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 نگاه قرآنگفتگو و رابطه با دشمن از 

 

 1تجار وهدى شرخعتی
 

کووه ضامعووه و نروواح اسووالمی حووا آن ووحووه ووسووت و الػح اسووت مآ ووع  خکووی اػ مآ ووآعاتی 
اهمللووی و سحاسوووت  اصووآهی و سحاسووت اسووتراتژخک ظووآد را در قجووال آن در مناسووجات جووین

کوووافر و  هوووا و ملوووت ظووارضی ظوووآد ووشووون نماخووود  مآ وووآق جرقووورار  راحقوووه حوووا دوهوووت هوووا  
 است.غحرمئلمان 

ت پیوووامجر اکووورح و اماموووان معصوووآح کووورخم و سوووحره و سووونن کوووه اػ ضامعحوووت و  قووورآن 
انود  اخنکوه  شمآهی جرظوردارند  در آخات و احادخث حئحار  حه احن پرسش  اسز داده ضهان

کفار ضاحی و مشروق است خوا نامشوروق و در صوورت ضوآاػ   گفتگآ حا  جرقرار  راحقه و مغاکره و 
 حدود و شراخط آن طحئت؟

 آخد. میدست اػ مقاهعه و جررسی حصشی اػ آخات و وواخات  نکات و نتاخذ عحل حه 

كه بر ضّد وسلهانان توطجه و تعرضى ندارند1 كفارى   _ برقرارى راحطه حا 

گفتگآ و حتی احئوان و نحکوی و جرقورار  راحقوه عادالنوه  کرخم حه صراحت اػ انساح  قرآن 
کرده است: گروه حماخت   حا احن 

ِذيَن َلْن ُخَقاِتُلوُکْن فِ ال َخْنَها
وُهْن  یُکُن اهَّلُل َعِن ال َ ْن َتَجر ُ

َ
ُکْن أ يِن َوَلْن ُخْخِرُجوُکْن ِوْن ِدَخاِر الِد 

_____________________  
 .اسالمی_ مدحر عامل حنحاد پژوهشهای  1
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 (.8)ممتحنه/ َوُتْقِسُطوا ِإَلْحِهْن ِإن َ اهَّلَل ُخِحب ُ اْلُهْقِسِطحَن 

که در دخنتان ظداوند حاػ نمی کئانی  حا شوما نسنگحوده و  دارد شما را اػ جرقرار  راحقه حا 
کنحود و حوا عوداهت حوا آنوان  شما را اػ دخارتان اظراح نکورده رفتوار انود و اػ اخنکوه حوه آنهوا نحکوی 
که ظداوند عداهت  دارد. پیشگان را دوست می کنحد  طرا 

آخوه شورخفه در دالهوت جور نکتوه موورد نروور صوراحت دارد. احون نکتوه اػ آخوات متعودد و نحووی 
شوآد. اسوالح دحون رحموت اسوت و پیوامجر  استفاده می جر اکرحوواخات و سحره عملی پیام

هوا  اصول محجوت و عوداهت  اکرح رحمت اههی جرا  ضهانحان است و نئجت حه همه انئان
کحد حضرتش جآده است.  و احتراح حه حقآ، آنان  حه زحجاترحن شکل مورد تآضه و تأ

فرماخود:  در حصشی اػ عهدنامه سحاسی و تواوخصی ظوآد حوه ماهوک اشوتر موی اماح علی
وا نرحور  » د  هوک فوی اهودحن و ِامنَّ وا اَّ هم صنفان  ِامن هم فاننَّ کلَّ ُجعًا  اوخًا تغتنم اَّ وال تکآنننَّ علحهم سَّ

1«.هک فی اهصلق
 

د  ا  ماهک هرگی جرا  مردح مصر طآنان ححآان درنده که ظوردن آنان را غنحمت شمرَّ ا  
گروه نجا   زحرا آن کوه جورادر توآ هئوتند و خوا در آفورخنش ماننود توآ و  انود  خوا مئولمان ها دو  انود 

 اند. انئان

که صولآات ظودا جور او و اهول گرامی اسالح  جیوتش حواد   وز اػ هسورت حوه مدخنوه و  پیامجر 
ها راحقه اقتصاد   تشکحل حکآمت اسالمی حا حهآدخان مدخنه پیمان عدح تعرض حئتند وحا آن

که آناو   شکنی نکردند  متعرض اخشان نشدند. ها پیمان ضتماعی جرقرار نمآدند و تا ػمانی 

شوواخان خووادآور  اسووت احوون مقلووب منافووات نوودارد حووا اخنکووه اسووالح جراسوواس احئوواس 
کووه در جراجوور ضامعوه حشوور  و سووعادت آن هوا دارد  آنووان را حووه دحون حووق و صوورا   مئوجآهحتی 

گووروه اػ  2حوی مئوولمانان را اػ جرقورار  راحقوۀ والحویمئوتقحم انئوانحت دعوآت نماخود و ن حوا احون 
کفار حاػ دارد و احن حه تعجحر استاد شهحد مرتضی مقهر   والء منفوی عواح اسوت. احون ماننود 

که پیشکی دل که اقداح حه درمان جیمواران موی آن است  هوا محجوت نحوی  کنود حوه آن سوػ و ماهر 
_____________________  

 .53  نامه نهج الجالغه _ 1

کافر همان ۀراحق _2 که مئلمان حا  کوه حوا خو والحی حدحن معناست  مئولمان  کگآنه دوست و صومحمی شوآد 
 صمحمی است.



 1115تابستان  111شمارۀ  6

کوه هووا  سو دارد  وهوی حوا احون حوال  ظوآد و انئوان سووجب اهم را اػ اظوتال  و نیدخوک شودنی 
 دارد. انتقال جیمار  ُمئر  شآد  جر حغر می

كه بر ضّد وسلهانان توطجه و دشهنى وى2 كّفارى   كنند _ راحطه حا 

کرخم استفاده می گرفتوه و  اػ آخات قرآن  گروه مورد نهوی قورار  که طند نآق راحقه حا احن  شآد 
 ممنآق است:

لف. راحطۀ واليى  ا

کوورخم مووی در احوون ِخههُذوا َعههُدِ   فرماخوود:  حوواره قوورآن  ههِذيَن اَوُنههوا ال َتت َ
َههها ال َ ي ُ

َ
ُکْن  یَخهها أ َوَعههُدو َ

ْوِلَحههاَ  
َ
( ا  اهوول اخمووان  دشوومن موون و دشوومن ظآدتووان را وهووین و دوسووت 1)ممتحنووه /  ...أ

 صمحمی ظآد قرار ندهحد.

که دوستدار ظودا و دحون اههوی اسوت  تآانود و نجاخود حوا دشومن  نمویانئان و ضامعه مؤمن 
کند.  ظدا و دحن و حندگان مؤمن ظدا دوستی 

 فرماخد: در حدخثی می اماح علی

ثووا: قاصوودقا ک صوودخقک و صوودحق صوودخقک و عوودون » ثووا و اعوودا ک ثال اصوودقا ک ثال
ک ک و عدون صدخقک و صدحق عدون ک. و اعدا ک عدون  1.«عدون

گروه ان شما  دوست ظآدتان  دوسوت اند.  ز دوست دوستان شما و دشمنان شما سه 
دوستتان و دشمن دشمنتان هئتند. و دشمنان شما  دشمن ظآدتان  دشومن دوسوتتان و 

 حاشند. دوست دشمنتان می

سان جرقرار  راحقه دوستانه و والحی حا دشمن ظدا و دشمن ظآد ضواحی نحئوت. اػ  حدحن 
کحود  ووز اػ واؼه  کم»فرموآد: « عودون »احون وو حوه منرووور تأ خعنوی دشوومن مون  دشوومن  «.وعوودون

گوور ظوآد راحقووه والحوی و دسووتانه و  شوما نحووی هئوت و معقووآل نحئوت انئووان حوا دشوومن تآطجوه
 صمحمانه جرقرار ساػد.

هُروا ِحَهها َجهاَ ُکْن ِوهَن اْلَحهِ    فرماخد:  در ادامه آخه شرخفه می َُ َک ِ  َوَدهْد   ُتْلُقوَن ِإَلهْحِهْن ِحهاْلَهَود َ

_____________________  
 .295  حکمت نهج الجالغه _1
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کنحود  در حواهی  تآانحد و نجاخد حه شما نمی کفار  مآدت و دوستی ظآد را اظهار  احن دسته اػ 
کووه عووداهت  آػاد    کووه اخنووان حووا دحوون حووقن شووما را و آرمووان هووا  و اهووداف مقوودس شووما 

انود و جور  ودن احون  هوا  مرلوآح اسوت  دشومن استقالل و امنحت جرا  ظآدتان و همه انئوان
 کنند. ها تآطجه می جرنامه

کووه مووؤمن معتقوود و  احجنوود حووه اخمووان  احوون حصووش اػ آخووه در واقووع در مقوواح تعلحوول اسووت 
کافر راحقوه دوسوتانه داشوته حاشود و اػ احون وو احون نهوی را موی نمی توآان خوک نوآق نهوی  تآاند حا 

 ارشاد  دانئت.

ُکْن   ِح  ْن ُتْؤِوُنوا ِحاهَّلِل َر
َ
ُکْن أ ا ِإخ َ ُسوَل َو کفار اُخْخِرُجوَن الر َ شوما را سِر دشمنی  پیوامجر و  ػاحن 

1کنند. حه ضرح اخمان حه پروردگارتان اػ وطنتان اظراح می
 

کوه پیوامجر و مئولمانان را آن طنوان در  کفوار قورخش نواػل شوده  گرطوه در موورد  احن ضلموه 
وص حکوم آخوه  که مسجور حه هسرت شدند  وهی شأن نیول و مورد آخه  مصصنِ تنگنا قرار دادند 

کوه آن طنوان اػ  شوآد نحئت و اػ آخه عمآمحت حکم اسوتفاده موی کوافرانی را  و اػ احون وو هموه 
گرفته که اخمان حه پروردگوار و اعتقواد و  احجنود  حوه هوآاػح احون  فقرت انئانی ظآد فاصله  اند 

که همان عداهت  آػاد   جراجر   استقالل و دخگر اوػ  گنواه  اخمان را  ها  انئوانی اسوت  
ن را اػ احوون اخمووان و آثووار  دور کآشووند مئوولمانا شوومارند و حووه هوور راهووی موی ناحصشوآدنی مووی
 شآد. کنند  شامل می

ُکْنُتْن َخَرْجُتْن ِجَهاًدا فِ    َواْحِتَغاَ  َوْرَضاِتی یَسِجحلِ  یِإْن 
ار در ادامووه آخووه شوورخفه  شوورطی را جوورا  احوون حکووم )عوودح جرقوورار  راحقووۀ والحووی و اظهوو

ق دوستی( جیان می که محقنَّ اگور شوما جورا  مساهودت اهآقآق و حتمی اسوت و آن اخنکوه  کند 
گآنه است _  وز نجاخود حوا  که ققعًا احن  کردخد _  در راه ظدا و طلب ر اخت اههی مهاضرت 

 دشمن من و دشمن ظآدتان راحقه والحی داشته حاشحد.

سواػ  را ػمحنوهانقالب اسوالمی   ان هم حاخد حگوحیم: ملت احراندوحاره ػمان و ضامعه ظآدم
_____________________  

ْن ُيْؤِوُنوا ِحاهَّلِل اْلَعِزيِز الْ فرماخد:  دخگر  می ۀدر آخ _1
َ
(. در احن آخه نحی حدحن 8)جروح/ َحِهحِد َوَوا َنَقُهوا ِوْنُهْن ِإال أ
که دشمنان دحن  م منان و حندگان ظدا را حه ضرح اخمان آنان حه ظداوند عیحی و ؤحدحن نکته اشاره شده 
 کنند. شان می حمحد  مورد ظلم و شکنسه قرار داده  آواره
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کووه جر واحی حکآمووت دخنووی و  رمووانکوه مئووتقل حاشوند و آشودند تووا آن  هوا  اسووالح و دحون را 
وق سواػند اسوتقالل سحاسوی و عودح سوولقه اػ هووآاػح  و  وغحر  و دفواق اػ مرلآموان اسووت  محقن

 ها  آن است. حتمی احن انقالب  عدح جرقرار  راحقه والحی حا دشمنان انقالب و آرمان

ْعَلُن 
َ
َنا أ

َ
ِ  َوأ ْعَلْنُتْن  ُتِسر ُ َن ِإَلْحِهْن ِحاْلَهَود َ

َ
ْحُتْن َوَوا أ َُ ْخ

َ
  ِحَها أ
ت ظآدتان را حه آنان اطالق دهحد. حوه عجوارت دخگور  مجادا حه صورت سرن  و  نهانی مآدن 

گآنووه کووردار شووما  طورا  سووجی حوه دشوومن نشوان دادن  حووه  گفتووار خوا  کوه پیوواح دوسوتی را در  ا  
کند  ممنآق است.  احئاس 

َعْلُه ِوْنُکْن َفَقْد َض  ُْ ِجحِل َوَوْن َخ  ل َ َسَواَ  الس َ
کوه حوه احون نهوی تآضوه نکورده  راحقوه والحوی و موآدت در  اخان آخه می کوز  آمحوی  فرماخد هور 

کنوود  اػ صوورا  مئووتقحم و مئووحر هووا  انقالجووی و  آرمووان  نهووانی خووا آشووکار حووا دشوومن جرقوورار 
 حق منحرف شده است.منققی و جر

گوروه  نوهفرماخد جرقرار  راحقه  ها  در آخه حعد می افیون جر احن تنهوا  والحی و دوستانه حا احن 
 جرا  شما نفعی ندارد  حلکه ققعًا حه زخان شماست:

و َود ُ وِ  َ  ْلِسَنَتُهْن ِحالس ُ
َ
ْخِدَيُهْن َوأ

َ
ْعَداً  َ َيْجُسُطوا ِإَلْحُکْن أ

َ
وُکْن َخُکوُنوا َلُکْن أ ُُ ُر َن ِإْن َخْثَق ُُ  ا َلْو َتْک

 (.2)ممتحنه/

کنند  حاػ حوا شوما دشومنی  ط خاحند و ػمحنه نفآع را در شما احئاس  اخنان اگر جر شما تئلن
کورد و حووا دسوت و زحانشووان حوه شوما حوود  موی کننوود و جور  ودن شووما تآطجوه عملووی و  ظآاهنود 

کفو وحوی  موی جرنامه  تجلحغاتی ظآاهند داشت و در نهاخت ر حکشوانند و اػ کننود توا شوما را حوه 
ها  دخنی و انقالجی منحرف ساػند. احن نکته در آخه شرخفه دخگور  حوا  ها و اوػ  همه آرمان

 صراحت جیشتر جیان شده است:

َتُهْن ُدْل ِإن َ ُهَدى اهَّلِل ُهَو اْلُهَدى َوَلِجِن  ِجَع ِول َ ی َتت َ ى َحت َ َصاَر  َوَلْن َتْرَضی َعْنَك اْلَحُهوُد َوال الن َ
ِذی َجاَ َك ِوَن اْلِعْلِن َوا َلَك ِوَن اهَّلِل ِوْن َوِلی ٍّ َوال َنِصحرٍّ ات َ 

ْهَواَ ُهْن َحْعَد ال َ
َ
 (.120)حقره / َجْعَت أ

اػ هرگی حهآد و نصارا )که حا شما دشمنی دارند( اػ شما ظشنآد نصآاهنود شود مگور اخنکوه 
کوه هوداخت واقعوی  آحین و شحآه و وو  آن کنحود. حگوآ  فقوط هوداخت ظداسوت. و هوا پیورو  

کنحود  آن هوم  وز اػ آنکوه حوا علوم  اگر شما اػ ظآاسته ها  دشومنان )حهوآد و نصوارا( پیورو  
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هووا  ظووآد و  وووالهت و  وضوودانی و حووه صووورت منققووی و تسرجووی حقانحوووت دحوون و آرمووان
 دشمنی دشمنان را دانئتحد  اػ والخت و خار  ظدا محروح ظآاهحد شد.

 ب. اعتهاد ههراه حا تهايل

گرفتوه  رکوآن نئوجت حوه ظواهمحن اسوت. ظلوم در فرهنوگ نک که مورد نهی قرار  ته دخگر  
گآنه است:  قرآنی سه 

که ظلم عرحم است و آن شرک حه ظداست 1  _ ظلم حه ظدا  

 ها  حه صورت دشمنی و تساوػ حه حقآ، آنان  _ ظلم حه انئان2

کردن 3 گناه   _ ظلم حه ظآد  حا تساوػ حه حدود اههی و 

که   حا دحن و حندگان ظودا سورضنگ و دشومنی دارنود  اػ مصوادحق حواوػ ظواهمحن کفار  
کرخم در احن حاره می  فرماخد: هئتند. قرآن 

ْوِلَحاَ  ُثهن َ ال ُتنْ 
َ
اُر َوَوا َلُکْن ِوْن ُد ِن اهَّلِل ِوْن أ ُکُن الن َ ِذيَن َظَلُهوا َفَتَهس َ

 َصهُر َن َوال َتْرَکُنوا ِإَلی ال َ
 (.113)هآد / 
فرماخود شوما نجاخود حوه ظاهموان و سوتمگران رکوآن و  آخه ظقاب حه ضامعه اسالمی مویاحن 

گراخش حوه سوتمگران  در ححوات و تمودن  اعتماد داشته حاشحد. رکآن خعنی اعتماد همراه حا 
ت و هووا در موودحرخت ضامعووه و نحووی طوورح مووآدن  دخنووی  حووه معنووا  اضوواػه دادن حووه مالحرووه آن

گآنوووه کوووه ػمحنووو دوسوووتی اسوووت  حوووه  ه معاشووورت اثووورحصش آنوووان را در شوووجآن فرهنگوووی و ا  
کوه حوه اسوتقالل در تأثحرگوغار  دحون در  اضتماعی فراهم سواػد  خوا هور نوآق اعتمواد و اتکواحی 

گوراخش گآنوه  کنود  احون  هوا ممنووآق  ضامعوه آسوحب رسواند و ػمحنوه را جورا  نفوآع دشومن فوراهم 
گرطه شأن نیول احن آخه ومشرکان قرخش هئتند  وهوی موورد م است.  ص نحئوت و عموآح صصَّن

 کند. آخه  رکآن و اعتماد حه هر ستمگر  را نهی می

که در آخه قجل اػ آخۀ مغکور می  فرماخد: شاخان خادآور  است 

ُه ِحَها َتْعَهُلوَن َحِصحر   ِوْرَت َوَوْن َتاَب َوَعَك َوال َتْطَغْوا ِإن َ
ُ
( ا  112)هآد/ َفاْسَتِقْن َکَها أ

که مأموو گآنه  که حا تآ اخمان آورده و حه سآ  پیامجر! آن  کن و نحی آنان  خت خافتی استقامت 
کرده کنند... ظدا رضآق   .  اند حاخد استقامت 

هووا و مجووانی عوودح رکووآن و  اسووتقامت در مئووحر دحوون و  اخوودار  در ضجهووه حووق  اػ ػمحنووه
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اعتماد و تماحل حه دشمن اسوت و احون امور دشوآار  اسوت  حوه وحوژه اخنکوه احون اسوتقامت اػ 
مؤمنوان نحوی ظآاسووته شوده و اسووتقامت اموت اػ رهجوور  ضامعوه مقاهجووه شوده اسووت. جور احوون 
کووافی نحئووت و حاخوود مووردح مووؤمن نحووی همووراه رهجوور   اسوواس  اسووتقامت رهجوور حووه تنهوواحی 

 استقامت ووػند.

  سووورۀ 1«هوآد[ سوور ]جتنی شوحنَّ »د: حفرماخو احون نکتوه مآضوب شوده پیووامجر اکورح ظواهراً 
کرد.  هآد مرا پیر 

که حاخد حا مدحرخت و راهنماحی رهجر  توأمحن شوآد  پیوامجر را  استقامت امت همراه رهجر 
کرد. که فرمآد احن مأمووخت و نگرانی مرا پیر  کرده   آن طنان نگران 

واقعووه و هووا   هووا در ادامووه وواخووت میجووور  سوووره اهجتووه حووا عناخووت حووه اخنکووه در جرظووی نقوول
 و عغاب اههی مراد حاشد. حئا عکر قحامت مرسالت و نجأ خادشده  طه

گاهى دشهن بر اسر كه زوحنه اى ج. راحطه  دار نظام شوساز آ
ْن َدهْد َحه وا َوها َعِنهت ُ ُلوَنُکْن َخَجهاال َود ُ

ْ
ِخُذوا ِحَطاَنًة ِوْن ُدوِنُکهْن ال َخهل ِذيَن اَوُنوا ال َتت َ

َها ال َ ي ُ
َ
َدِت َخا أ

هه ُِ ْفههَواِهِهْن َوَوهها ُتْخ
َ
ُکْنههُتْن َتْعِقُلههوَن ُصهه یاْلَجْغَضههاُ  ِوههْن أ هها َلُکههُن اَِخههاِت ِإْن  ن َ ْکَجههُر َدههْد ََّ  َ

َ
 ُد ُرُهْن أ

 (.118عمران/ )آل

کفار را حقانه ظآد قرار دهند  نهی میاحن  عجارت « ِحقانه»کند  آخه شرخفه مؤمنان را اػ اخنکه 
که حه حدن می که ظاهر طئجد )= هجاس زحر(  در مقاجل ظهار  خعنی هجاس وو   است اػ هجاسی 

کفار آن کناخه است اػ اخنکه  که حه اسرار  است. حقانه   کنند  گآنه حا مئلمانان معاشرت پیدا 
گاهی دشمن اػ اسرار  آنها مقلع شآند و احن ضاحی نحئت. ضامعه و نراح اسالمی نجاخد ػمحنه آ

کند و راحقه و مغاکره که مآضب اطالق دشومن اػ مئواجل سورن  نرواح شوآد  ظآد را فراهم   ا  
ُلوَنُکْن َخَجاالاحن نهی در ادامه آخه طنحن آمده است: دهحل ممنآق است. 

ْ
 .ال َخل

کآتاهی نمی کفار اػ هرگآنه آسحب ػدن حه شما  که شوما  دشمنان و  کنند و دوست دارند 
هوووا  حغوووو  و  دطوووار ػحمووووت و آسوووحب و عهووووت شووووخد. اػ زحووووان و شوووعار و تجلحغووووات آن

هاخشوان  نهووان  توه آنشوه اػ حغوو  و دشومنی در دلشوان حووا شوما آشوکار اسووت و اهج دشومنی
_____________________  
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کوه جورا  شوما جیوان  تر است. احن کنند  حه مراتب جیشتر و جیرگ می هوا حقواحق ووشونی اسوت 
کنحد. کنحم و الػح است ظردمندانه دوحارۀ آن می  ها فکر 

که ناظر حه طگوآنگی راحقوه مئولمانان حوا  کرخم است  آنشه خاد شد  حصشی اػ آخات قرآن 
ت پیوامجر اکورح و امحراهموؤمنحن کفوار موی حاخوود  حاشود. جراسواس آخوات میجووور و سوحره و سونن

کوه اموروػ در ردس دشومنان اسوالح اگفت: ضامعه و نراح اسالمی در مآ آق مغاکره حا  مرخکوا 
و مئلمانان قرار دارد و ضجهه استکجار ضهانی را جر  دن مئلمانان و حه وحژه نرواح ضمهوور  

دهنوود و حووا  آخووات شوورخفه خادشووده را نصووب اهعووحن ظووآد قوورار موویکنوود   اسووالمی رهجوور  مووی
ت و حا خار  ظداوند  ضجهه اسوتکجار را در دسوتحاجی حوه حهآشحار  و حصحرت و صجر و صال

کرد.شان  شآحاهداف  کاح ظآاهند   نا

 فرماخد: در سصنی می اماح علی

ا ِاننَّ » ظَّ ُنم عنه.اَّ ن ناح هم خَّ ُ، و مَّ  1«اهحرب األِر
کوه حوه ظوآاب وود  دشومن او  همانوا جورادرِ  کوز  ضنوگ  جیودار  و هآشوحار  اسوت و آن 

 فرماخد: نصآاهد ظآاجید. در سصن دخگر  می

هوا راصوُدها   واهّلل» صِتلَّ صولَّ اهحهوا طاهُجهوا و خَّ وی خَّ ْدِح حتن ُجع تناُح علی طآِل اهلنَّ کاهضنَّ ال اکآُن 
ر عنوه و حاهئووامِع  ِ اهموودجَّ وی اَّ وورُب ِحاهمقجوِل اهووی اهحوقن اهمقحوِع اهعاصووی اهمرخوبَّ احوودًا و هکنن

آمی ی خأتیَّ علینَّ حَّ 2.«حتن
 

گاهی الػح جرظووردارح و هرگوی غوافلگحر نموی گهوان  حه ظدا سآگند اػ آ کوه دشومنان نا شوآح 
کنند و حا نحرنگ دستگحرح نماخند. من همآاره حا خار  انئان جور طلب  ها  حق مرا محاصره 

کوه اػ حوق وو  سر آنوان موی مقحوع  نافرمواِن اهول تردخود را  جورِ  خوار  فرموان نود و حواا گوردان کووحم 
که دوران ػندگی من حه سر آخد. درهم می  کوحم تا آن ووػ 

 
  

_____________________  
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