
 921 هرامش همانرب
 يداش و یکرابم هب ،دمآرد رد ز نم تب
 يدارمیب ناهج هب ،مدیسر لد دارم هب

 2842 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 :انالوم سمش ناوید زا 2842 هرامش لزغ
 .ینهذ يوگتفگ و ،یگدینامه دنب و دیق زا هدش اهر يزکرم لد دارم روهظ
 .يدارمیب ناهج هب ریظنیب و كرابم یمدق
 .نتسناد نآ قیال ار دوخ و ببسیب يداش روهظ هجیتن رد ،هنوگچیب و نوچیب ناهج هب كرابم یمدق
 دب و اهلامک رادنپ و اهدرد رتشیب و رتهب ییاسانش هجیتن رد ،تواضق و تمواقم زا نهذ یشوماخ زاغآ و مدع ناهج هب كرابم یمدق
 .يونعم و يدام زا معا ،هدینامه ملع هنوگ ره  ياهیموش
 .داب زارد ترمع هک اقب لاط ای یگنادواج روهظ و ینامزیب ناهج هب كرابم یمدق

 
 وت ندید سوه زک ،رگنب ام لد يوس
 اقب لاط و بلط زا دشن ریس و دش تسین

 41 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 نتشاد بلط و هار نآ رد نتشادرب مدق راوازس رایسب هک یگدنز زا تسا یتناما ،داب زارد شرمع هک ناسنا نورد هدش هدوشگ و هنادواج ياضف
 .تسا
 
 دور وس نآ مهف هک دیاب ،دسریم تمهف هک وس ناز
 اقب َلاط دزس ار وا اقب َلاط دهد ِتکنآ

 21 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .ینهذ سایق و هزادنا و تیفیکیب یلاصتا هب كرابم یمدق
 
 سایقیب ،ّفُیَکَتیب یلاصّتا
 سان ِناج اب ار ساّنلاُّبَر تسه
 760 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .نتفر دوخ هابتشا راب ریز و ؛ناناد هار و ناگرزب يرای هب ،هنادواج تلود و تداعس هب كرابم یمدق
 
 ناهج رد دزیرگ اتسا زا هک ره
 نادب نیا ،دزیرگیم تلود ز وا

 2591 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دوب دهاوخن رد نیا ياشگ هار ،دوش لیدبت دیلک هب ملاع نیا هرذ هرذ رگا هک ،يدارمیب و يدوخیب ناهج رد هدوشگ يرد هب كرابم یمدق
 
 ادخ هدنیاشگ و تسَتفَز لفق
 اضر ردنا و نز میلست رد تسد
 
 اهحاتفم دوش رگ هرذ هرذ
 ایربک زا زج تسین شیاشگ نیا

 3074 و 3073  تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .ندرک لاوئس زا زیهرپ و ندرک هسیاقم زا زیهرپ ،لامک رادنپ زا زیهرپ .زیهرپ و ربص و رکش ناهج هب كرابم یمدق
 .رتشیب هچ ره ییاشگاضف و رتشیب هچ ره ییاسانش هار رد ،تیاهنیب تمحر زا هدوشگ يرد هب ریظنیب و كرابم یمدق
 
 دبا ات تمحر باب يا شاب زاب
 دحا اوفک هل ام هاگراب

 3765 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 یتناک جنروا زا میرم-


