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 اهذا:

          ظٕكت ب٭یث الله اال٠ٝن هًصی ٠الن بٍكیث ن به وشىؾ ه٭ؿ  

 . هاؿ٨ یظوق  اهام لهاو

ن هىلی ا  لمىظؿیى، اهیكالمإهًیى ٠لی به وشىؾه٭ؿ 

وۀ هعىق آل کىاء ، بی بی ؾووكا ِؿی٭ۀ ٘اهكه،                 وشىؾ ه٭ؿ 

  ٨ا٘مه لهكا تكٕظ

 
 
ن واالق ٌهیؿاو، ظٕكت ابا٠بؿالل  ه العىیى به وشىؾ ه٭ؿ 

ۀ هاؾق ؾا٤ؿیؿۀ ٠لی ا٥ِك   ، و به وشىؾ ه٭ؿو 
 

  حضرت رباب
 

 و٨اؾاق به اهام لهايً بىؾ.بايىیی که :

هكگم لیك  ال ٌهاؾت ظٕكت ابا٠بؿالله العىیى بايىیی که: ب١ؿ 

 وایه و و٭٧ يك٨ث و ال ٨كٖ ايؿوه و ٤ّه ال ؾيیا ق٨ث .

 اي قا ؾق هؿیًه ؼكاب يمىؾيؿ .بايىیی که: ؼايه 

وۀ و   .  کبكی ٠٭یلۀ بًی هاٌن ظٕكت لیًبوشىؾ ه٭ؿ 
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 هقذهه

ذبث ،  ظٕكت قباب ۀو٨ات ٌهاؾت گىي گك چه جاقیػ ؾ٬ی٫  

به پان  یث يگكؾیؿه، ولی هإهًیى ٠ال٬ه هًؿ به ؼايؿاو اهل الب

قا به ٠ًىاو المكشب قشب هاه  60اظحكام آو بايىی ٨ؿاکاق هك واله قول 

هكذیه  ١ٌكاء با ؾاٌث آو بمقگىاق، ؼٙبا و و٠اٚ ؾق و٧ِ او، هؿاظاو وگكاهی

پكؾاليؿ و چه و ٠مىم ٌی٩حگاو ظٕكت ؾق وكاوك ٠الن به ٠مای او هی یوكای

ؾقگاه ؼؿاويؿ هح١ال ؾقؾهای بىا ال ایى هىیك به ؼا٘ك آبكوهًؿی ایٍاو به 

ك٦ و ظاشث قوا هیؼىؾ قا ؾقهاو ، گك٨حاقی  ٌىيؿ.های ؼىؾ قا ب٘ك

و ٌؽّیث حب يىٌحه ٌؿه ؾق هىقؾ ليؿگايی شایی که ج١ؿاؾ ک  ال آو

بًابك يفقی که یکی ال هعباو  .باٌؿايگٍث ٌماق هی ظٕكت قباب 

ؾق ایى ای ؾق ایى لهیًه ؾاٌث جّمین به جهیۀ يىٌحه اهل البیث

لیؿ ٠مه لهیًه گك٨حه ٌؿ که شًاب ظصث االوالم آ٬ای ههؿی آ٬ابابایی 

ایى کاق قا پیؿا کكؾيؿ و به ایى ِىقت ؾق اؼحیاق ٠میماو هٙال١ه کًًؿه جى٨ی٫ 

 ىهیى ت ه٬ّ١كاق گك٨ث. اهیؿ که همۀ ها هٍمىل ٠ًایات ؼاِۀ ظٕكا

 ظٕكت ابا٠بؿالله العىیى 
ً
اهث به ٬كاق گك٨حه و ٨كؾای ٬ی هؽّىِا

 ٩ٌا٠حٍاو يائل گكؾین.

 ویؿ هصیؿ يبىی

60/0/0011 
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 پیؾگفحاس

یکی ال  ،و وکیًه  ظٕكت ٠لی ا٥ِك هاؾق ،  قه قباب هؽؿ  

هایی اوث که ؾق جاقیػ بٍكیث و٨اؾاقی و ٠ال٬ه ؼىؾ قا به ٌىهك ؼىؾ لو

ه  ظٕكت ایى بايىی بمقگىاق يىبث به .ذابث کكؾ
 
ه١ك٨ث و  ابا٠بؿالل

ؾاٌث و همىكی و٨اؾاق و يیکى بكای آو ظٕكت بىؾ. هعبحی ؼاَ 

گك بیاو ؾق هّیبث ابا٠بؿالله  های بايى قباب ا١ٌاق و هكذیه

ؾق جمام  ایى بمقگىاق٠ٝمث ٌؽّیث و ه١ك٨ث او به ویؿالٍهؿاوث. 

 بىؾ.  آو ظٕكت یاق و یاوق  ،همكاه  هكاظل ليؿگی اهام ظىیى 

همكاه اهام لهاو ؼىیً با  ،که همیى بهایى بايى  بك و٨اؾاقی   ؾلیل  

 قه ؼاقز و جمام وؽحی قاه و قيس هًمل قا جعمل٨كليؿاو ؼىؾ ال هؿیًه هًى  

ه ال هٍاهؿه هٝلىهیث ٌىهك ؼىیً و کٍحه ٌؿو یاقاو اهام پ يمىؾ و

 هٍاهؿۀ جیك ؼىقؾو ٠لی ا٥ِك 
ً
، همكاه ٠٭یلۀ بًی هاٌن  هؽّىِا

٨اؾاقی ظاکی ال آو اوث ایى همه و ،به اواقت ق٨ث ظٕكت لیًب کبكی

 که ایى لو ال ه٭ام و هًملحی ؼاَ بكؼىقؾاق اوث.

قا بك پا  په ال بالگٍث به هؿیًه، هصله ٠ماؾاقی اهام ظىیى 

 کكؾ و جا یک وال ب١ؿ ال وا١٬ه کكبال که ظیات ؾاٌث، همىاقه ٠ماؾاق بىؾ. 

گكیىحًؿ که چٍمايٍاو ٌؿيؿ و آياو آي٭ؿق هیو لياو يمؾ او شمٟ هی

یک وال په ال ٌهاؾت اهام  ،وی وكايصامٌؿ. ايًؿ کاوۀ ؼىو هیه

 ؾاق٨ايی قا وؾاٞ گ٩ث و به هىالی ؼىؾ هلع٫ ٌؿ. ظىیى 

ه ا٩ِهاو   ظىله ٠لمی 

 ههؿی آ٬ابابایی

ٌمىی ٬0011مكی / بهاق  0006قهٕاو المباقک 
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  يغب حضشت سباب 

كؤال٭یه بى ٠ؿی اوـث. پؿقي ال ا٠كاب ٌام و قباب ؾؼحك اه

يّكايی بىؾ و ؾق ؼال٨ث ٠مك هىلماو ٌؿ. ال هاؾق قباب يیم با يام هًؿ 

 0.الهًىؾ ؾؼحك قبیٟ بى هى١ىؾ بى هّاؾ بى ظّى بى ک١ب یاؾ ٌؿه اوث
 

 پذس حضشت سباب 

قباب، بًث اهكؤال٭یه بى ٠ؿی بى شابك بى ک١ب بى ٠لی بى بكة بـى 

  6كاو بى العا٦ بـى ٬ٕا٠ة.بى ٠م ةذ١لب

 : قوایث کكؾه اوث که: لؼاق٬م٭ام ;هكظىم ٨كهاؾ هیكلا ؾق کحاب 

٠ى٦ بى ؼاقشه همی گ٩ث: ؾق لهاو ؼال٨ث ٠مك بى ؼٙاب يمؾ وی 

بىؾم. ؾق ایى هًگام، هكؾی يمؾ ٠مك آهؿ و ؼىاوث هىلماو ٌىؾ. ٠مك 

کلبی  او گ٩ث: هى هىیعی هىحن و ياهن اهكؤال٭یه .يام او قا پكویؿ

ث اوالم آوقؾيً قا پكویؿ. اوث. 
 
 ٠مك او قا ًٌاؼث و ٠ل

بیاهىلم. قا ام به اوالم هٍك٦ ٌىم و آؾاب آو اهكؤال٭یه گ٩ث: آهؿه

که ؾق ٌام : ٬ٕا٠ه;ب١ؿ ال ایى کالم که هىلماو ٌؿ و ظکىهث هىلماياو 

 .بىؾيؿ به او ؾاؾه ٌؿ

٠ابه اهكؤا ال٭یه بى ;٤یك ال  اهكؤ ال٭یه پؿق ظٕكت قباب 

ال ١ٌكای ه١كو٦ شاهلیث، ِاظب ٬ّیؿۀ ه١كو٦ ال ه١ل٭ات : کًؿی

  6.اوثوب١ه اوث. او هٍحاؾ وال پیً ال ب١رث ال ؾيیا ق٨حه 
                                                           

 .۴۴۴، َ ۶ . ا٠یاو الٍی١ه، ز 0
، 0، ز ياوػ الحىاقیػ ؾق اظىاالت ویؿالٍهؿا  >606 ، 6َ. قیاظیى الٍكی١ه، ز 6

 َ600. 
 .606 . هًحؽب الحىاقیػ،  َ 6
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  هادس سباب

بى بى ظّى بـى ک١ب  كواوهًؿ الهًىؾ، ؾؼحك قبیٟ بى هى١ىؾ بى ه

هاؾق هًؿالهًىؾ هیىىو ؾؼحك ٠َمكو بـى ذ١لبة بى  0اوث.٠لین بى کلیب 

ون بى ظاقذة بى الم ظّیى ب
َ
ـى ٔمٕن اوث و هاؾق هیىىو، ؾؼحك ا

 6.٘ائی اوث

ال اٌكا٦ و بمقگاو ٠كب بىؾه و   ؾق هك ظال ؼايىاؾۀ ظٕكت قباب

 6.ايؿؾق يمؾ اهام ه٭ام و هًملحی ٌایىحه ؾاٌحه
 

 ویژگی های ؽخصیحی

ظٕكت قباب، بايىیی  ،ٌىاهؿ جاقیؽی، گىاهی قوٌى بك ایى اوث که

  بىؾه که ؾق يمؾ ظٕكت ویؿالٍهؿا ه و ٨أله٨كهیؽحه، ٠الم

 .شایگاهی واال ؾاٌحه اوث

 :يگاقؾچًیى هی :الىا٨ی بالى٨یات;٩ِؿی ؾق 

غاء و أجملهىَّ و خیاسُهىَّ  ًّ  ظٕكت قباب ؛ کايث الشباب هى أفضل ال

 0. ال بـا٨ٕیلث جكیى، لیباجكیى و بهحكیى لياو بىؾه اوث

 :اوثآوقؾه  :جاقیػ ؾه٫ٍ;ابى ٠ىاکك ؾق 

                                                           

،  > ياوػ الحىاقیػ ؾق اظىاالت ویؿالٍهؿا  606، َ 6. قیاظیى الٍكی١ه، ز 0

 .600، َ 0ز

جاقیػ > 016قشال الٙىوی، َ> 60 ابّاقال١یى، َ> 09ه٭اجل الٙالبیى، َ . 6

 . 609 ، 0َز٘بكی، 

 .099> ٬م٭ام لؼاق، َ 606.  هًحؽب الحىاقیػ، َ  6

 .70، َ 00ز ال٩ّؿی، . الىا٨ی بالى٨یات،  0
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          ظٕكت قباب ال لیباجكیى و  ؛ کايث هى أجمل الًّـغاء و أعقلُهىَّ 

 0.جكیى لياو بىؾه اوث٠ا٬ل

 قا ایى  أوِا٦ ظٕكت قباب :أ٠یاو الٍی١ه;ویؿ هعىى أهیى ؾق 

غاء، جمااًل و أدبـًا و عقلً  :کًؿگىيه بیاو هی ًّ ظٕكت  ؛ کايث هى خیاس ال

 6.لیبایی، اؾب و ٠٭اليیث بىؾه اوث ال بهحكیى لياو ال ظید قباب

 :گىیؿهٍام کلبی ؾقباقه ایٍاو هی

غاء و أفضلهّى  خیاس   باُب الش   ث  و کاي   ًّ جكیى قباب ال بهحكیى و ٨أل ؛ال

 6 لياو بىؾ.

ال بهحكیى لياو ؾق ٠٭ل و اؾب بىؾه و پؿق ایٍاو ال   ظٕكت قباب

 0.ثق٨حه اوهای بمقگ ٠كب به ٌماق هیاٌكا٦ و ؼايىاؾه
 

 ی ادیب بىدصي  سباب

و  ؾىٌِاظب آو هیهای ههمی که ايىاو گاهی یکی ال ویژگی

 ٌىؾ، هًك ١ٌك و ٌا٠كی اوث. ال بك همًىٞ ؼىؾ هییبا٠د اهح

اوح١ؿاؾ ـاجی اوث،  ىوأط اوث هىأله ههن ؾق کىب ایى هًك، ؾاٌح

چًايچه ايىاو هك چه بك ٬ىا٠ؿ و اولاو ١ٌكی وا٧٬ و آگاه باٌؿ، ولی 

،  وح١ؿاؾ ؾقويی يؿاٌحه باٌؿ، ٬اؾق به ١ٌك گ٩حى يیىث. ظٕكت قباب ا

                                                           

 .9 ، 76َ ز ابى ٠ىاکك،جاقیػ ؾه٫ٍ،  . 0

 . 009 ، 3َ ا٠یاو الٍی١ه، ز . 6

 .068 . وعاب قظمث، َ 6

 ، 3َا٠یاو الٍی١ه، ز> 606 َ،هًحؽب الحىاقیػ >  099َ  ،. ٬م٭ام لؼاق 0

009. 
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او یک لو ٌا٠كه  ،ایى بايىی با و٨ا یکی ال اهحیالاجی که ؾاقؾ ایى اوث که

به ایى ؼّىِیث اٌاقه : ا٠الم لقکلی;اوث. چًايچه ِاظب کحاب 

 يىیىؿ: کكؾه و هی

بك ایى هؿ٠ا  و ٌاهؿ 0:.باٌؿهی قباب ؾؼحك اهكء ال٭یه کلبی ٌا٠كه;

وكوؾه   هماو ا١ٌاقی اوث که ایى هؽؿقه ؾق هكذیه واالق ٌهیؿاو

  اوث:

 بکشبلء قحیًل غیش هذفىو  او الزی کاو يىسا یغحضاُء به
بی گماو کىی که يىقی بىؾ که به او قوًٌایی شىیًؿ ؾق کكبال کٍحه 

 ٌؿ و بی ؾ٨ى هايؿه اوث.

بث  عبط الًبی جضاک الله صالحة ًّ ا و ُج ًّ یى ع  ُخغشاو المىاص
ؼؿاويؿ جى قا ال ها شمای يیک ؾهؿ و ال ؼىكاو ،  ای يىۀ پیاهبك 

 هیماو به ؾوق باٌی.

 و کًث جصحبًا بالشحن و الذیى  قذ کًث لی جبًل صعبًا الىُد به
بكؾم و با ها ال بكای هى کىهی وؽث و اوحىاق بىؾی که به آو پًاه هی

 قوی ههكبايی و ؾیى هن ِعبث بىؾی.

 یقی و یاوی الیه کل هغکیى  ى للغائلیىللیحاهی و ه   ىه  
کیىث که یحیماو قا وكپكوحی کًؿ و يگهباو وائالو و ظاشحمًؿاو 

  6 یىث هك هىکیًی به او پًاه ببكؾ.ککیىث؟ و 

                                                           

 .63، َ 6. ا٠الم لقکلی، ز 0

، َ 0> هًحهی اآلهال، ز011> ٬م٭ام لؼاق، َ 606 ، َ 0. ياوػ الحىاقیػ، ز 6

869. 
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هاؾق ظٕكت ٠لی  قباب  ٌىؾ کهال ایى ا١ٌاق به ؼىبی اوح٩اؾه هی

 جىلٗ ؼىبی ؾق اقائه ١ٌك گ٩حى ؾاٌحه اوث.  ا٥ِك

 

 حغیى حضشت اهام  اصدواج با

، هاشكای الؾواز اهام با :جاقیػ هؿیًة ؾه٫ٍ;ابى ٠ىاکك ؾق کحاب 

 :ایٍاو قا بؿیى ِىقت ي٭ل کكؾه اوث

ؾق لهاو ٠مك، اهكء  ال٭یه به هىصؿ آهؿ و اوالم آوقؾ. و٬حی ال هصله 

ال   يیم با ظىًیى ٠لی  ظٕكت ق٨ث،مث هًمل ؼىؾ بیكوو به و

 ه او ٨كهىؾ: هى ٠لی بى ابی ٘الب پىكبظٕكت  يؿ.آهؿهىصؿ بیكوو 

ؼىاهین با جى پیىيؿ . هیهىحًؿ٨كليؿاو هى  ،و ایى ؾو ٠مىی پیاهبكم

  ؼىیٍاويؿی بك٬كاق کًین. او هن ؾؼحكي هعیاه قا به ظٕكت ٠لی

به اهام قا   و قباب جمویس يمىؾ> ؾؼحكي ولمی قا به اهام ظىى

  0جمویس کكؾ.  ظىیى

که جاقیػ اوالم آوقؾو  -هصكی  03یا  00هماو وال  بًابكایى ؾق

ؾقآهؿ>   به الؾواز ظٕكت ویؿالٍهؿا قباب -اهكؤال٭یه اوث 

                                                           

ايىاب > 669 ، 8َالبؿایة و ا لًهایة، ز> 009 ، 39َ . جاقیػ ؾه٫ٍ، ز 0

> ٬099م٭ام لؼاق، َ> 600-600 ، 0َ االِابة، ز> 003، َ 6االٌكا٦، ز

، َ 6یًابیٟ المىؾة، ز> 007 ، 0َز ه١الی الىبٙیى،> 60ابّاق ال١یى، َ 

، 6> قیاظیى الٍكی١ه، ز030، َ 00> اال٤ايی، ز066ظمث، َ > وعاب ق687

 .760ي٩ه المهمىم، َ ؾق کكبال چه گفٌث جكشمه  .600َ 

 ايؿ اهیكالمإهًیى يىیىؿ: گ٩حههی: ي٩ه المهمىم;ٌیػ ٠بان ٬می ؾق کحابً 

قا يمؾ اهكؤال٭یه بكؾ و ٨كهىؾ: یا ٠ن، هى ٠لی بى  ؾو ٨كليؿي ظىى و ظىیى 

 ايؿ اوح٩اؾه يمىؾه اوث.ایٍاو ال کلمۀ گ٩حه ن و ؾاهاؾ پیاهبكم ...ابیٙالب پىك ٠
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چًاو که هٍهىق بیى هىقؼاو يیم همیى اوث. ایٍاو يؽىحیى ليی 

 0.ؾقآهؿه اوث  اوث که به ظباله يکاض ظٕكت ویؿالٍهؿا

 

 داعحاو اصدواج

 يىیىؿ:ؾواز هیپه ال ـکك ؾاوحاو ال ٠الهه ه٭كم 

ای ال آياو جى٧٬ کكؾه و ٠ؿه :هصاهؿ;٠لمای قشال يیم ؾقباقه 

يیم  :هعمؿ بى هٍام وائب کلبی;ؾايًؿ> همچًیى قوایاجً قا هكؾوؾ هی

هصهىل العال بىؾه و ظحی ٠لمای اهل وًث يیم بك و  ،يمؾ ٠لمای ٌی١ه

ام بى هعمؿ بى هٍ;و  :هصاهؿ;هاشكایی که وقليؿ. بًابكایى يمی اؾ٭ا٠ح

گ٩حه  با بايى قباب ؾقباقۀ الؾواز ظٕكت اهام ظىیى :وائب کلبی

 کفب هعٓ و ا٨حكایی آٌکاق اوث.

 ایى ٬ٕیه هیچ بىیی ال وا١٬یث يؿاقؾ چكا که هیچ یک ال ا٨كاؾ !آقی

٠اؾی به ٨كؾی يّكايی که جاله اوالم آوقؾه و به ولک هىلمیى پیىوحه اٜهاق 

اوث   که شايٍیى پیاهبك مإهًیى کًؿ، چه قوؿ به اهیكالوِلث يمی

و به اهك ؼؿای ج١الی ل٠ین جماهی بٍك ب١ؿ اله٭ام قوالث اوث؟ ظاٌا 

که وكوق هإهًاو ه٭هىق ٌهىت بىؾه و ؾق بًؿ ٤كایم ي٩ىايی که ه٩ًىق ٠ام 

 و ؼاَ اوث، باٌؿ.

کًؿ، ه١لىم يبىؾو ال ؾیگك هىاقؾی که ؼؿٌه بك ایى ظکایث واقؾ هی

ایث ؾؼحكاو و يیم هٍؽُ يکكؾو ههك آيهاوث> لیكا ؾق ٌكی١ث  ٔق

ایث لو و ؾاٌحى ه٭ؿاق ههكیه اللم اوث.  ه٭ؿن اوالم ٔق

                                                           

 .600 ، 6َقیاظیى الٍكی١ه، ز . 0
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ؼؿای ج١الی به اهام که ِاظب هًّب :ها ٘ائ٩ه اهاهیه ه١ح٭ؿین

والیث ٠اهه اوث چًاو ٠لن واو١ی ٠ٙا ٨كهىؾه که شایی بكای ٌهاؾت 

بؽًٍؿ. به ایى گفاقؾ و ٠٭ایؿ پیكواو ؼىؾ قا ذبات هیؾٌمًاو با٬ی يمی

ٌث اگك ایى ؾؼحكاو بكای او و پىكايً ای٭یى ؾ جكجیب اهیكالمإهًیى 

حی هًاوب، ٨كؾ ؾیگكی ه٭ؿ   ق ٌؿه باًٌؿ، با جأؼیك الؾواز جا ٨ِك

 پیًٍهاؾ همىكی به آياو يؽىاهؿ ؾاؾ.

ؿ ها ؾق ِؿؾ ٌکىحى ظكین ولی  ؼؿا بك آهؿ و بك وی  لکى کیًه جىلی

آیًؿگاو قا ب٩كیبًؿ و آياو قا ال اهام ؼىؾ شؿا هایی بىحًؿ جا اوِیا جهمث

باب ٠لن ;کًًؿ. ؾق ایى جالي به ا٤كاْ پلیؿ ؼىؾ قویؿيؿ و آيايکه 

وق و بك جصىن ؼل٫ و ؼىی ها قا باًٌاؼحًؿ ایى جهمثقا يمی: قوىل

 هعمؿی بؿگماو گكؾیؿيؿ.

 بايى قباب  :بایؿ بگىیین ،اٌکال ؾیگك ایى ظکایث ایى اوث که

وی  ،> لیكا به اوحًاؾ آوليؿگی کكؾه وال با اهام ظىیى  61بیً ال 

هصكی  60ؾق آهؿ، و ٠مك ؾق وال  ؾق ؼال٨ث ٠مك به الؾواز اهام 

بًابكایى  –بىؾه اوث.  07ؾق وال  والؾت ویکًه ؼاجىو کٍحه ٌؿ. و

 با اهام ظىیى  ليؿگايی قباب  -وال ؾاٌحه 06ؾق کكبال ظؿا٬ل 

 اگك الؾواز ؾق ایى هؿت ٘ىاليی به ظى
ً
ب ه١مىل ب١یؿ بىؾه و هؽّىِا

گىیؿ: اوائل ؼال٨ث ٠مك ِىقت گك٨حه باٌؿ. ٠الوه بك ایى، ابى کریك هی

يام ؾاٌحه و ـکكی يیم الا ایى ؾاوحاو به هیاو : ايی٧; پؿق بايى قباب

 0يیاوقؾه اوث.

                                                           

 .607، َ  8. بؿایه ، ز  0
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آیؿ که هیچ ؾلیل ٬ا١٘ی بك ال هصمىٞ ایى وؽًاو چًیى بك هی

ال بهحكیى لياو و  و به هك ظال قباب وشىؾ يؿاقؾِعث ؾاوحاو هفکىق 

به کكبال واقؾ ٌؿ و  جكیى ایٍاو بىؾه، او همكاه اهام ظىیىبا ٨ٕیلث

په ال به ؼىو ٤لٙیؿو ٠میمايً به کى٨ه و ٌام ق٨حه و وپه به همكاه 

-يٍىث و ٌب و قول هیظكم به هؿیًه بالگٍث و ؾق لیك آ٨حاب هی

 0ال ٌهاؾت هىالیً ؾ٪ کكؾ و ؾق گفٌث.گكیىث. جا آو که یکىال په 

 اها ایًکه او ؾق قاه بالگٍث ال ٌام به هؿیًه، يمؾ ٬بك اهام ظىیى

٠٭یله بًی که گكیىث، ؾقوث يیىث> چكا ه و ٌب و قول هیؾا٬اهث يمى

اهل ظكم بىؾ. همکى يبىؾ او قا  هحک٩ل ظ٩اٜث ال هاٌن، لیًب کبكی

ه هیچ ٤مؽىاق و ؾلىىلی يؿاٌث، کؾق آو بیاباو وىلاو قها کًؿ ؾق ظالی

 ليی بی وكپكوث و جًها که همه ٠میمايً قا ال ؾوث ؾاؾه بىؾ.

یىث، پیًٍهاؾ الؾواز اٌكا٦ و ل ؾق آو یکىالی که په ال ابا٠بؿالله 

ىهك يمی بمقگاو قا قؾ کكؾ و ٨كهىؾ: په ال قوىل ؼؿا   6گیكم.کىی قا پؿقٌ 

وكوق شىاياو اهل بهٍث  آقی، او ظ٫ ؾاٌث> لیكا هیچ که قا همحای

-هی  یا٨ث. و چه کىی ؾق ٠ٝمث و شاللث به پای ٠لی هكجٕیيمی

 بىؾ. چىو يىبث هاقوو به هىوی  قویؿ، که يىبحً به پیاهبك

ؾقباقه ج١ؿاؾ همىكاو  قوىل ؼؿا: اهاهه;ؾق قوایحی ال ٬ىل 

و  وماواق يیىث همىكاو پیاهبك ;ي٭ل ٌؿه که:  اهیكالمإهًیى 

به همیى وبب جماهی :. ١ؿ ال ایٍاو الؾواز هصؿؾ يمایًؿب ائمه 

                                                           

 .63، َ 0. الکاهل ٨ی الحاقیػ، ابى اذیك، ز 0

 .008، َ ٤00ايی،زال > ا001. جفکكة الؽىاَ، َ  6
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به ایى ظؿید ٠مل يمىؾه و په ال  كاو و کًیماو اهیكالمإهًیىىهم

 0:ایٍاو به ٠٭ؿ کىی ؾق يیاهؿيؿ.

 

  ه سبابب  عالقه اهام حغیى

جىاو ؾق کالم بمقگاو به ویژه ائمه هیماو و ژق٨ای ه٭اهات هك که قا هی

  جىاو ال ج١ابیكی که ال ٬ىل ویؿالٍهؿایى هیؾقیا٨ث. همچً ا٘هاق

 .ؾقباقۀ ایٍاو واقؾ ٌؿه، اوز ه٭ام ایى بايىی بمقگىاق قا ک٧ٍ کكؾ

، شًبۀ ٌؽّی یا ى اوث که ظب  و ب٥ٓ اهامبك اهل ٨ٕل قوٌ

اظىاوی يؿاقؾ، بلکه ب٥ٓ اهام ه١ّىم، يىبث به یک ٌؽُ، اوز 

هات ه١ًىی و يىبث به ٌؽّی اوز ه٭ا ؼباذث ٌؽُ و ظب  اهام

قا  قباب،   کًؿ. اهام ظىیى٠ٝمث قوظی آو ٌؽُ قا بیاو هی

   6.ؾاٌثبىیاق ؾووث هی

 

  بشای حضشت سباب  اؽعاس اهام حغیى

ن وشىؾ ه٭ؿ   ،جاقیؽی يیم گىیای ایى هٙلب هىحًؿ که ٌىاهؿ  

ؾاٌث و گاه ایى   ای ٌؿیؿ به ظٕكت قباب٠ال٬ه  ویؿالٍهؿا

 :کكؾیى ا١ٌاقی بیاو هی٠ال٬ه قا ؾق ٤الب چً

  6؛ ...کاو الحغیى یحّبها ]الّشباب[ ُحّبًا شذیذاً 

                                                           

ی ظٕكت ٠لی اکبك، ظٕكت ليؿگاي. هصمى٠ه آذاق ٠الهه ویؿ ٠بؿالكلا٪ ه٭كم،  0

 .، َ619-613وکیًه و ظٕكت هىلن بى ٠٭یل

 .۲۲۲، 8َ. البؿایة و الًهایة، ز 6

 .630. جفکكة الؽىاَ،  6
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  1؛أحّب الحغیى صوجحه الّشباب حبًا شذیذًا و کاو بهما هعجبًا یقىل فیها الشعش

یل    ىُصىٌل بِـل  یل  ه  أوَّ الَّ باُب    ک  ُة و  الش   ً ی ت عُـک    2؛إرا صاس 

ؾق لهايی  الٍهؿاال شمله ٌىاهؿ، ١ٌكی اوث کـه ظٕكت ویؿ

بكای ؾیؿو ؼىیٍاو ؼىؾ ال ظٕكت ؾوق  که ظٕكت قباب و وکیًه 

یًه و کلهايی که و  ٌب به ٌب هحّل اوث گىیا; :يگاٌثبىؾيؿ هی

 6.:قباب به ؾیؿو کىی بكويؿ

         ِاؾق  بایؿ جىشه ؾاٌث که چًیى ج١ابیكی ال لباو اهام ه١ّىم

های ٨٭هی و ا٠ح٭اؾی ال بكؾاٌثٌىؾ و هماو ؾ٬ث و ٜكا٨حی کـه ؾق هی

ٌىؾ و ایى کالم ه١ّىم هحّىق اوث، ؾق ؾیگك ٌئىو کالم يیم ا٠مال هی

 ال 
ً
ج١بیك، ظاکی ال اوز اجّال قوظی آو ظٕكت به قباب اوث که ٬هكا

 .٠ٝمث قوظی و اوز ه٭ام ه١ًىی ایى بايىی واال ه٭ام ظکایث ؾاقؾ

  

 دو بیث ؽعش

، آهؿه اوث که ههمچًیى ؾق و٧ِ ظٕكت قباب و وکیً

 :٨كهىؾچًیى هی  ویؿالٍهؿا

ُحِـب  داساً   ًی ال  يِّ ْمُشک ا  ع   جَـُحل  بها عکیًُة و الشباُب    ل 
ْبُذُل ُجلَّ   هما و  ا  ْیظ     الیهُاحبِّ ئمی و  ل  ل  حاُب   ل   فیها ع 

                                                           

 .619 ، 8َ البؿایة و الًهایة، ز . 0

 .069> وعاب قظمث، َ 606 . هًحؽب الحىاقیػ، َ 6

 .گفقؾ جاقیک هیاي هايًؿ ٌب  که قولی بكاین وشىؾ يؿاقؾ و همه کًایه ال ایى.  6
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 ؾاقم که ؾق آو وکیًه و قبابای قا ؾووث هی٬ىن به شاو جى ؼايه

-ؾاقم و بیٍحكیى هالن قا به آياو هیوشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، آياو قا ؾووث هی

  0بؽٍن و ایى اهك هیچ يىٞ ٌماجث و ٠حاب يؿاقؾ.

بلکه ایى هٙلب، هیچ هعفوق ٌك٠ی يؿاقؾ>  :ؾق پاوػ بایؿ گ٩ث

ؿات ٌك٠ی يیم هىث و بكای ه١ك٨ی ٌؽّیث آو بايىی بمقگىاق  ؾاقای هإی 

اوث. هًگاهی که بىیاقی ال کحب ه١حبك، بـا وًؿ ِعیط ایى هٙلب قا ي٭ل 

جىاو ظ٭ای٫ جاقیؽی قا ايکاق کكؾ. به با اوحب١اؾهای ـهًی يمی ايؿکكؾه

هعبث   جىاو به هىاقؾ بىیاقی اٌاقه کكؾ که پیاهبك٠ًىاو يمىيه، هی

 .کكؾاٜهاق هی  ؼىؾ قا به ؾؼحكي ٨ا٘مه لهكا

 ياهًاوب يیىث،  بایؿ گ٩ث ایى هٙلب ال اهام ظىیى
ً
يه جًها ٠ك٨ا

 .بلکه ؾقوی به پیكوايً بكای اوحعکام ؼايىاؾه ؾق هیاو آيهاوث

 هادام هًی الشوح فی الجثمايی      الجحشقی قلبی بذهعک حغشة 

 2الًغىاو   خیشة   یا     جبکیًه       بالزی فارا قحلث فـايث اولی  

                                                           

> 099 ٬م٭ام لؼاق، َ> 606 هًحؽب الحىاقیػ ، َ> 09 . ه٭اجل الٙالبیى، َ 0

االِابه ٨ی جمییم  >096 ، ٠6َیاو الٍی١ه، ز > ا 07، 00َ ز، بعاقااليىاق

> 093 -090َ ايىاب االٌكا٦، > 606 الم١اق٦، َ> 600 ، 0َالّعابه، ز 

 َ ،00 ٘بكی، زجاقیػ > 9، َ 6مىؾة ، زیًابیٟ ال> 668، َ  8البؿایة و الًهایة، ز

> 668 جفکكة الؽىاَ، َ >760ي٩ه المهمىم، َؾق کكبال چه گفٌث جكشمه > 061

 - َ ، 071لىا٠س االٌصاو ٨ی ه٭حل العىیى>  88و َ  60ابّاق ال١یى، َ 

 .09> ه٭اجل الٙالبیى، َ 96المصؿی ٨ی ايىاب الٙالبییى، َ > 070

باق ؼىؾ هىىلاو> ای  ظىكت  اٌک  با  ؾق بؿو ؾاقم هكا ؾؼحكم! جا لهايی که شاو . 6

 .ٌؿم، او بكای گكیه وماواقجك اوث  گاه که هى کٍحه بهحكیى لياو! آو
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گ٩حًی اوـث ایى ج١ابیك ال اهام ه١ّىم ِاؾق ٌؿه و چگىيگی  

جعلیل ایى ا١ٌاق با ١ٌكهای ٠اٌ٭ايۀ هح١اق٦ ال ؾیگكاو، ٬ابل ه٭ایىه 

يیىث. ال ایى قو بایؿ به ایى هىئله جىشه ؾاٌث که ـکك ایى ا١ٌاق ؾق 

و اجّال ه١ًىی ظٕكت  ایى باقه بكای جبییى اوز ه٭ام قوظايی

 .اوث  با ظٕكت قباب  ویؿالٍهؿا

ي٭ل ٌؿه و ؾق جاقیػ   های اهام ظىیىبا اٌاقه به آو چه ال ِعبث

ٌىؾ که جىاو گ٩ث: ال ایى وؽًاو به ؼىبی ٨همیؿه هیآهؿه اوث، هی

، قباب قا به ٠ًىاو هعكم ؾل و ق٨ی٫ ؼىؾ ؾق کكبال به   اهام ظىیى

 .همكاه ؾاٌث

گًاه جهمث ؾیگكی قا که واؼحه بایؿ به ؾوي  ،ا٩ِهايی ابىال٩كز

 هایی که بكای ظٕكت وکیًه ؼاجىوها و جهمثبکٍؿ. گىیی ال ؾقو٢

با٨حه هًىل ؼًٍىؾ يٍؿه ایى باق جهمحی بمقگ قا به واظث ٬ؿوی پؿق 

بمقگىاق آو ٩٠ی٩ه هحىشه يمىؾه که با ٠ّمث و ه٭ام ٌاهػ اهاهث والگاق 

 يیىث.

ًٌاوًؿ ي٭ل کكؾه، که ٠لمای قشال ال آياو ياهی يمی ناال قاویاو ياًٌ

پؿقم قا به ؼا٘ك هاؾقم  وکیًه ؼاجىو گ٩ث: ٠مىین اهام ظىى هصحبی 

 وكليً کكؾ، پؿقم ؾق پاوػ به ایٍاو ایى  ؾو بیث قا ٨كهىؾ: قباب

ُحِـب  داساً   ًی ال  يِّ ْمُشک ا  ع   جَـُحل  بها عکیًُة و الشباُب    ل 
ْبُذُل ُجلَّ   هما و  ا  ْیظ     الیهُاحبِّ ئمی و  ل  ل  حاُب   ل   فیها ع 

ؾاقم که ؾق آو وکیًه و قباب ای قا ؾووث هیؼايه !٬ىن به شاو جى

-ؾاقم و بیٍحكیى هالن قا به آياو هیهیوشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، آياو قا ؾووث 

https://hawzah.net/en/Article/View/97006/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7#Text65415
https://hawzah.net/en/Article/View/97006/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7#Text65415
https://hawzah.net/en/Article/View/97006/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7#Text65415
https://hawzah.net/en/Article/View/97006/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7#Text65415
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)به وكليً هالهحگكاو بؽٍن و ایى اهك هیچ يىٞ ٌماجث و ٠حاب يؿاقؾ.

 ا٠حًایی يؿاقم(

بكی ؾق کحاب  ًحؽب;ابى شكیك٘   بیث وىهی قا هن به آو ا٨موؾه اوث: : الم

 حیاجی او یغیبًی الحشاب  و لغث لهن و او عحبىا هطیعا
ام هكگم ال آيها پیكوی کًًؿ، هى جا ليؿه اگك هالهحگكاو ال هى وكليً

 کًن ، جا ایًکه ؼاک هكا ؾق لیك ؼىؾ پًهاو کًؿ.يمی

ٌی ال شهل به ه٭ام و ٌأو اهاهث و چٍن پىٌی ال ایًها همه يا

وث. به ا٠ح٭اؾ ها، اهام ال شايب ؼؿای ج١الی هًّىب اهًملث ٠ّمث 

ٌىؾ جا ق يمیٌىؾ و هیچ گًاه و ظحی اٌحباه و جكک اولی ال او ِاؾهی

 هىشب هالهث ال شايب ه١ّىهی يٝیك ؼىؾ گكؾؾ. 

هكگم کىی قا به ؼا٘ك هعبث به همىك هعبىبً هىقؾ  اهام هصحبی

هالهث ٬كاق يؿاؾه، هگك آيکه ال ظؿوؾ اظکام ٌكٞ پا قا ٨كاجك يهاؾه باٌؿ و 

ق يیىث. بك هحّى   همىك اهام ظىیى چًیى اهكی ؾق هىقؾ بايى قباب

بىؾه، ظٕكت ویؿالٍهؿا ا٤ايی قاوث باٌؿ و ٠حابی هن  ب  ِاظ ٨كْ ؾقو٢  

 آو اوث که به اهام لهاو و اهام اهث با ؾو بیث  لجك ابه بمقگىاقجك و هإؾب

 ١ٌك پاوػ ؾهؿ.

و٬اق، ٤یكت و ٠ٝمث اهاهث اوث که ال يبىت هٍح٫ ٌؿه همیؿ بك آو 

بٟ با ٘که و ؾؼحكي قا با ابیاجی هؿض کًؿ  كىچگىيه همکى اوث اها هم

ها ؾهىال اوث و آواله ؼىاياو ؾق هعا٨ل ٨ى٫ و ٨صىق ؼىؾ واقباياو و هٙكب

کًًؿ؟! گ٩حى ایى اقاشی٧ ال ؾٌمًاو ب١یؿ يیىث، ایًاو آيها قا لهمهه هی

ث  ايؿ.يىبث ؾاؾه جك و جهمحی بمقگحك به ؼاهه آل ٠باوؽًی به ٌل
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جّمین بك ِلط  هام ظىىاال شمله ابى ظصك ٠ى٭اليی گىیؿ:چىو 

ك٨ث با ٠بؿالله بى ش٩١ك هٍىقت يمىؾ. ٠بؿالله هؽال٩حی يکكؾ به بكاؾق ؼىؾ گ

لط ؾاقم ؾووث ؾاقم بپفیكی; ٨كهىؾ: اهام ظىیى  .:بكاؾق يٝكی ؾقباقهِ 

ؾهن هباؾا کاقی هى جى قا به ؼؿا پًاه هی: ;٨كهىؾ اهام ظىیى

 :و جّؿی٫ ه١اویه ٌىؾ. کًی که هىشب جکفیب پؿقهاو ٠لی

  ٨كهىؾيؿ:پاوػ ؾق  اهام ظىى

به ؼؿا وىگًؿ! هك کاقی قا اقاؾه يمىؾم هؽال٩ث کكؾی، به ؼؿا ;

ای ٬كاق ؾهن و ؾقب آو قا  به قویث ببًؿم وىگًؿ! بك آو بىؾم جى قا ؾق ؼايه

 :جا کاقم قا به پایاو بكم.

ایى بىؾ اهايث ابى ظصك، و ا٨ىىن که واؾه ايؿیٍاو هؽال٩ث اهام 

           ايؿ، ایى بیچاقگاو ث او ؾايىحهقا يٍايه ٌصا٠ث و هًا٠ ظىیى

ىم اوث و به اهام و٬ث هكگم آو گىيه ١ّه ؾايًؿ که اهام ظىیىيمی

ؾهؿ بك اوان ؾايؿ آيچه اهام و٬ث ايصام هیگىیؿ و هیپاوػ يمی

ایث پكوقؾگاق اوث که ؾق ِعی٩ۀ  ظکمث و  هّلعث وا١٬ی و هىقؾ ٔق

 اوث. هؽّىَ به اهام و٬ث ٠مل به آو جّكیط ٌؿه

يیىث که ؾق پاوػ شابك بى ٠بؿالله ايّاقی  هگك همیى اهام ظىیى

 کًی؟ِلط يمی آيگاه که گ٩ث:آیا جى يیم هايًؿ بكاؾقت اهام ظىیى

٨كهىؾ: بكاؾقم به اهك ؼؿا و قوىلً ٠مل کكؾ و هى يیم به اهك ؼؿا و 

 کًن. قوىلً ٠مل هی

ش٩١ك به  آیا هًٙ٭ی اوث بپفیكین، آگاهی و آًٌایی ٠بؿالله بى

 بیٍحك بىؾه؟! ٌكایٗ لهايه ال اهام ظىیى
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ؾق هعٕك بكاؾقي به  گىیؿ: اهام ظىیىابى ٌهك آٌىب هی

 0گ٩ث.اظحكام او هیچ گاه وؽى يمی

اٜهاق يٝك  همچیى هعمؿ ظ٩ًیه ؾق ظٕىق بكاؾقي اهام ظىیى

 کكؾ.يمی

 ٨كهىؾ: گىیؿ: اهام ِاؾ٪ ٘بكوی هی

ذَا اجِتَمَعَا قَطُّ وَ لَا بَدَرَهُ بِمَنْطِقٍ إِ يَدَيِ الْحَسَنِ  بَيِنَ  الْحُسَيِنُ  مَا مَشَى

بكای ج١ٝین و اظحكام اهام  و هكگم و هیچ گاه اهام ظىیى تَعِظِيماً لَهُ ؛ 

ؾق بكابكي قاه يك٨ث و هكگم ؾق وؽى گ٩حى و اٜهاق يٝك بك او  ظىى

 6:وب٭ث يگك٨ث.

با يٝك  هی، اهام ظىیىپفیكؾ با جىشه به ایى اؾب الآیا ٠٭ل هی

          ؾق ظالی که  بكاؾقي که ظصث و ؼلی٩ه ؼؿاويؿ اوث هؽال٩ث کًؿ

ایث ؼؿاويؿ ٠مل يمیهی کًؿ بلکه هٙاب٫ ؾايؿ او شم به هّلعث و ٔق

 6کًؿ.اي آهؿه ٠مل هیآيچه ؾق ِعی٩ه

 

  به اهام حغیى سباب  بايى هحبث

٠ٝمث  یىبايىیی باه١ك٨ث بىؾ و اهام ظى  ظٕكت قباب

 :ؼاِی ؾق ٬لب او ؾاٌث. ؾق ایى باقه چًؿ ٨كال جاقیؽی وشىؾ ؾاقؾ

ای ال بمقگاو به هؿیًه بالگٍث، ٠ؿه  ال٧( هًگاهی که ظٕكت قباب

 :و اٌكا٦ ٬كیً ال او ؼىاوحگاقی کكؾيؿ> ولی ایٍاو يپفیك٨ث و ٨كهىؾ
                                                           

 ، چاپ ایكاو.006، َ 6. هًا٬ب، ز  0

 .696، َ  8ز هىحؿقک الىوائل، >071االيىاق، َ  ة. هٍکا 6

 .  َ ،098-090هً. هصمى٠ه آذاق ٠الهه ه٭كم، ليؿگايی ظٕكت وکی 6
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ُعىل  الله عذ  س  ُکىو لی حمى ب  ؿق هكگم پ  ب١ؿ ال قوىل الله ؛ الی 

 0.گیكمٌىهكی يمی

  ب( ا١ٌاقی که قباب په ال کكبال بكای همىكي اهام ظىیى

 :ای ال اوز هعبث اووث> آو شا که گ٩حه اوثوكوؾه، يٍايه

ضاُء به  شبلء  فی        إّو الزی کاو  يىسًا یُـغح  ذفىو   قحیل غیُش    ک   ه 

حة  ضاک  الّله صال  بُط الًبی ج  ب        ع  ًّ ا و جُـ ًّ یىعَـ ىاص  ث  خُـغشاو  الم 

ه   عبًا ألىُر ب  ًل ص  ب  ذ کًث  لی ج  ُبًا   وکًث           ق  صح  حن    ج  الش ّ الّذیى    ب   و 
ى  لیى  وه  لّغائ  ى ل  لیحاهی وه  ى ل  یه          ه  غکیى    کُلّ  یغًی ویأوی إل   ه 

غی  الّله  ال أبح  هشًا  و  کُن  ص  هش  ص  یى             ب  ّحی ُاغیب  ب  هل   ح  الّطیى   الش ّ  2و 
ايٍای ایى گىيه ا١ٌاق، ظاکی ال اوز ه١ك٨ث و وكوپكؾگی ٌا٠ك 

يىبث به ه٭ام والیث اوث> گىیی ایى اقاؾت و ؾلبىحگی به ولی  ؼؿا ؾق 

 .ـقات کالبؿ او قوىغ کكؾه باٌؿ

                                                           

 .068. وعاب قظمث، َ 0

ؽّی که همىاقه هايًؿ يىق به ؾیگكاو قوًٌایی هی.  6 ؿ و   ، ؾق بؽٍؿ هماياٌ  کكبال کٍحهٌ 

  به جى ٠ٙا کًؿ و ال ؼىكاو ؾق  يیکى  ٨كليؿ پیاهبك! ؼؿاويؿ ال ها شمای   ؾ٨ًً يیم يکكؾيؿ.

ؿ کىهی اوحىاق  ؾوق  ها هیماو اه هی  بىؾی  باٌی. جى بكای هى هاًي بكؾم و همیٍه  که به آو ًپ

و   ٨كیاؾ یحیماو  به  . ب١ؿ ال جى چه کىی يمىؾی هی  با ههكبايی و هىالیى ٌك٠ی با ها ق٨حاق

هكگم ب١ؿ ال ٌما پؿق  !٬ىن  ؼؿا  و بیچاقگاو به چه کىی پًاه بكيؿ؟ بـه  بكوؿ  يیالهًؿاو

ها و قیگ  ها ؼاک  که هیاو ٌىهكی يؽىاهن ؾاٌث جا ایى ىم و ال ؾيیا بكومها ًپ ٬م٭ام  . وٌ 

ي٩ه المهمىم، ؾق کكبال چه گفٌث جكشمه > 606 هًحؽب الحىاقیػ،َ > 011لؼاق،َ  

َ 0> ا٠یاو الٍی١ه، ز 068َ  َ 6 قیاظیى الٍكی١ه، ز> 366 ، هًحهی >  603،

َ  0اآلهال،ز   ،869. 
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ؾق هصله ٠بیؿالله بى لیاؾ، ایى گىيه   ز( ؾق اظىاالت ظٕكت قباب

  گاه ظٕكت قباب به وك ه٭ؿن اهام ظىیىيايؿ که چىو بیاو کكؾه

ا٨حاؾ، بی جاب ٌؿ. وك قا ؾق ب٥ل گك٨ث و بىویؿ و ؾق کًاق ؼىؾ يهاؾ و 

 :يىظه وكایی کكؾ و ایى ا١ٌاق قا ؼىايؿ

یًاً   غیُث ُحغ  ل ي  یًاُه ف  قص    وا ُحغ  جُه ـا  ًَّ      ذ  ع 
 ذاء  ـاال ع   ُة ـا 

ُسوهُ   ل      غاد  شب  لء ال  صَـشیعاً   بِـک  شب  بی  الک  ی الله جاي  ق   1ع 
با وكوؾو همیى ؾو بیث ١ٌك، قویؿاؾ کكبال قا جبییى کكؾ و   قباب 

 .قاه جعكی٧ قا بك ؾٌمًاو بىث

هك چًؿ ایى ؾو بیث ١ٌك قا ؾق ٬الب هكذیه و يىظه  ظٕكت قباب 

وكوؾه اوث، ولی ؾق وا٬ٟ جمام اهؿا٦ جبلی٥ی  بكای اهام ظىیى

، و جاقیػ يهٕث ظىیًی قا ال هكگىيه جعكی٧ ؼىیً قا ؾق آو قیؽحه

و  هّىو ؾاٌحه اوث! لیكا> ؾق ایى ا١ٌاق به هٝلىهیث اهام ظىیى 

های ٨كاهىي يٍؿيی او پكؾاؼحه، و کی٩یث ٬حل و ٌهاؾت قا بیاو ٤ن

ايؿ. و ٬اجل قا هٍؽُ واؼحه ؾاٌحه، که با يیمه و ابماق ٬حل، وی قا کٍحه

قها ;که به ه١ًای : ٤اؾقوا;و ال کلمه ايؿ. که ؾٌمًاو آو ظٕكت بىؾه

 قوايؿ که به شًالۀ ظىیىاوح٩اؾه يمىؾه و هی: کكؾيؿ و جكک گ٩حًؿ

                                                           

  قا  وهای ؾٌمى ا کًن ظىیى قا! آیا يیمه يمی  ٨كاهىي  هكگمهى !  ی ظىیىاو .  0

ظالی که قوی لهیى ا٨حاؾ بىؾ قها کكؾيؿ. ؼؿاويؿ ا٘كا٦ کكبال قا   ؾق  قا  ق٨ث؟ او  يٍايه

 .[آب يًىٌايؿ ]و ال باقاو هعكوهٍاو کًؿ

> 666 جفکكة الؽىاَ، َ >803، َ  0هًحهی اآلهال، ز> 696 ٬م٭ام لؼاق، َ

ا٠یاو > 070 -071لىا٠س االٌصاو،َ >  َ ،060- 060ه٭حل العىیى 

 .696-696، 0َ، ز ؾايً ياهه اهام ظىیى > 366 ، 0ٍَی١ه، زال
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اظحكام يکكؾيؿ و يمال يگفاقؾيؿ و ک٩ى يکكؾيؿ، بلکه بؿوو ؾ٨ى بؿو او قا 

 به قوی لهیى ايؿاؼحًؿ و .... 
 

 اص صياو ساوی حذیث حضشت سباب 

يىیىؿ: يىبث به او قاوی يام بكؾه و هی٠الهه هاه٭ايی او قا ؾق لهكۀ لي

 0ت او يهایث ا٠حماؾ وشىؾ ؾاقؾ.اقوای

ا کعاله هی جكیى يىیىؿ: ال ٌا٠كاو ٠كب و ال بكجكیى و بكگمیؿه٠مك ٔق

 6لياو لهاو ؼىیً بىؾ.

 6قوایث کكؾه اوث. ال اهام ظىیى  قباب ظٕكت 

 

 سباب بايى حضشت اهام حغیى و  فشصيذاو

ؾاٌث> یکی وکیًه و  كليؿ ال اهام ظىیىؾو ٨  قباببايى 

ه )٠لی ا٥ِك
 
( که ؾق قول ٠اٌىقا، ؾق ظالی که کىؾکی ؾیگكی ٠بؿالل

 0.بیً يبىؾ، ؾق آ٤ىي پؿقي به ٌهاؾت قویؿ

 

 حضشت عکیًه : 1

  5آهٌِ ٍ تِ لَلی اهیٌِ تَز. ًام سىیٌِ زذتط اهام حسیي

                                                           

 .78، َ  6. جً٭یط الم٭ال، ز  0

 .069، َ 0به ي٭ل ال: ا٠الم الًىاء ، َ ز 009. لياو ٠اٌىقایی ، َ  6

 .073. هعؿذات ٌی١ه، َ  6

اؾ، ز . 0  . ۵۳۵ ، ۲َاالٌق

 .836. وعاب قظمث، َ  0
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  ه حضرت سکیناقوال علما، بسرگان و نویسندگان درباره 

المسض، تا ًجاتت ٍ ًَیسس: سىیٌِ تاًَیی جلیلػوط ضظا وحالِ هی

 1زاضاضی همام ٍ هٌعلتی تلٌس تَز.

ت الطاطی هی تِ سثة اصل ٍ ًسة  گَیس: تِ حك وِ ذاًن سىیٌٌِت

تْا ٍ آضىاضی است.  2ػالی ٍ ضطافت ٍ هٌعلت تاالیص صاحة ػعت تی ًا

 چٌیي ًگاضتِ است:« طحثیة السی»هَضخ ضْیط، غیاث السیي زض وتاب 

، تِ جوال ظاّطی ٍ ووال تاطٌی ٍ حعطت سىیٌِ تٌت الحسیي

 :٠٭یلة ال٭كیً;حُسي ذلك ٍ جَزت طثغ هَصَف تَز، تٌاتطایي اٍ ضا 

 3اًس.گفتِهی

وطز. سىیٌِ تاًَیی ضجاع تَز ٍ زضتطاتط لؼي تٌی اهیِ سىَت ًوی

تط سىیٌِ گفت: ًَیسس: زذتط ػخواى تي ػفاى زض تطاػوط ضظا وحالِ هی

سىَت وطز. ًاگاُ هؤشًی گفت: اضْس  هي زذتط ضْیس ّستن. سیىٌِ

 گفت: ایي پسض هي است یا تَ؟ اى هحوساً ضسَل اهلل. سىیٌِ

 4آى ظى گفت: ّطگع تِ ضوا فرط ًرَاّن فطٍذت.

تاًَیی ضجاع ٍ تا ّیثت ٍ ػظوت تَز ٍ وسی جطأت  سىیٌِ

 5تَّیي تِ اٍ ضا ًساضت.

                                                           

 .616، َ 6الًىاء، ز ما٠ال ، به ي٭ل ال:01. لياو ٠اٌىقایی، َ  0

 . 00. هماو، َ  6

 . َ ،00. ٌهماؾه ٠لی ا٥ِك  6

 .00> لياو ٠اٌىقایی، َ 631، َ 6. قیاظیى الٍكی١ه، ز 0

 .606-606به ي٭ل ال : هعؿذات ٌی١ه، َ  00. لياو ٠اٌىقایی، َ  0
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فصیح ٍ تلیغ تَز ٍ اظ تْتطیي ضؼطای ظهاى ذَیص تِ سىیٌِ تاًَیی 

 1آهس ٍ هماهی ضفیغ زاضت.ض هیاضو

 

 بانویی محدثه حضرت سکینه

ٍ  اظ پسضش اهام حسیي سىیٌِ زذتط تعضگَاض حسیي تي ػلی

ضٍایت وطزُ است. اظ سىیٌِ ًیع فائس هسًی هَلی  ام ولخَم تٌت ػلی

 وِ تٌت ػلی تي الحسیيػثیساهلل اتي اتی ضافغ اّل وَفِ ٍ فاط

 2اًس.ضٍایت وطزُ

  اتي ػساوط تِ سٌس ذَز اظ فائس هَلی ػثیساهلل تي اتی ضافغ ًمل 

اظ پسضش تطای هي ًمل  وٌس وِ: سىیٌِ تٌت الحسیي تي ػلیهی

فطهَز: )ضٍظ لیاهت( حاهالى لطآى ضٌاذتِ ضسگاى  : ضسَل ذساوطز

  3اّل تْطتٌس.

اظ تىط تي احٌف، اظ فاطوِ تٌت تِ اسٌاز ذَیص  ػالهِ هجلسی

ٍ اٍ اظ فاطوِ ٍ ظیٌة ٍ ام ولخَم تٌات هَسی  ػلی تي هَسی الطظا

تي جؼفط ٍ آًْا اظ فاطوِ تٌت جؼفط تي هحوس ٍ اٍ اظ فاطوِ تٌت 

هحوس تي ػلی ٍ اٍ اظ فاطوِ تٌت ػلی تي الحسیي ٍ اٍ اظ فاطوِ ٍ 

ػلی ٍ اٍ اظ ٍ آًْا اظ ام ولخَم تٌت  سىیٌِ زذتطاى اهام حسیي

 وٌس وِ فطهَز: ضٍایت هی اظ ضسَل ذسا فاطوِ تٌت ضسَل اهلل 

                                                           

 .060> لياو ٠اٌىقایی، َ 601> هعؿذات ٌی١ه، َ 096، َ 6. ا٠یاو الٍی١ه، ز 0

 .013، َ 6> اال٠الم،ز606. هعؿذات ٌی١ه، َ  6

 .000جاقیػ هؿیًه ؾه٫ٍ،َ به ي٭ل ال :  061لياو ٠اٌىقایی، َ .  6
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ضثاًگاُ وِ تِ هؼطاد تطزُ ضسم، ٍاضز تْطت گطزیسم ٍ تِ لصطی اظ 

جَاّط سفیس تلَضیي تطذَضز وطزم، زضی زاضت وِ تا زُضّ یالَت تعئیي 

تَز:  ای تَز، سطم ضا تاال تطزم، تط زض ًَضتِ ضسُضسُ تَز ٍ تط زض پطزُ

ذسایی جع اهلل ًیست،  ال اله اال الله، هحمذ سعىل الله، علی ولی القىم؛»

، هى »ٍ ًیع ًَضتِ تَز: « هحوس ضسَل ذسا ٍ ػلی ٍصی لَم است. بخ بخ 
 1«ّستٌس. ذَضا تِ حال وساًی وِ ضیؼِ ػلی؛ شیعة علیهثل 

  

 حضرت سکینه وفات 

لؼِ وطتال، سال پس اظ ٍا  56زذتط اهام حسیي حعطت سىیٌِ 

 2ّجطی زض هسیٌِ ٍفات وطز. 117زض ضة پٌجن ضتیغ االٍل سال 

، اّل سِیَط ّوگاى اتفاق  هطحَم سپْط گَیس: زض سال ٍفات سىیٌِ

 3ّجطی تَز. 117زاضًس وِ زض سال 
 

 حضشت علی اصغش : 0

 والدت حضشت علی  اصغش 

 ًمل - است اػتواز هَضز وِ تْطاى ساوي - تثطیعی اوثط  ػلی آلای

 ػلی هَال حطم زض سهمسّ هطْس تِ ذَز سفطّای اظ یىی زض وِ وطز هی

                                                           

 .606> هعؿذات ٌی١ه، 70َ، َ 30. بعاقااليىاق، ز  0

؛ هستسضن سفیٌِ الثحاض، 206یط الؼالم، ظ ف؛ 26. لالئس الٌحَض، د ضتیغ االٍل، ظ  2

، 3؛ ضیاحیي الططیؼِ، د 580، ظ 8ل الحسیج، د وات ػلن ضجاض؛ هستس67، ظ 4د 

 .75؛ تمَین ضیؼِ، ظ 280ظ 

 .251ف ظ4، تِ ًمل اظ ًاسد التَاضید، د868. سحاب ضحوت، ظ  3
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 تَزین، ًطستِ ضفما اظ تؼسازی تا پا، يییپا صحي ا الطظ یهَس تي

تِ  تا وِ تسٌّس هي تِ چیعی وِ ًوَزم زضذَاست  ضظا حعطت اظ هي

 ٍ ذٌسیسًس ضفماین. تطسس ّوِ تِ آى ذیط ٍ اًس، ًىطزُ ػطا احسی تِ حال

 ؟ای وطزُ تعضگی ازػای: سگفتٌ

 تِ ذیطش وِ ذَاستن چیعی حاًیاً: .ام ًرَاستِ تسی چیع أٍالً؛: گفتن

 .تطسس ّوِ

 ٍ ظیثا تسیاض ٍ المسض لیجل سسیّ حال ایي زض ًوَزین تَسل تِ ضطٍع

 ظزًس صسا اسن تِ هطا ًطستٌس، هي پیص آضاهی تِ ٍ آٍضزًس تططیف ًَضاًی

  اصغط ػلی حعطت تَلس وِ ضجة ُها ًْن ضة اوثط، ػلی: فطهَزًس ٍ

 ذثط لعیِ ایي اظ وس چیّ ٍ ضسس، هی ّوِ تِ ذیطش وِ تگیط جطي است

 وجا اظ هطا اسن تَزم، غافل وِ تَز وطزُ تصطف هي زض چٌاىآى؛ ٍ ًساضز

 تططیف لحظِ چٌسظ ا تؼس زازًس، ذثط هطا زضذَاست وجا اظ ٍ زاًٌس، هی

 وجا اظ هطا اسن تَز؟ وِ آلا ایي وِ آهسم ذَز تِ هي ٍلت آى تطزًس،

 ضطٍع؛ ٍ زازًس هطا جَاب آلا: گفتن ضفما تِ. زاز ذثط هطا حاجت! زاًست هی

 .تَز زازُ زست هي تِ ثییػج حال ٍ ضسم ذَزتی ذَز اظ ٍ وطزم گطیِ تِ

 هٌعل زض جطٌی هجلس ،سیضس فطا ضاّعازُ آى تَلس ضة چَى

 اظ گَیا وِ زیس ذَاب زض ضا ا ظّط حعطت ّوسطم ضة ّواى. گطفتن

 :فطهَزًس ٍ وطزُ تطىط ایطاى

      ز ًثَ  ظهاًِ  آى زض  هي   اظ   تط ضىستِ یزل

  تطاست ضىستِ( هْسی) هي فطظًس زل ظهاى ایي زض

 1.تگیطیس لاب ضا جولِ ایي: فطهَزًس ٍ

                                                           

 .535 -536، ظ . وعاب قظمث 0
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 حضىس دس کشبال

ؾق کكبال ظٕىق ؾاٌـث و همكاه  بك اوان ٌىاهؿ ي٭ل ٌؿه، قباب

ؾق   ام ق٨ث. گ٩حه ٌؿه اوث که او ٌهاؾت ٠لی ا٥ِكاویكاو به ٌ

 0.آ٤ىي پؿق قا يٝاقه گك بىؾ

 :گىیؿابى کریك ؾهٍ٭ی هی

کٍحه ٌـؿ،  بىؾ و هًگاهی که ظىیى او ؾق کكبال همكاه ظىیى

  6کكؾ.بىیاق بی جابی هی

ؾوقی ال لفایف ؾيیىی يیم بؽٍی ؾیگك ال اهىقی اوث که ؾق ویكه 

 6.ؼىقؾیبه چٍن ه  ظٕكت قباب

 

 بلًذ ؽذ خشوػ و اعحغاثه اص خیمه هادس علی اصغش 

ؾق قول ٠اٌىقا، ِؿای ٌیىو و  په ال اوح٥اذه ابا٠بؿالله العىیى

ؿام ال اهل ظكم آهؿيؿ و با اهام ؼىیً کلاقی ال ؼیام ظكم بلًؿ ٌؿ، هك 

گ٩حًؿ ياگاه ؼكوي و ٤ى٤ا ال ؼیمه هاؾق يؿ و ؾقؾ  ؾل هیؾِعبث يمى

بلًؿ ٌؿ. واالق ٌهیؿاو پكویؿيؿ: چه ؼبك ٌؿه اوث؟   ٠لی ا٥ِك

 ای قغ ؾاؾه اوث؟ چه اج٩ا٪ جاله

٠كْ کكؾيؿ: ای هىالی شى و ايه ال بی آبی> ٌیك ؾق پىحاو هاؾق 

 ؾهؿ.٠لی ا٥ِك ؼٍکیؿه و ال بی ٌیكی ٠لی ا٥ِك شاو هی

                                                           

 .666 ابّاقال١یى، َ . 0

 .669 ، َ 8لبؿایه و الًهایه، زا.  6

 .696-696 ، 0َ، ز . ؾايً ياهه اهام ظىیى  6
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ای آبی ال بكای او ٨كهىؾ: بیاوقیؿ آو ٩٘ل قا جا بلکه ٬ٙكه اهام

٬ًؿا٬ه ٨كليؿي قا قوی ؾوث گك٨ث و   ، هاؾق ٠لی ا٥ِكظاِل کًن

 وپكؾ. به اهام ظىیى

 ظٕكت په ال ایًکه ٬ىم بی قظن ٩٘ل ه١ّىم قا ٌهیؿ يمىؾيؿ

آو ٩٘ل قا به قوی ؾوث گك٨حه و ٠ًاو ـوالصًاض قا به   لٍهؿااویؿ

وىی ؼیمه بكگكؾايیؿ و ٨كیاؾ لؾ که: ای هاؾق ٠لی ا٥ِك بیا ٨كليؿ 

هى بگیك، ؾق آو ظال اهل ظكم ال ؼیام بیكوو قیؽحًؿ. هاؾق  قا ال تؿیٌه

-هی ٩٘ل ه١ّىم ؼىؾ قا ال اهام گك٨حه و به قوی ویًه ٠لی ا٥ِك 

 گ٩ث:چىبايؿ و با لباو ظال هی

 0بگاهىاقه آ٤ىي ظىقیاو ق٨حی       لههؿ ویًه هاؾق هلىل گكؾیؿی

 

 آو طفل سا به خیمه بشگشدايذ اهام حغیى وقحی که

كة الٍهؿا ي٭ل ٌؿه اوث: په آو هٝلىم ، آو کٍحۀ بی گًاه ؾق جفک

ظالی که ؼىو آو  ها آوقؾ ؾقیًۀ ؼىؾ چىبايؿ و به وىی ؼیمهوقا به 

 ٩٘ل بك ویًۀ اهام شاقی بىؾ.

په ٨كهىؾ: ای لیًب! ای ام کلرىم! ای لیال! ای قباب هاؾق ایى 

 يؿ.ؾکك  ٩٘ل! ایى ٩٘ل اق ال هى بگیكیؿ که او قا ال ٌكبث کىذك ویكاب

ؿيؿ... په آو ٩٘ل قا ؾیؿيؿ یها بیكوو ؾولياو ظكم به یکباقه ال ؼیمه

 با گلىی پاقه ، شاو ال ٬البً بیكوو آهؿه.  که قوی ویًۀ اهام

او قا گك٨حًؿ و ؾق ؼیمه بكؾيؿ و ا٘كا٨ً قا گك٨حه، چًاو لاق لاق 

 اهٟ  هلکىت به ؼكوي آهؿيؿ. ىگكیىحًؿ و ؼكوٌیؿيؿ که وکاو ِ

                                                           

 150-151تِ ًمل اظ : هطحَم جَّطی، طَفاى الثىاء، ظ  27غٌچِ ذًَیي، ظ  . 1
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 ؼىايؿ:گكیىث و ایى ا١ٌاق قا هیم ؾق آو ظال لاق لاق هیاهام يی

 ٍ الجحَزا صیاىلس اوخطٍا الؼ  ساـیا ضب ال تتطوٌی ٍحی

 یعیسا فؼالْن   فی    یطظَى  ساـلس صیطًٍا تیٌْن ػثی

 ساـیحٍ      ِـتسه    طاً ـهؼفّ  اها اذی فمس هعی ضْیسا

 1تحیسا ي ـل  ازـٍافت تالوطص  فی ٍسط لاع هفطزا تؼیسا

اهام ظٕكت وىلايؿ ایى هٙلب اوث، و٬حی ولی آيچه که ؾل قا هی

ؾاؾ، هاؾقي چه ظالی ؾاٌث؟ قباب   ٩٘ل قا به قباب  ظىیى

 ٬6ًؿا٬ه قا گك٨ث و به ویًه چىبايیؿ و لب بك ظل٭ىم ؼىيیى او يهاؾ.

 

 دس واقعه کشبال  اوج صبىسی حضشت سباب

ؾق  !هل١ىو یاو پكویؿ: اابىؼلی٫ قا پیً هؽحاق بكؾيؿ. هؽحاق ال 

 وىؼث؟ ها ظىیى یگاه ؾلث به ظال آ٬ا کكبال هیچ

٬ؿق ؾلن وىؼث که هكگ ؼىؾ قا ال ؼؿا یک هكجبه آو !اهیك یا یگ٩ث: بل

 ؼىاوحن جا آو ظالث  ظٕكت قا يبیًن. 

 : بگى ببیًن چه و٬ث بىؾ؟گ٩ث

                                                           

یؼٌی ای پطٍضزگاض هي هطا تٌْا هگصاض پس زض  .277. اهَاد الثىاء، تسطاهی، ظ  1

تیٌی وافطاى ٍ اّل ًىاض ضا وِ ها ضا تیي ذَزضاى تواًٌس تٌسُ ٍ ػثیس حمیمت تَ هی

ًوایٌس. اها تطازض هي اظ ی ٍ ذَضٌَز هیگطزاًیسُ ٍ زض وطزاض ذَزضاى یعیس ضا ضاظ

زًیا گصضت تِ حالت ضْازت زض حالتی وِ تسًص تِ ذَى آغطتِ ضسُ تَز ٍ یىِ ٍ 

تٌْا زض هیاى تیاتاى زٍض اظ سایط ضْیساى افتازُ تَز ٍ تَ زض وویي ستوىاضاى ٍ 

 .ضَیجثاضاًی وِ ّطگع هتوایل اظ آى ًوی

 .312-313ضالوجالس، اضجستاًی، ظ تِ ًمل اظ: اًَا 28یي  ظ ً. غٌچِ ذَ 2



 / حضرت رباب 16

ؼىؾ قا لیك ٠با  ۀ٩٘ل کٍح که ویؿالٍهؿاء هًگاهی !گ٩ث: اهیك

کكؾم، ؾیؿم  یها کكؾ. هى جماٌا ه و ال هیؿاو بكگٍث، قو به ؼیمه گك٨ث،

هصلله، چاؾق به وك و ي٭اب به ِىقت، بیكوو ؼیمه ایىحاؾه، گىیا  یلي

 بكؾ. یهبه وك اي  هاؾق آو ٩٘ل بىؾ که ايحٝاق بچه

چٍمً به هاؾق ا٨حاؾ که هًحٝك ایىحاؾه، بكگٍث   که اهام همیى

به ؼیمه آوقؾ. بال ؼصالث کٍیؿه، بكگٍث. جا ِبك کكؾه، ؾوباقه قو  یه٭ؿاق

ا٥ِك ؼصالث  یوه هكجبه اهام قو به ؼیام ق٨ث و بكگٍث> و ال هاؾق ٠ل

 قا ؾیؿم شگكم کباب ٌؿ.  کٍیؿ. چىو آو ظالث ظىیى

 هل١ىو، آؼك چه ٌؿ؟  یهؽحاق گ٩ث: ا

لهیى يهاؾ،  یباالؼكه اهام ال هكکب پیاؾه ٌؿ، ٩٘ل قا قو !گ٩ث: اهیك

ظ٩ك يمىؾ، بك آو ٩٘ل يمال ؼىايؿ و او قا به  ی٦ ٌمٍیك ٬بكو با ٤ال

 ؼاک وپكؾ و بكگٍث.

کٍیؿ، ا٨حاؾ و ٤ً کكؾ. ب١ؿ ال به  یا هؽحاق ال ًٌیؿو ایى گ٩حاق ِیعه

اهام  آؼك   هىي آهؿو، گكیباو ؾقیؿ و بك وك و ویًه لؾ و ٨كهىؾ: ایى ظالث  

به بؿو ایى ٩٘ل ؾلن قا ال همه بیٍحك وىلايیؿ که يؽىاوث ب١ؿ   ظىیى

 ها پایمال ٌىؾ. آلاق بكوايؿ، یا وكي قا ببكيؿ، و یا ؾق لیك ون اوب یکى

به ؼؿا ٬ىن يگفاٌحًؿ بؿو آو ٩٘ل  !اهیك یابىؼلی٫ گ٩ث: ا

ؾاؾيؿ که  یبه وكؾاق ی قاو والن بمايؿ. قول یالؾهن وك هك وكوق ِعیط

 ه بگیكؾ.لیاؾ بكؾ و شایم  شهث ا٨حؽاق بك يیمه کًؿ و به کى٨ه يمؾ ابى

ال ٌهؿاء  یوك -ؾاقاو بىؾ  بیلۀ که وكکكؾ - یبه ابى ایىب ٤ًى

لهیى کكبال قا لیك و قو کكؾيؿ، و جا ؾاقاو ؾوحىق ؾاؾ  يكویؿ، لفا به بیل
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شىؿ آو ٩٘ل قا یا٨حًؿ، و بیكوو آوقؾه وكي قا بكیؿيؿ، و بك وك يیمه 

 لؾيؿ و به کى٨ه آوقؾيؿ.

با   اؾ بىؾم که وك ظىیىلی ابىؼلی٫ گىیؿ: ؼىؾم ؾق ظٕىق ابى

ك وكها ؾق یهك ؾو ؾق هیاو یک ٍ٘ث بىؾ، و يیم وا ا٥ِك  یوك ٠ل

 ِىقت ظىیى هیاو ٘ب٫
ً
 ها و وپكها ؾق ظٕىق يهاؾه بىؾ، و ؾائما

   0بىؾ....  ا٥ِك یِىقت ٠ل یهعاـ

 :گىیؿِؿقالؿیى وا٠ٛ ٬مویًی ؾق ایى باقه هی

٤ٍحه کكؾ و وپه آو ٬ًؿا٬ۀ ٠لی ا٥ِك قا به ؼىو آ  اهام ظىیى

  6قا ؾ٨ى يمىؾ.

ٌام ٤كیبايی ؾاٌث> ال یک   ؾق ٌب یالؾهن هعكم، ظٕكت لیًب

ؾیؿ که با پیکكهای آ٤ٍحه به ؼىو وى بكاؾقاو و ٨كليؿاو و ؼايؿاو ؼىؾ قا هی

ايؿ و ال وىی ؾیگك، ٌاهؿ ِؿای ٔصه و بك قوی لهیى گكم کكبال ا٨حاؾه

همگی ؾق ٤ن ال ؾوث ؾاؾو ٠میمايٍاو  ؾاق بىؾ کهٌیىو کىؾکاو و لياو ؾا٢

  هىیه وك ؾاؾه بىؾيؿ. ال وىیی ؾیگك يیم به ؼیمۀ يین وىؼحۀ اهام وصاؾ

 .يگكیىث که ظٕكت با جًی جب ؾاق ؾق ؾقوو آو ا٨حاؾه بىؾهی

ای به ٨کك ا٥ِك ؼىؾ ؾق ؼیمه گك٨ث> قبابوکیًه وكا٢ پؿق قا هی

ا کى٨یاو ظيین وىؼحه الالیی هی حی گهىاقۀ ؼالی ٠لی ا٥ِك ؼىايؿ، اه 

 .قا يیم بكای قباب يگفاٌحه بىؾيؿ و آو قا به ٤اقت بكؾه بىؾيؿ
ای همگی ؾق ؾقوو ؼیمه  ؾق ٌب یالؾهن، کىؾکاو اهام ظىیى

ؾ ايین وىؼحه شمٟ ٌؿه و به یاؾ ٩٘ل ًٌ هاهۀ قباب بىؾيؿ. ق٬یه به ی

                                                           

 .542ظ . سحاب ضحوت،  1

 .103، ظ  2. ضیاض المسس، د 2
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  ا٥ِكهای ٌیكیى ٠لی قیؽث. او به یاؾ ؼًؿهبكاؾق ياليیًً اٌک هی
ا٨حاؾ که کكؾ. او به یاؾ ٌب گفٌحه هیا٨حاؾ و ال ؾل، ٌیىو و لاقی هیهی

با لبايی جًٍه ؾقوو گهىاقه به ؼىاب ٨كو ق٨حه بىؾ که  لی ا٥ِكچگىيه ٠
 .ياگاه ال پٍث ؼیمۀ يین وىؼحه ِؿای گكیه و ٌیىيی شاو وىل بلًؿ ٌؿ

کًؿ و با ٌحاب ال ؼیمه بیكوو ؾویؿ. ؾیؿ قباب گكیه هی لیًب
٨كهىؾ: ای بايى! ها بایؿ به   ؼٙاب به قباب قیمؾ. لیًباٌک هی

 ها آقاهً ؼىؾ قا ظ٩ٛ کًین. ؼا٘ك کىؾکاو و بچه
٠كْ کكؾ: اهكول ٠ّك به ها آب ؾاؾيؿ. ویًۀ هى پك ال ٌیك   قباب

 0!ٌؿه، اها ٠لی ا٥ِك جًٍه لب کصاوث که ال ایى ٌیك بیاٌاهؿ؟
 که ؾاقؾ ٌیك لیک ا٥ِك يؿاقؾ              قباب ؼىحه ؾل باوق يؿاقؾ   

 )هعمؿ ٠لی ِا٠ؿ ا٩ِهايی(
 

 هقابل چؾماو بايىاو بشیذو عش حضشت علی اصغش 

قول یالؾهن هعكم ؾق و٬ث شؿا کكؾو وكها، ٜالمی آهؿ و ٬بك آو ٩٘ل 

اي قا بیكوو آوقؾ و شلىی چٍن بايىاو ظكم و ًٌ هاهه قا يبً کكؾ، ٬ًؿا٬ه

ن ظٕكت ٠لی ا٥ِكٌیىو و لاقی آياو،   6قا بكیؿ. وك ه٭ؿ 

 دس خشابه گشیۀ حضشت سباب 

يىاؾق اال٠صال، اظمؿ بى ابی ;و : هًا٬ب االئمه;و : ه٩حاض;ؾق کحاب 

 ال هعمؿ بى هىلن ي٭ل کكؾه اوث که:: ؾاووؾ

                                                           

 .637. سحاب ضحوت، ظ  1

؛ 140، ظ  زاستاى اظ فعائل، هصائة ٍ وطاهات حعطت ػلی اصغط 200.  2

 .28جاهغ الٌَضیي سثعٍاضی، هجلس  :تِ ًمل اظ163فطات اضه، ظ 
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قولی ال قولها آهىیی ال ِعكا ؾاؼل ؾه٫ٍ ٌؿه و با بی ا٠حًایی ال 

           ه ؾيبال هٙلىب ؼىیًگفٌث، گىیی که بهك کىی و بكلو هی

گٍث. هكؾم با ؾیؿو آهى شمٟ ٌؿيؿ، و وك و ِؿا کكؾيؿ، اها آهى هی

ای هیچ جىشهی به آياو يؿاٌث، به قاه ؼىؾ اؾاهه ؾاؾ جا ایًکه به ؾق ؼكابه

ؾق ؾوقاو اواقت ؾق ٌام ؾق آو شا  قویؿ که ظٕكت لیى ال١ابؿیى

 وکًی ؾاٌحًؿ.

ای ا٨حاؾ، همهمه اق هباقک اهام وصاؾيگاه آهى به قؼىهًگاهی که 

قا به  ؼىاوث هٙلب ههمیکكؾه و ٌكوٞ به گكیىحى يمىؾ، هرل ایًکه هی

 بكوايؿ. ٠كْ اهام وصاؾ 

ب١ؿ ال ًٌیؿو ج٭أای آهى ال ؼكابه بیكوو آهؿ،  ظٕكت لیى ال١ابؿیى 

ىقجً شاقی ٌؿ.ِؾوث ٠ًایث بك   ىقجً کٍیؿ ، و ٬ٙكات اٌک بكِ 

کكؾيؿ، يگكیىحًؿ و گكیه هیبه اهام هی  و ٘هاقتاهل بیث ٠ّمث 

يیم  ولی کىی ال شكیاو هٙلٟ يبىؾ. آهى به وىیی به قاه ا٨حاؾ، و اهام

به ؾيبال او ظكکث کكؾ جا ایًکه به ؾق ؼايۀ هكؾ ِیاؾی قویؿيؿ. ظٕكت 

ایى آهى قا ِیؿ  ۀؾیكول بچ;ِیاؾ قا اظٕاق کكؾ و ٨كهىؾ:  اهام وصاؾ

ؼىاهن که ایى اهی او قا به کىی بؿهی. هى ال ٌما هیؼىای و هیکكؾه

 :. ٠ٙای ها قا بگیك، و گ٩حۀ ها قا بپفیكی

ؾق ایى هًگام ؾوث هباقک ؼىؾ قا به لهیى لؾ، هٍحی ؼاک به ؾاهاو 

ق  ٌاهىاق ٌؿ.  هكؾ ِیاؾ قیؽث، ؾق هماو ؾم جماهی آو ؼاک جبؿیل به ؾ 

و وىی ظأكاو همگی ٌگ٩ث لؾه ٌؿيؿ، وپه ظٕكت به ومث 

اؾق و بچه به هن قویؿيؿ، یکؿیگك قا بىئیؿيؿ. بكه هؼكابه آهؿ. هًگاهی که 
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هکیؿ و ٬ٙكات ٌیك ال گىٌۀ آهى لايى به لهیى لؾه، ٌیك هاؾقي قا هی

 چکیؿ.لبايً هی

ؾق ایى لعٝه بىؾ که ِؿای يالۀ شايىىلی ال ؾقوو ؼكابه به آوماو 

 ٠لث گكیه قا پكویؿيؿ؟ . اهام چهاقمبلًؿ ٌؿ

ٌیك ؼىقؾو بچه آهى قا  هاؾق ظٕكت ٠لی ا٥ِك;كْ کكؾيؿ: ٠

ا٨حاؾ،  هٍاهؿه کكؾ، به یاؾ ٩٘ل ٌیكؼىاق ؼىؾ ظٕكت ٠لی ا٥ِك

 گىیؿ: به همیى ؼا٘ك ٨كیاؾ بكآوقؾه، هی

 :.ای ٨كليؿ! هگك هاؾق يؿاٌحی که جى قا هايًؿ ایى بكه آهى ویكاب کًؿ;

 گ٩ث: گىیی که به لباو ظال هی

 هاه هًٝك ٌهماؾه ا٥ِك ای

 لیى بچه آهى لیى ههكبايی

 کایى يىٞ کٍحى کا٨ی يبىؾه

 ای شاو هاؾق، آؼك ل آهى

 ؾیؿه   يىق    ای   کصایی آؼك 

 ٬كباو شايث، ای شاو هاؾق 

 ا٨حاؾه ؾق ؾل، وىل يهايی

 آؼك بكیؿيؿ ال پیکكت وك

 ای جى ؾق قجبه کن جكيبىؾه

ك گٍحه    بكایث   ال   آب  هیى 

 

 

 

 

آهى قا با بكه آلاؾ کكؾ، آهى به ؼىاوحۀ  ظٕكت اهام لیى ال١ابؿیى

ؼىؾ قویؿه بىؾ، اها آذاق ٤ن و ايؿوه ال قؼىاقي پؿیؿاق بىؾ. آهى یک 

يگاه به آوماو کكؾ، یک يگاه به ؼكابه و با ایى ظال اٌک ال چٍمايً 

 ق٨حى. وكالیك بىؾ. يه ٘ا٬ث ایىحاؾو ؾاٌث و يه جاب

ایى ِعًه، ٌكوٞ به گكیه و ٌیىو کكؾيؿ، ِؿای اهالی ٌام با ؾیؿو 

گكیۀ هكؾم ٌام جماهی ٌهك قا ٨كا گك٨ث، یمیؿ با ًٌیؿو وك و ِؿا وإال 

کكؾ که چه ٌؿه؟ هىٔىٞ قا بكای او ٌكض  ؾاؾيؿ. او هكؾ ِیاؾ قا اظٕاق 

 ای؟کكؾ، او قا جهؿیؿ کكؾ و گ٩ث: ایى چه ٌىقي اوث که به قاه ايؿاؼحه
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قا کىی به پا کكؾه اوث که اهل بیث پیاهبك  هكؾ ِیاؾ گ٩ث: ٌىقي

بیًًؿ، و قا ؾق ؼكابه شای ؾاؾه اوث! هكؾم ه١صمات آياو قا هی ؼؿا 

 قويؿ.به وىیٍاو هی

گىیًؿ یمیؿ ال ایى پاوػ ياقاظث ٌؿ، ٨كهاو ؾاؾ که هكؾ ِیاؾ قا بکًٍؿ. هی

 0:ؿه ٌؿ و وی وال ليؿگايی کكؾ.يؾ٠ا کكؾ، و هكؾ ِیاؾ ل  که اهام وصاؾ

 

  عضاداسی یا اقاهث دس کًاس قبش اهام حغیى

 يىیىؿ:هی: ه١الی الىبٙیى;ِاظب 

اشاله گك٨ث که بكای ا٬اهۀ ٠ما  بايى قباب ال ظٕكت اهام وصاؾ

ؾق کكبال بمايؿ. و٩اقي او قا به بًی اوؿ کكؾيؿ و  بكای ابی ٠بؿالله

يؿبه  ا٬اهث يمىؾ و گكیه و آو هؽؿقه یک وال کًاق ٬بك ابی ٠بؿالله

آهؿ و قولها وك ٬بك ابی ٠بؿالله ها پیً لياو بًی اوؿ هیکكؾ و ٌبهی

 کكؾ و اشاله يؿاؾ يٍىث و گكیه هیق٨ث ، و ؾق آ٨حاب ؾا٢ هیهی

قا ؾق بكابك جابً  ٨كهىؾ: ابی ٠بؿالله بكایً وایباو بميًؿ و هی

یؿ به ٌهاؾت قوايؿيؿ.  6ؼىٌق

 

اب په ال بالگٍث ال ٌام، به های جاقیؽی، قببًابك ي٭ل بكؼی کحاب

هايؿ و ٠ماؾاقی کكؾ   هؿت یک وال به جًهایی بك وك ٬بك اهام ظىیى

                                                           

-149، ظ  وطاهات حعطت ػلی اصغط زاستاى اظ فعائل، هصائة ٍ 200.  1

 .345 ، ظ4تحطالوصائة، د :تِ ًمل اظ، 146

 ، ظ2تِ ًمل اظ هؼالی السثطیي، د 127، ظ  . هطٍضی تط همتل سیسالطْسا 2

 .4، هجلس 188-187
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و وپه به هؿیًه بالگٍث و ؾق ظالی که ال ٌهاؾت آو ظٕكت بىیاق 

 0.ياقاظث و ٤مگیى بىؾ، ال ؾيیا ق٨ث

گىيه اوحب١اؾی ؾق هايؿو ایى بايىی هکكهه ؾق کكبال، شای هیچ

های باو٨ا ه١مىل ولگاق، چًیى کاقی به ویژه يمؾ لويیىث> لیكا ؾق آو ق 

په ال و٨ات همىكي  ٨ا٘مه ظٕكت بىؾه اوث، هماو گىيه که 

جا یک وال ؾق کًاق ٬بكي   ظىى هرًی ٨كليؿ اهام ظىى هصحبی

 6.چاؾق لؾ و ٠ماؾاقی کكؾ

ایى وؽى قا ٌیػ ه٩یؿ و بىیاقی ال ؾیگك ٠الماو ٌی١ی يیم ي٭ل 

ا ٌیػ  کًؿ که آو بايى بكای ي٭ل هی  کلیًی ال اهام ِاؾ٪کكؾه ايؿ> اه 

یک وال ٠ماؾاقی کكؾ، يه یک وال ا٬اهث، و وپه ال  اهام ظىیى

 .ؾيیا ق٨ث

ايؿ که قباب هصله ٠ما ًؿگاو ال ایى قوایث اوح٩اؾه کكؾهبكؼی يىیى

. ا٨موو بك ایى، قا ؾق هؿیًه بكپا کكؾه اوث يه بك وك هماق اهام ظىیى

ؾاؾ قباب یک اشاله يمی ؽی آهؿه اوث که اهام وصاؾؾق هًابٟ جاقی

وال ؾق آو وكلهیى جًها بمايؿ. ؼىؾ آو بايى يیم به چًیى کاقی ا٬ؿام 

 .کكؾيمی

 

  عضاداسی عجیب سباب

 :٨كهىؾ  اهام ِاؾ٪

                                                           

 .88، ظ 4 دالىاهل فی التاضید ،  . 1

 .256، ظ1 ًفس الوْوَم، د . 2
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یُى  ل  اْلُحغ  ا ُقح  مَّ یُة ع    ل  ُجُه اْلکْلب 
 
أ ث  اْهش  اه  ق 

 
کیى  أ کْث و  ب  مًا و  ب  ج 

ْ
أ یه  ه  ل 

ْت 
 
أ ا س  ر  ل ک إ 

ی کز  ا ه   ً ی ب  ْث ف  ب  ه  ْث ُدُهىُعُهىَّ و  ر  فَّ ی ج  حَّ ُم ح  ذ  اُء و  اْلخ  غ  ًِّ ال
ْيث  

 
هَـا هَـا ل ک أ ْث ل  ال  ق  ا ف  ْحه  ع  ذ  یُل ف  غ  ا ج  ْبکی و  ُدُهىُعه  ا ج  یه  اس  ى  ْى ج  یًة ه  اس  ج 

یُل دُ  غ  ا ج   ً  ً ی ْى ب  یق  ه  ى  ة  ع  ْشب  ْبُث ش  ش 
ْهُذ ش  ی اْلج   ً اب  ص 

 
ا أ مَّ ی ل  يِّ ْث إ  ال  ُهىُعک ق 

ا  م  يَّ ْث إ 
ال  ْث و  ق  ق  ْث و  ع  م  ْطع 

 
ْث و  أ ب  ش 

ْث و  ش  کل 
 
أ ة  ف  ق  ام  و  اْْل ْعى  ع  الطَّ ْت ب  ش  ه 

 
أ ال  ف  ق 

یى   ی اْلحُـغ  ی اْلُبکاء  عَـل  ل  ی ع  ىَّ ق  ح  ْو ي 
 
ل ک أ

ز  یُذ ب  هًگاهی که اهام ؛  ُيش 

ٌهیؿ ٌؿ، همىكي ال ٬بیلۀ کلبی بكایً هصله هاجن و ٠ما  ظىیى

گكیىحًؿ، جا آو که اٌک ها هیگك٨ث و ؼىؾي همكاه لياو و ؼاؾم

کًؿ، چٍمايٍاو ؼٍک ٌؿ. قولی ؾیؿ یکی ال لياو ؼؿهحکاق گكیه هی

هایً شاقی اوث. به او گ٩ث: چكا ؾق بیى ها جًها ؾق ظالی که اٌک

 ک جى شاقی اوث؟ اٌ

ام. او و٬حی ایى هٙلب قا ًٌیؿ، پاوػ ؾاؾ: هى ه٭ؿاقی وىی٫ ؼىقؾه

-ؾوحىق ؾاؾ ١٘ام و وىی٫ بیاوقيؿ. همگی ؼىقؾيؿ و گ٩ث: با ایى کاق هی

 0.پیؿا کًین  ؼىاهین ٬ؿقت گكیه بك اهام ظىیى

جىاو ِك٦ بكول ٠ىا٧٘ ؾايىث> اگكچه ؼالی ال آو هـن ایى اهىق قا يمی

ًیى يى٠ی ال ا٬اهۀ ٠ما، ؾق شاه١ه و اج٩ا٬ات پیكاهىو آو، اذكی يیىث. چ

باق قوالث ب١ؿ ال کكبال قا با شاو و ؾل به قباب  ٌگك٦ ؾاقؾ و ظٕكت

 .ؾوي کٍیؿه اوث

 :ؾق قوایحی ایى گىيه ي٭ل ٌؿه اوث

                                                           

 .9، ض یى بى ٠لی، باب هىلؿ العى033، 0َ. اِىل کا٨ی، ز 0

https://hawzah.net/en/Article/View/97006/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7#Text217763
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https://hawzah.net/en/Article/View/97006/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7#Text217763
https://hawzah.net/en/Article/View/97006/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7#Text217763
https://hawzah.net/en/Article/View/97006/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7#Text217763
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یى  ب ع  ْغح  ح  ة  ُجىٌو ل  یَّ ْلب  ْلک  ی ا  ل  ی  إ  ْهذ 
ُ
ت  و  أ

 
أ ا س  مَّ ل  . ف  ْیى  ْلُحغ  ن  ا  ج 

ْ
ی هَـأ ا عَـل  ِـه 

ن   ج 
ْ
أ ی ه  ل  ا ع  ه  ی ب   ً ی ع  ْغح  ح  ٌو ل  ا فُـل  اه  ْهذ 

 
ٌة أ یَّ ذ  اُلىا ه  ؟ ق  ه  ز  ا ه  ْث: ه  ال  ْلُجىو  ق  ا 

ْلحغیى ْج   ا  ْخش 
ُ
أ ، ف  ىَّ ه  ْت ب  ش  ه 

 
ا؟ ُثنَّ أ ه  ُع ب 

 ً ْص ا ي  م  ی ُعْشط  ف  ا ف   ً ْغ ْث: ل  ال  ق  ى  ، ف 
اء   م  لغَّ ْیى  ا  ْشو  ب  ا ط  م  يَّ

 
أ ظٌّ ک  ُهىَّ ح  ظَّ ل  مْـ ُیح  اس  ل  لذَّ ْجى  هِـى  ا  ا خَـش  مَّ ل  ، ف  اس  لذَّ ى  ا  ه 

ٌش  ث 
 
اس  أ لذَّ ى  ا  ىَّ ه  ه  هُـىَّ بَـْعذ  ُخُشوج  ْن ُیش  ل  ، و  ل  ْْل ْسض  قولی يمؾ ظٕكت قباب،  ؛و  ا 

 وویله آو ؾق ٠مای اهام ظىیى ٜك٦ ٠ٙك یا هك٢ بكیايی آوقؾيؿ جا به

به آو ٜك٦ ا٨حاؾ،   اوح١ايث بصىیؿ. هًگاهی که چٍن ظٕكت قباب

 ٨كهىؾ: ایى چیىث؟ 

ه ؾاٌحًؿ: هؿیه ای اوث که ٨اليی ٨كوحاؾه جا ٌما بـه وویله آو ؾق ٠ٔك

 اوح١ايث بصىییؿ.   ٠مای اهام ظىیى

ؼىقؾ. وپه ٨كهىؾ: ها که ه٥ٍىل ٠كووی يیىحین! ایًها به ؾقؾ ها يمی

به آو بايىاو ؾوحىق ؾاؾ آيها ال ؼايه ؼاقز ٌىيؿ. و٬حی ؼاقز ٌؿيؿ، 

اذكی ال آيها اظىان يٍؿ، گىیی ؾق هیاو آوماو و لهیى پكوال کكؾيؿ و 

 0.هًگاهی که ؼاقز ٌؿيؿ اذكی به شای يًهاؾيؿ

ؼىايًؿگاو هعحكم جىشه ؾاٌحه باًٌؿ همیى که ؾق هصلىی ال ؼىقؾو 

قوايؿ؟ آیا ایى هؽؿقه با کكؾ چه هٙلبی قا هیهی ٤فای لفیف ؼىؾؾاقی

ؼىقؾو ٤فای لفیف هؽال٧ اوث. ؼیك؟ بلکه با ایى ظكکث همگاو قا 

 کكؾ.هحىشه ظماوه ٠اٌىقا و ٜلن و شًایث بًی اهیه ل١ًة الله ٠لیهن هی

 

                                                           

، 6> اِىل کا٨ی، ز 69باب  ،00بعاقااليىاق، ز > 603، 6َ. قیاظیى الٍكی١ه، ز 0

 .9، ض638َ 
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 دس کًاس هضاس حضشت علی اصغش دل حضشت سباب ددس 

 ویؿ بى ٘اوون قوایث کكؾه اوث که:

ق٨حًؿ، به ٠كا٪ قویؿيؿ، به که اهل بیث ال ٌام به هؿیًه هی هًگاهی

 قاهًمای کاقواو گ٩حًؿ: ها قا ال قاه کكبال ٠بىق بؿه!

ها قا به کكبال بكؾ، هًگاهی که به جكبث هباقک قاهًمای ٬ا٨له آو

قویؿيؿ، ؾیؿيؿ که شابك بى ٠بؿالله ايّاقی ظٕكت ویؿالٍهؿا 

شا آهؿه و به آو ايؿاو پیاهبك ای ال بًی هاٌن و ؼهمكاه با ٠ؿه

ها ب١ؿ ال هال٬ات با یکؿیگك، ٌكوٞ به ه٥ٍىل لیاقت هىحًؿ، آو

ای که لياو ٬بایل وىگىاقی و ٠ماؾاقی و يىظه و هاجن يمىؾيؿ، به گىيه

 0ا٘كا٦ يیم شمٟ ٌؿه و هصله ٠مایی بك پا کكؾيؿ.

 ؾق ایى لعٝه چه بىؾ؟ هاؾقی که په ال ٘ی آیا ظال ظٕكت قباب 

ؾوقاو اواقت ایًک بك وك هماق ٨كليؿ ٌیكؼىاقي آهؿه چه ظالی ؾاٌث؟ به 

ك ٨كليؿ بی گًاه و ه  ٙای هماق پاک و ه٘ىق ظحن ظٕكت قباب يیم ؾق گىٌه

 کكؾ:ه١ّىهً قا ؾق آ٤ىي کٍیؿه بىؾ، و با او ایًگىيه لهمهه هی

 ٨كليؿ ٌیكؼىاقم! ای کاي ؾق قول ٠اٌىقا بیٍحك جاب آوقؾه بىؾی.

کٍن به یاؾ ٠ًٙ و گًاهن! هى جا ٠مك ؾاقم و ي٩ه هیبی٨كليؿ 

 جًٍگی جى و پؿق هٝلىهث ٠ماؾاقی ؼىاهن کكؾ.

گًاه کىؾک ٌیكؼىاقم! يبىؾی که ببیًی که په ال گفٌث وا٠اجی بی

 بىؾ، آلاؾ گكؾیؿ.  ال ٌهاؾت جى، آب که ههكیۀ شؿۀ جى ظٕكت ٨ا٘مه لهكا 

پؿق چه ٌؿ که په ال  کىؾک ٌیكؼىاقم! ؾق آؼكیى لعٝات ؾق آ٤ىي

 آو همه گكیه و بی جابی ، ياگاه لب به ؼًؿه گٍىؾی و ؼًؿیؿی؟

                                                           

 .  َ ،000ظٕكت ٠لی ا٥ِك و کكاهات هّائب  ،ؾاوحاو ال ٨ٕائل 611.  0
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 جى قا يیم همايًؿ بكاؾقت ٠لی اکبك آیا شؿت قوىل ؼؿا 

 ویكاب کكؾ؟ 

 0كؼىاقه ا٥ِكم!ییا جى يیم با لبايی ویك ال ؾيیا ق٨حی؟ ٌآ

 

   پظ اص اهام حغیى  صيذگی سباب

یک وال بیٍحك  هام ظىیى ب١ؿ ال ٌهاؾت ا ظٕكت قباب 

هصكی ال ؾيیا ق٨ث. آو ظٕكت ایى هؿت قا ؾق  36ليؿه يمايؿ و ؾق وال 

کمال ياقاظحی و ايؿوه لیىث و هكگم ال آ٨حاب به لیك و٭٧ یا وایه يك٨ث 

 6.جا ایى که بؿيً ٨كوىؾه ٌؿ و ال ٨ٖك ايؿوه و ٤ّه ال ؾيیا ق٨ث

قا  م ظىیىگىیا وی په ال آو که به چٍن ؼىؾ بؿو هٙهك اها

  6.بكهًه ؾق ه٭ابل آ٨حاب ؾیؿ، با ؼىؾ ٠هؿ کكؾ ؾق وایه ليؿگی يکًؿ

 دس هذیًه جخشیب خايۀ سباب

و١یؿ بى ؾقال يکكؾ هگك ایًکه  یمیؿ ؾوث ؼىؾ قا به جكکۀ ظىیى 

قا   ؼبك ٌهاؾت اهام ظىیىکه و٬حی بىؾ والی هؿیًه که ٠اَ 

ؼايه لوشۀ اهام  ٠٭یل وو ؼايه  ٠لیۀ اهیكالمإهًیى ايًٌیؿ، ؼ

 0ویكاو کكؾ.قا ؾق هؿیًه  (قباب ) هاؾق وکیًه  ظىیى
                                                           

 .000-006. هماو، َ  0
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 .  َ ،390یى ویؿالٍهؿا اقب١
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های وایك بًی هاٌن قا يیم ؾق  ٘ب٫ آيچه که ؾق جىاقیػ آهؿه ؼايه

  0هؿیًه ویكاو واؼحه و با ؼاک یکىاو کكؾ.

 

  وفات حضشت سباب

ن جا یک  ٕكت قبابقول و٨ات ظ
 
هٍؽُ يیىث، ولی ٬ؿق هىل

 6.ظیات ؾاٌث  ٕكت ویؿالٍهؿاوال ب١ؿ ال ٌهاؾت ظ

كپا په ال بالگٍث به هؿیًه، ؾق آو شا هصله ٠ما ب  ظٕكت قباب

گكیىحًؿ که ٬ؿق هیٌؿيؿ. آياو آویواؼث و لياو يمؾ او شمٟ ههی

 6.ٌؿچٍمايٍاو هايًؿ کاوۀ ؼىو هی

ی١ًی یک  -هصكی  ۶۲قا  ویؿ هعىى اهیى يیم وال و٨ات قباب

 0.کكؾه اوثـکك  -وال په ال ٠اٌىقا 

 ؾق هؿیًه هًىقه و٨ات يمىؾه و هعالجی و ؼكاوايی هی
ً
يىیىًؿ: ٜاهكا

 0ؾق آيصاؾ٨ى ٌؿه اوث.

هاه قشب  60هك وال  ٌی١یاو و هعبیى ظٕكت ابا٠بؿالله العىیى 

،  قا به ٠ًىاو والگكؾ قظلث یا ٌهاؾت همىك باو٨ای اهام ظىیى

 پكؾاليؿ.به ٠ماؾاقی و وىگىاقی هی ظٕكت قباب

                                                           

 .61. ٤ًچۀ ؼىيیى، َ  0

 .606 ، َ 6قیاظیى الٍكی١ه، ز . 6

هىوىی ، وویلة الؿاقیى ٨ی ايّاق العىیى> 098َ، 6ز. ه١الی الىبٙیى،  6

 .867، َ 6زشم١ی ال هع٭٭او،  ، هىوى٠ه اهام ظىیى>010َ ليصايی، 

 .63، َ 6> ا٠الم لقکلی، ز 009، َ 3. ا٠یاو الٍی١ه، ز  0

 .606> هًحؽب الحىاقیػ، َ 606، َ 6. قیاظیى الٍكی١ه، ز 0
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 دسباسه اهام حغیى اص غالم سباب  یگفحاس

گیك بىؾ که به ؾوث ابى و١ؿ ؾوث بى وم١او، ٤الم قباب ة٠٭ب

 6ؾايؿ.ابى ٠ؿین او قا ال اویكاو وا١٬ۀ کكبال هی 0ٌؿ و وپه آلاؾ گكؾیؿ.

کكؾ، ؾق کكبال اویك ٌؿ و گ٩ث: هى ٠٭به که يا٬ه اهام قا ٠٭ال هی

حن. او قا قها کكؾيؿ. ب١ؿ ال و ا١٬ه ٠اٌىقا ام و ال ؼىؾ اؼحیاقی يؿاٌؿهًب

ؾوث ال هى ;٨كهىؾ:  گىیًؿ که اهام ظىیى گ٩ث: ؾقو٢ هیهی

بكؾاقیؿ جا به بالؾ ک٩ك یا ذ٥كی ال ذ٥ىق هىلمیى بكوم یا يمؾ یمیؿ بكوم و 

هى ال ابحؿا جا ٌهاؾت آو ظٕكت همكاه او :. ؾوث ؾق ؾوث یمیؿ بگفقام

چًیى وؽًی  ًٌیؿم . هكگم اهام بىؾم و همه وؽًاو او قا هی

: وك قاه هكا واگفاقیؿ جا به ایى وكلهیى پهًاوق بكوم;ي٩كهىؾ> بلکه ٨كهىؾ:

 ٬6بىل يکكؾيؿ. تکه ایى وؽى قا هن ال آو ظٕك

  

                                                           

 .039ها ؾق ظماوه کكبال، َ . چهكه 0

. به گ٩حه بكؼی ال ؾايٍمًؿاو، ٠٭به ؾق کكبال به ٌهاؾت قویؿ و 039. هماو، َ  6

، َ 00يیم ال او یاؾ ٌؿه اوث. ه١صن قشال العؿید، ز  ؾق لیاقت اهام ظىیى

 .608، َ 0ل العؿید، ز ا> هىحؿقکات ٠لن قش000

 .  َ ،01. ٌهماؾه ٠لی ا٥ِك 6
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 دس آئیًۀ ؽعش حضشت سباب 
 

  



 / حضرت رباب 51

 

  



 50الگوی صبر و وفا / 

 

 آییًه و آب

 ؟کصاوث ،بگى چٍمٔه گالب !يىین ِبط

 ؟کصاوث ،آب ٩ِای آیًه و قوًٌای

 :پكوًؿ ها همه ال با٢ الله هی ب٩ًٍه

 ؟کصاوث ،٬كاقجكیى قوض اي٭الب که بی

 ٌمین  با٢ قوالث، ٠كون  گلٍى وظی

 ؟کصاوث ،کاهیاب ،که ٌؿ ل ِعبث ه١ّىم

 کىی که با ي٩ه ٬ؿوی ظىیى آهیؽث

 ؟کصاوث، يٍیًی لهكا ٌؿ ايحؽاب به هن

 کىی که بك وك وصاؾٔه ؼلىَ و ی٭یى

 ؟کصاوث ،بً بىؾ هىحصابٌ ؾ٠ای يیمه

 کىی که همى٩ك کاقواو بیؿاقی

 ؟کصاوث ،چٍن او به ؼىاب ،ٌب يك٨ث ٌب همه

  ها قا کىی که ؾیؿ به چٍمً ؼماو گل

 ؟کصاوث ،ولی هك آیًه آوقؾ ِبك و جاب

 به ٌى٪ وِال ،اي هاهه کىی که ٤ًچٔه ًٌ

یؿ هنوث با گ   ٌؿه  ؟کصاوث ،قکاب ل ؼىٌق

 يؿ ال ٌیكکىؾک او قا گك٨حه اکىی که 

 و ؾاؾه ايؿ به او ٌىق و الحهاب ، کصاوث؟

 مالوالم ي ،  په الگاهىاقٔه ا٥ِك ل

 ؟کصاوث ،بپكن ي٥مٔه الالیی قباب
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 کىی که هّع٧ وی پاقه قا جماٌا کكؾ

 ؟کصاوث ،به ٌى٪ بىوه به ٌیكالٔه کحاب

 کىی که وىؼث و ب١ؿ ال ٤كوب ٠اٌىقا

 ؟کصاوث ،گك٨ث بك وك ؼىؾ چحك آ٨حاب

 ؾقن ِبىقی گك٨ث ال لیًبکىی که 

 ؟کصاوث ،کىی که ؼائه ِبكي يٍؿ ؼكاب

 اویك ؼىحه ؾلی کم يگاه ؼّن گك٨ث

 به قوی چهكه اي ال آوحیى ظصاب، کصاوث؟

 ؼؿا کًؿ که بگىیًؿ قول قوحاؼیم

 ؟کصاوث ،که ؾاٌث به لب ایى وكوؾ ياب: ٫٩ٌ;

 «ؽفق» هحمذجىاد غفىسصاده

 هًبع عالم بش حغیى هشثیه با ؽکىه

 های خالی اسهگهى

 ؾق ظصاب! ٘الٟ و ای هاه   ای آ٨حاب  

 آ٨حاب!
ِّ

 ای بؿق  يىق یا٨حه ؾق ٜل

 ای ههؿ ٌا٠كايگی  ؼايؿاو وظی!

ىى ايحؽاب!  ای هًٝك ظىیًی! ای ظ 

 پیٍايی جى، آیًۀ ِبط قاوحیى

 ها وكاب! پیً لاللی ؾل جى، آب

 ايؿ، جاب هايؿه ات کصاوث؟ که بی الالیی

 های ؼىاب! بهای ؼالی و ههحا گهىاقه

 که ب١ؿ ال هماق وال ؟ات چه ؼىايؿه الالیی
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ماو  ؾ٠اهای هىحصاب  ٔ  ياهث ٌؿه 

 ياهث چه ٌكبحی اوث؟ که ؾق شاو هك که قیؽث

 چىو چٍمۀ گالب که شىٌايؿه ال گل، آب

 ؾق ٬لبً اي٭البی ايگیؽث، بی َظىیب

حىظی ايؿاؼث، بی ظىاب
 
 ؾق هىحی اي ٨

 > ٠لی ا٥ِك  جى قا،جى وكبال کىچک

 شىاب االت بیإ ام شىاب و ياهیؿه

 اها جى قا و ب٥ٓ ٨كو ؼىقؾۀ جى قا

 با الل هايی ام چه بًاهن؟ وكوؾ ياب

 ایى باق، ؾق ٨ٕای ظىیًۀ ؾلن

 یا ظٕكت قباب!، پیچیؿه ٠ٙك يام جى

 هحمذجىاد ؽاهمشادی

 هًبع لیالی هجًىو

 قشاس دس آفحاب بی

 ها قباب! لؽحی بیا به وایٔه ایى يؽل

 اق يٍىحى ؾق آ٨حاب!٬ك  وؽث اوث بی

 ها قا هكوق کى لؽحی بیا و ؼا٘كه

 ای قاوی ظماوه، هكا ٤ك٪ يىق کى

 ٌىی؟ های ٨كاهن يمی ههماو و٩كه

 ٌىی؟ وث ٩٘ل جى، هكین يمی ٠یىی ٌؿه

 بايى! بیا که وایه بی٩حؿ به پای جى

 يٍیًی بكای جى جلػ اوث اگك چه وایه
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 بايى بیا! بیا و ل شايىىلها بگى

 ه، ال آو قولها بگىال هکه و هؿیً

 آو قولها که هژؾٔه باقاو قویؿه بىؾ

 های ٨كاواو قویؿه بىؾ ال کى٨ه ياهه

 ها که ال جب کى٨ه يىٌحه بىؾ آو ياهه

 های وبم و ٌکى٨ه يىٌحه بىؾ ال با٢

 وال قا؟ یاؾت که هىث آو وعك ي٥مه

 قاه ٠كا٪ ق٨حى و جكک ظصال قا؟

 آو قول هٍك٪ ال گل  باوق ٘الیه ؾاٌث

 ه آ٨حاب بك آ٨ا٪ وایه ؾاٌثهمىاق 

 پای يىق ؾوي آ٨حاب ٌؿی، پابه هن

 پاقه، ؾاٌث ؾق آ٤ىي جى ظٕىق آو هاه

 ق٨حیؿ جا به هكل ٌهاؾت ٬ؿم يهیؿ

 ؾق وكلهیى وبم ٌهاؾت ٬ؿم يهیؿ

 ق٨حیؿ جا هىا٨ك ٠هؿ الل ٌىیؿ

 هٕمىو ٌىیؿ ١ٌك ؼؿا قا، ٤مل ٌىیؿ

ا اهاو ل ظیلٔه گكگاو  قولگاق  اه 

 شای و٨ا بىؾ آٌکاقهك وى ش٩ا به 

 ؼىؾ قا هیاو ؾٌث بال واگفاٌحیؿ

 باٌؿ! ٌما به کى٨ه که ؾ٠ىت يؿاٌحیؿ!

 ؼیمه ؾق آو لهاو، ٤مل ايحٝاق بىؾ

 هٕمىو آب بك کلماجً، وىاق بىؾ
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 به ل همحی که به اظىان ليؿه ٌؿ! به

٭اَیث  ٠بان ليؿه ٌؿ!  هٍکی که با و 

 جکبیك گ٩ث و ـائ٭ٔه ؼیمه ٌؿ ؼًٯ

ؿ ؼًٯ ظحی گلىی ظممه ظ 
 
 و کىه  ا

 ویكاب کكؾ هٍک ظكم قا و بالگٍث

 آو جًٍه وك٨كالجكیى وك٨كال گٍث

 ؾیؿ ؾق هىیك چٍمً به ٤یك ؼیمه يمی

 های جیك! اها اهاو يؿاؾ به او هصمه

ٍک و يا٨ه ٌؿ  شىمً به قوی ؼاک پك ال ه 

 ای با٢ الله! ظىكت و ؾا٤ی أا٨ه ٌؿ

 هاشك! به و١ی  ؼیمه به ؼیمه هکى ٌحاب

 پفیك يیىث جماٌای ایى وكاب وپایا

 ليؿ آهًگ هی ایى ؼا٘كات، چًگ  ٤ن

 ليؿ ایى ؼا٘كات ٬لب جى قا چًگ هی

 ها قباب! لؽحی بیا به وایٔه ایى يؽل

 ٬كاق يٍىحى ؾق آ٨حاب! وؽث اوث بی

 ظؿ  کىؾٮ بكای چیىث؟ های بی ایى گكیه

 ها، ل شًه ج٭أای آب يیىث! ایى گكیه

 و ٌى٪ و ٌىق ایى باق گكیه، ظاِل ٫ٍ٠ اوث

 های يىق ق٨حى ل هكل ظاؾذه جا ٬له

 :قوؾ وا٬ی! ظؿید وكو و گل و الله هی;

 :قوؾ ٌبه قه ِؿ واله هی ایى ٩٘ل، یک;
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 که هکى ایى باق، گىي بك وؽى هیچ

 گهىاقه قا بكای ٌهاؾت ٩٬ه هکى

ك به يیل، آویه پیؿا يمی  ٌىؾ! َهىپ 

 ٌىؾ! با ایى قؾی٧، ٬ا٨یه پیؿا يمی

وثایى ٩٘ل قا ٨ ك   ٭ٗ پی اهؿای شاو ٨ 

وث ك   ایى هؿیه قا ٨٭ٗ به وىی آوماو ٨ 

 بایؿ که ١ٌك  ٨حط بؽىايؿ، ٬بىل کى!

 ظی٧ اوث او به ؼیمه بمايؿ، ٬بىل کى!

 بكؼیم ای قباب، ؾلث قا هصاب کى

 ٬ًؿا٬ه قا به ؾوث پؿق ؾه، ٌحاب کى

 بٍحاب که ؾقيگ ؾق ایى کاقها ش٩اوث

 !ظحی لقه به ٬اهث ایى ٩٘ل، ياقواوث

ٞ  همى٩ك آهؿ، يگاه کى  و٬ث وؾا

 هًگام بىؤه پؿق آهؿ، يگاه کى

 ؾٌمى به ٤یك کیًه، ه٭ابل يٍؿ، يٍؿ

 ؾق ایى هیايه، ظكهله، کاهل يٍؿ، يٍؿ

 :قوؾ وا٬ی! ظؿید وكو و گل و الله هی;

 :قوؾ ٌبه قه ِؿ واله هی ایى ٩٘ل، یک;

 که هکى ایى باق، گىي بك وؽى هیچ

 هکىگهىاقه قا بكای ٌهاؾت ٩٬ه 

ك به يیل، آویه پیؿا يمی  ٌىؾ! َهىپ 

 ٌىؾ! با ایى قؾی٧، ٬ا٨یه پیؿا يمی
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وث ك   ایى ٩٘ل قا ٨٭ٗ پی اهؿای شاو ٨ 

وث ك   ایى هؿیه قا ٨٭ٗ به وىی آوماو ٨ 

 بایؿ که ١ٌك  ٨حط بؽىايؿ، ٬بىل کى!

 ظی٧ اوث او به ؼیمه بمايؿ، ٬بىل کى!

 بكؼیم ای قباب، ؾلث قا هصاب کى

 ث پؿق ؾه، ٌحاب کى٬ًؿا٬ه قا به ؾو

 بٍحاب که ؾقيگ ؾق ایى کاقها ش٩اوث

 ظحی لقه به ٬اهث ایى ٩٘ل، ياقواوث!

ٞ  همى٩ك آهؿ، يگاه کى  و٬ث وؾا

 هًگام بىؤه پؿق آهؿ، يگاه کى

 ؾٌمى به ٤یك کیًه، ه٭ابل يٍؿ، يٍؿ

 ؾق ایى هیايه، ظكهله، کاهل يٍؿ، يٍؿ

ک، ٔكیط ٌؿ ظًصك ٌؿ ال وه ٍب   ١ٌبه ه 

 به ظاؾذه، ال به هىیط ٌؿبؽٍیؿ شاو 

 پك شىي ٌؿ ل الله، کكاو جا کكاو  ؾٌث

 ؼاهىي ٌؿ ِؿای چکاوک هیاو  ؾٌث

 جك ال ؼاقلاق ٌؿ پیٍه کى٨ه، وکىت

 لبكیم ال کىالث وًگ هماق ٌؿ

 گل قا يّیب  ِا٠٭ه کكؾيؿ کى٨یاو

 :...ال آب هن هٕای٭ه کكؾيؿ کى٨یاو;

او ٌؿه  وث! آياو که ظكَ، ٬ىت  ٌب و قوٌل

لٯ   او ٌؿه ؾو قوله آي  ؾهى ه   وث وىٌل
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او ٌىؾ!  ایى ؼىو، ٌكوٞ ؾقؾ  ٨كاگیٌك

او ٌىؾ!  ایى ياله، ٠ى ٬كیب که پاگیٌك

 ات بايى! شهايیاو به ٨ؿای ٤كیبی

 ات آقی، وق٪ وق٪ ٌؿه ٬كآو شیبی

 کن هايؿه بىؾ ٠الن ال ایى ؾا٢ شاو ؾهؿ

 ای هاؾق  ٌهیؿ ؼؿا ِبكجاو ؾهؿ!

 اهیؿ ؾاين ال ؾل جى ٌکى٨یؿ ایى هی

 آ٬ا وكي والهث، اگك ٩٘ل ٌؿ ٌهیؿ!

ا کىی يمايؿه به آ٬ا جىاو ؾهؿ!  اه 

 یا قب هباؾ ال په  ایى ؾا٢ شاو ؾهؿ!

 ظاال به پٍث  ؼیمه پؿق ایىحاؾه اوث

یؿ  لاؾه اوث ه٥ٍىل  ؾ٨ى  پیکك ؼىٌق

 ٌىؾ و جاق، آوماو لبكیم ابك هی

 ٌىؾ ايگاق، آوماو ؾق ؼاٮ ؾ٨ى هی

  جى قباب جى ٩٘ل بىؾبهحك که ؾ٨ى 

 بىوه يمؾ وه قول بك ایى پیکك آ٨حاب

 بهحك که ؾ٨ى بىؾ و پی بىقیا يك٨ث

ن اوب  ها يك٨ث ایى پاقه جى به لیك و 

 بهحك که ؾ٨ى بىؾ و چى قالی کحىم ٌؿ

هك و هىم ٌؿ...  ایى ياهه، هعكهايه ٌؿ و ه 

 ها قباب! لؽحی بیا به وایٔه ایى يؽل

 ٬كاق يٍىحى ؾق آ٨حاب! وؽث اوث بی
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 ا٘ك جى آو ٤ن ٌیكیى يك٨حه اوثال ؼ

 آب ؼىي ال گلىی جى پاییى يك٨حه اوث!

 لهمم به چٍن و لهمهه ؾق ویًه جا به کی؟!

 آه ال شؿایی ؾل و آییًه جا به کی؟!

 ها قا وق٪ لؾو؟! جا کی کحاب ؼا٘كه

 ؾق هك ٤كوب، باؾه ل شام ٫٩ٌ لؾو؟!

 کمحك ببیى به ؼىاب، ؾل و شاو ؼىحه قا

ًگ ٌکىحه قاهای هاهی و  کابىن  ج 

 ها گفاٌحی به کى قباب! ١ٌله به شاو

 ٬ؿقی ؼیال کى که ٠لی قا يؿاٌحی!

 به کى قباب! پٍث لهیى و لهاو ٌکىث

 آوماو ٌکىث های جى، ؾل  ه٩ث با ياله

 به کى ؾق آوماو، ؾل  ؾیؿو يمايؿه اوث

 ؾق هیچ ـقه جاب  ًٌیؿو يمايؿه اوث

 به کى که وىؼث ؾق جب و ؾا٢  جى آ٨حاب

 های جى آجً گك٨ث آب كم لعٝهال ه  

 باق بگفقین بگفاق ال ایى ظکایث ؼىو

 ي٩كیى به هك چه ظكهله! بگفاق بگفقین

ا الیى گفٌحه جماٌا کى ای قباب  اه 

 ظىاب! ظاال ظىیى هايؿه و ایى ؼیل بی

 جًها به ومث ه١كکه بایؿ و٩ك کًؿ

 لیًب کصاوث ؾؼحك او قا ؼبك کًؿ؟
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 وث؟ یایى الله الله با٢ هگك وايهاؾي

 وث؟ ایى ٌكظه ٌكظه ؾا٢ هگك ٌكض ؾاؾيی

 آه ای قباب، شاو هى ایى ؾل، ؾل  جى يیىث؟

 ایى شاو که هىث ؾق ک٧  ٬اجل، ؾل  جى يیىث؟

 ایى با٢ الله چیىث به گىؾال ٬حلگاه؟

 آیا ظىیى بىؾ؟ يکكؾین اٌحباه؟

 کًؿ؟ آه ای قباب، ٬اجل  ؼىؾوك چه هی

 کًؿ؟! های پیمبك چه هی با شای بىوه

 ظاال چه ٠اٌ٭ايه هعاوى کًؿ ؼٕاب

 وبٗ قوىل، جًٍه هیاو ؾو يهك آب!

 ٌىؾ کن وکىت، واظل  ٨كیاؾ هی کن

 ٌىؾ آب  ٨كات بك همه آلاؾ هی

 آبی ولی هًىي که ٤یك ال وكاب يیىث!

 َلْهك اوث ایى به کام جى، باوق کى آب يیىث!

 ٌىؾ ٌىؾ و وًگ هی ایى آب، ٌیك هی

 ىؾ!ٌ ی١ًی ؾلث بكای ٠لی، جًگ هی

 ليی آو و٬ث هی به ویًٔه ؼىؾ چًگ هی

 ليی یا لؼمه لؼمه ١ٌله ؾق آهًگ هی

 ٌىؾ آو و٬ث بال ٩٘ل جى ٨ايىن هی

 ٌىؾ لاق ؾا٢  جى، ٬٭ًىن هی ؾق ١ٌله

 های وىؼحٔه َظًصك قباب! ایى پكؾه

 يی ؾق يىاوث، ياله ليیؿ ال پی شىاب!
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 ها قباب! لؽحی بیا به وایٔه ایى يؽل

 ىحى ؾق آ٨حاب!٬كاق يٍ وؽث اوث بی

 ٌىی؟ های ٨كاهن يمی ههماو  و٩كه

 ٌىی؟ وث ٩٘ل جى، هكین يمی ٠یىی ٌؿه

 ٤مگیى هباي، آؼك ایى هاشكا ؼىي اوث

عی;پایاو ٌب به هیمًث   ٕ  ؼىي اوث: وال

 آیؿ به ايح٭ام کىی ال جباقجاو

هىقَک یا ِاظَب المهاو;  ٜ ل ٠َلی   :٠َص 

 یجىاد هحمذصهاي

 کحاب دلىاپغی های اویظ

 ۲۹۳۱عال/  جمهىسیيؾش 

 های قباب ٌکىحه پٍث ٤ن ال باق ٤ّه 

 ال آو لهاو که ًٌیؿه اوث هاشكای قباب

 به وىل ویًه گهىاقه ؾا٢  ٤ن لؾه اوث

 ٌكاق لؼن ؾل  ؼىو الی الی قباب

 و جاق ِىجی آجً گك٨حه هی٩همؿ

 که آهؿه چه بالیی وك ِؿای قباب

 بكای کىؾکً آي٭ؿق آه و ياله يکكؾ

 ك ال اٌک ٌؿ , بصای قبابکه چٍن هٍک , پ

 به شاو گكیه ٌٍماهه قوی ؾوث ظىیى

 کىی يكیؽحه اٌکی هگك به پای قباب

 ٬ًىت ِبك گك٨حه بكای ظل٫ ٠لی
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 ؼؿا کًؿ به اشابث قوؿ ؾ٠ای قباب

 چًگ و های و هىی قباب ۀهیاو هلهل

 وه ١ٌبه لؼمه لؾو ياله ٌؿ يىای قباب

 ها جك ٌؿ و ياگهاو پكو بال ٨كٌحه

 هٝلىم کكبالی قباب ۀبه ؼىو کٍح

 پكوؿ آهؿه ال یک ٨كٌحه هی :ق٬یه;

 ای بكای قباب؟ پیام جىلیث آوقؾه

ل ٌؿه اوث و ٨کك هی  کًن آب ٨كات گ 

 که قیؽحه به وكي ؼاک ؾق ٠مای قباب

 ؼؿا به ؾاؾ ؾل ؼا٘كات او بكوؿ

 کًٍؿ ؼیاالت ايموای قباب چه هی

 کماو ظكهله پٍحً ٌکىث با جیك  

 يای قباب هماق ١ٌله آه  يهاؾ  

 هصطفی هحىلی

 ؼؿا کًؿ بكوؿ ؼیمه جاب ؾاٌحه باٌؿ

 بكای هاؾق ا٥ِك شىاب ؾاٌحه باٌؿ

 گماو يمی کًن ال ایى به ب١ؿ هاؾق جًها

 بؿوو کىؾک و گهىاقه ؼىاب ؾاٌحه باٌؿ

 ٠مىؾ ؼیمه او قا به ظالحی بگفاقیؿ

 که قول ؾوق و بكي آ٨حاب ؾاٌحه باٌؿ

 آيصا به ؼیمه ای ببكیؿي قباب قا که ؾق

 يه ٌیك ؼىاقه ببیًؿ  يه آب ؾاٌحه باٌؿ
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 گفٌث و ا١٬ه آيصا قویؿه این که بایؿ

 ٤مل لهاو بیايً ظصاب ؾاٌحه باٌؿ

 یمیؿ بىؾ ولیکى قباب ٨کك يمی کكؾ

 که ٜك٦ ؾاؼل ؾوحً  ٌكاب ؾاٌحه باٌؿ

 علی صهايیاو

 بكای بىحى ؾوحً ً٘اب اللم يیىث

 یکی به جیك بگىیؿ ٌحاب اللم يیىث

 ث پك ال ٠ٙك و بىی ایى ٤ًچه اوثجمام ؾٌ

 ه١ٙك اوث لهیى په گالب اللم يیىث

 بكای ظًصك ؼٍکیؿه آب هیؽىاهن

 ولی گلىی بكیؿه که آب اللم يیىث

 بگى به جیك وه ١ٌبه شىاب هیؽىاهن

 بگى به جیك وه ١ٌبه شىاب اللم يیىث

 ؼبك قویؿه بكای ٠لی ًٌ هاهه

 واو یکاؾ يؽىاؾ قباب اللم يیىث

 وكي قا به آه هیبًؿيؿ به قوی يیمه

 بكای بىحى ایى وك ً٘اب اللم يیىث

 ٠لی ا٥ِك ًٌ هاهه جا قوی يیمه اوث

 وحاقه هىث ؾگك آ٨حاب اللم يیىث

 بكای کٍحى هاؾق ٤ن پىك کا٨ی اوث

 به جیك ظكهله با ایى ٌحاب اللم يیىث

 هحمذ سضا ياصشی
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 با قؤه ؼٙبه ؼىايؿ به لعى هعى قباب

 و قبابلیًب جكیى قوایث یک ٌیكل

 قوین يؿیؿه قوی وپیؿم يمىؾه ای

 با جىوث قوی ٨ا٘مه ؾق ایى وؽى قباب

 یکىال گكچه وىؼحه ای لیك آ٨حاب

 ؾق وایه ات يٍىحه بهٍث ٠ؿو قباب

 با ایًکه کكبال وًً٘ ٌؿ په ال ظىیى

 ؾیگك يمايؿ ب١ؿ پىك ؾق و٘ى قباب

 ؾق هصلىی که هكذیه ؼىايً ق٬یه اوث

 قبابلیًب ؼٙیب هیٍىؾ و ویًه لو 

 ؾق قاه ٌام ؼیكه به گهىاقه ی ٨كا٪

 گاهی وکیًه اوث ولی ٠مؿجا قباب

 بك يیمه ق٨حه اوث ولی بی ک٩ى که يیىث

 ٬ًؿا٬ه ٌؿ به ٬اهث ٩٘لث ک٩ى قباب

 ٬كباو وىل آـقی قؤه های جى

 ”وىلمىي ٠لیِّ ا٥ِكه الی الی ؾَیى قباب“

 به کى ٠كون ٨ا٘مه ال ؾوث هیكوی

 لؾو قبابجاله ٠كون قا چه به لٙمه 

 ابىالفضل عصمث پشعث

 قباب اوث و ؼكوي و ؼىحه ظالی

 به ؾاهى اٌک و شای ٩٘ل ؼالی

 اگك گهىاقه قا په ؾاؾه بىؾيؿ
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 ؾلً ؼىي بىؾ با ٩٘ل ؼیالی

***** 

  ٠میمم  بك پؿق یاقی  يمىؾی

  ٠میمم  ٘ك٨ؿاقی  ال او کكؾی

  بگكؾه  ؾوقت  هاؾقت  الهی

  ٠میمم  ؾاقی  ٬بك کىچکی  چه

***** 

  باله  يیمه  جى که  چٍن  ٨ؿای

  واله  جى هاؾق چه  بگى با ؾا٢

كیؿيؿ  جا گىٌث  گىي  اگك چه  ب 

  با جى ؾق قال و يیاله  ق٬یه

***** 

 ا٥ِك  ؾقهىيؿه  و ٌؿم  جى ق٨حی

 ا٥ِك  هاؾق هىيؿه  پیً  لباوات

  جل٭یى  شای  ؾ٨ًث  پؿق ؾق و٬ث

 ا٥ِك  ؼىيؿه  الیی  بكا جى الی

***** 

  ق٨ث  هىال ؼصل  ای ؼیمه  ٍثپ  به

  ق٨ث ؾل  ِؿ ؼىحه  ؾل  همكاهً  به

  يمىين  ليؿه  ال ایى  بیً  الهی

  ق٨ث  لیك گل  آقلوهام  جمىم

***** 
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 ظیا ٌؿ  بی  ؾٌمى  ال ٠بان  په

 ها ٌؿ ؾگك يمؾیکحك بك ؼیمه

  وك٠ث  ؾاٌث  ١ٌبه  جیك وه  چًاو

 شؿا ٌؿ  بىوه  یک  وك ا٥ِك به

***** 

 بال جیك و وًاو هی باقؾ ؾق ؾٌث

 گىیی که ٨لک ؼىو به لهیى هی کاقؾ

          ای کاي کىی ل ظكهله هی پكویؿ

 چه يىبث ؾاقؾ ،جیك  ،گلى  ،يىلاؾ 

 علی ايغايی

 عخث اعث ایى غن

 و٭٩ی به ٤یك ال آوماو بك وك يؿاقی

 جى وایه بك وك ؾاٌحی ؾیگك يؿاقی

یؿ بك يی بىؾ؟ ظ٫ ؾاقی بىىلی  ؼىٌق

 ای بك وك يؿاقی شم او وایهؾیؿی به 

 کكؾ ای؟ ایى قا کىی باوق يمی بكگٍحه

 ای؟ ایى قا ؼىؾت باوق يؿاقی بكگٍحه

 ؼىاهی ال ب٥ٓ گلىگیكت بگىیی هی

 ای بهحك يؿاقی الیی واژه ال الی

 ا٨حی هك باق یاؾ ٤كبث هىال هی

 ا٥ِك يؿاقی وىلی و ؾیگك ٠لی هی

 ٬كاق اوث هك ٌب ؾق ایى گهىاقه ٩٘لی بی
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 :جك ال هك يؿاقی اوث ایى ٤ن، وؽث وؽث;

 ها پای ایى گهىاقه ٠مكی گكیه کكؾین

 الیی بكيؿاقی یک و٬ث ؾوث ال الی

 حغى بیاجايی

 وث که ؾق ظك٦ ظك٦ آب يٍىحه چه آجٍی

 ها گالب يٍىحه؟ که قؤه ؼىايؿه که بك گىيه

 ِؿای آه بلًؿ اوث گىٌه گىٌۀ جکیه

 هاوث که ؾق قؤۀ قباب يٍىحه چه ياله

 های ؼىحۀ ایى لو وى بؿوؾ چٍن کؿام

 که ؾق هىیك يگاهً ٨٭ٗ وكاب يٍىحه

 اي؟ آه!  آوقی ايؿ که لیك ٠با هی چه کكؾه;

 هاي ؼىاب يٍىحه؟ ايؿ که ؾق چٍن چه کكؾه

 :گفقؾ! کى ِؿای گكیۀ ا٥ِك؟ چه ؾیك هی

 هیاو ؼیمه ليی ٤ك٪ أٙكاب يٍىحه

 کٍیؿه قوی وكي بال چاؾق ٠كبی قا

 شىاب يٍىحه بیؾقوث هرل وإالی که 

 کىی يگ٩ث ؾق آو وكلهیى چه ؾیؿه که یک وال

 قباب یکىكه ؾق لیك آ٨حاب يٍىحه

 فائضه صسافؾاو

 عماوآؽیاو آهًبع 
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 پىػ سباب طفل کفى

 آیؿ ال لٍکك کى٨ه ایى ؼبك هی

 آیؿ لؼن اوث و ؾوباقه بك شگك هی

 باق هؿ٦ کیىث؟ پؿق یا که پىك؟ ایى

 !آیؿ جیك اوث و به ٬ّؿ وه ي٩ك هی

 پكویؿ پؿق؟ پىك؟ هؿ٦ آؼك کیىث؟

 ايگاق که ؾل جىی ؾل هاؾق يیىث

 ای جیك! به ٤یك لؼن بك شاو قباب،

 ظك٦  ؾقگىٌی جى با ا٥ِك چیىث

 ؼبكاو ق٨ث به ومث لٍکك بی هی

 گ٩ث قباب، هاؾقايه، يگكاو: هی

یؿ! هحاب بك گلىی پىكم  ؼىٌق

 جكون چٍمی بميؿ لؼن بك آو... هی

 الثق٨حی و يگاه هاؾقت ؾيب

 ؾهؿ ال اظىالث لبؽًؿ ؼبك هی

 ای و، آ٤ىي به قوی هكگ واکكؾه

 جیك اوث که آهؿه به اوح٭بالث

:: 

 هاین ههحاب يؿاقؾ ؾیگك ٌب

 جى ؼىاب يؿاقؾ ؾیگك هاؾق، بی

 گهىاقه ؼالی ال جى آ٤ىي هى اوث

 گهىاقه جى جاب يؿاقؾ ؾیگك
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***** 

 گ٩حًؿ بك او ؾا٢ هصىن بميًؿ

 ميًؿیک جیك ولی وه لؼن جىام ب

 ظحی گهىاقه ٠لی قا بكؾيؿ

 جا جیك به ٬لب هاؾقي هن بميًؿ

***** 

 ظاال هى و، اٌک و، ٌب ههحابی و او

 ؼىابی و او الالیی ؼىاب و، جب بی

 گهىاقه کىؾک هكا په بؿهیؿ

 جابی و او هى باٌن و، جًهایی و، بی

***** 

 پىي قباب! ام! ای ٩٘ل ک٩ى هاهه ًٌ

 وث جىی آ٤ىي قباب شایث ؼالی

 گكیؿ هى ايگاق، کىؾکی هی ؾق

 هك قول ِؿای جىوث ؾق گىي قباب...

 عیذ ههذی حغیًی

 های آفحاب صخمه

 ب١ؿ ال آو ٤كوب جلػ، شاو لؼمی قباب

 های آ٨حاب جى ؼى گك٨حه با لؼمه بی

 قوؾ جا همیٍه جا ابؿ، یاؾ هى يمی

 بك وكم ؾهی که گٍث ه٩ث آوماو ؼكاب...

 ه٩ث آوماو ؾقيگ، هات ایى ؾو وىی شًگ
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 ظىاب وپاه، و آو وپاه بی ایى ٤كیب بی

 ها جهی ه٩ث آوماو ٠ًٙ، ؾوث هٍک

 ای، یک ي٩ك ؾق الحهاب پای گاهىاقه

 ه٩ث آوماو وکىت، ویى ِؿای پك ً٘یى

 :...آب آب;، کىؾکی که :الی الی;هاؾقی که 

 ه٩ث آوماو وىال> ظك٦ ظ٫ و هلهله؟!

 آی جیك ظكهله! وای، وای ال ایى شىاب!...

 ؾقيگ كوي، اٌک لو چه بیه٩ث آوماو ؼ

 قوؾ به کاقلاق، هكؾ او چه باٌحاب... هی

 ليؿ ٠ؿو آو ٘ك٦ به وىی او، وًگ هی

 ليؿ قباب ایى ٘ك٦ به قوی ؼىیً، چًگ هی

 چٍمه ؼىو و ؼاک گىٌه ؼاک و ؼىو، چٍمه گىٌه

 جى جاب و ِبك کى؟ ای هكا جى ِبك و جاب!... بی

 ام چکؿ ل ؾیؿه هی: واظىیى;ه٩ث پكؾه 

 فق کًن ال ایى ه٩ث ؼىاو أٙكاب؟چىو گ

 ایى جى جى قوی ؼاک، آو وك جى قوی يی

 ای ٬یاهحث به پا! کى شما و کى ٠فاب؟

 ای، جًٍه لب، لب ٨كات ؾیؿهث که هايؿه

 ای ٨ؿای ق٨حًث! ب١ؿ ال ایى يه هى، يه آب!

 و٩ك، کاقواو ٤كبحث با وك جى هن

 وىی ٌهك ٌىم ٌام، هرل جًٍه ؾق وكاب

 با وكی به گ٩ث و گى ٠اٌ٭ايه هك ؾلی،
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 ؾق هیايه ایى هًن، با وك جى ؾق ؼٙاب

 ات ظىیى هى! شاو ؾهؿ قباب قا ي٥مه

 ای ال ایى کحاب بال با ؾلن بؽىاو، آیه

ٗ  ؼىو هى کًاق ٬حلگاه، ؼىايؿه  ام به ؼ

١ه> ظا و ویى و یا و يىو آیه  ٙ  ای ه٭

 هجحبی احمذی

 هًبع دسخحاو بی جاب

 قبابقولی که گٍث همىك ٌاه شهاو،  

 جبؿیل ٌؿ به بايىی ه٩ث آوماو، قباب

 ؾق ٜل يىق ظٕكت اقباب شا گك٨ث

 ايؿاؼث وایه بك وك کىو و هکاو، قباب

 ؾق هعٕك ظىیى، په ال کىب آبكو

 بؽٍیؿ آبكو به لهیى و لهاو ، قباب

 هح١ل٫ به ٨كي بىؾ
ً
 با ایًکه ٜاهكا

 جٍكی٧ بكؾ ؾق  ظكم ٠كٌیاو، قباب

 یا٨ثهك که ظىیى ؾاٌث ظیاجً ؾوام 

 وث گك بٍىؾ شاوؾاو، قبابپه هًٙ٭ی

 ؾق ؼاک شىحصىی هماقي ؾقوث يیىث

 ، قباب:الهکاو;شایی که قاه یا٨حه ؾق 

 هی ؼىاوث ٘كل ٠اٌ٭یً قا يٍاو ؾهؿ

 هرل هماق ٨ا٘مه ٌؿ بی يٍاو، قباب

 ؾق هیئحی که لیًب کبكاوث پیك آو
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 وا٠ٛ ٌؿه وث ام بًیى، قؤه ؼىاو قباب

 هه ٌؿ ٠لنهك شا بىاٖ قؤه ًٌ ها

 لهكا هیهماو و ٌؿه هیمباو، ق باب

 ٌكهًؿه کكؾ هاؾق هىوی و يیل قا

 و٬حی که ؾاؾ ٜهك ٠ًٙ اهحعاو، قباب

 ظىكت به ؾل گفاٌث و يٍؿ هكهمی يهؿ

 بك شای لؼن آو همه جی٣ و وًاو، قباب

 ب١ؿ ال ظىیى وىؼحه ؾق لیك آ٨حاب

 هكگم يؽىاوث بك وكؼىؾ وایباو، قباب

 ب و ٌیك ؼىاقه ايب١ؿ ال ٌهیؿ جًٍه ل

 ال آب جك يٍؿ گلىیً آيچًاو، قباب

 ؾقلعٝه ای به ٬ؿق چهل وال پیك ٌؿ

 جا ؾیؿ ؤٟ آو گلىی ؼىو ٨ٍاو، قباب

 اقباب قا ٨كا٪ ٠لمؿاق اگك ٌکىث

 ٌؿ ال کماو ظكهله ای ٬ؿ کماو، قباب

 ؾاٌث: ٠لی الی الی;ؾق قاه ٌام ـکك 

 کاجً کٍیؿ بك شگك کاقواو، قباب

 ی ؼىؾي، گاه بیى ؼىاببیؿاقیً که شا

 هی ؾاؾ ؾوث های ؼىؾي قا جکاو، قباب

 با آو بال که بك وكي آوقؾ بیى ٍ٘ث

 ؾلگیك ٌؿ الی االبؿ ال ؼیمقاو ، قباب

 هحمذ قاعمی
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 پكپك ٌؿ و بكگ و بكي بیكوو يیاهؿ

 پكپك لؾ و بال و پكي بیكوو يیاهؿ

 کاًل بهايه بىؾ آب و ایًکه ایى ٌیك

 يیاهؿ... ال ویًه های هاؾقي بیكوو

 هی ؼىاوث جا هیؿاو َقَوؾ ٨كؾا يگىیًؿ

 ؾیؿی قبابه ظیؿقي بیكوو يیاهؿ

 هايًؿ لیال هن قبابه لٍکكی ؾاٌث

 اِاًل که گ٩حه لٍگكي بیكوو يیاهؿ؟

 هايًؿ و٭ا بچه اي ؼیلی شگك ؾاٌث

 با جی٣ و ٌمٍیك ا٥ِكي بیكوو يیاهؿ

 و٬حی به هیؿاو لؾ کن آوقؾيؿ پیً اي

 بیكوو يیاهؿیک شًگصى ؾوق و بكي 

 با گكیه لكله بك وپاه کى٨ه ايؿاؼث

 ظحی َقَشم ال هًبكي بیكوو يیاهؿ

 جا که بگىیؿ بچه اي يفق ظىیى اوث

 اٌکی لچٍماو جكي بیكوو يیاهؿ

 ٌكهًؿگی ٌاه قا جا که يبیًؿ

 ال ؼیمه ظحی آؼكي بیكوو یًاهؿ

یٟ اي گىي جا گىًٌ شؿا ٌؿ  ٩٘ل ٔق

 .جیك وه پك ال ظًصكي بیكوو يیاهؿ ..

 سضا قشبايی
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 بیهىي ٌؿه ایى همه جابً يؿهیؿ

 بىوه به لب ؼٍک و کبابً يؿهیؿ

 لیًب يکًؿ قباب ٌكهًؿه ٌىؾ

 بی ٌیك ٌؿه ... ؾوث قبابً يؿهیؿ

یؿ اوث  ایى ظاشی ًٌ هاهه ؼىؾي ؼىٌق

 بی پكؾه يٍاو آ٨حابً يؿهیؿ

 بایؿ که به ؾوحاو ؼىؾم ٠كي قوؾ

 ای شى و هلک پا به قکابً يؿهیؿ

 ی  لب جًٍه ؼىؾي هی هیكؾایى هاه

 آبً بؿهیؿ یا که آبً يؿهیؿ

 واکث بٍىیؿ هاؾقي هی ٨همؿ

 با وىت و ک٧ و ؼًؿه ٠فابً يؿهیؿ

 سضا قشبايی

 با لباو، ل١ل لب ؼٍک هؿاق يکًؿ

 شگك وىؼحه قا آب هؿاوا يکًؿ

 ؼىاهً آب يمىؾم، ل ٌما جیك آهؿ

 هیچ که با گل يٍک٩حه چًیى جا يکًؿ

 ل شگك جا هكگمهى ؾ٠ا هی کًن ال وى

 هكؾی ال هكؾم ياهكؾ جمًا يکًؿ

ی ا٨حاؾ
 

 ظك٦ آب آهؿ و ٩٘لن به جلٝ

 ِیؿ ایًگىيه کىی هاهی ؾقیا يکًؿ

 پٍث هك ؼیمه هى ای کاي چهل ِىقت ٬بك
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 کًؿه بىؾم که کىی ٬بك جى پیؿا يکًؿ

 بین ؾاقم بكوؿ وك لؾه ال قاه قباب

 لوؾجك ؼاک بكیمم که جماٌا يکًؿ

 بگى ال ٬ىل قباببه ٠لی ا٥ِكم آ٬ا 

 که لبی ٌیكی هى ٌکىه به لهكا يکًؿ

 ععیذ خشاصی

 ٩٘ل يؽىقؾه آب کمی ؾق ظكم بؽىاب

 الله گلن، ٠میم ؾلن، ا٥ِكم بؽىاب

 ٌكهًؿه ام که ٌیك يؿاقم ... به ویًه ام

 ياؼى هکً جى ؼاک هکى بك وكم بؽىاب

 آقام که يمی ٌىی ای هیىۀ ؾلن

 ؽىابؼیمه به ؼیمه هك چه جى قا هی بكم، ب

 يمؾیک به وه قول و وه ٌب هی ٌىؾ ٠لی

 پلکن به هن يیاهؿه هاؾق، بكم بؽىاب

 الله گلن، ببیى که ٌبیه جى جًٍه ام

 آجً همو به شاو هى ای هاؾقم، بؽىاب

 هى ؼىاب ؾیؿه ام که وكت قوی يیمه بىؾ

 ؼىاب و ؼیال بىؾ يٍؿ باوقم، بؽىاب

 سضا سعىل صاده

 يیمه شايىث هكا جا که يراقي باٌن

 وىگىاقه وك بك يیمه وىاقي باٌن

 وایه قوی وكم بىؾ که ق٨ث ال وك هى
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 بگفاقیؿ که چىو وایه کًاقي باٌن

 ٌمك يگفاٌث کًاق بؿيً گكیه کًن

 بگفاقیؿ کًىو ٌمٟ هماقي باٌن

 ٤ّه ؼىو کكؾ ؾل ٨ا٘مه قا بگف اقیؿ

 جا ي٩ه هىث هكا هىيه و یاقي باٌن

 اللۀ ٨ا٘مه لب جًٍه به ؼاک اوث ایًصا

 فاقیؿ ل شاو ابك بهاقي باٌنبگ

 ِعبث ال جًٍگی و وایه يٍیًی هکًیؿ

 ههلحی جا که ؾهی آیًه ؾاقي باٌن

 به هؿیًه هبكیؿم به چه ؾلؽىي ؾاقم

 بگفاقیؿ که بی ِبك و ٬كاقي باٌن

 ا٥ِك کىچک هى ؼ٩حه به گهىاقۀ ؼاک

 بگفاقیؿ که هاه ٌب جاقي باٌن

 علیشضا ؽشیف

 ؾبك ویًه همو چًگ که جأذیك يؿاق 

 لیكا ل٠ًٝ هاؾق جى ٌیك يؿاقؾ

 ؾق ؼىاب جى ؾیؿم که به ؼىو هی جپی اها

 گ٩حن به ؼىؾم ؼىاب جى ج١بیك يؿاقؾ

 ق٨حی جى به همكاه پؿق آب بًىٌی

 یک شك٠ۀ آب ایى همه جأؼیك يؿاقؾ

 با او ل چه قو شًگ ٠ؿاوت بًماییؿ

 ایى کىؾک ًٌ هاه که ٌمٍیك يؿاقؾ
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 لبلگىییؿ به گلچیى که ظیا کى  جى ل ب

 گلبكگ گلىی پىكم جیك يؿاقؾ

 بك آیۀ یان گلىی وىقۀ ا٥ِك

 یک بىوۀ يی ایى همه جکبیك يؿاقؾ

 يیمه همو ای ؾٌمى بی ٌكم به ؼاکً

 ایى هّع٧ پكپك ٌؿه ج٩ىیك يؿاقؾ

 هحغى قاعمی

 به پای جًٍگی ات اٌک آب هی قیمؾ

 ؾقوو ویًه ٤می بی ظىاب هی قیمؾ

 جى قوی يیمه و لیًب کًاق جى هی ؾیؿ

 ه ؼىو جاله ل ، قؾ ً٘اب هی قیمؾک

 وث ١ٌك ؼىحۀ هىبه ظىب ٬ا٨یه ق٨حه

 ؾق آو ؾ٬ی٭ه که ٬لب قباب هی قیمؾ

 همیٍه ظالث ٌكهًؿگیث پیً قباب

 ؾقوو ویًه هى أٙكاب هی قیمؾ

 قویؿ قؤه به شایی که ياؼىؾ آگاه ال

 هیاو هكذیۀ او ظصاب هی قیمؾ

 کىی که ٨کك يمی کكؾ بیى هصله ٌام

 وك جى ٌكاب هی قیمؾیمیؿ قوی 

 عیذ هحغى علىی

 به کى قباب يیمه ای ال ٌب گفٌحه اوث

 ؾیگك بؽىاب يیمه ای ال ٌب گفٌحه اوث
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 کن ؼیكه ٌى به يیمه، ٠لی قا يٍاو يؿه
 گهىاقه يیىث ؾوث ؼىؾت قا جکاو يؿه
 با ؾوث های بىحه همو چًگ بك قؼث

 با ياؼى ٌکىحه همو چًگ بك قؼث
 ی ٌىؾبه کى قباب ظكهله بیؿاق ه

 وهمث ؾوباقه ؼًؿه ايٝاق هی ٌىؾ

 جكون که يیمه ؾاق کمی شابصا ٌىؾ

 ال قوی يیمه قأن ٠میمت قها ٌىؾ

 یک ٌب يؿیؿه این که بی ٤ن يیاهؿه

 ؾیؿی  هًىل لؼن گلى هن يیاهؿه

 گكچه اهیؿ چٍن جكت يااهیؿ ٌؿ

 به کى قباب یک ٌبه هىیث وپیؿ ٌؿ

 پیكاهًی که جاله ؼكیؿی يٍاو هؿه

 ىیث ؾوث ؼىؾت قا جکاو هؿهگهىاقه ي

 با ؼًؿه ؼىاب ق٨حه جماٌا يمی کًؿ

 هاؾق يگ٩حه اوث و لباو وا يمی کًؿ

 به کى قباب لؼن گلى قا يٍاو هؿه

 ٬ًؿا٬ه يیىث ؾوث ؼىؾت قا جکاو هؿه

 ؾیگك لیاؾت ایى ٤ن وًگیى يمی قوؾ

 آب ؼىي ال گلىی جى پاییى يمی قوؾ

 به کى لگكیه ظال جى بهحك يمی ٌىؾ

 یه ها بكای جى ا٥ِك يمی ٌىؾایى گك

 حغى لطفی
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 چهاسپاسه

 هك لعٝه ال ؼؿا ٘لب هكگ هی کًی      

 و٬حی که ؾٌمًث بلؿ  قاه هیٍىؾ

    جه هايؿۀ ي٩ه لؾو  ِبط جا ٤كوب

 ِك٦ کٍیؿو ؾو وه جا آه هی ٌىؾ

***** 

 ؾق هىز اٌک های ؼىؾت ٤ك٪ هی ٌىی

 با ایى همه هّیبث و ؾا٤ی که ؾیؿه ای

 ٬بلی ؼىؾ پیكجك ٌؿیيىبث به گام 

 کن کن به ٌايه های ق٬یه قویؿه ای

***** 

 آب ٘لب يکكؾه همیٍه هكاؾ يیىث

 ٌایؿ وكی١حك بٍىؾ ايکىاق جى

 ظاال که چًؿ ٬ٙكه ٨٭ٗ آب ؼىقؾه ای

 ظاال که ٌیك هىث ولی ٌیكؼىاق جى

***** 

 ظالث ٌبیه هعحٕك قو به ٬بله اوث

 ؾقؾ وكی ٌؿه به والهث قوايؿيث

 ك ا٥ِك به يیمه هاال ب١ؿ ؾیؿو و

 ج٥ییك کكؾه لهصۀ الالیی ؼىايؿيث

***** 

 ؾلحًگ گكیه های کىی هی ٌىی که او
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 آقام وك وپكؾه به آ٤ىي يیمه ها

 :ایى گكیه ها بكای جى ا٥ِك يمی ٌىؾ;

 الیی الیی جى پك ٌؿه ؾق گىي يیمه ها

 يىیذ اعماعیل صاده

 عپیذ

 با ؼىؾم ٨کك هی کًن اِاًل چكا بایؿ 

 هن ٬ا٨یه باٌؿ قباب، با آب

 قؤه ؼىاو ها لیاؾی ٌلى٠ً هیکًى

 ظكهله آو ٬ؿق هن که هی گىیًؿ جیكايؿال هاهكی يبىؾ

 هؿ٦ های قوًٌی ؾاٌث

 جًها جى بىؾی که ؼىب ٨همیؿی

 اوحؽىايی که ؾق گلىی ٠لی بىؾ وه ١ٌبه ؾاٌث

 ًٌ هاه ٠لی بىؾو قا ٘ا٬ث آوقؾی

 ؼىو جى شاـبه لهیى قا بی ا٠حباق کكؾ
 یک ٬ؿم هی قوؾظاال پؿقت 
 بك هی گكؾؾ

 هی قوؾ...
 با ٤ال٦ ٌمٍیك بكایث ال ؼاک گهىاقه ای بىالؾ

 جا ؾیگك ِؿای ون اوب های وظٍی ال ؼىاب بیؿاقت يکًؿ
 قباب هی قوؿ ال قاه با يگاه

 با یک شمله کىجاه
 آ٬ا ؼىؾجاو که والمیؿ ايٍاء الله...

 ذ حمیذ سضا بشقعیعی  
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 دو بیحی ها
       بك آهؿه اوثبی جابن و بال ظك٦ ِ

 جى ق٨حی و آه .. جاله ابك آهؿه اوث
 ايگاق به کٍحى  جى قأی يٍؿه          

ً  ٬بك آهؿه اوث  با يیمه بكای يب
 هحمذ سعىلی

 ب١ؿ ال ٠لی ا٥ِك ؼىؾ لیك  آ٨حاب
 کاقي ٌؿه اوث گكیه و لاقی و الحهاب

 بؿ شىق آقلو به ؾلً هايؿ که کىؾکً
 قباب...یک هكجبه ِؿاي کًؿ: هاؾقم، 

 سضا قشبايی
 ياهكؾی  ؼىؾ شمله بكابك کكؾيؿ            یک با٢ پك ال ٤ًچه که پكپك کكؾيؿ

 ؾ٠ىا وك گهىاقۀ ا٥ِك کكؾيؿ  ؾق پیً ؾو چٍن پك لؼىياب قباب 

 حمیذ حغى بیات لى

 که ال شىن و جى هى جاب ق٨حه      ببیى هاؾق لگكیه آب ق٨حه

 آقام جاله ؼىاب ق٨حه کمی     به يیمه ؾ اق گ٩حن بچه ؾاقی؟

 حغى لطفی

 بیا بیكوو ل ؼاک آئیًه هى             کصا ؼ٩حی کصا گًصیًۀ هى؟

 کمی ٌیك آهؿه ؾق ویًۀ هى          ال آو لعٝه که ٬ؿقی آب ؼىقؾم

 عیذ هحمذ بابا هیشی

 هى ؼىؾ به ؾل  ؼاک وپكؾم بؿيً قا      یاؾم يكوؾ گكیه و ياؼى لؾيً قا

 يگفاٌث ببیًن به لباو آهؿيً قا      ؼیك يؿیؿه آو جیك که لؾ ظكهلۀ

 ؽاعش؟
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 ٠لی  ا٥ِك هى کىؾک بىؾ       بیى گل ها ، ٠لی  هى جک بىؾ

 کاي ایى يیمه کمی کىچک بىؾ      کٍحه ٌؿ لیک به ؼىؾ هی گىین 

 ؽاعش؟

 و٬حی که ٌیك ال ویًۀ هى هی گك٨حی

 هى جاله ١٘ن هاؾقی قا هی چٍیؿم

 ؾيؿ یکصاايگاق ؾيیا قا به هى ؾا

 و٬حی ِؿای ؼًؿه ات قا هی ًٌیؿم

 ؽاعش؟

     ؾلن قا هی يىالی با وكت آه ...

 هكا آقام والی با وكت آه ...

     ل به ٌیكیى لبايی ظكهله هن

 ٌؿه وكگكم بالی با وكت آه ... 

 هحمذ ياصشی

 جک بیحی

 و٩ث بىحیؿي به قوی يیمه ها بالي کًیؿ

 یؿؾقؾي آهؿ ایى لباو بىحه کمی يالي کً

 یحعلی صال

 آهىحه گىیمث يکًؿ بًٍىؾ قباب

 گهىاقه قا ٌلى٤ی بالاق ؾیؿه ايؿ

 ؽاعش؟

َىَمث هی ؾهن به شاو  قباب
َ
 ٠لی ا٥ِك بگیك ؾوث هكا  ٬

 ؽاعش؟
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 هى با قباب هك ؾویماو گكیه هی کًین

 او بك کبىؾی  قوی  جى هى به هىی  جى ..

 سعىل هلکی

 ؾوق جا ؾوقم يٍىحًؿ و يگاهن هی کًًؿ 

 ٬ؿق ياؼى يکً ؾاقم ؼصالث هی کٍن ایى

 علی اکبش لطیفیاو

ث اوث کىؾک ؼىؾ قا ب٥ل گیك  جا ٨ِك

 چیمی يمايؿه اوث که بی ا٥ِكت کًًؿ

 سضا قشبايی

 ٬اهث اقباب که بك هی ؾاقی: ال٧;

 ایى قباب اوث که هی هايؿو جًهایی او

 ؽاعش؟

  قباب ظال  لباو ا٥ِك،  ٠لي ظٕكت يىظه

 ا٥ِك گلن يٍک٩حه - ا٥ِك هع٩لن ٌمٟ - ا٥ِك ؾلن يىق یا

   ؼؿاظا٨ٛ پاقه هه کىؾک بكم، ال یق٨ح

 ؼؿاظا٨ٛ گهىاقه لیًث ظكم، ال یق٨ح

 پكیٍاين چه بًگك شاين و ؾل آقام ٠ٍٙاين کىؾک اي

   ؼؿاظا٨ٛ پاقه هه کىؾک بكم، ال یق٨ح

 ؼؿاظا٨ٛ گهىاقه لیًث ظكم، ال یق٨ح

 ا٥ِك نج١ب ؾق بیى ا٥ِك لبن جًٍه اي ا٥ِك ٌبن هاه اي

   ؼؿاظا٨ٛ پاقه هه کىؾک بكم، ال یق٨ح

 ؼؿاظا٨ٛ گهىاقه لیًث ظكم، ال یق٨ح
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یٟ اي  هیكم هي جى ؾا٢ ال پیكم جى ٤ن کكؾه ٌیكم بي ٔق

   ؼؿاظا٨ٛ پاقه هه کىؾک بكم، ال یق٨ح

 ؼؿاظا٨ٛ گهىاقه لیًث ظكم، ال یق٨ح

 ؾیگك قوم چىو جى یب پی٥مبك ؾیاق ال ا٥ِك آهؿم جى با

   ؼؿاظا٨ٛ پاقه هه کىؾک ،بكم ال یق٨ح

 ؼؿاظا٨ٛ گهىاقه لیًث ظكم، ال یق٨ح

  ههشپشوس علیشضا

 کحاب خضاو دس بهاساو
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 هًابع

 .٪0699 .، بیكوت، ؾاق ِاؾقالکاهل فی الحاسیخ ،ابى اذیك

، ٬ن، چاپ ظىیى ج٭ی جزکشةالخىاؿابى شىلی، ابىال٩كز ٠بؿالكظمى ، 

 .٪0063، لاؾه 

بى ظىى بى هبة الله ٌا١٨ی ؾهٍ٭ی )بی  ابى ٠ىاکك، ابىال٭اون ٠لی

 .، بیكوت، ؾاقال٩کكجاسیخ دهؾقجا(، 

 .، به کىًٌ: ذكوت ٠کاٌه، ٬اهكه، بی ياالمعاسف ،ابـى ٬حیبه، ٠بؿالله

 .م 0931

، بیكوت، ؾاق البذایة و الًهایة، ابى کریك، ابى ال٩ؿاء ٠ماؾالؿیى اوما٠یل 

 .٪0006، اظیاءالحكاخ ال١كبی

 .، ٬ن، هىصؿ ه٭ؿن شمکكاوعحاب سحمث ،٠بان اوما٠یلی یمؾی، 

، جع٭ی٫: ویؿ اظمؿ ِ٭ك، ٬ن، هقاجل الطالبییى ،ا٩ِهايی، ابىال٩كز

ی  .ي0676 .ٌكی٧ ٔق

 .٪0016 ، ، بیكوت، ؾاقالح١اق٦ للمٙبى٠اتاعیاو الؾیعه، اهیى، ویؿ هعىى

، جع٭ی٫:  لىاعج االؽجاو فی هقحل الحغیى، ، اهیى، ویؿ هعىى

 م.0993، یكوت، ؾاقاالهیكویؿظىى اهیى، ب

، ویكایً و جع٭ی٫:  هشوسی بش هقحل عیذالؾهذاايّاقیاو، ظىیى، 

 .0696هصیؿ ٌك٨ؽايی، هكکم يٍك ؾاقال١ك٨او، چاپ ٌٍن، جابىحاو 

ی  ، جهكاو، هإوىه ايحٍاقات جىهشه دس يغب و ؽشح احىال علی و آل او، بك 

 .ي0630 ،كیاهیكکب

 .٪0690، إوىة اال٠لمی للمٙبى٠ات، بیكوت، هاالؽشافايغاب ،بالـقی
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، ايحٍاقات بىوحاو های دس حماعه کشبالچهشهپىقاهیًی، هعمؿبا٬ك، 

 ي.0690کحاب، چاپ ه٩حن، 

، ؾ٨حك ايحٍاقات هىعىعه اهام حغیىشم١ی ال هع٭٭او )بی جا(، 

ی  .کمک آهىٌل

 .، چاپ يص٧ اٌك٦رخیشةالذاسیىظائكی، ویؿ٠بؿالمصیؿ )بی جا(، 

 .، بیكوت، هإوىة ال١ًماوالغبطیىهعالیههؿی )بی جا(، ظائكی، ٌیػ هعمؿ

،ايحٍاقات اعالم الًغاء المؤهًات العىىو، هعمؿ و هٍکىق، ام ٠لی،

 ٪.0000اوىه، المٙب١ه، الٙب١ه االولی، 

، هإوىه ايحٍاقات   ؽهشاده علی اصغشیًی هیايصی، ویؿبٍیك، ىظ

 ي.0683ظٕىق، ٬ن، چاپ اول، 

 ، کحاب ٨كوٌی هعمؿهًحخب الحىاسیخا(، ؼكاوايی، هعمؿهاٌن )بی ج

 .ظىى ٠لمی

ايحٍاقات ٠لمیه  ،صيذگايی اهام حغیى ،قوىلی هعالجی، ویؿهاٌن

 .٪0006 ، اوالهیه

، اًتطاضات هطسل، چاج سَم، غًچه خىيیىظجاجی واضاًی، هجیس، 

 .1380ظهستاى 

، يص٧  الحغیى ابصاسالعیى فی ايصاس ،وماوی، هـعمؿ بى ٘اهك

 .٪0600 ،ايه ظیؿقیهاٌك٦، چاپؽ

، بیكوت، الىافی بالىفیاتال٩ّؿی، ِالض الؿیى ؼلیل بى أیبک )بی جا(، 

 .ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی

، جع٭ی٫: جاسیخ طبشی٘بكی، ابـی ش٩١ك هعمؿ بى شكیك )بی جا(، 

 .هعمؿابىال٩ٕل ابكاهین، بیكوت، ؾاق اظیاءالحكاخ ال١كبی
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 ، شىاؾ ٬یىهی ا٩ِهايی ، جع٭ی٫سجال الطىعی ،٘ىوی، هعمؿ بى ظىى

 .٪0000، ٬ن: شاه١ه هؿقویى

 ،داعحاو اص فضائل، هصائب و کشاهات حضشت علی اصغش ٠022میمی، ٠بان، 

 ي.0680، چاپ اول، ةايحٍاقات ِال

میض الصحابة ،٠ى٭اليی، ابى ظصك  .٪0000 ،، بی شا، بی يااالصـابة فـی ـج

لی اکبش و حضشت علی مشبًی هاؽن و حـضشت عصيذگی ق٠ماؾلاؾه )بی جا (، 

 .، جهكاو، کحاب ٨كوٌی اوالهیهاصغش

، ايحٍاقات ؾايٍگاه جكبیث هؿقن ، هحذثات ؽیعه٤كوی يائیًی، يهال، 

 ي.0670جهكاو، چاپ اول، 

تصحیح ٍ تحمیك:  امواج البکاء،فاظل تسطاهی،  هالًَضٍظ ػلی، هؼطٍف تِ

 ش. 1392طَتای هحثت، چاج زٍم، اًتطاضات هجتثی ذَضضیسی، 

جلؽیُ و جكشمه: ٤الهعىیى ، و صمصام بتّار قمقام زخّار ،كهاؾ هیكلا٨

 ي.0690ايّاقی، ٌكکث چاپ و يٍك بیى الملل، چاپ ؾوم، بهاق 

  .بی جا هصكت، چاپ یالؾهن،ايحٍاقات  منتهی االمال، ،٬می، ٠بان 

هحكشن: ٌیػ  نفس المهموم، ترجمه دس کشبال چه گزؽث ،٬می، ٠بان

ايحٍاقات هىصؿ ه٭ؿن شمکكاو، چاپ ٌايمؾهن، ای ، هعمؿبا٬ك کمكه

 .ي0686جابىحاو 

، هًٍىقات ؾاقالکحب ةالمىدیًابیع ،ال٭ًؿولی الع٩ًی، ولیماو بى ابكاهین

 .٪0680، ال١كا٬یه

ا،  ، هإوىۀ الكواله، اعالم الًغاء فی عالمی العشب و االعالمکعاله، ٠مك ٔق

 ٪.0697بیكوت، 

  .هكاو، ؾاقالکحب االوالهیه، جالکافی ،کلیًی، هعمؿ بـى ی١٭ىب
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 .٪0016، ، بیكوت، ؾاق اظیاءالحكاخ ال١كبیبحاسااليىاس، هصلىی، هعمؿبا٬ك 

 .بی جا، ، ؾاقالکحب االوالهیهسیاحیى الؾشیعه ،هعالجی، ـبیط الله

بك پایه ٬كآو و  ، دايؼ ياهه اهام حغیىهعمؿی قی ٌهكی، هعمؿ

٠لمی و ٨كهًگی ظؿید، جكشمه: ٠بؿالهاؾی هى١ىؾی، ٬ن، هإوىه 

 .ي0688 .ؾاقالعؿید

، ، جهكاو، ؾاقالکحب االوالهیهاالسؽاد ،ه٩یؿ، هعمؿ بى هعمؿ بى ي١ماو

 .ي0688

، بیكوت، وعیلة الذاسیى فی ايصاس الحغیى ،هىوىی ليصايی، ابكاهین

 .بی جا، هإوىة اال٠لمی للمٙبى٠ات

ی اکبش، هجمىعه آثاس عالهه هقشم، حضشت علهىوىی ه٭كم، ویؿ ٠بؿالكلا٪، 

م، ياٌك: ی، هحكشن: لىالوق، پكو حضشت عکیًه، حضشت هغلن بى عقیل

  ي.0688آقام ؾل، جهكاو، چاپ وىم، 

)جكشمه(، ايحٍاقات   هقحل الحغیى ،هىوىی ه٭كم، ویؿ٠بؿالكلا٪

 .ي( 0633) .شهاو

، ايحٍاقات ؾلیل ها، ٬ن، چاپ وىم، جقىین ؽیعهيیٍابىقی، ٠بؿالعىیى، 

  ي.0686لهىحاو 

 .، چاپ وًگیسیاض القذطا٠ٛ ٬مویًی، ِؿقالؿیى )بی جا(، و 

،  صياو عاؽىسایی، يقؼ صياو دس يهضث اهام حغیىیمؾاو پًاه ٬كه جپه، لهكه، 

 ي.0680ياٌك: هالل، جهكاو، چاپ وىم، 


