
 ادخ مان هب

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

 

 596 يهرامش لزغ ،904 يهمانرب

 

 دیآیمن مشچ رد ییادیپ ز هک هَم نآ

 دیاز یمه نشُگیب شقشع يهزم زا ناج

 

 103 يهیآ ،ماعنا يهروس ،میرک نآرق

 ».ُریِبَخْلا ُفیِطَّللا َوُهَو َراَصْبَأْلا ُكِرْدُی َوُهَو ُراَصْبَأْلا ُهُکِرْدُت ال«

 هاگآ )قلخ زیچ همه هب( و فیطل وا و دنکیم هدهاشم ار ناگدننیب يهمه وا و دیامنن كرد یمشچ چیه ار وا«

 ».تسا

 

 نیبتلع مشچ اب هراومه هک مورحم رون نیا يهدهاشم زا نیبمسج مشچ یلو راکشآ ،ناهج رد دنوادخ روهظ تدش

 .هدهاشم نیا لئاح و عنام اهیگدینامه کنیع و دنیبیم

 

 تسا رَس شوگ ،رِس شوگ نآ يهبنپ

 تسا رک نطاب نآ رَک نیا دشابن ات

 566 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .درک اهر تسود دید رد هطساو چیهیب ار رامیب يهدید نیا دیاب لاح و 

 

 تسوا رد تلع یسب نوچ ام يهدید

 تسود ِدید رد دوخ ِدید نک انف ور

 921 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هک یتسین و صقن يهنیآ ات درپس یگدنز تسد هب ار روما ،نهذ شیکرفاک درخ تلاخد یب ،میلست و لکوت اب و 

 .ددرگ یهلا راونا شبات لحم و دبای یلقیص ،ضحم میلست نیا رد ،تسدنوادخ يارب ام ناغمرا

 

 تساخ هک یئاج ره صقن و یتسین

 تساههشیپ هلمج یبوخ يهنیآ



 3204 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 لامک فصو يهنییآ اهصقن

 لالج و ّزع يهنیآ تراقح نآو

 3210 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و نهذ بابسا تلاخدیب هاگنآ ،میلست و یگدنب راهظا و نهذ رد دوخ یناوتان و زجع هب رارقا ینعی تلاح نیا رد و 

 ار اهیگدینامه مامت و دزادرپیم دوخ يوجتسج هب ناسنا رد دوخ يرایشوه ،ددنبیم شقن نآ رد هک تروص ره

 رفس رد یقیقح و نیتسار ینتسیز عورش و دوشیم دلوتم ون زا هرابود ،یناریو نیا يهبارخ زا و دزاسیم ربزوریز

 .دروخیم مقر ناکفنک و اضق رما هب ناسنا

 
 ملاع تهج شش رد مَد نآ دوبن هتسب نوچ

 دمآ ربز و ریز سب نودرگ وا نتسج رد

 613 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هب يرایشه ،دوخ یگدنز هاگنآ و هدمآزاب ملاع تهج شش هب نتفر زا ،هظحل نیا رد رارقتسا و اضف ندوشگ اب سپ

 .دوشیم هاگآ يرایشه زا يرایشه و ددنویپیم عوقو هب ،گرزب تقیقح و ربخ و هدرک دازآ ار تاهج رد هداتفا هلت

 

 شیور نآ شبات زو شیوب يهزم زا لقع

 دیاخ یمه تسد مه ددنخ یمه هریخ مه

 

 و توالح و دنکیم هبرجت ار رون زا ییوترپ ،شندنام راکیب و ییاشگاضف اب نهذ لقع ،يرادیب نیا رثا رد هاگنآ و

 هک مدان و مومغم و یتفگش و تریح رد اضف نیا تعسو زا و دوشیم هر هب قیرط نیدب و هزمزم ار شاینیریش

 .متسنادیم هک مدوب یهورگ وزج شاک

 

 26 يهیآ ،نیسای يهروس ،میرک نآرق

 ».َنوُمَلْعَی یِمْوَق َتْیَل اَی َلاَق َۀَّنَجْلا ِلُخْدا َلیِق«

 ».دنتسنادیم و دندوب هاگآ )گرزب تمعن نیا زا( مه نم تّلم شاک يا :تفگ ،وش تشهب لخاد :دش هتفگ «

 

 ،ناسنا تاذ هب ندوب یکی و یکیدزن تدش زا شیوخ يدوجو تقیقح يهبرجت رثا رد ،نهذ باوخ زا يرادیب ینعی

 .متسنادیم نیا زا رتدوز و مدوبن نیلفاغ وزج شاک يا هک دراد هارمه هب ترسح هک تسا نیشنلد و دنیاشوخ ردقنآ



 هدنرادزاب للع و عناوم مامت ییاسانش و هار نیا ندومیپ رد ار کلاس قوذ و قوش هک هدنرادزاب یترسح هن اما

 .دنکیم نادنچود

 
 شناریح مشابیم ،شناریس ز حبص ره

 دیامننب يور وا ناریح دوشن ناج ات

 

 .درادنرب باقن زا هدرپ قوشعم ،دسرن دوخ تیاهن هب قوذ و قایتشا نیا ات و

 

 شنابل زا هک لد رد ترسح و تسبل رب ناج

 دیآرد ندب زا ناج یماک چیه هتفرگن

 

 مناج گنت هب دمآ شناهد ترسح زا

 دیآرب ناهد نآز یک ناتسدگنت ِماک دوخ

 233 يهرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 نیا لماک كرت يارای هن ؛شود رب نانچمه اهیگدینامه راب هلوک اما و تسمرس يرادیب نیا زا ناج ینعی

 شترضح روضح روخرد نادنچ هن یمیلست و ییاشگاضف رد ار شبل دنق ،رادید يهزاجا ار تسود هن و اهیگدینامه

 رادید يهزاجا ار هدمآ گنت هب ناج ات دریگ سپزاب دوخ زا ار تاهج رد ندیشک سفن تردق دیاب لاح و هدیشچ

 .دشاب

 

 ینیب يربخیب رد ینیبیم هک زیچره

 دیاشگنب هدرپ وا ،هللاو يربخاب ات

 

 و بیاغ وا ندید زا نانچمه ،لفاغ ناسنا اما ؛دوشیم ماجنا يرایشه کی نآ طسوت ،ناسنا زا هرداص لاعفا مامت

 مادام و بیصنیب و مورحم گرزب تقیقح نآ زا و دزادرپیم دوخ فیصوت هب نهذ رد هتسب شقن ریواصت رد هراومه

 .شورس ماغیپ ندینش زا مورحم دطلغیم ریواصت و رابخا رد اهیگدینامه نیچهطقن رد هک

 
 يوشن يزمر هدرپ نیز انشآ يدرگن ات

 شورس ماغیپ ياج دشابن مرحمان شوگ

 286 يهرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 



 دوبن وا مرحم ناج ،دوبن وا مدمه مد

 دیاشیمن زین وا دناد نیا هک هشیدنا و

 

 ینهذ نتسناد ادتبا رد دنچره و نهذ باوخ زا يرادیب و یهاگآ يارب اهتفگ و توص و فرح مامت زا ضرغ و

 ،نهذ زا رتارف لمع يهلحرم رد دیاب و تسین یفاک اما ،تسا مزال کلاس يرادیب و یهاگآ يارب ینافرع میهافم

 ،ندمآرد فیصوت هب و ندیشک ریوصت هب و نایب هلحرم نیا رد هک دوش هدینت مه رد توص و فرح و تفگ ياههدرپ

 .انعم راوید رب هدییور تسا يراخ و تسا تمواقم نامه

 

 نآ زا یشیدنا وت ات دوب هچ فرح

 نازر راوید راخ دوب هچ فرح

 1729 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 منز مهرب ار تفگ و توص و فرح

 منز مد وت اب هس نیا یب هک ات

 1730 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هدیزوسب هدرُب ناج ،هدیزودب هدرپ نت

 دیاسبنب قشع رب لد فلاخم ود نیا اب

 

 هدیزگ راب نارازه ،یگدینامه خاروس کی زا تلفغ تیاهن رد ناسنا دنچره ،ناسنا يرادیب راک رد نانچمه یگدنز و

 تسد هب ،نهذ تسد هب هتفاب ياههدرپ مامت هک تسا نیا تقیقح اما ،دریگیم هدیدان ار یگدنز ماغیپ و دوشیم

 يریگدای اب ،هن ای دشاب ییایند نیا تاقلعت هار رد اههدرپ نیا هک تسین یقرف و دش دهاوخ ناریو و هدنازوس دنوادخ

 هدوزفا نهذ ینادان و لهج يهدرپ رب يرگید يهدرپ ،نادب ندرکن لمع و ینافرع میهافم يهرابرد نهذ یحطس

 كرتشم اب یطابترا ياههار و دش دهاوخ هدیشک شتآ هب ناکفنک و اضق طسوت اهشقن نیا مامت لاحره رد و

 .دودسم نانچمه رظن دروم

 

 هناخ نیا رد تسه ات هناگیب رکشل ود

 دیازفنب درَگ زج ششوک رد و شلاچ رد

 

 ار نآ دیاب ًامتح هک ،قافتا و دادیور ره رد هفقویب تمواقم و تواضق و یپردیپ راکفا رثا رد ناسنا لد يهناخ

 رد هدش اپهب رابغ و درگ نامه ؛دشاب عیاقو رگهراظن ،مارآ ،رود زا ،رظن يرایشه ناونع هب دناوتن و دنک دب و بوخ



 ور شروضح عمش و دیسر دهاوخ تکاله هب ،كاخ و درگ نیا تدش زا دشیدنین راک يهراچ رگا هک تسوا دوجو

 .اهالب و تافآ عاونا ضرعم رد شمسج و یشوماخ هب

 
 یناطلس هب زیرگب ،یناج يربب یهاوخ

 دیازگَنِب رهز ات یقایرَت تمدخ رد

 

 ناگرزب رضحم هب دیاب ،درب هانپ یناطلس هب دیاب ؛دیشیدنا تاجن يهراچ دیاب ،هدش اپ هب كاخ و درگ نیا رد لاح و

 ینتورف و بدا لامک رد ار دوخ يهدیشارتان يهنیآ و تفگن چیه و تسب ناهد و دش میلست دیاب ،درب هانپ نیلصاو و

 رثا رد فاصان يهنیآ نامه ات درب یگدنز شیپ ،ماهدرک لمع هدینامه زکرم زا هک شیوخ یناوتان و زجع هب رارقا و

 :هاگنآ و ددرگ یهلا راونا شبات لحم ،بدا و میلست

 
 وا تخب هب زانیم ،وا تخرد ریز رد

 دیاسایب رشح ات تمحر زا رپ ناج ات

 

 ورف ار بدا لامک هک رادشه اما ؛يوشیم هدناشون دنوادخ تمحر ماج زا ،ییاشگاضف و میلست تخرد ریز رد

 نهذ ياههسوسو و ینالوط رایسب هار هک ور شیپ ،دوخ زایا قراچ و يروآ اجهب هتسویپ ار تسلا دهع ،يراذگن

 .راک رد ون يدرگش هب مدره

 

 نیبقح دوش هدید نوچ نیدلاُ حالصهاش زا

 دیابرب هلعشم ناج درآ حالص هب ور لد

 

 ار نهذ دنسپان يوخ و قلخ ،نتسیز هدوشگ ياضف وترپ رد و قشع هب هدنز ِناگرزب اب ندش نیرق و ینیشنمه

 هدنز هکینامز ات هک دهد تبسن دوخ هب ار نآ رگید یعون هب رابنیا ،نهذ ناهنپ رکم ادابم یلو ؛دنکیم لیدبت

 نآرق رد دنوادخ هک مییوج لسوت قشع هب ناگدنز روضح زا و میرب هانپ ادخ هب دیاب هظحل ره نآ رش زا میتسه

 :دنیامرفیم سان يهروس رد میرک

 

 ﴾1﴿	»ِساَّنلا ِّبَرِب ُذوُعَأ	لق«

 )1( ».مدرم راگدرورپ هب مرب ىم هانپ وگب«

 ﴾2﴿	».ِساَّنلا ِکِلَم«

 )2( ».مدرم هاشداپ«



 ﴾3﴿	ِساَّنلا ِهَلِإ

 )3( ».مدرم دوبعم«

 ﴾4﴿	ِساَّنَخْلا ِساَوْسَوْلا ِّرَش ْنِم

 )4( »ىناهن رگ هسوسو رش زا«

 رد ،ینکیم لمع شدنناملوغ زاوآ ساسارب و يرادنپیم یکی نآ اب ار دوخ و یتسین هاگآ نهذ زا هک مادام ینعی

 .دید یهاوخ بیسآ و یتسین ناما

 

 هب ناگدنز لد رون شاعترا و نطف رپ نادهار ریپ ییامنهار وترپ رد و تسا تیاده فوقوم هک تسیراک قشع سپ

 .هللاءاش نا .دنازوسیم ار نهذ ناهج و دریگیم هلعش شتآ نیا قشع

 

 تسروذعم دربن يدنر هب هار را دهاز

 دشاب تیاده فوقوم هک تسیراک قشع

 

 دناهرب ملهج ز هک مناغم ریپ يهدنب

 دشاب تیانع نیع دنک هچره ام ریپ

 158 يهرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

 

 مالسلاو

  زاریش زا رورس ؛مارتحا اب


