
 مالس

 بلاط ِقشاع

 ،دنک جرخ هنوگچ ار دوخ لوپ هک دراد ار رایتخا نیا و دراد بیج رد یلوپ هک یسک دننامه یلو ؛تسا قشع شتاذ ِلصا نوچ .تسا قشاع هوقلاب تروص هب ناسنا

  .دنک جرخ اجک ار فیرظ و فیطل رهوگ نیا ،شخبافش يورین نیا ،قشع نیا هک دراد ار رایتخا نیا زین ناسنا

 يادخ ِقشاع و ،شدوخ ینهذ نم ِقشاع نامه ینعی شدوخ ِقشاع .شدوخ يادخ قشاع ای دشاب شدوخ ِقشاع هک دراد دازآ باختنا تردق هظحل نیا رد ناسنا

 .دیآیمن هشیدنا رد هک هچنآ ِقشاع ینعی شدوخ

 زا ییاهر ینعی .ادخ اب ندش نیرق و ندش یکی ینعی مه قیفر .تسادخ ِقیفر ینعی ،تسین شدوخ ِقشاع هک یسک هک دیوگیم 212 لزغ رد انالومِ ترضح

 :تینم هنوگره و یگتسناد

 

 فیرش و میرک یهز و فیرظ و فیطل یهز

 ار الاب ِقیرط دیابب قیفر نینچ

 

 ار بلاط ِناقشاع همه دندز الص

 ار اشامت ِیپ نادیم هب دیوش ناور

 212 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -

 

 داجیا یمسج ییادخ و ،نامه تفارش و تمارک و تفارظ و تفاطل ندروارد تفگ و توص و فرح هب و ندرک فیرعت ،دجنگن ییود نادیم نآ رد هک اجنآ زا اّما

 .نامه ،ندش یمهوت يدوخ ِقشاع و یتسرپرواب و ندرک

 وت نم وگب و نک ال ار دهدیم ناشن تنهذ هک ینوا ینعی .نک ال دیوگیم طقف .میوگیم هچ نم هک یمهفب تنهذ اب دهاوخیمن دیوگیم لزغ يهمادا رد انالوم

 یقاب ینعی ،دوب شاهمین یلو متفگ همه نیا دیوگیم مه لزغ نایاپ رد یتح .ینکیم اّلا ،ندرک ال اب ار تتقافر لصا رد .دوش قیفر وت اب تسه هک ینآ ات ،متسین

 .منک تباث متسین هچنآ ِندرک ال طسوت ،متسه هچنآ هب ندش هدنز اب ار مندوب قیفش قیفر و دوش هدنز نم رد دیاب لزغ

 

 دَب دراد ناشن جنپ دوخ ِقشاع دَوُب هک ره

 شُرُت و راکیب و ِلهاک ،مدق تسُس و لد تخس

 1219 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 جنپ نیا .يراد بلط ًاعقاو هنوگچ نیبب سپ !ناوتیم هک ار ندوب دوخ ِقشاع یلو ،دیمهف نهذ اب ار بلاط ِقشاع دوشیمن هک تسا تسرد هک دیامرفیم انالوم

 هک دنکیم یتناراگ انالوم .مزادرپیم ناشن 5 نیا ِحالصا هب و منکیم ییاسانش طقف .ممهفب ار يزیچ هک متسین نیا لابند و منکیم ییاسانش مدوخ رد ار ناشن

 .ياهدش هدنز ّالا هب ،يدرک ال و یتخانش هک ار ناشن 5 نیا

 

 :لد تخس

 رفنتم یسک زا ای و منک نیرفن مناوتیم هنوگچ ؟مشُکب ار ياهدنشاب مناوتیم هنوگچ ؟مرازایب ار یسک مناوتیم هنوگچ ،متسه ادخ هب ندش هدنز ِبلاط ًاعقاو رگا نم

 یمامت رد هکلب ،اهناسنا رد هن .منیبب نارگید رد ار یهاگآ و قشع هناگی نامه دیاب سپ ،سک تسین نادزی ریغ ملاع ود رد هک مراد نامیا نیا هب رگا ؟مشاب

 ياضف .دشاب دماج ملد ینعی یلد تخس .حلص داجیا يارب منک داجیا گنج مناوتیمن .ادخ هب ندش هدنز يهناهب هب منک دوبان ار تسیز طیحم مناوتیمن .تادوجوم

 .منک شخپ ناهج رد روز ،رون ندنکارپ ياج هب و دریگب ان يوب منورد نامسآ .دوشن زاب شنورد

 

 :مدق تسس

 زا و میوگب غورد ماییایند نیا ياهفده هب ندیسر يارب ؟ییوربآ هچ .دزیرب بخ ،دزیرب مایعونصم يوربآ .مسرتیمن سپ ،مقشاع رگا ،مراد بلط ًاعقاو رگا

 و مدوخ يارب و منکن تیاعر ار ناربج ِنوناق .مقشاع هک منک اعّدا دعب و مشکب بقع اپ تسا یهاگآ و زان و قشع راگدرورپ هناگی اب تقافر و ندیسر هک مدوصقم

 رد و دوش هداهن وکن دیاب هک یمدق کی نامه .تسا یمدق تسس منک یقشاع ياعدا و منکن جرخ لوپ یکاخ يهرک نیا رد نادزی تایلجت رگید ،ناگدنشاب نارگید

 .تسا یمدق تسس دوش هداهن ،دوخ نامه ،ینهذ نم ِهار رد رگا ،دوش هداهن ادخ قلخ و ادخ هب تمدخ ِهار

 

 :لهاک



 و تسد رد ياهباشون هشیش ایآ ؟منکیم تباث مدوخ هب ار مبلط هنوگچ ؟منارذگیم تلاطب هب ار منامز و منکیم یلبنت ایآ ؟مروآیم باسح هب ار مدوخ نم ایآ

 رد یکمک ایآ مدوخ ،دنزیریم نیمز يور رب لاغشآ مدرم ارچ هک منزیم رغ هک ینم ؟مشاب هتشاد ملاس یندب مهاوخیم یلو ،مراد رگید تسد رد یسپیچ يهتسب

 ؟مهنیمن وکن ار مدق نیّلوا نامه ارچ ،تسا ناهج نیا رد نم ِدوصقم نامه ،تاذ ِلصا هب ندش هدنز نیا منادیم هک ینم ؟منکیم تسیز طیحم ِنتشاد هاگن زیمت

 هاگن هنیآ رد نم ؟مشکب شود هب مهاوخیم یک ات ار تراقح سح ؟مروآیم باسح هب ار مدوخ و هدز الاب ار نیتسآ ًاعقاو ای ،منزیم تفم ِفرح و مدنبیم یلاخ ایآ

 .مهدیم ماجنا سپ ،مبلاط نم ؛مناوتیم سپ ،مهاوخیم نم ،میوگیم مدوخ هب و منکیم

 

 :راکیب

 متسناوت ار شباوج رگا ،میوگیم مدوخ هب هدنگ ي»هچ وت هب« کی يزیچره زا لبق ؟تسا داقتنا و يریگداریا راورخ کی زا رتهب لح ِهار لاقثم هی هک نیا هن رگم

 زا یلگ رگا ایآ ؟مزیریم لاغشآ لطس رد و موشیم مخ ،مدید نیمز لاغشآ ایآ ؟منکیم راک هچ نم بخ ،دنزیریم لاغشآ نارگید .مهدیم همادا تقونآ ،مهدب

 زا و دریگب ار متسد هک منکیم زارد ار متسد و منکیم شکمک بلق میمص زا ًاعقاو ،دراد زاین کمک هب یناسنا رگا ؟مهدیم بآ نآ هب ،دوشیم هدرمژپ دراد یگنشت

 و متسین یکی نم هک دیوگیم انالوم یتقو ایآ ؟دیآیم راک هب نم ِحلص هک مراد نیقی ًاعقاو ایآ ،گنج هب و دننکیم هابتشا دنراد ملاع يهمه رگا ؟دوش دنلب نیمز

 ؟منک يزاسبرط نطاب رد و مزابب رهاظ هب هک مرضاح نم ایآ ،دنربب ات دننکیم بلقت همه رگا ؟منکیم ًاعقاو يراک ایآ ؟مزورفایم ار مغارچ ایآ ،رازه

 

 :شُرُت

 وا یلو ،منک ریقحت ار یسک هک مراد ار راظتنا نیا یتح ینهذ ِقطنم هچ اب ؟متسه لبلب و لگ زا رپ یناهج ِبلاط هنوگچ ومخا و نایوگ ازسان و سوبع ياهفایق اب

 ،دننکیم شخپ هکرس نارگید رگا سپ ؟متسه نیرکِش یناهج بلاط هک تسا نیا هن رگم !دوش رتنابرهم نم اب ادرف زا وا و منزب فرح دب یسک اب !؟دنک تفرشیپ

 ياج رگید هک ینهذ نم زا ییاهر ،هدیسرن ییاج هب یسک چیه ییورهکرس ز هللاو .ددنخب نم هب مه ایند ات مدنخیم .راغات راغات مه نآ ،منکیم شخپ رکش نم

 !دراد دوخ

 ،مراد تسود ار نارگید ،مراد تسود ار مدوخ .يدازآ اب تسا يواسم ییاسانش يرآ .منکیم دازآ مدوخ رد ناشن 5 نیا ییاسانش اب ار 212 لزغ يهمین رخآ رد

 :تسوزرآ میقشع نینچ ِبلط .منک تباث ار ادخ هب مقشع ات ،مراد تسود ار ناگدنشاب

 دیآرب نم ماک ات مرادن بلط زا تسد

 دیآرب نت ز ناج ای ،ناناج هب دسر نت ای

 233 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح -

  ،مارتحا و قشع اب

 اداناک زا امین -


