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 . اٚ ثيـتش اص يحيي ٔشدْ سا غؼُ تؼٕيذ ٔي دٞذ ٚ ؿبٌشد پيذا ٔي وٙذ4:2يٛحٙب. ثّٝ

 اِٚيٗ ؿبٌشداٖ ٔؼيح چٝ وؼب٘ي ثٛد٘ذ؟35- 
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 .دسع فشٚتٙي ثٝ ؿبٌشداٖ ٔي داد وٝ ثشاي أشٚصٔب ٞٓ صذق ٔي وٙذ

حبَ اٌش ٔٗ وٝ .  ؿٕب ٔشا اػتبدٚ خذاٚ٘ذ ٔي خٛا٘يذ ٚ دسػت ٔي ٌٛييذچٖٛ ٕٞيٙؽٛس ٘يض ٞؼت13-17: 13يٛحٙب

ٔٗ ثٝ ؿٕب ػشٔـمي دادْ تب ؿٕب . اػتبدؿٕب ٞؼتٓ پبٞبي ؿٕب سا ؿؼتٓ ؿٕب ٘يض ثبيذ پبٞبي يىذيٍش سا ثـٛييذ خذاٚ٘ذٚ

دس . چٖٛ ٔؼّٕبخذٔتىبس اص اسثبثؾ ثبالتش ٘يؼت ٚ لبصذ ٘يض اص فشػتٙذٜ اؽ ٟٔٓ تش ٕ٘ي ثبؿذ. ٘يض ٕٞيٙؽٛس سفتبس وٙيذ
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 .ٚلتي وبٞٙبٖ اص لذع ثيشٖٚ ٔي آٔذ٘ذ ٘بٌٟبٖ اثشي خب٘ٝء خذاٚ٘ذ سا پش ػبخت (10:8اَٚ پبدؿبٞبٖ)اثش ٚ آتؾ



 ثٝ خبؼش آٔشصؽ ٌٙبٞبٖ ٔب چشا ػيؼي ٔؼيح سٚي صّيت سفت؟50- 

 ػيذ پؼح چيؼت؟51- 

ثشٚيذٚ ثشٜ ٞبيي ثشاي خب٘ٛادٞبيتبٖ )):  آٍ٘بٜ ٔٛػي ثضسٌبٖ لْٛ سا ٘ضد خٛد خٛا٘ذ ٚ ثٝ ايـبٖ ٌفت27-21: 12خشٚج

خٖٛ ثشٜ سا دس ؼـت ثشيضيذ ٚ ثؼذ ثب ٌيبٜ صٚفب خٖٛ سا سٚي تيشٞبي دٚ . ثٍيشيذٚ ثشاي ػيذ پؼح آٟ٘ب سا لشثب٘ي وٙيذ

آٖ ؿت خذاٚ٘ذ اص ػشصٔيٗ .ٞيچ وذاْ اص ؿٕب ٘جبيذ دس آٖ ؿت اص خب٘ٝ ثيشٖٚ سٚد. ؼشف دسٚ ػش دس خب٘ٝ ٞبيتبٖ ثپبؿيذ

ٞيچ . ٔصش ػجٛس خٛاٞذ وشد تب ٔصشيبٖ سا ثىـذ ِٚي ٚلتي خٖٛ سا سٚي تيشٞبي دٚ ؼشف دس ٚ ػش دس خب٘ٝ ٞبيتبٖ ثپبؿيذ

. آٖ ؿت خذاٚ٘ذ اص ػشصٔيٗ ٔصش ػجٛس خٛاٞذ وشدتب ٔصشيبٖ سا ثىـذ. وذاْ اص ؿٕب ٘جبيذ دس آٖ ؿت اص خب٘ٝ ثيشٖٚ سٚد

اجبصٜ ٕ٘ي  ((ٞالن وٙٙذٜ))ِٚي ٚلتي خٖٛ سا سٚي تيشٞبي دٚ ؼشف دس ٚ ػش دس خب٘ٝ ٞبيتبٖ ثجيٙذ اص آ٘جب ٔي ٌزسد ٚ ثٝ 

ثشٌضاسي ايٗ ٔشاػٓ ثشاي ؿٕب ٚ فشص٘ذا٘تبٖ يه لبٖ٘ٛ دايٕي خٛاٞذ . دٞذوٝ ٚاسد خب٘ٝ ٞبيتبٖ ؿذٜ ؿٕب سا ثىـذ

ٞشٌبٜ فشص٘ذا٘تبٖ . ٚلتي ثٝ آٖ ػشصٔيٙي وٝ خذاٚ٘ذ ٚػذٜء آٖ سا ثٝ ؿٕب دادٜ ٚاسد ؿذيذ ػيذ پؼح سا جـٗ ثٍيشيذ .ثٛد

ػيذ پؼح سا ثشاي خذاٚ٘ذ ثٕٙبػٙت آٖ ؿجي جـٗ ٔي ٌيش٘ذ وٝ اٚ اص ٔصش ))ٔٙبػجت ايٗ جـٗ سا اص ؿٕب ثپشػٙذ ثٍٛييذ

لْٛ ((.ػجٛس وشدٜ ٔصشي ٞب سا وـت ِٚي ٚلتي ثٝ خب٘ٝ ٞبي ٔب اػشائيّي ٞب سػيذ اص آٟ٘ب ٌزؿت ٚ ثٝ ٔب آػيجي ٘شػب٘ذ

 .اػشائيُ سٚي ثش خبن ٟ٘بدٜ خذاٚ٘ذ سا ػجذٜ ٕ٘ٛد٘ذ

 12:7ٔتي  آيٝ ؼاليي يب لبٖ٘ٛ ؼالئي وتبة ٔمذع چيؼت؟52- 

 ايٗ اػت خالصٝء تٛسات ٚ وتت ا٘جيب. پغ ا٘چٝ ٔي خٛاٞيذ ديٍشاٖ ثشاي ؿٕب ثىٙٙذ ؿٕب ٕٞبٖ سا ثشاي آٟ٘ب ثىٙيذ 

 16:3يٛحٙب  ا٘جيُ وٛچه وذأيه اص آيٝ ٞبي وتبة ٔمذع اػت؟53- 

 صيشا خذا ثمذسي ٔشدْ جٟبٖ سا دٚػت داسد وٝ يٍب٘ٝ فشص٘ذ خٛد سا فشػتبدٜ اػت تب ٞش وٝ ثٝ اٚ ايٕبٖ آٚسد ٞالن ؿٛد

 .٘حٜٛء دسيبفت ٘جبت چيؼت؟ ٘جبت فمػ اص ؼشيك فيط ػيؼي ٔؼيح ٔي آيذ54- 

 ٚ داليُ دػب وشدٖ چيؼت؟ دػب چيؼت؟55- 

 استجبغ ثيٗ ايٕب٘ذاسٚ خذاٚ٘ذ ٘ٝ ثشاي ايٙىٝ اسادٜء خذاٚ٘ذ ثٝ ػٛي ٔب جّت ؿٛد ثّىٝ ٔب ثب اسادٜء خذا ٞٓ جٟت ؿٛيٓ

 ٔشلغ-  ِٛلب–ا٘جيُ ٞبي ٞٓ ٘ظش وذأٙذ؟ ٔتي 56- 

  فشٔبٖ سٚي دٚ ِٛح ٘ٛؿتٝ ؿذ؟10چشا 57- 

 تبي ديٍش دس ٔٛسد ايٕب٘ذاساٖ ثب ٕٞذيٍش اػت ٚ ثٝ ايٗ ػّت 6 تب اص احىبْ دس ٔٛسد استجبغ ا٘ؼبٖ ثب خذا ٔيجبؿذ ٚ 4چٖٛ 

 .وٝ خذا ثٝ استجبغ ايٕب٘ذاساٖ احتشاْ ٔي ٌزاسد

 13-9: 6دػبي ٔؼيح ثشاي ؿبٌشدا٘ؾ چٝ ثٛد؟يب دػبي ٔب ثبيذ چٍٛ٘ٝ ثبؿذ؟ ٔتي 58- 

 اي پذس ٔب وٝ دس آػٕب٘ي

 ٘بْ ٔمذع تٛ ٌشأي ثبد

 ّٔىٛت تٛ ثش لشاس ٌشدد

 خٛاػت تٛ آ٘چٙبٖ وٝ دس آػٕبٖ ٔٛسد اجشاػت ثش صٔيٗ ٘يض اجشا ؿٛد

 ٘بٖ سٚصا٘ٝ ٔب سا اسصا٘ي داس

 خؽب ٞبي ٔب سا ثيبٔشص چٙب٘ىٝ ٔب ٘يض آ٘بٖ سا وٝ ثٝ ٔب ثذي وشدٜ ا٘ذ ٔي ثخـيٓ



 ٔب سا اص ٚػٛػٝ ٞب دٚس ٍ٘بٜ داس ٚ اص ؿيؽبٖ حفظ فشٔب

 آٔيٗ. صيشا ّٔىٛت ٚ لذست ٚ جالَ اص آٖ تٛػت

 يحيي آخشيٗ ٘جي چٝ وؼي ثٛد؟59- 

 ؿجبٞت ػيؼي ٚ ٔٛػي چٝ ثٛد؟60- 

 ٔٛػي ٔشدْ سا اص ٔصش ٚ ػيؼي ٔشدْ سا اص ٌٙبٜ سٞبيي ثخـيذ ٘ذ. ٞش دٚ سٞبيي ثخؾ ٞؼتٙذ 

 چٝ وؼي صيش صّيت ػيؼي سا ٌشفت ٚ اٚ سا وٕه وشد؟61- 

 ؿٕؼٖٛ ليشٚا٘ي

  تٕبْ ؿذ آخشيٗ جّٕٝ اي وٝ ٔؼيح سٚي صّيت ٌفت چٝ ثٛد؟62- 

 ٔؼيح سٚي صّيت اص خذا چٝ پشػيذ؟63- 

 ))خذاي ٔٗ چشا ٔشا تٟٙب ٌزاؿتٝ اي؟. خذاي ٔٗ ))يؼٙي ( (ايّي ايّي ِٕب ػجمتٙي((

 ٔشيٓ چٍٛ٘ٝ حبّٔٝ ؿذ؟64- 

 ثٛػيّٝ سٚح اِمذع

 ػيؼي دس ٔٛسد يحيي چٝ ٌفت؟65- 

 ٌفت دس صٔيٗ اص يحيي ثضسٌتش صادٜ ٘ـذٜ ٚ دسآػٕبٖ وٛچىتشيٗ اص يحيي ثضسٌتش اػت ٚ يحيي ٕٞبٖ اِيبع ٔٛػٛد اػت

 ٔيىبئيُ ٚ ججشائيُ ٘بْ دٚ فشؿتٝ خذاٚ٘ذ وٝ دس وتبة ٔمذع ٘بْ ثشدٜ ؿذٜ اػت؟66- 

 ججشائيُ وذاْ فشؿتٝ ثٝ ٔشيٓ ٔظدٜ داد وٝ ػيؼي سا خٛاٞذ صائيذ؟67- 

 آيب ثٝ ليبٔت اػتمبد داسيذ؟ٚ ٘ظشخٛد سا دس ٔٛسد ليبٔت ثٍٛئيذ؟68- 

ثّٝ ليبٔت ٚجٛد داسد ٚ ٕٞٝ دس حعٛس . ا٘ؼبٖ ٞش وبسي وٝ أشٚص ا٘جبْ ٔيذٞذ ٔيٜٛء آٖ سا فشدا خٛاٞذ خٛسد - ثّٝ

ٔؼيح ٔشد ٚص٘ذٜ ؿذ يؼٙي ٔشدٚ ليبْ وشد ٚ ٔب ايٕبٖ . خذاٚ٘ذ خٛاٞٙذ ايؼتبد ٚ ؼجك اػٕبَ خٛدؿبٖ ثبص خٛاػت ٔي ؿٛ٘ذ

 ثٝ ٔشدٖ ٚ ثشخبػتٗ اص ٔشدٌبٖ وٝ ٕٞبٖ ليبْ اػت داسيٓ پغ ليبٔت ٞٓ ٚجٛد داسد

 ٚ ٔؼّٕبٖ چٝ وؼب٘ي ٞؼتٙذ؟ ا٘جيبء چٝ وؼب٘ي ٞؼتٙذ؟69- 

ٔؼّٕبٖ يؼٙي وؼب٘ي وٝ والْ خذاٚ٘ذ سا ثٝ ديٍشاٖ تؼّيٓ ٔي .ا٘جيبء يؼٙي وؼب٘ي وٝ ثب اِٟبْ اص خذاٚ٘ذ پيغبٔي ٔ ِِي آٚس٘ذ

. وؼب٘ي وٝ ػؽبي سٞجشي ٚ ٞذايت ٔشدْ سا داس٘ذ. وؼب٘ي وٝ ثيٕبساٖ سا ؿفب ٔي دٞٙذ . وؼب٘ي وٝ ٔؼجضٜ ٔي وٙٙذ. دٞٙذ

 .وؼب٘ي وٝ ػؽبي ػخٗ ٌفتٗ ثٝ صثبٟ٘بيي سا داس٘ذ وٝ لجال ٘يبٔٛختٝ ا٘ذ

 ػيذ ٘خُ سا تٛظيح دٞيذ؟70- 

٘يبٔذ؟چٖٛ االؽ .…ػٛاَ چشا وشٜ االؽ چشا ثب اػت ٚ يب لبؼش ٚيب.…سٚصي وٝ ػيؼي ػٛاس ثشوشٜ االؽ ٚاسد اٚسؿّيٓ ٔيـٛد

آٖ سٚص يٟٛديبٖ اص اٚ ثب ثشٌٟبي دسخت ٘خُ پزيشائي وشد٘ذ ٚ جّٛي پبي ٔؼيح …سا ػٕجُ صّح ٚ دٚػتي اػت

 .ٌزاؿتٙذ

 آيب تٕبٔي ا٘جيبء لذست ٔؼجضٜ داؿتٙذ؟71- 



پغ ٘جي ثبيذ يه وبس خبف داؿتٝ ثبؿذ ٔثُ ٔٛػي ٚ يب ..…٘جي وؼي وٝ اص ؼشف خذا ثبؿذ ٚ ٚاػؽٝ ثيٗ ٔب ٚ خذا ثبؿذ

أب تٕبْ ٔؼجضٜء ٞب ٕٞبٖ اػت وٝ اص ؼشف خذا ٚحي ٚ يب پيبْ سا ٔيشػب٘ذ ٚ خذاٚ٘ذ ثب آٟ٘ب صحجت ٔيىٙٙذ وٝ ..…ايّيبٚ

 .ايٗ خٛد يه ٔؼجضٜ اػت

 آيب ٕٞٝ ا٘جيبء وتبة داؿتٙذ؟72-

  تٕبْ ا٘جيبء ٕٞبٟ٘بيي ٞؼتٙذ وٝ لجُ اص ػيؼي ٔؼيح ثٛد٘ذ–ثّٝ 

 اػٕبَ سػٛال ٖ سا چٝ وؼي ٘ٛؿت؟ ادأٝء ِٛلب ثٛد73- 

 ػيؼي ٔؼيح دس صٔبٖ وذاْ پبدؿبٜ ثٝ د٘يب آٔذ؟74- 

 ٞيشٚديغ

 ػيؼي ٔؼيح دس صٔبٖ وذاْ پبدؿبٜ ٔصّٛة ؿذ؟75- 

 پٙتيٛع پيال ؼٛع

 جب٘ـيٗ يٟٛداي اػخشيٛؼي چٝ وؼي ثٛدٚ چٍٛ٘ٝ ا٘تخبة ؿذ؟76- 

 ٔتيبع ثٝ ليذ لشػٝ

 ا٘جيُ ػٟذ ػتيك ثٝ چٝ چيضي اؿبسٜ داسد؟77- 

 ثٝ پيٕب٘ي وٝ خذا تٛػػ ٔٛػي ثب لْٛ خٛد ثؼت

 آخشيٗ وتبة چٝ ٘بْ داسد؟78- 

 ٔىبؿفٝ وٝ سٚيبٞبي يٛحٙبي سػَٛ اػت

 ػٝ ػيذ ٟٔٓ ٔؼيحيبٖ ؟79- 

 ػيذ پٙؽيىبػت- ػيذ ليبْ –تِٛذ ٔؼيح 

 سٚص تِٛذ ٔؼيح چٝ تبسيخي اػت؟80- 

.  دػبٔجش وشيؼٕغ ٘بْ جـٙي اػت دس آييٗ ٔؼيحيت وٝ ثٝ ٔٙظٛسٌشأيذاؿت صاد سٚص ٔؼيح ثشٌضاس ٔيـٛد25سٚص 

 دػبٔجش جـٗ ٌشفتٝ ٚ 25ثؼيبسي اص اػعبي وّيؼبي وبتِٛيه سْٚ ٚ پيشٚاٖ آييٗ پشٚتؼتبٖ وشيؼٕغ سا دس سٚص 

ٕٞچٙيٗ اػعبي ثيـتش وّيؼبي استٛدٚوغ دس ػشاػش د٘يب ٘يض . دػبٔجش ثش ٌضاس ٔيىٙٙذ24ثؼيبسي آ٘شا دس ؿبٍٔبٜ سٚص 

 .طا٘ٛيٝ سا ثٝ ػٙٛاٖ ػيذ ٔيالد جـٗ ٔيٍيش٘ذ7سٚص 

 سٚص يىـٙجٝ ثؼذ اص جٕؼٝ اِصّيت ٔيجبؿذ ٚ سٚصي وٝ ٔؼيح اص ٔشدوبٖ ثشخٛاػت ٚ ؿبٌشداٖ  ػيذ ليبْ چيؼت؟81- 

 سفتٙذ ٚلجش سا خبِي ديذ٘ذ

 ٞذف وّيؼب چيؼت؟82- 

 ٞذف وّيؼب ايٗ اػت وٝ ايٕب٘ذاساٖ دس ٔؼشفت خذا ايٕب٘ٛ ٔحجت سؿذ ٕ٘بيٙذ دٚػتي ٚ ٔـبسوت داؿتٝ ثبؿٙذ

 ٔؼيحيت چيؼت؟(فٛ٘ذاػيٖٛ)ٔجٙبي ٔؼيحيت يب 83- 

 سٚح اِمذٚع-  پؼش–پذس 

 ػيؼي دس ٔٛسد دٚ حىٓ اػظٓ خذاٚ٘ذ چٝ فشٔٛد؟84- 

  ٕٞؼبيٝ خٛد سا ٔثُ خٛد ٔحجت ٕ٘ب -2خذاي خٛد سا ثٝ ٕٞٝ دَ ٚ تٕبٔي ٘فغ ٚ فىش خٛد ٔحجت ٕ٘ب 1-  



 ثٝ آٟ٘ب اؿبسٜ ٔي وٙٙذ چيؼت؟(يىي اص يبساٖ ٘ضديه ٔؼيح)ثضسي وٝ پِٛغ سػَٛ  ((اصُ))ػٝ چيض85- 

 ٚ أيذ ثضسٌتش اص ٕٞٝ ٔحجت اػت- ٔحجت- ايٕبٖ

 سٚص ثؼذ اص ليبْ ٔؼيح وٝ ٞفتٝ ٞفتٓ ٔيـٛد ٚ ػيذ يٟٛديبٖ ٞٓ ٞؼت ػيذ 50ػيذ پٙؽيىبػت چٝ سٚصيؼت؟86- 

 ٚ دس آٖ سٚص سٚح اِمذع ثش وؼب٘ي وٝ دس ٕٞبٖ خب٘ٝ اي وٝ آخشيٗ ثبس ٔؼيح ػـبي سثب٘ي سا ا٘جبْ …ثشداؿت ٔحصَٛ 

 داد لشاس ٌشفت ٚ ٕٞٝ اص سٚح خذا پشؿذ٘ذ

 يىي اصداليّي وٝ ٔي خٛاػتٙذ ٔؼيح سا ػًٙ ػبص وٙٙذ چٝ ثٛد؟87- 

 .ثبسٞب ٚ ثبسٞب ادػبي خذايي وشد

 يٛحٙب سػَٛ چٝ وؼي ثٛد؟88- 

يىي اص ؿبٌشداٖ ٔؼيح ٚتٟٙب وؼي ثٛدوٝ ثٝ ٔشي ؼجيؼي ٔي ٔيشٜ ٚاِجتٝ جفب ٔي ثيٙٝ ٚاٖٚ سا تٛي ظشف سٚغٗ داؽ ٔي 

ثؼذ اص ٔيالد ٔؼيح ثٝ ٔشي ؼجيؼي ٔي 101ا٘ذاص٘ؾ ِٚي جبٖ ػبِٓ ثذس ٔي ثشٜ ٚ ثٝ جضيشٜ ي تجؼيذ ٔي ؿٛد وٝ دسػبَ 

 ٔيشٜ

. ٞذف اصّي يٛحٙب چٝ ثٛد؟ ٔي خٛاٞٓ ثب خٛا٘ذٖ ايٗ ا٘جيُ ايٕبٖ ثيبسٖ تب ٔتٛجٝ ثـٗ وٝ ػيؼي پؼش خذاػت89- 

 ِٚي ٕٞبٖ ٔمذاس ٘ٛؿتٝ ؿذ تب ايٕبٖ آٚسيذ وٝ ػيؼي ٕٞبٖ ٔؼيح ٚفشص٘ذ خذاػت ٚ ثب ايٕبٖ ثٝ اٚ 31آيٝ 20ثبة : يٛحٙب

 .ص٘ذٌي جبٚيذ ثيبثيذ

  ثبس100يٛحٙب سػَٛ اص وّٕٝ ايٕبٖ چٙذ ثبس اػتفبدٜ وشدٜ؟ 90- 

  ثبس21وّٕٝ ٘ٛس دس وتبة ٔمذع چٙذ ثبسآٔذٜ؟ 91- 

 18تب15 آيٝ 5دس ٔٛسد ٔؼيحيت چٝ ٔي دا٘يذ؟ دْٚ لش٘تيبٖ ثبة 92- 

تٛػػ ٔبستيٗ ِٛتشوـيؾ إِٓب٘ي دس وـٛس إِٓبٖ دس  ؿبخٝ پشتؼتبٖ اصوذاْ وـٛسٚ تٛػػ چٝ وؼي ايجبد ؿذ؟93- 

  ٔيالدي1592ػبَ 

 


