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آوتینش:وتشؿ:رلق:دپې:ینعم :پچې:د:الیجن:اشفوخا:٪26:نپش:هغش:فتخ:کې:د:لتکلو:نپش:فتخ:کې:تعیبط پ:پدنفیکن:ف.
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ابلبئ:نش:فرکځؽ:وشق:رسوکیلنش
نپش:رقاؿ:کې
الیجن  ......................االرماؿ3:3

f

د:اهلل:اتکب  ......................االرماؿ3:..23::
د:اهلل:کلمش  .....................اکبرا 75:2

د:اهلل:لج:الجلش آوتینش ……:االرماؿ113 :3:
م
د هزابؿ:دخای  ....... ... ......رممی19:58:
نقسش فوکن د:قح:اف:ابلط ) .........اؽ:رقبہ ( 48:2
وی پ
:پس:اف:ایدفنش  .................اپنننا21:48:
ایدفنش  ........................ ..اایبن7 :21:
الرفد اف:ر aا  ...........امی:5:44:اف46:
پ
دپاسې:احؽ:کې :پچې:نپش:ابلبئ:کې:لش:ځلورمې:ربچې:آوتینش:نپش:تعیبط:کې:لیبن:دق:،:وخ:ځرځندـ:دـ :پچې:رقاؿ:داسې:وکؾ:آوتینش:نق :پچې:نپش:ویـ:اپتغلي:ژارن:
کې:لتکل:وشق:فق .رقاؿ:پپحنپلش:دا:تقیقح:م :پچې:دمحم:نش:وکؾ:ځش:پپتغلې:الې:نش:فـ:فرکځؽ:وشې.
هی
ه
امین ..... ..... 6:5۰:اکرفاون:نش:ففانش::زـ:اتوس:نش:نش:فامی:چپې::زـ:د:اهلل:زخانش:رلؾ:اف:نش :م:د:بیغ:نپش:اځـ:وپ م:...:زـ:ویازې:همدغش:ریپفق:وکؾ :پچې:نپش:ام:کې:اههاؾ:وشی.
رعاػ  ...... 188:8کش:زـ:د:بیغ پ:پدنؽ:وشی:فای:،:ون:زـ:ابدی:د:ری:سیمنې:درولدؽ:فرلؾ:،:اف:وتبیصمنش:نش:مې:راابدنې:نش:رافیا .زـ:يازې:
ربخداری:وکفیکن:ي:اف:چلکو:نش :پچې:د:ايؿ:رافځفن:يا.
هی
اچکف: ..... ..... 46::هغوی:نش:ففانش::زـ:د:روسالون:نپش:منځ:کې:وکؾ:ونی:یش:نش:يا .زـ:نش:وپ م:چپې:ابس:نش:اتوس:رسـ:ځش:ک:اف:ځش:نش:یپ:شا.
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ت(
د دقمس:اتکب" ننیک "د د:زاځـ:الیجن ) ف
افؽ1:

وترتی](Torah) x 5[::

اایبنِ](Nebi'im) x 21[:

پ َیاشی

:1446لبق:حیسم

وشیؔع

:1451لبق:حیسم

رُخفج

:1406لبق:حیسم

اضقة

:1425لبق:حیسم

اابحر

:1490لبق:حیسم

1ومسلیئ:

:1171لبق:حیسم

یتنگ

:1490لبق:حیسم

اانثتس

:1451لبق:حیسم

2ومسلیئ
1الس ِطانن:

:1056لبق:حیسم

f

:1015لبق:حیسم

2السنیط
أنسغناہ

760لبق:حیسم

ریایمہ

629لبق:حیسم

زوُبر

1000لبق:حیسم

زحیق:الی

595لبق:حیسم

اِاثمؽ

971لبق:حیسم

وہعیس

785لبق:حیسم

ّايب

1520لبق:حیسم

ُيالی

00 8لبق:حیسم

زغؽ:ازغلالت
ُ

1014لبق:حیسم

ُ
اعمس

787لبق:حیسم

ُرفت

:1322لبق:حیسم

دبعایہ

587لبق:حیسم

ونہح

588لبق:حیسم

ُيانہ

:628لبق:حیسم

فاظع

977لبق:حیسم

اکیمہ

:750لبق:حیسم

آرتس

521لبق:حیسم

داین:الی

:607لبق:حیسم

ان ُ:حؾ
جت ُقوؼ

:713لبق:حیسم

زعرا
پ
حمناہ

:536لبق:حیسم

صفنناہ
ج
ا اح َّي

:520لبق:حیسم

1۔وتارخی:

:1004لبق:حیسم

زرکایہ

:520لبق:حیسم

2۔وتا ِرخی:

:1015لبق:حیسم

المیک

:425لبق:حیسم

رصمہع](Kethubim) x 13[:

:446لبق:حیسم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د:زاځـ:عهد:انمې:اپلرـ1دننځې:ااصحننېدکی:،:راب:اف:اسکل:ځخش:رتبیک:وشق.

:968لبق:حیسم

:626لبق:حیسم
:630لبقحیسم
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د دقمس:اتکب" ننیک"د ونې:ولظ
وُخربخشی):الیجن(

1

اعؾ:وطخط

ّ
ما

60وسیعی

رمسق

58وسیعی

ربعاوینں
نغ ُقوب

ُلاق

:69وسیعی f

61وسیعی

1رطپس

:63وسیعی

90وسیعی

2رطپس:

:64وسیعی

ُ 1ي ّح:

90وسیعی

ُ 2ي ّح:

90وسیعی

ُ 3ي ّح:

90وسیعی

ُہ
یداہ

90وسیعی

ُي ّحا

اتریخی
:63وسیعی

اامعؽ

ُ
وپلس:ےک:وطخط

ایقتم:ےس:ہقلعتم
ُُمہفش

:95وسیعی

رفویمں
پی
1رُک هِتوں:
ی
پ
2رُک هِتوں:

:56وسیعی

گلنتوں

:48وسیعی

د:ونق:عهد:انمې:اپلرـ:د نځشاویدول:ریمشـدکی:،:راب:اف:اسکیل:ځخش:رتبیک:وشې.

:57وسیعی
:54وسیعی

اویسفں

60وسیعی

فلنپتوں
کُل ّسنوں
په ِ ُ
 1سلننکتوں:
په ِ ُ
 2سلننکتوں:
پیم ِی
 1هُنس:
پیم ِی
 2هُنس:
ع ُِؼس

:54وسیعی

فلیموؿ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

:69وسیعی

60وسیعی
:50وسیعی
:50وسیعی
:63وسیعی
:63وسیعی
:63وسیعی
60وسیعی
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هغش:ایعمرفنش :پچې:دا:ولعمومق :پچې:وکؾ اتکوبنش:وم ونیکين:وی
ه
د:الیجن:اف:اسیلک:اترخی:لتکلو:ځخش:وم:وکیل:وش:رتللش:نپنځش:اوصؽ پ
:فپون :پچې:د:ااهي:اههام:اتکوبون پ:پدنول:اف:راځوولول:نش:نې:الرفد:
f
کځی .ځنسلر:اف:سکین  1وی:ل:فځادنې:وکق پچې:هغش:ایعمرفنش:نپش:ځونش:وکق :پچې:د:ونق:عهد:انمې:صصخت:اپلرـ:اکرفؽ:وشق:ف :پچې:
نکمم:نپش:الدنې:فؽ:ل:شا:
 1۔ اوپزتسی  :اای:دا:د پپدنؽ:وشق ربمغیپ :،روسؽ ای:د:یسیع:اشرگد:اف:ای:د:وی:دنې:همکار وخلا:لتکل:وشق ؟ کش:دا:د:دخای:د:فایدن:
وخلا:لتکل:وشی:فق:،:ون:دا:د:دخای:کلمش:فـ.
2۔ مسنقلتتا  :اای:لنکنې:د:الیجن:د:ونرف:ربوخ:رسـ:نپش:اطمتقب:کې:دق؟ اای:دفی:ری:اف:دقیق:دق؟ اای:دفی:د:دخای:نپش:اځـ:تقیقح:
ففایی؟ کش:ریچې:وی:ځش:نپش:لنکنش:کې:فومدنؽ:ش :پچې:رایتی:نش:فـ:،:ون:دا:نش:لش:ددنف:رلې:ش:ځکش :پچې:د:دخای:وخلا:نش .دخای:پپحنپلش:د:اانثتسیی:18:
22-2۰کې:فی :پچې:کش:وی:یبن:اداع:وکق :پچې:زام:ځخش:ربخې:وکق:،:اف:هغش:ځش :پچې:هغش:ففلی:رایتی:دنق:،:ون:هغش:زام:ځخش:ربخې:دنق:کځق .دخائ:
ه
وشن:وکیل پپحنپلش:اقمنلش:فکځق):دف م:وکرایتنؿ 17:1۔:،(18:اف:نش هغش:هغش:ځش:وکیل:ش :پچې:طلغ:فق):ربعااینؿ (18:6۔ د:دې:دالولی:
اپلرـ:د:دې:اپلرـ:،:اسیلک د:اپلنسې:اسپنش:فکځـ":،:زـ نپش:کش:کې:رلؾ:،:دا فوغرځوؾ ".
:3۔ :پپدننش  :اای:لنکنې:نپش:نځویالش:کخپش د:اسیلکځاون:وخلا پپدنؽ:وشې:اف منل:وشې:فې؟ اای:دا:د:دخای:چلکو:وخلا:منل:وشی؟:
)دفمہ:استلننکوؿ (13:2:کلش :پچې:وی:اتکب:رتالسش:وش:،:راځوؽ:وش:،:وللتس:وش:،:اف:د:دخای:چلکو:وخلا:د:دخای:د:الکؾ:نپش:وتځش:

فاکرفؽ:وش:،:ون:دا:رساطت:ځ asؽ:دیکـ .نپنځر:نپنځر:د:زفځ:الیجن:دقمس:اتکب:رسـ:نپش:فرنش:فؽ:د:اپفؽ:لنکنې:د:دقمس:اتکب:
نپش:وتځش:م:2):نپنځر(16 :3:۔
---------،احفصت:223:۔231:۔ رنجاؽ:ن پېردننش:د:الیجن ي زیگرل:ف:سکین،

1
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هغش:ایعمرفنش :پچې:دا:ولعمومق :پچې:وکؾ اتکوبنش:وم ونیکين:وی
:4۔:اههاما  :اای:اتکب:د:دې:تقیقح:وبثوتنش:رلق پچې:دا:د:دخای:اههاؾ:وشی:الکؾ:دی؟ اای:دا:د:دخای:دقرت:رسـ:
f
راځي؟ پنفون:ابفر:درولد :پچې:د:دخای:کلمش:ژفدنی:اف:اعفلش:دـ):ربعانؿ:(4:4:اف:نپش:اپنلش:کې:ابدی:د:االصح:اپلرـ:د:دبولؿ:
پحنلن
ه
ځواک:فرلق):دف م:ومیتست:(((:3:اف:ا سن:1):نپنځر).23 :1:
:5۔:زجعمې :اای:وکیلاؽ:د:دخای:د:ولمعون:وخلا:اتی:وشی؟ نپش:رکمر:فؽ:زجعمې:ریا:پپتغناؿ:لش:درفوغ:ځخش:الج:کځؽ .ومیس:نش:
زجعمـ:فرکځؽ:وشې:فـ :پچې پ
:خ:د:دخای:وغپنش:اثتب:کځق۔):رخفج:1:4:۔ (9:اایلی:د:نغیي:لمع:نپش:فاسغش:د:لعب:نپش:درفوغ:
ربمغیپاون:ابدنې:ربایل:وش:1):اپاچ). 9-1 :4:یسیع":د:زجعمې:،:زجعمې:اف:زجعمې:رسـ:د:دخای:وخلا:دصتقی:وشی:ف :پچې:دخای:د:هغش:لش:
الرې:رترسـ:کځی ").اامعؽ(22 :2:۔

م
د:ونق:عهد:انمې وخلا پپدنؽ:د د خکنیي:اسیلک پ:نفنش

1

اانتویتس )293۔ 373:الیمدق(:د:النځرااین:رسرپتس:ولمځی:سک:ف :پچې:د ونق:عهد:انمې اتکوبنش:نپش:ځونش:کځؽ پچې:نن:د 327الیمدق:
:ک.
اکؽ د انسځر:نپش:لنکنش کې:اامعتسلا.هغش:د پت د:الپر:نپش:وتځش پ:پدنؽ ا
ریجفؾ( :ج:.یس)347۔42۰:الیمدی(۔فرفسنش:لش:دې :پچې:ااتیانس:د پ
خ:ونیکن:اتکوبون:لنستا پ
خر کځ:،:ریجفؾ:لش:دې:رسـ:ومافقش:فکځـ:اف:د27:
ونق:اتکب:انمجن:ونی:اتکب:نې:رعتفی:کځ.
س
اځ نننا )354۔(43۰:۔هغش:د:ونق:عهد:انمې:د27:اتکوبون:نپش:اځـ:لش:ااتیاینس:اف:ریجفؾ:رسـ:ومافقش:فکځـ.
اپپ داماسس ولمځې:ربچش ):384۔ :(385:د رفؾ پشب:نپش  327الیمدق:اکؽ:کې د:اانتویتس نپش ونؾ د 27
اتکوبون فرنش:لنستا فاکراف
----------کیم:ڈافؽ  ،د ونق:وشاهدا ،احفصت:23:۔24:۔
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د:س پننځلي:اتکوبون:ااصحنش
زفځ:عهد:انیم:39:=:اتکوبنش

اتکںیب

اوباب

آایت

اافلظ

929

23,138

f 602,582
2,728,100

39
ع
ونی :هد:انیم:27:=:اتکوبنش
اتکںیب

رحفػ

اوباب

آایت

اافلظ

260

7,957

838,380 180,552

27
ن
الیجن:د :سنپځ  = 66اتکوبنش:نپش:وتځش

رحفػ

1

رحفػ

اتکںیب

اوباب

آایت

اافلظ

66

1,189

31,101

3,566,480 783,137
2

وسروتنش رُقآؿ:تاسی ھ:وماز ہ::

اتکںیب

اوباب

آایت

اافلظ

رحفػ

1

114

6,236

77,934

326,048

رچځش:يـ":کلمش":اف":د:يل":د:سمېرنې:اپلرـ:د:الیجن:نپش:رپنلش:دق اف:د:رقآؿ:نپش:ځوزیلـ:وتځش:،د:رقآؿ:اتکوبنش :پچې:د:املسمانون:اځ:دق :پچې:نپش:دې:
زهلیجناف رقآؿ :، ) 3د:الیجن:ابدنې:د:هغو:د:رقآؿ:اتکوبنش :پچې:د:املسمانون:اځ:دق :پچې:نپش:ابفر٪: 9۰:
ابفر:دق):نغنې:د:وترتی ،زربی  ،ف
وجځفق.

د:دې:تقیقح:نپش:ر ا:کې :پچې:د ځوول س پننځلي:اتکوبون:کې اکرفؽ:وشق:د:وخرا:ځکو:اف:وکیلون اپلرـ:دقتقش:ریمشـ د:ابلبئ:اف:رقآؿ:دفاځف:اپلرـ نپش:ااسنې:رسـ:وتشؿ:
رلق :،ون:ځرځندـ:دـ :پچې:د:دې:س پننځلي:اتکوبون:مننځنپانځش:سمش:اف:سمش:دـ .د:دې:تقیقح:اشهد:دی :پچې:دقمس:اتکوبنش ن:دبدیلیل.
-------

 1هنل ،:د:ابلبئ:یلون:رکیب:الش:اتکب 1.198:،
کی:،:د کی:د:ااشرې:وحالش:ابلبئ 1.198:،
ایدفنش::وپرننې:ابلبئ:کې:وپرننې:ااصحنې:اکرفؽ:وشق
چن
د:کننځ:جیمز:نسخې ځخش ا سنل وشی.
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د:س پننځلي:اتکوبون:ااصحنش د وسرس  1رکفونولژکی
59

ننځش:ننځش

1

اافلہحت

5

یکم1

39

ازلرم

یکم2

 77ارملالست

 33یکم1

2

ارقبلہ

87

دمین4

4۰

اغرف6۰ : :

یکم2

: 78اابنل

8۰

یکم1

3

آؽ:رمعاؿ: :

89

دمین5 :

41

اف ُصلتا

61

یکم2

:79اانلزاعت

81

4

ااسنل

92

دمین6

42

اوشلری

62

یکم2

:8۰سبع

24

یکم1

5

ااملدئہ

دمین6

43

ازلرحُػ

63

یکم2

:81اوکتلری:

7

یکم1

6

االماعنؾ:

55

یکم3

44

ادلاحؿ

64

یکم2

7

االرعاػ

39

یکم3

45

ااجلہیش

65

یکم2

:82التفغار
همؼ
83ا ففنن :

82

یکم1

8

اافنلؽ

88

دمین4

46

االاقحػ

66

یکم2

84النسقاؼ

83

دمین7

47

دمحم

95

دمین4

85اربلُفج

27

یکم3

48

86ااطلارؼ

36

9

اوتلہب:

1۰

ویسن:

112

113
51

11

هد:

52

یکم3

49

12

ویفس:

53

یکم3

5۰

احتفل

111

ارجحلات

دمین6

1۰6

دمین7

87االیلع

34

یکم1

 88ااغلہیش:

ْْؼ

13

ارلادع:
هی
اربا م

96

یکم3

51

72

یکم3

52

15

ارجحل

54

یکم3

53

امجنل

23

یکم1

16

الحنل:

7۰

یکم3

54

ارمقل

37

یکم1

:92الیلل

17

االرسا

5۰

یکم1

55

97

یکم1

93الضعيا

18

الکهف

69

19

21

االایبن:

22

اجحل

یکم1

8

ا ُلؼور

2۰

یکم1
یکم1

68

ازلارایت

ہط

86

یکم1

67

رممی

یکم1

یکم1

76

14

f

یکم1

ارلامحؿ

یکم1
یکم1

یکم1

:9۰ادلبل
لس
:91ا مس

26

یکم1

9
11

یکم1
یکم1

یکم1

56

اولاہعق

یکم1

94ارشلح

12

یکم1

57

ادحلدی

94

دمین6

 95انیتل

 28یکم1

45

یکم1

58

ااجملدہل

1۰5

دمین5

 96اقلعل

73

یکم1

59

یکم3

6۰

ارشحل
هم
ا میحنۃ:

1۰1

44

1۰3

46

:89ارجفل

1۰
35

یکم1

دمین 5

1

یکم1

یکم1

:97ادقلر

 25یکم1

91

دمین6

 98:،اہنیبل

 1۰۰یکم1

23

اوملونمؿ

74

یکم3

61

الاضف:

1۰9

دمین4-

:99ازلزللش:

 93یکم1

24

ُالر:

1۰2

دمین6

62

اۃعمجل

11۰

دمین4

:1۰۰ااعلدایت

 14یکم1

25

الفُزاقؿ

42

یکم3

63

اانملوقفؿ: : :

:1۰1ااقلرہع

3۰

64

ااعتلنُب : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

26

السُعزا

47

یکم3

دمین4

27

الحنل

48

یکم3

65

28

دمین6

1۰4

یکم1

1۰8
:1۰2ااکتلرث

16

اصصقل

49

یکم3

66

دمین7

29

الغنکتُوت:

85

یکم2

67

اکلمل

77

یکم1

 1۰3ارصعل:
ه
:1۰4اا اهمزہ
ل
1۰5ا ضنل

 13یکم1

 19یکم1

3۰

ارلُفؾ:

84

یکم2

68

القلمۃ:

2

یکم1

:1۰6رُقشی

 29یکم1

31

امقلؿ:

57

یکم2

69

اهحقۃ

78

یکم1

:1۰7ااملوعؿ

 17یکم1

32

ادجسلۃ

75

یکم2

7۰

ااعملرج

79

یکم1

:1۰8اوکلرث

 15یکم1

االطلؼ

99

ارحتلمی

1۰7

ُيح
هح
ا حنا

33

االزحاب:

9۰

دمین6

71

34

ابس'

58

یکم2

72

35

افرط:

43

یکم2

73

36

اینیس:

41

یکم2

 74ادملرث :

4

37

ااصلافت:

56

یکم2

 75اایصلہم :

31

38

ص

38

یکم2

:76ااسنلؿ

---------------

دمین6

71

ازمللم

یکم1

یکم1

 32یکم1

:1۰9ااکلرففؿ

 18یکم1

4۰

یکم1

: 11۰ارصنل:

:114دمین7

3

یکم1

: 111ادسمل

 6یکم1

:112االالخص

 22یکم1

:113اقلفل

 2۰یکم1

:114اانلس:

 21یکم1

یکم1
یکم1
98

یکم1

)اابیطرؿ:رُقآؿ:ارکلمیُ ،
:ذنفلدنؿ:،کنسکوگلُو :،صص :۔: (125-124۔یکم:افر:دمین:وسروتں:یک:رتیبیت:لیصفت:ےئلیک:دےئھکی:ہحفص25:۔

18

د:الیجن:اتمرث
 1وکرایتنون ..... 37. 38-37 :14:کش:ځوک:وی ځوک ځاؿ:ربمغیپ:،:ای:رفاحت:ځ :،ون:هغش:ابدی:فم:چپې هغش:
لک
ایشؿ :پچې:زـ:اتوس:نش :ن م:هغش:د:امکل:مکح:دی . 38.مځر:کش:ځوک انوپهش:فق:،:هغش:نې:ربخـ:اپنې:شا.

f

ځالځنا سین ..... 11. 12-11 :1:مځر:زـ:اتوس:نش:ربخ:دروکؾ چپې هغش:الیجن پچې:زام:وخلا:فځادنزی:وشی:ف:د:ااسنؿ:
ه
فرفسنش:دنی . For 12.ځکش :پچې:ام:نش:دا:د:ااسنؿ:لش:وخا:رت:السش:کځق:،:اف:نش :م:ام:هغش:ففیل:دی:،:مځر د:یسیع:حیسم:
نپش:انزولول:رسـ .
د:پیمؼوس:نپش:ونؾ:طخ ..... ...... 14. 17--14 17- :3:وخ:نپش:هغش:ایشون:کې:دفاؾ:فرکځئ :پچې:اتوس:زدـ:کځؽ:اف:ا:درکځؽ:
وشی:ف :،:پچې:د:هغش:اچ:نپش:اځـ :پچې:اتوس:دفی:زدـ:کځق:ایتس5. 1،:اف:دا :پچې:د:وی:اموشؾ:ځخش:اتوس س پننځلي پ:پئن:.صحتفې  :،پچې:اتوس:نش:

فځایت:دروکق:د:ژمنې:لش:الرې:اجنت:رتالسش:کځئ :پچې:نپش:یسیع:حیسم:کې:دی . 16.ځوؽ:اتکب:لش:وخا:د:دخای:اههاؾ:کې:فرکځؽ:
نصحی
وشق:دق :،اف:دا:ځځش:نپش:دنبول:اپلرـ:د:الرففنې:اپلرـ:د پ:پوبرځ:دـ:،د :،د :ح 17. ،،چپې د:دخای:د:سځی:ات:نس پنځ:ش:،نپش:
نسنپځـ:وتځش:رفش:اؤ:ځوؽ:ـ:اکرفنش.

س
نن
 2نپنځر ..... 20. 21-2۰ :1:ولمځی دپې:وپهؽ :،چپې د:صحتفې هنځ :پ سیهاد:د حصي:ریبعت:نش:
دی . 21.ځکش پچې:وبنت:نپش:هنځ:فتخ:کې:د:ااسنؿ:نپش:ارادې:رسـ:نش:دی:رایلغ:،:مځر د:دخای:س پننځلي:سځق هغش:
فتخ ربخې:فکځې:کلش :پچې:دفی:د:رفح:ادقلفس:وخلا:رحتک:وشی:ف.
فیح ..... 1. 3-1 :1:د:یسیع:حیسم:فیح:،:وکؾ :پچې:دخای:هغش:نش:فرکځی :،رتځو:جنپلوا دنبځاون نش:هغش ایشؿ فنې پچې:ابدی:ژر:رت:ژرـ:
مسی
فاعق:ش؛ هغش:د:هغا رفےت:نپش:ذرنغش پ:خ:اخدؾ:اجؿ:نش:فلېلوا  .هغش:ځوک :پچش د:دخاےئ:الکؾ :،غنسي :ح:ځواىه:اَؤ:هغش:ه:ځ
ofاشهدا دے ځوک پچش:هغش:فلؽ . 3.د ربتک:دی:هغش:،:اف:هغوی :پچې:د:دې:وبنت:اافلظ:افرف  ،اف:هغش:ایشؿ :پچې:نپش:کې:لتکل:

وشق:دق:فاستا  .افس:فتخ:راردیسیل:دی.
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م
. 1الیجن:د 600 ، 1:ولکون:نپش رجایؿ:کې:د:اشفوخا:4۰:وکیلاالون:وخلا:لتکل:وشی ف:اف:د:نځې:نپش :حنلفو:ربوخ:کې:د:فلتخم:فلش:چلکو:

f

وخلا.
ع
لت
لت
لت
. 2د:زځې:ولظ:انمې:نپش:الص:کې:نپش:ربعات :کل:وشق:،رسـ:دداین:الی اف:زعرا:نپش آرایم :کل:ربوخ؛ ونی :هد:انیم:نپش:ویانین:ژنش :کل:وشی:

فف .
ه
ه
3.د دې:وموضع:وموضع:کې:لس:انتمزع:اضمنیم:اشلم:دق:،:ال م:دپې:کې:ویفال:اف:ویفال:وتشؿ:رلق :پچې:د:الیجن :نځ:ربچش:ویازې:د:
نس پنځ:وحالې:نپش:وتځش:وتحیض:دیکی:شا.
ن
ن
پ
4.د:الیجن:د:اغیپؾ:دفاؾ:نپش:نسنپځایت:کې:قلطم:دی .دا:د:اتری:لسلست:،:فؽ:اف:فؽ:دض :،:سیهادق:اف:د:هغش:د:نسنپځدیف:،:اف:د:نس پنځ:اکلم:
ه
تیصخش:د:فځادنفننې:،:رپزینځسن:،:ااسحس:اف:ولځایت:رسـ:وی:ځای:نځؽ:وشی:دی :پچې:کلش :م:ځمکش:رپخم:نللې:اف:د:هغش:اپوکایل:د :تن:را:دـ .ایب:
ه
م:د:دې:نسنپځایت:امکؽ:د:هغش:ځش:نپش:اقملب:کې:دفاؾ:رلق :پچې:ااسنؿ:نش:د:رکتار:فځ:ونخنش:فق؛ ځکش :پچې:الیجن:د:سنپنتو:اتکوبون:ځولځش:دـ :پچې:د:ځلوېتو:
فلتخم:وکیلاالون:اپداشهون:،:زبځراؿ:،:وسلیفافون:،:بک:وینوکن:،:زفکی:وپهون:،:رایوتسون:،:وپهون:،:اشرعاون:اف:قلنناون:وخلا:لتکل:وشق:دق-:اچ :پچې:
پ
خ:ژفدن:نپش:الیبولیب:هتوادفون:کې:ژفدن:اکفـ:اف:هنځ:رفنکاسن:نې:رجتنش:نش:کځ:.ای:لش:وی:لب:رسـ:ومافقش:،:اف:د:ویې:ومدې:نپش:رجایؿ:کې:دસો 16:ولکون:
ځخش:مک:ااسنت:اترخی:ابدنې .د:دفاؾ:نپش:فځادنې:د:دې:ونخون:لش:املش:،:الیجن:نپش:طنتعي:فؽ:د:نځې:نپش:کخپش:رتځوول:وخرا:اجنش:،:نې:وقعمؽ:،:نې:بیع:اف:
انتمضق:ځولځش:دـ .مځر:نپش:اقملب:کې:،:دا:ویازې:هغش:ځش:دق :پچې:زیانی:وشې ،:د:ااسنؿ:رسـ د:دخای اعمالموت د:ځوؽ:اترخی:احمبس:،:نې:ننسځش:،:
ه
معي:اف:مظنم:اسحب:دی  .الیجن:داسې:وی:اتکب:نش:دی :پچې:وی:سځی نش:نې:یل:کش:هغش:وکیل:ش:،:ای:نې:وکیل:ش:لتکلي:شا. .
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 1اچرف ،:سنسیماکیت اههنات ،:فاؽ:،:. 1خم. 29.
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ادبق:اف:نش:دبدیلفیکن
د:الیجن:اطمقب
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زوبر 33::11 ..... ..... 11::د:امکل:الرفد:د لت:اپلرـ:فالځ:فق :،د:هغش:زځفنش ځوؽ:ولسننش:نش.
زوبر  111: 7-8 ..... 7.د:هغش:د:الوسون:اکر:تقیقح:اف:دعاتل:دی  .د:هغش:ځوؽ:ارمفنش:ی:دق  . 8.دفی د:لت:اف:لت:اپلرـ:
ځځدنق:دق.
هی
زوبر  : 152: 222 .....اتسوس:د:سهادوتون:نپش هکلش زـ:لش ریتف فوتخون:ځخش وپ م:چپې ات:دا:د:لت:اپلرـ:اتسیس:کځی:دی.
زوبر  : 119 .....: ..... 160 ..... .....اتس:ربخـ:د:لیپ:ځخش:رایت:دـ:،:اف اتس:اصدؼ:مکح:ه:وی:د:لت:اپلرـ:استا.
یتم:ching ..... ..... 28 2۰::دفی:نش:ففنش فکځئ:ه:هغش:ځش :پچې:ام:درنش:مکح کځق:دق فځارئ ؛ اف:ځورـ ،:زـ:همېسش د:رمع:رت:اپی:
وپرې اتسوس:رسـ:می.
ولاق ..... ..... 33::21 33::آامسؿ:اف:ځمکش:نش:لش:مننځش:الځ:ش:،:مځرا زام:ربخې:نش:نش:ریتتا.
د:ربعانون:نپش ..... 4:12:اپلرـ د:دخای:الکؾ دی ژفدن:وکق:،اف:د:زفرفاوک :،اف:رت:ه:دفـ:نېغ:افریسفت.
ربعانون ..... 8 :13:یسیع:حیسم:رپفؿ:،:اف:نن:اف:د:لت:اپلرـ.
 1رطپفس ..... 23. 25-23 :1:ن:د:اسفد:مخت:نش:زېېدیل:،وخ:د زغ لش:وخا ،د:دخای:د:الکؾ:چپې اف د:لت:اپلرـ  ... 25.وخ د:امکل:د:الکؾ:د:
لت:اپلرـ ۔
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ادبق:اف:نش:دبدیلفیکن
د:رقاؿ:نپش:فانی

f

اؽ رمعاؿ ..... 3:39:دخای:اتوس:د:ي:زفی :پچې:ونؾ:نې:دی:اجؿ :،پچې:نپش:داسې:احؽ:کې :پچې:د:ویـ:اتی:زېری:فروکق د:اهلل:الکؾ  ،اف:اصنلې:،د:
اصاحلون:د:ربمغیپ.
ایدفنش " :کلمش = " نپش:رعیب:کې" میلکاهلل" .
ویانح:د:ربمغیپ نپش وتځش:د یسیع:غلنش:االسلؾ اتی:اپلرـ:لیل:وشی:ف :،ځوک :پچې:د دخای:لش:وخا ادبی:اف نش:دبدیلفیکن:

"ځکي ( "ولګو ) دی

.

اؽ:رمعاؿ:45:3:ف: 55:۔45:د:اهلل:د:وی:زېری:فروکق لش:هغش:کلمش  ،پچې:ونؾ:نې:دی:د:حیسم:،د:یسیع:...:ځوک:نش:دخای:نش:ژندې:رافلتس:شا
... 55.د:اهلل:یسیع:نش:ففلی!زـ  ...د:هغو:اسکون:رمت:وکؾ :پچې:اتسوس:رت:ریپفق:الدنې:د:ایقتم:رت:فرځې:وپرې:اکرفاؿ:دق .
ایدفنش "  :کلمش = " نپش:رعیب:کې" میلکاهلل" .
اسن ..... 171 1:::د:حیسم:زفی:رممی:ویازې:د:اهلل:روسؽ:ف:،:اف:د هغش:کلمش پچې:هغش:رممی:نش:روسیل:اف:لش:هغش:ځخش:وی:رفح.
ایدفنش " :کلمش = " نپش:رعیب:کې" میلکاهلل" .
د ازلرحفػ43:4:۔۔ نپش:تقیقح:کې:دا د:اتکب:نپش:ومر:کې لتکل:وشی :،وکؾ:چپې وم:رلف...
پپتع
ن
م
يدفنش "  :د:اتکب:د:ومر ( ' وفحمظ )د:اصلي:ځانلنځ:فاسلت:دـ پچې:نپش:اامسونون:کې:ځوؽ:اتکوبنش:چپې د :ساون:انزؽ:وشق:دق .

قتشم"):اپفریق:اپلرـ : 43نپش 4:د رقاؿ:رکمی ":،مل488۔
پ
وم
دحدی ..... 57:22:هنځ:فؽ:دب حیي:نپش:ځمکش:اف:اتسوس:نپش:جنپلو:چلکو:نا یپ دیکای:،:مځر:دا:نپش اتکب:کې تبث:دی مخکې:لش:دې:چپې :
نې رامننځناش کځف  .دا:د اهلل:اپلرـ:ااسنش:دی.
ایدفنش " :اتکب = " لیه-یحوفحمز،سییف 22:85۔
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:خ:فتخ:کې:وتشؿ:درولد
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لکش:ځنځش پچې:د:دخای:الکؾ
هی
ابک آرا ..... 136 6 :2:ففانش):ای:املسمانون ):وم:نپش اهلل:اف:نپش هغاش:ځش:چپې وم:نش انزؽ:وشق دق:،:اف:هغش:ځش :پچې:اربا م:،:اامسلیع:،:
ااحسؼ:،:وقعیب:اف:ولیبق:نش:انزؽ:وشق:دق .د ومیس:اف:یسیع:اف:ونرف:ربمغیپاون:نش:د:دفی:د:رب:نپش:رمسنش.
ااقلدعـ زـ:دپی رمعاؿ ..... 3 :3:هغش:انزؽ:اتوس:نش):دمحم(:نپش:جقش:رسـ:اتکب ،اتیفق:چپې مخکې:دا:نپش:اځش:وشـ :،آؿ:نپش:وتځش:د:هغش:د:
پ
انزؽ وترات اف ا حنل.
االرماؿ ..........119119:::اتوس:نپش:ځوول:اتکوبون:ابفر:رلئ.
اسن ..... 136 :4:ای:هغش:ځوک :پچې:ابفر:رلق !نپش اهلل:اف:د:هغش:نپش:روسؽ اف د هغش اتکب چپې د هغش ربمغیپ نش نې انزؽ کځی دی اف
نپش هغش:اتکب:ابدنې اامیؿ:رافځق پچې:هغش:اتسوس:نپش:مخکې:انزؽ:کځی:دی.
د:يدفنې:دـ  ' 5:46 .....وم:نش:اوتسؽ یسیع د:رممی:زفی ،د:هغش:نپش:مخکې:اتیفق :پچې :پچې):انزؽ ):،اف وم نپش:هغش:اماعنؾ:د:الیجن:نپکې:
هداي:اف:رځا:دـ :،مس :پچې:فف):انزؽ(:مخکې:دا:نپش وترات:-:د:هداتی:اف:د:دخای:وی:دنپ  -فریـ.
آن ..... 5:68:ففاایتس"::ای:د:الیجن:چلکوا !اتوس:رت:دې:دمش:هنځ:نش:رلئ:رت:دې :پچې:اتوس وترات:اف:الیجن فنش:ځورئ اف دا:هغش:ځش:دق :پچې:
اتوس:نش:اتسوس:د:اپولن:لش:ولرې:انزؽ:وشق:دق.
ولتبی  9: 111 .....دا هغش:فدعـ دـ پچې:نپش:وترات:،:الیجن اف:رقاؿ کې:د:اهلل:احبسنش:فاعتیل:اپدنب دق.
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دمحم:الیجن:فمنل
هغش نپش پ
:خ:فتخ:کې:وتشؿ:درولد
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لکش:ځنځش پچې:د:دخای:الکؾ
ځواب ..... 29:46:ففاایتس :وم:نپش:هغش:ځش:اامیؿ:رلف :پچې:اتوس:نش:انزؽ:کځی:وشی:دی  .زوم:دخای:اف:اتسوس:دخای وی:دی.
وجسد : ..... ..... 32 23::ومؿ:ان پش:تقیقح:کې:ومیس نش:اتکب فرکځ  .ون نپش:کش:کې:اتوس:نش:فق د:هغش:د:رت:السش:وکق دا ؛ اف دا وم د:ارسالی:اموشامون:
اپلرـ هداتی فځاکش.
فُسنلت ..... 43:41:ای:ربمغیپـ:،:اتوس:نش:داسې:ځش:نش:فلی:کا پچې:اتوس:دمخش:ربمغیپاون نش:نش:فق:فلی:وشق.
û 42وسرـ .....: ..... ..... ..... 15::ون:ځکش):ای:دمحمـ(:هغوی):قح:نش:رافی(:اف:ځاؿ:دې:نپش:هغش:اشؿ:فدرېي:لکش:ځنځش :پچې :پچې:اتوس:نش:
درنش:مکح:وشی:دی:،:اف:د:دفی:د:وغونت:ریپفق:مش:وکئ:،:مځر:ففاایتس " :زـ:نپش:دې:اامیؿ:رلؾ:اهلل:ه:ځش :پچې:انزؽ:کځق:دق...
ظ
ه
هورػ43:6161::اف  ..... 63 ...... 61.اف):د:یسیع:دف م:راولتیکن:نش(:د:ایقتم:نش:فق::لش:دې:املش دپې:کې:هنځ:کش:مش:وکئ اف زام ریپفق فکځئ  .دا:
سمش:الرـ:دـ  ... 63 .اف:کلش:چپې یسیع:د:رفانش:دولیلون:رسـ:رایغ هغش:ففلی:...:د:اهلل:ففریت:اف زام:ااطتع:فکځئ .
ااقحػ ..... 12:46:وخ:مخکې:هلنش:راللغ د:رضحت:ومیس:د:اتکب نپش:وتځش د:وی:الرفد اف رتمح ؛ اف:دا:اتکب:نپش رعت:ژنش:کې:د:دې:
د اتیا اپلرـ:انزؽ وشی:دی پچې:اظاملون:نش:ااطخر:فرکځق:اف:هغش:اچ:نش:ـ:ربخ:فرکځق :پچې:کین:لمع:وکق.
خ ربمغیپاؿ:د:هغوی:نپش:وپ درفلا ؛ اف:وم:د یسیع:غلنش:االسلؾ :،د:رممی:زفی:،:د:هغش:
اؽ:رمعاؿ..... ..... 23:21:اف ایب:وم پ ا
بیقعت کځ اف هغش:نش:وم:الیجن:فرکځ اف:د:هغش:اچ:نپش:زځفون:کې:نې:تقفش:اف:رمح:فکځ :پچې:د:هغش:ریپفق:وکق.

24
د":وسنمخف":وتسزنـ
د:الیجن:اطمقب
زوبر ..... 89:34:زام عهد:نش زـ:امت نش:کځؾ  ،اف:نش:نش:هغش:ایشؿ:دبؽ:کځؾ :پچې:زام:لش:وشون:فی:دق.

f

زوبر ..... 7. 1۰-7 :1۰5:هغش:زوم:ځنن:دخای:دی .د:هغش:اضقفت:نپش:ځولش:ځمکش:کې:دی . 8.د هغش د:هغش:د:ولظ:د:لت:اپلرـ:نپش:يد :،د:
هی
کلمې :پچې:هغش:نش:د:يـ:مکح زرـ:ولسنون  9. ،پچې:د:نځفؿ:نپش:هغش:رضحت:اربا م:رسـ:کځې:،اف:د:رضحت:ااحسؼ:،د:هغش:د:ولځې:

رمامس  10.اف فرنش:اتیا اپلرـ:د:رضحت:نغقوب د:يا اقونؿ  ،اف:د:ارساولیئ:وی پ
تنې:نځفؿ.
المچ :: ..... .....ځکش پچې:زـ:ځنن:می  ،زـ:نش:دبمیل.
پا

ویتم ..... 17. 18-17 :5:رکف:مش:وکئ :پچې:زـ:د:اقونؿ:ای:ربمغیپاون:لش:مننځش:فځول:اپلرـ:رایلغ:می ؛ زـ:د:لش:مننځش:فځف:اپلرـ:نش:،:مځر:د:وپرـ:وک :ول
اپلرـ:رایلغ:می .18.د:ننسکش:زـ:اتسې:نش:فات ،رت ځمکش:اف:اامسؿ:وکلت:،وی  jotای:وی نش:نپش:هنځ:فؽ:د:اقونؿ:ځخش:نېر:وش :،رت:ځوول:وپرـ:شا.
ول :اق 7 ..... 1 :16د :تن:اف:ځمکې:ریتدیؽ:ااسنش:دق:،:د:اقونؿ:لش:ویې:ربچې:ځخش:اپنې:دیکف:نش:اپنې:دیکؽ.
جیمز ..... 1:17:ه:ـ:الې:اف:ه:انمبس:الې:د:وپرنش:ځخش:راځي:،:اف د:ر ا:الپر ځخش:راځيا :،د:اچ:رسـ :پچې:هنځ:ریغت:نش:فق:،:اف:نش:د:دبولول:ویسرق.
ن
ونځ  :د:نپش:الیجن:وغل:اقونؿ:د :غنتق:فځ يازې:د:ونې:ولظ د:وبنوتون:د:وپرـ:وکول د:زځی:ولظ اف:نپش:دې:وتځش:د:نسنپځفول:اف
اڈینشی رسش نې(  .یس افی:.ریایمـ 34-31 :31:ربعانؿ 18 :7:اف  22ربعانؿ 13 :8:ربعانؿ- 26 14 :9:ربعانؿ:1۰:
1۰-9؛ وکایسلؿ : 14 2 2 2:وکرایتنؿ  3: 4-6اف:،: - 119:ځالځناانی:اسی:،:- 118 :4:ځلنځنا انی:اسی:،:6:،:1 :5:اف18:
 ،ځلنځنا انی:اسی:،:6:15:افسناون) .15-14 :2:

25
د":وسنمخف":وتسزنـ
د:رقاؿ:نپش:فانی

f

اکبرا ..... 1۰6 :2:کش:وم:وکؾ:آتی وغل کځف:ای:نې:د هنسفول اللم:وش  ،ون:وم دا:د:وغرـ:ای:فرنش:فرنش:رسـ:ځای:نپش:ځای وکف.

َرد ..... 13:99 3::اهلل اپک ه:ځش:فوغاځق:ای:نې:دصتقی:وکق :،اف:د:هغش:اتکب:اتکب:دی.
لحن ..... ..... 1۰1 ..... :16::کلش :پچې:وم:د:لب:فیح:نپش:ځای:د:فیح:ابتدلش:وکف  -اف:اهلل:نپش:هغش:ځش:ـ:وپهیي :پچې:هغش انزولق :،دفی:فات"::اتوس:رسک:
ایتس ".نپش:تقیقح:کې:،:د:دفی:ریی:نش:وپهیيا.
وسرـ: 86 ..... 17:اف کش وم فوغاځف:ون:انیقی:وم:هغش:ځش:لش:ځانش:رلې:کځف :پچې:اتوس:نش:وم:انزؽ:کځی:دی.
نسی م
ایدفنش :نپش:االسؾ:کې:د وسنمیخ اقونؿ"( ح"ای" ییسوه")په ومعم:فؽ ویازې:پپحنپلش:د:رقاؿ:نپش:اوتیون:کې پ:ی:کا  .نپش:هوصرت:،:د:املسمون:
وپهون:نپش:مننځ:کې:هنځ:ومافقش:دنـ:وشې :پچې:د:رقاؿ:وکؾ:اوتینش:وسنمخ:کځق:،:مځر:دا:رقتةی:د:وسروتون:اځکل:وشق:اترخی:وپرې:اځـ:رلق:،:فرفسنش:آوتیون:هغش:
آوتینش:وسنمخ:کځؽ :پچې:مخکې:لتکل:وشق:فف .درقاؿ:د:وسروتون:لتکلو:اپلرـ:د  23ولکون رکفونولژکی:مهاؽ:فشی نکمم:نپش:افف:دفرف:فلشی:شا: 1
نپش مکش:کې 1 stto 5 th 1 -:اکؽ = 60 617-612:وسروتنش.
نپش مکش 6 2 -:مشرت  10مشاکؽ = 17 619-617:وسرہ.
نپش مکش 11 3 -:مشرت  13مشاکؽ = 15 622-619:وسرہ .
نپش دمپنش4 -:نپش 14:مش :رت 15مشاکؽ = 6 624-623:وسرہ .

نپش دمپنش 16 5 -:مشرت  17مشاکؽ = 3 626-625:وسرہ .
نپش دمپنش 18 6 -:مشرت  21سنیي:نپشاکؽ = 9 63۰-627:وسرہ
نپش دمپنش nd22 7 -:نش نپش 23:مشاکؽ = 4 632-631:وسرہ .
----------

1کنسکتواول،:وینزفلنننځنارنی:وکرنی-رکاؾ:،وخمنش-124:
5. (12د:ه:وسرت:د:فتخ:اپلرـ17:اپ ـ:فځورئ(.
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د:رقآؿ مش نش:ایدفنش د:الیجن:نپش:نتم:یک:د:اسفد
) درحتيہبظف(
مځر دا:ربخې:وکق
ا

f

ل
فػي:رحتفی:د:دې:ینعم):د رحتفیلبامان)
افل.
ابک آرا ..... ..... 75:::ون:افس:اای:اتوس:ادیم:رلئ :پچې:دفی:نش:نپش:اتوس:ابفر:فکځق:،:کلش :پچې:د:هغوی:ځخش:وی:دؾ:دمخش د:اهلل:الکؾ افردییل اف:
نپش:وپهول:رسـ:نې:ځمزاـ:کځق:،:فرفسنش:لش:دې :پچې:دفی:رپې وپـ:وشؽ:.بلطم ؟
یب.
اف:د:ارمیاؿ ..... ..... 78:::اف:د:هغاوی:ویـ:لش:دـ:چپې د:هغوی:نپش:ژوب:اتکوبنش رحتیق :،ون:اتوس:رکف:وکئ :پچې:هغش:ځش:چپې دفی:نې:فانې د:اتکب:ځخش:دق:،:کلش :پچې:دا:

لش:اتکب:نش:فق .اف فاتا  :دا:د:اهلل:لش:رطفش:دق:،:کلش :پچې:دا:د:اهلل:لش:رطفش:نش:فق:،:اف:دفی نپش وپهش:د:اهلل نپش اځـ درفغ:فاتا.
شا
نېسي ...... 46::4::ځننې:هغش اسکؿ چپې یدایؿ دق:د:دفی:لش:رشاوطی:ځخش:اافلظ:دبولق:اف:فاتا"  :وم:افرف:اف:انرفامت:وکف .لکش:ځوک:چې:پ
افرق:نش:افرق؛":اف "وم:نش:وغ !" لش:جنپلو:ژنې:رحتيا اف رسش ديا.
ق.
رمکش: ..... ..... 5:اف:د:دفی:د عهدا اموتول:لش:املش  ،وم هغوی:تنعل فاوی اف:د:هغوی:زځفنش:وم:تخس:کځؽ .دفی:د پ
:خ:رشاوطی:ځخش:ځکي:دبولق:اف د:هغې:ویـ:
ربچشهنسفق پچې:فررسـ:فرنش:ایدفنش:وشې:فـ.

27
د:رقآؿ مش  Esنش:ایدفنش د:الیجن:نپش:نتم:یک:د:اسفد
)درحتيہبظف)
مځر دا:ربخې:وکق
ا

f

ل
فػي:رحتفی:د:دې:ینعم):د رحتفیلبامان(
ای.
امی"  5:41 .....ای:روسلش !آي:هغش:اسکؿ :پچې:رسـ:وی:نپش:ژناد:لب:لسځوت:لش:وخا:جفش:نش:شا د:دا:فؽ:،نپش:وتځش لش:جنپلې:وخلې:فاتا"  :وم:ابفر:
رلف:"،وخ:د:هغوی:نپش:زځفون:کې:نش:ابفر:،اف:د:یدف :د:افردیفوکن اپلرـ:د:ابلط:نپش:اخرط ،د:افردیفوکن د:ونرف:چلکو:نپش:ااتسزوتیب :پچې:اتوس:نش:نش:
راځي ،:د:دفی:رشاوطی:ځخش:ځکي:دبولق:اف:فاتا"  :کش:دا:اتوس:نش:درکځؽ:ش:،:رتالسش:نې:کځئ:،:مځر:کش:دا:اتوس:نش:نش:دروکؽ:ک:،:ون:ربخدار:

افشا"!

افی
ی
ه
اې م :: ..... ..... .....اف:دفی:د:اهلل:زفر:دا:ری:ادنازـ:نش ځ ق:کلش پچې:فاتا  :اهلل:اعتیل:ااسنؿ:نش :نځ:نش:دق:اکرـ:کځق:.ففاایتس):یداون:نش :پچې:دا:
فؽ:ربخې:وکق(:ففانش::ځوک :پچې:انزؽ:وشی:دی:د:اتکب :پچې:د:رضحت:ومیس:نش:رافځؽ:،د:ااسنانون:د:رځا:اف:هداي:،وکؾ :پچې:اتوس:رپ:دفاکنش :پچې:اتوس:،
دننارې:نش:وشق:دق:،وخ اتوس:د:ن پځوول:ځورمـ( ربچې(:،اف:د:وکؾ :پچې:اتوس وشق:دترسی وکؾ :پچې:اتوس پ
پ
:خ:ځاؿ:نش:وپهېدـ:اف:نش:اتسوس پ:نفون):وپهېم:چې:دا:
(؟ ففانش::هللا .ایب:نې:جنپلو:ولوب:نش:د:دفی:ؿ:نش:رپدیئ.
ج.
رعاػ ..... 162 2:::مځر:د:هغوی:ځخش ځمزاهون هغش کلمش:دبلش:کځـ:یچ:دفی:نش:د:وی:لب:وقؽ:فلی:وشق:فف :،اف وم:د دفی:د ځناـ نپش:اخرط:
ق
رپ:دفی:د :هز:انزؽ:کځ.
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د:الیجن:نپش:فانی
د:دخای:کلمش:ن:دبدیلیل
پپتؼتکا (وترات)

f

ه
دیپاشی : 7 :17:ف  19:۔۔۔۔۔  7۔ نم :وخا م :استخ :نم عهد :نیب :نم :ف :وت :ف :دنبهی :وت :سپ :از :وت :در :لسن :هی :آن :ربای :عهد :دایمئ :،:
ه
م
نم
ربای:دخایی:نش:وت:ف:نش:رفزدناؿ:وت:سپ:از:وت:۔۔۔ 19۔:ف:دخا:تفگ:،اسرا :،سس:امش:،وت:را:رسپ:وخاهد:ربد:در:فاعق؛:ف:انؾ:اف:را:ااحسؼ:انبدیم:،ف: :
ه
عهد:وخد:را:اب:اف:ربای:عهد:حیسم:ف:اب:رفزدنش:سپ:از:اف:وخا م:استخ:۔
پنننش  9 :7:۔۔۔۔ انبربانی:،انبربانی: ،کش ای :دخافدن: ،دخای:امش: ،اف:دخاتس: ،کش :اب :عهد :ف:رتمح:اب:اسکین:کش:اعقش:اف:هسنند:ف:دوتسرات:
وخد:را:نش:هاراؿ:لسن:ظفح:یم:دننک:۔
پنننش  29:29:۔۔۔۔۔ زیچهی :یفخم :قلعتم :نش دخافدنا :دخای :ام؛ :اام :آپخپش :کش :آاکشر :یم :وشد :قلعتم :نش :ام :ف :رفزدناؿ :ام :ربای :همنسش:اتس : ،:کش:ام:یم:
هی
وتامین:امتؾ:املکت:انی:اقونؿ:را:ااجنؾ:د م۔

زماریم (وھتیکمیب)
زماریم 34-31 :89:۔۔۔۔۔ 31ارگ:رقمرات:نم:را:سکسنند ،ف:دوتسرات:نم:را:
ظفح:نکن34:امیپؿ:نم:تسکش:وخنردـ:ف:زیچی:را:کش:از:مبل:ربداسنش:دشـ:رییغت:یم:
دهد۔

زمومر 16۰ :119:۔۔۔۔۔ رحػ:وت:درتس:اتس:از رشفع:،ف:ه:کی:از:دوتسرات:اصحل:وت:ربای:همنسش:امدناگر:اتس:۔
ن
زمومر 9۰-89 :119:۔۔۔۔۔ ربای:همنسش:دخافدن:،کلمش:ی:وتتس لح:ف:لصف:در:آامسؿ:۔ فافداری:امش:نش :سلهای:فلتخم:اتس:۔

29
د:الیجن:نپش:فانی
د:دخای:کلمش:ن:دبدیلیل
د
ایپربماؿ (اایبن)

f

 2ومسلیئ  25- 24: 7زریا :وت :اتی :رکدی نش :وخدت :وقؾ :وخد: ،ارسیالیئ: ،ربای :همنسش :ربای :وت :کی :وقؾ :اتس :۔ :ف :وت: ،دخافدن: ،دخای:
وخد:آنتس۔:ف:اونکؿ:،ای:دخافدن:،دخای:،کلمش:ای:کش:وت:دادی:تبحص:در:ومرد:دنبـ:وت:،ف:در:ومرد:اخنش:اش:،آؿ:را:ااجید:ربای:همنسش:،:ف:
ااجنؾ:نش:ونعاؿ:هست:وت:تفگ:۔
اسغنا 8 :4۰:۔۔۔۔۔ نمچ:سیخ:یم:وشد:،لگ وحم:یم:وشد:،اام:کلمش:دخافدن:ام:ربای:همنسش:ابیق:وخاهد:امدن:۔

اسغنا  11 :55:۔۔۔۔۔ انبربانی :رحػ :نم :انی :اتس :کش :یم :رفد پجرؾ :از :دهؿ :نم؛:آؿ:را:یم:وخاهد:زند:ابزتشگ:نم:از:درچش:اابتعر:
اسطق:اتس:،اام:آؿ:را:ابدی:کش:کش:نم:ااجنؾ:لؼفا:،:ف:آؿ:را:راگتسر:در:زیچی:اجکب:نم:آؿ:اراسؽ:یم:وشد۔

عهد:دجدی (الیجن)

هی
یتم 18:5:۔۔۔۔۔ ات:آامسؿ:ف:زنیم:ذگتش:،یکی عهد:ف:امیپنش:ای:کی:العتم:نش :پح:فچش:از:اقونؿ:ابندی:ذگتش:،:ات:اپنکش:امتؾ:وشد۔
پ
یتم 35:24:۔۔۔۔۔ هست:ف:زنیم:ابدی:ذگتش دفر:اتس:،اام:املکت:نم:ابندی:زالی:۔
: 1رطپس  25-23 :1:۔۔۔۔۔ 23۔ :وتدل :دفابرـ: ،نش :از :دانش :اسفد: ،اام :از :افدس : ،:وتطس :الکؾ :دخا :کش :زدنـ :ف :ابیق :پمیمادن :ربای:همنسش :۔۔۔ 25۔اام:
کلمش:دخافدن:ات:ادب:امدناگر:یم:وشد:۔
اکمسفش  6 :14:۔۔۔۔۔ ف :نم :درگی :کی :رفسنش :رپفاز :را :ددیؾ در :آامسؿ: ،دانتش :الیجن:ادبی:ربای :نخس:نتفگ:اب:اسکین:کش:در:زنیم:زدنیگ:یم:
دننک:۔۔۔
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د":رقاؿ":نپش:ااسس
د:دخای:کلمش:ن:دبدیلیل
هی
اماعنؾ 34:6:۔۔۔۔۔ پح:زیچ:ربای:رییغت:فوجد:دارد نصمیمات:دخا:۔

f

اماعنؾ 115 :6:۔۔۔۔۔ اکلم:کلمش:الکؾ:امشتس رپفرداگر:در:تقیقح:ف:دعاتل:زیچی:صین:کش:وتبادن:املکت:اف:را:رییغت:دهد:۔

هی
ویسن 64:1۰:۔۔۔۔۔ پح:رییغتی:در:آؿ:فوجد:دنارد املکت:دخا:۔
هی
اربا م  47:14:۔۔۔۔۔ هزگ :رکف:نکن :کش :دخافدن :وخاهد:وبد فدعـ :وخد :را:نش :روسالؿ :وخد:تسکش :دهد :۔ :املسم:دخا:وتاان:،اقدر:نش:اضا :
اتس۔
االرسا  77:17۔۔۔۔۔ )لثم:ام:وبد(:راـ:اب روسالؿ:ام:را:شیپ:رفاتسدمی:ف:در:راـ:هی:ام:رییغتی:وخناه:ایتف:۔
هی
الکهف  27:18۔۔۔۔۔ پ :حسک:یم:وتادن:املکت:اف:را:رییغت:دهد:۔
اجحل  52:،47:22:۔۔۔۔۔ دخافدن:هزگ:اف:را:انوبد:وخناهد :رکد فدعـ :۔۔۔ :اام :دخا :الخػ :آپخپش :اطیشؿ :اتس :سپ :دخافدن ):آایت( :اف :را: ):حیحص(:
اسیمزد:ف:دخا:داان:ف:داان:اتس۔

االزحاب  62:33۔۔۔۔۔ انی:راىه:وبد:کش:دخافدن:در:آؿ:وبد ومرد:اسکین:کش:وفت:دقیمی: :؛امش:ربای:راـ:دخا:ه:رییغت:دیپا:۔
حتف  43:35۔۔۔۔۔ امش:ربای:راـ:دخا:دیپا:یم:کا درامؿ:ه:اجزگینی:،:ف:ای:راىه:ربای:درامؿ:دخافدن:ربای:رییغت:دقرت:دیپا:وخاه:رکد:۔

م
ااحلۃق  47-44 :69۔۔۔۔۔ ف :ارگ :اف :ذکب :ارتخاع :رکد سحناؿ :ام :در :ومرد :ام : ،:ام  :ػمننا :اف:را:اب:دتس:راتس:رگفنش:وبد:ف:سنپس:رشایؿ:زدنیگ:
هی
وخد:را:عطق:رکد:،:ف :پ :حکی:از:امش:یم:وتادن:ام:را:از:اف:را:نگش:داسنش:اتس۔

31
د":رقاؿ":نپش:ااسس
د:دخای:کلمش:ن:دبدیلیل
کنی
ارجحل  9: 15۔۔۔۔۔ام:دبفؿ:کش:،رفاتسدـ:دشـ:اتس ایدآفری: :فام:آؿ:را:ظفح:یم :م:۔

f

الحنل  43:16۔۔۔۔۔ :ایپربماؿ :ام:شیپ :از :آؿ :رفاتسدـ :امی وت ):ای :دمحم(: ،زج :رمداین :وبندی :کش :ام :نش :آن :آاکشر :رکدمی :۔ :ارگ :امش:
یم:دادین:از:رمدؾ:ایدآفری :پپدیس:۔
ه
مح
االایبن : 48: ،7: 21ف  1۰5:۔۔۔۔۔ :لبق :از :امش  ):پننن( ،روسالؿ :رفاتسدمی :کش :ت :رمداؿ :وبددن: ،ف:ام:نش :آن ُُ :مہفش :دادـ :وبدمی۔
ارگ :امش :انی :را :یم :دادنن: ،اسکین :کش :وخباه :ایدآفری  1:۔۔۔ ام :نش :ومیس :ف :هرفؿ :رفاقؿ :را ):ف :ای :درتس :ف :طلغ( :ف :ونر :ف :ایدآفری  1:ربای:

اسکین:کش:وقتا:نپنسش:رکدـ:۔۔۔ ف:نش :رایتس:سپ :از :ایدآفری 1:در :زریب):اتکب :دقمس( :ونسنش :دشـ :اتس":::ربدـ:هی:اعدؽ:نم:
ابدی:زنیم:را:نش:ارث:ربدـ:ادن"):عهد:زمومر(29 :37:
اغرف  54-53 :4۰۔۔۔۔۔ ف :ام :نش :ومیس :دادمی هداتی :ف :رفزدناؿ:ارسالیئ :را :فادار :رکد:ات:اتکب:دقمس:را:نش:ارث:
رباسدن:۔راهیمای:ف:ایدآفری:ربای:رمداؿ:درک:۔۔۔
هی
حتف  23:48۔۔۔۔۔انی:راـ:دخاتس:کش:دارد در:ذگسنش:ومرد:پپنگنسی:رقار:رگفنش:اتس:ف:امش:در:راـ:دخا :پح:رییغتی:وخناه:ایتف:۔
ؼ  29:5۰۔۔۔۔۔ کلمش:نم:یم:وتادن:رییغت:دنک
-------یملع
 1کلمش ":ایدآفری" :کش :در :انی :آنش :اافتؼ :یم :ادتف :ومعمال :ربای :ااشرـ :نش :وترات :اتس۔ ):اپفریق :از :اایبن : ،1۰5: 21 :رقآؿ :رکمی : ": ،:
رظنایت:،ص("33۰:

32
د:رقآؿ:لش:خم ،املسمانؿ:دق:ااجزـ:نش:د:کمکناون:اپلرـ:د وتریپ رت:نم د:رقآؿ:اتکوبنش
م
ارقبلہ  62:2۔۔۔۔۔ اسکین :کش :اامیؿ :آفردـ :ادن ):در :رقآؿ ف :ایپربماؿ :شیپ :از :امش :رفاتسددن : ،(:یدایؿ  :،:سیحناؿ :،:ف :ابصایؿ؛ :ه:سک:
 fهی
پ
نش :دخا :ف :رفز :قتم :ااقتعد :داسنش :ابدش :ف :آپخپش :را :کش :درتس :اتس :ااجنؾ :دهد :ابدی :وتطس :رپفرداگراشؿ :اپداش :؛  :ح :رتس :رب :آن :وخناهد:
آدم:،ف:از:آن:امیشپؿ:وخناه:دش۔
ارقبلہ : 85:2ف  121:۔۔۔۔۔ 85۔ آای :امش :نش :یکی :ااقتعد :داردی؟ یشخب :از :اتکب :دقمس :ف :اکرف :دشؿ :در :درگیاؿ :۔۔۔ 121۔ :اسکین :کش :نش:
اتکدقمبس:دادـ:ادی:ف:آؿ:را:وخادنـ:ادی:،ابدی:نش:آؿ:ااقتعد:داسنش:ابدیش۔: :فاسکین:کش:آؿ:را:ااکنر:یم:دننک:،ابزدنـ:هی:فایعق:هسنند:۔
هی
ارقبلہ  136: 2۔۔۔۔۔ وگب ):املسمانؿ(: :ام :نش :آؿ :اامیؿ :دارمی دخا :ف :آپخپش :کش :ربای :ام:آاکشر :دشـ :اتس:ف :آپخپش:کش:نش :اربا م: ،اامسلیع،
هی
هی
ااحسؼ ،وقعیب ف ابقلی آاکشر:دشـ :اتس :؛ :نش :ومیس :ف:یسیع :ف :ایپربماؿ ):اسری( :رپفرداگراشؿ:۔:ام :پح:وگنش:امتزیی:ایمؿ :پح:کی:از:آن:
دنارمی:ف:نش:دخا:ام:وخدامؿ:میلست:دشـ:امی۔
ارقبلہ  285: 2۔۔۔۔۔ روسؽ :نش :زیچی :ااقتعد :دارد وتطس :رپفرداگرش :نش :اف :اشنؿ :دادـ :دشـ :اتس:،ف :زین :ؤمانمؿ :۔ :همش :آن :نش :دخا:ف:
پمنکنی
رفششن: ،اتکب :دقمس :ف :ایپربماشن :ااقتعد:داردن: ":::ام :هیح پنک :از:روسالؿ :اف :را :رعتفی  :ا م : -:":ف :آن:وگیمدنی": :ام :ونشدنـ :ف :ااطتع:
منکنی
م۔
آؽ :رمعاؿ  84:3۔۔۔۔۔ وگب ):ف :دمحم( : ":ام :اامیؿ :آفردـ :امی در :۔۔۔ :آپخپش :کش :نش :۔۔۔ ومیس :ف:یسیع :ف :ایپربماؿ :از :رپفرداگراشؿ:آاکشر:
هی
هی
پننی
دش:۔:ام :پح:امتزیی:ایمؿ :پح:کی:از:آن:یم :م:۔۔۔

33
د:رقآؿ:لش:خم ،املسمانؿ:دق:ااجزـ:نش:د:کمکناون:اپلرـ:د وتریپ رت:نم د:رقآؿ:اتکوبنش
f

آؽ :رمعاؿ  199 :3۔۔۔۔۔ اعطق :نیب :آن :فوجد :دارد اسکین :کش :در :اتکب :دقمس :اسکین :هسنند :کش :نش :دخا :اامیؿ :آفردـ :ادن :ف :آپخپش:کش:نش:امش:
آاکشر :دشـ :اتس :ف :آپخپش :کش :نش :وسی :آن :ملظ :رکد :لبق :از :دخاتس۔ :آيت :ف :رفايت :دخافدن :را :ناش :قیمت :انديـ :ااگنسنش :وخناه :رکد۔ :در :فاعق:
اپداش:آن:در:وضحر:رپفرداگراشؿ:اتس۔

ااسنل  151-15۰ :4۔۔۔۔۔ اسکین :کش :نش :دخا :اکرف :دشدن ف :روسالؿ :اف: ،ف :نش :دابنؽ :امتزی :نیب :دخا :ف :روسالؿ:وخد :یم:وگدنی": :ام :نش :ربیخ :ااقتعد:
هسنی
دارمی :ف:نش :درگیاؿ :اکرف  :م" :ف :نش :دابنؽ :راىه :ربای:نیب:رکدؿ:هسنند:،نینچ :اکرفاؿ :در:تقیقح :؛:ف:ربای :اکرفاؿ :اجمزات :ریقحت :آزیم :را :آامدـ:یم:
کنی

م۔

ااسنل  162 :4۔۔۔۔۔ اام :اسکین :کش :در :رشتک :هسنند داشن :ف :ؤمانمؿ: ،نش :آپخپش :کش :نش :امش:آاکشر :دشـ :اتس:،ف :آپخپش :کش:شیپ :از:امش :آاکشر:
هی
دش:،:نش:فژیـ:اکرفاؿ:در:امنز:ف:اسکین:کاش:نش:زاکت:،ؤمانمؿ:اهلل:ف:رفز:آرخ:یم:رپدازدن:،ابفر:داردن۔:نش:آن:اپداش:زبریگ:دیم م۔
ااملدئہ  66:5۔۔۔۔۔ ارگ:آن:اشمهدـ):رمتنی( وترات:ف :الیجن :ف:آپخپش :کش :از ُ :يانحب :رپفرداگراشؿ:نش:آانؿ:اشنؿ:دادـ:دشـ:اتس،: :
اعطق :از :ابالی :آن :ف :از :زری :اپی :وخد :ذغتنش :دشـ :اتس :۔ :در :ایمؿ :آن :ارفادی :هسنند :کش :وتمطس :هسنند ،اام ایسبری از آنا راتفر دبی
داردن۔
اوشلری  15:42۔۔۔۔۔ یم:وگدنی:"::نم:نش:ه:اتکب:ااقتعد:دارؾ دخافدن:رفاتسدـ:دشـ:اتس:۔۔۔:ااجزـ:دبه:نیب:ام:یثحب:فوجد:دنارد:

34
د:رقآؿ:لش:مخې يا هغش:ځوک:ه:فؽ:رد د:رقآؿ:اتکوبنش
اای":اکرفاؿ " دق ( پکفه)
ځوک:نش نپش دفزخ:کې اجمزات:شا!

f

ارقبلہ : 85:2ف  121:۔۔۔۔۔ آای :امش :نش :کی :تمسق :ااقتعد :داردی؟ از :اتکب :دقمس :ف :اکرف :دشؿ :در:درگیی؟ اسکین:از:امش:کش:نش:انی:رتبیت:
لمع:یم:دننک:ت:ابدی:اب:اپداش:روسایی:در:انی:جؿ:،ف:اب:رتشیبنی:ذعاب:دردانک:در:رفز:ایقتم:اتس۔:دخافدن:از:آپخپش:امش:ااجنؾ:یم:ده:یب:االطع:
صین:۔۔۔:اسکین:کش:نش:اتکدقمبس:دادمی:ف:آؿ:را:وخبادین:،آؿ:را:وخبادین:،نش:آؿ:اامیؿ:ایبفردی۔:ف:اسکین:کش:آؿ:را:ااکنر:یم:دننک:،ابزدنـ:هی:فایعق:
هسنند:۔

آؽ:رمعاؿ  4-3 :3۔۔۔۔۔ اف:نش :امش:اشنؿ:دادـ:اتس )دمحم( :اتکب:دقمس:اب:تقیقح:،اتی :آپخپش :کش :لبق :از :آؿ :آاکشر :دش: ،یتح:
مهوطنر :کش :وترات :ف :الیجن :را :رفنش :رکد :۔ :شیپ :از :انی: ،ربای :هداتی:نش :رشبتی: ،ایعمر:صخشم :دشـ:وبد۔ اسکین :کش :العتم :هی:دخا:را:
ااکنر:یم:دننک:،اجمزات:نیگنس:درایتف:وخاه:رکد:۔:ف:دخا:وتاان:،اقدر:نش:اضا :اتس۔
آؽ :رمعاؿ  56-55 :3:۔۔۔۔۔ دخا :تفگ :نش :یسیع : !:نم۔۔۔ نم :اسکین :را :کش :ابالرت :از :اسکین :کش:ات :رفز :راتسزیخ :اکرف :هسنند :ریپفی :یم:
هی
ه
منک۔ ربای:اسکین:کش:اکرف:دشدن:،نم:آن:را:اب:اجمزات:نیگنس:در:جؿ:ف:آرخت:اجمزات:وخا م:رکد۔:ف:آن :پح:امحیتی:وخناه:داتش:۔
ااسنل  151-15۰ :4۔۔۔۔۔ اسکین :کش :نش :دخا :اکرف :دشدن ف :روسالؿ :اف : ،:ف :نش :دابنؽ :امتزی :نیب :دخا :ف :روسالؿ:وخد:یم:وگدنی"::ام:نش :ربیخ:ااقتعد:
هسنی
دارمی:ف:نش:درگیاؿ:اکرف :م:":ف:نش:دابنؽ:راىه:ربای:ایمیجن:رگی:هسنند:،:امدنن:اکرفاؿ:در:تقیقح؛:ف:ربای:اکرفاؿ:اجمزات:ریقحت:آزیم:را:آامدـ:یم:
کنی

م:۔

35
د:رقآؿ:لش:خم يا هغش:فک:ه:فؽ:رد د:رقآؿ:اتکوبنش
اای":اکرفاؿ":دق ( پکفه)
فک:نش نپش دفزخ:کې اجمزات:شا!

f

جهی
ااملدئہ  12-1۰: 5۔۔۔۔۔ ف :اسکین :کش :اکرف :ف :ااکنر :یم :دننک اشننش :ام: ،از :جملش :اصابحؿ :قح :از  :م :۔۔۔:دخا:عهد :دقیمی:اب:ینب:ارسالیئ:۔۔۔:اسجنش:
دشـ:ف:ه:سک:در:ایمؿ:امش:اکرف:دعب:از:انی:رمگاـ:از:راـ:راتس:رفنش:اتس:۔

اماعنؾ  157 :6:۔۔۔۔۔ یسک :کش :رتشیب :از :اف :اابتشـ :یم :دنک یسک :کش :آایت :دخا :را :ااکنر :یم:دنک :ف :از :آن :دفر:یم:وشد؟:ام:نش:اسکین:کش:از:آایت:ام:
کنی
اجمزات:دشدی:ااطع:یم:دننک:،ااطع:یم :م:۔۔۔
پ
الغنکتُوت  47-46: 29۔۔۔۔۔ اب :رمدؾ :از :نتفگ:صین اتکب: ،رگم :آنکش :نش :وگنش :ای :ابدش :کش  :هنس :ابدش :۔۔۔ ف:یم:وگدنی"::ام:نش:آپخپش:کش:
هی
ربای:ام:آاکشر:دش:ف:نش:امش:آاکشر:دش:اامیؿ:آفردمی:دخای:ام:ف:دخای:وت:یکی:اتس:،ف:نش:وسی:اف:میلست:یم:وشمی:۔۔۔ " پح:ااکنر:یم:دنک:آاگهؿ:ام:رفکاؿ:
را:اجنت:یم:ده:۔

ابس: 31:34ف  38:۔۔۔۔۔ ف :اسکین :کش :اکرف:دشدن وگب"::ام :نش :انی :رقآؿ :اامیؿ :یم :آفرمی:ف :نش:آپخپش:کش:شیپ:از:آؿ:وبد:۔۔۔":ف:ربای:اسکین:
کش:در:ربارب:آایت:ام:التش:یم:دننک:،نش:اچشل:دیشکؿ:،آن:اجمزات:وخاه:دش۔
ااجلہیش :31:،16:45ف 35-34:۔۔۔۔۔:لبق:از:انی:،ام:ات:نش:احؽ نش:رفزدناؿ:ارسالیئ:اتکب:ف:رفامدنىه:ف:ایپربم):یلص:اهلل:غلنش:ف:آلش:ف:ملس(:ااطع:
رکد:ف:آن:را:اب:زیچهی:وخب:نش:آن:رعصش:رکد:ف:از:رمدؾ:آن:ربرت:وبد:۔۔۔ ف:ربای:اسکین:کش:اکرف:دشدن):گفنش:یم:وشد:(::نم:وبندؾ:آایت:نش:امش:یم:
هی
کنی
وخادنن؟:۔۔۔نش:آن:یم:وگدنی"::انی:رفز:ام:را:رفاومش:یم :م:،مهوطنر:کش:چلسش:انی:رفز:را:رفاومش:رکدـ:ادی؛:ف:لحم:وکستن:امش:آشت:اتس:ف :پ :ح
سک:نش:امش:کمک:یم:دنک:۔

36
الیجن:ن:دبدیلیل
م
د دمحم د:فتخ:نش :خکيا ،

:خاؿ منل د الیجن:د:دخای:د:اابتعر:فنپش:وتځش
ځکش:چدمحم پ :
f
أ.

"ه:دف:وخادنناگؿ:اتکب:دقمس:":ارقبلہ :44:،4۰:2ف:*:113:۔۔۔۔۔:

آؽ:رمعاؿ:79:3:ف:94-93:۔۔۔۔۔:
ارعاػ :169: 7۔۔۔۔۔
ب.

"از:اسکین:کش:دشـ:اتس:وخادنؿ اتکب:لبق:از:امش":
ویسن * 95-94 :1۰:۔۔۔۔۔:
الحنل:43:16:۔۔۔۔۔
االرسا :1۰1: 17۔۔۔۔۔
وت:133 :2۰:۔۔۔۔۔
الا :1۰:،7: 21ف:1۰5:۔۔۔۔۔:

ازلرحفػ :46-45: 43۔۔۔۔۔
ج.

"ام:وترات:را:رفنش:رکدمی:۔۔۔:ونر:ف:هداتی":
ااملدئہ :44:5ف * 45:۔۔۔۔۔
ااکحؾ:12:46:۔۔۔۔۔
صصق * 49-48 :28:۔۔۔۔۔

د.

وگب"::ای:رمدؾ:اتکب:دقمس"!:

اانملر:72 71 7۰:،69:،65:،64:3:ف:75:۔۔۔۔۔
ـ.

" آن:اقونؿ:وخد:را:داردن):وترات(:کاش:دخافدن:آؿ:را:مکح:داد":
ارقبلہ :41:2ف:91:۔۔۔۔۔
ااسنل :47:4۔۔۔۔۔
م

هز * 43:5:۔۔۔۔۔:

ارعاػ :157: 7۔۔۔۔۔

37
الیجن:نادبدیلیل
م
د دمحم د:فتخ:نش :خکيا ،

ف.

ځکش :پچې:دمحم پ
:خ:ځاؿ منل د الیجن:د:دخای:د:اابتعر:فنپش:وتځش
"همحپننن:رمدؾ:اتکب:در:ایمؿ:وخداشؿ:افالتػ:رظن:دنات:ات:اپنکش:نش:آن:دادـ:دش:۔"f :
ابرقـ:213 :2:۔۔۔۔۔
آؽ:رمعاؿ:19:3:۔۔۔۔۔
الشوری :14:42۔۔۔۔۔
ااجلہیث :17-16: 45۔۔۔۔۔
اہنیبل  * 4 :98۔۔۔۔۔

ز.

" وترات:۔۔۔:ه:سک:اب:آپخپش:دخا:آاکشر:رکد:،:اضقفت:ن:نینچ:اکرفاؿ:هسنند۔:ام:یسیع:را:رفاتسدمی:۔۔۔:ف:الیجن:را:نش:اف:لیمحت:
رکدمی":
اؽ:رمعاؿ:23:3:۔۔۔۔۔:

ااملدئہ  * 47-44 :5۔۔۔۔۔
ابس:31:34:۔۔۔۔۔
اغرف :7۰-69: 4۰۔۔۔۔۔
ح.

" آای:نش:کی:تمسق:از:اتکب:دقمس:ااقتعد:داردی:ف:نش:درگیی:ااقتعد:داردی؟":
ارقبلہ 61:2ف * 85:۔۔۔۔۔:
آؽ:رمعاؿ:98:3:۔۔۔۔۔
ااسنل :152-15۰ :4۔۔۔۔۔
ارلادع :36:13ف43:۔۔۔۔۔
اۃعمجل :5: 62۔۔۔۔۔

ط.

ی
" ام:یسیع:رسپ:رمی:را:رفاتسدمی:ات:آپخپش:را:کش:لبق:از:اف:آدمـ:وبد:،:اتی:کن م":
آؽ:رمعاؿ:4-3 :3:ف:5۰-48:۔۔۔۔۔:
ااملدئہ  * 46:5ف:48:۔۔۔۔۔
ویفس:111 :12:۔۔۔۔۔:
االاقحػ :12:46۔۔۔۔۔:

38
دقمس:اتکب:نش:ریغت:دبتلی:وشی د:دمحم:د:فتخ":فرفسنش:لش "ځکش :پچې:مخکې:االسما الیجن د
ابلکل فرنش:ایشؿ ففاایتس
نپش:وتځش هغش:اسکؿ:چپې د:دمحم:فرفسنش

f

د:ربعات:مځ:رحب:وطولنش :
) 2۰۰ؼ:ؾ:7۰ -:ؾ(
د:رحب:رمدار:وطامرفنش:د اکؽ:د:امرچ:نپش:ایمتش:کې:د:دمحم:ارعلیب:نپش:ونؾ:د:ویـ:رعب:اپشنش:وخلا:فومدنؽ:وشؽ.
دا:الوسدنفنش:د:ای:وخلا:لتکل:وشق:،:نپش:رمقاؿ:کې:د:یدق:رفقې:وکیلاؽ:،:د:رحب:امشؽ:ولدنځ:ولرق:نش.
لش ځخش:ری الوسدنفنش :پچې:لش ؼ:ؾ:ځخش:رت الیمدق:اکؽ:وپرې:نپکې:ومدنؽ:وشق:فومدنؽ:وشؽ:.دا:رت:دې:دمش:د پ:پاوین الش:وخسن رتځوول:ولی:
ومدننش:دـ :پچې:دا:نپش:تقیقح:کې:د زاځـ:الیجن:ویازې:ژفدنق:اپنې:نسخې:دق :پچې:لش الیمدې مخکې:لتکل:وشې:فې.
نس
دپې:ونمشا رننپځس:کې:د:آسځرا اتکب:رپنش:د زاځـ:الیجن:ځوؽ اتکوبنش ربچې:اشلم:دق  .دا:اتکب:د:ا ننس:وخلا:اخرج:وشی:ځکش :پچې:د:

دخای:ونؾ:دپې:اتکب:کې:نش:ومدنؽ:کا.
ه
کش:ځش :م دا:الوسدنفنش:لش:دمحم:یلص:اهلل:غلنش:فملس:ځخش:فځادنې:لتکل:وشق:فف:،:وخ:د:دغش:وخسن:اف:د 1۰۰۰ 1۰۰۰:الیمدق:اکؽ:د:زمفرځنک:
ونتمون:رتمننځ:وکؾ:اخص:وتریپ:وتشؿ:نق:وکؾ:چپې نن:فرځ:وم د:زاځـ:عهد:انمې:رتجمش:وکول:اپلرـ:اامعتسلا  .د وکسکی د:1۰۰8:زدیزی:اکؽ :،د:
قل
نس پنځ:ربعات:الیجن:زفځ :مي:وی ،رسـ:د:مځف:دنمسر:وطامرفون:1):ځخش:د:زځې:ولظ نتم:ما اکلش پ:پات(:اف:دا وکالی:ش :پچې:نن:دفی:نپش:ت:
ادقملس:لل:ش:وخدنق:دق نپش يـ:ومزي:کې":د  Tنپش:انمش د:هغش:د:اتکب:نپش:زایرت" . .
--------- ---- - ---

1کیم:دافؽ ،ربييلا ونق:وشاهدا ،:ص  82-77.اف.9۰-89:
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دقمس:اتکب:نش:ریغت:دبتلی:وشی د:دمحم:د:فتخ":فرفسنش:لش "ځکش :پچې:مخکې:االسما الیجن د
ابلکل فرنش:ایشؿ ففاایتس
نپش:وتځش هغش:اسکؿ:چپې د:دمحم:فرفسنش

f

ن
دتس:ون سهای:عهددجدی:ویانؿ:
) 6۰۰ - 1۰۰وسیعی(

53۰9نسخش:از:عهد:دجدی:ویانؿ:هتوز:فوجد:دارد:،کش:رتشیب:آن:شیپ:از:االسؾ:اتس۔:امتؾ:انی:نسخش:هی :یط:در:ومرد:آومزـ:هی:حیسم:در:ومرد:
دکیرگی:وتاقف:داردن۔

وترتی:ویانین:
):247 - 285ؾ(
ن
وترتی:رتجمش:عهد:قیتع:از:ربعی:نش:ویانین:اتس۔:انی:رتجمش:در:وطؽ:تنطلس:اپداشـ :غلمتوس:دفمئ( لبق:از:الیمد:احیسمل :(274-3۰9ف:نیب:
هف
اسههای 285-247:لبق:از:الیمد:احیسمل:نش:اپایؿ:ردیس۔:یسیع:ف:اشرگداؿ:لقن:وقؽ:از:وترتی۔:انی :زتس:یتسیل:از:اتکنی:ديرتف-اکوینین:را:کش:
ه
مح
نیب:اکوتکیل:ه:ف:رپفتؿ:ه):ف :پننن:ازففدـ:دشؿ:نش:دالین:ف:ارتس(:رضتمر:دشـ:اتس:،ومرد:ثحب:رقار:یم:دهد۔ انییحیسم:عهد:قیتع:اتس:
کش:در:اافتسدـ:کش:در:آؿ:زامؿ:وبد۔

لکش:النیت:
) 1۰۰۰ - 4۰۰وسیعی(

ن
ولتیم:فٹیگل:لؿ:وجومؿ:رتجمش:اتکب:دقمس:از:دتس:ون سهای:ویانین:نش:النیت:وبد:ف:در:دحفد:4۰5:الیمدی:لیمکت:دش:۔:دقشم:،افقس:رؾ:از:
:366ات384:الیمدی:،رجفؾ:را:زین:نش:انؾ:هنسفومینسنش:انؾ":هنسفومینس":افسرش:داد:ات:انی:رتجمش:را:ربای:1۰۰۰:اسؽ:اافتسدـ:دنک۔:هتوز:شیب:از:
:8۰۰۰نسخش :یط:از:فٹیگل:فوجد:دارد:کش:یضعب:از:آن:لبق:ف:دعب:از:االسؾ:ف:درگیاؿ:کش:دعب:از:االسؾ:یپک:دشـ:ادن:،اام:نتم:انی:همش:زیچ:مهؿ:
اتس۔

40
پ
م
:یداون فاایتس :پچې:دفی فې ا حنلونش:وکؾ:نش:فـ:وشې پچې:د:
نپش:رقآؿ:آایوتنش :پچې":دصتوقیؾ " سیحناون:اف ا
دمحم:د:فتخ:دبلش

f

ابک آرا ..... ..... 62:::هغش:اسکؿ :پچې:اامیؿ:رافځق):نپش:رقآؿ:اف ربمغیپاون :پچې:اتسوس:نپش:مخکې:لیل:وشق:دق )  ،یدایؿ  ،وسیعایؿ اف:
اصایبؿ ځوک :پچې:نپش:اهلل:اف:ارخت:ايؿ:رافځق:اف:ځش :پچې:مس:کځق:هغش:ځوک ابي:لش:وخا:د پ
:خ:رب:اتسي:شا ؛ نش:نش:فيت:نپش:دفی:ابدنې:
هنځ:ځش:پـ:فق:اف:نش:نش:ن پېمانې:شا.
االرماؿ ..... 55::5::ای:یسیع !زـ:...:د هغو:اسکون:رمت:وکؾ :پچې:اتسوس رت ریپفق:الدنې د:ایقتم:رت:فرځې:وپرې اکرفاؿ:دق...
ه
االرماؿ). 113 ..... 114-113 :3:ال م(:دفی:ځوؽ:ویاشؿ:دنق .د:اتکب:د:چلکو:نپش:مننځ:کې ویـ اصدقش:ځولنش وتشؿ:رلق پچې:د:س پنې:
س
رپمهاؽ:د:اهلل:آوتینش:التفت:وکق اف:د:هغش:نپش:خم کې دجسـ وکق . 114.دفی:نپش:اهلل:اف:د:ارخت:نپش:فرځ:اامیؿ:رلق:اف:د :مې:الرففنې:وکق:اف:

لش:دبف:اکرفون:عنم:وکق:اف:نپش:وکین:اکرفون:کې:لش:وی:لب:رسـ:چځځـ:وکق .دفی:لش:اصاحلون:دق.
االرماؿ ..... ..... 119 .....اف:نپش:تقیقح کې:د:اتکب ځننې چلک سنش :پچې:نپش:اهلل:اامیؿ:رافځق:،:اف:دا:هغش:ځش :پچې:اتوس:نش:انزؽ:کځؽ:وشق:دق:اف:هغش:ځش :پچې:
دفی:نش:انزؽ:وشق:دق:،:د:اهلل:نپش:فځادنې:ځاوننش:ځمزاـ:وکق .دفی:نشد:اهلل:احبسنش:فاعتیل:آوتینش:د:انفځـ:ځځې:اپلرـ:فنش:ولپرق!
اسن ..... 162 2:::مځر:د:هغوی:لش:لې:ځخش :پچې:نپش:وپهش:ځننځ:دق:اف:ومانمؿ نپش:هغش:ځش:اامیؿ:رافځق:چپې اتوس:نش:انزؽ:وشی:دی:،:اف:نپش:هغش:ځش پچې:اتسوس:لش:ولرې:انزؽ:
وشی:دی :،نپش:ځانځځق:فؽ:د:وملنځ:وکفیکن:اف:هغش:ځوک :پچې:اتدنش:وکق:زاکت:،:نپش:اهلل:اف:د:ارخت:نپش:فرځ:اامیؿ:رلفنا .دفی:نش نش وم ولی:ارج فرکځف.

41
پ
م
نپش:رقآؿ:آایوتنش :پچې":دصتوقیؾ " سیحناون:اف:یداون فاایتس :پچې:دفی فې ا حنلونش:وکؾ:نش:فـ:وشې پچې:د:
دمحم:د:فتخ:دبلش

f

ااملدئہ :66:5ف 69:۔۔۔۔۔ ارگ:آن:اشمهدـ:رکدـ:وبددن )وترات:ف:الیجن(:ف:آپخپش:کش:از:اجبن:رپفرداگراشؿ:نش:آانؿ:اشنؿ:دادـ:
دشـ:وبد:،اعطق:از:ابالیآن:ف:از:زری:اپی:وخد:ذغتنش:دشدن۔:در:ایمؿ:آن:ارفادی:هسنند:کش:وتمطس:هسنند:،اام:ایسبری:از:آن:راتفر:دبی:
م
داردن:۔۔۔ اسکین:کش:اامیؿ:آفردـ:ادن):در:رقآؿ(:ف:اسکین:کش:یدی:هسنند:ف:ابصایؿ:ف :سیحناؿ:،:اسکین:کش:نش:دخا:اامیؿ:داردن:ف:آرخت:
هی
رفز:ف:درتس:اتس :،پح:رتس:رب:آن:وخناهد:آدم نش:نیگمغ:یم:وشدن:
االرعاػ :159: 7ف 169:۔۔۔۔۔ ف:از:رمدؾ:ومیس ،کی:اجمغش:کش:اب:تقیقح:رجنم:ف:ااجید:دعاتلدر:اؿ:فوجد:دارد ۔۔۔ آؿ:دشنـ:اتس
عهد:از:اتکب:دقمس دشـ:رگفنش:دشـ:وخد:را از:انی:جهت:آن:ابندی:درابرـ:دخا:نش:زج:تقیقح:تبحص:دننک:ف:آن:داردن آپخپش:را:کش:در:آؿ:
پ
اتس:اطملغش:رکد ۔:ف:اخناش:آرخت :هنس:اتس:ربای:اسکین:کش:از:اف:رتبدنس۔:آای:امش:ینعم:دناردی؟:
اغرف  54-53: 4۰۔۔۔۔۔ ف ام:ومیس:را:دادمی هداتی:ف:رفزدناؿ:ارسالیئ:را:نش:ارث:ربی:اتکب:دقمس ۔ راهیمای:ف:ایدآفری
ربای:رمداؿ:درک:۔۔۔
ااجلہیش 16:45۔۔۔۔۔ لبق:از:انی ،ام:ات:نش:احؽ:دادـ:وبد رفزدناؿ:ارسالیئ:اتکب:ف:رفامدنىه:ف:ایپربم):یلص:اهلل:غلنش:ف:آلش:ف:ملس(:،:ف:آن:
را:اب:زیچهی:وخب:نش:آن:رعصش:رکدـ:ف:آن:را:در:ربارب:رمدؾ:ربرت:رقار:داد۔

42
م م
نپش:رقاؿ:اينش پچې:د:یدف:اف ":همې " سیحناون نش نپش پچې:هغوی افدس د:نتم الیجن
أ.

"رچا:امش:آاگهنش:تقیقح:را پ:تؿ:یم:کا:؟":
ارقبلہ : :159:،42:2ف:174۔۔۔۔۔:
آؽ:رمعاؿ  71:3۔۔۔۔۔

ومیمؿ 15:5:۔۔۔۔۔
امدرؾ 61:5:۔۔۔۔۔
اماعنؾ 91:6:۔۔۔۔۔
ب.

" آؿ:را:ربای:کی:تمیق:ارزاؿ":
اکبرـ:79،: 41:2:ف 174:۔۔۔۔۔
آؽ:رمعاؿ  187 :3۔۔۔۔۔
سین 44:4:۔۔۔۔۔
امدئـ 44:5:۔۔۔۔۔
وتدف 9 :9:۔۔۔۔۔

ج.

"آن:یشخب:از:آپخپش:را:کش:نش:اید:یم:آفردن:را:رفاومش:یم:دننک":
مش 14-13 :5:۔۔۔۔۔

د.

"رمداؿ:یب:وساد:در:ایمؿ:اسکین:هسنند:کش:از:اتکب:دقمس:انداؿ:هسنند:":
ابرقـ 78:2:۔۔۔۔۔
آؽ:رمعاؿ  66:3۔۔۔۔۔
اماعنؾ 91:6:۔۔۔۔۔

ـ.

"نش:،ارثک:آن:ابفر:دناردن "
ابرقـ 1۰۰ :2:۔۔۔۔۔
آؽ:رمعاؿ  23:3۔۔۔۔۔
ااملدئہ :62:،43-42: 5ف 68:۔۔۔۔۔

f

43
م م
نپش:رقاؿ:اينش پچې:د:یدف:اف ":همې " سیحناون نش نپش :هغوی افدس د:نتم الیجن
أ.

"ربیخ:از:انجح:ه:یشخب:از:آؿ:را:ااکنر:یم:دننک " ارقبلہ  85:2۔۔۔۔۔
آؽ:رمعاؿ  98:3۔۔۔۔۔

f

سین 152-15۰ :4:۔۔۔۔۔
راد 36:13:۔۔۔۔۔
ب.

"امش:از:رطػ:دخافدن:ؤمانمؿ:را:رادنـ:ادی:":
آؽ:رمعاؿ  99:3۔۔۔۔۔

ج.

"زحب:اسکین:اتس:کش:اتکب:دقمس:را:اب:زابؿ:وخد:رحتفی:رکدـ:ادن "
ابرقـ75:2:۔۔۔۔۔ کلمش:دخا:را:دینشـ:ف آاگهنش:آؿ:را:رحنمػ:رکد
آؽ:رمعاؿ78:3۔۔۔۔ اتکب:دقمساب:زابؿ:آاھٹ
ااسنل۔۔۔۔۔ 46: 4۔۔۔۔۔یدایؿ:املکت:وخد:را:رییغت:یم:ده نتم:ف:نتفگ
امدئہ31:،13:5:۔۔۔۔۔۔ آن:املکت:را:رییغت:یم:ده رحتفی:اب:زابؿ:آاھٹ۔۔۔ رییغت:دادؿ املکت:از رتسب:آن:ف
تفگ:
االماعنؾ6۔۔۔۔۔ 91:وگب):نش:یدایین:کش:تبحص:یم:دننک دبنی:رتبیت(:۔۔۔
االرعاػ 162: 7۔۔۔۔۔ کلمش:ای:را:کش:رییغت:رکدـ:وبد:رییغت:داد گفنش:دشـ:اتس:۔۔۔

44
هغش:د جنپلوا دقمس:اتکوبون:رسـ نپش قلعت:کې:د:دخائ:اپک:دصقم دے ؟
از:وساؽ پ
:پدیس  :تسیچ هدػ از:دخا در:رانغش:اب:اتکب:دقمس:اف؟ آای:دخا ":یم:وخاهد ":اتکب:هی:دقمس:اف:را:رییغت:دهد:ای:افدس:
هی
وشد؟ نش :پح:فچش! ه:دف:اتکب:دقمس:ف:رقآؿ:ومافقند:کش:دخا ":نش ":یم:وخاهد:اتکب:هی:دقمس:وخد:را:رخابf:ای:رییغت:دهد! در:ریغ:انی:
پ
وصرت:دخا :منتوادن":ت" (ادعلل)ابدش زریا:اف:از:انی:اتکب:دقمس:نش:ونعاؿ:ااتسدنارد:اعدالنش:اافتسدـ:منکند:کشاضقفت:همش:ااسنن:
در:رفز:ایقتم:اتس۔

رب:قبط:اتکب:دقمس
ه هی
پنننش 2 :4:۔۔۔۔۔ امش:ابندی:نش:انی:کلمش:ا فش:ک کش:نم:نش:امش:رفامؿ:یم:د م :،پ :حزیچ:را:از:آؿ:انوبد:نکنند:،:ات:دوتسرات:دخافدن:،دخاتی:را:
کش:نم:نش:امش:یم:وگمی:،ظفح:منک۔

ه
پنننش 32:12:۔۔۔۔۔ همش:آپخپش:کش:نم:رفامؿ:یم:د م امش:،اشمهدـ:ک:کش:ااجنؾ:ده:وت:ابندی:ا فش:ینک نش:آؿ:،ف:نش:از:آؿ:اکهس:
ایدب ۔
تہ  27-24 :14۔۔۔۔۔ 24۔ دخافدن:اعتمؽ:دارد وسدنگ:یم:وخرؾ:،:متفگ:۔۔۔ مهوطنر:کش:دصق:دامتش انبربانی ابدی:آؿ:را ااتسیدـ
27 :۔ ربای:دخافدن:از:زیمابؿ:نییعت:دشـ:اتس ف :پچش:یسک:ابدی آنرا انددیـ ریگبد ؟ ف:دتس:وخد را دراز:رکد:،ف:یسک:کش:ابدی:آؿ:را:
ربرگدادن؟
ارایم 32-22 :36:۔۔۔۔۔ :27سنپس:الکؾ:دخافدن دعب:از:اپنکش:اپداشـ:ارکسفؽ:را:وسزادن:،نش:ارایم:آدم:۔۔۔ :28دفابرـ:کی:ارکسفؽ:درگی:را:ربدار:ف:
ق
در:آؿ:همش:ونبسی املکت :نلي:کش:در:افنیل:اسلخش:وبددن ۔۔۔
هسی
ُيانح  48:12۔۔۔۔۔ اف:کش:نم:را:رد:یم:دنک:ف:یم:ذپرید املکت:نم:،:یسک:اتس:کش:اف:را:اضقفت:یم:دنک::کلمش:ای:کش:نم:

م دنتفگ:،:مهؿ:رفز:اف:را:ابدی:

اضقفت:دنک ۔
ُُمہفش  19 :22ف:۔۔۔۔۔ ارگ:ه:یسک:ابدی:ربفد از:املکت:اتکب:انی:وبنت:،دخا:ششخب:را:از:اتکب:زدنیگ:دفر:وخاهد:رکد ۔۔۔

45
هغش:د جنپلوا دقمس:اتکوبون:رسـ نپش قلعت:کې:د:دخائ:اپک:دصقم ـ دے ؟
د:رقاؿ:نپش:فانی

f

صمی
االرعاػ  196: 7۔۔۔۔۔:نم احمتظف دفتس:دخا :،پچش:یسک:اتس؟ اتکب:دقمس:را اشنؿ:داد ۔ اف:دفتس :مي:اتس۔

هد57:11:

زریا:رپفرداگر:نم رب:همش:زیچ:رمابق:اتس ۔

کنی
ارجحل 9: 15۔۔۔۔۔:ام:دبفؿ:کش:،رفاتسدـ:دشـ:اتس ایدآفری ف ام:آؿ:را:ظفح:یم :م ۔
ه
دمحم 32:،11:47:۔۔۔۔۔نش :منن:دلیل:اتس دخافدن:اتس احمظف:ؤمانمؿ ۔۔۔:اسکین:کش:اکرف:یم:وشدن:ف:درگیاؿ:را:از:راـ:دخا:رحمفؾ:
پ
هی
منکنند:ف:سپ:از:آنکش:هداتی:نش:آنراسدین:،اب:ایپربم:اخمتفل:یم:دننک:،نش :پح:فچش:آبیس:یم:راسدنن دخافدن:،:اام:دخافدن:همش:آن:را:
وخاهد:داد آاثر:درگی:ارث:دنارد۔
هی
دجملش 1۰:58:۔۔۔۔۔اشمفراؿ:رحمامنش:اکر:یم:دننک اطیشؿ:،:کش:در:ننیخش:نش:دابنؽ:فتشح:زدـ:اتس ۔:اب:انی:احؽ:اف:یم:وتادن:نش :پح:فچش:نش:زج:دخافدن:
آبیس:رناسدن رتک:دننک۔ در:ابرـ:دخافدن:،فافداراؿ:اامتعد:وخد:را:نش:دتس:یم:آفردن ۔

رشحـ 23:59:۔۔۔۔۔:اف:اتس دخافدن:۔۔۔عبنم نگهناؿ:نگهناؿ:اامیؿ ؛ اگردنی ۔۔۔
م
جقق 47-44 :69:۔۔۔۔۔ ف ارگ:اف:ذکب:ارتخاع:رکدـ:وبد سحناؿ:ام:در:ومرد:ام:،:ام :ػمننا:اف:را:اب:دتس:راتس:رگفنش:وبد:ف:سنپس:رشایؿ:زدنیگ:
هی
وخد:را:عطق:رکد:،:ف :پح:کی:از:امش:یم:وتادن:ام:را:از:اف:را:نگش:داسنش:اتس ۔

نیج 28-26 :72:۔۔۔۔۔ اف):ت(:یم:دادن:کش:دشنـ:اتس:،ف یسک:راز:وخد:را:نش:یسک:اشنؿ:یم:دهدا۔:نش:ریغ:از ه:روسؽ:کش:اف:ااختنب:رکدـ:
اتس:،ف:سنپس:اف:را :انگهناانؿ:کش:شیپ:از:اف:ف:تشپ:رس:اف:راـ:یم:ادنازد ۔ کش:اف:یم:دادن:کش:آن:در:فاعق:وحتلی:دادـ:ادن ایپؾ:رپفرداگراشؿ ۔ اف:امتؾ:
اامعؽ:وخد:را:ااحطش:رکدـ:ف:همش:زیچ:را:امشرش:یم:دنک ۔

46
د:هغش:د دقمس:اتکوبون:رسـ نپش قلعت:کې هغش د:دخای " دقرت "ځش:یش:دی ؟
وپپنش:فکځئ  :د:هغش:س پننځلي:اتکوبون:نپش:اځـ:د:دخای ځواک ځش:یش:دی ؟ آای:د:دخای " وتاؿ " د:اسننې ځخش:د:دبولؿ:اف:د:اسفد:د:هغش:د:رقآؿ:
f
اتکوبنش؟ ابلکل ها ! ابلبئ:اف:رقآؿ:دفاځـ:وماقف:دق :پچې:دخای د":اقدر":نش:دی :پچې:د:جنپلو:دقمس:اتکوبون:اسپنش:فکځق !کش:نش:ون:هغش:نش " دخائ:
اقدر " ؿ:.فق( ادقليف ).

د:الیجن:اطمقب
زوبر ..... 6. 7-6 :12:د:ځننا ربخې:اخصل:ځکي:دق:،:لکش:د:سنپنتو:زرف :پچې:د:ځمکې:نپش:ویـ:رفسن:کې:ازومؽ:وشی ،:افـ:ځلش:اپک:وشیهغوی:دې:فاستا.ای:ځنن ،:هغوی:
دې:د:دې:لسن:ځخش:دلت:اپلرـ:فاسنې.
زوبر.....5.6-5:146:دخای...6.ځوک:چپېلت:د:قح:استا.

پ
نسغناـ ..... 9. 11-9 :46:د:نلک:د پ:پات:ایشؿ:نپش:اید:فرلئ::د  ...زـ:يا دخای:،اف هلنش:دـ :،زام:نپش:ځېر:نش  10 . ،االعؿ:لش:پ:ځخش:رت:اپنش :،اف:لش پ:پا:
پ
ه
فوتخون شؿ دق :پچې :هنس:افسش رترسـ:اف:فنې:في ،زام وشمرـ:نش:فالځ:،اف زـ:نش:زام:د:ځوول:د:وخې:وکئ  : 11.زـ:ربخې:کځې:دق چپې :،زـ:نش:دا :م:رافځق:اف:لش:
ه
نېرا ؛ ام دا ارادـ کځې:دـ :،زـ:نش:نې :م:فکځؾ .
نسغناـ ..... 55:11:ون زام:ربخـ نش:هغش:فق :پچې:زام:لش:وخلې:ځخش:رافځيا .دا نش:امنش:ابلط:نش:راځرځيا :،مځر:دا:نش:هغش:ځش:وپرـ:کځق :پچې:زـ:نې:وغاځؾ:،:اف دا:نش:نپش:هغش:ش:کې:
ل
ربایل:ش :پچې:ام:فرنش :نلي:دق.
امرک  :24:24: ..... .....یسیع:ځواب:فرکځ:،:فرنش:فنې رفاملی چپې اتوس:فلې:طلغ:نش ایتس :،ځکش :پچې:اتوس:صحتفې:نش:وپهیي:اف:نش:د:دخای:
دقرت ؟
امرک ..... 13:31:آامسؿ:اف:ځمکش:نش:فرک:ش:،:مځرا زام:ربخې:نش:لش:مننځش:الځ:نا.
ولاق ..... 16:17:د :تن:اف:ځمکې:ریتدیؽ:ااسنش:دق:،:مځرا د:اقونؿ:ویې:ربچې:ځخش:اپنې:دیکف:اپلرـ.

47
د:هغش:د دقمس:اتکوبون وپرې:اځفدن:د:دخائ:اپک " اطتق "ځش:یش:دی ؟
د:رقاؿ:نپش:فانی

f

هی
ارقبلہ:2۰:2:ف 255:۔۔۔۔۔ دخافدن:رب:همش:دقرت:دارد زیچه:۔۔۔:دخا :!:پح:دخایی:زج:اف:،زدنیگ:،ادبی:فوجد:دنارد:۔۔۔:اتج:ف:تخت:اف:آامسن:ف:
زنیم:را در:آوغش:یم:ریگد:ف:اف:را:یلست:یم:دهد:ات:ه:دف:آن:را:ظفح:دنک:۔:

اماعنؾ 115-114 :6:۔۔۔۔۔:نم:نش:دابنؽ:درگی:متسین دخا ربای:کی:اقیض:،:هتگایم:کش:اف:یسک:اتس:کش:نش:امش:راسدنـ:اتس اتکب:دقمس
:،نش:وطر:اکلم:وتحیض:دادـ:دشـ:اتس؟:۔۔۔:اکلم:کلمش:اتس از:رپفرداگرت:در:تقیقح:ف:دعاتل:۔:زیچی:صین کش:یم:وتادن:املکت:اف:را:
رییغت:دهدا: :۔
کنی
ارجحل :9: 15۔۔۔۔۔ ام:دبفؿ:کش:،رفاتسدـ:دشـ:اتس ایدآفری ف ام:آؿ:را:ظفح:یم :م ۔
جح:52:22:۔۔۔۔۔ ف:ام:هزگ:روسؽ:ای:نش:رفاتسدمی ایپربم:شیپ:از:وت:،اام):دبفؿ:کش(:هتگایم:کش:اف:لیم:را:نش:وصتری:دیشک:،اطیشؿ:لیم:وخد:را:نش:ربیخ:

از:اومر۔:اام:دخافدن:آپخپش:را:کش:اطیشؿ:رم

:یم:وشد:،ااکنر:یم:دنک:۔:دخا العتم:هی:وخد:را):زجعمات(

امقلؿ 27:31۔۔۔۔۔:ف:ارگ:همش:دراتخؿ:در:زنیم:وبددن ملق:ه:ف:درای:،اب:هفت:درایی:درگی:ربای:کمک:نش:آؿ):،وجه(:وبد:،املکت:دخا:جسنش:دشندن:۔:

هی

ااجملدۃل 1۰:58۔۔۔۔۔ اطیشؿ ۔۔۔ اف:یم:وتادن :پ :حزیچ:را:دناسنش:ابدش در:ریغ:انی:وصرت:نش:زج:دخافدن:۔:در:ابرـ:دخافدن:،فافداراؿ:
اامتعد:وخد:را:نش:دتس:یم:آفردن۔:
م
ااحلہق 47-44 :69:۔۔۔۔۔:ف ارگ:اف:ذکب:ارتخاع:رکدـ:وبد سحناؿ:ام:در:ومرد:ام:،:ام :ػمننا:اف:را:اب:دتس:راتس:رگفنش:وبد:ف:سنپس:رشایؿ:زدنیگ:
هی
وخد:را:عطق:رکد:،:ف :پح:کیاز:امش:یم:وتادن:ام:را:از:اف:را:نگش:داسنش:اتس:۔:

اربلُفج  22-21: 85۔۔۔۔۔:در:فاعق:انی:وکشـ:اتس رقآؿ ،ظفح:در:کی:پنلت:نش:وخیب:احمتظف۔

48
د:قطنم:ااسش:غلػ اي
وکؾ :پچې:املسمانؿ:وجځفق
د:دخائ:اپک:الکؾ:رسـ:قلعت

f

"ویولمګوتیب"
دا:د:هغش:ځش:وپرې:اځفدن:انځنسنش:دـ پچې:د:وپهې:لش:الرې پ:پدنؽ:دیکی:ش :پچې:د:اشمهدې:رپځای:ځننې:ایشؿ:ځنځش:اکر:وکق .ویې:اپنلې:رپنش:د:اعمننې:ای:لیلحت:ځخش:
ه
فردیسـ .وی:ځ مخکې:وجځ:وشی:ای:وصتر:وشی .ځکش :پچې:رقآؿ:فات:الیجن:د:دمحم:نپش:اځـ:فځادنفننې:رلق( رعافت:157 7:::اف:فص:)) 61::مځر:دا:نپش:ابلبئ:
ه
کې:نش:ومدنؽ:ک:،:ون:لش :مدې:املش:ابلبئ:ابدی:دبؽ:وشی:فق:،:ځکش :پچې:رقآؿ:ن:وکیل .طلغ وشق دق .

دارګمییګیهراوګویکنربخایت"

د:وی:ځش:ومفق:اپلرـ:د:المنځ:رتالسش:وکول:هځش:چپېد:اخمفل:اثوتبول:نپشانممکنشوتځش:نپش:اپؾ:کې:وینول:رسـ.املسمانؿ پچې:اداع:وکق:الیجن:د ویانت:ای:ربعات:ژنې:ولپ ول:رپنش:اف:د:
نتم:ااقتند:اسسنی:وپهې:ځخش:رپنش دبؽ:وشق :،دفی:د:انوپهې:ربخې:وکول:اپلرـ:ځناهځار:دق.

ن
"د پیګیګیورپ سییيف"

ن
د:وپننې:وغپنش:وکؽ:اپی:نش:ردیسؽ:ځ اڈی سیي:ای:اثتب:دلیل" .الیجن دبؽ:وشی:ځکش :پچې:دا:لش:رقاؿ:رسـ:وماقف:نش:دی ".

"زدیزیاکل"

مس
هور:ااسحاست:،:ویلاایتل:ای:بصعت:ایبونق:نش:اقحقی" .الیجن:ابدی:دبؽ:شا ځکش :پچې:ریی:املسمانؿ:فاتا چې دا:دبؽ:وشی".

ی
د ارګ مییګماالعن"
د:ارتحاؾ:رپااسس:الیپ :پچې:ریی:چلک:د:ولی:ونؾ:اپلرـ:ااسحس:وکق:رپنش:دلې :پچې:د:دولیلون:اپلرـ:وشاهدف:نپش:اپؾ:کې:وینول:رسـ :پچې:د:درناځ:اپلرـ:ای:نپش:اقملب:کې:
مح
رپ نللي:فق" .د:الیجن:ابدی وشق:دبؽ:ځکش :پچې:وی:انوتم:رجم:فقنش:ځل اداع اڈینشی پچې:دا:وشی:دی:دبؽ".

49
د:قطنم:ااسش:غلػ اي
وکؾ :پچې:املسمانؿ:وجځفق
د:دخائ:اپک:الکؾ:رسـ:قلعت

f

" ادتسالل وسیعی رشم "
دروخاتس:دجتدی:رظن:رب:انبمی:ارتحاؾ:اتس:کش:ارثک:رمدؾ:ااسحس:انانمیبس:را:دبفؿ:در:رظن:رگنتف:وشاهدی:ربای:ادتسالؽ:هیی:کش:ربای:ای:غلنش:
ومتیعق:شیپ:یم:رفدن:،ااسحس:یم:دننک۔":اتکب:دقمس:ابدی:رییغت:رکدـ:ابدش:،زریا:ربیخ:املکتمؿ:آاملین:اداع:رکدـ:ادن:کش:رییغت:رکدـ:اتس۔"

"ادتسالل وسیعی وچب "
دجتدی:رظن:نش:وچب:زبرگ!:اشدی:درتس:نسش:کی:رکفتم:املسمؿ:کی:ابر:در:کی:دجسم:االسیم-یحیسم:در:کی:دجسم:تفگ«::اتکب:دقمس:رییغت:رکندـ:
اتس!» املسمانؿ:درگی:در:رفنکاسن:اف:را:پهددی:رکددن:کش«:انی:را:دفابرـ:وگب:ف:ای:ام:را:نکسا»۔:

"ادتسالل آنریپوییمن "
اابتشـ:در:ننیخش:رخ:یم:دهد:زامین:کش:ننیخش:ریگی:فااعق:از:لحم:کش:وتطس:آؿ:رقار:اتس:امحتی:وشد۔:

أ.
ب.
ج.

ارگ":اتکب:دقمس:الکؾ:دخا":اتس:ف:ارگ
پ
هی
" پح:رمدی :منتوادن:الکؾ:دخا:را:رییغت:دهد":
سنپس":،اتکب:دقمس:رییغت:رکدـ:اتس۔":

رفایمؿ 4-3 :3:۔۔۔۔۔ :پچش:زمیتی:،سپ:از:آؿ:اتس یدی؟:ای :پچش:وسدی:از:چننش:فوجد:دارد؟:نش:ه:احؽ:،نش:وطر:دمعـ:،نش:دلیل:آن:نش:
فاقعی:دخا:وتملس:دشدن۔:ارگ:یضعب:ابفر:رکنددن:چپش؟:آای:یب:ااقتعػ:آن:اامیؿ:نش:دخا:را:دبفؿ:أتریث:یم:ذگارد؟:دخافدنا:،ذگبار:دخافدن:راسنگو:

ابدش:،اام:ه:رمد:درفغگو:اتس؛:مهوطنر:کش:ونسنش:دشـ:اتس:،کش:وت:وقی:رتنی:در:سحناؿ:وتجنش:یم:وشد:،ف:هتگایم:کش:امش:اضقفت:یم:وشد:،دقردنم:
رتنی:غلنش:یم:وشد۔:

50
مت
وی:مس :ؼقي:رجحې
نپش د:دخای:د:الکؾ:د:اځوکی:نپش
افل

f

ارگ":،اتکب:دقمس الکؾ:دخا اتس"۔
:1رقایتنؿ:38-37 :14:۔۔۔۔۔ ارگ:یسک:رکف:وخدش:را:یم:دنک یم:وشد:ایپربم:،ف:ای:ونعمی:،نش:اف:ااجزـ:ده:اذاعؿ:رکد:کش:زیچهیی:کش:نم:نش:
امش:ونبمسی هسنند ااکحؾ:دخافدن۔:اام:ارگ:یسک:انداؿ:ابدش:،ایبی:انداؿ:ابمیش۔:
ااسنل  136 :4۔۔۔۔۔:امش:کش:اامیؿ:آفرددی! ابفر:ک دخا:ف:ایپربم:اف:ف:اتکب:دقمس:کش:نش:روسؽ:ف:ایپربمش:راسدنـ:اتس:الکیم:کش:
شیپ:از:وت:نش:وت:اشنؿ:داد: :۔
ب
هی پ
ارگ ":پح:سک :منتوادن:الکؾ:دخا:را:رییغت:دهد "؛
پ
یتم 35:24:۔۔۔۔۔ :هست:ف:زنیم:ابدی:ذگتش دفر ،اام:سحناؿ:نم:ابدی:دفر:لقتنم:یم دنک۔
هی
الکهف  27:18۔۔۔۔۔ پح:سک:یم:وتادن:املکت:اف:را:رییغت:دهد ۔
ج
سنپس ":،اتکب:دقمس:اقلب:رییغت:صین "!
اسغنا 8 :4۰:۔۔۔۔۔:نمچ:سیخ:یم:وشد:،لگ وحم:یم:وشد:،اام کلمش:دخافدن:ام:ربای:همنسش:ابیق:وخاهد:امدن ۔
ه
 1رطپس  25-23 :1۔۔۔۔۔:وتدل:دفابرـ:،نش:از دانش:اسفد:،اام:از:افدس:،وتطس الکؾ:دخا:کش:زدنـ:ف:ابیق:پمیمادن:ربای :منسش:۔۔۔:اام کلمش:

دخافدن:ات:ادب:امدناگر:یم:وشد ۔
هی
ویسن 64:1۰:۔۔۔۔۔ پح:رییغتی:در:آؿ:فوجد:دنارد املکت:دخا۔
ؼ  29:5۰۔۔۔۔۔ کلمش:نم:یم:وتادن:رییغت:دنک۔

50
مت
وی:مس :ؼقي:رجحې
نپش د:دخای:د:الکؾ:د:اځوکی:نپش
افل

f

"ارگ":،دخا:یم:وخاهد:اتکب:دقمس:اف:را:وخباهد رییغت:دنک؛ ):هدػ:اف(
ه هی
پنننش 2 :4:۔۔۔۔۔ امش:ابندی:نش:انی:کلمش:ا فش:ک کش:نم:نش:امش:رفامؿ:یم:د م :،پ :حزیچ:را:از:آؿ:انوبد:نکنند:،:ات:دوتسرات:دخافدن:،دخاتی:را:
کش:نم:نش:امش:یم:وگمی:،ظفح:منک۔:

کنی
ارجحل  9: 15۔۔۔۔۔:ام:دبفؿ:کش:،رفاتسدـ:دشـ:اتس ایدآفری ف ام:آؿ:را:ظفح:یم :م ۔
ب
"ارگ":،دخا:وتاانیی:افحتظ:از:اتکب:دقمس:وخد:را:از:رییغت؛ )دقرت:اف(
اسغنا 11 :55:۔۔۔۔۔:انبربانی:ابدی:ابدش کلمش:نم ایب:کش:ربف پجرؾ:از:دهؿ:نم؛:انی:ابندی:نش:نم:ابزرگدد اخیل:اتس:،:اام:آؿ:را:ابدی:ااجنؾ:دهد:

کش:نم:لؼفا:،ف:آؿ:را:در:زیچی:کش:نم:آؿ:را:رفاتسدـ:اتس: :۔

م
ااحلہق 47-44 :69:۔۔۔۔۔:ف ارگ:اف:ذکب:ارتخاع:رکدـ:وبد سحناؿ:ام:در:ومرد:ام:،:ام :ػمننا:اف:را:اب:دتس:راتس:رگفنش:وبد:ف:سنپس:رشایؿ:
هی
زدنیگ:وخد:را:عطق:رکد:،ف :پ :حکی:از:امش:یم:وتادن:ام:را:از:اف:را:نگش:داسنش:اتس۔:

ج
"سنپس":،اتکب:دقمس:را:یم:وتاؿ:رییغت:داد!
هی
یتم 18:5:۔۔۔۔۔:ات:آامسؿ:ف:زنیم:وبعر:دننک ،یکی عهد:ف:امیپنش:ای:کی:العتم:نش :پح:فچش:از:اقونؿ:ابندی:ذگتش:،:ات:اپنکش:امتؾ:وشد۔:
پ
رمسق:31:13:۔۔۔۔۔ هست:ف:زنیم:رفار:وخاه:رکد اام املکت:نم:از:نیب:یم:رفدن ۔
االرسا  77:17۔۔۔۔۔):نش:وطری:کش:ام:وبد(:راـ اب روسالؿ:ام:را:شیپ:رفاتسدمی:ف:در:راـ:هی:ام:رییغتیوخناه:ایتف:۔:
امرک ..... 13:31:آامسؿ:اف:ځمکش:نش:فرک:ش:،:مځرا زام:ربخې:نش:لش:مننځش:الځ:نا.
ل
وسرـ ..... ( 17:77:دا:زوم:الرـ:فـ )د:ربمغیپاون:رسـ:چپې وم:اتسوس:ځخش:مخکې :نلي:فف .اف:اتوس:نش:د:ومدنول کې:وکؾ:دبولؿ:نش نپش زوم الری.
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د:اسفد:اداعاؿ دپ:ینعم:دق:اچ":دخای:نش:وپهیيا"
پ
خ:دقمس:اتکوبنش:نش:نن:ددبلش!
" ایلامل "

هم
یکی:از :هتُوانحنش یسک:کش:از:همش:زیچ:آاگـ:اتس

f

ربعااینؿ 13-12 :4:۔۔۔۔۔:ربای الکؾ:دخا:زدنیگ:یم:دنک ف:دقردنم:ف:فاحض:رت:از:ه:ریشمش:دف:رطفش:،یتح:ربای:میسقت:رفح:ف:رفح:ف:رفح:،ف:
هی
افملص:ف:زغم:اوختساؿ:،ف:فشک:ااکفر:ف:دصق:هی:بلق:اتس۔ :پح:وموجدی:فوجد:دنارد:کش:در:مشچ:اف:اظه:وشد:،:اام:همش:زیچ:ربهنش:ف:ابز:اتس نش:
هی
مشچ:اف:کش:ام:ابدی:ااجنؾ:د م۔:
ه

ارقبلہ  231: 2۔۔۔۔۔ آيت:ا هي:را:نؿ:نکن رخسمـ۔ نش:اید:داسنش:ابدیشکش:اف:نش:امش:ف:اتکب:ف:تمکح:کش:اف:آاکشر:رکدـ:اتس:،نش:امش:کمک:یم:
دنک۔:دخا:را:تفگش:زدـ:ک:ف:دبادین:کش:اف:همش:زیچ:را:یم:دادن:۔:

" اریسبل "
انرظ:افؽ
پچش:یسک:همش:زیچ:را:یم:دنیب:ف:یم:ونشد
زمومر 9-7 :94:۔۔۔۔۔ اام:آن:یم:وگدنی:،دخافدن:وخناهد:وبد ددیؿ:،نش:ابدی:دخای:وقعیب:آؿ:را:نش۔:درک:ک:،امش:در:ایمؿ:رمدؾ:اقمح:هسنند:؛:ف:
هتگایم:کش:اعلق:وخاه:دش:،امش:اقمح:هسنند؟:یسک:کش:وگش:یم:دهد:،آای:اف:یم:ونشد؟:یسک:کش:مشچ:را:لکش:یم:دهد:،آای:اف:یم:دنیب؟:

هی
م
اغرف  56:4۰۔۔۔۔۔ :ػمننا:،اسکین:کش:افالتػ:رظن:داردن در:ومرد:آاکشر:دشؿ:دخا:دبفؿ :پح:ادتقاری:کش:ربای:آن:آدمـ:اتس:،
زیچی:زج:بلق:آن:رغفر:فوجد:دنارد؛:اام:آن:هزگ:نش:اجـ:یبلط:وخد:دتس:وخناه:ایتف۔:انبربانی:نش:دخا:انپـ:ربب۔:انی:اف:یسک:اتس:کش:یم:
ونشد:ف:یم:دنیب: :۔

53
د:اسفد:اداعځانې دپې:ینعم:دق :پچې":دخای:نش:وپهیيا"
د:هغش:س پننځلي:اتکوبنش:نشدبؽ:شا!

f

"الرابق "
دننیبـ،
یسک:کش:رب:رفی:چلقنس:اظنرت:یم:دنک
هسی

هسی هی
ق
اسغنا 1۰-9 :46:۔۔۔۔۔:نش:اید:داسنش:ابدیش:کش:زیچهی :نلي دقیمی؛:ربای:نم:دخا :م:ف :پ :حسک:درگیی:فوجد:دنارد:نم:دخا:
هی
هت
پ :حسک:لثم:نم:صین:،االعؾ:اپایؿ از:آاغز:ف:از:زامؿ:هی:دقمی:زیچهیی:کش :وز:ااجنؾ:دشنـ:اتس:،یم:وگدنی:،اشمفرـ:نم ابدی:ااتسید:،:ف:نم:
ه
امتؾ:ذلت:نم:را:ااجنؾ:وخا م:داد۔:
م:،ف:

م
ااملدئہ  117-116: 5۔۔۔۔۔ :ػمننا:،طقف:امش امش  ،هسنند دانا:زیچه پ:تؿ:اتس:نم:طقف:نش:آپخپش:نش:نم:رفامؿ:داددی:نش:آن:متفگ«::دخافدن:
ه
پ
رپفرداگر:نم:ف:رپفرداگر:امش:را:ابعدت:نک۔:فیتق:در:ایمؿ:آن:اسنک:وبدؾ:،اشهد:آن:وبدؾ:،ف:هتگایم:کش:امش:رما:رگیتف:،وت:وبدی فات:رب:آن:۔:امش:اشهد :مش:زیچ:
اتس:

"الولم"
دننیبـ
پچش:یسک:از:وخد:احمتظف:یم:دنک
زمومر 6-5 :146:۔۔۔۔۔:ابمرک:اتس:اف:کش:دارد دخا از:وقعیب:ربای:کمک:اف:،ادیم:اتس:کش:در:دخافدن:اتس:۔۔۔:کش:ربای:
همنسش:تقیقح:را:ظفح:یم:دنک: :۔

پ
آؽ:رمعاؿ 15۰ :3:۔۔۔۔۔:اام دخا:رسرپتس:امشتس ،ف:اف :هنسنی:ابیتشپؿ:اتس۔
هی
اوتلہب  51:9۔۔۔۔۔:وگب "::پح:زیچ:زج:ام:صین آپخپش:دخافدن:نییعت:رکدـ:اتس:اف:نگهناؿ:ام:اتس:اامیؿ:ذگباردی:کش:اامیدناراؿ:اامتعد:دننک۔:

دمحم 11:47:۔۔۔۔۔ اهلل:احمظف:اتس

هی
اامیدناراؿ ف:اکرفاؿ :پح:احمفؼیي:دناردن۔

54
د:اسفد:اداعځانې:نپش دې:ینعم:دق:چپې" دخای رپفا نش:رلق"
د:هغش:د:س پننځلي:اتکوبون:نپش:اځـ!

f

"اولودود"

دفتس:داسنیي،
دوسلز:ف:دفتس:داسنیي:نش:دنباگشن
ارایم:34-31:،3 :31:ف 37:۔۔۔۔۔:دخافدن:اعتمؽ:اتس نش:رظن:نم:دقیمی:نش:رظن:یم:ردس:،تفگ"::نلش:،نم:دفتس:دامتش وت:اب:کی:قشع:حیسم
پی
پی
ه
۔۔۔ :حسند:،رفزه:یم:آدنی:،دخافدن:یم:وگدی:،نم:عهد:دجدیی:را:اب:اخنش:ارسالیئ:ف:اخنش:ی:یدا:وخا م:استخ:۔:زریا:کش:هانهؿ:آن:را :حس:،ف:نش:اید:
ه
وخا م:رپسد هانهؿ:آن:رتشیب:صین:۔۔۔:نش:انی:رتبیت:دخافدن:یم:وگدی::ارگ:آامسؿ:ابال:را:یم:وتاؿ:ادنازـ:ریگی:رکد:ف:اپنش:هی:زنیم:زری:وجتسج:رکد:،نم:
ه
پ
ارسالیئ:را:نش:اخرط:آ خپش:کش:ااجنؾ:دادـ:اؾ:،وخا م:تشک۔:

:1ویانح:8-6 :4:ف:16:۔۔۔۔۔ 6۔:از:انی:رف:ام:رفح:را:یم:انشمیس از:تقیقح:ف:رفح:اطخ۔8:۔:یسک:کش:دفتس:دارد:دخا:را:یم:انشدس:ربای:دخا:
قشع:اتس16:۔:دخا قشع:اتس:؛:ف:اف:کش:در:قشع:زدنیگ:یم:دنک:در:دخا:زدنیگ:یم:دنک:،ف:دخا:در:اف۔:
م
ظفح
اربلُفج : :14:85ف 22-21۔۔۔۔۔:اف:آرمزدنـ:ف هزابؿ اتس دفتس:داسنیي:۔۔۔:در:فاعق:انی:کی:رقآؿ:اب:وکشـ:اتس:کش: :
دشـ:اتس در:کی:رقص:احمتظف:دشـ: :۔

"الرازق"
اتنیم:دننکـ،
ه
کش:ربای:ه:دف:رفاحین:رفا م:یم:دنک ف:اینزهی:زیفیکی:ؤمانمؿ
فنلننپناؿ:19:4:۔۔۔۔۔ اام:نم دخافدن:همش:را:رعصش:یم:دنک اینز:وخد:را:اب:وتچش:نش:رثفت:وخد:را:در:وکشـ:وتطس:حیسم:یسیع۔:
اانلرایت  58:51۔۔۔۔۔ دخا ! اف:انی:اتس:کش یم:دهد تشیعم :،رپفرداگر:وتاانیی:انوبد:دننکـ۔

55
د:اسفد:اداعځانې:نپش دې:ینعم:دق:چپې" دخای رپفا نش:رلق"
د:هغش:د:س پننځلي:اتکوبون:نپش:اځـ!

f

"الردیش"
راهیما،

کش:ؤمانمؿ:را:نش :تم:امکؽ:هداتی:یم:دنک
زمومر 14:48:۔۔۔۔۔:ربای:انی:دخا:دخای:امتس ربای:همنسش ف:همنسش؛ اف:راهیمای:ام:وخاهد:وبد:یتح:ات:رمگ ۔
زمومر:9 :119:ف 1۰5:۔۔۔۔۔:اکیف:اتس:کش:وجاؿ:ابدش رمد:راـ:وخد:را:اپک:یم:دنک؟:اب:در:رظن:رگنتف:وتچش:نش:آؿ:اب:وتچش:نش:کلمش:وت:۔۔ :۔
کلمش:وت الپم:زند:اتس:اپی:نم ،ف:ونر:زجء:راـ:نم۔
الکهف :17:18ف:24-23:۔۔۔۔۔ اف:کش دخافدن:هداتی:یم:دنک اتس نش:دریتس:هداتی:دشـ:۔۔۔:از:زیچی:نگفنند"::نم:آؿ:را:رفدا:
ه
ااجنؾ:وخا م:داد":،دبفؿ:ا فش:رکدؿ":،ارگ:دخا:وخباهد"۔:فیتق:رفاومش:رکددی:رپفرداگرت:را:رفاومش:نک:ف:وگب:"::مش دخا:رما:راهیمایی:نک:ف:رما:
نش:تقیقح:زندی:نک۔»:

" ااحلظف "
رفزانمش:اگردنی،
یسک:کش:همش:زیچ:را:نگش:یم:دارد
ااثمؽ  8 :2۔۔۔۔۔ اف:ریسمهی:دعاتل:را:نگش:یم دارد ف راـ:دقماست:را:ظفح:یم:دنک ۔
وھد  57:11۔۔۔۔۔:ربای رپفرداگر:نم:نگهناؿ:اتس رب:رفاز همش:زیچ۔

هی
انجل  28-26 :72۔۔۔۔۔:اف):ت(:یم:دادن:کش:دشنـ:اتس:،ف پ :حسک:راز:اف:را:آاکشر:یم:دنک۔:نش:زج:ه:روسؽ:کش:اف:ااختنب:رکدـ:اتس:،ف:
سنپس:اف رسرپاتسؿ:را:کش:شیپ:از:اف:ف:تشپ:رس:اف:راـ:یم:رتف:،یم:رفدتس:۔:کش:اف:نکمم:اتس:دبادن:کش:فااعق:داردن ایپؾ:رپفرداگراشؿ:را:وحتلی:داد:۔:
اف:امتؾ:اامعؽ:وخد:را:ااحطش:رکدـ:ف:همش:زیچ:را:امشرش:یم:دنک۔:

56
د:اسفد:اداعځانې دا:ینعم:فروکق:چپې " دخای:هنځ:یش:نش:ش:وکیل"
د:هغش:د:س پننځلي:اتکوبون:نپش:اځـ!
f

" ااكلدری "
یکی:دقردنم،
پچش:یسک:اقدر:اتس:آپخپش:را:کش:دفتس:دارد:ااجنؾ:دهدا
ه
اای 12:13:۔۔۔۔۔ نلش در:انی:وت:هسنند:ف:نش:طقف؛ نم:نش:وت:وجاب:وخا م:داد:،کش دخا:زبرگ:از:ااسنؿ:اتس ۔
م
اسغنا:24:14:ف 27:۔۔۔۔۔:دخافدن:اعتمؽ:دارد وسدنگ:اید:رکد:،تفگ ::ػمننا:مهوطنر:کش:رکف:رکدؾ:،ابدی آؿ:را:نش:وصتبی:ردیس:؛:ف:نش:
ونعاؿ:نم:وظنمر:،انبربانی:ابدی آؿ:را:ااتسیدـ:۔۔۔:ربای:دخافدن:از:زیمابؿ:نییعت:دشـ:اتس ،ف :پچش:یسک:آؿ:را:وغل:دنک: :؟
هی
اکبرا:2۰:2:ف:255:۔۔۔۔۔ دخا:دارد دقرت:شیب:از:همش زیچه۔۔۔:دخا! :پح:دخایی:زج:اف:،زدنیگ:،ادبی:فوجد:دنارد۔:نش:وخاب:ف:نش:وخاب:
اف:را:رغؼ:یم:دنک:۔۔۔:اتج:ف:تخت:اف:آامسؿ:ه:ف:زنیم:را:در:آوغش:یم:ریگد:ف:اف:را:اکتؿ:یم:دهد:ات:ه:دف:آن:را:ظفح:دنک:۔:

" اافلریت "
اخقل:دجمد
ه
پچش:یسک:یم:وتادن:از :م:دجا:وشد:ف:دفابرـ:ربرگدد
پ
وکایسلؿ:17-16 :1:۔۔۔۔۔ ربای همش:زیچ:اف:وبد ااجید:دشـ:اتس:،:کش:در :هست:هسنند:،ف:در:زنیم:هسنند:۔۔۔:ف:وتطس:اف:همش:زیچ:را:
لیکشت:یم:ده: :۔
افرط:1 :35:۔۔۔۔۔ اتسشی:دخا ،اخقل از آامسؿ:ف:زنیم:۔۔۔:اف:در:تقلخ:زیچی:را:کش:اف:دفتس:دارد:،دنچ:ربارب:یم:دنک۔:زریا:دخا:اقدر:اتس:همش:زیچ:را:
ااجنؾ:دهد۔:

اوشلری :15-11: 42۔۔۔۔۔ اخقل از:آامسؿ:ه:ف:زنیم:۔۔۔ اف:دیلک:هی:آامسؿ:ه:ف:زنیم:اتس:۔۔۔:یم:وگدنی::نم:نش:آپخپش:کش:دخا:رفاتسدـ:
اتس:،ااقتعد:دارؾ۔:

57
د:اسفد:اداعځانې دا:ینعم:فروکق:چپې " دخای:هنځ:یش:نش:ش:وکیل"
د:هغش:د:س پننځلي:اتکوبون:نپش:اځـ!
" الجییار "

f

همش:دقردنم،
دقرت:ف:دقرت:قلطم:اتس
زمومر :1۰:،8 :24:پچش:یسک:اپداشـ:الجؽ:اتس؟:انی دخافدن:وقی:ف:دقردنم:،:دخافدن:وتاان:در:ربند:۔۔۔ :پچش:یسک:انی:اپداشـ:ااختفر:اتس؟:
دخافدن:اعتمؽ:،اف:اپداشـ:ااختفر:اتس۔:السـ:
ارشحل :23:59۔۔۔۔۔ اف:زج:دخافدن:اتس:کش:فوجد:دنارد دخای:درگی:اف:احمک:دقمس:،دقمس:،عبنم:اتینم:نگهناؿ:اامیؿ:،نگهناؿ:،دقردنم:،:همش:
دقردنم:،ااختفر:اتس!:

م
ااحلہق:47-44 :69:۔۔۔۔۔ ف ارگ:اف:ذکب:ارتخاع:رکدـ:وبد گفنش:هی:ام:درابرـ:ام:،:ام :ػمننا:اف:را:اب:دتس:راتس:رگفنش:وبدمی:ف:سنپس:رشایؿ:
هی
زدنیگ:را:عطق:رکدمی :،پح:دکاؾ:از:امش:یم:وتانسنند:ام:را:از:اف:دفر:کا:۔:

" المکدری "
رغفر،
کش:اغبل:اتس:،دانتش:رمداؿ:رشفر:در:دقرت:وقی:وخد:را
هی
:
:وخناهد
 1ومسلیئ1۰-9 :2:۔۔۔۔۔:اف:وخاهد:دش:نگش:دانتش:اپ:از دقمنیس:ف:رشریاؿ:در:اتریکی:وکست:یم:دننک:از:رظن:دقرت :،پ :حسک:غلنش
ن
رکد۔:دانمشؿ:دخافدن:ابدی:نش:نکش:هی:سکسنش۔اف:را:از:رفی:آامسؿ:ر سحند:یم:دنک:دخافدن:،وقیط:هی:زنیم:را:اضقفت:یم:دنک:۔۔۔:

الکهف  45:18۔۔۔۔۔:دخا:دارد رب:همش:زیچ:دقرت۔
ارمقل 42:54:۔۔۔۔۔:اام:همش:اکرف:دشدن اشننش:هی:ام ف:ام آن:را:اب:درک:یکی:از دقردنم:ف:وتاان:،از:نیب:ربد ۔

58
د:اسفد:اداعځانې دا:ینعم:فروکق :پچې":دخای:فافدار:نش:دی "
د دقمس:اتکوبون اسپنش:اکف:دـ
رفما کا دبولؿ!

f

" المونم "
فافدار
پچش:یسک:مادن:اامتعد:دنک
پ
سفنربای:همش لسن:ه:۔۔۔:
زمومر 9۰-89 :119:۔۔۔۔۔ ربای:همنسش :،دخافدنا ،کلمش:وت لح:ف:لصفدر :هست:اامتعد:نش :
تس:2 :1:۔۔۔۔۔ در:ادیم:زدنیگ:ادبی:،کش دخا  ،پچش:یسک:یم:وتادن:درفغ:وگبدی :،فدعـ:دادـ:دشـ:اتس:لبق:از:رشفع:جؿ۔
اوتلہب :111: 9۔۔۔۔۔ انی:اتس فدعـ:ااصتؽ رب دخافدن:در:وترات:ف:الیجن:ف:رقآؿ۔ :پچش:یسک:رتشیب:فافداررت:از:دخا:اتس:؟:
هی
ارشحل  23:59۔۔۔۔۔:اف:اتس دخا العفـ:رب:اپنکش:آن:فوجد:دارد پح:دخایی:صین:اف:رپفرداگر:احمک:،دقمس:،عبنم:اتینم:احمک:اامیؿ:اتس:؛:
نگهناؿ:،دقردنم:،همش:دقردنم۔:

پ
آؽ:رمعاؿ:9 :3:ف:94:۔۔۔۔۔ دخافدن:انی:اکر:را :منکند فدعـ ۔۔۔:امش:هزگ فدعـ:را تسکش دنه !

"اولیل"
رفزانمش:اگردنی،
یسک:کش:دقماست:وخد:را:نش:ونعاؿ:کی:دفتس:زندکی:ظفح:یم:دنک
پ
حمناہ :6: 9۔۔۔۔۔ امش:یتح وت:،رپفرداگرا ت؛ آامسن:،آامسن:ف:همش:زیمابؿ:وخد:،زنیم:ف:همش:زیچهیی:کش:در:آؿ:فوجد:دارد:،درایه:ف:
همش:زیچهیی:کش:در:آن:اتس:،اسجنش:ادی:ف:همش:آن:را:ظفح:یم:ک: :۔
صمی
االرعاػ 196: 7۔۔۔۔۔ نم احمتظف:از:دفتس:دخاتس کش اتکب:دقمس:را اشنؿ:داد ۔ اف:دفتس :مي:اتس۔

59
د:اسفد:اداعځانې دا:ینعم:فروکق :پچې":دخای:فافدار:نش:دی "
د:دقمس:اتکوبون اسپنش اکف:دـ
لش دبدیلف:ځخش!

f

"ااحلد"
راهیما،
کش:در:ریسمهی:انم:هداتی:یم:دنک:ف:هداتی:یم:دنک
زمومر 9 :25:۔۔۔۔۔ اقعنش:اف:را:در:دعاتل:هداتی:وخاهد:رکد ۔ ف:تنکل:اف:را:نش:راـ:وخد:آومزش:وخاهد:داد۔
زماریم24:73:امش:ابدی:نم:را:راهیمایی:نک:اب:وت اشمفرـ:ف:سپ:از:آؿ:نم:را:نش:ااختفر:یم:ریگؾ:

م
جح 54:22:۔۔۔۔۔:ف :ػمننا دخافدن:هداتی:یم:دنک آنیی:کش ابفر نش:راـ:راتس۔

ه
" الوم مینف "
نگهداردنـ

یسک:کش:از:رمدشم:رماتبق:یم:دنک:ف:احمتظف:یم:دنک
زمومر:7-6 :12:۔۔۔۔۔ در:انی املکت:دخافدن اخصل:هسنند املکت:امدنن:رقنـ:ای:کش:در:وکرـ:زنیم:ومرد:آزامشی:رقار:رگفنش:ادن:،هفت:ابر:
زیمت:دشـ:ادن۔:دخافدنا:،آن:را:از:لسن:هی:آدنیـ:ظفح:نک:۔:

زمومر 8-7 :121:۔۔۔۔۔:دخافدن:وخاهد:وبد وت:را:ظفح:نک از:رش؛:اف:ابدیُ :يانح:وت:را:ظفح:دنک۔:دخافدن:ظفح:ریبفؿ:رنتف:وت:ف:آدنیـات:را:دراز:
انی:زامؿ:نش:ولج:،ف:یتح:نش:ادب۔
زمومر 14 :25:۔۔۔۔۔:راز:دخافدن اتس اب:آن کش:از:اف:رتبس ف اف:را:عهد:وخد:را:نش:اف:اشنؿ:وخاهد:داد ۔
هی
رشحـ23:59:۔۔۔۔۔ اف:اتس دخا العفـ:رب:اپنکش:آن:فوجد:دارد پح:دخاییصین:اف:رپفرداگر:احمک:،دقمس:،عبنم:اتینم:احمک:اامیؿ:اتس؛:
اگردنی:،وتاان:یکی:،همش:دقردنم:۔۔۔:

60
د:اسفد:اداعاپنپش:د:ینعم:دق:چ " دخای اصدؼ:نش:ف"
د:دقمس:ایعمر:اسولت:اپلرـ:اکفا
لش:وخا هغش:نش:اقضا فؽ د:قتم:نپش:فرځ:د:ااسنانون! f
" ال-آدل "
ت:ف:دراکتسر
کلمش:ای:کش:در:تقیقح:ف:دعاتل:اکلم:اتس
 2ومیتاتؤس 16:3۔۔۔۔۔ امتؾ:اتکب:دقمس:اتس:دادـ:دشـ:وتطس:اههاؾ:دیشخبؿ:نش:دخافدن:اتس:ف:ربای:میلعت:ف:رتتیب:ربای:میلعت:ف:رتتیب:
وسددنم:اتس:دعاتل:،:کش:ااسنؿ:دخافدن:اکلم:اتس:۔۔۔:

هی
اماعنؾ:115 :6:۔۔۔۔۔ اکلم:اتس الکؾ:وت دخافدن:در:تقیقح:ف:دعاتل۔ پح:زیچ:فوجد:دنارد یم:وتادن:املکت:اف:را:رییغت:دهد۔:اف:ونشدنـ:ف:

داشن:اتس۔:

" ااخلم "
اقیض،
کش:همش:افالتافت:را:لح:یم:دنک
زمومر:13 :96:لبق:از:دخافدن:اشد:ابدیش:۔۔۔:ربای:اف:یم:آدی ربای:اضقفت:در:زنیم:؛:اف:جؿ:را:اب:دعاتل:اضقفت:وخاهد:رکد:،:ف:رمدؾ:اب:تقیقح:اف:۔:

ویانح ..... 48:12:اف کش نم را رد یم دنک ،ف:سحناؿ نم یم ردس ،یسک کش اضقفت یم دنک:اف :کلمش ای کش نم گفنش اؾ ،مهؿ اتس:اف را در
آرخنی رفز اضقفت کا
ااملدئہ ..... 47:5:ذگبار رمدؾ الیجن اضقفت دننک:آپخپش کش دخافدن در آؿ اشنؿ دادـ اتس.
االماعنؾ ..... 114:6:آای نم درگی نش دابنؽ دخا متسین؟:کی اقیض ،زامین کش اف یسک اتس کش آاکشر رکدـ اتس:ربای وت

61
د:اسفد:اداعځانې:نپش:دې:ینعم:دق:چپې " دخای اصدؼ:نش:ف"
د:دقمس:ایعمر:اسولت:اپلرـ:اکفا
لش:وخا  W hichهغش:نش:اقضا ځوؽ د:قتم:نپش:فرځ:د:ااسن f
انون!
" ااخلک "
فاتیعق،
پچش:یسک:فایعق:اتس:ف:درتس:اتس
زمومر: :142 :119:ف:144۔۔۔۔۔ وت دعاتل هستا:کی دعاتل دایمئ ف اقونؿ: :وتقح:اتس ۔۔۔ دعاتل:سهادت:وت:ادبی:اتس:،نش:
نم:درک:یم:دهد:ف:نم:ابدی:زدنیگ:یم:دننک۔:

پ
 1ومیت ا اه انس :15:2۔۔۔۔۔:اطملغش:ربای:اشنؿ:دادؿ:وخد:اتی:دشـ:اتس نش:دخا:،:اکررگاین:کش:اینزی:نش:رشاسمری:دناردن:،نش:رایتس:

میسقت:کلمش:تقیقح: :۔
هسی
آؽ:رمعاؿ:55:3:۔۔۔۔۔ دخا:نش:یسیع:تفگ! نم:

م۔۔۔ میظنت:اسکین:کش:امش:را:ابالرت:از:اسکین:کش:اکرف:ات:رفز:ایقتم۔:

نیتقیقح:قلطم:اتس۔
اهحقۃ :2: 69ف:51:۔۔۔۔۔ 2۔:یچ:هست؟ فاتیعق؟  51ا :

" اونلر "
رفانشیی،
کش:ه:دف:آامسؿ:ف:زنیم:را:رفنش:یم:دنک
زمومر 1۰5 :119:۔۔۔۔۔ کلمش:وت هست:کی رچاغ نش:نم اپ:ف ونر نش:ریسم:نم
اونلر:35:24:۔۔۔۔۔ دخا:انی:اتس کبس از:آامسن:ف:زنیم از:زنیم۔۔۔:ونر:رب:رفی:ونر:اتس۔:دخافدن:اسکین:را:کش:ونر:اف:را:یم:وخاه:
هداتی:یم:دنک۔:ف:دخا:رفومد :دیلقت:نش:رمداؿ:،:زریا:دخا:داان:از:همش:زیچ:اتس۔:

62
م
د:اسفد:اداعځانې دا:ینعم:فروکق:چپې" دخای هزابنش نش:دی"
د س پننځلي:اتکوبون اسولت:اپلرـ:اکفا
د ځوؽ ااسنتیندالخوصؿاپلرـ!

f

" ارهرمیح "
م
هزابؿ

پچش:یسک:آراؾ:ف:رپ:از:تقفش:اتس
م
م
زمومر:8 :1۰3:ف 18-17:۔۔۔۔۔ دخافدن :هزابؿ:اتس:ف هزابؿ:ف:آراؾ:نش:مشخ:ف:رتمح:ف:وکینیی:۔۔۔:اام:رتمح:دخافدن:از:ادبتی:نش:
ع
ادبتی:اسکین:اتس:کش:از:اف:رتبدنس:ف:دعاتل:اف:را:نش:رفزدناؿ:رفزدناؿ:،امدنن :هد:ف:امیپؿ:وخد:ف:اسکین:کش:نش:اید:اف:رفانیم:ربای:ااجنؾ:آن:۔:
م
م
ارقبلہ:ا 143 :2:۔۔۔۔۔:اف :هزابؿ:اتس ف هزابؿ:ربای:رشب
م
ااسی 66:17:۔۔۔۔۔:رپفرداگر:وت:تبسن:نش:امش :هزابؿ:اتس

" اوکملت"
ارانش:دهـ
یسک:کش:نش:دقمار:زایدی:ذغای:زیفیکی:ف:رفاحین:را:ربای:همش:ی:چلقنس:نش:اراغمؿ:یم:آفرد۔
هی
دیپاشی 14:22:۔۔۔۔۔:ف:اربا م:امس:انؾ:رگتف انی:اکمؿ:یـ:ریجـ:اتس):مهوطنر:کش:گفنش:دشـ:اتس:ات:ارمفز(:
م
زمومر 9-8 :145:۔۔۔۔۔:دخافدن :هزابؿ:ف:رپ:اتس از:تقفش:،آراؾ:نش:مشخ:،ف:رتمح:زبرگ۔:دخافدن:ربای:همش:وخب:اتس:،ف:
رتمح:وخشی:شیب:از:امتؾ:آاثر:اف:اتس: :۔
ااسنل  85:4۔۔۔۔۔:دخا:همش:زیچ:را:اظنرت:یم:دنک:۔

63
م
د:اسفد:اداعځانې دا:ینعم:فروکق:چپې" دخای هزابنش نش:دی"
د س پننځلي:اتکوبون اسولتاپلرـ:اکفا
د ځوؽ ااسنتیندالخوصؿاپلرـ!

f

"الرامحن "
م
هزابؿ

م
هزابؿ:رتنی:اسکین:کش:رتمح:را:اشنؿ:یم:دها
م
اسغنا 1۰:54:۔۔۔۔۔:اام :هزابین:نم:از:آؿ:رب:یم:آدی از:وت:،:ف:نش:عهد:حلص:نم:ربداسنش:یم:وشد:،دخافدن:یم:وگدی:،کش:رب:وت:رتمح:یم:دنک:۔:

پنننش:9 :7:۔۔۔۔:انبربانی:،انبربانی:،کش ای:دخافدن:،دخای:امش:،اف:دخاتس:،کش:اب:عهد:ف:رتمح:اب:اسکین:کش:اعقش:اف:هسنند:ف:دوتسرات:
وخد:را:نش:هاراؿ:لسن:ظفح:یم:دننک: :۔

حتف:2-1 :1:ف 5:۔۔۔۔۔:اتسشی:دخافدن:اعتمؽ:،دخافدن:اتس از:جؿ؛:مهزابؿ:،:مهزابؿ:۔۔۔:ام:را:هداتی:نش:راـ:راتس:۔:

" الهوههاب"
وخادننـ:ربیلاؽ
کش:آزادانش:از:لضف:وخد:یم:دهدا
زمومر:13۰ :119:ف 16۰:۔۔۔۔۔:فرفد:املکت:امش ونر:را:یم:دهد:۔۔۔:کلمش:اتؿ:از:ادتبا:درتس:اتس:ف:ه:کی:از:دوتسرات:اصحل:وت:ربای:
همنسش:ربرطػ:یم:وشد: :۔
م
آؽ:رمعاؿ 9-7 :3:۔۔۔۔۔:اف:یسک:اتس:کش:نش:امش:راسدنـ:اتس :رقآؿ:۔۔۔:رپفرداگر:ام:۔۔۔:از:ام:رمح:نک وضحر:امش۔ :ػمننا:،امش:دنشخبـ:۔۔۔

پ
م
ص :9: 38ف:35:۔۔۔۔۔:رپفرداگر:امش:،وتاان ،انی زعزیؾ:۔۔۔ :ػمننا:امش :هنسنی:اتس:۔

64
د:اسفد:اداعفب:دخای
اف:د:دنپش پ:ی:وکول:رسـ اطیشؿ:فاتسلی
"اطیشؿ:د:الیجن:اپلرـ:چش:فلش"

f

د:دخاق:اعتلاچش!
"االزمی"
زبرگ:ف:وتادنمن
یسک:کش:ابالرت:از:همش:اتس:ابال:ف:دقردنم:اتس
ه
اسغنا 28:4۰:۔۔۔۔۔:آای:ات:نش:احؽ:انشجنش:دشنـ؟:وت :سیي دینشـ:دشنـ:اتس:کش:دخافدن:دایمئ:،دخافدن:،:اخقل:اپایؿ:جؿ:،دخایی:صین:
ف:نش:جسنش:اتس: :؟
هی

ارقبلہ  255: 2۔۔۔۔۔:دخا :!:پح:دخایی:زج:اف:،فوجد:دنارد زدنیگ:،ادبی۔:نش:وخاب:ف:نش:وخاب:اف:را:رغؼ:یم:دنک:۔۔۔:اتج:ف:تخت:اف:آامسؿ:ه:ف:زنیم:را:
در:آوغش:یم:ریگد:ف:اف:را:اکتؿ:یم:دهد:ات:ه:دف:آن:را:ظفح:دنک:۔:

"الراب"
دخافدنا
ااتسد:اکیف:در:اایتخر:دارد
زمومر:11-9:،4 :33:۔۔۔۔۔:ربای:کلمش:دخافدن اتس راتس:،ف:امتؾ:آاثر:اف:در:تقیقح:ااجنؾ:یم:وشد:۔۔۔:ربای:اف:تبحص:رکد:،ف:ااجنؾ:دش؛:اف:
رفامؿ:داد:ف:رسعی:ااتسید:۔:دخافدن:نش:ارادىه:ملیها:کمک:یم:دنک؛:اف:ازبارهی:رمدؾ:را:نش:اکر:یم:ریگد۔:فعتفش:ویرف:ربای:همنسش:وماتبظ:یم:دنک:،:ادننسش:هی:
قلنس:نش:لسن:هی:فلتخم:۔:

هسی
امالیک 6 :3:۔۔۔۔۔:زریا:نم:دخافدن :م:،:نم:رییغت:یم:منک:۔
جح:52:22:۔۔۔۔۔:ف:ام:هزگ:روسؽ:ای:نش:رفاتسدمی ایپربم:شیپ:از:وت:،اام):دبفؿ:کش(:هتگایم:کش:اف:لیم:را:نش:وصتری:دیشک:،اطیشؿ:لیم:وخد:را:نش:
ربیخ:از:اومر۔:اام:دخافدن:آپخپش:را:کش:اطیشؿ:رم :یم:وشد:،ااکنر:یم:دنک:۔:دخا:ربرقار):اکلم(:وخد:اشننش):آایت:،(:ف:دخا:داان:ف:میکح:اتس:۔:
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د:اسفد:اداعفې:ننځنل:دخای
اف:د:د:نپش پ:ی:وکول:رسـ اطیشؿ:فاتسلی
"اطیشؿ:د:الیجن:اپلرـ:چش:فلش"
د:دخاق:اعتل:چش!

f

"الاغبل"
یکی:از:ریپفاؿ،
پچش:یسک:رب:رس:همش:اتس
:1وتارخی 11:29:۔۔۔۔۔:وت:،:ای:دخافدن:،اتس انی تمظع:ف:دقرت:ف:الجؽ:،ف:ریپفزی:،:ف:تمظع:۔۔۔:هنس:وت:ابالرت:از:همش:اعتمؽ:۔:

ف
ویفس:21:۰۰:۔۔۔۔۔:دخا:دقرت:دارد:رب:همش:زیچ ،:رگ پچش:ارثک:رمداؿ:یم :همند

" ازلزز"
دقردنم،
یسک:کش:در:احتیمک:میظع:وخد:وتاان:اتس
اسغنا 24:1:۔۔۔۔۔:انبربانی:،دخافدن:یم:وگدی ،دخافدن:اعتمؽ:،یکی:از:دقردنمرتنی:ارسیالیئ:،:نم:وخدؾ:را:از:اخمافلؿ:وخد:الخص:
ه
وخا م:استخ:ف:از:دانمشؿ:نم:ااقتنؾ:ریگب: :۔
هی
ارشحل:23:59:۔۔۔۔۔:اف:دخافدن:اتس:کش:در:انکر:آن:فوجد:دارد پح:دخایی:صین:اف:احمک:احمک:اتس:،دقمس:،عبنم:اتینم:احمک:اامیؿ:،
انگهناؿ:،دقردنم:،:دقردنم:۔۔۔:
دمحم:32:47:۔۔۔۔۔:اسکین:کش:اکرف:دشدن ف درگیاؿ:را:از:راـ:دخا:رحمفؾ:نکنند:ف:سپ:از:آنکش:هداتی:نش:آن:اظه:دش:،اب:ایپربم:اخمتفل:ک:،نش:
هی
هی
پح:فچش:نش:دخافدن:آبیس:یم:راسدین:،اام:دخافدن:همش:اکرهشی:را:دبفؿ :پح:وگنش:أتریثی:ااجنؾ:وخاهد:داد۔:
اوملونمؿ:74:23۔۔۔۔۔:آن:دخا:را:انددیـ:یم:ریگدن ادنازـ:انمبس:رایتس:دخافدن:وقی:ف:اعتمؽ:اتس
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د:دوعې:انماقفنش:تعیبط :پچې:الیجن:نې دبؽ:وشی:دی!
املسمانؿ :پچې:فات" :،:الیجن:دبؽ:وشی:دی!":ابدی:نپشاپؾ:کې:فوینؽ:ش :پچې:اای:دا:نپش:ځونش:وکق:چپې)1دخای:ناش:وپهیيا:،ای:دا :پچې)2:هغش:رپفا:نش:رلق:،ای:دا:چپې )3هغش:د:دې:نپش:اځـ:هنځ:

ن:وکیل ! کلش :پچې:اتوس:د:هغش:ځش:نپش:اځـ:رکف:فکځئ:چپې دپې ایبؿ:کې تیبثت وشق:،:ون:ونر:اایتخرفنش:وتشؿ:نق .رتللش:وی:ای د:دې:درې:فاځف:fدرفوغ:وغلت:دیکیل:شا !ههغش:
ځوک پچې:د:دخای:د:اخوتیصون:نپش:فځادنې پ
:پسفی:فځ asؽ:ش:نپش:ابلبئ:اف:رقاؿ:کې:د:دخای:نپش99:ونومون:کې ( اامسلیعحسیه ) ومدنل وشی:دی : .د
رقآؿ انوپهش:چلکوا ) (jahiliyahپچې:لش:وپهول:دا:ونومنش:اف:د:دخای:رککځر:افصت:جنپلش:د:الدنې:رفکد:ي":انمقف":تنعل)(zindiqاف:د":اکرف "( kد ویه د

خم 25-34فځورئ)
خف ) پچې:فدنغؽدفزخ:نش ( : .
کش:ریچېوی:املسمؿففایی :پچې":الیجن:دبؽ:وشی:دی!":اای:دا:نپش:تقیقح:کې:دا:ینعم:نش:رلق :پچې:دخای:د:انماقفنش:دفـ:ځوون:ایعمرفون:درولدفیکن:دی :پچې:د:وی:لب :اس پننځلي:اتکب):د:
رقاؿ(:اسپنش:وکق:دپاسې:احؽ:کې :پچې:د:ونرف:ځوول:اسپنش:نش:وکق:.س پننځلي:اتکوبنش):،:د:اثمؽ:نپش:وتځشویترګ،زربیاوالیجن)؟دخای:دفـ:ځوین:ایعمر:نق:،:اف:دپې:
وموضع:کې:رقاؿ:نپش:سمش:وتځش:درس:فروکق:چپېویترات،زربیافالیجند:دخای:الکؾ:دق:اف:هنځ:ځوک:ن:وکیل:د:دخای:الکؾ:دبؽ:کځق!کش:دخای:د:
دقمس:اتکوبون:ځخش:وی:ځوک:وخدنق:کځق:،:هغش:نش:نپش:رفانش:فؽ:دا:ځوؽ:نپش:نیع:فؽ:وخدنق:کځق:ځکش :پچې:دا:د:هغش:ادبق:ایعمر:دی :پچې:لش:مخې:نش:نې:د:ایقتم:نپش:فرځ:د:ځوول:ااسنانون:
اضقفت:فکځق(.اجؿ12:48:اف:فیح).12:2۰:
ن
غ
ضی
پ
پ
کش:ریچې:وی:املسمؿ:ففایی":،:زـ:نپش:ځوول:دقمس:اتکوبون:ابفر:رلؾ چې:دخای:نې:یلیل:دی!":مځر:نپش:نیع:فتخ:کې:نپش:ا ي:فؽ د:الیجن:وللتس:ردفق:ځکش:چې:هغش:فات::
"الیجن:دبؽ:وشی:دی!":،:ون:دا:صخش:فاقغنا:رجمؾ:دی:.دپې:ینعم :پچې:دخای:د:هغش:د:سنپنځلي:اتکوبون:نپش:اځـ:دفـ:ځوین:ایعمر:رلق !هه( !دخای:مش:کځـ)!
یتم :: ..... .....وتنش:فابشا :،ځکش :پچې:د :تن:اپاچ:نپش:الس:کې:دی.
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د:دوعې:انماقفنش:تعیبط :پچې:الیجن:نې دبؽ:وشی:دی!
نس پ س پن ل
م
املسمانون:نش:ااجزـ :نش:چې:د :نځ يا اتکوبون رت :نځ:وتریپ:فکځق! f
ابک آرا 136 6 :2:اف ..... 6 136. 285 5:ففانش):ای:املسمانون ):وم:نپش اهلل:اف:نپش هغش:ځش:چپې وم:نش انزؽ:وشق دق:،:اف:هغش:ځش:
هی
پچې:اربا م:،:اامسلیع:،:ااحسؼ:،:وقعیب:اف:ولیبق:نش:انزؽ:وشق:دق .د ومیس:اف:یسیع:اف:ونرف:ربمغیپاون:نش:د:دفی:د:رب:نپش:رمسنش"  . 285.وم:د:
هغش:وکؾ:ربمغیپ:رسـ:هنځ:وتریپ:نش:وکف " اف:دفی:فات"::وم:افردیول:اف:ااطتع:وکف ".

ه
"کش":رقاؿ:د:دخای:وخلا:احمتظف:وشی:فق":ایب":د:رقاؿ:نپش:فانی:الیجن:ابدی:د دخای وخلا :م:وخدنق:شا!
ربفج: 21-22 ..... 21. 85:نپش تقیقح:کې دا:وی:اعلا رقآؿ:دی  22. P ،نپش:ـ:ځولې:کې:اسلت:وشی.

ولتبی ..... 111 :9:دا:هغش فدعـ دـ:چپې نپش وترات  ،الیجن اف رقاؿ کې:د اهلل:احبسنش:فاعتیل:اپدنب دق.
السومنش  JR 15: 9 .....وم:،نې:لش:سکش:،چپې:انزؽ دنپ :،اف وم:د:اسولت:دا.

اای درفغؿ:اوب نش د:الیجن:نپش تقیقح:کې:د دخای نپش:دیل:کې:افدس:دق ؟
ای ونؾ ..... 6:93:ځوک:لش:هغش:اچ:ځخش:ری:طلغ:ځناهځار:فق:ځوک :پچې:د:اهلل:نپش:اځـ:درفغ لعج:وکق :،ای:فات"::زـ:اههاؾ:می":،:کلش :پچې:هغش:
نپش:وکؾ یش کې اههاؾ دنی.
سن:.....1۰:17د هغش:اچ ځخش ری:اظمل ځوک دی ځوک پچې:د:اهلل:نپش:اځـ:درفغ:ااجیدفق:اف:د هغش آوتینش:درفغ:ځ ؟ق؟ نپش:رایت :پچې:اظاملؿ:ربایل:نش:شا.
وی :
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f

نلمودایؿ:5۰۰-1۰۰):ؾ(

سنسی
اتدملنی :م:دیچیپـ:ای:را:ربای:طبض:رکدؿ:اسانکس:هی:کننسش:داتش۔:دویدیوسؿ :دقتع:اتس"::انی:یپک:راتی:ه):رگام(:در:ادتبا:نش:انؾ":
رفصوم " )از:کلمش:ربعی:نش:ینعم":نش:امشرش:،(":زریا:،مهوطنر:کش:اتوملد:یم:وگدی:"،آن:امتؾ:انمش:ه:را:در:وترات:رمشد":نش:ونعاؿ:اثمؽ:،
:845،5جملت:در:وترات۔:انمش:وتمطس:در:وترات:در:اابحر :،42:11انمش "vav":در:کلمش":گیچون"،نش:ینعم":مکش":اتس۔:کلمش:ایمنش:در:وترات:
در:الفایؿ":،16:1۰:داراش"اتس،ینعی":دفتس"۔:آنش:ی:ایمؿ:در:وترات:اابحر :33:13اتس۔:
راؾ:ااشرـ:یم:دنک:کش:آن:دعتاد:رحفػ:را:در:ه:صفخش:دجدی:نش:وصرت:ومعدی:،ایقف:ف:ومرب:امشرش:یم:دننک:ف:ه:دعد:ف:اپرارگاػ:را:ربای:ونکیایتخ:
امشرش:یم:دننک۔:ارگ:ه:وگنش:افالتػ:از:الص:فوجد:داسنش:ابدش:،یم:وتاؿ:آؿ:را:راتی:رکد:ای:دنف:رکد:ف:رشفع:نش:اکر:رکد۔:
رفجی:آامر:زری:را:در:ومرد:دعتاد:دقیق:رحفػ:ربعی:ومرد:اافتسدـ:در:وترات:رقار:یم:دهد::

افل

377،42

اتتی

۰52،11

ابسه

725،22

ثب
حی
مل

218،38

وید

42۰،66

دستی

882،21

537،29

اکپ

253،48

وکهف

972،22

دایتل

53۰،32

الدم

517،41

رسی

147،22

او"

754،47

ایدداتش

778،77

نیش

148،32

وت

343،59

زاهینف

922،76

ونن

696،41

22867

اشکم

58۰،13

واو

تک

447،23

اعنیئ

175،2۰

-------

دویدیوسؿ:،نتم:ربعی:عهد:قیتع:،:ص۔ 89

راؾ:،اعمهدات:یحیسم:رپفتؿ:،:صص۔ 231-23۰۔

رفجی:،ااضمی:دخا:،:ص۔ 14
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چن
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د:اتوملدنسځاون:رقمرات
.1

رفؽ:کننسش:ابدی:رفی:وپتس:ویحاانت:اپک:وشد۔:

.3

آامدـ:ربای:اافتسدـ:اخص:از:کننسش:وتطس:یدی:اتس :۔
انی:ه:ابدی:همزاـ:اب:رسنش:هیی:از:ویحاانت:اپک:وشد۔:

.2
.4

.5

1

مس
ه:وپتس:ابدی:دعتاد :حصي:از:وتسؿ:ه:را:داسنش:ابدش:کش:در:لک:دکسک:ربارب:ابدش۔:

وطؽ:ه:وتسؿ:ابندی:شیب:از:رتمک:از:48:ای:شیب:از:6۰:طخ:ابدش:ف:رعض:ابدی3۰:رحػ:ابدش۔:

.6

لک:یپک:ابدی:در:ادتبا:رقار:ریگد:ف:ارگ:سش:کلمش:دبفؿ:طخ:ونسنش:وشد:،یب:ارزش:اتس۔:

.7

وجه:ابدی:ایسـ:ابدش:۔۔۔:ف:قبط:کی:دوتسرالمعل:صخشم:آامدـ:وشد۔:

.8

کی:یپک:ربتعم:ابدی:ومننش:ریگ:ابدش:،کش:ابندی:آؿ:را:در:دحالق:انددیـ:رگفنش:وشد۔:

.9
.1۰

f

هی
پح:کلمش:ای:انمش:،یتح:کی":ویود":،ابندی:از:احفغش:ونسنش:وشد:،وناتشر:دبفؿ:اگنـ:رکدؿ:نش:دکسک:لبق:از:اف :۔

نیب:ه:وماقف:اضفی:وم:ای:وموضع:ابدی:دماچلش:دنک:،

.11

نیب:ه":اپرااش"ای:شخب:دجدی:،فتعس:نش:وگش:همگاین:،

.12

نیب:ه:اتکب:،سش:طخ۔:

.13

اتکب:مجنپ:ومیس:ابدی:د اقی:اب:کی:طخ:وتمفق:وشد؛:اام:نقنش:انی:اکر:را:ااجنؾ:یم:ده۔:

.14

یپک:راتی:ابدی:در:ابلس:اکلم:یدی:نسسنش:

.15

امتؾ:دبؿ:وخد:را:وشبی:

.16

رشفع:نش:وننتش:انؾ:دخا:اب:کی:ملق:کش:نش:اتزیگ:در:وجه:وپدیشـ:دشـ:اتس:،

.17

ف:ابدی:کی:اپداشـ:اف:را:در:هتگاؾ:وننتش:انی:انؾ:نش:اف:وتچش:دنک۔:

-------دویدیوسؿ:،ربعی:نتم:عهد:قیتع:،:ص۔89:
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عهد:دجدی

f

ربایوینس دتس طخ :افنیل:اکونؿ:یحیسم:در:نسخش :یط:ربایوینس:،نش:اترخی:دحفد1۰۰:اسؽ:لبق:،ونسنش:دشـ:در:ویانین:وکےنئ:ایتف:یم:وشد۔

اکرتن:ومراوترنی ::ونسنش:دشـ:در:ویانین:ف:وتمدل:دشـ:در:دحفد:17۰:وسیعی:آؿ:یکی:از:دقیمی:رتنی:لنست:هی:انشجنش:دشـ:از:اتکب:عهد:دجدی:اتس۔ انی:اتکاخبنش:در:اسؽ:
:174۰در:الیمؿ:وتطس:کی:اتکدبار:نش:انؾ:ومراوتری:فشک:دش۔:
دبرم پ پپفس :ص:،66ص:،72ص 225 - 125) 75وسیعی(
پ
ررکستس)::دکسک  45۰-4۰۰لبق:دا:وسیعی(
اکسنپلوتی:ارفأیم:
دکست:رلفپننتوس) ::دکسک  4۰۰) ۰171وسیعی
گ
لننن
دکسک رب سنس):::دک :(۰188:پ:جرؾ:آ هي
گ
دکسک رکدیهت):::دکسک رکدیهت( پ:جرنیم:دقؾ:۔:آ هي

نگنن

دکسک زیبأ:ک سنس) ::دکسک 45۰ ،۰5 -وسیعی(

سننگنن
ف
دکسک رلکمننتوس):::دکسک:5۰۰-4۰۰) ۰2-:،۰6 -وسیعی:احفی :هزیتس:از:اتکنی:اکونین:اتس۔:دکسک ف سنس):::دکسک:،(۰32 -
ه
ح
:55۰-45۰وسیعی:اریخهننکوس پ پ:پفس( :،51:ص:7۰ف:ص:2۰۰:،)71ات:3۰۰:وسیعی:دکسک ا ندرونیس:دکسک ) 325 Aوسیعی (

دکسک:فپنکتوس):دکسک ) 35۰-325وسیعی(
سی
دکسک :ننناکوس):دکسک انلف  35۰-34۰وسیعی(
اجؿ:ریس پ پ:پفس):::ص:138-117 (52وسیعی

ارنیس پ پ:پفس):::ص 125) 1388 2وسیعی:
پچ:یتتیب:اپریپفس) ::ص:،45ص:،46ص 25۰-2۰۰) 47وسیعی
" ویپتکلس "
من
" ننسکوسل "
کن
ن
ن
" ل اسسی "

267
2764
143،2

اپریپفس:

88

دجدی:دیپا:یم:دنک:

47
------

عمج::
وکمفؽ:،وشاهدی:کش:وخااتسر:دصفر:مکح:یم:وشد:،:ص5۰-49:۔

3۰9،5

)آایت:رقآؿ(:
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د:ابلبی:اپلرـ درش:الوسدنی:وبثت
سی
درچش:ونکیایتخ:در:دس ههای:عهدقیتع

f

ارگ:امتؾ:خسن :یط:عهد:قیتع:در:احؽ:اقمنسش:هسنند:،آن:اشنؿ:یم:ده:کش:ت:کی:انمش:از:ه:158۰:رحػ:اشنؿ:یم:دهد:کش:افتفت:ه:در:همش:ی:ومارد:فوجد:
دارد۔:انی:اشنؿ:یم:دهد:ت:افتفت۰۰:۔:۰6دردص:در:ایمؿ:نسخش:هی :یط:،ف:ای:آن99:۔:94دردص:اشمنش:اتس۔:

درچش:ونکیایتخ:در:نسخش:هی:عهد:دجدی
هی
ربای:عهددجدی:از:53۰9:نسخش :یط:کش:ام:دارمی:،در:دحفد:2۰:هار:طخ:عهددجدی:ت:4۰:طخ:در:ابلغ:ومارد:در19:اپاسژ:ایتف:وشیمدن:،ف:ای:دحفد:4۰۰:کلمش :،پح:
افتفیت:دناردن۔:در:ایمؿ:957،7:آنش:در:عهد:دجدی:،ت:19:جملش:اضتمدی:فوجد:دارد:کش:احفی:41:آنش:اتس۔:انی:اشنؿ:یم:دهد:کش:ت:در:دحفد1:۔:77دردص:
نسح
افتفت:ایمؿ:نسخش:هی:اباتسؿ:فوجد:دارد۔:نش:ابعرت:درگی98:۔:33دردص:از:نتم:ایلص:در :ههای:عهد:دجدی:صخشم:دشـ:اتس۔:از:4۰۰:کلمش:فلتخم:ت:در:
ومرد:
هی
هی
:5۰-4۰افتفت:انعمیی:نتم:را:ااجید:یم:دنک:ف :پح:دکاؾ:از:انی:ه :پح:دکاؾ:از:آومزـ:هی:یحیسم:ای:ااقتعدات:را:تحت:اتریث:رقار:یم:ده۔:در:صفخش:دعب:یتسیل:
اکلم:از:19:اکمؿ:در:عهد:دجدی:اتس:کش:در:آؿ:ربیخ:از:کش:نش:وخادنؿ:ایلص:فوجد:دارد۔:ارثک:اتکنی:دقمس:اتکب:دقمس:در:انی:آایت:را:اشنؿ:یم:
هی
هی
ده:کش:اشنؿ:یم:دهد:کش:در:نسخش:هی:ایلص:،وخادنؿ:حیحص:انی:آایت:فوجد:دارد۔:اب:انی:احؽ :،پح:دکاؾ:از:انی:آراء:وکشمک :پح:اتریثی:رب:آومزـ:هی:
م
ااسیس:کش :سیحناؿ:همنسش:ااقتعد:داردن:،دناردن۔:

----------دکمفؽ:،وشاهدی:کش:وخااتسر:مکح:یم:وشد:،:صص(5۰-46:
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د الیجن ادتبایی":ژاب":د مخش:د:مخش:االسؾ:د:نتم:نتم:اف:ویفال:نې
وترتی247 - 285)::وسیعی(:یکی:از:دقیمی:رتنی:رتجمش:هی:عهد:قیتع:اتس:کش:نش:وطر:میقتسم:از:ویانین:نش:ویانین:رتجمش:دشـ:اتس۔:در:1:تنس۔:
f
وسیعی:ویانین:آاسان:رفااکنی:جؿ:وبد:ف:ه:دف:حیسم:ف:اشرگداشن:از:انی:رتجمش:عهد:قیتع:اافتسدـ:رکددن۔:انی:فاتیعق:کش:وندنسیاگؿ:عهددجدی:ابلغ:
لقن:وقؽ:یم:دننک از "وترتی" اشنؿ یم دهد جپقدر انی:رتجمش اامتعد رکد

انپهگاـ:ریمسـ:ای:2۰۰-1۰۰)::الیمدی(
ه
انی:رتجمش:عهد:قیتع:ربای:اسامراتیؿ:ومرد:اافتسدـ:رقار:رگتف:ف:هتوز :م:در:اسرمـ:ددیـ:یم:وشد :۔

رتجمش:آوکالی:16۰-13۰)::الیمدی(
انی:هستا:رتجمش:درگیی:از:عهد:قیتع:نش:ویانین:وتطس:اوکہلی:ااجنؾ:دشـ:اتس۔:
ه
زابؿ:النیت:رجفؾ4۰5)::وسیعی(:انی:رتجمش:عهد:قیتع:نش:النیت:نش:وطر:میقتسم:از:ربعی:ااجنؾ:دش۔:+۰۰۰،1۰:نسخش:هتوز :م:فوجد:دارد۔:رسایین:
رتجمش::نپسننا:نیب:ااجنؾ:دش:3-- 2:تنس۔:وسیعی:ف:کی:نسخشاشیم:از:عهد:قیتع:اتس۔:نسخاش:ریسی:ولیفاسکنین:وتطس:رتمیمج:نش:انؾ:وپاکیلرص:در:
دحفد5۰8:الیمدی:اسجنش:دشـ:وبد۔:وتطس:ریہہیلک:در:اسؽ:616:الیمدی:االصح:دش
ه
م
عهد:قیتع::هتگایم:کش:اشرگداؿ:دمحم:از:مکش:لبق:از :حرت:رفار:رکددن:ف:در:اپننسنا:انپـ:رگدنتف :،سیحناؿ:آاجن:را:ددیدن:کش:عهد:قیتع:ف:عهد:دجدی:را:وخادندن۔

انی:نسخش:نش:دقری:دقیمی:وبد:کش:ربای:وخداشؿ:ایب:اینیسؿ:دوشار:اتس:،زریا:در:ومرد th4:ٹنیساسجنش:دشـ:اتس۔:از:وترتی۔
رتجمش:هی:کن پیي::هتگایم:کش:رمع:رصم:را:حتف:رکد:،وتمچش:دش:کش:رتشیب:رمدؾ:یحیسم:هسنند۔:آن:عهد:قیتع:را:از:وترتی:نش:دحالق:سش:وگشی:یطبق:رتجمش:یم:
رکددن::وُباہریک:،اسریئک،نُسیمارکی:در:دحفد:،دصی۔:ای:زفدرت۔

73
د الیجن ادتبایی":ژاب":د مخش:د:مخش:االسؾ:د:نتم:نتم ویفال:اف:ویفایل:نې
از:عهد:قیتع
وترتی:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)247-285الیمدی(:

نپننش:ای:اسامراییی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔2۰۰-1۰۰):وسیعی(:

ویانین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)اوکہل 13۰وسیعی(:
گ
تنس:آ هي(:
گ
تنس:آ هي(:

ریسایؿ:رپاتسات:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:

ملنش2):۔:

یطبق:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:

)3-2۔:

اوتکیپ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:

ُيانحااتؿ:نب:میظع32۰):اسؽ(:
گ
تنس:آ هي(:
)4۔:

آراایم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:

النیت:فٹیگل:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:

رجفؾ4۰5):

ارینم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:

)411

وگکیت:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:

)اُلفنلز36۰

ولیسر:ولیفاسکنین:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:

)وپاکیلرپ5۰8

f

گ
آ هي(:
گ
آ هي(:
گ
آ هي(:
گ
آ هي(:

رتجمش:هی:اباتسین

از:عهد:دجدی
۰۰۰،1۰

+

النیت:فٹیگل:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:
اوتکیپ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2۰۰۰

+

االسفی:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

1۰1،4

ارینم:۔۔۔:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:
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زپاتی:وسرنش:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:

35۰

وبهمنا:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

1۰۰

رعیب:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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دقیمی:النیت

5۰

زافنش:اسوسکؿ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

7

وگکیت:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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2

افریس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2

رفاکن:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

1
-------

عمج::
---------

کم:دفویؽ:،وشاهد ی:کش:وخااتسر:مکح:اتس:،:صص53-52:اتس۔

284،19

+
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د ابلبی:نپش پ:پاوین:الوسدنفون:کې:د م:نځفؿ:اف ویفالا درچش
د زاځـ:الیجن:اپلرـ

f

کش:ریچې:د:زاځـ:الیجن:ځولې:وموجدـ:نسخې:رپنلش:ش:ون نې :پچې:د ه 1،58۰:وکیلون ځخش:ویازې:وی:کیل نپش:هځش:کې:وتریپ:نې .دا د:الوسدنفون:رت:مننځ:ویازې:د۰۰.۰6:سلنش:
وتریپ نې  ،ای:دا :پچې:دا99.94:سلنش:فرنش:دق. .

د ونق:عهد:انمې:اپلرـ
د:ونق:عهد:انمې:ای :د 5،6۰۰رلوغتا الوسدنفون:اپلرـ :پچې:وم:نې:رلف:،:د:ونق:الیجن:اشفوخا2۰،۰۰۰:الونیون:کې:ویازې4۰:الونینش :پچې:ریی:نې:نپش19:ابعروتون:کې:ومدنؽ:وشق:
سک
:،ای:اشفوخا4۰۰:ځکي:نپش:هځش:کې:وتریپ:نې .نپش:ونق:الیجن:کې د 5 7. 9،آوتیون:ځخش:ویازې  of 19من:ابعروتنش:دق :پچې41 41:آوتینش:رلق .دا:نې :پچې:د پ:پاوین:
قل
الوسدنفون:رت:منځ:ویازې1.77:سلنش:وتریپ:وتشؿ:رلق .نپش:لب:ابعرت:وم:د 98،33:نپش:ولس:کې:د:اصلي:ځنتوا جملش کې:د:ونې:ولظ ميا : .د4۰۰فلتخم:ځکو:ځخش:ویازې:د:
ه
5۰-4۰نپش:اځـ:د:نتم:ینعم:کې:وکؾ:وتریپ:رامننځنش:وکق:اف:دپې:کې:هنځ:وی :م:د:وسیعق:رتکی ای:ابفر:رتللش اغـ:نش:وکق  .الدنې:اپ ـ نپش ونق:الیجن:کې :د19
پ
ځاویون نسنپځ لنست:دی ریچې :پچې:د:اصلي:ولپ ول:نپش:اځـ:وی:ځش:کش:وتشؿ:رلق .اطملغې:د:ا حنلوون:نپش:اځـ رلق د:دوغ:ايون :پچې:د:يحص:ولپ ول:نپش:اځـ:ځننې:وپننې:سنش:
قل
دی  seايا د نپش:اصلي :ميا .نپش:هوصرت ،:لش:دې:وپننې:ځخش:هنځ:ویـ:ربچش:نپش:هغش:ولمځت:رظنایوت:وپرې:اځـ:نق :پچې:وسیعایؿ:نې:لت:ابفر:رلق. .
-------1کم:فلی ،:د وجش:کم:فلی:وغرـ :،خم.46 - 43:
 2ځنسلر:اف:سکین ،:د
ابلبئ :،وخمنش..367--361 1:
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د ابلبی:نپش پ:پاوین:الوسدنفون:کې:د م:نځفؿ:اف ویفالا درچش
د  19وپونت رممفون
نپش د ونې:ولظ

1

م
ننس ..... 17:21:دا:فؽ:رحتک:نش:وکق:مځر:د:داع:اف:رفژف:نپش:فاسغش.
راییض ..... 18:11:د:ااسنؿ:زفی:د:هغش:ځش:د:الخوصؿ:اپلرـ:رایلغ:ف :پچې:فرک:وشی:ف.
یتم ..... 14 :23:اف:دا:الیجن:...:اف:ایب:نش:اپی:اپی:نش:فرسا.
امرک ..... 7:16:کش:وکؾ ام د وغفون:وغفنش:فرلق...
چپنی
نش:.....:9:48:د دفی حيا مځ:نش:وش:اف:افر:مځ:نش:وش.

امرک ..... 11:26:مځر کش:اتوس:پحنش:فنش:کځئ:،:ون:نش:نش:اتسوس:الپر اتسوس:ځناهنش:فتا.
امرک.....28:15:هغش:د:اجتفز:وکوکن:رسـ:وش.
امرک.....18.2۰-9:16:دفینش:امر:رافلا.اف:کش دفی:وکؾ:فژفیکن:یش:فځي:،:ون:دا:نش:دفی:نش:زایؿ:فنش:روسق...
:لبنش:اپنې:شا.
ولاق ..... 17:36:وی:ځوک:نش:فوینؽ:ش:اف :
ولاق ..... 23:17:د:اځایت:اپلرـ:هغش:ابدی:دفی:نش:وی:وخسې:کځق...
اجؿ :: ..... .....ه:ځوک :پچې:ولمځی:د:افوب:لش:رپوشیق:دیکف:فرفسنش:دقؾ:اویدـ:ـ:وش...
اجؿ ..... 3. 11 :8-53 :7:اف د:الس:وکنکناؿ:اف:د:رفتون اؤ:د:هغش:يـ:ځش:نپش:زان:فځؽ:رافځؽ...
اجؿ ..... 9:35:اای:اتوس:د:دخای:نپش:زفی:ابفر:رلئ؟
اامعؽ ..... 8:37:کش:اتوس:نپش پ
:خ:ځوؽ:زځـ:رسـ:ابفر:فرلئ:،:ون:اتوس:نکمم.
ه
اامعؽ ..... 15:34:اپفؽ :م:اف:ربابن:نپش:ااطنکنش:کې:دفاؾ:رلق...

اامعؽ ..... 8 :24:د:هغش:وتر:وپرې:وکولفوکن:نش:د:راولت:ارم:وکؽ...
اامعؽ:the:29.....2829::یداؿ:رفاؿ:وشؽ:اف:ولی:سخځـ:نې:درولدـ...
حیسملضف:اتسوس:ځوول:رسـ:فق.
د:رفمون:نپش:ونؾ:طخ ..... ..... 24::24:24::زوم:د:امکل:یسیع: :
1اجؿ .....7:5:ځکش :پچې:دلنش:درې:هغش:دق :پچې:دتبث:راکیر:رلق...
--------

1ایدفنش:دا:آوتینش:نپش:ریی:اطملغېابپنلوونکې:نپش:انمبس:فؽ:ایدوشق:دق.

f
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"فطننپالنش"
)دمخش:اسیلک پ:نفنش(
هفت:وندنسیـ:رپرطدفار:در:وطؽ:دنچ:رقؿ:افؽ:تیحیسم::

f

یحیسمیحیسم:وبد:
کلمتت :(1۰۰- 3۰):افقس:رؾ:،از:92:ات99:اسیگل:درذگتش۔:اف:افنیل:دپر:روسؽ:اسیلک:اتس۔:اجنیتس::(163-89):کی:رکفتم: :
ف:رمسق:رتممج:ایلص:يری:ولوگس:در:دفؾ:رقؿ:نش:اسحب:یم:آدی:۔:اف:در:انکر:ربیخ:از:داشن:آومزاشن:سهند:دش۔
نن
لگنی
ار ننس) :(2۰2-13۰افقس :م:در:گنل:،ف:سنپس:یشخب:از:ارپماوتری:رفؾ۔:اف:کی:دپر:اسیلکی:افلنش:ف:اتمهل:وبد:،ف:ونسنش:هی:اف:در:وتسغش:
مف
افلنش :هوؾ:یحیسم:لکش:یم:رگتف۔:رتوتلا ) :(24۰-16۰کی:وندنسیـ:رپ:زرؼ:ف:ربؼ:یحیسم:از:اکراتژ:در:ااتسؿ:رفیم:آرفاقی۔:اف:افنیل:وندنسیـ:
ل
مه
یحیسم:اتس:کش:کی:ومجمغش:فعیس:ادایبت:یحیسم:النیت:را:وتدیل:یم:دنک۔:هنتپو ننس :(235-17۰):رؾ :منسنی:ملکتم:رقؿ:وسؾ:در:اسیلکی:یحیسم:در:
رؾ:وبد:،اجیی:کش:اامتحال:وتمدل:دش۔

ه
نن
مح
افری:وگؿ ::(1254-1854):پننن:رمسق:افری:وگؿ:وسیعی:اام ننس انشجنش:یم:دش:،رکفتم:ف:رکفتم:یحیسم:وبد:کش:وتمدل:دش:ف:پیمش:
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.6

.7

انمعب:اباتسین:دعتمدی:ربتعم:کش:ابلغ:نش:عهد:قیتع:ااشرـ:یم:دننک:ف:از:اتکب:دقمس:از:ونقت:رحمفؾ:یم:وشدن۔:

ویفال

)لبق:از:حیسم :5۰ - 2۰اسلش(

وجزوفس

):95-37الیمدی(

ملنش

):175اسؽ(

اتکنی:رپااختفر:ف:رپااختفرانش:احفی:ایسبری:از:اطخهی:اتریخی:،ارغایاییی:ف:آومزـ:ای:اتس۔:

ه
ه رمد سهادت دیم م:کش املکت انی اتکب را یم ونشد:وبنت ،ارگ ه سک نش انی زیچه ا فش
ُُمہفش .....18:22:زریا نم ربای ا
وشد:،دخافدن ذعاب هیی را کش نش اف دادـ دشـ اتس نش اف ازففدـ اتس:در انی اتکب ونسنش دشـ اتس۔
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د:ربابنس:الیجن:ځش:یش:دی؟
دف:اتکب:نش:انؾ:الیجن:رباناب:فوجد:دارد۔ افنیل انمش:13:صفخش:ای  1دحفد:1۰۰:الیمدی:در:زامؿ:تنطلس:ارپماوتر:رتااجالؿ):117-97ؾ(:ف:ای:هدرایؿ-117):

f

:138ؾ(:ونسنش:دشـ:اتس۔ انی:وتطس:رباناب:کش:در:عهد:دجدی:ذرک:دشنـ:وبد):اامعؽ:روسالؿ :(37-36: 4ونسنش:دشن۔ انی:ااشرـ:نش:رختبی:افرلش:در:اسؽ:
:7۰الیمدی:اتس۔:نش:لقن:از:عهد:قیتع :11۰ابر:ف:عهد:دجدی :15ابر۔ انی:آومزـ:هی:یحیسم:زری:را:ذرک:یم:دنک:

دپر )نش:ونعاؿ:دخا(:3x :ابر

رسپ:دخا 1۰ × :ابر
رفح:ادقلس :12x :ابر
یسیع:حیسم :15 :رمپنش
حیسم :3x :ابر

دخافدن:یسیع:حیسم :2x :ابر
ولصمب:دشؿ:حیسم:ف:چننش:اف 11x :

ایقؾ:حیسم:از:رمداگؿ 2x :ابر
رپفرداگر 67 :ابر:
دخا :31x :ابر
دخافدنا :7x :ابر

ک
الیجن:رباناب:دفؾ  2کی:اتکب:366:صفخش:اب:222:لصف:در:رقفؿ:فیطس:در:رقؿ:15:وتطس:رفا:امرونی:،کی :سنس:اکوتکیل:کش:نش:االسؾ:
رگفدیـ:ونسنش:دشـ:اتس۔ هدػ:انی:اتکب:یحیسم:وبدؿ:را:یب:اابتعر:رکد۔ در:آؿ:،انتاضقت:اتریخی:،ارغایاییی:ف:دایلخ:زایدی:فوجد:
دارد۔ انی:الیجن:دفؾ:رثفدنم:رباناب:اب:اضمنیم:اتکب:دقمس:ف:رقآؿ:در:ایسبری:از:اقنط:اقمنلش:یم:دنک۔ --------
.1

ککس:،دپراؿ:آےتن:شینؿ:،دلج: :۔ 1ص 133

.2

رگی:،الیجن:رباناب: 19۰7:،:۔
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د:ربابنس:الیجن:ځش:یش:دی؟
وتسزنې نپش:دپنش:کې د:طلغ:ربابن

.1

f
"یسیع:اب:اققی:از:درایی:اگلنلش:ات:انرص:رتف۔):لصف:(2۰:هتگایم:کش:یسیع:نش:انرصـ:ردیس:،اف:نش:اققی:وسار:دش:۔۔۔:ف:نش:افرلش:آدم:
")لصف(152-151:۔:در:انی:متؼقش:دراییی:فوجد:دنارد!:

.2

لصف:54:ذرک" 6۰:دقتقش:،":کی:دانیر:الطیی:اتس:کش:در:زامؿ:یسیع:فوجد:دناتش:،اام:در:ایمؿ:رقفؿ:فیطس:در:ااپساین:اافتسدـ:
دش۔:

.3

لصف":152:وکزـ:هی:رشاب:وچیب":را:کش:ربای:نگهداری:رشاب:اافتسدـ:یم:وشد:،ااشرـ:یم:دنک:اام:در:وطؽ:زامؿ:یسیع:انی:ه:انولعمؾ

.4

وبند۔:انی:ات:نس:ایماسنؽ:ه:ومرد:اافتسدـ:رقار:رگنتف۔:در:زامؿ:یسیع:حیسم:دیچـ:دشـ:وبد۔):یتم(17:9:
ه
مح
در:لصف:222:نش:لقن:از:ڈاایننسارفؿ:کش:در:وطؽ:رقؿ:14-13:ونسنش:دشـ:اتس:لقن:دشـ:اتس۔ :پننن:نش:لقن:از:رعش:داپنش:
ه
مح
)وسیعی :(1321-1265اتس۔ :پننن:لقن:وقؽ:از:فٹیگل:النیت:رجفؾ:،کش:در:385:الیمدی:ونسنش:دشـ:اتس۔:انی:لقن:وقؽ :
:ه
اشنؿ:یم:دهد:کش:یم:وتادن:کی:وننتش:رقؿ:افؽ:ابدش۔:

.5

اب:وتچش:نش":ابراناب":درفنیغ):لصف:3:ف:،(127:وپتس:الیپست:فایل:ینیطسلف:در:هتگاؾ:وتدل:ف:رمگ:یسیع:حیسم:وبد۔:اب:انی:احؽ:الیپست:
تنطلس:وخد:را:ات:زامؿ:26:اسیگل:آاغز:رکند۔:

.6

ک
ه
اب:وتچش:نش:لصف :،93:سنس:دقمی:،هفد:ف:الیپنش:اب :م:در:ابعدت:شیپ:از:یسیع:حیسم:دیشکـ:دشـ:وبددن۔:انی:رب:الخػ:اتکب:دقمس:

ف:اقحقی:اتس:،زریا:انی:رمداؿ:از:یسیع:رفنت:دات:ف:یم:وخات:اف:را:رپشتس:دننک۔:
.7
.8

"رباناب":ااکنر:یم:دنک:کش:یسیع:حیسم:اتس:،هدنچ:اتکب:دقمس:ف:رقآؿ:أتدیک:یم:دنک:کش:یسیع:حیسم:اتس):دالین:،26-24 :9:یتم:16:
:،17-13ویانح:41:1:ف:26-25 :4:؛:امدئـ:17:5:ف:،72:یلع:ارماؿ،: 45:3:سین:157 :4:ف:172:اوتلہب (31-3۰: 9
اب:وتچش:نش:عهد:دجدی:،رباناب:فایعق:کی:رشکی:در:الیجن:اب:وپسل:وبد):اامعؽ:3-1 :13:ف :،(42اام:در:لصف:،222:رباناب:درفنیغ:،اعت :
میل
اپيول:را:درفنیغ:ونعاؿ:یم:دنک۔:

وسنبؿ ،فنکنل:ابراناب :،صص278-227:۔
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دلیل:فایعق:ربای:اداعهی:املسمانؿ:در:ومرد:اسفد:تسیچ؟
د دخاق:س پننځلي:اتکب:نش؟
f

د:الیجن:ځخش

يمـ ...... 35. 37--35 3- :31::ځنن:رفامیا:دق  :،پچې:د:فرځې:نپش:ر ا:کې:رمل:فروکق ،:او د:وپسمې:اف:وتسرف:ومکحنش:د:س پنې:اپلرـ:د:ر ا:
اپلرـ:،:وکؾ :پچې:د:دنمسر:فشی:فق:کلش :پچې:ځ پنې:نې:فدنخؽ؛ د:وکرونب:ځننا دی  :د:هغش:ونؾ  36.کش هغش:رفاموننش:زام:ځخش:مخکې:ففځي:،ځنن:داسې:
ه
رفامت ،ون د:ارساپنلو:د:مخت :م:ابي:لش:ي:تلمد:لت:اپلرـ:لش:ام:مخکې:فدرفق  . 37.ځنن:رفامی:دق :کش:چپېرې وپرنش:آامسؿ:ادنازـ:ش:،:اف:د:ځمکې:
ندفنش:الدنې:فنپلځل:ش ،:ون:زـ:نش:د:ارساپنلو:ځوؽ:لسن:د:هغوی:د:ځوول:اکرفون:لش:املش:فوغرځوؾ.

ه
ه
يمـ ..... 5 :51:ارساولیئ:اپلرـ انزل نش وشې :،حیحص:،اف:نش :م:د:هغشد:دخای:یدا:،د:وکرونب:ځنن؛ کش:ځش :م:د:هغوی:ځمکش:د:ارساپنلو:د:
دقمس:ځای:نپش:اقملب:کې:لش:ځناـ:کش:فـ.
د:رفمون:نپش:ونؾ:طخ- ..... ...... 4-3 :4-3:ځش ځځش:دـ ،:ون یدق ځش ځځش:رلق ؟ ای:د:تنس:وکول:ځش:ځځش:دـ؟ نپش:هې:الرې:،:نپش:ځانځځق:وتځش:
د دفی:اپلرـ:د:دخای:آوتیناش:ژنم:دق  .ځش:کش:وی:ځش:ابفر:فنق ؟ اای:د:دفی:رفک:نش:د:دخای:ابفر:نې:اغې:کځق ؟  .دخای:مش:کځـ :،ه ،:دخای:دې:رایت:
ع
فق:،:مځر:ه:سځی:درف حن:دی  .لکش:ځنځش :پچې:لتکل:وشق:دق ،:چپې اتوس:نپش:جنپلو:وقولون:کې:وقق:افش:،:اف:اضقفت:فکځئ :پچې:اضقفت:فکځئ.
هی
ه
رفویمں ..... 1. 2-1 :11:ایب:زـ:فامی:چپې اای:دخای پ
:خ:چلک:رپت:دق ؟ دخای:مش:کځـ  .زـ :م:وی:د:ارساولی:ي:،د:اربا م:د:مخت ،د :د
نم:د:قننلې . :دخای:هغش:وقؾ:نش:دی:رپیی :پچې:مخکې:فرنش:ربخ:فی.
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دلیل:فایعق:ربای:اداعهی:املسمانؿ:در:ومرد:اسفد:تسیچ؟
د دخاق:س پننځلي:اتکب:نش؟

f

لش:رقاؿ:ځخش
ه
اؽ:رقبہ  2: 88-89 * ..... 88.دفی):یديون )فات"::زوم:نپش:زځفون:کې:دق( پچې:دق :پچې:د:ا هي:الکؾ:د:اسولت:وپرـ(:"،وخ:د اهلل:اعتیل:د:
ه
هغوی:د:رفک:تنعل:نې  ...89 .اف:افس :پچې:د:دخای:لش:اهل پ
:خ):د:وترات(:دصتي:-:دفی:د:اکرفاون:د:ربای:اپلرـ:کش:ځش :م:مخکې:وغپنش:-:
ه
رایلغ هغوی:ااکنر:وکق :،کش:ځش :م:دفی:وپهیي :پچې:دا:د:قح:فق .د اهلل:تنعل:دې:فق:نپش اکرفف.

نېسي ...... 46::4::ځننې:هغش اسکؿ چپې یدایؿ دق:د:دفی:لش:رشاوطی:ځخش:اافلظ:دبولق:اف:فاتا"  :وم:افرف:اف:انرفامت:وکف .اتوس:د:وی:اچ:
نپش:ځنس:افرئ :پچې:نش:افرق اف " زوم:وغ:فیا  ".د:دفی:ژنې لیلحت:اف:د دنی پنلځش.

ام د آیی * ..... 12. 15-12 :5:اهلل:د:ارساپنلو:رسـ:د:زاځـ:نځفؿ:فکځ  ... 13.اف د:دفی:د:عهد:اموتول:لش:املش ،:وم دفی:تنعل:فکځ اف:د:هغوی:زځفنش:وم:تخس:
کځؽ .دفی د پ
:خ:رشاطی:ځخش:ځکي:دبولق:اف د:هغې ویـ:ربچش:هنسفق پچې:فررسـ:فرنش:ایدفنش:فوشـ .اتوس:نش:د:دفی:رت:منځ:د:ایختن:فشک:وکول:نش:مخش:فنش:کځئ:،:ځوؽ:وی:
م
سی
ه
پ
غ
ځو:نې:فژوغرئ .افلش:هغش:رسـ:ربص:فکځئ:اف :حنش:نې:وغاځئ .نېسکش:،د:اهلل:رسـ:مننش دا هغش:اسکؿ:دق :پچې:فؽ . 14.اف:د :وی:رسـ :پچې:فات"::انیقی:وم :حناؿ:وی:"،:
وم:ژمنش:فکځـ:،:مځرا دفی:د:هغې:ویـ:ربچش:هنس:کځـ :پچې:دفی:نش:تحیصن:وشی:ف  .ون د:ایقتم:رت:فرځې:وپرې:وم:د:دفی:رت:مننځ:دم:اف:رککش:راوپرنش:کځې :،کلش :پچې:اهلل:دفی:
ری
دفی:نش:د:دفی:د:کځون:ربخ:فروکق . 15.ای:اهل:اتکوب !افس:زوم:روسؽ:رایلغ:دی:،:اتوس:نش د:هغش:ځش:نپش اځـ :پچې:اتوس نپش:اتکب:کې:نپځ:کځی:ف :،وتحیض:نې:کځئ:اف :

ځش نې:لخب  .افس:اتوس:نش:د:اهلل:لج:الجلش:ر ا:اف:رفانش اتکب:رایلغ:دی.

88
د:اسفد:د:املسمانون:د:داعفې ایلص:وتلعنش وکؾ دق ؟
دمحم:وی:انولیتس:رعب:،:وی" اامم"و  ،ځوک پچې:نش وپهـ :پچې:وللتس:ای:لتکل ( رعاػ .رقاؿ:رفامیی :پچې:دمحم:د:رقاؿ:فیح:رتالسش:وکول:دمخش:

f

هنځکلش:الیجن:نش:دی:ولیتس):انکنځ:،:29:48:وشرا). 42:52:دمحم رکف:اکفـ :پچې:هغش فیح :پچې:رتالسش:وکق:هغش:د:هغش:ځش:رسـ:وتریپ:نق:چپې :د
الیجن وخلا:لتکل:وشق( وفسنلنځ).41:43:نپش:لیپ:کې:دمحم ابفر:درولد :پچې:یدایؿ:اف:وسیعایؿ:نش:اتی:کځق :پچې:هغش:ځش :پاچې:رتالسش:وکق:هغش:نش:
د:الیجن:رسـ:اطمتقب:فرلق):وفؼ:ااعلدـ). 35:31:د:دې:انځنسنې:لش:املش:،:د:دمحم:ولمځت:وسروتنش :پچې:د:مکې:دفرې:نپش:رجایؿ:کې:لتکل:وشق:فف:د:
یدایون:اف:وسیعایون:نپش:اځـ:تبثم:فف ( د سهار). 157-154:،:114:،:2۰ :6:لش:دې:املش:د:مکې:دفرې:نپش:رجایؿ:کې:ریی:وسروتنش:لتکل:وشق:
دق  (17اپ ـ:فځورئ ) وکؾ :پچې:د:یدایون:اف:نپش:ځانځځق:وتځش:د:وسیعایون:اتسپنش:فکځـ):آرتیا:،:1۰8-1۰7 :17:رعشا-196 :26:
). 197هغش:یتح:اامتحل:املسمانون:نش:وشمرـ:فرکځـ :پچې:دفی:هغش:ځش:دصتقی:کځق :پچې:هغش:د:یدایون:اف:وسیعایون:رسـ:ربخې:وکق:کش:دفی:د:هغش:ځش:
نپش:اځـ:کش:رلق :پچې:هغش:نې:ففلې:فـ):ویسن).1۰:94:
دمحم:ال:دمخش:رکتار:کځی:ف :پچې:الیجن:د:دخای:الکؾ:دی (22-23 ،:خم:فځورئ )مځر:د:فتخ:نپش:ریتدیف:رسـ:هغش دې:نش:اځ وش :پچې:نپش دې:وپـ:شا پچې:د:رقاؿ:
ه
اف:الیجن:رت:مننځ:ریی:دیقعفق:اضتدفنش:وتشؿ:رلق .کلش :پچې:دمحم:دمننې:نش :حرت:فکځ:،:اف:ځنځش :پچې:د:رقاؿ:ونر:ری:وسروتنش:لتکل:دیکؽ:،:دمحم:د:ید:اف:
اصنرنش:دفاځف:وخلا:د:رقاؿ اف:الیجن رت:مننځ:د:ځرځند:اخموتفلون:لش:املش:نپش:کلکش:ااقتندفنش:لیپ:کځؽ(  .اکیبرـ:،451،: :12۰،: 111،: :91،: 89- 88 :2:ام ' آی:
). 5:64ځکش :پچې:املسمانؿ د:الیجن اف:رقاؿ رتمننځ:د:دې:اکرـ:اخموتفلون اپلرـ:لب:وتاحیضت:نق  ،ون:د:اابتعر:اسولت:اپلرـ:دفی اځ:اسی:وشق:

رتځوا اداع فوغاځق پچې:الیجن دبؽ:وشی:دی.
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د:اسفد:د:املسمانون:د:داعفې ایلص:وتلعنش وکؾ دق ؟
یدایؿ:دمپنش:از:اابثت:اداعی:دمحم:نش:ونعاؿ:ایپربم:،اب:وتدیل:کی:زجعمـ:ای:کی:یوگشییی:درابرـ:آدنیـ:،وخاسنش:ادن۔):اماعنؾ:،124:،38 - 37 :6:

f

االرعاػ (188-187: 7۔:دمحم:ارتعاػ:رکد:کش:اقدر:نش:ااجنؾ:زجعمـ:صین:ف:اقدر:نش:ارانش:یوگشییی:در:ومرد:آدنیـ:صین):ویسن:،2۰:1۰:اماعنؾ:
(5۰:6۔:

م
میه
سنپس:یدایؿ:دمحم:را :م:نش:دانتش:اطیشؿ:رکد):وکتری(25-22 :81:۔:رگنش:دمحم:تبسن:نش:یدایؿ:ف :سیحناؿ:در:دفراؿ:دمانی:نش:
م
رستع:رییغت:رکد:ف:نحل:اف:تبسن:نش:آن:اهمتت:رتشیبی:دیپا:رکد:ات:اف:را:نش:وسی:جملش:ف:اتشکر:یدایؿ:ف :سیحناؿ:نش:ونعاؿ:دانمشؿ:دخا:
)ارقبلہ :،193-191: 2آؽ:رمعاؿ :،2۰-18 :3اوتلہب :،3۰-29:،5: 9ااغتلنب (14:64۔:
رقآؿ:دف:ابر:اداع:یم:دنک:کش:اتکب:دقمس:احفی:ایپؾ:وبنت:ربای:آدمؿ:دمحم:اتس):االرعاػ :&157: 7الضف (6: 61۔:انبربانی:ایسبری:از:
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لش:الرې( .رعػ(158—157 7 :7:
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فیح ..... 19:1۰:د:دخای:ابعدت:فکځئ؛ ځکش پچې:د:غنسي:اشهدق:د:وبنت:رفح:دی .
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f

ځوؽ چلک نپش:طنتعي:فؽ:نپش:طنتعي:فؽ:ځناهځار:دق:اف:د:ویـ:دقمس دخای:نپش فځادنې:ځناهکار دی!
ه
يمـ ..... 13:23:آای زـ:د پ
افنؿ:د:هغش:د:وپسنکيا:،اف:ي:د:هغش:د ځوځې:دبولؿ؟ ون:اتوس:نش ـ اکر :م:فکځئ  :،پچې:د:دب:اکر:وکول:اعدت:دق.
ااثمؽ ..... 9 :2۰:ځوک:وکیل:ش:ففایی:،:ام پ
:خ:زځـ:اپک:کځی:،:زـ:لش:ځناـ:ځخش:اپک:می ؟
االخؼ ..... ..... 2۰::2۰::ځکش پچې:نپش:ځمکش:کې:داسې:ځوک:نسنش :پچې:ـ:اف:ځناـ:فکځق.
د:رفماون:نپش& 23 3:1۰:د  ..... 10.دا:لتکل:وشق ،سنش دی:هنځ:اصاحلون:،نش:نش:يا  ... 23.د ځوول:ځناـ:کځې:اف:د:د:دخای:د:الجؽ:نل:

راش.
ا

4
د:ځناـ:اوجرـ:رمځ:دی:،:د:ادبتی:اپلرـ:لش:دخای:ځخش:الج:وکؽ!
زحیق:الی ..... 4 :18:هغش:رفح :پچې:ځناـ:وکق:،:هغش:نش:مځ:شا.

ریایمـ....31:3۰:هځوک:نش:د پ:خ:ځناـ:اپلرـ:مځ:شا.
د:رفمون:نپش:ونؾ  : 23: ..... ..... .....ځکش :پچې:د:ځناـ اوجرـ رمځ:دی :،وخ:د:دخای:الې:د:یسیع:حیسم:زوم:د:امکل:لش:الرې:ادبق:ژفدن:دی.
جیمز ..... 14 :1:ځناـ:،:کلش :پچې:اپی:اپی:نش:رش:،:ون:رمځ:رافځق.
ه:،زـ:
ولاق: ..... ..... 12::مځر:زـ:نش:اتوس:نش:مخکې:لش:مخکې:ربخداری:درکځؾ :پچې:لش:اچ:ځخش:فریـ:رلې؛ هغش:ځوک :پچې:فریـ:،هغش:ففژؽ:وش:،نې:دقرت:نش:نپش:دفزخ:اوچؽ ؛ :
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دخای هزابنش:اف :هزابؿ:دی:اف:نش وغاځق:ځوک:د:افر:نپش :هنل:کې:مځ:شا!

f

س
 2نپنځر ..... 9 :3:ځننا د:هغش:ژمنې:نپش:اځـ:تسس:دنق:،:لکش:ځنځش :پچې:ځننې:سځی :سیي:ځ countق:،:مځرا زوم:نپش:فځادنې:زمغ:رلق:،:نش:وخت :پچې:ځوک:نې:لش:
السش:فرکځق :،مځر:دا :پچې:ځوؽ:ابدی:وتنش:فشا.
ه
مځر دخائ:اپک:دې:رسـ:جنپلشمننش نپش:دې:کې رعتفی وکق ،:دپاسې:احؽ:کې :پچې:ال م:ځناهکار:فف:،:حیسم:زوم:اپلرـ:مځ:وش.
د:رفمون:نپش:ونؾ:طخ : ..... ..... 5:ا
 1اجؿ ..... 8. 1۰-8 :4:دخای:مننش:دـ . this .نپش:دې:رسـ:د:دخای:رسـ:مننش:زوم رسـ:ځرځندـ:وشـ :پچې:دخای پ
:خ:ویازینی:زفی:نځې:نش:
یلیل:رتځو:وم:د:هغش:لش:الرې:ژفدن:فکځف . 10.دپې:کې:ماننش:دـ:،:نش:دا :پچې:وم:لش دخای رسـ:مننش:کځې :،نلکش:دا:چپې هغش:وم:رسـ:مننش:کځې اف پ :
خ
زفی:نې:زوم:د:ځناهون:د:اعمتیف:اپلرـ:یلیل:دی.

.6
دخای:ربارب ویازې:د ' يـ:الرـ ' اپلرـ:د:ځناهکاراون نش:د:شا avاڈینشی د:قتم:نپش:فرځ!
اجؿ ..... 6 :14:یسیع فرنش:ففلی ،:زـالرـ :،تقیقح اف:ژفدن می  .هنځ:ځوک:الپر:نش:نش:راځي:،:مځر:زام:وخلا.
اجؿ ..... 3 :17:اف دا:ادبق:ژفدن:دی :،رتځو:دفی اتوس:نش:ویازینی:ری:دخای :،اف یسیع حیسم پ
فپتا  :،پچې:اتوس نې یلیل:دی.
د:اامعول 4:1۰:افر . 1۰ ..... 12لش:وخا د:یسیع:حیسم:...:ونؾ . 12نش:دـ:د:ونرف:نپش:اجنت:سنش ؛ ځکش :پچې:دلنش:د سځف:رت:مننځ لب:هنځ:ونؾ:
نسنش پچې:د:چلکو:نپش:مننځ:کې:فرکځؽ شا  ،ځکش :پچې:وم:ابدی:وخدنق:وش.
 1ومیتسیت ..... 5 :2:ځکش :پچې:وی:دخای:دی:،:اف د:دخای:اف:سځف:رت:مننځ:وی:منځځځی :،سځی ،:حیسم:یسیع.
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سځق:اپلرـ:د:دخای:د:مکح:ځخش:د:ش:چب د خم د:ځناـ:لت وپرق د:د:د:نپنسوا د:فننې:د:رقابنې!

f

اابحر ..... 11:17،:اپلرـ:د:وغې:د:ژفدن:د دـ نپش فپنش ؛ 11دا:ام:اتوس:نش:نپش:رُقابؿځاـ:ابدنې:درکځے:دے:چپې اتسوس:د:اپرـ:افکرـ:ادا:کځئ  .اپلرـ دا:فپنش :پچې:د:رفح:افکرـ
دـ.
فس
د:وکرایتنون:نپش:ونؾ ..... 7 :5:د:دې:اپلرـ :پچې:یتح حیسم :،زوم :ح:،:زوم اپلرـ:رقابت:وشی:دی.
ربعانؿ 22: 9:اف. 22 .... 28:اف:دنې:ځوؽ:ایشؿ:د:اقونؿ:رسـ:دق :پچې:نپش:فپنش:رسـ:اپک:وشق:،:اف د:فننې:وتدیول:رپنش:هنځ:اعمتیف:نسنش . 28 .ون حیسم:وی:
ع
ځل:د:ریف:ځناهون:ز ملو:اپلرـ:فځادنزی:وشی:ف ؛ اف:هغوئ :پچې:د:هغش:اپلرـ:فځورف:ون:هغش:نش انک:رپنش:د:دفي:ځل نپش اؤ:د:اجنت.

..
دخای لت فروکق د:چلکو:د:ااختنب:ازادی:اف:کش:نش هغوی:نش:ابفر نپش اف:د:هغش:د:ااطتع رقآؿ:اتکوبنش!
اانثتسیی:، 26 ...... 28 -27-26 :11:ځورئ ! نن:فرځ:زـ:اتسوس:نپش:ماخکې:ویـ:ربتک:اف:تنعل:درنش:فځادنې:وکؾ . 27 .ي:ربتک:د:ارمفون:
:خ:ځنن:دخای . 28 ...اف تنعل:کش:اتسې:نش:د:مکح:نش:ااطتع د پ
ااطتع:کش:اتوس د پ
:خ:ځنن:دخای...
اانثتسیی ..... 3۰:19:ام:اتسوس:نپش:مخکې:ژفدن:اف:رمځ:،:ربتک:اف:تنعل:درکځی:دی لش:همدې:املش ،:ژفدن:وغرـ:کځئ.

يعش ..... 15: 24:اف:کش:دا داسې:اکرق:چپې دب:نش:ففپ :پچې:اتوس:د:ځنن:د:دختم ،اتوس:دا:فرځ:د:اچ :پچې:اتسې:نش:د:دختم:وغرـ  ...وخ:نپش:وتځش:زام:اف:زام:د:وکر:اپلرـ:،
ومؿ:نش:د:ځنن:د:دختم.
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دخای:یسیع:حیسم:،:د:دخای:زفی د:نځې:د:ځناـ:رقابت:وکول:افکرـ:نپش وتځش:مځ:وکول:اپلرـ:یلیل:ف!

f

نسغناـ- ..... ..... 6 :53::مځرا هغش:زوم:د:ځناهون:اپلرـ:ځ پیي:وشی:ف:،:هغش:زوم:د:ځناهون:لش:املش:ځورفؽ:وشی:ف  .زوم:د:وسلې:اپلرـ:ذعاب:نپش:هغش:ابدنې:
دی:اف:د هغش:لش:ن پځو:رسـ:وم:رفغ:وشی:دی . 6.ځوؽ وم:لکش:وسپنش:ځمزاـ:وشق:دق .ومؿ:ه:ي:نپش:جنپلش:الر:رفاؿ:کځی:دی:اف ځنن:نپش:هغش:ابدنې:زوم:د:ځوول:
ځناهځار:اپنې:وشی:دی.
یتم ...... 2۰:28:یتح:لکش:ځنځش پچې:د:ااسنؿ:زفی:د دختم:وکول:اپلرـ:نش:ف:،:مځر:د:دې:اپلرـ :پچې:دختم:فکځق:،:اف د:ریی:چلکو:اپلرـ پ
:خ:
ژفدن:رقابت:فرکځق.
اجؿ 1:29:افر29 ..... 34:۔۔ یسیع:اؤ:فرنش:راځي:،اف:ففپ ،د:دخای:د :،چپې رلې:د:نځې:د:ځناـ:د:يدکځـ . 34 ...اف ام:فلؽ:،اف:د:ربمش:اشهد:دا د:دخائ:زفی:دی.
هی
یسیع
اجؿ. 25 ...... 26-25 :4:ځې:فرنش:ففلی:،:زـ:وپ م:چپې حیسم راځي:،:ځوک:چپې حیسم ونما  .کلش :پچې:هغش:راش:،:هغش:نش:وم:نش:ځوؽ:شؿ:ففاتا : . 26.
هغې:نش:ففلی ،:زـ :پچې:ات:رسـ:ربخې:وکؾ:هغش:زـ:می.
ه
 1د:وکرنون. 1 ..... 4-1 :15:رسریبـ:،فرفون:،زـ:اتوس:نش د:الیجن  :،پچې:اتوس:نش:زـ:د:فظع :،پچې :م:اتوس:رتالسش:وکلش:اف:نپش:وکؾ :پچې:اتوس:فالځ؛ . 2لش:وخا پچې:اتسې دق:فژوغرـ
. 3...د حیسم:اپلرـزومؿ:د:ځناـ:د:مځـ د:في:لش:مخې د:الکؾ؛4.اف:دا :پچې:هغش:وش خ،اف:دا:چپېهغش:نپش:درپمش:فرځ:ن:راوپرنشنش:د:اتکب:دقمس:نپش:اطمقب.
مسی
:خد:فننېهغش:نپش:وی:ځل:وننلت:نپش:دقمس:ځای:کې:،چپېزوم:اپلرـ:د پ
:تنې:وتغې:رتالسش .15...اف:د:دې:اللم:د:هغش:د:د:
د:ربعانون:نپش .....11.15-11:9:وخ :ح  12...لش:وخاد پ :
منځځځق:دـونې:عهد:انماچپې...هغش:ځوک :پچې:فلی:ک:نکمم:د:لت:اپنې:ریماث:ژمنش:رتالسش:کځق.
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اجنت زوم:د:جنپلو:ف:اکرفون لش:الرې نش:راځيا مځر:نپش:حیسم ابدنې:د ابفر:لش:الرې!

f

اجؿ: ..... 6:یسیع  ...دا:د دخای اکر:دی چپې اتوس:نپش:هغش:ابدنې:ابفر:فکځئ:ځوک :پچې:هغش:یلیل:دی.
د:رفمون:نپش:ونؾ:طخ  :28: ..... ..... .....ون:لش:همدې:املش:وم:دې:اپنلې:نش:رس:چپې وی:سځی:د:اقونؿ:لش:ولمعون:رسریبـ:د:ابفر:لش:مخې اصدؼ دی.
د:افسناون:نپش:ونؾ:طخ.......8:--8::ځکش :پچې:نپش:لضف:رسـ:اتوس:د:ابفر:لش:الرې:ژوغرؽ:وشق:ایتس.اف:دا:اتسوس:ځخش:نش:،:دا:د:دخای:الې:دـ . 9 -د:اکرفون:نش:،:نش :پچې:هنځ:
ځوک:نې:فایځق.
عؼس:5:3۔. 5.... 6:نش:لش:وخا:د:دنبول:اکرفون :پچې:وم:رترسـ:کځې:،وخ:د:هغش:د:رتمح:لش:مخې:هغش:وم:فژوغرـ  ،د:وفیلیس:مننځلاو:لش:وخا:،اف:د:رفح:
ادقلس:غځوول .6 ،وکؾ:هغش:فاوچلش:ومؿ:نش:د:یسیع:حیسم:،:زوم:د:الخوصؿ:لش:الرې:نپش:رپاچش:کخپش.

.11
 تن نش:د:وننولتاپلرـ وی:ځوک:ابدیدرفح:ادقلس:نپشوغپنش:اف:رتالسش:وکول:رسـ"ایب:زیؽ"شا!
ولاق ..... 11:13:کش:اتوس:دب:ایتس:،:ون:وپهیي :پچې:ځنځش:جنپلو:اموشامون:نش:ې:الې:فرکځئ ،:ون:اتسوس:آامست:اپرل:نش:ځورمـ:ونر:هغش:نش:رفح:ادقلس:
فرکځق :پچې:هغش:وپپنش:وکق ؟

اجؿ&::اف...............یسیع:ځواب:فرکځ:اف:فرنش:نې:ففلی:،:نپشتقیقح کې:زـ:اتوس:نش:فامی،:رپنش:لش:دې :پچې:وی:سځیایبزییل:،هغش:د:دخای:تنطلس:نا:دیلیل.Verily.
نپشتقیقح:کېزـ:اتوس:نش:فامی،:رپنش:لش:دې پچې:وی:ځوک:د:افوب:اف:رفح:ځخش:زییل:،:هغش:ن:وکیل :پچې:د:دخای:ابداشهت:نش:وننځيا.
د:وکرایتنون:نپش:ونؾ: ..... ..... ..... 12 13::ځکش پچې:د:ویـ:رفح:نپش:فسنلش:وم:ځوؽ:نپش:ویـ:دبؿ:کې:امستپب:اچنسنې :،کش:وم:الغؾ:ای:آزاد:وی .اف:ځوؽ نپش:وی:رفح:کې:د:ځلوا اپلرـ:
وجځ:وشق:دق.
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پ س
:خ حصيا ځنن:اف:اجنت:فروکفن:نپش وتځش رتالسش:وکق ژنم:دق :پچې:دفی:نش:
هغش:ځوک چپې یسیع:حیسم:د ا
ادبق:ژفدن:ریماث:کځق!
اجؿ. 36 ..... 3:36:هغش:ځوک پچې:نپش:زفی ابفر:رلق لت:ژفدن:رلق.
اجؿ ..... 5:24:ننسکش  ،ننسکش زـ:اتسې:نش:فات ،هغش :پچې:زام:الکؾ:افردیفیکن :،اف ايؿ نپش:هغش :پچې:ام:نش:اوتسؽ ،د:همېسش:د:ژفدن:نې :،اف:ابي:همداش:اضقفت:نش:
راځي:،وخ:لش:هغوئ:د:ژفدن:د:رمځ:دـ:وصتبی.
اجؿ  ..... 47:: .....رایت:،:زـ:اتوس:نش:فامی ،هغش:ځوک :پچې:نپش:ام:ايؿ:رافځق:هغش:لت:اپنې:ژفدن:رلق.

د:رفمون:نپش . 9 .... . 1۰-9 :1۰:پچې:کش:کېدـ ارقار:رسـ:اتس:د:وخلې د:امکل:یسیع:،اف فاچلش:نپش:اتس:د:زځـ:ابفر پچې:دخای:اپک:د:مځف:نش:راوپرنش:
کځ ،فاچلش:ش:فژوغرـ . 1۰ځکش :پچې:نپش:زځہ:رسـ:سځق:دصاتق:ابدنې:ابفر:رلق .اف د:وخلې:رسـ:ارقار:د:اجنت:اپلرـ:دی.

.13

هغش:اسکؿ :پچې:د:مسیح:د رد رمځ:نپش:صلتت:ابدنې:نش:د:زسا:فروکول د پ
خ:د کې ،لت:د:رمځ!
اجؿ18:18 :۔۔اف ځوک :پچې:نپش:هغش:ابفر:رلق:هغش نش:دی:وکحمؾ:وشی : .وخ ځوک :پچش:ايؿ:ؿ:.رافځے:هغش:ال:دمخش:اجمزات:وش :،ځکش:
پچش:هغشَ :د ُ:خاےئ:د:ياځے:زفےئ:نپش:ؿ اڈینشی ايؿ:ؿ:.دے:رافےتس . 36.ځوک :پچې:نپش:زفی:ابفر:نق:ژفدن:نش:فنش:ځورق:،:مځر:د:
ق
دخای :هز:نپش:هغش:کې:اپنې:دی.
اجؿ۔۔۔۔. 24:8ام:فرنش:ففلی :پچې ،:اتوس:نش:نپش:جنپلو:ځناهون:کې:مځـ:شا  .کش:چپېرې:اتوس:ابفر:فنئ :پچې:زـ:هغش:ي ،:اتوس:نش:نپش:جنپلوځناهون:کې:مځـ:شا.
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دخای:فروکق دجق:ربخدارق د نپش:اځـ:د دفزخ:اف د:همکارې د:اهلل:د:رد د:اجنت:الې :پچې:د:هغش نپش:ازادـ:وتځش:ربارب !
ویتم .....1۰:28لش دفیځخش:مشفېرئځوک :پچې:د:دبؿ:د:فژول:وتاؿ:رلق:،:مځر:د:رفح:فژول:وتاؿنق؛ نلکش لش:هغش:اچ:ففریت:ځوک :پچې:نپش:دفزخ:کې:رفح:اف:دبؿ:دفاځـ:لش:مننځش:
:
فځق.
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ي:اتکب:ي:تسل :پچې:د:اتکب:ولپ ول:اپلرـ:د:ي:غنسوق:اف:يابعدت:ځالک:ځولځش:رلفیکن:د:دـفرکځؽ:فرځ .
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ف
د:اکرفؽ:وشق:بت:اافلوظ :هزتس
ولمځنې:ژنش:نپش:ځولش سیمش:کې ربخې:کا.
وفحمظ: P.21د اتکب:،اف:ي:د:اتکب:د:ومر:،د:د:اهلل:د پ
:تنې اکرفؽ .
ولګو67:،: P.21کلمش:،:د:دخای:الکؾ:نش:ااشرـ:وکق.
ف

f

اموسنح:خم  ..25.د وسنمخ:وکول اقونؿ یلتپ:االسؾ:دی.
قل
م
ن
پ
فاځنش:د:نتم:،د:رلوغت:اف:کبس:د:لتکلو:د:ي:منځنتو :نځوی د:ویانؿ:اف:ي:الت :يا.
وینمګ: P.85د هسنپااین:د:رسف:زرف:دانیر:د نیم.
یبنوی:ربمغیپ.
نییی

م :د:زځې:ولظ:وبنق:اتکوبنش .

د:وغل:اقونؿ:اف:ابمتا رنی:االسؾ

.

اراشه  : P.69د:نتم ویـ ربچش.

ه
اپریپس : P.70ااشرـ:وکی پچې:د:غلتظ:اکذغ:نپش:ځېر:د:امدق:د:د:دهسیي:ځخش:وجځ اپریپس ابنت:،رپیسس اپریپس .اپریپس م:وکالی:ش:د:يـ:دنس:د:اپځو:
لتکل:نش:رماجغش اپریپس نپش:ځش:افـ:نپش:افـ:رسـ:ویځای:وشؽ:اف:د:يـ:رتغ:،ي:فجیي:وفرمش:اشفر:وپرنش د:ي:اتکب .
ي نپش:اپی:رپ:ننسځ:دحتمااملؽ:ادتسالؽ.

سنن پیي:ځراػ  :د:عج:وکیلالې:رسـ  P.83نین:لعج ای:وغځې.
:اکت:کځې.
وسریفمی  : P.68د:یدایون:ویـ:ځولځش :پچې:د:زاځـ:عهد:انمې پ
د رحتيف د اسفد
مف
هی
د افم م لبامان : P.26- 27د :هوؾ اسفد.
تف :د:زاځـ:الیجن:اتکوبنش .
p.16
ګیورګ:

د نپننځاچ ي:د:رضحت:ومیس:د:اتکوبون .

وترات  28:،: p.12نپش:زاځـ:الیجن:کې:د:ومیس:اتکب:5:اتکوبنش .
ااممف: P.88وی ځوک :پچې:نش:وپهیي:د:ولپ ول:ای:لتکلو:ځرنځوایل.

ج
د:ي:رکسې پنځ:د نپش:ولوی:رحفوف:کې:نپش:نسنپځـ:وتځش:لتکل(:نپش:اعؾ:فؽ:لش:وخا:الت:اف:ویانت:وکنکناؿ 8:زدیزی:اکؽ:ن پېځي:نکپې 4:ځخش:اکر:ا سنل:کا .

زربی

p.16

:د دویاؿ:د:اتکوبون:ای وتیکمیب.

زربی هی:وپځرې.
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اتکوتبؿ
ربفس:،افی:افی:،رپفوسفر:درتک:،اانسد:عهد:دجدی:::آای:آن:اقلب:اانیمطؿ:هسنند؟:،:ڈاؤرنز:رگفؤ:،انلنتوی::ارٹن:فاریٹس:رپسی1964:،۔:
ربفس:،افی:افی:،رپفوسفر:درتک:،اکنن:اتکب:دقمس:،:ڈاؤرنز:رگفؤ:،انلنتوی::ارٹن:فاریٹس:رپسی1988:،۔

f

اکرؽ:وکنب:ف:ارفگن:امی:وککپ:،اعترػ:ام:قطنم :،وینویرک::ااشتنرات:کیم:نلم199۰:،۔:
چی
داک:،یایاسنلی :نننگر:،رمعج:ربخی:داک
اتکب:دقمس،:اجرایج۔:الفرسن:فےل1981:،۔:
دویدیوسؿ:،رپفوسفر:درتک:ومسلیئ:،نتم:ابعدت:عهد:قیتع:،:دنلؿ:،ومسلیئ:ابرث:ف:رسپاؿ1859:،۔:
ڈویلب:اچی:یٹ:اگرڈیرنی:ف:دبعادمحل:اسی۔:،الیجن:رباناب:-:اقملش:ف:قیقحت:،:دیحرآابد:،ها:،ومسسش:اطماعلت:االسیم:هنسی:امرنیت1975:،۔:
گنل
حپرتسی:ُ ،يانح:،رنسش:ه:ف:انمعب:الیجن:رباناب:،:دفرابؿ:،آرفاقیی:ونجیب:،یسیع:نش:املسمانؿ198۰:،۔:
هؿ:،ارتسن:،:نکنپاریگچ:اتکب:دقمس:اب:وتچش:نش:رقآؿ:ف:دحثی:،:منسنگافا:،اکاندا::ولیفکسننا1993:،۔:
هسی:آر:الریئڈ:،یپ:اچی:ڈی:،اههاؾ:شخب:فاکنن:ف:یٹس:اتکب:دقمس:،:رگادن:رادیپز:،ااشتنرات:اخنش:زفڈرفاؿ1957:،۔:
هتفا:،دمحم:،فژییگ:هی:دخا:،:اکري:،دارؽ:امانر:ربای:ااشتنر1995:،۔:

دکمفؽ:،درتک:اجش:،وشاهد:کش:اینز:نش:کی
ه
مکح::وشاهد:اتریخی:ربای:اامیؿ:یحیسم،:اریفےہوسیعی:ارپسی:،اکلتفزاین::گنج:یبیلص:ربای:تیحیسم:نیب:ا مللي1972:،۔:
زتمرگ:،ربفس:امی۔:،رپفوسفر:درتک:۔،آوفسکرڈ:اوپیرکافی:وسممح:،اڈیرٹی :،نسخش:ااتسدنارد:االصح:دشـ،فعیس:اڈینشی:،وینویرک:،دانسگاـ:آوفسکرد1977:،۔:
زتمرگ:،ربفس:امی۔:،رپفوسفر:درتک:،:نتم:عهد:دجدی:،:وینویرک::ااشتنرات:دانسگاـ:آوفسکرد1968:،۔:
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اتکوتبؿ
رےنی:اپےچ:۔:رپفرسیف:ف:درتک۔:،اههاؾ:ف:ادتقار:اتکب:دقمس:،:اکیشوگُ ::مڈی:رپسی1969:،۔:
ڈی:ڈی:،یس:یج پ:پڈنر:،دا:زیمالن:قح::وتازؿ:ام:اچسیئ:،لک:ٹااؽ:،ڈویلب:رٹسٹی:،دنلؿ:،انمجن:انصعی:ذمهیي191۰:،۔:

f

رگی:الی:ف:الی۔:،الیجن:رباناب:،:آوفسکرد:،ااتسلگنؿ،لکڈنؿ:رپسی19۰7:،۔:

راؾ:،رپفوسفر:درتک:ربانرد:،یحیسم:رپفتؿ:وشاهد:،:اکیشوگ:،ومدی:رپس: 1957:،۔
پ
را ننسوؿ:ُ ،يانح":،:رکتار:عهد:دجدی":www.scborromeo.org،1976:،۔:
ایسےل:اسی:ڈی:یپ:اچی:،ڈی:ڈی:ومرس:اسی:ڈی۔:،اههنات:املسمؿ::اطملغش:رنسش:ه:اب:ااشرـ:نش:دپراؿ:اسیلک:،:دنلؿُ :لزاؼ:ف:رشتک:دحمفد1964:،۔:
منی

هتو:ےج:سل ِک۔:،هتگایم:کش:اتکب:دقمس:ونسنش:دشـ:وبد:ف :پچش:یسک:آؿ:را:ونسنش:وبد:،:فزارت:اعمرػ:ف:فزارت:اقیقحتت:www.carm.org ،۔:

افی:،:رومیدن:رسربگ۔:رپفوسفر:درتک:،:وگچنش:اقلب:اامتعد:اتکب:دقمس:اتس؟:،:الیفدایفل::ےج:یب:نپل:وکٹ:ینپمک: 1972:،۔
پ
آر:یب:وجپ :هیمے:،ونکیٹسن :،هوتسؿ:،تاس:،ااشتنرات:ریبا:اکہ1973:،۔:
ریملی:افی:اُرگن:۔:رپفوسفر:درتک،اُرگن:راهیمای:اتکب:دقمس،:فاینٹ:،انلنتوی:،ااشتنرات:اخنش:ڈنیٹاؽ1974:،۔:
فاوتلؿ:،راربت:کلتفارت:،رپفوسفر:درتک:،ومندارهی:زامین:ف:اترپحخپش:اترخی:اسیلکی:،:رگادن:رادیپز:،ااشتنرات:اخنش:زادنرفاؿ1986:،۔:

فاوتلؿ:،راربت:کلتفارت:،رپفوسفر:درتک:،زامؿ:یجنس
ن
ف:نپنسننش:هی:نیشیپ:عهدقیتع:،:رگادن:رادیپز:،ااشتنرات:اخنش:زادنرفاؿ1978:،۔افی:ےج:اےئ:وہرٹ:،ف سنکوٹ:یب:افی:،:عهد:دجدی:در:ایلص:ویانین:،:
ربمکجی:،المکمؿ1882:،۔ومسلیئ:امی:زفررن ۔ُ ،خا:در ُ:خا:میلعت:اھےئ
اقملش:درابرـ:تیصخش:ف:فژییگ:هی:دخا:اب:وتچش:نش:تنس:رقآؿ:ف:اردتسک:،:وینویرک:،انمجن:انصعی:آرماکییی19۰5 ،۔:
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ایدفنش
f

