
 ناتساد ،896 يهمانرب .رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم و زیزع ردپ تمدخ مالس اب

 .شکنامهم دجسم

 
 یپْ کین يا نک شوگ تیاکح کی

 يِر رهش رانک رد دُب يدجسم

 

 میب ز ،بش یتفخن يو رد سکچیه

 میتی بش نآ يدش شدنزرف هن هک

 3923 و3922 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ار دجسم نآ رد ندیباوخ تأرج ،سکچیه و تشکیم ار دوخ نانکاس هک دوب ير رهش فارطا رد يدجسم

 .تشادن ماگنهبش ،ًاصوصخ

 

 اهیگدینامه ،شکرابم و نما ياضف هب میلست و دورو طرش هب هک تسییاتکی يهناخ دامن دجسم ،ناتساد نیا رد

 .دوشیم هتخادنا يرگید زا سپ یکی و هتفرگ هناشن یگدنز طسوت

 

 یساره و سرت ؛دوشیم بلاغ سرت ،تسَلَا يهنیرید نامیپ ندروآ اجهب تین و دجسم نیا دوجو زا یهاگآ ماگنه

 .دننکیم داجیا ینهذ ياهنم رگید و صخش دوخ ینهذنم هک

 
 دنُت دننایرَپ :هک یتفگ یسک ره

 دنُک ِغیت اب ناشکنامهم وردنا

 

 مسلط و تسرحِس :هک یتفگ رگد نآ

 مصخ و ناج ودع دشاب دَصَر نیک

 3927 و 3926 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 اجنیا رد هک ؛دناسرت دنهاوخ ار وا ،دجسم نیا هب دورو يادتبا رد ،ینهذ ياهنم رگید و صخش دوخ ینهذنم

 و لصاح هک دشاب هدش نوسفا و رحس راچد دیاب ناسنا ،نهذ رظن زا و داد یهاوخ تسد زا ار تیاهیگدینامه

 هرابکی ،هدناسر تابثا هب ار دوخ مدرم رظن رد و هدروآ تسدهب ،ندنک ناج اب هک ار شاهلاس نیدنچ دروآتسد

 .دزادنَایب و دنک»ال«

 



 بش تقو دمآرد نامهم یکی ات

 بجع تیص نآ دوب هدینش وک

 

 دومزآیم نومزآ يارب زا

 دوب ریسناج و هنادرم سب هکنآز

 3932 و 3931 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ،دنوادخ ندز رد يادص هک ؛دراذگیم دجسم هب اپ ،نهذ ياهزاوآ مامت ندینش مغریلع ،صلاخ و قشاع ناسنا اما

 هار رد خسار و هنادرم و دوشیم ییاتکی دجسم یهار ،نهذ هایس بش زا سپ ؛تسا هدینش ار یتسیک وت هکنیا

 .دنامیم

 
 یناحور تسا یشتآ وت نتخپ رهب ز

 یشاب نابَتلَق ماخ نانز وچ یهج سپ وچ

 3090 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 
 ياهبمکشِا و رس مریگ مک :تفگ

 ییهبَح کی ناج جنگ زا ریگ هتفر

 3933 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نایاپیب جنگ هب هر و هدینش ار يرگید يوب هک دنرادن ار لبق يوب و گنر اهیگدینامه رگید ،صخش نیا يارب

 .هدرب روضح

 

 ؟متسیک نم ،ورب :وگ نت تروص

 متسیقاب نم وچ دیآن مک ،شقن

 3934 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هک ،دنادیم نیقی هب هکارچ ؛دراذگیم قشع مرگ رونت رد اپ و دسارهیمن ،اهیگدینامه ینابرق و نتساک زا سپ

 .تسین نهذ يهدنیآمهیپزا و يرارکت ياهشقن و اهتروص زا کیچیه

 

 ادخ فطل زا مدوب ُتخَفَن نوچ

 ادج نت يان ز ،مشاب قح خفن



 

 72 يهیآ ،)38(ص يهروس ،میرک نآرق

 

 »َنیِدِجاَس ُهَل اوُعَقَف یِحوُر ْنِم ِهیِف ُتْخَفَنَو ُهُتْیَّوَس اَذِإَف«

  ».دیتفارد هدجس هب وا رب نانکهدجس ،مدیمد نآ رد شیوخ حور زا و متسارایب لماک تقلخ هب ار وا هک هاگنآ سپ«

 

 ناونع هب دوخ تلاسر هجوتم ،تسیک هک دنادیم بوخ ،هتشاذگ ییاتکی دجسم هب اپ هک قشاع صخش نیا سپ

 .هدرک كرد یبوخ هب ار »مدیمد وا رد دوخ حور زا ؛یحور نم تخفن« گناب و تسه يرایشوه دادتما

 

 نیقداص يا ،تفگ توم اوَّنمَت نوچ

 نیا رب مناشفارب ار ناج ،مقداص

 

 6 يهیآ ،)62(هعمج يهروس ،میرک نآرق

 ».َنیِقِداَص ْمُتْنُک ْنِإ َتْوَمْلا اُوَّنَمَتَف ِساَّنلا ِنوُد ْنِم ِهَّلِل ُءاَیِلْوَأ ْمُکَّنَأ ْمُتْمَعَز ْنِإ اوُداَه َنیِذَّلا اَهُّیَأ اَی ْلُق«

 دینک گرم ياّنمت سپ ،رگید مدرم هن دییادخ نارادتسود تقیقح هب امش هک دیرادنپ رگا ،دوهی تعامج يا :وگب«

 ».دییوگیم تسار رگا

 

 دنادیم و تسا قداص دنوادخ اب دوخ یتسود ياعدا رد و درادن یساره ،اهیگدینامه ندش قرغ زا صخش نیا 

 دوریمن هار زا یمد هب ،نهذ ياهوید زاوآ زا رگید سپ ؛تفرگ دهاوخ رارق شیامزآ و ناحتما دروم هار نیا رد هک

 زا زاوآ نیمادک هب ات ؛دنادیم دوخ شیامزآ و کحم يارب ياهلیسو ار ینهذياهنم يهمدمد و گنرین و نوسفا و

 .دنکیم روبع تمالس هب اهنوسفا نیا رانک زا مارآ ،رظن يرایشه اب ،یهجوت چیهیب ،راوتسا و خسار ؛هن ای دوریم هر

 

 شیپ ياپ وت هنم نیه ،يریش هن نوچ

 شیم تسوت ناج و تسا گرگ لجا نآک

 

 دش ریش تشیم و ّیلادبا ز رو

 دش ریزرَس وت گرم هک ،آ نمیا

 4000 و 3999 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 چیه هکارچ ،تشاذگ نادیم هب اپ و دوب ریش نوچ دیاب ؛دوشیمن ماجنا لیدبت ،نهذ حطس رد ینخس و ییاعدا اب 

 ار یگدینامه ياهشیم ،تماهشاب و يرحب ياهناسنا نوچ دیاب و تسین اهیگدینامه شیم ینابرق رد یکش



 بولغم وت ربارب رد گرم ،تروصنیا رد هک یشاب هتشادن اهنآ نادقف زا یساره چیه ریش نوچ ات ینک ینابرق

 .ياهداد رس ریضال يهرعن هک دوشیم

 
 دیسر نودرگ رب ریضال يهرعن

 دیهر ندنکناج ز ناج هک ربب نیه

 3339 تیب ، مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هکنیا يارب وا ییاهن خساپ و هتفر شکنامهم دجسم هب هک قشاع درم راک رد ینهذ ياهنم نوسفا نانچمه و

 هب ور و تسین تهج ره هب يراب اهنآ نوچ هک تفر دهاوخن هار زا ینوسفا چیه هب هک دنک تحار ار ناشلایخ

 ربص ،میلست و رکش اب ،هدوشگ ییور اب اجرباپ و مکحم و هدیشک دق شیوخ لصا يور و هدروآ ییاتکی هلبق يوس

 .تسا هار رد زیهرپ و

 

 ؟ياهسوسو خاشخاش ارچ راوتخرد

 ؟تسا هدش هچ ار هناگی و خیب وچ شاب هناگی

 492 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 مین ناوید نآزا نارای يا تفگ

 میِپ دیآ فیعض یلوحال ز هک

 4088 ایب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رب ،لوحال يادص ندینش اب هک متسین ینیطایش نآ زا نم ،دیوگیم ینهذ ياهنم تمالم هب باوج رد ،نامهم

 .موش جراخ هار زا و مزرلب دوخ

 زا هک کچوک تادوجوم عفاد طقف هک تسا یکچوک لبط و كاروبت ندز نوچ امش يهمدمد و نوسفا ،دیوگیم

 تنحم لبط نتخاون لحم مناج و هدید ار گرزب هعقاو ،لیدبت نیا نایرج رد هکنآ لاح ؛تسه دنسرتیم ادص نیا

 .مرادن تسود هار رد ندرکادف و ینابرق زا یمیب لیعامسا نوچ و هدش اهیگدینامه نتخادنا رد هنارایشه درد و

 

 ال نابرق يهتشک ،نم مقشاع

 الب لبط هگتبون نم ناج

 

 اهدیدهت نیا تسا كاروبت دوخ

 اههدید نیا تسا هدید هچنآ شیپ



 

 متسین اهنآ زا نم نافیرح يا

 متسیب هر نیا رد یتالایخ زک

 

 رذحیب ،منایلیعامسا وچ نم

 رس ز مدازآ لیعامسا وچ لب

 4101 تیب ات 4098 تیب زا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ضوع اطع دص ،ششخب کی يازا رد سکره هک دنکیم نایب هنوگنیا ار دوخ یبلق نیقی و نانیمطا نیا تلع و

 يهجیتن و هدرک لمع و هدنامن ملع و فرح يهلحرم رد ینعی ؛دوشیم وا يهشیپ سپ نیز یگدنشخب ،دنک تفایرد

 .هدید ار راک

 

 فَلَّسلایف َداج هک ربمغیپ تفگ

 فَلَخلاِب نَّقَیت نَم ۀّیِطَعلاِب

 

 .دنکیم یگدنشخب ایند رد ،دشاب هتشاد نیقی ترخآ رد ضوع هب هک سکره :تسا هدومرف ربمایپ

 

 ضوِع دص ار اطع رم دنیب هک ره

 ضرغ نیز ار اطع دزاب رد دوز

 4104 و 4103 تیب ،موس رتفد ،يونثم يولوم

 

 .دوش لصتم یگدنز تیدبا هب يزابناج نیا ضوع رد ات دزابیم رد ار اهیگدینامه دوز یصخش نینچ و

 

 

 زیزع دشاب ناج ،تسین ناج زا هِب ات

 زیل ِزیچ دش ناج مان ،دمآ هِب نوچ

 4110 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رگا هک ؛تسا ندینش و نتفگ مدع فاصوا زا ،نهذ يهلحرم رد طقف و ندرکن لمع ،لیدبت رد ریخأت نیا تلع

 تفس هاگیاج و دنزرلیم دوخ رب اهیگدینامه مامت رگید ،دوش هدیشچ ،مدع ياضف ینیریش و توالح زا ياهظحل

 .دوشیم زیل ،ناشهدنبسچ و تخس و



 

 ،ینک تبحص هدوشگ ياضف و روضح زا اهلاس هکنیا ولو ،اهیگدینامه نتخادنایب و تسا هفرطود ياهلماعم نیا و

 يرتشم و درادن تسود ار نیلفآ دنوادخ هک دوش ینابرق دیاب ،میاهتشاذگ زکرم رد هچنآ و دوشیمن نیریش ناهد

 .دنشورفیم روضح رهوگ هب ار اهبیب ياهیگدینامه هک تسا ییاهلد

 

 انف نازیر ،دنافرب نت و لام

 يرتشاهللا هک ،شرادیرخ قح

 4115 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ار اهیگدینامه ندوب لفآ ،دسرب نیقی يهلحرم هب و درذگرد ینهذ ملع و رکف يهلحرم زا یمدآ رگا تقیقح هب و

  دزابیم رتشیب یچ ره و دوشیم ادخ اب هلماعم دراو و دنیبیم هنیع هب

 

 تتسیلوا نَمَث زا نآز اهفرب

 تتسین ینیقی ،کش رد ییوت هک

 4116 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دوشیم رادقمیب نامرظن رد ،اهیگدینامه فرب رگید ،میسرب نیقی هب رگا سپ

 

 یگدینامه چیه زونه و هدمآرد ملع يهجرد هب رتالاب یکدنا و اهرکف يهجرد رد هدشن لمع دراو زونه هک یناسنا و

 دهاوخ زجاع ،روضح تقیقح كرد زا و تسناد دهاوخن زگره ؛درادن هار نیا رد يدهعت چیه و هدرکن ینابرق ار دوخ

 .دنام

 

 نونک ار نیا وجب مُکاهْلَا ردنا

 نوملعَت ول سپ ،اّلَک سپ زا

 4123 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .ناوخرب تایآ نیا زا ار ناسنا يرایشه يهبترم توافت و 

 

 )102(رثاکت يهروس ،میرک نآرق

 

 ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا ِهَّللا ِمْسِب



 نابرهم يهدنشخب دنوادخ مان هب

 

 )1( ».ُرُثاَکَّتلا ُمُکاَهْلأ«

 ».درک مرگرس ،دوخ هب ار امش اهنآ اب ندش تیوهمه و یگتشابنا«

  

 )2( ».َرِباَقَمْلا ُمُتْرُز ىَّتَح«

 ».دیدرک رادید ار اهروگ هک ییاج ات« 

 

 )3( ».َنوُمَلْعَت َفْوَس اَّلَک«

 ».تسناد دیهاوخ هدنیآ رد ،]دیرادنپیم امش هک[ تسا نینچ هن«

 

 )4( ».َنوُمَلْعَت َفْوَس اَّلَک َّمُث«

 ».تسناد دیهاوخ هدنیآ رد ،]دیرادنپیم امش هک[ تسا نینچ هن مهزاب«

 

 )5( ».ِنیِقَیْلا َمْلِع َنوُمَلْعَت ْوَل اَّلَک«

 ».دیتسنادیم ینیقی ملع هب رگا تسا نینچ هن« 

 

 )6( ».میحجلا نورتل«

 ».دید دیهاوخ ار خزود هک هتبلا«

 

 )7( »ِنیِقَیْلا َنْیَع اَهَّنُوَرَتَل َّمُث«

 ».دید دیهاوخ ًانیع ار نآ سپس«

 

 )8( »ِمیِعَّنلا ِنَع ٍذِئَمْوَی َّنُلَأْسُتَل َّمُث«

 ».دش دیهاوخ یسرپزاب اهتمعن زا زور نآ رد امش هاگنآ«

 

 سپس و یهاگآ و ملع يهلحرم هب ،رکف يهلحرم زا ،هدرازگ كرابم دجسم هب مدق هک قشاع ناسنا تروص نیدب و

 يرایشه لحارم و هدیسر نیقیلا نیع هب نیقیلا ملع زا ،هلحرم نیا رد صالخا و رارمتسا رثا رد و ،نیقی يهلحرم هب

 .دوشیم لماک

 

 میلع يا شنیب هب شناد دشکیم



 میحَج يدننیبب ،یتشگ نیقی رگ

 4123 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تقیقح و خزود و یسریم نیقیلا نیع يهلحرم هب هتفرهتفر و یسریم نیقی هب نآ هب لمع و شناد نتشاد رثا رد

 .ینیبیم هنیع هب ار لفآ ياهزیچ

 .تسا نهذ نییاپ و لفسا لحارم نیا زا رتالاب و رترب رایسب هک دوشیمن هار زا ینوسفا هب رگید یصخش نینچ سپ

 
 مرتالاب نیقی زا و نامگ زا

 مرس ددرگیمن رب تمالم زو

 

 وا ياولح زا دروخ مناهد نوچ

 وا يانیب و متشگ نشور مشچ

 

 مور هناخ نوچ ،خاتسگ مهن اپ

 مور هناروک هن ،منازرلم اپ

 1428 ات 1426 تیب زا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هن ،دیوگیم ،دننکیم تمالم و دنناسرتیم دجسم هب نتفر زا ار وا هک ینهذ ياهنم نالهاج هورگ هب باطخ و

 ماهناخ هب مهاوخیم ییوگ هک مرادیمرب ماگ راوتسا و كابیب نانچ هکلب ؛منامیمن زاب دجسم نیا هب نتفر زا اهنت

 .اهیگدینامه دنلب ماب هن ؛تسا روضح شکنامهم دجسم نامه ام فولأم راید و هناخ ،تقیقح رد و مورب

 

 ؟تسا هدش هچ ار هناد و یسرپب دنچ ماد ز

 ؟تسا هدش هچ ار هناخ و ییآرب دنچ ماب هب

 492 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .مالسلاو

 ��زاریش زا رورس ،مارتحا اب


