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 بَسَن ِببس :نتم ِمان

 

 ياهدید اهببس نوچ یلفط ز وت

 ياهدیسفچرب لهج زا ببس رد

 

 3153 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 دناوتیم هک دنتسه وربور نآ اب یگچب زا اهناسنا هک تسا ییاه ببس زا یکی ،یلیماف و یگداوناخ ياهتبسن

 .دراذگ رثا ناشیگدنز ِداعبا ِيور

 ،دننکیم نایب هداوناخ ِتیامح ِمدع ار شابّبسم ،یلغش ای یلیصحت ،یلام ِروما رد ندشن قّفوم ِتروص رد ًالثم

 .دننادیم هداوناخ ار ناشیعامتجا ِرابتعا و تورث ای و ناششرورپ و دشر ِتّلع روطنیمه

 

 هتخورفا نم هک یفطل يهلعش و ماهتخومآ ناردام هب نم مه يردام ِمسر و هار هک دیوگیم یگدنز ِنابز زا انالوم

 ِتورث هب و دوشیم گرزب ردام و ردپ ِنودب هک دنزیم لاثم ار دورمن همادا رد و دوشیمن شوماخ تقوچیه مشاب

 دوشن یلیماف ياهببس ِشکم شک ِراتفرگ وا هک دوب نیا یگدنز ِتساوخ .دسریم یناهج نیا یهاشداپ و ناوارف

 .دهاوخب يرای وا زا اهنت و دنک هدهاشم ار یگدنز ِفطل هطساویب ات

 

 متخومآ نم *بْأَد ار ناردام

 ؟متخورفا نم هک یفطل دوب نوچ

 

 هطبار دص و مدرک تیانع دص

 هطساویب نم ِفطل دنیبب ات

 

 شکَم شَک رد ببس زا دشابن ات

 شَنَم زا تناعتسا ره دَوُب ات

 

 4840 ات 4838 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هقیرط ،مسر و هار :بْأَد*



 

 ردپ ،ناهاش رگید و دارفا رگید يارب هکیلاحرد ،دشن هدنز شلصا هب ارچ رگید وا هک دسرپیم بّجعت ِتلاح اب انالوم

 ؟!!دوب هتشذگ باجح نیا زا وا ،تسا باجح ردام و

 

 بجع يا ،کلُم نآ دیبای ردپ زا

 ؟بَسَن ِتاملظ داد شرورغ ات

 

 )بیجِح(باجح دش بَا و مُا رگ ار نارگید

 بیج هب اهرهوگ دیبای ام ز وا

 

 4855 و 4854 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دوب شدوخ ِینهذ ِنم ،شایهارمگ ِلیلد اهنت هک دریگیم هجیتن شخب نیا ِنایاپ رد و

 

 .تساهتبسن هب ندیبسچ مه يونعم ِهار رد تفرشیپ ِعناوم هلمجزا

 رارکت ار انالوم ِتایبا و دنهدیمن شوگ همانرب هب نم ِردام و ردپ ای دنزرف ،رسمه نوچ دیوگیم صخش ًالثم

 دراد ياهدیاف هچ مسرب روضح هب نم رگا هک تسا نیا مه شلیلد .مهدیمن ماجنا ار راکنیا مه نم سپ ،دننکیمن

 !!دنا هدیسرن روضح هب اهنآ یتقو

 اهبَسَن يهطساو هب هک تسین ناهج نیا ِياه ثاریم دننام ،دوخ ِلصا هب ندش هدنز و روضح ِيرایشوه هکیلاحرد

 ییاشگاضف و نآ ِنتخادنا و ینهذ ِنم ِتخانش اب اهنت ینعی تسا ناربمایپ ِثاریم ،ثاریم نیا هکلب دسریم ثرا هب

 .دیسر نآ هب ناوتیم زکرم ِندرک مدع و

 

 تسا یناف ِناهج ِثاریم هن نیا

 تسا *یناج ،یبایب شباسنَا هب هک

 

 تسایبنا ِياهثاریم نیا هکلب

 **تسایقتَا ِياهناج ،نیا ِثراو

 

 نایِع نموم دش ،لهجوب نآ ِروپ

 ناهرمگ زا دش حون نآ يهروپ

 



 3402 و 3400 تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 

 .تسا يونعم و یناحور روما روظنم .ناج هب بوسنم :یناج *

 ناراگزیهرپ :ایقتَا **

 

 ناکمال ِملاع هجوتم ار اهنآ ات دندروآ ماغیپ اهناسنا ِتیاده يارب بیغ ِناهج زا ناروآمایپ یتقو زین خیرات ِلوط رد

 و نید هب هک یتریغ ِيور زا ناشراکنیا .دندرک هزیتس اهنآ اب ياهّدع دننک ،تسه ناشزکرم رد هک یمدع ِياضف و

 .دوب ناشهناشاک و هناخ هب ندیبسچ ِلیلد هب اهنت هکلب ،دوبن ،دنتشاد ناشرنه

 

 دهش وچ يرآ ادخ ِماغیپ وت رو

 دْهعکین يا ادخ ِيوس ایب هک

 

 ور گرب ِيوس گرم ِناهج زا

 وشم یناف ،دَوُب نکمم اقب نوچ

 

 رس ِدصق و دننک وت نوخ ِدصق

 رنه و نید ِتَیْمَح ِيارب زا هن

 

 نام و ناخ رب یگدیسفچ زا هکلب

 نایب نیا ندینش دیآ ناشخلت

 

 1149 ات 1146 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 گرم زا سرت ِلیلدب ياهّدع .تساهتبسن اب یگدشتیوهمه نیمه زین هنارایشوه ِدرد زا ندرک رارف ِلیلد کی

 اهر ینهذ ِنم زا و دنَشکب ار هنارایشوه ِدرد دنهاوخیمن ،ناشهداوناخ ِتیعضو ِيارب ینارگن نآ ِعَبَت هب و ینامسج

 .دنوش

 

 :دنکیم هراشا عوضوم نیا هب )48(حتف يهروس 11 يهیآ

 



 ،نامیاههداوناخ و ییاراد :تفگ دنهاوخ وت هب دناهدنام سپاو ]هیبیدُح رد روضح زا[ هک برع نانیشنارحص يدوزب»

 .تسا هتشاد لوغشم دوخ هب ار ام

 يزیچ دوخ ياهنابز هب نانآ .هاوخ شزرمآ ام يارب ]میشاب امش هارمه هیبیدح رفس رد میتسناوتن هکنیا زا[ ،سپ

 هچ ،دناسر يدوس امش هب دهاوخب ای دناسر ینایز امش هب دهاوخب ادخ رگا :وگب !تسین ناشاهلد رد هک دنیوگیم

 «.تسا هاگآ دینکیم هچنادب دنوادخ يرآ ]سکچیه ًامّلسم[ !؟درک دناوت يراک امش يارب دنوادخ ربارب رد یسک

 

 نم هک يرآ رذُع راوقفانُم

 نز و دنزرف يهقفن رد ماهدنام

 

 تسا ندیراخْرس ِياورپ ،ارم هن

 تسا ندیزروْنید ِياورپ ،ارم هن

 

 3068 و 3067 تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ،دنکیمن فیرعت شايرانک ِتخرد اب ار شدوخ و تسا لصتم شاهشیر هب یتخرد ره هک روطنامه نیاربانب 

  .دشاب یم تسَلَا ِدهع هب افو ،ناشهشیر و دنتسه تخرد کی مادک ره زین اهناسنا

 

 .دراد تّیحجرَا يدنواشیوخ ِقوقح رب یهلا ِقوقح ِتیاعر هک دوب هاگآ رما نیا هب دیاب سپ

 

 داد دهاوخن هویم شدوجو ِتخرد ،هدیسوپ يهشیر ِلیدب ،دوشن شاهیّلوا ِسنج زا و دنکن افو دهع نیا هب یسک رگا

 تسشن دهاوخن رمث هب و

 

 دهع ،خیب و ّیمدآ تستخرد نوچ

 دهج هب دیابیم رامیت ار خیب

 

 دَوُب هدیسوپ ِخیب دساف ِدهع

 دَوُب هدیربُب فطل و رامِث زو

 

 1167 و 1166 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 :هدش هدروآ 88 يهیآ ،)26(ءارَعُش يهروس رد روطنیمه



 

  ».ٍمیلس ٍبلقب َهللا یَتَا نم اّلا َنونَب ال و ٌلام ُعفنی ال َموی«

 

 ».دیآ ادخ هاگرد هب رفک ِرابغ زا هدودُز و كاپ یلد اب هک نآ رگم ،دهدن دوس ار سک ،نادنزرف و لام هک يزور«

 

 دوس لام درادن اجنیا ،ادمحَا

 دود و درد و قشع ز رپ دیاب هنیس

 

 2080 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ��ناوارف ساپس اب

 نارهت زا هنامس


