
 نم رد ناتسود يدنبعمج و امش ياهریسفت ،انالوم ترضح راعشا زا هدافتسا اب ریخا ياههتفه رد هک ییاهغارچ

 .مراذگیم كارتشا هب ار تسا هدرک کمک و هدش نشور

 

 .تسا یگدنز يزاب هظحل نیا قافتا )1

 دهاوخیم هک هچره هظحل نیا قافتا هک تسا عوضوم نیا يور زکرمت اهزور نیا رد اهغارچ نیرتگرزب زا یکی

 يزاب هظحل نیا هک مشاب یکقلد دیابن نم و تسا یگدنز يزاب دهد ناشن دهاوخیم نم نهذ هک روجره و دشاب

 .میریگیم يدج ار قافتا ینعی ،ار

 

 ییزاس بَرَط درک نامز رخآ رد رای

 ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

 3013 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ار اضف .مراد باختنا ود نم .دنک رادیب نهذ باوخ زا ار نم هکنیا مه نآ دراد درکراک کی طقف هظحل نیا قافتا

 رگید تروصنیا رد .متفیب مدوخ ینهذ ياهببس ماد رد تواضق و تمواقم اب هکنیا ای مریگب ار قافتا مایپ منک زاب

 .ماهدش قافتا سنج زا نوچ مریگیمن ار قافتا مایپ و متسین رارسا مرحم

 

 .تسا تمواقم شدوخ قافتا اب تقفاوم )2

 .تسا مامت راک رگید مجنسب مدوخ هدشیطرش ياهوگلا اب و مربب نهذ هب ،منک تواضق ار قافتا نم هک نیمه

 یهاگ مدرک ییاسانش مدوخ رد .تسا نآ اب تفلاخم ای قافتا اب تقفاوم ینهذ لالدتسا نیا لصاح تسین مهم

 ار نارداب دناوتیمن نهذ ،دنیبب ار داب دناوتیمن نهذ .تسا ییاشگاضف مدع ینعم هب ،هَب ای هَا لثم یتاوصا یتح

 نیا قافتا ربارب رد میلست و ییاشگاضف مدع ینعی نهذ ندش دراو نیاربانب تسین اهراک نیا يارب نهذ ًالصا دنیبب

 شدوخ شکطخ ساسارب مه شتفلاخم و تقفاوم .تسا تحاران هظحل کی و لاحشوخ هظحل کی نهذ .هظحل

 .تسین شریذپ ینهذ تفلاخم و تقفاوم ای ینهذ لالدتسا نیاربانب تسا رتهب رتشیب هچره ینعی

 

 دوب یبوچ ،نایلالدتسا ِياپ

 دوب نیکمت یب تخس ،نیبوچ ِياپ



 2128 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و نهذ ِقیرطزا لالدتسا .تسین رس تسد شلرتنک و درادن فاطعنا ،درادن نیکمت نیبوچ ياپ هک روطنامه

 .تسین یگدنز تسد رد و درادن لوبق ییاناوت و ییاشگاضف ییاناوت ،فاطعنا زین اهیگدشتیوهمه

 

 .مربن یچیه مدوخ اب ییاشگاضف رد )3

 ،مربن هانپ نتشون نتم هب ،منکن رارکت ار انالوم ترضح راعشا دنتدنت .منک رارف دیابن دیآیم شیپ قافتا هک یعقوم

 و سرد اب یتح ،منکن لوغشم ار مدوخ ندروخ اب ،مربن هانپ لایرس ای یعامتجا ياضف هب ،منکن تبحص یسک اب

 .مشاب رظان و منامب دنک راکنا ای دنک رارف دهاوخیم نهذ و دراد درد هک مه ردقهچره .منکن رارف قافتا زا مه راک

 کی ات تسا هدمآ هظحل نیا قافتا .دوش رارکت مه زاب دوشیم ثعاب نآ راکنا ای یلکش ره هب قافتا زا ندرک رارف

 شزرا منکیم لمح مراد هک ییاهزیچ نیا ایآ منیبب .مناوخب و منک زاب ار همان نیاربانب دهد ناشن ار یگدینامه

 دتفیب یگدینامه کی منکیم رکف رگا یتح ،منکیم صقن سح رگا یتح ،مسرتیم رگا یتح .دراد ار ندرک لمح

 .منکن رارف و منامب مه زاب مریمیم نم

 

 ارم مَد نآ دوب تقو هللاَ عَم یل

 یبَتجُم ٌّیبَن ِهیف ْعَسَی ال

 2960 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 اج لاح ای ماقم نآ رد ياهدیزگرب ربمایپ چیه هک يوحن هب مشاب ادخ اب اهنت هک دوب یتقو انف هظحل نم يارب«

 ».درادن

 دسرب هچ دجنگیمن نآ رد ياهتشرف و هدیزگرب ربمایپ چیه .تسا ادخ اب نم تاقالم ای تاقیم هظحل ،هظحل نیا

 یگدنز هب ندش هدنز يارب نم تصرف اهنت نآ رباربرد ییاشگاضف و هظحل نیا قافتا .يویند ياهزیچ و اهراک هب

 .دتفایمن مه یگدینامه و دوشیم رارکت ًامئاد قافتا و منکیم رارف ای موشیم هدنز هرخالاب و منامیم ای .تسا

 

 اهیگدینامه نداتفا زا موشن دیماان )4



 .دنتسه هدنبسچ ینعی بزل ردقهچ اهشجنر ،اهدرد ،اهرواب نیا تسین مهم و مراد یگدینامه ردقهچ تسین مهم

 .دسریم ار اهیگدینامه نیا کتکت باسح یگدنز هک تسا هداد دیون انالوم ترضح

 

 يراّبج ِنوعرف یکی دشاب رگا گرب ِرامش

 دناشنِب شیوخ ِياج هب ار کیاکی یسوم ِفک

 592 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ییاشگاضف ینعی یسوم فک ،مشاب هتشاد یگدینامه مه دایز یلیخ ینعی ناتخرد ياهگرب دادعت هب رگا یتح

 تلاخد نودب ،تسرد ییاشگاضف شطرش دَنَکیم ار اهنآ و هداد ناشن ار اهیگدینامه مامت هظحل نیا قافتا رباربرد

 .تسا ندنام رظان و

 

 هلجع مدع )5

 دوشیم ثعاب طقف .تسا بادرم رد ندز اپ و تسد لثم اهیگدینامه ندنک يارب ینهذ شالت و نهذ اب هلجع

 .مورب ورف بادرم رد رتشیب

 

 باتش و لیجعَت تس ناطیش ِرکَم

 باسِتْحا و ربص تس نامحر ِفطل

 2570 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و ربص و تسا ینهذنم ینعی ناطیش رکم ندیسر روضح هب يارب ندرک ینهذ هلجع و هسیاقم ،ینهذ يرگباسح

 اب ار هظحل نیا دیاب یگدنز دادتما ناونعهب مه نم تسا اشگاضف و دراد ربص یگدنز .تسا یگدنز فطل باستحا

 ایوگ و شوماخ هنیآ لثم .مشاب يدیماان نودب و هلجع نودب مارآ رظان دیاب ییاشگاضف رد .منک عورش رکش و ربص

 .مشاب

 

 رگا وت ایوگ و شماخ يوش هنییآ وچمه



 يزیتسن نابز تفگ رب و يدرگ لد همه

 2862 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 اهزیچ ای تاقافتا هب یتسدود هنیآ .مریگیمن يدج ار نآ و مبسچیمن هظحل نیا قافتا هب هک موشیم ياهنیآ نم

 اب ،نهذ اب مه اهیگدینامه نتخادنا و ییاسانش .مهدب ناشن ار امش ای منیبب ار امش راذگب :دیوگیمن و دبسچیمن

 .منکیمن هزیتس مه مدوخ ياهرکف اب یتح نیاربانب .تسا ندوب رظان هار اهنت .تسین ندز فرح اب و روز هب ،هلجع

 

 وگرایسب ِقطان دِبرَعُم ِتسم يا نک سب

 هدش نازیم هفک نوچ نایوگ ِشوماخ تمنیب

 2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 نهذ تکرح نیرتمک .متسین وگ رایسب و ینهذ فارح ،شکهدبرع ،رورغ تسم نم هک دنیبب دهاوخیم یگدنز

 تسین مهم ردقنآ يرکف چیه و یقافتا چیه .تسا یگدنز دوخ و هدشهدوشگ ِياضف هنیآ و وزارت .تسا یشکهدبرع

 .دزادنیب یشکهدبرع هب و دروایبرد ندوب هنیآ زا ار نم هک

 

  دنکیم راک برط اب یگدنز )6

 .دهدیمن خر ینهذنم زا ییاهر ،یگدینامه رطاخهب صقن سح اب ،ندرک هیرگ اب ،ینهذنم اب اوعد اب

 

 شوخ تبش :هک دیوگب رجَه ِبش هک مَد نآ کُنُخ

 يراهن ِرون نآ دنک تمالس هک مَد نآ کُنُخ

 2814 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و مارتحا تیاهن رقنس لثم دیاب نم تمالس هب ار وت و ریخ هب ار نم رگید متفر :دیوگب ینهذنم هکنیا يارب

 دنک جراخ میلست تلاح زا ار نم هک دنکیم ار ششالت مامت نهذ .مشاب هتشاد ینهذنم ِلباقمرد ار ییاشگاضف



 .متسین لفاغ وت زا ینشور يا ،زاونهدنب يا ،مرتحم يا میوگیم و منامیم ییاشگاضف رد ینعی دجسم رد نم

 .منکن يراک ییاشگاضف زج نم ینعی دشاب هدش مامت شراک هک دوریم یتقو ینهذنم

 

 اهیحارُص وا ،فطل زا درک نادرَگ هک سلجم نآ رد

 ار ام ،برط زا ناج و لد دش لد کُبَس و ردقنارگ

 71 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 زا رپ و کبس نم لد یم نیا زا .دنکیم بارش زا رپ ار نم ماج مرک و فطل يور زا ادخ ییاشگاضف تلاح رد

 هبرجت ِقیرطزا نم ناج و لد .هزیتس و ازع اب هن دنکیم راک برط و يداش اب یگدنز .دوشیم ببسیب يداش

 يداش تروصهب دنک نایامن نم رد ار شدوخ دشاب رارق رگا و تسا يداش سنج زا یگدنز .دوشیم ضوع يداش

  .دنکیم نایامن ببسیب

 

  نارهت زا ادلی

 


