
 نازخ رد راهب ،راهب رد نازخ

 

 تروص هب ناسنا هک تسنیا انالوم ًاصوصخم و ناگرزب ياه هتشون و راعشا رد نازخ زا روظنم و زییاپ ینعی نازخ

 جیردت هب .دوش یم تیوه مه اهنآ اب و دراذگیم شزکرم رد ار یفلتخم ياهزیچ و دیآ یم ناهج نیا هب يرایشه

 رتشیب هچره قشاع هک ینهذ نم و دوش یم داجیا درد ،اهنآ رد هدنز یگدنز نداتفا هلت هب و اهنآ ندش هتشابنا اب

 یم ناج یب و هدرمژپ ار وا شاوی شاوی ،ناسنا زکرم رد اهدرد یگتشابنا و دنک یم دایز مه ار اهدرد ،تسا رتهب

 .دنک

 

 نآ زا بش و زور تسا گرب اب وچ نت

 نازخ و تسزیر گرب رد ناج ِخاش

 144 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 ياه هبنج رد ار ام ییافوکش و دشر مامت ینهذ نم ،تسام رمع راهب عقاو رد هک یناوج و یناوجون نینس رد

 نم گرب و خاش هکیلاح رد ینعی .میوشیم تیوه مه اهنآ ۀمه اب ینهذ نم دید اب زین ام و دنک یم بصغ فلتخم

 یتخبشوخ يوسب میراد ام و تسام عفن هب نیلفآ دایدزا نیا هک مینک یم روصت ام و تسا ندش دایز لاح رد ینهذ

 .تسا ندش کشخ لاح رد نآ گرب و خاش و شهاک لاح رد ام ةدنز ناج ،لاح نیمه رد ،میور یم شیپ

 

 ظاحل زا هچ و هناگراهچ داعبا و یمسج ظاحل زا هچ يا هبنج ره رد ،تسا هدیرفآ تلاح نیرتوکین رد ار ام دنوادخ

 .تسا هدوب مدع ام لد هک ،یحور

 ندناسر بیسآ و يراکبارخ هب میدرک عورش ام دش هتشاذگ ام ِيرایشه مشچ يور یگنر ياهکنیع هک جیردتب یلو

 .تسا هتشاد ینازرا ام هب ادخ هک یلادتعا و مظن ندز مهرب و نام يدوجو داعبا هب

 

  :تسا هدمآ نیت ةروس 4-5 ۀیآ رد

 

 .َنیلِفاس َلَفْسَا ُهانْدَدَر َّمُث ٍمیوْقَت ِنَسْحَا یف َناسْنِاْلااَنْقَلَخ ْدَقَل

 

 شمیرآ زاب )يراکهانگ و یگدش تیوه مه ببس هب( سپس و میدیرفایب راجنه نیرتوکین رد ار یمدآ هک یتسارب «

 ».تبترم نیرتورف هب

 

  نازخ هب لیدبت ارنآ شیدنا گرم ةدنز ِسْفن نیا یلو تسا هدیرفآ لادتعا ینعی يراهب تلاح رد ار ام ادخ ،نیاربانب

 .درک دهاوخ تیاده گرم يوس هب و دناشک دهاوخ ناتسمز هب ار ام میوشن شیاه يراکبارخ هجوتم رگا و دنکیم



 

 دنک یم نوریب هدرم هدنز ز نوچ

 دنت یم یگرم يوس هدنز سفن

 550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 رد یگدنز ندیشوپ و ینهذ نم نتشاد هگن رطاخب ام ياهیراتفرگ و اهدرد زورب تلع هک میوش یم هجوتم سپ

 .تسا تیاضر مدع و يرکشان ،شیدنا گرم سفن نیا یلصا تیصاخ و تسام نورد

 و تمعن همه نیا ندید هب رداق هجو چیه هب هک مینیب یم میشاب ینهذ نم رد نامراتفر و راکفا دهاش بوخ رگا 

 زبسرس غاب رد هوکشاب یتفایض هب ار ام یگدنز هکیلاح رد و میتسین تسا هتشاذگ ام رایتخا رد یگدنز هک یناوارف

 ندوب قیال ار ام شدودحم و شیدنا ادگ ِدید اب و تسا هبارخ رکف هب ً امئاد موش دغج نیا ،تسا هدرک توعد ایند

 .دناد یمن ییاتکی ياضف ینعی یگدنز ِراهب هشیمه ِغاب نیا رد

 

 دنک هبارخ دای ،غاب هب وک دَوُب دغج

 نازخ زا دنک دای ،راهب وک دوب غاز

 2059 لزغ ،سمش ناوید

 

 رد ناتسمز تمس هب و میتسه نازخ رد هک دنامهف ام هب شیدنادب دغج نیا ياهيراکبارخ و اهدرد هک لاح

 .میریگب ار نهذ ۀبارخ رد يراکنایز يولج و میشیدنیب يا هراچ دیاب ،میتکرح

 نک يورین و يراهب داب اب ادخ ات مینزب ییاشگاضف و میلست هب تسد دیاب انالوم ياهشزومآ قبط ،راک نیا يارب

 وا ِمد ات میشکب هنارایشه درد و مینکن تشحو ،نامیاهیگدینامه ندید اب و دنک راهب هب لیدبت ار ام نازخ ،شناکف

 .دشخبب يا هزات ِناج ام هب

 

 نازخ ردنا تسرمضم ناراهب نآ

 نآ زا زیرگم ،نازخ نآ تسراهب رد

 

 زاسب تشحو اب و شاب مغ هرمه

 زارد ِرمع دوخ ِگرم رد بلط یم

 2264 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

 شفطل ام هب هک تسنآ یپ رد هشیمه هک تسا دنوادخ ام ِرای هک میبای یم رد ،مینیبب مدع دید اب میوش قفوم رگا

 .دیامن كاپ رایغا دوجو زا ار ام زکرم و دناسرب ار



 گرم ناج ِدید اب هک ار ییاهراک زا یلیخ ینعی ؛مینک زیهرپ دیاب ،ادخ هب ندش هدنز يارب هک میوش یم هجوتم

 .میهدن ماجنا ،دهدیم یگدنز ام هب مینک یم رکف شیدنا

 

 .دیسر میهاوخ هّللاالا يارس هب ،شیدنا گرم سفن ياهیهاوخ هدایز و اه شهاوخ ندرک ال اب ،رگید ترابع هب

 

 تفای رای یکاخ هکنوچ ؟یکاخ ز مک

 تفای راونا رازه دص يراهب زا

 

 تفج رای اب دوش وک یتخرد نآ

 تفُکش اپ ات رس ز شوخ ياوه زا

 

 فالخ ِرای وا دید نوچ نازخ رد

 فاحل ِریز رَس و ور وا دیشکرد

 33 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

 رکشت اب

 كرامناد زا یلع


