
 متشاد تسود سپ .تسا مرگ رایسب لزغ نیا مدرک سح مسیونب درک روبجم ارم انالوم هرابود :تدارا و مالس اب

  ؟دوش یم هچ منیبب

 :2820 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 يدیزگ هشوگ نم ز وت ،مدیسر وت ِرهش هب وچ

 ��يدیدن میعادو هب ،متفرب وت ِرهش ز وچ

 

 یظفاحادخ ،متفر یم ترانک زا نم یتقو یتفرگ هرانک نم زا وت مدرک تاقالم ار وت یتقو ،مراگدرورپ ،نم قوشعم

 .یشاب هدرک یظفاحادخ نم اب وت دیآ یمن مدای نم ای يدرکن

 
 درک ربصیب ار قشع ،مربج ِظفل

 درک ربج ِسبح ،تسین قشاع هکنآو

 ��1463 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تسین قشاع هکنآ و هدرک ربص یب ارم قشع مورن وا يوس هب مناوت یمن متسه قشاع نم مونش یم ار ربج یتقو 

 .تسا لاحم وت و نم یئادج و ینم نورد هشیمه وت .دنک یم هدافتسا ربج زا

 
 مورنیم رفس چیه ،مشوخ هک متفگب دنچ

 يرُث هب ات یلُع ز هر ،رگن بعص رفس نیا

 ��2458 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .یگدینامه هب متفا یم حطس نیرتالاب زا تسا لکشم رایسب رفس نیا مورب رفس مهاوخیمن متفگ نم ادنوادخ

 

 .دنکیمن تدیدهت يرطخ چیه :تفگ باوج رد اما

 

 مَرَم چیه ورب :تفگ ،ارم تفیرْفب وت ِفطل

 يرطخ دشابن وت رب ،ممرک دشاب هقردب

 �� 2458 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 



 ینیک ِرس رب رگا و ،ینیزگ فطل رگا وت

 ��يدیع ِشیارآ همه ،یناج ِشیاسآ همه

 

 

 سپ تسه مناج شیاسآ و شمارآ يارب همه ینک یتحاران نم اب ای ینک باختنا ار رهمو فطل رگاوت ،نم قوشعم

 مقوشعم يافص و فطل ات منک یمزاب ار اضف نم سپ. دوش یم هدیچ دهاوخ یم قوشعم هچنآ قبط مظنم زیچ همه

 .منیبب ار

 

 

 
 دنصقریمه قلخ نیا تمکُح فَد ِبرض رب

 مرادنپن هدرپ کی دصقر وت هدرپیب

 ��1458 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 

 یم وت ناکف نک مکح و وت فد يادص اب تانئاک لک و ینز یم فد وت و دنراد يداش يوس هب ور تانئاک همه

 .مینز رانک ار ینهذ نم هدرپ و مینک تیاعر ار نامقوشعم مظن دیئایب سپ .دنصقر

 

 ین رگا و یناهن هکنآ تسوت ِتریغ ِببس

 ��يدیدپ هّرذ ره ز هک ینایع ِدیشروخ همه

 

 

 ،نم قوشعم مینیبب میناوت یم ار ادخ مدع کنیع اب طقف ام و میوش یمن وت سنج زا ام هک تسوت تریغ لیلد هب

 یم شاعترا وت هب نم دوجو هرذ ره و ینکیم نایب ار تدوخ هّرذ ره زا دیشروخ تروص هب یتسه دیشروخ لثم وت

 .دنک

 

  :ثیدح رد

 ».َفَرْعُا یَکِل َقْلَخْلا ُتْقَلَخَف َفَرْعُا ْنَا ُتْبَبْحَاَف ًاّیفْخَم ًازْنَک ُتْنُک«

 .موش هتخانش ات ار ناگدیرفآ مدیرفآ سپ ،موش هتخانش متشاد تسود ،مدوب ناهن یجنگ نم

 



 

 يریم و هشوگرگج وت ،يریگب هشوگ رگا وت

 ��يدیرَد هدرپ ار همه ،وت يرَد هدرپ رگا و

 

 

 و مرد یم ار همه هدرپ نم .یتسه وت نم هدنریگ میمصت و ریما ,یتسه نم يزکرم یلصا هتسه وت ،نم قوشعم

 و ار وت یگدننیرفآ تردق و وت تیانع و يداش .متسه وت دوخ نم یتفگ وت ادنوادخ منک یم اوسر ار ینهذ نم

 هب ار شدوخ الامتحا سپ مینک یم مدع ار زکرم ,مینک یم یئاشگ اضف سپ .مراد مه نم ار وت تیقالخ نینچمه

 .داد دهاوخ ناشن ام

 یگدینامه زا ام سپ مینک يزاب قشع دنوادخ اب تخل و میوش هنهرب دیاب :میراد 139 و 138 يونثم تایبا رد زاب و 

 .داد دهاوخ ناشن ام هب ار شدوخ وا )ینهذ ياه نم زا نایرع( میوش نایرع رگا و میوش یم تخل اه

 

 یم ِورگ اهرَس همه ،يِد ِورگ اهلگ همه

 ��يدیرخ گرم ِفک ز ار نآ مه و ار نیا مه وت

 

 دص رد دص ،ًامامت : دعب تیب رد نینچمه .دوش هتفکش راهب رد ام روضح لگ ات و مینک روبع ناتسمز زا دیئایب سپ

 یناوتیم تدَرِخ اب هک یتسه يریما و میشاب یکّتم وت هب میناوتیم ام هک یتسه ینوتس وت هک .مینکیم لکوت وت هب

 .ینک هرادا ار ام

 

 دندیرُبِب فَک يرفن فسوی هرهچ زا رگا

 ��يدیرب لقع و لد ز ار ناج ِفسوی دص ود وت

 

 هروس زا 31 هیآ .میهن یم رانک ار اه یگدینامه همه و مینک یم لکوت وت هب طقف و میوش یم اشگ اضف ام سپ

 : فسوی

 يدراک کیره هب و داد بیترت ییاکتم دهد هیکت ات کیره يارب و داتسرف سک ناشدزن ،دینش ار ناشنوسفا نوچ«

 ذاعم :دنتفگ و دندیربب شیوخ تسد و دندرمش شگرزب ،دندید ار وا نوچ .دنرگنب ار وت ات يآ نوریب :تفگ و ،داد

 ».تسین راوگرزب ياهتشرف زج نیا ،تسین یمدآ نیا ،هّللا

 
 یکاپ هزبس دوش هک ،یکاخ همعُط شَینُک

 ��يدیمد حور ورَد وچ ،تَساجن ِز وا دهَرِب



 

 .دوش دراو وا مد میهد یم هراجا و دراذگ رثا ام يور رب ناکف نک داب اب وا میوش یم اهر تساجن و اه يدیلپ زا ام

 .مینک یم یئاشگ اضف و میرب یم و مینک یم دیما عطق اه یگدینامه زا میناوخ یم دعب تیب رد همادا رد

 

 رَکِش زا دیآ رتشوخ ندرک زان

 رطخ دص دراد هک ،شَیاخ مک ،کیل

 544 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،انالوم

 

 دیوگب شخب نخس ِدنوادخ هک ،نک شُمَخ وت

 ��يدیلک درک ومه و لفق ِرَد تخاس ومه هک

 

 .سب و تسیئاشگ اضف افرص ام راک میراپس یم شدوخ تسد هب از زیچ همه و میوش یم شوماخ سپ

 

 .مدرب تذل اقیمع

                                                                                                                             راوگرزب يزابهش سدنهم بانج زا :ساپس اب

 یئارسک سیدرپ :امش یگشیمه درگاش


