
 !میسرتن ،مینیبب مک یلیخ يزور دنچ ای یتعاس ار نامتردق یگدینامه کی رطاخ هب ام هک هنکمم

 

 ساسحا ناوتان ار نامدوخ و مینیبب تیعضو نوا ار نامدوخ ،ندید هب مینک عورش یگدینامه نوا اب هک هنزب ناممشچ هب ار یکنیع کی هک هدش قفوم نامینهذ نم
 ار ببسم نم هک هنکمم هتسرد .میدب ماجنا ار یلمع هن و میگب يزیچ هن ،میسیونب يزیچ هن تلاح نیا رد مینک هبرجت ار لاح و سح نیا اهتعاس هنکمم .مینک
 .هدیم ناشن منهذ هک منیبب ار یگدینامه طقف و مینیبب مناوتن هگید

 

 اه یگدینامه تایبا نیا اب هک هتسرد :دیامرفیم انالوم ترضح اما ،یشب لیدبت و هدنز ادخ هب تسناوت یهاوخن وت ،وشب دیماان هگیم منهذ ،هلب ؟موشب دیماان دیاب ایآ
 .هربیمن ار شدوخ ۀتسد هک وقاچ ،میزادنیب ار یگدینامه نامدوخ ینهذنم اب ام هک تسین رارق ،تسین يدیماان و سرت روظنم یلو مدیم ناشن نوتهب ار

 

 ار شیوخ ۀتسد ،غیت دشارت یک

 ار شیر نیا راپس یحاّرج هب ،ور

 3222 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 و مینک ربص ،مینکن شالت ینهذ نم اب سپ ،هشب لیدبت یسک ات ،هتفیب یگدینامه نوا ات ،دوشیم و وشب هگب دیاب هک تسادخ ناکفنک و اضق نوناق نیا نمض رد
 .میشاب شوماخ

 

 تسا تمحر ِبوذَج یشوماخ و ربص

 تسا ّتلع ِناشن ،نتسُج ناشن نیو

 5227 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 شاب شوماخ ،نک شوگ ار اوُتِصْنَا

 شاب شوگ ،یتشگن قح ِنابز نوچ

 3456 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .داین الاب هک دیاش وید ات ،میسیونب نامدوخ يارب ار یهاتوک یتح یساسا نوناق و مینک زیهرپ یمک تسین يوق نامیونعم يوزاب و روز هک رگا دعب

 

 دَنَز ییار ّرَش ِعفَد ِرهَب عرَش

 دنُک تَّجُح ۀشیش رد ار وید

 1211 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .دنکیم تظفاحم يردق ار نامیرایشه ،یساسا نوناق نتشون و زیهرپ رطاخ نیمه هب

 

 هِب زیهرپ ،یتّوق دشابن نوچ

 هِجِب ناسآ قاُطی ال ِرارف رد

 694 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یقافتا هچ و دوشیم یچ ًاعقاو مسرن شهب هک رگا ؟دوب مهم ردقنیا دز ممشچ هب ار شکنیع منهذ هک یگدینامه نوا ای ینامهم نیا ایآ ،منکیم لاوس مدوخ زا
 ؟دتفایم

 

 ییوت مه ترورض ِّیتُفم :تفگ



 يوَش مرجُم ،يروخ رگ ترورضیب

 053 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 نتخادنا تاقوا یهاگ .دوشب درس یگدینامه نوا هب مکمک ملد هک هللااشنا ات منکیم ربص هار نیا رد سپ ؟هنک دوبان ار نم هک تسه ردقنوا ؟هیچ شترورض اعقاو
 اب ،هربیم شیپ ار ام »شدوشیم و وشب« حرط اب یگدنز هک ییاجنوا زا اما ،هنکب نارگن یلیخ ار ام دیاش و ،هشاب لکشم دناوتیم یلیخ هعفد کی یگدینامه کی
 .دناسرتب ردقنوا یگدینامه کی زا ار ام ای و ،ار نم دناوتن نهذ هگید هک دسرب يزور هک هللااشنا .مریم ولج مارآمارآ ،زیهرپ و ربص نوناق

 

 درک تسار هنوردنَا نامیلس سپ

 درس درک ،شدوب هک توهش نآ رب لد

 1906 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دش تسار َمد نآمه شجات نآ زا دعب

 دش تساوخیم ار جات هکنانچنآ

 1907 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 :رخآ رد و

 ریصب ار دوخ قح تفگ نآ یپ زا

 ریذن مَد ره تاَيو ِدید دَوُب هک

 215 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

  عیمس ار دوخ ،قح تفگ نآ ِیپ زا

 عینَش ِراتفگ ز بل يدنبب ات

 216 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

  میلع ار دوخ ،قح تفگ نآ ِیپ زا

 میب ز وت يداسف یشیدنین ات

 217 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ینک شوگ تینهذ نم ياهفرح هب هک ارچ نکن شوگ ینهذ نم شوگ اب .نک هاگن تسیگدنز هک هظحل نیا دید اب ،نکن هاگن تینهذ نم دید اب هکنیا هصالخ
 .دوشیم يراکبارخ ثعاب هک نکن لمع و رکف تینهذ نم دید اب ،دنکیم توداج ،دنکیم ترحس

 دنله زا هدیرف ساپس اب


