
 روضح جنگ ناتسود و يزابهش ياقآ زیزع داتسا تمدخ مارتحا و مالساب

  

  روضح جنگ 908 همانرب زا ، روضح يرایشوه هب یمسج يرایشوه ای ینهذ نم زا لیدبت هار رد ام ياهاگشزغل

 اب زج ینهذ نم زا ییاهر ، تسا نکمم ریغ نیا و میوش اهر ینهذ نم زا میهاوخب ینهذ نم لقع کمک اب .1

  دشاب یمن ریذپ ناکما اضق و ناکف نک تسد هب زج و ، درادن ناکما ییاشگاضف و مدع زکرم

 

 نتساوخ ار ادخ ریغ ادخ زا

 نتساک یلک و تس ینوزفا نظ

 773 تیب ، مجنپ رتفد ،يونثم ، يولوم

 

 یتخانشناور نامز رد ار ام یهارمه هنوگ نیا اریز ، دوخ ینهذ نم و نارگید ینهذ ياه نم اب ندش نیرق .2

 .دناشک یم روضح زا ییادج و مدع زکرم زا ییادج هب سپس درب دهاوخ هدنیآ و هتشذگ

  

 سانش نابیتشک و حون ار یلو ره

 سانش نافوط ار قلخ نیا تبحص

 2225 تیب ، مشش رتفد ، يونثم ، يولوم

 

  دریگ یم همشچرس سفن ياوه زا و ناهج نیا زا و تسین یعقاو هک ، ینهذ نم ياهزاین و اهشهاوخ .3

 
 تس اوه زا هتسشن نادنز رد قلخ

 تس اوه زا هتسبب اهرپ ار غرم

 3494 تیب ، مشش رتفد ، يونثم ، يولوم

 

 دنراد یم زاب مدع زا ار ام تامهوت نیا هکیلاح رد ،ینهذ تالایخ و تامهوت ندرک هلبق و نهذ ياه یفاب لایخ .4

  تخیر دنهاوخ ورف زین يزور و دننک یم دوخ ریسا و

 

 لوح زا رمع همه نم مدرک هلبق

 لجا رد دش مگ هک یتالایخ نآ

 1453 تیب ، مشش رتفد ، يونثم ، يولوم

 



 یم ادج ام زا هک یکچوک ياهیگدینامه ای کچوک ياهگرم ، اهنآ زا نتسجن ناسآ و اهیگدینامه هب ندیبسچ .5

 ار اهیگدینامه ندرک اهر و ندیرپ یگچب زا نوچ ام یلو ، رپب ام يور زا عیرس دنهد یم ادن دوخ ییادج اب دنوش

 يرتیوق ینهذ نم و هتفر ورف رتگرزب یگدینامه خاروس هب و میا هدش یشوم لثم و هدیبسچ اهنآ هب میتفرگن دای

  میا هتخاس

 

 وج خاروس دش شوم شناج غرم

 اوجّرع وا ناگبرگ زا دینش نوچ

 3977 تیب،موس رتفد ، يونثم ، يولوم

 

 هک میداد لوق و میتسه یگدنز سنج زا هک میدرک دهعت ام ، نامدهعت نتسکش و تسَلَا نامیپ هب ییافو یب .6

 هک هتفر نهذ هب و هتسکش ار نامدهعت امادنک هرادا ار ام یگدنز ،ام میلست و ربص اب لک درخ و ناکف نک و اضق

  مدید ار نآ ناوات و یتخبدب و متسکش ار مدهع ،دوبن درد و یگدش تیوه مه زج نآ لوصحم

 

 تسدَب متسناد و دهع متسکش نم

 تسد هب تارج یموش نآ دیسر ات

 1689 تیب ، موس رتفد ، يونثم ، يولوم

 

 ، نآ زا ییاهر اهنت و تسا دنوادخ ای بّبسم زا تلفغ ثعاب هک تسا تلع و يزاس ببس لابند مادم ینهذ نم .7

  دشاب یم یهاوخرذع و هبوت و تشگرب

 

 يا هدید اهببس نوچ یلفطز وت

 يا هدیسفچ رب لهج زا ببس رد

 3153 تیب ، موس رتفد ، يونثم ، يولوم

 

 تساور یگدش تیوه مه زا ندرک هبوت و ینامیشپ ، دنک یم ینامیشپ و شنزرس ، تمالم راچد ار ام ینهذ نم .8

 دیاب یگدش تیوه مه زا ینامیشپ زا دعب هلصافالب سپ درک دهاوخ یناشیرپ راچد ار ام دوش متخ تمالم هب رگا اما

  میوشن دزیخ یم رب ینهذ نم زا هک یترسح راچد ات مینک اهر ار نآ

 

 يوش روخ نامیشپ تداع ینک رو

 يوش رت نامیشپ ینامیشپ نیز

 



 دور یناشیرپ رد ترمع مین

 دور ینامیشپ رد رگید مین

 1341 و 1340 تایبا ، مراهچ رتفد ، يونثم ، يولوم

 

 ییاسانش تیاهن رد و تایبا ندناوخ و ریذپان یگتسخ و دایز راک ، تقو ، تقد ، رارک تدنمزاین لیدبت دنیآرف .9

 ینهذ يریگدای هب و تسا راک نیا عنام ینهذ نم یلو دشاب یم انالوم بانج تایبا هلیسوب اهیگدش تیوه مه

  دنک یم هدنسب

 

 نامجرت یتشگ هدینشب یتروص

 نایطوط نوچ دوخ تفگ زا ربخ یب

 1429 تیب ، مجنپ رتفد ، يونثم ، يولوم

 

 نامتاهابتشا شریذپ مدع ثعاب هک تس یلدب يوربآ و تیثیح دنک یم داجیا ینهذ نم هک یعناوم زا رگید یکی .10

 ناملصا هب هچ ره تسا دنوادخ هب ندش هدنز یلصا يوربآ هکیلاح رد ، دورب ام يوربآ دنکن هکنیا سرت زا ددرگ یم

  میوش یم رترادوربآ میوش یم رتکیدزن

 

 نید يادوس ار راّفک اسب يا

 نیا و نآ و ربک و سومان وا دنب

 3246 تیب ، لوا رتفد ، يونثم ، يولوم

 

  میوش یم اهر یلدب سومان دنب زا انالوم کمک و قح بذج اب و نامتاهابتشا هب رارقا اب 

 

 قح بذج ای ادخ هدنب رگم زج

 قرو دنادرگب درآ شهر اب

 1367 تیب ، مجنپ رتفد ، يولوم ، يونثم

 

 میدش نادان و راکمتس هنافساتم دش هداد ام هب هک دوب یتناما ، قشع ، میا هدرک شومارف ار دوخ ندمآ روظنم .11

 لک هک یگدنز درخ زا نالا میناوت یم هکیلاح رد میدش درد راچد و هدرک متس دوخ هب و میتسنادن ار نآ ردق و

  میوش هدنز یگدنز هب و هدرک هدافتسا دنک یم هرادا ار تانئاک

 

 یهش مدآ ینب انمّرک ز وت



 یهن اپ ایرد هب مه یکشخ هب مه

 3773 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم

 

 رد مه اریز يور یم رامش هب هاشداپ ،" میتشاد یمارگ ار ناگداز یمدآ ام": یلاعت قح ترضح لوق ياضتقا هب وت
 . یهن یم ماگ ایرد رد مه و یکشخ

 

 .درک دهاوخ تخبدب و نادرگرس ، اونیب ، لدروک ار ام يزابهش ياقآ و انالوم ياه هزومآ هب ندادن شوگ .12

  
 اون یب و هنهرب ینیب اجک ره

 اتسوا زا تس هتخیرگب وا هک ناد

 

 شلد دهاوخ یم هک ددرگ نانچ ات

 شلصاح یب ِدب ِروک ِلد نآ

 

 2589 و2588 تایبا ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم

 

 ناتسلگ زا نیرسن ، مارتحا اب


