
 »ادخ مان هب«

 

 لزغ ،909 همانرب .رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم و زیزع ردپ تمدخ مالس اب

 2935 هرامش

 

 يدابقیک و یهاش ،یقلد ِریز هب هچرگ

 يدای هنیس و ناج رد ،يرود مشچ ز هچرو

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ِدوخ ،نآ زا لصاح ياهدرد ِهوبنا رد و هدش هدینامه اهزیچ اب هک هچرگ ،دنوادخ دادتما ناونع هب وت ،ناسنا يا

 و ناج هک دروآ یهاوخ دای هب ار تقیقح نآ وت اما ،ياهتفر ورف نهذ يهناسفا رد و هدناشوپ ار تایقیقح و یلصا

   .تسوا دای هب هتشغآ تاهنیس

 

 یتسدش نامسآ رب یتسپ شقن هب هچرگ

 يدامِع ار خرچ هُن ینامسآ لیدنِق

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 تراقح رد و هتخانشن ار هبترم نیا ردق دنچ ره ؛تسوت دوجو رهوگ ،شنیرفآ ییاهن تیاغ و دوصقم ،ناسنا يا

 .ياهداد لیلقت ار دوخ ماقم و هدرک هصالخ ار دوخ شقن اهیگدینامه

 

 ياهدش نایادگ روظنم و ینابوخ هاش

 ؟هچ ینعی ياهتخانشن هبترم نیا ردق

 420 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح-

 

 قلطم ِّیتسین رب ،ار ام ِتسه وت یتسب

 يدارمیب ِطرش رب ار ام ِدارم یتسب

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 يرگهفرَص چیه و زابرد یتسین رد یتسه هک دنکیم ییامنهار ار ناسنا ییولبات ،ییایند تاجاح ندشن هدروآرب رد

 .دوشیم نایع و نایع وت یتسه ،يزابِب رتشیب هچ ره هک ،نایوربوخ هاش اب نکم

 



 ؟ياهداتفا نوچ هفرص رد ،ياهدازرماقُم وت رگ

 نَتُخ ِبوخ اب هک هصاخ ،دَوُب اوسر يرگ هفرص

 1795 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 هزور کی نیا زا و راذگب ،شخبب هرابکی يراد هچنآ ره و نکن ییوجهفرص چیه ،اهیگدینامه نتخادنا رد ینعی

 .رذگب هار

 
 افولاوب يا رتشیپ آ رتشیپ

 ایب رتوز و رذگب ام و نم زا

 

 نم و ام زا رذگرد آ رتشیپ

 ام هن یشاب وت هن ات آ رتشیپ

 

 ریگب و راذگب ربکت و ربک

 ایربِک نینچ ،ربک ضوع رد

 251 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دیاین وت ِيوک رد ،ییاپ تسس چیه ات

 يدازریش و يریش ،دیآ ریش وت ِشیپ

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 و دسارهن اهیگدینامه يزادنارس زا هک تشاد یلد و دوب ریش نوچ دیاب شیوخ يدوجو لصا هب ندیسر يارب و

 .دیوج مدع زکرم زا تیاده و لقع ،تینما و هانپ

 

 دیآ وت ِرب رسیب نوریب هب دهن ار رس

 يدابع ای شوگیب نودرگ ز دونشب ات

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ره دنوادخ هک ،دونشیم ار )درگزاب( یعجرِا باطخ ،دوشیم ترکف یب و شوگ یب و رس یب ناسنا هک هاگنآ

 ،نم يهدنب يا ،يدابع ای باطخ اب ات ،هار هب مشچ ار وا هناقشاع و هتسشن راظتنا هب ار وا تعجر و تشگزاب هظحل

 .دروآرد زاورپ هب و دزاونب ار شناج حور ،نم دادتما يا



 

 دیوش ترکف یب و شوگ یب و سح یب

 دیونشب ار یعجرِا باطخ ات

 568 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 يزور هب ورب رذگب وت ار هار ههام کی

 يداب ریگراب رب نامیلس نوچ هک اریز

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 زاتب و رازگب تسراک نامز کی

 زارد دوخ رب نکم ار هتوک راک

 

 نامز کی یهاوخ لاس دص رد هاوخ

 ناهراو و رازگاو تناما نیا

 182 و 181 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 اب ،دنویپب دوخ لصا هب و درگزاب ،مد کی رد ،یندز مه رب مشچ هب ،نهذ هب ینالوط رفس نیا زا و ایب ،ناسنا يا

 .رتکیدزن وت هب وت زا و تسوت دوجو رد جنگ نیا هک نکم ینالوط دوخ رب ار هار ،نهذ بادآ

 

 16 هیآ ،)50(ق هروس ،میرک نآرق

 »ِدیِرَوْلا ِلْبَح ْنِم ِهْیَلِإ ُبَرْقَأ ُنْحَنَو ۖ◌ ُهُسْفَن ِهِب ُسِوْسَوُت اَم ُمَلْعَنَو َناَسْنِإْلا اَنْقَلَخ ْدَقَلَو«

 وا هب وا ندرگ گر زا ام هک ؛میهاگآ ًالماک وا سفن ياههشیدنا و سواسو زا و میاهدرک قلخ ار ناسنا ام و«

 »میرتکیدزن

 

 روایب ناج رابنا ؟دشاب هچ رز و رانید

 يداوج قشاع رگ ،نک اهر مرد ،هِد ناج

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 رایسب ،تسوا مار و رَّخسُم یکشخ و ایرد ،نامسآ و نیمز و تسین یتیاهن ،ار ششنیرفآ تعسو هک ییادخ

 هک ،دیوج ار وا هب برقت دصق دوخ رانید و مرد زیچان ششخب و لذب اب ،ینهذنم ناسنا هک تسا نآ زا رتزاینیب



 شتیدبا و تیاهنیب ات ندرب رس هب یشومخ رد و نهذ ناج ینابرق ،دیاب شترضح روضح يارب شکشیپ کی اهنت

 .دراد تفایرد ار

 
 يراب شمخ بش دمآ وچ نتفگ رد زور يدربب

 دنیب دبا تفگ ضوع دش شماخ تفگ زا كره هک

 582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 
 زُوالق وت هار رد ناج يا دیاین تجاح

 يداه و يدتهُم نیا تسا باتهام و رون نوچ

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دای زا نانچ لزا رد ار اهناج ؛درادن سک چیه و زیچ چیه هب تجاح هک وت لاصو تسینیریش رفس هچ ادنوادخ

 گنهآ اهناج و دوشیم مامشتسا تسَلَا شوخ يوب ،يرادیب كدنا اب هک ياهدرک تسمرس و شوخ ،دوخ

 و ربهر و زووالق مدع زکرم نامه اضر و میلست و رکش اب ،هدوشگ ياضف وترپ رد ؛دنکیم ار تیوس هب تشگزاب

  .دنکیم يربهر ،وب و وس نادب ار قشاع و دوشیم اوشیپ

 

 دناشک اج هب اج زا ار دوخ ِبات و رون هم

 يداح ،ياج هب اج زا ار برع ِرتشا نوچ

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 يارب یتوعد تراک نوچ دنوادخ تمس زا ،اهدماشیپ بلاق رد ناکفنک و اضق اب هظحل ره دنوادخ نومنهر و رون

 نومنهر و نتسشن هراظن يارب گنهآ نیرتابیز نتخاون لاح رد تانئاک مامت و دسریم ناسنا يوس هب تشگزاب

 ناونع هب ؛هدنامزاب اههناشن و رئاعش نیا مامت زا اهیگدینامه يهریاد رد نتفر ورف اب ناسنا هک سوسفا و ناسنا

 هب ،نارچرتش و يداح زاوآ يادص ندینش زا شناج ،دراد فیطل و فیرظ نادنچ هن يرهاظ هک یناویح رتش لاثم

 زا هک هدش هچ ار ناسنا اما ،دیامیپیم هزور کی ار هار ههام کی و ،دوشیم قوذ قرغ و دیآیم رورس و دجو

 .دنارذگیم تلاطب هب راگزور ،نهذ يهناسفا رد و هدنام زجاع اههناشن نیا تفایرد

 
 يرحس لبلب نآ ارم تفگ هچ یناد

 يربخیب قشع زک ییمدآ هچ دوخ وت

 

 بَرَط و تسا تلاح رد برع رعش هب رتشا



 يروناج عبط ژک ار وت تسین قوذ رگ

 548 يهرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،يدعس-

 
 نونجم ناج تخانشب ،هبرُت رازه دص زا

 يدانم رد تشادرب یلیل روگ يوب نوچ

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 
 تشذگب و نونجم درک وب روگ دص ز

 ییاتسوا شَدُب یسانشوب رد هک

 3120 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ،شیوخ يدبا و یلزا قشع ِنونجم ناونع هب اهناسنا ام و تخانش ار وا یلیل يوب زا ،اهربق مامت نایم زا نونجم

 .میشاب هدرکن رُپ اهیگدینامه يوب زا ار دوخ ماشم رگا ؛میداتسوا یسانشوب رد

 

 شهاک ز وشم نیگمغ شیازَف یپ هَم نوچ

 يدایدزا رد هَم نوچ ،شهاک دعب ز اریز

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 تدوجو رهوگ هک ،سارهم يداتفا ناصقن رد ،یهلا ناکفنک و اضق تسد هب یگدینامه نتفرگ هناشن رد رگا و

 .ینیشنیم هراظن هب ار روضح مامت ردب و دوریم نوزف هب ور یمک نیا زا سپ

  

 دریگ لامک تراک ییآ مک رگا لد يا

 دریگ لالح دیص ددرگ راکش تغرم

 860 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دیآ تشیپ هب ناحیر هتسد هتسد هظحل ره

 يداقتعا بوخ زو تجنرتسد ز هتسُر

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 زا ناوارف و یپردیپ ،مدع زکرم نتشادهگن هب دهعت و هظحل ره ِمیلست و اضف ندوشگ رد ناسنا يا وت شاداپ و

 .دسریم دنوادخ تمحر و رثوک يهمشچ



 

 نم مدش مُگ هک يرآ نامیلس رب عینشَت

 يداقتفِا دنب رد وت رَا دهده وچ وش مگ

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 نوچ سپ ،دناوخب تناج شوگ رد ار يدابع ای يادن ،دنک یئوجلد وت زا یگدنز هک ینیا ددصرد رگا ناسنا يا

 و اضق تسد هب اهیگدینامه نتفرگ هناشن رد و راذگب نتفر رذع و يآزاب عیرس ،یگدنز هاگشیپ زا تتبیغ رد ،دده

 .یبایرد ار قشع نارکیب تذل ات زادنیم هار تیاکش و هلان ،ناکفنک

 

 وا مان تسدش قشع تسیاهنارکیب تذل

 ؟دوب ارچ افَج هنرو تسا تیاکش دوخ هدعاق

 560 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ِداشَّرلا ُۀجابید اذه َّیَبِحاص ای

 ِداقُّرلا ِنَع اولوح یّلَجَت دَق حبُّصلا

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 دوخ تقیقح اهیگدینامه قلد ریز رد هچ رگ ،دابقیک و یهاش زونه وت هکنیا ایآ ،ناسنا يا ،نم رای يا ،َّیبِحاص ای

 هدیسرن يدنزگ چیه ار وت ناج هکنیا ؟دشاب دناوتیمن نهذ موش يهناسفا زا ییاهر زاغآرس ،ياهدرک نوفدم ار

 :هک

 

 ررض ناشیا لد رب دباین سک

 رهگ رب ین ررض دیآ فدص رب

 3496 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 نارگ و نیگنس باوخ زا ،یّلجت دق حبصلا ،هدیمد يرادیب حبص سپ ؛ِداشَّرلا ُۀَجابید اذه ؟تسین يدنیآشوخ ربخ 

 ِداقُّرلا نَع اولوح ،زیخرب اهیگدینامه

 

 ٍباجتحِا ریَغ نِم الالَت دَق ُسمّشلا

 ِداهتجا ریَغ نِم یلاوت دَق ُرصَّنلا و

 2935 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 دق سمشلا« ،دهدیمن تسَلَا زور راکشآ و هدرپیب تقیقح زا ناشن ،يداتسوا یسانشوب رد هکنیا ایآ ،ناسنا يا

 ؛»ٍباجتحا ریغ نِم« ،هدوشگن خر باجحیب و ،هدرکن عولط اهیگدینامه هوک سپ زا تقیقح دیشروخ و »الالت

 ؛هدیسر ارف یپ رد یپ و تسا کیدزن دنوادخ يرای و يزوریپ هک »ٍداهتجا ریغ نم« چیپ مه رد ار نهذ بادآ سپ

 »یلاوَت دَق رصَّنلا «

 

 ِراودلا یف سأکلا و ِراطَملا یف حوّرلا

 ِدادتْما یف رکُّسلا و ِرارِفلا یف ُّمَهلا و

 

 و »ِراوَّدلا یف سأکلاو« ؛دنتسه زاورپ رد ییاتکی نامسآ رد هتسر اهیگدینامه زا ياهحور ،»ِراطَملا یف حوّرلا«

 رکُّسلا« تسین يرثا اهناج نیا رد نیلفآ مغ زا رگید و »ِرارَفلا یف ُّمَهلا« و ؛شدرگ رد قایتشا و قوش ياهماج

 ،تسا دایدزا و موادت رد قشاع ياهناج رد رکش و میلست ِیتسمرس قوذ و توالح و ینیریش هک »ِمواّدلا یف

 .هللاءاشنا

 

 مالسلاو

 زاریش زا رورس ،مارتحا اب-


