
 .روضح جنگ ياضعا ناراوگرزب همه رب مالس .یگدنز و قشع مانهب

 

 دیآرب روگ ِرس هب ،ار نفک هدرم دَرَدِب

 دیآ ربخ نم ِتُب ز ار ام يهدرم نآ رگا

 

 763 هرامش لزغ سمش ناوید ،يولوم

 

 نامه نفک نیا .دریمیم نآ رد و دنکیم تسرد ینفک دوخ يارب نیلفآ اب ندش هدینامه اب ناهج نیا رد یناسنا ره

 و دزیخرب نفک نیا زا هک تسا رداق ناسنا یلو .تسا هدش شایلصا تاذ زا وا ییادج ثعاب هک تسوا رادنپ هدرپ

 .دوش هدنز ادخ هب هرابود هنارایشه درد ندیشک اب و دنک هاگن تسوا نهذ هک شروگ هب

 

 اشامت ار نآ طقف ،میهاوخن یگدنز و تیوه دهدیم ناشن نهذ هک يزیچره زا و مینک زاب ار نورد ياضف ام رگا

 نیا و دسریم ام هب تسادخ تیانع و هجوت ،تمحر ،درخ ،یگدنز يهدننکهدنز يژرنا نامه هک ربخ کی ،مینک

 هب هرابود ام و دوشیم هدیمان تمایق هک تسا نهذ روگ زا ام ندش دنلب نامه ربخ نیا .دنکیم تیاده ار ام ربخ

 .مینکیم عولط نهذ هرذ نیا زا دیشروخ تروص

 

 ناهن هرذ یکی رد یباتفآ

 ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

 4580 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 دوخ نهذ رد هک تسا ییاهیگدشیطرش و تمواقم رطاخهب ،مینک عولط دیشروخ تروصهب میناوتیمن نآلا رگا

 .تسا هابتشا راک نیا یلو میریگب یگدنز اهیگدینامه نیا زا ات میاهتخاس

 

 .دناشکیم نامنهذ روگ هب ار ام هک نارگید و دوخ ینهذنم مَد زا هن مینک هدافتسا يدزیا مد زا دیاب هظحل نیا ام

 .دریذپیم رثا اهنآ يوخ زا ام لد اریز ؛نارگید ینهذنم هچ دوخ ینهذنم هچ میشاب دوخ ياهنیرق بظاوم سپ

 

 :مجنپ رتفد زا 2636 تیب قبط

 

 وا يوگوتفگ و لوقیب نیرق زا

 وا يوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

 



 رگنامرد هک میریگب درخ رونآ زا و مینک زاب ار اضف میناوتیم ام نانمشد ای ینهذ ياهنم لباقم رد نوچ یلو

 .دوش ام عفان و ایمیک ات مینک ییاشگاضف دیآیم نامدب هک هچره زا ،تسام

 
 تسوت يوراد ودع ره تقیقح رد

 تسوت يوجلد و عفان و ایمیک

 

 94 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هناقالخ ياهرکف و شخبيداش ای دنزاسیم درد ام يارب مینکیم نآلا هک ییاهرکف مینیبب و میشاب بقارم دیاب ام

 .دنامیم دیاب یهاتوک تدم يارب طقف و دنک ادیپ همادا همه نیا دوبن رارق ،درد زا رپ ینهذنم نیا رخآ !دنتسه

 دنامهفب ام هب دهاوخیم نوچ .تسادخ رهق و یسوبع نامه دنکیم داجیا ام یگدنز رد ینهذنم هک ییاهدرد نیا

 لیدبت رظن يرایشه هب یمسج يرایشه نیا زا دیاب ام و تسین اهیگدینامه ياج و تسا قشع ِمرح ،لد نیا هک

 داجیا هلئسم و درد نارگید و دوخ یگدنز رد ،میهاوخب یگدنز و قشع ینهذنم زا بترم میهاوخب رگا و میدشیم

 درخ و اهییاناوت ،تسا یفاک ام يارب دنوادخ مییوگب و میشاب لصو دوخ هشیر هب دیاب ام هک یلاحرد ؛مینکیم

 .تسا یفاک ام يارب دنوادخ

 ِهاچ زا ام فسوی ندیشک الاب يارب دنوادخ هک ینامسیر عقاورد میهاوخب یگدنز ادخ زجهب رگید یسک زا رگا

 .تساهنآ زا نتساوخ یگدنز نیمه زا یکاح مه مدرم اب ام ینمشد .مینکیم هراپ ای  هدرک اهر ار هداتسرف ینهذنم

 

 شفارطا رد ار اضف دیاب و تسام نامهم طقف مینادب ،دهدیم ناشن ار يزیچ نهذ و دیآیم يرکف هک هظحلره سپ

 نامدای و .میشاب هتفرگ ار شمایپ هکنیا نودب دوریم دوز یلیخ مینک تمواقم رگا .تفرگ ار نآ مایپ ات درک زاب

 لامک رادنپ زا تیاکش نیا .دوشیم افج ببس نوچ مینکن انب یتیاضران و تیاکش ساسارب ار دوخ یگدنز هک دشاب

 نم اب طاسبنا قیرط زا دومرف ام هب دنوادخ هکیلاحرد ،دوشیم ضابقنا و يدنباضف ثعاب و تسام ياهمنادیم و

 .دییوگب نخس

 

 طاسِب ام ِرهب درتسگ قح ِمکح

 طاسبنا ِقیرط زا دییوگب :هک

 

 2670 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یگدنز نآ رد نوچ میوش اهر ینهذنم نیا زا دیاب ام .مینکن ییافویب دنوادخ هب ینهذ ياهبوچراچ اب یفرط زا

 و میدرگرب تسا ییاتکی ياضف نامه هک اقب ِهاگنطو هب دیاب همه و تسا یتیراع ینهذنم هناخ نیا .تسین



 ،میوشن ادخ رهق راچد ینعی ؛دناشکب ییاتکی ياضف نآ هب درد و روزهب ار ام اضق گنهرس ای دنوادخ هک میراذگن

 يوسهب درد اب ام درادن تسود ام هیلوا تاذ اریز ؛میهد شوگ وا هب دسریم ام هب ادخ توعد هک لوا نامه زا هکلب

 .مینک هزیتس اضق اب و میورب وا

 

 نطو نیا دوب هیراع ،مطلغ ین

 يوریم اقب ِهاگنطو ِيوس

 

 دیسر نامرف و توعد اضق ز نوچ

 يوریم اضق ِگنهرس ِیپ رد

 

 3170 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هب دیابن ام .تسا رادهدنخ ،دگنجب ادخ اب ات تخادنایم ریت نامسآ هب هک دورمن راک لثم ام ِینهذنم هزیتس نیا

 .میهد همادا ادخ اب دوخ هزیتس

 

 

 گنج هب يدورمن وچ ،شعفد نکب سپ

 گندخ ریت اوه رد شَک وا ِيوس

 

 373 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 

 لایما ،ینهذنم ياهنتساوخ اب رگید یترابع هب ؛میزیرب ار يوقت نوخ ندوب يزاجم نامز رد اب دیابن ام نینچمه

 .يوقت نتشک ینعی نیا هک میزیرگن دنوادخ رما زا هدنیآ هب طوبرم ياهوزرآ و

 رود دنوادخ زا و تسا یگرزب ماد نیا ،میدنبب ار اضف و مینک رکف ناهج نیا ياهیگدینامه ای اههناد بسحرب رگا

 میوش اهر میهاوخیم یگدنز نآ زا و تسام ياهوزرآ وزج و دهدیم ناشن نهذ هک يزیچنآ زا نیاربانب ؛مینامیم

 نامنهذ بقارم هظحلره روظنم نیا يارب .دهدب ام هب ار نیریش یگدنز نیا شدوخ و دنک محر ام هب دنوادخ ات

 .مینیبب ار تسام یگدنز رد شناسحا و فطل نامه هک ادخ لدع ات میشاب

 

 نتخیرگب دَوُب نتسج وزرآ

 نتخیر يوقت نوخ شلدع ِشیپ



 

 وزرآ شهناد و تسماد ناهج نیا

 وُز ،رآ يور ،اهماد زا زیرگ رد

 377-378 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 شدیآ محر ات راذگب وزرآ

 شدیابیم نینچ هک يدومزآ

 

 381 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 مارتحا و رکشت لامک اب

 سولاچ زا تخدرهم

 


