
 ��نابرهم ِيادخِ مان هب��

 

 قلخ هک ،شیابیزِ تایبا اب ،مینکیم يزاس هلئسم ینهذ ِنم ۀناسفا رد ،ام یتقو هک ،زیزع ِيانالوم زا منک يراُزگ ساِپس مهاوخیم ،ادتبِا رد

 ،تسيدازآِ يواسُم ییاسانش هکنیا يارب ،میوش انشآ نامیدوجوِ تقِیقح هب میناوتیم ام و ،دهدیم ناشن ام هب ار هلأسم لحِ هار ،دنکیم

 �🌹🌹�.مرازگ ساِپس روضح جنگ ِناهارمه و یماِرگ يزابهش ياقآ زا نینچمه

 

 39 هرامش لزغ ،سمش ناوید

 يونث نوچ وگم ود ود ،يود ز مد نزم شیب

 ارم ،راثآ زا دش سب ،بلطب ار ببس ِلصا

 93 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ،اهثِداح نیا ،دناثِداح همه اه نیا میوریم ِینیِب ود ِيوس هب و میریگیم نآ زا ناملقع ًامامت و دهدیم ناشن ام هب نامنهذ هک يزیچ نآ

 نیا نتفرگ ّيِدج وّ مهم ِرثا رب ،هدنام ثرِا هب نامیارب لسن هب لسن هک تسا يرشبِ نهذِ شناد و لقع اب هدش هتخاس ،تسا ینهذِ ربج نیمه

 .میریگیم ینهذ ِراّبج زا مه ار ناملقع و ّلکوت و هدارِا ،هجیتن رد ،میزاسیم يزاس عنام و يزاس هلئسم ،نامدوخ يارب ،اه ثِداح

 ،شلامتِحا ،دراد ناطرس شردام ای ردپ یسک ًالثم ،تسا یکیتنژ ناطرس ،دنیوگیم ام هب ،دناهدیبسچ هدینامهِ نهذ هب ،يدنب اضف اب ییاهناسنا

 ینهذِ شناد نوچ ،میتفرگ ّيِدج ار ینوریب ياهببس و راثآ نیا مه ام و تسیثرا ،یقالخا دب و مشخ ای ،دیریگب ناطرس مه امش هک تسالاب

 ار ینهذ ربج نیا رایتِخایب ،تسه هک تسا نیمه میتفگ ِشور نیا هب و دش مهم نامیارب ،ندینامه زا یشانِ ربج نیا مه ام دنتشاد ییالاب

 هرابود ات تسا دنوادخ ّتُنس مه ینوریب ياه ببس نیا میدشن هجوتم یتح ،رتهدولآ ار نامزکرم ،مینکیم تمواقم تاقافتا ربارب رد و میتفریذپ

 راّبج هجیتن رد تسه مه يرگید ربج :دیامرفیم زیزع يانالوم ّاما ،میوش هدنز دنوادخ تیاهن یب هب تیدودحم زا میناوتب ،مینک تشگزاب

 .تسه مه يرگید

 

 ار هتسکشا ِنتسب ؟دْوب هچ ،ربج

 ار	هتسسگب	،یگر نتسویپ هب ای

  1071تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ار اهلد شدُوخ ِمکُح اب و دنکیم هدنز شدوخ هب هدش ِِضبقُنم یگدینامه رثا رب هک ار هِتسکِش لد هک ،دنیوگیم ،راّبج لیلد نیا هب ار دنوادخ

 .دنوش هدنز ،دنوادخ ِیگنادواج ،تیدبا و تیاهن یبِ ربج هب دیاب اه ناسنا يهمه ینعی تسیرگیِدربج وا ،دهدیم دنویپ و ،ِطسبُنم

 تسین	ربج	و	تسا	قح	اب	تیعم	نیا

 تسین	ربا	نیا	تسا	هم	یلجت	نیا

  1464تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هدنز دنوادخ هب هک تسا نیا ،يدام ناهج هب رشب ندمآِ یلصا دوُصقم ،اریز ،تسا تقیقح هب ندش هدنز و ینهذ نم هب ندُرم ینعی ،ندش انف

  دوش

 4 هیآ ،دیدح هروس ،میرک نآرق

 .دشابن ندینامه يارب ییاج ناملد زکرم رگید و دوش هدنز شدوخ هب ناملد زکرم ،قیرط زا دهاوخیم ."تسامشِ هارمه دیشاب هک اج ره"

 



 نخس رد دراد مان کی رگ ود ره

 نسح	نآ ات	نسح	نیا نّاتش کیل

  647تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ......... اجُک نیا، و اجُک نآ ،نیمز و نامسآ يهلصاف ِلِثم ،تسا رایسِب ود نیا ِنیب ِقرف ّاما ،دنراد ربجِ مان ود ره ،ظفل رد و ،رهاظ هب هچ رگا

 

 تسیهت	سب	هک	ار	ربج	نیا	نک	كرت

 تسیچ	ربج	رس	رس	ینادب	ات

  3187تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 نالبنم	عمج	ربج	نیا	نک	كرت

 ناج	وچ	ربج	نآ	زا	یبای	ربخ	ات

  3188تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 مناوتیم تلاح نآ رد اریز ،مشاب هظحل نیا قافتا ِفارطا ياضف مهاوخیم هکلب ،منک هجوت نالبنم عمجِ ربج هب منهذ اب ،مهاوخیمن رگید

 .تاقافتا يهدنهد رییغت و تسا تاقافتا بحاص هک منیبب ار یلصا بّبسُم

 ره ات ،ربص و رکُش اب هارمه مُنک ییاشُگاضف تسا یفاک ،میراد دازآ باختنا و دازآ يهدارِا ،میتسه تاقولخم فرشا ،اهناسناام ،هکیلاح رد

 یهاوخ رذع و فارتعِا و هِبُوت و شیاشخب و فطل ِيوس هب و ،تسیُهت هک مینادب ،مینک هراپ ود دهدیم ناشن نامنهذ ای ینهذربج هک يزیچ

 .میوش ناور

 

 	منکیم	هراظِن	ار	قباس	ِفطل

 منکیم	هراپود	،ثداح	نآ	هچره

 2641تیب	،مود	رتفد	،يونثم	،يولوم-

 نک راک رد	ینکیم لکوت	رگ

 نک رابج رب هیکت سپ نک تشک

 947 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 و یعس ینعی نُک تشِک ،یُنک دِتس و داد و هِفِرح و لغُش ،یشاب هتشاد فده ،ینک تفرشیپ يدام ِظاحل هب يدام ناهج ردیهاوخیم رگا

 .شاب هناگی ِراّبج رب یکُّتم ،ییاشُگاضف اب هکلب ،يدنباضف اب هن ّاما ،هِدب ماجنا ار تفادها ،نک شالت

 

  ��مدنمتارِا ،منونمم

 تشر زا تمحر


