
 نابرهم هدنشخب دنوادخ مان هب
 ناج ياهيروضح جنگ و زیزع داتسا تمدخ مالس اب

 
 841 همانربزا مود تیب 1205 لزغ ،سمش ناوید
 
  شُرُت دش و لولَم تشگ قُنُق زا لوسر هکنوچ
 سَبَع رد باتع درک ارِو يدزیا ِحصان

 1205 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 دش ور شُُرت شنامهم زا هک ،دشابیم تسا ْمََّلس َو ِهِلآَو ِهَْیلَع ُهّْللَا ّیََلص لوسر ترضح هک یناتساد و تسا سَبَع هروس هب طوبرم تیب نیا
  .تساطخ وت راک نیا هک درک باطخ وا هب لیئربج یحو هتشرف نآ يدزیا حصان و دش تحاران ینعی
 ییور شُُرت اب وا هبْ ّمََلس َو ِهِلآ َو ِهْیََلع ُهّلْلَا ّیََلص ربمایپ دنکیم یلاوس و دوشیم دراو يروک دندوب هسلج کی رد شیرق نارس اب ربمایپ یتقو
 نید هب هک دناهدمآ ناگرزب نیا نوچ درگرب و تسین وت ِلاوس هب نداد خساپ عقوم و میتسه یمهم هسلج رد نالآ هک :دیوگیم و دنکیم رظن
 .دنوش داشرا و هاگآ مالسا
 هب دشاب هدرک در ار وا دنکیم مهم راک نیا رد لالخِا و هدمآ و دنکب دناوتیمن يراک هک انیبان ِناسنا کی هک رکف نیا اب ّْهلْلَا ّیلَص ربمایپ دیاش
 اطخ هب و دوشیم یهلا ياضق راچد دنکن ییاشگاضف مه ّْمََلس َو ِهِلآ َو ِهْیََلع ُهّْللَا ّیََلص مالسا ربمایپ رگا دیوگب دهاوخیم تیب نیا لاح ره
  .دوریم
 سَبَع و ییور شُرُت تلاح زا میناوتیم هظحل ره رد شریذپ و میلست اب .دنکن تباصا ام هب سفن ریت ات درک ییاشگاضف هظحل ره رد دیاب سپ
 ام نیشنمه دوشیم ببس تمواقم و ییور ُشرُت .میریگن رارق یگدنز باتَع دروم و میوشن هدیشک هدنیآ و هتشذگ نامز هب میناوتب ات هدنام رود
 .دننک یفالت ام هب تداسح و هنیک اب دنهاوخیم مادک ره هک دنشاب درَد رُپ ِینهذ ياهنَم ادخ ياجب
 :دیوگیم هک تسا سَبَع هروس هب طوبرم تیب نیا

 
 » ْمیَِّحرْلَا ِّنمْحَرْلَا ِهّلْلَا ِمْسَب«-
 رگشیاشخب هدنشخب دنوادخ مان هب

 
 »یَّلَوَت َو َسََبع«-
 .تشگ يور شُرُت و سوبع ارچ
 
 »یَمْعاْلَا ُهاج ْنَا«-
 .دمآ شروضح هب انیبان درم نآ نوچ
 
 »یَّکََّزی ُهََّلعَل َکیرْدُی ام َو«-
 .دوش هزیکاپ يدرم وا هک دیاش ینادیم هچ وت و
 
 »يْرکِّذلا ُهَعَْفنَتَف ُرَّکََّذی َْوا«-
 .دتفُا شدنمدوس وت دنپ و دریگ دنپ ای

 
 »ینْغَتْسا ِنَم اّمَا«-
 تساراد هک نیا اما

 
 »يّدَصَت ُهَل َتْنَاَف«-
 .ینکیم ودب ار دوخ يور وت
 
 :هک دیوگیم درک جارختسا ار يدایز یناعم ناوتیم ؟»یناد یم هچ وت و« ِتیب نیا زا
 رهاظ رد و دنتسه روک نارس نآ دیاش ؟دشاب رتانیب تسا روک هک لاح نیا اب وا هک دیاش ؟میاهداتسرف ام ار وا دیاش ؟یناد یم هچ وت ربمایپ يا
  ؟انیب
 نآ هن دنیشنب روک نیا لد هب وت دنپ دیاش ؟دشابن نارس نآ زا مک روک نیا شزرا دیاش ؟ینادیم هچ وت ؟دروخب وت درد هب رتشیب روک نآ دیاش
 ارچ ینکیم تسا رگناوت یگدینامه رد هک یسک يوس هب ار تیور وت هک ؟نارگناوت نآ هن ینک روک نیا هب ار تیور تسا رتهب دیاش ؟نارس
  ؟دشاب هتشادن مه یگدینامه درادن مشچ هک وا دیاش ؟تسوا هب تاهجوت
 و اهیگدینامه هب نوچ ،تفرگ میهاوخ رارق باتع دروم دنوادخ بناج زا مینکیم لمع یمسج يرایشوه اب هک تقو ره مه ام روطنیمه
 يدنت دروم هک مینکن لمع اهیگدینامه بسحرب و مییآ شوه هب درَد نآ اب هک تسا نآ رتهب هک میشکیم درَد سپ ،میاهدیبسچ اهدرَد
 رد ینارگن و سرت و مشخ و شجنر هب لیدبت هک ،میاهتشگ لولَم اهراب ،میاهدرک سح ار یگدنز يدنُت نیا اهراب و تفرگ میهاوخ رارق دنوادخ
 و اهزیچ یلیخ هنیک اسب هچ .میاهتشادن شریذپ و هدرک يربصیب و میاهدیجنر دناهدوب ام نامهم ینعی قُنُق هک تاقافتا زا اهراب ،هدش ام
 ام يرادیب و دشر يارب دیاش مادک ره هک تسه و هدوب ینامهم رکف ره هک ،میاهتفرگ رارق دنوادخ باتع دروم زونه و میراد لد رد ار ناسک
 يزیچ هچ ام ِنیرق هک میشاب بظاوم هظحل ره رد دیاب اما .دش دهاوخ ام رد دشر ثعاب میریگب کمک يدزیا مد زا رگا .دنیآیم ام غارس هب
 زرم ات ار ام هک تسا میلست و شریذپ و ییاشگاضف هار اهنت ؟میتسه نیشنمه بوخ ِنیرق اب ام هکنیا ای ؟هدش ام نامهم دَب نیرق ایآ ؟تسا
 .دناشکیم  ییابیز و قشع و تقادص و یکاپ ،يداش
 
 جرک زا متسه داّدح مارتحا و رکشت اب



 


