
  
 �🌹🌹� روضح جنگ ناتسود و يزابهش ياقآ مزیزع ملعم تمدخ مالس اب
 . مراذگیم كارتشا هب ار تسا نهذ يهتخت دروم رد هک یتایبا نوماریپ یحیضوت

 
 : دراد دوجو هتخت روجود
 . مینکیم لمع و رکف اهنآ بسحرب و میدش یطرش اهنآ اب ام هک ییاهزیچ نامه ،تسا هدینامه نهذ هک هدش هتشون هتخت -1
 ام هب ادخ ار هچنآ میناوخب هدشن هتشون هتخت زا دیاب ام ،تسین نآ رد یگدینامه چیه هک ،یلاخ الماک نهذ هک هدشن هتشون هتخت -2
 ☘☘ .دیوگیم
 
  یناشیپ هتخت زا ار سکره دب و کین
  یناوخ طخ هبرجت اب دناوخیم و دنیبیم
 2570 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
  ؟يزاسیمن ترشع ارچ ،دمآ زیزع رمع نآ وچ
  ؟ییوشیمن هتخت ارچ ،دمآ ناج داتسا نآ وچ
 2513  هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
        داد مَهر ملقلاب مًلع نوچ
  مناوخ هتشبنان هتخت سپ

 1566 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ؟متشِبِن نم هن ار نآ تلایخ هتخت رب
  ؟مناج نایم ردناک منادن لد ّرس نوچ
 1699 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 دصرد هن و هن و هن و دون یتقو .مینک لیطعت ور ینهذ نم »ياه منادیم« و ینهذ نم »ندوب لک لقع« دیاب المع الاب تایبا هب هجوتاب
 وت ینهذ نم :ابیرف مناخ لوقب ( ؟دراد اعدا ردقنیا هک تس هراک هچ ینهذ نم دصرد کی زا رتمک نیا ،هتفرگ ارف )ادخ(ینعی مدع ار ام ندب
 لمع و ننزب فرح ،ننک رکف ینهذ نم لقع اب دنهاوخب رگا دناهتفایرد یتسرد هب دننکیم راک ناشدوخ يور هک یناسک همه )یتسین یچیه
 . دناهتفر ) نابایب (ینعی هزافَم هب المع ،ننک
 �🙌🙌� .نک لمع نم قیرط زا وت و نک رکف نم قیرط زا وت ،نزب فرح نم قیرط زا وت هک مهاوخیم هنازجاع ایادخ
 رد ،نومدوجو رد سرت داجیا نآ هارمه هب ،تساهرکف نتفرگ يدج ،تساهرکف رد ندنام ،هتخادنا ماد هب ار ام هچنآ دنوریم و دنیآیم اهرکف
 . تسا ندرک ال و ندرک روبع ام راک هکیلاح
 تمواقم و هزیتس میشاب میلست ام رگا ،هزادنایم مه شدوخ هدرک هدینامه ور ام هک ییادخ ،تسادخ راک ،تسین ام راک یگدینامه نتخادنا
 .هداد ماجنا ور یحارج لمع یگدنز حارج میوش هجوتم هکنیا نودب مینک زاب هظحل قافتا فارطا ور اضف ،مینکن
 مهاوخیم ماهدرک ادیپ يرایشه یمک هک الاح ،یهاگآ منورد رارسا مامت زا ،یسیونیم وت ور درذگیم مرس رد هچنآ ماهدش هجوتم نونکا ایادخ
 . مناوخب مدع زکرم اب ور هتشبن ان هتخت مناوتب و ،یسیونب میارب وت  ات هدب مناشن هار ياهدناوخ ارم هک يا ،منک كاپ ور منهذ هتخت
 هب ادیدش یگدنز يا ،هدرد شکاروخ نوچ ،هنکیم داجیا درد شمه اما هسیونیم بوخ ارهاظ هراد هدروُخ هشیش ینهذ نم ،سیونب وت ایادخ
 هدرک مدع ار مزکرم ردقنآ ینعی ،منک كاپ ور منهذ هتخت هنابلطواد ياهنوگ هب مراد تسود ،منهذ هتخت ندرک كاپ يارب مدنمزاین وت کمک
 : هک مناوخب هدش فاص لد اب ار حول نآ و ،منک تفایرد ناج داتسا زا ور یگدنب راختفا حول هک ،مشاب

 
  شمیامنن دوخ داد مهاوخن رگ
  شمیاشگب لد هتسب مدرک شنوچ
 374 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  منک تمحر مرگنن نآ نم کیل
  منت تمحر رب ،تسًرُپ متمحر
  اطع مهدب ،تدَب دهع مرگنن
 دوش یم هدناوخ هک   ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مَرَک زا

 3160 و 3159 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رازه و رابدص تسکشب ام دهع
 رارقرب تباث هوک نوچ وت دهع
 2495 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تشپ ياهرکف هگید میتفگ راب رازه ،میتسکش راب رازه ،میتسب دهع راب رازه ،یگدنز اب میشاب يزاوم منوا یتساوخ ام زا زیچ هی طقف وت ایادخ
 یعس یلییییخ ،مرادن ار اهنآ نتخادنا تردق ،مراد یگدینامه منکیم فارتعا ادخ يا ،رکف تشپ رکف نهذ وت میتفر مزاب مینکیمن مه رس
 رافغتسا و مشکب هنارایشهدرد ،منک راک مدوخ يور دیاب زونه امتح .»ینودیم« وت ،»ینوتیم وت« ،»منودیم هن« ،»منوتیم هن« ،یلو منکیم



 راکیب راک زا ور ینهذ نم و هشب يراج نم رب تناکف نک مکح ات منکیم ربص ،متسه وت دادتما نم ،متسین اهیگدینامه نیا نم ایادخ ،منک
 . هنک
 �🙌🙌� نییییییمآ

 
  نم مکح ناگوچ رد يوَدیم و ینم يوگ
 تمناودیم هک هچرگ موَد یمه وت یپ رد
 322 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
  نم هک نمیا و غراف و شاب داش
  نمچ اب ناراب هک وت اب منک نآ

 
  روخم مغ وت مروخیم وت مغ نم
  ردپ دص زا مرتقفشم نم وت رب

  173 و 172 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 �🙋🙋🙋🜺🌺🌺🌺�☘☘☘☘☘�🌹🌹🌹� زیزع يزابهش ياقآ تامحز زا ناااارکیب ساااااپس
 
 نارهت ناتسا زا هرین


