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 لوا شخب ،روضح جنگ 874 همانرب رد هدش حرطم يدیلک میهافم و يونثم تایبا حرش هصالخ
 

  شاب شیوخ ِرای ،رای یباین رگ ،ییانس يا
 شاب شیوخ ِ راک ِدرم ،يراک و درم ره ناهج رد

 )1244 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 رای ینهذنم اب رگا ].تسا یناسنا ره شروظنم یلو دربیم ار ییانس میکح مسا هک تسا تسرد[ ،ییانس يا
 هدنز ادخ تیاهنیب هب و سرب تدحو هب تدوخ اب ینعی ،شاب تدوخ رای تروصنیا رد يدنام اهنت و يدرکن ادیپ
 و دوشیم لیکشت ییادج ساسارب نآ زا لصاح ِینهذنم  تسا ناسنا زکرم رد اهیگدینامه یتقو[ ؛وش
 یسکره اب وا ندش تسود ای ندش رای .تسا ادج مسج کی شدوخ هکارچ  ،دنک ادیپ یقیقح رای دناوتیمن
 زاین ساسارب تاقوا رتشیب دنکیم رارقرب هک ياهطبار و تسا يزیچ کی رطاخهب و ینهذنم طیارش ساسارب
  ].تسا
 نآ و یگدنز هب ندشهدنز ساسارب تراک ینعی  ؛شاب تدوخ راک درم ینکیم هک يراکره و یتسه یسک ره
 ار وت لمع و رکف ینهذنم ياههزیگنا ای یناهجنیا ياهزاین راذگن .ینهذنم بسحرب هن دشاب تایلصا ِدوخ
 .میتسه یفاک نامدوخ يارب نامدوخ و دش میهاوخ نابرهم شیوخ اب ًامتح ،میشاب دوخ رای ام رگا[ .دننک نییعت
 تّلع نیا هب ناهج نیا هب زاین ِّسح همه نیا .تسا یفاک شدوخ يارب و شدوخ رای ام رد ،دنوادخ دوخ عقاورد
  ].میتسین نامدوخ ِرای ،زین و تسین نامدوخ ِراک ،راک هک تسا
 

 شنتفگ اّما ،دْنام رگید ِزیچ
 شَنَم یب دیوگ سْدُقلاُحور وت اب

 )1298 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم(
 لیئربج ترضح :سْدُقلاُحور*
 هکلب تسین نم اب نآ نتفگ اما دوش هتفگ امش هب دیاب هک دراد دوجو ینهذ ياهزیچ ربهوالع يرگید بلطم کی
 .دیوگیم امش هب لیئربج ای سدُقلاحور
 

  نتشیوخ ِشوگ هب مه ییوگ وت ،ین
 نم وت مه يا ،نم ِریغ ین و نم ین
 )1299 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم(

 ،تفگ میهاوخن وت هب ار زار نآ ،نم ِریغ و نم ،یتسه نم تقیقح رد هک یسک يا .تسین راک رد یلیئربج هتبلا
 اهادن .تسا طابترا رد وت اب نورد زا یگدنز دوشیم مدع تزکرم یتقو[ .ییوگیم تدوخ شوگ هب تدوخ وت هکلب
 هاگآ يرایشه زا يرایشه تلاح نیا رد ،میتسه يرایشه کی وت و نم ینکیم سح تدوخ نورد زا ار اهماغیپ و
 ].تسا هدنهد صیخشت و هدوب
 
 

  یتسیب ییآ هک تروص ره هب وت
  یتسین وت نآ هللاو ،نیا منم هک

 )804 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 نم یقیقح ِتّیوه هک ییوگب و یتسیاب ،ییایب دهدیم ناشن تاینهذنم هک یشقن و ینهذ تروص ره هب وت
 وت ینهذنم نیا مسق ادخ هب :میوگیم وت هب نم ،ینک هئارا ار نامه مدرم هب و تسا ینهذنم ،شقن نیمه
  .یتسین
 

 قلخ ز وت ینامب اهنت نامز کی
 قلح هب ات ینام هشیدنا و مغ رد
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 )805 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ورف هودنا و مغ رد تیولگ ات ،دنریگن ار وت غارس رگید مدرم و ینامب اهنت و رود قیالخ ِهاگن زا وت هک ینامز اریز
 .دریگیم ارف ار وت دوجو ِرسارس هودنا ینعی ،تفر یهاوخ
 ناشندوب زا هتبلا ،میرادن جایتحا مدرم هب ،میوش هدنز دنوادخ هب یتقو ،میراد جایتحا مدرم هب ام ینهذنم رد[
  ].میربب تّذل میناوتیم
 

 يدَحْوَا نآ وت هک ؟یشاب یک وت نیا
 يدوخ ِتسمرس و ابیز و شوخ هک

 )806 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ؟دشاب وت یقیقح ِتّیوه ،ياهدرک داجیا اهیگدینامه ساسا رب هک ینهذنم ،شقن نیا هک تسا نکمم هنوگچ
 ،ًاتاذ ار اهنیا همه و تسا تسمرس و ابیز ،شوخ ،دوخ اب ًامئاد هک تسا ییاتکی ِتاذ نآ وت يدوجو ِتقیقح هکلب
  .دریگیمن نوریب ِناهج زا و دراد شدوخ
 

  شیوخ ِماد ،یشیوخ ِدیص ،یشیوخ ِغرم
 شیوخ ِماب ،یشیوخ ِشرف ،یشیوخ ِردص
 )807 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(

 ،دوخ ِدیص ،دوخ ِغرم ،ییاتکی ياضف رد ادخ دادتما ناونعهب وت هک نادب ،ياهدنامورف ینهذنم رد هک یسک يا
 راک تدوخ يور دیاب هک یتسه وت ،یتسه وت دوخ زیچهمه[ .یتسه دوخ ِماب و دوخ ِشرف ،دوخ ِردص ،دوخ ِماد
 رگا ؛دنهدب یگدنز وت هب یهاوخب مدرم زا یناوتیمن ،یتسه تدوخ لوئسم وت .يونشب ار یگدنز ماغیپ و ینک
 ].یتسه وت دوخ اهنیا همه زاب ،تسا هدش تیاهنیب تاهنیس رگا ،یتسه ماد دیص ای دازآ غرم
 
 

 تسا دوخ اب میاق هک دشاب نآ رهوج
 تسهدش وا ِعرف هک دشاب ضَرَع نآ

 )808 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 هب یکتم و تسا تیاهنیب و دوخ تاذ هب مئاق ،هظحلنیا رد رقتسم هک تسا نآ )ادخ دادتما ،يرایشه( رهوج
 ،رهوج رب ِعرف )دهدیم ناشن نهذ هک يزیچ ره و رکف ،ندب ،اهیگدینامه( ،ضَرَع اّما ،تسین ینهذنم
 زا و هدوب اهیگدینامه هب مئاق ،تسا يرایشه هک ناسنا ِرهوج ینهذنم رد هظحلنیا[ .تسا هدش ،يرایشه
  ].تسا ناهج هب یکتم و دنمزاین و دنیبیم اهنآ قیرط
 

 تسَلَا
 .میاهدش هدینامه یگدنز ای ادخ اب »تسَلَا« رد ام ،دنکیم نییعت یگدنز دادتما ناونعهب ار ام ِسنج »تسَلَا«
  .هلب :میتفگ ام و ؟میتسه یگدنز سنج زا ایآ :تساهتفرگ نامیپ ام زا یگدنز
 
 ِقافتا هب ام ،»تسَلَا« ِدهع هب افو يارب .»هظحل نیا ِقافتا هب نتفگ هلب« اب دوشیم ققحم هظحل نیا رد »تسَلَا«
 یگدنز يزاب هظحل نیا قافتا[ ،مینک تمواقم و هتفریذپن ار هظحل نیا ِقافتا رگا .مییوگیم »هلب« هظحل نیا
 نامدوخ هب ملظ و افج نیا و ؛میاهدرک افج هکلب ،میاهدرکن افو دوخ ِدهع هب ام ]میریگب يدج ار  نآ رگا تسا
  .تسا
 نم ياهدرد هیقب و تداسح ،مشخ ،شجنر هظحل نیا رد رگا[ ].تسا تمواقم روج کی مه ینهذ تقفاوم یتح[
 ].درادن درد دنوادخ اریز میتسین تسلا سنج زا ،میراد ار ینهذ
 
 دادتما ناونعهب دوخ تیسنج ِییاسانش يارب .میتسه دوخ ندوب  ِدهاش يرایشه ناونعهب ام ینعی »تسَلَا«
 ناونعهب دوخ هنارایشه ییاسانش يارب .میرادن زاین ]دهدیم ناشن رکف هک[ناهج زا يزیچچیه هب ام ،یگدنز
 يارب ]تسین هدینامه یتقو[ نهذ زا يرایشه .درادن زاین مه ندرک رکف و نهذ هب یتح يرایشه ،یگدنز دادتما
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 هچ دیوگب ام هب هک میهاوخب نامنهذ زا دیابن زین ام[ تسیک هک دنک نییعت هکنیا هن ،دنکیم هدافتسا شنیرفآ
 .تسین نهذ اب حیضوت ِلباق ...دوشیم هدید و هبرجت طقف تقیقح نیا ...] میتسه یسک
 
 .میتسه ادخ ِسنج زا ام .تساهدیزْگب و لماک ،هیلوا تشِک نامه »تْسَلَا«
 ،هنادواج ام لصا یلو ،دنتسه نتفر نیب زا لاح رد هظحل ره هکارچ ،دنتسه لفآ اهیگدینامه و ینهذ نم[
 .تسین تسرُد ،میهد همادا ار ینهذنم میهاوخیم درد و روز اب هکنیا ].تسا رادیاپ و ارذگریغ
 
 ].دنکیم نییعت زین ار ام سنج هک[ :دنوادخ ياهتیصوصخ
 هب نهذ هک يزیچ چیه هکنیا ،يرادهشیر و قمع ،ییاشگاضف تیاهنیب ینعی تیاهنیب .تسا تیدبا و تیاهنیب
 ...دروآیمن رد يرایشه ناونعهب دوخ نوکس زا ار ام ،دهدیم ناشن ام
 
 و نامز دعُب کی ام[ ... هدنیآ و هتشذگ ِیتخانشناور نامز زا ندوب عمج ،يدبا ۀظحل نیا زا یهاگآ ینعی تیدبا
 ].میتسه هنادواج نامز ظاحل زا میتسه تیاهنیب ناکم ظاحل زا ،میراد ناکم دعب کی
 
 .تسا یفاک یگدنز ای ادخ هکنیا ؛میتسه رایشوه »هللااِب یفَک« هب ام ،»تسَلَا« هب افو رد ]مینک زاب ار اضف رگا[
 یگدنز[ ؛تسا یفاک ناهج زا تشگزاب و شنامهاو يارب شدوخ ،مینکن يراکبارخ و تلاخد یگدنز راک رد رگا
 و یعیبط تروصهب یگدنز روظنم نیا و ].دیامن دازآ ار ام و دنک یشالتم ار ام ینهذ نم هنوگچ تسا دلب دوخ
 .تساهدش یشان ینهذنم ناونعهب ام ياهيراکبارخ زا ْریخأت و لاکشِا ...دوشیم ماجنا درد نودب
 
 ،رکشت اب
 همطاف

 
 )يزابهش زیورپ داتسا( روضح جنگ  874 همانرب :عبانم

 )ینامز میرک داتسا(يونثم ریسفت ياه باتک
روضح جنگ ياه همانرب نتم یسیون هصالخ هورگراک :رکشت اب
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