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 مود شخب ،روضح جنگ 875 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ
 
 

 يدش هیامرس ،تسد زک نآ زا شیپ
 يدمآ نوریب بویعم تبقاع

 )1508 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ،رکف( زین نم دعُب راهچ و ،دوش مولعم راک نایاپ رد نآ ِبیع و دورب تسدزا )مَايرایشه( هیامرس هکنآ زا شیپ
 .مدش بویعم ِینهذنم ِهّجوتم تبقاع ،دوش بارخ )مناج و ناجیه ،مسج
 

 نونک دش ادیپ بلقْرز نیک رکُش
 نوزف یتشذگب رْمُع هکنآ زاشیپ

 )1511 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .صلاخان ؛هرِسان ؛یبلقت )زاجم( :بلق*

 
 و هدش رید یلیخ هکنآ زا شیپ ؛دش مولعم نم رب ینهذِ نم يالط نیا ندوب یبلقت هک میوگیم رکُش ار ادخ
 .دوش فلت نیا زا شیب مرمع
 

 مندرگ رد دبا ات يدنام بلق
 مندرک عیاض رمع يدوب فیح

 )1512 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .صلاخان ؛هرِسان ؛یبلقت )زاجم( :بلق*

 
 فلت ینهذِنم اب مرمع رگا دوب فیح .دْنامیم مندرگ رد دبا ات )ینهذِنم( یبلقت يالط نیا تروص نیا ریغ رد
 .دشیم
 

 دومن وُر وا ِیبلق رتهَگپ نوچ
 دوز ِدوز نم مَشَکاو وُز دوخ ِياپ

 )1513 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .صلاخان ؛هرِسان ؛یبلقت )زاجم( :بلق*

 
 و ینهذِنم رد ندوب زا رتدوز هچره زین نم ،دش مولعم رتدوز ینهذِنم نیا ندوبیبلقت نوچ
 .مدش فرصنم مزکرم ياهیگدینامه نتشادهگن
 
 

  رصتخم يدید وچ ار فک شدرَگ
 رگنرد ایرد هب ،دیاب تتریح

 )2907 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ،يدرمش مزال ار تریح و يدید يزاب تروصهب و تیمهایب ،رصتخم ار )هظحل نیا قافتا( ،فک ِشبنج هاگره
  .نک هاگن ییاتکی يایرد هب هدشهدوشگ ياضف ِدید اب تقونآ
 

  دَوُب نایوگْرِس ،دید ار فک هکنآ
 دَوُب ناریح وا ،دید ایرد هکنآو
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 )2908 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ،دنکیم وگزاب ار رارسا دراد شلایخ هب و ،هدرک ندز فرح هب عورش دید ار )هظحل نیا قافتا( ْفک هکیسک نآ 
  .دوشیم تریح راچد و دیآیم دنب شنابز ،دنیبیم ار ییاتکی يایرد تمظع هک یسک اما
 

 دنک اهتّین ،دید ار فک هکنآ
 دنک ایرد لد ،دید ایرد هکنآو

 )2909 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ِشالت و یعس اب دهاوخیم و درورپیم شنهذ رد یتاّین و هتساوخ ،دید ار )هظحل نیا قافتا( ْفک هک یسک نآ
 یقافّتا ره رد دید ار ییاتکی يایرد ،هدشهدوشگ ياضف ِدید اب هکیسک اما ،دسرب شدوصقم هب دوخ ِینهذنم
 هک دهدیم هزاجا و دنکیم توکس ،هدرک عیسو ایرد لثم ار شلد ،هدش میلست نیاربانب ؛دنیبیم ار بابسالاببسم
  .دریگب میمصت و دنزب فرح ییاتکی يایرد نآ
 

 دَنتیم يروش ِبآ رب نوچ غرم
 ددم وا تسهدیدن ار نیریش ِبآ

 )2448 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 نآ زا ياهرطق و هدیدن ار نیریش بآ هک تسا لیلد نیا هب دَرچیم يروش بآ ِفارطا رد هک ياهدنرپ ،لاثم يارب
 داب ،یگدنز ِنیریش بآ ،تسا لوغشم یمسج يرایشه و ینهذنم ياهدرد رد هک یناسنا ینعی ،تساهدیشچن
  .تساهدرکن تفایرد ار نآ ياهکمک و هدیدن ار دیآیم هدشهدوشگياضف زا هک ،رصرص
 
 
 

  وا ِنامیا نآ تسا دیلقت هکلب
 وا ِناج هدیدن ار نامیا ِيور

 )2449 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 سنج زا و ییاشگاضف ینعی ،یقیقح نامیا يور وا ناج .تسا يدیلقت و یحطس ،هراچیب ِینهذنم نآ ِنامیا هکلب
  .تساهدیدن زونه ،ار ندش یگدنز
 

  میظع ار دِّلَقُم دشاب رطخ سپ
 میجر ِناطیش ز ،نزهر و هر زا

 )2450 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ۀلیسوهب هک ،هار ریظن یگرزب ِتارطخ دراد يدیلقت نامیا هک ینهذنم ناسنا ینعی ،دِّلقم يارب نیاربانب سپ
 و )دنکیم یفرعم يونعم داتسا ار دوخ و دراد ینهذنم هک یناسنا( ،نزهار و دوشیم هداد ناشن طلغ ینهذنم
 .دراد دوجو )تساهیگدینامه ندرک دایز وریپ هک ناهج یگدینامه و درد يورین( ،نوعلم ناطیش
 

 دوش نمیا ،قح ِرون دنیبب نوچ
  دوش نکاس وا کش ِتابارطضا ز

 )2451 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 وا و دوشیم نمیا ،دنیبب ار ادخ رون و دریگن يدج ار تاقافتا يزاب ،دنک زاب ار اضف ،دیایب هظحل نیا هب ناسنا رگا
 .دوشیم نکاس و اهر نهذ ِدیدرت و کش ياضف ِیناشیرپ و تابارطضا زا
 

  ؟دوب هاش شناج وچ ،یناف دوش نوچ
  دوب هٰ◌ّللا ِتمصع رد وا ِخیب
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 )1572 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ؟دوش یناف تشاد ناکما هنوگچ ،دوب ادخ ینعی هاش شناور و حور ،ناج و هدش لیدبت ادخ هب هک مالغ نآ
 .تشادیم نوصم يدنزگ ره زا ،هدرک يرادهگن و تظافح ار وا ۀشیر دنوادخ هکیلاحرد
 
 

 ار وت هشیدنا و شناد ،ار وت هشیپ و هگتسد
 ارم راتات ِيوهآ ،ار وت هشیب ،ار وت ریش

 )39 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 .لالج و هوکش ؛تیعمج و تردق ؛هاگتسد :هگتسد*
 .دنَرآ تسدهب زیوآلد ِکشُم وا ۀفان زا هک ییوهآ :راتات ِيوهآ*

 
 ،دشاب نم لام ،تسایتسه ناهج تشد راتات يوهآ ۀلزنمهب هک فیطل یگدنز ،ملاع راگدرورپ ،یقیقح قوشعم
 مامت و هشیب ریش مه و دشاب وت لام هشیب مه .وت لام ینهذنم شناد و هشیدنا ،لام بسک ،تردق ،تموکح
 تسرپتردق ادخ دادتما ناونعهب نم .موش تردق ةدولآ و ینهذنم مهاوخیمن نم[ ؛وت نآ زا ایند ياهیگدینامه
 نم .دشاب مدرم هجوت دروم هشیدنا نآ و مشیدنیب ینهذنم قیرطزا مهاوخیمن .متسین تسرپینهذ ِ شناد و
  ].دنک لمع و رکف نم قیرطزا وا مهاوخیم نم ،مهاوخیم ار دنوادخ ۀشیدنا
 

  وش رود رُّیغت زا و درگ هتخپ
 وش رون ،قِّقحُم ِناهرُب وچ ْوَر

 )1319 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ِناصقن و رییغت زا نینچمه و ،وش هتخپ دنوادخ هب قشع و اهیگدینامه نتخادنا و ییاسانش ،ییاشگاضف اب
  ؛وش رود اهیگدینامه ِندش دایز و مک و ینهذنم
 يرایشه هب لیدبت ًامامت ینعی وش رون هب لیدبت )يذمرِت ققحم نیدلاناهرب دیس( انالوم ِداتسا دننامه و ورب 
 .دنامن وت رد یگدینامه چیه ات وش روضح
 

  يدش ناهرُب همه ،یتسَر دوخ ز نوچ
  يدش ناطلس ،دش تسین هدنب هکنوچ
 )1320 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(

 لّدبم )نشور تجح( ،ناهرب هب هرسکی ،يدش اهر اهیگدینامه و ینهذنم ِیمهوت ِدوجو ،ینیبدوخ زا هک یتقو
 ؛يوشیم
 ،ناطلس و هاش هب ،دش اهر ینهذنم ِینیبدوخ زا ینعی ،دش تسین ،دراد ینهذنم هک یصخش ،هدنب هک یتقو 
 .دوشیم لیدبت ادخ ینعی
 

 دعَس وت يراد یعلاط مدید :تفگ مِّجَنُم يد
  شیوخ ِنوزفازور ِهام زا کیلو يرآ :شمتفگ
 )1247 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 .داتفا دهاوخ بوخ تاقافتا وت يارب ینعی ،منیبیم دعس ار وت ِعلاط نم هک :تفگ مجنم زورید
 ،مدوخ نوزفازور ِهام زا هکلب ؛تسین وت ِناگراتس و هام زا نم ِدعس ِعلاط نیا یلو ؛تسا تسرد متفگ وا هب نم
 .مراد کین و دعس ِعلاط ،هدشهدوشگ منورد ياضف هکنیا تلعهب .تسا ییاشگاضف
 

  شعلاط و لامج زک ؟ام ِهَم اب دشاب هک هَم
  شیوخ ِنودرگ رب تشگ ربکا ِدعَس ْربکا سحَن
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 )1247 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 اب هک نامدوخ هام اب هسیاقم رد دندرگیم ام نهذ رد هک یناهج نیا و ینوریب ياهزیچ ،ناگراتس و هام
 ؟تسا هچ دوشیم زاب نورد زا ییاشگاضف
 روضح يرایشه ،ربکا دعس هب لیدبت ینهذنم ،ربکا سحن ،هدشهدوشگ ياضف نآ کین ِعلاط و لامج زا هک
 ؛دش دهاوخ
 روحم ِلوح ینهذنم ياهدرد رود هب شدرگ ياجهب ،هدرک عولط یگدنز تروصهب ام ،نورد ياضف ندش زاب اب 
 .میخرچیم یگدنز
 

 ياهرابیَم و لدْ شوخ ،يریما دوب
 ياهراچیب ره و روُمخَم ره ِفْهَک

 )3439 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .دشاب هتشاد تسود رایسب بارش هک یسک :هرابیَم*
 .تساهدش تسم بارش ندیشون زا هکنآ ،رامخ :روُمخَم*

 
 .دوب ياهدنامرد و رامُخ مدآ ره ِهانپ وا ،تسود بارش رایسب و داشلد دوب یهاشداپ
 اب ،تسا شوخ شلد هک یهاشداپ ؛تسادخ دوخ ای و ینهذنم زا هتسراو ناسنا دامن هاشداپ ناتساد نیا رد [
 ].تسا ياهراچیب ره هانپ و دراد راکورس یگدنز بارش
 
 

  یلداع ،يزاونْ نیکسم ،یقِفشُم
 یلدایرد ،یششخبرز ،يرهوج

 )3440 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 و عبط دنلب ،رز و میس ةدننکاطع ،لداع ،زاوننیکسم و هدش لیدبت ادخ هب هک رهاوج سنج زا نابرهم یهاشداپ
 .لدایرد
 
 

 نینمؤملاریما و نادرم ِهاش
 نیبتسود ،و نادزار و نابْهار

 )3441 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 هب فقاو ،نادزار ؛دوب قح ِهار نابهگن و یگدنز هب هدش لیدبت ،هتسراو ياهناسنا ینعی نانمؤم رالاس و رورس
 .دیدیم یسکره رد ار ادخ هدوب نابحم و ناتسود سانشردق ،یهلا رارسا
 

 حیسم ِماّیا دوب یسیع ِرود
 حیلم و رازآمک و رادلد ْقلخ

 )3442 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .حیسم ِراگزور و دوب )ع( یسیع ترضح نامز
 و دندوب یگدنز سنج زا ینعی رادلد ،هدوب )نیشنلد( ،نیکمن ،رازآمک ،نابرهم رگیدکی هب تبسن مدرم ۀمه اذل
 .دندیدیم رگیدمه رد ار یگدنز
 
 ،رکشت اب
 شوهم
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 )يزابهش زیورپ داتسا( روضح جنگ 875 همانرب :عبانم

 )ینامز میرک داتسا(يونثم ریسفت ياه باتک
روضح جنگ ياه همانرب نتم یسیون هصالخ هورگراک :رکشت اب

 


