
 «ادخ مان هب »
 3074 هرامش لزغ ،915 همانرب .رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم و زیزع ردپ تمدخ مالس اب

 
 يزورفالد ارم رای دمآ مَّلسُم
 يزور یهز ،قح لضف ارم داد قشع هچ
 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم--
 
 :هک دشاب میرک نآرق زا هیآ نیا هب هراشا دناوتیم دمآ مَّلَسُم
 
 29 و 28 تایآ ،)89(رجف هروس ،میرک نآرق-
 

 -«ُۀَّنِئَمْطُمْلا ُسْفَّنلا اَهُتَّیَأ اَی»-
 -ً«ۀَّیِْضَرم ًۀَیِضاَر ِکِّبَر َىلِإ ِیعِْجرا»
 «تسا یضار و دونشخ وت زا زین وا و یضار و دونشخ وا زا وت هکیلاحرد«؛»درگزاب تراگدرورپ يوسهب ،هتفای مارآ سفن يا»
 
 ار نهذ طاسب ،دنکیم یظافاحادخ نهذ بش اب یتحارهب هک هدیسر تیعطق و نیقی و نامیا زا ياهلحرم هب هک یناسنا لاح فیصوت ینعی 
 هب یتسه ناهج لک اب داحتا رد و تسیضار و دونشخ وا زا زین دنوادخ و دنوادخ زا وا هکیلاح رد ؛دوشیم قشع راید یهار و دچیپیم مهرد
 دنوادخ تمحر و ششخب و لضف زا هاگنآ و دریذپیم تروص دنوادخ دید رد دوخ ِدید ندرک اهر رد يرایشه رب يرایشه قابطنا و دربیم رس
 .باریس شدوجو دعب راهچ ره
 
 و قلطم میلست رد هدوشگ ياضف رون و يزورفالد رثا رد و هتسر قیفوتیب دهج زا ،هدش اهر و صالخ نهذ ياهنتساوخ زا رگید هک یناسنا
 :هک هنوگنآ هتشگ دنمدرخ ،يدزیا ِشناد ِششخب و لضف و رون نیا وترپ زا و هتسشن رمث هب شیاهدهج ،ارچونوچیب

 
 تسوا رس ارم ورب وگ دورب مرس رگا
 يزودهلُک و رس زا و هلُک زا مدیهر
 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم--
 
 :هکارچ دروخیمن ار اهیگدینامه هبذاج و ششک و هجوت و دییأت لوگ رگید
 
 مشوگ رد تفگ و دروآ نم شوگ هب ناهد
 يزومایب ،تمزومایب ثیدح یکی
 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم--
 
 هب هک نهذ لقع هب هن یگدادلد نیا حرش و دباتیم ناهج هب تسود لامج هچیرد زا هنیآ سپ رد و دونشیم ار قشع هصق ،تسود نابز زا
 .دنکیم نایب ،طاسبنا و ییاشگاضف اب ،ردص حرش اب نورد هداد تعسو نامسآ

 
 تفخب لِگ رد رَخ وچ شحرش رد ،لقع
 تفگ قشع ،مه یقشاع و قشع حرش
  115 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 کشُم همه دوش وت نوخ ینتُخ يوهآ وچ
 يزوپشوخ هب ام ز وت يرچب یمد رگا

 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 تیاهن اب ار نهذ لد نوخ مامت هک دنکیمن تراقح و ندوب مک و یتسس و فعض ساسحا رگید ،دنیبیمن نهذ ياهدرد زا ناشن رگید و
 و ابیز یشقن ،هتسکش و مهرد ياهشقن نیا زا هناداتسا هچ یگدنز و هدروآ ،یتسه هاگراک رد ناغمرا هب ،منادیمن هب رارقا و یناوتان و زجع
 .هدرتسگ و ناوخ رد ناوخ و غاب رد غاب و تسا نیراگن ،تسین روآلالم و تسا ونهبون هک هدرک کح نیراگن

 
 ؟یشک هچ نت و ناج گنن ،ياهدش ناج ناج وچ
 ؟يزودنا هچ ياهّبَح ياهدش رز ناک وچ
 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم--
 
 ؟یک ات ناوختسا صرح ،ردقیلاع وت نوچ یئامه
 يدنکفا لهاان رب هک تمه هیاس نآ غیرد
 440 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح--
 
 :دنادیم هک دزرلیمن يزیچ ره رب هدش رادیب ناج رگید و دوشیمن كرد نامسآ نیا هب لاصتا اب زج ناسنا يدوجو تقیقح و
 



 يزرَا نامه هک نادیم يزرلغیم هک هچره رب
 دشاب نوزف شرع زا قشاع لد يور نیز
 609 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ار نافیرح شکب نابوخ سلجم يوس هب
 يزووَالق نکب ناویح همشچ و رضِخ هب

 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و دهدیم قشع ،هتشگ داینبوکین و تشرسابیز هک دهدیم بوخ يور تاکز مدره ،هتسویپ دوخ لصا هب هک ،تشرسشوخ ناسنا هاگنآ و
 .دبلطیم رکش و اضر و میلست غاب ِشیع هب ار نافیرح ،شراسخر تشهب  ،يزردنا و دنپیب ،یظعو و یمالکیب و دنکارپیم قشع
 
 يروگنا تسین تسدیسر لعل بارش
 يزوخ رکش نیا تسین و دش راثن رکش
 یناتسزوخ :يزوخ--
 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ،اهیگدینامه زا ناگدننکهبوت ،نیلفآ هب ناگدنیوگ»ال« ،لدیب ناقشاع و شورخ و شوج رد يدزیا بارش و هدش ایهم لصو ماود
 ییاتمه ار تسود تسد زا ماج نیا توالح و دنشونیم یگدنز ياراوگ ماج زا يدبا هظحل نیا رد رارقتسا اب  ،راحسا رد ناگدننکرافغتسا
 دوصقم هک تسین ثداوح داب زا يدنزگ چیه ار شیوخ لصا اب داحتا زا لصاح يداش و دوش لدب یناشیرپ هب ینآ هب ایند شیع هک ؛دنباییمن
 .لالح و اراوگ و نیریش شناگدنروخ رب ماج نیا و تسین نیا زج و تسا نیا شنیرفآ زا

 
 يزاب وت ،تسا یشتآ یکی صرح و اوه
 ؟يزوسیم هچ زا لاب و رپ فازگ ،رَپب

 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .دیوگیم دوخ اب ،اضف نیا تلاصا و قمع و توالح و قایتشا رثا رد هک دنکیم تسم ار ناج نانچ ،قشع ماج ندیشون

 
 26 هیآ ،)36(نیسای هروس ،میرک نآرق-

 -«.َنوُمَلْعَی یِمْوَق َتْیَل اَی َلاَق...»
 يراوتسا و تلاصا تیاهن رد هک ناشدوجو دعب راهچ ،اهنآ ياهرپ هک دنتسنادیم نم موق شاک يا ؛»دنتسنادیم نم موق شاک يا...» 
 هکارچ ؛دشاب شوماخ و ددنبب ناهد دیاب هک دنادیم بوخ اما ،اهیگدینامه شتآ رد نتخوس يارب هن تسا زاورپ يارب ،هدش انب یگدنز تسدهب
 .ادص باتزاب و ساکعنا و ادص زا ار گناب دننادن قلَخ
 
 ادَصز ار گناب دننادن قلخ هک شمخ
 يزوریپ ز ار هزوریپ یناد هک یئوت
 ادِص ساکعنا :ادَص
 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم--
 
 
 اهیگدینامه زا ياهبذاج و ششک چیه هک هدهاشم و تیؤر لباق زاجم زا تقیقح و تسا حضاو قیاقح ناشیا لد هدوشگ نامسآ رد اهنت و
 نا ،شنیلصاو  رب نامسآ نیا تسا كرابم و يزوریپ و دنرفظ رد ،قشع نارکیب سونایقا رد ،مدع ياضف هنهپ رد و دشکیمن دوخ هب ار اهنآ
 .هللاءاش
 
 مالسلاو
 زاریش زا رورس ،مارتحا اب


