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درواتسد

مالسا يايحا مچرپ نتشارفا رب

 تردق نيا ندروآ هصرع هبينعم
يهانتيال و ميظع

ناناملسم يراديب ياه هناشن ي راديدپهجيتن
جياتنمالسا يايند برغ و قرش رد

يماكان لاس اه هد زا دعب نيطسلف تّلم نتفرگ ناج

تارف ات لين راعش ندرك شومارفهجيتن

ماما هار

رثا

هرتسگ

تقيقح

 تيصخش و تيوه ساسحا
ايند ياج همه رد ناناملسم

مالسا گرزب تما

)هر(ماما تضهن و توعد داعبا زا يكي
 زا دعب يبرع ياهروشكِ ناناوج نتفرگ هيحور

يتسينويهص ميژر اب گنج هس رد تسكش

يتسينويهص ميژر رب يپايپ ياه هبرض

يمالسا تموكح و يمالسا ماظن داجيا ركف
ايسآ قرش ات اقيرفآ زا

مالسا يايند ناركف نشور ندمآ ناديم هب
هزات يديُما اب

ربارب رد برغ يايند نحل ندش مرن
 ناملسم ياه تّلم

 تلاح زا مالسا يايند ندش جراخ
برغ لباقم رد يگدشريقحت

 و نارعاش ملق و رعش ،نحل رييغتقادصم
دننز يم فرح سأي اب هك ينادنمرنه

 نداد ناشن يارب هدحتم تلايا يعسقادصم
تّلعهقطنم رد دوخ زا يديدج ي هرهچ

ترورض

همزال

يلبق ياه تلود طسوت اكيرمآ زا روفنم و تشز يا هرهچ ندمآ دوجو هب

هنايمرواخ ياه تّلم ديدش رفنت
 اكيرمآ زا اقيرفآ لامش و

راعش و قطن اهنت هن و ندرك لمع

يماظن ياه تلاخدللع

اه نآ اه تنوشخ

ضيعبت و يشك قح

قادصم

ام روشك رد يا هتسه يژرنا ي هيضققادصم

ناتسناغفا و قارع روشك رد لاغشا
مسيرورت اب هزرابم هناهب هب

يدنلبرس و ّتزع مچرپ نتشارفارب

هرتسگ

يمالسا تما

ناريا تّلم

 كرحت زا يملع يا هبرجتتّلع
زاس تكرح و نيرفآديُمايگژيومالسا شخب طايح

ينعم

ناريا تّلم زا تراقح ساسحا نتفرگ

مدرم هب ماظن و تلود كي ياكتا

سفن هب دامتعا و يروابدوخ

 ينيب مك دوخ و تراقح ساسحاترورض
للعهتشذگ لاس هاجنپ و دص زا تّلم

 تينما نامزاس داجيا و اه يياكيرمآ روضح
هاش اضردمحم رد كاواس و

 ي هرود رد تّلم تخس بوكرس و يروتاتكيد
ناخ اضر

يزوريپ زا دعب هطورشم ي هيضق رد تسكش

 فلتخم ياهرهش نداد تسد زا و اه تسكش
راجاق نامز رد

يّلم تضهن ي هيضق رد تّلم تسكش

 ي هضرع تّلم هك هدز برغ ناركف نشور ياقلا
اه هنيمزدنك ديلقت دياب و دنرادن ار يراك چيه

يملع

كاروخ

گنهرف

تعنص

ام ي هلاس رازه ثاريمتيمهايسراف طخ

 يساسا نكر ود زا يكيتيمها
 روشك ره تفرشيپ

يدام تاناكمامود نكر

يگژيو

تميق يذ تازلف ميظع نداعمقيداصم

زاگ و تفن

ندوبن يفاك
دهاش

تّلع

بالقنا زا لبق رد دساف تموكح كي غوي ريز و روخ يرسوت ،موس تسد تّلم كي ناونع هب ام تّلم يگدنز

ميناوت يم هكنيا هب رواب و سفن هب دامتعا و يروابدوخاه هفلؤم نيرت مهم رگيد ياه هفلؤم دوجو موزل

اه هصرع
نانمشد

تّلم ي هفيظو

تاباختنا

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

1 هحفص

 دناوت يم هك دنك رواب تّلم هكنياينعم

يلم سفن هب دامتعالوا نكر

دادعتسا اب يناسنا يورين



تانايب
 لاحترا مسارم رد
)هر( ينيمخ ماما

درواتسد )هر(ماما هار

يدنلبرس و تّزع مچرپ نتشارفارب

تسايساه هصرع

داصتقا

ملع

اه ناسنا نايم طابترا و روشك ي هرادا ي هوحن

گنهرف

ينعم

ينعم

ينعم

ينعم

ينعم

ندشن نمشد روهقم و بولغم و ييافكدوخ هب روشك نديسر

ققحم ِملاع و رگشهوژپ ،وجشناد طسوت ملع ياهزرم نديدرون رد

يأر لالقتسا زا يرادروخرب

 يا هلئسم چيه رد دنناوتن هك يوحن هب اه تردق ربارب رد روهظ
دننك ليمحت وا رب ار ناش ي هدارا

 دوخ ياه تنس هب تّلم كي نداهن جرا و يدنبياپ

ندشن مجاهم و هناگيب ياه گنهرف دّلقم

هعماج رد دارفا كت كت نتفزگ رارق مارتحا دروم

ملع ديلوت و يرازفا مرن تضهنهنومن

لباقم ي هطقن

تيمها

يگتخاب دوخ

يّلم ّتزع ي هناشن

اه نآ رادم زا يمالسا بالقنا اب ام روشك جورخنانمشد

 رد ناريا تّلم و ماما هب مارتحا خوسر
مالسا نانمشد لد قامعا

ملاع يوگروز و رگ هلخادم ياه تردق

ينمشد ي هجيتن

ينمشد تّلع

قيداصم

تّلم ي هفيظو

اه هصرع ي همه رد يّلم ّتزع ظفح

يمالسا ماظن مكحتسم يدنب ناوختسا ظفح

هجيتن
لماك تينما داجيا

رثاتلادع و تفرشيپ هب نديسر هار

نانمشد عمط نتفر نيب زا

يريذپ بيسآ نتفر نيب زا

قيداصم

يدنب ناوختسا نيا ظفح ترورض رد ام تالكشم زا يرايسب لحترورض

يمالسا ياه شزرا زا ندشنادج

)هر( ماما كرابم طخ زا ندشنادج

هرتسگ
ينعم
تيمها
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تاباختنا
مدرم  ي هفيظو

تيمها

هتكن

اهدزمان ي هفيظو

شلاچ

اهدزمان ناراداوه ي هفيظو

روشك زاس تشونرس و مهم ،ساسح ي هلئسم

تاباختنا ي هرهچ ندرك شودخم و ماندب يارب نانمشد يعس

شيوخ طاشن ي همه و اوق ي همه اب و عرش و لقع مكح هب تاباختنا رد تكرش

 ناراداوه نيب يريگرد و هلاجم داجيا زا تبقارم

شيوخ تابثا يارب يرگيد يفن هب ندشن لسوتم

يريگرد و شاشتغا هب اهرظن فالتخا ندش ليدبت رد يريگولج

دوخ ياه قطن و تارظانم رد ينيد و يعرش ياه بوچراهچ تياعر

تاباختنا ي همه رد يربهر يأر ندوب صخشمان

قيداصم

فده

نتسناد تموكح ي هدش لرتنك يزاب ار تاباختنا

اهدزمان ياهرظن فالتخا نتسناد يزاسرهاظ

تاباختنا رد بلقت ينيب شيپ

تاباختنا ندناوخ تاباصتنا

مدرم ءارآ ندوب ماظن ي هناوتشپتّلعتاباختنا رد تّلم نايامن و يوق تكراشم زا تعنامم

مالسا ءايحا مچرپ نتشارفا رب

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

2 هحفص


