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)))) المالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم والمالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم والمالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم والمالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم ةَ: ) : ) : ) : ) ويى أُمنةَإِنَّ بيى أُمنةَإِنَّ بيى أُمنةَإِنَّ بيى أُمنإِنَّ ب  هلَيع لَّى اللَّهص دمحى تُراثَ مقُوَننَفوَلي هلَيع لَّى اللَّهص دمحى تُراثَ مقُوَننَفوَلي هلَيع لَّى اللَّهص دمحى تُراثَ مقُوَننَفوَلي هلَيع لَّى اللَّهص دمحى تُراثَ مقُوَننَفوَلي
يد يد يد يد قالَ السقالَ السقالَ السقالَ الس. . . . الْوِذام التَّرِبةَالْوِذام التَّرِبةَالْوِذام التَّرِبةَالْوِذام التَّرِبةَ  َلأَنْفَُضنَّهم َنفْض الْلَّحامِ َلأَنْفَُضنَّهم َنفْض الْلَّحامِ َلأَنْفَُضنَّهم َنفْض الْلَّحامِ َلأَنْفَُضنَّهم َنفْض الْلَّحامِ    َلهمَلهمَلهمَلهم            بقيتبقيتبقيتبقيت            َلئنَْلئنَْلئنَْلئنْ            اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه    و و و و      و اله َتفْوِيقاًو اله َتفْوِيقاًو اله َتفْوِيقاًو اله َتفْوِيقاً

قَولُه علَيه قَولُه علَيه قَولُه علَيه قَولُه علَيه :  :  :  :  قالَ السيد الَشريفقالَ السيد الَشريفقالَ السيد الَشريفقالَ السيد الَشريف. . . .     الَْقلْبِالَْقلْبِالَْقلْبِالَْقلْبِ            عَلىعَلىعَلىعَلى    هو هو هو هو      و يرْوى التُّراب الْوذمةَ وو يرْوى التُّراب الْوذمةَ وو يرْوى التُّراب الْوذمةَ وو يرْوى التُّراب الْوذمةَ و: : : : الَشريفالَشريفالَشريفالَشريف
المالسالمالسالمالسالميًلا َكفُواقِ :السيًلا َقلنَ الْمالِ َقلى مطُوَننعي ى أَىقُوَننَفويًلا َكفُواقَِلييًلا َقلنَ الْمالِ َقلى مطُوَننعي ى أَىقُوَننَفويًلا َكفُواقَِلييًلا َقلنَ الْمالِ َقلى مطُوَننعي ى أَىقُوَننَفويًلا َكفُواقَِلييًلا َقلنَ الْمالِ َقلى مطُوَننعي ى أَىقُوَننَفوَلي   ـوه الْنَّاَقةِ، و  ـوه الْنَّاَقةِ، و  ـوه الْنَّاَقةِ، و  ـوه ـةُ  الْنَّاَقةِ، ولْبـةُ  الْحلْبـةُ  الْحلْبـةُ  الْحلْبالْح

عمج الْوِذام ها، وننْ لَبةُ مدالْواحعمج الْوِذام ها، وننْ لَبةُ مدالْواحعمج الْوِذام ها، وننْ لَبةُ مدالْواحعمج الْوِذام ها، وننْ لَبةُ مدالْواح  ىه ةٍ، وذَم و ىه ةٍ، وذَم و ىه ةٍ، وذَم و ىه ةٍ، وذَم ى    وف تََقع نَ الَْكرِشِ أَوِ الْكَبِدزَّةُ مىالْحف تََقع نَ الَْكرِشِ أَوِ الْكَبِدزَّةُ مىالْحف تََقع نَ الَْكرِشِ أَوِ الْكَبِدزَّةُ مىالْحف تََقع نَ الَْكرِشِ أَوِ الْكَبِدزَّةُ مالْح 

التُّرابِ َفتُنَْفضالتُّرابِ َفتُنَْفضالتُّرابِ َفتُنَْفضالتُّرابِ َفتُنَْفض.        

 

 اميه نكوهش رفتار بنى

 اميه هشدار به غاصبان بنى

دازند، سـوگند بـه   پر چيزى، به من نمى جز اندك) ص(اميه، از ميراث پيامبر  بنى

كنم چونان قصابى كه شكمبه  مى اميه را از حكومت دور خدا اگر زنده ماندم، بنى

 .افكند آلوده را دور مى خاك

 


