
 . نینزان يزابهش ياقآ و یتسه ملاع تانئاک یمامت رب ساپس و دورد اب

 . یباختنا تایبا و 2996 لزغ  907 همانرب 

 

 ��قشع دنوادخ مان هب��

 

 یملوژپ مغ ره ِيزاب ، تسد ز نم رگ��

 یملوگ ، دنمدرخ و یمدوبن كریز

 

 : مینک یم هدهاشم هک روط نامه

 

 . دنکیم اقلا ام هب ار يدیدج شنیب هک ددرگ یم زاغآ رگا اب لزغ نیا تیب ره 

 

 . دیامن یم یسررب ار ناسنا فلتخم ياه هبنج زیزع يانالوم و

 

  : دراد نیا هب هراشا لزغ لوا تیب

 

 . ماغیپ يواح و تسا هارمه درد اب یمغ ره

 . دنکیم ضبقنم ار نامنورد هک تسام يرادیب و یهاگآ نآ مایپ هک 

 

 . قمحا و نادان و لاح ناشیرپ ار ام و

 

 . دوشیم هتفرگ ام زا یگدنز ییاناد و یکریز هک

 

 یگدش تیوه مه یخوش و يزاب اب و هتشابنا ار نامزکرم اه یگدینامه بسحرب ندید هک تسا نیا یگدنز حرط و 

 . دزاس یم مغ و يراتفرگ رسارس ار نامیگدنز و هتفشآ نامنورد تساهنآ ندش دایز و مک نامه هک اه

 

 : هک تسا نیا میسرپب نامدوخ زا دیاب هک یمهم و یساسا لاوس لاح 

 

 ؟دیآیم دوجوب نامیگدنز رد مغ و يراتفرگ همه نیا ارچ 

 



 ؟میزیر یم مهب همه نیا نامنورد هودنا و مغ ندمآ اب ارچ و 

 

 ؟مینک یمن ییاشگ اضف ارچ و 

 ؟مییامن تفایرد ار نآ يرایشوه و یهاگآ ماغیپ ات هک

 

 ریگب وا يولگ دیآ یمغ رگ��

 شاب داد ریما ناتسب وا زا داد

 

 1258 ، لزغ ، سمش ناوید ،يولوم

 

 . ییاسانش و مینک ییاشگاضف یگدنز دادتما ناونع هب میناوت یم دیایب یمغ رگا هک یلاح رد 

 ؟میاهدش هدینامه نآ اب ارچ هک

 

 . میبایب ار نآ تلع و هشیر ، ندرک ینیب زاب اب و میشاب ریذپ تیلوئسم و میریگب ار نآ يولگ و

 

 . میریگب وا زا ار دوخ داد و

 . میداد ریما هک میتسه ام نیا عقاو رد و

 

 نک رافغتسا وت ینیب مغ هکنوچ��

 نکراک دمآ قلاخ رما هب مغ

 

 836 ، تیب ، لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 . مینک یهاوخ ترذعم یگدنز زا دیاب دزیر یم مه هب ار ام هک دیآ یم نامغارسب یمغ یتقو لاح

 

 . شاب ریذپ تیلوئسم هک دهد رادشه ام هب هک دنکیم داجیا نام نورد رد ار مغ نیا وا

 

  . رواین نییاپ هدش تیوه مه ياه مغ و اهدرد رد ار دوخ يرایشوه تیفیک 

 

 . نک راک تمدع زکرم يور هنارایشوه و هنالاعف و



 

 . يدرگزاب وا يوس هب و ینک رافغتسا و هبوت هک دهد یم وت هب هرابود یتصرف دنوادخ 

 

 یتسین ، زووالق ِقشع ِرصم ِيوب رو��

 یملوغ ِراتفرگ ، صرح ِهیت ِلها نوچ

 

 2996 لزغ ، سمش ناوید ، يولوم

 

 . دوبن ام ربهر و امنهار دنوادخ یهاگآ و تفرعم و قشع يوب رگا

 

 . میتشادن ار ییاشگ اضف تیصاخ و ییاناوت ام رگا و 

 

 ؟میزاس اهر هدش تیوه مه ياهدرد زا ار دوخ میتسناوتیم هنوگچ

 

 . اه یگدش تیوه مه رتشیب هچ ره عمط و صرح و راتفرگ و میدوب نادرگرس اه یگدینامه نابایب رد نانچمه و

 

 دزاس یم نادرگرس نهذ هدیکشخ نابایب رد ار ام و دهدیم ام هب یهابتشا سردآ و تسا لوغ یگدینامه ره هک

 : هک یسوم ترضح موق دننام تسرد

 

 هیترح ردنا یسوم موق وچمه��

 هیفس يا لاس لچ ياج رب یی هدنام

 

 1788 ، تیب ، مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نامه هک دندید یم رصع و دندرکیم تکرح حبص و دندوب نادرگرس نابایب رد لاس لهچ یسوم ترضح موق  

 . دنشاب یم دوخ یلبق ياج

 

 : هک دوش روآدای ام هب دهاوخ یم لیثمت نیا اب زیزع يانالوم 

 

 ؟ار اه یگدینامه ای میاهداد رارق دوخ ربهر و امنهار و زووالق ار مدع زکرم و یگدنز و قشع يوب ام ایآ 



 

 . مینزیم اج رد یسوم موق دننام میتسه نام ینهذ نم و یگدش تیوه مه قشاع ام هک ینامز ات 

 

 . میراد ینهذ نم زونه هک مینیبیم ندرک يونعم راک یتدم زا دعب ینعی 

 

 . مینک یم لمع اه یگدش تیوه مه بسح رب رگید رکف هب رکف کی زا هک هدینامه ياهرکف ياراد و 

 

 . دبلطیم ار يدایز تقو و نامز و دهاوخیم هنارایشوه يریذپتیلوئسم ندرک يونعم راک هک منیا زا لفاغ و

 

 زاون نحتمم يدبن ناج ناتِسلُگ رو��

 ؟یملوسر یک افو ِغاب ز ابص نوچ نم

 

 299 ، لزغ ، سمش ناوید ، يولوم

 

 . تسا ندیشک هنارایشوه درد : ینعی اجنیا رد نحتمم 

 

 . دنک یم ناحتما ار ام دنوادخ و یگدنز میهاوخن هچ و میهاوخب هچ ام لاح و 

 

 . تسا زاون نحتمم شا یگدنز و قشع ناتسلگ و 

 

 ، يراکمه مدع زکرم و یگدنز اب و مینک زاب ار اضف ام رگا

 

 . دهدیم رارق ار ام تسا ندش یکی و ییاتکی ناتسلگ و غاب نامه هک شرگ شزاون شوغآ رد 

 

 ار تسا تسلا میدق دهع نامیپ هب رارقا هک ار نآ یگدنز و قشع ياهماغیپ ابص داب دننام هدش هدوشگ ياضف اب و 

 . مییامن یم تفایرد

 

 یم زیهرپ تسا دیدج یگدینامه ندروآ هک ینکشدهع و يراک افج زا و مینام یم یقاب مدع زکرم هب رادافو و

 . مینک

 

 : هک میوش یم لوبق یگدنز تاناحتما زا هنارایشوه ياهدرد اب هراومه و 



 

 ردپ يا تسا ناحتما رب ناحتما��

 رخم ار دوخ ناحتما رتمک هب نیه

 

 746  تیب ، موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نامیاه یگدش تیوه مه هنالاعف و قیمع ییاسانش اب میناوتب ام هک تسام ندرک ناحتما لاح رد هراومه یگدنز

 . میزادنیب ار

 

 هدش مامت رگید نامیاه یگدش تیوه مه هک مییوگب و میرخب ار دوخ دیابن یگدینامه ود ای کی ییاسانش اب و 

 . تسا

  

 یهبرف ِيوراد يدادن رگ ،میقاس��

 یملوحُن رد حدق و جاجز ِبل نوچمه

 

 2996  لزغ ، سمش ناوید ، يولوم

 

 هظحل هب هظحل هراومه هک تسیگدنز هب ندش هدنز نامه هک ار شا يدزیا شخب افش ییوراد یگدنز یقاس رگا و 

 . دناروخ یمن ام هب دزاس یم هناور ام يوس هب ار دوخ هبذج و تیانع و دنکیم راک ام مدع زکرم يور

 

 . میدش یم هدیشک هنارایشوه ان ياهدرد و يرغال يوس هب یناور و یحور ظاحل هب كزان هشیش هبل دننام 

 

 . دشیم هتفرگ ام زا هناقالخ لمع و رکف و هدیکشخ نامدعُب راهچ و

 

 : هک تسام اب باختنا لاح و 

 

 ؟مینک نامدعُب راهچ دراو ار نآ از مهوت و از درد راکفا و تسا يرغال يوراد هک ار ینهذ نم مس

 

 ؟دنادرگ ریزارس نامتیادخ دوجو رد هظحل هب هظحل ار دوخ شخبافش يوراد یگدنز یقاس میهد هزاجا هکنیا ای 

 



 اغوغ رپ هناخ نیز ، رازفا راک مدرم نیز��

 دمآ رخ رُخآ نیاک اولح دروخن یسیع

 

 613  لزغ ، سمش ناوید ، يولوم

 

 : هک تسام اب باختنا لاح و

 

 ؟میشاب ازفا رون يور ندرک راک و ییاشگ اضف اب

 ؟ازفا راک ینهذ نم رد ای 

 

 : هک تسام اب باختنا لاح و  

 

 ياهاولح يدام ناهج نیا روخآ زا و میوشب نام هیلوا روضح و یسیع سنج زا هدش هدوشگ ياضف و مدع زکرم اب 

 ؟میروخن ار اه یگدینامه نیریش

 

 توافت اب و میشاب تمواقم و هزیتس رد ًامئاد دنزیم ار شدوخ فرح یگدینامه ره هک ییاغوغ رپ هناخ نیا رد ای و

 ؟لادج و گنج رد رگن یحطس ياهرواب رد ، اه

 

 هب زیهرپ یتوق دشابن نوچ��

 هجب ناسآ قاطُیال قارف رد

 

 496  تیب ، مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

  ندروآ ناوتن بات : ینعی قاطُیال

 

 . ندرک رارف یناسآ هب : ینعی هجب ناسآ

 

 : هک منک یم باختنا نیاربانب سپ

 

 . مزیهرپب ندش هدینامه زا هک تسا رتهب ،مرادن ار هنارایشوه ياهدرد و ییاشگ اضف ییاناوت رگا



 

 . مهجب اهنآ زا مناوت یمن یناسآ هب و مرادن ار اه یگدش تیوه مه ماد زا ییاهر ییاناوت و توق نوچ 

 

 منزب ترشع همخز مدبا قشع برطم��

 منکب ار مغ تلبس منک هناش برط شیر

 

 1395  لزغ ، سمش ناوید ، يولوم

 

 : هک منک یم باختنا نیاربانب سپ

 

 . برط و يداش سنج زا و متسه دنوادخ يدبا قشع برطم نم

 

 . مزاون یم ار وا يداش ییاون و زاس هراومه و 

 . منک یم ار شلیبس هنارایشوه ياهدرد و ییاسانش اب دیایب مغارس هب یهودنا و مغ هچنانچ رگا و

 

 . دیابرب نم زا ار ببس یب يداش و دنک یخوش نم اب هک مهد یمن هزاجا و

 

 هرادا مه ار ارهز نم کچوک یصخش یگدنز ، تسا راک مرگرس تانئاک ياهتنم یب درخ هک یتقو :نایاپ رد و 

 . دنکیم

 

 تسا یهت نان زا تسد هک هدرُم مغ ز يا��

 ؟تسیچ سرت نیا میحر و تسا روفغ نوچ

 

 3087 تیب ، مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 . دینامب ملاس و يژرنارپ

 . امش رادهگنادخ ،نونمم یلیخ

 . نادهاز زا یتمالس ارهز 

🍁🙏🍁 


