
 

 

 

 

 )ع( علي ،امیرالمؤمنینسیمای 

 حدیث ،در قرآن

 

 رد مسجد کوهف )ع(مناجات امیرالمؤمنین

   مناجات منظوم امیرالمؤمنین)ع(

 عالم و تعلیم و تعلم ،رد علم  از امیرالمومنین)ع( چهل حدیث

 اشعار

 

 

 

 :و سروده يمنظت ،گردآوری

 محامدپور مالدکتر ک

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیاستاد 

 

 



 

 

 
 

 تقدیم هب:

 پدر و ماردم 

 ،بی ردیغ و رنج اهی بی پایان شان ربای زحمات

 معلمان و اساتید زبرگواری ،همه مربیان 

 هک نور وجودشان روشنی بخش راه و زندگی ام بوده اند.

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 فهرست  
 

 7 .................................................................................................................... پيشگفتار
 11 .......................................................................................... پيشگفتار چاپ جدید

رآن كریم در شان امام اميرالمؤممني   ليؤي ا ؤ  ا يبالؤ( بهم  همؤراه      آیاتي از ق
 13 ............................................................. شرح مختصر آنها

 53 ............................. حضرت اميرالمممني  بهم درمسجدكوفه مناجات

 61 ............................... مناجات منظوم  حضرت اميرالمممني  ليي بهم

در ليؤم، لؤالم،    كالم االمير، اميرالکالم چهل حدیث از اميؤر المؤممني  ليؤيبهم   
 67 .................................................................. تعييم و تعيم

 75 .............................................................................. اشعار

 
 77 ...................................................................... اشعار آئینی: بخش اول

 79 ............................................................................................................ امام رضابهم
 79 .............................................................................................................. ار فرجانتظ

 80 ...................................................................................................................  ت ليار
 81 .......................................................................................................... الحرمي  ي  

 81 .............................................................................................................. پرده نشي 
 82 ......................................................................................................... جود جوادبهم

file:///F:/Ali.docx%23_Toc488269773
file:///F:/Ali.docx%23_Toc488269773


 در قرآن، حدیث)ع( علي، سیمای امیرالمؤمنین
 

4  

 83 .....................................................................................................حُس ِ حَس بهم
 83 ................................................................................................................ حر جاوید

 84 ......................................................................................................... دیدار رضابهم
 85 ................................................................................................................. ر يع نبي
 86 ............................................................................................................ كر السقای 

 86 .................................................................................................. شاه شمشاد قدان
 87 .................................................................................................................شاه نجف
 88 ......................................................................................................................شعبان

 89 .................................................................................................... شمس الشموس
 89 ......................................................................................................... شمس نوراني
 90 .......................................................................................................... شهيد لدالت

 91 ................................................................................................... لقييۀ  ني هاشم
 92 ......................................................................................................................... غدیر

 93 ............................................................................................................ غدیر والیت
 94 ............................................................................................................ فاطمه بسم

 94 ....................................................................................... فاطمه بسم، اسوه زنان
 95 ............................................................................................... كاروان دشت خون
 96 ............................................................................................... كریم اهل  يت بهم
 97 .................................................................................................... كریمۀ اهل  يت

 97 ................................................................................................................ ماه مدینه
 98 ...................................................................................................... محرم ماه خون

 99 .............................................................................................. ی مجتبيبهممرثيه
 100 ................................................................. لرض ارادت نوحه و شيون نمائيم

 100 .......................................................................................................... مهرلييبهم
 101 .................................................................................................. یا اميرالمومني 



 فهرست

5 

 
 

 103 ........................................................................... :  غزلیات بخش دوم:
 105 ................................................................................................................... آب حيات 

 105 .............................................................................................. آشنائي در رمضان
 106 ........................................................................................................................ امام

 107 ..........................................................................................................  هار رمضان
 108 ...................................................................................................................... يمار

 108 ....................................................................................................... پانزده خرداد
 109 ..................................................................................................... تنهای مهر ان
 110 ........................................................................................................ جمال جانان
 111 ........................................................................................................... جمال حق
 111 ............................................................................................................. حجِ قر ان

 112 ........................................................................................................ حس  جمال
 113 ................................................................................................................... خاطره

 113 ................................................................................................... خالق و مخيوق
 114 ..................................................................................................................خرا ات

 115 ........................................................................................................ خمار مستي
 115 ......................................................................................................... خوب رویان
 116 ................................................................................................................ دل ش(
 117 ..............................................................................................................دلشدگان
 117 .............................................................................................................. سال دگر
 118 ...................................................................................................................... سحر

 118 ............................................................................................ ش( جمعه رمضان
 119 ...............................................................................................................شکيبائي
 120 .......................................................................................................... شاهد شمع

 120 ............................................................................................................. صدای یار
 121 .................................................................................................................... فسانه

file:///F:/Ali.docx%23_Toc488269806


 در قرآن، حدیث)ع( علي، سیمای امیرالمؤمنین
 

6  

 122 ....................................................................................................................... فقير
 122 ...................................................................................................................كاروان

 123 ......................................................................................................... كنج ميخانه
 124 ............................................................................................................... لبف یار
 124 .................................................................................................................. ماه  در

 125 ................................................................................................... محبوب لرفات
 126 ...................................................................................................................... محيا

 127 ................................................................................................................. معشوق
 127 .................................................................................................. مناجات رمضان
 128 ................................................................................................. مناجات در حرم

 129 .............................................................................................................. موسم یار
 130 .............................................................................................................. یار وصال
 130 ................................................................................................................. یار  اوفا
 131 ..............................................................................................................یار غمي 

 
 133 ......................................................................... مثنویات: بخش سوم
 135 .....................................................................................................................جبهه
 136 ...................................................................................................................... ختم

 137 ................................................................................................................ رخ نيکو
 137 ....................................................................................................................... مادر

 138 ............................................................................................................... ماه تا ان
 139 .................................................................................................................مسکي 
 140 ................................................................................................................ مهر پدر

 141 ................................................................................................... مناجات رجبيه
 143 ....................................................................... سایر تاليفات نویسنده تاكنون:

 

file:///F:/Ali.docx%23_Toc488269846
file:///F:/Ali.docx%23_Toc488269846


 

 

 

 

 پیشگفتار
 

شمار و  علي ابن ابیطالب)ع( سخنان ارزشمند بي مؤمنینباره امام امیرالدر
های مختلف از اهل سنت و شیعه و حتي غیر  کتب نفیس زیادی به زبان

عدالت انسانیت نام  صدایتا جائي که او را  ،انتشار یافته استمسلمانان 
سخن از کسي که کالمش را فوق کالم مخلوق و دون کالم اند.  نهاده

نماید. نه خدا توانمش  مي کاری بس مشکل و نارسا ،اند خالق شمرده
 متعجبم چه خوانم شه ملک الفتي را. ،نه بشر توانمش خواند ،گفت

 وحي که جز با ،رسول گرامي اسالم)ص( ،الرحمهاو در بیان نبي 
به منزله هارون برای موسي است و به دستور حق جل  ،گوید نمي سخن
تواند توصیف  چگونه مي .وصي او و ولي مسلمین بعد از اوست ،جالله

بدان جهت که پس  ،شود؟ جز آن که عذر تقصیر به درگاه ربوبي آوریم
ت آن وجه رحمت الهي برای هدایت از چهارده قرن هنوز هم قدر و منزل

در طول دوران و برای بشر گمراه و حیران امروزی نیز ناشناخته  ،بشری
 مانده است.

آنچه از  ،علي)ع( دربارهدر کنار همه گفتارها و نوشتارهای بشری 
سخن وحي الهي در قرآن  ،تر است تر و در عین حال عظیم همه صائب
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اسناد متقن به دست ما رسیده است. مجید درباره اوست که با روایات و 
 :در این رابطه الزم است اشاره شود که نزول آیات بر دو قسم است

اند و دسته دوم  آیاتي که ابتدا و بدون وقوع حادثه یا پرسشي نازل شده
اند. بدیهي است که  الي نزول یافتهؤکه به مناسبتي و یا در رابطه با س این

یر آیات بدون اطالع بر مناسبت نزول و وقوف بر تفس شانشناخت 
 مربوطه ممکن نخواهد بود. 

نزول الزم است شناختن واقعه  شاناز جمله موضوعاتي که در شناخت 
ای نازل  یا سوره آیها برای آنها یو نیز فرد یا افرادی است که به نام آنها و 

گردیده است. همچنین برخي آیات اگرچه جنبه اختصاصي دارد لیکن از آن 
برای همه اعصار و  ،که قرآن کتاب هدایت بشری و خاتم وحي استجهت 
یابد. البته بحث نسخ برخي  گر بوده و به آنها تسری مي ها هدایت،دوره

به  ،باشند یا نه  که آیا در غیر زمان نزول قابل اجرا مي احکام خاص و این
 جای خود محفوظ است که خارج از حوصله این مقال است.

است که انسان  و اکمل همه آیات قرآني مّداق اتاگرچه علي)ع( مص
اند  لیکن در این مجموعه آیاتي گردآوری شده ،کنند مي کامل را توصیف

نازل گردیده و به استناد روایات عامهاهل  شاندر فضیلت ای که مشخصاً
های غیر قابل انکار تاریخي  تسنن و خاصه شیعه و بر اساس مناسبت

 اند.  نازل شده
مجموعه در ابتدا به مرور در جلسات قرآن اساتید دانشگاه این 

صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي به وسیله اینجانب تهیه و ارائه 
اند و اکنون با بازنگری و تکمیل مطالب و مستندات تقدیم  گردیده

لیکن بهتر است  ،اند شده آوردههر چند فهرست آیات  شود. مي
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آن مراجعه نمایند تا هم از ثواب  خوانندگان به قرآن مجید و تفاسیر
مند گردیده و هم با مطالعه و غور بیشتر در سبب  قرائت آیات الهي بهره

 به فیض معرفت والیت عظمای علوی نائل گردند. ،نزول آیات
در مسجد کوفه است.  )ع(مناجات امیرالمؤمنین ،بخش دوم کتاب

عرفاني است هر  ،لطافت بیان و ظرافت کالم که سرشار از نکات فلسفي
کند و امید که  مي روحانیت سحرآمیز آن ای را مدهوش خواننده

خوانندگان با زمزمه آن و بروز حاالت معنوی خویش ما را هم یاد کنند. 
 ي است که امید است اثر بخش باشد.یها و باالخره انتهای کتاب سروده

 ،نمودهسازی این کتاب همکاری  در خاتمه از همه کساني که در آماده
 سرکار و ي کتابیآرا فحهصجناب آقای سیدجواد کاظمي برای خصوصاً
که این بنده را  ،کتاب جلد السادات شریفي برای طراحي ریمخانم م

امید است این مجموعه  ،اری کردهسپاسگز ،اند مدیون خویش گردانیده
 ،ناقابل به عنوان عرض ارادات و دوستي به پیشگاه امام و موالیمان

که مقارن با والدت با سعادت آن امام همام انتشار  ،)ع(علي مؤمنینامیرال
پذیرفته شده و همه ما تحت والیت آن بزرگوار و جانشینان  ،یابد مي

 قرار گیریم. شان معصوم او مورد شفاعت
 المستعان و الیه التکالن واهلل 

 کمال محامدپور
 استاد دانشکده برق و کامپیوتر

 نصیرالدین طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 
 1433رجب  1391،13خرداد  15





 
 
 

 

 چاپ جدید پیشگفتار
 

کتاب امیرالمؤمنین علي)ع( در قرآن به بهانه عرض ارادت به پیشگاه آن 
و آشنایان قرار  دوستان به رشته تحریر درآمد و مورد استقبالامام متقین 

تعداد آیاتي که در فضیلت  ،گفته شدهمان گونه که قبال گرفت. 
امیرالمومنین)ع( در قرآن نازل شده است یا تاویل آن ها در مورد امام 

پسر  ،باشد. ابن عباس که به استاد امت معروف است مي بسیار زیاد ،است
عمو و شاگرد امام علي)ع( بوده و به دعای پیامبر اسالم دانشمند گردیده 

 گوید: مي در این باره ،شود مي او نقل و بیشترین روایات تفسیری از
 

 اهلل تعایل ما نزل یف لعی  بما َنَزل یف احٍد یف کتا
 اکرُث من ثالث مائٍه یف مدحه و اخرج عنه اضیًا نزلت یف لٍع 

 به ط.ری  ،یعنی در شان هیچکس به اندازه علی)ع( آیه نازل نشده است
 که بیش از سیصد آیه در مدح علی)ع( نازل شده است.

 

 ،جدید تالش شد از مجموعه سخنان گهربار آن امام همام در این نسخه
 ،در رابطه با اهمیت علم و عالم از یک طرف و مسئله مهم تعلیم و تعلم

تا با تاسي به این کلمات نوراني و به کار  ،احادیثي گردآوری و ارائه شود
 ،نورانیت بیشتری حاصل گردیده ،گیری آن در محیط دانش و پژوهش
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گامي در جهت پیشبرد اهداف بلند نظام جمهوری اسالمي در مقوله 
عالوه بر مناجات آن  ،همچنین اسالمي شدن دانشگاه برداشته شود.

مناجات منظوم آن حضرت که  ،حضرت مشهور به مناجات مسجد کوفه
دارای مضامین بلند معرفتي است و کمتر مورد توجه قرار گرفته شده 

گزیده ای از اشعار چاپ  ،خش پایاني کتابدر ب اضافه گردید. ،است
قبلي و بخشي از سروده های بعدی آورده شده است که به ترتیب در سه 

 غزلیات و مثنویات تنظیم گردیده است. ،بخش اشعار آئیني
 ،علي )ع( است امید است با بهره برداری از آنچه مرتبط با موالی متقیان

ارشادات سازنده خود بي نصیبم ما را از دعای خیر فراموش ننموده و از 
 نفرمائید.

 
 کمال محامدپور

 برقمهندسی استاد دانشکده  
 1396تیرماه ،1438آخر رمضان المبارک



 

 
 
 
 
 
 

  مؤمنینامیرال امام شاندر  ي از قرآن كریمآیات
 بهمراه شرح مختصر آنها علي ابن ابیطالب )ع(

 

 اند: مراجع ذیل گردآوری شده این آیات و ترجمه آنها از
به مناسبت کنگره  ، تألیف دکتر محمد باقر محقق،نزول آیات شان. 1

 انتشارات اسالمي ،هزاره طوسي

 دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،محمدباقر حجتي، تالیف دکتر سید اسباب النزول. 2

 تفسیر المیزان، عالمه طباطبائي. 3

 تفسیر نور، محسن قرائتي. 4

 ای قرآن، مهدی الهي قمشهترجمه . 5
 ابوالفضل بهرام پور ،. نسیم حیات6
 آیاتي از قرآن در باره علي)ع( ،. پایگاه امام علي)ع(7
 
 
 



 در قرآن، حدیث)ع( علي، سیمای امیرالمؤمنین
 

14  

 ها فهرست آیات به ترتیب سوره

 آیات سوره ردیف
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 بقره
 آل عمران
 آل عمران
 آل عمران

 نساء
 مائده
 انفال 
 توبه 
 یونس
 هود
 رعد
 اسراء
 کهف
 مریم
 طه
 انبیاء
 حج

 مومنون
 نور
 فرقان
 لقمان
 سجده
 احزاب
 سباء

 189- 207- 265- 274 
61-103 

15 – 145 –146 –173 – 174 
191 - 195– 200 

36 - 59 
3 – 55-56– 67 

  24 – 4تا  2
19 – 20 – 32 – 100- 119  

2  
17 

7- 43  
81 – 89  

101  
96 
1 
 103تا  101

 72 - 70تا  67 - 58
 61تا  57 -11تا  1

55 
54 – 74 
14 - 22 
16 - 18 

18 – 23 - 33 
20 – 46 



 آیاتي از قرآن کریم ...

15 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

 الصافات
 ص
 زمر

 زخرف
 جاثیه

 حجرات
 ق
 طور
 نجم
 حدید
 مجادله
 حشر
 صف
 تحریم
 ملک
 قلم
 حاقه
 جن
 دهر

 مطففین
 اعلي
 فجر

 انشراح
 بینه
 قارعه
 التکاثر

24 
28 

9- 22 
79 – 80 

21 
15 
25 
21 

 4تا  1
19 – 21 
12 – 13 

9  
4 
4 
27 

 7تا  5
12 
21 

 9تا  5
 36تا  29

1 
27 – 30 

7 
7 
6 -7 

8 



 در قرآن، حدیث)ع( علي، سیمای امیرالمؤمنین
 

16  

 :189 آیه،سوره بقره

اِس َواْلَحجِّ  ِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّ ُلوَنَك َعِن األِهلَّ
َ

ْا اْلُبُيوَت ِمن ُظُهوِرَهاَيْسأ ُُتْ
ْ

ْن َتأ
َ

 َوَلْيَس اْلِِبُّ ِبأ
َ َلَعلَُّكْم ُتْفِلحُوَن  ُقوْا اهلله ا َواتَّ اِِبَ ْْبَ

َ
ُُتْا اْلُبُيوَت ِمْن أ

ْ
ََق َوأ  َوَلـِكنَّ اْلِِبَّ َمِن اتَّ

ست که ا بلکه آن ،یدیست که از پشت دیوار به خانه درآیو نیکی به این نترجمه: 

 ار بوده و از در آن وارد شوید و از خدا بترسید تا رستگار شوید.پرهیزک
رسم غلطي بود که در وقت احرام  ،نقل است که در دوره جاهلیت 

شمردتد و این  مي شدند و آن را نیکو مي از پشت خانه وارد ،برای حج
 آیه به این موضوع هم اشاره دارد.
است که  آمدهو تفسیر برهان از خاصه در تفسیر علي بن ابراهیم 

بنا به روایت منقول از  «واتوا البیوت من ابوابها» آیهقسمت اخیر 
ای ال تاتوا المدینه  - پیامبر)ص( که فرمودند: انا مدینه العلم و علي بابها

 است.علي مرتضي)ع( درباره امام اال من بابها، 
آمده است که ( 509ص  2)جلد البیان در تفسیر مجمع همچنین

 پیامبر)ص( فرمودند: انا مدینه العلم و علي باب ها

 :207 آیه،سوره بقره

ُ َرُؤوفی ِباْلِعَباِد  ِ َواهلله اِس َمن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت اهلله  َوِمَن النَّ
و از مردم کسانی هستند که )جان( خود را در راه رضای خداوند بدهند و ترجمه: 

 .بندگان خود مهربان استخداوند به 

که  ،در مورد مهاجرت رسول خدا)ص( از مکه به مدینه است آیهاین 
که مشرکان متوجه این عزیمت مشرکان شبانه انجام شد. برای آن از بیم 
)ع( در جایگاه او ماند و چون مشرکین به سراغ مؤمنینامیرال ،نشوند
به ناگاه اورا به جای پیامبر یافتند.  ،و قصد جان اورا نمودند آمدهپیامبر 



 آیاتي از قرآن کریم ...

17 

این واقعه که در آن امام علي )ع( جان خویش را به خاطر رسول خدا و 
شیخ این موضوع را  دین او به خطر انداخت به لیله المبیت مشهور شد.

واسطه از حکیم بن جبیر و او از امام  5صدوق در امالي بعد از 
ن هفتم از اهل سنت در شرح نهج ابن ابي الحدید از علمای قر ،سجاد)ع(

تفسیر برهان  و به نقل از اهل سنت 2عالمه امیني در الغدیر جلد ،البالغه
در تفسیر صافي و تقسیر مجمع البیان از امام  ،اند. عالوه بر این بیان نموده

در مورد کساني است که در راه امر به  آیهعلي)ع( نقل شده است که این 
 باشد. آن خود علي )ع( مي که مصداق اتمّ ،کشته شوندمعروف و نهي از منکر 

 :265 آیه،سوره بقره

ٍة ِبَرْْبَ  نُفِسِهْم َکَمَثِل َجنَّ
َ

ْن أ ِ َوَتْثِبيتًا مِّ ُم اْبِتَغاء َمْرَضاِت اهلله ْمَواََلُ
َ

ِذيَن ُينِفُقوَن أ ٍة َوَمَثُل الَّ
ا َواِبلی  َصاَِبَ

َ
ا َتْعَمُلوَن َبِصيی    أ ُ ِِبَ ْبَها َواِبلی َفَطلٌّ َواهلله ْ ُُيِ ُكَلَها ِضْعَفْْيِ َفِإن َّلَّ

ُ
و مثل َفآَتْت أ

 ...اهلله الذين ينقون امواَلم ابتغاء مرضات 

مثل  ،را با اطمینان انفاق کنند شانو مثل آنان که در راه رضای خداوند مالترجمه: 
 ... .دموقع ببار ن باران زیادی بهو بر آبوستانی است که بر بلندی باشد 

سالم بن مستنیر از امام باقر)ع( نقل کرده است که  ،در تفسیر برهان
و برای رضای خداوند رد موال علي )ع( است که بدون ریادر مو آیهاین 

 نموده است. انقاق مي

 :274 آیه،سوره بقره

ْيِل  م ِباللَّ ْمَواََلُ
َ

ِذيَن ُينِفُقوَن أ ْ َواَل َخْوفی الَّ
ِ

ْجُرُُهْ ِعنَد َرهِّبِّ
َ

ًا َوَعاَلِنَيًة َفَلُهْم أ َهاِر ِسره َوالنَّ
ْ َواَل ُُهْ َيحَْزُُنَن 

 َعَلهْْيِ
نهان و آشکارا انفاق کنند در نزد  ،کسانی که مال خود را شب و روزترجمه:

 پاداش نیکوئی خواهد بود و هرگز بیمناک و اندوهگین نخواهند گشت. شانپروردگان
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 ،درهم داشت که یکي را در روز 4موضوع آن که علي)ع( زماني تنها 
دیگری را آشکارا و آخری راپنهاني انفاق نمود. در  ،دومي را در شب

شیخ مفید در اختصاص و شیخ  ،تفسیر مجمع البیان به نقل از ابن عباس
 اند. آوردهیون و تقسیر عیاشي این موضوع را صدوق در ع

 :15آیهسوره آل عمران، 

اُر  ِري ِمن َتحِْتَها اأَلْْنَ اتی َتجْ ْ َجنَّ
ِ

َقْوا ِعنَد َرهِّبِّ ِذيَن اتَّ ن َذلُِكْم ِِلَّ ْيٍ مِّ ُؤََنُِّئُكم ِبخَ
َ

 ُقْل أ
 ِ َن اهلله َرةی َوِرْضَوانی مِّ َطهَّ ْزَواجی مُّ

َ
ُ َبِصيی ِباْلِعَباِد َخاِلِديَن ِفيَها َوأ  َواهلله

)متاع دنیا( خبر دهم؟ برای  خواهید شما را به بهتر از آنها ای پیامبر بگو میترجمه: 
ست و در آن جاوید ا های بهشتی است که زیر درختان آن نهرها جاری گان باغ پیشه تقوا

 و متنعم هستند.

شده است که در جنک بدر  آورده،به نقل از ابن عباس در تفسیر برهان
 او نازل شده است. شاندر  آیهعلي )ع( بود و این  ،پرچمدار رسول خدا)ص(

 :61سوره آل عمران، آیه 

و نساءمک و انفسنا و انفسكم مث َنتهل فنجعل لعنه  و انباءمک و نساءنا ندع انباءنا فقل تعالوا
 اهلل لع الكاذبْي 

و زنان و نزدیکان خود را که بمنزله خود ما هستند  بگو بیائید تا ما و شما پسرانترجمه: 
 قرار دهیم. بخوانیم و سپس بدرگاه خدا ناله و نفرین کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان

ابن ابي الحدید و ابن مغازلي و دیگران نوشته اند که منظور از ابنائنا 
 .شدبا مي )ع(ئنا فاطمه و منظور از انفسنا عليحسنین و مقصود از نسا

 8فصول المهمه ص 309کفایة الخصام ص 263مناقب ابن مغازلي ص 
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 :103سوره آل عمران، آیه 

 واعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال تفرقوا 
 و پراکنده نشوید همگی بریسمان خدا چنگ زنید وترجمه: 

صاحب کتاب مناقب الفاخرة از عبد اهلل بن عباس روایت کرده است کهه  
صلي اهلل علیه و آله بودیم عربي آمد و عهرض  ما در خدمت رسول خدا 

کرد یا رسول اهلل شنیدم که میفرمودی اعتصموا بحبل اهلل حبل خدا کهدام  
دسهت خهود را بهر دسهت      )ص(است که باو تمسک جوئیم؟رسول خدا

زد و فرمود باین شخص تمسک جوئیهد کهه ایهن حبهل المتهین       )ع(علي
 .343کفایة الخصام ص . است

 :146و  145آیات ، سوره آل عمران

ْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها اًل َوَمن ُيِرْد َثَواَب الدُّ َؤجَّ وَت ِإالَّ ِبِإْذِن اهلل ِکَتابًا مُّ ْن ََتُ
َ

 َوَما ََكَن ِلَنْفٍس أ
يَن )  اِِكِ ِزي الشَّ ِِبٍّ َقاَتَل َم 145َوَمن ُيِرْد َثَواَب اآلِخَرِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنجْ ن نَّ ن مِّ يِّ

َ
َعُه ( َوَکأ

وَن َکِثيی  يُّ بُّ  ِربِّ ُ ُيحِ ِ َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُُنْا َواهلله ْ ِِف َسِبيِل اهلله َصاهَِّبُ
َ

َفَما َوَهُنوْا ِِلَا أ
اِبِريَن)  (146الصَّ

چرا که اجل هر کس )در لوح  ،میرد و هیچکس بدون فرمان خداوند نمیترجمه: 
و هر که ثواب دنیا را بخواهد به او داده شود  به وقت معین ثبت شده است قضای الهی(

 از آن داده شود و به زودی سپاسگزاران را پاسخ  ،و آن که طالب آخرت باشد نیز
 خواهیم داد.

وچه بسیار پیامبری که همراه او افراد زیادی جنگیدند و اهل ایمان با 
ف و زمین گیر یضع،هایي که در راه خدا دیدند هرگز سست سختي

 خداوند صابران را دوست دارد. نشدند و
است که پیامبر پس از مراجعت از  آمدهدر اختصاص شیخ مفید 
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جنگ احد به عیادت علي )ع( رفتند و موضوع مقابله ابوسفیان را با او 
هر قدر ابوسفیان نیرو بسیج کنند با او  :درمیان گذاشتند. علي)ع( فرمودند

 که این آیات نازل گردیدند. ؛پردازیم مي به نبرد

 :174و 173آیات  سوره آل عمران،

ُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُُهْ َفَزاَدُُهْ  اَس َقْد مَجَ اُس ِإنَّ النَّ ُم النَّ ِذيَن َقاَل ََلُ ُ  الَّ ِإمَيانًا َوَقاُلوْا َحْسُبَنا اهلله
ِ 173َوِنْعَم اْلَوِکيُل ) َن اهلله ْعَمٍة مِّ ِ (َفانَقَلُبوْا نِبِ َبُعوْا ِرْضَواَن اهلله َسْسُهْم ُسوءی َواتَّ ْ مَيْ َوَفْضٍل َّلَّ

ُ ُذو َفْضٍل َعِظمٍي )  (174َواهلله
تان  )منافق( به آنها گفتند از لشکری عظیم که علیه آنانی که وقتی مردمترجمه: 

شد و گفتند خداوند برای ما کافی و بهترین افزوده  شان ایمان ،بترسیداند  جمع شده
منان با نعمت و فضل خداوند در حالی برگشتند که هیچ رنج و بدی ؤاست. آن موکیل 

 بر آنان نیامد و پیرو رضای خداوند شدند.

است که جابر از امام  آمدهي و نیز تفسیر برهان در تفسیر عیاش
علي )ع( و عمار را به سوی مکه  ،باقر)ع( نقل کرده است که پیامبر)ص(

فرستي و آنان را از اهل مکه  این جوان را ميفرستاد. به او گفته شد چرا 
چون به مکه وارد  و« حسبنااهلل و نعم الوکیل»:ترسانیدند. علي)ع( فرمود

 یات نازل گردید.شدند این آ
همچنین از ابن شهرآشوب از قول کلیني و او از ابن عباس منقول است 

 است. منین و در واقعه جنگ احد نازل شدهؤامیرالم دربارهکه این آیات 

 :195تا 191آیات ، سوره آل عمران

َماَواِت   ُروَن ِِف َخْلِق السَّ َفكَّ ْ َوََيَ
َ ُجُنوهِِّبِ َ ِقَيامًا َوُقُعودًا َولَعَ وَن اهلله ِذيَن َيْذُِكُ الَّ

اِر ) َواأَلْرِض  ا َما َخَلْقَت َهذا َباِطاًل ُسْبحَاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ َ  ( 191َرنبَّ
صَناٍر )

َ
َْي ِمْن أ اِِلِ ُه َوَما ِِلظَّ ْخَزَْيَ

َ
اَر َفَقْد أ َك َمن ُتْدِخِل النَّ ا ِإنَّ َ  ( 192َرنبَّ

ا َفاْغِفْر َلَنا ُذُُن  َ ا َرنبَّ ُُكْ َفآَمنَّ ْن آِمُنوْا ِبَربِّ
َ

ْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي لِإِلمَياِن أ َنا ََسِ ا ِإنَّ َ نبَّ ا َسيِّ رَّ ْر َعنَّ ا َوَکفِّ َئاِتَنا نَبَ
َنا َمَع األْبَراِر ) فَّ  (193َوَُتَ
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يَعاَد )  ِلُف اِْلِ َك اَل ُتخْ َم اْلِقَياَمِة ِإنَّ ِزَنا ََيْ َنا لَعَ ُرُسِلَك َواَل ُتخْ ا َوآِتَنا َما َوَعدتَّ َ  (194َرنبَّ
   

َ
ن َذَِكٍ أ نُكم مِّ ِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

ُ
ِّنِّ اَل أ

َ
ْ أ ُ اَب ََلُْم َرهِّبُّ ن َبْعٍض َفاْسَتجَ ثَنى َبْعُضُكم مِّ

ُ
َفالَِّذيَن   ْو أ

وُذوْا ِِف َسِبيِلي َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا 
ُ

ْخِرُجوْا ِمن ِدَياِرُِهْ َوأ
ُ

ْ   َهاَجُروْا َوأ
َئاهِِتِ ْ َسيِّ َرنَّ َعهْْنُ أُلَکفِّ

َواِب ) ُ ِعنََدُ ُحْسُن الثَّ ِ َواهلله ن ِعنِد اهلله اُر َثَوابًا مِّ ِري ِمن َتحِْتَها اأَلْْنَ اٍت َتجْ ْ َجنَّ ُ  (195َوأُلْدِخَلهْنَّ
ایستاده و نشسته و خفته به پهلوها به یاد خدا هستند و  ،آنان که در هر حالترجمه: 
اندیشند و گویند پرورگارا این ها را بیهوده  خلقت آسمانها و زمین می پیوسته در

 . ای... نیافریده

ه نقل از امامین باقر و البیان از شیباني و تفسیر برهان ب در کتاب نهج
است که هنگام مهاجرت رسول خدا)ص( به مدینه و در  آمدهصادق)ع( 
ابوسفیان غالم خود به نام اسود را به مقابله با علي)ع(  ،لیله المبیت

فرستاد تا از هجرت او با همسران رسول خدا ممانعت نماید. پس از 
درگیری و کشته شدن اسود هنگامي که علي )ع( با همراهان به مدینه 

ابتدا کمي استراحت نموده آنگاه علي )ع( نماز گذارده و تا  ،وارد شدند
مدند که شغول شدند. سپس به نزد رسول خدا آند مصبح به ذکر خداو

تو و  دربارهاین آیات نازل گردید. پیامبر)ص( فرمودند یا علي این آیات 
 باشد. مي یاران تو

 :200 آیهسوره آل عمران،  

ُكْم آهیَيا  َ َلَعلَّ ُقوْا اهلله وْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َواتَّ ِذيَن آَمُنوْا اْصِِبُ   ُتْفِلحُوَن ا الَّ

ای اهل ایمان صبور باشید و به صبر سفارش کنید و باهم مرتبط)متحد( ترجمه: 
 بوده و تقوای الهی پیشه کنید تا رستگار شوید.

است: محمدبن ابراهیم  آمدهر تفسیر عیاشي و نیز برهان چنین د
به  آیهالنعماني بعد از هفت واسطه از امام باقر)ع( نقل کرده است که این 
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باشد. در اصول کافي به نقل از امام  عموم در مورد اهل بیت مي طور
اصبروا علي الفرائض و صابروا علي :»است که فرمودند آمدهصادق)ع( 

 .«المصائب و رابطوا علي االئمه

 :36آیه، سوره نساء

َ َواَل تُْشِرُکوْا ِبِه َشْيئًا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي َواِْلََساِكِْي  اْلُقْرََب َواْلَيَتاَم  َواْعُبُدوْا اهلله
نِب  اِحِب ِبالجَ ُنِب َوالصَّ اِر اْلجُ اِر ِذي اْلُقْرََب َواْلجَ اُنُكْم  َواْلجَ مْيَ

َ
ِبيِل َوَما َمَلَكْت أ َواْبِن السَّ

ورًا  َتااًل َفخُ بُّ َمن ََكَن ُمخْ َ اَل ُيحِ  ِإنَّ اهلله
شریک او قرار مدهید و به والدین و خدای را بپرستید و هیچ چیزی را ترجمه: 

 احسان کنید و ...

در تفسیر برهان و تفسیر عیاشي از امامین باقر و صادق)ع( نقل شده 
رسول خدا)ص( و علي)ع( است. زیرا در حدیث  دربارهآیهاست که این 

 .«انا و علي ابواه هذه االمه»است که فرمود  آمدهنبوی 

 :59 آیه، سوره نساء

ْوِِل اأَلْمِر ِمنُكْم ا آهیَيا 
ُ

ُسوَل َوأ ِطيُعوْا الرَّ
َ

َ َوأ ِطيُعوْا اهلله
َ

ِذيَن آَمُنوْا أ َفِإن َتَناَزْعُُتْ ِِف  الَّ
 
ْ

ْحَسُن َتأ
َ

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْيی َوأ ُسوِل ِإن ُکنُُتْ ُتْؤِمُنوَن ِباهلله ِ َوالرَّ وُه ِإیَل اهلله  ِوياًل َشْيٍء َفُردُّ
خدا و رسول و صاحبان امر که از خود شما هستند را پیروی  ،اهل ایمانای ترجمه: 

 ....  کنید. پس اگر در چیزی به نزاع کشیده شدید آن را به حکم خدا و رسول باز گردانید

المیزان و نمونه  ،تفسیر مجاهد ،برهان ،تفسیر عیاشي ،در اصول کافي
ابراهیم و او از  ي از علي بناز شیخ صدوق و نیز محمد بن یعقوب کلین

درباره امام  آیهاند که فرمود این  نقل کردهبصیر و او از امام صادق)ع( ابو
امام حسن و امام حسین )ع( وارد شده است. همچنین در رابطه  ،علي)ع(
 .«من کنت مواله فعلي مواله»:پیامبر فرمودند آیهبا همین 
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پیامبر علي)ع( را  ،در هنگام ترک مدینه برای عزیمت به غزوه تبوک
انت مني بمنزله هارون من :»در مدینه به جای خود گماردند و فرمود

 تو نازل فرموده است. دربارهرا خداوند  آیهاین  :ونیز فرمودند ،«موسي

 :3آیهسوره مائده،

َشْوُُهْ َواْخَشْوِن  ِذيَن َکَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفاَل َتخْ َس الَّ ِ
ْكَمْلُت َلُكْم اْلَيْوَم  اْلَيْوَم َيَ

َ
أ

ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا  َْتَ
َ

َمَصٍة  ِديَنُكْم َوأ َفَمِن اْضُطرَّ ِِف َمخْ
ِحميی  َ َغُفوری رَّ ٍ َفِإنَّ اهلله

ْ
مث ِ

اِنٍف إلِّ  َغْيَ ُمَتجَ
م را بر شما امروز)روز غدیر خم( دین فرستاده برایتان را کامل نمودم و نعمتترجمه: 

 .به اتمام رسانیدم و از دین اسالم برای شما راضی شدم

المیزان و نیز موفق بن  ،تفسیر علي بن ابراهیم ،در امالي شیخ طوسي
است که امامین  آمدهاحمد از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب المناقب 

بعد از منصوب شدن موال علي)ع( به  آیهباقر و صادق)ع( فرمودند این 
 جانشیني رسول خدا)ص( در حجه الوداع نازل گردیده است.

از  شانع( و ایشیخ در امالي پس از چند واسطه از امام صادق)
: اسالم بر پنج چیز استوار است: اند که پیامبر فرمودند علي)ع( نقل فرموده

والیت  -5حج  -4روزه  -3قرینتین)نماز و زکات(  -2شهادتین  -1
 ناظر به آن است. آیه)ع( و این مؤمنینامیرال

 :56 و 55آیات ، سوره مائده

ََكَة َو  اَلَة َوُيْؤُُتَن الزَّ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن آَمُنوْا الَّ ُ َوَرُسوُلُه َوالَّ ُكُم اهلله ا َوِليُّ َ  ِإَّنَّ
 (55ُُهْ َراِکُعوَن )

ِ ُُهُ اْلَغاِلُبوَن )  ِذيَن آَمُنوْا َفِإنَّ ِحْزَب اهلله َ َوَرُسوَلُه َوالَّ َولَّ اهلله  (56َوَمن ََيَ
شما خدا و رسول او است و کسانی که ایمان دارند و  به تحقیق ولیّترجمه: 
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دهند. و هر کس خدا و رسول او  دارند و در حال رکوع زکات می ها نماز را به پا می همان
 پس به درستی حزب خداوند غلبه خواهد نمود. ،خود بگیرد ان که ایمان دارند را ولیّو آن

این آیات بنا به به قول کثیری از علمای شیعه و سني از جمله مجمع 
طراني  ،ابوبکر رازی در احکام القرآن ،المناقب از موفق بن احمد ،البیان

شیخ  ،تفسیر برهان کلیني ،شیخ مفید در اختصاص ،در کتاب اوسط
سدی و طبری در منزلت موال علي)ع(  ،مجاهد ،المیزان ،الغدیر ،طوسي

 نازل شده است.
در  از و رکوععلي)ع( در حال نم که مربوط به هنگامي است 55 آیه

 دادند.به او پاسخ سائلي انگشتری خود را 
شده ای از یهودیان مسلمان  گفته شده است که عده 56 آیهدر مورد 

باشد؟ که این  مي شماچه کسي وصي ال کردند که ؤنزد پیامبر آمدند و س
 نازل گردید و او علي )ع( را معرفي نمودند. آیه

 : 67 آیه، سوره مائده

ْغَت ِرَساَلَتُه آهیَيا  ْ َتْفَعْل َفَما َبلَّ َك َوِإن َّلَّ بِّ نِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّ
ُ

ْغ َما أ ُسوُل َبلِّ ُ  ا الرَّ َيْعِصُمَك َواهلله
ِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن  َ اَل هَیْ اِس ِإنَّ اهلله  ِمَن النَّ

به مردم( برسان پروردگارت بر تو نازل شده است ) ای ییامبر آنچه از طرفترجمه: 
 . ای... نین نکنی هرگز رسالت را نرسانیدهو اگر چ

مجمع البیان به نقل از تفسیر عیاشي از ابن عباس و  ،شیخ طوسي
الغدیر و همه  ،شیخ صدوق در معاني االخبار ،کلیني در کافي ،رابن عبدالهجاب

صاحب کشف  ،تفسیر ثعلبي از علماء عامه ،فخررازی ،المنار ،مفسران شیعه
صادق)ع( اند که امامین باقر و  رار از مفسرین اهل سنت نقل کردهاالس

بوده که بر اساس آن در محل  مؤمنینامیرال شاندر  آیهاند که این  فرموده
 به والیت و جانشیني رسول خدا)ص( منصوب شدند. شانغدیر ای
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 :4تا  2آیات  ،سوره انفال

 ْ
ْ َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلهْْيِ ُ َوِجَلْت ُقُلوهُِّبُ ِذيَن ِإَذا ُذِِكَ اهلله ا اِْلُْؤِمُنوَن الَّ َ ْ ِإمَيانًا َولَعَ آياتِإَّنَّ ُه َزاَدهِْتُ

 ْ
ِ

ُلوَن )َرهِّبِّ َوکَّ  (2ََيَ
ا َرَزْقَناُُهْ ُينِفُقوَن )  اَلَة َوِِمَّ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ  ( 3الَّ

ميی ) ْ َوَمْغِفَرةی َوِرْزقی َِكِ
ِ

ْم َدَرَجاتی ِعنَد َرهِّبِّ ُ ًا َلَّ ْوَلـِئَك ُُهُ اِْلُْؤِمُنوَن َحقه
ُ

  (4أ
 شانها دل شود کسانی هستند که وقتی ذکر خدا می مؤمنینبه درستی ترجمه: 

افزوده شده و  شانتالوت کنند ایمان شانشود و چون آیات او را برای ترسان و لرزان می
دارند و از آن چه روزیشان کرده  می کنند. آنان که نماز به پا می توکل شانبر پروردگار

 کنند. می ایم انفاق

است که این آیات  آمدهقسیر برهان در تفسیر علي بن ابراهیم و نیز ت
 سلمان و مقداد نازل شده است. ،باره موال علي)ع( و نیز ابوذردر

 :24 آیه، سوره انفال

ُسوِل ِإَذا َدَعامُک ِِلَا ُيحِْييُكْم آهیَيا  ِ َوِِلرَّ يُبوْا هلِله ِذيَن آَمُنوْا اْسَتجِ َ َيحُوُل َبْْيَ  ا الَّ نَّ اهلله
َ

َواْعَلُموْا أ
ُه ِإَلْيِه  نَّ

َ
 ُتحَْشُروَن اِْلَْرِء َوَقْلِبِه َوأ
حیات ابدی  یهاای اهل ایمان چون خدا و رسول شما را به آنچه که مترجمه: 

 . کنند اجابت کنید ... شماست دعوت می

تفسیر برهان از امام باقر)ع(  ،کلیني در اصول کافي از امام صادق)ع(
و مطابق بسیاری از روایات شیعه و  ،و نیز در تفسیر قمي و تفسیر فرقان

حیات طیبه پس از گرویدن به اسالم و ایمان به  دیق اتمّسني از مصا
 پذیرش والیت علي بن ابیطالب)ع( است. ،خداوند

 :25سوره انفال، آیه

  الذين ظلموا ِمنكم خاصًه واعلموا ان اهلل شديدالعقاب ََتيبنبال  تقوا فتنًه َوا 
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پیامبر فرمودند: هر که بعد از وفات من بع  ،وقتي این آیه نازل شد
علي)ع( ظلم کند گویا نبوت من و نبوت همه انبیاء را انکار کرده 

همچنین در این باره از امام  (.534ص  ،4است)مجمع البیان ج 
صادق)ع( روایت شده است که پس از رحلت رسول خدا)ص( این فتنه 

غیر او بیعت نمودند و  به مسلمین رسید. آنان علي)ع( را ترک کرده به
 (.289ص ،2این همان فتنه است)صافي ج 

 :19 آیه، سوره توبه

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  ِد اْلحََراِم َکَمْن آَمَن ِباهلله َجَعْلُُتْ ِسَقاَيَة اْلحَاجِّ َوِعَماَرَة اِْلَْسجِ
َ

َوَجاَهَد ِِف َسِبيِل  أ
ُ اَل  ِ َواهلله ِ اَل َيْسَتُووَن ِعنَد اهلله َْي  اهلله اِِلِ ِدي اْلَقْوَم الظَّ   هَیْ

یعنی مقام عباس عموی پیامبر( و تعمیر آیا رتبه سقایت به حاجیان )ترجمه: 
یعنی مقام شیبه( با مقام آنکه به خدا و آخرت ایمان داشته و در راه دالحرام )مسج

  خداوند جهاد نموده است یکسان است؟ 

 ،تفسیر قمي ،تفسیر برهان و نیز در ،شیخ طوسي در مجمع البیان
روایت  ،شعبي و سدی از اهل سنت ،طبری از حسن بصری ،تفسیر نمونه

علي)ع(  دربارهآیهاند این  اند که امامین باقر و صادق)ع( فرموده کرده
ام. عباس عموی  گفت من صاحب بیت و کلیدار کعبه است. شبیه مي
حاجیان هستم و دار سقایت و آب دادن به  گفت من عهده پیغمبر هم مي

کردند. موال علي)ع( فرمودند من بر شما  هر دو به این مناصب تفاخر مي
ام و  از همه به سوی کعبه نماز گزارده زیرا شش ماه قبل ،برتری دارم
چنانچه با جهاد و شمشیر من شما  ،هاد در راه خدا هستمصاحب ج

نمود که  و شکایت آمدهاسالم آوردید. عباس ناراحت شده به نزد پیامبر 
 نازل شد. آیهاین 
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 :20 آیهسوره توبه، 

 ِ ْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد اهلله
َ

نُفِسِهْم أ
َ

ْم َوأ ْمَواَِلِ
َ

ِ ِبأ ِذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِِف َسِبيِل اهلله الَّ
ْوَلِئَك ُُهُ اْلَفاِئُزوَن 

ُ
 َوأ

جهاد  شانبا مال و جان آنان که ایمان آورند و مهاجرت کردند و در راه خداترجمه: 
 کردند نزد خداوندمقام بلندی داشته و آنان رستگارانند.

ابواجارود به نقل از امام  ،در تفسیر علي بن ابراهیم و تفسیر برهان
)ع( است که بیشترین در وصف موال علي  آیهاست که این  آمدهباقر)ع( 

 اند. متحمل شدهها  اند و بیشترین ضربات را در جنگ مدت را در جبهه بوده

 :32 آیه، سوره توبه

َه اْلَكاِفُرو ن ُيُِتَّ ُُنَرُه َوَلْو َِكِ
َ

ُ ِإالَّ أ ََب اهلله
ْ

ْفَواِهِهْم َوَيأ
َ

ِ ِبأ ن ُيْطِفُؤوْا ُُنَر اهلله
َ

 َن ُيِريُدوَن أ
)به نفس تیره و گفتار جاهالنه(  شان خواهند نور خدا را با دهان کافران میترجمه: 

هر چند کافران  ،نگذارد تا آنکه نور خود را به حد اعالی خود برساندخاموش کنند و خدا 
 نخواهند.

از رسول گرامي ،320صفحه  23به نقل از بحار جلد تفسیر نور در 
زمین نگاه کرده مرا  خداوند به اهل :است که فرمودند آمدهاسالم)ص( 

د از بار دیگر نگاه کرد و علي)ع( را انتخاب نمود و او بع انتخاب نمود،
 من نور زمین است.

 :100 آیه،سوره توبه

َبُعوُُه ِبِإْحَساٍن  ِذيَن اتَّ ُلوَن ِمَن اِْلَُهاِجِريَن َواأَلصَناِر َوالَّ اِبُقوَن اأَلوَّ ْ  َوالسَّ ُ َعهْْنُ ِضَي اهلله رَّ
اُر َخاِلِديَن ِفيَها  ِري َتحَْتَها اأَلْْنَ اٍت َتجْ ْم َجنَّ َعدَّ ََلُ

َ
َبدًا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظمُي َوَرُضوْا َعْنُه َوأ

َ
 أ

مهاجرین و انصاری که پبشی گرفته و نخست اسالم آوردند و نیز کسانی ترجمه: 
 که از آنان پیروی نمودند خداوند از آنها خشنود و آنها هم از خداوند خشنودند.
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در تفسیر برهان از مالک بن انس و او از ابوصالح و او از ابن عباس 
زیرا  ،علي)ع( نازل شده مؤمنینامیرال دربارهآیهکه این  نقل نموده است

 است. او به پیامبر جلوتر از همه بوده و به دو قبله نماز گذارده

 :119 آیه، سوره توبه

اِدِقَْي آهیَيا  َ َوُکوُُنْا َمَع الصَّ ُقوْا اهلله ِذيَن آَمُنوْا اتَّ  ا الَّ
 راستگویان بپیوندید.ترس باشید و به  ای اهل ایمان خداترجمه: 

موفق بن احمد از  ،در کتاب رموز الکنوز از عبدالرزاق ،ابن عباس
ها  ي نقلعلي)ع( و در بعضاست که مراد از صادقین  آمده،علمای عامه

 باشند. محمد)ص( و آل او)ع( مي

 :2 آیه، یونسسوره 

 ْ هْْنُ ْوَحْيَنا ِإیَل َرُجٍل مِّ
َ

ْن أ
َ

بًا أ اِس َعجَ ََكَن ِللنَّ
َ

ِذيَن آَمُنوْا أ ِر الَّ اَس َوبَشِّ نِذِر النَّ
َ

ْن أ
َ

ْم َقَدَم  أ نَّ ََلُ
َ

أ
ِبْيی  ْ َقاَل اْلَكاِفُروَن ِإنَّ َهـَذا َلَساِحری مُّ

ِ
 ِصْدٍق ِعنَد َرهِّبِّ
 هستند. شانمنان را بشارت ده که به راستی در نزد پروردگارؤو مترجمه: 

است که  آوردهل از تفسیر قرطبي و تفسیر برهان تفسیر نور به نق
 پیامبر و علي )ع( هستند. ،منظور از قدم صدق

 :17 آیهسوره هود، 

ْنُه َوِمن َقْبِلِه ِکَتاُب ُموَس  ُلوُه َشاِهدی مِّ ِه َوََيْ بِّ ن رَّ َنٍة مِّ َفَمن ََكَن لَعَ ََبِّ
َ

ْوَلـِئَك  أ
ُ

ًة أ َإَمامًا َوَرْْحَ
اُر َمْوِعَُدُ ُيْؤِمُنوَن ِبِه  ُه اْلحَقُّ ِمن  َوَمن َيْكُفْر ِبِه ِمَن اأَلْحَزاِب َفالنَّ ْنُه ِإنَّ َفاَل َتُك ِِف ِمْرَيٍة مِّ

اِس اَل ُيْؤِمُنوَن  ْكرَثَ النَّ
َ

َك َوَلـِكنَّ أ بِّ  رَّ
 یروشن )مانند قرآن( و گواهی صادقپیامبری که از جانب خدا دلیلی  آیا ترجمه:

 ؟مانند کسی است که این امتیازات را ندارد ... پی اوستمانند علی)ع(( در )
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تفسیر  ،تفسیر عیاشي ،امالي شیخ طوسي ،برهان في تفسیرالقران
ثعلبي و فلکي و  ،کتاب کشف الغمه ،190ص  1کافي جلد  ،نورالثقلین

اند که منظور از بینه رسول خدا)ص( و  آوردهموفق بن احمد همگي 
های روز جمعه  او نیز در یکي از خطبهشاهد منه علي)ع( است که خود 

اند. عالوه بر این در آخر سوره رعد هم علي)ع( به  آن را متذکر شده
 است. آمدهعنوان شاهد بر پیامبر 

 :7 آیه، سوره رعد

نَت ُمنِذری َولُِكلِّ 
َ

ا أ َ ِه ِإَّنَّ بِّ ن رَّ نِزَل َعَلْيِه آَيةی مِّ
ُ

ِذيَن َکَفُروْا َلْوال أ  َقْوٍم َهاٍد َوَيُقوُل الَّ
به درستی که تو انذار کننده و ترساننده خلق از نافرمانی هستی و هر قومی ترجمه: 

 ی است.یرا از طرف خداوند راهنما

 ،ابن کثیر ،طبری ،تفسیر کبیر ،تفسیر عیاشي ،برهان في تفسیر القرآن
ابن بابویه از عبادبن عباد و او از  ،تفسیر ثعلبي از عامه ،احقاق الحق

سعیدبن  و شانمسعده بن صدقه از امام صادق)ع( و او از پدر ،(علي)ع
 :فرمودند آیهاند که پیامبر در وقت نزول این  جنیر از ابن عباس نقل نموده

 .هستيیا علي من منذرم و تو هادی امت من 

 :43 آیه، سوره رعد

 ِ ِذيَن َکَفُروْا َلْسَت ُمْرَساًل ُقْل َکََف ِباهلله َنُكْم َوَمْن ِعنََدُ ِعْْلُ َوَيُقوُل الَّ َشِهيدًا َبْيِِن َوََبْ
 اْلِكَتاِب 

در جواب انکار کافران بگو خداوند برای گواه من و شما کافی است و نیز آن ترجمه: 
 را که علم کتاب به او داده شده است.

ابن المغازلي شافعي و تفسیر  ،تفسیر عیاشي ،برهان في تفسیر القرآن
 «من عنده علم الکتاب»منظور از  :امام باقر)ع( فرمودند اند که آورده ،ثعلبي

 موال علي)ع( است.
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 :81 آیهسوره اسراء، 

  َوُقْل َجاء اْلحَقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل ََكَن َزُهوقاً 
 شدنی است. باطل نابود گردید که باطل نابود و بگو که دین حق وارد شد وترجمه: 

از  ،القران از ابوبکر شیرازی و نیز از ابن شهرآشوبدر کتاب نزول 
جابربن عبداهلل نقل است که پس از فتح مکه با رسول خدا)ص( داخل 

بت در آنجا بود. به  360در حالیکه  ،مکه شده و به خانه خدا وارد شدند
شده و شکسته شدند.  آوردهها بیرون  دستور رسول خدا)ص( همه بت

بت بزرگ به نام هبل باقي ماند که علي)ع( پای بر پشت پیامبر نهاده و 
 نازل گردید. آیهن را شکست که پس از این واقعه این آ

 :89 آیه، سوره اسراء

اِس ِإالَّ  ْكرَثُ النَّ
َ

ََب أ
َ

اِس ِِف َهـَذا اْلُقْرآِن ِمن ُکلِّ َمَثٍل َفأ ْفَنا لِلنَّ  ُکُفورًا َوَلَقْد َصرَّ
ا کفر درحالیکه اکثرَ ،ایم آوردههمانا در این قرآن از هر مثلی برای هدایت ترجمه: 

 .ورزیدند

محمد بن عباس از جابر و او از امام باقر)ع( نقل  ،البرهان في تفسیر القران
اباء اکثر »والیت مولي علي )ع( است و منظور از  دربارهآیهکرده است که این 

 باشد. اباء بیشتر مردم به والیت پس از رحلت رسول)ص( مي «الناس

 :101 آیه، سوره کهف

عاً  ي َوََكُُنا اَل َيْسَتِطيُعوَن ََسْ ْ ِِف ِغَطاء َعن ِذِْكِ ْعُيهُْنُ
َ

ِذيَن ََكَنْت أ  الَّ
و یاد من غافل  از ذکر ،پرده )غفلت( بود شانکه بر چشم)قلب(  ،کافرانترجمه: 

 شنیدن نیافتند.ی شدند و هیچ توانای

است که  آوردهاز امام رضا)ع(  ،تفسیر نور به نقل از تفسیر الهیجي
 علي)ع( است. آیهکر در این : منظور از ذمون فرمودندأبه م
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 :96 آیهسوره مریم، 

ًا  ُن ُوده ْْحَ ُم الرَّ َعُل ََلُ اِلحَاِت َسَيجْ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  ِإنَّ الَّ
خدای  ،دهند می که به خدا ایمان دارند و عمل صالح انجام به درستی آنانترجمه: 

 رحمان آنان را در نظر مردم محبوب نی سازد.

 ،البیان طبرسي معمج ،تفسیر علي بن ابراهیم ،البرهان في تفسیرالقرآن
کتاب  ،کتاب غرایب القرآن ،ابن شهرآشوب ،الخصائص سید رضي

تفسیر جامع البیانابن  ،المناقب ،از موفق بن احمد مؤمنینفضائل امیرال
عباس از امام صادق)ع( و ابوحمزه از امام باقر)ع( و از طرق مختلف که 

موال علي)ع( است که حب او  درباره آیهفرمودند این  ،منابع آن ذکر شد
 باشد. مني ميؤدر دل هر م

مي گویند روزی پیامبر اسالم به امیرالمومنین فرمود برای خود دعائي 
حضرت فرمود: اللهم اجعل لي عندک عهدا و اجعل لي في کن. آن 

یعني خدایا مرا به حکومت برسان و محبتم را در دل  ،صدرالمومنین موده
مومنین قرار ده که این آیه نازل شد. محدثین و مفسیرین تقریبا متفق القول 

 (.544ص ،5)الدر المنثور ج  این آیه در مورد موال علي)ع( استهستند که 
و نیز در تفسیر فرات  431صفحه  1در اصول کافي جلد  ،همچنین

است که والیت علي)ع( پاداشي است که  آمدهآیهذیل این  247صفحه 
 کند. دارای عمل صالح عنایت مي مؤمنانخداوند به 

 طه :1 آیه،سوره طه

 طهترجمه: 

است که منظور  آورده 375صفحه  97تفسیر نور به نقل از بحار جلد 
 باشد. آن حضرت علي )ع( مي از طه اهل بیت پیامبر و یا مصداق اتمّ
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 :103تا  101 آیات ،سوره انبیاء

ا اْلحُْسََن  نَّ ِذيَن َسَبَقْت ََلُم مِّ ْوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن )ِإنَّ الَّ
ُ

   (101أ
نُفُسُهْم َخالُِدوَن )اَل َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُُهْ ِِف َما اْشَتَهْت 

َ
 ( 102أ

ِذي ُکنُُتْ ُُتَعُدوَن ) ُمُُكُ الَّ اُُهُ اِْلاََلِئَكُة َهَذا ََيْ ْکَِبُ َوَتَتَلقَّ ُ اْلَفَزُع اأْلَ  (103اَل َيحُْزهُُنُ

پیشی گرفته است از آتش به  شانهمانا کسانی که توفیق نیکوی ما بر ایترجمه: 
 دور مانند و هرگز آوای جهنم را نشنیده و به آنچه مشتاقند همواره متنعم هستند.

ابو بصیر و حسن بن راشد طي حدیث مفصلي از امام صادق)ع( و 
 :اند که پیامبر به من فرمودند  از علي)ع( نقل کرده شان از آباء گرامي شانای

داشته و امامت تورا تصدیق کند و وای  خوشا به حال آنکه تو را دوست
 نتو عالم امت مني و شیعیا .به او که تورا دشمن داشته و تکذیبت نماید

گذاران عدالت هستند و روز رستاخیز در ظل عرش ربوبي  یهاتو پ
 خواهید بود.

 :58 آیه، سوره حج

ْو 
َ

َّ ُقِتُلوا أ ُ
ِ مث ِذيَن َهاَجُروا ِِف َسِبيِل اهللَّ َو َخْيُ َوالَّ َ ََلُ ُ ِرْزقًا َحَسنًا َوِإنَّ اهللَّ ُ اهللَّ ُ ُزَقهْنَّ َماُُتا َلَيْ

اِزِقَْي   الرَّ
 ،فرا رسد شانو آنان که در راه خدا مهاجرت کرده و کشته شدند یا مرگترجمه: 

 .سازد می شانی نصیبیخداوند روزی نیکو

اود از محمد بن العباس از عیسي بن د ،در البرهان في تقسیر القرآن
اند که فرمودند این  امام کاظم)ع( و او از امام صادق)ع( نقل فرموده

 علي)ع( نازل شده است. مؤمنینامیرال دربارهآیه
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 :70تا  67آیات ، سوره حج

َك  َك ِإنَّ ْمِر َواْدُع ِإیَل َربِّ َك ِِف اأْلَ ٍة َجَعْلَنا َمنَسكًا ُُهْ َناِسُكوُه َفاَل ُيَناِزُعنَّ مَّ
ُ

َلَعَلى ِلُكلِّ أ
ْسَتِقمٍي )  (67ُهًدى مُّ

ا َتْعَمُلوَن )  ْعَْلُ ِِبَ
َ

ُ أ َم اْلِقَياَمِة ِفَمَي ُکنُُتْ ِفيِه 68َوِإن َجاَدُلوَك َفُقِل اهللَّ ُ َيحُْكُم ََبَْنُكْم ََيْ ( اهللَّ
َتِلُفوَن )  (69َتخْ

ِ َيِس   َماء َواأْلَْرِض ِإنَّ َذلَِك ِِف ِکَتاٍب ِإنَّ َذِلَك لَعَ اهللَّ َ َيْعَْلُ َما ِِف السَّ نَّ اهللَّ
َ

ََّلْ َتْعَْلْ أ
َ

 (70يی )أ
برای هر امتی راه و روشی قرار دادیم تا از آن طریق اورا بپرستند و به او ترجمه: 

 نزدیک شوند. 

محمد بن العباس از عیسي بن داود از  ،در البرهان في تقسیر القرآن
یامبر همه مسلمین از :پامام کاظم)ع( و او از امام صادق)ع( که فرمودند

 «منسک»منظور از  :مهاجر و انصار را جمع نموده و به آنها فرمودند
وجود امام است که وجود او و پیروی از او از لوازم دین است و بدانید 

 .که علي)ع( امام بعد از من است

 :72 آیه، سوره حج

 ْ
ِذيَن َکَفُروا اِْلُنَكَر َيَكاُدوَن َيْسُطوَن آياتَوِإَذا ُتْتَلى َعَلهْْيِ َناٍت َتْعِرُف ِِف ُوُجوِه الَّ َنا ََبِّ

 ْ
ُلوَن َعَلهْْيِ ِذيَن ََيْ ُ  َناآياتِبالَّ اُر َوَعَدَها اهللَّ ن َذِلُكُم النَّ ََنُِّئُكم ِبَشرٍّ مِّ

ُ
َفأ

َ
ِذيَن َکَفُروا ُقْل أ الَّ

 َوِبْئَس اِْلَِصُي 
مخالفت انکار مشاهده  شان شود در چهره و هر گاه آیات روشن ما تالوت میترجمه: 

 .کنی می

محمد بن العباس بعد از دو واسطه از عیس بن داوود و او از امام 
 دربارهکند که فرمودند هرگاه  از امام صادق)ع( نقل مي شانکاظم)ع( و ای
شد گروهي ناراضي شده و از روی  ای نازل مي آیهمؤمنینفضیلت امیرال

 نازل شد. آیهشدند تا این  حسد منکر آن مي



 در قرآن، حدیث)ع( علي، سیمای امیرالمؤمنین
 

34  

 :11تا  1آیات ، سوره مومنون

ْفَلَح اِْلُْؤِمُنوَن ) َ
ْ َخاِشُعوَن )1َقْد أ

ِذيَن ُُهْ ِِف َصاَلهِِتِ ِذيَن ُُهْ َعِن اِلَّْغِو ُمْعِرُضوَن 2( الَّ  ( َوالَّ
ََكِة َفاِعُلوَن ) (3) ِذيَن ُُهْ ِِلزَّ ِذيَن ُُهْ ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن )4َوالَّ ْزَواِجِهْم أْو  (5( َوالَّ

َ
ِإالَّ لَعَ أ

ْ َغْيُ َمُلوِمَْي ) ُ ْ َفِإهُنَّ اهُُنُ مْيَ
َ

ْوَلِئَك ُُهُ اْلَعاُدوَن )6َما َمَلَكْت أ
ُ

 (7( َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذِلَك َفأ
ِذي ْ َوَعْهِدُِهْ َراُعوَن )َوالَّ

َماَناهِِتِ ْ ُيحَاِفُظوَن )8َن ُُهْ أِلَ
ِذيَن ُُهْ لَعَ َصَلَواهِِتِ ْوَلِئَك  (9( َوالَّ

ُ
أ

ِذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُُهْ ِفيَها َخاِلُدوَن )10ُُهُ اْلَواِرُثوَن )  (11( الَّ
و آنان که  ،خاشعند شانبه تحقیق اهل ایمان رستگار شدند. آنان که در نمازترجمه: 

را از حرام  شانج و اندامفرو آنان که  ،دهند و آنان که زکات می ،کنند از لغو اعراض می
 .... دارند می نگه

محمد بن العباس از عیسي بن داود از  ،در البرهان في تفسیر القرآن
 رسول خدا دربارهاین آیات  :کند که فرمودند امام کاظم)ع( نقل مي

 علي و فاطمه)س( و حسنین)ع( است. ،)ص(

 :61تا  57آیات سوره مومنون، 

ْشِفُقوَن ) ِ مُّ
ْن َخْشَيِة َرهِّبِّ ِذيَن ُُه مِّ ِذيَن ُُه ِب 57ِإنَّ الَّ ْ ُيْؤِمُنوَن ) آيات( َوالَّ

ِ
 (58َرهِّبِّ

ْ اَل يُْشِرُکوَن )
ِ

ِذيَن ُُه ِبَرهِّبِّ ِذيَن ُيْؤُُتَن َما آَُتا   (59َوالَّ ْ َوالَّ
ِ

ْ ِإیَل َرهِّبِّ ُ هُنَّ
َ

ْ َوِجَلةی أ ُقُلوهُِّبُ وَّ
ا َساِبُقوَن ) (60َراِجُعوَن ) اِت َوُُهْ ََلَ ْيَ ْوَلِئَك ُيَساِرُعوَن ِِف اْلخَ

ُ
 (61أ

نان که به آیات آنان که از خوف خدا ترسان و هراسانند و آهمانا ترجمه: 
 .... ایمان دارند شانپروردگار

القرآن از عیسي بن داود از امام کاظم)ع( محمد بن العباس در تفسیر 
 باشد. این آیات درباره علي)ع( و فرزندان او مي :کند که فرمودند نقل مي
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 : 55 آیه، سوره نور

ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف  ُ ِِف اأْلَ ِلَفهْنَّ اِلحَاِت َلَيْسَتخْ ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُ الَّ َوَعَد اهللَّ
ِذيَن  ْمنًا  ِمن َقْبِلِهْم الَّ

َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم أ ُ مِّ َلهْنَّ ِذي اْرَتَضى ََلُْم َوَلُيَبدِّ ُ الَّ َننَّ ََلُْم ِديهَْنُ َوَلُيَمكِّ

ْوَلِئَك ُُهُ اْلَفاِسُقوَن  َيْعُبُدوَنِِن اَل ُيْشِرُکوَن ِِب َشْيئا
ُ

 َوَمن َکَفَر َبْعَد َذِلَك َفأ
دهند وعده  ایمان آوردند و عمل صالح انجام می خداوند به آنان از شما کهترجمه: 

همانگونه که پیشینیان را چنین نمود و پس  ،داده است که در روی زمین خالفت بدهد
 از خوف از دشمنان آنان را ایمنی بخشید.

محمدبن العباس بعد از سه واسطه از عبداهلل سنان و او از امام 
درباره علي)ع( و ائمه اطهار  آیهاین  :صادق)ع( نقل نموده است که فرمود

 امام المهدی )عج( نازل گردیده است. نیزعلیهم صلولت اهلل و 

 :54 آیه،سوره فرقان

َك َقِديرًا  َعَلُه نََسبًا َوِصْهرًا َوََكَن َربُّ ِذي َخَلَق ِمَن اِْلَاء بََشرًا َفجَ  َوُهَو الَّ
نسب و ازدواج  ،خویشی شانی است که بشر را از آب آفرید و میانیو او خداترجمه: 

 قرار داد.

محمد بن العباس  ،در البرهان في تفسیر القرآن و تفسیر ثعلبي از عامه
 آوردهاز حکم بن ظهیر و او از سدی و او از ابومالک و او از ابن عباس 

در مورد پیامبر )ص( و علي )ع( است که دختر خود را  آیهاست که این 
 مبر هم گردید.به او تزویج نمود و او داماد پیا

 :74 آیه،سوره فرقان

ِقَْي ِإ  ُمتَّ ْعُْيٍ َواْجَعْلَنا ِِلْ
َ

َة أ اِتَنا ُقرَّ يَّ ْزَواِجَنا َوُذرِّ
َ

ا َهْب َلَنا ِمْن أ َ ِذيَن َيُقوُلوَن َرنبَّ  َمامًا َوالَّ
روشنی  آیهو آنان گویند پروردگارا ما را زنان و فرزندانی عطا فرما که مترجمه: 

 چشم شده و ما را پیشوای اهل تقوی قرار بدهد
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البرهان في تفسیر القران ه محمد بن العباس پس از چهار واسطه از 
 دربارهآیهسدی و او از ابو مالک و او از ابن عباس نقل نموده که این 

 امام علي مرتضي )ع( است.

 :14 آیه،سوره لقمان  

نَساَن  ْيَنا اإْلِ ِن اْشُكْر ِِل َوَوصَّ
َ

ُه َوْهنًا لَعَ َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِِف َعاَمْْيِ أ مُّ
ُ

َلْتُه أ اِلَدْيِه َْحَ َ
ْبِ

 َوِلَواِلَدْيَك ِإَِلَّ اِْلَِصُي 
خصوصا مادر که  ،و به انسان سفارش کردیم که به والدین خود نیکی کندترجمه: 

هر روز بر رنج و محنت او  ،ردچون بار حمل بردارد و تا دو سال که او را از شیر باز گی
 افزوده شود.

شوب از ابن بن تغلب و او از آابن شهر، البرهان في تفسیر القراندر 
و علي )ع( )ص( در مورد رسول خدا  آیهامام صادق )ع( که فرمودند 

نا و علي أیت شده که فرمود: نازل گردیده است. چنانچه از پیامبر روا
 .ه هذه االمهابوا

 :22 آیه،سوره لقمان

ِ َعاِقَبُة ا ِ َوُهَو ُمحِْسنی َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثََق َوِإیَل اهللَّ ُموِر َوَمن ُيْسِْلْ َوْجَهُه ِإیَل اهللَّ  أْلُ
و هرکه روی تسلیم و رضا به سوی خداوند آرد و نیکوکار باشد به ترجمه: 

   ترین رشته الهی چنگ زده است. محکم

سفیان بن عیینه و او ابن شهراشوب از ، في تفسیر القرانالبرهان در 
 .علي )ع( است درباره انس بن مالک روایت کرده که ززهری و او ا

 :16 آیهسوره سجده،

ا َرَزْقَناُُهْ ُينِفُقوَن  ْ َخْوفًا َوَطَمعًا َوِِمَّ ُ  َيْدُعوَن َرهِّبَّ
ِ

ْ َعِن اِْلََضاِجع ایَف ُجُنوهُِّبُ  َتَتجَ
را از خواب تهی کنند و با بیم و امید خدای خویش )در  شانپهلوهای از بسترترجمه: 

 .نماز شب( بخوانند
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که  کرده استابوعبیده از امام باقر )ع( نقل ، من الیحضره الفقیهدر 
و شیعیان او استکه با گذشت ثلث از شب  نمنیؤدر مورد امیرالم آیهاین 

 .پردازند خدا مي خیزند و از روی میل و رغبت به عبادت از خواب برمي

 :18 آیهسوره سجده،

َفَمن ََكَن ُمْؤِمنًا َکَمن ََكَن َفاِسقًا الَّ َيْسَتُووَن 
َ

 أ
 یکسان نیستند.این دو هرگز  ،که ایمان دارد مانند کافر فاسق است آیا آنترجمه: 

صه و نیز طبری صاحب جامع بسیاری از علما خا وشیخ طوسي 
ابن عساکر از ابن  ،واحدی در تفسیر و نیز در اسباب النزول ،البیان
علي )ع( و یکي از مردان قریش  دربارهآیهابن ابي لیلي: این  ،عباس

من علي )ع( و منظور از ؤ( است. مراد از مابي معیط)ولید بن عقبه بن 
ن فاسق اهانت آبه ن دو رخ دادآفاسق ولید است که در مالقاتي که بین 

 نازل شد. آیهنمود و این 

 :18 آیه، سوره احزاب

َس ِإالَّ 
ْ

ُُتَن اْلَبأ
ْ

ْ َهُْلَّ ِإَلْيَنا َواَل َيأ
ْخَواهُِنِ ِقَْي ِمنُكْم َواْلَقاِئِلَْي إِلِ ُ اِْلَُعوِّ   َقِلياًل َقْد َيْعَْلُ اهللَّ

از آنان که مردم را ترسانیده و از جنگ باز داشته  آگاه استبه تحقیق خداوندترجمه: 
 ید. یو به برادران خود گویند با ما بیا

در مورد  آیهجمعي از مفسرین گویند این  :البرهان في تفسیر القران 
 )ع( در روز جنگ احزاب نازل شده است.علي

 :23 آیه، سوره احزاب

ن ََيَتِظُر َوَما  من ن َقَضى َنحَْبُه َوِمهْْنُ مَّ َ َعَلْيِه َفِمهْْنُ مَّ اِْلُْؤِمِنَْي ِرَجالی َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ
ُلوا َتْبِدياًل   َبدَّ
 شانبرخی  ،اند که به عهد خود با خداوند وفا کردند مؤمنانبزرگ مردانی از ترجمه: 

 هیچ عهد خود را تغییر ندادند. را دادند و برخی منتظرند و  شانجان
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علي  دربارهرا  آیهبیشتر مفسرین و اصحاب اخبار این  :شیخ طوسي
حمزه بن  «فمنهم من قضي نحبه» اند. منظور از قسمت )ع( نقل کرده

ومنهم من »بن ابیطالب بوده و مقصود از عبدالمطلب و جعفر
 )ع( است.علي«ینتظر

جابر و او از امامین باقر و صادق تفسیر برهان از محمد بن العباس از 
من و  :)ع( و نیزاز محمد بن الحنفیه روایت کرده که علي )ع( فرمودند

در جهاد در راه  یم حمزه و پسر عمویم عبیده حارثوبرادرم جعفر و عم
من به . نان در شهادت بر من پیشي جستندآکه  ،عهد بستیماو  با خداوند

 .ندباش نها ملحق خواهم شد و منتظر من ميآ

 :33 آیه،سوره احزاب

ََكَة  اَلَة َوآِتَْي الزَّ ِقْمَن الصَّ
َ

ویَل َوأ ِة اأْلُ اِهِليَّ َج اْلجَ ْجَن َتَِبُّ  َوَقْرَن ِِف ُبُيوِتُكنَّ َواَل َتَِبَّ
ْهَل اْلَبْيِت 

َ
ْجَس أ ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ ا ُيِريُد اهللَّ َ َ َوَرُسوَلُه ِإَّنَّ ِطْعَن اهللَّ

َ
َرمُکْ َتْطِهيًا َوأ  َوُيَطهِّ

به درستی خداوند اراده کرده است که هرگونه رجس و آالیشی را از شما ترجمه: 
 خانواده نبوت ببرد و از هر عیب پاک و پاکیزه نماید.

ابن  ،طبرسي صاحب مجمع البیان از ابو حمزه ثمالي ،شیخ طوسياز 
)ع( و او از علي  بابویه از پدرش و او از اجدادش به نقل از امام حسین

نقل شده  نس بن مالک و عائشه و ام سلمهابو سعیدالخدری و ا و)ع( 
ن درباره رسول خدا و علي و فاطمه و حس آیهاین بخش از است که

پیامبر  گویدنقل شده است که سلمه اماز وحسین )ع( نازل گردیده است. 
بود و علي و فاطمه و حسن وحسین )ع( را نزد خود در در خانه من 

ء اهل بیتي فاذهب ن هوالااللهم »عبای خیبریه فرا خواند و سپس فرمود: 
 تطهیر را نازل فرمود. آیهخداوند و  «عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا



 آیاتي از قرآن کریم ...

39 

 :20 آیه،سوره سباء

َبُعوُه  ُه َفاتَّ ْ ِإْبِليُس َظنَّ
َق َعَلهْْيِ َن اِْلُْؤِمِنَْي َوَلَقْد َصدَّ  ِإالَّ َفِريقًا مِّ

جلوه داد و جز اندکی از اهل  شانشیطان گمان خویش را به راستی در نظرترجمه: 
 ایمان اورا پیروی کردند.

ابن سنان از امام صادق)ع( و نیز قتاده بن دعامه از امام باقر)ع( نقل 
 «انزل الیکا الرسول بلغ ما آیهیا »آیهکنند که چون رسول خدا بر اساس 

پیروان ابلیس نزد او به  ،امام علي)ع( را به امامت امت نصب نمودند
چون کساني  ،نگراني شما بي مورد است :ي آمدند. ابلیس گفتیجو چاره

 نازل شد. آیههستند که با مخالفت با علي)ع( با ما همراه هستند و این 

 :46 آیه، سوره سباء

اِحَدٍ   ِعُظُكم ِْبَ
َ

ا أ َ ُروا َما ِبَصاِحِبُكم ُقْل ِإَّنَّ َّ َتَتَفكَّ ُ
ِ َمْثََن َوُفَراَدى مث ن َتُقوُموا هلِلَّ

َ
 أ

ٍة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيری لَُّكم َبْْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد   ن ِجنَّ  مِّ
کنم به این که دو به دو یا یک به یک  ای پیامبر بگو شما را موعظه میترجمه: 

بلکه  ،باشد فکر کنید به اینکه صاحب شما مجنون نمیبرای دین خدا قیام کنید سپس 
 دهد. او شما را انذار می

است که  آمدهدر احتجاج طبرسي و نیز البرهان في تفسیر قرآن 
آیا غیر از  :منافقون به پیامبر گفتند که علي )ع( فرمودند مؤمنینامیرال

 نازل شد آیهفرائض چیزی هست که به ما نگفته باشید؟ در جواب این 
والیت است. همچنین محمد بن عباس از احمد  ،«واحده»که منظور از 

بن محمد النولي و او از یعقوب بن یزید و او از امام صادق)ع( که 
 والیت است. آیهمنظور از واحده در  :فرمودند
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 :24آیه  ،سوره الصافات

 قفوُه اهُن مسئولون َو 
 آنان را نگه دارید که سوال شوند.ترجمه: 

ابو سعید  ،89صواعق المحرقه ص 107ص  1التنزیل جلد  شواهددر 
نقل میکند که آنچه مورد سؤال خواهد بود والیت  امبر)ص(خدری از پی

 .است )ع(علي بن ابیطالب

 :28 آیهسوره ص،

َعُل  ْم َنجْ
َ

اِلحَاِت ََكِْلُْفِسِديَن ِِف اأْلَْرِض أ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َعُل الَّ ْم َنجْ
َ

اِر أ ِقَْي ََكْلُفجَّ  اِْلُتَّ
مانند مفسدین روی زمین  ،کنند آیا ما آنان که اهل ایمانند و اعمال نیکو میترجمه: 

 دهیم؟ می قرار

این  است که آوردهشوب به نقل از تفسیر ابو یوسف الفسویآابن شهر 
مفسدین في »علي )ع( و حمزه و عبیده نازل شده و منظور از  دربارهآیه

 عتبه و شیبه و ولید است. آیهاین در «االرض

 :9 آیه، سوره زمر

ِه  َة َربِّ ْيِل َساِجدًا َوَقاِئمًا َيحَْذُر اآْلِخَرَة َوَيْرُجو َرْْحَ ْن ُهَو َقاِنتی آَناء اللَّ مَّ
َ

ُقْل َهْل َيْسَتِوي  أ
ْوُلوا 

ُ
ُ أ َذِكَّ ا ََيَ َ ِذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإَّنَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ ْلَباِب الَّ  اأْلَ

پردازد و از آخرت  قیام می شب به طاعت خدا به سجده و که در آیا آن راترجمه: 
 است؟ با دیگران یکسان ،ستا گارش امیدواربه رحمت پرورد بیمناک و

عروه بن الزبیر از  ،تفسیر علي بن ابراهیم و کتاب روضه الواعظیندر 
 اواست. (موال علي )ع دربارهآیهکه این  کرده استمالک بن انس نقل 

مدم مشغول نماز بود تا فجر صادق وسپس آگوید هنگام مغرب نزد او  مي
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به مسجد رفت وبا مردم نماز صبح اداء کرده و به تعقیب نماز تا طلوع 
فتاب ادامه داد. سپس به امور مردم پرداخت تا ظهر و نماز ظهر با مردم آ

پس از ادای عصر تا  ورد وتا نماز عصر به تعقیبات پرداخت وآ بجا
 بود.داوری و حل مشکل مردم مشغول فتاب به حکم وآغروب 

 : 22 آیه، سوره زمر

ِه  بِّ ن رَّ ْساَلِم َفُهَو لَعَ ُُنٍر مِّ ُ َصْدَرُه ِلإْلِ َفَمن َشَرَح اهللَّ
َ

ِ  أ ن ِذِْكِ اهللَّ َْقاِسَيِة ُقُلوهُِّبُ مِّ َفَوْيلی ِلِّ
ْوَلِئَك ِِف َضاَلٍل ُمِبٍْي 

ُ
 أ

آیا آن را که خداوند برای اسالم شرح صدر داده که به نور الهی روشن است ترجمه: 
 با کافر تاریک دل یکسان است؟

 دربارهآیهاست که این  مدهاسباب النزوآلو  فسیر علي بن ابراهیمدر ت 
ابوجهل و  ،«فویل للقاسیه قلوبهم»)ع( است و منظور از  علي موال

 فرزندان اوست.

 :80و 79 آیات،سوره زخرف

ُموَن ) ا ُمِْبِ ْمرًا َفِإنَّ
َ

ْبَرُموا أ
َ

ْم أ
َ

ْ 79أ
َواُُه َبَلى َوُرُسُلَنا َلَدهْْيِ ُُهْ َوَنجْ ا اَل نَْسَمُع ِسرَّ نَّ

َ
ْم َيحَْسُبوَن أ

َ
( أ

 (80َيْكُتُبوَن )
اصرار ورزیدیم.  شانپس ما هم بر کیفر ،بلی کافران برکفر خود اصرار کردندترجمه: 

شنویم و رسوالن ما  شنویم؟ البته می را نمی شانسخنان سری و نجواهاپندارند  آیا می
 نویسند. می شاننزد

و همچنین  ،کلیني از عبدالرحمن بن کثیر و او از امام صادق )ع(
بعضي از اصحاب از اند که  نقل کرده محمد بن العباس از بریده االسلمي

 کراهت داشتند ،بود والیت موال علي )ع( نازل نموده دربارهنچه خداوند آ
 در این باره است. آیاتاین  که
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والیت موال عهد  دربارهرسول خدا دوبار  :بن عباس گوید هللعبدا
ن را در دل پنهان نمودند و خداوند رسول آای  ولي عده ،وپیمان گرفت

 مطلع ساخت. آیاتبا این  ،نانآخویش را از نیات 

 :21 آیهه، سوره جاثی

ِذيَن  ْم َحِسَب الَّ
ً

اِلحَاِت َسَواء أ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َعَلُهْم ََكلَّ جْ ن نَّ
ه

َئاِت أ يِّ ُحوا السَّ اْجََتَ
ْ َساء َما َيحُْكُموَن  اهُِتُ حَْياُُه َوَِمَ  مَّ

گمان کردند مانند ایمان آورندگان و دارای  ،آیا آنان که مرتکب زشتی شدندترجمه: 
 یکسان است؟ بسیار بد قضاوتی است. شان دهیم؟ مرگ و زندگی می شانعمل صالح قرار

نقل نموده  محمدبن العباس از کلبي او از ابوصالح و او از ابن عباس
علي )ع( و حمزه بن عبدالمطلب و عبیده بن حارث  دربارهآیهاین است که 

بودند و نیز سه نفر از مشرکین بنام عتبه و شیبه  آوردهازل شد که ایمان 
 و مرتکب گناه شده بودند. وردهاپسران ربیعه و ولیدبن عتبه که ایمان نی

 :15 آیه،سوره حجرات

نُفِس 
َ

ْم َوأ ْمَواَِلِ
َ

َّ ََّلْ َيْرَتاُْبا َوَجاَهُدوا ِبأ ُ
ِ َوَرُسوِلِه مث ِذيَن آَمُنوا ِباهللَّ ا اِْلُْؤِمُنوَن الَّ َ ِهْم ِِف َسِبيِل ِإَّنَّ

اِدُقوَن  ْوَلِئَك ُُهُ الصَّ
ُ

ِ أ  اهللَّ
 ،کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان دارند مؤمناندرستی که ه بترجمه: 

اینان در حقیقت  ،جهاد نمایند شانسپس هرگز شک نکنند و در راه خدا با مال و جان
 صادقند.

علي )ع( نازل  شاندر  آیهاین  است که آمدهتفسیر علي بن ابراهیمدر 
 شده است.
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 :24 آیهسوره ق،

اٍر َعِنيٍد  َ ُکلَّ َکفَّ ْلِقَيا ِِف َجَهَّنَّ
َ

 أ
 امروز هر کافر معاند را به دوزخ افکنید.ترجمه: 

این  :رسول خدا )ص( فرمود است که آمدهامالي شیخ طوسیدر 
من و علي )ع( نازل شده است. هنگامي که قیامت شود خداوند  دربارهآیه

من وعلي را شفاعت کند و فرماید داخل جهنم کنید کساني را که با شما 
 نان را که دوستدار شمایند.آدشمني ورزند و به بهشت وارد کنید 

  :21 آیه،سوره طور
هُْتُ ِبِإمَياٍن أ يَّ ْ ُذرِّ َبَعهْْتُ ِذيَن آَمُنوا َواتَّ ْ لَّ هَْتُ يَّ ْ ُذرِّ

ْلحَْقَنا هِِّبِ َ
ن َشْيٍء ُکلُّ  أ ْن َعَمِلِهم مِّ َلْتَناُُه مِّ

َ
َوَما أ

ا َکَسَب َرِهْيی   اْمِرٍئ ِِبَ
هم که در ایمان آنان را پیروی کردند  شانو آنان که ایمان آوردند و فرزندانترجمه: 

 هیچ نکاهیم. شانبه آنها برسانیم و از پاداش

 او از ابومالک ،محمدبن العباس از سدی ،لقرانالبرهان في تفسیرادر 
رسول خدا)ص( و  دربارهآیهاین  نقل کرده است که او از ابن عباسو 

 علي مرتضي و فاطمه و حسن و حسین )ع( نازل شده است.

 :4تا  1آیات ، سوره نجم

ِم ِإَذا َهَوى ) جْ ( ِإْن ُهَو 3َعِن اَْلََوى )( َوَما َينِطُق 2( َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى )1َوالنَّ
 (4ِإالَّ َوْحيی َُيَحى )

سوگند به ستاره وقتی فرود آید. که صاحب شما هیچگاه گمراه نبوده است. ترجمه: 
 شود نیست. گوید و سخن او جز وحی که به او می از روی هوی سخن نمی و

محمدبن العباس بعد از چهار واسطه از امام  ،البرهان في تفسیر القرآن
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 مؤمنینمن سید الناس و علي سیدال :صادق)ع( و او از رسول خدا نقل نمود
اورا دوست دار و هر  ،است و دعا کرد که خدایا هر که علي را دوست دارد

مردی از قریش گفت در این رابطه  که اورا دشمن دارد دشمن دار.
 کند که این آیات نازل شد. مي محمد)ص( از پسر عموی خود تعریف

کند که رسول خدا  مین راوی از امام صادق)ع( نقل ميهمچنین ه
مردم سه فرقه  ،پس از ابالغ امر الهي مبني بر والیت موال در روز غدیر

ای از آنها گفتند که پیامبر از از اهل بیت خود از روی  شدند که دسته
 گوید که این آیات نازل شدند. هوی و هوس سخن مي

 :19 آیهد، سوره حدی

ِذيَن  ْجُرُُهْ َوُُنُرُُهْ َوالَّ
َ

ْم أ ْ ََلُ
ِ

َهَداء ِعنَد َرهِّبِّ يُقوَن َوالشُّ دِّ ْوَلِئَك ُُهُ الصِّ
ُ

ِ َوُرُسِلِه أ  آَمُنوا ِباهللَّ
ُْبا ِب   ِذيَن َکَفُروا َوَکذَّ مِي آياتَوالَّ ْصحَاُب اْلَجحِ َ

ْوَلِئَك أ
ُ

 َنا أ
ویانند و نزد آنان که به خدا و رسوالنش ایمان آورند به حقیقت راستگو ترجمه: 

 ...یابند را می شان پاداش اعمال و نور ایمان ،اجر شهیدان است شانخدای

 آوردهموفق بن احمد از ابن عباسنیز والبرهان في تفسیرالقران در 
 ،چون قیامت شود :فرمودند آیهنزول این  نأشرسول خدا در است که 

سیدالوصیین برخیزد و این لوا  ،لوایي از نور سفید تعبیه شود و ندا دهد
خیزد و با او جمیع سابقین برخیزند تا علي بر  علي )ع( بر مي.را بگیرد

شوند و  کند و جمیع مومنین بر او عرضه مي منبری از نور جلوس مي
 شود. دست او داده ميا نان بآپاداش 

 :21 آیه،سوره حدید

ُُكْ   بِّ ن رَّ ِذيَن آَمُنوا َساِبُقوا ِإیَل َمْغِفَرٍة مِّ ْت ِِلَّ ِعدَّ
ُ

ْرِض أ َماء َواأْلَ ٍة َعْرُضَها َکَعْرِض السَّ َوَجنَّ
ِ َوُرُسِلِه  ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظمِي  ِباهللَّ ِه َمن َيَشاُء َواهللَّ ِ ُيْؤِتِ  َذِلَك َفْضُل اهللَّ
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به سوی آمرزش پروردگارتان بشتابید و به راه بهشتی که عرضش به پهنای ترجمه: 
این  آسمان و زمین است که برای ایمان آورندگان به خدا و رسوالنش آماده شده است.

 است که به هر که بخواهد عطا کند و خداوند دارای فضل عضیم است. فضل خداوند

شوب از امامین باقر و صادق )ع( آابن شهر ،البرهان في تفسیرالقراندر 
 میرالمومنین )ع( است.باره امام ادر آیهنقل نموده است که قسمت اخیر 

 :13و12آیات سوره مجادله، 

َوامُکْ آهیيا ُموا َبْْيَ َيَدْي َنجْ ُسوَل َفَقدِّ ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َناَجْيُُتُ الرَّ ُكْم  ا الَّ َصَدَقًة َذلَِك َخْيی لَّ
ِحميی ) َ َغُفوری رَّ ُدوا َفِإنَّ اهللَّ ْ َتجِ ْطَهُر َفِإن َّلَّ

َ
ْشَفْقُُتْ  (12َوأ

َ
أ

َ
َوامُکْ أ ُموا َبْْيَ َيَدْي َنجْ ن ُتَقدِّ

َ
أ

ُ َعَلْيُكْم  َ  َصَدَقاٍت َفِإْذ ََّلْ َتْفَعُلوا َوَتاَب اهللَّ ِطيُعوا اهللَّ
َ

ََكَة َوأ اَلَة َوآُُتا الزَّ ِقيُموا الصَّ
َ

َفأ
ا َتْعَمُلوَن ) ُ َخِبيی ِِبَ  (13َوَرُسوَلُه َواهللَّ

صدقه بدهید  ،کنید ااستید با پیامبر نجوای کسانی که ایمان آوردید وقتی خوترجمه: 
 تر است و اگر نیافتید خداوند آمرزنده و مهربان است. که برای شما بهتر و پاکیزه

توانگران برای ثواب وقت  ،زجاج و صاحب مجمع البیان گویند
نازل شد تا هم صدقه بدهند و هم  آیهاین  که گرفتند پیامبر را بیهوده مي

اند با پیامبر گفتگو نکنند. تا اینکه علي )ع( دیناری قرض  تا صدقه نداده
با  12 آیهگرفته صدقه دادند و با پیامبر سخن گفتند و بدین ترتیب حکم 

مقاتل بن حیان نقل نموده که علي )ع(  نسخ شد. 13 آیهصدقه موال با 
ای است که قبل از من کسي به آن عمل ننموده و  آیهدر قرآن  :فرمود

 سوره مجادله است.  12 آیهمن به آن عمل نخواهد کرد و آن  کسي بعد از

 :9 آیه،سوره حشر

 ْ
وَن َمْن َهاَجَر ِإَلهْْيِ بُّ مَياَن ِمن َقْبِلِهْم ُيحِ اَر َواإْلِ ُؤوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ ُدوَن ِِف ُصُدوِرُِهْ  َوالَّ َواَل َيجِ

نُفِسِهْم 
َ

وُُتا َوُيْؤِثُروَن لَعَ أ
ُ

ا أ َّ ْوَلِئَك ُُهُ  َحاَجًة ِمِّ
ُ

ْ َخَصاَصةی َوَمن َُيَق ُشحَّ َنْفِسِه َفأ
َوَلْو ََكَن هِِّبِ

 اِْلُْفِلحُوَن 
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و آنان)انصار( که پیش از مهاجرین مدینه را خانه ایمان گردانیدند و ترجمه: 
دارند و در دل خود هیچ حاجتی نسبت به  دوست می ،مهاجرین را که به سوی آنها آمدند

هر چند به آن نیاز دارند دیگران را بر  ،نها داده شد ندارندآنظیر( به  آنچه )از غنائم بنی
در حقیقت از رستگاران  ،دارند و هرکه خود را از نفس خویش نگه دارد می خود مقدم

 است.

کند که مردی نزد  شیخ در امالي بعد هفت واسطه از ابوهریره نقل مي
پس از آن که در نالید. پیامبر  رسول خدا آمد و از شدت گرسنگي مي

ال کرد و علي)ع( از ؤخانه زوجات خود چیزی نیافت از اصحاب س
 غذای دختر خود را که در منزل بود داد کهفاطمه خواست و او تنها 

 نازل شد. آیهپیامبر از آن مطلع شد و این 
همچنین در تفسیر برهان از محمدبن العباس و او پس از چهار 

االسدی و او از امام صادق)ع( روایت کند که واسطه از کلیب بن معاویه 
ل خدا طعام نزد رسومه)س( روزی علي )ع( را برای قرض برای فاط

تهیه طعام بود مقداد  فرستاد. دیناری قرض گرفت . هنگامي که درصدد
بن االسود را دید که به علت تنگدستي تقاضای کمک نمود. موال 

ری نداشت به مسجد رفت و علي)ع( دینار را به او داد و چون چیز دیگ
، ای نشست تا به خواب رفت. پس از جستجو وقتي او را یافتند در گوشه

 نازل شد. شاندر وصف ای آیهکه این  او شرح واقعه را بیان فرمود

 20سوره حشر،آیه 

 الجنه ُه الفائزون اصحاب ،يستوى اصحاب النار و اصحاب الجنه  اَل 
 نیستند اصحاب بهشت آنانند که رستگار هستند.دوزخیان با بهشتیان برابر ترجمه: 

موفق بن احمد بسند خود از جابر روایت کرده است که گفت ما در 
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رسول  .بودیم که علي علیه السالم داخل شد )ص(خدمت رسول خدا
فرمود قسم بآنکه جان من در دست اوست که این مرد و شیعه )ص(خدا

 (.422 کفایة الخصام ص)اش در روز قیامت رستگارانند

 :4 آیه، سوره صف

ْرُصوصی  ُ ُُبَيانی مَّ هُنَّ
َ

ًا َکأ ِذيَن ُيَقاِتُلوَن ِِف َسِبيِلِه َصفه بُّ الَّ َ ُيحِ  ِإنَّ اهللَّ
ی آهنین همدست و که در راه او در صف جهاد مانند سدّ را یمؤمنانخداوند ترجمه: 

 دارد. دوست می ،پایدارند

محمد بن همچنین ،عباسمحمدبن العباس از ابوصالح و او از ابن 
اند  آوردهکشف االسرار والبرهان في تفسیرالقران  ،العباس از امام باقر )ع(

امام امیرالمومنین )ع( و حمزه و چند تن دیگر وارد  دربارهآیهاین که 
 شده است.

 :4 آیه،سوره تحریم

ِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما َوِإن َتَظاَهَرا َعَلْيِه   ِإن َتُتوَبا ِإیَل اهللَّ
يُل َوَصاِلُح اِْلُْؤِمِنَْي َواِْلاََلِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهيی  َ ُهَو َمْواَلُه َوِجِْبِ   َفِإنَّ اهللَّ

ایمان و پس خداوند یار و نگهبان او و جبرائیل امین و مردان صالح با ترجمه: 
 فرشتگان پشتیبان اویند.

محمد بن سهل القطان ،البرهان في تفسیرالقران،تفسیر علي بن ابراهیم
بعد از چهار واسطه از عمار یاسر و او از امام علي )ع( که فرمود روزی 

 را در مورد من دادند.  آیهپیامبر مرا نزد خود خواند و بشارت نزول این 
س روایت شده است که صالح همچنین از دو طریق از ابن عبا

 علي )ع( است. دربارهمنین ؤالم
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 :27 آیه، سوره ملک

ُعوَن  ِذي ُکنُُت ِبِه َتدَّ ِذيَن َکَفُروا َوِقيَل َهَذا الَّ ْوُه ُزْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَّ
َ

ا َرأ  َفَلمَّ
پس چون کافران عذاب سخت را دیدند، رخسارشان سیاه شود و به آنان ترجمه: 

 خواستید. این همان است که جداً میگفته شود 

محمد بن  ،محمد بن یعقوب کلیني از زراره و او از امام باقر )ع(
کنند  ابن شهرآشوب از امامین باقر و صادق )ع( نقل مي ،العباس از اعمش

در مورد موال علي )ع( است که دشمنان او وقتي اورا در  آیهکه این 
 صورتهایشان سیاه وزشت گردد.بینند  درجات باال در روز قیامت مي

 :7تا  5آیات ، سوره قلم

ِصُروَن ) ُكُم اِْلَْفُتوُن )5َفَسُتْبِصُر َوُُيْ ييِّ
َ

ن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو  (6( ِبأ ْعَْلُ ِِبَ
َ

َك ُهَو أ ِإنَّ َربَّ
ْعَْلُ ِباِْلُْهَتِديَن )

َ
 (7أ

اند. همانا خدای تو به  بینید که کدامیک دیوانه فانت میلبه زودی تو و مخاترجمه: 
 شدگان داناتر است. د و هدایتنآنان که از راه حق گمراه شد

سید ابوالحمد مهدی بن نزار الحسیني بعد از نه واسطه از ضحاک بن 
مزاحم و نیز محمدبنالعباس هم بعد از پنج واسطه از ضحاک بن مزاحم 

قریش  ،داشت ( را بزرگ ميععلي) ،روایت کند که هر گاه رسول خدا
 آیهگفتند دیوانه شده که این آیات نازل گردید و منظور از راه در  مي
 وجود علي بن ابیطالب)ع( است. «لهضل عن سبی»

 :12 آیه،ه حاقهسور

ُذنی َواِعَيةی 
ُ

ًة َوَتِعَيَها أ َعَلَها َلُكْم َتْذِِكَ  ِلَنجْ
فرا گوش هوشمندان کن لی،یادآوری و پند شما قرار دهیم یهاتا آن را مترجمه: 

 د.دهن می
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 ،تبیان و مجمع البیان ،ری ابن ابي حاتم و واحدی و ثعلبيتفاسیر طب
محمدبن یعقوب کلیني از امام ،البرهان في تفسیرالقران ،کشف االسرار

پیامبر به  اند که نقل کرده صادق )ع( و اصبغ بن نباته از امیر المومنین )ع(
و قسم اند  علي )ع( فرمودند که این جز گوش تو نیست و موال فرموده

 باره من است.در آیهاندکه این  یاد کرده

 :21آیه،سوره جن

ًا َواَل َرَشدًا  ْمِلُك َلُكْم َضره
َ

 ُقْل ِإِّنِّ اَل أ
 .ای پیامبر بگو من مالک و قادر بر خیر و شر شما نیستمترجمه: 

تفسیرالقران محمد بن یعقوب کلیني بعد از سه واسطه در البرهان في 
از محمدبن الفضیل و او از امام ابوالحسن)ع( نقل نموده که پیامبر مردم 
را به والیت علي)ع( خواند و مورد اعتراض قریش قرار گرفتند و گفتند 

پیامبر فرمودند این دستور الهي است. آنان پیامبر  ؛آن معاف بدار زما را ا
 نازل گردید. آیهخود اوست که این  رکردند کا را متهم

 :9تا  5آیات سوره دهر، 

ٍس ََكَن ِمَزاُجَها ََكُفورًا )
ْ

ْبَراَر َيْشَرُْبَن ِمن َکأ    (5ِإنَّ اأْلَ
يًا ) ا َتْفجِ ُروَْنَ ِ ُيَفجِّ ا ِعَباُد اهللَّ  (6َعْينًا َيْشَرُب ِِبَ

مًا ََك   اُفوَن ََيْ ْذِر َوَيخَ ُه ُمْسَتِطيًا )َُيُفوَن ِبالنَّ  (7َن َشرُّ
ِسيًا ) 

َ
َمًي َوأ ِه ِمْسِكينًا َوََيِ َعاَم لَعَ ُحبِّ  (8َوُيْطِعُموَن الطَّ

ِ اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكورًا )  ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهللَّ َ  (9ِإَّنَّ
 ....استبه درستی که نیکوکاران از جام شرابی نوشند که طبعش کافور ترجمه: 

کشف االسرار از عامه به نقل از  ،روض الجنان از خاصه ،شیخ طوسي
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تفسیر برهان از ابن  ،شیخ مفید در اختصاص ،صالح ابن عباس و ابو
 شانواحدی و ابوحمزه ثمالي و علي بن ابراهیم در تفاسیر خود ،بابویه

علي و فاطمه و حسن و حسین )ع(  نأشدر  آیاتاند که این  روایت کرده
 باشد. داری مي ودر موضوع اطعام یتیم و فقیر و اسیر پس از سه روز روزه

 :36تا  29آیات ، سوره مطففین

حَُكوَن ) ِذيَن آَمُنوا ضَیْ ْجَرُموا ََكُُنْا ِمَن الَّ
َ

ِذيَن أ  ( 29ِإنَّ الَّ
َغاَمُزوَن ) ْ ََيَ

وْا هِِّبِ  (30َوِإَذا َمرُّ
ْهِلِهُم انَقَلُبوْا َفِكِهَْي ) 

َ
 ( 31َوِإَذا انَقَلُبوْا ِإیَل أ

وَن ) ْوُُهْ َقاُلوا ِإنَّ َهُؤاَلء َلَضالُّ
َ

 (32َوِإَذا َرأ
ْ َحاِفِظَْي ) 

ْرِسُلوا َعَلهْْيِ
ُ

 (33َوَما أ
حَُكوَن )  اِر ضَیْ ِذيَن آَمُنوْا ِمَن اْلُكفَّ   (34َفاْلَيْوَم الَّ
َراِئِك    ( 35َينُظُروَن ) لَعَ اأْلَ

اُر َما ََكُُنا َيْفَعُلوَن ) َب اْلُكفَّ  (36َهْل ُثوِّ
  .نگریستند خندند و به آنان به استهزاء می همانا بدکاران بر اهل ایمان میترجمه: 

کشف االسرارمحمد  ،تفسیر روض الجنان ،البرهان في تفسیرالقراندر 
علي )ع(  دربارهآیات)ع( که این لعباس با دو واسطه از امام صادق بن ا

است و نیز کساني از بني امیه و منافقین و همچنین افراد قریش که اورا 
 استهزاء کرده بودند.

 :1 آیه،سوره اعلی

َك اأْلَلْعَ  حِ اْسَم َربِّ  َسبِّ
 .پروردگار خود را که از همه باالتر است تسبیح کنترجمه: 
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ابن مسعود گوید علي )ع( به پیامبر  ،در تفسیر البرهان و تفسیر القطان
نازل شد. بار  «فسبح باسم ربک العظیم»آیه،گفت در رکوع چه بگویم

 .نازل شد آیهدیگر برای ذکر سجده سوال فرمودند که این 

 :30تا  27آیات ،سوره فجر

ُة ) ْفُس اِْلُْطَمِئنَّ َها النَّ ُ َيَّ
َ

ْرِض 27َيا أ ِك َراِضَيًة مَّ ًة )( اْرِجِعي ِإیَل َربِّ َفاْدُخِلي ِِف ِعَباِدي  (28يَّ
ِتي (29)  (30)َواْدُخِلي َجنَّ

ای نفس قدسی مطمئن به حضور پروردگارت باز آی که تو از خدایت ترجمه: 
 . پس به میان بندگانم درآ و داخل بهشتم شو.خشنودی و او نیز از تو راضی است

محمد بن العباس با سه واسطه از عبدالرحمن  ،آنالبرهان في تفسیرالقر
باره در آیاتکند که فرمود این  ع( نقل مي)بن سالم و او از امام صادق 

 )ع( است.يعل

 :7 آیه، سوره انشراح

 َفِإَذا َفَرْغَت َفاصَنْب 
 پس چون از نماز و طاعت فارغ شدی به دعا و فرمان حق بپرداز.ترجمه: 

س بعد از سه واسطه از عبامحمد بن ال ،البرهان في تفسیرالقراندر
د وقتي رسول خدا از وکند که فرم ابوجمیله واو از امام صادق )ع( نقل مي
رغ شدند وحي نازل شد که موال حج مراجعت نمودند و از اعمال حج فا

 )ع( را برای والیت نصب نمایند.علي

 :7 آیه،سوره بینه

اِل  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِة ِإنَّ الَّ يَّ ْوَلِئَك ُُهْ َخْيُ اْلَِبِ
ُ

 حَاِت أ
به حقیقت  ،جا آورند عمل صالح بهو آوردهبدرستی که آنان که ایمان ترجمه: 

 بهترین خلق عالمند.
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کتاب و البرهان في تفسیرالقران  ،التنزیل هدکتاب شوا ،البیان مجمع
علي )ع( است.  دربارهآیهین کند که ا ميابن عباس روایت  :نزول القران

اند. امام علي)ع( در  شوب و انس بن مالک نیز چنین نقل کردهآابن شهر
استشهاد نمود و فرمود آیا شاهد نبودید که  ابه اهل شور ااز شور روز بعد

فرمودند این علي برادر من  شانروزی من به شما و پیامبر وارد شدم. ای
به او و شیعیانش از خدای کعه است. سپس رو به کعبه نمودند و فرمود ب

رستگارانند. سپس فرمود بدانید او اول کسي است که به من ایمان آورد 
عهد او وفادارتر و به حکم او ه تر و ب و از همه شما به امر خدا قائم

تر  تر در امور رعیت و مزیت او در نزد خدا بزرگ تر و عادل کننده قضاوت
 است. او نازل شده نأش)فوق( در  آیهو کسي است که 

 :7و  6آیات ، سوره قارعه

ا َمن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه ) مَّ
َ

اِضَيٍة )6َفأ  (7( َفُهَو ِِف ِعيَشٍة رَّ
او در بهشت به آسایش و  ،وزنی باشد ،پس عمل هر که را در میزان حقترجمه: 

 رضایت خواهد بود.

اند که این  محمد بن العباس با دو واسطه از امام رضا )ع( نقل کرده
 علي )ع( است. دربارهآیات

 :8آیه ،سوره التکاثر

  مث لتسئلن َيمئذ عن النعمي

 آنگاه در آنروز از نعمتها پرسیده شوند.ترجمه: 

اند  نقل کرده )ع(ابونعیم و حاکم حسکاني بسند خود از حضرت صادق
و ما است که  )ع(المؤمنین که فرمود مقصود از نعیم در این آیه والیت امیر

 488کفایة الخصام ص 26فصول المهمه ص . از آن پرسیده خواهد شد



 
 
 
 
 
 

 امیرالمؤمنین )ع( حضرت مناجات
 درمسجدكوفه

 
 

ُهمَّ َا  َم  ماَن األَ  َاْسَئُلَك  ِانه  ِله وَن  مالی  الَيْنَفُع  ََيْ َمْن  َوالنَبُ َ ِبَقْلٍب  َاَت  ِااله  َسلمٍي  اهللَّ
 دلى که مگرآن سودی نبخشد شانوفرزند مال را سىکه هیچک درآنروزى خدایا

 .خواهم می تواماناز  ،آورد ینزدخدا پاک

 

َم  ماناألَ  َوَاْسَئُلَك  ََيْ اَِّلُ  َيَعضُّ  ََ ْذُت  يا َلْيِتَِن  َيُقوُل  َيَدْيِه  لَع  الظه خَ ُسوِل  َمع اتَّ  َسبياًل  الرَّ
باپیامبر همراهی  اى کاش گزیده وگوید را خویش دستان ستمکار و آنروزى که

 خواهم. از توامان می ،کردم می

 
  َوَاْسَئُلَك 

َ
َم  ماَن االأ ِْرُموَن  ََيْ واىص َفُيْؤَخُذ  ِبسَميُُهْ  ُيْعَرُف امْْلُ  َوااَلْقداِم  ِبالنَّ

 و یشانباپی و شناخته شوند شان با چهره مجرمان وروزى که
 خواهم. از توامان می ،گرفته شوند شانها قدم

 
 



 در قرآن، حدیث)ع( علي، سیمای امیرالمؤمنین
 

54  

َم  ماَن األَ  َوَاْسَئُلَك  ز ََيْ َعْن  الَيجْ   َشْيئًا  والَِِدِ  ُهَوجاٍزَعْن  َوالَمْوُلودی  َوَلَِدِ  ىوالِدی
 ِ  َحقُّ  ِانَّ َوْعَداهللَّ

به  و پدرش کیفر شود فرزندى به جای نه و فرزند جاى  هب پدرى که هیچ وآنروزى
 خواهم. از توامان می ،است خداحق راستى وعده

 
  َوَاْسَئُلَك 

َ
َم  ماَن االأ اِِلَْي  الَيْنَفُع  ََيْ ْ  الظه ْعَنُة  َمْعِذَرهُِتُ ْم  َوََلُُم اِلَّ اِر  َوََلُ ُءالده  ُسوَّ
  شانیبرا نداشته و شان عذرخواهی ستمکاران سودی برای که وآنروزى

 خواهم. از توامان می ،دوری از رحمت بوده و سرای بدی دارند

 
َم  ماَن األَ  َوَاْسَئُلَك  ِلُك  ََيْ ِ  َْيَمِئٍذ  ْمُر َواألَ  لَِنْفٍس َشْيئًا  َنْفسی  الََتْ  هلِلَّ

 هب امور کسى مالک چیزی نیست و همه و درروزى که
 خواهم. از توامان می ،است خداوند دست

 
َم  ماَن األَ  َوَاْسَئُلَك  اِْلَْرُء  ََيْ ِه َوَا  َاخيِه  ِمْن  َيِفرُّ اْمِرٍئ  لُِكله  يِه َُب َو  ِتِه َب َوصاِح  يِه بَوُامِّ َِ  ْ  ِمهْْنُ

َمِئٍذَشاْءنی   ُيْغنيِه  ََيْ
 همسروفرزندانش بگریزد و مادر وپدر و ازبرادر هر کسی ودرآنروزکه

 خواهم. از توامان می ،پردازد و گرفتار کار خویش بوده و بدان می

 
َم  ماَن األَ  َوَاْسَئُلَك  ِْرُم  ََيْ امْْلُ دُّ َمِئٍذ  ِب َعذا ىِمْن  َلْوَيْفَتد ََيَ  ِتِه َب َوصاِح   نيِه ِبَب  ََيْ

َفصيَلِتِه   َوَاخيِه  تيُتْؤويِه  ََ َّ ُيْنجيِه  مَجيعًا  ااَلْرِض  یِف  َوَمْن  الَّ ُ
اَلظى آاَله  مث اَعًة  ِاْنَّ وى َنزه   ِِلشَّ

که  را برادر وخویشاوندانش ،همسر ،فرزند دارد دوست شخص مجرم که وآنروزى
هرگز چنین  لیکن درزمین است را برای رهائی از عذاب فدا کند، هرچه و درپناه اویند

 خواهم. از آن از توامان می ،بکندازسر پوست که سوزان است آتشی که نشود
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َاْنَت  ياَمْوالى َمْوالَى   ِاالاِْلَْویل َد ْب اْلَع  َيْرَحُم  َوَهْل  ُد ْب اِْلَْویل َوَاَنااْلَع  ََ
 جز وآیا بنده توسروری ومن ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده رحم بربنده سرور

 
ْرَحُم  َوَهْلي اِْلَْمُلوُك  َوَاَنا َاْنَت اِْلالُِك  ياَمْوالَى  َمْوالَى    ِاالاِْلالُِك  اِْلَْمُلوَك  ََ

  آیا و مملوک تومالکی ومن ،موالی من ،موالی من
 ای هست؟ کننده رحم برمملوک جز مالک

 
 

ليُل  اْلَعزيُزَو  َاْنَت  يا َمْوالَى  َمْوالَى  ليَل  َيْرَحُم  َوَهْل  َاَناالذَّ   ِاالاْلَعزيُز  الذَّ
 ذلیل توعزیزی ومن ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ رحم کننده برذلیل جز عزیز وآیا

 
ُلوُق  اْلخاِلُق  َاْنَت  ياَمْوالَى  َمْوالَى   َوَاَنااِْلَخْ

ُلوَق ِاالاْلخاِلُق  َيْرَحُم  َوَهْل   اِْلَخْ
 مخلوق توخالقی ومن ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده رحم جز خالق برمخلوق وآیا

 
 َوَاَنااْلحَقُي  اْلَعظمُي  َاْنَت  ياَمْوالَى  َمْوالَى 

ْرَحُم اْلحَقَي  َوَهْلي  ِاالاْلَعظمُي  ََ
 حقیر توعظیمی ومن ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده بر حقیررحم جز عظیم و آیا
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عيُف  اْلَقِوىُّ  َاْنَت  ياَمْوالَى  َمْوالَى   َوَاَناالضَّ
عيَف  َوَهْل َيْرَحُم   ِاالاْلَقِوىُّ  الضَّ

 ضعیف قویی ومن تو ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده جز قوی بر ضعیف رحم و آیا

 

َاْنَت  ياَمْوالى َمْوالَى   َوَاَنااْلَفقُي  اْلَغَِنُّ  ََ
 اْلَفقَيِاالاْلَغَِنُّ  َيْرَحُم  َوَهْل  

 نیازمند نیازی ومن توبی ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده نیاز بر نیازمند رحم جز بی و آیا

 

ِئُل  اِْلُْعطى َاْنَت  ياَمْوالَى  َمْوالَى  اَّ  َوَاَنا السه
ِئَل  َيْرَحُم  َوَهْل  اَّ  ِاالاِْلُْعطى السه

 سائل ای ومن توبخشنده ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده بر سائل رحم جز بخشنده آیاو 

 

ُت  َاْنَت اْلحَىُّ  ياَمْوالَى  َمْوالَى   َوَاَنااِْلَيِّ
ت َوَهل اِْلَيِّ َيْرَْحُ ِاالاْلحَىُّ  َْ ََ 
 مرده ای ومن توزنده ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده بر مرده رحم جز زنده و آیا
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 َوَاَنااْلفان اقىبالْ  اَمْوالَى َاْنَت  موالىَي
الالْ  اْلفانَيا َيْرَحُم  َوَهْل   اقىبَِ
 فانی توباقیی ومن ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده بر فانی رحم جز باقی و آیا

 
ِئُم  َاْنَت  يا َمْوالَى  َمْوالَى  اَّ ِئُل  الده اَّ  َوَاَناالزه

آِئل َيْرَحُم  َوَهْل  ِاال الزه  اِئُم الدَّ  ََ
 نابودشدنی تودائمی ومن ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده شونده رحم بر نابود و آیاجز دائم

 
اِزُق  َاْنَت  َمْوالَى ياَمْوالَى   َوَاَنااِْلَْرُزوُق  الره

اْل  َوَهْل  اِزُق  َمْرُزوَق  َيْرَْحُ  ِاال الره
 گیر روزی دهی ومن تو روزی ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده گیر رحم بر روزی ده جز روزی و آیا

 
واد ياَمْوالَى  َمْوالَى  و َاْنَت اْلجَ َاَنااْل  َُ  خيُل َب ََ

واُد  خيَل َب َيْرَحُم اْل  َوَهْل   ِاالاْلجَ
 بخیل توجوادی ومن ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده بر بخیل رحم جز جواد و آیا
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َاْنَت  يا َمْوالى َمْوالَى  ُ  و اِْلُعایف ََ َاَنااِْل  َتلىْب ََ
ُ  َيْرَحُم َوَهْل   ِاالاِْلُعایف َتلىْب اِْل

 گرفتار بخشی ومن  عافیت تو ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده بر گرفتار رحم بخش و آیاجز عافیت

 
غُي  ُي باْلَك  َاْنَت  ياَمْوالَى  َمْوالَى   َوَاَنا الصَّ

غي َيْرَحُم  َوَهْل  ِاالاْلَك  الصَّ  ُي بََ
 کوچک توبزرگی ومن ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده بر کوچک رحم و آیاجز بزرگ

 
لُّ  َو  َاْنَت اَْلادى ياَمْوالَى  َمْوالَى  اَّ  َاَناالضه

له  َيْرَحُم  َوَهْل  اَّ ِاالاَْلادى الضه ََ 
 گمراه گری ومن هدایت تو ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده گمراه رحمبر گر و آیاجز هدایت

 

ْْحُن  يا َمْوالَى َاْنَت  َمْوالَى   َوَاَنااِْلَْرُحوُم  الرَّ
ْْحُن  اِْلَْرُحوَما َيْرَحُم  َوَهْل  الالرَّ َِ 

 مورد رحمت تورحمانی و من ،،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده وآیاجز رحمان برمرحوم رحم
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ْلطاُن  َاْنَت  يا َمْوالَى  َمْوالَى   َاَنااِْلُْمَتحَُن  َو  السُّ
ْلطاُن اِْلُْمَتحََن  َيْرَحُم  َوَهْل   ِاالالسُّ

 مورد امتحان تو سلطانی ومن ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده جزسلطان برممتحن رحم وآیا

 
ليُل  َاْنَت  ياَمْوالَى  َمْوالَى  ُ  َو  الدَّ  َاَنااِْلَُتحَيِّ

ليُل  َيْرَحُم اِْلَُتحَيِّ  َوَهْل  ِاالالدَّ ََ 
 سرگردان ی ومنیتو راهنما ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده وآیاجز راهنما بر سرگردان رحم

 
 ُب َاَنااِْلُْذِن  َو  اْلَغُفوُر  َاْنَت  ياَمْوالَى  َمْوالَى 

الاْلَغُفوُر  اَب اِْلُْذِن  َوَهْل َيْرَحُم  َِ 
 کار گنه ای ومن تو آمرزنده ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده رحم کار بر گنه و آیاجز آمرزنده

         
ياَمْوالى َمْوالى َاْنَت  ََ  ُب َوَاَنا اِْلَْغُلو باْلغالِ  ََ

 ُب ِاالاْلغالِ  َب اِْلَْغُلو َيْرَحُم  َوَهْل 
 مغلوب توغالبی ومن ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده بر مغلوب رحم و آیاجز غالب
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 ُب ُْب َاَنااِْلَْر  َو  بُّ َاْنَت الرَّ  ياَمْوالَى  َمْوالَى 
 بُّ ِاالالرَّ  َب ُْب اِْلَْر  َيْرَحُم  َوَهْل 

 پرورده دست من پروردگاری و تو،موالی من ،ی منموال

 ای هست؟ کننده رحم بر پرورده جز پروردگار و آیا

 
ُ اِْلَُتَك  َاْنَت  يا َمْوالَى  َمْوالَى   اْلخاِشُع  َوَاَنا ِبِّ

ُ ِاالاِْلَُتَك  اْلخاِشَع  َيْرَحُم  َوَهْل   ِبِّ
 خاشع منشی ومن بزرگ تو ،موالی من ،موالی من

 ای هست؟ کننده رحم برخاشع منش و آیاجز بزرگ

 
َن ياَمْوالَى  َمْوالَى  ِتَك ِب  ِاْرَْحْ وِدَك ِب  َعَنه  َواْرَض  َرْْحَ  َِكِمَك َوَفْضِلَك َو  جُ

وِد   ْول َوااِلْحساِن  ياَذااْلجُ َوااِلْمِتناِن  َوالطَّ َِ 
ِتَك ِب  اِْحَْي  يا َاْرَحَم  َرْْحَ  الره

 به رحمت خودت به من رحم نما و از روی ،موالی من ،موالی من

 ای صاحب جود و ،جود و کرم و فضل خود از من راضی شو

 به حق رحمتت ،احسان و نعمت و امتنان

 ترین مهربانان. ای مهربان



 
 
 
 
 
 

  منظوم مناجات
 )ع( علي امیرالمؤمنین حضرت

 
ِحمِي ِبْسِم اهلِل  ْْحِن الرَّ  الرَّ

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 
 َلَك الحَمُد يا َذالجوِد و امَْلِد و الُعلي َتباَرکَت ُتعطي َمن تَشاُء و ََتَنُع 

 بزرگواری ترا سزد ستایش مخصوص توست ای خدای بخشش و بزرگی،
 که به هر خواهی عطا کنی یا منع کنی 

 
قي و ِحرزي و َموئلــي  ِاليَك َلَدي ااِلعساِرو الُيسِر َافَزُع  اَلي و خاله

 ای خدای آفریننده من و نگهبان و پناه من، در هر حال سختی و 
 آسودگی بسوی تو مینالم

 
ت َخطيَئتــــي َفَعفوَك َعن َذن ت و مَجَه   َاَجُله و َاوَسُع ِباَلي َلِئن َجَله

 ای خدا اگر چه گناه من بزرگ و بسیار است باز عفو وبخشش تو 
 از گناه من بزرگتر و وسیع ترست
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دامـــِة َارَتُع   اَلي َلئن َاعَطيُت َنفسي ُسؤََلــا َفها َانا ِف َروِض الَنه
 ای خدا اگر من خواهشهای نفسم را پیروی کرده ام اکنون در 

 مرغزار پشیمانی چَرا می کنم

 
فَيه تَسَم   ُع اَلي َتري حاِل و َفقري و فاَقتـــي و َانَت ُمناجاتي الخَ

 ای خدا تو حال زار مرا می بینی و از فقر و پریشانیم آگاهی 
 و تو مناجات و راز ونیاز پنهانم را می شنوی

 
 جودَك َمطَمعی  ِب اَلي َفالَتقَطع َرجائي وال ُتِزْغ ُفؤادي َفلي ِف َسي

 را از درگاه کرمت قطع نکن و دلم را  مای خدا امید
 امیدم همه بر عطای بی انتهای توست هتاریک مگردان ک

 
ُع باَلي َلِئن َخَيه  ذي َارجو وَمن ذا ُاَشِفه  َتنــي َاو َطَردَتنــــــي َفَمن َذاَله

 ای خدا اگر مرا نومید کنی یا از ردگاهت برا نی! 
 دیگر به چه کسی امیدوار باشم و که را نزد توشفیع آورم؟

 
نــــيباَلي َاِجرِّن َمن عذا  َاســيی َذلــــيُل خاِئفی َلَك َاْخَضُع  ــَك ِاَنه

 ای خدا مرا از قهر و عذابت در پناه خود گیر که من 
 ی اسیر و ذلیل تو ام و خاضع و ترسان به درگاه تو بنده

 
تــــي ِاذا َكَن ِل ِف الَق ِب اَلي َفاِنسِن  ُع ِبَتلقِْي ُحجَه  َمثًوي وَمججَ

 ی گرددراممایه انس و آکه  محجتی بیاموز اای خد
 ،منزل وخوابگاه من خواهد بوددر آن ساعت سخت که قبر 
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ــــٍة َفحَ باَلي َلِئن َعَذه  ُع بَتِن َالَف ِحَجه  ُل َرجائي ِمنَك ال َيَتَقَطه
 ای خدا اگر مرا هزار سال عذاب کنی باز 

 ی امیدم از رحمتت قطع نخواهد گشت رشته

 
 ال مالی ُهناِلــــَك َينَفــُع  وَن ونَب اَلي َاِذقنــــي َطعَم َعفوَك ََيَم ال 

  به من بچشانی خدا شیرینی و لذت عفوت راا
 که مال و فرزندان را در آن روز سودی نخواهد بود! روزی

 
ُع   اَلي َلئن ََّل َترَعِن ُکنُت ضاِئًعا و ِان ُکنَت َترعاِّن َفَلسُت ُاَضِيه

 ای خدا اگر به کرمت رعایت حال من نکنی کارم ضایع است
 از لطف رعایتم کنی تباه نخواهم گشتو گر 

 
ُع ِب اَلي ِاذا ََّل َتعُف َعن َغي ُمحِسٍن َفَمن ِِلُسيٍئ  َمَته  اََلوي ََيَ

 ای خدا اگر غیر از نیکو کار را عفو نکنی و نبخشی 
 پس آنان را که به هوای نفس آلوده اند که خواهد بخشید؟

 
قي َفها َانا ِا  طُت ِف َطَلب الُته  ثــَْرالَعفِو َاقفوا و َاتَبـُع اَلي َلئن َفَره

 ای خدا اگر من در راه تقوی کوتاهی کردم اینک
 آیم حساب تو می از پی عفو و بخشش بی

 
ي قيَل ما ُهَو َيجَزُع   اَلي َلِئن َاخَطاُت َجهاًل َفظاَِلا َرَجوُتَك َحته

 ام امیدم به ای خدا اگر من از روی جهل و نادانی خطاها کرده
 کرمت بسیار بوده تا آنجاکه گویند بی باک است 
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ِت الَطوَد و َاْعَتَلْت وَصفحَُك َعن َذنِب َاَجُله و َارَفُع   اَلي ذُنِب َبَذه
 ست و باالتر از کوههای بلند افزون و مای خدا گناهان

 از گناه من بسی بزرگتر و بلندتر است بخشش تو عفو و

 
ي ِذُِك َطولَِك َلوَعتــ ُع اَلي ُيَنجه  ــي و ِذُِك الَخطايا الَعَْي ِمِنه ُيَدِمه

 احسان تو سوز دل و پریشانیم را آرام میکند ای خدا یاد 
 و یاد خطاها و گناهان دیده ام را گریان می سازد

 
عی  تي واْمُح َحْوَبتي َفِاِّنه ُمِقـری خاِئـــــُف ُمَتَضـــــِره  اَلي َاِقلِن َعرْثَ

 هم را محو کن زیرا من به ای خدا از خطایم در گذر و گنا
 و از آن ترسان و بدرگاه تو ناالنم ارقرا مگناه

 
 اَلي َاِنلِن ِمنـــــَك َروحًا و راَحة ً َفَلسُت ِسوي َاْباَب َفضَلَك َاْقَرُع 

 ای خدا به من نشاط و آرامش خاطر عطا کن که من 
 جز درهای فضل و کرمت را نمی کوبم

 
 َهنَتنـي َفما حيَلتي يا َرِبه َام َکيَف َاصَنُع اَلي َلِئن َاْقَصيَتِن َاو َا 

 خوار گردانی پس ای خدا اگر تو مرا از درگاه کرمت برانی یا
 چه چاره اندیشی و چه کار توانم کرد؟

 
ُع  ُل هَیجَ يِل ساِهری ُيناجي و َيدعو و اِلَُعَفه  اَلي َحليُف الحُِبه ِف الَله

 ای خدا آنکه مشتاق توست همه شب بیدار است و به مناجات 
 مشغول و غافالن تا به صبح بیدارند و دعا
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ُع  ضــــَره لُق ما َبَْي نائـــٍِم و ُمْنَتِبـــٍه فـــي َليَلٍة ََيَ  اَلي و هذا الخَ
 ای خدا این مخلوق ضعیف بین خواب و بیداریست و بسی به درگاهت

 ناله و تضرع می کنند

لِد َيطَمُع وُک  ُهـــم َيرجو َُنالــــــََك راجيًا ِلَرَْحتَك الُعظمي وِف الخُ  ُله
 و همه به احسانت چشم دارند و به رحمت بی پایانت امید دارند 

 و به بهشت جاویدت طمع بسته اند

 
ينـــي َرجائـــي َسالَمــًة و ُق  نه ـــُع باَلي مُيَ  ـــُح َخطيئاتي َعَلـــَيه ُيَشِنه

 امیدواریم به لطف تو مرا نوید سالمت می دهد ولی قبایحای خدا 
 اعمال مرا به سرزنش و رسوایی می کشاند

 
ــا َف  ِر ُاصـــَرُع  ِب الَذنـــِب اَلي َفِان َتعفو َفَعفَوَك ُمنَقــــذي و ِاله  اِلَُدِمه

 ای خدا اگر مرا ببخشی عفو تو نجات بخش من است و گرنه من
 دبه گناه مهلک هالک خواهم ش

 
ــــعی ِب اَلي  ـــٍد َو ُحرَمِة َاطهاِر ُهــم َلـــَك ُخَضه  حَِقه اَلاِِشِيه ُمحََمه

 ای خدا به حق پیامبر هاشمی نسب حضرت محمد)ص( و به حرمت
 بندگان پاکت که نزد تو خاضع وخاشعند

 
 َاخَضــــُع ــــراٍر ُهـــُم َلَك بَعِمــِه َو ُحرَمِة َا  ِن بحَِقه اِلُصطفي و اِب ي اَل

 ای خدا به حق حضرت مصطفی و پسر عمش علی)ع( و احترام
 نیکان متواضع 
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ـــدي َشفاَعُتُه الُك  ـــُع بَو ال َتحِْرَمِنه يا اَلـــي و َسِيه  ــــري َفذاَك اِلَُشَفه
 مرا از شفاعت کبرای پیغمبرت  ،ی منآقاای خدای من و ای 

 محروم مگردان که شفاعت او پذیرفته است

 
ــدی َو ناجاَك َاخيـــاری  ـــُع ِب اِببو َصــِله َعَلهِْي ما َدعــاَك ُمــَوِحه  ــَك ُرَکه

 دعا و  و آلش مادامی که نیکان و موحدان و درود فرست بر محمد
 د.مناجات کنند و بدرگاهت راکع باشن



 
 
 

 حدیثچهل  امیرالکالم ،كالم االمیر
  امیر المؤمنین علي)ع( از 

 تعلیم و تعلم، عالم ،در علم

 

 علم و دانش الف:

 عالم و دانشمند ب:

 تعلیم و تعلم ج:

 و مراجع منابع د:
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 دادن

رشد لقل  ا  32 لالم زنده است 18 دانش  دون تفکر 4
 دانش

تبا ق گفتار  ا  19 ليم  ي فایده 5
 لمل

تواضع استاد و  33
 شاگرد

لدم خستگي  20  رد اری در ليم 6
 لالم

 "نمي دانم" 34
 نصف ليم

  اروریِ معرفت 7
  ا ليم

دانش آموزی  21
 لالم

پرسش كييد دل  35
 است

اقرار  ه آنچه  22 تری  ليم پست 8
 داند نمي

پرسش مقدمه  36
 دانائي

ليم و  ،كمال دی  9
 لمل

قوام دنيا  ه لملِ  23
 لالم

پرسش الزمه  37
 دانش

 هره مندی از  38 همنشيني  ا لالم 24 ليم سودمند 10
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پرسش  رای  39 دانشمند مغرور 25
 دانست 
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 و دانش علم الف:
 

 1657احادیث البالب             خَي یف عٍْل ليَس فيِه تفهمی .ال1

  خیری نیست. ،در دانشی که فهم و درک نباشد
 

 1462احادیث البالب             َمَضله.ُکُل عٍْل ال ََيِيَُدُ عقلی 2

 .هر علمی که عقل آن را تائید نکند گمراهی است
 

 1571احادیث البالب             ضاللی .عْلی ال ُُيُلحَُك 3

 دانشی که تو را اصالح نکند گمراهی است.
 

 24العقول كيمات قصار تحف        .الَخَي یف ِعٍْل َليَس فيِه َتفُكر4

  دردانش بدون تفکر خیری نیست
 

 6863غُررُالحِکَم         َينَفُع کدواٍء ال َينجُع .ِعْلی ال 5

 دوای بی اثر است. دانش بدون سودمندی مانند
 

 6866غُررُالحِکَم          .َيحتاُج العُْل ایل الحٍْل 6

 علم اندوزی نیازمند بردباری است.
 

 6894غُررُالحِکَم         .العُْل لقاح اِلعرفه7

 شود. می علم و دانش موجب باروری معرفت

 
 92حکمت البالغه  نهج           .اوَضُع العِْل ما ُوِقَف لَع اِِلساِن 8

 پست ترین دانش آن است که در حد زبان بماند.
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 347صفحه  العقول تحف          هِب الِعِْل والَعَمُل  ُب .کماَل الديِن َطَل 9

 کمال دین در گرو تحصیل علم و عمل به آن است
 

 7000غُررُالحِکَم         .خُي الِعْل ما َنَفَع 10

 بهترین دانش آن است که سودمند باشد.

 
 7077غُررُالحِکَم        فاَد الِعُْل َمن ََّل َيفَهمَا  .ما11

 دانش به ثمر نمی نشیند مادام که فهمیده نشود.
 

 6887غُررُالحِکَم          .َالِعُْل حياةی و شفاءی 12

 دانش مایه زندگی و درمان است.
 

 7099غُررُالحِکَم        راحِه الجسمِب .ال ُيدَرُک العُْل 13

 فراغت به دست نمی آید.علم با راحتی و 
 

   208نهج البالغه حکمت            .َمن َفِهَم َعِْلَ 14

   .کسی که فهمید یاد گرفت

 عالم و دانشمند   ب:

  145 البالغه حکمت نهج           َق الدهُر باقوَن ماب.العلماُء 15

 دانشمندان همواره در دنیا باقی هستند
 

   7015غُررُالحِکَم        .زله العاَِّل ُتفِسُد َعَواَِّل 16

 کشاند. می لغزش عالم همه عالم را به تباهی
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 7016غُررُالحِکَم                      َتغرُق و ُتغِرُق  ،نكسار السفينه.زله العاَِّل َك17

 شود. می کند و غرق می غرق ،لغزش دانشمند مانند شکستگی کشتی است
 

 6904غُررُالحِکَم         .العاَُّل حىی و ان َكَن ميتًا 18

 دانشمند همواره زنده است حتی اگر مرده باشد.
 

 1708احادیث البالب            صحِه اقواِلِه َافعاُلُه ب .العاَُّل َمن َشِهَدت 19

 دانشمند کسی است که کردارش گفتارش را تصدیق کند.
 

 6908غُررُالحِکَم        .العاَّل الذى ال مَيلی َمن َتعُْلِ الِعٍْل 20

 دانشمند کسی است که از دانش آموزی ملول نشود.
 

عَْلَ ماََّل َيعُْل وُيَعَْلَ الناَس ماَقدَعِْلَ 21  7025غُررُالحِکَم                      .لع العاَِّلِ َان ََيَ

 دانشمند باید آنچه نمی داند بیاموزد و آنچه را دانست به مردم بیآموزد
 

 69العقول كيمات قصار تحف          عما ال َيعُْل َان َيقوَل: اهلُل َاعَْلُ  .الَيسَتحى العاَِّلُ اذا ُسِئَل 22

 داند می عالم نباید از پاسخ به آنچه نمی داند شرم داشته باشد و بگوید خدا

 

 143العقول كيمات قصار تحف                                                         عاَِّلِ ُمسَتعِمٍل ِلعلِمهِب . من قوام الدنيا: 23

 از قوام و برپائی دنیا یکی این است که عالم به علمش عمل کند.
 

   6997غُررُالحِکَم         ِصرب.جاِورالُعَلماَء تَسَت 24

 با دانشمندان هم نشین باشید تا بصیرت پیدا کنید
 

 6955 غُررُالحِکَم       َِبُ حاَنُه العاَِّلُ اِلَُتجَ ب اد ِایل اهلِل ُس بَغُض الِع ب.َا 25

 مبغوض ترین مردم در نزد خداوند سبحان دانشمند مغرور است
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 7062غُررُالحِکَم        اال عليهب.من زاد علمه لع عقله َكن و26

 باری بر اوست. ،کسی که علمش از عقلش فزونی یابد
 

 1891احادیث البالب             خَي یف عِْل ال َوَرَع فيِه  .ال27

 بدون ورع و پارسائی خیری نیست.در علم 
 

 7031غُررُالحِکَم        .قيمُه کُل امرٍى ما َيعُْل 28

 قیمت هر کس به دانائی های اوست.
 

تعلیم و تعلم ج:  

 1320احادیث البالب            .ال َتنظر ایل من قال وانظر ایل ما قاَل 29

 شود بنگر. می بلکه به آن چه گفته ،گوید ننگر می به آن که
 

 1891احادیث البالب            الرواياٍت ِب الدراياٍت ال ِب كم .علي 30

 برشما باد فهم دانش ها نه فقط نقل آنها
 

 6958 غُررُالحِکَم                .اعَوَن االشياِء لَعَ تزکيِة العقِل التعلميی 31

 کمک کارترین چیز در رشد عقل یاد دادن است.
 

 6970غُررُالحِکَم       العٍْل بعقِلَك فزَکِه بموزوُن .ِاَنَك 32

 با عقل وزین هستی پس با دانش آن را رشد بده
 

 6988غُررُالحِکَم      .َُتاَضعوا ِِلَن َتَتعَلموا ِمنُه الِعَْل و ِِلَن ُتعِلموَنُه 33

 دهی متواضع باش. می گیری و آن که به او یاد می نسبت به آن که از او یاد
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 7032غُررُالحِکَم        َاعَْل صِنُف الِعِْل قولی ال .34

 دانم نصف دانش است. نمی ی گفته
 

 7108 غُررُالحِکَم       السوالی اقفالی و مفاِتحُها  ُب .الُقلو35

 دل ها قفل هستند و کلید بازشدنشان پرسش است.
 

  7109 غُررُالحِکَم         .ِاسَآل َتعَْل 36

 بپرس تا دانا شوی
 

 7112 غُررُالحِکَم         َعِْلَ .َمن سَاَل 37

 شود. می پرسد دانا می کسی کی
 

      .من سَاَل اسَتَفاَده38

 برد. می پرسد بهره می کسی که
 

 320البالغه حکمت نهج           َتَفُقهَا وال تَسَال َتَعُنتًا .َسل 39

 برای فهمیدن بپرس نه برای آزار دادن
 

  6893غُررُالحِکَم         .مثرُة العِْل الَعَملی 40

 میوه دانش عمل و محصول آن است.
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 و مراجع منابع د:
موسسه انتشارات  ،ترجمه محمد رحمتي شهرضا ،غررالحکم و دررالکلم .1

 1392چاپ اول  ،قم ،صبح پیروزی

)احادیث نقل شده از عالم رباني و معلم اخالق آیت ا.  احادیث الطالب .2
  1390 ،تهران ،موسسه انتشاراتي الهوت ،مجتهدی تهراني(: شاکر برخوردار

 ترجمه محمد دشتي موسسه فرهنگي تحقیقاتي امیرالمؤمنین)ع(. ،البالغه نهج .3
  1391 ،تهران ،انتشارات پیام عدالت

  1377 ،نشر صدوق ،ترجمه تحف العقول الحراني: بهراد جعفری جلد اول .4



 

 
 

 اشعار
 

 ه صورت  ها، ، مثنویغزلياتآئيني   ه ترتي( ای  چاپ اشعار در :توضیح
از چاپ اول گزیده ای از اشعار آورده شده اند و ما قي اند.  مرت( گردیدهالفبائي 

  اشند. مي مر وط  ه  عد از چاپ اول





 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول
 

 

 اشعار آئینی





 امام رضا)ع(
 روی مهههاه تهههو ندیهههدن سهههخت اسههههت    

 حرمهههت کعبهههه ندیهههدن سهههخت اسهههت     
 مههههدام  بههههه طوافنههههد  چههههون مالئههههک  

 بههه جههوارش چههو نباشههي سههخت اسههت      
 چهههون رضهههایش بهههه رضهههای حهههق شهههد  

 بهههه رضههها دل نسهههپاری سهههخت اسهههت     
 آن رئوفي که بهه دورش همهه درحهال طهواف     

 چههون تهههو پروانهههه نباشههي سهههخت اسهههت   
 شهههههمس ضهههههحيآسهههههتان بوسهههههي آن  

 گههههر نباشههههي بههههه ره او سههههخت اسههههت  
 دوسههههت سههههپار   دل بههههه ره "عاصههههیا" 

 نظههری شههاه خراسههان ننمایههد سههخت اسههت   
 21/8/87 

 
 ار فرجانتظ

 دلههم هههوای تههو دارد خههدا کنههد کههه بیههائي    
 اگرچههه روی سههیاهم خههدا کنههد کههه بیههائي    

 ن حسهن جمالهت جههان شهود روشهن     یمه به  
 که بیائي آن سحر که تو باشي خدا کند خوش  

 بههه صههبح روز وصههالت گههرم اجههازت بههود    
 بهه دیهده ام قهدمت کهن خهدا کنهد کهه بیههائي        
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 ببهههار ابهههر بههههاری کهههه تشهههنگان زمهههین   
 در آرزوی طهههراوت خهههدا کنهههد کهههه بیهههائي 

 بهههه انتظهههار فهههرج تههها طلهههوع فجهههر امیهههد 
 نظههر بههه روی تههو دارم خههدا کنههد کههه بیههائي  

 بههه بارگههاه کریمههت تههو ای عزیههز جهههان      
 ام نظری کن خدا کنهد کهه بیهائي   "عاصي" چو 

 16/5/88 

 بت عیار
 افسههوس کههه مهها صههحبت دلههدار ندیههدیم     

 عمههری سههپری گشههت ورخ یههار ندیهههدیم     
 هههر شههب بههه امیههدی بههه سههحر نالههه نمههودیم 

 صهههبح دگهههری آمهههد و چیهههزی نشهههنیدیم   
 بهها شههوق بههه صههحرای خیالههت بدویههدیم      

 هههر چنههد دویهههدیم بههه مقصههد نرسهههیدیم     
 ای مههاه شههب بههدر دعههائي ز سههر لطههف       

 شههاید فرجههي گههردد و چههون شههاه ندیههدیم    
 بهههازم دل آشهههفته سهههویی آن بهههت عیهههار     

 هههم خسههته و بشکسههته و هههم نههاز کشههیدیم   
 کوتههاه سههخن چههون کههه دل نههازک عاصههي     

 از دسهههت برفهههت و غهههم دوران بچشهههیدیم  
 26/3/90 
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 الحرمینبین 
 هنهههوز قهههد رسهههایت علهههم بهههه کهههف دارد 

 دیهههده مکنهههت نظربهههه سهههر دارد   ههنهههوز  
 کنههار یههار سههرافرازخود چههو پاسههبان مانههد     

 کهههه بارگهههاه بهههرادر بهههه جهههان نگهههه دارد   
 چنانچههه بهههر زیههارت تههو را اجههازت هسههت  

 سزاسهههت کهههز در دربهههان کهههه آن اثهههر دارد  
 بیا ببین به حقیقت کهه عهرش حهق اینجاسهت     

 میههههان ایههههن دو بههههرادر دعهههها اثههههر دارد  
 نظههر بههه سههاقي هسههت نگههاه شههاه شهههیدان   

 را نظههههر دارد شههههکوه شههههاهد میخانههههه   
 دلههم کنههار شههط فههرات اسههت و سههاقي تشههنه  

 ایهههن رمهههز عاشهههقي دارد عجهههب حکهههایتي 
 حههدیث عشههق و وفهها ببههین کههه سههالیاني       

 هنوز راز های نهاني بهه خهود نشهان دارد    بیش 
 بههس کههه عاصههي را  سههخن بههه یههاری اندیشههه 

 تهههوان شهههرح نباشهههد چهههه بهههر زبهههان دارد   

 11/9/93  
 

 پرده نشین
 جمعههه ای دیگههر بیامههد یههاری در پههرده نیامههد  

 عاشهههقان در انتظهههار و گلعهههذاران را نیامهههد  
 چشههم بههر در دوختههه شههاید ز ره آیههد ولههي   

 یوسههف کنعههان چههرا یههاریی دوران را نیامههد    
 بهههاز بهههاران دلهههم بگرفتهههه طوفهههاني شهههده  

 دیههدار آن بههاقي نیامههد عمههر رفههت و دیگههرم 
 



 در قرآن، حدیث)ع( علي، سیمای امیرالمؤمنین
 

82  

 حالیا شهب تها سهحر بیهدار شهاید مهژده یهابم       
 دولههت منصههور را، دانههي چههرا سههاقي نیامههد   

 را گههو راهِ طههوالني شههب تههاری و نههور مههاه   
 خههود چههرا نههورانيی ایههن راه بههي پایههان نیامههد  

 عاصههیا در پههرده مههائیم، آفتههاب و مههاه پیههدا    
 گرچه ما را سهارباني هسهت بهي یهاران نیامهد      

 12 /10  /95 

 
 جود جواد)ع(
 یارمها بها جهود خهود دولهت بهه ویهرانم شهده        

 بهها نگههاهي سههوی مهها رونههق بههه بههازارم شههده  
 در میان باغ بهي همتهای علهم و فضهل و دیهن      

 کههودکي چههون مههاه تابههانی شههب تههارم شههده   
  فضل وعلمش بین که یاران عدویش کرد خوار 

 قاتههل بههابش چورسههوا گشههت جانههانم شههده   
 میههان اولیههاء ابههن الرضهها را بههین کههه او    در  

 شهاهدی بههر حجههت غایههب کههه مههاوایم شههده  
 یا اباجعفر به جان بهاب خهود در ارض طهوس    

 کن نظر بهر حهال مها باشهد کهه سهامانم شهده        
 گههنج عشههق خههود نهههادی در دل عاصههي مهها   

 بهها جههوادی و کههرم شههادی بههه گلههزارم شههده  
 18/7/1392 

 
 
 



  خش اول: اشعار آیيني

83 

 حُسنِ حَسن)ع(
 مهههاهِ خهههدا، مبهههارک بهههاد   رسهههید نیمهههة  

 قههدوم سههبط نبههي بههر شههما مبههارک بههاد       
 گلههي ز بههاغ نبههوت چههو عطههر افشههان شههد    

 علههي و دخههت نبههي را بگههو مبههارک بههاد      
 بههدر مههاه خههدا  بههه حَسههن چههو مههاه بههدر و  

 یگانههه ای کههه نباشههد چههو او مبههارک بههاد      
 بههههه ح سههههنی ختلههههق ومالحههههت ببههههین    

صدمبارک به ح سنی حَسن کریم اهل سخا را دو  
 بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاد

 
 نیسههت ماننههدی بههه حلههم و صههبر نههداني کههه 

 دگههر نههزاد مههادرگیتي چههو او مبههارک بههاد      
 خههدای بههاب رحههیمش گشههوده بهها حَسههن ش   

 هرآنکههه دسههت بیههازد سههویش، مبههارک بههاد   
 بهه فههم وعقههل نیایهد چههه حکمتهي صههلحش      

 کههه در قیههام وقعههودش بسههي مبههارک بههاد      
 نظهههری  کهههریم بیهههت نبهههوت اگهههر کنهههد   

 کههالم و همههت عاصههي شههود مبههارک بههاد     
 8/4/1392  

 حر جاوید
 درگههههههههاه تههههههههو حههههههههرم و آزاده ی

 سهههر بهههه زیهههر افکنهههده و همهههراه تهههو      
 خهههوار بهههودم بههها تهههو گشهههتم سهههرفراز     

 حهههال دیگهههر مهههن شهههدم سهههرباز تهههو      
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 مههههن ندانسههههتم سههههر راهههههت شههههدم    
 راه را جسهههههههههههتم ز راز راه تهههههههههههو  

 مهههاه مههها گشهههتي بهههه تهههاری ههههای مههها     
 مههها شههههده سهههیمای تههههو  جهههان جههههان   

 آتههههش عشههههقي کههههه افکنههههدی بههههه دل   
 کهههي شههههود خهههاموش آن شههههیدای تههههو   

 ههههر کهههه باشهههد در حریمهههت مانهههدگار     
 جاودانههههه گشههههت بهههها سههههودای تههههو    

 تههههههو  در محههههههرم محههههههرم اسههههههرار  
 حههق شههود هههم یههاد تههو     شههور و شههوق  

 شههههود مههههي از محبههههت خارههههها گههههل  
 سهههههاکن کهههههوی تهههههوو یهههههاران تهههههو  

 لقهها سهههت اشههک عاصههي توشهههه ای بهههر     
 در سهههههرا و روضهههههه رضهههههوان تهههههو    

 7/8/93  

 
 )ع(رضادیدار 

 سهههیلي عظهههیم روان سهههوی مشههههد اسهههت 
 رضهها سههوی مشهههد اسههت    انبههوه عاشههقانی  

 در سههوگ آن امههام غریبههي بههه کههوه طههور     
 تههب و تههاب مشهههد اسههت موسههي صههفت بههه 

 زوار کهههوی صهههفا بهههین کهههه سهههعي شهههان  
 آخههر بههه هرولههه ی دوسههت، مشهههد اسههت    
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 زسههاغر مشهههد طلههوع کههرد    مههي خورشههید
 و صههبح مشهههد اسههت  دیههدار یههار، سههحرگاه  

 دیههد گنبههد مینههای زر نگههار   چشههمت چههو  
 گههوئي بههه بارگههاه جهههاني و مشهههد اسههت     

 محههرم اسههت  امههامي کههه  نههازم بههه لطههف   
 بههه پنههاهي چههو مشهههد اسههت دل چهون دهههي  

 تههو بههه آغههوش آن رئههوف   عاصههي بیهها بیهها  
 اسههتآرام دل نگههر بههه خههدا کههوی مشهههد    

 8/9/1395  
 

 ربیع نبی 
 دیهههدار یهههاردل انگیهههز و بههها صهههفا ببهههین  
 بههدر تمههام در شههب دیجورومصههطفي ببههین    

 مههاه ربیههع طلعههت نههور اسههت و شههادمان       
 اههههل زمهههین ههههم چهههو سهههماواتیان ببهههین  

 او رحمتههي اسههت دوبههاره بههرای جهانیههان      
 مههها را ز ظلمتهههي برهانهههد عیهههان ببههههین     

 جهههن و ملهههک، همهههه انسهههیان بهههه صهههف   
 تههها بههههره ای ز رخهههش عرشهههیان ببهههین     

 فرزنههههد صههههادق او جعفههههر اسههههت از او   
 بهههار دگهههر حکایهههت دیهههن خهههدا ببهههین    

 بهههه یمهههن قهههدومان نهههور حهههق    عاصهههي  
 جهههاني دوبهههاره و شهههوری بهههه پههها ببهههین   

 5/11/91 
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 کربالسقای 
 سهههقای کهههربال بهههه لهههب آب تشهههنه بهههود  

 نگهاهش بهه خیمهه بهود    آبش بهه کهف گرفتهه     
 فریهههاد العطهههش از خیمهههه هههها بهههه گهههوش 

 تیری به مشهک او شهد و پهر آب چشهمه بهود      
 دسههتي کههه بههود دسههت خههدایش بههر آسههمان  

 از بههههر یهههاری ی دیهههن خهههدا فتهههاده بهههود  
 آبههي کههه ریخههت از سههرکینه بههه روی خههاک    

 شرمنده شدجهان وتا بهه ابهدغم بهه سهینه بهود      
 ایهن جهانیهادی   گفتي هرآن که نوش کنهد آب  

 سزاسهههت زآن شهههه واال کهههه تشهههته بهههود    
 عاصههي بههه یههاد آن مههه صههاحب لههوای حههق    

 بههاری بههه لههوح دل غههم و مههاتم نوشههته بههود    
 17/10/89 

 

 شاه شمشاد قدان 
 شههاه شمشههاد قههدان صههحبت دلههدار آمههد     

 بهههه قهههدومش همهههه آفهههاق نمایهههان آمهههد   
 روشههني بخههش جهههان شههمس سههرای هسههتي 

 بههههر طوفهههان بهههال کشهههتي جانهههان آمهههد    
 کشههتي اسههرع و اوسههع بههه نجههات همگههان    

 سههوی دلههدار شههود کههو بههه حبیبههان آمههد      
 مههاه تابههان و گههل یههاس چههه شههور و شههعفي  

 بههههر دیهههدار رخهههش شهههادی شهههایان آمهههد 
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 زینهههت مهههاه نبهههي مطلهههع فجرسهههت عیهههان
 کههه بههه معشههوق شههد و بهها رخ جانههان آمههد   

 گههذری مههي ای کههه از کوچههه معشههوقه مهها   
 در و دیهههوار وصهههالش بهههه گواههههان آمهههد   

 سر آشفته عاصي تهو چهه دانهي کهه کجاسهت       
 بههه هههوای سههر کههویش پههي سههامان آمههد      

 31/1/96  

 
 شاه نجف

 دل بههههدادم بههههه تههههو ای شههههاه نجههههف  
 لهههههههههرزد مهههههههههي بهههههههههه خهههههههههدا جهههههههههان و دلهههههههههم  
 بنههههد دل پههههاره چههههو یههههادت افههههتم      
 لههههههههههرزد مههههههههههي اشههههههههههک جههههههههههاری و زبههههههههههان   
 یههههار بطحهههها چههههو مههههرا یههههاد نمههههود    
 لههرزد  مههي  بههه حههرم، گشههته آشههفته دلههم     

 ای پههههههدر، بهههههههر یتیمههههههان نظههههههری  
 لههرزد مههي بههه نگههاهي کههه شههود یههار ، تههنم   

 چههههه صههههفائي چههههو شههههوی در ایههههوان  
 لههههرزد مههههي طههههاقتي نیسههههت جهههههان   

 کهههه شهههکوه علهههوی داده خداونهههد کهههریم   
 لههرزد  مههي  نتههوان وصههف نمههودش ،زبههان    

 عاصهههیا دسهههت گهههدائي بهههه در یهههارببر      
 لهرزد  مهي  که پناهست برآن کس کهه بهه جهان    

 4 /1  /95 
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 شعبان 
 مهههاه شهههعبان مهههاه شهههادی آمهههده اسهههت   

 نوبههت شهههر النبههي و عیههد بطحهها آمههده اسههت 
 سومش روز حسهین و چهارمش بهو فضهل دان     

 در تههوالي روز پههنجم روز سههجاد آمههده اسههت  
 و ز حسههین بههار دگههر دیههن خههدا برپهها شههود   

 زین سبب گهوئي دگربهاره پیمبهر آمهده اسهت      
 گفهت پیغمبهر حسههین منهي و مهن از حسههین      

 جلوه حق در سهریر سهبط احمهد آمهده اسهت      
 نور این گهوهر چهو تابهان شهد در بیهت النبهي       

 شادی وغم هر دودر دلهای پاکهان آمهده اسهت    
 شادماني آشهکار امها تهو دانهي غهم چهه بهود         

 گوئیهها یههادی ز عاشههورای غمبههار آمههده اسههت 
 این حسهین اسهت و بهه پادارنهده دیهن خهدا        

 خون او خون خدا و سهر ره حهق آمهده اسهت     
 خوش قرین با این شد آن میالد عبهاس علهي    

 وین معما دان تو یاری بهر بهرادر آمهده اسهت      
 به خوبي بوالحسن بردو دستش چون بزد بوسه 

 یادش ازآن عشق بازی های بوفضل آمده است 
 دوسههتداران والیههت شههاد و مسههرورند ز آن    

 عید زههرای بتهول و سهور حیهدر آمهده اسهت       
 1372 
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 شمس الشموس
 ای امههههام غریههههب خفتههههه بههههه طههههوس  

 وی فهههدای تهههو مههها همهههه پههها بهههوس      
 حهههال مهههها بههههین همهههه شههههفا جویههههان   

 در کویهههههت بهههههه شهههههوق ره پویهههههان   
 دسهههت مههها گیهههر و رخصهههتي بهههه خسهههي  

 ای رضهههههایت رضهههههای حهههههق جلهههههي  
 خههس بهههه میقهههات نههور حرمهههت دوسهههت   

 در طههههواف حههههریم کعبههههه ی دوسههههت   
 نههههور شههههمس الشههههموس عههههالم تههههاب   

 روشهههههني ی شهههههب سهههههیه مهتهههههاب    
 در حههههریم حههههرم چههههو مههههرغ وفهههها     

 گهههرد شهههمعت بهههه عشهههق بهههي پهههروا      
 ورد و ذکهههههههر همهههههههه رضهههههههاگویان  

 جهههان  مهههي دمهههد جهههان تهههازه در دل و    
 25/10/81 

 
 شمس نورانی
 کي شود آن شمس نهوراني رخهش پیهدا شهود    

 وز رخ تابهههان او روشهههن همهههه دنیههها شهههود 
 عشههق را بههر سههرزمین تشههنه کامههان بههر دمههد  

 دل ستاند جان دهد هم شور و هم شهیدا شهود   
 غمزه و نازش برون برده ست جاني را ز کفکو 

 چههو پروانههه بههه گههرد شههمع بههي پههروا شههود   
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 پههرده را یکسههو نهههد غههم را ز دلههها بههر کنههد  
 آفتههاب رحمههت آرد و آن همههه زیبهها شههود    

 و زغهم هجهران او مسهتان چهو ریزنهد اشههکها      
 قطره قطهره جمهع گهردد وانگههي دریها شهود       

 جهل و ظلمت گو برو دیگر نباشهد جهای تهو    
 چههون درآیههد مههاه تابههان عهها لمههي رویهها شههود 

 رویخوش مبارک باشهد آن دولهت کهرم بهین      
 اوچون سحر آید سیاهي هها دگهر رسهوا شهود     

 سهههطوت دیرینهههه را بهههاردگر بنیهههان نههههد   
 بهاب رحمههت بهي پناهههان را همهه مههاوا شههود    

 الله های سرخ را شادان چهو بینهي نهي عجهب     
 منهههتقم را وعهههده ی دیهههدار او فهههردا شهههود  

 نمههود کههاش آن زیبهها پریچهههره رخههي را مههي  
 پیههدا شههودای  نمههود و جرعههه مههي سههاغری را 

   75دیماه  

 
 شهید عدالت  
 در سحرگه نالة فزت  و ربّ الکعبهة موالرسهید  

 هٌههدِمَت ارکان،نههدائي بهههرآن مههوال رسههید      
 روح عههالم درتالطههم چههون بههه محههراب لقهها   

 حق تعالي درشعف چون سهاقي طهوبي رسهید    
 هین شب قدر و مالئک از سهماء نهازل شهوند    

 اعهههال رسهههیددر رکهههاب مهریتابهههان منهههزلی   
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 شهههاهکار خلقهههت خهههالق علهههيی مرتضهههي   
 عدلی ظاهر لطفِ صانع سوی ایهن دنیها رسهید     

 راز بگشهها ای علههي از ایههن جهههان وآن جهههان 
 تشهههنگانی راه را، آن چشهههمة اعهههال رسهههید   

 عاصیا مههر والیهت چهون بهه دل لبریهز شهد        
 روز تنهههائي وصههال یههار بههي همتهها رسههید     

 10/6/89  

 
 هاشمعقیلۀ بنی  

 آیههههد ز بههههاغ مههههي بههههاز بههههوی یههههاس 
 در بهههههاران عطههههر افشههههاني بههههه بههههاغ   

 زینههههت اهههههل نبههههوت آمههههده اسههههت    
 روشههههني بخشههههیده او همچههههون چههههراغ  

 زینههههب اسههههت و او عقیلههههه در خههههرد     
 در بزرگهههي کهههي تهههوان چهههون او سهههراغ    

 در کنههههار جههههد و بههههاب و امی خههههویش    
 بهههر گرفتهههه علهههم و فهمهههي بهههي فهههراغ     

 تهههها کههههه تعلیمههههي کنههههد بههههر مردمههههان  
 ههههههم فهههههروغ روزگهههههاران چلچهههههراغ   

 بهها کالمههش چههون علههي بههر منبههر اسههت      
 برزبهههانش وحهههي و ههههم عقهههل ودمهههاغ     

 شهههههههیر زن در سهههههههرزمینی کهههههههربال    
 گرچهههه بینهههد صهههد ههههزاران بهههیش داغ     
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 او پیهههههههام آور ز بهههههههزم رزم خهههههههون  
 در جهههههههاد و در اسههههههارت شههههههیر راغ  

 وصههههف او را عاصههههیا نتههههوان شههههمرد     
 گرچهههه آری صهههد کهههالم و صهههد بهههالغ    

 8/1/91 

 
 غدیر

 بهرد  مهي  آن کیست وصف حال اوصبر ازدل ما
 بهرد  مي ما او سوی جانان هم دل برد هم هست 

 آن یار بي همتای ما دستي بهه شهاهد سهوی او    
 بهرد  مي مستان به کز بانگ خوش الحان او عالم 

 از او نوری به دل شد مهر اوهر کونشاني برد    
 بهرد  مهي  کوی والیت کوی او دل را به سهامان  

 جان را نشان از ساقیست شورمي اندرصافیست 
 بهرد  مهي  گرلطف او یاری کند خودکوی مستان 

 رزوسهت آرم یه دل در غدیرم آرزوست مهاه من    
 بهرد  مي هم عاقبت آن بوالحسن حسن القضایان 

 شهیر خهدا حهق منجلهي     ,آن ساقي کوثر علهي  
 بهرد  مهي  گر گوشه چشمي او کند تا مهر تابهان  

عاصي جمال حق ببین شور حیهات و عقهل و    
 دیهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن

 
 بهرد  مهي  ار شمه ای گوید به مها دنیها گلسهتان   

 .12/9/88 
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 غدیر والیت
 آمهههد بههههار جانهههها ای شهههاخ تهههر بیهههارا   

 عیهههد امیهههر دلهاسهههت بهههار دگهههر صهههفا را  
 االیامههابردسههت مصههطفي شههد بههارک لنهها      

 مهههوالی مههها علهههي شهههد آن لعبهههت دل آرا   
 نههاد علههي چوخههواني حاجههت کنههد روا را     

 آن شهههاه عشهههق ومسهههتي دارا کنهههد گهههدا را 
 ای جههام بههاده ی مهها مسههتي بههده تههو مهها را    

 کههز شههوق روی ماهههت هشههیار بههي بههها را    
 بههها آن دم مسهههیحا جهههاني دوبهههاره مههها را    

 ای شههههاه روح پههههرور ای عیسههههي دل آرا   
 بشکسههته جههام جههانم بنههدی بههزن بههه جههانم   

 بههار دگههر نظههر کههن مسههکین بههي نههوا را       
 بههر گههرد شههمع جانههت پروانههه بههي مهابهها      

 بههي بههال و بههي پریتههو ای مههاه و ای نگههارا     
 ای میههری آب جانههها سههیراب کههن تههو مهها را     

 صههفا را  مههي لبریههز کههن بههه لطفههت جههام     
 راه تهههورا بپهههویم کهههوی تهههو را بجهههویم     

 دسههتي منههت گههذار مهها را    دسههتي دوبههاره  
 حههق بهها علههي اسههت حقهها مههوال علههي اسههت   

 حقهها عاصههي بیههان نیههارد اسههرار مرتضههي را   
 2 /7 /94  
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 فاطمه )س( 
 ای گهههههل خوشهههههبوی نبهههههي فاطمهههههه  

 همسههههههر نیکههههههوی علههههههي فاطمههههههه 
 ام حسهههههههین و حسهههههههن و زینبهههههههین  

 محسهههههن نادیهههههده جههههههان فاطمهههههه    
 عههههههالم خلقههههههت ز تههههههو آراسههههههته   

 فاطمههههههزیهههههور و زههههههرای سهههههماء    
 خلقهههههت وحکمهههههت ز تهههههو آموختهههههه 

 شههههرح و بیههههان کههههي بتههههوان فاطمههههه   
 ام ابیههههههههههای رسهههههههههول امهههههههههین   

 قههههههدر بتههههههول و شههههههرف فاطمههههههه  
 یاروالیههههت چههههو سههههپر شههههد عیههههان    

 جهههههان نبهههههي در ره دیهههههن فاطمهههههه     
 مههههزد رسههههالت چههههه عجههههب داده شههههد 

 جهههور و سهههتم بهههین بهههه سهههر فاطمهههه      
 نالهههه زغربهههت چهههو بهههه غهههم سهههاز کهههرد   

 عاصههههي بههههه غههههم فاطمهههههنالههههه کههههن  
 8/2/89 

 
 اسوه زنان  ،فاطمه )س(

 آن کههو علنههي شههد چنههین روز بههه نههامش      
 هرگههز نتههوان دیههد ونبههوده اسههت مثههالش      

 بههانوی یگانههه بههه جهههان زهههره ی زهههراء      
 دانهههي کهههه چهههرا فاطمهههه را نهههام نههههادش  
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 خهههاموش نمهههوده اسهههت ز او آتهههش دوزخ 
 هههر کههو کههه در آیههد بههه درسههتي و بههه بههابش 

 آن اِنسههي حههورا چههو بشههد غههرق عبههادت      
 گشهههتند همهههه والهههه از آن نهههور و جاللهههش  

 در یهههاد خهههدایش همگهههي محهههو رخ یهههار   
 یعنههي کههه نمههازش همگههي عههین وصههالش    

 تشریف وجودش نه به مال اسهت نهه بها جهاه      
 کهههوثر بهههي حهههد عطهههایش  آئینهههه حهههق   

 ای کههاش زنههان هههم متمثههل بههه خصههالش     
 وصهههالشتههها یهههار شهههود جنهههت زیبهههای    

 زنهارکههه عاصههي همههه جهها بهها سههخنانش      
 بهها شوروشههعف هدیههه و گههل کههرده نثههارش   

 30/1/1393 
 

 کاروان دشت خون
 کاروان دشهت خهون بها صهد فغهان بهاز آمهده       

 اسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت 
 

 الله ها روئیهده و بهي باغبهان بهاز آمهده اسهت      
 محنههت و رنههج و بههال سههوغات آن شههام جفهها 

 اسهت  با دلي پرخون سوی کرب  و بالباز آمهده  
 زینههب کبههری چههو شههیری در میههان کههاروان   

 گرچه غمها در دل و بههر زیهارت آمهده اسهت     
 خطبههه هههای آتشههینش کههاخ بیههداد و ریهها      

 کرده رسوا باطل و با حهق هویهدا آمهده اسهت     
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 کههاروان سههاالر، سههجاد از پههي روشههنگری    
 بههار دیگههر او دیههار نینههوا بههاز آمههده اسههت     

 بهدادن شهاهدی  خون سرخ و سر بهه راه دیهن    
 بازآمهده اسهت  با دو صد گفتهار نغهز شهاهدان     

 شههرح حههال بههاده نوشههان و وفههای عاشههقان   
 بازآمهده اسهت  کي توان، با صدزباني بي زبهان   

 عاصههیا خههاموش بههاش ونالههة غههم سههاز کههن  
 آمده استبار دیگر ماتمي بر بیتِ احزان  

16/9/91 
 

 کریم اهل بیت )ع(  
 خورشههههید نیمههههه مههههاه خههههدا رسههههید   

 مههههاه حسههههن رخ جانههههان مهههها رسههههید   
 بهههوی بهشهههت دامهههن دنیههها فهههرا گرفهههت   

 سهههیمای حلهههم و کرامهههت فهههرا رسهههید     
 حسهههن جمهههال و شهههکوه جهههالل حهههق      

 در بیهههت وحهههي و نبهههوت صهههال رسهههید    
 کهههي عاشهههقان والیهههت بهههه پههها شهههوید     

 کههه ایههن سههبط اکبههر احمههد بههه مهها رسههید     
 دربارگهههاه حهههق تجلهههي نورخهههدا حسهههن   

 بههه دنیههای مهها رسههید خههود رحمتههي دوبههاره   
 نههازم بههه بههدر مههاه وصههالش کههه از کههرم       

 جههههان را محبههههت مههههوال جههههال رسههههید  
 عاصههي تههو را چههه وصههف میسرشههه کههریم   

 تقصهههیرعذر ،هدیهههه پهههذیرای مههها رسهههید    
 4/6/89 
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 کریمۀ اهل بیت 
 آیههههههد مههههههي نههههههرگس از سههههههبزه زار

 آیهههههد مهههههي عطهههههر و عنبهههههر ز بهههههاغ 
 دخهههههت بیهههههت کهههههریم کهههههرده ورود   

 آیهههد مهههي بیهههت القهههرار کهههه کریمهههه بهههه 
 عالمههههه، هههههم فقیههههه ی حههههرم اسههههت   

 آیههههههد مههههههي عصههههههمتِ کردگههههههار   
 نورحهههههق شهههههد دوبهههههاره شهههههاهد ره   

 آیهههههههد مهههههههي پرتهههههههوی آشهههههههکار 
 قهههههم بهههههه یمهههههن قهههههدوم آن بهههههانو   

 آیهههههد مهههههي مهههههامن علهههههم و جهههههاه  
 حهههرمش بههها صهههفا و جهههان بخهههش اسهههت  

 آیههههد مههههي نظههههری گرکنههههد بههههه کههههار  
 7/7/90  

 

 ماه مدینه
 حههههرم سههههاقي اسههههت مههههاه مدینههههه را 

 صهههاحب شمشهههیر علهههي نهههاجي اسهههت    
 یهههار حسهههین و علهههم حهههق بهههه دسهههت    

 مهههاه بنهههي هاشهههم و چهههون حیهههدر اسهههت  
 صهههههاحب تقهههههوی و بصهههههیرت نگهههههر  

 در پههي حههق جههان بههه کههف آمههاده اسههت     
 دسههت و سههر و چشههم خههود ایثههار کههرد      

 حهههامي دیهههن اسهههت و یمهههین داده اسهههت  
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 در بههههر مههههوال بههههه اطاعههههت ادیههههب    
 خههود آراسههته اسههت   بهها تههن و بهها جههان    

 آه از آن درد جگهههههههههههر سهههههههههههوز او  
 آب سهههوی تشهههنه لبهههان خواسهههته اسهههت   

 آب میسهههههر نشهههههد و خسهههههته جهههههان   
 داد وی از علقمهههههه برخاسهههههته اسهههههت   

 سههههرور عبههههاس اخهههها یهههها حسههههین     
 شهههاه شهههتابان سهههوی آن بارگهههه اسهههت     

 بهههار دگهههر مهههاه چهههو خورشهههید دیهههد       
 محههههو رخ یههههار چههههو شههههیدائي اسههههت  

 خیمهههههه گهههههاهگفهههههت بهههههرادر نبهههههرم  
 تههههاب و تههههوان، آب نیاراسههههته اسههههت    

 داد و فغههههههان زآن همههههههه نههههههامردمي    
 نوحههة عاصههي بههه سههماء خاسههته اسههت       

 24/9/89 

 
  ماه خون محرم

 بهههار دیگهههر شهههد محهههرم مهههاه خهههون     
 شههههد عههههزا و مههههاتم و عههههالم جنههههون   

 کههههههاروان کههههههربال اینههههههک رسههههههید  
 محمهههههل عشهههههق و وفهههههاداری رسهههههید 

 دلهههههههدادگان راه عشهههههههق ،عاشهههههههقان 
 کههههو بههههه کههههو در راه منزلگههههاه عشههههق  
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 سهههههر زپههههها نشهههههناخته درراه دوسهههههت  
 راه حقسههههت جههههان فههههدای راه دوسههههت  

 سههههههههرور آزادگههههههههان موالیشههههههههان   
 جانفشهههههههاني راه دیهههههههن ایمانشهههههههان 

 آن نههههدای ناصهههههرا ینصههههر بهههههه مههههها    
 میدهههههد هههههر لحظههههه ای درگههههوش مهههها 

 ایههههن حسینسههههت منتظرایسههههتاده اسههههت  
 یهههاریش بنمههها کهههه تنهههها مانهههده اسهههت     

 کههههربال اینههههک بههههرای نفههههس توسههههت  
 کهههل یهههوم عاشهههورنفخ صهههور توسهههت     

 تههههاتواني چههههون حسههههین آزاده بههههاش     
 بهرحهههق خهههواهي چهههو او آمهههاده بهههاش    

 نهههي بهههه زیهههر ظلهههم نهههي بیهههداد کهههن     
 اعههههتالی دیههههن حههههق را سههههاز کههههن    

 چهههون نبهههي خوانهههدش مصهههباحا ههههدی     
 "عاصههههیا"هههههم نجههههات ماسههههت در او   

 17/10/87 

 
 مجتبی)ع( ی مرثیه

 برخیهههز تههها بهههار دگهههر شهههیون نمهههائیم    
 بهههر کشهههته زههههر جفههها شهههیون نمهههائیم     

 بهههههر شهههههید شهههههر بطحهههها و مدینههههه   
 بههر آن کههریم اهههل بیههت شههیون نمهههائیم       
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 سههههبط نبههههي فرزنههههد زهههههرای مطهههههر  
 شهههد کشهههته ی راه خهههدا شهههیون نمهههائیم   

 صههلح حسههن خههود حکمتههي بهههر قیههامش    
 دلهههش شهههیون نمهههائیمجاویهههد بههها خهههون  

 حلهههم حسهههن از جوراعهههدایش چنانسهههت    
 رنگههین زخههونش طشههت شههد شههیون نمههائیم  

 عاصهههي مهههزار مجتبهههي خواههههد زیهههارت   
 عرض ارادت نوحه و شیون نمائیم 

 30/9/93 
 

 مهرعلی)ع( 
 دال مهههر علههي جههوی و دگههر بگههذار غیههر او  

 هوای جنهتم نبهود چهو دل داده اسهت مههر او      
 بههه شهههرعلم خههواهي شههد زبههاب او ببایههد     

 شود دریا چو باراني به بحر او مي رفت که قطره 
 به سوی یهار خهواهي شهد چهراغ راه او باشهد      

 شب تاریک نتهوان یافهت جهز بها چلچهراغ او      
 خدا را ای خداجویان کجا چون او توان دیهدن  

 که شبها کو به کو شاید کسي جویهد سهراغ او    
 ت را شهنیدی قاتهل خههود را  اگهر جهوئي عهدال    

 سههفارش کههرده تهها ظلمههي نباشههد در فههراق او 
 علههي آن یکههه تههاز خیبههر وکههرار و بههي همتهها   
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 خدوی دشمنش نبود که خشمي را بهه جهان او  
 چو شمشیرش به راه حق به فرق بهاطالن آیهد    

 زدایههد جهههل و تههاریکي امیههری ی کههالم او    
 ولههي افسههوس تیههغ فتنههه ی دنیههای اهههریمن   

 ربههود آن گههوهر یکتهها و جههانی جههانفزای او    
 االعاصي چه سهان وصهفي توانهد آن شهه واال      

 توانم گفت ني مخلهوق وصهف او    مي نه خالق  
 1/8/1392 

 
 یا امیرالمومنین

 ای به عشقت مست مستم یا امیرالمومنین 

 بهها والیههت مسههت نامههت یهها امیرالمههومنین    
 در غههدیر و بهها والیههت دیههن حههق را کههاملي   

 درد جههان را هههم دوائههي یهها امیرالمههومنین     
 نقههش نامههت بههر دل و جههان آیههت حههق الهههي  

 هههم گههدای خانههه ات مههن یهها امیرالمههومنین   
 ابههر مهههرت برگنههاهم رحمههت و غفههران حههق   

 بهههاردیگر مههههر و لطفهههي یههها امیرالمهههومنین  
 یهها علههي و یهها علههي و یهها علههي یهها علههي      

 یههها علهههي و یههها علهههي و یههها امیرالمهههومنین 
 18/8/89 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بخش دوم:

 

 اتیغزل





 آب حیات
 آب حیات چون خوری شاد و شهباب میشهوی  

 گههوهر نههاب میشههوی لههب و لبههاب میشههوی   
 تشنه کنار جوی بهین آب روان خیهال خهویش     

 سههرو چمههن نبینههي و محههو سههراب میشههوی   
 شاهد خوش وفهای مها چشهم خمهار یهار مها        

 وه کههه خههراب میشههوی دلبههر پههر جفههای مهها  
 ای صههنم گریههز پههای چنههد بههه مهها جفهها کنههي  

 گر بهه سهرم قهدم نههي شهراب نهاب میشهوی        
 صفا تهوئي جفها تهوئي وفهای بهي جفها تهوئي         

 گههر همگههي بههه دل نهههي زهههره نههار میشههوی  
 نه ای ور نه کجها سهفر کنهي     عاصي و بي خبر 

 پههیش سههیاه چشههم او رونههق یههار میشههوی     
 26/8/88 

 
 آشنائی در رمضان
 بهههههاز فصهههههل آشهههههنائي ، یهههههار شهههههد

 رونههههق یوسههههف سههههر بههههازار شههههد     
 بههههاز بههههوی عطهههههر گلهههههای سهههههحر    

 بههههههر دلههههههای رمیهههههده سهههههار شهههههد  
 گوئیهههههها شههههههبهای راز آلههههههود مهههههها   

 سهههههاز دل بههههها نغمهههههه دلهههههدار شهههههد 
 کنههههي مههههي ای کههههه بهههههر مهههها غریبههههي 

 دیههههدار شههههد آشههههنا شههههو وعههههده ی    
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 بارعههههام درگههههه مهههها بههههس خوشسههههت  
 ههههر کهههه برخهههوان کهههرم بیهههدار شهههد      

 ای دل خفتهههههه کمهههههي بیهههههدار شهههههو    
 تههها سهههحر گهههو محفهههل دلهههدار شهههد       

 بهههها دل خسههههته کنههههار خههههوان یههههار     
 گفتگهههههو بههههها حضهههههرت دادار شهههههد    

 گفهههت بهههاز آ بهههاز بهههر ایهههن بارگهههه بسهههته  
 نآیههههههد فرصههههههت دیههههههدار شههههههد    

 عاصهههههیا بهههههر درگهههههه لطهههههف الهههههه   
 دیگههههر صههههحبت دلههههدار شههههد   بههههار  

 27/3/1393 

 امام
 مههن بههه روی رخههت ای یههار گرفتههار شههدم   

 شمس من گشهتي و بها نهور تهو هشهیار شهدم       
 سههاکن کههوی تههو گردیههدم و دیههدار تههو ام     

 و گهرد تهو بهي تهاب شهدم      کرده مسحور خود 
 گفته بودی که به جز یهار تهو را یهاری نیسهت     

 مههن تههورا دیههدم و از یههار خههود آگههاه شههدم   
 سهههاقیا بهههاده رنگهههین بهههده جهههامي مههها را   

 تههو سههوی خرابههات شههدم  مههي کههه بههه مهههر  
 ولههي دلههم از هجههر تههو آتههش بگرفتههه اسههت  

 کهههوی تهههو آرام شهههدم ی میکهههده مهههي بههها 
 30/3/68 
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 بهار رمضان
 بههه گههوش هههوش شههنو موسههم بهههار آمههد    

 صههههدای راز و نیازسههههت و ربنهههها آمههههد   
 بسههي خههوش اسههت طنههین دعههای زنههده دالن  

 سهههههههههههههههههههههههههههههههههههحرگهان 
 

 کههههههه بخواننههههههد ای خههههههدا آمههههههد  
 نسههیم لطههف الهههي وزد بههه جههان وجههود      

 صهههفای بهههاطن ههههرکس بهههه ال الهههه آمهههد   
 به مهاه مههر وکرامهت بیها بهه محضهر دوسهت        

 گههدای خانههه ی او شههو کههه بارعههام آمههد      
 بههه بههدر مههاه ،حسههن لطههف دیگههری باشههد    

 کههه ح سههن یههار شههکوفا بههه مجتبههي آمههد      
 رسهههول گهههل نخسهههت گلسهههتان آل بیهههت  

 ضههیاء چشههم بتههول و علههي بههه بههار آمههد      
 حسن که حلم عظیم است و صهاحب بخشهش    

 روا بههود کههه بههه درگههاهش بهها رجههاء آمههد     
 شنیده ای که به تندی چو شهد سهویش مهردی    

 کهههرامتش چهههو بدیهههدی جفههها وفههها آمهههد   
 به عرض حال تو عاصي بیا بهه درگهه دوسهت    

 کههه آشههنای غریههب هههر کههه بهها نیههاز آمههد     
 23 /3  /95  

 
 



 در قرآن، حدیث)ع( علي، سیمای امیرالمؤمنین
 

108  

 بیمار
 مهههن بیمهههار کجههها و تهههوی دلهههدار کجههها   

 عشههق سههوزان مههن و زلههف پههر از نههاز کجهها  
 نرسههههد دسههههت مههههن و دیههههده نابینههههایم 

 حسههرت روی چههو ماهههت بههه دلههم یههار کجهها 
 بهههها دم روح فزایههههت نفسههههي ده جههههانم   

 دیههدار کجهها  غههم تههو در دلههم و رخصههت    
 ز یههارنالههه ههها کههردم و سههودی نگههرفتم ا     

 کجههها غمهههزه طنهههاز کجهههارسهههم معشهههوق  
 آیههد مههي بلبههل از شههوق رخ گههل بههه سههخن   

 بههوی گههل را نشههنییدیم سههخن یههار کجهها      
 زآن مههي سههاغر بههاده دهیههدم کههه بنوشههم     

 ت او صهههحبت دلهههدار کجههها ویهههمسهههتي ر 
 68مرداد  

 
 پانزده خرداد

 خههرداد 15عمههری سههپری گشههت و شههده    
 خههرداد 15تبریههک همههه سههوی مههن ایههن     

 چههون کههه سههرآغاز یههک 2ده و 6تبریههک بههه  
 خههرداد 15گردیههده بههه سههالي دگههر ایههن      

 خوشههحال همههه خانههه و یههاران کههه فالنههي    
 خههرداد 15باشههي بههه سههالمت تههو از ایههن     
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 هشههدار همههه هسههت بههر ایههن بنههده نههاچیز   
 خهههرداد15زنهههگ سهههفر و رحلهههت از ایهههن  

 هههر دم کههه رود عمههر چههو آبههي ز گههذرگاه    
 خههرداد15بگذشههته چههه عمههری چههو رسههد    

 افسهههوس نکهههردیم ثمهههر بههههر خالئههههق     
 خهههرداد15نههي پنهههد از ایههن آمهههد و شههد،     

 امهههروز عظهههیم اسهههت بهههه یهههاران خمینهههي 
 خههههرداد15سههههیراب شهههههادت شههههده در  

 آن مهههر فههروزان کههه بههه خههرداد سههفر کههرد   
 خهههههرداد15گردیهههههد نشهههههان دیگهههههری  

 عاصههي نگههران از عمههل خههویش چنههان بههاش 
 خهههرداد15تههها شهههاد بمهههاني بهههه همهههه     

 15 /3  /95 

 تنهای مهربان
 باغبههههههههان و اللههههههههه هههههههههاپرورده ام

 بههههها ههههههزاران راز و ههههههم دردو نیهههههاز  
 سهههههوی کهههههوی زنهههههدگاني بهههههرده ام   

 مهههههادرم مهههههن مهربهههههان و غمگسهههههار   
 خههههود فههههدای بچههههه هههههایم گشههههته ام   

 گهههر شهههود خهههاری بهههه پهههای نهههوگالن      
 رود کههههي خفتههههه ام  مههههي خههههار در دل 

 وه چهههه شهههبها سهههر بهههه بهههالین تههها سهههحر  
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 ناخفتههههه چههههه نههههاالن بههههوده ام چشههههم 
 بهههههاز تههههها آرامهههههش ایهههههن کودکهههههان   

 روز و شههههب در فکههههر آنههههان گشههههته ام  
 بههههها دل و جهههههان آبیهههههاری کهههههرده ام   

 بههههر عاصهههي دسهههت خهههود را بهههر دعههها    
 بههههاز هههههم سههههودای جههههودش بههههرده ام  

 26 /10 /93  

 
  جمال جانان
 گفههتم کههه بههي جمالههت روزی بههود چوسههالي 

 بههه جههاميگفتهها خبههر نههداری شههوری بنههه     
 کههز روی بههي مثالههت دل رفتههه بههي مهابهها       

 بهها محتسههب نگوئیههد احههوال شوروشههادی     
 بههرق از سههرم ربههودی  هههر گههه نظههر نمههودی  

 مسههتي همههي نشههاید از بهههر همچههو خههامي   
 گههر مهههر او نبههودی هههر گههز صههفا نبههودی      

 سههودای عشههق و مسههتي بینههي تههو در جهههاني 
 جان بي جمال جانان بي جان و بي صهفا شهد   

 ای سهههاقي دل آرام جهههامي دوبهههاره جهههاني   
 پیهههر طهههریقتم داد پنهههدی ایههها تهههو عاصهههي  

 دریهههاب گهههر تهههواني تههها بیشهههتر بهههداني    
 8/8/88 
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 جمال حق 
 بهههوی گهههل جمهههالش دربهههاغ دل دمیهههده   

 برعاشهههقان کهههویش مسهههتي بسهههي تنیهههده   
 ههههر سهههو نظرنمهههودم جهههز روی او ندیهههد  

 وی او رسههیدهسههشوریسههت در ره عشههق کههز  
  همههي رههها کههن   رهروخرابههات خههود را ای  

 وی سههینهرشههاید سههروش غیبههي آیههد بههه     
  درکهههوی مسهههتمندی اظههههار بنهههدگي بهههه    

 درویش را سزا نیست خودبین وخهویش دیهده   
 گفهههتم رههههم ندادنهههد درکهههوی نیکنهههامي    

 قضهها ببایههد تغییههر خههویش دیههده   "عاصههي" 
 22/3/87 

 

 حجِ قربان
 بیا که موسهم قربهان شهد و نهواهمي برپاسهت      

 بههه گههرد کعبههه نباشههي بههه دل خرابههي شههو    
 بههه کههوی خلوتیههان و نگههار مهها برپاسههت      

 خلیههههل راه صههههفا را بههههه دل نههههدا آیههههد 
 ببنههد محمههل اشههتر کههه عههزم مهها برپاسههت     

 صهههفا و مهههروه یهههار ار بهههه جهههان بیهههارائي  
 به گهوش ههوش بهداني و مها سهعي برپاسهت       

 ههم بهه آرزوی رخهش     شکسته شهدم به ساغر  
 لطف وزیده ست و شهور مها برپها سهت     نسیم 

 بههه یههاد بههاده سههاقي گههرت خیههالي هسههت    
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 مهدام شههرب وفها جههو کههه عههد مهها برپاسههت   
 حههدیث لیلههي و مجنههون و نالههه ههها برپاسههت  

 ذبهههیحی جهههان مهههرا بهههس کهههه روز قربهههاني  
 نهههدا دهنهههد ز آفهههاق و بهههزم مههها برپاسهههت  

 چو عاصي ام بهه نگاههت بهه لحظهه ای بنهدم       
 نگر که تا به چهه حهد مهاجرای مها برپاسهت       

 15 /6  /95 
 

 حسن جمال
 تهها دل بههه سههوی حسههن جمههال تههو نمههودیم 

 بهههاقي همهههه بنههههاده و ببریهههده نمهههودیم     
 صههد بههار اگههر ره بههه خطهها رفتههه و بههازم      

 بهها بههوی گههل کههوی تههو سههویت بدویههدیم    
 دیههدار تههوام گههر بههه تمنهها نشههد و لطههف       

 بهها قهههر تههوام بههس کههه مکافههات کشههیدیم     
 دوری رخهههت طاقهههت شهههرمنده کجههها بهههود  

 بههي یههاد تههو هرگههز ره معشههوق ندیهههدیم      
 بهها لطههف تههو شههاید ره مقصههود تههوان یافههت  

 هههر چنههد دویهههدیم بههه مقصههد نرسهههیدیم     
 بهههر مههه رویههت چههو شههب و روز دویههدیم    

 بسههیار شههنیدیمطعههن و سههخن سههخت چههه   
 امیههد تههو عاصههي بههه گههل و بلبههل و سههنبل     

 شههاید بههه بهههاران ز تههو مهها بههاده چشههیدیم    
 11/1/89 
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 خاطره 
 بههاز یهههاد تهههو مههرا سهههاز و ههههوائي کهههرده   

 تهها دمههي خههوش باشههم وه چههه نههوائي کههرده  
 بههه صههفای رخ و هههم بههوی گههل آن ریحههان   

 بلبههل انههدر چمنههت نوحههه سههرائي کههرده      
 کههوی تههو مههرا منههزل بههود  یههاد آن روز کههه   

 هههم بههه دیههدار تههو حههالي کههه خرابههي کههرده  
 بشههنو اینههک تههو ز آن یههار سههفر کههرده ی مهها  

 کههه ز الطههاف خوشههش مهههر و صههفائي کههرده 
 قهدر همراههي خضههر و قهدح بههاده بهه دسههت     

 موسهي ای تهها کهه بههه ره سهرو کمههاني کههرده     
 عاصههي از دوسههت بههه خههوبي و صههفا کههن    

 پهههاکیزه نشهههاني کهههرده یادیکهههه دل نهههازک  
 3/1/1392  

 خالق و مخلوق 
 مههههن کههههیم ای کردگههههار هههههل اتههههي    

 تهههو کهههه هسهههتي حکمهههت و تقهههدیرها     
 مهههن کهههیم ههههم ناسهههپاس و ههههم بخیهههل   

 تهههو کهههه هسهههتي رب بههها جهههود و سهههخي  
 مهههههن کهههههیم آن بنهههههده گمهههههراه تهههههو  

 تهههو کهههه هسهههتي ههههادی ههههم بههها وفههها    
 مهههن کهههیم مخلهههوق سهههر تههها پههها فقیهههر    

 نیهههاز و پهههر غنهههي تهههو کهههه هسهههتي بهههي   
 مهههههن کهههههیم مخلهههههوق زار و بینهههههوا    

 تهههو کهههه هسهههتي خهههالق بهههي منتههههي      
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 مهههههن کهههههیم عبهههههدی گرفتهههههار گنهههههه
 تهههو کهههه هسهههتي عیهههب پهههوش بنهههده هههها 

 مهههن کهههیم بیمهههار بهههي تهههاب و تهههوان      
 تهههو کهههه هسهههتي ههههم دوا و ههههم شهههفا    

 دسهههت مههها کوتهههاه ز وصهههف روی یهههار     
 خههههالق محبههههوب و بهههها فههههر و بههههها     

 سههههپاس او سههههزد از تههههو ای عاصههههي   
 تههها بهههه شهههکرش نعمهههت و افهههزون هههها    

 14/3/91 

 خرابات
 بهههاز مهههیلم بهههه خرابهههات عیهههان گردیهههده  

 شهههود آسهههوده خیهههالم ز جههههان گردیهههده   
 بههس کههه اغیههار بههه دل رهههزن جههانم گشههته   

 سهههر آشهههفته ی مههها بحهههر فغهههان گردیهههده  
 طلههبم تهها کههه ببیههنم رخ یههار     مههي مسههتي 

 بهههر ایههن مرحلههه جههانم بههه فغههان گردیههده    
 ای و نظهههری مهههي سهههاقیا بهههار دگهههر جهههام 

 کهههه سهههبوی دل مههها تشهههنه ی آن گردیهههده  
 محضههر دوسههت عزیههز سههت گرامههي دارش   

 خهههاطر آزرده نشهههاید کهههه نشهههان گردیهههده  
 شههود آیهها کههه دگههر بههاره رخههي بنمایههد        

 عههذر تقصههیر بههه درگههاهش بیههان گردیههده     
 بههه جههد آگههه بههاش عاصههیا بههر در معشههوق   

 تهها ببینهههي رخ مهههاهش بههه عیهههان گردیهههده   
 15 /2  /95 
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 خمار مستی
 دف و تههار و سههاز و تنبههور نهههاده ام کنههاری  

 نگرفتههه ام دگههر بههار ز شههور نههي سههراغي     
 هوسي که کهرده بهودم بهه خیهال جهام نوشهي       

 نهه گرفتهه شهور وحهالي     نه خمار مسهتي آمهد   
  کنههار یههارم بههه نههدای دوش دیههدم بههه خطهها   

 عجب است کهه در میهاني و ندیهده ام سهوائي     
  فههتم طمعههي بههه او نشههاید  گدل خههویش را ب 

 ببریههده سههر ایههن سههاز و ندیههده کارسههازی    
 که عاصهي بهرود امیهد وصلسهت     اگر این رهي 

 نه سزای او چنین است که کني تو بهي وفهائي   
 1/3/88 

 
 خوب رویان
  بههي عشههق روی جانههان وصههلي روا نباشههد   

 رویهان شهوری بهه پها نباشهد      بي مههر خهوب   
  ساقي به جمع مستان گر سهوی مها نظهر کهرد     

 گسههاران دیگههر غمههي نباشههد    مههي در بههزم 
  در هجر روی ماههت دل چهون کنهد حکایهت     

 دلهههدادگان کویهههت را غهههم جفههها نباشهههد    
 صوفي به خرقه پوشي سر مسهت بهاده نوشهي    

 گیرم در ایهن ره خهویش و ز تهو جهدا نباشهد      
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  خیههالي سههودائي تههو باشههد خههوش باشههد ار 
 جههاني نباشههد او را نقشههت بههه دل نباشهههد     

 جههامم بههه جرعههه ای ده کههز سههاغر شههرابت   
 کههز محنههت دو عههالم دیگههر غمههي نباشههد     

 19/9/72  
 

 دل شب
  دل شههب عههالم جههان اسههت بیهها تهها بشههویم  

 خبههر از بههي خبههران اسههت بیهها تهها بشههویم     
 تهها سههر کههوی وفهها جههویي و رخسههار بههرین    

 دار بههه پیغههام بیهها تهها بشههویم    گههوش جههان  
 دسهههت غیبهههي دل دیوانهههه شهههفا داد ولهههي    

 بههاز هههم دل سههوی او داده بیهها تهها بشههویم     
 شههوق دیههدار و لههب لعههل بههه هشههیاری جههو    

 تهها سههحر بهههر سهههر بههاش بیهها تهها بشههویم     
 فههیض روح القههدس از راه رسههد آگههه بههاش    

 کههه نسههیم سههحرش دیههده بیهها تهها بشههویم     
 نالههه ی مههرغ غههزل خههوان بههه فههراق اسههت     

 بهههوش در فههراق رخ معشههوق بیهها تهها بشههویم  
 خانهههه خهههالي کهههن و آنگهههه بهههه خرابهههات  

 بیهههادر محبهههوبفراز اسهههتبیا تههها بشهههویم       
 تشههنه کههامي دل وآب حیههات خههوش دوسههت  

 چه شهود چهاره نگهاهي اسهت بیها تها بشهویم        
 به امیهدی همهه ی عمهر چهو عاصهي ایهن ره        

 شههامان طلبیههده اسههت بیهها تهها بشههویمصهبح و   
 15  /12  /93  
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 دلشدگان 
 بشنو این وصف که بحر حسنات تو شدآمال من و

  
 

 به تماشای رخ و صورت زیبا و دو صد ماه نباشدمن 
 که تواند که بتابد چو تو بر پهنة دل، شاد کند روح و روان را 
 دلدار، مهر تابان شده در خانه و دلشاد همه اهل و دگر صحبت 

 سزاوار لبي ترکني و جمله نوازی همة دلشدگان را
 چنان مست که گوئي رخ محبوب یگانه، همه با عشق و تمنا به وصال تو 
 که خود این رحمت حق است و دوای همة خسته دالن را 

 مگر الطاف توام یار و مددکار شود، ور نه کجا وصل میسر،
 ما نظریتو و طنازی و این جان و تن بي رمق 

 تا که رهي باز شود ما و همه گمشدگان را  

1/7/90 

 سال دگر
 بههههاز بگذشههههت یکههههي سههههال دگههههر    

 عمهههر مههها رفهههت و نشهههد یهههار، دگهههر      
 بههههاز امیّههههد کههههه ایههههن فصههههل غنههههود  

 سههههبز و خههههرم شههههود و حههههال دگههههر   
 بهههههه دل خهههههویش بگفهههههتم کهههههه اال    

 بهههس بهههود خهههامي و بهههس کهههال دگهههر     
 عافیهههههت جهههههوی در ایهههههن راه خطهههههر 

 راه بهههههههه مهههههههاوای دگهههههههرنبهههههههرد  
 عاصهههههي از مرحمهههههت یهههههار کهههههریم    

 سههههههر تعظههههههیم و صههههههد بههههههاردگر  
 15/3/96 
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 سحر
 دوش دیههدم بههه سههحر صههورت زیبههای تههو را 

 مست و بیهوش چو دیهدم خهم ابهروی تهو را     
 بانههک تکبیههر بههه محههراب رخههت دردل شههد    

 شوروشعفي شده ما را که چو سوداسهت تهو را   
 محههرم راز بههه خلوتکههده بهها یههار چههه گفههت    

 برق چشهمي کهه خبهر ز آن دل هشهیار تهو را      
 بههوی مشههکین گههل رویههت ز صههبا بشههنیدم     

 بس حکایهت شهده زآن زلهف پریشهان تهو را      
 حالیهها دسههت بههه دامههان صههبا شههد عاصههي     

 تهها کههه بههار دگههرم دسههتي و سههودای تههو را    
 5/9/88 

 
 رمضان شب جمعه

  مهربههههانعاصههههي ام مههههن ای خههههدای   
 مهمهههههان و خهههههوان نعمهههههت بیکهههههران  

 آمههههدم بههههار دگههههر بههههر خههههوان تههههو    
 نههههي سزاوارسههههت بهههها بههههار گههههران      

 هههههههم کههههههرم از کردگههههههار ذو نعههههههم  
 گبههههر و ترسهههها را دهههههد روزی رسههههان    

 گرببخشههههایي توخههههود ایههههن بنههههده را      
 جههههود آن مههههوال سههههزد بههههر بنههههدگان    
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 ور عقههههاب آیههههد گنههههه را بههههیش وکههههم 
 برحکمههههههرانعههههههدل و دادش زینتههههههي     

 نیافههههت رهت جههههز بههههه درگههههاه رحیمهههه 
 هرکهههه خواههههد روشهههني راههههي عیهههان     

 و لطهههههف کهههههریم  "عاصهههههي"بازآیهههههد  
 در نظههههر دارد کههههه باشههههد دیههههده بههههان  

 25/7/87 
 

 شکیبائی 
 آئینهههه کهههه را جهههوئي بههها آن دم عیسهههائي   

 صههد بههار بجسههتم مههن دیههدم کههه نمههي یههابي  
 ای مهههرد ره فهههاني تههها چنهههد بهههه نهههاداني   

 بههه خههودآ شههاید در راه وفهها مههاني   یههک دم 
 گههر در پههي آن یههاری بهها شههوق چنههان بایههد   

 کز دسهت نشهاید شهد ههم صهبر و شهکیبائي       
 بنگههههر رخ زردم را وآن نالههههه غمگههههین را   

 کز دوری شمس دین ههم بهي سهر و سهاماني     
 بر شهاخ درختهان بهین بلبهل بهه غهزل خهواني        

 معشهوق چهه پنهدارد عاشهق بهه چهه رویهائي         
 در بارگهههه خوبهههان چنهههدی بهههه گرفتهههاری   

 تهها خواجههه نمایههد رخ هههم بهههر صههف آرائههي 
 ای عاصي سرگردان با خواب و خیهال خهوش   

 هرگهههز نتهههوان دیهههدن آن چههههره نهههوراني   

 23/1/92 
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 شاهد شمع
  جمال روی تهو خهواهم تهو شهور مها ونهوائي      

 چوشمع محفل مائي بهه صهد کرشهمه درآیهي     
  مههاورای صههفاتيمحامههد تههو چههو گههویم کههه   

 کههه شههاهدی بههه دو عههالم قههرین روز جزائههي  
  بههه راز رمززمانههه بههه شههور سههنبل و بلبههل     

 که مهرتو به دلست و به لطف خهویش سهزائي   
 هههزار وعههده بکههردم شههدم فههدائي حسههنت    

 چو در طریق وفائي به لطف و مههر و صهفائي   
 م بههه بههر و بحههر بالیههت بدیههدم و بچشههید     

 نگههاهي امیهد شههور و نههوائي بهه لحظههه ای بهه    
 اال اال که تو عاصهي وصهال یهار چهو خهواهي      

 به پیر ره نظهری کهن نهه موسهیي نهه عصهائي       
 28/1/88 

 صدای یار 
 کههردی مههي کههاش بههار دگههرم یههار صههدا    

 کههردی مههي انههدرین ظلمههت شههب بههاز وفهها   
 چشههم مهها بههاز بههه دسههتي بههه تمناسههت مگههر  

 کههردی مههي نظههری کههرده و مهها را بههه صههفا   
 دلههم ازوحشههت زنههدان بههه فغههان آمههد وکههاش 

 کههردی مههي قفههس جههان بشکسههتي ورههها    
 نفسهههي تهههازه ههههوای سهههحری را جهههویم   

 کههردی مههي تهها ز غوغههای خبههر سههاز جههدا    
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 جهد و جهههدی کههه نمههودیم بههه منههزل نرسههید 
 کههردی مههي گههر خطهها رفههت چههرا بههاز خطهها   

 گههویم مههي بارههها گفتههه سههخن بههاز همههي    
 کههردی مههي کههه چههرا کوچههه دلههدار سههرا     

 یارب ایهن ره ز کهه پرسهیم کجها توشهه بهریم       
 کههردی مههي هههاتف غیههب مگههر یههاری مهها    

 طي این مرحله عاصي بهه پهي خضهر رواسهت     
 کههردی مههي همتههي تهها کههه از او یههار نههدا     

 16/12 /88  
 

 فسانه 
 بیامهههدی و مهههرا گهههرم خهههویش نمهههودی    

 عجب که عههد شکسهتي وخهود وفها ننمهودی      
 چههاره ای بههودیبههه وقههت تنههگ محبههت چههه  

 کههه راه خههویش برفتههي وسههازخویش نمههودی 
 مهههراد خهههاطرم افسهههانه بهههود و ر یهههائي     

 کههه یههار غههار نبههودی و هههم فسههانه نمههودی   
 گنههاه خههویش نههدانم بههه پههیش چشههمانت     

 نگههر چگونههه تههو اسههبت بههه تاخههت نمههودی  
 بگههو بههه بههاد صههبا ایههن حههدیث کههوی فههراق  

 بههه مرکبههي بشههدی بههه وهههم سههپار نمههودی   
 بیان حال چهه گهویم چگونهه محضهر دوسهت      

 دل آبگینهههة عاصهههي نگهههر کهههه تهههارنمودی  
 11/12/91 
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 فقیر
 ای گههل زیبههای عشههق مههرحم جههان فقیههر    

 وش سهخني گفتهه ای شهور بهه جهان فقیهر      خ 
 گهههر بتههههوانم روم سههههوی خرابههههات بههههه  

 دی ای دل وجههان فقیههر زشههعله بههه جههانم    
 مهها بههه امیههد لقهها سههوی تههو گردیههده ایههم      

 نهیبههي بههزن بههر سههر و جههان فقیههر    بههیش  
 خویشههم تهها کههه تههو را دیههده ام از خههود و    

 بههر تههن زار فقیههر  زده سههنگ رمههي را  تهههي  
 بههه جههائي نشههد عاصههي اگههر خسههته شههد راه 

 هههم بههه تمنههای اوسههت درد و دوای فقیههر     
 13/12/87 

 
 کاروان 

 کههاروان رفههت شههتابان و بههه جهها مانههده دلههم   
 گرفتهههار دلهههمبهههه سهههرا مانهههد گرفتهههار و   

 بهههه قفهههس مهههرغ جنهههان را نتوانهههد پهههرواز  
 بشههکنم تهها نفسههي تههازه شههود شههاد دلههم      

 بههههاز طوفههههان بههههال خیههههز وزیههههدن دارد  
 کشههتي نههوح خههدایا تههو چنههان سههاز دلههم     

 ای کههه در پههرده نشسههتي نظههری بههر مهها کههن  
 خسههته ی هجههر تههو و درد فههراق اسههت دلههم  

 بههاز بهها شههوق رخههت نههور امیههدی برخاسههت  
 یهههاد تهههو باشهههد کهههه آرام دلهههم  سهههحری  
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 بههه جهههان خههرم از آنههم کههه تههو باشههي یههارم 
 به هوای سرکویت چه جگرها خون شد 

 قصههه لیلههي و مجنههون همههه جهها شههرح دلههم  
 بشهههنو از بهههاد صهههبا وصهههف دل ویرانهههه    

 کههه حکایههت کنههد از بههي سههر وسههامان دلههم    
 عاصههي از نالههه مرغههان هههوا عبههرت گیههر      

 کاشههانه دلههمتهها چههو سههیمرغ شههوی راه بههه   
 29/9/1392  

 

 کنج میخانه
 مههن گرفتههار تههوام گههوش بههه فرمههان تههوام    

 زلههف پیچههان و سههیه محههو تماشههای تههوام     
 کههنج میخانههه اگههر مههن بههه هههوای تههو شههدم   

 تیهههغ ابهههروی تهههو و کشهههته مژگهههان تهههوام  
 دو نسهیمي چهواز آن یهار رسه     روی چون مهاه  

 دل آشههههفته ازآن چههههاه زنخههههدان تههههوام   
 دوری تههو دیههده مهها گریههان شههد بههس کههه از  

 بهههوی پیهههراهن یوسهههف سهههر بهههازار تهههوام  
 ای صبا بهر خدا گهر بهه کهوی دوسهت شهدی      

 تههوام رضهوان وصهف حهالي چهوکني روضهه       
 در خیههههال رخ او شههههاد و دل آرام شههههدم   

 ز کههه پرسههیم کههه مشههتاق تههوام    عاصههیا ره 
 88فروردین  
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 لطف یار 
 بهههاز لطهههف تهههوام ای یهههار بهههه بهههازار آورد

 یوسهههف گمشهههده را بهههاز بهههه سهههامان آورد 
 چههاه تههاری رخ چههون مههاه نشههاید منههزل      

 همتههي تهها کههه بههرون افتههد و آسههان آورد      
 گهههر ندیهههدی تهههو وفهههائي دل آئینهههه ببهههین  

 غههم هجههران تههو آتههش کههه بههه بسههتان آورد   
 بلبههل از شههوق رخ گههل بههه نههوا آمههده اسههت   

 ور نههه بههي او بههه خموشههي و زمسههتان آورد   
 نجهههوای دل زار بهههدار  حالیههها گهههوش بهههه  

 کههههه تمنههههای وصههههال رخ تابههههان آورد    
 عاصههیا گههر تههو همههي راحتههي جههان طلبههي    

 دل قهههوی دار کهههه معشهههوق خرامهههان آورد  
 4/6/91 

 

 ماه بدر
 ای مههاه چههرا امشههب بههدری و نمههي تههابي    

 یهها پشههت سههیه ابههری هسههتي و نمههي تههابي   
 بي نور دریهن صهحرا در ایهن شهب دیجهوری      

 سرگشههته و نههاالنم بههر خسههته نمههي تههابي      
 در وصف رخ تابهان کهي شهرح سهخن پایهان      

 ای شههاهد هرجههائي بههر مهها تههو نمههي تههابي    
 از درد فهههراق یهههار گردیهههده سهههخن بسهههیار  

 شههاید کههه شههود آسههان ، آرام نمههي تههابي      
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 هههم زهههره رخشههاني هههم شههاه سههپاهاني      
 خود جام جهان، جهاني ار چهه تهو نمهي تهابي      

 و دل ناالن تا کي بهه در آئهي خهوش    چشم تر 
 ای مههاه مههه سههامان تهها کههي تههو نمههي تههابي    

 ای پادشههه خوبههان یههک لحظههه نظههر بههر مهها    
 ایههن عاصههي دوران را کاشههانه نمههي تههابي     

 13 /1  /94 
 

 محبوب عرفات
 مابهههه بنهههد حسهههنات تهههو گرفتهههار شهههدیم 

 بههه تههن و جههان و بههه آن چهههره طنههاز شههدیم  
 به خیال خوش آن روضهه رضهوان همهه شهب      

 تهها سههحر بهههر تمنههای تههو دمسههاز شههدیم     
 گلههبن روی تههو دیههدیم بههه صههحرای وجههود    

 جانب طور و چو موسهي سهوی دلهدار شهدیم     
 یههک فههروغ رخ تههو آتههش عشههقي بههه جهههان  

 تا گلستان شهود ایهن خانهه بهه کهسهار شهدیم       
 جههان چههه ارزد کههه فههدای نگههه یههار شههود      

 بي وفا بهود و بهه یهک لحظهه وفهادار شهدیم        
 دل بیمهههار بهههه سهههامان نگهههاهش باشهههد      

 سر و ساماني مها گهو کهه چهو هشهیار شهدیم       
 عاصههیا لطههف و کههرم را تههو ببههین در عرفهها     

 تبههه صههفای رخ محبههوب نشههاندار شههدیم     
 20/6/93 
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 محیا
 ای غنچههه تابههان کههه قههدومت شههکری بههاد   

 بههاددر خانههه ی مهههر آیههي و راهههت ثمههری    
 چشههمان همههه سههوی روی آن قمههری بههاد     

 مشههکات هههم از بهههر نگاهههت مههددی بههاد     
 محیهها شههده نههامش کههه بههه محیههای علههي بههاد 

 امههروز نههه دی بههه قههدومش همههه شههادان       
 هههم خههواهر مشههکات و هههم زهههره تابههان     

 گوئیههد مبهههارک کهههه شهههده نعمهههت یهههزدان   
 بههر خانههه چههو نههوری دگههر آمههد بههر تابههان    

 کههه بههه محیههای علههي بههادمحیهها شههده نههامش  
 دلههداده زهههرا و علههي رهههرو حههق اسههت       

 با خوی نبي بهوده و حقها کهه بهه حهق اسهت       
 امههروز کههه عههالم بههه نگههارش همههه مسههت    

 استامید به دیدار رخهش بسهته و مسهت اسهت     
 محیهها شههده نههامش کههه بههه محیههای علههي بههاد 

 امههههروز گههههل روی تههههوام شههههاد نمایههههد 
 نمایههههدفههههردا برکههههات تههههو ام آبههههاد     

 عاصهههي همهههه ی عمهههر تهههورا یهههاد نمایهههد 
 باشهههد کهههه خداونهههد تهههورا یهههار نمایهههد    

 محیهها شههده نههامش کههه بههه محیههای علههي بههاد 

 7/10/93 
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 معشوق
 دل و دیههنم بههه هههوای نظههرت شههاد آمههد     

 بههاز بهها گوشههه چشههمي سههر و سههامان آمههد    
 بهههاز اززلهههف تودوشهههم سهههخني یهههاد آمهههد  

 سحری دیدم و شهوری کهه بهه محهراب آمهد       
 تیغ ابهروی تهو زخمهي بهه دل و جهان افکنهد       

 حههالتي رفههت کههه فریههاد بههه فریههاد آمههد       
 لطههف بههاران سههحر بههر دل صههاحب نظههران   

 غههم یعقههوب نگههر تهها کههه بههه پایههان آمههد      
 بهها نسههیمي کههه ز آن یههار پریچهههره وزیههد      

 تهههن رنجهههور و دل افسهههرده شهههتابان آمهههد  
 شهههوق دیهههدار بیهههار و بنگهههر ای عاصهههي    

 خسههته دالن زاری و افغههان آمههد  بههه سههحر   
 10/4/91 

 
 مناجات رمضان
 دردمنهههههههدیم و دوای مههههههها تهههههههوئي  

 تههههوئي نسههههوز دل را چههههاره و درمهههها   
 نههههي را تههههو بشههههنیدی ز مهههها  ی  نالههههه 

 نههههي ز نیههههزار و نههههوای نههههي تههههوئي     
 جویهههد همهههي مهههي دم بهههه دم وصهههل تهههو 

 جههههان و وصههههل جانههههانم تههههوئي جههههانی 
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 بههي تههو مهها هسههتي نمهها و پههو  و هههی       
 هسهههههتي مههههها داد و دیهههههدار تهههههوئي    

 ذکهههر نامهههت بهههس شهههرر افکنهههده اسهههت   
 خهههود تهههو ایهههن آتهههش کفایهههت را تهههوئي  

 ای تهههو خهههود غمخهههوار ایهههن دلهههدادگان    
 وی شهههههفای جملهههههه بیمهههههاران تهههههوئي 

 گههههر تههههو مهههها را وارهههههاني السههههالم     
 ور ببخشههههههي بنههههههدگان اوال تهههههههوئي   

 عاقبههههت بگذشههههت ایههههن مههههاه خههههدا    
 مهههن ندانسهههتم کهههه چهههونم بههها تهههوئي      

 راز مهههها و نالههههه مهههها پههههیش توسههههت    
 دسههههتگیر بههههي نوایههههان هههههم تههههوئي     

 69اردیبهشت  

 
 مناجات در حرم 

 مهههههنم وامانهههههده و مهههههذنب خهههههدایا   
 بههههه درگههههاه تههههو مههههن آیههههم خههههدایا   

 همههههي گههههویم تههههو بگههههذر از گنههههاهم   
 نمهههي جهههویم بهههه غیهههر از تهههو خهههدایا     

 گههههر از مههههن نگههههذری بیچههههاره گههههردم  
 نههههدارم جههههز تههههو مههههاوایي خهههههدایا     

 را بیهههنم نمهههي بیهههنم دگهههر کهههس     تهههو 
 بههههه سههههوی لطههههف تههههو آیههههم خههههدایا 
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 غریهههب و بهههي کهههس و بیچهههاره ام مهههن   
 مههههرا بنگههههر کههههه چههههونم ای خههههدایا    

 بایهههد دگهههر ههههی   مهههي مهههرا لطهههف تهههو  
 خهههههههدایا ای خهههههههدایا ای خهههههههدایا   

 15/1/1370  

 
 موسم یار 

 موسههم یههار شدسههت و رجبیههون بههه سههحر   
 بههزم عشههاق بههه پهها و سهههری تهها بههه سههحر    

 نظهههر یهههار چنانسهههت کهههه مجنهههونی درش   
 از سری شب به جمالش همهه گهوئي کهه سهحر     

 همهههه در راز و نیهههاز و بهههه نگهههاهي خسهههته 
 شههاید آن مههاه بههه بههدری و نشههاني بههه سههحر  

 بههههر دیهههداری رخهههش دل بهههه تمنههها آیهههد    
 بههه خرابههات شههود گههر بههه نگههاهي بههه سههحر  

 سهههوز دل آه سهههحر تحفهههه مسهههتان باشهههد  
 فرازسهههت نشهههاني ز سهههحر  در و درگهههاه  

 بههههر هشهههیاریت ای راهِ وفههها گهههم کهههرده   
 بلبهههل کهههوی وفههها داد نهههدا تههها بهههه سهههحر 

 عاصههیا بههر در لیلههي اگههرت منههزل هسههت     
 عههزم مجنههون ببایههد، خطههری تهها بههه سههحر    

 10/1/96  
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 یار  وصال
 غمهي جهز دوری رویهت اال جانها نمهي باشههد     

 بیائي شادی ام جز وصل روی تهو نمهي باشهد    
 آخههر دل آرامهها بههه سههوی توسههت امیههدممههرا  

 به شوق عشق جانانم رههي دیگهر نمهي باشهد     
 به کوی دوست نیکو کاروان سهاالر را بهر گهو    

 نشههاید رهههروی دیگههر نمههي باشههد  مههي تامههل 
 چهههو مرغهههي در قفهههس درمانهههده و حیهههران  

 که یاری بههر زنهداني دری دیگهر نمهي باشهد      
 نسیم صبحگاهي و عجب مرغ خوش الحهان را   

 به شوق روی گل ناالن و سهاماني نمهي باشهد    
 همه شب در دعای راز گویهان شهکوه هها آیهد      

 که بستان این دل ما را دلهي دیگهر نمهي باشهد     
 وصال یهار سهیمین و خهم ابهروی جانکهاهش       

 هاللي کرده قامت را دگهر سهروی نمهي باشهد     
 12/3/78 

 
 یار باوفا

 ای یهههار مهربهههانم لختهههي نشهههین کنهههارم   
 تهها قصههه هههای دوران برخههي کههنم حکایههت   

 چنههدی بههه خههامي خههود بههازی و بههي خیههالي 
 چنههدی دگههر خیههاالت در راه بههي نهایهههت     

 دنیههای دون و غههدار حیههرت فههزود لههیکن     
 ناگههه بههه یههک نگههاهي بههر مهها شههده عنایههت   
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 هههرکس مههرا بههرای خههود یههار دیههده امهها      
 دل دهههد بههه غایههت   کههو یههار باوفههائي تهها   

 ای دل مههراد خههود را در راه پههر خطههر بههین     
 درویهههش بینهههوا را سهههودی نشهههد حکایهههت 

 گر کار خویش خواهي باشهد کهه راسهت آیهد     
 در کههار مسههتمندان بنگههر تههو بهها صههفایت     

 12/6/1392 

 

 یار غمین
 یههاد آن دوران کههه یههار بهها وفهها بههودی مههرا   

 در کنههار غصههه ههها یههار غمههین بههودی مههرا    
 سههاختي مههي بسههکه مهههرت قلههب را آرام دل  

 گوئیهها مهههدی بهشههت و بهها صههفا بههودی مههرا  
 رونههق بههازار مهها از روی گلگههون تههو بههود     

 آن رخ نیکههو چههو عیسههي جههانفزا بههودی مههرا  
 بهر دیهدارت بهه سهان مهرغ چهه نهاالن شهوم        

 بر سر کویهت بسهي شهادان روان بهودی مهرا       
 آه از آن دم کههه رویههت برگرفههت از کههار مههن  

 چههاره کههار ازتههو ومشههکل گشههابودی مههرا     
 عاشق بیچاره بي لطهف تهو کهي سهامان شهود      

 گوشه چشمي شهاید از نهو،راه نهو بهودی مهرا      
 عاصههیا بههار دگههر در کههوی آن محبههوب شههو   

 نفخ صوری بر دل و هم تازه جهان بهودی مهرا    
 10/12/95  
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 اتیمثنو





 جبهه 
 خههههوش بههههه حههههال شههههیرمردان نبههههرد  

 شهههههب نهههههورد  آن دلیهههههران زاههههههدانی  
  ههههم چهههو پروانهههه بهههه دورشهههمع یهههار     

 جهههان فهههدا گردیهههده خهههود ایثهههار یهههار     
 بهههها نههههدای کیسههههت او یههههاری کنههههد     

 ههههم امهههام و دیهههن حهههق یهههاری کنهههد      
 نیکخههههههو مردمههههههانی فههههههوج فههههههوجی 

 سهههههههپاریدند سهههههههوی کهههههههوی او ره  
 کهههههه ای مههههههاجم تیهههههره روزان شهههههرر  

 اینههههک ایههههن پهههها در رکابههههان قههههدر     
 نرزمشههههان بهردفههههاع از ملههههک و دیهههه    

 سههههر زپهههها نشههههناخته دسههههت وجبههههین   
 هههههم حسههههین بههههن علههههي موالیشههههان   

 شههههههان رهبههههههر آزادگههههههان آقههههههای  
  زیههههر بههههار ظلههههم وذلههههت کههههي سههههزد 

 ننههههگ و عارسههههت آن خبایههههث راسههههزد  
 چونکههههه خههههون شمشههههیررامغلوب کههههرد  

 جانشهههههان راه حیهههههات خلهههههق کهههههرد   
 ای حسهههههههین ای رهبهههههههر آزادگهههههههان  

 ای فههههدای تههههو همههههه جههههان جهههههان    
 گرنبههههودیم جههههان خههههود قربههههان کنههههیم  

 در رهههههت بهههها جههههان وفههههاداری کنههههیم  
 ای حسههههین ای رحمههههت هههههردو جهههههان 

 آن جههههان "عاصهههي"دسهههتگیری کهههن تهههو 
 15/9/87 
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 ختم
 ختمههههي رومهههههر زمههههان در مجلههههس   

 گوئیههههههها در مجلهههههههس خهههههههتمم روم  
 خههود نظههاره مههي کههنم بههر حههال خههویش     

 مضهههطرب بهههر حالهههت و احهههوال ریهههش    
 رفتهههههه ام در زیهههههر سهههههنگیني خهههههاک  

 آرمیههههده مههههرده ای تنههههها بههههه خههههاک    
 وه چهههه سهههنگین اسههههت بهههار پشههههته ام    

 از گرانههههههي گنههههههه مههههههن خسههههههته ام 
 یههها رب ایهههن تهههاریکي منهههزل ز چیسهههت   

 بههههر چیسهههت  یههها کهههه تنگهههي لههههد از    
 بهههر تههو هههر صههبح و شههامان سههجده ههها      

 هههههم عبههههادت بهههها همههههه آداب ههههها     
  مههن بههدان ههها بههي سههبب دلخههوش شههدم     

 وا نشههههد خههههواری شههههدم اجنههههت المهههه 
  ناگهههههان نههههوری هویههههدا قعههههر گههههور    

 روشههههني بخشههههید جههههانم سههههوی نههههور 
  رحمهههت حهههق بهههار دیگهههر یهههار شهههد      

 مههههها آزادشهههههد ی آمهههههد جهههههاندشههههها 
 سههههاز کههههنکههههار مههههردم تهههها تههههواني   

 توشهههههه راه اسهههههت ره همهههههوار کهههههن  
  ه عاصههي را نباشههد چههاره سههاز    چههون کهه   

 لطهههف حهههق جویهههد کهههه باشهههد کارسهههاز  
 9/11/87 
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 رخ نیکو
 گههههر نههههدارم کههههار خههههوبي بهههههر تههههو 

 دارم رخ نیکهههههوی تهههههو مهههههي دوسهههههت 
 در دل خهههههود دیهههههده ام مههههههر تهههههو را  

 راه دل نزدیههههک و هههههم سهههههر تههههو را    
 دل باشد که سودایت ندید 

 کسي کو روی زیبایت ندیدآن 
 کههههور دل باشههههد کههههه سههههودایت ندیههههد

 ههههر کهههه در تنههههائي خهههود خسهههته شهههد   
 کههههوی یههههار مهربههههانش رفتههههه شههههد     

 شههههوق دیههههدار و وصههههال یههههار جههههو    
 راه نزدیههههک اسههههت کههههوی یههههار جههههو  

 ای خوشهههها دردی کههههه درمههههانش کنههههي  
 رنهههج و حرمهههاني کهههه سهههامانش کنهههي     

 عاصههههي از سههههودای تههههو دلشههههاد شههههد  
 بسههههتیم و وفههههایش یههههار شههههد  عهههههد  

 17/3/88 

 
 مادر 

 مههههادر ای زیبهههها تههههرین خلههههق جهههههان 

 مهههادرای هسهههتي رسهههان خهههوش بیهههان        
 ای فههههدای تههههو همههههه جههههان جهههههان     

 وی نثههههار تههههو همههههه عههههالم عیههههان     
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 در کنهههههارت راحتهههههي جهههههان بهههههود   
 هههههم نگههههه بههههر روی نیکویههههت بههههود   

 ای گهههههل خوشهههههبوی بهههههاغ زنهههههدگي   
 بههها تهههو هرگهههز کهههس ندیهههده خسهههتگي    

 از دعایهههههت مهههههن بسهههههي فرخنهههههده ام  
 لطههههف بههههي حههههد تههههومن شههههرمنده ام  

 3/4/87 

 ماه تابان
 مهههاه مههها امهههروز شمسهههي دیگهههر اسهههت    

 رخصهههتي بایهههد وصهههالش گهههوهر اسهههت    
 رخصهههههتي تههههها از لهههههب گلگهههههون او    

 شهههههههد شکرسههههههان و عنبرگههههههون او   
 بههههره ای تههها شهههاد گهههردد حهههال مههها       

 از رخ تابههههههههان او احههههههههوال مهههههههها  
 دولههههت منصههههور باشههههد سههههوی مهههها     

 مههههامن معمهههههور باشهههههد کهههههوی مههههها  
 لیلههههي اسههههت و جملگههههي مجنههههون او    

 هههههم قههههرار و بههههي قههههرار مسههههت او    
 کنههههد  مههههي مههههاه بهههههرش بههههي قههههراری 

 کنههههد مههههي زهههههره سههههویش همجههههواری 
 صهههحبت دلههههدار بهههها روی گههههل اسههههت   

 شههوق بلبههل خههود حکایههت از گههل اسههت     
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 مثنههههوی مهههها همههههه حمههههد خداسههههت   
 خههههالق بههههي منتهاسههههت شههههکر ایههههزد   

 عاصهههیا مشهههکات مههها را خهههوش نهههواز      
 تهههها کههههه نههههور دیههههده باشههههد دلنههههواز   

 18/6/90 

 مسکین
 یهههارب ایهههن در بهههر مهههن مسهههکین مبنهههد   

 چهههاره سهههازی کهههن بهههه رویهههم درمبنهههد    
 بههههدان  مههههادر همچههههو طفلههههي در پههههي  

 لهههههذت قههههههر و محبهههههت قهههههدر دان    
  تههها نگریهههد طفههههل کهههي نوشهههد لههههبن     

 ثمههههندسههههت بردامههههان پههههر مهههههرش    
 ای خهههههههدای خهههههههالق پروردگهههههههار    

 بنههههدگان را هههههم تههههو شههههاید سههههازوکار 
 جهههز بهههه درگهههاه تهههو هرگهههز راه نیسهههت    

 ای کهههه بههها تهههو ههههیچکس همهههراه نیسهههت 
  گهههر خطههها گفتهههیم جبهههرانش تهههو کهههن     

 پیههههدایش تههههو کههههن راه گههههم گردیههههده 
  نههههور حههههق جههههوییم و هههههادی علههههم   

 تهههها ز ظلمههههت وارهههههد شههههیر علههههم    
  زمهههههندر شهههههب تاریهههههک و دیجهههههور  

 راه دشوارسههههههت جزلطفههههههي حسههههههن  
 لطهههف حهههق مهههر یهههار مههها گهههردد عیهههان   

 کهههي بهههود شهههیر  یهههان  "عاصهههي"ورنهههه  
 6/9/87 
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 مهر پدر
 کههو کسههي تهها مههن بگههویم جههای اوسههت      

 مهراوجهههویم چهههو بهههي همتاسهههت اوسهههت  
 توصهههیف مههههرش برزبهههان       کهههي تهههوان   

 هههههم بههههرای رنههههج هههههای بههههي امههههان  
 عشهههق اگرحهههرف دل و دلهههدادگي سهههت     

 سههههتا دلبههههری او بسههههي غمخههههوارگي  
 غهههم خهههورد تههها طفهههل خهههود برنههها شهههود 

 چههو خههود کههارا شههود    دسههت گیههرد تهها   
 عمهههر خهههود را وقهههف کهههار و زنهههدگي      

 در تالطههههههم در تههههههالش و خسههههههتگي  
 مهربابههها خههههود نمههههودی ازخههههدا سههههت   

 مهربهههههههانیش زالطهههههههاف خداسهههههههت  
 ناگههههههههان از مقتضهههههههای زنهههههههدگي    

 از سهههههایه اش در زنهههههدگي مههههها جهههههدا 
 گرچههههه مهههها دوریههههم در دل نقههههش او     

  سههههیرت نیکههههو بجههههو ی ا ز خههههوی او   
 یههههاد بههههادا یههههاد آن خههههوب و سههههریر   

 همههههرهش بههههادا سههههالمي بههههي نظیههههر   
 13/4/88 
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 مناجات رجبیه
 ای خهههههدای مهربهههههان دسهههههتم بگیهههههر 

 
 

 مههههن نههههدارم هههههیچکس قهههههرم مگیههههر 
 غربهههههت و تنههههههائي اینجههههها عیهههههان    

 آیتههههههي از غربههههههت آنجهههههها بههههههدان  
 تمثیههههل روزدیگراسههههت گرچههههه ایههههن   

 وحشههتي دان آن چههو ریشههش دیگههر اسههت    
 زحمههههت اینجهههها بههههدین پندارهاسههههت    

 وحشههههت قبههههر مههههن از کردارهاسههههت    
 ویههههن جفهههها در روز روشههههن آیهههههدت    

 وآن جفههههها در قعهههههر تهههههارش آیهههههدت  
 وای بههر مههن کههه ایههن چههه شههکلي از قیههاس  

 نهههي غلهههط گفهههتم نباشهههد ز آن قیهههاس      
 دائههههم انههههدر فکههههرتم و ز ایههههن خیههههال  

 کههههي تههههوانم شههههد رههههها و ز آن وبههههال  
 صههههورتي دیگههههر نمایههههد کههههار مههههن    

 حهههال مهههن نههها سهههوده از ایهههن کهههار مهههن  
 یههها رب ایهههن مخلهههوق خهههود تنهههها مکهههن  

 بههها شهههر و شهههورش تهههو او شهههیدا مکهههن   
 روز آخههههر گههههر نگیههههری دسههههت مهههها   

 ای خهههههدای الیههههههزال خهههههوب مهههههها   
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 پهههس کهههدامین ایمنهههي جههها بههههر مههها      
 چهههون نباشهههي تهههو همهههي مهههاوای مههها     

 خهههود تهههو گفتهههي تههها دعههها بنمایمهههت     
 بههههي اجابههههت کههههي تههههوانم خوانههههدت   

 پههههس اجابههههت کههههن دعههههای بنههههده را   
 بههههار دیگههههر سههههوی خههههود شههههرمنده را 

 بنهههههدگان را وز کهههههرم سهههههامان تهههههوئي 
 بخششههي کههن چههون بههه مهها رحمههان تههوئي   

 72دی  
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