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 «رشد»کتاب  ۶۷-۶۴بر صفحات  یادداشتی

 نویسنده کتاب: استاد علی صفایی حائری

  مقدمنویسنده یادداشت: آقای محسن رحیمی

 

 ومیالق یالح هو

 .ییبایهمه ز نیهمه دقت و ا نیروابط و ا نیهمه بار نهفته، آن هم با آن آغاز و ا نیسوره ا کیدر 

 م؟یرسانیو چگونه به انجام م میکنیچگونه شروع م م،ییگونه مطالب را بگو نیا میاگر ما خودمان بخواه

 !!!است یقیدقنکته 

و  از دقت در شروع ایاز ارتباط مطالب با هم  ایزده شده است  جانیه نیقرآن چن ییاز موجز گو خیش

 !!!نها؟یهمه ا ای انیپا

 م؟یکنیم انیمطالب را با فرض در دست داشتن، ب نیما چگونه ا یراست

موجز و  اریبس یاخالصه گفتندیو م دادندیبه نظر شما اگر همه مطالب را بدون داشتن سوره به ما م

 !!!م؟یکردیچه م میکن میکامل )مانع و جامع( تنظ

 است ریتقص یزمانه ب نیواهلل که ا

 است ریکه خود صاحب صد تفس هرچند

 

  یعصر به سنگ و حجر و تکنولوژ هم

 !!!یریپ ،یعصر به مفهوم جوان هم

 

  است که گشته مصداق قسم پاک

  به قسم قیشته الاست که گ پاک
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  از هر سو میخسر چه مانده ا در

 ....و برگو دیثروت و در کسب و خر در

 

  میواماند نیاز سر اسراف چن هم

  میدر  رخوت عقل و ثروت ماند هم

 

  ش مَیخواه یکه م میجاهل از آن ما

  ش مَییپا یکه م میمُصرف آن ما

 

  حد و حساب یثروت ب نیچن میدار

 نبود سوق به مقدار جواب کنیل

 

 همه خسران است میاکه کرده عیب هر

 است رانیح نیچن داریکه خر رایز

 

  مرا رسوا کرد نیجهل چن نیا

  کرد دایپ نیو حقارتم چن یپست

 

  است به من راه نجات دهیکه رس حاال

 و مومن صلوات منیهر دو بود ا نیا
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  منم راهگشاست مانِیکه ا نجاستیا

 هم به عمل، مقاومت!! راهنماست چون

 

  یو مددکار تو غفلت نکن اریساختن  از

 یکار و مقاومت بآن تو  غفلت نکن وز

  

  یعمل را دار مانُیکه تو ا آنجا

  یکه  ثمر هم دار یدرخت انگار

 

  نیکه در قعر زم یمحکم شهیر از

  نیشود بر پرچ یم دهیبرگ که د تا

 

 یاست که دارد نفس یکه درخت آنجا

 یو سپس همنفس یو قوام یبرگ

  

  ابیاشاره ها را در یچو شد مومن

  ابیره یاقیهر حرکت سبک و س وز

 

 همانست که گفتم هر دم ست؟یچ حق

 آدم یو حت یمطابق به همه هست آهنگ
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  ایثابت متقن گو نیاست که ا نیا

  ایکه لزومش رو یاست ثبات بوده

 

  ز حق میتا بساز دیصبر کن پس

  جنگ با هر ناحق یبرا همکار

 

 !بیختم عج نیشروعُ ا نیچن باستیز

  بیاست که اعجاز بود خط حب نیا

 

  دقت در آن قیکس که شود ال هر

  موجُ اندر طوفان انیز م ردیگ

 

  تواند کندش پُر بهره یکه م زیچ آن

  مسلم زَهره ریبدهد به غ ورنه

 

  نگفت چیسخن ه نیتا به کنون چن کَس

 بگفت زینتوان چ  امتیو تا ق امروز،

 

 !!!صاد؟ مُینیع رِیخ یِدعا مشمولِ

 .همه از مرصاد میکه بُگذر دیامّ

 


