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 ) ) ) )     المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و     المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و     المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و     المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و ( : ( : ( : ( :  و ،ى الظَّلْماءف تُميَتدبِنا اه  و ،ى الظَّلْماءف تُميَتدبِنا اه  و ،ى الظَّلْماءف تُميَتدبِنا اه  و ،ى الظَّلْماءف تُميَتدبِنا اه    تُمنَّمَتستُمنَّمَتستُمنَّمَتستُمنَّمبَِنـا               َتس و ،ليـاءبَِنـا   الْع و ،ليـاءبَِنـا   الْع و ،ليـاءبَِنـا   الْع و ،ليـاءالْع
        رْتُمانَْفجرْتُمانَْفجرْتُمانَْفجرْتُمنِ                انَْفجنِعنِعنِعرارِ                عرارِالسرارِالسرارِالسَر        . . . .     السقَروقَروقَروقو            عمسعمسعمسعمس            َلمَلمَلمَلم            فَْقهيفَْقهيفَْقهيفَْقهةَ                ييةَالْواعيةَالْواعيةَالْواعيالْواع       و ،   و ،   و ،   و ،    فَكيفَكيفَكيفى            َكيراعىيراعىيراعىيراعأَةَ                يأَةَالنَّبأَةَالنَّبأَةَالنَّبـنْ             النَّبـنْ مـنْ مـنْ مم             تْهـمأَص تْهـمأَص تْهـمأَص تْهـمأَص        
 .... َلم يفارِقْه الَْخَفقانُ َلم يفارِقْه الَْخَفقانُ َلم يفارِقْه الَْخَفقانُ َلم يفارِقْه الَْخَفقانُ    جنانٌجنانٌجنانٌجنانٌ            ربطَربطَربطَربطَ        الصيحةُ؟ الصيحةُ؟ الصيحةُ؟ الصيحةُ؟     

 رِ، والَْغد بواقع رُ بِكُمأَنَْتظ ما زِلْت رِ، والَْغد بواقع رُ بِكُمأَنَْتظ ما زِلْت رِ، والَْغد بواقع رُ بِكُمأَنَْتظ ما زِلْت رِ، والَْغد بواقع رُ بِكُمأَنَْتظ ما زِلْت    كُممسأََتوكُممسأََتوكُممسأََتوكُممسةِ             أََتولْيةِ بِحلْيةِ بِحلْيةِ بِحلْيغَْترِّينَ    بِحغَْترِّينَالْمغَْترِّينَالْمغَْترِّينَالْمالْم     نْكُمى عَتَرنتّى سح ، نْكُمى عَتَرنتّى سح ، نْكُمى عَتَرنتّى سح ، نْكُمى عَتَرنتّى سح ،
    جِلْبابجِلْبابجِلْبابينِ            جِلْبابينِالدينِالدينِالدالد        قُ الندص يكُمَرنصب و ،    قُ الندص يكُمَرنصب و ،    قُ الندص يكُمَرنصب و ،    قُ الندص يكُمَرنصب ـى            ، وـقِّ فـَننِ الْحلـى سع َلكُم تةِ، أََقمـى            يـقِّ فـَننِ الْحلـى سع َلكُم تةِ، أََقمـى            يـقِّ فـَننِ الْحلـى سع َلكُم تةِ، أََقمـى            يـقِّ فـَننِ الْحلـى سع َلكُم تةِ، أََقمي      ـوادج  ـوادج  ـوادج  ـوادج
أَلْيـوم أُنْطـقُ َلكُـم      أَلْيـوم أُنْطـقُ َلكُـم      أَلْيـوم أُنْطـقُ َلكُـم      أَلْيـوم أُنْطـقُ َلكُـم      . . . .         تُميهـونَ تُميهـونَ تُميهـونَ تُميهـونَ         الْمَضلَّةِ حيـثُ َتلَْتقُـونَ و ال دليـلَ، و َتحَتفـرُونَ و ال               الْمَضلَّةِ حيـثُ َتلَْتقُـونَ و ال دليـلَ، و َتحَتفـرُونَ و ال               الْمَضلَّةِ حيـثُ َتلَْتقُـونَ و ال دليـلَ، و َتحَتفـرُونَ و ال               الْمَضلَّةِ حيـثُ َتلَْتقُـونَ و ال دليـلَ، و َتحَتفـرُونَ و ال                   
مـذْ  مـذْ  مـذْ  مـذْ      ت فـى الْحـقِّ      ت فـى الْحـقِّ      ت فـى الْحـقِّ      ت فـى الْحـقِّ      ء َتَخلَّف عنِّى، ما َشـَككْ     ء َتَخلَّف عنِّى، ما َشـَككْ     ء َتَخلَّف عنِّى، ما َشـَككْ     ء َتَخلَّف عنِّى، ما َشـَككْ         امرِىامرِىامرِىامرِى     رأْى    رأْى    رأْى    رأْى           عَزبعَزبعَزبعَزب        الْعجماء ذات الْبيانِ،    الْعجماء ذات الْبيانِ،    الْعجماء ذات الْبيانِ،    الْعجماء ذات الْبيانِ،        
    أُرِيتُهأُرِيتُهأُرِيتُهأُرِيتُه     ، ، ، ،    َلمَلمَلمَلم            وجِسيوجِسيوجِسيوجِسوسى             يوسى موسى موسى مم    هَليعهَليعهَليعهَليع            المالسالمالسالمالسالمالس             الِ وهةِ الجنْ غَلَبلْ أَشْفَقَ مب ،هلى َنفْسيَفةً عخ الِ وهةِ الجنْ غَلَبلْ أَشْفَقَ مب ،هلى َنفْسيَفةً عخ الِ وهةِ الجنْ غَلَبلْ أَشْفَقَ مب ،هلى َنفْسيَفةً عخ الِ وهةِ الجنْ غَلَبلْ أَشْفَقَ مب ،هلى َنفْسيَفةً عخ
        ....يظْمأْيظْمأْيظْمأْيظْمأْ            َلمَلمَلمَلم    بِماء بِماء بِماء بِماء             وثقَوثقَوثقَوثقَ            منمنمنمن    أَلْيوم َتواَفقْنا على سبِيلِ الْحقِّ و الْباطلِ، أَلْيوم َتواَفقْنا على سبِيلِ الْحقِّ و الْباطلِ، أَلْيوم َتواَفقْنا على سبِيلِ الْحقِّ و الْباطلِ، أَلْيوم َتواَفقْنا على سبِيلِ الْحقِّ و الْباطلِ، . . . .  الضَّاللِ الضَّاللِ الضَّاللِ الضَّاللِ    دولِدولِدولِدولِ    

  

  مردم به اندرز

  

  )ع (بيت اهل ويژگيهاى

 بـه  و شـديد،  هدايت و يافته نجات جهالت تاريكيهاى از ما، وسيله به مردم شما

 اسـت  كر درخشيد، ما نور با شما سعادت صبح رسيديد، ترقى اوج به ما، كمك

 آواى كنـد،  كر بلند، فرياد كه را كس آن و نشنود، را پندها بلند بانگ كه گوشى

 اسـت،  لـرزان  خـدا  ترس از كه قلبى كرد؟ خواهد اثر او در چگونه حقيقت نرم

 مـردم  شـما  گـرى  حيله سرانجام منتظر همواره من باد اطمينان با و پايدار همواره

 بـه  تظـاهر  نگريـستم،  مـى  شـما  در را خـوردگى  فريب هاى نشانه و بودم، بصره



2 

 

 

 را شـما  درون بـاطن  اىصـف  بـا  مـن  ولـى  كشيد ما ميان اى پرده شما ديندارى

 هـاى  جـاده  ميـان  در كـه  حـق،  راههـاى  بـه  شما واداشتن براى من. خواندم مى

 بـه  نداشتيد، راهنمايى و بوديد، سرگردان كه حالى در خاستم بپا بود كننده گمراه

 سـخن  بـه  را بـسته  زبـان  امـروز  يافتيد، نمى را او اما بوديد راهنما و رهبر دنبال

 نشان من به حق كه روزى از كند، مخالفت من با كه سىك راى باد دور آورم، مى

 حـضرت  چونـان  مـن  گيـرى  كنـاره  نكردم، ترديد و شك آن در هرگز شد، داده

 بود اين براى او ترس نبود، بيمناك خويش بر كه است ساحران برابر) ع (موسى

 بـر  شما و ما امروز گردد، حاكم گمراهان دولت و گردند پيروز جاهالن مبادا كه

 تشنه دارد اطمينان آب وجود به كه كس آن داريم، قرار باطل و حق دوراهى سر

 .ماند نمى


