
 ار شدوخ متشاد ینهذنم رد هک ییاهتیفیک و مدرک هبرجت ار يدیدش هتشذگ هب تشگرب کی هتفه نیا نم

 مشخ ،دمآ الاب دنیبیم ادج ادخ یتح و اهمدآ همه زا ار شدوخ هک دمجنم و تفس يادلی نآ هعفدکی ،داد ناشن

 ،داد ناشن ار شدوخ هرابود ماینهذنم بذاک يزاینیب زور فصن نیا رد .درک هبلغ نم رب زور فصن يارب ترفن و

 زا هک يرون زا مکمک نم و دش زاب اضف هک دش هچ منادیمن .مدید تسا مشخ زا هتساخرب هک یکانتشحو ربک

 ار تاهابتشا نیا زا يدادعت مهاوخیم اجنیا رد مدرک هابتشا مهرستشپ ردق هچ هوا مدید دمآ هدشهدوشگ ِياضف

 .مراذگب كارتشا هب

 

 :ندوبن ساّنخ يارب يوق رظان )1

 ار نم يرایشه حطس دش دراو هک يدرد هجیتن رد ،مدوبن رظان نم و دمآ الاب خاروس کی زا ینهذنم رامسوس

 .دروآ نییاپ

 

 :قافتا نتفرگ يدج )2

 ِياضف و متفرگ يدج ار قافتا نیاربانب .متفرگ يدج مدرکیم یقلت ریقحت و نیهوت هک ار مدرم ياهراتفر نم

 .متفرگ یخوش ار قافتا فارطا

 
 ییزاس بَرَط درک نامز رخآ رد رای

 ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

 871 همانرب - 3013 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 زاب ینعی نطاب مینک ییاسانش هک دروآیم شیپ ار تصرف نیا ،دنکیم رامِق ،دنکیم يزاسبرط هظحل نیا ادخ

 ینعی دهدیم ناشن نهذ هک هچنآ اما تسا لصا ،تسا قشع نامه هک یگدنز اب ندش یکی و ًاددجم اضف ندرک

 .تسین مهم هدیشوپ ادخ هک یسابل

 
 دمآ رامق ِهاش نآ هک ،هرابرگد نادنر الص

 دمآ راپ هک وا تسنامه ،دراد ون ِسیبلت رگا

 898 همانرب - 588 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 دهدیم ناشن نهذ هک ییاهمرف و اهتروص و اهتیعضو ۀمه تشپ اما دنوشیم ضوع اهتیعضو هک تسا تسرد

 نامه هک قافتا تشپ ناور نکاس اما دنوشیم ضوع هظحل هب هظحل اهتیعضو هک تسا تسرد .تسا ادخ دوخ

 متفرگ يدج ار قافتا هک ینم .تسا شدوخ دادتما ِلابند هب هک تسا ییادخ و تسا تباث تسه مه ام یلصا سنج

 .مروآیمن اج هب ار امش رگید دش ضوع تسابل متفگ ادخ هب



 

 :ببسم ندیدن )3

 اهتیعضو و نارگید يور ار مزکرمت نم هک دوب نیا دیدج سابل رد رامِق ِهاش ندیدن و قافتا نتفرگ يدج تلع

 :هک تفر مدای .مدش لفاغ قافتا فارطا ِياضف زا اما مدید ار اهنآ و متشاذگ

 

 رش و ریخ ره دسریم بِّبسم زا

 ردپ يا طیاسو و بابسا تسین

 898 همانرب - 1554 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 دروآیم شیپ ار تاقافتا یگدنز .دیآیم یگدنز زا نهذ ریسفت زا غراف ،يرش ره ،يریخ ره هک مدرک شومارف نم

 ببسم و مدید ار ببس ،دوب نییاپ مايرایشه حطس هک نم اما دنک دازآ هدرک ریگ مرف رد هک ار شدوخ دادتما هک

 .مدیدن ار

 

 رادم ناهنپ هِحَورِم ،يدومن بَر ای ار داب

 هدش ناکاپ يهنیس ِغارچ ندید هِحَورِم

 

 تسَرَپ تروص نیقی دشاب ،ببس وا دنیب هک ره

 هدش ناد ینعم ِرون بِّبسم وا دنیب هکنآو

 875 همانرب - 2370 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هک ناکفنک داب .مدیدن تسا داب هدنتسرف عقاورد هک ار نارداب اما نیمز دیبوک تشادرب ار نم هک مدید ار داب نم

 نامهنیس دیاب ام و دروآیم دوجو هب ام يرادیب ياتسار رد هظحل نیا ار تاقافتا و دراد دوجو تسا یلصا هدننابنج

 و مدرکیمن تواضق نم دیاب ،دهدب ناشن ار شدوخ تسا اضق هک نزبداب هکنیا يارب .میهدب هار و مینک زاب ار

 ناکاپ هک يراک مهدیمن یگدنز تسد ار مزکرم و متسین عمجرطاخ متفگ ًالمع يدنباضف اب نم .منادیمن متفگیم

 ببس اب هک ینم .دنرادن ینهذ ياهببس اب يراک اما دننیبیم ار ببسم دناهدش نادینعم رون هک ناکاپ .دننکیمن

 نارگید و مدوخ هرابرد ار ینهذنم ياهفرح .مدش تسرپرواب ،مدش تسرپدرد ،مدش تسرپتروص متشاد راک

 .متفرگ يدج

 

 :نارگید يور نکفارون نتشاذگ )4

 ياهرواب .نارگید يور تفر منکفارون مدش لفاغ ببسم زا هکنیمه .نهذ هاچ هت درب ار نم رگید یکی نیا

 هب ًالک و نارگید راتفر ندرک تواضق هب مدرک عورش نم .دمآ الاب دنانالف ،دندب اهمدآ هکنیا لثم ياهدشیطرش



 تحار یلیخ نوچ تسا ینهذنم يارب تلاح نیرتبولطم مرظنهب نارگید يور زکرمت نتشاذگ .متفر ههاریب

 رد و دنک تمالم ار نارگید دناوتیم ،تسین لوئسم رگید ،دوشیم هدیشوپ شدوخ بیع ،دوریمرد رصق شدوخ

 .دوشیم هتفاب رکف تشپ رکف تلاح نیا

 

 :ندرکن ابیز هشیدنا )5

 نم هک دوب ییولوچوک ياهتواضق لصاح هکلب دشن داجیا هعفدکی نم دیدش ربک و مشخ و دیدش شنکاو نیا

 هدرکن زاب ار اضف دندوب کچوک ياههلزلز هک یلبق تاقافتا رد و مدوب هدرک ابیزان هشیدنا نم .مدوب هدرک شلبق

 .دش دیدش شنکاو نیا ثعاب الاح ازدرد ياههشیدنا نیا ندش عمج .مدوب هتفرگ لد هب و مدوب هدیجنر هکلب .مدوب

 

 دشک اجنآ ار وت هگنآو دور ییاج تاهشیدنا

 وش هناشیپ وش هناشیپ اضق نوچ رذگب هشیدنا ز

 2131 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 تیعضو کنیع اب و وش یکی یگدنز اب ،ینیبب ار هظحل نیا تیعضو کنیع تشپ زا هکنیا ياج هب ینعی وش هناشیپ

 ياهتواضق دیابن ،یتفیب هار هدینامه ياههشیدنا ِلابند دیابن رما نیا يارب ،دراذگن رثا وت يور مه تیعضو ات نیبن

 تواضق نیا زونه اسبهچ .تسین ییاشگاضف ینهذ راکنا .يریگب دیابن مه هدیدان ار اهنآ ،يریگب يدج ار نهذ

 قافتا نم يارب هک يزیچ .دهد ناشن ار شدوخ بسانم تیعقوم رد ات تسا رظتنم و تسا اجنآ هنسرگ یگس دننام

 .داتفا

 

 :رگید بایسآ هب مدنگ ندرب )6

 هک هظحل نآ رد اما مدش مارآ مه یمک ًاقافتا و مدناوخ يونثم هدش هتفشآ اضر رازنمس مدرک سح هک شلوا نم

 .مدرکن ربص دوب »تقو هّللاَعَم یل«

 
 ارم مَد نآ دوب تقو هللاَ عَم یل

 یبَتجُم ٌّیبَن ِهیف ْعَسَی ال

 880 همانرب - 2960 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رارف درد زا نم اما دوبیم دیابن ياهتشرف و هدیزگرب ربمایپ چیه و دوب یگدنز اب نم ندش یکی هظحل ،هظحل نآ

 زا یتح مدیرپ رگید رکف هب رکف نیا زا ،مدرب هانپ رکف هب ،مدیشکن هنارایشه درد و مدرکن ربص هظحل نآ رد ،مدرک

 .دوبن مه يراج ناشیوج هک مدرب هانپ رگید ياهبایسآ هب هک دوب نیا رترابهعجاف نیا

 



 نوحاط نیزا مدنگ رَبَم ،تبون یبش دَوْبَن ترَگ

 يراج وا ِيوج دَوْبَن هک ینیب ایسآ رایسب هک

 886 همانرب - 2502 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 دنیآیم الاب اهدرد رگا ،دتفایمن دنتدنت تیاهیگدینامه رگا ،دوشیمن درآ تمدنگ رگا دوب هتفگ انالوم ترضح

 مشاعترا و درک رتدرس ار نم ینهذ ياهنم نآ يامرس و درد و مدرب نم اما ،رگید ياج ربن بایسآ نیا زا ار تمدنگ

 رتتشرد هزات چیه دننکیمن هک درآ ار مدنگ هک تسا دایز رایسب ینهذنم ياهبایسآ ناهج نیا رد .دروآ رتنییاپ ار

 ردقچ درک دیدشت رگید ینهذ ياهنم درد اب یتقو ولوچوک درد هک مدید قافتا نیا رد ار نیا نم و دننکیم مه

 .درک رده ،دوش دیفم يراک فرص تسناوتیم هک ار نم زور کی ياههظحل دوخیب و دش رتگرزب هعفدکی

 

 :نزوس نیلوا زا ندیسرت )7

 بلط یگدنز مدید .مدش هکش هظحل کی نم داد ناشن نم هب ار درد اب یگدینامه یگدنز و دش زاب اضف هک یتقو

 مدید ار درد ات نم اما .تسا بلط نامه ندش هدروآرب ِياتسار رد درد نیا نداتفا و دوب هداد رارق نم رد ار يزیچ

 نامسآ هب مداد نزوس نیلوا اب هک مدرک دروخرب ینیوزق نآ لثم نم .مداتفا رغرغ هب و مدرک شومارف ار مبلط

 .مدرک شومارف ار مدوب شلابند هب هک ینایژ ریش و تفر

 

 اهتیانع ینیبیمن ،یلانیمه يراوخ زا وت

 اهتیاکش نک مک ای و اهتیانع قح زا هاوخم

 773 همانرب - 59 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ،يرپیم ،ینکیم هلان ،درد نیلوا اب هک وت تفگ نم هب ادخ ،دیآیم »ناکفنک و اضق« اب هظحل نیا ادخ تیانع

 یهاوخیم مه رگا ینایژ ِریش هک نکن اعدا ،مهد ناشن ار اهیگدینامه هک هاوخن نم زا سپ ینکیمن زاب ار اضف

 .تسا افج نیع و تسا تیاکش یتیاضران ياهرذ ،نکن داجیا لالتخا نم راک رد تنهذ اب ردقنیا سپ يوش كاپ

 نیرتمک .منکیم هدنز ار وت ماهدننکهدنز مد اب مراد نم هک نیبب و نک زاب ار اضف یتساوخ کمک نم زا هک الاح

 .درادیم هگن ریسا نهذ يراوخ رد ار وت و تسا هلان و تیاکش نهذ هب لمع و هجوت

 

 نارگید زا ندیجنر تلع یتح و منیبب مدرد تشپ ار لامک رادنپ ياپ در مناوتیم تخس مه ردقهچره تیاهنرد

 نیا یگدنز .دننکن راتفر يروطنآ و دننک راتفر يروطنیا اهمدآ متشاد راظتنا هک منیبیم ملامک رادنپ ِرطاخهب مه

 مراد هگن مايرایشه رد مناوتیم اهنت نم و داد ناشن نم هب حوضو نیا هب راب نیلوا يارب ار هلاس یس ،تسیب درد

 هدرک دودحم ار نم هک تساهلاس درد نیا .دتفیب مکمک ات مهدن ناشن شنکاو درد نیا هب طوبرم لئاسم رد و

 ،منک کمک وت هب نم نک اهر ار درد دیوگیم یگدنز ًاقافتا .دنکیمن ظفح ار نم درد نیا نتشاد هگن نآلا ،تسا



 نکن رکف ،هدرک رود تسا نم سنج نامه هک تدوخ لصا زا ار وت ،هدرک دودحم ار وت ،هدز بیسآ وت هب درد نیا

 وت رایتخا نآلا يراد رایتخا درد نیا روضح رد نکن رکف .تسا هتسباو نآ هب وت ياقب ای دنکیم تظفاحم وت زا درد

 دنک دازآ ار شدوخ و دنک درخ ار ازدرد و تفس تشخ نیا یگدنز هکنیا زا رتالاب یتذل هچ .تسا درد نیا تسد رد

 .مریگب سپ اهدرد و نهذ زا ار مرایتخا و هدش یکی یگدنز اب نم ات

 

 درَگ وچ ،مغ يا نُک درُخ ارم ِدوجو ِتشخ

 فاوط مراوَس ِدرِگ درَگ وچمه منُک هک ات

 860 همانرب - 1305 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و مزاتب و هدش یکی راوس اب مه نم ات نک ردوپ ار ینهذنم دماج و تفس تشخ نیا ،ادخ يا ،تسود يا ،مغ يا

 .منک هجوت تسا هدشیطرش ياهرواب و اهدرد هک ینهذ كاخ و درگ نیا هب مدرگنرب رگید

 

 رکشت اب

 نارهت زا ادلی


