
 ادخ مان هب
  روضح جنگ 935 همانرب زا يولوم سمش ناوید 3055 لزغ حرش
  
  يرای رگد ام وچ یباین هک ایب ایب
 ؟يرادلد تساجک دوخ ناهج ود ره هب ام وچ
 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 
 زا ریغ هب ار تلد و شاب یتشآ نم اب هظحل ره سپ متسه نم وت رای اهنت :دیوگیم و دناوخیم دوخ يوس هب ار ام یگدنز ابیز لزغ نیا رد
 تیب رد انالوم ،دوبن مغ و درد نآ رد هک داد يرادلد و شمارآ ام هب یگدینامه مادک نونک ات میسرپب دوخ زا ،نکن لوغشم يزیچ هب ادخ
 :دیامرفیم         يرگید
 تسین مادیب و َدد یب یجُنک چیه
 تسین مارآ قح هاگتولخ هب زج
 591 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
     دوخ رادلد و رای مینک ییاسانش روضح ناهج رد تیدبا و تیاهنیب ناونع هب ار دوخ و میوش دازآ اهیگدینامه تراسا و نهذ ناهج زا یتقو
    .میوشیم
  
  ربم راگزور يوس ره هب و ایب ایب
 يرازاب ریغ ِشیپ ار وت ِدقن تسین هک
 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هیکت اهنآ هب هک یتروص و مسج ره اریز نکن هیکت یهاوخیم یگدنز اهنآ زا هک ییاهزیچ رگید و رسمه ،ماقم ،لوپ هب :دیوگیم یگدنز
 یلاخ اهیگدینامه زا ار نامزکرم دیاب ام سپ دناوخیم دوخ يوس هب ار ام هظحل ره یگدنز .دنتسه ارذگ و لفآ هدیسوپ یبوچ لثم ینکیم
 يوس هب یتقو .دنناشوپیم ار مدع تقیقح يور ياهدرپ لثم اهیگدینامه .مینک هیکت مدع تردق و تیاده و لقع و تینما هب و مینک
 یگدینامه کنیع اب و دنراد ینهذ نم اهناسنا رتشیب نوچ ،درادن رادیرخ ایند رازاب رد ام روضح دقن و میتفایم یبیرغ هب میوریم اهمسج
 .دنشاب هدش هدنز یگدنز هب هکنیا رگم دننیبیم
  
  یناراب وچ ام و یکشخ ِيداو وچمه وت
 يرامعم وچ ام و یبارخ ِرهش وچمه وت

 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 تمحر ناراب ات مینک بذج ار ادخ تیانع میناوتیم تیاضر و ییاشگاضف اب و دراد شرورپ و دشر تیلباق هک تسیکشخ يارحص ام نهذ 
 نهذ ،میوش باریس گرزب نیا درخ و قشع ناراب زا میهاوخیم انالوم تایلزغ ندناوخ اب هک میتسه یناگنشت ام ،درابب ام نهذ نیمز رب ادخ
 ،دنکیم ور و ریز ار يدیلقت ياهرواب و هدش یطرش ياهرکف ،هدیسوپ ياهدرد دب يوب ندرک رکف دنت دنت اب هک تسیبارخ رهش ام ةدینامه
 .دراذگب ام رهش هب مدق ادخ و یگدنز رامعم ات مینک ییاشگاضف دیاب يزاسزاب نیا يارب دوش دابآ نامدوجو رهش میهاوخیم           ام ۀمه
  
  تسيداش ِقراشم هک ام ِتمدخ ِریغ هب
 يراثآ يداش ز دنیبن و قلخ دیدن

 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .منک يداش و قشع عولط لحم ار تنورد نامسآ و میایب تزکرم هب ات نک مدع هنارایشه ار تزکرم :دیوگیم ادخ و میتسه ادخ سنج زا ام
 هب ندش هدنز ام تقلخ زا ادخ روظنم .مینک زاب اضف و مینک شوماخ ار نهذ دیاب ،مینک كرد ار مهم نیا میناوتیمن نهذ يزاس ببس اب ام
 و ببسیب يداش هب ییاشگاضف و نهذ یشوماخ اب .دسیونیم شوخ اهلد هب تمدخ و ام یگتسیاش ةزادنا هب وا مقلا فج و تسا شدوخ
 .میوشیم مورحم یگدنز تاکرب زا تروصنیا ریغ رد میوشیم لصو یگدنز یناوارف
  
  ینیبیم باوخ هب نابنج ِتروص رازه
 يراّید قلخ ز ینیبن ،تفر باوخ وچ
 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 یسک =يراَّید-
 
 همه اهدرد کنیع اب و دوریم اهمسج و اهتروص باوخ هب نهذ رد يرایشه نوچ ؟دنکیم دیکات ار نهذ باوخ زا يرادیب بترم انالوم ارچ
 رد صخش نالف اب مینیبیم باوخ رد الثم ،دنکیم لایخ و رکف روج رازه و دنیبیم نمشد ار هتشرف و هتشرف ار وید ،دنیبیم طلغ ار زیچ
 هک ییاهناسنا زا ار نامدوخ ام مه نهذ باوخ رد مینیبیمن ار یسک میوشیم رادیب هک باوخ زا یلو مینکیم وگتفگ و ثحب یناکم کی
 ذوفن اهناسنا ۀمه رد هک تسا ناهج رد يرایشه کی هکیلاح رد مینیبیم نمشد و عنام ار اهنآ و مینیبیم ادج دننکیمن        رکف ام لثم
 .تسا هدرک
  
  



  درخ ِمشچ ياشگرب و رخ ِمشچ دنبب
 يراسفا صرح و داتفا رخ وچمه سَْفن هک
 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هب ار ام اهنآ زا هدمآرب تاناجیه و صرح اب و ددنبیم نامندرگ هب ار اهیگدینامه راسفا و تسا رخ لثم سفن :دهدیم رادشه انالوم سپ
 دنهدیمن یگدنز ام هب اهیگدینامه هک مینیبیم و دوشیم زاب نامدرخ مشچ ،مینک زاب اضف و میدنبب ار یسح مشچ رگا ،دشکیم ایند يوس
 .مینکیم زاب نامندرگ زا ار راسفا نیا ییاسانش اب سپ
  
  نیریش هدیقع نک بلط قشع ِغاب ز
 يراشفا هروغ و تسا شورف هکرس عبط هک
 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هظحل نیا نزور زا اضر و میلست اب میناوتیم ام .دنکیم ییاشگاضف و دراد بلط هک تسیناسنا زکرم قشع غاب :تسا نیا انالوم شوخ ربخ
 مه نارگید هب و میوش دنمهرهب غاب نیا ياهتمعن رگید و درخ ،تردق ،يداش ،یناوارف ،شمارآ نیریش ياههویم زا و میوش قشع غاب دراو
 و تسا شیدنا یبایمک و رظن گنت هدینامه نهذ نوچ ؟دنکیم باطخ راشفا هروغ و شورف هکرس ار ینهذ نم عبط انالوم ارچ .میشخبب
 لوغشم هنیک و عقوت ،هسیاقم ،تداسح ،صرح رد ای و دنکیم شخپ درد و دیوگیم درد زا ای ،نارگید هب هن دراد اور دوخ هب هن ار یگدنز
 .تسا بیرخت
  
  شیوخ ِقلاخ ِيافّشلاراد ِبناج هب ایب
 يرامیب زیرگ درادن بیبط نآ زک
 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .دنکیم توعد دوخ هناخافش هب ار ام انالوم نابز زا یگدنز سپ
 :هناخافش سردآ . . . میراد یگدینامه ضرم ام نوچ
 نم اب هک ار ییاهدرد ات میورب یگدنز بیبط شیپ دیاب و میرادن ياهراچ میرامیب نوچ ام ،تسا رکش ۀچوک و ربص نابایخ ،ییاشگاضف نادیم
 .مینک هبرجت ار ببسیب يداش و شمارآ و دهد افش میدرک داجیا ینهذ
 
 
  هاش نآ یب تسا رسیب ِنت ِلاثم ناهج
 يراتسد ِلاثم رس نانچ ِدرگ چیپب

 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 لقع ،هاش هک اریز مینک يرود ینهذ نم ربج و مظن زا دیاب دوشیم هرادا یهلا درخ و مظن ریز تانئاک یمامت میتخومآ انالوم زا هک الاح
 رس اب ،میچیپب یگدنز رس درگ هب ار ییاشگاضف راتسد و مینک رفص ار ینهذ نم رس دیاب سپ تسا رسیب نت لثم ام يوزج لقع و تسیگدنز
   ؟تسش نوخ اب ار نوخ دوشیم رگم ،مینک نامرد ار ینهذ نم ياهدرد میناوتیمن ینهذ نم
  
  تسد زا هدَم هنیآ ،ياهن هایس رگا
 يراگنز مسج و تسوت هنیآ حور هک
 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
      يزیچ ره اب رگا .دینیبب ار ادخ ات دینک هنیآ ار ناتزکرم و دیدنبب ار ینهذ نم راک هایس مشچ ،دیهاوخیم افش و ینشور رگا :دیوگیم یگدنز
  ینوباص لثم انالوم تایبا اریز میریگب کمک انالوم زا میراد زاین ام سپ ،تسیراگنز ام لد ۀنیآ میوشیم نیگمشخ و میسرتیم و میجنریم
 .میوریم حور مامح هب ام و دیوشیم ار ام حور ياهیفیثک
 
  
  علاطيرتشم ِدوعسم ِرجات تساجک
 يرادیرخ و مشاب شَنَم رادمُرگ هک
 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 قوشم =رادمرُگ
 
 ام يرتشم اهنت و درخیم تشهب ياهب هب ار ام ياهیگدینامه دنوادخ هک تسا هدمآ 111 ۀیآ هبوت ةروس رد تسادخ ام يرتشم و رادلد اهنت
 .تسادخ
 يرتشا هللا تسام يرتشم
 آ رترب نیه يرتشم ره مغ زا

 1463 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 



 ادخ و تسادخ نامقوشم و رادلد اهنت اریز میروخن ار ایند ياهيرتشم مغ میوشیم رضاح دوجو مامت اب مینک كرد قیمع ار انالوم تایبا رگا
 ادخ هب ار اهنآ و مینک ییاشگاضف ،اهیگدینامه رازاب رد هک میتسه يدنمتداعس نارجات هچ سپ تسام ياهیگدینامه بویعم يالاک رادیرخ
  .میهدب
  
  مداد تترکف هک ،نک نم ِترکف و ایب
 يراب رخب نم ِناک زا ،يرخیم لعل وچ
 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 رکسُم ون ون هک تساهرکف نیب توکس ،قودنص ود نیب ۀلصاف ،دنکیم ریسا ار ام هک تسا قودنص کی لثم يرکف ره میتخومآ انالوم زا
 رایتخا تردق وت هب نم ،مداد وت هب نم ار ندرک رکف دادعتسا :دیوگیم ادخ ،دنکیم تسم یگدنز بارش زا ار ام اهرکف نیب توکس ینعی تسا
 ییاتکی ندعم زا و ینک زاب اضف ات مداد هنیس حرش ار وت نم ،یهد صیخشت نهذ یطرش ياهرکف زا ار هدننیرفآ و هناقالخ ياهرکف ات مداد
   ؟يوشیم اهنآ هجوت و دییات يادگ و يرخیم لعل ینهذ ياه نم زا يوریم ارچ ،يرخب ار قشع و درخ لعل
  
  داد تیاپ هک ورب سک نآ ِبناج ياپ هب
 يرادید داد هک هدید ود هب رگن ودب

 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 تهج هب ام يرایشه ياپ و میوشن رود ییاتکی ياضف زا ات دنکیم کمک یگدنز میرادرب ییاشگاضف اب ار مدق نیلوا رگا میتخومآ انالوم زا
 و مینک زاب ار اضف میناوتیم لد مشچ اب هک تسوا تیانع و تسوا رظنم زا تسا ناور ناهج هب ام نامشچ زا هک يرون ،دورن اهیگدینامه
 .مینیبب يرگید روط ار ناهج
  
  تسا يو ِرحب ز فک هک نز وا ِيداش هب فک ود
 يرامیت و یمغ ار وا ِيداش تسین هک
 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ارذگ و لفآ ياهیگدینامه يارب ،ینهذ ياه ببس اب میتفرگ دای اهنت ،میتخوماین ار ببس یب يداش یقشع هداوناخ و هعماج نتشادن رطاخب ام
 هچ ،یگدینامه بسح رب ام تاناجیه هک میتخومآ انالوم زا نونکا ،میوشیم رامیب و نیگمغ میهدیم تسد زا ار اهنآ نوچ و مینک يداش
 دیاب سپ دروآیم دوجوب ار اهنآ یجوم نوچمه یگدنز يورین هک تسام ياهرکف ریز رد ییایرد و دنتسه ایرد فک لثم مغ هچ و يداش
 ینعی میربب یپ ءاشی ام هللا لعفی تردق هب و مینک زاب اضف میتخومآ انالوم زا هکنیا ،مینک يداش و مینزب تسد یگدنز یقیقح ياهتمعن يارب
 .دوشیم نامه دهاوخب وا هچ ره
  
  وا اب وگب نابزیب ،ونش شوگ ز یب وت
 يرازآ و فالخیب نابز ِتفگ تسین هک
 3055 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 نم ياهفرح ،دنزیم فرح و دنیبیم یگدنز تساوخ فالخ و تسا تمواقم و تواضق ةدولآ اهیگدینامه رطاخب ام یسح نابز و شوگ
 .دیوگب نخس ام قیرط زا یگدنز ات میشاب شوماخ و مینک شوگ لد و ناج هب ار انالوم دنپ سپ تسا هدنهد رازآ و كانرهز ینهذ
 
 اوتصنا دیشاب شوماخ امش سپ
 وگ و تفگ رد موش نم ناتنابز ات

 3692 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 ��یمارگ نارای زا ساپس و روضح جنگ زاس ناسنا همانرب زا ساپس اب

 
 جرک زا ابید


