
  .رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم و زیزع ردپ تمدخ مالس اب

 :یقوقد ناتساد ،881 يهمانرب

 

 و لاصتا دنمزاین ناج هب ،هدش رادیب وا رد بلط درد ،هتشگ درزيور دنوادخ قارف زا هک تسا یناسنا دامن یقوقد

 .تسا شیوخ لصا اب تدحو

 ،ار دوبعم اب ندش یکی ات ،وا ِباهتلا و ترارح ،لاح نیعرد و دیاشگیم ار اضف و دنکیم میلست ار دوخ ،تسراک رد

 .تسین ینایاپ

 

 زار ياناد يا برای یتفگب وا

 زاین هار ملد رد يدوشگ وت

 

 ماهتسشنب رگا رحب ِنایم رد

 ماهتسب مه وبس بآ رد عْمط

 1953 ،1952 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .ناناج راکبلط ناج هب و ماکهنشت تخس و تسا یگدنز بلاط سپ

 

 يو هب تسهنشت همه اهناج هکنآز

 دیآیم اقَس گناب ار هنشت

 837 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و تفایرد زا نارگید هک دشابیم ییاهتفایرد دهاش و هدوب بیغ زا یتاماهلا كردُم ،میلست و ییاشگاضف نیا رد

 .دنزجاع نآ يهدهاشم

 

 ناهگان مدید رود زا عمش تفه

 نآدب مدیباتش لحاس نآ ردنا

 1986 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 کَی ،تفه دشیم هک مدیدیم زاب

 کلف بیج وا رون دفاکشیم

 1991 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم



 

 دش تفه رگید راب کی نآ ،زاب

 دش تفَز نم یناریح و یتسم

 1992 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 درم تفه دش رظن ردنا عمش تفه

 دروژال فقس هب دشیم ناشرون

 2001 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تخرد ِلکش دش درم کی ره زاب

 تخبکین ،ناشیا ّيزبس زا ممشچ

 2003 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تشذگیم ناشیا رب هک رتبجع نیا

 تشد و ارحص زا قلَخ نارازهدص

 2009 تیب ،موس رتفد ،يونثم يولوم

 

 دنتخابیم ناج ،هیاس يوزرآز

 دنتخاسیم نابهیاس یمیلگ زا

 2010 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 چیه دندیدیمن ار نآ يهیاس

 چیپ چیپ ياههدید رب وفت دص

 2011 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ،دنیبیم ار عمش تفه .دنیبیم تدحو رد و هچراپکی ار ملاع ،مدع یشومخ رد ،میلست و ییاشگاضف رد کلاس یقوقد

 کی هب تخرد تفه و تخرد تفه هب و دنباییم یلجت عمش تفه ،عمش کی نآ زا هرابود و ،دوشیم یکی هک

 .دنوشیم لیدبت تخرد

 .ناج کی يهرکیپ شنیرفآ يهمه و تسا يرایشوه کی رب ملاع هک دنیبیم

 .نهذ يوهایه و الغت زا رود هب ،تسا شیاسآ و یتحار رد ،میلست يهیاس رد



 عوجر و ندش یکی ییاناوت یناسنا ره و تسه تاذ رد هوقلاب ،اهناسنا یمامت يارب رتسب نیا هک يدوجو اب لاح

 تاماهلا و اهتفایرد نیا زا یقوقد و دنربخیب و لفاغ ،مهم نیا زا نهذ باوخ رد اهناسنا ،دراد ار دوخ لصا هب

 چیه و درذگرد زین هندرگ نیا زا دیاب هکارچ ؛دنزیم دعب لحارم رد ار وا هار ،ماقم نیا دیاش و  ناریح و ریحت رد

 دنوادخ تیانع ار نآ و دنیبب دنوادخ بناج زا ،قلطم ار اهنآ و دشاب هتشادن زین رما نیا رد ياهبساحم و تواضق

 .ددنبن اهنیدب لد و درذگرد ،درامشب

 

 قابطنا و لاصتا عنام يزیچ هچ اما و راک رد و تسا هنشت تخس ،هدش رادیب یقوقد رد بلط اجنیدب ات سپ

 !؟دریگیمن تروص لیدبت و دوشیم يرایشوه رب يرایشوه

 اب ینعی دنیبیم ندش قرغ لاح رد ار اهنآ هکیماگنه و دهدیمن قالط ار اهیگدینامه هرابکی هب یقوقد هکنیا

 دنوادخ ات دراذگیمن و دنکیم تلاخد یگدنز راک رد ،دروآیمرب دایرف ،ناشندش قرغ و اهیگدینامه یتشک ندید

 .دریگب ار شناج و دربب ار ینهذنم رس و دنک صالخ ار وا

 ؛دیوگیم ربکاهللا يونعم نهذ اب اما ،ددنبب مارحا یگدنز يوس هب و دشاب زامن رد مد ره دهاوخیم یقوقد هکیلاح رد

 لوَح هب دیوگیم .يرتالاب و رترب اهتیعضو و اهیگدینامه مامت زا ،ماهتشاذگ لد رد هچنآ مامت زا وت ایادخ ینعی

 هزاجا هکیلاح رد منیشنیم و مزیخیمرب ،نهذ يهوق هن و وت يورین و هوق هب ،ینعی ؛ْدُعْقَا و مُوقَا ِهِتَّوُق َو هّللا

 ار وا ناج ات دریگیم ندیزو ناکفنک و اضق دابدنت هک یماگنه و دوش هداتفا و هدیرُب ،نهذ ياپ و تسد ،دهدیمن

 شزیزع ياهیگدینامه زا یضعب دیآیمن شلد و دنکیم يزابهابور ،دروآیمن بات ،دناهرب نهذ ياهندنکناج زا

 هراپ و توشر ار وا اهنت هن ،هدش هدیشک اهیگدینامه يور رب ،دنوادخ تزع رجنَخ هک هاگنآ و دنک ینابرق ار

 .دزرلیم مه و دسرتیم مه ،هدرک فقوتم ار راک هکلب ،دهدیمن

 
 تزع رجنخ دشک وچ ،مزرلب هن ،مسرتب هن

 هراپ و توشر مهدب ار وا رجنخ ادخ هب

 2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .دبای مارآ وا ناج و دهد ماجنا مامت ار شراک ،هاشداپ ات دراذگیمن و هتساخرب تعافش هب

 

 ناج تسا لوذبم هاش رهب :تفگ

 نایم ردنَا عیفش دیآ ارچ وا

 

 ارم مد نآ دوب تقو هللا عم یل

 یبتجُم ٌیبن هیف عَسَی ال

 2961 ،2960 تایبا مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم



 رد و دروآیم صاخ ِیگدینامه ندنام یقاب رب لیلد رازه و هتساخرب تلاخد هب نهذ ،هدرکن هاش لوذبم ار ناج

 و يوزج لقع ،رفاک درِخ .اج رب لئاح و راوید و دنامیم لطعم ناهج نیا هب ندمآ زا یلصا روظنم و فده هجیتن

 .دنامیم یقاب مامتهمین راک و دنکیم تلاخد نهذ صقان

 

 دنک هضرع نورد ز تداهش وچ ناج دهاش

 نم رفاک درخ درآرب تشگنا دوز

 2001 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 دزیرورف هرابکی هب نهذ راوید ،یمامت هب اهیگدینامه یتشک نتسشن لِگ رد و لیعامسا ندرک ینابرق اب هک دیما

 :»نوعجار هیلِا اّنِا و هّلل اّنِا« هک ؛ددرگرب شیوخ لصا هب و دریگ ندیشوج اهناسنا يهمه ناج رد یناگدنز بآ و

 .هللااش نا میدرگیمزاب وا يوس هب همه و مییوا زا همه

 .میدرگیمزاب وا يوس هب و مییادخ نآ زا ام :نوعجار ِهیَلِا اّنِا و هّلِل اّنِا

  156 يهیآ زا یشخب ،)2(هرقب يهروس ،میرک نآرق

 

 زاریش ،رورس ،مارتحا اب

 


