
 روضح جنگ 879 ات 870 ۀمانرب زا هدیکچ

 

 

 :870 همانرب زا هدیکچ��

 ۀبرجت رد يرایشُه ِتکرح( نم ِدوجو ِخرَچ رگا .)ناسنا رد ْقشع ِدادتما( تسيرایشُه نیمه ،نم ِصلاخ ِدوجو

 ِلامک رد هک یتکرح ؛دَنادرَگِب ار »دوجو ِخرچ« رگِد یتکرح هاگنآ ،درادرَب یکاخ ِنهذ رد شِدرَگ زا تسَد )یتسه

 ...تاذ ِتکرح / ْقشع ِتکرح ؛هدروآرد شِدرَگ هب ار نودرَگ ،مظَن

 

 :871 همانرب زا هدیکچ��

 زا هک يزاس بَرَط نیا .دیآرد يزاس بَرَط هب ،ْناج رد ْقشع ِتکرح ،یکاخ ِنهذ رد »نامز« ِندیسر نایاپ هب اب

 .تسا ّدِج ِّدِج ،راک رد شَنِطاب یلو ...دراد خوش يرهاظ ،هتساخرب ْناج رد »ْقشع« ِتکرح

 

 :872 همانرب زا هدیکچ��

 ،)ياهتفرگ راک هب یتسه ۀبرجت يارب هک يرایشه ِتَّقَوُم ِسابل نیمه ینعی( یکاخ ِنَت نیا رد لاح هب ات ایآ

 هظحل نیا قافتا رب رظان ،)یکاخ نهذ رد شدرَگ ِنودب ،هنارایشه ...رگد ترابع هب( یشُمَخ رد و تواضقیب

 ؟دَنادرَگ »نشور« ناهگان ار لد ِریمَض ،تقیقح ِرون هک ییاج ات ...ياهتشگ

 

 زا و ماد ِز” ار دوخ تسناوتیمن یتسه ۀبرجت رد ْقشع دادتما ،دمآیمن نایم هب ْقشع ِرون ،یتسه ۀبرجت رد رگا

 يرایشُه ِییاهر رد فرگِش يدرُبراک ،»یهاگآ ِرون« سپ ؛دهد ییاهر ،)هدُش راک ِدراو ،نهذ ِیکیرات رد هک( “بَبَس

 .دراد بَبَس و ماد زا

 

 :873 همانرب زا هدیکچ��

 ،)تاذ هب يرادیب ینعی( تقیقح ِتخانش رد یلو ؛)دشاب دیفُم دَناوتیم و( تسا زاجُم ْنهذ رد تکرح ،يویند ِرومُا رد

 راک ِنایم هب ییود ،اذل و درادنپیم »لصا« ار دوخ هک ،دزیخیمرب نیغورُد ِسْفَن کی ،نهذ رد يرایشه ِتکرح زا

 .دَدرَگیم دراو

 

 :874 همانرب زا هدیکچ��



 ِریمَض ای )نیغورُد ِسْفَن( تسا رتاوَنِش گنس ِسنِج ،توعد نیا ِلِباقُم رد ایآ !دَسَر ارف ارَم وکِن یتَوعَد تسا رارق

 رَثوک ۀمشچ هک :تسیتاراشا ارِم ،هدُش مدَع یلد زا و ،ییاتکی ِياضف ِیشومَخ ِنورد زا !؟)صلاخ ِيرایشه( رَهوگ

 !ایب ،یقشع ِرحَب ۀنشت رگا ؛تسيراج »اضف نیا« رد
 

 :875 همانرب زا هدیکچ��

 ؛لماک یمظَن زا تسا رادروخرَب مه ،دراد نارکیب یتَمِظَع مه .درادن دودُح و دَح ،نازیم و هزادنا رد ،ْقشع ِيورین

 ،هدُش مَدَع یلِد اب دیاب ای ،نآ ِلباقُم رد سپ !دراد یضراوع هکلب ،تسا هدوهیب اهنت هن ،يِو ِربارَب رد تَمِواقُم ،نیاربانب

 !دْنام هرهبیب »يِو« زا و درک تَمِواقُم هناهاگآان ای ،تسَویِپ شَتکرح هب ْناوتب ات دُش چیه

 

 :876 همانرب زا هدیکچ��

 و وش مدَع ِياضف »ًامامت« ،يروآرد تکرح هب یکاخ ِنهذ رد ،ار يرایشُه هکنآیب ،لاح ؛نُک زیت ِزیت ار يرایشه

 ...تسیاب هُجَوَت رد مَکحُم و دازآ ،...قیمَع و يوَق ياهشیر اب ،رارقِتْسِا رد ،دْنَمورُب یتخرد ْکت ِدنَنام ،نآ ِیشُمَخ رد

 

 هک ماگنه نآ رد طقف مه نآ ؛دَیامْنِب »خُر« ْقشع ِرون هک تسیشومَخ نینِچ ِقامعا رد طقف هک »شاب هاگآ»

 ْقلطُم ِیشومَخ رد »يراج« ،ناور و دازآ ...يرایشُه ِهُجَوَت هک مَد نآ رد ینعی( هتفر »رانک« هب رگد ِتکرح ِیمامت

 .)هتشَگ

 

 :877 همانرب زا هدیکچ��

 ...کَشیب ار وا ،تسيراج وا زا ْقشع ِيوب مه هکره !دشاب يراج ْقشع ِيوب ،يِو زا هک دیآ ْقشع هب دیاب ْناسنا
 ِتکرح هب اپ و رَسیب ،رگد ترابع هب( هدمآ ْشوخ ِيوب نآ ،“یکاخ ِياهشور و هار” ِنودب و “يوزُج ِلقَع” ِنودِب

 ،يو ِيوس هب اپ و رَسیب ،قْلَخ هنوگچ هک رَگْنِب وت ،دشاب هدیسر نآ هب ْقشع ِيوب هک مه یلد ره و ؛)هدمآرد ْقشع

 ...دیآیم تدحو يارب

 

 ،یگدنز زا مه ار »هنشت« و ؛دْنَشابیم يِو هب هنشت ،اهناج ۀمه هک تسا نآ زا ،“قشع ِندیشک دوخ ِيوس هب” نیا

 .دیآیم هک ...تسییادِن و زاوآ مَد هب مَد ،قشع ِرحَب هب توعد يارب

 

 :878 همانرب زا هدیکچ��



 یتشادنپیم هچنآ هک »يوَش لیام« ات دُش نورد ِنامسآ ِیشومَخ رد قرغ دیاب ،دُش ْقشع ِتسَم »ناوتب« هکنآ ِيارب

 ،یشومَخ نآ رد هاگنآ !یهَد ورِگ ،قشع ةداب ِتفایرد يارب لامک و مامت ،)دوبَن لصا رد هک( تسا ْکین و بوخ تَیارب

 !ددرَگ ْقشع ةداب ِتفایرد ةدامآ يرایشه ،)نیغورُد ِسْفَن زا كاپ ،اذل( يدُش اهیگدینامه زا كاپ هک
 

 :879 همانرب زا هدیکچ��

 هب تابَن زا ،تابَن هب دامَج زا :هتفر “رهَش هب رهَش” ،لاس اهنویلیم ؛هدمآرد یتسه ۀبرجت هب ناکمال زا يرایشه

 .هدروآرد لعِف هب ناسنا رد ،ار هبرجت نیا ماجنارس ات ...ْناویِح

 

 ِتکرح هب دناوتیم ،ناسنا رد »يرایشه ِریمض« ،بِسانُم ِطِیارَش ِتحَت هک تسا نیا مِهُم ۀتکُن ،رَفَس نیا رد لاح

 .تسا “قشع ِرهش” ...ناسنا رد »يرایشه ِریمَض« ،یتسه ۀبرجت رد :تفُگ ناوتیم ،نیاربانب ؛دیآرد ْقشع

 

 ،مارتحا اب

 اکیرمآ زا هدازآ

 


