
 ��بدا ضرع و مالس اب

 

 :نیرق ماد

 

 :تسا نتساوخ و اوه زا میتفایم ینهذ نم يهطبار و نیرق ماد رد ام هکنیا

 
 هلا زا تَّنَج هک ربمغیپ تفگ

 هاوخم يزیچ سک ز ،یهاوخیمه رگ

 333 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تاقالم اهنآ اب ای میوشیم ینهذ ياهنم بذج ،ندش هدید ای ینادردق و هجوت ای نتفرگ تینما رطاخ هب ام

 ياهنم اب هطبار ای اهیگدینامه هب هاگچیه ،تسا یفاک ام يارب ادخ مینادب نیقی هب رگا هکیتروص رد ،مینکیم

 :مینکیمن هیکت ینهذ

 
 هللااب یفک ار هدنب يدب سب

 تسین تیافک و شناد نیا شکیل

 499 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 نم و دروخیم نآ هب ناکفنک و اضق ریت یتقو ًاصوصخم ،شدوخ ياهیگدینامه ساسا رب هراومه ام ینهذ نم

 اب رگا وت ،یناوتیمن اهنت وت ،يراد کمک هب زاین وت هک ،ندرک ژغ ژغ هب دنکیم عورش ،دوشیم کچوک ینهذ

 هطبار نیا اب لاح ،شاب راتفرشوخ وا اب لاح ،دنکیم تکمک تخس ياهزور رد یشاب هتشاد هطبار صخش نیا

 .…يراد زاین وت ،دتفایم یقافتا هچ هدنیآ ینادیم هچ وت ،شاب هتشاد

 

 هدنهد اوتف و مینک ال ار وا ياهفرح و میشاب نامینهذنم رظان و هدوشگ ار اضف دیاب هک میتسه ام نیا لاح

 زکرم زا هک ییورین و تردق و تیاده ینعی یگدنز زا ریغ هب نم اعقاو ایآ هک ییاشگاضف اب نداد اوتف یلو میشاب

 :تسا ریخ شباوج انئمطم ؟مراد ینوریب کمک هب زاین دیآیم منورد رد مدع

 

 ییوت مه ترورض یتفم تفگ

 يوش مرجم ،يروخ رگ ترورضیب

 



 هب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو

 هدب نآ نامض يراب ،يروخ رو

 531 و 530 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ینهذ ياهنم يهتساوخ قبط هجیتنرد ،مریگب رارق هجوت و دییات دروم مهاوخب هک مراد یتخانشناور زاین نم ایآ

  ؟منک نییعت ار مدوخ یگدنز و شور

 ،منک زاغآ ار هطبار نیا هک تسیرورض ایآ مسرپیم زکرم ندرک مدع اب ،ياهطبار زاغآ ای راک ره ماجنا لبق سپ

  ؟مهد همادا ار هطبار نیا ای

 لوق هب و منکیم زیهرپ سپ ؟متفایم یماد هچ هب هیده نیا یلوبق زا دعب ؟منک لوبق ار هیده نیا تسیرورض ایآ

 .منکیم اوتصنا دوبک ار بل امین ياقآ

 
 هِب زیهرپ ،یتّوق دشابن نوچ

 هِجِب ناسآ قاطُی ال ِرارف رد

 496 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا

 اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخ ِکلام

 

 راهنیز ،يوقت و ظفح دشابن نوچ

 رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

 650 و 649 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

  .منک هحولرس ار زیهرپ و اوقت و مزادنایب ار رایتخا تلآ تسا رتهب دراوم هنوگ نیا رد سپ

 يارب و تاهناخ رد نیشنب ،ریخ دنکیم مکح زیهرپ ؟مورب ینهذنم نالف تاقالم و ینامهم نالف هب مراد زاین ایآ

 .نکن تسرد رسدرد تدوخ

 

 نُخُسشوخ نادزار يادخ يا

 نُکم ناهنپ ام ز دب راک بیع

 

 ام هب امنم ار کین راک بیع

 ابَه و درس شور زا میدرگن ات



 1354 و 1353 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

  ❤مارتحا و قشع اب��

 ��ژورن زا سگرن��


