
 
 ادخ مان هب
 
 .رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم و زیزع ردپ تمدخ مالس اب
 76 لزغ ،861 همانرب

 
 ار ام رحس هآ هم نآ دینشب رخآ
 هدش هدناوخ ار ام ِ»رْشحِ رْشح«  ار ام ِرَشَح بشما دمآ رگد رشح ات

 
 رد ،ششارخ شوگ يادص و رس و يونعم نهذ يور زا هن و نیتسار روط هب و ًاتقیقح ،تشاد لد رد روضح حبص هک نهذ بش ياهتنا رد
 اب متسناوت و دیسر ارف ،ییاتکی تیاهنیب يایرد هب لصتم ياهناسنا لیخ نوچ زین نم تمایق و مدرک زاب ار نورد ياضف ،توکس و یشوماخ
 .منک تمدخ و یگدنب مالعا و مناسرب یگدنز هام هب ار دوخ مایپ ،اضف ندوشگ زا هتساخرب ینارون هراتس نیا

 
 ار هراتسا وت يوس مدرک ماغیپ نم شود
 ار هراپ هم نآ وت نم زا ناسر تمدخ شمتفگ
 143 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 میوگ ،نم هنیس رد هم نآ دنز خرچ نوچ
 ار ام رمق رود رگنب رمق رود يا

  76 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هب ،اهزیچ زا هدش یلاخ زکرم یناوارف و تاکرب ،مدش لصتم مدع زکرم هب لاح هظحل رد ندوب و نورد ياضف شیاشگ رثا رد هک ماگنه نآ
 و مدید ار دوخ نهذ طلغ تاکرح ،لاح نآ رد و دروآرد تکرح هب و درک شعترم ،دوخ هدننک هدنز يژرنا اب ارم دوجو و تخیر مدعب راهچ ره
 !؟تسیچ یعقاو روضح هک متسناد
 !زاب شتشُم و دش ور دیشکیم هزات یماد هب ارم ،ابرلد و ابیز يدنب هتسب اب ،باذج یلکش هب تعاس ره هک ماهدنبیرف و راکم نهذ تسد
 
 ینهذنم ،بترم ینهذنم ،مّظنم ینهذنم ،لقاع ینهذنم ،نابرهم ینهذنم ،راکادف و تشذگاب ینهذنم ،روبص ینهذنم ،يونعم ینهذنم
 ینهذنم نارازه و هاوخریخ ینهذنم ،راکوکین ینهذنم ،افو اب ینهذنم ،عناق ینهذنم ،فّظوُم و لوئسم ینهذنم ،زیمت ینهذنم ،دنمنوناق
 هجوت دروم و مدشیم میاق عامتجا دنسپ دروم ياههتسب نیا بلاق رد ،اهنآ تشپ رد دیاب هعماج و مدرم زا نتفرگ هجوت و دییأت يارب هک رگید
 .متفرگیم رارق

 
 شمییامنب ناتسد ات ناتسد متسر وک
 ار ام رف و یبوخ دنیب ات فسوی وک
  76 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 يدنوادخ نینچ نتشاد اب هک متشگ هدنمرش دوخ زا هک ،مدش رادروخرب وا تیاده و تینما ،تردق ،لقع زا ردقنآ ،هدش هدوشگ ياضف نیا رد
 !ماهدرکن هک اهيزاب هبور و اهیگنرز هچ و هدزن رس هک اهاجک هب ،تسا صقان نهذ ره لقع ياهتنم ،شدِرخ هک
 .داد تسد زا ار دوخ تّیفسوی و تخاب گنر ،متفرگیم وب و گنر اهنآ زا و مدیتسرپیم لد رد هچنآ مامت ،شروضح هام يور ندید اب

 
 وا دنق تمدخ رد وش نیریش همقل وت
 ار ام رکش ناک ندرک ناوتن همقل

  76 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ،میلست اب رگم تسین نکمم نیا و موش اهر اهیگدش تیوهمه یخلت زا دیاب ،مریگب رارق یگدنز ینیریش تمدخ رد مناوتب هکنیا يارب
 اضف ندوشگ اب سپ .تسا بِزَل هدنبسچ و تفس ياهمسج نیا زا نم ندنَک يارب ،دیآیم شیپ هچنآ مامت هک لاح هظحل رد ندوب و شریذپ
 رد تسا دوخ هب اهزیچ ندرک هفاضا لاح رد بترم هک ار ماهدنهاوخ نهذ و مریگیم رارق یگدنز تمدخ رد و موشیم نیریش ،هظحل ره رد
 .مرادیم اور ملاع ناگدنشاب مامت رب ار یهلا تامعن و تاکرب و مرادیمرب یشیدنا مک و تداسح ،لخب زا تسد و مرادیم هاگن ،زیهرپ

 
 دریگ دوخ رب رد ات دهاوخ شمرک ار ام
           ار ام ِرَگ هظحل ره دزاس اود يور نیز
  76 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و دهاوخیم رتشیب و رتشیب ،بیهم یشتآ نوچ مروآیمرب ار نهذ ماک هچ ره ؛ماهدرک يرَگ يرامیب راچد ار دوخ ،اهزیچ اب ندش هدینامه اب
 .درادن یمامت شیاههتساوخ
 
 30 هیآ ،)50( ق هروس ،میرک نآرق-
 ٍدیَِزم ْنِم َْله ُلُوَقَتو ِتْأََلتْما َِله َّمَنََهجِل ُلُوقَن َْمَوی-
 ؟تسه مه نیا زا شیب ایآ :دیوگ وا و ؟يدش ّولمم ایآ :مییوگ ار مّنهج هک يزور



 
 .درادن ییان رگید و هتشگ مارآان ،نهذ نایاپیب يانمت و شهاوخ همه نیا زا ،ملد لفط اما

 
  ناهراو شاهیرگ ز ار ام هد ریش ار لد لفط
  ار هراچیب نم وچ دص ،مد ره هدرک هراچ وت يا

 143 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 اب هظحل ره هک ومه ؛مدروآ یگدنز يوس هب ور ،هتخاب قشع اهیگدش تیوهمه مامت اب و هتفر ار اههار مامت هک ،دوخ درد ياود يارب سپ
 .متسبیم ار دورو ياهرد ،تمواقم و تواضق اب نم اما ،دیابرب نهذ زا ششخب حور تاحفن و تابذج اب ارم تساوخیم ،قافتا ره ندروآ شیپ

 
 هدش هدناوخ نایرگ      نایرب رگج ندروخ ناوتن یکمنیب نوچ
 ار ام رگج نایرب مد ره کمن هب نزیم
  76 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 اهراورخ ریز رد ،دش هدیمد نم رد هک یهلا حور نآ .مداد تسد زا ار شنیرفآ تحالم ،اهنیچ هطقن مامت و رواب ،درد ،رکف اب یگدینامه رثا رد
 تاجن نهذ یگدرم زا و موشیم دوس کمن ،یگدنز شخب ناج مد زا ،تیاهنیب و يدبا هظحل رد روضح اب لاح و تشگ نوفدم ،یگدینامه
 .مباییم
 
 مییآ دوجس هب رسیب ،میرآ فاوط ياپ یب
 ار ام رس و اپ نیا وا درک اپ و رسیب نوچ
  76 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 یچیق ،مدع تیدبا و تیاهنیب هریاد لوح زا ار نهذ تسد و رس ،هدرکن لمع نهذ يونعم لقع اب ،یگدنز و مدع زکرم هب لاصتا يارب رگید
 .مهدیم تاجن تبرغ و یگراوآ زا ار دوخ و هدرک عطق ار ییایند يوپاکت و شیوپ رد نهذ زیت ياپ و هدرک
 
  یهاش نآ رد درِگ میرآ فاوط ياپ یب
  ار ام رد تسکشب ،دمآ تسلَا تسم وک
  76 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 درِگ و هدیرب ار نهذ ياپ ،رفص تمواقم و تواضق اب ،نهذ هب نتفر نودب یقافتا ره هب نتفگ یلب ،تسلا نامیپ دیدجت ،اضف ندوشگ اب
 .میآیم رد فاوط هب ،یگدنز تیدبا و تیاهنیب

 
  شنیمیس هنیس زا ام گنر دش رز نوچ
 ار ام رز و میس نیا ،اداب ادف جنگ دص
  76 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 يور رب ار دوخ یگنادواج و تیاهنیب نیّرز رُهم ،یگدنز دیشروخ و هتخاب گنر ،اضف ندوشگ اب ،دنوادخ رون یگنریب رد نهذ ياهگنر مامت
 !؟تسین میرادن و میراد هچنآ ره و اههتشابنا و اههتشاد مامت ایآ يدیشروخ نینچ شکشیپ و .دزاسیم ناشن رهاوج و دنزیم اهگنر زا هتسَر
  !کیرات ینابایب رد دندش یعمش نوچ يدنوادخ راونا شبات اب و دندوب یتمیق رز نوچ ،نامگ هب يراگزور هچنآ ره
 
  ؟دجنُگ اجک شقن رد ؟دیآ اجک گنر رد
  ار ام رشب مسج ،دزاس کَلَم هک يرون

  76 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
  .دسریم َکلَم هبترم هب ییوخ هدنرد و یناویح هبترم زا و دوشیم وخ هتشرف ،اضف شیاشگ رثا رد ،نهذ زا هدش هدوسرف مسج
  .دنتسه شنایب زا زجاع فیراعت و تاملک ،فیصوت هک ياهبترم
 
 
 
 
  يزاین و درَد  زا يرب ،يزادگ و جنر زا يرَب
 ییارَچ و نوچ زا يرَب ،يدیما و میب زا يرَب

 
 یهیبَش و كرِش زا يرب نتفخ و ندروخ زا يَرب
  ییاطخ و بیع زا يرَب ،یگنر و تروص زا يرَب

 
  یجنگن مهف رد وت هک نتفگ وت فصو ناوتن
 ییاین مهو رد وت هک نتفگ وت هبش ناوتن



 204 هرامش ،دیاصق ،ییانس-
 
  دراد اور فطل زو ،وا درادن هیبشت
  ار ام رظن فعض دناد یمه هک اریز
 
 تسا حابصم هدننام نم رون هک دومرف
  ار ام رصب و هنیس تفگ هجاجُز و تاکشِم
  76 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ؛درادن ار شنارکیب تعسو فیرعت ییاناوت ،مسج و هدام ملاع رد يدننام و لثم چیه و درک هبرجت ،اضف ندوشگ رد و هظحل رد دیاب ار یگدنز
 .تسا نامنیب تلع هدید و ام فیعض مهف يارب ،دنکیم هیبشت رون هب ار دوخ میرک نآرق رد دنوادخ هکنیا
 
 35 هیآ )24( رون هروس ،میرک نآرق-
 اَلٍ َۀنوُتْیَزٍ َۀَکراَبُمٍ ةَرَجَش ْنِم ُدَقوُی ٌّّيِرُد ٌَبکَْوک اَّهَنَأَک ُۀَجاَّجُزلا ٍۀَجاَُجز ِیف ُحاَبْصِْملا ٌحاَبْصِم اَهیِف ٍةاَکْشَِمک ِهِرُون َُلثَم ِْضرَأْلاَوِ تاَواَّمَسلا ُرُون ُهَّللا«- 
 ٍءَْیش ُِّلکِب ُهَّللاَو ِساَّنِلل َلاَثْمَأْلا ُهَّللا ُبِْرضَیَو ُءاَشَی ْنَم ِهِرُونِل ُهَّللا ِيْدَهی ٍرُون ىَلَع ٌروُن ٌراَن ُهْسَسْمَت ْمَل ْوَلَو ُءیِضُی اَهُتْیَز ُداَکَی ٍۀَّیِبَْرغ اَلَو ٍۀَّیِقَْرش
 ٌ»میِلَع
 
 نوچ هنیگبآ نآ و ياهنیگبآ نورد غارچ نآ .دشاب یغارچ ،نآ رد هک تسا ینادغارچ نوچ وا رون َلثَم ؛تسا نیمز و اهنامسآ رون ادخ
 شتآ دنچ ره ،دشخب ینشور شنغور .دشاب هتخورفا ،يرتخاب هن و تسا يرواخ هن هک نوتیز تکرب ُرپ تخرد نغور زا .هدنشخرد ياهراتس
 يزیچ ره هب اریز ،دروآیم اهلثم مدرم يارب و دیامنیم هار رون نادب دهاوخب هک ار سک ره ادخ .رگید رون رب نوزفا يرون .دشاب هدیسرن نادب
 تسا هاگآ
 
 .»دشاب یغارچ نآ رد هک تسا ینادغارچ رون دننام نم رون« :دیامرفیم
 
 نیرتگرزب ماجنا يارب ار اهنآ و هدش راوس دوخ دعب راهچ يور هک تسا یگدنز تاذ هب مئاق رون نوچ ،زین یگدنز هب هدش هدنز ناسنا ره
 ییانشور و دراد ییانشور ،درادیم تفایرد ار تکرب راهچ ره شناج هلعش نتخورفا يارب ،ییاتکی ياضف هناد زا و هتفرگ تمدخ هب ،شتلاسر
 .دریمیمن هاگچیه و دوشیمن هداز  هاگچیه سپ ،تسا هدنز هشیمه دوخ یلصا ناج رد .دشخبیم
 
 نیا دراین شوگ رد سک ره ات نک شماخ
 ار ام رَش و ریخ وا دبایرَد هک تسیک دوخ
  76 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و فیراعت نادنز هب ار زیچ همه هک ینهذ ياهنم رگید رانک رد ؛ددنبیم هدید مدع ياضف رد هچنآ ره زا ار دوخ ناهد ،روضح هب هدنز ناسنا
 تسد رد شراک حالَص هشیمه و هشیمه ات دزیهرپیم تدش هب ،دننکیم هدافتسا دوخ ندرک گرزب يارب یناونع ره زا و دنشکیم تافیصوت
  !هللااشنا .دهدیم لمع هزاجا یگدنز هب نورد ياضف ندوشگ اب و دریگ رارق دنوادخ
 
 مالساو
 زاریش زا رورس ،مارتحا اب-
 
 


