
زیزع يزابهش بانج هب بدا ضرع و مالس  
روضح جنگ ناقشاع و  
 

« يدام نهذ » 
 

 نیا هب لمع يارب ینعی .دراد ینهذنم رد هشیر ،تیب رهِ نطاب و رهاظ ،رخآ و لوا مناوخیم ناگرزب رگید و انالوم زا هک يرعش تیب ره 
.دوش گنرمک و ییاسانش دیاب تسام يدام نهذ نامه هک یلصا عنام اهتیب  
 
.تسام يدام نهذ زا هتساخرب ،دنوشیم ...و تداسح ،رورغ ،سرت ،مشخ ثعاب هک ام دوجو سح جنپ همه  
 
ّرَمَم شقن رب درُسفَا سح مشچ  
ّرَقَتسٌم وا و ینیبیم رَمَم شٌت  

- 818 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-  
- هاگرذگ :رَمَم  

- راوتسا :رقتسم  
 
 هب هظحل ره نم صقان نهذ ایادخ .مرادن وت زج ياهدننک يرای .متسه هدنامرد و زجاع ینهذنم لرتنک رد نم هک منکیم فارتعا ایادخ
 کی ایادخ .تسه مه تایئزج هب شساوح و دنکیم دصر ،دنرادیاپان و رذگ لاح رد هک ییاهتیعضو و اهرکف مئاد  .تسه ییوجهناهب لابند
.موش رقتسم تسه رادیاپ هک يدبا هظحل رد ات هدب نم هب بارش ماج  
 
 ،دوب رصقم نآ ماجنا رد يرادرهش دوخ هک يراک کی هطوبرم سانشراک ،مدوب هدش شرافس هکنیا اب .مدش يرادرهش دراو یمهم راک يارب
 بارخ يرادرهش ؟دیریگیم ار نم تقو ارچ مناخ :تفگ نم هب سانشراک هکنیا ات متفرن راب ریز نم .دنک لیمحت نم هب روزهب تساوخیم
.دینک تسرد و دینک هنیزه دیاب هرابود امش ،هدرک  
 
و مدرک توکس اما مدش نیگمشخ نآکی  
 رد ار نم .یتسه یفاک نم يارب وت اهنت ایادخ .مدناوخیم دوب مدای انالوم تیب هچ ره .دوب هدروخ رب ینهذنم هب یلیخ .مدش جراخ اجنآ زا
.متسین اناوت و اناد نم هک نک يرای ییاشگاضف رما  
 

« ْمیظَعلا ِّیلَعْلا ِهّللاِب اّلِا ةَّوُق ال و َلْوَح ال » 
ریصَّنلا َمْعِن َو یلوَمْلا َمْعِن ْ،لیکَوْلا َمْعِن َو هّلل اَنُبسَح » 

« ییوت روای و تسرپرس و لیکو نیرتهب و یتسه یفاک نم يارب وت .تسین وت زا رتالاب ییورین چیه ایادخ » 
 
تشهب ِزووالق دش يدارمیب  
تشرسشوخ يا ونش هَّنَجلاِ تَّفٌح  

- 4467 تیب ؛موس رتفد ،يونثم ،يولوم  
 
.مینک ظفح ینهذنم لباقم رد ار نامدوخ هک میراد یگدامآ ردقچ یلو میشاب ییاهدروخرب نینچ دهاش تسه نکمم یگدنز زا هظحل ره رد  
 

 زور دنچ ای تعاس دنچ هک تسه يوق نم يدام نهذ ردقنیا اما یهدیم ناشن نم هب یتسه تدوخ هک تتشهبِ رد یماکان ره اب ایادخ 
.دریگب مارآ ات دشکیم لوط  
 
دیآیم الاب نم رد ًاروف ،تسه ینهذنم یهاوخدوخ زا یشان هک نم لامک رادنپ  
يزاتکرت قباس تردق اب هک مهدیمن هزاجا رگید انالوم ییامنهار و ادخ يرای اب اما  

.دنک   
 
راک راهظِا یپ ناداتسا هلمج  
راسکنِا ياج و دنیوج یتسین  

- 1468  تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم  
 

دمص ناداتسا داتسا مرجال  
دوب ال وّ یتسین شهاگراک  

- 1469 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم  
 
 نم وت هک دنزیم رغ مئاد و هدیبسچ نم هب ینهذنم اما موشیم لماک ییاشگاضف هلیسوهب ،وت اب و مصقان نم هک ینادیم تدوخ ایادخ
 رپ و لاب ایادخ ...و لامک رادنپ اب رگید راب ،مشخ اب رابکی .دوریمن ورف شرَک ِشوگ رد ،متسین وت نم هک میوگیم وا هب هچره نم .یتسه
 ییاهمخز ات نک نشور تدوخ رون هب و ریگب رارق وا و نم نیب و ایب تايداتسا اب وت .تسا هدناسر یناوتان و زجع هب ارم و هتفرگ نم زا زاورپ
.دوش نامرد هدیسر نم هب ینهذنم زا هک  
 



.دیآیمن رد تکرح هب تشگنا نیرتکچوک یتح وت نودب .ییوت زیچ همه .متسه تسین وت نودب و موشیم تسه وت اب نم ایادخ  
 
 و دنزب رَس ام هب نامبیبط ات میوش شوماخ دیاب سپ .دنک نامرد ار ام وا ات میورب نامیلصا بیبط شیپ مه اب ایب میوگیم ینهذنم هب مارآ
.دوشیم لرتنک یکدنا شیاهتیزاراپ و دوشیم مارآ ییاشگاضف اب یمک  
 
 
زاریش زا الیل   
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