
 ادخ مان هب
 
 نم ِیگدنز رب روضحجنگ همانرب تاریثات :عوضوم
 :موس تمسق
 
 ود .متفیب ریگ روطنیا ،دوخ يور ندرک راک لاس هس دعب هک مدرکیمن ار شرکف ًالصا اما ،متشاد يدایز تفرشیپ دراوم یلیخ رد هک متفگ
 .منک رتشیب یلیخ دیاب ار شالت و منکن نانیمطا مدوخ هب دایز دنامهف مهب هک ،داتفا میارب مه رس تشپ قافتا
 مه وت ،ناشتدایع میورب میهاوخیم ،ندرک فداصت هار وت ترفاسم نتفر ییورهبور هیاسمه :هک تفگ مهب دمآ نامیاسمه لبق زور دنچ
 نوشارب یقافتا ؟هغولش ارچ هیاسمه هنوخ :تفگ مهب هنوخ دموا مرسمه دعب ،میتشگربو میتفر ام ،متفر نوشاهاب .مایم هلب :متفگ ؟يایم
 نیشام اب تقو ره ،یتسین دلب یگدننار وت وگب هخآ ،شا هچبو نز هب هدرک محر ادخ ،هرآ :متفگ زیمآرخسمت هدنخ کی اب منم !هشاب هداتفین
 شاپ شرسپ ؟هداج وت یتفر و یتشادرب ور تاهچب و نز ارچ ،نسرتیم ینزب نوشاهنیشام هب هک نیا زا اههیاسمه همه هچوک وت يایم
 .شا هنیس هسفق مه شنز ،هتسکش
 ،مدموا مدوخ هب هظحل دنچ دعب .منکیم يزوسلد نوشارب مراد هک مدرکیم رکف ،دوب يداع مارب ندرک تلاخد و ندز فرح عون نیا لوا
 هیجوت مدوخ يارب شمه ،مرب مهابتشا راب ریز تساوخیمن ،دزیم ملوگ تشاد مینهذنم مه زاب اما ،دوب هابتشا مراک هک مدش هجوتم
 و شنزرس مه و ،تبیغ مه ،رخسمت مه ،مدرک تواضق مه .هدوب هابتشا مراک ًالماک هک متفریذپ و منک تمواقم متسناوتن رگید اما ،مدرکیم
 ًالک !؟مدرک تبحص روط نیا نم ارچ هک مدش ناشیرپ و هتفشآ يزور دنچ ،مدیشک تلاجخ مدوخ زا یلیخ .مدرکن تیاعر ار اوتِصنَا مه
 .دنک شرادیب نهذ باوخ زا و دریگب هناشن ار شیاهیگدینامه ات دروآیم شیپ ناسنا يارب دنوادخ ار ردق و اضق هک مدرک شومارف
 يزوسلد مدرم يارب نم درادن یترورض چیه هک مدیمهف و مدرک ییاسانش ار مهابتشا راک و مدوب منهذ رظان هک منکیم رکش ورادخ مه زاب
 . تسا دلب بوخ ار شراکو تسا شناگدنب زوسلد ادخ ،منکب اجیب
 
  ییوت مه ترورض یتفم :تفگ
  يوش مرجم ،يروخ رگ ترورضیب

 
  هب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
  هدب نآ نامض يراب ،يروخ رو
 531و 530 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
  وفَر نیدنچ نکم روخ رتمک هناد
  اُوفُرسَتال ناوخب يدناوخ اوُلُک نوچ
 1407 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 هیناث دنچ دعب ،هنکب یسرپ لاوحا تفر شدای یتح هک دوب هدش هدز قوذ ردقنیا ،دوب متسود ،متشادرب ،دروخ گنز ملیابوم ،مدوب هتسشن
 .نشیم تسشنزاب نراد نس لاس هاجنپ هک یناسک مدینش رابخا زا :تفگ ،وگب بوخ :متفگ منم ؟مدب تهب بوخ ربخ کی :تفگ مهب توکس
 کی نم هکنیا لثم هک دموا ملد هب هظحل کی .هدرک قوذ شارب روط نیا نوا هک دوبن مهم مه ردق نیا ربخ نیا هک مدرک بجعت یلیخ نم
 یگدنز طیارش اب ار مدوخ یگدنز طیارش ،مدرک رکف شهب بوخ متسشن ،تشذگ ياهظحل دنچ .دوبن مهم مارب ردقنیا هک مدش يونعم ناسنا
 مارب ور همیب قح تفریم مرسمه دشیم شتقو هک تقو ره ،متشادن یلکشم چیه همیب قح تخادرپ يارب نم ،مدرک یسررب متسود
 و دوب راکیب اهتقو یلیخ شرسمه متسود اما ؛تشذگیم متاروما نوچ متشادن ياهلجع چیه مه یگتسشن زاب يارب و درکیم تخادرپ
 هک مدش هجوتم سپ ،دوب نیمه شیگدز قوذ لیلد ،تشاد جایتحا یگتسشنزاب لوپ هب مه یلیخ و دوب تخس یلیخ شارب همیب قح تخادرپ
 .دوبن مهم مارب هک دوب زاین مدع رطاخ هب طقف مدشن يونعم نم
 
  ینکیم مّهوت شجنگ وت هچنآ
  ینکیم مگ ار جنگ ،مّهوت نآز
 
  اهيار و مهو وت ناد ترامع نوچ
 اهياج تَرامِع رَد دَوبَن جنگ
 2476 و 2475 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
  يرب دب ّنظ هک دشاب نآ مزح
  يَرب دب زا يوش و ّيزیرگ ات

 
  لوسر نآ تسهتفگ نّظلا ءوس مزح
  لوضف يا نادیم ماد ار مدق ره
 
  خارف و راومه تسه ارحص يور
  خاتسوا نار مک ،تسیماد مدق ره
  269 ات 267  تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 



 :دیجمتو فیرعت دروم رد
 یلیخ .ندرک فیرعت مزا هدموا مشوخ ردقچ هک منکیم ساسحا ملد رد اما ،دایمن مشوخ رهاظ هب ،هنکیم فیرعت مزا یسک یتقو عقاوم یلیخ
 . هش یمن روز هب نوچ ،منک ربص دیاب راگنا اما ،مزادنیب ار یگدینامه نیا منکیم شالت
 
  هِد مانشد ار وت دیاتِسب هک ره
  هِد ماو سلفم هب هیامرس و دوس
 
  شاب فوخ ياج و راذگب ینمیا
  شاف و شاب اوسر و سومان زا رذگب

 
  ار شیدنَارود لقع مدومزآ
  ار شیوخ مزاس هناوید نیا زا دعب
 2332 ات 2330 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 
  وخ و دیجمت ره ز رترب یمدآ
  وگ مانشد ار وت دیاتسب هک ره
 
  تسا نم مانشد نیع ندوتس نوچ
  تسا نم ماج ندش قح مبارش نم
 
  تسیگدنمرش يدش هدرملد وت رگ
  تسیگدنز هاگیاج قح رضحم
 
  رشب نک شروضح فرص ار رمع
  رخ ياپ رد هشداپ رمع هک ین
  یناتسیس میقر
 
 عنام يویند ياهوزرآ و لامآ .یشاب هتشادن ادخ دوخ زج هب ياهتساوخ و وزرآ چیه و يوش دارمیب ادخ هب ندیسر يارب دیاب هک ماهتفرگ دای و
 .دوشیم ادخ هب ناسنا ندیسر
 
  شیوخ ياهيدارمیب زا ناقشاع
  شیوخ يالوم زا دنتشگ ربخ اب

 
  تشهب ِزووالق دش يدارمیب
  تشرسشوخ يا ونش هَّنجلاِ تَّفُح
 4467 و 4466 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 .درک يرای و کمک بلط ادخ زا دیاب هار نیا رد و درکادیپ تسد يونعم و يدام فده چیه هب ناوتیمن شالتو جنر نودب هک ماهتفرگ دای و
 
  تسین هار نداشگ رد نیا دیلکیب
  تسین هللا ِتَّنُس نان بلطیب
 2387 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
  تسد ود ره وتً امیاد نز بلط رد
  تسا ربهر وکین ،هار رد بلط هک
 
  بدایب و لکش هتفخ و كول و گنل
  بلطیم ار وا و ژیغیم وا يوس
 980 و 979 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
  نَفز رب يدروخن هظحل یکی نوچ
 نَنِملا ُّبَر بلطیم ،وگ نَف ِكرت
 3173 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 نوچ ،داد یتسود ِتسد تفصناطیش و بیرف و ایر زا رپ ياهمدآ و درد زا رپ ِینهذنم ياهمدآ اب دیابن هک متفرگ دای ،تسود دروم رد اما
 .دنکیم تیارس مه اهناسنا هیقب هب اهنآ یفنم شاعترا
 
  تسه يورمدآ سیلبا یسب نوچ



  تسد داد دیاشن یتسد ره هب سپ
  316تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
  يوجم ینعم نمشد زا یتسود
  يوجم یعفا مد زا تایح بآ
 50 شخب ،رارسالا نزخم ،هسمخ ،یماظن
 
  ورخرس رثوک ز يدید ار هک ره
  وخ ریگ وا اب تسوخدمحم وا
 1235 تیب ،مجنپ رتفد، يونثم، يولوم
 
  بل کشخ رثوک ز يدید ار هک ره
  بت و گرم نوچمه رادیم شنمشد
 
  وت مام و تسا وت ياباب هچ رگ
  وت ِماشآنوخ تسه تقیقح وک
 1238 و1237 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
  دَمَّصلا هللاِ كاپِ تاذ ِقح
  دبِ رای زا دب رام هب دَوُب هک
 
  میلس زا دناتس یناج َدب ِرام
  میقم ِران يوس درآ دب رای

 
  وا يوگ و تفگ و لوق یب نیرق زا
  وا يوخ زا ناهن لد ددزدب وخ
 2636 ات 2634 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 ریغ ِراذگ و تشگ ،اهلایرس و اهملیف ياشامت ،يرورض ریغ ياهینامهم لثم لفآ ياهزیچ اب ار دوخ رمع و تقو دیابن هک متفرگ دای و
 .میهد رده لفآ و طلغ ياهرواب هب نتخادرپ ای و رازاب و هچوک رد يرورض
 
  نیدِ جرَم رد ناج زاب ریفص دش
  نیِلفالا ُّبُِحا ال ياههرعن
 2811 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
   لیلد نیا یب ورم يداو نیردنا
 لیلخ نوچ وگ نیلفالا ُّبُِحا ال
 426 تیب ،لوارتفد ،يونثم ،يولوم
 
  َدوُب لماک یمد ،مک مد کی کنآ
 دَوُب لفآ ،لیلخِ دوبعم تسین

 
  نیا و نآ هگ و دشاب لفآ کناو
  نیلفالا ُّبُِحا ال ،ربلد تسین

 
  تسشوخان هگ و شوخ یهاگ وا ِکنآ
 تسشتآ َمد کی و بآ ینامز کی
 1431 ات1429 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 
 رکشت اب
 جدننس زا هجیدخ
 


