
 916 هرامش همانرب
 تسهدهیب ِ عینشت و هنعط تسار و ّپچ رگ
 تسهدشلد هک سک نآ ددرگن رب قشع زا

 446 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 :انالوم سمش ناوید زا 446 هرامش لزغ
 ..دوخ تاذ یلصا تیصاخ زا هدافتسا رد یگدنز يادص ندینش هدعاق
 .یگدنز هدعاق زا ،نهذ برخم هدعاق صیخشت و ییاسانش
 .روضح دید هب تواضق و تمواقم دید رییغت هدعاق
 .اهیگدینامه زا نتسج هدیاف كرت هدعاق ،نهذ شوگ يرک هدعاق
 .حیحص تروشم هدعاق .نهذ اب ندرک لمع و رکف كرت هدعاق
 .مشخ ندروخ ورف هدعاق ،ینهذ هناهب هنوگ ره هب ندز شتآ هدعاق
 .نهذ لهج و یلهاک زا ییاهر هدعاق ،ندش رای وحم و یتسین هدعاق
 .یگدنز لدع و نید هدعاق ،يدارمیب هدعاق

 
 وگب يدینش چنآ ور باتهم برطم
 وگب يدیدب چنآ میمرحم ناگمه ام
  2245 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .تسا تمواقم و تواضق زا نهذ یشوماخ نامه ،نورد ياضف زا یگدنز برطم توعد يادص ندینش هدعاق

 
 دید ِسکع نآز ارم هک يدید هچ ،نآ
 ؟دیدپ دمآ ياهلعش ناج و لد رد
 3730 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ییاسانش رون و شتآ هک تسا ناگرزب اب تبحاصم رد تواضق و تمواقم زا یلاخ يدید ساکعنا ،روضح دید ساکعنا هدعاق
 .دنکیم روهلعش ار رتشیب هچ ره
 
 تسشن تمشخ نینچ هک يدید هچ نآ
 ؟تسَج زاب و دومن یقرب نانچ ات

 3729 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و هنعط و صرح ،ینامگدب و مشخ زا ار ناسنا هک تسا ياهدعاق ،ناگرزب اب تبحاصم رد روضح دید بات زاب و ساکعنا هدعاق
 .دزاسیم رود و هاگآ عینشت

 
 ناکم و نوک زا رترب يدید هچ ،نآ
 ؟ناج میدیشخب و دوب ناج زا ْهِب هک
 3731 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هک یناج .دشخبیم ناج و هدنز ار ناسنا هک تسا ناگرزب اب ینیشنمه و تبحاصم رد روضح دید باتزاب و ساکعنا هدعاق
 .تسا ینهذ ناج دص زا رترب
 .تسا هدنیآ سرتسا و هتشذگ مغ دنب زا تاجن هدعاق و ناکم و نامز دعب زا ییاهر هدعاق ،روضح دید باتزاب و ساکعنا هدعاق

 
 وگب يدینش چنآ ور باتهم برطم
 وگب يدیدب چنآ میمرحم ناگمه ام
 2245 هرامش لزغ  ،سمش ناوید ،يولوم-



 زا زیهرپ و نهذ رب هتسویپ تراظن مزلتسم ،روضح دید هب تواضق و تمواقم دید لیدبت و یگدنز برطم يادص ندینش هدعاق
 .تسا هدینامه نهذ ياهتقامح و لهج و یلهاک
 
 تسا وت اب تقامح :شتفگیم لقع
 تسکش دیآ ار دهع تقامح اب

 2287 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ییامنهار اب دوخ يور رب زکرمت و نهذ ياهيدارمیب رب ندوب رظان هدعاق ،نآ ياههتساوخ و نهذ رب ندوب رظان هدعاق
 یندش هدنز .دنکیم هدنز هیلوا تاذ و لصا هب و شوماخ لالدتسا و وگتفگ هنوگ ره زا ار نهذ هک تسا دهعت نتشاد و ناگرزب
 .تسا مدع زکرم و نید رب یقداص هاوگ و راکشآ ،ناسنا لمع و رکف رد نآ باتزاب و ساکعنا هک
 .تسین وا زاسهدنز نیناوق و یگدنز لدع لوبق دروم ناگدنب دییأت و یهاوگ هک ارچ
 
 تسین لوبقم ،ناگدنب یهاوگ نوچ
 تسین لوغ ٔ◌هدنب هک دشاب وا ،لدع
  3823 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 یتناک جنروا ،میرم-


