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	   ٢٧١دو��  ��� /٧١   

   �
�� ��
��م و ����س: ������ �� 

 T  = 	���١           S  = 	���٢  
  
)T(    �� ���	
� " ��� درس. ��ش ����" دور� ���
د��ز� از راد�� � !
*' ��اه(� �)' &� َ�َ%, ه� در ا( +,)� ��-.

: ١٣را در �6+ " �/�م و ک
ک�س"َ�َ%7 , دو �3.4, "راه/��� &5,(
 �%.-�"�� ا��56د� از . � و �	-� را &4.(3 ده(�(�,(2 را در1 آ/

	��� ��ش  در�Gل(�E. ا! �%.+ ا�' در ��رد دو 	�ع ا	,�ن در �.B�ت ��ا. �
ر�+ ��اه/� 	��د ٤٣-٣٦و  ٣٠-٢٤� !�� ا

	��� را در د)6
&�, ده(� �+� � �+را  ٤٣- ٣٦و  ٣٠- ٢٤: HIJ . +6�١٣ ک/(�ن �ددا�' �
دار�-/& �� , �� '��	 �� K 
� ه

� ، ��4ًا �L�ا	(�� ��.  
  
)S(   +6٣٠-٢٤: �١٣ +� ���
و P�ن �
دم در . ��د آ��' �B� در �Oر�(را ��َ	� آ� & 3L	 ��B.�ت ����ن �
د: ")

/�م، آ
آ�س ر�ن �(��اب ��د	� د��/Q ����، در � ،�6L 6. ر)'وS(آ� �/�م رو +و
. �T Oه
 ��(�ورد، آ
آ�س 	 �� و ���� �
UG�* ان

ض آ
د	� ���	� ����، �� و VW 	�آ�
 &3L 	 �ا : Y� �S�)در ز� �B)�� !�6��B	 Q آ�س �-3 �ا
؟ VW از آ � آ


ض آ
د	�. ! آ�ر د��! ا�'ا: ]�ن را )
��د�؟ ا(ر��	� :���Iدا وS' ج�\ . �	: 3؟ )
��د(3 �	-� را ج�\ آ/و�
 +��اه +� �
� آ� ه
 دو &� وG 'S_�د �� ه3 	�� آ//� و در ���G 3_�د، درو�
ان را ��اه3 �Y^ار. �(/آ
دن آ
آ�س، �/�م را �� �	-� َ�
 آََ

  ."�(� آ/
(� ا�� �/�م را در ا	�Iر �! ذ�ه� �I/� ���6! ��)� ��5' آ� اول آ
آ�س را ج�\ آ
د�، �	-� را �
ا
  
)T(   ن%$# اول .     (�َ�َ ��
  در. داس$�ن +*

  . ! ا��س ا�'(7%َ�َ �
 ه� +ا	� و �5-�م رو�G	 �%.-� �� ز��	+ � �ز� �(�ن ���
 �

� در دا��6ن �b��c وا4S(�ت ز	��+ روز�*�/� �P ؟�	ا  
  

)S(  ج� 

دم در ه�+
	� &� ��4ه� �d_�ل +)-�/� آ� &YP 3L�	� در �Oر�� آ���6 � +� آ� ���/� �(از د	 e6/� از  +��د، و
�	�gر )
و�� +! ا�' آ� د��/VBf ا	�e6رش را 	�ارد ا(ا�� �	�f آ� ه. �ن �Tه
 ��د ��ن �/�م، &3L (�)' ���� آ� در �
  . �ر �U 46 ��	�(�ن �/��-� �OI ��� ��د	�، �,(آ� در � +�ن آ
آ��-�7 ا�' آ� 	�آ
ان �� د(! دل(�� ه� . آ
آ�س ��Bرد

  
)T(  �)�� � ن���/�+ ��
 ر��	/�� U(! 	�ع آ
آ�س، از ��/� آ� ا&��. ! ا	�اع �ن ا�'! &
ر��  +U آ� در �
ا7G ا��6ا(&

�.h ه,6/� و (! اول(در G. �� �/�م دارد ��د�ر ز(��د، ��Iه' �, 7B� �� دو ه/�ز 
�	�gر "! �
ا7G ر��، آ
آ�س و �/�م، ه
L[& آ� �	ه' دار�I� 3ا(�� ه ii (! �/�م و آ
آ�س را &]L(&�ا	/� )
ق � +آ� 	�آ
ان 	� +از �	 �". ا�' د��ار �/�و آ�ر

	�I� ،�//Bدا �/�م را ه3 �� �ن از ر ��ور ده� &� آ
آ�س را ج�\ +]�ن د�6�ر �! �� ا(UG ز��ده/�، *�//B� �[ .ا 
�kو� � ،!
��	 7��G آ�س

ا. ا�' +�ان ��(ا	,�ن و �S� Gرچ ا�' آ� �
ا +آ��/���7 د��! �� �%��� ج/�!، ا !6+ ,�) ',W ر�

�+ ����.  
   
)S(  �0 ��)     . ن%$# دوم��� 1

  ب�رس� �5ر45ب 2ن� و ��

� ک�ر�
د"َ�َ%7 و " ز�(/�"�PرP�ب ���7  2)J�& "+� آ�س در �"در َ�َ%7 . ��د �ن
وج�د  ٩-١١ز�(/� در ��ت , "�ن �/�م(آ
  .َ�َ%7 را &]
2 ک/(� �ل5cً� ز�(/. ٤٣-٣٦�J(2 و ک�ر�
د در ��ت و & ٣٠-٢٤دا��6ن در ��ت , دارد
  
)T(  "ز�)/� "ا7%َ�َ "�
ز�
"َ�َ%7 : �ورد +! )_7، ه5' 7%َ�َ �در ا +,(�. ��د +�)' � ١٣)_7  +! َ�َ%7 در �6 ،
7%َ�َ "�
دل �دا	"، َ�َ%7 "�ن �/�م(آ
آ�س در �" ،"��)
 ��
وار�"، W n/�" 7%َ�َ/-�ن"، 7%َ�َ "��-I	ا
&�ر "و 7%َ�َ " � �


(Y(��ه� ." 
ه
 ه5' َ�َ%7 در را�B.� �� �c�ت ��ا ه,6/� و ه�I/ج 
. آ//� +� �(از �.B�ت ��ا &pآ �ا o از َ�َ%.-� �
�kو�   
ا  �Y/&�Y/& ط�I&و َ�َ%7 (��� +!، ار 
در  �د! َ�َ%.-� �� ا6G��ل زا. وج�د دارد" �ن �/�م(آ
آ�س در �"! 7%َ�َ �
ز� o

ا +o ز��		Oد �)�*.�� �
دان �� ��ن را &/-� �
ا +,(�
دم ��65 ��� ��د، ا�� ��4ه� ���J�& Q)2 داد.  

  
  
)S(  ت ��ب4ط و ن���ب4ط در ��)     .ن%$# س4م�
9:; 1

�� 

! دا��6ن ��B! ا�' آ� ا o"ز" ا��46ر� ،��
� 
e/�
 	�6B(از جrO ��ر(
ا �,Y	�[	 3  �ا �ت �ن-�
��ط � �
 �&�ا	� &/-� در �
دار	� +!، �	��� و �/��
ا +�ن را َ�َ%7 � ٣٦و  ٢٤: ١٣ +! ، �6�� وج�د ا. ���/� +�W o).*ا. ���� +�م ا !

4Sوا)�و �! 7%َ�َ �4/�از ا ��ت ��46د(2 �� جrO(�, +,(' آ� ��ِد �t ا� [L�)ا ،�ده� &� �� ا +�ن 	�(bG !)d را �� �, !

 آ
د(6�ان َ�َ%.-� را ه�f�ن ا��46ر� &5, � �
�/� آ� �(	6 . �' (! bG را دارد &� اه�َ�َ%.-� ا�' و &/-� او ا �، ��/�+,(��د 

.g6,�+ ا
�� �
�+ rOِت َ�َ%.-�(از ج�
ار ده/� آ� W(را ��رد &5, +�&(&�ا	/� �ن جrO +�ن &/-� �(7r�S Q .,�)d ��دS 
�م ( �	�Y
�g& 7 را%َ�َ 
در ه�[LI� ' .  

/��K از , �/��
ا!. ���� +رو�G	  +�5-�� ��ت َ�َ%7 دارا(ج !� rO	I�د آ� ه�2 ا(�, +,(e�ر  

ا� ه� ��I	
3, جrO(�ت 7%َ�َ�� 7r�S +.g6,� +	�G4/�� رو� .  


��ط �+� �  ���/�؟ ک�ا�(K از جrO(�ت ا! َ�َ%7 وا4Sٌ� ا*.+ 



٢ 

  
)T(  "�	�LIG�* "�/�&و
اش آ�ر آ//�،  
 آ
د� &� در �Oر��(را اج ��دز ا�' آ� 	�آ
ان ��Tه
ًا آ]�ورز ث/4+  �-�L&


)�(�Tه
ًا *�UG ز�. را ��Bر	� و &� ز��ن ���G 3_�د از �d_�ل �
اIS' آ//�G ان

د �ا !، درو�Y� 	 در ز��ن (را O

دا�' �d_�ل اج�)� 
�� + 7%َ�َ 2	��J�) آ� ��ا ��لo ج-�ن ا�'، ا�� در &�� +��gس �� �� � ه
 P/� آ�6ب. آ
د� ا�' + �

7، ا(! دل(&�ا	� ����، و �� ه� +� +�P آ, �/�!، 	��(آ� *�UG ز�rO�6 از جB	 !)�	 ب�,d� 7%َ�َ ط در��
  .��د +�ت �
  
)S(  "��	ط ا�' " آ�ر��
�). ٣٧(از جrO(�ت �),+ J�&)� 2+ ��	 ،��	ده� آ� آ�ر
 ا	,�ن" �/�,W " ،'ا���د  +4/
�
 ا"ا*kcح . 2(�, +,(,Wن�,	 "�-��(� ه�ج� در  iL� �� �cر �(�, +,(]� و &/-� در را��B� 2+ ا. رود �ا !، ه3 ا��ر�

gd& �� 'ا�)
  .�)6! اوd6� 2�7 �� ه3 �� جkل (آ� �, �
  
)T(  "!�د� "rOاز ج) 'ط ا���
�). ٣٩(�ت �),+ J�&)� 2+ ��	 ،!�ده� آ� د�
 (ا�.. ا�'" V(ا�." �/�e	 ون در�� V

&�آ/�ن ا	 �م W^ آ� ��
)6! آ�ر ،�6(
7 �
ا��Bرا	� و &4��ا. آ�رد +�/�م، آ
آ�س �" �ن(در �"�� !�Sدر �(، د �ًg) ن�
آ/�،  +' �(�cن در �U )�4ل(ده� آ� � +! 7%َ�َ �
ح �ا. 2 ه,6/�(�, +,(
د آ� ��7 د�' �(� +*�رت � +ه� ا	,�ن/4+ 
7 �. �
	� +آ� ه�� در ��اب �,
 � +ز��	��ا�' آ� �� �زد�cن ��	/� د(	 7)Y6د (,' د��� 
) �/G�). ٢٠: ٣� 	از �+آ�  
�),+ G
6ا ��
ا +�B	 !� rOج+ �	 �rا +ارا ،VW ،ده� �-/& !�ت �
��ط آ� (��د و 	� از جQL� o+ rO از دا��6ن �d,�ب �
' و(اه��t دا��6 ���� �ا.  
  
)S(  "	 3L&) �B�). ٣٨(�ت �
��ط ا�' (از جrO" � �/�م),+ J�&)� 2+ 	 3L& ده� آ�)��	 ،�Bا�'، " �.B�ت �ا�/�" �/�
ده� و �� ا +� +B�(	 �7 در �	-� ث�
(ه,6/� آ� �^ر ا	  +/-� �ن ا	,�	-�ا. ! در ج-�ن(�ن را�d)6(، � ��ع &��م �,+4/ !

�
 ا��س �. ]�ن ا�'ا +و �Wد��� ز	�� +2 �/ (�, +,(�64
ف ه,6/� آ� �
ا آ� �� ا6/�، زه," ��د}ن"! ا)
اد ا ٤٣ ���ن 
  .�(� ��اه/� در�](2، در �.B�ت ��ا ��	/� ��ر�(�, +,(� �ا	�، و در ز��ن T-�ر ث�	� ��دل ��
د� ���

  
)T(  "آ�س
�). ٣٨(�ت �
��ط ا�' (از جrO" آ),+ J�&)� 2+ ��	 ،�� آ�ِس
ده� آ� آ�/� "

ان �,W�	

 ا��س �". �� 

آ
آ�س ". ز	/� آ� ���| �/�� ا�' +� +د�' �� ا	�اع آ�ره�"و " ورز	� +�
ارت �"آ� ه,6/�  +/-� ���7 &��م �ن آ,�	ا ٤١

7 �
دم ���� �-/& �	

 ا�'، �.�B ارواح ����	

 �6-�(ه� و )�4ل 
 و ���ن (d(�ن �,(��	� آ� در � +
ا	� را ه7��� 3 �

4Sآ���6 ��� +وا �	ن. ا��4 هSآ�س وا

اا�' آ� � +�S 7��GرP +��	� آ� آ� G ,�ن و	(ا�ان ��+  &
U، ا(ا�'، �� ه��ن & !

 ا��س �. ��	� +� +�ن واd)4S(�, +در ز	�� ��د�ر ز(�, +�ن و �
ا�O ��جU ز(6-� 	(ا	,�	-� و )�4ل�، آ
آ��-� 	��٤٢ ��/� 



ا. ه,6/� آ� �� ج-/3 ا)B/�� ��اه/� �� �
ا)
اد ���/�ا	�، 	�� ��ن �/��-� آ���6 ��(آ� در� +!، آ
آ��-��/� �}� �ا�k6ط ا
7��S رؤ �,�(! در آ.(! و درو~(را�6,� ')d+ -�ده�	و در ���,�ت و � ,�)d+ �ر ا��ر�(ا�'، و ه�c/ ط  �اk6ا�' �� ا�
���	

اآO ج
آ� در ا +/(! و درو~(را�6 �6-�(ه� و )�4ل �� !  . �ن دار	�

  
)S(  �),+ J�& ت ��د در ��رد (در�d"ان
' دارد، (!، G{�ر �	-� در دا��6ن َ�َ%7 اه��� وج�د ا. ��� +	� �P)O" 	�آ
زUG�* ا
در ��ض، �� �	-� د�6�ر . �ن �/�م َ�
 َآ//�(Q از وG 'S_�د، آ
آ�س را از �(ده� آ� W +��	� �� �	-� اج�ز� 	� 

دا�' �d_�ل در آ/�ر ه3 ر�(ده� &� اج�ز� ده/� &� آ
آ�س و �/�م، &� ه/�Yم )
ا ر� +�� 'S٣٠-٢٨(� آ//� �ن و .(
P/�  ه
�در ��رد ه� +,(P ان
 �5(وT. !(ه,OY6��� �� �/6اران ��ا �
 ز� �ا �، ا�� وا2J ا�' آ� �	-� ا��ر��� +	� �O(' 	�آ

���OY6اران ��ا، ا�3 از ���
دان، ��I	�ن، وا��eن، �4.��ن و د,� 
Y)d)ن، ا��ن �/�م ج�ا (,' آ� آ
آ�س را از �(! 	
  . ا�' آ� در ز��ن �
دا�' �d_�ل �� درو�
ان �d�ل ��اه� �� +6! ر��لا. ��ز	�

  
)T(  "��
 ا��س &�J). ٣٨(�ت �
��ط ا�' (از جO� "rOر�)�در ). ٣٨(ا�' " ج-�ن" �/�، �Oر��، 	��+,(�dت ��د 
ا�� �cرا� !gG �� �)د
�� 
  :g' را �� ���

�     . اول  ),+ �	+ ��
د �ا Oر��در �"� �/�م " در آ/�ر"� آ� آ
آ�س Y "� �B.� ،�� �6آ��+ ��� آ� آ
آ�س 

ا . آ���6 ��" �ن �/�م و در ه��ن �Oر��(در�"��/�I� !)4+ ,� طk6ا�' آ� �� ا�)d)6ه� (! در دا�7 آ.(! و درو~(�ن را��,

/�(�ن دار	�، �آ� در �	-� ج
 +/(! و درو~(را�6 �6-�(ه� و )�4ل و �
	��� +d(و ���,�ت �,[)3.  
! �Gل (در �" �ن �/�م(آ
آ�س در�"َ�َ%7       . دوم   o"Oر� " �"
ا�' آ� ا" �ِ�� o/),+ ا

دا	�B�� Qر  �����

در اول ). ١١: ١٣ +�6(آ/�  +� �/G�اد١٥-١٢: ٣
�7��g  �آ� �]�ت در 	cg �، ا�k6ط ا)�B iL� �/	�� ،�	ار دار
S 
Y
+� 
&�ان  +7 را 	�(ه�� ه�f�ن +��	�ار ��دلP�ن r�S!، و ا �
ا��ن و �B+ ر �ورد��ت ��ا �]�B.� ار
 �	6B. از ر�Oه� و ا�

Oر� �	ن ا�' آ� در دا�7 آ. ��� 
&)�,� 7��S رؤ,� ')d+ -�ده�	و در دا�7 ���,�ت و � ,�)d+� ده� آ�  +، ��ا اج�ز�
,�)d)6ن را��) ،�
در آ/�ر  ! و �Tه�B�	
I� 
,� 
Y .,� �& ورت دارد
J)d)G ن در�)c� زه��
، �� �	�f آ� از +	3e ال- �
��� ��6
ام �Y^ار	� و �ن را رGر ��� ا�'، ا
g� ا��  .' آ//�

�.B�ت ��"�ن (2، او از �(�, �در T-�ر ث�	�     . ��م  Q "�,� دم را
 �آ/� و ه� +~�ا ��/�� ِا �ه
 �	�f را آ� �
! َ�ا. 
ون ��اه� ا)B/�(��اه� آ
د و � ��ور �
آQ را ج�\ �ا	,�	-��	7%َ + ��� (�ن د	(�"
 از ! ا	,�	-� و ��ا�7 �
� آ� ا

	I�د	�، " در دا�B.� 7�ت او"ا�
 �	-� kًIS  . ��اه/� ��" آ! ]��ن �.B�ت ��ا ر(از �"� آ� �� +��اه/� ��، �.�B �" آ! ]�ر

ا��/��ن ��د}ن، (
ان در �آ� ا�k6ط �
VW وا2J ا�'  . 
ون ا)B/�� ��	�(��	� و �� � ��ور &�ا	/� از �.B�ت او ج�\ +! 	�



٣ 

P)O� G ا�' آ� در)c� � ت ��ا ا&�5ق�B.� در آ. +��د �B	�/f�7 �,�(ا)�6، ه��S رؤ,� ')d+ -�ده�	و ���,�ت و � ,�)d+ 
	 
J�G ا(در ج-�ن O/f/)ا�' و ا !P !)O� 	).ر آ�c� د" در ج-�ن" +,' آ��� \Sوا.  

  
)S(  "د�_G "rOاز ج) 'ط ا���

 ا��س &�J ).٣٩(�ت ��)�! در ز��ن (واW, �داور" �/�، G_�د، 	��+,(�dت ��د 

�}g	ل3 �ا��
 ا��س �. 
ان ا	 �م ��اه� ��آ� ��7 ج�ا ���6! ��د}ن و �
 +ز��	 +4/ا�'، " �، ر��ل' درو آ
دن ٤٢ �
� �� 
_d/� �-/& د�_G),+ ,�)2 ا�' و او ا" درو�
ان). "١٢: ٣ +�Q)6 وا�^ار ��اه� آ
د ! ر��ل' را �� )
��Y6ن ��

rOب �(از ج�,d� ط��
��د، ز +�ت ��
ا ),+ J�&)� 2+ ��	 ،ان

��Y6ن او" �/�ده� آ� درو�( "�+  �/���)6). ٣٩B	� 
! آ
آ�س و �/�م را (&�ا	/� &� 7IS از ���G 3_�د &�5وت ��� +	�آ
ان 	�"! ا�' آ�� �� �ن &�ج� آ
د اآ� �� +�ر �-�(�,

L[&)�/ده i ."6B	� 3 د-�
Y� 	)�� آ� O&��"! ا�' آ� � �� �ن &�ج� آ
د ا��� O) د�_G آ�س و �/�م &/-� در ز��ن
! آ
 +&/-� در ز��ن G_�د ه�� ��اه/� دا	,' آ� �P آ,�	 . آ� آ
آ�س از �/�م ج�ا ��د +در ز��	 +4/، "�4.�م ��اه� ��

,�)d)6(�ن را�	آ,� �P و �	+! ��د �	د�I	 .  ا��س اول 
�/G� 7_( �٣,� ،)d)� /�  +�ن	2 ج-�ن"&�اc� 3 و در�، "�c�ر ا
,�)d)6را از ~(�ن را� !),�
)d)�& ده/�((�ن O .ا ا�� ��ون o�L[& !) در i"ت ��ا�B.� 7دا�" ، �,�(در دا�7 آ. +4/
7��S رؤ,� ')d+   . ���Eر 	L�اه� ��د +d(�, �� 	-�ده�
  
)T(  "ت ��ا�B.� "ط��
� 
&6B	 !� rOدر ا +ج
، �.B�ت ��ا را �_�رت )4.(&��م جrO. َ�َ%7 ا�' !Y� (�ن در د	 +�ت د

*�&)� h+ �//" .آ�	دار b.4& ک� �� او +� �Gک�(' ��ا در U.S و ز	��+ ا	,�	-� '/c.� +/4ا! �Gک�(' در . �.E�ت ��ا 

 ز�(! & .+ �+� +
ار� ا]�ن �4/�ان ک.(,�S
��� 	 �ت ����g&+ ا]�ن و ه�f/(! در �'در 	 �ت ک��7 �	�ن و , ؛ و در 	-�


ار� ����ن و ز�(/+ ج�� و ک��7 �6 .+ �+S
�.B�ت ��ا، دو  +���زد آ� آ� در *�رت )4. +! 7%َ�َ �در ا +,(�." ��د �
  ".	�ع ا	,�ن وج�د دارد

   S�5&ت ��ا �]��� ا�B.�+ +� رخ 
J�G ده�،  ا�' آ� در ج-�ن
دا +4/� ،�B/� 	 3L&)در ز� �B) Q/+�  آ�رد و
ا�6-� ����e  �ه��� ج-�ن و   +در &���B.� 7�ت (���زد آ� ا	  +� ١٤: ٢٤ +��B� �B .6رد(&3L 	" �ن(در�"د��!، آ
آ�س را 


	6. ��د +�S ٤-١: �١١ن (و دوم �+ ��
(
�م د(�cن و ���OY6ارا	W Q(� آ� �Y� �-	�,	را �� ا� � �e�آ//� &�  +ج-�ن ��
  .2 دور ��ز	�(�,U ده/� و از ]�ن را )
ا

. ,'(! 	(7 درو~(O، ا	 (	" آ
آ�س"���� و �
اد از  +7 	�(�م ا	 ( 3L&)�B "W	e/� ،7%َ�َ !"�ر از �Gل، در ا !�� ا   
	 3L&)��	 آ�س
B� و آ�/� W)	 م�)��	 �B.� ،�/6,
ا . ���/� +ا	,�	-� � �/���/�,' آ� ه
 دِو ا(	 +، ج-�	"!(ز�"!، �/e�ر از  !

W)د �-���

اد، �,6� �B.� ،�	�[� �e�ه�، در ا�k6ط ��  ا�' آ� ه
 دو �
و� از ا	,�ن �ا ر �ن ���B
	�، �	-3 ��ون I� 
,� 
Y
L[& �B	�)ا i
! آ���6 (�ن را�d)6(�ن �,(ا�' آ� در � +�ن �
و� از ا	,�	-� �/�آ
آ�س، 	�� . ��B! ���� �/�و از ه3 ا�

! ��د و ا(O &�5وت �((O از &�(! 	(�ن را�d)6(آ� �, +��� ���/�، �_�ر&�/��� 
*�S . ]�ن �7 ا�' آ� ز�(! دل(�� ه) Hg( ،!
��	
�,(�b.46 �� ~ +ج-�	 �/�)d)	 آ� در ���(�ن ',
ت �� آ.)�,� ,�)d)ز� �B.� ،���� ن�)��	 ،!�ن �QL از ج-�ن ا�'  �/�

�V  �/�و �
و� از ه3 آ�رi ا(آ� &]L +�، �ن ه3 �_�ر&ا	 �6L ���(! �� ه3 ��(�ن را�d)6(�� �,  ��ن �Tه
(d(آ� در �ن، �,

ا. د��ار ������/��ن ا�'، و 	� �.B�ت ��ا در  +/(و ز� +�.B�ت ��ا در *�رت )4."، 	��د "�ن �/�م(آ
آ�س در �"!، 7%َ�َ 
  ".�ن +*�رت 	-�
��" ,�(آ."و " �.B�ت ��ا"ا*�Gkcت    Sر د�c� �)�/��I	 ادف
 +و وا4S +در *�رت )4." �ا�.B�ت �. "b �� ه6� 3

�
�، آ� در �	-� (,�ه�، ��ز��	-�، 	-�ده�، )
ه/Y-� و ~(ه�f�ن آ. +ه� ! ��dود�(ا	,�	-� و ه�f/ ��ن، �]6�7 ا�' �
 آ7 � ��
ه,6/� ا +ا�' آ� ��� ��]6�7 از ��ن ا)
اد" ,�(آ."و . �G),� ')���� ��� �6��/� 2آ�����/�،  +2 �(�, +,(��	�اران �� 


)6! ا. ��د +&/-� ���7 ا	,�	-� �" ,�(آ."� 
e	 در ����& !� ،O+  7%َ�َ آ�س در �"&�ان �5' آ� در
6
(�" �ن �/�م(آ[! ا��ر� 
o از د(f(ا�� در ه. ,�(�� �.B�ت ��ا ا�' &� �� آ.�-.%� 
Y� �&� ا" ,�(آ."و " �.B�ت ��ا"ا*�Gkcت  �4� ،2/�(�, +,( !

�G �� ه 3	Oد	 o)	�/P ،�/6,� �B+ �)/) 7%َ�َ آ�س در �"3 در
ا" �
(Y(&�ر ��ه"و در َ�َ%7 " �ن �/�م(آ/f/)'ا� ! .  
  
 )S(       #$%) .        ��5رمن�� ��م ا0�
< =
>?�  

� ک�ر�
د 7%َ�َ �)' W(�م ا*.+ َ�َ%7 را �+ 2)J�& در �! َ�َ%7، ��	/� دا. � از ��د دا��6ن, &�ان  Hg( ،�-.%� 
Y o
6E	� .*دارد، ا +/4+ ،"�OY6��� �� 2اران ��د )
��ن داد (�, +,(�. از ���G 3_�د 27IS �� ��د��ن ��د (�, +,()
��ن 


 W(]� آ//�(ر� &� ه/�Yم )
اI* ،�-��/� آ��-� و
در وG 'S_�د، او �� درو�
ان . �ن وG 'S_�د، در �_�ص ا�k6ط آ
��  .�ا ��ز	�Q د�6�ر ��اه� داد &� آ
آ��-� و �/��-� را از ه3 ج

3 (&4." دو 	�ع ا	,�ن در �.B�ت ��ا" �����، در��ر ٤٣-٣٦و  ٣٠-٢٤: ١٣ +آ� در �6" �ن �/�م(آ
آ�س در �"7%َ�َ 
  .ده� +�

6B	� .*ه� و ���,�ت �,(��د��ن ��ا در آ."َ�َ%7 �ن ا�' آ� +ا�,)d+�� ،�.B�ت ��ا،  +/(و ز� +� در *�رت آ/�	

 W  +�ن ا��(d(! و �,(�ن را�d)6(در �_�ص ا�k6ط �,I*)�//آ�س در �"َ�َ%7 ". ]� آ
ورزد آ� ا +� �(&pآ" �ن �/�م(آ !

�-� 
�ن ��، (d(�ن ��ب را از �,(d(,' &� �,(�ن 	(d(�, �ر��ل' �,� �)d)6را از �,(�ن را� !)d)ن ر�. �آ�ر ج�ا ��ز	�
,�)d),� ان
Iن و ره�)d+ ��
��Y6ن ��د �	-� را از ه3  +2، �� &���(� �,آ +ز��	 +4/، ��ن روز داور(� &� ه/�Yم )
ا ر�(
B5&)��	و� اج�ز� ده/� &� در آ/�ر ه3 ر�� آ//� و ز
  . و ��7 آ//� +o آ/�، �� ه
 دو �

 ",� 

 در �
ا�I* دن
، از و"�ن �Tه
�(W)d(]� آ�t+ ت ��ا ا�' +ا��� �ه��B.� . ت ��ا�B.� ارانOY6���
�I	+ا	,�	-� �ق دا�Q)�& �/��� �6 از �G ا�6(� � W �� وان ث��' �,(را آ�

د�b.4& 2 	�ار	�، (B	 ���& ،  � ه/�ز�	ا� ه�f/�ن 

آ�ر�
ان �.B�ت ��ا . 
ون �
ا	/�(�ن ج�\ و �
و� ��د �(در ��د دار	�، از � �ا �))�6	 U و ر��(�  �ر)�6ر ���وره� و الY�ه�



٤ 

��
 	,I' �� �,�(، و 	+,�( �د ��ن 	3e آ.�ز �� ا(! 	(� �6�ا	/� &� ���I* ]�ن دادن	و  '�Gر ،'Id� از
 +�ن ا��(d(ز �� ا�
! ا(آ� در �� 

	�، &�5وت 7r�S ��	� +]�ن �,� . �-	�"�� �ه� � ره/��ن، ��ان �4/� آ� ��"را اج
ا آ//� +,�(� 	3e آ.

آ� �	�ن از  +� را در *�ر&,(' �
آ' ا)
اد در آ.(�، ا*kح و در *�رت لOوم ��/��(س در را��c �� ه]�ار، &�� ��g آ�6ب
Y/� ه�ن�/�)�� !
د� ���/�، اج
ا آ//�B	 ���& Q .�� ن�	�,� �� �cدر را� �)d)�ن ده/�",�، از ��د (در آ.  +�ن ا��[	 
I* ."

�I	 ن�	���ض، �� در. ,� ه,6/�(دا�7 آ. �آ
آ��-� +B� و �P آ,�	(&3L 	 +! آ//� آ� �P آ,�	((� &4اد را ! ا)
� &kش آ//� &� ا
�� ��' ا_L� +	��+ � �� 'I,	),+ ,�)2 ه�ا}زم ���� &� �
 ا��س  +d(ه
� ،�/P�B! ا�' آ� ��د��ن �,. ' آ//�

��7 آ//� آ� �� �� ��ر�ن، د�' �� ��7 }زم �O	/�، ا�� �	�ن 	d)�I(�, +در ز	��" �/�ه�ن �/���6 ���"+��د �	�ن ��ا  
ه,6/� و ا� �B/+ ,آ �P /� آ�	ا� +دا
! bG وا. را 	�ارد �ا ! & 
��(P/ +�)�6 ا�' و �P آ,&�ل� &�ز�  +�6� �� �-/& �t),+ 

(b.4& 2 دارد (�, �/G�٨-٣: ٣.(  
  
)T(        #$%ن 	@�<        . AB�C ی�# َ�َ�) ب��E� د در �$�ب�F$� س ه�� �?�ب# و�E�  

3 ��ج�د در اول (&4. �/G�ان ��ا" ٢٤-٤: ٣�	ز

ز	�ان ا�."
ت �� ، در ���! ج-�نرا در ا" )()V "� ار
S+  ده� و
، در ٥٠-٤٧: ١٣ +در �6" �
(Y(&�ر ��ه"ا�� O)3 . 7%َ�َ ده((/�و را از ه3 &�ا +3 &� �
و�/را دار +! &�ا	����زد آ� �� ا +�

آ/�، �� +�ن *Id' � +��رد �.B�ت ��ا، در *�رت )4.! &

، &� ه/B� و �
(	 �U آ� YP�	� ا	,�	-�(&��Y+  آ� در روز
,W�6ر � �! داور(وا(

ار ا�' &� از ه3 ج�ا ��	�، ه
 دو در &�ر �S+ �	�� .ا��ِب دروِن &�ر را در  �ه� +! َ�َ%7، ��ه
���
ار 	��ِ� درون در �ه� +
ت �� ��هS �+ ر ا(�. ده��e/� �B.� ،
 �ا�' آ� &� روز ���ب و �� �ه� +! َ�َ%7 در ��رد ��ه


ار ا�' آ� S ، �� آ��	از ه3 ج�ا ���B� 
,� H.6L� و �_�رت 
Y+ �	

ا. ���/�3 (ه��ن &�G� .4و" �
(Y(&�ر ��ه"!، 7%َ�َ 

 در �.B�ت B� و �
(	 ����ز	� آ� ا	,�	-� +ه
 دو َ�َ%7 �. ��د +�� �O د(	" �ن �/�م(آ
آ�س در �"ا�' آ� در d��  7%َ�َ�ر


ار ���� از  ���ا، و &� روزS آ��B 
YB5&).، در آ�	و ج�ا �� o),� و در ���,�ت �,)d+  H.6L� در آ/�ر ه3 و �_�رت
  . G{�ر ��اه/� دا�'

  
 )T(  H��
J ب�ا� هI$# 2ی�K�    
   


و� ا! َ�َ%7 را ����e ک/(�     )اول  � K �
د ( K
ا� � ,�)
ر�+ 	��� �ا� ک� در  دا	�"�/�� َ�َ%7  �ه65. &4.(3 ده(� 

ا� ���د�+. �
ر�+ ��اه(3 ک
درا " ک/� 	-�ن ر�� �+� , VS
  .را ��cل�4 ک/(� ٢٩-٢٦: �٤

��e ک/(�را �.E�ت ��ا �
و� و " آ��6-�� د�6�ر��7      )دوم  �� " +6	
6/را ��eGk آ
د� و �� �درس ا
net.dota.www  �)/اج�4 آ
�.  3/E)� ار
E& وف
G �� درس را� !  ....ا


	��� ه
 �/P �& �I-�ر�/�I �� )     ��م         � " � . ده(���ش " دور� ���
د��ز� از راد

  


