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 مقدمً
بٌي پبيبٔي ثٗ صٔذگي ِغيذي دس سٚي ُ٘ سفزٗ ايٓ ٔگبٖ اجّ»

دٚساْ سعٛالْ، ٔگب٘ي اعذ ثٗ صٔذگي وٗ ؽبگشداْ دس ِٛسد آْ 

ِشدد ٘غزٕذ. رٛضيخ ِغبئً صٔذگي ِغيذي دس آْ دٚسٖ سعٛالْ ثٗ 

عٛس جضجض ِىؾٛف ٔؾذٖ، ٌٚي ثٗ آصادي ٚ لذسد سؽذ ايّبْ ايؾبْ 

 (B. F. Westcott) ثي. اف. ٚعزىبد — «د٘ذ. ؽٙبدد ِي

 

 میان کحة مقدسدر  مىحصر تً فردگاي جایالف( 

دزي عَٛ يٛدٕب، وٛرب٘زشيٓ وزبة ػٙذجذيذ )فمظ يه خظ اص 

د٘ذ وٗ ّ٘خ  دَٚ يٛدٕب دس ِزٓ اصٍي وّزش داسد(، ٔؾبْ ِي

٘بي ِمذط عٛدِٕذ ٘غزٕذ. ِثً دَٚ يٛدٕب، ايٓ سعبٌٗ ٔيض  ٔٛؽزٗ

داساي وٍّبد وٍيذي ِذجذ ٚ ساعزي اعذ. ٌٚي ثش خالف دَٚ يٛدٕب، 

وٗ ثبثذ ِبٔذْ دس ِذجذ دس عشثبص صدْ اص ِؾبسوذ ثب وغبٔي وٗ 

د٘ذ، سعبٌخ عَٛ يٛدٕب  دٕ٘ذ، ٔؾبْ ِي ساعزي سا رؼٍيُ ّٔي

دٌغٛصي ٚ ؽفمذ ٚ ِذجذ سا دس وّه ثٗ وغبٔي وٗ ٘ذايذ ساعزي 

 د٘ذ. أذ ٔؾبْ ِي ثيشْٚ سفزٗ

 

 وُیسىديب( 

٘ب ٗ ؽٛا٘ذ خبسجي عَٛ يٛدٕب ِؾبثٗ دَٚ يٛدٕب اعذ. ايٓ ٔبِ

آٔمذس وٛربٖ ٘غزٕذ ٚ چٕبْ ؽخصي وٗ آعبْ اعذ ثذأيُ چشا 

ؽٛا٘ذ خبسجي صيبدي ِثً اٚي يٛدٕب اص آٔٙب دس دعزشط لشاس 

 ٔذاسد.
٘بي جذاي خٛد ٔبَ  اٚسيجٓ ٚ ايشثيٛط اص عَٛ يٛدٕب دس وزبة

أذ. وٍّٕذ ٚ ديٛٔيغيٛط ٘ش دٚ اص اعىٕشيٗ عَٛ يٛدٕب سا  ثشدٖ

پزيشفذ، پزيشفزٕذ. وبْٔٛ ِٛسارٛسي  چٕبٔچٗ وبيشيً اص اٚسؽٍيُ

 دس ايٓ صِيٕٗ صيبد ٚاضخ ٔيغذ.

ؽٛا٘ذ داخٍي ثغيبسي ؽجيٗ دَٚ يٛدٕب اعذ ٚ ٚاضذًب ثٗ اٚي 

٘ب دس وٕبس ُ٘ عٕذيذ  يٛدٕب ٔيض ؽجب٘ذ داسٔذ. ٘ش عٗ ايٓ ٔبِٗ

 دٕ٘ذ. ديگشي اص ٘ش يه ثٗ دعذ ِي

ٛدٕبي ٘يچ دٌيٍي ٌضًِٚب ثشاي ؽه وشدْ ثٗ ٔظشيٗ سٚايزي وٗ ي

سعٛي سعبٌٗ عَٛ يٛدٕب سا ٔٛؽزٗ اعذ ٚجٛد ٔذاسد چٕبٔچٗ دس 

 ِٛسد دٚ سعبٌٗ ديگشاْ صبدق اعذ.

 

 جاریخ وگارشج( 

وشد، دٚ صِبْ ثشاي  چٕبٔچٗ دس ِٛسد دٚ سعبٌٗ ديگش صذق ِي

ؽٛد. اگش يٛدٕب اص اٚسؽٍيُ ٚ پيؼ  ايٓ ٔبِٗ دس ٔظش گشفزٗ ِي

 06صِبٔي دس دذٚد  ٘ب سا ٔٛؽزٗ اص ٚيشأي آْ ؽٙش ايٓ ٔبِٗ

ِذمميٓ ثيؾزش ثب ايٓ ٔظشيٗ ِٛافك آيذ.  ِيالدي دسعذ ثٗ ٔظش ِي

وشد  ٘غزٕذ وٗ اٚ ايٓ ٔبِٗ سا دس صِبٔي وٗ دس افغظ خذِذ ِي

ػِّٛي  ثٗ عٛسِيالدي  06 – 58ٔٛؽزٗ اعذ. پظ صِبٔي دس دذٚد 

 ِٛسد پزيشػ لشاس گشفزٗ اعذ.
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 ِٛضٛعصِيٕٗ ٚ  ظپد( 

ٔبِٗ ثٗ ِب ديذي ٚاضخ اص صٔذگي  پؾذ پشدٖ ربسيخي ايٓ

د٘ذ. يٛدٕب سعٛي  وٍيغبيي ٔيّٗ دَٚ لشْ اٚي ِيالدي ثٗ دعذ ِي

عبصد: ّٔبيؼ  ثب چٕذ دشوذ ِخزصش لٍُ عٗ ؽخصيذ سا ِغشح ِي

ِّٙبْ ٔٛاص ٚ سٚدبٔي، ديّيزشيٛط عزٛدٔي، ديٛرشفيظ جبٖ عٍت ٚ 

ٗ رٛأذ ّٔبيبٔگش ؽخصيذ خٛدخٛا٘ي ثبؽذ و ديٛرشفيظ ِي ثذٔبَ.

رٛأذ دس ٘ش عبخزبسي وٍيغبيي ٚجٛد داؽزٗ ثبؽذ. اص عشفي  ِي

رٛأذ ٔؾبْ دٕ٘ذح اؽخبصي ثبؽذ وٗ رّبيً داسٔذ ثش  ديگش، اٚ ِي

جّبػذ پيؾٛايي ٚ س٘جشي وٕٕذ. ايٓ ٔبِٗ عجت رّبيً ثٗ سٚٔذ 

عٍغٕذ اعمف )دىُ يه ٔبظش اسؽذ يب اعمف اػظُ( دس لشْ دَٚ ٚ 

 پظ اص آْ ؽذ.

 

 اَل یُحىارسالً  طرح کلی

 (4–1)آیات  . سالمٍا1

 (8–5 آیات)  غایُس دیىدار. 2

 (11–9 دیُجرفیس دیكحاجُر )آیات. 3

 (12 دیمیحریُس پارسا )آیة. 4

 (14، 13 وقطً َ دعاي یُحىاي رسُل )آیات. 5

 

 رفغيش
 (4–1 )آیات سالمٍا .1

يه  ثٗ ػٕٛاْيٛدٕبي سعٛي ِثً سعبٌخ دَٚ اص خٛدػ  1آيخ 

ٔٛيغذ وٗ اٚ  . اٚ ٔبِٗ سا خغبة غبيٛط دجيت ِيگٛيذ پيش عخٓ ِي

دأيُ آيب ايٓ ّ٘بْ  ّٔبيذ. اگش چٗ ِب ّٔي سا دس ساعزي ِذجذ ِي

ثٗ ٚي اؽبسٖ  4: 36يب دس اػّبي  32: 10غبيٛط اعذ وٗ دس سِٚيبْ 

ؽذٖ اعذ، جبٌت اعذ وٗ ساجغ ثٗ چٕيٓ ؽخصي دس ايٓ آيبد وُ عَٛ 

وٕيُ وٗ اٚ يه  اعزٕجبط ِييٛدٕب ثيبِٛصيُ. اٚاًل ، ِب ايٕغٛس 

ايّبٔذاس ِذجٛة اعذ، ِشدي وٗ صٔذگيؼ سا ديگش ِغيذيبْ 

 عزٛدٔذ. ِي

آٔجب ٌٚي ادزّبالً اٚ جغُ چٕذاْ عبٌّي ٔذاؽزٗ اعذ اص  3آيٗ 

جغّبٔي وبِيبة ٚ رٕذسعذ وٕذ وٗ اٚ اص ٌذبػ  يٛدٕب دػب ِي وٗ 

ثبؽي  وُٕ وٗ دس ٘ش ٚجٗ وبِيبة گٛيذ دػب ِي ؽٛد. ٚلزي يٛدٕب ِي

وٕذ. اٚ ثب  ثذْٚ ؽه داسد ثٗ عالِزي ٚ وبِيبثي جغّي اٚ فىش ِي

د٘ذ وٗ داسد اص ٚضؼيذ  اعزفبدٖ اص ػجبسد رٕذسعذ ٔؾبْ ِي

خٛا٘يُ وٗ ٚضؼيذ  وٕذ. آيب ِب ِي جغّبٔي غبيٛط صذجذ ِي

ِبْ ِغبثمذ داؽزٗ ثبؽذ؟ آيب ايٓ دميمزًب  ِبْ ثب سٚدبٔي جغّبٔي

ِبْ ِشالجذ  ِبْ ثيؼ اص سٚح ثذْ ٔبسادذ وٕٕذٖ ٔيغذ وٗ ِب اص

 وٕيُ؟

 آِيض گفزٗ اعذ: ثٗ عٛس وٕبيٗ (F. B. Meyer)يش بِ

را تراي ٌمة دَسحاومان تیان  2پسىدیدي ویسث كً دعاي آیً 

ضان  كىیم، چُن اگر تدوٍاي ایطان مطاتق تا ضرایط رَحاوي

 وثاضد، تً یكثاري ممكه اسث تً مریضي جسمي مثحال ضُود.
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دسِبْ »ثب ايٓ رؼٍيُ وٗ ثغيبسي آْ سا  ٚاضذبً  3آيٗ  

ايٓ اؽخبؿ ّ٘خ ثيّبسيٙب سا  ٔبِٕذ دس رٕبلض اعذ. ِي «اػزمبدي

دإٔذ ٚ اگش ؽخصي ؽفب ٔيبفزٗ اعذ آٔٙب ايٓ  ثٗ گٕبٖ ِشثٛط ِي

دإٔذ. ايٓ ِغّئًٕب دس ِٛسد  ٔزيجٗ گٕبٖ ٚ وُ ايّبٔي اٚ ِي

ٚضؼيذ وشد. ٚضؼيذ سٚدبٔي اٚ خٛة ثٛد ٌٚي  غبيٛط صذق ّٔي

د٘ذ وٗ ٚضؼيذ سٚدبٔي  اػ چٕذاْ خٛة ٔجٛد. ايٓ ٔؾبْ ِي جغّبٔي

 اػ ِٛسد ثذث لشاس گيشد. رٛأذ اص ٚضؼيذ جغّي يه ؽخصي ّٔي

يٛدٕبي سعٛي ثغيبس ؽبد ؽذٖ ثٛد اص ايٕىٗ ثشادساْ  2آيٗ 

ِؾخصي آِذٖ ٚ ثشاعزي اٚ ؽٙبدد دادٖ ثٛدٔذ ٚ ثٗ يٛدٕب گفزٗ 

وٕذ. ايٓ ثغيبسي ػبٌي اعذ  ِي ثٛدٔذ وٗ غبيٛط دس ساعزي عٍٛن

وٗ ِب دس خٛد ساعزي داؽزٗ ثبؽيُ ٌٚي ايٓ ثٙزش اعذ وٗ ايٓ 

ساعزي دس صٔذگيذِبْ جغُ ثپٛؽذ. ِب فمظ ٔجبيذ اص ساعزي 

عشفذاسي ّٔبييُ ثٍىٗ اجبصٖ د٘يُ وٗ دس ِب عبوٓ ؽٛد. أغبٔٙب 

اي سا ثجيٕٕذ رب ايٕىٗ آٔشا ثؾٕٛٔذ. ٘يچ  دٕ٘ذ ِٛػظٗ رشجيخ ِي

ثيؼ اص يه صٔذگي ِمذط دس ٔظش خذا دس ٘يچ دٚسأي ثٗ دغبة  چيض

 آِذٖ اعذ.  ّٔي

ِشا ثيؼ اص »ثغيبس ُِٙ ثٛد وٗ يٛدٕب ايٓ سا ثگٛيذ:  4آيٗ 

ايٓ ؽبدي ٔيغذ وٗ ثؾَٕٛ وٗ فشصٔذأُ دس ساعزي عٍٛن 

خٛؽي  ثٗ ػٕٛاْؽبيذ اوثش ِب دس فىش صيذ جبٔٙب «. ّٔبيٕذ ِي

اٌؼبدٖ اعذ وٗ  ي فٛقٚ ايٓ ثٗ ساعز ِبْ ثبؽيُ، ػظيُ صٔذگي ِغيخ

ثجيٕيُ ِشداْ ٚ صٔبْ اص ٍِىٛد ظٍّذ ثٗ ٍِىٛد پغش دجيت خذا 

رٛأذ دسد لٍجي سا وٗ ِيذثيٕذ  ؽٛٔذ. ٌٚي چٗ وغي ِي ِٕزمً ِي

اػ ثشگؾزٗ اعذ سا  ؽخصي ادػبي ِغيذيذ وشد ٌٚي ثٗ صٔذگي گزؽزٗ

گشدد ٚ  ثغٕجذ؟ ايٓ ِثً يه خٛن ؽغزٗ ؽذٖ اعذ وٗ ثٗ ِگً ثبص ِي

گشدد. اص عشفي ديگش، چمذس  گي اعذ وٗ ثٗ لي خٛد ثش ِيِثً ع

أگيض اعذ وٗ ثجيٕيُ فشصٔذاْ سٚدبٔي ثشاي خذاٚٔذ غيٛس  ٘يجبْ

ثٛدٖ ٚ اص فيض ثٗ فيض دس دشوذ ٘غزٕذ. ايٓ ِجذدًا ثٗ اّ٘يذ 

 گشدد. وبس دٔجبٌٗ داس ٚ رالؽٙبي ثؾبسري ِب ثش ِي

 

 (8-5 غایُس دیىدار )آیات .2
اػ ثٗ سٚي  خبصي دس ثبص گزاؽزٓ دس خبٔٗ غبيٛط خٛؽي 8آيٗ 

وشدٔذ يبفزٗ ثٛد. اٚ ِّٙبْ ٔٛاص  وغبٔي وٗ أجيً سا ِٛػظٗ ِي

ؽٕبخذ ثٍىٗ ثٗ غشيجبْ ٔيض.  ثٛد ٚ ٔٗ فمظ ٔغجذ ثٗ وغبٔي وٗ ِي

گٛيذ وٗ اٚ دس خذِذ ٚفبداس اعذ. اص ػٙذ جذيذ ِىؾٛف  يٛدٕب ِي

اّ٘يذ اعذ. اگش  ؽٛد وٗ ِّٙبْ ٔٛاصي اص ٔظش خذا ثغيبس دبئض ِي

ِب لَٛ خذا سا ثپشٚسأيُ، ِثً ايٓ اعذ وٗ خٛد خذاٚٔذ سا 

(. اص عشفي ديگش، خذِذ ٔىشدْ ثٗ 46: 38 ايُ )ِزي پشٚسأذٖ

(. اص 48: 38 ثبؽذ )ِزي خبدِيٓ اٚ ِثً خذِذ ٔىشدْ ثٗ خٛد ٚي ِي

ثؼضي ٔبدأغزٗ فشؽزگبْ سا ضيبفذ »  ٘ب، عشيك ِّٙبْ ٔٛاصي غشيجٗ

رٛإٔذ ؽٙبدد دٕ٘ذ وٗ اص عشيك  (. ثغيبسي ِي3: 12 )ػجش« وشدٔذ

ِّٙبْ ٔٛاصي، ٚػذح غزاي ايؾبْ ثٗ يه ػؾبي سثبٔي رجذيً ؽذٖ 

٘ب رغييش گشايؼ دادٖ، ٚ  سا ٔگبٖ وٕيذ(، ثچٗ 28–30: 34 )ٌٛلب

 أذ. ٘ب ثٗ خذاٚٔذ ٔضديىزش ؽذٖ خبٔٛادٖ
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أذ. ِٙشثبٔي غبيٛط ثشاي  دس ايٕجب پبداؽٙب ِغشح ؽذٖ 0آيٗ 

ّ٘خ وٍيغب ؽٕبخزٗ ؽذٖ ثٛد. ٌٚي اص آْ فشارش، اعُ اٚ ثشاي 

اػ ٚ خبٔخ دٌؼ  ؽخصي وٗ خبٔٗ ثٗ ػٕٛاّْ٘يؾٗ دس والَ ِمذط خذا 

ثشاي ِّٙبْ ٔٛاصي ثبص ثٛد ؽت ؽذٖ اعذ. ٚ دزي فشارش اص ايٓ، 

غبيٛط دس ثشاثش ِغٕذ داٚسي ِغيخ پبداػ دسيبفذ خٛا٘ذ وشد چْٛ 

(. 41: 16 )ِزي« د، اجشد ٔجي يبثذاي سا ثٗ اعُ پزيش آٔىٗ ٔجي»

ره ره ٚاػظيٓ وٗ ثذيؾبْ خذِذ ّٔٛد پبداػ خٛا٘ذ  ثٗ جٙذاٚ 

گشفذ. ايٓ ٔىزٗ خٛثي اعذ وٗ ثذاْ اؽبسٖ وٕيُ خصٛصًب ثشاي 

رٛأيذ پبداؽي سا وٗ  رٛإٔذ ِٛػظٗ وٕٕذ: ؽّب ِي وغبٔي وٗ ّٔي

ٔذ ثبيذ ثٛعيٍخ ِّٙبْ ٔٛاصي ثٗ ٚاػظيٓ دس ٔبَ خذاٚ ٚاػظيٓ ِي

ثذعذ آٚسيذ. خذا ّ٘خ اػّبي ؽّب سا پبداػ خٛا٘ذ داد! ِٙشثبٔي 

 اٚ ربجي خٛا٘ذ ثٛد ثش عش ِٙشثبٔي أغبٔٙب.
ثٗ وٕذ وٗ ٘شگبٖ ايؾبْ سا  آٚسي ِي دبال يٛدٕب ثٗ غبيٛط يبد

ّٔبيي. ايٓ يؼٕي ٔٗ فمظ  زٗ خذا ثذسلٗ وٕي، ٔيىٛيي ِيغؽبي عٛس

. ايٓ اِش ِغّئًٕب يه خذادبفظي دٚعزبٔٗ ثٍىٗ ثب آرٚلٗ وبفي

ِؼيبس ٚاليي ثشاي ِبعذ رب چيض٘بي ِبدي خٛد سا ثب وغبٔي وٗ 

 دٕ٘ذ عٙيُ ؽٛيُ. وٕٕذ ٚ رؼٍيُ ِي ِٛػظٗ ِي

دٌيً خبصي وٗ ثش عجك آْ غبيٛط ثبيذ ثٗ ايٓ ٚاػظيٓ  7آيٗ 

اعُ اٚ  ثٗ جٙذٚ ِجؾشيٓ عيبس وّه وٕذ ايٓ اعذ: صيشا وٗ 

گيشٔذ. ايٓ أغبٔٙب رٕٙب  ّٔي  ٘ب چيضي ٚ اص اِذ ثيشْٚ سفزٕذ

وشدٔذ. آٔٙب اص  ثشاي سفغ ادزيبجبد خٛد ثٗ خذاٚٔذ ٔگبٖ ِي

وشدٔذ. گشفزٓ وّه اص  ٔجبد ٔيبفزگبْ چيضي دسيبفذ ّٔي

ايّبٔبْ يؼٕي ٔؾبْ دادْ ايٕىٗ آلبيؾبْ خيٍي فميش اعذ ٚ  ثي

رٛأذ ثبػث  رٛأذ ايؾبْ سا ثپشٚسأذ. ايٓ اِش ّ٘چٕيٓ ِي ّٔي

گبْ ػذاٌذ وبرثي سا ثٗ دغبة خٛد ٚاسيض وٕٕذ. ؽٛد ٔجبد يبفز

رٛأذ رٛثيخي ثبؽذ ثشاي سٚؽٙبي دسآِذصايي ِغيذيبْ  ايٓ آيٗ ِي

خبؿ ِب سا ٍِضَ وٕذ  ثٗ عٛسرٛأذ  اِشٚصي! ٚ چمذس ايٓ اِش ِي

رب ٔغجذ ثٗ وغبٔي وٗ ثٗ جٙذ خذِذ خذاٚٔذ دس ايّبْ ثٗ خذاي 

ْ سا فمظ اص خذاٚٔذ سٚٔذ ٚ وغبٔي وٗ ادزيبجبرؾب صٔذٖ ثيشْٚ ِي

 ٔٛاص ٚ خذِزگضاس ثبؽيُ. خٛإ٘ذ ٚ ثظ، ِّٙبْ ِي

پظ ثش ِب ٚاجت اعذ وٗ چٕيٓ وبسوٕبْ ساعزي سا  5آيٗ 

ثپزيشيُ. پزيشفزٓ ايؾبْ يؼٕي أجبَ ٘ش وبسي وٗ اص دعزّبْ ثش 

آيذ ثشاي وّه ثٗ ايؾبْ، چْٛ ٚلزي ِب ايٓ وبس سا أجبَ  ِي

 وٕيُ. ي وّه ِيد٘يُ دس ٚالغ ثٗ پيؾشٚي ساعز ِي

 

 (11-9دیُجرفیس دیكحاجُر )آیات  .3
اي ِثً ايٓ ثٗ وٍيغب ٔٛؽزٗ ثٛدٖ  ( ادزّبالً يٛدٕب ٔب0ِٗآيٗ 

ٌٚي رٛعظ ِشدي ثٗ ٔبَ ديٛرشفيظ ِٛسد لجٛي پزيشػ لشاس 

ٔگشفزٗ. ديٛرشفيظ ادزّباًل ؽخصي ديىزبرٛس دس جّبػذ وٍيغبيي 

پٕذاؽزٗ اعذ. گٕبٖ  ثٛدٖ اعذ وٗ ثٗ گضافٗ خٛد سا ثغيبس ُِٙ ِي

دغبدد خؾٓ  کيٚ  دّذ، یث یشعزخٛدپ کياٚ غشٚس جبٖ ٚ ِمبَ ثٛد، 

 یکٗ ث دّمی —اعذ  دأغزٗ یسا دك خٛد ِ ٔغجذ ثٗ آٔچٗ کٗ اٚ آْ

اص آْ دفبع کشدٖ اعذ.  یِذٍ یغبيثؼٕٛاْ ِغئٛي کٍ یؽک ٚ

اگش اٚ  —ديٛرشفيظ فشاِٛػ وشدٖ ثٛد وٗ ِغيخ عش وٍيغب اعذ 
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اٌمذط  دأغذ! اٚ فشاِٛػ وشدٖ ثٛد وٗ سٚح ضي سا ِياصالً چٕيٓ چي

ِمبَ يب ّٔبيٕذٖ ِغيخ دس وٍيغب اعذ. ٘يچ أغبٔي دك  بئُل

ٔذاسد دىُ وٕذ، رصّيُ ثگيشد، لجٛي وٕذ يب اص لجٛي وشدْ 

عشثبص صٔذ. چٕيٓ ٘ذايزي ِثً سٚػ وٍيغبي وبرٌٛيه سِٚي اعذ ٚ 

خٛد سا دس خذا اص آْ رٕفش داسد. ثذْٚ ؽه ديٛرشفيظ سفزبس 

ٌٚي ايٓ اٌجزٗ  داد يصِيٕٗ ِخبٌفذ ثب ٔبساعزي سا ثٙبٔٗ لشاس ِ

اي  يه دسٚؽ ثٛد! اٚ ثب لجٛي ٔىشدْ يٛدٕبي سعٛي غزس ٚ ثٙبٔٗ

ثشاي ٔبساعزي خٛد دس لجبي خذا پيذا وشدٖ ثٛد. ٚ ٔٗ فمظ 

  يٛدٕب، ثٍىٗ ديگش ثشادساْ ٔيض ثٗ عزٖٛ آٚسدٖ ثٛد.

ْ ايٓ ايّبٔذاسْ دميمي عشثبص اٚ ٔٗ فمظ اص لجٛي وشد 16آيٗ 

اٚ سا لجٛي ٔذاؽزٕذ اص وٍيغب اخشاج  ي وٗصد ثٍىٗ آٔبٔ ِي

ّٔٛد. اٚ يه ِخٍٛق لذسد عٍت ثٛدٖ، وٗ ثٗ عخٕبْ ٔبؽبيغذ ثش  ِي

وشدٖ اعذ. يٛدٕب دس ديٓ ِاللبد  خبدِيٓ دميمي خذا يبٖٚ گٛيي ِي

 ثؼذي خٛد ثب جّبػذ وٍيغبيي اٚ سا ثٗ يبد خٛا٘ذ آٚسد! چٕيٓ

رٛإٔذ ثٗ عبدگي اص ٔظش والَ خذا ِلصش  ٘بيي خٛد ِذٛسي ّٔي پبپ

٘بي ِخفي ٚ  دس ثشٚٔذ. پيؾشٚي ايؾبْ دس لذسد ثغزگي ثٗ ِاللبد

 عٍغٕذ رشط ٚ ُسػت داسد.

غبيٛط رؾٛيك ؽذٖ اعذ رب اص چٕيٓ سفزبس ثذي دٚسي  11آيٗ 

وشدٖ ٚ ثٗ ٔيىٛيي الزذا ّٔبيذ. اػّبي ٔيىٛ ؽب٘ذي ٘غزٕذ ثش 

آيذ ثذيٓ ٚعيٍٗ دس لجش  ط ثب خذا. يٛدٕبي سعٛي ثٗ ٔظش ِياصرجب

ؽىٙبيي سا وٗ ِٛسد ٚضؼيذ سٚدبٔي ديٛرشفيظ ٚجٛد داؽذ ثبص 

 وٕذ.  ِي

 

 (12دیمحریُس پارسا )آیً  .4
ؽبيذ ديّزشيٛط دًّ وٕٕذٖ ايٓ ٔبِٗ ثبؽذ. دس ٘ش دبي، اٚ 

ؽٙبدري اص خٛد ثش جبي گزاؽزٗ ثٛد وٗ ّ٘خ ِشدَ ٚ خٛد ساعزي 

 .F)٘ٛي اف. ثي.  دٕ٘ذ وٗ اػّبٌؼ ٔيىٛ ثٛدٖ اعذ. اٚ ؽٙبدد ِي ثش

B. Hole) گٛيذ: ِي 
دٌد، تلكً  تاضید كً اَ تً راسحي ضٍادت ومي داضحًجُجً »

ٌد. دیمحریُس معیاري وثُد كً راسحي  راسحي تً اَ ضٍادت مي

تُسیلً اَ سىجیدي ضُد. راسحي معیاري تُد كً اَ تُسیلً آن 

 از ایه سىجص، پیرَز تیرَن آمد.سىجیدي ضد؛ َ اَ 

 

 (14،  13وقطً َ دعاي یُحىاي رسُل )آیات .5
يٛدٕب ثٗ ّ٘بْ ؽىٍي وٗ ٔبِٗ دِٚؼ سا ثٗ پبيبْ سعبٔذ ٔبِٗ 

ثٗ رأخيش أذاخزٓ اداِٗ ثذث  —سعبٔذ  عِٛؼ سا ٔيض ثٗ پبيبْ ِي

٘ب ثٗ اٚ ِذيٛٔيُ،  رب صِبْ ِاللبد سٚدسسٚ. ِب ثشاي ايٓ ٔبِٗ

٘ب ثٗ ِب اص صٔذگي ِغيذيذ دس سٚص٘بي اٌٚيٗ آْ  چْٛ ايٓ ٔبِٗ

دٕ٘ذ.  گيشي عشيغ لَٛ خذا سا ثٗ ِب ٔؾبْ ِي دٕ٘ذ ٚ ؽىً ثصيشد ِي

گٛييُ،  ثٗ صٚدي ِب سٚدسسٚ دس آعّبْ ثب ُ٘ دس ايٓ ثبسٖ عخٓ ِي

وبًِ اثٙبِبد ِىبؽفخ آعّبٔي سا دسن خٛا٘يُ  ثٗ عٛسٚ عپظ 

 وشد.


