
ناهج قلخ نیا تسراهظا رهب  
 ناهن اهتمکح جنگ دنامن هک
  3028 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  رتسگرهم دنوادخ مان هب
  روضح ناقاتشم و يزابهش ياقآ بانج رب مارتحا و مالس
 
  يربصیب ،یبلطلامک ،نهذ اب روضح شجنس ثلثم :ماغیپ ناونع
 
 ینهذنم ،ریسم نیا رد ،میوریم یگدنز يوسهب اهیگدشتیوهمه ای و نآ ياهششک زا ندرک رذح اب ایند بش نیا رد و مینکیم راک نامدوخ يور ام هکینامز
 :دنک ییاسانش ثلثم نیا قیرط زا ار يونعم راک نیا جیاتن دهاوخیم وا اریز ،دربیم لاوس ریز ار ام تامحز مامت

 
 نهذ اب روضح شجنس-1
 یبلطلامک-2
 ربص نتشادن-3
 
 ،يونعم يونثم زا یتایبا .تسا هدوهیب يونعم ياهراک نیا هک دناسریم هجیتن نیا هب ار وا وزارت نیا .دجنسیم نهذ اب و ربص نودب ،هنابلطلامک ینهذنم يوزارت
  .تسا عوضوم نیمه هب طوبرم هک مهدیم هئارا ناتتمدخ ار موس رتفد
 
 یبش یتفگیم هللا یکی نآ
 یبل شرکذ زا دشیم نیریش هک ات

  189 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
 
 زکرم زا هک رکذ نیا و دیوگیم هللا یگدنز نابز اب ایند بش رد ییاشگاضف اب هک تسا يونعم هار رد ناسنا ،دوصقم .تسین ینابز رکذ ،نتفگ هللا زا انالوم روظنم
 یگدنز و دیسر یکدنا يونعم تفرشیپ کی هب یتدم زا سپ و تفرگ رارق يونعم ریسم رد زین نارهم .دنکیم یگدنز سنج زا ار وا لمع و راتفگ ،دیآیم مدع
  .تفگ هللا وا ياجهب

 
 وگرایسب يا رخآ :ناطیش تفگ
 وک کیبل ار هللا همه نیا

  190 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
 
 ،نهذ اب روضح شجنس« ثلثم يزاسلاعف هب درک عورش ناطیش هدنیامن وا ینهذنم ،تفگ هللا و درک هبرجت ار روضح يزیچان دصرد کی ات هکینامز نارهم
 ؟دباییمن همتاخ یّلک روطهب میاهدرد ارچ ؟منک سح ار نآ مناوتیمن ارچ سپ ،مدرک هبرجت ار روضح نم رگا :تفگ نینچ ثلثم نیا اب .»يربصیب ،یبلطلامک
 ؟مسرب یعیبط شمارآ هب و منک هبرجت دیوگیم انالوم هک ار نآ ات منک ربص دیاب ردقچ
 
 تخت شیپ زا باوج کی دیاینیم
 تخس يور اب ینزیم هللا دنچ
  191 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
 
 هدمآ رس مربص .متشادن یگدینامه و درد ردقنیا نآلا دادیم خساپ رگا ؟مونشیمن یگدنز يوس زا یخساپ چیه ارچ :دیوگیم ثلثم نآ اب همادا رد نارهم ینهذنم
 .مدرکیم هبرجت ار لیدبت نآلا نم تشاد رگا ؟دراد مه ياهدیاف ندوب رظان و مدوخ يور تخس ندرک راک همه نیا منادب مهاوخیم ًالصا .رگید
 
 رس داهنب و دش لدهتسکش وا
 َرضُخ رد ار ِرضَخ وا باوخ رد دید
 192 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
  رازهزبس :َرضُخ
 
 باوخ نآ رد .تفر باوخ هب و تشاذگ روضح شلاب يور رب ار دوخ يرایشه رس ،دش دیماان و هتسخ ینهذنم نانخس زا هک یصخش نآ دیوگیم هنوگ دامن انالوم
 عورش یگدنز ،ینافوط یتاعاس ندرک يرپس زا سپ و تفر روضح باوخ رد نارهم ناهگان .درک وگوتفگ هب عورش دوخ نیتسار نتشیوخ اب ،یگدنز تفاطل زا رپ
 .وا رد ندرک راک هب درک
 
 ؟ییهدناماو نوچ رکذ زا نیه :تفگ
 ؟ياهدناوخ ِشک نآ زا ینامیشپ نوچ
  193 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
 



 نیا زا ارچ !يدرکیم يرادربهدرپ دوخ رد ار دوخ نیتسار دوجو ییابیز نیا هب یتشاد هک وت ؟دش هچ ،دیوگیم نارهم هب دوخ يرایشه و یسحریغ نابز اب یگدنز
 شجنس« ثلثم .يدش ثلثم نآ راتفرگ هناموصعم وت !درک تنامیشپ و تخادنا کش رد ار وت وا !درک عطق ار وت ینهذنم ثلثم نیا !؟يدش عطق يونعم لاصتا
 .»يربصیب ،یبلطلامک ،نهذ اب روضح
 
 باوج دیآیمن مکیبل :تفگ
 باب َِّدر مشاب هک مسرت یمه ناز
  194 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
 
 ار وت کیبل يادص دیاب دوب نینچ رگا اریز ،مدشن مه کیدزن وت تمسهب نم .مدرکن سح وت دوجو زا يزیچ تّدم نیا رد نم تفگ ینهذنم ناونعهب نارهم
 .دشاب هدوب هدیافیب مايونعم دهج نیا مامت مسرتیم .منک هللا هللا هرابود هک مراد يربص رگید نم هن ،يداد یباوج هن .مدینشیم
 
 تسام کیبل وت هللا نآ :تفگ
 تسام کیپ تزوس و درد و زاین نآ

  195 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
 
 ار اهنآ یتفرگ میمصت و یتخانش ار اهیگدینامه هکینامز زا ،ياهتشاذگ يونعم ریسم هب اپ وت هکینامز زا :درک همزمز نینچ نارهم يرایشه شوگ رد یگدنز
 نم کیبل .تسا ندش هدنز هب وت قوذ نیمه نم کیبل .يونشب و ینک زیت ار دوخّ یسح شوگ وت هک تسین توص کی نم کیبل .متفگ کیبل وت هب نم ،يزادنیب
 و یبلطلامک ،نهذ اب روضح شجنس« ثلثم اب وت ینهذنم نیا اهتنم .تسا تزکرم ندوب مسج هب وت فارتعا نم کیبل .تسوت يونعم تفرشیپ نیمه
 مامت هک ینادب دیاب ،دوشب شوماخ ات دنکیمن ربص وا .دوش هدنز هنابلطلامک دهاوخیم وا .دینیبب ار نم نهذ اب دهاوخیم وا .تسا هتسب ار نم رون ۀنزور ،»يربصیب
 .تسا نم کیبل وت هنارایشه درد و زاین و قوذ نیا

 
 وت ياهییوجهراچ و اههلیح
 وت ياپ نیا داشگ و دوب ام بذج
 196 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
 
 رد هک یبوخ تامیمصت نیا ،ینکیم هبرجتً اهاگ هک یعیبط يداش سح و شمارآ نیا ینکیم رکف وت :دیوگیم نارهم يرایشه هب باطخ یگدنز همادا رد و
 رد و دوشیم يراج وت لمع و رکف هب یگدنز ،ینکیم زاب ار اضف یتقو وت .يراد نم زا ار تاهنادنمدرخ درکلمع مامت !هن ؟دوب تاینهذنم راک ،يریگیم تایگدنز
 ریگرد تاقوا زا یلیخ .مداد تاجن و مدوشگ دب تاناجیه نیا زا ار وت ياپ هک مدوب نم نیا و يدوب نیگمغ و دیماان تدشهبً البق .ینکیم هبرجت ار ییابیز نوریب
 نم ارچ سپ دیوگیم شمه .یشاب دنمتیاضر دراذگیمن ینهذنم و دیآیمن تمشچ هب مه یتشاد هک يدیفم ییوجهراچ نآ یتح و يوشیم یبلطلامک علض
 .درادن مه ربص و دراد دصرددص ندش هدنز راظتنا ،دجنسیم نهذ اب ؟موشیمن هدنز دصرددص
 
 تسام فطل دنمک وت قشع و سرت
 تساهکیبل وتّ بر ای ره ریز
  197 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
 
 سپس ،تسا زیهرپ و زیرگ ادتبا سپ .تسا هدش تیاهنیب و هدنز هک تسيزکرم قشع زا روظنم و تساهیگدینامه و اهششک زا زیهرپ و زیرگ ،سرت زا روظنم
 ام هب ییوگ .تسام يرایشه تیهام رد ،دنمک دننام ،ناسنا دوجو رد هتفهن قشع و سرت نیاربانب ،دوشیم نایامن اهیگدینامه زا نتفرگ هلصاف رد هک تسا قشع
 دوجو رد دنوادخ رگا .تسا یگدنز فطل انالوم ۀتفگ هب ،ناسنا هب هدش لصتمِ قشع و سرت تیصاخ ود نیا .دناشکیم تیاهنیبِ قشع يوسهب ار ام و هدش لصو
 و دیشکیم درد و دشیم تیوهمه رمع رخآ ات و درکیمن هبرجت مرف رد ار یگدنز هاگچیه و دادیم تسد زا ار دوخ يانعم ناسنا ،داهنیمن ار زیهرپ و زیرگ تردق ام
 يور هک هظحلره هک تسا هدیمهف و هدرک ییاسانش ار فطل نیا یمک دودح ات تیاهنیب قشع هبرجت و زیهرپ و زیرگ اب نارهم .تسنادیمن تقوچیه مه ار شلیلد
 اب روضح شجنس« ثلثم و ینهذنم نتشاد لیلدهب نارهم اما ،دیوگیم کیبل نارازه دنوادخ هتبلا .دینش دهاوخ کیبل ،دیوگیم بر ای و دنکیم راک دوخ
 ار نآ هک میتسه ام نیا .دیوگیمن کیبل یگدنز هک تسین نیا اهکیبل نیا ندینشن لیلد .دونشیمن ار کیبل تاقوا زا یلیخ ،»يربصیب و یبلطلامک،نهذ
  .میونشب ار یگدنز کیبل تیاهنیب ات مینک ییاشگاضف تیاهنیب دیاب ام طقف .دیوگیم کیبل تیاهنیب یگدنز .میونشیمن

 
 زیرگ ردنا منم مه ممصخ هک نم
  زیخ زیخ دمآ نم راک دبا ات

  670 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  روضح جنگ ناقاتشم مامت و يزابهش بانج زا نارکیب ساپس
 جرک زا نارهم

 


