
 

 

 امیه جنایات فکری بنی
 *علی خادمی والمسلمین االسالم حجت

وْا » قال الله تعالی: ًرا َوَأَحلُّ ُْ ِه ُك ْعَمَت ٱللَّ ِْ ُلوْا  ِذيَن َبدَّ َأَلْم َتَر ِإَلی ٱلَّ
 1«َقْوَمُهْم َداَر ٱْلَبَوارِ 

 مقدمه

تن حرومت کردنهد. واقعهه عاشهورا، واقعهه حهره، قیهام  14ساله امویان،  90مت در دوران حرو
عباس، از وقایع مهم دوران  ، جنگ مرج راهط و قیام بنیزبیریان، قیام مختار، قیام زید بن علی

هایی همچون تبدیل نظام خالفت به نظام  امیه است. حرومت امویان دارای شاخصه خالفت بنی
ویژه  عدالتی و ستم بر رعیهت بهه آمیز با غیر عرب و موالی، بی خورد تبعیداستبدادی مورو ی، بر

مخالفان، قداست بخشیدن به خلیفه و دستگاه خالفت، تقویت و ترویج جبرگرایی و حمایهت از 
امیه به جای مانده است، نشأت  مرجئه بود. آ ار مخرب اعتقادی و دینی فراوانی که تا امروز از بنی

لِذيَن »دربهاره آیهه  گوید: از امهام صهادق سعید می هاست. عمرو بن  خصهگرفته از همین شا الَّ
راً  ُْ ْعَمَت اللِه ُك ِْ ُلوا  ما معتقدیم کهه »گفتم: «. گویید؟ شما در مورد آن ره می»پرسیدم. فرمود: « َبدَّ

تند. آری! تمهام، قریشهی هسه»فرمهود: «. هسهتند  مغیره امیه و بنی بنی ،نابرار قریش  ها دو قبیله آن
خداوند پیامبرش را مخاطب قرار داد و فرمود: من قریش را بر عرب فضیلت داده و نعمت خود را 

ها نعمت مرا ]به کفهر  تبهدیل و  ها مبعوو کردم، ولی آن ها ارزانی داشتم و پیامبرم را میان آن بر آن
 دازیم.پر امیه می در این مجال به برخی جنایات فرری بنی 2«.پیامبرم را ترایب کردند

                                                           

 .آموخته سطح رهار حوزه علمیه قم دانش* 
آیا ندیدی حال مردمی را که نعمت خدا را به کفر مبهدل سهاختند و )خهود و( قهوم خهود را بهه دیهار : »28. ابراهیم: 1

 «.هالکت رهسپار کردند؟
 . 218، ص 9، ج بحاراألنوار . محمدباقر مجلسی،2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 . ترویج جبرگرایی 1
گردد؛ هنگهامی کهه برخهی  باز می خدا متأسفانه سابقه اعتقاد به جبر در اسالم، به عهد رسول

، موجهب خدا کردن از جنهگ و تنهها گااشهتن رسهولبرای اینره فرار  یاران نزدیک پیامبر
کبیره فرار از جهاد را به استفاده کردند و گناه « جبر»شان نشود، از حربه  نابودی موقعیت اجتماعی

انگیزی  تسنن، جریهان شهگفت خداوند نسبت دادند. بخاری، محدو معروف و مورد اعتماد اهل
 کند:  را از ابوَقتاده نقل می

پراکنهده  در روز جنگ حنین، مسلمانان جز تعداد اندکی پا به فرار گااشتند و از اطراف پیامبر
برخورد کهردم کهه  خدا گاه به یری از یاران نزدیک رسولشدند. من نیز میان فراریان بودم که نا

گونهه شهدند و حجهت خهدا را رهها  او نیز میان مردم فراری بود. گفتم: مردم را رهه شهده کهه این
 1کردند؟ در پاس  گفت: أمر الله.

وفا شدند و دست از حمایت از اسهالم و یعنی آنان معتقد بودند خواست خداوند بود که مردم بی
امیه، خالفت را به پادشاهی تبهدیل و  گاه که شجره خبیثه و ملعونه بنی برداشتند. آن خدا پیامبر

 با تمام قدرت نابودی اسالم را وجهه همت خود کردند، همان اعتقاد سابق را نشر و ترویج دادند.
 امیه برای ترویج جبر هایی از تالش بنی . نمونه1/1

امیه برای اشهاعه جبرگرایهی در میهان  ش سردمداران بنیهای متعددی از تال صفحات تاری  نمونه 
کند. برای مثال معاویه در پاس  به اعتراض برخی افهراد بهه جانشهینی  های مردم را روایت می توده

  2یزید، قضای الهی را مطرح کرد و آن را به خدا نسبت داد.
و یارانش بهه  دالشهداءامیه، نسبت دادن قتل سی یری دیگر از اسناد ترویج جبرگرایی توسط بنی

 در این باره آمده است:  الله و یزید است. در روایتی از امام صادقخداوند توسط عبید
بر یزید وارد شد، یزید نگاهی به آن حضهرت کهرد و خطهاب بهه  هنگامی که علی بن حسین

َبْت َأيْ   َو ما َأصاَبُکْم »ایشان این آیه را خواند:  َِ هر مصیبتی که بهه شهما  3؛ ِديُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبما َك
تأکید کرد که این آیه شامل مها  امام سجاد«. اید ه انجام دادهکرسد، به خاطر اعمالی است  می

لُکْم ِإالَّ ِفلي »شود و این آیات را تالوت فرمود:  نمی ِِ
ُُ ْْ ْرِض َو ال ِفي َأ ما َأصاَب ِمْن ُمِصیَبٍة ِفي اْْلَ

بْ  َْ یٌر ِكتاٍب ِمْن َقْبِ  َأْن  ِِ ِه َي َسْوا َعللی *َرَأها ِإنَّ ذِلَك َعَلی اللَّ َْ َرُحلوا ِبملا   ِلَکْیال َت ُْ ملا فلاَتُکْم َو ال َت
                                                           

 .904ص ،3ج، کتاب المغازی؛ محمدبن عمر واقدی، 1052، ص صحیح بخاری . محمد بن اسماعیل بخاری،1
 . 205، ص 1، ج اإلمامة و السیاسةقتیبه دینوری،  . عبدالله بن مسلم ابن2
 .  30. شوری: 3
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ها  ه همه آنردهد، مگر این هیچ مصیبتی )ناخواسته( در زمین و نه در وجود شما روی نمی1؛ آتاُكْم 
ای خدا آسان است. ایهن بهه ه زمین را بیافرینیم، در لوح محفوظ  بت است و این امر بررقبل از آن

اید، تأسهف نخوریهد و بهه آنچهه بهه شهما داده اسهت،  ه برای آنچه از دست دادهکخاطر آن است 
ُن الََّلِذََن َ  »پس از تهالوت ایهن آیهات فرمهود:  العابدین زین«. دلبسته و شادمان نباشید ْْ َفَلنَ

2؛نَْأَسى َعلَى َما َفاتَنَا َو َ  نَْفَرُح ِبَما ُأوِتینَا
دسهت بیت، همان کسانی هستیم که بر آنچهه از  ما اهل 

  «.شویم هایمان نیز شادمان نمی خوریم و برای داشته ایم، تأسف نمی داده

تسنن، شاهد روشنی بهر تهالش معاویهه بهرای انحهراف  جریان دیگر نقل شده توسط مفسران اهل
آیا شهما »رافیان خود گفت: فرری مردم و اعتقاد به جبر است. نقل شده است روزی معاویه به اط

َو آیا بهه آیهه م»گفت: «. بله، ایمان داریم»گفتند: «. پندارید؟ به قرآن ایمان ندارید و آن را حق نمی
يْ َْ ُلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم  ِإْن ِمْن  َنزِّ ُْ و خزائن همه ریز تنها نزد ماست، ولهی  3؛ٍء ِإالَّ ِعْنَدْا َخزاِئُنُه َو ما 
بلهه، »گفتنهد: «. دانیهد؟ نیمم ایمان نداریهد و آن را حهق نمیک ندازه معین آن را نازل نمیما جز به ا

ه امهوال مهردم را بهه خهود اختصهاص کهنیهد ک پس ررا مهرا مالمهت مهی»گفت: «. ایمان داریم
به خدا سوگند مها تهو   ای معاویه!»برخاست و در جوابش گفت:   در این هنگام احنف«. ای؟! داده

ه خداوند ارزاق خلهق ره ررا بعد از آنکنیم ک ه مالمتت میرنیم؛ بلک خدا مالمت نمیرا بر خزائن 
«. رد، تو در خزائن خودت قهرار دادی و در  خهزائن را بهه روی خلهق بسهتی؟!کرا از خزائنش نازل 

 4ت شد و جوابی برای گفتن نداشت.کمعاویه از شنیدن این جواب سا
 بر درختت ببتر  تا بتی برب تی

 

 ش را  تتس ستت    تتیاختیتتار ختت   
 

 همچتت   ا ابلتتیذ و تر تتا  او
 

 5بتتا ختترا در بنتتد و ا تترر   ت تت  
 

 . پیامدهای جبرگرایی2/1

پندارند که انجام گناهان و سرپیچی از قوانین، از حیطه اختیار  ای رنین می متاسفانه هنوز هم عده
دعا از سوی کسانی شود. این ا های بشر می انسان خارج است و جبر و اراده الهی سبب بروز جرم

که با زبان ادعای دینداری و اعتقاد به خدا و قیامت دارند، مطرح شده است. این افراد برای پایهدار 
                                                           

 . 23و  22. حدید: 1
 . 277، ص 2، ج تفسیر القمی. علی بن ابراهیم قمی، 2
 . 21. حجر: 3
 .96، ص 4، ج الدر المنثوری، برر سیوط . عبدالرحمن بن ابی4
 . 1394، بیت 4دفتر ، مثنوی معنویبلخی،  مولوی الدین محمد جالل. 5
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

توسهل  بودن موقعیت اجتماعی خود در میان مردم و نیز دور شدن از عااب وجدان، به این سراب
ی است کهه جبرگرایهی، آ هار اند و در پی راهی برای فریفتن مردم و خود هستند. این در حال جسته

 شود. ها بیان می  منفی اعتقادی و اجتماعی بسیاری را در پی دارد که دو مورد از آن
 الف. تداوم رفتارهای ناصحیح

از آنجا که انسان جبرگرا رابطه سبب و مسببی میان رفتار خود و سعادت یها شهقاوت آتهی خهود را 
نیست و نهه تنهها بهه رفتارههای اشهتباه خهود ادامهه ر اصالح رفتار خود رند، هرگز به فک ار میران

دهد؛ بلره عااب وجدان نیز نخواهد داشت و با خیهالی آسهوده کردارههای گاشهته را ترهرار  می
 کند.  می

 ب. کمک به گسترش ظلم

کنند. اعتقاد به جبر موجهب  حاکمان ستمگر بیشتر از جبرگرایان، از جبرگرایی آنان سوءاستفاده می
شود و سروت در برابر ظلم و جهور را بهه دنبهال دارد؛  ل ضدانسانی ستمگران میرضایت به اعما

 تسنن آمده است:  رنانره در کتب تاریخی اهل
وقتی یزید بن عبدالملک پس از عمر بن عبدالعزیز به خالفهت رسهید تها رههل روز بهه روش او 

خود بپردازند، رهل پیرمهرد تر بتوانند به عیش و نوش  اطرافیان او برای اینره راحت 1کرد. عمل می
و بردند و آنان نیز شهادت دادنهد کهه بهر خلیفهه ارا در  کرده بودند، نزد  را که اصحاب پیامبر

 به قول سعدی:  2هیچ حساب و عقابی نیست.
 ها بر ن بنره در استت  ر خ د همه عیب

 

 هر عیب به سلطاا بپسنرد، هنتر استت 
 

ی بر نفی جبرگرایی، بسیار زیهاد اسهت. قهرآن مجیهد در این در حالی است که دالیل عقلی و نقل
رده است؛ از جمله در آیهات متعهددی انسهان را در کید کآیات بسیاری بر آزادی و اختیار انسان تأ

ُکْم َفَمْن ْاَء َفْلُیلْؤِمْن »پایرش و عدم پایرش هدایت الهی مختار دانسته است:  قُّ ِمْن َربِّ َِ ُقِ  اْل

                                                           

 25سهالگی ) 39و در  ت. عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حرم، هشتمین خلیفه اموی بود که پس از دو سال خالف1
رفت. او نسبت بهه دیگهر خلفهای امهوی، امیه از دنیا  ق( در شام به مرگ طبیعی یا مسمومیت از طرف بنی 101رجب 

ّّ وَل   »رنین نقل نمهوده اسهت:  از امام باقر 62، ص5ا یر جزری در الرامل، جقابل تمجید است. ابن إّن لكَل
؛ ههر قهومی دارای شخصهی نجیبة و إن نجیبة بني أمیّة عمر بن عبد العزَز، و إنّه َبعث َ   القیامة أّمة وحده

امیهه( محشهور باشد؛ و روز قیامهت بهه تنههایی )جهدای از بنهیعمر بن عبدالعزیز میامیه، نجیب است و نجیب بنی
 ، از او تمجید کرده است. 241ص« التشریف بالمنن في التعریف بالفتن» طاووس در کتابسید بن «. شود می

 «.ما علی الخلفاء حساب و ال عااب: »280، ص 7، ج تاریخ اإلسالم. محمد بن احمد ذهبی، 2
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ْر َو َمْن ْاَء َفْلیَ  ُُ خواههد، ایمهان بیهاورد  س میکبگو این حّق است از سوی پروردگارتان! هر  1؛ْک
 2«.افر شودکخواهد،  س میک)و این حقیقت را پایرا شود( و هر 

 . ترویج امید کاذب2
امید باید بر پایه حقیقت استوار باشد. مؤمنان حقیقی همواره به خداونهد امیدوارنهد و رهون بهه او 

َفَملْن »کوشند با انجام اعمال شایسته خود را به اهداف متعهالی برسهانند:  ند، میایمان و امید دار
ِه َفْلَیْعَمْ  َعَماًل صاِلِا پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کهاری  3؛كاَن َيْرُجوا ِلقاَء َربِّ

 «.شایسته انجام دهد
یها همهان « ارجهاء»تی دیگر بهه تهرویج امیه نبود. آنان در جنای گرایی، تنها جنایت بنیترویج جبر

نداشهت، سازی معصیت الهی در پی  گری و عادی یحباای جز ا   امیدواری کاذب که باز هم نتیجه
را با توجه به نوع مخاطبین خهود « ارجاء»و « جبر»امیه این دو شیوه، یعنی  پرداختند. احتمااًل بنی

ی را بها حربهه دوم، نسهبت بهه گنهاه تشهویق گرفتند. گروهی را با شیوه نخسهتین و برخه به کار می
 نمودند.  می

 امیه برای ترویج امید کاذب هایی از تالش بنی . نمونه1/2

 افی رنین نقل کرده است:رالحدید درباره این مسئله از اس أبی ابن
ه به ارجاء محد قائل شدند، معاویه و عمرو بهن عهاص بودنهد؛ زیهرا معتقهد کسانی کنخستین 

رو وقتی بهه معاویهه گفتهه شهد:  جود ایمان، معصیت ضرری نخواهد داشت. از اینه با وکبودند 
ب کهاری شهدی )جنهگ بها رهشناختی و مرت ه او را کاماًل میک( سی جنگیدی )علی کتو با »

ه کهبه قول خدای تعالی اعتماد داشتم »، در جواب گفت: «دانستی بودنش را میه گناه ک( علی
َه َيْغ گوید:  می وَب َجِمیعاً ِإنَّ اللَّ ُْ ُر الذُّ  .«آمرزد به درستی که خداوند همه گناهان را می  4؛ُِ

ترین عوامل گناه و معصهیت اسهت. شهعری از  تردید امید کاذب به رحمت الهی، یری از مهم بی
 حافظ نیز ه اگر ظاهرش مراد حافظ بوده باشد ه در همین مسیر غلط است: 

                                                           

 .29: . کهف1
آمهوزش »عالمه حلی و « کشف المراد»های کالمی مانند  . برای شناخت دیدگاه شیعه درباره جبر و اختیار به کتاب2

 استاد مصباح یزدی مراجعه شود.« عقاید
 .110. کهف: 3
 . 325، ص 6، ج شرح نهج البالغهالحدید،  أبی ؛ عبدالحمید بن هبةالله ابن53. زمر: 4
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 ور بستیو مخ ر ُغّصته،  1خ ر به با د چند ِمی 
 

 
 

 
 

 «هتت  الو تت ر»،  تت  «بتتاده مختت ر»   تتر  تت  را بتته 
 

 یری دیگر از اشعار قابل نقد این شاعر نامی، این بیت است: 
 مباش در پی  زار و هر چته خت اهی بتن

 

 به در طر قِت ما، غیر از ا ن  ناهی  یستت 
 

ازو همهدیگر را تعهدیل این در حالی است که منطق اسالم، توأم بودن امید و ترس است تا مانند تر
حیُم »فرماید:  می کنند؛ رنانره خداوند خطاب به پیامبر لوُر اللرَّ ُُ ا اْلَغ َْ ي َأ ِّْ ْئ ِعبادي َأ بِّ َو   *َْ

لیُم   َأنَّ َعذابي یفهر که( عااب و ره من بخشنده مهربانم و )اینکن کبندگانم را آگاه  2؛ُهَو اْلَعذاُب اْْلَ
 «.است  من، همان عااب دردنا

سهنت  های کالمهی اهل ره طرفداران مرتب ارجهاء کهه بهه مرجئهه شههرت دارنهد، از فرقهه اگر
هایی از ایهن مسهیر خطرنها  دیهده  شوند؛ ولی گاهی در میان مدعیان تشیع نیز رگهه محسوب می

 شود. می

 استدالل زیبای امام صادق

کننهد و  یگونهه اسهتدالل م مرجئهه این»بهه ایشهان عهرض کهرد:  یری از اصحاب امام صادق
است، نزد خدا نیز کافر است؛ کسی که نزد ما مهؤمن  کافر طور که هر کس نزد ما گویند همان می

الله! رگونهه ایهن دو  سهبحان»فرمهود:  امام صادق«. است، نزد خداوند نیز مؤمن خواهد بود
م الز شهاهد و بینهه اسهت و بها وجهود اقهرار، عبد علیه خهودش اقرار یرسانند؛ در حالی که کفر،

نیست؛ ولی ایمان، یک ادعاسهت و ا بهات آن نیهاز بهه شهاهد دارد و آن شهاهد عبهارت اسهت از 
پس هرگاه این دو )ادعای ایمان و عمل( هماهنهگ باشهد، مهدعای او  ابهت «. عمل»و « عقیده»

گردد. البته ممرن است افرادی مانند منافقهان در ظهاهر  شود و احرام ظاهری بر آن مترتب می می
 3کنند، ولی نزد خداوند مؤمن نباشند. ان اظهار ایم

 . پیامدهای امید کاذب2/2

این انحراف اعتقادی، همان پیامدهای سوء جبرگرایی یعنی تالش نرردن بهرای اصهالح و کمهک 
به ظالمان را به دنبال دارد. ماجرایی که در ابتدای همین بحه  از معاویهه نقهل شهد، شهاهد ایهن 

                                                           

 نواختن موسیقی است.  . رنگ نوعی ساز برای1
 .50و  49. حجر: 2
 . 40، ص 2، ج اصول کافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
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آنان بر این باور بودند که اگر امام یا خلیفهه »اند:  قادات مرجئه نوشتهرو درباره اعت ادعاست. از این
توان در نماز به او  رنان واجب اإلطاعه است و می بیره شود، از ایمان خارج نیست و همکب رمرت

 1«.ردکاقتدا 
رجای »پروایی در گناه کردن، به نقش  نیز ضمن تأکید بر مجازات بی در روایتی از امام صادق

 در راحت گناه کردن اشاره شده است: « بکاذ
َلُروَن َفَقَلالُ ا  ََ َلاَء و ََ ََْ فَلًا َشَلِدَدًا َو  َلافُ ا  ََ ِإنَّ وَْ مًا َأْذنَبُ ا ُذنُ بًا كَِثیَرًة َفَأْشَفقُ ا ِمنَْهَلا َو 

 ََ ُ َعلَیِْهُم الَْعَذاَب ثُمَّ َواَل تَبَاَرَك َو تََعالَى  تََلَرْأتُمْ ُذنُ بُكُْم َعلَیْنَا َفَأنَْزَل اّلّله َْ قهومی  2؛افُ نِي َو ا
گناهان زیادی مرترب شدند و از این گناهان خود نگران و به شدت خوفنا  بودند تها اینرهه قهوم 

هها )قهوم دوم( نهازل  دیگر آمدند و گفتند: گناهان شما به گردن ما، و خداوند عااب خود را بهر آن
 کردید. کرد و فرمود: قوم اول از من ترسیدند، اما شما جسارت 

 . حالل کردن ربا3

امیه، حالل دانستن ربا به صورت رسمی توسهط معاویهه بهود. عالمهه  از دیگر جنایات فرری بنی
های معاویه، حالل دانستن ربا توسط او را گزارش کهرده و نوشهته  ضمن برشمردن بدعت امینی

 است:
الی کهه خداونهد معاویه، نخستین کسی اسهت کهه ربها را حهالل دانسهت و آن را خهورد؛ در حه

ه بهر ا هر کهسهی کخیزند، مگهر ماننهد  خورند، )در قیامت( برنمی ه ربا میککسانی »فرماید:  می
خورد و کسی کهه وکیهل در رباسهت،  همچنین کسی که ربا می«. تماّس شیطان دیوانه شده است

 3اند. ملعون شمرده شده خدا توسط رسول
 نقل شده است: 

یا نقره را به بیش از ارزش واقعی آن فروخت. ابودرداء بهه او گفهت: ای از طال  روزی معاویه پیمانه
انگیز در  کرد. معاویهه بها تربهری شهگفت ای نهی می شنیدم که از رنین معامله خدا از رسول

                                                           

 . 403، ص فر،نگ فرق اسالمی. محمدجواد مشرور، 1
 . 241، صثواب األعمال و عقاب االعمال . محمد بن علی صدوق،2
ّّ الربا و أكله»؛ 92، ص 11، ج الغدیر. عبدالحسین امینی، 3 ّّ اّلّله البیَلو و حَلّر  الربَلا ؟! أّول من أح لذيَن ، مو أحَل الَّ

لْیطاُن ِملَن اْلَملِ   ُطُه الشَّ ذي َيَتَخبَّ با ال َيُقوُموَن ِإالَّ َكما َيُقوُم الَّ ُكُلوَن الرِّ َْ وكَلّ الربَلا و م كّلَله ملعَل نس بلسَلان م، َي

 «.النبيّ 
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پیشهرو  1«.بینم! اما من، در این معامله اشهرالی نمهی»ایستاد و گفت:  خدا برابر حدی  رسول
تواند در  امیه هستند و این طرز تفرر می گرفتن هستند، معاویه و بنیکسانی که اهل ربا دادن و ربا 

اند؛ رنانرهه در روایتهی  بایستد. این افراد توسط خدا لعنت شهده خدا برابر حرم خدا و رسول
َّ »رده، آمده است: کنقل  از پیامبر اکرم که امیرمؤمنان َّّ لََعَلَن وِكَل ََ َ َعزَّ َو  بََلا َو   ِإنَّ اّلّله الرِّ

خداوند رباخورنده و وکیل و نویسنده و شهاهدان ربها را لعنهت کهرده  2؛ َو كَاتِبَُه َو َشاِهَدَْه  ْؤكِلَهُ مُ 
 «.  است

بلا ِإْن ُكْنلُتْم »خداوند درباره ربا فرموده است:  َه َو َذُروا ما َبِقيَ ِملَن الرِّ ُقوا اللَّ ذيَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ يا َأيُّ
اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید و آنچهه از )مطالبهات(  ایمان آورده هکسانی کای   ؛ُمْؤِمنیَن 

َقْوا»و « آَمُنوا»لمه کاین آیه شریفه با  3«.نید؛ اگر ایمان داریدکربا باقی مانده است، رها  شهروع « اتَّ
ه رباخواری، هرگز بها ادعهای ایمهان و تقهوا کی از این است کو با ایمان نیز ختم شده است که حا

اند که باید هرره زودتهر  ازگار نیست. متأسفانه امروزه برخی درار مرض مهلک رباخواری شدهس
 خود را از این آتش غضب الهی برهانند.

 ربتتتا ختتت اری از  ردبتتتا ی  تتتتاد
 

 شتتنیرم هتتد ا تترر زمتتاا بتتاا بتتراد 
 

 پستتر چنتتر روزی  رستتتن  ر تتت
 

 د تتر بتتا حر  تتاا  رستتتن  ر تتت 
 

 حتا به خ اب ا ررش د ر و پرستیر 
 

 به چ ا رستی از حرر و  رتر ست ا  
 

 ب  ت ای پسر قصته بتر متن مخت اا
 

 بتتته دوزر در ا تتتتادم از  ردبتتتاا 
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