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مراهچ شخب ،روضح جنگ927 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

 لد هب دیآ ادنمَد رهلِعتشمِباتفآ زا
دنزرستعمش زاب ات ،لِهِب اررَس نیاِعمش وت
538ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 دشاب اریذپ هک یناسنا لد هب ،هدش هدنز ادختیاهن یب هب هک یفراع زا ای و یگدنز دوخ زا ،لعتشم باتفآ زا ًامئاد
 قیرط زا ات نک اهر هظحل نیا رد ارتا ینهذ نم لقع ینعی ،نک شوماخ ار ترسِعمش نیا هکدسر یم ادن نیا
.دوش نشور وت رد لک درخ زا یعمش کیییاشگاضف
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هنِبرَس ششیپ ،لیعامسا وچمه
هدب ناجشغیتِشیپ نادنخ و داش
227 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ای و دنوادخشیپ هظحل نیا رد زین وت ،دش میلست و داهن نیمز رب رس ، میهاربا ربارب رد  لیعامسا هکهنوگ نامه
ینهذ ِنم ناج رظان ِروضح ییاسانش غیت ربارب رد . وش میلست و نک زاب ار اضف ،روآ دورف میظعت رس انالوم نانخس
.شاب دونشخ و یضار ،نادنخ و ناداش و هدب اراه یگدینامه و

دَبا ات نادنختْناجدَنامب ات
دَحَا اب دمحاِكاپ ِناج وچمه
228 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دننام .دوش هنادواج و نادنخ و هدش هدنز ادخ هب هظحل  نیا رد دبا اتتناج ات نکن هجوت نهذياه يزاس ببس هب
.دوب ناداش و هدش یکی ادخ اب هک لوسر ترضح كاپ ِناج
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تسامَکُْحمِدنب ،قلخِراهِتْشا هک
؟تسا مک یک نهآِدنب زا نیا ،هر رد
1546 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ندوب روهشم :راهتشِا
 دنب هکلبدوش یمن وت ییاهر بجوم اهنت  هن يونعم ماقم نتفرگ يدج و مدرم نیب هزاوآ و ترهش شاب بظاوم
.تسین نهآ  دنب زا رتمک نیگنس دنب نیاینهذ نم زا ندش دازآ هار رد .تسا مکحم

یفطصمِشیپ هبنُک نابرق ،لقع
یَفکما هّللا هکُوگهّللاَیِبسَح
1408 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يارب ادخوگب ونُک ینابرق ،دیآ یم تسدبهدش هدوشگ ياضف زا هک هدیزگرب درخ شیپ رد ار دوخینهذ نمِلقع
 .تسا هدنسب دنوادخ اریز ؛تسا یفاک نم
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)38 و36 تایآ )39(رمزٔهروس ،میرک نآرق(
». ...َُهدَْبعٍفاَکِبُهَّللاَسْیَلَأ«
»؟تسینىفاکشا هدنبىرادهگنىارب ]دیآ یمهدش هدوشگ ياضف زا هک یلقع[ ادخایآ«
». ...ُهَّللاَیِبْسَحْلُق ...«
»... .تسا سب نم يارب ادخ وگب ... «

تسه شیرهَد ار وت رم رس رب هک نوچ
تَسب راک دیاب شیوخ ربتَمَهرَم
3036 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یسک[ .ربب راکب دوخِرسياه مخز يارب ،راذگم نارگید رس ار دوخ مهرم ،دراد دوجو مخزهَد وتِرس رد هک الاح
 شدوخ لئاسم و دنک تسرد  ییاشگ اضف اب ار شدوخ لقع دیاب دراد هلئسم و داریا و بیع همه  نیا شرس رد هک
].دیآ یم شنوردٔهدش هدوشگ ياضف زااه مخز يوراد و اود هکارچ .دنک لح ار
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تسوا يوراد ار شیر ندرک بیع
تسوُمَحْرِاِياج ،تشگ هتسکش نوچ
3037 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دینک محر ینعم هب رماِلعف :اوُمَحْرِا

یتقو .تسوت ياهدرد يوراد نامه ،ندرک بیع نیا ،ینادب دوخ بیع اریگدینامه وینهذ نمِمخز وتهاگره
 یگدنز هاگراک و ادخ تمحر و فطلِراوازس تروص  نیا رد ،يوش یم هتسکش وعضاوتم دنک راک وت يور یگدنز
.دش یهاوخ

ثیدح
».اومَحرُتاوُمَحْرِا «
».دوش محر امش رب ات ،دینک محر«
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شابم نمیا ،دوبنتبیع نامه رگ
شاف زین ددرگ وت زا بیع نآكوب

3038 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

دنزبرس وت زا اهدعب بیع نامه اسب يا .يرادن ار نآ هکشابن عمج رطاخ و نئمطم تشادن دوجو وت رد یبیع رگا
].هن ای تسه وت رد بیع نآ هک ینیبب مدع مشچ اب ات نکییاشگاضف سپ[ .يوش هجوتم تدوخ رد ارشدوجو و

 رگد یگنهرف چیهندرُم ریغ
رگ هلیح يا ،يادخ اب دریگن رد
3838 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تساشزرا یب ینهذ کینکت و نف ره ودشاب یمنرثوم يرنه و لضف چیه قحِهاگشیپ رد ،زاب گنرینینهذ ِنم يا
.ادختیاهن یب هب ندش هدنز وینهذ نم رس نتخادنا ،ینهذ نم هب ندرم رگم
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داهتجا نوگ دص زْهِب تیانع کی
داسَف نوگ دص زا تسا فوخ ار دهج
3839 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هنوگره هکارچ ؛تسا نهذ اب راکهنوگدص زا رتهب ،دیآ یمتسد هبییاشگاضف اب هک یگدنز هجوت و »تیانع« کی
 ناسنا ندیسر عنام و هداد رارق »داسف« ضرعم رد ار فده ،تسا لطابینهذ نم اب ششوک و تیانع نودب دهج
.دوش یم ادخ هب
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تامَمِفوقوم تسه تیانع نآو
تاقِث ارهَر نیا دندرک هبرجت
3840 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

ینهذ ِنم هب ندرم اجنیا رد ،گرم :تامَم

.دنا هدش هدنز روضح هب هک یناسک دارم ،هَقِثِعمج ،دنشاب نارگیدِدامتعاِدروم لعف و لوق رد هک یناسک :تاقِث

ینهذ نم هب  تبسن رظان روضح وییاشگاضف اب هظحل نیا رد ناسنا هک تسا نیأهتسباو و فوقوم یگدنز تایانع
 ارشناج و دنک هاگن نآ هب رظان روضح اب دهد ناشن ار شدوخدهاوخ یمینهذ نم هک یتصرف ره رد و دریمب
.دنا هدرک هبرجت انالوم نوچمه يدامتعا درومي اه ناسنا ار هار نیا .دریگب
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تسین زینتیانع یب ،شگرم کلب
تسیاَم ییاج ناه و ناه ،تیانع یب

3841 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یگدنز زايا هلحرم چیه رد زگره شاب بقارم .تسین نکمم یهلا تیانع نودب مهینهذ نم هب  تبسن ندرم یتح
 اب اهنت نیا و دسرب وت هب یگدنز فطل و هجوت نک يراک .ینکن فلت ار تتقو مدع زکرم و یهلا تیانع نودب
 .تسا رسیمییاشگاضف

دشک یم نوریب هدنزهدرُم ز نوچ
دَشَر دراد وا ،تشگهدرُمهک ره
549 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

نتفر تسارِهار هب :دَشَر
تروصب هظحل نیا رد هک یسک ره ،دشک یم نوریب ار ناسنا يرایشه و یگدنزینهذ نمٔهدرم زا دنوادخ نوچ
 ییامنهار دنوادخٔهلیسو هب و دراد ار یگدنز تیاده وادریم یمینهذ نم هب  تبسن ودوش یم دنلب رظان روضح
 .دوش یم
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دنک یم نوریبهدرُم هدنز ز نوچ
َدنَت یم یگرمِيوس هدنزِسْفن

550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

دیارگ یم :َدنَت یم

 وهدرک اشامت ارینهذ نم رظان روضح تروص  هب و تسا  یگدنز و شدوخ سنج زا هک یناسنا دوجو زا دنوادخ
 يوسب ودنک یميراک بارخ ًامئاد هدنز سفن نیا نیاربانبدروآ یم نوریب ارینهذ نمیگدرُم ،دنک یمشرثا یب
 نوناق نیا.دروخ یمن درد  هبشلقع میمهفب ام ات ،دنز یم ررض ام هب ًامئاد رظان نودبِینهذ نم[ .دور یم شیپ گرم
 وا زایتقو .دنک نوریبهظحلره ار سفنیگدرُم نیادهاوخ یم ،تسام رد هک ،شدوخ زا دنوادخ هکتس ا یگدنز
].دخرچ یم شدوخِندرک دوبانِلوح ًامئادینهذ نم نیا ،میوش یمینهذ نم ومیرُب یم
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دَمَّصلاِّیَحْلا ُجِرُْخم ات وشهدرُم
دروآ نوریبهدرُم نیزیی  هدنز
551 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدنزٔ هدنروآ نوریب ّ:یَحْلا ُجِرُْخم
 هک یمهفب ار نیا دیاب رتدوز ،ریمب و وش کچوکتا ینهذ نم هب  تبسن ربص وییاشگاضف ابهنارایشه ،ناسنا يا
ٔهدرم زا اريا هدنز تسازاین یب و یگدنزٔهدنروآ  نوریب هک دنوادخ ات ینک نوریبتزکرم زا اراه یگدینامه
.دروآ نوریب وتینهذ نم

)95ٔهیآ ،)6( ماعنأهروس ،میرک نآرق(
».َنُوکَفْؤُتٰىَّنَأَفُهَّللاُمُکِلَذِّیَحْلاَنِمِتِّیَمْلاُجِرْخُمَوِتِّیَمْلاَنِمَّیَحْلاُجِرْخُیٰىَّوَنلاَوِّبَحْلاُقِلاَفَهَّللاَّنِإ«
نیا .دَروآ ىمنوریب هدنز زا ار هدرم ودَروآ ىمنوریب هدرم زا ار هدنز و ،دفاکش ىم ار هتسه و هنادهک تسادخ«
»؟دننک ىمناتفرحنم قح زا هنوگچ ،سپ .اتکیىادخ تسا
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یتسینِتابارخ هب ،وش رایِوحم ور
تس هدبرع راچان ،دشاب تسم ود اج ره
446 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 روضح تسم ود ییاج رد رگا .وش رای وحمهدش هدوشگ ياضف رد و مدع زکرم ،یتسین تابارخ هب ورب ،ناسنا يا
 هب هکتسا دنوادخ یکی ،دراد دوجو تسم ود یلعف تیعضو رد[ .تسا هرعن و هدبرع يادص راچان ،دنشاب هتشاد
ٔهدبرع میتسه نهذ رد نوچ اما میشاب تسم شدوخ هب وا لثم دیاب هک ام یکی و تسا تسم ًامئاد و هدنز شدوخ
اه نآ زا هکدنوش یم مه سنج زا ًاعقاو تسم ود رهاج نیا میوش رای وحم یتقو .تساگنهامهان و دب و روجان ام
].دسر یم شوگ هب قشعٔهرعن و هدبرع
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ریغَصِباب ،رد سدق یسوم تخاس
ریحَزِموق رسدنرآ دورف ات
2996 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ولدرامیب هک ریحزِموق ات تخاس کچوک يرد ،سدق رد یسوم ترضح .هدنهد رازآ و رامیب مدرم :ریحَزِموق
 رد دنوادخ هکتس ینهذ نمٔهناسفا منهج لداعم ریغص باب .دننکمَخ ار دوخِرس ،نآ هب دورو ماگنه دندوبربکتم
 میلست دنمدرد ناسنا اتدنک یم دیلوت درد و هتخاس تسا مهوت زا رپ ودرادنپ یمزاین یب ار دوخ هک یناسنا زکرم
.دوش دنوادخ هبشجایتحا هجوتم و هدش

زارفرس ودندُبناراّبَج هکنآز
زاین و تسا ریغصِباب نآ خزود
2997 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

شکندرگ و ملاظ یمدرم ،شموق هک تخاس کچوک ار رد نآ تهج نیدب یسوم ترضح .ملاظ ،رگمتس :راّبَج
 دوش هدید رتهب نارگید دید زادهاوخ یم و درادینهذ نم رسدناد یم ادخ زازاین یب ار دوخ هک یناسنا يارب .دندوب
 .تسا دنوادخ هب زاینِراهظا و هدجس ،میلست يارب ییاج کچوک ِرد نآِدننام هکتسواینهذ نم نامه خزود زین
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تابَث ونیکْمَت و توقٔ هدنهد يا
تاجنهِدیتابث یب نیز ارقَلخ
1197 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

.موادمِییاشگاضفِدادعتسا ای میلست تلاح رد ندنام يارب ناسناِدادعتسا ،ندرک لوبق :نیکمَت
 اراه ناسنا ،يدومرف اطع ارییاتکی ياضف رد رارقتسا و نیکمت ،ییاشگ اضف تردق ،حور ياذغ هک يدنوادخ  يا
 تابث ورارقتسا نیا زا ناسنا لمع و رکف هب یگدنز درخ نتخیر .هد تاجن دنراد نهذ رد هکيا یتابث یب نیا زا
.دریگ یم همشچرس

تس یندوب  تباث هک يراک نآ ردنا
تس ینَْثنُم هک ،ار سفنهِدیمیاق
1198 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

.هدنامرد وراک تسس ینعم هب اجنیا رد ،اتود ،هدیمخ :ینَثنُم
 تروصهدش هدوشگ ياضف رد ندوب رقتسم و ندوب تباث اب هک تدوخ هب ناسنا ندش هدنز هار رد ،ادنوادخ
.نک رقتسم شدوخٔهشیر يور ار يرایشه ،ینهذ تالاح رییغت اب هندریگ یم
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ار ام بش و زور رديدُبنیدلا سمشِقشع هن رگا
!؟ار ام ببس زا و ماد ز يدوب اجکاه تغارف
71ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ام ،دوبن رسیم هظحل  هب  هظحل ،تسا دنوادخ و ام نیب داحتا وهدش هدوشگ ياضف نامه هکنیدلا سمش قشع رگا
.میتشادن یشمارآ و یتحارینهذ نميزاس ببس واه یگدینامهِماد زا

دوخِبات ز ام زارامَد ،يدروآرب توهشِتب
ار ام ،بت و بات يدوبن ،شقشع شبات زا رگا

71 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

ِنتخادناِتردق و درخ ام هب هک دوبنییاشگ اضف ناکما واه یگدینامه ییاسانش تردق ،دنوادخ قشع شبات رگا
 ياهزیچ هب هکینهذ نمِتب هاگنآ تشادن دوجونامنورد زا یگدنزِدیشروخ عولطِناکما و دهدب اراه یگدینامه
.دروآ یمرد ام راگزور زارامَد ،دراد يرایسب توهش یناهج  نیا
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قداص ودَُوبرَن واک قشاع نآةدنب نم
دباییهَُلکْهَم زايزیخ بش ویتسُچ زک
599ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

لماک و تّوق  مامت ،يوَق ًازاجم :رَن
 وتسُچردق نآ .دوش هدنز ادخ هبدهاوخ یم ،تسا قداص و عاجش ،سرتن ًاعقاو وا هک متسه یقشاع نآٔهدنب نم
 ودریگ یم ار روضحِهالک دنوادخ زا ودوش یم دنلب رظان ِروضح ناونع  هب نهذِبش ردهظحلره هک تسازیخ بش
.دوش یم هدنز وا هب

مامُه يا یعمش هکَلیَّللاِمُق نیه
مایق ردنادَُوب بش ردنا عمش
1456 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم،يولوم-

 بش رد ار عمش .یتسه عمش وت هک زیخرب نهذ باوخ زا ماگنه  بش رد ،ناسنا يا شابشوه هب .دنمجرا :مامُه
 میاق یگدنزيور وییاشگاضف ینعی نتساخرب .تسا نازورف و هداتسیا بش یکیرات رد عمش .دننک یم نشور
.ندش
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)2ٔهیآ ،)73(لِّمَزُمٔهروس ،میرک نآرق(
».الیِلَقاَّلِإَلْیَّللاِمُق«
باوخ و نهذ هب رگا ،نک زاب ار اضف و شاب رادیب نهذ ردیناوت یم هچره[ ارىکدنا رگم ،رادب هدنز ار بش«
»].نک مایق و درگرب هرابود یتفراه یگدینامه

رََجحِّقَش ،نَکْ هوک ِناجِروز
رَمَقْلاََّقشنِا رد ،ناج ِناجِروز
1478 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

گنسِنتفاکش :رََجحِّقَش
هامِنتفاکش :رَمَقْلاَّقَشنِا
 ،دنک یم مین ود ارینهذ نمِهام ،اشگاضفِناسنا تردق اما ،تسا گنس نتفاکش هب دودحمینهذ نمِتردق
.دوش یم نکاس يدبأهظحل نیا رد و هدرک عمج هدنیآ و هتشذگِیتخانش ناور نامز زا ار شدوخ هک  يروط هب
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اوُِتصنَا دیشاب شوماخ امش سپ
وگ  و  تفگ رد موش نمنات نابز ات
3692 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ارجا ار»اوِتْصنَا« نامرف و دینک زاب ار اضف ،دینک »شوماخ« ار نهذ امش سپ ]:دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم[
 دوش هتفگ نخس نم قیرط زا مهاه وگو  تفگ رد و منک نایب امش قیرط زا ار مدوخ و موش »ناتنابز« نم ات .دینک
 ابیفالتخا و دش دهاوخ لحناتلئاسم دورب رانک هکینهذ نم تلاح نیا رد ،ینهذ نم قیرط زا هن دوش هدینش مه و
.تشاد دیهاوخن رگیدکی

)204ۀیآ ،)7(فارعاةروس ،میرک نآرق(
».َنوُمَحْرُتْمُکَّلَعَلاوُِتصْنَأَوُهَلاوُعِمَتْساَفُنآْرُقْلاَئِرُقاَذِإَو«
 شوماخ ودیهد ارف شوگ نآ هب ]دناوخ یم ار امش هنیس نورد نآرق دنوادخ یتقو[ دوش هدناوخ نآرق نوچ«
».دیوش ادخ تمحرِلومشمدیاش ،]دینک شوماخ ارناتنهذ[دیشاب
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تیبِریسفتناوخزاب نآرقِز وت
تْیَمَرْذِاَتْیَمَر ام :دزیا تفگ
615 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 قیرط زا دنوادخهکنآ يارب ینعی .يزادنا یمن ریت وتدزادنا یم ریت دنوادخ هک ناوخب نآرق زا ار تیب نیا ریسفت وت
 .دتفیبینهذ نمرَس دیاب ،دنک نایب ار شدوخ و هدرک رکف ام

)17ٔهیآ ،)8(لافنأهروس ،میرک نآرق(
». ...ٰىَمَرَهَّللاَّنِکَلَوَتْیَمَرْذِإَتْیَمَراَمَو ...«
». ...تخادنا یم ریت هک دوب ادخ ،یتخادنا یمن ریت وت ،یتخادنا یم ریت هکهاگ نآ و…«
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تسام ز ین نآ ،ریتمیناّرپب رگ
تسادخشزادناریت و نامک ام
616 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 چیه ریت نتخادنا ریت رد نامک . تسین ام زا ریتندینارپ نیا تقیقح  رد مینارپب ارناملمع و رکف ياهریت رگا
 هکنیا يارب .میشاب نامک دیاب زین ام .دنک یمن داجیا شاشتغا ندز فرح اب .تسا رقتسم و درادن یتمواقم و تلاخد
 دزادنیب ریت ام قیرط زا ادخ ات میشاب تواضق وتمواقم یب ،مینزن فرح ،هدرک شوماخ ارنامنهذ دیاب میشاب نامک
.دنک لمع و رکف و

لِجِس و ءامیاِریغ وقُطنِریغ
لد ز دزیخ نامجرت نارازه دص
1208 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

هتشونقلطمِینعم هباج نیا رد :لِجِس .ندرک تراشا :ءامیا
 هتخانشانینهذ نم يارب هک یتکرب و يژرنا عون رازه اهدص ،نتشون و هراشا وامیا زا ریغ و ندز فرح زا ریغ
.دنک یم نایب ار شدوخ وا قیرط زا دنوادخ ودوش یم  هداتسرف تانئاک هباشگاضفِناسناِلد زا ،تسا
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يرتُشم وش ناج هب ار تضایر سپ
يرَب ناج ،تمدخ هب نت يدرپس نوچ
3396 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 باختنا و رایتخا اب و یشابهنارایشه درد و تضایر يرتشم و ناهاوخ ناج و لد اب دیاب هک نادب کنیا سپ
 و اهدرد يورناکف نک و اضق هدب هزاجا و نک زاب ار اضف .يزادنیب و هدرک ییاسانش اراه یگدینامه
 .يربب ردب ملاس ناج ات دنک راکتیاه یگدینامه

رایتخا یب تدیآ تضایر رو
 رایماک يا ،هِد هنارکش ،هنب رس
3397 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،هدب ارینهذ نم رس دروآ يور وت هبهنارایشه درد یتخس یگدنز تساوخ اب وتٔ هدارا ورایتخا یب رگا ،اورماک يا
 نآ دنب زا وتيرایشه يدازآ و يزوریپ ،یبایماک بجوم تضایر نآ هک هدب هنارکش و نک رکش ،رآ دورف میلست رس
.دش دنوادخ هب وت ندشرت هدنز و  یگدینامه
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 نک رکش ،تضایر نآ دادتقح نوچ
نُکِرمازتدیشک وا ،يدرکن وت
3398 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رایتخاهب وت .روایب ياج هب ار دنوادخرکُش دروآ شیپ اريا هنارایشه درد و تضایر نینچ لاعتم دنوادخ یتقو
.درک ار راک نیا »نُک رما« و اضقتا ینهذ نم رس نتخادنا يارب هکلب يدرکن باختنا ار تضایر نآ تدوخ

رمَخياهُوج نآِسکع زکدَُوب ای
رمَاِقوذ زامَرَب وب ،مدرگ تسم
2519 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اب تیاده سح و تینما سح ،یگدنز تردق و درخ ،ببس یب يداش ،بارشياه وج هک دسرب یتاظحل نآ دیاش ای
 .مشچب ار یهلا نامرف زا تعاطا و رماِّتذل و موش تسم ،درذگ نم زاییاشگاضف
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 رونِيایرد نآ ریغ دشابن لد
؟روک هاگنآ و ،ادخِهاگرظن لد
2269 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و نآ قیرط زادهاوخ یم دنوادخ هک یلد تسا نکمم ایآ .دشاب يرایشه يایرد و دوش زاب هک تسا »لد« یلد اهنت
 ؟دنیبباه یگدینامه کنیع اب و  دوش »روک« دنک هاگن مدع مشچ اب

  ماع و صاخ نارازه دص ردنا لد ،ین
؟مادک نآ تسمادک ،دشاب یکی رد
2270 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِيایرد هک یلد نآ .دوش یمن ادیپ ماوع و صاوخ زا نت رازه اهدصِنایم رد یّتح تسا دنوادخ رظنم هک یلد نآ ،هن
 ؟تسیک صخش نآ اما ،دوش ادیپدناوت یم رفن کی رد طقف تسا یهلا رون
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وجب ار لد ،لِهِب ار لدةزیر
وزا یهوک نوچ هزیر نآ دوش ات
2271 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیاات وجب ار دنوادخ هب هدش هدنز و لماک ناسنا لد و یلصا لد .زادنیب ار ،ینهذ نم ،لدٔهزیر نیا ناسنا يا
 .ددرگهدش هدوشگ ياضف رد رقتسم و میظع یهوکنوچ مهییاشگ اضف اب زین لدٔهزیر

:رکشت اب
هنامس :نتمهدننک میظنت
هنامس :هدنیوگ
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مجنپ شخب ،روضح جنگ927 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

ناَیع قحِتسد درک نوچ ار هلبق
 ناددودرَمنیزا  دعبيّرَحَت ،سپ
2626 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

ییوج تقیقح ،ندرکوجو تسج :يّرَحَت

 هبییاشگاضف اب ناسنا و هدرک راکشآ ارهدش هدوشگ ياضف و مدع زکرمٔهلبق ،دنوادخِتردقِتسدهک نیالیلدب
.تسا هدوهیب يراک ،هلبقِنتفای يارب نهذ رد وجوتسج سپ نیا زا ،دراد یسرتسد نآ
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رَس و وريّرَحَت زا نادرگب نیه
ّرَقَتُسم وداعَم دمآ دیدپ هک
2627 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

تمایق ،تشگزاب لحم :داعم
مئاق ،نکاس ،هتفرگ ياج ،رارقتساّلحم :رقتُسم

 اب رارقتسا و دنوادخ هب ندش هدنزِناکما هظحل نیا رد اریز ،رادرب  تسد تنهذ رد هلبق يوجوتسج زا ،شاب هاگآ
.تسا هدمآ  شیپ وت ياربتیاهن یبٔهشیر
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يوشلِهاذ رگ هلبق نیز نامز  کی
يوش لطابۀلبق رهةرخُس
2628 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ
تسدریز و لیلذ :هرخُس

 ياهزیچ ،هتفر نهذ هب ،يوش لفاغ ،يدبأهظحل نیا رد رارقتسا وهدش هدوشگ ياضفٔهلبق نیا زايا هظحل رگا
.تفرگیهاوخ رارق اه  یگدینامه ینعی »لطابٔهلبق ره«ٔهرخسم و هطلسِتحت ويروآ یمتزکرم هب ار یناهج نیا
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ساپسان ارهِد زییمت يوش نوچ
سانش هلبقِتَرطَخ وتزادَهِجب

2629 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

.تسا تفرعم و تخانشٔهوقٔهدنهد هک یسک :هِدزییمت
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هّوق :ترْطَخ

 ،هدرک یساپسان ،دهد یم وت هب ارزییمت و صیخشت تردق هک یگدنز درخ وهدش هدوشگ ياضف هب  تبسن هک  یتقو
.یهد یم تسد زا ار مدع زکرم ینعی یلصأهلبق صیخشتِتردق هاگنآ ،ینک تمواقم و يدنبب ار اضف
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ّرُب وّرِب یهاوخ رابنا نیا زا رگ
رُبمنادردمه ز مهتعاس مین

2630 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

یکین :ّرِب
مدنگ :رُب

 وببس یب يداش ،هدش هدوشگ ياضف زا يرادروخربِناهاوخ ینعییهاوخ یم قزر و ناسحا ،دنوادخ رابنا زا رگا
 رد هک  یناسک زا ،هظحل  مین يارب یتح ،یتسه تسا يدام کین تالوصحم واه تمعن هکاه نآ ینوریب ساکعنا
.وشم ادج دنتسه وت دردمه يونعم هار نیا
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نیعُم نیزيّرُبِب هک مد نآ رد هک
نیرَقلاَسئِب اب وت يدرگیلتبم
2631 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدننک يرای ،رای :نیعُم
دبنیشن مه :نیرَقلاَسئِب

 وت ،يوش ادج ،دنا هدنز یگدنز هب يونعم هار نیا رد هک ینارای وهدش هدوشگِياضف زا ،روای نیا زا هک هظحل نآ رد
.دش یهاوخینهذ نم ینعی هارمه نیرتدب راتفرگ

)38ٔهیآ ،)43(فرخُزٔهروس ،میرک نآرق(
»ُ.نیِرَقْلاَسْئِبَفِنیَقِرْشَمْلاَدْعُبَکَنْیَبَویِنْیَبَْتیَلاَیَلاَقاََنءاَجاَذِإٰىََّتح«
 و نمىرودشاکىا :دیوگ ىم ]ینهذ نم هب[ ،دیآ ام دزن ]و هدش هدنز یگدنز هب ،دنک زاب اضف ناسنا[هک هاگنآ ات«
».ىدوبىدب هارمه هچ وت و .دوب برغم و قرشمىرود وت
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نامز کی نتفر عمج زاتَسدَب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیشِرکم
2166 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

بجو :تَسدَب
 و رکم زا رما نیا هک نادب کین ،يوش رود انالوم و يونعمِناتسود زا بجو کی هزادنا  هب هظحل کی يارب رگا
.تسا ناطیش گنرین

تْسَلَاِزور زا دید یباوخ هک ره
تسم ،تاعاطِهر رد دشاب تسم
2348 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 سنج زا هک دیوگب و دنک رارقا تسلا هب ًالمع ،دنک زاب ار اضف ینعی ،دشاب هدید ییایورتسَلَاِزور زا هکسکره
.دراد ارهدش هدوشگ ياضف رماوا زا تعاطا قوذ و تسا شوخرس و تسم ادخِتعاطِهار رد وا ،متسه یگدنز
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لاوج نیا تسمِرتشا نوچ دشک یم
لالم یب ،ونامُگ یب ،وروتُف یب

2349 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

چیه یب ارییاشگاضف ورکُش و ربصِراب نیا تسم يرتشِدننامه ،یگدنز هب ندش هدنزِهار رد یصخش نینچ
.دهد یمن هار دوخ هب »یلالم« ودشک یم شود رب یکش و یتسس

زارِهَگاشامت هب دیآ هک تساوخ یعدم
دزمرحمانۀنیس رب و دمآ بیغِتسد
152ةرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح-

 ربدنوادخ تریغ تسد یلو دنک اشامت و دنادب ار دنوادخ هب ندش هدنز ياهزار هکتساوخ یمینهذ نمِیعدم
 ونامزکرم ندرک مدع اب ام[ .ینک ادیپ یسرتسد یگدنز زار هبیناوت یمن وت هک ،دزینهذ نممرحمانٔهنیس
].مییوگ یم دوخ شوگ هب هظحل نیا رد ار یگدنز ياهزار ،هدش یگدنزِمرَحم ،ندرکییاشگاضف
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راگدرک نآ تسا بلاغ و تسا بلاط
رامَد واَدرآ رباه یتسه ز ات
3214 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

اه یگدینامه هب نهذ رد هک  یناسکٔهمه راگزور زا رامد ات ،تسوا زکرم رب بلاغ و ناسنا بلاط ،گرزبِدنوادخ
دهد یمن هزاجاشتریغ نوناق ساسارب دنوادخ هکارچ[ .دنک درد و مغ راچد اراه نآ و دروآرد ،دنا هداد دوجو سح
].دشاب مسج ناسنا زکرم هک

تسرضاح هلمجِشیپ ،نامیلس نآ
تسرحاس ،ودنب مشچ تریغ کیل

3782 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 :دیوگ یم .دنک یم وداج وددنب یم ارینهذ نمياه مشچ ،شتریغ یلو .تسرضاح همهِدزن ،دنوادخ ،نامیلس نآ
 .ینیبب ار نمیناوت یم ،تروص نآ رد يوش جراخ ندرک رکف زا و هدرک مدع ارتزکرم ،یشاب نم سنج زا رگا
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لوضف ،وّیکانباوخ ،و لهج ز ات
لوَلم يو زا ام ،و امِشیپ هب وا

3783 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ساسارب  ییوگ هدوهیب و تلفغ ،ینادان ببس هب ،تسامِدزن دنوادخهک یلاح رد .نیگهودنا ،هدرسفا :لوَلم
.میتسهاه مسج قشاع ،هدینامه زکرم اب ومینیب یمن ار وا ،میا هدرسفا و هتسخ وا زا ،اه یگدینامه

تس یقداص و یقشاع ربشتریغ
تسینروتسُا رب و وید ربشتریغ
3647 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

رتسا و غالا و بسا دننام شکرابِناویح ،روتُس :روتسُا
 رب وا زجب ناگدنب لیبق نیا هک درادن تسود ینعی .دزرو یم تریغ ،دوخ قداص و قشاعٔهدنبهب تبسن دنوادخ
ناتدوخ يورهک نیاِضحم  هب[ .دزرو یمن تریغینهذ نم وید واپراهچ رب دنوادخهنرگو .دننک رظن يرگید
 بترم ودنک یم راک امش يور ،هدش بلج امش هب دنوادخ هجوت دینک ندرک راک  هب عورش هناقشاع و هناقداص
]. دیوش هدنز وا هب و هدرک ییاسانش امش اتدهد یم ناشن اراه یگدینامه واه هابتشا
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حور یبوخ رب تسا لقعِ تریغ
حُوُصن نیا لیثمت وتاهیبشَت زرُپ
688 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

اه تحیصن :حُوُصن

 ،دنک زاب رتشیب ار اضف ناسنا هکردقچره ،دزرو یم تریغ ناسنا يرایشهِلامج ونسُح رب یگدنز هکنآببس هب
 مسج سنج زاو هدشهدینامه ینوریب ياهزیچ اب ناسنا رگا نیاربانب .دنک یمن اهر ار وا ودوش یم رتشیبشتریغ
.تسا هدرک لیثمت و هیبشت زارُپ ار دوخ حیاصن انالومنینچ نیا .تسین یگدنز لوبق دروم دوش
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تسار حور نیکییناهنپ نینچ اب
؟تسارچنیکشَرنینچ نیا يو رب لقع
689 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدنَرَب کشر ،روَیغ :نیکشَر
 تسا تریغ رد دح نیا ات نآهب تبسن ،دنوادخ ،لک لقع ارچ ،تسا ناهنپ هجرد نیا ات يرایشه ای حورهک نیا اب
؟دناشوپ یم ینهذياه نم دید زا ار نآ و

تس همهِریغ وا هک دشاب نآ تریغ
تس هَمدْمَد و نایب زا نوزفا هک نآ

1713 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

و مسج سنج زانامزکرم و میوشن واِسنج زا رگا و تسا تادوجوم همه زا ریغ دنوادخ ،ینعی ،دنوادخ تریغ
 تارابع و تاملک نیا و تسا نوریب نایب و فیصوت دح زا دنوادخ .مینیبب ار وامیناوت یمن ،دشاباه یگدینامه
.دنک ادا ار بلطم قحدناوت یمن ام یلومعم
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قشعِلوکأم دش ،تسقشع زج هچره
قشعِلَْونِشیپ هناد کی ناهج ود
2726 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدش  هدروخ :لُوکَأم
راقنم :لَْون

 ربارب  رد گرم زا دعب ناهج و مرف ناهج ،ناهج ود .دوش یم هدروخ قشع طسوت دشاب قشع زا ریغ هکيزیچره
 نهذ هک ار هچره و هدرک راک امش رد ورین نیا دینک زاب ار اضف امش رگا .تسا هناد کی دننام قشعِغرمِراقنم
.دنام یمن يرگید زیچ ادخ سنج زا  ریغ ودروخ یمدهد یم ناشن
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ناهج ودِبیرغ درک ،ارم وتِبیرغ ِنسُح
؟ارم درف ناگمه زا دنکن نوچ وتِيدرف
43ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 وت سنج زا ،منیب یم ار وت يابیز يورمیاشگ یمدهد یم ناشن منهذ هک يزیچ ره فارطا رد ار اضف یتقو[
 ناشننهذ هک ار یناهج نآ رگید نم و هدرک ناهج ود بیرغ ارم وتزیگنا تفگش ییابیز تلاح نیا رد ]موش یم
 هدنز زین وتییاتکی هب نم ینعی !؟دنکن ادج نارگید زا ارم وتییاتکی وتّیدرف هنوگچ لاح ؛مرادن لوبقدهد یم
.مشاب هدنز وت هب طقف و هدش ادجاه یگدینامه زا جیردتب نمدنک یم باجیا وتِییاتکی و دش مهاوخ
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بش و زور ایندِلاوحا زا هتفُخ
برِبیلقتۀجنپ رد ملق نوچ
393 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقَت

 هچشفارطا رد تسین مهمشَیارب ینعی تسا هتفخ و هتسبورف مشچ ایند لاوحا زا زور و  بش یقیقح قشاع
 و هدرک راکناکف نک و اضق يورین اب وتسوا تساوخ و هدارا میلست و هدوب دنوادخِتسد رد ملق دننام وادرذگ یم
.دیامن یم لمع و رکف
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نت هدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
نم هبَدرآوُر هک دشاب نم ِناج
4678 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دنک شاعترایگدنز هب و دیاشگب ار اضفتس ینهذ نمٔهدرم رد هک یناسناهاگره ]:دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم[
  يور مدوخيوس هب هک تسا نم ناج نیا ،ددرگ دازآاه یگدینامه زاشا يرایشه ینعی دوش هدنز نم هب و
.دوش یم هدنز شدوخ هب ناسنا رد هک تسا دنوادخ نیا  رگید ترابع  هب .دروآ یم

 مشتحم ناجنیزا ار وا منک نم
مششخب دنیبب ،مشخب نم هک ناج
4679 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هبییاشگ اضف قیرط زا هک یناج نآ .منک یم تمظع اب و گرزبما هدش  هدنز مدوخ هب وا رد هک ار یناسنا ِناج نم
 ار نآدناوت یمنینهذ نمهک یلاح  رد .تسا رازگساپس ودنیب یم ارم ششخب تسا روضح سنج زا وما هدیشخب وا
 .دنیبب

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

همطاف مناخ883 تمسق-قشع  ماغیپ



 تسودِيور دنیبنمرحمان ِناج
تسواِيوک زا واِلصَاک ناجنآمه زج

4680 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 قیرط زاهک یناج طقف تسین دنوادخِيور ندید هب رداقدیآ یمدوجو هب ضابقنا رثا رد هکینهذ نمِمرحمان ناج
 .تسوا دادتماشلصا اریز دنیبب ار ادخدناوت یمدوش یم هدنز ناسنا ردییاشگ اضف
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نیقی نامحر زا تسهیّنأت هک
نیعلِناطیش زتلیجعت تسه
3497 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ندرک ار يراک یمارآ و یگتسهآ هب ،ندرک گنرد :یّنأت
 اب ینعی باتش وتسا دنوادخ زا ًامتح یگدنز ِرییغت و یلماکت نوناق هب دوخ ندرپس وییاشگاضف ینعی ینأت اریز
 ومدیسرب روضح هب هلجع ابمیناوت یمن ام رگید ترابع  هب[ .تسا ناطیش زا ندرک ضوع ار يزیچینهذ نمٔهلجع
].مینک شاعترا یگدنز هبییاشگ اضف اب دیاب هکلب میناسرب روضح هب ار همه

ثیدح
».ِناْطیَّشلاَنِمُۀََلجَعْلاَوِهّللاَنِمیّنَاَّتلَا«
».تسا ناطیش زا باتش و دنوادخ زا گنرد«
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 ادخ زا دوجوم تشگیّنأت اب
اه خرچ و نیمز نیا زور  شش هب ات
3500تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 راک ینأت اب زین ناسنا يور دنوادخ .دمآدوجو هب ًاجیردت زور ششِیط دنوادخ فرط زا تانئاک هک روطنامه
.دنک یم

نوُکَیَف نُک وک دوب رداقهنرو
نورُب يدروآ خرچ و نیمز دص
3501 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و نیمز دص و دشوپب یتسه هماج زیچ  همه هب »دوش یم و شاب«ناکف نک نوناق ابتسناوت یم دنوادخّالا  و
.دناسرب روضح  هبهراب کی هب اراه مدآٔهمهتسناوت یم دنوادخ رگید ترابع  هب .دنیرفایب دیدج نامسآ
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مامُه نآ كدنا  كدنا ار یمدآ
مامتِدرم دنک شلاس لهچ ات
3502 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هدنز دوخ تیدبا و تیاهنیب هب ینعیدناسر یم لامک هب لاس لهچ تدم هب ًاجیردت ار ناسنا گرزب دنوادخ نآ
.مینک ربص دیاب ام ودنک یم راک امٔهدینامه زکرم يورجیردت هب دنوادخ مییاشگب ار اضف ام رگا سپ .دنک یم

سَفَن کیردناک دوب رداق هچرگ
سک هاجنپدَُنکناّرَپ مدع زا

3503 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

].دنک یمن نینچ اما[ .دناسرب روضح  هب ار ناسنا هاجنپ هظحل کی ردتسناوت یم دنوادخاّلا و
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لدياهشَرفَم يور رب ،لدِياهشتآ ز هک متفگ
؟اشَی املَعْفَیِرحب ات لدِيادوس ردتَْلغ یم
18 هرامش لزغ ،سمش ناوید ، يولوم-

شرف ندرک نهپ ياج ،یندرتسگ زیچ ره : شَرفَم
 یحطس يور ای دوخ يور رب يزیچ ندیدرگ :ندیتلغ

 ومتلغ یم هداتفا مبلق رتسب رب هک وت اب ندش یکی قشع  شتآ رد ومیاشگ یم ار اضف ،ادنوادخ :متفگ خساپ رد
 ودناد یم وا .دوش یم نامه دهاوخب هچره وا و دهاوخ ادخ هک اجنآ اتمور یم ینعی .»اشَی املَعْفَیِرحب« اتمور یم
.مناد یمنما ینهذ نم اب نم

)27ٔهیآ ،)14( میهاربأهروس ،میرک نآرق(
»ُ.ءاَشَیاَمُهَّللاُلَعْفَیَو ...«
».دنک ىم نامه دهاوخ هچ ره و ...«
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 تسوت میلعتِیپ زایّنأت نیا
تسُکُس یب دیاب هتسهآ بلط هک
3506 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

هتسسگان ،هفقو یب :تسُکُس یب
  مه  هب و هتسهآ دیاب هدنب بلط هکارچ ،تسوت تیبرت و میلعت يارب ندرکن هلجع و تمیالم ،ربص ،یّنأت نیا
.دشاب هتسویپ

دور یم مئاد هک کچوکیکَیُوج
دوش یمهدنَگ هن ،ددرگ سجن هن

3507 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 مه ام روطنامه ،دریگ یم نفعت يوب هن ودوش یم سجن هن تسا نایرج رد ًامئاد هک یکیراب رابیوج ،لاثم يارب
 هتشادن ندیسر روضح هب ياربيا هلجع و دوش در ام زا یگدنز تاکرب و درخ يوج ات مینک زاب ار اضف بترم دیاب
.دریگ یم تروص یمارآ هب و ربص اب ینوریب و ینورد تارییغت هکارچ میشاب
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دوبقیفوت یب وچ ،ینوعرف ِدهَج
دوبقیتفت نآ ،تخود یم وا هچره
840 تیب ،موسرتفد ،يونثم ،يولوم-

نتفاکش :قیتفت
ماجنا هک يراک ره مهینهذ نم ،دش یم هتسسگ مه زاتخود یم هچره ،دوب هدوهیب ،نوعرف شالت و راک نوچ
  .تسا هدوهیب دهج و هدوب تیقفوم نودبدهد یم

دیردنا ضقانت ،ٰیّتَشمُکُیعَس
دیرَد یم رب بش ،دیزود یم زور
256 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدنکارپ :یّتَش
 بش ودیزود یم زورهک نانچدیا هدش راتفرگ ضقانت ماد رد امش و تسا نوگانوگ و هدنکارپ امشياه شالت
 هگن ارهدش هدوشگ ياضف ومیور یم نهذ هب ،مینک یم زاب ار اضف هک  یتقو رگیدترابع هب . دینک یم هراپ ار نامه
.میراد یمن
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)4ٔهیآ ،)92( لیلٔهروس ،میرک نآرق(
ٰ»ىَّتَشَلْمُکَیْعَسَّنِإ«
».تسانوگ هنوگ وهدنکارپ امش ياهششوک انامه :هک«

 قشعِقرغناقَلخِّیتَشک نیا رگنب
قشعِقلح ییوگ تشگ ییاهدژا

623 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هاگن ،تساهدش قرغییاتکی ياضف ،قشع يایرد رد هک مدرم ینهذ  نم ینعیناقلخ یتشک هب و نک زاب ار اضف
 .تسادیپان ییاهدژاِيولگ دننامهدش هدوشگ ياضف نیا ،نک
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ابُرلدِدیدپان ییاهدژا
ابُرهک وا ار هوک نوچمهِلقع
624 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دوخ يوسبییابرهک دننام ار هوک دننامینهذ نم لقع هکتس یباذج و ادیپان ياهدژا نوچمه ،هدش هدوشگ ياضف
.دشک یم

وا زا دشهگآک راّطع رهِلقع
وجِبآ ردنا تخیر اراه هلبَط
625 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

هچقودنص :هلبَط
 مدرم هب هک ارییاه یگدینامهٔ هچقودنص دوش هاگآ وا اب ندش یکی و قشع زا هک ،ینهذ نم راطع ره لقع
.دنک یم مدع ارشزکرم و هتخیر وج بآ رد ،دهد یم زپاه نآ هب و دشورفیم
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دبا اتییاینرب وج نیزکوَر
دَحَاًاوُْفکُهَلًاّقَحنُکَیْمَل

626 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیا ردییاشگاضف اب هک تسا نیا راک دیلک[ دش یهاوخن نوریبییاتکی يوج زا دبا ات هک ورب ،قشاع ورهر يا
 ،تسین دنوادخ ياتمه سکچیه ًاتقیقح ،تسریظن یب يدزیا ششخب و انف يوج نیا ،هکیتسارەب ،]ینامب يوج
.میرادن ییاتمه ناهج رد و میتسه وا سنج زا مه ام
)4ۀیآ  ،)112( صالخاةروس ،میرک نآرق(
»ٌ.دَحااًوُُفکُهَلْنُکَیْمَلَو«
».تسوا ياتمه سک  چیه هن و«

:رکشت اب
همطاف :نتمهدننک میظنت
همطاف :هدنیوگ

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

همطاف مناخ883 تمسق-قشع  ماغیپ



🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

دوخ يونعم ياه ماغیپ لاسرا تباب روضح جنگ ناگدننیب زا ساپس اب

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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موس و داتشه و دصتشه تمسقنایاپ-قشع  ماغیپ




