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  2834 لزغ ،880 ۀمانرب

 
 یماج قشع ز ناتسب يداش و یکرابم هب

 یماکخلت تساجک هک شبارش دنک ادن هک

 

 دوش رادیب وت رد دیاب بلط ،مدق نیتسخن ،ماج نیا ندیشکرد يارب لاح و رود رد یگدنز یقاس تسد رد قشع ماج
 و بابسا و تخر و هماجیب ،لماک يروضح ،تیاهنیب و يدبا ۀظحل نیا رد روضح اب ،يداش و یکرابم هب هاگنآ و
 ندش هدینامه تلع هب تسیرید هک ار دوخ و يوش ماج ِراک رد ،هنادهعتم و هتسویپ ،رمتسم ،گنررپ يروضح و للع

 رد ،نیتسار یبلط اب دیاب مهم نیا يارب و ینک ماکنیریش ،ياهدرک ماکخلت یگدنز يزاب نتفرگ يدج و اهزیچ اب

 شود رب یمامت هب راک نیا تیلوئسم و يریگ رارق ،تسا وت يرادیب راک رد هظحل ره هک دنوادخ ةدارا ياتسار

 .تسوت

 

 یخیم راهچ و یسوه ،وایب تایح دوب هچ

 یمالغ نیمک ،یلغَد ،ناج وا شیپ هب دوب هچ

 

 يوزرآ و تینمُا و صرح و تسا ناویح و ناسنا كرتشم تاجایتحا ندروآرب ،وا بلطیب ،دنوادخ قشع یب یگدنز

 ناسنا و تسا ریذپان يریس ؛دیازفایم شتآ نیا رب مدره و هدرک شتآ رد ،هدیشک دنب هب ار وا هظحل ره هک یمامتان

 .دهدیم لزنت شنیرفآ زا هبترم نیرتتسپ ،نیلفاّسلاَ لفسَا هب ار

 

 .ٍمیِوْقَت ِنَسْحَأ یِف َناَسْنِإْلا اَنْقَلَخ ْدَقَل

 .میدیرفایب )دوجو بتارم رد( تروص نیرتوکین رد ار ناسنا ام هک

 

 .َنیِلِفاَس َلَفْسَأ ُهاَنْدَدَر َّمث

 .میدینادرگرب )ناکما هبتر نیرتتسپ( نیلفاس لفسَا هب )شهانگ و رفک رفیک هب( سپس

 5 و 4 ۀیآ ،)95(نیت ةروس ،میرک نآرق

 
 يدرگ ریگریش و شوخ ،يدروخب نوچ ود یحدق

 یمایپ ام ریش و هش دتسرف وت غامِد هب



 هرابکی هن و زور شش رد ربص اب و جیردت هب ار شنیرفآ زین دنوادخ و تسا شنیرفآ دبسرس لگ هک ربص مه زاب و

 وا هب ار دوخ ،میلست تیفیک و شايدوجو تیفرظ هب هتسب ،ناسنا ره هب دنوادخ هک ییاضف رد لاح و داد ماجنا

 .دیشون دنوادخ ریش زا و دیسر نوکس هب ات تشاد تموادم و درک لمأت ،درک ربص دیاب ،دنایامنیم

 

 دش ریخأت ،يونثم نیا یتدم

 دش ریش نوخ ات تسیاب یتلهم

 1 تیب ،مود رتفد،يونثم ،يولوم

 

 یتخب تخت داهنب يو رد هک یلد نآ کُنُخ

 یماک ،داهن ام یِم يو رد هک يرس نآ کنخ

 

 رد دنوادخ و هدوشگ نورد نامسآ ات هدوب راک رد هنادهعتم ،هدرکن باتش لیدبت هار رد هک ییاهناسنا اشوخ لاح و

 .تسین نهذ يادوس زا يربخ و تسا يدزیا ماغیپ و ماهلا همه ،یناسنا نینچ رَس رد و هدش رقتسم زکرم نآ

 

 ددرگ لولم ادخ هب ناهاشداپ مالس ز

 یمالس يرسرس وت ز یتخبکین دینش وچ

 

 يایتسم نانچ و دیامنب خر ،اضر و میلست رد یگدنز هک رتشوخ نیا زا ار ناسنا يایتخبکین هچ و تداعس هچ

 یمد هک ددرگ لولم ،شدوجو اب هکلب دنک زاینیب اهنت هن ،ییایند يوزرآ ياهتنم زا ار ناج هک دزیخرب رادید نیا زا

 .یلصاحیب و تسا تلفغ همه ،تسود داییب

 

 ناج ۀناخرامق هب ،یتسم قلد نایم هب

 یمانکین شرع يوس ،دَب وا مان قلخ ِرَب

 

 رد ،هفرَصیب و دوشیم هدازرماقُم رادید نیا زا ،دشاب هدیشچ ار روضح توالح یمد هب و يرسرس یتح هک یناسنا

 نهذ یلدب و یعونصم رابتعا و اهیگدینامه هوک ندش مک زا یسرت هچ و دزابیم هناهاگآ ار اهیگدینامه ،رامق نیا

 .تسا یهلا یماعط ةدنروخ هک ؛دراد

 

 شَروش هن و هفوکش هن ،شروخب شوخ بارش ز

 یماقتنِا نمشد ز هن ،يزاین ناتسود هب هن



 ندنک ناج زا ،یناوارف و يداش ،درخ و تکرب ،تمحر و تسا ریخ رسارس هک دنوادخ بارش ندیشون اب ،ناسنا ناج

 دنیبیم ار وا هچراپکی ،شنیرفآ مامت رد و دوشیم تهج کی و وس کی ؛دهریم ندوب ییالقت و يزاین هب مدره و

 .ریغال و

 

 شوخلد و تسم و بارخ وت ،شکاشک رد قلَخ همه

 یماب رانک زا هلَه ،نکیم هراظن ار همه

 

 طلست اب ،دنوادخ زاسراک فاطلَا رب دامتعا و لکوت اب ،ییاهر نیا زا تسمرس و شوخرس ،هتخیر مهرد ار نهذ كراپ

 ،ینکارپیم اهناج رد ار قشع يادن ،زیچره زا یلاخ نورد زا و هدش وگالص و هتسشن هراظن هب ،دوجو دعب راهچ رب

 .اهیگدینامه رابغ ندناشنورف يارب تسیتوعد ،وت ندوب رظان نیمه و ینیبیم ار ناهذا نایلغ و شروش هکیلاح رد

 
 میوگن رگد منکب ،مراد لاؤس کی وت ز

 یماخ ز ؟ام ناج و لد هتخپ ّرز تشگ هچ ز

 

 ،قشع هب ندش هدنز و يرادیب مغ ،دحاو یمغ هب ار اهمغ مامت و هدش قشع ۀناخیم شوگ هب هقلح هک هاگنآ
 ردقنارگ و دنمشزرا رز نوچ و هتخپ ،يدزیا بارش زا وت دوجو یماخ هک تسا یمد ،مد نامه ؛ینکیم لیدبت

  .هللاءاش نا یباییم مدع یشومخ و توکس رد ،لاؤس ره زا یلاخ ار دوخ و يوشیم
 

 مالسلاو

 زاریش ،رورس ،مارتحا اب


