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(پنجم درسمفاهیم  ) 

  ینینش عزلت  و انزوا و مردم از یدور��

《 بند  دل چهر به  بنهفته/  یرو ندت ینب  بشر چشم  تا  》  

《مانند وید  نحس  مردم  نیو/  ستوران  دم  از ی واره تا  》  

   جان مقصود  مرا حاصل  شود تا/  جهان خلقان  ز رم یگ ی ا گوشه️✔

د ید د یبا  دوباره عالم  مردم یرو که/  است  نیا  هست  که  یغم امت یق روز به  مرا️✔  

آسمان ز سرت/  کوه چو یآر  دامن در یپا اگر️✔  

شکوه در بگذرد  

مطلب  قناعت   وجز ن یبنش یکنج/  ست ین  یمان یپش  جز خلق صحبت  در️✔  

بس  و است   مار  ی حلقه  ، صحبت  بزم  /گزند ی ب نبود  خلق  اختالط ️✔ 

  اعتراض و یطلب مبارزه به دعوت��

《 ارغند  ریش شرزه چو بخروش/ گرزه ی اژدها  چو یبگرا》  

《 وندیپ  و نژاد نی ا  زهم  بگسل /  ریتزو  اساس ن یا  یزپ بفکن》  

   《برکند ظلم   یبنا ،  شهیر از/   دی با که بنا  نیا  زبن برکن》

《 خرمند  مردم  دل داد/  بستان   سفله خردان  یب نیز》  
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ی پوش پرده  تو  ، راز پرده  از شد برون/؟  چرا  ینجوش  خم  چو  ؟  چرا یخموش دال️✔

   چرا

چند یکافر  کفر بادافره/زیر برون و دوزخ درِ  بشکن️✔  

روان رنج  به  تو از  نالم  ی هم/  دوان  کآمدستم  من داد  بده️✔  

در است  زشت  معرکه روز ریشمش/  است   یگفتن چه آن  بگو  و  مترس سخن وقت ️✔

   ام ین

شود  الل اگر  یطوط  بَود  هین یآ  زنگ/  یخاموش  سخنان نیریش ز ست ین  مصلحت ️✔  

  یافسردگ  عدم و سکوت عدم به دعوت��

《خند یهم  خوش مباش افسرده/   یگو  یهم  سخن نیمنش خامش 》  

ام  ی باران که است  ی زمان رید/  بازکن مرا  ابر ،  بزن حرف️✔  

یخوش و لطف  به ، برادر ی ا بگو /  هست   گفتار امکان  که  کنونت ️✔  

تو  از دور ، درون از  دارد که  یبغض /  بشکند من  در بغض  نیکا  بگو  ی زیچ بزن یحرف️✔

ترکاندم  یم  


