
 .ناراوگرزب همه رب مالس و قشع مانهب
 
  مدع مشچ و )ینهذنم دید( سح مشچ قرف

 
 دید نیا ساسارب مه ام لمع و رکف و تسه دنکیم روبع ام نهذ زا هک ییاهدینامه ياهرکف بسحرب ام ینهذنم دید
 ،تداسح ،عقوت ،شجنر :نوچ ییاهدرد ای تواضق راچد ،میتفیب هتشذگ يزاجم نامز رد يرکف کی اب ام رگاً الثم .تسا
 يدید نینچ اب ،میشاب هدینامه يزیچ نتشاد و صرح اب رگا و .میوشیم بارطضا و سرت ،هانگ سح ،تمالم ،مشخ
 مینکیمن دارمیب ار دوخ و دهدیم تسد ام هب نتشاد مهوت و میوشیم بذج نآ يوسهب ،دیایب نامشوخ يزیچ زا یتقو
   .میشچب ار دهدیم تسد ام هب مهوت نیا زا روبع و ییاشگاضف ماگنه رد يدارمیب زا هک ببسیب يداش نآ ات

 
 رارقتسا و نوکس تلاح هدینامه ياهرکف اب ندش یطاق  رطاخهب تسا ینهذنم دید نامه هک ام سح مشچ نیاربانب
 رظان و روضح يرایشه دید بسحرب هک مدع دید یلو ،دوشیم متخ نارگید و ام يارب درد و یگدرمژپ هبً الومعم و درادن
 لمأت اب و دنیبیم ار اهرکف طقف هکلب ،دوشیمن یطاق اهرکف اب و دراد رارقتسا هظحل نیا رد هشیمه دنکیم لمع نهذ رب
 .دنرذگیم اهرکف و دریگیم ار اهرکف نیا مایپ دنوادخ درخ نتخیر و
 
 مینیبیم ار نامدوخ مه یکی و مینکیم روصت یمسج يادخ کی لوا سپ ،تسا نیبود ای نیبلوحا ام یسح مشچ دید
 يرهاظ لاح تواضق نیا اب و مینکیم دب و بوخ ار اضق بترم نوچ ،دزادنایم مه تواضق هب ار ام ییادج سح نیا و
 مدع دید اب و هدیسرروضح هب ناسنا کی تابث و نوکس تلاح نآ زاب هجیتنرد .دوریم نییاپ و الاب و دنکیم رییغت مه ام
 تسد وا هب بذاک يداش ای دتفیب دردهب هک دوشیمن مه ریغتم شلاح و دنکیمن ینهذ تواضق یقافتا چیه رد هک درادن ار
 و تسا يرایشه کی وا رخآ و لوا هک دنادیم وا .تسا نورد زا و ببسیب شاییاشگاضف رطاخهب وا يداش هکلب ،دهدب
  .دنیبیم وا دید اب و تسوا میلست هشیمه سپ ،تسادخ ای روضح يرایشه مه نآ

 
 َّرَمم ِشقن رب دُرسْفَا سح ِمشچ 
 َّرَقْتُسم وا و ینیبیم رَمَم شُت

 818 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 روبع ِّلحم ،يرجَم ،هاگرذگ :َّرَمم-
 رارقرب ،راوتسا ،نتفرگ رارق ِّلحم ّ:َرَقْتسُم-
 
 تسا لَوَْحا ِدید ِفاصوا ییود نیا
 تسا ّلوا ِرخآ ،ِرخآ ّلوا هنَرو
 819 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نیبود ،چول :َلْوَحا-
 
 و ریواصت نیا قشاع سپ ،میتفیب ارذگ ياهشقن ماد هب بترم و مینیب زیمآمهوت و یسح دید و لوحا دید نیا اب  ام رگا
 دوخ و »منادیم« مییوگیم نامیاهتواضق اب نوچ ،میوشیم مه نآ قشاع و میراد مه لامک رادنپ و میتسه شیاهمهو
 میشاب ادخ قشاع رگا .میشاب اهناسحا و اهتمعن بحاص ینعی ننملاوذ قشاع میناوتیمن رگید سپ ،مینادیم لماک ار
 اب و مینکیم رود ار دوخ يونعم هچ و يدام هچ یشقن ره و ینهذ ریوصت ره زا و میراذگیم رانک ار دوخ یمسج دید نیا
  .میربیم هرهب دنوادخ دید زا زکرم ندرک مدع و ییاشگاضف

 
 نتشیوخِ مَهو ریوصت ِقشاع
 ؟َنِنْملاوذِ ناقشاع زا َدُوب یک
 2759 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 اهناسحا و اهتمعن ةدنراد :نَنِْملاوذ-
 
 رود ،تاریوصت و ماهوا همه زا
 رونِ رونِ رونِ رونِ رونِ رون



 2146 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دوخ ،دنکیم شیاتس ار نآ و هدرک روصت دوخ يارب مه یمسج يادخ کی شایمسج دید اب ینهذنم رد هک یسک سپ
 رظن دید اب ادخ هب هدش هدنز ناسنا هکیلاحرد .تسین رون رون و رظن دید شدید  و دنیبیم ادخ هب لصو و يونعم مدآ ار
 اب و دهدیمن شوگ مه ینهذنم ياهفرح هب و دوریمن شیپ ینهذنم نکهلان و زاسدرد و يریحز متسیس اب و دنیبیم
 نظلاءوس دوش دنلب ینهذنم زا هک یفرح ره و راتفر و مدق ره هب لمأت و مزح اب هکلب .دوریمن نییاپ و الاب شیاهربخ
 هک هدش هجوتم نوچ .دنامیم ناما رد ینهذنم نیا رش زا و دوشیم شوماخ شنهذ ینعی ،دزادنین ماد هب ار وا ات دربیم
 و یتحار ای تسا مغ نیا هک دهد ناشن شنهذ هک يزیچره ،یگدنز روما مامت رد ادخ هب ندرک لکوت و ندش میلست زج
 .تسا ماد و رکم همه شیاسآ

 
 يَرب َدب ِّنظ هک دشاب نآ مَزح
  يَرب ،دَب زا يوش و ّيزیرگ ات

 267 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رظنِ يرایشه اب ّلمأت :مَزح-
 

 
  لوسر نآ تسهتفگ نظلا ءُوس ،مَزح
  لوضَف يا نادیم ماد ار مدق ره
 268 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دزادرپب يرورِضریغ ياهراک هب هک یسک ،وگهدایز :لوضَف-
 
 مامت ِمیلست هک زج ّلکوت ُزج
 ماد و تسرکم همه تحار و مغ رد
 468 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 
  .میربیم ضیف یلیخ ناشیا زا هک قشع ناکدوک و هارمه ناتسود و راوگرزب ردپ زا ساپس اب
 سولاچ زا تخدرهم


