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161تاصخشم

رعش 162نتم 

نم هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و  - 131162

162تاصخشم

رعش 162نتم 

نم تداهش  بش  غارچ  يا  - 132165

165تاصخشم

رعش 165نتم 

نیع رون  ار  نیسح  ییوت  هک  يا  - 133166

166تاصخشم

رعش 166نتم 

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  لعشم  - 134167

167تاصخشم

رعش 167نتم 

تفرگ هاگن  هشیش ي  هر  هآ  راخب  - 135168

168تاصخشم
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رعش 168نتم 

هناناج يا  وت  يور  زا  - 136169

169تاصخشم

رعش 169نتم 

مدیچ نم  هک  ات  هسوبلگ  وت  يور  ردپ ز  - 137170

170تاصخشم

رعش 170نتم 

تیالو هناگی ي  ُّرد  يا  - 138171

171تاصخشم

رعش 171نتم 

هتخوس میاون  اه  يزاجح  اه  یقارع  يا  - 139174

174تاصخشم

رعش 174نتم 

اهیبا ما  نیمود  ادخ ، راونا  رهظم  - 140174

174تاصخشم

رعش 175نتم 

هیقر نافرع  هب  میناگدشمگ  ام  - 141175

175تاصخشم

رعش 175نتم 

بشما نم  یناراب  مشچ  ود  هدش  نشور  - 142176

176تاصخشم

رعش 177نتم 

تسا نیملاع  ریپ  هک  یلفط  هچ  یلفط  هچ  - 143178

178تاصخشم
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رعش 178نتم 

دراد وب  گنر و  قشع  زا  هک  ره  - 144179

179تاصخشم

رعش 179نتم 

باوخب باسح  یب  ياهمخز  اب  هتفرگ  مغ  كاخ  وت  - 145181

181تاصخشم

رعش 181نتم 

میا هلال  ياپ  فک  غاد  رادغاد  ام  - 146181

181تاصخشم

رعش 182نتم 

رون هلیبق ي  زا  دمآ  يرتخد  - 147182

182تاصخشم

رعش 182نتم 

يرادن رکیپ  ارچ  رس  يا  وگب  - 148184

185تاصخشم

رعش 185نتم 

هنیس نویم  زا  هدز  رپ  لد  رارق  یب  غرم  - 149185

185تاصخشم

رعش 186نتم 

هلالح دینک  یتسم  هلاح ،  روش و  بش  بش  - 150186

186تاصخشم

رعش 186نتم 

دش افص  اب  ایند  هرابود ، هک  هدژم  - 151187

187تاصخشم
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رعش 188نتم 

شوهیب نم  دوب و  هتفر  هلفاق  - 152188

188تاصخشم

رعش 189نتم 

ملسالس ریسا  هک  ما  هداز  هنییآ  - 153190

190تاصخشم

رعش 190نتم 

دنکیم درد  ترت  مشچ  هک  نزم  یکلپ  - 154191

191تاصخشم

رعش 191نتم 

ناغارچ ما  هدرک  نم  هناد  هناد  کشا  اب  - 155191

191تاصخشم

رعش 192نتم 

نم هآ  زا  لد  نوخ  دکچ  یم  - 156193

193تاصخشم

رعش 193نتم 

یتشاذگ ماهنت  یک  زا  هک  ینود  یم  - 157193

194تاصخشم

رعش 194نتم 

 ... ماهوم هب  هنوش  اباب  مدید  باوخ  وت  بشید  - 158194

195تاصخشم

رعش 195نتم 

باوخب هتسخ  رتخد  يا  يالال  يالال  - 159195

195تاصخشم
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رعش 196نتم 

هنیشب لگ  هب  مغ  ياپ  همع  نک  يراک  - 160196

196تاصخشم

رعش 196نتم 

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  منم  - 161197

197تاصخشم

رعش 197نتم 

منک تادف  ومنوج  بشما  هک  ماوخ  یم  - 162199

199تاصخشم

رعش 200نتم 

درک ادیپ  یترهش  دوج  هک ز  متاح  - 163201

201تاصخشم

رعش 201نتم 

داد يرگید  ضیف  هرابود  ادخ  - 164201

201تاصخشم

رعش 201نتم 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا  - 165203

203تاصخشم

رعش 203نتم 

تسوا نیع  ود  رون  همطاف  تیب  لها  رب  - 166204

204تاصخشم

رعش 205نتم 

نالیغم راخ  - 167205

205تاصخشم
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رعش 206نتم 

دندرک گرب  گنر  وچ  یلین  ارم  - 168206

206تاصخشم

رعش 206نتم 

ع)  ) هیقر ترضح  دروم  رد  هناکدوک  زاورپ  رعش  - 169206

206تاصخشم

رعش 206نتم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  207هرابرد 
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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مالسلااهیلع / هیقر  ترضح  راعشا  عماج  کناب  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

مالسلاامهیلع هیقر  ترضح  عوضوم :

هیقر ای  هیقر  تترایز  هشاب  لوبق  - 1

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هیقر ای  هیقر  تترایز  هشاب  لوبق 
هیقر ای  هیقر  تتراسا  هدش  مومت 

ظفاحادخ
*****

وت راد  هضور  ياکشا  بنیز  هب  تیصو  هراد 
وت رازم  رس  الاب  مریگب  لضفلاوبا  رکذ 

تنفک تا  یکاخ  رداچ  تندب ، مخز  اب  هدش 
(2) تمنز یم  ادص  هیرگ  اب 

*****
ظفاحادخ

هیقر ای  هیقر  مغ  درد و  ایند  هی  مراد 
هیقر ای  هیقر  مگب  ات  هدنومن  سفن 

هرپرپ بارخ  سای  تسا  هیمطاف  منک  یم  سح 
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هردام هیبش  یلیخ  هنوبش  تا  هزانج  عییشت 
يربخ اب  ماکشا  نیا  زا  يرفس ، یهار  هگید 

(2) يربب مه  ونم  هش  یم  یچ 
*****
ظفاحادخ

هیقر ای  هیقر  تاباب  رس  اه  هزین  ور 
هیقر ای  هیقر  تارب  هحتاف  هنوخ  یم 

ترکیپ نفد  هظحل ي  باتش  هراد  وت  ردام 
ترس هزین  يور  هرب  هسرت  یم  هراوخریش  ثم 

مریم هیرگ  اب  هنیدم  مریمب ، مراد  وزرآ 
(2) مریگ یم  متخ  سلجم  تارب 

*****

تمارک يایرد  ُرد  نم  متسیک  - 2

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 

لیوط رحب  بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رس و منیسح ، رادیب  قشاع  رحس  هب  ات  بش  همه  منیسح ، رادلد  لد و  منیسح ، رازلگ  لگ  تماما ، لخن  رمث  تمارک ، يایرد  رُد  نم  متسیک 
راموط هب  هدیـشخرد  هک  تراسا  لصا  دنـس  منیـسح ، رادملع  ماش  رد  هلان و  ملع  کشا و  مهپـس  منیـسح ، رادیرخ  هتـسویپ  فک و  رب  ناج 
متاداس ۀمع  ادخ  هب  منیسح ، راوهش  رُد  هناگی  هناریو  نماد  رد  هک  جنگ  نآ  منم  منیسح ، رای  ارسا  نیب  هک  هدنمزر  كدوک  نآ  منم  منیسح ،

ار . ادهش  ماما  هجو  ماهنیآ  مدق  هب  ات  رس  متاجاح و  هلبق  ومع  لثم  الب  ماش  رد  و 
*****

مّود  دنب 
ناج و رـس و  دش ، الب  برک و  ۀکرعم  يوس  هب  ور  ناشف  کشا  دز و  هسوب  مخر  هب  دش ، ادج  همولظم  نم  زا  ردپ  همیخ  رد  هک  روشاع  زور 

ياپ اب  هنشت و  میولگ  مدیرپ ، لابیب  ریاط  نوچ  دش و  نمشد  رکـشل  زا  رپ  هللا  مرح  دش ، ادف  تسود  هر  هب  دش ، ادخ  میدقت  همه  شکاپ  نت 
هب دز ، مرمک  رب  نانس  بعک  اب  تخات و  میوس  هب  يراوس  هک  مدیشک  هآ  رگج  دیشک و ز  هلعش  منهریپ  زا  ررـش  مدیود ، راخ  يور  هب  هدایپ 
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ار . ادخ  هتسخ  لد  مدناوخ ز  مدروخ و  نیمز 
*****

مّوس دنب 
مرـس هب  اهالب  هچ  هر  طسو  رد  مدـمآ و  الب  ماـش  يوس  هفوک  زا  مدرک و  رفـس  هفوک  يوس  هب  ادرف  همیخ و  يوس  درب ، ارم  همع  دـش و  بش 
ناـیع هک  یهآ  هلعـش  ملد  هب  تمـصع  يوناـب  نآ  نماد  يور  دوب  مرـس  درک و  ملغب  ارهز  مدروـخ و  نیمز  هقاـن  يور  بش ز  کـی  دـمآ و 

، دز مکتک  ارهز  ترـضح  لغب  رد  بش  لد  دز ، مکمن  شنابز  مخز  رگج  تاـحارج  هب  یهاـنگ  هچ  مرج و  هچ  هب  منادـن  یهایـس و  تشگ 
متـس ماببل و  گنـس  رتسکاخ و  فک و  ماش و  هزاورد  مغ  میوگن  هک  رتهب  هچ  دروآ ، هلفاـق  يوس  هب  هداـیپ  تسب و  ارم  تسد  نآ  زا  سپ 

ار . افج  لها 
*****

مراهچ دنب 
بش همه  مدیشک ، هچ  مدید ، هچ  هک  میوگب  هچ  دش ، ام  لزنم  ارسهناریو  ۀشوگ  نیمه  هک  دش  ام  لحاس  الب  جوم  لد و  هب  نوخ  بش  همه 
حور ریاط  یکی  وچ  مدید ، همطاف  رسپ  لامج  باوخ  رد  هک  دوب  یبش  هچ  مدینـش ، هک  اهنابز  مخز  نآ  زا  سپ  مدیرپ ، باوخ  زا  مد  هب  مد 
همین نآ  رد  هاگان  هک  دوب  شبل  يور  مبل  ود  مدیرد ، هماج  نت  هب  قوش  زا  متـشگ و  شرـس  رود  مدز  هسوب  شبل  هب  مدـیرپ ، مسج  سفق  زا 

ار . ارُسا  مامت  بلق  مرگج  رارش  شتآ ز  مدز  مدیرپ ، باوخ  زا  بش 
*****

مجنپ دنب 
نآ وگب  وک ؟ مردـپ  همع  هک  داد  مدز  دایرف ، هلعـش  زا  رپ  هنیـس  بل ، هب  هلاـن  ناـج ، هب  زوس  لد ، هب  هآ  رگج و  رد  نوخ  هدـید و  رد  کـشا 
زا همه  شزاون  تسد  مرس  هب  ناسحا  هر  زا  دیـشک  نازحا و  هبلک  نیا  رد  دیبات  هک  هام  نآ  دش  هچ  وک ؟ مرـس  دوب ، وا  نماد  يور  هک  سک 

رینم سأر  نآ  رد  هک  مشیپ  هب  دنداهن  دوب  نایع  دیشروخ  تروص  نآ  رد  هک  ار  یقبط  هگان  هک  دندیرد  هماج  نت  هب  دندیشک و  هآ  نم  هلان 
ار . ادخ  رکذ  یمه  تشاد  بل  هب  دوب و  رصب  هب  شکشرس  دوب ، مرمق  صرق  هدشمگ  نامه  دوب ، مردپ 

*****
مشش  دنب 

وا ةدروخ  كرت  کشخ و  بل  گنـس ، یکی  ياج  وا  یناشیپ  هب  گنر ، نیبج  نوخ  زا  خر  دوب  يرـس  هدـنخرف  هچ  دوب ، يرمق  نازورف  هچ 
مدز هیرگ  اـب  مدرک و  شلغب  شیور  هب  ریـشمش  هزین و  رثا  مدـید  مدرک و  هگن  هک  شیوم  یناـشیرپ  هب  کـشا و  هب  بوچ  رثا  زا  دوبک  دوـب 
نزم ناشفیم و  کـشا  خر  هب  ردـقنیا  ملد  زیزع  تفگ  نم  هب  دوب  تکرح  رد  شبل  ود  مدـید  مدرک و  شهگن  شیولگ  ياـهگر  هب  هسوب 

نانکزاورپ متفگ و  اتبا » اـی   » کـی هتخوس  لد  مدینـش ز  زار  نیا  ردـپ  زا  مربب ، مه  ار  وت  هک  اـت  ما  هدـمآ  مرگج ، رب  ترـصب  کـشا  هلعش ز 
ار . اقل  هدنخرف  ِربکایلع  سابع و  ومع  مدید  متفر و  نانج  يوس 

*****
متفه دنب 

همع مرح  بنیز  تبرت  زا  سپ  تساـجنیا ، هک  دـییایب  تاـجانم  مرگ  ممرح  درگ  هب  قلخ  همه  تاـجاح ، هبعک  نم  ِتبرت  دَوب  ماـش  رد  لاـح 
همولظم نم  رازم  رود  مردـپ  ناج  هب  دـیناوخب  هضور  ماهدـش ، یلین  خر  دای  هب  دـیناشف ، کشا  نم  کـچوک  مرح  راـنک  هب  اـنامه  تاداـس ،

اج همه  میامـش ، رای  مردـپ  روضح  هب  تمایق  يادرف  هب  هک  ایند  ملاع  نیا  رد  هن  میامـش ، راوخمغ  ردام  ممک  نس  اـب  هک  دـینادب  دـیدرگب و 
امش تسد  اج  همه  مریگ  هک  کشا  ممغ  ز  مثیم »  » وچ دیزیر  همه  میامش ، رابرهگ  مشچ  ینشور 
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يابیز هدیشخب  نوخ  هب  تراسخر  مخز و  رب  نیبج  - 3

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ییابیز  هدیشخب  نوخ  هب  تراسخر  مخز و  رب  نیبج 
ییاهنت  کشا  اب  یلو  متسش ، تضرا  زا عـ را  ـ بغ
هدروخ  كرت  مبلق  ۀشیش  نوچ  یگنشت  زا  تبل 

ییایرد  تسا  هدنام  مه  زاب  تمشچ  هک  مراد  بجع 
ممشچ  رد  خرس  کشرس  شود و  رب  ربص  ياول 

ییاقس  يراد و  ـ ملع ـو بـر تـو  مع يا  منک جـ
نامهم  رس  شرف و  مفلز  هیرگ ، میاذغ  لد ، مغارچ 

ییاریذ  ـن پـ یا زا  ینامهم و  نیا  زا  هللا  یلا  ـ عت
میوگیم  ردقنآ  ترتخد  رب  دش  هچ  میوگیمن 

ییارهز  هتشگ  میور  هدیدرگ ، یبنیز  ممسج  هک 
تهارمه  هب  ار  دوخ  لگ  بشما  نابغاب  يا  ربب 
ییافوکش  لصف  رد  هدیدرگ  نازخ  لاما  کـه پـ

مروذعم  کیل  ترود ، هب  مرآ  فاوط  متفگ  دوخ  هب 
ییاناوت  ار  میاپ  هن  ییانیب ، تسار  ممشچ  هن 

متسد  زا  تفر  ند  ـ یود ـم بـا  یاپ ِّییا  ـ ناوت
ییانیب  هتفرگب  ماهدید  زا  رمش  ياهشزاون 
بنیز  زا  منونمم  یلو  مدیباوخن  تنارجهز 
ییالال  تفگیم  وت  مان  مرس بـا  يالاب  هک 

شیالوم  هب  ار  وا  ادخ  دشخب  نوچ  رشح  زور  هب 
ییاشامت دشاب  ادخ  وفع  و  مثیم »  » هانگ

يرارقیب لد  هملاع  هی  اجک و  رتخد  هلاس  هس  - 4
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يرارقیب لد  هملاع  هی  اجک و  رتخد  هلاس  هس 
يرادن هیقر  هگم  وت  اباب  یتفر  ربخ  یب  هچ 
نوخ  هساک  ود  دش  نوبرهم ، وت  یب 

هیقر رت  يامشچ 
*****

متشاذ یم  رس  تا  هنوش  ور  امیدق  هتدای 
متشادن مغ  هظحل  هی  یتح  وت  رانک 

نک  اگین  ونم  زور  لاح 
نک اعد  همع  مارب  همع  نوج 

نک ادص  ور  ترتخد 
*****

دندنب یم  ور  ام  لاب  رپ و  ریجنز  تسد  اب  هک  الاح 
دندنخن ما  هراپ  سابل  هب  ردقنیا  هک  انیا  هب  وگب 

انوبایب وت  اباب ، وت  دعب 
هیقر رس  دایم  یچ 

*****
هرادن ان  هزرل  یم  ماتسد  هک  هنیب  یم 

هرادن اج  ماپ  هلبآ  يارب  هگید 
هموربور یتقو  ین  بعک 

همومع رس  ین  ور  یتقو 
همومت مراک  هگید 

*****
مش ادج  وت  زا  هک  هلاحم  هشیمه  متفگ  یم  تهب 
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مش امرحم  ان  رفسمه  دیاب  وت  یب  الاح  یلو 
نیبب ور  اکاخ  نیشن ، ین  هام 

هیقر رجعم  يور 
*****

هتخس یلیخ  ندیود  هزین  ياپ  هب  اپ 
هتخل هتخل  تاهگر  نوخ  نیمز  هزیر  یم 

ما هنیس  وت  وزرآ  نیا  هدنوم 
منیشب الاب  نوا  منم  شاک 

منیبن ور  ازور  نیا 
*****

ییانشآ ممشچ  هب  ینوخ  رپ  هک  رس  يا  - 5

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ییانشآ  ممشچ  هب  ینوخ  رپ  هک  رس  يا 
ییادج  رس  نیسح  مباب  رس  ایوگ 

ردپ  يا  مزانب  ترس 
رحس  دش  تیور  مبش ز 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

ناج  ردپ  يدرک  ما  هدنمرش  دوخ  فطل  زا 
ناج  ردپ  يدرک  ما  هدنز  مدوب  هدرم  رگ 

يدمآ  رید  ارچ  اما 
يدمآ  ریپ  ناوج ، یتفر 

ناج  نیسح  ردپ 
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*****
هدرکن  نشور  ار  هناریو  یهم  وت  نوچ 
هدرکن  ندید  شرتخد  زا  یسک  رس  اب 

نم  نامهم  هدش  ترس 
نم  ناناج  ترکیپ  وک 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

ناج  ردپ  يدرک  نایشآ  ات  ام  عمج  رد 
ناج  ردپ  يدرگ  یم  هک  لابند  مشچ  اب 

ینک  یم  يرای  ِهاگن 
ینک  یم  يرامشرس  ای 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

یتفر  دوز  يدمآ و  مد  کی  هفوک  رد 
یتفر  دوب و  لمحت  یب  بنیز  هک  يدید 

يدمآ  بشما  یتفر و 
يدمآ  بنیز  کشا  نوچ 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

مراد  هدید  کشا  هب  ییاقس  راک  نم 
مراد  هدیربب  رس  زا  يزاون  نامهم 

رحس  دش  یمیتی  ماش 
ردپ ! منیا  نایماش  يا 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

ار  ترتخد  ماقم  ردق و  نیبب  اباب 
ار  ترس  مسوب  نم  دیسوب و  تنت  همع 

ار  هیقر  رگا  یهاوخ 
ار  هیقر  ربب  دوخ  اب 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

تیولگ  ریز  ما  همع  دسوب  وچ  مدید 
تیوزرآ  مدرک  هدید  همیخ  هب  مه  نم 
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ولگ  نیا  مسوبب  بشما 
وزرآ  رب  ما  هدیسر 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

میوشب  ار  تیور  هک  ات  مرادن  توق 
میوشب  ار  تیولگ  ياه  نوخ  کشا ، اب 

ما  هداد  لد  ترس  شیپ 
ما  هداتفا  اپ  تسد و  زا 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

اباب  هتشگ  مغ  زا  درز  نم  وت و  گنر 
اباب  هتشگ  مه  رد  هریخ  نم  وت و  مشچ 

نم  هب  یفطل  نکب  رخآ 
نزب  یفرح  وگب  يزیچ 

ناج نیسح  ردپ 
*****

باوخب یمک  ایرد  هراتس ي  نیرتکچوک  - 6

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

هیثرم 89 لزغ  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

باوخب یمک  ایرد  هراتس ي  نیرتکچوک 
باوخب یمک  ارحص  نماد  تفرگ  شتآ 

يا هدید  هچ  ره  ین  رس  رب  تسا  سب  رگید 
باوخب یمک  اشامت  کلپ  دنبب  یتخل 

دننز یم  راج  ار  وت  ضغب  هلاس  هس  ین  رب 
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باوخب یمک  اهاط  هروس ي  زمر  زار و  يا 
ینز یم  غاد  ارم  سح  هناکدوک  وت 

باوخب یمک  اه  لگ  هنیس ي  هب  نزم  شتآ 
ینک یم  هزات  ارم  مخز  هنایزات  یب 

باوخب یمک  ارهز  هیرگ ي  رولب  يا  هآ 
منک یمن  ادیپ  وت  غاد  يارب  ییاج 

باوخب یمک  باب  مغ  نیمدنچ  داتفه و 
دیسر ردپ  هناهب  ضغب و  تسا  سب  رگید 

باوخب یمک  يالال و ال ال ال ال ال ال 

ادخ دش ، رحس  مبش  دش ، رس  هب  مغ  - 7

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ادخ  دش ، رحس  مبش  دش ، رس  هب  مغ 
ادخ  دش ، ردپ  يور  هبارخ ، هام 

دیهد  ملاع  هب  ربخ 
دیمد  مرینم  هام 

دیسر  مدرد  ياود 
کیلع  ٌمالس  ردپ !

*****
ادخ  هدیسر ، رفس  زا  مرفاسم 

ادخ  هدیسر ، ربخ  هراوخریش ، ز 
هدمآ  ادخ  نوخ 
هدمآ  ام  سنوم 
هدمآ  البرک  ز 
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کیلع  ٌمالس  ردپ !
*****

ردپ  تکشخ  ناهد  اشگب ، هچنغ  وچ 
ردپ  تکشخ  نابل  مسوبب ، نم  هک 

ترتخد  وت  يادف 
ترس  يادف  دوش 

ترکیپ  یب  رس  نیا 
کیلع  ٌمالس  ردپ !

*****
ردپ  میوبب  ار  وت  ارهز  لگ  يا 

ردپ  میوشب  تخر  نامشچ ، کشا  هب 
ینم  نامهیم  وت 

ینم  ناج  هکلب  هن 
ینم  ناور  حور و 
کیلع  ٌمالس  ردپ !

*****
ردپ  يریسا  نیا  رد  تتسد ، تساجک 

ردپ  يریگب  رب  هب  ار  ترتخد  هک 
یمغ  مراد  هنیس  هب 
یمد  مرانک  نیشن 

یمک  نک  مشزاون 
کیلع ٌمالس  ردپ !

***** 
ردپ  تسا  هدوبن  مرس  رب  تا  هیاس  وچ 

ردپ  تسا  دوبک  منت ، هنایزات  ز 
نیبب  ملاح  هدرسف 
نیبب  ملاب  هتسکش 

نیبب  ملانب  ین  نوچ 
کیلع ٌمالس  ردپ !

*****

دراد هلال  رطع  ماش  هبارخ ي  رد  - 8

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دراد  هلال  رطع  ماش  هبارخ ي  رد 
دراد  هلاس  هس  کی  ینادب  هک  اریز 

هدنام  ادج  ردپ  زو  هدنام  اج  هلفاق  زک 
هیقر ياو  يا 

*****
هتسکشرپ  لاب و  قشع  يوتسرپ  ناز 

هتسشن  رظتنم  نازیزع  هار  رد 
دیآ  شردپ  ینعی  دیآ  شرفاسم  ات 

هیقر ياو  يا 
*****

تسا  ریسا  ِكدوک  ریگتسد و  هچرگ 
تسا  ریفس  نیرتهب  ار  ردپ  بتکم 

ار  ترافس  دنکاو  ار  تراسا  دنکشب 
هیقر ياو  يا 

*****
شدوبن  یسنوم  بنیز  ریغ  هک  وا 

شدوبک  يوزاب  دوب  شمغ  دهاش 
تشاد  یلیس  تقاط  یک  تشاد  یلین  يور  هک  وا 

هیقر ياو  يا 
*****

دوب  شلباقم  رد  هدیرب  ياهرس 
دوب  شلفحم  عمش  بنیز  مشچ  کشا 

درک  یم  یط  هفوک  هار  درک  یم  ین  وچمه  هلان 
هیقر ياو  يا 

*****

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


دش  ردپ  رس  اب  هجاوم  هک  بش  نآ 
دش  رتب  وا  لاح  نوگرگد  وا  عضو 

درک  شبالگ  دوب ، لگ  درک  شبآ  هصغ  زوس 
هیقر ياو  يا 

*****
هدیدن  مغ  جنر و  یلفط  هیقر  نوچ 

هدیرب  رس  کی  دش  وا  يزابمه 
دیسوب  ولگ  ياه  گر  دیسوب  وا  خر  دش  مخ 

هیقر ياو  يا 
*****

مدش ادیپ  وت  اب  مدوب  هدشمگ  - 9

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدش ادیپ  وت  اب  مدوب  هدشمگ 
مدش اباب  بحاص  يدموا و 
روخن اج  نوج  اباب  هیقر  منم 

مدش ارهز  هیبش  مک  هی  طقف 
نوج اباب  موربا  هب  مخ  مرایمن  نوج ، اباب  مولهپ  يدموا  هک  الاح 

نوج اباب  موناز  يور  مورآ  باوخب 
يدموا رس  اب  هکنیمه  هیدایز ، ممرس  زا 

يدحا هب  مدیمن  نم  وت ، هتخوس  يوم  رات  هی 
(2) نوبرهم بوخ و  ياباب  مبوخ  ياباب  مبوخ  ياباب 

*****
مریسا رتخد  هی  نم  هتفگ  یک 
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مریگ یم  ایماش  زا  شوخ و  باوخ 
اه هچب  یگدنیامن  هب  نم 

مریم یم  مدرگ و  یم  ترس  رود 

هبارخ وت  زا  بش  همین  هدنلب  هیرگ  يادص  - 10

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هبارخ وت  زا  بش  همین  هدنلب  هیرگ  يادص 
هبآ هنشت ي  زونه  هک  هنسرگ  یلفط  يادص 

هدیدن وشباب  يور  هتقو  یلیخ  هک  يرتخد 
هدیشک كاخ  ور  وشسکع  شیمخز  ياتشگنا  رس  اب 

هنوشیرپ ماهوم  همع  دنرایم  نالا  وماباب 
هنوش وماهوم  نزب  وت  تاتسد  هب  هدنوم  نوج  هگا 
مشاب هراپ  سابل  اب  تسین  دب  يروجنیا  نوج  همع 

مشاب هراوشوگ  یب  هدب  ییاباب  دایم  هک  یتقو 

منیسح هتسکش ي  لخن  نم  - 11

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 

(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

منیسح  هتسکش ي  لخن  نم 
منیسح  هتسشن ي  گوس ، رد 

تمصع  نامسآ  رتخا  مه 
منیسح  هتسجخ ي  هام  مه 
مکشا  ماکهنشت  هدش  ایرد 
مکشا  ماما  نوخر ، ـ بمغیپ

*****
منیسح  رثوک  هروس ي  نم 

منیسح  ردام  رگنسمه 
میاشگ  هرگ  ومع ، دننام 

منیسح  رُد  مسق  او !...
مر  ــ یغص يا  ه  ــ میتی هدازآ 

مریسا دَوب  لد ، هلفاق  دص 
***** 

میاپ  ریز  هداتف  ِنآرق 
میانشآ  مبیرغ ، دنچ ، ره 

منوخ  غاب  خرس  هلال ي  مه 
میالبرک  تشهب  سای  مه 

منوگ  هلال  يور  ِفحصم  اب 
منو  هاگ خـ ـ لتق ِر  ــ بمغیپ

*****
سانلا  دّیس  يور  هنییآ ي 

ساسحا  افص و  مدق ، هب  اترس 
مهاگیاج  هشیمه  تسا  هدوب 
سابع  شود  نیسح و  ناماد 
مزارفرس  ـن ، یسح هدو  مه بـ

مزان هدیشک  یلع ، تخد  مه 
***** 

دوب  نم  ياج  هچ  رگا  هناریو ،
دوب  نم  يالبرک  همه  ملاع ،

كّربت  یپ  زا  کلم  مشچ 
دوب  نم  ياپ  ياههلبآ  رب 
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دادیب  لها  گنج  هب  دوب  یم 
دایرف  راز  هـ ـم ، سفن رد هـر 

*****
لاخبت  تسا ، هدش  نم ، بل  لاخ 

لاب  رپ و  مدز  شطع ، زوس  زا 
میاپ  هب  اهراخ ، رس  شین 

لاخلخ سکع  دناهتخادنا 
درکیم  هیرگ  گنچ ، فد و  نم  رب 
درکیم  هیرگ  گنس ، بعک نـی و 

*****
هدرپسرس  نیسح ، هب  مدوب 
هدرب  شود  هب  وا ، مغ  هوک 

مریغص  يرتخد  هک  دنچ  ره 
هدروخن  کتک  نم ، وچ  درم ، کی 

تسا  دو  ـ بک مرّو ، ـ نم را  ـ سخر
تسا  دوبک  مرکیپ ، رس  ات  رس 

*****
هدیدغاد  بلق  مدوب و  نم 
هدیمخ  تماق  مدوب و  نم 

مناج  تفرگ  لجا ، هک  بش  نآ 
هدیرب  رس  کی  مدوب و  نم 

مدرشف  ماهنیس ، يور  ار  رس 
مدرم  هبارخ ، نیا  هشو ي  رد گـ

*****

دش زاب  میوس  قشع  باب  زاب  - 12

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

يونثم بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
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هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دش زاب  میوس  قشع  باب  زاب 
دش زاغآ  يونثم  رگید  راب 

رارق ربص و  تقاط و  دش  ملق  زا 
رایتخا یب  مغ  قرغ  متشون  یم 

میوش نونجم  نام  ود  ره  بشما  دیاب 
میوش نوتفم  هلاو و  یلفط  رهب 

درسف ار  مناج  مسج و  شمالک  اب 
درب هناریو  کی  يوس  ار  نم  رکف 
رانک دز  ممشچ  شیپ  زا  اه  هدرپ 

راکف لد  متشگ  تخس  مدید ، هک  ات 
نحم ایند  کی  دوب و  هبارخ  کی 

نز لفط و  نیدنچ  هتسخلد  يا  هدع 
زامن رد  هتسشن  نز  کی  فرط  نیا 

زاین قرغ  یکدوک  رت  فرط  نآ 
دوب هراوهگ  کی  رکف  رد  يردام 
دوب هراپ  کشم  رکف  رد  یکی  نآ 

دوب گنج  رد  بش  ِزوس  اب  يرتخد 
دوب گنس  اهرس  ریز  شلاب  ياج 

اون زوس و  رد  هتسخ  لد  ناکدوک 
ادص یب  اما  دندرک  یم  هیرگ 
نابغاب یب  یلو  اه  لگ  زا  یغاب 
ناوتان یقاقا ؛ یمخز ، نرتسن ؛

هتخوس کیاکی  اه  لگ  هرهچ ي 
هتخورفا بعت  جنر و  مغ و  زا 

ناکدوک اه  نز  لیخ  نایم  رد 
نامک دق  لاس و  درخ  یلفط  دوب 

بآ طحق  زا  دوب  هدیکشخ  وا  لعل 
بانط ّدر  زا  یمخز  شیاه  تسد 

اون یب  نآ  نتساوخ  رب  عقوم 
ادص دز  یم  ار  همع  هراشا ، اب 
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هلبآ رپ  اپ  یمخز و  شا  هنوگ 
هلسلس ياج  دوب  شمسج  يور 

تونق لاح  رد  تسد  کی  اب  هاگ 
توکس رد  ینامز  هیرگ  رد  هاگ 

كاچ هنیس  لفط  هناریو  لد  رد 
كاخ يور  رب  دوخ  تشگنا  رس  اب 
رای يابیز  تروص  دز  یم  شقن 
راوشوگ شتسد  هب  اباب  کی  سکع 

تفر بات  زا  نحم  جنر و  همه  نیز 
تفر باوخ  هبارخ  كاخ  يور  رب 

دش رادیب  شوخ  باوخ  زا  ناهگان 
دش رامیب  ردپ  رجه  مغ  زا 

؟ تساجک اباب  وگب  همع  يا  تفگ :
؟ تساجک اهنت  رتخد  نیا  مدمه 
دز هناریو  نیا  هب  رس  مدید  باوخ 

دز هناش  ار  نم  يوم  تبحم  اب 
ناج همع  مرادن  يروجهم  بات 

ناج همع  مرادن  يرود  تقاط 
بیرغ باب  رفس  زا  دیایب  ات 

بیجی نما  منک  اوجن  بل  ریز 
دیسر هر  زا  ردپ  انثا  نیمه  رد 
دیرخ ار  رتخد  زان  دمآ  رس  اب 

درک زاب  ار  شمشچ  حورجم  رتخد 
درک زاغآ  کلف  روج  زا  هوکش 

؟ ترجنح هدیرب  یک  اباب  تفگ 
ترتخد اجنیا  درم  یم  یکشاک 

؟ وت يابیز  يوربا  هتسکش  یک 
؟ وت ياه  بل  رب  بوچ  اب  هدز  یک 

هدش یکاته  هار  رد  اییوگ 
هدش یکاخ  ردپ  تیوم  ور  هچ  زا 

؟ تسیک ِنیک  گنس  اه ز  تحارج  نیا 
تسین هناش  ياج  تسا ! یمخز  ردقنآ 

تسا هدنام  تیولگ  رب  هزین  ّدر 
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تسا هدناشوپ  ار  وت  مشچ  نوخ  كاخ و 
دنک مزان  ردپ  وک  تیاه  تسد 
دنک مزاسمد  قشع  یشوخ و  اب 

دش حرجم  ات  ردقنآ  دوخ  هب  دز 
دش حور  یب  ناوت ، شمسج  زا  تفر 

تسشن تکرح  یب  داد  فک  زا  تقاط 
تسب مارآ  دوخ  مشچ  دز  يا  هلان 
دیدن ایند  نیا  زا  يریخ  كرتخد 
دیمرآ كاخ  رد  هناریو  هشوگ ي 

؟ تسیک تسیک  هیقر  متفگ  مدوخ  اب  - 13

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

يونثم بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

؟ تسیک تسیک  هیقر  متفگ  مدوخ  اب 
تسین خیرات  رد  مان  نیا  دنا  هتفگ 
تسا هناریو  زا  خیرات  رد  فرح 

تسا هناسفا  كرتخد  ناتساد 
وجتسج رد  نانک  اوجن  دوخ  شیپ 

وگب ار  تقیقح  یب  یب  شمتفگ 
دش هتسخ  مکلپ  ود  ءانثا  نیمه  رد 
دش هتسب  میاه  مشچ  متفر  باوخ 

نحم ایند  کی  دوب و  هبارخ  کی 
نز لفط و  نیدنچ  هتسخ ، لد  يا  هدع 

هآ ناغفا و  همه  مدید  یم  هچ  ره 
هایس خر  یلفط  هب  ممشچ  دش  هریخ 
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تشاد ساسحا  زا  رپ  یبلق  شدوخ  اب 
تشاد سای  يوب  رطع و  زا  ناشن  دص 

دوب روش  رد  کلم  روح و  وا  رود 
دوب رون  لسن  شلسن ز  ایئوگ 

لاس نس و  مک  كرتخد  دشاب  هچ  رگ 
لاوئس ریز  هیسآ  میرم ، هدُرب 

تسا هدازآ  یتکوش ! یلالج ! هچ 
تسا هدازهش  نیقی  نم  مرادن  کش 
تسا یکاخ  هچ  رگا  ناطلس  رتخد 
تسا یکالفا  نیمز  لها  زا  تسین 

تشاد راوید  رب  تسد  دمآ  شیپ 
تشاد راخ  منامگ  شیاپ  فک  رد 

دوب راز  دوب و  هتسخ  دوب و  هتسخ 
دوب رامیب  كرتخد  هک  اییوگ 
دوب دادیب  زا  زیربل  شتروص 

دوب داد  نکیل  فرح ، دز  یم  فرح 
مدز وراج  شهر  مدناشفا  کشا 

مدز وناز  بدا  اب  شیاپ  شیپ 
؟ یتسیک وت  نم  يوناب  شمتفگ 

یتسین ایند  لها  زا  اییوگ 
درک هدنمرش  ارم  نوخ  رپ  بل  اب 

درک هدنخ  میور  هب  ناطلس  رتخد 
: تفگ هتسهآ  اسران  ییادص  اب 
تفکش شمشچ  رد  کشا  هیقر ، نم 

نیملاع زیزع  متسه  نم  تفگ :
نیسحلا تنب  مناطلس و  رتخد 

یفطصم كاپ  نوخ  زا  نم  نوخ 
ادخ ریش  دوب  ردیح  نم  دج 

منم ارهز  ترضح  راگدای 
منم يربک  بنیز  ّیشوخلد 

تسا هتسب  یبانط  اب  متسد  هچ  رگ 
تسا هتسخ  ناوتان و  مناج  حور و 

منک یم  اج  یلد  ره  رد  دوخ  رهِم 
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منک یم  او  هرگ  متسد  نیمه  اب 
تسا نم  نویدم  هعیش  تمایق  ات 

تسا نم  نوخ  زا  دابآ  قح ، نید 
قبط مریگ  یم  تسد  رشحم  زور 

قح شیپ  رد  نانچ  دشاب  نم  ردق 
شخب مرج  ّبر  دایرف  منز  یم 

شخبب ار  نآ  طقف  میوگ  ار  هک  ره 
تسا هتشارفا  ملع  مرهب  یکی  نیا 

تسا هتشاد  ار  متمرح  مه  یکی  نآ 
تشهب لها  دوش  وا  انابرهم 

تشون یم  هیقر  ای  مچرپ  يور 
تسم تسم  رثوک  ماج  زا  دوش  یم 
تسا هدرک  هیرگ  هدید  هلاس  هس  ات 
دیشک یم  ار  دوخ  يوم  مدای  هب  وا 

دیود یم  میازع  رد  هنهرب  اپ 
تسا یخزرب  ایادخ  هن  ار  یکی  نآ 
تسا یخزود  هداد  رازآ  نم  بلق 

درک راخ  میاپ  هب  رگید  يا  هنوگ 
درک راکنا  ارم  وا  اهلاراب 

منک یم  تمایق  نم  تمایق  رد 
منک یم  تعافش  ار  مناتسود 

وگم سَک  ان  اب  فرح  نیا  روخم  مغ 
ومع رب  هلاوح  ار  وا  ما  هدرک 

هنووریو نیا  هب  يدز  رپ  هنوخ  يافص  بجع  هچ  - 14

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

هنووریو نیا  هب  يدز  رپ  هنوخ  يافص  بجع  هچ 
هنووهب وت  يارب  تشاد  نم  لد  هک  دوب  تقو  یلیخ 

یتسه يرتسکاخ  زونه  بنیز  همع  لاله  يا 
یتسه يرتسب  قبط  وت  ربمیپ  شود  تنیز 

وت نمود  ور  يا  هظحل  منیشب  هک  دوب  موزرآ 
وت ندرگ  رود  هب  زاب  نم  منک  هقلح  وماتسد 

مریمب وزرآ  نیا  وت  دیاب  هگید  هک  منودیم 
مریگب لغب  وت  رس  هش  یمن  يروج  چیه  هخآ 

هرادن  مندرب  ایند  نیا  زا  ِلد  توملا  کلم 
هرادن مه  ندرپس  نوج  يارب  ینوج  ترتخد  هخآ 

هدرب هنایزات  تسد  نم  نت  هب  تشاد  نوج  یچ  ره 
هدروخن یچ  چیه  کتک  زج  وت  رتخد  هتقو  یلیخ 

تسا لاب  لاب  مرگرس  محور ، فیعض و  ممسج ، - 15

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا  لاب  لاب  مرگرس  محور ، فیعض و  ممسج ،
تسا  لاصو  ِبش  بشما ، دش ، یط  قارف ، رود 

ار  قح  لامج  مدید  ار ، قبط  متفای  ات 
تسا  لالجلاوذ  هجو  نیا  متفا ، هدجس  هب  دیاب 

هبارخ ؟ رد  دیشروخ  هدید ، هک  بش ، ماگنه 
تسا ؟ لاله  ای  هام ، ای  تسا  باتفآ  صرق  نیا 

دمآ  مراگن  هر  زا  دمآ ، مرای  هک  نونکا 
تسا  لالح  منتفر ، مه  تسا ، مارح  مندنام ، مه 
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مبلق  يور  هدنام  رس ، ادص و  زا  مداتفا 
تسا  لامج  نیا  رب  ممشچ ، تفر و  تسد  ز  مناج ،

رون  هروس ي  دننام  نم ، هنیس ي  يور  رس 
تسا  لامیاپ  ِنآرق  ناروتس ، مس  زا  نت ،

لگ  نوچ  دوب ، هاتوک  نم ، هلاسهس ي  رمع 
تسا  لاسرازه  مد  ره  مراظتنا ، نارود 

ار  مدوخ  ِنداد  ناج  مدید ، باوخ  هب  بش ، ره 
تسا  لایخ  هن  باوخ ، هن  نم ، تداهش  بشما ،

مدوب  داهج  ِدرم  یلاسدرخ ، ّنس  رد 
ملادم  نیرتابیز  تسا ، دوبک  تروص  نیا 

نم  بل  زا  سیونب  ارهز ، ناج  هب  مثیم » »
ملاح فصو  تسا  نیا  منیسح ، هتشک ي  نم 

تسادخ کچوک  همطاف ي  رازم  اجنیا  - 16

تاصخشم

ماش هبارخ  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسادخ  کچوک  همطاف ي  رازم  اجنیا 
تسادتبا  زبسرس  نشلگ  ياهناحیر ز 

ـن  یمز رد  هللا  هکئال  ـه مـ بعک یـک 
تسامس  رد  رون  هکرابم  هروس  کی 

شیوخ  يومع  نوچمه  هک  تسا  یجئاوحلا  باب 
تساجتلا  يور  شرد  هب  ار  قلخ  هتسویپ 
ماش  رهش  رادملع  تسا  یکدوک  نس  رد 

تسالبرک  رادملع  هک  دوخ  يومع  نوچمه 
نیمز  رد  تسا  یهام  هبارخ و  رد  تسا  یجنگ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


تسام  بلق  هب  يروط  تملظ و  نیب  تسا  يرون 
یکدوک  ار بـه  ـ هز لئا  ـ ضف هعو  ـ مجم
تسادخ  هبوبحم  ترا و  ـ سا هموظنم 

نیسح تبرت  دَوب  هک  شاهبارخ  كاخ 
تساود  اهدرد  همه  هب  البرک  كاخ  نوچ 

تیبلها  تسد  يور  هب  یکچوک  نآرق 
تساههزین  ِبعک  ِرثا  زا  شایحو  تایآ 

شاهتسخ  ياهسفن  مامت  ادخ  رکذ 
تسادصیب  دایرف  هرارش  مدق  ات  رس 

شادف  مردام  ردپ و  نت  ناج و  هن  اهنت 
تسایربک  سو  ـ مان رتخد  هنادزان  نیا 

ْنیبنیز  ار و  ـ هز هد  ـ یهش ـر  گنس مه 
تساضترم  بلق  نسح ، نیسح و  هنییآ 

نیسح نامیالو  ـه مـ بق ـت  حت دننا  مـ
تساور  ناتسآ  نیا  رد  سنا  نج و  تاجاح 

تسیاهلال  تسد  رس  هب  ار  هنادزا  هـر نـ
تسادج  ندب  زا  ِرس  تسد ، يور  هب  ار  وا 

تفر  كاخ  ریز  بش  همطاف  وچ  ارچ  یناد 
تسافطصم  ِتخد  ِمغ  هلاس  هس  نیا  ثاریم 
نیسح ? زا  تسا  یهام  راپ ? هراپ ، ها  نیا مـ

تس  « یحضلاو سمشلا  و   » ِكرابم هروس  نیا 
تسا  جئاوحلا  باب  هک  هاوخب  وا  زا  تجاح 
تساشگهرگ  شتسد  هک  رایب  وا  رب  لکشم 

رس  يا تـا بـه  پـ ـی ، بن لآ  دو  ـ بک سا  یـ
تساپ  هب  ات  قر  زا فـ همطا  راده فـ ـ نییآ

وید  تسد  ياج  شخر  هب  هتشرف و  کی  وا 
تسارس  شاهناریو  هشوگ  هک  کلم  کی  ای 

لاؤس : نیا  دوخ  زا  بش  لد  بل ، ریز  درکیم 
تساجک ؟ ومع  وک ؟ نم  ردارب  دش ؟ هچ  اباب 

نیسح رتخد  نیا  کچو  ـر کـ بق فار  ـ طا
تساعد  نیرتهب  رص  کشا بـ نورد ، زوس 

نا  داد جـ هنابیر  هبارخ غـ رد  ـه  کنآ بـا 
تسازع  ِلفحم  شمغ  دای  هب  ادخ  کلم 
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دناهتشون  شرازم  گنس  يور  کشا ، اب 
تساطخ ندز  یلیس  هتخوس  سای  گرب  رب 

مناشفا هلال  مرگج  ياه  هراپ  زا  - 17

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مناشفا  هلال  مرگج  ياه  هراپ  زا 
منامهم  هزات  يدمآ ، شوخ  يدمآ ، شوخ 

( 2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

دندرمان  هکسب  نایماش ، هک  اتلیواو 
دندروآ  نم  رب  ردپ  رس  لگ ، ياج  هب 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

مریگیم  وت  زا  دوخ  دارم  رگد  بشما 
مریمیم  وت  رب  مریگیم و  رب  هب  ار  وت 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

یلیس  ودع  زا  ماهدروخ  ارهز  لثم  نم 
یلین ؟ ور  هچ  زا  تبل ، توقای  هتشگ ، وت 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

تبوبحم  رهب  ناوخب ، نآرق  ناوخب ، نآرق 
تبوچ  نانمشد  دننزیمن  رگد  اجنیا 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
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*****
ردیح زا  یثرا  تسوت ، يابیز  رس  مخز 

ربمغیپ لثم  ارچ ، تنادند  هتسکش 
(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 

******
يدرک  هر  نیب  ترتخد ، يارب  هیرگ 
يدرک  هگن  وت  رتش ، زا  مداتفوا  نم 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

هتسشن اباب  رس  یبیرغ  هزین  يور  - 18

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتسشن اباب  رس  یبیرغ  هزین  يور 
هتسکش بنیز  لد  ماش  هفوک و  هار  يوت 

*****
هرادن افو  ایند  هرادن ، ایح  یماش 

هرفس همه  تبقاع  هخآ 
هدرس شوماخ و  شاهبش  هدرد ، يداو  اجنیا 

هرحس هراتس ي  ثم  ماکشا 
منوم یم  شارب  مشچ  هک  منودیم ، دایم  مباب 

هرب یم  ونم  دایم 
*****

دموا هنوبش  دیشروخ  دموا ، هنووریو  هام 
مریسا هلسلس  نویم  یتقو 
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نوخ رپ  یلد  اب  اما  نویرگ ، شچ  اب  الاح 
مریگ یم  نوبز  اباب  رس  شیپ 

مدرک هنوش  وتاهوم  مدرگ ، یم  ترس  رود 
مریم یم  وت  رانک 

*****

ینک هزات  ارم  گنت  لد  غاد  يدمآ  - 19

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

یتیب ود  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ینک هزات  ارم  گنت  لد  غاد  يدمآ 
تسا نم  ياه  يردبرد  زا  هتخوس  تلد  ای 

تسا هدمآ  ترس  هب  ییالب  هچ  اباب  ياو 
تسا نم  ياپ  زا  رت  هدروخ  كرت  راگنا  تبل 

دنرب یم  اه  هلال  رب  زا  ارم  - 20

تاصخشم

مرحم تبسانم 11 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنرب  یم  اه  هلال  رب  زا  ارم 
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دنرب  یم  الب  ماد  هب  یغرم  وچ 
دنتخاس  متس  نوخ  قرغ  ار  وت 

دنرب  یم  افج  دنب  هب  مه  ارم 
نانمشد  نیا  وت  زا  دننک  میادج 
دنرب  یم  ادج  نت  زا  ياهرس  هک 
نیکرشم  نیا  ییادخ و  نوخ  وت 

دنرب  یم  ادخ  مان  هتشک  ار  وت 
کتک  درادن  رگید  هک  تراسا 

دنرب  یم  ارچ  اه  ندز  اب  ارم 
ارم  ناج  ردپ  يا  وگب  نانیا  هب 
دنرب  یم  اجک  دننز و  یم  ارچ 

نوخ  هب  مناج  وچ  اجنیا  دندیشک 
دنرب  یم  البرک  زا  رگید  اجک 

دنشک  یم  اهراخ  يور  رب  مهگ 
دنرب  یم  اه  هزین  رس  اب  مهگ 

دننک  نوخ  ام  ياهرگج  ینعط  هب 
دنرب  یم  اج  ام ز  لد  يرهق  هب 
دنهد  یلیس  خساپ ز  لافطا  هب 
دنرب  یم  ار  وت  مان  هک  ینامز 

دنروآ  لاح  هب  ام  لد  دیؤم " "

دنرب  یم  الببرک  یمان ز  وچ 
نیسح  نک  ملد  درد  هب  ییاود 

دنرب یم  افش  رهب  وت  كاخ  هک 

دسوب نامسآ  تناتسآ  هک  نینوخ  هام  يا  الا  - 21

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

دسوب  نامسآ  تناتسآ  هک  نینوخ  هام  يا  الا 
دسوب  ناتسآ  مه  ترتخد  ات  يدمآ  ابیز  هچ 

تیاریذپ  مدرگ  ناج  هب  مه  نم  يدمآ  رس  اب  وت 
دسوب  ناج  هب  ار  دوخ  ۀناناج  خر  قشاع  ره  هک 

ربمغیپ  تسدیسوب  هک  ییاج  تبل  مسوب  ردپ 
دسوب  نارزیخ  بوچ  هک  مدید  رز  تشط  رد  یلو 
یسوب  یمن  ار  نم  ارچ  مسوب  یم  هچ  ره  نم  ار  وت 
دسوب  نابزیم  يور  هک  ار  نامهم  مسر ، دشاب  وچ 

بنیز ما  همع  اب  نیرخآ  عادو  تقو  رگا 
دسوب  ناغف  اب  تیولگ  ریز  ارچ  متسنادن 

نت  یب  ترس  منیب  یم  هک  ممهف  یم  لاحلا  یلو 
دسوب نانس  دیوب ، ابص  ار  تیولگ  ياه  گر  هک 

تسا ناهنپ  همطاف  هیقر  مان  رد  - 22

تاصخشم

حدم تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

یعابر بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا  ناهنپ  همطاف  هیقر  مان  رد 
تسا  ناناج  یکی  ناج و  یکی  ود  نیا  زا 

ادخ  تسادیپ  ود  نیا  دوبک  يور  رد 
تسا ناسکی  شکچوک  گرزب و  هنییآ 

دراد هناریو  رد  هک  یجنگ  مغ  ماش  - 23

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دراد  هناریو  رد  هک  یجنگ  مغ  ماش 
دراد  هنامولظم  کشا  زا  يرهوگ 

تسا  میظع  شراک  تسا ، میرک  رتخد 
هیقر مناج  تسا ، میتی  رهوگ 

***** 
تراسا  رد  تلاسر  مارحا  هتسب 

ترایز  لسغ  رگج  نوخ  اب  هدرک 
رادلد  رس  اب  راداد ، زا  دراد 

هیقر مناج  رادید ، هدعو 
*****

مغ  همه  نآ  اجک و  کچوک  لد  کی 
متام  لاس  دصیس  هآ و  هلاس  هس  کی 

اه  زورف ي  مغ  اه ، يزور  هریت 
هیقر مناج  اه ، يزوس  همیخ 

*****
لد  رد  اپ و  رد  مغ  ریت  ارحص  راخ 

لد  رب  ههام  شش  كدوک  رجه  غاد 
هتشگ  رد  هب  رد  هتشگ ، رت  هدید 

هیقر مناج  هتشگ  رگج  نوخ 
*****

هدیود  ردام  همع و  ياپ  هب  اپ 
هدیرب  ياهرس  لابند  بش  زور و 
نوگلگ  هر  اپ ز  نوخ ، رپ  لد  اب 

هیقر مناج  نوزحم ، رطاخ 
*****
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هریس یباسح  شدوخ  رمع  زا  وت  هلاس ي  هس  - 24

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هریس یباسح  شدوخ  رمع  زا  وت  هلاس ي  هس 
هریگ یم  ملد  هبارخ  نیا  يابورغ  نیا  زا 

(2) هریپ هک  نیبب 
مریگب لغب  ور  وت  هظحل  هی  هموزرآ  نیا 

مریم یم  هک  ای  تابل  دهش  مریگ ز  یم  نوج  ای 
(2) مریسا مغ  هب 

متسشن اهنت  يا  هشوگ  هی  ما ، هتسکشلد  نیبب  ایب و 
متسب ایند  نیا  ور  وماشچ  هرادن ، ندید  هک  وت  ریغ 

اباب يا  مرپ ، لاب و  دش  هتسکش  مرپ ، یمن  هگید  نیبب  مرتوبک ، نم  هچ  رگا 
اباب يا  مرب ، یم  بل  رب  وتمسا  مرس ، هدموا  یچ  نیبب  مرخآ ، يامد  ایب 

(4 ... ) راث ا
*****

يدرگ یم  رب  سپ  رفس  یتفر  همع  هگ  یم  نم  هب 
يدرکن مکرت  يراد و  متسود  وت  هگیم  شمه 

(4) يدرگ یم  رب  وت 
اباب هرابود  مه  اب  هنیدم  میرب  هک  ایب 

اباب هراوشوگ  ون و  سابل  يرخب  مارب 
(4) اباب هرابود 

مراذ یم  تاهاپ  ور  ومرس  مراد ، اباب  مگب  هک  ایب 
مرانک ینیشب  يرایب  ور ، یلع  مزاب  داوخ  یم  ملد 

الیواو هش ، یم  رت  هک  ییامشچ  اب  هش ، یم  ردپ  نم  سنوم  هش ، یم  رحس  ممغ  بش 
الیواو مبت ، بات و  رد  هک  نیبب  مبنیز ، همع  تمحز  مبل ، هب  نوج  رکش  ور  ادخ 
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(4 ... ) راث ا
*****

هراذ یم  رس  هبارخ  كاخ  ور  بش  وت  میتی 
هرادیب حبص  ات  شاهاپ  درد  ادخب ز  یلو 

(2) هرادن باوخ  هک 
مرآ رد  ماهاپ  زا  ور  اراخ  هرادن  وس  ماشچ 

مرارقیب نیشن  هشوگ  هی  هنیمه  ارب 
(2  ) مرادن رداچ 

مزار زمر و  نیمه  منم و  مزاس ، یم  مغ  نیمه  اب  هشاب 
مزامن اباب  هدشن  كرت  مراد ، هک  يدرد  مومت  اب 

اباب يا  نفک ، هگید  رایب  مارب  نهریپ ، ات  دنچ  ياجب  نزب ، يرس  نم  هب  ایب 
اباب يا  هدش ، بآ  هک  هیعمش  هی  هدش ، بات  یب  وت  رتخد  هدش ، بارخ  رهش  نیا  وت 

(4 ... ) راث ا
*****

دش ررش  مهآ  زا  هنیس  رد  سفن  - 25

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دش ررش  مهآ  زا  هنیس  رد  سفن 
دش  رگج  نوخ  نم ، توق  مامت 

دوب  رتهریت  بش ، زا  هک  یمایا  هچ 
دش  رحس  ترجه  اب  هک  ییاهبش ، هچ 
مدرک  هیرگ  هچ  ره  هیرگ ، زا  دوس  هچ 

دش  رتشیب  مکشا  ز  لد ، رارش 
دنام  البرک  رد  تاهراپ  دص  نت 
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دش  رفسمه  نم ، اب  هزین  رب  ترس 
یلاسدرخ  نینس  رد  مدیمخ ،

دش  ردپ  غاد  متمسق ، یلفط ، هب 
اباب  هدیکشخ  شطع ، زا  نم  بل 
دش ؟ رت  هیرگ  زا  وت  نامشچ  ارچ 

دوب  یلع  ریشمش  همع ، نابز 
دش  رپس  نم ، عافد  رب  وا  یلو 

تیولگ  ياه  گر  هب  مدرک  هگن 
دش  رت  هزات  مغاد  رادید ، نیا  زا 
نم  رب  هدروآ  لاصو  ماج  لجا ،

دش  رس  هب  تنارجه  رکش ، ار  ادخ 
هنادهناد  مناتسود ، کشرس 

دش رمث  ار  مثیم »  » لخن مامت 

همع میاشگ  هدقع  دوب  تفر و  مردپ  - 26

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

همع  میاشگ  هدقع  دوب  تفر و  مردپ 
همع  میادخ  دعب  ملد  دیما  دوب 

دوب  ین  رب  ام  هرمه  شرس  هک  اباب  دعب 
همع  میاون  هآ و  نم و  هب  هتسب  سنا 

ردپ  غاد  زا  رت  شیب  مرگج  دزوسن  ات 
همع  میاود  بآ و  رصب  کشا  زا  دهد 

نایرگ  میوم  هب  هناش  یهگ  رهم  زا  دنز 
همع  میاپ  راخ ز  یهگ  فطل  زا  دشک 
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مروخن  یلیس  نمشد و  فک  هب  متفین  ات 
همع  میادج  شیوخ  زا  يا  هظحل  دنکن 

مبلط  قح  زا  دوخ  گرم  منک و  یم  اعد  نم 
همع  میاعد  شاک  بش  لد  نیا  دونشن 

ناج  زا  نتشذگب  بشما  نم  فیلکت  تسه 
همع  میافو  تسه  نم  دهاش  نیرتهب 

ریسا  لیخ  اب  هدرک و  لمع  فیلکت  هب  نم 
همع  میارب  تسا  هتفرگ  فیلکت  نشج 

کشا  زا  ناغارچ  تسه  ارم  فیلکت  نشج 
همع  میازع  هب  دزیرب  هک  نینوخ  کشا 

هناریو  رد  هک  دوب  نیا  نم  فیلکت  نشج 
همع میانح  شیوخ  لد  نوخ  اب  تسب 

یناغارچ دش  ما  هبارخ  بشما  - 27

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یناغارچ  دش  ما  هبارخ  بشما 
ینابرق  رهب  زا  مراد  فک  هب  ناج 

دمآ  مرس  رب  اباب  هیاس  دمآ  مرب  رد  منیریش  ناج 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 

***** 
مراد  ردپ  نم  نایماش  نایماش 
مراد  رب  هب  ار  وا  نینوخ  سأر 

نشلگ  تخر  زا  هناریو  هتشگ  نشور  ام  مشچ  اباب  يدمآ 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 
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*****
یئارآسلجم  دنک  ممشچ  کشا 

یئاریذ  ــ منا پ ـ مهم زا  ـم  نک تـا 
هناورپ  وچ  نمو  عمشواسأر  هناریو  شرف  منینوخ  فلز 

الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 
*****

نک  مّلکت  اشگب  هد  ـ ید رد  يا پـ
نک  مسبت  کی  ترتخد  يور  رب 

نم  دوبک  يور  رب  نز  هسوب  نم  دوب  تسه و  تکاپ  رس  يا 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 

***** 
تهام  زا  رتهب  خر  يادف  يا 

تهارمه  هب  رب  ارم  ای  نامب  ای 
مریمیم  وتیب  میآیم ، وت  اب  مریگ  لغب  رد  ار  تکاپ  سأر 

الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 
***** 

منوخلد  وت  رجه  اباب ز  گـر چـه 
منونمم  همع  زا  تما مـن  ـ یق تـا 

درکیم  رطخ  عفد  نم  زا  مد  ره  درکیم  رپس  ار  دوخ  میور  شیپ 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 

*****
يراج  دَوب  مکشا  وت  يارب  نم 

يرادازع  دیامن  نم  ـه بـر  مع
بنیز  بشهمین  منفد  ـد  نکیم بشما  مریمیم  هبارخ  نیا  رد 

الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 
***** 

ـا  با ـن بـ یبب ار  مایل  ـ ین ترو  صـ
ارهز تردام  تروص  نوچ  هتشگ 

مدرب  تردام  زا  ثرا  ردپ  يا  مدروخ  تلتاق  تسد  زا  یلیس 
الیواو هآ و  الیواو  هآ و 

*****

نیبب مزادگ  زوس و  مزان ، همع ي  - 28
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نیبب  مزادگ  زوس و  مزان ، همع ي 
نیبب  مزاین  زار و  اباب  رس  اب 

ما  هناورپ  معمش و 
ما  هناریو  مرُحم 

ما  هناخ  نیا  بحاص 
دور  یم  مه  هیقر 

*****
هدش  رپرپ  هنشد  مخرس ز  هلال ي 

هدش  رطعم  وا  زا  ام  هبارخ 
نم  نامهم  هتسشن 

نم  نازرل  تسد  هب 
نم  ناماد  يور  هب 
دور  یم  مه  هیقر 

*****
تخوسب  لد  شتآ  ز  مرمع ، باتک 

تخوسب  لفحم  عمش  وچ  هیقر ، ناج 
منز  یم  سفن  سفن 
منک  یم  ناج  عادو 

منم  بشما  دیهش 
دور یم  مه  هیقر 

*****

مررش لد  رب  هدز  تمشچ  کشا  نکن ، هیرگ  مرتخد  - 29

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مررش  لد  رب  هدز  تمشچ  کشا  نکن ، هیرگ  مرتخد 
مربب  مه  ار  وت  هک  ات  مدمآ  تسا ، رظتنم  مردام 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

تدازآ  منک  هک  ات  مدمآ  تسا ، سفق  هبارخ ، نیا 
تدایرف ؟ ارچ  هنیس  رد  هدنام  نزب ، فرح  ردپ  اب 

( 2  ) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

هدش  گنت  شلد  وت  قارف  رد  نانج ، هب  ربکا  یلع 
هدش  گنر  نوخ  هب  هچ ، زا  وت  يوم  دندز ، گنس  ردپ  هب 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

تساتود  هچ  زا  تیمطاف ، تماق  یتسا ، لفط  کی  هک  وت 
تسالب  برک و  یگنشت  زا  همه  تیاهبل ، ِكَرت 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

ار  وت  دندناود  راخ ، يور  هب  نانس ، كون  زا  مدید 
ار  وت  دندناشک  كاخ ، رب  هچ  ز  يداتفا ، رتش  زا 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

وت  نهاریپ  هتشر ي  وسیگ و  زا ، دمد  ارهز  يوب 
وت  ندید  رب  هدمآ  مردام  نم ، زا  شیپ  اییوگ 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
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*****
مدید  ارحص  هر  درگ  ز  رپ ، ار ، وت  نیکشم  يوم 

مدید  ارهز  یکاخ  رداچ  وت ، رس  رب  ایئوگ 
( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 

*****
يدش  بآ  یتخوس و  رَدَقچ  ملد ، نازوس  عمش 

يدش  باوخ  رد  یتسب و  بل  هچ  زا  نزب ، فرح  ردپ  اب 
( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 

*****

تسا وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هدرک کـه  رفس  يا  - 30

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا  وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هدرک کـه  رفس  يا 
تسا  وت  هم  نوچمه  يور  رب  ارچ  مخز  همه  نیا 

اتبا  ای  اتبا 
***** 

منک  كاچ  نت  هب  هماج  مروآ و  شیپ  تسد 
منک  كاپ  وت  ینارو  خر نـ زا  کشا  ات کـه 

اتبا  ای  اتبا 
***** 

دندز  هناورپ  نارگداد بـر پـر  ـ یب ـه  لعش
دندز  هناش  ارم  يوم  افج  گنس  اب  همه 

اتبا  ای  اتبا 
***** 
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دوب  هلهله  مانشد و کـف و  يداش و  هدنخ و 
دوب  هلسلس  کی  هب  هتسب  وت  ترتع  زا  نت  هد 

اتبا  ای  اتبا 
دندیدنخ  ام  هیرگ  رب  هرسکی  نایماش 
دندیصقر  تر  نآر سـ زاوآ ?قـ يا  پـ

اتبا  ای  اتبا 
***** 

تساجک ؟ سای  لگ  هتشگ  نازخ  یحو  نشلگ 
تساجک ؟ سابع  تر  ـ ضح نا  ـ بل هنشت  یقاس 

اتبا  ای  اتبا 
***** 

اجک  روط  رجش  اجک و  هناریو  كاخ 
اجک  رو  قبط نـ اجک و  کیرات  بش 

اتبا  ای  اتبا 
*****

نم هبارخ و  دیشروخ و  تسا و  بش  - 31

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم  هبارخ و  دیشروخ و  تسا و  بش 
ن  ــ ماد ه  ــ ماه ب ـ تفرگ رد  سـِر پـ

هراپ  هراپ  يولگ  وت و  هراتسرپ  مشچ  ود  نم و 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 

***** 
اباب  هتسشن  رتسکاخ  هب  هام 
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اباب  هتسکش  ارچ  تایناشیپ 
مریمب  ردپ  يا  نک  اعد  مریگب  رب  هب  ار  وت  رس 

هللا  كرجآ  اتبا  ای 
***** 

مراد  هلان  کشا و  مدقم  ریخ  رد 
مراد  هلال  هتفرگ  نوخ  فلز  زا 

مشرف  هدش  هبارخ  كاخ  مشرع  ماب  يامه  هک  نم 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 

*****
منیسح  کچوک  ناوخ  هضور  نم 

منیسح  كدو  ـن کـ کیل ـم و  لفط
تسا  مارح  هدنخ  نم  بلرب  تسا  ماش  هینیسح  اجنیا 

هللا  كرجآ  اتبا  ای 
***** 

تسین  ناما  ياهظحل  ار  هچ مـا  رگا 
تسین  نارزیخ  هک  اجنیا  ناوخب  نآرق 

نمشد  بوچ  ياجهب  هسوب  نم  منزب  ات  ناوخب  نآرق 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 

***** 
هراتسر  مشچ پـ ود  نم  هیده 
هراپ  هراپ  يولگ  وت  تاغوس 

تسا  نوخ  قرغوت  نساحم  تسا  نوگهلال  هیقر  فلز 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 

***** 
میدیسر  مه  هب  ام  هک  ادخ  ـر  کش
میدید  هبارخ  نیا  رد  مه  راسخر 

هراپ  هراپ  يولگ  نیا  رب  هراظن  دنکیم  هنیکس 
هللا كرجآ  اتبا  ای 

*****

وت رای  ادخ  تسد  ماهمولظم ، همع ي  - 32

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

وت  رای  ادخ  تسد  ماهمولظم ، همع ي 
وت  رادهگنادخ  هدش ، ییادج  تقو 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک ، ملاح  هب  هیرگ 
*****

همزمز  زا  هداتف  نیسح ، قشع  ریاط 
همطاف مردام  وچ  دینک ، منفد  هنابش 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

يدشیم  ردپ ، هاگ  ردام و  نم ، هب  هاگ 
يدشیم  رپس ، هاگ  نابهیاس ، ارم  هاگ 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

موریم  رفس  هب  نم  همه  ناریسا  الا 
موریم  ردپ  شیپ  هدشیلین ، خر  اب 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

تسا  ربکایلع  گنت  ملد ، هبارخ  نیا  رد 
تسا  رغصا  یلع  يور  مدهبمد  مرظن  رد 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

همه  زا  منک  دای  نانج  ناتِسلگ  هب 
همطاف مردام  هب  مرب ، ار  ناتمالس 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

نیسح ریغص  لفط  ماهدوب ، نم  هچ  رگا 
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نیسح ریفس  مدش  الب  ماش  هب  رگد 
( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 

*****

هناریو كاخ  زا  بشما  دیآ  یم  وت  يوب  - 33

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هناریو كاخ  زا  بشما  دیآ  یم  وت  يوب 
اباب يدمآ  ار  وت  هدژم ي  ارم  دهد  یم  ابص  داب 

(2  ) هناتسم هناتسم 
ما هدیشاپ  هلال ي  نوچ  ما  هدید  زا  دور  یم  نوخ 

ما هدیطلغ  دوخ  کشا  نوچ 
منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 

*****
میوگ لد  رد  ات  نیشنب  رس  يا  مناد  رب 

رگنب نم  لاح  ما  هتسکشلد  ما  هتسشن  نوخ  رد  هام  يا 
(2) میور هدش  یلین 

مشتآ دز  تبل  مخز  مشمارآ  هیام ي  يا 
مشک رس  ار  لجا  ماج 

منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 
*****

هتسکشب تسد  اب  میوج  میوگ  ار  وت  بشما 
ما هنوگ  يور  وت  بل  ياج  وت  بل  ياه  كرت  مسوب 

(2) هتسشنب هک  رگنب 
تسا هتسب  تناج  هب  مناج  تسا  هتسکشب  ترس  هچ  زا 
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تسا هتسخ  ایند  محور ز 
منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 

*****
رتسکاخ نوخ و  زا  تیور  میوش  دوخ  کشا  اب 

اشگب بل  لعل  تخساپ  رهب  تخر  منک  ناهنپ  همع  زا 
(2) رخآ مد  نیا  رد 

نم ياپ  رب  هنب  مهرم  نم  ياهبش  ترسح  يا 
نم ياضعا  همه  دزوس 

منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 
*****

درب یمن  یتقو  وت  ياهبل  ندیسوب  - 34

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

یتیب ود  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

درب یمن  یتقو  وت  ياهبل  ندیسوب 
مشاب ریگلد  تبل  تسد  زا  مراد  قح 

متسه هراوآ  ترس  لابند  هب  یتقو 
مشاب ریجنز  همه  نیا  ریسا  دیاب 

دنک یم  یناوخ  همغن  ناریو  هب  بشما  یلبلب  - 35

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
لزغ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
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مد کی  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنک  یم  یناوخ  همغن  ناریو  هب  بشما  یلبلب 
دنک یم  ینابز  نیریش  هدید و  یماک  خلت 

دیزی  مزب  رد  هدروآ  اج  هب  نامهم  زا  توعد 
دنک  یم  ینادردق  نامهم ، دهع  يافو  زو 

ار  هناریو  نآ  هدرک  وراج  بآ و  ناگژم  کشا و 
دنک  یم  ینابزیم  یلفط  ساسحا  اب  هچ  نیب 

تس  هدش  نشور  ردپ  رب  شرامش  رتخا  هدید ي 
دنک  یم  یناشف  رتخا  نماد و  يور  هب  هم 

یلو  وا ، زیخ  تسج و  نامز  تسا و  لفط  هچرگ 
دنک  یم  یناوتان  درد و  ناریپ ز  نوچ  هوکِش 

نونکات  مدنام  هدنز  وت  ندید  رهب  تفگ 
دنک ؟ یم  ینارگرس  نم  اب  هچ  زا  رگید  گرم 

کمک  مریگ  رگد  لافطا  نتفر ز  هر  رهب 
دنک یم  یناج  تخس  تسا و  بل  رب  ناج  تکدوک ،

تمان هدش  کح  مبل  يور  رب  هک  تسا  يرمع  - 36

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تمان هدش  کح  مبل  يور  رب  هک  تسا  يرمع 
تماد هب  هتسبلد 

تماجز مدز  یم  هدیربب و  وت  ریغ  زا 
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تمالغ متسه 
هیقر هب  نم  دنک  رخف  یسک  هب  سک  ره 

هیقر يابیز  مسا  يادف  هب  ملاع 
*****

مناج همه  دریگب  مارآ  وت  رکف  زا 
مناور  حور و  يا 

مرادَن زیچان و  هراچیب و  وت  رهم  یب 
مراز هتسخلد و 

تخوس تنت  ناج و  ردپ  غاد  مغ  رخآ ز 
تخوس ترپ  لاب و  ودع  ناتسد  تبرض  زا 
تخوس تردپ  يداتف  هقان  زا  هک  هظحل  نآ 

تخوس ترت  نامشچ 
*****

نکرس نیشن  ناریو  نم  اب  ناریو  هب  رس  يا  ایب  - 37

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
لزغ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نک  رس  نیشن  ناریو  نم  اب  ناریو  هب  رس  يا  ایب 
نک  رقحم  تیب  نیا  رد  رس  ار  یبش  نک  یگرُزب 

ار  هم  هولج ي  دیازف  یم  دشاب  هچ  ره  هراتس 
نک  رتخا  ُرپ ز  بشما  نم  ناماد  هام و  يا  باتب 

تسین  مغ  دوش ، لگ  ددرگ ، زاب  ددنخب ، هچنغرگا 
نک  رپرپ  هتفکشن  هچنغ ي  رب  نابغاب  يا  رظن 
اما  دوب ، اه  لگ  هدید ي  رب  وت  ياپ  هچ  رگا 
نک  رطعم  دوخ  يوب  هب  مه  ار  یی  هناریو  ایب 
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منونمم  همع  میوگ ، هک  ییورین  تسین  ار  نابز 
نک  رتخد  ياج  رُکّشَت  وا  زا  بل ، لعل  اشگب  وت 

اجنیا  تسا  نم  ياج  هن  همع ، ياج  هن  وت ، ياج  هن 
نک رغصا  يزابمه  اج و ، نیز  رَِبب  هرمَه  ارم 

موش یم  ریگنیمز  هبارخ  نیا  رد  مراد  - 38

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

موش یم  ریگنیمز  هبارخ  نیا  رد  مراد 
موش یم  ریپ  ندش  هلاس  راهچ  زا  شیپ 

كاخ يور  هب  مداتف  هقان  تشپ  بش ز  کی 
موش یم  ریجنز  هب  هتسب  دعب  هب  نآ  زا 

تسکش متمرح  مدش و  مگ  تشد  نایم  بش  کی 
موش یم  ریقحت  هبترم  رازه  زور  ره 

هدرسفا نم  کچوک  رتخد  - 39

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

یعابر بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرسفا نم  کچوک  رتخد 
هدرمژپ نینچ  هصغ  مغ و  زا 

تسب شمشچ  دز و  هسوب  وا  يور 
هدرم هیقر  هیرگ  اب  تفگ 

هدمآ رمق  بشما  همع  ایب  - 40

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدمآ  رمق  بشما  همع  ایب 
هدمآ  رس  هب  اپ  اب  هتفر  ردپ 

ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 
هدمآ  ردپ  هدمآ ، ردپ 

*****
دهد  یم  ربخ  بشما  همع  ملد 

دهد  یم  رحس  دیما  ار  مبش 
ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 

هدمآ  ردپ  هدمآ ، ردپ 
*****

تسا  هتسب  ارچ  میوگن  شمشچ  ود 
تسا  هتسخ  هدمآ  رفس  زا  ردپ 

ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 
هدمآ  ردپ  هدمآ ، ردپ 

*****
ینم  زادگ  زوس و  هگآ ز  وت 

ینم  زان  رادیرخ  اهنت  وت 
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ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 
هدمآ ردپ  هدمآ ، ردپ 

*****

بشما هناریو  هدش  ییاشامت  - 41

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بشما هناریو  هدش  ییاشامت 
بشما هناورپ  نم  تسا و  عمش  نامهم 

هدیسر هر  زا  هدیرب ، سأر 
رشحم ياغوغ  دش  هناریو  جنک 

ربکا ا ... ربکا ، ا ...
*****

مفاکتعا رد  نم  هناریو  جنک 
مفاوط رد  نم  هبعک و  یتسه  وت 

مدرگب ترود  مدرد ، نامرد 
رشحم ياغوغ  دش  هناریو  جنک 

ربکا ا ... ربکا ، ا ...
*****

هلال لگ  نم  نابغاب  یتسه  وت 
هلاس هس  ریپ  نم  قشع و  ریپ  وت 

هدیمخ مدق  هدیرپ ، مگنر 
رهطا يارهز  تردام  لثم  هب 

ربکا ا ... ربکا ، ا ...
*****
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شا هدیدرگ  سردنم  سابل  زا  يدوپ  رات و  - 42

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

شا هدیدرگ  سردنم  سابل  زا  يدوپ  رات و 
دنک انیب  ار  بوقعی  هدید ي  دناوت  یم 

دوبن رداق  اشگ  لکشم  هجنپ ي  دراد  هک  وا 
دنک او  ار  دوخ  ياباب  هتسب ي  ياه  مشچ 

دوش یم  شلسغ  گنس  هبارخ  نیا  ياه  تشخ 
دنک ارهز  کی  لسغ  هرابود  دیاب  یلع  کی 

هدیسر رس  هب  هیقر  رمع  - 43

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدیسر  رس  هب  هیقر  رمع 
هدیسر  رفس  زا  شرفاسم 

دش  رگج  نینوخ  هلاس  هس  رتخد 
دش  ردپ  رس  يادف  تبقاع 
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الیواو الیواو 
***** 

درک  یم  هیرگ  نوخ  شیاپ  مخز  ره 
درک  یم  هیرگ  نوخ  شیارب  بنیز 
وا  دش  هناورپ  دش ، هلال  دش ، عمش 

وا  دش  هناریو  ۀشوگ  ِغارچ 
الیواو  الیواو 

*****
بشما  دش  اغوغ  ماش  ۀناریو 
بشما  دش  اضما  وا  تداهش 
تسوا  رکیپ  هب  هنایزات  مخز 

تسوا  ردام  وچ  شدوبک  تروص 
الیواو  الیواو 

*****

تس هنایشآ  یب  یکغرم  رازم  نیا  - 44

تاصخشم

ماش هبارخ  تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تس  هنایشآ  یب  یکغرم  رازم  نیا 
تس  هنادزان  میتی و  لفط  کی  ربق 

ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 
*****

هناهب  مریگ  یمن  رگید  ناج  همع 
هنارت  زا  داتفا  بشما  وت  لبلب 
ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 
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*****
نم  ۀناریو  هدش  نشلگ  زا  رتهب 

نم  ۀناخنامهم  هناریو  نیا  هتشگ 
ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 

*****

دش نشلگ  لثم  وت  خر  زا  هبارخ  بشما  - 45

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دش  نشلگ  لثم  وت  خر  زا  هبارخ  بشما 
دش  نشور  هناریو 

دش  نم  تمسق  تیور  رادید  ادخ  رکش 
دش  نشور  هناریو 

هناریو ؟ جنک  رد  هدش  یناطلس  ياج  یِک 
هناناج  ناج و  يا 

دش  نمیا  يداو  رد ، ماب و  یب  هناشاک ي 
دش  نشور  هناریو 

هدرواین  ار  دوخ  رغصا  ّیلع  هچ  زا 
هدرک  اجک  ناهنپ 

دش  نمشد  دادیب  زا  هتشک  مه  وا  هک  دیاش 
دش  نشور  هناریو 

تسراکادف  همع  ردپ  اب  میوگب  مهاوخ 
تسرادافو  سب  زا 

دش  نَیُّزم  هناخ  وا  کشا  غارچلچ  اب 
دش  نشور  هناریو 
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هدوب  نابغاب  رایتخا  رد  لگ  هدوب  ات 
هدوسآ  لگ  وا  اب 

دش  نماد  ِبیز  منابغاب  هک  ملگ  نآ  نم 
دش نشور  هناریو 

دشن التبم  تمغ  ریغ  هب  ملد  وت  یب  - 46

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دشن التبم  تمغ  ریغ  هب  ملد  وت  یب 
دشن ام  نامهم  هک  دوبن  یمغ  وت  یب 
دوب دنلب  میومع  شود  ریخب  شدای 

دشن انشآ  نیمز  هب  نم  ياپ  دوب  ات 
ماش ياه  هچوک  زا  متمسق  هک  نیبب  الاح 

دشن اپ  درد  زج  هناش و  ياه  مخز  زج 
دنا هتسکش  مه  ارم  لاب  هک  نامز  نآ  زا 

دشن اصع  میارب  هبارخ  نیا  راوید 
تسکش متماق  ارچ  سرپب  اه  هچوک  زا 

دشن اهر  ام  زا  هک  سرپب  يا  هجنپ  زا 
تسکش نارزیخ  رت  بوچ  هک  ادخ  رکش 
دشن ایح  یب  تبل  نیگمرش  هک  ییاج 

دوب هدنام  همیخ  زا  يرجعم  هک  ادخ  رکش 
دشن ام  قرغ  یسک  مشچ  هک  ادخ  رکش 
درک ریگ  هناش  رگا  تسا  شتآ  ریصقت 

دشن او  هک  میوم  هب  تسا  هدز  هرگ  يروط 
ما هدرب  ثرا  وت  هضور ي  مامت  زا  نم 
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دشن ایروب  زا  یخن  متمسق  سوسفا 
)؟ تساجک تا  هراوشوگ  هک  یسرپب  رگا  اباب  )

دز هنعط  گنس  ارم  هک  يرتخد  شوگ  رد 
دشن اهر  شخرس  هراوشوگ ي  ممشچ ز 
نم شوگ  ود  زا  نام  تراغ  نامز  ینعی 

دشن ادج  یمارح  تسد  هراوشوگ  یب 

تسین كاخب  تقشع  هدنامن ز  يرس  رس  يا  - 47

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسین كاخب  تقشع  هدنامن ز  يرس  رس  يا 
تسین كاله  وت  مغ  ما ز  هدیدن  ار  سک 

ردق ماش  تفلز ز  رس  ره  تسا  هدرب  لد 
تسین كانبات  تخر  لثم  هب  مه  دیشروخ 

فاوط نیا  رد  فاوط و  هب  نم  يا و  هبعک  وت 
تسین كادف  یحور  نتفگ  ریغ  هب  مرکذ 

دنام هراک  همین  وت  رتخد  ّجح  سوسفا 
تسین كاپ  ناج  يا  مرکیپ  هب  رگد  یناج 

تبل رب  هسوب  رَجَح  ياج  هب  منز  متفگ 
تسین كاچ  كاچ  تبل  لثم  هب  رَجَح  اما 

ما هلبق  هب  ور  ینک  هک  ات  تساجک  تتسد 

رات بش  نیا  رد  تمشچ  دشاب  هتسب  هک  رتهب  - 48

تاصخشم

تداهش تبسانم 
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یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رات بش  نیا  رد  تمشچ  دشاب  هتسب  هک  رتهب 
راوید هب  دوب  متسد  ینیبن  وت  هکنآ  ات 

مریگب وخ  هصغ  اب  وت  ردام  دننام 
مریگب ور  وت  زا  ات  درادن  قمر  متسد 

هار هروک  نیا  رد  درم  ما  هدش  مگ  - 49

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

يونثم بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هار هروک  نیا  رد  درم  ما  هدش  مگ 
هآ ریغ  مهدب  مرادن  چیه 
نک زاب  ارم  لاب  مرپ ، هتسب 

نک زاس  نم  ین  مرادن ، يان 
نابرهم نم ، هب  محر  نکب  محر 

ناوراک ناسرب  ار  یلد  هتسخ 
ریلد يا  ما  هتساوخ  کمک  وت  زا 
ریگب متسد  متسه و  هار  هتسخ ي 
يدب فرح  وت  هب  متفگن  هک  نم 

؟ يدز نم  خر  هب  یلیس  وت  هچ  زا 
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؟ یشتآ رد  همه  اپارس  هچ  زا 
یشِک یم  ارم  يوم  ینز و  یم 

هانپ مدوب  هتساوخ  وت  هک ز  نم 
؟ هایس ار  نم  نت  يدرک  وت  هچ  زا 

تسپ درم  يا  وت  ياه  دگل  ریز 
تسا هزجعم  ادخ  هب  منامب  هدنز 

وت ياهاپ  هبرض ي  مدشُک  یم 
وت ياه  دگل  ریز  ما  هدش  هل 

راوشوگ نم  دندرب ز  وت  لبق 
رادن رب  مرس  ار ز  نم  رجعم 

ینک هناهب  هک  مدرکن  هوکش 
ینک هناش  وت  هک  مرادن  يوم 

دیرب مناما  درم  يا  نک  سب 
دیسر رخآ  هب  هتسخ  نم  ناج 

تسین ساسحا  تلد  نورد  چیه 
تسین سابع  ومع  اجنیا  هک  فیح 

نشلگ هدش  هبارخ  بشما ، هک  همع  ایب  - 50

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نشلگ  هدش  هبارخ  بشما ، هک  همع  ایب 
نشور  همه  مشچ  هک  وگرب ، دمآ و  ردپ 

شیامنور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،

*****
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تسدوب ؟ هک  شیپ  ردپ  بشید ، هک  همع  وگب 
تسدوبک ؟ شََبل  ارچ  هتسکش ، شرس  ارچ 

شیامنور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،

*****
ردپ » اب  »

مرادن  بدا  وگم  مزیخناپ ، هب  رگا 
مرادن  بل  هب  قمر  یهاوخرذع ، رهب  هک 

تیامنور  يارب  تیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،

*****
دش  ناکدوک  هب  رپس  اج ، ره  هب  هّمع  ردپ 

دش  نامک  لثم  شدق  درک ، رپس  هنیس  سب  ز 
تیامنور  يارب  تیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،
*****

وگنخس  غرم  منم  نم ، هنیآ ي  ییوت 
وتسََرپ  گنر  هدش  تزبَس ، یطوط  یلو 

تیامنور  يارب  تیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،

*****

دنز یم  هنابز  شتآ  ملد  رد  وت  زا  سپ  اباب  - 51

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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(4) نیسح هاتبا 
*****

دنز یم  هنابز  شتآ  ملد  رد  وت  زا  سپ  اباب 
دنز یم  هناهب  ره  اب  ارت  غاب  لگ  نمشد 

ارم میرگ  یم  هک  یتقو  منک  یم  تیادص  یتقو 
دنز یم  هنایزات  اب  دیآ و  یم  ایح  یب  یکی 

*****
منک يزاّنط  زاب  ات  وک  سابع  ومع  اباب 

منک يزارفارس  وا  اب  منیشنب و  وا  شود  رب 
نم يور  دسوبب  هک  ات  مردارب  تربکا  وک 

منک يزاب  شبل  اب  ات  نابز  نیریش  رغصا  وک 
*****

يدمآ رتخد  رادید  بجع  هچ  مبوخ  ياباب 
يدمآ روای  رای و  یب  نینزان  يا  ارچ  اهنت 

ینک مزان  یشک  یتسد  مرس  رب  ات  وت  تسد  وک 
يدمآ رس  اب  وت  نونکا  یلو  یتفر  دوخ  ياپ  اب 

*****

هبارخ نیا  هشوگ ي  ییایب  مرظتنم  - 52

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هبارخ نیا  هشوگ ي  ییایب  مرظتنم 
هباذع مارب  اباب  هدیشک  سفن  وت  یب 

مرایم هیده  يرتشگنا  تارب  نم  يرایم  راوشوگ  مارب  وت 
مراپس یم  ناج  ردپ  وت  شیپ  هب  نم  هبارخ  رد  ییایب  ات 
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*****

دنرخ یم  میتی و  زان  اهام  وت  او ... هب  مسر  - 53

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنرخ یم  میتی و  زان  اهام  وت  او ... هب  مسر 
دنرب یم  کسورع  شارب  هنک  یبات  یب  هک  رگا 

دنراد قرف  یلیخ  اه  ام  اب  ایماش  مگب ز  اما 
دنرب یم  وشاباب  رس  هنک  یبات  یب  هک  میتی 

هنک یم  نوماگن  اباب  ین  يور  هب  نیبب  همع  - 54

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنک یم  نوماگن  اباب  ین  يور  هب  نیبب  همع 
هنک یم  نوخ  وملد  نیا  نوبرهم  هاگن  نوا  اب 

ننزن ور  ام  هک  وگب  اباب  لباقم  همع 
ننزن هنایزات  اب  میر  یم  هار  میراد  هک  اهام 
هنک یم  هراشا  اباب  ین  يور  هب  نیبب  همع 
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هنک یم  هراپ  شوگ  نیا  نم و  يور  رب  هراشا 

ماش رهش  ياه  هچب  هب  مدب  نوشن  مرب  ماوخ  یم  - 55

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ماش رهش  ياه  هچب  هب  مدب  نوشن  مرب  ماوخ  یم 
ماباب هدموا  هک  مگب  ممیتی  دنتفگ  هک  انوا 

هدیدن يریسا  یک  چیه  ام  لثم  هنود  یم  ادخ 
هدیچیپ هبارخ  يوت  نایماش  ياذغ  يوب 

تابل زا  مسوبب  متساوخ  تمدید  هزین  يور  ات 
تادف مشب  نم  یهلا  تشاذن  ماپ  تسد و  ریجنز 

یئوت ملاع  يوناب  هلاس  هس  رگ  - 56

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یئوت ملاع  يوناب  هلاس  هس  رگ 
ییوت میرم  تمصع  زارط  مه 
دیدپ دمآ  وت  ناماد  زا  قشع 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


دیود تلابند  هب  یتفر  اجک  ره 
وت هار  رب  دوب  یلفط  نامسآ 

وت هام  نوچ  هرهچ ي  تام  هام 
یهللاراث ربلد  اما  كدوک 

یهرمه وا  اب  قشع  ریسم  رد 
نیسح مان  یبل  ره  رب  دوب  رگ 

نیسح ماد  رد  تسا  يدیص  کلف  رگ 
تسا بل  يور  وت  مان  ار  وا  کیل 

تسا بش  ره  غارچ  شرهب  وت  يور 
همطاف يوزرآ  سب  زا  تشاد 
همطاف يور  وت  يور  رد  دید 
شردام دای  درک  یم  نیسح  ات 

شرب رد  لگ  نانچمه  تدیشک  یم 
وت يوجلد  خر  رب  دز  یم  هسوب 

وت يوسیگ  وا  تسد  دز  یم  هناش 
وربآ ار  البرک  يداد  هک  يا 

ومع شود  رس  رب  هگ  وت  ياج 
تسا ربکا  تسد  يور  تیاج  هاگ 
تسا ردام  تسد  يور  رب  مه  هاگ 

ییوت ردام  ار  قشع  يالبرک 
ییوت رغصا  يزابمه  نیرتهب 

يربلد ار  البرک  ناربلد 
يرب یم  ینآ  هب  ار  بنیز  بلق 

رتبان سک  ره  تقشع ز  هداب ي 
رت باذج  وت  مان  اب  البرک 

مامت یلیس  زا  تشگ  ترمع  هچ  رگ 
ماش رهش  ات  يا  هدرب  ار  البرک 

يا هدرب  ناوارف  مغ  تشود  يور 
يا هدرب  ناریو  جنک  ار  البرک 

درک رادیب  ار  رهش  تیاه  هیرگ 
درک راوشد  نانمشد  رب  ار  راک 

مدید یمن  وت  يور  لگ  ات  - 57
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدید یمن  وت  يور  لگ  ات 
دوب یبالگ  هساک ي  نم  مشچ 
نم خر  وت  تسد  ود  نایم  رد 

دوب یباق  نایم  یسکع  لثم 
اباب مینیب  زاب  رگا  لاح 

هدش هابتشا  هک  رادنپم  دوخ 
اباب يا  تسا  هرچ  نامه  نم  هرهچ ي 

هدش هایس  طقف  یگنر  سکع 

ناغارچ مدرک  ار  هناریو  ( 2  ) دوخ کشا  ز  - 58

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
ینیسح راهب  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ناغارچ مدرک  ار  هناریو  ( 2  ) دوخ کشا  ز 
نامهم هتشگ  رب  رفس  زا  هک  ( 2  ) همع ایب 

دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ ،  رس  نم  قارف  بش 
(2) ناج ردپ  ردپ  ردپ  ردپ 
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*****
تسا ناوغرا  نوچ  تبل  لعل  ( 2  ) اباب ارچ 

تسا نارزیخ  بوچ  ياج  هک  ( 2  ) مراد نامگ 
ناج ردپ  يدوب  اجک  وگب  ناج ،  ردپ  يدولآ  رتسکاخ 

*****
مریپ هدرک  وت  مغ  یلو  ( 2  ) ملفط رگا 

مریمب نم  نک  اعد  بشما  ( 2  ) اشگب تبل 
راوید هب  دوب  نم  تسد  ود  رابرهگ ،  ممشچ  دوب  نیبب 

*****
هدناشن اپ  زا  یکدوک  رد  ( 2  ) ار نم  کلف 

هدنامن مهاتوک  رمع  زا  یقاب ،  سفن  کی ،  زا  ریغب 
متسد تحار ز  ما  همع  دش  متسب ،  هنابش  رفس  راب 

*****
يدرز راسخر  ارم  دشاب  يزیئاپ ،  لصف ،  گرب  وچ 

يدرگ هچوک  مدرک  هکسب  زا  رگید ،  ناوت  نم ،  مرادن 
دندیرخ مزان  ین  بعک  اب  دندیدب ،  ار  مکشا  هک  اج  ره 

*****

هلال گنر  هب  مخر  هلاس ،  هس  يرتخد  نم  - 59

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هلال گنر  هب  مخر  هلاس ،  هس  يرتخد  نم 
مرادن تقاط  هگید  اباب 

هنومک نم  تماق  هنومز ،  نیا  زا  دایرف 
مراذگ یم  رس  اکاخ  يور 
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*****
متسب دیما  هب  لد  متسشن ،  ترظتنم 

ینومب مشیپ  يایب  وت  ات 
مراذب توناز  ور  رس  مرانک ،  نیشنب  وت 

ینوخب نآرق  نم  يارب 
*****

هراوشوگ هن  شوگ و  هن  هرادن ،  قمر  ماهاپ 
منووتان هک  نیبب  اباب 

هتسکش شلد  یلیخ  هتسخ ،  هتسشن  همع 
منومب نم  هرادن  دیما 

*****
دندیشک ونم  يوم  دندیسر ،  يرفن  دنچ 

دندرکن نم  لاس  هب  رظن 
هنایزات دندز  هناهب ،  ره  هب  ارم 

دندرکن نم  لاح  هب  یمحر 
*****

مدیچیپ دوخ  هب  درد  زا  نم  کیرات و  تشد  - 60

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدیچیپ دوخ  هب  درد  زا  نم  کیرات و  تشد 
مدید ار  یسک  ّیهایس  رود  زا  هگان 

تشاد یم  رب  مدق  هدنام  هر  لفط ز  يوسب 
تشاد یم  ولهپ  هب  تسد  بل و  ریز  يا  هلان 

دوب یلین  وا  هرهچ ي  مخ و  دوب  شتماق 
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دوب یلیس  رثا  مه  نامه  هک  مراد  متح 
نم هتسخ ي  كرتخد  مرب  هب  نیشنب  تفگ 

نم هتسکشب ي  يوزاب  زا  دنک  شزاون  ات 
دوب یکانمغ  هظحل ي  بجع  هظحل  نآ  زا  ياو 

؟ دوب یکاخ  وا  رداچ  ور  هچ  منادن ز  نم 

مینزب هنوخ  هب  يرس  هگیدمه  اب  ایب  اباب  - 61

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مینزب هنوخ  هب  يرس  هگیدمه  اب  ایب  اباب 
مینزب هنوش  ماهوم و  منیشب  توناز  يور  نم 

تارب هگنت  ملد  اباب  يدموا  شوخ  يدموا  شوخ 
تارب هگنت  ملد  اباب  تافصاب  ياندیدنخ  نوا  يارب 
مدیشک یچ  مدید  یچ  هک  مگب  اجک  زا  مگب  یچ 

مدیود نوبایب  راخ  ور  هلبآ  رپ  ياپ  اب 
يراذیم توناز  ور  ونم  يایم  مزاب  تفگ  یم  همع 

يرایب ون  هراوشوگ ي  نم  يارب  رفس  یتفر 
يراذن ماهنت  هدب  لوق  مشیپ  يدموا  هک  الاح 

؟ يرادن اپ  ارچ  اباب  يرادن ؟ تسد  ارچ  اباب 
؟ دش یچ  مسای  نم  هلال ي  مردارب  دش  یچ  اباب 
؟ دش یچ  مسابع  ومع  سپ  هرایب  بآ  مارب  هتفر 

دندز یلین  هلاه ي  هی  متروص  ور  نیبب  اباب 
دندز یلیس  متروص  هب  نوشگرزب  باتسد  اب 

هنکیم درد  مشون  یم  بآ  هدش  یمخز  مولگ  اباب 
هنکیم درد  مشوگ  اباب  دندیشک  وماه  هراوشوگ 
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دنراذ یم  اه  هچب  ام  رس  هب  رس  دنراد  ینید  هچ  دنا  یک  انیا  اباب 
دنرا یم  وش  هدیرب  رس  دنر  یم  نتشک  وشاباب  هک  یمیتی  يارب 

هنک یم  درد  ماشوگ  اباب  هنک  یم  درد  ماشچ  اباب 
هنک یم  درد  ماهوم  اباب  هنک  یم  درد  ماهاپ  اباب 

هریگ یم  هنوب  نم  لد  نیا  ناج  هیقر  - 62

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یبابرا ربلد  یبابرا ،  رتخد 
یبابرا ردام  هیبش  ردیح و  زیزع 

*****
هریگ یم  هنوب  نم  لد  نیا  ناج  هیقر 
هریمب وت  ياج  هبارخ  وت  هراد  تسود 

هنیسح طقف  تبل  رکذ  ما  هدینش 
هنیمرحلا نیب  دیلک  وت  ياتسد 

*****
ینوبرهم بوخ و  یب  یب  ما  هدینش 

ینودیم بوخ  ور  اقشاع  بلق  تجاح 
متاگن قلخ  رظتنم  یقشاع و 

متایس مالغ  هگب  یچ  ره  داوخ  یم  یک  ره 
مرادیم تسود  نیسح و  وت  هیبش  منم 

مراذیم یتسود  نیا  ياپب  مینووج و 
*****

ییافو اب  بوخ و  یب  یب  ینودیم  بوخ 
ییالببرک مشب  منم  نکب  راک  هی 
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منوم یم  اجنوا  الببرک  مرب  هگا 
منوخ یم  اعد  مرح  يوت  تفرط  زا 

هدایز ردقچ  وت  فطل  هک  منز  یم  داد 
هداد هیقر  ور  هرکذت  نیا  هک  مگیم 

*****

البرک نادیهش  رامش  رد  هک  یمان  - 63

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

البرک نادیهش  رامش  رد  هک  یمان 
تسا هیقر  مان  هدمآ  نیسح  زا  دعب 
البرک هب  ینیسح  خرس  مایق  زا  دعب 

تسا هیقر  مایق  مایق  نیرت  قح  رب 
زوس ملظ  زوسناور و  زوس و  رفک  زوسناج و 

تسا هیقر  مالک  هبارخ  هشوگ ي  رد 
درکن افو  تبحم  دهع  هب  یسک  وا  نوچ 

تسا هیقر  مان  هب  رشح  هب  ات  هکس  نیا 
دنک ملظ  خیب  دوخ  کچوک  ياهتسد  اب 

تسا هیقر  مارم  مارم  نیرت  یلاع 
داد داب  هب  ار  متس  خاک  تفگ و  هلمج  کی 

تسا هیقر  مایپ  مایپ  نیرت  نینوخ 
تسالبرک زیگنا  هرطاخ  هک  يا  هصق  نآ 

تسا هیقر  ماش  هبارخ ي  هناسفا ي 
قشع هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  درمن  زگره 

تسا هیقر  ماود  زمر  نیسح  قشع 
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داهن قح  قشع  قبط  رد  تشاد  هچ  ره  وا 
تسا هیقر  مامت  گنس  تام  وحم و  قح 

صولخ يزابناج و  تبحم و  بتکم  رد 
تسا هیقر  ماقم  ماقم  نیرتالاو 

اه هبارخ  رب  یهگ  تشد و  هوک و  هب  یهاگ 
تسا هیقر  مامز  تسود  قشع  تسد  رد 
دزن در  تسد  يدحا  هنیس  هب  شفطل 

تسا هیقر  ماع  تمحر  نیهر  ملاع 

هتدای میدوب  هنیدم  هک  یتقو  - 64

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتدای میدوب  هنیدم  هک  یتقو 
هتدای میدودز  یم  لد  زا  مغ و 

هتدای متسد  هب  دوب  وت  تسد 
هتدای متسشن  یم  توناز  يور 
هتدای يدیسر  یم  هار  زا  یتقو 
هتدای يدیرخ  مارب  هراوشوگ 

نوج اباب  هشیمه  نومب  نم  شیپ 
نوج اباب  هش  یمن  بوخ  مشوگ  مخز 

نوج اباب  مریم  یم  مراد  هکنیا  اب 
نوج اباب  مریگب  ور  وت  زا  دیاب 
نوج اباب  هتسشن  نوخب  وت  رس 

نوج اباب  هتسکش  تنودند  ارچ 
نوج اباب  هدوبن  یکی  نم  درد 
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نوج اباب  هدوبک  همع  ندب 
نوج اباب  داوخ  یمن  مهرم  نم  مخز 

نوج اباب  دایمن  الاب  مسفن 
نوج اباب  هدرم  هصغ  نم ز  لد 

نوج اباب  هدروخ  یلیس  وت  رتخد 
نوج اباب  ییوب  هدنومن  تلگ  هب 
نوج اباب  ییومع  هن  یشاداد  هن 

نوج اباب  دندیشک  ماهوم و  هکسب 
نوج اباب  ییوم  هدنومن  مرس  هب 
نوج اباب  مرادن  هراوشوگ  الاح 

نوج اباب  مراذ  یم  اکاخ  يور  رس 
نوج اباب  هراد  هلسلس  مدرگ 
نوج اباب  هراد  هلبآ  نم  ياپ 

زونه مرادید  قاتشم  نیبب  اباب  يدمآ  - 65

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

زونه مرادید  قاتشم  نیبب  اباب  يدمآ 
زونه مرادیب  هیرگ  زا  نم  دندیباوخ و  قلخ 

نیبب ار  میافو  ترجه  زا  مداد  ناج  اهراب 
زونه مراد  بل  هب  ناج  تلصو  ماگنه  رد  زاب 

وت مان  میوگن  ات  میور  هب  دز  یلیس  رمش 
زونه مراتفگ  وت  يوکین  مان  دشاب  کیل 

داد رجز  مرجض  هکسب  مداتف  هقان  زا  بشکی 
زونه مرامیب  هتشذگب  ارجام  نیز  یتدم 
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تسا نم  رب  رتنابرهم  ردام  بنیز ز  ما  همع 
زونه مراز  لد  يالست  اهبش  دهد  یم 

زامن دناوخ  یم  هتسشنب  یتقاط  یب  زا  هچ  رگ 
زونه مراتسرپ  دشاب  یم  لاوحا  نینچ  اب 
نیبب اباب  رفس  یتفر  بل  هنشت  مدینش  نیا 
زونه مرابرهگ  مشچ  زا  وت  رب  مراد  بآ 

هبات چیپ و  هب  هلاس ،  هس  لد  - 66

تاصخشم

تداهش تبسانم 
ینز فک  روش  کبس 

نیگنهآ بلاق 
یلع فیرش  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هبات چیپ و  هب  هلاس ،  هس  لد 
هبارخ نیا  رد  نم ،  رفاسم  يا ،  يدموا  شوخ 

منوج مورآ  منوبرهم ،  يا 
نک ادخ  رطاخب  نم  هب  یتمحرم 
نک اگین  نم  هب  نکاو ،  وتاشچ 

نک ادص  ناج  هیقر  ونم  هگید  راب  هی 
مدید یم  ور  وت  باوخ  بش  ره  مدیما ،  يدوب  رفس  هک  وت 

متشاذ یم  ومع  شود  ور  رس  متشادن ،  ماپ  تسد و  هب  ریجنز 
*****

هدید رون  يا  مدرگب ،  ترود 
هدیرب نوما  ولهپ ،  درد  نیا  وت ،  رتخد  زا 

ههایس ماشچ  ههآ ،  رپ ز  لد 
هرادن نوج  تاهوم  هنوش ي  ارب  ماتسد 

نم بل  هنشت  نم ،  بش  هام 
هرادن نورزیخ  هیقر  نوخب  نآرق 
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هبارش سلجم  دای  هب  هباهتلا ،  رد  ملد  رونه 
يزینک ارب  ونم  نتساوخ  يزیزع ،  رمع  هی  دعب  اباب 

*****

هدرک هنوخیم  سوه  بشما  هرابود  نم  لد  - 67

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدرک هنوخیم  سوه  بشما  هرابود  نم  لد 
هدرک هنومیپ  سوه  هدیرپ  شرس  زا  یتسم 

میراد ییادخ  مه  ام  هک  مغ  روخم  مگیم  ملد  هب 
میراد یئابرلد  رای  تبرغ  تولخ  نیا  يوت 

تساهلد مومت  ربلد  تسارهز  زیزع  ام  رای 
تسایرد ثم  شبلق  اما  هرادن  ینس  وا  هچ  رگ 

هنوبرهم افو و  اب  اهام  لد  ایرد  رای 
هنور یمن  یلاخ  تسد  شنوخ  رد  زا  ور  یسک 

بابلا حتِفا  هیقر  ای  مینوخب  مه  اب  ات  ایب 
بابلا حتفا  هیقر  ای  میسیونب  نومالد  ور 
تمحر رد  دیاشگب  هیقر  هگا  ینود  یم 

تنج میمش  اپ  ات  رس  میرادن  یمغ  ام  هگید 
هرادن تیبوخ  هیرگ  دلوت  بش  منود  یم 
هراذب نومب  لحم  هی  هیقر  نک  هیرگ  اما 

هشاب یقشاع  ره  دای  هگ  یم  اکشا  هرطق  هرطق 
هشابن ات  هس  زا  رتشیب  دلوت  کیک  ياعمش 

هنود یم  یلد  ره  اما  یئامن  هیرگ  ماوخ  یمن 
هنوم یم  هچنغ  هی  ثم  هیقر  ترضح  رمع 
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هدرب ونیسح  لد  هک  ینود  یم  مه  وت  منود  یم 
هدرکچ نیسح  لد  اب  شهاتوک  رمع  نیا  يوت 

دنراذب وداک  هک  همسر  دلوت  نشج  ره  ارب 
دنرایب هیده  کسورع  هیقر  ارب  هک  یکشاک 

کچوک زیر و  گرزب و  مه  یماش  ياه  هچب  هک  ات 
کسورع اب  دننوزوسن  هیقر  ترضح  لد 

هرایم شارب  رس  لگ  تاداس  همع ي  منود  یم 
هرازب شرس  ور  لگ و  ات  هزیر  یم  کشا  هدقنوا 

هراد هقالع  یب  یب  هب  نوج  ومع  ارچ  منودیم 
هراد همطاف  کمن  هیقر  هرهچ ي  هکنوچ 

هزودب رداچ  کی  یکی  هیقر  ارب  الاح  زا 
هنومن رداچ  نودب  نوم  یب  یب  البرک  وت  هک 

هراذب ششوگ  يوت  هک  هرایب  هراوشوگ  یکی 
هرادن مغ  درد و  بات  نوتاخ  هیقر  ادخب 

درک شوماخ  دیاب  ور  اعمش  دلوت  نشج  رخآ 
درک شوگ  ور  یب  یب  ترضح  هدنلب  ياهوزرآ 

هرادن نووت  هکشخ و  هیقر  ياهبل  اما 
هراهب غاب  شبل  ور  اعمش  ندرک  توف  تقو 

میریگ یمن  سپ  ادخب  تسا  هیقر  لام  ام  لد 
میریم یم  ام  هیقر  یب  نم ،  منک  تتحار  راذب 

مناماد رب  سأر  يا  مناناج  يا  ونشب  - 68

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مناماد رب  سأر  يا  مناناج ،  يا  ونشب 
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میوگب نخس  لگ ،  يا  تیارب  میاه ،  هّصغ  ز 
میوبب ترس  امرف ،  هزاجا  هتفرگ ،  ملد 

ملاع  مدیرب ز  لد  رگید 
مناج قح  دریگب  نک  اعد 

ما هتسخ  شیاه ،  هنیک  و  هنومز ،  زا  نوچ 
ما هتسب  یناگدنز ،  نیا  يور ،  هب  ممشچ 

*****
هقان ما ز  هداتفا  هلان ،  کشا و  هب  بش  کی 

دماین ما  هم  مع ،  میپ  ارچ  يرای ،  يارب 
دماین الاب  هنیس ،  هب  سفن  ولهپ ،  درد  ز 

مدیشک یم  ار  دوخ  یتخس  هب  مدیود ،  شلابند  هیرگ  اب 
ییاهنت باذع ،  درد و  زوس و ،  دوب و  بش 

ینارون هام ،  هی  دمآ  مرانک ،  هگان 
*****

مداد لد  شاه  هّصغ  هب  مداهن ،  شوناز  رب  رس 
هنایشحو يدیلپ ،  هگان  مرانک ،  دمآ 

هنایزات اب  یهاگ ،  تشم و  اب  میور ،  هب  دز  یم 
مدیشک یم  دوخ  ياپ  زا  راخ  مدیود ،  فرط  ره  سرت  اب 

بش نآ  زا  تیارب ،  اباب  میوگ ،  هچ  رگید 
بنیز مد  ایرفب ،  دمآ  میوگب ،  ردقنآ 

*****

متسه ترفولین  نم  ینابغاب  وت  - 69

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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متسه ترفولین  نم  ینابغاب  وت 
متسه ترتخد  نم  متسه  ترتخد  نم 

نم ناماد  هب  نیشنب  نم ،  نامهم  وت  یتسه  نم ،  ناج  زا  رتهب  يا 
(2) مناج نیسح  اباب 

*****
متسه  ترت  نوخ  زا  مشچ  دهاش  نم 

متسه ترتخد  نم  متسه  ترتخد  نم 
ربب ار  نم  وت  دوخ  اب  رمق ،  صرق  وچ  تیور  رحس ،  ار  نم  ماش  يا 

(2) مناج نیسح  اباب 
*****

متسب وتب  لد  نم  یتسه  ابرلد  وت 
متسم وت  يوسیگ  رطع  زا  نم  بشما 

يرب یم  ارم  بشما  يرخ ،  یم  ارم  زان  يرتسکاخ ،  هام  يا 
(2) مناج نیسح  اباب 

*****
متسد هدش  ممشچ  میوگ  یم  هتسبرس 

متسشنب وت  شیپ  نم  مرادن  رواب 
ترس هتسکش  هچ  زا  ترتخد ،  خساپ  وگ  ترت ،  مشچ  نابرق 

(2) مناج نیسح  اباب 
*****

قبط يوس  هب  میآ  قمر ،  مرادن  رگید  قفش ،  نوچ  دوب  تمشچ 
(2) مناج نیسح  اباب 

*****

منیسح هلالس ي  كاپ  نم  - 70

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
يونثم بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

منیسح هلالس ي  كاپ  نم 
منیسح هلاس ي  هس  يارهز 

ماش هبارخ ي  لد  هب  یجنگ 
مالسا ریفس  مدش  ماش  رد 

منیسح رگید  بنیز  نم 
منیسح رثوک  هروس ي  نم 
مراد مایق  فرش و  حور 

مراد مایپ  الببرک  کی 
نم هلاه ي  تسادهش  رون 

نم هلان ي  تسادخ  ریشمش 
ملاح روش و  قشع و  رگایحا 

ملاخ طخ و  نیسح  نآرق 
نم زا  زارفرس  هدمآ  قشع 

نم زا  زان  هدیشک  سابع 
متسب ياپ  ربص  هنودرگ ي 

متسد يور  روح  هسوبلگ ي 
مجورخ البرک  يداو  زا 
مجورع لهچ  الب  ماش  ات 

تسا هنیرق  یب  هک  نم  خر  هام 
تسا هنیدم  هتفرگ ي  دیشروخ 

منیسح رتخد  هک  دنچ  ره 
منیسح ردام  هنیئآ ي 

هناشن منت  رب  هتشاذگب 
هنایزات گنس و  ین و  بعک 

مدرب شود  هب  الب  هوک  دص 
مدرم زارفرس  متشگ و  مخ 

دوب نم  يالبرک  همه  ملاع 
دوب نم  يالب  رپس  بنیز 
ماش رب  داب  هرامه  نیرفن 

ماش رد  دندز  ارم  او ...
ار ام  بابک  مغ  دندرک ز 

ار ام  بانط  کی  هب  دنتسب 
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مبارتوب زیزع  هکنآ  اب 
مبارش سلجم  هب  دندرب 

دمآ مباوخ  هب  ردپ  هک  بشنآ 
دمآ مباوخ  هب  رحس  دیشروخ 
مدید بآ  باوخ  هب  هنشت  بل 

مدید باوخ  هب  دوخ  هتشگمگ ي 
مدید هراپ  هراپ  رجنح  نم 

مدید هراتس  دوخ  نماد  رد 
متفس خرس  قیقع  هیرگ  اب 

متفگ تسود  هب  دوخ  لد  فرح 
مریگب رب  هب  ترس  راذگب 

مریمب مریگب و  هسوب  کی 
شتسه داد  تفرگ و  هسوب  کی 

شتسد ردپ ز  رس  داتفا 
دوردب تفگ  تفرگ و  هسوب  کی 

دوب یقشاع  لامک و  زمر  نیا 

هدیرب نت  زا  سأر  اب  وت  يدمآ  ام  مزب  رد  - 71

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج نیگنس  هحون  کبس 

نیگنهآ بلاق 
يدهم یمیرکلادبع  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدیرب نت  زا  سأر  اب  وت  يدمآ  ام  مزب  رد 
هدیمخ هیقر  دق  ارهز  لثم  نیبب  اباب 

(2) ارهزلا نبای  نیسح  اباب  اهنت ،  وت  یب  ما  هدنام  نم 
*****

تسا هناشن  یلیس  برض  زا  نم  کچوک  تروص  رب 
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تسا هنایزات  زا  حورجم  میاپ  راوید و  هب  متسد 
دندیشک یم  ارم  يوم  ینیبب  يدوبن  اباب 

دندیرخ یم  ارم  زان  هنایزات  اب  گنس و  اب 
*****

نم مدمآ  الب  ماش  یمور  ناریسا  لثم 
نم مدمآ  اپ  درد  اب  اباب  وت  سأر  دزن  ات 

ییام نامهم  هک  بشما  لگ  يا  دراد  بجع  ياج 
ییافص اب  سلجم  هچ  ارهز  نبای  يدمآ  شوخ 

*****

مینک اعد  مه  اب  دیایب  اقشاع  - 72

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 62 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مینک اعد  مه  اب  دیایب  اقشاع 
مینک البرک  یهار  ور  الد 

مینیشب شحیرض  ياپ  مرح  وت 
مینک اپ  رب  ور  هیقر  هضور ي 

هدموا رد  فرط  مودک  زا  باتفآ 
هدموا رتخد  ندید  اباب  هک 

رفس دوب  هتفر  هک  ینوا  نوج  همع 
هدموا رس  اب  هتشگ و  رب  الاح 

هدش ینومهم  هبارخ  هشوگ ي 
هدش ینوراب  وت  مشچ  نوج  همع 

هدب باوج  رفن  هی  مدرمن  ات 
؟ هدش ینوخ  ارچ  منومهم  بل 
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ساسحا رپ  هش  یم  مدوجو  هیقر  یب  یب  مگیم  ات  - 73

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ساسحا رپ  هش  یم  مدوجو  هیقر  یب  یب  مگیم  ات 
سابع یگنشت و  دای  متفا  یم  البرک  دای 

هش یم  ییاوه  نم  لد  هیقر  یب  یب  مگیم  ات 
هشیم ییادخ  نم  لد  ییالببرک  طقف  هن 

اهلگ همه  رطع  دایم  هیقر  یب  یب  مگیم  ات 
ارهز ترضح  هیبش  هگنشق  یلیخ  شاه  هدنخ 
مریمب هصغ  زا  ماوخ  یم  اجنوا  زا  دایم  یکی  ات 

مریگ یم  ازیو  یب  یب  زا  تسین  یمغ  مگیم  ملد  هب 

باوخ عقوم  هنیدم  يراد  دای  - 74

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

باوخ  عقوم  هنیدم  يراد  دای 
نم رس  شلاب  دوب  وت  تسد 
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یتفگ  مدز  ادص  تنامز  ره 
نم رتخد  هناد  زان  نم  ناج 

*****
يدوب  ین  يور  وت  يراد  دای 

مداتفا هقان  تشپ  زا  مهنم 
مه نم  نم  يارب  يدرک  هیرگ 

مداد یم  هسوب  رود  زا  وت  هب 
*****

دز ناج  ردپ  ما  همع  وت  دعب 
نم رجعم  هب  یمکحم  هرگ 
تفگ مدرک  لاوس  ار  شتلع 

نم رتخد  تسایح  یب  تنمشد 
*****

یتفر یم  هک  يا  هظحل  نیرخآ 
نم رس  زا  دیشک  اپ  تا  هیاس 

يدرک عادو  نم  ریغ  همه  اب 
! نم رتخد  تساجک  یتفگن  وت 

*****

مریسا تقشع  هب  نم  مریما ،  هیقر  یب  یب  - 75

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مریسا تقشع  هب  نم  مریما ،  هیقر  یب  یب 
مریم 2 یم  ریمب  یگب 

*****
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هش یم  ییادخ  نم  لد  هیقر  اب 
هش یم  ییالبرک  قشاع و  نم  لد 

هقشع يانم  وت  گنشق  مرح 
هقشمد هب  ور  نم  هبعک ي  هلبق و 

مریقف منم  یملاع  هاش  امش 
مریمب ات  هیقر  مگیم  هدقنیا 
مرادن یسرت  ادخ  منهج  زا 

مرایم طارص  يور  یب  یب  وتمسا 

دینزن منیا  زا  شیب  مدش  ریگ  اپ  تسد و  - 76

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

ترتع ياه  هژاولگ  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دینزن منیا  زا  شیب  مدش  ریگ  اپ  تسد و 
دینزن منینچ  نیا  مینتفر  دوخ  هک  نم 

دیهدن مناما  هچ  زا  مدش  میلست  هک  نم 
دینزن منیمک  هتوب  ره  هتُشپ ي  زا  رگید 

مهب هدروخ  هرگ  هدرک ،  هدرگ  تشم  وسیگ و 
دینزن منیبج  يور  رس و  هب  یگنس  تشم 

مراد یمیتی  کشا  ما و  هراپ  نهریپ 
دینزن منیزح  توص  رب  همه  نیا  دنخشین 

سابع میومع  كانبضغ  مشچ  زا  رود 
دینزن منیمز  هب  مکحم  همهنیا  بضغ  اب 

هتفرگ ملد  هرابود  وت  یب  - 77

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتفرگ ملد  هرابود  وت  یب 
هتفرگ مغ  كاخ  نیا  نویم  هبارخ  نیا  وت 

هرارقیب هک  اهنت  يرتخد 
هرادن اباب  همیتی و  نگیم  همه 

مزیر یم  کشا  مزیزع  یتسین 
هرادیب نم  ياه  هیرگ  اب  ما  هبارخ 

هدرگ یم  رب  هک  هگیم  همع 
هدرکن تشومارف  تاباب 
هرابود يایم  هگیم  همع 

هرادن رواب  ملد  یلو 
*****

ماش هبارخ  يدوبن  بشید 
ماشاداد نشوک  همع  هب  متفگ  تفرگ و  ملد 

دز ونم  دموا  دب  مدآ  هی 

منید رالاس  رتخد  هیقر  نم  - 78

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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منید رالاس  رتخد  هیقر  نم 
منیموس ماما  غاب  هچنغ ي 

مراهبون مراس  همشچ  مباتهام 
منیبج هم  مباهش  مرون  مبکوک 

نم مبنیز  مشچ  رون  ردام  ناج 
منینمؤملاریما بلق  هویم ي 

ممالک نیریش  مرکش  منابز  شوخ 
منینزان منابرهم  مزاونلد 

مبیجن مکاپ  ما  هدنشخر  رهوگ 
منیمسای مریبع  مسای  ما  هلال 

مهام رهم و  ارهز  ناتسب  لگون 
منید رازلگ  رویز  مراذعلگ 

مروش قوش و  مغارچلچ  مرطع  يوب 
منیمث ّرد  ما  هناحیر  ملبنس 

مریغص رهاظ  رد  هچ  رگ  مریبک  نم 
منیقی لها  هلبق ي  نم  ما  هبعک 

تمحر يایرد  یلو  کچوک  مکچوک 
منیمغ روجنر  نیکسم  روای 

مربص هوک  میایح  بجح و  هوسا ي 
منیبم دنوادخ  ضیف  همشچ ي 

تیالو جرب  هدنبات ي  رتخا 
منیگن ار  ینیسح  مزب  هقلح ي 

اهنت  ياهنت  رتخد  هلاس  هس  نم 
منیشن تولخ  ارس  ناریو  هشوگ ي 

مرادن ار  اباب  نارجه  تقاط 
منیبب ار  وا  يا  هظحل  دش  یم  شاک 
ناج مهد  یم  اباب  سأر  رانک  رد 

منیرخآ عادو  دشاب ،  ازف  مغ 

 ... اهلد یب  یب  ینیملاع ،  رادلد  لد و  وت  - 79

تاصخشم

تدالو تبسانم 
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دیدج نیگنس  هحون  کبس 
نیگنهآ بلاق 

يدهم یمیرکلادبع  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ینیع ود  رون  اهلد  یب  یب  ینیملاع ،  رادلد  لد و  وت 
ینیسح نم  بابرا  رتخد  یتسا ،  جئاوحلا  باب  ربلد 

هرادن نومرد  هیدرد  یقشاع 
هرایب هراد  وت  لثم  یسک  ره 

هباذع هباذع  هباذع  وت :  یب  یگدنز 
هباوث هباوث  هباوث  نک :  ماعد  یب  یب 
(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 

*****
تهام تروص  فاوط  هساو  کئالم ،  نومسآ  زا  ندموا 

تهار رس  رب  هتسد  هب  هتسد  يداش ،  روش و  گنهآ  ننوخ  یم 
هراتس رون  اب  دیزیرب  لگ 

هرابود هدش  اباب  نیسح  هک 
مرارق مرارق  مرارق  یب :  منک  راکیچ 
مرادن مرادن  مرادن  مورآ :  متسم و 
(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 

*****
یتشهب غاب  هژاولگ ي  لگ  یتشرس ،  یمطاف  راگن  وت 

یتشون هنووید  کی  ونم  هک  مدوبن ،  ایند  نیا  يوت  زونه 
ینیسح ماقآ  زان  رتخد 

ینیبنیز تسد  ياصع  وت 
تزان هتشک ي  تسابع  ومع 
تزامن رداچ  رس  ینک  یم  ات 

تسوت مرک  زا  مراد  هک  یچ  ره 
تسوت مرح  وت  مدرد  يافش 

مریگن مریگن  مریگن  ات :  متجاح و 
مر یمن  مر  یمن  مر  یمن  تنوخرد :  زا 
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(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 
*****

میراد هضور  رکذ  هنوخ  يوت  مرحم ،  هام  وت  میکیچوک  زا 
میراد هیقر  ترضح  هرفس ي  لاس ،  ره  هخآ  هدرک  رذن  مردام 

هنوبز نیریش  هک  هنود  یم  ادخ 
هنومز بحاص  يولوچوک  همع 

تسا هیما  نعل  نم  بل  درو 
تسا هیقر  تسد  منووید  لد 

هتشون هتشون  هتشون  مبلق : ور  ادخ 
هتشهب  هتشهب  هتشهب  وت : اب  یگدنز 

(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 
*****

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اجنیا  - 80

تاصخشم

ماش هبارخ  تبسانم 
هیثرم کبس 
يونثم بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اجنیا 
تسا هلاس  هس  يارهز  هاگترایز  اجنیا 

دنراد هدرمژپ  یلگ  اهیقشمد  اجنیا 
دنراد هدروخ  یلیس  نامهم  لِگ  ریز  رد 

تسا نیما  لیربج  هاگترایز  اجنیا 
تسا نیدباعلا  نیز  هاگتدابع  اجنیا 

بنیز هدناشفا  بالگ  دوخ  مشچ  اجنیا ز 
بنیز هدناوخ  هتسشن  بش  زامن  اجنیا 

هتفهن يدرد  بجو  ره  شکاخ  هب  اجنیا 
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هتفخ ماش  یب  يرتخد  هلاس  هس  اجنیا 
هیقر رادیب  مشچ  هتفخن  اجنیا 

هیقر رادید  هب  دمآ  نیسح  اجنیا 
دز قرو  نارجه  رتفد  رب  اضق  اجنیا 
دز قبط  زا  وسکی  هدرپ  هیقر  اجنیا 

تخیر یم  كالفا  نماد  رب  ررش  اجنیا 
تخیر یم  كاخ  هیقر  مادنا  رب  بنیز 

هدیشک نارجه  یکدوک  بش  لد  اجنیا 
هدیرب ياهگر  هتفرگب ز  هسوبلگ 

نیک هیس ز  منت  هدش  ما  هیقر  نم  - 81

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نیک هیس ز  منت  هدش  ما  هیقر  نم 
نیبب ارم  مغ  ماش  هب  ایب  ردپ  يا 

ما هدید  هتسشن  نوخب  ما ،  همیتی  يا  هلاس  هس 
نم نیسح  نم  نیسح 

اباب ( 3  ) ما هیقر  نم 
*****

سخ راخ و  نم ز  ياپ  ود  هلبآ  رپ ز 
سرب نم  داد  هب  ردپ  ناج  ما ز  هتسخ 

نم ناغف  نیبب  ایب  نم ،  ناج  هدیسر  بل  هب 
نم نیسح  نم  نیسح 

اباب ( 3  ) ما هیقر  نم 
*****
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رفس نیا  زا  مرفاسم  رگد  هدمآ 
ردپ رس  منماد  هب  رگن  ناج  همع 

تهرمه هب  ربب  ارم  ترجنح ،  نوخ  هب  مسق 
نم نیسح  نم  نیسح 

اباب ( 3) ما هیقر  نم 
*****

هتفرگ نوج  يراگنا  هبارخ  هشوگ ي  هب  - 82

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

(3) هیقرلا انأ  یلا  رُظنُا  هاتبا  ای 
*****

هتفرگ نوج  يراگنا  هبارخ  هشوگ ي  هب 
هتفرگ نوبز  مزاب  شیتآ  کشا و  نویم 
تساباب نوج  هب  هتسب  رتخد  نوج  هشیمه 

تساجک ماباب  یگ  یمن  مریم  یم  مراد  همع 
يدیشک ایچ  مگیم  رفس  زا  دایب  یتقو 

يدیدن یئازیچ  هچ  رازاب  هچوک  نویم 
تسایح یب  ردقچ  شاشچ  یماش  هک  مگیم  شهب 

تساجک يرادن  ربخ  متریغ  اب  يومع 
مدیشک الب  یچ  ره  همسب  هگید  اباب 

مدید یم  ور  وت  يور  مراب  هی  دش  یم  یکشاک 
ندنوزوس ور  اه  همیخ  اباب  هک  مگ  یم  شهب 

ندنوود یم  اراخ  ور  هنهرب  اپ  ور  اه  ام 
ندروآ ریسا  نگیم  ننز  یم  فک  ایماش 
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ندروآ ریما  شیپ  ور  یجراخ  هدع  هی 

هنم باتهم  مه  رهم و  ( 2  ) هیقر - 83

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنم باتهم  مه  رهم و  ( 2  ) هیقر
هنم بابرا  رتخد  ( 2  ) هیقر

*****
هنم ناناج  ادخب  ( 2  ) هیقر

هنم ناطلس  رتخد  ( 2  ) هیقر
*****

تساتمه لثم و  یب  شردام  ارهز  وچ 
تسارهز هک  ییوگ  دنز  یم  نوچ  مدق 

ناتسرپ یم  هاگ  هلبق  هناگی 
ناتسرپ بنیز  ربهر  هیقر 

تسا هیقر  نونجم  هک  مراد  یلد 
تسا هیقر  نویدم  هنیس  رد  سفن 

تسا هیقر  فقو  میگدنز  مامت 
تسا هیقر  فرح  ملد  فرح  همه 

هیقر ماج  یم  تسم  ملد 
هیقر مان  هدش  کح  مبلق  هب 

تسا هیقر  تسه  نم  یتسه  همه 
تسا هیقر  تسد  نم  یتسم  مخ 

هدرک تسم  شهاگن  کی  اب  ارم 
هدرک تسب  اپ  ارم  دوخ  قشع  هب 
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یبش ربکا  یلع  هدازهش  تفگ  - 84

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یبش ربکا  یلع  هدازهش  تفگ 
یبلطم تبحم  زا  هیقر  اب 

وت كارتف  هتسب ي  یناهج  ياک 
وت كاردا  هتشگرس ي  کلف  هن 

درک هناوید  تیئارهز  هولج ي 
درک هناورپ  دبا  ات  ار  یملاع 

ییوت نم  زاین  نم  مقحتسم 
ییوت نم  زامن  نم  هاگ  هلبق 

بدا زا  ییوگتفگ  مراد  کیل 
برع رخف  هوابون ي  يا  وت  اب 

؟ میک نم  هیقر  یناد  یم  چیه 
میکم لوسر  نوچ  لیامش  رد 
نمز ردنا  یفطصم  يارب  زا 

نم وچمه  دماین  یسانلا  هبشا 
لالج رد  لامک و  رد  لامج و  رد 

لاصخ وکین  يا  نم  دننام  تسین 
لیمج لاوحا  فاصوا و  نینچ  اب 
لیدب یب  يا  نم  نوچ  دیآن  دبا  ات 
نایع امنب  تا  هچنغ  نوچ  بل  اب 

نابز نیریش  يا  نم  اب  ار  دوخ  لاح 
افو زا  هیقر  وا  باوج  رد 

اقل وکین  هدازهش ي  ياک  تفگ 
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اجک نتفگ  دوخ  لاح  اجک و  ام 
اعدم تقیقح  زج  ار  ام  تسین 

مرظنم ارهز  هک  یناد  یم  بوخ 
مرتخد ار  یلع  نب  نیسح  مه 
تسا نم  رون  زا  قافآ  وترپ 

تسا نم  روط  شتآ  زا  تا  هولج 
ماشم رب  دیآ  نم  زا  ارهز  يوب 

مادم میوب  زا  ملاع  ددرگ  هدنز 
نآ زا  مزاس  نایب  بلطم  نیا  ّرس 

ناشن مراد  اجک  زک  ینادب  ات 
دوبن ملاع  همطاف  يدوبن  رگ 
دوبن مدآ  ینب  لسن  زا  یمان 

تسا یلج  قارِشا  راونا  همطاف 
تسا یلع  یتسه  ملاعرد  وا  وفک 

تسا همطاف  دوجو  دوخ  یفخم  زنک 
تسا همطاف  دوب  یتسه ز  ِیتسه 
همهاو یب  نخس  نیا  میوگ  شاف 

همطاف هیبش  سک  نم  نوچ  تسین 
مرظنم وکین  يارهز  نامه  نم 
مرهوگ هناگی  ار  تمصع  رحب 

نتشیوخ نسُح  هب  هّرغ  وشم  ناه 
نم دشاب ز  يا  هولج  کی  وت  نسُح 

ءامس زا  ییادن  دمآ  ناهگان 
هادف یحور  همطاف  زیزع  ياک 

دوش لفاغ  رگا  ربکا  يا  هظحل 
دوش لطاب  لطآ و  تقیقح  رد 
رظن وا  زا  يا  هظحل  مریگب  رگ 

ردب ییابیز  نسح و  نیز  دوشیم 
نمز هاشنهش  ربکا  اب  تفگ 

نم نابات  هم  انیعلا  هرق 
تسا نم  ياهیبا  ما  قح  هب  وا 
تسا نم  يالاو  يارهز  یلات 

تسا ّهلا  ما  یبا  ما  لب  هن  وا 
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تسا ّهلا  راث  قحب  نم  نوخ  وچمه 
تسا همطاف  راگدای  هناگی  وا 
تسا همطاف  راسگمغ  راگدای 
شنتفر تراسا  زوسناج  حرش 

شنتفگ اباب  رکذ  هبارخ  رد 
دبا ات  شزادگناج  يارجام 

دح دنازوسب ز  ار  ملاع  قلخ 
اه هزین  يور  هب  دنیب  مرس  وا 

اه هقان  زا  نیمز  دتفا  بش  همین 
دنز شیور  لگ  رب  یلیس  مصخ 

دنز شیوم  رب  گنچ  یبیجنان 
مرتخد هبارخ  ردنا  تبقاع 

مردام نوچ  دوش  ولهپ  رب  تسد 
دیدن سک  ملاع  رد  یملظ  نینچ  نیک 

دیزی لاعفا  رب  تنعل  دص  ود  يا 
وا لآ  دیزی و  رب  قح  تنعل 
وا لاثما  رب  لسن و  رب  دبا  ات 

ما هدش  لد  یب  هداد و  مغ  هب  لد  - 85

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ما هدش  لد  یب  هداد و  مغ  هب  لد 
ما هدش  لسوتم  هیقر  هب 

تسا تاداسلا  هدیس  دوخ  هک  وا 
تسا تاجاح  هگ  هلبق  شهگرد 
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تسا همه  نانجلا  حیتافم  وا 
تسا همطاف  رسپ  نینزان 

تسا هدش  عمج  وا  رد  قشع  همه ي 
تسا هدش  عمش  وا  هناورپ و  همه 
تسا کمن  ار  ابع  لآ  هرفس ي 

تسا کلم  روح و  هدجس ي  هلبق ي 
وا تسا  ساسحا  ییابیز و  قشع و 

وا تسا  سابع  ربکا و  بنیز و 

ردپ يا  لزنم  لهچ  دوبن  اور  زگره  - 86

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 

اه یتیب  کت  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ردپ يا  لزنم  لهچ  دوبن  اور  زگره 
دوش رفسمه  شردپ  رس  اب  لفط  کی 

*****
هتسد ي 1)  ) تسا نم  باب  رس  نوخ  رپ  رس  نیا  ناج  همع  ناج  همع 

هتسد ي 2)  ) تسا نم  باب  رکیپ  اجک  هب  سپ  ناج  همع  ناج  همع 
*****

مدش هدوس  اضق  ریدقت و  نواه  رد  هکنم 
مدش هدوسآ  هک  دیسیونب  مربق  يور 

*****
تسا هبارخ  رد  یلفط  لآ ا ... ز 

درادن ناتسربق  رهش  نیا  رگم 
*****

دوب هلبق  هب  ور  وت  هیقر ي  اهزور  نیا 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


يدمآ رب  رد  ارم  هک  ردپ  يا  منونمم 
*****

دننک یم  هجوج  کی  هب  هلمح  گرگ  هدع  کی 
دنا هدناشن  شغاد  هب  هکیا  هجوج  زین  نآ 

*****
ممسج رب  هک  ردپ  يا  مدش  فیعض  نانچ 

تسا نیگنس  تخس  راوید و  هیاس ي  هداتف 
*****

خیرات رد  تشون  هیقر  شیوخ  گرم  هب 
تسالاک نیرت  نارگ  اباب  بل  هسوب ي  هک 

*****
هنیدم رد  ياهزور  نآ  ریخب  شدای 

مرادن الاح  متشاد  هراوشوگ  ود 
*****

ینام یم  ورف  فرح  زا  دش  هک  ام  تبون 
تشاد ینارصن  بهار  زا  مک  هچ  وت  رتخد 

*****

هیقر يادوس  هب  نم  ایند  يور  مراذیم  اپ  - 87

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هیقر يادوس  هب  نم  ایند  يور  مراذیم  اپ 
هیقر ياضما  هی  هب  تنج  يوت  مریگ  یم  اج 

مر یمن  اج  چیه  هگید  نوا ،  هنوخ ي  رد  زا 
مریگ یم  هلاس  هس  نیا  زا ،  طقف  وماتجاح 
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*****
هقشع لها  هاگلبق  اما  هکیچوک  شمرح 

هقشمد رهش  رئاز  اتقو  هی  البرک  یتح 
شرتخد شیپ  هریم  نیسح ،  اقشاع  هاش 

شرس ور  هزیر  یم  لگ  وا ،  يدالیم  بش 
*****

هندب کی  هزانج ي  عییشت  دییایب  - 88

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هندب کی  هزانج ي  عییشت  دییایب 
هنفک یب  ما  هیقر  ندب  دییایب 

*****
اجک هلال  نداد  لسغ  اجک  هلاسغ  نز 

اجک هلاس  راچ  هس  هچب  نت  يور  يدوبک 
*****

نیبب ربص و  نوا  بنیز و  نیبب  ور  وربا  رب  مشچ 
نیبب ربق و  ندنک  هبارخ  وت  یلاخ  تسد 

*****
ننز یم  هنیس  اه  هچب  ننک  یم  نویش  انز 
ننفک یب  ندب  کی  نوخ  هضور  هکئالم 

*****
هدش البرک  هنت  کی  هدش  اغوغ  هبارخ 

هدش ات  هزانج  عییشت  يوت  بنیز  دق 
*****
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بآ شربق  ور  نوا  هزیر  یم  بابر  بلق  هدش  نوخ 
باوخب تحار  هگید  ورب  مکرتخد  هگیم  یه 

*****

هیقر هنوخیم ي  یم  تسم  - 89

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بابرا هلاس ي  هس 
همنید ادخب  همقشع ،  ادخب 

هنم نیئآ  همه ي  ادخب 
*****

هیقر هنوخیم ي  یم  تسم 
هیقر هنووید ي  ما  هنووید 

مریسا ما  یب  یب  قشع  هب  هکنم 
مریمب شمرح  وت  داوخ  یم  ملد 

هریوک وت  رجه  نم ز  هنیس ي 
هریمب هرادن  تتسود  هک  یک  ره 
یتسه وت  نم  هنیس ي  هکیلم ي 

یتسب وت  ور  هدالق  مندرگ  هب 
یتشهب هکیلم ي  بحاص و  وت 

یتشون ملد  ور  نیسح و  مان 
ییادخ ور  هبشما  مشب  ماوخ  یم 

ییالبرک هیقر  ددم  اب 
يراد ایرد  تعسو  نوچ  يا  هنیس 

يراد ارهز  ترضح  نوچ  يا  هرهچ 
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بل درادن  ار  نتفگ  يان  اما  تسا  يدرد  ارم  - 90

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بل درادن  ار  نتفگ  يان  اما  تسا  يدرد  ارم 
بنیز زجب  دشاب  یمن  هگآ  سکچیه  ار  ممغ 

ییآ یم  هناریو  هشوگ ي  یتفگ  تسه  تدای  هب 
ییاج دوب  اجنیا  زا  رتناریو  رگم  مبلق  زجب 

میوس مک  مشچ  غورف  يا  مراظتنا  مشچ  ایب 
میوگ دوخ  نامشچ  نتشگ  وس  مک  زار  ات  ایب 

مدوب تخر  تام  نم  هاش  يا  دوب  هزین  رب  ترس 
مدوب تخساپ  رکف  يدناوخ و  یم  هدید  اب  ارم 

نم رب  دش  هریخ  نمشد  هک  مدرک  یم  وت  ياشامت 
نم رب  دش  هریت  نودرگ  هک  دز  میور  هب  یلیس  نانچ 

مدروخ کتک  مدرب  ارت  مان  اجک  ره  هچ  رگا 
مدرب ارت  مان  ندروخ و  یلیس  مدیسرتن ز 

ار بل  رب  ناج  دریگ  هک  دمآ  اهراب  مه  لجا 
ار بشما  هدعو  مداد  یناج و  یب  متشگ ز  لجخ 

مزاس لجا  میدقت  وت  زا  مریگب  ناج  ات  ایب 
مزادنا رس  تیاپ  رد  هک  بشما  امن  مزارفارس 

قشع غاب  يوب  گنر و  شوخ  لگ  يا  - 91

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
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يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

قشع غاب  يوب  گنر و  شوخ  لگ  يا 
قشع غاد  هدنام  وت  راز  لد  رب 

يا هدرمژپ  يا  هدید  متام  هکسب 
يا هدروخ  یلیس  زور  ره  ودع  زا 

یتخوس اباب  نارجه  زا  بش  ره 
یتخود هبارخ  برد  رب  مشچ 

دوب هراخ  گنس  بلق  نوخ  تمغ  زا 
دوب هراپ  نکیلو  رداچ  یتشاد 
دوب رات  هشیمه  تراسخر  هام 
دوب راوشد  وت  رهب  زا  یگدنز 

دش بآ  یعمش  دننام  ترکیپ 
دش بات  یب  تمغ  غاد  زا  همع 

تشادن یلین  لگ  تراسخر  غاب 
تشادن یلیس  تقاط  وت  تروص 

دوب هتفر  تراسا  ایوگ  مه  قشع 
دوب هتفر  تراغ  هب  وت  راوشوگ 

كدف يوناب  يارهز  نانچمه 
کمک بش  ره  ار  همع  يدومن  یم 

ار شیوخ  زامن  وت  یناوخب  ات 
ار شیوخ  زاین  زار و  ینک  رس 

تفرگ یم  وخ  تلد  غاد  اب  همع 
تفرگ یم  وا  ارت  يوزاب  ریز 

سب تسا و  هیقر  طقف  نیسح  هرفس ي  کمن  - 92

تاصخشم

حدم تبسانم 
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یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

سب تسا و  هیقر  طقف  نیسح  هرفس ي  کمن 
سب تسا و  هیقر  طقف  نیملاع  قشع  يوناب 

*****
تسا هیقر  هّیشوپ ي  زا  یخن  تمصع  راقو و 

تسا هیقر  هیملع ي  هزوح ي  هبارخ  جنک 
*****

تسا هیقر  ملق  اب  نونج  قشع و  هلاسر ي 
تسا هیقر  مرح  رد  یملاع  درد  يافش 

*****
مرارقیب هن  ریسا  هن  مرادن  یسرت  شیتآ  زا 

مراذگ یم  اپ  طارص  ور  هیقر  مگیم  مبل  ریز 
... هرآ و ا هرآ و ا ... هنودیم  ادخ  مبهذم  هیقر  نم 

... هرآ و ا هرآ و ا ... هنود  یم  ادخ  مبل  رب  یب  یب  رکذ 
هیما نعل  منک  یم  مراد  هنیس  وت  سفن  ات 

هیقر ای  مربق  يور  دیسیونب  مگرم  دعب 

البرک زاوج  رداص  دنک  يربک  بنیز  - 93

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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البرک زاوج  رداص  دنک  يربک  بنیز 
دهد یم  تبون  هب  تبون  شدوخ  ار  زوجم  نیا 

دونشب زوجم  نیا  دریگ  دوز  دهاوخ  هک  ره 
دهد یم  تیولوا  هیقر  قاشع  هب  وا 

دیرگب دراد  لیم  نامسآ  لد  - 94

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دیرگب دراد  لیم  نامسآ  لد 
دراد هیرگ  ام  ینیشن  هبارخ 

تسا فیعض  میاشگ  لکشم  تشگنا  رس 
درایب رد  نم  ياپ  فک  زا  راخ  هک 

دنیوگن منایچاشامت  ات  ایب 
درادن اباب  هراوآ  لفط  نیا  هک 

تشط سلجم  هدروخ ي  نارزیخ  الا 
دراشف یم  ارم  يولگ  وت  مغ 

تسا یبیرغ  بیجع و  راگزور  بجع 
درامش یم  یجراخ  ارم  يدوهی 

لد هنز  یم  رپ  قشمد  هب  هیقر  قشع  زا  بشما  - 95

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
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سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

لد هنز  یم  رپ  قشمد  هب  هیقر  قشع  زا  بشما 
لد هنز  یم  رپ  رحس  ات  شگنشق  دبنگ  درِگ 

هنم بات  بت و  مه  هنیس و  رارق  مه 
هنم بابرالا  تنب  اه  هتشرف  دینودب 

*****
هدیسر ون  راگن  نیا  هام  يور  تسابیز  هکسب 

هدیرپ مه  دیشروخ  گنر  هام  خر  گنر  طقف  هن 
نیسح شوغآ  يوت  هرب  یم  ایند  لد ز 

نیسح شوهدم  هدش  ای  هباوخ  منودیمن 
*****

بشما  رس  مراد  یمن  رب  قشع  هدکیم ي  رد  زا 
بلابل نم  مشونب  هک  یقاب  یم  یقاس  هدب 

هدموا یتسه  لک  هشداپ  رتخد 
هدموا یتسرپ  یم  مسوم  ناراسگیم 

*****
منز هنوخیم  هب  يرس  هدیشک  مقشع  بشما 

منز هنووید  لد  رب  ور  وت  قشع  شتآ 
مدش هنووید  مدید و  ینودیمن  يدیدن 

*****

 ... ما هناریو  رد  يدمآ  شوخ  - 96

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
ینیسح همزمز  عبنم 
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هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ما هناورپ  نم  یعمش و  وت  ما ،  هناریو  رد  يدمآ  شوخ 
منماد هب  نیشنب  ایب و  مناج ،  رتهب ز  منامهیم ،  يا 

*****
ربب تدوخ  اب  ارم  بشما  رخب ،  ار  مزان  مرتخد  نم 

منم ادج  وت  نماد  زا  مریپ ،  لفط  نم  مرینم ،  هام 
*****

قمر وناز  رد  مدشابن  هنایزات  نم  مدروخ  هکسب  زا 
قبط يوس  میآ  هتسشن  بش  لد  نیا  رد  رگ  نکم  معنم 

دوبک تیاهبل  هدش  ارچ  دوب ،  هچ  رگم  تهانگ  وگب 
نم لاوئس  رب  وگب  خساپ  نآرق ،  وت  يدناوخ  ناج ،  ردپ  رگم 

*****
تساجک ترتشگنا  تشگنا و  تساجک ،  ترکیپ  وگب  نم  هب 

نم لاله  وربا  هام  يا  مباوج ،  وگب  مبات ،  چیپ و  رد 
*****

ناوت مرکیپ  رب  هدنامن  ناریپ  دننام  ناج  ردپ  نیبب 
نامک دوش  یلفط  هلاس  هس  هدید  هک  وگب  هدیرب ،  رس 

نم تسد  زا  تحار  همع  دش  نم ،  تسه  يا  بشما  مریم  یم 
رحس عمش  نوچمه  مزوسب  متسه ،  هلاس  هس  متسه ،  هلان  رد 

*****
لالح ارم  نک  ناج  همع  يا  لاصو ،  ار  نم  حبص  هدیسر 

رفسمه يا  رادهگن  ادخ  میاصع ،  يدوب  میاونمه ،  يا 

دراب یم  هرابود  يداش  لگ  نامسآ  ز  - 97

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 
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هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

(4) بابرالا تنب  هیقر 
*****

دراب یم  هرابود  يداش  لگ  نامسآ  ز 
دراب یم  هراتس  ناناج  مدقم  ياپب 

دیآ  یم  رای  هک  هدژم  هدب  ناهج  ناهج 
دیآ یم  راهب  بشما  لد  هب  دز  هدیپس 

دیآ یم  رارق  هدیمر  ياه  هنیس  هب 
دیآ یم  راگن  ملاع  همه  الص  الص 

دیاس یم  هدید  هب  ار  شرد  كاخ  هتشرف 
دیآ یم  هیقر  بابرا  کچوک  لوسر 
نیع ود  رون  هدیسر  دمحم  لآ  يارب 

نیسح سای  رطع  بشما ز  هدش  رپ  هنیدم 
تسا قشع  هلالس ي  تمصع  نمادز  یلگ 
تسا قشع  هلاس ي  هس  نیسح و  ناجزیزع 

متسم رس  رامخ و  یقاس  هدب  وبس  وبس 
متسه تا  هیقر  قشع  هداب ي  ریسا 

هتشگ وت  ریقف  یتسه  ملاع و  مومت 
هتشگ وت  ریسا  لضفلاوبا  هک  يا  هدرک  هچ 

هساسحا اپ  ارس  ور  ومع  يور  هدید  ات 
هسابع دیرم  هیقر  هک  نگیم  همه 

نیا تسا  قشع  ریسا  اما  شمتفگ  هلاس  هس 
نیا تسا  قشمد  هش  تاداس  همع ي  هیبش 
تفرگ هیرگ  ياوه  زاب  لد  متفگ و  قشمد 

تفرگ هیقر  دای  هب  هدیمر  لد 
ییاهنت جنک  هب  هبارخ  دوب و  قشمد 

ییاشامت هدش  يریپ  رتخد  هلاس  هس 
وسیگ ره  رات  هب  نوخ  در  دوب و  قشمد 

ولهپ رب  هتفرگ  یتسد  هدیمخ و  يدق 
شندب نت و  نآ  زا  هدنام  هچ  تفر و  نیسح 

شنهریپ هنیس  هب  وا  رس  هزین  يور  هب 
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ریجنز دنب  رد  نم  تسد  - 98

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ریجنز دنب  رد  نم  تسد 
دوب ردپ  ناتسد  هب  كدوک  نا  تسد 

ریشمش قرب  ام  رس  رب 
دوب ین ) يور   ) رفس رد  مناولهپ  يومع  نوچ 

*****
ناریو گنس  نم  شلاب 

اباب شوغآ  نارتخد  هاگباوخ 
داب دای  ناراگزور  نآ  داب  دای 

اباب شود  يور  هب  رس  مداهن  یم 
*****

مراد هراتس  بش  ره  ممشچ  نامسآ  رد  - 99

تاصخشم

تداهش زا  لبق  تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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مراد هراتس  بش  ره  ممشچ  نامسآ  رد 
مراد هرامه  لد  رب  یهآ  هدیدب  یکشا 

دز متروصب  یلیس  یپایپ  سب  نمشد ز 
مراد هراوشوگ  هن  مرهب  هدنام  شوگ  هن 

يدرک هنیدم  دای  يدید  وچ  ارم  يور 
مراد هرابود  یغاد  تبیصم  نیا  زا  مه  نم 

يداهن مه  يور  رب  هدید  ود  ارچ  مناد 
مراد  هراپ  یکاخ و  یسابل  نم  هک  يدید 

مدرک هیرگ  حبص  ات  هبارخ  رد  بش  ره 
مراد هراخ  گنس  نوچمه  یلد  رگم  رخآ 

هنیا يدرمناوج  مسر  هگم  انوملسمان  - 100

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنیا يدرمناوج  مسر  هگم  انوملسمان 
هنیشب اباب  رس  رانک  دیاب  يرتخد 

هراد لد  هیقر  اما  دیرادن  لد  امش  هگا  ایماش 
هنیبب اکاخ  ور  اباب  رس  هنوت  یمن 

هریگب هیقر  زا  ور  رس  دایب و  رفن  هی 
هریم یم  هراد  هیقر  دینک  ربخ  بنیز و 

هلال يوب  هدش  رپ  هرابود  ما  هنیس  وت  - 101

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
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نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هلال يوب  هدش  رپ  هرابود  ما  هنیس  وت 
هلاس هس  هچنغ ي  کی  تسد  وت  ملد 

ههاشداپ رتخد  قشع  هک  يا  هلاس  هس 
هماشچ رون  تسه و  هیقر  شمسا 

متسه هیقر  گس  هدنب و  هنودیم  ادخ 
متسم تسم  هشیمه  نیسح  هلال ي  ماج  ز 

(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 
*****

هریگب مزا  ور  وت  هتساوخ  هک  ره  هریمب 
هریم یم  مغ  مبلق ز  هیقر  یب  هک 
هریسا شاپب  ملد  لوا  زور  هخآ ز 

هریگ یم  شلد  ملاع  هیقر  یب  هک 
مشاپ كاخ  هشیمه  مگ  یم  مزاب  مراد  نوج  ات 

مشاگن هدنب ي  هک  مگ  یم  ملد  هپت  یم  ات 
(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 

*****
هشیم هیقر  گس  ینیسح  دش  یسک  ره 

هش یمن  نیسح  قشع  هیقر  یب  هک 
هنومسآ هلبق ي  شزامن  كرداچ 
هنود یم  ادخ  هنیسح  لد  رون 

یتسه نومسآ  وت  هنیسح و  هراتس 
یتسرپ یم  يادخ  نیسح  رتخد  هیقر 

(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 
*****

هنیسح هراتس ي  یتسم  نومسآ  وت 
هنیع ود  رون  لضفلاوبا  شومع  هساو 

هدرک هنوخ  هنیس  وت  موصعم  هاگن  نوا  اب 
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هدرک هنووید  شقشع  اب  ونم  لد 
متسه تسوت  تسه  وت ز  تسم  هیقر  منم 

متسه هیقر  گس  نیملاع  هب  یلج  مگیم 
(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 

*****
تراغ يدرک  ور  ملد  تامشچ  اب  يدموا و 

تحار باوخ  هی  هدنومن  مارب  هگید 
مریمب تاپ  شیپ  هک  ییاج  هب  دنوسر  ونم 

مریگب نوج  ات  هیقر  مگب  مزاب 
هنومک ثم  شدق  نّویرپ  هلاس ي  هس 

هنودیم ادخ  نوا  ضراع  هدوبک 
هنویزات نوشن  هلال  يور  هدید  یک 

هنویشحو ّیلیس  در  هنوگ  ور 
مدروخ یم  کتک  تاجب  البرک  وت  مدوب  یکشاک 

مدرم یم  وت  ّيا  هلبآ  ياهاپ  هصغ ي  ز 
(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 

*****

ناج هیقر  ناهج  ناج  وت  ناج  يادفب  يا  - 102

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ناج هیقر  ناهج  ناج  وت  ناج  يادفب  يا 
ناج هیقر  نانج  غاب  ناهن  وت  هاگن  هب  يا 

ناج هیقر  ناروف  رد  مغ  وت  کچوک  لد  رد 
ناج هیقر  ناور  حور و  ییوت  نت و  کی  همه  ام 
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*****
يا هلال  تشهب  کی  وت  يا  هزبس  وت  يا  هچنغ  وت 

يا هلاه  وت  یهام و  وت  يا  هراتس  يرهم و  وت 
يا هلالس  ار  دوج  وت  اخس  هلیبق ي  زا  وت 

يا هلاس  هس  رتوبک  مرک  هنایشآ ي  رد 
*****

همطاف هام  وت  خر  یلع  رثوک  وت  بل 
همطاف هاج  لالج و  وت  دوجو  رد  هتشرس 

همطاف  هآ  زوس و  هب  وت  ياه  هلان  هب  مسق 
همطاف هاگن  دوب  وت  مشچ  شوگ  هب  ناهن 
ناج هیقر  ناغف  منک  وا  دای  هب  وت  دایب 

*****

هلان ِرُپ  هدش  هبارخ  رگنب ،  - 103

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هلان ُِرپ  هدش  هبارخ  رگنب ، 
هلان ادص  دایم  ادص  هی 

هلاس هس  هی  هلاس  هس  هی  هلاس  هس  هی  هنک  یم  هیرگ 
هلان اب  نامز  نیمز و  بشما ، 
هناخ هچوک و  ره  رهش و  ره 

هلاس هس  اب  هلاس  هس  اب  هلاس  هس  اب  هنک  یم  هیرگ 
میور شکب  یتسد  ایب ،  اباب ، 

میوم هدش  دیپس  نیبب ،  ایب ، 
(3 (؟ درک میتی  یسک  هچ  هاتبا ،  ای 
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*****
هدرس کیرات و  وت  یب  ایند  اباب ، 

هدرد ُِرپ  منت  مومت 
هدرگ یمن  هدرگ  یمن  هدرگ  یمن  رب  تاباب  نگیم 

دنتسپ ردقچ  هفوک  مدرم  اباب ، 
دنتسب وتلاس  هس  ياتسد 

دنتسکشب دنتسکشب  دنتسکشب  اباب  مولهپ و 
تسین ینووت  هگید  ماه ،  وناز ،  هب 

تسین ینومک  شدق  نم ،  نوچ  یلفط ، 
(3 (؟ درک ممیتی  یسک  یچ  هاتبا ،  ای 

*****
اپ رب  هبارخ  وت  هدش  يروش ، 

اوآ هلان و  هیرگ و  هب 
اباب یپ  اباب  یپ  اباب  یپ  هدرگ  یم  یلفط 

اغوغ هدش  ماش  هبارخ ي  رگنب ، 
الوم رس  یقبط  يوت 

ارهز روش  ارهز  روش  ارهز  روش  دنتفرگ  همه 
دمآ مرفاسم  ایب ،  همع ، 

دمآ رس  ياپ  اب  نم ،  ي  اباب ، 
(3 (؟ درک ممیتی  یسک  یچ  هاتبا ،  ای 

*****
هزرل یم  نومسآ  لد  وت ،  اب 

هزرل یم  نوشکهک  لد 
هزرا یمن  هزرا  یمن  هزرا  یمن  امش  یب  ایند 

هراخ امش  مرک  شیپ  متاح ، 
هرایم مک  تشیپ  لیئربج 

هراذیم رس  هراذیم  رس  هراذیم  رس  تاهاپ  ور  اباب 
متسه وت  مالغ  نیبب ،  یب ،  یب 

متسد نکن  اهر  تومع ،  نوج ، 
(3 (؟ درک ممیتی  یسک  یچ  هاتبا ،  ای 

*****

نک هیقر  مان  هب  ماع  يالص  یقاس  - 104
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تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نک هیقر  مان  هب  ماع  يالص  یقاس 
نک هیقر  ماج  هداب ي  بارخ  ار  ام 

گنرد یب  هلال  حدق  رد  زیرب  شتآ 
نک هیقر  ماش  بناج  هب  ناور  هگنآ  و 

ار يانم  فیخ و  هورم و  افص و  یعس و 
نک هیقر  ماقم  نکر و  يادف  اجکی 

تمحرم تنیسح ز  ناج  هب  همطاف  ای 
نک هیقر  مالغ  رشح  زور  هب  ار  ام 

هتسشن هنووریو  جنک  هنیدم ،  هاش  رتخد  - 105

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنیدم  هاش  رتخد 
هتسشن هنووریو  جنک 

هنیدم  يوناب  لثم 
هتسکش شولهپ  دگل  اب 
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هرادن  نت  هب  یقمر 
هتسخ یگدنز  زا  هدش 

*****
یکاخ  ینوخ و  شتروص 

ههایس افج  زا  شنت 
راوید يور  هتشاذگ  رس 
ههارب مشچ  هک  منومگ 

*****
هتسخ  لفط  منود  یمن 

هدیشک اهتبیصم  هچ 
هرادن  شتروص  هب  گنر 

هدیمخ شتماق  دق و 
*****

هتسشن  ششیپ  ییوناب 
هرارقیب بیکش و  یب 

مورآ  هتسهآ و  هراد 
هرایم رد  راخ  شاهاپ  زا 

*****
هتفرگ  هیرگ  زا  شادص 

هزورف یب  رات و  شامشچ 
همع  هگیم  هراشا  اب 

هزوس یم  یلیخ  ماپ  فک 
*****

همع  وگب  همع  وگب 
هنیمز ور  اباب  ارچ 

شتسد  وت  راذب  متسد و 
هنیب یمن  هرات  مامشچ 

*****
اجنیا زا  ربب  تدوخاب 
هرادن تقاط  ترتخد 
منومب هگا  مسرت  یم 
هرابود موم و  نشکب 

*****
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منک یم  ییافص  بشما  دوش  رگ  - 106

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

يونثم بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منک یم  ییافص  بشما  دوش  رگ 
منک یم  ییادخ  ار  میاه  هژاو 

نک دادما  نم  تسد  رد  ملق  يا 
نک دایرف  هدمآ  گنت  ما  هنیس 

نک زاجعا  نم  تسد  رد  ملق  يا 
نک زاب  ار  ملد  درد  هرفس ي 

نکم یناملس  رکف  رذوب  دای 
نکم یناملسم  رگید  وش  ربگ 

دننز یم  تلذ  رهم  جراوخ  نیا 
دننز یم  تلوگ  هزور  زامن و  اب 
دننک یم  تگنن  لهج و  نامهیم 

دننک یم  تگنر  رکذ  دوجس و  اب 
دنا يدرد  یب  یپ  ناراک  هیس  نیا 
دنا يدرمان  يراوخناوخ و  یپ  رد 

نکم یماخ  یگتخپان ،  ردقنیا 
نکم یماندب  یئاوسر و  رکف 

شابم تلفغ  هیاس ي  رد  ردقنیا 
شابم تلذ  تنم و  راب  ریز 

وش دادیب  وش  دایرف  وش  هلعش 
وش دازآ  سفق  زا  اشگب  لاب 

شاب درد  لها  جنر و  زوس و  لها 
شاب درم  ار  یتعاس  کی  لقاال 
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تشز کین و  مه  زا  وچ  دش  اراکشآ 
تشون یم  دوخ  ملق  رگید  نیا  زا  دعب 

نک زاب  ار  دوخ  ناوخ  اهلاراب 
نک زاسمد  ارم  تنازیزع  اب 

نک هداس  ایر و  یب  تهاگن  اب 
نک هدالق  نک  ریجنز  مندرگ 
هدب مدایرف  وت  یشوماخ  ياج 
هدب مدای  یقشاع  مسر  هار و 

تشز بوخ و  راگدرورپ  ناهگان 
تشون یم  لد  ذغاک  گرب  يور 

منک تنونجم  تسم و  يراد  تسود 
منک تنویدم  شیوخ  رب  دبا  ات 

منک یم  تنیش  روش و  رپ  ما  یم  اب 
منک یم  تنیسح  دنزرف  تسم 

منک یم  تنیرق  مغ  الب و  اب 
منک یم  تنیشنمه  هیقر  اب 

منک یم  تمالس  یتیگ  رتخد 
منک یم  تمان  هب  ار  مگناد  شش 

منک یم  تسای  قرغ  هیقر  ای 
منک یم  تسامتلا  هلاس  هس  يا 
دننک یم  مباوج  متفر  اجک  ره 
دننک یم  مبارخ  هنعط  اب  هک  ای 

موش رت  اهنت  راذگم  نیا  زا  شیب 
موش رتاوسر  قلخ  نایم  رد 

تسا هدرک  مبارخ  تمولظم  مشچ 
تسا هدرک  مبابک  تحورجم  ياپ 

ریگم ور  مشیپ  همع  نم  مدیس 
ریگم ولهپ  رب  تسد  نتفر  تقو 
منک یم  تیادف  نم  ار  میتسه 

منک یم  تیاصع  ار  میاه  هناش 
ینک مّیئادخ  ایآ  دوش  یم 

ینک مّیئالبرک  هیقر  ای 
منک یم  تیانث  اجنآ  مور  یم 
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منک یم  تیاعد  نم  اباب  شیپ 

قیاقش قرغ  يرحس  قشاع ،  نشور و  يرحس  - 107

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

لیوط رحب  بلاق 
سانشان رعاش 

یقشاع 15 روش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ناشفا و رز  ناشفا و  لگ  قافآ  همه  ناریح ،  هریخ و  یبش  هب  ناـبیرگ ،  كاـچ  يرحـس  قیاقـش ،  قرغ  يرحـس  قشاـع ،  نشور و  يرحس 
نارازَه  زاوآ  زیربل ز  همه  ناوخ ،  لزغ  ناغارچ و 

مطالت هب  هنارت ،  هب  مخ ،  نیرت  شون  یم  ز  مسبت ،  ياهلگ  ُِرپ  ّمنرت ،  قرغ  اه  تشد 
هچ كاـخ ،  نیا  رد  تسا ،  يروط  هچ  تسا ،  يرون  هچ  هاگنابـش ،  هچوـک  ره  هب  هار ،  ره  هب  هاـم ،  زا  ینماد  کـلف  ماـب  زا  هتخیر  يرحس 

تسا  يروش  هماگنه ي 
سای  نیرت  سای  لگ  رطع  زا  رپ  ساملا ،  هّکت ي  نیمز  ساسحا ،  هظحل ي  نامز  هراتس ،  يوسیگ  هقلح ي  رد  هک 

هنیس هناخبرط ي  ز  هدیمرب ،  لد  رگ  َو  هدیرپ ،  لقع  رگ  َو  هدیمر ،  شوه  رگا  شرع ،  زا  رت  شرع  نیا  زا  شرف ،  نیا  زا  مزب ،  نیا  زا  اتفگش 
تـسا يرون  هچ  بابرا ،  هناخ ي  ِرَد  باتهم ،  شراب  بش  باوخ ،  یب  هدید ي  ره  ییایؤر  بش  نیگن  هب  هنیدم ،  هب  ات  رگد  ياه  لد  یپ  ، 

تسا  يروش  هماگنه ي  هچ  هناخ  نیا  رد  تسا ،  يروط  هچ  تسا ،  يروش  هچ  ، 
هناخ نیدب  تسا ،  زارد  هک  شتسد  ود  تسا و  زاین  قرغ  مدق  هب  ات  رس  َو ز  ار ،  افـص  ار و  انم  ار و  شدوخ  هدرک  مگ  هک  ار ،  امن  هلبق  نیبب 

تسا  زار  هلاه ي  رد  هک 
ربکا  هدش  الیل ،  هدش  ادیش ،  هچ  نونجم ،  هچ  بات ،  یب  هچ  رسکی ،  یتسم  نیا  رد  رطعم ،  مزب  نیا  رد 

هراسخر ي هب  تسافوکـش  هدـنخ  لـگ  َو  بلاـبل ،  قشع  زا  دـش  هک  بش ،  نیمه  تسه ،  یبش  هدـنخرف  هچ  تسه و  يرحـس  كراـبم  هچ 
هچ رادملع ،  بات ،  یب  شُک  فسوی  هرهچ ي  نآ  زو  رادلد ،  راشرـس ز  تماق  نآ  زو  رادیب ،  ییاشامت  مشچ  نآ  زا  دـناد  ادـخ  و  بنیز ، 
 ، شیوخ یب  هچ  قاتشم ،  هچ  يرامش ،  هظحل  زا  رپ  يرارق ،  هن  يربص  هن  يراهب ،  ماش  نیا  رد  رادید ،  مد  رد  شلد ،  هب  اپ  رب  هدش  نافوط 
هچ تسا ،  يروـط  هچ  تسا ،  يروـن  هچ  تسا ،  يرعـش  هـچ  تـسا ،  نیـسح  زاـن  لـگ  زورفا  لد  زیگنا و  لد  رطع  رظتنم  دـنز و  یم  مدـق 

تسا  يروش  هماگنه ي 
يا هقادنق  هب  هدیچیپ  و  سای ،  لگ  گرب  زا  يا  هلُح  رد  هک  دید  دش و  زاغآ  يرشحم  دش و  زاجعا  هظحل ي  دش و  زاب  رد  هک  زاب ،  دش  هچ 
يور زج  هب  تسا  هدیدن  هک  یمشچ  هب  تسا ،  هدید  هک  هولج ،  نیرت  زان  نیرت ،  سای  یلع ،  نب  نیسح  شوغآ  رد  نیما ،  لیربج  رپهـش  زا 

شنیسح 
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هتشرف هوبنا  هب  درک  ور  لضفلاوبا  هاگان  و  تساهنت ،  ییاباب و  ییاشامت و  تسارآ ،  لد  تسایرث ،  اویش و  هچ  تسایرد ،  لگ  شمـشچ  ود 
تـسم رـس  لد و  یب  نینچ  قوش  زا  دـیزیرم ،  دـیدرگم و  هنوگ  نیا  لـگ  درِگ  رب  رگد ،  هتـشرف ،  جوف  يا  و  کـئالم ،  غاـب  ـالا  دومرف ،  و 

جوف يا  و  کئالم ،  غاب  الا  مرن ،  َِرپ  مرگ و  سفن  زا  دوش ،  هدرزآ  شخر  دـیاش  هک  شدـینک ،  زان  دوخ  رپ  لاـب و  هب  هک  اداـبم  دیـصقرم ، 
دیاش هک  شدینک ،  زان  دوخ  رپ  لاب و  هب  هک  ادابم  دیصقرم  تسمرـس  لد و  یب  نینچ  قوش  زا  دیزیرم ،  هنوگ  نیا  لگ  گرب  رگد  هتـشرف ، 

و هآ ،  کی  هسوب ي  رد  هنیآ  زا  رت  هنییآ  و  ساـسحا ،  ینعم  زا  رت  ساـسح  دوب  لـگ  نیا  هک  مرن ،  رپ  مرگ و  سفن  زا  دوش ،  هدرزآ  شخر 
نیا زا  یگربلگ  رس  رب  نیـشنم ،  نیریـش  منبـش  يا  و  سای ،  زا  رت  سای  خر  درگ  زا  ینک  يروبع ،  هک  ادابم  و  يرود ،  هنیآ  نیا  زا  هآ ،  يا 
وگب هرهچ  نیا  رد  نیا ،  تسا  لد  ِنیریـش  هک  نیا ،  تسا  لگ  هچ  ایادخ  نینچ ،  تسوت  اب  هک  راب  نیا  دـنک  شدوبک  هک  مسرت  هک  هچنغ ، 
یلد هآ و  رپ  هنیـس ي  اب  یکـشا و  من  هب  بنیز  هک  لضفلاوبا ،  ناریح  هلاو و  همه  تام ،  همه  وحم ،  همه  تسیک ،  ِلَـثَم  نیا  وگب  تسیک ، 

دوقفم و رهوگ  نامه  هک  هن ،  یلع  نب  نیـسح  زان  كرتخد  نیبب ،  ساـبع  همطاـف  رـسپ  يا  نینب ،  ما  رـسپ  اـب  نینچ ،  تفگ  نیمغ ،  تخس 
ماش ره  هب  حبص و  ره  هب  هک  ینامه  کمن ،  ارهز و  ترـضح  لد  مخز  كدف ،  بصغ  كدف و  ثیدح  دوب  یم  هک  دوجیذ ،  يوناب  نامه 

زورما هدمآ  زاب  هک  تسا  نامه  دود ،  نامه  هلعش ،  نامه  هناخ ،  نامه  دوب ،  وا  تبحص  طقف  ، 

هدمآ رفس  زا  نم  هدرک ي  رفس  رای  - 108

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدمآ  رفس  زا  نم  يهدرک  رفس  رای 
هدمآ  ردپ  هک  منک  تنیز  ار  هبارخ 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

وت  يوس  مروآ  زامن  نم  يا و  هبعک  وت 
وت  يور  لگ  زا  رابغ  میوش  دوخ  کشا  اب 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

دندز  یم  مکمن  لد  مخز  هب  مدق  مدق 
دندز  یم  مکتک  متفگ و  یم  ردپ  ردپ 
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ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

نیبب  ار  متروص  يدوبک  ردپ  ناج 
نیبب ار  متماق  مدش ، تردام  هیبش 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

مبت  بات و  هدش  ما  هنیس  نورد  سفن 
مبل  لعل  وت ز  ولگ  زا  مریگ  هسوب  نم 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

*****
ياهدروآ  نم  َِرب  نوگ  هلال  راذع  ارچ 

ياهدروآ  نم  َرب  نوخ  هب  هقرغ  نساحم 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدَمآ  شوخ 

*****
ناترای  قح  تسد  نارهاوخ ! اههمع و  يا 

ناترادهگن قح  ردپ ،  هارمه  هب  متفر 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

*****

رحس دش  مقارف  ماش  - 109

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رحس  دش  مقارف  ماش 
رفس زا  دمآ  میاباب 

نامهم هدیمرآ  نم  نماد  رب 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


ناغارچ وا  هدرک  ار  مکیرات  مزب 
شنوخ رپ  رس  رگنب  همع  هآ 

شنوگلگ بل  بشما  مسوب  یم 
(2) یمیتی درد  زا  ياو 

*****
يدمآ رید  ارچ  اباب 

يدمآ ریپ  مدش  یتقو 
يریسا هقرخ ي  مدیشوپ  اباب 

يریگب لغب  رد  ار  نم  ییآ  یم  یک 
متفخ نیمز  رب  اهبش  اباب  هآ 

تفگ یم  همع  زا  رود  بل  ریز 
(2) یمیتی درد  زا  ياو 

*****

مبارخ لاح  لد و  زوس  نیبب  همع  - 110

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مبارخ لاح  لد و  زوس  نیبب  همع 
مباوخ مرگ  شیاپ  يور  ایؤر  هب  مدید 

مبات ربص و  هدنامن  رگید 
ودناوخ هدنخ  اب  ارم  مدید 

ودناشن شوناز  يور  رب 
نم رس  رب  ینابرهم  زا  دیشک  یتسد 

نم ردام  هیبش  يا  تفگ 
نم رهاوخ  مشچ  رون  يا 
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نم رتخد  ترانک  رد  بشما  مباوخ  یم 
(3) وک نم  ياباب  وگب  همع 

*****
همع نک  يراک  رفس  زا  دیآ  یم  اباب 

همع نک  يرای  موش  هدامآ  مهاوخ  یم 
همع نک  يراد  وربآ  وت 

هراپ تسه  مسابل  همع 
هراوشوگ مرادن  یتح 

مریمب هصغ  زا  هک  ات  هدنامن  يزیچ 
دیآ بشما  رگ  نم  ياباب 

دیآ بل  رب  ناج  وا  مرش  زا 
مریگب ششوغآ  رد  ات  مرادن  یتسد 

*****
دش قفش  گنر  نامسآ  دیسر و  نامهم 

دش قبط  ياج  منماد  نابزیم و  نم 
دش قمر  یب  متسد  سوسفا 
نازرل تسد  کی  مدنام و  نم 

ناریح توهبم و  دش  هک  یمشچ 
دش يرتسب  میاپ  يور  هک  يرس  نآ  رب 

مخز نامسآ  کی  وگب  هن  رس 
مخز ناهد  یتح  شا  هشوگ  ره 

دش يرتسکاخ  رونت  کی  جنک  هب  ایوگ 
*****

هتسشن هنوریو  كاخ  ور  يرتخد  هی  - 111

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

هتسشن هنوریو  كاخ  ور  يرتخد  هی 
هتسب وشامشچ  وشاباب  رکف  وت  هتفر 

هتسکش شلد  هدش  هتسخ  امدآ  زا 
*****

هتفرگ شادص  وا  هدرک  هیرگ  هکسب  زا 
هتفرگ شاباب  ندید  يارب  شلد 

هتفرگ شاوی  وشاهوزاب  ریز  همع 
*****

هدرک يزاب  هن  هدز  بل  ییاذغ  هب  هن 
هدرگ یم  رب  اباب  هک  اه  هچب  هب  هتفگ 

هدرگب شرود  دایب  شاباب  داوخ  یم  طقف 
*****

هدنوشوپ يرسور  اب  ور  شدیپس  يوم 
هدنوشک شاتشگنا  يور  ات  وشنیتسآ 

هدنوزوس ور  بنیز  یتسه  شراک  نیا  اب 
*****

مریس ناهج  ناج و  زا  هدرک  ترجه  هک  اباب  ایب  - 112

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مریس  ناهج  ناج و  زا  هدرک  ترجه  هک  اباب  ایب 
مریگرد  هیرگ  اب  مرب  زا  یتفر  هک  يزور  نآ  زا 

اباب  منک  یم  يرامش  هظحل  تندید  يارب 
مرید  دوب  مرادید  هب  ییآ  مه  دوز  هچ  نآ  ره 
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رکیپ  رد  هللاراث  نوخ  نم  یهللاراث و  وت 
مریوصت  وت  نینوخ  هجو  رب  نم  هللا و  هجو  وت 

مدوب  مردام  ارهز  وچ  مه  تحالم  نسُح و  زا  نم 
مرییغت  تسا  هداد  شطع  دیشروخ و  زوس  نکیلو 

دشاب  یلکشم  میارب  زا  مه  نتساخرب  اج  ز 
مریپ ؟ یکدوک  رد  مغ  درد و  زک  دنک  یم  رواب  هک 
شاب  منفد  نفک و  رکف  هب  بشما  ناج  همع  ار  ادخ 

مریم یم  هک  نم  دیاین  ای  دیایب  اباب  رگا 

رهطم سای  کی  دینیبب ،  دیزیخ و  - 113

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رهطم سای  کی  دینیبب ،  دیزیخ و 
هلاس هس  يارهز  کئالم ،  شود  رب 

دمآ رای  ناگدش  نونجم 
دمآ رادلد  هناحیر ي 
دمآ رازلگ  يوس  هلال 

هیقر ای  یب  یب 
اباب رمع  يالیل  يا  ارهز ،  نیسح  قشع  يا 

هیقر ای  یب  یب  الوت ،  لها  بوبحم 
نیسح ای  بابرا  نیسح  ای  بابرا 

هرن تدای  ام  يدیع 
*****

دش  نیشن  هنوخ  مغ  هنیس ،  يوت  تسین  لد 
دش نیرب  شرع  نوچ  هنیدم ،  رهش  زاب 
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یساسحا هنیآ ي  وت 
یسای ارهز  ترضح  نوچ 

یسابع ومع  بوبحم 
یقشمد هام  وت 

ینیسح یتسه  رمع و  ینیبنیز ،  بوبحم  وت 
هیقر ای  یب  یب  ینیملاع ،  مشچ  رون 

نیسح ای  بابرا  نیسح  ای  بابرا 
هرن تدای  ام  يدیع 

*****
هتشون هلمج  نیا  تنج ،  رد  رس  رب 

هنیمرحلا نیب  هتشهب ،  هک  اجنوا 
کئالم تسد  اب  لوا ،  زا  هک  یکاخ 

هنیمرحلا نیب  هتشرس ،  هب  مناج 
هنامیپ  یم  متسم ز 

هناگیب مأوت  ریغ  زا 
هناوید ره  هگلزنم 

هنیمرحلا نیب 
نانج باتهم  شیوسکی  ناهج ،  ود  سمش  شیوسکی 

هنیسح سابع و  ناش ،  هناوید  دش  ملاع 
یلع  سابع  یلع  سابع 

هرن تدای  ام  يدیع 
*****

لضفلاوبا ماج  زا  تسا ،  یتسم  مد  نارای 
لضفلاوبا مان  رب  لسوت ،  دیئوج 

روآ  مان  لی  دار  يا 
ردیح سالک  درگاش 

ربلد یتسم  لد  ره  رب 
لضفلاوبا مبابرا 

تیاپ كاخب  متفا  یم  تیالببرک ،  قوش  زا 
لضفلاوبا مبابرا  تیادف ،  دوش  مناج  ات 

یلع  سابع  یلع  سابع 
هرن تدای  ام  يدیع 

*****
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؟ ترپ لاب و  تساجک  یحو ! رازلگ  ریاط  - 114

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

؟ ترپ لاب و  تساجک  یحو ! رازلگ  ریاط 
ترتخد نینزان  هب  يدز  رس  ترس  اب  هک 

يوش یم  رت  هتفکش  نازخ  دابدنت  ز 
ترجنح زا  لگ  يوب  نانچ  مه  مونش  یم 

دَُوب یکاخ  هچ  رگا  منماد  هشوگ ي  هب 
ترظنم زا  مریگب  رابغ  ات  هدب  نذا 

ترئاح ما  هبارخ  ترئاز ، نم  هبعک  وت 
ترس رود  فاوط  منک  ناوتن  هک  فیح 
! ردپ مریس ، رمعز  ردپ ! مریسا ، نیبب 

تردام تمصع  هب  ربب  هرمه  هب  ارم 
منم تماش  ریفس  منم ، تمایق  حتف 
تروآ مایپ  منم  دیهش ، نیسح  ییوت 
ردپ يارب  هیرگ  منک  دیاب  هک  منم 

تََرت مشچز  کشا  ناور ، هتشگ  هچ  زا  وت 
نامب اجنیا  میوگن  تسین ، وت  نأش  هبارخ 

ترغصا یلع  لثم  ربب  مه  ارم  ایب 
مایتلا دوب  هتفرگ  نم  روجنر  رکیپ 

تربکا یلع  ارم  تفرگ  یم  لغب  رگا 
نیبج يور و  رس و  رب  تسه  هک  تمخز  همه  نیا 

ترکیپ اب  هدرک  هچ  ریت  ریشمش و  هزین و 
الب برک و  تشد  هب  دوبن  مثیم »  » هچ رگا 

تروآ مایپ  هتشگ  دوخ  زوس  ناج  مظن  هب 
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هنووید هدش  هگا  هنونجم ،  هگا  ملد  - 115

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

یقشاع 15 روش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنووید هدش  هگا  هنونجم ،  هگا  ملد 
هنووج هدز  ملد  وت  شقشع  هنیا  ارب 

منیسحلا تنب  شوگب  هقلح  متسم و 
منیسحلا تنب  شود  هب  هناخ  هیرمع 

*****
ییابیز هدازهش ي  ییاهبل ،  هنارت ي 

ییارهز دوخ  وت  هیچ ، ؟ هیبش  نوج  هیقر 
نیملاع گرزب  ّرس  اّما  یکیچوک 
نیسح ياهیبا  ّما  ییادخ  ییوت 

*****
هنوحیر لگ  هتسد  هنودرد ،  ییوت  ییوت 

هنوش يور  تومع  شود  ور  یهام  هی  لثم 
هدنخ یم  لضفلاوبا  تومع  وت  هدنخ ي  اب 

هدنب یم  ور  ترس  لگ  ربکا  ّیلع 
*****

هرایب هراد  هگا  هراد ،  ور  وت  ثم  یک 
هراوشوگ هدروآ  وداک  تارب  ربکا  یلع 

تسا هیقر  لداع  هاش  زور  بش و  رکذ 
تسا هیقر  لضافوبا  تومع  دنب  رس 

*****

 ... میا هتسکش  لد  همه  همه  - 116

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

یقشاع 15 روش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

میا هتسخ  نونجم  ناسب  میا ،  هتسکش  لد  همه  همه 
میا هتسشن  همطاف  نیسح  رتخد  هلاس  هس  هرفس ي  رانک 

*****
موناخ زا  هنوخ ،  یم  دبا  ات  هنوهب ،  هریگ  یم  هنووید ،  لد  نیا 

مورآ ان  هش ،  یم  ایرد  جوم  هش ،  یم  اغوغ  هک  هب  هش ،  یم  او  شاشچ  ات 
*****

هساملا  همه  شزیر  هنیس 
هسای لگ  زا  شرس  ِلُگ 
هراوهگ يوت  زا  شهاگن 

هسابع شومع  ياشچ  هب 
هیآ دص  هنوخ ،  یم  ششوگ  وت  هنومسآ ،  هام  هنوولهپ ،  هک  نوا 

هیقر ینم ،  راقفلاوذ  ینم ،  راختفا  ینم ،  راذع  لگ 
*****

هراب یم  نومسآ  وت  زا  هراتس ،  هام و  دبس  کی  - 117

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

هراب یم  نومسآ  وت  زا  هراتس ،  هام و  دبس  کی 
هرادن اتمه  هکینوا  دموا ،  هک  هدژم  اقشاع 

دش رگ  هولج  ابیز  یلگ  دش ،  رحس  اه  هصغ  ماش 
دش ردپ  هگید  راب  هی  بابرا ،  هک  هدژم  ارکون 

هدیپس دز  رس  هرابود  اه  هصغ  ماش  هب 
هدیسر هیقر  دالیم  هک  دیدب  هدژم 

*****
ارآ لد  ابیز و  هم  اربا ،  تشپ  هدموا ز 

ارهز هرابود  هدموا  شهار ،  رس  دیزیرب  لگ 
يراج امشچ  وت  قوش  کشا  يراهب ،  الد  زاب  هدش 

يراد هنیس  هب  وشرهم  هک ،  رگا  شارب  نزب  فک 
هدیپس دز  رس  هرابود  اه  هصغ  ماش  هب 

هدیسر هیقر  دالیم  هک  دیدب  هدژم 
*****

ساسحا قشع و  راهب  ون  سای ،  لگ  رطع  هدموا 
سابع یتسه  هدموا  اهلد ،  تاجاح  هلبق ي 
تارایز باب  هدموا  تاجاح ،  هلبق ي  هدموا 

تاداس همع ي  هدموا  ملاع ،  لها  هدژم  هدژم 
هیما رب  تنعل  هک  مگیم  متفگ و  هشیمه 

هیقر مان  هب  مدز  ور  مبلق  گنادشش 
*****

دیآ رای  رطع  يوب  بشما ، بشما ، - 118

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

دیآ رای  رطع  يوب  بشما ، بشما ،
دیآ رات  بش  نیا  رد  مهام ، مهام ،

هناریو هام  ین ، باتفآ 
هنابیرغ هچ  مشیپ ، يدمآ 

*****
تیادف دوش  مناج  اباب ، اباب ،

تیارب منک  هیرگ  راذگب ، راذگب ،
مریگ یم  هسوب  تکشخ ، بل  زا 

مریم یم  وت  یب  میآ ، یم  وت  اب 
*****

متفخن رحس  ات  بش  بشید ، بشید ،
متفگ یم  اتبا  ای  حبص ، ات  حبص ، ات 

مدرب نابز  رب  تمان ، اجک  ره 
مدروخ تلتاق  زا ،  هنایزات 

*****
درک رطخ  عفد  نم  زا  همع ، همع ،

درک رپس  نم  رهب  زا  ار ، دوخ  ار ، دوخ 
مدرد همه  هب  مغاد ، همه  اب 
مدرک یم  هیرگ  همع ، يارب 

*****
هدیدرگ يرفولین  مسای ، مسای ،
هدیشک ارم  زان  یلیس ، یلیس ،

مزان شکب  وت  اباب ، يا  بشما 
مزاب تهر  رد  ناج  مه ، نم  هک  ات 

*****
تناشطع بل  فقو  مکشا ، مکشا ،

تنآرق همغن ي  هب  مشوگ ، مشوگ ،
یناشیپ نوخ  نوگلگ و ، کشا 

یناغارچ دش  هناریو ، وت  زا 
*****

تسین رخآ  ار  هدزمغ  نم  ياهغ  ماش  - 119
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

مرحم 14 ياه  هژاولگ  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسین رخآ  ار  هدزمغ  نم  ياهغ  ماش 
تسین رپرپ  نم  ینوخ  بل  وچمه  يا  هلال 

نیبب بوخ  نم  تروص  اشگ ، کلپ  هشوگ ي 
تسین ردام  هدش ، ریپ  وت  رتخد  نکم  کش 
اباب بشما  مهد  ناج  وت  رس  ياپ  هک  ای 

تسین رتخد  وت  رتخد  مسق  هب و ا ... ای 
تسکش موربا  هشوگ ي  دز و  گنس  یکدوک 

تسین رغاس  نانچ  هدروخ  كرت  فرظ  نیا  رگید 
دراد یمیخض  تسد  تسا  شک  ریشمش  هک  نآ 

تسین رتمک  دگل  برض  زا  شا  یلیس  هبرض ي 
مداد وت  رس  تاریخ  همه  مناوسیگ 

تسین رس  يوم  هب  هدیچیپ  هک  تسین  يا  هچنپ 

میارس نامهیم  دش  بشما  میارس  ناریو  - 120

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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میارس نامهیم  دش  بشما  میارس  ناریو 
میارب ناوخب  نآرق  تسین  نارزیخ  هک  اج  نیا 
مدرک تاعد  بشما  مدرک  تادص  بش  ره 

میایب تهرمه  ای  ینامب  مرب  رد  ای 
ردیح رهب  دوشگن  یلین  راذع  ارهز 

میاشگ یمن  تروص  وت  رضحم  هب  مه  نم 
مناج مسج و  نیب  رد  ییادج  ینکفا  رگ 
میادج نکم  دوخ  زا  ارهز  ناج  هب  رگید 

منیسح رگنس  مه  منیسح  رتخد  نم 
میالبرک تسا  ماش  مرحم ، رفص  هام 

مدرگب ترس  رود  هبارخ  نیا  رد  مهاوخ 
میاصع هدش  وناز  لئاح ، هتشگ  راوید 

مدرک هیرگ  حبص  ات  تلصو  قوش  هب  بشید 
میازع رد  دنیرگ  ناریسا  وگب  بشما 

متفخ هنسرگ  اه  بش  هبارخ  رد  هتفگ  یک 
میاذغ رگج  نوخ  بش  ره  هدوب  وت  زا  دعب 
دز یم  گرم  ّدح  ات  میودع  ارچ  یناد 

میاضترم تخد  نم  لوا  زا  دوب  هدیمهف 
مسوبب وا  تسد  ات  مدرگب  وا  رود  ات 

میافو اب  يومع  دوب  تهرمه  شاک  يا 
مهانگ هدولآ ي  مهایسور  دنچ  ره 
میامش مثیم »  » نم متسد  ریگب  الوم 

هراتس دبس  هی  لگ  هملاع  هی  - 121

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتنس نیگنس  هحون  کبس 

نیگنهآ بلاق 
دومحم يرونهاش  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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هراتس دبس  هی  لگ  هملاع  هی 
هراب یم  ام  بابرا  ياتسد  زا 
نیسح سای  ياهمدق  نمی  هب 

هراذ یم  مومت  گنس  هراد  ادخ 
هنم تشخ  كاخ و  نوا  تبحم  هنم ،  تشهب  هک  هدموا  یسک 

هنم تشونرس  نوا  ییادگ  مشرکون ،  یلو  مدب  هچ  رگا 
(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 

*****
هسر یم  ربخ  الاب  ملاع  زا 

هسر یم  رحس  ام  مغ  امش  هب 
هدنخ یم  هراد  بنیز  ياتسد  ور 

هسر یم  رمث  هب  الو  تخرد 
همه ندیشک  فص  شندید  هسو  همزمز ،  هدیچیپ  ادخ  شرع  وت 

همطاف هنیمه  دیدیدن  هگا  دیگب ،  مساق  ربکا و  سابع و  هب 
(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 

*****
متنوخ رد  يادگ  او ...

متنوخیم نومهم  هیرمع  هی 
ینم دوبن  دوب و  یمامت 

متنووید هخآ  مگب  یچ  هگید 
هرب یم  لد  همه  زا  وت  هاگن  هرپ ،  یم  تاوه  هب  نم  لد  نیبب 

هرخ یم  ادخ  صخش  وت  زان  هک  تا ،  هّمع  ردپ و  طقف  اهنت  هن 
(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 

*****
شاگن تسمرس  اقشاع  لد  شاپ ،  كاخ  یگمه  نومز  نیمز و 

شاوربا نوا  اب  سابع  ومع  ثم  ور ،  همه  هشک  یم  رخآ  منود  یم 
هنم تسه  همه  نوا  تبحم  هنم ،  دوجو  مومت  هیقر 

هنزب تسد  یسک  شا  هقادنق  هب  هش ،  یمن  وضو  یب  دیریگب  وضو 
(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 

*****

اباب هتسشن  اپ  زا  اباب  هتسخ  هنیس  نم  - 122

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

اباب هتسشن  اپ  زا  اباب  هتسخ  هنیس  نم 
اباب هتسکش  ملاب  ولوچوک  هجوج ي  نوچ 

هریگ یم  هراد  مسفن  ادخب 
هریم یم  هراد  وت  هچنغ ي  هلاس  هس 

(3) نیسح ای  اتبا  ای 
*****

وت رتخد  کشا  رگنب  نم  بوخ  ياباب  يا 
وت رس  نیا  يادف  هب  نم  یتسه  اپ  اترس 

وت یناشیپ  رب  هدز  گنس  اب  هک  یتسد  دنکشب 
؟ وت رجنح  هدیرب  یک  ممیتی  هدرک  یسک  هچ 

مرادن ناغف  بات  مرادن ، ناج  همین  زج 
مرادن ناوت  اما  گنت ، تمریگب  مهاوخ 

هریگ یم  هراد  مسفن  ادخب 
هریم یم  هراد  وت  رتخد  هلاس  هس 

(3) نیسح ای  اتبا  ای 
*****

نم لزنم  هناریو  جنک  هدش  نیبب  اباب  يا 
نم لفحم  عمش  وت  رس  سلجم و  لُقن  مکشا 

ما هدیشک  یجنر  هچ  ای  ما  هدید  هچ  میوگب  هچ 
نم لد  دناد و  یم  همع  ادخ  ریغ  یتفر  هک  وت 

هدیسر بل  هب  مناج  هدیمخ ، دق  رگنب 
هدیپس مرس  يوم  دوبک و ، مخر  هام 

هریگ یم  هراد  مسفن  ادخب 
هریم یم  هراد  وت  رتخد  هلاس  هس 

(3) نیسح ای  اتبا  ای 
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*****

نم رورپ  حور  دالیم  نم و  رب  مالس  - 123

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم رورپ  حور  دالیم  نم و  رب  مالس 
نم رخآ  ياه  هظحل  رب  نم و  رب  دورد 

رمع همه  رد  هدوب  هک  مریسا  هلاس  هس  نآ  نم 
نم رس  همطاف  دنزرف  نماد  يور  هب 

مقاحسا ّما  شوغآ  تنیز  هچ  رگا 
نم ردام  تسا  همطاف  ادخ  تاذ  هب  مسق 

ماش رد  مترافس  میادخ  نوخ  ریفس 
نم رگنس  هبارخ  مکشا  رکشل  ریما 
مدش هنیکس  بنیز و  همطاف و  هیبش 

نم رّهطم  نت  نسح و  رظنم  هاوگ ، 
هلاس لهچ  یمغ  اب  ما و  هلاس  راهچ 

نم رغاس  هب  رگج  نوخ  هتخیر  هنامز 
... راث ا مشچ  دید  یم  هدهاشم  ره  هب 

نم رونم  ضراع  رد  همطاف  لامج 
ماش رد  مدمآ  هیواعم  روپ  گنج  هب 

نم رکشل  کشا  هآ ،  نامک  هلان ،  گندخ 
ربص تماقتسا و  قشع و  بدا و  تمداهش و 

نم ربارب  رد  میظعت  هرسکی  دننک 
مدز هدنخ  گرم  هب  ات  بش  همه  متسیرگ 

نم ردارب  دز  گرم  مد  هدنخ  هک  نانچ 
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ردپ تسا  تماهش  ردارب ،  تسا  تعاجش 
نم رتخد  ربص  هدوب ،  نم  ردام  باجح ، 

باجح دوب  هرهچ  هب  مغورف  باتفآ ،  وچ 
نم رگید  باجح  نمشد  یلیس  ناشن 

ردپ راظتنا  مداتف ز  راضتحا  هب 
نم رت  هدید ي  هب  هر  یبش  باوخ  تفاین 
ار متسد  تفرگ  یم  اه  هثداح  جوم  هب 

نم رهاوخ  ياه  تسد  رگا  دوب  هتسبن 
ماش هبارخ ي  رگا  ملصو  هدعو ي  دوبن 

نم رکیپ  دوب  هدنام  ردپ  شعن  رانک 
رشح ات  مینیسح  ّجح  نم و  رب  مالس 

نم ربکا  فاوط  میظع و  ّجح  دوب  هک 
ماش هبارخ ي  دش  هک  مّجح  نم و  رب  مالس 

نم رعشم  ماقم و  تافرع و  نم  فاطم 
مدیدرگ راب  تفه  ردپ  سأر  رود  هب 

نم ربلد  فاوط  اجک و  هبعک  فاوط 
ار ارهز  دینک  ترایز  هبارخ  نیا  رد 

نم رب  رد  تسا  هرهاط  همطاف ي  حور  هک 
ارهز مردام  ثاریم  تسا ز  يا  هناشن 
نم  رونم  ضراع  هدش  دوبک  رگا 

تسش یم  ار  هبارخ  بنیز  تبرغ  کشرس 
نم رغال  مسج  هب  بش  لد  تخیر  كاخ  وچ 

رازم تسارم  یلد  ره  رد  هک  هبارخ  نیا  هن 
نم رّخسم  دوب  ملاع  هک  ماش  رهش  هن 

تشهب هب  دنز  یم  هنعط  نم  هعقب ي  رازم و 
نم رفاک  مصخ  روک  دوش  هک  ات  تساجک 

دیونش البرک  كاخ  هحیار ي  ماش ،  هب 
نم رّهطم  هزیکاپ و  تبرت  رانک 

دیدرگ ردپ  تنیز  مخر ! هام  هتفرگ 
نم رویز  مامت  تراغ  هب  تفر  هچ  رگا 

لاصو زامن  یپ  متفرگ  کشا  وضو ز 
نم رخآ  مالس  باوج  دوب  لاصو 

ردپ منک ز  ناهن  ات  دوخ  خر  يدوبک 
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نم رجعم  دوبن  رس  رب  هک  فیح  رازه 
مگنت هنیس ي  ياهشپط  دوب  نیسح 

نم رورپ  حور  ياهسفن  دوب  نیسح 
تسا رتگرزب  ناهج  زا  نم  کچوک  قاور 

نم رّقحم  هبلک ي  رد  هدشمگ  دوجو ،
دنلب تسا  مثیم »  » زوس زا  ما  هلان  رارش 
نم رّرکم  هلان ي  دوب  تیب  تیب  هک 

تشادن رظن  رد  ار  وت  لالج  ارچ  ایند  - 124

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تشادن رظن  رد  ار  وت  لالج  ارچ  ایند 
تشادن ربخ  تدنلب  ماقم  زک  سوسفا 

ین زارف  رب  ادخ  مشچ  هک  یفحصم  يا 
تشادن رب  مشچ  تخر  ياه  هیآ  مدکی ز 
ماش ثیدح  رد  يولع  تبرغ  خیرات 

تشادن ربتعم  يدنس  تخر  هحفص ي  نوچ 
تکچوک ربق  دنک  هنیدم  ار  ماشات 

تشادن رتبوخ  يا  همطاف  نیسح  وت  زا 
ردپ رس  تغارچ  دوب  هک  یبش  زا  ریغ 

تشادن رحس  غارچ  وت  هبارخ ي  بش  کی 
تسا دهاش  ماش  رفس  رد  وت  مک  رمع 

تشادن رفسمه  ادهشلا  دیس  وت  لثم 
تفاکش ار  گنس  رگج  تا  هلان  هکنآ  اب 
تشادن رثا  رگمتس  مصخ  بلق  هب  تهآ 
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تلد رب  هلمح  درب  تساوخ  هک  مغ  ریت  ره 
تشادن رپس  بنیز  سدقم  هنیس ي  زج 

ماش گرزب  ریفس  هلاس  هس  يا  وت  زا  ریغ 
تشادن رَغِص  ّنس  هب  ریفس  نینچ  ایند 

دوب هتشگ  شومارف  هبارخ  وت  کشا  یب 
تشادن ررش  تراسا  غارچ  وت  هآ  یب 

اه غاد  درد و  همه ي  اب  ماش  هب  بنیز 
تشادن رگج  رب  وت  متام  غاد  وچ  یغاد 

تخیر کشا  حبص  ات  وت  غارچ  یب  ربق  رب 
تشادن رب  وت  رازم  كاخ  يور  تروص ز 

كاخ ریز  تفر  شا  همطاف  میتی  ِّرُد 
تشادن رهگ  شیازع  رهب  هدید  کشا  زج 

ناج زیزع  نآ  نفک  ياج  هک  نادب  ایند 
تشادن رب  هب  تراسا  هایس  هماج ي  زج 

يردام مالسا  تما  هب  دنک  دبیز 
تشادن ردپ  وک  نیشن  هبارخ  كدوک  نآ 
باتفآ شوغآ  رد  تخوس  باتفآ  نوچ 
تشادن رس  هب  ناشیرپ  فلز  ریغ  هب  يرتچ 

ردپ رس  رانک  هبارخ  رد  داد  ناج 
تشادن رپ  لاب و  دز و  لاب  هک  يریاط  نوچ 
قشمد حتاف  دوش  هلاس  هس  کی  هدید  یک 

تشادن رفظ  حتف و  همه  نیا  دای  هب  ایند 
بش نفد  رای و  خر  رجه  دوبک و  يور 
تشادن رگد  یثرا  همطاف  ثرا  زج  ییوگ 

مد هب  مد  ماش  یلا  هتفرگ  البرک  زا 
تشادن رطخ  زا  میب  دش و  ور  هب  ور  گرم  اب 

دورس یم  زوسناج  هدیصق ي  نیا  وچ  مثیم » »
تشادن رت  مشچ  لد و  زوس  هآ و  کشا و  زج 

هدیمخ لاهن  مدق  ورس  هدش  یکدوک  هب  - 125

تاصخشم

تداهش تبسانم 
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هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدیمخ لاهن  مدق  ورس  هدش  یکدوک  هب 
هدیپس حبص  ماش  رهش  رد  هدز  میوسیگ  ز 

نآرق وت  كاپ  سأر  لحر و  نم  نماد  تسا  هدش 
هدیچ هلال ي  هتفکش  متسد  رس  رب  هک  ای  و 

رتخد نماد  هب  ردپ  كاپ  رس  یکدوک  هب 
هدینشن یسک  مدید و  نم  هک  تسا  یتبیصم 

فراعت مینک  لگ  هتسد  مه  هب  هک  دوب  اور 
هدید ود  کشا  تسارم  نیبج و  نوخ  تسار  وت 

دریذپن اود  ترس  مخز  هک  وت  رب  مالس 
هدیکچ هدید  تلد ز  نوخ  هک  وت  رب  دورد 
تدوبک بوچ  هدیکشخ ي ز  بل  رب  دورد 

هدیرب هدیرب  رجنح  نیا  وت و  رب  مالس 
اباب وت  هیبش  موش  ات  منک  هچ  وگب  وگب 

هدیرپ گنر  تسارم  نوگلگ  هرهچ ي  تسار  وت 
ررکم هک  وت  ناهد  اجک و  هزین  راشف 

هدیکم هراوهاگ  هب  ار  لسر  متخ  نابز 
متسه همطاف  هیبش  هدینش  هک  نآ  مرج  هب 

هدیشک هآ  همع  یلیس و  هدز  ارم  ودع 
هتفکشن نم  وچ  يا  هلال  ردپ  شود  زارف 

هدیودن نم  وچ  یکدوک  متس  راخ  يور  هب 
« مثیم  » هتخوسن ررش  نیا  زا  هک  هنیس  مادک 

هدیسرن نامسآ  هب  مغ  نیا  زک  هلان  مادک 

يا هلال  تشهب  کی  وت  يا  هزبس  وت  يا  هچنغ  وت  - 126

تاصخشم
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هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يا هلال  تشهب  کی  وت  يا  هزبس  وت  يا  هچنغ  وت 
يا هلاه  وت  یهام و  وت  يا  هراتس  يرهم و  وت 

يا هلالُس  ار  دوج  وت  اخس  هلیبق ي  زا  وت 
يا هلاس  هس  رتوبک  یمرک  رابت  زا  وت 

ناج هیقر  نالد  هتسخ  لد  هبعک ي  وت  قشع 
ناج هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر 

*****
دنرپ یم  وت  رس  درِگ  نامسآ  ناگتشرف 

دنرب یم  تسد  هب  تسد  ناشکهک  هب  ار  وت  رطع 
دنرخ یم  هدید  کشا  هب  ندب  نینزان  وت  زان 

دنرد یم  شیوخ  هماج ي  اه  هچنغ  وت  رطاخ  هب 
ناج هیقر  نابز  درو  دوب  تسدقم  مان 

ناج هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر 
*****

همطاف هام  وت  خر  یلع  رثوک  وت  بل 
همطاف هاج  لالج و  وت  دوجو  رد  هتشرس 

همطاف  هآ  زوس و  هب  وت  ياه  هلان  هب  مسق 
همطاف هاگن  دوب  وت  مشچ  هشوگ  هب  ناهن 

ردپ يا  مدیود  تلابند  هب  لزنم  لهچ  نم  - 127

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
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اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ردپ  يا  مدیود  تلابند  هب  لزنم  لهچ  نم 
ردپ  يا  مدیسر  ترادید  هب  ناریو  نیا  رد  ات 

دیما  مدرب  یم  هک  هنوگ  نآ  هن  اما  تمدید 
ردپ  يا  مدیشک  رب  رد  تا  هدیربب  رس  نم 
تا  هدیربب  رس  اب  کن  منک  یم  يزابقشع 

ردپ  يا  مدیرخ  لد  ناج و  هب  ار  تغاد  هک  يا 
میاوت  نینوخ  ياه  گر  رئاز  نم  همع و 

ردپ  يا  مدیرفآ  تماهش  مه  نم  وا  وچمه 
رس  ياه  گر  نم  دیسوب و  تنت  ياه  گر  همع 

ردپ  يا  مدیهش  نایرع و  هنشت ، بیرغ و  يا 
دش  همع  لوا  درگاش  وت  قشع  سالک  رد 

ردپ  يا  مدید  هچنآ  زا  البرک  ریسم  رد 
تسکش  رس  ار  تندناوخ  نآرق  هزین  زا  دینش  ات 

ردپ  يا  مدینش  مه  نم  ین  هب  تنآرق  هنرو 
دش ؟ هچ  يرآ  زاب  هداد  شبآ  هک  ار  رغصا  يدرب 

ردپ  يا  مدیدن  رگید  ار  ههام  شش  نآ  هک  هآ 
دوبن  وا  ناشن  مه  تناگتشک  نایم  رد 

ردپ  يا  مدیهش  نارای  نیب  متشگ  هچ  ره 
گرزب  ياه  مغ  زوس  اجک و  کچوک  لد  کی 

ردپ يا  مدیرو  رد  دشوجب  شتآ  نوخ  ياج 

يا هنایشآ  زا  يدز  رس  بوخ  هچ  بشما  - 128

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
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شطع البرک  کی  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يا  هنایشآ  زا  يدز  رس  بوخ  هچ  بشما 
يا  هناد  بآ و  یب  کغرم  هداتف  اجناک 

نکم  بجع  ناریو  هب  شیوخ  تیب  لها  زا 
يا  هناخ  میرادن  هناخ  بیرغ  نیا  زج 
ما  هدیرخ  ار  ترس  زیزع  فسوی  يا 

يا  هنابش  هآ  هناد و  هناد  کشا  اب 
منک  لد  ناج و  هلماعم  ترس  اب  نم 

يا  هناگی  قح  اب  هلماعم  رد  هک  رس  يا 
نم  تسد  هب  تلصو  نماد  هلان  هب  دمآ 

يا  هناهب  منیزا  رتهب  دوبن  اریز 
يدمآ  مرادید  هب  هک  ردپ  يا  بشما  ات 

يا  هنارت  تیاون  ریغ  دوبن  ار  نم 
يدمآ  نم  غارس  هب  يا  هدیشک  تمحز 

يا  هنادواج  تمحرم  ّرس  هک  رس  يا 
يدمآ  نم  تاجن  رهب  تاجن  کُلف 

يا  هنارک  ره  زا  دسر  مغ  هک  يا  هطرو  رد 
رب  هب  ترس  مریگب  هک  متشادن  تقاط 
يا  هناش  راب  يرس  ریغ  هدنامن  نم  زک 

تخُر  ندیسوب  یپ  مدش  مخ  يور  ناز 
يا  هنال  هب  شتآ  كدوک  لاح  تسا  نیا 

دنک  یم  درد  منت  دندز  ارم  سب  زا 
يا  هناشن  نآ  زا  دوب  نم  وضع  وضع  رب 

ردپ  ارم  دز  کتک  تشاد  هچ  ره  هب  سک  ره 
يا  هنایزات  طقف  دوب  هک  ات  شاک  يا 

نم  ياثر  دیؤم "  " دورُس یم  هک  بش  نآ 
يا هناقشاع  ۀمزمز  تشاد  شیوخ  اب 

دریگب ناج  مقارف  درد  نت  یک ز  ات  - 129

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دریگب ناج  مقارف  درد  نت  یک ز  ات 
دریگب  نایاپ  نم  رمع  نک  اعد  بشما 

مسوبب ار  تیور  کشا و  زا  وضو  مریگ 
دریگب  نآرق  زا  هسوب  ارهز  هک  ناسنآ 
هلاس هس  لفط  کی  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب ناماد  يور  رب  ار  ردپ  سأر 
یتشهب غرم  کی  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب  ناریو  هشوگ ي  رد  اج  دغج  نوچ 
هبارخ رد  یلفط  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب  ناشطع  بل  اب  ار  ردپ  کشا 
ینابزیم کشا  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب  نامهم  خر  زا  نوخ  رتسکاخ و 
یمرج هچ  اب  اباب ، ناج  يا  وگب  نم  اب 
دریگب ناج  نم  زا  راب  نارازه  نمشد 
قدصت مسر  اب  هدید  یک  وگب  نم  اب 
دریگب نان  مدرم  ارهز ز  هناحیر ي 

یمرج هچ  اب  اباب  ناج  يا  وگب  نم  اب 
دریگب ناج  نم  زا  راب  نارازه  نمشد 

نک اعد  دوخ  مشچ  ود  اب  يرادن  را  تسد 
دریگب  نامرد  لجا  زا  نم  لد  مخز 

ییرگب ناسنآ  ممتام  رد  دزس  مثیم » »
دریگب نافوط  ار  خرچ  تکشا  لیس  زک 

تسا هدنام  هراپ  هامو  دنا  هدرب  ار  هم  رهم و  - 130

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا هدنام  هراپ  هام  دنا و  هدرب  ار  هم  رهم و 
تسا هدنام  هراتس  کی  نیا  ترسح  رد  نامسآ 

دربن مباوخ  رحس  ات  هبارخ  رد  مدرک  هچ  ره 
تسا هدنام  هراوهاگ  یب  نیمز  رب  هراوخریش 
يرب یم  دوخ  رتخد  رهب  هیده  يراد  هک  يا 
تسا هدنام  هراوشوگ  رد  میوسیگ  رات  دنچ 

دنامن يزیچ  اه  هلعش  رد  نم  يوسیگ  زا  هچ  رگ 
تسا هدنام  هراپ  هراپ  سابل  کی  نم  نت  رب 
دنرب یم  هراوشوگ  اب  ار  شوگ  نانیعل  نیا 

نم هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و  - 131

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم  هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و 
نم  هناخ ي  تسا  هدش  نارابرون 

بش  لد  نیا  رد  دش  رون  ِقَبَط 
نم  هنابش ي  هیرگ ي  خساپ 
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ماشم هب  ارم  دسر  اباب  يوب 
مالس مالس ، ابحرم ! اتبا 

*****
تسا وت  رس  نم  تسد  يور  ِفحصم 

تسا  وت  رظنم  شقن  هیآ  هدفیه 
وت  هدیرب ي  رس  ياه  مخز 

تسا  وت  رکیپ  ياه  مخز  دهاش 
هدش  هدید  وت  رجنح  گر  رد 

هدش هدیرب  افق  زا  ترس  هک 
*****

درک مبآ  قارف  يدوبن  وت 
درک مباوخ  دنام و  رادیب  همع 

درب  ار  ملد  وت  نآرق  توص 
درک مبابک  تا  هدیکشخ  بل 

هدز ! هسوب  وت  بل  رب  یلع  يا 
؟ هدز هسوب  وت  بلرب  یک  ِبوچ 

*****
مرت مشچ  داتف  تیور  هب  ات 

مرگج ترجنح  لثم  دش  هراپ 
نم هدید ي  هب  یهن  اپ  متساوخ 

مرب هب  يدمآ  رس  اب  ارچ  سپ 
وت  هدیدغاد ي  تخد  نماد 
وت هدیرب ي  رس  ياج  تشگ 

*****
یسک !؟ هدید  هدیمخ  تماق  لفط 
!؟ یسک هدید  هدیدغاد ، نم  لثم 
کچوک  رتخد  تسد  يور  رب 
!؟ یسک هدید  هدیرب  نت  زا  رس 

نک مّسبت  نم  هب  میوگن  نم 
نک  مّلکت  یمک  تهاگن  اب 

*****
! نم هدیشک ي  نوخ  كاخ و  رد  ِهام 

! نم هدیچ ي  ْغیت ، خرس ز  لگ 
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وت هدیرب ي  رَس  ياج  شاک 
نم هدیُرب ي  رَس  اجنیا  دوب 

هدز گنچ  وت  ِتروص  رب  هزین 
هدز ؟ گنس  وت  یناشیپ  هب  یک 

*****
مدرب  یم  مان  وت  زا  اجک  ره 
مدروخ  یم  هنایزات  ودع  زا 
یلو  دوب  هبارخ  ام  هدعو ي 

مدرم یم  هاگلتق  رد  شاک 
دندب دندب ، نایماش  ادخ  هب 
دندز دندز ، ارم  يدوبن  وت 

*****
؟ دوش ریقح  یک  یحو  كدوک 

؟ دوش ریسا  نوچ  هدازآ  لفط 
يدید ردپ ! يا  مسرپ  یم  وت  زا 

؟ دوش ریپ  هلاسراچ  رتخد 
تسا  نم  ربص  هاوگ  مخ  تماق 

تسا  نم  ربق  هبارخ  نیا  هشوگ ي 
*****

دشاب  نهد  بل و  نیا  زا  فیح 
دشاب نز  هسوب  ْبوچ  وا  رب  هک 

نداد  ناج  تقو  هک  مراد  تسود 
دشاب نم  بلق  يور  تتروص 

تسا نم  نیع  ود  زا  يراج  وت  کشا 
تسا نم  نیتداهش  نم  هسوب ي 

*****
دندید ارم  هیرگ ي  نایماش 

دندیدنخ دندز و  فک  یگمه 
مدوب  يا  هتفکشون  لگ  نم 

دندیچ ما  هنایزات  اب  همه 
مندب  رب  تسیرگ  هنایزات 

منهریپ گنر  تشگ  مندب 
*****
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نم هب  دنتسیرگ  ملاع  همه 
نم هب  دنتسیرگ  مثیم »  » وچمه

یلو  تخوسن  ودع  گنت  لد 
نم  هب  دنتسیرگ  مه  اه  گنس 

نم  تبرغ  يارب  دیاب  هیرگ 
نم تبرت  هبارخ  نیا  دوش  هک 

*****

نم تداهش  بش  غارچ  يا  - 132

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
يونثم بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم تداهش  بش  غارچ  يا 
نم تدابع  وت  ياشامت  يا 

يا هدمآ  بل  رب  زاب  نم ! ناج 
يا هدمآ  بش  ارچ  اباتفآ !

نم هتسکش ي  لد  دیما  يا 
نم هتسخ ي  نورد  ياود  يا 

يدروآ هراپ  هراپ  يولگ 
يدروآ هراوشوگ  ضوع 

تسوت بت  شتآ  مرُه  مسفن 
؟ تسوت بل  يور  رب  هک  بوچ  ياج 

درک مبآ  هرطق  هرطق  تهگن 
درک مبابک  تا  هدیکشخ  بل 

؟ هدش گنچ  هیقر  بلق  هب  هک 
؟ هدز گنس  وت  یناشیپ  هب  هک 
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مدروخ رگا  تلتاق  زا  یلیس 
مدرب یکدوک  هب  ردام  ثرا 

دندرزآ هنایزات  زا  منت 
دندرب ارم  یکاخ  رداچ 

دیدرگ نایع  مخر  باتفآ 
دیدرگ ناهن  میور  ششوپ  ود  رد 

دش مباجح  خر  هب  یلیس  ربا 
دش مباقن  مرس  قرف  نوخ 

دنتسپ تورم و  یب  نایماش 
دنتسب نامسیر  هب  ار  رفن  هد 
دندرب یم  باتش  اب  ار  همه 
دندرب یم  بارش  مزب  يوس 

مدوب همه  زا  رتکچوک  هک  نم 
مدومیپ هتسب  تسد  اب  هار 

داتفا یم  هرامش  رد  مسفن 
داتفا یم  هرارش  مدوجو  رد 

مدروخ نیمز  هر  نیب  اهراب 
مدرم یم  دوبن  رگ  ما  همع 

دش یم  رو  هلمح  مصخ  نم  هب  ات 
دش یم  رپس  دمآ و  یم  همع 
دش همه  عفادم  همع  هک  سب 

دش همطاف  هیبش  رس  ات  ياپ 

نیع رون  ار  نیسح  ییوت  هک  يا  - 133

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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نیع رون  ار  نیسح  ییوت  هک  يا 
نیسحلا تنب  ینوتاخ و  هیقر 

یبتکم ملعم  هلاس و  هس 
یبنیز هدید ي  شخب  غورف 
یکدوک اجک  یملاع  گرزب 
یکدوک رگا  یجئاوح  باب 

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  لعشم  - 134

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  لعشم 
نم  مردیحلا  ۀناحیر  لیاصخ ، ارهز  يارهز 
هلاس هس  یمیتی  لفط  رهاظ ، هب  متسه  دنچ  ره 

نم  مردام  یکدوک  رد  ار  ناگلاس  لهچ  یتح 
مدیهش نیسح  لفط  یلفط ، هچ  نکیلو  ملفط 

نم  مرگید  بنیز  کی  راثیا ، ربص و  همطاف  کی 
منیسح ریفس  ین ، ین  منیسح ، ریغص  لفط 

نم مروآ  مایپ  ار  نوخ  تیالو ، خرس  دایرف 
میالب برک و  تسا  ماش  میالولا ، تیب  سومان 

نم مرگشل  البرک  کی  تمارک ، هنیدم  کی  اب 
ممزر نادیم  هناریو  ممزب ، ِعمش  ادخ  هجو 

نم مرت  مکحم  هوک  زا  ممزع ، میلست  تسا  ماش 
مقشمد حتف  ریشمش  مقشع ، نادیم  زوریپ 

نم مرگنس  مه  ماگ و  مه  منامرهق ، همع ي  اب 
تماقتسا هوسا ي  کی  دوخ ، کچوک  تماق  اب 
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نم مرگنشور  دیشروخ  دوخ ، یلین  تروص  اب 
متفگ ماش  مدرم  اب  متفس ، هدید  زا  توقای 
نم مربمغیپ  دنزرف  مدینز  یم  ارچ  رخآ 

هنایزات اب  هیآ  زا  رپ  مرکیپ  فحصم  دش 
نم مرس  ات  اپ  نآرق ز  هن ! مکچوک ، هروس ي  کی 

مدورس یم  مدناوخ و  یم  مدوب ، سدق  ریاط  نم 
نم مرپ  هتسکش  دیص  هبارخ ، رانک  نونکا 

منیسحلا باب  رشح  ات  مدارملا ، باب  هتسویپ 
نم مرد  هنیدم  نیا  رب  تسا ، نیسح  تداهش  رهش 

مهآ ریت  نم  ریشمش  مهاگمزر ، الب  ماش 
نم  مروای  یب  هتفگ  یک  مهاپس ، مکشا  هرطق  ره 
دز كدف  رهُم  هرهچ ، رب  دز ، کتک  مه  ارم  نمشد 

نم مرتخد  همطاف  رب  لوا ، زور  زا  دیمهف 
هدیکچ ممشچ  ود  زا  نوخ  هدیسر ، نایاپ  هب  مرمع 
نم مرب  یم  ردپ  رب  لگ  هدیرپ ، گنر  بشما ز 

لّسوت تسد  هتسویپ  نز  نم  ناماد  هب  مثیم » »
نم مرشحم  نماد  ات  جئاوحلا  باب  هک  اریز 

تفرگ هاگن  هشیش ي  هر  هآ  راخب  - 135

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تفرگ هاگن  هشیش ي  هر  هآ  راخب 
تفرگ هاگلتق  يوب  وت  رس  اب  هبارخ 

دیآ یمن  مهب  نالیغم  راخ  میتی و 
تفرگ هآ  راب  راک و  هک  رادم  بجع 
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هناناج يا  وت  يور  زا  - 136

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
ینیسح راهب  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هناناج يا  وت  يور  زا 
هناریو افص  قرغ  دش 

بشما ارهز  فسوی  يا 
هناورپ منم  عمش و  وت 

ار نیشن  ناریو  نم  نیبب  ار ،  نینزان  مشچ  ود  اشگب 
ناج ردپ  مریپ  یکدوک  رد 

(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 
*****

مراد هدیرپ  گنر  مه 
مراد هدیکچ  کشا  مه 

تیوربا مخ  دننام 
مراد هدیمخ  دق  نم 

هتسکش ترس  ارچ  وگب  هتسشن ،  مناماد  يور  يا 
نابات هام  يا  اجک  يدوب 

(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 
*****

میوربا نامک  هام  يا 
میوگ یم  نخس  وت  اب  نم 
بشما ممشچ  ود  کشا  اب 
میوش یم  ار  وت  راسخر 

تسا دوبک  تبل  ارچ  اباب  تسا ،  هدوب  هچ  وت  هانگ  وگب 
نآرق وت  يا  هدناوخ  هک  رگم 
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(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 
*****

مهام صرق  وت  يور  يا 
مهآ کشا و  یمرگ  يا 
وت نوخ  رپ  رس  بشما 

مهاگترایز هدیدرگ 
مریمب ات  مدرگب  ترود  مریگب ،  هسوب  تبل  زا  نم 

ناریو هب  بشما  مهد  یم  ناج 
(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 

*****

مدیچ نم  هک  ات  هسوبلگ  وت  يور  ردپ ز  - 137

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدیچ  نم  هک  ات  هسوبلگ  وت  يور  ردپ ز 
مدیچرب  زین  شیوخ  یگدنز  طاسب 

مَخُر  هب  دش  هدوشگ  تداهش  تشهب  ِرد 
مدیسوب  هیرگ  هب  ار  ترس  هک  يا  هظحل  ز 

نآ  کی  دهد  یمن  ملاجم  کشا  روفو 
مدیدنخن  نامز  کی  وت  نتفر  دعب  هک 
نم  هبارخ و  رد  دیشروخ  وترپ  هدیمد 

مدیشروخ  هب  رت  کیدزن  هراتس ي  نامه 
ياو  يا  مکچوک  بلق  وت و  گرزب  مغ 

مدیربب  رمع  لد ز  رگد  هدیرب  ولگ 
ار  ممشچ  هتفرگ  تبیصم  رابغ  سب  ز 
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مدید یمن  ترس  غورف  دوبن  رگا 

تیالو هناگی ي  ُّرد  يا  - 138

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
يونثم بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تیالو هناگی ي  ّرُد  يا 
تیالو هناخ ي  هبوبحم ي 

هبارخ رد  نیسح  جنگ  يا 
هبانا هیرگ و  هب  هتسویپ 

هنیس رورس  ار  همطاف  يا 
هنیدم هلاس ي  هس  يارهز 
تهاگن هیاس ي  هب  دیشروخ 

تهاگیاج نیسح  شوغآ 
وناب گرزب  رغص  ّنس  رد 

وناز تاپ  شیپ  هدز  تمصع 
ینیسح رثوک  هروس ي  وت 

ینیسح ردام  هنییآ ي 
مالسا ریما  ارسا  نیب 

مالسا ریفس  ردپ  يوس  زا 
تتونق همطاف  روآ  دای 

تتوکس رد  نیسح  دایرف 
تیادخ ادخ  ادخ  دایرف 

تیادص یب  کشا  هدیشوج ز 
تسباپ وت  تبحم  هب  اه  لد 
تسد رس  رب  نیسح  نآرق 
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هناشن زا  رپ  تندب  كزان 
هنایزات مرگ  هسوب ي  زا 

گنس تبرض  ترس ز  نوخ  زا 
گنر هدش  تسدقم  يوسیگ 

ییالبرک تشهب  رطع  وت 
ییالو هبعک ي  یماش و  رد 

یتیب لها  دوبن  دوب و  وت 
یتیب لها  دوبک  سای  وت 

هفیحص ار  نیسح  وت  يور 
هفیقس یلیس  هدرزآ ز 

كاپ لگ  يا  تخیر  وت  قرف  رب 
كاشاخ راخ و  گنس و  رتسکاخ و 

تهار غارچ  ومع  سأر  يا 
تهاگن ین  زارف  هدرک ز 

هدیمرآ كاخ  هب  هام  يا 
هدیمد تا  هراتس  زیخرب 

دمآ ربلد  هک  اشگب  یمشچ 
دمآ رس  اب  رای ،  هک  زیخرب 

نیب قح  يور  نیسح ! مشچ  يا 
نیب قبط  نماد  هب  دیشروخ 

بشما رای  يور  ندید  رب 
بشما رانک  نزب  شوپ  ور 

هدیسر رس  هب  تمغ  نارود 
هدیسر رفس  زا  تا  هتشگمگ 
تسا نیا  تنابغاب  هلال و  وت 

تسا نیا  تنامسآ  یهام و  وت 
روشاع زور  رهظ  هک  تسا  نیا 

رود کمک  مک  وت  زا  دش  هیرگ  اب 
داد یم  بات  وت  رب  هک  تسا  نیا 
داد یم  بآ  هدید  ود  کشا  زا 
درد زا  رپ  یلد  اب  هک  تسا  نیا 

درک ار  وت  شرافس  همع  رب 
يدید بوچ  ریز  هک  تسا  نیا 
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يدینش وا  ناهد  نآرق ز 
ریگ شرب  رد  تسوت  یتسه  نیا 

ریگ شرونا  يور  هسوب ز  لگ 
تیوس هب  دوخ  مشچ  ود  هدوشگب 

تیوس هب  دنک  هگن  هیرگ  اب 
مراد هنیدم  لگ  غاد  نم 

مراد هنیس  نورد  هب  شتآ 
مدرک هلان  يررش ز  ار  ناج 
مدرک هلاس  هس  مرح  ار  لد 

مشوپ هایس  وا  متام  رد 
مشوگ هب  وا  يادص  هدیچیپ 

هدید غاد  میتی  لفط  نآ 
هدیرب نت  رس ز  هب  دیوگ 

هدرک عولط  رحس  رهم  ياک 
هدرک عوضخ  تخر  سیپ  هم 

تزاب مین  مشچ  ود  نابرق 
تزادگناج کشا  یشوماخ و 

تشک ارم  تا  هدید  ود  کشا  نیا 
تشک ارم  تا  هدیرب  ياه  گر 
ناج ردپ  يدمآ  رفس  زا  بش 

ناج ردپ  يدمآ  رحس  تقو 
هراوشوگ ياج  هب  هدیدرگ 

هراپ هراپ  قلح  وت  تاغوس 
؟ هدیشک نوخ  هب  ار  وت  مسج  یک 

هدیرب ار  تولگ  ياه  گر 
دنتسخ بوچ  تبل ز  هک  مریگ 

دنتسکش ارچ  ار  وت  نادند 
يراد کشخ  ماک  رت و  مشچ 

يراد کشُم  رونت  كاخ  زا 
نم رب  ياو  گندخ ،  نآرق و 

نم رب  ياو  گنس  یناشیپ و 
میومع وت و  زا  هدز  تلجخ 
میوگن نخس  رگد  بآ ،  زا 
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بش یهایس  نآ  رد  هصقلا 
بنیز دوب و  هیقر  دوب و  رس 

داد ناشن  دوخ  يافو  همع  رب 
داد ناج  داهن و  هش  بل  رب  بل 

دش نمجنا  غارچ  شوماخ 
دش نفک  شا  هنهک  نهاریپ 

هتخوس میاون  اه  يزاجح  اه  یقارع  يا  - 139

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتخوس میاون  اه  يزاجح  اه  یقارع  يا 
هتخوس میادص  یمخز  نابز  هدروخ  كرت  بل 

تفرگ شتآ  اه  همیخ  بلق  تخیر  کشا  هک  ات 
هتخوس میارب  یتح  منهاریپ  هشوگ ي 

اه هلعش  رب  مدز  یم  هناکدوک  تسد  ود  اب 
هتخوس میاهتشگنا  کی  هب  کی  اباب  ياو 

تشاذگ یم  شناهد  رد  ار  نم  ناتشگنا  همع 

اهیبا ما  نیمود  ادخ ، راونا  رهظم  - 140

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
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هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

اهیبا ما  نیمود  ادخ ، راونا  رهظم 
افو اب  بابرا  یتسه  ام ، لد  ردق  هروس ي 

تسارهز هیبش  هنودیم ، ادخ  تساباب ، رارق  مورآ و 
سابع تسد  ور  هریگ ، یم  مورآ  ساسحا ، يالگ  شار ، رذن 

(2) هیقر ددم  هیقر  ددم  هیقر  ددم  یتالوم 
*****

هنک یم  زاجعا  شاگن  اب  هنک ، یم  زاب  ات  وشاشچ 
هنک یم  زاورپ  قشاع  شمرح ، قوش  وملد 

هراد هلال  هی  شاتسد ، نویم  هراد ، هلاوح  قشاع  ره 
هراد هلاس  هس  يوب ، شوخ  لگ  يوک ، فاوط  دیّما 

(2) هیقر ددم  هیقر  ددم  هیقر  ددم  یتالوم 
*****

نیسح دیُّما  هبعک ي  نیش ، روش و  قشع و  هلبق ي 
نیسحلا تنب  هیقر  همه ، زا  لد  هرب  یم 

بایرد ور  الد  یمشچ ، هشوگ  اب  بات ، یب  يالد  دیما 
بابرا حیرض  ِنونجم ، منم  بادآ ، هرادن  ییادیش 

(2) هیقر ددم  هیقر  ددم  هیقر  ددم  یتالوم 
*****

هیقر نافرع  هب  میناگدشمگ  ام  - 141

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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هیقر نافرع  هب  میناگدشمگ  ام 
هیقر ناشیرپ  نوزحم و  هدش  اهلد 

موصعم رهاوخ  دوب و  موصعم  رتخد  وا 
هیقر نأش  رگن   ، موصعم همع  مه 

شیاخس قافآ  هرهش  دوب  هک  متاح 
هیقر ناسحا  رد  رب  دوب  جاتحم 

بنیز هدنیامن  ماش  رد  هدز  مچرپ 
هیقر ناویا  دش  قشع  يرگ  لوسنک 

ناغفا هلان و  دنک  هاگ  دنز  هنیس  هگ 
هیقر نابحم  روشرپ  تئیه  نیا 

اتفگب هنامولظم  همع  دومنب  شنهذ 
هیقر ناج  مدش  ریس  مدوخ  ناج  زا 
سنوم هدزمغ  نم  هب  يا  مرب  یتفر ز 

هیقر نارجه  هلال ز  وچ  هدش  نوخ  لد 
متفرگب ار  تا  هدش  تراغ  هراوشوگ ي 

هیقر نادنخ  بل  ددنخب  دیاش 
ترشع يداش و  منکن  هنیدم  هب  متفر 
هیقر نالان  رهاوخ  را  نم  دسرپ ز 

تفر اجک  هب  همع  نم  يابیز  رهاوخ  یک 
هیقر نازیزع  هب  میوگب  هچ  رخآ 

مزیزع هب  دش  ناکم  ناریو  لد  هب  میوگ 
هیقر نایاپ  بش  رد  شردپ  دمآ 

ار نیسح  نینوخ  رس  ناماد  هب  تفرگب 
هیقر ناماد  هلب  دش  نوخ  هب  هدولآ 

داد شهر  هب  ناج  دز و  هسوب  ردپ  ياهبل 
هیقر نامهم  هدید  وا  رب  تسیرگب 

بشما نم  یناراب  مشچ  ود  هدش  نشور  - 142

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
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سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بشما نم  یناراب  مشچ  ود  هدش  نشور 
بشما نم  ینامهم  تسا  تشهب  ره  رتهب ز 

نم  ياباب  هدمآ 
(2) نم يابیز  ربلد 

(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 
*****

دش او  مه  هدقع  نیا  دش  اوادم  مدرد  ادخ  رکش 
دش اباب  يور  رب  هتسخ  يرتخد  مشچ  ود  نشور 

دش العا  سودرف  شیور  لگ  اب  نم  هناریو ي 
مرانک یمد  نیشنب  نک ،  کمک  ایب  همع 

مرادن قمر  اما  ار ،  وا  مسوبب  مهاوخ 
نم  ياباب  هدمآ 

(2) نم يابیز  ربلد 
(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 

*****
یتفر اجک  نم  یب  یتفر  ام  شیپ  زا  ارچ  اباب 

یتفر ارچ  رخآ  ییاهنت  يرود و  مدنام و  نم 
یتفر البرک  زا  هک  مدنامه  زا  مدرم  هصغ  زا 

هناملاظ روج  نیز  هنامز ،  نیا  زا  ياو  يا 
هناخ هب  ربب  ار  ام  هرابود ،  ایب  اباب 

نم  ياباب  هدمآ 
(2) نم يابیز  ربلد 

(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 
*****

هدیسر بل  هب  مناج  هدیمخ  مدق  ورس  نیبب  اباب 
هدیشک رپ  ریز  رس  وت  رتخد  هدیدمغ  يا  هجوج  نوچ 

هدیود اهراخ  رب  هلاس  هس  نیا  دیوگ  میاپ  مخز  ره 
مدوبک خر  رگنب  مدوجو ،  زا  رتهب  يا 
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مدوب هدرم  لاح  ات  دوب ،  یمن  ما  همع  رگ 
نم  ياباب  هدمآ 

(2) نم يابیز  ربلد 
(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 

*****

تسا نیملاع  ریپ  هک  یلفط  هچ  یلفط  هچ  - 143

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا نیملاع  ریپ  هک  یلفط  هچ  یلفط  هچ 
تسا نیش  روش و  هشیمه  اپارس  اپارس 

تسا نیع  ود  ره  ءایض  ردیح  هب  ارهز  هب 
تسا نیسح  قشع  لگ  قشع  لگ  قشع  لگ 

شیوبس تسم  همه  کئالم  کئالم 
شیور هب  دندنخب  بکاوک  بکاوک 

شیوم رات  لیخد  ردق  بش  ردق  بش 
شیوس هب  شیوس  هب  ملاع  ود  مشچ  دوب 
دریگب شود  يور  ار  وا  شیومع  یهگ 
دریگب شوغآ  رد  ار  وا  شا  همع  یهگ 

هیقر تسم  همه  تیالو  لها  لد 
هیقر تسه  یتسه ز  یتسه  همه 

هیقر تسد  يور  كالفا  همه  ددرگب 
بهذم حور  هیقر  بل  ره  رکذ  هیقر 

بنیز لد  زیزع  ارهز  هشوگ ي  رگج 
لگ یتسه  هیقر  یتسه  لگ  هیقر 
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لبلب قشع  هیقر  قشع  لبلب  هیقر 
لبنس رون  هیقر  رون  لبنس  هیقر 

لسوت رکذ  دوب  هیقر  ای  هیقر 
تسا ناج  لصا  هیقر  تسا  لصا  ناج  هیقر 

تسا نامزلا  بحاص  هب  کچوک  همع ي  وا  هک 

دراد وب  گنر و  قشع  زا  هک  ره  - 144

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دراد وب  گنر و  قشع  زا  هک  ره 
دراد وربآ  دشاب  مه  هچ  ره 
دنتفگ اهراب  قشع  زا  هچ  رگ 

دراد وگتفگ  ياج  مه  زاب 
تسین زیاج  قشع  مان  ندرب 

دراد وضو  شبل  هکنآ  رب  زج 
قشع هلاس ي  هس  مناخ  نیا  تسیک 

دراد وا  ياوه  مه  ردپ  هک 
دربن قشمد  ارم  مدرک  هچ  ره 

دراد وزرآ  زین  نم  لد 
دوشن لغب  دوش  یم  رگم  هن 

دراد ومع  دوش  یم  رگم  هن 
*****

تسا بوخ  شرپ  اب  لیربج  لاب 
تسا بوخ  شرتوبک  اب  نامسآ 

دنناراب ربا  لثم  ناقشاع 
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تسا بوخ  شرت  اهمشچ  همه  زا 
نکم هاگن  میراتفرگ  هب 

تسا بوخ  شرخآ  قشع  هداج ي 
دراد کمن  رسپ  لفط  هچ  رگ 

تسا بوخ  شرتخد  راب  نیا  یلو 
هک سکنآ  ره  نارتخد  همه  زا 
تسا بوخ  شردام  هب  دشاب  هتفر 

مناخ ینیشن  الاب  رهب 
تسا بوخ  شردارب  ياه  هناش 

*****
نیسح يانشآ  ياحیسم  يا 

نیسح ياشگ  هرگ  تیاه  هدنخ 
قشع هیآ ي  لوزن  تقو  هک  يا 
نیسح يارح  دوش  یم  ترداچ 
امش ياپ  هب  مدش  هدیکچ  نم 

نیسح يارب  يدش  هدیکچ  وت 
امش يارب  مدش  هدیرفآ 

نیسح يارب  يدش  هدیرفآ 
امش يادف  موش  یم  تبقاع 

نیسح يادف  يوش  یم  تبقاع 
امش يارب  مدش  هدیمخ  نم 
نیسح يارب  يدش  هدیمخ  وت 
امش يارب  مدش  هدیکت  نم 
نیسح يارب  يدش  هدیکت  وت 

ییام همع ي  وت  دشاب  هچ  ره 
نیسح يارس  مود  بنیز 

*****
هدروآ ردام  دای  وت  دای 

هدروآ رد  ار  وت  کشا  تسیک 
نکن هیرگ  همع  شیپ  همه  نیا 

هدروآ رب  دوش  یم  تتجاح 
باوخ زا  وش  دنلب  هتشرف  يا 

هدروآ رس  هدمآ  رفن  کی 
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تسوت هنوگ ي  میتی  لصو  قوش 
هدروآ رتولج  ار  قبط  هک 
یندمآ هچ  هدمآ  تردپ 

هدروآ رجعم  هک  منامگ  هب 
وت هراوشوگ ي  تسا  هدرب  هکنآ 

هدروآ رد  ار  سابع  داد 
یسک هچ  ما  هتشرف  يا  مرتخد 

هدروآ رد  ار  وت  راوشوگ 
*****

باوخب باسح  یب  ياهمخز  اب  هتفرگ  مغ  كاخ  وت  - 145

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

باوخب باسح  یب  ياهمخز  اب  هتفرگ  مغ  كاخ  وت 
باوخب باوخ  نویم  یسک  ور  وت  هنز  یمن  هگید 

منز یم  راوید  هب  وتسد  وت  نتفر  هار  دای  هب 
منز یم  راز  ومتسشن  میرس  ور  ياه  هراپ  اب 

ییاهنت ماش  وت  هیرگ  زا  هتفرگ  مادص 
ییاشامت مدش  ییالال ، ياج  هب  هضور  منوخ  یم  هیرگ  اب 

دندشن بوخ  اما  تبقاع  دندش  یم  بوخ  تامخز  هک  متفگ 
دندشن او  تاشچ  اما  مداد  نوکت  وت  اه  هنوش 

میا هلال  ياپ  فک  غاد  رادغاد  ام  - 146

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
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یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

میا هلال  ياپ  فک  غاد  رادغاد  ام 
میا هلان  هآ و  هلفاق ي  لاح  هتفشآ 

دش راچد  یهاگن  ریت  هب  یقشاع  ره 
میا هلاس  هس  دیهش  هیقر  هتشک ي  ام 

رون هلیبق ي  زا  دمآ  يرتخد  - 147

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رون هلیبق ي  زا  دمآ  يرتخد 
ساسحا دبس  دبس  شهار  رذن 

دوب سگرن  باق  لثم  شتروص 
سای ناتسلگ  دص  حور  شتریس 

*****
هار زا  دیسر  یم  هک  هتشرف  ره 

دمآ یم  لیئربج  رگا  ای 
شرادلگ يرسور  رپ  هب 

دمآ یم  لیخد  ددنبب  ات 
*****
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درک یم  او  هدنخ  هب  ار  بل  هک  ات 
درب یم  ار  هراپ  هام  ره  لد 

شدنخبل فطل  هب  ار  یلد  ره 
درب یم  ادخ  دوخ  ات  ادخ  هب 

*****
میرم رجاه و  هّیسآ  هراس 

وا هاگن  بش  ره  رئاز 
ایند نیا  مامت  هوکش  َو 

وا هار  رابغ  كاخ  درگ و 
*****

دنگوس شا  هدیمح  تافص  هب 
دوب ارهز  نسُح  راد  هنیآ 

يدرد ره  يافش  شهار  كاخ 
دوب احیسم  زا  رتاحیسم  وا 

*****
دیشروخ هلیبق ي  نایم  رد 

تشاد ییاج  هراتس  ره  لد  رد 
اهلد یبآ  جوم  يور  َو 

تشاد ییاپ  ّدر  باتهم  لثم 
*****

وا هراوشوگ ي  تسا و  نامسآ 
نیورپ ییالط  ياه  هشوخ 

وناب نیا  تساعدلا  باجتسم 
نیمآ وا  تونق  زبس  رطع 

*****
وا دراد  تشهب  غاب  رطع 

دیآ یم  میسن  هیبش  هک 
شزاورپ تونق  يور  هب  ای 

دیآ یم  میرک  ای  ره  لاب 
*****

زا دنتفرگ  یم  هسوب  رحس  ره 
دیشروخ زا  یناوراک  شمدقم 

شناویا غارچلچ  اه  سای 
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دیپس زبس و  ياهلاب  نامه  اب 
*****

دش یم  ات  هتشرف ، شسوب  كاخ 
هدامآ زامن  يارب  وا 

دوب شیانبر  زاورپ  لاب 
هداجس حیرض  بیس و  رطع 

*****
ار لد  هنیدم ي  نامسآ 

دوب بکوک  هراتس ، هام و  رهم و 
وناب نیا  هداوناخ  نیا  نیب 

دوب بنیز  همع  قشع  همه ي 
*****

دزیر یم  هراتس  اهنامسآ 
وا ياپ  هب  نانج  زا  لیئربج 

تنج زا  دتسرف  یم  لگ  هتسد 
وا يارب  همطاف  شردام 

*****
بابرا ترضح  قشع  طقف  هن 

تسا سابع  دیما  وزرآ و 
ِّیبآ نامسآ  تنیز 

تسا سابع  دیشر  ياه  هناش 
*****

شنامشچ نایم  دراد  هولج 
بابرا ینابرهم  همه ي 

هار زا  هدمآ  دیزیرب  لگ 
بابرا ینامسآ  رتخد 

*****
تسارهز دوخ  ای  َو  نیا  تسا  میرم 

تسا تامارک  زا  ُرپ  شمیرح  هک 
وناب نیا  تمایق  مایق  ات 

تسا تاداس  مامت  راختفا 
*****

يرادن رکیپ  ارچ  رس  يا  وگب  - 148
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يرادن رکیپ  ارچ  رس  يا  وگب  - 148

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يرادن رکیپ  ارچ  رس  يا  وگب 
يرادن روآ  بآ  هنشت  يا  ارچ 
مناهد رب  تریح  تشگنا  دوب 
يرادن رتشگنا  تشگنا و  ارچ 

هلال وچ  نوخ  نم  لد  هلان ،  کشا و  رد  مدش 
هلاس هس  لفط  دق  مغ ،  زا  هتشگ  مخ  نیبب 

*****
تسا نامک  تیوربا  هام و  وت  خر 

تسا ناهن  رتسکاخ  ربا  رد  ارچ 
تسا ینازخ  تیاهبل  ود  غاب  ارچ 

تسا نارزیخ  بوچ  ياج  منامگ 
رابرهگ  نم  مشچ  ود  رابنوخ ،  بلق  اب  نیبب 

راوید هب  متسد  دوب  وت ،  ردام  ارهز  وچ 
*****

هنیس نویم  زا  هدز  رپ  لد  رارق  یب  غرم  - 149

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

لیوط رحب  بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
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هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

قشع زا  رپ  هک  ینومسآ ، هنوخ ي  هی  نویم  هنیدم ، رون  رپ  ياه  هچوک  يوس  هب  هدش  یهار  نم  لد  هنیـس ، نویم  زا  هدز  رپ  لد  رارق  یب  غرم 
تسادخ رطع  زا  ُِرپ  تسافص ، روش و  زا  رپ  ینوشن ، نریگ  یم  شزا  کئالم  هک  يا  هنوخ  ینوبرهم ، زا  ُِرپ  تبحم  و 

*****
، هدـش شاه  هدـنخ  هک  يا  هکیلم  هی  نوبرهم ، گنـشق و  هتـشرف ي  هی  هنوخ ، نیا  يوت  هتـشاذگ  اپ  هخآ  ساـی ، لـگ  يوب  هدـیچیپ  اـج  همه 
، تساینومـسآ زیزع  طقف  هن  هرب ، یم  ونومـسآ  لها  لد  شاه ، هدـنخ  اب  هک  یلگ  شاگن ، اب  هک  یلگ  هی  نومـسآ ، ياه  يروح  ّلک  کشر 

تسادخ دوخ  شقشاع 
*****

ردـقچ مزیزع  کشا ، من  من  اب  هگیم  هگید  یکی  يا ، همه  زیزع  وت  هگیم  یکی  يا ، همهمه  لد  وت  هدرک  اـپ  هب  هک  ساـی ، هچنغ ي  نیا  هیک 
تسالببرک هیقر ي  نیا  هرآ  نیسح ، يابیز  لگ  تسام ، بابرا  هنودرد ي  زیزع  نیا  يا ، همطاف  ثم 

*****
هک یتقو  بابر ، زان  رتخد  هشیمه ، هنوخ  یم  شارب  ییالال  بنیز  همع  هشیم ، ییاغوغ  هچ  شاباب  لد  وت  هنز ، یم  دـنخبل  هک  یتقو  كرتخد 
هب ومع  ور  هیقر  دنوشن  یم  نوولهپ ، يومع  هی  نوبرهم ، يومع  هی  نوج ، ومع  تسد  ود  هش  یم  هراوهگ ش  باوخ ، هب  هر  یم  مورآ  مورآ 

تفاطل اـب  شاـگن ، ترارح  اـب  شاـشچ ، اـب  شنوج  ومع  زا  هرب  یم  لد  كرتخد  شاـه ، هنوگ  يور  هب  دز  یم  هسوب  هی  شاـه ، هنوش  يور 
صرق لـثم  شتروص ، هب  اـباب  هسوب  هنز  یم  شاـباب ، زا  بش  ره  هرب  یم  لد  هکلب  نوج ، وـمع  زا  طـقف  هن  شاـه ، هدـنخ  ریرح  اـب  شادـص ،

رثوک هیک  نیسح ، ردام  هنیئآ ي  هیک  نیسح ، ربلد  هیک  هبابرا ، دوپ  رات و  هک  ادخ  هب  هبابرا ، دوبن  دوب و  همه ي  دیفـس  سای  نیا  هرآ  هباتهم ،
نیسح رتخد  هیقر  هدموا  هدما ، باتهم  رهم و  هدموا ، بابرا  قشع  نیسح ، رواب  رطع  نیسح ، رهاوخ  قشع  نیسح ، ربنع  دوع و  نیسح ،

هلالح دینک  یتسم  هلاح ،  روش و  بش  بش  - 150

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتنس نیگنس  هحون  کبس 

نیگنهآ بلاق 
دومحم يرونهاش  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هلالح دینک  یتسم  هلاح ،  روش و  بش  بش 
هلایپ دیزیرب  یم  دیرایب ، ور  هنومیپ 
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هزاس هراچ  همه  رب  هزاونلد ، هچ  نیبب 
هزاسب وضو  دیاب  هنیبب ، داوخ  یم  یک  ره 

دموا رد  رفولین  قشع  غاب  وت 
دموا رغاس  بشما  یقاس  يارب 

هدیرفآ ون  زا  ور  ارهز  ادخ 
دموا رثوک  ياه  هیآ  میمش 

(2) هیقر ای  هیقر  هیقر  ای  هیقر 
*****

هباقن رد  دیشروخ  هبات ، یم  هدش و  هام 
هباجح زا  يریسفت  بنیز ، همع  هیبش 

هتفکش شلگ  زا  لگ  هتفنش ، هک  ات  شومع 
هتفگ هماقا  نوذا  ششوگ ، رانک  شدوخ 

درک تبهوم  ام  ربلد  رب  ادخ 
درک تمحرم  وا  رب  هنادرد  کی  هک 

نونکا مه  زا  ار  وا  دیاب  شرکش  هب 
درک تیبرت  بنیز  لثم  ًاقیقد 

(2) هیقر ای  هیقر  هیقر  ای  هیقر 
*****

میراد یگنشق  لاح  میرارقیب ، هک  بشما 
میرایب ینشور  مشچ  هیقر ، ارب  دیاب 

میدروخ ور  کمن  نون و  میدرپسلد ، هک  دیگب 
میدروآ تارب  وداک  ونومتسخ ، يالد 

متسه هنوخ  نیا  نومهم  هرمع  هی 
متسه هنوخیم  نیا  تسم  ریسا و 

مدوبن یبوخ  رکون  هتسرد 
متسه هنووید  هنودیم  بوخ  یلو 
(2) هیقر ای  هیقر  هیقر  ای  هیقر 

*****

دش افص  اب  ایند  هرابود ، هک  هدژم  - 151

تاصخشم

تدالو تبسانم 
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یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دش افص  اب  ایند  هرابود ، هک  هدژم 
دش اباب  هرابود  همطاف ، نیسح 

رتخد هی  شهب  هداد  دنوادخ 
رثوک يور  هیبش  يرتخد 
رطعم هدرک  ولد  شمیمش 

(3) هیقر ای  يددم  يددم 
*****

هساسحا هقرغ ي  نم ، بابرا  لد 
هسابع شود  ور  شرتخد ، هک  یتقو 

هنیمز یتسه  هک  هیقر 
هنینبلا ما  لی  ربلد 

هنیچ یم  هسوب  نیسح  شابل  زا 
(3) هیقر ای  يددم  يددم 

*****
هدیم تجاح  اما  تسا ، هلاس  هس  وا  هچ  رگ 

هدیم ترایز  هی  ندید ، تارب 
ور اهام  هنک  لاحشوخ  هدموا 

ور البرک  تارب  ات  هدب 
ور اه  هتشرف  نیبب  شرانک 
(3) هیقر ای  يددم  يددم 

*****

شوهیب نم  دوب و  هتفر  هلفاق  - 152

تاصخشم

تداهش تبسانم 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


یتدالو کبس 
هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

شوهیب نم  دوب و  هتفر  هلفاق 
هدیتفت ياهراز  نش  يور 

: تفگ یم  يا  هراتس  ره  اب  هام 
هدیباوخ هزات  شاب ! ادص  یب 
مباوخ رد  دوب و  هتفر  هلفاق 

هدیچیپ هنیدم  رهش  رطع 
كدف غاب  ردپ ز  مدید  باوخ 
هدیچ نم  يارب  یخرس  بیس 

ناج یب  نم  دوب و  هتفر  هلفاق 
هدیکشخ راخ  هتوب  کی  تشپ 

ارحص یهایس  مدوجو  رب 
هدیشاپ ساره  سرت و  رذب 

اهنت نم  دوب و  هتفر  هلفاق 
يدایرف ناوتان ز  برطضم ،

تسین يزیچ  هیقر  يا  تفگ : هام 
يداتفا هقان  يدوب ز  باوخ 

یگنتلد دوب و  هتفر  هلفاق 
هدناجنر هرابود  ار  نم  بلق 

: تفگ مدید  هام  شوگ  رد  داب 
! هدنام اج  هک  مه  زاب  یکلفط 

اه لوات  دوب و  هتفر  هلفاق 
دندوب مندیود  رد  یعنام 

الاب بت  یگنشت ، یگتسخ ،
دندوب مندیسر  هار  دس 

مدید یم  دوب و  هتفر  هلفاق 
رود نآ  زا  هبیرغ  کی  دسر  یم 
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- لکش یلاله  يا  هیاس  - شمدید
رون زا  يا  هلاه  وحم  شا  هرهچ 

هفقو یب  دنت و  ياه  سفن  زا 
دوب یکاح  بارطضا  تشحو و 

دوب اهنت  هک  ینز  ار  وا  مدید 
دوب یکاخ  همع  لثم  شرداچ 

تسب ار  نم  يولگ  هار  ضغب 
میاهنت میتی و  نم  شمتفگ 

: تفگ تسکش و  رتدوز  نز  ضغب 
میارهز وت  ردام  مرتخد ،

ملسالس ریسا  هک  ما  هداز  هنییآ  - 153

تاصخشم

تراسا مایا  تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ملسالس  ریسا  هک  ما  هداز  هنییآ 
ملباقم  هزین  رس  رب  هراتس  هدجه 

یجراخ  ناریسا  لثم  دندز  ار  ام 
ملد  نیا  رد  هتفگن  زار  رازه  مراد 

تساه هزین  هب  ای  نانز  تمس  هب  همه  مشچ 
ملمحم  حورجم  هراوس  نیرت  نیگمغ 

یلو  ما  همامع  هشوگ  تفرگ  شتآ 
ملصاح تسا  هدیشک  هلعش  هب  نابز  مخز 

تسام  ياپ  ریز  نانج  ياه  غاب  هک  ییام 
ملزنم  رهش  نیا  هبارخ  هدش  الاح 

ار  تیب  لها  دومن  ریپ  هیقر  غاد 
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ملتاق هتشگ  شبل  جنک  ياه  هتخل  نوخ 

دنکیم درد  ترت  مشچ  هک  نزم  یکلپ  - 154

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنکیم درد  ترت  مشچ  هک  نزم  یکلپ 
دنکیم  درد  ترپ  لاب و  هک  نکم  او  رپ ،

تربکا  ياشامت  دعب  هکنیا  منادیم 
دنک  یم  درد  ترگج  رب  دوب  هک  یمخز 

درک  راک  هچ  ردارب  غاد  هک  وگب  نم  اب 
دنکیم  درد  ترمک  مه  زونه  ایآ 

منکیمن  هسوب  شهاوخ  بوچ  دننام 
دنکیم  درد  ترت  کشخ و  نابل  رخآ 
تساردام  يور  زا  رت  دوبک  وت  ياهبل 

دنکیم  درد  تردپ  هنیس  هک  ینعی 
تمریگ  شوغآ  رد  گنت  هک  متساوخ  یم 

دنکیم  درد  ترس  مخز  دوبن  مدای 
وش  هدایپ  راوس و  هزین  بسا  هب  رتمک 

دنکیم درد  ترس  گنس  ياه  همجح  نیاز 

ناغارچ ما  هدرک  نم  هناد  هناد  کشا  اب  - 155

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
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سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ناغارچ ما  هدرک  نم  هناد  هناد  کشا  اب 
ناماد يور  هب  بشما  مریگب  دوخ  نامهم 

رود هار  زا  ردپ  دمآ  رون ، قرغ  دش  ما  هناریو 
رونت جنک  زا  هدمآ  نم ، هام  منامگ  همع 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

هتسشن لد  هب  تمغ  هتسخ  نامهیم  يا 
هتسکش ترس  ارچ  مدرگب  ترس  رود 

ناوخب نآرق  نم  يارب  نامهیم ، يا  يدمآ  شوخ 
نارزیخ بوچ  ياج  زا  رحس ، ات  مریگ  هسوب  نم 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

ما یئاشامت  لفط  ما  یئابیکش  هتفر 
ما یئانیب  تّوق  یلیس  برض  هتفرگ 

ردپ منیگمغ  نیگمغ  ردپ ، منیئآ  نید و  يا 
ردپ منیب  یمن  ار  وت  يا ، هناریو  نیا  ياجک 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

يدمآ رید  هچ  رگا  وت  نم ز  مرادن  هوکش 
يدمآ ریپ  رتخد  ندید  هب  بش  همین ي 

ترتخد دریمب  بشما  ترس ، ياپ  نیبب  رس  يا 
تردام هیبش  متشگ  ما ، هدروخ  یلیس  هکسب  زا 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

رخب مزان  ایب و  رمق  صرق  وت  يور 
ربب مه  ارم  هک  ای  مرب  رد  نامب  هک  ای 

يا هتسکشب  ملد  اما  يا ، هتسشنب  منماد  رب 
يا هتسب  ار  دوخ  مشچ  هک  رگم ، يرهق  ترتخد  اب 
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(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

نم هآ  زا  لد  نوخ  دکچ  یم  - 156

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
ینیسح ياه  هلال  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم هآ  زا  لد  نوخ  دکچ  یم 
نم هاگترایز  دش  قبط  نیا 

دمآ رس  اب  منامهیم  دمآ ،  رس  منارجه  ماش 
دمآ رد  رد ،  زا  نم  هام  ییاجک ،  بنیز  ناج  همع 

ارم ربب  هاتبا ،  ای 
*****

يدرد هوک  ما  هنیس  رد  هدنام 
يدرگ هچوک  همع  اب  ما  هدرک 

دندیود یم  تلفط  يوس  دندیدب ،  مکشا  اجک  ره 
دندیرخ یم  ار  نم  زان  هنایزات ،  اب  یگلمج 

ارم ربب  هاتبا ،  ای 
*****

ممخ رد  مخ  يوم  ناشیرپ  دش 
ممک رمع  دمآ  نایاپ  هب  ور 

متسشن اپ  زا  تمغ  رد  متسه ،  دوب و  مامت  يا 
متسد دتفا ز  یم  هناش  میوم ،  هدنام  ناشیرپ  رگ 

ارم ربب  هاتبا ،  ای 
*****

یتشاذگ ماهنت  یک  زا  هک  ینود  یم  - 157
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یتشاذگ ماهنت  یک  زا  هک  ینود  یم 
یتشادن اباب  اتداع  نیا  زا  هک  وت 

یتشاذ یم  تشود  يور  ونم  هشیمه 
اباب يدوب  وت  مبش  ره  باوخ  ینود  یم 

اهبش تاهاپ  يور  مراذ  یم  رس  مدید  یم 
(3) نیسح ای  هاتبا  نم  لد  ياو 

*****
هبآ قرغ  وت  مغ  زا  نم  ياشچ 

هباذع مارب  یگدنز  اباب  وت  یب 
هبارخ لها  ارب  منک  یم  هیرگ 

اباب هبارخ  يوت  هسر  یم  نمشد  ات 
اجنیا مرادن  هگید  يرگنس  هّمع  زج 

(3  ) نیسح ای  هاتبا  نم  لد  زا  ياو 
*****

مدیباوخ ارحص  وت  هک  بش  هی  ینود  یم 
مدید وت  حورجم  ردام  باوخ  يوت 

مدیرپ باوخ  زا  هنویزات  اب  یلو 
اما ممیتی  هک  متفگ  یچ  ره  نوج  اباب 

اراخ يور  هب  دیشک  یم  ونم  بسا  تشپ 
(3  ) نیسح ای  هاتبا  نم  لد  زا  ياو 

*****

 ... ماهوم هب  هنوش  اباب  مدید  باوخ  وت  بشید  - 158
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يدیشک ماهوم  هب  هنوش  اباب  مدید  باوخ  وت  بشید 
يدیشک مامشچ  يور  هب  وت  تسد  مدرک  هیرگ  ات 

مرادن مورآ  یتسشن  نم  نمود  ور  هک  الاح 
مراذ یم  مهرم  وت  يامخز  يور  مامشچ  کشا  اب 

یبیضخلا بیش  نوج  اباب  ارچ  یبیرغ ، نیا  زا  هتفرگ  ملد 
(4) مولظم ياباب 

*****
هدش مرس  نوب  هیاس  وت  رس  لزنم  ات  لهچ 

هدش مردام  هیبش  نم  تروص  نیبب  اباب 
ترس يالاب  يردق  هی  منک  لد  درد  هک  راذب 
ترتخد هدروخن  يزیچ  هتشذگ و  هک  هبش  دنچ 

هدرک وت  اوه  نم  لد  نیبب  هدرس ، کیرات و  هبارخ  وت  یب 
(4) مولظم ياباب 

*****

باوخب هتسخ  رتخد  يا  يالال  يالال  - 159

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

باوخب هتسخ  رتخد  يا  يالال  يالال 
باوخب هتسکش  لد  يا  يالال  يالال 

*****
منوزحم لگ  منوج  مورآ  يرادیب  مزونه  بش  همین ي 

منوخ یم  تارب  ییالال  مدوخ  نم  باوخب  هدرمن  همع  زونه 
اباب اباب  مگ  یم  وت  ياج  الال ، الال  دنبب  وتاکلپ 

اه هزین  ور  وتاباب  سأر  مدید ، مدید  وت  ثم  مهنم 
*****

ینوخ یم  نینچ  یلان  یم  رگج  زوس  اب  نم  لبلب  يا  ارچ 
ینوشک یم  وت  مغ  شیتآ  هب  ور  ملاع  دوخ  هدید ي  بآ  هب 

نکم هیرگ  مرت  هتسخ  نم  نکم ، هیرگ  مرگج  نینوخ 
نکم هیرگ  مرمک  دش  مخ  رگنب ، ییارهز  هنییآ ي 

*****

هنیشب لگ  هب  مغ  ياپ  همع  نک  يراک  - 160

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنیشب لگ  هب  مغ  ياپ  همع  نک  يراک 
هنیبن ماباب  ونم  تسد  ندیزرل 

نم نماد  يور  هدنوم  هرارش  ياج 
نم نت  زا  همیخ  شیتآ  دنک  یمن  لد 

(2) هنیسح ماباب  ماباب  ماباب  ماباب 
*****
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همع نک  ملگ  نوچ  تروص  نیا  هب  هاگن 
همع نک  ملمحت  هرخآ  بش  نیا 

هشیمه هب  ات  رتوبک و  نیا  نک  لالح 
هش یمن  دوبک  دعب  هب  نیا  زا  هگید  توزاب 

(2) هنیسح ماباب  ماباب  ماباب  ماباب 
*****

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  منم  - 161

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  منم 
مناهج ود  کلم  يوناب  ادخ  هب  ملفط  هچ  رگ 
مناور کشا  زا  يا  هرطق  ره  هدش  تمحر  می 

منامک ّدق  زا  يا  هیاس  رفظ ، حتف ، تمظع ،
نم رمق  نوچمه  خر  باقن  تسا  یلیس  ربا 

نم رس  هب  انامه  تسارهز  تمصع  رداچ 
*****

میوم هب  هناش  یلع  تخد  لد  هجنپ ي  زا  هدز 
میور هب  تسا  نیسح  ارهز و  هسوبلگ ي  ياج 

میوک رس  كاخ  هدمآ  زامن  رهُم  ار  رهِم 
میومع شود  رس  هاگ  ردپ ،  شوغآ  رد  هگ 

مدوجو تسارهز  هنیئآ ي  همه  رس  ات  ياپ 
مدوبک يور  نیا  هتشگ و  مخ  دق  نیا  مدهاش 

*****
هناور هتشگ  نید  گر  رد  هدش و  نوخ  نم  کشا 
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هناوج همع  لد  غاب  رد  هدز  مغاد  لگ 
هناخ هب  هناخ  نم  هناخ ي  ازع  هتشگ  اج  همه 

هناشن قرغ  مندب  تلاسر  رجا  زا  هدش 
نم رگج  رب  ورف  تفر  یم  هک  دوب  اهراخ 

نم رس  هب  دمآ  هچ  دید  ین  رس  زا  مردپ 
*****

هتسشن مخز  يور  مخز  مرگج  رب  مد  هب  مد 
هتسکش گنس  زا  مرس  بابک و  غاد  زا  ملد 

هتسخ نت  نینوخ ،  لد  ناشطع ، بل  یلین ، خر 
هتسب يوزاب  نیمه  هب  میاشگ  قلخ  زا  هرگ 
هباطخ هدوب  مبل  هب  قارف و  کشا  مخر  هب 

هبارخ هتشگ  مسفق  اتبا و  ای  ما  همغن 
*****

مبارخ ماش  هتخوس ي  رپ  ما و  یحو  یطوط 
مبابک هدرک  ردپ  نارجه  مغ  هظحل  هظحل 

مباوخ هب  هناریو  هشوگ ي  بش  لد  دمآ  ردپ 
مبالگ هرهچ  قرو  رب  یسب  هدید  زا  تخیر 

هلاس هس  يارهز  هدش  یلین  هچ  تیور ز  تفگ 
هلابق وت  تسد  هب  هدوب  كدف  غاب  زا  رگم 

*****
مدید مدوب و  ین  رس  نم  ترس  هب  دمآ  هچ  ره 

مدینش درک  ترگج  اب  نابز  مخز  ار  هچ  نآ 
مدیشک هآ  ین  رس  رب  نم  يدروخ و  کتک  وت 

مدیرخ تسود  زا  لزا  زور  هک  تسا  ییالب  نیا 
دز یم  همهاو  یب  وت  هب  نوچ  ملدگنس  لتاق 
دز یم  همطاف  خر  هب  یلیس  هک  راگنا  مدید 

*****
دش نم  يرادیب  هب  لیدبت  هک  باوخ  نآ  زا  فیح 

دش نم  يرادازع  مزب  لد  هلعش ي  زا  مرگ 
دش نم  يراتفرگ  راتفرگ  زاب  ما  همع 

دش نم  يراز  زا  رپ  ماش  همه  هک  هبارخ  هن 
دمآ ما  يرادلد  هب  رادلد  هک  تفر  يا  هظحل 

دمآ ما  يرادیب  هب  راب  نیا  ما  ییایؤر  رای 
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*****
هدیرب سأر  نم و  رون و  قبط  رات و  بش 

هدیچ لگ  نوچ  وا  هتخوس  رپ  لبلب  کی  وچ  نم 
هدیسر هار  زا  هدرک ي  رفس  رای  يا  متفگ 

هدید تسا ز  يراج  وت  کشا  ور  هچ  ممیتی ز  نم 
مسوبب وت  يور  هک  دوب  نیا  همه  میوزرآ 
مسوبب وت  يولگ  ياهگر  هک  راذگب  لاح 

*****
میارب هدروآ  رمث  تیالو  غاب  ناج  همع 
میارب هدروآ  رس  بایان  هویم ي  ضوع 

میارب هدروآ  رگج  نوخ  هک  تساباب  رس 
میارب هدروآ  رفس  زا  نوخ  هب  هقرغ  تروص 

هدیکم وت  نابل  لعل  ناج  لد و  زا  یبن  يا 
هدیشک وت  يولگ  ياه  گر  هب  غیت  یسک  هچ 

*****
هدیرب وت  يولگ  ياهگر  هک  تسد  نامه  زا 

هدیشک ياج  نم  یلین  خر  سای  رب  هدنام 
هدید هب  رات  ارم  هتشگ  ناهج  هبرض  نآ  زا  دعب 

هدیهش يارهز  هچوک و  نآ  زا  داتفا  مدای 
مدرک همزمز  متشاد و  اتبا  ای  بل  ریز 

مدرک همطاف  دوخ  همولظم ي  ردام  رب  هیرگ 
*****

نم َِرپ  تخیر  سفق  جنک  رد  ما و  یحو  ریاط 
نم رصب  کشا  هناریو ز  نماد  دش  هتسش 

نم رس  هب  دمآ  هچ  هک  دنادن  تسنادن و  سک 
نم رگج  زا  يررش  زج  دوبن  مثیم »  » زوس
میولگ يان  رد  هرسکی  هدش  هدقع  اه  هیرگ 

؟ میوگ هک  هب  میوگن  همع  وت و  هب  ار  لد  مغ 
*****

منک تادف  ومنوج  بشما  هک  ماوخ  یم  - 162

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منک تادف  ومنوج  بشما  هک  ماوخ  یم 
منک تاگین  ریس  لد  کی  ماوخ  یم  نیشب 

منک تارب  لد  درد  هدروخ  هی  ماوخ  یم 
هراب یم  نوراب  هراد 

*****
هدموا یچ  مرس  هب  ینودیمن 

هدب ردقچ  یمیتی  ینود  یمن 
هدز ونم  هدیسر  هار  زا  یک  ره 

هراب یم  نوراب  هراد 
*****

نکن او  ایب و  وتتسخ  ياشچ 
نکن اگین  نم  دوبک  تروص  هب 

نکن اعد  ونم  ایب  تابل  همخز 
هراب یم  نوراب  هراد 

*****
وت رس  نم  مراذیم  نماد  يور 

وت رجنح  ياگر  مسوب  یم  نم 
وت ردام  متروص  وت  نیبب  وت 

هراب یم  نوراب  هراد 
*****

وت يارب  دنراد  ربخ  نم  شیپ  زا  اکدصاق 
وت ياپب  مسرب  ات  تشاذ  یمن  ماهاپ  ریجنز 
نم یبات  یب  يابش  هزیر  یم  همع  ياکشا 

نم یباوخ  یب  هلیلد  هندیرب  رس  سوباک 
داب هب  هداد  ومساوح  يوم  مرگ  میسن 
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دایمن مدای  يزیچ  چیه  مرس  هدروخ  کتک  سب  زا 

درک ادیپ  یترهش  دوج  هک ز  متاح  - 163

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

درک ادیپ  یترهش  دوج  هک ز  متاح 
درک ات  ار  شا  هرفس  دیسر  وت  رب  ات 

ناج یب  یب  تکچوک  تسد  ود  نابرق 
درک او  یگرزب  ياه  هرگ  قلخ  زک 

داد يرگید  ضیف  هرابود  ادخ  - 164

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

داد يرگید  ضیف  هرابود  ادخ 
داد يرتخد  هیطع  ار  نیسح 

همه قشع  هلبق ي  يرتخد  هچ 
همطاف هنیآ ي  دق  مامت 

رون رثوک و  داژن  زا  يرتخد 
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روح شتمصع  هب  درب  یم  کشر  هک 
زاین زار و  هداجس ي  رتخد 

زاغآ رس  ار  همطاف  هفیحص ي 
تسا نیسح  تیالو  هراصع ي 

تسا نیسح  تعاجش  هدیکچ ي 
درب یم  ّظح  نیسح  شندید  ز 

درخ یم  ناج  هب  ار  هیقر  زان 
دنا هداتفا  شرهم  ماد  هب  همه 
دنا هداد  وا  هب  یلع  کمن  زا 
تسا نیسح  بنیز و  راهب  لگ 

تسا نیسح  بنیز و  رادن  راد و 
وا تسا  رهظم  هولج و  ار  يادخ 

وا تسا  ربکا  ِیلع  رهاوخ  هک 
شیوس هب  همه  مشچ  نخس  هاگ 

شیومع بل  زا  لگ  دفکش  یم 
شمالک زا  هتشگ  تسم  هن  طقف 

شمارتحا هب  دنک  یم  مایق 
تسا زیزع  همه  نیب  وا  رطاخ 

تسا زیر  هنیس  هراتس  شندرگ  هب 
وا هراظن ي  زج  هن  هم  تجاح 

وا هراوشوگ ي  نیگن  کلف 
تسا نیرتنابرهم  هک  نابرهم  هن 
تسا نیرفآ  حیسم  شسفن  ره 
شباقن زا  مه  دیشروخ  هولج ي 

شباکر مزالم  کلم  روح و 
تسا بجاح  شهگرد  هب  نیمالا  حور 
تسا بجاو  شمرح  كاخ  هب  هدجس 

تسا هدروخ  وا  مان  هب  نانج  کِلم 
تسا هدروخ  وا  ماج  لسع ز  رهن 

وا هنارت ي  ایح  تباجن و 
وا هنازخ ي  من  مرک  دوج و 

تسوا مک  شمیوگ  هچ  تلزنم  هب 
تسوا مغ  هتسکش ي  ادخ  لد 
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تخودنا مغ  شلد  رد  هلال  ناسب 
تخوس اه  همیخ  ياه  هلعش  نایم 

دیشوج غاد  غارف و  شتآ  رد 
دیشوپ هنایزات  سابل  نت  هب 

دش ریجنز  ياه  هقلح  ریسا 
دش ریپ  بجع  ور  لهچ  دشن 

هدیسر وا  هب  ثرا  كدف  مخز 
هدیهش هدش  هنشت  هنسرگ و 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا  - 165

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

هدیصق بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 

اروشاع 10 رعش  بش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا 
مالس بش  زور و  ره  وت  يور  باتفآ  رب 

تسا هیقر  تمان  يداژن و  یمطاف  وت 
مارک هدرورپ ي  ینیسح و  لد  رون 

میرک رتخد  مه  یتسه و  همیرک  دوخ  مه 
ماما رتخد  مه  یماما و  رهاوخ  مه 

تقو هشیمه  تیوسب  تسام  دیما  مشچ 
ماودلا یلع  تیوک  هب  تسام  زاین  يور 

یملاع راگرپ  هطقن ي  وچ  یکچوک  رگ 
ماجسنا دریذپن  هریاد  چیه  هطقن  یب 

يا هدرپس  ناج  رگا  تراسا  هتشر ي  رد 
مادم دوب  تتسد  هب  روما  هتشر ي  رس 

نوخ تشد  ناریسا  ياپ  هب  اپ  هتفر  يا 
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ماع مزب  نادنز و  هبارخ و  ات  رید و  ات 
یلع رتخد  هدهاجم ي  لمحم  مه 

ماما نیمراچ  هزرابم ي  رگنسمه 
قشع يالبرک  هعقاو ي  هک  دوب  ادیپ 
مامت دش  هناریو  هب  وت  يراثن  ناج  اب 

تسوت گرم  هب  ینیسح  خرس  نوخ  ریسفت 
ماش راید  رد  ادخ  نوخ  راگدای  يا 

مغ ياه  هلعش  زا  تکچوک  بلق  بآ ، دش 
ماک هب  ار  وت  تداهش  دهش  تخیر  هکنآ  ات 
لاح هچ  اب  فصو  منک  قیمع  یمغ  تدوب 

مادک زا  حرش  مهد  غاد  رازه  يدید 
تتبیصم زا  مغ  زکرم  تسا  هدش  اهلد 

ماقم دش  ماش  هدکمغ ي  هب  ار  وت  یتقو 
هاگ چیه  هک  دمآ  تندید  هب  ردپ  رس  اب 

مارتحا هنوگ  نیا  سک  هدرکن  شرتخد  زا 
تشهب ات  تفر  شا  هقردب  مزع  هب  تحور 

ماقم ارس  مغ  نآ  لد  رد  تفرگ  تمسج 
كاخ اه ز  هلال  تلد  ياه  غاد  دز ز  رس 
ماقتنا تسد  دش  هک  خرس  ياه  هلال  نآ 

تفرعم بابرا  لفحم  غارچ  ترهم 
مایپ زکرم  رظن  لها  يارب  تربق 

زونه اهلاس  زا  سپ  تسوت  يوس  هب  اهلد 
مایق يزوریپ  يدانم  تدبنگ  يا 

همه بدا  يور  وت  ناتسآ  رب  ار  ام 
مامت اعد  ضرع  وت  هاگشیپ  هب  ار  ام 

تسد ریگب  ام  زا  تکچوک  ياهتسد  اب 
مان هیقر  يا  نیسح  ریغص  رتخد  يا 

تسوا نیع  ود  رون  همطاف  تیب  لها  رب  - 166

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
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هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسوا نیع  ود  رون  همطاف  تیب  لها  رب 
تسوا نیملاع  لد  رعش  بان  تیب  کت 
تسوا نیسح  قشع  ینانچنآ  قادصم 

تسوا نیش  روش و  زا  يرولبت  ار  قاشع 
تسا بتکم  ناریپ  سّردم  یکدوک  رد 
تسا بنیز  زاتمم  لّصحم  یقشاع  رد 

*****
دنوش وا  بات  یب  هدش ،  لد  هتشرف  اهدص 

دنوش وا  باب  رد  هب  ات  نذا  دنریگ 
دنوش وا  بایفرش  راختفا  هب  مدکی 

دنوش باداش  لگ  زا  رت  وب  گنرشوخ و 
تسا هّیُخا  ّمع و  رتخد و  ماما  رب  وا 
تسا هیقر  شمان  همطاف  ياپباترس 

*****
تسادخ هناخلگ ي  هناگی ي  لبلب  وا 

تسا یفطصم  دالوا  ینامسآ  زار  وا 
تسادج يرثوک  دوخ  رثوک و  يا ز  همشچ  وا 

تسالبرک يارحص  هلاس ي  هس  ربمغیپ 

نالیغم راخ  - 167

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

رثن بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 
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هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسد مدآ  هب  یشوهیب  یلاح و  یب  تلاح  هی  هراد  هک  یـشزوس  درد و  رب  هوالع  دورب  ورف  یـسک  ياپب  رگا  نالیغم  راخ  سانـش : هایگ  کی 
دزادنا یم  اپ  زا  ار  گرزب  ناسنا  هی  راخ  نیا  هدیم 

دندرک گرب  گنر  وچ  یلین  ارم  - 168

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دندرک گرب  گنر  وچ  یلین  ارم 
دندرک گرب  دص  رفولین  نازخ 

لفط نآ  دُرم  هبارخ  جنک  وگن 
دندرک گرم  قد  ارم  همع ، وگب 

ع)  ) هیقر ترضح  دروم  رد  هناکدوک  زاورپ  رعش  - 169

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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هبارخ وت  دموا  اباب  مدیدیم  بشید  باوخ  يوت 
هبارخ وت  یتسشن  هک  تقو  کی  یشن  نیگمغ  هک  تفگ 

مدیدیم یبوخ  ياباوخ  ماباب  شوغآ  يوت  نم 
مدینشیم نوج  لد و  اب  ونوا  گنشق  يافرح 

مدیشک اه  هچ  امش  یب  متقگ  مدرک و  لد  درد 
مدیدن یشوخ  زور  هی  اباب  ههام  کی  نیا  يوت 

مدیودیم هدایپ  هاگ  ریجنز  يوت  هراوس  هاگ 
مدیشک اتبیصم  هچ  تعامج  نیا  زا  نوج  اباب 
هشیمه هساو  مدیباوخ  نوجردپ  شوغآ  يوت 

هشیمن زگره  یگدنز  مبوخ  ياباب  یب  هخآ 
اراکبان نوا  یقبط  ندروآ  راگنا  نم  دعب 

اباب نینزان  رس  ندوب  هتشاذگ  نوا  وت  هک 
دش بالقنا  هبارخ  وت  نم  ندرم  دعب  هخا 

دش بارخ  یلیخ  نوا  زا  دعب  بنیز  همع  لاح  عضو و 
اباب دای  هب  يرتخد  ندینش  هک  ات  انمشد 

ایند هصغ ز  اب  هتفر  حبص  مد  ات  هدرک  هیرگ 
ممهفب ات  هبارخ  وت  ندروآ  وم  اباب  رس 

ممهفب ور  یمیتی  ات  مرادن  اباب  هگید  هک 
مدیدیم ماهاب  تشهب  وت  وماباب  تقونوا  نم  یلو 
مدیودیم نوا  لابند  دوب  بوخ  هگید  اجنوا  ماهاپ 

مرادن یمغ  هگید  نم  متشهب  وت  الاح  هگید 
........... مراذیم ماباب  هنیس  ور  بشره  هگید  ور  مرس  نم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
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. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
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. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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	83- رقيه (2) مهر و هم مهتاب منه
	مشخصات
	متن شعر

	84- گفت شهزاده علي اكبر شبي
	مشخصات
	متن شعر

	85- دل به غم داده و بي دل شده ام
	مشخصات
	متن شعر
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	مشخصات
	متن شعر

	101- تو سينه ام دوباره پر شده بوي لاله
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	121- يه عالمه گل يه سبد ستاره
	مشخصات
	متن شعر

	122- من سينه خسته بابا از پا نشسته بابا
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	مشخصات
	متن شعر

	129- تا كي ز تن درد فراقم جان بگيرد
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	مشخصات
	متن شعر

	150- شب شب شور و حاله ، مستي كنيد حلاله
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	161- منم آن گنج الهي كه به ويرانه نهانم
	مشخصات
	متن شعر
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