
  ادخ مان هب
 
 يروضح جنگ ناتسود و يزابهش داتسا تمدخ دیشابن هتسخ و مالس اب
 
 تدوخ زا رتنینزان رب ینز َرگ
  تَدرآ ریز نیمز متفه گَت رد
 3306 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 داتسا لثم یناگرزب و انالوم بانج ،لثم هدیسر روضح هب ياهناسنا ینعی تدوخ زا رتنینزان اب و يوشب یعدم رگا« :دنیامرفیم انالوم بانج
 نیمز متفه گت رد ار وت ناکف نک و اضق نوناق طسوت دنوادخ و یگدنز نانچنآ ،»مدلب و منادیم« :ییوگب اهنآ ربارب رد و ینک هزیتس يزابهش
 دوب هدش اهراب هک دشابیم مه هدنب براجت زا یکی بلطم نیا و .»يوش نامیشپ تدوخ هدرک زا هک دربیم ورف نهذ ياهدرد و نهذ قامعا ینعی
 هب يریگداریا و داقتنا هزاجا ،انالوم بانج زا تیب نیا کمک هب نالا اما .متفرگیم داریا ناگرزب زا ینهذنم اب و مدرکیم داقتنا مدرکیم تواضق
 .مهدیمن ینهذنم
 
 اشُگرَب رِخآ مشچ و دنبب ار رُخآ مشچ
  رون مشچ دریگب ات ،رَگنِب زیچ ره رِخآ

 1079 هرامش لزغ سمش ناوید ،يولوم-
 
 ياههتساوخ و اهیگدینامه لابندب تمشچ زونه ینعی تسناهج نیا رخآ هب تمشچ زونه هک یناسنا يا« :دیوگیم انالوم بانج لزغ نیا رد و
 زاب ار رظن يرایشه و مدع مشچ و دنبب ار هدینامه مشچ نیا ،ینکیم هاگن ناهج هب اهزیچ اب هدش تیوهمه و هدش هدینامه دید اب و تسینهذنم
 لفآ و ارذگ اهزیچ هیقب و تسا دنوادخ زیچ ره رخآ و لوا هک نیبب .نیبب ار يزیچ ره رخآ و لوا ،هظحل نیا قافتا ربارب رد ییاشگاضف اب و نک
 .»دنتسه
 
  :3 هرامش هیآ ،دیدح هروس رد ،نآرق رد هک روطنامه
 
  .تسوا يزیچ ره رخآ و لوا ،»رِخاْلاَو ُ لوَاْلا َُوه«
 
 هدنز شدوخ هب ار ام و دنک زاب ار ام لد مشچ ات دنکیم یحارط دنوادخ ار اهتیعضو و تاقافتا میوشیم هجوتم میلست و ییاشگاضف اب ام ینعی
 .دنک
 
  دنبب َمد کی ار هناسیلبا مشچ
 ؟دنچ ؟دنچ ؟رِخآ ،تروص ینیب دنچ
 2300 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نوچ ،»؟هناسیلبا مشچ« :دیوگیم ارچ .نیب رهاظ مشچ و هدش هدینامه مشچ .»دنبب مد کی ار هناسیلبا مشچ« :دیوگیم تیب نیا رد روطنیمه و
 و »منکیمن هدجس ِلگ هب نم« :تفگ ،دید ور مدآ تروص و رهاظ طقف سیلبا نوچ و »نک هدجس مدآ هب« :تفگ سیلبا هب دنوادخ هک ینامز
 نیبادخ و نیبمدع مشچ هب میناوتیم ییاشگاضف اب ام ور هناسیلبا مشچ نیا و .دشن ادخ نامرف میلست و دیدن مدآ رد ور ادخ حور و ادخ قشع
 .مینک لیدبت
 و نک زاب اراضف ؟ینک هاگن ناهج هب هدش هدینامه دید اب و يربب رس هب اهیگدینامه رد یهاوخیم یک ات ینعی ،»تروص ینیب دنچ« :دیوگیم و
 .ینک هاگن ناهج هب روضح مشچ اب ات نک مدع ور زکرم
 
 اشگرب مَد نیا رد یشوگیب ِشوگ
 اشَی ام هّللاُلَعْفَی  ِزار رهب

 4686 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .میونشب ار یگدنز و دنوادخ يادص میناوتیم هک تسا توکس شوگ اب ام اهنت هک تسا نوکس و توکس شوگ نامه لصا رد یشوگیب شوگ
 ياضف شوگ اب و نک زاب ار اضف ،نک ییاشگاضف هکلب ونشن یمسج شوگ اب و نک زاب ور یشوگیب شوگ هظحل نیا رد« :دیوگیم انالوم بانج
 ونشب ار .»ونشب ار تسا قلطم رداق و دهدیم ماجنا دهاوخب هک ار يراک نآ دنوادخ :دیوگیم هک اشیام هللا لعفی زار ،دنوادخ زار ،هدش هدوشگ
 .دش هفاضا
 دزادنیب ار ام ياهیگدینامه دناوتیم دنوادخ ،مینک زاب ار اضف ام یتقو ینعی .دهدیم ماجنا دهاوخب هک ار يزیچ نآ ناکف نک و اضق نوناق اب ینعی
 يادص ،مینک مدع ار زکرم ،مینک زاب ار اضف یتقو .مینامب اهیگدینامه نیا رد میروبجم ام هک دنکیم هسوسو ام شوگ رد مادم ینهذنم اما
 .دنک رفص ار ام ياهیگدینامه و اهدرد ات درادن يراک دنوادخ و یگدنز يارب هک میوشیم هجوتم و میونشیم ار یگدنز
 
 



 دنمشوه هتشَگ زاغآ ِز ،نافراع
 دنَاغراف ِرخآ لاوحا و مَغ زا

 4066 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هنارایشوه ادتبا نامه زا ،دنرادیم هگن مدع ور زکرم بترم و دننکیم ییاشگاضف هک ییاهناسنا ینعی نافراع« :دیوگیم انالوم بانج تیب نیا رد
 هدش یطرش تالاوحا زا و دنرادن اهیگدینامه نداد تسد زا يارب یسرت و دننکیمن هزیتس هظحل نیا قافتا اب رگید و »دنوشیم هدنز یگدنز هب
 .دناهدش غراف ،»هدب ملاح ،هبوخ ملاح« :دیوگیم هک ینهذنم
 
 يوشیم بقارم وت نوچ َمد هب َمد
 يوَغ يا رواد و ینیبیم داد
  383 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نارگید ای دنوادخ ریصقت« :مییوگیم میراد يرامیب ای لکشم رگا و میراد تیاکش و هلگ اهناسنا و ادخ زا و نامز و نیمز زا مادم ،ینهذنم رد ام
 ،يدش هارمگ ینهذنم رد هک یسک يا .»يدرکن زاب ار اضف ینعی يدوبن بقارم وت« :دیوگیم دنوادخ و یگدنز نابز زا انالوم بانج اما .»تسا
 نوچ مد هب مد« :دیوگیم و يدرک یچیپرس دنوادخ نامرف زا و يدشن میلست و يدرک هزیتس هظحل نیا قافتا اب ،يدرک تواضق ،يدرک تمواقم
 هظحل نیا تیعضو میوشیم هجوتم و .میوشیم ادخ تلادع و تمکح هجوتم ،مینک زاب ار اضف هظحل هب هظحل رگا ینعی ،»يوشیم بقارم وت
 .هدوب نامدوخ ياههتساوخ و لامعا باتزاب
 
  مَد هب مَد ياههُصغ نیا تسوت لعف
  ملَقْلَافَج دَق ینعم َدُوب نیا

 3182 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  ،ناوارف ساپس اب

 ناهفصا زا فراع-
 


