
1 

 

 

 ) ) ) )         المالـس ـهَليع ـةٍ َلـهنْ خُطْبم و         المالـس ـهَليع ـةٍ َلـهنْ خُطْبم و         المالـس ـهَليع ـةٍ َلـهنْ خُطْبم و         المالـس ـهَليع ـةٍ َلـهنْ خُطْبم و ( : ( : ( : ( :           كُـمراءإِنَّ و و ،كُمـةَ أَمـامَفـإِنَّ الْغاي           كُـمراءإِنَّ و و ،كُمـةَ أَمـامَفـإِنَّ الْغاي           كُـمراءإِنَّ و و ،كُمـةَ أَمـامَفـإِنَّ الْغاي           كُـمراءإِنَّ و و ،كُمـةَ أَمـامةَ      َفـإِنَّ الْغاياعةَ  الـساعةَ  الـساعةَ  الـساعالـس
    وكُمدَتحوكُمدَتحوكُمدَتحوكُمدَتح      ،  ،  ،  ،         رُكُماخ كُملنَْتَظرُ بِأَوقُواْ، َفإِنَّما يَتَخفَّفُوا َتلْح     رُكُماخ كُملنَْتَظرُ بِأَوقُواْ، َفإِنَّما يَتَخفَّفُوا َتلْح     رُكُماخ كُملنَْتَظرُ بِأَوقُواْ، َفإِنَّما يَتَخفَّفُوا َتلْح     رُكُماخ كُملنَْتَظرُ بِأَوقُواْ، َفإِنَّما يأَقُولُأَقُولُأَقُولُأَقُولُ. . . . َتَخفَّفُوا َتلْح : : : :     َلـو إِنَّ هذَا الَْكالم     َلـو إِنَّ هذَا الَْكالم     َلـو إِنَّ هذَا الَْكالم     َلـو إِنَّ هذَا الَْكالم

بعد َكالمِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و اله بِكُلِّ َكالمِ بعد َكالمِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و اله بِكُلِّ َكالمِ بعد َكالمِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و اله بِكُلِّ َكالمِ بعد َكالمِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و اله بِكُلِّ َكالمِ     ه سبحاَنه، و ه سبحاَنه، و ه سبحاَنه، و ه سبحاَنه، و وزِنَ بعد َكالمِ اللَّوزِنَ بعد َكالمِ اللَّوزِنَ بعد َكالمِ اللَّوزِنَ بعد َكالمِ اللَّ
 َلمالَ بِه َلمالَ بِه َلمالَ بِه َلمالَ بِه     عمقُوا فَما سَتَخفَّفُوا تَلْح المالس هَليع لُها َقوسابِقاً، فَأَم هَليع رَّزب راجِحاً، و عمقُوا فَما سَتَخفَّفُوا تَلْح المالس هَليع لُها َقوسابِقاً، فَأَم هَليع رَّزب راجِحاً، و عمقُوا فَما سَتَخفَّفُوا تَلْح المالس هَليع لُها َقوسابِقاً، فَأَم هَليع رَّزب راجِحاً، و عمقُوا فَما سَتَخفَّفُوا تَلْح المالس هَليع لُها َقوسابِقاً، فَأَم هَليع رَّزب راجِحاً، و

      وعاً ومسم نْهأََقلُّ م َكالم      وعاً ومسم نْهأََقلُّ م َكالم      وعاً ومسم نْهأََقلُّ م َكالم      وعاً ومسم نْهأََقلُّ م َكالم    ـةٍ، ومـنْ َكلهـا مرَغو دعما أَب وًلا، وصحال أَكَْثرُ م    ـةٍ، ومـنْ َكلهـا مرَغو دعما أَب وًلا، وصحال أَكَْثرُ م    ـةٍ، ومـنْ َكلهـا مرَغو دعما أَب وًلا، وصحال أَكَْثرُ م    ـةٍ، ومـنْ َكلهـا مرَغو دعما أَب وًلا، وصحال أَكَْثرُ م     أَنَْقـع أَنَْقـع أَنَْقـع أَنَْقـع        
                      َشـَرف رِها وَظـمِ َقـدلـى عصِ عتابِ الَْخصائى كنا فهَنب َقد ةٍ، وكْمنْ حنُطَْفَتها م                  َشـَرف رِها وَظـمِ َقـدلـى عصِ عتابِ الَْخصائى كنا فهَنب َقد ةٍ، وكْمنْ حنُطَْفَتها م                  َشـَرف رِها وَظـمِ َقـدلـى عصِ عتابِ الَْخصائى كنا فهَنب َقد ةٍ، وكْمنْ حنُطَْفَتها م                  َشـَرف رِها وَظـمِ َقـدلـى عصِ عتابِ الَْخصائى كنا فهَنب َقد ةٍ، وكْمنْ حنُطَْفَتها م
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  قيامت به توجه در

  

  رستگارى راه

 تـا  شـويد  سـبكبار  راند، مى را شما سر، پشت در مرگ و شما روى پيش قيامت

 از پس) ع (امام سخن اين. (شمايند رسيدن انتظار در رفتند كه آنان همانا برسيد،

 آن از و دارد برتـرى  آن بـر  شود سنجيده سخنى هر با) ص (پيامبر و خدا سخن

 تـر  معنى پر و كوتاهتر كالمى) برسيد تا شويد سبكبار (جمله از و گيرد مى پيشى

 آميـزى  حكمت و معنى پر جمله چه بلندى؟ و ژرف كلمه چه نشده دهشني آن از

 را جملـه  ايـن  شرافت و عظمت ما زدايد مى حكمت آب با را تشنگى كه است؟

   .)ايم كرده بيان) الخصائص (نام به خود كتاب در
 


