
 ناتسود همه و يزابهش ياقآ ،انالوم بانج تمدخ مالس اب و ادخ مانب
 
 روضح جنگ 918 همانرب زا یتایبا

 
 وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا
 اُوّقَِتا ردنا دشاب دوخ ِکلام
 649 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 راهنیز ،يوقت و ظفح دشابن نوچ
 رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود
 650 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و هتشاد تسرد باختنا یگدنز لقع اب و میهد صیخشت ینهذ نم زا ار روضح يرایشه ام هک تسا تسرد و زاجم یتقو باختنا و رایتخا
 دیاب ،راو لسلسم راکفا و میراد ینهذ نم زونه رگا و ،میشاب هتشاد ازدرد ياهزیچ رگید و عمط و صرح و اه یگدینامه زا زیهرپ روطنیمه
 زا و منکیم ربص ییاج هب نتفر ای و دیرخ ای و هملک کی نتفگ يارب یتح ،مینکن هدافتسا ینهذ نم لقع زا ات میهدب ناگرزب تسد رد تسد
 و مینک باختنا ینهذ نم اب رگا .دهدیم تاجن ینهذ نم هب ندش فرحنم زا ار ام تایبا ندوب ظفح و رارکت هتبلا و مریگیم تیاده لک درخ
 و تداسح و عمط و دایتعا و يروخرپ و ینار توهش رد و مینکیم طوقس تاناویح ریز هب میشاب رتشیب و رتشیب نتساوخ و عمط و صرح راچد
 نم تسد هب ار یگدنز رایتخا هکنیا هصالخ و مینکیم فلت ار يرایشه ،هدنیآ و هتشذگ و يزاجم يایند رد یگدنز و یشیدنا مک و صقن سح
       رگید و عمط و صرح ،کلمت سح ،هجوت بلج ،ینیب بیع ،منادیم ،لرتنک ،ییادگ ،تداسح ،ترفن ،مشخ ساسا رب       و میهدن ینهذ
  .میشاب هتشادن رایتخا و باختنا برخم ياه سح
 
 
 دنک اهتیانج وک ،یتسم وچمه
 دوَخ ز نم مدوب روذعَم :وا دیوگ
  4105 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 راکتشز يا ببس نکیل شدیوگ
 رایتخا نآ ِنتفر رد دُب وت زا

  4106 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يدناوخ شوت ،دوخ هب دمآن يدوخیب
 يدنار شوت ،دشن دوخ ترایتخا

 
 4107 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 زا دعب و دنک تسرد درد و دنک تسم اه نیا اب و دشونب ار سرت و لرتنک و عمط و مشخ و تداسح ات میداد ینهذ نم هب ار رایتخا ایآ
 رفص و دشاب هتشاد لمع رایتخا دناوتیمن ینهذ نم ،میروخن ور ینهذ نم لوگ ام رگا ؟دوبن مدوخ تسد دیوگب ینیرفآ هلئسم و يراکبارخ
 يراکبارخ .دناشکب رسدرد هب ار ام و دهدب عمط و تداسح ام هب دناوتیمن ینهذ نم میشاب گنز هب شوگ و رایشه و هجوتم ام رگا .دوشیم
 و لک درخ اب باختنا و ینیرفآ هلئسم و تایانج اب يواسم ینهذ نم لقع اب باختنا لاح دیآیم شیپ ام باختنا اب و دیآیمن شیپ دوخبدوخ
 اضف دیوگیم روز هک یسک ياه فرح ربارب رد رگا :لاثم .ببس یب يداش و قشع و تدحو اب يواسم دنتسه لصو ادخ هب هک یناگرزب درخ
 و ثحب و رج و شنکاو و میوش دوخ یب دوخ زا ینهذ نم لقع اب دیاب میرذگن نآ زا و میشکن هنارایشه درد و مینکن لکوت ادخ هب و مینکن زاب
 مینک هل ار نارگید و مینک کچوک ار نارگید و میوش تسم ییامندوخ اب ای ،مینک باختنا ار اهزیچ رگید و يرگید و دوخ ندرک دوبان و رفنت
 درد هک هصالخ .میزاسب یبرخم و رتگرزب ینهذ نم و میشاب اهزیچ و نارگید هب رتشیب و رتشیب ندز گنچ لابند هب رتشیب ییامندوخ يارب و
 زاغآ ار هزات يدلوت ات دشکیم هنارایشه درد اوق مامت اب ندرک كرت يارب هک قشع اب يداتعم نوچمه ،مینکن شومارف تیاضر اب ار هنارایشه
  .دنک
 
 
 وت عفن یشومخ دش ،انیب شیپ
 اوتِصْنَا باطخ دمآ نیا رهب

 2072 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ینارنخس و غیلبت هزاجا ،موش یلاخ و مدع و منک رییغت ات مدروآ هانپ ناگرزب و ادخ هب و مراد ناهنپ و راکشآ ياه یگدینامه زونه هک ینم ایآ
 هابتشا میراد هرابود ار ریسم هک مینکیمن رکف ایآ ؟مراد نداد زپ و لامک رادنپ و منادیم و ندرک تحیصن و نارگید لرتنک و ییامن يونعم و
 مادم ات هدمآ ام يارب ،اهراب نیا يارب میشاب شوماخ يادن سپ ؟میوش مگ هرابود نامدوخ و میوش هدنار نوریب ریسم نیا زا هنکمم و میوریم
  .مینک رفص ار اه منادیم و ار اه هتساوخ و راکفا و نهذ
 
 
 تشهب ِزووالَق دش يدارمیب



 تشرْسشوخ يا ونش ّتََنجْلاِّتَُفح
 4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،موشیمن منادیم ینعی موشیمن یسک و مشکیم بقع دنکیم هلمح يدارم یب اج ره و مراد دوخ اب ار تیب نیا هک رُکش ،رکُش یگدنز يا
 ار تیب نیا ربص و تیاضر و رکش اب هنارایشه درد ندیشک اب و موشیمن اهزیچ رگید و ادگ ،امندوخ ،توهش ،علو ،عمط ،رفنت ،ترسح ،مشخ
 و َعمَط کی ربارب رد ،يرامیب ربارب رد ،داقتنا ای و تبیغ ربارب رد ،نارگید نیهوت ربارب رد ،نارگید رازآ ربارب رد ،موش یم مارآ و منکیم رارکت
 هب ار نم دهاوخیم و هدمآ مرس رد هک يراکفا ای و يرس تشپ نیشام قوب لثم کچوک رهاظ هب ياهزیچ ربارب رد یتح و ،علو و صرح
 درد ای و مدرک شومارف و متشاد شزغل یهاگ هگ هکنیا اب 	،منکیم روبع و هدرک زاب ار لفق رهاظ هب ریسم تیب نیا رارکت .دشکب شلاچ
 دورو يارب میشاب هجوتم سپ .درک تیاهن یب میارب ار تیب نیا شزرا و تیمها اه ندرک تسرد درد و اه شزغل نیمه اما ،مدیشکن هنارایشه
 یب و میشاب هتشادن ار يدارم یب ندش عطق عقوت و میشکب ندش كاپ يارب ار هنارایشه درد دیاب و میوش شنکاو و ضبقنم دیابن تشهب هب
 . مینک تفایرد ار تیاهن یب و يزور هنابش ببس یب يداش زوجم ات ،مینیبب منهج زا ام يدازآ يارب دنوادخ ششک و تیانع ار اه يدارم
 
 ربص و رکُشیب یلهاک زا دْنام هک ره
 ربَج ِياپ دریگ هک دناد نیمه وا

 1068 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 درک روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
 درک روگ رد ،شايروجنر نامه ات

 1069 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ام کیتنژ و هداوناخ و روشک تیعقوم و ربج هک اریز ،میوش هدنز روضح هب میناوتیمن ام هک دیوگب ام هب ینهذ نم دوشیم ثعاب نهذ یلبنت
 ندرک فلت و طوقس ثعاب یمهوت ربج نیا و ،يرکشان و ندرکن ربص و یلبنت و ندرکن رییغت يارب دنکیم روج هناهب و تسا روطنآ ای روطنیا
 تموادم و تموادم و مکحم دهعت و اوق مامت اب دیاب میدش هجوتم هک الاح اما ،ببس یب يداش و تیاهن یب هب ندش هدنز زا یماکان و دوشیم
 نهذ ،رارکت اب و هداد انالوم نوچ یناگرزب تسد رد تسد زکرم ندرک رفص و اه یگدینامه نتخادنا يارب ندش دنلب و ندروخ نیمز اهراب و
 .دنک هدنز و كاپ و رفص ار ام یگدنز ات میهد رییغت ار دوخ و میشکب رگید ییوس و تمس هب ار
 
 َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
 تبقاع دریگب تتسد اضق مه
 1258 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دنک ناج ِدصق ،راب دص اضق رگ
 دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه
 1259 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
 دنز تهاگرخ ،خرچ ِزارف رب

 1260 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 گرزب ۀمیخ :هاگرخ
 
 یب و لوا ِلصا هجوتم ار ام ات دریگیم ار نآ دعب و دنکیم هدینامه یسک ای يزیچ اب ار ام ینهذ نم زا ام ندرک دازآ يارب دنوادخ و یگدنز
 نوریب اه یگدینامه زا ار ام هشیمه يارب راب کی دناوتب ات ،دهدب ام هب ار هتعاسراهچ و تسیب و ببس یب يداش دناوتب ات دنک دوخ تیاهن
 هب عورش و مینک يراکمه یگدنز اب میدش هجوتم ار نیا هک لاح .دروایب نوریب یشیدنا مک و مهوت راب ریز زا ار یهلا هبعش نیا و دشکب
 هجاوم رد طقف ،دشکب نوریب مادک ره زا ار ام یگدنز ات مینک ربص و میشکب هنارایشه ار درد نآ و میشکیم درد زیچ هچ زا هک مینک ییاسانش
 درد و ییاسانش اب اما ،مربب نیب زا ار ترفن مناوتیمن شالت اب نم الثم ،دنک راک یگدنز ات دش میلست و درک زاب اضف دیاب درد کی اب ندش
 رانک ار ندیشک هشقن و ریبدت و میشابن درد يارب راکهار لابند هب نهذ اب سپ .دوش كاپ ترفن دنکیم کمک یگدنز ،ربص و هنارایشه
 اب ارچ و نوچ یب ار قافتا شریذپ و نوکس و توکس هیفاک طقف .دنک لیدبت لوا لصا هب و دنک نامرد ار ام ات تسا یفاک ادخ اریز میراذگب
 نآ و میورن مادک چیه نورد هب و میهد تکرح هزاجا راکفا هب و میشاب لاح هظحل رد هظحل ره و میراذگب رس تشپ هنارایشه درد و رکش
  .مینکن یهارمه ار راکفا

 
 
 ریذپب ُتْخَفَن ز ور تَدَهَد ناج واِ َمد
 للع ِفوقوم هن ،تسا نوکیَف ْنُک وا ِراک
 1344 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ار اضف رگا و دشاب زکرم و دنوادخ مد هب لصو هشیمه دیاب هبعش نیا ،میتسه یگدنز و ادخ زا يا هبعش و میتسه مسج نیا رد یگمه ام
 اهنآ هب هک ییاهزیچ دیاب اریز دراد درد ندرک زاب نیا و دنک زاب ار ام زکرم دهاوخیم ندیمد اب هظحل ره دنوادخ و ،میشکیم درد میدنبب



 هکلب ،تسین ام ندمآ دب و ندمآ شوخ يارب تاقافتا سپ .درادرب دهاوخیم ار اهنآ ادخ ندیمد و دوش هتشادرب میتشاذگ زکرم رد و میدیبسچ
 رگید و تسا تیاضر و رکش اب هارمه هک میشکیم هنارایشه درد مینک يراکمه و میوش میلست دوخ ام رگا و .تسا ام ندش كاپ يارب
  .میا هدرب یپ هلئسم قمع هب ام هک اریز دوریم نایم زا تیاکش و هلگ و يرکشان

 
 اههنیس رد اههنیس زا دوریم
 اههنیک و حالص ،ناهنپ ِهر زا

 1421 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 وا يوگوتفگ و لوقیب نیَرق زا
 وا يوخ زا ناهن لد ددزدب وخ
 2636 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نیشنمه :نیرَق

 
 هچ اهناسنا هچ تسا نیشنمه باختنا مینامب كاپ دیدج روطنیمه و یلبق ياه یگدینامه زا ات مینک تیاعر دیاب ام هک ییاه مهم زا یکی
 بذج ار اهنآ يوخ ام دننزن مه فرح رگا یتح ،دننکیم بذج ناشدوخ هب ار ام مادک ره هک اریز ،اهناکم و تنرتنیا و نویزیولت ياه همانرب
 يزیچ ره و ییامندوخ و منادیم ،تواضق ،ترسح ،صقن سح ،يرکشان ،یشیدنا مک ،توهش ،تواضق ،رفنت ،تداسح ،ترفن يوخ ،مینکیم
 میناوتیم هک ییاج ات هکلب ،تسین مه ینیب عنام و ندیگنج و هزیتس ینعم هب و تسین مه نتفر راغ رد و ندرک رارف ینعم هب نیا اما .رگید
 ار ام دنناوتن ات مینک نیرق انالوم و روضح جنگ اب ار دوخ ،هناخ رد الثم میشاب نیرق میروبجم مه رگا و مینکن ینهذ ياه نم نیرق ار دوخ
 اریز میهد حیضوت ،تسین مزال ار ندوب تکاس و ندرک يرود تلع و مینکیمن تحیصن و میروآ یمن اهنآ يور هب ار نیا هتبلا و دننک بذج
 و مینامب زکرم رد ات درادیم هگن گنز هب شوگ و رایشه ار ام ندوب ناگرزب نیرق یترابع هب ،دوشیم اهنآ زکرم هب ندش لصو ثعاب نیمه
 ینهذ ياه نم اب ندش نیرق زا رگا و دننکیم لصو یتیاهن یب و یگدنز هب ار ام و تسا یگدنز تسد رد ناشتسد اهنآ اریز ،میروخن ناکت
  .مینکن کچوک ار يرایشه و روضح و میدنبن ار اضف ات مینامیم شنکاو یب و نکاس و تکاس مدعِ زکرم رد میشاب رایشه
 
 همه زا ساپس اب

 
 یلع
 


