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 بسم اهلل الرحمن الرحیم اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم * 

 صلّی اهلل علیک یا ولیّ العصر ادرکنا 

 

 

 کتاب

 

 دار ستاره دنباله
 )جلد اوّل( 

 

 

 

 

 

 

 سیّد مهدی مرعشی 
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 گفتارپیش 

 

ها که با آمدنش، یگانه فصل  کنیم به یاد آن سفرکرده دوران را فرخنده و همایون می   فروتنسرآغاز این نوشتار  

 پیشینه خویش را خواهند آزمود. بهار خواهد گشت و سبزه و گل، آراستگی بیهستی، همیشه 

علی  امام  ضرت  امیرالمؤمنین، ح مبارک موال  به نام    ؛در نظر است  )عجّل اهلل فرجه(حجت واپسین    به توفیق الهی و امدادهای
کردی کاربردی و ناظر به  جلد کتاب، در بیان معارف قرآن و عترت، با نگرش و ادبیاتی نوین و روی   110،  )علیه السالم(

 . گرددنیازهای روز جوامع بشری تدوین 

های  گاه انداز این عزم معنوی را از روزنه امیدوار نعنوان ویترینی، چشم ها است و به بخشی از آن  جلد نخست، آمیزه 

 نهد.هایی نجیب و باوفا، به نمایش میمند مخاطبان، با قاب هوش 

انگیز و بر تارک کتابی مجزا  ای گردد دل واره ای نزدیک، نام بسا در آینده تیترها، چه ها و میانهرکدام از این سرفصل 

سنت را به منصه ظهور و    اش، درخشش و تابندگی علوم کتاب و ناز بنشیند و از دریچه موضوع ویژه و مستقل، به 

 تماشا بگذارد. 

های  مایگان این آموزه گستره مضامین آیات و روایات، هر دادور باانصافی را به شگفتی و فروتنی در برابر عظمت درون 

 دارد. ربّانی وا می 

پسندیده    رفتها، در پی سرگرمی مناسبی است برای برون شمار گرایشکه پریشانی بی - در این عصر انفجار اطالعات  

اندیش، بیش از همیشه تاریخ، تشنه حقیقت است و این  گرا و نیک انسان آرمان   -هاحالیها و افسرده از سردرگمی 

 افروز و گوارای وجود! ساز و رامش بخش و زندگی سرشار از کالم حیات  -تا دلتان بخواهد - گنجینه عظیم 

آورد که آدمی در گرماگرم رویدادهای  ه ارمغان می تجربه اُنس با دانش فرازین آفرینش، چنان آسودگی خاطر ب

سار امنش، پناه و مأوا گیرد و کام جان،  شود که دوباره در سایه آیند می تنگ آن گاه خوش متالطم، ناخودآگاه، دل 

 تازه و نوشین نماید.

دل باز شیفتگان    دارد و پذیرای مهربان و دست وواردی را گرامی می های تعالیم الوهی، هر میهمان تازه نوازش 

 یافتگی است. معرفت و فضیلت و کمال و راه

 

 گون روا گردد! باشد که مراد آرزومندان، شتاب

 

 الْمُسْتَعان وَ اللَّهُ 
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 گذار دشوار؛ و اما در این ره 

 

 1رَبِّی غَفُورٌ رَحِیمٌ مَاأُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی إِنَّ   وَ
 .( زیرا پروردگار من آمرزنده مهربان است ؛ کسى که خدا رحم کندبه مگر   ؛کندبه بدى امر مى  قطعاً ، چرا که نفس ؛کنمو من نفس خود را تبرئه نمى)

 

   2توان گریخت؟ به کجا می   ، از دست خویشتن                                          به کناری گریختم    ،از دست دیگران

 

 دست، باید اذعان نمود:مثابه حدیث نفس نگارندگان تهی به 

منظور سزاواری و سازگاری برای  رنج خویش، به مایه است! و امیدی به دست بار عملم که تقریباً خالی و کم کوله 

شان، بهانه و لطف و مرحمت است، نه بها  فردای موالیان معظم ندارم. لیک کریمان، معیار بخشندگی گیری  دست

 و لیاقت و شایستگی!

 

گشایش حاصل فرماید و با ظهور    )عجل اهلل فرجه(خوانم که به طفیل عبادات امام عصر  گر را می بنابراین خدای بخشایش

جو، در اقصا نقاط پهناور گیتی،  موجود برطرف گردد و انسان سعادت مسعود و موفورالسرور ولی نعمتمان، مشکالت  

 به سر منزل مقصود و ساحل امن هدایت و نجات، بار یابد!

 

 : )علیه السالم( چه نیکو فرمودند امام محمد باقر

 !3« .یَعْلَمْلَمْ  مَا  اَللَّهُ عَلَّمَهُ  یَعْلَمُ بِمَا عَمِلَ مَنْ»

 آموزد. های مورد نیازش را، به او می داند، رفتار نماید، خداوند، نادانسته می چه کسی که به آن 

 چه معلمی بهتر از پروردگار مهربان؟!

 خورد.  داند چه چیزی به درد بندگان می تواند یاد دهد، هم می هم می 

 گاری جاودانه است! بختی و رستهای او، سودمند و کاربردی و مایه خوش دهد! ... و همه آموزه هوده درس نمی بی

 ایدون باد! 

 
 . 53 –یوسف  -1
 .یاسر قنبرلو -2

  .(علیه السالم)وصایا الباقر  ، بابکتاب الروضة؛  1۸۹ ص  – ۷5ج  :بحاراألنوار  -3
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 »حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد!« 

 

 تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد

 حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد!

 
 نیست دیگر به خرابات، خرابی چون من

 باز خواهی که مرا سیل دمادم ببرد؟

 
 حال آن خسته، چه باشد که طبیبش بزند 

 نمک پاشد و مرهم ببرد؟! زخم و بر زخم 

 
 بازی که تو خواهی نفسی بنوازیشپاک

 نه عجب باشد اگر صرفه ز عالم ببرد!

 
 رسی است آن که بر دامن احسان تواش دست

 به دهان خاکش اگر نام ز حاتم ببرد

 
 ما گر چه بسی است آیینه  زنگ چل ساله

 دم ببرددم ما کن که به یکآتشی هم

 
 ، اگر وقت سفر رنج عمری همه هیچ است

 رخ نماید که مرا با دل خرم ببرد 

 
 من ندانم چه نیازی است تو را با همه قدر

 زاده و آدم ببرد!که غمت دل ز پری

 
 جان فدای دل دیوانه که هر شب بر تو است 

 کاش جاوید بدان کوی مرا هم ببرد

 
 من ننالم ز تو، لیکن نه سزا هست کسی

 درد با خود ز در عیسی مریم ببرد 

 
 آرای حبیب است عمادذکر من نام دل

 نیست غم، دوست اگر نام مرا کم ببرد!

 
 )عماد خراسانی( 
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 و کالمه لی اهلل علیه و آله و سلم( ص)من حكمه و 

 )درود خدا بر ایشان و خاندانشان باد( بر آموز پیام بخشی از سخنان حكمت 

 

وَ مَسَائِلَ کَثِیرَةٍ َسأَلَهُ عَنْهَا رَاهِبٌ یُعْرَفُ بِشَمْعُونَ بْنِ لَاوَى بْنِ یَهُودَا مِنْ حَوَارِیِّ عِیسَى    فِی جُمْلَةِ خَبَرٍ طَوِیلٍ 
   )علیه السالم(

   .فَأَجَابَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا َسأَلَ عَنْهُ عَلَى کَثْرَتِهِ

)درود  که با نام »شمعون«، پسر الوی، پسر یهودا، از حواریون حضرت عیسی  -ضمن داستانی طوالنی، راهبی  

 های فراوانی مطرح کرد  پرسش -شد شناخته می   خدا بر او باد(

   فرمودند. بیان استثنا( )بدون را هاپاسخ همه آن  )درود خدا بر ایشان و خاندانش باد(بر و پیام 

 

   . وَ صَدَّقَهُفَآمَنَ بِهِ 

 نشین مسیحی، به آن حضرت ایمان آورد  پس این صومعه 

 و نبوت او را تصدیق نمود. 

 

  .وَ کَتَبْنَا مِنْهُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ 

 کنیم میشده را به اندازه ضرورت و نیاز، نقل های اشارهای از سؤال و جواب در این جا، ما گوشه 

 یم. نمایفا می ، اکتمسائل و به بیان همان
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 شعر و شعور 

 

 4لَسِحْراً.  إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً وَ إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ : )صلی اهلل علیه و آله و سلم(قال رسول اهلل 

 

بهره    « شعر»نشین  شیرین و دل   ، ، از زبان لطیف)ارواحنا فداه(ن به وجود نازنین امام عصر  با هدف توسل و تیمّ

 گرفتیم. 

و نجوای خودمانی و صمیمی با امام  انتظار  های عاشقانه و عارفانه  صفحات زوج این کتاب، آراسته به زمزمه 

و نوادی    های مرضی خشنودی ایشانو روضه   )علیه السالم(و بیان مصائب سیدالشهدا آقا اباعبداهلل الحسین    )علیه السالم( زمان  

 شده است. قراری دادگی و آوای بی دل 

و گسترش    )عجل اهلل فرجه( انگیز باشد و در برقراری ارتباطی عاطفی با آن یار غایب  چین حاضر، دل گل   رود؛می امید  

 ، سودمند افتد و بر غنای معنوی این نوشتار بیفزاید.  ادبیات انتظار راستین

با حضرت  علقه قلبی  دائمی و تعمیق    تمرین پیوند سازی مؤثر،  دامن زدن به فرهنگ قصد مؤلف،    باری؛

آزموده  گاه، لَختی  گه ابزارهای گوناگونی را    دست یازیدن به  بوده و در این راه،و دعا برای فرج ایشان    )ارواحنا فداه(  حجت

 است! 

 باشد که قبول افتد!

  

 

 .3۷۹ص   – 4من الیحضره الفقیه: ج  -4
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 : قَالَ وَ مِنْهُ 

  .لَّهَاأَخْبِرْنِی عَنِ الْعَقْلِ مَا هُوَ وَ کَیْفَ هُوَ وَ مَا یَتَشَعَّبُ مِنْهُ وَ مَا لَایَتَشَعَّبُ وَ صِفْ لِی طَوَائِفَهُ کُ 

 

 شمعون عرض کرد: 

 با من، درباره »خرد« صحبت بفرمایید.   

گونه ارتباطی  گیرند؟ چه مطالبی به خرد هیچگونه است؟ از آن چه چیزهایی نشئت میعقل چیست؟ چه 

 ندارند؟ و همه نکات وابسته به آن و آثار و اقسام و انواعش را شرح دهید. 

 

 :)صلی اهلل علیه و آله و سلم( فَقَالَ رَُسولُ اللَّهِ 

 إِنَّ الْعَقْلَ عِقَالٌ مِنَ الْجَهْلِ  

 تُعْقَلْ حَارَتْ  وَ النَّفْسَ مِثْلُ أَخْبَثِ الدَّوَابِّ فَإِنْ لَمْ 

 . فَالْعَقْلُ عِقَالٌ مِنَ الْجَهْلِ

 

 فرمودند:)درود خدا بر ایشان و خاندانشان باد( بر پیام

 مثابه زانوبند جهل است.بدون شک، عقل به »

کند  در و آواره گشته، سرکشی می انند پلیدترین جنبندگان است که اگر مهار نشود، دربه ران مو نفس هوس 

 رود. راهه می و به بی 

 «بند نادانی است! پس خرد پای 
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 گذرانیم.نظیر غزلیات و مثنویات شیفتگی و مهرورزی صادقانه را از نظر میهای کمبیتبرگزیده شماری از این شاه
 

 بودن ما ست بی تو اشب سردی  -1

 ست؟ اچند آدینه مانده  ، بگو تا صبح                     

 

 ولی ای مسیح من!! ام، قبولمردهدل -2

 ن! زیارت اهل قبور ک ،یک جمعه هم                      

 

 مرا بس است ،تو نشستن در پشت خانه -3

 د؟! اصالً که گفته حاجت من را روا کنی                     

 

 ! شودزود می ،؟ چه دیر«رسیزود می» :که گفت -4

 ...  شود! بیا که دیر مینیست؟زود  ، نَفَس نمانده                     

 

 ! نمازم را قضا کرده تماشا کردنت ای ماه -5

 ! بینی و بین اهلل ،بماند بین ما این رازها                     

 

 ! گه آفتابای نگهت خاست -6

 یک شب بتاب  ، زدهبر من ظلمت                     

 

 این دل اگر کم است بگو سر بیاورم -7

 یا امر کن که یک دل دیگر بیاورم                     

 

 روزی پس بگیرم... من دل ندادم تا که   -8

 خواستم پیشت بماند یادگاری می                     

 

 برای شما چراغان است ،چه شهر اگر -9

 !فراوان است ، نیزه هم ،برای کشتن تو                     

 

 ! تو ،ابرهای بارآور ای قبله -10

 در تو  ، دریا به نماز ایستاده                     

 

 ...  تاکنون ،ایجاز شاعرانه چشم تو -11

 ما را کشانده است به اعجازی از جنون                      

 

 نداصبح زود بیدار ،که جمعه فقطنه این  -12

 !همیشه بیداری است ،که کار منتظرانت                     
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 : وَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ

 أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ   

   :وَ قَالَ لَهُ

 أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ  

   :تَبَارَکَ وَ تَعَالَىفَقَالَ اللَّهُ 

   . جَلَالِی مَاخَلَقْتُ خَلْقاً أَعْظَمَ مِنْکَ وَ لَاأَطْوَعَ مِنْکَوَ عِزَّتِی وَ 

 .بِکَ أُبِْدأُ وَ بِکَ أُعِیُد لَکَ الثَّوَابُ وَ عَلَیْکَ الْعِقَابُ

 

 گاه عقل پیش آمد.  آن « جلو بیا.»هرآینه خداوند عقل را آفرید. پس به او فرمود:  

 رفت.  عقل پس   «عقب برو. »: دستور دادبعد 

 فرمود: تبارک و تعالی پس خداوند س 

 بردارتر از تو باشد.تر و فرمان ای را پدید نیاوردم که بزرگ به عزت و جاللم سوگند؛ هیچ آفریده »

 کنم  با تو آغاز می 

 گردانم.  وسیله تو باز می و به 

 معیار جزا و مکافات تویی.  

 کنم  برای تو پاداش مقرر می 

 «نمایم.کننده از تو را مجازات می استفاده و سوء 
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 «بهتر که عمر ما در ِاین خانه بگذرد»

 

 آن حالتی خوش است که مستانه بگذرد 

 یعنی به زیر منّت پیمانه بگذرد

 

 ستا روزی ما به دست کریمان آشنا

 بیگانه بگذرد کفر است پای سفره

 

 شویمخوریم که ما گنج می سوگند می 

 که شاه ز ویرانه بگذردیک شب اگر 

 

 ار اهل خرابات اگر شدیزگخدمت

 ایام نوکری تو شاهانه بگذرد 

 

 گذرد خوب یا که بد این روزگار می 

 بهتر که عمر ما در ِاین خانه بگذرد

 

 ( اکبر لطیفیانعلی)
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 فَتَشَعَّبَ مِنَ الْعَقْلِ الْحِلْمُ  

 وَ مِنَ الْحِلْمِ الْعِلْمُ  

 وَ مِنَ الْعِلْمِ الرُّْشُد  

 وَ مِنَ الرُّْشِد الْعَفَافُ  

 وَ مِنَ الْعَفَافِ الصِّیَانَةُ  

 وَ مِنَ الصِّیَانَةِ الْحَیَاءُ  

 وَ مِنَ الْحَیَاءِ الرَّزَانَةُ  

 وَ مِنَ الرَّزَانَةِ الْمَُداوَمَةُ عَلَى الْخَیْرِ  

 وَمَةِ عَلَى الْخَیْرِ کَرَاهِیَةُ الشَّرِّ  وَ مِنَ الْمَُدا

 .طَاعَةُ النَّاصِحِ وَ مِنْ کَرَاهِیَةِ الشَّرِّ 

  . عٍفَهَِذهِ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَیْرِ وَ لِکُلِّ وَاحٍِد مِنْ هَِذهِ الْعَشَرَةِ الْأَصْنَافِ عَشَرَةُ أَنْوَا 
 

 زاییده شداز خردورزی، بردباری 

 و از شکیبایی، دانش 

 و از معرفت، شکوفایی و بالندگی 

 دامنی یاری، پاک و از هوش 

 داری و پارساییو از وارستگی، خویشتن

 و از پرهیزگاری، حیا 

 ساری، وقار و از شرم 

 کار و پایداری بر فعالیت پسندیدهو از متانت، پشت 

 زاری از آن و از نیکوکاری پیوسته، بدی را ناپسند انگاشتن و بی

 خواهان و پیروی اندرزگویان و پندآموزان نشئت گرفت.برداری نیک ها، فرمانآیند دانستن زشتیو از ناخوش

 های گوناگون بود  دسته از خوبی   10ها این

  گیرد. شاخه متنوع، سرچشمه می  10که از هرکدام، 
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 « کی در سرای چشمم، قصد ظهور داری؟»

 

 ! نور داری  حجمی زکه در نگاهت  ای آن 

 قصد عبور داری؟   ،کی از مسیر کوچه

 

 چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی 

 ! دریای نور داری ،که در حجابت ای آن 

 

 کنی نگاهم؟ من غرق در گناهم، کی می 

 چشمی صبور داری  ،هایمبرعکس چشم

 

 ها برون شد، سوز نهانی ما از پرده 

 ها، کی میل شور داری؟ کوک است ساز دل 

 

 در خواب دیده بودم، یک شب فروغ رویت 

 کی در سرای چشمم، قصد ظهور داری؟ 

 

 )سید عباس سجادی( 
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  ؛فَأَمَّا الْحِلْمُ 

تَقَرُّبُ صَاحِبِهِ   وَ  فَمِنْهُ رُکُوبُ الْجَمِیلِ وَ صُحْبَةُ الْأَبْرَارِ وَ رَفْعٌ مِنَ الضِّعَةِ وَ رَفْعٌ مِنَ الخَسَاَسةِ وَ تَشَهِّی الْخَیْرِ

 . مِنْ مَعَالِی الدَّرَجَاتِ وَ الْعَفْوُ وَ الْمَهَلُ وَ الْمَعْرُوفُ وَ الصَّمْتُ

 اند از: ثمرات بردباری عبارت 

گیری از افتادگان، دوری از فرومایگی، خیرخواهی، گرایش  نشینی با نیکان، دست ها، هم آراستگی به زیبایی 

، گذشت، مدارا  با دیگران و فرصت بخشیدن و مهلت دادن به آنان، احسان و پرداختن  به ارتقای درجات و مراتب واال

 نام و سکوت و خاموشی.به امور خوش 

 

 .فَهََذا مَا یَتَشَعَّبُ لِلْعَاقِلِ بِحِلْمِهِ 

 رسد. ها می سان خردمند با صبوری، به این ارزش بدین

 

  ؛ وَ أَمَّا الْعِلْمُ

 کَانَ  غِنَى وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً وَ الْجُودُ وَ إِنْ کَانَ بَخِیلًا وَ الْمَهَابَةُ وَ إِنْ کَانَ هَیِّناً وَ السَّلَامَةُ وَ إِنْفَیَتَشَعَّبُ مِنْهُ الْ

لشَّرَفُ وَ إِنْ کَانَ رَذْلًا وَ الْحِکْمَةُ  َسقِیماً وَ الْقُرْبُ وَ إِنْ کَانَ قَصِیّاً وَ الْحَیَاءُ وَ إِنْ کَانَ صَلِفاً وَ الرِّفْعَةُ وَ إِنْ کَانَ وَضِیعاً وَ ا

 . وَ الْحُظْوَةُ

 چه از دانش عاید گردد:و اما آن 

بی  تهی اظهار  و  نیاز  صورت  در  حتی  تنگ نیازی،  وجود  با  بخشندگی،  ورزیدن،  دستی،  دریغ  و  چشمی 

در هنگامی که بیماری    درستی،مندی، نیز در شرایط مالیمت، سازش، خواری و سستی، تن رشادت، دالوری و شکوه 

خوبی  به  شدن  نزدیک  دارد،  شرم وجود  و  بودن  حیا  با  باشند،  دوردست  چند  هر  پررویی،  ها،  عین  در  ساری، 

بهرگی و فرودستی هم، وجود  چه کم گویی و سماجت، بلندهمتی، ساالری و سرفرازی، اگر چنان خودپسندی، گزافه 

 باشد و باالخره فرزانگی و برخورداری. واری حتی اگر تمایل به پستی داشته باشد، بزرگ 
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 «گذردروز من و روزگار می ، که با تو»... 
 

 گذرداگر چه روز من و روزگار می 

 گذرددلم خوش است که با یاد یار می

 

 یایی استؤانگیز و شاد و ر قدر خاطره هچ

 ! گذردقطار عمر که در انتظار می 

 

 به ناگهانیِ یک لحظه عبور سپید 

 گذردسوار می کنم آن تکخیال می

 

 آید کسی که آمدنی بود و هست، می

 گذرد بدین امید، زمستان، بهار، می 

 

 ایم به راهی که از بهشت امید نشسته

 گذردنسیم رحمت پروردگار می 

 

 میرم به شوق زنده شدن، عاشقانه می 

 گذرد زین قرار می  ،باره زیستنمدو

 

 همان حکایت خضر است و چشمه ظلمات

 گذرددار می زنده که از بَرِ شبشبی  

 

 شبت همیشه شب قدر باد و روزت خوش 

 گذردروز من و روزگار می   ،که با تو
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 .فَطُوبَى لِمَنْ عَقَلَ وَ عَلِمَ  . فَهََذا مَا یَتَشَعَّبُ لِلْعَاقِلِ بِعِلْمِهِ

 

 آورد.  دست می چه گفته شد، مواردی است که خردمند با بینش خویش، به آن

 !مند پس خوشا به حال آنان که هم خردورز هستند و هم دانش

 

 ؛ وَ أَمَّا الرُّْشُد

ادُ وَ الصَّوَابُ وَ الْکَرَمُ وَ الْمَعْرِفَةُ  الْقَصُْد وَ الِاقْتِصَ وَ الْبِرُّ وَ التَّقْوَى وَ الْمَنَالَةُ وَ  فَیَتَشَعَّبُ مِنْهُ السََّدادُ وَ الْهَُدى 

 . بِِدینِ اللَّهِ

 

 یاری،  یافتگی و هش و اما هدایت 

روی و اعتدال و  یابی و میانه نمایی و پرهیزگاری و کام ای است که از آن، استواری و متانت و راه مقوله 

 گیرد.  کاری و بخشندگی و شناخت آیین الهی، منشأ می درست

 

 .فَطُوبَى لِمَنْ أَقَامَ بِهِ عَلَى مِنْهَاجِ الطَّرِیقِ   .فَهََذا مَا أَصَابَ الْعَاقِلُ بِالرُّْشِد

 

 یابد. ، کمال و بلوغ می مذکور س عاقل با مراتب پ

 بخش بپیماید! خوشا بر کسی که راه راست را با این ابزار روشنایی 
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 فاصله« »بی 

 

 ها رنگ شود فاصله آرزویم شده بی 

 ها در مسلمانی ما ننگ شود فاصله 

 

 برسان آن مه در پرده غیب !بارالها

 هافاصله فرجی کن که کمی تنگ شود 
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 : وَ أَمَّا الْعَفَافُ

 .لتَّفَکُّرُ وَ الْجُودُ وَ السَّخَاءُفَیَتَشَعَّبُ مِنْهُ الرِّضَا وَ الِاْستِکَانَةُ وَ الْحَظُّ وَ الرَّاحَةُ وَ التَّفَقُُّد وَ الْخُشُوعُ وَ التََّذکُّرُ وَ ا

 دامنی؛ و اما پاک 

آرامش،   خشنودی،  آن،  از  دلبهره که  و  آسایش  و  وری،  یادآوری  کرنش،  و  فروتنی  افتادگی،  جویی، 

 خیزد. بازی بر می ودل مردی و دست پندپذیری، اندیشه، بخشندگی و جوان 

 

 . رِضىً بِاللَّهِ وَ بِقَسْمِهِ ،فَهََذا مَا یَتَشَعَّبُ لِلْعَاقِلِ بِعَفَافِهِ 

 گردد. می پس بدین وسیله، شخص حکیم، از خدا و روزی وی، خرسند 

 

 ؛ وَ أَمَّا الصِّیَانَةُ

ال الْإِحْسَانُ وَ  الْفَهْمُ وَ الْأَدَبُ وَ  وَ  الْوَرَعُ وَ الْإِنَابَةُ  التَّوَاضُعُ وَ  وَ الْخَیْرُ وَ اجْتِنَاءُ  فَیَتَشَعَّبُ مِنْهَا الصَّلَاحُ وَ  تَّحَبُّبُ 

 .الْبِشْرِ

 گردد: داری، نتایج زیر حاصل می و اما از خویشتن 

نیکوکاری، دوست   ادب،  فهم،  بازگشت،  و  توبه  الهی،  نافرمانی  از  و درستی، فروتنی، دوری  خیراندیشی 

 برخورد بودن. رویی و خوش داشتن و محبت کردن، خیرات، گشاده 

 

 .فَطُوبَى لِمَنْ أَکْرَمَهُ مَوْلَاهُ بِالصِّیَانَةِ . فَهََذا مَا أَصَابَ الْعَاقِلُ بِالصِّیَانَةِ

پس آفرین به کسی که آقایش او    .کند شد، مواردی بود که فرد خردمند، با پارسایی، کسب می   چه ذکرآن

 ! وسیله پرهیزگاری بنوازدرا به 
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 « مردیم پشت پرده غیبت، ظهور کن»
 

 گاهی از آسمان خیالم عبور کن

 در ازدحام واژه به قلبم خطور کن 

 

 خانه دلم از روشنی تهی استتاریک

 مرا غرق نور کن چیزی بگو و قلب  

 

 طومار انتظار جهان را فرو بپیچ

 ام را صبور کنیا خود دل بالزده 

 

 تو اما مسیح باش   !ام، قبولمرده دل 

 زیارت اهل قبور کن   ،یک جمعه هم

 

 زنند بر انتظار کهنه من طعنه می 

 گذران است، کور کن چشمان شور ره 

 

 هایمان که به دستت رسیده استنامه غم

 ن جوابی سرور کناندوه را به یم

 

 رسد به جایی نمی ،خورشید پشت ابر

 مردیم پشت پرده غیبت، ظهور کن 

 ( امید مهدی نژاد)
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اجْتِنَابُ الشَّرِّ وَ الْبَشَاَشةُ  فَیَتَشَعَّبُ مِنْهُ اللِّینُ وَ الرَّأْفَةُ وَ الْمُرَاقَبَةُ لِلَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ السَّلَامَةُ وَ  ؛  وَ أَمَّا الْحَیَاءُ

   .وَ السَّمَاحَةُ وَ الظَّفَرُ وَ حُسْنُ الثَّنَاءِ عَلَى الْمَرْءِ فِی النَّاِس

 آید.محصوالت زیر، پدید می  ،ساری که از آن و اما شرم 

جسمی و  خویی، مهربانی و محبت، خدا را در نهان و آشکار، حاضر و ناظر دانستن، صحت  آرامش و نرم 

 نامی در میان مردم. وجهی، پیروزی و خوش رویی، گشاده ها، خوش گیری از بدی روحی، کناره 

 

 .فَطُوبَى لِمَنْ قَبِلَ نَصِیحَةَ اللَّهِ وَ خَافَ فَضِیحَتَهُ   .فَهََذا مَا أَصَابَ الْعَاقِلُ بِالْحَیَاءِ

 سرگذشتگردد. پس خوشا به  عاقل می   ها، با مراعات و پاس داشتن حیا، نصیباین عنایات و سودمندی 

 ! هراسند پذیرند و از آبروریزی و رسواگری پروردگار می کسانی که پندهای الهی را می

 

 ؛ وَ أَمَّا الرَّزَانَةُ

صِینُ الْفَرْجِ وَ اْستِصْلَاحُ الْمَالِ  فَیَتَشَعَّبُ مِنْهَا اللُّطْفُ وَ الْحَزْمُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ تَرْکُ الْخِیَانَةِ وَ صِْدقُ اللِّسَانِ وَ تَحْ

 . وَ الِاْستِعَْدادُ لِلْعَُدوِّ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تَرْکُ السَّفَهِ

 آوردهای وقار: و اما دست

امانتنرم  دوراندیشی،  پیمان رفتاری،  از  وارهیدن  و دشمن داری،  راستشکنی  پاک یاری،  دامنی،  گفتاری، 

 دی، آمادگی در برابر خصم، بازداشتن از زشتی و رها نمودن نابخردی.  دستی اقتصاپاک

 

 .تَکُنْ لَهُ خِفَّةٌ وَ لَا جَاهِلِیَّةٌ وَ عَفَا وَ صَفَحَ فَطُوبَى لِمَنْ تَوَقَّرَ وَ لِمَنْ لَمْ   .فَهََذا مَا أَصَابَ الْعَاقِلُ بِالرَّزَانَةِ

چنین  رسد. خوش به حال شخص موقر و متین و وزین. و همبه عاقل مییاری سنگینی و وقار  ها است که بهپس این

 پوشی است! سری و نادانی گرفت و اهل گذشت و چشمبرای کسی که در وجودش نتوان سراغی از سبک 
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 ... بگذر« هر بار توبه کردم و هر بار  »

 

 گفتن ندارد ،حرفی که دارم با شما

 گفتن ندارد ،صداهای بی این حرف 

 

 درمان ندارد غیر وصلت ، دردهااین 

 گفتن ندارد  ،انتهااین غصه بی 

 

 !کار من و دیدار رویتچشم گنه 

 گفتن ندارد ، دوادردی که باشد بی

 

 بگذر ... هر بار توبه کردم و هر بار 

 گفتن ندارد  ،هااین ماجرای توبه 

 

 اگر کاری برایت کرده باشم !آقا

 ادعا، گفتن ندارد باشم اگر بی 

 

 هایت نبودیم گریان غم   ،شبهر صبح و 

 گفتن ندارد   ،وفاحال دل این بی 

 

 خودت یک کربال روزی من کن  !آقا

 گفتن ندارد   ،اصالً فراق کربال 

 

 )وحید محمدی( 
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 ؛ وَ أَمَّا الْمَُداوَمَةُ عَلَى الْخَیْرِ

التَّحَرُّجُ وَ الْیَقِینُ وَ حُبُّ النَّجَاةِ وَ طَاعَةُ الرَّحْمَنِ وَ تَعْظِیمُ  فَیَتَشَعَّبُ مِنْهُ تَرْکُ الْفَوَاحِشِ وَ الْبُعُْد مِنَ الطَّیْشِ وَ  

 . وَ الْإِجَابَةُ لِلْعَْدلِ وَ قَوْلُ الْحَقِّ الْبُرْهَانِ وَ اجْتِنَابُ الشَّیْطَانِ 

 گیرد: کار بر انجام دادن فعالیت شایسته؛ که از آن، موارد زیر سرچشمه می و اما پشت 

کاری، باورمندی، گرایش به رستگاری،  سری و بزه های آشکار، دوری از سبک ها و زشتی ن هرزگی واگذاشت

 گریزی، دادورزی و گفتار راستین.داشت راه روشن، اهریمنبرداری خدای مهربان، بزرگ فرمان 

 

 . لِمَنْ ذَکَرَ أَمَامَهُ وَ ذَکَرَ قِیَامَهُ وَ اعْتَبَرَ بِالْفَنَاءِ فَطُوبَى  .فَهََذا مَا أَصَابَ الْعَاقِلُ بِمَُداوَمَةِ الْخَیْرِ

کند، برخوردار خواهد گردید. لذا چه خوش  پس خردمند، از این نتایج، هنگامی که پیوسته نیکوکاری می  

میرایی آن، پند و اندرز    پذیری ودنیا و زوال   نماید و از نابودی است سرنوشت کسی آینده و رستاخیز خود را یاد  

 گیرد! 

 

 ؛ وَ أَمَّا کَرَاهِیَةُ الشَّرِّ

َشادِ وَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ التَّوَفُّرُ  فَیَتَشَعَّبُ مِنْهُ الْوَقَارُ وَ الصَّبْرُ وَ النَّصْرُ وَ الِاْستِقَامَةُ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَ الْمَُداوَمَةُ عَلَى الرَّ

 . رْکُ مَا لَایَعْنِیهِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَا یَنْفَعُهُوَ الْإِخْلَاصُ وَ تَ

 ها، بسیار اهمیت دارد  ها در عمل و بیزاری جستن از آن چنین ناپسند شمردن بدیهم

 های ارزنده ذیل را در پی خواهد داشت: و فرآورده 

بر رشدیافتگی، گروندگی به    نا، پافشاریتنگ منشی، بردباری، مددرسانی، پایداری بر راه بیوقار و بزرگ 

سازی  هوده و فراهم آالیش بودن، سرگرم نشدن به کارهای نامربوط و بی حقیقت، حرمت نگه داشتن و آبروداری، بی 

 داشت شرایط سودآور. و پاس 
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 »هوای جمكران« 

 

 یک طرح تبسّم  ،کسی در راه

 من و یک سینه در حال تالطم

 

 ارشنبه هبرد هر چدلم را می 

 هوای مسجدی آن سوتر از قم

 

 )سید حبیب نظاری( 
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 .  اللَّهِفَهََذا مَا أَصَابَ الْعَاقِلُ بِالْکَرَاهِیَةِ لِلشَّرِّ فَطُوبَى لِمَنْ أَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ وَ تَمَسَّکَ بِعُرَى َسبِیلِ

یازند. آفرین بر کسی  برده دست می نامهای ها، به موفقیت گونه است که بخردان با تنفر از شرارت پس این

 زند!های الهی چنگ می دارد و به رشتهکه حق را بر پا می 

 

 ؛وَ أَمَّا طَاعَةُ النَّاصِحِ

اللَّوْمِ   مِنَ  النَّجَاةُ  الْعَوَاقِبِ وَ  مَحْمََدةُ  وَ  اللُّبِّ  کَمَالُ  وَ  الْعَقْلِ  فِی  الزِّیَادَةُ  الْقَبُفَیَتَشَعَّبُ مِنْهَا  وَ  وَ  الْمَوَدَّةُ  وَ  ولُ 

 . وَ الْإِنْصَافُ وَ التَّقَدُّمُ فِی الْأُمُورِ وَ الْقُوَّةُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ الِانْشِرَاحُ

 سوزان و خیرخواهان است. شنوی از دل نکته دیگر، حرف 

به  بینش، خوش و  پختگی  و  فکری  بلوغ  ملکه: خردافزایی،  این  پذیرفرجامی، سرزنش دنبال  ش،  گریزی، 

 مندی در پیروی از دستورهای الهی. گامی در کارها و توانقلبی، دادمندی، پیش مهرورزی، گشاده 

 

 .فَهَِذهِ الْخِصَالُ کُلُّهَا تَتَشَعَّبُ مِنَ الْعَقْلِ . مِنْ مَصَارِعِ الْهَوَى  فَطُوبَى لِمَنْ َسلِمَ 

 افکنند!ها، آنان را به زمین نمیهوس امیال و های شهوانی،  گاه که در لغزش خوش به حال کسانی 

 گردند.شده، همگی به برکت عقل، حاصل میهای بیان بدین ترتیب، ویژگی 

 

 :قَالَ َشمْعُونُ 

 . فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَعْلَامِ الْجَاهِلِ

 فت: گ شمعون راهب 

 مرا از نشانگان نادان، آگاه گردان. 
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 « ظهور کن  !ای بهترین بهانه خلقت »

 

 ظهور کن  ! بهترین بهانه خلقتای 

 پر ز نور کن  ،صحن نگاه چشم مرا

 

 ...  بیا و شبی از این  هچشمم به راه ماند 

 های خاکی قلبم عبور کن کوچه پس

 

 بیا و با قدمی گرم و مهربان !آقا

 گرم شور کن  ، قلب خراب و سرد مرا

 

 و شام است   ]علیها السالم[بیا و روضه بخوان، زینب  !آقا

 قلب مرا هم بلور کن  ،با اشک روضه 

 

 روضه عطش ، بیا و روضه بخوان !آقا

 یادی ز مشک پاره و اشک و تنور کن 

 

 بیا و روضه بخوان فاطمیه را  !آقا

 نمور کن  ، سرداب خشک چشم مرا هم 

 

 های عاشقانصبر و قرار رفته ز دل 

 آتش دل را صبور کن  ،با دست عشق

 

 !بیا ای گل امید   ،راه نفس نمانده

 بیا و رنج و بال را تو دور کن !آقا

 

 اند جلوه کرده  ،های دشمن دیندجال

 های زمان را تو کور کن چشمان فتنه 

 

  )وحید محمدی( 
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  :)صلی اهلل علیه و آله و سلم( فَقَالَ رَُسولُ اللَّهِ 

 وَ إِنِ اعْتَزَلْتَهُ َشتَمَکَ   إِنْ صَحِبْتَهُ عَنَّاکَ 

 وَ إِنْ أَعْطَاکَ مَنَّ عَلَیْکَ 

 وَ إِنْ أَعْطَیْتَهُ کَفَرَکَ  

 وَ إِنْ أَْسرَرْتَ إِلَیْهِ خَانَکَ  

 وَ إِنْ أََسرَّ إِلَیْکَ اتَّهَمَکَ  

 وَ إِنِ اْستَغْنَى بَطِرَ وَ کَانَ فَظّاً غَلِیظاً 

   یَتَحَرَّجْ افْتَقَرَ جَحََد نِعْمَةَ اللَّهِ وَ لَمْوَ إِنِ 

 وَ إِنْ فَرِحَ أَْسرَفَ وَ طَغَى  

   وَ إِنْ حَزِنَ أَیِسَ 

 وَ إِنْ ضَحِکَ فَهِقَ  

 وَ إِنْ بَکَى خَارَ یَقَعُ فِی الْأَبْرَارِ  

 وَ لَایُحِبُّ اللَّهَ  

 وَ لَایُرَاقِبُهُ  

 وَ لَایَسْتَحْیِی مِنَ اللَّهِ وَ لَایَْذکُرُهُ  

 إِنْ أَرْضَیْتَهُ مَدَحَکَ وَ قَالَ فِیکَ مِنَ الْحَسَنَةِ مَا لَیْسَ فِیکَ  

 وَ إِنْ َسخِطَ عَلَیْکَ ذَهَبَتْ مِدْحَتُهُ وَ وَقَّعَ فِیکَ مِنَ السُّوءِ مَا لَیْسَ فِیکَ  

 .فَهََذا مَجْرَى الْجَاهِلِ 
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 »شوق فراهم« 

 

 داردل من! داغ عالم را نگه 

 دارهمین شوق فراهم را نگه 

 

 ستا  انتظاریغم ما، جلوة چشم 

 دارهمیشه حرمت غم را نگه 

 

 )سید حبیب نظاری( 
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 چنین لب به سخن گشود:   )درود خدا بر ایشان و خاندانشان باد( بر اکرمپس پیام

 افکند اگر با فرد جاهل نشست و برخاست نمایی، تو را به رنج و زحمت می 

 دهد گیری کنی، دشنامت می و اگر از او کناره 

 کشد چه چیزی به تو ارزانی دارد، آن را به رُخَت می و چنان 

 کند و اگر تو چیزی به او ببخشی، ناسپاسی می 

 شکند اری می و اگر رازی را با او در میان بگذاری، پیمان وفاد

 نماید. و اگر سرّی با تو در میان نهد، با بدبینی تو را متهم به افشاگری می 

 شود خو می گیر و درشتکند و سخت نیاز گردد، سرکشی و سرمستی می هر گاه بی 

 زند. دست شود، نعمت الهی را انکار نموده، برای رهایی از درماندگی، دست و پا می که تهی و هنگامی 

 پردازد  روی و خودسری می دمان گردد، به زیاده اگر شا

 گیرد.  شود، ناامیدی در پیش می گین می و وقتی که اندوه 

 دهد خندد، قهقه مستانه سر می زمانی که می 

تازد. او دوست خدا نیست و حرمت او را پاس  آورد. به نیکان میو اگر گریه کند، بانگ افغان و شیون بر می 

 افتد. کند و به یاد او نمی ار حیا نمیدارد و از پروردگنمی

 دهد.  کند و حتی چیزهای خوبی که نداری، به تو نسبت می اگر او را خشنود سازی، ستایشت می 

شود و هر چه بدی که در تو  و اگر بر تو خشم گیرد، تمام تعریف و تمجیدها و زبان خوش او، برچیده می 

 گوید.  ات می نیست، درباره 

 رفتار آدم نادان این گونه است! پس شیوه 
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 «مكن ناامیدمان !ای آخرین امید»

 

 برگرد و شام ظلمتمان غرق نور کن 

 های پر زماتممان پرسرور کندل 

 

 شویمهر جمعه با نیامدنت خرد می 

 برگرد و باز چهره ما پرغرور کن

 

 ایمقصیده هجران شنیده  ،تو تنها ز

 شعر آمدنت را مرور کن ،یک بار

 

 بیا شبی !ای آخرین مسافر دنیا

 از کوچه غریب دل ما عبور کن

 

 !ولی ای مسیح من  !ام قبولمرده دل 

 ! زیارت اهل قبور کن  ،یک جمعه هم

 

 مکن ناامیدمان !ای آخرین امید 

 ظهور کن  موال به جان حضرت زهرا 

 

 مصطفوی(  )هاشم
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   :قَالَ

 .عَلَامَةِ الْإِْسلَامِفَأَخْبِرْنِی عَنْ 

 

 شمعون راهب عرض کرد: 

 « هایی دارد؟ اینک بفرما که اسالم چه ویژگی »

 

 :)صلی اهلل علیه و آله و سلم( فَقَالَ رَُسولُ اللَّهِ 

 .الْإِیمَانُ وَ الْعِلْمُ وَ الْعَمَلُ 

 

 فرمودند:  )درود خدا بر ایشان و خاندانشان باد(بر گرامی پیام

 « عمل. ایمان و علم و»

 

 :قَالَ

 ؟ فَمَا عَلَامَةُ الْإِیمَانِ وَ مَا عَلَامَةُ الْعِلْمِ وَ مَا عَلَامَةُ الْعَمَلِ

 

 شمعون سپس پرسید:

 «نشانه ایمان و علم و عمل چیست؟»

 



30 

 

 « آن یوسف افتاده در چاهی ، یقین دارم که تو»

 

 گاهی به درگاهی   ،کسیزنم از بیسرم را می

 راهی بردم از دنیا، نه همنه با خود زادراهی 

 

 است فریاد و  همین اندوه  ،رهی دارم اگر زادِ

 « های من آهینه بر لب ،نه بر مژگان من اشکی »

 

 کنم با شوق دیدارش غروبی را تداعی می

 کنم عطر تنش را هر سحرگاهی تماشا می

 

 : ... این یعنی دلم یک بار بویش را زیارت کرد

 درش شاهی خواهد گدایی را براند از نمی

 

 خواهم که برگردد ورق، ابلیس برگردد نمی

 خواهی؟گویی، چرا چیزی نمیدعای دست می

 

 موال!   ،زنمسمت تو پارو می ،از این سرگشتگی

 کنم راهی سوی تو پیدا می ،بودگی از این گم

 

 هندو!  ام،کرده  عادت  هند، طوطیان طبعبه 

 اللّهی  اهلل من و  گفت رامی رام ،همه شب

 

 شد  نو دل  داغ و رسید شعبان نیمه هالل

 با شعر کوتاهی  ،امدعای آل یاسین خوانده

 

 تو آن صبحی ،تو آن عصری ؛ یا صبحی ،ستااگر عصری 

 ماهی  آن تو مهری، آن تو ؛ یا ماهی ،ستااگر مهری 

 

 ز مکر نابرادرها  ، دل مصر و یمن خون شد

 آن یوسف افتاده در چاهی  ،یقین دارم که تو

 

 ( رضا قزوهعلی)

 

 

http://sheremamzaman.blogfa.com/post/46
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 :)صلی اهلل علیه و آله و سلم( فَقَالَ رَُسولُ اللَّهِ 

 . فَأَرْبَعَةٌ ، أَمَّا عَلَامَةُ الْإِیمَانِ

 الْإِقْرَارُ بِتَوْحِیِد اللَّهِ  

 وَ الْإِیمَانُ بِهِ  

 وَ الْإِیمَانُ بِکُتُبِهِ  

 .وَ الْإِیمَانُ بِرُُسلِهِ 

 

 فرمودند:  )درود او بر ایشان و خاندانشان باد(بر خدا پیام

 چیز است: 4عالمت ایمان، »

 اعتراف به یگانگی خداوند  

 «و فرستادگانش. نیهای آسماو پذیرش و باور نمودن او و کتاب

 

 . فَأَرْبَعَةٌ ،وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْعِلْمِ 

 . الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَ الْعِلْمُ بِمُحِبِّیهِ وَ الْعِلْمُ بِفَرَائِضِهِ وَ الْحِفُْظ لَهَا حَتَّى تُؤَدَّى

   

 نکته است:  4و اما مشخصات دانش، 

 بندی به دستورهای او برای اجرا. پای داران و واجباتش و آگاهی نسبت به خدا و دوست

 



32 

 

 

 

 

 »چشم در راه« 

 

 تو باران بهاری! شک ندارم 

 بباری یا نباری! شک ندارم 

 

 ست ا  در راه تو مانده  ،همین که چشم

 شک ندارم  ،ست، جاریا دلم جاری 

 

 )سید حبیب نظاری( 
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 .فَالصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الزَّکَاةُ وَ الْإِخْلَاصُ  ؛وَ أَمَّا الْعَمَلُ 

 اند از:، عبارت مهم و در پایان، امور چهارگانه 

 رنگی.ریایی و یک زکات و بی ،روزه  ،نماز )والیت(

 

   :قَالَ

الصَّابِرِ وَ عَلَامَةِ التَّائِبِ وَ عَلَامَةِ الشَّاکِرِ وَ عَلَامَةِ الْخَاِشعِ وَ  فَأَخْبِرْنِی عَنْ عَلَامَةِ الصَّادِقِ وَ عَلَامَةِ الْمُؤْمِنِ وَ عَلَامَةِ 

الْمُوقِنِ وَ عَلَامَةِ الْمُخْلِصِ وَ عَلَامَةِ الزَّاهِِد وَ عَلَامَةِ الْبَارِّ وَ عَلَامَةِ التَّقِیِّ وَ عَ  عَلَامَةِ الصَّالِحِ وَ عَلَامَةِ النَّاصِحِ لَامَةِ  وَ عَلَامَةِ 

الْغَافِلِ وَ عَلَامَةِ  الْمُتَکَلِّفِ وَ عَلَامَةِ الظَّالِمِ وَ عَلَامَةِ الْمُرَائِی وَ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ وَ عَلَامَةِ الْحَاِسِد وَ عَلَامَةِ   الْمُسْرِفِ وَ عَلَامَةِ 

 .مَةِ الْفَاِسقِوَ عَلَامَةِ الْکَسْلَانِ وَ عَلَامَةِ الْکَذَّابِ وَ عَلَا الْخَائِنِ

 ای را جویا شد:بار دیگر، شمعون راهب، پرسش تازه 

راست» انسان  نشانه  از  دهید  خبر  من  توبه به  شکیبا،  و  بردبار  مؤمن،  سپاس گو،  فروتن،  کننده،  گزار، 

افق، حسود،  گر، ریاکار، منریا، پارسا، بسیار صالح، پرهیزگار، متظاهر خودنما، ستم خواه، باورمند، بی نیکوکردار، نیک 

 « پرداز و بدکردار.کار، تنبل، دروغ خبر، خیانت کار، بی اسراف

 

  :)صلی اهلل علیه و آله و سلم( فَقَالَ رَُسولُ اللَّهِ 

 : فَأَرْبَعَةٌ ،أَمَّا عَلَامَةُ الصَّادِقِ 

 . یَجْتَنِبُ الْغَْدرَ  یَصُْدقُ فِی قَوْلِهِ وَ یُصَدِّقُ وَعَْد اللَّهِ وَ وَعِیَدهُ وَ یُوفِی بِالْعَهِْد وَ 

 عالمت است. 4گو،  نشانه انسان راست پاسخ دادند: )درود خدا بر ایشان و خاندانشان باد(رسول خدا 

انگارد، به پیمان خویش وفادار است و از فریب  در گفتارش صادق است، مژده و تهدید الهی را درست می 

 گزیند.و نیرنگ زدن، دوری می 
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 !« یار باز آیدزهى خجسته زمانى که  »

 

 ! زهى خجسته زمانى که یار باز آید 

 گسار باز آید غم  ، زدگانبه کام غم 

 

 کشیدم ابلق چشم  ، به پیش خیل خیالش

 سوار باز آید بدان امید که آن شه 

 

 رود سر من  ، اگر نه در خم چوگان او

 ؟ ز سر نگویم و سر خود چه کار باز آید 

 

 چون گرد   ،اممقیم بر سر راهش نشسته 

 باز آید  ،گذاربدان هوس که بدین ره 

 

 دلى که با سر زلفین او قرارى داد 

 قرار باز آید  ، گمان مبر که بدان دل

 

 ! چه جورها که کشیدند بلبالن از دی

 که دگر نوبهار باز آید   به بوى آن

 

 «! حافظ » ،هست امید آن ، بند قضاز نقش 

 به دستم نگار باز آید  ،چو سروکه هم 

 

 ( حافظ شیرازی)
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 : وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ

 . فَإِنَّهُ یَرْؤُفُ وَ یَفْهَمُ وَ یَسْتَحْیِی

 

 : و اما نشانه مؤمن

 ناپسند، شرم دارد.  هایکنش ه و از دست یازیدن ب کند رک میخوبی دبه مهربان است، 

 

 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الصَّابِرِ

 .الصَّبْرُ عَلَى الْمَکَارِهِ وَ الْعَزْمُ فِی أَعْمَالِ الْبِرِّ وَ التَّوَاضُعُ وَ الْحِلْمُ 

 

 اند از:  عالمت فرد بردبار و شکیبا، عبارت 4و اما  

 ها و نامالیمات، تصمیم بر انجام دادن کارهای پسندیده، فروتنی و تحمل داشتن.داری در سختی خویشتن

 

 : فَأَرْبَعَةٌ، أَمَّا عَلَامَةُ التَّائِبِ وَ

 . وَ تَرْکُ الْبَاطِلِ وَ لُزُومُ الْحَقِّ وَ الْحِرْصُ عَلَى الْخَیْرِ النَّصِیحَةُ لِلَّهِ فِی عَمَلِهِ 

 

 ویژگی است:  4کننده نیز نشانه توبه 

یقت و اشتیاق شدید به راهی با حقخیرخواهی در راه خدا، دست برداشتن از گرایش به اعمال ناحق، هم

 ها.خوبی
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 « ستا های چشم توردیف غزل هم  ، این شعر»
 

 ...  تاکنون  ،ایجاز شاعرانه چشم تو

 ما را کشانده است به اعجازی از جنون 

 

 کنیم در هوای تو پرواز می   ،هر روز 

 شویم چو خورشید، سرنگون هر روز می 

 

 ...  شد  ،تا آستین به قصد تو باال زدیم 

 شمشیرهای تشنه به خون از کمر برون 

 

 ! باید امید هر چه فرج را به گور برد

 ...  بری دل ما را ستون ستون هوده می بی

 

 ستا های چشم تو ردیف غزل هم  ،این شعر

 زخمی نزن که قافیه افتد به خاک و خون 

 

 مرتضی آخرتی( )

  

http://sheremamzaman.blogfa.com/post/51


37 

 

 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الشَّاکِرِ

 .للَّهَ الشُّکْرُ فِی النَّعْمَاءِ وَ الصَّبْرُ فِی الْبَلَاءِ وَ الْقُنُوعُ بِقَسْمِ اللَّهِ وَ لَایَحْمَُد وَ لَایُعَظِّمُ إِلَّا ا

 

 گزار، از این قرار است: و باید دانست که نشانگان فرد سپاس 

  سترگ ها و خشنودی به بهره الهی و این که جز خدا را ستایش نکند و شکر نعمت، شکیبایی در آزمایش

 نشمارد.

 

 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْخَاِشعِ 

 .رُکُوبُ الْجَمِیلِ وَ التَّفَکُّرُ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ الْمُنَاجَاةُ لِلَّهِ  مُرَاقَبَةُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ

 

 چیز است:  4عالمت آدم فروتن هم، 

در نهان و آشکار، خدا را حاضر و ناظر بداند، رفتار زیبا داشته باشد، درباره روز رستاخیز بیندیشد و با  

 پروردگار خویش، به راز و نیاز بپردازد. 

 

 : فَأَرْبَعَةٌ،  أَمَّا عَلَامَةُ الصَّالِحِوَ

 .یُصَفِّی قَلْبَهُ وَ یُصْلِحُ عَمَلَهُ وَ یُصْلِحُ کَسْبَهُ وَ یُصْلِحُ أُمُورَهُ کُلَّهَا

 

 خصوصیت است:   4و بدان؛ عالمت شخص شایسته،  

به تجارت و بازرگانی    دستیگرداند، با سالمت و پاک زداید، عملش را پاک و خالص می دلش را از زنگارها می 

 نماید. دهی میدرستی سامانپردازد و همه کارهای خویش را به می 
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 « شومخوب می  ، قسم به جان شما !آقا»

 

 شومخوب می  ،قسم به جان شما !آقا

 شومخدا خوب می باور کن آخرش به 

 

 حتی اگر گناه خالیق کشم به دوش 

 شوم خوب می ،با یک نگاه لطف شما

 

 ماروزها ز دست دل خویش شاکی این 

 شومخوب می  ، قدری تحملم بنما

 

 ؟ تا به کِی شوم ، من ننگ و عار حضرتتان

 ؟ شومخوب می ،کِی از دعای اهل بکا

 

 جمعی کبوتر حرم فاطمی شدند

 شومخوب می  ،من هم شبیه آن شهدا

 

 تان پرجراحت استگر چه دلم ز دوری 

 شوممی سار ذکر و دعا خوب در چشمه 

 

 من بدترین غالم حقیر والیتم 

 شومبیا، خوب می  !ن امامآخریای 

 

 ظهور شما قسم به  ،با این همه بدی

 شومخوب می  ، وبالبا یک نسیم کرب 

 

 (هاشمیمیر  محمد  سید )
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 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ النَّاصِحِ   

 .نَفْسِهِ وَ یَرْضَى لِلنَّاِس مَا یَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ وَ لَایَعْتَِدی عَلَى أَحٍَدیَقْضِی بِالْحَقِّ وَ یُعْطِی الْحَقَّ مِنْ 

 نشانه خیرخواه را چنین باید برشمرد:   4در ادامه، 

پسندد، برای دیگران  شود، هر چه برای خود می قدم  داوری به راستی کند، خودش برای اجرای حق، پیش 

 تجاوز و درازدستی ننماید!هم بخواهد و هرگز بر کسی 

 

 : فَسِتَّةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْمُوقِنِ

وَ أَیْقَنَ بِأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ فَحَِذرَهُ وَ أَیْقَنَ بِأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ فَخَافَ الْفَضِیحَةَ وَ أَیْقَنَ بِأَنَّ    أَیْقَنَ بِاللَّهِ حَقّاً فَآمَنَ بِهِ 

 . لِلنَّجَاةِ مِنْهَا وَ أَیْقَنَ بِأَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ فَحَاَسبَ نَفْسَهُ اقَ إِلَیْهَا وَ أَیْقَنَ بِأَنَّ النَّارَ حَقٌّ فَظَهَرَ َسعْیُهُ الْجَنَّةَ حَقٌّ فَاْشتَ

 نشانه فرد باورمند:   6و اما  

ز بدکرداری،  یقین قطعی به خدا دارد و ایمانش محکم گردیده است. مرگ را با تمام وجود، قبول دارد و ا

هراسد. عقیده استواری به بهشت دارد و لذا عاشق و  شدت می کند. از رسوایی در روز قیامت، به اجتناب و پروا می 

نماید، تا از شیفته رسیدن به آن است. اطمینان دارد که جهنم، قطعی است؛ پس تمام سعی خویش را مبذول می 

 کند.معاد، اعتقاد دارد و خودش را همیشه ارزیابی می  آتش و شکنجه دوزخ، رهایی یابد و به مجازات روز 

 

 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْمُخْلِصِ 

 .یَسْلَمُ قَلْبُهُ وَ تَسْلَمُ جَوَارِحُهُ وَ بََذلَ خَیْرَهُ وَ کَفَّ َشرَّهُ 

 عنوان است:   4و اما عالمت فرد مخلص هم،  

هایش در برابر فرمان الهی، از خود هیچ اختیاری ندارند  ها است. اندامناپاکیگزند و عاری از  دلش امن و بی 

 آزار است. گیرد و بی ورزی خود را می رسد و جلوی شرارت و کامالً رام و آرام هستند. خیرش به دیگران می 
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 «کار تو هستیم همهانگار طلب »

 

 هر چند که بیمار تو هستیم همه

 هستیم همه دیوانه دیدار تو 

 

 عمری است !بین خودمان بماند آقا

  کار تو هستیم همه انگار طلب

 

 ( لیل صفربیگی )ج
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 : فَعَشَرَةٌ،  وَ أَمَّا عَلَامَةُ الزَّاهِِد

الطَّاعَةَ وَ إِنْ کَانَ مَالِکاً أَحْسَنَ  یَزْهَُد فِی الْمَحَارِمِ وَ یَکُفُّ نَفْسَهُ وَ یُقِیمُ فَرَائِضَ رَبِّهِ فَإِنْ کَانَ مَمْلُوکاً أَحْسَنَ  

لَهُ حَمِیَّةٌ وَ لَا حِقٌْد یُحْسِنُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَیْهِ وَ یَنْفَعُ مَنْ ضَرَّهُ وَ یَعْفُو  عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ یَتَوَاضَعُ لِحَقِّ    الْمَمْلَکَةَ وَ لَیْسَ 

 .اللَّهِ 

 ار است: گانه زهدورزان، از این قر 10و نشانگان 

داری در مقابل شهوات حرام و مهار نفس از ارتکاب معصیت الهی، بر  رغبت بودن به گناهان، خویشتنبی

کوچکی بیش نیست، یعنی راه و رسم    گزاربرداری در شرایطی که خدمت پا داشتن واجبات دینی، بهترین فرمان 

رفتار  سئولیتی بر دوش دارد. با زیردستان خوش گاه ریاست، مچاکری بازشناسد و بهترین مدیر، هنگامی که در جای 

کند. به کسی که بدی نموده، نیکی روا  اندوزی نمی ورزد و کینه جا نمی باشد. وی اهل نژادپرستی نیست. تعصب بی 

او وارد آورده هم می می  به  او بدی روا داشته، در  دارد. نفعش حتی به شخصی که خسارتی  به  از آن که  رسد. 

 سار است! چنین در برابر حقیقت و اوامر الهی، خاک گز در فکر انتقام نیست. هم گذرد و هرمی 

 

 : فَعَشَرَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْبَارِّ

اللَّهِ وَ یَعْمَلُ  ضَى فِی  یُحِبُّ فِی اللَّهِ وَ یُبْغِضُ فِی اللَّهِ وَ یُصَاحِبُ فِی اللَّهِ وَ یُفَارِقُ فِی اللَّهِ وَ یَغْضَبُ فِی اللَّهِ وَ یَرْ

 .ی اللَّهِ لِلَّهِ وَ یَطْلُبُ إِلَیْهِ وَ یَخْشَعُ لِلَّهِ خَائِفاً مَخُوفاً طَاهِراً مُخْلِصاً مُسْتَحْیِیاً مُرَاقِباً وَ یُحْسِنُ فِ 

 نشانی دارد:  10و اما نیکوکار مهربان نیز 

منظور جلب رضایت الهی، با افراد،  به کند.  دارد و در راه خشنودی او، دشمنی می خاطر خدا دوست میبه 

و هم هم فاصله می شود. همنشین میراه  برخی اشخاص،  از  پروردگار،  برای کسب خرسندی  گیرد. مالک  چنین 

خند رضایتش هم، محض  اش از این و آن، دستور و احکام شریعت خدا است. خشمش برای خدا است. لبجدایی

نماید، در  خواهد. برایش فروتنی می نسان خداجو، همه چیز را برای او می کند. این اخدا است. برای خدا کار می 

یار ساری و حیا، همیشه هش غل و غشی دارد. با شرم  ناک است. دل پاک و بیحالی که از طغیان در برابر وی بیم 

ر، بر طبق معیار خداوند  ها باشد. از سویی دیگ ای در آن زند که مبادا شائبه بان رفتارهایی است که از او سر می و نگه 

 گزیند.ها را بر می کند و نیکیمتعال، احسان می 
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 « االختیاریصاحبُ  ، ما بنده تحت امریم، تو»

 

 انتظاریما را در آورده از پا، این درد چشمْ

 قراری؟ تا کی جدایی و دوری؟ تا کی دل و بی 

 

 ستا  حضورت، زندان زجر و شکنجهها بی این خانه

 ها، قناری خواندن ندارد، در این قفس شوقی به 

 

 ! ای عیِد جمعه ز هجرت، روز عزای عمومی

 ! ها در فراقت، از اشک، چون رودِ جاریای چشم 

 

 در بوته امتحانت، مثل طال ذوب گشتیم 

 ممنون، دل سنگ ما را دادی چه نیکو عیاری 

 

 یم ییم، نه اهل مکر و ریایوفانه کوفی بی 

 االختیاریحبُصا ، ما بنده تحت امریم، تو

 

 اگر نیست شور علی در سر ما ، مالک نبودیم

 داری ه اگر نیست تقدیرمان سرب ،میثم نبودیم 

 

 یشهر کس گدایت نباشد، فقر و فالکت سزا

 ست عینِ نداری ا توگنج قارون، بی   ،در چشم ما

 

 ی؟ ال سؤست از تو بپرسم ااجازه  ، از قول کعبه

 گذاری؟ ام می شانهکِی دست پُرمِهر خود را بر 

 

 ( قاسمی محمد )
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 : فَسِتَّةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ التَّقِیِ

ءٌ لِحُسْنِ  لَاتُهِمُّهُ الدُّنْیَا وَ لَایَعْظُمُ عَلَیْهِ مِنْهَا شَیْ  ، وَ یُمْسِی وَ یُصْبِحُ کَأَنَّهُ یَرَاهُ   یَخَافُ اللَّهَ وَ یَحَْذرُ بَطْشَهُ 

 . خُلُقِهِ

 

 مطلب است:  6های پارسا، و اما نشانه 

نافرمانی خدا می  امان نمی از  الهی، خود را در  از غضب  بیند. چنان روز و شب خویش را سپری  ترسد. 

های  نماید. دنیا در دیدگاهش ارج و قدری ندارد و پدیدهقلب، رؤیت می کند که گویی پیوسته خداوند را به چشم  می 

نمی  به خویش جلب  را  او  توجه  ناپایدار،  و  زودگذر  بسیار خوش این جهان  وی،  که  بزرگ کنند؛ چرا  منش،  خو، 

 نهاد است.بلندهمت و پاک 

 

 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْمُتَکَلِّفِ

 .وَ یَجْعَلُ هَمَّهُ لِمَا لَایُنْجِیهِ  ایَعْنِیهِ وَ یُنَازِعُ مَنْ فَوْقَهُ وَ یَتَعَاطَى مَا لَایَنَالُالْجَِدالُ فِیمَا لَ

 

 :های چهارگانه فرد خودنمابشنوید از نشانه 

ی که به او ارتباطی  اهوده بی   ل کردن و سر به سر گذاشتن و وارد شدن و جر و بحث در موضوعاتل کَکَ

 ندارد.  

 تر و باالتر از او هستند.  مکش و ستیز با آنان که برتر و قوی ی و کش درگیر 

 اند. نایافتنی و جزء محاالتمشورت و تبادل نظر و دل بستن در خصوص مسائلی که دست

گشایند و شرایطش  اش نمیکند که هیچ گرهی را از زندگانی وی سعی و اراده و توانش را صرف اموری می 

 بخشند. را بهبود نمی 
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 !« آید هستیما تازه به یادمان می... »

 

 های ما را بستیتو زخم   ،یک عمر

 هر روز کشیدی به سر ما دستی

 

 !آقا جان ،رسد شعبان که به نیمه می 

 !آید هستیما تازه به یادمان می 

 

 ( جلیل صفربیگی )
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 : فَأَرْبَعَةٌ،  وَ أَمَّا عَلَامَةُ الظَّالِمِ

 . مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ وَ یُبْغِضُ الْحَقَّ وَ یُظْهِرُ الظُّلْمَ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِیَةِ وَ یَمْلِکُیَظْلِمُ مَنْ 

 چیز است: 4گر، و اما نشانه ستم 

دارد. با چیرگی و تجاوز، دارایی زیردستانش را چپاول و  نعمتش ظلم روا می با نافرمانی و تمرد، به ولی 

 آورد. عدالتی آشکارا روی می به بی  و  پردازد زانه با حقیقت، به عداوت و دشمنی میتوکند. کینه غارت می 

 

 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْمُرَائِی

مَحْمََدةِ وَ  لَى الْیَحْرِصُ فِی الْعَمَلِ لِلَّهِ إِذَا کَانَ عِنَْدهُ أَحٌَد وَ یَکْسَلُ إِذَا کَانَ وَحَْدهُ وَ یَحْرِصُ فِی کُلِّ أَمْرِهِ عَ 

 . یُحْسِنُ َسمْتَهُ بِجُهِْدهِ

 شاخصه است:  4و اما عالئم ریاکار، 

ظاهر ولع دارد که برای خدا به عبادت برخیزد، هنگامی که نزدش کسی باشد؛ ولی در تنهایی، بسیار  به 

ه با کوشش  دهد و باالخرآمیز باشد، گرایش شدید نشان میپرور است. به هر کاری که تحسین حوصله و تن بی

کند. به این ترتیب، نهان و عیانش، با هم سازگار نیست و  آفرین، طلب می گری شهرتخویش، نام نیک و جلوه 

 دهد.زیستنش بوی نفاق و دورویی می 

 

 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ

 . فِعْلَهُ وَ َسرِیرَتُهُ عَلَانِیَتَهُ فَوَیْلٌ لِلْمُنَافِقِ مِنَ النَّارِفَاجِرٌ دَخْلُهُ یُخَالِفُ لِسَانُهُ قَلْبَهُ وَ قَوْلُهُ  

 شناسه وجود دارد:   4و اما برای آدم چندچهره،  

گون نیست. در ضمن، گفتار  دیگر، سازگار و هم درون است که سخن زبان و دلش، با هم کاری هرزه او بزه 

خوان است. پس وای بر منافق که  آشکارش هم، متضاد و ناهم   دیگر تناسب ندارد. پنهان و و کردارش نیز با یک 

 گاهش آتش دوزخ است!جای
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 «خانه بهانهتویی، کعبه و بت  ، مقصود»
 تاکى به تمناى وصال تو یگانه 

 ؟ اشکم شود، از هر مژه چون سیل روانه

 
 نه؟  خواهد به سر آید، شب هجران تو یا

 ! اى تیر غمت را دل عشاق نشانه 

 
 مشغول و تو غایب ز میانه جمعى به تو 

 

 رفتم به در صومعه عابد و زاهد 

 دیدم همه را پیش رخت، راکع و ساجد 

 
 بانم و در صومعه، عابد کده، ره در می 

 گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد 

 
 طلبم خانه به خانه یعنى که تو را مى 

 

 روزى که برفتند حریفان پى هر کار 

 زاهد سوى مسجد شد و من جانب خمار 

 
 یار  گهمن یار طلب کردم و او جلوه 

 حاجى به ره کعبه و من طالب دیدار 

 
 او خانه همى جوید و من صاحب خانه 

 

 هر در که زنم، صاحب آن خانه تویى تو 

 پرتو کاشانه تویى تو  هر جا که روم،

 
 کده و دیر که جانانه تویى تو در می 

 خانه تویى تو مقصود من از کعبه و بت 

 
 خانه بهانه تویی، کعبه و بت  ،مقصود

 
 سار نشان دید بلبل به چمن، زان گل رخ 

 پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید 

 
 در پیر و جوان دید  ،عارف صفت روى تو

 توان دید  ،یعنى همه جا عکس رخ یار

 
 دیوانه منم، من که روم خانه به خانه 

 

 عاقل، به قوانین خرد، راه تو پوید 

 ه، آیین تو جوید دیوانه، برون از هم

 

 تا غنچه بشکفته این باغ که بوید 

 هر کس به زبانی، صفت حمد تو گوید 

 

 خوانى و قمرى به ترانه بلبل به غزل

 
 ستا بیچاره بهایى که دلش زار غم تو

 ست ا هر چند که عاصى است، زخیل خدم تو

 
 ستا امید وى از عاطفت دم به دم تو

 ست ا تقصیر خیالى به امید کرم تو

 یعنى که گنه را به از این نیست بهانه 

 ( شیخ بهایی)
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 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْحَاِسِد

   ... الْغِیبَةُ وَ التَّمَلُّقُ وَ الشَّمَاتَةُ بِالْمُصِیبَةِ 

 

 عالئم چهارگانه حسود نیز از این قرار است: 

 ها و ...زبانی، سرزنش و مالمت در گرفتاریچرب غیبت و بدگویی پشت سر دیگران، چاپلوسی و 

 

 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْمُسْرِفِ

 .ءٍ مِنْهُ وَ یُنْکِرُ مَنْ لَایَنْتَفِعُ بِشَیْ الْفَخْرُ بِالْبَاطِلِ وَ یَأْکُلُ مَا لَیْسَ عِنَْدهُ وَ یَزْهَُد فِی اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ 

 

 مورد است:  4کنندگان، بالغ بر ای اسرافهطور نشانه همین

رنج خودش نیست. از انجام دادن کار  خورد که دست مباهات به چیزی که حقیقت ندارد. غذایی را می 

 برد.  کند و او را زیر سؤال می آید. هر کس را که خاصیت و سودی به حالش نداشته باشد، نفی می خیر، عارش می 

 

 : فَأَرْبَعَةٌ ، الْغَافِلِوَ أَمَّا عَلَامَةُ 

 .الْعَمَى وَ السَّهْوُ وَ اللَّهْوُ وَ النِّسْیَانُ

 

 اند از:های فرد غافل، عبارتچنین عالمت هم

 گویی و سرگرمی به امور پوچ و واهی و فراموشی. هوده کاری، بی کوردلی، اشتباه و ندانم 
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 نامه!!!« امان»

 

 فریاد حسین را شنیدیم همه 

 کوفه به سوی او دویدیم همهاز 

 

 رفتیم به کربال ولی برگشتیم 

  !نامه خریدیم همه از شمر امان 

 

 ( لیل صفربیگی )ج
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 : فَأَرْبَعَةٌ،  وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْکَسْلَانِ

 .یَضْجَرُ حَتَّى یَأْثَمَ یَتَوَانَى حَتَّى یُفَرِّطَ وَ یُفَرِّطُ حَتَّى یُضَیِّعَ وَ یُضَیِّعُ حَتَّى یَضْجَرَ وَ 

 

 معیار است: 4و اما نشانگان تنبل،  

گذراند، که  حالی را از حد می چنان سستی و بی گذرد. آن کند که کار از کار می خیالی طی می قدر بی آن

  سان بی گردد و آن حوصله می تنگ و بی دهد که دل ها را به فنا و نیستی میگونه موقعیترسد. آن به تباهی می 

 گردد. آلود می مرده و گناه شود که دل صبر و قرار و افسرده می 

 

 : فَأَرْبَعَةٌ،  وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْکَذَّابِ

 .یُصَدِّقْ وَ النَّمِیمَةُ وَ الْبَهْتُ یَصُْدقْ وَ إِنْ قِیلَ لَهُ لَمْ إِنْ قَالَ لَمْ 

 

 ویژگی است:  4پرداز، های دروغ اما مالک 

پندارد.  روده راست در شکمش نیست. و اگر مطلبی را بشنود، مطابق حقیقت نمی   هنگام سخن گفتن، یک 

 زند.ها، تهمت می اندازد و به بقیه دیگر می ها را به جان یک چینی، آدم با سخن

 

 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْفَاِسقِ

 .اللَّهْوُ وَ اللَّغْوُ وَ الْعُْدوَانُ وَ الْبُهْتَانُ

 

 زنی به این و آن. تراشی و اتهام سرایی، چرندگویی، دشمننشانه هستند: یاوه  4های فاجر، عالمت  و اما
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 « آمدم سویتاگر دانستمى کویت، به سر مى»

 

 مدام الوصل ناولها !ها المهدىاال یا ایّ

 ها بسى افتاد مشکل  ،که در دوران هجرانت

 

 نسیمى سوى ما آورد  ،صبا از نکهت کویت 

 ! هاچه تاب افتاد در دل  ، ز سوز شعله شوقت

 

 هاى مشتاقان در دل  ،چو نور مهر تو تابید 

 هابستند محمل  ز خود آهنگ حق کردند و بر 

 

 بهره از مهرت، حقیقت را کجا یابد دل بى 

 هاحق از آیینه رویت، تجلى کرد بر دل 

 

 « شب تاریک و بیم موج و گردابى چنین هایل»

 هارهى بنما به ساحل ،غرقاب فراق خود  ز

 

 آمدم سویت اگر دانستمى کویت، به سر مى

 هاخوشا گر بودمى آگه، ز راه و رسم منزل 

 

 )مال محسن فیض کاشانی(
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 : فَأَرْبَعَةٌ، وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْخَائِنِ

 .الْأَقْرَانِ وَ الْقُرْبُ إِلَى الطُّغْیَانِ عِصْیَانُ الرَّحْمَنِ وَ أَذَى الْجِیرَانِ وَ بُغْضُ 

 اند: کار، چنین نشانه انسان خیانت 4و اما  

گری  سایگان، نفرت از بستگان و فامیل و در آستانه یاغیسرپیچی از دستورهای خدای مهربان، آزردن هم 

   بودن.

 

 : فَقَالَ َشمْعُونُ

 . فَعَلِّمْنِی طَرَائِقَ أَهْتَِدی بِهَا .عَمَایَلَقَْد َشفَیْتَنِی وَ بَصَّرْتَنِی مِنْ 

 

 شمعون راهب، زان پس، عرضه داشت:

نمون گشتی. پس اینک  راستی که حال مرا خوب کردی و مرا از کوردلی، بینا نمودی و به روشنایی، ره به »

 « های هدایت و ارشاد را به من بیاموز.راه

 

 :آله و سلم(  )صلی اهلل علیه و فَقَالَ رَُسولُ اللَّهِ 

   .إِنَّ لَکَ أَعْدَاءً یَطْلُبُونَکَ وَ یُقَاتِلُونَکَ لِیَسْلُبُوا دِینَکَ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ !یَا َشمْعُونُ

 

 فرمود:  )درود الهی بر ایشان و خاندان پاکشان باد( بر خداپس پیام

یابی و چیرگی بر تو هستند. لذا  دنبال دست به بدون شک تو، دشمنانی از آدمی و پری داری که پیوسته  

 دین نمایند و اعتقادات سالمت را بربایند و از چنگت بیرون آورند. جنگند که تو را بی می 
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 »ابراهیم زمان« 

 

 شکنندخدایان که تبر می این سنگ

 شکنند روزی که بیایی از کمر می 

 

 ! بردار تبر را و بزن ابراهیم

  شکنند زودتر می  ، بزرگهای بت

 

 ( لیل صفربیگی )ج
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   . ال خَالقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ وَ لَا رَغْبَةَ لَهُمْ فِیمَا عِنَْد اللَّهِ فَأَمَّا الَِّذینَ مِنَ الْإِنْسِ فَقَوْمٌ 

[ رَأَوْکَ صَالِحاً حَسَُدوکَ وَ  أَنْفُسَهُمْ وَ لَایُحَاذِرُونَ أَعْمَالَهُمْ إِذْ ]إِنْ إِنَّمَا هَمُّهُمْ تَعْیِیرُ النَّاِس بِأَعْمَالِهِمْ لَایُعَیِّرُونَ 

 .قَالُوا مُرَاءٍ وَ إِنْ رَأَوْکَ فَاِسداً قَالُوا لَا خَیْرَ فِیهِ 

ها هستند که در آخرت، هیچ بهره و نصیب و پاداشی نخواهند داشت. بنابراین  چرا که گروهی از انسان 

 های اخروی پروردگار ندارند. و رغبتی نیز به نعمت تمایل 

گیری  اند و از ایشان خرده این افراد، همه همت و توان خود را بر سرزنش و نکوهش اعمال مردم گذاشته 

کنند. هرگز از بدکاری  گاه خویشتن را بابت ارتکاب رفتارهای ناپسند، مالمت نمینمایند؛ اما هیچجویی می و عیب

ورزند و گویند؛ وی اهل دورویی و خودنمایی است.  ندارند. اگر تو را شخص نیکوکاری بیابند، به تو رشک می پروا  

 اگر هم، تو را آدم بدکرداری ببینند، خواهند گفت: در او خیری وجود ندارد. 

 

 . مِنَ الْجِنِّ فَإِبْلِیسُ وَ جُنُودُهُ وَ أَمَّا أَعَْداؤُکَ 

 .نِیفَقَالَ مَاتَ ابْنُکَ فَقُلْ إِنَّمَا خُلِقَ الْأَحْیَاءُ لِیَمُوتُوا وَ تَْدخُلُ بَضْعَةٌ مِنِّی الْجَنَّةَ إِنَّهُ لَیَسُرُّفَإِذَا أَتَاکَ 

 .فَلَا زَکَاةَ عَلَیَّ   فَإِذَا أَتَاکَ وَ قَالَ قَْد ذَهَبَ مَالُکَ فَقُلْ الْحَمُْد لِلَّهِ الَِّذی أَعْطَى وَ أَخََذ وَ أَذْهَبَ عَنِّی الزَّکَاةَ 

  یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى الَِّذینَ یَظْلِمُونَ النَّاَس   إِنَّمَا السَّبِیلُ  وَ إِذَا أَتَاکَ وَ قَالَ لَکَ النَّاُس یَظْلِمُونَکَ وَ أَنْتَ لَاتَظْلِمُ فَقُلْ 

 .وَ ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ َسبِیلٍ

  .فَقُلْ إِسَاءَتِی أَکْثَرُ مِنْ إِحْسَانِی لَکَ مَا أَکْثَرَ إِحْسَانَکَ یُرِیُد أَنْ یُدْخِلَکَ الْعُجْبَوَ إِذَا أَتَاکَ وَ قَالَ 

   .وَ إِذَا أَتَاکَ وَ قَالَ لَکَ مَا أَکْثَرَ صَلَاتَکَ فَقُلْ غَفْلَتِی أَکْثَرُ مِنْ صَلَاتِی

   .ا آخُُذ أَکْثَرُ مِمَّا أُعْطِیوَ إِذَا قَالَ لَکَ کَمْ تُعْطِی النَّاَس فَقُلْ مَ

   .وَ إِذَا قَالَ لَکَ مَا أَکْثَرَ مَنْ یَظْلِمُکَ فَقُلْ مَنْ ظَلَمْتُهُ أَکْثَرُ

   .وَ إِذَا أَتَاکَ وَ قَالَ لَکَ کَمْ تَعْمَلُ فَقُلْ طَالَمَا عَصَیْتُ

   . کِبُ الْمَعْصِیَةَاْشرَبِ الشَّرَابَ فَقُلْ لَاأَرْتَ وَ إِذَا أَتَاکَ وَ قَالَ لَکَ 

 ؟!أُحِبُّهَا وَ قَدْ اغْتَرَّ بِهَا غَیْرِی  أَ لَاتُحِبُّ الدُّنْیَا فَقُلْ مَا  وَ إِذَا أَتَاکَ وَ قَالَ لَکَ 
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 ...«  ولی ای مسیح من!! ام، قبولمرده دل»

 

 شبی احساس غرور کن  ! زرد ای روی 

 بخت سفید مرا غرق شوق حضور کن

 

  شرمنده روی تو ام  !گویم خدا

 یا که مرا خاک گور کن  ، یا که ببخش

 

  ای به من این قسمت وجود تو داده  !رب یا

 هم تو مرا به راه خیر، پر از شوق و شور کن 

 

  اکت که روشنی استپنور است مثال چهره 

 های آدمیان پر ز نور کن دل  ! ای صاحب نور

 

  موسی بس است تو آتش بیا ببر

  ور کن طقصد وادی   ، دیداریا که برای 

 

  ز! کنم ای منجی عزیامشب خدا خدا می 

 تو ظهور کن  ، عالم پر از فتنه شده

 

 ولی ای مسیح من!   !ام، قبولمرده دل 

 ن! زیارت اهل قبور ک  ،یک جمعه هم

 

 لو( )هادی آقاجان
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 معرفی نمایم. آنان عبارت از ابلیس و لشگر او هستند.    -که از جنس جن هستند -اینک باید دشمنان تو را  

انگیزی در این خصوص[ گفت: پسرت مرده  اگر یکی از ایشان نزد تو آمد و ]برای دزدیدن صبرت و وسوسه 

حال هستم که پاره تنم، به بهشت، بار  اند. من خوش است، به او بگو: زندگان برای مردن، زاده شده و به دنیا آمده

 یافته است.  

ای، به وی بگو: سپاس و ستایش، مخصوص خدایی است که  و اگر پیش تو آمد و گفت که ثروتت را باخته 

شوم. پس خدا  گردد و من معاف می گونه انتظار پرداخت زکات از مالم، منتفی می گیرد و ایندهد و گاه می گاه می 

 ر دِین اقتصادی، بر گردنم نیست.  را شکر، اکنون دیگ 

کنند، به وی  کنی، در حالی که آنان به تو ستم می و اگر به تو مراجعه کرد و گفت: تو به مردم ظلم نمی 

اند، فردای قیامت بسته است و سخت مؤاخذه خواهند شد. اما آن روز، دِیْنی  بگو: راه کسانی که به مردم بد کرده 

 خواهد کرد.  بر دوش نیکوکاران، سنگینی ن

و گفت: چه  تو داخل شد  بر  اگر  میو  انجام  کار خیر  و  قدر  به عجب  را  تو  که  است  این  دهی! هدفش 

 هایم هستند.  تر از خوبی های من، بیشخودپسندی وا دارد. پس به او پاسخ بده که بدی 

خبری من،  ت و بی چنین بده: غفل خوانی! پس جوابش را اینقدر نماز می و اگر بر تو وارد شد و گفت: چه

 تر است! ام افزون از فرایض و بندگی 

کنم،  ستانم و دریافت می چه از ایشان می بخشی! بگو: آن قدر زیاد به دیگران می و اگر متعرض شد که چه 

 هایم است. تر از دهش بیش

تر از  من بیش   اند! بگو:ها که سر تو را کاله گذاشته های فراوانی هستند، آن و اگر وانمود کرد که چه آدم 

 ام. عدالتی بر دیگران روا داشته آنان بی 

ام، به درازا کشیده  قدر کوتاهی و نافرمانی کنی! بگو: چه برداری می قدر تالش و فرمان و اگر گفت که چه 

 است! 

 سازم! و اگر سوی تو آمد و به نوشیدن شراب الکلی فرا خواندت، بگو: من به گناه، دهان خویش را آلوده نمی 

گونه دنیا را دوست بدارم؛  ات به دنیا، جویا شد، بگو: چه بستگیو اگر در حضورت، از علت عدم عالقه و دل 

 در شرایطی که دیگران را بارها و بارها فریب داده است؟!
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 « ست؟اچند آدینه مانده  ، بگو تا صبح »

 

 ست اجهان در حسرت آیینه مانده  

 ستاگرفتار غمی دیرینه مانده 

 

 ست بی تو بودن مااشب سردی 

 ست؟اچند آدینه مانده  ،بگو تا صبح

 

 )سید حبیب نظاری( 
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 . خَالِِط الْأَبْرَارَ وَ اتَّبِعِ النَّبِیِّینَ یَعْقُوبَ وَ یُوُسفَ وَ دَاوُدَ !یَا َشمْعُونُ

 

 جمله: یعقوب، یوسف و داوود باش.ز و پیرو انبیا، از ای شمعون! با نیکان بیامی

 

 : وَ قَالَتْ فَخَرَتْ وَ زَخَرَتْ  ،لَمَّا خَلَقَ السُّفْلَى تَبَارَکَ وَ تَعَالَىإِنَّ اللَّهَ 

   ؟ٍء یَغْلِبُنِیأَیُّ َشیْ 

 

های زیر زمین را آفرید، این دریاگون مواج، به خود مباهات  که آب قدر و بلندمرتبه، هنگامیخداوند گران 

 افتخار کرد و نازید و جوشید و گفت: و 

 گردد؟ چه چیز بر من چیره می 

 

 . فَخَلَقَ الْأَرْضَ فَسَطَحَهَا عَلَى ظَهْرِهَا

 :وَ قَالَتْ فََذلَّتْ ثُمَّ إِنَّ الْأَرْضَ فَخَرَتْ 

 ؟ ٍء یَغْلِبُنِیأَیُّ َشیْ 

 

های زیرینش، پست  نمود. سپس آب گاه خاک را بر پشت آب، مسطح و هموار  پس زمین را پدید آورد. آن 

 و خوار و رام گردیدند؛ اما زمین به خویش بالید و گفت: 

 آیا چیزی هست که از من برتر و باالتر باشد؟!
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 »در انتظار آن طلوع پایانی«

 

 در امتداد خزان، روزها زمستانی

 و در غیاب شما، آفتاب زندانی

 

 :پرسمال می ؤولی یک س  !جسارت است

 !حضور پنهانی؟ ،پس پرده قدر در هچ

 

 خوانند جمعه ندبه می ،ببین برای شما

 خسته از پریشانی ، نوادگان زمین

 

 ... نگاهتان باشد  !رسد آقاچه وقت می 

 خوانی؟آیت غزل  ،زدگانبرای شب 

 

 ببین امروز  ! رسی ای منتقمچرا نمی

 به دست شیطانی  ، ها شده قرآنبه نیزه 

 

 به غربت شهر هها، زل زد دوباره پنجره 

 !ای طلوع پایانی ،در انتظار شما

 

 ( علی سلیمانی)

http://sheremamzaman.blogfa.com/post/48
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  .فَخَلَقَ اللَّهُ الْجِبَالَ فَأَثْبَتَهَا عَلَى ظَهْرِهَا أَوْتَاداً مِنْ أَنْ تَمِیَد بِمَا عَلَیْهَا

 : وَ اْستَطَالَتْ وَ قَالَتْ اْستَقَرَّتْ ثُمَّ إِنَّ الْجِبَالَ فَخَرَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَشَمَخَتْفََذلَّتِ الْأَرْضُ وَ 

   ؟ٍء یَغْلِبُنِیأَیُّ َشیْ 

 

طوری که سلسله جبال باشکوه،  ها را بر گرده زمین سوار کرد؛ به ها را آفرید. و آن بعد از آن، خداوند کوه 

 و آن را از به خویش لرزیدن، باز داشتند. چون میخ در زمین فرورفتند هم

 چنین شد که خاک، خود را حقیر و زبون یافت و در جای خویش، خاموش گردید و آرام گرفت.  

 سپس کوهستان، بر زمین فخرفروشی کرد و باسرفرازی و تکبر گفت: 

 چه چیز توان مقابله با مرا دارد؟! 

 

 .فَخَلَقَ الْحَِدیَد فَقَطَعَهَا

 : ثُمَّ إِنَّ الْحَِدیَد فَخَرَ عَلَى الْجِبَالِ وَ قَالَفََذلَّتْ 

 ؟ ٍء یَغْلِبُنِیأَیُّ َشیْ 

 

های سر به فلک برکشیده، یکی پس  این جا بود که خداوند، آهن را خلق فرمود. لختی نپایید که برآمدگی 

 وسیله آهن بریده و تکه تکه شدند. از دیگری، به 

ها خود را خرد و ضعیف و ناچیز شمردند. سپس  پدیده مستحکم، کوه در برابر قدرت شکافتن و نفوذ این  

 ها به خود مباهات کرد و گفت: آهن بر کوه 

 اکنون آیا چیزی هست که بتواند بر من غلبه نماید؟
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 «ستا انتظاری زنده مانده به یک چشم »

 

 ستا قراری زنده مانده فقط با بی 

 ستا کاری زنده ماندهبه مشتی زخم 

 

 ها خوشیمن از تمام دل دل 

 ست ا  انتظاری زنده ماندهبه یک چشم 

 

 )سید حبیب نظاری( 
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 . فَخَلَقَ النَّارَ فَأَذَابَتِ الْحَِدیَد

 : فََذلَّ الْحَِدیُد ثُمَّ إِنَّ النَّارَ زَفَرَتْ وَ شَهَقَتْ وَ فَخَرَتْ وَ قَالَتْ

   ؟ٍء یَغْلِبُنِیأَیُّ َشیْ 

 

گاه آهن، گداخته و نرم شد و به حالت مذاب در آمد و فرومایه  وجود آورد. آن به سپس خداوند آتش را  

 گردید. 

داغ اخگر، آه پر حرارتی از نهادش بر کشید، پرفروغ گردید، نفس نفس زد و با ناز و   این جا بود که شراره 

 تفاخر و غرش مهیبی، بانگ برآورد و گفت:  

 پیروز و فائق گردد؟! راستی مگر چیزی هست که بتواند بر من به 

   

 . فَخَلَقَ الْمَاءَ فَأَطْفَأَهَا

 : فََذلَّتْ ثُمَّ إِنَّ الْمَاءَ فَخَرَ وَ زَخَرَ وَ قَالَ

 ؟ ٍء یَغْلِبُنِیأَیُّ َشیْ 

 

 سپس آب را آفرید و آتش را خاموش کرد.  

به جوشش و  آتش فسرده، زان پس، بر خاکستر نیستی زانو زد. بعدش آب مواج، بر خود مباهات کرد و  

 خروش در آمد و گفت:

   تواند بر من چیره و مستولی گردد؟!چه چیزی می واقعاً 
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 « من آمدم که سالمِ مرا جواب دهی»

 

 به این غبار، نگاهی که آفتاب شود 

 بسوز قلبِ مرا، کز غمت مُذاب شود

 

 دوباره رویِ تو را آسمانِ جمعه ندید

 تاب شود؟ماه  ،کدام جمعه، جمالِ تو

 
 برای آمدنت، شب به شب دعا کردم

 اشاره کن به دعایم که مستجاب شود

 
 گذرددیر دیر می ،زمان به خاطرِ ما 

 کاش ُپرشتاب شود ،برایِ خاطرِ تو

 
 خود کن  مرا هم صحابه !امیدِ گریه

 پر از سحاب شود ، که آسمانِ نگاهم

 
 نباید اشکِ تو بر صورتِ زمین چکد

 گالب شودسرشکِ چشمِ تو بایست که 

 
 من آمدم که سالمِ مرا جواب دهی 

 !کنم و وای اگر جواب شودسالم می

 
 خوان شوم امشب روضه ،اگر اجازه دهی 

 تر کباب شودبیش ،اتکه قلبِ سوخته 

 
 !آب خواست، امّا حیف ،برایِ کودکِ خود

 دلیل بر این شد حسین آب شود ،همین

 
 ...   ایهای حرملهبگویم از شررِ خنده

 رباب شود   شرر گریهکه پاسخِ

 
 نیزه خواهد دید   ز ،و شیرخواره پس از این

 !بسته در طناب شود ،که دستِ مادرِ او 

 

 ( محمد علی بیابانی)
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 . فَخَلَقَ الرِّیحَ فَحَرَّکَتْ أَمْوَاجَهُ وَ أَثَارَتْ مَا فِی قَعْرِهِ وَ حَبَسَتْهُ عَنْ مَجَارِیهِ

 : الرِّیحَ فَخَرَتْ وَ عَصَفَتْ وَ قَالَتْفََذلَّ الْمَاءُ ثُمَّ إِنَّ 

 ؟ ٍء یَغْلِبُنِیأَیُّ َشیْ 

 

چه در ژرفای دریا  ها، یکی پس از دیگری به جنبش در آمدند. آن بعد از آن، باد را پدید آورد. پس موج 

 اش در هم بسته شد.  بود، بیرون افکنده و مسیر عادی 

تحقیر و تبخیر گشت. سپس باد به خود نازید و وزید، تا طوفان شد.   ،و در آن حال، آب به چالش کشیده

 فت:  آن وقت، گردباد مهلک گ 

 چه چیزی بر من تسلط تواند یافت؟ 

 

 .فَخَلَقَ الْإِنْسَانَ فَبَنَى وَ احْتَالَ مَا یَسْتَتِرُ بِهِ مِنَ الرِّیحِ وَ غَیْرِهَا

 : وَ قَالَ فََذلَّتِ الرِّیحُ ثُمَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ طَغَى

   ؟مَنْ أََشدُّ مِنِّی قُوَّةً 

 

اندیشی خود، باد را مهار  هایی درست کرد که با چاره ها و سازه گاهپناه وجود آورد. او  سپس انسان را به 

 نمود. 

باد از پویش و مباهات، باز ایستاد. کم کم سر فرود آورد و آرام گرفت. اما انسان، طغیان و سرکشی کرد و  

 بعدش گفت: 

 مندتر از من هست؟آیا کسی قدرت
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 « بهاری خواهد آمد»

 

 باشی  تو باید خالی از اندوه

 بزرگ و خرّم و بِشکوه باشی 

 

 !بهاری خواهد آمد ای دل من

 ای نستوه باشی تو باید قلّه 

 

 )سید حبیب نظاری( 
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 . فَخَلَقَ الْمَوْتَ فَقَهَرَهُ

   .فََذلَّ الْإِنْسَانُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْتَ فَخَرَ فِی نَفْسِهِ

 : عَزَّوَجَلَّفَقَالَ اللَّهُ 

 .فَخَافَ ، فَإِنِّی ذَابِحُکَ بَیْنَ الْفَرِیقَیْنِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ لَاأُحْیِیکَ أَبَداًلَاتَفْخَرْ 

 : ثُمَّ قَالَ

 5وَ الْحِلْمُ یَغْلِبُ الْغَضَبَ وَ الرَّحْمَةُ تَغْلِبُ السَّخََط وَ الصََّدقَةُ تَغْلِبُ الْخَطِیئَةَ. 

 

 گاه اجل، بر انسان چیرگی یافت. ید. آن پس از آن، مرگ را آفر 

 بالید.آدمی تسلیم شد. در این حال، مرگ به خود می 

 سپس خدای گرامی و باشکوه فرمود: 

نمایم. و پس از آن، هرگز تو  گروه بهشتیان و دوزخیان قربانی می   2به خودت مناز. چرا که من تو را میان  

 حشت افتاد. را زنده نخواهم کرد. این جا بود که مرگ به و

 فرمود:  مندشان باد()درود او بر ایشان و خاندان ارجبر خدا سپس پیام

می  پیروز  بر خشم  رنجیده بردباری  و  ناخشنودی  بر  مهربانی  برنده می گردد.  بر  خاطری  بخشش  و  شود 

 یابد! اشتباه، برتری می 

  

 
 . 15ص  - النص :تحف العقول -5
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 « کس به یار ما نرسد ، به حسن و خلق و وفا»

 

 کس به یار ما نرسد  ، به حسن و خلق و وفا

 انکار کار ما نرسد  ، تو را در این سخن

 

 اندبه جلوه آمده  ،اگر چه حسن فروشان

 به یار ما نرسد  ،کسی به حسن و مالحت

 

 که هیچ محرم راز  ، به حق صحبت دیرین

 گزار ما نرسد به یار یک جهت حق 

 

 آید ز کلک صنع و یکی   هزار نقش بر

 نرسدپذیری نقش نگار ما به دل 

 

 هزار نقد به بازار کائنات آرند 

 عیار ما نرسدیکی به سکه صاحب 

 

 کان چنان رفتند  ، قافله عمر ! دریغ

 که گردشان به هوای دیار ما نرسد 

 

 دال ز رنج حسودان مرنج و واثق باش 

 که بد به خاطر امیدوار ما نرسد 

 

 کس را   ،چنان بِزی که اگر خاک ره شوی

 نرسد گذار ما غبار خاطری از ره 

 

 بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او 

 !گار ما نرسد به سمع پادشه کام 

 

 )حافظ شیرازی( 
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 = فصل الخطاب  )علیه السالم(سخن حضرت حجت 

   ؛ک، إکمال الدین

 مَاجِیلَوَیْهِ وَ الْعَطَّارُ مَعاً  

 عَنْ مُحَمٍَّد الْعَطَّارِ  

 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ النَّیْسَابُورِیِّ  

   )علیهما السالم(عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَِّد بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُوَسى بْنِ جَعْفَرٍ 

 عَنِ الشَّارِیِّ  

 عَنْ نَسِیمَ وَ مَارِیَةَ  

  أُمِّهِ  مِنْ بَطْنِ  )علیه السالم(لَمَّا َسقَطَ صَاحِبُ الزَّمَانِ  أَنَّهُ

 َسقََط جَاثِیاً عَلَى رُکْبَتَیْهِ  

 رَافِعاً َسبَّابَتَیْهِ إِلَى السَّمَاءِ  

   ثُمَّ عَطَسَ فَقَالَ:

 وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَُحمَّدٍ وَ آلِهِ  الَْحمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ »

 « الْكَلَامِ لَزَالَ الشَّکُّ.  لَنَا فِی  زَعَمَتِ الظَّلَمَةُ أَنَّ حُجَّةَ اللَّهِ دَاحِضَةٌ وَ لَوْ أُذِنَ 

 

 6غط، الغیبة للشیخ الطوسی عالن عن محمد العطار مثله. 

 

 . 2۷ ص – 1جلد  :العدد القویة لدفع المخاوف الیومیةو  25و ص  4ص  -  51بحار األنوار: ج  -6
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 « ؟ ای کمیل استجابت!کجایی »

 

 نصیب استدلم از مهربانی بی 

 غریب است این دل تنها، غریب است

 

 !؟ کجایی ای کمیل استجابت

 یجیب« است بیا، دستم پر از »امّن 

 

 )سید حبیب نظاری( 
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 ها: زنجیره راویان دیگر گزارش 
قَال   )علیه السالم(  الرِّضَا   عَلِیٍّ بْنِ  مُحَمَّدِ بِنْتِ حَکِیمَةَ  عَنْ الْمَشَایِخِ مِنَ  إِلَیْهِ  أَثِقُ مَنْ حَدَّثَنِی وَ  حَمْدَانَ  بْنُ  الْحُسَیْنُ  قَالَ -1

 ۷الدَّقَّاق. النَّیْشَابُورِیِّ  عَلِیٍّ بْنِ  الْحُسَیْنِ  عَنِ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  الْکُلَیْنِیُ عَلَّانٌ
 

  ۸الْعَطَّارُ. یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِیَ الْعَطَّارُ یَحْیَى ْبنِ مُحَمَّدِ ْبنُ أَحْمَدُ وَ مَاجِیلَوَیْهِ  عَلِیٍّ ْبنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -2
 

 بْنِ  الْحَسَنِ  بْنِ  أَحْمَدَ  بْنُ  مُحَمَّدُ أَبُوالْحَسَنِ أَخْبَرَنَا قَالَ  )رحمة اهلل علیه( الطُّوسِیُّ   الْحَسَنِ بْنُ  مُحَمَّدُ  جَعْفَرٍ  أَبُو الشَّیْخُ رَوَى  -3
 ۹النَّیْسَابُورِی.  عَلِیٍّ  بْنُ الْحُسَیْنُ  حَدَّثَنَا قَالَ  الْعَطَّارُ  یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا  قَالَ یَعْقُوبَ  بْنُ  الْحَسَنُ أَبُوعَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِی قَالَ  الْقُمِّیُّ شَاذَانَ 

 
 10الدَّقَّاق.  النَّیْسَابُورِیِّ  عَلِیٍّ  بْنِ  الْحُسَیْنِ عَنِ  یَحْیَى، بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  الْکِلَابِیِّ، غَیْلَانَ  عَنْ  عَنْهُ  وَ  مُحَمَّد  بْنِ مُوسَى عَنْ -4
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 «همه مدیون حضرت آبیم »

 

 دل ما و صفای بارانت، از دعای تو سبز و سیرابیم 

 همه مدیون حضرت آبیم  ، و من الماء کل شئ حی«»

 

 ! زنیم ای آبدل به دریا که می  ! از زالل تو روشنیم ای آب

 تابیمست، لب هر جوی اگر که بی ا تنگی شرح دل  ،موج در موج

 

 از نیستان سامرا دارد  ،هزار و یک قصه ،دجله هر شب

 های سردابیم مثل ما که هزار و یک سال است زائر غصه 

 

 آبِ خوش از گلویمان پایین ،یک روزِ خوش نبود و نرفت ،تو  بی

 یا که در خواب خویش مردابیم  ، و در پوچییا سرابیم بی ت

 

 ان؟مابر، بر شبستان حوض کوچککی بتابی تو یک شبِ بی 

 تابیمو ببینیم باز هم با تو، غرقِ تسبیح موج و مه 

 

 بار دل تو جاری شد گفته پیری که از بلندی کوه، جوی 

 « »مگر این چند روز دریابیم ،ما که یک عمر رفت و در خوابیم

 

 ها قطره قطره دریا شد ها وا شد، اشکآمدی بغض کوچه 

 ! هر جزیره خضرا شد، در بهارت چه سبز و شادابیم ،با شما

 

   (قاسم صرافان)
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 به محبانش  )علیه السالم(ی متقین، امیرالمؤمنین امام علی عنایت موال

 

 «تُحِبُّهُ  طَالِبٍ الَِّذی کُنْتَ»أَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی 

 داشتی!(بسیار دوستش می  ، ای هستم که در دنیا)من همان امام علی

  ()علیه السالمقَالَ لِی أَبُوعَبِْداللَّهِ    :فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ  

  بَیْنَ أَحَِدکُمْ وَ بَیْنَ أَنْ یَرَى مَاتَقَرُّ بِهِ عَیْنُهُ یَا عُقْبَةُ لَایَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا هََذا الْأَمْرَ الَِّذی أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ مَا  

إِلَى الْوَرِیدِ ثُمَّ اتَّکَأَ وَ کَانَ مَعِیَ الْمُعَلَّى فَغَمَزَنِی أَنْ أَْسأَلَهُ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَُسولِ    إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ نَفْسُهُ إِلَى هَذِهِ ثُمَّ أَهْوَى بِیَدِهِ

أَیَّ َشیْ فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَِذهِ  أَیَّ َشیْ اللَّهِ  لَهُ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً  لَایَزِیدُ عَلَیْهَا ثُمَّ  ءٍ فَقَالَ فِی کُلِّهَا یَرَى  ءٍ یَرَى فَقُلْتُ  وَ 

مْ یَا ابْنَ رَُسولِ اللَّهِ إِنَّمَا دِینِی  جَلَسَ فِی آخِرِهَا فَقَالَ یَا عُقْبَةُ فَقُلْتُ لَبَّیْکَ وَ َسعَْدیْکَ فَقَالَ أَبَیْتَ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقُلْتُ نَعَ 

لِی بِکَ یَا ابْنَ رَُسولِ اللَّهِ کُلَّ سَاعَةٍ وَ بَکَیْتُ فَرَقَّ لِی فَقَالَ یَرَاهُمَا وَ اللَّهِ  کَیْفَ    مَعَ دِینِکَ فَإِذَا ذَهَبَ دِینِی کَانَ ذَلِکَ 

مُؤْمِنَةٌ أَبَداً حَتَّى  تَمُوتَ نَفْسٌ یَا عُقْبَةُ لَنْ  )علیه السالم(وَ عَلِیٌّ  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(فَقُلْتُ بِأَبِی وَ أُمِّی مَنْ هُمَا قَالَ ذَلِکَ رَُسولُ اللَّهِ 

رَ إِلَیْهِمَا مَضَى أَمَامَهُ فَقُلْتُ لَهُ یَقُولَانِ  تَرَاهُمَا قُلْتُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَیْهِمَا الْمُؤْمِنُ أَ یَرْجِعُ إِلَى الدُّنْیَا فَقَالَ لَایَمْضِی أَمَامَهُ إِذَا نَظَ

عِنَْد رِجْلَیْهِ    )علیه السالم(عِنَْد رَأِْسهِ وَ عَلِیٌّ    )صلی اهلل علیه و آله و سلم(لْمُؤْمِنِ فَیَجْلِسُ رَُسولُ اللَّهِ  َشیْئاً قَالَ نَعَمْ یَدْخُلَانِ جَمِیعاً عَلَى ا

خَیْرٌ لَکَ مِمَّا تَرَکْتَ مِنَ الدُّنْیَا ثُمَّ  فَیَقُولُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ أَبْشِرْ أَنَا رَُسولُ اللَّهِ إِنِّی    )صلی اهلل علیه و آله و سلم(فَیُکِبُّ عَلَیْهِ رَُسولُ اللَّهِ  

 حَتَّى یُکِبَّ عَلَیْهِ فَیَقُولُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ أَبْشِرْ  )علیه السالم( فَیَقُومُ عَلِیٌّ )صلی اهلل علیه و آله و سلم(یَنْهَضُ رَُسولُ اللَّهِ 
 

 تُِحبُّهُ طَالِبٍ الَّذِی کُنْتَ أَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی 

 

قُلْتُ أَیْنَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فَِداکَ هََذا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قَالَ فِی یُونُسَ    عَزَّوَجَلَّأَمَا لَأَنْفَعَنَّکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هََذا فِی کِتَابِ اللَّهِ  

الْبُشْرى   :هَاهُنَا  عَزَّوَجَلَّ[ قَوْلُ اللَّهِ  64و    63]آیات   فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ ال    »الَِّذینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتَّقُونَ * لَهُمُ 

 11« کَلِماتِ اللَّهِ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ تَبِْدیلَ لِ

 

 

 . 1بَابُ مَا یُعَایِنُ الْمُؤْمِنُ وَ الْکَافِرُ، ح ؛ 12۸ص  -  3الکافی: ج  -11
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 « خاک بودن عشق است  ، قدم تو زیر»

 

 عشق است  ، گناه پاک بودن  فکر از

 عشق است  ،سینه چاک بودن ،هجرتو  از

 

 !جان  روی آقاآن لحظه که راه می 

 خاک بودن عشق است ، قدم تو زیر

 

 ( سید مجتبی شجاع)
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 مادر مهربان شیعیان 

 ( )صلی اهلل علیه و آله و سلم( برکاران امت پیام برای گنه  )علیها السالم()دعا و طلب مغفرت حضرت زهرا 

 

 ... اللهمّ إنّی أسألک بمحمّد المصطفى، و شوقه إلیّ. 

 علیّ المرتضى، و حزنه علیّ. و ببعلی 

 و بالحسن المجتبى، و بکائه علیّ.

 .علیّ و بالحسین الشهید، و کآبته 

 و ببناتی الفاطمیّات، و تحسّرهنّ علیّ.

 إنّک ترحم و تغفر للعصاة من أمّة محمّد و تدخلهم الجنّة؛ 

 12إنّک أکرم المسئولین و أرحم الراحمین.

 

خداوند متعال را به پدر و اشتیاقش نسبت به او و به همسرش و اندوهش نسبت به او و پسر   علیها()سالم اهلل حضرت زهرا  

اش از او و دخترانش و افسوس خوردنشان بر ایشان قسم  شکستگیاش بر او و به پسر کوچکش و دل بزرگش و گریه 

هایشان را ببخشاید  مهربان باشد و زشتی   و آله و سلم()صلی اهلل علیه    کاران و خطاپیشگان امت محمد دهد که پروردگار، با گناه می 

 کنندگان است.ترین رحم ترین سرپرست و بامحبتو آنان را به بهشت وارد فرماید. چرا که او گرامی 

 بار است!دغدغه آن مادر مظلوم برای سرنوشت ما، بسیار رقت

 ر و یاور واپسین بازمانده از فرزندانش باشیم. گزاقلب را بدانیم و خدمتباشد که قدر این پیشوای پرعاطفه و خوش 

 

ص   - 11 : ج]علیهما السالم[عوالم العلوم و المعارف و األحوال من اآلیات و األخبار و األقوال؛ مستدرک سیدة النساء إلى اإلمام الجواد  -12

 . یوم القیامة )صلى اللّه علیه و آله و سلم(للعصاة من أمّة محمّد  )علیها السّالم(؛ باب دعائها و استغفارها  342
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 !« های ابرآلودای ماه مهجور زمستان ، سالم»

 

 ! های ابرآلودای ماه مهجور زمستان  ،سالم

 ؟ تابد سرودت از محاق رودچرا دیگر نمی 

 

 باران بباراند ،مگر روح اساطیر کهن

 های دود های اسیر حلقه به روی سرزمین 

 

 ها گرم تماشایندآیینه  ،هابه روی بام 

 ! ای طلعت موعود  ، آ های تباهی را بر افق

 

 گوید های تشنه اعصار مینفیر کوزه 

 زمانی این حوالی بود   ، این ماه سرگردان، که عشق

 

 جو کردم وهمیشه جست ، تو را با خوشه پروین

 شدم مطرود  ،از آن روزی که از پردیس جاویدان

 

 آشیان بر دوش دلم را این پرستوی غریب 

 تا آفاق نامحدود  ،بهار خاطراتت خوانده

 

 ! های ابرآلوداال ای ماه مهجور زمستان 

 بدرود  ،کشان زخم موزونی دگرتو را تا که 

 

 ( روز سپیدنامهبه )
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 )عجل اهلل فرجه(برای دوران غیبت امام زمان  )علیه السالم(سوز امام صادق های جان ناله

 !)آقای من! دوری و فراقت، خواب را از دیدگانم و آسایش را از اندامم ربوده است(سیدی! غیبتک نفت رقادی 

 

، رئیس مذهب جعفری،  )ارواحنا فداه(سال، پیش از والدت قطب عالم امکان، حضرت مهدی موعود    110حدود  

 سوزد.گرید و می دوران فراق ایشان می  بر شدت احوال )سالم اهلل علیه(امام صادق 

که    )علیه السالم(ای باشد به وظایف بسیار مهم منتظران عصر غیبت کبرای صاحب العصر و الزمان  شاید اشاره

 نباید دست روی دست بگذارند و غفلت ورزند.

 ای او را بجوییم و خأل حضورش را با تمام وجود لمس کنیم. شدهچون گم هم

 اند از:عبارت های خطیر، مسئولیت برخی از این 

 کسب معرفت و شناخت نسبت به وجود نازنین حضرت.  -1

 وارآن بزرگ  ت و تأسی به صفا و اطاعت از اوامر و نواهی ایشان )علیهم السالم(تمسک به ریسمان اهل بیت  -2

 انتظار فرج  -3

 و صلوات فرستادن بر آن جناب  ایشان و اظهار اشتیاق نسبت به  ارادت ورزیدن و محبت به امام منتظَر -4

 ها ها و آراستگی به خوبی، پیراستگی از بدی، عبادت و بندگیتهذیب نفس، مراعات تقوا و پرهیزگاری و اصالح فردی -5

 و نصیحت و خیرخواهی مردم  اصالح اجتماعی با امر به معروف و نهی از منکر و دعوت رفتاری و گفتاری به دین -6

 خودسازی جانبه برای زمان ظهور از لحاظ معنوی، نظامی و آمادگی همه  -7

 شانگزاری ایشان و جلب خشنودی و خدمت ()عجل اهلل فرجهداشتن یاد و نام و راه حضرت حجت زنده نگه  -8

 گین بودن در فراق ایشاناندوه  -9

 و آغاز روز با سالم به محضر مبارک ایشان دعا برای سالمت و فرج امام زمان )ارواحنا فداه(  -10

 و اهدای ثواب اعمال مستحبی به ایشان  صدقه دادن برای سالمت آن حضرت -11

 صبور بودن و دعوت دیگران به بردباری و شکیبایی  -12

 مند و بامهارت برای تشکیالت مهدوی سازی برای ظهور با تربیت کادر فرهیخته و توان زمینه  -13

 های ایشان و استغاثه و توسل به پیشوای دوازدهم نسبت به آن حضرت هنگام شنیدن نامادای احترام و قیام   -14



76 

 

     

 »دعای مادر!« 

 

 هرکس قدمی بهر خدا بر دارد

 اش جال بر دارد سینه  آینه 

 

 من معتقدم یوسف زهرا آید 

 گر فاطمه دستی به دعا بر دارد 

 

 )سید حبیب نظاری( 
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 مبنای گزارش شیخ صدوق(روایت پیش رو، در یک نگاه )بر 

 الْجَوَاشِنِیِّ مَنْصُورِ بْنِ سَعْدِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ  عَِلیِّ عَنْ سَهْلٍ بْنِ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ طَاهِرٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْبَغْدَادِیِّ الْوَشَّاءِ عِیسَى بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَاتِمٍ بْنِ عَِلیِّ بْنُ مُحَمَّدُ الدین إکمال ک،  -۹
 عََلیْهِ وَ التُّرَابِ عََلى جَالِساً فَرَأَیْنَاهُ ، لیهما السالم(ع) مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی مَوْلَانَا عََلى ،تَغْلِبَ بْنُ أَبَانُ وَ بَصِیرٍ أَبُو وَ عُمَرَ بْنُ الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا دَخَلْتُ : قَالَ ، الصَّیْرَفِیِّ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْبُدَیِْلیِّ عَِلیٍّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ

 !سَیِّدِی :یَقُولُ  ]علیه السالم[ وَهُ وَ ،  مَحْجِرَیْهِ  الدُّمُوعُ أَبَْلى وَ عَارِضَیْهِ فِی التَّغَیُّرُ شَاعَ وَ وَجْنَتَیْهِ مِنْ الْحُزْنُ نَالَ قَدْ الْحَرَّى الْکَبِدِ ذَاتِ الثَّکَْلى الْوَالِهِ بُکَاءَ یَبْکِی هُوَ وَ،  الْکُمَّیْنِ مُقَصَّرُ جَیْبٍ بَِلا مُطَوَّقٌ خَیْبَرِیٌّ مِسْحٌ
 أَنِینٍ وَ عَیْنِی مِنْ رْقَىتَ بِدَمْعَةٍ أُحِسُّ فَمَا الْعَدَدَ وَ الْجَمْعَ یُفْنِی الْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ فَقْدُ وَ الْأَبَدِ بِفَجَائِعِ مُصَابِی أَوْصَلَتْ غَیْبَتُکَ !سَیِّدِی .فُؤَادِی رَاحَةَ مِنِّی أَسَرَتْ وَ مِهَادِی عََلیَّ ضَیَّقَتْ وَ رُقَادِی نَفَتْ غَیْبَتُکَ 

 عُقُولُنَا فَاسْتَطَارَتْ :سَدِیرٌ لَقَا .  بِسَخَطِکَ مَعْجُونَةٍ نَوَازِلَ وَ بِغَضَبِکَ مَخُْلوطَةٍ نَوَائِبَ وَ أَنْکَرِهَا وَ أَشَدِّهَا تَرَاقِی وَ أَفْظَعِهَا وَ أَعْظَمِهَا عَوَائِرِ عَنْ لِعَیْنِی مُثِّلَ إِلَّا  الْبََلایَا سَوَالِفِ وَ الرَّزَایَا دَوَارِجِ عَنْ صَدْرِی مِنْ یَفْتُرُ
 تَسْتَنْزِفُ حَادِثَةٍ أَیِّ مِنْ نَیْکَعَیْ الْوَرَى خَیْرِ ابْنَ  یَا اللَّهُ لَاأَبْکَى :فَقُْلنَا .  بَائِقَةٌ الدَّهْرِ  مِنَ بِهِ حَلَّتْ أَوْ قَارِعَةٍ لِمَکْرُوهَةٍ سِمَةٌ أَنَّهُ ظَنَنَّا وَ الْغَائِلِ الْحَادِثِ وَ الْهَائِلِ  الْخَطْبِ ذَلِکَ نْعَ جَزَعاً قُُلوبُنَا تَصَدَّعَتْ وَ وَلَهاً

 هُوَ وَ الْیَوْمِ هَذَا صَبِیحَةَ الْجَفْرِ کِتَابِ فِی نَظَرْتُ إِنِّی وَیْکُمْ  : ]علیه السالم[  قَالَ وَ خَوْفُهُ مِنْهَا اشْتَدَّ وَ جَوْفُهُ مِنْهَا انْتَفَخَ زَفْرَةً  )علیه السالم( الصَّادِقُ  فَزَفَرَ :قَالَ.  الْمَأْتَمَ  هَذَا عََلیْکَ حَتَمَتْ حَالَةٍ أَیَّةُ وَ عَبْرَتَکَ تَسْتَمْطِرُ وَ دَمْعَتَکَ
 وَ إِبْطَاءَهُ  وَ  غِیبَتَهُ وَ ئِمِنَاقَا مَوْلِدَ فِیهِ تَأَمَّلْتُ وَ (السَّلَامُ عَلَیْهِمُ وَ عَلَیْهِ) بَعْدِهِ مِنْ الْأَئِمَّةَ وَ  مُحَمَّداً بِهِ اسْمُهُ تَقَدَّسَ اللَّهُ خَصَّ الَّذِی الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى یَکُونُ مَا وَ کَانَ مَا عِْلمِ وَ الرَّزَایَا وَ الْبََلایَا وَ الْمَنَایَا  عِْلمِ عََلى الْمُشْتَمِلُ الْکِتَابُ

 کُلَّ وَ ذِکْرُهُ  تَقَدَّسَ اللَّهُ قَالَ الَّتِی أَعْنَاقِهِمُ مِنْ الْإِسَْلامِ رِبْقَةَ خَلْعَهُمْ وَ دِینِهِمْ عَنْ أَکْثَرِهِمْ ارْتِدَادَ وَ  غَیْبَتِهِ طُولِ مِنْ قُُلوبِهِمْ فِی الشُّکُوکِ تَوَلُّدَ وَ الزَّمَانِ ذَلِکَ فِی بَعْدِهِ مِنْ بِهِ الْمُؤْمِنِینَ بَْلوَى وَ عُمُرِهِ طُولَ
 فِی أَدَارَ تَعَالَى وَ ََبَارَکَ ت  اللَّهَ إِنَّ :]علیه السالم[  قَالَ .  عِْلمٍ مِنْ تَعَْلمُهُ أَنْتَ مَا  بَعْضِ  فِی  إِیَّانَا بِإِشْرَاکِکَ  شَرِّفْنَا  وَ  کَرِّمْنَا ! اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا : فَقُْلنَا. الْأَحْزَانُ عََلیَّ اسْتَوْلَتْ وَ الرِّقَّةُ فَأَخَذَتْنِی الْوَلَایَةَ ییَعْنِ عُنُقِهِ  فِی طائِرَهُ أَلْزَمْناهُ إِنسانٍ
 الْخَضِرَ أَعْنِی الصَّالِحِ الْعَبْدِ عُمُرَ ذَلِکَ بَعْدِ مِنْ جَعَلَ  وَ )علیه السالم( نُوحٍ إِبْطَاءِ تَقْدِیرَ إِبْطَاءَهُ قَدَّرَ وَ )علیه السالم( عِیسَى غَیْبَةِ تَقْدِیرَ غَیْبَتَهُ قَدَّرَ وَ لیه السالم(ع) مُوسَى مَوْلِدِ تَقْدِیرَ مَوْلِدَهُ  قَدَّرَ الرُّسُلِ مِنَ ثََلاثَةٍ فِی أَدَارَهَا ثََلاثَةً مِنَّا الْقَائِمِ
 یَکُونُ أَنَّهُ وَ نَسَبِهِ عََلى فَدَلُّوهُ الْکَهَنَةِ بِإِحْضَارِ أَمَرَ یَدِهِ عََلى مُْلکِهِ زَوَالَ أَنَّ عََلى وَقَفَ لَمَّا فِرْعَوْنَ فَإِنَّ مُوسَى مَوْلِدُ أَمَّا :]علیه السالم[ قَالَ . الْمَعَانِی هَذِهِ وُجُوهِ عَنْ !اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَنَا اکْشِفْ :فَقُلْتُ . عُمُرِهِ عََلى دَلِیًلا
 إِیَّاهُ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهِ لِحِفْظِ مُوسَى قَتْلِ إِلَى  الْوُصُولُ عََلیْهِ تَعَذَّرَ وَ مَوْلُودٍ أَلْفَ عِشْرِینَ وَ نَیِّفاً طََلبِهِ  فِی قَتَلَ حَتَّى إِسْرَائِیلَ بَنِی نِسَاءِ مِنْ الْحَوَامِلِ بُطُونِ بِشَقِّ أَصْحَابَهُ یَأْمُرُ یَزَلْلَمْ  وَ إِسْرَائِیلَ بَنِی  مِنْ

 مِنْهُمْ طَمَعاً نَسِْلهِ إِبَادَةِ وَ )صلی اهلل علیه و آله و سلم( اللَّهِ رَسُولِ بَیْتِ آلِ قَتْلِ فِی سُیُوفَهُمْ وَضَعُوا وَ الْعَدَاوَةَ نَاصَبُونَا مِنَّا الْقَائِمِ یَدِ عََلى مِنْهُمْ الْجَبَابِرَةِ وَ الْأُمَرَاءِ وَ مُْلکِهِمْ زَوَالَ  أَنَّ عََلى وَقَفُوا لَمَّا الْعَبَّاسِ بَنُو وَ أُمَیَّةَ بَنُو کَذَلِکَ
 اللَّهُ کَذَّبَهُمُ وَ قُتِلَ أَنَّهُ عََلى اتَّفَقَتْ النَّصَارَى وَ الْیَهُودَ فَإِنَّ  )علیه السالم( عِیسَى غَیْبَةُ أَمَّا وَ الْمُشْرِکُونَ  کَرِهَ لَوْ  وَ  ...نُورَهُ  یُتِمَّ أَنْ إِلَى  الظََّلمَةِ مِنَ لِوَاحِدٍ أَمْرَهُ یَکْشِفَ أَنْ اللَّهُ یَأْبَى وَ )علیه السالم( الْقَائِمِ  قَتْلِ إِلَى الْوُصُولِ فِی

 عَشَرَنَاحَادِیَ  إِنَّ بِقَوْلِهِ یَکْفُرُ قَائِلٍ وَ مَاتَ وَ وُلِدَ إِنَّهُ  یَقُولُ قَائِلٍ وَ یُولَدْ لَمْ بِأَنَّهُ هُدًى بِغَیْرِ قَائِلٍ فَمِنْ لِطُولِهَا تُنْکِرُهَا الْأُمَّةَ فَإِنَّ )عجل اهلل فرجه( الْقَائِمِ غَیْبَةُ کَذَلِکَ لَهُمْ شُبِّهَ لکِنْ وَ صََلبُوهُ ما وَ قَتَُلوهُ ما وَ بِقَوْلِهِ  عَزَّوَجَلَّ
 مِنَ قَوْمِهِ عََلى الْعُقُوبَةَ اسْتَنْزَلَ  لَمَّا فَإِنَّهُ )علیه السالم( نُوحٍ إِبْطَاءُ أَمَّا وَ غَیْرِهِ هَیْکَلِ  فِی یَنْطِقُ )علیه السالم( الْقَائِمِ رُوحَ إِنَّ بِقَوْلِهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ یَعْصِی قَائِلٍ وَ فَصَاعِداً عَشَرَ ثَالِثَ إِلَى یَتَعَدَّى إِنَّهُ بِقَوْلِهِ  یَمْرُقُ قَائِلٍ وَ  عَقِیماً کَانَ

 الْحُجَّةِ إِلْزَامِ وَ الدَّعْوَةِ تَأْکِیدِ بَعْدَ إِلَّا صَوَاعِقِی مِنْ بِصَاعِقَةٍ أُبِیدُهُمْ لَسْتُ وَ  عِبَادِی وَ خََلائِقِی هَؤُلَاءِ إِنَّ لَکَ یَقُولُ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ  إِنَّ اللَّهِ نَبِیَّ یَا فَقَالَ نَوَیَاتٍ بِسَبْعَةِ الْأَمِینَ الرُّوحَ جَبْرَئِیلَ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ بَعَثَ السَّمَاءِ
 وَ الْأَشْجَارُ نَبَتَتِ فََلمَّا الْمُؤْمِنِینَ مِنَ تَبِعَکَ مَنْ بِذَلِکَ فَبَشِّرْ الْخََلاصَ وَ الْفَرَجَ أَثْمَرَتِ إِذَا إِدْرَاکِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ نَبَاتِهَا فِی لَکَ فَإِنَّ النَّوَى هَذَا اغْرِسْ وَ عََلیْهِ مُثِیبُکَ فَإِنِّی لِقَوْمِکَ الدَّعْوَةِ فِی اجْتِهَادَکَ فَعَاوِدْ
 عََلى الْحُجَّةَ یُؤَکِّدَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّبْرَ یُعَاوِدَ وَ الْأَشْجَارِ تِْلکَ نَوَى مِنْ یَغْرِسَ أَنْ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ  اللَّهُ فَأَمَرَهُ  الْعِدَةَ  تَعَالَى وَ سُبَْحانَهُ اللَّهِ مِنَ اسْتَنْجَزَ طَوِیلٍ زَمَنٍ بَعْدَ عََلیْهَا الثَّمَرُ زَهَا وَ أَثْمَرَتْ وَ  تَغَصَّنَتْ وَ تَسَوَّقَتْ وَ تَأَزَّرَتْ
 أُخْرَى بَعْدَ تَارَةً یَغْرِسَهَا أَنْ مَرَّةٍ کُلِّ عِنْدَ یَأْمُرُهُ یَزَلْ لَمْ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ ثُمَّ خُلْفٌ رَبِّهِ وَعْدِ فِی وَقَعَ لَمَا حَقّاً نُوحٌ یَدَّعِیهِ مَا کَانَ لَوْ قَالُوا وَ رَجُلٍ مِائَةِ ثََلاثُ مِنْهُمْ فَارْتَدَّ بِهِ آمَنَتْ الَّتِی الطَّوَائِفَ بِذَلِکَ فَأَخْبَرَ قَوْمِهِ
 حِینَ لِعَیْنِکَ اللَّیْلِ عَنِ الصُّبْحُ أَسْفَرَ الْآنَ نُوحُ یَا  قَالَ وَ إِلَیْهِ ذَلِکَ عِنْدَ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ فَأَوْحَى رَجًُلا سَبْعِینَ وَ نَیِّفٍ إِلَى عَادَ أَنْ إِلَى طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَرْتَدُّ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الطَّوَائِفُ تِْلکَ زَالَتْ فَمَا مَرَّاتٍ سَبْعَ غَرَسَهَا أَنْ إِلَى

 السَّابِقَ وَعْدِیَ صَدَقْتُ کُنْتُ لَمَا بِکَ آمَنَتْ کَانَتْ الَّتِی الطَّوَائِفِ مِنَ ارْتَدَّ قَدِ مَنْ أَبْقَیْتُ وَ ارَالْکُفَّ أَهَْلکْتُ أَنِّی فََلوْ خَبِیثَةً طِینَتُهُ کَانَتْ مَنْ کُلِّ بِارْتِدَادِ الْکَدَرِ مِنَ لِلْإِیمَانِ الْأَمْرُ صَفَا وَ مَحْضِهِ عَنْ الْحَقُّ صَرَّحَ
 یَکُونُ کَیْفَ وَ قُُلوبِهِمْ مِنْ الشَّکِّ بِذَهَابِ لِی الْعِبَادَةُ تَخُْلصَ لِکَیْ بِالْأَمْنِ خَوْفَهُمْ أُبَدِّلَ وَ دِینَهُمْ لَهُمْ أُمَکِّنَ وَ الْأَرْضِ فِی أَسْتَخِْلفَهُمْ بِأَنْ نُبُوَّتِکَ بِحَبْلِ اعْتَصَمُوا وَ قَوْمِکَ مِنْ التَّوْحِیدَ أَخَْلصُوا الَّذِینَ لِْلمُؤْمِنِینَ

 مِنَ مِنِّی تَسَنَّمُوا أَنَّهُمْ فََلوْ الضََّلالَةِ سُنُوحَ وَ النِّفَاقِ نَتَائِجَ کَانَتْ الَّتِی سَرَائِرِهِمُ سُوءِ وَ طِینَتِهِمْ خُبْثِ وَ ارْتَدُّوا الَّذِینَ یَقِینِ ضَعْفِ مِنْ أَعَْلمُ مَاکُنْتُ مَعَ لَهُمْ مِنِّی بِالْأَمْنِ الْخَوْفِ بَدَلُ وَ التَّمْکِینُ وَ الِاسْتِخَْلافُ
 وَ الرِّئَاسَةِ طَلَبِ عََلى حَارَبُوهُمْ وَ بِالْعَدَاوَةِ إِخْوَانَهُمْ کَاشَفُوا وَ قُُلوبِهِمْ ضََلالَةِ حِبَالُ تَأَبَّدَ وَ نِفَاقِهِمْ سَرَائِرُ لَاسْتَحْکَمَتْ وَ صِفَاتِهِ رَوَائِحَ لَنَشَقُوا أَعْدَاءَهُمْ أَهْلَکْتُ إِذَا الِاسْتِخَْلافِ وَقْتَ الْمُؤْمِنِینَ أُوتِیَ الَّذِی الْمُْلکِ
 غَیْبَتِهِ أَیَّامُ تَمْتَدُّ )علیه السالم( الْقَائِمُ کَذَلِکَ وَ ع الصَّادِقُ قَالَ وَحْیِنا وَ بِأَعْیُنِنا الْفُْلکَ اصْنَعِ فَ کَلَّا الْحُرُوبِ إِیقَاعِ وَ الْفِتَنِ إِثَارَةِ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الْأَمْرِ انْتِشَارُ وَ الدِّینِ فِی التَّمْکِینُ یَکُونُ کَیْفَ وَ النَّهْیِ وَ بِالْأَمْرِ التَّفَرُّدِ

 قَالَ ع الْقَائِمِ عَهْدِ فِی الْمُنْتَشِرِ الْأَمْنِ وَ التَّمْکِینِ وَ بِاالسْتِخَْلافِ أَحَسُّوا إِذَا النِّفَاقُ عََلیْهِمُ یُخْشَى الَّذِینَ الشِّیعَةِ مِنَ خَبِیثَةً طِینَتُهُ کَانَتْ مَنْ کُلِّ بِارْتِدَادِ الْکَدَرِ مِنَ الْإِیمَانُ یَصْفُوَ وَ مَحْضِهِ عَنْ الْحَقُّ لِیُصَرِّحَ
 فِی الْأَمْنِ بِانْتِشَارِ مُتَمَکِّناً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ ارْتَضَاهُ الَّذِی الدِّینُ کَانَ مَتَى النَّاصِبَةِ قُُلوبَ اللَّهُ لَایَهْدِ قَالَ عَِلیٍّ وَ عُثْمَانَ وَ عُمَرَ وَ بَکْرٍ أَبِی فِی نَزَلَتْ الْآیَةَ هَذِهِ أَنَّ تَزْعُمُ النَّوَاصِبَ إِنَّ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا فَقُلْتُ الْمُفَضَّلُ

 الْکُفَّارِ بَیْنَ تَنْشَبُ کَانَتْ الَّتِی الْحُرُوبِ وَ أَیَّامِهِمْ فِی تَثُورُ کَانَتْ الَّتِی الْفِتَنِ وَ الْمُسِْلمِینَ ارْتِدَادِ مَعَ )علیه السالم( عَِلیٍّ عَهْدِ فِی وَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَحَدٍ عَهْدِ فِی صُدُورِهَا مِنْ الشَّکِّ ارْتِفَاعِ وَ قُُلوبِهَا مِنْ الْخَوْفِ ذَهَابِ وَ الْأُمَّةِ
 عََلیْهِ یُنْزِلُهُ لِکِتَابٍ لَا وَ لَهُ قَدَّرَهَا لِنُبُوَّةٍ عُمُرَهُ طَوَّلَ  مَا تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ فَإِنَّ )علی نبینا و آله و علیه السالم( الْخَضِرُ الصَّالِحُ الْعَبْدُ أَمَّا وَ نَصْرُنا جاءَهُمْ کُذِبُوا قَدْ أَنَّهُمْ ظَنُّوا وَ الرُّسُلُ  اسْتَیْأَسَ إِذَا حَتَّى )علیه السالم( الصَّادِقُ تََلا ثُمَّ بَیْنَهُمْ وَ
 أَیَّامِ فِی )علیه السالم( الْقَائِمِ عُمُرِ مِنْ یُقَدِّرَ أَنْ عِْلمِهِ سَابِقِ فِی کَانَ لَمَّا تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ بََلى لَهُ یَفْرِضُهَا لِطَاعَةٍ لَا وَ بِهَا الِاقْتِدَاءَ عِبَادَهُ یُْلزِمُ لِإِمَامَةٍ لَا وَ الْأَنْبِیَاءِ مِنَ قَبَْلهَا کَانَ مَنْ شَرِیعَةَ بِهَا یَنْسَخُ لِشَرِیعَةٍ لَا وَ

 الْمُعَانِدِینَ حُجَّةَ بِذَلِکَ  لِیَقْطَعَ وَ )عجل اهلل فرجه( الْقَائِمِ عُمُرِ عََلى بِهِ الِاسْتِدْلَالِ لِعِلَّةِ إِلَّا ذَلِکَ أَوْجَبَ سَبَبٍ غَیْرِ مِنْ الصَّالِحِ الْعَبْدِ عُمُرَ طَوَّلَ الطُّولِ فِی الْعُمُرِ ذَلِکَ بِمِقْدَارِ عِبَادِهِ إِنْکَارِ مِنْ یَکُونُ مَا عَِلمَ وَ یُقَدِّرُ مَا غَیْبَتِهِ
 13. حُجَّةٌ اللَّهِ عََلى لِلنَّاسِ یَکُونَ لِئَلَّا
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 !« خدا کند که بهار رسیدنش برسد»

 

 ! خدا کند که بهار رسیدنش برسد 

 شب تولد چشمان روشنش برسد

 

 ام شب و روز بر سر راهش نشسته  ،چو گرد

 به این امید که دستم به دامنش برسد 

 

 ند و گوش به زنگ اهزار دست پر از خواهش 

 روز چیدنش برسد  ،که آن انارترین

 

 چین ماندم ین دشت، خوشها که درها چه سال 

 به خرمنش برسد  ، که دست خالی شوقم

 

 رب!  شود یاچه می  ،بر این مشام و بر این جان

 بویی از تنش برسد   ،نسیمی از چمنش

 

 ...  انتظار من تا چند دل چشم   !خدای من

 بانگ شیونش برسد؟  ،به دور دست فلک

 

 منتظر ماندن؟  ، قدر بر لب این جادههچ

 !توسنش برسد   ،از آن دور خدا کند که

 

 سعید بیابانکی()
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 )بر مبنای گزارش شیخ طوسی(در یک نگاه  ، برده روایت نام 

رَنَا  قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوالْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ سَهْلٍ الشَّیْبَانِیُّ الرُّهْنِیُ قَالَ أَخْبَ  )رَحِمَهُ اللَّهُ(الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِاللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ  أَخْبَرَنِی جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی

الرَّقِّیُّ وَ   قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ دَاوُدُ بْنُ کَثِیرٍعَلِیُّ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمَنْصُورِ الْجَوَاشِنِیِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِیٍّ الْبُدَیْلِیُّ  

لَى ذَاتِ الْکَبِدِ الْحَرَّی قَدْ  بِلَا جَیْبٍ مُقَصَّرُ الْکُمَّیْنِ وَ هُوَ یَبْکِی بُکَاءَ الْوَالِهَةِ الثَّکْ  خَیْبَرِیٌّ مِطْرَفٌ  فَرَأَیْنَاهُ جَالِساً عَلَى التُّرَابِ وَ عَلَیْهِ مِسْحٌ )علیه السالم( أَبُوبَصِیرٍ وَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَلَى مَوْلَانَا الصَّادِقِ 

 فُؤَادِی. سَیِّدِی! غَیْبَتُکَ وَ ضَیَّقَتْ عَلَیَّ مِهَادِی وَ ابْتَزَّتْ مِنِّی رَاحَةَ  رُقَادِی  نَفَتْ  یِّدِی! غَیْبَتُکَنَالَ الْحُزْنُ مِنْ وَجْنَتَیْهِ وَ شَاعَ التَّغَیُّرُ فِی عَارِضَیْهِ وَ أَبْلَى الدَّمْعُ مَحْجِرَیْهِ وَ هُوَ یَقُولُ: سَ

عُقُولُنَا وَلَهاً وَ تَصَدَّعَتْ قُلُوبُنَا   قَالَ سَدِیرٌ فَاسْتَطَارَتْ  سُّ بِدَمْعَةٍ تَرْقَأُ مِنْ عَیْنِی وَ أَنِینٍ یُفْشَا مِنْ صَدْرِیأَوْصَلَتْ مَصَائِبِی بِفَجَائِعِ الْأَبَدِ وَ فَقْدَ الْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ بِفَنَاءِ الْجَمْعِ وَ الْعَدَدِ فَمَاأُحِ

خَیْرِ الْوَرَى مِنْ أَیَّةِ حَادِثَةٍ تَسْتَذْرِفُ دَمْعَتَکَ  لِمَکْرُوهِهِ قَارِعَةً أَوْ حَلَّتْ بِهِ مِنَ الدَّهْرِ بَائِقَةٌ فَقُلْنَا لَاأَبْکَى اللَّهُ عَیْنَیْکَ یَا ابْنَ    جَزَعاً مِنْ ذَلِکَ الْخَطْبِ الْهَائِلِ وَ الْحَادِثِ الْغَائِلِ فَظَنَنَّا أَنَّهُ سَمَتَ

لَ وَیْکَمُ إِنِّی نَظَرْتُ صَبِیحَةَ هَذَا الْیَوْمِ فِی کِتَابِ الْجَفْرِ  زَفْرًَة انْتَفَخَ مِنْهَا جَوْفُهُ وَ اشْتَدَّ مِنْهَا خَوْفُهُ فَقَا  )علیه السالم( وَ تَسْتَمْطِرُ عَبْرَتَکَ وَ أَیَّةُ حَالَةٍ حَتَمَتْ عَلَیْکَ هَذَا الْمَأْتَمَ قَالَ: فَزَفَرَ الصَّادِقُ  

وَ غَیْبَتَهُ وَ   )عجل اهلل فرجه(وَ تَأَمَّلْتُ فِیهِ مَوْلِدَ قَائِمِنَا )علیه السالم( ئِمَّةَ مِنْ بَعْدِِه هُ بِهِ مُحَمَّداً وَ الْأَالْبَلَایَا وَ الْمَنَایَا وَ عِلْمِ مَا کَانَ وَ مَا یَکُونُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ الَّذِی خَصَّ اللَّهُ تَقَدَّسَ اسْمُ الْمُشْتَمِلِ عَلَى عِلْمِ

ولِ غَیْبَتِهِ وَ ارْتِدَادِ أَکْثَرِهِمْ عَنْ دِینِهِ وَ خَلْعِهِمْ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ أَعْنَاقِهِمُ الَّتِی  بِ الشِّیعَةِ مِنْ طُإِبْطَاءَهُ وَ طُولَ عُمُرِِه وَ بَلْوَى الْمُؤْمِنِینَ مِنْ بَعْدِِه فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ وَ تَوَلُّدَ الشُّکُوکِ فِی قُلُو

نْتَ تَعْلَمُهُ  تْ عَلَیَّ الْأَحْزَانُ فَقُلْنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَرِّمْنَا وَ فَضِّلْنَا بِإِشْرَاکِکَ إِیَّانَا فِی بَعْضِ مَا أَیَعْنِی الْوَلَایَةَ فَأَخَذَتْنِی الرِّقَّةُ وَ اسْتَوْلَ  وَ کُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَُه فِی عُنُقِهِ  قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ

وَ قَدَّرَ إِبْطَاءَهُ تَقْدِیرَ    )علیه السالم(وَ قَدَّرَ غَیْبَتَهُ تَقْدِیرَ غَیْبَةِ عِیسَى    )علیه السالم(اثَةٍ مِنَ الرُّسُلِ قَدَّرَ مَوْلِدَهُ تَقْدِیرَ مَوْلِدِ مُوسَى  مِنْ عِلْمِ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِکْرُهُ أَدَارَ فِی الْقَائِمِ مِنَّا ثَلَاثَةً أَدَارَهَا لِثَلَ

عَنْ وُجُوِه هَذِهِ الْمَعَانِی قَالَ أَمَّا مَوْلِدُ  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( دَلِیلًا عَلَى عُمُرِهِ فَقُلْنَا اکْشِفْ لَنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ    )علی نبینا و آله و علیه السالم( الصَّالِحِ أَعْنِی الْخَضِرَ  وَ جَعَلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ عُمُرَ الْعَبْدِ  )علیه السالم( إِبْطَاءِ نُوحٍ  

یَزَلْ یَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بِشَقِّ بُطُونِ الْحَوَامِلِ مِنْ نِسَاءِ  کُونُ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَلَمْلَمَّا وَقَفَ عَلَى أَنَّ زَوَالَ مُلْکِهِ عَلَى یَدِهِ أَمَرَ بِإِحْضَارِ الْکَهَنَةِ فَدَلُّوا عَلَى نَسَبِهِ وَ أَنَّهُ یَ  فَإِنَّ فِرْعَوْنَ  )علیه السالم(مُوسَى  

بِحِفْظِ اللَّهِ تَعَالَى إِیَّاهُ کَذَلِکَ بَنُو أُمَیَّةَ وَ بَنُو الْعَبَّاسِ لَمَّا أَنْ وَقَفُوا عَلَى    )علیه السالم([ أَلْفَ مَوْلُودٍ وَ تَعَذَّرَ عَلَیْهِ الْوُصُولُ إِلَى قَتْلِ مُوسَى  ى قَتَلَ فِی طَلَبِهِ نَیِّفاً وَ عشرون ]عِشْرِینَبَنِی إِسْرَائِیلَ حَتَّ

وَ إِبَادَةِ نَسْلِهِ طَمَعاً مِنْهُمْ فِی الْوُصُولِ إِلَى   )صلی اهلل علیه و آله و سلم(قَتْلِ أَهْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ  الْأُمَرَاءِ وَ الْجَبَابِرَةِ مِنْهُمْ عَلَى یَدَیِ الْقَائِمِ مِنَّا نَاصَبُونَا لِلْعَدَاوَةِ وَ وَضَعُوا سُیُوفَهُمْ فِی   زَوَالَ مَمْلَکَةِ  أَنَّ بِهِ

عَلَى أَنَّهُ قُتِلَ فَکَذَّبَهُمُ اللَّهُ   فَإِنَّ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَى اتَّفَقَتْ  لسالم()علیه اوَ أَمَّا غَیْبَةُ عِیسَى    ... وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ  فَأَبَى اللَّهُ أَنْ یَکْشِفَ أَمْرَهُ لِوَاحِدٍ مِنَ الظَّلَمَةِ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَُه  )علیه السالم(قَتْلِ الْقَائِمِ  

یُولَدْ وَ قَائِلٍ یَفْتَرِی بِقَوْلِهِ إِنَّهُ وُلِدَ وَ مَاتَ وَ قَائِلٍ یَکْفُرُ بِقَوْلِهِ  ائِلٍ یَقُولُ إِنَّهُ لَمْا فَمِنْ قَوَ ماقَتَلُوُه وَ ماصَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کَذَلِکَ غَیْبَةُ الْقَائِمِ فَإِنَّ الْأُمَّةَ سَتُنْکِرُهَا لِطُولِهَ  عَزَّوَجَلَّ بِقَوْلِهِ

فَإِنَّهُ لَمَّا   )علیه السالم( یَنْطِقُ فِی هَیْکَلِ غَیْرِِه وَ أَمَّا إِبْطَاءُ نُوحٍ  )عجل اهلل فرجه( عْصِی اللَّهَ بِدَعْوَاُه أَنَّ رُوحَ الْقَائِمِ  عَشَرَ فَصَاعِداً وَ قَائِلٍ یَعَشَرَنَا کَانَ عَقِیماً وَ قَائِلٍ یَمْرُقُ بِقَوْلِهِ إِنَّهُ یَتَعَدَّى إِلَى ثَالِثَإِنَّ حَادِیَ 

تُ أُبِیدُهُمْ بِصَاعِقَةٍ مِنْ صَوَاعِقِی عُ نَوَیَاتٍ فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ یَقُولُ لَکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ خَلَائِقِی وَ عِبَادِی لَسْمَعَهُ سَبْ  )علیه السالم(اسْتَنْزَلَ الْعُقُوبَةَ مِنَ السَّمَاءِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلَ  

رَاکِهَا إِذَا أَثْمَرَتْ الْفَرَجَ وَ الْخَلَاصَ وَ بَشِّرْ  لدَّعْوَةِ لِقَوْمِکَ فَإِنِّی مُثِیبُکَ عَلَیْهِ وَ اغْرِسْ هَذَا النَّوَى فَإِنَّ لَکَ فِی نَبَاتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِدْإِلَّا بَعْدَ تَأْکِیدِ الدَّعْوَةِ وَ إِلْزَامِ الْحُجَّةِ فَعَاوِدِ اجْتِهَادَکَ فِی ا

الْعِدَةُ فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ یَغْرِسَ مِنْ نَوَى تِلْکَ  ارُ وَ تَأَزَّرَتْ وَ تَسَوَّقَتْ وَ أَغْصَنَتْ وَ زَهَا الثَّمَرُ عَلَیْهَا بَعْدَ زَمَانٍ طَوِیلٍ اسْتُنْجِزَ مِنَ اللَّهِ  بِذَلِکَ مَنْ تَبِعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَمَّا نَبَتَتِ الْأَشْجَ

لَمَاوَقَعَ فِی عِدَتِهِ خُلْفٌ ثُمَّ   الطَّوَائِفَ الَّتِی آمَنَتْ بِهِ فَارْتَدَّ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ وَ قَالُوا لَوْ کَانَ مَا یَدَّعِیهِ نُوحٌ حَقّاً دَ الْحُجَّةَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخْبَرَ بِذَلِکَالْأَشْجَارِ وَ یُعَاوِدَ الصَّبْرَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ یُؤَکِّ

تْ تِلْکَ الطَّوَائِفُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ تَرْتَدُّ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ بَعْدَ طَائِفَةٍ إِلَى أَنْ عَادُوا رُهُ عِنْدَ إِدْرَاکِهَا کُلَّ مَرَّةٍ أَنْ یَغْرِسَ تَارَةً بَعْدَ أُخْرَى إِلَى أَنْ غَرَسَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ مَازَالَیَزَلْ یَأْمُإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ

حِینَ صَرَحَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ وَ صَفَا الْأَمْرُ لِلْإِیمَانِ مِنَ الْکَدَرِ بِارْتِدَادِ کُلِّ مَنْ کَانَتْ   ینَ رَجُلًا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ قَالَ الْآنَ أَسْفَرَ الصُّبْحُ عَنِ اللَّیْلِ لِعَیْنِکَإِلَى نَیِّفٍ وَ سَبْعِ

کُنْتُ صَدَّقْتُ وَعْدِیَ السَّابِقَ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ أَخْلَصُوا لِیَ التَّوْحِیدَ مِنْ قَوْمِکَ وَ اعْتَصَمُوا  یثَةً فَلَوْ أَنِّی أَهْلَکْتُ الْکُفَّارَ وَ أَبْقَیْتُ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الطَّوَائِفِ الَّتِی کَانَتْ آمَنَتْ بِکَ لَمَا طِینَتُهُ خَبِ

خَوْفِ تَخْلُصَ الْعِبَادَةُ لِی بِذَهَابِ الشَّکِّ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ کَیْفَ یَکُونُ الِاسْتِخْلَافُ وَ التَّمْکِینُ وَ بَدَلُ الْ  بُوَّتِکَ بِأَنْ أَسْتَخْلِفَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ أُمَکِّنَ لَهُمْ دِینَهُمْ وَ أُبَدِّلَ خَوْفَهُمْ بِالْأَمْنِ لِکَیْبِحَبْلِ نُ

أَعْلَمُ مِنْ ضَعْفِ یَقِینِ الَّذِینَ ارْتَدُّوا وَ خُبْثِ طِینَتِهِمْ وَ سُوءِ سَرَبِ أَنَّهُمْ تَنَسَّمُوا مِنَ الْمُلْکِ الَّذِی أُوتِیَ   ائِرِهِمُ الَّتِی کَانَتْ نَتَائِجَ النِّفَاقِ وَ سُنُوخِالْأَمْنِ مِنِّی لَهُمْ مَعَ مَا کُنْتُ  فَلَوْ    الضَّلَالَةِ 

الرِّئَاسَةِ وَ    وَ حَارَبُوهُمْ عَلَى طَلَبِ  وَ لَاسْتَحْکَمَ سَرَائِرُ نِفَاقِهِمْ وَ تَأَبَّدَ خَبَالُ ضَلَالَةِ قُلُوبِهِمْ وَ لَکَاشَفُوا إِخْوَانَهُمْ بِالْعَدَاوَِة  أَعْدَاؤُهُمْ لَنَشَقُوا رَوَائِحَ صِفَاتِهِ  الْمُؤْمِنُونَ وَقْتَ الِاسْتِخْلَافِ إِذَا هَلَکَتْ

إِثَارَِة التَّفَرُّدِ بِالْأَمْرِ الْأَمْرِ فِی الْمُؤْمِنِینَ مَعَ  وَ    )علیه السالم(الَ الصَّادِقُ  الْفِتَنِ وَ إِیقَاعِ الْحُرُوبِ کُلَّا وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا قَ  وَ النَّهْیِ عَلَیْهِمْ وَ کَیْفَ یَکُونُ التَّمْکِینُ فِی الدِّینِ وَ انْتِشَارُ 

الْقَائِمُ   السالم(  کَذَلِکَ  مَ)علیه  کُلِّ  بِارْتِدَادِ  الْکَدَرِ  مِنَ  الْإِیمَانُ  یَصْفُوَ  وَ  مَحْضِهِ  الْحَقُّ عَنْ  لِیَصْرَحَ  غَیْبَتُهُ  تَمْتَدُّ  یُخْشَى  فَإِنَّهُ  الَّذِینَ  الشِّیعَةِ  مِنَ  خَبِیثَةً  طِینَتُهُ  کَانَتْ  أَحَسُّوا  نْ  إِذَا  النِّفَاقُ  عَلَیْهِمُ 

بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِیٍّ فَقَالَ لَا  أَبِی قَالَ الْمُفَضَّلُ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ النَّوَاصِبَ تَزْعُمُ أَنَ هَذِهِ الْآیَةَ أُنْزِلَتْ فِی  )عجل اهلل فرجه(بِاالسْتِخْلَافِ وَ التَّمْکِینِ وَ الْأَمْنِ الْمُنْتَشِرِ فِی عَهْدِ الْقَائِمِ 

الشَّکِّ مِنْ صُدُورِهَا فِی عَهْدِ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَوْ   أَمْنِ فِی الْأُمَّةِ وَ ذَهَابِ الْخَوْفِ مِنْ قُلُوبِهَا وَ ارْتِفَاعِهَدَى اللَّهُ قُلُوبَ النَّاصِبَةِ مَتَى کَانَ الدِّینُ الَّذِی ارْتَضَاهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مُتَمَکِّناً بِانْتِشَارِ الْ

هَذِهِ الْآیَةَ مَثَلًا لِإِبْطَاءِ الْقَائِمِ    )علیه السالم(بَیْنَهُمْ ثُمَّ تَلَا الصَّادِقُ  تْ تَشُبُّ بَیْنَ الْکُفَّارِ وَ  مَعَ ارْتِدَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ الْفِتَنِ الَّتِی کَانَتْ تَثُورُ فِی أَیَّامِهِمْ وَ الْحُرُوبِ وَ الْفِتَنِ الَّتِی کَانَ  )علیه السالم(فِی عَهْدِ عَلِیٍّ  

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَاطَوَّلَ عُمُرَهُ لِنُبُوَّةٍ قَرَّرَهَا لَهُ وَ لَا لِکِتَابٍ نَزَّلَ عَلَیْهِ    )علی نبینا و آله و علیه السالم(حُ أَعْنِی الْخَضِرَ  حَتَّى إِذَا اسْتَیْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ کُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا الْآیَةَ وَ أَمَّا الْعَبْدُ الصَّالِ  )علیه السالم(

  مِهِ أَنْ یُقَدِّرَ مِنْ عُمُرِ الْقَائِمِ یُلْزِمُ عِبَادَهُ الِاقْتِدَاءَ بِهَا وَ لَا لِطَاعَةٍ یَفْرِضُهَا بَلَى إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا کَانَ فِی سَابِقِ عِلْ وَ لَا لِإِمَامَةٍ )علیهم السالم(وَ لَا لِشَرِیعَةٍ یَنْسِخُ بِهَا شَرِیعَةَ مَنْ کَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ 

 إِلَّا لِعِلَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عُمُرِ الْقَائِمِ  کَارِ عِبَادِهِ بِمِقْدَارِ ذَلِکَ الْعُمُرِ فِی الطُّولِ طُولِ عُمُرِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مِنْ غَیْرِ سَبَبٍ أَوْجَبَ ذَلِکَفِی أَیَّامِ غَیْبَتِهِ مَا یُقَدِّرُهُ وَ عَلِمَ مَا یَکُونُ مِنْ إِنْ  )علیه السالم(

 14یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّة. لِئَلَّا لِیَقْطَعَ بِذَلِکَ حُجَّةَ الْمُعَانِدِینَ )علیه السالم(
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 الدین شیخ صدوق« سلسله راویان این حدیث شریف، در کتاب »اکمال 
 بْنِ سَعْدِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ سَهْلٍ بْنِ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ طَاهِرٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْبَغْدَادِیِّ الْوَشَّاءِ عِیسَى بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَاتِمٍ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ ؛الدین إکمال 

 : الصَّیْرَفِیِّ سَدِیرٍ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ الْبُدَیْلِیِّ عَلِیٍّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْجَوَاشِنِیِّ مَنْصُورِ

 جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی )شیخ صدوق( ابی -1

 اَلنَّوْفَلِیُّ اَلْمَعْرُوفُ بِالْکِرْمَانِیِّ محمد بن علی بن حاتم  -2

 احمد بن عیسی الوشاء البغدادی -3

 احمد بن طاهر  -4

 محمد بن یحیی بن سهل  -5

 علی بن الحارث -6

 سعد بن منصور الجواشنی  -7

 احمد بن علی البدیلی -8

 علی البدیلی -9

 سدیر الصیرفی -10
 

 

 در کتاب الغیبه للطوسی  شریف،  راویان این حدیثمجموعه 
قَالَ  أَبُو اَلْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ سَهْلٍ اَلشَّیْبَانِیُّ اَلرُّهْنِیُّ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُطَّلِبِأَبِی اَلْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ   عَنْ جَمَاعَةٌ أَخْبَرَنِی

 :سَدِیرٍ اَلصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عَلِیٍّ اَلْبُدَیْلِیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا نِیِّسَعْدِ بْنِ اَلْمَنْصُورِ اَلْجَوَاشِ عَنْ عَلِیُّ بْنُ اَلْحَارِثِ أَخْبَرَنَا
 
 )شیخ طوسی( جعفر محمد بن الحسن ابی -1

 المفضل محمد بن عبداهلل بن محمد بن عبیداهلل بن المطلب ابی -2

 الرهنیابوالحسین محمد بن بحر بن سهل الشیبانی  -3

 علی بن الحارث   -4

 سعد بن المنصور الجواشنی  -5

 احمد بن علی البدیلی -6

 علی البدیلی -7
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 راهانش راوی آخر و هم 

 است. صَّیْرَفِیِّال سَدِیرٍ واپسین راوی این حدیث شریف،

 اند از:راهان او عبارت هم 

  عُمَرَ بْنُ الْمُفَضَّلُ -1
 أَبُوبَصِیر -2
 تَغْلِبَ  بْنُ أَبَانُ  -3
 )فقط در روایت شیخ طوسی(  دَاوُدُ بْنُ کَثِیرٍ الرَّقِّی -4

 بودند. )علیه السالم(مرتبه، از اصحاب سرّ و یاران خوب امام صادق این اشخاص بزرگ
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 « داد از غم تنهایی !ای پادشه خوبان »
 

 داد از غم تنهایی  !ای پادشه خوبان

 آیی  وقت است که باز  ،دل بی تو به جان آمد 

 
 ماند شاداب نمی  ،دایم گل این بستان

 دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

 
 کردمدیشب گله زلفش با باد همی

 بگذر زین فکرت سودایی   ،غلطی  :گفتا

 
 رقصندبا سلسله می  ،صد باد صبا این جا

 تا باد نپیمایی  !این است حریف ای دل

 

 دور از تو چنانم کرد  ،مشتاقی و مهجوری

 پایاب شکیبایی  ،کز دست بخواهد شد 

 

 به که شاید گفت این نکته که در عالم   !یا رب

 ؟رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی

 
 چمن گل را بی روی تو رنگی نیست  !ساقی

 تا باغ بیارایی  ،شمشاد خرامان کن

 
 ! در بستر ناکامی  ،ام درمان  ای درد تو

 !در گوشه تنهایی  مؤنس،ام    و ای یاد تو

 
 ما نقطه تسلیمیم   ،در دایره قسمت

 حکم آن چه تو فرمایی  ،لطف آن چه تو اندیشی

 

 در عالم رندی نیست  ،ی خودأفکر خود و ر

 خودبینی و خودرایی  ،کفر است در این مذهب

 

 خونین جگرم می ده   ،زین دایره مینا

 در ساغر مینایی  ،تا حل کنم این مشکل

 

 بوی خوش وصل آمد   ،شب هجران شد  !حافظ

 !ای عاشق شیدایی   ،شادیت مبارک باد

 

 شیرازی(   )حافظ
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 کننده این حدیث، کتاب: »کمال الدین« معرفی نخستین منبع نقل 

 النعمة  تمام  و الدین کمال

 غیبت موضوع در  و  عربى  زبان به  ، )رضوان اهلل علیه(  صدوق شیخ تألیف صدوق،  الدین  اکمال  به  معروف ،«النعمة تمام  و  الدین  کمال»
 .است )عجل اهلل فرجه( زمان امام ظهور و

 :  فرمایدمى بیان چنین کتاب، این نگارش از را خود انگیزه صدوق، شیخ 

 .رفتم نیشابور به ،)علیهما السالم( الرضا موسی بن علی  زیارت و مقدس مشهد به سفر از بعد»

 در فراوانى سعى  هم من و کردند مطرح )علیه السالم(  زمان امام درباره را شبهاتى آمدند،مى من دیدن به که شیعیانى جا،آن در 
 بن على بن احمد بن محمد بن حسن بن محمد ابوسعید، الدین،نجم شیخ جاآن در .آمدم قم به که  آن تا .نمودم شبهات آن حل

 که  آن تا دادم، اجابت وعده ایشان به هم من و داشت باره این در  کتابى نگارش درخواست من از نیز او .آمد دیدارم به قمى صلت
 آن، وسیلهبه خداوند  تا  نویسىنمى غیبت ارهب در کتابى چرا:  فرمود من به حضرت، آن . دیدم خواب در را )ارواحنا فداه(  زمان امام  شبى،

 سازد؟ برآورده را حوائجت

 م.انوشته  کتاب  چند باره  این  در من !خدا رسول فرزند اى؛ کردم عرض 

 :فرمود حضرت آن 

 این تا  شدم  آن بر  و  شدم  بیدار خواب از آن، از  پس.  کن اشاره  الهى پیامبران هاى غیبت  به آن، در  و  بنویس کتابى  اینک
 .درآورم نگارش به را کتاب

 است. )عجل اهلل فرجه( زمان امام درباره شیعه روایى  منابع معتبرترین و ترینقدیمى از کتاب،  این 

 .است باب 63 بر مشتمل کتاب،  این  اختارس
 هاىنمونه و است نموده مطرح  )عجل اهلل فرجه( زمان امام باره در را شیعه اعتقادى  مباحث از بسیارى کتاب،  این در صدوق،  شیخ 

)صلی اهلل علیه و آله و   برپیام روایات ایشان، تولد ،)علیه السالم(  مهدى حضرت امامت کامل  بررسى به و آورده را   )علیهم السالم(  الهى پیامبران غیبت از فراوانى

 که  این قبیل از موضوعاتى  و  ظهور  دوران شرایط و اندرسیده ایشان خدمت  به که کسانى  حضرت، آن ظهور درباره  ،)علیهم السالم( ائمه و سلم(
 غیبت اثبات دارد، را خود جانشین و خلیفه انتخاب حق خداوند فقط است، بوده هاانسان دیگر آفرینش از قبل خدا حجت آفرینش

 .است پرداخته  ... و انتظار ثواب ظهور، عالمات حضرت، آن هاىنامه قبه، ابن هاىجواب  آن، حکمت و
 قبه بن عبدالرحمن بن محمد ابوجعفر، یعنى  صغرى؛ غیبت دوره  شیعى  بزرگ عالم  اقوال نقل در کتاب،  این  ویژه اهمیت 

 .ستهجری قمری ا 319 از قبل متوفاى ،رازى

 نکته رجالى،  عالمان دیگر و  اند آورده نجاشى  و  ندیم  ابن  که است نکاتى  به  محدود  شیعى،  عالم  این باره  در  ما  هاىدانسته 
 .است گرویده  تشیع به سپس و بوده معتزلیان از نخست قبه،  ابن نجاشى،  گفته به. اندنیفزوده ایشان نکات  به چندانى

 .است مقدسه ناحیه از شدهرصاد توقیعات از برخى نقل کتاب،  این هاى ویژگى دیگر از 

 کرده نقل اربعه نواب با مرتبطان برخى  از شفاهى نحو به گاه و  ترکهن متون از را بخش این مطالب  از برخى  صدوق شیخ 
 .است

 در قم، االسالمیة الکتب دار انتشارات توسط غفاری، اکبر  علی استاد، تحقیق با جلد، دو در عربی، زبان به الدین، کمال 
 .است شده چاپ ق، 1395 سال

 در صفحه 400 دوم .ج و صفحه 452 اول . ج ،جلد 2 در و ترجمه فارسى  به اىکمره باقر محمد آقاىوسیله بهنسخه،یک  
 .است شده منتشر تهران، اسالمیة انتشارات از سوی گالینگور، جلد با  وزیرى، قطع
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 »این دل اگر کم است بگو سر بیاورم« 

 

 این دل اگر کم است بگو سر بیاورم 

 یا امر کن که یک دل دیگر بیاورم 

 

 خالصه عرض کنم دوست دارمت  !موال

 ... بیاورم!  بهتر دیگر نشد عبارت 

 

 )سید مهدی موسوی( 
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 الدین، شیخ صدوق« نامه مؤلف کتاب: »اکمال مختصری درباره زندگی 

 
 والدت

 به دیده ،قم  شهر در تقوى، و علم خاندان در قمرى، هجرى 305 سال در ،«صدوق شیخ »  به مشهور  قمى، بابویه بن حسین  بن على  بن محمد 
 .  گشود جهان

  :طوسى شیخ زبان از شیخ صدوق  والدت

 تا کرد تقاضا روح بن حسین القاسم، ابو شیخ حضور از اى نامه در او .نیامد دنیا  به فرزندى او از ولى کرد؛ ازدواج  خود دخترعموى با بابویه بن على 
 .نماید عطا  او به  فقیه و صالح اوالد خداوند  تا ؛ کند دعا او براى بخواهد (فرجه تعالى اهلل عجل) اهلل بقیة حضرت محضر از

 نصیب دیلمیه کنیزى زودى به ولى شد؛ نخواهى فرزند صاحب  ،همسرت این از تو.  رسید جواب گونه این ،حضرت آن ناحیه از ،مدتى گذشت از  پس 
 داشت.   خواهى فقیه پسر 2، او از که شودمى تو

 به الدین کمال کتاب در بوده، حضرت  آن دعاى و ( فرجه تعالى اهلل  عجل) زمان امام  محضر از پدرش  کتبى تقاضاى با که را  خود والدت جریان  نیز صدوق شیخ 
 :افزایدمى ،آورده حدیث صورت

 به اشتیاق و میل این:  فرمودمى من  به  .روممى استاد  محضر  به  دانش و علم گرفتن  فرا  براى که  دید مى مرا  االسود على  بن محمد  ابوجعفر هرگاه  
 .اىشده متولد  ( الشریف فرجه تعالى اهلل عجل) زمان امام  دعاى به تو زیرا نیست؛ شگفتى مایه  ،دارد وجود تو در  که دانش و علم

 
 خاندان

 .بود خود زمان بزرگ فقهاى  و علما ترین برجسته از قمى، بابویه  بن حسین  بن  على بزرگوارش، پدر 

 صاحب و زاهد محدث و عابد عالم این دوش بر ،فتوا مرجعیت و هدایت پرچم زیستند،مى قم در بسیارى محدثان  و عالمان که  آن با روزگار، آن در 
 .ودب صدوق شیخ  پدر ، بابویه بن على یعنى کرامات،

 خود منزل  در  نیز را  روز از  ساعاتى  و کرد مى معاش  امرار  عفاف، و  زهد نهایت  در  و  تجارت و کسب  راه از که  داشت قم  بازار  در کوچک اى دکه او 
 .پرداختمى روایات نقل و احکام  تبلیغ و  تدریس به

 

 علمى شخصیت
 (السالم  علیهم)  ائمه عصر به نزدیک که او .  است فضیلت و علم درخشان هاى چهره ترینبرجسته از و اسالم جهان هاى شخصیت ترینبزرگ از ،صدوق شیخ 

 .کرد تشیع و اسالم  به  نظیرىکم و ارزنده خدمات  ارزش، با و نفیس  هاى کتاب تالیف و (السالم  علیهم)   بیت اهل روایات آورىجمع با زیست، مى
 .دنمو حکمت و علم کسب قم علماى سایر و پدر محضر از ،مدت این در و کرد درک را پدر حیات پربرکت دوران از سال 20 از بیش ،صدوق شیخ 
 وى عهده به ، امت  هدایت  و ( اجمعین علیهم اهلل صلى)  محمد  آل احادیث  نشر  سنگین وظیفه  ، پس آن  از  .کرد وداع  را  فانى دار  بزرگوارش  پدر  که بود  هسال  22 او 

 .گردید آغاز او زندگى از جدیدى دوران و گرفت قرار

 
 بزرگان سخن

 : گویدمى صدوق شیخ معرفى در طوسى  شیخ

 قم،  بزرگان بین .آمدمى شمارهب مقام یعال نقادى احادیث،  سلسله  در  و آگاه کامال رجال، احوال از .بود احادیث حافظ و القدرجلیل مندى دانش او »
 . گذاشت یادگار  به خود از  تالیفى اثر 300 حدود در و نداشت  مانند معلومات  کثرت  و احادیث  حفظ نظر از

  :نویسدمى چنین  نجاشى کبیر، رجالى 

 بزرگان  همه ،بود جوانى سن  در  که این با و شد وارد نیز بغداد به او .است خراسان در شیعه  برجسته چهره و فقیه رى، ساکن صدوق شیخ ابوجعفر
 .کردندمى حدیث استماع او  از شیعه

 را صدوق مرسل روایات داماد، محقق  سید و «ارشاد شرح»  در شهید  ،«ختلف»م  در عالمه جمله از  ما، اصحاب  از جمعى :  گویدمى بحرانى عالمه
 .است شده  واقع قبول مورد ،هم صدوق مرسل  روایات  شده، پذیرفته عمیرابى ابن مرسل  روایات  که  گونه  همان  زیرا کنند؛مى عمل هاآن به و دانند مى صحیح 
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 « سال فرج»

 

 کج خواهد شد  ، جز راه توه هر راه ب

 آسمان فلج خواهد شد   ،بی لطف تو

 

 اگر بخواهیم همه  ،ما منتظران

 !امسال همان سال فرج خواهد شد 

 

  ( سید مجتبی شجاع)
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 اساتید
 قمى  بابویه بن  موسى بن حسین  بن على  وارشبزرگ پدر -1

 ولید  بن احمد  بن حسن بن محمد  -2
 ( السالم علیه) على بن زید  بن محمد  بن جعفر بن احمد  بن محمد  بن حمزة   -3
 قاسم بن محمد ابوالحسن،  -4
 استرآبادى محمد بن  قاسم ابومحمد،  -5
 گرگانى  عباس بن على بن  عبدوس ابومحمد،  -6
 استرآبادى على  بن محمد  -7
 

 شاگردان
 قمى  بابویه بن موسى  بن  على بن حسین  برادرش -1

 مفید  شیخ  -2
 صدوق  برادرزاده بابویه، بن موسى  بن  على بن حسین  بن حسن  الدین ثقة شیخ  -3
 نجاشى شیخ پدر  عباس،  بن احمد  بن على  -4
  خزاز على  بن محمد بن على القاسم،  ابو   -5
 ابراهیم بن  اهلل عبید بن حسین ابوعبداهلل، غضائرى، ابن  -6
 طوسى  شیخ استاد قمى، حسکه حسین  بن جعفر الحسن، ابو جلیل، شیخ  -7
 طوسى  شیخ  معاصر  دوریستى، فاخر بن  عباس  بن  احمد بن  محمد ابوجعفر،  شیخ  -8
 حمرانى  سلیمان  بن  محمد ابوزکریا،   -9

 خوزى حسن بن على  ابوالبرکات، یخش  -10
 

 لیفات أت
 گذشت با نیز اکنون هم که است ناپذیر پایان اىگنجینه و تابناک گوهرى کدام هر  اسالمى، مختلف فنون و علوم در وى گوناگون و فراوان تالیفات 

 و اند یافته واال و رفیع  بس  گاهى جای و شده  افزوده  آن  اعتبار  و  ارزش بر  روز  به  روز  رونقى، بى و  فرسودگى جاى به  ها،آن تالیف  تاریخ از  سال  هزار  یک  از  بیش
 .دارند جاى  دانشمندان  و فقها سینه در  و هاخانهکتاب قفسه  صدر در

 
 :است  ایشان تألیفات جمله از 

 الفقیه  الیحضره  من -1
 العلم  مدینة  -2
 النعمة  تمام و الدین  کمال -3
 التوحید  -4
 لخصال ا -5
 األخبار  معانی  -6
 ( السالم علیه)  الرضا أخبار عیون -7

 األمالی  -8
 الفقه  فی  المقنع -9

 بالخیر  الهدایة -10
 

 وفات 
 سراى به  و بست  فرو فانى جهان از  دیده  هجرى 381 سال در ،برکت  پر  و طوالنى  عمرى از  پس  صدوق،  خاندان  بازمانده آخرین  و بزرگ  عالم این 

 .شتافت باقى 
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 «ها درآاز پس پرده  !ای گل بوستان سرا»

 

 از دو کرانه زمان ،نامدگان و رفتگان

 ! دوند هان! ای تو همیشه در میانسوی تو می 

 

 آهوی دشت آسمان ،چرددر چمن تو می 

 کشانباز سپید که  ، پردگرد سر تو می 

 

 نگرم در این چمن می  ، هر چه به گرد خویشتن

 دهد نشانجز تو نمی  ، آینه ضمیر من

 

 ها درآ از پس پرده  ! ای گل بوستان سرا

 وقت سحر به بوستان   ،کشد مرابوی تو می 

 

 ایباغ درون هسته  !ایای که نهان نشسته 

 کاین همه باغ شد روان   ،ایهسته فرو شکسته 

 

 از سر و سینه موج خون  ،زند برونآه که می 

 کشد کمان دست تو می  ، من چه کنم که از درون

 

 پیش وجودت از عدم، زنده و مرده را چه غم؟ 

 شنویم بوی جان می  ،کز نفس تو دم به دم 

 

 ! نعره زند که بر دَرم ، پیش تو جامه در برم

 ...  دهد امانآمدنت که بنگرم، گریه نمی 

 

 (؛ سایه هوشنگ ابتهاجمرحوم )
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 شیخ طوسی  الغیبة کتابآشنایی مختصر با دومین مأخذ حدیث شریف یادشده، 

 .الحسن بن محمد طوسى، :نویسنده
 هجری قمری. 460:مؤلف وفات تاریخ

 .احمد على  ناصح، و اهلل  عباد تهرانى، :مصحح و  محقق
 . عربى :زبان

 . 1: جلد تعداد
 . اإلسالمیة دارالمعارف :ناشر

 . قم ایران؛ :چاپ مکان
 هجری قمری.  1411: چاپ سال

 

 از طوسى حسن بن محمد جعفر ابو طوسى، شیخ الطائفة، شیخ اثر .است «الغیبة إثبات»   آن، دیگر نام که«  الغیبة کتاب»
 هجری قمری(  3۸5- 460). است هجرى پنجم قرن در شیعه اعتماد مورد شخصیت و تشیع جهان علمى هاىچهره ترینبرجسته 

 .است آن به مربوط مسائل و )عجل اهلل فرجه( زمان امام غیبت درباره  و  عربى زبان به کتاب،  این 

 بهترین شامل و شده نگاشته ،السالم()علیه    زمان امام درباره شیعه، علماى از سوی که است هایىکتاب بهترین از کتاب، این 
 .است الزمانرآخ  در حضرت آن ظهور و غیبت و )ارواحنا فداه( زمان امام  وجود بر شرعى و  عقلى دالیل

 تألیفات در بزرگان، و بوده شیعه فقهاى و علما توجه مورد  پیوسته سال، هزار طول در حال به تا نگارش زمان از کتاب، ینا 
 .اندنموده نقل آن از و  کرده استناد آن به بسیار ،خود

 :فرمایدمى کتاب این درباره تهرانى، بزرگ آقا شیخ عالمه 

 البراهین و الحجج اقوى تضمن قد فانه غیره، على یمتاز الذى القدیمة الکتب من هو -هذا-ی الطوس للشیخ الغیبة کتاب و 
 آخر فى ظهوره ثم  العصر هذا فى  غیبته على و )عجل اهلل فرجه( الزمان صاحب الحسن بن محمد عشر الثانی االمام وجود على النقلیة و العقلیة
 .« جورا و  ظلما ملئت ما بعد عدال و قسطا األرض فیمأل الزمان

 درخواست به را کتاب این من،  : فرمایدمى بیان چنین کتاب، این  نگارش از را خود انگیزه کتاب، مقدمه در طوسى، شیخ 
 صاحب غیبت اره در کتابى تا بودند فرموده درخواست ایشان، . نگاشتم -گرداند طوالنى را ایشان عمر خداوند که -واربزرگ شیخى
 کند؟ نمى  ظهور حضرت آن چرا که  این و کنم بیان را   ...و آن کشیدن طول علت و حضرت آن غیبت سبب آن، در و نمایم امال الزمان

 .کردم اطاعت را ایشان امر و نموده اجابت را واربزرگ شیخ این درخواست هم من  ...و چیست؟ مانع  آن است؟ کار در مانعى  آیا
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 !« هامان کوفی است ما خط تمام نامه»

 

 !نیا ،ایم از این حالهر چند که خسته 

 !شرمنده! اگر ندارد اشکال نیا

 

 ! هامان کوفی استما خط تمام نامه 

 ! نیا ،زبان من الل  !آقای گلم

 

 ( جلیل صفربیگی )
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 در ایشان که  دورانى در  و  شیخ وفات  از قبل سال  13 یعنى  است؛ بوده  ق،  447 تا  444 حدودا کتاب، این  نگارش تاریخ
 .کردندمى زندگى بغداد

 .است فصل  ۸ ،  کتاباین 

 کتاب، این در .است )عجل اهلل فرجه(  زمان امام غیبت مسئله مورد در شیعه منابع ترینکامل و ترینمهم و بهترین از الغیبة، کتاب
 .است شده اشاره گردیده  آن  موجب که الهى حکمت و )علیه السالم( زمان امام غیبت انگیزه و  علت به

 امام غیبت جوانب تمام  به و  گرفته کار به ابتکارى و نو هایىشیوه بهاگران و  مندارزش  اثر این نگارش در طوسى، شیخ 
 گویى پاسخ به عقل،  حکم  و   )علیهم السالم(  معصومین ائمه و   )صلی اهلل علیه و آله و سلم( بر پیام روایات و  قرآن به  استدالل با  و  نموده  اشاره  فداه()ارواحنا   زمان

 .است پرداخته مخالفین اشکاالت و شبهات

 ظهور هنگام  و غیبت زمان در را حضرت آن روش و سیره و  ستا)عجل اهلل فرجه(    زمان امام  فضایل از بسیارى شامل کتاب،  این 
 .است نموده ذکر را وى ظهور عالئم از بسیارى و کرده بیان

 : فرماید مى باره این در خود، شیخ، 

 پس  یکى دوران، این در ناگوار حوادث و است فراوان نیز زندگى  موانع و مشکالت و مشغول فکرم و  کم وقتم چه اگر من»
 کنم،نمى طوالنى نیز را سخنم و نگذارد باقى تردیدى و شک جاى هیچ که داشت خواهم اشاره نکاتى به   ...  افتدمى اتفاق  دیگرى از

 .اندپرداخته  امامت مسئله کامل بسط و شرح به آن، در و اندنگاشته فراوانى  هاىکتاب باره این در ما مشایخ  و  اساتید  و اصحاب که چرا
 استناد نیز روایات از برخى به خود، سخنان تأیید براى و هستم باره  این در گوناگون سؤاالت به گویىپاسخ صدد در کتاب،  این در من

 .«جویممى یارى مهم  اینجرای  ا در متعال  خداوند  از و  گردد  روایات به مندانعالقه جانب  از آن پذیرش و  تأکید  موجب تا  کرد خواهم

 و  مهم  منابع  از خیلى به آن،  نگارش هنگام  در شیخ،  و  بوده  طوسى شیخ  خانهکتاب سوزىآتش از  قبل کتاب،  این  نگارش
 را آن و  افزاید مى کتاب  اعتبار و ارزش بر  خود این  و  داشته رسىدست ها آن اولیه هاى نسخه  و  خطى معتبر هاى کتاب و  قدما  اصول

 .گرداندمى ممتاز مشابه، کتب سایر میان از

 بسیارى شامل  که رفتهمى شمار  به آنها  ترینغنى از و  دوران آن مهم  هاى خانهکتاب ترینبزرگ از طوسى، شیخ  خانهکتاب 
 سوختن و  بود شده نگاشته )علیهم السالم(  ائمه یاران دست به ها آن  از بسیارى و بوده  شیعه چهارصدگانه اصول و فرد  به منحصر هاىنسخه  از

 و طوسى شیخ هاىکتاب اکثر که آن دیگر، مهم نکته .آیدمى شمار به اسالم جهان ناگوار حوادث انگیزترینغم از یکى خانهکتاب آن
 هاکتاب آن مندارزش مطالب  بقاى  و حفظ موجب ،هم  این و  شده نگاشته خانه کتاب این  هاىکتاب از استفاده  با ها آن ترینمهم

 . است گشته طوسى شیخ هاىکتاب فراوان اعتبار و ارزش موجب هم و گردیده
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 !« خوشا جانی که جانانش تو باشى»

 

 ! خوشا دردى که درمانش تو باشى

 ! خوشا راهى که پایانش تو باشى

 
 ! سار تو بیندخوشا چشمی که رخ 

 ! خوشا ملکی که سلطانش تو باشى

 
 !دارش تو گردىخوشا آن دل که دل

 ! خوشا جانی که جانانش تو باشى

 
 رانى خوشى و خرمى و کام

 کسى دارد که خواهانش تو باشى 

 
 !چه خوش باشد دل امیدوارى

 که امید دل و جانش تو باشى 

 
 !همه شادى عشرت باشد، ای دوست

 در آن خانه که مهمانش تو باشى 

 
 زار خوش آید کسى راگل و گل

 زار و گلستانش تو باشى که گل

 
 چه باک آید زکس آن را که او را 

 ! بانش تو باشىدار و نگهنگه

 

 دلى رابى ،مپرس ازکفر و ایمان

 که هم کفر و هم ایمانش تو باشى 

 

 به ترک جان بگوید  ،براى آن

 چاره، تا جانش تو باشى دل بی

 

 طالب درد است دایم  «عراقى»

 که درمانش تو باشى  به بوى آن

 

 ( فخرالدین عراقی)
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 طوسیگزارشی کوتاه درباره شرح حال زندگی شیخ 
 

 والدت

 هجرى متولد شد. 3۸5ابوجعفر محمد بن حسن طوسى، معروف به »شیخ الطائفه«، در خراسان، در سال  

 او از ستارگان بسیار درخشان جهان اسالم است و در فقه و اصول، حدیث، تفسیر، کالم و رجال، تألیفات فراوان دارد. 

 

 خاندان

 اند.  خاندان شیخ طوسى، تا چند نسل همه از علما و فقها بوده

»النهایة« تألیف    »أمالی« دارد و کتابکتابى به نام  15پسرش شیخ ابوعلى، ملقب به »مفید ثانى« فقیه جلیل القدرى است و بنا بر نقل مستدرک 

 پدرش را نیز شرح کرده است. 

 اند.خ طوسى نیز فقیهه و فاضله بوده»لؤلؤة البحرین«، دختران شی  مطابق نقل کتاب

 شیخ ابوعلى، فرزندى به نام »شیخ ابوالحسن« داشت که بعد از پدرش، مرجعیت و ریاست حوزه علمیه به او منتقل گردید.

 فرستادم. عماد طبرى گفته است: اگر صلوات بر غیر انبیا روا بود، من بر این مرد صلوات مى

 هجرى درگذشت. 540در سال  )پسر شیخ(او 

 

 تحصیالت

الهدى،  سالگى به بغداد مهاجرت کرد و تا پایان عمر در عراق ماند و پس از استادش، سید مرتضى علم  23هجرى، یعنى در    40۸شیخ در سال  

 ریاست علمى و فتوایى شیعه به او منتقل شد. 

 . تن از اساتید شیخ را ذکر نموده است 3۷عالّمه حاجى نورى نام 

 سال نزد شیخ مفید درس خواند.   5شیخ طوسى، 

 مند شد.  سالیان دراز از خدمت شاگرد مبرز شیخ مفید، سید مرتضى بهره

که منجر به  -ها علت یک سلسله آشوبسال بعد از سید در بغداد ماند؛ ولى بعد به 12هجرى درگذشت و او تا  436استادش سید مرتضى، در سال 

 جا تأسیس نمود.به نجف مهاجرت کرد و حوزه علمیه نجف را در آن - شد  اشتاراج خانه و کاشانه

 هجرى، در همان جا در گذشت.   460وی سرانجام در سال 

 مقبره ایشان در شهر نجف معروف است. 

 

 شخصیت علمى

 »النهایة« که در قدیم االیام، کتاب درسى طالب بوده است. شیخ طوسى، کتابى در فقه دارد به نام 

 ترین کتاب فقهى بود.»المبسوط« فقه را وارد مرحله جدیدى کرد و در زمان خود، مشروحکتاب دیگر او، به نام 

 »الخالف«، آراى فقهاى اهل سنت و شیعه را بیان کرده است.  شیخ در کتاب دیگر خود به نام 

 هاى دیگرى نیز در فقه دارد.ایشان کتاب

گفتند، مقصود  بردند، منظورشان شیخ طوسى بود و اگر شیخان مىکار میقدما تا حدود یک سده پیش، اگر در فقه، به طور مطلق واژه »شیخ« را به

 مفید و شیخ طوسى بود. شیخ 

 درخشد. شیخ طوسى یکى از چند چهره معروفى است که در سراسر فقه نام او مى
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 «!کعبه به پا کرده نماز ، سوی چشمان شما»

 

 ایمست که بر قامت جان دوخته ا عشق رختی

 ایماین متاعی است که جان داده و نفروخته 

 

 دو جهان در ما نیست ، نداری ترس از فقر و 

 ایمست که تا آخرت اندوخته ا عشق رزقی

 
 شب بنویسیم علی  ست که هر ا عشق مشقی 

 ایمست کز آن زیستن آموخته ا عشق درسی

 

 دیگر هیچ  ،عشق یعنی علی و آل علی

 ایم شعله هستی از این عشق بر افروخته 

 

 علی بعد علی آمده است ، یازده بار

 ایماز عشق علی سوخته  ،یازده مرتبه

 

 معنای علی استعشق به  ،جهان دو چه در هر  گر

 لیالی علی است  ،هلآخرین عشق از این سلس

 

 ست که جا در دل ایمان دارد ا او همانی

 فراوان دارد ، عاشق عاقل و دیوانه

 

 دل برده  ، ست که از آل علیا او همانی

 است که جا در دل جانان دارد ا جان زهر

 

 سیل بالکش ریزد  ،شانه بکشد که  گر

 حلقه رندان دارد  ،سر هر زلف خمش
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 بعد اصولى

 گرایى تا عصر شیخ، حرکت پویایى اصول و فقه را کند و به ایستایى کشانده بود.  گرى و نقلرواج اندیشه اخباری

 شیخ با درک این موقعیت خطیر، به مبارزه با آن خط کهنه انحرافى پرداخت و کتاب »عدّة االصول« را تألیف نمود. 

 گوید:ین خط بر حوانده، مىوى در مقدمه کتاب »مبسوط«، انگیزه تألیف را تضعیف ا 

 ها است که در فکر تألیف کتابى در فروع فقه هستم.  شنوم و مدتکنند، مىهاى فقهاى مخالف را که فقه ما را تحقیر مى»من هنوز گفته

ار و صریح الفاظ روایات، خو  دادند؛ زیرا با متون اخبتر به این کار رغبت نشان مىکرد؛ این بود که اصحاب ما، کمتر عزم مرا سست مىچه بیشآن

 اند ...«  گرفته

 گوید:مى 16»أ فالیتدّبرون القرآن ...«کوبد و ذیل آیه گرى را مىشیخ حتی در تفسیر خود، با استناد به آیات، اندیشه اخباری

 »و نیز این آیه، بر نادرستى گفتار ناآگاهان اصحاب حدیث، گویایى دارد.«  

 تازد.  صول«، به انگیزه تألیف این کتاب، اشاره و بر این خط انحرافى مىچنین در مقدمه »عدة اال هم

 گام نگارش چنین کتابى بر شمرد:پاى به میدان اجتهاد نهاد و در مقدمه کتاب مذکور، خود را پیش )قدّس اللّه نفسه الزکیه(از این رو، شیخ طوسى 

ر اساس اصول و مبانى کالمى خود، قلم زده، تاکنون کسى از مذهب امامیه نیز در این  اند، هر یک ب »و آنان که در این زمینه، دست به تألیف زده

 باب کتابى ننوشته است.« 

 از جمله نظرات اصولى وى، عدم حجیّت اخبار واحد از غیر عدل امامى و نیز در باب اجماع، حجیت آن را بر اساس قاعده لطف معتقد است. 

 گران و اصولیین بوده است. رود که تاکنون مورد استفاده و استناد پژوهششمار میتبرترین منابع اصولى بهترین و معکتاب عدة االصول، از کهن

 

 رهبرى شیعه

 دارى شیعه به شیخ طوسى رسید. الهدى، رهبرى و پرچمبعد از رحلت سید مرتضى علم

 گاه و مأوای مسلمانان بود. در این هنگام، منزل شیخ در محله کرخ بغداد، پناه

شاگردى او را دریابند و از  نمودند؛ تا افتخار مجالست و  مندان بسیارى از سراسر سرزمین اسالمى، قصد بغداد مىبرای درک محضر او، علما و دانش

 شد، استفاده برند.چشمه خروشان علم الهى که بر زبان او جارى مى

 

 شاگردان

تن رسید و در همان وقت، چند صد نفر از علماى اهل سنت نیز از محضر    300تعداد شاگردان وى، از فقها و مجتهدان و علماى شیعه، به بیش از  

 کردند.او استفاده مى

 

 مناصب عالى 

چنان که از مرزهاى عراق گذشته و به اقصى نقاط دنیا رسیده بود، از دیواره هزار کنگره  آوازه علم و دانش و ورع و زهد و تقواى شیخ طوسى، هم

 ز خالفت به او داد.  طورى که »القائم به امر اهلل«، خلیفه عباسى با همکارى آل بویه، کرسى تدریس کالم را در مرکقصر با عظمت خلیفه عباسى نیز گذشت. به

کردند. این نشانه آن  مند کشور واگذار مىترین دانشطورى که آن را به بزرگدر آن روزگار، براى این کرسى، عظمت و رتبه واالیى قائل بودند، به

 ایستگى تدریس داشته باشد. هاى اسالمى، فرد دیگرى نبود که ش است که در آن زمان، باالتر و واالتر از شیخ طوسى، در تمام بغداد و سرزمین
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 : گفته ،هر که رفته به تماشای نگاهش

 مصحف قرآن دارد  ،خدابه  ،جای چشمش

 

 او را  ست که هر چند ندیدند ا همانی او

 مسلمان دارد   ،آن قد و باالش  ،یک جهان

 

 خبر آمدنت را که مالئک دادند 

 بر سجده شکر افتادند  ،شوق تو  همه از

 

 دنیا آمد خار بهگل بی   ؛خبر آمد 

 دار به دنیا آمد حضرت دل  !عاشقان

 

 های علیپسر ،اند کلهم نور نبی 

 دنیا آمد به  ، آخرین احمد مختار

 

 ند و کنون ا همه شیر ،یازه زاده زهرا

 دنیا آمد به  ،خرین حیدر کرار آ

 

 سبط نبی شیرین است ،حسین بن علی گر

 دنیا آمد ست که نه بار به ا او حسینی

 

 گردند به دور سر او می ،سیزده کعبه

 دنیا آمد به  ،نقطه مرکز پرگار

 

 عشق به فریاد آمد  ،که از عشق رخش این

 سن خداداد آمد ست که با حُا مهدی ما

 

 تر خوش  ،عطر نرگس شدی و نیست از این بو

 تر خوش  ، حلقه دام بال نیست از این مو 
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 بار اى اسفواقعه

 هجرى قمری، با استفاده از ضعف آل بویه، به بغداد حمله کردند و با اشغال آن، حکومت آل بویه را برانداختند.   44۷ترکان سلجوقى، در سال 

 نشین حمله کرد و به قتل و غارت آنان پرداخت.  هاى شیعهدر این زمان، عبدالملک وزیر متعصب طغرل بیک، به محله

هاى او را آتش زدند و همه را نابود  حمله کردند تا وى را به قتل برسانند؛ ولى چون او را نیافتند، وسایل منزل و کتابسربازان وی، به خانه شیخ  

 ساختند. 

 شیخ از بغداد خارج شد و به نجف اشرف رفت.  -ناپذیرى به جهان علم وارد ساخت که ضایعات جبران-آلود بعد از این حادثه دریغ

 

 نجف اشرف

 کردند. زندگى مى )علیه السالم( نگام، ده کوچکى بود که تعداد کمى از شیعیان مشتاق، در جوار بارگاه موالى متقیان امیرالمؤمنین على نجف در آن ه

ترین حوزه علمیه در میان شیعیان  اى تأسیس نمود که بعدها بزرگبعد از فروکش کردن خشم و طغیان جاهالن، شیخ در نجف اشرف، حوزه علمیه

 گردید. 

 

 تألیفات 

»تهذیب األحکام« و »االستبصار« است که هر دو، در زمینه روایاتى  هاى کتاب از کتب اساسى و مرجع چهارگانه شیعه به نام 2شیخ طوسى، مؤلف 

 است که جنبه فقهى دارند.  

 کتاب تدوین شده است.    21باب و  3۹3حدیث است که در  135۹تهذیب بر حسب شمارش حاجى نورى، متضمن 

 باب نظم یافته است.    ۹25باشد که در حدیث مى 5511استبصار نیز مشتمل بر  اثر گران سنگ

 کتاب ارزشمند و گرانبار، از کتب معتبر روایى، همتاى کافى و من الیحضر شناخته شد.   2این 

 شیخ با تألیف این دو، صحاح احادیث شیعه را در حصار کشید و آن دو را تکمیل نمود.

 اند از: عبارتبرخی دیگر از تألیفات او 

 . التبیان- ۸ تمهید األصول-۷ الفهرست-6 الرجال- 5 عدة األصول-4 الخالف-3المبسوط -2النهایة -1

 

 وفات 

سالگی به رحمت ایزدى پیوست و در نجف اشرف، در خانه خویش    ۷5هجرى قمری، در    460محرم سال    22وار طوسى، در شب دوشنبه  شیخ بزرگ

 به خاک سپرده شد. 

تر به نظیر او در جامعیت برخورد  ورترین فقیهان خود را از دست داد. شخصیتى که تاریخ، کمترین و نامبدین ترتیب، جهان اسالم یکى از بزرگ

 کرده است و هنوز فقهاى ما از پرتو وجود او برخوردار هستند.

 هم اکنون نیز خانه او، به مسجد تبدیل شده است. 
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 ! کعبه به پا کرده نماز ،سوی چشمان شما

 ترخوش  ،اهلل از این سو ای نیست به وقبله 

 

 کس که بهشتت گفته  ن آنه غلط گفته هر 

 ؟! ترروخوش  ،کی بهشت است به اندازه این 

 

 نشود  ،مدح تو گوید  ، گر که دیوان غزل

 تر خوش  ،بیتی که نوشتی به دو ابرو از دو 

 

 انگار سلیل است روان  ، های توروی لب 

 ترخوش  ،آب بقا، کوثر این جو هست از 

 

 جان فدای لب تو باد که در دیده مست 

 تر از این غنچه نبست خوش  ،آرای جهانچمن

 

 ها داری نقل کردند که تو هیبت طا

 نقل کردند که تو عصمت زهرا داری 

 

 ات، چون حیدر گمان پشت ندارد زره بی

 قدرت موال داری  ،نقل کردند که تو 

 

 کنده   قبر خودش را ، دشمنت هر که شود

 همه جا پر شده که دیده سقا داری 

 

 لرزند اهل زمین می  ،گر رجزخوان بشوی 

 ست که از اکبر لیال داری ا این نشانی

 

 !قاآ بالیی ویک کرب  ه،تنتو خودت یک 

 ست که از زینب کبری داری ا این غروری 

 

  



99 

 

 مطالعه تر برای حدیث مذکور، با آراستگی آسان متن 

 

 ؛ الدین  إکمال  ک، - ۹

 

 الْحَارِثِ  بْنِ  عَلِیِّ  عَنْ  سَهْلٍ  بْنِ  یَحْیَى بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  طَاهِرٍ  بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ  الْبَغْدَادِیِّ  الْوَشَّاِء عِیسَى  بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ  حَاتِمٍ بْنِ  عَلِیِّ بْنُ  مُحَمَّدُ 
 الصَّیْرَفِیِّ سَدِیرٍ عَنْ  أَبِیهِ  عَنْ الْبُدَیْلِیِّ عَلِیٍّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْجَوَاشِنِیِّ مَنْصُورِ بْنِ  سَعْدِ  عَنْ

 

  ،تَغْلِبَ بْنُ  أَبَانُ  وَ  بَصِیرٍ أَبُو وَ  عُمَرَ بْنُ  الْمُفَضَّلُ  وَ  أَنَا  دَخَلْتُ  : قَالَ

 

 ، لیهما السالم(ع)  مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی مَوْلَانَا  عَلَى

 

 ،الْکُمَّیْنِ مُقَصَّرُ  جَیْبٍ  بِلَا  مُطَوَّقٌ  خَیْبَرِیٌّ مِسْحٌ عَلَیْهِ وَ  التُّرَابِ  عَلَى جَالِساً  فَرَأَیْنَاهُ

 

 ، مَحْجِرَیْهِ الدُّمُوعُ  أَبْلَى وَ  عَارِضَیْهِ  فِی  التَّغَیُّرُ شَاعَ وَ  وَجْنَتَیْهِ مِنْ  الْحُزْنُ نَالَ قَدْ  الْحَرَّى  الْکَبِدِ ذَاتِ  الثَّکْلَى  الْوَالِهِ  بُکَاَء یَبْکِی  هُوَ وَ

 

 بِفَجَائِعِ مُصَابِی  أَوْصَلَتْ غَیْبَتُکَ !سَیِّدِی . فُؤَادِی رَاحَةَ  مِنِّی أَسَرَتْ وَ  مِهَادِی  عَلَیَّ ضَیَّقَتْ وَ  رُقَادِی  نَفَتْ غَیْبَتُکَ  ! سَیِّدِی : یَقُولُ  ]علیه السالم[ هُوَ وَ
 إِلَّا  الْبَلَایَا  سَوَالِفِ  وَ زَایَاالرَّ دَوَارِجِ  عَنْ  صَدْرِی مِنْ  یَفْتُرُ  أَنِینٍ وَ  عَیْنِی مِنْ تَرْقَى بِدَمْعَةٍ أُحِسُّ  فَمَا الْعَدَدَ  وَ  الْجَمْعَ یُفْنِی الْوَاحِدِ  بَعْدَ الْوَاحِدِ فَقْدُ وَ  الْأَبَدِ 
 .بِسَخَطِکَ مَعْجُونَةٍ نَوَازِلَ  وَ بِغَضَبِکَ مَخْلُوطَةٍ نَوَائِبَ وَ أَنْکَرِهَا  وَ  أَشَدِّهَا  تَرَاقِی وَ أَفْظَعِهَا وَ  أَعْظَمِهَا عَوَائِرِ عَنْ لِعَیْنِی مُثِّلَ

 

 أَوْ  قَارِعَةٍ  لِمَکْرُوهَةٍ  سِمَةٌ أَنَّهُ  ظَنَنَّا وَ  الْغَائِلِ الْحَادِثِ  وَ  الْهَائِلِ  الْخَطْبِ  ذَلِکَ  عَنْ  جَزَعاً  قُلُوبُنَا تَصَدَّعَتْ وَ وَلَهاً عُقُولُنَا فَاسْتَطَارَتْ :سَدِیرٌ  قَالَ
 . بَائِقَةٌ الدَّهْرِ  مِنَ بِهِ  حَلَّتْ

 

 . الْمَأْتَمَ هَذَا عَلَیْکَ حَتَمَتْ حَالَةٍ  أَیَّةُ وَ  عَبْرَتَکَ  تَسْتَمْطِرُ وَ دَمْعَتَکَ  تَسْتَنْزِفُ  حَادِثَةٍ أَیِّ  مِنْ  عَیْنَیْکَ الْوَرَى خَیْرِ ابْنَ  یَا اللَّهُ  لَاأَبْکَى :فَقُلْنَا

 

 هُوَ  وَ الْیَوْمِ هَذَا صَبِیحَةَ الْجَفْرِ  کِتَابِ فِی نَظَرْتُ إِنِّی وَیْکُمْ  : ]علیه السالم[  قَالَ وَ  خَوْفُهُ مِنْهَا اشْتَدَّ وَ جَوْفُهُ مِنْهَا انْتَفَخَ زَفْرَةً  )علیه السالم( الصَّادِقُ فَزَفَرَ :قَالَ
 مِنْ  الْأَئِمَّةَ وَ  مُحَمَّداً  بِهِ  اسْمُهُ تَقَدَّسَ  اللَّهُ خَصَّ  الَّذِی الْقِیَامَةِ  یَوْمِ  إِلَى یَکُونُ مَا  وَ کَانَ مَا عِلْمِ  وَ  الرَّزَایَا  وَ  الْبَلَایَا وَ الْمَنَایَا عِلْمِ عَلَى  الْمُشْتَمِلُ  الْکِتَابُ

 قُلُوبِهِمْ  فِی الشُّکُوکِ  تَوَلُّدَ  وَ  الزَّمَانِ  ذَلِکَ فِی بَعْدِهِ مِنْ  بِهِ  الْمُؤْمِنِینَ بَلْوَى  وَ عُمُرِهِ طُولَ  وَ  إِبْطَاَءهُ  وَ غِیبَتَهُ وَ  قَائِمِنَا مَوْلِدَ  فِیهِ تَأَمَّلْتُ  وَ ( السَّلَامُ عَلَیْهِمُ وَ عَلَیْهِ) بَعْدِهِ
 عُنُقِهِ  فِی  طائِرَهُ  أَلْزَمْناهُ  إِنسانٍ  کُلَّ وَ  ذِکْرُهُ  تَقَدَّسَ  اللَّهُ  قَالَ  الَّتِی  أَعْنَاقِهِمُ  مِنْ  الْإِسْلَامِ  رِبْقَةَ  خَلْعَهُمْ  وَ  دِینِهِمْ  عَنْ  أَکْثَرِهِمْ  ارْتِدَادَ  وَ  غَیْبَتِهِ طُولِ  مِنْ 

 . الْأَحْزَانُ عَلَیَّ اسْتَوْلَتْ  وَ الرِّقَّةُ فَأَخَذَتْنِی الْوَلَایَةَ یَعْنِی

 

 . عِلْمٍ مِنْ  تَعْلَمُهُ أَنْتَ  مَا  بَعْضِ فِی إِیَّانَا بِإِشْرَاکِکَ  شَرِّفْنَا  وَ کَرِّمْنَا ! اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ  یَا :فَقُلْنَا

 

 غَیْبَتَهُ قَدَّرَ  وَ لیه السالم(ع) مُوسَى مَوْلِدِ  تَقْدِیرَ مَوْلِدَهُ قَدَّرَ الرُّسُلِ مِنَ ثَلَاثَةٍ فِی أَدَارَهَا ثَلَاثَةً مِنَّا  الْقَائِمِ فِی أَدَارَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ  اللَّهَ إِنَّ :]علیه السالم[ قَالَ
 . عُمُرِهِ عَلَى دَلِیلًا  الْخَضِرَ  أَعْنِی الصَّالِحِ  الْعَبْدِ  عُمُرَ  ذَلِکَ بَعْدِ مِنْ جَعَلَ  وَ  )علیه السالم(   نُوحٍ إِبْطَاِء تَقْدِیرَ  إِبْطَاَءهُ  قَدَّرَ وَ   )علیه السالم(  عِیسَى غَیْبَةِ  تَقْدِیرَ

 

 . الْمَعَانِی هَذِهِ وُجُوهِ عَنْ  !اللَّهِ رَسُولِ  ابْنَ  یَا  لَنَا اکْشِفْ  :فَقُلْتُ
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 ! یا موال !ای گل سر سبد عرش خدا

 که بیا  !دهم آقاقسمت می  ،جان زهرا

 

 همه جا روی سرم  ،سایه دست کریمت

 ست به چشمان ترم ا عمری  ،حسرت روی تو 

 

 کس مشتری سینه تنگم نشدههیچ

 بخرم  !لطف کن آقا ،امجنس بنجل شده 

 

 آیی همه گفتند که تو می  ،صبح جمعه

 منتظر آن سحرم  ،همه عمر قسم 

 

 این دل تنگم دارد  ، بالوهوس کرب 

 ببرم  !با خودت آقا ، یک شب جمعه حرم

 

 ال وبکرب  مشد که کمی گریه کنکاش می 

 ! ی همه بال و پرمم، اجای تو گریه کن

 

 لب   چند قرن است که جانت شده آقا بر

 زینب ات پر شده از روضه زینب سینه

 

 ( مرادی موسی علی )
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 بَنِی مِنْ یَکُونُ أَنَّهُ وَ نَسَبِهِ عَلَى فَدَلُّوهُ الْکَهَنَةِ بِإِحْضَارِ أَمَرَ یَدِهِ عَلَى مُلْکِهِ زَوَالَ أَنَّ عَلَى وَقَفَ لَمَّا فِرْعَوْنَ فَإِنَّ مُوسَى مَوْلِدُ أَمَّا :]علیه السالم[ قَالَ
 إِلَى  الْوُصُولُ عَلَیْهِ تَعَذَّرَ  وَ مَوْلُودٍ أَلْفَ عِشْرِینَ وَ  نَیِّفاً  طَلَبِهِ فِی قَتَلَ حَتَّى إِسْرَائِیلَ بَنِی نِسَاِء مِنْ  الْحَوَامِلِ بُطُونِ  بِشَقِّ  أَصْحَابَهُ  یَأْمُرُ  یَزَلْلَمْ  وَ  إِسْرَائِیلَ 

 الْقَائِمِ  یَدِ  عَلَى  مِنْهُمْ  الْجَبَابِرَةِ  وَ الْأُمَرَاِء وَ مُلْکِهِمْ  زَوَالَ  أَنَّ عَلَى  وَقَفُوا  لَمَّا الْعَبَّاسِ  بَنُو  وَ  أُمَیَّةَ بَنُو کَذَلِکَ  إِیَّاهُ  تَعَالَى  وَ  تَبَارَکَ اللَّهِ لِحِفْظِ  مُوسَى  قَتْلِ
 اللَّهُ یَأْبَى  وَ  )علیه السالم( الْقَائِمِ  قَتْلِ  إِلَى  الْوُصُولِ  فِی  مِنْهُمْ  طَمَعاً  نَسْلِهِ  إِبَادَةِ  وَ  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  اللَّهِ  رَسُولِ  بَیْتِ  آلِ  قَتْلِ فِی سُیُوفَهُمْ وَضَعُوا  وَ  الْعَدَاوَةَ  نَاصَبُونَا  مِنَّا 
 قُتِلَ أَنَّهُ  عَلَى اتَّفَقَتْ  النَّصَارَى  وَ  الْیَهُودَ  فَإِنَّ)علیه السالم(   عِیسَى غَیْبَةُ أَمَّا  وَ  مُشْرِکُونَ الْ کَرِهَ  لَوْ  وَ   ...نُورَهُ  یُتِمَّ أَنْ إِلَى  الظَّلَمَةِ  مِنَ  لِوَاحِدٍ أَمْرَهُ  یَکْشِفَ  أَنْ
 لَمْ  بِأَنَّهُ هُدًى  بِغَیْرِ قَائِلٍ  فَمِنْ لِطُولِهَا  تُنْکِرُهَا الْأُمَّةَ  فَإِنَّ )عجل اهلل فرجه( الْقَائِمِ غَیْبَةُ کَذَلِکَ لَهُمْ شُبِّهَ لکِنْ وَ  صَلَبُوهُ  ما وَ قَتَلُوهُ ما  وَ بِقَوْلِهِ  عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ کَذَّبَهُمُ وَ

 یَعْصِی قَائِلٍ وَ فَصَاعِداً عَشَرَ  ثَالِثَ  إِلَى  یَتَعَدَّى إِنَّهُ بِقَوْلِهِ  یَمْرُقُ  قَائِلٍ  وَ  عَقِیماً کَانَ  عَشَرَنَاحَادِیَ  إِنَّ بِقَوْلِهِ  یَکْفُرُ  قَائِلٍ وَ  مَاتَ وَ  وُلِدَ  إِنَّهُ  یَقُولُ  قَائِلٍ  وَ  یُولَدْ 
 اللَّهُ بَعَثَ  السَّمَاِء مِنَ قَوْمِهِ  عَلَى  الْعُقُوبَةَ  اسْتَنْزَلَ  لَمَّا فَإِنَّهُ  )علیه السالم( نُوحٍ إِبْطَاُء  أَمَّا  وَ  غَیْرِهِ هَیْکَلِ  فِی  یَنْطِقُ )علیه السالم(  الْقَائِمِ  رُوحَ  إِنَّ  بِقَوْلِهِ جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهَ

 بِصَاعِقَةٍ  أُبِیدُهُمْ لَسْتُ وَ  عِبَادِی وَ  خَلَائِقِی هَؤُلَاِء إِنَّ لَکَ یَقُولُ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ  اللَّهِ نَبِیَّ یَا  فَقَالَ نَوَیَاتٍ بِسَبْعَةِ الْأَمِینَ الرُّوحَ جَبْرَئِیلَ عَزَّوَجَلَّ
 وَ  نَبَاتِهَا فِی لَکَ  فَإِنَّ النَّوَى  هَذَا اغْرِسْ  وَ عَلَیْهِ مُثِیبُکَ فَإِنِّی لِقَوْمِکَ  الدَّعْوَةِ فِی اجْتِهَادَکَ فَعَاوِدْ  الْحُجَّةِ إِلْزَامِ  وَ الدَّعْوَةِ تَأْکِیدِ بَعْدَ  إِلَّا  صَوَاعِقِی  مِنْ

 زَهَا  وَ  أَثْمَرَتْ  وَ  تَغَصَّنَتْ  وَ  تَسَوَّقَتْ وَ  تَأَزَّرَتْ وَ  الْأَشْجَارُ  نَبَتَتِ  فَلَمَّا  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  تَبِعَکَ  مَنْ  بِذَلِکَ  فَبَشِّرْ  الْخَلَاصَ  وَ  الْفَرَجَ  أَثْمَرَتِ  إِذَا  إِدْرَاکِهَا  وَ  بُلُوغِهَا 
 وَ الصَّبْرَ  یُعَاوِدَ  وَ  الْأَشْجَارِ  تِلْکَ نَوَى  مِنْ  یَغْرِسَ  أَنْ  تَعَالَى  وَ  تَبَارَکَ  اللَّهُ فَأَمَرَهُ  الْعِدَةَ  تَعَالَى  وَ  سُبْحَانَهُ  اللَّهِ  مِنَ اسْتَنْجَزَ  طَوِیلٍ  زَمَنٍ  بَعْدَ  عَلَیْهَا  الثَّمَرُ 

 فِی  وَقَعَ لَمَا  حَقّاً  نُوحٌ  یَدَّعِیهِ  مَا  کَانَ لَوْ  قَالُوا  وَ  رَجُلٍ  مِائَةِ  ثَلَاثُ  مِنْهُمْ فَارْتَدَّ بِهِ  آمَنَتْ  الَّتِی الطَّوَائِفَ  بِذَلِکَ  فَأَخْبَرَ  قَوْمِهِ  عَلَى  الْحُجَّةَ  یُؤَکِّدَ وَ  الِاجْتِهَادَ 
 الطَّوَائِفُ تِلْکَ زَالَتْ فَمَا مَرَّاتٍ سَبْعَ غَرَسَهَا أَنْ إِلَى أُخْرَى  بَعْدَ تَارَةً یَغْرِسَهَا أَنْ مَرَّةٍ کُلِّ عِنْدَ یَأْمُرُهُ یَزَلْ لَمْ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ ثُمَّ خُلْفٌ رَبِّهِ وَعْدِ 
 اللَّیْلِ عَنِ  الصُّبْحُ أَسْفَرَ  الْآنَ  نُوحُ  یَا  قَالَ  وَ  إِلَیْهِ  ذَلِکَ  عِنْدَ  عَزَّوَجَلَّ  اللَّهُ  فَأَوْحَى رَجُلًا  سَبْعِینَ  وَ  نَیِّفٍ  إِلَى  عَادَ  أَنْ إِلَى طَائِفَةٌ  مِنْهُمْ  تَرْتَدُّ  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ 

 قَدِ  مَنْ أَبْقَیْتُ وَ الْکُفَّارَ أَهْلَکْتُ أَنِّی  فَلَوْ خَبِیثَةً طِینَتُهُ کَانَتْ مَنْ کُلِّ بِارْتِدَادِ  الْکَدَرِ  مِنَ لِلْإِیمَانِ الْأَمْرُ صَفَا وَ مَحْضِهِ عَنْ الْحَقُّ  صَرَّحَ حِینَ لِعَیْنِکَ
 بِأَنْ نُبُوَّتِکَ بِحَبْلِ اعْتَصَمُوا وَ قَوْمِکَ مِنْ التَّوْحِیدَ  أَخْلَصُوا الَّذِینَ  لِلْمُؤْمِنِینَ السَّابِقَ  وَعْدِیَ صَدَقْتُ کُنْتُ  لَمَا بِکَ آمَنَتْ کَانَتْ الَّتِی الطَّوَائِفِ مِنَ ارْتَدَّ

 وَ الِاسْتِخْلَافُ  یَکُونُ  کَیْفَ  وَ  قُلُوبِهِمْ مِنْ  الشَّکِّ  بِذَهَابِ  لِی الْعِبَادَةُ  تَخْلُصَ لِکَیْ  بِالْأَمْنِ خَوْفَهُمْ  أُبَدِّلَ  وَ  دِینَهُمْ لَهُمْ  أُمَکِّنَ  وَ  الْأَرْضِ  فِی أَسْتَخْلِفَهُمْ
 النِّفَاقِ  نَتَائِجَ کَانَتْ الَّتِی سَرَائِرِهِمُ سُوِء وَ طِینَتِهِمْ خُبْثِ  وَ ارْتَدُّوا الَّذِینَ یَقِینِ ضَعْفِ  مِنْ  أَعْلَمُ  مَاکُنْتُ مَعَ  لَهُمْ نِّی مِ بِالْأَمْنِ  الْخَوْفِ  بَدَلُ  وَ  التَّمْکِینُ 

 لَاسْتَحْکَمَتْ وَ  صِفَاتِهِ رَوَائِحَ لَنَشَقُوا  أَعْدَاءَهُمْ أَهْلَکْتُ إِذَا الِاسْتِخْلَافِ وَقْتَ الْمُؤْمِنِینَ أُوتِیَ الَّذِی  الْمُلْکِ مِنَ  مِنِّی تَسَنَّمُوا  أَنَّهُمْ  فَلَوْ  الضَّلَالَةِ سُنُوحَ  وَ
 فِی التَّمْکِینُ  یَکُونُ  کَیْفَ وَ  النَّهْیِ وَ  بِالْأَمْرِ  التَّفَرُّدِ  وَ  الرِّئَاسَةِ  طَلَبِ  عَلَى  حَارَبُوهُمْ وَ  بِالْعَدَاوَةِ  إِخْوَانَهُمْ کَاشَفُوا  وَ  قُلُوبِهِمْ ضَلَالَةِ  حِبَالُ  تَأَبَّدَ وَ  نِفَاقِهِمْ سَرَائِرُ 
 تَمْتَدُّ )علیه السالم(  الْقَائِمُ کَذَلِکَ وَ ع الصَّادِقُ قَالَ وَحْیِنا وَ  بِأَعْیُنِنا الْفُلْکَ  اصْنَعِ فَ کَلَّا الْحُرُوبِ إِیقَاعِ وَ  الْفِتَنِ إِثَارَةِ مَعَ  الْمُؤْمِنِینَ فِی الْأَمْرِ انْتِشَارُ  وَ الدِّینِ 

 أَحَسُّوا إِذَا النِّفَاقُ  عَلَیْهِمُ یُخْشَى الَّذِینَ  الشِّیعَةِ مِنَ خَبِیثَةً طِینَتُهُ کَانَتْ مَنْ  کُلِّ بِارْتِدَادِ  الْکَدَرِ مِنَ  الْإِیمَانُ  یَصْفُوَ وَ  مَحْضِهِ عَنْ الْحَقُّ لِیُصَرِّحَ غَیْبَتِهِ أَیَّامُ
 وَ بَکْرٍ  أَبِی فِی نَزَلَتْ  الْآیَةَ هَذِهِ  أَنَّ تَزْعُمُ  النَّوَاصِبَ  إِنَّ  اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ  یَا فَقُلْتُ  الْمُفَضَّلُ  قَالَ  ع  الْقَائِمِ عَهْدِ فِی الْمُنْتَشِرِ الْأَمْنِ  وَ  التَّمْکِینِ  وَ  بِاالسْتِخْلَافِ 

 مِنْ  الْخَوْفِ  ذَهَابِ  وَ  الْأُمَّةِ  فِی  الْأَمْنِ بِانْتِشَارِ  مُتَمَکِّناً  رَسُولُهُ  وَ  اللَّهُ  ارْتَضَاهُ  الَّذِی  الدِّینُ  کَانَ  مَتَى النَّاصِبَةِ قُلُوبَ  اللَّهُ  لَایَهْدِ  قَالَ  عَلِیٍّ  وَ  عُثْمَانَ  وَ  عُمَرَ 
 الْحُرُوبِ وَ  أَیَّامِهِمْ  فِی تَثُورُ  کَانَتْ  الَّتِی  الْفِتَنِ  وَ  الْمُسْلِمِینَ  ارْتِدَادِ  مَعَ  )علیه السالم(  عَلِیٍّ  عَهْدِ  فِی وَ  هَؤُلَاِء  مِنْ  أَحَدٍ  عَهْدِ  فِی صُدُورِهَا  مِنْ  الشَّکِّ  ارْتِفَاعِ  وَ قُلُوبِهَا 
)علی  الْخَضِرُ الصَّالِحُ الْعَبْدُ  أَمَّا وَ  نَصْرُنا  جاءَهُمْ کُذِبُوا قَدْ  أَنَّهُمْ ظَنُّوا  وَ  الرُّسُلُ  اسْتَیْأَسَ إِذَا  حَتَّى )علیه السالم(  الصَّادِقُ تَلَا ثُمَّ هُمْ بَیْنَ وَ الْکُفَّارِ بَیْنَ تَنْشَبُ  کَانَتْ الَّتِی

 وَ الْأَنْبِیَاِء مِنَ قَبْلَهَا کَانَ  مَنْ  شَرِیعَةَ بِهَا  یَنْسَخُ لِشَرِیعَةٍ لَا  وَ عَلَیْهِ  یُنْزِلُهُ لِکِتَابٍ لَا وَ لَهُ قَدَّرَهَا لِنُبُوَّةٍ عُمُرَهُ طَوَّلَ مَا  تَعَالَى  وَ تَبَارَکَ اللَّهَ فَإِنَّ نبینا و آله و علیه السالم(
 أَیَّامِ  فِی )علیه السالم(  الْقَائِمِ عُمُرِ  مِنْ  یُقَدِّرَ أَنْ عِلْمِهِ  سَابِقِ  فِی  کَانَ لَمَّا تَعَالَى  وَ  تَبَارَکَ  اللَّهَ  إِنَّ بَلَى  لَهُ  یَفْرِضُهَا  لِطَاعَةٍ  لَا  وَ بِهَا  الِاقْتِدَاَء عِبَادَهُ  یُلْزِمُ  لِإِمَامَةٍ  لَا 

 الِاسْتِدْلَالِ  لِعِلَّةِ إِلَّا  ذَلِکَ  أَوْجَبَ سَبَبٍ غَیْرِ  مِنْ  الصَّالِحِ الْعَبْدِ  عُمُرَ  طَوَّلَ  الطُّولِ  فِی الْعُمُرِ  ذَلِکَ  بِمِقْدَارِ عِبَادِهِ  إِنْکَارِ مِنْ  یَکُونُ  مَا  عَلِمَ  وَ  یُقَدِّرُ مَا غَیْبَتِهِ
 1۷. حُجَّةٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ یَکُونَ  لِئَلَّا الْمُعَانِدِینَ حُجَّةَ  بِذَلِکَ لِیَقْطَعَ  وَ  )عجل اهلل فرجه(  الْقَائِمِ عُمُرِ  عَلَى بِهِ

  

 
من سنن األنبیاء و االستدالل بغیباتهم    )علیه السالم(، باب ما فیه  ))صلوات الّله علیهعشر  کتاب تاریخ اإلمام الثانی؛  21۹  ص -  51  ج :األنوار بحار  -1۷

 . ۹، ح ( )صلوات اهلل علیهمعلى غیبته 
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 !« تنها همه »انتظار« داریم از تو»

 

 نه شرم و حیا، نه عار داریم از تو 

 ! شمار داریم از توامّا گِله بی 

 

 !جان ما منتظر تو نیستیم آقا 

 !تنها همه »انتظار« داریم از تو 

 

 )جلیل صفربیگی( 
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 پارسی  و اینک حدیث شریف با ترجمه

 :قَالَ، الصَّیْرَفِیِّ سَدِیرٍ  عَنْ

 گوید:سدیر صیرفی می 

 

 مَُحمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَبْدِاللَّهِأَبِی  مَوْلَانَا عَلَى تَغْلِبَ بْنُ أَبَانُ وَ  أَبُوبَصِیرٍ  وَ عُمَرَ بْنُ الْمُفَضَّلُ  وَ  أَنَا دَخَلْتُ

 .لیهما السالم(ع)

یاب شرف)درود خدا بر ایشان(  من و مفضل بن عمر و ابوبصیر و ابان بن تغلب به محضر موالیمان امام جعفر صادق  

 شدیم.

 

 . الْكُمَّیْنِ مُقَصَّرُ  جَیْبٍ بِلَا مُطَوَّقٌ خَیْبَرِیٌّ مِسٌْح عَلَیْهِ  وَ التُّرَابِ  عَلَى  جَالِساً فَرَأَیْنَاُه

 کوتاهی بر تن دارند  دار بدون یقه آستین اند و پیراهن خیبری طوق ایشان را دیدیم که روی خاک نشسته 

 

 فِی التَّغَیُّرُ شَاعَ وَ وَجْنَتَیْهِ مِنْ الُْحزْنُ نَالَ قَدْ الَْحرَّى الْكَبِدِ ذَاتِ الثَّكْلَى الْوَالِهِ بُكَاءَ یَبْكِی هُوَ وَ

 . مَحِْجرَیْهِ الدُّمُوعُ أَبْلَى وَ عَارِضَیْهِ

گریست و اندوه فراوان، در چهره او  ای می قرارِ سرگردانِ فرزندمرده جگرسوخته آن حضرت مانند مادر بی 

 زد و رنگ رخسارش دگرگون و کاسه چشمان ایشان، از سرشک ریزان، پر شده بود موج می 
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 »کاش وقتی که بیاید، باشم!« 

 

 م دلسیزده بار زمین خورد 

 سیزده مرتبه افسرد دلم 

 مرد دلم  ، چاردهم دفعه 

 

 دل پا شد  ، ناگه از قبر خودش 

 نیمه شعبان وا شد  ، بخت من

 

 کوکب طالعم امشب خندید 

 باز هم نور محمد تابید 

 خانه روشن شده، چون این خورشید 

 

 طلعتش فاطمی و حیدری است

 ری استکحجت بن حسن العس

 

 پسری آمده دنیا، کالشّمس 

 پسری زاده زهرا، کالشّمس 

 صورتش، دُر دالرا، کالشّمس

 

 نور در نور بود در جلوات 

 به گل حضرت نرگس صلوات 

 

 نرجس از آمدنش مسرور است

 ای از نور است پسرش پارچه

 دل باباش حسن پر شور است
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 :یَقُولُ هُوَ وَ

 فرمودند:و در این حال می 

 . فُؤَادِی رَاحَةَ  مِنِّی أَسَرَتْ وَ  مِهَادِی  عَلَیَّ ضَیَّقَتْ وَ  رُقَادِی نَفَتْ  غَیْبَتُکَ  ! سَیِّدِی

آقای من! غیبت تو خواب را از دیدگانم زدوده، بستر استراحتم را تنگ نموده و آسایش را از قلبم ربوده  

 است! 

 . الْعَدَدَ وَ  الْجَمْعَ یُفْنِی  الْوَاحِدِ  بَعْدَ الْوَاحِدِ  فَقْدُ  وَ  الْأَبَدِ بِفَجَائِعِ مُصَابِی أَوْصَلَتْ غَیْبَتُکَ  ! سَیِّدِی

آیی  پیوندد و از دست رفتن یکی پس از دیگری، گردهم آقای من! دوری تو ماتم مرا به درد و رنج جاودانه می 

 پاشدو شمار دوستان را از هم می 

 . الْبَلَایَا سَوَالِفِ  وَ  الرَّزَایَا  دَوَارِجِ عَنْ صَدْرِی مِنْ  یَفْتُرُ أَنِینٍ وَ  عَیْنِی  مِنْ  تَرْقَى  بِدَمْعَةٍ  فَمَاأُحِسُّ

بی  که  را  اشکی  اینک  گونه پس  روی  به  چشمانم  از  پی  اختیار  در  که  سوزناکی  آه  و  گردیده  روان  ها 

 کنم!توانم احساس  کشد نمیام تنوره می های پیشین، از سینه آمدهای ناگوار و دشواریپیش

 وَ  بِغَضَبِکَ  مَْخلُوطَةٍ  نَوَائِبَ  وَ  أَنْكَرِهَا  وَ  أَشَدِّهَا تَرَاقِی  وَ  أَفْظَعِهَا  وَ أَعْظَمِهَا عَوَائِرِ  عَنْ لِعَیْنِی  مُثِّلَ  إِلَّا 

 . بِسََخطِکَ مَعُْجونَةٍ نَوَازِلَ 

های ها، مصیبت ناآشناترین دردمندیترین و  گینترین، سهم گدازترین، سخت ترین، جانچه از بزرگ مگر آن 

 گردد. ات که در برابر دیدگانم مجسم می هایت و نامالیمات سرشته با ناخشنودیآمیخته با برآشفتگی 
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 دست حق آمده با بیرقِ حق 

 الحَقِ حق  زَهَقَ الباطِل و جاءَ

 

 ی هاشمی عبد مناف نوه 

 آل کعبه، که خودش هست مطاف

 عرشیان دور سرش گرم طواف

 

 سید بطحا آمد  زاده 

 دنیا آمد آخرین کعبه به 

 

 ستا های سحرم این آقاندبه

 ست ا وارث تیغ دو دم، این آقا

 ستا شکنم، این آقاحیدر صف

 

 زاده و خیرالناس است خیبری 

 هیبتش مثل عموش عباس است

 

 تا که او ساکن این دنیا شد 

 پشت شیطان ز قدومش تا شد 

 زهرا شد  اش فاطمه اسوه

 

 آمده شاد کند عالم را 

 حیدرآباد کند عالم را 

 

 به نورش محتاج  ،شب تاریک

 بشریت، به ظهورش محتاج 

 به حضورش محتاج ، دین و قرآن

 



107 

 

 الَْحادِثِ وَ  الْهَائِلِ الَْخطْبِ  ذَلِکَ  عَنْ  جَزَعاً قُلُوبُنَا تَصَدَّعَتْ  وَ وَلَهاً عُقُولُنَا  فَاسْتَطَارَتْ  سَدِیرٌ  قَالَ

 . بَائِقَةٌ الدَّهْرِ  مِنَ بِهِ حَلَّتْ  أَوْ قَارِعَةٍ لِمَكْرُوهَةٍ سِمَةٌ أَنَّهُ ظَنَنَّا وَ الْغَائِلِ

را در این وضعیت دیدیم، از شدت سرگشتگی، عقل   )درود خدا بر ایشان(گوید: چون امام صادق جا سدیر میدر این

قرار شدیم که گویی قلبمان پاره پاره  تاب و بی قدر بی ناک و سانحه خطیر، آناز سرمان پرید و از آن پدیده هول 

ای، ایشان را به سوز و گداز وا داشته، یا رخدادی تلخ  کوبندهزا و درهم گشت و چنین پنداشتیم که ناپسندی آسیب

 فرسا، برآن حضرت فرود آمده است.   قت و طا

 

 عَبْرَتَکَ  تَسْتَمْطِرُ وَ دَمْعَتَکَ تَسْتَنْزِفُ حَادِثَةٍ أَیِّ مِنْ عَیْنَیْکَ الْوَرَى  خَیْرِ ابْنَ یَا اللَّهُ لَاأَبْكَى فَقُلْنَا

 . الْمَأْتَمَ هَذَا عَلَیْکَ حَتَمَتْ حَالَةٍ  أَیَّةُ  وَ

آمدی باعث شده  ای پسر بهترین آفریدگان! خداوند چشمانت گریان مباد! چه پیش  بنابراین عرض کردیم: 

هایتان را بارانی و طوفانی نماید؟ چه اتفاقی  چشمآسای سرشک،  بار سیلگونه سرازیر شود و رگ هایتان این که اشک

 خراشی بنشینید؟روی داده که شما را بر آن وادار ساخته که به چنین سوگ دل 

 فِی  نَظَرْتُ إِنِّی  وَیْكُمْ   قَالَ وَ  خَوْفُهُ  مِنْهَا اشْتَدَّ وَ جَوْفُهُ مِنْهَا  انْتَفََخ زَفْرًَة  )علیه السالم( الصَّادِقُ فَزَفَرَ قَالَ

 . الْیَوْمِ هَذَا صَبِیَحةَ الَْجفْرِ  کِتَابِ

چنان آه سوزانی از عمق وجود خویش برکشیدند که شکمشان برآمده    )درود خدا بر ایشان(... سپس آقا امام صادق  

 شان افزوده گشت. شد و پریشانی 

 من بامدادان امروز در کتاب جفر نگریستم. گاه با اظهار تأسف فراوان به ما فرمودند: آن
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 با ظهورش بنماید نابود 

 نسل وهّابیت و آل سعود 

 

 از سر لطف علی و زهرا 

 میان دریاقطره افتاده 

 ام، شکر خدا جمکرانی شده

 

 ستا جمکران موعد ما در دنیا

 ستا جااین  ،ایران مسجد سهله 

 

 !کاش وقتی که بیاید، باشم

 ! برقع از چهره گشاید، باشم

 !تکیه بر کعبه نماید، باشم

 

 روزی از کعبه زند بانگ جلی 

 طالب خون حسین بن علی 

 

 من همان منتقم خون خدام

 عاشورامصاحب ناحیه 

 کشته شد و بعد خیام ،جد من

 

 حرمتش را که به غارت بردند 

 ام را به اسارت بردند عمه

 

 ( امیر عظیمی )
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 یَوْمِ إِلَى  یَكُونُ مَا  وَ  کَانَ  مَا عِلْمِ  وَ  الرَّزَایَا وَ  الْبَلَایَا  وَ الْمَنَایَا  عِلْمِ  عَلَى الْمُشْتَمِلُ  الْكِتَابُ  هُوَ  وَ

 .(السَّلَامُ عَلَیْهِمُ وَ عَلَیْهِ) بَعْدِِه مِنْ الْأَئِمَّةَ وَ  مَُحمَّداً  بِهِ اسْمُهُ  تَقَدَّسَ اللَّهُ  خَصَّ الَّذِی الْقِیَامَةِ 

چه تاکنون  ها است و گزارش هر آن ها و ناراحتی ها، گرفتاری و آن اثری است که در بر دارنده دانش مرگ 

وسیله خداوند  در عالم، اتفاق افتاده و تا رستاخیز نیز رخ خواهد داد، در آن مندرج و موجود است و این نوشته، به 

که بر آن حضرت  –بر  محمد و پیشوایان بعد از پیامویژگی و وابستگی انحصاری به    -که نامش منزه و پاکیزه است–

 یافته است. – و ایشان سالم پروردگار باد  

 ذَلِکَ فِی  بَعْدِِه مِنْ  بِهِ  الْمُؤْمِنِینَ بَلْوَى  وَ عُمُرِِه طُولَ وَ  إِبْطَاءَُه وَ  غِیبَتَهُ  وَ  قَائِمِنَا  مَوْلِدَ فِیهِ  تَأَمَّلْتُ وَ

 الْإِسْلَامِ رِبْقَةَ  خَلْعَهُمْ  وَ  دِینِهِمْ عَنْ  أَکْثَرِهِمْ  ارْتِدَادَ  وَ غَیْبَتِهِ  طُولِ  مِنْ  قُلُوبِهِمْ  فِی الشُّكُوکِ  تَوَلُّدَ  وَ  الزَّمَانِ 

  . أَعْنَاقِهِمُ مِنْ

اندیشی نمودم پیرامون زادگاه برپاخاسته از ما و دیرکرد و درازای زندگی و آشوب  و در آن درنگ و ژرف 

باایمان پس از او در آن هنگام و زایش تردید درباره طوالنی شدن غیبت آن حضرت و بازگشتن و دست  افرا د 

کشی  برداشتن و روی گردانی بیشترشان از دین و آیین و اعتقادات خود و این که در برابر ادامه پذیرش اسالم، گردن 

 و طغیان و نافرمانی کنند. 

 وَ  الرِّقَّةُ  فَأَخَذَتْنِی الْوَلَایَةَ  یَعْنِی  عُنُقِهِ  فِی طائِرَُه أَلْزَمْناُه  إِنسانٍ کُلَّ  وَ  ذِکْرُُه تَقَدَّسَ  اللَّهُ  قَالَ  الَّتِی

 . الْأَحْزَانُ عَلَیَّ اسْتَوْلَتْ

؛  ایمآویخته و کارنامه هر انسانى را به گردن او  سوره اسراء[ فرمود:    13یادکرد ]در آیه  که خداوند خوش 

 تنگی بر من چیره گشت. گین شدم و دل یعنی: والیت و سرپرستی. به این ترتیب، اندوه 
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 « !ای انتقام پهلوی پشت درِ خانه»

 

 ؟خواهد جز رحمت چشمان تو، دنیا چه می 

 ؟ خواهد تشنه به غیر آب، از دریا چه می 

 

 راهی نشانم ده  ، حاال که موسایم شدی

 ؟خواهد از موسی چه می  ، غیر از نجات، این قوم

 

 ؟ شاید بپرسی از چه دنبال دَمَت هستم

 خواهد؟مرده نوعاً از دَم عیسی چه می دل 

 

 یاد ما هستی : پیغام یعنیپیغام و پس 

 ؟خواهد مجنون جز این پیغام، از لیال چه می 

 

 شاید زنده ماندم من ، پیراهنی بفرست

 ؟خواهد خوشی، یعقوب نابینا چه می جز دل 

 

 احسان تو کافی است ، تا کیسه ما پر شود

 ؟خواهد از آقا چه می  ، مسکین به جز خیرات

 

 خواهیم این که ما چه می  ، چیز مهمی نیست

 خواهدباید ببینیم آن جناب از ما چه می 

 

 ! ای انتقام پهلوی پشت درِ خانه

 ؟خواهد مگر مادر چه می  ، ظهور توغیر از 

 

 ( لطیفیان  اکبرعلی)
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 . عِلْمٍ مِنْ  تَعْلَمُهُ  أَنْتَ  مَا  بَعْضِ فِی إِیَّانَا  بِإِشْرَاکِکَ شَرِّفْنَا وَ کَرِّمْنَا اللَّهِ  رَسُولِ ابْنَ  یَا  فَقُلْنَا

واری فرمایید  بخشندگی و بزرگ ]درود خدا بر ایشان و خاندانشان باد[  پس درخواست نمودیم از ایشان که ای پسر رسول خدا  

 و برخی از اطالعاتی را که خدمتتان هست، در اختیار ما قرار بدهید.

 

 مَوْلِدِ  تَقْدِیرَ مَوْلِدَُه قَدَّرَ  الرُّسُلِ مِنَ  ثَلَاثَةٍ  فِی أَدَارَهَا ثَلَاثَةً  مِنَّا  الْقَائِمِ فِی أَدَارَ تَعَاَلى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ  إِنَّ  قَالَ

 مِنْ  جَعَلَ  وَ  )علیه السالم( نُوحٍ إِبْطَاءِ  تَقْدِیرَ  إِبْطَاءَُه قَدَّرَ  وَ    )علیه السالم( عِیسَى غَیْبَةِ  تَقْدِیرَ  غَیْبَتَهُ  قَدَّرَ  وَ لیه السالم( ع) مُوسَى 

 . عُمُرِِه عَلَى دَلِیلًا الَْخضِرَ أَعْنِی الصَّالِِح الْعَبْدِ  عُمُرَ  ذَلِکَ بَعْدِ

تن    3ویژگی شباهت قرار داده است میان قائم ما و   3قدر و بلندمرتبه در راستی خداوند گرانفرمودند: به 

چون هجران  و فراق ایشان را هم  )درود خدا بر وی(از فرستادگان الهی. به دنیا آمدن ایشان را مانند تولد حضرت موسی  

و پس از آن، عمر طوالنی    )درود خدا بر او(ان را مثل داستان حضرت نوح  و دیر نمایان شدن امر ایش  )درود خدا بر او(حضرت عیسی  

 ای بر صدق دیرزیستی ایشان.  را نشانه )درود خدا بر او(بنده شایسته، حضرت خضر 

 

 . الْمَعَانِی هَذِِه وُجُوِه عَنْ  اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَنَا اکْشِفْ  فَقُلْتُ

های  لطفاً از ابهام و اجمال صورت  )درود خدا بر ایشان و خاندان مکرم آن حضرت(آن وقت، بنده عرض کردم که ای پسر رسول خدا  

 شده، به تفصیل و تشریح، پرده بردارید.گوناگون مفاهیم بیان 
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 « جان مرا مبتال کنید ، بر درد عشق»

 

 فکری برای وضع بد این گدا کنید 

 اما دعا کنید  ، من بدم ،باشد قبول

 

 شوددلم احیا نمی   ،کنمهر کار می 

 کنید  چاره وا قرآن به نیت من بی 

 

 درشدهدربه   است دردِ منِ دردی بی

 جان مرا مبتال کنید  ، بر درد عشق

 

 !ها العزیزسوی شما ایّام به برگشته 

 مرا نیز جا کنید   ،گاه خویشدر خیمه 

 

 تقال چه فایده؟ ،بی التفاتِ دوست

 اعتنا کنید  ،قدری به دست و پا زدنم

 

 مرا بس است  ،تو نشستن در پشت خانه 

 د؟! اصالً که گفته حاجت من را روا کنی

 

 ( شیرازی محمدجواد)
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 فَدَلُّوُه  الْكَهَنَةِ  بِإِحْضَارِ أَمَرَ یَدِِه عَلَى  مُلْكِهِ زَوَالَ أَنَّ  عَلَى وَقَفَ  لَمَّا  فِرْعَوْنَ  فَإِنَّ  مُوسَى مَوْلِدُ  أَمَّا قَالَ
 بَنِی  نِسَاءِ  مِنْ  الَْحوَامِلِ  بُطُونِ  بِشَقِّ أَصْحَابَهُ یَأْمُرُ یَزَلْلَمْ  وَ  إِسْرَائِیلَ  بَنِی مِنْ یَكُونُ أَنَّهُ وَ نَسَبِهِ عَلَى

 اللَّهِ لِِحفْظِ مُوسَى قَتْلِ إِلَى  الْوُصُولُ عَلَیْهِ تَعَذَّرَ وَ مَوْلُودٍ أَلْفَ عِشْرِینَ وَ نَیِّفاً طَلَبِهِ فِی قَتَلَ حَتَّى إِسْرَائِیلَ
 . إِیَّاُه تَعَالَى وَ تَبَارَکَ

درباره والدت حضرت موسی   فرمودند:  او(ایشان  بر  این که    )درود خدا  بر  یافت  آگاهی  فرعون  باید گفت؛ همانا 

گویان را فرا خواند و آن کاهنان، وی را بر نژاد آن  لذا پیشوسیله آن حضرت محقق گردد،  اش بهنابودی پادشاهی 

بنابراین فرعون پیاپی به گماشتگان خود  حضرت، راه  از بنی اسرائیل است.  ایشان  نمایی نمودند که بدون شک 

وجوی آن حضرت،  داد که شکم زنان باردار و آبستن این قوم را بشکافند. تا این که باالخره در جستدستور می 

هزار کودک را کشتند؛ اما با این حال، به آن حضرت دست    20افزون بر    )درود خدا بر وی(ی از بین بردن جناب موسی  برا

 مند و برترمقام اراده فرموده بود که ایشان را سالمت نگاه دارد.نیافتند؛ چرا که خدای ارج 

 یَدِ  عَلَى مِنْهُمْ الَْجبَابِرَِة وَ الْأُمَرَاءِ وَ مُلْكِهِمْ زَوَالَ  أَنَّ عَلَى وَقَفُوا لَمَّا الْعَبَّاسِ بَنُو وَ أُمَیَّةَ بَنُو کَذَلِکَ
 نَسْلِهِ إِبَادَِة  وَ )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  اللَّهِ رَسُولِ  بَیْتِ  آلِ  قَتْلِ  فِی  سُیُوفَهُمْ  وَضَعُوا  وَ الْعَدَاوََة  نَاصَبُونَا مِنَّا  الْقَائِمِ 
 أَنْ  إِلَى  الظَّلَمَةِ  مِنَ  لِوَاحِدٍ أَمْرَُه یَكْشِفَ أَنْ  اللَّهُ  یَأْبَى وَ  )علیه السالم( الْقَائِمِ قَتْلِ إِلَى الْوُصُولِ فِی  مِنْهُمْ  طَمَعاً
 . الْمُشْرِکُونَ کَرَِه لَوْ وَ   ...نُورَُه  یُتِمَّ 

روایان  چنین بنی امیه و بنی عباس، هنگامی که وقوف یافتند بر این که فروپاشی سلطنت و سقوط فرمان هم

کننده ما صورت خواهد پذیرفت، از روی دشمنی به ما دشنام دادند و  گران به دست باکفایت قیام و انقراض ستم 

قرار دادند و غرض و حرصشان، هالک   حضرت و تبار محترمشان باد( )درود خدا بر آن شمشیرهایشان را ابزار شهادت خانواده فرستاده خدا 

گذارد  برسد و خداوند نمی   )خدا در گشایش کار او شتاب فرماید(نمودن دودمان آن حضرت بود، تا سلسله این ذریه به حضرت قائم  

پیشگان، آشکار شود؛ تا این که درخشش نور خویش را کامل گرداند ... حتی اگر  یک از ستمکه راز اولیایش بر هیچ 

 بدکیشان نپسندند. 
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 !« تو  ، ابرهای بارآور ای قبله »

 

 ! تو  ،ابرهای بارآور ای قبله 

 در تو   ،دریا به نماز ایستاده

 

 - گرفته است تسبیح به دستکه  -باران 

 فرستد بر تو دارد صلوات می 

 

 ( صفربیگی  جلیل)
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 بِقَوْلِهِ  عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ کَذَّبَهُمُ وَ قُتِلَ أَنَّهُ عَلَى اتَّفَقَتْ النَّصَارَى وَ  الْیَهُودَ فَإِنَّ )علیه السالم(  عِیسَى غَیْبَةُ أَمَّا وَ

 .لَهُمْ  شُبِّهَ لكِنْ وَ  ماصَلَبُوُه  وَ ماقَتَلُوُه وَ

باد(و اما غیبت حضرت عیسی   او  بر  زبان و  ؛ پس  هرآینه یهود و نصارا، درباره کشته شدن ایشان، هم )درود خدا 

سوره نساء[ ادعای آنان را دروغ    15۷رأی شدند؛ ولی خداوند همیشه پیروز و باشکوه، با گفتار خویش، ]در آیه  یک

 به شهادت نرساندند و به صلیب هم نکشیدند؛ بلکه در این امر دچار اشتباه گردیدند.« شمرد: »او را 

 

 قَائِلٍ وَ  یُولَدْ لَمْ بِأَنَّهُ  هُدًى بِغَیْرِ قَائِلٍ  فَمِنْ لِطُولِهَا تُنْكِرُهَا  الْأُمَّةَ  فَإِنَّ )عجل اهلل فرجه( الْقَائِمِ غَیْبَةُ  کَذَلِکَ

 إِلَى یَتَعَدَّى إِنَّهُ بِقَوْلِهِ  یَمْرُقُ قَائِلٍ وَ  عَقِیماً کَانَ عَشَرَنَاحَادِیَ  إِنَّ بِقَوْلِهِ یَكْفُرُ  قَائِلٍ وَ  مَاتَ وَ  وُلِدَ  إِنَّهُ  یَقُولُ 

 . غَیْرِِه هَیْكَلِ  فِی یَنْطِقُ السالم()علیه  الْقَائِمِ رُوحَ إِنَّ  بِقَوْلِهِ  عَزَّوَجَلَّ اللَّهَ یَعْصِی  قَائِلٍ وَ  فَصَاعِداً  عَشَرَثَالِثَ 

 

علت طور جزم و یقین، امت به چرا که به   )درود خدا بر ایشان باد( فرمایی »برپاخاسته«  چنین است دیرکرد منوال تشریف

شود که آن حضرت،  سرا شنیده می راه و هذیانای گم کنند. پس از گویندهدراز شدن زمان نبودنش، او را انکار می 

ای گفتار وی را تکذیب  اند، عدهدارد که ایشان متولد شده، اما مرده گوی دیگری ابراز می اند، سخن دنیا نیامده اصالً به 

تر  نفر و حتی بیش   13کند که شمار امامان،  کند که امام یازدهم، نازا بودند، ناطقی نیز اعالم می خاطرنشان می و  

در پیکر فرد دیگری    )درود خدا بر ایشان باد(افزاید که روح حضرت قائم  کاری نیز این ادعای کفرآمیز را می است و قائل گنه 

 نماید! تکلم می 
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 « رسیاز راه مییک روز عاشقانه تو »

 

 در هوایتان ، وقتی نفس گرفته دلم

 هایتانام از اشک یعنی منم که زنده 

 

 داوود من! دوباره بخوان تا که عالمی

 ایمان بیاورد به طنینِ صدایتان

 

 شود می  -که گذشته است-از این همه سحر  

 ؟ دعایتان ،یک شب نصیب این دل من هم

 

 خیستان این اشتراک چشم من و چشم 

 بالیتانوام به کشته کرب من گریه 

 

 دهید هر وقت آمدید اجازه می  !آقا

 م کنند مرا زیر پایتان؟ انقاشی

 

 رسییک روز عاشقانه تو از راه می 

 واجب است بمیرم برایتان  ،آن روز

 

 ( لطیفیان  اکبرعلی)
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السالم( نُوحٍ إِبْطَاءُ  أَمَّا وَ  جَبْرَئِیلَ  عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ بَعَثَ السَّمَاءِ  مِنَ قَوْمِهِ عَلَى الْعُقُوبَةَ  اسْتَنْزَلَ لَمَّا  فَإِنَّهُ )علیه 

 . نَوَیَاتٍ  بِسَبْعَةِ الْأَمِینَ الرُّوحَ

درستی که آن گاه که او درخواست مجازات  به   )درود خدا بر او(و اما به تأخیر افکندن و دیرزیستی حضرت نوح  

هسته و دانه خرما به سوی   ۷الهی بر قوم خویش نمود، خداوند با عزت و جالل، حضرت جبرائیل روح االمین را با 

 او برانگیخت! 

 

 بِصَاعِقَةٍ أُبِیدُهُمْ لَسْتُ  وَ عِبَادِی  وَ  خَلَائِقِی هَؤُلَاءِ إِنَّ :َلَک یَقُولُ  تَعَاَلى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ  اللَّهِ نَبِیَّ یَا فَقَالَ

 . الُْحجَّةِ إِلْزَامِ  وَ  الدَّعْوَِة تَأْکِیدِ بَعْدَ إِلَّا صَوَاعِقِی مِنْ

بر خدا! مطمئن باش که خداوند پرمیمنت و واالمقام، به شما  پس آن فرشته الهی عرض کرد: ای پیام 

انسانمی  این  آفریده فرماید: قطعاً  به ها،  آنان را  از  ها و بندگان من هستند و من  وسیله آذرخش و عذابی فوری 

 دعوت و اتمام حجت کنم؛ مگر پس از استوار نمودن ... ام نابود نمیهای آنی آسمانیبرق

 

 وَ  نَبَاتِهَا فِی  لَکَ فَإِنَّ  النَّوَى هَذَا  اغْرِسْ  وَ  عَلَیْهِ مُثِیبُکَ  فَإِنِّی  لِقَوْمِکَ الدَّعْوَِة فِی  اجْتِهَادَکَ  فَعَاوِدْ

 . الْمُؤْمِنِینَ مِنَ تَبِعَکَ مَنْ بِذَلِکَ  فَبَشِّرْ  الْخَلَاصَ وَ  الْفَرَجَ  أَثْمَرَتِ إِذَا إِدْرَاکِهَا وَ  بُلُوغِهَا

شک بر این کوشش، تو را  پس دوباره سعی و تالش خود را برای فراخواندن قومت از سر گیر؛ چرا که بی 

برایت در رشد و بر کشیدن و رسیدنش، وقتی که میوه دهد،   پاداش خواهم داد و این دانه را بکار. پس حتماً 

 روی تو را نمودند، به آن، مژده بده. ن که پیروی و دنباله گشایش و رهایی است. پس به افراد با ایما
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 !« ذکر دعای فرج تو  ، ای نبض زمان»

 

 ؟ کجایی !دیدههای خزان ای منجی دل 

 ؟ بیایی ، رسد آن جمعه موعودکی می 

 

 ! ذکر دعای فرج تو ، ای نبض زمان

 در نظر اهل والیی ، مافوق مکان

 

 کنزُالفقرایی و همانند نداری 

 رحمت موصوله احسان خداییتو 

 

 عیب از دل ما نیست گرفتار تو هستیم 

 عیب است کریمان که برانند گدایی

 

 ! ای زائر تنهای سحرهای مدینه

 النجباییسوخته از روضه اُم دل 

 

 باید که تقاص دم مظلوم بگیری

 الشهداییچون منتقم خون امام 

 

 همه باشیم کنارت ،یک جمعه بیایی

 یا که اراده بنمایی  ،گر میل کنی

 

 (فرمحسنی  احسان)

 



119 

 

 طَوِیلٍ  زَمَنٍ بَعْدَ عَلَیْهَا الثَّمَرُ زَهَا  وَ  أَثْمَرَتْ  وَ  تَغَصَّنَتْ وَ تَسَوَّقَتْ  وَ  تَأَزَّرَتْ وَ  الْأَشَْجارُ  نَبَتَتِ فَلَمَّا

 . الْعِدََة تَعَالَى  وَ  سُبْحَانَهُ اللَّهِ  مِنَ اسْتَنَْجزَ

دار شدند،  تنومند شدند، به کمال نمو رسیدند، پس هنگامی که درختان رشد کردند، پوست گرفتند، ساقه 

شاخ و برگ دادند، به بار نشستند و ثمربخش گردیدند بعد از سپری شدن زمانی دراز، آن حضرت از پروردگار پاک  

 و منزه و بلندمرتبه تقاضای وفای به وعده و عهد نمود.  

 یُؤَکِّدَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّبْرَ یُعَاوِدَ  وَ الْأَشَْجارِ تِلْکَ نَوَى مِنْ  یَغْرِسَ أَنْ تَعَالَى وَ  تَبَارَکَ  اللَّهُ فَأَمَرَُه

 . رَجُلٍ مِائَةِ ثَلَاثُ  مِنْهُمْ فَارْتَدَّ بِهِ  آمَنَتْ الَّتِی الطَّوَائِفَ بِذَلِکَ  فَأَخْبَرَ  قَوْمِهِ  عَلَى الُْحجَّةَ

او را دستور فرمود که از دانه آن درختان در خاک بکارد و بردباری و مساعی    تبارک و تعالیپس مجدداً خداوند  

هایی که به ایشان ایمان  تری بر قوم خویش آشکار نماید به آن گروهتری مصروف دارد و دالیل قوی فزون بیش

 نفر کافر شدند! 300ها، آورده بودند. پس از میان آن 

 عِنْدَ  یَأْمُرُُه یَزَلْلَمْ تَعَاَلى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ  ثُمَّ خُلْفٌ رَبِّهِ  وَعْدِ  فِی لَمَاوَقَعَ حَقّاً نُوحٌ یَدَّعِیهِ مَا کَانَ لَوْ  قَالُوا وَ

 تَرْتَدُّ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الطَّوَائِفُ تِلْکَ فَمَازَالَتْ مَرَّاتٍ سَبْعَ غَرَسَهَا أَنْ  إِلَى  أُخْرَى  بَعْدَ تَارًَة یَغْرِسَهَا أَنْ  مَرٍَّة کُلِّ

 . رَجُلًا سَبْعِینَ  وَ  نَیِّفٍ  إِلَى عَادَ أَنْ إِلَى طَائِفَةٌ مِنْهُمْ

زد. سپس  چه نوح ادعا نمود، راست بود، پس نباید تخلفی از وعده الهی سر می و آنان گفتند که اگر آن 

تعالیتردید خداوند  بی و  نوح    تبارک  او(همواره هر مرتبه حضرت  بر  امر می   )درود خدا  قبل،  را  نوبت  از  بار پس  فرمود که یک 

جات مؤمنان،  بار، تکرار شد. آن گاه، پیوسته دسته   ۷این کار  های تازه را بکارد و درختان جدیدی پدید آورد.  دانه 

 گشتند؛ تا این که نهایتاً هفتاد و چند نفر بیشتر نماندند!یکی یکی از دین ایشان باز می
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 « !من و دل، نان به نرخ روز خوردیم»

 

 سوز خوردیماگر چه زخمِ طاقت

 غم دیروز را امروز خوردیم 

 

 اگر در غیبت تو  !ببخش ای خوب

 ! من و دل، نان به نرخ روز خوردیم

 

 )سید حبیب نظاری( 
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 صَرَّحَ  حِینَ  لِعَیْنِکَ اللَّیْلِ  عَنِ  الصُّبُْح  أَسْفَرَ  الْآنَ نُوحُ  یَا  قَالَ  وَ  إِلَیْهِ  ذَلِکَ عِنْدَ  عَزَّوَجَلَّ  اللَّهُ فَأَوْحَى 

 . خَبِیثَةً طِینَتُهُ کَانَتْ  مَنْ کُلِّ  بِارْتِدَادِ الْكَدَرِ  مِنَ  لِلْإِیمَانِ الْأَمْرُ صَفَا  وَ مَْحضِهِ عَنْ  الَْحقُّ 

 

اینک  وحی فرستاد و فرمود: ای نوح! هم   )درود خدا بر او(پس در آن هنگام، خداوند عزوجل به سوی حضرت نوح  

...  سپیده ایمان بی غل و غش نمایان گردید قوم تو غربال شدند روشنی جدا گردید  و  از شب، تبان گردید  دم 

دینی کسانی که سرشت خلقتشان  حقیقت روشن و مبرز شد و ایمان رخ از تاریکی به نور برکشید، با الحاد و بی 

 پلید و ناپاک بود. 

 

 صَدَقْتُ  کُنْتُ  لَمَا بِکَ  آمَنَتْ  کَانَتْ  الَّتِی  الطَّوَائِفِ مِنَ  ارْتَدَّ  قَدِ مَنْ  أَبْقَیْتُ  وَ  الْكُفَّارَ أَهْلَكْتُ أَنِّی فَلَوْ

 فِی  أَسْتَْخلِفَهُمْ  بِأَنْ  نُبُوَّتِکَ  بَِحبْلِ  اعْتَصَمُوا  وَ  قَوْمِکَ  مِنْ  التَّوْحِیدَ  أَخْلَصُوا  الَّذِینَ  لِلْمُؤْمِنِینَ  السَّابِقَ  وَعْدِیَ 

  . بِالْأَمْنِ خَوْفَهُمْ أُبَدِّلَ  وَ دِینَهُمْ  لَهُمْ  أُمَكِّنَ وَ الْأَرْضِ

 

های گوناگون را که قبالً به تو  درستی من کافران را هالک نمودم و باقی گذاردم مرتدان طایفه پس اگر به 

بند بودم وعده  گذاشتم تا وقتی که به پیمان دیرین خویش پایشدند، زنده میمی تدریج کافر  گرویده بودند و به 

پرستی خالص بودند و به ریسمان  سابقم صادق نبود و وفا نکرده بودم برای مؤمنانی که از قومت در توحید و یگانه 

نمود و ترسشان را به  بری تو چنگ زدند که جانشینان زمین خواهند گردید و آیین ایشان را برقرار خواهم  پیام

 امنیت بدل خواهم ساخت!
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 « راه بهجهان چشم ، به تمنای طلوع تو»

 

 راهبهجهان چشم ،به تمنای طلوع تو

 راه بهچشم ،کون و مکان ، به امید قدمت

 
 :این است ،رود و حرف دل منها میسال

 «راه؟به چشم  ،تا به کی صبر کنم؟ تا چه زمان»

 
 گریددوری تو میپارچه از شهر یک

 راه بهچشم ،همه از مرد و زن و پیر و جوان

 
 ستا همه چیز از جریان افتاده ،در نبودت

 راهبه چشم  ،کوه و دشت و چمن و رود روان

 
 ستا های دلش از موی سپیدش پیداغصه

 راه بهپدرم با دل خون، قد کمان، چشم

 
 !فلسفه دارد، آری ، مهدیه آمدنم

 راه؟ بههمه منتظران چشم  اندغیر از این

 
 بذل محبت بکنی  ، تا به هنگام گذر

 راه بهچشم ،این گدا را سر راهت بنشان

 
 آل یاسین و سمات و فرج و ندبه و عهد 

 راه بهشیخ عباس و مفاتیح جنان، چشم

 
 ستا دست شما [علیه السالم]حکم احداث حریم حسنی 

 راه بهچشم ،چیان«ست بود »فرشا سالیانی 

 
 تا بگویند برایت غزل جمعه وصل 

 راه بهچشم ،شفق« و »میثم« و امثال »حسان«»

 
 سمت حسینیه بیا ،سحری هم که شده 

 راه بهچشم ،نگرانکه نشستیم همه دل

 
 ی(خاکسار رضاعلی)
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 بَدَلُ  وَ التَّمْكِینُ وَ  الِاسْتِخْلَافُ یَكُونُ  کَیْفَ وَ قُلُوبِهِمْ مِنْ  الشَّکِّ بِذَهَابِ لِی  الْعِبَادَُة تَْخلُصَ  لِكَیْ 

 سَرَائِرِهِمُ سُوءِ  وَ طِینَتِهِمْ خُبْثِ  وَ ارْتَدُّوا  الَّذِینَ یَقِینِ ضَعْفِ مِنْ  أَعْلَمُ مَاکُنْتُ مَعَ  لَهُمْ مِنِّی بِالْأَمْنِ الَْخوْفِ 

 . الضَّلَالَةِ سُنُوحَ وَ  النِّفَاقِ نَتَائَِج کَانَتْ  الَّتِی

 هایشان، صورت گیرد. رنگ و ناب و پاک، با رفتن تردید و دودلی از قلب طور یک عبادت من به تا 

پذیر بود، در حالی که تحقق  ناکی، امکان جای بیم   گزینی امنیت به گونه جانشینی و استواری و جای و چه 

می  را  آنان  باور  بی سستی  که  کسانی  زشت  دانستم،  و ضمیری  بودند  بدسرشت  شدند،  برآیند  دین  که  داشتند 

 راهی آنان هویدا بود. هایشان و پابرجا شدن گم دورویی 

 أَعْدَاءَهُمْ أَهْلَكْتُ  إِذَا  الِاسْتِخْلَافِ وَقْتَ  الْمُؤْمِنِینَ  أُوتِیَ  الَّذِی الْمُلْکِ  مِنَ  مِنِّی  تَسَنَّمُوا  أَنَّهُمْ  فَلَوْ

 بِالْعَدَاوَِة  إِخْوَانَهُمْ  کَاشَفُوا  وَ  قُلُوبِهِمْ  ضَلَالَةِ حِبَالُ تَأَبَّدَ وَ نِفَاقِهِمْ سَرَائِرُ  لَاسْتَْحكَمَتْ  وَ  صِفَاتِهِ  رَوَائَِح  لَنَشَقُوا

 الْأَمْرِ  تِشَارُ انْ وَ  الدِّینِ فِی التَّمْكِینُ یَكُونُ کَیْفَ وَ  النَّهْیِ وَ  بِالْأَمْرِ التَّفَرُّدِ وَ  الرِّئَاسَةِ طَلَبِ عَلَى  حَارَبُوهُمْ وَ

 . وَحْیِنا وَ بِأَعْیُنِنا الْفُلْکَ  اصْنَعِ فَ کَلَّا الُْحرُوبِ  إِیقَاعِ  وَ  الْفِتَنِ إِثَارَِة مَعَ الْمُؤْمِنِینَ  فِی

 ،رسید ها می آن ه مشام  ب   ، مؤمنان دادمه  ب   ،بوى سلطنتى که هنگام استخالف و هالکت دشمنانپس اگر  

و رازهای ناپیدایشان استوار و    افتادند فکر آن مى ه  نفاقى که داشتند ب  ه در دنبال   بعد .  کردسرایت می   شانمغزه  ب

خواهی و  ها و دشمنی با برادرانشان و جنگیدن برای ریاستگشتگی از دل های گم گردید. حتماً رشته پابرجا می

 شد. خودمحوری در امر و نهی، آشکار می 

برداری از دستورهای دین و انتشار احکام آن برای  فرمان   گونه امکان داشت حرمتی برای آیین و پس چه 

ها دست به گریبان بودیم. پس چنین نیست ...  افروزی ها و جنگانگیزیافراد باایمان، قائل شوند و آن وقت، با فتنه 

 نمایی ما، کشتی بساز. هرگز! لذا اینک به دستور و نظارت و یاری و راه 
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 « کنخودت درستش  !ام آقاخراب کرده »

 

 خودت درستش کن  !ام آقاخراب کرده 

 خودت درستش کن  !امید آخر دنیا

 

 پلی که برگردم  ،نمانده پشت سر من

 خودت درستش کن  !ام آقاخراب کرده 

 

 ماندم  ،خورده کار منهم گونه به ه ببین چ

 خودت درستش کن ]علیها السالم[به حق حضرت زهرا 

 

 کسی، زمینم زد   گرفت دست مرا هر

 بال و پرم را خودت درستش کن شکست 

 

 ام از بس سفال توبه خود را شکسته 

 اما خودت درستش کن  ؛ ترک شده ترک 

 

 آبرویم رفت  ، در خلوت ، چه پیش تو اگر

 خودت درستش کن  ، برای محشر کبری

 

 ثمر نداده درخت »الهی العفو«م 

 خودت درستش کن  ،به پیش صاحب نجوا

 

 ولی دلم تنگ است  ،شکسته بال و پر من

 بال را خودت درستش کن وسفر به کرب 

 

 ( مرادی علی  موسی)

  



125 

 

 یَصْفُوَ  وَ  مَْحضِهِ  عَنْ  الَْحقُّ  لِیُصَرِّحَ  غَیْبَتِهِ  أَیَّامُ تَمْتَدُّ  )علیه السالم( الْقَائِمُ  کَذَلِکَ وَ  )علیه السالم(   الصَّادِقُ قَالَ
 أَحَسُّوا  إِذَا  النِّفَاقُ  عَلَیْهِمُ یُْخشَى  الَّذِینَ  الشِّیعَةِ  مِنَ خَبِیثَةً  طِینَتُهُ  کَانَتْ  مَنْ  کُلِّ بِارْتِدَادِ  الْكَدَرِ مِنَ  الْإِیمَانُ

 . )علیه السالم( الْقَائِمِ عَهْدِ فِی  الْمُنْتَشِرِ  الْأَمْنِ وَ التَّمْكِینِ وَ بِاالسْتِخْلَافِ

اش امتداد و استمرار  روزگار دوری   )درود خدا بر ایشان باد(گونه حضرت قائم  فرمودند و این   باد()درود خدا بر ایشان  امام صادق  

ها، پاک و مبرا و تصفیه شود. با خارج شدن مرتدان از  یابد، تا حقیقت روشن و مبرهن گردد و ایمان از تیرگی می 

مندی  هراسیم، آن گاه قائم مقامی و توان داران واقعی و پیروان راستین، همان کسانی که از نفاقشان می گردونه دین

 پراکنده و مسجل گردد.  )درود خدا بر ایشان باد(ان حضرت مهدی و امنیت در دور

 عُمَرَ وَ بَكْرٍأَبِی  فِی  نَزَلَتْ الْآیَةَ هَذِِه أَنَّ تَزْعُمُ النَّوَاصِبَ إِنَّ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا فَقُلْتُ:  الْمُفَضَّلُ قَالَ
 . عَلِیٍّ وَ عُثْمَانَ وَ

قرآن درباره ابوبکر و    سوره نور(  55)پندارند که این آیه  بر خدا! دشمنان می مفضل عرض کرد: ای پسر پیغام

 عمر و عثمان و حضرت علی فرو فرستاده شده است.  

 الْأَمْنِ  بِانْتِشَارِ مُتَمَكِّناً رَسُولُهُ  وَ  اللَّهُ  ارْتَضَاُه الَّذِی الدِّینُ  کَانَ مَتَى  النَّاصِبَةِ قُلُوبَ  اللَّهُ  لَایَهْدِ  قَالَ
 عَهْدِ فِی وَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَحَدٍ عَهْدِ فِی صُدُورِهَا مِنْ الشَّکِّ  ارْتِفَاعِ وَ قُلُوبِهَا مِنْ الَْخوْفِ ذَهَابِ وَ الْأُمَّةِ فِی

 بَیْنَ تَنْشَبُ کَانَتْ الَّتِی  الُْحرُوبِ  وَ  أَیَّامِهِمْ  فِی تَثُورُ  کَانَتْ  الَّتِی  الْفِتَنِ  وَ الْمُسْلِمِینَ ارْتِدَادِ  مَعَ )علیه السالم( عَلِیٍّ
 . نَصْرُنا جاءَهُمْ  کُذِبُوا قَدْ أَنَّهُمْ ظَنُّوا وَ الرُّسُلُ اسْتَیْأَسَ إِذَا  حَتَّى )علیه السالم( الصَّادِقُ تَلَا ثُمَّ بَیْنَهُمْ وَ الْكُفَّارِ

کند. چه وقتی سابقه داشته که  دهندگان ما را هرگز هدایت نمی های دشنام حضرت فرمودند: خداوند دل 

چنین ]مثالً  هایشان گردد؟ هم دین مورد خشنودی خدا و رسولش در امت پذیرفته شود و مایه زدودن هراس از دل 

های نفر[، تردید از سینه   3]یا در عهد آن    ان باد()درود خدا بر ایشمشاهده گردد که[ در روزگار حضرت علی ]امیرالمؤمنین[  

 افتاد( )طی انقالباتی که در دورانشان اتفاق میها  راه با از دین بازگشتن مسلمانان و رخ دادن فتنه مردم رخت بربندد، هم 

 پیوست؟وقوع می و نبردهایی که میان آنان و کفار به 

طوالنى شدن  فهماندن راز    از باب مثال و براىرا ]  سوره یوسف(  110)  این آیه  )درود خدا بر ایشان باد( سپس امام صادق  

امام زمان   باد -غیبت  ایشان  بر  فرمودند:  -که درود خدا  پیام [ تالوت  امّت  وقتى که  یافتن  از هدایت    ناامید بران 

 .یارى ما به ایشان رسید  گردیدند و گمان کردند که امّت ایشان را تکذیب کردند،
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 !« !!تمام هفته گناه و غروب جمعه دعا»

 

 خوب است  ، به شوق صبح و سحر، شام تار هم

 آبشار هم خوب است ،برای گریه شدن

 

 !تمام هفته گناه و غروب جمعه دعا

 خوب است ،کمی خجالت از این انتظار هم

 

 )جواد پرچمی( 
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 قَدَّرَهَا  لِنُبُوٍَّة عُمُرَُه طَوَّلَ مَا تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ فَإِنَّ )علی نبینا و آله و علیه السالم(  الَْخضِرُ الصَّالُِح الْعَبْدُ أَمَّا وَ

 عِبَادَُه یُلْزِمُ  لِإِمَامَةٍ  لَا  وَ  الْأَنْبِیَاءِ  مِنَ  قَبْلَهَا  کَانَ  مَنْ  شَرِیعَةَ بِهَا  یَنْسَُخ لِشَرِیعَةٍ  لَا وَ  عَلَیْهِ  یُنْزِلُهُ  لِكِتَابٍ لَا وَ  لَهُ 

 . لَهُ یَفْرِضُهَا لِطَاعَةٍ  لَا وَ بِهَا الِاقْتِدَاءَ

بری  را صرفاً برای پیام ، عمر او  تبارک و تعالی پس هرآینه خداوند    )درود خدا بر وی باد(و اما درباره بنده نیکوکار، حضرت خضر  

برداری از کتابی که فرو فرستاده بود، سن او را افزایش نداد. حتی برای ابالغ  منظور بهره چنین به طوالنی نفرمود. هم 

بر پیشین خویش را نقض و ابطال نمود، یا پیشوا شدنی که ضرورت داشت بندگان خدا از او  شریعتی که آیین پیام 

که درود  -م، سالیان زندگانی وی را دراز نگرداند. ]چرا که اساساً شاید حضرت خضر  تبعیت، یا نیایشی واجب ه 

 اصالً پیغمبر نبود.[  -خدا بر او باد

 

 أَیَّامِ فِی  )علیه السالم( الْقَائِمِ عُمُرِ  مِنْ  یُقَدِّرَ  أَنْ  عِلْمِهِ سَابِقِ  فِی  کَانَ  لَمَّا  تَعَالَى وَ  تَبَارَکَ  اللَّهَ  إِنَّ  بَلَى

 مِنْ  الصَّالِِح الْعَبْدِ عُمُرَ طَوَّلَ الطُّولِ فِی الْعُمُرِ  ذَلِکَ  بِمِقْدَارِ  عِبَادِِه إِنْكَارِ  مِنْ  یَكُونُ مَا عَلِمَ  وَ  یُقَدِّرُ مَا غَیْبَتِهِ 

 الْمُعَانِدِینَ  حُجَّةَ  بِذَلِکَ  لِیَقْطَعَ وَ )عجل اهلل فرجه( الْقَائِمِ  عُمُرِ عَلَى  بِهِ الِاسْتِدْلَالِ  لِعِلَّةِ إِلَّا ذَلِکَ  أَوْجَبَ سَبَبٍ  غَیْرِ

 .حُجَّةٌ اللَّهِ عَلَى  لِلنَّاسِ  لِئَلَّایَكُونَ 

امی که در صحیفه علم قدیمش، از تقدیر عمر طوالنی حضرت  گ ، هنتبارک و تعالیدرستی که خداوند  آری؛ به 

دانست که این دیرزیستی، از سوی بندگانش مورد انکار و حاشا  در دوران غیبت آگاه بود و می   )درود خدا بر ایشان باد(قائم  

فکند، بدون  شود و باورش برای آنان سخت است، پایان حیات دنیوی بنده نیکوکارش را به تعویق و تأخیر اواقع می 

وسیله، استدالل دشمنان را  و بدین    )درود خدا بر ایشان باد(هیچ انگیزه خاصی، مگر احتجاج به آن بر درازی عمر حضرت قائم  

 نداشته باشند.    )درود خدا بر ایشان باد(ای برای رد کردن حقانیت امام زمان ناکارآمد ساخت؛ تا این که مردم دیگر بهانه 
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 « خواستیچه  هر»

 

 چه خواستی هر ،ما را بزن دوباره صدا

 چه خواستی مثل غالم، مثل گدا، هر

 

 « ها العزیزپُر کن دوباره کیل مرا »ایّ

 چه خواستی  برای خدا هر ]علیکما السالم[یابن الحسن 

 

 بریز »حین تُصَلی و تَقنُتَ«ت !آقا

 چه خواستی هر ، در دست خالی فقرا

 

 اغیار، پس بیاایم از دل را تکانده 

 چه خواستی بیا هر  ،دیگر فراهم است

 

 اتمحض یاری ،اممن مهزیار تو شده 

 چه خواستی   با هر ،دهم برای توجان می 

 

 کنی قبول مرا می  ، وقتی »بنفسی أنت«

 یا هر چه خواستی ، چه خواستم شده یا هر

 

 بخواه  ،فرج ! شود آقاچون مستجاب می 

 خواستیچه   هر  ، وبالدور ضریح کرب 

 

 یادی بکن ز هر که نرفته به کربال 

 چه خواستی   هر ]علیه السالم[در مرقد امام رضا 

 

 (پروردین  رضا)
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 اشتیاق دیدار پروردگار 

 

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ    :حَدَّثَنَا أَبُوحَفْصٍ ُعمَرُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ  :قَالَ  (رَضِیَ اللَّهُ َعنْهُ)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیُّ  

   :َعنِ الزُّهْرِیِّ َعنْ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا َعبْدُ الرَّزَّاقِ َعنْ مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِیٍّ الرَّقِّیُّ قَالَ :إِبْرَاهِیمَ الرَّقِّیُّ قَالَ

 : )صلی اهلل علیه و آله و سلم( قَالَ رَُسولُ اللَّهِ

عَلَیْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ بَکَى حَتَّى عَمِیَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ    عَزَّوَجَلَّحَتَّى عَمِیَ فَرَدَّ اللَّهُ    عَزَّوَجَلَّ مِنْ حُبِّ اللَّهِ    )علیه السالم(بَکَى ُشعَیْبٌ  

ى مَتَى یَکُونُ هََذا أَبَداً مِنْکَ إِنْ  بَکَى حَتَّى عَمِیَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بَصَرَهُ فَلَمَّا کَانَتِ الرَّابِعَةُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَیْهِ یَا ُشعَیْبُ إِلَ

یِِّدی أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّی مَابَکَیْتُ  نْ هََذا خَوْفاً مِنَ النَّارِ فَقَدْ أَجَرْتُکَ وَ إِنْ یَکُنْ َشوْقاً إِلَى الْجَنَّةِ فَقَْد أَبَحْتُکَ قَالَ إِلَهِی وَ َسیَکُ

 :إِلَیْهِ جَلَّ جََلالُهُی فَلَسْتُ أَصْبِرُ أَوْ أَرَاکَ فَأَوْحَى اللَّهُ خَوْفاً مِنْ نَارِکَ وَ لَا َشوْقاً إِلَى جَنَّتِکَ وَ لَکِنْ عَقََد حُبُّکَ عَلَى قَلْبِ

 1۸.]علیه السالم[ کَلِیمِی مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ أَمَّا إِذَا کَانَ هَذَا هَكَذَا فَمِنْ أَجْلِ هَذَا سَأُخْدِمُکَ 

 

   گردید. نابینا که   گریست آن قدر  به خداوند، شوق  و محبت از  )علیه السالم( شعیب حضرت

 فرمود،    بینا را  او تعالى خداى

 فرمود.   بینا را  او مجدداً خداوند  و  شد  نابینا تا  گریست؛ باز

   : فرمود وحی  به او  تعالىحق  چهارم، مرتبه  در ... تا

و   گردانیدم تو را ایمن   اگر از ترس جهنم است،؟ )و مقصود تو از این گریه چیست( تا کى گریه میکنى !بشعی اى

 آن را بر تو عطا و مباح نمودم.   ، اگر براى شوق بهشت است

چنان در    ،بلکه محبت تو   ؛ دانى گریه من براى ترس از جهنم و شوق بهشت نیستتو می   !خدایا  کرد:  عرضوی  

 .  توانم صبر نمایم تا روزى که تو را مالقات کنمقلبم جاى گرفته که نمی 

  را     ]علیه السالم[  موسى بن عمران  ، کلیم خودم  زودیبه   ؛ستا   منه  تو براى محبت باگر گریه    !اى شعیب  خطاب رسید:

 1۹...  گزار تو گردانمخدمت  )بفرستم نزد تو و( 

 
   .لیهما السالمباب العلة التی من أجلها جعل اهلل عز و جل موسى خادما لشعیب ع   51؛ 5۷، ص: 1علل الشرائع، ج -18
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 !« رویدنبال مریضت می ای طبیبی که به »

 

 چنین احساس کردم بین رؤیا بارها این 

 بارها  ا!زنم بوسه به دست و پایت آقمی
 

 اما روز و شب ؛خواستم تا مهزیارت باشم

 ها، بارها  اگر«« و »»اما  م، سبز شد در پیش
 

 با چنین وضع وخیم و رو به قبله بودنم

 بارها  ،حال و روزم را شدی هر روز جویا 
 

 !رویدنبال مریضت می ای طبیبی که به 

 ها ...بار ، با وجودی که مرا کردی مداوا

 

 کور بودم که تو را نشناختم، عیب از من است 

 حب دنیا بارها  ،دیدگانمشد حجاب  
 

 این همه گفتی که دور معصیت را خط بکش 

 ام امروز و فردا بارها من ولیکن کرده 
 

 اش این است که معنی  ،پوشی از گناهانچشم 

 بارها  ، کنی با من مدارابا تغافل می 
 

 طوفان شهوت غرق کرد  ، کشتی اُنس مرا

 بارها  ،مرا در قعر دریا  ریخته بارِ 
 

 شودبیخ ریش صاحب می  ، نامرغوبجنس 

 «روی دستم مانده حاال »بارها  !آقا  ،آه
 

 !ای خریدار کریم  ،بارهایم را خریدی

 مادرت بس که سفارش کرد من را بارها 

 

 (فردوسی  محمد)
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 )علیهم السالم(غرور علمی و خطر هالکت، حتی برای انبیای اولوالعزم 

 

 به هیچ چیزمان نباید بنازیم. 

 مباهات، زیبنده ما نیست.فخر و 

وَ ]الْفَخْرُ[ الْفَخْرِ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ وَ لَایَرْزُقُ نَفْسَهُ وَ   آدَمَ  مَا لِابْنِ: )علیه السالم(قال امیرالمؤمنین علی  - 454[ 462]

 20.لَایَْدفَعُ حَتْفَه 

حتی  تواند روزى خود را فراهم کند و  او نمی   است. اول آن نطفه و آخرش مردار    ؟!کاره فرزند آدم را به افتخار چ 

 . مرگ را از خود دور گرداند 

 تواند.ها، عرضی ما است و هر آن، خداوند متعال بخواهد بگیرد، می همه ارزش 

 شود.حتی خود وجود، لحظه به لحظه تملیک می 

 گردد. وجدان آن، لقاء اهلل محقق می تنها چیزی که ذاتی ما است، فقر است که با  

 صورت موت اختیاری و پس از فرا رسیدن اجل، اجباری است.در دنیا به 

 فرماید:ویژه غرور علمی که خداوند متعال در قرآن می ... به 

 21فَوْقَ کُلِّ ذی عِلْمٍ عَلیم ... 

 ای است.مندی، فرهیخته برتر از هر دانش 

و در روایت زیر،  - هایی که برایش رخ داد پس از موفقیت )علیه السالم(که حضرت موسی  به داستان زیبایی، اشاره کنیم

 پنداشت که داناتر از او نیست!  -شودها اشاره میجزء به جزء به آن 

گیری و هشیار نمودنش، به او  سوی او فرستاد که با دسترا به  )علیه السالم(بالفاصله پروردگار متعال، حضرت جبرائیل 

 ای را یادآوری فرماید که از هالکت عجب، رهایی یابد.ی جالب و آموزنده ماجرا

 گردد که در قرآن هم آمده است!می )علی نبینا و آله و علیه السالم(قضیه، مربوط به حضرت خضر 

 

 
 .555ص  - البالغة؛ للصبحی صالح نهج -20

   .۷6 –یوسف  -21



132 

 

 

 « ! تر استطاقت من ز اویس قرنی بیش»

 تر استآشفته  ، دلم از زلف پریشان تو

 چشم تر و خونِ جگر است  ، سهمم از هجر تو

 ای خاک شود مانع وا گشتن پلک ذره 

 دردسر است ، پاک بنما که چنین بودن من 

 با خبر نیست کسی از غم پنهانی من 

 ور است شعله  ، با وجودی که دلم از تب تو

 بی تو فقط سوختن و ساختن است ،کار دل 

 !؟خبر استبی  ،دار خودش چه کند آن که ز دل 

 بال برایم نگذاشت ،آتش دوری تو

 هنر است  ،به دور تو پریدن  ، بی پر و بال

 تان هم نرسید پای من تا به سر کوچه 

 !تر استطاقت من ز اویس قرنی بیش 

 ن!ام، روشنی چشم جهاغرق ظلمت شده 

 به در است  ، تا تو بیایی  ،رمقمدیده بی 

 ( حیدری امیرحسین)
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دٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ ع، علل الشرائع الْقَطَّانُ عَنِ السُّکَِّریِّ عَنِ الْجَوْهَِریِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَْعفَِر بْنِ مُحَمَّ  -4

تَعَالَى إِلَى   تَبَارَکَ وَ  قَوْمِهِ فَدَعَاهُمْ إِلَى تَوْحِیدِهِ وَ الِْإقَْرارِ بِأَنْبِیَائِهِ وَ  أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْخَضَِر کَانَ نَبِیّاً مُْرسَلًا بَعَثَهُ اللَّهُ 

زْهََرتْ خَضَْراءَ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ  رُسُلِهِ وَ کُتُبِهِ وَ کَانَتْ آیَتُهُ أَنَّهُ کَانَ لَا یَجْلِسُ عَلَى خَشَبَةٍ یَابِسَةٍ وَ لَا أَرْضٍ بَیْضَاءَ إِلَّا أَ

سَى لَمَّا کَلَّمَهُ  کَانَ اسْمُهُ تَالِیَا بْنَ مِلْکَانَ بْنِ عَابِِر بْنِ أَرْفَخْشَدَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ إِنَّ مُوخَضِراً لِذَلِکَ وَ

ءٍ وَ جََعلَ آیَتَهُ فِی  ظَةً وَ تَفْصِیلًا لِکُلِّ شَیْءٍ مَوْعِلَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْ   اللَّهُ تَکْلِیماً وَ أَنَْزلَ عَلَیْهِ التَّوْرَاةَ وَ کَتَبَ 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِْرعَوْنَ وَ جُنُودَهُ  یَدِهِ وَ عَصَاهُ وَ فِی الطُّوفَانِ وَ الْجََرادِ وَ الْقُمَّلِ وَ الضَّفَادِعِ وَ الدَّمِ وَ فَلْقِ الْبَحِْر وَ غَرَقَ اللَّ

لَّ إِلَى حَتَّى قَالَ فِی نَفْسِهِ مَا أَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ خَلْقاً أَعْلَمَ مِنِّی فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَعَمِلَتِ الْبَشَِریَّةُ فِیهِ 

َریْنِ رَجُلًا عَابِداً فَاتَّبِْعهُ وَ تََعلَّمْ  وَ قُلْ لَهُ إِنَّ عِنْدَ مُلْتَقَى الْبَحْ  یَهْلِکَ   أَنْ   قَبْلَ   مُوسَى  عَبْدِی  جَبَْرئِیلَ یَا جَبَْرئِیلُ أَدْرِکْ

ذَلِکَ لِمَا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسُهُ    مِنْهُ فَهَبَطَ جَبَْرئِیلُ عَلَى مُوسَى بِمَا أَمََرهُ بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فََعلِمَ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّ 

حَتَّى انْتَهَیَا إِلَى مُلْتَقَى الْبَحَْریْنِ فَوَجَدَا هُنَاکَ الْخَضَِر عَلَیْهِ السَّلَامُ یَتَعَبَّدُ اللَّهَ عَزَّ    فَمَضَى هُوَ وَ فَتَاهُ یُوشَعُ بْنُ نُونٍ

  ا عِلْماً قالَ لَهُ مُوسىفَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّ  وَ جَلَّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 

لَهُ الْخَضُِر إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْراً لِأَنِّی وُکِّلْتُ بِِعلْمٍ لَا تُطِیقُهُ   مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً قالَ  أَنْ تَُعلِّمَنِ   هَلْ أَتَّبُِعکَ عَلى

لْ أَسْتَطِیعُ مََعکَ صَبْراً فَقَالَ لَهُ الْخَضُِر إِنَّ الْقِیَاسَ لَا مَجَالَ لَهُ فِی عِلْمِ وَ وُکِّلْتَ أَنْتَ بِِعلْمٍ لَا أُطِیقُهُ قَالَ مُوسَى بَ

سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَ ال أَعْصِی لَکَ أَمْراً    مُوسَى  ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً قالَ   وَ کَیْفَ تَصْبُِر عَلى  اللَّهِ وَ أَمِْرهِ

ءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْراً فَقَالَ مُوسَى عَلَیْهِ  قالَ فَِإنِ اتَّبَعْتَنِی فَال تَسْئَلْنِی عَنْ شَیْ  ا اسْتَثْنَى الْمَشِیَّةَ قَبِلَهُفَلَمَّ

أَ    یْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُفَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَکِبا فِی السَّفِینَةِ خََرقَها الْخَضُِر عَلَ  السَّلَامُ لَکَ ذَلِکَ عَلَیَ 

ال تُؤاخِذْنِی   مُوسَى  إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْراً قالَ  لَکَ   خََرقْتَها لِتُْغرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً إِمْراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ

الْخَضُِر عَلَیْهِ   وَ ال تُْرهِقْنِی مِنْ أَمِْری عُسْراً فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِیا غُالماً فَقَتَلَهُ  أَمِْرکَأَیْ بِمَا تَرَکْتُ مِنْ    بِما نَسِیتُ 

راً قَالَ لَهُ الْخَضِرُ  أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّةً بَِغیِْر نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکْ  لَهُ   السَّلَامُ فَغَضِبَ مُوسَى وَ أَخَذَ بِتَلْبِیبِهِ وَ قالَ

َرى مِنِّی وَ اصْبِْر عَلَیْهِ فَقَدْ کُنْتُ  إِنَّ الُْعقُولَ لَا تَحْکُمُ عَلَى أَمِْر اللَّهِ تَعَالَى ذِکُْرهُ بَلْ أَمُْر اللَّهِ یَحْکُمُ عَلَیْهَا فَسَلِّمْ لِمَا تَ

ءٍ بَعْدَها فَال تُصاحِبْنِی قَدْ بَلَْغتَ مِنْ لَدُنِّی عُذْراً  إِنْ سَأَلْتُکَ عَنْ شَیْ  ى عَلِمْتُ أَنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْراً قَالَ مُوسَ

ا  اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُما فَوَجَد  فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَیا أَهْلَ قَرْیَةٍ وَ هِیَ النَّاصَِرةُ وَ إِلَیْهَا تُنْسَبُ النَّصَارَى

أَنْ یَنْقَضَ  یُِریدُ  السَّلَامُ یَدَهُ عَلَیْهِ   فِیها جِداراً  الْخَضُِر عَلَیْهِ  لَهُ مُوسَى  فَأَقامَهُ  فَوَضَعَ  لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ    فَقَالَ  لَوْ شِئْتَ 

بِتَأْوِیلِ ما لَمْ    أَجْراً قالَ أَمَّا السَّفِینَةُ فَکانَتْ    تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً فَقَالَلَهُ الْخَضُِر هذا فِراقُ بَیْنِی وَ بَیْنِکَ سَأُنَبِّئُکَ 

کُلَّ سَفِینَةٍ صَالِحَةٍ   یَأْخُذُ  أَعِیبَها وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ  أَنْ  فَأَرَدْتُ  الْبَحِْر  یَْعمَلُونَ فِی  غَصْباً فَأَرَدْتُ بِمَا  لِمَساکِینَ 

 أَرَادَ  صِبَهُمُ الْمَلِکُ عَلَیْهَا فَنَسَبَ الِْإبَانَةَ فِی هَذَا الْفِْعلِ إِلَى نَفْسِهِ لِِعلَّةِ ذِکِْر التَّْعیِیبِ لِأَنَّهُفََعلْتُ أَنْ تَبْقَى لَهُمْ وَ لَا یَْغ
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 »صبح رهایی ...«

 

 ها رها کن ساریرا از شرم م

 ها رها کن قراریدست بی  ز

 

 دلم را   ،بیا یک صبح آدینه

 کن رها هاانتظاریچشم  از این

 

 )سید حبیب نظاری( 
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 صَلَاحَهُمْ بِمَا أَمََرهُ بِهِ مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَُعیِّبَهَا عِنْدَ الْمَلِکِ إِذَا شَاهَدَهَا فَلَا یَغْصِبُ الْمَسَاکِینَ عَلَیْهَا وَ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  

وَ طَلَعَ کَافِراً وَ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى ذِکُْرهُ أَنَّهُ إِنْ بَقِیَ کَفََر أَبَوَاهُ وَ افْتَتَنَا بِهِ وَ ضَلَّا    أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ وَ أَمَّا الُْغالمُ فَکانَ    ثُمَّ قَالَ

إِلَى   نَقْلَهُمْ  مَحَلِّ کََرامَتِهِ فِی الَْعاقِبَةِ فَاشْتََرکَ بِالِْإبَانَةِ بِِإضْلَالِهِ إِیَّاهُمَا فَأَمََرنِی اللَّهُ تَعَالَى ذِکُْرهُ بِقَتْلِهِ وَ أَرَادَ بِذَلِکَ 

ماً وَ إِنَّمَا اشْتََرکَ فِی  فَخَشِینا أَنْ یُْرهِقَهُما طُغْیاناً وَ کُفْراً فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقَْربَ رُحْ  بِقَوْلِهِ

وَ إِنَّمَا خَشِیَ الْخَضُِر مِنْ أَنْ یُحَالَ   ءٌ وَ لَا یَمْتَنِعُ عَلَیْهِ أَحَدٌ أَرَادَهُشِیَ وَ اللَّهُ لَا یَخْشَى لِأَنَّهُ لَا یَفُوتُهُ شَیْ الِْإبَانَةِ لِأَنَّهُ خَ

نَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِکُْرهُ جََعلَهُ سَبَباً لِرَحْمَةِ أَبَوَیِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا أُمَِر فِیهِ فَلَا یُدْرِکَ ثَوَابَ الِْإمْضَاءِ فِیهِ وَ وَقَعَ فِی نَفْسِهِ أَ

هُ صَارَ فِی الْوَقْتِ مُخْبِراً وَ  الُْغلَامِ فََعمِلَ فِیهِ وَسَطَ الْأَمِْر مِنَ الْبَشَِریَّةِ مِثْلَ مَا کَانَ عَمِلَ فِی مُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ لِأَنَّ 

هِ السَّلَامُ  هِ السَّلَامُ مُخْبَراً وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِاسْتِحْقَاقٍ لِلْخَضِِر عَلَیْهِ السَّلَامُ لِلرُّتْبَةِ عَلَى مُوسَى عَلَیْکَلِیمُ اللَّهِ مُوسَى عَلَیْ

 لُِغالمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ  وَ أَمَّا الْجِدارُ فَکانَ  وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْخَضِِر بَلْ کَانَ لِاسْتِحْقَاقِ مُوسَى لِلتَّبْیِینِ ثُمَّ قَالَ 

انَ لَوْحاً مِنْ ذَهَبٍ فِیهِ  وَ کانَ تَحْتَهُ کَنٌْز لَهُما وَ کانَ أَبُوهُما صالِحاً وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ الْکَنُْز بِذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ وَ لَکِنْ کَ

حُ عَجَبٌ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْقَدَرِ کَیْفَ یَحَْزنُ عَجَبٌ لِمَنْ أَیْقَنَ أَنَّ الْبَْعثَ حَقٌّ  مَکْتُوبٌ عَجَبٌ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْمَوْتِ کَیْفَ یَفَْر

یَطْمَئِنُّ إِلَیْهَا وَ کانَ أَبُوهُما صالِحاً کَانَ    کَیْفَ یَظْلِمُ عَجَبٌ لِمَنْ یََرى الدُّنْیَا وَ تَصَرَُّف أَهْلِهَا حَالًا بَْعدَ حَالٍ کَیْفَ

فَأَرادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ یَسْتَخْرِجا   نَهُمَا وَ بَیْنَ هَذَا الْأَبِ الصَّالِحِ سَبْعُونَ أَباً فَحَفِظَهُمَا اللَّهُ بِصَلَاحِهِ ثُمَّ قَالَ بَیْ

إِلَى اللَّهِ تََعالَى ذِکُْرهُ فِی ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ بَقِیَ    کَنَزهُما فَتَبَرَّأَ مِنَ الِْإبَانَةِ فِی آخِِر الْقِصَصِ وَ نَسَبَ الِْإرَادَةَ کُلَّهَا

تَابِعاً لَهُ فَتَجَرَّدَ مِنَ الِْإبَانَةِ    ءٌ مِمَّا فََعلَهُ فَیُخْبَِر بِهِ بَْعدُ وَ یُصَیَِّر مُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ بِهِ مُخْبَراً وَ مُصْغِیاً إِلَى کَلَامِهِشَیْ

ةِ وَ مِنِ ادِّعَاءِ الِاشْتَِراکِ فِی  رَادَةِ تَجَرُّدَ الْعَبْدِ الْمُخْلِصِ ثُمَّ صَارَ مُتَّصِلًا مِمَّا أَتَاهُ مِنْ نِسْبَةِ الِْإبَانَةِ فِی أَوَّلِ الْقِصَّوَ الِْإ

فَقَالَ  ثُمَّ قَالَ جَْعفَُر بْنُ  رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ وَ ما فََعلْتُهُ عَنْ أَمِْری ذلِکَ تَأْوِی  ثَانِی الْقِصَّةِ  عَلَیْهِ صَبْراً  تَسْطِعْ  لُ ما لَمْ 

 اللَّهِ عَلَى الْمَقَایِیسِ هَلَکَ  مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ إِنَّ أَمَْر اللَّهِ تَعَالَى ذِکُْرهُ لَا یُحْمَلُ عَلَى الْمَقَایِیسِ وَ مَنْ حَمَلَ أَمَْر

مَ فَسَجَدُوا  یَةٍ ظَهََرتِ الِْإبَانَةُ مِنْ إِبْلِیسَ اللَِّعینِ حِینَ أَمََر اللَّهُ تَعَالَى ذِکُْرهُ مَلَائِکَتَهُ بِالسُّجُودِ آلِدَوَ أَهْلَکَ إِنَّ أَوَّلَ مَْعصِ

نَا خَیٌْر مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ ما مَنََعکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَْرتُکَ قالَ أَ وَ أَبَى إِبْلِیسُ اللَِّعینُ أَنْ یَسْجُدَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ

فَطََردَهُ    خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ  ثُمَّ قِیَاسَهُ بِقَوْلِهِ  أَنَا خَیٌْر مِنْهُ  فَکَانَ أَوَّلُ کُفِْرهِ قَوْلَهُ  خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ

هُ وَ سَمَّاهُ رَجِیماً وَ أَقْسَمَ بِِعزَّتِهِ لَا یَقِیسُ أَحَدٌ فِی دِینِهِ إِلَّا قََرنَهُ مَعَ عَدُوِّهِ إِبْلِیسَ فِی  اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ جِوَارِهِ وَ لََعنَ

 22أَسْفَلِ دَرْکٍ مِنَ النَّارِ.
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 «زنمحرفی نمی  ، میرم و ز وصل تومی »

 

 زند آن کس که سر به مقدم جز او نمی

 زند پرسه به هر کو نمی ،چون کلب راه

 
 این نامرتبی مرا سرزنش نکن 

 زند شانه به گیسو نمی ،حالآشفته 

 
 !جا عبادت استام اینلنگی که پهن کرده

 ! زندمو نمی  ،سجاده با گلیم گدا

 
 رسدگریه به هق هق نمی ،دل که نسوخت

 زندنسوخته سوسو نمی ،شمع سحر

 
 اند دادهتوحید را به غیرت پروانه 

 زندسوزد و به هیچ کسی رو نمیمی

 
 شودعاشق نمی ،مجنون بدون دم زدن

 زند آن که دم از او نمی ،پس نیست عاشق

 
 زند عاشق همیشه پشت سرش حرف می

 زند افتد و زانو نمیاما ز پا می

 

 جاروکش تشرف گریه است این مژه

 زند هوده چشم را مژه جارو نمیبی

 
 خون شد از دلم  جگری ، با یک نگاه تو

 زند ابرو نمی ،زند زخمی که چشم می

 
 زنمحرفی نمی ،میرم و ز وصل تومی

 زند رو نمیحرف وصال را که سیه

 
 گیسو سپید کرد زلیخا به پای تو

 زنددست به گیسو نمی ، از این به بعد

 
 (لطیفیان اکبرعلی)
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میفرمود: خضر از جمله پیغمبران مرسل و خداوند او را  حدیث کردند ما را ... از حضرت صادق علیه السّالم که  -1

مبعوث بر قومى فرمود و آن حضرت آن مردم را بوحدانیت و خداپرستى و اقرار به پیغمبرى انبیاء و کتابهاى آسمانى  

گیاهى مینشست فی الفور سبز  دعوت نمود، و معجزه او این بود که بهر درخت خشکى تکیه میداد و در هر زمین بى 

 .شد و بهمین جهت او را خضر نامیدند، و اسمش تالیا پسر ملکان بن عابر )عامر( بن أرفخشد بن سام بن نوح می

و پس از آنکه خداى تعالى با حضرت موسى سخن گفت و کلیم بارى تعالى گردید و تورات را براى او نازل فرمود  

و تفصیل احکام را برایش بیانکرد و ید و بیضاء    و در ألواح تورات هر چیزى را از روى پند و موعظه براى او نوشت

و ملخ و شپش و قورباغه و خون و شکافتن دریا را باو عنایت فرمود و فرعون و لشکریانش را غرق    و عصا و طوفان 

نمود )جنبه بشریت او غلوّ نموده و( با خود گفت گمان نمیکنم خداوند کسیرا مانند من علم داده باشد )بمجرد  

خطاب شد بجبرئیل که هر چه زودتر دریاب بنده من موسى را پیش از آنى که )از عجب و خودپسندى(    این خیال(

هالک شود و باو بگو که در محل برخورد دو دریا )ى فارسى و روم( مرد عابدیست بنزدش بشتاب و از او علم  

که این وحى بواسطه آن فکر و  بیاموز، جبرئیل بر موسى نازل شد و وحى الهى را باو رسانید، آن حضرت دریافت  

خیال بوده، بدین جهت با وصى خود یوشع بن نون روانه گردیدند تا رسیدند بخضر و دیدند وى مشغول عبادتست  

 چنان که خداى تعالى فرموده.

اى از  وشع دیدند در آن مکان بنده فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتینا رَحْمَةً مِنْ عِنِْدنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَُدنَّا عِلْماً موسى و ی 

بندگان ما را که باو رحمتى عنایت کرده بودیم و او را علمی از علمها )ى لدنى و آگاهى باسرار غیبى( آموخته  

بودیم موسى بخضر فرمود: آیا )اذن میدهى( متابعت تو نمایم و با تو باشم که بمن تعلیم نمائى از علم خود، خضر  

را ندارى که )تحمل أسرار کنى و( با من بیائى و صبر کنى )از آنچه که من انجام میدهم  گفت تو هرگز طاقت آن  

و ایراد نگیرى( زیرا من داراى علمى هستم که تو طاقت تحمل آن را ندارى و تو داراى علمى هستى که من طاقت  

ایم )و اعتراضى بر کارهاى  آن را ندارم، موسى فرمود نه چنین است )که صبر نتوانم کرد( بلکه طاقت دارم صبر نم

 تو نکنم اگر چه بصورت ظاهر نامناسب باشد( خضر گفت: 

قیاس در علم و أوامر خداوند راه ندارد، چگونه میتوانى صبر کنى بر چیزى که اطالعى از آن ندارى )چون بنظرت  

 فرمان تو را میبرم. آید( موسى فرمود: زود باشد إنشاء اللَّه که به بینى چگونه صبر میکنم و  عجیب و بد مى 

خضر چون دید موسى إنشاء اللَّه گفت قبول کرد )که موسى با وى همراه باشد( و لکن گفت باید هر چه را از من  

مشاهده نمودى سبب و حکمت و علت آن را نباید از من سؤال کنى تا خودم بیان نمایم، موسى فرمود: چنین باشد  

 )قبول کردم(. 

بدریا رسیدند و سوار کشتى گردیدند، خضر شروع کرد بسوراخ نمودن کشتى، موسى  موسى و خضر روانه شدند تا  

فرمود )اى خضر چه میکنى( چرا کشتى را سوراخ میکنى مگر نمیدانى أهلش غرق میشوند و این عمل بسیار بد  

زبان  عملیست خضر گفت )مگر قول و عهد خود را فراموش نمودى و( نگفتم که تو نمیتوانى صبر نمائى موسى )

بعذر خواهى بگشود و( گفت مرا ببخش که ترک نمودم أمر تو را و )ایراد گرفتم و اعتراض نمودم( کار را بر من  

 . سخت و دشوار منما )چون بساحل و خشکى رسیدند پیاده شدند( و روانه گردیدند 
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 « ولی تو به روی خودت نیار ؛من آمدم»

 

 الِفرار  ُاز خود فرار کردم و الیُمکِن

 ام بر سر قرار امشب دوباره آمده

 
 رسوای خویش گشتم و غرق خجالتم 

 ولی تو به روی خودت نیار  ؛من آمدم

 
 ام بیا زمین خورده  ،من در میان راه

 از بس که بار آمده بر روی دوش، بار 

 
 خورم قدر در حجاب خودم غوطه می آن

 ام این گوشه و کنار حتی تو را ندیده

 
 های تو باران گرفته است گریهامشب که 

 ای ببار قطره ، سال منماز چشم خشک 

 
 ایمهیچ کاره ،تو و ما  ، اصالً وکیل ما

 ما خویش را به دست تو کردیم واگذار 

 

 ای در انتظار آمدنم ایستاده

 آیمت به کار شاید به این امید که می

 
 امشب برای این که بیایی به پیش ما 

 خود گذار خواه انگشت روی روضه دل

 
 امشب مرا به خانه مادر ببر که باز 

 جا نشسته چشم کبودش به انتظار  آن

 
 ما را ببر که گریه بریزیم پشت در 

 قرار های عزادار و بیمانند بچه

 

 ( نوازنی رحمان)
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بالدرنگ( او  تا برخورد به پسرى )حیسور یا جیسور یا خشنود نام( نمودند و خضر )بدون آنکه از او پرسشى نماید  

را کشت، حضرت موسى )گوئى شرط را فراموش کرده باشد( در غضب شد و گفت: اى خضر چرا کشتى یک نفریرا  

که بیگناه بود و کسیرا نکشته بود )تا مستحق قصاص باشد( اى خضر مرتکب گناه بزرگى شدى، خضر گفت اى  

که أمر خداوند حاکمست بر عقل )پس هر  موسى عقل نمیتواند در أوامر خداوند حکم کند )چون ناقص است( بل

چیزى که بأمر خداوند واقع شود باید قبول کرد اگر چه عقل درک حکمت آن را نکند( باید تسلیم باشى و صبر  

کنى بر اعمالى که از من مشاهده میکنى با اینکه از اول میدانستم تو قدرت آن را ندارى صبر نمائى بر آنچه که از  

مود )این مرتبه هم مرا عفو کن و( اگر بار دیگر از تو چیزى را پرسیدم و اعتراضى کردم با  بینى، موسى فرمن مى 

من مصاحبت و رفاقت مکن و براى ترک مصاحبت و رفاقت عذر موجه خواهى داشت )خضر عذرش را پذیرفت و(  

غذا از مردم آن دهکده    روانه شدند تا رسیدند بدهکده ناصره که نصارى از اهل آنجا هستند و بآنجا منسوبند، طلب

نمودند لیکن غذا بایشان ندادند و آنها را مهمان نکردند )بناچار از دهکده بیرون رفتند( و دیدند که دیوارى در  

دیوار   اجرت چرا  و  )بدون جهت  موسى گفت  بتعمیر آن شد،  است، حضرت خضر مشغول  معرض خراب شدن 

ینمودى در مقابل تعمیر آن )که لقمه نانى از آن اجرت  ساختى أقال بصاحبش مراجعه میکردى و( اجرتى طلب م 

 یافتیم(. تهیه میکردیم و از گرسنگى نجات مى 

خضر گفت )این سه مرتبه کم ظرفى و بیصبرى و اعتراض و ایراد( اینجا محل فراق و جدائى من و تو است )زیرا  

کنون گوش کن تا أسرار و علت آنچه  شرط کردى علت اعمال مرا نپرسى و از آنچه مشاهده میکنى صبر نمائى( و ا

 ام و تو قدرت صبر بر دیدن آنها نداشتى بگویم. کرده 

أما کشتى از مساکینى بود که با آن کسب مینمودند و در این سرزمین پادشاهى است )بنام هدد بن بدد جلندى  

ن نگیرد، و صالح آنها را  هاى سالم را مصادره و تصاحب میکند من آن را معیوب نمودم تا از ایشابن کرکر( کشتى 

خدا خواسته بود و )اینکه خضر گفت من آن را معیوب نمودم( نخواست معیوب گردانیدن را بخدا نسبت دهد و  

 بخود نسبت داد زیرا خداوند صالح آنها را میخواست بآنچه که بخضر أمر فرموده بود. 

میبود و خداى تعالى میدانست که بسبب  أما کشتن پسر: پدرش و مادرش مؤمن هستند اگر او بزرگ میشد کافر  

او پدر و مادرش کافر میشوند و بگمراهى او گمراه میگردند از این جهت امر کرد مرا که او را بکشم و میخواست  

که ایشان را بمحل کرامت خود برساند و عاقبت ایشان را نیکو گرداند، و خواست خدا این بود که بعوض آن پسر  

 د.ند که بهتر از او باش فرزندى بایشان عنایت ک

  - أما دیوار )را که تعمیر نمودم( براى این جهت شد که زیر آن گنجى است از دو طفل یتیم )بنام اصرم و صریم

أحرم و حریم( و پدرشان مردى صالح )بنام کاشح( بوده و آن گنج از طال و نقره نیست بلکه لوحى از طال است و  

ی  از کسى که  نوشته شده: عجبست  یقین  در آن  از کسى که  مینماید، عجبست  دارد چگونه شادى  قین بمرگ 

بمقدرات و مشیت الهى دارد و با این حال محزونست )که چرا چنین است و چنان و من بیمار و فالن شخص سالم  

  یقین بقیامت و حشر دارد و )بدیگران و یا بخود( ظلم میکند،    و یا من فقیرم و فالنى ثروتمند( عجبست از کسى که 
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 « باز هم شكست  ، جمعه شد و نیامد و دل»

 

 حرف از غروب جمعه شد و مرز غم شکست 

 غرور کاغذ و بغض قلم شکست کهنه 

 

 زبان گرفت  ،های گذشتهمانند هفته 

 باز هم شکست ،جمعه شد و نیامد و دل

 

 ترک نخورد  ،شب دلت شکست و دل ما هر

 ...  که دل مرده کم شکست ایم از اینشرمنده

 

 ( رنگشب اسماعیل)

 

  



141 

 

بیند دنیا و أهل دنیا را که در تغییر و تبدیلند )که هر روزى کسى باال میرود و عزیز و  عجبست از کسى که مى 

 بندد و میل باو دارد.شود و یکى خوار و فقیر میگردد( با وجود این دل بدنیا مى ثروتمند مى 

نسل میباشد و خداوند حفظ حرمت آن دو پسر را فرمود بجهت  و فاصله میان دو پسر یتیم و پدر صالحشان هفتاد  

صالح بودن آن پدر، و خداوند اراده فرموده بود که چون آن دو پسر بحد رشد و کمال عقل برسند گنج خود را  

بیرون آورند )و از آن پند بگیرند و بدرجه کمال آدمیت برسند(، و این بود تأویل و اسرار باطنى آنچه را که تو  

و )سپس حضرت صادق علیه السّالم فرمود( خضر در این عمل خود را برکنار    ت و توانائى دیدن آنها را نداشتىطاق

شمرد و اراده را بتمامى بخداى تعالى نسبت داد و جهتش این بود که این آخرین مطلب است که باید تعلیم موسى  

براى تنبیه موسى بعضى از کردار و أعمال را بخود و  نماید و بمقام عذرخواهى برآمد چون از راه بشریت، و یا  

خداوند نسبت داده بود و جنبه إخالص و بندگى را پیشه کرد و گفت من این کارها را باراده خود نکردم بلکه بأمر  

 خداوند انجام دادم. 

هر کس أوامر    حضرت صادق علیه الساّلم پس از این بیان فرمود: أوامر خداوند را نمیتوان حمل بر قیاس کرد و

شود گاهى سبب هالک دیگران  خدا را حمل بر قیاس کند و برأى و قیاس عمل نماید عالوه از آنکه خود هالک مى 

هم میگردد، و أولین کسى که نافرمانی خدا را نمود )پس از خلقت آدم( و إظهار منیت و قیاس کرد شیطان ملعون  

ده نمایند بر آدم ابو البشر، و تمامى آنها سجده نمودند جز  بود هنگامى که خداى تعالى أمر فرمود بمالئکه سج

 شیطان که سجده نکرد. 

خداى عز و جل فرمود: چه سبب شد تو را که سجده ننمودى با اینکه بتو أمر کردم، گفت: من بهترم از او زیرا  

فت من بهترم )از لحاظ  اى آدم را از خاک، که أولین اظهار کفرش این بود که گخلق فرمودى مرا از آتش و آفریده

مادّه خلقت( و بعد قیاس کرد و گفت: مرا از آتش خلق کردى و آدم را از خاک )بهمین سبب( خداوند او را طرد  

فرمود از جوار رحمت خود و لعنش کرد و رجیمش نامید و سپس قسم یاد کرد بعزت خود که هر کس در دینش  

 .م نماید در درک اسفل جهن قیاس کند او را همقرین شیطان

چنین گوید مصنف این کتاب )شیخ صدوق( حضرت موسى با آن کمال عقل و فضل و محل و مقام و مرتبت که  

باستنباط خود أسرار اعمال خضر را بلکه بصورت ظاهر بر او    خداوند باو عنایت فرموده بود نتوانست درک کند 

ا برایش گفت، در آن هنگام راضى گردید، و  مشتبه گردید و حالت خشم و غضب باو دست داد تا آنکه تأویل آن ر

اگر خضر تأویل کارهاى خود را براى موسى نگفته بود بطور یقین نمیتوانست درک کند و بفهمد اگر چه تا آخرین  

پس در صورتى که بر پیغمبران استنباط و استخراج أحکام و أوامر الهى جایز نباشد  لحظات عمر خود فکر میکرد. 

کنند بطریق اولى جایز نیست براى هیچ یک از امتها )که برأى و قیاس خود خلیفه پیغمبر  برأى خودشان قیاس  

تعیین کنند و یا در مقابل حضرت صادق علیه السّالم مذاهب چهارگانه درست نمایند و در رواج آن بکوشند که  

 23ملیونها نفر از راه راست و مستقیم باز مانند و بوادى ضاللت و گمراهى درافتند(. 

 
که خضر را خضر نامیدند و سبب و حکمت    علت آن  ،پنجاه و چهارمباب  ؛  141ص    -  النص  :ترجمه مسترحمى   ؛علل الشرائع  -23

 .)علیهما السالم( کارهاى او با حضرت موسى
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 « !دهدکار دستم می  ، اعتباری که ندارم»

 

 دهد کار دستم می ،غصه هجران یارم

 دهدکار دستم می ،روزگاری انتظارم

 
 گریه خواهم کرد هرآیینه بر احوال خویش

 دهد کار دستم می ،های بی قرارمچشم

 
 « کندآقایم رهایم می» : گویمخودم می با

 دهد کار دستم می ،آخرش این حال زارم

 
 با گناهان روز و شب احساس سنگینی کنم 

 دهد کار دستم می ،بارمعاقبت این کوله

 
 هم دغل  ، هم خیانت ،هم دروغ مستحبی

 دهد کار دستم می ، وای من این کسب و کارم

 
 ام سفره پر زرق و برقی دارم اندر خانه

 دهد کار دستم می ،دارمهای شبههلقمه 

 
 !« اسیری بهتر است» : ولی گویم ؛گرچه آزادم

 دهد کار دستم می ،انتخاب و اختیارم

 
 ام تفاوت گشتهاما بی ؛لیت شعری« بر لب»

 دهد کار دستم می ،های و هوی هر شعارم

 
 امفکر و ذکرم شد ردیف شعرهای تازه

 دهد کار دستم می ، هایی که دارماین غزل

 
 کند؟ ضمانت می ]علیها السالم[بدحسابم، حضرت زهرا 

 ! دهدکار دستم می ،اعتباری که ندارم

 
 : خواهد گرفت آن خانمی که ناله زد ،دست من

 « دهدکار دستم می ، زکارمدست افتاده»

 
 (خاکساری رضاعلی)
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 نزد پارسیان  (علیه السالم)امیرالمؤمنین، حضرت علی  موال نوروز، نام باستانی

 أَنَّهُ قَالَ:  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( وَ قَْد رُوِیَ عَنِ النَّبِیِ 

 َسبْعَةَ عَشَرَ اْسماً. لِعَلِیٍّ 

 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاٍس:

 أَخْبِرْنَا مَا هِیَ یَا رَُسولَ اللَّهِ! 

 فَقَالَ اْسمُهُ عِنَْد الْعَرَبِ عَلِیٌّ 

 وَ عِنَْد أُمِّهِ حَیَْدرَةُ 

 التَّوْرَاةِ إِلْیَاوَ فِی 

 وَ فِی الْإِنْجِیلِ بریا 

 وَ فِی الزَّبُورِ قریا

 وَ عِنَْد الرُّومِ بظرسیا 

 وَ عِنَْد الْفُرِْس نَیْرُوزُ 

 وَ عِنَْد الْعَجَمِ شمیا 

 وَ عِنَْد الدَّیْلَمِ فریقیا 

 وَ عِنَْد الکرور شیعیا 

 وَ عِنَْد الزِّنْجِ حیم 

 وَ عِنَْد الْحَبَشَةِ تَبِیرُ 

 وَ عِنَْد التُّرْکِ حمیرا
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 « من از بهار عاشقم ، تو آمدی بهار شد»

 

 من از بهار عاشقم  ،تو آمدی بهار شد 

 ! قرار عاشقمچه بی  !دلم چه بی قرار شد 

 

 کشم دست ز تو نمی  ، مرا به دار هم کشی

 به روی دار عاشقم ،ام نگاه کنبه خنده 

 

 ایسرود عاشقانه  ،ایتو بهترین ترانه 

 وار عاشقم ترانه   ،ای و منتو نازدانه 

 

 بد بدان عالمم  ، ها و منتو خوبِ خوب 

 کار عاشقم گناه  ، ثواب کن ، بخر مرا

 

 غمت ست چشمهه ا شد  ،منهزار جمعه چشم  

 هزار بار عاشقم  ، نیامدی! هنوز هم

 

 خوشی ندیده روزگار  ،هزار سال بعد تو

 عاشقم ،تاربدون تو در این شب سیاه و 

 

 اتپر است از غریبی  ، های منهوای جمعه 

 غریب و زار عاشقم  ،ترغروب جمعه بیش 

 

 م شکمن انتظار می  ،کشیتو آه سرد می 

 در انتظار عاشقم ، ام ولیتو را ندیده 

 

 ( بهرامی عماد)
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 وَ عِنَْد الْأَرْمَنِ کِرْکِرُ 

 وَ عِنَْد الْمُؤْمِنِینَ السَّحَابُ 

 الْکَافِرِینَ الْمَوْتُ الْأَحْمَرُوَ عِنَْد 

 وَ عِنَْد الْمُسْلِمِینَ وَعٌْد

 وَ عِنَْد الْمُنَافِقِینَ وَعِیٌد

 وَ عِنِْدی طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ 

 وَ هُوَ جَنْبُ اللَّهِ وَ نَفْسُ اللَّهِ وَ یَمِینُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ 

 24... ... وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ  قَوْلُهُ: 

 26و  25... بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ ... وَ قَوْلُهُ: 

 

 یی تو حرمی، ش یقر دارتاج شاه ای  

 یی تو  عجم دیع که  ست!ا تو نام ، نوروز 

 

 است  ممسلّ ، عالم  همه بر تویِ  سلطان

 یی! تو  محتشم فقط و م یت یّرع جمله

  

 
   .30و  2۸ –آل عمران  -24
   . 64 – المائدة  -25
 . 1۷6ص   - الفضائل )البن شاذان القمی(   -26
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 !« شكنیم کوفه را می داریم رکورد »

 

 سر راه تو باید بکنیم  ،هم چاه

 مبزنی دم  ، تو انتظار که از هم این

 

 ؟! خوانیاین نامه چندم است که می 

 !شکنیمداریم رکورد کوفه را می 

 

 )جلیل صفربیگی( 

  



147 

 

 الدعاء عند استهالل المحرم و أول یوم منه 

 نظیر آن!( )و ویژگی کم

 

دربرگیرنده همه    -هنگام رؤیت هالل ماه محرم و روز نخست آن، وارد شده استکه خواندن آن، در  - دعای زیر  

 های دنیا و آخرت انسان است. ها و نیازمندی بختی خوش 

 تر دعایی، به این شیوه، به عظمت و جامعیت آن وجود دارد. مضمون است و کمبسیار خوش 

 کنیم: دهیم و عرض می ای همین دعا قسم می چرا که در میانه این دعا، خداوند متعال را به عبارات و فرازه

 . «... هََذا الدُّعَاء »اللَّهُمَّ بِحَقِ 

 

 گردد. الشأن »سمات« مسبوق به سابقه است و مشاهده می این سبک مناجات، فقط در دعای عظیم 

 کنیم: جا که قرائت می آن

 

  آلِ   وَ  مُحَمٍَّدلِّ عَلى  صَ  غَیْرُکَ،  باطِنَها  لَایَعْلَمُ  وَ  تَفْسِیرَها  لَایَعْلَمُ  الَّتِى  الْأَْسماءِ  هَِذهِ  بِحَقِّ  وَ  الدُّعاءِ،  هَذا  بِحَقِّ   هُمَّاللّ»

  مِنْ   عَلَىَّ   وَسِّعْ  وَ  تَأَخَّرَ،   ما  وَ  مِنْها  تَقَدَّمَ  ما  ذُنُوبِى  مِنْ   لِى  اغْفِرْ  وَ   أَهْلُهُ،  أَنَا  ما  بِى   لَاتَفْعَلْ  وَ  أَهْلُهُ   أَنْتَ  ما  بِى  افْعَلْ  وَ  مُحَمٍَّد

  بِکُلِّ  وَ   قَِدیرٌ،   تَشاءُ  ماُسلْطانِ َسوْءٍ، إِنَّکَ عَلى    قَرِینِ َسوْءٍ، وَ   َسوْءٍ، وَ  جارِ  وَ  َسوْءٍ،  إِنْسانِ  مَؤُونَةَ   اکْفِنِى   وَ  رِزْقِکَ،  حَاللِ

 «.ینَالْعالَمِ رَبَّ  آمِینَ عَلِیمٌ، َشىْءٍ
 

 کند:زیبا که مرحوم سید بن طاووس در اقبال نقل می و اما متن این دعای 
 

 تَقُولُ: 

أَْن أَسْمَاِئکَ الْحُسْنَى کُلِّهَا وَ  ِبکَلِمَاتِکَ وَ  أَسْأَلُکَ ِبکَ وَ  إِلَّا أَْنتَ  أَوْلِیَاِئکَ وَ مَلَاِئکَتِکَ الْمُقَرَِّبینَ ]الْمُؤْمِنِینَاللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ  رُسُلِکَ وَ  [ وَ جَمِیعِ عِبَادِکَ  بِیَائِکَ وَ 

حِیطُ یَا سَمِیعُ یَا عَلِیمُ  ءٍ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا وَاحِدُ یَا حَیُّ یَا أَوَّلُ یَا آخِرُ یَا ظَاهِرُ یَا بَاطِنُ یَا مَلِکُ یَا غَنِیُّ یَا مُ اتُخَلِّیَنِی مِنْ رَحْمَتِکَ الَّتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْالصَّالِحِینَ أَلَّ 

اِئمُ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا فَرْدُ یَا وَتْرُ یَا أَحَدُ یَا  جِیبُ یَا حَمِیدُ یَا مَجِیدُ یَا عَزِیزُ یَا قَهَّارُ یَا خَالِقُ یَا مُحْسِنُ یَا مُنْعِمُ یَا مَعْبُودُ یَا قَدِیمُ یَا دَیَا عَلِیُّ یَا شَهِیدُ یَا قَرِیبُ یَا مُ 

 یَا حَلِیمُ یَا کَرِیمُ یَا عَفُوُّ یَا   یَا خَبِیرُ یَا جَوَادُ یَا مَاجِدُ یَا قَادِرُ یَا مُقْتَدِرُ یَا قَاهِرُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا قَاِبضُ یَا بَاسِطُ صَمَدُ یَا َباعِثُ یَا وَارِثُ یَا سَمِیعُ یَا عَلِیمُ یَا لَطِیفُ 

 رَءُوفُ یَا غَفُورُ.  

ا مَنْ هُوَ عَالِمٌ ِبفَقْرِی إِلَى  کَ مَعَ کَثْرَةِ ِنسْیَاِنی وَ ذُُنوِبی وَ لَوْ لَا سَعَةُ رَحْمَتِکَ وَ لُطْفِکَ وَ رَأْفَتِکَ لَکُنْتُ مِنَ الْهَالِکِینَ یَ هَا أََنا ذَا صَغِیرٌ فِی قُدْرَتِکَ َبیْنَ یَدَیْکَ رَاغِبٌ إِلَیْ

أَعْلَمْ وَ بِحَقِّکَ عَلَى خَلْقِکَ وَ ِبقِدَمِکَ وَ أَزَلِکَ وَ إَِبادِکَ وَ خُلْدِکَ وَ سَرْمَدِکَ وَ کِبْرِیَاِئکَ وَ   مَا لَمْجَمِیلِ َنظَرِهِ وَ سَعَةِ رَحْمَتِهِ أَسْأَلُکَ ِبأَسْمَاِئکَ کُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ

نِی وَ تُقَدِّسَنِی ِبلَمَحَاتِ حَنَانِکَ وَ مَغْفِرَتِکَ وَ رِضْوَاِنکَ وَ تَعْصِمَنِی مِنْ  جَبَرُوتِکَ وَ عَظَمَتِکَ وَ شَأِْنکَ وَ مَشِیَّتِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَرْحَمَ

ارَ جَلَالِکَ وَ جَلَالَ عَظَمَتِکَ وَ کِبْرِیَاِئکَ وَ أَعِنِّی عَلَى  مِنِّی اللَّهُمَّ امْلَأْ قَلْبِی وَقَ   کُلِّ مَا َنهَیْتَنِی عَنْهُ وَ تُوَفِّقَنِی لِمَا یُرْضِیکَ عَنِّی وَ تُجْبِرَِنی عَلَى مَا أَمَرْتَنِی بِهِ وَ أَحْبَبْتَهُ

 مُولِجَ النَّهَارِ فِی اللَّیْلِ یَا مُدَبِّرَ الدُّوَلِ وَ  لَ الْأَزْمَانِ وَ یَا مُولِجَ اللَّیْلِ فِی النَّهَارِ وَ جَمِیعِ أَعْدَاِئکَ وَ أَعْدَاِئی یَا خَیْرَ الْمَالِکِینَ وَ أَوْسَعَ الرَّازِقِینَ وَ یَا مُکَوِّرَ الدُّهُورِ وَ یَا مُبَدِّ

وَامِکَ وَ سَاطِعاً ِبکِبْرِیَائِکَ  ِئماً مَعَ دَتَزَلْ وَ الْمَالِکُ الَّذِی لَایَزُولُ سُبْحَاَنکَ وَ لَکَ الْحَمْدُ ِبحَمْدِکَ وَ حَوْلِکَ عَلَى کُلِّ حَمْدٍ وَ حَوْلٍ دَاالْأُمُورِ وَ الْأَیَّامِ أَْنتَ الْقَدِیمُ الَّذِی لَمْ

ی ِبأَیَّامِکَ  ازَى وَ شُکْرُهُ لَایُسْتَقْصَى وَ مُلْکُهُ لَایَبِیدُ وَ أَیَّامُهُ لَاتُحْصَى صِلْ أَیَّامِأَنْتَ إِلَهِی وَلِیُّ الْحَامِدِینَ وَ مَوْلَى الشَّاکِرِینَ یَا مَنْ مَزِیدُهُ ِبغَیْرِ حِسَابٍ وَ یَا مَنْ ِنعَمُهُ لَاتُجَ 

 .النَّارِ یَا جَارَ الْمُسْتَجِیرِینَ وَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَمَغْفُوراً لِی مُحَرَّماً لَحْمِی وَ دَمِی وَ مَا وَهَبْتَ لِی مِنَ الْخَلْقِ وَ الْحَیَاةِ وَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ عَلَى 

لِنَفْسِی وَ دِینِی وَ    الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ إِیَّاکَ َنعْبُدُ وَ إِیَّاکَ َنسْتَعِینُ  عَلَى الْحَیِّ الَّذِی لَایَمُوتُ  تُتَوَکَّلْ   ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

فُهُ وَ أَحْذَرُهُ  أَهْلِی وَ مَالِی وَ أَوْلَادِی وَ جَمِیعِ مَنْ یَعْنِینِی أَمْرُهُ وَ سَاِئرِ مَا مَلَکَتْ یَمِینِی عَلَى جَمِیعِ مَنْ أَخَاسَمْعِی وَ َبصَرِی وَ جَسَدِی وَ جَمِیعِ جَوَارِحِی وَ وَالِدَیَّ وَ  

    ی جِوَارِکَ الَّذِی مِمَّا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ عَزَّ جَارُ اللَّهِ وَ جَلَّ ثَنَاءُ اللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِبَرّاً وَ َبحْراً مِنْ خَلْقِکَ أَجْمَعِینَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ أَعَزُّ وَ أَجَلُّ وَ أَمْنَعُ  
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 « زیباترین بهانه برای سرودنی»

 

 زیباترین بهانه برای سرودنی 

 تنها دلیل خلقت بود و نبودنی 

 
 من  شعر ،این بارشود شروع می ، با تو

 تو هوادار شعر من ،زیرا فقط تویی

 
 ها ها قصیدهواژه تمام غزلگل

 ها سبک جدید گویش و طراح ایده

 
 ستا به دست تو ،های دروغینپایان خواب 

 ستا به دست تو ،جان دوباره دادن بر دین 

 
 آسمان عشق  ،میخوانمت به نام خودت

 به جان عشق :یعنی ، خورم به تومی سوگند

 
 دلم گرفت ،از سختی تمامی دوران

 دلم گرفت ،از این همه گناه فراوان

 
 مهری و نفاقبی این همه دورویی و  از

 دلم گرفت ،از قحطی و نبودن ایمان

 
 شودتار می ، تو جلوه کندنوری که بی

 شودهمان نار می  ،توحتی بهشت بی

 
 همه بادهای شهر  از سوتر بی سمت و

 !شودچه تکرار می ،رسیدن توحرف 

 
 کنندشب جلوه می ، بدون تو  ،این روزها

 شودبدون تو آوار می ،این آسمان

 
 ! ای سایه سپید ،باید بیایی از سفر

 شود تار می ،خورشید از نبودن تو

 
 ستاتو مشغول کرده  به غیر دنیا مرا

 شودضدِّ آمدنت کار می ،در غرب

 



149 

 

لَاتُسْتَضَامُ وَ جَارُ اللَّهِ آمِنٌ مَحْفُوظٌ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ    حِمَاکَ الَّذِی لَایُسْتَبَاحُ وَ لَایَذِلُّ وَ فِی ذِمَّتِکَ الَّتِی لَاتُخْفَرُ وَ فِی مَنْعَتِکَ الَّتِی لَاتُسْتَذَلُّ وَلَایُرَامُ وَ فِی  

لَایَکْفِی مِنْهُ شَیْکَافِی مِنْ کُلِّ شَیْ  الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ اللَّهُمَّ یَا  لَیْسَ مِثْلَ کِفَایَتِهِ شَیْءٍ وَ  ءٌ وَ اصْرِفْ عَنِّی الْهَمَّ وَ  ءٍ حَتَّى لَایَضُرَِّنی مَعَکَ شَیْءٌ اکْفِنِی کُلَّ شَیْءٌ یَا مَنْ 

ِبسُوءٍ[ وَ أَعُوذُ ِبکَ مِنْ شَرِّهِمْ وَ  یِّ الْعَظِیمِ یَا اللَّهُ یَا کَرِیمُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْرَأُ ِبکَ فِی ُنحُورِ أَعْدَاِئی وَ کُلِّ مَنْ یُرِیدُِنی سوء ] [ الْعَلِالْحُزْنَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ]بک

ِبمَا شِئْتَ وَ کَیْفَ شِئْتَ وَ مِنْ حَیْثُ شِئْ عَلَیْهِمْ فَاکْفِنِیهِمْ  السَّمِیعُ الْعَلِیمُ  تَ وَ أَنَّى شِئْتَأَسْتَعِینُکَ  اللَّهُ وَ هُوَ  سَنَشُدُّ عَضُدَکَ ِبأَخِیکَ وَ َنجْعَلُ لَکُما    فَسَیَکْفِیکَهُمُ 

إِنِّی أَعُوذُ ِبالرَّحْمنِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیًّا    التَخافا إِنَّنِی مَعَکُما أَسْمَعُ وَ أَرى  یْکَیَصِلُوا إِلَإِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ  سُلْطاناً فاَلیَصِلُونَ إِلَیْکُما ِبآیاتِنا أَْنتُما وَ مَنِ اتَّبَعَکُمَا الْغالِبُونَ

لتَّامَّاتِ کُلِّهَا مُحْتَرِزاً وَ ِبأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنَةِ مُتَعَوِّذاً وَ أَعُوذُ ِبرَبِّ  ءٌ مُمْتَنِعاً وَ ِبکَلِمَاتِ اللَّهِ الَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ  أَصْبَحْتُ وَ أَمْسَیْتُ ِبعِزَّةِ اللَّهِ الَّذِی  اخْسَؤُا فِیها وَ التُکَلِّمُونِ

 مِنْ شَرِّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ أَخَذْتُ سَمْعَ کُلِّ طَاغٍ وَ  مِنْ شَرِّ الْمَرَدَةِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِْنسِ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ وَ وَ إِْبراهِیمَ الَّذِی وَفَّى مُوسَى وَ هَارُونَ وَ رَبِّ عِیسَى

وَّتَهُ وَ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ  نِی أَمْرُهُ وَ أَخَذْتُ سَمْعَ کُلِّ مُطَالِبٍ وَ َبصَرَهُ وَ قُبَاغٍ وَ عَدُوٍّ وَ حَاسِدٍ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ عَنِّی وَ عَنْ أَوْلَادِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ جَمِیعِ مَنْ یَعْنِی

 عَلَیَّ سُلْطَانٌ وَ لَا   کَسَرْتُ قُوَّتَهُمْ عَنِّی ِبقُوَّةِ اللَّهِ وَ ِبکَیْدِ اللَّهِ الْمَتِینِ فَلَیْسَ لَهُمْلِسَاَنهُ وَ شَعْرَهُ وَ َبشَرَهُ وَ جَمِیعَ جَوَارِحِهِ ِبسَمْعِ اللَّهِ وَ أَخَذْتُ أَْبصَارَهُمْ عَنِّی ِببَصَرِ اللَّهِ وَ

اِئلِکُمْ  طَوَاتِ الْفَرَاعِنَةِ فَسَتَرَهُمُ اللَّهُ ِبهِ جَبْرَِئیلُ عَنْ أَیْمَاِنکُمْ وَ مِیکَاِئیلُ عَنْ شَمَسَبِیلٌ َبیْنَنَا وَ َبیْنَهُمْ حِجَابٌ مَسْتُورٌ وَ ِبسَتْرِ اللَّهِ وَ سَتْرِ النُّبُوَّةِ الَّذِی احْتَجَبُوا ِبهِ مِنْ سَ

 مُحِیطٌ ِبکُمْ مِنْ َبیْنِ أَیْدِیکُمْ وَ مِنْ وَرَاِئکُمْ وَ آخِذٌ ِبنَوَاصِیکُمْ وَ ِبسَمْعِکُمْ وَ أَْبصَارِکُمْ  وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ َبیْنَنَا وَ َبیْنَکُمْ وَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ عَالٍ عَلَیْکُمْ وَ

یهِمْ  شُرُورِکُمْ وَ جَعَلْنا فِی أَعْناقِهِمْ أَغاْللًا فَهِیَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَ جَعَلْنا مِنْ َبیْنِ أَیْدِ  قُلُوِبکُمْ وَ أَلْسِنَتِکُمْ وَ قُوَاکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ وَ أَرْجُلِکُمْ یَحُولُ َبیْنَنَا وَ َبیْنَوَ  

لَایُبْصِرُونَ اللَّهُمَّ یَا مَنْ سِتْرُهُ لَایُرَامُ وَ یَا مَنْ عَیْنُهُ لَاتَنَامُ اسْتُرِْنی ِبسِتْرِکَ    حم  طه  صُمٌّ ُبکْمٌ عُمْیٌ  شَاهَتِ الْوُجُوهُ  خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ الیُبْصِرُونَسَدًّا وَ مِنْ  

ءٌ حَسْبِیَ الْخَالِقُ  ءٍ وَ لَایَکْفِی مِنْهُ شَیْلِّ شَیْکَ الَّتِی لَاتَنَامُ مِنَ الْآفَاتِ کُلِّهَا حَسْبِیَ اللَّهُ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِهِ حَسْبِیَ اللَّهُ الَّذِی یَکْفِی مِنْ کُالَّذِی لَایُرَامُ وَ احْفَظْنِی ِبعَیْنِ

مِنْ کُلِّ أَحَدٍ حَسْبِیَ    الرَّبُّ مِنَ الْمَرُْبوِبینَ حَسْبِی مَنْ لَایَمُنُّ مِمَّنْ یَمُنُّ حَسْبِیَ اللَّهُ الْقَرِیبُ الْمُجِیبُ حَسْبِیَ اللَّهُ   مِنَ الْمَخْلُوقِینَ حَسْبِیَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِینَ حَسْبِیَ 

حَسْبِیَ اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ    اللَّهِ مُنْتَهَى وَ لَا مِنَ اللَّهِ مَهْرَبٌ وَ لَا مَنْجَى  اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ حَسْبِیَ اللَّهُ وَ کَفَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا لَیْسَ وَرَاءَ

ی ذِمَّتِکَ الَّتِی لَاتُخْفَرُ وَ احْفَظْنِی ِبعَیْنِکَ الَّتِی لَاتَنَامُ وَ اکْنُفْنِی بِرُکْنِکَ الَّذِی  اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِی جِوَارِکَ الَّذِی لَایُرَامُ وَ فِی حِمَاکَ الَّذِی لَایُسْتَبَاحُ وَ فِ  الْعَرْشِ الْعَظِیمِ

وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ َبصِیرٌ    رَجَاِئی یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُهْلِکْنِی وَ أَنْتَ لَایُرَامُ وَ أَدْخِلْنِی فِی عِزِّکَ الَّذِی لَایُضَامُ وَ ارْحَمْنِی بِرَحْمَتِکَ یَا رَحْمَانُ اللَّهُمَّ یَا اللَّهُ لَاتُ

اهُ اللَّوْحُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَ مَا سَتَرَتِ الْحُجُبُ مِنْ ُنورِ َبهَاءِ اللَّهِ  اللَّهِ وَ جَلَالِ وَجْهِهِ وَ مَا وَعَبِالْعِبادِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ کَانَ أَعُوذُ بِعِزَّةِ  

مُتَعَالِ الَّذِی مَلَأَ الْأَرْکَانَ کُلَّهَا حِفْظاً وَ عِلْماً أَنْ  الْأَحَدِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ الْکَبِیرِ الْاللَّهُمَّ إِنِّی ضَعِیفٌ مُعِیلٌ فَقِیرٌ طَالِبُ حَوَاِئجَ قَضَاؤُهَا ِبیَدِکَ فَأَسْأَلُکَ اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ الْوَاحِدِ  

سَطَ شَهْرِی هَذَا وَ أَوْسَطَ سَنَتِی   یَوْمِی هَذَا وَ أَوْ[ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ أَوَّلَ یَوْمِی هَذَا وَ أَوَّلَ شَهْرِی هَذَا وَ أَوَّلَ سَنَتِی هَذِهِ صَلَاحاً وَ أَوْسَطَ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ]عَلَى

تَتُوبَ عَلَیَّ أَنْ  نَجَاحاً وَ  یَوْمِی هَذَا وَ آخِرَ شَهْرِی هَذَا وَ آخِرَ سَنَتِی هَذِهِ  التَّوَّابُ الرَّحِیمُ  هَذِهِ فَلَاحاً وَ آخِرَ  أَْنتَ  ا  إِنَّکَ  لسَّنَةِ وَ  اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی بَرَکَةَ هَذَا الشَّهْرِ وَ هَذِهِ 

لَامَةَ وَ الْعَافِیَةَ وَ الِاسْتِقَامَةَ وَ السَّعَةَ وَ الدَّعَةَ وَ الْأَمْنَ وَ الْکِفَایَةَ وَ الْحِرَاسَةَ وَ  یُمْنَهُمَا وَ بَرَکَتَهُمَا وَ ارْزُقْنِی خَیْرَهُمَا وَ اصْرِفْ عَنِّی شَرَّهُمَا وَ ارْزُقْنِی فِیهِمَا الصِّحَّةَ وَ السَّ

تِی وَ یَسِّرْ لِی فِیهِمَا مُرَادِی وَ أَوْصِلْنِی فِیهِمَا إِلَى ُبغْیَتِی وَ فَرِّجْ فِیهِمَا غَمِّی  لْکِلَاءَةَ وَ وَفِّقْنِی فِیهِمَا لِمَا یُرْضِیکَ عَنِّی وَ بَلِّغْنِی فِیهِمَا أُمْنِیَّتِی وَ سَهِّلْ لِی فِیهِمَا مَحَبَّا

ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحاَنکَ    کَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَوَ اقْضِ لِی فِیهِمَا دَیْنِی وَ اْنصُرِْنی فِیهِمَا عَلَى أَعْدَاِئی وَ حُسَّادِی وَ اکْفِنِی فِیهِمَا أَمْرَهُمْ ِبرَحْمَتِوَ اکْشِفْ فِیهِمَا ضُرِّی  

یَا رَبِّی وَ سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ مِنْ الْمَهَالِکِ فَأَْنقِذِْنی وَ عَنِ الذُُّنوبِ فَاصْرِفْنِی وَ عَمَّا    النَّبِیِّ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً اللَّهُمَوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ  إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ

ا خَوْفاً إِلَّا  رْتَهُ وَ لَا سُوءاً إِلَّا صَرَفْتَهُ وَ لَ وَ لَا هَمّاً إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَ لَا عَیْباً إِلَّا سَتَرْتَهُ وَ لَا رِزْقاً إِلَّا َبسَطْتَهُ وَ لَا عُسْراً إِلَّا یَسَّ  لَایُصْلِحُ وَ لَایُغْنِی فَجَنِّبْنِی اللَّهُمَّ لَاتَدَعْ ذَْنباً إِلَّا غَفَرْتَهُ 

 فَیْتَهُ وَ لَا حَاجَةً إِلَّا أَتَیْتَ عَلَى قَضَاِئهَا فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَةٍ. أَمِنْتَهُ وَ لَا رُعْباً إِلَّا سَکَّنْتَهُ وَ لَا سُقْماً إِلَّا شَ

 تِکَ. اللَّهُمَّ إِنِّی أَسَأْتُ فَأَحْسَنْتَ وَ أَخْطَأْتُ فَتَفَضَّلْتَ لِلثِّقَةِ مِنِّی ِبعَفْوِکَ وَ الرَّجَاءِ مِنِّی لِرَحْمَ 

 

 اءِ هَذَا الدُّعَ اللَّهُمَّ بَِحقِ 
 

فَضْلِکَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَالِمُ ِبذُُنوِبنَا فَاغْفِرْهَا وَ ِبأُمُورِنَا فَسَهِّلْهَا وَ ِبدُیُوِننَا فَأَدِّهَا وَ    وَ بِحَقِیقَةِ هَذَا الرَّجَاءِ لَمَّا کَشَفْتَ عَنِّی الْبَلَاءَ وَ جَعَلْتَ لِی مِنْهُ مَخْرَجاً وَ مَنْجًى ِبقُدْرَتِکَ وَ 

َبلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِیعاً وَ لَا حَوْلَ وَ    ءٍ قَدِیرٌ وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ ِبهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ ِبهِ الْمَوْتىکُلِّ شَیْ  إِنَّکَ عَلى  حَوَاِئجِنَا فَاقْضِهَا ِبقُدْرَتِکَ وَ فَضْلِکَِب

  عَلَى َنفْسِی وَ دِینِی وَ سَمْعِی وَ َبصَرِی وَ جَسَدِی وَ جَمِیعِ جَوَارِحِی وَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنِّی   ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ  لَّا ِباللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ کَانَلَا قُوَّةَ إِ

ِبسْمِ    عَلَى جَمِیعِ مَنْ یَعْنِینِی أَمْرُهُ  ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ  عَلَى أَهْلِی وَ مَالِی وَ أَوْلَادِی  لَى وَالِدَیَّ مِنَ النَّارِ ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِعَ  ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ا  افْتَتَحْتُ شَهْرِی هَذَا وَ سَنَتِی هَذِهِ وَ عَلَى اللَّهِ تَوَکَّلْتُ وَ لَا حَوْلَ لِی وَ لَا حِیلَةَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّ   ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ  بِّیءٍ أَعْطَاِنی رَعَلَى کُلِّ شَیْ  اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ُبکْرَةً وَ أَصِیلًا سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَالمٌ عَلَى الْمُرْسَلِینَ وَ    وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَثِیراً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ  بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ کَانَ اللَّهُ أَکْبَرُ کَبِیراً

لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِیًّا وَ حِینَ تُظْهِرُونَ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ  فَسُبْحانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ وَ    الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ

إِنِّی أَعُوذُ ِبکَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْیَوْمِ وَ مِنْ شَرِّ هَذَا الشَّهْرِ وَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ    اللَّهُمَّ  ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ  الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَ یُحْیِ الْأَرْضَ َبعْدَ مَوْتِها وَ کَذلِکَ تُخْرَجُونَ
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أُ وَ  یَطْغَوْا  أَنْ  وَ  عَلَیَّ  یَفْرُطُوا  أَنْ  أَعْدَاِئی  جَمِیعِ  مِنْ  ِبکَ  أَعُوذُ  وَ  بَعْدَهَا  مَا  شَرِّ  مِنْ  وَ  خَالسَّنَةِ  مِنْ  وَ  یَدَیَّ  َبیْنَ  فَوْقِی  قَدِّمُ  مِنْ  وَ  شِمَالِی  عَنْ  وَ  یَمِینِی  عَنْ  وَ   لْفِی 

 وَ أَهْلِی  ی وَ وَالِدَیَّ وَ أَوْلَادِییَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ لِنَفْسِی ِبی وَ مُحِیطٌ ِبی وَ ِبمَالِیُولَدْ وَ لَمْیَلِدْ وَ لَمِْبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ وَ مِنْ تَحْتِی

 تو نیستی و این همه بغض ترک ترک

 شودتلمبار می ،دارد به روی سینه

 
 !ای صبور من ،پس زودتر بیا ز سفر

 غرور من ،آخر شکست پای ظهورت

 
 تو نشکنند ها بیبرگرد تا که آینه

 ند اها حکایت جان و دل منآیینه 

 
 های ماگریه  برگرد تا که خنده شود

 «ای خدای ما »پیش خدا رود نفس 

 
 ! هاای طراوت سرسبز باغ ،برگرد

 ها پایان بده به عمر دراز فراق 

 
 برگرد اصل مطلب و خاطرنشان عشق 

 به جان عشق :یعنی ، خورم به توسوگند می

 
 شویم کنیم که آدم نمیما هر چه می

 شویم محرم نمی ، گاه سبز توبر خیمه 

 
 این همه دوری و انتظار ،ستا تقصیر ما

 نه بهار ،ما حقمان همیشه خزان است

 
 کنیم ما عاشقیم و هیچ دعایی نمی

 کنیم ریایی نمی ؛کنیمما فکر می

 
 خوریمخودی به نام تو سوگند میما بی

 همه ُپریم  ، وقتی که از گناه و جهالت

 
 ما که لیاقت تو و عشقت نداشتیم

 !گذاشتیم«  عاشق، »خود به روی نام خودبی

 
 (لوبیات محمدحسن)

 



151 

 

  سَمِیعٌ عَلِیمٌلَا اْنفِصامَ لَها وَ اللَّهُ    الْحَیِّ الَّذِی لَایَمُوتُ وَ اعْتَصَمْتُ بِعُرْوَةِ اللَّهِ الْوُثْقَى الَّتِی  ءٍ مَعِی تَوَکَّلْتُ عَلَىءٍ هُوَ لِی وَ کُلِّ شَیْجَمِیعِ مَنْ یَعْنِینِی أَمْرُهُ وَ کُلِّ شَیْ  وَ

لَّهُمَّ الْمُهِمَّ مِنْ أُمُورِ الدُّْنیَا وَ الْآخِرَةِ وَ اعْصِمْنِی أَنْ أُخْطِئَ وَ ارْزُقْنِی خَیْرَ  اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی مِنْ قَدَرِکَ فِی هَذِهِ السَّنَةِ وَ مَا َبعْدَهَا حُسْنَ عَافِیَتِی وَ سَعَةَ رِزْقِی وَ اکْفِنِی ال

ِباللَّیْلِ وَ النَّهارِ مِنَ السَّبُعِ وَ السَّارِقِ وَ الْحَیَّاتِ وَ الْعَقَارِبِالدُّْن اللَّهُ وَ جَعَلْنا فِی أَعْناقِهِمْ    یَا وَ الْآخِرَةِ قُلْ مَنْ یَکْلَؤُکُمْ  الْوَحْشِ وَ الْهَوَامِّ قُلِ  الْجِنِّ وَ الْإِْنسِ وَ الطَّیْرِ وَ  وَ 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ ِبکَلِمَاتِکَ التَّامَّاتِ کُلِّهَا وَ آیَاتِکَ    یُبْصِرُونَالْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَ جَعَلْنا مِنْ َبیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ ال  أَغاْللًا فَهِیَ إِلَى 

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ مَا شَاءَ    عِقَاِبکَ وَ مِنْ شِرَارِ عِبَادِکَ وَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِینِ وَ أَعُوذُ ِبکَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ  الْمُحْکَمَاتِ مِنْ غَضَبِکَ وَ مِنْ شَرِّ 

حُ الْخَیْرِ وَ أَْنتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اللَّهُمَّ  دِرُکَ ِبقُدْرَتِکَ وَ أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیمِ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَاأَقْدِرُ وَ ِبیَدِکَ مَفَاتِیاللَّهُ کَانَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ ِبعِلْمِکَ وَ أَسْتَقْ

فَاصْرِفْنِی عَنْهُ     عَاقِبَةِ أَمْرِی فَیَسِّرْهُ لِی وَ َبارِکْ لِی فِیهِ وَ اصْرِفْ عَنِّی الْأَذَى فِیهِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ خَیْراً إِنْ کَانَ مَا أُرِیدُهُ وَ یُرَادُ ِبی خَیْراً لِی فِی دِینِی وَ دُْنیَایَ وَ

تُ  یْثُ مَا کُنْتُ وَ وَجِّهْنِی إِلَى الْخَیْرِ حَیْثُ مَا تَوَجَّهْتُ ِبرَحْمَتِکَ وَ أَعْزِزِْنی اللَّهُمَّ ِبمَا اسْتَعْزَزْإِلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ لِی بَدَناً وَ عَافِیَةً فِی الدُّْنیَا وَ الْآخِرَةِ وَ اقْصِدِْنی إِلَى الْخَیْرِ حَ

وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ کَانَ اللَّهُمَّ مَا حَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ   وَ لَا حَوْلَ ِبسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ بِهِ مِنْ دُعَاِئی هَذَا وَ أُقَدِّمُ َبیْنَ یَدَیْ ِنسْیَاِنی وَ عَجَلَتِی

یَکُنْ اللَّهُمَّ مَا حَلَفْتُ فِی یَوْمِی هَذَا أَوْ فِی شَهْرِی هَذَا أَوْ فِی سَنَتِی  مْتَشَأْ لَمْأَوْ قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ َنذَرْتُ مِنْ َنذْرٍ فَمَشِیَّتُکَ َبیْنَ یَدَیْ ذَلِکَ کُلِّهِ مَا شِئْتَ مِنْهُ کَانَ وَ مَا لَ

أَوْ َنذَرْتُ مِنْ َنذْرٍ فَلَاتُؤَاخِذِْنی ِبهِ وَ اجْعَلْنِی مِنْهُ فِی سَعَةٍ وَ أَوْ قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ  سُوءِ عَمَلِی وَ لَاتَبْلُغْ ِبی مَجْهُوداً اللَّهُمَّ وَ مَنْ   فِی اسْتِثْنَاءٍ وَ لَاتُؤَاخِذِْنی ِبهَذِهِ مِنْ حَلْفٍ 

َنارَ مَنْ أَضْرَمَ لِی    وَ افْلُلْ عَنِّی حَدَّ مَنْ َنصَبَ لِی حَدَّهُ وَ أَطْفِئْ عَنِّی  أَرَادَِنی ِبسُوءٍ فِی یَوْمِی هَذَا أَوْ فِی شَهْرِی هَذَا أَوْ فِی سَنَتِی هَذِهِ فَأَرِدْهُ ِبهِ وَ مَنْ کَادَِنی فَکِدْهُ 

الْحَصِینَةَ وَ أَلْزِمْنِی کَلِمَةَوَقُودَهَا اللَّهُمَّ وَ اکْفِنِی مَکْرَ الْمَکَرَةِ وَ افْقَأْ عَنِّی أَعْیُنَ عَیْنِ السَّحَرَةِ وَ اعْصِمْنِی مِنْ ذَلِکَ   ا  التَّقْوَى الَّتِی أَلْزَمْتَهَ   بِالسَّکِینَةِ وَ أَلْبِسْنِی دِرْعَکَ 

غِی ِبهِ أَحَداً سِوَاکَ اللَّهُمَّ یَا رَبِّ جَنِّبْنِی الْعِلَلَ وَ الْهُمُومَ وَ الْغُمُومَ وَ الْأَحْزَانَ وَ  الْمُتَّقِینَ اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْ دُعَاِئی خَالِصاً لَکَ وَ اجْعَلْنِی أَْبتَغِی بِهِ مَا عِنْدَکَ وَ لَاتَجْعَلْنِی أَْبتَ

عُ الدُّعاءِ قَرِیبٌ مُجِیبٌ اللَّهُمَّ أَلِنْ لِی أَعْدَاِئی وَ مُعَامِلِیَّ وَ مُطَالِبِیَّ وَ مَا   الْأَسْقَامَ وَ اصْرِفْ عَنِّی السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّکَ سَمِیالْأَمْرَاضَ وَ

الْأَْنعَامَ لِغَلُظَ عَلَیَّ مِنْ أُمُورِی کُ اللَّهُمَّ وَ ذَلِّلْهُمْ لِی کَمَا ذَلَّلْتَ  لِدَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ  وُلْدِ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ وَ سَخِّرْهُمْ لِی کَمَا سَخَّرْتَ الطَّیْرَ  لِّهَا کَمَا أَلَنْتَ الْحَدِیدَ 

وَ سَمْعِی وَ َبصَرِی وَ قُوَّتِی وَ ارْدُدْ ]وَ ازْدَدْ[ ِنعْمَتَکَ   وَ أَلْقِ عَلَیَّ مَحَبَّةً مِنْکَ کَمَا أَلْقَیْتَهَا عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ زِدْ فِی جَاهِی  لِسُلَیْمَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ 

 الرَّحْمَةَ وَ الْمَهَاَبةَ وَ سَخِّرْهُمْ  وَ اجْعَلْنِی مَهُوباً مَرْهُوباً مَخُوفاً وَ أَلْقِ لِی فِی قُلُوبِ أَعْدَاِئی وَ مُعَامِلِیَّ وَ مُطَالِبِیَّ الرَّأْفَةَ وَ عَلَیَّ وَ أَعْطِنِی سُؤْلِی وَ مُنَایَ وَ حَسِّنْ لِی خَلْقِی

رُودِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ  کَافِیَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْأَحْزَابَ وَ یَا کَافِیَ إِْبرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ نَارَ النُّمْ لِی ِبقُدْرَتِکَ اللَّهُمَّ یَا کَافِیَ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ فِرْعَوْنَ وَ یَا  

ؤَدِّی  اللَّهُمَّ یَا دَلِیلَ الْمُتَحَیِّرِینَ وَ یَا مُفَرِّجُ عَنِ الْمَکْرُوِبینَ وَ یَا مُرَوِّحُ عَنِ الْمَغْمُومِینَ وَ یَا مُ  عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ اکْفِنِی کُلَّ مَا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ ِبرَحْمَتِکَ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ

نٍ وَ أَعْطِنِی سُؤْلِی وَ مُنَایَ وَ افْتَحْ لِی مِنْکَ ِبخَیْرٍ وَ اخْتِمْ لِی ِبخَیْرٍ اللَّهُمَّ یَا  عَنِ الْمَدْیُوِنینَ وَ یَا إِلَهَ الْعَالَمِینَ فَرِّجْ کَرِْبی وَ هَمِّی وَ غَمِّی وَ أَدِّ عَنِّی وَ عَنْ کُلِّ مَدْیُو 

ثُ لَاأَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْثُ أَعْلَمُ وَ مِنْ حَیْثُ لَاأَعْلَمُ وَ  ثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْرَجَاِئی وَ عُدَّتِی لَاتُقْطَعُ مِنْکَ رَجَاِئی وَ أَصْلِحْ لِی شَأِْنی کُلَّهُ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابُ الرِّزْقِ مِنْ حَیْ

ةٍ وَ کُنْ لِی وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ  تَنِی وَ خِرْ لِی فِی جَمِیعِ أُمُورِی خِیَرَةً فِی عَافِیَمِنْ حَیْثُ أَرْجُو وَ مِنْ حَیْثُ لَاأَرْجُو وَ ارْزُقْنِی السَّلَامَةِ وَ الْعَافِیَةَ وَ الْبَرَکَةُ فِی جَمِیعِ مَا رَزَقْ

تَطِیعُ رَدَّهَا عَلَیْهِ وَ  ظْلِمَةٌ ظَلَمْتُهُ ِبهَا فِی مَالِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ َبصَرِهِ أَوْ قُوَّتِهِ وَ لَاأَسْنَاصِراً وَ لَقِّنِّی حُجَّتِی اللَّهُمَّ وَ أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِکَ أَوْ أَمَةٍ مِنْ إِمَائِکَ کَانَتْ لَهُ قِبَلِی مَ

بَتِی تَبِعَةٌ  ا وَهَّابَ الْعَطَایَا وَ الْخَیْرِ اللَّهُمَّ وَ لَاتُخْرِجْنِی مِنَ الدُّْنیَا وَ لِأَحَدٍ فِی رَقَلَا تَحِلَّتَهَا مِنْهُ فَأَسْأَلُکَ اللَّهُمَّ أَنْ تُرْضِیَهُ عَنِّی ِبمَا شِئْتَ ثُمَّ تَهَبَ لِی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً یَ

وَ أَسْأَلُکَ اللَّهُمَّ یَا رَبِّ شُکْرَ ِنعْمَتِکَ    لُکَ الثَّبَاتَ فِی الْأَمْرِ وَ الْعَزِیمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَ لَا ذَْنبٌ إِلَّا وَ قَدْ غَفَرْتَ ذَلِکَ لِی ِبکَرَمِکَ وَ رَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ

رَحْمَةً أََنالُ ِبهَا شَرَفَ کَرَامَتِکَ فِی الدُّْنیَا وَ الْآخِرَةِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی   حُسْنَ عِبَادَتِکَ وَ أَسْأَلُکَ قَلْباً سَلِیماً وَ لِسَاناً صَادِقاً وَ یَقِیناً نَافِعاً وَ رِزْقاً دَارّاً هَنِیئاً وَ وَ

یَا سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ أَنْ تَکُونَ لِی سَنَداً وَ مُسْتَنَداً وَ عِمَاداً وَ مُعْتَمَداً وَ ذُخْراً وَ  افِیَةَ عَافِیَةً تَتْبَعُهَا عَافِیَةٌ شَافِیَةٌ کَافِیَةٌ عَافِیَةَ الدُّْنیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ  أَسْأَلُکَ الْعَ 

ضَ عَنِّی ِبرِضَاکَ وَ عَافِنِی مِنْ جَمِیعِ َبلْوَاکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ  بْ أَمَلِی وَ لَاتَقْطَعْ رَجَاِئی وَ لَاتُجْهِدْ َبلَاِئی وَ لَاتُسِئْ قَضَاِئی وَ لَاتُشْمِتْ ِبی أَعْدَاِئی اللَّهُمَّ ارْ مُدَّخَراً وَ لَاتُخَیِّ

یَ الْبَاِئسِ الْفَقِیرِ یَا مُغِیثَ الْمُمْتَهَنِ الضَّرِیرِ یَا  مَنْ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ لَا وَزِیرَ یَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ الْمُنِیرِ یَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِیرِ یَا مُغْنِ یَا اللَّهُ یَا أَکْبَرُ مِنْ کُلِّ کَبِیرٍ یَا

یَا مَنْ لَا نِدَّ لَهُ وَ لَا شَبِیهَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ   وَ هِیَ رَمِیمٌ رِ یَا قَاصِمَ کُلِّ جَبَّارٍ مُتَکَبِّرٍ یَا مُحْیِیَ الْعِظَامِمُطْلِقَ الْمُکَبَّلِ الْأَسِیرِ یَا جَاِبرَ الْعَظْمِ الْکَسِی

مِنْ کِتَاِبکَ وَ ِبجَدِّکَ     ِبهِ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ وَ ِبجَمِیعِ أَسْمَائِکَ کُلِّهَا وَ ِبمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ [ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَسْأَلُکَ یَا إِلَهِی ِبکُلِّ مَا دَعَوْتُکَ وَ ]عَلَى

لْمُسْلِمِینَ وَ  مَتِکَ فُقَرَاءُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اءَ أَعْظَمُ مِنْکَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ تَرْحَمَنَا فَإِنَّا إِلَى رَحْالْأَعْلَى وَ بِکَ فَلَا شَیْ

ی اللَّهُمَّ یَا رَبِّی مَا لَایَکْفِینِیهِ أَحَدٌ سِوَاکَ وَ اقْضِ لِی جَمِیعَ حَوَاِئجِی وَ أَصْلِحْ لِی شَأِْنی  الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ وَ اجْمَعْ َبیْنَنَا وَ َبیْنَهُمْ فِی الْخَیْرَاتِ وَ اکْفِنِ

لَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ مَا شَاءَ اللَّهُ کَانَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ  ةَ إِلَّا ِبالکُلَّهُ وَ سَهِّلْ لِی مَحَابِّی کُلَّهَا فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَةٍ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّ

 2۷. ا شَاءَ اللَّهُ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَسْبِیَ اللَّهُ وَ کَفَىوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ مَ وَ سَلَّمَ کَثِیراً مَا شَاءَ اللَّهُ کَانَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا ِباللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَ
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 !« مگر آفتاب پنهان نشده؟ ، در شب»

 

 !مگر شراب پنهان نشده؟  ،در تاک

 !مگر گُالب پنهان نشده؟ ، در غنچه

 

 ! خبران که مُنکر صبح شدید ای بی 

 !مگر آفتاب پنهان نشده؟  ،در شب

 

 )جلیل صفربیگی( 
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 )عجل اهلل فرجه( الدعاء فی غیبة القائم 
 

 «اللَّهُمَّ وَ أَحْیِ بِوَلِیِّکَ الْقُرْآنَ»
 

بِهََذا الدُّعَاءِ وَ ذَکَرَ أَنَّ الشَّیْخَ الْعَمْرِیَّ  حَدَّثَنَا أَبُو عَلِیِّ بْنُ هَمَّامٍ  حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمٍَّد الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمََد الْمُکَتِّبُ قَالَ -43

 : لیه السالمقَدََّس اللَّهُ رُوحَهُ أَمْلَاهُ عَلَیْهِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَْدعُوَ بِهِ وَ هُوَ الدُّعَاءُ فِی غَیْبَةِ الْقَائِمِ ع

سَکَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَبِیَّکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَبِیَّکَ لَمْ  اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْ

جَاهِلِیَّةً وَ لَا   لَا تُمِتْنِی مِیتَةً   أَعْرِفْ حُجَّتَکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی اللَّهُمَّ

لی اهلل   أَمْرِکَ بَعَْد رَُسولِکَ صتُزِغْ قَلْبِی بَعَْد إِذْ هََدیْتَنِی اللَّهُمَّ فَکَمَا هََدیْتَنِی بِوَلَایَةِ مَنَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُ عَلَیَّ مِنْ وُلَاةِ 

وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ عَلِیّاً وَ مُحَمَّداً وَ جَعْفَراً وَ مُوَسى وَ    حَتَّى وَالَیْتَ وُلَاةَ أَمْرِکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ   علیه و آله و سلم 

أَجْمَعِینَ عَلَیْهِمْ  اللَّهِ  الْمَهِْدیَّ صَلَوَاتُ  الْقَائِمَ  الْحُجَّةَ  وَ  الْحَسَنَ  وَ  عَلِیّاً  وَ  مُحَمَّداً  وَ  وَ  عَلِیّاً  دِینِکَ  عَلَى  فَثَبِّتْنِی  اللَّهُمَّ   

وَ عَافِنِی مِمَّا امْتَحَنْتَ بِهِ خَلْقَکَ وَ ثَبِّتْنِی عَلَى طَاعَةِ وَلِیِّ أَمْرِکَ الَِّذی    مِلْنِی بِطَاعَتِکَ وَ لَیِّنْ قَلْبِی لِوَلِیِّ أَمْرِکَ اْستَعْ

الِمُ غَیْرُ مُعَلَّمٍ بِالْوَقْتِ الَِّذی فِیهِ صَلَاحُ أَمْرِ وَلِیِّکَ  َستَرْتَهُ عَنْ خَلْقِکَ فَبِإِذْنِکَ غَابَ عَنْ بَرِیَّتِکَ وَ أَمْرَکَ یَنْتَظِرُ وَ أَنْتَ الْعَ

تَ وَ لَا تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ وَ لَا  فِی الْإِذْنِ لَهُ بِإِظْهَارِ أَمْرِهِ وَ کَشْفِ ِستْرِهِ فَصَبِّرْنِی عَلَى ذَلِکَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِیلَ مَا أَخَّرْ 

لِیِّ الْأَمْرِ لَا یَظْهَرُ وَ  َستَرْتَهُ وَ لَا أَبْحَثَ عَمَّا کَتَمْتَهُ وَ لَا أُنَازِعَکَ فِی تَْدبِیرِکَ وَ لَا أَقُولَ لِمَ وَ کَیْفَ وَ مَا بَالُ وَأَکْشِفَ عَمَّا  

أَْسأَلُکَ أَنْ تُرِیَنِی وَلِیَّ أَمْرِکَ ظَاهِراً نَافِذاً لِأَمْرِکَ    قَِد امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْجَوْرِ وَ أُفَوِّضُ أُمُورِی کُلَّهَا إِلَیْکَ اللَّهُمَّ إِنِّی 

لَ وَ الْقُوَّةَ فَافْعَلْ ذَلِکَ بِی وَ بِجَمِیعِ  مَعَ عِلْمِی بِأَنَّ لَکَ السُّلْطَانَ وَ الْقُْدرَةَ وَ الْبُرْهَانَ وَ الْحُجَّةَ وَ الْمَشِیئَةَ وَ الْإِرَادَةَ وَ الْحَوْ 

لضَّلَالَةِ َشافِیاً مِنَ الْجَهَالَةِ أَبْرِزْ  مِنِینَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى وَلِیِّکَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ ظَاهِرَ الْمَقَالَةِ وَاضِحَ الدَّلَالَةِ هَادِیاً مِنَ االْمُؤْ

هُ بِرُؤْیَتِهِ وَ أَقِمْنَا بِخِْدمَتِهِ وَ تَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَتِهِ  وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تَقَرُّ عَیْنُ  قَوَاعَِدهُ یَا رَبِّ مَشَاهَِدهُ وَ ثَبِّتْ 

بَرَأْتَ وَ ذَرَأْتَ وَ أَنْشَأْتَ وَ صَوَّرْتَ وَ احْفَظْهُ مِنْ بَیْ   عَنْ  نِ یََدیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ اللَّهُمَّ أَعِْذهُ مِنْ َشرِّ جَمِیعِ مَا خَلَقْتَ وَ 

احْفَْظ   وَ  بِهِ  مَنْ حَفِظْتَهُ  لَا یَضِیعُ  الَِّذی  بِحِفْظِکَ  تَحْتِهِ  شِمَالِهِ وَ مِنْ فَوْقِهِ وَ مِنْ  وَصِیَّ  یَمِینِهِ وَ عَنْ  وَ  فِیهِ رَُسولَکَ 

 وَ اْستَرْعَیْتَهُ وَ زِدْ فِی کَرَامَتِکَ لَهُ فَإِنَّهُ الْهَادِی وَ  رَُسولِکَ اللَّهُمَّ وَ مُدَّ فِی عُمُرِهِ وَ زِدْ فِی أَجَلِهِ وَ أَعِنْهُ عَلَى مَا أَوْلَیْتَهُ 

  تَهِدُ الشَّکُورُ اللَّهُمَّ وَ لَا تَسْلُبْنَا الْیَقِینَ الْمُهْتَِدی وَ الْقَائِمُ الْمَهِْدیُّ الطَّاهِرُ التَّقِیُّ النَّقِیُّ الزَّکِیُّ الرَّضِیُّ الْمَرْضِیُّ الصَّابِرُ الْمُجْ

وَّةَ الْیَقِینِ فِی ظُهُورِهِ وَ الدُّعَاءَ لَهُ وَ  لِطُولِ الْأَمَِد فِی غَیْبَتِهِ وَ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ عَنَّا وَ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ وَ الْإِیمَانَ وَ قُ

لی  وَ قِیَامِهِ وَ یَکُونَ یَقِینُنَا فِی ذَلِکَ کَیَقِینِنَا فِی قِیَامِ رَُسولِکَ صالصَّلَاةَ عَلَیْهِ حَتَّى لَا یُقَنِّطَنَا طُولُ غَیْبَتِهِ مِنْ ظُهُورِهِ  

مِنْهَاجَ  وَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ وَحْیِکَ وَ تَنْزِیلِکَ وَ قَوِّ قُلُوبَنَا عَلَى الْإِیمَانِ بِهِ حَتَّى تَسْلُکَ بِنَا عَلَى یَِدهِ   اهلل علیه و آله و سلم

الْوُْسطَى  الطَّرِیقَةَ  الْعُظْمَى وَ  الْحُجَّةَ  ثَبِّتْنَا عَلَى مُتَابَعَتِ   الْهَُدى وَ  قَوِّنَا عَلَى طَاعَتِهِ وَ  أَعْوَانِهِ وَ    هِ وَ  وَ  اجْعَلْنَا فِی حِزْبِهِ  وَ 

تَتَوَفَّانَا   وَفَاتِنَا حَتَّى  عِنَْد  لَا  وَ  فِی حَیَاتِنَا  ذَلِکَ  تَسْلُبْنَا  لَا  وَ  بِفِعْلِهِ  الرَّاضِینَ  وَ  َشاکِّینَ  أَنْصَارِهِ  غَیْرَ  ذَلِکَ  عَلَى  نَحْنُ   وَ 

 عَلَى مَنْ لَا مُکَذِّبِینَ اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ أَیِّْدهُ بِالنَّصْرِ وَ انْصُرْ نَاصِرِیهِ وَ اخُْذلْ خَاذِلِیهِ وَ دَمِّرْ  وَ لَا نَاکِثِینَ وَ لَا مُرْتَابِینَ وَ 
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 « کند غوغا شدم بر صورتی عاشق که بر مه می»

 

 کند غوغاشدم بر صورتی عاشق که بر مه می 

 زیبابر بر؟ دل بر، چه دل چه صورت؟ صورت دل 

 

 ای گردد دو چشمم چشمه   ،بینماگر رویش نمی 

 چه چشمه؟ چشمه لؤلؤ، چه لؤلؤ؟ لؤلؤی الال

 

 انگیزد  دو صد غلغل بر ، اگر در باغ بخرامد 

 چه غلغل؟ غلغل بلبل، چه بلبل؟ بلبل شیدا 

 

 دمی باشد غمم را هم ، دارمخیالی را که می 

 ها دم محرم، چه محرم؟ محرم دل دم؟ هم چه هم 

 

 دو زلفش نکهتی دارد   ،به صد خوبی  ،نگار من

 چه نکهت؟ نکهت عنبر، چه عنبر؟ عنبر سارا

 

 نظامی شربتی باید  ،مرا از بهر جانانی

 هاچه شربت؟ شربت قاتل، چه قاتل؟ قاتل جان

 

 ( نظامی)
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قِْذ بِهِ عِبَادَکَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الذُّلِّ وَ انْعَشْ بِهِ الْبِلَادَ وَ  نَصَبَ لَهُ وَ کَذَّبَ بِهِ وَ أَظْهِرْ بِهِ الْحَقَّ وَ أَمِتْ بِهِ الْبَاطِلَ وَ اْستَنْ

النَّاکِثِینَ وَ جَمِیعَ  الضَّلَالَةِ وَ ذَلِّلْ بِهِ الْجَبَّارِینَ وَ الْکَافِرِینَ وَ أَبِرْ بِهِ الْمُنَافِقِینَ وَ  اقْتُلْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْکُفْرِ وَ اقْصِمْ بِهِ رُءُوَس 

حَتَّى لَا تََدعَ مِنْهُمْ دَیَّاراً وَ لَا  الْمُخَالِفِینَ وَ الْمُلْحِِدینَ فِی مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا وَ بَرِّهَا وَ بَحْرِهَا وَ سَهْلِهَا وَ جَبَلِهَا  

وَ جَدِّدْ بِهِ مَا امْتَحَى مِنْ دِینِکَ وَ أَصْلِحْ بِهِ مَا بُدِّلَ    فِ مِنْهُمْ صُُدورَ عِبَادِکَ تُبْقِیَ لَهُمْ آثَاراً وَ تُطَهِّرَ مِنْهُمْ بِلَادَکَ وَ اْش

ى  هِ وَ لَا بِدْعَةَ مَعَهُ حَتَّمِنْ حُکْمِکَ وَ غَیِّرْ مِنْ ُسنَّتِکَ حَتَّى یَعُودَ دِینُکَ بِهِ وَ عَلَى یََدیْهِ غَضّاً جَِدیداً صَحِیحاً لَا عِوَجَ فِی

لِنُصْرَةِ   ارْتَضَیْتَهُ  وَ  لِنَفْسِکَ  اْستَخْلَصْتَهُ  الَِّذی  عَبُْدکَ  فَإِنَّهُ  الْکَافِرِینَ  نِیرَانَ  بِعَْدلِهِ  وَ  تُطْفِئَ  بِعِلْمِکَ  وَ اصْطَفَیْتَهُ  نَبِیِّکَ 

وبِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ وَ طَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وَ نَقَّیْتَهُ مِنَ الدَّنَسِ  عَصَمْتَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ بَرَّأْتَهُ مِنَ الْعُیُوبِ وَ أَطْلَعْتَهُ عَلَى الْغُیُ

 اجْعَلْ  مِنْ آمَالِهِمْ أَفْضَلَ مَا یَأْمُلُونَ وَ   اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِینَ وَ عَلَى شِیعَتِهِمُ الْمُنْتَجَبِینَ وَ بَلِّغْهُمْ 

هِ إِلَّا وَجْهَکَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو  ذَلِکَ مِنَّا خَالِصاً مِنْ کُلِّ َشکٍّ وَ ُشبْهَةٍ وَ رِیَاءٍ وَ سُمْعَةٍ حَتَّى لَا نُرِیَد بِهِ غَیْرَکَ وَ لَا نَطْلُبَ بِ

یْنَا وَ وُقُوعَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الْأَعْدَاءِ عَلَیْنَا وَ کَثْرَةَ عَُدوِّنَا وَ قِلَّةَ عََددِنَا  إِلَیْکَ فَقَْد نَبِیِّنَا وَ غَیْبَةَ وَلِیِّنَا وَ ِشدَّةَ الزَّمَانِ عَلَ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُکَ أَنْ   مِینَ رَبَّ الْعَالَاللَّهُمَّ فَافْرُجْ ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنْکَ تُعَجِّلُهُ وَ نَصْرٍ مِنْکَ تُعِزُّهُ وَ إِمَامِ عَْدلٍ تُظْهِرُهُ إِلَهَ الْحَقِّ 

ا رَبِّ دِعَامَةً إِلَّا قَصَمْتَهَا وَ لَا  تَأْذَنَ لِوَلِیِّکَ فِی إِظْهَارِ عَْدلِکَ فِی عِبَادِکَ وَ قَتْلِ أَعْدَائِکَ فِی بِلَادِکَ حَتَّى لَا تََدعَ لِلْجَوْرِ یَ 

نَکَّسْتَهَا وَ   وَ لَا حَّداً إِلَّا فَلَلْتَهُ وَ لَا ِسلَاحاً إِلَّا أَکْلَلْتَهُ وَ لَا رَایَةً إِلَّا  لَّا أَوْهَنْتَهَا وَ لَا رُکْناً إِلَّا هََددْتَهُ بِنْیَةً إِلَّا أَفْنَیْتَهَا وَ لَا قُوَّةً إِ

 الدَّامِغِ وَ اضْرِبْهُمْ بِسَیْفِکَ الْقَاطِعِ وَ بِبَأِْسکَ الَِّذی لَا  لَا ُشجَاعاً إِلَّا قَتَلْتَهُ وَ لَا جَیْشاً إِلَّا خََذلْتَهُ وَ ارْمِهِمْ یَا رَبِّ بِحَجَرِکَ

هُمَّ  وَ عَذِّبْ أَعَْداءَکَ وَ أَعْدَاءَ دِینِکَ وَ أَعْدَاءَ رَُسولِکَ بِیَِد وَلِیِّکَ وَ أَیْدِی عِبَادِکَ الْمُؤْمِنِینَ اللَّ  عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ  تَرُدُّهُ 

لسَّوْءِ عَلَى مَنْ أَرَادَ بِهِ  لِیَّکَ وَ حُجَّتَکَ فِی أَرْضِکَ هَوْلَ عَُدوِّهِ وَ کِْد مَنْ کَادَهُ وَ امْکُرْ بِمَنْ مَکَرَ بِهِ وَ اجْعَلْ دَائِرَةَ ااکْفِ وَ 

وَ أَخْزِهِمْ    وَ خُْذهُمْ جَهْرَةً وَ بَغْتَةً وَ َشدِّدْ عَلَیْهِمْ عِقَابَکَ ُسوءاً وَ اقْطَعْ عَنْهُ مَادَّتَهُمْ وَ أَرْعِبْ لَهُ قُلُوبَهُمْ وَ زَلْزِلْ لَهُ أَقَْدامَهُمْ  

نَاراً وَ احْشُ قُبُورَ مَوْتَاهُمْ  فِی عِبَادِکَ وَ الْعَنْهُمْ فِی بِلَادِکَ وَ أَسْکِنْهُمْ أَْسفَلَ نَارِکَ وَ أَحِْط بِهِمْ أََشدَّ عَذَابِکَ وَ أَصْلِهِمْ  

وَ أَذَلُّوا عِبَادَکَ اللَّهُمَّ وَ أَحْیِ بِوَلِیِّکَ الْقُرْآنَ وَ أَرِنَا نُورَهُ    أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ  هِمْ حَرَّ نَارِکَ فَإِنَّهُمْ نَاراً وَ أَصْلِ

الْوَغِرَةَ وَ اجْمَعْ بِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُخْتَلِفَةَ عَلَى الْحَقِّ وَ أَقِمْ    َسرْمَداً لَا ظُلْمَةَ فِیهِ وَ أَحْیِ بِهِ الْقُلُوبَ الْمَیْتَةَ وَ اْشفِ بِهِ الصُُّدورَ

قَوِّی  رَ وَ اجْعَلْنَا یَا رَبِّ مِنْ أَعْوَانِهِ وَ مُبِهِ الْحُُدودَ الْمُعَطَّلَةَ وَ الْأَحْکَامَ الْمُهْمَلَةَ حَتَّى لَا یَبْقَى حَقٌّ إِلَّا ظَهَرَ وَ لَا عَْدلٌ إِلَّا زَهَ

لَهُ بِهِ إِلَى التَّقِیَّةِ مِنْ خَلْقِکَ أَنْتَ  ُسلْطَانِهِ وَ الْمُؤْتَمِرِینَ لِأَمْرِهِ وَ الرَّاضِینَ بِفِعْلِهِ وَ الْمُسَلِّمِینَ لِأَحْکَامِهِ وَ مِمَّنْ لَا حَاجَةَ  

وَ تُنَجِّی مِنَ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ فَاکْشِفْ یَا رَبِّ الضُّرَّ عَنْ وَلِیِّکَ وَ    یَا رَبِّ الَِّذی تَکْشِفُ السُّوءَ وَ تُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاکَ 

اللَّهُمَّ وَ لَا تَجْعَلْنِی مِنْ خُصَمَاءِ آلِ مُحَمٍَّد وَ لَا تَجْعَلْنِی مِنْ أَعْدَاءِ آلِ مُحَمٍَّد    اجْعَلْهُ خَلِیفَةً فِی أَرْضِکَ کَمَا ضَمِنْتَ لَهُ 

بِکَ فَأَجِرْنِی اللَّهُمَّ    جْعَلْنِی مِنْ أَهْلِ الْحَنَقِ وَ الْغَیِْظ عَلَى آلِ مُحَمٍَّد فَإِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ ذَلِکَ فَأَعِْذنِی وَ أَْستَجِیرُوَ لَا تَ

 2۸.رَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَفِی الدُّنْیا وَ الْآخِ صَلِّ عَلَى مُحَمٍَّد وَ آلِ مُحَمٍَّد وَ اجْعَلْنِی بِهِمْ فَائِزاً عِنَْدکَ 
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 « تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟  !آقا»

 

 گشایی  پرده  ،وقت است که از چهره خود 

 ی«های جدایتا با تو بگویم غم شب »

 

 اسپندم و در تاب و تب از آتش هجران 

 « چون عودم و از سوختنم نیست رهایی»

 

 « من در قفس بال و پر خویش اسیرم»

 ! بار به بالین من آیی  یکای کاش تو 

 

 شک نیست  ،نوازی و بزرگی تودر بنده 

 خوب نیاموختم آداب گدایی ،من

 

 ست که ما منتظر آمدنت، نه اعمری 

 تو منتظر لحظه برگشتن مایی

 

 با تو بگویم ، خواستم از ماتم دلمی 

 چون تو بیایی  ،از یاد رود ماتم و دل 

 

 ای زائر آن تربت پنهان؟امشب شده

 ؟وبالیی سوخته کرب زائر دل یا 

 

 !پاسخ هر جمعه عشاقای پرسش بی 

 تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟  !آقا

 

  ( یوسف رحیمی)
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 (علیه السّالم)دعا در غیبت قائم 

 

ابو علىّ گوید: این دعا را شیخ ابو جعفر عمرىّ براى من امال فرمود و امر کرد که آن را بخوانم و آن دعاى غیبت  

 علیه السّالم است:قائم 

 

بار الها! خود را به من معرّفى کن که اگر خودت را به من معرّفى نکنى پیامبرت را نشناسم، بار الها پیامبرت را به  

من معرّفى کن که اگر پیامبرت را به من معرّفى نکنى حجّتت را نشناسم، بار الها حجّتت را به من معرّفى کن که  

نکنى از دین خود گمراه شوم، بار الها مرا به مرگ جاهلیّت نمیران و قلبم را پس از  اگر حجّتت را به من معرّفى  

هدایت منحرف مساز، بار الها همچنان که مرا به والیت والیان مفترض الطاعه امر خود پس از رسولت هدایت کردى  

و جعفر و موسى و علىّ و    و من نیز والیت آنان را پذیرفتم یعنى امیر المؤمنین و حسن و حسین و علىّ و محمّد 

بار الها! مرا بر دین خود استوار بدار و مرا   -صلوات اللَّه علیهم اجمعین - محمّد و علىّ و حسن و حجّت قائم مهدىّ

کنى سالمت بدار و مرا  و مرا از آنچه خلق را بدان امتحان مى به طاعت خود بدار و قلبم را براى ولىّ امرت نرم کن 

امرت استوار کن ولى امرى که او را از چشمان خالیق مستور ساختى و با اذن تو از مردمان غایب  در اطاعت ولىّ  

دانى و به ظهور امر  تعلّم مى برد و تو هنگامى را که صالح امر ولیّت در آن است بى گردید و تنها امر تو را انتظار مى 

ساز که تعجیل آنچه را که به تأخیر انداختى نخواهم  سازى، پس مرا بر آن شکیبا  دهى و او را هویدا مى او فرمان مى 

بردارى، و از مکتومت تفحّص، و در تدبیرت منازعه    -و تأخیر آنچه را که معجّل ساختى نطلبم و از مستورت پرده

 کند در حالى که زمین از جور آکنده شده است.ننمایم و چون و چرا نکنم و نگویم چرا ولىّ امرت ظهور نمى

 

 کنم.امورم را به تو تفویض مى و همه 

 

سازد به من بنمایانى و من  خواهم که ولىّ امرت را در حالى که ظاهر است و امر تو را جارى مى بار الها! از تو مى 

دانم که سلطان و قدرت و برهان و حجّت و مشیّت و اراده و توانایى و نیرو از آن توست، پس من و جمیع  مى 

ار تا ولیّت را بنگریم در حالى که گفتارش ظاهر و داللتش واضح است و هادى و شافى از  مؤمنین را بدان موفّق بد 

و قواعدش را تثبیت کن و ما را از کسانى قرار بده    ضاللت و جهالت است. اى خداى من! مشاهد وى را ظاهر ساز

 همراه او محشور ساز. که چشمشان به دیدار او روشن شود و ما را به خدمت او درآور و بر ملّت او بمیران و

 

بار الها! او را از شرّ جمیع مخلوقات مصون دار و او را از مقابل و پشت و راست و چپ و باال و پائین حافظ باش که  

 آن را که تو حافظ باشى ضایع نشود و رسول و وصىّ رسولت را نگاهبان باش.
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 « زنگاری است  ، بیا که آینه روزگار»

 

 زنگاری است ، روزگاربیا که آینه 

 کاری است ،های دوستان بیا که زخم زبان 

 

 در این زمانه یأس  ،به انتظار نشستن

 ناچاری است ،چاره نیست ، برای منتظران

 

 اگر شعرهای ساده ما  ، به ما مخند 

 بازاری استکوچه  ، قبول طبع شما نیست

 

 های زرینی ها و چه تندیس چه قاب 

 ! انباری استایم به نامت که کنج گرفته 

 

 نیامدی که کپرهای ما کلنگی بود 

 کنون بیا که بناهایمان طالکاری است 

 

 نامتان شادیمبه  ، به این خوشیم که یک شب

 تمام سال اگر کارمان عزاداری است

 

 ند اصبح زود بیدار ،نه این که جمعه فقط 

 همیشه بیداری است ، که کار منتظرانت

 

 در هوای طره تو  ،ما به قول خواجه 

 ؟!« های تاتاری استچه جای دم زدن نافه »

 

 (بیابانکی سعید )
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بار الها! عمر او را طوالنى کن و بر اجلش بیفزا و او را بر امورى که والى ساختى و حفظش را از وى درخواست  

تقىّ نقىّ زکىّ رضىّ  کردى کمک کن و کرامتت را بر وى بیفزا که او هادى و مهتدى و قائم مهدى است و طاهر  

 مرضىّ و صابر مجتهد شکور است.

 

خبرى ما از او یقین ما را سلب مکن و یاد و انتظار و ایمان و قوّت یقین ما  بار الها! به واسطه غیبت طوالنیش و بى 

ناامید   را در ظهورش و دعا و درود ما را بر او از خاطر ما مبر تا به غایتى که طول غیبتش در ظهور و قیامش ما را

نسازد و یقین ما در این باب مانند یقین ما در قیام و قرآن رسولت باشد و قلوب ما را بر ایمان به او تقویت کن تا  

کبرى و طریقه وسطى سالک سازى و ما را بر طاعت او    به غایتى که ما را به دست او بر منهاج هدایت و حجّت 

ب و اعوان و انصار و خرسندان از افعالش قرار بده و آن را در حیات  نیرومند کن و بر پیروى او استوار دار و در حز

 شکننده و مرتاب و مکّذب نباشیم. -کننده و پیمانو هنگام وفات ما از ما مگیر تا هنگام مرگ شکّ 

 

ز و ناصب  بار الها! فرج او را نزدیک ساز و او را با نصرت مؤیّد کن و یاورانش را یارى نما و خوارکنندگانش را خوار سا

و مکّذب او را هالک کن و به واسطه او حقّ را ظاهر ساز و باطل را بمیران و بندگان مؤمنت را از خوارى نجات بده  

و بالد را آبادان کن و جبابره کفر را بکش و سران ضاللت را درهم شکن و جبّاران و کافران را خوار ساز و منافقین  

را در شرق و غرب و برّ و بحر و دشت و کوهسار نابود ساز تا به غایتى    شکنان و همه مخالفان و ملحدانو پیمان 

که احدى از ایشان و اثرى از آثار آنها را باقى نگذارى و بالد خود را از وجود آنها پاک سازى و سینه بندگانت را  

اصالح کن تا به او  تبدیل شده و سنن تغییر یافته خود را  تشفّى ده و دین محوشده خودت را تجدید کن و احکام 

هاى و دست او دین تو عودت کند در حالى که با طراوت و جدید و صحیح و عارى از کژى و بدعت باشد تا شعله 

کفر را با عدلش خاموش سازى که او بنده تو است و او را براى خودت برگزیدى و براى یارى پیامبرت پسندیدى  

زداشتى و از عیوب مبرّا کردى و بر غیوب مطّلع ساختى و بر او  و به واسطه علمت انتخاب نمودى و از گناهان با

 نعمت ارزانى داشتى و از پلیدى طاهر و از ناپاکى پاکیزه ساختى.

 

بار الها! بر او و بر پدران امام و طاهرش و همچنین بر شیعیان برگزیده آنان درود فرست و آنها را به آمال خودشان  

ص از هر گونه شکّ و شبهه و ریا و سمعه قرار بده تا به غایتى که غیر تو را نخواهیم  برسان و این را از ناحیه ما خال 

 و جز وجه تو را نجوئیم. 

 

ها و چیرگى دشمنان و کثرت  بار الها! به درگاه تو از فقدان پیامبر و غیبت ولىّ خود و سختى زمانه و وقوع فتنه 

 کنیم. دشمنان و کمى عددمان شکایت مى 

 

 فرج را برسان اله الحق ربّ العالمین.  سازىفتح عاجل و نصرت عزّتمند خود و امام عادلى که ظاهر مى بار الها! با 
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 «!انتظاری دارم و بسدل چشم

 

 ! قراری دارم و بسنگاه بی 

 ! امید نوبهاری دارم و بس

 

 در این دنیای از تو دور مانده 

 ! انتظاری دارم و بسدل چشم 

 

 )سید حبیب نظاری( 
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کنیم که به ولىّ خود اذن دهى تا عدل تو را در میان بندگانت ظاهر سازد و دشمنانت را  بار الها! از تو مسألت مى 

در بالدت بکشد تا به غایتى که اى خداى من! براى ستم ستونى نماند جز آنکه آن را درشکنى و بنایى نماند جز  

ن را سست کنى و رکنى نماند مگر آنکه آن را نابود سازى  آنکه آن را نابود سازى و هیچ نیرویى نماند مگر آنکه آ 

و هیچ حّدى نباشد جز آنکه آن را شکست دهى و سالحى نماند مگر آنکه آن را از کار بیندازى و پرچمى نباشد 

جز آنکه آن را سرنگون کنى و شجاعى نباشد مگر آنکه او را بکشى و لشکرى نماند جز آنکه آن را خوار سازى و  

ت را بر فرق سر آنان بینداز و شمشیر قاطع خود را بر آنها فرود آور و بأس خودت را که از قوم مجرم  سنگ خود

 بازنگردد بر ایشان ببار و به دست ولىّ خود و بندگان مؤمن خود دشمنان خود و رسولت را عذاب کن. 

 

که با او کید کند کید کن و با  بار الها! از ولىّ و حجّت خودت در زمین هراس دشمنش را کفایت کن و با کسى  

کسى که با او مکر کند مکر کن و مدار بدى را بر کسى قرار ده که بدى وى را بخواهد و مادّه آنها را از ایشان ببر  

عقوبتت را بر ایشان    و هراس وى را در قلوب آنها بیفکن و گامهایشان را بلرزان و آشکارا و ناگهانى آنها را بگیر و

میان بندگانت خوار کن و در میان بالدت ملعون ساز و در درک اسفل جاى ده و در محاصره  جارى ساز و در  

شدیدترین عذاب خود درآور و آتشت را ال ینقطع به آنها برسان و قبور اموات آنها را مملوّ از آتش کن و آتش  

 اند.ه و بندگانت را خوار ساخته سوزان خود را از آنها دریغ مدار، که آنها نماز را ضایع ساخته و پیروى شهوات کرد 

بار الها! به واسطه ولیّت قرآن را زنده کن و نور سرمدى خویش را که ظلمتى در آن نیست بما بنما و به واسطه او  

قلوب مرده را زنده کن و دلهاى پرکینه را شفا بخش و آراء مختلفه را بر محور حقّ گرد آور و حدود معطّله و احکام  

کن تا به غایتى که حقّى باقى نماند جز آنکه آن را ظاهر سازد و عدلى نباشد جز آنکه آن را شکوفا  مهمله را اقامه  

کنندگان سلطنت و فرمانبرداران دستورات و خشنودان از افعال و  کند، و اى خداى من! ما را از اعوان و تقویت 

قیّه کردن از آنها نباشد، اى خداى من!  کنندگان احکامش قرار ده و از کسانى که هیچ حاجتى براى او به تتسلیم 

کنى و آن هنگام که مضطرّ تو را بخواند اجابت کنى و از بالى عظیم نجات  تو کسى هستى که سوء را برطرف مى 

برطرف ساز و همچنان که براى او تضمین کردى او را خلیفه در زمین قرار    بخشى، اى خداى من ضرر را از ولیّت 

 ده. 

 

دشمنان و اعداء آل محمّد مگردان و مرا از اهل غیظ و غضب بر آل محمّد قرار مده که من از آن به    بار الها! مرا از

 خواهم به جوار تو درآیم پس مرا در جوار خود درآور. برم پس به من پناه ده و مى تو پناه مى 

 

 2۹رستگار ساز و از مقرّبین قرار بده. اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و مرا به واسطه آنها در دنیا و آخرت  

 
 . 2۸۷ص  - 2 ج :ترجمه پهلوان ؛ کمال الدین -2۹
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 « بعید نیست  اصالً ، های تواز ناز چشم »

 

 تو اما نیامدی  ،این هفته هم گذشت

 نیامدی  ! ]علیها السالم[ خورشید خانواده زهرا

 

 انتظارهااز جاده همیشه چشم 

 نیامدی !ای آخرین مسافر دنیا

 

 صبحی کنار جاده تو را منتظر شدیم

 نیامدی   !آقااما غروب آمد و 

 

 بعید نیست اصالً ، های تواز ناز چشم 

 !نیامدی ، شاید که آمدی گذر ما

 

 کنیم   چه خاکی به سر ،امروزمان که رفت

 ؟ اگر زد و فردا نیامدی ! آقای من

 

 تر شویم ای است که پاکیزهفرصت بهانه 

 تا نیامدی  ،رویمان نشدیه تا روب 

 

 وظیفه است   ،بیای قنوتم]علیکما السالم[ یابن الحسن 

 یا نیامدی ،ایآمده  ، دیگر به ما چه

           

  ( لطیفیان اکبرعلی )                                          
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 )علیه السالم( حجت  حضرت ظهور هندسه  در ایران گاه جای

 )ارواحنا فداه(امام زمان    رویا هیانمیان سپا  در ایران مردم  حضور » به روایات و آیات مستقیم  اشاره خصوص  رد 

 مدعای ،مذکور آیه  2 ذیل احادیثیابیم که ، در می کنیمهای زیر را دنبال می نشانیهنگامی که   ،« ظهور زمان در

 : کنند را تأیید می  شدهمطرح 

 . ]صلی اهلل علیه و آله و سلم[ محمّد  سوره  3۸  آیه -1

 . جمعه سوره 3و    2آیات  -2

گونه که معروف است؛ در زمینه وقوع تمام عالئم ظهور، امکان بدا وجود دارد و تنها مطلب حتمی  همان

 دهد.  الوقوع، اصل آن است که قطعاً روی می 

به تفصیل شهرها و امکنه مختلف،    )عجل اهلل فرجه(در روایات گوناگون، شمار رزمندگان لشگر حضرت ولی عصر  

 شامل حال بدا گردد. ذکر شده است که امکان دارد 

کند که اتفاق بیفتد؛ در حالی که قبالً در مشیت،  ای که خداوند متعال، اراده می است از کار تازه بدا عبارت  

 خالف آن وجود داشت. 

 گزار ایشان باشیم و آن حضرت را یاری نماییم.امید است در آن دوران طالیی بتوانیم خدمت 

رْ بِهِ  بْنِ الْحَسَنِ ... اللَّهُمَّ أَحْیِ بِهِ الْعَدْلَ وَ أَمِتْ بِهِ الْجَوْرَ وَ زَیِّنْ بِطُولِ بَقَائِهِ الْأَرْضَ وَ أَظْهِ  وَ صَلِّ عَلَى الْحُجَّةِ]اللهم[  

وَ أَْشیَاعِهِ وَ الْمَقْبُولِینَ    أَعْوَانِهِ   مِنْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحٍَد مِنَ الْخَلْقِ وَ اجْعَلْنَا  دِینَکَ وَ ُسنَّةَ نَبِیِّکَ حَتَّى لَایَسْتَخْفِیَ بِشَیْ 

 30.فِی زُمْرَةِ أَوْلِیَائِهِ یَا رَبَّ الْعَالَمِین

وَ    أَنْصَارِهِ  قِیَامَهُ وَ اجْعَلْنَا مِنْ وَ    اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى خَاتَمِهِمْ وَ قَائِمِهِمْ الْمَسْتُورِ عَنْ عَوَالِمِهِمْ وَ أَدْرِکْ بِنَا أَیَّامَهُ وَ ظُهُورَهُ...  

بِصُحْبَتِهِ  نَاعِمِینَ وَ  أَحْیِنَا فِی دَوْلَتِهِ  اکْتُبْنَا فِی أَعْوَانِهِ وَ خُلَصَائِهِ وَ  وَ  ثَارَنَا بِثَارِهِ  مِنَ  اقْرُنْ  وَ  قَائِمِینَ  بِحَقِّهِ   غَانِمِینَ وَ 

 31.مِینالسُّوءِ َسالِمِینَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِ

 
 .5۷4ص   - 2 ج :من الیحضره الفقیه -30
 .۸43ص  -  2مصباح المتهجد و سالح المتعبد: ج  -31
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 !« نیامدی ، ها که در گلو، رسوب شدبغض چه »

 

 ! غروب شد، نیامدی ،چه روزها که یک به یک 

 ! نیامدی ،ها که در گلو، رسوب شد بغض چه 

 

 ! شکنتبر به دوش بت  ! خلیل آتشین سخن

 نیامدی  ،خدای ما دوباره سنگ و چوب شد 

 

 ایم، نه شکستهایم و دل برای ما که خسته 

 !نیامدی ،ای، ولی چه خوب شد عده برای 

 

 امتمام طول هفته را در انتظار جمعه

 نیامدی ،غروب شد  ؛ دوباره صبح، ظهر، نه

 

 ( دارجهان مهدی)
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 : 38 آیه - ]صلی اهلل علیه و آله و سلم[ محمّدسوره 

 اهللِ  سَبیلِ فی لِتُنْفِقُوا تُدْعَوْنَ هؤُالءِ أَنْتُمْ ها 

 یَبَْخلُ  مَنْ فَمِنْكُمْ 

  نَفْسِهِ عَنْ یَبَْخلُ فَإِنَّما یَبْخَلْ مَنْ وَ 

  الْفُقَراءُ أَنْتُمُ وَ الْغَنِیُّ اهللُ وَ

 * أَمْثالَكُمْ  الیَكُونُوا ثُمَّ غَیْرَکُمْ قَوْماً یَسْتَبْدِلْ تَتَوَلَّوْا إِنْ وَ

 

  شوید،مى  دعوت خدا راه  در  انفاق  براى  که  هستید  گروهى همان شما ؛آرى

  ورزند مى  بخل شما از  بعضى

  است کرده  بخل  خود به نسبت ورزد،  بخل  هرکس  و

 نیازمندید  همه شما و  است نیازبى  خداوند  و

  کنید، سرپیچى هرگاه  و 

 آورد، مى  شما جاىبه  را دیگرى گروه خداوند 

 .[ کنند مى  انفاق  خدا راه در مندانهسخاوت  و ]  بود نخواهند  شما مانند  هاآن  پس 
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 !« شودزود می  ، ؟ چه دیر« رسی زود می » :که گفت»

 

 شود رسد، جوانه پیر می خزان ز راه می 

 شودبیا که دیر می  ! رودنَفَس چه زود می 

 

 کنی؟ گونه صبح می ه وزد، چشب است و باد می 

 شودبه غم اسیر می  !زند دلم چه شور می 

 

 ! خوردغبار می  ، ها که بی عبور توچه راه 

 ! شودکویر می  ، ها که بی حضور توچه دشت 

 

 ز شوقِ وصل، خُرّمم  ، همیشه در تخیلم

 شود گیر مینگو ز هجر با دلم، بهانه 

 

 !اگر نیایی ای بهار آرزوی فاطمه

 شودناپذیر می خدشه  ،مرام تازیانه

 

 !شودزود می   ،؟ چه دیر«رسیزود می » :که گفت

 ...  شود! بیا که دیر می نیست؟زود  ، نَفَس نمانده

 

 (انیببیا حسین)
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 :  و سلم( آله و علیه  اهلل صلی) الرّسول  عن 

 :  قَالُوا و سلم(   آله و علیه اهلل صلی) اللَّهِ  رَُسولِ أَصْحَابِ مِنْ  نَاساً أَنَّ أَبُوهُرَیْرَهْ  روی 

  کِتَابِهِ؟  فِی اللَّهُ ذَکَرَ الَِّذینَ هَؤُلَاءِ مَنْ !اللَّهِ رَُسولَ یَا

   -و سلم(  آله و علیه اهلل صلی) اللَّهِ  رَُسولِ جَنْبِ إِلَی (علیه اهلل رحمة) َسلْمَانُ کَانَ وَ-

 : فَقَالَ (علیه اهلل رحمة )  َسلْمَانَ فَخِِذ عَلَی  یََدهُ  فَضَرَبَ

 .32فَارِس  مِنْ  رِجَالٌ لَتَنَاوَلَهُ  بِالثُّرَیَّا  مَنُوطاً الْإِیمَانُ کَانَ  لَوْ بِیَدِهِ نَفْسِی  الَِّذی  وَ  قَوْمُهُ  وَ هََذا

 

 : باد( شان گرامی و خاندان  یشان )درود خدا بر ااکرم  برپیاماز 

 عرض کردند:   و سلم( آله  و علیه اهلل صلی) خدا رسول اصحاب از  تن چند  :گوید  ابوهریره

 هستند؟  کسانی چه کرده، یاد  قرآنش در خدا که  آنان !خدا رسول  ای

 - .بود نشسته باد( ان و خاندانش  ایشان )درود خدا بر ا خد  رسول  کنار در  )مهربانی خدا بر او باد( سلماندر حالی که -

 :  فرمود و  زد او  ران  بر دست  ، حضرت آن

 باشد، ثریا ستاره به  آویزان  ،ایمان اگر ست،ا  او دست به جانم که   آن به سوگند  .او تبار و  شخص این

 .گیرند می  بر را  آن )کشور ایران(   فارس  از مردانی 

 
و    32ص    –  5، تفسیر صافی: ج  16۸ص    –  64و ج    52  ص –  22  ج :بحاراألنوار ،  3۹0  ص   -  14  ج   :(السالم علیهم) بیت اهل تفسیر  -32

 . 46ص  – 5: ج ورالثقلینتفسیر ن
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 « رؤیت روی او بالتكلیفمبی »

 

 تر از جان پریشان در شبتاببی

 تر از گردش هذیان بر لب خواببی

 رؤیت روی او بالتکلیفم بی

 !گردان در شب مثل گل آفتاب

 

 ( سیار محمدمهدی)

 

  



169 

 

 :3و   2آیات  ة:جمعالسوره 

 مِنْهُمْ  رَسُوالً الْأُمِّیِّینَ فِی بَعَثَ الَّذِی هُوَ

  آیاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا 

 یُزَکِّیهِمْ  وَ

 الِْحكْمَةَ وَ الْكِتابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ 

 *    مُبِینٍ ضاَللٍ لَفِی قَبْلُ مِنْ کانُوا إِنْ وَ 

 *  الَْحكِیمُ الْعَزِیزُ هُوَ وَ بِهِمْ یَلَْحقُوا لَمّا مِنْهُمْ آخَرِینَ وَ

 

 برانگیخت  خودشان از  برىپیام  خواندهندرس  جمعیّت میان در که است کسى  او

  بخواند  هاآن  بر  را آیاتش  که 

 کند  تزکیّه را هاآن  و

  بیاموزد، حکمت و قرآن کتاب آنان به  و 

 . *  بودند  آشکارى راهىگم  در ،آن از پیش هرچند 

  اند نشده  ملحق هاآن  به هنوز که دیگرى  گروه بر است برپیام آن حضرت[  چنینهم ]  و

 .است حکیم  و توانا او  و
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 !«آقا ، عشق یخ زده  ، درون سینه ما»

 

 با گنه بستم ،تمام راه ظهور تو

 که منتظر هستم  !ام آقادروغ گفته 

 

 گویم راست می  ،کسی به فکر شما نیست

 گویم راست می  ،ستا  بازی  «دعا برای تو »

 

 برای شما چراغان است ،چه شهر اگر

 فراوان است ،نیزه هم  ، برای کشتن تو

 

 ترسممن از سرودن شعر ظهور می 

 ترسم دوباره بیعت و بعدش عبور می

 

 گویم های تار میمن از سیاهی شب 

 گویم من از خزان شدن این بهار می

 

 ! آقا ، عشق یخ زده ، درون سینه ما

 !ملخ زده آقا ،هامانمزرعه تمام 

 

 نیست  !جانت آقابه  ،کسی که با تو بماند 

 مهیا نیست ،این جمعه هم  ،برای آمدن 

 

 (میرحسینی  امیرحسین سید )
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 ؟ هَؤُلَاءِ مَنْ :ُ لَه فَقِیلَ ، الْآیَهْ هَِذهِ قَرَأَ  و سلم( آله و علیه  اهلل صلی) النَّبِیَّ  أَنَّ

 :َ قَال وَ (علیه اهلل رحمة)  َسلْمَانَ کَتِفِ  عَلَی یََدهُ  فَوَضَعَ 

 .33هَؤُلَاءِ مِنْ  رِجَالٌ لَنَالَتْهُ  الثُّرَیَّا  فَی  الدِّینُ کَانَ لَوْ  

 تالوت فرمودند.   را ه این آی (درود خداوند بر ایشان و خاندانشان باد) برپیام

   هستند؟ کسانی چه هااین  :شد  عرض  آن حضرت  هب

 ند:  فرمود و ند نهاد )مهربانی خدا بر او باد( سلمان دوش  بر را دستش ایشان

 .رسند می  آن به جماعت، این  از مردانی  ،باشد  ثریّا  در  دین  اگر

 چنین روایت ذیل: هم

  :(السالم علیه) الباقرعن 

 بَعَْدهُمْ مَنْ  إلی وَ  شاهََدهُ مَنُ  إلی مَبْعُوثٌ و سلم(  آله  و علیه اهلل صلی)  النَّبیَّ فَإنَّ الْعَرَب  بِلُغَهْ لَایَتَکَلَّمُ مَنْ وَ  الْأَعَاجِمُ هُمُ

 .34الْعَرَبِ وَ  الْعَجَمِ  مِنَ

 فرمودند:  (السالم علیه) باقر امام

 سویه ب  (درود خدا بر ایشان و خاندانشان باد) برپیام  چون  هستند؛ ، گویند نمی  سخن عربی  زبان به  که  کسانی و  هاعجم  هاآن 

 .است شده مبعوث  ،عرب و  عجم از  هستند  ایشان از بعد  که آنان و اند دیده  را او  که کسانی

 
 . نورالثقلینو تفسیر  310 ص – 16 ج :بحاراألنوار ، 252 ص –  16 ج :(السالم علیهم) بیت اهل تفسیر -33

: نورالثقلین و تفسیر   1۷3ص   – 5، تفسیر صافی: ج 310 ص – 16 ج  :بحاراألنوار ، 252 ص –  16 ج  : (السالم علیهم) بیت اهل تفسیر -34

 . 323ص  – 5ج 
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 « روزی پس بگیرم... من دل ندادم تا که »

 

 های بلند انتظاری پایان شب

 میلی نداری؟  ، آیا برای آمدن

 

 ایت را ببوسمپمن نذر کردم خاک 

 گذاری؟ منت می  ،آیا سر این بنده 

 

 این همه ویران نبودم  ،هامن قبل از این 

 روزگاری  ، آباد بود این خانه ما

 

 روزی پس بگیرم ... من دل ندادم تا که 

 خواستم پیشت بماند یادگاریمی 

 

 بوی سجاده بگیرند  ،هاتا این که دل 

 باید بیایی و کمی تربت بیاری

 

 آیی و تا روز قیامتیک روز می 

 سپاریمحرم می  غوش ما را به آ

 

 دل آواره من ، یک هفته دیگر

 با نداری  ، باید بسازد با فقیری

 

 ( لطیفیان  اکبرعلی)
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 35ت« ی از کتاب »ما سمعت ممّن رأ  آموزعبرت  ییهاده یگز

 

  ی خراسان، آقا  ریشه  بیخطوسیله  به حوزه است که    یشفاه  خیتار  نهیدر زم  یعنوان کتاب  تُ«یَسمِعْتُ ممّن رأ  ما»

 .است دهیمجلّد از آن منتشر گرد  2درآمده و تاکنون   رتحریبه رشته  ینیبحر یمجتب  د یّحاج س 

 

  مایه، منشورات گران   اش دارد که در چند سلسلهجلد کتاب را در کارنامه   60نگارش و نشر    ةکتاب، سابق   نیا  سندهینو

 اند: گرفته  یجا

 دفتر،    25در    تیمجموعه مهدو -1

 دفتر،    4در  نیاس یآل  ارتیمجموعه ز -2

 دفتر،   12مجموعه مشاهد مشرفه در  -3

 دفتر،   12)معاد( در   گریمجموعه جهان د -4

   ... دفتر و   4 ر و مفسران د  ریبا تفاس  ییآشنامجموعه   -5

 

 

ه به  امروز  ها،ی آن نگارش  اتابتکار چنینند. همدار ی جیو جنبه تروهستند خوان  همه خوش  ،هاکتاب نیا

   آیند.کار می 

  یاخود، سفره   یاست که با ظاهر کشکول   یاست. کتاب  گرید  یاگونه   ت«یکتاب »ما سمعت ممن رأ  یول

 ده است. گستر  قیتمام اهل تحق ی متنوع و گسترده برا

 
تاب، طبع دوم،  مشهد، آفتاب عالم  ،ینیبحر  یمجتب  دیّ، س(1  )ج  تُیما سمعتُ ممّن رأ  ی.دگلیب  یقنبر  ی: عل ن یانتخاب و تدو  -35

 . ص 650ش،   ه 13۹5
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 «عاشقان را صبور خواهد کرد»

 

 عاقبت او ظهور خواهد کرد 

 خاک را غرق نور خواهد کرد 

 

 این برهوت ،روزی از این کویر 

 عبور خواهد کرد  ،ابر رحمت

 

 دل ما را که خشک و پژمرده است 

 چو باغ بلور خواهد کرد هم

 

 خندشآید او که لب آه می 

 عاشقان را صبور خواهد کرد 

 

 ها را ز کینه خواهد شستسینه

 دور خواهد کرد ه  ها را بغصه 

 

 ! خورم ای دلآه سوگند می 

 عاقبت او ظهور خواهد کرد 
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( نقل شده که  رهیتاجر و غ  ،مرجع، کاسب  ب،یها فرد شاخص )عالم، شاعر، خطکتاب، صدها نکته از ده   نیا  در

 است.   پرداخته آن  نی دوبه ت، ش سال عمر نیو در شصت و چهارم ده یشنرا  ، خاطراتاز آنان ، خودسندهینو

 

 هایی جذاب دارند. فراز و فرودین، چنمسموعاتی این . لذا افتی توانیشده نمرا در منابع چاپ  هاده یشن نیغالب ا

 

  ، یاز زبان و  داده،اختصاص    یراو   ک یرا به    یهر فصل  سنده،یاست که نو   ب یترت  نیبد   برده، نام   نگارش کتاب  اسلوب

 .  کند یصادقه و مانند آن نقل م  یاهایرؤ ن، یرا در شرح احوال بزرگان علم و د یو نکات اتیحکا

 

 .ند ان هستو مؤمن ه گاه از کسب ا ی ،، روحانیت معزز شیعهد ی اغلب از مراجع تقل ز یروات ن

 

هایی سرگذشت شامل    که   گران« یبا عنوان »د دارد    یانیبخش پا  ک یو    نقل شدهصفحه    500تن در    5۸مطالب از  

 صفحه دارد.  150 اند وبازگو کرده  گریتن د 34  است که

 

 . سپرده است گرانیو به د ده یرا به بند نگارش کش زپایگر یهاپراکنده  نیکه ا قابل تقدیر استهمت نگارنده 
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 « در حرم گذشت ، امساعات خوب زندگی »

 

 همگی غرق غم گذشت ،ساعات عمر من

 دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت

 

 ای متحرک شدم، بیامانند مرده 

 ام در عدم گذشت تو تمام زندگی بی

 

 تمام عمرخواستم که وقف تو باشم  می 

 خواستم گذشتچه که می دنیا خالف آن 

 

 امدنیا که هیچ، جرعه آبی که خورده 

 ! از راه حلق تشنه من، مثل سم گذشت

 

 ایمهیچ رنگ تغزل ندیده ،بعد از تو 

 از خیر شعر گفتن، حتی قلم گذشت

 

 تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم 

 ؟! یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت

 

 نهایت است بی  ، ر درد دلمموال شما

 خدا از رقم گذشتبه  ،تعداد درد من

 

 شوم ای آرام می حاال برای لحظه 

 در حرم گذشت   ،امساعات خوب زندگی

 

 ( سید حمیدرضا برقعی)
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 - 1خاطره

   : یروانیحاج رضا ا 

 مکّه مشرّف شود.   خواستی من م  یاز رفقا یکی»

 کرد.   ف ینوشت و کسب تکل شانیا یبرا  یاو نامه  ]برد[ ... ی بروجرد اهلل  ةی آ ی از وکال ی کی شیحساب سالش را پ

 نوشته بود.   یالعظم   اهلل ة یعنوان نامه را با آ

 36.« د یسیننو   گونهنیا  گرید   ،است  (السّالم  هی عل)فقط امام زمان    ،یالعظم  اهلل  ةی در جواب نامه نوشتند: امروز آ  شانیا

 

 

 - 2خاطره 

 : یبه نیحاج حس

 .  «یالعظم  اهلل  ةی آ»پشت آن نوشته بودند:  ،چاپ شد  یخوانسار اهلل ةآی رساله  ی کردند: وقت  نقل

 و گفتند:  سند یبنو اهلل ة یها را عوض کنند، فقط آو دستور دادند جلد تمام رساله ]...[ شدند   یقدر عصبان آن  شانیا

  3۷.«است (السّالم  هی عل]علی[ )  نیرالمؤمنیفقط ام  ،یالعظم  اهلل ة یآ»

  

 
 .4۸ ص  – 1 ج  :تُیما سمعتُ ممّن رأ -36
 . 63 ص  -  1 ج  :تُیما سمعتُ ممّن رأ -3۷
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 !« کنم، هرچند سخت است تحمّل می  »

 

 

 !... سخت است خند؟لبتمام عمر بی 

 !سخت است خند خودت سوگند، به لب 

 

 برای دیدنت تا جمعة بعد 

 !کنم، هرچند سخت استتحمّل می 

 

 )سید حبیب نظاری( 
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 - 3خاطره 

 : یطوس  یرضا رضو د یّس  

 .  نمودند می  جماعتاقامه  ، در منزل  ،قم مشرّف شده بودند ، ]به[ یبروجرد اهلل ة ی که مرحوم آ  یاوائل»

 . د یانوشته  طورن یا ،نیالمقلّد  سیشد که در أن یاصحبت مسأله  ،و بعد از نماز  میخدمتشان بود  یشب

 .  اوریبه حاج احمد گفتند: کتاب را ب

 . دادشان بلند شد   شان،یا  یرا چاپ کرده بودند. تا کتاب را گذاردند جلو   شانیعکس ا  ،اتفاقاً پشت کتاب  ،آورد  ی وقت

 غلط را کرده است؟   نیا کی : . ]گفتند[دند یکشی م ی بیعج یهاغ یج ، شدند ی م  یعصبان وقتی  چون

 3۸.« ند یایدرس ب ]یش به سر کالس[ تب کردند و نتوانستند فردا ]همان شب[   ایگو

 

 - 4خاطره 

 :یآباد محمّدجواد خندق خیش  

 :  فرمودند ی و م کردند ی م حت یطلّاب را نص انیدر مجلس درس، آقا  یروز »

  رم یگی تا قلم به دست م  ستم، یمالک اوقاتم ن  چیدرس نخوانند، ه  ،به آن هستم  یکه من مبتال  یروز   ی برا  انیآقا

!  یآخر عمر کارمان شده صرّاف  .اند کار دارند؟ پول آورده چه   ش،یدهایبا مر  شودی حاج احمد وارد م  ، سمیبنو  یزیچ

...»3۹ 

 
 .1۸3 ص  -  1 ج  :تُیما سمعتُ ممّن رأ -3۸
 .132 ص  – 1 ج  :تُیما سمعتُ ممّن رأ -3۹
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 !« بینی و بین اهلل ، بماند بین ما این رازها»

 

 ! نمازم را قضا کرده تماشا کردنت ای ماه

 ! بینی و بین اهلل  ،بماند بین ما این رازها

 

 ...  دانمنمی ،من استغفار کردم از نگاه تو

 ؟« های با اکراهکردنشود این توبه اجابت می »

 

 فقط مانند آن لحظه است  ،نگاه تو ، برای من

 رسد از راه همان لحظه که بیتی ناگهانی می 

 

 آوردم سر از کاخ عزیزی در می  ،و شاید من

 دادم چو یوسف راه را از چاه اگر تشخیص می 

 

 )سید حمیدرضا برقعی( 
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 - 5خاطره 

 :یقوچان  ی حیذب  هالل  حیذب خیش 

  ( السّالمه ی عل]علی[ )  نیرالمؤمنی به حرم حضرت ام  یوقت  ک ی:  کردی نقل م   یبروجرد   محمّد ی عل  خیحاج ش   مرحوم »

 مشغول نماز شدم.   ،نماز در خود حرم مطهّر جا نبود، لذا آمدم داخل رواق  یبرا ارت، یرفتم. پس از فراغت از ز

به من    یو نگاه  ستادیشد. در مقابل من ا  ردق وا. از درِ رواشناختند ی بود در نجف که همه او را م   یرسم  وانهید  کی

 !   وضوی کرد. گفت: نماز ب

 40.« وضو ندارم دم یفکر کردم، د

 

 - 6خاطره 

 :یر یکشم یرضو  ی مرتض د یّس 

  ی راز یش   ی رزایدر سامرّا خدمت مرحوم م  ی حدود پنجاه و چند سالشان بود. وقت  ،رفت  ا یاز دن  ی جّدمان وقت  مرحوم »

شما    ی برا  ی : خبر خوش د یگوی م شانیبه ا  - بوده  شانیا ق یبحث و رفکه هم -صدر    لیاسماع  د یس قا  بودند، مرحوم آ

 بدهد.   مادخترش را به ش  خواهد ی م  رزای: م د یگویم  ؟ ی: چه خبرند یگوی دارم. م

  کنند،ی را سؤال م  ... ]علت[ شانیاز ا یوقت! ند یآی و به نجف م کنند ی را جمع م شانیهافوراً کتاب  ،مرحوم جّدمان

 41.« : خوف الشهرةند یگوی م

 
 .15۷ ص  – 1 ج  :تُیما سمعتُ ممّن رأ -40
 .202 ص  – 1 ج  :تُیما سمعتُ ممّن رأ -41
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 !«گه آفتابای نگهت خاست »

 

 خبری در راه است  ؛خبر آمد

 ن دل که از آن آگاه استآسرخوش 

 
 ! شاید ، شاید این جمعه بیاید

 ! شاید  ،پرده از چهره گشاید

 
 روم کوبان میافشان پایدست

 روم بر در سلطان خوبان می

 
 مستم کند  ، دگرروم بار می

 بی سر و بی پا و بی دستم کند 

 
 روم کز خویشتن بیرون شوم می

 مجنون شوم  ، در پی لیالرخی

 

 هر که نشناسد امام خویش را 

 ؟که بسپارد زمام خویش را بر

 
 ام با همه لحن خوش آوایی

 مادر به در کوچه تنهایی

 
 ! ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر

 پرشورتر نغمه تو از همه 

 
 ! کاش که این فاصله را کم کنی 

 محنت این قافله را کم کنی 

 

 ! شدیکاش که همسایه ما می

 شدی آسایه ما می مایه

 
 هر که به دیدار تو نایل شود

 حالل مسایل شود ،شبهیک

 
 دوش مرا حال خوشی دست داد 

 سینه ما را عطشی دست داد 
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 - ۷خاطره 

 :یکاشمر  ید یمحمّدصادق سع خیش 

 . شده اشکال کردند   سامری  ذکر هاآن  در که طه قرآن در سوره  اتیبه آ هودی»

سامر  ]...[  سامره    ی که  و  است  به سامره  بالد    ی کیمنسوب  از    250تا    ، 200است که حدود    هود یاز  بعد  سال 

را به آن شهر نسبت    السالم[]علیه   ی در زمان ]حضرت[ موس   ی گونه قرآن سامره ساخته شده، چ   (السّالم هیعل )   یموس ]حضرت[  

 ]است[؟!  داده 

 مصر و األزهر فرستادند و آنها در جواب ماندند؛  ی اشکال را برا نیا

 .  شدند  نجف دست به دامن حوزه ]باالخره[  

 !امور تخصّص داشت نیاو بود که در ا .نبود]دیگر[   یکس  «ی جواد بالغ خیش » جز مرحوم  ، دانیم ن ای مرد

. لذا از نجف به  د یفهم  یرا در زبان عبر  سامری کلمه    شهیر  د یاشکال به او عرضه شد در فکر فرو رفت که با  ی وقت

 آمد.   -کردند ی م  یدر آن زندگ  ی هودی ی ادیکه جمع ز-شهر سامرّاء 

  یِ هودی  کیبه عنوان    ،نینشی هودیآمد و در محلّه    در  هود ی  یّخلع کرد و به ز ]روحانیت شیعه[  خود را از لباس  

 پناهنده جا گرفت.  

   .دهند ی نم م یتعل هود ی ریرا به غ یباء عبرالف  هود یچون 

   !است ن یو هنوز هم چن  ... یباء عبرالف  ن یها در گرو ااز اسرار آن ی اریبس ... ]در واقع[

 !ستا هااز خود آن ]وی[ او انجام دادند و مطمئن شدند که  یرو   یمتعّدد  یهاشیآزما
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 لبم آتش گرفت ،نام تو بردم 

 شعله به دامان سیاوش گرفت

 
 ستا نام تو آرامه جان من

 ست ا خط امان من ،نامه تو

 
 ! گه آفتابای نگهت خاست

 یک شب بتاب   ،زدهبر من ظلمت

 
 چشم ترم  پرده برانداز ز

 تا بتوانم به رخت بنگرم

 
 ! ای نفست یار و مددکار ما

 ؟ کی و کجا وعده دیدار ما

 
 به لبت نیاز دارد  !جانمندم ای دل مست

 هوس حجاز دارد  ،به هوای دیدن تو

 
 تا تو را بینم !به مکه آمدم ای عشق

 تویی که نقطه عطفی به اوج آیینم 

 

 کدام کنج منا  ،کدام گوشه مشعر

 ؟به شوق وصل تو در انتظار بنشینم 

 
 کش  دست از دامان یوسف باز !ای زلیخا

 تا صبا پیراهنش را سوی کنعان آورد

 
 خاک پاک جمکران را  ببوسم

 خانه پیغمبران را تجلی

 
 خبر آمد خبری در راه است 

 سرخوش آن دل که از آن آگاه است

 

 )مرحوم محمدرضا آقاسی( 
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 .  گفتی دوآتشه جواب م  یهود ی کیمانند  ،دند یپرس ی چه م و هر 

  ی را کامل آموخت و به صرف و نحو و گرامر زبان عبر  ی باء عبرتا الف   ،ها ماند آن   انیسال در م  3،  یمرحوم بالغ

 آشنا شد. 

 ! سر از نجف درآورد]ایشان[ و    ستین یخّط و خبر  چیه ، یهود ی ی آقا نیاز ا دند ید  مرتبهک ی]یهودیان[ 

 ...کرد   ق ینوشت و تحق یارساله   ،هودیسؤال  نیدر جواب ا  و]...[ 

گانه  از اسباط دوازده   یکی است و منسوب به آن خاندان است که    «شمرونی بن»  شهیاز ر  یمعلوم شد که سامر

ها األزهر فرستاد و آن   یمسائل روشن کرد و برا  ریو سا  ی را در زبان عبر   ن یو ش   نیهستند و ارتباط س   لیاسرائبنی

 42.«نجف تشکّر کردند  حوزه هم از 

 

 - ۸خاطره 

 : یبروجرد ی محمّدجواد علو د یّس 

 نقل شده که گفته بودند:   ی بروجرد اهلل  ةی آ از»

 محقّق نشد،   خیدر طول تار ، کار  نیشلتوت را در کفنم بگذارم؛ چون ا ی فتوا خواهمی م

 43.«نگشت سّریهم م  ی مرتض ِدیّس  ی برا یحت

  

 
 .241 ص  – 1 ج  :تُیما سمعتُ ممّن رأ -42
 .33۸ ص  – 1 ج  :تُیما سمعتُ ممّن رأ -43
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 « زلفی پریشان کن  ، شهید یوسفستان توام»

 

 به پایت ریختم اندوه یک دریا زاللی را

 هاللی را ها در کاسه ماه بلور اشک 

 
 آیی  شود صبحی که بازبندان می چمن آیینه 

 های قالی را کنم گل بهارا! فرش راهت می 

 
 کند جان غزاالن را آجین می نگاهت شمع

 کند عقل غزالی راالقضاتی می غمت عین

 
 !دهی تنهایی ما را جالل الدینچه جامی می 

 این روح جاللی را ، ای بخشایبخوان و جلوه 

 
 زلفی پریشان کن  ،توام شهید یوسفستان 

 سالی راخشک  ،بخشکان با گل لبخندهایت

 
 مانهای جنوبی ریز دل سحر از یاس شد لب 

 نسیم نرگست پر کرد ایوان شمالی را 

 
 اند، عصر جمعه مایند رنگهایی که خون افق

 هر قاب خالی را  ، کنم با یاد توتماشا می

 
 گذارم وقت جان دادن کدامین شانه را سر می 

 ؟ ست این آشفته حالی رااپایانی  ، کدام آیینه

 
 فرصت آیی مثل این ناگاه بی تو ناگاهان می 

 تنگ، شعری ارتجالی رااین دل  پذیرا باش از

 

 ( رضا قزوهعلی)

 



187 

 

 - ۹خاطره 

 : (یعبّاس قم خیزاده )فرزند ش محسن محّدث  رزایم

 مرحوم پدرم آماس کرده بود ...   بدن»

 معالجه به بغداد ببرند.   ی پدرم را برا ؛ گفته بودند   یابوالحسن اصفهان د یّس 

 ...   ند نبود ل یپدرم ما ی ول

 .  اورند ینشود جنازه را به نجف ب سّر یبروند و م اینجف از دن ریدر غ دند یترس ی چون م

 44!« را به نجف منتقل کنند  شاننازه شد جممکن است جسارت با ،رفتند  ایاز دن نیاگر در کاظم ای

 

 - 10خاطره 

 :یاسکندر ی مجتب

   ؛هزار صفحه است 50دارند که حدود  یانوشته  یمحمّدرضا[ جعفر  خی]حاج ش   یآقا»

  ؛اند کرده   فی ها را تضعکه عامّه آن  یانیراجع به راو 

 45!«مثالب دشمنان آنان  ای (السّالمهمیعل )  ت یخاطر نقل فضائل اهل ببه 

 

 
 .3۷4 ص  – 1 ج  :تُیما سمعتُ ممّن رأ -44
 . 606 ص  – 1 ج  :تُیما سمعتُ ممّن رأ -45
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 « موعد پاگشای موعود است»
 

 ستا شام غم فردا ،وعده صبح

 دم برخاستمنشین باد صبح 

 
 گوهر به گوش گل آویخت ،ابر

 زلف بید آراست  ، باد مشاطه

 
 فرودین فرش زمردین گسترد 

 افشان، شکوفه را یاراستبه گل 

 
 وار گل است شبنم صبحگوش 

 ستا چشمه خارا ،ساقی خاک

 
 چه زین پیش کام دشمن بود آن

 ستا  را  ز مقدمش ما ، دوست آمد 

 
 آفتاب جمال حق سر زد 

 است ااش کارزخم تیغ طالیی 

 
 ند اسپاه جمشید  ، نور و باران

 ست ا روز مرگ سکندر و دارا

 
 موعد پاگشای موعود است 

 ست ا غالیه مشک و عنبر سارا

 
 ست از دوستا  ه فخط و خالی ملط 

 ستا چه روی زیبا را خط گرخال و 

 
 یک ستاره رخشا باش  ،این سحر

 ستا هر که روشن چریکه تارا

 
 ( علی معلم دامغانی)
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 انداز آینده افق پیش رو و چشم 

 دار« خواهد آمد:»ستاره دنباله کتاب  در آینده و مجلدات آتی ان شاء اهلل  شرط حیات و توفیق،چه به آن
 از کسانی که دغدغه دین دارند. )عجل اهلل فرجه(انتظار و توقع امام زمان  -1

 .)سالم اهلل علیها(و حضرت زهرا   )علیه السالم(ویژه امیرالمؤمنین موال علی به )علیهم السالم(برشمردن فضائل اهل بیت عصمت و طهارت  -2

 ترسیدند.، بیش از سایر مسائل، بر امتشان می)صلی اهلل علیه و آله و سلم(بر اکرم هایی که پیامگاهچالش یعنی آن ...؛ عَلَى أُمَّتِی مِنْ َبعْدِی مَا أَخَافُ إِنَّ أَخْوَفَ -3

 ، با واژگانی چون: لِأنَّ ...)علیهم السالم(یابی مسائل گوناگون، در سخنان اهل بیت  علت -4

 ها. آنگویی به مطرح نمودن مباحث مربوط به شبهات مبتالبه و پاسخ -5

 تر ناظر به کدام موضوعات است؟ آیا شبهات دینی جامعه، بیش -6

 وسیله معارف دین، گرهی از زندگی دنیای مردم گشود؟ توان بهگونه میچه -7

 بختی مردم شده است؟ قدر باعث خوشدین چه -8

 هایی که از دین شده است. سوء استفاده -9

 ترین مسائل دینی معاصر. مندان درباره مهمدیدگاه دانش -10

 بدیل آن در جامعه جهانی.وظیفه دین در دنیای کنونی و هنر بی -11

 احیای دین در قرن پیش رو. -12

 انتظار جامعه از دین و نهادهای وابسته به آن. -13

 مهدویت در آخرالزمان. -14

 های اسالم. ها از آموزهبهترین قرائت -15

 آشنایی با حجم عظیم میراث علمی دین. -16

 آشنایی با کتب احادیث و علما.  -17

 قرن گذشته. 14بازخوانی گنجینه باعظمت علمی اسالم در  -18

 سال اخیر! 50ویژه های گذشته و بهشناسی آموزش و تبلیغ دین در سدهآسیب -19

 های دینی.بهترین شیوه تبلیغ و فراگیر نمودن آموزه -20

 وران فعلی.در برابر اسالم در د ایشان های جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته متدینان و وظیفه مضاعف راه -21

 های دشمنان اسالم. خنثی نمودن نقشه هایراهو   سرگذشت دشمنان دین در طول تاریخ و اقدامات آنان -22

 ترجمه روان برخی فرازهای ادعیه مأثور.  -23

 هایی برای خدا برشمرده شده است؟ در دعای جوشن کبیر، به ترتیب چه نام -24

 های دیگر خداوند متعال در ادعیه دیگر چیست؟ اسم -25

 جویی گفتاری. مراء، ستیزهپرهیز از  -26

 داری مؤمنان.گاه استغفار در آیین دینجای -27

 لعن الهی و چرایی وجوب و ضرورت آن. -28

 های قرآن و عترت در این باب.هایی از آموزهحقوق متقابل والدین و فرزندان و ناگفته -29

 ترین خالئق نزد پروردگار بلندمرتبه. عزیزترین و مبغوض -30

 و سوگواری ایام عاشورا.  )علیه السالم(مام حسین گریه بر مصائب ا -31
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 !« غصه جای ما خوردی !قدر حضرت دله چ»

 

 ! غصه جای ما خوردی !قدر حضرت دلهچ

 ! قدر طعن و کنایه برای ما خوردیهچ

 

 ! کنیم آقاایم و فقط گریه می نشسته

 ! های ما خوردیقدر خون دل از گریه هچ

 

 نه از اغیار  ،دلتتو هر چه زخم که خورده 

 ! وفای ما خوردیدلِ بی از این خراب 

 

 به هر طرف رفتی  ، تو در مسیر ظهورت

 !! به سّد محکمی از ادّعای ما خوردی

 

 ! گناه سهم من و گریه قسمت چشمت

 !!! غصه جای ما خوردی !قدر حضرت دلهچ

 

 ( وحید محمدی)

  



191 

 

 !!« گیری؟نمی  مگر را هاشده گم  دست تو»

 

 به رنگ تقدیری ،هاییرفیق حادثه 

 شبیه زنجیری ،هاییاسیر ثانیه 

 

 هامیان برفک ،در این رسانه دنیا

 ! نه مانده تصویری ، نه مانده از تو صدایی

 

 اما ، رسیده سن حضورت به سن نوح

 ! نکرده تغییری ، شمارِ مردم کشتی

 

 گذشته از عمرم  ،هزار جمعه بی تو

 !دچار تأخیری ،هزار سال پیاپی

 

 ...  کودک زاری شدم که در بازارشبیه 

 !! گیری؟ نمی مگر را هاشدهگم  دست  تو

 

 ( بهمنی کاظم)
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 « !ترمسیح  ، مسیح و تو از او ، راه توهم »

 

 شتاب کن  !ای آفتاب عشق و عدالت

 چه را مستجاب کنقنوت باغ  ،باز آ

 

 رسد تو به باران نمیبی ،این خاک تشنه

 رسد نمیزده به بهاران باغ خزان

 

 ست ا خورشیدی و زمین و زمان در مدار تو

 ستا قرار توبیا که جهان بی !موالی من

 

 تنها تو منجی بشر و آدمیتی 

 اصالً تویی که فلسفه خاتمیتی 

 

 های مالئک بر آدمی تو سِرّ سجده

 مُهرِ سحرهای عالمی تو رازِ سربه

 

 ! تو، خلیل عشقبی ست کعبها کدهماتم

 !کعبه، بیا ای دلیل عشقست  ا چشمان تو

 

 رسی مشهود می با صد هزار جلوه

 رسی با نغمه الهی داوود می

 

 ست ا سویت شتافتهموسی شدی و طور به

 ست ا نیل است که به شوق تو سینه شکافته

 

 ترز یوسف مصری ملیح ،سیمای تو

 !ترمسیح ،مسیح و تو از او ،راه توهم

 

 حد است بیآیات حسن و فضل و کمال تو 

 است  ]صلی اهلل علیه و آله و سلم[همه عین محمد  ،خوی و خصال تو
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 های محمدی ست معجزها راه توهم

 عبای محمدی  ،داری به روی شانه

 

 ایبیا به دین بده روح دوباره !موال

 ای با ذوالفقار فتح، شکوه دوباره

 

 های دیگریست نهروان و جملا برپا

 های دیگریهُبَلالحرام و الت و بیت

 

 کند هر سنگ را نگاه تو سجّیل می

 کند یا هر پرنده را چو ابابیل می

 

 باز آ که دست ظلم و ستم را قلم کنی 

 عدل علی را علم کنی  ، باز آ که باز

 

 پا شودقیامت به  ،باز آ که در مدینه

 بنا شود ]علیها السالم[صحن و سرای حضرت زهرا 

 

 استشکوه الهی خالصه   ،در چشم تو

 همه عین حماسه است ،صلح و جهاد تو

 

 زندنور خدا موج می ، در هر نگات

 زندموج می ]علیه السالم[امید سیدالشهدا 

 

 ستا دیدنی  احساس،صالبت و  آمیزه

 ست ا دیدنی ،]علیه السالم[ در قامتت رشادت عباس

 

 کنند های روان سجده میآب ،سمت تو

 نند کمُلک و مکان سجده می ،بر خاک پات 

 

 ست علم تو ا ست نامتناهیا انتهابی

 ست علم توا علوم الهی ینهیآ
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 ات ملکوت حقایق استتا واژه واژه

 صد صبح صادق است  جلوه ، در هر نگات

 

 داری به دوش پرچم باب الحوائجی 

 خاتم باب الحوائجی ،ستا در دست تو

 

 ست بهشت برین ما ا چشم رئوف تو

 شده حصن حصین ما ،نور والیتت

 

 ست ا بستگی به رحمت تو در نهاد مادل

 ستا پلکی بزن، نگاه تو باب المراد ما 

 

 نهایت استشوق تو در هدایت ما بی

 چراغ هدایت است ،چشمان روشن تو

 

 !ست در دل عالم چه محشریا برپا شده

 !دیگر بتاب ماه خدا! یابن عسکری

 

 العزیز م أیها ا نگاه تو من تشنه

 م أیها العزیزا تنگ روی ماه تودل

 

 ؟ ست »اَرَی الخَلق« و »التُری«ا تا کی نصیب ما

 … شود نوای »اَنا المَهدی« تو را کی می

 

 ! ای جانِ جانِ جان ؟ از سمت کعبه بشنوم

 »عَجّل عَلی ظُهُورِکَ یا صاحِبَ الزّمان« 

 

 ( یرحیم  )یوسف
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 «... گدایم !من دست خالی آمدم، آقا»

 

 بازد حنایمدارد دوباره رنگ می 

 ؟بیایم  ! پس با چه رویی سوی تو آقا

 

 دریا تویی، موال تویی، آقا تویی تو 

 ... گدایم !من دست خالی آمدم، آقا

 

 راه گلویم را دوباره بغض بسته 

 آید صدایمببین که در نمی  !آقا

 

 دستی بکش بر این دل غربت گرفته 

 گردد دردهایمشاید کمی آرام 

 

 پشتم به تو گرم است، از من رو مگردان 

 مثل کودکی بی دست و پایم  ، من بی تو

 

 زمین خورده دوباره نوکر تو  !آقا

 فکری به حالم کن که مشغول هوایم 

 

 ! تنگی است آقاها، از روی دل این حرف 

 تنگ اذان کربالیم بدجور دل 

 

 ( وحید محمدی)
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 « زودیها بهمشكل آید آن حالل می »
 

 زودیاما به ، هر چند غرق مشکلیم

 زودیها بهآید آن حالل مشکلمی

 
 ست پشت ابر غیبت روی خورشیدا پیدا

 زودیشود روشن دو چشم ما بهپس می

 
 گنجیم از شوق در پوست خود هم نمی

 زودیرسد آقا بهزودی میچون که به 

 
 رسد از سمت مکه صبح ظهورش می

 زودیجا بهشود یکیدنیا گلستان م

 
 انگیز اذانش پخش گردد صوت دل 

 زودیمثل اذان اکبر لیال به

 
 «با »اشهد ان علیاً حجة اهلل

 زودی به ]علیها السالم[حال گردد مادرش زهرا خوش 

 
 با ذکر »یا زهرا« رَود سمت مدینه

 زودیتا که بگیرد انتقامش را به

 
 با هیزمی که یادگاری مدینه است

 زودیکند برپا بهآتش مییک کوه 

 
 ن را کشد آن قاتالاز خاک بیرون می

 زودیشود اجرا بهحکم قصاصش می

 
 شهر مدینه غرق در زوار گردد

 زودیشود آن جا بهمثل خراسان می

 
 دسته، گنبد، پنجره فوالد و مرقدگل

 زودیشود زیبا بهصحن بقیعش می

 
 نویسد باالی سقاخانه آن می

 زودیبه  !یا سقا  !العباسی یا عمّ

 
 گیرم آخر مادرش می ]علیها السالم[از دست زهرا 

 زودیبرگ برات کربالیم را به
 

 ( محمد فردوسی)
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