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 هچابید
 
 

 
 

 کی اب مه وا ،متسین زرواشک نم .مدوب هدرک جاودزا زرواشک کی اب شاک يا تفگیم مرسمه
 هچ ،دنراد یکرتشم طاقن هدنسیون و زرواشک اما .هملک یعقاو يانعم هب هن لقادح ،هدرکن جاودزا زرواشک
 ود ره .دنهدیم ماجنا یگرزب راک ود ره .رتویپماک دیلک هحفص تشپ نتسشن ای دشاب روتکارت تشپ نتسشن
 رد مرسمه .دننیبب ار شنتسشن رمثهب و دنراکب دیدج يرذب ات دنزاس دعاسم ار دوخ راک نیمز هک دنراد یعس
 یمرگلد ثعاب شیاهقیوشت ِشخبامرگ يهلعش اب هکلب ،درک يروبص اهنتهن نم شراگن ینالوط تاعاس مامت
 شیاریو فرص ار دوخ يژرنا و نامز هک منک يرازگساپس یناتسود زا هک مهاوخیم هزاجا نینچمه .دش نم
 رد تارییغت داجیا يارب اهنآ تاداهنشیپ .دشاب رادروخرب يرتالاب تیفیک زا ییاهن يهجیتن ات ،دندرک باتک نیا
 .تسا رتهب متشاد نهذ رد نم هچنآ زا بتارم هب هک دش ینتم هب جتنم ،شراگن کبس
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 ناضمر هام رد هعلاطم
 
 ،مدوب هدناوخ ار نآرق لاس دنچ یط رد .مناوخب رگید رابکی ار نآرق متفرگ میمصت لاسما ناضمر هام 

  .مناوخب تقد اب ار نآرق مامت متساوخیم رابنیا اما
 
 اهیلیخ هک منادیم هچرگا ،دنناوخیم یحیسم ار نم مدرم تاقوا یهاگ .متسه حیسمیسیع وریپ نم

 .دنراد نایحیسم يهرابرد یبیجع ًاعقاو ای هابتشا تاروصت یهاگ و دنوشیمن هجوتم ار هملک نیا موهفم ًاعقاو
 رد هدزخی ِيوکسم دناوتیم .منیبیم ار ناهج زا تمسق مادک هک تسین مهم اما ،منکیم یگدنز ایسآ رد نم
 ییاپورا يانعم هب ندوب یحیسم دننکیم رکف اهیلیخ .دشاب بونج رد دنلیات ِيهتفرگ هم ياهلگنج ای لامش
 دیاش و دروخیم كوخ تشوگ ،دشونیم لکلا يدایز رادقم هک یصخش .رتشیب هن و تسا ندوب ییاکیرمآ ای
 نایحیسم زا یخرب دایز لامتحا هب هک دننکیم روصت اهنآ ،نآ زا رتدب ای .تسا اهیپسور اب هطبار لابندهب یتح
 .دنتسه هشحاف

 
 نامتخاس کی اسیلک ایآ .دننکیم دیدشت ار هابتشا رکفت زرط نیا ینویزیولت ياههمانرب و اهملیف

 زا سپ و ؟دننکیم فارتعا شیشک هب ار دوخ روآمرش ناهانگ ،ناراکهانگ نآ رد هک تسا یمیدق يابیز
 تسم دننام  يروآمرش ياهراک دنناوتیم تفعیب دارفا نیاربانب ،ددرگیم زاب يداع تلاحهب زیچهمه فارتعا
  ؟دنکیم لح ار زیچهمه شیشک هب فارتعا و دنوش بکترم ار كوخ تشوگ يدایز رادقم ندروخ و ندش

 
 ِيهمه میوگیم ،تسا نیا ًاعقاو یحیسم نامیا رگا و تسا زیگناترفن نم يارب ًاعقاو ریوصت نیا لک

 .دیزادنیب سونایقا هت هب ار نآ
 
 باتک نیا يهمادا رد ؟دناوخ یحیسم ار قالخایب درف کی ناوتیم ایآ .تسین هنوگنیا نم تیحیسم

 یناوارف ياهرسدرد هب ار مدرم و تسا هابتشا یلک تروصهب یتسم .تسین هللا شور نیا هک دید دیهاوخ
 هک یمدرم يارب اما ،دشاب یهابتشا راک دوخ يدوخ هب كوخ تشوگ ندروخ هک منکیمن رکف .دزادنایم
 هب نم .مروخب گس ای هبرگ تشوگ هک دیهاوخن نم زا زگره .متسه لئاق مارتحا دندروخ یمن كوخ تشوگ
 جاودزا رد یسنج ياهیقالخایب ،دیوگیم دنوادخ هک روطنامه و مراد رواب نز کی و درم کی نیب جاودزا
 و توهش يارب هن میاهدش هدیرفآ ربص و تبحم يارب ام .دوشیم طباور یناریو و یگتخیسگمهزا ثعاب
  .زواجت

 
 اب اهنآ .دنوشیم هدناوخ یحیسم وا ناوریپ .تسا حیسم وا مان .دراد یصاخ ناونع میرم رسپ ،یسیع

 زیامتم ناهج نیا ياهشور زا و تسا سدقم اهنآ یگدنز شور و دننکیم يوریپ ار حیسم ،دامتعا و تبحم
  .تسا
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 ،دنوشیم ینارون دجاسم ،باتفآ بورغ اب .دنریگیم هزور هنارادافو ار ناضمر هام مامت نم ناگیاسمه
 هکنیا زا دعب .دنناسریم نایاپ هب جنرب و نان ،يراطفا پوس اب ار دوخ يهزور اهنآ و دوشیم کیلش يریت
 زا سپ تاظحل هوهق ای ياچ ناوارف ریداقم اب تحار و هدوسآ اهنآ ،دسریم نایاپ هب یگنسرگ ینالوط تاعاس
  .دننکیم يرپس ار راطفا

 
 زا نارادهزور .تسا ناضمر هام رد نتفرگ هزور يارب نامز نیرتتخس ناتسبات ینالوط و غاد ياهزور

 نیا اب ناناملسم دوجونیااب .تسا تخس رایسب دینک رواب .دننکیم زیهرپ ندروخ و ندیشک راگیس ،ندیشون
  .دنریگیم هزور ناضمر هام رد لاس ره دنشاب ادخ يارب يرتهب ناگدنب هک دیما

 
 يدرف اب هک تسا بلاج ناشیارب و دننکیم یگدنز یمالسا عماوج رد ناهج رسارس رد رفن اهنویلیم

 »؟تسیچ )ص(دمحم ترضح يهرابرد امش رظن« هک دنسرپیم نم زا ًالومعم .دننک تاقالم ناملسمریغ
 يهرابرد ؟هتشاد امش يور يریثأت هچ« دنسرپیم قایتشا اب ،ماهدرک هعلاطم ار نآرق هک میوگیم اهنآ هب یتقو
  »؟دیراد يرظن هچ نآ

 
 رود ياهناکم زا نم دادجا شیپ اهتدم !دنادیم ادخ اما ،دناهدوبن برع نم دادجا دایزلامتحاهب

 و زاقفق یتح و ژورن ،دنلریا ،ایناپسا رد مدادجا هک دنکیم دییأت یکیتنژ تاشیامزآ .دناهدرک ترجاهم هداتفا
 یقازق ،یسیلگنا ،یکرت نم .دنتسه اوح و مدآ لسن زا ىناسنا ره دننام اهنآ .دناهدرکیم یگدنز يزکرم يایسآ
  .منادیم ییادتبا یلیخ دح رد ار یبرع نابز اما منکیم تبحص یسور یمک و

 
 طقف اما .ممهفب ار نآرق یبرع دیاب نم ،نآرق یعقاو كرد يارب هک دنیوگیم ناناملسم زا يرایسب

 کیدزن دایز نآرق یبرع هب هک ،دننک تبحص و دنناوخب نردم یبرع دنناوتیم نیمز يور مدرم زا یمک دصرد
 نیاربانب ،دندرکیم هدافتسا توصم تمالع نودب یبرع فورح زا نآرق ياههخسن نیلوا ،نیاربهوالع .تسین
 .دندرکیم ظفلت هنوگچ ار تاملک نیا ناناملسم نیلوا هک دنادیمن ًاقیقد سکچیه هزورما

 
 کمک اب ار ینآرق یبرع دیاب نم !میتسین مه تسود نیرتهب اما ،میراد یبوخ هطبار یبرع نابز و نم

 .منک هعلاطم ار نیتال هب یبرع يهمجرت نینچمه و ریسافت
Translation is too long to be sav 

 كروتاتآ لامک یفطصم .تسین همجرت لباق و تسا یهلا نابز نآرق یبرع دنیوگیم یمالسا ياملع
 هک اجره .دش یقلت لوبق لباقریغ رما نیا ًادعب اما ،دننک شخپ یکرت نابز هب ار ناذا هک تساوخ دجاسم زا
 دنناوتن ناگدنونش زا یضعب تسا نکمم هک دنچره ،دشاب نآرق یلصا یبرع هب دیاب ،دوشیم توالت نآرق
  .دنوش هجوتم ار نآ قیقد يانعم
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 یلعفسوی هللادبع يهتشون ،میرک نآرق يانعم ،مان هب یسیلگنا ریسفت کی ،نآرق يهعلاطم يارب
 یهاگ اما ،تسا رگیدکی هباشم ریباعت تاقوا یهاگ .مدرک هدافتسا زین نیالنآ یکرت ریسفت نیدنچ زا.مدیرخ
 رمع یفاک يهزادناهب مدرم رتشیب ،هنافسأتم .دنریگیمن ار یبرع نابز يریگدای ياج مادکچیه .هن تاقوا
  .دنناسرب نایاپ هب تیقفوم اب ار يریطخ يهفیظو نینچ دنناوتب ات دننکیمن

 
 ناتسود زا يرایسب ؟ندش ناملسم يارب ؟دنک شدقن هکنآ يارب ؟دناوخب نآرق دیاب یحیسم کی ارچ

 .تسا ناهج باتک نیرتمهم باتک نیا دندقتعم اریز ،مناوخب ار نآ هک دنهاوخیم نم زا نم ناملسم

 

 مهاوخیم ایآ .مشاب اعد لها و عضاوتم ،لقاع ،رکفتم مهاوخیم .منک داقتنا نآرق زا مهاوخیمن نم
 نم تشونرس .منک يوریپ نآ زا ،منک ادیپ ار نآ اجک ره و منادب ار تقیقح مهاوخیم نم ؟موش ناملسم
 ار تقیقح مناوتب رگا ؟هچ مشاب هتشاد یباختنا رگا .دوشیمن نییعت نم ردام و ردپ ای گنهرف ای داژن طسوت
 .مریگب میمصت دوجو مامت اب ،قیقحت و وجوتسج زا سپ مهاوخیم ،منک باختنا

 ندناوخ .دننکیم یگدنز يزاوم ياهناهج رد نایحیسم و ناناملسم بلغا .تسا مارتحا نم فده
 باتک لها اب ناناملسم امش و« :دیامرفیم نآرق .دنک کمک اهنآ نیب مارتحا ياهلپ داجیا هب دناوتیم نآرق
  )توبکنعلا 46 :29 يهروس( ».دینکم هلداجم و ثحب قیرط نیرتوکین هب زج )سوجم و يراصن و دوهی(

 
 هب ًالومعم ،دنکیم تبحص دنوادخ طسوت هدش هداتسرف 1یلبق ياهباتک درومرد نآرق هکیماگنه

 ار لیجنا و 4ایبنا فحص ،تاروت نم .دنکیم هراشا 3لیجنا و )روبز هلمج زا( ناربمایپ ،2تاروت يهمه ای یخرب
 لیبق زا یتاعوضوم .دهدیم یمیلعت هچ مهم لئاسم نیا يهرابرد نآرق منیبب هک مواکجنک .ماهدرک هعلاطم
 .حیسمیسیع و لیجنا ،روبز ،تاروت ،ناربمایپ ،منهج و تشهب ،نیطایش و ناگتشرف ،رش و ریخ ،تقلخ ،قلاخ
  .دنتسه تیمها ياراد زین ناناملسم يارب عقاورد و ،دنتسه یمهم لئاسم نم يارباهنیا

 
 

  .منکیم هدافتسا یلبق بتک ترابع زا ایبنا فحص و لیجنا و تاروت یارب باتک نیا رد یھاگ نم 1 
 جنپ نیتسخن ینعی تاروت  .تسا هدش ھتشون یسوم طسوت ھک یسدقم باتک2 
  ادخ یھملک ،حیسمیسیع یهرابرد شوخ ربخ :لیجنا 3 
 تسا دوواد راعشا و روبز لماش ھک حیسمیسیع زا شیپ سدقم یاھ ھتشون :ایبنا فحص 4 
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 لوا لصف
 
 1 يهروس )زاغآ( هحتافلا
 
 هدیچیپ نآ ياوتحم و نابز .تسین مه یناسآ باتک .تسین یکچوک باتک نآرق ؟مینک عورش اجک زا

 نیلوا ناناملسم يدالیم 650 لاس رد .دراد دوجو هروس 114 و يهیآ 6000 زا شیب نآرق رد عقاورد .تسا
 کمک اب هزورما هکنیا ات دش هتشون يرتشیب ياههخسن اهدعب .دنتشون لماک تروصهب ار نآرق ياههخسن
 دادعت نیا ،مالسا دشر اب .دراد دوجو ناهج رد نآرق زا هخسن اهدرایلیم ،لاتیجید يروانف و نردم ياههناخپاچ
 .تسا شیازفا لاحرد لاس ره

 
 هک ییاجنآ زا هک دندقتعم مدرم زا يرایسب ،لاحنیااب .دوشیم پاچ ذغاک و بکرم اب نآرق ياههخسن

 )ص(دمحم ترضح هب ،یحو يهتشرف لیئربج بناج زا هک تسا دنوادخ يدبا تاملک رگنایب ذغاک و بکرم
 چیه .تسادخ هب نیهوت باتک نیا هب یمارتحایب .درک راتفر مارتحا اب ذغاک و بکرم اب دیاب ،تسا هدش هتکید
 .دتفیب نیمز يور نآرق هک دهدیمن هزاجا زگره یناملسم

 
 ات ادتبا زا ًامیقتسم هک تسا نیا لوا شور .میناوخب یلصا شور هس زا یکی هب ار نآرق میناوتیم

 .تسا ناگتشرف و ناربمایپ ای منهج و تشهب دننام یتاعوضوم هب هجوت اب ندناوخ رگید شور .میناوخب اهتنا
 ترضح هب ادتبا هک ییاهيهروس زا عورش اب ،میناوخب ینامز بیترتهب ار نآرق هک تسا نیا موس شور
 اما .تسا هدش لزان وا رمع نایاپ رد هک ياهروس نیرخآ ات اهنآ لابندهب سپس و تسا هدش لزان )ص(دمحم
 .تسا شور نیرت هدیچیپ نیا

 
  .هحتافلا يهروس زا ینعی ،میناوخب نآ يادتبا زا ار نآرق هک تسا نیا شور نیرتناسآ
 
 )1( نابرهم يهدنشخب دنوادخ مان هب 

 )2(.تسا نایناهج راگدرورپ هک ار يادخ شیاتس 

 )3( .تسا نابرهم و هدنشخب هک ییادخ 

 )4( .)قلخ ِدب و کین رفیک زور( تسازج زور )هاشداپ و( کلام 
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  )5( .سب و مییوجیم يرای وت زا و ،میتسرپیم ار وت اهنت )اراگدرورپ( 

 )6( .امرف تیاده تسار هار هب ار ام وت

 هن و )دوهی موق( يدومرف مشخ اهنآ رب هک یناسک هار هن ،يدومرف ماعنا اهنآ هب هک نانآ هار

 )7( .)يراصن نوچ( ناهارمگ

 يراج ناهج رسارس ناناملسم ناهد زا زور لوط رد راب اهدرایلیم 1 :1 يهروس تاملک

  .دوشیم

 هب یهاگن اب .دنسریم رظنهب انشآ ،ندوب یمیدق دوجو اب تاملک نیا .میحرلا نمحرلا هللا مسب

 يادخ دنوادخ اریز« ،مدرک ادیپ هباشم یتارابع )ص(دمحم ترضح زا شیپ لاس 2000 رد تاروت

  » .دشاب میحر اب و دهد ناشن تمحر وت هب دنوادخ« نینچمه و » .تسا ضایف و میحر ،امش

 نادنزرف زا اهنابز نیا ود ره .تسا کیدزن رایسب نآرق رد یبرع نابز هب تاروت رد يربع نابز

 :دییامن هجوت اهلاثم نیا هب ًافطل .دنریگیم تأشن میهاربا

 ِنَٰمْحَّرلا – نابرھم – םַחָר

 ضایف -  ןּוּנַח

 ِمیِحَّرلا - میحر -  םּוחַר

 نابرهم يهژاو .تساهدش هدناوخ نابرهم و هدنشخب دنوادخ نآ رد هک دنتسین یتایآ اهنت اهنیا

  .تساهدش هدافتسا راب 13 ضایف و راب 44 میحر .تسا هدمآ راب 47 ایبنا فحص و تاروت رد

  اهرابواهراب ار سدقم تاملک نیا ناربمایپ
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 یفرعم ضایف ار دنوادخ يهیآ 62 و میحر ار دنوادخ هیآ 123 زین نآرق رد .دناهدروآنابزهب

  .دیامنیم

 تیاده تسار هار هب ار ام وت« دیامنیم اعد وا دزن و دنکیم شیاتس ار دنوادخ کی يهروس

 دوجو فارحنا هار دنچ ؟تساجک فارحنا هار ،میراد زاین ادخ يرای هب تسار هار نتفای يارب رگا ».امرف

  ؟منهج هب ایآ ،دنوشیم یهتنم اجک هب ؟دناهدمآ اجک زا اههار نیا ؟دراد
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 .میتشادن زاین دنوادخ کمک هب نآ يارب دوب ناسآ نآ نتفای رگا .دشاب تخس دیاب میقتسم هار

 .میرادن ،دماجنایم یناریو هب هک یعیسو يهداج زا بانتجا هب ینادنچ دیما ،نامدوخ يدوخ هب ام

 .دنتسین ناسکی اههار يهمه هک دنکیم قیدصت 1 يهروس .دراد دوجو مدرم يارب یگزرب لکشم

 ورهبور نآ اب هک تسا یتالاؤس نیرتمهم زا یکی نیا ؟میهد صیخشت ار تسار هار هنوگچ سپ

 .میتسه



9 
 

 

 مود لصف
 
 2 يهروس )هلاسوگ( هرقب
 
 حبذ هناخ تشپ رد ار گرزب رن واگ کی نابرق دیع يارب مناگیاسمه ،ناضمر هام زا دعب هتفه دنچ

  .دندرکیم اعد ادخ دزن مدرم و دش يراج ناویح ندرگ زا يدایز نوخ .دندرک
 
 نآ دای هب ،مدرکیم هعلاطم ار يهروس نیا هکینامز .دوشیم هتخانش )هلاسوگ( هرقب مان هب 2 يهروس

 نیاربانب .تسا نآرق رد هروس نیرتینالوط و دراد هیآ 286 هروس نیا .مداتفا هیاسمه يهناخ رد هدش حبذ واگ

 و زکرمتم ياهعلاطم و نامز دنمزاین رما نیا هک اریز ،درک مهاوخن هراشا نآ تایآ کتکت هب تصرفنیارد

  .تسا قیقد

 
 24-23 :2 يهروس )ص(دمحم ترضح توبن تابثا
 دوب نیارب داقتعا :دنکیم نایب دوشیم یقلت  )ص(دمحم توبن ییاهن لیلد هک ار هچنآ 24 و 23 تایآ

 زا رترب رایسب وا يرونخس دنمتردق و زیگناتفگش ياهتراهم .تسا نارگید زا رترب رایسب وا یبرع تئارق هک
 .تسا هدمآ ادخ بناج زا وا مایپ هک دنتسنادیم نئمطم یلیلد ار نآ شناوریپ ،دیسریم رظنهب يرگید سکره

 
 23-30 :2 يهروس ناسنا طوقس و روهظ

 ناگتشرف دیوگیم هک تساجنیا بلاج .دهدیم حیضوت ار ناسنا تقلخ 34-30 تایآ رد هرقب يهروس
 .درک دنهاوخ شروش اهناسنا .دندوب هدرک ینیبشیپ ار گرزب رایسب لکشم کی

 
 هک دومرف ار ناگتشرف تراگدرورپ هکیتقو )رآ دای هب( و

 نیمز رد یناسک ایآ :دنتفگ ،تشامگ مهاوخ ياهفیلخ نیمز رد نم
 هکنآ لاح و دنزیرب اهنوخ و دننک داسف نآ رد هک تشامگ یهاوخ
 يزیچ نم :دومرف دنوادخ !؟مینکیم سیدقت و حیبست ار وت دوخ ام
 .دینادیمن امش هک منادیم )رشب تقلخ رارسا زا(
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 ،دنیرفایب ار ناسنا تفرگ میمصت اهنتهن دنوادخ هک دیوگیم 34 يهیآ ،هدنیآ رد رشب شروش مغریلع
 .دننک هدجس وا ربارب رد هک داد روتسد ناگتشرف هب هکلب

  :دیامنیم هقالع زاربا رشب هب دنوادخ هک تسا بیجع زین وا يارب هک دسیونیم ریمازم رد زین دوواد
  ،یشاب وا يهشیدنا رد هک تسیچ ناسنا
  ؟ییامن يور وا هب هک ،مدآ ینب و
 یتخاس ناگتشرف زا رتمک یکدنا ار وا
  .يداهن شرس رب ار مارکا و لالج جات و
 يدیشخب یگریچ ار وا،تتسد ياهراک رب
 5يداهن وا ياهاپ ریز ار زیچهمه و

 

 نآ رد هک داد رارق ابیز یغاب رد ار اهنآ ،درک قلخ ار اوح شرسمه و مدآ دنوادخ هکنیا زا دعب
 بیرف ار اهنآ و دیآیم ناطیش اما .دنوش دنمهرهب تخرد کی زج هب تخرد ره ياههویم زا دنتسناوتیم
 شزغل ،دندوب نآ رد هک یتلاح زا ار اهنآ ناطیش سپ« :دیامرفیم نآرق .دنروخب ار هعونمم يهویم ات دهدیم
 یتیعضو هچ دنروخب ار هعونمم يهویم هکنیا زا شیپ .»درک جراخ دندوب نآ رد هکیتلاح زا ار اهنآ و داد
 زا ار دوخ تیموصعم اهنآ هکیماگنه ؟دوبن تیموکحم ای مرش ،هانگ نودب ،یهانگیب تلاح نیا ایآ ؟دنتشاد
 .داتسرف نوریب غاب زا تشگزاب نودب ار اهنآ دنوادخ ،دنداد تسد

 

 ادخ بناج زا يرای يهدعو

 درومرد .دراد دوجو يرگید لکشم اما .دنتشاد زاین حیحص تیاده هب ناشنادنزرف يهمه و اوح و مدآ
 تیاهن رد .تسا هدیدزد کناب کی زا رالد 100000 یصخش دینک روصت ؟روطچ ادخ نیناوق نتسکش هانگ
 دهاوخیم نیاربانب و تسا هدرک ادیپ ار میقتسم هار هک دیوگیم اهنآ هب وا .دنکیم ریگتسد ار دزد سیلپ

 دهاوخن يدزد زگره رگید هک دهدیم لوق اهنآ هب وا .دنادرگرب ار هیقب و دهدب هاگشرورپ کی هب رالد 50000
 زا تقرس ماگنه رگا ؟دربیم نیبزا ار وا هانگ و دنکیم كاپ ًالماک ار وا یهدب وا يهبوت و کین راک ایآ .درک
 ؟روطچ دشاب هتشک ار کناب نابهگن ،کناب

 
 هک تفگ اهنآ هب دنوادخ .تسا هدش نایب هعونمم هویم يهرابرد اوح و مدآ هب دنوادخ رادشه تاروت رد

 .درم دنهاوخ ًامتح دنروخب هویم نیا زا رگا

 
 

  4-5 :8 رومزم 5 
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 اما .درم دهاوخن دنروخب هعونمم يهویم زا رگا تفگ و تفگ غورد اوح هب وا .تسا وگغورد ناطیش

 اهنآ يهطبار ،نآ زا رتمهم و ،مود .دندرم ینامسج گرم هب و دندش رامیب و ریپ تیاهن رد اهنآ ،لوا .دندرم اهنآ
 .دنوش ناهنپ ادخ زا دندرک یعس و دندش هدنمرش دوخ هانگ زا اهنآ .تفر نیب زا ادخ اب

 
 نآ وا هک ار یصاخ رایسب صخش هک داد هدعو دنوادخ ،لوا .داد خر زیگناتفگش قافتا کی لاحنیااب

 وا لسن و وت لسن نیب و نز و وت نیب نم« :داد رادشه ناطیش هب دنوادخ .دتسرفب ،دمانیم »تیرذ« ار
 دناوتیم یسک هچ ».6دیزگ یهاوخ ار يو هنشاپ وت و دیبوک دهاوخ ار وت رس وا .تشاذگ مهاوخ ینمشد
 ؟دربب نیب زا ار ناطیش

 

 مرش یگنهرب رد ار اهنآ هکنیا ياج هب دنوادخ .داد ماجنا رشب خیرات رد ار ینابرق نیلوا دنوادخ ،مود
 دنوادخ ؟دناهدمآ اجک زا یتسوپ ياهسابل نیا .دناشوپ ناویح کی تسوپ اب ار اوح و مدآ ،دنک اهر ناشروآ
 اهنآ مرش ندناشوپ يارب تسناوتیم وا طقف .دناشوپب ار ناشیا مرش و یگنهرب ات تشک ار ینابرق یناویح دوخ
 .دریگب رظن رد شخبتیاضر ياینابرق

 
 42 :2 يهروس بذک ای تقیقح
 رادشه لطاب اب قح ندناشوپ زا نآرق »؟تسیچ تقیقح« :دیسرپ یسیع زا یمور رادنامرف راب کی

 دیاب تسا هدید بیسآ شبلق رد ياهچیرد دوشیم هجوتم هک يدرم .دروآیم يدازآ تقیقح تخانش .دهدیم
 .دناسرب رتداش و رتینالوط یگدنز هب ار وا دناوتیم تقیقح نتسناد اما ،دوش ورهبور كاندرد یحارج کی اب

 
 ؟میسانشب ار تقیقح هنوگچ

 ایند رود تعاس دنچ رد دنناوتیم اهامیپاوه .دنهدیم ماجنا يزیگناتفگش ياهراک يروانف و ملع 
 و اهوراد .دننکیم همجرت ًاروف ار اهنابز و دننکیم لصتم مه هب ایند رسارس رد ار دارفا اههنایار .دنخرچب
  لماکروطهب ار دنوادخ يونعم تقیقح دناوتیمن اهنیا زا کیچیه اما .دنهدیم شیازفا ار ناسنا رمع اهنسکاو
 .دراد دوجو ام يدام ناهج زا ادج وا .دنهد ناشن ام هب

 

 
 

      15 :3 شیادیپ باتک ،تاروت 6
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 هب نردم حالطصا رد ».7دیبسچب مکحم ،تسوکین هچنآ هب ؛دییامزایب ار زیچهمه« :دیوگیم لیجنا
 ار ام دناوتیم ،هن ای تسا تسرد يزیچ ایآ هکنیا ندیسرپ هک تسانعم نادب نیا .دنیوگیم يداقتنا رکفت نیا
 .تسا دهاوش عون نیدنچ لابندهب تقیقح .دنک ییامنهار تقیقح فشک رد

 

 دییأت دهاش هس ای ود ار یتقیقح ره« :تفگ .درک تیامح »هس ای ود لصا« زا حیسمیسیع
 .تسا مزال زین يونعم و یعیبط تقیقح نییعت يارب لصا نیا ».8دننکیم

 

 یطرش هب اما ،هلب ».دننیب یم ار مشچ کی زا شیب دایز ياهمشچ« :دیوگیم یمیدق لثملابرض کی
 يارب تقیقح .دننیب یمن ار مشچ کی زا شیب انیبان نامشچ زا يرایسب .دننک زاب ار دوخ نامشچ مدرم هک
 .تسا سرتسد رد ،دندرگیم خساپ لابندهب و دنتسه نآ يوجتسج رد هک یناسک

 
 

 21 :5 نایکینولاست لوا ،دیدج دهع 7
 16 :18 یتم لیجنا ،دیدج دهع 8
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 40 :2 يهروس میهاربا نادنزرف

 هچ ادخ ؟دندرکیم یگدنز اجک دوب هدنز  )ص(دمحم هکینامز ؟دنتسه یناسک هچ میهاربا نادنزرف
 نآ رد هک ،دادرارق زا رت قیمع ،تسا یقفاوت يانعم هب ًالومعم )دهع ای نامیپ(قاثیم ؟تشاد اهنآ اب يدهع
 هک دندنبیم نامیپ رهوش و نز ،اهگنهرف زا يرایسب رد ،لاثم يارب .دنزاسیم دهعتم رگیدکی هب ار دوخ دارفا
 .دنشاب هتشاد تسود رمع رخآ ات ار رگیدمه

 

 وا .9تسب دهع میهاربا اب هنوگچ دنوادخ هک میناوخیم )زاغآ( شیادیپ مان هب تاروت باتک نیلوا رد
 هب ار وا تمعن و دنوش رادروخرب ادخ ياه تمعن زا هک دزاسب یگرزب تما ار میهاربا نادنزرف هک دهدیم هدعو
 .دنناسرب اهتما يهمه

 

 .درک لمع دوخ دهع هب درک موکحم ار یتسرپتب و دش جراخ يردپ يهناخ زا میهاربا هکیماگنه
 ؟هنوگچ و یک ،داد ماجنا رگا ؟درک افو دوخ دهع هب دنوادخ ایآ

 يایرد ،داد تاجن رصم رد یگدرب زا ار اهیلیئارسا دنوادخ هنوگچ هک دنکیم يروآدای ام هب نآرق
 .دومن تیاده نابایب رد ار اهنآ سپس و درک دوبان ار نوعرف هاپس ،تفاکش ار خرس

 
 
 
 
 53 :2 يهروس نامرفهد
 دشاب ،میدرک اطع ناقرف و باتک یسوم هب هکیتقو )دیروآ دای هب( و« :دیامرفیم 53 يهیآ 2 يهروس

 .تسا نامرفهد هک منکیم رکف نم ؟تسیچ »ناقرف« نیا ».دیوش تیاده قح هار هب هک
 

 .10میباییم تاروت رد ار لماک تسرهف ام .تسا هدرکن تسرهف ار نامرفهد نآرق

 .دشابن رگید نایادخ ار وت .1
 
 

 3-1 :12 شیادیپ باتک ،تاروت 9
 21-6 :5 هینثت باتک ،تاروت 10
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 .دیتسرپن تب .2

 .دیربن هدوهیب ار ادخ مان .3

 .دیراد هگن سدقم ار تبس .4

 .دیراذگب مارتحا دوخ ردام و ردپ هب .5

 .دینکن لتق .6

 .دینکن انز .7

 .دینکن يدزد .8

 .دییوگن غورد .9

 .دیزرون عمط .10
 

 ياههچراپ زا همه .دینک روصت ار هچراپ دنمتورث  يهدنشورف کی ؟میراد زاین نامرفهد نیا هب ارچ
 یتنطلس سابل يارب هچراپ دیرخ يارب اههکلم و ناهاشداپ .دنتشاد ربخ وا يابیز ناتک و یمشپ ،یمشیربا
 ار هچراپ ،باتفآ رون ریز رد نتشاذگ مدق ياج هب وا .دش راکبیرف ،ندش رتگرزب اب نامزمه اما .دندمآیم وا شیپ
 داد روتسد و درک فشک هچراپ يور ار ییاههکل یگرزب يهدازهاش یتقو .تشاذگ شیامن هب عمش رون ریز
 .دش مامت نارگ شیارب وا یتقادص یب ،دنزادنیب نادنز هب و دننک ریگتسد ار هچراپ يهدنشورف

 
 ار هانگ و هکل دناوتیم ،دراذگیم مدق نیمارف رون هب یسک یتقو .تسا ناشخرد باتفآ دننام نامرفهد

 هک ییاج ،دننک یسررب یکیرات رد ار دوخ دنهاوخیم طقف مدرم زا یخرب ،هچراپ يهدنشورف دننام .دنیبب
 .دوشیمن راکشآ ناشهانگ

 
 59 :2 يهروس هدش فیرحت بتک

 نم هب ار لیجنا هلجع اب ماهیاسمه ».دناوخ مهاوخن ار نآ هجوچیههب !تسا هدش فیرحت امش باتک«
 قلعت شتآ هب باتک نیا« :تفگ .دنزب شین رام دننام ار وا تسا نکمم راگنا هک درک راتفر يروط .داد سپ
 :تفگیم و تشاد رارصا عوضوم نیا رب وا  ؟ینادیم اجک زا ،نک ربص مدیسرپ ».تسا هدش فیرحت .دراد
  ».دیراد رایتخا رد هدش فیرحت باتک کی طقف امش .دناهدش مگ هشیمه يارب یلصا لیجنا و روبز ،تاروت«
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 نآرق زا لبق هک يزیچ هب مناوتیمن هک دنیوگیم نم هب ،هن یهاگ و هنابدؤم یهاگ ،مناملسم ناتسود
 .داتسرف ار لیجنا دنوادخ سپ ،دناهداد رییغت ار روبز و تاروت نایدوهی دنیوگیم .منک دامتعا تسا هدش هتشون
 اجک زا ار هدیا نیا .دتسرفب ار نآرق دش روبجم دنوادخ نیاربانب ،دندرک فیرحت ار لیجنا نایحیسم سپس اما
 ؟دناهدروآ

 
 لیدبت دوب هتفگ اهنآ هب هک نآ ریغ هب ار ادخ مکح ناراکمتس ،نآزاسپ« :دیوگیم 2:59 يهروس

 ».میدرک لزان نامسآ زا تخس یباذع ینامرفان و يراکدب رفیک هب ناراکمتس نآ رب ام و ،دندومن
 
 ؟دندرک ینامرفان ادخ زا اهنآ هک دشاب ینعم نیا هب دناوتیم ایآ ؟هچ ینعی دنداد رییغت ار ادخ مالک اهنآ

 روتسد یسوم هب دنوادخ ،دنتشاد زاین بآ هب لیئارساینب هکیماگنه هنوگچ هک دیوگیم تاروت ،لاثمناونعهب
 تینابصع تلاحرد وا .درکن تعاطا ار ادخ نخس ىسوم ىلو .دهدب بآ اهنآ هب ات دنک تبحص یگنس اب هک داد
 .دز هبرض هرخص هب دوخ ياصع اب
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 کی ».نک بترم ار تقاتا و شاب تیاهيزاب بابسا بقارم افطل« میوگیم مرسپ هب دینک روصت

 .تسا هتخیرمههب زونه قاتا و منیبیم اهيزاب بابسا اب يزاب لاحرد ار وا و موریم شقاتا هب دعب تعاس
 يزاب لوغشم زونه ،يراذگب رانک ار اهيزاببابسا هکنیا ياج هب .يدرک فیرحت ار میاهفرح« میوگیم
 دنوادخ نانخس .درکن رییغت نم یعقاو يراتفگ تاملک .داد رییغت ار نم ياهتبحص يهجیتن وا »؟یتسه
 .دنکیمن رییغت

 
 
 62 :2 يهروس نارگید و نایحیسم ،نایدوهی ،ناناملسم
  دوشیم بهاذم مامت لماش و تسا زیمآحلص ،ور شیپ نتم
 
 ادخ هب تقیقح يور زا هک )ییحی ترضح ناوریپ( نائباص و يراصن و دوهی و ناناملسم زا کی ره«

 و كانمیب هاگچیه و دنبای کین شاداپ ادخ زا اهنآ هتبلا ،دننک هشیپ يراکوکین و دنروآ نامیا تمایق زور و
  )62 يهیآ هرقب يهروس( ».دوب دنهاوخن نیگهودنا

 
 هن ،سدقم بتک نودب ؟دنتسه دامتعا لباق لیجنا و ناربمایپ ،تاروت هک تسا نیا نتم نیا يانعم ایآ

 هب صلخم نانمؤم يهمه ایآ .دننادب يزیچ تمایق زور و ادخ يهرابرد دنتسناوتیمن نایحیسم هن و نایدوهی
 هک تشاد یلیلد هچ ،دنورب تشهب هب سدقم بتک زا يوریپ اب دنتسناوتیم اهناسنا رگا ؟دنوریم تشهب
  ؟تسا هدمآ تاروت و روبز زا سپ لیجنا ارچ ای ؟دوش هداد اهناسنا هب نآرق ،لیجنآزاسپ

 

 یسک ایآ .دیآیم دوجوهب دنتسین یحیسم و يدوهی ،ناملسم هک يدارفا درومرد لاؤس نیا سپس
 ار مدرم دنوادخ ارچ ؟دروایب نامیا تمایق زور و ادخ هب نآرق ای لیجناو روبز ،تاروت هب یسرتسد نودب دناوتیم
 دوجو ادخ دنادیم هک انعمنیاهب ،دراد نامیا ادخ هب ناطیش ؟دهدیم شاداپ تمایق زور و وا هب نامیا رطاخهب
 کین ياهراک بوخ یبلق تاین اب هک يروابانادخ ایآ ؟دنوشیم هداتسرف منهج هب ناروابانادخ طقف ایآ .دراد
 دوجو هک دهاوخیم مدرم زا ادخ ارچ ؟دورب تشهب هب دناوتیم مه زاب درادن يداقتعا قلاخ هب اما دهدیم ماجنا
 اب ار همه یگداسهب وا ارچ ؟دنشاب هتشاد یبوخ یگدنز دنناوتیم مه نادحلم یتح هکیتروصرد ،دننک رواب ار وا
 هداد ناشن ناهج رساترس رد تاقیقحت .دشاب هداد ماجنا ار راک نیا دیاش ؟درکن قلخ دوخ دوجو هب یتاذ داقتعا
 راک دیاش .دنراد رواب ار دنمتردق قلاخ تردق یعون هب مدرم رثکا ،یناسنا يهعماجره رد ًابیرقت هک تسا
 ؟درادن دوجو ادخ هک دنک دعاقتم ار شدوخ صخش هک دشاب يراوشد

 
 
 73-67 :2 يهروس هلاسوگ ینابرق و یسوم
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 و مدآ مرش ات دش میدقت دنوادخ دوخ طسوت رشب خیرات رد ینابرق نیلوا هک دیشاب هتشاد رطاخهب دیاش
 و )نئاق( لیباق .تسا هدش رکذ زین يرگید رایسب دراوم ،ینابرق نیلوا نآزاسپ .دناشوپب ناویح تسوپ اب ار اوح
 لیباه شکشیپ زا دنوادخ .درک میدقت ار یناویح لیباه و تاجیزبس دوخ غاب زا لیباق .دندرک ینابرق لیباه
 تلاحرد ار لیباه وا ،تروصرهرد .دوب نامیایب و هاوخدوخ ،لیباق بلق دیاش .هن لیباق ینابرق زا اما دوب یضار
 .دناسر لتق هب تداسح و تینابصع

 
 هدافتسا هناشن ناونعهب ینابرق زا ناوتیم یهاگ ،دیامرفیم نآرق ؟دنکیم ققحم ار يزیچ هچ ینابرق

 درادرب ار ینابرق ناویح زا ياهکت هک داد روتسد یسوم هب دنوادخ هنوگچ هک دنکیم تیاکح ناتساد نیا .درک
 هراشا يرگید زیچ هب اههناشن .دش هدنز وا ،درک دروخرب هدرم ندب هب ینابرق یتقو .دنزب ياهدرم ندب رب و
 ندرک هدنز رب دنوادخ تردق نداد ناشن يارب ياهناشن ناونعهب یسوم ینابرق ،نآرق ساسارب .دننکیم
 دنوادخ تردق يهدنهدناشن هک دراد دوجو يرگید ینابرق یسوم زا دعب ایآ .تفرگ رارق هدافتسا دروم ناگدرم
 ؟دشاب ناگدرم ندرک هدنز رد

 
 
 78 :2 ياهدناوخن ار نآرق رگم
 ماوع یضعب و« :دهدیم رادشه 78 يهیآ .تسا کیرات راغ کی رد یگدنز دننام لهج رد یگدنز

 و ماخ تالایخ تسبياپ اهنت و دنرادنپن دوخ لطاب لامآ زج ار تاروت دننادن مه نتشون و ندناوخ هک دوهی
 ».دنتسه دوخ يهدوهیب

 
Translation is too long to be saved 

 میونشب میناوتیم هک ییادص اهنت ،هتسبرد قاتا کی رد .دراد كاوژپ کقاتا هب يدایز تهابش راغ
 شوگهبشوگ زا هک يزیچره دندقتعم دارفا یخرب دیوگیم هک دراد دوجو یلثملا برض .تسا نامدوخ يادص
 ناشیاهيهیاسمه رگا .دناهدوبن دوخ يارب تقیقح لابندهب زگره اهنآ ،ینکارپ هعیاش دننام ،دوشیم لقتنم
 رواب ار یتاعیاش طقف اهنآ .دننکیم رواب ار نآ یلاحشوخ اب ،تسا هدش هتخاس رینپ زا هام هک دننک هعیاش
 .درپ یم رگید گرب هب یگرب کی زا ياهناورپ دننام هک دننکیم

 

 ات مدرم هک تسا نیا هتکن اما .تسانعم هچ هب 78 يهیآ رد »باتک« هک تسین صخشم ًاقیقد
 میلاعت يهرابرد ات منکیم هعلاطم ار نآرق نم .دننک تواضق نآ درومرد دیابن ،دناهدشن انشآ يزیچ اب هکینامز
 يارب رفن دنچ اما .مشاب هتشاد نامگ و سدح نآرق مایپ درومرد طقف مهاوخیمن نم .مشابن عالطایب نآ
 هب طقف هکنیا هن ،دننکیم هعلاطم ناشدوخ و دننیشنیم رفن دنچ ًاعقاو ؟دنراذگیم تقو نآرق ندناوخ
 ؟دننک لسوت نارگید ياههتفگ
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 97 :2 يهروس نیشیپ بتک دییأت
 وگب« :دیامرفیم 97 يهیآ 2 يهروس .دراد دوجو تاعیاش ندرکن رواب يهرابرد یبوخ لاثم اجنیا رد

 بتک ریاس قیدصت هکیلاحرد دیناسر وت بلق هب ار نآرق ادخ نامرفهب وا ،تسا نمشد لیئربج اب سکره
 ».تسا تراشب و تیاده نامیا لها يارب و دنکیم ینامسآ

 
 تحص هیآ نیا هکیتروصرد ،دناهدش فیرحت لیجنا و روبز ،تاروت هکنیاربینبم دنراد دوجو یتاعیاش

 هجوتم دنتسناوتیم روطچ ،دندینش ار نآرق راب نیتسخن يارب بارعا هکینامز .دنکیم دییأت ار نیشیپ بتک
 و نایحیسم ،نایدوهی هک دهدیم رارق نیا رب ار ضرف يهیآ نیا ؟دنکیم دییأت ار نیشیپ بتک نآرق هک دنوش
  .دنیامن هسیاقم رگیدکی اب ار دوخ بتک و دننیشنب مه اب دنناوتیم ناناملسم

 
 106 :2 يهروس سدقم بتک خسن
 نیا ؟دراد ضقانت نآرق رد دسریم رظنهب هک دوش هجاوم يزیچ اب ناسنا هکینامز دتفایم یقافتا هچ

 ار نآرق تایآ زا هچره« :دیامرفیم 106 يهیآ 2 يهروس .دوشیم هداد حیضوت خسن ناونعهب بلغا عوضوم
 هک ینادیمن ایآ .میروایب نآ دننام ای نآ زا رتهب )میزاس كورتم و( میربب اهرطاخ زا ار نآ مکح ای مینک خسن
 :دیوگیم ناملسم ناگدنسیون زا یکی .تسا فالتخا عبنم کی نیا »؟تسا رداق زیچره رب ادخ

 

 نآرق رد یتایآ هک تسا یعدم ،دش عادبا املع نیا طسوت لصا رد هک موهفم نیا«
 !تسا هدش لطاب و خسن رگید تایآ طسوت هک دراد دوجو

 رد موهفم نیا هچرگا .دنمانیم )خوسنملا( ار خوسنم تایآ و )خسانلا( ار خسان تایآ 
 ناگدنسیون اما ،دش عادبا نآرق زا اهنآ فیعض كرد لیلدهب ناملسم نادنمشناد طسوت ادتبا
 هدافتسا باتک ندوب یهلا و لامک ندرک راد هشدخ يارب نآ زا هدرتسگ روطهب ناملسمریغ
 ».11دناهدرک

 

 :2 يهروس هب یهاگن اب طقف ،لاحنیااب .موشیم بوسحم هبیرغ کی نم ،یحیسم کی ناونعهب
 رد دنوادخ رگا .دشاب هتشاد دوجو یضقانت دنوادخ یحو رد دیابن دیوگیم نآرق هک دسریم مرظن هب ،106
 تسا نکمم .دشاب هتشاد قباطت دیوگیم رگید ياج رد هک يزیچ اب دیاب ،دیوگیم يزیچ نآرق زا ییاج

 
 

 میلست ،نآرق دض رب غورد نیرتگرزب ،خسن 11
http://submission.org/abrogation.html, accessed February, 2018.  
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 نآ اب هکنیا هن ،دشاب ینتبم لوا یحو رب دیاب طقف يدعب یحو اما ،دنک لزان فلتخم تاملک اب ار يزیچ دنوادخ
 .دنک تفلاخم

 

 نآ لیلد ام رگا یتح ،دنک خسن دهاوخب هک ار يزیچره دناوتیم دنوادخ هک تسا نیا توافتم هاگدید
 هک دننکیم هدافتسا عوضوم نیا حیضوت يارب خسن لصا زا و دنراد رواب ار نیا مدرم زا یخرب .مینکن كرد ار
  .دشاب داضت رد یلبق یحو اب دناوتیم ًارهاظ دیدج یحو کی هنوگچ

 

 
 105 :2 يهروس نانمشد و نابیرغ يارب اعد
 105 يهیآ 2 يهروس .دریگیم جوا مدرم نایم رد يدیدج ياهيریگرد دیشروخ عولط ره اب

 ناتیادخ بناج زا يریخ )نیملسم( امش رب هک دنتسین لیام ناکرشم و باتک لها نارفاک زگره« :دیامرفیم
 میظع لضف بحاص ادخ و ،دنادرگ صوصخم شیوخ تمحر و لضف هب دهاوخب ارهکره ادخ نکیل ،دوش لزان
 ».تسا

 

 ؟دنتشاد ینمشد ناناملسم نیلوا اب نایحیسم و نایدوهی ایآ !دش مغ زا زیربل ملد هیآ نیا ندناوخ اب
 هچ و ناتسود هچ ،دننک اعد اهنآ يارب و دنشاب هتشاد تسود ار همه هک تخومآ دوخ نادرگاش هب حیسمیسیع
 ناهج رسارس رد دوخ ناملسم ناگیاسمه و ناتسود يارب ار اهنیرتهب ،منکیم يوریپ یسیع زا رگا .نانمشد
 یگدنز هک دشاب نیا نم ياعد دیاب هشیمه .منکیمن نیرفن ار اهنآ .موشیمن لاحشوخ رش عوقو زا .مهاوخیم
 رگا .دوش لصاح روفو هب اهناسنا يهمه و اهناملسم ،اهییادوب ،اهودنه يارب يدبا يداش و حلص ،یعقاو
 ؟دشاب حیسمیسیع یعقاو وریپ دناوتیم هنوگچ ،دوشن ناناملسم بیصن یبوخ زیچ چیه هک تسا راودیما یسک

 
 
 109 :2 يهروس مدرم ِنامیا تقرس
 ترضح .دناهدوب تسرپتب ندش ناملسم زا شیپ ،نیتسخن ناناملسم رثکا هک دهدیم ناشن خیرات

 ترجه هنیدم هب ،دش در اهنآ بناج زا هکنیازا سپ .درک هظعوم ناتسرپتب يارب هکم شهاگداز رد دمحم
 نایادخ شتسرپ و یتسرپتب زا ار اهنآ وا .تخادرپ غیلبت هب يرتشیب تیقفوم اب رهش ناکرشم نایم رد و درک
 .دنشاب هدننکجیگ يدعب تایآ دوشیم ثعاب نیا .درک توعد قلاخ کی هب نتشاد نامیا هب رایسب
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 قح هکنآزا سپ .دننادرگرب رفک هب ار امش ندروآ نامیا زا سپ هک دننکیم وزرآ باتک لها زا يرایسب
 رب دنوادخ اریز ،دسرب اهنآ ریصقت هب دنوادخ ات دینک یشوپ مشچ ،هناهاوخدوخ دسح زا ،دش راکشآ نانآ رب
 .تساناوت يزیچره

 

 اهنآ هک دوبن انعم نادب نیا ایآ ،دننادرگرب رفک هب ار ناناملسم هزات هک دنتساوخیم باتک لها رگا
 بوسحم رفک روطچ  ،دندرگرب تیحیسم ای تیدوهی هب دنتساوخیم رگا ؟دندرگزاب یتسرپتب هب دنتساوخیم
 دیما وکین شاداپ هب ،دنتشاد نامیا ادخ هب ًاعقاو هک باتک لها هک میدید 62 :2 يهروس رد ًالبق ؟دوشیم
 .دنتشاد

 

 نآ دنسرتیم اریز ،دنسرتیم یحیسم ای يدوهی کی اب ندرک تبحص زا مدرم زا يرایسب هزورما
 نامیا هناگی يادخ هب زین باتک لها اریز ،درادن تحص نیا اما .دنادرگزاب رفک هب ار اهنآ دنک یعس صخش
 اهنآ يهمه .دننادیم هابتشا ار نیغورد نایادخ شتسرپ یگمه ناناملسم و نایحیسم ،نایدوهی .دنراد
 .دننکیم در ار یتسرپتب

 

 
 113 :2 يهروس دنناوخیم ار باتک کی نایحیسم و نایدوهی ایآ
 درومرد یتوافتم دیاقع نایحیسم و نایدوهی ؟دنناوخیم ییاهباتک ای باتک هچ نایحیسم و نایدوهی

 :دیامرفیم 113 يهیآ 2 يهروس .دشاب دوهشم اهنآ فلتخم ياهمان رد دیاب نیا .دنراد دنوادخ
 

 و ،تسین تسد رد يزیچ قح زا ار يراصن هک دنايوعد نیا رب دوهی«
 ود ره هکیتروصرد ،تسین تسد رد يزیچ قح زا ار دوهی هک يوعد نیا رب يراصن
 تالداجم و راتفگ ریظن اهيوعد هنوگنیا .دنناسکی ینامسآ باتک ندناوخ رد هورگ
 تافالتخا نیا رب تمایق زور دنوادخ و .دناهرهبیب ینامسآ باتک زا هک تسا یمدرم
 ».دومرف دهاوخ مکح اهنآ نایم

 

 نایدوهی باتک .دنتسه فلاخم رگید یخرب رد و قفاوم دیاقع زا یخرب رد نایحیسم و نایدوهی
 نآزاسپ و یسوم لوا باتک جنپ تاروت .دندناوخیم ار )روبز هلمج زا( ایبنا فحص و تاروت نایدوهی ؟تسیچ
 نآزاسپ .دراد مان )ریمازم( روبز هاشداپ دوواد حدم ياهدورس باتک .تسا لیئارسا نایاوشیپ خیرات ياهباتک
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 باتک عومجم .تسا هدمآ لایناد و )ایعشا( ایاشی ،)لایقزح( لفکلاوذ دننام ناربمایپ زا يرایسب ياهباتک
 .12تسا گرزب باتک کی رد باتک 39 لماش يربع سدقم

 

 ادخ مالک ناونعهب ار  )قیتع دهع( ایبنا و تاروت باتک 39 وا ناوریپ نونک ات حیسمیسیع نامز زا
 اهنآ و تسا هدیشخب ماهلا اهنآ هب و هدرک تبحص ناربمایپ اب دنوادخ هک دندقتعم نایحیسم .دنراد لوبق
 هدنیآ درومرد اهییوگشیپ و تاروتسد و نیناوق ،خیرات درومرد نتشون هب ار اهنآ وا .دناهتشون ار وا نانخس
 .تسا هدرک تیاده

 

 ای و ،جنپ ،ود هن ،دراد دوجو لیجنا کی طقف .تسا »13شوخ ربخ« يانعمهب یگداسهب لیجنا يهملک
 خیرات ربخ نیرتهب ار نآ ناوتیم .14تسا هتشادن دوجو شوخ ربخ ای لیجنا کی زا شیب زگره .دلج تسیب
 باتک کی رد هک تسا یباتک 27 مامت مروظنم ،لیجنا میوگیم یتقو ،زیچهمه نتشادهگن هداس يارب .تسناد
 .دننکیم هدافتسا تایآ و بتک نیوانع زا یگمه لیجنا و ایبنا فحص ،تاروت .دناهدش عمج گرزب

 

 اهنآ .دندرکیم يوریپ حیسمیسیع زا هک دندوب میهاربا نادنزرف یگمه یتم و سلوپ ،انحوی ،سرطپ
 ینیبشیپ یتسردهب ار وا ندمآ و هدرک تبحص یسیع يهرابرد یگمه ایبنا فحص و تاروت هک دندوب دقتعم
 یعقاو حیسم ناونعهب ار وا ،دناشوپ لمع يهماج یناتساب ياهییوگشیپ هب یسیع هک ییاجنآ زا .دناهدرک
 .دنتفریذپ

 

 هب ار اهنآ ،دنسیونب ار لیجنا ات درک ماهلا یسیع نادرگاش هب دنوادخ هک روطنامه ،نیاربهوالع
 25 ات هک دنا هدز نیمخت ناققحم زا یخرب .درک تیاده ایبنا فحص و تاروت زا يدایز ياهلوقلقن زا هدافتسا
 دوخ تایآ رد لیجنا .تسا یلبق سدقم بتک هب میقتسم ریغ يهراشا ای میقتسم لوقلقن ای لیجنا زا دصرد
 .دنکیم لوقلقن ار تاروت نانخس

 

 
 

  .دنوشیم هدیمان دیدج دهع حیسمیسیع نالوسر ياه هتشون و لیجانا و قیتع دهع مان اب ایبنا فحص و تاروت 12
εὐαγγε) ینانوی هژاو 13 ́λιον)  

 .دندرواین ماود تاقیقحت ربارب رد اما ،دناهدش رهاظ یهاگزاره یلعج ياهلیجنا 14
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 زا یسیع ناوریپ نیلوا زا يرایسب هکیلاحرد .دنتفریذپن ار یسیع میهاربا نادنزرف يهمه ،لاحنیااب
 اپورا و هنارتیدم يایرد رسارس رد یسیع مایپ ماجنارس .دندرک در ار وا اهنآ زا يرایسب ،دندوب میهاربا نادنزرف
 ار دوخ ياهتب ،دندروآ يور یسیع هب يرایسب .دش شخپ ،دندرکیم یگدنز نآ رد ناتسرپتب زا يرایسب هک
 یسیع يدوهی ناوریپ دادعت ،دیدج ناوریپ نیا دادعت اب هسیاقم رد .دندرک تدابع ار ادخ وا مان هب و دندرک دوبان
 رواجم ياهنیمزرس و ناتسبرع رد میهاربا نادنزرف زونه ،)ص(دمحم ترضح نامز رد .تفای شهاک جیردتهب
 .دندرک در ار حیسمیسیع اما ،دنتشاد نامیا ایبنا فحص و تاروت هب نانچمه و دندرکیم یگدنز

Translation is too long to be save 

 حیسم ،میرم رسپ یسیع دنتفگ نایدوهی .میسریم نایحیسم و نایدوهی عازن يهمشچرس هب نونکا
 عازن ایبنا فحص و تاروت درومرد ًاساسا اهنآ .تسا دوعوم حیسم وا هک دندرک اعدا نایحیسم و تسین دوعوم
 تسا روطنیا مه زورما هنافسأتم .دندرکیمن لوبق ای دندناوخیمن لیجنا ای میهاربا نادنزرف ،نیاربانب .دنتشادن
 ،ایبنا فحص ،تاروت :دنسارهیم دننکیم تبحص ادخ درومرد هک ییاهباتک يهمه ندناوخ زا دارفا یخرب
 .نآرق و لیجنا

 

 
 116 :2 يهروس درادن يرسپ هللا
 .دنشاب اهنآ نیرتمهم 117-116 تایآ دیاش اما دراد يدایز مهم نیماضم هرقب يهروس
 

 رد هچره هکلب ،تسا نآ زا هزنم و كاپ وا .تسا دنزرف ياراد ادخ« :دنتفگ یهورگ
 .دنیوا رادربنامرف همه و تسوا کلم تسا نیمز و اهنامسآ

 
 هب ،دنک يزیچ ندیرفآ يهدارا نوچ و تسا نیمز و اهنامسآ يهدننیرفآ وا

 .دش دهاوخ دوجوم ،»شاب دوجوم« :دیوگ هکنآ ضحم
 

 رسپ« ار وا نینچمه .دمانیم »ادخ رسپ« ار حیسمیسیع اهراب لیجنا هک تسین هدیشوپ یسک رب
 هکره ات داد ار دوخ يهناگی رسپ هک تشاد تسود ردقنآ ار ناهج دنوادخ« :دیوگیم لیجنا .دمانیم »ناسنا
 رد هملک نیا )ص(دمحم ترضح نامز رد .»15دشاب هتشاد ینادواج تایح هکلب ددرگن كاله دروآ نامیا وا هب
 نیا مه نامز نآ رد .دمانیم ادخ رسپ هناگی ار یسیع ،لیجنا هک دش رشتنم هنایمرواخ و اقیرفآ رسارس
 .دوبن زار کی ،عوضوم

 

 
 

 16 :3 انحوی لیجنا 15
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 هب »اهنآ« ًالامتحا هک درک ضرف ناوتیم دیوگیم طقف دربیمن نایحیسم زا یمان هیآ نیا هچرگا
 نودب ار هرقب يهروس 117 و 116 تایآ مناوتیم یسیع ناوریپ زا یکی ناونعهب .تسا نایحیسم يانعم
 زیچ کی درومرد اجنیا رد نآرق و لیجنا هک ماهدشن دعاقتم ًالماک نم اریز ؟ارچ .مناوخب دیدش یفنم شنکاو
 .دننکیم تبحص

 :دیریگب رظن رد ار 116 يهیآ 5 يهروس
 ار مدرم وت ایآ ،میرم ِیسیع يا:دیوگ ادخ )تمایق رد( هک هاگنآ )نک دای( و«

 :دیوگ یسیع ؟دینک رایتخا ملاع يادخ ياوس ،رگید يادخ ود ار مردام و نم هک یتفگ
 هتفگ نیا نم هچنانچ ،میوگ قحان هب ینخس نینچ هک دسرن ارم زگره ،یهزنم وت ،ایادخ
 ییوت انامه ،متسین هاگآ وت ّرس زا نم و یهاگآ نم رئارس زا وت هک ،یتسنادیم وت یمدوب
 ».یهاگآ ًالماک نایناهج بیغ رارسا يهمه هب هک

 
 يدوهی کی .دیتسرپن ار يرگید دوبعم هناگی يادخ زج .دوشیم موکحم تدشهب یتسرپتب اجنیا رد

 تنس زا یشان یمگردرس نیا دیاش ؟تسیچ لکشم سپ .»نیمآ« :دنتفگیم و دندوب قفاوم یحیسم کی و
 هتفرگ شوغآ رد ار دازون یسیع هک دشاب یسیع ردام میرم ریواصت زا یحیسم مدرم زا یخرب شتسرپ یناتساب
 رظنهب روطنیا ًابیرقت مه نم يارب یتح یهاگ ؟دنتسرپیم ادخ ناونعهب ار یسیع و میرم مدرم نیا ایآ .تسا
 .دسریم

 
 ،ماهدرکن اعد هناگی يادخ زا ریغ يزیچ ای سیدق چیه يارب ای سکع کی يوس هب زگره نم

 هک یناسک یتح ،نم يهبرجت ربانب ،لاحنیااب .منک تبحص ایند ياهتنس يهمه ياجب مناوتیمن نیاربانب
 کی وا .دننادیمن ادخ ار وا زین اهنآ هک دنیوگیم ًالامتحا ،دندرکیم نشور عمش وا يارب میرم یشاقن زا لبق
 ایند هب ار یسیع و دش رادراب راوهزجعم هک دوب ياهرکاب وا هک دنهدیم میلعت نآرق و لیجنا ،ایبنا .دوب ناسنا
 .تشادن ینیمز يردپ یسیع و تشادن رهوش وا .دروآ

 

 نیا .دب ًاعقاو ،دسرب رظنهب دب دناوتیم نیا .دوب ادخ رسپ هناگی یسیع هک دندقتعم نایحیسم لاحنیااب
 ؟!دشاب هتشاد رسپ ادخ !تاسدقم هب نیهوت !كرش .دشاب رفک يهلزنمهب دناوتیم هدیقع

 

 هچ یسیع .مینک ادیپ یخساپ میناوتب ،مینک رکف هدش هداز يهملک درومرد رگید ياهنوگهب رگا دیاش
 زا .دیرفآ »شاب« نتفگ اب ار یسیع دنوادخ هک دیامرفیم نآرق ؟تیدبا رد ای دوب نامز رد ؟دش دولوم ینامز
 .تسا هدمآدوجوهب میرم محر رد صاخ يهظحل کی رد یسیع یکیزیف ندب هک تسا یهیدب ،ناسنا هاگدید
 ناکم و نامز هکنیا زا لبق یتح .دیوگیم ياهداعلاقراخ زیچ لیجنا ؟دمآدوجوهب ینامز هچ یسیع حور اما
 ار وا لیلدنیمههب .دمآ نوریب و  دش دلوتم دنوادخ بلق زا يونعم و يدبا روطهب یسیع ،دشاب هتشاد دوجو
 لیجنا یتقو .تسا هدرک هدافتسا یسیع يارب صاخ ناونع ود ره زا نآرق .دنمانیم ادخ حور و ادخ يهملک
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 دلوتم شردپ زا ناسنا دنزرف هک ياهنوگهب ،دیآیم ایند هب مه زا ادج هک تسین انعمنیاهب ،هدش هداز دیوگیم
 ار شدوخ دنوادخ هک تسا نیا لثم .تسا دنوادخ صخش و رهوج اب تدحو رد روهظ يانعم هب نیا .دوشیم
 .دننادیم ناسنا رسپ مه و ادخ رسپ مه ار یسیع لیلدنیمههب .تسا هتخیر حیسمیسیع ناسنا دوجو رد

 

 تشاد يرسپ و تفرگ نز وا هک لیلدنیاهب هن ،دمانیم ینامسآ ردپ ار ادخ مه لیجنا ،نیاربهوالع
 .دنکیم لمع هک تسا یسک و یلاع ،لوا وا هک لیلدنیاهب هکلب ،)دننادیم كرش ار يداقتعا نینچ نایحیسم(
 و نیلوا وا اریز دننکیم دای »كروتاتآ« ناونعهب لامک یفطصم زا زونه هیکرت رد مدرم ،لاثم ناونعهب
 .تشادن یکیزیف دنزرف زگره ًاصخش وا اما .دوب هیکرت راذگناینب نیرتیلاع

 

 حیسمیسیع ،هک تسا نیا دسریم نهذ هب اهرابواهراب نآرق ندناوخ اب هک یلاؤس نیرتگرزب
  ؟تسیک

 

 
 120 :2 يهروس نارگید ياههتساوخ زا يوریپ
 تینما زا شکرس دنفسوگ کی دننام دناوتیم بلغا ام بلق .تسین بوخ ناسنا ياههتساوخ يهمه

 :دیامرفیم 120 يهیآ 2 يهروس .دهدیم رادشه تسردان لایما طسوت ندش هارمگ درومرد نآرق .دوش رود
 

 اهنآ نییآ زا يوریپ هکنآ رگم دش دنهاوخن یضار وت زا يراصن و دوهی زگره«
 و لیم زا رگا هتبلا و ؛تسا نامه اهنت قح هار نیقی هب دیامنب ادخ هک یهار :وگب .ینک
 و رای ادخ يوس زا رگید ،یتفایرد ار قح قیرط هکنآ زا دعب ینک يوریپ اهنآ شهاوخ
 ».تشاد یهاوخن يروای

 
 

 زا دیاب ،مینک يوریپ نامیاههتساوخ زا دیابن ام ،هلب« :دوب دهاوخ نیا ًاعطق رگید ياهیلیخ و نم خساپ
 ،میشاب قداص رگا .دشاب دامتعالباقریغ يامنبطق کی دناوتیم بلغا ناسنا بلق ».مینک يوریپ ادخ تیاده
 رفک و غورد تداهش ،يدزد ،انز ،لتق ،یناطیش راکفا اب هک تسا رش زا ياهمشچ نآ هک میوشیم هجوتم
 .نامیاههتساوخ هن تسوا مالک رد دنوادخ حیحص تیاده زا يوریپ ام دیما اهنت .16تسا هارمه

 
 

 19 :15 یتم لیجنا 16
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 ناکما نایحیسم و نایدوهی زا یخرب هک دیامرفیم نآرق ،میدید 62:2 يهروس رد هک روطنامه

 هک وا مالک زا یعقاو يوریپ اب ؟دننکیم تفایرد ار شاداپ نیا هنوگچ .دنتشاد ار دنوادخ بناج زا گرزب شاداپ
 هک دشاب انعمنیاهب دناوتیمن 120 يهیآ 2 يهروس نیاربانب .تسا هدش لزان لیجنا و ایبنا فحص ،تاروت رد
 رد يدعب روظنم ایآ .دناهدرک اهر ار ادخ مالک زا یخرب طقف ،دناهداد تسد زا ار تقیقح نایحیسم و نایدوهی
 ماقم رد( ار نآ ندناوخ قح و دناهدناوخ ار نآ میداتسرف اهنآ رب باتک هک یناسک« هک تسا نیا 121 يهیآ
 ناراکنایز )دننکن یسانش قح و( دنوش رفاک ادخ باتک هب هک اهنآ و دننامیا لها نانآ ،دناهدروآ اج هب )زین لمع
 ».دنملاع
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 127 :2 يهروس هبعک

 )توف 43( رتم 13.1 ،دراد رارق هکم بلق رد هک گرزب بعکم نیا .میزادرپیم هبعک عوضوم هب نونکا
 و یکشم يهچراپ اب .تسا )توف 42.2( رتم 12.86 رد )توف 36.2( رتم 1103 نآ عالضا و دراد عافترا
 هزاس یقرش يهشوگ رد هشیمه يارب ،گنس باهش کی دیاش ،گرزب گنس کی .تسا هدش هدناشوپ ییالط
 فالخ ،هریاد کی رد یمارآهب نارئاز زا يرامشیب دادعت هنالاس جح مسارم زا یشخب ناونعهب .تسا هدش هیبعت
 کیدزن ردقنآ ات دننکیم شالت يرایسب .دننکیم تکرح هبعک فارطا رد راب تفه تعاس ياههبرقع تهج
 .دنسوبب ای دننک سمل ار سدقم گنس هک دنوش

 
 )رآ دای( و« .دنکیم طبترم هکم و هبعک اب ار میهاربا هک دهدیم هئارا ار یناتساد 127 يهیآ 2 يهروس

 زا )تمدخ نیا( اراگدرورپ :دندرک ضرع دنتشارفایم رب ار هبعک يهناخ ياهراوید لیعامسا و میهاربا هکیتقو
 لاحرد یحیسم کی ناونعهب ».ییاناد )همه رارسا هب( و اونش )ار قلخ ياعد( هک ییوت هک ،امرف لوبق ام
 و ایبنا فحص ،تاروت رد وجوتسج اب .منادیم میهاربا یگدنز زا باذج یتیاور ار نیا نم ،نآرق ندناوخ
  .منک ادیپ يرظانتم ناتساد مناوتیمن ،لیجنا

 

 نیمزرس رد وا تماقا ،ناراه هب وا ینادرگرس ،روا نیمزرس رد میهاربا توعد زا یلصفم حرش تاروت
   .دهدیم هئارا ار دوعوم نیمزرس رد وا گرم ماجنارس و رصم هب وا رفس ،نیطسلف دوعوم

 

 دناوتیم نیا .تسا هدشن هکم زا میهاربا رادید هب ياهراشا چیه تاروت رد ارچ هک متسه واکجنک
 ار میهاربا خیرات ات درک ماهلا وا هب دنوادخ هکیتقو ار ناتساد زا یشخب یگداسهب یسوم هک دشاب انعمنیاهب
 زا و دنک رفس ناتسبرع بونج هب تسناوتیم رصم هب رفس و ینادرگرس رد میهاربا .تسا هتشاذگ رانک ،دسیونب
 .تسا يرگید لاؤس دوخ نیا اما .دوب هدرک ترایز يرگید رهش رد ار ياهبعک دیاش .دنک ندید هکم رهش
 ؟تسیچ لیعامسا کمک اب هکم رد ياهناخ تخاس يارب میهاربا يهزیگنا

 

 نآ و هنارتیدم يایرد نیب ینیمز میهاربا هب هک داد هدعو دنوادخ ،تسخن ؟تسا هدننک جیگ نیا ارچ
 هدعو شاهداوناخ و میهاربا هب دنوادخ هک تسا ینیمزرس بونج رد لیام اهدص هکم .دهدب ندرا دور يوس
 رسمه هراس ؟دریگیم ياج دوعوم نیمزرس رد میهاربا ثاریم ناتساد رد هنوگچ لیعامسا ،ًایناث .دوب هداد
 اهنآ میهاربا هک درک رارصا نیاربانب ،درکیم تداسح لیعامسا شرسپ و )رجاه( دوخ يرصم زینک هب میهاربا
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 هراس زینک رجاه هک اجنآ زا اما .درک تبقارم اهنآ زا دنوادخ و دنتفر نابایب هب اهنآ .دنک رود ناشهاگودرا زا ار
 .دوبن قاحسا دننامه يرسپ ینوناق رظنزا لیعامسا ،دوب

 وا زا هک دوب میهاربا ثراو ،دوعوم رسپ قاحسا اما ،دنتشاد تسود ار لیعامسا دنوادخ و میهاربا هچرگا
 .دمآ ایند هب راوهزجعم یگلماح کی اب و يریپ نارود رد هراس شرسمه و

 

 میلشروا رد سدقم دبعم ات داد روتسد دوواد رسپ نامیلس هب دنوادخ ،میهاربا گرم زا سپ لاس اهدص
 میلشروا دبعم .دوب نامرفهد يواح ،دهع قودنص يرادهگن يارب یصوصخم قاتا ياراد دبعم نیا .دزاسب ار
 ندمآ زا لبق .دش ناریو دالیم زا سپ 70 لاس رد مور شترا طسوت ماجنارس و دوب اجرباپ لاس اهدص يارب
 و ناهج هک ىیادخ« .دهدیم هئارا یبالقنا ياهینایب لیجنا ،لاحنیااب .دشیم هدیمان ادخ يهناخ دبعم ،حیسم
 »17.دوشیمن نکاس رشب تسد يهتخاس دباعم رد و تسا نیمز و نامسآ کلام ،دیرفآ تسا نآ رد هچره
 .دنتفریذپ ار وا یلاحشوخ اب هک درک نیزگیاج ياهدنز ناسنا ياهلد اب ار میلشروا دبعم دنوادخ

 

 
 6-135 :2 يهروس یسیع و لیعامسا ،میهاربا نامیا
 .دنکیم توعد ادخ نیشیپ ناربمایپ نامیا هب ار مدرم رگید راب نآرق
 حیجرت ار قح میهاربا نید !هن :وگب ،وش ینارصن ای يدوهی دنتفگ ،يدش تیاده رگا« :دیامرفیم

 .درکن قحلم ادخ هب ار نایادخ وا و مهدیم
 و قاحسا و لیعامسا و میهاربا هب و هدش هداد ام هب هک یحو نآ هب و ادخ هب میدروآ نامیا ام :وگب

 نیب ام .تسا هدش هداد ناشراگدرورپ بناج زا ناربمایپ هب هچنآ و یسیع و یسوم هب هچنآ و لیابق و بوقعی
 ».مینکیم هدجس )مالسا رد( ادخ يارب و میراذگیمن یقرف اهنآ

 

 یحیسم ای يدوهی هک دنتساوخ اهنآ زا و دندش کیدزن شناوریپ ای دمحم ترضح هب ياهدع ًارهاظ
 نایحیسم و دنوش يدوهی ناناملسم دنتساوخیم نایدوهی هک تسانعم نادب نیا منکیم ضرف نم .دنوش
 هک دیوگیم ناناملسم هب )ص(دمحم ترضح ،تروصرهرد .سکعرب هن ،دنوش یحیسم اهنآ دنتساوخیم
 زا هک ياهفشاکم رد دیاب ،دنوش یحیسم و يدوهی هکنیا ياجهب هک دیوگیم وا »!هن« :دنهد خساپ هناعطاق
 .دننامب رادافو ،تسا هدش هداد تاسدقم هب هتشذگ ياهنامز

 

 
 

 24 :17 نالوسر لامعا باتک ،دیدج دهع 17
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 رگید و یسوم و میهاربا هب هک هچنآ هب یعقاو يدوهی کی .دنکیم داجیا يدج لکشم کی نیا
 كرد نیاربانب .دراد داقتعا لیجنا و ایبنا فحص ،تاروت هب یحیسم کی .دراد نامیا تسا هدش یحو ناربمایپ
 یحیسم ای يدوهی« :دیوگیم 135 هکنیا لثم .تسا راوشد ،دنتسین ضقانت رد 136 و 135 تایآ ایآ هکنیا
 نامیا حیسمیسیع هب نایحیسم دننام و دنراد رواب ار نایدوهی هک روطنامه« :دیوگیم 136 سپس و »شابم
 .»دنروایب

 
Translation is too long to be saved 

 دیاش .دنادیمن یکی رگید نایادخ اب ار ادخ میهاربا دینک ربص هظحل کی هک دیوگب تسا نکمم
 سرتادخ يدوهی ره ،لاحنیااب !دنتسنادیم یکی ادخ اب ار رگید نایادخ دمحم نامز رد نایحیسم و نایدوهی
 ياعد دیاب يدوهی ره ،هتشذگنیازا .دسرتیم تدشهب ،دشاب هتشاد نامیا ادخ کی زا شیب هب هک هدیا نیا زا
 فارتعا اّمٍش هب نایحیسم ،بیترت نیمه هب »18.تسا یکی وت دنوادخ ،لیئارسا يا ونشب« :دناوخب ار اّمٍش
 ام يادخ هوهی .لیئارسا يا ونشب « :تسا نیا ماکحا يهمه لوا ،داد میلعت یسیع هک روطنامه .دننکیم
 و نایدوهی .دراد دوجو عوضوم نیا يور رب يدایز دیکأت »19...رادب تسود ار دنوادخ .تسا دحاو دنوادخ
 .تسیکی ادخ .دننکیم در و موکحم ًالماک ار یتسرپتب هنوگره نایحیسم

 

 
 142 :2 يهروس هلبق رییغت
 .درک رییغت هکم هب يرگید رهش زا ندناوخ زامن تهج ،)ص(دمحم ترضح تایح نامز زا ياههرب رد

  :142 يهیآ 2 يهروس
 )سدقملا تیب زا( دندوب نآ رب هک ياهلبق زا نیملسم هک دش بجوم هچ :تفگ دنهاوخ درخیب مدرم«

 ».دنکیم تیاده تسار هار هب دهاوخ ار هکره و تسادخ يارب برغم و قرشم :وگب ؟دندروآ هبعک هب يور

  :دیامرفیم 144 يهیآ سپس
 نآ هب هک ياهلبق هب ار وت يور هتبلا و میرگنب )هلبق رییغت و یحو راظتنا هب( نامسآ رب ار وت هجوت ام«

 )زامن رد( دیشاب اجک ره زین )نیملسم( امش و مارحلادجسم فرط هب نک يور سپ ،مینادرگرب يوش دونشخ
 بناج زا یتسار و قح هب هلبق رییغت نیا هک دننادیم یبوخ هب باتک لها هورگ و .دینک بناج نادب يور
  ».تسین لفاغ اهنآ رادرک زا ادخ و )سک هاوخلد هب هن( تسادخ

 

 
 

 6 :4 هینثت باتک ،تاروت 18
 12 :29 سقرم لیجنا 19
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 زامن هکم هب ور ناناملسم نیلوا و دمحم ترضح یتدم يارب هک دسریم رظنهب ؟داتفا یقافتا هچ
 میلشروا رهش اب ناناملسم هک دنرواب نیا رب مدرم رثکا .دندش ورهبور يرگید سدقم ناکم اب اهنآ .دندناوخیمن
 هب اهنآ ارچ هک درادن دوجو یلیلد .دندرکیم یگدنز ناتسبرع رد هک میهاربا نادنزرف دننامه ،دندش ورهبور
 بیغرت مالسا هب ار میهاربا نادنزرف دنتساوخیم دیاش هک نیا هب ياهراشا زج ،دندناوخیم زامن سدق تمس
 رد دیدج يربمایپ ناونعهب ار )ص(دمحم ترضح هک دنک دعاقتم ار نایدوهی هک دوب نیا روظنم دیاش .دننک
 دشر زا یعطقم رد .دندرک تمواقم و دندرواین يور مالسا هب نایدوهی اما .دنریذپب یلبق ناربمایپ ياتسار
 زا یخرب .دنهد رییغت هکم تمس هب ار هلبق هک داد ناناملسم هب يدیدج تاروتسد )ص(دمحم ترضح ،مالسا
 دارفا نیا )ص(دمحم ترضح .دراد لکشم يریگمیمصت رد دنوادخ هک ییوگ ،دنتشادنپیم بیجع ار نیا مدرم
  .دناوخ نادان ،دندربیم لاؤس ریز ار هکم تمس هب هلبق تهج رییغت هک ار

 

 ینالوط يرفس رد حیسمیسیع يزور .دزادنایم سدقم نکاما زا يرگید ناتساد دای هب ارم هلبق رییغت
 اب دوب هتسشن هاچ رانک هکیلاحرد .درک فقوت بآ ندیشون يارب میلشروا لامش رد هرماس هقطنم رد یهاچ رد
 یگدنز !دوبن وا رهوش درکیم یگدنز وا اب هک يدرم و دوب هدرک جاودزا راب راهچ هک درک دروخرب يرماس ینز
 تسناوتیم هک زور زا ینامز رد ،دوب هدنمرش هشیمه هک وا .دنک درط ار وا هعماج هک دوب هدش ثعاب وا روآمرش
 هضرع وا هب ار »هدنز بآ« ضوع رد هکلب ،درکن موکحم ار وا یسیع ،لاحنیااب .دوب هدمآ هاچ رس هب دشاب اهنت
 سدقم هوک رد شموق هک درک هراشا و تشاد کش وا .دهد رییغت ار وا یگدنز و دنک كاپ ار وا هانگ هک درک
 نادنچ یسیع .دننکیم اعد  )میلشروا( میلشروا تمس هب نایدوهی هکیلاحرد دننکیم اعد هرماس رد دوخ
 .تشادن دباعم و اههوک هب ياهقالع

 

 رد هن ار ردپ هک دیسر دهاوخ ارف ینامز نک رواب ،نز يا« :تفگ یسیع
 اما ،دیتسرپیم دیسانشیمن ار هچنآ امش .میلشروا رد هن ،درک دیهاوخ شتسرپ هوک
 .دیآیم مهارف دوهی موق يهطساو هب تاجن اریز ،میتسرپیم میسانشیم ار هچنآ ام
 ار ردپ ،نیتسار ناگدنتسرپ هک ،تسا هدیسر ارف نونکا مه هک ،دسریم ینامز اما
 یناگدنتسرپ نینچ يایوج ردپ اریز ،درک دنهاوخ شتسرپ یتسار و حور رد
  »20.تسا

 

 دناوتیم یخیرات ياهناکم هب نداهن جرا هکیلاحرد .تسوا تخت نامسآ .تسادخ نآ زا نیمز مامت
 .تسا دنمهقالع درذگ یم ناسنا بلق رد هچنآ هب رتشیب دنوادخ ،دشاب بوخ

 
 
 

 4 :23-21 انحوی لیجنا 20
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 185 :2 يهروس ناضمر

  .میناوخب تقد اب ار هیآ نیا هک دیهدب هزاجا ،دیامنیم یفرعم ار هزور هام 185 يهیآ 2 يهروس

 
 يارب و رشب تیاده يارب نآ رد نآرق هک تسا یهام ناضمر هام«

 دبایرد ار ناضمر هام هکره سپ ،تسا هدش لزان ،لطاب رب قح زایتما و ییامنهار
 هزور هچنآ دادعت هب( دشاب رفس رد ای شوخان هکره و ،درادب هزور ار نآ دیاب
 ناسآ ار مکح امش يارب دنوادخ هک ،دراد هزور رگید ياهام زا )تسا هدروخ
 هدرک لیمکت ار هزور ددع هکنیا ات هتساوخ و ،هتفرگن لکشم ار فیلکت و هتساوخ
 تمعن نیا زا( هک دشاب ،دومرف تیاده ار امش هک دینک دای تمظع هب ار ادخ و
 ».دیشاب رازگساپس )گرزب

 

 زا دعب هکینامز ،دنریگیم نشج ار نآ نم ناگیاسمه مامت هک تسا لاس زا ینامز ناضمر هام
  .دننکیم مامت ار دوخ يهزور اذغ ندروخ اب راطفا نامز رد ینالوط تاعاس

 

 نامشچ اب  و دنسرپیم ار لاؤس نیا نم زا ًالومعم مناملسم يهیاسمه ؟دنریگیم هزور نایحیسم ایآ
  .دننامیم نم خساپ رظتنم ریحتم

 

 نیا« .مسرپیم اهنآ زا نم بلغا هک تسا یلاؤس نیا »؟دیاهدینش هزور نیرتگرزب يهرابرد ایآ«
 ».دهد ناشن ناطیش رب ار دوخ تردق ات درک اهر ار زیچهمه هک تسا یگرزب هاشداپ ناتساد

 

  ».میاهدینشن ار ناتساد نآ ام ریخ« هک تسا نیا اهنآ خساپ الومعم

 

 يراددوخ ییاذغ هنوگره زا زور هنابش 40 حیسم .دنکیم تبحص هزور نیرتگرزب يهرابرد لیجنا
 يزیچ تدم نیا رد وا هک مینادیم ام و ،دنک یگدنز دناوتیم بآ نودب زور 4 ای 3 طقف ناسنا ندب .درک
 ار یگنس ات درک هسوسو ار وا ناطیش ،یسیع تلاح نیرتفیعض رد .دوب دیدش وا یگنسرگ اما .تسا هدیشونن
 ادخ ناهد زا هک ینخس ره اب هکلب ،دنکیمن یگدنز نان اب اهنت ناسنا ،داد خساپ یسیع .دنک لیدبت نان هب
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 نیمز هب ار تدوخ« :تفگ .21درب میلشروا دبعم يهلق هب ار وا ناطیش سپس .دنکیم یگدنز دیآیم نوریب
 نیرخآ يارب .تسا هابتشا ادخ ندرک ناحتما .درکن لوبق یسیع ».تفرگ دنهاوخ ار وت ناگتشرف ًامتح ،زادنیب
 .»نک شتسرپ ارم و نک هدجس« :درک همزمز زیگناهسوسو ییادص اب ناطیش .درک هسوسو ار وا ناطیش راب

 .درک شنزرس تدشهب ار ناطیش ادخ مالک اب یسیع ».داد مهاوخ وت هب ار ناهج نیا ياهیهاشداپ مامت نم«
 و نک تعاطا ار دوخ يادخ هَوُهَی« :تسا بوتکم اریز »!ناطیش يا وش رود نم زا« :تفگ وا هب یسیع سپس
 .دش رود وا زا بسانم نامز ات ناطیش و دش زوریپ دربن نآ رد یسیع »22.نک تدابع ار وا طقف

 

 هزور تدابع هب زاینبسحرب ام .صخشم نامز کی رد ًاموزل هن اما ،هلب ؟دنریگیم هزور نایحیسم ایآ
 ات دنکیم كاپ ار ام ندب و بلق نیا .اذغ هن مینک زکرمت ادخ يور هک دنکیم کمک ام هب يهزور .میریگیم
 زوریپ ناطیش اب يدایز ياهدربن رد یسیع هک میدقتعم نینچمه ام .مینک وجتسج يرتشیب تدش اب ار دنوادخ
 گرزب يهزور رد ارحص رد یسیع هک يراک اما ،تسا بوخ هزور .تشاذگ نایم رد ام اب ار دوخ يزوریپ و دش

   .درک تباث ار دوخ لامک وا .تسا نیا زا رتهب یتح ،داد ماجنا هزور 40

 

 

 
 3-190 :2 يهروس هللا هار رد دربن
 لیبس یف ولتاقو« یبرع ترابع اجنیا رد اما ،مینکیم دروخرب )داهجلا( داهج يهملک هب يدعب تایآ رد

  :دنکیم نایب ار گنج نیا تیهام 193-190 :2 يهروس .تسا »ادخ هار رد گنج« ای »هللا
Save translation 

 
 ،دینک داهج دنزیخرب امش ینمشد و گنج هب هک نانآ اب ادخ هار رد و«

 	.درادن تسود ار نازواجتم ادخ هک دینکن زواجت دح زا نکل
 زا ار امش هک ار نانآ و دیناسر لتق هب دیتفای ار ناکرشم اجک ره و

 و گنج زا رتشیب ناشداسف و رتتخس )نانآ( يرگهنتف و ،دناهدرک هراوآ ناتنطو
 ،دننک یتسدشیپ هکنآ رگم دینکم گنج اهنآ اب مارحلادجسم رد و ،تسا راتشک
 رفیک تسا نینچ ،دیناسرب لتق هب ار اهنآ ،مرح رد هک تساور تروصنیارد
 ».نارفاک

 
 

 4 :4 یتم لیجنا 21
 4 :10 یتم لیجنا 22
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 ادخ )هک دیرذگرد اهنآ زا( دنرادب )متس و كرش زا( تسد رگا سپ«
 	.تسا نابرهم و هدنزرمآ

 نید و دوش فرطرب نیمز يور زا داسف و هنتف ات دینک داهج رافک اب و
 هک دینک تلادع اهنآ اب دندیشک تسد )هنتف زا( رگا و ،سب و دشاب مکاح ادخ
 ».تسین اور ناراکمتس رب زج زواجت

 
 ».یمهفیمن وت« .درک حیحصت ارم ناملسم ناتسود زا یکی
 ».موشیمن هجوتم ار تروظنم« :مدیسرپ وا زا توهبم و جیگ نم
 ادخ هار رد ات دنک داهج دوخ لد رد دیاب یناملسم ره .ینورد يهزرابم ینعی .دیمهفیمن ار داهج امش

 .دنک یگدنز
 
 یتایآ اما .دراد دوجو ینورد داهج کی هک متسین فلاخم امش اب نم .میدرکیم تبحص نآرق درومرد

 يهزرابم کی هن ،تسا یماظن و یکیزیف دربن کی فیصوت نیا .دننکیمن تبحص نآ درومرد 190:2 دننام
 .ینورد

 .درک هاگن نآرق هب تقد اب متسود
 
 ندنار نوریب و يریگتسد زا سپ ار نمشد نایوجگنج هک دهدیم روتسد اجنیا ،دینیبب« :مداد همادا

 گنج زا فده .دشاب هکم رد مارحلادجسم رد ندیگنج يانعم هب رگا یتح ،دیشکب یمالسا يورملق زا مدرم
 .تسا )ادخ هب نامیا( مالسا يهبلغ و ملظ هب نداد نایاپ 193 يهیآ قبط

 

 .داد سپ نم هب مارآ ار نآرق و »مدش هجوتم« :تفگ متسود

 رد ؟هنایمرواخ ؟ناتسبرع ؟دراد همادا اجک ات گنج نیا .دراد دوجو تایآ نیا درومرد يدایز تالاؤس
 ایآ ؟دراد همادا زونه زورما يهزرابم ایآ .دهدیمن حیضوت ار عوضوم نیا حوضوهب تمسق نیا ؟ناهج رسارس
 ؟دنوش یماظن گنج دراو یمالسا نامیا و تلادع دربشیپ يارب دیاب ناناملسم

 
 هکلب دنوش یکیزیف يهزرابم ریگرد دیاب اهنتهن مدرم هک میوشیم انشآ هدیا نیا اب ام 195 يهیآ رد

 دح هب هن نکیل( دینک قافنا ادخ هار رد )دوخ لام زا( و« .دننک تیامح نآ زا دوخ یصخش لیاسو اب دیاب
 ».درادیم تسود ار ناراکوکین ادخ هک دینک ییوکین و ،دینکفین رد رطخ و هکلهم هب ار دوخ و ،)فارسا

 
 ،دننک داهج ادخ هار رد دنناوتن هک دنسرتیم ای دنتسه لبنت دحزاشیب هک ار يدارفا 216 يهیآ

 رایسب هچ نکل ،تسا هورکم و راوگان امش رب هکنآ لاح و دیدرگ رّرقم امش رب داهج مکح« .دنکیم شنزرس
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 ار يزیچ دوش رایسب هچ و ،هدوب نآ رد امش حالصوریخ تقیقح هب یلو دیرامش هورکم ار يزیچ هک دوش
 ».دینادان امش و تساناد )روما حلاصم هب( ادخ و ،تسا نآ رد امش داسفوّرش عقاورد و دیراد تسود

 
 زا و دندیورگ مالسا نید هب هک نانآ« :دیامرفیم 218 يهیآ 2 يهروس .دراد شاداپ هنارادافو داهج

 و هدنیاشخب ادخ هک ،دنشاب ادخ تمحر رظتنم و راودیما نانیا دندرک داهج ادخ هار رد هدومن ترجه دوخ نطو
 يارب ياهشیر هک دنکیم یفرعم ار »اوُدَهاَجَو« هملک هک دراد تیمها تهج نآ زا هیآ نیا ».تسا نابرهم
 کی هب هک ،دسریم رظنهب حضاو یفاک يهزادنا هب نتم نیا نومضم زا ،نیشیپ تایآ دننام .تسا داهج
 يدعب تایآ طسوت هیآ نیا ایآ .دراد هراشا یکیزیف يهزرابم هب هکلب ،دنکیمن هراشا یصخش و ینورد يهزرابم
 .مینک رکف داهج يهلئسم هب نآرق ندناوخ اب هک دنکیم راداو ار ام يرایسب ياهيهروس ؟تسا هدش خسن

 
 
 
 203-196 :2 يهروس جح
 زا لبق هک دهدیم ناشن خیرات .دیامنیم بیغرت جح درومرد ار ناناملسم 203-196 تایآ رد نآرق

 )ص(دمحم ترضح هکنیا زا سپ .دندادیم ماجنا هناقداص ار هبعک ترایز هکم مدرم ،)ص(دمحم ترضح دلوت
 ار یتسرپتب ياههبنج ات دنداد رییغت ار نآ اما دندرک ظفح ار جح مسارم ناناملسم ،دروآ هکم هب ار مالسا
 .دندمآیم اجنآ هب هبقارم و اعد يارب نانچمه مدرم و دنام هبعک رد گنس باهش .دننک فذح

 

 .دهدیم ياهژیو تاروتسد ،دننکیمن یگدنز هکم یکیدزن رد هک یناناملسم يارب 193 يهیآ
 .دنریگب هزور و دنهدب يرذن دنناوتیم ،دننک رفس هکم هب دنتسین رداق هکیتروصرد

 

 هب اههمیخ دیع تفایض يارب لاس ره میهاربا نادنزرف هک مینیبیم لیجنا و تاروت هب یهاگن اب
 زا ییاهر نشج و شکشیپ و رشع نداد يارب ناشیاههداوناخ و يربع نادرم يهمه .دندمآیم میلشروا ترایز
 .دندرکیم رفس میلشروا هب رصم رد یگدرب

 

 ثحب فرص ار ینامز و درک رفس میلشروا هب دوخ ردام و ردپ اب یگلاس هدزاود رد زین حیسمیسیع
 یسیع دندش هجوتم هک شردام و ردپ .درک هدز تفگش ار اهنآ وا ياهخساپ .درک دبعم ناربهر اب تاروت درومرد
 وا زا یتحاران اب .دنتفای ار وا و دنتشگزاب میلشروا هب ،تسین اهنآ اب )هرصان رهش( هناخ هب تشگزاب هار رد
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 رد دیابیم هک دیتسنادیمن رگم ؟دیتسجیم ارم ارچ« :داد خساپ وا و ؟تسا هتفرن اهنآ هارمه ارچ هک دندیسرپ
  »23؟مشاب مردپ يهناخ

 
 
 222 :2 يهروس تراهط
 رد ندب تفاظن .میونشیم رهوش و نز نیب طباور هژیو هب ،یگزیکاپ درومرد ام 222:2 يهروس رد

 لاح نآ رد )نانز يارب( تسا یجنر نآ :وگب ،نانز ندشتداع زا ار وت دننک لاؤس و« .تسا مهم رایسب مالسا
 هک اجنآ زا دندرک كاپ ار دوخ نوچ ؛دنوش كاپ هکنآ ات دینکن یکیدزن نانآ اب و دینک يرود نانآ ترشابم زا
 ناگزیکاپ مه و دننک هبوت شهاگرد هب هتسویپ هک ار نانآ ادخ انامه هک ،دیوش کیدزن اهنآ هب هداد روتسد ادخ
 ».درادیم تسود ار شیالآ ره زا رود

 

 .مینکیم فشک یعامتجا و يدرف یگزیکاپ درومرد يدایز نیناوق ،یسوم نامز هب هتشذگ هب یهاگن اب
 شزومآ ناگدرم نفد حیحص يهوحن و رامیب اب راتفر ،اهتسد نتسش يارب ار ینیناوق یبهذم نایاوشیپ
 .دندادیم

 

 ار یسکره تعرس هب یبهذم ناربهر ،حیسمیسیع يهرود رد اما ،دوشیم تمالس ثعاب یگزیکاپ
 سرت هب ار يداع مدرم و »!مارح« دندز دایرف اهنآ .دندادیم رارق هلمح دروم ناشنیناوق نتشاذگ اپ ریز لیلدهب
 یسک رگا .دنتخاسیم زین ار دوخ ياهتنس و نیناوق هکلب ،دندرکیم ارجا ار تاروت نیناوق اهنتهن اهنآ .دنتخادنا
 لباقریغ راب یبهذم نیناوق .دندرکیم دیدهت و راسمرش ار اهنآ ناربهر ،درکیمن تیاعر ار دوخ ینید نیناوق
 .دراذگیم مدرم شود رب ار سرت و مرش زا یلمحت

 

 

  :دومرف و دید ار یبهذم ناربهر يراکایر نیا یسیع

 ییاهروگ نوچمه امش !راکایر نایسیرف و نید ياملع يا امش رب ياو«
 زا تسا رپ اهنآ نورد اما ،دنسریم رظنهب ابیز نوریب زا هک هدش يراکدیفس دیتسه

 
 

 2 :49 اقول لیجنا 23
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 اسراپ مدرم هب ار دوخ زین امش ،ناسنیمه هب !تاساجن عاونا و ناگدرم ياهناوختسا
  ».24دیترارش و يراکایر زا ولمم نطاب رد اما ،دییامنیم

 

 اما ،دنسریم رظنهب كاپ ناشنیناوق مامت اب یبهذم ناربهر هک تسنادیم اهنآ بولق ندید اب یسیع
 رت ناسآ هانگ زا بلق نتشاد هگن كاپ زا ردقچ تافاثک زا ندب نتشاد هگن كاپ .تسا رود ادخ زا ناشیاهلد
 ؟تسا

 

 
 241-221 :2 يهروس قالط و جاودزا
 يهیآ رد ًالثم .دهدیم هئارا ددجم جاودزا و قالط درومرد یلصفم ماکحا 241-221 تایآ 2 يهروس

 يرگید هب نز هکنیا ات تسین لالح وا رب نز نآ رگید داد )موس( قالط ار نز رگا سپ« :دیامرفیم 230
 تّیجوز هب دنناوت )هداد قالط هس هک( لّوا رهوش اب نز داد قالط ار نز مود رهوش نآ رگا ،دنک رهوش
 هک ادخ ماکحا تسا نیا .تشاد دنهاوخ هاگن )جاودزا رما هب عجار( ار ادخ ماکحا هک دنرب نامگ رگا دندرگزاب
 نآ زا و هدرک رداص زاوج قالط عوقو يارب اما ،دنکیمن جیورت ار قالط نآرق ».دنکیم نایب اناد مدرم يارب
 هب ،دنک نیمأت ار كاشوپ و كاروخ يهنیزه هک دهدیم روتسد ناملسم درم هب 233 يهیآ .دنکیم تیامح
 نوریب یتیامح چیه نودب ار وا دناوتیمن ،دهد قالط شدنزرف ندروآ ایند هب زا سپ ار ینز رگا هک ینعم نیا
 .دنک

  :دیوگیم يدج یلیخ قالط يهرابرد یبن یکالم
 هک نآ زا و ،مراد ترفن قالط زا نم ،دیامرفیم لیئارسا يادخ هوهی«

  ».25دناشوپیم تنوشخ هب ار شاهماج

 
 ؟دهدیم قالط يهزاجا ادخ ایآ هک دندیسرپ وا زا دنیامزایب ار حیسمیسیع هکنیا يارب یبهذم ناربهر
  :داد خساپ یسیع
 ردپ درم ،ورنیمهزا تفگ و ،دیرفآ نز و درم ار ناشیا زاغآ رد ناهج يهدننیرفآ هک دیاهدناوخن رگم«

 سپ نآ زا ،نیاربانب ؟دش دنهاوخ نت کی ود نآ و تسویپ دهاوخ شیوخ نز هب ،هدرک كرت ار دوخ ردام و
 »26.دزاسن ادج ناسنا ،تسویپ ادخ ار هچنآ سپ .دنشابیم نت کی هکلب دنتسین ود رگید

 

 
 

 23 :28-27 یتم لیجنا 24
 2 :16 یکالم باتک ،قیتع دهع 25
 19 :6-4 یتم لیجنا 26
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 256 :2 يهروس تسین يرابجا نید رد

 وا تقادص هب هک متشادن یلیلد .تفگ ار هلمج نیا دنخبل اب متسود ».تسا زیمآحلص ینید مالسا«
 زا قح :تسین يرابجا نید رد« :دیامرفیم نآرق :دوزفا يو .دوب بلطحلص و قداص يدرف وا .منک کش
 ».تسا كاپ یهارمگ

 

 رترب يهیآ هس زا یکی 256 يهیآ ».مرازگساپس دیتشاذگ كارتشا هب ار هیآ نیا هکنیا زا« :مداد خساپ
 .ماهدینش ار نآ راب اهدص نیاربانب ،دننکیم لوقلقن نم يارب ناناملسم بلغا هک تسا نآرق

 

 زور کی .دهدیم ناشن ار هیآ نیا قادصم هداس ناتساد کی .تسا یبلق رما کی ًاعقاو ادخ هب نامیا
 و دوب شوگیزاب هچب رسپ .دنامب ماش رظتنم و دنیشنب دوخ یلدنص يور هک تفگ شکچوک رسپ هب يردام
 وا هک تفگ شدنزرف هب ماجنارس .تفریذپن مه زاب .نیشنب تفگ وا هب شردام هرابود .دنک تعاطا تساوخیمن
 زا اما ،مشاب هتسشن رهاظ رد دیاش« :تفگ شردام هب اما ،تسشن ماجنارس .دنک تعاطا هکنیا رگم دنزیم ار
 ».ماهداتسیا زونه نورد

 

 100 اب ار دوخ نید یسک ایآ .درک رابجا ناوتیمن ار هناصلاخ يونعم نامیا ،ناتساد نیا دننام تسرد
 نادنز هب ای دننک بانتجا تایلام تخادرپ زا ات دنهدیم رییغت ار دوخ نید ًاعقاو اهنآ ایآ ؟دهدیم رییغت رالد
 کی رواب زا ،هنیزه هب هجوت نودب یعقاو نامیا .تسا یگتخاس درک شورف و دیرخ ناوتب هک ینامیا ؟دنورن
 .تسا هدش دعاقتم تقیقح هب نمؤم اریز .دزرویم عانتما غورد

 

 ؟تسا قح مالسا و لطاب تیحیسم هک هدیسرن هجیتن نیا هب ایآ ،دوشیم ناملسم یحیسم کی یتقو
 و تسا تسردان مسیئودنه هک دسریم هجیتن نیا هب اریز دوش دحلم تسا نکمم ودنه کی ،بیترتنیمههب
 اب ای دیدهت اب هن اما ،دنهد رییغت ار دوخ نامیا هک درک دعاقتم ییاههدیا اب ناوتیم ار مدرم .تسا تسرد داحلا
 .لوپ
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 ؟مینک فشک ار تقیقح هنوگچ .دراد تقباطم تیعقاو اب یعقاو يهدیا کی ؟تسانعم هچ هب »تقیقح«
 .تسین یهاگ و تسا حضاو یهاگ .دشاب راکشآ دیاب اطخ زا ریغ تقیقح نتفگ هک دیامرفیم 256 يهیآ

 

 رد دوجوم رازبا هب تدشهب امیپاوه نانابلخ .دنکیم کمک عوضوم نیا كرد رد ام هب يرگید ناتساد
 ناشن نابلخ هب ار نیمز زا امیپاوه تیعقوم هک تسا جنسعافترا اهرازبا زا یکی .دنتسه هتسباو دوخ نیباک
 ساوح .دنکیم زاورپ يداع روطهب زونه هک دنک ساسحا تسا نکمم ،دوش هنوراو امیپاوه رگا .دهدیم
 ًاعقاو امیپاوه هک دهدیم ناشن وا هب و دیوگیمن غورد عافترا رگناشن اما .دیوگیم غورد وا هب شایکیزیف
 .دریمب تسا نکمم دنکن رگا .دنک دامتعا دوخ رازبا هب دیاب وا .تسا هنوراو

 

 اهرازبا .دش جیگ دوخ تیعقوم درومرد هک دوب هوک هتشر یکیدزن رد زاورپ لاحرد ینابلخ شیپ اهلاس
 رکف ات داد بیرف ار وا شندب اما ،دنکیم زاورپ هوک يهنماد تمس هب ًامیقتسم وا يامیپاوه هک دندادیم ناشن
 دامتعا عافترا رگناشن ياج هب دوخ ساوح هب وا ،هنافسأتم .دنکیم زاورپ نامسآ تمس هب الاب تمس هب دنک
  .داد تسد زا ار شناج هلصافالب و درک دروخرب هوک يهنماد هب وا يامیپاوه .درک

 
 ام .درک ادج اطخ زا ار تقیقح ناوتیم یتحار هب هک مینک رکف یعقاوم هب میناوتیم ام يهمه ًالامتحا

 راوشد یعقاوم رد اما .میهد صیخشت ار دایش کی میتسه رداق نینچمه و میسانشیم ار دوخ یمیمص ناتسود
 يرابجا دیابن نید رد هک میراد لوبق ام يهمه .تسین يزیچ هچ و تسا تسرد يزیچ هچ میمهفب هک تسا
 هب هک ،دیهاوخب « :دنکیم قیوشت روطنیا ار ام یسیع ؟مینک ادیپ ار تقیقح هنوگچ اما .دشاب هتشاد دوجو
 ».27دش دهاوخ هدوشگ ناتیور هب رد هک ،دیبوکب ؛تفای دیهاوخ هک ،دییوجب ؛دش دهاوخ هداد امش

 

 اهنآ هب نداد شوگ و تبقارم جرب يویدار اب تسناوتیم وا ؟دیراد رطاخهب ار درک طوقس هک ینابلخ
 و درک تشحو وا لاحنیااب .دشاب تقیقح لابندهب دوخ رازبا یسررب اب تسناوتیم وا .دشاب تقیقح لابندهب
 ،هعلاطم يانعم هب ییوجتقیقح .درک دامتعا دوخ تاساسحا هب رازبا ياج هب وا .داد تسد زا ار دوخ قطنم
 .منکیم هعلاطم تقدهب مدقهبمدق ار نآرق نم هک تسا یلیالد زا یکی نیا .تسا هدهاشم و ندینش ،شسرپ
 .ممهفب ار تقیقح مهاوخیم نم

 
 259 :2 يهروس تمایق

 
 

 7 :7 یتم لیجنا 27
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  :دهدیم تداهش ناگدرم تمایق هب نآرق
 هدش ناریو و بارخ هک درک رذگ ياهدکهد هب هک )ریزع( سک نآ هب«

 سپ !درک دهاوخ هدنز ار ناگدرم نیا زاب هنوگچ ادخ )هک متریح هب( :تفگ ،دوب
 دنچ هک دومرف ودب و تخیگنارب و درک هدنز سپس دناریم لاس دص ار وا دنوادخ
 ،مدومن گنرد زور کی زا ياهراپ ای زور کی :داد باوج ؟يدومن گنرد تّدم
 ،ياهداتفا گرم باوخ هب هک تسا لاس دص هکلب )تسا نینچ هن( دومرف دنوادخ
 هک( رگنب ار دوخ غالا و ،هدومنن رییغت زونه هک امنب دوخ بارش و ماعط رد رظن
 يارب ياهناشن و تجح ار وت ات و )دوش مولعم وت رب لاوحا ات مینک شاهدنز نونکا
 هکنآ ياهناوختسا رد رگنب و )دننکن راکنا ار تثعب رما هک( میهد رارق قلخ
 ،دیدرگ نشور وا رب راک نیا نوچ .میناشوپ نآ رب تشوگ و هتسویپ شمهرد هنوگچ
 ».تسا رداق زیچره رب ادخ هک منادیم نیقی هب :تفگ

 

 و ایبنا فحص ،تاروت رد يدیلک عوضوم کی نینچمه .دیآیم ام غارس هب نآرق رد اهراب داعم عوضوم
 رب گرم یتقو .تسا نکمم ریغ یعوضوم یکیزیف ظاحل زا ناگدرم زیخاتسر ،یعیبط روطهب .تسا لیجنا
 .تسا هدیسر ارف شرخآ ،دوشیم هریچ یمدآ

 دناوتیم وا .دنک هدنز ار ناگدرم دناوتیم دنوادخ هک دراد دوجو دیما زا ياهناشن اجنیا رد لاحنیااب
   .تسا نکمم ادخ يارب تسا نکممریغ ناسنا يارب هچنآ .دهد ماجنا ار اهنکممریغ

 

 
 271 :2 يهروس باوث و هانگ
 يهروس ؟دنکیمن هزرابم مرش و هانگ اب یسک هچ .تسا هانگ و فعض لماش یلکروطهب ناسنا تیعضو

 هب یناهنپ رد رگا نکیل ،تسوکین يراک دیهد هقدص اراکشآ )ناقحتسم هب( رگا« :دیامرفیم 271 يهیآ 2
 روتسم و وحم ار امش ناهانگ زا یخرب )نآ شاداپ هب( ادخ و تسا رتوکین امش يارب دیناسر )دنموربآ( ناریقف
 ».تسا هاگآ دینکیم هچنآ )ناهن و اراکشآ( زا دنوادخ و ،دراد

 

 تیاضر يارب ریخ ياهراک ماجنا يهرابرد هیآ ،ًالوا .دنکیم بلج زیچ ود هب ار نم هجوت هیآ نیا
 :تفگ نیمه هب هیبش يزیچ یسیع .دهدیم رادشه نارگید

 هب ،دیروآیم اج هب مدرم ناگدید ربارب رد ار دوخ ییاسراپ هک دیشاب هاگآ«

 یشاداپ ،تسا نامسآ رد هک دوخ ردپ دزن هنرگو ،دننیبب ار امش هک دصق نیا

 .تشاد دیهاوخن
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 اههسینک رد ناراکایر هکنانچ ،نزم راج ،یهدیم هقدص هکیماگنه سپ

 شاداپ نانیا ،میوگیم امش هب ،نیمآ .دنیاتسب ار اهنآ مدرم ات دننکیم اههچوک و

 تپچ تسد هک نک نانچ ،یهدیم هقدص نوچ وت سپ .دناهتفای یمامت هب ار دوخ

 ِردپ هاگنآ ؛دشاب ناهن رد وت يهقدص ات	،دوشن هاگآ ،دنکیم تتسار تسد هچنآ زا
 ».28داد دهاوخ شاداپ وت هب ،وت ِنیبناهن

 

 ناونعهب نم .دربب نیب زا ار دب ياههکل زا يرادقم دناوتیم کین ياهراک هک دهدیم هدعو نآرق ،ًایناث
 نیا ،شوخ ربخ يانعمهب ،لیجنا مایپ زا نم لماک كرد .منیبیم بلاج رایسب ار عوضوم نیا یحیسم کی
 هک دیوگیم 271:2 يهروس هکیلاحرد .تسا هدرک هئارا ام هانگ يهکل ندودز يارب یهار دنوادخ هک تسا
 ار دوخ رش يهدنامیقاب هنوگچ هک دنکیم حرطم ار لاؤس نیا ،دربب نیب زا ار رش زا »یضعب« دناوتیم هقدص
 نیا ایآ ،دشخبب یمیتی هب ار واگ کی سپس و دنک يدزد دوخ يهیاسمه يهعرزم زا دزد رگا ؟مینک فرطرب
 ؟دنک كاپ ار ام ياهيدب همه يهکل ات تسا مزال يزیچ هچ ؟تسوا هانگ ربارب رد هنالداع ياهلماعم

 

 
 275 :2 يهروس يراوخابر

 تعیرش هب لوپ هب طوبرم ياهلمعلاروتسد .دنکیم تبحص لوپ درومرد يرایسب تایآ رد نآرق
 ناملسم ناگدنسیون زا یخرب ».هدرک مارح ار ابر و لالح ار تراجت ادخ هکنآ لاح« .دنکیم کمک یمالسا
 زا هرهب اب لوپ .تسا هدش یللملا نیب يرادکناب ساسا )هرهب نتفرگ( ابر نردم يایند رد هک دنراد ناعذا
 رایسب دیاب مدرم .دوشیم هداد ماو دراوم ریاس و یلیصحت ماو ،وردوخ ماو ،هناخ ماو ،يرابتعا ياهتراک قیرط
 هعسوت ناهج رسارس رد هدرتسگ روطهب هک تسا یمتسیس نیا .دنهدب سپ دناهدرک ضرق هک یلوپ زا رتشیب
 .دریگیم رارق هدافتسا دروم و هتفای

 

 زا یخرب رد .دننکیم در ار هرهب اب هارمه يرادکناب متسیس ،نآرق هب دانتسا اب ناناملسم زا يرایسب
 لغاشم ،لیبموتا ،هناخ يارب لوپ ناوتیم نیاربانب ،دناهتفای هعسوت يرگید ياهمتسیس ،ناملسم ياهنیمزرس
 رد دناوتیم کناب ،لاثمناونعهب .درادن رب رد يدوس تخادرپزاب يهمانرب اما ،داد ضرق اهزاین ریاس و
 .دنک ظفح ار دوس زا یشخب ات دوش نآ زا یشخب کلام ،هدرک کمک نآ يزادناهار هب هک يراکوبسک
 
 

 6 :4-1 یتم لیجنا 28
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 دمانیم هانگ ار عمط دنوادخ .دنرادن نتفگ يارب يزیچ هرهب خرن درومرد لیجنا و ایبنا فحص ،تاروت
 .دراد تسود ار تواخس و

 

 

 
 281 :2 يهروس يونعم شاداپ
 هب ار امش هک يزور زا دیسرتب و« :دیامرفیم 281 يهیآ 2 يهروس ؟دهدیم يونعم شاداپ دنوادخ ایآ

 يهلئسم ».دننکن یمتس سکچیه هب و تفای دهاوخ شیوخ لمع شاداپ سکره سپ ،دننادرگ زاب ادخ يوس
 ای رش ای دنتسه بوخ اهناسنا ًاساسا ایآ .دنکیم هنخر ناسنا تیهام قامعا رد هراومه يونعم شاداپ
 اهناسنا ایآ ؟دنهدیم ماجنا بوخ ياهراک دب دارفا ارچ ؟دنهدیم ماجنا دب ياهراک بوخ دارفا ارچ ؟مادکچیه
 اهناسنا ؟دنروآ تسد هب دنهدیم ماجنا هک يرش ناربج يارب بوخ يونعم شاداپ یفاک يهزادنا هب دنناوتیم
 .دنتسه دب و بوخ زا ضقانتم و هدیچیپ یبیکرت

 
 رب وا و ،میزاسب نامدوخ هیبش و دوخ تروصهب ار ناسنا« :تفگ ادخ هاگنآ« :دیامرفیم دنوادخ ادتبا رد

 ،دنزخیم نیمز رب هک یناگدنزخ يهمه و نیمز يهمه رب و نایاپراچ رب و نامسآ ناگدنرپ رب و ایرد نایهام
 »29.دنارب نامرف

 ینتشادتسود و بوخ دنناوتیم زین اهناسنا ،تسا ینتشادتسود و بوخ دنوادخ هک روطنامه
 هانگ همه اریز « :دیوگیم لیجنا ؟دننکیم يدب اهناسنا ارچ سپ ،دوشیمن يدب بکترم ادخ اما .دنشاب
 گنهآ کی نتخاون ییاناوت ام ،هراپ ياهمیس اب يراتیگ دننام »30.دنیآیم هاتوک ادخ لالج زا و دناهدرک
 .میاهداد تسد زا ار یعقاو هناقشاع

 
 زا رارف يارب هنالداع یهار ایآ »31...تسا گرم هانگ دزم اریز« :میریگیم يونعم شاداپ ام ؟هجیتن

 286:2 يهروس هک روطنامه ،دنک وحم ار ام ناهانگ دنوادخ هک تسا نیا ام دیما اهنت ؟دراد دوجو گرم نیا
 تمحر ام رب و ،ار ام هانگ شخبب و زرمایب و ،هنم ام شود رب ام تقاط قوف یفیلکت راب ،اراگدرورپ« :دیامرفیم
 ؟دنک وحم ار ام ناهانگ دنوادخ هک تسا مزال يراک هچ ،دشابن یفاک ام کین لامعا رگا ».امرف

 

 

 
 

 1 :26 شیادیپ باتک ،قیتع دهع 29
 3 :23 نایمور باتک ،دیدج دهع 30
 6 :23 نایمور باتک ،دیدج دهع 31
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 موس لصف
 
 نارمع لآ يهروس
 
 
 7 :3 يهروس نآ میهافم و بتک
 ًابیرقت 3 يهروس .میدناسر نایاپ هب ،نآرق يهروس نیرت ینالوط ،2 يهروس رد ار دوخ يهعلاطم ام

 نم .ماهدرک هعلاطم لیجنا و ناربمایپ ،تاروت درومرد اهلاس هک متسه یحیسم کی نم .تسا هزادنانیمههب
 زا .ماهدرک هعلاطم )سدقم باتک یلصا ياهنابز( یمارآ و ینانوی ،يربع هلمج زا اهنابز زا يرایسب هب ار اهنآ
 .ماهتشاد ناناملسم اب وگتفگ نارازه ،هاگشناد رد مناملسم تسود نیلوا اب تبحص نامز

 

 هیآهبهیآ  ار نآرق هکیلاحرد ار دوخ خساپ متفرگ میمصت رابنیا اما ،ماهدناوخ نآرق اهلاس زین نم
 هب ندرک تبحص و ندناوخ يریگدای سناش یکدوک زا نم ،برع مدرم فالخرب .مسیونب ،منکیم هعلاطم
 .موش کیدزن نآرق رظندروم يانعم هب ناکما دح ات منکیم یعس ،لاحنیااب .ماهتشادن ار یبرع نابز

 
 داتسرف وت رب ار نآرق هک ییادخ تسوا« .دهدیم ناشن نآرق رد ار تایآ زا عون ود 7 يهیآ 3 يهروس

 هباشتم رگید یخرب و تسادخ باتک تایآ ریاس عجرم و لصا هک تسا مکحم تایآ ،باتک نآ زا یخرب هک
 ».تسا

 ار یلیثمت و یلصا يانعم نیب توافت هنوگچ .دنتسه یلیثمت نارگید ،دنتسه باتک ساسا و هیاپ اهنآ 
 هب و« :دهدیم همادا 7 يهیآ .هن ای تسا هیبشت هیآ کی ایآ هک دیوگیم ام هب بلغا نآرق دوخ عقاورد ؟مینادب
 ؟تسین ادخ بناج زا ایآ ؟دیآیم اجک زا يونعم كرد ».دنهاگآ نادنمدرخ اهنت )شناد( نیا



42 
 

 

 
 10 :3 يهروس منهج و تازاجم
 .دراد یم نایب ،دننک یم راکنا ار مالسا نید هک يدارفا درومرد ار دنوادخ باذع حیرص فیصوت نآرق

 زورفاشتآ دوخ نانآ و ،دناهرن ادخ باذع زا ناشنادنزرف و لام زگره ار نارفاک« :دیامرفیم 10 يهیآ
 ».دنامّنهج

 
 و اثل ،رئاس ،رقس ، ار منهج نآرق رگید عقاوم رد .تسا هدش رکذ نآرق رد راب 145 منهج شتآ ای ران

 .دنکیم فیصوت هیواحلا
 
 رد .دنریمیم ادخ تبسن دوخ نایغط رد هک تسا یناسک يهمه يارب باذع لحم منهج ،لیجنا رد

 هدافتسا نادهلابز ناونعهب هک دراد هراشا میلشروا زا جراخ رد یقیمع يهرد ای هرد هب منهج ،يربع نابز
 .دوب ییاهن یناریو و تافلت لحم اجنآ .دنتفریمن نیب زا زگره هرد نیا رد شتآ ياههلعش .تسا هدشیم

 
 ،تاروت ؟دوب دهاوخ هنوگچ ًاعقاو ؟تفر دهاوخ اجنآ یسک هچ ؟دتسرفیم منهج هب ار مدرم دنوادخ ارچ

 .دنشاب مهم رایسب دیاب اهخساپ نیا .دنهدیم خساپ تالاؤس نیا هب نآرق و لیجنا ،ایبنا
 
 
 14 :3 يهروس ؟يدام تورث ای يونعم تورث

 ؟يدام ای تسا رتهب يونعم تورث هک دنکیم توعد رکفت هب ار مدرم نآرق

 
 زا ییاهنایمه و نادنزرف و نانز هب لیم زا ،یناسفن تاوهش ّبح ار مدرم«

 بیرفلد و ابیز رظن رد عرازم و نایاپراهچ و وکین رادناشن ياهبسا و هرقن و الط
 دزن وکین تشگزاب لزنم و تسایند )یناف( یناگدنز عاتم اهنیا )نکیل( ،تسا
 ».تسادخ

 

 يداش دنوادخ زا ای تسایند ياهیشوخ رد يداش لابندهب لد یتسارهب ایآ .تسا یبلق لاؤس کی نیا
 ؟دباییم
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 تالوصحم  زا رتشیب وا تالوصحم .دوب زیخلصاح ینیمز بحاص دنمتورث رایسب يدرم شیپ اهتدم
 و دوب هداتسیا دوخ سارت رد هکیلاحرد ،ابیز بورغ کی رد .درکیم رتدنمتورث ار وا لاسهبلاس و دوب نارگید
 نم ،تسا زیگناتفگش نیا« :تفگ دوخ اب ،درکیم هاگن مدنگ و هویم ياهغاب ،ناوارف نوتیز ناتخرد  هب
 ار میاهرابنا ،داد مهاوخ ماجنا هک تسا يراک نیا .مرادن ناوارف لوصحم نیا يهریخذ يارب یفاک ياضف
 نم ،لاس همه نیا زا سپ ،هلب .مزاسیم رتگرزب ياهرابنا متورث و تالوصحم يهمه يارب و منکیم بارخ
 تحارتسا ،دوب مهاوخ میاهنامهیم نابزیم .مربب تذل متورث زا و منیشنب زارد نایلاس هک متسه نیا راوازس
 ».مربیم تذل یگدنز زا و مشونیم و مروخیم ،منکیم

 
 بشما نیمه !نادان يا« :تفگ درم نآ هب دنوادخ ،بش نآ رد دیشروخ بورغ زا سپ ،هنافسأتم

 يارب هک یسک ماجرف تسا نیا دش دهاوخ هک ِنآ زا ،ياهتخودنا هچنآ سپ .دناتس دنهاوخ وت زا ار تناج
 ».32تسین دنمتورث ادخ يارب اّما ،دزودنایم تورث نتشیوخ

 

 ،تسا رهاط دنوادخ سرت« :تشون دوواد

 .دبا هب ات رادیاپ و

 ،تسا قح دنوادخ نیناوق

  لدع ،یمامت هب و

 ،تسا رتبوغرم الط زا

 ؛رتصلاخ رایسب رز زا یتح

 تسا رتنیریش دهش زا

 ».33لسع يهناش تارطق زا یتح

 

 .تسا رتهب تدابع هکلب ،ریخ ؟تسا هابتشا تورث ایآ .تسا رتهب ادخ نانخس اما ،ریخ ؟تسا دب الط ایآ
 .دیامن میسقت نادنمزاین اب ار نآ دناوتب ات دنکیم دنمتورث رایسب تایدام اب ار سدقم صخش کی دنوادخ یهاگ
 .دوب دهاوخ دیماان دبا ات دشاب تورث رب شلد هک یسکره اما

 
 

 12 :21-17 اقول لیجنا 32
 19 :10-9 ریمازم باتک ،قیتع دهع 33
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 28 :3 يهروس بهذم و یتسود

 و نایدوهی هک درک لیامت زاربا )ص(دمحم ترضح اهراب .دنتسه نآرق رد انشآ یعوضوم باتک لها
 و یسوم و میهاربا دننام صاخ نالوسر يهرمز رد ار وا هک تساوخیم وا .دنروآ يور مالسا هب نایحیسم
 ار لیجنا و ایبنا فحص ،تاروت .دنکیم دییأت ار نیشیپ ناربمایپ بتک هک تسا یعدم نآرق .دنریذپب دوواد
 دیاش .دنشاب هدش فیرحت نیشیپ ياهباتک هک منکیمن ادیپ نآرق رد ياهناشن چیه نم .دنادیم مرتحم رایسب
 ریخ ؟دناهدش شودخم اهنآ هک تسانعم نادب نیا ایآ اما ،دنشاب هدش ریبعت دب ای هدش فیرحت یهاگ یناعم
 بوخ نیا .دندوب هدنامیقاب مدقتباث دوخ نامیا رب هک دنتخانشیم ار ینایحیسم و نایدوهی بارعا .هجوچیههب
 دناوتیم تسا هدرک تعاطا وا زا و هتشاد نامیا دنوادخ هب هناقداص هک يایحیسم ای يدوهی ایآ ؟دب ای دوب
 هچ دیاب ناملسم کی ؟دب ای دنراد یبوخ ریثأت ناناملسم رب نایحیسم و نایدوهی ایآ ؟دشاب هتشاد یشاداپ
 ؟دشاب هتشاد ناملسمریغ اب ياهطبار

 
 و ،دننیزگ تسود نارفاک زا و هتشاذگاو ار نانمؤم ،نامیا لها دیابن« :دیامرفیم 28 يهیآ 3 يهروس

 ».)دننک هیقت( اهنآ ّرش زا ندوب رذح رد يارب رگم تسا عوطقم ادخ اب وا يهطبار دنک نینچ هکره

 زا هک دهدیم رادشه ناناملسم هب صاخ روطهب هک میباییم ار یهباشم يهیآ 5 يهروس رد ًادعب
 .دننک يراددوخ نایحیسم و نایدوهی اب کیدزن طباور

 

 28:3 يهروس .یمیمص و کیدزن ،یحیرفت ،يراک ،هاگهبهاگ :دراد دوجو یفلتخم حوطس رد یتسود
 و یعقاو ناتسود اهنت هک دننادیم انعمنیاهب ار نیا ناناملسم زا یخرب .تسین لئاق یقرف ناتسود عاونا نیب
 :دیوگیم یمیدق لثملابرض کی .تسا یقطنم يدح ات نیا .دنشاب رگید ناناملسم دنناوتیم اهنآ قداص
 اهنآ اب هک دنوشیم بذج يدارفا تمسهب مدرم ».زاورپ سنجمه اب سنجمه دنک ،زاب اب زاب رتوبک اب رتوبک«
 .دنراد يدایز تاکارتشا

 

 يرگید موق و نید زا رفاک ار نانآ هک نایرماس اب یتسود زا میهاربا نادنزرف ،حیسمیسیع راگزور رد
 يهمانرب اهتلم نیب یتسود يارب دنوادخ .دندرکیم هاگن اهنآ هب الاب زا .دندرکیم يراددوخ ،دنتسنادیم
 .دراد یتوافتم
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 و ینالوط يرفس و درک يروآعمج ار دوخ تالوصحم يربع رجات کی ،حبص زور کی شیپ اهتدم
 نشخ نادزد زا یهورگ ناهگان .دیسر قیمع ياهرد هب زور طساوا .درک زاغآ احیرا هب میلشروا زا ار كانرطخ
 ار شسابل .داتفانیمزهب اهنآ دنت تابرض ریز ،تخسرس ناراکتیانج ربارب رد عافدیب .دندش روهلمح وا تمس هب
 .دندرک اهر ار وا ناج همین و دنتفر و دندرکیمخز ار وا و دندروآرد شنت زا

 

 ياهيهیاس ،هگنت رادبیش ياهراوید ندید اب اما .تشذگیم ریسم نآ زا يدوهی نهاک کی ًافداصت
 .تشذگ اجنآ زا و داد رییغت ار دوخ ریسم ،دندرکیم زوزو دولآنوخ درم فارطا هک ییاهسگم و کیرات

 
 هب ار دوخ وا دیاش .دشیم رود وا زا تعرسهب هک دینش ار وا ياهمدق يادص ناج همین درم دیاش

 نآ یمخز ندب هلصافالب ،دیسر اجنآ هب یتقو .درک روبع ریسم زا يرماس کی نآزاسپ اما .دوب هدرپس گرم
 ،تیساسح و ینابرهم نداد ناشن اب وا .درک یسررب ار رجات ياهمخز یمارآهب و تفر هلجع اب .دید ار درم
 يرتهداعلاقراخ راک وا سپس .درک راوس دوخ ياپراهچ رب ار وا و تخیر بارش و نغور ،تسب ار شیاهمخز
 رد درم نآ تماقا يهنیزه ،تفر هک دعب زور .درب ياهناخرفاسم هب يدوبهب يارب ار حورجم وا .داد ماجنا
 جرخ نیا زا شیب رگا و نک يراتسرپ درم نیا زا« :تفگ اجنآ بحاص هب و درک تخادرپ زین ار ارسناوراک
 ».34داد مهاوخ وت هب مدرگرب نوچ ،يدرک

 

 زا رترب و حلاص ار دوخ اهنآ .تفگ میهاربا نادنزرف يارب ار ناتساد نیا یسیع .نکب ار شرکف
 .دندرکیم ریقحت ار وا اهنآ هک تسا یصخش نامه ناتساد نیا نامرهق اما .دنتسنادیم رفاک نایرماس

 
 نادزد نایم رد هک يدرم اب رفن هس نیا زا کی مادک امش رظنهب ،دیسرپ و درک تیعمج هب ور یسیع

 .»درک محر وا هب هک نآ« :داد خساپ ینید نایاوشیپ زا یکی ؟دوب هیاسمه داتفا
 تیلم و داژن ،نید ياهزرم يارو دیابن یتسود ایآ .نک لمع روطنیمه و ورب وت« :داد خساپ یسیع

 »؟دبای شرتسگ
 

 
 

 10 :30-36 اقول لیجنا 34



46 
 

 
 30 :3 يهروس ناطیش تنوکس

 نآرق .ناطیش تنوکس عوضوم نینچمه و دزادرپیم ناسنا یناهج و قیمع لضعم هب ًاددجم نآرق
 یلامعا اب سکره هک يزور .تسا هار رد تمایق زور هک دهدیم میلعت لیجنا و ایبنا فحص و تاروت دننام زین
 .دوب هلصاف وا رش و وا نیب شاک يا هک دنکیم وزرآ ،دوشیم هجاوم هداد ماجنا هک

 

 حاورا يهمه هچرگ .تسین هانگیب ًالماک یحور چیه .دراد دوجو اجنیا رد يدیلک يهملک کی
 زور و ناربمایپ و ناگتشرف و ادخ هب نامیا و اعد ،ریخ روما ماجنا هب رداق و دناهدش هدیرفآ ادخ تروصهب
 ار رش زا ییادج يوزرآ و دشکیم درد حور .دناهدش دساف ینورد رش رثا رد زین حاورا يهمه اما ،دنتسه تمایق
 نیب زا ار رش هک تسا يوق ردقنآ يزیچ هچ .تسا سدقم بتک گرزب لاؤس نیا ؟هنوگچ اما .تشاد دهاوخ
 ؟دربب

 
 هدرک ییوکین راک ره یصخش ره هک يزور« .دنکیم نایب يدعب تایآ رد ار لاؤس نیا خساپ نآرق

 تفاسم شدب راک و وا نایم شاک يا هک دنک وزرآ ،هدرک دب هچنآ زین و دنیب رضاح دوخ يور شیپ ار همه
 ».تسا نابرهم یسب ناگدنب قح رد دنوادخ و ،دناسرتیم دوخ )باقع( زا ار امش دنوادخ و !دوب هلصاف يرود

 

 رگا ًایناث ؟دشخبب ارم وا هک مشاب هتشاد تسود ردقنآ ار ادخ مناوتیم ایآ .مسرپیم لاؤس ود مدوخ زا
 ،دشخبب ارم هانگ رگا ؟دنکیم تازاجم ار یسک هچ نم ياج هب دنوادخ ،دشاب گرم تازاجم قحتسم نم هانگ
 ؟دنکیم تخادرپ يوحن هب ارم یقالخا و یحور یهدب شدوخ ایآ

 
 رد .داتسرف گنج هب ار دوخ هاپس یگرزب هاشداپ يزور .دیامنیم راکشآ ار لاؤس نیا هداس ناتساد کی

 تسپ درم .تسا هدرک رارف دربن نادیم زا هنایفخم یهار زا زابرس کی هک دندش هجوتم وا نانابهگن ،بش نامه
 هاشداپ زا يراز و کشا اب دش راتفرگ یتقو ییاتسور درم نآ .دوب هدرک اهر هدازهاش رادرپس ناونعهب ار دوخ
 ،لاحنیااب .دیشخب ار وسرت درم نیا و داد ناشن تمحر هاشداپ .درک ششخب بلط و درک یهاوخرذع نابرهم
 ییاتسور درم نآ رگا .دش هتشک و تفرگ رارق ریت تباصا دروم هاشداپ دوخ رسپ ،ههبج رد زور نآ لیاوا رد
 هب اما ،دیشخب ار درم نآ هاشداپ سپ .دهد تاجن ار وا تسناوتیم ،تفریم گنج هب هدازهاش رادرپس ناونعهب
 تسد هب هنیزه تخادرپ نودب یششخب چیه .داد تسد زا ار شدوخ رسپ .دش لمحتم ار تازاجم دوخ يریبعت
 .دیآیمن
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 59-33 :3 يهروس نآرق رد یسیع

 .دناهتشون نآرق رد حیسمیسیع صخش يهرابرد ياهنارکفتم ياهباتک ناگدنسیون زا يرایسب
 نیا رگا .میراذگیم مارتحا وا هب و میراد تسود ار یسیع ام« :دنیوگیم عیرس هشیمه نم ناملسم ناتسود
 یتح و یگدنز ،دلوت لصا يهرابرد يدایز ياههروس ».میشاب یبوخ ناملسم میتسناوتیمن ،میدرکیمن ار راک
 ردپ نودب هک تسا یسک اهنت وا .دهدیم ناشن ام هب ار ریظنیب يدرم 59-33 تایآ .دنکیم تبحص وا گرم
 .تسا هدش دلوتم

 .دننکیم ثحب حیسمیسیع تیوه يهرابرد هک تسا لاس 1400 ناناملسم و نایحیسم ،نایدوهی
 هزجعم نیطایش تردق اب هک دندرک مهتم ار وا اهنآ .دندرک در حیسم ناونعهب ار وا یتنس نایدوهی زا يرایسب
 ناربهر .دنتفگ ازسان و دندناوخ وگغورد ار وا .دندرک موکحم نیغورد ربمایپ کی ناونعهب ار وا اهنآ .دنکیم
 یبال نایمور اب اهنآ .دنک بولصم ار وا هک دنتساوخ مور تلود زا و دنتخیگنارب یسیع دضرب ار مدرم یبهذم
 يروآدای .درکیم عنم دارفا مادعا زا ار میهاربا نادنزرف مور نیناوق اریز دنشکب بیلص هب ار یسیع ات دندرک
 .دوب مور دنمتردق يروتارپما يهمکچ ریز لاس اهدص لیئارسا هک تسا مهم هتکن نیا

 

 نانز و نادرم وا ناوریپ نیرتکیدزن .دندرکن در حیسم ناونعهب ار یسیع میهاربا نادنزرف يهمه
 نارازه هک دیوگیم لیجنا .دندوب يدوهی شردارب و رهاوخ و میرم شردام .دندوب میهاربا نادنزرف و يداع
 .دندش وا يدج ناوریپ ماجنارس میلشروا زا يدوهی

 
 .مینکیم كرد رتهب ار 3 يهروس ،مینک هاگن مهم شخب جنپ هب رگا

 میرم زا توعد .1
 هرکاب زا دلوت يهزجعم .2
 حیسمیسیع تمدخ .3
 حیسمیسیع هیلع هئطوت .4
 حیسمیسیع و مدآ .5
 
 صاخ ردقچ میرم .تسا دنوادخ تظفاحم و يزور ،تیاده ،اعد تباجا زا ابیز یناتساد میرم زا توعد

 ار وت ادخ انامه ،میرم يا :دنتفگ ناگتشرف هک هاگ نآ )نک دای( و« :دیامرفیم 42 يهیآ 3 يهروس ؟تسا
 ».دیشخب يرترب ناهج نانز رب و دینادرگ هزیکاپ و دیزگرب
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 میهاربا ردام زا رتالاب وا .دش باختنا ،دوب هدش قلخ نز نیلوا هک ،اوح زا رتالاب وا !یگرزب راختفا هچ
 ردام رجاه زا رتالاب وا .دش باختنا قاحسا ردام و میهاربا رسمه هراس رب يریپ نارود رد وا .دش باختنا
 دروم ردقنیا میرم ارچ .دش باختنا للم يهمه نانز و دوواد هاشداپ ردام زا رتالاب وا .دش باختنا لیعامسا
 ؟ادخ هب نز نیرتکیدزن ای دوب خیرات نز نیرتلداع وا ایآ ؟دوب مارتحا

 

 رارق لیلجت دروم لیلدنیاهب میرم .دوب ناسنا کی اوح و مدآ نادنزرف يهیقب لثم مه میرم .ریخ
 :دیامرفیم 45 يهیآ 3 يهروس .دش باختنا فیرش يراک يارب هک تفرگ

 
 دوخ يهملک هب ار وت ادخ هک دنتفگ ار میرم ناگتشرف نوچ«

 و ایند رد هک ،تسا میرم رسپ )یسیع( حیسم شمان هک دهدیم تراشب
 ».تسا )ادخ هاگرد( نابّرقم زا و دنموربآ ترخآ

 
 رتشیب اما ،دوب هزجعم کی هرکاب زا دلوت ؟دوب نیرت فیرش ناهج هب حیسم ندروآ رد میرم راک هنوگچ

 .دوب ینامسآ یناسنا يارب ینیمز يرد ،نآ زا
 
 شتآ نیمز زا .شتآ و داب ،بآ ،كاخ .دنوشیم ادیپ يدایز درفهبرصحنم داوم ام یکیزیف يایند رد

 .دروآیم نوریب ار بآ ،بآ .دروآیم داب ،داب .دیآیم نوریب
 

 یقیمع ياهزار اهنیا ًانئمطم ؟دوشیم رداص ادخ زا يزیچ ایآ .تسا یناحور وا تاذ .تسا حور ادخ
 حیضوت ؟مینامب یکیرات رد تسا قیمع زار کی هک لیلدنیاهب طقف ام هک دنکیم وزرآ دنوادخ ایآ اما .دنتسه
 زا ًالماک دنوادخ ًانیقی .میرادن دیدرت بش همین رد دوخ هار نتفای يارب نآ زا هدافتسا رد ام اما ؛تسا راوشد رون
 زا نیمز و نامسآ رد يزیچ انامه« .تسین هدیشوپ ادخ رب زیچ چیه و تسا هاگآ ،دوخ وا .تسا هاگآ دوخ تاذ
 )3 :5 يهروس( ».تسین ناهنپ ادخ

 
 زج و تساتکی ادخ ،»هللا الا هلا ال« :دیامرفیم 2 يهیآ 3 يهروس .تسین ادخ ملاع و تسین ملاع ادخ

 ینایاپ و زاغآ دنوادخ .نایحیسم و نایدوهی دننام ،مقفاوم مه نم ».تسا هدنیاپ و هدنز هک تسین ییادخ وا
 دنوادخ ار شتآ و داب و بآ و نیمز .دباییم نایاپ يزور دهاوخب ادخ هاگره و دراد يزاغآ ناکم و نامز .درادن
 ادخ مالک هب هک دنشوپیم مشچ تقیقح نیا رب دمعهب نانآ ،ناسنیدب« :دیوگیم لیجنا .تسا هدیرفآ
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 ،تسا هدمآ تاروت تاملک نیلوا رد »35.تفرگ لکش بآ يهلیسو هب و بآ زا نیمز و دوب میدق زا اهنامسآ
 »36.دیرفآ ار نیمز و اهنامسآ دنوادخ ادتبا رد«

 

 هب شدوجو يارب ناهج .دراد يزاغآ و تسادخ هدیرفآ ملاع .دوشیمن جراخ ادخ تاذ زا ًاقلطم ملاع
 .تسین هتسباو ناهج هب دوخ يارب وا اما ،تسا هتسباو ادخ

 
 وا یناحور تاذ زا ای تسا هدش هدیرفآ ادخ مالک ایآ .دمانیم ادخ مالک ار یسیع 45:3 يهروس

 ياهریسم و اهرواب نآ رد هک دناسریم ییاج هب ار مدرم بلغا هک تسا یلاؤس نیا ؟دریگیم همشچرس
 اسآهزجعم ناونعهب ار حیسمیسیع ،دنوادخ ینعی ادخ مالک دنیوگیم یخرب .دنوشیم ادج مه زا يداقتعا
 ادخ بناج زا یمایپ وا اریز ،دنمانیم هللا مالک ار یسیع دیاش هک دندقتعم رگید یخرب .رتشیب هن و داتسرف
  .تسا هدروآ

 
 زا لبق لاس دصناپ .دوشیم هدناوخ هللا مالک حیسمیسیع 45:3 يهروس رد هک تسین يراب نیلوا

 ،دسیونب هک درک ماهلا ،انحوی ،یسیع بوبحم درگاش و تسود هب دنوادخ ،بارعا هب نآرق لوزن
 

 اب زاغآ رد نامه	؛دوب ادخ ،مالک و دوب ادخ اب مالک و دوب مالک زاغآ رد«
 زیچ چیه ،دمآ دیدپ هچنآره زا و ،دمآ دیدپ وا يهطساو هب زیچهمه .دوب ادخ

 .تشگن رادیدپ وا نودب

 یکیرات رد رون نیا .دوب نایمدآ رون ،تایح نآ و دوب تایح وا رد

 ».37دباییمنرد ار نآ یکیرات و دشخردیم
 
 
 »سوگول« ،یسیع ینانوی لصا رد .تشون ینانوی نابز زا هدافتسا اب یسیع درومرد ادتبا رد انحوی

 ».دیدرگ نکاس ام نایم رد و دش مسج هملک« ،دهدیم همادا 14 يهیآ رد انحوی .دوشیم هدیمان
 

 مدق هنالقاع و تقداب رایسب دیاب ،دیتسه باتک نیا ندناوخ لاحرد زونه نم ناملسم تسود امش رگا
 کی دنوادخ زا .تسا نیمه رارسا نیرتزومرم زا یکی ؟تسیک ادخ »ِمالک« و »سوگول« ،يهملک .میرادرب
 
 

 3 :5 سرطپ مود ،دیدج دهع 35
 1 :1 شیادیپ باتک ،قیتع دهع 36
 1 :1-5 انحوی لیجنا 37
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 دنوادخ مالک .داد صیخشت مه زا ار اهنآ ناوتیمن هک تسا کیدزن وا هب ردقنآ .دوشیم رداص یصخش مالک
 .تسا ریذپانتسکش و تایح ،رون ،زیمآتبحم ،لماک ،هنادواج ًاتاذ

 

 ییاسآهزجعم روطهب یسیع و شاب :دومرف دنوادخ .دنکیم هسیاقم مدآ اب ار یسیع 59:3 يهروس ًادعب
 تروصهب كاخ زا ییاسآهزجعم روطهب مدآ و »شاب« :دومرف دنوادخ ناهج زاغآ رد .دمآ دیدپ میرم محر رد
 .دیشک ار دوخ سفن نیلوا و دمآ رد يدرم

 

 مود مدآ ار یسیع لیجنا عقاورد .دنتسه مه هیبش رایسب یسیع و مدآ هک دنداقتعا نیا رب نایحیسم
 یلکش نامه هب یسیع اما ،دش هدیرفآ كاخ زا مدآ ،لاثم ناونعهب .تسین ناسکی يانعمهب هباشم اما .دمانیم
 اما ،تسا هتشاد یکدوک نارود  مدآ هک میشاب نئمطم میناوتیمن .دنوشیم دلوتم دازون اهدرایلیم هک دش دلوتم
 ملاس ناوج درم کی هب و درک يزاب یکدوک رد وا .دشیم هیذغت میرم ریش زا هک دوب یعیبط دازون کی یسیع
 بحاص زگره و درکن جاودزا زگره یسیع .دندش يدایز نادنزرف بحاص و درک جاودزا اوح اب مدآ .دش لیدبت
 .دوب هدش باختنا راک نیرتكاندرد و نیرتتخس يارب اریز دشن دنزرف

 

 زا ریغ يزیچ یسیع دسج هک دنتسین دقتعم نایحیسم ؟دنتسه مه هیبش رظنهچزا یسیع و مدآ سپ
 زا کی ره و مدآ دننام تسرد ،دراد نایرج شیاهگر رد نوخ هک تسا هدوب یناسنا يداع ندب کی
 .دندوب ناسنا ًالماک دوخ یکیزیف رهوج رد ود ره مدآ و یسیع .شنادنزرف

 ندب زا رتشیب يزیچ ایآ .دننک یط ار یفلتخم ياهریسم تسا نکمم یخرب هک تسا ییاج اجنیا
 نادرم هلمج زا ،هدنز تادوجوم يهمه هک رواب نیا ،نیوراد زلراچ نامز زا ؟دراد دوجو وا يارب ناسنا یکیزیف
 اهتوبکنع ،نادرم و اهنومیم ًارهاظ .تسا هتفای جاور ،دناهتفای لماکت رتییادتبا تادوجوم زا یمارآهب ،نانز و
 هب يرایسب ،نردم يایند رد .دناهدمآدوجوهب یناتساب ياهگرزبردام و اهگرزبردپ نامه زا یگمه جانفسا و
 زا سپ ،دنرادن یکاخ مرک ای ییایرد سورع اب یتوافت ًاساسا اهناسنا هک ییاجنآ زا هک دناهدیسر هجیتن نیا
 و دوشیم لیدبت كاخ هب هرابود ام ندب و داد میهاوخ تسد زا ار دوخ دوجو لماک روطهب ام يهمه گرم
 .دوشیم شومارف هشیمه يارب

 

 هک میدقتعم ام .دنراد نامیا منهج و تشهب و تمایق زور ،ادخ هب ناناملسم و نایحیسم ،نایدوهی
 زا ندب یتقو هکنیا درومرد یلاؤس .دهدیم همادا دوخ تایح هب ناسنا حور ،دوش هیزجت و دریمب ندب رگا یتح
 ناسنا رد ییایمیش داوم زا رتشیب يزیچ هک میدقتعم ام اما ،دراد دوجو دتفایم یقافتا هچ دوشیم هدنز ناگدرم
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 یکیزیف ندب اب ای حاورا نیا و تسا هدیرفآ ار اهنآ دنوادخ هک میراد یعقاو یحاورا ام .دراد دوجو ام ندوب
  .نآ نودب ای دننکیم یگدنز

 

 هکیلاحرد .دوشیم هدناوخ ادخ رسپ مه و ناسنا رسپ مه هک تسا یسیع زار نیا .حور و مسج
 وا حور ایآ ؟دمآ اجک زا وا حور ،دمآ دوجو هب میرم محر رد یسیع ینامسج مسج و »شاب« دومرف دنوادخ
 ؟دمآ نیمز هب ادخ يهملک ناونعهب ادخ تاذ زا یسیع ایآ ؟تسین قولخم ای تسا هدش هدیرفآ مدآ دننام

 

 نیا .تسا هدشهتخانش شاهداعلا قراخ دجاسم تخاس رطاخهب نانیس رامعم ،ناملسم گرزب رامعم
 هدنز شراثآ اب دنمجرا نانیس رامعم هک تفگ ناوتیم .دناهدوب اجرباپ وا گرم زا دعب لاس اهدص دجاسم
 هکنیا زا لبق .تسا هتفرگ همشچرس و  هدش عورش وا حور و نهذ نورد زا وا ياهراکهاش کتکت .دنامیم
 .درکیم راک وا تاذ رد روصت و لالدتسا و رکفت رد وا ییاناوت ،دنک میسرت ار اههشقن ای دنک نایب ار تاملک
 ناسنا ار ام هک دنتسه يروما زا هتسد نآ وزج ،رود ياهدنیآ يارب يزیرهمانرب و ییوگناتساد ییاناوت
 .دزاسیم

 

 دوخ تسناوتیمن عقاورد وا .ناشخرد هداعلاقوف يدرم ًاعطق هچرگا ،دوب ناسنا کی طقف نانیس رامعم
 هب عورش نادنمشناد ،نردم يروانف زا هدافتسا اب هزورما .دیامن داجیا شیاهنامتخاس رد ار )شیاهلبمس(
 کی هب ناسنا نهذ لاقتنا ،رتهداعلاقوف نآ زا ای ،دناهدرک رتویپماک کی هب ناسنا نهذ لاقتنا يهدیا شیامزآ
 .دننکیم يزادرپایور اهناسنا هب یگنادواج ياطعا درومرد ارگلائدیا نادنمشناد .رگید ناسنا ندب ای تابر

 

 ناسنا یتح ای نیشام کی رد ار نآ و هتفرگ ار ناسنا نهذ هک دننک روصت دنتسناوتیم اهناسنا رگا
 گرزب و زیمآتبحم یفده تسا نکمم دنوادخ ایآ هک تسا یقطنمریغ لاؤس نیا ایآ ،دننک يریگراب يرگید
 ؟دهد ماجنا ار يراک نینچ هک دشاب هتشاد

 

 دهاوخب دنوادخ ارچ .تسا نکممریغ« :تفگ و تشاذگ زیم يور ار شیاچ ناجنف طایتحا اب متسود
 دیدج یناسنا ندب رد ار دوخ یگنادواج هب ندیسر يارب هک درادن يزاین زگره وا ؟دهد ماجنا ار يراک نینچ
 تردق دناوتب ات دروآرد قولخم لکش هب ار دوخ هک درادن يزاین زگره وا .تسا يدبا دنوادخ اریز ،دهد رارق
 یکی دنوادخ ،تسا هدننک رجزنم زین شروصت .تسا قلطم رداق رضاح لاحرد وا اریز ،دشاب هتشاد يرتشیب
 ».درادن يزاین چیه و تسا
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 .دیآیم لیجنا زا ياهدننک جیگ و بیجع لاؤس نینچ هب خساپ

 ات داد ار دوخ يهناگی رسپ هک درک تبحم ردقنآ ار ناهج ادخ اریز«
  »38.دبای نادواج تایح هکلب ،ددرگن كاله دروآ نامیا وا هب هکره

 

 ثعاب نطو هب قشع .دهد قوس هدننکجیگ و بیرغوبیجع ياهراک ماجنا هب ار دارفا دناوتیم قشع
 رضاح ناردپ هک دوشیم ثعاب دنزرف و نز هب قشع .دنریمب اهنت دربن ياهنادیم رد گنج رد مدرم دوشیم
 نز هب درم قشع .دننک مهارف ندروخ يارب اذغ و مرگ ياهناخ ات دنشکب جنر يراک رابتکالف طیارش رد دنوش
 .دیامن دوعص اههوک زا و دنک انش ار اهسونایقا دوش رضاح دوخ تابثا يارب هک دوشیم ثعاب

 

 3 يهروس رد ؟درک هچ نیمز يور دوخ نامز رد یسیع سپ .تشاد او تکرح هب ار یسیع قشع
 .دنکیم هدنز ار ناگدرم و دهدیم افش ار نایماذج ،دهدیم ییانیب ناروک هب هک مینیبیم ار یسیع ،49 يهیآ
 اهنکممریغ دناوتیم ادخ طقف ؟دادیم ماجنا ار اهنآ هنوگچ رگید .دهدیم ماجنا ادخ تردق هب ار اهراک نیا وا
 نآ لابندهب یگدنز و تازجعم دوریم ادخ مالک هک اجنآ .تسا دنوادخ بناج زا ياهملک یسیع و دهد ماجنا ار
 .دش دنهاوخ يراج

 
  هک دنکیم دییأت لیجنا .دندرک هئطوت یسیع هیلع ادخ نانمشد هک دنکیم دییأت 54 يهیآ رد نآرق

 دنتسناوت هنوگچ ؟دش دنهاوخ قفوم اهنآ ایآ اما .دننک بولصم یمور بیلص يور رب ار وا دنتساوخیم نانمشد
 يا :دومرف ادخ هکیتقو )رآ دای هب( !کنیا« :دیامرفیم 55 يهیآ 3 يهروس ؟دنوش زوریپ و دنگنجب ادخ اب
 زا هّزنم و كاپ ار وت و مرب الاب دوخ )برق نامسآ( يوس هب و هدومن ضبق ار وت )حور( نم انامه ،یسیع
 امش تشگزاب هاگنآ ،مهد يرترب تمایق زور ات نارفاک رب ار وت ناوریپ و منادرگ نارفاک )شیالآ و ترشاعم(
 ».دیتساخیم رب عازن هب مه اب نآ رس رب هچنآ رد منک مکح )قح هب( سپ ،دوب دهاوخ نم يوس هب

 
 »!هدرمن یسیع« .دش جیگ یلیخ ماهیاسمه رهظزا دعب زور کی
 تسه ياهیآ نآرق رد ایآ ،متسه واکجنک ًاعقاو« ،مدیسرپ .دوب هدیدن ار 55:3 يهروس زگره وا ًارهاظ

 »؟تسا هدرمن یسیع دیوگب هک
 
  .داد همادا دوخ توکس هب وا

 
 

 3 :16 :انحوی لیجنا 38
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 تاجن گرم زا ار یسیع دنوادخ هک دیوگیمن هیآ نیا یتح اما ،منادیم ار 157 يهیآ .مداد همادا نم
 .دنتشکن ار وا دوهی موق دیوگیم ،داد

 

 تبحص زین وا گرم درومرد هکلب یسیع دلوت درومرد اهنتهن نآرق ،دش رکذ ًالبق هک روطنامه
 بیلص يور رب گرم زا ار یسیع ،دنوادخ هظحل نیرخآ رد هک دوشیم روصت اهاج یخرب رد ًالومعم .دنکیم
 دریمب یسیع داد هزاجا ،دنوادخ هک تسا هدمآ اجنیا رد ارچ اما .درک وا نیزگیاج ار يرگید صخش و داد تاجن
 )ََّيلِإ َُكعِفاَرَو َكّیِفََوتُم ّيِنِإ ٰىَسیِع( ؟درک هدنز ار وا سپس و

 

 »؟تسا هدرم ًاعقاو حیسمیسیع هک دیوگیم لیجنا ایآ« :دیسرپ نم زا رابکی يرگید تسود

 ».دوشیم هئارا وا گرم زا یلصفم حرش اهتمسق زا يرایسب رد ،هلب« :مداد خساپ

 

 

 

 :تفگ شنادرگاش هب رصع زور کی .درک ییوگشیپ ار بیلص يور رب دوخ گرم یسیع دوخ ،لوا
 

 اّما .تشک دنهاوخ ار وا و دش دهاوخ میلست مدرم تسد هب ناسنا رسپ«
 »39.تساخ دهاوخ رب ،ندش هتشک زا سپ زور هس

 

 روتسد دوخ نارسفا هب سطالیپ رادنامرف ،نایمور طسوت بیلص يور رب وا يهنایشحو مادعا زا سپ
 .دننک دییأت بیلص يور رب ار یسیع گرم ات داد

 
 ،دشاب هتشذگرد يدوز نیدب یسیع درکیمن رواب هک سطالیپ«

 زا نوچ .هن ای تسا هدرپس ناج یسیع دنیبب ات دناوخ	ارف ار نازابرس يهدنامرف
 ياهچراپ زین فسوی .درپس فسوی هب ار یسیع دسج ،تسا نینچ هک تفایرد وا
 هک ياهربقم رد و دیچیپ ناتک رد ،دروآ نییاپ بیلص زا ار دسج و دیرخ یناتک

 
 

 9 :31 سقرم لیجنا 39
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 هربقم يهناهد يولج یگنس سپس .داهن ،دوب هدش هدیشارت هرخص رد
 »40.دیناتلغ

 
 و دندیسر یسیع هب نوچ اّما« تسا هدرک تبث ار حیسمیسیع گرم يهعقاو دوخ لیجنا رد زین انحوی

 »41.دنتسکشن ار وا ياهقاس ،تسا هدرم دندید
 

 موق زا یگرزب هورگ نادرگاش ریاس و سرطپ ،حیسمیسیع زیخاتسر و ندش بولصم زا سپ هتفه دنچ
 :دنداد تداهش و دنداد رارق باطخ ار میهاربا

 
 امش هب وا ياج هب یلتاق دیتساوخ و دیدز اسراپ و سوّدق نآ يهنیس رب در ِتسد هک دیدوب امش«

 »42.دوش هدیشخب
 .داد ناج نانیدیب رطاخهب بسانم نامز رد حیسم ،میدوب ناوتان زونه ام هکیماگنه دیوگیم لیجنا 

 ار یسک تسا نکمم دنچره ،درذگب دوخ ناج زا اسراپ یناسنا رطاخهب یسک تسا نکمم تردنهب هکنآ لاح
 هک درک تباث هنوگنیا ام هب ار دوخ تبحم ادخ اما .دهدب کین یناسنا يارب ار دوخ ناج هک دشاب تماهش نیا
 ».43درم ام هار رد حیسم ،میدوب راکهانگ زونه ام یتقو

 

 ،دنتسه دیفم ریسافت .میدرگزاب یلصا نابز هب دیاب 55:3 يهروس كرد يارب ،سدقم بتک مامت دننام
 هک ینابز ره هب ار َکیِّفَوَتُم یبرع هملک میناوتیم تنرتنیا کمک اب .دنتسین قفاوم رگیدکی اب هشیمه اما
 هک مدید و مدرک هاگن اهنابز رگید و یکرت ،یسور ،یکبزا ،یناتسقازق ياهنابز هب .مینک همجرت میهاوخیم
 .تسا »مدوب هدرم نم« ای »ماهدرم نم« تروصهب َکیِّفَوَتُم يانعم

 

 ،داهن یهاوخن او هیواه رد ار مناج اریز« .درک دهاوخن اهر ربق رد ار یسیع هک داد هدعو دنوادخ

 ات دندمآ یسیع وریپ نانز زا یخرب هکیماگنه »44.دنیبب ار داسف وت يهدرپسرس تشاذگ یهاوخن و

 هدنز ارچ« :تفگ و دش رهاظ اهنآ رب ياهتشرف .دنتفای یلاخ ار ربق ،دننک حسم اهبنارگ ياهنغور اب ار وا دسج

 »45؟دینکیم وجتسج ناگدرم نایم رد ار

 
 

 15 :44-46 سقرم لیجنا 40
 19 :33 انحوی لیجنا 41
 3 :14 نالوسر لامعا 42
 5 :6-8 نایمور 43
 16 :10 رومزم 44
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 قبط هکیلاحرد ،ربق رد راب کی یسیع دسج .تسا ندرک دنلب يانعم هب 55 يهیآ رد َکیِّفَوَتُم هملک
 رد زور هس یسیع دسج ،دوب هدرم ًاعقاو وا ،دنام تکرح نودب ،دوب هدش هدیچیپ نفک رد یناتساب موسر و بادآ
 و هانگ ،ناطیش رب ار دوخ تردق هشیمه يارب رابکی ات دش دنوادخ يارب یتصرف هدننکدیماان تیعضو .دنام ربق
 .دهد ناشن گرم

 
        دوبن یحیسم ای يدوهی میهاربا

 هک يدرم زا .تسا »يرایسب ردپ« يانعم هب وا مان .میباییم ار میهاربا ،اهتلم يهشیر رد واکودنک اب
 ياهدعو تفایرد يارب ار میهاربا ًارصحنم دنوادخ ،رفن اهنویلیم ردپ ات دشاب هتشاد يدنزرف تسناوتیمن
 .تسا هدیزگرب ریظنیب

 

 .دنتسه ادوهی يهلیبق ناگداون زا دوهی موق ،هداس نابز هب ؟دنکیم يدوهی ار درف کی يزیچ هچ
 ناهج نیا هب )دوعوم حیشام( حیسم تیاهن رد .ناهاشداپ هلسلس يهلیبق زا و دوب میهاربا لسن زا ادوهی
 .دیآیم

 
 لکوت ادخ هب هانگ زا ییاهر يارب ًاعقاو هک یسکره فیصوت يارب يدوهی يهملک ،لیجنا رد هدنیآ رد

 تسا يرما زین هنتخ و دشاب يدوهی نطاب رد هک تسا نآ يدوهی هکلب« :دیوگیم .دوشیم هدافتسا دنکیم
 نیسحت ادخ ار یسک نینچ .تسین شیب ياهتشون هچنآ يهطساو هب هن ،دوشیم ماجنا حور تسد هب هک یبلق
 تسا ياهدش دیفس ربق دننام قافن هک تسا وسمه یسیع رگید میلاعت اب عوضوم نیا »46.ناسنا هن ،دنکیم
 رد و و دوشیم عورش نورد زا یعقاو یگدنز .تسا گرم زا ولمم نورد رد اما دسریم رظنهب ابیز نوریب زا هک
 .دوشیم رهاظ لامعا

 

 هک ،ندوب يدوهی موفهم اما .دوب مدرم زا يرایسب و نایدوهی ردپ وا اریز ،دوبن يدوهی میهاربا ،سپ
 .دهدیم ناشن ار وا مان رتقیمع يانعم ،تسا هدرک كاپ ار وا بلق دنوادخ

 

 
 24 :5 اقول لیجنا 45
 2 :29 نایمور باتک 46
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 هک درکیم يداش میهاربا امش ردپ« .درک نایب ار هلمج نیا نید ناگرزب اب باذج ییوگتفگ رد یسیع
 »47.دش نامداش و دید ار نآ و ؛دنیبب ارم زور

 
 لبق لاس نارازه .دوب دنوادخ بختنم ربمایپ وا اریز ،هلب ؟!دوب هدرک ینیبشیپ ار یسیع ندمآ میهاربا

 دهاوخ وا نوخ يهلسلس قیرط زا ار حیسم يزور هک دوب هداد هدعو میهاربا هب دنوادخ ،یسیع ندمآ زا
 ربخ یسیع ندمآ تایئزج مامت زا میهاربا .دوب میهاربا لسن زا میرم ،تشادن ینیمز پ یسیع هکنیااب .داتسرف
.دش لاحشوخ زور نآ رکف زا اما ،تشادن

 
 

 8 :56 انحوی لیجنا 47
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 80 :3 يهروس یتسرپتب هانگ
 هب ادخ زگره و« :دیامرفیم 80 يهیآ 3 يهروس .تسا هداد رادشه یتسرپتب يهرابرد اهراب نآرق

 سپ دنناوخ رفک هب ار امش تسا نکمم هنوگچ ؛دیریگ دوخ نایادخ ار ناربمایپ و ناگتشرف هک دنکن رما امش
 »!؟دیشاب هدروآ مالسا )هناگی يادخ هب( هکنآزا

 

 يادخ شتسرپ زا اهرابواهراب هک دهدیم ناشن ار میهاربا نادنزرف ایبنا فحص و تاروت رد خیرات
 هتفرگ هیاسمه ياهروشک زا هک ار ییاهتب یهاگ .دنتخادرپ اهتب شتسرپ و نتخاس هب و دندش رود هناگی
 نانهاک ،یبن ِيایلیا .دندیتسرپیم تشاد مان »لعب« هک ار ینیغورد يادخ بلغا اهنآ .دندیتسرپیم دوب هدش
 واگ هک تفگ اهنآ هب وا .تسا یقیقح ادخ ای تسا یعقاو لعب ایآ دننک تباث ات درک توعد ینومزآ هب ار لعب
 نیا هب لعب نانهاک  .دتسرفب ار شتآ ات دننک اعد لعب هب و دنراذگب هاگنابرق رب ار نآ ،دننک ینابرق ار يرن
 اب ار دوخ یتح و دندرکیم هیرگ و هلان اهنآ .دوبن یشتآ اما دندنام رظتنم  .دندرک اعد و دندرک لمع تساوخرد
 راک رد یشتآ اما ،دنک تباجا ار اهنآ ياعد لعب دیاش ات دش يراج ناشندب زا نوخ هکنیا ات دندرک یمخز غیت
 .دوبن

 

 و درک رفح یقدنخ بارحم يهیاپ فارطا رد وا .تخاس گنس هدزاود اب یبارحم ایلیا بش نآ رد
 ،ادنوادخ« :درک اعد و درک دنلب ار شیادص ایلیا .دش بآ زا رپ قدنخ هک ییاج ات تخیر بآ رن واگ يور سپس
 »48.ياهدنادرگرب ار ناشیاهلد و یتسه يادخ ،هوهی هک دننادب موق نیا ات نک تباجا ارم ،نک تباجا ارم
 ار قدنخ نورد بآ هلمجزا زیچهمه و دش لزان ینابرق رب نامسآ زا شتآ .درک باجتسم ار وا ياعد دنوادخ
   .دندرک هبوت دوخ یتسرپتب زا مدرم و درک راکشآ ار دوخ یعقاو دوخ دنوادخ .دش فرطرب اهکش مامت .دنازوس

 
 
 
 100 :3 يهروس اطخ هار هب تیاده
 .دنراد داقتعا قلاخ کی هب زورما ناهج مدرم زا يرایسب .تسا یکانلوه زیچ نامیا نداد تسد زا

 هدافتسا )Theos سوئیت(  هملک زا ناینانوی .دندیمان هوهی دوخ صاخ مان هب ار قلاخ میهاربا نادنزرف
 هدافتسا قلاخ هب هراشا يارب ادخ هملک زا نانابز یسراف .دمانیم هللا ار قلاخ زونه یحیسم برع .دندرکیم
 .دننکیم

 
 
 

 18 :37 ناهاشداپ لوا باتک ،قیتع دهع 48
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 زیچهمه راگدرورپ و قلاخ ،هناگی يادخ هب هک يدارفا يارب دیامرفیم نآرق ،دش هراشا هک روطنامه
 .تشاد دهاوخ دوجو شاداپ ،دنروایب نامیا

 
 و ادخ هب نامیا ؟تسا یفاک یقیقح و هناگی يادخ هب نامیا ،تشهب رد باوث هب ندیسر يارب ایآ

 يوریپ رگا ،دیاهدروآ نامیا هک یناسک يا« :دیامرفیم 100 يهیآ 3 يهروس ؟تسا مهم ردقچ وا زا سرت
 ».دننادرگیم رب رفک هب ،نامیا زا دعب ار امش دینک باتک لها زا يرایسب

 هب ناشنامیا هب ارچ ؟دندرکیم دترم ار ناناملسم هنوگچ ؟دندوب یناسک هچ باتک لها زا هتسد نیا اما
 ؟دننکیم هلمح ادخ

 

 ،دش هراشا هک روطنامه .تسا تخس نم يارب دندرکیم هارمگ ار ناناملسم هنوگچ هکنیا روصت
 نیمز و اهنامسآ دنوادخ هنوگچ هک تسا هتشون لیصفت هب یسوم .دنتشاد نامیا قلاخ يادخ کی هب نایدوهی
 يادخ ،ونشب لیئارسا يا ،دنتفگ امش هب هناقداص نایدوهی .دیرفآ دوخ تروصهب ار اوح و مدآ سپس و دیرفآ ار
 میرم و مود يادخ یسیع هک دنتشادن رواب اهنآ .دنتشاد نامیا هناگی دنوادخ هب زین نایحیسم .تسا یکی وت
 .دننادیم كرش ار نیا زین نایحیسم ،ناناملسم دننام تسرد .تسا موس يادخ

 

 دندرکیم یعس و دندوب تسرپتب باتک لها زا یخرب هک تسانعمنیاهب 100 يهیآ 3 يهروس ایآ
 مینادیم یلو ؛مینادیمن عطق روطهب ار نیا ؟دندرگزاب یتسرپتب هب هرابود هک دننک هسوسو ار دیدج ناناملسم
 یتسرپتب ،تفرگ هزور نابایب رد زور 40 هکیماگنه یسیع .دنکیم عنم ار یتسرپتب تحارص هب نامرفهد هک
 .درک موکحم ار

 
 :دیامرفیم 110 يهیآ 3 يهروس .دراذگیم مارتحا باتک لها زا یخرب هب نآرق هک مینادیم نینچمه

 هب ار مدرم هک ،رشب حالصا يارب دیاهتشگ رادیدپ هک دیتسه یتما نیرتوکین )یقیقح ناناملسم( امش«
 دندروآیم نامیا همه باتک لها رگا و .دیراد ادخ هب نامیا و دیرادیم زاب يراکدب زا و دینکیم رما يراکوکین
 يهیآ 3 يهروس  ».دنراکدب و قساف ناشرتشیب و نامیا اب نانآ زا یخرب نکیل ،دوبن نآ زا رتهب يزیچ نانآ رب

 لام رگا )هک دنراکتسرد دح نآ هب( باتک لها زا یضعب« ،دنتسه راکوکین دارفا یخرب هک تسا قفاوم 75
 ».دننک تناما در يراپسب اهنآ هب رایسب

 

 هب مدرم نیا اما .دنشاب هدرک كرت ار نیشیپ ياهباتک میلاعت ًاعقاو باتک لها زا یخرب تسا نکمم
 هب هک ،نونکا ای نامز نآ رد ،یحیسم ای يدوهی کی هنوگچ .دندوبن رادافو دوب هداد ناشن اهنآ هب دنوادخ هچنآ
 ؟دنک بیغرت یتسرپتب هب ار یسک دناوتیم ،تسا رادافو لیجنا ای ناربمایپ ،تاروت
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 111 :3 يهروس كانرطخ نانمشد
 ترضح اب نامیپ و دندرک بیذکت ار ناشنامیا هک باتک لها دیدش تازاجم هب تبسن نآرق

 بوسحم يدج يدیدهت اهنآ ایآ ؟دوب كانرطخ ردقچ عوضوم نیا اما .دهدیم رادشه دنتسکش ار )ص(دمحم
 چیه اهنآ .اهنارود يهمه رد هن لقادح ،دوبن روطنیا هک دهدیم ناشن 111 يهیآ 3 يهروس ؟دندشیم
 .تشاد دنهاوخن امش يارب یتمحازم یتح ،دناسر دنهاوخن امش هب یبیسآ

 
 ياههورگ هیلع هئطوت ياهيروئت .تسا یمومع راکفا فالخرب رما نیا زورما هک دسریم رظنهب

 رد ار تیلقا عماوج ریاس و نایحیسم ،نایدوهی ،ناملآ ياهيزان ،رلتیه نامز رد .تسا ناوارف صاخ یبهذم
 ،شیوخ يروتارپما یشاپورف زا لبق .دنداد رارق فده اهنآ ندمت يارب کلهم يدیدهت ناونعهب اپورا رسارس
 ار نایدوهی هیآ نیا ،لاحنیااب .دنار نوریب دوخ ورملق زا ار يدوهی ناناقهد کیتامتسیس روطهب هیسور رازت
 .دیسرت اهنآ زا دیابن هک دناوخیم رازآیب یصاخشا

 
 
 
 
 4-133 :3 يهروس ؟تسوکین یسک هچ
 و هقالع دروم میت دنتسه لابتوف قشاع هک ینارسپ .مینکیم نیسحت ار یگرزب صخش ام يهمه

 نییعت لابتوف يزاب يهوحن يارب ار ییاهرایعم وا .تسا نیرتهب اهنآ يهراتس .دنراد بوبحم نکیزاب ًاصوصخم
 اب دناوتیم وا .دننکیم اشامت ار دوخ یقیسوم يهراتس و دننیشنیم نویزیولت يولج روحسم نارتخد .دنکیم
 درومرد ار زیچهمه دنکیم یعس ناوج رتخد .دناوخب زاوآ یقشاع و قشع درومرد و دصقرب تاکرح نیرتهدنزارب
 .دننک يرادرب وگلا ،دراد شیارب ار تیسنج و تیباذج ،قرب و قرز ياهدرادناتسا نیرتالاب هک دوخ يهراتس

 
 ِناملسم تایآ نیا .دنکیم تبحص نآ هب یبایتسد رایعم و ییاهن شاداپ زا 134-133 :3 يهروس

 .دشکیم ریوصت هب ار لائدیا
 

 يانهپ هک یتشهب يوس هب و دوخ راگدرورپ ترفغم يوس هب دیباتشب و«
 تسا ناراکزیهرپ يارب اّیهم و هتفرگ ارف ار نیمز و اهنامسآ همه نآ

 
 دوخ مشخ و دننک قافنا یتسدگنت و تعسو لاحرد دوخ لام زا هک ییاهنآ

	»	.تسا ناراکوکن رادتسود ادخ و ،دنرذگرد مدرم )ِيدب( زا و دنناشنورف
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 دوب دهاوخ میظع ًاعقاو نیا .دوشیم فیصوت ناهیک زا رتگرزب و میظع یغاب ناونعهب يدعب ناهج

 فرط هب فرط کی زا ات دشکیم لوط لاس اهدرایلیم هک تسا گرزب يردقهب ناهج هک مینادیم نونکا اریز
 هدوب یهار يوزرآ رد تیرشب ،خیرات لوط رد .دنسریم غاب نیا هب ناحلاص دیوگیم نآرق .مینک رفس نآ رگید
 .ددرگزاب میاهداد تسد زا ندع غاب رد هک یلائدیا يایند هب دناوتب هک تسا

 

 تشهب يارب یفاک يهزادناهب یسک هچ ؟یسک هچ ،دیآیم شیپ لاؤس نیا ،زورما ناهج هب یهاگن اب
 ،منکیم فشک ار بوخ راک ماجنا هب لیم ،مدوخ نورد هب ندرک هاگن اب ؟تسیک لماک يهراتس ؟تسا بوخ
 .منیبیم ار یهاوخدوخ و عمط ،ییافویب ،تنایخ ،گنج ،فارطا هب یهاگن اب .ار اهنآ يهمه ماجنا تردق هن اما
 .دزیریم ورف تسکش رد هک منیبیم ًادعب ،مریگیم رظن رد یبوخ زا ياهراتس ناونعهب ار یسک یتقو
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 .دنکیم فیصوت و دهدیم صیخشت ار ناسنا بلق یعقاو تیعضو تسدربز کشزپ کی دننام لیجنا
 

 رتشیپ اریز !هجوچیههب ؟تسا نارگید زا رتهب ام عضو ایآ ؟تفگ دیاب هچ سپ

 هدش هتشون هکنانچ .دنهانگ يهطلس ریز ود ره ینانوی و دوهی هک میدروآ دراو اعدا

 :تسا

 .یکی یتح ،تسین ییاسراپ«

 ،تسین میهف سکچیه

 »49.تسین ادخ يایوج سکچیه
 
 
 ،مهد یم خساپ و منکیم هاگن هنیآ رد »؟مرتنییاپ وت لماک درادناتسا زا نم ایآ ؟راگدرورپ ،نم یتح«

 ».تسا روطنیمه«
 
 .دنیبب نم یگدنز رد ار تمحر و سفنتزع ،تواخس دراد تسود دنوادخ هک مقفاوم .تسا نیا لکشم

 کی نم دیاش ،ماهیاسمه اب هسیاقم رد .متسه محریب و شکرس ،هاوخدوخ هک منک فارتعا دیاب لاحنیااب
 .تسا هدرک طوقس نیمز هب یعیجف زرطهب هک متسه ياهراتس نم ،لاعتم يادخ اب هسیاقم رد .متسه هراتس

 
 
 
 144 :3 يهروس تسین )لوسر( یبن کی زا شیب

Translation is too long to be saved 

 ره ؟تسیک ناناملسم و نایحیسم ،نایدوهی رظنزا )یبن( ربمایپ ؟تسا یتوافت لوسر و یبن نیب ایآ
 هناگی ،دنوادخ هک دنقفاوم همه ؟دنکیم فیرعت هنوگچ ار )لوسر( ناسرمایپ کی یبهذم ياههورگ نیا زا کی
 .دتسرفب رشب عون هب وا زا هدافتسا اب ار ییاهمایپ یعقاوم رد هک دنکیم باختنا ار يدرف

 
 

 3 :9-11 نایمور باتک 49
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  :دیامرفیم .تسا هدنیآ ثداوح قیقد نایب ،ربمایپ یلصا ياهراک زا یکی تاروت رد

 
 هنوگچ تسا هتفگن دنوادخ هک ار ینخس ،دییوگب دوخ اب تسا نکمم«

 هب وا مالک رگا ،دیوگیم نخس دنوادخ مان اب يایبن هکیماگنه ؟میهد صیخشت
 نآ هنارسدوخ یبن هکلب ،هدوبن دنوادخ ِفرط زا وا مالک ،دوشن عقاو و دسرن ماجنا
 »50.دیسرتم وا زا سپ .تسا هتفگ ار

 
 

 18 :21-22 هینثت باتک ،قیتع دهع 50
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 رگا دتفایم یقافتا هچ .دهدیم نیغورد ناربمایپ درومرد يدج رایسب يرادشه تاروت ،نیاربهوالع

 -دیسانشیمن امش هک- ار ریغ ِنایادخ ات دییایب« :دیوگب و دیایب اهنآ دزن دنکیم توبن ياعدا هک یصخش
 شوگ هدننیبباوخ ای یبن نآ نانخس هب« .تسا حضاو رادشه ؟».مییامن تدابع ار اهنآ دییایب ؛مینک يوریپ
 دوخ ناج یمامت و لد یمامت اب ار دوخ يادخ هوهی ایآ دنادب ات دیامزآیم ار امش ناتیادخ هوهی اریز ،دیریگم
 »51؟هن ای دیرادیم تسود

 

 ،تخس نارود ،اهیطحق ،هدنیآ ياهگنج اهنآ .دندرکیم ییوگشیپ ار يدایز ياهزیچ میدق ناربمایپ

 روهظ یبن لایناد ،لاثم يارب .دندرک ینیبشیپ ار حیسم یگدنز و اهیهاشداپ و ناهاشداپ طوقس و روهظ

 درک ییوگشیپ تمایق زور زا لبق ار ییاهن گنج وا اهدعب .درک ینیبشیپ ار مور يروتارپما و ینودقم ردنکسا

 .درک ییوگشیپ ار ناگدرم زیخاتسر نینچمه و
 

 یبن ایعشا .دمآ دهاوخ ایند هب محلتیب کچوک ياتسور رد حیسمیسیع هک درک ییوگشیپ یبن هاکیم

 هک يدنفسوگ نوچ و ،دنربیم حبذ يارب هک ياهرب نوچمه« ،دوشیم ریسا حیسم هک تسا هدرک ییوگشیپ

 »52.دوشگن ناهد نانچمه ،تسا شوماخ شنیچمشپ دزن

 
 نایم زا ،ناتیادخ هوهی« .درک دهاوخ روهظ یگرزب ربمایپ يزور هک درک توبن دوخ موق هب یسوم

 »53.دیهد	ارف شوگ دیاب هک تسوا هب ؛تخیگنا دهاوخ رب امش يارب ،ناتناردارب زا ،نم دننامه يربمایپ ،امش

 هک درک مالعا و داتسیا یبهذم ناربهر ربارب رد یسیع درگاش ،سرطپ ،دعب لاس رازه زا شیب

 .54تسا هدش ققحم حیسمیسیع رد یسوم ییوگشیپ

 
 تسین ربمایپ کی زج )مّلس و هلآ و هیلع هللا یّلص( دمحم« :دیامرفیم 144 يهیآ 3 يهروس رد نآرق

 نید هب زاب امش تشذگرد تداهش ای گرم هب وا رگا ایآ ،دنتشذگرد و دندوب یناربمغیپ زین وا زا شیپ هک
 »؟درک دیهاوخ عوجر دوخ تیلهاج

 
 

 13 : 1-2 هینثت باتک ،قیتع دهع 51
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 گرم تروص رد ایآ هک دسرپیم ناناملسم زا نآرق .درم مه یسوم و درم مدآ .دندوب یناف نالوسر
 ایند زا 632 نئوژ 8 رد )ص(دمحم ترضح ،خیرات ساسارب »؟تشگ دنهاوخ زاب بقع هب« )ص(دمحم ترضح
 يدوعس ناتسبرع ،هنیدم ،یبنلادجسم رد ار وا شناوریپ .درک یط ار رگید نانز و نادرم يهمه هار و تفر
 .دندرک نفد

 

 یصاخ يهفیظو اهنآ .تسین لئاق يرشب قوفام ای تیهولا ماقم چیه ایبنا و نالوسر يارب نآرق
 رد و دندرم سپس و دندرک يرپس ار دوخ يهدش نییعت نامز ،دندمآ ایند هب اهناسنا يهمه دننام اما ،دنتشاد
 و دندرک یگدنز يدایز نالوسر .تسا یقاب ییاهن زیخاتسر ات ناشداسجا هک دندش هدرپس كاخ هب ییاج
 .تشگزاب نامسآ هب و تساخرب ناگدرم زا و درک دیدزاب نیمز زا حیسم کی اهنت اما ،دندرم

 

 
 180-130 :3 يهروس دحا گنج

 ترضح هک دزومآیم تنس .تسا دحا گنج هب طوبرم 180-130 :3 يهروس يدعب تمسق
 .دندوبن رادافو گنج رد ناناملسم يهمه اما .دندمآ درگ نایهاپس اما ،دش حورجم گنج رد )ص(دمحم
 .دندشن گنج هب رضاح هک دندوب قفانم اهنآ زا یخرب هک دهدیم ناشن 167 :3 يهروس

 
 دش هتفگ اهنآ هب )نوچ( و دندرک ییورود و قافن هک نانآ ِلاح دنک مولعم ات و«

 یگنج نونف هب ام رگا هک دنتفگ )و دندروآ رذع( دینک عافد ای و داهج ادخ هار رد دییایب
 هب ات دنرتکیدزن رفک هب نانیا .میدمآیم رازراک هب و هدومن تیعبت امش زا میدوب اناد
 هچنآ رب ادخ و ،دناهتشاد ناهنپ نآ فالخ لد رد هک دننک راهظا يزیچ نابز هب ؛نامیا
 ».تساهنآ دوخ زا رتهاگآ دنرادیم ناهنپ

 
 ؟ینامیا یب ،یلبنت ،سرت ؟دندیگنجن ادخ هار رد ارچ
 
 .تفرگ دنهاوخ شاداپ ،دنتخاب ناج ای هدش حورجم رگا یتح هک دش هداد دیما نیا ناگدنمزر ریاس هب

 ملا و جنر اهنآ هب هکنآزا سپ دننک تباجا ار لوسر و ادخ توعد هک نانآ« :دیامرفیم 172 يهیآ 3 يهروس
 ».تفای دهاوخ میظع رجا دش راکزیهرپ و راکوکین سکره اهنآ زا ،دیسر

 
 و )يدبا تایح هب( دناهدنز هکلب ،دناهدرم ادخ هار نادیهش هک دیرادنپن هتبلا« ،169 يهیآ 3 يهروس و

 ».دوب دنهاوخ مّعنتم ادخ دزن رد
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 تردق یسک هچ دننیبب ات دوب ناناملسم و ناناملسمریغ نیب گنج ًارهاظ ؟دوب هچ دحا گنج زا فده

 نایهاپس رب دنوادخ تکرب يهناشن نتهبنت دربن رد يزوریپ ًالومعم .تشاد دهاوخ رایتخا رد ناتسبرع رد ار
 ،دیآ بلاغ امش رب یسک تسا لاحم دنک يرای ار امش ادخ رگا« :دیامرفیم 160 يهیآ 3 يهروس .دوب ناملسم
 دامتعا دیاب ادخ هب اهنت نامیا لها و ؟دنک يرای ار امش نآ زا دعب دناوتب هک تسیک نآ دراذگاو يراوخ هب رگا و
 ».دننک

 

 هچرگا .دندیگنجیم ادخ هار رد ًاعقاو اهنآ هک دوب نیا دیؤم ،یکیزیف دربن رد يزوریپ ره ،ورنیازا
 رب ینالوط ياهيزوریپ هلسلس اهنآ يدعب ياهدربن رد اما ،دنتخاب ناج دحا گنج رد ناناملسم زا يرایسب
 .دندروآتسدهب اپورا و اقیرفآ لامش ،ناتسبرع رسارس رد دوخ نانمشد

 
 
  ریشمش نتشاذگ رانک
 تسا هداد هدعو دنوادخ .دندیگنج دوب ناعنک رد نآ زکرم هک ینیمزرس يارب میهاربا یناتساب نادنزرف

 و دوخ ناشیوخ دزن زا و شیوخ نیمزرس زا« :دوب هتفگ ماربَا هب دنوادخ« .دهدب يدیدج نیمزرس میهاربا هب هک
 شموق و میهاربا يارب رفس نیا »55.ورب ،داد مهاوخ ناشن وت هب هک ینیمزرس هب و ایب نوریب تردپ يهناخ زا
 شرسپ .دنار رصم هب ار بوقعی نادنزرف یطحق اما ،درک تیاده ناعنک هب ار اهنآ دنوادخ .دوب راوشد و ینالوط
 هدافتسا هدرب ناونعهب میهاربا نادنزرف زا و دندش ملاظ هنعارف وا گرم زا سپ اما ،دوب یگرزب ربهر فسوی
 ار یسوم ادخ ماجنارس .دتسرفب ياهدنهد تاجن دنوادخ ات دندوب رظتنم هودناومغ رد لاس 400 اهنآ .دندرک
 يادخ هوهی( ،دنتفگ ار يو ،هتفر نوعرف دزن نوراه و یسوم ،نآزاسپ« :تفگ نوعرف هب وا و تخیگنارب
 ار نیا نوعرف ».)56دنراد هاگن يدیع نم يارب ارحص رد ات نک اهر ارم موق :دیامرفیم نینچ لیئارسا
 .دنک تمواقم تسناوتن رگید نوعرف هکینامز ات داتسرف رصم رب الب 10 دنوادخ .تفریذپن

 

 ،دندرک نایصع و تیاکش اهنآ اما .دنتفر نابایب هب و دندرک رارف خرس يایرد نایمزا میهاربا نادنزرف
 .دنوش دراو میهاربا هب هدش هداد هدعو نیمزرس هب ًاروف دنتسناوتن نیاربانب

 
 يایرد ات ،خرس يایرد زا ار وت ياهزرم« .دهدیم ناشن ار قیقد ناکم تاروت ؟دوب اجک نیمزرس نیا

 »57.درک مهاوخ نییعت تارُف دور ات ارحص زا و ،ناینیطسلف

 
 
 

 12 :1 شیادیپ 55
 5 :1 جورخ 56
 23 :31 جورخ 57
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 .درک تیاده دوعوم نیمزرس هب تنوکس و ریخست يارب ار میهاربا نادنزرف عشوی ،یسوم گرم زا سپ
 .تخیر ورف ار اهنآ دنوادخ ضوع رد ،درکن هلمح اهراوید هب شترا .دندیسر احیرا روصحم رهش هب اهنآ
 ،يدعب ياهلسن رد .داد مدرم نآ هب ار دوعوم نیمزرس مارآمارآ دنوادخ اریز داد خر همادا رد يدایز ياهدربن
 تاروت ساسارب ار میهاربا نادنزرف اهنآ .نوسماس و لیئومس دننام ،تخیگنارب ار نارواد و ناربمایپ دنوادخ
 یگدنز هاشداپ هک داد رادشه اهنآ هب دنوادخ هچرگا .دندرک هاشداپ تساوخرد نایلیئارسا ًادعب .دندرکیم يربهر
 اهنآ زا دعب .دوب نامیلس دعب و دوواد سپس و لوئاش هاشداپ نیلوا .دندرک رارصا اهنآ یلو ،دنکیم راوشد ار اهنآ
  .دندیسر تردق هب يدایز ناهاشداپ

 

 .دندرک هبرجت ار يدایز ياهگنج دوعوم نیمزرس رد میهاربا نادنزرف ،حیسمیسیع زا لبق نامز رد
 زوریپ ناشنانمشد رب ییاسآهزجعم زرطهب هاگ و دنگنجب ریشمش اب هک دادیم روتسد اهنآ هب دنوادخ یهاگ
 .دندشیم

 

 ناشیا هب دنوادخ هک يدودح رد میهاربا نادنزرف ات دش ققحم ادخ يهدعو نامیلس تنطلس نارود رد
 .تفرن رتارف اهزرم نآ زا زگره گنج .دنوش رادروخرب هافر و شمارآ زا دوب هدیشخب

 

 

 دنوادخ رگید .دیدرگ ققحم ،دوب میهاربا لسن زا رتارف هک دنوادخ تکرب يهدعو ،حیسمیسیع ندمآ اب
 يارب هک دوب نیا وا رتگرزب فده .درک دهاوخن زکرمتم میهاربا ینامسج نادنزرف نایم رد طقف ار دوخ روضح
 .دنک اطع هانگ شزرمآ نیمزرس و نابز ،داژن ره زا مدرم

 
 رگا .تسین ناهج نیا زا نم یهاشداپ« :تفگ یسیع .تسا یناحور توکلم کی ادخ توکلم

 نیا زا نم یهاشداپ اما .میاین راتفرگ نایدوهی تسد هب ات دندیگنجیم منامداخ ،دوب ناهج نیا زا نم یهاشداپ
 رد .درادن حالس و شترا .درادن ییایفارغج و یسایس ياهزرم ادخ یهاشداپ ،لیجنا يهتفگ هب »58.تسین ناهج
 ای اجنیا تفگ دهاوخن یسک و« :درک فیصوت هنوگنیا ار نآ یسیع .درادن دوعوم نیمزرس نیمز يور ییاج
 »59.تسامش نایم رد ادخ یهاشداپ اریز ،تساجنآ

 

 
 

 18 :36 انحوی لیجنا 58
 17 :21 اقول لیجنا 59
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 دنتسناوتیم طقف اهنآ لاس اهدص يارب .درک هکوش ار یبهذم ناربهر یسیع لاکیدار يهدیا نیا
 نیمزرس زا ریشمش اب دندوب رضاح اهنآ زا یخرب .دننک روصت ارحص ات هنارتیدم يایرد زا ار دوخ دوعوم نیمزرس
 زا یتسیرورت تالمح هلمج زا نکمم يهلیسورههب ار اهیمور دنتساوخیم اهلاکیدار زا یخرب .دننک عافد دوخ
 .دننک نوریب نیمزرس نآ

 
Translation is too long to be saved 

 .سکعرب .درادن دوجو مور ای دوهی تلود ینوگنرس يارب یسیع شالت رب ینبم یکردم چیه لیجنا رد
 »؟تساههکس يور هک تسیک ریوصت« :داد خساپ وا ،دنزادرپب تایلام دیاب نایدوهی ایآ هک دندیسرپ وا زا یتقو
 »60.ادخ هب ار ادخ لام و دیهدب رصیق هب ار رصیق لام سپ« :دومرف .رازس ریوصت :دنداد باوج

 ار يدرم شوگ و دنک عافد وا زا ریشمش اب درک یعس سرطپ شتسود ،یسیع يریگتسد بش رد
 ماین رد ار دوخ ریشمش« :تفگ سرطپ هب سپس و داد افش ار درم نآ شوگ ییاسآهزجعم روطهب یسیع .دیرب
 هب نید زا تظفاحم يارب شناتسود زا کیچیه ،یسیع شنزرس زا سپ .دوب یتشگزابیب يهطقن نیا »61.نک
 .دندرواین يور تنوشخ

 

 
 ؟روطچ یبیلص ياهگنج

 هدیمان پاپ هک دش داجیا مور رد یبهذم یسایس ماظن ،نیمز زا حیسمیسیع رادید زا سپ لاس رازه
 و تسایس هب اهنآ ماظن ،لیجنا ياههزومآ زا رتارف .دش یللملانیب هورگ کی ياوشیپ یمور کیلوتاک پاپ .دش
 نارگن اهییاپورا ،هنایمرواخ و نیطسلف ،اقیرفآ لامش رد مالسا شرتسگ عورش اب .دش دراو یناسنا ياهتنس
 ياهکیلوتاک بلق دیدهت هب عورش هنایمرواخ رد رقتسم يهفیلخ نامرف تحت ناملسم ياهشترا رگا .دندش
 زاب دوخ ترایز يارب ار میلشروا دنتساوخیم وا تاماقم و پاپ ،نیاربهوالع ؟دتفایم یقافتا هچ ،دننک یمور
 هک دندرک ندیمد هب عورش یکانتشحو نافوط دننام نامز نآ رد یسایس و یبهذم ياهتردق .دنرادهگن
 .درکیم دوبان دوخ ریسم رد ار زیچهمه

 

 زا داقتنا ياجهب .یبهذم تموکح ای پاپ وریپ هن ،مسیونیم لیجنا و یسیع وریپ ناونعهب نم
 ،دندیگنج رگیدکی اب يدالیم 1291 ات 1095 ياهلاس نیب هک یناناملسم و اهکیلوتاک راتفر و اههزیگنا
 ياهحالس هک دهدیمن روتسد نایحیسم هب اجچیه رد لیجنا .منک زکرمت هداس تقیقح کی رب مهاوخیم

 
 

 22 :21 یتم لیجنا 60
 18 :11 انحوی لیجنا 61
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 تیلوئسم و قح يدرف ياهتلود هکیلاحرد .دنگنجب بیلص تمالع ریز ،مدرم اب و دنریگب تسد هب یکیزیف
 زا ادخ یهاشداپ ،دننک تظفاحم یناطیش تادیدهت ربارب رد دوخ نادنورهش يهمه زا ناسکیروطهب هک دنراد
 زا قشع و مالک قیرط زا یسیع تراشب .درادن دوجو یسیع يارب یشترا چیه .دوریم رتارف یلم ياهزرم
 .دوشیم ریزارس رگید درف هب يدرف

 

 ياهترایز يارب سدقم رهش کی ناونعهب ار میلشروا زا تظافح یمور نویبیلص هکیلاحرد ،مود
 شتسرپ هک تفگ وا ،میدید ًالبق هک روطنامه .درک در ار هدیا نیا یسیع دوخ ،دنتسنادیم مهم رایسب دوخ
 .درادن یگتسب یصاخ هوک ای رهش چیه هب یعقاو یناحور

 

 نایم رد ار یسیع رابتعا هکلب ،درک ناریو ار اهرهش و اهیگدنز اهنتهن یبیلص ياهگنج ،هنافسأتم
 .درک راسمرش ار اسیلک و راد هکل ناناملسم

 

 درک رادید هفیلخ اب اجنآ رد و درک رفس رصم هب یسیسآ سیسنارف .دندوبن هابتشا رد نایحیسم يهمه
 .دربن نادیم رد هنانیگمشخ ياهدروخرب هن دشاب هتشاد يزیمآتملاسم ياهوگتفگ هک دوب راودیما و

 

 شیشک کی بیلص ای مچرپ گنج نادیم رد و مدوب زابرس رگا« :تشون رتول نیترام مهدزناش نرق رد
 وا ».دنکیم بیقعت ارم ناطیش راگنا هک مدرکیم رارف نانچ ،مراد نامیا بیلص هب هکنیادوجواب ،مدیدیم ار
 گنج رد ندیگنج زا دنراد قح نازابرس هک دوب دقتعم وا .تسنادیم ادخ هب نیهوت ار یبیلص ياهگنج
 .تسا رالوکس ییاهرواب و تیونعم زا نیغورد یبیکرت گنج نیا اریز ،دننک عانتما یبیلص

 
 مامت رطاخهب مود لپناژ پاپ ،مکیوتسیب نرق رد ًاریخا هک منک هراشا زین هتکن نیا هب دیاب ،فاصنا اب

  .درک یهاوخرذع هدش ماجنا اسیلک مان هب هک ییاهتنوشخ
 

 ،نایحیسم نیب هقرفت يارب ام .مینکیم ششخب بلط و میشخبیم ام«
 ياهشرگن يارب و ،دناهدش بکترم تقیقح تمدخ رد یخرب هک تنوشخ زا هدافتسا
 ».میبلطیم وفع رگید نایدا ناوریپ هب تبسن تموصخ و يدامتعایب
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 مراهچ لصف
 
 ءاسنلا يهروس

 
 نامیتی و نانز

 و نادنزرف ،دنوشیم هتشک گنج نادیم رد هک ینارهوش و ناردپ .دنتسین گنج ناینابرق اهنت نازابرس
 ای ریسا نانمشد تسد زا ار ناکدوک و نانز یهاگ دربن رد نادنمزوریپ ،نیاربهوالع .دنراذگیم اج هب ینارسمه
 .دهدیم هئارا لکشنیاهب دارفا هنوگنیا هب یگدیسر يارب ار دوخ لحهار نآرق .دنتفرگیم دوخ يهدش هتشک

 
 لدع تاعارم )میتی نارتخد اب جاودزا( نامیتی يهرابرد ادابم هک دیسرتب رگا و«

 اب بسانم و( وکین ار امش هک دیروآرد دوخ حاکن هب ار نانز زا سکنآ سپ دینکن
 )دیریگ دّدعتم نانز نوچ( هک دیسرتب رگا و )رتشیب هن( راهچ ای هس ای ود :تسا )تلادع
 هچنانچ ای و دینک رایتخا نز کی اهنت سپ دینکیم متس اهنآ هب و هدومیپن تلادع هار
 ».تسا يراکمتس كرت و تلادع هب رتکیدزن نیا هک ،دینک افتکا نآ هب دیراد يزینک

 
 

 و دشابن نز راهچ زا شیب« :تسا نیا )رفن ود زا شیب جاودزا( نیجوز ددعت عوضوم يارب نآرق طورش
 ».دوش راتفر هنافصنم و ناسکی مادک ره اب

 

 درومرد .دراد دوجو دننک هغیص دنناوتیم ناملسم نادرم ایآ هکنیا درومرد زونه تالاؤس زا یخرب
 .دراد دوجو یتالاؤس زین يرادهدرب ناکما

 

 ،نیاربهوالع .ددرگیمرب نامز يادتبا هب نیا .دنراد رگیدکی هب تبسن ینورد تیباذج نانز و نادرم
 .تفگ ناشیا هب ار دوخ )ياهییامنهار( و درک ررقم ندع غاب رد ار جاودزا نیلوا دنوادخ
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 دهاوخ شیوخ نز هب ،هدرک كرت ار دوخ ردام و ردپ ،درم ورنیمهزا«
 مرش و دندوب نایرع ود ره شنز و مدآ 	.دش دنهاوخ نت کی و تسویپ
 »62.دنتشادن

 

 رگیدکی هب کیدزن زا دنتسناوتیم اوح و مدآ هک تسا نیا جاودزا نیلوا نامز درومرد ابیز ًاعقاو يهتکن
 !تشادن دوجو یمرش چیه .دننکن یگدنمرش ساسحا ًاقلطم و دنوش هریخ

 

 مدآ هک دنکیمن هراشا زگره تاروت اما ،دنتشاد يدایز نادنزرف اهنآ .دندوب رسمه کت اوح و مدآ
 رد هک يرگید نانز اهنت هک دوب نیا شلیلد دنیوگب تسا نکمم یخرب .تشاد يرگید يهغیص ای رسمه
 .دنکیم تبحص نز کی و درم کی زا اوح و مدآ هب دنوادخ تاروتسد اما .دندوب وا نارتخد ،دندوب مدآ فارطا

 

 .درب یتشک هب دوخ اب ار نز کی حون ترضح .دندرک نییعت ار يدعب ياهجاودزا يوگلا اوح و مدآ
 میهاربا نادنزرف اب یمارآهب وگلا نیا .دندرم و دندش ریپ مه اب هکنیا ات تشاد تسود ار هراس شرسمه میهاربا
 وا .دنک باختنا دوخ رسمه ناونعهب ار هیل مان هب یهابتشا نز ات دروخ بیرف بوقعی .درک رییغت هب عورش
 لوا يهلهو رد و تشاد تسود ار وا ًاعقاو هک درک جاودزا لیحار شرهاوخ اب ًادعب و دوبن تخبشوخ
 فسوی دنوادخ .دش هتخورف رصم هب هدرب ناونعهب شناردارب طسوت فسوی شرسپ .دنک جاودزا وا اب تساوخیم
 زا فسوی هک تسا هدمآ تاروت رد .دش نوعرف نامز رد یتموکح دشرا تاماقم زا یکی وا و داد تکرب ار
 .تفرگ نز نایرصم

 

 و نز دصتفه وا .داتفا قافتا هاشداپ نامیلس اب يرسمه دنچ هب يرسمه کت زا هدمع تارییغت زا یکی
 تذل ارذگ تاظحل يارب دوخ یگدنز کبس زا وا دیاش .تفرگ هیاسمه ياهروشک و دوخ مدرم زا هغیص دصیس
 .دندرک رود دنوادخ زا ار وا بلق اهنآ اریز دش مامت نارگ وا يارب نیا اما ،دربیم

 

 هب یجراخ ياهتردق ماجنارس .دنتفرگ نز کی زا شیب لیئارسا ناهاشداپ زا يرایسب ،نامیلس زا سپ
 مامت ًابیرقت نایمور ،دمآ ایند هب محلتیب رد یسیع هکینامز .دندرک حتف ار نآ و دندرک هلمح اهنآ نیمزرس
 هب هشیمه يارب ناهاشداپ گرزب ياههلسلس يهرود .دنتشاد لرتنک تحت ار هنارتیدم يایرد ياهنیمزرس
 .دیسر نایاپ هب مه نتشاد ددعتم نانز ياهزور و دیسر نایاپ
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 وا دزن لاؤس نیا اب  و تفگ دهاوخ هچ جاودزا يهرابرد یسیع هک دننادب دنتساوخیم دوهی ناربهر

 رد ار یسیع دنتساوخیم یبهذم ناربهر »63؟دهد قالط یتلعرههب ار دوخ نز درم هک تسا زیاج ایآ« .دندمآ
 زیاج تفگیم رگا .دننک مهتم قالط زا تیامح هب ار وا دنتسناوتیم ،تسا زیاج تفگیم رگا .دنزادنیب هلت
 دنتساوخیم طقف ،دنتشادن تقیقح نتسناد هب ياهقالع اهنآ .دندرکیم مهتم یسوم اب فلاخم هب ار وا ،تسین
 .دننک مهتم مدرم مشچ رد ار یسیع
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 :داد خساپ نینچ همهاویب یسیع

 ،دیرفآ نز و درم ار ناشیا زاغآ رد ناهج يهدننیرفآ هک دیاهدناوخن رگم«
 دهاوخ شیوخ نز هب ،هدرک كرت ار دوخ ردام و ردپ درم ،ورنیمهزا تفگ و
 هکلب دنتسین ود رگید سپ نآ زا ،نیاربانب ؟دش دنهاوخ نت کی ود نآ و تسویپ
 :دنتفگ يو هب 	».دزاسن ادج ناسنا ،تسویپ ادخ ار هچنآ سپ .دنشابیم نت کی
 اهر ار وا و دهدب همانقالط شیوخ نز هب درم هک دومرف رما یسوم ارچ سپ«
 ار دوخ نز هک داد هزاجا امش یلدتخس ببس هب یسوم« :تفگ ار ناشیا	« ؟دنک
 یتلع هب ار دوخ نز هکره ،میوگیم امش هب 	.دوبن نینچ زاغآ رد اما ،دیهد قالط
 »64.تسا هدرک انز ،دنک رایتخا رگید ینز و دهد قالط ییوشانز رد تنایخ زا ریغ

 

 کی .درک لقن دوب هداد اوح و مدآ هب هک ار دنوادخ جاودزا روتسد نیلوا یسیع هک دیشاب هتشاد هجوت
 هیبشت دنکیمن راک هک يرتویپماک ددجم يزادناهار هب ناوتیم ار هتفگ نیا .دنکیم جاودزا نز کی اب درم
 یلصا حرط رد يرسمه دنچ .تسین بوخ ؟قالط .دنکیم يزادناهار هرابود ار جاودزا يهلئسم یسیع ،درک
 دینک روصت .دنزاسب دیدج لک کی ات دنوشیم یکی مه اب درف ود سدقم باتک لوصا قبط جاودزا رد .تسین
 ،هناقشاع ياهگنهآ يارب رالد اهدرایلیم هنالاس هک تسین بجعت ياج .دشاب ابیز دناوتیم ردقچ ریوصت نیا
 .دوشیم جرخ ناشینتشادتسود ياهسورع و نادرم نیب یسورع )هتبلا( و هناقشاع ياهباتک و اهملیف

 
 
 
 10-9 :4 يهروس نادنمزاین قح رد فاصنا
 :دیامرفیم 10-9 :4 يهروس .دراد نامیتی ياهزاین هب ياهژیو هجوت اجنیا رد نآرق
 

 دوخ زا ناوتان ناکدوک رگا هک یناسک )دوخ لمع تافاکم زا( دنسرتب دیاب و«
 نخس )مدرم ماتیا قح رد( و دنسرتب ادخ زا دیاب سپ ،دنراد میب نانآ رب دنراذگیم یقاب
 .دنیوگ یتسرد و حالصا هب

 
 دوخ مکش رد اهنآ تقیقح رد ،دنروخیم يرگمتس هب ار نامیتی لاوما هک نانآ

  ».داتفا دنهاوخ نازورف شتآ رد يدوز هب و دنربیم ورف منهج شتآ
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 ،دندوب هدنام اهر تبقارم نودب ناکدوک و نانز زا يرایسب دادعت ،هنیدم رد ناناملسم نیلوا نامز رد
 يارب نآرق ؟دوشیم هچ دنمزاین يهچب و نز همه نیا فیلکت .دندوب هدش هتشک گنج رد اهنآ نادرم اریز
 ،دنک اهر یگنسرگ رد ار اهنآ هکنیا ياج هب )تما( هعماج تسا رارق .تسا هدرک عضو ینیناوق اهنآ زا تبقارم
 میتی ياهداوناخ رگا یتح .دهدیمن ار نامیتی یگدناوخدنزرف يهزاجا زگره مالسا اما .دنک راتفر اهنآ اب هنافصنم
 .دنکیمن يربارب کیژولویب كدوک کی اب زگره اما ،تسا هژیو نامهیم كدوک ،دریذپب ار

 
 
 

 16-15 :4 يهروس یسنج یکاپان تازاجم
 ینشور تاروتسد 16-15 :4 يهروس .تسا هعماج يارب تعیرش داجیا لابندهب نآرق زا يرایسب تایآ

 :دهدیم هئارا یسنج راتفر ءوس اب دروخرب يارب
 

 اهنآ رب ناملسم دهاش راهچ دننک تسیاشان لمع هک امش )هعماج( زا ینانز«
 نایاپ هب ناشرمع ات دیرادهگن هناخ رد ار نانز نآ دنداد تداهش هچنانچ ،دیهاوخب
 .دنادرگ رادیدپ یهار اهنآ يارب ادخ ای دسر

 هچ و نز هچ ،دوش بکترم تسیاشان لمع )ناناملسم( امش زا سکره و
 هتسیاش راک هب و دندرک هبوت هچنانچ ،دیرازایب )خیبوت و شنزرس هب( ار نانآ ،درم
 ».تسا نابرهم و ریذپهبوت ادخ هک ،دیوشن اهنآ ضرعتم دنتخادرپ

 

 رظنزا ،اشحف ار یبرغ گنهرف مدرم زا يرایسب هک متخومآ ،منکیم یگدنز ایسآ رد هک ییاهلاس رد
 اب برغ یسنج بالقنا .منک كرد ار نآ لیلد مناوتیم ًانئمطم .دننادیم یقالخاریغ ًاقیمع و راگنالهس یسنج
 ياهشور .تسکش ار یقالخا ياهتیدودحم مامت ،دنهد ماجنا دنهاوخیم هک يراک ره دارفا هکنیا نتفگ
 ار لامعا نیرتدب یقیسوم و ملیف ،نویزیولت .دربیم نیب زا ار يرادراب ،نینج طقس و يرادراب زا يریگشیپ
 ،جاودزا زا لبق یسنجيهطبار ،انز ،قالط ،ییارگسنجمه دوویلاه مدرم زا يرایسب .دننکیم لیلجت و جیورت
 ار برغ یسنج دساف گنهرف یتقو یقالخا درف کی .دنریگیم نشج ار داوم هب دایتعا و یسنج فارحنا
 رد یسنج موسروبادآ نداد تسد زا یتسردهب نم ناملسم ناتسود ؟دنکیم يرکف هچ برغ درومرد ،دنیبیم
 .دشاب »یحیسم« دوریم نامگ یخیرات رظنزا هک دننکیم موکحم ار یگنهرف

 
 نیدتم مدرم ،دوشیم مالسا ناهج دراو یمارآهب یبرغ ياهراتفر و اهیمرگرس ،اهسابل هک روطنامه

 اجهمه رد هک تسا کلهم یناطرس یسنج یقالخایب هک دسریم رظنهب .دنوشیم برطضم شیپ زا شیب
 .دنکیم رترود و رود دنوادخ زا ار اهنآ و دنکیم التبم ار همه و هدرک ادیپ عویش

 
 یحیضوت تازاجم عون درومرد اما ،تسا هدرک نییعت ار یسنج قسف تازاجم ،هیآ ود نیا رد نآرق

 .میباییمرد ار نهک ياهتازاجم ،تاروت هب تشگزاب اب .تسا هدادن
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 و یناز ،دوخ يهیاسمه نز اب ینعی ،دنک انز رگید يدرم نز اب يدرم رگا«

 ».65دنوش هتشک ًامتح ود ره هیناز
 

 رارق رضم رایسب ناهانگ يهدر رد یسنج ياهیقالخایب يهمه .تسا گرم راوازس انز ادخ لدع رد
 ار دوخ مدرم زا يرایسب ،لاحنیااب .دنک دوبان و هدرب نیب زا ار يدعب ياهلسن و اههداوناخ دناوتیم .دنریگیم
 نیب زا رذگدوز تذل هظحل دنچ يارب ار دوخ یگدنز اهههد دنرضاح و دننکیم لرتنک لباقریغ تاوهش راتفرگ
 .دنربب

 

 نرق رد اهناسنا .تسا هدرکن رییغت نآرق و تاروت راگزور زا ناسنا تیهام ؟تسه يدیما ایآ
  .دنروخیم تسکش هنیمز نیا رد یعیجف زرطهب  نانچمه مکیوتسیب

 

 هدش تبث نونک ات هک میباییم ار ییاهناتساد نیرتهداعلاقراخ زا یکی اجنیا رد ؟دیوگیم هچ لیجنا
 ناربهر ،زور نآ حبص .دهد شزومآ مدرم هب دوخ تداع قبط ات تفر دبعم هب یسیع حبص زور کی .تسا
 هدش راتفرگ انز ماگنه رد هک ار ینز .دنزادنیب ماد هب ار وا دندرک یعس و دنتفر یسیع غارس هب هرابود یبهذم
 .دندروآ دوخ هارمه ار ،دوب

 

 هداتسیا وا فارطا رد دنلب ياهشیر اب ییاهدرمریپ .مینک روصت ار هنحص نیا میناوتیم یتحارهب
 شتروص ندرک دنلب سرت زا نز .نوخ نتخیر يارب هدامآ ،هناراکایر تموصخ و مشخ زا رپ ینامشچ ،دندوب
 عمج مه رود توکس رد تیعمج .دوب هدش هریخ رابغ و درگ هب شاهدزتشحو نامشچ و داتفا شناوناز يور
 .تفگ دهاوخ هچ یسیع دنونشب ات دندرک سبح ار دوخ سفن و دندش

 

 هک دهدیم روتسد یسوم تعیرش .دنتشاد رارصا عوضوم نیا رب ناربهر »!دش ریگتسد انز نیح رد وا«
 .مینک راسگنس ار وا

 

 رظتنم تیعمج .نیمز يور رب يزیچ نتشون هب درک عورش شتشگنا اب .تسشن تکرحیب یسیع
 .دنام رظتنم نز .دندنام
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 اما ،هرفن ود تسا یلمع انز .دندوب هدرک شومارف ار یمهم صخش یبهذم ناربهر ،یبیجع زرطهب
 نیا  اهنآ ایوگ ؟دننک تازاجم ار مرجم جوز هک تسا هدادن روتسد اهنآ هب یسوم تعیرش ایآ ؟دوب اجک رصقم
 .دندوب هتفرگ هدیدان ار تیعقاو

 
 هک سک نآ ره ،امش نایم زا« :تفگ و درک هاگن نز نآ ناگدننک مهتم هب یسیع هظحل دنچ زا سپ

 »66.دنزب وا هب ار گنس نیتسخن ،تسا هانگیب

 
 .دنتفر و دندنادرگرب يور ،ینخس چیهیب ،کچوک ات گرزب زا نید نایاوشیپ
 

 »؟دنک موکحم ار وت هک تسا هدنام یقاب یسک ایآ« :دیسرپ نز نآ زا و درک دنلب رس یسیع

 و ورب ،منکیمن موکحم ار وت مه نم« :تفگ یسیع .تسا هدنامن یقاب یسک رگید« :داد خساپ نز 
  ».نکن هانگ رگید

 
 اهنت ؟تسین یناسآ راک ندوب یحیسم ایآ« :دنسرپیم نم زا ،مناملسم ناتسود اهوگتفگ بلغا رد

 هانگ هرابود و دیورب نوریب سپس و دینک فارتعا دوخ ناهانگ هب هک تسا نیا دیهد ماجنا دیاب هک يراک
 ».دینک

 

 ».نکن هانگ رگید و ورب« .داد عوضوم نیا هب یتسرد باوج یسیع دوخ .سکعرب

 

 یسنج روجف و قسف زا یسیع ایآ .میاهدیسر هداج رد یتایح ياهیهار ود زا یکی هب اجنیا رد
 رد توهش اب يرگید ناسنا هب ندرک هاگن یتح هک تفگ یسیع رگید ینامز رد !زگره ؟دنکیم یشوپمشچ
 هانگ لعف يهزادنا هب یناهنپ رکف ،سودق قلاخ دزن رد ،رگیدترابعهب .تسا هانگ انز باکترا يهزادنا هب زین لد
   .تسا هداد ناشن دوخ زا يرتشیب صولخ ،خیرات رد يرگید درف ره اب هسیاقم رد یسیع .تسا
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 يایعشا ؟دوب هانگیب وا ،دنک راسگنس ار وا تشادن قح وا ایآ ؟درک اهر تازاجم نودب ار نز ارچ سپ
 .دهدیم حیضوت ار هانگ تازاجم يارب دنوادخ یساسا لحهار یبن

 

 ،دش خاروس شندب ام ياهینامرفان ببس هب هکنآ لاح«

 ؛تشگ هِل ام ياهریصقت تهج هب و

 ،دمآ وا رب دیشخب یتمالس ار ام هک یبیدأت

 ».67میباییم افش ام وا ياهمخز هب و

 
 
 قالخایب نز نآ ناج دیاب هک تسا هتشاذگ ییاهگنس ریسم رد مدق ،ادخ يهّرب ،حیسمیسیع ییوگ

 .دش لزان وا رب نز نآ تازاجم .دش وا ياهمخز هب لیدبت شیاهمخز .تفرگیم ار
 
 يهمانهمیب کی دیرخ دننام نیا ایآ ؟دوشیم یسنج يراگنالهس هب رجنم ریسم نیا ایآ ،نیاربانب

 کی هب هک تسا نیا لثم ایآ ؟میشاب هتشاد جنر و درد نودب و دودحمان یسنجيهطبار میناوتب ات تسا یسنج
 برغ« هک تسا لیلدنیمههب ایآ ؟دزوسن زگره و دنک يزاب شتآ اب دهاوخیم هچره دناوتیم دییوگب كدوک
 ؟تسا هدش دساف ردقنیا »یحیسم

 
 طقس ،یسنج ياهيرامیب دناوتیم نآ بقاوع .دراد یبقاوع یگدنز نیا رد زونه یسنج هانگ .ریخ

 تبحم اب لیجنا ،نیاربهوالع .دشاب هدش ناریو ترهش و هتفرتسدزا دامتعا ،تسرپرسیب دروم ناکدوک ،نینج
 زا يدبا ییادج هب رجنم تیاهن رد -هنیمز نیا رد ناهانگ مامت و - یسنج هانگ هک دهدیم رادشه مدرم هب
 .دهدب ام هب دهاوخیم ادخ هک میشاب يدازآ دیما لابندهب دیاب ام .دوشیم دنوادخ
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 34 :4 يهروس نانز اب نارهوش راتفر
 يارب لته کی ،لثمدیلوت يارب دنور کی ،يراجت تکراشم کی نیا ایآ ؟تسیچ جاودزا فیرعت

 :دیامرفیم 34 :4 يهروس ؟تسیک جاودزا رما یلوتم ؟تسا مدرم كرتشم یگدنز
 

 ادخ هک يرترب نآ يهطساوهب تسا ینابهگن قح و طلست نانز رب ار نادرم«
 ،دنهد هقفن دوخ لام زا نادرم هکنآ يهطساوهب مه و هتشاد ررقم یضعب رب یضعب يارب
 هک ور نآ زا دنشاب )اهنآ قوقح( ظفاح نانآ تبیغ رد و نارهوش عیطم ،هتسیاش نانز سپ
 قوقح رد( نانآ ینامرفان زا هک ینانز و .تسا هدومرف ظفح )ار نانز قوقح( مه ادخ
 نانآ هاگباوخ زا )دندشن عیطم رگا( و دینک هظعوم ار نانآ تسخن دیاب دیکانمیب )يرسمه
 رگید دندرک تعاطا هچنانچ ،دینک كرت ار نانآ )دندشن عیطم زاب رگا( و دینیزگ يرود
 ».تسا نأشلامیظع و راوگرزب ادخ انامه هک ،دییوجم اهنآ رب یهار

 
 
 رایتخا تحت ار شرسمه هک تسا هدش هداد روتسد وا هب .دنکیم يوق ار هناخ رد درم شقن هیآ نیا

 وا ندز کتک یتح ای تبحم زا يراددوخ اب ار وا ینامرفان دوش روبجم تاقوا یهاگ رگا یتح ،دراد هگن دوخ
 .دنک تازاجم

 
 جاودزا هب یطبر قشع ایآ هک منکیم رکف نیا هب و منکیم هاگن ناهج رسارس رد اهجاودزا هب نم

 و نز هب دنوادخ .میدناوخ ار دهدیم هئارا رهوش و نز کی زا یسیع  هک ییابیز ریوصت نالا نیمه ؟دراد
 ًاعقاو لمع هب ار نارهوش وا .دنشاب رگیدکی میلست هک دهدیم نامرف حیسمیسیع مارتحا هب رهوش
 يارب ار دوخ ناج هناهاوخدوخ ریغ قشع ریثأتتحت نارهوش .دناوخیم ارف قشع راثیا يهنادرمناوج
 ياههتساوخ رب ار شرسمه ياههتساوخ دیاب ،اذغ و هانپرس نیمأت زا رتارف رهوش .دننکیم ادف ناشنارسمه
 .دراد مدقم دوخ

 
 ات دوب هدرک زادناسپ رالد 20000 يرهوش نآ رد هک مدید یملیف راب کی ؟!یلمع ریغ ؟!یندرکن رواب

 و درکیم راک تخس اریز تسا شدوخ نویدم هک درکیم ساسحا وا .درخب یشزرو قیاق کی شدوخ يارب
 تخت کی هب شرسمه ریپ ردپ ،نامز نامه رد .دوب ورهبور يرابگرم ياهرطخ اب ناشنشتآ کی ناونعهب
 هناهاوخدوخ اههام شرهوش .دوب رالد 20000 زین نآ يهنیزه .تشاد زاین دوخ يهناخ يارب دیدج یکشزپ
 تخت دیرخ يارب شزادنا سپ زا هک درکن رکف نیا هب مه راب کی یتح و دیدیم ار شدیدج قیاق يایور
 هب عورش وا تیاهن رد .دش هدرمژپ شرسمه ،دادیم رارق تیولوا رد ار شدوخ وا هکیلاحرد .دنک هدافتسا دیدج
 هک دیمهف یتقو درم .درک يزادرپ لایخ شهاوخدوخ رهوش كرت درومرد و درک راک لحم رد يدرم اب هقشاعم
 ار رالد 20000 هک دوب نیا درک هک ییاهراک نیلوا زا یکی .درک هبوت ،تسا هدیشاپ مه زا ردقچ شجاودزا
 ،دش علطم شرهوش هناقشاع يراکادف زا یتقو نز .دیرخ شرسمهردپ يارب ار دیدج تخت هنایفخم و تفرگ
 .دش روهلعش شبلق رد شرهوش هب شقشع
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 44 :4 يهروس  یهارمگ جیورت
 نارازه اهییادوب و اهودنه ،درکیم یگدنز ناتسبرع رد )ص(دمحم ترضح هک نامز نامه رد

 زا يرایسب اما .دنتشاد یمک رایسب طابترا بارعا اب مشش نرق رد اهنآ .دندرکیم یگدنز قرش رد رترود رتمولیک
 اهنآ اب مظنم روطهب اهناوراک .دندرکیم یگدنز اقیرفآ لامش و هنایمرواخ رد )نایحیسم و نایدوهی( باتک لها
 دنکیم حیرصت نآرق .دندرکیم یگدنز یلحاس طوطخ و اهنابایب رد هدنکارپ ياهاتسور رد اهنآ .دنتشاد طابترا
 .دندرکیم جیورت ار یهارمگ یخرب هک

 هک دنتفای باتک ملع زا ياهرهب كدنا هک نانآ )لاح( هب یتسیرگنن و يدیدن ایآ« ،44 :4 يهروس 
 »!؟دیوش هارمگ زین )نامیا لها( امش هک دنهاوخیمه و دنتسه تلالض رادیرخ

 

 ،لیجنا و ایبنا فحص ،تاروت فالخرب هک دهدیم ناشن خیرات !دندوب نینچ ًاعطق یخرب عقاورد
 و هدرک جاودزا حیسمیسیع هک دندادیم میلعت یخرب ًالثم .دندوب هدش هارمگ بیجع ِدیاقع عاونا رد يرایسب
 و وا هب اعد هب عورش و دندناسر هداعلاقوف سیدق کی يهجرد هب ار میرم رگید یخرب .تسا دنزرف بحاص
   .دندرک یفوتم نیسدقم رگید

 

 یبلقت لوپ مان هب يزیچ .دشاب هتشاد دوجو تقیقح هک دنشاب هتشاد دوجو دنناوتیم ینامز اهنت اهاطخ
 دهاوخن دوجو یضایر رد هابتشا مان هب يزیچ .دشاب هتشاد دوجو یعقاو لوپ هکنیا رگم تشاد دهاوخن دوجو
 دوجو اطخ دوجو .4 دوش یم 2 يهوالعهب 2 تسرد يهلمج هکنیا رگم ،5 ربارب 2 يهوالعهب 2 لثم ،تشاد
 رابتعا اما ،تسا هتشاد دوجو نایحیسم و نایدوهی نایمرد یفلتخم تاهابتشا هچرگا .دنکیم تابثا ار تقیقح
 هک دیوگیم باتک لها هب نآرق ارچ ،تروصنیا ریغرد .دهدیمن رییغت ار لیجنا و ایبنا فحص ،تاروت
  ؟دننک دامتعا ناشدوخ باتک هب دنناوتیم

 
 
 48 :4 يهروس یندوشخبان هانگ

 نیا قبط .تسین یناسنا قوقح ندرک ضقن و يدزد .تسین انز ای لتق ؟تسیچ یندوشخبان هانگ
 .تسا دنوادخ رانک رد نداد رارق کیرش ای یتسرپتب یندوشخبان هانگ ینآرق يهیآ

 
 يارب ار كرش ياوس و دیشخب دهاوخن ار كرش هانگ ادخ ًاققحم«

 یهانگ هتفاب هک یغورد هب دروآ ادخ هب كرش هک سکره و ،دشخبیم دهاوخهکره
 ».تسا هدش بکترم گرزب



79 
 

 

 هانگ نیا رصقم یسک هچ .تسا كانلوه یهانگ یتسرپتب هک دنقفاوم نایدوهی و نایحیسم

 ؟تسا كانتشحو

 هللادبع )ص(دمحم ردپ مان .دندوب هاگآ ادخ دوجو زا )ص(دمحم دلوت زا لبق هکم یلاها هک مینادیم
 روظنم .تسا هدش تفای تسا هدش هتشون )ص(دمحم ندمآ زا لبق لاس اهدص هک يدانسا رد هللا يهملک .دوب
 .تسادخ نیرتالاب ادخ هک دندوب دقتعم تسرپتب بارعا .دوب »ادخ« هللا زا

 .دش هتخاس ،بارعا زکرم ،هکم بلق رد لیعامسا و میهاربا طسوت هبعک هک داد میلعت )ص(دمحم دوخ
 ار ادخ رگا .دندرک تب زا رپ ار هبعک یلو .دنتسنادیم ادخ يهرابرد مایالامیدق زا بارعا ،دوب نینچ رگا
 ؟دندوب هدشن یندوشخبان هانگ بکترم ایآ ،دندرکیم یتسرپتب نانچمه و دنتخانشیم

 

 رارق  مه يرگید نایادخ ،ادخ تدابع رانک رد هکم یلاها رگا .مینک رکف هرابنیا رد دیهدب هزاجا
 ؟دیشخبیم ار اهنآ دنوادخ هنوگچ ،دندادیم

 

 اهتب تدابع هب دمحم ترضح مایپ ندینش زا سپ ىکرشم رگا هک دشاب انعم نیا هب هیآ نیا دیاش
 ،دنکیم توعد هبوت هب ار ناتسرپتب نآرق ارچ ،تروص نیارد اما .دیشخب دهاوخن ار وا دنوادخ ،دهد همادا
  ؟)ص(دمحم رادشه ندینش نیلوا زا سپ یتح ،دناهدش یندوشخبان هانگ بکترم ًالبق هکیتروصرد

 

 زا یخرب رگا ؟تفگ ناوتیم هچ ادخ رانک رد مود يادخ یسیع نتخاس هب مهتم نایحیسم درومرد
 ؟دنوشیمن هدیشخب زگره اهنآ هک تسانعم نادب نیا ایآ ،دندیتسرپیم ار ادخ دنچ ای هس ،ود ًاعقاو نایحیسم
 ؟مینکیم توعد هبوت هب ررکم ار اهنآ ارچ ،تسا نینچ رگا

 

 لاحهبات یسک رگا .دنکیم راوشد رایسب ار تسا ششخب لباق یسک هچ هکنیا صیخشت هیآ نیا
 هک مهردقره دسریم رظنهب ،دربب الاب ادخ زا رتالاب ای ربارب ار يزیچ و دشاب هدرک تدابع ار ینیغورد يادخ
 .دوریم منهج هب میقتسم دنک هبوت
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 سپ« .دنکیم فیصوت هنوگنیا ار نآ یسیع .دراد دوجو یندوشخبان یهانگ هک دنراد لوبق نایحیسم
 هدیزرمآ حور هب رفک اما ،دوشیم هدیزرمآ ،دوش بکترم ناسنا هک يرفک و هانگ عون ره ،میوگیم امش هب
 هک دندرک مهتم ار وا یبهذم ناربهر و دوب هدرک نوریب يدرم زا ار نیطایش یگزات هب یسیع ».68دش دهاوخن
 يراددوخ دنکیم هزجعم یسیع قیرط زا هک ادخ حور ندید زا اهنآ .دنکیم نوریب ار اهوید ناطیش تردق اب
 یسیع نیاربانب .دندرک تمواقم درکیم توعد یسیع هب دامتعا هب ار اهنآ هک ادخ حور ربارب رد اهنآ .دندرکیم
 نایامن ،دننکیم تمواقم وا حور ربارب رد هک يدارفا هب تبسن ار دوخ ضیف دناوتیمن دنوادخ هک دیوگیم
 »هلب« هکلب ،دیوگیمن »هن« ادخ هب رگید نتورف بلق .دنکیم راکنا ششخب هب ار دوخ زاین تخس ِبلق .دزاس
 .دیوگیم
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 64 :4 يهروس عیفش
 يهرابرد اهاج زا يرایسب رد نآرق ؟دنک ششخب بلط دنوادخ زا يرگید لکش هب دناوتیم یسک ایآ

 .دراذگیم زاب ار لامتحا نیا 64 :4 يهروس اما .دنکیم تبحص ناگدننک تعافش
 

 وا تعاطا و ادخ رما هب قلخ هک دوصقم نیا رب رگم میداتسرفن یلوسر ام«
 زا و دندرکیم عوجر وت هب دندرک متس دوخ رب )قفانم هورگ( نانآ هکیماگنه رگا و .دننک
 شزرمآ ادخ زا و يدرکیم رافغتسا اهنآ يارب مه وت و هدومن هبوت ادخ هب دوخ رادرک
 ».دنتفاییم نابرهم و ریذپهبوت ار ادخ هتبلا لاحنیارد ،یتساوخیم

 
 تخت هب دناوتیم يدرف عون هچ ؟دیایب ملاع راگدرورپ ،سودق قلاخ روضح هب دناوتیم یمدآ عون هچ

 ؟دنک شزرمآ بلط يرگید صخش فرط زا دناوتیم هانگیب ًالماک ناسنا کی ایآ ؟دوش کیدزن تشهب رد ادخ
 ادخ هب دهاوخب مدآ رگا ًالثم ؟هچ دراد زاین یعیفش هب و دشکیم شود هب ار دوخ هانگ راب هدننکتعافش رگا اما
 ؟تفگ دهاوخ هچ دنوادخ ،دنک تعافش ،تشک ار لیباه شردارب هک )لیباق( نئاق شرسپ يارب و دوش کیدزن

 کیدزن یهلا سدقا تاذ هب هنامرشیب تسناوتیمن زگره مدآ »؟يدروخ ؟تسه تدای ار مارح يهویم ،مدآ«
 هک تسا یلکشم نیا .نامزلارخآ ات ،رفن کی زج ،دوریم ورف یناسنا ره رس رب یصخش مرش يهیاس .دوش
 .دشخبب ار رگید ياهناسنا ات دندروآرب دایرف دنوادخ هاگرد هب دننکیم یعس اهناسنا

 
 
 
 78-74 :4 يهروس دربن هب لیامت مدع
 زاین نیا شندب اریز دنک ساسحا ار درد و جنر تسا نکمم ،دنک شالت راگیس كرت يارب يدرم رگا

 .دگنجیم شدوخ اب درم نیا .دنکیم ساسحا ار
 

 هار رد ناتسبرع يهدزباتفآ ياهنش نایم رد .دنتشاد یتوافتم ياهدربن ناناملسم ،مالسا لیاوا رد
 دنداد حیجرت نینمؤم نیلوا زا یخرب ،لاحنیااب .دندیگنج دنتسه ناطیش ناتسود دندوب دقتعم هک یناسک اب ادخ
 ادخ زا رتشیب یتح ای هزادنانامههب مدرم زا« اهنآ زا یخرب .دنوشن هجاوم گرم ای یمسج بیسآ اب هک
 اب دربن زا رود دوخ ياهجرب رد دنناوتیمن اهنآ دیوگیم .دنکیم شنزرس ار وسرت دارفا نیا نآرق .»دندیسرتیم
 .دریگب ار اهنآ ناج مه اجنآ رد یتح دناوتیم دنوادخ اریز دنوش ناهنپ تحار لایخ

 
 هناخ رد هک تسا ینمؤم زا رترب ،دنکیم داهج ادخ هار رد هک ینمؤم« :دیامرفیم همادا رد 95 يهیآ

 همادا هزرابم هب هک دوشیم هتساوخ نانمؤم زا ».دریگیم ياهژیو شاداپ دنکیم هزرابم هک یسک .تسا هتسشن
 ؛دینک یلهاک و یتسس نمشد راک رد دیابن و« ،دیامرفیم 104 يهیآ .دوشیم تخس راک هکینامز یتح ،دنهد
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 ادخ فطل هب امش هک قرف نیا اب دنشکیم جنر )امش تسد زا( زین اهنآ دیتفایم تمحز و جنر هب امش رگا هک
 دز سدح دوشیم ».)دزاسیمن مورحم ار ناراودیما و( تسا میکح و اناد ادخ و .دنرادن يدیما اهنآ و دیراودیما
 كرت رد یعس هک تفرگ رظن رد يدرف يارب نیدامن يهزرابم کی ناونعهب ار تایآ نیا ناوتیم هنوگچ هک
 .تسا نایماظن نیب یکیزیف دربن هب طوبرم یلصا فده اما ،دراد راگیس
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 125 :4 يهروس ادخ تسود میهاربا

 تاقالم وا اب ًاصخش دنوادخ .دمانیم ادخ تسود ار وا نآرق ؟درک صاخ ردقنیا ار میهاربا يزیچ هچ
 تلادع وا يارب نیا و دروآ نامیا ادخ هب میهاربا« :دیوگیم لیجنا .داد هژیو ياهیده يهدعو وا هب و درک
 هب دورو زا لبق ،دنک میدقت ار دوخ ینابرق نیلوا هکنآ زا لبق ،ریخ راک ره ماجنا زا لبق »69.دش هدرمش
 ؟ارچ .داد رارق میهاربا رب ار دوخ تلادع دنوادخ هک دش نیا هجیتن .دروآ نامیا ادخ هب ادتبا ،دوعوم نیمزرس
 حیسم هب وا .دید قفا رد ار حیسم ندمآ .تسیرگنیم رود يهدنیآ رد دنوادخ دوعوم يهیده هب میهاربا نوچ
    .دش لاحشوخ و درک دامتعا

 

 

 
  161-153 :4 يهروس دنتشکن ار یسیع نایدوهی

 ینکش دهع دیوگیم .دناهدش يدایز تالکشم راچد هک دشکیمریوصتهب ار میهاربا نادنزرف تایآ نیا
 میهاربا نادنزرف هک مینادیم نیشیپ ياهباتک زا .دنتشک ار ادخ نالوسر و دندرک بیذکت ار تایآ ،دندرک
 ار وا دنتساوخیم هک درک موکحم ار یبهذم ناربهر یسیع .دنتشکیم و دندرکیم بیذکت ار ناربمایپ یهاگ
 .70دنتشک ار یناتساب ناربمایپ ناشدادجا هک روطنامه ،دنشکب

 
 .تسا نآرق ياهریسفت نیرتبلاج زا یکی 158-157 :4 يهروس ،نایحیسم يارب
 

 ،میتشک ار ادخ لوسر میرمنبیسیع حیسم ام :دنتفگ هک ور نیازا مه و«
 انامه و ؛دش هبتشم اهنآ رب رما هکلب دندیشک راد هب هن و دنتشک هن ار وا هکیتروصرد
 و دنتفگ ینخس دیدرت و کش يور زا دنتشاد راهظا فلتخم دیاقع وا يهرابرد هک نانآ
  حیسم نیقیروطهب و ؛دنتفریم دوخ نامگ یپ زا هکنآ زج دندوبن وا هب ملاع

 و ردتقم هتسویپ دنوادخ و ،درب الاب دوخ يوسهب ار وا ادخ هکلب ،دنتشکن ار
 ».تسا تمکح يور زا شراک

 

 
 

 3 :4 نایمور 69
 47 :11 اقول لیجنا 70
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 هدینش ار تارظن و ریسافت يهمه هکنیا نودب مناوخب رابنیلوا يارب ار هیآ نیا متسناوتیم دینک ضرف
 ؟مدرکیم يرکف هچ ،مناوخب موصعم كدوک کی نامشچ اب متسناوتیم رگا .مشاب

 

 ار یسیع میهاربا نادنزرف دوخ هک دهدیمن میلعت لیجنا مدش هجوتم ،مدرک ینیشنبقع ياهظحل
 .دوب نایمور عارتخا یبوچ بیلص اب راکتیانج کی ندرکبوکخیم و ندشبولصم .دندرک بولصم ای دنتشک
 رد حیسم ياهناوختسا زا کیچیه هک درک ییوگشیپ دوواد .دندرکیم مادعا راسگنس اب ار مدرم نایدوهی
 ار یسیع ياهناوختسا عطق روطهب ًابیرقت راسگنس اب گرم .71دش دهاوخن هتسکش وا ندش هتشک ماگنه
 .درکیم لطاب ار ییوگشیپ نیا و تسکشیم

 

 

  :تفگ نینچ میهاربا نادنزرف هب باطخ  دوخ يهظعوم نیتسخن رد حیسم نادرگاش زا یکی سرطپ

 
 تسد هب امش و دندرک میلست امش هب ادخ ینادشیپ و تّیشم رب انب ار درم نآ«

 ،هدیناهر گرم ياهدرد زا ار وا ادخ یلو .دیتشک ،هدیشک شبیلص رب نانیدیب
 »72.دراد هاگن دوخ لاگنچ رد ار وا دناوتب گرم دوب لاحم اریز ،دینازیخرب

 
 رب ار یسیع تسرپتب نایمور .دندوب وا گرم راتساوخ هچرگا ،دنتشکن ار یسیع ینید ناربهر دوخ

 هب یبیع و بیسآ چیه نودب ،ادخ ینابرق يهرب ناونعهب ار یسیع ،دنوادخ تیاهن رد .دندرک بولصم بیلص
 .داد لیوحت هاگنابرق

 

 ار اهنآ دنوادخ هک تسانعم نادب نیا ایآ »ْمُهَل َنوُلَعَذَاَف« :دشاب نیا دناوتیم نآرق رد زیمآهلیح يهلمج
 هک دوشیمن ثعاب نیا ایآ اما ؟تسا هداد بیرف بیلص يور رب یسیع ياج هب يرگید صخش نداد رارق اب
 کی ؟يرگید درف ؟نئاخ یطویرخسا ادوهی ؟تفرگیم ار یسیع ياج یسک هچ ؟دشاب وگغورد دنوادخ
 .تسا تکاس صوصخ نیا رد نآرق .تسا ضحم ياهینزهنامگ اهنیا ؟نج کی ؟هتشرف

 
 يهزانج شناتسود و درم یسیع دوخ دیوگیم .تسا هدرک تبحص لیجنا تسا تکاس نآرق هک ییاج

 صالخ وا رش زا هرخألاب هک دیسریم دوهی یبهذم ناربهر رظنهب نامز نآ رد .دندرک نفد زور هس ار وا

 
 

 20 :34 رومزم 71
 24 -23 :2 نالوسر لامعا 72
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 و هوکش ،گرزب ياهجنر زا سپ .تفرن نیب زا هشیمه يارب اما ،دش نفد زور هس و تشذگرد یسیع .دناهدش
 !تسا هدنز وا .تساخرب ربق زا موس زور .دمآ يرتشیب تمظع

 

 :مینک هاگن عوضوم نیا هب هداس بیترتهب میناوتیم

  .دنشکب ار یسیع دنتساوخیم دوهی ناربهر .1
  .درم بیلص يور یسیع هک دندید مدرم .2
  .تسا هدوب زاسراک اهنآ يهشقن هک دندرکیم رکف نایدوهی .3
 .درک مایق ناگدرم زا یسیع .4
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 ایبنا فحص ،تاروت اب قفاوت تاکن نیا ،میریگیم رظن رد ار 157-156 :4 و 55 :3 نآرق تایآ یتقو
 .دهدیم ناشن نیمز يور رب یسیع ياهزور نیرخآ درومرد ار لیجنا و

 
 ار یلبق نالوسر هک اهنآ يدادجا ناردپ دننام ،دنشکب ار یسیع دنتساوخیم دوسح دوهی ناربهر .1

 .دنتشک
 .يدوهی هن ،دوب یمور لمع کی ندرک بولصم .2
 .دراد ار گرم و یگدنز رب لماک لرتنک ،اهناسنا فالخرب ،دنوادخ .3
 درک مایق ناگدرم زا یسیع اما ،تسا هدش قفوم اهنآ يهشقن هک دیسریم رظنهب زور هس تدم رد .4

 .تسا هدنز و
 .تشگزاب نامسآ هب حیسمیسیع دعب زور لهچ .5
 

 يارب نیا .تسین اجنآ ًاعقاو هک دیوگب يزیچ منک روبجم ار نآرق ای لیجنا هک مرادن ياهقالع نم
 دننام .دهدیم هئارا ار یسیع زیخاتسر و نفد ،ندش بولصم زا یلصفم تداهش اریز ،درادن ینادنچ رطخ لیجنا
 دارفا .دهدیم ناشن ار هداتفا قافتا هچنآ ناوارف تایئزج اب لیجنا ،لتق يهمکاحم کی رد هاگداد دانسا
 دنبوکیم شتشپ هب قالش اب ،دننکیم  هنایشحو ار وا شیر ياههکت ،دننکیم فت یسیع يور رب زیگناترفن
 ار شیاهاپ و اهتسد ،نشخ یبوچ بیلص کی يور يزلف ياهخیم اب سپس و دوش هدشهل تشوگ هیبش ات
 هک یعیام رد تیاهن رد .دشکب سفن ات دنک فاص ار شندب تسناوتیمن ،باذع رد و فیعض .دننکیم خاروس
 نوخ و بآ .دز وا يهنیس هب ار ياهزین یمور زابرس کی ،وا گرم دییأت يارب .دش قرغ درکیم رپ ار شیاههیر
 ایند ناهانگ يارب ادخ ینابرق يهرب .دش مامت .تسا هدرم ًاعقاو وا هک درک تباث و درک ناروف هناگادج روطهب
 .دوب هدرم

 

 خساپیب ار تالاؤس زا یخرب .دهدیم ام هب هدرپ تشپ هب یهاگن طقف 158-157 :4 يهروس
 تیرشب ،نامشالت مامت دوجواب .دروآیم دای هب میناوخیم لیجنا رد هک ار هچنآ ره نینچمه اما ،دراذگیم
 رگید يهدرم ربمایپ کی طقف وا هک دیسریم رظنهب ،زیگنامغ زور هس يارب .دنک دوبان ار یسیع تسناوتن
 زیخاتسر ،دنمهوکش و یندشندوبان یندب اب هدنز ِیسیع .داد تسد زا ار شتردق گرم موس زور رد اما .تسا
 .ددرگرب هرابود هکینامز ات  تشگزاب ،نامسآ ،دوخ یلصا يهناخ هب سپس و درک تباث شناوریپ هب ار دوخ
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 171 :4 يهروس !هس وگن
 شتسرپ( یعقاو یتسرپاتکی زا فارحنا هب مهتم نایحیسم .»ٌۀَثالَث« دییوگن !نایحیسم هب رادشه

 .دنتسه )ادخ هس شتسرپ( ییادخ هس هب )هناگی يادخ
 
 زا وا ناسنا ندب ،دوب لوسر یسیع هک مدقتعم نم .نیمآ ،میوگیم مدناوخ ار 171 يهیآ یتقو اما

 زا کیچیه هن و نم هن .دوشیم يراج دنوادخ بناج زا هنادواج شحور و تسا هللامالک وا ،دش دلوتم میرم
 .تسا یکی ادخ .دشاب هتشاد دوجو ادخ کی زا شیب هک مینکیمن رکف یلیجنا نانمؤم

 

 .تسا هس يانعم هب هک ثیلثت ياهتفگ هک ماهدینش اهراب ».متسود ،نک ربص« :تفگ نم هب وا
 
 .منکیمن تبحص ادخ هس درومرد نم اما .منکیم كرد ار امش منکیم رکف ،هلب :متفگ
 
 »؟تسین )كرش( یتسرپتب نیا ایآ ؟تسیچ ثیلثت زار سپ«
 

 هدمآ ایند هب يدرم و نز يهطبار زا هک دشاب هتشاد يرسپ دنوادخ هک دنتسین رواب نیا رب نایحیسم
 ار یسیع هک منک لیمحت نآرق تایآ رب ار مراکفا مهاوخیمن مه زاب .دنتسه ازجم دوجوم هس اهنیا .تسا
 رظنزا هکینامز یتح ،دریگیم همشچرس ادخ حور زا يدرفهبرصحنم روطهب یسیع .73دنمانیم ادخ مالک
 ،یسیع صاخ باقلا زا یکی هک میزومآیم لیجنا رد ،نیاربهوالع .74دش دلوتم یناسنا ردپ نودب یمسج
 .75تسا »ام اب ادخ« يانعم هب هک تسا لئوناما

 

 قلاخ دنوادخ هک میدقتعم ام ؟تفگ دیاب هچ ضوع رد !تسا رفک !ادخ هس وگن ،دنقفاوم نایحیسم
 ،ادخ حور .ادخ تاذ يهمه هن اما ،تسا یهلا ًالماک ادخ يهملک .ادخ تاذ يهمه هن اما ،تسا یهلا ًالماک
 رد دوخ تاذ لامک رد دوجو کی ناونعهب حور و مالک ،قلاخ دنوادخ .وا تاذ يهمه هن اما ،تسا ادخ ًالماک

 
 

  1 :1 انحوی لیجنا ٧٣
 35 :1 اقول لیجنا 74
 23 :1 یتم لیجنا 75
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 تدحو و قشع رد نایاپ یب و زاغآیب ،دوخ نورد رد لماک و یلزا دنوادخ .دراد دوجو هچراپکی يهطبار کی
  .نک شیاتس دبا ات ار وا .منکیم كرد هنوگنیا ار ادخ )تدحو( دیحوت موهفم نم .تسا هدرک یگدنز

 

 نیا ایآ !1 = 1 + 1 + 1 دییوگب دیهاوخ یم امش هن ،هن ،هن« :درک رارصا یساسحا ضارتعا اب متسود
 »؟تسا یحیسم یضایر

 

 نایحیسم .زوم و لاقترپ ،بیس کی دننام ،دنکیم تبحص هناگادج ءیش هس درومرد یضایر لاثم نیا
 .دنرادن داقتعا دناهدش عمج مه اب یگناگی ندروآتسدهب يارب هک ازجم يادخ هس هب

 

 تسوپ و دینکیم سح ار امرگ ،دینیبیم ار رون دیراذگب مدق باتفآ هب یتقو .دینک روصت ار لثم نیا
   .تسا جوم کی اب ربارب لماک تدحو رد جوم هس نیا .دزوسیم یئرمان تاعشعشت رثا رد امش

 ادخ شتسرپ و تدابع زا حیسم هک دیوگیم 172:4 يهروس ارچ اما« :تفگ خساپ رد يرگید ناملسم
 نم ،تسا نینچ رگا .دشاب روطنیا دیاش ؟تسین شیب یقولخم وا هک تسین انعمنیاهب ایآ »؟دیوجیم يرازیب
 ار وا و تشادیم تسود ار ادخ یسیع هنوگچ هک دهدیم حیضوت لیجنا اما .منک تفلاخم مارتحا اب دیاب
 نکمم روطچ نیا اما .تسا هتفرگ همشچرس ادخ دوخ زا هک تشاد ناعذا زونه وا هکیلاحرد درکیم شیاتس
 ؟تسا

 
 
 :دیوگیم روبز .درادیم گرزب ار دوخ لاعتم دنوادخ هک دشاب هتفهن تقیقح نیا رد باوج دیاش

 ار اهناسنا ای ناگتشرف دنوادخ هکنیا زا لبق »76.میزارفارب رگیدکی اب ار وا مان و دینک لیلجت نم اب ار دنوادخ«
 دوخ حور و مالک ،هدارا رد دنوادخ .تسا هدوب هنادواج دنوادخ ،دزاسب ار نیمز و اهنامسآ هکنیا زا لبق ،دنیرفایب
 يهدارا رد دنوادخ .تسا لماک و يدبا قشع وا .تشادن زاین زیچچیه هب وا .دوب هاگآدوخ ًالماک دوخ نورد رد
 .دراد دوجو لماک یگناگی و زیمآتبحم تدحو رد حور و مالک ،دوخ ینورد

 

   »!تسا نکممریغ« :تفگ و درب الاب ار شناتسد متسود

 

 
 

 3 :34 رومزم 76
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 اب نم )راکفا( نهذ هک منیبب مناوتیم مدوخ رد یتح .تسا نکممریغ هک متسین نئمطم نادنچ نم
 هب و دننکیم راک توافتم شور ود هب اهنآ هک دراد دوجو یعقاوم لاحنیااب ،تسا یکی )تاساسحا( مبلق
 نم نهذ تمدخ رد نم تاساسحا و دنکیم ینادردق نم تاساسحا زا نم نهذ .دننکیم تمدخ رگیدکی
 هناگادج ناسنا هس هب ار نم نیا ایآ .دننکیم دای حور -ندب- نهذ ناونعهب ناسنا زا مدرم تاقوا یهاگ .تسا
 .دنکیم تخرد کی زا رتهدیچیپ ار نم ،لاثم يارب اما .هن هک هتبلا ؟دنکیم میسقت

 

 هب مکحم ندزگنچ نودب هک دننک روصت دنناوتیمن نایحیسم ؟تسیچ اجنیا یلصا يهتکن
 هدیچیپ هناگی يادخ هب قشع رد یسیع و ادخ هب ام قشع .دننزب گنچ دنوادخ ضیف و تمحر هب حیسمیسیع
 .تسا هدش
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 مجنپ لصف
 
 هدئاملا يهروس

 
 
 
 5-1 :5 يهروس لالح و مارح
 زا نایدوهی تاروت رد ًالثم .تفای نآرق و لیجنا ،تاروت رد ناوتیم ار ياهناریگتخس ییاذغ تاروتسد

 و نوخ و هدرم تشوگ« ًالثم ،تسا هدرک یهن ار اهزیچ زا يرایسب زین نآرق .دناهدش یهن كوخ ندروخ
 دهدیم روتسد دیدج دهع رد نایحیسم هب لیجنا .»تسا هدش ینابرق ریغ مان هک يزیچ نآ و كوخ تشوگ
 زا دیاب هک میتفگ و میدناسر اهنآ یهاگآ هب ياهمان رد ار دوخ مکح ،يدوهیریغ نارادنامیا يهرابرد ام« هک
 ».77دنزیهرپب یتفعیب زا و هدش هفخ تاناویح ِتشوگ زا ،نوخ زا ،اهتب هب یمیدقت كاروخ

 
 نیح رد .دش ورهبور یگرزب یتفگش اب سرطپ شتسود ،نامسآ هب یسیع دوعص زا سپ یهاتوک تدم

 عاونا زا رپ هک دمآ دورف نامسآ زا میظع ياهرفس .دید یبیجع يایور و تفر هسلخ تلاح هب سرطپ ،اعد
 ».روخب و ریگب« :دومرف دنوادخ .دوب تاناویح

 
 سمل ارم ناهد لاحهبات یکاپان زیچ چیه« :داد خساپ و دیزرو عانتما نامرف نیا زا تیدج اب سرطپ

  .درک رارکت هبترم هس ار خساپ نیا سرطپ ».تسا هدرکن
 
  ».78ناوخم سجن وت ،هتخاس كاپ ادخ ار هچنآ« :دومرف حوضوهب رگید راب ینامسآ يادص

 
 و ادخ هب تبحم ياتسار رد دیاب زیچهمه .تسا هدرک هئارا كاروخ يهرابرد نیداینب یلصا لیجنا

 .79دریگ تروص هیاسمه هب تبحم

 

 
 

 25 :21 نالوسر لامعا 77
 10 -5 :11 نالوسر لامعا 78
 21 :14 نایمور 79
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 میلشروا دبعم یمور نازابرس ،دالیم زا سپ 70 لاس رد .تسا نامندب زا تبقارم لماش ادخ هب قشع
 ناسنا تسد هب هک يدبعم رد رگید ادخ .دوب هدرک ینیبشیپ یسیع هک روطنامه ،دندرک ناریو ًالماک ار
 ادخ هب قشع رطاخهب ام .تسا سدقم ام ندب .دوشیم وا دبعم ام ندب .دش دهاوخن نکاس تسا هدش هتخاس
 ردخم داوم و وکابنت دننام كانرطخ و ملاسان داوم ،یلبنت ،یتسم ،يروخرپ زا ام .مینکیمن دوبان و هدولآ ار ندب
 .دوشیم بوسحم هانگ دشاب رضم ادخ یناسنا دبعم يارب هک يزیچره .مینکیم بانتجا

 
 بارش ندیشون زا ماهیاسمه رگا .اهنآ تاساسحا و اهزاین هب ندوب ساسح ینعی هیاسمه هب قشع

 .مشونن ار نآ ،وا هب قشع رطاخهب ،دوشیم تحاران
 ام رانک هک يدارفا هب میتسناوتیمن ام .مدرب دیدج ییایسآ ناروتسر کی هب ار مرسمه رصع زور کی

 زونه .مینکن هجوت ،دندوب هدش زپراخب تاجیزبس و تشوگ زا گرزب باقشب کی ندروخ لاحرد و دناهتسشن
 كاروخ نیا« :مدیسرپ نوسراگ زا نیاربانب ،دیسریم رظنهب هزمشوخ و میدوب هدادن شرافس ار نامیاذغ
 »؟تسیچ

 
 ».گس تشوگ« :تفگ دنخزوپ اب
 
 یحیسم ناتسود .دنادیمن هانگ ار نآ لیجنا اما ،متسین تحار گس تشوگ ندروخ اب ًاصخش نم

 حیجرت اهنآ قشع يور زا نیاربانب ،دیآیمن مشوخ گس تشوگ ندروخ زا نم هک دننادیم نم ياهرک
 .دنکیم تیاده ار ام تامیمصت ،نارگید هب قشع .دنروخن نم روضح رد ار نآ دنهدیم

 
 
 
 
 6 :5 يهروس وشتسش

 زا یخی ياهبآ ،یناتسهوک ياهلگنج يالاب رد .تسا یگدنز ياهتبهوم نیرتگرزب زا یکی بآ
 .تسا هدنهدافش و شخبتوارط ،هدننک كاپ ،ناهج مدهدیپس زا منبش نوچ كاپ .دنکیم ناروف اههرخص ریز

 

 زا جراخ هب رفس اب .تسا هدش زیوجت یفلتخم ياهوشوتسش نآرق و لیجنا و ایبنا فحص و تاروت رد
 دیما هب ،میشاب گنگ سدقم يهناخدور رد ودنه نویلیم دص يوشوتسش دهاش میناوتیم ،دنه هب هنایمرواخ
 يوجتسج يارب ینییآ ياهوشوتسش زا رگید نایدا زا يرایسب .هرابود دلوت و گرم يهخرچ و هانگ شزرمآ
 .دننکیم هدافتسا رش زا رارف و سدقت

 



92 
 

  :دهدیم روتسد ناناملسم هب 6 يهیآ 5 يهروس
 قفرم ات ار اهتسد و تروص دیزیخرب زامن يارب دیهاوخ نوچ ،نامیا لها يا«

 دیوش هزیکاپ دیتسه بُنُج رگا و ،دینک حسم اپ یگدمآرب ات ار اهاپ و رس و دییوشب )جنرآ(
 اب ای و هداد تسد یتجاح ياضق ار امش زا یکی ای دیرفاسم ای رامیب رگا و )دینک لسغ(
 هب و دیرآ يور ياهزیکاپ و كاپ كاخ هب تروصنیارد دیباین بآ و دیاهدرک ترشابم نانز
 يایتخس هنوگچیه دهاوخیمن ادخ .)دینک ممیت( دینک حسم ار اهتسد و تروص كاخ نآ
 امش رب ار دوخ تمعن و دنادرگ هزیکاپ ار امش ات دهاوخیم نکیل و ،دهد رارق امش يارب
 ».دیرآ ياجهب وا رکش هک دشاب ،دنک مامت

 

 ناکشزپ هتشذگ لاس 200 رد اهنت .دراد ینامسج تمالس يارب ياهداعلاقوف دیاوف بآ اب نتسش
 ،نردم یکشزپ ياههویش زا لبق .دنکیم يریگولج گرم و تنوفع زا یحارج زا لبق يوشتسش هک دناهتفایرد
 ناج وشوتسش .دندوب اهنآ نیرتكانرطخ زا دیاش و نیمز يور ياهناکم نیرتفیثک زا یکی اهناتسرامیب
 .دهدیم تاجن ار اهناسنا

 ینید ياهوشوتسش ایآ ؟تسیچ نآ يونعم شزرا اما ،دراد هگن ملاس ار ناسنا دناوتیم نتسش
 ؟دنک لصتم ادخ هب و هدرک ادج يویند هانگ زا ار ام دناوتیم

 

 ناردپ ياهتنس فالخرب وت نادرگاش« :دندرک تیاکش اهنآ .دندمآ یسیع دزن نید نایاوشیپ يزور
 ».دنیوشیمن نان ندروخ زا لبق ار دوخ ياهتسد ،ام

 
 ار وا دوشیم لخاد یمدآ ناهد هب هچنآ هن« :تفگ وا .تفر ارجام لصا غارس هب تعرس هب یسیع

 ».80دزاسیم سجن ار یمدآ هک تسا نآ ،دیآیم نوریب وا ناهد زا هچنآ هکلب ،دزاسیم سجن
 
 ِتداهش ،يدزد ،یتفعیب ،انز ،لتق ،دیلپ راکفا اریز« .دنادیم رتهب یسیع ؟درذگیم هچ ناسنا لد رد

 ياهتسد اب ندروخ اذغ هن ،دزاسیم سجن ار صخش هک تساهنیا .دریگیم همشچرس لد زا تمهت و غورد
  »!81هتسشان

 
 ای سدقم بآ رادقم چیه هک دراد دوجو لد رد یحور تساجن ًالوا ،دراد دوجو هتکن ود اجنیا رد

 کی زا فرص تعاطا مدع زا رتيدج رایسب قیمع هانگ نیا ،ًایناث .دنک كاپ ار نآ دناوتیمن یبهذم تعاطا
 .تسا یبهذم مسارم
 
 

 11 :15 یتم لیجنا 80
  20-19 :15 یتم لیجنا 81
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 ؟دنکیمن كاپ ار هانگ نآ دوجو و دوشیمن هانگ ثعاب ینید رئاعش نادقف هک دیوگیم یسیع ایآ

 

 اب ندشهدنز و نفد ،گرم يهناشن دیمعت لسغ هلب ؟دهدیم شزومآ ار سدقم نتسش لیجنا ایآ
 تداهش یسیع اب دوخ زیمآتبحم يهطبار درومرد دیدج نموم کی دیمعت لسغ قیرط زا .تسا یسیع
 حیسم رد دیمعت لسغ .دتفایم قافتا حیسم اب ناسنا دیدج یگدنز زاغآ رد راب کی طقف قافتا نیا .دهدیم
 .تسا دیما و يداش يهظحل ،هنتخ ای یسورع دننام

 

 

 
 18-17 :5 يهروس ؟تسا حیسم هللا ایآ

 ؟تسیچ هللا و حیسم تبسن .میدرگیمرب حیسم تیوه يدیلک شسرپ هب اجنیا رد ام
 

 يا( وگب .دندش رفاک »تسا میرمنبحیسم نامه ادخ« :دنتفگ هک نانآ انامه«
 دهاوخب ادخ رگا دنک داجیا یعنام نیرتمک ادخ ربارب رد دناوتیم تردق مادک )ربمغیپ
 کلُم و ؟دنادرگ كاله ار همه تسا نیمز يور رد هکره و شردام و میرمنبیسیع
 قلخ دهاوخب ار هچره ،تسادخ ِنآ زا همه تساهنآ نیب هچره و نیمز و اهنامسآ
 .تساناوت زیچهمه )كاله و داجیا( رب وا و دنکیم

 نینچ رگا )ربمغیپ يا( وگب .مییوا ناتسود و ادخ نارسپ ام :دنتفگ يراصن و دوهی
 اهنآ زا دیتسه يرشب مه امش هکلب ؟دنکیم باذع ناتناهانگ هب ار امش ارچ وا سپ تسا
 و ،دنکیم باذع دهاوخب ار هکره و دشخبیم دهاوخب ار هکره ،هدرک قلخ ادخ هک
 هب همه تشگزاب و تسادخ ِنآ زا تسا اهنآ نیب هچنآ و نیمز و اهنامسآ ییاورنامرف
 ».تسوا يوس

 
 
 ردام میرم هک دزومآیم لیجنا ،ًالوا ؟مشاب قداص ًالماک منکیم رکف هک روطنامه مناوتیم ایآ

 رد وا .دنک دوبان ار وا حور و مسج تسناوتیم ادخ هتبلا .تسا هدوبن ناسنا کی زا شیب يزیچ اقلطم یسیع
 .دش هدرپس كاخ هب نارگید دننام و تشذگرد رمع نایاپ

 
 رد یگداسهب دنوادخ تیمامت هک ییوگ ،»تسا حیسم هللا« :دیوگیمن قیقدروطهب زگره لیجنا ،ًایناث

 .تسا رتزیگناتفگش و رت بیجع رایسب دیوگیم وا درومرد هچنآ .تسا هدش نکاس حیسمیسیع ناسنا ندب
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 نآ فرط کی طقف هک ياهنیآ دننام ،دنکیم فاص ار نآ زاسرهاوج .دینک روصت ار ابیز ساملا کی
 .دنک تیوقت ار رون ات دهدیم شرب فرط هس زا ار نآ زاسرهاوج .دینک روصت ار يرگید ساملا .تسا فاص
 هکیلاحرد .دراد رارق تهج هس رد رگید ساملا .دخرچب تهج کی رد دناوتیم طقف نامز ره رد تخت ساملا
 .دربب تذل رگید فرط زا دناوتیم رگید تسود ،دنکیم نیسحت ار فرط کی تسود کی

 

 كرد ار ییادخ ات دنک کمک ام هب دناوتیم یهجودنچ ساملا نیا اما .تسا هداس لثم کی طقف نیا
 هدیمان )ثیلثت( سدقلاحور و رسپ ،ردپ هک دشخردیم دوخ زیمآ تبحم يهطبار هس قیرط زا هک مینک
 .دنوشیم

 

 ساملا .تسا ساملا عالضا زا یکی هیبش يدودح ات یسیع هک دنیوگیم نایحیسم ،رتقیقدروطهب
 و منک هراشا ساملا فرط کی هب مناوتیمن هک روطنامه .تسین ساملا مامت یفرط چیه اما ،تسا یکی
 ».ریغال و تسا ساملا هللا« :میوگب و منک هراشا یسیع هب مناوتیمن ،تسین شیب فرط نآ ساملا میوگب

 

 .تسا هداتفا قافتا نیمه ًاقیقد هک دیوگیم لیجنا ؟»دربب نیب زا« ار حیسم دناوتیم دنوادخ ایآ
 و نایمور هن .دراپسب گرم هب ادخ ینابرق يهرب ناونعهب ار یسیع هک دوب نیا تدم مامت رد دنوادخ يهمانرب
 .هشیمه يارب هن اما ،درُم وا .دنشکب دنوادخ يهشقن و هزاجا نودب ار یسیع دنتسناوتیمن نایدوهی هن
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 18 :5 يهروس هللا نارسپ
 وگب .مییوا ناتسود و ادخ نارسپ ام دنتفگ يراصن و دوهی« :دیامرفیم 18 يهیآ 5 يهروس رد نآرق

 زا دیتسه يرشب مه امش هکلب ؟دنکیم باذع ناتناهانگ هب ار امش ارچ وا سپ تسا نینچ رگا )ربمغیپ يا(
 و اهنامسآ ییاورنامرف و ،دنکیم باذع دهاوخب ار هکره و دشخبیم دهاوخب ار هکره ،هدرک قلخ ادخ هک اهنآ
  ».تسوا يوس هب همه تشگزاب و تسادخ ِنآ زا تسا اهنآ نیب هچنآ و نیمز

 
 و ناربمایپ ،تاروت .دنشاب یعقاو باتک لها دنتسناوتیمن اهنآ ؟دندوب یناسک هچ ناشورفرخف نیا

 زا یخرب ایآ .82دندرگیم زاب نآ هب و دناهدش هدیرفآ نیمز كاخ زا تیرشب يهمه هک دنهدیم میلعت لیجنا
 زا« ناونعهب هک دنتسه رگید ياهناسنا زا رتشیب يزیچ اهنآ هک دندرکیم رکف نایحیسم ای نایدوهی
 ؟دنتشاد يردام و ردپ ياعدا اوح و مدآ زا ریغ ایآ ؟دناهدش دلوتم »هدیرفآ وا هک ییاهناسنا

 
  !تسا نکمم ریغ نیا
 
 ینامسج نارسپ و تسا حور دنوادخ .دنکیم یفرعم ار ادخ اب يونعم يهطبار زا يرگید عون لیجنا

 ینعی ،دنوش ادخ نادنزرف هک میداد ار قح نیا ،دنتفریذپ ار وا هک یناسک يهمه هب ام« :دیوگیم لیجنا .درادن
 ،درم کی يهتساوخ زا هن و نت ِشهاوخ زا هن ،يرشب يدلوت اب هن هک نانآ	؛دروآ نامیا وا مانهب هک سکره هب
 ».83دنتفای دلوت ادخ زا هکلب

 و تسین مسج دنوادخ .دریذپب ناکدوک دننام ار يدارفا یحور رظنزا هک دنک باختنا دناوتیم دنوادخ 
 .دشخبیم دنریذپیم ار حیسمیسیع هک یناسک هب ار یگدناوخ دنزرف ینوناق قوقح وا .دروآیمن ناسنا دنزرف
 اب ناشهطبار رد اما .تشگ دنهاوخ زاب كاخ هب و دناهدش قلخ مدآ رد هک دنتسه یلومعم ییاهناسنا زونه اهنآ
 ياهناهب چیه نیا ،لاحنیااب .دنکیم رییغت قشع و تینما هب ینمشد و سرت زا ،تیمامت هب یگتسسگ زا ادخ
 .دهدیمن یسک هب ندزفال يارب

 
 
 
 
 29 :5 يهروس نارگید هانگ يارب ندرم
  يهروس ؟دزادرپب ار يرگید هانگ تازاجم دناوتیم ناسنا کی ایآ .دنکیم بجعتم ارم هیآ نیا

 
 

 19 :3 شیادیپ 82
 13 -12 :1 انحوی لیجنا 83
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 .درکیم تداسح وا ینابرق هب اریز دشکب ار لیباه ات دیشک هشقن نئاق ؟دهدیم خساپ هنوگچ 5:29
 ره وت )تفلاخم( هانگ و نم )نتشک( هانگ هک مهاوخ نم« :تفگ نئاق هب اما ،دیزرو عانتما ندیگنج زا لیباه
  ».تسا ناراکمتس يازج شتآ نآ هک ،يوش منهج شتآ لها وت ات ددرگ زاب وت هب ود

 
 رد ود ره .دنکیم فارتعا نئاق هانگ نینچمه و دوخ هانگ هب لیباه .»یِمْثِإِب َءوُبَت« :دیوگیم ًاساسا

 .دوشیم ورهبور منهج شتآ اب یکی طقف هک دیوگیم هیآ نیا اما ،دندوب هاتوک دنوادخ یکاپ لباقم
 
 لیباه رگا .دنک لمحت ار يرگید هانگ تازاجم دناوتیم راکهانگ ناسنا کی هک دهدیمن میلعت لیجنا

 ناسنا کی هک دزومآیم لیجنا ،لاحنیااب .تفرگ ار دوخ هانگ تازاجم نئاق هک دوبن لیلدنیاهب تفرن منهج هب
 رد هک ینابرق يهرب لثم .دنیوگیم هناقشاع يراکادف نیا هب .دوش تازاجم يرگید هانگ يارب دناوتیم هانگیب
 .دریمب يرگید هانگ يارب دناوتیم هانگیب ناسنا ،درم ادخ بضغ

 
 
 
 
 33-32 :5 يهروس ؟تسا زاجم ینامز هچ نتشک
 هب اهامیپاوه نیا زا دنورف ود .دندوبر ار يربرفاسم يامیپاوه راهچ 2001 ربماتپس 11 رد اهتسیرورت

 هتشک هانگیب ناکدوک هلمج زا رفن نارازه .دندرک زاورپ كرویوین رهش رد یناهج تراجت ياهجرب تمس
 ناناملسم زا يرایسب مشخ رما نیا .دناهداد ماجنا مالسا مان هب ار هلمح نیا اهنآ هک دش یعدم هدعاقلا .دندش
 ار هانگیب مدرم زگره ناناملسم !تسین مالسا نیا« :تفگ و داد ناکت تدشهب ار شرس متسود .تخیگنارب ار
  .ياهتشک ار رشب لسن لک راگنا یشکب ار رفن کی رگا دیوگیم نآرق .دنشکیمن

 
 نم نیاربانب ،دننکیم لوق لقن 33-32 :5 يهروس زا ناملسم ناتسود زا يرایسب .مدوب واکجنک

 .منک كرد مدوخ يارب ار نآ هک مدش دنمهقالع رایسب
 

 ای و قح نودب ار یسفن سکره هک میدومن مکح لیئارساینب رب ببس نیدب«
 و ،هتشک ار مدرم يهمه هک دشاب نآ لثم دشکب ،هدرک نیمز رد ياهنتف و داسف هکنآیب
 ار مدرم يهمه هک تسا نآ لثم )دهد تاجن گرم زا( دشخب تایح ار یسفن سکره
 سپس دندمآ نشور تازجعم اب نانآ يوس هب ام نالوسر هنیآره و .هدیشخب تایح
 .دنتشاذگ ار یشکرس و داسف يانب نیمز يور زاب نالوسر ندمآ زا دعب مدرم زا يرایسب

 
 دنشوک داسف هب نیمز رد و دنزیخرب گنج هب لوسر و ادخ اب هک نانآ رفیک انامه

 فالخ هب ناشیاپ و تسد ای و دنشک راد هب ای ،هدناسر لتق هب ار اهنآ هک دشابن نیا زج
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 يراوخ و تلذ نیا .دننک رود )ناحلاص( نیمزرس زا دیعبت و یفن هب ای و دنرُبِب رگیدکی
 ».دوب دنهاوخ بذعم گرزب یباذع هب ترخآ رد اما و تساهنآ يویند باذع

 

 نادنزرف ینعی ،نایدوهی هیآ نیا هک دنتسین هجوتم اما دننادیم ار 32 يهیآ زا یشخب مدرم زا يرایسب
 .دهدیم رارق باطخ دروم ار میهاربا

 

 نآ سکعرب رگا .رشب لسن لک نتشک اب تسا يواسم هانگیب ناسنا کی نتشک هک دیوگیم هیآ نیا
 ؟دهد تاجن ار همه دناوتیم هانگیب ناسنا کی گرم ایآ ؟هچ دشاب قداص زین

 

 هب تبسن تداسح زا یبهذم ناربهر هک اجنآ زا .متفایم لیجنا زا یناتساد دای هب ناهگان
 ًاعقاو ربهر ،اهنآ يهژیو يهسلج لالخ رد .دندرک يزیرهمانرب وا گرم يارب ،دندش نیگمشخ ،حیسمیسیع
 کی هک تسا رتهب وت يارب هک ینادیمن وت« .درک تبحص ینابرق کی ناونعهب یسیع گرم درومرد هتسنادن
 همه وا زیخاتسر اب .درم تیرشب مامت حیسم گرم اب ».84دنوش كاله تلم مامت هکنیا ات دریمب مدرم يارب رفن
 .دنبای تاجن دنناوتیم

 

 تازاجم زا هانگیب دارفا طقف هک دیوگیم اما ،دهدیم ناشن ار ناسنا ناج شزرا 32 يهیآ 5 يهروس
 ؟روطچ دنگنجیم لوسر و ادخ اب هک یمدرم ؟روطچ دننکیم داسف ای لتق هک یناسک درومرد .دنتسه ناما رد

 

 رگا .دیعبت ای وضع عطق ،ندیشک بیلص هب ،مادعا ،دنکیم نایب ار اهنآ تازاجم 33 يهیآ رد نآرق
 .دنوش هدیشخب تسا نکمم دننک هبوت ندش بولغم زا لبق

 

 روظنم ایآ .میمهفیمن حوضوهب ار »لوسر و ادخ اب گنج« و »دسفم« يانعم ،رتشیب تایئزج نودب
 میهاوخ رتشیب يدعب ياههروس رد ؟دندیگنج شنایهاپس و )ص(دمحم اب متفه نرق رد هک تسا ینانمشد طقف
 .تخومآ

 

 
 

 50 :11 انحوی لیجنا 84
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 48-47 :5 يهروس سفنهبدامتعا ای داسف

 لیجنا رگا .دننک هدافتسا تقیقح نتفای يارب نآ زا و دنناوخب ار لیجنا هک دیوگیم نایحیسم هب نآرق
 دساف لیجنا رگا .دنناوخب ار نآ هک تفگیمن نایحیسم هب نآرق ،درکیم رییغت )ص(دمحم نامز زا لبق
 )ص(دمحم مایپ يهرابرد تواضق يارب نآزاسپ ،تسا دساف امش باتک« ،تفگیم نایحیسم هب نآرق ،دشیم
 زا هک دیوگیم نایدوهی هب رگید تایآ رد و دیوگیم نایحیسم هب .دیوگیمن ار نیا نآرق اما .»دینکن هدافتسا
 .دننک هدافتسا تقیقح نتفای يارب نیشیپ ياهباتک

 
 
 .درک لزان ار لیجنا دنوادخ هک دزومآیم هیآ نیا نینچمه

 سکره و ،دننک مکح هداتسرف باتک نآ رد ادخ هچنآ هب دیاب لیجنا لها و«
 ».دوب دهاوخ ناقساف زا سک نینچ دنک مکح هداتسرف ادخ هچنآ فالخرب

 
 :دراد تقباطم 68 :5 يهروس اب نیا

 و تاروت روتسد هب هکنآ ات دیرادن یشزرا امش ،باتک لها يا وگب )ربمغیپ يا(«
 وت هب هک ینآرق انامه و .دینک مایق هدش هداتسرف ادخ بناج زا امش هب هک ینآرق و لیجنا
 يرایسب یشکرس و رفک رب )دنرآ نامیا نآ هب هکنآ ياج هب( دش لزان تراگدرورپ يوس زا
 ».يروخ فسأت دیابن نارفاک لاح رب )ربمغیپ يا وت( تروصنیارد ،دوزفا دهاوخ نانآ زا
 رییغت نودب هک تسا یساساوهیاپ لیجنا و ایبنا فحص ،تاروت .دشاب رتيوق دناوتیم یتخسهب نابز

 .دنامیم یقاب
 
 ناوتیمن ار نیشیپ ياهباتک دیوگیم 48 يهیآ ؟دنک فیرحت ار لیجنا و تاروت تسناوتیم یسکهچ

 .دنکیم تظفاحم اهنآ زا دنوادخ اریز ،درک فیرحت
 

 یتسار و یتسردهب قیدصت هک میداتسرف وت رب قحهب ار )میظع نآرق( نیا ام و«
 .دهدیم یهاوگ نیشیپ ینامسآ بتک تقیقح رب و هدومن تسوا ربارب رد هک بتک يهمه
 ناشیا ياهشهاوخ زا يوریپ رثا رد و داتسرف ادخ هچنآ هب اهنآ نایم نک مکح سپ
 ررقم ياهقیرط و تعیرش امش زا یموق ره يارب ام ،راذگماو هدمآ وت رب هک یقح مکح
 ات )درکن نیا( نکیل و ،دینادرگیم تما کی ار امش يهمه تساوخیم ادخ رگا و ،میتشاد
 تقبس کین ياهراک هب سپ .دیامزایب داتسرف امش هب دوخ باتک رد هک یماکحا هب ار امش
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 هب ار امش دییامنیم فالتخا هچنآ رد و تسادخ يوس هب امش يهمه تشگزاب هک ،دیریگ
 ».تخاس دهاوخ هاگآ نآ )تقیقح(

 
 ،دنهدیم رییغت ار ادخ مالک هک دیوگیم نخس یمدرم زا هک 59 :2 دننام یتایآ اب 48 يهیآ هنوگچ

 ًالثم .تسا اهنآ ریسفت هکلب ،تسین یعقاو تاملک ندرکفیرحت زا تبحص هک تسا یهیدب ؟دراد بسانت
 نآرق کی زا ًاساسا هورگ ود ره .دنراد توافت هعیش اب تنس لها ریسافت هک موشیم هجوتم مارتحا لامکاب
 ،دنناوخیم ار لیجنا نامه هک نایحیسم نایم رد ،لاثم ناونعهب .دنراد یتوافتم ریسافت اما ،دننکیم هدافتسا
 هدرکن رییغت بوتکم مالک ،هن ؟تسا هداد رییغت ار مایپ اهنآ زا یکی ایآ .مینک ادیپ یتوافتم ياهریسفت میناوتیم
 .دنتسین قفاوم هشیمه ریسافت و تایاور اما .تسا

 
 
 
 
 
 
 52 :5 يهروس نایحسم و نایدوهی اب یتسود
 .دراد دوجو ناناملسمریغ اب یتسود درومرد يرگید رادشه اجنیا رد
 

 ناشیا یتسود هار رد هک دید یهاوخ تسا كاپان ناشاهلد هک ار قفانم یهورگ«
 هب اهنآ زا یبیسآ ادابم )راگزور شدرگ رد( هک میسرتیم نآ زا ام ،دنیوگیم و دنباتشیم
 هچنآ زا ناقفانم ات ،دوخ فرط زا رگید يرما ای و دروآ شیپ یحتف ادخ هک دشاب .دسر ام
 ».دنوش نامیشپ تخس دندرک ناهن لد رد )قافن هب(

 
 و نایدوهی یهاگ ،دیوگیم هیآ نیا هک نانچ .تسا هدوب مارآان بلغا فلتخم نایدا ناوریپ نیب طباور

 .تسا هدوبن نینچ رگید ياهنامز رد هک دهدیم ناشن خیرات لاحنیااب .دناهدوب تسود رگیدکی اب نایحیسم
 .دندرک جارخا دوخ یهاشداپ زا ار نایدوهی يهمه ،ایناپسا ياهکیلوتاک ،ارمحلا نامرف هب ،1492 لاس رد
 رد .دنتفر لوبناتسا هب مود دیزیاب ناطلس توعد هب و دندرک رارف دوخ ناج تاجن يارب اهنآ زا يرایسب
 گنج لوطرد .دندناسریم رازآ ای و ملظ نایدوهی هب یحیسم حالطصاهب نامکاح ،اپورا رد رگید ياهنامز
 .دندناسر لتق هب ار يدوهی كدوک و نز ،درم اهنویلیم يزان ياهناملآ ،مود یناهج

 
 
 قیرط زا یتافیرشت رظنزا ندشسجن سرت زا يدامتم نورق لوط رد اهنآ ،میهاربا نادنزرف درومرد

 دوخ تیعقوم زا يدوهی ذوفن اب دارفا زا یخرب رصاعم نارود رد .دناهدرک ظفح ار دوخ ،نایدوهی ریغ اب ترشاعم
 .دناهدرک هدافتسا حیسمیسیع و نایحیسم رخسمت يارب
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 اب ناملسم ناربهر داحتا ربارب رد يرادشه ناونعهب لوا يهجرد رد ار هیآ نیا مدرم زا یخرب

 ناونعهب ناملسمریغ کی نتفرگ زا بانتجا يارب يرادشه ار نآ یخرب ،بیترتنیمههب .دننادیم ناناملسمریغ
 .دننکن یگدنز ناملسمریغ کی رظنریز مئاد روطهب هک دنقفاوم ناناملسم رثکا ،تروصرهرد .دننادیم یماح
 ناناملسمریغ اب یتسود زا نامیا نتشادهگن كاپ يارب و دنریگیم یصخش حطس رد ار هیآ نیا رگید یخرب
 .دننکیم بانتجا

 
 هک مینیبیم لیجنا رد ام .دنروخب لکشم هب ناقفانم اب دارفا دوشیم ثعاب اهیتسود تاقوا یهاگ

 ياملع و نایسیرَف اّما .دندرک داقتنا دندوب تسود وا اب هک یمدرم عون رطاخهب یسیع زا يدوهی ناربهر هنوگچ
 »85.دوشیم هرفسمه نانآ اب و دریذپیم ار ناراکهانگ درم نیا« ،دنتفگیم نانکهمهمه نید

 یتکرح اب یسیع .درک هزات یگدنز و شزرمآ بلط هشحاف کی يارب یسیع هک میدید رگید ییاج رد
  .داد ناشن ،دنتشاد ار یگتسیاش نیرتمک هک یناسک زا یخرب هب ار ندیزروقشع ،یعامتجا ياهراجنه زا رتارف

 

 

 
 69 :5 يهروس هباشم یتیآ

 هکلب ،تسا بلاج رارکت کی اهنتهن نیا .تسا 62 :2 رارکت 69 :5 ،یلصا یبرع رد هملکهبهملک ًابیرقت
 .دهدیم ناناملسمریغ هب ار مغ و سرت زا يدازآ دیون هرابود

 
 هب هک يراصن و ناتسرپهراتس و نایدوهی و مالسا هب ناگدیورگ زا سکره هتبلا«

 ملاع رد( یهودنا و سرت ار نانآ زگره دوش راکوکین و دروآ نامیا تمایق زور و ادخ
 »	.دوب دهاوخن )ترخآ

 
 و نایدوهی هب هیآ ود نیا ،لاحنیااب .درادن دوجو 69 :5 رد »شاداپ« يهملک هک تسا نیا توافت اهنت

 .دنرادن ندیسرت يارب يزیچ تواضق رد هک دهدیم نانیمطا نانمؤم ریاس و نایحیسم
 
 درومرد طقف تایآ نیا رگا اما ؟دندشیمن ناملسم ایآ ،دندینش ار نآرق مایپ یتقو ؟دندوب روطنیا ایآ

 هکیماگنه ؟دیوگیمن نینچ ارچ ،دناهدینشن ار مالسا مایپ زونه هک دننکیم تبحص اوقتاب ناناملسمریغ
 .دنامیم زاب لاؤس ؟دنوشیم موکحم دنریذپن ار مالسا رگا ،دنونشب مالسا يهرابرد نیدتم ناناملسمریغ

 
 
 

 2 :15 اقول لیجنا 85
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  120-68 :5 يهروس تایح نان
 هدنز ار ناگدرم ،داد افش ار مدرم وا .دنکیم تبحص حیسمیسیع درومرد رتشیب 5 يهروس يهیقب

 :5 يهروس .درک مهارف اسآهزجعم یتشهب ياذغ کی و دیرفآ كاخ زا هدنز ياهدنرپ ،اهشرازگ قبط ،درک
 .دندیمانیم ناملسم ار دوخ شنادرگاش هک دیوگیم 111

 
 .دادیم اذغ مدرم هب تمدخ و قشع ناونعهب يددعتم دراوم رد یسیع .تسا باذج یتشهب ياذغ

 ار نان تفه رگید راب .درک ریثکت رفن رازه جنپ ندرکریس يارب ار نان صرق جنپ ییاسآهزجعم زرطهب رابکی
 شنادرگاش يارب لحاس رد وا ،نامسآ هب تشگزاب زا لبق تسرد .دهد كاروخ ار رفن رازهراهچ ات درک ریثکت
 دنوادخ تبحم يهدنهدناشن هنادنمتواخس لامعا نیا .)20-19 .22:اقول لیجنا 88 یقرواپ (درک بابک یهام
 رگید ییاذغ يهدعو کی اب ،تسا هدش رکذ 112:5 يهروس رد هک نامسآ زا ياهرفس ،لاحنیااب .دوب
  .تسا رتبسانتم

Translation is too long to be saved 

 بش رد .دنتفرگیم نشج ار حصف دیع ،رصم رد یگدرب زا ییاهر زا سپ لاسره میهاربا نادنزرف
 ناشیاههناخ ي هزاورد رب ار نآ نوخ و درکیم ینابرق بیعیب يهرب کی هداوناخ ره ،یگدرب زا ییاهر یعقاو
 دیدیم ار نوخ ،هتشرف هکیماگنه .دندروخیم ریطف نان و خلت يزبس اب ار نایرب ي هرب تشوگ اهنآ .دیلامیم
 شاهناخ رد كریت يور ینوخ سکره .دشکب ار اهنآ يهدازتسخن هکنیا نودب تشذگیم اهنآ ياههناخ زا
   .دش یم راچد دنوادخ يهنالداع باذع هب ،دوبن

 
 زیچهمه هظحلنآ ات .دندرک هدامآ ار یندیشون و ریطف نان ،هرب شنادرگاش و یسیع ،حصف دیع بش رد

 نم ندب نیا« :تفگ و تفرگ ار نان .داد ماجنا ياهداعلاقراخ راک یسیع دعب اما .تفریم شیپ تنس قبط
 » .نم نوخ رد دیدج دهع تسا نیا« :تفگ و تفرگ ار ماج وا دعب  ».تسا هدش هتسکش امش يارب هک تسا

 

 ینابرق هرب اهنآ یناتساب مسارم يارب یسیع !مینک روصت ار نادرگاش يهرهچ میتسناوتیم شاک يا
 .ادخ يهرب !درک میدقت ار شدوخ وا .درکیمن
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 مشش لصف
 
 )واگ( ماعنالا يهروس
 
 
 15-1 :6 يهروس ینامیایب يرواد
 زا تاجن هار اهنت .دهدیم رادشه رفک بقاوع هب تبسن ار مدرم نآرق .تازاجم و تواضق ،بیرخت

 منهج رد ای دزاس داش تشهب رد ار ناسنا هک دریگیم میمصت دنوادخ اهنت دیوگیم .تسادخ تمحر رفک باذع
 .دشکب جنر هشیمه يارب

  
 ادخ اب حیسم قیرط زا هکنیا نودب یصخش هکیماگنه .86تسا يدبا یناریو نیا هک دیوگیم لیجنا

 يرواد زا دعب ناسنا یتقو .دربب رسهب یکیرات رد هشیمه يارب دیاب ،دوشیم ورهبور ییاهن يرواد اب ،دنک حلص
 یناکم ،دهدیمن شزومآ ار »خزرب« يهدیا لیجنا .دنامیمن یقاب تاجن يارب يدیما رگید دش ادج ادخ زا
 هار مدرم يهمه هب تبحم اب دنوادخ .دنزادرپیم ار دوخ ناهانگ ناوات تشهب هب نتفر زا لبق مدرم هک تقوم
 .دهدیم هئارا تمایق زور اب ههجاوم زا شیپ حیسم رد ار یتاجن

 
 
 
 19 :6 يهروس  ؟دراد تیمها دهاوش ایآ

 كرادم :دسرپیم یضاق .دربیم هاگداد هب يدزد مرج هب ار دوخ يهیاسمه هک دینک روصت ار يدرم
 یضاق ».ماهتشادن دامتعا ماهیاسمه هب زگره و تسا هدش مگ میاهالط« ،دیوگیم درم ؟تساجک يدزد تابثا
 امش يهدشمگ يالط نینچمه و ،تسین درم نیا هانگ رب یلیلد امش يدامتعایب ساسحا« :دهدیم خساپ
 زگره دیاش ،هتشادرب ار نآ يرگید دیاش ،دیاهدرک مگ ار نآ امش دیاش .تسین درم نیا يراکهانگ رب یلیلد
 ».دیزادنیب رسدرد هب ار هانگیب درم کی ات دییوگیم غورد و دیاهتشادن الط

 

 
 

86 1:9 نایکینولاست مود   
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 هرمزور یگدنز رد دهاوش هب همه ،تهجنیاهب .دنراد یگتسب دهاوش هب یملع و یقوقح ياههاگداد
 یگدننار ایرد هب نآ طوقس مدع رب ینبم یفاک دهاوش نودب ،لپ يور زا دناوتیمن سکچیه .دنتسه هتسباو
 .دنک

 
 رتگرزب زیچ مادک یهاوگ :وگب« :دیوگیم 19:6 يهروس .تسا كردم اب هارمه ادخ بناج زا یمایپ ره

 و امش نآ هب ات نآرق نیا تایآ نم هب هدش یحو و تسا هاوگ امش و نم نایم ادخ :وگب ؟)ادخ یهاوگ زا( تسا
 نایادخ اتکی يادخ اب هک دیهدیم یهاوگ یتسار هب امش ایآ .مناسرتب دسر وا هب نآرق نیا ربخ هک ار سکره
 کیرش امش هچنآ زا مرازیب نم و تساتکی ییادخ وا ًاقّقحم :وگب .مهدن یهاوگ نم :وگب ؟دراد دوجو يرگید
	».دیهدیم رارق ادخ

	
 ات مینک كرد ار نیا دیاب ام .تسا بوخ زین دهاش نیدنچ نتشاد .تسا بوخ نتشگ دهاوش لابند

 لیجنا نیدنچ نایحیسم هک دننکیم رکف هابتشاهب مدرم زا يرایسب .مینک حالصا ار جیار هابتشا کی میناوتب
 .دنراد لیجنا کی طقف نایحیسم ،مینک تسرد ار تینهذ نیا دیاب ام .دنراد

 
 ،گرم ات دلوت زا .دسیونب یباتک یلازغ مالسا گرزب ملاع يهرابرد تساوخیم یصخش دینک ضرف

 زا هدنسیون نیدنچ دینک ضرف .دنکیم نایب ار دادیم ماجنا و درکیم رکف وا هچنآ ریثأت وا يهمانیگدنز
 هئارا ام هب يرتهب ریوصت وا یگدنز زا هناقداص تیاور نیدنچ ندناوخ .دنسیونیم وا يهرابرد دوخ هاگدید
   .میناوخب وا يهرابرد تیاور کی طقف هکنیا ات دهدیم

 ار دهاش نیدنچ دنوادخ هک تسا یلیالد زا یکی نیا .دنتسه دهاش کی زا رتهب هشیمه دهاش نیدنچ
 ار سلوپ و انحوی ،اقول ،سقرم ،یتم تداهش میناوتیم ام .دنسیونب حیسمیسیع يهرابرد ات تخیگنارب
 ار ینامز ای دندرک يرپس یسیع اب ار دوخ تقو ای هک دنتشون ینادهاش ناونعهب یگنهامه اب اهنآ .میناوخب
 میاهدینش و میاهدید ار هچنآ ام« :تشون انحوی ،لاثم يارب .دندرک یسیع ناتسود نیرتکیدزن اب تبحص فرص
 ماجنا ام نایم رد هک ییاهزیچ زا یشرازگ هک دناهدش دهعتم يرایسب« :تشون اقول »87.مینکیم مالعا امش هب
 ام هب ،دندوب مالک نامداخ و ینیع نادهاش ادتبا زا هک یناسک يوس زا هک روطنامه ،دننک هیهت ،تسا هدش
 »88.دش هداد

 

 رد ار دوخ بیلص هک دندید ار وا اهنآ .دش ریگتسد اهیمور طسوت هک دندید ار یسیع رفن اهدص
 رهش ياهراوید زا جراخ ياهپت يور یمور بیلص هب هک دندید ار وا اهنآ .دنکیم لمح میلشروا ياهنابایخ
 يور زا هک دندید ار وا ناجیب دسج .دز شیولهپ هب هزین اب یمور زابرس هک دندید اهنآ .تسا هدش بوکخیم
 .دندرک نفد ار وا .دندید ار وا ربق .دوب هدش هدیچیپ نفک رد و هدش هتشادرب بیلص

 
 

  3:1 انحوی 87
2-1:1 اقول 88  
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 ملاس و هدنز دهاش نادرم زا یخرب سپس و وریپ نانز زا ياهدع ،يراظتنا ره فالخرب ،موس زور رد
 !دش رهاظ رفن دصناپ زا شیب رب تدم نیا رد و دنارذگ نیمز رد ار زور لهچ وا .دندوب یسیع ندوب

 

 ییوگغورد يارب یلیلد دارفا نیا .تسا دامتعا لباق دهاش اهدص یسیع یگدنز دهاوش زا یکی
 زجهب همه .دننک مادعا ای دنزادنیب نادنز هب ار اهنآ تسا نکمم یسیع زا يوریپ اب هک دنتسنادیم اهنآ .دنتشادن
 يهنایشحو مادعا زا سپ اهنآ .دندش مادعا یسیع زا يوریپ لیلدهب تیاهن رد یلصا درگاش هدزاود زا یکی
 لحاس رد وا اب ،دندرک سمل وا ياهاپ و اهتسد رب ار بیلص ياهمخز ياج ،دندرک تاقالم هدنز ار وا یسیع
 ؟دشاب هتشاد دوجو یکش تسا نکمم هنوگچ .دندروخ بابک یهام ایرد

 

 !تسا ییازسهب تیمها زئاح دهاوش

 اهناسنا .مسرپیم ار لاؤس نیا بلغا نم »؟ادخ فرط زا ؟تسا هدمآ اجک زا نآرق امش رظنهب«
 مدرم ،دنکیم وجتسج ام يهناخزپشآ ياهتنیباک رد هک کیدزن تسود کی دننام .دنتسه واکجنک یتادوجوم
 »؟ياهدروآ اجک زا ار یکی نآ و نآ ،نیا« ،دننادب دنهاوخیم

 

 .دمآ اقیرفآ زا هوهق و درک دشر اکیرمآ رد ادتبا یگنرفهجوگ .دنراد یلومعم أشنم یلومعم ياهزیچ
 یحو دنوادخ بناج زا هک دننکیم اعدا اهنآ .دنراد ياهداعلاقراخ أشنم ياعدا نآرق و لیجنا ،ناربمایپ ،تاروت
 .دناهدش

 
 
 هک میوشیم هجوتم ،لیجنا و ایبنا فحص ،تاروت رد .میسریم هداج رد یهارود ،کی هب اجنیا رد

 زا دنوادخ ًالثم .دندرک مالعا ار وا مایپ هک یناسک .دنکیم تبحص ربمایپ مان هب ییاهناسنا اب ًامیقتسم دنوادخ
 نینچ دنوادخ :وگب وا هب و ورب نوعرف دزن :دومرف یسوم هب دنوادخ سپس« ،داد ماغیپ نوعرف هب یسوم قیرط
 ترضح اب هتشرف کی قیرط زا هکنیا ياج هب دنوادخ » 89.دننک تدابع ارم ات نک اهر ارم موق :دیامرفیم
 نامناتسود نیرتهب اب تسا نکمم امش و نم هکيروط ،درک تبحص یسوم اب ًامیقتسم ،دنک تبحص یسوم
 .مینک تبحص

 

 
 

  1:8 جورخ    89
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 اب میقتسم يوگتفگ هب ناربمایپ قیرط زا نتفگ نخس زا ار دوخ شور دنوادخ هک دیوگیم لیجنا
 قیرط زا فلتخم قرطهب و اهرابواهراب دنوادخ هتشذگ رد« .تسا هداد رییغت حیسم قیرط زا تیرشب يهمه
 زیچهمه ثراو ار وا هک ]حیسم[ شرسپ يهلیسو هب رخآ ياهزور نیا رد اما ،تفگ نخس ام دادجا اب ناربمایپ
 مالعا ار ادخ مالک اهنت حیسمیسیع »90.تخاس ار ناهج هکنآمه .تفگ نخس ام اب وا يهلیسو هب و داد رارق
 مایپ درک و تفگ یسیع هچره ،دمآ نیمز هب نامسآ زا ردپ يادخ يوس زا .تسا ادخ هملک دوخ وا ،درکیمن
 .دوب دنوادخ تراشب

 
 قحهب تراگدرورپ زا سدقلاحور« :دهدیم هئارا نآرق عبنم درومرد ار دوخ حیضوت 102 :16 يهروس

 ناونعهب .تسا هتشرف لیئربج هب ياهراشا »سدقلاحور« دننکیم رکف ناناملسم .»تسا هدرک لزان یحو
 .درک یحو حیسمیسیع هب هک دوب سدقلاحور يهتشرف لیئربج هک دندقتعم اهنآ ،لاثم

 
 ام يور شیپ یمارگ و درفهبرصحنم ریسم ود .منکیم بجعت و متسه  لطعم نم ،عطقم نیا رد

 .دباییم ققحت ،حیسمیسیع ،ادخ يهملک رد هک دننکیم لابند ار یهار نایحیسم ،نامیا رد .دباییم دادتما
 ياهریسم نیا .تسا هدیسر هتشرف لیئربج قیرط زا دوریم نامگ هک دنکیم يوریپ یمایپ زا یمالسا هار
 ار تقیقح و ضیف زا رپ يهملک کی ادخ يهملک یسیع ریسم هب ندشهریخ اب ؟دش دهاوخ متخ اجک هب ارگاو
 لوبق ام يهمه .دهدیم كرش هب يدیدش رادشه مایپ هک مینیبیم ار هتشرف لیئربج ،رگید ریسم رد .مینیبیم
 ؟تسیچ تسا تقیقح و فطل زا راشرس هک ادخ يهملک يهرابرد ام رظن .تسا رابهعجاف كرش هک میراد

 
 

92-1 :1 نایناربع  90  
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 64-63 :6 يهروس ایرد يور گرم
 دیدش ياهداب و رکیپلوغ جاوما زا یشان زیگنامغ تشحو زا يدرفهبرصحنم شناد دنناوتیم ناناولم

 :دسرپیم 63 يهروس .دنک هلان عوقولابیرق گرم درد زا یتشک تلکسا دوشیم ثعاب نافوط .دنشاب هتشاد
 »؟دیناوخیم ار وا شوماخ تشحو و عوضخ اب هکیلاحرد ،دهدیم تاجن ایرد یکیرات زا ار امش هک تسیک«

 
 قیاق کی .دربیم لیلج يایرد رد لوا نرق يهدننکش ینابداب قیاق کی هب ارم كانتشحو ریوصت نیا

 اشامت ار ایرد مارتحا و سرت اب شتسود هدزاود و یسیع .دندوب نآ رب راوس یسیع ناتسود هک يریگیهام
  .درکیم خاروس ار اهنآ خیم لثم گرزب سرت نیا .دنکیم هاگن یشحو ناویح کی هب هک يدرم دننام ،دندرک

 
 هایس .دراد رارق سونایقا حطس ریز رتم اهدص لیلج يایرد .دش عورش مطالتم جاوما و دنت ياهداب

 ینابداب قیاق .دندرک ناروف اهبآ .دندیبوک مهرد هزادنایب ینزو اب ار قیمع يهرد میظع ياهربا ،بش دننام
 هدش هرصاحم محریب جاوما ریز یگدنامرد اب اهنآ ،گرزب يایرد يور هطقن کی لثم .دش رپ تعرسهب کچوک
 »!نک کمک ام هب« .دندزیم دایرف تشحو زا غلاب نادرم .دندوب

 
 .دادیمن رازآ ار وا ادصورسرپ نافوط و دوب هدیباوخ قیاق تشپ رد یشلاب يور یسیع هک دوب بیجع

 .تخیگنارب ار وا شناتسود زجع ضوع رد
 
 ».شاب مارآ ،مارآ« :تفگ ایرد هب وا .دنک سب هک تفگ داب هب .دش دنلب یسیع
 
 .دندرک هاگن دوخ قیاق رد بآ هب اهنآ .دندرک هاگن جاوما هب نادرگاش .دش مارآ زیچهمه هظحل کی رد

 جاوما و داب یتح ؟تسیک نیا« :دندرک همزمز و دندرک هاگن رگیدکی هب بجعت اب اهنآ .دندرک هاگن یسیع هب
 »91؟!دننکیم تعاطا وا زا مه

 
 يریگولج گرم زا وا .تسا یسیع یگدنز یلصا فده نیا .درک يریگولج ایرد رد گرم زا یسیع

 یپ رد ار شمارآ ،تسا یتشک يادخان یسیع هکیماگنه .دهدیم تاجن یهابت و يدوبان زا ار مدرم وا .دنکیم
  .دراد دوخ

 
 
 
 151 :6 يهروس دیناسرن لتق هب ار ناتنادنزرف

 
 

 41 :4 سقرم91
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 هدید عماوج زا يرایسب رد ناکدوک نتشک ای ندرک ینابرق اما ،تسا زیگناترفن ام نهذ يارب هچرگا
 .دننک نفد نش رد ار دوخ رتخد نادنزرف دنتشاد تداع بارعا ،)ص(دمحم ترضح ندمآ زا لبق .تسا هدش
 .دنریمب ات دندرکیم اهر نوریب رد ار دوخ رتخد نادازون و هداد حیجرت نارتخد رب ار رسپ نادنزرف ،رگید عماوج
 اهتب يارب ینابرق ناونعهب ار دوخ نادنزرف ،نایدوهی هلمج زا ،هنایمرواخ مدرم زا یخرب ،ناتساب نارود رد
 .دندرکیم میدقت

 
 ياهناتسرامیب رد .تسا هدروآ ناغمرا هب ار ناکدوک لتق زا يدیدج عون مکیوتسیب نرق رد ملع

 زا ار هدشن دلوتم ياههچب بترم روطهب – دنهد تاجن ار اهناج دیاب هک - یکشزپ لنسرپ ،ناهج رسارس
 ندب سپس و دشکیم ار هدشن دلوتم ناسنا نینج ،طقس فلتخم ياهکینکت .دنروآیم نوریب ناشردام مکش
 .دربیم نیب زا ار هتسکش مهرد و کچوک

 
 
 156-155 :6 يهروس ؟دوب هچ نآرق لوزن لیلد
 
 ».دتسرفب ار نآرق دش روبجم دنوادخ« :تفگ متسود
  »؟دوب هچ شتلع« مدیسرپ نم
 هتفر تسد زا زیچهمه .دندرک هابت يریذپانناربج زرطهب ار لیجنا و ناربمایپ و تاروت مدرم نوچ«

 ».دوب
 .دوشیمن تفای نآرق رد اما ،تسا یقطنم لالدتسا نیا
 

 يوریپ نآ زا ،میداتسرف رایسب ریخ و تکرب اب ام هک تسا یباتک )نآرق( نیا و«
 .دیدرگ ادخ تمحرم لومشم دیاش ،دیوش راکزیهرپ و دینک

 و دوهی هفیاط ود رب اهنت لیجنا و تاروت دییوگن ات )میداتسرف نیا يارب ار نآرق(
 یب و لفاغ نانآ )یهلا ياهباتک( سرد میلعت زا ام و دش هداتسرف ام زا شیپ يراصن
 ».میدنام هرهب

 
 نآ رد بارعا هک دیوگیم ،سکعرب .تسا هدش فیرحت یلبق ياهباتک هک دیوگیمن تمسق نیا

 نیشیپ بتک رگا .دندرک هعلاطم تقد هب ار اهنآ نایحیسم و نایدوهی اما ،دندوبن انشآ نیشیپ ياهباتک اب نامز
 بیرف ام ،دنیوگب و دنشاب هتشاد یهجوم رذع دوخ يونعم لهج يارب دنتسناوتیم بارعا ،دوب هدش فیرحت
 ندوب دساف تروص رد ار اهنآ ياهباتک نایحیسم و نایدوهی ارچ ،نینچمه .میدروخ ار نیشیپ ياهباتک
 دنکیم تباث هرابود نیا .دندش اناد یهلا روما هب و دندرک قیقد يهعلاطم فقو ار دوخ نانآ ؟دندرکیم هعلاطم
 .دنتشاد دامتعا اهنآ هب و دندوب لئاق يدایز شزرا دوخ ياهباتک يارب نایحیسم و نایدوهی هک
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 دنتسنادیمن دیاش ای دنتشادن یسرتسد لیجنا و ایبنا فحص و تاروت هب ای بارعا هک دسریم رظنهب
 باتک اهنآ ات تسا هدش هداد بارعا هب باتک نیا هک دیوگیم یگداسهب نآرق .دنناوخب ار اهباتک نآ هنوگچ
 .نایحیسم و نایدوهی دننام تسرد ،دنشاب هتشاد ار دوخ
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 متفه لصف
 
 )تاعافترا( فارعالا

 
 

 9-8 :7 يهروس	دب و بوخ سایقم
 ؟دش دهاوخ هچ تمایق زور رد
 

 قح نازیم رد هک نانآ سپ ،تسا لامعا ندیجنس زور ًاقح رشحم زور و«
 .دوب دنهاوخ راگتسر هتبلا دندوب راکوکین و نیزو

 یناسک )دنالمع دب و نامیا یب( دندوب نزو کبس نازیم نآ رد هک نانآ و
 ».دندرکیم متس ام تایآ هب نوچ دناهدیناسر نایز دوخ هب تقیقح رد هک دنتسه

 
 زور يهرابرد وگتفگ يارب یحیسم و ناملسم کی ،ییایسآ گرزب ياهرهش زا یکی رد شیپ اهلاس

 وزارت فرط کی رد و دریگیم ار نم ياهیبوخ مامت دنوادخ« :تفگ ناملسم تسود .دندرک تاقالم تمایق
 هک دنکیم صخشم فرط نیرتنیگنس .دراذگیم وزارت رگید فرط و دریگیم ار مناهانگ و دهدیم رارق
 ».هللااشنا ،منهج هب ای مورب تشهب

 
 
 ؟نیا هب هیبش يزیچ« .تشاذگ اهنآ نیب زیم يور و تشادرب کچوک يوزارت کی وا یحیسم تسود

 نیهوت ام ناهانگ« .درک رپ نیگنس لیاسو اب ار شفرط کی ».دراد دوجو لکشم کی منکیم رکف اما
 ام ریخ ،ادخ ياهرایعم اب هسیاقم رد« .تشاذگ رگید فرط رد رپ دنچ ».تسا سودق يادخ هب تبسن ینیگنس
  .درکن یتکرح چیه وزارت ».تسا کبس رپ کی دننام

 
 »؟تسیچ ام دیما سپ« .درک یسررب ار وزارت ياهظحل ناملسم تسود
 
 زیم يور ناهگان وزارت .تشاذگ اهرپ يور و دروآ نوریب شفیک زا گرزب رجآ کی یحیسم تسود

 دوخ تلادع تبحم اب وا .تسا وا رون و ،حیسمیسیع لماک تلادع رگنایامن رجآ نیا ؟ینیبب یناوتیم« .داتفا
 ».دراذگیم نایم رد دوخ دامتعادروم ناتسود اب ار
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 و تسا سجن هک میاهدش یسک دننام ام يهمه« :دومرف یبن ایعشا .نک رکف نیا هب :داد همادا وا
 داب دننام و میوشیم كورچ گرب کی دننام ام يهمه .تسا دیلپ ياههچراپ دننام ام حلاص لامعا يهمه
 »92.دربیم دوخ اب ار ام ناهانگ

 
 »؟دوش کیرش ام اب دوخ تلادع رد دناوتیم دنوادخ هنوگچ .دسریمن رظنهب تسرد نیا«
 
 
 :دنکیم تبحص دوخ تلادع رد ادخ ندوب کیرش زا 26:7 رد نآرق یتح لاحنیااب
 

 هب هک ییاههماج و دنک امش تاروع رتس هک یسابل ام ًاققحم ،مدآ نادنزرف يا«
 نانخس نیا .تسا هماج نیرتوکین اوقت سابل و ،میداتسرف امش يارب دییارایب ار نت نآ
 ».دنرآ دای ار ادخ دیاش )میداتسرف ناگدنب هب هک( تسادخ تایآ زا همه

 
 يهرب نوخ رد و هتسش ار دوخ سابل« اریز دنوش کیدزن ادخ هب دنناوتیم ناکاپ هک دیوگیم لیجنا

 .تسا هدرک کیرش ار ام وا تلادع رد ادخ فطل .دشخبیم ار ام ناهانگ دنوادخ تبحم .»دناهدرک دیفس
 
 
 
 40 :7 يهروس نزوس خاروس
 
 .تسا نزوس خاروس زا رتش روبع زا رتراوشد ناراکهانگ تاجن

 
 دورف نآ رب رس توخن و ربک زا و دندرک بیذکت ار ام تایآ هک نانآ انامه«

 رتش هکنآ ات دنیاین رد تشهب هب و دوشن زاب نانآ يور هب نامسآ ياهرد زگره دندرواین
 مشچ هب رتش هک دنام نادب تشهب هب ناشندش لخاد ینعی( دیآ رد نزوس مشچ رد
 تازاجم ار )رّبکتم( ناراکهنگ هنوگنیا و .)دشاب لاحم تداع رد نیا و دور نزوس
 ».درک میهاوخ تخس

 
Save translation 
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 :تفگ ناوج درم هب یسیع .دیسرپ يدبا تایح يهرابرد و دمآ یسیع دزن دنمتورث يدرم يزور
 نآ یشخب طقف هن ،تساوخیم ار شقشع مامت یسیع  »!هن« :تفگ درم ».ایب ملابند و شورفب ار زیچهمه«
 .ار

 
 زا رتناسآ نزوس خاروس زا رتش روبع ،میوگیم امش هب مه زاب« :تفگ دوخ نادرگاش هب یسیع ًادعب

 تاجن دناوتیم یسک هچ سپ« :دندیسرپ هدزتریح نادرگاش »93.تسادخ توکلم هب دنمتورث یصخش دورو
 يدیما هچ ،دنتسه يراگتسر زا رتارف دنوش دنمتورث دنهاوخیم هک یناسک يهمه و دنمتورث دارفا رگا »؟دبای
 ؟دراد دوجو

 
 زیچهمه ادخ اب اما ،تسا نکممریغ نیا ناسنا يارب« .درک فوطعم الاب تمس هب ار اهنآ هجوت یسیع

 »94.تسا نکمم
 
 هکلب ،مربیمن تذل ناریرش گرم زا« :دیوگیم دنوادخ ؟تسیچ ناراکهانگ يرواد درومرد دنوادخ رظن

 »95.دننامب هدنز و دندرگزاب دوخ هار زا
 
 وا يهلیسو هب هکنیا يارب هکلب ،دنک موکحم ار نآ ات داتسرفن ایند هب ار وا دنوادخ هک دیوگیم یسیع

 .96دبای تاجن ناهج
 
 
 
 143 :7 يهروس دنکیم دیدزاب نیمز زا ادخ
 تبحص داع اب دوه .تفر دوخ موق دزن حون .دنکیم تسرهف ار يرایسب ناربمایپ 143 :7 يهروس

 .دنتفرگ رارق تواضق دروم هانگ و یسنج فارحنا لیلدهب هک تفر دوخ موق دزن طول .تفر دومث دزن حلاص .درک
 زا يرایسب اما ،درک نایب ار ادخ ياهزردنا ربمایپ هک دیامرفیم نآرق ،درومرهرد .تفر نیدم مدرم دزن بیعش
 ،لوسر در ،لوسر ،رگنایغط مدرم :دراد دوجو یصخشم لومرف .دندش دوبان سپس و دندرواین نامیا مدرم
 .ادخ باذع

 
 نوعرف دزن يربع ناگدرب ندرک دازآ يارب دنوادخ روتسد اب وا .دنکیم یفرعم ار یسوم 103 يهیآ

 و شتآ ،نوخ هب بآ ندش لیدبت لماش هک كانتشحو ياهيرواد يرسکی زا سپ یتح اهيرصم .تفر
 
 

 24 :19 یتم لیجنا 93
 26 :19 یتم لیجنا 94
 11 :33 لایقزح 95
 17 :3 انحوی لیجنا 96
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 يهیآ رد ناهگان .دندرک تمواقم یسوم ربارب رد ،دوب ناشیاهرهش هب اههغابروق موجه و نامسآ زا گرگت
 .مینکیم فشک ار ایند نیا و ادخ نیب هزرلنیمز دننام يدروخرب 143

 
 ،دنوادخ زا نایحیسم و ناناملسم مهف رد یساسا ياهتوافت زا یکی ؟تسا روآبجعت ردقنیا زیچ هچ

 اب دنوادخ رگا« :دناهدیسرپ ناتسود زا يرایسب .تسا ناکم و نامز اب دنوادخ يهطبار هب تبسن اهنآ هاگدید
 رب یسک هچ ،درکیم یلاخ ار نامسآ دنوادخ رگا ؟دوب نامسآ رد یسکهچ ،دوب بیلص يور رب حیسمیسیع
 جرموجره رد زیچهمه دهدیم هزاجا و دوشیم رود دوخ تخت و جات زا دنوادخ ایآ ؟درکیم تنطلس زیچهمه
 »؟دزیرب ورف

 
 یگدنز ناکم و نامز رد هک دوب حیسمیسیع .ماهدرک هئارا ار لماک قشع زا يریوصت ًالبق نم

 .تسیکی ادخ .درکیم تنطلس نامسآ تخت رب لماک قشع نامز نامه رد ًاقیقد .درکیم
 
 :7 يهروس .تساجنیا نآرق گرزب یتفگش ؟نامسآ رد ادخ و نیمز رد ادخ ؟دسریم رظنهب چوپ نیا ایآ

143: 
 

 شموق ناگرزب رفن داتفه اب یسوم )دندرک ادخ ندید ياضاقت موق( نوچ و«
 ،تفگ نخس يو اب شیادخ و دمآ ام هاگهدعو هب نیعم تقو دندوب هدش باختنا هک
 امنب راکشآ نم هب ار دوخ ایادخ هک درک ضرع )دوخ موق هنالهاج ياضاقت هب( یسوم
 نکیلو دید یهاوخن دبا ات ارم هک دومرف وا خساپ رد ادخ .منک هدهاشم ار وت لامج هک
 وت دنام رارقرب دوخ ياج هب )یلجت ماگنه ،تبالص نادب( روط هوک رگا ،رگنب هوک هب
 و كَدنُم ار هوک درک شبات هوک رب شیادخ یلجت هک هاگنآ سپ .دید یهاوخ ارم زین
 وت ایادخ :درک ضرع دمآ شوه هب هک سپس .داتفا شوهیب یسوم و تخاس یشالتم
 و مدرک هبوت وت هاگرد هب )هشیدنا نینچ زا ،ینامسج سح و تیؤر زا( يرترب و هزنم
 شیالآ ره زا وت كاپ تاذ هزنت و وت هب( هک متسه یسک لوا )دوخ موق زا( نم
	».مراد نامیا )ینامسج
 خساپ دنوادخ .هد ناشن نم هب ار دوخ لالج ،درک اعد یسوم .تسا هدمآ زین تاروت رد ناتساد نیا

 :داد
 
 دنوادخ سپس ».دنامب هدنز و دنیبب ارم دناوتیمن سکچیه اریز ،ینیبب ارم يهرهچ یناوتیمن وت«

 یفاکش رد ار وت درذگب نم لالج نوچ .یتسیاب هرخص يور یناوتیم هک تسا ییاج نم یکیدزن رد« :تفگ
 یهاوخ ار متشپ و مرادیمرب ار متسد سپس .مرذگب اجنآ زا ات مناشوپیم ار وت متسد اب و مراذگیم هرخص رد
  »97.دوش هدید دیابن نم تروص اما .دید
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 اب دنوادخ هکیماگنه .دوش رهاظ ناکم و نامز رد دناوتیم دنوادخ هک دنکیم دییأت تاروت و نآرق
 نینچ زگره هک دشاب ؟دوب یلاخ نامسآ لاعتم رداق تخت ایآ ؟دوب نامسآ رد یسک هچ ،دوب هوک رد یسوم
 !دشابن

 
 رگا تسا نکمم زیچهمه دندقتعم مدرم رثکا .تسا نکمم ادخ يارب زیچهمه مییوگب هک تسا ناسآ

 دناوتیم دنوادخ ایآ ؟دنک دنلب ار نآ دناوتن هک دنک نیگنس ردقنآ ار یمسج دناوتیم دنوادخ ایآ .دشاب لوقعم
 رد مه دنوادخ هک تسا نکممریغ ًاقطنم ایآ .دنتسه یقطنم ياهنکممریغ اهنیا ؟دزاسب عبرم يهریاد کی
 ؟دشاب هتشاد روضح نامسآ رد دوخ تخت رب مه و یسوم اب هوک

 
 هتخاس ار هچنآ يهمه ادخ« .تفای تاروت يهیآ نیلوا رد ناوتیم ار لکشم نیا هب خساپ زا یشخب

 ،اهلگ ،اههوک .تسا هتخاس ار نآ دنوادخ اریز ،دوب بوخ یکیزیف يایند »98.دوب بوخ رایسب و دید دوب
 یگدنز ،دندرک هانگ ادخ ربارب رد اوح و مدآ یتقو .دندوب بوخ يرهاظ رظنزا اهناسنا و تاناویح ،ناتخرد
 دنوادخ .دادن رییغت ار اهنابایب و اههناخدور و نامسآ و ناگراتس یبوخ اما .دروآ رد داسف تلاح هب ار اهنآ يونعم
 نیب زا ار وا تفارش و ریخ هجوچیههب اریز ،دوش یکیزیف يایند دراو تساوخیم هک روطنآ تسناوتیم
 .دربیمن

 
 .تسین اضف هب دودحم دنوادخ ؟دشاب توافتم ناکم ود رد دحاو نآ رد دنوادخ تسا نکمم هنوگچ اما

 هب رگا ؟منک رارف اجک وت روضح زا ؟مورب اجک هب وت حور زا« :دیسرپ دوواد .دنکیم رپ ار زیچهمه وا یعون هب
 »99.یتسه اجنآ وت ،مورب اهنامسآ

 
 رداص وا تبحم زاربا ناونعهب دنوادخ بناج زا ادخ مالک .دشاب هتشاد يرتقیمع خساپ دناوتیم اما

 يهرهوج هملک .تسا نامروظنم هملاکم کی رد هدش هتفگ تاملک زا رتشیب ،»هملک« مییوگیم یتقو .دوشیم
 مالک رد دنوادخ هکیلاحرد دنامب یقاب شرع رد شرایتخا رب دنوادخ تسا نکمم نیاربانب .تسا دنوادخ نهذ
 اهلاس و درک تاقالم هوک رد ار ىسوم دنوادخ .دهدیم ماجنا نیمز زا ياهژیو ياهدیدزاب دوخ زیمآتبحم
 و مودس هکنآ زا شیپ وا .دوب هدشن هتخوس هک درک تاقالم لعتشم ىاهتوب رد ار ىسوم ترضح نآ زا شیپ
 نیا .داتفا قافتا حیسم رد لیجنا قبط رادید نیرخآ .تفر میهاربا رادید هب »درم« هس اب ،دنک دوبان ار هرومع
 لاحرد راگنا یهاتوک تدم يارب طقف اما ،دوب هدرک ار راک نیا ًالبق وا .دوب ناکم و نامز هب دنوادخ دورو يهلق
 .درک ریِس یتسار و ضیف زا رپ دوخ موق نایم حیسم دوجو رد دنوادخ .تسا رفس رد اجنآ زا روبع

 
 
 
 145 :7 يهروس نامرفهد ساسارب يرواد
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 :دنکیم رکذ ار نامرفهد 145 یھیآ
 

 قیقحت مه و دنپ و حیاصن يارب عوضوم ره زا )ینامسآ تاروت( حاولا رد و«
 )ماکحا و قیاقح( هک )میداد روتسد و( میتشون یسوم هب )تفرعم و ملع يارب( زیچره
 ذخا ار نآ بلاطم رتوکین هک هد روتسد ار موق و ریگارف )نامیا و لقع( توق هب ار نآ
 ».داد مهاوخ ناشن امش هب يدوزهب ار ناقساف تلزنم و ماقم )یتسپ( هک ،دننک

 
 ؟دنهد هولج هزنم و حلاص دنوادخ هاگشیپ رد ار مدرم ات ؟تسا هداد ار تاروتسد نیا دنوادخ ارچ

 .دنکیمن تیاعر ار نوناق ،دنک شالت هک مه ردق ره ،يدرف ره .ریخ هنافسأتم
 
 نوناق اریز .تسا کین و حلاص و سدقم نامرف و تسا سدقم تعیرش سپ« :دیوگیم لیجنا

 رد ،دنکیم هیکت تعیرش هب هک سکره هک تسا یهیدب ،دیوگیم لیجنا نینچمه ».درکن لماک ار زیچچیه
 تیاعر ار ادخ نوناق ام يهمه .درک دنهاوخ یگدنز نامیا اب نالداع اریز ،دوشیمن هدرمش لداع ادخ هاگشیپ
 .دندیسرن دوخ فده هب ،دندرک لابند تلادع هار ناونعهب ار تعیرش هک لیئارسا موق .مینکیمن

 
 میلست هن .تسا نمشد ادخ اب مسج نامرف تحت نهذ« ؟مینک تیاعر ار ادخ نوناق میناوتیمن ارچ

 »100.دنک نینچ دناوتیم هن و دوشیم ادخ نوناق
 
 یسوم يهلیسو هب دنوادخ .دهدیم رارق راوشد رایسب يهصمخم کی رد ار ام يهمه عوضوم نیا

 رداموردپ هب هک دهدیم روتسد ام هب وا .میتسرپب ار وا اهنت هک دهدیم روتسد ام هب وا .داتسرف ار قح نوناق
 ار ادخ نیناوق هک تسا یسک لماک ناسنا .دنکیم موکحم ار انز و بیرف ،يدزد وا .میراذگب مارتحا دوخ
 .دنک تیاعر لماک روطهب

 
 لماش یتح نیا و .دزغلیم رابکی لقادح یناسنا ره ؟دهد ماجنا ار راک نیا دناوتیم یسک هچ اما

 شزغل هطقن کی رد و دراد هگن ار تعیرش مامت سکره اریز« :دیوگیم لیجنا .دوشیمن بلق یناهنپ یگدنز
 صخش کی .تسا چیه ای همه نوناق قیرط زا هیجوت »101.دراذگب اپ ریز ار نآ يهمه هک تسا مرجم ،دنک
 زا و دنک دونشخ ار ادخ ًاعقاو ات دنک تیاعر ًالماک ار ادخ نوناق دوخ یگدنز زور ره زا هقیقد ره رد دیاب
 %100 ای ناسنا ،رگیدترابعهب .دراد هارمه هب ار لماک هانگ ینامرفان نیرتکچوک .دنک بانتجا تیموکحم
 ثرا هب ندع غاب رد دوخ لوا نیدلاو زا ار هتسکش بلق کی ام يهمه هک ییاجنآ زا .%0 ای تسا لداع
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 رد ار هبذاج نوناق دیناوتیم امش .دنکیم حلاص %0 ار ام و میراذگیم اپ ریز ار نوناق تاقوا یهاگ ،میاهدرب
 .درم دیهاوخ ًانئمطم ،دینکشب ار نآ هرخص زا ندیرپ اب رابکی رگا اما ،دینک ظفح عقاوم 99%

 
 .مینک حلاص ار نامدوخ ات دهدب ناشن ام هب یهار هکنیا ات دنکیم لابند ار يرگید فده ادخ نوناق

 یکیرات زجهب »جورخ نودب« .تسا هدش صخشم »تسبنب« تمالع اب هک تسا ینابایخ ،نکمم ریغ هار نآ
 .درک میهاوخ یسررب يرتشیب تقد اب ار نوناق یعقاو فده ًادعب .دسریمن ییاج هب
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 157 :7 يهروس دننکیم ییوگشیپ ار )ص(دمحم ترضح نیشیپ بتک

 .دنکیم ییوگشیپ ار )ص(دمحم ترضح روهظ امش ياهباتک« :دنیوگیم نم هب بلغا ناتسود
 ییاهتمسق هب اهنآ ».دمآ دهاوخ يرگید وا زا دعب هک تفگ یسیع .دمآ دهاوخ وا دننام يربمایپ تفگ یسوم
 رد هک یّما ربمغیپ و )یمتخ( لوسر نآ زا دننک يوریپ هک نانآ مه« .دننکیم رکف 157:7 يهروس دننام
 ره هب رما ار اهنآ هک دنباییم هتشاگن ار وا )فاصوا و ناشن و مان( تساهنآ تسد رد هک یلیجنا و تاروت
 مارح ار روفنم دیلپ ره و ،لالح ار عوبطم و هزیکاپ ماعط ره نانآ رب و درک دهاوخ یتشز ره زا یهن و ییوکین
 و ناسآ نید و( درادیمرب نانآ زا دناهداهن دوخ ندرگ هب ریجنز نوچ هک ار یتقشم و جنررپ ماکحا و ،دنادرگیم
 و دندرک وا يرای و دنتشاد هاگن تزع و تمرح و دندیورگ وا هب هک نانآ سپ .)دروآیم قلخ رب ترطف قفاوم
  ».دنملاع ناراگتسر تقیقح هب هورگ نآ دندومن يوریپ دش لزان وا هب هک ار يرون

 
 و میهاربا ،حون ،اوح و مدآ اب ناتساد .مدرک هعلاطم ار نیشیپ ياهباتک ،نآرق ندناوخ زا لبق اهتدم

 حیسم يارب ار هار و دمآ ربمایپ ییحی .دسریم نامیلس و دوواد ناهاشداپ هب سپس و دوشیم عورش یسوم
 لبق لاس نارازه اهنآ زا یخرب ،درک هدروآرب ار ییوگشیپ اههد ،هداعلاقراخ تهجره زا حیسمیسیع .درک هدامآ
 .دناهدش نایب شدلوت زا

 
 یسوم هک یصخش ناونعهب ار یسیع حوضوهب سرطپ وا درگاش ،نامسآ هب یسیع تشگزاب زا سپ

 .درک يراذگ تمالع ،درکیم تبحص وا يهرابرد
 
 دهاوخ ًامتح هک دوب هدرک ییوگشیپ یسوم هک دنریذپیم یصخش ناونعهب ار حیسمیسیع نایحیسم

 .102دمآ
 
 رکف ناناملسم زا یخرب ؟روطچ دیایب نامسآ هب تشگزاب زا دعب هداد لوق یسیع هک يرای درومرد

 y ،ینانوی تاملک نیب توافت هب لاؤس نیا .دنکیم ینیبشیپ ار )ص(دمحم ندمآ لیجنا هک دننکیم
παράκλητος ای periklutos περικλυτος دراد یگتسب. 

 
 ینانوی جیار نابز هب رتشیب لیجنا ،درکیم تبحص یمارآ نابز هب شناتسود اب ًالامتحا یسیع هچرگا

 .دوب مهم رایسب و یللملانیب نابز کی ینانوی ،هنارتیدم يهقطنم رد .دش هتشون )هنیئوک(
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 كرت ار اهنآ یکیزیف رظنزا هک داد حیضوت وا .درک تبحص هدنیآ درومرد شنادرگاش اب یسیع يزور
 يرپس لاحرد تعرسهب نیمز يور وا رمع ،دوب یناوج درم زونه .دوب هدرک یگدنز لاس 33 دودح وا .دنکیم
 راک همهنیا و دنکیم كرت ار اهنآ دوز ردقنیا وا ارچ .دندوب هدش جیگ و هدیسرت شناتسود ًاتعیبط .دوب ندش
 نودب دنتسناوتیم هنوگچ ؟تفریم اجک ؟دناهریمن یمور نایاورنامرف تسد زا ار اهنآ وا ایآ ؟تسا هدنام یقاب
 هب يرگید روای وا و تساوخ مهاوخ ردپ زا نم« :داد یلست تاملک نیا اب ار اهنآ یسیع ؟دنهد همادا وا يربهر
 »103.دشاب امش اب هشیمه ات داد دهاوخ امش

 

 ای هدنهدیلست يانعم هب هک داد ار )παράκλητος( يرگید سوتلکاراپ يهدعو یسیع
 کی ای نیدلاو ،یمیمص تسود کی دننام وا .دوش هدناوخارف کمک هب شرانک رد هک یسک ،تسا هدننککمک
 .دهدیم شمارآ اهنآ هب قیوشت و یعقاو تحیصن اب ،یبرم

 
 وا ندمآ لیجنا ایآ .دندش واکجنک ناملسم ياملع و دش فورعم )ص(دمحم یسیع زا دعب لاس اهدص

 )دومحم( دمحا ترضح ندمآ ،حور ياج هب یسیع هک دنتفگ و دندناوخ ار لیجنا اهنآ ؟دوب هدرک ینیبشیپ ار
 یلصا لیجنا و »دهدیم امش هب ار يرگید دمحا وا« :دیوگیم لیجنا هک دندرک اعدا اهنآ .تسا هداد هدعو ار
 .تسا هدرک هدافتسا »بحتسم« يانعم هب periklutos περικλυτος هملک زا

 
 دمحا يهملک زا لیجنا يزورما ای یناتساب يهخسن چیه رد ،ًالوا .تسا زاس لکشم اعدا نیا

)periklutos، περικλυτος( زا یکی .درادن دوجو اجچیه رد یتایآ نینچ .تسا هدشن هدافتسا 
 لیجنا یناتساب ياههخسن رگید اب نآ يهسیاقم رد .دراد مان 66 سوریپاپ لیجنا ياههخسن نیرتیمیدق
 .تسین یکش درومنیارد .)paracletos، παράκλητος( روای دنیوگیم همه .مینیبیمن یتوافت

 
 شیاسآ يارب یسیع راک هب روای .ناسنا هن ،دنکیم فیصوت حور ناونعهب ار روای همادا رد یسیع ،مود

 ار وا یسیع ناوریپ اما ،تسا هتخانشان و یئرمان نایناهج يارب وا .دهدیم همادا ناراکهانگ تاجن و نداد
 روای سپ .دنکیم تیاده تقیقح مامت هب ار اهنآ و دنامیم اهنآ اب و یسیع ناوریپ اب نایاپیب وا .دنسانشیم
 .104تسین ناسنا ای هتشرف ،هدمآ نوریب دنوادخ تاذ زا هک

 
 رد فلتخم يهیآ هسوتسیب ،تقیقح رد .دناوخیم سدقلاحور ار روای لیجنا رگید ياهتمسق رد

 .دنمانیم حیسم حور ار وا لیجنا
 

 
 

 16 :14 انحوی لیجنا 103
 26-16 :14 انحوی لیجنا 104
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 اهنآ یمسج رظنزا وا »105.متسه امش اب هشیمه نامز رخآ ات نم« :تفگ دوخ ناتسود هب حیسمیسیع
 .دنامیم اهنآ رد یتح ،دنامیم یقاب اهنآ رانک رد يونعم رظنزا روای ناونعهب اما ،درک كرت لصف کی يارب ار

 
 زا سپ يرگید ربمایپ ندمآ رب ینبم یسوم يهدعو هب یسیع هک دهدیم ناشن لیجنا رد تایآ نیا

 ,paracletos( دنامیم اهنآ اب روای ناونعهب یحور رظنزا و دراذگیمن اهنت ار دوخ نادرگاش و درک لمع وا
παράκλητος(. 

 

 )ص(دمحم ندمآ ًاعطق لیجنا و ایبنا و تاروت !هن« .دننکیم تمواقم تدشهب مناملسم ناتسود یهاگ
 .دوریم وس نآووسنیا هب وگتفگ ».دننکیم ییوگشیپ ار

 

 لیجنا و ناربمایپ ،تاروت هک دیدقتعم امش نوچ .مسرپب لاؤس کی دیهد هزاجا« ،مهدیم خساپ
 »؟دنکیم ینیبشیپ ار )ص(دمحم روهظ هک دیتسه اهنآ رد یتایآ نتفای لابندهب ارچ ،دناهدش فیرحت

 

 ».دنشاب اجنآ دیاب اهنآ .دننکیم ییوگشیپ ار وا روهظ نیشیپ ياهباتک دیوگیم نآرق اریز«

 

 هچنآ ره سپ ،دناهدش فیرحت اهنآ رگا ؟مینک دامتعا لیجنا و ناربمایپ و تاروت هب رد يزیچ هب ارچ«
 هب ارچ ،دیراد ار نآرق امش یتقو ،لاحرههب و دشاب هتفر نیب زا دناهتفگ )ص(دمحم درومرد دوب نکمم
 »؟دیراد زاین نیشیپ ياهباتک

 

 .دراد ار ندرک رکف شزرا نیا
 
 دیاش اما ؛مرادن يزاین لیجنا و ناربمایپ ،تاروت هب نم ».تسامش اب قح« :دهدیم خساپ یکی

 ».دشاب هدشن فیرحت ًالماک نآ زا ییاهشخب
 
 زا ییاهشخب لقادح هک دننکیم رکف ناناملسم زا یخرب هک دیوشیم هجوتم نیاربانب ».بلاج رایسب«

 نیا رد دیابن ایآ سپ ،دراذگیم مارتحا اهنآ هب نآرق هک میدید نینچمه .تسا هدشن فیرحت نیشیپ ياهباتک
 ؟تسا هدشن فیرحت لیجنا و ناربمایپ و تاروت زا کیچیه هک درک رظندیدجت لامتحا
 
 

 20 :28 یتم لیجنا 105
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 .میشاب قداص دوخ يوجتسج رد دیاب ،مینادب ار تقیقح میهاوخیم ًاعقاو رگا
 
 
 
 180 :7 يهروس هللا يابیز یماسا
 
 تاکرب تسا نکمم اهنآ ظفح و دراد دوجو دنوادخ يابیز مان 99 هک دنرواب نیا رب ناناملسم رثکا

 .دناهدرک تبحص ناهنپ مان نیمدص زا دارفا زا یخرب .دشاب هتشاد هارمه هب ار تشهب هب دورو یتح ای یصاخ
 هب و دنزیم دنخبل وا نیاربانب ،تسا هتفگ رتش هب طقف ار مان نیمدص دنوادخ هک تسا نیا یمیدق ناتساد
 !دننادیمن اهنآ و دنادیم ار نآ وا اریز دنکیم هاگن اهناسنا

 
 هدافتسا هریغ و ششخب ،تردق ،تمحر لیبق زا دنوادخ فلتخم تافص نداد ناشن يارب یماسا نیا

 .دوشیم
 
 کی اجنیا رد ؟میریگب دای میتسناوتیم يرتشیب زیچ هچ ؟میزادرپب مدص مان يوجتسج هب دیاب ایآ

 .دراد دوجو هراشا
 
 رد یتقو ،داتسا« :دیسرپ همتاخ رد .داد شوگ یفورعم یناحور مایپ هب ینمؤم ناملسم رتخد يزور

 ار ناراکهانگ دنوادخ ایآ دییوگب نم هب .منیبیم ار دوخ ینامرفان و هانگ ،مریگیم رارق دنوادخ تیسودق وترپ
 »؟دراد تسود ار راکهانگ ِنم دنوادخ ایآ ؟دراد تسود

 تسود ار ناراکوکین طقف دوخ مهف رد دنوادخ .دهد خساپ تسناوتن اما ،درک هاگن وا تروصهب یناحور
 .106درادن تسود ار ناراکهانگ دنوادخ .دراد

 

 ،دوشیم راکشآ دنوادخ هاگشیپ رد ناسنا لد رارسا نیرتشکرس و نیرتقیمع هک یتاظحل یکیرات رد
 ام هب ار دوخ تبحم ادخ اما« .میهدیم ماجنا ار فشک نیا ام ،يزیگناتفگش زرطهب ؟دیهدیم خساپ هنوگچ
 درادن تسود ار ام دنوادخ »107.درم ام يارب حیسم ،میدوب راکهانگ زونه ام هکیلاحرد ،دهدیم ناشن نیا رد
 رگا »108.تشاد تسود ار ام ادتبا وا اریز میراد تسود ار وا ام« .میشاب هتشاد تسود ار وا لوا هک یطرشهب
 
 

 55 :7 يهروس 106
 8 :5 نایمور 107
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 تسود ار سکچیه وا .تشادن ار وا تبحم یگتسیاش سکچیه ،تشادیم تسود ار بوخ ياهناسنا طقف ادخ
 تسود ار راکهانگ کی رگا .دراد تسود ضیف رطاخهب وا .تسین وا قشع قیال سکچیه اریز ،تشادیمن
 دناوتیم دنوادخ مان نیمدص ایآ .دنکیمن داجیا یتوافت چیه وا قشع .دراد تسود ار اهنآ يهمه ،دشاب هتشاد
 ؟دشاب قشع
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 متشه لصف
 
 )یگنج میانغ( لافنالا

 

 
 8 يهروس ؟یگنج عون هچ

 گنج ،شناوریپ نیلوا و )ص(دمحم نامز رد ؟دراد زورما یگدنز هب یطبر ادخ هار رد گنج ایآ
 زا لوا .دندرم ریشمش اب و دندرک یگدنز ریشمش اب مدرم زا يرایسب .دوب یگدنز زا یشخب تموصخ و یکیزیف
 يهروس .دنکیم تبحص ناناملسمریغ و ناناملسم نیب یکیزیف گنج درومرد 8 يهروس .مینادب نیا دیاب همه
 ناشندرگ يالاب ،منکفایم تشحو نارفاک لد رد نم ،امرف راوتسا ار نانمؤم ،متسه امش اب نم« :12 يهیآ 8
 ».دینزب اهنآ رب ار ناشناتشگنا كون مامت و دینزب

 

 ،نیاربهوالع .109دندرکیم يریگولج »مارحلادجسم« هب ناناملسم دورو زا ناکرشم ؟دندیگنجیم ارچ
 نانمؤم زا یخرب هک دیوگیم 5 يهیآ 8 يهروس .دندرک عمج ناناملسم هیلع ار دوخ ياهورین اهنآ
 .دنگنجب نارفاک اب ات دنیایب نوریب دوخ ياههناخ زا دشیم هتفگ اهنآ هب هک »دندیدنسپن«

 

 زا تظافح يارب طقف میهاربا نادنزرف هک دیوگیم نم هب تاروت ؟دشاب هتشاد همادا دیاب اجک ات گنج
 دابآ ار نیمز اهنآ هکیماگنه .دوب دودحم نامز و ناکم رظنزا دربن .دندیگنج دوخ ورملق و دوعوم نیمزرس
 يهعطق کی طقف وا .دهدب میهاربا موق هب ار نیمز مامت هک هدادن هدعو دنوادخ .دش فقوتم اهدربن ،دندرک
 و دنراذگب نیمز ار دوخ يهحلسا هک تفگ شناوریپ هب یسیع ،ینیمز راظتنا فالخرب .داد لوق اهنآ هب کچوک
 .دننک تعاطا نامیایب نایاورنامرف زا

 

 نامز رد .دناهدمآ دوجوهب هک تسا لاس دص دنچ اهنت ،ایلاتیا ای نیچ دننام ،اهتلود و اهروشک موهفم
 ياهدیچیپ ياهتلود یهاگ اهنآ .دندرکیم تموکح اهنآ ياهنیمزرس رب ناگدازهاش و ناهاشداپ )ص(دمحم
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 .دوب هتفر نیب زا ًابیرقت مشش نرق رد مور يروتارپما .هن تاقوا یهاگ و ،ناتساب نیچ يروتارپما دننام ،دنتشاد
 لیابق .دندوب هدنکارپ هنارتیدم يایرد رسارس رد ناینانوی .دنتشادن یهاشداپ و تموکح رگید میهاربا مدرم
 .دندیگنجیم رگیدکی اب تاقوا یهاگ و دندوب هدنکارپ ناتسبرع يهریزج هبش رسارس رد هدرتسگ روطهب برع

 

 ناملسم ار دوخ اهنآ .درک یفرعم ار يدیدج )تما( يهعماج و تعیرش مالسا ،هتسسگ ناهج نآ رد
 )ص(دمحم زا هک تفریم راظتنا اهنآ يهمه زا .دندوب ناملسم طقف ،دنتسنادیمن ینیچ ناملسم ای برع
 زا مدرم هکنیا ات تفای شیازفا دنتفریذپ ار مالسا هک یلیابق دادعت جیردتهب .دنوش تعیرش میلست و دننک يوریپ
 .دندش ناملسم فلتخم ياهنابز و اهناکم

 

 هب هحلسا ندیگنج يارب نیاربانب ،دندرکیم رطخ ساسحا ناناملسمریغ يوس زا ناناملسم یهاگ
 رد اهتوگ هک دندرکیم رکف یلامش ياقیرفآ ناناملسم ،متشه نرق لیاوا رد ،لاثم يارب .دنتفرگیم تسد
 ار ایرد يوس نآ هب یشکرکشل اهنآ .دندرکیم بوکرس ار ایناپسا رد نکاس مدرم و دنتسه دیدهت کی ایناپسا
 لاس رد اهنآ .دندرک رارقرب ار مالسا تموکح و دنتفرگ ار نآ ماجنارس و دندرک هلمح ایناپسا هب و دندرک زاغآ

 تکرح ،دنتسه دیدهت کی هسنارف رد نارفاک هک لالدتسا نیا اب هسنارف بونج هیلع دالیم زا سپ 734
 ایناپسا رد لاس اهدص يارب ار دوخ و دندرک ینیشن بقع ،زروت زا لترام زلراچ ربارب رد تسکش اب .دندرک
 .دندرک رقتسم

 

 تما لرتنک تحت ار يرتشیب ياهورملق و تفای شرتسگ ناتسبرع زا رتارف مالسا ،یقرش يههبج رد
 لاس تسیود .داد یقوجلس ناکرت هب ار ترکزنام سنازیب يروتارپما يدالیم 1071 لاس رد .داد رارق هفیلخ و
 نیرخآ ،سنازیب طسوت تنایخ و رطخ ساسحا اب تمهم ناطلس حتاف .دمآ دوجو هب ینامثع يروتارپما دعب
 نیا طوقس .داد رارق هلمح دروم يدالیم 1453 لاس رد ار )لوبناتسا( هینطنطسق سنازیب يهدنامیقاب رگنس
 و يزکرميایسآ ،ناتسبرع ،اقیرفآ لامش رسارس هب ار مالسا يهطلس ،مالسا مچرپ اب روصحم گرزب رهش
 .درک زاب اپورا نینچمه و ،رودقرش زا یگرزب شخب

 

 ».تسا یعافد هشیمه داهج« :تفگ دوب هدش هدزناجیه رایسب هکیلاحرد ناملسم ملاع نیا
 ،مدرک شوگ طقف نم ».تفای شرتسگ ریشمش اب مالسا دننکیم داهنشیپ هک دننکیم هابتشا نایحیسم
 .مدش ناتساد نیا هب تبسن وا هاگدید ندینش هب دنمهقالع
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 .دنشاب زواجتم دیابن زگره ناناملسم هک دوشیم حرطم هتکن نیا ،ملظ اب یکیزیف داهج ثحب رد
 و اغوغ رگید ات دیگنجب اهنآ اب« :دیامرفیم 39 يهیآ 8 يهروس .دوشیم هیجوت دوخ زا عافد ناونعهب ندیگنج
 ماجنا هچنآ هب دنوادخ ،دنرادرب تسد رگا اما .دوش مکاح اجهمه رد ادخ هب نامیا و تلادع و دشابن ملظ
 ».تسانیب دنهدیم

 

 يهناخ( مالسالاراد و )گنج يهناخ( برحلاراد یلصا هورگ ود رد ار ناهج ناملسم نادنمشناد
 هنوگچ ناملسم ناربهر هک منکیم بجعت ،لوبناتسا ًادعب و ایناپسا یمالسا حتف هب یهاگن اب .دننیبیم )مالسا
 یکیزیف يهزرابم ،39 :8 يهروس ساسارب ؟دوشیم بوسحم دیدهت مالسا يارب يزیچ هچ هک دننکیم نییعت
 مالسا نامیا و تلادع هکینامز ات دبای نایاپ دیابن زگره ،)گنج يهناخ( برحلاراد رد اهناکم و مدرم اب
 يارب يدیدهت دوخيدوخهب ناملسمریغ تموکح ای ندمت کی دوجو هک تسانعم نادب نیا ایآ .دوش یناهج
 روطهب اهنآ رگا یتح ،تسا ناناملسمریغ دیدهت ضرعم رد هشیمه مالسا ایآ ،رگیدترابعهب ؟تسا مالسا
 ار اهنآ ات دناسریم اهنآ رب يورشیپ هب ار ناناملسم ،ناشرفک فرص ایآ ؟دننکن هلمح ناناملسم هب یمجاهت
 نیرتهب ایآ ؟دننک رارقرب نیمز رد ار تعیرش و مظنم ياهزامن و ادخ هب نامیا و دنروآرد دوخ يهطلس تحت
 ؟تسا بوخ يهلمح کی عافد

 

 ًالماک ار داهج يهدیا رفن دنچ دسریم رظنهب .دنتسه يدنیاشوخان تالاؤس  اهنیا هک مدش هجوتم نم
 روصت مناوتیم .تسا ندرک ناملسم يارب یصوصخ شالت يانعم هب طقف نیا هک دنیوگیم و دناهدرک ینورد
 8 يهروس رگا ؟تسا انعمهچهب اما .درادن دربراک نردم يایند رد 8 يهروس هک دیوگب یگداسهب یصخش منک
 ؟هن مادک و دراد دربراک زورما نآرق زا شخب مادک هک دنادیم یسک هنوگچ ،دنکیمن قدص نردم يایند رد

 

 نم و ،تسا نکمم ًالماک نیا .موشیمن هجوتم تسرد هک دیوگب نم هب دناوتیم رفن کی منئمطم
 هب دودحم يهزرابم هب ياهراشا چیه .تسین تخس هروس نیا ندناوخ اما .مریذپیم ار دوخ ياهتیدودحم
 هک تسا نیا یتایح لاؤس ،دننکیم یگدنز ینامز يهرود ره رد هک یمدرم يارب .تسا هدشن ناکم ای نامز
 ؟دنشاب هتشاد نارفاک تموکح تحت ياهنیمزرس اب ار ياهطبار عون هچ دیاب ناناملسم
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 مهن لصف
 
 )هبوت( هبوتلا
            

  
 29-1 :9 يهروس رافک اب هدهاعم نیناوق
 تکرش یشکرکشل تفهوتسیب رد لقادح وا )ص(دمحم تایح نامز رد هک دزومآیم ام هب خیرات

 .دنام هدنز اما دش حورجم وا دروم کی رد .قدنخ و دحا ،ردب :زا دنترابع وا هجوتلباق ياهدربن .درک
 
 یمئاد تادهاعم هک دهدیم ناشن نیا .دنتسبیم حلص دادرارق ناناملسمریغ اب ناناملسم یهاگ

 :5-3 :9 يهروس .دنریگ رارق مارتحا دروم یصاخ طیارش تحت دیاب و دنتسین
 

 ناما تدم هک بجر و مرحم ،هجحیذ ،هدعقیذ( مارح ياههام نوچ سپ«
 و ریگتسد ار اهنآ و دیناسرب لتق هب دیبای اجره ار ناکرشم هاگنآ تشذگرد )تسا
 و دنتشاد اپهب زامن و هدرک هبوت هچنانچ ،دیشاب اهنآ نیمک رد وسره و دینک هرصاحم
 .تسا نابرهم و هدنزرمآ رایسب دنوادخ هک ،دیرادب تسد اهنآ زا سپ دنداد تاکز

 ات هد هانپ ودب )دوش هاگآ نید زا هک( دروآ هانپ وت هب ناکرشم زا یکی رگا و
 هک اریز ،ناسرب شلزنم و نمأم هب ار وا ادخ نخس ندینش زا سپ و دونشب ادخ مالک
 ».دننادان یمدرم ناکرشم نیا

 نانآ دهع شلوسر و ادخ دنتسکش لوسر و ادخ دهع هک یناکرشم اب هنوگچ
 رب اهنآ هکینامز ات دیاهتسب دهع مارحلادجسم رد هک ناکرشم نآ اب نکیل ؟دنرادهگن
 .درادیم تسود ار نایقتم ادخ هک ،دییاپب ار اهنآ دهع مه امش دنرادیاپ دوخ دهع

 رب رگا اهنآ هکیتروصرد )درک ناوت دهعهبيافو نکشدهع ناکرشم اب( هنوگچ
 هب !درک دنهاوخن ار نامیپ و دهع و یشیوخ يهقالع چیه تاعارم دنبای رفظ امش
 يهنیک زج لد رد هکیتروصرد دنزاسیم دونشخ ار امش هدنبیرف نانخس و يزابنابز
 	.دنراکبان و قساف نانآ رتشیب و دنرادن امش

 يور هب( ار ادخ هار هکنآ ات دنتخورف كدنا ییاهب هب ار ادخ باتک تایآ نانآ
  ».دناهدرکیم دب رایسب انامه ،دنتسب )قلخ
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 و اهنامز همه رد یمالسا تما يارب تسا يروتسد 9 يهروس ایآ هک میسرپب دیاب ادتبا ،لبق دننام
 اب افلخ سپس و )ص(دمحم يربهر تحت ناناملسم .تسین مدرم داژن و روشک یمالسا تما ؟اهناکم
 .دنتسب سبشتآ ياهدادرارق ناناملسمریغ

 
 و نایدوهی ،ناکرشم اب هزرابم يانعم هب ایآ .تسا شخب نیا رد روتسد نیرتمیقتسم 5 يهیآ

 هب مهتم اریز ،دنشاب كرشم زین نایحیسم و نایدوهی دیاش ؟ناکرشم اب طقف ای تسا )باتک لها( نایحیسم
  :دهدیم شرتسگ ار دربن يهنماد 29 :9 يهروس ،تروصرهرد ؟دنتسه ادخ اب كرش

 
 زور و ادخ هب نامیا هک )يراصن و دوهی( باتک لها زا هکره اب )نامیا لها يا(«

 نییآ و( قح نید هب و دننادیمن مارح هدرک مارح شلوسر و ادخ ار هچنآ و هدرواین تمایق
 هیزج عضاوت و تلذ اب دوخ تسد اب هک هاگنآ ات دینک رازراک و لاتق دنورگیمن )مالسا
 ».دنهد

 
 روتسد نآرق ایآ ،تسا يراج مه زورما تایآ نیا رگا .دوشیم هصالخ یساسا لاؤس نیا هب تایآ نیا

  ؟ود ره ای دهدیم ار یمجاهت ای یعفادت گنج
 
 هیاسمه يهقطنم رد مالسا هکیماگنه .میتفرگ رظن رد ار )لوبناتسا( یلوتانآ و ایناپسا ياههنومن ام

 زا اما دنونشیم ار مالسا مایپ نارفاک نیا زا یخرب یتقو .درک دهاوخ دروخرب عونره زا نارفاک اب ،دبای شرتسگ
 ییاپرب زا ار ناناملسم دننک یعس نارفاک رگا ؟دوشیم داجیا ناشیارب يدیدهت ایآ ،دننزیم زاب رس نآ شریذپ
  ؟تسا دیدهت کی نیا ایآ ،دنراد زاب دوخ دجاسم و زامن

 
 ،لاحنیااب .دندوب دنبیاپ ناناملسم اب دوخ نامیپ هب هک دنکیم فیصوت ار نارفاک زا یخرب 4 يهیآ

 ناناملسم زا ایآ .دتفایم یقافتا هچ اهدادرارق ياضقنا زاسپ هک دنکیمن صخشم 5 و 4 تایآ نیب لاقتنا
 ؟دننک شالت نید دربشیپ يارب دربن رد هرابود هک دوریم راظتنا

 
 اب متفه نرق ناهج ًاتعیبط اما ،تسا تسرد و بوخ مه نیا« :دنهد خساپ تسا نکمم مدرم زا یخرب

 رب راوس ارحص رد سکچیه رگید .تسا رتهتفرشیپ و رتهدیچیپ زیچهمه .دوب توافتم رایسب مکیوتسیب نرق
 ام .دبایب بآ ياهعرج ات دشارخیم ار نیمز و دنک دودسم ار اهنش ات هدش هدیشوپ ییاهسابل ،تسین رتش
 نهک ياههتشون نیا درومرد نردم شرگن کی هب ام .میراد ياهرایس نیب ياهرفس و بلق دنویپ ،4G تنرتنیا
  ».میراد زاین

 
 رتتحار و رتینالوط اهناسنا .دناهدرک یگرزب ياهتفرشیپ ملع و يروانف .تسا تسرد يدح ات نیا

 رد ناشهلاس نارازه دادجا دننام هک دنتسه يدارفا زونه لاحنیع رد اما .دننکیم یگدنز خیرات رد هشیمه زا
  .دننکیم یگدنز نابایب
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 هدرک رییغت نآرق ایآ اما .تسا هدرک رییغت مدرم زا يرایسب يارب ایند .تسا هدرک رییغت يژولونکت

 ؟درادن ینعم زورما هک تشاد ییانعم متفه نرق مدرم يارب ایآ ؟تسا
 
 نارفاک ریاس و نایحیسم ،نایدوهی هک دنیوگیم ،ماهدرک دیدزاب یمالسا ياهتیاسبو زا نم

 تسا بلطحلص مالسا« .دننک هدافتسا مالسا هب ندزتمهت يارب هباشم ياهشخب و 9 يهروس زا دنهاوخیم
 اهنآ .دننکیم تنوشخ لامعا ناناملسم هک دنیوگیم غورد مالسا نانمشد طقف .تسین تنوشخ لابند  زگره و
 ».دنوش مدرم ندش ناملسم عنام دنهاوخیم

 
 مالسا يهرابرد شتارظن هب ،مدوب هتسشن یمالسا دنمتردق ربهر کی اب ایسآ رد رهظزادعب زور کی

 مالسا هک دنهد ناشن طقف اکیرمآ رد يربخ ياههناسر رگا« :تفگ و دیشون هوهق ياهعرج وا .مدادیم شوگ
 ».دیارگیم )ص(دمحم ترضح نید هب زور کی رد روشک لک ،تسا هنوگچ هناقداص و یعقاو

 
 يدیاقع درومرد و دننزیم تمهت رگید نایدا هب مدرم یهاگ هک منکیمن راکنا ار نیا نم هکیلاحرد

 مدرم زا يرایسب ارچ هکنیا درومرد ار يرگید لامتحا تسا مزال ،دنیوگیم غورد دوخ دیاقع زا توافتم
  .مریگب رظن رد ،دننادب یلبق ياهباتک رد ار گنج یعقاو يانعم دنهاوخیم

 
 ،قداص درم کی هک تسا هنالداع نیا ایآ ؟هچ دنسرتب اهیضعب رگا ؟هچ دنشاب نارگن اهیضعب رگا

 نکاس ناناملسم ایآ هک دسرپب دوخ زا و دنک هاگن ناتسناغفا ای هیروس ،نادوس تالکشم هب ،ییاداناک کی ًالثم
 کی تسا نکمم وا ؟دنراد سرت ای ینارگن ساسحا اهنآ هب نایحیسم و نایدوهی يهلمح ای بوکرس زا اجنآ
 و دینک هلمح نایدوهی ریغ هب هک دیوگیم امش هب امش سدقم باتک ایآ« :دسرپب و دنک ادیپ يدوهی تسود
 نیا ،مکیوتسیب نرق لیاوا دحلم نیرتروهشم دیاش ،زنیکواد دراچیر »؟دیروآ رد دوخ يهطلس تحت ار اهنآ
 :تشون ار تاملک

 
 :تسا اهتیاور مامت رد تیصخش نیرتدنیاشوخان ًاملسم قیتع دهع يادخ«

 .یندوشخبان ،هنالداعان ،کچوک رگلرتنک کی .دنکیم راختفا نآ هب و دنکیم تداسح
 ارگسنجمه ،زیتسنز ردلق کی .نوخ هب هنشت و وجماقتنا یموق يهدننک كاپ کی
 هاوخدب و ،ورود ،رکیپلوغ ،راکتیانج ،شکلسن ،شکكدوک ،تسرپداژن ،ساره
 ».تسا

 
Translation is too long to be saved 

 خساپ ؟دنوشیم تنوشخ ثعاب نایدا ایآ ؟تفگ دنهاوخ هچ زنیکواد هب خساپ رد یحیسم ای يدوهی
 و تاروت رد هک یتنوشخ .متسین قفاوم امش يریگهجیتن اب اما ،منکیم كرد ار امش ياهینارگن نم« :مداد
 نایاپ هب وا مشخ اب ناتساد ،نیاربهوالع .تسا ریرش تیرشب هیلع دنوادخ يهنالداع مشخ دینیبیم ایبنا فحص
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 ار ام دنوادخ هک درک تباث بیلص يور رب گرم و جنر هب دوخ لیامت اب وا .دسریم حیسمیسیع هب .دسریمن
 ،دش راکشآ لیجنا رد هک یسیع هار .دش زوریپ گرم رب سپس و دوش ام جنر دراو دش رضاح وا .دراد تسود
 نامیا يارب همه ًابیرقت .دندوب وجحلص نادرم یسیع نادرگاش نیلوا .دنکیم عنم ًالماک ار یحیسم مسیلایرپما
 ».دنداد خساپ یکین اب ار يدب و دندیشخب ار دوخ نانمشد اما ،دندرم دوخ

 
 
 هب لیجنا ایآ ؟دننکیم هئارا نایحیسم ریغ اب يراتفردب يارب یحرط لیجنا و ناربمایپ ،تاروت ایآ

 ار دوخ ياهحالس هک تفگ دوخ ناوریپ هب یسیع ،هن ؟دنگنجب یسیع هار رد هک دهدیم روتسد نایحیسم
 يهلمح زا سرت يارب یلیلد شنامیایب ناتسود و زنیکواد دراچیر .تسا یناحور وا یهاشداپ اریز دنراذگب رانک
 .دنرادن اهنآ هب یسیع ناوریپ

 
 ایآ« ؟دننک يرکف هچ دیاب ،دنوشیم کیدزن 29:9 يهروس دننام ییاهتمسق هب ناناملسمریغ یتقو

 هک درک دنهاوخ یعس اهنآ ایآ ؟دنک هیزج تخادرپ هب روبجم ار نم هک درک دهاوخ یعس یسک ایآ ؟مسرتب دیاب
 »؟دنهد رارق عاعشلاتحت ار نم

 

 هراشا دنتشاد رارق ام رانک رد هک یگرزب ياهاسیلک و دجاسم مامت هب تسد اب هکیلاحرد متسود
 .تسا هدیدن ینامثع ناناملسم ياهزور نیا دننام يایبهذم يدازآ نینچ زگره ناهج« :تفگ ،درکیم
 دوخ نید یسرت چیه نودب مادک ره و دننکیم یگدنز مه اب لماک حلص رد ناناملسم و نایحیسم ،نایدوهی
 ینالوط کیرات نورق زا اپورا هکیلاحرد ،دشن افوکش مالسا تیمکاح تحت ندمت ایآ .دننکیم يوریپ ار
 ».تسا خیرات نید نیرترابدرب مالسا ؟تشذگ

 

 نایحیسم و نایدوهی .تسا هدرکیم راک هنوگچ یمالساتموکح ًابلاغ هک دهدیم ناشن خیرات
 زا هنومن کی اجنیا رد .دننک یگدنز ناملسمریغ و ینید تیلقا ناونعهب ناناملسم تموکح تحت دنتسناوتیم
 .تسا هدشیم لامعا ناناملسمریغ يارب هک دراد دوجو یطیارش تسرهف

 

 تموکح ربارب رد دوخ میلست ناونعهب ار )هیزج( يأر تایلام دیاب ناملسمریغ نادرم يهمه -
 هبرجت ار ریقحت یعون ،تخادرپ نیح رد دیاب هک دیوگیم دانسا زا يرایسب( .دنتخادرپیم ناناملسم
 زین ار )جارخ(نیمز تایلام دیاب ،دنتشاد ینیمز رگا ).دشیم هدز اهنآ ندرگ تشپ هب ًالثم - دندرکیم
 .دنتخادرپیم
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 ،داهج ریگرد ار اهنآ رما نیا اریز ،دننک تکرش يزابرس تمدخ رد دنتسناوتیمن ناناملسمریغ -
 .درکیم سدقم گنج

 قطانم رد اهنآ ریمعت ای دیدج ياههسینک ای اهاسیلک نتخاس هب زاجم نایحیسم و نایدوهی -
 .دندوبن ناناملسم فرصت تحت

 مسارم نآ زا نوریب رد ای دنراذگب شیامن هب اهاسیلک نوریب رد ار بیلص دنتشادن هزاجا اهنآ -
 .دننک رازگرب یمومع یبهذم

 .دشیمن هتخاس ناناملسم ياههناخ زا رتدنلب ناشیاههناخ -
 زا ار اهنآ ات دنشوپب یناشن دندوب روبجم ًابلاغ .دشاب توافتم ناناملسم سابل اب دیاب اهنآ سابل -

 .دنشارتب ار دوخ رس دندوب روبجم تاقوا یهاگ و ،دنک صخشم ناناملسم
 .دنوش راوس غالا ای رطاق رب دندوب روبجم و دنتشادن ار بسا رب ندش راوس يهزاجا اهنآ -
 .110اهنآ هب دوخ یلدنص يراذگاو اب لاثم ناونعهب - دنراذگب مارتحا ناناملسم هب دیاب اهنآ -

 

 عماوج ایآ ،تموکح رد تکراشم مدع و یمومع ریقحت ،یگنس ياهاسیلک ياهنامتخاس نتخیرورف اب
 ؟دنوشن هدرمژپ لماک روطهب تیاهن رد رگا ،دنوشیمن رتفیعض یعیبط روطهب یحیسم و يدوهی

 

 هفیلخ .دوب عونمم ًالماک هکم هب ناناملسمریغ دورو .تسا هدوب رتتخس هشیمه ناتسبرع تیعضو
 ینامرف رودص اب ناتسبرع يهریزج هبش رد بهذم ود ندنام یقاب مدع رب ینبم ار )ص(دمحم روتسد رمع
 نیا رب يدیدش لرتنک يدوعص یمالسا نادناخ ،زورما هب ات .داد ماجنا ناناملسمریغ يهمه جورخ يارب
 هتشاد دوجو اجنآ رد یمسر روطهب هشیمه يارب دناوتیم نید کی اهنت هک دنکیم نیمضت و دراد نیمزرس
 .دشاب

 

 هتشاد تسا نکمم یساسحا هچ 9 يهروس ندناوخ اب یحیسم کی ،اهنیا يهمه نتفرگرظنرد اب
 تیلقا ناونعهب صخش رگا ؟تشاد دهاوخ یساسحا هچ دنکیم ریگ راوشد باختنا ود نیب یسک یتقو ؟دشاب
 زا يرود يارب اهنت ار ندش ناملسم وا رگا .تسا مکاح يهقبط ربارب رد میلست و تراقح يانعم هب دنک یگدنز
 هداد رییغت يویند عفانم يارب طقف ار دوخ نامیا و تسا یلعج نید يانعمهب نیا ،دنک باختنا ندوب تیلقا
 .تسا

 
 

110 Colin Chapman, Cross and Crescent, IVP Books; 02 edition, February 28, 2008. 
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 تبحص کیرات نارود زا یگدنز درومرد امش هک تسا هناقمحا نیا« :دیوگیم نردم ناملسم کی
 ام .تسا یفاک ندوب ناسنا .میراد داقتعا یسارکومد هب ،میتسه رکفنشور ام مکیوتسیب نرق رد .دینکیم
 داب رد ییاهرپ دننام تارظن اما ،دسرب رظنهب یقرتم تسا نکمم نیا ».میتسین لئاق نید ساسارب یتوافت چیه
 .دنتسه گرزب ياهگنس دننام یناتساب ياهباتک تاملک هکیلاحرد دنتسه

 
 
 
 
  نآرق خسن نیرتیمیدق
 هک دیوگیم خیرات عقاورد .دشاب هدش هتشون )ص(دمحم طسوت هک درادن لیصا نآرق کی سکچیه

 )ص(دمحم هب ار نآرق  لیئربج يهتشرف هک تسا نیا رب داقتعا .دسیونب و دناوخب تسناوتیمن )ص(دمحم
 نتشون هب عورش ماجنارس .دندرک ظفح ار تاملک دوخ يهبون هب اهنآ .دناوخ شناوریپ يارب ار تایآ وا و تفگ
 ياههخسن مامت داد روتسد نامثع هک دیوگیم خیرات .دندرک تسوپ و بوچ دننام یفلتخم داوم يور رب تایآ
 .دش هتفرگ رظن رد درادناتسا نامثع يهخسن .تسا هدرک دییأت ار نآ ًامسر هک ياهخسن رگم دننازوسب ار نآرق
 .تفر نیب زا تارییغت مامت ًابیرقت

 
 اب هیلوا ياههخسن .دندرک هیهت نآرق زا يرتشیب ياههخسن ناملسم نابتاک ؟داتفا یقافتا هچ دعب

 .تسا یفوک و يزاجح ،قشم ،یکم لماش اهکبس نیا .دنوشیم هتخانش ،دوخ صاخ یبرع شراگن يهویش
 .دننکیم هدافتسا تسا هدش هتشون ینرق هچ رد یطخ يهخسن هکنیا نییعت يارب اهکبس نیا زا ناققحم

 
 زا رگید یکی و لوبناتسا یپاکپوت خاک رد ناوتیم ار نآرق ياههخسن نیرتیمیدق زا یکی

 هب نیتسوپ تاحفص يور رب هدش هتشون ياههخسن نیا .تفای ناتسکبزا ،دنکشات رد ار اههخسن نیرتیمیدق
 هب نآ تمدق هک دش فشک نآرق زا رتیمیدق يهخسن کی 2015 لاس رد .دسریم مهن ای متشه نرق دودح
 .ددرگیمزاب مالسا ياهزور نیلوا

 

 ناققحم .دنوشیم هعلاطم و ظفح تقد اب اهنیا .دراد دوجو زونه نآرق زا یئزج یناتساب يهخسن اههد
 يهخسن 1924 لاس رد .درادن دوجو يدحاو لیصا نآرق چیه .دناهداد صیخشت اههخسن نیب ار ییاهتوافت
 .111دش رشتنم رصم صفح نآرق درادناتسا

 
 

 یناسنا ياهاطخ هک دهدیم ناشن ،دنکشات نآرق ،دوجوم نآرق نیرتیمیدق اب يرصم هخسن هسیاقم« ،تما ،»نآرق زا تسارح و ظفح« 111
 نآرق اریز ،دوب راکشآ تاهابتشا .دش حیحصت يرصم يهخسن دیلوت نامز رد و دوش یسررب دیاب هک تسا هتشاد دوجو دنکشات نآرق رد يدایز
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 اب نآرق یناتساب ياههخسن زا يرایسب يهسیاقم زا سپ ناملسم نادنمشناد هک تساجنیا بلاج

 یناتساب نوتم رد هچرگا« :دننکیم نایب ،دناهتخومآ لیجنا يهرابرد نایحیسم زا يرایسب هچنآ ًاقیقد ،رگیدکی
 ».تسا هدرکن يرییغت نآ یلصا مایپ اما ،دراد دوجو یتارییغت

 
 
 
 
 30-31 :9 يهروس ؟میگنجب نایحیسم و نایدوهی اب ارچ

 دنشاب هتشاد یلیلد هکنیا رگم ،دهد نامرف گنج هب ار ناناملسم هک ماهدیدن نآرق رد ياهیآ نونکات
 و هنالداع يهعماج ییاهنتهب مالسا هک تسا نیا یساسا داقتعا .دوش هتفرگ رظن رد یعرش نیناوق قبط هک
 نارتخد نتشک دننام( یتلادعیب و رش ییاهنت هب مالسا هک دهدیم میلعت نآرق .دنکیم مهارف ار حیحص نید
 .دهدیم نایاپ ار یتسرپتب دننام نیغورد نید و )هدش دلوتم هزات

 
 دوهی و« :دهدیم حیضوت 30:9 يهروس ؟دنوشیم یتسرپتب هب مهتم نایحیسم و نایدوهی ارچ اما

 »!تسادخ رسپ حیسم :دنتفگ يراصن و تسادخ رسپ ریَزُع :دنتفگ
 
 ایبنا و تاروت يهعلاطم هب یناوج نارود زا هک نم .مدرک بجعت ساسحا راب نیلوا ،هیآ نیا ندناوخ اب

 ،لیئارسا يا ونشب« :دنیوگیم اهنآ .دنتسه يریگتخس نادحوم ،نیدتم نایدوهی هک متسنادیم ،مدوب هتخادرپ
 اهنآ ،سکعرب .دننک شتسرپ ادخ دنزرف ناونعهب ار یسک دننک روصت دنتسناوتیمن اهنآ ».تسا یکی وت يادخ
 .دندرکیم راسگنس ییوگرفک نینچ ماجنا رطاخهب ار مدرم

 

 اب دوخ يهرابرد یسیع يزور .دهدیم هئارا عوضوم نیا يارب ار دهاوش نیرتهب زا یخرب لیجنا
 نیگمشخ ناربهر ».میتسه یکی ردپ و نم« :درک حرطم ار هناروسج ياعدا نیا وا .درک تبحص نید ناربهر
 زا کی مادک رطاخهب ارم« :دیسرپ یسیع .دندرک وا یمتح مادعا يارب گنس يروآعمج هب عورش و دندش
 ار دوخ هک وا رفک رطاخهب هکلب شکین لامعا رطاخهب هن ار وا هک دنتفگ اهنآ »؟دینکیم راسگنس مکین ياهراک

 
 زا دنوادخ روظنم هک درک روصت ناوتیمن .تسا یسررب لباق یبوتکم باتک ره ربارب رد و هدوب راگزور نیا ات نآ یهافش يرادهگن و ظفح هشیمه
 یناسنا ياهاطخ زا رپ اهنآ هکیلاحرد ،تسا درومنیارد يرگید ناسنا ره ای )دنکشات نآرق( نامثع ًالثم بوتکم ياهباتک زا تسارح و ظفح
 85-22:21رد هک روطنامه ،دنک مهارف دراد دوجو حاولا رد  هچنآ ربارب رد بوتکم نآرق ره دییأت يارب ياهلیسو هک تسا نیا ادخ يهدعو .دنتسه
 .2018 هیروف هب یسرتسد ،تسا هدش ظفح-نآرق-ایآ-http://www.ummah.com/forum/showthread.php?66079 .مینیبیم
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 دب تراتفگ اما ،تسا بوخ وت لمع« :دنتفگیم وا هب رگیدترابعهب .دننکیم راسگنس دنکیم یکی ادخ اب
 .»تسا

 

 ام .دندناوخیم ادخ رسپ ار ریزع ،نایدوهی زا یخرب هک دیامرفیم نآرق ،یسیع زا سپ لاس دصناپ
 ار ریزع یسک هچ .مینادیمن مشش نرق رد ناتسبرع رسارس رد هدنکارپ يدوهی عماوج درومرد ار زیچهمه
 شتسرپ لاحرد ار اهنآ رگید نایدوهی رگا ،مینادیم نیقی هب ار زیچ کی اما .مینادیمن ام ؟درک شتسرپ
 اهنآ .دنهد ماجنا یسیع اب دندرک یعس هک دندرکیم ار يراک نامه ،دندرکیم فشک ریزع مان هب یصخش
 ادخ هک دندرکیم فارتعا دیاب اهنآ !دنتشادن ییوگرفک لمحت اسراپ نایدوهی .دنتشادرب گنس وا نتشک يارب
 .تسا یکی

 

 رد نایحیسم ایآ .دنامیم یقاب یسیع لاؤس زونه اما .دننکیم موکحم ار رفک نآرق و نایدوهی
 رگا ؟تسا هدوب یسکهچ اعقاو یسیع هک دراد نیا هب یگتسب ،میدید هک روطنامه ؟دندوب رصقم ییوگرفک
 هانگ ییوگرفک هب نایحیسم ،دوبن ادخ يهدیرفآ حور اب كاخ زا يدوجوم ،رگید ياهناسنا زا ریغ یسیع
 ىزیچ ىسک رگا .تسا روطنیمه ،دنمانیم ادخ رتخد ار یهوک ای ادخ رسپ ار یتخرد نایحیسم رگا .دننکیم
 يدبا يادخ نیب .تساهدش رفک بکترم ،دنادب وا ءزج ای ىواسم ار نآ و دتسرپب تسا هدرک قلخ دنوادخ هک ار
 .دراد دوجو قلطم توافت اهنآ تاذ رد یتقوم تقلخ و

 

 

 
 56 :9 يهروس نیغورد نانمؤم

 تخس دربن اما .درک توعد ناناملسمریغ اب دربن هب ار ناناملسم زا يرایسب نآرق ،مالسا لوا نرق رد
 دارفا نیا هب نآرق .دنوش ناهنپ دوخ نما يهناخ رد دنهاوخب دارفا یخرب دوشیم ثعاب و تسا كانرطخ و
 .دندوب یلعج نانمؤم اهنآ .دندوبن صلخم ناناملسم زا یخرب هک دهدیم رادشه یتح 56:9 رد .دهدیم رادشه
 نورق لوط رد ».دنتسه وسرت اهنآ ،دنتسین امش زا اهنآ اما .دنتسه امش زا هک دنروخیم دنگوس ادخ هب«
 ار یعقاو ناملسم کی يزیچ هچ ؟تسیک یعقاو ناملسم هک دوشیم حرطم لاؤس نیا بلغا يدامتم
 نامیا رب یلیلد ادخ هب ندروخ دنگوس یتح هک دهدیم ناشن 56:9 يهروس ؟ناملسم مان ؟ادهش ؟دزاسیم
 بیرفدوخ عقاورد ؟دنناوخیم ناملسم ار دوخ ياهدع هک دراد دوجو لکشم نیا مه زورما ایآ .تسین یعقاو
 .دنتسه
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 73 :9 يهروس دوشیم یفرعم دیدج ینمشد
 .دنادیم نمشد ناشرفک و یتلادعیب لیلدهب ار نایحیسم یخرب و نایدوهی زا یخرب ،ناکرشم نآرق

 اهنآ رب و نک هزرابم و داهج ناقفانم و نارفاک اب ربمغیپ يا« .دنکیم یفرعم ار يدیدج نمشد 73:9 يهروس
  ».تسا یهاگلزنم و هاگتشگزاب دب رایسب هک تسا خزود اهنآ ياوأم و نکسم ،ریگتخس رایسب

 
 مالسا شریذپ زا سپ اهنآ هک دیوگیم 74:9 يهروس ؟دنتسه یناسک هچ )نوقفانملا( ناقفانم نیا

 تفایرد زا سپ ار اهراک نیا يهمه .دنتفگ غورد نآ درومرد و دندش )ص(دمحم هیلع هئطوت و رفک بکترم
 .دندادن هیریخ هب دوخ يهدعو يهزادنا هب اهنآ دنچره .دنداد ماجنا )ص(دمحم زا تراغ زا یمهس

 

 ایند رد ار نانآ دنوادخ« :دیامرفیم 74 يهیآ 9 يهروس ؟دوشیم هچ ناقفانم فیلکت دیامرفیم نآرق
 نانآ زا ياهدنهد يرای و هدننک تیامح چیه نیمز يور رد و دنکیم تازاجم تخس یباذع هب ترخآ و
 ».دوب دهاوخن

 

 

 
 88-86 :9 يهروس ربهر زا يوریپ

 هک دش هداد روتسد شناوریپ هب .تسا هدوب یماظن ربهر کی )ص(دمحم هک دهدیم ناشن تایآ نیا
 دنمتردق دارفا زا یخرب ،دربن رد گرم ای یگدیدبیسآ لامتحا اب ههجاوم رد .دنگنجب و دننک شالت وا رانک رد
 .دندنام هناخ رد و دنتفای درد زا بانتجا يارب ییاههناهب

 
 ،دنکیم شرافس شلوسر اب داهج و ادخ هب نامیا هب ار نانآ هک دوشیم لزان ياهروس هکیماگنه

 اهنآ .دوب میهاوخ ناگتسشن اب هک نک اهر ار ام ،دنیوگیم و دننکیم تیفاعم ياضاقت وت زا تورث نابحاص
 یمن نیاربانب و تسا هدش رهم ناشیاه لد رب ،دننامیم رس تشپ هک دنشاب یناسک اب دنهدیم حیجرت
 ».دنمهف

 
 یفاک ياهبسا تاقوا یهاگ .دنکن تکرش گنج رد و دننامب هناخ رد دنراد قح ریقف ای رامیب ،حورجم

 رایسب اهنآ اما ،دننامب بقع دندوب روبجم نازرابم زا یخرب نیاربانب ،تشادن دوجو دربن رد همه ندش راوس يارب
 .دنوش هارمه شترا اب دنتسناوتیمن هک دندوب دیماان
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 110-107 :9 يهروس یلعج دجاسم
 عانتما مالسا يارب ندیگنج زا و دندرکیم نیهوت هکلب ،دنتفگیم غورد اهنتهن نیقفانم زا یخرب

 يهیآ .دناهتخاس »نانمؤم نیب قرفت« يارب ار يدجاسم یمرشیب اب یخرب هک مینیبیم اجنیا رد ،دندیزرویم
 ».دنتسه قافن و رفکرد نیرتدب نیشنهیداب بارعا« :دیامرفیم 97

 
 ًاموزل و دنتسین ناسکی هشیمه دنناوخیم ناملسم ار دوخ هک يدارفا يهمه هک مینیبیم اجنیا رد

 .دنتسین ناسکی دجاسم يهمه
 زا هورگ مادک میوگب هک مرادن ار نیا تیحالص ،مناوخیم ار هروس نیا هک یحیسم کی ناونعهب نم

 زا یکی .مراد یفوص ناتسود و يولع يهنیشیپ اب یناتسود ،هعیش و ینس ناتسود .دنتسه نیرتكاپ ناناملسم
 .دنتسین یعقاو ناملسم ،مارحوکوب دننام يدارفا ،هیرجین لامش ناناملسم هک تفگ نم هب رابکی ینس ناتسود
 مدیسرپ وا زا .دنگنج یمن و دننکیمن یگدنز شلوسر و ادخ هار رد اهنآ هک هدوب نیا شروظنم منکیم نامگ
 یگدنز یلوتانآ ياههوک قامعا رد یخرب دنکیم رکف هک تفگ وا و منک ادیپ ار یعقاو ناناملسم مناوتیم اجک
 .دننکیم

 
 ناناملسم و دنتسه نایحیسم و نایدوهی ،ناکرشم دننام یناناملسمریغ هک دهدیم میلعت 9 يهروس

 ار دوخ و دنروخیم مسق هک دنتسه یناقفانم و تسین تحار اریز دنگنجب دنرادن تسود هک دنراد دوجو یلبنت
 كرشم ای یحیسم صیخشت هک دسریم رظنهب ،نم هاگدید زا .دنتسین ناملسم ًاعقاو اما ،دنمانیم ناملسم
 .تسین نم اب میمصت لاحرههب .تسا قفانم و یعقاو ناملسم صیخشت زا رتناسآ

 

 یحیسم ار دوخ هک یسکره ،دنتسین ناسکی ناناملسم يهمه هک روطنامه دینادب تسا بلاج
 لیجنا زگره هک ماهدرک تاقالم ،دننکیم یگدنز اپورا رد هک ار »ینایحیسم« نم .تسین نینچ زین دناوخیم
 اهنآ .دناهدرب ثرا هب دوخ دادجا زا ار نید .ریخ ای دنراد داقتعا قلاخ کی هب هک دنتسین نئمطم و دناهدناوخن ار
 يور رب ییالط بیلص دارفا نیا زا یخرب .دنرادن یصخش نامیا اما ،دنراد تالیطعت و یبهذم ياهنامتخاس
 هک یسرپب اهنآ زا رگا اما ،»ترکش ایادخ« :دنیوگیم و دننکیم هراشا نامسآ هب اهنآ زا یخرب .دندنبیم ریجنز
 نیا هب ندوب یحیسم ،دارفا نیا يارب .دنوشیم هریخ امش تروصهب طقف ،تسا هدمآ ایند هب اجک رد یسیع
 .دننک فارتعا شیشک کی دزن دوخ ناهانگ هب و دنشونب بارش ،دنروخب كوخ تشوگ دنناوتیم هک تسا ینعم
 .دهدب يدبا یگدنز و دنک هدنز ناگدرم زا ار یسک هک درادن یتردق اهزیچ نیا ،یسیع يهتفگ هب

 

 نانمؤم« :تفگ یسیع .دنتسه قفانم وا ناوریپ زا يرایسب هک دندرک تیاکش یسیع نادرگاش يزور
 هب ار ناقفانم .دنیوریم عرازم رد مه رانک رد هک یمدنگ و زره ياهفلع دننام ،دنوشیم دایز مه اب ناقفانم و
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 دوخ دنوادخ ،رخآ زور رد .دنشکب نوریب زره ياهفلع اب ار مدنگ یفداصت روطهب ادابم ،دینک اهر دوخ لاح
 ».112دنکیم ادج ار زره فلع و مدنگ

 
 

 30 :13 یتم لیجنا 112



135 
 

 
 113 :9 يهروس ؟تسا هزادناهچ ات ادخ ینابرهم

 ربمایپ يارب« ؟دراد يدح دنوادخ تبحم ایآ .دربیم ساسح رایسب عوضوم کی هب ار ام نونکا ام رفس
 ناشیارب هک نآزاسپ ،دننک رافغتسا ناشنادنواشیوخ زا دنچ ره ناکرشم يارب هک تسین راوازس نانمؤم و
 ».دنشتآ باحصا هک دش نشور

 

 هبوت نوچ اما .دشخبب ار دوخ كرشم ردپ هک تساوخ ادخ زا میهاربا هک میناوخیم 114 يهیآ رد
 .تفر میهاربا ،دشن ادخ تسود و درکن

 

 رکف اعد عوضوم هب دییایب ،راکهانگ دارفا هب تبسن دنوادخ ینابرهم دودح درومرد تبحص زا لبق
 هاگشیپ رد یصاخ تاملک ندناوخ ناونعهب بلغا اعد ؟دتفایم یقافتا هچ دننکیم اعد مدرم یتقو .مینک
 ار هدشظفح ياهاعد میهاربا هک مینیبیمن ام .دراد یتباث لاور )تاولص( مظنم ياهزامن .دوشیم كرد دنوادخ
 .دنکیم تبحص ادخ اب بلق میمص زا هک مینیبیم ار وا هکلب ،دناوخیم

 

 تایآ ؟دنکیم فقوتم راکهانگ دارفا اب ار شاینابرهم و فطل دنوادخ ینامزهچ ،ساسح لاؤس الاح
 فقوتم دنوادخ ینابرهم ،تسا شتآ باحصا ناسنا هک »ندش نشور زا دعب« :دنیامرفیم 114 ات 113
 تایآ اما ،دیاش .دتفایم قافتامالسا شریذپ نودب گرم زا سپ اهنت نیا دننکیم رکف مدرم زا یخرب .دوشیم
 .تشادرب تسد شردپ يارب اعد زا دوب هدنز زونه هکیلاحرد میهاربا هک دهدیم ناشن

 

 ار نانآ دنوادخ ،دنک رافغتسا هبترم داتفه رگا« :دیامرفیم .دهدیم يرتشیب شنیب 80:9 يهروس
 باحصا شزرمآ يارب دنوادخ ياعد درومرد هیآ نیا ایآ .»دناهدرک بیذکت ار شلوسر و ادخ اریز ؛دزرمآیمن
 دیاب زیمآتمحر و هنانابرهم توعد دادعت هچ مالسا نتفریذپ يارب ناملسمریغ کی ؟دنکیم تبحص شتآ
 اریز تسا عیاض زامن هبترم 70 دیامرفیم 80 يهیآ ؟دنرپسب ناشرفک تسد هب ار وا هکنآ زا شیپ ،دنک تفایرد
 .دنکیمن محر نارفاک نآ هب دنوادخ

 

 ،وا ناوریپ نیلوا نامز رد یتح .دننکیم هرخسم ار حیسمیسیع يهرابود ندمآ هب دیما مدرم یهاگ
 دهعهبيافو رد دنوادخ« :دیوگیم لیجنا .دراد راظتنا يارب یبوخ لیالد دنوادخ اما .دنتشاد دوجو نارگازهتسا
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 دهاوخیمن و تسا روبص امش رب وا ضوع رد .دننکیم كرد ار يدنک یخرب هکنانچ ،تسین هتسهآ دوخ
 »113.دنسرب هبوت يوس هب همه دهاوخیم هکلب ،دوش كاله یسک

 
 

 9 :3 سرطپ مود 113
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 یسیع تسار تمس رد یکی ،دندیشک بیلص هب مه ار دزد ود ،دندرک بولصم ار یسیع نایمور یتقو
 کش نودب .دندرک نیرفن و ازسان یسیع هب مرش و یتخبدب رد درم ود ره ادتبا رد .وا پچ تمس رد يرگید و
 دننام هک یسیع .دوب هتفای شرتسگ اهاتسور و میلشروا رد وا ترهش هک دندوب هدینش یسیع درومرد ًالبق اهنآ
 ار دوخ نالتاق و ناراکافج وا .دادن خساپ يدب اب ار يدب زگره ،دوب ریش دننام يوق لاحنیعرد و مارآ هرب
 یتقایلیب هب وا .دش مرن ،دربیم جنر یتلادعیب و درد زا هکیلاحرد یهلا قشع ندید اب نادزد زا یکی .دیشخب
 هب یتقو ،یسیع« :تفگ ،دوب هدش فیعض یگتسخ و يزیرنوخ زا هک زیگناتقر درم ماجنارس .درب یپ دوخ
 ».114دوب یهاوخ نم اب سودرف رد زورما« :تفگ یسیع ».روایب دای هب ارم يدمآ دوخ توکلم

 

 سفن نیرخآ ات دنکیم ربص هیناث نیرخآ ات دنوادخ ینابرهم و تمحر هک دزومآیم یسیع لاثم
 لاحنیااب اما .ددرگ زاب هناخ هب هک دنکیم توعد وا زا و دیآیم راکهانگ تمسهب اهرابواهراب .دوش هدیشک
 .دراپسیم شبلق یتخسهب ار راکهانگ دنوادخ هک دسریم ارف ینامز
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 مهد لصف
 
 سنوی يهروس

 

 
 25 :10 يهروس تسار هار

 حلاص لامعا و دنروآیم نامیا ياهدع .دنکیم مالعا ار يرتشیب ياههدعو و اهرادشه 10 يهروس
 دیوگیم 10:8 يهروس .دننکیم یگدنز ایند نیا يارب طقف و دنوشیم رفاک رگید یخرب و دنهدیم ماجنا
 .»شتآ زا یلحم« ،تسا كانتشحو اهنآ يرواد

 

 يزیچ لابندهب یصخش دیاش .دنتسه يزیچ لابندهب ،دب ای بوخ ،مدرم يهمه دسریم رظنهب
 یخرب .تردق و تورث لابندهب يرگید .تسا تبحم و قشع لابندهب يرگید صخش .دشاب بآونان یگداسهب
 تشهب دراو و دننک رارف منهج شتآ زا دنناوتب ات دنتسه دنوادخ تیاضر يارب کین ياه هار لابندهب تیدج اب
 .دنوش

 
 

 .دنوشیمن یهتنم ناکم کی هب همه .دتسرفیم یتوافتم ياهریسم هب ار دارفا یناهج يوجتسج نیا
 دهاوخب ار هکره و دنکیم توعد تمالس يهناخ هب دنوادخ یلو« :دیامرفیم میقتسمطارص درومرد 25 يهیآ
 .»دنکیم تیاده تسار هار هب

 
 

 لمجت ای یتخس .دراد یکین و تلادع رب تلالد هکلب ،دوشیمن مخ پچ ای تسار هب میقتسم طخ کی
 .دشاب یهاوخدوخ و يرادبناج نودب دیاب ،دنکیم یط ار میقتسمطارص هک یناسنا .دراذگیمن ریثأت نآ رب

 
 هب یسیع نادرگاش زا یخرب ،رصع زور کی .دنراد يدصقم .دنوشیم یهتنم ییاج هب زین اهریسم

 کی اما ،دنکیم كرت یکیزیف تروصهب ار اهنآ هک تفگ وا .دنداد شوگ وا گرم زا سپ یگدنز فیصوت
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 نامسآ هک دزومآیم لیجنا .دربب هناخ هب ار اهنآ ات ددرگیمرب سپس و دنکیم هدامآ اهنآ يارب ینامسآ ترامع
 زا دنوادخ هاگشیپ رد شموق و تسا هدش رپ دنوادخ روضح اب هک ياهناسفا يرهش دننام ،تسادخ يهناخ
 .درب دنهاوخ تذل هشیمه يارب وا شتسرپ و شیاتس

 
 

 :دیسرپ ،دوب فورعم تخس قیاقح ندید قایتشا هب هک یسیع تسود ساموت
 میناوتیم هنوگچ سپ ،يوریم اجک هب مینادیمن یتح ام« :تفگ وا هب ساموت

 هب زج سکچیه ؛متسه تایح و یتسار و هار نم« :تفگ وا هب یسیع	« ؟مینادب ار هار
 نیازاسپ اما ؛دیتخانشیم زین ارم ردپ ،دیتخانشیم ارم رگا .دیآیمن ردپ دزن ،نم يهطساو
 »115.دیسانشیم ار وا

 
 رد نم« ».متسه ناهج رون نم« :تفگ دوخ درومرد لیبقنیازا يرگید بیجع ياهزیچ یسیع

 هار نم« ».متسه یقیقح كات نم« .»متسه تایح و تمایق نم« ».متسه وکین نابش نم« ».متسه
 »116.متسه

 
 يهویش« کی یناسنا ره .دنکیم تبحص میقتسم هار درومرد 25-10 يهروس هک منک كرد مناوتیم

 لوا هار .دراد دوجو زورما ناهج رد یلصا ریسم ود .دنتسین ربارب یگمه یگدنز ياهکبس نیا .دراد »یگدنز
 .دوشیم يدوبان هب رجنم هک دننکیم یط ار ریسم نیا مدرم زا یهوبنا .دراد عیسو يریسم و عیسو يدورو
 اما ،دننکیم ادیپ ار هار نیا یمک دادعت طقف .دنکیم لابند ار کیراب يریسم و دراد یکچوک يدورو مود ریسم
 .دوشیم یهتنم يدبا یگدنز هب

 
 
 
 
 40-37 :10 يهروس  یتوبن بتک

 هب« :38 يهیآ .دیشک شلاچ هب دندرکیم مهتم غورد هب ار وا هک ار يدارفا )ص(دمحم ترضح
 هئارا ياهیعافد )ص(دمحم ترضح ».روایب نآ دننام ياهروس سپ :وگب ؟تسا هدرک لعج دنیوگیم هک یناسک
 .تسا هزجعم نآرق هک درک لالدتسا وا .دسیونب ار نآرق زا هیآ کی یتح تسناوتیمن یناسنا چیه هک درک
 .»دنک لزان ار نآ ادخ ریغ هک تسین ياهنوگ هب نآرق نیا« :دیامرفیم 37 يهیآ

 
 

 7-5 :14 انحوی لیجنا 115
 .تسا هدش تبث لیجنا رد انحوی شدرگاش طسوت هک تسا یسیع »متسه نم« تانایب اهنیا 116
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 تقد اب ار نآرق مامت مهاوخیم ادتبا .هن ای دراد زاجعا نآرق ایآ هک تسین نیا اجنیا رد نم ثحب

 .منک شوگ دیوگیم هچنآ هب و مناوخب
 
 ياهباتک و رگید نید دنچ اب و ،ماهدرک یگدنز اهروشک زا يرایسب رد دوخ یگدنز لوط رد نم

 ناملسم ناگیاسمه زا یخرب يزکرم يایسآ رد .متسه انشآ دناهدمآ دنوادخ بناج زا دننکیم اعدا هک يرگید
 رپ رفن 20000 اب ار لابتوف مویداتسا کی تسناوتیم وا .دنتشاذگیم مارتحا رایسب فورعم داتسا کی هب نم
 وا اهنآ .دروایب نابزهب ار شخبتایح تاملک و دهد افش ار اهيرامیب دناوتیم وا هک دندوب دقتعم وا ناوریپ .دنک
 .تسا هدش هداتسرف ادخ بناج زا هک تسا یصاخ صخش وا هک دندوب دقتعم اما ،دندیمانیمن ربمایپ ار

 
 وا .درک رشتنم »نومروم« ناونع اب یباتک كرویوین زا تیمسا فزوج مان هب یصخش 1830 لاس رد

 هب ار وا ینوروم مان هب ثوعبم يربمایپ و دناهدش فیرحت لیجنا و ناربمایپ ،تاروت هک تخومآ دوخ ناوریپ هب
 وا مایپ مدرم زا يرایسب .تسا هدرک ییامنهار دوب دنوادخ بناج زا ياهزات یحو يواح هک یفخم ییالط حاولا
 يهچایرد یکیدزن رد يدیدج نیمزرس هب ترجه ترایز هیبش يزیچ و دندش دایز شناوریپ اما ،دندرک در ار
 باتک و تیمسا فزوج میلاعت زا ناهج رسارس رد رفن اهنویلیم هزورما .دنداد ماجنا اکیرمآ رد گرزب کمن
 .دننکیم يوریپ نومروم

 
 ناگیار يهخسن کی هک مدرک تفایرد ینامزاس زا ياهمان ،هاگشناد زا یلیصحتلاغراف زا سپ تسرد

 طسوت راب نیلوا يارب هک ایشنروی باتک« :درک اعدا اهنآ تیاسبو .درکیم داهنشیپ نم هب ار ایشنروی باتک زا
 »117.دنکیم یفرعم ام هب ار تیرشب تشونرس و خیرات ،أشنم ،هدش رشتنم 1955 لاس رد ایشنروا داینب

 
 لیجنا و ناربمایپ ،تاروت ایآ« مدیشیدنا دوخ اب »؟مراد زاین اهنآ باتک هب عوضوم نیا كرد يارب ایآ«

 »؟دهدیمن ناشن ام هب ار اهزیچ نآ يهمه
 
 هب هک درک راک هب عورش یلامش ياکیرمآ رد یفخم يدح ات دیدج یبهذم هورگ کی 1879 لاس رد

 اهنآ .دندش لیدبت ناهج رسارس رد رفن نویلیم نیدنچ هب مکیوتسیب نرق ات اهنآ .دش فورعم هوهی نادهاش
 دنتسشن اهنآ ناراتساریو و ناگدنسیون زا یهورگ اما ،دندرکن رشتنم تیمسا فزوج دننام يدیدج سدقم باتک
 یلبق ياهباتک زا دوخ يهتفای رییغت يهخسن اهنآ .دندرک داجیا لیجنا و ناربمایپ ،تاروت رد یمهم تارییغت و
 هدش فیرحت یلبق ياهباتک هک دنیوگیم نم هب ناملسم ناتسود یتقو .دندیمان دیدج يایند يهمجرت ار
 یحیسم کی دینک روصت .تسا حیحص ،دشاب هوهی نادهاش يهخسن صاخ روطهب ناشروظنم رگا ،تسا
 و رتویپماک هک یسکره .دنکیم داجیا یمهم اما کچوک تارییغت و دنکیم پاچ ار نآرق زا دوخ يهمجرت
 .دنزب بیج هب یلوپ دناوتب هکنیا ات دزاسب یبلقت باتک یتحارهب دناوتیم دشاب هتشاد رگپاچ

 
 

117 A Brief Description of The Urantia Book,  https://www.urantia.org/urantia-book, accessed February 2018 
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 .دراد مان »ادو« هک دنراد ار دوخ سدقم ياهباتک اهودنه هک مینیبیم ،ناهج رسارس هب یهاگن اب

 .دننادیم رادیب ای نیبنشور ار وا هک دننک يوریپ ادوب دوخ داتسا زا ات دندناوخیم ار اکاتیپیرت اهییادوب
 
 وروگ هب اهنآ .درک زاغآ دنه رد ار اهکیس دیدج نید كانان وروگ ،نآرق ندمآ زا سپ لاس اهدص

 يارب شالت رد نایئاهب .تسا مسیئودنه و مالسا زا ریظنیب ياهزیمآ هک دنراذگیم مارتحا بحاص تنارگ
 اهنآ .تسا دایز رایسب دنوادخ رهاظم هک دندقتعم و دنوریم اهکیس زا رتارف رایسب ،همه نتشادهگن یضار
 !ىدروآ نامیا نم هب هک ىسک نیلوا ىا« :تفگ باب .دندمآ )ص(دمحم زا دعب هللاءاهب و باب هک دندقتعم
 9 رد ،دنتسنادیم راذگتعدب ار نآ ناناملسم هک باب .متسه ادخ يهزاورد باب نم هک میوگیم نم انامه
 .دندش مادعا و ینادنز وا ناوریپ زا يرایسب ،بیترتنیمههب .دش مادعا 1850 هیئوژ

 
 مینک ادیپ ار يدارفا میناوتیم يرصع ره رد و هراق ره رد .مرادن نداد همادا يارب یلاجم اجنیا نم

 دیاب ارچ !دشاب هدننکجیگ رایسب دناوتیم شتسار .دننادیم باتک بحاص ار دوخ و دنراد توبن ياعدا هک
 ؟مینک رواب ار يزیچره

 
 .دندرکیم یگدنز اجک رد حیسم و میهاربا نادنزرف مینیبب ات میتفر میلشروا هب رابکی مرسمه و نم

 ینابایخ رد هوهق ندروخ زا دعب .تسا نردم قوف و یناتساب ياهشخب اب غولش رهش کی میلشروا زورما
 سپ هچوک گنر یلسع ياهراوید و ابیز ياهامنقاط .میدز مدق رهش نیشنناملسم يهلحم رد کیراب
 هجوتم تعرسهب اهنآ .دندیود ام لابقتسا هب شوگیزاب برع رسپ دنچ .دندوب هدناشوپ ار کیراب ياههچوک
 :متفگ یبرع هب نم و میدز دنخبل اهنآ هب .دندش کیدزن ام هب كوکشم و میسریم رظنهب توافتم ام هک دندش
 و میدیسر هسکالا دجسم يهیاپ هب یبیشارس زا روبع اب .دندز دنخبل ام هب و دنداتسیا ناهگان .»مکیلع مالسلا«
 .میدرک یسررب ار دوب هدش هتخاس هاشداپ نامیلس نامز رد هک ار يدبعم ياههیاپ

 
 یسیع یتنس نفد لحم رد ادتبا اما ،میتشگرب افای يهزاورد رد دوخ کچوک هاگباوخ تمس هب ام

 ياج .دوب هداتسیا یگنس طایح رد فلتخم ياههزادنا و لکش و گنر اب يدایز ياهناسنا .میدرک فقوت
 .دوب يزیگنامغ

 
 ياج رد ار وا ای دنتشاذگ نآ رد ار وا دسج یسیع ناتسود هک دوب یلصا يهربقم نامه نیا ایآ

 هدرکن ادیپ ار وا دسج لاحهبات سکچیه .منادیم نیقیهب ار زیچ کی اما .منادیمن نم ؟دندرک نفد يرگید
 ناگدرم نایم رد ار هدنز ارچ« :دندیسرپ شناتسود زا موس زور حبص رد ناگتشرف هک روطنامه .تسا
 »118؟دییوجیم
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 هب ام .دنکیمن دامتعا یناسآهب سکچیه .دنراد تسود ار تابثا همه »!هدب ناشن یکردم ام هب«
 ام هب یتیآ« ،دنتفگ اهنآ .دنتشادن یتوافت دندرک شیامزآ ار یسیع هک يدوهی ناربهر .میراد زاین سفنهبدامتعا
 زین ناسنا رسپ ،دوب یمیظع یهام مکش رد بشهس و زورهس سنوی هک هنوگنامه« :تفگ یسیع »!هدب ناشن
  »119.دوب دهاوخ نیمز لد رد بشهس و زورهس

 
 .ماهدرک اشامت ار زیگناتفگش ییوداج دنفرت دنچ تنرتنیا اب ؟مینک ادیپ ار ییاهن كردم میناوتیم ایآ

 ارم و دنراذگیم اپ ریز ار یکیزیف نیناوق دسریم رظنهب هک دناهدش بوخ ردقنآ نایارگمهوت زا یخرب
 کی نیا هک دیوگیم نم هب منامشچ اما تسا مهوت کی طقف نیا هک دیوگیم نم هب مزغم .دنناسرتیم
 .دنرادن تمواقم بات یملع ياهیسررب ربارب رد اهنآ .دنتسه دنفرت طقف اهنیا ،لاحنیااب .تسا هزجعم

 
 هک يزیچ اهنت ،هناشن نیرتمهم هک تفگ وا اما .دننکیم يزابهدبعش هب مهتم ار یسیع دارفا یخرب

 و ندرم مهوت ًالماک تسناوتیم یسک رگا .تسا ناگدرم زا وا ندش هدنز ،تسا مهم لیلد ناونعهب ًاعقاو
 هتشادرب ربق زا گنس هکنآزاسپ .دوب دهاوخ رگوداج نیرتگرزب ،دنک داجیا دعب زور هس ار ناگدرم زا نتساخرب
 دنتسناوتیم رگا .دنتشگیم وا يهدشمگ دسج لابندهب راوهناوید دوهی ناربهر .دندید هدنز ار وا شنادرگاش ،دش
 هنادیماان مدرم هک تسا لاس رازه ود .میدرکیمن تبحص وا يهرابرد روطنیا زورما ،دننک ادیپ ار یسیع دسج
 .دننک تکاس ار لیجنا هشیمه يارب رابکی هک دیمانیاهب ،دننکیم شالت وا ياهناوختسا نتفای يارب
 .دنکیم مالعا ار شمایپ تابثا يهزجعم موادم روطهب یسیع زیخاتسر ،لاحنیااب

 
 درک توالت ار اهنآ رابنیلوا يارب )ص(دمحم ترضح هکینامز نآرق تاملک هک مینادیمن عقاورد ام

 کی ،رادادص طاقن نودب .دوبن رادادص فورح يواح نآرق بوتکم ياههخسن نیلوا .دیسریم رظنهب هنوگچ
 يانعم اب توافتم يهملک کی دناوتیم توافتم ظفلت کی .دوش ظفلت فلتخم ياهشور هب دناوتیم هملک
 روبجم اهنآ اما ،دندرک هفاضا نآرق هب ار توصم طاقن ناققحم ،)ص(دمحم زا سپ اهنرق .دنک داجیا توافتم
 .120تشادن دوجو )ص(دمحم ترضح يادص زا يدنس چیه متفه نرق رد اریز دننزب سدح دندوب

 
 ،هدرکیم توالت ار نآرق تاملک هنوگچ )ص(دمحم ترضح هک دنادیمن ًاقیقد سکچیه هک ییاجنآ زا

 زا جراخ ًابیرقت نآرق زا ییاهشخب ،ریسافت نودب .دناهدوب هتسباو ریسفت هب تدشهب یتنس روطهب ناناملسم
 .دنکیم رتراوشد ار یلصا نتم يانعم و نآرق ياوتحم تیفیک درومرد رظنراهظا رما نیا .تسا مهف

 يهروس ایآ میسریم يرتقیمع لاؤس هب اجنیا
 هب ای )متیر و هیفاق اب ابیز رعش دننام( تساتمهیب و اسآهزجعم یبرع تایآ هک تسانعمنیاهب 10-38

 مه و توص مه هک دننکیم رکف مدرم رثکا هک منزیم سدح نم ؟ود ره ای تسا مایپ ندوب هزجعم يانعم
 هب دنناوتیم ناملسم درایلیم کی زا شیب هک دنادرگیم زاب عوضوم نیا هب ار ام نیا .تسا هزجعم نآرق مایپ
 ناناملسم زا يرایسب يارب مایپ و ادص نیاربانب .دننکیمن كرد دنونشیم هک ار هچنآ اما دنهد شوگ نآرق
 .تسا هدش عطق

 
 

 40 :12 یتم لیجنا 119
 .دراد دوجو مالسا فلتخم ياههخاش رد نآرق زا یفلتخم ياهتئارق هک تسا لیلدنیمههب 120
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 دوجو ینانوی سکودترا ياسیلک کی نابایخ نییاپ رد تسرد ،مدرک یگدنز سربق رد یتدم نم

 رایسب ،دادیم راعش ناتساب ینانوی نابز هب اهوگدنلب زا هک یلحم شیشک يادص ندینش زا زور کی .تشاد
 ،تروصرهرد .منادیمن عطق روطهب اما ،دناوخیم ار لیجنا زا ییاهشخب مدزیم سدح .مدش بجعتم
 !دندرکیمن كرد ار شیشک نم زا رتهب نادنچ هک دندرک فارتعا نم هب تولخ رد نم ینانوی ياهيهیاسمه
 .دندوب عالطایب نآ مایپ زا اما ،دنتسنادیم ابیز ار نآ و دنونشب ار هدش هدناوخ تاملک دنتسناوتیم اهنآ

 
 نابز هب اهشیشک .تشاد دوجو یمور ياهکیلوتاک نایم رد لاساهدص يارب یهباشم تیعضو نینچ

 رظنهب ینافرع و یلاع همهنیا يداع مدرم يارب ؟دمهفب تسناوتیم یسکهچ .دندرکیم تبحص نیتال
 .دوب یلمعریغ اهنآ يهرمزور یگدنز يارب اما ،دیسریم

 
 نیا .دنک هدافتسا اهناسنا هب دوخ قشع لاقتنا يارب موهفمان ياهنابز زا تشادن دصق زگره دنوادخ

 ییاسآهزجعم روطهب اهنآ ،دمآ یسیع نادرگاش رب شتآ ياههنابز دننام ادخ حور هکیماگنه تسین طابترا
 دندینش ار اهنآ هک میلشروا رد ناگدننکدیدزاب .دندوب هتفرگن دای زگره هک دندرک ییاهنابز هب تبحص هب عورش
 نابز 20000 زا شیب ياراد ناهج هزورما »121!دننکیم تبحص ام نابز هب اهنآ هک میونشیم ام« :دندز دایرف
 .دسانش یم ار اهنآ يهمه دنوادخ .دوشیم تبحص اهناسنا طسوت هک تسا

 
 
 
 
 73 :10 يهروس حون یتشک
 دشر بلق رد ًاقیمع هک هانگ رذب طسوت و ،دش شخپ نیمز رد نوعاط دننام يدب ،مدآ مایا زا سپ

 رد حون يهداوناخ تاجن اب اما ،دنک دوبان فاصنا هب ار زیچهمه تسناوتیم دنوادخ .دش هدنار شیپ هب دنکیم
 .درک محر رشب لسن هب یتشک

 
 یتشک رد وا اب هک ار شناوریپ و وا مه ام ،دندرک بیذکت ار وا زاب حون موق

 دندرک بیذکت ار ام تایآ هک نانآ و میداد رارق نیمز يور يافلخ و هداد تاجن دندوب
 !دیشک اجک هب ناگدشراذنا تبقاع ات رگنب ،میدرک قرغ ار همه

 
 رون زا ياهقراب دنوادخ لاحنیااب ،دندیسر رشب خیرات رد رات و هریت ياهظحل هب اهنآ هک یتسارهب

 .دیشخب
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 قیرط زا دنوادخ دوعوم تاجن زا يریوصت ،تاروت رد دوجوم ياهناتساد زا يرایسب دننام ،حون یتشک

 يهچقودنص کی اب اهتعاس دنناوتیم اهنآ .دربیمن تذل یتشک زا ناکدوک زا شیب سکچیه .تسا حیسم
 ار اهنومیم و یبآياهبسا ،اهلیف ،بیرغوبیجع ياهریش ،کچوک ياهتفج اهنآ .دننک يزاب يزاببابسا
 .تسا يدوبان نایم رد دیما يهدنهد ناشن یتشک .دنتسبیم ار رد و دندربیم یتشک لخاد هب

 

 دهدیم لوق حیسم ،داد روبع بالیس ياهبآ نایم زا تمالس هب ار رفن تشه یتشک هک روطنامه
 ،دنتشاذگ یتشک رد ار دوخ ناج شاهداوناخ و حون هک روطنامه .دهد روبع گرم زا ملاس ار دوخ ناوریپ هک
 و حون و دربردهب ملاس ناج نافوط زا یتشک .دندرپس یسیع زیخاتسر هب نامیا اب ار دوخ زین یسیع نادرگاش
 شدامتعا دروم ناوریپ و درب ردهب ملاس ناج ربق و گرم زا یسیع .دندربردهب ملاس ناج نآ اب زین شاهداوناخ
 .تسوا يهناشن تمایق .وا اب هارمه زین

 

 

 
 94 :10 يهروس دینک لاؤس باتک لها زا

 دیاب ،دراد کش ادخ درومرد سکره« :دیامرفیم نآرق .دنکیم دییأت ار نیشیپ ياهباتک نآرق مه زاب
 94:10 يهروس ».دهاوخب کمک دنناوخیم ار نیشیپ ياهباتک هک نایحیسم و نایدوهی زا

 
 ياملع دوخ زا يراد لد رد میداتسرف وت هب هچنآ زا یبیر و کش رگا سپ«

 قح )ینامسآ باتک( انامه .سرپب دنناوخیم ار وت زا شیپ ینامسآ باتک هک باتکلها
 ».یهد هار لد رد یبیر و کش دیابن ًادبا و دمآ وت رب تیادخ بناجزا
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 مهدزای لصف
 
 )ربمایپ دوه( دوه يهروس

 
 
 
 

 یهار -دشاب روطنیا مراودیما- دیناوخیم نم اب ار باتک نیا زونه نم ناملسم تسود امش رگا
 .نایاپ رد 114 يهروس ات دننکیم ندشهاتوک هب عورش جیردتهب اههروس نونکا .میاهدومیپ ار ینالوط
 ،مرادیمهگن لرتنک لباق ار باتک نیا مه زونه و مهدب رظن مناوخیم هک ییاهزیچ يهمه يهرابرد مناوتیمن
 .مهد خساپ موشیم هجوتم ریسم لوط رد هک یصاخ ياههدیا هب هناقداص مهاوخیم اما

 
 

 
 3 :11 يهروس ؟تسیچ ضیف

 رد .دننکیم همجرت تلیضف یهاگ ار »ِهِلْضَف« یبرع يهژاو .میاهدش هجاوم ضیف موهفم اب رابنیدنچ
  charis تاملک زا لیجنا .دوشیم هداد دنهدیم ناشن ار نآ هک یناسک هب تلیضف میناوخیم 3 يهیآ

χάρις و agape ἀγάπη دنکیم هدافتسا ضیف يهدیا نایب يارب. 
 

 زا هکینامز ،تسین تمحر لمع کی ًافرص یعقاو ضیف .تسا توافتم دزم ای شاداپ اب یعقاو ضیف
  .دنارابیم تکرب و قشع ،قیالان ًالماک یصخش رب یعقاو ضیف .دوش يراددوخ تازاجم

 
 اهنآ .درک مادختسا رگراک دنچ و تفر رهش هب یناتسکات بحاص ،شیپ تقو یلیخ ،دوز حبص زور کی

 مادختسا ار يرتشیب دارفا و تفر هرابود حبص زور نامه .دننک راک یصخشم دزمتسد اب هک دندرک تقفاوم
 زور نامه .تفر جنپ و هس تعاس هرابود و رهظ هرابود ،تشاد زاین يرتشیب نارگراک هب زونه هک وا .درک
 ربارب نازیم کی اهنآ يهمه هب بحاص نآزاسپ اما .دندمآ دزم تفایرد يارب نارگراک يهمه ،باتفآ بورغ
 .داد لوپ
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 نیا .میدرکیم راک مرگ و ینالوط ياهتعاس ام ؟ینک یم راکهچ« :دندرک ضارتعا نارگراک نیلوا
 ».دنتسه اجنیا هک تسا تعاس دنچ طقف اههچب

 
 نم ورب و ریگب ار تدزمتسد .منکیمن یفاصنا یب امش قح رد نم تسود« :داد خساپ هعرزم بحاص

 قح نم ایآ .مهدب ماهداد امش هب هک ار يزیچ نامه تسا هدش مادختسا هظحل نیرخآ هک یسک هب مهاوخیم
 یم يدوسح مدنمتواخس نم هکنیا رطاخهب ای ؟مهد ماجنا مهاوخیم هک ار يراک مدوخ لوپ اب مرادن
 »122؟ینک

 
 هنالداع نیا هک مدرکیم تیاکش ًالبق نم« .درک تبحص نم اب ارجام نیا درومرد زور کی مرهاوخ

 یناتساد نیا هک مدش هجوتم دعب اما ؟دنک تخادرپ غلبم کی همه هب دناوتیم کلام هنوگچ .دسریمن رظنهب
 ».تسا هدش هتفریذپ هنادازآ و هدش هداد ناگیار ،تسا هیده کی نیا .تسادخ فطل درومرد

 
 ات دهدیم رارق نآ رد ار اهناسنا وا .تسوا يهعرزم نیمز مامت .تسا ناتسکات کی بحاص دنوادخ

 هب دنناوتیمن مادکچیه اما ،دنهد ماجنا یبوخ ياهراک ات دننکیم شالت نارگید زا رتشیب یخرب .دننک راک
 .تسام تقایل زا شیب دهدیم ام هب دنوادخ هک يزیچره .دننک راک ناتسکات بحاص یبوخ

 
 
 
 
 71 :11 يهروس هراس يهدنخ
 يراگتسر وا لسن و داد هدعو يرسپ وا هب دنوادخ .دش وا یگدنز دراو فالتخا میهاربا دب تامیمصت اب

 یناتساد هب 71 يهیآ .دوب میهاربا ینوناق رسمه و دازآ هراس .دوب زینک رجاه .دروآ ناغمرا هب ار اهتلم يهمه
 .دندمآ میهاربا همیخ هب ناشیاههداوناخ اب ماش فرص يارب سدقم نانامهیم هک دراد هراشا تاروت رد

 ؟تساجک هراس :دیسرپ میهاربا زا دنوادخ
 
 .رداچ لخاد :داد خساپ میهاربا
 
 وا ؟تسا نکمم هنوگچ .دیدنخ رداچ لخاد هراس .دییاز دهاوخ يرسپ هراس هک داد هدعو دنوادخ سپس

 .دندوب هدروخلاس و ریپ میهاربا و
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 :دومرف دنوادخ اما .درک راکنا ار ندیدنخ ،ناسرت .يدنخ یم ارچ هک دندیسرپ وا زا نانامهیم سپس
 قاحسا ار وا مان ،دوب هداد هدعو دنوادخ هک هنوگنامه .دمآ ایند هب ناشرسپ دعب اههام ».يدیدنخ وت ،هلب«
  .123دمآ دهاوخ تاجن رذب وا قیرط زا و دوب دهع رسپ قاحسا .تسا هدنخ يانعم هب هک دنتشاذگ

 
 دوواد و یسوم ،فسوی ،بوقعی ،لیعامسا ،قاحسا ،میهاربا ،مدآ زا همانهرجش نیدنچ لیجنا و تاروت

  .دنتسه لصفم و ینالوط اهتسیل .دناهدرک تبث تقد هب یسیع ات ار
 
 زا ییاپدر اهنآ .تسا تاجن رذب یسیع هک دنکیم دییأت اههمانهرجش نیا ؟رسدرد همه نیا ارچ ؟ارچ

 ار میهاربا و قاحسا ات دوواد ات یسیع زا مدقهبمدق اهلاس لوط رد میناوتیم هک دنراذگیم اجهب ار دهاوش
 .مینک لابند

 
 دلوت و دوخ فطل اب دنوادخ هک دنک روصت تسناوتیمن ،دیدنخ يرسپ نتشاد يهدیا هب هراس یتقو

 ؟دیشخب دهاوخ مدرم هب روآيداش يهدنخ ردقچ حیسمیسیع
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 مهدزاود لصف
 
 )ربمایپ فسوی( فسوی
 
 
 12 يهروس امنهار ياهناتساد
 111 يهیآ .دراد دوجو لیجنا و تاروت اب نآرق نیب يرایسب كرتشم ياهناتساد هک مدش هجوتم

  .مقفاوم مه نم .دنتسه مهف ياراد هک تسا ینامدرم يارب یسرد اهناتساد نیا رد دیوگیم
 
 یگدرب يارب ار وا فسوی ناردارب .دنکیم نایب ار نآرق ياهناتساد نیرتینالوط زا یکی 12 يهروس

 نادنز هب ار وا بابرا ،درک مهتم غورد هب ار وا و دنک اوغا ار وا درک یعس شبابرا رسمه ،دنتخورف رصم رد
 یطحق دعب لاس نیدنچ .تخیگنارب نوعرف رابرد رد یلاع يربهر هب ار فسوی دنوادخ سپس و تخادنا
 هک دنتسنادیمن اهنآ .دنتفر رصم هب اذغ يوجتسج رد وا يهنسرگ ناردارب و تفرگ ارف ار هنارتیدم يهزوح
 بوقعی ناشردپ هارمه هب و درک حلص دوخ ناردارب اب فسوی .تسا هدناسر گرزب یتردق هب ار فسوی دنوادخ
 .دندرک چوک رصم هب همه

 
 بوقعی .124مینک فشک تاروت رد فسوی ناتساد درومرد يرتشیب کیتامارد تایئزج میناوتیم ام

 و دندرک تداسح وا ياهایور و فسوی سابل هب ًادیدش شناردارب .داد فسوی هب ابیز و گنراگنر ياهماج
 ات داتسرف نابایب هب ار فسوی بوقعی يزور .درک دنهاوخ هدجس وا ربارب رد همه يزور هک دندرک ینیبشیپ
 نیبور رتگرزب ردارب اما ،دنشکب ار وا ات دندیشک هشقن ،تصرف ندید اب اهنآ .دنک یسررب ار اههلگ و ناردارب
 ار فسوی شورف ،رگید ردارب ،ادوهی .دهد تاجن شردپ هب قشع رطاخهب ار فسوی هکنیا دیما هب ،درک هلخادم
 .دندنام رظتنم و دنتخادنا یهاچ رد ار وا دنشکب ار فسوی هکنیا ياجهب سپ .درک داهنشیپ هرقن تفایرد يازاهب

 
 .دندوب هتخورف یلیعامسا ناناگرزاب زا یهورگ هب ار وا ًالبق شناردارب .تشگرب هاچ هب رید یلیخ نیبور
 
 يربهر تحت .تفر رافیتوف مان هب هبتریلاع تاماقم زا یکی تمدخ هب رصم رد فسوی يزور

 .دش توهش راتفرگ ،وا ییابیز و تراهم ندید اب رافیتوف رسمه .دش افوکش وا نادناخ فسوی يهنادنمدرخ
 .تخادنا نادنز هب ار فسوی و تفریذپ ار شرسمه تاماهتا رافیتوف اما ،درک تمواقم هسوسو ربارب رد فسوی
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 وا اب هک ار یتنطلس ياونان و رادهلایپ ياهباوخ يزور .دربیم رسهب نادنز یکیرات رد اهلاس فسوی
 .درک شومارف نادنز زا يدازآ ماگنه ار فسوی رادهلایپ ،هنافسأتم .درک ریبعت یتسردهب دندوب ینادنز

 
 ناهگان رادهلایپ .دنک ریبعت وا يارب ار نآ هک تساوخ یسک زا و داد رازآ ار نوعرف ًادیدش یباوخ ندید

 .دریگب کمک وا زا هک درک هیصوت مکاح هب و داتفا فسوی دای هب
 
 ربخ هدنیآ یطحق زا وا ضیرم و ملاس ياهواگ يایور هک تفگ نوعرف هب تختوجات رالات رد فسوی

 نیمزرس رد ماقم نیرتالاب هب ار وا هک تشاذگ نوعرف رب یقیمع ریثأت نانچ وا یعیبطارف درخ .دهدیم
 .درک بوصنم

 
 ندنامهدنز يارب تالغ یفاک ریاخذ رصم اهنت ،درب نیب زا هقطنم رد ار زیچهمه یطحق هکینامز

 .دندرک کمک تساوخرد و دندمآ یطحق رد ندرم سرت زا فسوی ناردارب .تشاد
 
 .دنک تازاجم تدشهب ار اهنآ وا هک دندیسرتیم اهنآ .تسیرگ شناردارب اب حلص ماگنه فسوی

 رظن رد دوخ عفنهب ار نیا ادخ اما ،دیناسرب بیسآ نم هب دیتشاد دصق امش« :تفگ و درک فطل وا ،لاحنیااب
 »125.دروآ مهارف ار دارفا زا يرایسب ناج تاجن ،دوشیم ماجنا نونکا هک ار هچنآ ات تفرگ

 
 دهدیم ناشن ار يدرم ریوصت نیا .تسا رتگرزب یصخش زا يریوصت فسوی یگدنز ،حون یتشک دننام

 تنایخ وا هب شناردارب ،تشاد نت رب يدرفهبرصحنم رخاف سابل ،تشادیم تسود ار وا هژیوهب شردپ هک
 تخت نیرتالاب رد ،دش راتفرگ کیرات ینادنز رد ،دش هانگ هب مهتم قحانهب ،دش هتخورف هرقن هب ،دندرک
  .دوب هداعلاقوف یصخش وا .داد تاجن ار مدرم زا يرایسب و درک یتشآ دوخ نانمشد اب .تسشن ییاورنامرف
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 مهدزیس لصف
 
 )دعر( دعرلا
 
 
 16 :13 يهروس زاغآ رد

 .دنک رواب ار دونشیم دوخ ياهشوگ اب هچنآ تسناوتیم یتخسهب ،گرزب نادکیزیف ،نیتشینا تربلآ
 لاحرد ناهج هک تسا هدرک ادیپ يدهاوش پوکسلت قیرط زا هک داد شرازگ لباه مان هب يرگید دنمشناد
 ،تسا هتشاد دوجو هشیمه ناهج هک دندوب دقتعم متسیب نرق لیاوا رد رگید يرایسب و نیتشینا .تسا طاسبنا
 زا لبق ،تشاد یعورش رگا .تسا هتشاد يزاغآ ناهج هک درک هئارا يدهاوش لباه ناهگان .نایاپ ای زاغآ نودب
 ؟تسا هتشاد دوجو يزیچهچ نآ

 
 70 و ناشکهک درایلیم 100 دودح ناهج هک دناهتفایرد نادنمشناد ،رتيوق و رتشیب ياهرازبا اب

 اهنآ .دنراد دوجو هلصاف يرون لاس اهدرایلیم رامشیب ياههراتس نیا نیب رد .دراد هراتس نویلیرت درایلیم
 و کیدزن مه هب اههراتس نیا يهمه ،مینادرگرب بقع هب لاس درایلیم 13 ار نامز میتسناوتیم رگا دنیوگیم
 دعب هک تسا هدشیم ادیپ کچوک يهتسب کی رد زیچهمه ،هتشذگ رد قیقد ياهظحل رد .دندشیم رتکیدزن
 .تخاس ار يزورما ناهج و تفای شرتسگ و دش روهلعش ،پمک شتآ دننام

 
 تیرشب زاغآ زا مدرم هک تسا یلاؤس نیا ؟تسا هدمآ اجک زا نآ مزیه ؟دش نشور هنوگچ پمک شتآ
  ؟دشاب راک رد یسک تسد دیاش ؟قافتا ؟دوب يزیچ ؟دوبن يزیچ .دناهدیسرپ دوخ زا

 
 »126.دیرفآ ار نیمز و اهنامسآ دنوادخ ،زاغآ رد« .دوشیم هجاوم مرش نودب شسرپ نیا اب تاروت

 دوخ تسد اب دنوادخ .درک اپرب لقع اب ار اهنامسآ و درک انب تمکح اب ار نیمز دنوادخ« ،دسیونیم نامیلس
 ».تسا هدوشگ همیخ دننام ار اهنامسآ

 
 وا هک هنوگنامه هک دنهدیم رارق ییاکرش ادخ يارب ای« :دیامرفیم نآرق 16 يهیآ 13 يهروس

 ،تسا زیچره يهدننیرفآ دنوادخ :وگب ؟دسریم رظنهب هیبش ناشرظن رد تقلخ هکيروطهب ،دناهدیرفآ ،هدیرفآ

 
 

 1:1 شیادیپ 126
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 .دراد دوجو قلاخ کی اهنت هک دنراد رظنقافتا رما نیا رب نآرق و تاروت ».تسا ریذپانتمواقم و رترب و هناگی وا
 .دننکیمن قلخ يزیچ نیاربانب و دنرادن دوجو نیغورد نایادخ

 
 ار نآ »تسد« و »تمکح هب« دنوادخ هک تسیچ ربمایپ روظنم .درادن مسج و تسا حور دنوادخ

 127؟تسا هدیرفآ دوخ مالک اب ار ناهج دنوادخ دیوگیم لیجنا ارچ دینک رکف ای ؟دیرفآ
 
 وا نهذ رد هدیا ؟دزاسیم همسجم هنوگچ دنمرنه کی .دراد دوجو لزاپ نیا يارب لحهار کی اجنیا رد

 مالک ،قلاخ دنوادخ ،دنمرنه نیرتگرزب .دوشیم ارجا دادعتسااب ناتسد قیرط زا سپس و دریگیم همشچرس
 »128.دش هدیرفآ وا رد نیمز و اهنامسآ رد زیچهمه« و درک حرطم ار دوخ

 
 مدرم .تسا )دحاولا( درجم و )دحالا( هناگی هللا ینعی .تسا مالسا رد هدیا نیرتیساسا دیحوت ًالامتحا

 ای تسا یلزا نآرق ایآ هک دنسرپیم زین مدرم عوضوم نیا ابطابترارد .دنراد دیحوت درومرد يدایز تارظن
 ادخ زا ریغ هنوگچ و ؟دزادنایم رطخهب ار دیحوت راک نیا ایآ ؟دراد هللا اب یقرف هچ تسا يدبا رگا ؟قولخم
 .تسا راوشد یمک قولخم ریغ نآرق زا تبحص و دیحوت هب ندرک رکف ؟تسین یقولخم

 
 هملک .دیرفآ دوخ مالک قیرط زا ار زیچهمه هناگی دنوادخ ،زاغآ رد هک دزومآیم یعقاو نید ،لاحرههب

 حور نودب دناوتیم ناسنا کی مییوگب هک تسا نیا دننام نیا زا ریغ داهنشیپ .تسادخ هملک و دوب ادخ دزن
 لماک تدحو رد ًالماک ،تسا یکی هملک .تسا صخش نامه حور و تسا صخش اب حور .دنک یگدنز دوخ
 .تسا هدش هچراپکی

 
 هتخاس يزیچ وا نودب .دش هتخاس وا يهلیسو هب زیچهمه« :دیوگیم لیجنا هک تسا لیلدنیمههب

 تباقر رد هملک .دنکیمن داجیا نیزگیاج ناهج کی هملک .تسین ادخ کیرش و کیرش مالک »129.تسا هدشن
 هک یسکره ،دنقفاوم نایحیسم .دروآیم ناغمرا هب ار قلاخ لالج ،تقلخ قیرط زا ،يدبا مالک .تسین ادخ اب
 .تسا یکیرات رد دراد ندرک قلخ تردق ادخ زا ریغ ییادخ دیوگب

 
 
 
 
 
 13 يهروس لمع يازج

 
 

 19 :3 نامیلس لاثما 127
 22 :40 ایعشا 128
 3 :1 انحوی لیجنا 129
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 منهج و تازاجم و دننکیم يوریپ )ص(دمحم زا هک یناسک يارب شاداپ زا دعرلا يهروس يهیقب
 رب یلیلد ناونعهب نآرق هب ،تایآ ریاس دننام )ص(دمحم .دنکیم تبحص ،دننکیمن يوریپ هک یناسک يارب
 لالدتسا وا ،دندرکیم داقتنا وا زا ای دندربیم لاؤس ریز ار وا مایپ نارفاک هاگره .دنکیم هراشا دوخ توبن
 یهاگ نارفاک يارب تازاجم و نیرفن ،تازاجم ياهرادشه .تسا نارگید زا رترب رایسب وا راتفگ هک درکیم
 نیا ایآ ؟ود ره ای منهج رد ای دنوشیم تازاجم ایند رد نارفاک هک تسا نیا تایآ زا روظنم ایآ .تسا مهبم
 باذع هفقویب ياهشتآ و ناشوج ياهبآ اب منهج زا رارف يارب ياهدع ایآ ؟دناسرت یم ار نارفاک اهرادشه
 ؟دندش
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 مهدراهچ لصف
 
 )ربمایپ میهاربا( میهاربا
 
 
 4 :14 يهروس برع يدصاق
 ».دنک نایب ناشیارب ات میداتسرفن شموق نابز هب زج ار یلوسر ام«
 
 هک درکیم تبحص یبرع نابز هب ،دمآ ایندهب شیرق يهلیبق رد و دوب برع )ص(دمحم ترضح

 ناونعهب و دندش نکاس ناتسبرع يهریزج هبش رد بارعا .تشاد دوجو وا دلوت زا لبق لاس رازه لقادح
 و دیرابیم تردن هب ناراب .دوب تخس رایسب ریگداب ياهنابایب رد یگدنز .دندرکیم یگدنز رجات و نیشنچوک
 .دوب اهبنارگ فلع

 

 یبرع زا هدافتسا اب ار نآرق )ص(دمحم رگا .دنادرگیمزاب نآرق أشنم يهرابرد شسرپ هب ار ام 4 يهیآ
 اهدص یط رد یمارآهب یبرع نابز ؟تسا یتشهب نابز نیا هنوگچ ،درکیم تبحص »شموق نابز« ،متفه نرق
 ،یپویتا ياهنابز زا هک تسا یجراخ تاملک لماش .تسین یبرع ٪100 نآرق ،نیاربهوالع .تفای هعسوت لاس
 .تسا هدش هتفرگ ماو اهنابز ریاس و ینایرس ،یمارآ ،ینانوی

 

 لیلدنیاهب ایآ .دنمهفب حوضوهب ار نآ ات دش هداد بارعا هب یبرع نابز هب نآرق هک دیوگیم هیآ نیا
 ؟دنناوخب دوب هدش هتشون ینانوی هب هک ار لیجنا و يربع نابز هب هدش هتشون تاروت دنتسناوتیمن اهنآ هک دوب
 دای ناور ار یبرع نابز دیاب رشب لسن مامت ایآ ؟دنمهفب ار نآرق دنتسناوت هنوگچ ؟روطچ اهبرع ریغ درومرد
 مادک .دنکیم هدافتسا یبرع یمیدق لکش کی زا نآرق ،دنریگب دای ار یبرع همه رگا یتح ،لاحنیااب ؟دنریگب
 رگید یلحم شور اههد یتح هک دراد دوجو یبرع يهجهل 30 لقادح هزورما ؟میریگب دای ار یبرع شیوگ
 ،دندینش نآرق زا ار )ص(دمحم ترضح تئارق متفه نرق بارعا هکیماگنه .دراد دوجو ندرک تبحص يارب
 ترضح ،دنک شوگ و دنک رفس نامز رد دناوتب رگا نردم برع کی ایآ .دیوگیم هچ وا هک دندش هجوتم ًاقیقد
 ؟دنکیم كرد ار )ص(دمحم
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 مهم .دوش نشور ناشیارب ات دش هداد هنیدم و هکم مدرم هب یبرع نابز هب نآرق هک دیوگیم 4 يهیآ
 هک تسا لیلدنیمههب .دوریم نیب زا حوضو نیا ،دعب لاس 1400 ،دوب حضاو مدرم نآ يارب مایپ ردقچ تسین
 .دننکیم هیکت رایسب ناماما و خویش ،ریسفت هب مدرم

 

 .دیراد ار لکشم نیمه مه نایحیسم امش اما ،تسا تسرد نیا« :دنیوگیم نم ناملسم ناتسود
 باتک .ریخ و هلب »؟دینکیمن هیکت همجرت و ریسافت هب تدشهب ایآ .تسا هدش هتشون ناتساب ینانوی هب لیجنا
 ره هک میدقتعم ام .تسا هدش همجرت فلتخم ياهنابز هب نیمز يور رب يرگید باتک ره زا شیب لیجنا
 نابز ره و هدنناوخ هب ار ادخ مالک دناوتیم ،دوش ماجنا یلصا نابز ساسارب و قیقد روطهب هکینامز ،همجرت
 و تیاده ار دارفا حیضوت و ریسفت هب زاین نودب ادخ حور هک میدقتعم نینچمه ام .دنک لقتنم يرگید
 .دنکیم ییامنهار

 

 

 
 34 :14 يهروس رشب یعقاو تاذ

 هتشاذگ یساپسان و ملظ رب تسد ناسنا انامه ؟مادکچیه ای دب ،دنتسه بوخ اهناسنا ایآ ،لصا رد
 تمالم ار دوخ سفن هکلب ،دینکن تمالم ارم سپ« :دنکیم هراشا ناسنا هانگ هب 22 يهیآ رد ناطیش .تسا
 داژن کی و درک فقوتم ار زیچهمه هلصافالب دنوادخ ایآ .دندرک هانگ ادخ هب اوح و مدآ ،ندع تشهب رد .»دینک
 یسک دازآ يهدارا اب ؟دشیم هچ دوب هدرک قلخ يدیدج ياهناسنا وا رگا اما .هن ؟درک داجیا هانگ نودب دیدج
 بجعت ياج ایآ .دنکیم تیارس رسپ هب ردپ زا یکیتنژ يرامیب کی دننام هانگ .درکیم هانگ هرابود دوز ای رید
 ؟دنرادرب یساپسان و یتلادعیب زا تسد مدرم يهمه هک تسا

 

 يدنسپدوخ .تسا نیمک رد هشیمه ياهیاس ،دنوادخ ياضر يارب ریخ ياهراک ماجنا يارب شالت رد
 و دتسیاب سپس و دنک عوکر زامن هب دنوادخ لباقم رد دناوتیم ناسنا .دهدیم رازآ ار دباع نیرتقیدص رورغ و
 ام شنزرس .تسا دنوادخ ربارب رد مایق ،یساپسان و ملظ مامت تیاهن رد .دراذگب اپ ریز ار دوخ يهیاسمه قوقح
 حلاص لامعا يهمه و ،تسا سجن هک میاهدش یسک دننام ام يهمه« .تسوا نیناوق نتشاذگ اپ ریز زا یشان
 دوخ اب ار ام داب دننام ناهانگ و میوشیم كورچ گرب کی دننام ام يهمه .تسا فیثک ياههچراپ دننام ام
 رگیدکی هب ندزهبرض و عازن هب امش يهزور« .تسا هانگ هب هدولآ دنوادخ هاگشیپ رد ام يهزور یتح ».دربیم



155 
 

 هدینش جوا رد امش يادص هک دیشاب هتشاد راظتنا و دیریگب هزور زورما دننام دیناوتیمن امش .دوشیم متخ
 »130.دوش

 
 نم ایآ ؟دنتسین اوح و مدآ نم لوا ردام و ردپ ایآ ؟متسین تیرشب زا يوضع نم ایآ اما ؟هن نم ًامتح
؟ماهدشن هدنار تشهب زا اهنآ اب مه  

 

 زور گرزب يوزارت رد ؟دهد ماجنا دب زا شیب يریخ دناوتیم یسک هنوگچ ،تسا تسرد نیا رگا
 هتخادنا نامز يور ینالوط تدم هب هانگ يهیاس .دوب دهاوخ مک زین نم ياهشالت نیرتهب یتح ،تمایق
 هجیتنیب نم ياهشالت نیرتهب مه زونه .تسا مامتاهبور نامز .تسا کیتکیت لاحرد تعاس .دوشیم
 .تسا

 
 

 4 :58 ایعشا 130
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 مهدزناپ لصف
 
 رجحلا يهروس

 
 9 :15 يهروس دیامنیم تظفاحم دوخ مایپ زا ادخ

 ار دوخ مایپ دنوادخ هک دنکیم نایب تحارصهب هیآ نیا .دوشیم رتشیب رتهاتوک ياههروس اب ام تعرس
 سکچیه ».درک میهاوخ تظفاحم نآ زا ًانئمطم ام و .میداتسرف ار مایپ نیا کش نودب ام .درک دهاوخ ظفح
 فحص و تاروت هب هراشا .دنکیمن هراشا نآرق هب طقف مایپ يهملک .دنک بارخ ار )هرکذ( مایپ نیا دناوتیمن
 .131دراد مه لیجنا و ایبنا

 

 هداد حیسمیسیع و دوواد و یسوم هب هک یمالک زا هک تسا هداد هدعو دنوادخ میشاب بقارم یلیخ
 هک ار هچنآ دناوتیم هنوگچ ناسنا .دنک تظفاحم ،تسا نامسآ زا تراشب ،ادخ يهملک دوخ هک ،تسا هدش
 ؟دنک دساف دهدیم ینابهگن دنوادخ

 

 

 
 91 :15 يهروس نآرق هب هلمح

 زا یخرب طقف .دروآ هرومغ و مودس مدرم رب ار دنوادخ تواضق ،هتخیسگراسفا یسنجرازآ و هانگ
 رب يرواد تسا نکمم مه زاب ،دنک در ار ادخ مایپ یتلم رگا هک دهدیم ناشن نیا .دنتفای تاجن طول يهداوناخ
 .دوش دراو روشک نآ

 

 نآرق دنوادخ هک دنیوگیم نم هب ناملسم ناتسود زا يرایسب .درک بلج ار مهجوت 91 يهیآ نانخس
 هلمح نآرق هب یناطیش ياههزیگنا اب دنناوتیمن مدرم هک تسین انعم نادب نیا اما .دنکیم ظفح فیرحت زا ار

 
 

 .»سرپب تلاسر نابحاص زا ،ینادیمن ار نیا رگا ،میدرک یحو اهنآ هب هک میداتسرفن ار ینادرم زج وت زا شیپ و« :43 يهیآ 16 يهروس 131
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 تروصهب ار نآرق ایآ .»دناهدرک هکتهکت ار نآرق هک نانآ« :دیوگیم نخس نارفاک یخرب زا هیآ نیا .دننک
 اهنآ ایآ ؟دنهد هئارا يدیدج ریسفت دندرک یعس و دندرک جراخ دوخ نتم زا ار تایآ ایآ ؟دندرک هکتهکت یکیزیف
 رگا هک دنیوگب دنناوتیم تایآ نیا ندناوخ اب نایحیسم اما  ؟دنتخاس بذک و غورد دمحم نانخس درومرد
 بارخ نودب زین ار نیشیپ ياهباتک دنناوتیم ،دننک هکتهکت نآ فیرحت نودب ار نآرق دنناوتیم نارفاک
 .دننک هکتهکت نآ ندرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهدزناش لصف
 

)اهروبنز( لحنلا  
 
 

 17 :16 يهروس ادخ تهابشهب هدش هدیرفآ
 و اهناسنا هک دیوگیم لماکت يهیرظن .دراد دوجو ناسنا أشنم ناتساد نوماریپ يدایز ياهثحب

 بقعهب نامز رد یفاک يهزادنا هب میناوتب رگا هک دیوگیم نیا .دناهتفای لماکت كرتشم دادجا زا اهنومیم
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 رایسب ناهد اب تسا تشز مرک کی هیبش هک دنراد كرتشم دادجا تاناویح يهمه هک مینیبیم ،میدرگرب
 .گرزب

 
 :دننکیم تبحص ناسنا أشنم درومرد يرایسب ياههروس
 
 )96:2( دیرفآ نوخ يهتخل زا ار ناسنا
 
 )15:26( میدیرفآ ،هدمآ رد یلکش هب هک یلگ زا ،سر لگ زا ار ناسنا ام
 
 دش دوجوم وا و شاب :تفگ وا هب سپس ،دیرفآ كاخ زا ار وا .تسا مدآ دننام ادخ دزن رد یسیع لَثَم

)59:3( 
 
 )52:35 نینچمه ،19:67( ؟میدیرفآ چیه زا ًالبق ار وا ام هک دروآیمن دای هب ناسنا ایآ اما
 
 )16:4( !دوشیم راکشآ يهلداجم )ناسنا( نیمه هک رگنب و .دیرفآ هفطن زا ار ناسنا
 
 زا ایآ .تسا هدرک هدافتسا ناسنا قلخ يارب یشور هچ زا دنوادخ هک دیمهف ناوتیمن تایآ نیا يور زا

 ؟يرگید زیچ ای نوخ يهتخل ،چیه زا ،دوب لگ
 

 ًالوا .میوش هجوتم ار تقلخ ناتساد میناوتیم ،میناوخب ادتبا نامه زا ار تاروت رگا ،تروصرهرد
 دنوادخ ،تقلخ يهتفه يدعب زور شش رد سپس .»دیرفآ ار نیمز و اهنامسآ دنوادخ ادتبارد« :دیامرفیم
 ار اهناسنا دنوادخ .دنیرفآیم ار تاناویح عاونا و اهیهام ،ناگدنرپ ،یکشخ و سونایقا ،ناگراتس و دیشروخ
 .دنکیم قلخ شنیرفآ جات ناونعهب

 

،دیرفآ دوخ تروصهب ار ناسنا ادخ سپ  

؛دیرفآ ادخ تروصهب ار وا  

.132 دیرفآ نز و درم ار ناشیا . 

 
 

 27 :1 شیادیپ 132
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 هن .بسا و واگ هن .دنراد ار زیامت نیا اهناسنا طقف ؟هچ ینعی دیرفآ دوخ تروصهب ار اهناسنا ادخ
 .نومیم ای هبرگ

 

 تسا یسک دننام دنیرفآیم هک وا ایآ« :دسرپیم .دهدیم شنیب لاؤس نیا هب عقاورد 17:16 يهروس
 هب هک تسا نیا میهد ماجنا دیاب هک يراک اهنت ؟تسین قالخ دنوادخ ایآ ،رگیدترابعهب »؟دنیرفآیمن هک
 زرطهب دیاب دنوادخ هک میوش هجوتم ات مینک هاگن فارطا هب اه هناخدور و اههراتس ،اهلگ و اهلگنج
 .دراد رایتخا رد ار ندرکقلخ تردق وا .تسا قالخ ًاتاذ وا .دشاب قالخ يزیگناتفگش

 

 .دنزاسیم ییاهزیچ تاناویح زا یخرب هک تسا تسرد .میریگب رظنرد ار اهناسنا دییایب الاح
 ار يراک اهنآ .دنزاسیم هنال یناتسهوک ياههرخص رد ناگدنرپ و دنزاسیم دس اههناخدور يور رب دحزاشیب
 .دنتسه قالخ يزیگناتفگش زرطهب اهناسنا اما .تسا هداد رارق اهنآ يهزیرغ رد دنوادخ هک دنهدیم ماجنا
 ادخ لکش هب هک زین اهناسنا اما ؛دنیرفایب چیه زا ار یکیزیف يهدام دناوتیم دنوادخ طقف هک تسا تسرد
 .دناهداتسیا دوخ زیگناتریح تردق اب زونه لاس نارازه زا سپ رصم مارها .دننک قلخ دنناوتیم ،دناهدش قلخ
 کی هک دشاب نیا رتمهم همه زا دیاش .دربیم الاب ییابیز هدیدان ياهلاب رب ار یناسنا فطاوع نیچ یقیسوم
 ریوصت زا تیقالخ .دننکیم قلخ دیدج قالخ رتخد ای رسپ کی و دننکیم عمج مه اب ار دوخ قشع رهوشونز
 .دریگیم همشچرس ادخ

 

 زرطهب ریوصت ،دندرک هانگ اوح و مدآ یتقو اما ،دناهدش هدیرفآ ادخ تروصهب اهناسنا يهمه
 تقفش .دش يرگیشحو هب لیدبت تعاجش .دش توهش هب لیدبت لماک قشع .دش هتسکش مه رد یکانتشحو
 هانگ .دش گنج و لتق هب لیدبت تلادع .دش لیدبت ینیبگرزبدوخ و یتسرپتب هب تدابع .دش ملظ هب لیدبت
 .دش لیدبت ریقحت و یتشز هب ییابیز .درک هدولآ ار زیچهمه

 

 رداق هک اهناسنا يهمه .دراد ار ادخ ریوصت نانچمه اما ،تسا هدید بیسآ تدشهب یناسنا ره هچرگا
 ،دنوشیم هدیشک نییاپ هب ضحم یهاوخدوخ تمسهب هتسویپ اما ؛دنتسه گرزب ياهدرواتسد و تاعارتخا هب
 عورش کی هب .دنراد زاین یناحور يهرابود دلوت کی هب اهناسنا يهمه ،مییوگب تسا رتهب ای .دنراد ایحا هب زاین
  .دیدج ریوصت کی هب ،هزات
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 38 :16 يهروس ییاهن تمایق

 هکیماگنه .دنریمیم تیاهن رد همه .دناهدرک هبرجت ار نازیزع زا یکی گرم ياشامت درد مدرم رثکا
 .دوشیم هیزجت سپس و دوشیم تفس و درس تعرسهب ندب ،دنتسیایم زاب تکرح زا بلق و سفنت ،زغم

 
 .دنوش هدنز هرابود و دنوش دحتم هرابود دنناوتیمن ًالامتحا ندب تارذ هک دنیوگیم دیدج نادنمشناد

 نیرتمسق« :دیامرفیم 38 يهیآ 16 يهروس .دناهدرک تقفاوم عوضوم نیا اب اهناسنا هک تسا لاس نارازه
 رب قحهب تسا ياهدعو نیا هکلب ،دزیگنایمنرب ار ناگدرم ادخ هک دنروخیم دنگوس ادخ هب ار دوخ ياهدنگوس
 هب دیما زین ناینانوی و يدوهی ناربهر زا یخرب ،یسیع نامز رد .»دننادیمن ار نیا مدرم رتشیب یلو ،تسوا
 »؟تساجک كردم .تسا فرخزم نیا« :دنتفگیم مدرم .دندرک راکنا ار زیخاتسر

 
 یکردم ایآ .تسا هدننکدیماان داعم ،يرشب رظنم زا .دنک هدنز ار هدرم دناوتیمن ینیشام ای کشزپ چیه

 »133؟میریمیم ادرف اریز ،میماشایب و میروخن« طقف ارچ ،درادن دوجو ناگدرم زا زیخاتسر رگا ؟دراد دوجو
 
 حیسمیسیع مایق .تسا هداد ییاهن يهناشن هکلب ؛تسا نکمم داعم هک تسا هداد لوق اهنتهن دنوادخ

 و تساوخ ناگدرم زا زیخاتسر هک دهدیم ناشن ياهدننکعناق روطهب میدق ياهییوگشیپ ساسارب موس زور رد
 .تسا دنوادخ يهدعو

 
 :دهدیم حیضوت سلوپ ؟دوب دهاوخ هنوگچ ییاهن زیخاتسر ،دننک بجعت تسا نکمم یخرب
 

 ؛تسا ریذپداسف ،دوشیم هتشاک هچنآ .تسا نینچ زین ناگدرم زیخاتسر درومرد
 فعض رد .دزیخیمرب لالج رد ،دوشیم هتشاک تلذ رد	 .ریذپانداسف ،دزیخیمرب هچنآ
 .دزیخیمرب یناحور ِندب ،دوشیم هتشاک یعیبط ِندب 	.دزیخیمرب توق رد ،دوشیم هتشاک
 .134دراد دوجو زین یناحور ندب ،دراد دوجو یعیبط ندب رگا

 
 يدیدج یگدنز اب ،بسانم نامز رد تسرد .دننکیم نفد كاخ رد مدنگ يهناد دننام ار هدرم دسج

 دشر لماک باتفآ رد ،دیدج یگدنز و هویم اب .تسا هناد زا رتشیب بتارم هب غلاب مدنگ هوکش .دوشیم افوکش
 .دنزیخیمرب هرابود زین وا ناوریپ و دوب نینچ زین یسیع يهدرک مایق ندب .دنکیم

 
 

 
 

 32 :15 نایتنرق لوا 133
 44-42 :15 نایتنرق لوا 134
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 43 :16 يهروس سرپب یحیسم کی زا
 ؟دهد حیضوت ار لیجنا ات دهاوخب یحیسم کی زا دیاب ناملسم کی ایآ
 

 سپ ،میداتسرفن تلاسر هب ار یسک دوخ یحو هب دیوم لاجر ریغ وت زا شیپ ام و
 .دینک لاؤس )تما ره نادنمشناد و املع ینعی( رکذ لها زا دینادیمن رگا

 

 و دوواد ،یسوم يهرابرد یناوتیم ایآ« :دسرپب و دیایب یحیسم کی دزن دیاب یناملسم ایآ !نک ربص
 فیرحت لیجنا هک تسا نیا دروایب دناوتیم یسکره هک ياهناهب اهنت »؟یهد حیضوت رتشیب نالوسر ریاس
 هک تسا یلیجنا نامه ،میراد مکیوتسیب نرق رد ام هک یلیجنا .دشاب تسرد دناوتیمن نیا اما .تسا هدش
 .تسا هدرکن رییغت .دنتشاد لوا نرق و متفه نرق رد نایحیسم

 

 هک تسین انعم نادب نیا ایآ »؟دندوب نادرم اما« نالوسر هک دیوگیمن هیآ نیا ایآ ،لاحنیااب
 ؟درک دامتعا نایحیسم هب ناوتیم هنوگچ ؟دننکیم هابتشا یسیع درومرد نایحیسم

 
 یلیخ و ربمایپ ،تسا حیسمیسیع طقف ؟میدرک شومارف ار میدوب هدناوخ یسیع درومرد هچنآ ایآ

 درومرد میناوتیم ام .تسام اب ادخ يانعمهب هک لئوناما ،ادخ يهملک ،دیدج مدآ ناونعهب هرکاب کی زا ،رتشیب
 ناونعهب ار حیسمیسیع میناوتیمن هناقداص اما .مینک تبحص فرص نادرم ناونعهب سنوی و دوواد و یسوم
 ،دنادیم يرگید لوسر ار یسیع هیآ نیا رگا .تسا روآمایپ کی زا رتارف يزیچ یسیع .میناجنگب اهنآ زا یکی
 نیب رد دوخ تیوه و راک رد یسیع هک دهدیم صیخشت نآرق ،لیجنا ربهوالع اما .منک تفلاخم مارتحا اب دیاب
 .دوب درفهبرصحنم مدرم يهمه

 
 تسود چیه ایآ .ماهدرک تبحص لیجنا و نآرق يهرابرد مناملسم ناتسود اب هک تسا لاس یس

 یتحاران ثعاب ؟مهد حیضوت ار لیجنا هک تسا هتساوخ نم زا و هدناوخ ار43:16 يهروس لاحهبات یناملسم
 .دناهدناوخن ار نآرق تایآ مامت زگره نم ناملسم ناتسود رثکا هک تسا بیجع .زگره میوگب هک تسا

 
 ،دنهاوخب کمک نم زا هک دنوش هسوسو رگا اما ،دنشاب هدناوخ ار 43:16 يهروس یمک دادعت دیاش

 فیرحت لیجنا ایآ« .درک دنهاوخ يرکف هچ  اهنآ ؟تفگ دنهاوخ هچ نم يهرابرد رگید ناناملسم .دنسرتیم
 »؟هچ دنک تازاجم ارم ادخ رگا ؟تسین هدش

 
 :دیوگیم حوضوهب ؟دنکیم تازاجم دیوگیم 43:16 رد هچنآ ماجنا رطاخهب ار یسک دنوادخ ارچ

  .نک موکحم دیوگیمن ،دیریگب هدیدان دیوگیمن ،هشقانم دیوگیمن .»سرپب«
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 اهنآ هب ناوتیم ایآ .دنهد بیرف ار مدرم دنهاوخیم نایحیسم دیاش .دسریم رظنهب كانرطخ نیا
 نیا هک تسا لیلدنیمههب اما .دنتسه یخرب دیاش ؟دنتسین لفاغ نآرق زا ایآ ؟درک دامتعا تقیقح نتفگ يارب
 .135نتفگ تسار ،حیحص تاعالطا نتشاد ،فاصنا :مناوخ یم نآرق قیرط زا ار تایآ

 51 :16 يهروس شاب هتشادن رگید ییادخ

 .»دیریگن دوبعم ود« :تسا هدومرف دنوادخ 51 يهیآ .دراد ار رارکت شزرا اما ،ماهتفگ ًالبق ار نیا
 اب ار ادخ هک تسا نیا روتسد نیرتگرزب و نیلوا .دننکیمن تیامح نیکرشم زا لیجنا و ناربمایپ و تاروت
 و میهدب هناگی يادخ هب ار دوخ زا %100 میناوتیم هنوگچ .میرادب تسود دوخ توق و نهذ و بلق مامت
 ؟دنامب یقاب يرگید يادخ هب نداد يارب يزیچ

 

 

 
 61 :16 يهروس تسین وکین سکچیه

 باذع ناشملظ رطاخهب ار مدرم دنوادخ رگا« .تسین بوخ يدحا هک تسا قفاوم لیجنا اب 61 يهیآ
 هابتشا يزیچ هک تسا نیا ناسنا بلق صیخشت .»دراذگیمن یقاب نیمز يور رب ار ياهدنز دوجوم چیه ،دنک
 اهنآ هک موشیم هجوتم ،نآرق و لیجنا ریسم رد عطاقت نیا رد نداتسیا اب .دنتسه تازاجم قحتسم همه .تسا
 رد هناقشاع هک دربیم ششخب ینامسآ يهیده يوس هب ارم لیجنا .دنهدیم یتوافتم خساپ رش لکشم هب
 ام هب 61 يهیآ اما .دجنسیم ار نم دبوکین هک دربیم یهلا يوزارت هب ارم نآرق .تسا هدش میدقت حیسم
 طسوت یلکهب تلادع يهناخ نتخاس يارب شالت !دنتسه تازاجم قحتسم هزادنا کی هب همه هک دیوگیم
 ؟داد دهاوخ تاجن یمتح تواضق نیا زا ار ام یسک هچ .دوریم نیب زا هانگ یمانوس

 

 

 
 76-71 :16 يهروس يرادهدرب

 
 

 کمک نایحیسم زا هک دیوگیم ناناملسم هب 43:16 يهروس .ماهدروآ لیجنا و ایبنا ،تاروت زا یتاعالطا نم هک تسا لیلدنیمههب نینچمه 135
 .دنهاوخب



164 
 

 کی اب هدحتم تالایا ،1860 يههد رد .دناهدرک مالعا ینوناقریغ ار ناسنا يرادهدرب یبرغ ياهروشک
 دازآ ار ییاکیرمآ-ییاقیرفآ اهنویلیم و داد نایاپ اجنآ رد يرادهدرب هب هک درک هزرابم كانتشحو یلخاد گنج
 .درک

 
 ربارب شراوگرزب و دنمتواخس يالوم اب هدرب دیوگیم .دوشیم ناسنا يربارب ثحب دراو 76-75 تایآ

 تلادع هب هک یسک اب يدرم نینچ ایآ« :دسرپیم نآرق .تسین ربارب يوق ناسنا اب ناوتان ناسنا و تسین
 »؟تسا ربارب تسا میقتسم هار رب و دهدیم نامرف

 
 یبرغ رالوکس نیناوق هکیلاحرد .تسا یبرغ رالوکس یقوقح ياهماظن فالخرب ینآرق تعیرش

 کیسالک تعیرش ،دنسانشیم تیمسر هب فلتخم ياههنیشیپ عاونا و بهاذم ،اهداژن زا دارفا نیب ار يربارب
 دننک یگدنز یمذ ناونعهب دندوب روبجم ناناملسمریغ ،تعیرش تحت ینامز عطاقم رد .دریگیمن رظنرد ار نیا
 ياهناکم رد زونه يرادهدرب ،مکیوتسیب نرق رد .دندرکیم راک هدرب ناونعهب مدرم تاقبط زا یخرب و
 ایآ هکنیا درومرد ثحب هب نانچمه ناناملسم هک روطنامه .دوشیم ماجنا لیبق نیا زا یتایآ ساسارب فلتخم
 ثحب يرادهدرب لمع درومرد نینچمه اهنآ ،دنهدیم همادا ،دوشیم لامعا نردم يایند رد زونه یماظن داهج
 .دننکیم



165 
 

 89 :16 يهروس تسا شیوخ دهاش سکره
 :دیامرفیم 89 يهیآ نونکا .تفر بارعا دزن دمحم هک میدید 14:4 يهروس رد ام
 

 نانآ رب یهاوگ ناشدوخ )نالوسر( زا یتما ره نایم رد ام هک يزور و
 تما و نک دای ار تخس زور نآ( میرآ هاوگ تما نیا رب )دمحم يا( ار وت و میزیگنارب
 ار زیچره تقیقح ات میداتسرف ار )میظع نآرق( باتک نیا وت رب ام و ،)زاس رکذتم ار
 	.دشاب تراشب و تمحر و تیاده نیملسم يارب و دنک نشور

 
 یتسنادیم ایآ« :تفگ .میدوب ياچ ندیشون لاحرد روگنا تخرد يهیاس ریز متسود اب شیپ اهلاس

 »؟داتسرف دوخ موق دزن ار ار يربمایپ ره وا هکنیا و ؟داتسرف نایدوهی دزن ار یسیع و یسوم دنوادخ هک
 
 لیابق ای اهگنیکیاو دزن یناربمایپ هچ ًالثم هکنیا روصت ».مدوب هدینشن ار نیا ًالبق ،هن« :مداد خساپ

 .دوب تخس نم يارب دنتفر اکیرمآ یموب
 
 ،دناهتشاد يدهاش یهورگ و هلیبق ره رگا .دش ثوعبم بارعا يوس هب )ص(دمحم دیوگیم نآرق

 نابز هب يدهاش ًالبق اهنآ ایآ ؟تسیچ دنمهفیمن اهنآ هک یبرع نابز هب )ص(دمحم مایپ ندناسر زا فده
 ؟دندوب هدرکن تاقالم ناشدوخ

 
 بارعا دزن دهاش ناونعهب ار )ص(دمحم دنوادخ هک دیوگیم تحارص هب 89 يهیآ ،نیاربهوالع

 .تسا هاوگ مدرم يهمه رب وا هک تسین یعدم هیآ نیا رد لقادح .داتسرف
 
 107-106 :16 يهروس هدیقع رییغت
 رد هکینامز ات ،دمانب رفاک ار دوخ ،دوخ زا تظفاحم يارب هک دهدیم ار هزاجا نیا ناملسم هب نآرق

 يدیدش تازاجم ،دنک كرت ار مالسا و دنک رییغت شلد و رظن ًاعقاو رگا اما .دشاب هتشاد یعقاو نامیا دوخ بلق
 .دوشیم ارجا وا يارب

 
 يور زا نابز هب هکنآ هن -دش رفاک زاب هدروآ نامیا ادخ هب هکنآ زا دعب سکره

 دش رفاک رایتخا هب هکلب )رسای رامع دننام( دشاب تباث نامیا رد شلد و دوش رفاک رابجا
 و مشخ اهنآ رب -تشگ رفک تملظ هب هدنکآ شلد ،سفن ياوه و تبغر و اضر اب و
 .دوب دهاوخ خزود گرزب باذع و ادخ بضغ

 
 تایح( رب ار ایند )یناف( تایح هک تسا ببس نیدب اهنآ رب باذع و بضغ نیا

 .درک دهاوخن تیاده ار نارفاک زگره ادخ هکنیا و دندیزگرب ترخآ )يدبا
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 ناناملسم هب و داد نایاپ ینامثع يروتارپما رد ار دادترا نوناق لوا دیجملادبع ناطلس 1844 لاس رد

 کیسالک تعیرش .دوشیمن تعاطا هشیمه وا نامرف .دنوش جراخ مالسا زا مادعا تازاجم نودب داد هزاجا
 .دنوش مادعا نادترم هک دنکیم باجیا

 

 ترخآ زا رتشیب ار ایند یگدنز« :دیامرفیم 107 يهیآ ؟دنک كرت ار مالسا دیاب ناملسم کی ارچ
 لام و هناخ شیاسآ هک دنکیم مهتم قافن هب ار ناناملسم زا یخرب هنوگچ نآرق هک میدید ».دنراد تسود
 كانرطخ تسناوتیم متفه نرق رد مالسا يارب یگدنز .دنداد حیجرت ادخ هار رد گنج يارب تکرش رب ار دوخ
 .دشاب

 

 نم ؟دننکیم كرت گنج رد گرم ای تحارج زا بانتجا زج یلیالد هب ار مالسا ناناملسم زا یخرب ایآ
 ار دوخ ،ناهج هک دنکیم رکف وا .درادن دوجو یقلاخ هک دش دعاقتم اریز درک كرت ار مالسا هک مراد یتسود
 ،دنداد رییغت ار ناشرظن مسانشیم نم هک يرگید دارفا .دمانیم یملع تسیئتآ کی ار دوخ وا .تسا هدیرفآ
 .دنشاب هتشاد داقتعا رگید دیاقع هب دنتفرگ میمصت و دندرک هعلاطم اهنآ اریز

 
 دادترا لیلدهب اهاج یخرب رد و ،ناتسود و هداوناخ يوس زا ندشدرط رطخ رد نردم ناملسم کی رگا

 هار رد ناناملسم هک دهدن خر یگنج هکینامز ات ؟دبای یم دوبهب مالسا كرت اب وا یگدنز هنوگچ ،دوش مادعا
 .مینک اهر لکشنامههب ار زیچهمه هک تسا نیا راک نیرتناسآ ،دنوش ورهبور يدیدش تارطخ اب ادخ

 
 
 
 
 125 :16 يهروس دیهد شرتسگ ار مالسا
 تبحص ادخ هب نامیا درومرد تقورید ات ،یمیدق یگنس طایح کی رد ام ناتسود کچوک هورگ

 ».درادن یغیلبت راک مالسا .تسا هابتشا یغیلبت راک نم رظنهب« :تفگ یکی .دندرکیم
 
 تخس رایسب اقیرفآ و اپورا رد ًالثم هک ماهدرک تاقالم یناناملسم اب اریز ،تسا بیجع« :مداد خساپ

 ».دننک بیغرت مالسا شریذپ هب ار ناناملسمریغ ات دننکیم شالت
 
 :دشاب هدناوخن ار 125 يهیآ ام تسود دیاش
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 تیادخ هار هب وکین يهظعوم و )ناهرب و( تمکح هب )ار قلخ ام لوسر يا(

 نیا زا شیب وت يهفیظو( نک هرظانم لدج لها اب قیرط نیرتهب اب و نک توعد
 هک ار نانآ و هدش هارمگ وا هار زا هک ار یناسک لاح تبقاع وت يادخ هتبلا هک )تسین
 .دنادیم رتهب دناهتفای تیاده

 
 رسارس رد مالسا شرتسگ يارب ار دوخ يهنیزه و تقو ،دنریگیم يدج ار هیآ نیا هک یناناملسم

 اهنآ .دناهدرک داجیا دجاسم و رتافد نیمز ياهروشک يهمه رد ًابیرقت نمؤم ناناملسم .دننکیم فرص ناهج
 رشتنم تنرتنیا و ویدار ،نویزیولت رد ار دوخ ياههدیا و دنوشیم یمومع ياهثحب دراو ،دنسیونیم باتک
 .دنتسه ناملسم ناغلبم اهنآ .دننکیم

 
 رابجا زا هک تسا یسک غلبم« ».تسا تسردان نیا ،هن« :دنهدیم خساپ تاقوا یهاگ نم ناتسود

 تسار ادخ هار هب نارفاک توعد يارب طقف ناناملسم .دنک نید رییغت هب راداو ار مدرم ات دنکیم هدافتسا
 ایآ ؟دننکیم هدافتسا ناشیکون داجیا يارب يزغم يوشتسش و تسایس ،لوپ زا یحیسم ناغلبم ایآ ».دنیوگیم
 ياهسانکسا اهنآ هک دنیوگیم تاعیاش ؟دنراد هدنامرد دارفا رب دوخ يهدارا لیمحت يارب یکیرات فده اهنآ

 دننک یعس ناناملسم منکیمن رکف« :دنیوگیم مناتسود تاقوا یهاگ .دنراذگیم لیجنا رد ار يرالد 100
 ».تسا یصخش رما کی نید .دنهد شرتسگ ار دوخ نید لاعف روطهب

 
 نید رییغت يارب تسایس ای لوپ زا دنکیم یعس هک یحیسم درف ره ،ًالوا .منیبیم هابتشا ود اجنیا نم

 باختنا دننام تقیقح باختنا .دراد داقتعا تلاصا هب یعقاو یحیسم کی .تسا وگغورد ،دنک هدافتسا یصخش
 ار ماهقالع دروم لابتوف میت يزاب و دنیایب يرتشیب دارفا متساوخیم رگا ،لاثم يارب .تسین لابتوف میت کی
 نم يارب .دراد دوجو يرتشیب ناراداوه دسرب رظنهب ات مهد هئارا ناگیار ياهتیلب تسا نکمم ،دننک اشامت
 رما کی ادخ هب نامیا هب مدرم توعد اما ؟هن ای دنراد تسود ار نم میت ًاعقاو اهنآ هک دراد یتیمها هچ
 .دیرخب ار یعقاو قشع دیناوتیمن امش .تسا یعقاو يهناقشاع

 

 .تسا هدناوخن ار 125 يهیآ ،دنراد هگن یفخم ار مالسا دیاب ناناملسم دنکیم رکف هک یسکره ،ًایناث
 هب نارفاک بیغرت يارب شالت زا تبحص .تسین دجسم رد هعمج زامن يارب ناناملسم زا توعد زا تبحص
 دایرف ادص نارازه زور ره اههدیا يایند رد .تسا یمومع هکلب تسین یصوصخ نیا .تسا مالسا شریذپ
 .دنراد ار یعقاو يهدیا اهنت ای نیرتهب هک دننکیم اعدا و دننزیم
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 مهدفه لصف
 
 )هنابش رفس( ءارسالا

 لیئارساینب ای 
 
 
 1 :17 يهروس سوّدق تاقالم
 یصقالادجسم هک مینادیم خیرات زا .دنکیم لقاع ار ام خیرات نتسناد .تسا مهم خیرات

 مارحلادجسم .تسا هدش هتخاس يدالیم 690 ات 679 ياهلاس نیب نامیلس دبعم يهیاپ رب )یَصْقَأْ ِدِجْسَمْلا(
 )ص(دمحم هک مینادیم نینچمه .دش هتخاس هبعک رد يدالیم 690 لاس دودح رد هکم رد )مارحلادجسملا(
 .دنکیم هدننک جیگ ار 1 :17 يهروس دراوم نیا نتسناد .تسا هتسیزیم يدالیم 632 ات 570 ياهلاس نیب
 :دیامرفیم

 
 زا ار )دمحم( دوخ هدنب یبش )كرابم( رد هک ییادخ تسا هزنم و كاپ

 تمعن رپ و كرابم ار شنوماریپ هک ییاصقالادجسم هب )همظعم هکم( مارحلادجسم
 تقیقح هب )ادخ( وا هک مییامنب وا هب ار دوخ بیغ رارسا و تایآ ات داد ریس میتخاس
 .تسانیب و اونش

 
 نیا .درادن دوجو یخیرات و مان ،یتایئزج چیه .تسا هدمآ نآرق زا هیآ کی رد اهنت )جارعم( بش ترایز

 دهدیمن یحیضوت چیه ؟تسا هدرک ترایز ار ییاهرهش هچ ای هتشاد يرفس هچ هدنب هک دیوگیمن یتح هیآ
 .تسا هدرک رفس هنوگچ ای هدرک رفس دجسم نیرترود هب مداخ ارچ هک

 
 نودب .تسا هدوب یصقالا دجسم نیرترود و مارحلادجسم ،دمحم مداخ هک تسا نیا رب مومع داقتعا

 زا)ص(دمحم هک دننکیم روصت طقف مدرم .تسا هدننکجیگ نیا هک دنک رکف یسک تسا نکمم ،خیرات نتسناد
 و هکم دجسم ود ره هک دهدیم ناشن خیرات اما .تسا هدرک دیدزاب تساجرباپ زونه هک ییاهنامتخاس
 .دناهدش هتخاس )ص(دمحم گرم زا سپ لاس 60 دودح میلشروا

 
 نم .دوشیم قالطا یصوصخم نیمز هب اهنت )ِدِجْسَمْلا( دجسم هملک هک دناهدرک لالدتسا یخرب

 زا سپ لاس 60 میلشروا و هکم يزورما دجاسم هک ییاجنآ زا اما .مرادن ار هنیمز نیا رد ندادرظن تیحالص
 رد ار یصقالا تسناوتیمن دمحم .دنک هراشا اهانب نآ هب دناوتیمن هیآ نیا ،دناهدش هتخاس )ص(دمحم تافو
 .تسا هتشادن دوجو زونه اریز ،دشاب هدرک ترایز میلشروا
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 )ص(دمحم زا سپ اهلاس هک ثیدح نیا .دیامنیم هجاوم يرتشیب تالاؤس اب ار ام 1 :17 يهروس
 دوخ نامشچ اب )ص(دمحم هک دسیونیم يراخب حیحص .تسا هداد شرتسگ ار عوضوم نیا ،تسا هدش هتشون
 زا شیپ لاس 60 دمحم اریز ،دوبن ریذپ ناکما یکیزیف رظنزا نیا اما .دید ار )میلشروا رد یصقالا( سدقملاتیب
 .دوب هدرم ،دندرک یصقالا تخاس هب عورش شناوریپ هکنیا

 

 هنوگچ مالسا منیبب مدنمهقالع نم .منکیم بجعت رفس فده درومرد ،یسیع وریپ کی ناونعهب نم
 هک مدنمهقالع نم .درک سیسأت میلشروا و هکم ،هنیدم رد ار يزکارم و درک میکحت ار تردق ،درک عورش
 اهنت و دنداد شرتسگ میهاربا نادنزرف بلق هب و ناتسبرع زا رتارف ار مالسا ياهزرم ناناملسم هنوگچ منادب

 .دنتخاس ار یصقالادجسم و دندرک حتف ار میلشروا ،)ص(دمحم گرم زا سپ لاس 60

 
 هتشاد هراشا )جارعم( هنابش ترایز هب هک دوشیمن تفای یصقالادجسم رد يایناتساب يهبیتک چیه

 زا ناناملسم يارب میلشروا هک دندرک داجیا ار هدیا نیا يدعب تایاور ،1 :17 يهروس هب هراشا اب اما .دشاب
 هک نیا رب یلیلد ،دش تیحیسم و تیدوهی رب مالسا طلست زا يدامن نیا .تسا هدوب رادروخرب ياهژیو تیمها
 هدرک ترایز ار میلشروا )ص(دمحم رگا هک دندوب دقتعم ناناملسم .تسا هدش یلبق يوبن نایدا نیشناج مالسا
 يور دبنگ و یصقالا دجسم هک دندوب رواب نیا رب مدرم .دننک تظفاحم مالسا يارب نآ زا دنراد هفیظو ،دشاب
 درک دنهاوخن شالت زگره رگید نایدوهی هک دنکیم نیمضت دناشوپیم ار نایدوهی قباس دبعم هوک هک هرخص
 ،يرایسب يارب .دننک ایحا ار دوخ هرابود دننک شالت دیدج يدوهی دبعم نتخاس اب و دنوش دنلب رتسکاخ زا ات
 نیمضت و تسا هدش هدز رهم میلشروا رهش رب هشیمه يارب هک تسا یمیظع یگنس رهم دننام یصقالادجسم
 .136تشاد دهاوخ نارفاک رب ار هاگیاج نیرتالاب هشیمه مالسا هک دنکیم

 
 

 باتک لها زا دننکیمن قیدصت ار قح نید و دننادیمن مارح ار شلوسر و ادخ مارح و دنرادن نامیا نیسپزاب زور و ادخ هب هک یناسک اب 9:29 136

 ياهکیلوتاک و مر رهش هب برع یمازعا يورین کی 846 لاس رد .دننک ساسحا هطلس تحت ار دوخ و ،نتساوخ میلست اب دنهدب هیزج ات دیگنجب

 و درک هبلغ لوبناتسا ياهراوید رب دمحم ناطلس حتاف شترا 1453 لاس رد .دندش عفد تیاهن رد و دندرک تراغ ار اهجنگ اهنآ .درک هلمح یمور

 .درک لیدبت دجسم هب ار هیفوصایا عماج ياسیلک و درک حتف ار یقرش سکودترا ياسیلک رقم
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 مهدجه لصف
 
 )راغ( فهکلا
 
 
 26-9 :18 يهروس راغ رد ناگدیباوخ
 ناتساد هک مداد شوگ ماهدننار هب ،مدرکیم كرت یسکات کی اب ار سسفا رهش هک حبص زور کی

 ادیپ ار راغ ود ای کی دنناوتیم نارگشدرگ ،یناتساب رهش ياههناریو رانک رد .درکیم فیرعت ار هدیباوخ تفه
 ناتساد .دندوب هدیباوخ نآ رد لاس اهدص ییاسآهزجعم تروصهب ناوج درم دنچ دوشیم هتفگ هک دننک
 ایند ،دناهتفر باوخ هب رابنیلوا يارب هکینامز زا دندید و دندش رادیب باوخ زا یگرزب كوش اب اهنآ هک دیوگیم
 .تسا هدرک رییغت ردقچ

 
 ،قوراس بوقعی نادنمشناد طسوت هک تسا مشش و مجنپ نرق هب طوبرم ناتساد نیا دانسا نیلوا

 يهقطنم رد يداع مدرم زا يرایسب .تسا هدش هتشون ینایرس يرثا رد ارهام لت سویسینوید و سویسودوئت
 .دنتسنادیم ار ارجام نیا هنارتیدم

 
 هئارا )فهک باحصا اهیناریا ام يارب انشآ ترابع هب ای( هتفخ تفه درومرد یمک تایئزج 19 يهروس

 دیوگیمن .تسا هدوب يرگید هدش هتخانش رهش ره ای سسفا یکیدزن رد راغ نیا هک دوشیمن هتفگ .دهدیم
 دنادیمن دیوگیم )ص(دمحم .دربیمن مان یهاشداپ ای ییاورنامرف چیه زا و تسا هداتفا قافتا نیا ینامز هچ
 ای ،گس کی و شش ،جنپ ،گس و رفن راهچ ،دندوب گس کی اب رفن هس ایآ :دندوب هتفر باوخ هب درم دنچ
 ؟گس و رفن تفه

 

 .تسا هدوب رفن دنچ فهک باحصا دادعت هک هدومرفن نآرق رد دنوادخ ارچ .دنکیم واکجنک ارم نیا
 يهیآ ؟رگید زیچ ای 200 ای دوب لاس 300 .دیآیم شیپ زین اهنآ باوخ ياهلاس دادعت درومرد لکشم نیمه

 ».تسوا دزن نیمز و اهنامسآ رارسا و دندنام ردقچ هک تسا رتاناد دنوادخ« :دیامرفیم 26

 

 یبایزرا یصاخ تالاؤس اب ار هتشذگ هشیمه ،یناتساب ياهباتک و خیرات يوجشناد ناونعهب نم
 دبعم هک درک ییوگشیپ وا ،لاثم ناونعهب ؟داتفا دهاوخ قافتا نیا هک درک توبن یسیع ایآ ،لوا .منکیم
 صاخ روطهب یسیع هک تسا هداد خر یخیرات عیاقو زا يرایسب .دش نینچ و دش دهاوخ ناریو میلشروا
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 هیبش يزیچ یسیع ایآ .دوب هدرک ینیبشیپ وا هک مراد يدراوم هب ياهژیو هجوت نم اما ،تسا هدرکن ینیبشیپ
  .مدرکن ادیپ يزیچ هطبار نیا رد هک نم ؟دوب هدرک ینیبشیپ ار هتفخ تفه هب

 

 دوجو اههربقم اب سسفا رد يراغ .ًاعقاو هن ؟دوشیم ینابیتشپ یخیرات دهاوش اب ناتساد نیا ایآ ،مود
 رتشیب ناتساد نیا .تسا هدوب باوخ رد اجنآ رد لاس اهدص یسک هک درادن دوجو ياینیع دهاش چیه اما ،دراد
 .تیعقاو ات تسا یلحم ياهتیاور هیبش

 

 درومرد نم ياهرواب رد يزیچ ایآ ،تسین یخیرات سدقم ناتساد کی هک منک فشک رگا ،هس
 يایرد ندشهتفاکش ناتساد هک ممهفب رگا ،لاثم ناونعهب ؟دنکیم رییغت شموق اب دنوادخ زیمآتبحم يهطبار
 مالک هب نم دامتعا عوضوم نیا ایآ ؟دنکیم رییغت هنوگچ ادخ اب نم يهطبار ،هداتفین قافتا ًاعقاو زگره خرس
 ،دنادیم ار زیچهمه و دنکیم هزجعم ادخ هک مقفاوم 18 يهروس اب نم هکیلاحرد .دنکیم لزلزتم ار ادخ
 .دراذگیمن ریثأت دنوادخ اب نم يهطبار رب ًاصخش هدیباوخ تفه ناتساد ،یخیراتریغ ای یخیرات

 

 

 

 
 27 :18 يهروس دهد رییغت ار وا تاملک دناوتیمن سکچیه

 فیرحت لیجنا و ایبنا فحص و تاروت هک میاهدیدن یکردم اجچیه .میاهدومیپ ار يدایز هار نآرق رد ام
 رییغت ار وا مالک دناوتیمن سکچیه« :دینک هجوت 27 يهیآ هب رگید راب .میاهدید ار نآ سکعرب ًاقافتا  .دناهدش
؟میوش هجوتم ات دوش رارکت هتکن نیا دیاب رابدنچ .»دهد  

 

 

 
 53-46 :18 يهروس ادخ فطل بسک

 بوخ ياهراک هک دیوگیم تمسق نیا .دناسریم يرگید ساسح يههرب هب ارم نآرق ریسم ندومیپ
 .دنکیم تبث ،رش و ریخ زا معا ،ار یلمع ره نآ رد هک دراد یباتک دنوادخ .دنکیم رسیم ار تشهب هب ندیسر
  :دیامرفیم 46 يهیآ
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 یقاب )تمایق ات( حلاص لامعا و تسایند تایح تنیز و بیز نادنزرف و لام«

 ».تسا رتوکین يدنمدیما رظنزا و رتهب باوث رظنزا راگدرورپ دزن تسا

 

 کی دزن دوخ ناهانگ هب هک يدب دارفا هب امش نید ایآ« :دیسرپ نم زا ناملسم ناتسود زا یکی يزور
 فارتعا طقف .دیهد ماجنا بوخ ياهراک دیتسین روبجم امش ؟دهدیم تشهب يهدعو مه دننک فارتعا شیشک
 دیاب تشهب هب ندیسر يارب دیاب مالسا رد »؟ینک یم هانگ یهاوخیم هچره و يوریم نوریب دعب و ینکیم
 .میهد ماجنا کین ياهراک

 

 !تسیبوخ لاؤس

 

 بسا يولج ار نگاو ،دربب هناخ هب ار درآ راب کی دهاوخیم هک دینک روصت نگاو و بسا اب ار يدرم
 ،دشکب ار يزیچ دناوتیمن نگاو !دشکب ار بسا نگاو دهاوخیم وا .دنکیم دایرف و داد هب عورش و دهدیم رارق
 .دشکب ار نآ ات دراد زاین بسا هب

 

 و دینامب نم رد رگا دیتسه اههخاش امش .متسه كات نم« :تفگ یسیع هک تسا يزیچ نامه نیا
 »137.درک دیناوتیمن چیه نم نودب اریز .دروآ دیهاوخ رایسب يهرمث ،امش رد نم

 
 .تسا دنوادخ ياضر يارب کین ياهراک ماجنا يارب شالت دننام يراگ اب بسا ندیشک يارب شالت
 

 دناوتیمن نگاو کی .تسین وا يدنماضر بلج هب رداق لامعا ،ادخ اب تسرد يهطبار نودب اریز ؟ارچ
 ،میاهدش بکترم هک یناهانگ دوجو اب دناوتیمن زین ام ياهراک نیرتهب یتح .درادن تردق اریز دشکب ار بسا
 .دنک دونشخ ار دنوادخ

 

 
 

 5 :15 انحوی لیجنا 137
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 ياهراک وا تردق اب میناوتب سپس و دنک ایحا ار ام ات مینک لکوت ادخ هب دیاب ادتبا هک دزومآیم لیجنا
 .يراگ يولج بسا نداد رارق ینعی نیا .میهد ماجنا یبوخ ًاعقاو

 
 و ضیف هب اریز« :دیوگیم لیجنا .نآ تلع هن تسام رب دنوادخ فطل يهرمث کین ياهراک سپ

 »138...تسادخ ياطع نیا ،تسین امش زا نیا و ،دیاهتفای تاجن نامیا
 
 »!دیرادن يداقتعا بوخ ياهراک هب لاحرههب سپ« :دیسرپ متسود
 
 اعدا ىسک رگا .میراد داقتعا بوخ ياهراک هب ًالماک ام .دیهدن تسد زا ار بلطم لصا ًافطل« :متفگ

 :تفگ یسیع .تسا وگغورد ،دشاب هتشادن کین لامعا ىلو ،تسا هدش ىدیدج صخش حیسم اب هک دنک
 ،دشاب هتشاد دولآهانگ راتفر هب لیم هک سکره .دب يهویم دب ناتخرد و دنهدیم بوخ يهویم بوخ ناتخرد«
 »139.تسا هدرم شبلق ،دنک فارتعا دوخ ناهانگ هب هک مه رابدنچره

 
 
 50 :18 يهروس ؟نج کی ای دوب هتشرف کی سیلبا
 تسا موکحم وا .دهدیم رارق ناگتشرف نایم رد ار سیلبا 34 :2 يهروس .تسا زار کی سیلبا تیوه

 .تسا هدوب نج وا هک میناوخیم نونکا .درکن میظعت مدآ ربارب رد ناگتشرف اب هارمه هک
 

 و ،دینک هدجس مدآ رب همه هک میداد نامرف ناگتشرف هب هکیتقو )رآ دای( و«
 زا تهجنیدب دوب )وید( نج سنج زا هک ناطیش زج دندروآ دورف هدجس هب رس اهنآ
 ناطیش و هدرک شومارف ارم )مدآ نادنزرف امش( ایآ سپ ،دیچیپرس دوخ يادخ تعاط
 ؟دننمشد تخس ار امش اهنآ هکیتروصرد دیریگیم دوخ تسود ار شنادنزرف و
 ».تسا یلدب دب رایسب )دندیزگرب تعاط هب ار ناطیش ادخ ياج هب هک( ار ناملاظ

 
 سپ ،دننک هدجس مه ناینج هتساوخ ادخ رگا .درک رما مدآ لباقم رد هدجس هب ار ناگتشرف دنوادخ

 يرگید ياهتوافت ؟تسا توافتم ناشیاهمان ارچ دنتسه ناسکی نج و هکئالم رگا ؟دشن ناشلاح لماش ارچ
 ناگتشرف يهمه ...شتآ زا ناینج و دناهدش هدیرفآ رون زا ناگتشرف :دسیونیم ناناملسم زا یکی .دنراد مه
 و نارفاک و ناناملسم ،ناینج نایم رد .دننکیم شرافس یکین هب ار نارگید طقف و دنتسه موصعم ینانمؤم
 اهناسنا دننام هک ناینج فالخرب ،دنرادن هتساوخ و سوه هکئالم ...دنراد دوجو رکنمزایهن و فورعمهبرما
 .دنراد وزرآ

 
 
 

 8 :2 نایسسفا 138
 7 :7 یتم لیجنا 139



174 
 

 کی وا .تسا تخس مدآ ربارب رد یتشهب دوجوم ره روصت هک منک فارتعادیاب ،دیهاوخب ار شتسار
 .دنک میظعت ياهتشرف مارتحا هب مدآ دیاش .دوب ینیمز و یلامتحا راکهانگ کی ،كاخ زا يدوجوم ،فرص ناسنا
 داتفا دنهاوخ نیمز رب وا ربارب رد اهنت شنیرفآ يهمه .تسین شتسرپ يهتسیاش اتکی دنوادخ زج سکچیه اما
 وت اریز ،ینک تفایرد تردق و تزع و لالج هک ياهتسیاش وت ،ام يادخ و راگدرورپ يا« :دننکیم مالعا و
 »140.دراد یتسه و هدش هدیرفآ وت يهدارا هب و ياهدیرفآ ار زیچهمه

 
 
 
 
 99-83 :18 يهروس خاش ود بابرا ،نینرقلاوذ

 ،ینودقم ردنکسا نینرقلاوذ هک دننکیم رکف ناناملسم زا يرایسب .میسریم يرگید زومرم تیوه هب
 ناونعهب ار زومرم صخش نیا 18 يهروس اما .درک حتف ار ایسآ زا یمیظع شخب هک تسا ینانوی يوجگنج
 و ارگسنجمه وا هک دهدیم ناشن خیرات ؟دشاب ردنکسا نیا تسا نکمم روطچ .دنکیم یفرعم ادخ يهدنب
 نادنزرف هب هک دناهتسناد یسراپ ياورنامرف ،ریبک شوروک هب هراشا ار هیآ نیا رگید یخرب .دوب تسرپتب
 یسکره .درکیم يوریپ ار تشترز نید ،تسرپاتکی نایدوهی اب یتسود دوجو اب وا اما .درکیم فطل میهاربا
 مه ناملسم دناوتیم كرشم کی هنوگچ هک دهد حیضوت دیاب دناهدوب ناملسم شوروک و ردنکسا دیوگیم هک
 .دشاب

 

 
 86 :18 يهروس ؟دنکیم بورغ اجک دیشروخ

 هک درک دعاقتم ار وا اهسونایقا رد وا ياهرفس ؟تسا هدش ناملسم وتسوک كاژ هک دیتسنادیم ایآ
 درک یلاحشوخ ساسحا ییایرد فورعم دنمشناد ناتساد نتشاذگ كارتشا هب زا نم تسود .دراد تقیقح نآرق
 .داد شوگ هقالع اب و

 

 یهلا یحو اب اهنت )ص(دمحم هک تسا یملع قیاقح يواح نآرق هک دنرواب نیا رب ناتسود زا يرایسب
 مالسا يارب یمکحم لیلد ،دشاب هدرک لزان اسآهزجعم روطهب ار یملع قیاقح نآرق رگا .دنادب تسناوتیم
 .مدرک ادیپ هسنارف رد وا رتافد زا ار یمسر يهمان نیا و مدرک قیقحت وتسوک دروم رد نم .دوب دهاوخ

 
 

 11 :4 هفشاکم 140
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 1991 ربماون 2 ،سیراپ

 نابرق

 .مینکیم رکشت نامیاهتیلاعف هب امش هجوت زا و میاهدرک تفایرد ار امش يهمان

 .تسا ساسایب هعیاش نیا و تسا هدشن ناملسم وتسوک هدنامرف هک مینکیم مالعا امش هب ًاقیقد ام

 ،امش دنمتدرا

 وسرس هیدید

 

 زا سپ .تسنادیم سونایقا درومرد يدایز ياهزیچ ًانئمطم وا .هن ای هدناوخ ار نآرق وتسوک منادیمن
 ناملسم وا هک درادن دوجو یکردم چیه .دندرک نفد هسنارف رد نایحیسم ناتسربق رد ار وا شاهداوناخ گرم
 .دشاب هدش

 
 ؟دنکیم راکشآ ار یملع قیاقح ییاسآهزجعم روطهب نآرق ایآ میسرپب هک تسا هنافصنم ،لاحنیااب
 
 یهاگشناد ياهشزومآ .ماهتفرگ يژولویبورکیم رد ار مکردم نیلوا و ماهدناوخ مولع هاگشناد رد نم

 ار زیچهمه« هک دزومآیم نم هب لیجنا ،نیاربهوالع .درک هدامآ شیامزآ و هدهاشم ياهشور رد ار نم
 دننام ینادنمشناد اما ،تسین لماک ناسنا نهذ .تسا قفوم ناسنا لقع يهزادنا هب طقف ملع ».منک شیامزآ
 دوبهب یهجوت لباق نازیم هب ار یگدنز و تمالس هک دناهتفای تسد یگرزب تافاشتکا هب نگتنور و روتساپ
 ناگراتس و دیشروخ ،ایرد و نیمز يهلاس نارازه تمدق درومرد مکیوتسیب نرق رد ام هزورما .دشخبیم
  .مینادیم یبلاطم

 

 ،دنوش ورهبور نآ اب تسا نکمم هک یعناوم هب هجوت نودب اهناسنا .تسا یتاذ ناسنا يواکجنک
 .دنتفر مارآ سونایقا هب امنبطق و هشقن نودب کچوک ياهقیاق اب ییاهناسنا .دننکیم وجتسج و فشک
 زا بارعا هک دوب یعیبط .دندرک داجیا اجنآ رد ار يدیدج یهاشداپ و دندرک ادیپ ار ییاواه ریازج اهنآ لاحنیااب
 ؟دوریم اجک بش ره و تسیچ نیا :دندیسرپ و دندرک هاگن دیشروخ هب ًالثم .دننک بجعت یعیبط مظن

 

 بآ زا ياهمشچ رد ار نآ ،دیسر دیشروخ بورغ هب نینرقلاوذ یتقو« :دیامرفیم 86 يهیآ 18 يهروس
 :دهدیم حیضوت روطنیا 3991 دووادوبا ننس قباوس .»تفای یموق نآ یکیدزن رد و ردک
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 بورغ دیشروخ هکیلاحرد دوب راوس یغالا رب هک مدوب هتسشن ادخ لوسر رس تشپ :تفگ رذوبا«
 يهمشچ رد :دومرف .دنرتاناد شلوسر و ادخ :مدرک ضرع ؟دنکیم بورغ اجک نیا یناد یم :دیسرپ .درکیم
 ».دنکیم بورغ مرگ بآ

 

 هک مینادیم مکیوتسیب نرق رد اما .تسا راوشد یلصا فده نتسناد .دشاب یلیثمت 86يهیآ دیاش
 و لیجنا ،ایبنا فحص ،تاروت رد میناوتیم ام .تسین یملع يهینایب کی نیا .دنکیمن بورغ بآ رد دیشروخ
 .دنهدیمن یملع تاعالطا اما ،میناوخب دنوادخ يهرابرد يدایز بلاج ریواصت و اهناتساد نآرق

 

 هک دش هجوتم و درک هاگن نامسآ هب نینرقلاوذ ،تفگیم نآرق دینک روصت ؟دیوشیم هجوتم ار مروظنم
 رترود ربارب 330000 و نیمز زا رتگرزب رایسب هک تسا ياهتسه يژرنا زا میظع يراجفنا پوت کی دیشروخ
 زا دیشروخ يهلصاف هک دوب نکممریغ ًالمع )ص(دمحم يارب مشش نرق رد نیا ًالمع .تسا هکم و هنیدم زا
 و لیجنا ،ایبنا فحص ،تاروت .تسا ياهتسه يژرنا زا میظع نازوس پوت کی نیا هک دنادب ای دنادب ار نیمز
 اهنآ .مینک نامرد ار ناطرس ای میزاسب امیپاوه هنوگچ دنیوگیمن ام هب اهنآ .دننکیمن تبحص روطنیا نآرق
 بلاج تادهاشم يواح نآرق .ددرگ یم دیشروخ رود هب نیمز و نیمز رود هب هنوگچ هام هک دنهدیمن حیضوت
 دهاوخیم ،تسا هدمآ دنوادخ بناج زا نآ هک دنک تباث دهاوخب یسک رگا اما ،تسا تعیبط درومرد يرایسب
 .دبایب تسا هدش لزان اسآهزجعم روطهب هک یملع قیاقح يوجتسج زج یهار
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 مهدزون لصف
 
 میرم يهروس

 

 
 1-15 :19 يهروس ربمایپ ییحی

 ینیدلاو هب صوصخهب ،دهدب هچب مدرم هب دراد تسود دنوادخ هک دهدیم ناشن اهناتساد زا يرایسب
 هتشذگ يرادراب نس زا هک داد هراس و میهاربا هب ینامز ار قاحسا وا .دنوش رادهچب دنناوتیمن دننکیم رکف هک
 تبازیلا و ایرکز هب يریپ نینس رد ار ییحی .داد یناسنا ردپ کمک نودب ار دازون یسیع میرم هب وا .دندوب
 .دندرک تفایرد دنوادخ بناج زا یصاخ يهیده یگمه ،دیشخب

 
 

 زا تبازیلا شرسمه .درکیم یگدنز هیدوهی هاشداپ سیدوریه راگزور رد هک دوب يدوهی ینهاک ایرکز
 میلشروا دبعم رد تدابع ماگنه ایرکز يزور .دندرکیم یگدنز نآ زا شیپ لاس رازه هک دوب نوراه يهداوناخ
 يارب دنوادخ .تشاد کش ایرکز اما ،دهدیم اهنآ هب يرسپ هک داد هدعو دنوادخ .درک تاقالم ياهتشرف اب
 هب هنتخ يارب ار وا شنیدلاو دمآ ایند هب ییحی یتقو .درک لال هام دنچ ار وا ،ایرکز بیدأت و دوخ مالک تابثا
 ار ییحی مان ایرکز ،دندرکیم تبحص دننک باختنا ار یمان هچ هکنیا درومرد هداوناخ هکیلاحرد .دندرب دبعم
 .تشگرب شیادص هلصافالب و تشون حول يور

 

 و دروخیمن يرادلکلا یکاروخ چیه وا .دوب هدش هدیزگرب صاخ رایسب فده کی يارب ییحی
 مدرم دیمعت هب عورش یناحور ناونعهب یناوج رد .دیشوپیم رتش تسوپ و درکیم یگدنز نابایب رد ،دیشونیمن
 .دنتخیگنارب يدوهی یبهذم ناربهر رد ار یقیمع تداسح و دندمآ وا دزن يدایز تیعمج .درک ندرا دور رد

 

 ياههار ،دینک هدامآ دنوادخ يارب ار هار« :دهدیم ادن نابایب رد هک یسک يادص« .دوب يدانم ییحی
 وا هار و تفر حیسم زا شیپ ،دوریم ناطلس شیپ هک ياهنطلسلابیان دننام ییحی ».دیزاسب وا يارب میقتسم
 .درک هدامآ ار
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 هزاجا و دندش ییحی نانخس ندینش قاتشم و دندش عمج ندرا دور رانک رد تیعمج مرگ زور کی
 نیب زا هداعلاقراخ درف کی هکنیا ات ،دوب ییحی يارب يداع زور کی نیا .دهد دیمعت بآ رد ار اهنآ وا دنداد
 نم« :تفگ و دیزرل ،درک هاگن دوب هداتسیا شیولج هک رادشیر ناوج درم هب یتقو ییحی .دمآ نوریب تیعمج
  ».مرادن مه ار شیاهلدنص ندرک زاب تقایل یتح

 

 ».یهدب دیمعت ارم دیاب وت« :تفگ و درک هاگن یسیع هب وا

 

 ».دوش هدروآ اج هب تلادع مامت ات راذگب« :داد خساپ ینتورف اب یسیع

 

 .درب ورف کیرات و درس ياهبآ ریز و درب هناخدور هب ار یسیع هناعیطم ییحی

 

 ار ادخ يادص .دمآ دورف یسیع رب و دز لاب نییاپ هب يرتوبک و دش رادیدپ نامسآ رد ياهنزور ناهگان
 »141.مدونشخ وا زا هک نم يهناگی رسپ تسا نیا« .دندینش

 

 دوخ حیسم رظتنم لاس نارازه میهاربا نادنزرف .ریدقت و دییأت يرورض زیچ ود ؟داتفا یقافتا هچ اجنآ
 لیلج زا يرگید رادشیر راجن ره هیبش وا .دنسانشب تیعمج نایم زا ار وا ات دنتشاد زاین یهار هب اهنآ .دندوب
 .تسا حیسم نامه یسیع ،درک مالعا و دمآ ییحی .درک دییأت ار یسیع ندوب حیسم ییحی .دیسریم رظنهب

 

 ار رسپ يهملک ًامئاد ام ارچ .ًافطل ،هن رگید« .دننکیم فقوتم اجنیا رد ار نم بلغا ناملسم ناتسود
 ار ادخ هس اراکشآ هنوگچ هک دننیبب دنناوتیمن نایحیسم ارچ .دنکیمن اهر ار نآ لیجنا ؟میونشیم
 »؟دنتسرپیم

 

 
 

 3 اقول لیجنا 141
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 قبط ،سدقلاحور و« :دسیونیم یناتساب ققحم نیتسوگآ .میریگب رظن رد ار دیدج درکیور کی دییایب
 هک تسا لباقتم یتبحم ام يارب و .تسا ود ره زا هکلب ،اهنت رسپ زا هن و تسا ردپ زا اهنت هن ،سدقم باتک
 »142.دنراد تسود ار رگیدکی ًالباقتم رسپ و ردپ

 
 ار )یسکره ای( میرم و دراد یکیزیف ندب دنوادخ هک تسین انعم نادب نیا .تسین رسپ ینعم اجنیا رد

 نیا .تسا هارمه ادخ اب هک تسا یمود يادخ یسیع هک تسین انعم نادب نیا .تسا هتفرگ دوخ يرسمه هب
 رد ار دوخ تاذ دنوادخ هک تسا نیا روظنم .تسا هدش قلخ شیپ اهتدم یسیع تاذ هک تسین انعم نادب
 يور رب دوخ ینابرق قیرط زا هک درکیم یگدنز ام نایم رد فدهنیااب وا .تسا هدرک مسجم حیسمیسیع
 .دزاس نکمم ار ام ناهانگ شزرمآ و تاجن بیلص

 
 
 
 زا لبق اهتدم هک دهدیم ناشن خیرات .دناوخیم میحرونامحر ار دنوادخ ًابلاغ تاروت هک میدید ًالبق

 لماک شنیب کی نیا .دندرکیم هدافتسا یسیع يارب هنمحرلا ناونع زا ناتساب ینایرس نایحیسم ،دمحم دلوت
 تسناوتیم دنوادخ هک يراک نیرتنابرهم .دنتسین شرگن ای تاساسحا طقف تقفش و تمحر .تسا دنوادخ زا
 يهرمث وا تقفش و تمحر .دش سدقم و لماک ینابرق ام ناهانگ يارب و دمآ نیمز هب هک دوب نیا دهد ماجنا
 .تسوا یهلا تبحم

 
 
 
 
 33 :19 يهروس یسیع گرم
 هک ینک تباث ات یهدیم ناشن نم هب 156 :4 يهروس مادم وت ،هظحل کی طقف متفگ ماهیاسمه هب

 نآرق رد ایآ .دناهتشکن ار وا نایدوهی هکلب ،هدرمن یسیع هک دشاب هتفگ منکیمن رکف نم .تسا هدرمن یسیع
 ؟تسا هدرمن یسیع دیوگب هک دراد دوجو یتایآ

 
 .دنرادن دوجو یتایآ نینچ .دهدب باوج تسناوتن متسود اما مدنام رظتنم
 
 34-33 تایآ ًالثم .درم یسیع دیوگیم هک مینکیم فشک ار يرتشیب تایآ مادم ام ،عقاورد

 :دیامرفیم

 
 

 ثیلثت ،نیتسوگآ 142
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 ناهج زا هک يزور و مدمآ ایند هب هک يزور تسا نم رب قح مالس و

 .موش هتخیگنارب هدنز زاب )يدبا یناگدنز يارب( هک يزور و مورب
 
 بیر و کش شتقلخ رما رد مدرم هک میرمنبیسیع )هیضق( تسا نیا

 .دیدرگ نایب شلاح تقیقح ،باوص و قح نخس هب نونکا ،دنراد
 
 ،تسا هدنز یسیع .دراد تقباطم 55 :3 يهروس اب ًاقیقد هکلب ،درم دهاوخ وا هک دیوگیم اهنتهن !؟هچ

 ؟دشابن باذج دسانشیم ار لیجنا هک یسک يارب نیا تسا نکمم هنوگچ .دش هدنز ناگدرم زا و درم
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 متسیب لصف
 
 هط يهروس
 
 
 20 يهروس لعتشم يهتوب و یسوم
 مهاوخ زکرمت هتسجرب تاکن زا یخرب يور نم .دنکیم حرطم ار يرایسب بلاج ثحابم 20 يهروس

 .درک
 
 رد یسوم .دوریم شیپ نینچنیا ناتساد .دینش ار ادخ يادص ًاصخش یسوم هک مدش هجوتم ادتبا

 لاحرد یبیجع زرطهب هک ياهتوب نورد زا دنوادخ دوخ .دش رتکیدزن ،يواکجنکاب .دید یشتآ  اهتسدرود
 نآ رد هک ینیمز اریز دروآ رد ياپ زا ار شیاهلدنص هک تفگ وا هب و درک تبحص یسوم اب دوب نتخوس
 نوراه شردارب هب و ددرگرب رصم هب هک داد روتسد یسوم هب دنوادخ سپس .تسا یسدقم نیمز ،تسا هداتسیا
 ادخ زا نوعرف ،تشگزاب رصم هب یسوم .دنک دازآ تراسا زا ار میهاربا نادنزرف دیوگب نوعرف هب ات ددنویپب
 رد ار رصم هاپس دنوادخ سپس و درک دازآ ار ناگدرب ماجنارس ،دش لزان رصم رب الب نیدنچ ،درکن تعاطا
 ییالط يهلاسوگ کی نایناربع زا یخرب ،خرس يایرد قیرط زا نایرصم رارف زا سپ .درک قرغ خرس يایرد
 یسوم هکیماگنه .درکیم تفایرد هوک رد ار نامرفهد یسوم هکیلاحرد دندرک شتسرپ ار نآ و دنتخاس
 .دنتفای تاجن نانمؤم زا یخرب اهنت و دمآ دورف ناکرشم رب دنوادخ مشخ ،تشگزاب

 
 وت راگدرورپ نم انامه !یسوم يا :دینش ییادص ،دیسر شتآ هب نوچ اما« :دنیامرفیم 12-11 تایآ

  .درکن تبحص یسوم اب هتشرف قیرط زا دنوادخ هک دینک هجوت »!متسه
 
 اب سپس و دوشیم عورش اوح و مدآ اب ندع غاب رد .تسا راگدرورپ قشع گرزب ناتساد ،خیرات

 اب ناکم نیرتسدقم هب هناتسآ زا ار ام ناتساد لیجنا رد .دباییم همادا هاشداپ دوواد و ،یسوم ،میهاربا
 اب طقف ادخ )يادص ای( مالک .تسا یهلا طابترا لماش هشیمه قشع ناتساد نیا .دنکیم تیاده حیسمیسیع
 .تسا دنوادخ تاذ و ادخ يهملک وا ،تسین وا

 
 نز .تسا هطبار ره تایح بوخ طابترا هک تسا هتفگ یصخش ؟تسا مهم ردقنیا میقتسم طابترا ارچ

 هب ار دوخ بلق و دننکیم رگیدکی هب ندادشوگ و ندرکتبحص فرص ار دوخ تقو قشاع ياهرهوش و
 و دننک تبحص و دننیشنب دوخ نادنزرف اب نیدلاو دوشیم ثعاب قشع .ار ناشندب طقف هن و دنراذگیم كارتشا
 .دنراذگب تقو دوخ یگدنز درومرد طابترا يرارقرب يارب بوخ ناتسود هک دوشیم ثعاب
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 ،درک تبحص اوح و مدآ اب ؟هن هک ارچ ؟دنک تبحص دوخ موق اب ًامیقتسم دنوادخ هک دراد ناکما ایآ
 مه یسوم اب نینچمه دننکیم تبحص مه اب هک یناتسود لثم .دنکیم تبحص شنادنزرف اب هک يردپ لثم
 .درکیم تبحص

 

 هکلب ،دنتسین وا ناگدنب رگید اهنآ هک تفگ دوخ نادرگاش هب ،دمآ ادخ مالک ،یسیع هکیماگنه
 شناتسود يارب هنادازآ ار دوخ ناج هک درادن نیا زا رتالاب یقشع سکچیه هک تفگ ،دنتسه وا ناتسود
 اما ،دش ناریو غاب رد ینامرفان اب لماک یتسود نیلوا هک دهدیم ناشن دنوادخ قشع گرزب ناتساد .143دهدب
 .دوب انب گنس یسیع .درک يزاسزاب ار قشع لپ جیردت هب دنوادخ

 
 ياههمان ادتبا .دنکیم یگدنز سونایقا يوس نآ رد هک تسا ینز قشاع يدرم دینک روصت

 وا تمس هب و دوشیم امیپاوه راوس هرخألاب .دنکیم تبحص ینفلت وا اب سپس .دتسرفیم وا يارب سیونتسد
 .دوشیم لماک اهنآ يداش دننکیم تاقالم ار رگیدکی ورردور اهنآ یتقو .دوریم

 

 ار دوخ و دنشیدنایم ادخ هب دیدج ياهنوگهب مدرم ناملسم عماوج زا یخرب رد لیلدنیمههب
 ار مدرم ،حیسم قیرط زا دنوادخ اب تاقالم ».دربیم نیب زا ار اهسرت لماک قشع« .دنمانیم هللا نارادتسود
 نودب ،مرش نودب .دربیم تذل نآ زا هانگ زا لبق مدآ هک هنوگنامه ،دنادرگیم زاب مرش زا يراع ناکم هب
 اب ،درابیم میظع يراشبآ دننام نامسآ زا هتسویپ هک یقشع اب میناوتیم ،یتازاجم چیه زا سرت نودب ،هانگ
 .مینک رارقرب طابترا ادخ

 

 

 
  123-115 :20 يهروس مدآ مرش

 و وا .دنک ناهنپ ار دوخ مرش درک یعس هدوهیب ،دوب هنهرب دنوادخ ربارب رد ندب و رکف رظنزا هک مدآ
 ،يرسور و شوپور اب ار دوخ ندب مه هزورما ياهناسنا .دنتفاب مه هب ششوپ يارب ار ریجنا ياهگرب اوح
 .تسا دنوادخ هب تبسن یتوافتیب يهناشن یمومع یگنهرب .دنناشوپیم راولش ،سابل

 
 ياهششوپ اوح و مدآ هب ضوع رد .تسا هتفریذپن ار گرب ششوپ دنوادخ هک میناوخیم تاروت رد

 هک دزومآیم ام هب دنوادخ .دیناشوپ تسوپ اب ار اوح و مدآ و درک ینابرق ار یتاناویح دوخ دنوادخ .داد يدیدج

 
 

 13 :15 انحوی لیجنا 143
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 .دنکیم وا هک تسا يايراکادف ام ینورد مرش ششوپ اهنت .تسا صقان و یفاکان ام کین لامعا
 ام هب شناج ندرک ادف اب هکلب ،دوش تمدخ هکنیا يارب هن تسا هدمآ دیوگیم حیسم هک تسا لیلدنیمههب
  .دنک تمدخ
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 مکیوتسیب لصف
 
 ایبنلا
 
 
 107 :21 يهروس )ص(دمحم ترضح یماسا
 .ریذپب ار دمحم و درگرب هناگی يادخ هب نامیا هب ،كرش زا .تسا هداس هروس نیا مایپ
 

 رد ًالثم ؟تسیچ هنسحلا ءامسا اب )ص(دمحم مسا تبسن .دناسریم یبلاج لاؤس هب ار ام 107 يهیآ
 همه يارب یتمحر رگم ،میداتسرفن ار وت ام« .تسا دنوادخ تمحر )ص(دمحم هک میناوخیم هیآ نیا
 و 64-22 يهروس رگید يهنومن .تسا میِحَّرلا و نمحرلا هللا هک میناوخیم 1 :1 يهروس رد .»تادوجوم
 هک مینیبیم 6 يهیآ 61 يهروس رد .دناوخیم )ُدیِمَحْلا( دیمح ار دنوادخ 64-22 يهروس .تسا 61:6 يهروس
 .تسا هتفر راکهب )ص(دمحم يارب )ُدَمْحَأ( دمحا

 
 ربمایپ مان 201 و )هنسحلا ءامسا( هللا مان 99 زا یتسرهف کین لامعا يامنهار :تاریخلالئالد باتک

 لا فرح ياراد هللا ءامسا هکنیا زج ،دنراد ناسکی يهشیر اهمان زا يرایسب .دهدیم هئارا ار )یبن نع ءامسا(
  .دنتسه

 
 هک مینادیم .تسا هدمآ اوح و مدآ زا هک هدمآ يردپ زا دوخ زا لبق نادرم يهمه دننام )ص(دمحم

 یگدنز خیرات رد گرزب ناربهر زا يرایسب هچرگا .تشگزاب كاخ هب و درُم نادرم ریاس دننام زین دمحم
 و درک تاقالم نازوس يهتوب رد ادخ اب یسوم هچرگا ،لاثم يارب .مینکیمن لیلجت اهنآ زا ام اما ؛دناهدرک
 هب .تشاد كرتشم تیناسنا ،دراد نایرج شیاهگر رد مدآ نوخ هک یسکره اب اما ،درک تفایرد ار نامرفهد
 شرس ادگ نیرتتسپ و دروایب نییاپ ار شرس مرش زا هاشداپ نیرتگرزب هک دوش ثعاب دیاب مدآ نوخ ،یترابع
 .دنک دنلب مارتحاهب ار

 
 .تسین دناهتفر ایند زا وا زا شیپ هک یناربمایپ دننام یلوسر دمحم« :دیامرفیم 144 يهیآ 3 يهروس

 زا شیب ندرکمارکِا زا هک دهدیم رادشه مدرم هب رما نیا ایآ »؟دیدرگیمرب بقع هب ،دوش هتشک ای دریمب رگا
 ؟دننک يراددوخ ناربمایپ دح
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 مودوتسیب لصف
 
 جحلا
 
 
 8 :22 يهروس راکنا زا ثحب
 اهنآ .دننکیم مالعا نم هب نآرق و لیجنا ،یسیع ،ادخ درومرد ار دوخ رظن هنادازآ مناتسود ًابلاغ

 .دناهدناوخن ار نآرق و لیجنا ،ناربمایپ ،تاروت تایآ يهمه ًاصخش اما ،دناهتفرگ اجنآ و اجنیا زا ار ییاههدیا
 ادخ درومرد هک تسا یسک مدرم نایم رد اما« :8 يهیآ .دهدیم رادشه لهج يور زا لالدتسا هب تبسن نآرق
 زارودهب یترایز ناونعهب ار باتک نیا .»يرگنشور باتک نودب و ،تیاده نودب ،ملع نودب ،دنکیم هلداجم
 .مسیونیم لهج

 
 
 
 22-19 :22 يهروس منهج
 .دهدیم ناشن ام هب منهج زا حضاو و تباث يریوصت نآرق
 

 يادخ نید رد هک دنرگیدکی نمشد و فلاخم )رفاک و نمؤم( هورگ ود نیا«
 رب و دناهدیرب تماق هب خزود شتآ زا یسابل ار نارفاک و ،دنتساخرب لادج هب مهاب دوخ
 .دنزیر ورف منهج نازوس بآ نانآ رس

 
 بآ نآ هب ناشندب تسوپ و )همه ءاشحا و ءاعما زا( تساهنآ نورد رد هچنآ هک

 .دوش هتخادگ نازوس
 

 	.دشاب ایهم اهنآ )رس( رب نینهآ ياهدومع و نارگ زرگ و
 
 ناگتشرف( زاب دنبای تاجن نآ هودنا و مغ زا ات دنیآردهب خزود زا دنهاوخ هاگره

 ».دیشچب ار نازوس شتآ باذع )دیاب زاب دنیوگ( و دننادرگرب خزود هب ار نانآ )باذع
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 يالاب زا شوج بآ هکیلاحرد ار ندب دیدش درد .منک روصت ار نیا زا رتكانتشحو يزیچ مناوتیمن
 یفاک تردق ،دوشیم لمحتم شندب رد هک یجنر و باذع زا رارف يارب دناوتب هک یسکره .درابیم ورف رس
 باذع .دوشیمن مامت زگرهوزگره و .دش دهاوخ ورهبور نینهآ زرگ کی يهدنبوک تابرض اب ،دنک عمج
  .يدبا يدرد  و نایاپیب

 

 يهرابرد دزادنایم باوخ زا لبق یناتساد دای هب ار اهیلیخ .دننکیم يراددوخ رواب نیا زا نردم مدرم
 دنک ینامرفان شنیدلاو زا هک ار یکدوک ره ات دنرظتنم هناخ زا نوریب هک تشرد ياهنادند اب ییاهالویه
 و درز نامشچ اب ریرش يالویه هنرگو ،دیوشن دنلب باوختخر زا یکیرات زا دعب« :دنیوگیم اهنآ .دعلبب
 امش تمسهب ،دینک زاب ار ناتهدولآباوخ ياهمشچ دیناوتب هکنیا زا لبق ،دکچیم نوخ نآ زا هک ییاهنادند
 تخت ریز زا هنایفخم تروصهب وا ،دینزب كاوسم هک دینک شومارف رگا ،نآ زا رتدب یتح و .دروآ دهاوخ موجه
 دیهاوخ رادیب باوخ زا اپ نودب و نادند نودب تقو نآ .دوجیم ار امش ياهاپ بش همین و دیآیم نوریب امش
 ».دش

 

 .تسا زیمآنیهوت كدوک هب منهج يهرابرد شزومآ ،زنیکواد دراچیر رظن هب
 

 و ًاعقاو- منهج رواب هک ماهدرکن هبرجت ًاصخش زگره نم ،رکش ار ادخ«
 رواب نینچ هک درک لالدتسا ناوتیم هک منکیم رکف اما .تسا هنوگچ -ًاقیمع
 بیسآ ثعاب تسا نکمم ،فیفخ یمسج رازآ تقوم تلاجخ اب هسیاقم رد یقیمع
 »144.دوش كدوک تدمینالوط یناور

 

 يهرابرد ییاهناتساد هب مدرم هک تفگ نم هب ياهدرکلیصحت و دنمتورث ناملسم درم ،رگیديوسزا
 تحت ار مدرم ات دراد زاین منهج زا سرت هب هعماج هک تفگیم ،تشادن داقتعا ادخ هب ًاعقاو وا .دنراد زاین منهج
 يارب .دنکیم نیناوق عبات ار مدرم و درادیم زاب ار نامرجم ،منهج زا سرت هک تسنادیم وا .دراد هگن لرتنک
 اهنآ قیوشت و ناکدوک ندناسرت يارب باوخ زا لبق ناتساد کی طقف ،تسا درز مشچ يالویه دننام منهج ،وا
 .ندز كاوسم هب

 

 
 

144 “Richard Dawkins and Hell”, Conservapedia, http://www.conservapedia.com/Richard_Dawkins_and_Hell, 
accessed February 2018.   
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 .دنکیم هدافتسا نتخوس يهژاو زا راب 41 و شتآ راب 172 ،)َمَّنَهَج( منهج يهملک زا راب 77 نآرق
 102 )ِۀَّنَجْلٱ( تشهب .دننکیم تبحص منهج يهملک زا هدافتسا نودب باذع و يرواد درومرد  تایآ زا يرایسب
 بوخ ناناملسم هک دنکیم یعادت هدنناوخ نهذ رد ار هدیقع نیا نآرق .دوشیم رهاظ فلتخم لاکشا هب راب
 .يدبا درد ناناملسمریغ و تشاد دنهاوخ يدبا ياهتذل

 

 دناهداد رادشه حیسمیسیع و هیلوا ناربمایپ زا يرایسب .تسا هتفرگن همشچرس نآرق زا منهج موهفم
 دراو رصم رد شموق و نوعرف رب هک ییاهالب .دش دنهاوخ كاله ادخ زا ادج و کیرات یناکم رد ناریرش هک
 .دهدیم ناشن ار ادخ زا يدمع ینادرگیور بقاوع ،دش

 

 سداه هملک زا لیجنا و تسا )לֹאְׁש( لوئش ،دنکیم فیصوت ار یکیرات ناکم هک يربع يهملک
)ᾅδης( یتح و اههلابز میلشروا یناتساب مدرم هنوگچ هک میناوخیم رگید ياهنامز رد .دنکیم هدافتسا 
 فیصوت رد ار یسیع هک سکره .دندرکیم باترپ رهش يهیشاح رد منهج قیمع يهرد هب ار دوخ داسجا
 .دنک روصت ار دب يوب و دود تسناوتیم هلصافالب ،دینشیم منهج

 

 هب سداه و گرم سپس« :دیوگیم .دهدیم منهج درومرد یمک تایئزج لیجنا ،نآرق اب هسیاقم رد
 هدشن هتشون تایح باتک رد شمان هک سکره .تسا مود گرم شتآ يهچایرد .دش هتخادنا شتآ يهچایرد
 باذع« هب دندرکیم یگدنز دوخ يارب هک یناسک دیوگیم یسیع »145.دش هتخادنا شتآ يهچایرد رد ،دوب
 .دنسریم »يدبا

 

 ار حیسمیسیع و تشاد نامیا ادخ هب وا .داد رازآ ًاقیمع ار مناتسود نیرتهب زا یکی منهج يهدیا
 هباشم یتالاؤس مدرم زا يرایسب .میتشاد يدایز ياهوگتفگ منهج لکشم و ادخ تبحم درومرد .تشاد تسود
 ؟دنکیم موکحم يدبا باذع هب ار مدرم و تسا یعقاو تبحم دنوادخ هنوگچ .دنراد وا لاؤس

 
 هکینامز نامه رد ار تشهب رد یگدنز دناوتیمن هتشون هک تسا يرگید درم زا ياهنومن اجنیا رد

 .دنک روصت دنرب یم جنر منهج رد نارگید
 

 
 

 15-14 :20 هفشاکم 145
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 راظتنا رگا اریز ،ًافطل ،منک ضوع ار دوخ ياج ات هدب هزاجا نم هب ،ایادخ«
 و تقفش درومرد زور مامت و مشاب روانش يربا يور تشهب رد هک مشاب لاحشوخ يراد
 جنر رد رگید یخرب و مناتسود زا یخرب هک منادب ،مناوخب دورس وت قشع و فطل
 »146!تسا هدش نم منهج وت تشهب عقاورد ،ینک یم هابتشا وت ...منهج رد .دنتسه

 
 یتدم زا دعب ایآ ؟تسا يدبا ایآ .دراد دوجو منهج يهرابرد يدایز تالاؤس زین ناناملسم نایم رد

 زا سپ ناناملسم زا یخرب ایآ ؟دننک روبع منهج زا دیاب ناناملسم يهمه ایآ ؟دراد دوجو منهج زا جورخ
 ناتسرپتب یتح و نایدوهی ،نایحیسم ایآ ؟دنوریم نوریب سپس و دنوریم منهج هب کچوک ناهانگ تازاجم
 هک دندقتعم نارگید و هیدمحا يهقرف ؟دوشیم یلاخ يزور منهج ایآ ؟دنوش جراخ منهج زا ماجنارس دنناوتیم
 .دوش دازآ یحور ره و دوش یلاخ ًالماک يزور تسا نکمم منهج

 
 و نک هبوت« .دیوگیم لاعتم دنوادخ ».مربیمن تذل یسک گرم زا نم« :دسیونیم یبن لایقزح

 يارب شلد ردقچ .تخیر کشا و دش هریخ رهش هب ،دش کیدزن میلشروا هب یسیع یتقو »147!نک یگدنز
 ار ام تکاله يوزرآ و تشاد تسود ار رشب لسن وا اریز داتسرف ار حیسم دنوادخ !تسکش راکهانگ مدرم
 .تشادن

 
 

146 Steve McSwain, “Why I Do Not Believe in Hell”, Huffpost, https://www.huffingtonpost.com/steve-
mcswain/why-i-do-not-believe-in-h_b_7762130.html, accessed February 2018.   
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 نامزلارخآ رد هک دیامرفیم لیجنا .دنتسه یعقاو ییاهناکم منهج و تشهب هک تسا هدومرف دنوادخ
 منهج هب نارگید .تفر دنهاوخ يدبا یگدنز هب دنوادخ هاگشیپ رد یخرب .درک دهاوخ يرواد ار یناسنا ره
 .148تفر دنهاوخ يدبا

 
 ًاعقاو دنوادخ رگا ؟تسین تبحم ًاعقاو دنوادخ هک تسین انعم نادب نیا ایآ ،تسا یعقاو منهج رگا

 دارفا دناوتیم دنوادخ هنوگچ ؟دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن منهج هک تسانعم نادب نیا ایآ ،تسا تبحم
 .دنشاب هتشاد دوجو نامزمه دنناوتیمن ود نیا ییوگ ؟دنک تازاجم مه و دنک تبحم مه منهج رد ار راکهانگ

 
 ،تسا صلاخ تبحم دنوادخ هکاجنآزا .دیاشگیم ام يور هب لاؤس نیا هب تبسن ياهچیرد یسیع

 رب بیلص يور رب ار هانگ تازاجم ،تسا لداع وا نوچ .تسا هدرک تیانع افش ام هانگ يرامیب يارب
 .دناهتفای تاجن منهج زا و هدش هدرمش لداع دناهدروآ نامیا یسیع هب هک یناسک .درک لزان حیسمیسیع
 ،وکین ًالماک دنوادخ .دنوش تازاجم منهج رد دیاب دنریذپن ار هانگ نامرد ناگیار داهنشیپ نیا هک یناسک
 دنکیم باجیا تلادع .دوب یسیع زیخاتسر و گرم قیرط زا وا ششخب يهزیگنا قشع .تسا لداع و تبحماب
 وا زا نینچمه تلادع .دهدب بسانم تازاجم ،دننکیم در ار ادخ يهدش ینابرق يهرب هک ار یناراکهانگ هک
 .دهدب يدبا یگدنز دربیم هانپ هرب نوخ هب هک یسک هب هک دهاوخیم

 
 
 
 
 
 
 
 73 :22 يهروس هقالخ تردق
 
 وا طقف .دنیرفایب چیه زا ار يزیچ دناوتیم ادخ طقف اما .دنتسه قالخ اهناسنا هک تفگ ناوتیم

  :دیامرفیم يهیآ نیا .دنیرفایب ار یگدنز دناوتیم
 

 لاح تقیقح ات( دیراد ارف شوگ نادب هدش هدز یلثم )رفاک كرشم( مدرم يا«
 تقلخ رب زگره دیناوخیم )دوخ دوبعم( ادخ ياج هب هک دامج ياهتب نآ :)دینادب دوخ
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 اهنآ زا يزیچ )ناوتان( سگم رگا و ،دنتسین رداق دننک عامتجا همه دنچره یسگم
 تسرپتب و تب ینعی( بولطم و بلاط )هک دینادب( ،دنرادن نآ نتفرگزاب رب تردق دریگب
 ».دنناوتان و زیچان ود ره )ناتب و سگم ای دوبعم و دباع ای

 
 .دننکیمن قلخ نیغورد نایادخ .دنتسه ناوتان نیغورد نایادخ و اهتب
 
 :دیامرفیم هک دروآیم دای هب ار 110-5 يهروس هلصافالب هیآ نیا

 نذا هب و یمدیم نآ رد و يزاسیم ياهدنرپ لکش لِگ زا نم نذا هب !نیبب و«
 ».دوشیم هدنرپ نم

 
 هک دنکیم اعدا هروس نیا ،سگم کی یتح ،دننیرفایب يزیچ دنناوتیمن نیغورد نایادخ هکیلاحرد

 .دنیرفایب يدیدج يهدنرپ ات دیمد وا قیرط زا دنوادخ و دراد یمیمص رایسب ياهطبار ادخ اب حیسمیسیع
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 موسوتسیب لصف
 

)نارادنامیا( نونمؤملا  
 
 

 14-12 :23 يهروس ناسنا تقلخ
 زا هلحرم نیدنچ هروس نیا .تسا 23 يهروس هب یبوخ عجرم یسیع طسوت هدنرپ تقلخ ناتساد

 هک متسین نئمطم نم .تشوگ سپس و ناوختسا ،هدوت ،نوخ يهتخل ،سر لگ :دهدیم هئارا ار ناسنا تقلخ
 دهدیم ناشن یکشزپ ملع ،دروم ود ره رد .دنکیم فیصوت ار اهناسنا يهمه ای  تسا مدآ تقلخ طقف نیا
 هتفر راکب اجنیا رد يرعاش یبدا کبس دیاش .دنکیمن فیصوت ار محر رد ناسنا یعقاو دشر ،تمسق نیا هک
 .تسا

 
 دنهاوخیم تایآ نیا اما .دنکیم فیصوت ار ناسنا شنیرفآ نآرق هک تسا يددعتم دراوم زا یکی نیا

 هک دنهدیم ناشن اهنآ .دنراد هنانتورف یعورش اهناسنا هک دنهدیم ناشن اهنآ ؟دنیوگب ام هب يزیچ هچ
 .تسا قالخ و دنمتردق دنوادخ
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 مراهچوتسیب لصف
 

)رون( رونلا  
 
 
 33-2 :24 يهروس یسنجيهطبار نیناوق
 هاگن اهلمعلاروتسد نیا زا یخرب هب دییایب .تسا یسنج قالخا درومرد یلمع تاروتسد يواح نآرق

 .مینک
 

 ار قالش هبرض 100 دیاب مرجم درف ره دیوگیم 2 يهیآ ؟تسیچ انز تازاجم  •
 .یمحرت هنوگچیه نودب ،دنک لمحت

 هتشادن دهاش راهچ رگا ؟تسا زاین دهاش دنچ هب نمادکاپ نز ندرک موکحم يارب •
 .دراد قالش هبرض 80 دشاب

 نز .تسا هدش انز بکترم شنز هک دروخب مسق ادخ هاگشیپ رد رابجنپ دناوتیم درم •
 .تسا هانگیب هک دروخب مسق رابجنپ دناوتیم دوخ يهبون هب

 یسنج رظنزا هک دنک جاودزا يرگید صخش اب دیاب تسا هدش هانگ بکترم سکره •
 .تسا سجن

 اب ار دوخ دیاب نانز .دنزادنیب نییاپ ار دوخ هاگن ایح اب دیاب درم و نز ،ماعءالم رد •
 ردپ ،ناشناردپ ،رهوش« هب ار دوخ دنناوتیم طقف اهنآ .دنامب ناهنپ اهنآ ییابیز ات دنناشوپب سابل
 ناشن ناشرهاوخ نارسپ ای ،ناشردارب نارسپ ای ناشناردارب ،ناشرهوش نارسپ ،ناشنارسپ ،ناشرهوش
 »دنرادن یسنج مرش ساسحا هک یکچوک ناکدوک ای ،ینامسج ياهزاین زا يراع ناگدنب .دنهد
 .)31-24 يهروس(

 دعب و امرگ ماگنه رهظ ،حبص زامن زا لبق دیاب ناکدوک و نامالغ دیوگیم 58 يهیآ •
 دوخ ياهسابل دارفا عقاوم نیا رد اریز ،دنریگب هزاجا غلاب ناملسم هب ندش کیدزن يارب رصع زامن زا
 .دنروآیم نوریب نت زا ار

 ،31 يهیآ دننام .دنروخب اذغ اجک هک دهدیم روتسد نیدتم ناناملسم هب 61 يهیآ •
 .دنروخب اذغ ،ناناملسم ریاس ًالامتحا و یمیمص ناتسود و ماوقا اب تسا نکمم اهنآ

 ناناملسم .دننک يدازآ تساوخرد دوخ نابابرا زا ات دهدیم هزاجا ناگدرب هب 33 يهیآ •
 هکلب ،درک اشحف هب روبجم دیابن ار اهزینک .دننک دازآ تسا نکمم دننادب هتسیاش ار ياهدرب رگا
 ».تسا نابرهم يهدنزرمآ دنوادخ ،رابجا نآزاسپ ،دنک روبجم ار اهنآ یسک رگا« :دیوگیم
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 و اهملیف هب هراشا اب ؟تسا قالخایب ردقنیا یحیسم برغ ارچ هک دنسرپیم بلغا مناتسود
 .دننک ادیپ يددعتم ياههنومن دنناوتیم اهنآ ،یقیسوم

 
 هدماین یسیع .تسین یحیسم يروتارپما کی برغ هک تسا نیا نم ناملسم ناتسود هب هداس خساپ

 ،شزرو ،يربخ ياههناسر ،تلود رد اهنآ اما ،دنرایسب اکیرمآ رد یسیع ناوریپ ،هلب .دنک اپرب ینیمز یهاشداپ ات
 .دینک رکف تسا نکمم امش هک تسا يزیچ فالخرب تقیقح .دنتسه تیلقا رد نویزیولت و امنیس ،یقیسوم
 هک دنوشیم هجوتم اهنآ !تسا ادخیب رایسب دوویلاه اریز دننک راک دوویلاه رد دنهاوخیمن نایحیسم زا يرایسب
 رد رگید يرایسب دننام هک دنک هسوسو ار اهنآ تسا نکمم ،دننک راک یشوجوبنج رپ ياهطیحم نینچ رد رگا
 راک دوویلاه دننام ییاج رد دناوتیم دراد یسیع هب يدایز قشع هک یسک ،اهنت .دنریگ رارق یقالخایب ضرعم
 .دشاب یسنج یکاپ يارب رادافو يرون و دنک

 
 .دندادیم شزومآ ار یسنج یکاپ شنادرگاش و یسیع
 

 یتح	یتسرپتوهش ای یکاپان هنوگره ای یتفعیب زا امش نایم رد هک دابم«
 ییوگهدوهیب و تشز راتفگ 	.تسین نیسدقم يهتسیاش اهنیا اریز ،دیآ نایمهب نخس
 ».149درک يرازگرکش دیاب نآ ياج هب ؛تسین هدنبیز يورچیههب زین لذتبم نانخس و

 
 ار جاودزا زا جراخ و لبق یسنجطباور مامت ،دهدیم شزومآ ار نز کی و درم کی نیب جاودزا لیجنا

 ،اشحف ،نینجطقس هیلع یسیع ناوریپ .دهدیم رادشه بلق رد یسنج تالایخ زا یتح و دنکیم موکحم
 .دننکیم هزرابم رگید یسنج ناهانگ زا يرایسب و یسنج يهدافتساءوس ،یفارگونروپ

 
 یگدنز زا یشخب ناونعهب ات دیرفآ زیگناتفگش تبهوم کی ناونعهب ار تیسنج دنوادخ اریز ؟ارچ

 دوخ نورد رد هک تسا یلماک قشع يهنیآ زا یشخب رهوش و نز نیب تیمیمص .درب تذل نآ زا كرتشم
 نایب رمعلامادام و هناقشاع جاودزا کی ياهزرم زا جراخ یسنج تالیامت هکیماگنه .دراد دوجو دنوادخ
 اب و وا اب صلاخ طابترا يارب دنوادخ طسوت لصا رد اهناسنا .دوشیم لیدبت توهش هب تعرسهب ،دوشیم
 .دربیمن یکیرات و هیاس زج يزیچ هب ار مدرم بان ياهزرم نیا زا نتفر نوریب .دناهدش هدیرفآ رگیدکی

 

 زا ياهنومن ناونعهب هک يدناگ هدش هتفگ ؟دنکیم یگدنز هانگ نودب یسک ایآ ؟تسه يدیما ایآ
 ابیز ناوج نارتخد اب هنهرب دوخ یگدنز زا يدامتم نایلاس لوط رد ،دوشیم هتفرگ رظن رد ینید ياوقت
 اب دوخ يهزرابم هب وا ،راک نیا اب .دیامزایب ار دوخ يرادنتشیوخ ات دادیم ماجنا یشیامزآ ًارهاظ وا .دیباوخیم
 .درک فارتعا نانز زا يرایسب اب یسنجطباور نتشاد يارب یسنج تالیامت
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 و ششخب دنمزاین یسنج هانگ .تسا هدروخ تسکش یسنج طوقس رب هبلغ يارب ناسنا ياهشالت
 دیدش هانگ بکترم دوخ شترا نارسفا زا یکی رسمه اب انز باکترا اب هاشداپ دوواد یتح .تسا دنوادخ يافش
 لمح ار دوواد دنزرف وا رسمه هک دوشن هجوتم ات دناسر لتق هب ار رسفا نآ دوواد ،نآ زا رتدب .دش یسنج
 .دنکیم

 
 و ششخب بلط و دمآ دنوادخ رضحم هب ،دوب هدش دوخ قباس نتشیوخ زا یکیرات يهیاس هک دوواد

 هانگ حبش تیاهن رد ».نک دیدجت نم رد ار تسرد یحور و نیرفایب كاپ یلد نم رد« :دز دایرف وا .درک افش
 و هتسکش یبلق لابندهب وا .دوش نامرد دنوادخ يافش اب هکنیا رگم ددزدیم ناسنا زا ار رون مامت ،یسنج
 افش وا سمل .دشاب توهش هنوگره زا يراع هک دوش کیدزن یسیع زیمآتبحم سمل هب هک تسا نامیشپ
 .دروآیم ناغمرا هب ار يدبا يداش و دهدیم
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 مجنپوتسیب لصف
 
 )رایعم( ناقرفلا
 
 
 60 :25 يهروس ؟تسا رفک ادخ ،ندناوخ تبحم ایآ
 هللا« هک دننک بجعت تسا نکمم ناناملسم یتح ؟تسیک »نمحرلا« :دنسرپب تسا نکمم نارفاک

 »؟تسیک
 
 و دندیشون ياچ دندرک تاقالم ار رگیدکی دوخ ناملسم تسود اب یحیسم يوناب کی زور کی

 ار رفن رازه نیدنچ شترا هک شنطو رد وا یگدنز هک تفگ ناملسم يوناب نیا .دندرک تبحص یگدنز درومرد
 ینابرهم اب و دیشون ار دوخ ياچ یحیسم نز .تسا هدوب تخس ردقچ ،دوب هدرک ناریو ار اهرهش لک و هتشک
 شتسود تساوخیم هک یحیسم يوناب .تسا زیگنامغ و كانتشحو گنج هک دندوب قفاوم ود ره .داد شوگ
 ؟دراد تسود ار وت ادخ هک ینادیم :تفگ ،دنک قیوشت ار

 
 لثم ادخ درومرد دیناوتیمن امش !تسا رفک نیا ،دییوگب ار نیا دیابن .تفر رد هروک زا ناهگان شتسود

  .دینک تبحص ناسنا کی
 
 :دوب دقتعم یحیسم .دنتشاد یتوافتم تارظن »؟تسیک نمحرلا« هک لاؤس نیا درومرد مناخ ود نیا

 »؟دونشب و دنیبب ار ام دناوتیمن وا ایآ .دیرفآ ار ام شوگ و مشچ هک تسا ینابرهم يادخ دنوادخ«
 

 یتح هک تسا تخبدب ياهناسنا زا رتالاب و گرزب ردقنآ دنوادخ هک دوب دقتعم ناملسم يوناب نآ
 .تسا زیمآرفک ،دراد تسود ار ام هکنیا نتفگ لاح نامه رد سپس و ادخ مان رکذ

 

 تحاران امش زا نم راگدرورپ« :دیوگب نارفاک هب هک تسا هدش هداد روتسد )ص(دمحم هب 77 يهیآ رد
 ».دیناوخن ار وا رگا تسین
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 ،دهدیم ماجنا تبحم اب هارمه ياهراک ناسنا يارب طقف دنوادخ هک تسا نیا نمحرلا روظنم ایآ
 عقاورد هک تسا یصخش يدوجو دنوادخ هک تسانعمنیاهب ای ؟نیمز يرایبآ يارب ناراب نداتسرف دننام
 ینابرهم ياهنامسیر اب ار اهنآ نم« :تسا هدومرف دنوادخ ؟دراد تسود دوخ تبحم و هدارا اب ار اهناسنا
 اپ يور ار یکچوک كدوک هک مدوب یسک دننام اهنآ يارب نم .مدرک يربهر تبحم ياهدنویپ اب و یناسنا
  »150.مهدب اذغ اهنآ هب ات مدش مخ و دربیم
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 مششوتسیب لصف
 
 )نیرعاش( ءارعشلا
 
 
 2 :26 يهروس حضاو موهفم

 نم .دنک هدافتسا دوخ يدادادخ نهذ زا دیاب يدرف ره مدقتعم اریز مدرک عورش ار نآرق ندناوخ نم
 يادص ندینش دنیوگیم ناملسم ناتسود زا یخرب .مدقتعم یناسنا لقع هب مه و یهلا یحو بوجو هب مه
 هب مهاوخیم نم اما ؛ماهدینش راب نارازه هلب ،دنناوخیم نآرق ناماما هک ماهدینش .تسا هزات یسفن دننام نآرق
 .مورب مایپ كرد يدعب يهلحرم

 
 يزیم تشپ بوخ ناملسم يهداوناخ کی .مدرک مد يروامس ياچ مارآ یکراپ رد رصع زور کی

 هب میدیشونیم ياچ هکیلاحرد .مداد ياچ اهنآ هب و متفر نم نیاربانب ،دندوب هدمآ کین کیپ يارب ام کیدزن
 ».تسا رگنشور باتک تایآ نیا« .مدرکیم رکف تایآ نیا

 
 »؟دیاهدناوخ ار نآرق ایآ« :مدیسرپ اهنآ زا
 
 میمهفیمن اما ،میریگیم دای ار ندناوخ یبرع و میوریم یشزومآ ياههرود هب ام« :تفگ اهنآ زا یکی

 ».منکیمن كرد ار نآ نم ،هن« :تفگ تقفاوم رد ردپ ».دیوگیم هچ
 
 حیضوت ار نآ ینعم ات دننکیم هعجارم ریسفت هب اهنآ .تسین نشور نآرق مایپ مدرم زا يرایسب يارب

 شیپ یتخس لاؤس ،نآرق ياهوگتفگ رد یهاگ .دنهدیم شوگ دوخ يهقالع دروم خیش ای ماما هب ،دنهد
 ار خساپ لبق زا وا تاقوا یهاگ .دنکیم هبلاطم یخساپ و دریگیم سامت شداتسا اب ًاعیرس متسود و دیآیم
 .دهاوخیم يرتشیب تیامح رتالاب ماقم کی زا و دیوگب هچ دنادیمن تاقوا یهاگ اما ؛دنادیم

 
 ریسفت نودب زور ره مدرم ؟تسا مزال ریسفت ،نآرق يریسفت يهمجرت قیرط زا ندناوخ يارب ایآ

 .دنناوخیم ناشدوخ نابز هب ار همانزور
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 هداس نابز هب ار تایآ .درکیم سیردت ار یتایآ  هک مدرک اشامت ار ناملسم نویناحور زا یکی يزور
 تسین يزیچ نآ يانعمهب ًاعقاو هملک نآ و هملک نیا هنوگچ هک داد حیضوت هتسویپ و یمارآهب سپس اما .دناوخ
 يزیچ يانعمهب هلمج لک هک داد حیضوت دعب و تسا يرگید زیچ ینعم تفگ وا .تسا هدش هتفگ حوضوهب هک
 یناحور نانخس هب ،دندوب هتسشن راضح نایم رد هک ناملسم اهدص .تسا هدناوخ وا هک تسا يزیچ زا توافتم
   .داد حیضوت ار یتوافتم ًالماک ییانعم و تشادرب ار نشور يانعم وا هکیلاحرد ،دندادیم شوگ دوخ بوبحم

 
 حیضوت ،مدش تبحص لوغشم و مدیشون ياچ و متسشن ناملسم روهشم نویناحور زا رگید یکی اب

 هک مدرک بجعت نم .دنتسین یعقاو ناملسم هنایمرواخ و اقیرفآ لامش ناناملسم زا يرایسب هنوگچ هک دادیم
 ؟دننکیم تشادرب هابتشا ار نآ ناناملسم زا يرایسب ارچ ،تسا نشور نآرق مایپ رگا

 
 نشور لیجنا مایپ ایآ دنسرپیم بلغا مناتسود ؟دراد دوجو يدایز ياههقرف نایحیسم نایم رد ارچ

 زا یخرب ،نیاربهوالع .هن ییاهشخب و تسا صخشم لیجنا زا ییاهشخب هک تسا نیا خساپ ؟ریخ ای تسا
 :دیوگیم یناتساب ققحم نیتسوگآ .دناهدرب الاب نآ زا رتشیب ای لیجنا اب ربارب ار دوخ ياهتنس اههورگ
 يرورض دراوم نیا .»زیچهمه رد تبحم و يدازآ يرورض ریغ ياهزیچ رد ،يرورض ياهزیچ رد تدحو«
 .تسا حیسم قیرط زا هانگ ششخب و دنوادخ یگناگی رب قفاوت لماش

 
 .تشادن يریسفت ،درک توالت هنیدم و هکم مدرم يارب ار نآرق رابنیلوا يارب )ص(دمحم هکیماگنه

 رد ار وا نانخس شناوریپ ،وا گرم زا سپ .دننک كرد ار وا حضاو مایپ شنابطاخم تشاد راظتنا ًارهاظ وا
 سپ .تسین حیحص مادک و تسا حیحص مادک هک دنتسین قفاوم ًالماک ناناملسم اما ،دندرک يروآعمج ثیداحا
 .تسناد ربارب ،دنراد لوبق ار نآ ناناملسم يهمه هک نآرق اب تجح رظنزا ار اهنآ ناوتیمن

 

 دنناوخب ار نآ دیابن مدرم ایآ _منکیم رکف روطنیا راک ياجنیا ات نم و _ تسا نشور نآرق مایپ رگا
 ؟دننک دامتعا اههبیرغ تارظن هب رتمک و
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 متفهوتسیب لصف
 
 )هچروم( لمنلا
 
 
 
 91 :27 يهروس ادخ يهدارا ربارب رد میظعت
 ».منک میظعت ادخ ياضر ربارب رد مالسا رد هک ماهدش رما نم« :دیامرفیم 91 يهیآ رد )ص(دمحم
 
 دیاب اهنآ نانمشد ،دوشیم زوریپ دربن رد شترا کی هکیماگنه .تسا میلست يانعم هب مالسا يهملک

 زوریپ درمتم دارفا رب دنوادخ ،نآرق رظنزا .دناهدش بولغم هک دنهد ناشن ات دننک میظعت دیاب اهنآ .دنوش میلست
 .دنکیم لیدبت بوخ یناملسم هب ار اهنآ یهاگ و دنکیم دوبان ار مدرم یهاگ .دوشیم

 

 یگداسهب تسناوتیمن وا ایآ ؟تسیچ شکرس دارفا زا نآ ندرک رپ و ناهج قلخ يارب دنوادخ لیالد
 یخرب دوشیم ثعاب يزیچ هچ ؟دنروآ دورف میظعت رس وا يهدارا هب میلست رد همه ،نآ رد هک دزاسب ییایند
 دورف منهج شتآ رد هک میروایب دوجوهب ار یشکرس دارفا ات میهدیم تمحز دوخ هب ارچ ؟دنورب ههاریب هب دارفا
 ؟دنک قلخ ار تشهب يهدامآ بوخ ناناملسم تسناوتیم طقف وا هکیلاحرد ،دنیآ

 
 مهارف راک يورین دوخ بابرا يارب ناگدرب ؟دننک راک وا عرازم رد ناگدرب هک دهاوخیم دنوادخ ارچ

 ار يراک ات دنکیم هدافتسا اهنآ زا اهنآ بابرا .دنزاسیم و دننزیم شکچ ،دننکیم ورد و دننکیم رفح ،دننکیم
 مارها نتخاس يارب ناگدرب زا هنعارف .دهد ماجنا دناوتیمن ییاهنت هب هک ار يراک ،دهد ماجنا شدوخ يارب
 ناشدازآ نادنورهش و دنهد ناکت ار گرزب ياههرخص دنتسناوتیمن ًاصخش اهنآ اریز ،دندرکیم هدافتسا گرزب
  .دنهد رازآ ار دوخ يدی راک اب دنتساوخیمن

 
 زا مالسا .تسا هدیرفآ ار اهنآ دراد زاین شناگدنب کمک هب هکنیا يارب دنوادخ دنکیمن رواب سکچیه

 شالت نیا ارچ ؟تسا تخس ردقنیا ارچ اما .دننک رارقرب نیمز رد ار نامیا و تلادع هک دهاوخیم ناناملسم
 ؟دننک مایق وا لیم فالخرب هک دهدیم ار تردق نیا شناگدنب هب دنوادخ ارچ ؟تسا یحور مه و یمسج مه
 يدازآ هب ار يربع ناگدرب یسوم .دنتشادیم هگن قلطم لرتنک تحت ار دوخ ناگدرب اهرازس و اهنوعرف یتح
 ،دننک لرتنک ار دوخ ناگدرب دنناوتیم يرشب نابابرا رگا .دنوادخ ياسآهزجعم تردق اب اهنت اما ،درک تیاده
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 و دنهد مانشد ار وا و دننک نایصع تراسج اب هک تسا هداد هزاجا دوخ ناگدنب زا يرایسب هب دنوادخ ارچ
 ؟دننک هرخسم

 

 زا سپ .دندش قلخ ادخ اب یتسود رد ادتبا اوح و مدآ .تسا يرورض ریغ تالاؤس نیا ،لیجنا هاگدید زا
 هب یسیع اما .داد لیئارسا نادنزرف هب ياهناریگتخس دعاوق دنوادخ سپس .دندش هانگ يهدرب اهنآ ،یتسود عطق
 .درک شناتسود يادف ار دوخ ناج ،قشع رد وا .دنادرگزاب ار ادخ اب یتسود و داد نایاپ یگدنب
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 متشهوتسیب لصف
 
 )تیاور( صصقلا

 

 رد هرابود هک یناسک .تسا نیمه مه مایپ لصا .دنکیم وگزاب ار حون و یسوم ناتساد اهراب نآرق
 .دنوشیم راگتسر دنهد ماجنا کین لامعا و دنروایب نامیا هک یناسک .دش دنهاوخ دوبان دننک مایق ادخ لباقم

 

  ؟دراد تسود ار یسک هچ ادخ

 

 ناراکهانگ دنوادخ هک دنکیم حیرصت نآرق .»درادن تسود ار نانامداش دنوادخ« :دیامرفیم 76 يهیآ
 قشع يهرابرد ام هک یلکش هب ار یسک دنوادخ هک تسین نشور ،دش ثحب هک روطنامه .درادن تسود ار
 .دننادیم رفک ار نیا نتفگ مدرم زا یخرب یتح .دراد تسود میشیدنایم

 

 رییغت صخش هب تبسن وا راتفر هبوت تروص رد ایآ ،دشاب هتشادن تسود ار راکهانگ دنوادخ رگا
 تسودایند دحلم دنوادخ هک دیآیمرب نینچ هیآ نیا زا .تسا لوپ قشاع هک دینک روصت ار دحلم کی ؟دنکیم
 :تفگ وا هب دیاب ایآ ،دش ناملسم و درک هبوت رگا .درادن تسود ار وت ادخ :تفگ وا هب دیاب .درادن تسود ار
 ؟دراد تسود ار وت دنوادخ نونکا

 

 ای طورشم قشع ناوتیم ار نیا ؟تسا هدروآ تسدهب ار ادخ تبحم قباس دحلم ایآ ،تسا نینچ رگا
 اب مهاوخب هکینامز ره رگا« :دیوگیم شرسمه هب يدرم ،لاثم ناونعهب .دیمان »رگا مراد تتسود« قشع
 یقافتا هچ دشاب هتشادن ار ساسحا نیا هشیمه شرسمه رگا ».مراد تتسود یشاب هتشاد یسنجهطبار نم
 وا رگا ؟دریگیم يرگید نز و دهدیم قالط ار وا ایآ ؟دتفایم یقافتا هچ دوش رامیب هام دنچ رگا ؟دتفایم
 نودب« :دیوگیم وا هب ،هچب نودب جاودزا لاس دنچ زا سپ »؟مراد تتسود يروایب هچب نم يارب رگا« :دیوگب
  .تسا هداتفا ناشیارب قافتا نیا هک مسانشیم ار ياهداوناخ نم ».مهدیم تقالط .قشع نودب ،هچب
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 ام .دنراد تسود ار ام هک میتسه یناسک قشاع ام .تسا لومعم اهناسنا نیب رد طورشم قشع
 .دنهدیم ماجنا ام يارب يراک هک میتسه یناسک قشاع

 

 ماجنا دهاوخیم وا هک ار هچنآ اهنآ اریز ،دراد تسود ار بوخ دارفا دنوادخ« :دیوگب یسک تسا نکمم
 تسد هب ار وا قشع هک تسا يدارفا قشاع وا هک تسانعم نادب نیا ».دننکیم تعاطا وا زا و دنهدیم
 اب يرهوش .درادن یسک راتفر هب یگتسب نیا ».مراد تتسود« :دیوگیم یگداسهب طرشودیقیب قشع .دنروآیم
 اما ،يوش رادهچب یناوتن وت دیاش« :دیوگیم شرسمه هب ،دنیوگیم هپاگآ قشع نآ هب هک صاخ قشع نیا
 يارب دوب رضاح یسیع هکینامز لیجنا ».درک مهاوخن كرت ار وت زگره و مراد تسود ار وت زونه نم
 .تشاد تسود ار همه وا .دهدیم ناشن ار هپاگآ قشع ،دریمب شنانمشد
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 مهنوتسیب لصف
 
 )توبکنع( توبکنعلا

 

 
 7 :29 يهروس ؟میهد ماجنا وکین لامعا میناوتیم هنوگچ

 یتح هک تسا دنک ردقنآ .تسا بارخ منیشام روتوم ،ردپ« :تفگ و تفر شردپ شیپ يرسپ يزور
 ».دربب مه ار جنرب هسیک کی دناوتیمن

 

 روتوم کی هب امش ،تسا تسرد« :داد خساپ وا .درکیم رکف لح هار هب و دادیم شوگ توکس رد ردپ
 تخادرپ ار دیدج روتوم کی يهنیزه ،ینک لقتنم هناخ هب دوخ نیشام اب ار نآ یناوتب رگا .دیراد زاین دیدج
 ».منکیم

 

 دیدج روتوم نتفرگ يارب یهار چیه رسپ ،طرش نیا نتشاذگ اب ؟دینیبیم نکممریغ ار لح هار نیا ایآ
 دوخ یمیدق روتوم زا دناوتیم هنوگچ .تسا فیعض یلیخ .تسا بویعم شایمیدق روتوم نوچ ؟ارچ .درادن
 ؟دنک هدافتسا دیدج روتوم کی يهیهت يارب

 

 حلاصلمع و يروایب نامیا وا هب دیاب لوا یلو ،دنکیم كاپ ار وت رش دنوادخ« :میوگب یسک هب رگا
 .دروایب هناخ هب شبارخ نیشام اب ار دیدج روتوم دیوگیم شرسپ هب ردپ هک تسا نیا لثم ،»151یهد ماجنا
 هک یلامعا .میهد ماجنا یتسرد ًاعقاو لامعا میناوتب هک دنکیم نآ زا رتفیعض ار ام ،ام بلق رد نکاس ترارش
 .دنکیم ایحا ار ام

 

 
 

 شاداپ ناشلامعا نیرتهب هب و میدودز نانآ زا ار يدب ره ،دنداد ماجنا حلاصلمع و دندروآ نامیا هک یناسک« :دیامرفیم 7 يهیآ 29 يهروس 151
 .»داد میهاوخ
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 توهش زا ام نامشچ و بلق اما )دیروایب رطاخهب ار يدناگ( میشاب كاپ یسنج رظنزا مینکیم یعس ام
 هک تسه ياهدنرد ياهگرگ ام بلق حطس ریز رد اما ،میشاب دنمتواخس مینکیم یعس ام .تسا نادرگرس
 ترپ ار نامساوح ایند نیا قربوقرز اما ،میناوخب زامن مینکیم یعس .دننزیم ار رتشیب ياهزیچ صرح هشیمه
 ام شالت نیرتهب .میهدیم حیجرت ار نامیاههپاناک یتحار اما ،مینک شالت تلادع يارب مینکیم یعس .دنکیم
 .تسا یفاکان

 

 شالت هک مه ردقچ ره ،منکیم شهاوخ ردپ« :دیوگیم و دنکیم هاگن شردپ هب نیگمغ رسپ
 ».مروایب هناخ هب ار دیدج روتوم مناوتیمن منکیم

 

 ات مهدیم لوپ زورما و میورب مه اب ایب ،مرسپ هتبلا« :دیوگیم دنخبل اب ،دشاب هتشاد شتسود رگا ،ردپ
 هلابز هوبنا رد و يروایب نوریب ار یمیدق روتوم یناوتیم سپس .ینک بصن تنیشام يور دیدج روتوم کی
 ».يزادنیب

 

 زیخاتسر رد یشالت و راک چیه وا .تسا هتسباو قشع زا شردپ يهیده هب ٪100 رسپ ،درومنیارد
 .تسا شردپ هب دامتعا وا خساپ اهنت .دهدیمن هئارا دوخ نیشام

 

 

 
 46 :29 يهروس ؟ادخ نامه
 ،دنتسرپیم ار يرگید نایادخ ادخ زا ریغ هکنیا لیلدهب )باتک لها( نایحیسم و نایدوهی هک میدناوخ

 ناونعهب یسیع و میرم ندرب الاب هب مهتم نایحیسم و ریزُع شتسرپ هب مهتم نایدوهی .دنوشیم كرش بکترم
 .دنتسه ادخ نایاتمه

 

 هب .تسا منهج شتآ ،كرش تازاجم هک میناوخیم .دنادیم ناهانگ نیرتگرزب زا یکی ار كرش نآرق
 تحت ار دوخ و دنزادرپن هیزج هکینامز ات ار نایحیسم و نایدوهی هک تسا هدش هداد روتسد ناناملسم
 يارب دیاش .تسا كرشم دنک كرش سکره .دننک دوخ عیطم ،دننک ساسحا نیمزرس نیا رد مالسا تیمکاح
 هدینش ار )ص(دمحم مایپ هک یناسک اما ،دوب يدیما ،دندوب هدینشن ار مالسا مان زگره هک نایحیسم و نایدوهی
 .دنیآیم باسح هب ناراکزواجت يهرمز رد ،دندرک در ار نآ و
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 .میوشیم ورهبور توافتم زیگناتفگش هاگرذگ کی اب 16 :29 يهروس رد ناهگان
 

 متس اب هکنآ رگم ،دینکن هلداجم رتهب ياهلیسو اب زج باتک لها اب و«
 وت رب هچنآ هب و هدش لزان ام رب هک یحو نآ هب ام ،دییوگب و ،دشاب نانآ زا ناگدننک
 ».مینکیم هدجس وا يارب ام و تسا یکی امش و ام يادخ .میاهدروآ نامیاهدش لزان

 
 هدجس دوخ دجاسم رد یتقو ،ناناملسم هک دشاب انعمنیاهب دناوتیم هنوگچ هیآ نیا .تسا هدیچیپ نیا

 میظعت ،دنتسرپیم دوخ ياههسینک رد نایدوهی و اهاسیلک رد نایحیسم هک ییادخ نامه ربارب رد ،دننکیم
 دنوادخ مه زاب ایآ ،دننک شتسرپ ماع يانعم هب ار ادخ کی ناناملسم و نایحیسم ،نایدوهی رگا یتح ؟دننکیم
 و نایدوهی هک دیوگیم ام هب نونکا هیآ نیا ایآ ؟دنکیمن تازاجم وا هب نداد کیرش رطاخهب ار باتک لها
 ؟لماک شخرچ ارچ مسرپب یلو ؛مشاب قفاوم دیاب نم سپ ،تسا نینچ رگا ؟دنرادن یهانگ كرش رد نایحیسم

 
 
 ،دناهدش فیرحت اهنآ هک دیوگیمن .دراذگیم هحص لیجنا و ناربمایپ ،تاروت رب هیآ نیا ،نیاربهوالع

 .دنتسه دامتعا يهتسیاش اهنآ دیامرفیم سکعرب
 
 ار نامدوخ .دش کیدزن نم هب هناتسود يرفاسم ینالوط ِيراوسقیاق کی رد شیپ لاس نیدنچ

 يزیچ مالسا يهرابرد ،دیسرپ سپس و درک فراعت ام نادنزرف هب وا .میدز پگ مه اب و میدرک یفرعم
 ؟دینادیم

 
 ».ماهدرک هعلاطم زین ار یلبق یحو نم .ماهدرک هعلاطم ار مالسا و ماهدناوخ ار نآرق زا يرادقم ،هلب«
 
 مناوتیمن یتح نم ؟میتسه کیرش يدایز ناربمایپ رد و میتسرپیم ار ادخ کی ام هک دینادیم ایآ«

 رایسب ار نم ،يوش ناملسم رگا .مشاب هتشاد تسود ار یسیع ترضح هکنیا رگم مشاب یبوخ ناملسم
 ».درک یهاوخ لاحشوخ

 

 .میدرک یظفاحادخ ردنب رد و مدرک رکشت منادنزرف درومرد شاهنابدوم نانخس رطاخهب وا زا
 

 لاؤس نیمه زین یحیسم ناتسود زا يرایسب میشاب بقارم اجنیا ؟میتسرپیم ار ادخ کی ام يهمه ایآ
 صخش کی نآرق رد هللا و لیجنا رد )θεός( سوئت ،تاروت رد )הָוֹהְי( دنوادخ ایآ .دناهدیسرپ نم زا ار
 .)ص(دمحم هن و یسیع هن اما ،تسا هداتسرف ار دوواد و یسوم دنوادخ هک دنیوگیم نایدوهی ؟دنتسه
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 نیا .دنرادن لوبق ربمایپ ناونعهب ار )ص(دمحم اما ،دنراد داقتعا لیجنا و ناربمایپ ،تاروت مامت هب نایحیسم
  .تسا تایهیدب نایب يارب طقف ،دشاب يداقتنا دیابن

 

 تسرد يدایز دح ات ،دنراد داقتعا ییاهن قلاخ هب یگمه ناناملسم و نایحیسم ،نایدوهی مییوگب رگا
 نیا هب ینید ره ؟تسیک ادخ .دنراد رواب وا درومرد ار اهزیچ نامه اهنآ هک دشاب انعمنیاهب دناوتیمن اما .تسا
 .دوب دنهاوخ نید کی اهنآ يهمه ،هن رگا .دهدیم خساپ توافتم لاؤس

 

 .دوشیم رتهدیچیپ ثحب نیا میوریم 109 يهروس هب یتقو

 

 دیتسرپیم امش هک ار هچنآ نم !دیاهدروآ نامیا هک یناسک يا :وگب«
 شتسرپ امش هک ار هچنآ نم و .دیتسرپیمن متسرپیم نم هک ار هچنآ و متسرپیمن
 دشاب وت هار وت يارب .دیتسرپیمن ،مدیتسرپیم نم هک ار هچنآ و متسرپیمن ،دیدرکیم
  ».نم هار نم يارب و

 

 هک یلکش ره هب كرش .دنکیم در ار رگید نایدا يهمه .تسا مالسا درادناتسا رواب هیبش رتشیب نیا
 .تسا راگزاسان دیحوت ینعی ،مالسا یلصا يهزومآ اب دشاب

 نکر جنپ ناناملسم .تسا هدش هفاضا زین ینید لامعا رد توافت ،دنوادخ درومرد فلتخم ياهرواب هب
 .دنراد یتوافتم يدابع لامعا و توافتم تافارتعا نایحیسم و نایدوهی .جح و هزور ،تاکز ،زامن ،تداهش :دنراد
 .دنهد رارق هناگادج ياهيدنبهتسد رد ار ناناملسم و نایحیسم ،نایدوهی دیاب داضتم لامعا و تاداقتعا

 

 هک تسا هدش دعاقتم اهنآ زا یکی .دننزیم پگ ناشنیمزرس هاشداپ درومرد تسود ود دینک روصت
 گرزبردپ کی هاشداپ هک تسا دقتعم يرگید .درادن يدنزرف و هدرکن جاودزا هک تسا یناوج درم اهنآ هاشداپ
 درم هشیمه هاشداپ دنکیم رکف یمود اما ،تسا هدیگنج گنج ود رد هاش دنکیم رکف یلوا .تسا دیفس وم
 وا تیوه تایئزج درومرد تسا نکمم ود ره .دراد هاشداپ ناشروشک دنیوگیم تسرد ود ره .تسا هدوب حلص
 .دنشاب تسرد ًالماک دناوتیمن ود ره ًانئمطم اما ،دننک هابتشا

 



207 
 

 يهمه رب دنوادخ .تسا یناسنا هاشداپ کی زا رتگرزب بتارمهب هک تسا یسک يهرابرد ام يوگتفگ
 تخاس يهزاجا ام هب و تشاذگ كارتشا هب رشب لسن اب ار نآ و درک قلخ ار نآ وا .تسا مکاح یتسه
 هاشداپ نیا يهرابرد ار تقیقح ام هک تسا مهم رایسب .تسا هداد ار هداوناخ و لثمدیلوت و رانا ندروخ ،رتویپماک
 .دراد یگتسب وا یعقاو تیوه تخانش هب زیچهمه .مینادب یهلا



208 
 

 

 مایس لصف
 
 )نایمور( مورلا

 

 

 
 32 :30 يهروس یمالسا ياههقرف

 :دیامرفیم ،دنکیم حیبقت ار يدنبهتسد و هقرف نآرق

 »!تسا نامداش تسا دوخ دزن هچنآ هب یهورگ ره و دندش هقرف و دنتفاکش ار دوخ نید هک یناسک«

 

 زا رفن هس ،)ص(دمحم گرم زا سپ .دنکیم نایب ار مالسا لیاوا رد يرابگرم ياهيریگرد خیرات
 .دندوب بلاطیبانبیلع و نافعنبنامثع ،باطخنبرمع اهنآ .دندش رورت هفیلخ راهچ

 

 بتکم جنپ تنس لها .دندرک دشر هعیش و ینس ياههخاش رد يدایز ياههقرف دعب ياهلاس رد
 ،نایطمرق .دنراد يرشعینثا و تفه و جنپ نایعیش .يرهاق و یلبنح ،یعفاش ،یکلام ،یفنح :دنراد یهقف
 یلعتسم یلیعامسا و يرازن هیلیعامسا هب هیلیعامسا اهدعب .اهسورد و توملا نالتاق ،نایمطاف ،نایلیعامسا
 هقف ًادعب یماما يهعیش ،نیاربهوالع .دش میسقت یلیعامسا یبیط و یظفاح هب یلعتسم سپس و دش میسقت
 .دناهتفای هعسوت اهيرشعینثا زا یگمه نایولع ،هیخیش ،ییارگلوصا ،يرگیرابخا .دروآ دوجوهب ار يرفعج

 

 كرتشم نآرق هب داقتعا و تداهش رد ناناملسم ،لاحنیااب .تسا تسیل زا یکچوک شخب اهنت نیا
 .دنتسه

 

 یسیع میلاعت فالخرب رگیدکی هیلع تنوشخ تاقوا یهاگ و دنراد يدایز ياههقرف زین نایحیسم
 تاحالصا شیپ لاس دصناپ .دراد دوجو یقرش سکودترا و یمور کیلوتاک نیب فالتخا .تسا هدش  هدید
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 یعرف ياههورگ ،اهناتستورپ نایم رد .درک داجیا مور پاپ زا لقتسم ار اهاسیلک زا يدیدج شبنج ناتستورپ
 یخرب هکیلاحرد ،دندوب زیامتم یعامتجا يهقبط و نابز رظنزا اهاسیلک نیا زا یخرب .دنتفای هعسوت يرتشیب
 نامزاس دننام ییاهزیچ درومرد رایسب تالاؤس مغریلع .دندش ادج مه زا تاداقتعا رد رظنفالتخا لیلدهب رگید
 هانگ زا هدنهدتاجن ناونعهب حیسمیسیع هب نایحیسم ،شیشک عون نیرتهب ای یسیع يهرابود ندمآ ،اسیلک
 .دننکیم هاگن

 

 ؟ تدحو يوس هب هن و دهدیم قوس تاباعشنا هب ار ام هک تسا ناسنا تعیبط رد يزیچ هچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکیویس لصف
 

 نامقل يهروس
 
 
 
 27 :31 يهروس دیزاس رپ مالک زا ار نیمز
 :دیوگیم هنارعاش يهعطق نیا
 رب هک نآ تشپ رد سونایقا تفه و )بکرم( اهسونایقا و دندوب ملق نیمز يور ناتخرد مامت رگا و

 .تسا میکح و اناوت دنوادخ اریز ،دشیمن مامت ادخ مالک ،دیازفیب نآ
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 یناهج هب حیسمیسیع رد ار دوخ مالک دنوادخ .دراد دوجو ادخ يهملک کی هک میاهدرک تباث ام
 ؟درکیمن ادخ يهملک هب یصاخ هجوت رما نیا ایآ ،دشیم ادخ مالک زا رپ ایند مامت رگا .تفگ گرم لاحرد

 
 نامگ ،دشیم هتشون اهنآ زا کی ره رگا .داد ماجنا يرایسب ياهراک یسیع« ،تشون یسیع وریپ انحوی

 يارب یفاک رهوج اهسونایقا »152.تشادن ییاج ،دشیم هتشون هک ییاهباتک يارب ایند مامت یتح هک منکیم
 .دنتشادن ،ادخ يهملک ،یسیع زیگناتفگش ياهراک و اهقشع يهمه نتشون

 
 

 25 :21 انحوی لیجنا 152
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 مودویس لصف
 
 هدجسلا
 
 
 
 13 :32 يهروس منهج هب موکحم

 ایآ ؟دراد رایتخا لد ایآ .دنوشیم هتسخ ناسنا بلق قامعا هب ندرک هاگن يارب شالت زا منامشچ
 ایآ ؟هن ای دنک يوریپ ادخ زا هک دنک باختنا هنادازآ دناوتیم یسک ایآ ؟دراد یباختنا دوخ يهدنیآ درومرد یسک
 ؟تسا هداد رارق ریذپانرییغت تینارگ زا یگنس هتخت تروصهب ار ناسنا ره تشونرس دنوادخ

 

 ققحت نم بناج زا ایند یلو ،میدرکیم تیاده ار یسفن ره میتساوخیم رگا« :دیامرفیم 13 يهیآ
 ».منکیم رپ ناسنا و نج زا ار منهج ،دباییم

 

 .دننک كرد ار ناسنا رایتخا و دنوادخ قلطم يهدارا نیب يهطبار ات دناهدرک شالت اهنرق نایحیسم
 دنکیم قلخ ار ياهدع دنوادخ ارچ ،هن رگا ؟دروایب نامیا حیسمیسیع هب و دنک هبوت هنادازآ دناوتیم ناسنا ایآ
 ؟دزادنیب منهج شتآ رد لاغذ هکت کی دننام ار اهنآ ات

 

 هک دنیوگیم اهنآ .دناهداد خساپ لاؤس نیا هب دارفا دازآ يهدارا و ادخ هب قشع دییأت اب نایحیسم رثکا
 قشع رگا .دننک تعاطا وا زا و دنشاب هتشاد تسود ار وا هنادازآ هک تسا یتادوجوم اب هطبار راتساوخ دنوادخ
 .دشاب هتشاد تسود ار وا هک دنک روبجم ار نز دناوتیمن زگره درم کی .تسین قشع ًالصا ،دشاب يرابجا
 .دنکشیم هدروخكرت ناجنف کی دننام هشیمه يارب قشع ،دنکیم هدافتسا روز زا وا هک ياهظحل

 
 هب روبجم ار اهنآ تسناوتیمن ،تساوخیم دوخ یناسنا تاقولخم زا ار یعقاو تبحم دنوادخ رگا

 ییاناوت نودب ایآ .ناگتشرف لثم تسرد ،دنشاب هانگیب همه دهاوخب تسناوتیم وا .دنک دوخ نتشادتسود
 ؟هن ای دوب میهاوخ ناسنا ًاعقاو ،ادخ نتشادتسود هنادازآ
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 موسویس لصف
 
 )نیقفتم( بازحألا
 
 
 
 33 يهروس )ص(دمحم ترضح یگدنز
 ار رظن دنچ مهاوخیم طقف نم .تسا هدش هتشون رایسب 33 يهروس يهرابرد رگید ياهباتک رد

 .منک نایب اجنیا
 
 دیز دوخ يهدناوخرسپ رسمه هب یهاگن دمحم يزور .تسین یمالسا لمع کی یگدناوخدنزرف ًالوا

 دوجو یگدناوخدنزرف مالسا رد .درک جاودزا وا اب دمحم و تفرگ قالط بنیز زا دیز .دوب بنیز شمسا .تخادنا
 .دنک جاودزا دوخ يهدناوخرسپ قباس رسمه اب دناوتن ناملسم درم هک درادن دوجو یلکشم زگره نیاربانب ،درادن
 37 يهیآ

 
 شاوت و دیشخب مالسا تمعن شیادخ هک سک نآ اب هکیتقو )نک دای( و«

 ادخ زا و رادهگن ار دوخ نز ورب یتفگیم )تحیصن هب ،هثراح نب دیز ینعی( يدازآ تمعن
 تمرح و يریگب ار بنیز هک( یتشادیم ناهنپ لد رد هچنآ و ،)هدم شقالط و( سرتب
 دزاس راکشآ تساوخیم ادخ )ینک خوسنم دوب تیلهاج رد هک ار هدناوخرسپ نز اب جاودزا
 نیدب( سپ .یسرتب دوب رتراوازس ادخ زا و يدیسرتیم قلخ )شنزرس و تفلاخم( زا وت و
 رد وت حاکن هب ام ار وا )داد شقالط و( تفرگ لد ماک نز نآ زا دیز نوچ )ضرغ
 قالط و( دندش بایماک اهنآ زا هک دوخ يهدناوخرسپ نانز حاکن رد نانمؤم ات میدروآ
 ».تسا یندشماجنا ادخ نامرف و ،دنرادنپن یهانگ و جرح شیوخ رب )دنداد

 
 گنج رد هک ینازینک ،نمؤم نانز زا يدودحمان دادعت دهدیم هزاجا )ص(دمحم هب 50 يهیآ ،مود

 هک دهدیم ناشن خیرات .دنک رایتخا ار نانز ریاس و وا يهداوناخ فرط ود ره ياهومعرسپ ،دناهدش ریسا
 هیآ نیا .دوب )ص(دمحم رسمه نیمجنپ بنیز .تسا هتشاد قالط راهچ و هغیص 4 ،نز 11 لقادح )ص(دمحم
 .دریگب ،دوب هدش ررقم ناملسم نادرم يارب 3 :4 يهروس رد هک یلومعم نز راهچ زا شیب ات داد هزاجا وا هب
 .دننکیمن كرد ار یخیرات هداس تیعقاو نیا مدرم زا يرایسب هنوگچ هک ماهدرک بجعت اهلاس لوط رد نم

 
 يهمه ملیف ایآ« .مدیسرپ ار لاؤس نیا مالسا ربمایپ يهرابرد یملیف ندید زا دعب مبوخ تسود زا

 »؟دادیم ناشن ار دمحم نارسمه
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 »؟تسیچ تروظنم« .درک ثکم و درک هاگن نم هب بیجع یلیخ
 
 »؟یتشادن ربخ هجیدخ زا دعب )ص(دمحم نارسمه يهمه زا وت رگم ،مفساتم«
 
 
  ».تشاد نز کی طقف وا ،هن« :تفگ رارصااب و دش ینابصع یمک وا

 رد ».تسین زار کی نیا لاحرههب .دننادیم وا نارسمه يهرابرد ناناملسم يهمه مدرکیم رکف«
 .دوب هدینشن يزیچ نینچ زگره یلو دوب هتسراو یناوج هکنیا دوجو اب .میتخادرپ یساسا تیعقاو نیا هب همادا

 و ادخ هک یناسک« :دیامرفیم 57 يهیآ .دنهدن رازآ ار )ص(دمحم هک دندوب بظاوم مدرم ،موس
 هدرک هدامآ ياهدننکراوخ باذع ناشیارب و هدرک تنعل ترخآ و ایند رد ار اهنآ دنوادخ ،دنهدیم رازآ ار شلوسر
 یلیخ .دندمآیم )ص(دمحم يهناخ هب اذغ فرص يارب نانامهیم یهاگ هک دیوگیم تمسق نیا .»تسا
 اب دنوادخ اما ،دنورب دیوگب اهنآ هب هک دیشکیم تلاجخ )ص(دمحم .دندزیم فرح دایز و دندنامیم ینالوط
 .دنهدن رازآ ار وا هک تشاد رذحرب ار ناناملسم ياهیآ
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 مراهچویس لصف
 
 )ابیش( أبس
 
 
 
 34 يهروس رتشیب ياهراطخا
 کی ناونعهب )ص(دمحم زا .دوبن وگغورد و دوبن حاورا ریسا )ص(دمحم هک دنکیم حیرصت نآرق

 ییاههناشن اهنآ .دنتشاد وا مایپ در يارب ار دوخ لیالد ناقفانم و نارفاک .دنکیم عافد ادخ یعقاو لوسر
 طقف وا هک دنتفگ اهنآ .دوشیمن هداد رتشیب ياهناشن نآرق تایآ زج هک تفگ )ص(دمحم و دنتساوخ
 یلبق ياهباتک هک تسا دنوادخ بناج زا ياهزات یحو وا مایپ هک داد خساپ وا اما ،دیوگیم یمیدق ياههناسفا
 دهاوخ كانتشحو ردقچ تمایق زور رد ناشباذع هک داد رادشه اهنآ هب تایئزج اب و تدشهب .دنکیم دییأت ار
 .دمآ دهاوخ ناشغارس هب ًاعطق باذع هک تفگ وا اما دندیدنخ اهنآ .دوب
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 مجنپویس لصف
 
 )تقلخ رگزاغآ( رطاف يهروس
 
 
 
 45 :35 يهروس تسا هدنامن یقاب هدنز یسفن چیه
 رصقم حطس کی رد مدرم يهمه .تسا قفاوم لیجنا اب ًاقیقد هک  درک بلج ارم هجوت تمسق نیا

 هنوگچ ادخ يوکین شنیرفآ ؟دنوش فرحنم شروش تمس هب اهناسنا دوشیم ثعاب يزیچ هچ .دنتسه
 ؟دوش بارخ ردقنیا دناوتیم

 
 .تشاذگیمن یقاب ار ياهدنز دوجوم چیه ،درکیم باذع ناشراوازس يهزادناهب ار اهناسنا دنوادخ رگا
 

 رب ار رهش کی تسایر راکتسرد یضاق کی .درک فیرعت میارب ار ناتساد نیا متسود شیپ اهلاس
 دوب راکهانگ رهش زکرم رد دایز تعرس رطاخهب وا .دروآ هاگداد هب ار یناوج درم ،سیلپ زور کی .تشاد هدهع
 نوخ و تشوگ زا هک داتفا يرسپ هب شهاگن هنافسأتم .درک هاگن الاب هب یضاق .دوب هتخادنا رطخ هب ار همه و
 .تشاد تسود زین ار تلادع اما ،تشاد تسود ار دوخ رسپ وا .دوب شدوخ

 
 »؟يرصقم وت« ،دیسرپ شدنلب یلدنص تشپ زا یضاق
 
 ».نابرق ،هلب« .تخادنا نییاپ ار شرس رسپ
 
 يرالد 10000 يهمیرج ای نادنز زور 30 هب و راکهانگ ار امش ،رهش نیا لداع یضاق ناونعهب سپ

 .منکیم موکحم
 
 .دنک دنلب شردپ و یضاق رباربرد ار شنامشچ دیسرتیم رسپ ».نابرق ،هلب«
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 ناونعهب نم« .دروآرد ار شهایس يادر و تفرگ هلصاف شدنلب یلدنص زا ،داتسیا یضاق ناهگان
 رسفا تمس هب و دمآ نییاپ دنلب زیم تشپ زا ».مشخب یم ار وت ،تردپ ناونعهب .مدرک موکحم ار امش یضاق
 ».درک مهاوخ تخادرپ مدوخ ار همیرج« :تفگ و تفر سیلپ

 
 تازاجم ار ام هانگ هک دنکیم باجیا وا تلادع .دهدیم ناشن دنوادخ درومرد ار يزیچ ،لاثم نیا

 ادخ نیناوق زا یطخت رد یناسنا ره هک - تسا روطنیا هک مدقتعم نم و - دشاب حیحص 45 يهیآ رگا .دنک
 روصت .دوب دهاوخن لداع دنوادخ ،دنکن رداص ار یتازاجم وا رگا ،تسا گرم قحتسم نیاربانب و تسا مرجم
 نودب یناوتیم ،دیتسه رصقم امش هک تسین مهم نم يارب« :دیوگیم و دنکیم هاگن شرسپ هب یضاق دینک
 ».دیورب ياینارگن چیه

 و دنک مهارف ار ام ششخب هک دهد هئارا یلحهار دیاب ،تسا لداع و نابرهم دنوادخ و میرصقم ام رگا
 .دنک ریزارس ام ياطخ رب ار دوخ يهنالداع مشخ لاحنیعرد
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 مششویس لصف
 
 سی يهروس
 
 
 
 6 :36 يهروس موکحم
 كرشم بارعا يوسهب ار )ص(دمحم دنوادخ هک تسا نیا نآرق رد هدش نایب یلصا دیاقع زا یکی

 ،بارعا .ادخ زا یتخانش هن و یباتک هن و دنتشاد يربمایپ هن .دندرکیم یگدنز یکیرات رد اهنآ اریز داتسرف
 .دندوب هدرک تب زا رپ ار هبعک هکم مدرم .دندوبن یحیسم و يدوهی

 

 ار هبعک و دندرک رفس هکم هب لیعامسا و میهاربا شیپ اهتدم هک دنرواب نیا رب زین ناناملسم اما
 مان هللادبع دمحم ردپ .دنتخانشیم ار ادخ )ص(دمحم دلوت زا لبق بارعا هک دهدیم ناشن خیرات .دنتخاس
 ،حون ناتساد .دندرکیم هدافتسا یسیع يارب ،نمحرلا ناونع زا ناتسبرع نکاس ینایرس نایحیسم .تشاد
 .دوب هدش هدنکارپ اهنابایب رد نارجات و ریاشع ،هلیبق مدرم نایم رد نامیلس و دوواد ،یسوم ،میهاربا ،تول

 

  ؟تسیچ نآرق فده 6 يهیآ يانبم رب

	
 دندش )زردنا و ظعو و( هداد میب نیشیپ ینامسآ بتک هب ناشناردپ هک یموق ات«

 تخس ناشیا هک )یناسرتب قح رهق زا و( یهد میب )نآرق نیا هب( ار اهنآ دوخ مه وت
 ».دنلفاغ

	
 دنپ برع ناردپ هک دیوگیم .دناهدش فیرحت لیجنا و ایبنا فحص و تاروت هک دیوگیمن هیآ نیا

 ؟هچ تسا هتخاس ربمایپ میهاربا دنیوگیم ام هب هک هبعک درومرد اما .دناهتفرگن
 
 و - دندوب هدینش ادخ یحو يهرابرد ،دننک تفایرد ار نآرق هکنیا زا لبق بارعا رگا ،رگیديوسزا

 ییوگ هک دنکیم تبحص يروط 6 يهیآ ارچ -دنتسنادیم رترب قلاخ ناونعهب ار ادخ لبق زا هک تسا ملسم
 ؟دنتسه ربخیب تقیقح زا بارعا
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 و یحو چیه نودب اهنآ .دندوب هدینشن وا ياهباتک زا کیچیه ای ادخ زا زگره بارعا هک مییوگب

 بوسحم راکهانگ ارچ ،دنتشادن عالطا وا يهدارا و ادخ زا رگا .دندروآ يور اهتب هب و دندرکیم یگدنز یماهلا
 ؟دندشیم

 
 نم زا وا .میدرکیم تبحص ادخ و لیجنا يهرابرد و میدوب هتسشن متسود نمیشن قاتا رد زور کی

 موکحم تسا هابتشا هتسنادیمن هک يراک ماجنا رطاخهب ار یسک دنوادخ هک تسا هنالداع نیا ایآ« ،دیسرپ
 دوخ لاح هب ار ناکرشم تسین رتهب ایآ ،دننک در ار وا هکنیا رگم دنکیمن موکحم ار مدرم دنوادخ رگا ؟دنک
 اهنآ ندرک اهر زا رتدب يراک عقاورد ،دراد دوجو ادخ مییوگب اهنآ هب رگا ؟دننکن راکنا ار ادخ زگره ات مینک اهر
 »؟میهدیمن ماجنا یکیرات رد

 خساپ لاؤس نیا هب مه لیجنا .دنراد تالاؤس نیا يارب ییاهخساپ ناملسم ياملع هک منئمطم نم
 قلاخ کی هب ناهج ییابیز و یحارط ،هوکش .تسا هدرک راکشآ دوخ تقلخ رد ار دوخ دوجو دنوادخ .دهدیم
 یسکره .تسا هتشون ناسنا لد رب ار دوخ لطاب و قح نوناق دنوادخ هک دیوگیم لیجنا ًایناث .دراد هراشا
 ار ایند ات دماین ایند هب یسیع هک تسا نیا )لیجنا( تراشب .دنکیم شاهئربت ای و مهتم ای هک دراد ینادجو
 .دبای تاجن ناهج وا يهلیسوهب هکنیا يارب هکلب ،دنک موکحم
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 متفهویس لصف
 
 )ناماقم یلاع( تافاصلا
 
 
 
 107-102 :37 يهروس بجاو ینابرق
 ناتسد نیا .تسا هدش هتفگ ام هب میهاربا شردپ طسوت قاحسا ینابرق دننام یمک ياهناتساد

 و دربب هوک هب ار شرسپ هک دیوگیم وا هب و دنکیم تاقالم ار میهاربا دنوادخ .تسا هدمآ تاروت رد رابنیلوا
 .دیامن میدقت یندنازوس ینابرق ناونعهب اجنآ رد

 
 رد ياپ زا ار دوخ بوبحم رسپ دیاب وا ؟دش لمحتم ار یباذع هچ میهاربا .تسا روصتلباقریغ ناتساد

 میهاربا .داتسیایم دعلبیم ار شیاهوم و تشوگ یمارآهب هک یشتآ ياشامت هب هناروبص سپس و دروآیم
 هراپ و هکت شبلق ،دنکیم هاگن دمتعم و موصعم ياهمشچ نآ هب یتقو هک دنک لمحت تسناوتیم هنوگچ
 .دوب نامیا ییاهن شیامزآ نیا ؟دوشن

 
 .دربیم مان هراس شرسمه و میهاربا يهزجعم رسپ ،قاحسا زا تاروت اما ،دربیمن رسپ زا یمان نآرق

 .تفر ینابرق هوک هب هزور هس يرفس رد و تفرگ ار راکتمدخ ود و قاحسا ،دنوادخ نامرف زا تعاطا اب میهاربا
 هب ار قاحسا و تشادرب ار مزیه .دننامب رظتنم هوک نییاپ رد هک داد روتسد نامالغ هب میهاربا ،دندیسر یتقو
 .درب هوک يهنماد

 
  »ردپ« :تفگ قاحسا
 
 ».مرسپ ،هلب«
 ؟دزرلیم یتحاران زا هک میونشب ار میهاربا يادص میناوتیم ایآ 
 
 »؟تساجک ینابرق يهرب اما ،میراد مزیه و شتآ«
 
 ».درک دهاوخ مهارف ینابرق يارب ياهرب دوخ دنوادخ ،مرسپ« :تفگ میهاربا
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 وقاچ سپس .داهن نآ رب و تسب ار شرسپ و دناشوپ بوچ اب ار نآ و تخاس یحبذم هوک يور میهاربا

 .دشکب ار شرسپ ات درک دنلب ار
 
 »!میهاربا ،میهاربا« :دز ادص ار وا ياهتشرف ماگنه نیا رد
 
  »کیبل« :داد خساپ میهاربا
 
 غیرد نم زا ار ترسپ اهنت اریز ،یسرتیم ادخ زا وت هک منادیم الاح ،نکن زارد ترسپ رب ار تتسد«

 ».ياهدرکن
 

 یهار شمهرد ياهخاش .تسا هدرک ریگ رازهشیب رد هک دید ار ىچوق و درک دنلب ار شرس میهاربا
 يروآدای يارب .درک ادخ میدقت ینابرق ناونعهب شرسپ ياج هب و تفرگ ار چوق میهاربا .دنتشاذگن یقاب شیارب
 »153.دنکیم ایهم ادخ« يانعم هب هک تشاذگ »هری هوهی« ار ناکم نآ مان ،دنوادخ يهیده

 

 رامیب یکدوک یتقو .دنکن هجوت ناتساد نیا تایئزج هب دهدیم حیجرت یتبحم اب ردام ای ردپ ره
 دناوتیم یسک هچ ؟دریگب ار وا ياج یتح ،دربب نیب زا ار وا درد هک دنکیمن وزرآ يردام و ردپ مادک ،دوشیم
 .دهد ماجنا ار نکممریغ هک دیوگیم میهاربا هب دنوادخ لاحنیااب ؟دنک لمحت ار دنزرف ندادتسد زا رکف

 
 ،درکیم ینابرق ار قاحسا میهاربا رگا ،ًالوا .مینک ادیپ لزاپ نیا يارب مهم رایسب يهعطق ود دیاب ام

 ؟دراد یتیمها هچ هتوب رد هدش راتفرگ چوق هکنیا مود ؟دنک هچ وا يارب دنوادخ هک تشاد راظتنا
 
 دنوادخ اریز دمآ ایند هب وا .دوبن یلومعم رسپ کی قاحسا .دوشیم عورش هدعو کی اب امعم نیا لح

 وا هک تسا هداد هدعو دنوادخ .دوب دوعوم رسپ قاحسا ،نآ زا رتشیب اما .درک هزجعم ینزریپ و درمریپ یگدنز رد
 .154تشاد دهاوخ ،ایرد ياهنش ای نامسآ ياههراتس زا رتشیب ،دنزرف يدایز دادعت و دش دهاوخ یگرزب درم
 هک دسریم رظنهب ،دنک میدقت هاگنابرق رب ینابرق ناونعهب ار قاحسا هک تفگ میهاربا هب دنوادخ هکیماگنه
 هنوگچ هدش هدنازوس و هدرم كدوک .دوب داضت رد ،دش دهاوخ اهتلم ردپ و گرزب يدرم وا هک ياهدعو اب نیا
 !تسا نکمم ریغ ؟دشاب هتشاد ياهدنیآ دناوتیم

 
 

 22 شیادیپ 153
 اب ار دوخ دهع« ».دیمان یهاوخ قاحسا ار وا و دروآ دهاوخ يرسپ وت يارب هراس ترسمه اما ،هلب« :تفگ ادخ سپس« ،17:19 شیادیپ ،تاروت 154

 ».مدنبیم وا زا سپ شنادنزرف يارب ینادواج دهع ناونعهب وا
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 .تساجنیا لزاپ لح هار .تشاد ياهداعلاقوف نامیا ادخ ياههدعو هب میهاربا .هن دیاش
 

 ینابرق ناونعهب ار قاحسا ،دش هدومزآ هکیماگنه میهاربا هک دوب نامیا هب
 ینابرق ار دوخ يهناگی رسپ دش رضاح دوب هتفریذپ ار اههدعو هک وا و ؛درک میدقت
 »دش دهاوخ هدناوخ قاحسا زا وت لسن« :دوب هدش هتفگ شاهرابرد هک ار نامه	،دنک
 تفگ ناوتیم و ،دنک هدنز ار ناگدرم یتح تسا رداق ادخ هک دیشیدنا نینچ میهاربا
 .155تفایزاب گرم زا ار قاحسا یعون هب هک

 
 ار قاحسا هک تشاد دامتعا دنوادخ هب اریز ،دوش ورهبور روصتلباقریغ ياهزیچ اب دوب لیام میهاربا

 .دش دهاوخ اهتلم ردپ و درک دهاوخ لیدبت يوق يدرم هب ار وا ،درک دهاوخ هدنز
 
 کی هب ام ،لاحنیااب .درک شیامزآ ار وا نامیا دنوادخ يرآ ؟داد رارق باذع رد ار میهاربا ارچ اما

 .میراد زاین لزاپ زا رگید يهعطق
 
 نداتسرف اب دنوادخ .»میداد هیدف یگرزب ینابرق اب ار وا ام« :دیامرفیم 107 يهیآ 37 يهروس

 .درک لوبق رسپ ياج هب ار چوق دنوادخ .داد تاجن یمتح گرم زا ار قاحسا ،ینیشناج
 نیزگیاج ینابرق نیرتگرزب زا یلَثَم میهاربا رسپ يهیدف .تسا لزاپ لح هار زا مود شخب اجنیا رد

 سپس و ندشهدنازوس ،ندرم تبیصم هک دهد هزاجا قاحسا هب تسناوتیم دنوادخ .دینکب ار شرکف .تسا
 .دریذپب وا ياجهب ار يرگید ینابرق هک دش یضار دنوادخ ،ضوعرد .دنک هبرجت ار ندشهدنز

 
 ار ناویح نیلوا وا .دنک هدامآ ار نآ شدوخ دنوادخ هک تسا نآ ینابرق نیرتهب هک میدش هجوتم ًالبق

 يارب .دش روهلعش سدقم شتآ اب هک دید ياهتوب رد ار یسوم .دناشوپب ار اوح و مدآ مرش ات درک ینابرق
 .درک مهارف یچوق شرسپ و میهاربا

 
 نیا وا .درک دهاوخ ایهم هرب کی دنوادخ :تفگ شرسپ هب میهاربا ،هوک يهنماد زا نتفرالاب هار رد

 لماک ینابرق ،درک مهارف ار دوخ يهرب دنوادخ ،دعب لاس نارازه .درک نایب ییوگشیپ کی ناونعهب ار نانخس
 .ار ییاهن و

 

 
 

 19 -17 :11 نایناربع 155
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 رباربرد هک يدنفسوگ نوچ و دندرب حبذم هب هرب دننام ار حیسم« :دیوگیم حیسم يهرابرد یبن ایعشا
 وا اما ،میاهدش رود ادخ زا نادرگرس نادنفسوگ دننام ام يهمه .»درکن زاب نابز ،تسا شوماخ شنیچمشپ
 .156تسا هتشاذگ لماک يهرب شود رب ار ام ناهانگ يهمه

 
 رسپ دنوادخ هک دوب دقتعم میهاربا .تسا رتحضاو رایسب ریوصت ،لزاپ زا يرورض يهعطق ود نیا اب

 تسا ياینابرق نیرتگرزب زا یلَثَم ناتساد نیا و دنکیم اهتما ردپ ار وا و دنکیم هدنز ناگدرم زا ار دوعوم
 .دهدیم تاجن هانگ زا ار ام هک

 
 

 7 -6 :53 ایعشا 156
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 متشهویس لصف
 
 ص يهروس
 
 
 
 53-49 :38 يهروس تشهب يهرابرد

 هک تفگ یحیسم .دندرکیم تبحص گرم زا سپ یگدنز درومرد یحیسم کی و ناملسم کی يزور
 ود ره هچرگا .تسا تشهب مان هب یناکم رظتنم هناقاتشم هک تفگ ناملسم و دورب تشهب هب تسا راودیما
 هچ ؟تسا هنوگچ گرم زا سپ یگدنز .دنتسین ناسکی اما ،دننکیم فیصوت ار گرم زا سپ یگدنز موهفم
 .دنتشاذگ كارتشا هب ار دوخ توافتم دیاقع تسود ود نیا ؟دوب دهاوخ اجنآ یسک

 
 :تفگ ناملسم .دش حرطم ثحب رد )يروح( هرکاب نارتخد عوضوم ،دتفایم قافتا بلغا هک روطنامه

 عوضوم هشیمه هک تسا لیلدنیمههب ،دینکیم تداسح ام یمالسا تشهب هب نایحیسم امش منکیم رکف نم
 .دینکیم حرطم ار اهيروح

 
 يادخ اب ندوب ورردور زا رتهوکشاب و رتریذپلد زیچ هچ .میتسین دوسح ام ،هن« :داد خساپ رگید درم

 »؟تشاد دهاوخ دوجو شسدقم هاگشیپ رد نامزیزع
 

 دیون وکین نانمؤم هب نآرق .دزادرپیم یمالسا تشهب باوث درومرد ثحب هب  لیصفت هب 38 يهروس
 ریواصت نیا دیاش .تسا هدش رپ ابیز ینامشچ اب ینانز و اهبآ نیرتكاپ زا شیاهرهن هک دهدیم یناکم
 شخبتذل و تحار هداعلاقوف تشهب هک تسا نیا نتفگ يارب هنارعاش شور کی طقف ایآ .دنشاب نیدامن
 .متسین نئمطم نم ؟تسا

 

 و نز راهچ ات دهدیم هزاجا ناملسم نادرم هب نآرق هک میدید .دشاب یظفللاتحت دناوتیم تایآ نیا
 کیرش تشهب رد دهد هزاجا نادرم هب دنوادخ هک تسین ضقانت نیا .دنریگب هغیص دنهاوخیم هک دادعت ره
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 تشهب رد ناملسم نانز اب هنوگچ سپ .دوش راتفر هنافصنم اهنآ اب هک ضرفنیااب ،دنشاب هتشاد يددعتم یسنج
 ؟دش دهاوخ راتفر

 

 حیسمیسیع .دنوریم فلاخم تهج رد هک موشیم ورهبور ییاههداج اب ،عطاقت نیا رد نداتسیا اب
 یگدنز تشهب رد هک دنتسه یناگتشرف دننام هکلب .دننکیمن جاودزا ،دنزیخرب ناگدرم هکینامز« :دیوگیم
 نز تشهب رد .تسا یگدنز نیا هب قلعتم طقف يروآدنزرف و یسنج يهطبار هک دندقتعم نایحیسم ».دننکیم
 يدبا ياهتذل اب ار یسنج يهطبار رذگدوز ياهتذل اهنآ .تشاد دنهاوخن یسنج يهطبار رگید درم و
 لالج هشیمه يارب ار وا هک روطنامه ،دننکیم ضوع ادخ اب و رگیدکی اب سدقم یتسود زا ندربتذل
 .دنهدیم
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 مهنویس لصف
 
 رفاغ و رمزلا
 
 
 
 40 و 34 يهروس رتشیب يازج و شاداپ

 دراو هک دوشیم هداد رادشه نارفاک هب ًاررکم .دوشیم رتشیب ،هاتوک ياههروس اب ام يهعلاطم تعرس
 .دنوشیم تشهب دراو نارگید زا یهوبنا اب هک دنوشیم قیوشت نانمؤم .دش دنهاوخ منهج كانرطخ ياهشتآ
 یمیظع باذع نارفاک و هنجا .تشهب رد بآ ياههناخدور ،منهج رد هدننازوس شتآ .تسا دیدش رایسب داضت
 .دش دنهاوخ دنمهرهب يرایسب ياهتذل زا نانمؤم و ناگتشرف .دید دنهاوخ

 
 زا سپ یگدنز هب وگتفگ .میدوب هتسشن یمیمص ناملسم ناتسود و نم يهداوناخ اب بورغ زور کی

 فیصوت ار تشهب هنوگچ لیجنا ؟تسا هنوگچ ناناملسم تشهب مینیبب میدوب رظتنم .دش هدیشک گرم
 ؟دنکیم

 
 »؟تسیچ امش رظن ،تسا ییابیز ناکم ،اهغاب و اههناخدور اب تشهب نم رظنهب« :تفگ نامتسود
 
 وا اب و ینیبب ار ادخ هک يراد دیما ایآ .مراد لاؤس کی طقف نم« ».دیآیم گنشق رظنهب« :مداد باوج

 »؟یشاب هتشاد کیدزن طابترا

 
 »؟دیوگیم هچ لیجنا« ».تسا تخس نآ هب نداد خساپ« :دنداد خساپ اهنآ
 
 ،شرمع 60 يههد رخاوا رد نم گرزبردام .مدرک رکف مایکدوک نارود هب لاؤس نیا هب خساپ يارب

 زا رپ و دزیم دنخبل هشیمه ،دوب نم يهقالع دروم دارفا زا یکی وا .درک توف يویر دیدش تالکشم لیلدهب
 ساسحا ار مغ ربا دعب ياهزور رد ام يهمه و درک هیرگ شردام ندادتسد زا يارب مردام .دوب ناوارف قشع
 .منامب مگرزب يومع و همع شیپ نم هک دنداد یبیترت مردام و ردپ هزانج عییشت مسارم رد .میدرکیم
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 .ماهتسشن اهنت نمیشن قاتا رد هلصوحیب و نیگمغ هک دید ارم مگرزب يهمع رهظ زا دعب زور کی
 ایب .مینیبب تشهب رد هرابود ار وا میناوتیم اما ،تسا هتفر  ام شیپ زا نونکا گرزبردام« :تفگ و تسشن مرانک
  ».مهدب ناشن وت هب يزیچ

 
 .درک بلج ار ماهجوت وا
 
 ».نک شوگ تشهب يهرابرد نانخس نیا هب« :تفگ ،درکیم زاب ار لیجنا هکیلاحرد 
 

 ،تسا نایمدآ اب ادخ	 نکسم ،کنیا«

 ؛دش دهاوخ نکاس اهنآ اب وا و

 ،دوب دنهاوخ وا موق ناشیا و

 دوب دهاوخ ناشیا اب ادخ دوخ و

 .دوب دهاوخ ناشیا يادخ و

 اهنآ نامشچ زا ار یکشا ره وا

 .درک دهاوخ كاپ

 ؛دوب دهاوخن گرم رگید و

 درد و نویش و متام و

 ،تشاد دهاوخن دوجو

 »157.دش يرپس لوا ياهزیچ اریز
 
 
 .مدش هریخ اهنآ يهناخ تشپ گرزب غاب هب گرزب يهرجنپ زا و مداد شوگ وا مارآ يادص هب نم

 نامسآ هب نابدرن دننام ار شیاههخاش و دوب هدیشک نامسآ هب رس پچ تمس رد رکیپلوغ يایلونگام تخرد
 ،غاب يهبل رد تسرد .دوب هدش هدیشک ،دوب هتشاک ار ینیمز شرهوش هک ییاج تشپ ات رازنمچ .درکیم دنلب
 .دندوب هتفرگ جوا يرگید زیچره زا رتدنلب يدنمونت جاک ناتخرد
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 .تخاس دهاوخ ون زا ار زیچهمه ،ددرگرب حیسمیسیع یتقو« .داد همادا شتبحص هب مگرزب يهمع
 قیقع و صلاخ يالط زا هدیشوپ نآ ياهراوید .دمآ دهاوخ دورف نامسآ زا رتمولیک نارازه يهزادناهب يرهش
 دننام و ییالط اهنابایخ و دیراورم اههزاورد .تسا هدش هتخاس هزوریف و درمز دننام ییاهگنس زا اههیاپ .تسا
 ».دوب دنهاوخ فافش ياهشیش

 

  .دندرک رپ ار نم لیخت هدننکهریخ یتمیق ياهگنس

 

 و 	.دنتسه نآ دبعم ،هرَب و قلطم رداق يادخ دنوادخ اریز ،مدیدن رهش رد يدبعم
 و دنکیم نشور ار نآ ادخ لالج اریز دنباتب نآ رب هک درادن هام و دیشروخ هب يزاین رهش
 .158تسا نآ غارچ هرب

 
 رد  ماهلاخ .میدرک تفایرد ياهرظتنمریغ ربخ دعب زور اما ،دندرب هناخ هب ارم منیدلاو هتفه نامه رخاوا

 .دوب هدرک توف باوخ
 

 ندشهریخ اب ؟تشذگ نم رب هچ ،تشذگرد مگرزبردام هک مارآ رهظزادعب نآ رد دینک روصت دیناوتیم
 ار نم هک مدش يزیچ هجوتم ،گرم و یگدنز هب ندرک رکف ،تشهب درومرد ندینش ،ماهمع زبسرس غاب هب
 ياههتساوخ نیا نم .داد مهاوخ ماجنا یلاع لدابت کی ،یحیسم ره دننام ،يزور .داد رییغت هشیمه يارب
 ار دوخ یعقاو تیاضر ،متسین یضار ینیمز ياهتذل هب رگید .منکیم ضوع يونعم ياههتساوخ اب ار یناسفن
 يزیچ هچ رگید .دوشیم مه ام لام يزور .تسادخ يهناخ نامسآ .تفای مهاوخ دنوادخ هاگشیپ رد یگدنز زا
 ؟مهاوخب متسناوتیم
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 ملهچ لصف
 
 میماه ای تلصف
 
 
 49 :41 يهروس  ؟دراد دوجو ترارش ارچ
 رد رش ،لاحنیااب .تسا اناوت و تبحماب دنوادخ هک دوشیم زاغآ تقیقح نیا اب اوح و مدآ ناتساد

 بیسآ رگیدکی هب لتق و یسنج تالیامت زا هدافتسا ءوس ،بلقت ،نتفگ غورد اب اهنتهن مدرم .دراد دوجو ناهج
 .دربیم نیب زا ار هانگیب مدرم و اهرهش یمانوس و دزیریم ورف ار اههناخ هلزلز هکلب ،دنناسر یم

 
 ،دسرب وا هب يدب رگا اما ،دوشیمن هتسخ ریخ بلط زا ناسنا« :دیامرفیم 49 يهیآ 41 يهروس

 اب یهاگ اهنامز يهمه رد مدرم هک دنکیم تباث هیآ نیا .»دوشیم دیماان ،دهدیم تسد زا ار شدیما
 تسود ار نم ادخ رگا« :دننکیم رکف اهنآ .دنهدیم تسد زا دنوادخ ییوکین هب ار دوخ نامیا ،درد ساسحا
 »؟دندش هتشک هلزلز رد ماهداوناخ ارچ ،دراد

 
 هدرک مرگرس ار ام ناشکچوک ياههچب .میدروخ یبرع يهوهق ناجنف دنچ و متسشن مناتسود اب 

 .دوب قاچ و يوق ،دشاب دیاب هک روطنامه اهنآ يههام راهچ يهچب .میدیدنخیم و میدرکیم تبحص ،دندوب
 .دندربیم تذل ناشدوخ ناماد يور وا ندیرپ زا همه

 
 رایسب ام عمج ،درک فیرعت نامیارب گنج رد ار شاهداوناخ ندادتسد زا يهوحن نامتسود یتقو اما

 دنچ هزانج عییشت زا لبق .دوب هدرک نفد ار شموصعم و کچوک نارتخد و نارسپ  یگلاس 25 رد .دش تکاس
  .دوب هتفرگ اهنآ زا سکع

 
 فیرظ يولوچوک رتخد .میدرک هاگن ششارخلد ياهسکع هب و میتفرگ ار شهارمه نفلت یکییکی

 كاپ شتروص .تسا رهظزادعب ترچ لاحرد طقف هک دیسریم رظنهب و دوب هدش هدیچیپ دیفس يوتپ کی رد وا
 .دوب نیریش و

 
 شکرت .دوب هدش هتشک بمب راجفنا رثا رب وا ًارهاظ .دادیم ناشن ار وا کچوک رسپ يدعب ریوصت

 یپوت هب ندزدگل لاحرد وا دیاش .تشاد نت هب يزاب سابل نانچمه وا .دوب هدرک یمخز ار شندب و تروص
 يور نوخ راثآ دوجواب و دوب هدیخرچ ولهپ هب شرس .دوب هدش رجفنم بمب هک تسا هدوب شاهناخ زا نوریب
 .دوب هتفرگ مارآ راگنا ،شتروص
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 ،دندوب هدشن هتشک گنج رد نم ياههچب .مداد سپ نامتسود هب ار یشوگ ،منک هاگن متسناوتن رگید

 ؟دیاین درد هب مبلق ،شاهتفر تسد زا نازیزع ندید اب مناوتیم هنوگچ اما
 
 ارچ هک مهد حیضوت وا هب هک تساوخ نم زا تینابصع اب و درک دنلب ار شیادص ناتسود زا یکی

 رارف يارب یهار اهنآ هکیلاحرد دوش راتفرگ شتآ ياههلعش رد نارتخد هاگباوخ تسا هداد هزاجا دنوادخ
 زا نت اهدص ناوجون نارتخد گرم .دنورن نوریب هنایفخم اهرتخد ات دوب هدرک لفق ار اهرد رفن کی .دنتشادن
 ادخ دییوگ یم امش« :تفگ و درک دنلب ار شیادص .داد رارق ریثأتتحت ار ناشنابرهم ناتسود و هداوناخ ياضعا
 يارب ایآ ،وگب نم هب .درک هدنز ار یسیع و تفاکش میهاربا نادنزرف يارب ار خرس يایرد دییوگیم .دراد دوجو
 »!وگب نم هب ؟دنک زاب اهرتخد رارف يارب ار تیمهایب رد کی و دناخرچب ار دیلک هک دوب تخس یلیخ وا

 
 ،دننکیم مهتم ار دنوادخ هک یتخس تالاؤس حرط لیلدهب هدنسیون نیدنچ ،هتشذگ لاس دص رد

 ریرش ياهزیچ یتقو ؟درادیمن رب جنر زا تسد ارچ ،تسا نابرهم و اناوت دنوادخ رگا .دناهدش دنمتورث و روهشم
 تسد زا ادخ هب ار دوخ دیما هک یناسک .دهدیم تسد زا ار شدیما يهمه وا دوریم اهناسنا غارس هب
 .دنباییم شمارآ رگیدکی اب دوخ یخلت و يدیماان نتشاذگ نایم رد اب ،دنهدیم

 
 هزاجا دناوتیم نابرهم يادخ هنوگچ امش رظن هب« ،مدرک تسپ ار لاؤس نیا كوبسیف رد زور کی

 .دنداد باوج مناتسود زا رفن دنچ »؟دشاب هتشاد دوجو رش و دنربب جنر اهناسنا هک دهد
 
 ».ناسنا دازآ يهدارا رطاخهب« ،تشون رفنکی
 
 هتشاد يررض هک دریگب ار یناسنا لمع ره يولج و دنک هلخادم ادخ رگا نم رظنهب« :تفگ يرگید

 هگن هدرب ناملیم فالخرب ار ام يهمه ارچ ،تسا دنمتردق مه و بوخ مه ادخ رگادنسرپیم مدرم ،دشاب
 »؟درادیم

 
 یلیخ مدرم زا یضعب« :تفگ وا .درکیم یتیاضران ساسحا نانچمه اما درک شوگ ناتسود زا یکی

 ».درادن دوجو وا هاگدید كرد يارب یهار چیه و تسا يدبا و یهانتمان دنوادخ .دنتسه »باوج« ریگرد
 
  »؟دمهفیم ار لکشم شدوخ ادخ ینکیم رکف« مداد خساپ
 
 هداس یقطنم »خساپ« کی يهزادناهب منکیمن رکف اما ،دنکیم هچ دراد هک دنادیم وا هتبلا ،هلب«

 و - صقان رایسب هیبشت کی زا هدافتسا يارب - مینیبیم ار میظع يهتفاب زا یکچوک يهکت ام يهمه .دشاب
 تقیقح مامت يواح اهنآ زا مادکچیه اما ،دراد دوجو تقیقح زا ياهرذ ،درادناتسا »ياهخساپ« مامت رد ًالامتحا
 ».دنک كرد ار دنوادخ هاگدید تعسو دناوتیمن ام نهذ .دنتسین
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 ».تسام نهذ زا رتگرزب بتارم هب ادخ نهذ« :مراد لوبق
 
 لابندهب لاحرههب ،دننکیم لاؤس ناهج رد يدب و جنر درومرد مدرم یتقو منکیم رکف نم ،لاحرههب

 .دنتسین یقطنم خساپ کی
 
  »؟دنتسه يزیچ هچ لابندهب اهنآ امش رظنهب« مدیسرپ
 
 دننادب دیاب طقف هک دنوشیم تیذا ردقنآ ای دنروآیم هناهب حیسمیسیع اب ندرکن تاقالم يارب ای«

 ».دهدیم رازآ ار اهنآ یعون هب دنوادخ و دنراد ناشتسود هک
 
 حطس نیرتقیمع رد حیسم قیرط زا وا .تفرگن هلصاف ام جنر زا دنوادخ .دندوب قفاوم همه مناتسود

 نامیاهفعض ساسحا دناوتن هک میرادن یمظعا نهاک ام اریز« :دهدیم نانیمطا ام هب لیجنا .دش ام جنر دراو
 »159.هانگ نودب اما ،دش هسوسو ام دننام دراوم يهمه رد اما .دنک سمل ار

 
 

 يراکادف وا هک تسانعم نادب نیا .تسا هتفر راک هب حیسم يارب لیجنا رد هک تسا یصاخ ناونع »مظعا نهاک« .4:15 نایناربع ،لیجنا 159
 مه و مظعا نهاک مه وا .دریگیم دوخ هدهع هب ار ام هانگ تازاجم و دهدیم هئارا ام يارب ینیزگیاج ناونعهب ،ار دوخ ناج درومنیارد ،لماک
 .تسادخ يهرب
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 مکیولهچ لصف
 
 يروشلا
 
 
 
 51 :42 يهروس  ؟دیوگیم نخس مدرم اب ادخ ایآ

 دنوادخ هکنیا دییأت نمض 51 :42 يهروس .درک تبحص )ص(دمحم اب لیئربج دیوگیم نآرق
 .دنکیم یفرعم وا اب تبحص يارب ار يرتشیب ياههار ،دنک تبحص مدرم اب دهاوخیم

 
 ماهلا و( یحو هب رگم دیوگ نخس وا اب ادخ هک دشابن نآ يارای ار يرشب چیه و

 ملاع ناگتشرف زا( یلوسر ای )ناهج توکلم باجح و( ملاع بیغ يهدرپ سپ زا ای )ادخ
 میکح يهبترم دنلب يادخ وا هک ،دنک یحو دهاوخ وا هچره ادخ رما هب ات دتسرف )الاب
 .تسا

 
 زونه ای دنکیم تبحص دتسرفب يربمایپ هکنیا نودب مدرم اب دنوادخ هک تسانعم نادب نیا ایآ

  .تسا یبلاج لاؤس ؟تسیچ باجح تشپ راتفگ ای ماهلا ؟دنکیم تبحص
 
 قیقحت هب عورش هرابود اجنآ نکاس ناملسم مدرم ،يزکرم يایسآ رد مسینومک تسکش زا سپ

 و اهنزریپ يارب تسا ياهناسفا ادخ هک دنتفگیم اهنآ هب لاس 70 دودح اهتسینومک .دندرک ادخ يهرابرد
 .کچوک ياههچب

 

 ياهتسینومک .دندرک لیجنا و نآرق ندناوخ هب عورش قازق ياهداوناخ ،سالات يهناخدور يهرد رد
 و ناوج یکی ،دندروآ مه ار مِلاع ود .دنراد يداقتعا هچ دننادب دنتساوخ و دندروآ دوخ يهناخ هب ار سیلپ قباس
 .دندوب دامتعایب لیجنا هب ناملاع و دندرکیم در ار نایدا يهمه قباس ياهتسینومک .نسم يرگید

 
 دننادب دنتساوخ ناملاع و سیلپ .دوب جنشتم رایسب اضف ،دنتسشن نیمز يور دوخ نلاس رد اهنآ يهمه

 .درک هرخسم حیسمیسیع يهرابرد تبحص رطاخهب ار اهنآ ناوج ملاع .دنتسه لیجنا يهعلاطم لاحرد ارچ
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 »؟دنکیم تبحص حیسم يهرابرد مه نآرق هک یتسنادیمن« ،داد حیضوت هلصوح اب رسمه
 
 ».تسا نارفاک بهذم نیا ،هن« :تفگ درکیم شنزرس ار اهنآ هکیلاحرد ناوج ملاع
 
 وا يهرابرد هک دنتسه یتایآ اهنیا اما« :تفگ ،دننیبب همه ات تشاد تسد رد زاب ینآرق هکیلاحرد وا

 ».دننکیم تبحص
 
 ،دیوگیم تسار« .دشاب تکاس هک درک هراشا و درک دوخ رتکچوک درگاش هب ور رتگرزب ملاع

 ».دینادیم
 
 شومارف یباوخ شرسمه هک دش عورش لیلدنیاهب ؟دوب هدرک ادخ بلاط ار هداوناخ نیا يزیچ هچ

 .تسا هداتسرف یماغیپ وا يارب دنوادخ هک تسنادیم کش نودب ،دش رادیب باوخ زا یتقو .دوب هدید یندشن
 

 هب اهنآ يولج رد زیچهمه هک دید ار ناهج ياههوک نیرتدنلب وا ؟تشاد یصاخ زیچ هچ وا يایور
 هداتسیا درم لکش هب يدوجوم رون رد و دیشخردیم نامسآ رد يرون اههوک زارف رب .دوب هدش مخ قفا تمس
 و دشیم عطاس درف تروص زا هدنوش دعاصتم يرون .دوب هدیشوپ فرب نیرتصلاخ زا رتدیفس یسابل هک دوب
 وا ناشخرد دیفس يادر و هرهچ زا وا .تخیریم ورف نییاپ هب هدننکروک جاوما رد راشبآ نیرتگرزب دننام
 همه رب وا لالج .دنکیم هاگن حیسمیسیع هب تمایق هوکش رد هک تفگ وا هب ینورد ییادن .دش هدز تفگش
 .درکیم ینارمکح

 

 رد ار دارفا دیفس سابل نیرتبان اب درف نیا .دوشیم لاسرا ناهج رساترس زا هتفه ره اهشرازگ
 يارب ار دوخ يوجتسج و دنوش رادیب هک دنکیم ماهلا مدرم هب وا .دنکیم تاقالم اهایور و باوخ
  .دننک زاغآ)قحلا(تقیقح
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 مودولهچ لصف
 
 فرخزلا

 
 
 
 3 :43 يهروس یبرع نابز هب یباتک
 ».دیمهفب هک دشاب ،میداد رارق یبرع نابز هب ینآرق ار نآ ام«
 
 زا شیب اب یسیلگنا نابز ؟تسا رتتخس همه زا کیمادک يریگدای .دراد نابز 20000 زا شیب ناهج

 ناگژاو ياراد رگید يرایسب و یسور ،یکرت ،ینیچ .تسا ناگژاو يهریاد نیرتگرزب ياراد هملک نویلیم کی
 هب مه زاب .تسا هدیچیپ ندناوخ مه و ندرکتبحص يارب مه یبرع .دنتسه هدیچیپ نابز روتسد و گرزب
 .تسا هدش هداتسرف ،دنمهفب ار نآ دنناوتیم هک يدارفا يارب یبرع نابز هب نآرق دیوگیم هک میسریم ياهیآ
 دیاش ،تسا كدنا زونه دنمهفیم ار یبرع هک ناهج تیعمج زا يدصرد ،نآرق ندمآ زا سپ لاس 1400 رد
 هداتسرف همه يارب نآرق رگا .دننکیم تبحص یبرع نابز هب ناهج تیعمج زا دصرد 3 اهنت .هشیمه زا رتمک
 ؟دنمهف یم ار نآ یمک يهدع هک هدمآ ینابز هب ارچ ،تسا هدش

 
 هزورما اما ،دوب هدش هتشون ینانوی نابز هب لیجنا .دسرپب لیجنا درومرد ار نیمه یسک تسا نکمم

 یلصا نابز زا رتمهم مایپ دندقتعم نایحیسم هک تسا نیا خساپ .دنمهفیم ار یناتساب نابز نآ يرتمک دارفا
 .تسا

 
 
 61 :43 يهروس حیسمیسیع تشگزاب
 :تفگ و دز دنخبل یلاحشوخ اب متسود »!امش لثم تسرد ،دیآیم هرابود یسیع هک میدقتعم ام«

 راوتسا نیمز رسارس رد تمایق زور زا شیپ ار مالسا و دربیم نیب زا ار لطاب نید ،ددرگزاب هکیماگنه«
 ».دزاسیم

 
 ،دنک تسرد ار زیچهمه و ددرگرب تمایق زور زا لبق یسیع رگا« .دوب هداس لاؤس کی نم خساپ نیلوا

 »؟دوب دهاوخن ربمایپ نیرخآ ایآ
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 ناناملسم ارچ اما .دهد خساپ یتحار هب دناوتیمن سکچیه و ماهدیسرپ ار لاؤس نیا اهراب نم
 .تسا ياهناشن تمایق و« :دیوگیم .تسین نشور نآرق رد ؟دنتسه یسیع يهیوناث روهظ لابندهب لاحرههب
 ار دوخ تاملک دنراد تسود نارسفم ».تسا میقتسم هار نیا هک دینک يوریپ نم زا و دینکن کش نآ رد سپ
 .میهدیمن ماجنا ار راک نیا ام اما ،دننک هفاضا

 
 لبق تخس ياهزور يهرابرد .دایز تایئزج اب ،هلب ؟دنکیم تبحص یسیع يهرابود ندمآ زا لیجنا ایآ

 هلزلز ،نوعاط ،رگیدکی اب ریگرد ياهتلم ،اهگنج و اهدربن زا دش دهاوخ رپ نیمز .دهدیم رادشه شندمآ زا
 و رازآ ،غورد هب مهتم ار اهنآ ،درک دنهاوخ مایق یسیع ناوریپ دض رب ترفن اب مدرم .نیمز رسارس رد مغ و
 فلتخم ياهاج رد نیغورد نایحیسم و نیغورد ناربمایپ هک تفگ یسیع .160درک دنهاوخ نتشک و تیذا
   .تسا اهتما يهمه هب تمایق زور زا لبق )لیجنا( تراشب ،اهزیچ نیا يهمه ،لاحنیااب .درک دنهاوخ روهظ

 
 سدقم یناکم رد و دزیخیمرب یگرزب راکبیرف ،دوریم ورف یکیرات قامعا رد ناهج هک روطنامه

 قفوم لاس دنچ طقف نیغورد حیسم نیا .دننک شتسرپ ار وا هک دنکیم راداو ار اهتلم يهمه و هداتسیا
 رواد وا .درک دهاوخ رارقرب ار دوخ حلص هنالداع یهاشداپ و تشگ دهاوخ زاب یعقاو حیسم سپس .دوشیم
 .درک دهاوخ ادج نارفاک زا ار دوخ موق زب و دنفسوگ ندرک ادج دننام یسیع .دوب دهاوخ ناگدرم و ناگدنز
 يدبا یگدنز هب وا رد نیدلوتم هکیلاحرد ،تفر دنهاوخ يدبا گرم هب دناهدشن دلوتم یناحور رظنزا هک ییاهنآ
 .تفر دنهاوخ

 
 ایب عیرس يانعمهب .اتانارام نیمآ و هلب مییوگیم .ًالماک ؟دنراد داقتعا تمایق زور هب نایحیسم ایآ

 .حیسمیسیع

 
 

 .دندش هتشک ناهج رسارس رد دوخ نامیا رطاخهب یحیسم نویلیم کی زا شیب مکیوتسیب نرق لیاوا رد 160
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 موسولهچ لصف
 
 )ندز وناز( هیثاجلا و )دود( ناخدلا
 
 
 48-43 :44 يهروس رتشیب یشیامن ریواصت
 میسرت منهج زا یکانتشحو يهرظنم تایآ نیا .دوشیم یشیامن رایسب منهج زا ینآرق ریواصت یهاگ

 .دننکیم
 
 ،منهج موقز تخرد انامه
 .تسا ناراکدب ياذغ و توق
 .دشوجیم شتآ رد هتخادگ سم نوچ ناشاهمکش رد اذغ نآ 
 .تسا ناشوج شتآ يورهب بآ هک ناسنآ
 .دینکفا خزود نایم هب و دیریگب ار راکدب نیا )هک دسر رهق باطخ(
 .دیزیر ورف شرس رب ناشوج بآ نآزاسپ
 

 ،دش دنهاوخ تازاجم هک تسا ینارفاک يارب يوق ياهرادشه زا ولمم اما هاتوک 45 و 44 ياههروس
 دنهاوخ اهنآ رظتنم للجم ینیمزرس رد هک تسا هدش هداد ییابیز ناوج نانز يهدعو نانمؤم هب هکیلاحرد
 و تشهب نیب نآرق ،تروصرهرد .تسا نیدامن ای تسا هملک یعقاو يانعمهب نیا ایآ هک مینادیمن ام .دوب
 .تسا هدش لئاق یساسا يزیامت منهج
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 مراهچولهچ لصف
 
 فاقحألا
 
 
 
 10 :46 يهروس دنکیم دییأت ار سدقم باتک نآرق
 میلعت ار روبز و هدش فیرحت نآرق دهدیم ناشن هک دراد دوجو يراکنالباقریغ دهاوش اجنیا رد

 زا يدهاش و دینک راکنا ار نآ و دیشاب ادخ بناج زا رگا ؟دینیب یم :وگب« :دیامرفیم 10 يهیآ .دهدیمن
 ».دیشاب هدروآ نامیا دیربکتم امش هکیلاحرد و دهد تداهش نآ تهابشهب لیئارساینب

 

 ریثأتتحت ای هدرک لعج ار نآرق هک دندرک مهتم ار )ص(دمحم نارفاک .مینک رکف نیا درومرد دییایب
 هسیاقم یسوم باتک اب ار )ص(دمحم مالک هک دیوگیم رافک هب خساپ رد 10 يهیآ .دنکیم تبحص ناطیش
 ناونعهب تاروت هب تسناوتیمن )ص(دمحم ،هدوب هدش فیرحت تاروت ،10 يهیآ يهئارا ماگنه رد رگا .دننک
 .دنتسین فیرحت لباق لیجنا و روبز و تاروت هک تسین یکش نآرق رظنزا .دنک هراشا تقیقح ربتعم عبنم
 .161تسا هدرک هیصوت ار نیشیپ ياهباتک هک هدرک هابتشا نآرق هک دیوگیم ،دیوگب ار نیا فالخ سکره

 
 

 دیاب ،دنراد دامتعا نآرق هب هک یناناملسم .دنراد دامتعا یخیرات قباوس و دنوادخ يرادافو ساسارب سدقم باتک رابتعا هب نایدوهی و نایحیسم 161
 .دننک رظن دیدجت لیجنا و ناربمایپ ،تاروت هب تبسن دوخ شرگن رد
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 مجنپولهچ لصف
 
 )ص(دمحم يهروس
 
 
 
 20 :47 يهروس ؟ریخ ای مینک یتحار ساسحا
 تسود )ص(دمحم ناوریپ يهمه .میدرگیمرب نارفاک ربارب رد داهج عوضوم هب هروس نیا رد ام

  .دنورب گنج هب دنتشادن
 

 ؟دشن لزان )راّفک داهج مکح رد( ياهروس هک هدش هچ :دنیوگیم نانمؤم و«
 هک ار نانآ دوش گنج رکذ نآ رد و دیآ حیرص و مکحم ياهروس هکیتروصرد
 وا رب یشوهیب لاح ،سرت زا هک یسک دننام يرگنب تسا )قافن( ضیرم ناشاهلد
 ».تسا رتراوازس اهنآ رب كاله و گرم يرآ ،دننکیم هاگن وت رد دهدیم تسد

 
 يارب تسا نکمم اهنآ .دهدیم رادشه دنشکیم سپ اپ سرت زا هک یناسک هب همادا رد تمسق نیا

 .دننزیم اهنآ تشپ و تروصهب و دنریگیم ار اهنآ حور ناگتشرف تیاهن رد هک دیوگیم اما ،دنشاب تحار یتدم
 

 هزرابم »یلعا« هب ندیسر ات هکلب ،دننزب دایرف حلص يارب یتسیابن زگره نانمؤم :دیامرفیم همادا رد
 دنوشیم هتخاس رتدنلب رگید ياهانب همه زا یمالسا ياهانب تسا موسرم هک یلیالد زا یکی دیاش .دننک
 هکم بلق رد )توف 1972( رتم 600 عافترا هب تعاس جرب کی دوعس نادناخ ،لاثم ناونعهب .دشاب نیمه
 هک تسا یتردق يروآدای اهنامتخاس نیرتدنلب نتشاد دامن .تسا ندنل رد نبگیب زا رتدنلب رایسب هک تخاس
 .دبای تسد يرترب هب زیچهمه رد دیاب مالسا دندقتعم ناناملسم
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 مششولهچ لصف
 
 )يزوریپ( حتفلا
 
 
 
 48 يهروس يزوریپ
 ینیبشیپ نآرق ،هن ای مینک تبحص اهاسیلک ای دجاسم ،شترا ،داصتقا ،تعاس ياهجرب زا هاوخ

 .دش دهاوخ زوریپ نیغورد نایدا يهمه رب مالسا هک دنکیم
 

 دب نامگ ادخ هب هک ار كرشم نانز و نادرم و قفانم نانز و نادرم ات و
 ناشتنعل ،تسا نانآ رب ادخ بضغ ،تسا رش زا يدرگ اهنآ رب .دنک باذع دننکیم
 .تسا يدصقم دب و ،تسا هدرک هدامآ ناشیارب ار منهج و هدرک

 
 هچ اهتردق نیا .دنراد تیاکش »یتسیلایرپما ياهتردق« زا مدرم زا يرایسب مکیوتسیب نرق رد

 دب رظن« هک تسا هدش رکذ اجنیا رد هک تسا یناسک هیبش ایآ ؟تسا یعقاو ردقچ دیدهت ؟دنراد یکیرات فده
 ؟تسانعم هچ هب »ادخ هب تبسن دب رظن« »؟دنراد ادخ هب تبسن
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 متفهولهچ لصف
 
 )اههرجح( تارجحلا
 
 
 
 15 :49 يهروس کش
 یعقاو ناناملسم هک دهدیم رادشه نآرق ؟دربیم نیب زا ار نامیا کش ینامز هچ ؟مینک هچ کش اب

 کش زگره و دناهدروآ نامیا شلوسر و ادخ هب هک دنتسه ینانمؤم طقف« .دنرادن کش هک دنتسه یناسک
 یناناملسم نآ روظنم دیاش .»ناصلخم دننانیا ،دناهدرک داهج ادخ هار رد دوخ ناج و لام اب هکلب ،دناهدرکن
 هک دشاب یناسک روظنم دیاش .دندرک رارف گنج زا و دنتشگرب هک یناسک ،دندیشک گنج زا تسد هک دشاب
 یصخش تسا نکمم ؟روطچ بلق درومرد .دنتسه ینوریب ياهراتفر طقف اهنیا اما .دندرک كرت ار ناشزامن
 مه نامزمه ناوتیم نینچمه .درادن نامیا ادخ هب ًاعقاو هکیلاحرد دروآ اجهب ار شزامن و دوش گنج دراو
 زا اههار هک ناکم نیا رد ایآ .دنناشکب تهج ود هب ار ام دنناوتیم راکفا و تاساسحا .تشاد کش مه و نامیا
 یسیع هک يدرم نآ دننام ای میوریم هار ،دنک تازاجم ار ياههبش ره دنوادخ هکنیا سرت زا ،دوشیم ادج مه
  »162.نک کمک نم ینامیا مک هب ،مراد نامیا ،اراگدرورپ« :مییوگیم ،دزیم دایرف ار

 
 

 24 :9 سقرم لیجنا 162
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 متشهولهچ لصف
 
 ق يهروس
 
 
 
 17-16 :50 يهروس ندرگ گر زا رتکیدزن
 ام هب ندرگ گر زا دنوادخ« .تسا رظنتحت مهدیم ماجنا هک يراک ره منادب نم تساوخیم متسود

 ».دنکیم تبث ار ام ياهراک يهمه هک دراد دوجو پچ و تسار تمس رد ياهتشرف و تسا رتکیدزن
 

 و دناوخ ار هیآ نیا ناتسود زا یکی .متسین نئمطم ؟سرت ای تسا ندادیلست يارب 16 يهیآ ایآ
 ًارهاظ )ص(دمحم ».دراد ار اهنآ نتشک تردق هک دهدیم رادشه نارفاک هب دنوادخ هک دسریم رظنهب« :تفگ
 رابگرم یمخز تعرس هب هک دیما نیا هب ناگدنمزر ،دربن لوط رد .163تشذگرد تیمومسم رثا رب یگلاس 63 رد
 .تسا ناسنا ندب طاقن نیرتریذپ بیسآ زا یکی ندرگ .دندزیم هبرض ندرگ هب ،دننک دراو

 

 .دنکیم ممگردرس یمک ،دنتسه کیدزن ناسنا هب شناگتشرف ای ادخ دوخ ایآ هکنیا درومرد 17 يهیآ
 نیا رب ناناملسم ایآ ؟نیرب تشهب رد رود رایسب ای تسا کیدزن رایسب ام هب دنوادخ هک دهدیم میلعت نآرق ایآ
 ؟دناسر دهاوخ ادخ رضحم هب ار دوخ يزور یسک هک دنرواب

 

 رکف روطنیا نم« ؟درک میهاوخ تاقالم ار ادخ ایآ هک مدیسرپ يرگید ناملسم تسود زا راب کی
 :دیامرفیم 84 يهیآ 43 يهروس ».يداع مدرم هن اما ،دنک تاقالم ار ادخ ًاصخش )ص(دمحم دیاش .منکیمن

 رد اما .وا روضح هن تسادخ تجح زا تبحص نیا هک تفگ ناوتیم .»ضرالا یف هللا و تاومسلا یف هللا وه«
 .دوب دهاوخن رتکیدزن ام ندرگ گر زا وا تروصنآ

 
 
 

 ندیرب تعاس منکیم ساسحا نونکا اما ،مدرب جنر )نآ رثا زا( راب نیدنچ و مدروخ ربیخ هب ،متشادنرب تسد )مومسم( همقل رثا نتفای زا نم 163
 .252-251 ص ،مود دلج ،ریبکلاتاقبطلا باتک ،دعسنبا. )تسا هدیسر ارف مندرگ گر
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 ار تایآ  نیا ،عوضوم نیا نتسناد .تسین هقرفت دنوادخ رد هک دزومآیم .تسا دیحوت نید مالسا
 رد و نیمز رد دنوادخ .مینکیم فشک ناکم عون کی زا شیب رد ار دنوادخ روضح ام اریز ،دنکیم رتبلاج
 رد دنتسه تشهب رد هک ناگتشرف لثم ایآ .توافتم طیارش اب ،دنتسه یتوافتم ياهناکم اهنیا .تسا نامسآ
 روضح تسا نیرب تشهب و دوشیم دادملق نیمز رد هک هنوگنامه زین تشهب ایآ ؟میتسه دنوادخ رضحم
 ؟تشاد دهاوخ ار دنوادخ

 ار هدش راکشآ قشع ات دنکیم کمک نم هب نیمز يور رب حیسمیسیع و تشهب رد دنوادخ ریوصت
 رد مه و دشاب تشهب رد مه دناوتیم دنوادخ ،تسا هدش عمج دوخ نورد رد هولج هس رد قشع .منک كرد
 روضح نیمز رد ام اب ادخ حور ناونعهب و دنکیم ییاورنامرف تشهب رد همه رب ،اورنامرف ناونعهب وا .نیمز
 .تسین تیدبا ای ناکم ،نامز هب دودحم وا .دراد
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 مهنولهچ لصف
 
 )هدنکارپ ياهداب( تایراذلا
 
 
 
 18 :51 يهروس شزرمآ
 هدش یحارط يروط نادجو ،رطخ گنز دننام ؟زیگناساره ؟فیثک ؟نیگنس ؟تسا هنوگچ هانگ ساسحا

 ؟مینک صالخ مرش و هانگ ساسحا رش زا ار دوخ میناوتیم هنوگچ .تسا هابتشا يزیچ دیوگب ام هب هک تسا
 رافغتسا ناهاگرحس رد و« :دیامرفیم 18 يهیآ .دننزیم دایرف دنوادخ دزن دوخ نیکست يارب مدرم زا یخرب
 ».دننکیم

 
 سدقم نکاما هب مدرم ؟هچ مینک هانگ هرابود و هرابود رگا ؟دشخبیم ادخ ایآ اما ،مینکیم اعد ام

 و شزرمآ و هانگ .دندرگیم زاب دوخ هانگ هب و دننکیم اپ هب هرابود ار دوخ ياهشفک .دننکیم اعد و دنوریم
 ؟تسیچ شاهدیاف .هانگ

 
 درک رکف هظحل کی وا »؟ياهدرک ششخب تساوخرد لاحهبات ایآ« :دیسرپ گرزب ربهر کی زا یصخش

 ».ماهداد ماجنا یهابتشا هچ متسین نئمطم نم ،هن« :تفگ و
 
 و نیما هک وا ،مینک فارتعا دوخ ناهانگ هب رگا اما .تسا وگغورد »مرادن یهانگ نم« دیوگب سکره

 .164درک دهاوخ كاپ یتساران ره زا ار ام و دیشخب دهاوخ ار ام ناهانگ ،تسا لداع
 
 درومرد ینیمضت چیه دنوادخ هک دننکیم نامگ یخرب .تسین یسناش يزاب کی ششخب بلط

 دنوادخ .تسا هداد تسد زا ار یساسا دیلک ادخ ریوصت نیا .دشخبن ای دشخبب تسا نکمم .دهدیمن ششخب
 نکمم ناهانگ شزرمآ ادخ يهرب ینابرق قیرط زا هک دهدیم هدعو وا .دشخبیم دوخ ياههدعو ساسارب
 دناوتیمن ادخ .دشخبب دناهدرک دامتعا حیسمیسیع هب هک ار یناسک هک دنکیم دای ینتسسگان دنگوس وا .تسا
 .دیوگب غورد

 

 
 

 8 :1 انحوی لوا 164
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 دهع هب دنوادخ هک متفگ اهنآ هب نم ،میدوب هتسشن مه رود هداوناخ و نامناتسود اب رهظزادعب زور کی
 قاروا زا رتدامتعا لباق دنوادخ يهدعو« :مداد حیضوت هداس ریوصت کی زا هدافتسا اب .دنکیم لمع دوخ
 بارخ امش دیدج ییوشسابل نیشام رگا .دوشیم هئارا دیدج ییوشسابل نیشام اب هک تسا ياهمان تنامض
 نیمه هب تسا یعطق %100 .درک دهاوخ ضیوعت ای ریمعت ار نآ تکرش دنکیم نیمضت هک دیراد يدنس ،دوش
 ینادواج یگدنز ام هب و دشخبیم ار اهنآ ،مینک فارتعا دوخ ناهانگ هب رگا هک دهدیم هدعو دنوادخ ،بیترت
 .دشخبیم

 
 دناوتیمن سکچیه .تسین تسرد نیا ،هن« .درک دنلب ار شیادص و دش خرس نابزیم رسمه تروص

 ناشن نم هب ؟تساجک امش یتناراگ قاروا .ریخ ای دنوریم تشهب هب و دناهدش هدیشخب ًالماک اهنآ ایآ هک دنادب
 »!هدب

 
 هداد دنوادخ دوخ هک تسا ياهدعو نامه نیا« ».تساجنیا« :متفگ ،مدرک دنلب ار لیجنا هکیلاحرد

 ،داد دهاوخ ماجنا ار راک نالف دیوگب رگا ؟تسا رادافو شلوق هب ییوشسابل نیشام تکرش زا رتمک ایآ .تسا
 ».تسین یکش .داد دهاوخ ماجنا ًامتح

 
 
 
 
   هدنشخب و هدشهدیشخب
 ».زومایب ام هب ار ندرک اعد ًافطل« :دنتفگ و دندمآ وا دزن یسیع نادرگاش يزور
 
  :دینک اعد هنوگنیا :تفگ یسیع
 

 ،ینامسآ رد هک ام ردپ يا«

 .داب سدقم وت مان

 .دیایب وت یهاشداپ

 ،دوشیم ماجنا نامسآ رد هکنانچ ،وت يهدارا

 .دسر ماجنا هب زین نیمز رب

 .امرف اطع ام هب زورما ار ام يهنازور نان
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 ،شخبب ار ام ياهضرق و

 .میشخبیم ار دوخ نارادضرق زین ام هکنانچ

 ،روایم شیامزآ رد ار ام و

 .هد نامییاهر ریرش نآ زا هکلب

 »165.نیمآ .تسوت ِنآ زا دبا ات ،لالج و تردق و یهاشداپ اریز
 
 
 .میاهدرکن كرد ار دنوادخ ششخب ًاعقاو هک تسا ینعم نیا هب مینک عانتما یسک ندیشخب زا رگا
 

  »؟يدید ار رابخا« .دز گنز نم هب مبوخ ناتسود زا یکی تقو رید بش کی
 
 .درک نارگن ًاقیمع ارم وا يادص نحل ».هن« :مداد باوج
 
 ».یناوخب تسا هداتفا قافتا ًاریخا هک ار هچنآ و ینک کچ ار تنرتنیا دیاب«

 ساسحا ،هحفص هب ندشهریخ اب .مدرک زاب يربخ تیاسبو کی عیرس و مدرک رکشت وا سامت زا
 لیجنا عیزوت رتفد کی رد ار درم هس اهتسیرورت هک تسا نآ زا یکاح رابخا .تسا هدش تفس ممکش مدرک
 رسپ دنچ .میدش علطم شاهدنهدناکت تایئزج زا دعب زور .دناهدناسر لتق هب ياهنایشحو زرطهب هنایمرواخ رد
 یتاقالم رارق ،دنراد سدقم بتک يهمه درومرد رتشیب يریگدای هب هقالع دندوب هدرک اعدا غورد هب هک ناوج
 حیسمیسیع هب ًادعب هک دندوب ناملسم لیجنا رتفد نانکراک زا نت ود .دنراذگیم یحیسم ناربهر زا یخرب اب
 هدش یحیسم یناوج رد و دوب هدش گرزب رالوکس ياپورا رد موس درم .دندرک دامتعا وا هب و دندیزرو قشع
 هس نآ هب هلمح يارب ياهشقن مصاختم ناوج نارسپ اما ،دنادن ار نآ لیالد زگره سکچیه تسا نکمم .دوب
 .دندوب هدیشک وجحلص درم

 

 درومرد هک دندرک دومناو و دنتسشن رتفد رد ناوج ياههچب زا رفن دنچ .دش عورش یکانتشحو زور
 .دنتسه واکجنک يونعم لئاسم

 
 

 13-9 :6 یتم لیجنا 165
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 .دیسرپ ار نیا تشاذگیم زیم يور یکاروخ يرادقم هکیلاحرد یناملآ یحیسم »؟دیراد لیم ياچ«

 

 هس ره ،حبص طساوا ات .دیسر رفن 5 هب اهنآ عومجم و دندش دراو رگید ناوج نادرم هقیقد دنچ زا سپ
 و حیسم ،تاروت درومرد یتالاؤس هب دندرک یعس رتگرزب نادرم هقیقد دنچ .دندیسر رتفد هب زین یحیسم درم
 .دش رتینابصع اهنآ ربهر ياهتبحص نحل و دنتخیر مههب یبصع ناوج رسپ جنپ .دنهد خساپ لیجنا

 

 نوریب اهوقاچ .دنداد تسکش ار دوخ نابزیم ناوج رسپ جنپ .دندش نیگمشخ تدشهب اهنآ ناهگان
 ایآ .دندرک رتفد رد وجتسج هب عورش ناوج ياههچب زا رفن دنچ .دنتسب ار نادرم ياپ چم و تسد چم .دندمآ
 ار يدایز ياهغورد ًارهاظ اهنآ ؟دنادیم یسک هچ ؟دننک ادیپ ردخم داوم ای هحلسا هک دندوب راودیما ًاعقاو اهنآ
 .دوب ادخ قشع درومرد سدقم ياهباتک طقف ،تشادن دوجو ياهحلسا چیه .دنتشاد رواب نایحیسم درومرد

 

 هچ« .دزیم دایرف دندوب هداتفا تکرحیب رتفد نیمز يور هک يایحیسم هس رس رب اهتسیرورت ربهر
 .دندرکیم اعد ناشناج يارب و دندرکیم هلان .دندز وقاچ اب ررکم ار اهنآ »!؟هداتسرف ار امش یسک

 

 نیا مناوتیمن .دیرب ًاقیمع ار اهنآ ندرگ یصخش ،عیرس تکرح هس اب .تفای همادا هقیقد دنچ هجنکش
 .منک فیصوت ار كانتشحو يهنحص

 

 نیاربانب ،دنک زاب ار هدش لفق رد تسناوتن وا .دوش رتفد دراو تساوخیم یحیسم ناتسود زا یکی
 ار تسیرورت جنپ ره و دنتسکش ار رد ،دندیسر اجنآ هب دعب يهقیقد دنچ اهنت اهنآ .تفرگ سامت سیلپ اب عیرس
 هب تعرسهب ار موس درم سنالوبمآ .دندوب هدرم نایحیسم زا رفن ود .دندوب نوخ قرغ زونه هک دنتفای
 .تخاب ناج دایز نوخ نداد تسد زا لیلدهب زور نامه رصع وا اما ،دناسر ناتسرامیب

 
 ياههناسر ،سیلپ دورو زا سپ یقیاقد .تشاد دزمان موس رفن و دندوب لهأتم لوتقم نادرم زا رفن ود

 ،یمک رایسب تاعالطا اب .دنوش هلمح نیا هجوتم اههویب هکنیا زا لبق یتح ،دندش علطم هلمح نیا زا يربخ
 ره .تسا هداتفا یقافتا هچ هک دهد حیضوت یسک ات دندنام رظتنم هناخ و ناتسرامیب رد اهتعاس رسمه ود نیا
 .درکیم كاندرد تدشهب ار ینالوط راظتنا نیا و دنتشاد هارمه هب یکچوک ياههچب اهنآ يود
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 نویزیولت قیرط زا .دندرپس كاخ هب ار ناشنازیزع داسجا ناینابرق ياههداوناخ ،دعب زور دنچ اهنت
 دوخ نانمشد اهنآ ایآ ؟دش دنهاوخ ماقتنا راتساوخ اهنآ ایآ .دندرک هاگن اههویب شنکاو هب ناهج مامت ،یللملانیب
 .درک تبحص و داتسیا تکرحیب تیعمج يولج اهمناخ زا یکی ؟دش دنهاوخ رفنتم اهنآ ایآ ؟دننکیم نیرفن ار

 

 ،تسا یتخس رایسب نارود نیا ام يارب .مینک یگدنز اجنیا یحیسم ناونعهب و مییایب میتساوخیم ام«
 مان هب مرهوش هک منادیم اما .دناهداد تسد زا ار ناشردپ اههچب و ماهداد تسد زا ار مایگشیمه تسود نم
 يور زا یسیع .تسا دیدج عورش کی نیا نیمزرس نیا يارب .دوبن هدوهیب شنوخ .دش دیهش حیسمیسیع
 نیمه مهاوخیم مه نم  ».دننکیم هچ دننادیمن اریز ،شخبب ار اهنآ ،ردپ يا« :تفگ شنایفارطا هب بیلص
 ».منکب ار راک

 
 
 .دندوب هدش هدیشخب هک روطنامه ،درک نینچ یسیع هک روطنامه ،دندیزگرب ار ششخب اهنآ
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 مهاجنپ لصف
 
 61-52 ياههروس
 
 
 
  رتهاتوک ياههروس
 نایروح ،ذیذل ياهیندیشون ،بآ ياهدور( تشهب ياهشاداپ درومرد ینایاپ ياههروس زا يرایسب

 يدوبان ،شوجبآ ،هایسدود ،شتآ( هانگ ياهتازاجم و )هریغ و ،شمارآ ياهتخت ،راکتمدخ نارسپ ،ابیز
 .دننکیم تبحص )تمایق زور ،یناهگان

 
 
 
 19 :55 يهروس روش و نیریش بآ
 دوجو نیریش و روش ياهبآ نیب يزرم هک تسا هدرک ینیبشیپ یتسردهب نآرق هک دیتسنادیم ایآ«

 هدزناجیه رایسب نم تسود ».دوش ناملسم هک درک دعاقتم ار وتسوک كاژ هک دوب يزیچ نامه نیا ؟دراد
 .دراذگب نایم رد نم اب 19:55 يهروس دننام یتایآ ساسارب ار ربخ نیا هک دوب

 ياههناخدور نیرتگرزب زا یکی ،مدرکیم یگدنز گرزب يهناخدور کی یکیدزن رد ،مدوب هچب یتقو
 همه تیاهن رد .دنکیم لمح ار بالیس و ناراب بآ رتمولیک 3000 هناخدور نیا .نوزامآ و لین هب هیبش ،ناهج
 هک یتسردهب .دراد دوجو روش بآ و نیریش بآ نیب یئرمان يزرم نآ رد هک دنسریم ایرد هب گرزب ياهدور
 .تسا هداد رارق لئاح يراوید روش و نیریش بآ نیب دنوادخ

 

 اجنآ رد ياهیارک ینیشام اب و میتفر میهاربا نیمزرس هب ترفاسم يارب مرسمه و نم راهب لصف رد
 دنچ زا سپ .میتفر لامش تمس هب و میدیرخ هناحبص تلور و هوهق ،یباتفآ و نشور حبص کی رد .میدزتشگ
 بآ يایرد هب ار شیاهروت هک میدید ار يریگیهام .دش یهتنم لیلج يایرد قیمع يهرد هب هداج تعاس
 مطالترپ و نیریش ياهبآ يور زا و میتفر بونج تمسهب سپس .میدروخ لفالف راهان ،دوب هتخادنا نیریش
 فافش ياهبآ .دش کشخ رایسب ندرا يهناخدور راومهان يهرد رد نیمز .میدرک یگدننار ندرا يهناخدور
 هدرم يایرد يهبل ات ار هناخدور .دراد نایرج هدرم يایرد و بونج تمسهب لیلج نیریش بآ يایرد زا هناخدور
 يایرد ياهبآ ،تسا هدش لح نآ رد هک يدایز کمن .تسا توافتم یبیجع زرطهب و ًالماک .میدرک لابند
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 نییاپ و الاب اهبآ يور هبنپبوچ هکت کی دننام یگداسهب اهنآ .دنهدیمن ندش قرغ هزاجا مدرم هب هدرم
 .دنوشیم

 
 یگدنز زا رپ و تسا نیریش یکی .مدرک رکف دنکیم لصتم مه هب ار اهنآ هک ياهناخدور و ایرد ود هب

 مهم اما .دراد نایرج زیمت بآ اب هناروبص ندرا دور اهنآ نایم رد .ربق لثم هدرم و کمن رپ يرگید .تسا
 .تساهنآ نیب یئرمان راوید کی .دنکیمن رییغت زیچ چیه ،دزیریم هدرم يایرد هب نیریش بآ ردقچ تسین

 
 ربخ هدرم يایرد و لین زا اهنآ ًانیقی ؟دنتسنادیم تعیبط زیگناتفگش قیاقح نیا يهرابرد بارعا ایآ

 ینعم نیا هب .دنک لزان دوخ لوسر هب ار يزیگناتفگش زیچ دناوتیمن دنوادخ هک تسین انعم نادب نیا .دنتشاد
 .تسا هتشادن دوجو نیریش و روش ياهبآ نیب عناوم درومرد یصاخ زار چیه هک

 
 
 
 
 
 ؟دوب هدرک ییوگشیپ ار )ص(دمحم ندمآ یسیع ایآ
 6 :61 يهروس 
 »؟دنکیمن تبحص )ص(دمحم ندمآ يهرابرد لیجنا ایآ« :دنسرپیم نم ناملسم ناتسود بلغا

 هدید یمارآ ای ینانوی ،يربع رد .تسا هدماین نیشیپ ياهباتک رد هدوتس يانعم هب دمحا يهملک هک میدید
 اما ؟دنکیم تبحص لیجنا زا هدشمگ تایآ زا یخرب درومرد نآرق هک دنک اعدا دناوتیم یسک .دوشیمن
 ،نیاربانب .تسا دمح دنوادخ يهنسح ءامسا زا یکی نینچمه ؟درک مک ادخ مالک زا ار يزیچ ناوتیم هنوگچ
 ًاعقاو هک تسا ادخ حور هک دننادیم ار وا زا سپ يرگید روای ندمآ رب ینبم وا يهدعو یسیع ناوریپ
 .تسا شیاتس يهتسیاش
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 مکیوهاجنپ لصف
 
 70-62 ياههروس
 
 
 
 11-9 :62 يهروس تسین يرایتخا هعمج زامن

 دیاب نانمؤم يهمه .دهدیم ناذا نذؤم ؟دتفایم یقافتا هچ هعمج ياهزور ناناملسم يهعماج رد
 .دنروآ اجهب ار دوخ تدابع و دنورب دجسم هب ،دنریگب وضو

 
 ؟دتفایم یقافتا هچ اههعمج 
 
 :تفگ ،دندوب هدرک ماحدزا غولش ياهنابایخ رد هک یمدرم هب درکیم هاگن فارطاهب هکیلاحرد متسود

 ».دنتسین یبوخ ناملسم دارفا نیا زا يرایسب«
 
 .مدیسرپ ار شتلع و مدش واکجنک
 
 رب تسد یمرگرس و لوپ بیقعت زا هیناث کی يارب یتح اهنآ .نک اشامت هعمج زور رد ار اهنآ طقف«

  .دوب راجزنا زا رپ شاهرهچ ».دنتسین تدابع ای ادخ رکف هب ًالصا .دنرادیمن
 
 .میناوخب ار نآ لک دیاب ام .تسا هتفگن نخس حضاو هعمج زامن درومرد نآرق
 

 دنناوخب هعمج زور زامن يارب )ار امش( هاگ ره ،دیاهدروآ نامیا هک یناسک يا
 رتهب امش يارب نیا دینادب دینک اهر ار تراجت و بسک و دیباتشب ادخ رکذ هب لاحلایف
 .دوب دهاوخ

 دوخ راک و بسک یپ رد زاب هعمج رهظ زا دعب( تفای نایاپ زامن هک هاگنآ سپ
 رایسب ادخ دای و ،دیبلط )يزور( ادخ مرک و لضف زا و دیوش رشتنم نیمز يور )و هتفر
 .دیدرگ دنمتداعس و راگتسر رگم ات دینک
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 و دنباتش نادب دننیبب ياهچیزاب و وهل ای یتراجت نوچ )نامیا تسس( مدرم نیا و
 )دبا تشهب و ترخآ باوث ینعی( تسادخ دزن هچنآ هک وگب ؛دنراذگ اهنت زامن رد ار وت
 هدنهديزور نیرتهب ادخ و تسا رتهب )ایند ياه( تراجت و بعل و وهل زا امش يارب رایسب
 هعمج زامن )ص( لوسر اب یموق هک درک تیاور رباج هیآ لوزن نأش رد( .تسا
 لبط وهل يادص و تراجت یپ زا همه ،دندینش تراجت ناوراک لبط زاوآ ،دندناوخیم
 ادخ باذع دنتفریم مه هدع نیا رگا :دومرف )ص( لوسر .نت هدزاود ای تشه زج دنتفر
 )دشیم لزان تما رب
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 یتح ناناملسم اهاج زا يرایسب رد لاحنیااب ؟دراد یهجوم رذع هعمج زامن كرت يارب ینمؤم چیه ایآ

 و دصرد 44 هیکرت ،دصرد 72 يزنودنا ،دصرد 10 ناتسقازق ،دصرد 61 رصم ،دناهدناوخن زامن هتفه رد راب کی
 .دناهتفر هعمج زامن هب دصرد 9 ناتسکبزا

 

 هعمج زامن .منک رکف هچ هب هک متسین نئمطم ،نآرق ندناوخ لاحرد یسیع وریپ کی ناونعهب
 رد هک يدارفا زا يرایسب اما .دننک فقوتم ار دوخ راک یتحار هب دنناوتیمن سیلپ و ناکشزپ .دراد یتائانثتسا
 تسود کی ای مناخ  کی اب راگیس ندیشک ای هوهق ناجنف کی زا ندرب تذل لاحرد ًافرص منیبیم هعمج
 .دننکیم ثحب يراجت يهلماعم نیرخآ يهرابرد ای دننکیم تبیغ ،دنتسه

 

 فارتعا هک دوب مهاوخ یسک نیلوا نم .دنک هراشا یحیسم يراکایر هب دناوتیم یسکره ،ًانئمطم
 ای اهيوسنارف نیا زا رگا .دناهدشن اسیلک نامتخاس دراو هک تسا لاس اههد ِیحیسم اهنویلیم منکیم
 نید هب ًاعقاو هک دنهدیم خساپ هناقداص ًالومعم ،دنوریمن تدابع هب ارچ هک میسرپب نارگید ای اهیناملآ
 یتیمها هچ ؟دننکیمن تکرش هعمج زامن رد ناناملسم زا يرایسب هک تسا یلیلد نامه نیا ایآ .دنرادن داقتعا
  .مراذگب امش يهدهع هب دیاب هک تسا یلاؤس نیا نم تسود ؟دراد

 

 

 

 
 63 يهروس ناراکایر

 شیامن دارفا نیا .دنکیم موکحم ار ناقفانم ،دنکیم ینیبشیپ ار ام لاؤس نیرخآ ًابیرقت هروس نیا
 دنتسه دنیاشوخ مشچ يارب اهنآ هک تفگ )ص(دمحم .دنتشاد ندوب ناملسم زا ياهدننک عناق و بوخ رایسب
 .دنتسه شزرایب بوچ هکت کی يهزادناهب اما

 
 
 
 
 12 :66 يهروس دش هدیمد میرم رد ادخ حور
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 .تسین هتشرف ادخ حور .دراد دوجو ادخ حور درومرد رگید يدیلک رکف کی اجنیا رد
 

 وا و میدیمد دوخ حور زا و .درک ظفح ار دوخ ینمادکاپ هک نارمع رتخد میرم و«
 ».دوب نیقتم زا و داد یهاوگ شراگدرورپ تایآ و نانخس یتسار هب
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 مودوهاجنپ لصف
 
 78-71 ياههروس

 
 
 

 20 :73 يهروس دیناوخب ار نآرق
 يارب اههیاسمه و دندمآ رود هار زا ناگتسب .درک توف ناگیاسمه زا یکی ام ياتسور رد شیپ اهلاس

 ،دناوخیم نآرق یبرع نابز هب یناحور .دمآ نآرق تئارق يارب یناحور کی .دنتفر وا يهناخ هب هزانج عییشت
 نابز کی نیا ،درکیمن تبحص یبرع قاتا رد سکچیه .میدوب هتسشن مارآ یقاتا رد رگید رفن هد اب نم
 و دندوب هدش هریخ اضف هب مدرم .مدرک هاگن ار قاتا فارطا نم .داد همادا رکذ هب یقیاقد یناحور .دوب یجراخ
 .تفگیم نیمآ ای هللا مسب  یکی هاگهگ

 
  .تسا ناسآ نآ توالت ندینش .»دیناوخب نآرق دشاب ناسآ هچره سپ« :دیامرفیم 20 يهیآ
 
 نآرق روطچ يراپسکاخ مسارم و اتسور رد مناتسود اما .مناوخیم همجرت کمک اب ار نآرق نم

 هنوگچ موهفمان ياهادص .میمهفیمن ار یناحور ياهفرح ام« :دندرک فارتعا ؟دندیمهف يزیچ ؟دنناوخیم
 »؟دنشاب هتشاد یفاک ریثأت دنناوتیم

 
 هن ».دنناوخب ار نآ دنناوتن ناشدوخ رگا یتح دننادیم ار نآرق ناناملسم« :دیوگیم یکی »!نک ربص«

  .تسین روطنیا هشیمه
 
 یبرع نابز و دندوب نمؤم یناناملسم .متشاد هسلج اهنآ يهناخ رد گرزب هورگ کی اب بش کی رخاوا

 مارح اریز دهدیمن تسد يدرم چیه اب تقوچیه هک تفگ نم هب تحارصهب گرزبردام .دوب اهنآ يردام نابز
 .تسا

 
 يارب ؟دننادیم نآرق رد ار نافوط و حون ناتساد ایآ هک مدیسرپ اهنآ زا و میدرک تبحص ادخ يهرابرد

 .تسا هدینشن ناتساد نیا درومرد زگره تفگ گرزبردام .دندرک هاگن نم هب اهنآ روآمرش يهیناث دنچ
 .داد حیضوت وا يارب و ،دروآ رطاخهب ار ارجام زا یشخب شلاسدرخ يهدازردارب
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 يهزادنا هب هک تسا نآرق ياهناتساد نیرتلوادتم زا یکی حون ناتساد .درک ماهدزتفگش شخساپ
 نم نمؤم و زاوننامهیم ناملسم ناتسود اما .تسا هدش نایب اهنآ زا رتشیب یتح و نوعرف و یسوم ناتساد
 ؟دننکب تاملک یناوخور زج هب يراک دیابن ایآ .دنتسنادیمن نآ درومرد يزیچ ًابیرقت
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 78 :73 يهروس رتشیب شاداپ و همیرج

 ار وا مایپ )ص(دمحم نامز رد نارفاک .دریگیم رارق ناملسم نارفاک و نانمؤم نیب هاتوک يهروس نیا
 ریخست هن و تسا هناوید هن وا هک دننکیم مالعا و دنیوگیم نخس وا زا عافد رد يرایسب تایآ و دندرک در
 زا ار اهنآ دنوادخ اما ،دننک هرخسم یتدم يارب ار وا دنناوتیم هک داد رادشه اهنآ هب )ص(دمحم .تسا هدش
 .دزیریم ورف شتآ اهنآ رب يرواد يارب و دنکیم هدنز ناگدرم
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 موسوهاجنپ لصف
 
 87-79 ياههروس
 
 
 
 2-1 :80 يهروس انیبان درم
 هک درم نیا ».منیبیم نونکا اما ،مدوب روک نم« :داد خساپ ریگتخس یبهذم ناربهر هب ریقف يادگ

 وا يارب يراک دنتسناوتیمن شنیدلاو یکدوک رد .دوب هدرک ییادگ فرص ار دوخ رمع ،دوب هدمآ ایند هب انیبان
 .دنک شکمک تسناوتیمن یکشزپ چیه ،دنک شنامرد تسناوتیمن ییوراد چیه .دنهد ماجنا

 

 لاس رازه ود ِمیلشروا رد زور نآ .یلومعم درم کی هن ؛درک روبع اجنآ زا يدرم ،صاخ زور کی سپس
 دید ار يدرم ،دیدن ار يزیگناتقر يادگ ،درک هاگن انیبان درم هب یسیع یتقو .تشذگ هار نآ زا حیسم ،شیپ
 هب و دناشوپ ار درم نامشچ ، ناهد بآ و لگ يرادقم نتشادرب اب یسیع .تسا هدش هدیرفآ ادخ لکش هب هک
 ار دوخ یتقو .درک تعاطا ار شفرح و درک دامتعا یسیع هب درم نآ .دیوشب ار دوخ دورب هک داد روتسد وا
 .دنیبب تسناوتیم وا ،دش زاب شنامشچ ،تسش

 
 یسک اهنت وا .دهد افش يونعم ای یمسج رظنزا ار نایانیبان ییاسآهزجعم روطهب دناوتیم دنوادخ طقف

 .دراد تسد رد ار یگدنز و گرم تردق هک تسا
 

 
 21-20 :85 يهروس حول کی رد
 .تسا ظوفحم »حول رد« نآرق دیامرفیم .میراپسب رطاخ هب ار 21 يهیآ هک تسا مهم رایسب

 رگا یتح نیاربانب ،تسین دلب نتشون و ندناوخ هک تفگ وا .تفگ وا هب ار تایآ لیئربج دیوگیم )ص(دمحم
 .دناوخب ار نآ هتسناوتیمن ،دشاب هدید ار حول

 
 ار نآ دنوادخ هک تسا تشهب رد حول رگا .تسا مالسا گرزب ياهامعم زا یکی نیا ؟تساجک حول نیا

 و تسا هنادواج حول هک دننکیم رکف ناناملسم رثکا ؟دوب دهاوخن هنادواج ادخ رانک رد هنوگچ ،تسا هتشون
 ،قالط دننام ییاهزیچ يهرابرد يدبا باتک کی ارچ هکنیا كرد نینچمه .دراد دوجو تشهب رد هشیمه يارب
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 دنوادخ ارچ .تسا راوشد دنکیم تبحص ،دریگب دناوتیم ربمایپ هک ینارسمه دادعت و نانز یگدعاق ياههرود
 باتک کی ارچ ،رگیدترابعهب .دراد ینارود روما نیا هکیلاحرد ،دنکیم تبث يدبا یباتک روما نیا درومرد
 ینیمز و یخیرات روما ،تسا هنادواج نآرق رگا ؟دوش طبترم یخیرات ياهزیچ هب یتشهب ياهزیچ زا دیاب يدبا
 ؟دباییم اقترا یتشهب و يدبا يهبترم هب

 
 هکلب ،دنشاب هتشاد دوجو تیدبا رد لیجنا و ناربمایپ ،تاروت هک دنتسین دقتعم نایحیسم و نایدوهی

 زا لبق دنوادخ هک روطنامه .دناهدش  هتشون  یگدنز اهلاس یط اهناسنا قیرط زا نامز رد اهنآ هک دندقتعم
 تساوخیم رگا ،درکیم رکف ناتخرد و ناگراتس و یسوم و مدآ درومرد یتسه ناهج رد اهنآ تقلخ
 رد هشیمه يارب نیشیپ ياهباتک ای مدآ مییوگب هک توافتنیااب اما .دنک رکف نیشیپ ياهباتک هب تسناوتیم
 .تسا هتشاد دوجو تشهب رد ادخ رانک
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 مراهچوهاجنپ لصف
 
 114-88 ياههروس
 
 
 
 5 :98 يهروس ؟تسیچ ام لکشم
 نیا .دننکیم تبحص باتک لها يهرابرد هک میاهدید ار هیآ اههد .میوشیم کیدزن نآرق متخ هب

 تسا هدشن هداد روتسد نیا زا شیب اهنآ هب و« :دینک هجوت 5 يهیآ هب .دنکیم هجاوم یتالاؤس اب ار ام تارابع
 يهیریخ روما ماجنا و ؛مظنم زامن يهماقا .دنراد قح هکیلاحرد ،دنروآ اجهب هناصلاخ ار وا و دنتسرپب ار ادخ هک
 ینخس لوسر ربارب رد تمواقم و كرش ،اهتب ،نیکرشم زا اجنیا رد ».میقتسم و تسار نید تسا نیا و ؛مظنم
 ار قح هک یناکرشم و باتک لها هک دهدیم رادشه 5 يهیآ 98 يهروس ،لاحنیااب .تسا هدماین نایم هب
 .دنیآیم دورف نیشتآ منهج رد دننکیم راکنا

 
 .دهدیم خساپ ناناملسمریغ هب 109 يهروس
 

 دیتسرپیم امش هک ار هچنآ نم !دیاهدرواین نامیا هک یناسک يا
 يارب و دشاب وت هار وت يارب .دیتسرپیمن متسرپیم نم هک ار هچنآ و متسرپیمن
 .نم هار نم

 
 ای دنتسه كرتشم ادخ رد ناناملسم و نایحیسم ،نایدوهی ایآ ،رگید تایآ و 29:46 تایآ ساسارب

 ؟دنتسرپیم ار یتوافتم نایادخ
 
 
 
 
 112 يهروس تسا هدشن دلوتم ادخ
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 رد هژاو نیرخآ ات هملک نیلوا زا هعلاطم ،هیآهبهیآ ،ماگهبماگ .میسریم رفس نیا نایاپ هب نآرق هار رد
 ؟تسیک حیسمیسیع سپ .تسیکی ادخ .تسا هدنادرگزاب یمهم شسرپ هب ار ام رفس نیا ،اهنابز زا يرایسب

 

 سکچیه و .تسا هدییاز هن و دوشیم هدییاز هن وا ،قلطم يدبا يادخ .تسا هناگی يادخ وا :وگب«
 ».تسین وا دننام

 

 هب ،مینکیم كرد ار دلوت ًالومعم ام هک روطنامه .دناوخیم ْدَلوُی ْمَلَو ْدِلَی ْمَل یبرع نابز هب 3 يهیآ
 هچب يدرم و نز یتقو .ییادج )3 و ،دیدج یگدنز کی داجیا )2 ،دلاو ود )1 ،تسا مهم رایسب زیچ هس يانعم
 ینامز يهطقن کی رد دازون کی .تسا هتشادن دوجو ًالبق هک تسا هدش قلخ هزات درف کی ،دنوشیم راد
 و هیذغت زا رگید .دوشیم ادج ردام زا و دیآیم ایند هب دازون هام هن زا سپ .دنکیم دوجو هب عورش صخشم
 رگید اهنآ .دوشیم ادج ردام زا كدوک ،دنکیمن هدافتسا دسریم دازون هب ردام نوخ زا هک یهباشم یندیشون
 ًالامتحا و هناگادج ياهحور ،هناگادج ياهیگدنز اهنآ .تسا لماک تحارتسا .دنتسه قرفتم هکلب دنتسین دحتم
 .دنراد ياهناگادج تشونرس

 

 112 يهروس هب نآرق تاملک کتکت ندناوخ و لیجنا و ایبنا فحص و تاروت هب لماک یهاگن اب
 زج هب ییادخ هن ،درادن يرسمه دنوادخ .متشاد هداس خساپ کی .مدناوخ ار »ْدَلوُی ْمَلَو ْدِلَی ْمَل« یتقو .مسریم
 دنیرفآیم ار يرگید يادخ هن دنوادخ هک تفگ ناوتیم .تسا هدش دلوتم يرگید زا هن و دروآیم ایند هب دوخ
 .166تسا هناگی يادخ دبا ات وا .تسا هدیرفآ ار وا يرگید يادخ هن و

 

 !یتسین كرشم رگید ،يدش ناملسم هرخألاب ،دشاب تکرابم ،ناهآ

 

 کی لوط رد یسیع هک دندرکیمن رواب زگره نایحیسم ؟مدوب كرش بکترم لاحهبات ایآ اما
 .دش لیدبت مود و دیدج يادخ هب و دمآ ایند هب سپس و هدرکیم یگدنز دنوادخ نورد رد یناحور »يرادراب«
 ایند هب ار یمود يادخ زگره دنوادخ ،تسا حیحص رظن نیا زا 3:112 يهروس !دشابن روطنیا زگره هک دشاب
 .دماین دوجو هب دلوت اب زگره وا ،تشادن يزاغآ زگره ادخ و درواین

 
 

 هک دیمهفب و دیروایب نامیا و دیسانشب ارم ات ،ماهدرک باختنا نم هک ياهدنب و ،دیتسه نم نادهاش امش« :دیوگیم دنوادخ« ،43:10 ایعشا 166
 ».دوب دهاوخن ییادخ زین نم زا سپ و تفرگن لکش ییادخ نم زا شیپ .متسه وا نم
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 رتمهم رایسب عوضوم نیا .دراد یساسحا نینچ یسک رگا مفساتم »!ینک یم یخوش نم اب نالا وت«
 .تسا زکرمتم دنوادخ يدبا مالک يهلئسم يور رب زیچهمه .درک یخوش نآ اب هک تسا نآ زا

 

 امعم نیا يهرابرد ات دندمآ مه درگ یلوتانآ ،هیقین رد یحیسم ناربهر ،دالیم زا سپ 325 لاس رد
 رد monogenēs μονογενής هملک قیقد يهعلاطم ساسارب اهنآ ؟تسیک حیسمیسیع .دننک ثحب
 ،ضوع رد .تسین ازجم و دیدج دوجوم کی دلوت يانعم هب موهفم نیا .167دندیسر قفاوت هب لیجنا

monogenēs زگره اما دنکیم روهظ هشیمه هک دشاب يزیچ اهنت هب هیبش يزیچ يانعم هب دناوتیم 
 ،تسا هتفرگ تأشن هناخدور کی زا هک دینک روصت ار يدبا راشبآ کی .یگناگی رد تدحو ،دوشیمن میسقت
 .تسا هدش هداز قشاع بلق کی رد هک یقشع ای تسا هدش هدییاز ناراب زا هشیمه يارب هک نامکنیگنر کی
 :دنتشون هیقین رد نانمؤم .تسا هدمآ ادخ بناج زا طقف دبا يارب هک تسا یسک اهنت یسیع

 

 نامیا یندیدان و یئرم ياهزیچ يهمه و نیمز و نامسآ قلاخ ،قلطم رداق ردپ ،اتکی يادخ هب نم
 .مراد

 رد رون ،ادخ رد ادخ ،تسا هدش هداز راصعا يهمه زا لبق ردپ زا ،ادخ يهناگی رسپ ،حیسمیسیع هب و
 .168مراد نامیا تسا هناگی تسا ردپ اب رهوج کی زا هک ،هدشن هداز ،ادخ نامه ،رون

 

 يارب تمحز همه نیا ارچ« .داد همادا وا .دنادب هک تساوخیم بلق میمص زا متسود »؟ارچ«
 ناوج درم کی روآمرش ياههسوسو و یکدوک ياهدرد اب دیاب ارچ ؟ ادخ يهملک ناونعهب دازون کی نداتسرف
 ارچ ارچ ؟دریمب یمور بیلص يور ارچ ؟دربب جنر شدوخ مدرم زیگناترفن ياهندشدرط زا ارچ ؟دوش ورهبور
 »؟!…ارچ

 

 زامن تقو هک متفرگ دای مردام و ردپ زا یکدوک رد مه نم .»ربکا هللا« دنیوگیم ناملسم نانمؤم
 .دیامرفیم تسرد ار نیا نآرق .»ریخ هللا ،ربکاهللا« :مناوخب

 
 

 اهتدم لیجنا ياههمان و اههتشون .دراد دوجو لیجنا کی طقف ،قیقد روطهب .درکن باختنا ار »لیجانا« هیقین ياروش ،جیار تاعیاش فالخرب 167
 ».دوبن وا هک دوب ینامز« .درک در ،تسین يدبا یسیع تشاد رارصا هک ار سویرآ هیقین ياروش .تشاد دوجو هیقین زا لبق

 هیقین همانداقتعا 168
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 ».تسا قشع دنوادخ ،ادخ نوچ ؟ارچ« :مداد باوج و مدرک هاگن متسود نامشچ هب

 
 ».ممهفیم مراد مکمک منکیم رکف« .دز دنخبل و دش مارآ
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 نودسلاک يهمانداقتعا
 

 فارتعا رسپ نامه هب هک میزومآیم مدرم هب ،تیاضر اب یگمه ،سدقم ناردپ زا يوریپ اب ام سپ
 یتسارهب و ادخ یتسارهب .تیناسنا رد لماک نینچمه و تیهولا رد لماک نامه ،حیسمیسیع ام دنوادخ ،دننک
 رظنزا ام اب رهوج مه و ،تیهولا بسحرب ردپ اب ]یتاذ مه[ رهوج مه .لوقعم مسج و حور ياراد ،ناسنا
 ،رخآ ياهزور نیا رد و ،تیهولا ساسارب ردپ راصعا يهمه زا شیپ .هانگ نودب ،ام دننام زیچهمه رد .تیناسنا
 و کی .تسا هدش دلوتم ،تیناسنا اب قباطم ،ادخ ردام ،هرکاب میرم زا هدش دلوتم ،ام تاجن يارب و ام يارب
 زیامت .ریذپانادج ،ریذپانرییغت ،موهفمان روطهب ،تعیبط ود رد قیدصت هب ،هداز هناگی ،دنوادخ ،رسپ ،حیسم نامه
 کی و صخش کی رد و تسا ظوفحم تعیبط ره تیکلام هکلب ،دوشیمن بلس تدحو اب هجوچیههب اهتیهام
 .حیسمیسیع دنوادخ ،ادخ يهملک ،دولوم .اهنت و دحاو رسپ هکلب ،صخش ود هب میسقت هن ،دوشیم قفتم تاذ
 و تسا هداد میلعت ام هب دنوادخ حیسمیسیع دوخ و دناهدرک مالعا وا درومرد ادتبا زا ایبنا هک روطنامه
 .تسا هدیسر ام هب سدقم ناردپ يهدیقع
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 تاعوضوم تسرهف

 

 ادخ

 )7:143 يهروس( دنکیم ترایز ار نیمز دنوادخ      

 )180 يهیآ 7 يهروس( دنوادخ يهنسح ءامسا      

 ؟تسا گرزب ردقچ دنوادخ ینابرهم      

 )9:113 يهروس( 

 )25:60 يهروس( ؟میناوخب رادتسود ار ادخ هک تسا رفک نیا ایآ      

 )28:76 يهروس( ؟دراد تسود ار یسک هچ ادخ      

 )29:46 يهروس( ؟ادخ نامه      

 ؟دنکیم تبحص مدرم اب دنوادخ ایآ      

 )42:51 يهروس( 

 )17-50:16 يهروس( ندرگ گر زا رتکیدزن      

 

ناگتشرف    

 )18:50 يهروس( ؟نج ای دوب هتشرف سیلبا      

 

یگزیکاپ    

 )2:222 يهروس( یگزیکاپ      

   

 )6 :5 يهروس( نتسش    

 

 تقلخ
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 )3-2:30 يهروس( اهناسنا طوقس و روهظ      

 )13:16 يهروس( زاغآ رد      

 )16:17 يهروس( ؟ادخ تروصهب هدش هدیرفآ      

 )23-20:115 يهروس( مدآ مرش      

 )14-23:12 يهروس( اهناسنا تقلخ      
 
 ؟دراد رسپ ادخ ایآ

 )7-116 :2 يهروس( دروآیمن  دنزرف دنوادخ      
 )5:18 يهروس( ادخ نادنزرف      

 )112 يهروس( تسا هدشن هداز ادخ      
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 ششخب

 )51:18 يهروس( شزرمآ      
 هدنشخب و هدیزرمآ      
 
 کین ياهراک

 )2:271 يهروس( هانگ و کین لامعا      
 )5-18:46 يهروس( ادخ فطل بلج      

 )27:91 يهروس( ادخ تساوخ هب میظعت      
 
 لالح و مارح
 )5-5:1 يهروس( لالح و مارح      
 
 جح

 )203-196 :2 يهروس( جح      
 
 منهج و تشهب

 )3:10 يهروس( ازج و منهج     
 )15-1 :6 يهروس( رفک رب مکح     
 )13 يهروس( رتشیب تواضق     
 )32:13 يهروس( منهج فده     
 )34 يهروس( رتشیب ياهرادشه     
 )53-38:49 يهروس( تشهب يهرابرد رتشیب تاعالطا     
 )40 و 39 ياههروس( رتشیب يرواد و شاداپ     
 )48-44:43 يهروس( رتشیب کیتامارد ریواصت     
 )78-73 يهروس( رتشیب ياهشاداپ و اهتازاجم     

 
 میهاربا

 دوبن یحیسم و يدوهی میهاربا     
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 )4:125 يهروس( ادخ تسود میهاربا     
 )11:7 يهروس( هراس يهدنخ     

 
 یتسرپتب

 )3:80 يهروس( یتسرپتب هانگ     
 )16:51 يهروس( دیشاب هتشادن ادخ ود     

 
 حیسمیسیع

 )59-3:33 يهروس( نآرق رد یسیع     
 )161-153 :4 يهروس( دنتشکن ار یسیع نایدوهی     
 )18-5:17 يهروس( ؟تسا حیسم ادخ     
 )120-5:68 يهروس( تایح نان     
 )64-6:63 يهروس( ؟ایرد رب گرم     
 )19:33 يهروس( یسیع گرم     
 )22:73 يهروس( تقلخ تردق      
 )31:27 يهروس( مالک زا نیمز ندرک رپ     
 )7-37:102 يهروس( میظع يهیدف     
 )43:61 يهروس( حیسمیسیع تشگزاب     
 )66:12 يهروس( دش هدیمد میرم رد ادخ حور     

 )2-80:1 يهروس( روک درم     
 
 )باتک لها( يرصان و دوهی

 )2:40 يهروس( میهاربا نادنزرف      
 )62 :2 يهروس( نارگید ،نایحیسم ،نایدوهی ،ناناملسم      

 )2:113 يهروس( ؟دنناوخیم ار باتک نامه نایحیسم ،نایدوهی
 )6-2:135 يهروس( یسیع و لیعامسا و میهاربا نامیا

 )10:94 يهروس( سرپب باتک لها زا     
 )16:43 يهروس( سرپب یحیسم زا     
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 هبعک
 )2:127 يهروس( هبعک      
 )142 :2 يهروس( هلبق ندنادرگ      

 
 تمایق زور

 )2:259 يهروس( تمایق      
 )16:38 يهروس( ییاهن تمایق     

 
 
 هداوناخ و جاودزا

 )241-2:221 يهروس( جاودزا و قالط      
 )3 :4 يهروس( نارسمه و نامیتی     
 )4:34 يهروس( نانز اب نارهوش راتفر يهوحن     
 )151 :6 يهروس( دیشکن ار دوخ نادنزرف     

 
 )رافک( ناناملسمریغ

 )3:28 يهروس( یتسود و نید     
 )3:111 يهروس( ؟كانرطخ نانمشد     
 )9:56 يهروس( یلعج نانمؤم     
 )9:73 يهروس( دش یفرعم يدیدج نمشد     
 )110-9:107 يهروس( یلعج دجاسم     
 )63 يهروس( ناقفانم     

 
 لاوما

 )2:275 يهروس( ماو دوس ذخا     
 )10-9 :4 يهروس( نادنمزاین هب تبسن فاصنا     
 )76-16:71 يهروس( یگدرب     

 
 اعد
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 )105 :2 يهروس( نانمشد و ناگناگیب يارب اعد      
 )4:64 يهروس( ناگدننک تعافش     
 )11-62:9 يهروس( تسین يرایتخا هعمج زامن     

 
 )ص(دمحم ترضح توبن

 )24-2:23 يهروس( )ص(دمحم ترضح توبن تابثا     
 )7:157 يهروس( ؟دننکیم ییوگشیپ ار )ص(دمحم یلبق ياهباتک     
 )88-9:86 يهروس( ربهر زا يوریپ     
 )14:4 يهروس( یبرع نابز هب یلوسر     
 )17:1 يهروس( میلشروا ترایز     
 )21:107 يهروس( )ص(دمحم ياهمان      
 )33 يهروس( )ص(دمحم یناگدنز     
 )61:6 يهروس( ؟دوب هدرک ینیبشیپ ار )ص(دمحم ندمآ یسیع ایآ     

 
 نالوسر و ناربمایپ

  )ٌلوُسَر( تسین شیب یلوسر     
 )144 يهیآ 3 يهروس(

 )10:73 يهروس( حون یتشک     
 )16:89 يهروس( تسا دوخ دهاش یموق ره     
 )15-19:1 يهروس( یبن ییحی     

 
 نآرق

 )78 :2 يهروس( منادیمن ار باتک      
 )106 :2 يهروس( سدقم باتک خسن     
 )5:69 يهروس( هیآ نامه     
 )156-6:155 يهروس( ؟دش هداد نآرق ارچ     
 نآرق ياههخسن نیرتیمیدق     
 )12 يهروس( شزومآ يارب ییاهناتساد     
 دنکیم تظفاحم دوخ ماغیپ زا دنوادخ     
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 )15:9 يهروس( 
 )15:91 يهروس( نآرق هب هلمح     
 )43:3 يهروس( یبرع نابز هب یباتک     
 رتهاتوک ياههروس     
 )73:20 يهروس( دیناوخب ار نآرق     

 
 ناضمر
 )2:185 يهروس( ناضمر      
 
 يراگتسر

 دهدیم کمک يهدعو دنوادخ     
 )5:29 يهروس( يرگید هانگ يارب ندرم     
 )9-8 :7 يهروس( دب و بوخ سایقم     
 )7:40 يهروس( نزوس خاروس     
 )10:25 يهروس( میقتسم طارص     
 )11:3 يهروس( ؟تسیچ ضیف     

 
 تیسنج

 )16-15 :4 يهروس( یسنج قسف تازاجم     
 )33-24:2 يهروس( یسنج نیناوق      

 
 هانگ

 )2:281 يهروس( يونعم دزم     
 )3:30 يهروس( بلق رد نکاس ترارش     
 )100 :3 يهروس( درک تیاده ار تسردان هار     
 )4-3:133 يهروس( ؟تسا بوخ یسک هچ     
 )4:44 يهروس( تلالض رد تراجت     
 )4:48 يهروس( یندوشخبان هانگ     
 )14:34 يهروس( ؟تیناسنا یعقاو رهوج     
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 )16:61 يهروس( تسین وکین سکچیه     
 )7-16:106 يهروس( نهذ رد رییغت     
 )29:7 يهروس( ؟میهد ماجنا یبوخ راک میناوتیم هنوگچ     
 )35:45 يهروس( دنامیمن هدنز یسفن چیه     
 )98:5 يهروس( ؟تسیچ ام لکشم     

 
 لیجنا ،روبز ،تاروت

 )53 :2 يهروس( نامرفهد     
 )2:59 يهروس( ؟هدش فیرحت سدقم باتک     
 )97 :2 يهروس( نیشیپ ياهباتک دییأت     
 )7 :3 يهروس( یناعم و اهباتک     
 )48-5:47 يهروس( ؟سفنهبدامتعا ای داسف     
 )7:145 يهروس( نامرفهد يرواد     
 )40-10:37 يهروس( يوبن بتک     

 )18:27 يهروس( »دهد رییغت ار وا مالک دناوتیمن سکچیه«
 )46:10 يهروس( دنکیم دییأت ار سدقم باتک نآرق     

 
 
 لمحت

 )2:25 يهروس( نید رد رابجا نودب      
 
 
 ینیب ناهج

 )2:42 يهروس( لطاب ای قح     
 )109 :2 يهروس( مدرم نامیا يدزد     
 )3:14 يهروس( ؟يدام ای يونعم تورث     
 )6:19 يهروس( ؟كرادم و دهاوش     
 )16:125 يهروس( دیهد شرتسگ ار مالسا     
 )26-18:9 يهروس( راغ رد ناگتفخ     



271 
 

 )99-18:83 يهروس( خاش ود راگدرورپ ،نینرقلاوذ     
 )18:86 يهروس( ؟دنکیم بورغ اجک دیشروخ     
 )22:8 يهروس( تیلهاج زا لالدتسا     
 )30:32 يهروس( یمالسا ياههقرف     
 )49:15 يهروس( کش     

 )55:19 يهروس( نیریش و روش ياهبآ     
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 هدنسیون يهرابرد
 
 شاهداوناخ و تیار زمیج ،1990 يههد لیاوا رد يزکرم يایسآ رد مسینومک نتفای نایاپ زا سپ

 ار یبهذم ياهباتک اهتسینومک ،ههد نیدنچ يارب .دنتخاس ناشنیت ياههوک مدرم نایم رد يدیدج يهناخ
 دیما هب مدرم زا يرایسب ،دیدج يدازآ مایا رد .درادن دوجو یقلاخ چیه هک دنتخومآ دوخ مدرم هب و دندرک دوبان
 رب زکرمت اب ناملعم ریاس و تیار رتکد .دنتخادرپ سدقم بتک يهعلاطم هب دوخ ینورد یحور ألخ ندرک رپ
 کمک اهروشک زا يرایسب رد مدرم هب ،تسا هدمآ میهاربا نادناخ قیرط زا هک دنوادخ  مالک ياسآهزجعم رذب
 .تسا رتيوق نانچمه ادخ قشع رون ،تسا قیمع ردقچ یکیرات تسین مهم هک دنبایرد ات دناهدرک


