
 :2279 ةرامش لزغ ،923 همانرب .رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم و زیزع ردپ تمدخ مالس اب
 
 
 هدمآ هاگان هقلح رد ؟نیا تسیک نیا ،نیا تسیک نیا
 هدمآ هللا ِشیپ زا ،نیا تسیهّللا رون نیا

 
 ؛مدشیم لسوتم وسره و اجره هب و هدمآ بل هب مناج ،لصاحیب یگدنز و اهدرد هوبنا زا هک ماگنهنآ ؛متفایرد هاگان ار وت زیزع دوجو ادنوادخ
 جنگ ۀمانرب اب هک هاگنآ ات ،هودنا رد مناج نانچمه اما و متخیوآیم تعیرش رهاظ هب ناوتان و روجنر و هدرک مگ مایگدنز رد ار شیاج يداش
 .مدادیم شوگ و مدادیم شوگ طقف ،دشاب هدش هتخیرورف منورد شتآ رب یبآ ییوگ .مدش انشآ روضح
 
 هکنآیب و رواب لباقریغ میارب همانرب نیا نیکست تردق اما مدیدیم مدوب هدش هدینامه نآ اب هک زیچ همهنیا اب ،راوشد و راومهان سب ار هار
 .دوب هتفرگ لکش نم رد یشمارآ منادب دوخ
 
 ار همانرب رگید ياهیواز زا میاهمشچ راگنا یتدم زا سپ اما مدرکیم هاگن همانرب هب دوخ تولخ رد اهتعاس اهدرد نیکست فده اب ادتبا رد
 رون نیا تیاهنیب و تبیه زا اتفگش و ماهدرک هدهاشم دیدج ياهچیرد زا ار همانرب ،ماهدوب همانرب نیا ناگدننیب زا هک یتدم مامت رد و دیدیم
 افش و ییانشور ار یکیرات زا حطس ره ،رون زا ولمم ياهتسب نوچ و تسا یفاک و ،تسا لماک ،تسا دیفم همه يارب هک رادیب ياهناج و
 .دشخبیم
 
 هدید نامسآ زا رتارف یعولط و دونشیم ون ياهمغن رابره مناج اما ،ماهدید ار باتفآ بورغ و عولط ،ماهدینش ار ناکشجنگ يادص اهراب و اهراب
 مارآمارآ روضح جنگ ۀمانرب اب و هداهن هعیدو هب مدوجو رد هک گرزب جنگ نیا زا یتفگش و تریح رد مدوجو مامت و دناوخیم ارم ،نورد رد
 .دوشیم نایامن و هدیشک نوریب

 
 تایبا تردق اب هک منیبیم دازآ دوخ رد ار ياهدش ناهنپ قشع رابره و تسا ماهدینامه نورد رد گرزب يراجفنا ییوگ همانرب ره ندید
 راگنا و مروآیم دایهب مراد راگنا و دهدیم مناشن ار دوخ ،هار نیا صلاخ ناورهر و ناج يزابهش ياقآ ناشیگشیمه رای و انالوم ترضح
 .دوشیم رتهداس و هداس رابره ،مناج رد هدشنلح ۀلئسمتروص
 
 رگن ار تلود و تخب نیو ،رگن ار تمحر و فطل نیا
 هدمآ هام نوچ ِيور اب نارتخادب ةراچ رد
  2279 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ناج نارازه و دعلبیم ار اهنیا مامت هک تسا نم نهذ موش و رتخادب و سوبع يور ٔ◌هراچ اهنت و اهنت ییاشگاضف رون و میلست تفاطل ایادخ
 .دزیریمورف شیوم ره ز
 
 هدش نونجم ِبلاط شوخ ،رگن ار ابیز ِّیلیل
 هدمآ هاک ره ِبذج رد نیب حور ِيابرهک ناو
 2279 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 دریگیمرب رد ار يرتشیب قمع و تعسو ،قشع يابرهک ۀبذاج و سیطانغم ،دوشیم هدناکت رتشیب ،اهیگدینامه زا ناج ،هار نیا رد هچ ره و
 هب ار شیوخ قشع یلجت و دنکیم دازآ شدودحم مسج زا ار دوخ تیاهنیب هک شیوخ قولخم قشاع نانچمه وا و دشخبیم تایح و افش و
 .دنیشنیم هراظن

 
 وا ِياهوخ زا و نسُح زو ،وا ِياهوب ِتّذل زا
 هدمآ هاگرد هب اهناج وا ِياهولاعَت ْلُق زو
 2279 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ار شیوخ نیصلخم نانچمه قشع ياهدژا و دوشیم رتشیب و رتشیب هاگرد نیا ناگدناوخ ناج رد قایتشا هک منیبیم زور ره و زور ره و
 .دعلبیم
 
 قشع قرغ ناقلخ یتشک نیا رگنب
 قشع قلَح ییوگ تشگ ییاهدژا
 623 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 ابرلد دیدپان ییاهدژا
 ابرهک وا ار هوک نوچمه لقع
 624 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  وا زا دش هگاک راطع ره لقع



 وج بآ ردنا تخیر ار اههلبط
 625 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 دَبَا ات ییاینرب وج نیزک وُر
  دَحَا ًاوفُک ُهَل ًاقح نکَیْ مَل
 626 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 مَلَعبحاص و رکاچ زا مَدَع رب دزاس شقن دص
 هدمآ هاوخلد و ابیز ششوخ ِتالایخ لد رد
 2279 ةرامش لزغ ،سمش ناوید،يولوم-
 
 هک ار ادگ و هاش تسیقرف هچ و دیآیم نوریب اتکی و درذگیم قشع یفاص زا .دوشیم هدولاپ و صلاخ ،قشع رون وترپ رد اهشقن یمامت و
 يوگ و دننیتسار ناقشاع اهنیرتبرقم و تسین راک رد يايرترب و دیامزآیم صالخا و قشع رد ار یتسار ،لدع مشچهب و دنیوا ناگدنب همه
 .میشاب نامهم ار يرایشه زا ياهلحرم هچ ات ناسکی همه يارب نادیم و
 
 دنک اهتقیقح يزور ،دمص نآ ار اهلییخت
 هدمآ هارمگ ِلاکشَا ،یگدنز رد دسررد ات

 2279 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ییوگ نوچ ار دوخ و ینکیم اهر رایتخاهب ار دوخ اهیگدینامه  و راکفا لسلست زا هک هاگنآ ،دوشیم كرد دمص يانعم ،ناتسآ نیا رد طقف و
 ار شنامسآ هک راولسلسم و دتُمم ياهرکف رتسب رد هن و یباییم شتاقلعت و ایند زا هدازآ و دنلبرس ،یگدنب نیع رد قشع يایرد شوغآ رد
  .دناهدرک دولآرابغ
 
 آرب ،ور نآرق ِولد رد ،ناهج نیا ِروش ِهاچ زا
 هدمآ هاچ رد ِولَد نیا تسوت ِرهب رخآ ،فسوی يا

 2279 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 :ثیدح
 یلا ءامسلا نم دودمم لبح رونلاو يدهلاهیف هللا باتک :ًادبا اولضت نل امهب متکسمت نا ام یترتعو هللا باتک نیلقثلا مکیف كرات ینا«ا-
 ».امهیف ینوفلخت فیک اورظناو ضوحلا یلع ادری یتح اقرتفی نل امهناینربخا دق ریبخلا فیطللا ناو یتیب لها یترتعو ضرالا

 
 ،هدش هتشاگن يرایشه نابز هب ،ناگدنز لد زا هک ینآرق ینعی( نآرق ادخ باتک یکی مراذگیم اهبنارگ و سیفن تناما ود امش نایم رد نم«
 قیرط یط هلبق کی تمس هب یعون هب کیره هک رادیب ياهناج ینعی(،ار تیب لها مترتع يرگید و )ناگرزب رگید و انالوم ترضح راعشا
 نم راگدای ود نیا و دش دیهاوخن هارمگ زگره ،دییوج کسمت ود نیا زا هک یتقو ات )و تسیرگید شخبییانشور کی ره رون و دننکیم
 ».دنوش دراو نم رب رثوک ضوح رانک ات )،تسا قطان نآرق نامه رادیب ناج ینعی( دنوشیمن ادج مه زا هاگچیه
 
 هدش ینغتسم وت زا نم ،نابز ِتفگ يا دشاب یک
 هدمآ هاش ۀیاس رد تفرعم ِباتفآ اب
 2279 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 
 ياجهب قشع و رِهم دوخ زا شیوخ ِيدوجو ِتقیقح رد نامندوب هک میشاب نانچ نامسآ نیا رد ،یفرح و هتشونیب و نابزیب هک يزور اشوخ
 .دراذگ

 
 لمع و مِلع زا نک غراف لجا زا شیپ ارم ،بر ای
 هدمآ هاوفا هلمج رد یقطنم ِملع ز هصاخ
 2279 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 
 نیا نایانشآ و ناکیدزن و نابرقم وزج ،هار رد نیتسار یندوب اب ات امرف اطع رکش ،ربص و زیهرپ تردق ،يداشگ هار جنگ نیدب ار ام هک لاح و
 .هللاءاش نا ،میشاب روضح تیاهنیب جنگ

 
 
 .مالسلاو
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