
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تداهش 

: هدنسیون

یئوگوم ماهلا 

: یپاچ رشان 

هزوح هلجم 

www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسرهف

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 13زکرم  هحفص 5 

5 فهرست

6 شهادت حضرت رقیه علیهاالسالم

6 مشخصات کتاب

6 مقدمه

6 تو با سِر بابا چه گفتی؟

7 رقیه علیهاالسالم کوچک زینب (س)

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تداهش 

باتک تاصخشم 

یئوگوم ماهلا  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

یگنشت و ِجنر  مامت  دناوت  یم  هنوگچ  هلاس ، هس  کی  تسا . قیمع  يدرد  یمیتی  راوشد و  تراسا  ؟ تساجک میاباب  همع ،
هک يا  هلاس  هس  ِکچوک  بلق  مه  نآ  درخب ، ناج  هب  ار  یمیتی  درد  رتدب ، نآ  زا  تراسا و  هنایزات  مخز 

هیقر وا  اّما  اّما ... تسا . هدناسرن  حبص  هب  وا  شزاون  یب  ار  یبش  هتخومآ و  ردپ  بلق  ِنابرض  زا  ار  ندیپت 
غارس همع  زا  ار  ردپ  اروشاع ، زا  سپ  هیقر  تسا . هدرب  ثرا  هب  وا  زا  مه  ار  یگرزب  تسا و  نیسح 

ار شردپ  شقشع ـ  مامت  وس ـ  ره  زا  شواکجنک  ياه  هاگن  اب  درادن ، مارآ  يا  هظحل  دریگ و  یم 
میاباب همع ، : » دسرپ یم  مه  زاب  وا  دراذگ و  یم  باوج  یب  ار  وا  لاؤس  همع ، ِتوکس  دیوج و  یم 

رگید ناریسا  اب  هیقر  تسا . ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هاگ  لزنم  ماش ، ياه  هبارخ  اج  نیارارق  یب  ياه  هظحل  »...؟ تساجک
هبارخ دراو 

ردپ طقف  هیقر ، بشما  تسا . ردپ  يوج  تسج و  رد  ناشیرپ  درادن . يرود  بات  رگید  اما  دنوش ، یم 
، اباب رس  تسا و  مالسلا  هیلع  هیقر  بشما  همع ، تسا و  مالسلااهیلع  هیقر  بشما  دهاوخ . یم  ار  ردپ  ياه  شزاون  و 

مالسلااهیلع و هیقر  عادو  بش  بشما  دنشورخ ، شوج و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  رتخد  مغ  زا  نامسآ  کئالم  بشما 
ساسحا ار  وا  رهم  رپ  ناتسد  دروآ و  یم  دای  هب  ار  ردپ  يوب  همع ، شوغآ  رد  وا  تسا . مالسلااهیلع  بنیز 

ردپ هنادزان  ِلگ  هتسخ ! دایرف  نیرت  مولظم  يا  نیسح ! تفلا  ياه  بش  باتهم  يا  بیجن ! هیقر   ... هیقرردپ هنادزان  لگ  . درک یم 
تکچوک ياه  تسد  البرک ! یلیس  لیس  اونین و  ياه  هنایزات  راگدای  يا  کچوک ! هیقر  هیقر ... ! همع ياه  جنر  سینا  و 

بلق هب  ار  دیما  رون  تا ، هتسخ  نامشچ  موصعم و  ياه  هاگن  و  داد ، یم  ار  ردپ  ياه  شزاون  يوب  زونه 
مامشتسا ار  راهب  يوب  رگید  تیب ، لها  هدید  نازخ  نشلگ  وت  یب  هک  نامب ، روبص ! هیقر  هیقر ... . دنابات یم  همع 
بات ار  رگید  یتبیصم  همع ، هدیمخ  رمک  هک  نامب  سپ  ینیمز ، هتشرف  یتشهب و  لگون  وت  درک ، دهاوخن 

ار یظفاحادخ  نیمادک  لزغ  هبارخ  نیا  هتخیر  ورف  راوید  رد و  تسا . یبش  هچ  بشما  بر  ایهبارخ  ِتبرغ  . دروآ دهاوخن 
؛ هیقر رس  رب  یتسد  دراد و  نامسآ  هب  یتسد  بش ، همین  ياه  هلفان  رون و  يوناب  نیا  بنیز ، دنیارس ؟ یم 

هچ نایماش  راب  نیا  و  شیاه ، يرارق  یب  اباب و  هناهب  مه  زاب  هنابش ، ياه  هیرگ  مالسلااهیلع و  هیقر  مه  زاب  ! مردارب زیزع  باوخب 
ندرک ادج  ناوت  سک  چیه  بش ، نآ  . دنروآ یم  وا  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  دنهد و  یم  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ِيرارق  یب  خساپ  بوخ 

. تشادن اباب  ِرس  زا  ار  مالسلااهیلع  هیقر 

؟ یتفگ هچ  اباب  ِرس  اب  وت 

ات هبارخ  هشوگ  زا  کچوک ، يا  هتشرف  دننام  هک  دناوخ  تیارب  ار  نتفر  دورس  نیمادک  ردپ ، ياه  مشچ 
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اشامت ار  ایند  نامسآ  هام ، نیرت  نیگ  مغ  بشما ، ! باتم هام ، يا  باتم  . يداهن ياج  هب  همع  يارب  ار  هبارخ  ِتبرغ  يدیـشک و  رپ  العا  شرع 
مغ ییوگ  بشما ، يریگ  لد  هچ  نامسآ ! دنک . یم 

جوف مه ، لاب  رد  لاب  شوپ ، هایس  ياه  هتشرف  بشما  درشف . یم  ار  تبلق  نیمز ، یگدرتسگ  هب  یتبیصم 
ریفس رس و  رب  مالسلااهیلع ،  بنیز  هودنا  زا  هبارخ ، راوید  رد و  دنیارس . یم  مغ  هنارت  دنیآ و  یم  نیمز  هب  جوف 

زا نیمز  هرهچ  دراب و  یم  نوخ  مالسلااهیلع ،  بنیز  نینوخ  هیرگ  زا  نامسآ ، ياه  همشچ  بشما  دنبوک . یم 
ِناشیرپ ناوسیگ  بشما  یناد ، یم  چیه  باتم ! هام ، يا  بشما  باتم  تسا . کیرات  هودنا ، تعسو 

هک باتم  تسا . رایسب  راکشآ  ياهدرد  هک  باتم  تسا ؟ هتفر  شزاون  نیمادک  باوخ  هب  هیقر ،
رد رگید ، ینینزان  ییادج  هرارش  هب  مالسلااهیلع  بنیز  رارش  رپ  لد  هک  باتم  تسا . رایسب  رامش  یب  ياه  مخز 

هبارخ نیرت  هریت  نیسح ، لگ  هلاس  هس  غاد  زا  ماش ، هبارخ  بشما  هک  باتم  تسا . زادگ  زوس و 
نیا دنونشب . ار  نیـسح  رتخد  یبات  یب  هیرگ و  يادص  نایماش  ادابم  مارآ ، همع ! نینزان  مارآهمع  نینزان  مارآ  ! باتم هام ، يا  باتم  تسایند .

اجک هبارخ 
هچ ره  نیسح . کچوک  رتخد  نیا  اباب و  هدیرب  رس  نیا  اجک ؟ اباب  نابرهم  ياه  شزاون  مرگ و  شوغآ  و 
اه و ندروخ  یلیس  زا  وگب  هدمآ ، ترارق  یب  ِلد  ینامهم  هب  بشما  اباب ، وگب . تگنت ، لد  دهاوخ  یم 

زا وگب  یبیرغ ، تنحم  تبرغ و  درد  زا  وگب  اروشاع . رصع  ياه  همیخ  شتآ  اه و  هنایزات 
تسس نایفوک  نایدیزی و  یمرش  یب  زا  وگب  یمحر . یب  ياه  نابایب  يریسا و  یلین و  ياه  تروص 
هب رفس  يور . یم  اباب  ینامهم  هب  وت ، نونکا  مارآ . همع ! نینزان  مارآ ، نایماش ، لابقتسا  نامیپ و 

. دنتسه وت  راظتنا  رد  قایتشا ، هب  کئالم ، ردپ و  اج  نآ  يدرگ . یم  زاب  نیتسخن  هاگ  هدعو  هب  بشماترجه  هودنا  ! تمالس
ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ناما  هیرگ  دشاپ . یم  گرم  رابغ  نازخ  داب  تسا و  کیرات  هتفرگ و  نامسآ  بشما 

بلق رد  هک  يرطعم  هتفکش و  هزات  لگ  وت  ترجه  هودنا  و  نارجه ، نیا  مغ  زا  قشع  تسا و  هدیرب  ار 
دیسر و ارف  هظحل  نآ  ماجنارس  تسا . هتفر  مالسلااهیلع ،  بنیز  رارق  مارآ و  دلان ، یم  راز  درمژپ ، یم  راهب 

س)  ) بنیز کچوک  مالسلااهیلع  هیقر 

هچ ار  وت  يا . هتـسشن  خیرات  گربلگ  رب  هاگ  حبـص  ياه  منبـش  زا  رت  بان  هک  ممانب ، هچ  ار  وتممانب  هچ  ار  وت  . دیـشک رپ  كالفا  ات  كاخ  زا 
هک میارسب 

زا شیب  هک  ممانب  هچ  ار  وت  تسا . هدروآ  رد  مطالت  هب  ار  اه  لد  همه  راو ، جوم  تتمارک ، تکرب و  هزاوآ 
یکاخ ناتسبیرغ  نیا  تبرغ  زا  هنابیرغ  وا ، دننام  يدیشچن و  ار  یگدنز  معط  اباب ، شوغآ  رد  راهب  رس 

هیلع نیسح  ماما  لگون  دالیم  . يدیـشک رپ  كالفا  هب  هک  يزور  يداهن و  ماگ  یکاخ  ملاع  هب  هک  يزور  وت ، رب  مالـس  سپ  یتسب . رفـس  راب 
دوب شرسمه  هک  قاحسا  ما  اب  هک  دومن  تیصو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  هب  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مالسلا 

مان هب  يا  هنادزان  رتخد  جاودزا ، نآ  هرمث  درک و  لمع  ردارب  شرافس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنک . تلصو 
کچوک هناخ  تفرگ و  يرگید  رون  هنیدم  يرمق ، لاس 57  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  دلوت  اب  دش . هیقر 

کچوک هیقر  درک و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  قاحسا  ما  هک  دییاپن  يرید  تفای . يا  هزات  يامرگ  ماما ،
هب هتسویپ  درک و  گرزب  شیوخ ، رهم  رپ  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش . مورحم  ردام  تمعن  زا 

هیقر ترـضح  يرداـم  یب  . دـنک ّتبحم  وا  هب  دـشاب و  رداـم  مالـسلااهیلع  هیقر  يارب  هک  دومرف  یم  شرافـس  مالـسلااهیلع  بنیز  شرهاوـخ 
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ماما ترضح  ياه  شرافس  مالسلااهیلع و  بنیز  ترضح  ياه  يراتسرپ  مالسلااهیلع ، 
رد هیقر  . دیآ دـیدپ  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  نیب  قیمع ، يدـنویپ  دوب ، هدـش  ثعاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دوب وا  ياه  تبیصم  اه و  مغ  ِکیرش  دش ، یمن  ادج  ردپ  زا  يا  هظحل  هیقر  البرک ، هب  ناوراک  دورو  هظحل  زاالبرک 
مدید مدوب ، هداتـسیا  رکـشل  فص  ود  نایم  رد  نم  : دیوگ یم  دـیزی  هاپـس  دارفا  زا  یکی  تخوس . یم  یگنـشت  درد  زا  ماما  نارای  رگید  اب  و 

ناود دمآ ، نوریب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  زا  یکدوک 
نم نک ! هاگن  نم  هب  ردپ ، يا  تفگ : تفرگ و  ار  ترضح  نآ  نماد  دیناسر ، ماما  هب  ار  دوخ  ناود 
لد ياه  مخز  رب  یکمن  نوچ  نابز ، نیریش  ماک و  هنشت  رتخد  نآ  زوس  ناج  ياضاقت  نیا  ما . هنشت 

یمشچ اب  دیدرگ و  يراج  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  نامشچ  زا  کشا  رایتخا  یب  درک ، بلقنم  ار  وا  دوب و  ماما 
.« تسا نم  هاگ  هانپ  لیکو و  وا  اریز  دنک ؛ باریس  ار  وت  دنوادخ  هیقر ! مرتخد ، : » دومرف راب  کشا 

نادیم هب  درپس و  شنارهاوخ  هب  ار  وا  دروآ و  همیخ  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  كدوک  تسد  سپ 
هب وا  دش و  یم  زاب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  کچوک  ياه  تسد  اب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  هداجـس  هاگردپ  هداجـس  هیقر و  . تشگرب

ردپ راظتنا 
تذل ماما  دوجس  عوکر و  نآ  زا  مالسلااهیلع  هیقر  داتسیا و  یم  زامن  هب  هداجس  نآ  رد  دمآ و  یم  ات  تسشن  یم 
تداع هب  اروشاع  رهظ  دوشگ . یم  ار  ماما  هداجس  زامن ، ماگنه  راب  ره  مالسلااهیلع ،  هیقر  زین  البرک  رد  درب . یم 

دید ردپ  هداجس  رانک  ار  مالسلااهیلع  هیقر  دش و  همیخ  دراو  رمش  یتدم ، زا  سپ  یلو  دوب ، اباب  رظتنم  یگشیمه 
کچوک تروص  هب  هک  یمکحم  یلیس  اب  ار  لاؤس  نیا  باوج  زین  نوعلم  نآ  تفرگ ، یم  ار  وا  غارس  هک 

زا يریسا  هب  دندوب و  ربمایپ  تیب  لها  هک  یناوراک  نامه  دش ، ماش  یهار  هفوک  زا  البرک ، ناوراکماش  هار  رد  هیقر  . تفگ خساپ  تخاون ، وا 
البرک

هب عورش  دوب ، هدروآ  راشف  کچوک  هیقر  رب  تالکشم  یتخس و  هک  هار  نیب  رد  دندوب ، هدش  هدروآ 
تکاس زینک ، يا  تفگ : مالسلااهیلع  هیقر  هب  دینش ، ار  هجض  دایرف و  نآ  نوچ  نانمشد  زا  یکی  درک . هلان  هیرگ و 

درمان نآ  رگید  راب  تخیر ، کشا  رتشیب  ترضح  نآ  موش . یم  تحاران  وت  هیرگ  اب  نیا  اریز  شاب ؛
، تسکش ار  مالسلااهیلع  هیقر  بلق  درم ، نآ  هدنهد  رجز  ياه  فرح  شاب . تکاس  یجراخ ، رتخد  يا  تفگ :

وت رب  مه  ار  یجراخ  مان  دنتشک و  ینمشد  متس و  يور  زا  ار  وت  ردپ ! يا  دومرف : ردپ  رس  هب  ور 
رب رتش  يور  زا  ار  هیقر  تینابصع  اب  درک و  بضغ  ادخ ، نمشد  نآ  اه ، هلمج  نیا  زا  سپ  دندراذگ ،

دیزی زبس  خاک  کیدزن  يا  هبارخ  رد  ار  نانآ  ماش ، هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لـها  دورو  زا  دـعبماش  هبارخ  رد  هیقر  . تخادـنا نیمز 
. دنداد ياج 

هب هک  ماش  مدرم  هاگن  نآ ، رب  هوالع  درک . یم  تیذا  ار  نانآ  تدش  هب  امرس  اه ، بش  باتفآ و  اهزور 
هک نایماش  عمج  هب  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  يزور  دوب . زوس  ناج  یغاد  دندمآ ، یم  نانیشن  هبارخ  ياشامت 

شا همع  هب  دروآرب و  لد  زا  كاندرد  يا  هلان  درک و  هراشا  دندوب ، دوخ  ياه  هناخ  هب  نتشگرب  لاح  رد 
هناشاک هناخ و  راپس  هر  نانیا  ممشچ  رون  يا  دومرف : ترضح  نآ  دنور ؟ یم  اجک  نانیا  همع ، يا  تفگ :

هبیرغ اج  نیا  رد  ام  هن ، دومرف : مالسلااهیلع  بنیز  و  میرادن ، هناخ  ام  رگم  ناج  همع  تفگ : هیقر  دنتسه . دوخ 
ياه یتخسردپ  باوخ  هیقر و  . دش دنلب  هیقر  هیرگ  هلان و  يادص  نخس ، نیا  ندینـش  اب  تسا . هنیدم  رد  ام  هناخ  میرادن ، يا  هناخ  میتسه و 

رد یبش  تفرگ ، یم  ار  اباب  هناهب  هرس  کی  وا  دناجنر و  یم  تدش  هب  ار  مالسلااهیلع  هیقر  تراسا ،
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هبارخ رد  ار  دوخ  دوشگ ، مشچ  تساخرب و  باوخ  زا  نوچ  دید ، ار  ردپ  باوخ ، رد  ماش و  هبارخ 
اب زین  مالسلااهیلع  هیقر  درک و  هیرگ  رایسب  مالسلااهیلع  بنیز  تفرگ و  ار  ردپ  غارس  همع  زا  دیدن . یناشن  ردپ  زا  تفای و 

شیارس هحون  هک  یسلجم  دش ؛ دنلب  تیب  لها  نانز  يرادازع  يادص  زاب  بش  نآ  تسیرگ . همع 
ربخ وا  هب  تسا ؟ ربخ  هچ  دیسرپ  دش و  رادیب  باوخ  زا  دیزی  تیب ، لها  يادص  رس و  زا  دوب . مالسلااهیلع  هیقر 

تلاذر و زا  ناشن  دیزی  روتـسد  نیا  . دنربب وا  يارب  ار  شردـپ  رـس  داد ، يروتـسد  دـیزی  تسا . هتفرگ  ار  شردـپ  غارـس  یکدوک  هک  دـنداد 
ياه تیمولظم  رتفد  زا  رگید  یگرب  دوب و  وا  تنیط  تواقش 

لغب رد  ار  رـس  هیقر  دندروآ ، مالـسلااهیلع  هیقر  يارب  ار  ردپ  رـس  دیزی ، روتـسد  هب  یتقوردـپ  يوس  هب  زاورپ  . دوشگ ار  تیب  لها  رامـش  یب 
لد ياه  هدقع  تفرگ و 

اما دوب ، هتفای  ار  دوخ  هدش  مگ  مالسلااهیلع ،  هیقر  بش  نآ  تفگ . اباب  رس  اب  تساوخ  یم  هچ  ره  درک و  زاب  ار 
ناج هب  ناج  ات  تسیرگ  ردق  نآ  تشاذگ و  اباب  ياه  بل  رب  ار  شیاه  بل  سپ  مرگ . شوغآ  شزاون و  یب 
تتناما هک  اشگب  شوغآ  دومرف : ردارب  رس  هب  ور  تسکش ، مالسلااهیلع  بنیز  هدیمخ  تشپ  درک . میلست  نیرفآ 

یتقو مالسلااهیلع  هیقر  اب  مالسلااهیلع  بنیز  عادو  . دینـشن ردپ  قارف  رد  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  هنابـش  ياه  هلان  یـسک  رگید  مدنادرگ . زاب  ار 
؛ درزآ یم  ار  مالسلااهیلع  بنیز  دوجو  هاک  ناج  یمغ  تشگ ، یم  رب  هنیدم  هب  البرک ، ناریسا  ناوراک 
يوب ماش  هدیمرآ ، هبارخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ناتسوب  زا  یلگ  ون  دنکب ؟ لد  ماش  هبارخ و  زا  هنوگچ 

. تناما مالسلااهیلع  بنیز  تسد  رد  ردپ و  هنادزان  دوب و  ردارب  راگدای  هک  يا  هیقر  دهد ، یم  ار  مالسلااهیلع  هیقر 
مه زاب  اه ، هیرگ  هتفرگ و  ار  ماش  رسارس  مغ  دوش ؟ دراو  هنیدم  البرک و  هب  هنوگچ  هیقر  یب  مالسلااهیلع  بنیز 

رتخد نآ  دـندروآ ، مالـسلااهیلع  هیقر  دزن  ار  ردـپ  رـس  ماش ، هبارخ  رد  هک  یماگنهردـپ  اـب  لد  زار  . تسا هتـسکش  مه  رد  ار  رهـش  توکس 
تسیرگ و رایسب  کچوک 

یلد گنس  مادک  ناج ! ردپ  : دناشن مالسلااهیلع  بنیز  لد  رب  شتآ  درک و  دنلب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نویـش  هک  دروآ  نابز  رب  ینانخس 
وا قارف  مغ  زا  ردام  زا  سپ  درک ؟ میتی  یکدوک  رد  ارم  یـسک  هچ  ناج ! ردپ  ؟ درک باضخ  تکاپ  نوخ  هب  ار  وت  نساحم  دـیرب و  ار  ترس 

مدروآ و یم  هانپ  وت  ناماد  هب 
رتخد نابهگن  یـسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردـپ  ؟ مرب هاـنپ  هک  ناـماد  هب  وت  زا  سپ  نونکا  متفرگ ، یم  غارـس  وت  ياـه  مشچ  رد  ار  وا  تبحم 

ردپ ؟ دوب دهاوخ  نم  نایرگ  ياه  مشچ  راوخ  مغ  یـسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردپ  ؟ دنیـشنب راب  هب  اپ  ون  لاهن  نیا  ات  دوب ، دـهاوخ  تکچوک 
رتش رب  دنتخادنا و  ام  ندرگ  رب  بانط  دندنازوس ، ار  اه  همیخ  دندز ، هنایزات  ارم  البرک ، رد  ناج !

هیلع نیسح  راگدای  کچوک و  هیقر  مالسلا  هیلع  نیسح  راگدای  مرح  ماش ، . دندروآ ماش  هب  هفوک  زا  ناریسا  ار  ام  دندرک و  راوس  زاجح  یب 
مک مک  دیدرگ ، نوفدم  اج  نامه  ماش ، هبارخ  رد  تلحر  زا  سپ  مالسلا ، 

هاگداعیم شمرح ، دش . ناقشاع  يارب  یهاگراب  دش و  هتخاس  وا  غارچ  یب  ربق  يور  هب  يا  هربقم 
. دزاون یم  ار  ناج  حور و  شا  هشوگ  ره  زا  نیسح ، يوب  تسا . هّللادبعابا  هتخوس  لد  ناقشاع 
وا رانک  رد  ار  لد  نیگنس  راب  نالد  هتسخ  دننک و  یم  زارد  شیوس  هب  تجاح  تسد  نادنمزاین ،

نارعاش هدورس  رد  هیقر  ترضح  تداهش  . تسا يا  هداد  لد  ره  يوزرآ  شهاگراب  مرح و  ترایز  دنیاشگ . یم 
مدرک بت  ردپ  وت  رجه  شتآ  متخوس ز 

مدرک بش  رگنب  يزور  هچ  هب  ار  دوخ  زور 
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دز یم  میور  رس و  رب  ودع  وچ  هنایزات 

مدرک مالسلااهیلع  بنیز  هب  يور  سک  همه  زا  دیماان 

میتی کشا  * * *
مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  همع  يا 

مییرگب هناریو  هب  هناخ ، نطو و  زا  ور 

دیشروخ شبات  زا  وت  يور  لگ  درمژپ 

مییرگب هناناج  هب  مینیشن و  هیاس  رد 

مربص هساک  رگد  همع  يارش  زیربل 

مییرگب هناریو  لد  نیا  وت و  لاح  رب 

نم لد  هتشگ  ردپ  رادید  دیمون ز 

مییرگب هناشیرپ  مرانک ، هب  نیشنب 

قوشعم رس  درگ  هب  هناورپ  وچ  میدرگ 

مییرگب هناشاک  هشوگ  نیا  رد  عمش  نوچ 

همع يا  دشک  یم  ارم  هدقع  نیا 

ُ ْ
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