
 .ناتسود ٔ◌همه و يزابهش ياقآ ،انالوم بانج تمدخ مالس اب و ادخ مانهب

 .روضح جنگ 929 ٔ◌همانرب زا یتایبا

 

 وا زا مْهَو نیا درک عفد ربمیپ سپ

 وا زپادوس طلغ رد دشابن ات

 3704 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 بدا ِكرت وا مْهَو ردنا هکنآو

 بر داد ینوگنرس ار بدایب

 3705 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ریز ِيوس وک َدُوب نآ ینوگنرس

 ریچ تسه وک وا درادنپ ،دوریم

 3706 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هدنزپ ادوس :زپادوس-

 طلسم ،بلاغ ،هریچ :ریچ-

 

 دنام رود َرس زا هک ،دش نآز نوگنرس

 دنار شیپ اهنت و تخاس رَس ار شیوخ

 3621 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و ،مینکن فلت مهوت رد ار دوخ تقو ام ات دشکب نوریب لامک رادنپ و مهوت زا ار ام ات دهدیم تشرد و زیر ییاهرادشه ام هب یگدنز
 .مینکن نوگنرس يدیفسمشچ و یبدایب اب ار دوخ یتسدیتسد

 

 و لقع اب و اشگاضف و هناروبص یمک و میشکب بقع دیاب میزاتیم نارگید و دوخ ینهذنم رس اب و میتسه هدینامه یتقو یلغش هار ردً الثم
 .یناور هچ یناج هچ یلام هچ لاح .درادن یتبقاعرخآ ینهذنم اب یتیقفوم بارس ره اریز میور ولج ادخ تحلصم

 

 هب ار دوخ راسفا ای و هتفرگ تسد رد ار يرگید راسفا و مینادیم ار زیچهمه و مینکیم لمع بوخ مینکیم رکف اههطبار رد روطنیمه
 ار نآ یگدنز ات مینک ربص و مینک زمرت یمک میتسه هک یهار ره رد هک تسا نیا هتکن،،مینکیم تسرد مومسم ياهطبار و هداد يرگید
  .دربب شیپ

 

 دوب قیفوتیب وچ ،ینوعرف ِدهج

 دوب قیتَفت نآ ،تخودیم وا هچره



 840 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نتفاکش :قیتفَت-

 

 رظن مزح و قمعت و ربص نودب و مهرستشپ و مدلب مدلب و منادیم منادیم و ینهذنم رس اب یتقو ات ،میشابن اشگاضف و میلست هک یتقو ات
 لثم میشاب هتشادن يروما ره رد دصرددص لکوت یتقو ات و میهاوخن لقع ادخ زا و مینکن ربص یتقو ات و میوشیم رظن فالتخا و میهدیم
 .درادن یقرف رش هچ ریخ يراک رد هچ ،تسا نارگید و دوخ تقو ندرک فلت و نتفاکش و نتخود

 

 و درک نوغاد و تفاکش رتشیب ار وا نم نفلت اما مهد يرادلد و منک توعد شمارآ هب ار یسک و منزب گنز متساوخ ربص نودب زورید نیمه
 شوگ ار مگیم نم هک نیمه متفگ و مداد رظن مهرستشپ طقف اضف ندرک زاب ياجهب نم و تساوخیم ار نم کمک و رظن یسک زورما ای
 ار وا هلجع اب نداد رظن اما ،يایبرب راک نیا سپ زا یناوتیم وت متفگیم ینابرهم اب و دنک راک ادخ ات مدرکیم ربص لوا دیاب هکیتروصرد ،نک
  .مینیبب نارگید و مدوخ ار زاب هار ات مشابن نارگن و مراپسب یگدنز هب ار زیچهمه و اهییازفاراک نیا زا مشکب تسد سپ ،درک غمد

 

 دیردنا ضقانت ،ٰ◌ّیتَش مُکُیعَس

 دیرَدیم رب بش ،دیزودیم زور

 256 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هدنکارپ :ّیتَش-

 

 «.دینکیم هراپ ار نامه بش و دیزودیم زور ًالثم هکنانچ .دیاهدمآ راتفرگ ضقانت ِماد رد امش و ،تسا نوگهنوگ و هدنکارپ امش ياهشالت»

 

 رکف ًالثم ،تسا ادخ لقع هب نتشادن لکوت لیلد هب ،تسا نهذ رد هزیتس لیلد هب ،تسا نهذ رد ندنام لیلد هب ،مینکیمن تفرشیپ ام رگا
 يرگید هب رکف و هدیا کی زا دنتدنت ینارگن و صرح و هلجع اب نیاربانب و دهدیمن ار تسرد و ملاس رکف ادخ مینک ربص رگا مینکیم
 کچوک ياهراک اب یتح رگا ار نیا ،میوشیم نیکرچلد و نامیشپ نآ زا دعب و میریگیم هنوگساوسو ای و هنالوجع ياهمیمصت 	و میرپیم
 .تسا یلاع مینک نیرمت

 

 کی ای و نتشاد رتشیب يارب مینزن صرح ای و شندش مامت زا میسرتن ای و میشکن تلاجخ و مینک ربص لوا کچوک دیرخ کی ياربً الثم
 رکف و بسانم فرظ نتشاد يارب ندرک ربص و هتشاد ادخ هب دامتعا ینعی اهندرک ربص نیا و ،یتحیصن ای و ییاج هب نتفر ای و یفرح
 .مینکن يراکبارخ و میتفین گید وت میلح لوه زا ات ،یقیقح و بسانم میمصت و بسانم

 

 ینَس و رْبَح ار ریغ رم ینک ات

 ینکیم یلاخ و وُخدَب ار شیوخ

 3196 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 اناد ،دنمشناد :ربَح-

 هبترم دنلب ،عیفر :ینَس-

 



 وا تسهدرک اهر ار دوخ ٔ◌هدرم

 وفَر دیوج ار هناگیب ٔ◌هدرم

 151 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 يرگهحون ،نارگید رب ،آ هدید

 يرِگیم دوخ رب ،و نیشنب یتّدم

 479 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يارب ینهذنم اب يزوسلد و ینارگن ،نارگید راک رد تلاخد ،نارگید تحیصن ،نارگید لرتنک زا تسد دیوگیم راکشآ یلیخ تیب هس نیا
 نتخادنا هار يارب ندز روز ،نارگید ریقحت ،نارگید ندرک هدنمرش ،نارگید هب راشف ،نارگید يارب يدنمشناد و ندرک یگرزب ،نارگید
 ،دنریگیمن دای ار نتفرگ ادخ زادرخ و لکوت و دنوشیم نیبمکدوخ نآ زا دعب و دننکیم یکچوک ساسحا ًالوا اهنآ هکارچ ،میرادرب نارگید
 .دنزومآیمن ار ربص و توکس و ندش میلست

 

 ،دوش لصو ادخ هب شدوخ دیاب سکره و تسا درفهبدرف نیا و دنک هدنز ار ام دناوتیم ادخ هک میتسه ییاههدرم یگمه ام دوخ و نارگید
 و دهدیم ناشن ار هار ادخ نآ زا دعب و تسا رییغت هب یبلق و مکحم دهعت اب ،تسین نتساوخ يرگید زا و ییادگ و سامتلا اب تسین يروز
 يراک نارگید هب و دراپسب ادخ هب ار دوخ ٔ◌هدرم و دوش میلست هک یسک لاحهبشوخ سپ ،میدرک راکچ و هدوب هچ ام ٔ◌هتشذگ درادن يراک
  .دوشن وخدب و یلاخ ات دورن نوریب هب و دشاب هتشادن

 

 كالَه و تسا نایز ناک اهاعُد سَب

 كاپ ِنادَزی دوَنشَنیم مَرَک زَو

 140 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 يارب ام .میهدیم تسد زا ار ییاشگاضف تصرف ،مینزب لوگ ار دوخ تسا اهیگدینامه هب طوبرم هک ییاهاعد و نتخادنا گنچ ياجهب رگا ام
 اریز میوشیم یفاک و ینغ ام میوشیم ییامنهار ام ،میوشیم يوق يدعُب ره رد مینک لکوت یگدنز هب و مینک زاب ار اضف رگا يزیچره
 هن تسا ندش هارمه و ندش لصو و توکس نیمه اب ادخ و یگدنز نابز و دنکیم یگدنز سنج زا ار ام رکش و ربص ،میلست ،ییاشگاضف
  .ینهذنم اب سامتلا و ندیسرت و نتخادنا گنچ

 

 مناج تسدش نیرق وت اب ات

 مناتسلگ هب ،َمَور هک اج ره

 1566 ٔ◌هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 مدق ره رد و مینک ربص ام ،دنشکیم تیاکش و سرت و صرح و تواضق و هسیاقم و دیلقت و درد هب ار ام هک ییاهنیرق ٔ◌همه ياجهب یتقو
 ار زیچهمه رگید ،دنهد ناکت ار ام نامدوخ راکفا ای و نارگید ای و اهتیعضو و تاقافتا میهدن هزاجا و میشاب راوتسا نوکس و توکس رد
 .تسا ادخ اب ام تولخ مهم زیچ اهنت و تسا ابیز یگدنز ام يارب تولخ نابایخ رد ای و میشاب کیفارت رد هچ رگید ،مینیبیم ییابیز و قشع

 

 ؟دوخ ِسنج اب رگم یغرم دََرپ یک

 دَحَل و تسا روگ ،سنجانِ تبحص

 2102 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم



 

 ،تداسح ،ییامندوخ ،صرح ،عمط ،تافارحنا ،تافارخ ،تواضق لها هک میوشیم یناسک بذج و میتسه ینهذ ياهنم نیشنمه زونه رگا
 يور هک یناسک ای و ناگرزب و یگدنز نیرق رگا اما ،میدرکن کچوک ار ینهذنم سپ تسینهذ ياهنم تایصوصخ رگید و تواضق ،مشخ
 و هابتشا ياهنیرق زا ار يرایشه نآ ياجهب و ندش کچوک لاح رد ینهذنم دهدیم ناشن نیا ،دنوش لیصا و كاپ ات دننکیم راک دوخ
  .ندیشک نوریب اهیگدینامه

 

 مامت ات نآرق زاغآ ز نینچمه

 مالّسلاو ،تّلع و تسا بابسا ِضفَر

  2525 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 َدُوب ازفاراک ِلقع زا هن نیا فشک

 دوش ادیپ ار وت ات نک یگدنب

 2526 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ندرک كرت ،ندرک درط ،نتخادنا رود :ضفَر-

 

 و تسا میلست فده .دنیچیم ینهذنم هک تسا ییاهریبدت و یفابهفسلف و تمواقم نتخادنا ْلیصا یگدنز و ناگرزب اب ندش هارمه فده
 نیا ام و دنک تیاده ار ام یگدنز مدع يزکرم اب ات تسا یقیقح ندرک یگدنز و لصا ندرک یگدنب نیا و نتفر قمع هب و ییاشگاضف
 .مینیبب ار تیاده

 

 رشب رد دیآ رد یگرگ یتعاس

 رمق نوچمه یخُر فسوی یتعاس

 1420 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 اههنیس رد اههنیس زا دوریم

 اههنیک و حالص ،ناهنپ ِهر زا

 1421 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ار اضف رگا روطنیمه و میتسین یناهج نیا وید زج يزیچ ،میوش تمواقم و هزیتس و ترفن و مشخ سنج زا و میدنبب ار اضف هک تقو ره ام
 ام اهراب ؛میوشیم ییاج ره و سک ره يارب وکین ینیرق و میوشیم یگدنز سنجمه و هدش يراج ام رد یگدنز مینک زاب زیچره ربارب رد
 وید سنج زا ییاهنیرق اب و میشاب یکین نیرق سپ ،دنوشیم ناساره ای و نیگمشخ ام مشخ اب و دننزیم دنخبل مدرم ام دنخبل اب هک میدید
 .مینزن اجرد و میهد همادا ینهذنم ندرک کچوک و رییغت هب میناوتب ات مینکن ینیشنمه و مینکن دروخرب میناوتیم ات

 

 بل کشخ رثوک ز يدید ار هک ره

 بت و گرم نوچمه رادیم شنمشد

 1237 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-



 

  		وت ِمام و تسا وت ياباب هچرگ

 وت ِماشآ نوخ تسه تقیقح وک

 1238 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ریس نیا زومایب قخ ِلیلخزا

 ردپ زا لوا رازیب وا دش وک

 1239 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیا يور دیاب ام و ،نارگید و ناتسود هچ و هداوناخ هچ لاح ،تسا رییغت لاح رد هک تسا یسک نمشد و ندش هدنز نمشد ینهذنم ره
 و رایشه و مینک زاب اضف تسا یفاک طقف تسین حیضوت و هزیتس هب يزاین هتبلا ،مینک زاب ار اضف و میوشن اهنآ نیرق و میشاب رایشه نایرج
 ینهذنم نتخادنا هب دهعتم هک یناسک و ناگرزب و ادخ نیرق ار دوخ و 	میوشن ناشهارمه ای و میوشن اهنآ بذج و میشاب گنزهبشوگ
 .مینک دنتسه

 

 سانش نابیتشک و حون ار یلو ره

 سانش نافوط ار قلخ نیاِ تبحص

 2225 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ام ،دنکیم فلت ار ام نافوط لثم هک تسا يریسم نیا اما ،دشاب هتشاد تذل ینهذنم دید زا دیاش ینهذنم سنج زا يزیچره اب ندش نیرق
 .دشکیم اهزیچ رگید و ندش وخدب و ندش یلاخ ای و مشخ ،یگدرسفا ،تافارخ و سرت ،ینیب مک ،ینیبدب نوچ ییاهدرد هب ار

 

 رود یگدنز سنج زا یناگرزب و یگدنز و ادخ زا ام دننک دوخ بذج ار ام یتقو	يزیچره و ناتسود و اههبیرغ هچ و هداوناخ هچ نارگید
 نیرق ار دوخ هناهب ره هب ای و دورب يرگید يور نامساوح دیابن هکنیا تلع .تسا نیمه اهدرد تلع و هدمآ نوریب تاجن یتشک زا ،میوشیم
 رابخا ای و اه ملیف یخرب ای و تسا ینهذ ياهنم تسد رد هک ییاههمانرب اب میوش نیرق دیابن هکنیا تلع ،تسا نیمه درک دیابن يرگید
 .تسا نیمه

 

 همه زا ساپس اب

 نارهت زا یلع


