
  .راوگرزب نارفسمه ۀمه و دندش ام یگدنز غارچ هک يزیزع ردپ رب مالس و قشع مان هب

 

 زا یشخب .مناهاوخ نانم دنوادخ زا ناتیارب ار ادخ رون زا راشرس یلاس و میوگیم کیربت نازیزع همه هب ار ون لاس شیپاشیپ

 .مدومن تفایرد روضحجنگ همانرب رابرهگ ياههمانرب زا لاسما هک ییاهسرد

 ینهذنم ندرک رفص ثعاب و ام لئاسم مامت لالح هک تسا هظحل نیا قافتا فارطا رد ییاشگاضف مسرد نیرتمهم و نیلوا -1

 .تسام

 

 ریدقت هگراک رد ممیلست هک هظحل ره

 مریش زا رتكاب یب وهآ زا رتمارآ

 سانشان رعاش-

 

 ریبدت منک راک رد مشوکیم هک هظحل ره

 ریجنز یپ ریجنز دیآ جنر یپ زا جنر

 سانشان رعاش-

 

 يانالوم ياهسرد نیمه ام نیرق نیرتهب هک میشاب ناما رد نارگید و دوخ ینهذنم تسد زا ات یگدنز رد بسانم نیرق باختنا -2

 .دنکیم لصو هظحل ره رد دنوادخ ای یلصا نیرق هب ار ام هک تسا روضح جنگ همانرب و زیزع

 

 سانش نابیتشک و حون ار یلو ره

 سانش نافوط ار قلخ نیا ِتبحص

 2225 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 درد نارگید و دوخ يارب هک میوشن لوغشم هدوهیب ياهراک هب و تسا ینهذنم رازبا زا یکی هک میرادرب تسد ییازفا راک زا -3

 .میزاسب

 بقارم و مینک هدافتسا تسرد لکش هب ادخ ياهتمعن زا دیاب ام .دربب ورف نهذ باوخ رد ار ام رتشیب ات میشابن رکشیب و ربصیب -4

 یکیدزن و برق .دوشیم نکمم میلست و نهذ رب ندش رظان اب راک نیا و .میشاب )یناج ،يرکف ،یناجیه ،یمسج دعب (دوخ دعُب راهچ

 .دیآیم تسد هب طرش و دیقیب میلست نیمه زا تسوا رثوک و یناوارف شلصاح هک ادخ هب

 

 ربص	و	رکشیب	یلهاک	زا	دنام	هک	ره

 ربج	ِياپ	دریگ	هک	دناد	نیمه	وا

 1068 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تسا هدعو تدایز ،ار رکاش هکناز



 تسا هدجس ِدزُم ،برُق هکنانچنآ

 10 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ام ِنادزی ْبِرَتْقاَو ْدُجْساَو	:تفگ

 ام ِنادبَا ةدجس دش ناج ِبرُق

 11 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 یشالت و تکرح چیه و مینامب دوخ یلعف تیعضو نیمه رد میروبجم ام دنکیم رکف هک میوشن ینهذنم اب نالبنم ربج میلست -5

 .مینکن ندرک رییغت يارب

 باوخ زا ام يرادیب يارب ار اهقافتا هک مینیبب ار ببسم یقافتا ره رد و میسرب شمارآ هب ات میرادرب تسد ینهذ يزاسببس زا -6

 .تسا هداتسرف نهذ

 

 نایع ار ببسم	وا دنیب هکنآ

 ناهج ياهببس رب	لد دهن یک

 3787 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

  .میوش دنمهرهب هشیمه دنوادخ تمحر و هبذج زا ات میشاب مکحم ادخ اب دوخ قاثیم و دهع رد -7

 ناطیش ماد تسا نکمم دهدیم ناشن نهذ هک يزیچ نیا .میورن ییاشگاضف نودب و هلجع اب دهدیم ناشن نهذ هچره يوس هب -8

 ینهذنم ياهدرد زا ای دیآیم هدش هدوشگ ياضف زا مینکیم هظحل ره هک ییاهرکف هک مینیبب و میشاب بقارم هظحل ره .دشاب

 ناشفارطا رد ییاشگاضف اب هک دنتسه ام يارب دنوادخ فرط زا مایپ يواح و دنتسه ام نامهم مینکیم هک ییاهرکف مینادب و دنیآیم

 .میاهدینامه يزیچ هچ اب مینیبب و مینک تفایرد ار اهرکف نیا مایپ میناوتیم

 و دنک کمک ام هب شناکفنک و اضق اب شدوخ دنوادخ ات میهاوخن کمک ادخ ریغ زا و مینک لکوت دنوادخ هب اهراک همه رد -9

 .تسا نکمم قح فک رد تسا نکمم ریغ ینهذنم رظن زا هک يراک ره هک مینادب

 

 رتبوخ لّکوت زا یبسک تسین

 ؟رتبوبحم دوخ ،میلست	زا تسیچ

 916 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 نیب ناطلس نآ ییاناد و يزاسببس وت

 نیب ناکما وا فک رد دوبن نکمم هچنآ

 2002 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 



 نودب و جیردت هب ام لیدبت هکنیا ،مینک هجوت روضح يرایشه هب یمسج يرایشه زا ام لیدبت رد دنوادخ ياهتعنص نیا هب -10

 و رکش و ربص و دنکیم راک ام يور روطچ دنوادخ هک مینادن و مینک شوماخ ار نامنهذ لوا دیاب و دریگیم تروص ینهذ ياهتلع

 .میشاب هتشاد یعقاو بلط و مینک لمع ییاشگاضف و طاسبنا قیرط زا هشیمه ،میشاب هتشاد تیاضر

 میوشیم هصغ و مغ راچد دوش هتفرگ ام زا يزیچ رگا ،دنکیم رییغت نامیاهیگدینامه ،لفآ ياهزیچ رییغت اب ام ینهذنم لاح-11

 یمغ رگا .دنریگ رارق ام زکرم رد دیابن اهیگدینامه لیلد نیمه هب ،میزاسیم درد نارگید و دوخ يارب اهیگدینامه نیا رطاخ هب و

 .میدوب هدینامه هک مینک لوبق و مینک یهاوخرذع دنوادخ زا دمآ مه

 

 تسیمدآ ،تسا لاح فوقوم	وا هکنآ

 تسیمک رد یهاگ ،و نوزفا لاحب هگ

 1425 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ریگب وا	يولگ	دیآ یمغ رگ

 شاب داد ریما ناتسب وا زا داد

 1258 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 يزیچ نآ زا تسا رتهب ،میشاب هتشاد زیهرپ میتسناوتن رگا و میشاب اوقتا رد دوخ سفن ياوه کلام هک تسا نیا رگید مهم هتکن -12

 .مینک رود دوخ زا ار نآ ای میزیرگب میرادن زیهرپ تردق هک

 

 وا هک دشاب وکن ار نآ	رایتخا

 اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخ ِکلام

 649 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 راهنیز ،يوقت و ظفح دشابن نوچ

 رایتخا	زادنیب ،تلآ نک رود

 650 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ْهِب زیهرپ ،یتّوق دشابن نوچ

 ْهِجِب ناسآ قاطُی ال ِرارف رد

 496 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ناملصا ای اقب ناج زا ام ندش رود ثعاب هک میهاوخن ار ادخ ریغ ،ادخ زا و مینک شوماخ ار دوخ ینهذنم ياهنتساوخ روتوم -13

 .دوشیم

 



 نتساوخ ار ادخ ریغ ادخ زا

 نتساک یلک و تسینوزفا	نظ

 773 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ةدرم و مینکن ینس و ربح ار نارگید و میهد رارق دوخ يور ار نکفارون طقف دنوادخ تیاهنیب هب ندش هدنز ریسم يادتبا رد -14

 :ادوب نخس نیا قبط .تسین نکمم يزیچ نینچ .میهد رییغت دوخ ياجهب ار نارگید لوا میهاوخب هک مینکن اهر ار دوخ ینهذنم

 دنوادخ یتقو .مینکن وجتسج نوریب رد ار نآ و تسام نورد رد مه رون هک مینادب ".میشاب دوخ ياپ شیپ رون و میشاب دوخ هار غارچ"

 .تسا هدیافیب نوریب رد وجتسج و يرحت نیا زا سپ رگید درک نشور ام يارب ار هلبق

 

 ینَس و	ربَح ار ریغ رم ینک ات

 ینکیم یلاخ و وخدب ار شیوخ

 3196 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 وا تسهدرک اهر ار دوخ ةدرم

 وفَر دَیوج ار هناگیب ةدرم

 151 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق

 ناد دودرَم نیزا دعب	يّرَحَت ،سپ

 2626 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 رَس و ور يّرَحَت زا نادرگب نیه

 ّرَقَتسُم و داعَم دمآ دیدپ هک

 2627 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 وجتسج :يّرَحَت*-

 مئاق ،نکاس ،هتفرگ ياج ،رارقتسا لحم :ّرَقَتسُم*_

 

 و دراد ،دروآیم شیپ اضق هک یتاقافتا ربارب رد يدایز تواضق و تمواقم نیمه يارب و تسا »منادیم« ضرم راچد ینهذنم -15

 رود ار وا هک دوشیم رورغ و ربک راچد یناهج نیا زیچان شناد رطاخ هب .دنکیم زان و درمشیم ادخ زا زاینیب ار شدوخ ًالمع یتح

 ام يارب دنوادخ طقف هک میمهفیم و میربیم هانپ وا هب طقف مینک دنوادخ هب زاین ساسحا ام رگا ،دزادنایم دنوادخ ،ناطلس مشچ زا

 .تسا یفاک



 

 رَکِش زا دیآ رتشوخ ندرک زان

 رطخ دص	دراد هک ،شَیاخ مک ،کیل

 544 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 زاین ِهار نآ تسدابآْنمیا

 زاسب هر نآ اب ،و ریگ شزان ِكرَت

 545 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هللااب	یفک	ار هدنب يدب سب

 تسین تیافک و شناد نیا شکیل

 499 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 میشاب وا روضح رد هظحل ره و میورن هدنیآ و هتشذگ يزاجم نامز هب ینعی ،میشابن وخدب و مینیشنب بدوم دنوادخ رضحم رد -16

 رادافو تسلا نامیپ هب و مینک تیاعر ار بدا نامزکرم ندرک مدع اب ،میشاب هتشادن تیاکش و هلگ و مینکن تواضق اضق ربارب رد و

 .میشاب

 

 ییوخدب ز زیخرب ،نیشنب بدا	هب لد يا

 ییوگیم هک زیچ نآ یبای بدا هب اریز

 2620 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .مینک ییامنهار هدشهدوشگ ياضف زا مه ار نادنزرف .مینکن تحیصن دوخ ینهذنم اب ار نارگید  -18

 

 تحیصن	زا	میوَشَن	ْهِب	ام

 مینیهِب	نآ	ِقشع	ِهرمگ	نوچ

  1580 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

  مارتحا لامک و رکشت اب

 سولاچ زا تخدرهم


