
 ،مارتحا میدقت و دورد اب

 

 )1( تشگزاب ریسم رد

 

 ناهج ردص يهّصق يهرابرد هاتوک یقیقحت

 

 هب دورو زا سپ یلو دوب مدع نامزکرم ینعی میدوب ادخ بحاصم و نیشنمه هراومه ،ناهج نیا هب دورو زا لبق ام

 ،ماهتا نیا لیلد هب و میدش راکهانگ ،نود يایند يارذگ ياهتروص و اهشقن اب ندش هدینامه تلع هب ،ناهج نیا

 :میدش مورحم وا اب ینیشنمه زا

 

 ناهج ِردص يهدنب اراخب رد

 ناهن شردص زا تشگ ،دش مهتم

 3686 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 هرانک ام زا وا ،ادخ ياج هب نامزکرم رد اهتروص و اهشقن نتشاذگ و مرف ِناهج هب دورو زا سپ ،رگید ترابع هب

 :دش ناهنپ و تفرگ

 

 يدیزگ هشوگ نم ز وت ،مدیسر وت رهش هب وچ

 يدیدن میعادو هب ،متفرب وت رهش ز وچ

 2820 لزغ ،سمش ناوید

 

 يوس هب و میهد نایاپ یئادج نیا هب دیاب هک میسر یم هجیتن نیا هب ،قوشعم زا يرود و قارف ِدرد ندیشک زا دعب

 .میدرگرب وا

 

 رد هک تسا تروص نیدب دوش یم زاغآ يونثم موس رتفد 3686 تیب زا هک ،ناهج ردص ِلیکو يهصق يهصالخ

 اهرهش يهراوآ ،لاس هد تدم و تفرگ هرانک ناهج ردص زا و دش مهتم یمرج هب ناهج ردص ِلیکو اراخب رهش

 .دهد نایاپ نارجه نیا هب و دباتشب وا رادید هب هک درک مزع دوخ اب تشاد وا هب هک یقایتشا طرف زا سپس .دش

 :دنتفگ وا هب شناتسود دیسر اراخب هب یتقو

 .دراد ار وت نتشک دصق ناهج ردص هک وش ناهنپ دوز

 .منآ بلاط ،دوخ هک دیناسرتم ندش هتشک زا ارم :تفگ لیکو

 



 ار وا دننکیم یعس هاش نایفارطا .دتفا یم نیمز رب شوهیب وا ندید اب و دسریم ناهج ردص هاگراب هب هرخالاب لیکو

 .دروآ یم شا يرایشوه هب و دزاون یم ار وا تسا قشع زا وا یشوهیب دنادیم هک هاش یلو دنروایب شوه هب

 

 میتسه اه ناسنا ام ،لیکو زا دارم و تسا دنوادخ ناهج ِردص زا دارم تیاکح نیا زا انالوم يریگ هجیتن هب هجوت اب

 رود وا زا یگدش تیوه مه ینعی هانگ تّلع هب یلو ،میشاب ناهج رد وا درخ و قشع يهدننارتسگ دیاب لصا رد هک

 .میا هدش يرکف ياهشقن و تروص ِناهج ریسا و میا هدش

 

 يوس هب تشگزاب هار رد دیاب کلاس ناونع هب ام هک درک هراشا ناوت یم یمهم تاکن هب ،ناتساد نیا رد قمعت اب

 .میهد رارق دوخ راک يهحولرس ،قارف نیا هب نداد نایاپ و ادخ

 

 یم شدوخ يوس هب ار ام هظحل ره وا یلو میا هدش ادج وا زا ًاتقوم هچرگا و مییادخ تّیعم رد ام مینادب هکنیا لوا

 .میدنبب رگید ياه يرتشم هب لد دیابن سپ ،دنادیم ار ام نایاپ و زاغآ هک تسوا و تسوا ام یقیقح يرتشم و دناوخ

  

 يرَتْشا ُهللا تسام ِيرتشم

 آ رترب نیه يرتشم ره ِمغ زا

 

 تسا وت نایوج هک وج ییرتشم

 تسا وت نایاپ و زاغآ مِلاع

 1463 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 شیپ مه رگید قارِف کی ،نایم نیا رد هک تسنیا میشاب هتشاد رظن دم دیاب تشگزاب ریسم رد هک يرگید يهتکن

 رکش و ربص و میشیدنیب دیاب یکی نیا يهرابرد ،میشخب نایاپ نآ هب دیاب هک یلصا قارف سکعرب هک دمآ دهاوخ

 :تسا دنوادخ زا ریغ يزیچ ره زا قارف نآ و مینک هشیپ ار

 

 ناهج رد يدرگ داش يو زا هچ ره

 نامز نآ شیدنیب وا قارف زا

 

 دش داش سک سب ،داش یتشگ هچنآز

 دش داب نوچمه و تسج يو زا رخآ

 

 هنَم يو رب لد وت دهجب مه وت زا



 هِجِب وت يو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

 3697 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 هب ياهشقن و اهتروص زا یلاخ ادخ يوس هب ام تشگزاب ریسم هک تسنیا مینک هجوت نآ هب دیاب هک یفیرظ يهتکن

 هب و میزاتب لعن راهچ ام ات دنا تسشنن راکیب ینهذ نم و ناطیش نایم نیا رد و دوب دهاوخن يویند يابیز رهاظ

 و دروخ میهاوخ ار اهنآ بیرف نیقی هب بیرق لامتحا هب یلدب نایورابیز نیا ندید اب ام ،هظحل ره .میسرب دوصقم

 .دنام میهاوخ زاب هار زا

 

 تروص هب راک نیا ،ررکم نیرمت اب و میربب هانپ نامحر دنوادخ هب يویند رهاظم نیا تسد زا هک تسنیا راک يهراچ

 .دوشب نامیارب تداع

 
 کْلِم ِتوف زا شیپ يوگ ،میرم وچمه

 کْنِم ِنمحّرلاِب ُذْوَعْلاِک ار شقن

 3700 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 :دراد میرم يهروس 16-18 يهیآ هب هراشا قوف تیب

 

 اهَل َلَّثَمَتَف انَحور اهْیَلِا انْلَسْرَاَف ًاباجِح ْمِهِنود ْنِم ْتَذَخَّتاف ًاّیِقْرَش ًاناکَم اهِلْهَا ْنِم ْتَذَبَتْنا ِذِا َمَیْرَم ِباتکْلا یِف ْرُکْذاَو

 .ًاّیِقَت َتْنُک ْنِا َکْنِم ِنامْحَّرلااِب ُذوعَا یّنِا ْتَلاق ًاّیوَس ًارَشَب

 

 و دش نکاس یقرش يهیحان رد و تفرگ هرانک شا هداوناخ زا هک هاگنآ ،میرم زا رآ دای )میرک نآرق( باتک نیا رد«

 یناسنا تروص هب وا و میداتسرف وا يوسب ار )لیئربج( دوخ حور ام ماگنه نیا رد .دیشک نانآ و دوخ نایم يا هدرپ

 ».يراگزیهرپ رگا مرب هانپ نامحر دنوادخ هب :تفگ و دیسرتب تخس )میرم( وا .دش رهاظ وا رب بیع یب و لماک

 

 زا روظنم و ارذگ يایند راگن و شقن رپ ناهج هب دنکیم يا هراشا ،رشب تروص هب لیئربج لیثمت زا انالوم اجنیا رد

 .میدنبب اهنآ هب لد و میوش اهییابیز نیا يهتفیش دیابن هک میتسه ام يهمه مه »میرم«

 
 ازف ْناج سب یتروص میرم دید

 الَخ رد ییابر ْلد ،ییازف ْناج

 

 داتفوا میرم ياضعا رب هزرل



 داسف زا دیسرت و دوب هنهرب وک

 

 يدوخ یب رد ،و میرم دوخ یب تشگ

 يدزیا ِهانپ رد مَهْجِب :تفگ

 

 بیَج ْكاپ نآ دوب هدرک تداع هکنآز

 بیغ يوس ندرُب تخر تمیزه رد

 

 رارق یب یکلم دید ار ناهج نوچ

 راصح ترضح نآز تخاس ،هنامزاح

 3701 تیب زا ،موس رتفد ،يونثم

 

 :دشاب ریسم نیا رد ام يامنهار دناوت یم هک تسا یفیرظ تاکن يواح زین قوف تایبا زا کیره 

 

 .میریگب مک تسد ار نآ دیابن ام و تسا يوق رایسب اه یگدینامه ِششک يورین هکنیا لوا

 

 راک يهحولرس ار زیهرپ و طایتحا دیاب ،میتسه روضح سابل زا هنهرب ام راک لیاوا رد هکنیا هب هجوت اب هکنیا مود

 .میوش تیوه مه و دزغلب نامیاپ ادابم هک میهد رارق دوخ

 

 دناوتب شناکف نک يورین اب وا ات میربب هانپ ادخ هب میناوتیم هک تسا یعقاو ییاشگاضف و میلست اب اهنت هکنیا موس

 .دراد هگن ناما رد اهیگدینامه ّرش زا ار ام

 

 ،لقع ،تینما سح میناوت یمن اهنآ یتابث یب لیلد هب اهیگدینامه زا هک میشاب هتشاد رظن دم هشیمه هکنیا مراهچ

 .میریگب تیاده و تردق

 

 

 هجاوم ناتسود ياه شنزرس و تادیدهت اب تساراخب هب تشگزاب لاح رد هک ناهج ردص لیکو ،ناتساد يهمادا رد

 :دوش یم

 

 ربخ یب يا :یحصان ار وا تفگ

 رنه يراد رگا ،شیدنا تبقاع



 

 یی هناوید ،يوریم اراخب نوچ

 یی هناخ ْنادنز و ریجنز قیال

 3812 تیب زا ،موس رتفد ،يونثم

 

 ياه شنزرس و نامدوخ ینهذ نم تادیدهت اب ًانئمطم ،اهیگدینامه نتخادنا و دوخ يور ندرک راک هار رد مه ام

 ییاجنآ زا یلو .دنتسین ام نورد رد یناهنپ ِقشع نیا كرد و ندید هب رداق اهنآ اریز ،دوب میهاوخ وربور نایفارطا

 .دش دهاوخن ام تکرح زا عنام تادیدهت نیا ،تسا هدش رادیب ام رد قشع ینورد يورین هک

 

 ریسا ار وا دوب هدرک ناهنپ ِقشع

 ریذن نآ دید یمن ار لَّکوم نآ

 3820 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 ام هب ندناسر ررض و بیرخت هب لیم هک يرگید يورین دوجو زا انالوم ،ام رد يرادیب نیا دوجو اب و لاح نیا اب

 رورغم يرادیب زا رادقم نیا هب هک دهد یم رادشه و تسا هراّما سفن ای ینهذ نم نامه هک دهد یم ربخ زین دراد

 ملاس ناج شتسد زا یناوت یمن وا يرای نودب اریز ،ربب هانپ دنوادخ هب كانلوه وید نیا ياه هسوسو ّرش زا و وشن

 :يربب ردب

 

 دور یم ینایز رد ینیب هک ره

 دور یم یناوَع اب ،اهنت هچرگ

 

 يدز ناغفا ،يدُب فقاو وا زا رگ

 يدش ناناطلس ِناطلس نآ ِشیپ

 

 كاخ ،هاش ِشیپ هب رس رب یتخیر

 كانمهس ِوید ز يدید ناما ات

 

 روم ِز مک يا ،ار شیوخ يدید ریم

 روک وت ار لَّکوم نآ يدیدن نآ ز

 

 لاب و ّرپ نیغورد نیز یتشگ هّرِغ



 لابَو يوس دَشَک وک یلاب و ّرپ

 3824 تیب زا ،موس رتفد ،يونثم

  

 رکشت اب

 كرامناد زا یلع


