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 ) ) ) )       المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و       المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و       المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم و       المالس هَليع ةٍ َلهنْ خُطْبم ـلِ      ) ) ) ) وأَه ى َتخْوِيـفـلِ      فأَه ى َتخْوِيـفـلِ      فأَه ى َتخْوِيـفـلِ      فأَه ى َتخْوِيـفـَروانِ     فـَروانِ النَّهـَروانِ النَّهـَروانِ النَّهأَنْ       : : : :     النَّه يرٌ َلكُـمأَنْ       َفأََنـا َنـذ يرٌ َلكُـمأَنْ       َفأََنـا َنـذ يرٌ َلكُـمأَنْ       َفأََنـا َنـذ يرٌ َلكُـمَفأََنـا َنـذ
الْغائط، على غَيرِ بيَنةٍ منْ ربكُم، و الْغائط، على غَيرِ بيَنةٍ منْ ربكُم، و الْغائط، على غَيرِ بيَنةٍ منْ ربكُم، و الْغائط، على غَيرِ بيَنةٍ منْ ربكُم، و      هذَا  هذَا  هذَا  هذَا     بِأَهضامِبِأَهضامِبِأَهضامِبِأَهضامِ    صرْعى بِأَثْناء هذَا النَّهرِ، و صرْعى بِأَثْناء هذَا النَّهرِ، و صرْعى بِأَثْناء هذَا النَّهرِ، و صرْعى بِأَثْناء هذَا النَّهرِ، و     تُصبِحواْ تُصبِحواْ تُصبِحواْ تُصبِحواْ 

الْمقْـدار، و َقـد كُنْـت       الْمقْـدار، و َقـد كُنْـت       الْمقْـدار، و َقـد كُنْـت       الْمقْـدار، و َقـد كُنْـت                   احَتبَلكُماحَتبَلكُماحَتبَلكُماحَتبَلكُم    الدار، و   الدار، و   الدار، و   الدار، و               بِكُمبِكُمبِكُمبِكُم            َطوحتَطوحتَطوحتَطوحت    َقد  َقد  َقد  َقد  : : : : ممممال سلْطانٍ مبِينٍ معكُ   ال سلْطانٍ مبِينٍ معكُ   ال سلْطانٍ مبِينٍ معكُ   ال سلْطانٍ مبِينٍ معكُ   
              ـَرفْتتّـى صينَ، حنابِذينَ الْمفخالالْم إِباء َلىع تُميةِ، َفأَبكُومالْح هنْ هذع تُكُميَنه              ـَرفْتتّـى صينَ، حنابِذينَ الْمفخالالْم إِباء َلىع تُميةِ، َفأَبكُومالْح هنْ هذع تُكُميَنه              ـَرفْتتّـى صينَ، حنابِذينَ الْمفخالالْم إِباء َلىع تُميةِ، َفأَبكُومالْح هنْ هذع تُكُميَنه              ـَرفْتتّـى صينَ، حنابِذينَ الْمفخالالْم إِباء َلىع تُميةِ، َفأَبكُومالْح هنْ هذع تُكُميَنه

، و َلم آت ال أَبا َلكُم       ، و َلم آت ال أَبا َلكُم       ، و َلم آت ال أَبا َلكُم       ، و َلم آت ال أَبا َلكُم           الْأَحالمِالْأَحالمِالْأَحالمِالْأَحالمِ    سَفهاء  سَفهاء  سَفهاء  سَفهاء      ،  ،  ،  ،      الْهامِالْهامِالْهامِالْهامِ    أَخفĤّء  أَخفĤّء  أَخفĤّء  أَخفĤّء      رأْيِى إِلى هواكُم و أَنْتُم معاشرُ       رأْيِى إِلى هواكُم و أَنْتُم معاشرُ       رأْيِى إِلى هواكُم و أَنْتُم معاشرُ       رأْيِى إِلى هواكُم و أَنْتُم معاشرُ       
 ....، و ال أَردت بِكُم ضُرّاً، و ال أَردت بِكُم ضُرّاً، و ال أَردت بِكُم ضُرّاً، و ال أَردت بِكُم ضُرّاً    بجراًبجراًبجراًبجراً        

  

  نهروانيان دادن بيم در

  

  دشمن هدايت در تالش

 اطراف در شما هاى جنازه كه حالى در كنيد صبح مبادا! ترسانم مى اين از را شما

 از روشنى برهان كه آن بدون باشد، افتاده آن بلند و پست زمينهاى و نهروان رود

 دام بـه  و گشته آواره ها خانه از باشيد، داشته قاطعى دليل و حجت و پروردگار،

 سرسـختى  بـا  ولـى  كـردم  نهـى  حكميت اين از را شما من. شديد گرفتار قضا

 بيخـردان،  و سبكسران، اى شما. شدم كشانده شما دلخواه به تا نموديد، مخالفت

 را شـما  زيـان  هرگز و نياوردم ببار را فاجعه اين كه من پدران، بى و ناكسان اى

  .)بود مخالف حكميت با همواره امام زيرا (نخواستم
 


