
 907 هرامش همانرب

 

 یملوژپ مغ ره يزاب تسد ز نم رگ

 یملوگ ،دنمدرخ و یمدوبن كریز

 

 :انالوم سمش ناوید زا 2996 هرامش لزغ

 یهلا تناما شزرا و يدبا هظحل نیا زا ار ناسنا هک ییزاب .یناشیرپ و مغ هنوگ ره يزاب زا یهاگآ و ییاسانش

 .دنکیم دیماان و دزادنا یم نهذ یمولظ و لهج ماد هب و لفاغ

 یب راثآ نآ رد هک ییاه تیعضو زا یهاگآ و ییاسانش .نآ مغ رد ناسنا ینادرگرس و نهذ هتسب ياضف ییاسانش

 يدیما ان راثآ و هزیتس و مشخ دننام نهذ یلوهج و یمولظ راثآ ،بارطضا و سرت دننام نهذ یگ هشیر یب و یلوصا

 .تسا رگنایامن ینشور هب

 یگدنز يوس هب یهار ،تیاضر و شریذپ و هظحل نیا قافتا فارطا رد اضف ندرک زاب هکنیا زا یهاگآ و دیما اما و

 .دراد ار نآ تردق و درخ زا يدنم هرهب و

 

 لوضف ار ناسنا قشع  لضف درک

 لوهج و تسا مولظ ییوج نوزف نیز

 4672 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ببس هب هک تسا هداهن ناسنا شود رب ار میلست و ییاشگاضف ییاناوت تناما یگدنز تیانع و ششخب و لضف

 .دراد ندش هدنز و یگدنز يوس هب هار هک یتلاهج و یمولظ .تسا هدش لوهج و مولظ و بلط نوزف تناما نیمه

 

 دوخ ناج رب و دوخ رب وا تسا ملاظ

 درب یم وگ اه لدع زک نیب ملظ

 

 داتسوا ار اه ملع رم وا لهج

 داشر دش ار اه لدع رم وا ملظ

 4676 و 4675 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هظحل نیا قافتا ربارب رد ییاشگاضف و ندش میلست ییاناوت نامه هک یهلا تناما و راب نیا لمح دوجو اب ناسنا

 نیا لمح ییاناوت راد کش و لوصا یب نهذ ،هدش هدینامه نهذ اب ناسنا اریز .دنک یم ملظ دوخ ناج رب ،تسا

 زا ییادج اب ،ندیشک هنارایشه درد و نتفر راب ریز و اه یگدینامه ییاسانش اب هاگآ ناسنا اما .درادن ار تناما



 راهظا .درب یم ینهذ یبایزرا و لدع هنوگ ره زا ار تقبس يوگ ،یگدنز ربارب رد نتسنادن راهظا و اه یگدینامه

 تیاده و ربهار و هتشاد يرترب ینهذ مولع عیمج رب هک تسا زیهرپ و رکش و ربص هطساو هب یگدنز ربارب رد ینادان

 .تسا رگ

 

 دنکرب تیانع يو زا نامز کی

 دنک یم اه یهلبا كریز لقع

 3729 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ار یگدنز برط و يداش يوس هب هار تمواقم و تواضق اب راد کش و لوصا یب نهذ ،درد زا رپ و هدینامه نهذ

 .تشاد دهاوخ لابند هب یناوارف نایز و ررض نهذ رب تراظن زا ندش لفاغ هظحل کی و ددنب یم

 و ندش میلست هار ،ندرکن اعدا و نتفر راب ریز و ناگرزب يرای هب اه یگدینامه و نهذ رتشیب هچ ره ییاسانش

 .تسا نهذ زا ییاهر

 رازلگ هب و زارفارس ناکف نک و اضق تاناحتما راب ریز زا ار ناسنا ،ناگرزب و یگدنز يرای هب هناهاگآ ییاسانش

 هک دوخ تاذ لصا هب و ،هتسناد ار یهلا تناما شزرا ،مغ نوخ نتخیر اب ات دنک یم راپسهر تدحو و ییاتکی

 .دنک هدنز تسا برط و يداش

 

 درک اه ناحتما رای ارم هک رگن نم هب

 يرازلگ هب ناشکشک ارم درب هلیح هب

 3069 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 یتناک جنروا ،میرم-


