمآ  تقو 

میزاتب یصقالادجسم  ات  وگ ، کیبل 

میرآ رد  نوخ  لطاب  بابرا  گر  گر  زا 

میرآ رد  نویهص  ۀطلس  زا  ار  سدق  مه 

تشپ رگدکی  رهب  میدرگ  ات  زیخ  رب 

تشگنا جنپ  زا  نینهآ  یتشم  میزاس 

مینید نابیتشپ  مولظم و  یماح  ام 

مینینمؤملاریما الوم  ۀعیش  ام 
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هدرک فیصوت  لزا  زا  دّمحم  ار  ام 

هدرک فیرعت  ادخ  نآرق  هیآ  رد 

میراد دیحوت  بتکم  نوخ  میردام 

میراد دیشروخ  هدراچ  دوخ  ۀنیس  رد 

تسا تیبلها  يالو  ام  بان  مالسا 

تسا تیبلها  يالب  ریت  ام  بلق  رد 

تسا تیبلها  يالو  ام  بان  مالسا 

تسا تیبلها  يالب  ریت  ام  بلق  رد 

نتسش تسد  هفیقس  زا  ینعی  مالسا 

نتسب تیبلا  لها  هب  لد  ینعی  مالسا 

ندیزگ رب  ارهز  هار  ینعی  مالسا 

ندید رازآ  دوخ  يالوم  يرای  رد 

نتفکش نوخ  رد  لگ  وچمه  ینعی  مالسا 
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نتفگ راد  زارف  رب  ار  یلع  حدم 

ندرک رای  يادف  ناج  ینعی  مالسا 

ندرک راثیا  رس  تسد و  ناشطع  ماک  اب 

ندرک لاح  تداهش  اب  ینعی  مالسا 

ندرک لابند  ار  گرم  نینوخ  لاب  اب 

نداهن نید  هار  هب  رس  ینعی  مالسا 

نداتسیا هنایزات  برض  ریز  رد 

تسا هعیش  مان  شرهُم  خیرات  یناشیپ 

تسا هعیش  مالسا  نیا  ّهلذلا ، ّنم  تاهیه 

تسا لوسر  هعیش  بتکم  راذگناینب 

تسا لوتب  بتکم  نیا  زاغآ  ینابرق 

میداد هتشُک  ارحص  گیر  زا  رتشیب  ام 

میداتسیا مواقم  دوخ  ياپ  يور  ات 

میراد هنیس  رد  لگ  یحو ، تشهب  زا  ام 

میراد هنییآ  رد  دیشروخ  هدراچ  ام 

تسین لبه  تال و  اب  هدولآ  ام  دیحوت 

تسین لمج  نیّفص و  نآرق  ام  نآرق 

دندرک شیک  عارتخا  ات  نادرخب  ان 

دندرک شیوخ  يأر  هب  ار  نآرق  ریسفت 

يرآ دننآرق  ناج  نت  هدراچ  نیا 

يرآ دننابهگن  ار  نآرق  رشح  ات 
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میراد دای  لآ  یلع و  زا  ام 

میراد داتسا  هدراچ  زا  ار  سرد  نیا 

دنرون يایرد  هدراچ  نت  هدراچ  نیا 

دنرود دنرود  دبا  ات  اه  یگ  هریت  زا 

دنیادخ ملع  نزخم  نت  هدراچ  نیا 

دنیانشآ نآرق  هب  ربمغیپ  دننلام 

دنیافطصم نادناخ  نت  هدراچ  نیا 

دنیافطصم ناج  دننآرق و  ياضعا 

تسا لامج  کی  زا  ناشرون  نت  هدراچ  نیا 

تسا لاحم  نانیا  زا  شزغل  ای  اطخ ، لوق 

میراین نآ  نیا و  ياپ  رب  ورف  ورس  ام 

میراد هچنآ  میراد  یحو  نادناخ  زک 

تسا رون  یحو  نادناخ  مالک  مثیم » »
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تسا روک  رون  نیا  زا  دیدرگ  ادج  سک  ره 

تفای ربخ  رارسا  ملاع  زا  ملد  بشما 

راگزاس اضرمالغ 

تفای ربخ  رارسا  ملاع  زا  ملد  بشما 

تفای ربخ  رادلد  شیوخ و ز  زا  ربخ  یب  دش 

تفای ربخ  راب  رگد  شیوخ  ةدشمگ  زا 

تفای ربخ  راخ  یب  لُگ  زا  ریوک  تشد  رد 

تفای ربخ  رات  بش  هب  نازورف  رهم  زو 

تفای ربخ  رای  زا  دز و  رپ  ارح  راغ  رد 

تّوبن رازلگ  هدمآ  ریوک  يارحص 

تّوبن راونا  رد  قرغ  ما  هدش  بشما 

كرابم داب  نیمز  هب  کیالم  لیزنت 

كرابم داب  نیما  لیربج  هب  لیلهت 

كرابم داب  نیبم  دنوادخ  حیبست 

كرابم داب  نیمی  راسیز و ز  تمحر 

كرابم داب  نیقی  رون  نیقی  لها  رب 

كرابم داب  نید  تیار  لسر  متخ  رب 

دندومن دیحوت  هب  رارقا  همه  اه  تب 

دندوشگ ریبکت  هب  شیوخ  بل  هرابکی 

كرابم دیجمت  همه  نیا  ادخ  رهش  يا 

كرابم دیشروخ  وترپ  بش  تملظ  يا 
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كرابم دیّما  لگ  تکاخ  هب  هّکم  يا 

كرابم دیع  ناهن  روگ  رد  كدوک  يا 

كرابم دیحوت  ةولج  ارح  راغ  يا 

كرابم دیشخرد  وت  رد  ادخ  راونا 

نک يرگ  هولج  تفدص  زا  میتی  رّد  يا 

نک يردپ  ار  رشب  ءانبا  وش و  نوریب 

دّمحم زیخ  اپ  هب  تسا  یحو  ۀمغن  نیا 

دّمحم زیت  متس  غیت  دوب  دنچ  ات 

دّمحم زیربل  همه  ماج  هدش  نوخ  زا 

دّمحم زیگنارب  زورفارب و  زیخرب و 

دّمحم زیر  ورف  وت  ار  مرح  ياه  تب 

دّمحم زین  دوب  وت  اب  قح  قح و  اب  وت 
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شاب رشب  ءانبا  یجنم  ام  بناج  زا 

شاب رپس  هدنخ  اب  وت  گنس  رگا  دیراب 

يرون فحصم  دوخ  ةدنز  نخس  اب  وت 

يروهظ سمش  ار  همه  دیما  حبص  وت 

يروح مدآ و  کلم و  ّنج و  ربهر  وت 

يرورس قرب  مغ  یکیرات  لد  رد  وت 

يروگ هب  هدنز  كرتخد  ره  یجنم  وت 

يروز رز و  داسف و  ملظ و  نک  هشیر  وت 

يریذن ّيریشب و  هک  روآرب  دایرف 

يرینم یّجارس و  یلوسر و  رشح  ات 

دندوب وت  ناماد  هب  تسد  ناربماغیپ 

دندوب وت  نآرق  وریپ  بتک  نیب  رد 

دندوب وت  نابایب  ارحص و  ۀتشگمگ 

دندوب وت  ناتسلگ  يوب  ادخ  ياهلگ 

دندوب وت  نامرف  طخ  رد  همه  وت  زا  شیپ 

دندوب وت  ناتسبد  درگاش  همه  يرآ 

يدوب وت  غاب  نیا  لُگ  مدآ  لِگ  زا  شیپ 

يدوب وت  غاب  نیا  لبلب  هد  میلعت 

تلاهج ریجنز  هب  هتسب  درخ  دنچ  ات 

تلالض رفک و  شوختسد  رشب  دنچ  ات 

تلاطب هب  قیالخ  رمع  درذگ  یک  ات 
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تلالج فال  نیرت ، تسپ  دنز  دنچ  ات 

تلادع دادیب ، ۀمعط  دوش  دنچ  ات 

تلاسر جات  قح  بناج  زا  ترس  رب  يا 

تسا وت  رظتنم  رحس  تسا و  لاوز  هب  ور  بش 

تسا وت  رظتنم  رشب  هک  نورب آ  راغ  زا 

زارفا رس  رشح  ات  وت  ِدیحوت  بتکم  يا 

زاورپ هب  وت  يوک  رس  رب  درخ  حور  يا 

زاربا وت  هب  تّوبن  مکح  ادخ  هدرک  يا 

زاجعا همه  تباتک  مکح و  نخس و  نید و 
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زاس رشب  تسه  للم  ّلک  رد  وت  نییآ 

زاغآ هدش  ءارقا  هیآ  اب  وت  مالسا 

دناوتن دناوتن  دناوتن  وت  زج 

دناهرب دناهرب  ار  رشب  لهج  زا 

ار دوخ  تّما  رگن  زاب  لسر  متخ  يا 

ار دوخ  تمرح  رگنب  اه  ملق  لام  اپ 

ار دوخ  تدحو  وت  تّما  فکز  دنداد 

ار دوخ  ترتع  نیبب  شیپ  زا  رت  مولظم 

ار دوخ  تّزع  یسب  دنتفرگ  هدیدان 

ار دوخ  تردق  همه  شومارف  دندرک 

زورما رس  هدروآ  رب  هاگ  نیمک  ناطیش ز 

زورما رمک  نآرق  يدوبان  هب  تسا  هتسب 

دیآ رس  رجه  بش  هک  نک  اعد  زیخرب و 

دیآ رگد  یحبص  ددرگ و  يرحس  دیاش 

دیآرد يریشب ز  هک  نک  اعد  زیخرب و 

دیآ ربخ  نآرق  ۀتشگمگ  فسوی  زا 

دیآ رگج  نوخ  همه  هعیش  ةدید  زا 

دیآ رد  هدنزورف  رهم  نآ  بش  بلق  زک 

تسوت رثا  یمارگ  هس  تّوبن ، ملع ، نید ،

تسوت رسپ  روهظ  هب  شلامک  هس ، ره  نیا 

ار نید  بتکم  دنک  لیمکت  هک  تسا  يدهم 
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ار نیقی  رون  رشب  هب  دشخب  هک  تسا  يدهم 

ار نیبم  حتف  ناهج  هب  درآ  هک  تسا  يدهم 

ار نیمز  لدع  زا  دنک  یم  رپ  هک  تسا  يدهم 

ار نیقی  لها  دنک  زوریپ  هک  تسا  يدهم 

ار نیعل  ناطیش  رس  دبوک  هک  تسا  يدهم 

يدهم تضهن  ات  ربمغیپ ، تثعب  زا 

يدهم تلود  زا  تبحص ، اج  همه  هدوب 

تسا يدهم  ةدنز  الب  جوم  رد  هک  تسا  هعیش 

تسا يدهم  ةدنیاپ  هدنیوپ و  هک  تسا  هعیش 
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تسا يدهم  ةدنخ  شبل  هب  ادیپ  هک  تسا  هعیش 

تسا يدهم  ةدنشورخ  دایرف  هک  تسا  هعیش 

تسا يدهم  ةدنمزر  فک و  رب  ناج  هک  تسا  هعیش 

تسا يدهم  ةدنخرف  نشلگ  زا  یلگ  هعیش 

شروهظ زور  رظتنم  دوب  هک  مثیم » »

شروضح ضیف  وا  تمسق  دوش  هک  دشاب 

ندش ریسا  ناوسیگ  نیا  مخ  رد  تسشوخ 

یمیظع ریما 

ندش ریسا  ناوسیگ  نیا  مخ  رد  تسشوخ 

ندش ریزبرس  هاش  نیا  یسوبکاخ  هب 

ندرک ار  يارس  نیا  یمداخ  تسشوخ 

ندش ریما  ندوب و  ادگ  ماقم  نیا  رد 

ناتترضح ياپ  ریز  ندش  كاخ  تسشوخ 

ندش ریبع  ناترهم  رپ  هویگ ي  نُمی  ِز 

نات هیاس  ریز  هب  یلفط  ِز  هکنیا  تسشوخ 

ندش ریپ  قشع  ِز  ندومن ، رمع  راذگ 

دینم لوزن  رد  دییادخ و  مالک  امش 

دینم لوسر  امش  دیمدمحم و  امش 

یبن مان  هب  ادخ ، مان  هب  قشع ، مان  هب 

یبن ماج  يا ز  هناتسم  هداب  شونب 

رابنیا دوش  یم  لییربج  هک  هداب  شونب 
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یبن ماب  يور  هب  تداعس  جوا  يامه 

لییزنت رد  تسارح  تمس  هب  شرع  ِز  نیبب 

یبن مارتحا  هب  کئالم  لاب  يادص 

تسا هللا  يادص  هن  کلم ؛ لاب  يادص 

یبن ماقم  رضحم  دسرب  هدمآ  هک 

نآرق ناوخب  ناوخب  دیوگب : تسا  هدیسر 

ناج دمحم  ناوخب  تیادخ  مان  هب  ناوخب 

دش رونم  ارح  دوشگ و  شیوخ  نابز 

دش ربمیپ  ادخ  نذا  هب  دوشگ و  نابز 

دش رخآ  قارف  نامز  دوشگ و  نابز 

دش رت  قح  لاصو  زا  شبل  دوشگ و  نابز 
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دش ربهر  قلخ  هب  یحو و  هب  دوشگ  نابز 

دش رطعم  یمد  هکم  َو  دوشگ  نابز 

دش رتبا  شودع  نآرق ، هب  دوشگ  نابز 

دش رک  شتوالت  زا  ناتب  شوگ  هک  نانچ 

دراد نطو  ادخ  هکم  هب  دیسر : ادن 

دراد نکش  تب  هکم  رگد  هکم ، ناتب 

اقآ نیا  تسادخ  لوسر  دعب  هب  نیا  زا 

ام اب  دنز  یم  فرح  ادخ  دعب  هب  نیا  زا 

دچیپ یم  تسادخ  يادص  دعب  هب  نیا  زا 

ارهزلاابا بل  زا  ادخ  قلخ  شوگ  هب 

راّفک يا  تسادخ  کی  ادخ  دعب  هب  نیا  زا 

ار اهادخ  نآ  دیزیرب  رود  هب  رگد 

برع ياهریش  دنلاغش  دعب  هب  نیا  زا 

ادخ ریش  رانک  ربمیپ ، رای  رانک 

یلع رانک  یبن  یبن و  رانک  یلع 

یلع راقفلاوذ  تسا  یحو  یماح  هناگی 

يراد ادخ  بت  لد  رد  هک  لوسر  وگب 

يراب یم  یحو  ییادخ و  ربا  هک  وگب 

دنهدب ار  هام  دیشروخ و  وت  هب  رگا  وگب 

يراد یمن  رب  تسد  دوخ  ندناوخ  یحو  ز 

يدش قشع  نابغاب  يدمآ و  هک  وگب 
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يراک یم  قشع  رذب  ام  هنیس ي  كاخ  هب 

تسارهز نامه  یلع  ییوگب  هک  يدمآ  وت 

يرآ یلع ، منم  ییوگب  هک  يدمآ  وت 

یهدب ناشن  ام  هب  ار  یلع  هک  يدمآ  وت 

یهدب نامناشن  ار  تدوخ  دعب  ماما 

تسیلع بان ، بارش  یقح ، ِیم  رغاس  وت 

تسیلع بارتوب ، دنگوس ، هدکیم  كاخ  هب 

امش ياوه  رد  هکنیا  یشوخ  تشونرس  هچ 

تسیلع باتفآ  هّرذ ، نایملاع  دنوش 

؟ تسا یسک  هچ  نات  نیشناج  امش  دعب  لاوس :
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تسیلع باوج  رگا ، دنسرپب  راب  رازه 

اباب دز : هلان  هک  وت  زا  سپ  تسیک  يادص 

تسیلع بانط  ودع  شتسد  هب  هتسب  هک  یسک 

دندرب ناما  يا  تفگ : یم  هک  تسیک  يادص 

دندرب ناشک  ناشک  ار  یلع  هچوک  نایم 

« مرکالا کُّبر  ءرقِا و   » دمحم الا 

راگزاس اضرمالغ 

« مرکالا کُّبر  ءرِقا و   » دمحم الا 

ملق حول و  راگدنوادخ  مان  هب  ناوخب 

ملاع همه  یجنم  ییوت  هک  ناوخب  ناوخب 

مدآ زا  وت  يرترب  رتشیپ و  هک  ناوخب 

مرکا ربمیپ  تیادخ  هدناوخ  هک  ناوخب 

مکحم یتیآ  تسوت  نخس  ره  هک  ناوخب 

ار وت  دیرفآ  هک  ییادخ  مان  هب  ناوخب 

ار وت  دیزگرب  هک  یمیرک  مانب  ناوخب 

دنکش ربخ  نیا  زا  رفک  ةرطیس  هک  الا 

دنکش رحس  ةزین  زا  بش  هاپس  فص 

دنکش رمک  ار  مصخ  دَوب  هوک  هچ  رگا 

دنکش رز  روز و  يوزاب  وت  لدع  غیت  هب 

دنکش رگدکی  هب  ار  ناتب  تسد ، هب  ربت 

دنکش رس  هنتف  ِلهجوب  هتفرگ ز  نامک 
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دُرم یتسم  رورغ و  وید  هک  دیهد  ربخ 

دُرم یتسرپ  تب  دیحوت و  رکشل  دیسر 

وت تنم  راب  ریز  ناهج  ود  يا  دمحم 

وت توبن  ادخ  قلخ و  هب  تسا  كرابم 

وت تلود  روهظ  ملاع  هب  داب  هتسجخ 

وت تمکح  غارچ  زا  دوب  رون  مامت 

وت تدحو  سرد  دیحوت  تقیقح  دوب 

وت ترتع  باتک و  نید و  وت و  رب  دورد 

دمحاای تسا  یکی  نآرق  ترتع و  غارچ 

دمحاای تسا  یکتم  ام  تزع  ود  نیا  هب 
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دننآرق تیب و  لها  وت  ةدنز  لقث  ود 

دننازورف لعشم  کی  رون ز  هعطق  ود 

دنناقرف رون و  دننام  هک  دنا  هروس  ود 

دننابات رهپس  کی  زا  هک  باتفآ  ود 

دنناشخرد فدص  کی  زا  هک  دنرهوگ  ود 

دنناتسلگ کی  لوصحم  هک  رون  لخن  ود 

تسادخ لامج  زا  ریوصت  ود  قافتا ، هب 

تسادج ودره  ز  یکیزا ، ادج  تشگ  هکنآره 

دراد ار  وت  ناهج  یناهج ، باتفآ  وت 

دراد وت  ناوراک  يا ، هلفاق  ریما 

دراد ار  وت  نامسآ  ، نیمز هب  يا  هتسشن 

دراد ار  وت  نانج  ، ینانج نابغاب  وت 

دراد ار  وت  نامز  مامت  لوط  هب  نامز 

دراد ار  وت  ناکم  لک  تعسو  هب  ناکم 

دناوت لوبق  دروم  همه  هک  نالبقم  هچ 

دناوت لوسر  ناربمغیپ  ییام و  لوسر 

تسا یلع  تسوت  رانک  رد  اج  همه  رد  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  راقفلاوذ  وت و  تسد  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  رای  رهدلادبا  ات  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  راگدرک  وت و  ریش  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  راثن  ناج  وت و  ناج  هک  یسک 
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تسا یلع  تسوت  راگدرورپ  حتاف  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  نید  نآرق و  ظفاح  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  نیشناج  ادخ  هتفگ  هک  یسک 

! تناونع لالج و  ردق و  وت و  رب  مالس 

! تنآرق هب  ادخ  باتک  راچ  مالس 

! تناقرف رون و  نیسای و  وت و  رب  مالس 

! تناملسم دوب  ناملس  هک  وت  رب  مالس 

تناملس رادتقا  فرش و  رب  مالس 

تنامیپ هب  ارح  راغ  هکم و  مالس 
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وت ردارب  یلع  الوم  وت و  رب  مالس 

وت ربیخ  نینح و  ردب و  حتاف  هناگی 

بشما نیتسار  نییآ  هب  دیسر  رشب 

بشما نیتسآ  زا  تسد  ، نورب دومن  ادخ 

بشما نیگن  ار  دیحوت  ۀقلح ، دیسر 

بشما نید  باتفآ  خر  درک  عولط 

بشما نیمز  رب  دیتفیب  هبعک ! ناتب 

بشما نیمه  زا  دییاتسب  ار  يادخ 

داب كرابم  ارولاریخ »  » ِبتکم روهظ 

داب كرابم  ارح  راغ  رون ز  عولط 

روگ هب  هدنز  نارتخد  ۀمه  يا ، تراشب 

روز هطلس  هتفرگ  نایاپ  هدمآ ، دمحم 

رورغ لهج و  ربک و  وید  ناهن ، تشگ  روگ  هب 

روهظ هدرک  تسود  يوک  زا  یتسود  غورف 

رون رکشل  تسا  هدز  نوخیبش  هریت  ماش  هب 

رود شلامج  زا  دب  مشچ  هدمآ ، دمحم 

همه دیدمحا  ِّلظ  رد  هک  هدژم  دیسر 

همه دیدمحم  رانک  ، دعب هب  نیا  زا 

ریدق ِیح  راگدنوادخ  تاذ  هب  مسق 

ریدغ تسا و  تثعب  ود ، نیا  یکی ، تسام  دیع  ود 

ریبک ریغص و  زا  دیناد  همه  نایناهج 
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ریما قلخ ، هب  یفطصم  زا  سپ  تسا  یلع  طقف 

ریزو تسا  یسک  ناروآ  مایپ  رایرهش  هب 

ریشمش دراد و  صالخا  دراد و  ملع  هک 

راد رس  يور  رگا  " مثیم " هبترم رازه 

رادم تسد  تیب  لها  یلع و  نماد  ز 

دیآ یم  اضف  جاوما  ریبکت ز  گناب 

راگزاس اضرمالغ 

دیآ یم  اضف  جاوما  ریبکت ز  گناب 

دیآ یم  ادخ  ياوآ  هک  دیشاب  شوگ 

دیآ یم  ابص  داب  سفن  زا  رطع  يوب 

دیآ یم  ازف  حور  ابص  داب  سفن 

دیآ یم  ارح  راغ  رد  هک  تسا  یحو  کیپ 
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دیآ یم  ادن  دنوادخ  دمحم ز  هب 

دیونش ار  ادن  هفرط  نیا  همه  قیالخ  يا 

دیونش ار  ادخ  مکح  اونش  ياه  شوگ 

دنیوگ یم  ادخ  رکذ  همه  هناختب  تب و 

دنیوگ یم  ارح  راغ  زا  أرقا و  زا  نخس 

دنیوگ یم  ارس  ود  لوسر  حدم  قح ، دمح 

دنیوگ یم  ام  هب  کیربت  همه  ملاع  قلخ 

دنیوگ یم  امش  هب  ام و  هب  دیحوت  مکح 

دنیوگ یم  ازف  حور  سفن  اب  یگمه 

دمآ تحیسم  هک  یتسشن  هچ  تیرشب 

دمآ تحیصف  ياوآ  هب  دیحوت  مکح 

تسا رگ  هولج  دبا  ماش  ات  هک  تسا  یغارچ  نیا 

تسا ردپ  تقلخ  ملاع  رب  هک  تسا  یمیتی  نیا 

تسا رطخ  جوم  نماد  رد  همه  تاجن  نیا 

تسا رت  بوخ  لُسُر  ّلک  زا  هک  تسا  یلوسر  نیا 

تسا ربماغیپ  همه  زا  دعب  همه  زا  رتشیپ 

تسا رشب  قوقح  رادفرط  رشح  فص  ات 

داب شراسخر  هنییآ ي  رود ز  دب  مشچ 

داب شرادهگن  دنوادخ  تساهنت  کت و 

دیونش ربمیپ  نامرف  اه  ناسنا  يآ 

دیونش رتارف  قلخ  نخس  زا  ات  شوگ 
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دیونش رهطم  حور  نآ  زا  دیدرگ و  حور 

دیونش رواد  قلاخ  نخس  مه  اب  همه 

دیونش ررکم  دیدینش  لیلهت  گناب 

دیونش ربارب  لدع  رد  مه  اب  ار  همه 

دمآ مامتا  هب  روز  رز و  رفک و  هرود ي 

دمآ مالسا  هک  هدامآ  همه  ملاع  لها 

زورما تسا  ریسا  ياه  نز  يدازآ  دیع 

زورما تیا  ریدق  دنوادخ  تسا و  قلخ  دیع 

زورما تسا  ریبع  کشم و  زا  رپ  هکم  نماد 
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زورما تسا  ریطخ  نامرف  ار  تیرشب 

زورما تسا  ریشب  تسا  ریشب  تسا  ریشب  قح 

زورما تسا  رینم  هک  یغارچ  داب  نادواج 

« هایا الا  دبعن  ال   » همه اه  تب  رکذ 

...« اب ا الا  هوق  الو   » دنیوگ همه 

روتسم تلادع  دیشروخ  هرهچ ي  یک  هب  ات 

روز رز و  اب  نارگدادیب  هطلس ي  یک  هب  ات 

روشنم نیا  یگمه  دیناوخب  زورما  نم  اب 

رون لعشم  اب  هدمآ  ناهج  لک  یجنم 

روهظ ریگناهج  دیع  ای  هدش  تثعب  دیع 

روگ هب  هدنز  كرتخد  نآ  رب  داب  تینهت 

دمآ نایاپ  هب  لهج  یشک و  رتخد  رود 

دمآ نآرق  هک  دیرایب  میلست  رس 

زاونب أرقا  هژاولگ ي  هب  گنهآ ، هکم 

زاورپ نک  ارح  راغ  ات  نک و  اج  زا  هبعک 

زاغآ نک  شیوخ ز ال  نخس  دمحم  ای 

زاتب هناخ  تب  رگتب و  تب و  هب  اج  زا  زیخ 

زاسب دیحوت  بتکم  اب  ار  تیرشب 

زارد تسا  زارد  تسا  زارد  هتشر  نیا  رس 

ینک گنت  نارگدادیب  هصرع ي  ات  زیخ 

ینک گنس  رپس  مسبت  نیح  رد  هنیس 
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هدید ار  للم  یمامت  وت  هار  هب  يا 

هدیدرگ ترس  رود  نیما  لیربج  هک  يا 

هدیبات ارح  راغ  زا  رشب  بلق  هب  يا 

هدیزگب ار  وت  شیپ  زا  رت  شیپ  ادخ  يا 

هدیراب ناگمه  رب  تمرک  باحس  يا 

هدیچیپ نت  هب  هماج  يا  دوخ  ياج  زا  زیخ 

تسوت رگنشور  بتکم  هر  هب  ملاع  مشچ 

تسوت رورپ  یلع  نید  رشب  لک  یجنم 

دنأوت ناج  نت و  رازآ  یپ  یجوف  هچ  رگ 
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دنأوت نادند  یناشیپ و  نتسکشب  رکف 

دنأوت ناملسم  قلخ  همه  هک  دیآ  يزور 

دنأوت ناملس  وت ، رامع  وت  دادقم  كاخ 

دنأوت نامرف  هب  میلست  هب  هدرب  ورف  رس 

دنأوت نآرق  ترتع و  وت و  نید  وریپ 

دوش لیدبت  وت  مالسا  هب  رفک  ملاع 

دوش لیمکت  وت  نید  یلع  يالوت  هب 

همه دییاده  ناغارچ  وت  لآ  وت و 

همه دییادخ  هجو  زا  هنیآ  هدراچ 

همه دییامن  دیحوت  تروص  هدراچ 

همه دییاعد  بابرا  هلبق ي  هدراچ 

همه دییالب  نافوط  هب  حون  هدراچ 

همه دییاج  همه  رد  نایع  رهم  هدراچ 

اهلد عیسو  يانیس  هب  روط  هدراچ 

اه لکشم  همه ي  رد  اشگ  هدقع  هدراچ 

تسوت تدحو  ورگ  رد  وت  تما  تزع 

تسوت ترتع  زا  يوریپ  وت  تما  تدحو 

تسوت تعاط  قح ، تعاط  وت ، ترتع  تعاط 

تسوت تریغ  یلع  نب  نیسح  بلق  گر  رد 

تسوت تلود  اپ  هب  دنوادخ  ییادخ  ات 

تسوت تثعب  وا  هظحل ي  ره  هک  تسا  نآ  هعیش 
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هدید ار  یلزا  رون  وت  مکح  رد  هعیش 

هدید ار  یلع  وت  اب  ارح  راغ  رد  هعیش 

تسارح تسا و  ریدغ  زاغآ  هعیش ز  تثعب 

تساروشاع هعقاو ي  وا  موس  تثعب 

تسارهز هعیش  ردام  یلع ، هعیش  ردپ 

تسالببرک لگ  بآ و  زا  شنت  ناج و  هعیش 

تسارآ ار  ناهج  هک  ییادخ  ییادخ  هب 

تسام يدازآ  تزع و  فرش و  ندوب  هعیش 

تسا یلع  رای  دنز  جوم  شگر  هب  نوخ  ات  هعیش 

تسا یلع  رامت  مثیم  نامه  هعیش  امثیم » »
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دمحم ِناملسم  مناملسم  هزات 

یکلم روپ  همجن 

دمحم ِناملسم  مناملسم  هزات 

دمحم ِنآرق  هب  بشما  مدش  قشاع 

ام ِلد  راک  هتشررس  دش  مولعم 

دمحم ِناملس  دوب و  رذوبا  تسد 

تسا نیمز  اه و  نامسآ  لها  بوبحم 

دمحم ِناج  نیسح  ناج و  نسح  رکذ 

دشخبب ار  ام  ادخ  هک  مراد  دّیما 

دمحم ِنازیزع  نیا  ّقح  هب  اهنت 

ربمیپ نیا  دراد  هک  ینامیا  هب  مناج 

دمحم ِنامیا  طولخم  یلع  قشع 

دندرک هللا  بیبح  ار  مبیبح  بشما 

دندرک هاوخ  رطاخ  هنوگنیا  ارم  بلق 

روآ ماغیپ  نیرخآ  دیدرگ  ثوعبم 

روآ مالسا  ربمغیپ  نیا  نابرق 

دزاسب يدیحوت  ِناسنا  هدمآ  وا 

روآ ماسرس  يرفک و  ياضف  نیا  رد 

نوچ وا ، مسا  ار  ام  هدنک  هرابود  اج  زا 

روآ مارحالا  هریبکت  دُوب  شمسا 

هدرک هک  اهاغوغ  هچ  مساقلاابا  مان 
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روآ مان  ِناربمغیپ  بل  يور 

تسه نیمز  يور  یتسه و  ینامسآ  وت 

روآ ماهبا  زونه  وت  ياه  جارعم 

تسا تشهب  ارهز  ۀنیس  هک  ما  هدیمهف 

روآ ماهلا  تا  هسوب  یلیخ  هدوب  نوچ 

***

روایب تمحر  ایب  تمحر  ربمغیپ 

روایب ترجه  ایب  برثی  ات  هکم  زا 

نک رذگ  ایرد  لد  زا  وش  ام  ياسوم 

روایب تکرب  تمَد  اب  وش  ام  ياسیع 

تسا تشهب  اه  ناراب  گنس  مامت  تشپ 

روایب تقاط  یمک  کی  هجیدخ  ناج 

دنسانش یم  تراغ  يدزد و  طقف  اج  نیا 

روایب تریغ  اهدرم  يارب  يردق 

دنتفر بآ  هجنکش  ریز  قح  نادرم 

روایب تردق  دوخ  مالسا  اب  زیخرب و 
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دنراظتنا مشچ  زونه  اهرسای  رامع 

دنراد وت  دیحوت  نییآ  زا  یمرگلد 

دش عورش  الاح  نیمه  زا  تلاسر  راک 

دش عورش  اه  يزاب  قشع  کبر  مسا  اب 

تمالع هداد  ترس  يور  رتسکاخ 

دش عورش  ارهز  ندوب  اهیبا  ما 

هدیسر دوخ  جوا  هب  الاح  تا  ییاهنت 

دش عورش  اه  ترجه  بلاط و  یبا  بعش 

هک ما  هدنام  يداد  هزمح  تسد  هب  مچرپ 

دش عورش  اروشاع  زور  ای  دحا  گنج 

***

ییام ّیما  ربمغیپ  وت  هکنیا  اب 

ییایبنا مامت  زا  دمآرس  اما 

مسیونب تقشع  هب  مهاوخ  یم  زیر  کی 

ییافطصم ییافطصم  ییافطصم  وت 

دنعمج هچوک  ياه  هچب  هشیمه  تدرگ 

ییافص اب  بوخ و  وت  ناج  اقآ  هک  سب  زا 

ام هصغ  زا  یشک  یم  ار  تدوخ  يراد 

ییانشآ درد  ردقچ  وت  تما  ياباب 

موق نیا  هک  اقآ  نکن  او  یباسح  اما 

ییافو یب  اب  دنهد  یم  تلاسر  رجا 
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سپ نیسح  رب  يدرک  هیرگ  ارقا  لبق  وت 

ییادخ نوخ  نک  هیرگ  نیلوا  وت 

تیادف مناج  نیملاعلل  تمحر  يا 

تیادف مناج  نینموملاریما  قشع 

اه يربنم  دنیافطصم  نید  ریز  رد 

اه يردام  دنتشهب  بیس  نآ  نویدم 

دنتشهب ناریما  نایوگ  یلع  ادرف 

اه يردیح  نیا  دناوت  یمشچ  رون  نوچ 

میراد وت  فطل  رس  زا  ار  نامبابرا 

اه يرکون  نیا  ادخ  هب  درادن  لباق 

سپ یهد  یم  يراوس  يراد  يدش  بکرم 

اه يربمغیپ  نیا  قوف  تسا  نیسح  قشع 

درادن تمحز  تندرب  لد  یلع  ای  اب 

اه يربلد  نیا  زا  دشاب  ات  یتمحز ؟ هچ 
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ریگ ناهج  اقآ  دوش  یم  تنید  زور  کی 

اه يرس  جات  نیمه  اب  ترتع  نآرق و 

مالسا يرادیب  هدرک  ار  شدوخ  راک 

اه يروابان  دسر  یم  رواب  هب  دراد 

هدناوخ زین  ار  شجرف  ياعد  يدهم 

هدنامن يزیچ  البرک  ماقتنا  ات 

ار ناج  ناج ، سنا و  هب  دشخب  هک  يادخ  نآ  هب 

راگزاس اضرمالغ 

ار ناج  ناج ، سنا و  هب  دشخب  هک  يادخ  نآ  هب 

ار ناکما  تفرگ  شغورف  هک  یبن  نآ  هب 

دیهاوخ ترخآ  ایند و  تداعس  رگا 

ار نآرق  مکح  دیریگب  تیب  لها  ز 

دنملح رهاظم  ار  ادخ  تیبلها ، هک 

دنملعلا یف  نوخسار  نامه  تیبلها  هک 

تسارس ود  دّیس  هک  دمحم  ناج  هب  مسق 

تسارهز هروس  هک  رثوک  هروس  هب  مسق 

قح تمارک  زا  دالیم  ود  تسار  هعیش  هک 

تسارح راغ  هب  یکی  ریدغ و  بلق  هب  یکی 

تسا هعیش  تدحو  زمر  ارح  راغ  ریدغ و 

تسا هعیش  تثعب  ود  ود ، نیا  هک  تساوگ  ادخ 

تس یلزی  مل  ضیف  ناشوج  همشچ  ریدغ 
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تس یلزا  تقیقح  کی  ارح  لثم  ریدغ 

تسالو لها  بان  مالسا  بتکم  ریدغ 

تسا یلع  ناوریپ  دالیم  هبعک  ریدغ 

دش لماک  ریدغ  رد  يوبن  تّوبن 

دش لزان  ریدغ  رد  قح  تمعن  مامت 

تسارآ ار  دوجو  ناهج  هک  ادخ  نآ  هب 

تسارهز ترضح  هک  اهیبا  ّما  ناج  هب 

دنمه هب  لصتم  هک  هعیش  یتسه  مامت 

تساروشاع نیسح و  ارح و  راغ  ریدغ و 

موصعم هدراچ  حاورا  هب  راهچ و  نیا  هب 

مولعم دش  ریدغ  ارح و  ام ز  طخ  هک 
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هاوگ دنترتع  نآرق و  دمحا و  ادخ و 

هابت تسا  یتدابع  ره  یلع  يالو  یب  هک 

مثیم لزا  زا  دنتشون  هعیش  بلق  هب 

هللا یلو  یلع  لوسر و  تسا  دمحم 

هعیش رب  مامت  دش  قح  تمعن  هک  قح  هب 

هعیش رب  ماما  رخآ  لوا و  تسا  یلع 

تشون اسر  ینایب  هب  ادخ  ار  وت  فصو 

رگشفک یلع 

تشون اسر  ینایب  هب  ادخ  ار  وت  فصو 

تشون یتَا »  لَه  امش «  نمی  هب  لزا  زور 

دروخ دیلک  تقلخ  هدیصق ي  نیرتابیز 

تشون ار  وت  مشچ  هراعتسا ي  هک  اج  نآ 

تسوت يور  سمّشلاَو »  هصالخ ي «  نامسآ  تفه 

تشون یحّضلاو »  ار «  وت  غورف  هچابید ي 

يدمآ رد  یّلجت  هب  ناهج  رد  هک  یتقو 

تشون افخ  رد  ار  وت  نیس »   » و ای » رارسا « 

ادتبا زا  دنوادخ  یتقلخ و  روظنم 

تشون ادتبم  دوخ  رتفد  هب  ار  وت  مان 

دومن رشتنم  ار  وت  هیآ  هیآ  هاگ  نآ 

تشون ارح  رد  ار  وت  ثاعبنا  حیرشت 

دورس شدوخ  رد  ار  وت  مامت  دش و  يرون 
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تشون الم  رب  ناخُد »  و «  رون »   » و رهَد »   » و مَجن »   » رد

قح تسد  هک  یلالز  كاپ و  بوخ و  ردق  نآ 

تشون اسک »  » رد اروت  ماقم  زا  هدرپ  کی 

ادخ ار  وت  مان  یشنیرفآ ، ِدومحم 

تشون اج  هب  ًانیقی  تشون  اجک  ره  رد 

تشون رگد  ینایب  هب  ادخ  ار  وت  حرش 

تشون رت  بوخ  وا  يدوب و  بوخ  ِبوخ  وت 
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یئوت یمظع  تیآ  ناربمغیپ ، فص  رد 

داز شوخ  نسح  دیس 

یئوت یمظع  تیآ  ناربمغیپ ، فص  رد 

یئوت یصقالا  دجسم  تنیز  ادخ  کیپ 

یئوت يرسالا  هلیل  ةدنشخرد ، هام 

یئوت ارهز  ترضح  خر  رون  عبنم 

یئوت اه  لد  ۀبعک  یئوت  لد  یئوت  هبعک 

وت يور  زا  يا  هرذ  دُوب  ناشخرد  رهم 

وت يوربا  مخ  زا  راکشآ  دوش  هلبق 

وت يوم  کی  هب  هتسب  دوب  یناهج  ناج 

وت يوکین  ریسم  وت و  يادف  هب  يا 

یئوت اهاط  ترضح  ناربمغیپ ، متاخ 

وت نآرق  هزجعم  زا  هلا  میلک  تام 

وت نامرف  طخ  رد  يا  هدنب  دوب  حون 

وت ناتسبد  لفط  دوب  میرم  یسیع 

وت ناوخ  روخ  هزیر  یکی  یئاط  متاح 

ییوت اخرکش  لعل  نهد  رکش  یطوط 

دوب ایرد  وت  ملع  هرطق و  ناهج  ملع 

دوب احیسم  وچ  دص  وت  سرد  عمتسم 

دوب یلعم  شرع  رب  وت  نسح  تیار 

دوب ارهز  ترضح  وت  ناویا  هرهز 
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یئوت ایرث  دقع  تفرعم  کلف  رد 

تسایربک زا  یمالک  تا  هدنبوک  قطنم 

تسابرلد يا  هماکچ  وت  دنخبل  ثیدح 

تسایربک وت  مان  هک  ار  وت  مناوخب  هچ  نم 

تس یفطصم  دمحم و  مساقلاوب و  دمحا و 

یئوت الاو  نیما  نیما ، ار  انما  يا 

تس يربهر  تمس  رب  وت ، شنیزگ  زور 

تس يربمغیپ  تثعب  دنمهوکش ، نشج 

تس يرفعج  ام  بهذم  تس ، يردیح  ام  بتکم 

تس يرب  یئاطخ  ره  ز  تس ، یلع  ای  ام  راعش 

یئوت یبقع  مویب  نایعیش  ام  عفاش 

يرترب ایبنا  وخ ز  قلخ و  اب  هک  یئوت 
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يرهوش ار  هجیدخ  يرهوگ  ار  هنمآ 

يرورس يدمآرس  يربهر  يربمغیپ 

يربنم هراتس  يرظنم ، ار  هنذام 

یئوت اضیب  دی  نآ  قشع ، يالجت  روط 

تردفص ردیح  هب  وت و  رب  ام  مالس 

ترهطا همطاف  ناوناب  يوناب  هب 

ترورپ مغ  بنیز  نیسح ، نسح و  رب 

ترتشا کلام  هب  ناملس  هب  رذوب و  هب 

یئوت يوقت  رادم  وت و  تعیرش  بلق 

دش دابآ  لد  کَلَم  وت  رهم  رثا  رب 

دش دازآ  یگدنب  زا  داتفا  هدنب  هب 

دش داتسا  تسشن و  تیدرگاش  هب  یلع 

دش داز » شوخ   » وت طبس  وت و  يوگ  هحیدم 

تمناوخب ناج  لد و  مدمآ ز  راب  نیا 

رگشفک یلع 

تمناوخب ناج  لد و  مدمآ ز  راب  نیا 

تمناوخب ناوارف  هک  مدمآ  روش  رپ 

تمناوخب ناسنا  هروس ي  ياج  ياج  زا 

تمناوخب ناراب  توارط  هدب  تصخر 

وت يادف  ناج  رس و  لوسرلا  اهّیا  ای 

وت يادف  نابایب  بیرغ  هتسخ ي  نیا 
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تمناوخب رسارس  هوکش  مدمآ  نم 

تمناوخب ررکم  هک  مدمآ  راب  نیا 

تمناوخب رگید  تمایق  نکن  مبیع 

تمناوخب رشحم  هعقاو ، رهد و  رشح و  اب 

وت هوکش  دنیبن  هک  نآ  ددرگ  روک  ات 

وت حوتفلا  حتف  تمامت  نیا  مالسا 

دوش تا  ینارون  نامسآ  هدیسر  شتقو 

دوش تا  ینافوط  دیآ و  شوج  هب  ایرد 

دوش تا  یناریح  تنکل و  هب  ارح  دتفا 

دوش تا  ینازرا  هرسکی  تسازس  ملاع 

تفرگ وضو  تمان  نتفگ  يارب  دیاب 

تفرگ وا »  » رطع ناهد  میا و  هدرب  وت  مان 

تسوت ياپ  ریز  ادخ  شرع  مامت  الاح 
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تسوت ياسر  ّدق  تماق و  وحم  لیربج 

تسوت يالتبم  نامز  نیمز و  يا  هدنخ  اب 

تسوت »ي  یتا له   » وت و يارب  نامسآ  تفه 

یحو نیما  اب  ناوخب  زان  نابز  نآ  اب 

! یحو نینزان  ناهج ، يور  دنخب  یتخل 

ترّونم شتاملک  اب  هدرک  لیربج 

تربارب ار  ادخ  ناشکهک  هدروآ 

ترشحم تس  هدرک  وت و  رد  هدیمد  یحور 

»ت ربمیپ  » اج نآ  همه  رظن  کی  دندید 

تسوا راد  هدرپ  ناکم  نوک و  هک  يربمغیپ 

تسوا رادم  رب  نیمز  نامسآ و  هک  اّقح 

يرهوگ دنوادخ  هدیرفآ  ترهب  زا 

يرسمه هنادرد  ییاهب و  نارگ  ّرد 

يرّوصم رجاه  میرم و  هیسآ و  زا 

يرّهطم حور  یفافع و  هروتسم ي 

شا هدیرفآ  کلم  لکش  هب  ادخ  ًالصا 

شا هدید  يانهپ  هب  تسا  هدروخ  وت  رهم 

دنهد ترسفا  ات  هدش  نآ  نامز  الاح 

دنهد ترغاس  ادخ  رون  راس  همشچ  زا 

دنهد تربمغیپ  نیرخآ  بان  ناونع 

دنهد ترثوک  وا  تیانع  اب  هاگ  نآ 
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همطاف تسا  ناج  ترضح  لامج  ینعی 

همطاف تسا  ناهج  غورف  هچابید ي 

نویامه ِبش  نیا  يوت  نووخ  لزغ  اینومسآ 

یمساق دیحو 

نویامه ِبش  نیا  يوت  نووخ  لزغ  اینومسآ 

نوشابل ور  ِتاولص  دینیبب  قحرکذ  ياج 

تهار شرف  هنوشارپ  تهاگن  قشاع  ندش 

تهایس يوربا  قاط  ریز  ُزامن  ننوخ  یم 

 ! هراد یلاح  هچ  اتئیه  هرابود  ثعبم  دیع 

هراذن مک  هک  یسک  ره  هریگ  یم  البرک  يدیع 

یتسم اب  ندز  فک  بش  یتسرپ  قح  نشج  بش 

یتسشن شارکون  نیب  بشما  هک  تسادخ  توعد 
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دینوخب نم  اب  ُدورس  دینود  یم  ِثعبم  دیع 

دینوت یم  همه  دیریگب  ند ، یم  هنیدم  ِتارب 

هراتس ره  يابل  زا  هراب  یم  لزغ  نوراب 

هرادن ییاج  هگید  مغ  شنایعیش  يالد  وت 

رغاس مینک ز  رت  یبل  رتهب  هچ  سپ  دیع  بش 

ردیح قشع  هب  نزب  یم  هتشون  اه  هرمخ  يور 

زاس هداب و  ماج و  بش  زاب  ثعبم  دیع  بش 

زادنب یعمج  ِتسد  سکع  تئیه  مومت  زا  یقاس 

تعدب لها  مشچ  شیپ  تعامج  يا  رشحم  زور 

تمایق هراک ي  همه  شنذا  هب  هش  یم  همطاف 

هراد یلیخ  ور  نوماوه  هرادن  باسح  شتمحر 

هراذ یم  لحم  اهام  هب  تمایق  همه  زا  رت  شیب 

هدیما ُرپ  هعیش  لد  هدیون  زور  تمایق 

هد یم  ُتشهب  دیلک  ردیح  هب  یبن  ترضح 

دینک مایق  دوخ  ياج  زا  همه  ناربمیپ 

راگزاس اضرمالغ 

دینک مایق  دوخ  ياج  زا  همه  ناربمیپ 

دینک مارحلادجسم  يوس  هب  ور  زامن 

دینک مارتحا  ربمغیپ  ِیمان  مان  ز 

دینک ماج  هب  ادخ  تسد  هب  روهط  یم 

دینک ماحدزا  هتفر ، ارح  راغ  هب  سپس 
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دینک مالس  ادخ  لوسر  هب  لد  ناج و  ز 

تسامش دیون  بش  امش و  دیما  بش 

تسامش دیع  ادخ و  دیع  هک  دینک  بدا 

داب كرابم  رفظ  دیون  حتف و  مایپ 

داب كرابم  رثا  ار  امش  رمع  ياعد 

داب كرابم  رشب  رب  رشب  دیع  هتسجخ 

داب كرابم  رحس  نارجه  بش  دش  مامت 

داب كرابم  ربماغیپ  تثعب  هتسجخ 

داب كرابم  ربخ  نیا  کلم ، سنا و  نج و  هب 

399 ص :

دینک مایق  دوخ  ياج  زا  همه  www.Ghaemiyeh.comناربمیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 834 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدمآ  تّوخا  دیع  هک  دیهد  ربخ 

تسا هدمآ  تّوبن  راهب  تشذگ ، نازخ 

تسامش باب  حتف  هک  ار  مما  دیهد  ربخ 

تسامش بارطضا  نایاپ  هک  دیهد  ربخ 

تسامش بالقنا  زاغآ  هک  دیهد  ربخ 

تسامش باسح  یب  قیفوت  هک  دیهد  ربخ 

تسامش بان  نید  مالسا  هک  دیهد  ربخ 

تسامش باتک  ادخ  باتک  دیهد  ربخ 

تسامش ریشب  لسر  متخ  هک  دیهد  ربخ 

تسامش ریما  یلع  الوم  هک  دیهد  ربخ 

دش لزان  هکم  هب  ءرقا »  » هک دیهد  ربخ 

دش لطاب  ِراعش  برضا »  » هک دیهد  ربخ 

دش لماک  لدع ، نوناق  هک  دیهد  ربخ 

دش لفحم  غارچ  نآرق  هک  دیهد  ربخ 

دش لصاح  دارم  نادیرم ! دیهد : ربخ 

دش لّمزملا » اهّیا  ای   » ةروس لوزن 

هایگ لخن و  گنس و  تشد و  رد و  هوکز و  دسر 

هللا الا  هلا  ۀمزمز ال  يادص 

تسادخ يادص  وت  ياوآ  دّمحم ! ناوخب 

تسام ِرخآ  مایپ  یناوخب ، هچ  ره  هک  ناوخب 

تسامس ضرا و  وت  اب  گنهامه  هک  ناوخب  ناوخب 
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تساوخ یم  ار  وت  رشب  لّوا  زا  هک  ناوخب  ناوخب 

تساربک ِتمایق  تمایق  هک  نک  مایق 

تسار تماق  وت  اب  لدع  دنک  هک  نک  مایق 

رون يداو  نایهار  ادن  دنهد  ار  وت 

روگ هب  هدنز  نارتخد  ادص  دننز  ار  وت 

ییایند ضارقنا  اب  همه  یجنم  وت 

ییارآ ملاع  تییادخ  غورف  اب  وت 

ییام ِربمیپ  تمایق ، مایق  ات  وت 

ییابقع هب  ییایند و  هب  قلخ  رای  وت 

ییاهنت هچ  رگا  یناگمه ، ربهر  وت 

ییاه نمجنا  هام  للم ، مامت  رد  وت 
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میداد تتلالج  ماقم و  ردق و  هک  ناوخب 

میداد تتلاسر  مکح  هدماین ، لسُر 

دودو ِّیح  كاپ  تاذ  زا  وت  هب  يا  دّمحم 

دورد داب  هرامه  مالس و  داب  هرامه 

دوبن دوبن  ناهج  يدوب ، وت  دوب و  يادخ 

دوجو تفای  وت  تقلخ  تنمیم  هب  مدع 

دوشگ هدرپ  شیوخ  يور  زا  وت  رون  هب  ادخ 

دوس تعاط  يور  كاخ ، رب  وت  نمی  هب  رشب 

ماظن تفرگ  وت  مظن  زا  برعلا  هریزج 

مالسا ِیّلجت  غارچ  تسوت  لامج 

تمان اب  دنتفای  تمظع  ناربمیپ 

تمالسا غورف  ملاع  همه  رد  هدیمد 

تماب رد و  ره  تمالم ز  گنس  دیسر 

تمانشد تخس  دنداد  هنعط و  دندز 

تمارکا فطل و  قالخا و  مراکم  یهز 

تماک نانمشد  دادیب  خلت ز  تشگن 

تنخس خساپ  تشگ  ودع  گنس  هچ  رگا 

تنهد زا  يراج  دوب  نوخ  مسبت و  يدز 

تسوت تمکح  غارچ  نشور  هدص  هدراهچ 

تسوت تدحو  مایپ  نآرق  هدص  هدراهچ 

تسوت تمحر  راحب  يراج  هدص  هدراهچ 
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تسوت تّما  مان  هدنیاپ  هدص  هدراهچ 

تسوت ترتع  ياول  فک  رب  هدص  هدراهچ 

تسوت ّتیصو  نیا  تّما  رب  هدص  هدراهچ 

ناتربمیپ منم  تما  یمامت  يا  هک 

ناتربهر تسا  یلع  الوم  ربمیپ و  منم 

تسادخ یلو  یلع  تسا و  نم  یصو  یلع 

تساده غارچ  یلع  رینم و  جارس  یلع 

تساعد مالس و  یلع  دوجس و  عوکر و  یلع 

تسایوپ یلع  یپ  رد  قح  قح و  اب  تسا  یلع 

تساهنت وا  نودب  قح  قح ، تقیقح  یلع 
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تسامش ماما  یلع  يرآ  یلع  یلع ، یلع ،

ریگملاع تسه  هک  شیاقب  نید  يانب 

ریدغ دوب ز  يرگید  ارح  راغ  یکی ز 

یلع تسا  یلع  اشگ  لکشم  هک  دینک  نیقی 

یلع تسا  یلع  ادخ  تسد  هک  دینک  نیقی 

یلع تسا  یلع  ادتقم  طقف  دینک  نیقی 

یلع تسا  یلع  احضلا  سمش  هک  دینک  نیقی 

یلع تسا  یلع  اول  بحاص  هک  دینک  نیقی 

یلع تسا  یلع  امش  ماما  دینک  نیقی 

تسه هک  هچره  تسوا  زک  ییادخ  تاذ  هب  مسق 

تسا رفک  یلع  یب  مالسا  هک  دینک  نیقی 

ریفکت دَوب  نآ  نامتک  هک  تسا  یتقیقح 

ریهطت ۀیآ  هب  دّمحم ، لآ  هب  مسق 

ریرحت لزا  زا  هدرک  ملق  هچنآ  هب  مسق 

ریدق ِّیح  راگدرورپ  تردق  تسد  هک 

ریدغ رهم  تسا  هدز  ار  ام  ۀمانسانش 

ریما تشگ  قلخ  هب  تثعب  بش  نامه  یلع 

یلزی مل  راگدنوادخ  تاذ  هب  مسق 

یلع تس ، یلع  یلع ، دّمحم  نید  مامت 

زور نآ  دیما  لگ  دش  افوکش  یتقو 

ییافو مشاه  دیس 
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زور نآ  دیما  لگ  دش  افوکش  یتقو 

زور نآ  دیئور  تفرعم  قشع و  ياه  لگ 

دیحوت قرغ  نامسآ  تفه  تعسو  رد 

زور نآ  دیشاپ  یم  رون  رذب  لیربج 

كاخ ةرهچ  رب  نامسآ  مشچ  یئوگ ز 

زور نآ  دیطلغ  یم  قوش  طاشن و  کشا 

دزاس هضرع  ار  دوخ  راوهش  رهوگ  ات 

زور نآ  دیشوج  دز  جوم  تمحر  يایرد 

دمحا تسود  اب  شیناحور  تولخ  رد 

زورنآ دیچ  لگ  اعد  زبس  نشلگ  زا 

تّوبن دیحوت و  یحو و  ياه  هولج  رد 
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زور نآ  دید  ار  ادخ  رون  زا  هولج  دص 

ششوگ هب  ات  رذناف » مق   » يادص دمآ 

زورنآ دیزرل  دوخ  هب  أرقا »  » ۀمغن اب 

تّوبن زبس  ُنبلگ  نآ  شیور  اب 

زور نآ  دیچیپ  اضف  رد  تلاسر  رطع 

ناریح توهبم و  بل  ریز  یتسه  ّتارذ 

زور نآ  دیشروخ  ارح  زا  دز  رس  دنتفگ 

وا تثعب  زو  وا  رون  قلخ  نمی  زا 

زور نآ  دیلاب  نتشیوخ  رب  ادخ  یئوگ 

یتسرپ تب  زا  اهر  دزاس  ار  قلخ  ات 

زور نآ  دیحوت  مچرپ  وا  رب  دنداد 

دنوادخ وا  رب  فرش  جات  نوچ  دیشخب 

زور نآ  دیجمت  واردق  ماقم و  زا  درک 

شماقم زا  دزاس  هاگآ  ار  قلخ  ات 

زور نآ  دیشخب  وا  هب  ار  یتسه  دقن  قح 

« یئافو  » يا هریت  ياه  لد  تملظ  رب 

زور نآ  دیبات  نامسآ  زا  ادخ  رون 

نیملاعلا بر  وت  يوگانث  يا 

یئامنهر نیسح 

نیملاعلا بر  وت  يوگانث  يا 

نیرب فادها  رهب  تدیرفآ 
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رود ياصقالا  دجسم  تمسج  درب 

رون ياهایرد  هب  ات  تکاپ  ناج 

تسشب تبلق  تفاکشب و  تا  هنیس 

تسس يار  زو  اه  هنیک  زا  مغ و  زا 

یحو کیپ  نآ  ارح  راغ  رد  تفگ 

یعس وت  امنب  تبل  اب  ندناوخ  رهب 

رون تایآ  نآ  وت  يدناوخ  کی  هب  کی 

روهظ يدرک  تلد  رد  قح  تمکح 

ام كاپ  لوسر  يا  ارقا  تفگ 

ام كالفا  نیا  شخب  تنیز  وت  يا 

نیملاعلا بر  مان  اب  ناوخب  سپ 

نیدو ملع  شدادب  ار  ناسنا  هکنآ 

لگو كاخ  زا  دیرفآ  ناسنا  هک  نآ 

لد ساسحا و  زا  درک  رپ  شا  هنیس 
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ملق شتسد  رد  تشاذگب  نآ  زا  دعب 

مکو شیب  یب  راگن  دوخ  تتشونرس 

ینک شناوخ  نامه  یسیونب  هچره 

ینک شیاپ  دوخ  ناج  ات  شوکب  سب 

تشز راکفا  ملقاب  يراگنرگ 

تشهبردنا یهناپ  دیاشن  یم 

رهم نید  لوسر  يا  دمحم  يا 

رهپس زا  یمایپ  کی  مقلخ  هب  وگ 

رشب لوا  نآ  ءانبا  همه  یک 

رش داتسا  نآ  فرح  دیریگن  یپ 

سابل نوچمه  قح  ياوقت  دینک  نت 

ساپس مدییوگب  لد  نابزاب 

دینک نامیا  زا  زیربل  دوخ  ناج 

دینک ناناج  ینابرق  دوخ  سفن 

ادخ مان  هب  اه  هنیئآ  قلاخ  مان  هب 

يراسکاخ اضریلع 

ادخ مان  هب  اه  هنیئآ  قلاخ  مان  هب 

ادخ مان  هب  اه  هنیدآ  بحاص  مان  هب 

لجوزع يادخ  دزیا  ترضح  مان  هب 

لزغ رعش و  يادخ  دجما  ترضح  مان  هب 

مسیونب هتسکش  هک  یملق  اب  هچرگا 
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مسیونب هتسجخ  زور  بش و  نیا  نمی  هب 

مزیخ لزغ  رتفد  نم و  لاح  هب  اشوخ 

مزیریم هژاو  هژاو  فعش  روش و  قوش و  هب 

دیآ یم  لییربج  رپ  لاب و  يادص 

دیآ یم  لیلخ  دنلب  ماگ  يادص 

هداد ربت  رگد  یلیلخ  تسد  هب  ادخ 

هداتفا هزرل  هب  اه  لبه  تال و  تشپ  هک 

قارب ّیط  ناوخب ز  ... أرقإ هک  هدیسر  ادن 

قالخالا مراکم  ممتال  ... نآ زا  ناوخب 

ذفان یبلطم  هب  مراگن  حدم  هتفهن 

ظفاح ترضح  تایلزغ  رد  هتفهن 

تشرسب ملق  ادخ  شقوش  هب  هک  نم  راگن 

 " تشونن طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن  " 

" دش سردم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب  " 

دش سلجم  بیطخ  يرون  ربنم  يور  هب 

دش مهاوخ  هار  هب  رس  شبل  ياه  هیآ  هب 

دش مهاوخ  هلا ... نأ ال  دهشأ  ریسا 

شناسحا ناوخ  هب  مدآ  ملاع و  هتسشن 
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شنآرق صصق ز  دناوخب  هک  یمد  نآ  شوخ 

دوش هنایشآ  نم  مشچ  رظنم  قاور 

دوش هنارت  لزغ  کی  ما  يونثم  هرابود 

دهاوخیم راغ  رای  یبن  هک  نکم  نامگ 

دهاوخیم راد  هب  رس  یلع  وچ  يردارب 

رطخ فوخ و  تقو  هب  ادابم  زور  يارب 

دهاوخیم راثن  ناج  دوخ  رتسب  نایم 

ملاع رد  تسادخ  ضحم  تمحر  هچ  رگا 

دهاوخیم راوس  لدلد  لی  اه  هوزغ  هب 

درکن هدنسب  دوخ  یتشهب  بیس  فصن  هب 

دهاوخیم راقفلاوذ  شا  همطاف  رانک 

تسادخ ریش  هب  امئاد  شتمحرم  هاگن 

دهاوخیم راوسهش  دحا  ردب و  يارب 

تسوا زا  دیفم  یفاک و  یسلجم و  ناسل 

دهاوخیم راحب  تایرصان و . لوصا و 

تسین تلع  نودب  ناملس  هب  هک  شتبحم 

دهاوخیم راد  هب  رس  نامگ  هب  ير  لها  ز 

دش صخشم  شعلطم  بت  هک  یسک  نآ  ره 

دش سدقم  يرعاش  شتمحرم  فطل و  هب 

دش سدقا  هرامه  میوگب  تسا  رتهب  هن 

دش سمخم  ملد  عبط  يزور  هرابود 
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دش ثعبم  دیع  هک  میارسب  لزغ  لزغ 

تسا داب  رب  هعیش  ياه  لد  هصغ ي  مامت 

تسا داش  یمشاه  تاداس  ردام  هک  ارچ 

تساتمه یب  هک  دوب  يریما  ریسا  ملد 

تسادخ ناربمیپ  گرزب  هک  یسک  نامه 

تس يرسالا  هلیل  میرکت  همه  نآ  لیلد 

تسارهزلاابأ دشاب و  یلع  يومع  رسپ 

تسالاب شمچرپ  هچ  تکوش ، همه  نیا  مزانب 

تسا كالفا  ریهش  نآرق  هیآ ي  صن  هب 

تسا كالول  ثیدح  لوزن  نأش  هک  ارچ 

اهقارف زا  تسا  هدش  رپ  زاب  هک  يرعش 

يریدق اضرریما 

اهقارف زا  تسا  هدش  رپ  زاب  هک  يرعش 

اهقافتا رظتنم  هتسشن  مناد 

دیدش امش  شیاه  هیفاق  مامت  رکذ 

اهقایتشا همه  هیلا  اهتنم  يا 

يرتفک وچمه  ممرح  ندید  قاتشم 
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اهقاط يوسارف  هب  یه  درپیم  هک 

دومن يرعاش  ارم  تدبنگ  يزبس 

اهقاور زا  تمرح  زا  دسیونیم  هک 

ترهاط لآ  وت و  زا  دسیونیم  هک 

اهغارچلچ زا  وت و  زا  دسیونیم  هک 

درک فیدر  اراه  هیفاق  هرابود  رعاش 

اهقافتا زا  هدش  رپ  هرابود  شرعش 

منکیم قشع  امش  طاسب  رس  بشما 

منکیم قشع  امش  تابن  هخاش  اب 

تفرگ ارم  تهاگن  قرب  هرابود  اقآ 

تفرگ ارف  وراه  هیناث  بیجع  یسح 

هطقن و هس  ... یمتخ ترضح  !!! دیسر تمحر 

تفرگ ادتبم  زا  نم  نابز  ربخ  نیا  اب 

دنا هدناکچ  ورامش  هاگن  زا  هکچ  کی 

تفرگ ارح  ار  نیمز  حطس  دعب  هب  نآ  زا 

تسا رورپ  هرذ  امش  زبس  روضح  سب  زا 

تفرگ اپ  هبعک  امش  ياپ  كاخ  درگ و  زا 

ناتیاپ ریز  نیمز  ; مات راختفا  اب 

تفرگ انبر  شسمتلم  ياه  تسد  اب 

شیپ زور  دنچ  نیمه  هک  يردام  دننام 

تفرگ اج  هناخ  رد  تشپ  ... رهظ کیدزن 
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دعب تسشن و  او ش  هک  برد  شخبب  اقآ 

دعب تسکش و  مه  ناتذتخد  ناوختسا  دنچ 

دش هدیرپ  هصق  ردام  گنر  هاگان 

دش هدینش  نتسکش  يادص  مه  تشپ  یه 

ناهگان هناخ  طسو  ات  ماحدزا  رد 

دش هدیشک  هنایشحو  زرط  هب  ردام 

دوب دیدش  اهدگل  برض  تشون  يوار 

دش هدیمخ  هصق  ردام  تشون  يوار 

... هآ تسکش و  ... مه ناهد  کف و  ... تسکش وزاب 

دش هدیرب  مه  نابز  ياه  هرانک  یتح 

هتشگ و درخ و  دگل  راشف  زا  هنیس  یه 

دش هدیهل  الوم  هناخ  خرس  بیس  یه 

تفرگ انبر  شسمتلم  ياه  تسد  اب 

دش هدیهش  هصق  رخآ  هک  يا  هقیدص 

منکیم رکف  دسح  نیک و  ضغب و  هب  مراد 

منکیم رکف  دگل  ياه  هبرض  هب  مراد 

مهاوخ یم  يدبعم  قشع ، روشک  رد 
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یلیعامسا اضر 

مهاوخ یم  يدبعم  قشع ، روشک  رد 

مهاوخ یم  يدب  ره  یهت ز  هنیس  کی 

دیشخب یم  ارم  رگا  ناهج  یمهس ز 

مهاوخ یم  يدمحم  لگ  یغاب ز 

***

يداد متایح  يدمآ  وت  قشع !  يا 

يداد متاجن  یگریت  تملظ و  زا 

مدوب نشور  دورس  کی  هنشت ي  نم 

يداد متاولص  لالز  یماج ز 

***

دیآ یم  فخت »  ال  يادن «  تسود !  يا 

دیآ یم  فد  گنچ و  يادص  تفر ،  بش 

نشور دمحا  رون  هب  نیمز  مشچ  دش 

دیآ یم  فص  هب  فص  هتشرف ،  شرع ،  زا 

***

دیآ یم  نم  ناتسوب  وت ز  يوب 

دیآ یم  نم  نامسآ  رد  دیشروخ 

دنسوب یم  ناگتشرف  ارم  ياه  بل 

دیآ یم  نم  نابز  رب  وت  مان  نوچ 

***
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مهوک نوچمه  راوتسا ،  وت  ِقشع  رد 

مهودنا بش  رباع  وت ،  رون  یب 

دصقر یم  نم  نابل  رب  وت  مان  نوچ 

محور زا  دکچ  یم  تاولص  رطع 

***

دمآ یتسه  نابز  رب  وت  مان  ات 

دمآ یتسم  روش  قشع ،  هنیس ي  رد 

دز نوریب  وت  رون  هبعک  هنیس ي  زا 

دمآ یتسرپادخ  شوخ  کنابلگ 

***

میبایرد ار  هام  روضح  هک  دیاب 

میبایرد ار  هار  رون ،  تلود  رد 

تس یفاک  دمحم  رب  تاولص  رکذ 

میبای رد  ار  هلا » ...  ال  ینعم «  ات 

***

دمآ قفاوم  رای  ناگدش !  لد  يا 

دمآ قفانم  هرهچ ي  رگاشفا 

407 ص :

مهاوخ یم  يدبعم  قشع ، روشک  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 850 

http://www.ghaemiyeh.com


دش نشور  وا  رون  روهظ  ملاع ز 

دمآ قداص  حبص  تاولص ،  نارای ! 

***

یهاگ نک  رظن  نامسآ  هب  تسود !  يا 

یهآ لد  زا  روآ  رب  وگب ،  وت  يرکذ 

نک وبشوخ  وا  مان  بالگ  هب  ار  بل 

یهاوخ یم  ار  تسود  لصو  تلود  رگ 

***

دیآ یم  ناج  میسن  ناگدشلد !  يا 

دیآ یم  ناج  هرابود  نیمز ،  مسج  رد 

ددنخ یم  يدمحم  لگ  غاب ،  رد 

دیآ یم  ناقشاع  راهب  کیربت ! 

***

دنداد مهار  لیلد  بش ،  تملظ  رد 

دنداد مهایس  لد  ملد ،  هب  تصخر 

دیصقر محور  نابل  رب  وت  مان  نوچ 

دنداد مهار  تسود  سنا  تولخ  رد 

***

هللا مسب  هطقن ي  وت ،  بل  لاخ  يا 

هام ره  زا  رت  هام  لامج ،  نسُح و  رد 

تسا ریبکت  دص  وت  ندید  هنارکش ي 
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 « هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال  » 

***

 ! يدازآ گر  رد  هسامح  نوخ  يا 

يدایرف ردنت  ملظ ،  رس  رب  وت 

نامیا ياه  هچنغ  هب  يدمآ و  وت 

يداد نتفکش  هتسجخ ي  نامرف 

***

ینکردا نامسآ !  نیمز و  رون  يا 

ینکردا ناج !  تشهب  لد ،  هلبق ي  يا 

تمان زا  دزو  یم  لصو  شوخ  يوب 

ینکردا ناقشاع ،  دورس  وت  مان 

قشع يوهآ  مارخ  ملاع ، ود  مشچ  هایس 

روپاضر یلع  دمحم 

قشع يوهآ  مارخ  ملاع ، ود  مشچ  هایس 

قشع يوراد  بیبط و  میرم ، نسوس و  ِیبن 
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شک فسوی  هاگن ، نیکمن و  تا  هنوگود 

قشع يوزارت  هنزو  تبل  جنک  لاخو 

اروت رطع  دریگب  ملاعود  هک  نزب  سفن 

قشع يوب  ما  هنارت  دریگب  هک  نزب  مدق 

سفن دور ز  یم  رهد  ینز و  یم  کلپوت 

قشع يور  رب  تسه  زاغآ  زا  تسوت  مانو 

دیسرپ کلم  زا  كالول  ترضح  ناشن 

قشع يوک  رسرب  داد  وا  یناشن  ملد ،

تا هزجعم  ریسا  ملاعود  يربمیپ و 

قشع يونازود  اب  وت  شیپ  هب  لقع  هتسشن 

درگاش ترضحم  دوواد  ترضح  هک  ناوخب 

قشع يوجلد  مالک  يزاجح  کبس  هب  ناوخب 

تمشچ ما  هبعک  رایع ، تب  ییوت  منص 

قشع يوه " ای   " تسه وت  فاوط  هب  ام  ياون 

وت یقاس  تسیلع  ناشفایب ، هلایپ  یبن !

قشع يوسیگ  هایسرب  شکب  تسد  ایب و 

تفگ یم  یلع  سفن  نآ  يدز و  سفن  کیوت 

قشع يوزاب  تسیلع  يدش و  قشع  سار  وت 

دوشب ملق  رب  تسد  ادخ  هک  يدش  یبن 

دوشب مَلَع  یلع  ات  يدش  هناهب  تدوخ 

اروت باوخ  تسم ،  مینیبب  هک  یبشنآ  شوخ 
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اروت باتک  ام  میناشنب  لد  ناج و  هب 

نآ زا  يا  هرذ  میناشک  هتسخ  مشچ  هب 

اروت بارت  یبا  ياپ  هنهک  رابغ 

تندمآ نیمزرس  زا  يا  هعمج  شاک  و 

اروت باتفآ  زاب  ام  لد  نیا  دنیبب 

دشکب مه  زاب  دنوادخ  هک  دنکادخ 

اروت باحس  مرسرب  دوخ  هیاسز  یمد 

دنزب بل  هب  رگ  تسم  رس  دور ز  اجک 

اروت بارش  رغاس  زا  يا  هرطق  یمن ز 
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تنید دوش  ملع  ملاع  هب  هک  دنک  ادخ 

اروت بان  مالک  هتسخ  لد  دونشب  و 

ار اسرت  دوهی و  یناشک  شیوخ  شیک  هب 

اروت باقن  خر  دریگب ز  داب  هک  رگا 

هدش هاش  ِمیتی  میارس  هنوگچ  اروت 

هدش هام  لاح  ، تفر امس  هب  وت  رابغ 

دمآ تثعب  ناشون  هداب  يا  الا 

یمظاک لیلخ 

دمآ تثعب  ناشون  هداب  يا  الا 

دمآ ترشع  یشک و  یم  نامز 

دمرس قشع و  راد  هناخیم  دوب 

دمحم ناتسم  رس  یقاس  دوب 

تسا بارش  زا  راشرس  قشع  قیحر 

تسا بآم  یمتخ  یم  زا  تسم  ناهج 

دش اه  هناختب  شا  هرعن  زا  بارخ 

دش اه  هناخیم  همه  بشما  زاب  هک 

يزاجح هاش  ناقشاع  يا  الا 

يزاب كاپ  وا  دنک  یم  اهتبز 

دش ادج  وا  بش  لهچ  ملاع  ود  ز 

دش ارح  رسکی  وا  رید  تشنک و 

دوب وا  زاسمد  ادخ  اب  بش  لهچ 
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دوب وه  يایرد  رد  قرغ  شدوجو 

دیدرگ تسود  زا  رپ  ریغ و  زا  یهت 

دید دوخ  دوبعم  نتشیوخ  مشچ  هب 

دش وربور  وهلا  وه  اب  دمحم 

دش وگتفگ  زار و  قشع و  مرگ  هک 

شوهیب تشگ  یلجت  قرب  کی  هب 

شوغآ رد  شدرب  ادخ  وا  داتفا  هک 

دمآ رواد  زا  شرب  ییایاده 

دمآ رسفا  بشما  رد  وا  قرف  هب 

تفرگب میظعت  رس  رسکی  قح  هب 

تفرگب میلعت  وا  دوب  هچ  ره  هک 

دش شا  هنیس  یندل  ملع  زا  رپ 
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دش شا  هنییآ  دبا  ات  رونم 

درک ور  هناخیم  بناج  یتسم  هب 

درک وب  هناتسم  شا  هناخلگ  لگ 

شرای هدنخرف  هدکیم  نایم 

شراظتنا مشچ  نوچ  دوب  بش  لهچ 

درک او  هرابکی  بل  لعل  هجیدخ 

درک یفطصم  رب  وا  مرگ  یمالس 

تراشبلا دمحم  ای  اتفگب 

تلاسر غیلبت  رهب  زا  وت  هب 

ییادج دش  رگ  متمسق  بش  لهچ 

ییایربک لامج  منیب  یلو 

لاس لهچ  دش  نم  رب  وت  یب  بش  لهچ 

لابقا درک  نم  رب  يور  نکیلو 

جنر سب  وت  یب  مدیشک  نم  بش  لهچ 

جنگ وجتسج  مدرک  شیوخ  رد  یلو 

درک ادج  وت  زا  ارم  رگ  بش  لهچ 

درک اطع  رثوک  ادخ  ام  رب  یلو 

دش بت  بات و  رد  یفطصم  اپ  ارس 

دش بش  وچ  مه  وا  نشور  زور  هک 

دمرس رما  اب  نیما  لیربج  هک 

دمحم ای  ُمق  ُمق  تفگ  دیسر و 
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تسا هدیسر  نملاوذ  رب  قشع  نامز 

تسا هدیسر  نمیرها  يدوبان  هک 

ار هداج  تاقالم  تمس  مینک  یم  یط 

نایفیطل ربکا  یلع 

ار هداج  تاقالم  تمس  مینک  یم  یط 

ار هدایپ  نیا  دنک  راوس  یسک  دیاش 

نتخیر هیرگ  اب  هک  تسا  هدیسر  شتقو 

ار هداد  تسد  زا  هبوت ي  دینک  ناربج 

اه عانتما  نیمه  تس  يرگید  میرکت 

ار هدادن  ياطع  مینک  یم  رکش  سپ 

میرتوربآ اب  هلفان  ِعوکر  رد  ام 

ار هداتسیا  نت  میتساوخن  ًالصا 

دنرتولج هشیمه  ْناتسآ  ماّدُخ 

ار هداوناخ  نیا  تمدخ  ریگن  بر  ای 

تسا دمحم  روضح  هب  شتفارش  هکم 
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ار هداز  هکم  طقف  مینک  یم  دصق  سپ 

دوش یط  هار  نیا  هک  تسانب  یلع  یب  رگ 

ار هداج  هار  ام  لباقم  سپ  راذگم 

میور یمن  رد  نیا  زج  هب  يا  هناخ  برد  ام 

میور یمن  ربمیپ  رانک  یلع  یب  ام 

دوش یمن  نان  یب  یلاخ و  میرک  ناوخ 

دوش یمن  نامیرک  فیرح  ادگ  رقف 

یتداعس تیانع  درب ز  یمن  ییوگ 

دوش یمن  ناشیرپ  فلز  ریسا  هک  نآ 

ام يارب  ًالصا  هک  تس  یتیاکح  هچ  نیا 

دوش یمن  ناسارخ  هاش  نودب  ثعبم 

اج چیه  تسا  لوسر  ياعد  تکرب  زا 

دوش یمن  ناریا  همطاف  یتسود  رد 

تسا ردیح  تامارک  يا ز  هجیتن  ثعبم 

دوش یمن  ناملسم  تسالو  یب  هک  نآ  ره 

« یلع ای   » راب رگد  و  یبن » ای   » رابکی

دوش یمن  ناج » یلع   » نودب یفطصم » ای  »

تس یندناوخ  تسالوم ، یناگدنز  حرش  نوچ 

دوش یمن  نآرق  وریپ  هک  یسک  هنرو 

تس یلع  نابز  یلع و  یحو  یلع ، لیربج 

تس یلع  نامه  نآرق  هک  لوسر ، ناوخب  نآرق 
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ار شیوخ  ياشامت  تسا  هدنام  توهبم 

ار شیوخ  يالاو  هولج ي  دنلب و  حور 

مینک یم  كرَت  همه  میروخ  یم  دنگوس 

ار شیوخ  ياپ  رگا  تشهب  زا  درادرب 

مه شیپ  لاس  لهچ  نامز  نامه  ًالصا 

ار شیوخ  يادنلب  دوب  هدرک  تابثا 

تیبملا هلیل  رد  هک  تسام  ماما  سک  نآ 

ار شیوخ  ياج  وا  هب  داد  تفر  هک  یتقو 

دوب هدرکن  ُرپ  رگا ، دوبن  یندنام  وا 

ار شیوخ  يایند  همطاف  یضترم و  اب 
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دیشک یم  تسد  دوخ  یلجت  ندید  زا 

ار شیوخ  يارهز  یلجت  ات  دید  یم 

دنک یم  هولج  یلع  هک  ای  َو  همطاف  ای 

ار شیوخ  يالاب  دق و  دهد  ناشن  یتقو 

تسا هدرک  هولج  رفن  هس  نت  رد  تسا و  رون 

تسا هدرک  هولج  رشب  قلخ  لبق  رون  نیا 

اهدوجو مامت  تسوت  ياپ  كاخ  يا 

اهدوبک دبنگ  تقلخ  نامسآ و  تفه 

رهش نایم  تمارک  هشیمه  هسیک ي  يا 

اهدوج ياقآ  ینابرهم و  ياقآ 

تسین لوبق  نآرق  هب  وت  یب  زامن  يرآ 

اهدوعق رد  همه  مالس  نیلوا  يا 

دوش اپ  هب  اپ  ار  وت  هنوگچ  ام  لیربج 

اهدوعص ریسم  اجک و  یگدنامرد 

ام رادن  راد و  وت  ياه  مشچ  نابرق 

اهدوبن دوب و  وت  ياپ  كاخ  نابرق 

سب تسا و  لماک  وت  هلیبق ي  ادخ  رکش 

اه دوسح  نیا  اه ، هشیاع  مشچ  يروک 

تا هداوناخ  همه ي  اب  میأوت و  اب  ام 

تا هداس  فاص و  یگدنز  يادف  ملاع 

ار نیش  روش و  بت  بات و  ریگم  ام  زا 
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ار نیتأشن  فرش  نامه  یلع  ِبُح 

فجن ات  ياهرفس  قوش  ریگم  ام  زا 

ار نیمظاک  هرماس و  هنیدم ، هکم ،

لاس ياه  لاس  وت  هداوناخ ي  بح  اب 

ار نیملاع  يوربآ  دنا  هدیشخب 

میروایب نوریب  هک  میا  هدرک  رذن  ام 

ار نید  ریز  رگج  نیا  نیِد ، ریز  زا 

همطاف ِيرای  هب  میا  هدرک  دصق  ام 

ار نیسح  يالب  برک و  میوش  لئان 

ترتخد يانمت  رانک  نزم  هسوب 
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ار نیع  رون  نیا  کچوک  يولگ  ریز 

دوب هدیسر  يربک  بنیز  هک  یمد  زا  ياو 

دوب هدیرب  رجنح  هک  دوب  هدیسر  یتقو 

هتخیر ناشیرپ  فلز  ما  هتفشآ  رس  رب 

نایفیطل ربکا  یلع 

هتخیر ناشیرپ  فلز  ما  هتفشآ  رس  رب 

هتخیر ناریح  تایآ  نم  ناریح  لد  رد 

دنا هدرک  مدیهش  هک  نیا  زا  تحاران  متسین 

هتخیر ناناج  ياپ  رد  هتخیر  رگ  نم  نوخ 

تسا رتهب  نامهم  شیپ  ندرک  زاب  لد  هرفس ي 

هتخیر نامهم  ياپ  دراد  هچ  نآ  ره  ملد  سپ 

دیشک دیاب  التبا  نیسوق  باق  ماقم  ات 

هتخیر نالیغم  راخ  بلط  نابایب  رد 

سیوا لثم  دش ، گنرمه  رتشیب  دیاب  هاگ 

هتخیر نادند  دنچ  ناناج ، نادند  کی  رذن 

تمدقم شیپ  دنراد  یملاع  ملاع ، ود  ره 

هتخیر ناج  یکی  نیا  تسا و  هتخیر  لد  یکی  نآ 

مه زاب  یسوم ... هچ  رگ  یسیع ، هچ  رگ  مدآ ، هچ  رگ 

هتخیر نابرد  وت  رابرد  ياهرد  زا  رتمگ 

ادخ هک  يزیزع  يراد و  هاوخرطاخ  هک  سب 

هتخیر نآرق  تایآ  ترس  يور  لگ  ياج 
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ینک در  یحبذ  تسا  بوخ  يربمغیپ  نیا  رذن 

هتخیر نابرق  دیع  شریمض  رد  ثعبم  دیع 

تسا هدرک  یلجت  وت  رد  ادخ  تاذ  ردق  نآ 

هتخیر ناسارخ  رد  ار  شا  هولج  کی  همه  نآز 

تسا ندوب  ناملسم  هار  طقف  ندوب  یلع  اب 

هتخیر ناوارف  اه  ناملسمان  نیا  زا  هن  رو 

ما هداتفا  فجن  دای  یلو  ثعبم  بش  بش ،

هتخیر ناج  یلع  رکذ  تبل  يور  زا  هک  سب 

یفطصم ای  یبن  ای  یبن و  ای  یبن و  ای 
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یضترم ای  یلع و  ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

ملاع هب  هدرتسگ  وت  فصو  هنماد ي  يا 

هدیلوژ دومحم 

ملاع هب  هدرتسگ  وت  فصو  هنماد ي  يا 

متاخ دیس  ییوت  هک  هنملا هللا 

دمحم ضیوفت  وت  هب  نامحر  تمحر  يا 

متاح ترضح  دص  وت  تشگنا  رس  دزیر ز 

هتشگن قلخ  وت  ترضح  زا  رت  بوبحم 

مدآ ملاع و  رس  جات  تا  یتسود  يا 

دجنگب هنیس  ره  هب  تسا  یباتک  هن  نآرق 

میرم رثوک و  قلع و  فرظ  وت  ناج  يا 

وت یفسوی  وت و  بح  وت و  قالخا 

مجعم وت  دزن  رگد  نسُح  تفص  اهدص 

قشع رنه  فطع  هطقن ي  ارح  راغ  دش 

ملاع ود  راگرپ  زکرم  ییوت  هک  ینعی 

هوک نآ  رس  زا  يدش  ریزارس  هک  یتقو 

مخ دش  وت  ياه  مدق  ریز  رد  همه  ملاع 

يدرک هتفیش  ار  همه  تمیظع  قلخ  اب 

ملاع هلبق ي  دش  وت  قالخا  مالسا ز 

داد نامتداع  یلع  مالسا  هب  وت  یشم 

موقا هدش  نآرق  هب  هک  یطارص  تسا  نیا 
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دنزیرن هنیس  ره  هب  هک  ار  یلع  يابهص 

مدامد میتسم  هک  تسوت  هدکیم ي  زا 

تسوت هیحان ي  زا  یتسود  یلع  خیرات 

ملسم دنداد  وت  هب  تیالو  میوقت 

تسین یسک  وت  نوچ  یلع  يالوت  هب  فقاو 

مظعا دئاق  یلع  یمیدق  رای  يا 

یتسه هچابید ي  هب  تسادیپ  هقباس  نیا 

مه ادخ  دوب و  یلع  وت  يدیسر  هک  اج  ره 

؟ یتفرگ ماو  یلع  بح  کمن  زا  وت 
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؟ مغ دربب  الوم  وت ز  رهم  نماد  ای 

ملعم داتسا و  هصق  وگب  وت  الاح 

؟ ملعم مِّلعم ز  ضیف  دربن  ایآ 

دوب یهگداز  هبعک و  هن  هک  زور  نآ 

؟ مظعا تیآ  مادک  هب  تزامن  دوب  سپ 

؟ تسیک وت  هرفسمه ي  یتسار  ارح  راغ  رد 

مرکم تیب  يوس  هب  یتفر  هک  رما  اب 

؟ تفگ نخس  وت  اب  یسک  هچ  زا  ادخ  جارعم 

؟ مّهفُم دوب  ادخ  رارسا  هک  توص  اب 

وت رس  هب  تلاسر  جات  دش  هک  تسد  اب 

مّمعم وت  یتشگ  هک  دوب  ادخ  تسد  نیا 

 ... هک ناتترضح  زج  هب  میسرپ  هک  اقآ ز 

مظنم تشگ  یسک  هچ  درگ  هب  كالفا 

؟ تسا مادک  جارعم  ِکی  رازه و  رارسا 

مرحم دهاش و  يا  وگب  ار  نآ  لدرخ  کی 

جارعم رخآ  یظفاحادخ  ماگنه 

؟ مد نآ  یلع  ای  ادخ  هب  یتفگن  وت  ایآ 

بیغ زا  یصو  ره  یبن و  ره  رس  يالاب 

مچرپ وچ  دوب  یلع  ریغ  یسک  هچ  تسد 

؟ تسین نیا  رگم  قحلا  عم  ثیداحا  ریسفت 

مدامد وت  اب  یلع  یتسه و  یلع  اب  وت 
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تهاگن شیپ  دبا  هب  ات  لزا  زور  زا 

مسجم تسیک  یلع  يابیز  خر  زا  ریغ 

ملسم تسه  اج  همه  نآرق  هللا  هجو 

مدقم طخ  یلع  تسه  اج  همه  ینعی 

ار تبل  ود  غیت  وچ  هیده  یلع  هب  يداد 

مکحم يوزاب  نآ  هب  مالسا  دش  روصنم 

نادیم دوب ز  ناشتداع  رارف  هک  نانآ 

مدقم طخ  ره  هب  دوب  یلع  دندید 

يدرکن ملظ  یسک  هب  يدش و  مولظم 
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مخ يدشن  نارود  ملاظ  تب  هب  زگره 

يدیشک رجز  لسر  عومجم  هزادنا ي 

مدآ هداز ي  دوشب  تیاده  هک  دیاش 

دنریگب سرد  یلع  دیاب ز  وت  نارای 

مد ره  وت  تعاطا ز  تسه  یلع  نافرع 

تمحر همه  يا  ام  یناملسم  رذگب ز 

مه رد  هلفاق  نیا  رخب  اّنم  نک و  ناملس 

دندیشک تسد  یلع  هار  زا  هک  موق  ره 

مغ ار  وت  دنداد  ههاریب و  هب  دنتفر 

يدیدب دهع  دب  تما  زا  یتمرح  یب 

مرحم دوب و  هیمطاف  وت  مغ  اما 

تسا كرابم  تقلخ  ملاع  تاجن  دیع 

راگزاس اضرمالغ 

تسا كرابم  تقلخ  ملاع  تاجن  دیع 

تسا كرابم  تثعب  ۀلیل  یحو و  ياوآ 

لک لقع  هب  أرقا  ةروس  لوزن  دیع 

تسا كرابم  تیلضف  ملع و  لامک و  نشج 

كاخ ریز  هتشگ  ناهن  هدنز  ياه  هناحیر 

تسا كرابم  تدالو  دیع  تایح ، دیع 

تسا دمحا  هب  یهلا  یحو  لوزن  دیع 

تسا دّمحم  دیع  هک  دیهن  قبط  رد  ناج 

تسا كرابم  تقلخ  ملاع  تاجن  www.Ghaemiyeh.comدیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 869 

http://www.ghaemiyeh.com


شوگ هب  تهج  شش  زا  دسر  یم  یحو  ياوآ 

شورس نیا  زا  حور  دمد  هدرم  ياه  بلق  رب 

: ادن نیا  دیآ  ارح  راغ  ياه  گنس  زا 

؟ شومخ یک  هب  ات  ادخ  يادص  یب  دایرف 

ناوخب تدیوگ  ادخ  هک  ناوخب ! ناوخب ! أرقا !

شورخ مدق  ات  رس  همه  يا  کبر  و  أرقا !

تسوت رارق  یب  رشب  بلق  هک  ناوخب ! أرقا !

تسوت راهب  عولط  تشذگ ؛ نازخ  لصف 

تسا هدیمد  توبن  رون  هک  ناوخب ! أرقا !

تسا هدیسر  أرقا  تبون  تشذگ ؛ برضا 

وت راگدنوادخ  هک  ناوخب ! ناوخب ! أرقا !
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تسا هدیزگرب  ار  وت  قلخ ، تاجن  رهب 

دوجو تقلخ  زا  رت  شیپ  هک  ناوخب ! أرقا !

تسا هدیرفآ  تربمایپ  ادخ  تاذ 

ینک يربلد  ناگمه  زا  هک  ناوخب ! أرقا !

ینک يروآ  مایپ  وت  ییایربک و  ام 

تسا دّمحمای  ناتب  رکذ  هبعک  هب  رگنب 

تسا دّمحمای  ناهج  يادص  یب  دایرف 

تشد هوک و  ایرد و  هرطق و  هام و  دیشروخ و 

تسا دّمحمای  ناگمه  ناشیادن  مه  اب 

تسادخ ادخ  ات  ادخ  يایلوا  ياوآ 

تسا دّمحمای  نابز  رازه  اب  هظحل  ره 

نک بالقنا  ادخ  کلم  تشد  نهپ  رد 

نک بارخ  ار  اه  هدکتب  وت  ام  تسد  اب 

وت يازف  ناج  سفن  رد  یحو ، لک  يا 

وت ياج  تسین  ارح  گنس  هتخت  هب  رگید 

ناشکرس رشح ، ات  هک  هدارا  میا  هدرک  ام 

وت ياپ  كاخ  رب  هرسکی  دنروآ  رس 

لامک ۀلق  رب  هک  هدارا  میا  هدرک  ام 

وت ياول  هشیمه  زازتها ، رد  دشاب 

تنتسکش تب  رس  تسه  هک  نکش  تب  يا 

تنتسکش تب  ربت  دوب  یلع  تسد 
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يربهر قلخ ، زا  سپ  قلخ و  رت ز  شیپ  وت 

يربمیپ رخآ  مه  لوسر  نیلوا  مه 

سب متخ و  دیدرگ  وت  مان  هب  يربمغیپ 

يرس ناروآ  مایپ  مامت  زا  هک  نآ  اب 

حون حیسم و  میلک و  لیلخ و  مدآ و  زا 

يرترب وت  یهلا  ریفس  نیرترب  يا 

تسوت نید  دیواج ، ةدنز  رشح ، زور  ات 

تسوت نیشناج  یلع  تسوت ، باتک  نآرق 

تس یلع  طقف  ردارب  وت  رب  تسه  هک  يرای 

تس یلع  طقف  ربیخ  قدنخ و  ردب و  زوریپ 

ییوت طقف  یهلا  ملع  گرزب  رهش 
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تس یلع  طقف  رد  نیا  هک  تس  يرد  ار  رهش  نیا 

وا تسوت  ناشورخ  ریش  قح و  ِریشمش 

تس یلع  طقف  ردیح  هک  قلخ  هب  نک  مالعا 

تس یلع  وت  ناج  یملاع و  ناج  ناج  وت 

تس یلع  وت  نابهگن  میاوت و  ظفاح  ام 

تسوت ریرس  یتسه  ۀلق  جوا  زورما ،

تسوت ریز  هب  رس  کلف  زارف  رب  دیشروخ 

میا هتشون  دریمن  وت  ةدنز  نید  ات 

تسوت ریدغ  رب  يا  همدقم  ارح  راغ 

يدّمحم ناکما  ملاع  رایرهش  وت 

تسوت ریزو  ردیح  هک  تسام  حیرص  مکح 

تس یندناوخ  وت  یحو  هفیحص  رد  هتکن  نیا 

تس یندنامن  دشابن  ریدغ  رگا  تثعب 

يرورپب ناملس  رذوبا و  ات  زیخرب 

يرورپب نآرق  یلجت  رد  دادقم 

يرسدوخ لهج و  یگریت و  راگزور  رد 

يرورپب ناملسم  يروآ و  مالسا 

لدع راقفلاوذ  شوخ و  قلُخ  هب  ات  زیخرب 

يرورپب نامیا  تبحم و  اه  هنیس  رد 

وگب دمص  زا  نخس  بوکب و  منص  قرف 

وگب دحا  وش  رپس  دننز  رگا  تگنس 
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دنوش يرسدوخ  نیا  زا  قیالخ  اهر  دیاب 

دنوش يرب  لطاب  دننک و ز  قح  يوس  ور 

تسد يور  دنریگ  همه  ناج  فالک  دیاب 

دنوش يرتشم  ار  وت  وچ  یفسوی  رازاب 

وت مان  وچ  دنامب  هدنز  وت  بتکم  ات 

دنوش يردیح  وت  تما  مامت  دیاب 

تسا تیاده  رون و  همه  وت  راک  زاغآ 

تسا تیالو  رد  وت  بتکم  لامک  اما 

تس یلع  ترتسگ  ناهج  رون  باتفآ و  وت 

تس یلع  تروآ  مایپ  يربمیپ و  دوخ  وت 

دنوش تنمشد  ناهج  مامت  رگا  یتح 

تس یلع  ترکشل  همه  میاوت و  روای  ام 
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یحو باتک  تتسد  رس  رب  تسه  هک  نآ  اب 

تس یلع  ترگید  ۀتخانشان  نآرق 

وگب یلع  اب  نخس  تفرگ  تلد  اجره 

وگب یلعای  دحا  ردب و  گنج  هب  یتح 

یلعای وت  رینم  لامج  قح  يور  يا 

یلعای وت  ریرس  لامک  ۀلق  يا 

ایبنا عمج  رد  هک  هباحص  رد  هن  اهنت 

یلعای وت  ریظن  هدوبن  یسک  زگره 

میا هدیسر  دّمحم  هب  وت  قیرط  زا  ام 

یلعای وت  ریدغ  تسام  يارح  راغ 

دش هدیرفآ  یلو  هک  ات  تسخن  زور 

دش هدیرفآ  یلع  يارب  زا  مه  مثیم " "

دینم يادتبا  نم  عورش  نامز  امش 

نایفیطل ربکا  یلع 

دینم يادتبا  نم  عورش  نامز  امش 

دینم ياهتنا  رد  ِتاجن  زبس  ریسم 

درکن لالب  ارم  منحل  دهسا "  " هچ رگا 

دینم يادص  دهشا  امش  هشیمه  یلو 

مبارحم فقو  تسه  امش  يور  قوش  هب 

دینم ياعد  امش  دیمدجهت و  امش 

مدوخ يارب  نم  دییادخ و  يارب  امش 
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دینم يارب  امش  هن  امش  يارب  نم  هن 

مدش هفاضا  مدوب و  ناتیفاضا  لگ 

دینم يادخ  امش  سپ  ناتشنیرفآ  هب 

تاکرب امش  نامسآ ، امش  راهب ، امش 

تاولص قح  تیب  لها  امش  نادناخ  هب 

يدوب شرّوصم  روهظ  وت  ار  تشهب 

يدوب شربلد  وت  ار  اه  هنیآ  يادخ 

يدنوادخ تولخ  رد  یضحم و  قح  وت 

يدوب شرب  رد  وت  وت ، طقف  دوبن  یسک 

دشاب شدوخ  رظان  ادخ  هک  نآ  يارب 

يدوب شربارب  رد  يا  هنییآ  هیبش 

مه یگرب  دوبن و  یتخرد  هک  نامز  نآ  رد 

يدوب شربون  بیس  مه  وت  دوب و  يادخ 
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وت زا  درذگب  لاس  لهچ  تسین  رارق 

يدوب شربمیپ  مه  تندمآ  زا  لبق  وت 

تشاد دمحم  ات  تشاد  ار  وت  هک  ات  هنیدم 

تشاد دمآ  تفر و  رهش  نآ  رد  هشیمه  ادخ 

دنناناج دیهش  تهاگن  نایئادف 

دنناگرزب وت  يوک  رس  نامزالم 

دنرفک زا  رپ  تیوسیگ  رس  نایرارف 

دننامیا لها  تفلز  رس  ياهریسا 

دسرن وت  هب  هدب  قح  ام  صقان  لقع  هب 

دنناد یم  هچ  ادخ  زا  رشب  لوقع  رگم 

وت هداوناخ ي  نانیشن  كاخ  هاگن 

دنناملسم دص  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب 

ناشیسانش یم  هک  منیبب  زبس  لوسر 

دنناملس لکش  هک  اه  نیمه  هلیبق  نیمه 

دش ناملس  فرص  زور  نآ  تنشور  هاگن 

دش ناملسم  مجع  دوب و  وت  رانک  برع 

دوب وت  يارس  نشور  هچغاب ي  تشهب 

دوب وت  ياه  هچب  تسد  ِيدمحم  لگ 

هناخ نیا  بورغ  حبص و  لوا  مالس 

دوب وت  يادص  وت  يارهز  هناخ ي  حیسم 

دریگ یمن  اپ  یحو  اب  وت  حور  لامک 
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دوب وت  يارب  تدوخ  لوزن  هیآ  لوزن 

لیئاربج بیصن  دش  یشوخ  میسن  طقف 

دوب وت  يانشآ  یهاتوک  تدم  هک  نیمه 

هللا لوسر  ای  دنتشون  لامک  ار  وت 

هللا لوسر  ای  دنتشون  لآ  گرزب 

تس یلع  باتفآ  راونا  یباتفآ و  وت 

تس یلع  باتک  نیا  رارسا  يّرس و  باتک 

دنناوخ يردارب  دقع  همه  دش  رارق 

تس یلع  باختنا  نسح  امش  مهس  يارب 

تیاسوم تساضترم  یهر  رضخ  وت  رگا 

تس یلع  بآ  ياقب  ییاقب  بآ  وت  رگا 

تسیک قح  ترضح  وت  زا  دننک  لاوس  رگا 
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تس یلع  باوج  نیرت  مکحم  وت  تاذ  هب  مسق 

تداماد هناگی  سب  نیا  وت  رخف  يارب 

تس یلع  بارتوبا  ردیح  ترضح  بانج 

دنک بارت  وب  فطل  رظن  رگ  هرذ  هب  »

« دنک باتفآ  راک  دور و  نامسآ  هب 

دیآ یم  نانج  رطع  اج  همه  هیآ  هیآ 

یمیحر فسوی 

دیآ یم  نانج  رطع  اج  همه  هیآ  هیآ 

دیآ یم  نایم  هب  تبحص  وت  نسُح  زا  یتقو 

تسا سونام  ادخ  تایآ  هب  هک  یلیئربج 

دیآ یم  ناجیه  اب  ار  وت  حدم  دونشب 

هبعک مسج  هب  احیسم و  لثم  یسر  یم 

دیآ یم  ناج  وت  یهلا  ياه  سفن  اب 

تسا يدیحوت  هبذاج ي  تسفن  ره  رد  هک  سب 

دیآ یم  نابز  هب  تتسد  فک  رد  مه  گیر 

تس هداتفا  كاخ  يور  تروص  هب  دوب  تب  هچ  ره 

دیآ یم  ناهج  هب  نامیا  تزع و  هلبق ي 

نیمز لها  همه ي  يارب  وت  مودق  اب 

دیآ یم  ناما  گرب  ادخ  تاوامس  زا 

تس هدیچیپ  اج  همه  رد  وت  يدیحوت  رون 

دیآ یم  ناذا  رطع  ناهج  يوسارف  زا 
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تبارحم هدش  تاوامس  جارعم  ِشرع 

تبات ملاع  هولج ي  نیا  رد  تس  یتوکلم 

دش ینامحر  دجسم  وت  تکرب  زا  كاخ 

دش ینازرا  رشب  بلق  هب  دیحوت  رون 

شدیحوت ینشور  دنک  هولج  قح ، تساوخ 

دش یناب  لزا  زور  زا  وت  رهم  رپ  بلق 

تسا تاحیبست  هحولرس ي  وت  ياه  بل  رکذ 

دش یناغارچ  وت  هاگن  رون  اب  شرع 

دنا ضحم  رون  همه  تتافص  لاعفا و  لوق و 

دش یناملسم  نیئآ  هنیئآ ي  ترون 
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دبای هر  اقب  زاجعا و  هدرپارس ي  هب 

دش یناف  تا  یگدادلد  بهذم  رد  هک  ره 

میوگ یمالک  وت  نسح  روخ  رد  متساوخ 

دش یناریح  ترسح و  شتبقاع  نم  رعش 

تنسح زا  یطخ  فصو  وت و  توهبم  هک  يا 

دش یناقاخ  ظفاح و  يولوم و  دص  لقع 

دز مد  یلجت  تنسح ز  وترپ  لزا  زا  »

« دز ملاع  همه  هب  شتآ  دش و  ادیپ  قشع 

يراد رتارف  شرع  همه ي  زا  یتنج 

يراد رثوک  هروس ي  دوخ  نماد  رد  هک  وت 

تسا هللا  هجو  ندید  تا  همطاف  ندید 

يراد رب  مدق  شرع  ات  هک  تسا  يزاین  هچ 

ار ملاع  دنک  ریخست  وت  مشچ  هبذج ي 

يراد رشحم  هولج ي  دوخ  تماق  دق و  رد 

تسا راشرس  وت  تکوش  وت ، تبیه  زا  ملاع 

يراد ردیح  ترضح  نوچ  یهللادسا 

دیشروخ نوچمه  وت  شود  يور  دنا  نینسح 

يراد ررکم  رون ،  یلع  ٌرون  هولج ي 

دنتسه اه  لد  حتاف  همه  وت  تیب  لها 

دنتسه ایند  هلبق ي  ناهج ، شخب  ینشور 

تسوت اب  تداعس  حبص  ارس  ود  ره  رد  هک  يا 
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تسوت اب  تیاده  رون  یملاع و  تمحر 

تمرک هوکش  قلخ و  همه  دیما  مشچ 

تسوت اب  تعافش  نذا  یتما و  ردپ 

تسین یناملسم  فرص  طقف  هک  ندوب  وت  اب 

تسوت اب  تیالو ، رون  شلد  هب  دراد  هکنآ 

دننادرگرس هفیاط  نیا  یلع  يالو  یب 

تسوت اب  توادع  نیع  تا ، یصو  اب  ینمشد 

سک ره  دیآ  یلع  يالو  باب  زا  دیاب 

تسوت اب  تنج  ترسح  رد  وت و  ياوه  رد 
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دراد ترایز  قوش  ملد  تس  ینایلاس 

تسوت اب  تباجا  هک  سب ، ارم  وت  هاگن  کی 

هاگنآ هنیدم  فوط  يرحس  دش  یم  شاک 

هللاراث مرح  الب و  برک و  فجن و 

دش هدیرفآ  رون  ةروس  دوشگ و  عقرب 

راگزاس اضرمالغ 

دش هدیرفآ  رون  ةروس  دوشگ و  عقرب 

دش هدیرفآ  روهظ  حبص  درک ؛ هدنخ  کی 

ملق زا  يراع  ارح  راغ  گنس  هتخت  رب 

دش هدیرفآ  روعش  رعش و  دیشک و  یطخ 

شبل رب  درک  لگ  هرجنح  ادخ ز  توص 

دش هدیرفآ  روبز  تفرگ و  اپ  دوواد 

تشذگ نابز  رب  شتمواقم  زا  هلمج  کی 

دش هدیرفآ  روبص  گنس  مان  هب  یهوک 

گنرد یب  هک  دز  شتفرعم  رحب  هب  یجوم 

دش هدیرفآ  روهط  بارش  زا  ییایرد 

دش روش  قوش و  تفرعم و  طیحم  ملاع 

دش روضح  ضیف  لفحم  دوجو ، کلم 

دوب هدیسر  نایاپ  هب  لهج  هایس  ماش 

دوب هدیمد  تریصب  حبص  دینک  رواب 

اپ تفرگ  نآرق  تلود  دینک  رواب 
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دوب هدیرپ  نیطایش  گنر  دینک  رواب 

یگدنز تاواسم و  داد و  لدع و  دالیم 

دوب هدیمرآ  روگ  هب  هدنز  هک  یکدوک  ای 

ردپ یمحر  یب  هک ز  يردام  نشج  ای 

دوب هدید  شیوخ  لگ  هتسد  هتفکش  غاد 

يا هدروخ  قالش  ةدَرب  دیع  نشج  ای 

دوب هدیرب  ناج  زا  لد  هتسش  تسد  رمع ، زک 

دوب مشخ  نوناک  همه  شا  هنیس  هک  نآ  اب 

دوب مشچ  ود  ره  زا  شا  يداش  کشرس  يراج 

دوب ریز  هبرس  ایح  مرش و  ایح ز  مرش و 

دوب ریقح  تفارش  فیرش و  رگداد  یب 
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شورف ضرعم  رد  هعماج  نایم  رد  نز 

دوب ریسا  هشیمه  هک  يا  هدَرب  دننام 

لامیاپ هک  يروم  وچ  دوب  فیعض  سکره 

دوب ریما  مدرم  هب  تشاد  روز  هک  سکره 

يا هنسرگ  گرگ  وچ  دوب  ریس  هک  سکره 

دوب ریس  رمع  زا  بش  زور و  هنسرگ  سکره 

يرگمتس يافج  روج و  طیحم  نآ  رد 

دوب ریشب  کی  رظتنم  هتسخ  يایند 

تسا ددجم  یعولط  هرابود  ار  دیحوت 

تسا دّمحم  دوجو  ریشب ، نآ  تسادیپ 

ناش نابز  رب  ادخ  رکذ  مامت  اه  تب 

ناش ناج  هب  شتآ  همه  نارگتب  هداتفا 

روم وچ  ناگراب  متس  دنا  هتشگ  لاماپ 

ناش نامز  نایاپ  هب  تسا  هدمآ  راگنا 

نارگمتس ماک  هب  بآ  تسا  هدش  شتآ 

ناش نان  روز ، رز و  لها  تسا  هدش  رجآ 

روز ياه  لهجوبا  قرف  هتسکش  مهرد 

ناش نامک  رس  رب  هدمآ  هزمح  تسد  زا 

بهلوب وچ  هنتف  شتآ  ناشک  مزیه 

ناش ناش  هب  دمآ  بهلوبا  ادی  تبت 

بضغ زا  دوب  دَسَم » ِلبح   » هک يا  هتشر  نآ 
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بطحلا هلامح  ندرگ  هب  دش  هدیچیپ 

تسب وید  يوزاب  دمآ و  هتشرف  مدید 

تسسگ متس  ياه  هلسلس  هنوگچ  مدید 

اه لیلخ  ِلیلخ  شود  يور  هب  مدید 

تسکش همه  اه  تب  دش و  ربت  یلع  تسد 

مارحلادجسم نکش  تب  تسد  هب  مدید 

تسرپ تب  دنام  اج  هب  هن  اپ ، يور  هب  تب  هن 

یشکرس ملظ ، متس ، طیحم  رد  میدید 

تسشن اپ  رگمتس ز  داتسیا و  مولظم 

يدّمحم لدع  مچرپ  دینک  رواب 

تسه دنلبرس  ام  ةدیقع  ۀلق  رب 

میدز الص  ملاع  هب  یحو  لوزن  زا  شیپ 

میدّمحم لآ  دّمحم و  وریپ  ام 
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میدش للم  قوف  هبترم  ماقم و  رد  ام 

میدش لثم  یب  نامربمیپ  بتکم  رد 

ام دیسر و  ام  لد  هب  ارح  زا  هولج  کی 

میدش لدب  ییادف  رون  هب  یگریت  زا 

حالفلا یلع  یح  ةدنز  بیهن  کی  اب 

میدش لمعلاریخ  تقیقح  رب  لیدبت 

نام بلق  هب  تریصب  غورف  دش  هدیبات 

میدش لمج  گنج  ۀنتف  هب  یلع  رای 

نتشیوخ دوب  زا  رتشیپ  دینک  رواب 

میدش لبه  تال و  رکنم  ادخ و  دبع 

تسام نآ  زا  ندمت  هکنیا  دنادب  ایند 

تسام ناذا  يادص  وحم  هشیمه  یتیگ 

دنروایب ناهرب  همه  نارکنم  دییوگ 

دنروایب نامرد  هعماج  ياهدرد  رب 

دینز ادص  ار  ناهج  لک  ناروشناد 

دنروایب نآرق  ۀیآ  لثم  هیآ  کی 

تسه هک  رگا  نایدا  یمامت  رد  دییوگ 

دنروایب ناملس  رذوب و  رجح و  دادقم و 

؟ تساجک ناش  ناملس  رذوب و  رجح و  دادقم و 

دنروایب ناملسم  دنچ  دننک  ششوک 

ترخآ ایند و  تداعس  رگا  دنهاوخ 
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دنروایب نامیا  ربمایپ  نیا  هب  دیاب 

تسین لوسر  تلاسر  متخ  دعب  هک  نانوچ 

تسین لوبق  دّمحم  نید  ریغ  هب  ینید 

میا هتفرگ  ار  ارح  هار  ریدغ ، زا  ام 

میا هتفرگ  ار  ارس  ود  ره  ریسم  نیا  رد 

تفای لوزن  أرقا  ۀیآ  هک  يا  هظحل  زا 

میا هتفرگ  ار  ادخ  ریش  زبس  طخرس 

دنا هدیرفآ  الب  برک و  كاخ  ار ز  ام 

میا هتفرگ  ار  ادهشلادیس  هار  ام 

تسا هتشذگ  مه  کلم  جوا  ام ز  زاورپ 

میا هتفرگ  ار  امس  ضرا و  لاب ، ریز  ام 

تساوگ ادخ  دّمحم  كاپ  نادناخ  يا 

میا هتفرگ  ار  امش  يالو  نماد  ام 
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تسامش مثیم  هر  كاخ  هشیمه  مثیم " "

تسامش مد  وا  سفن  رد  هدنز  تسه  ات 

تسکش ارح  راغ  ِتولخ  ِتوکس  بش  نآ 

يروباشین هدیلوژ 

تسکش ارح  راغ  ِتولخ  ِتوکس  بش  نآ 

تسکش يزُع  تال و  تماق  تسکش ، نآ  اب 

ناوخب ادن  نالوسر  متخ  شوگ  هب  دمآ 

تسکش ادن  ناز  رشب  لعل  توکس  رهم 

لهج مسلط  ابفلا  هدناوخن  ندناوخ  اب 

تسکش اصع  ماقم  نکر و  نیمزرس  رد 

تفگ ساپس  ار  ادخ  دلُخ ، غاب  هب  مدآ 

تسکش يرقلا  ما  هب  رقف  ملظ و  ّدس  ات 

دروخ دیسر و  تمحر  لحاس  هب  یبن  حون 

تسکش يرولاریخ  تمرح  ساپ  هب  نافوط 

قح لیلخ  شتآ  رد  تسشن  لُگ  تخت  رب 

تسکش ار  دنخبل  لگ  ایبنالا  متخ  ات 

درپس وا  هب  تّوبن  رهُم  حیسم  یسیع 

تسکش ازج  ات  ارو  نید  تسین  هک  اریز 

تانئاک ریم  ارح  راغ  نورب ز  دمآ 

تسکش ابص  داب  هدنخ  ماج  هک  ناس  نآ 

دهد یم  هک  هجیدخ  دید  تفر و  هناخ  رد 
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تسکش اتخ  لازغ  کشُم  شیوخ  يوب  زا 

تفخ تفرگ و  یمیلگ  هنهک  شیوخ  رود  رب 

تسکش ادن  شباوخ  هب  داد  هک  ادن  دمآ 

تفگ شوگ و  هب  دمآ  »ش  رثّدملا اهّیا   » ای

تسکش اون  یب  ره  درد ز  ّدس  هک  دیاب 

نک روگ  هب  ناروگ  هب  هدنز  گرم  نوناق 

تسکش اقب  رب  دسرن  نارتخد  گرم  زک 

لالب نک  ریبکت  نتفگ  رهب  هدامآ 

تسکش اغد  مصخ  هکرعم  هب  دهد  یم  نوچ 
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نک راکشآ  دوخ  توعد  قلخ  هب  کنیا 

تسکش ام  نید  ناهج  هب  دروخ  یمن  زگره 

تسوت رای  تسد  یلع  هک  نکش  تب  زیخرب و 

تسکش یضترم  یلع  دروخ  یمن  ُتب  زک 

ترطاخ هجنر  دنکن  بهل  یبا  نعط 

تسکش ادی » ّتبت   » هیآ دروخ ز  یم  وک 

قح تاذ  یحو  رثا  زا  تفگ  هدیلوژ » »

تسکش ارح  راغ  ِتولخ  ِتوکس  بش  نآ 

تسا هتشون  نابایب  ریسا  ارم  تقشع 

نایفیطل ربکا  یلع 

تسا هتشون  نابایب  ریسا  ارم  تقشع 

تسا هتشون  نارود  یباحص  نیرت  نونجم 

تسا یقشاع  تافاکم  تالکشم و  مه ز  نیا 

تسا هتشون  نابیرگ  يارب  ارم  تسد 

تسین رارف  هار  وت  رایتخا  تسد  زا 

تسا هتشون  ناماپ  هب  تادخ  ار  ربج  نیا 

یلو رفن  کی  طقف  ریما  وت  دننام 

تسا هتشون  ناوارف  ریسا  نم  دننام 

وت رابتعا  ارم  مان  هک  ادخ  رکش 

تسا هتشون  ناملسم  تسا ، هتشون  ناملس 

راگدرک ِتسد  الط  بآ  هب  ار  وت  مان 
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تسا هتشون  نامیلس  جات  تخت و  يالاب 

ناوخب ار  هروس  نیا  زا  هیآ  ود  نک  زان  مک 

تسا هتشون  نآرق  وت  يارب  ادخ  ًالصا 

ارم یناشیرپ  دندز  ملق  بشما 

ارم یناملسم  دندز  مقر  وت  اب 

هدب ناشن  ار  ادخ  هار  ناوخب و  نآرق 

هدب نامز  نیمز و  ناشن  ار  دیحوت 

تا ینامسآ  سفن  اب  ناوخب و  نآرق 

هدب ناکت  ار  نیمز  يور  ياه  هدرم  نیا 

ریگب سفق  زا  ارم  لاب  ناوخب و  نآرق 

هدب نامسآ  مرپ  روعش  هزادنا 
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دنوش یم  راد  رسپ  موق  ردق  هچ  رخآ 

هدب ناردام  نیا  نماد  تسد  هب  رتخد 

موش یمن  ناملسم  قشع  يادص  اب  زج 

هدب ناذا  مشوگ   ِ رد تدوخ  نک  فطل  سپ 

سب تسا و  دحاو  ادخ  هک  وگب  ناوخب  نآرق 

هدب ناشن  ار  یلع  تساوخ  ّهلدا  هک  ره 

تس یلع  وت  هام  يا و  هکم  نامسآ  وت 

تس یلع  وت  هار  ِینشور  لیلد  اهنت 

وت ياعد  زا  ادخ  يوب  هتفرگ  هکم 

وت يادص  هشیمه  ِنامز  رد  هدیچیپ 

دنروایب یلیخد  هوک  ایب ز  نییاپ 

وت يابع  رب  ناگمه  لسوت  تسد 

دننک یم  زاورپ  همه  اه  هتشرف  بشما 

وت يارح  راغ  ي  هناتسآ فارطا 

اه تونق  مامت  مشچ  دعب  هب  نیا  زا 

وت ياّنبر  ای  هب  دنروآ  یم  نامیا 

وت تسد  يور  رمق  سمش و  دعب  هب  نیا  زا 

وت ياپ  ریز  ناکم  کُلم و  دعب  هب  نیا  زا 

یلب دوش ، رسیم  لاب  ود  اب  زاورپ 

وت يارب  مه  یلع  تسوت ، يارب  نآرق 

يدش یفطصم  يدش  باتک  يدش  دمحا 
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يدش ادخ  رادن  راد و  مامت  الاح 

ترس رب  دندناشن  رون  جات  هک  بشما 

تردام ياج  ادخ  ِّیبن  يا  تسا  یلاخ 

دیشک یم  رایسب  تمحز  هک  ییوناب  نآ 

تربمیپ دنیبب  هنامز  نیا  هک  نیا  ات 

تمود شرع  تا  همطاف  فقس  ریز  يا 

ترگید جارعم  همطاف  يور  رادید 

دوبن تبل  رب  ینخس  قح  مالک  زا  ریغ 

تربنم دوب  یلع  فقو  هعمج  رهظ  ره 

يدز رس  هک  اج  ره  يداهن و  اپ  هک  اج  ره 
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تربارب ار  فجن  ریما  یلع  يدید 

یلع زا  رتهب  یسک  هچ  يردارب !؟ رکف 

تردارب تیالو  هاش  دعب  هب  نیا  زا 

تسوت باتفآ  ادخ  ریش  دعب  هب  نیا  زا 

تسوت باتک  نید  یمامت  یلع  رهم 

تشذگ نابرهم  تا  یگدنز  لاس  هس  تصش و 

تشذگ نان  بآ و  ِيا  هلصو  ياه  هسیک  اب 

اه هچوک  نیب  تا  یگدنز  لاس  هس  تصش و 

تشذگ نآ  نیا و  ندش  ادخ  ةدنب  رد 

نیمز ي  هناخ نیرترود  نایم  یهاگ 

تشذگ نامسآ  نیرترود  نایم  یهاگ 

رهش نانز  هویب  هرفس  رانک  یهاگ 

تشذگ ناکدوک  ةرطاخ  رانک  یهاگ 

يدش نیشن  یکاخ  ترضح  لوزن  تقو 

تشذگ نارک  یب  زا  وت  ّدر  دوعص  تقو 

يدش یبلاط  یبا  بعش  هک  اهزور  نآ 

تشذگ نانچمه  یلو  دوب  درد  مایا 

دش تاجن  جرخ  وت  یگدنز  هک  نآ  يا 

تشذگ نامدرم  اب  وت  یگدنز  هک  نآ  يا 

نک هاگن  ار  رشب  درد  جنر و  درگرب 

نک هاگن  ار  رشب  درس  ِیگدنز  نیا 
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دندش نطو  زا  رود  وت  قشع  هب  يا  هدع  کی 

دندش نرق  سیوا  هدیدن  يا  هدع  کی 

امش هللادبع  همه  ما  هداوناخ  زا 

دندش نم  ياقآ  همه  تا  هداوناخ  زا 

يا هلیبق  گرزب  هداوناخ  ریپ  وت 

دندش نت  جنپ  وت  یگدنز  لوصحم 

دندش همطاف  یلع و  بنیز و  هدع  کی 

دندش نسح  دندش و  نیسح  يا  هدع  کی 

مه رانک  بنیز  وت و  رتخد  وت  دعب 

دندش نهریپ  نتفاب  راک  لوغشم 

یلو رگج  هراپ  وت  ياه  هچب  هدع  کی 
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دندش ندب  هراپ  وت  ياه  هچب  هدع  کی 

دناوت ۀشوگ  رگج  مامت  اه  هتشک  نیا 

دندش نفک  یب  نیبب  لوسرلا  اهیا  ای 

نیبب ار  لاماپ  نت  نیا  هافطصم » ای  »

نیبب ار  لادوگ  هب  هداتف  هتشک  نیا 

دیآ یم  رون  يوسارف  ناود ز  ناود 

یمساق دیحو 

دیآ یم  رون  يوسارف  ناود ز  ناود 

دیآ یم  روط  نامیلک ز  ِنیرت  نیما 

دراد دوخ  شود  هب  تلاسر  زبس  يادر 

دراب یم  هراتس  شهاگن  نامسآ  زا 

دوب اسآ  لیلخ  دمحم  ياپ  ِباتش 

دوب يّزُع  تال و  ياه  تب  تکاله  بش 

دراد رحس  هدژم ي  وا  هدنخ ي  میسن 

دراد رفظ  مچرپ  دوخ  تمه  تسد  هب 

هتفر ناشکهک  هب  شنیبج  رون  عاعش 

هتفر نارکیب  تاوامس  ياهزرم  هب 

دبوک یم  مادم  ار  قفا  لبط  هدیپس 

دبور یم  هتشرف  ار  شندمآ  ریسم 

دوب کبر " مساب  ارقا   " وا بل  هنارت ي 

دوب کئالم  ینافرع  یِم  شمسبت 
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شیامیس رون  هب  ار  بش  هدرپ ي  هدیرد 

شیاریگ مشچ  دیشروخ  تولخ  میرح 

دیوگ یم  شابداش  شمدق  ره  نینط 

دیور یم  راز  هزبس  شمدق  ره  ریز  هب 

شنیلعن حیسم  قیرط  دیُرم  نیمز 

شنیلعن حیرض  رب  دنز  هسوب  رازه 

لین نارازه  تعسو  وا  تمحر  نارک 

لیربج دسر  یمن  شماقم  عافترا  هب 

درک مّسبت  یبن  قشع  هب  هرابود  ادخ 

درک مدرم  مان  هب  ار  شدوخ  بُرق  تشهب 

دولُخ نیمزرس  تمس  زا  دسر  یم  شوگ  هب 

دوواد ترضح  شوواچ  ندناوخ  يادص 

تشهب نارّشبم  لیا  هداز ي  گرزب 
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تشهب ناوراک  رالاس  هلفاق  ریما 

داد ناج  ار  هدرم  حور  دش و  هکم  ِحیسم 

داد نایاپ  هریشع  ناکرتخد  گرم  هب 

داد يراسگ  یِم  نذا  نابلط  قح  موق  هب 

داد يرارف  ار  سیلبا  رگشل  هاپس و 

داد اوتف  هفارخ  لتق  هب  هناّربدُم 

داد ار  مغ  بلج  مکح  بل ، هچنغ ي  تسد  هب 

شدادقم میوش  یهاگن  هب  دنک  ادخ 

شدابآ هعیش  تخبشوخ  نکاس  میوش 

میشاب شرذوبا  دهاوخب  هک  دنک  ادخ 

میشاب شرتوبک  ارضخ ، دبنگ  رانک 

مشاب ترسای  هک  اقآ  ترضح  دنخب 

مشاب ترواُجم  مناوتب  مه  تشهب 

مناملس يوک  تدارا ز  رابت  زا  نم 

مناملسُم ادخ  رکش  هبترم  رازه 

مراتفرگ دوخ  قوشعم  ِترضح  لاخ  هب 

مراّمع لیا  نونجم ز  هلیبق  زا  نم 

مهاوخ یم  بارش  تتسد  هلایپ ي  زا  نم 

مهاوخ یم  بانط  منونج  راد  يارب 

نک ملالح  ایب  مهانگ  قرغ  هچ  رگا 

نک ملالب  نک  فطل  مدشن  لد  هایس 
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ما هدمآ  امش  يدیع ز  یپ  بشما 

يردیح داوج 

ما هدمآ  امش  يدیع ز  یپ  بشما 

ما هدمآ  ادگ  نوچ  هتسکش  بلق  اب 

مورب ترایز  فجن  دشن  هک  الاح 

ما هدمآ  اضر  ماما  وت  هگرد  رب 

نم هکم ي  هنیدم و  دوب  هک  اج  نیا 

ما هدمآ  اعد  زوس  اب  هدش  مرحم 

نیبب هدرتسگ  مرح  نیا  بحاص  يا 

ما هدمآ  اذغ  یپ  وت  هرفس ي  رد 

دیوگ یم  وت  هب  نم  یهت  تسد  نیا 

ما هدمآ  ارچ  بش  همین  عقوم  نیا 

يرخب يدیع  بش  نیا  ارم  هک  ات 
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ما هدمآ  ادهش  اب  وت  هناخ ي  رد 

مدوب تناییادف  سفن  مه  نم 

ما هدمآ  اونیب  هک  رگنب  الاح 

زاجعا بحاص  وت  دالوف  هرجنپ  يا 

ما هدمآ  اود  لابند  مرامیب و 

منام یم  رظتنم  كرا  دجسم  رد 

ما هدمآ  امش  زا  توعد  یپ  بشما 

تنآرق ياه  هیآ  میگدنز  يافص 

يرظن يدهم 

تنآرق ياه  هیآ  میگدنز  يافص 

تنان تکرب  هب  هد  تکرب  ام  هب  ایب 

ددرگ یم  وت  رس  رود  هب  هبعک  هک  ییوت 

تنابرق هب  ما  یتسه  اه ! هنیآ  لوسر 

دروخ شماشم  رب  تیادگ  رطع  هک  یسک 

تناشیرپ دوش  یم  نرق  سیُوا  نانچ 

تبش زامناج  رهُم  دوب  هام  هک  ییوت 

تناملسم هدش  ردیح  ترضح  هک  ییوت 

نک تمیرح  رئاز  ارم  ایب و  یبش 

تناویا دزو ز  یم  ادخ  رطع  هک  ارچ 

امس ضرع و  تسوت  ياپ  فک  كاخ  هک  رگا 

تنادلگ جنک  تسا  یسای  هخاش  تشهب 
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تسا مولعم  تاه  مشچ  مرح  رد  هک  ییوت 

تناملس تسا  هدوب  یلع  ياپ  كاخ  هک 

نک ناتسلگ  ارم  ناج  شتآ  ایب و 

نک ناملسم  ارم  تنیسح  قح  هب  ایب 

دوب او  یملاع  هب  تفطل  هرفس  هشیمه 

دوب ارهز  زامناج  وت  هناخ  يارح 

بش ره  تتعامج  زامن  تقو  هک  ییوت 

دوب احیسم  نیقی  لوا  فص  رد  هشیمه 

یبابرا تس  يرکون  ترد  كاخ  هب  ارم 

دوب یسوم  روط  هوک  ترد  كاخ  هک  ارچ 

وت یتشهب  هناخ  رب  رود و  هشیمه 

دوب ادیپ  هتشرف  نارازه  هن ، ات  ود  یکی 

433 ص :

تنآرق ياه  هیآ  میگدنز  www.Ghaemiyeh.comيافص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 919زکرم  هحفص 902 

http://www.ghaemiyeh.com


دش یم  رذگهر  هناخ  نیا  رد  زا  هک  یسک 

دوب اخیلز  زا  رتدب  ار  وت  يور  هدیدن 

اهنت مه  زاجح  مرگ  یلاوح  نآ  رد 

دوب ایرد  لثم  هراومه  هک  دوب  وت  لد 

دوب تلاسر  یماح  ترس  تشپ  هک  یسک 

دوب العا  یلع  اهنت  هک  دنا  هتشون 

یلع رانک  مه  وت  دوب و  وت  رانک  یلع 

یلع راقفلاوذ  دوب  اج  همه  همطاف  و 

يدوب ربمایپ  میارب  تسخن  زا  وت 

يدوب رمق  نیرترب  ادخ  نامسآ  رد 

دوب وت  ياه  تسد  هب  نایدا  همه  لماکت 

يدوب رشب  نیرتهب  ادخ  شیپ  هک  ارچ 

هک نیا  دنا  هدوب  يأر  مه  همه  ناربمیپ 

يدوب رت  لوسر  اهنآ  یمامت  زا  وت 

دشاب وت  زارت  مه  یسک  هک  ما  هدیدن 

يدوب رس  قلخ  اقآ ز  تتدالو  زا  وت 

دوب صخشم  شلوا  زا  وت  ِيربمیپ 

يدوب ربتعم  هراومه  مدرم و  نیما 

دنتسه تبتکم  درگاش  همه  ناربمیپ 

دنتسه تبنیز  نویدم  همه  یملاع  و 

میشاب وت  يارب  هک  يا  هدش  ربمایپ 
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میشاب وت  يالتبم  دبا  هب  ات  هشیمه 

... مه اهام  هک  ات  شاب  ادخ  تاذ  مرگ  وت 

میشاب وت  يارس  تولخ  رکون  مالغ و  ...

رخآ ات  هک  نیا  نک  يراک  نک و  مرک  ایب 

میشاب وت  يادگ  ارهز  هناخ  رانک 

تناملس ياپ  هب  ار  ام  ندرگ  دنبب 

میشاب وت  ياول  ریز  هب  هشیمه  ات  هک 

یبش میوش و  نرق  سیوا  هک  دوش  یم  هچ 

میشاب وت  يادف  تنیسح  نحص  رانک 

دادقم رذوبا و  هیبش  هک  دوش  یم  هچ 
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میشاب وت  ياصع  ات  ینکب  ناملالب 

بش ره  هکئالم  هیبش  هک  دوش  یم  هچ 

میشاب وت  يابع  نآ  زا  يا  هتشر  لیخد 

نک رطعم  دوخ  نامالغ  هیبش  ارم 

نک ردیح  مالغ  ار  نم  نک و  یتیانع 

دشاب ارح  رد  زور  لهچ  دوب  رارق 

دشاب ادج  ادخ  قلخ  یمامت  زا  و 

دشاب ادخ  دشاب و  وا  هک  دوب  رارق 

دشاب یفطصم  درگاش ، ملعم و  ادخ 

دیآ میرح  نیا  هب  درادن  هزاجا  یسک 

دشاب یضترم  هک  مه  نآ  رفن  کی  ریغ  هب 

دهاوخ یمن  فکتعم  یبن  ریغ  هب  ادخ 

دشاب ادخ  اب  تسین  نیا  یسک  ره  ماقم 

تسوا مداخ  راوخ  هزیر  رشب  لک  هک  نامه 

دشاب ایبنا  رهُم  شرد  كاخ  هک  نامه 

تسا نآرق  راختفا  شا  همطاف  هک  نامه 

دشاب اجک  يرتخد  نینچ  هدیدن ، یسک 

تسا نیا  هایس  ور  دبع  نیا  تجاح  مامت 

دشاب اضرلا  دهشم  مرح  یبش  نینچ 

دهدب نسحلابا  ار  شیرکون  تارب 

دشاب البرک  هعمج  بش  هنارتوبک 
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مرت مشچ  هب  هدب  ار  نم  يدیع  ایب و 

مربب البرک  هب  ارم و  تسد  ریگب 

مناوخب رای  زا  هدش  مبیصن  قیفوت 

یسودرف دمحم 

مناوخب رای  زا  هدش  مبیصن  قیفوت 

مناج لد و  زا  منک  رادلد  یحاّدم 

یتسه تقلخ  فده  يا  ادخ  مهاوخ ز 

منامب وت  ياول  ریز  ازج  زور  ات 

متسه وت  فقو  نم  هک  ُهنملا هللا 

! مناهج هاش  مَاوت و  يادگ  هک  ینعی 

دیوگب وت  يانث  حدم و  نابز  هک  یتقو 

منابل ود  ره  زا  دکچ  یم  تلسع  دهش 
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بلابل هدیدرگ  وت  قشع  زا  ملد  ماج 

مناشن هتشگ  نم  یناحور  تلاح  نیا 

مدادن هار  دوخ  لد  رد  ار  وت  رهِم  زج 

مناما ّطخ  ازج  زور  دوش  وت  رهِم 

وت هعساو ي  مَرک  زا  مدش  راشرس 

منایب زرط  درَبب  تأشن  وت  ضیف  زا 

تسادیپ وت  یمالغ  رهُم  نم  تنیط  رب 

مناور حور و  رد  وت  رهِم  هدش  قیرزت 

مرادن راد و  ییوت  هک  ارهز  هب  دنگوس 

مراپسب ناج  تمدق  رد  ینک  رمَا  رگ 

تیادخ يوس  زا  هدمآ  دورف  لیربج 

تیارب هدروآ  دحا  يادخ  یمکح ز 

یناهج ناطلس  هک  وت  يارب  هدروآ 

تیالو رون  اب  هدش  نّیزم  هک  یجات 

یمیدق رای  دنکب  نیقلت  وت  هب  أرقا » »

تیارح راغ  زا  دسر  یم  یلع  ياوآ 

ار یلج  دنوادخ  مان  ناوخب  دومرف 

تیامح وت  زا  دنک  هظحل  ره  هب  هک  سَک  نآ 

ردیح ترضح  ادخ  ضیف  هطساو ي  دش 

تیاده رما  تسا  یلع  تسد  هب  هک  ینعی 

مدامد وت  اب  یلع  یتسه و  یلع  اب  وت 
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تیاپ هب  ياپ  وا  هدش  یتفر ، وت  هک  اج  ره 

ترون هعمل ي  یلع  يرون و  عبنم  وت 

تیامن هلبق  وا  هبعک و  ییوت  هک  ینعی 

تفطل هتشر ي  نم  ندرگ  رب  هتخیوآ 

تیاول ریز  مَاوت ، تامارک  ولمم ز 

مرادن رای  ادخ  هب  ردیح  وت و  زج  نم 

مرادن راکددم  چیه  امش  فطل  زج 

مدآ ملاع و  رس  جات  تا  یتسود  يا 

متاخ دیس  ییوت  هک  ُهنملا هللا 

يدرک هتفیش  ار  همه  تمیظع  قلُخ  اب 
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ملاع هلبق ي  دش  وت  قالخا  مالسا ز 

داد نامتداع  یلع  مالسا  هب  وت  یشم 

مَوقا هدش  نآرق  هب  هک  یطارص  تسا  نیا 

تسوت هیحان ي  زا  یتسود  یلع  خیرات 

مّلسُم دنداد  وت  هب  تیالو  میوقت 

تسین یسک  وت  نوچ  یلع  يالوت  هب  فقاو 

! مظعا دئاق  یلع ، یمیدق  رای  يا 

؟ وت رس  هب  تلاسر  جات  دش  هک  تسد  اب 

! مّمعم وت  یتشگ  هک  دوب  ادخ  تسد  نیا 

؟ تفگ نخس  وت  اب  یسک  هچ  زا  ادخ  جارعم ،

؟ مّهفم دوب  ادخ  رارسا  هک  ِتوص  اب 

جارعم رخآ  ِیظفاحادخ  ماگنه 

؟ مد نآ  یلع  ای  ادخ  هب  یتفگن  وت  ایآ 

تسا دودو  دنوادخ  دمح  نیا  هک  هللااب 

تسا دوجو  لصا  مَسق ، دنوادخ  هب  ردیح 

راّرک ردیح  مرح  بشما  هدش  مبلق 

راّرک ردیح  مدق  يادف  هب  مناج 

دنتشونب ردیح  هعیش ي  نم  علاط  رب 

راّرک ردیح  مَلَع  مبلق  هب  تسا  شقن 

تیالو رون  ملد  هدودز ز  راگنز ،

راّرک ردیح  مج  ماج  ملد  هدیدرگ 
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نیگنس هزرل ي  وت  نمشد  نت  هب  دتُفا 

راّرک ردیح  مد  رکذ و  دَونش  یتقو 

اهرس هتخیر  نیمز  يور  رب  هکرعم  رد 

راّرک ردیح  مد  ود  غیت  شخرچ  اب 

ترهِم نشلگ  نم  لد  ناج و  هب  هدیئور 

راّرک ردیح  مَرک  ربا  شراب  زا 

تیالو رای  مدش  وت  هاگن  همین  اب 

راّرک ردیح  مَدخ  زا  مدش  رکش  دص 

متسب وت  هب  لد  دبا  هب  ات  لزا  زور  زا 

متسه هدوب و  امش  نامالغ  ریپ  زا 

بشما تسا  نابات  هک  يراونا  ز 
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دیؤم اضر  دیس 

بشما تسا  نابات  هک  يراونا  ز 

بشما تسا  نادنب  هنییآ  ارح 

اه نامز  كورتم  راغ  نآ  ارح 

بشما تسا  نآرق  هاگ  یلجت 

رهش زا  هداتفا  رود  راغ  نآ  ارح 

بشما تسا  ناج  هلبق  تکوش  ز 

تسیربق شقن  شگنس  هبلق  ره  ارح 

بشما تسا  نازرل  کشا  نوچمه  هک 

دنادن نماد  رد  هدرب  رس  ارح 

بشما تسا  ناماد  هب  شدیشروخ  هک 

ناماد هب  دراد  وا  هک  يدیشروخ  ز 

بشما تسا  ناراب  رون  یناهج 

یپایپ دراد  وا  هک  يزاجعا  ز 

بشما تسا  ناریح  توهبم و  ارح 

یتسرپ قح  بان  رصع  عورش 

بشما تسا  نامیا  هام  عولط 

دمحا سونأم  دبعم  نآ  ارح 

بشما تسا  ناشخر  یحو  رون  ز 

ار وا  تسه و  یلجت  روط  ارح 

بشما تسا  نامهم  یحو  نیما 
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ضرأ ات  لیربج  یتیرومأم  هب 

بشما تسا  نادزی  يوس  زا  ناور 

یهلا رارسا  یحول ز  فک  هب 

بشما تسا  نامحر  تایآ  بل  هب 

دمحم ای  ناوخ  رب  تایآ  نیا  هک 

دمحم یلعألا  کبر  مسِِاب 

تیالو ناتسم  یقاس  الا 

یساقآ موحرم 

تیالو ناتسم  یقاس  الا 

تیالو ناتسمز  یب  راهب 

ار البرک  يداد  هک  یماج  نآ  زا 

ار التبم  بارخ  نیا  ناشون  هب 

یتسرپ اتکی  زا  نک  متسم  نانچ 

یتسه لک  دزوسب  مهآ  زا  هک 

-

یتفهن نم  رد  ار  زار  نارازه 

یتفگ هنوگنیا  نم  شوگ  رد  یلو 

تسا قرف  میم  کی  دحا  ات  دمحا  ز 

تسا قرغ  میم  کی  نیاردنا  یناهج 
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تس یتسم  میم  دمحا  میم  انیقی 

تس یتسه  مشچ  شلامج  زا  تسم  رس  هک 

-

تفای وربآ  ملاع  ودره  دمحاز 

تفای وب  گنر و  یتسه  دیدنخ و  یمد 

دوب اجک  مدآ  دوبن  دمحا  رگا 

دوب اجک  مکحم  يا  هیآ  ار  ادخ 

تسا مادک  دمحا  نیاک  دنسرپ  یم  هچ 

تسا مادم  برش  تذل  شرکذ  هک 

-

تسا راهب  شزاوآ  هک  دمحا  نامه 

تسراهن لیل و  تقلخ  لیلد 

تسا لیلخ  دنزرف  هک  دمحا  نامه 

تسا لیلد  ار  اهنکشتب  مایق 

تسا بویعلا  راتس  هک  دمحا  نامه 

تسا بویغلا  مالع  هار و  لیلد 

-

تسا یحو  ماج  شماج  هک  دمحا  نامه 

تسا یهن  رما و  راقفلاوذ  شتسد  هب 

دش ایبنالا  متخ  هک  دمحا  نامه 

دش ایفخم  زنک  تنک و  بانج 
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دمآ رخآ  اجنیا  هک  لوا  نامه 

دمآ رهاظ  ام  رب  هک  نطاب  نامه 

-

دمرس ناتسمرس  هک  دمحا  نامه 

ص)  ) دمحم مساقلاوبا  شدنناوخب 

تسا لاد  میم و  اح ء و  میم و  دمحم 

تسا لادتعا  لدع و  شخب  كرادت 

تسا نیملاعلل  همحر  دمحم 

تسا نیمالا  حور  دص  شخب  تمارک 

تسا لالز  فافش و  كاپ و  دمحم 

تسا راقفلاوذ  لامج  تارم  هک 

تخیگنارب ار  توبن  ات  دمحم 

تخیر نایعیش  ماک  هب  ار  تیالو 

تسا دوهش  بیغ و  هداب ي  تیالو 

تسا دوجو  رس  نزخم  دیلک 

-

توخا زور  یلع  اب  دمحم 

توبن رب  دز  هرگ  ار  تیالو 
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دراد هنیآ  یلع  ار  دمحم 

تسا راقفلاوذ  رد  شا  هولج  نیتسخن 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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