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 مشارکت با هم ایماوان
3هطالعه :اول لشيتیاو باب  

 مشارکت چیست؟
. آيها اص یک رهى و یک هذف بىديذ.به همیى خاطش اعت که هغیخ هی گىیذ هى و پذس شد و هشگض گًاه يکشد اص هؾاسکت با پذسػ لزت بشدهغیخ صيذگیؼ سا با کالم خذا پش ک چىو عیغی

( آيها یکی بىديذ چىو هغیخ اساده خذا سا کاهاًل بجا آوسد. 76( آيها یکی بىديذ صیشا یک طشص تفکش داؽتًذ يه بخاطش ایًکه بخؾی اص تثلیث بىديذ)دسط 77آیه  77یک هغتین)یىدًا باب 
( او هی خىاعت که ایمايذاساو با او و پذس یکی باؽًذ. ولتی تعمیذ هی گیشین پغشاو و 77آیه  77وايؼ "بعذ اص ایى دس جهاو يیغتن اها ایًها دس جهاو هغتن." )یىدًا باب هغیخ دعا کشد پیش

ػ اکًىو هؾاسکت کًًذ چىو ععی دس اجشای اساده خذا داسيذ اها هًىص دختشاو خذا هغتین. او سابطه ای يضدیک با ها دس صيذگی هی خىاهذ .ایمايذاساو تعمیذی هی تىايًذ با خذا و پغش
یکی ؽذه باؽًذ. اعضای خايىاده خذا یک وجه هشتکب گًاه هی ؽىيذ.هؾاسکت کاهل صهايی پذیذ هی آیذ که جاودايه ؽذه باؽًذ و دیگش لادس به گًاه کشدو يباؽًذ و تًها صهايی که با خذا 

پغشػ با هن هؾاسکت هی کًًذ.  هؾتشک داسيذ، آيها بخاطش خذا و  

ذاساو والعی با یکذیگش بخاطش ایماو و فکش دس صيذگی سوصهشه به ایى دسک هی سعین ولتی هی بیًین که هشدم بخاطش عالیك و تجشبیات هؾتشک با هن دوعت هی ؽىيذ. بطىس هؾابه ایمايها با ت
اسيذ. هؾاسکت هغیذی بش پایه ایماو دس کالم خذاعت  و اص آيجایی که ایى اهش بشای ایمايذاساو والعی بغیاس دائض اهیذ هؾتشک و سوػ صيذگی که هتفاوت اص بمیه اعت با هن هؾاسکت د

واعطه  ی خاؿ با خذا و عیغی هغیخ بهاهمیت اعت بش آيها بغیاس تأثیش گزاؽته به عبب آو با دیگش ایمايذاساو يیض هؾاسکت هغتذکمی داسيذ.بًابشایى هؾاسکت کتاب همذعی سابطه ا
شداو و صياو ولتی عضى و به سابطه ای هغتذکن با وجه هؾتشک پغشاو و دختشاو خذا بىدو هی ايجاهذ. بًابشایى هذفی هؾتشک و ساه صيذگی خىاهذ بىد.دس تمام ديیا ه ایماو و تعمیذ اعت

ش يیغت  بلکه سابطه ایغت سودايی که بش پایه ایماو هؾتشک خذاعت .خايىاده خذا هغتًذ با هن هؾاسکت هی کًًذ. هؾاسکت هغیذی تًها به هعًای کًاس آهذو با یکذیگ  

 هؾاسکت یعًی اؽتشاک ،هؾاسکت کتاب همذعی یعًی هؾتشک بىدو دس ایماو ،اهیذ و پشعتؼ خذا با هن
 

 مقدس بودن
تًذ که دمیمت سا دس هىسد عیغی هغیخ باوس داؽته و ععی دس عمل به آو یىدًای سعىل دس هىسد هؾاسکت دس اولیى ياهه اػ هی يىیغذ. تىضیخ هی دهذ که ایمايذاساو والعی کغايی هغ

 داسيذ. هؾاسکت هغیذی تًها صهايی بیى هشدم وجىد داسد که آيها سابطه ای يضدیک با خذا داؽته باؽًذ.

7تا  5و 3آیه  7اول یىدًا باب  يکات  
باؽًذ بىاعطه آيچه اص خىايًذگاو یىدًا هی تىايًذ با او و دیگش ایمايذاساو هؾاسکت داؽته 

 هغیخ آهىخته ايذ.
 اص آيچه دیذه و ؽًیذه ایذ ؽما سا اعالم هی يماین تا ؽما هن با ها ؽشاکت داؽته باؽیذ  

تا خىؽی ها اها ؽشاکت ها با پذس و با پغشػ عیغی هغیخ اعت و ایى سا به ؽما هی يىیغن  هؾاسکت با خذا و عیغی هغیخ اعاط هؾاسکت ایمايذاساو با یکذیگش اعت 
 کاهل گشدد

چىو خذا عادل هطلك اعت يمی تىايین هن با او دس هؾاسکت بىده و هن خىد سا خؾًىد 
 عاصین ها بایذ تالػ کًین تا بشطبك افىل فذیخ صيذگی کًین

خذا يىس اعت و هیچ ظالمت دس وی هشگض يیغت اگش گىیین که با وی ؽشاکت داسین دس دالی 
رسوغ هی گىیین و به ساعتی عمل يمی کًین. که دس ظلمت علىک هی يمایین   

 لکى اگش دس يىس علىک هی يمایین پًايکه او دس يىس اعت با یکذیگش ؽشاکت داسین و دس پی سوؽهای خذا هی تىايین هؾاسکت با کغايی که دس يىس هغتًذ سا بیاهىصین و 
پاک هی عاصد  خىو پغشاو عیغی هغیخ ها سا اص هشگًاه اص بخؾؼ گًاهاو لزت خىاهین بشد  

  

ی کًًذ ایى به هعًای تشک ديیا يیغت ،ایى کاس بشای لزت بشدو اص هؾاسکت با خذا و پغش او هی بایغت اص ديیا جذا باؽین . عهذ جذیذ به پیشواو هغیخ دعتىس هی دهذ که جذا اص ديیا صيذگ
 ( هغیخ بشای پیشوايؼ دعا کشد که تىعط 73تا  8آیات  77يًذ ابشاهین )عبشايیاو باب غیش همکى اعت . بلکه  به هعًای  هتفاوت بىدو اص ديیاعت و اص سوؽهای غیش خذایی دوسی کًین هما

 76آیات  77یىدًا باب). ایؾاو سا به ساعتی خىد تمذیظ يما ،کالم تى ساعتی اعت" خذا اص ؽشیش دفظ ؽىيذ دس اداهه هی گىیذ :"ایؾاو اص جهاو يیغتًذ چًاو که هى اص جهاو يمی باؽن
(هکايی ؽذه بىد پش اص ايغايهایی که هیچ هیلی دس ساعتای اهىس خذایی يذاؽتًذ .و  77تا  75آیات  2یخ و ؽاگشدايؼ هکايی بشای ؽشاست تلمی ؽذه بىد )اول یىدًا باب ديیا تىعط هغ(77و

هیگىیذ :"کغايی که دوعت ديیا هغتًذ دؽمى خذا تلمی هی  4آیه  4کاسهایی ايجام هیذاديذ که بشای یک هغیذی والعی که فشاهیى خذا سا ايجام هیذهذ صيذگی عخت هیؾذ .یعمىب باب 
ت اعت تىجه ايها سا جلب يمکًذ ها هشگض ولایع صيذگی خىد سا بشای هشدم ديیا باصگى يمیکًین .پظ ؽىيذ ".هشدم ديیا هعیاسها و سوؽهای صيذگی هتفاوتی  داسيذ آو چیض که بشای ها دایض اهمی

ه به که دس عؾك به کالم خذا با هن ؽشیک هغتًذ دس هعیاسهای ها به ها کمک هیکًذ افشادی که باوسهای هزهبی اؽتباهی داسيذ و همیًطىس کغايی کداؽتى بشادساو و خىاهشاو دس هغیخ 
 خذا ادتشام يمی گزاسيذ هی تىايًذ باعث هًذشف ؽذو ایمايذاساو والعی اص خذا ؽىيذ.
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 آدم و حوا
ؽشاکت دس تمام يعمات خذاو سا ببیًیذ(اصدواج آيها هؾاسکت سا يؾاو هی داد.  78آیه  2شاس بىد به یکذیگش کمک و اص هن دمایت کًًذ)پیذایؼ باب آدم و دىا بشای هن عاخته ؽذه بىديذ و ل

،هشد و خذا با هن هماهًگ بىديذ. ولتی آدم و لزت بشدو اص کًاس هن بىدو  ،همکاسی و ؽکش بشای بشکات خذا. ایى هؾاسکت بذیى خاطش وجىد داؽت که هشدوی آيها با خذا یکی بىديذ. صو 
( هؾاسکت آيها با خذا يیض ؽکغته ؽذ،خذاويذ همذط اعت و گًاه سا يمی پزیشد و همیًطىس گًاهکاساو يیض يمی تىايًذ دس دسگاه خذا دضىس 3دىا لايىو خذا سا ؽکغتًذ)پیذایؼ باب 

سابطه يضدیک خىد با خذا سا . گًاه آيها بش سوابط ايغايی يیض تأثیش گزاؽت. آدم ،دىا سا بشای اتفالی که افتاده بىد عشصيؼ هی کشد. یابًذ.آدم و دىا بایذ باغ عذو سا تشک هی کشديذ و همیًطىس 
(و 2آیه  59خذا باص داؽته )اؽعیا باب  ؾاسکت باایى دسعی بشای هاعت. تًها صهاايی که ها "دس سوؽًایی ساه هی سوین چىو او دس سوؽًایی اعت با یکذیگش هؾاسکت داسین" گًاهاو ها سا اص ه

 تأثیش صیادی بش هؾاسکت ها با خىاهشاو و بشادساو ها داسد.

  در پىطیکاست مشارکت
گش لزت بشديذ ی دس همابل آهىصؽهای سعىالو وجىد داؽت بغیاسی به هشگ ،سعتاخیض و آهىصهای هغیخ  ایماو آوسده و تعمیذ گشفتًذ آيها اص هؾاسکت با یگذیعکظ العمل ؽگفت ايگیض

يه های خىد يؾاو سعىالو سا پزیشفته بىديذ و اکًىو هذف و سوػ صيذگی هتفاوتی داؽتًذ آيها هؾاسکت خىد سا با ؽشیک کشدو دس اهىال خىد و ؽکغتى ياو دس خا  چىو همگی آهىصه های
ایمايذاساو با هن هی صیغتًذ و دس همه چیض ؽشیک هی بىديذ و اهالک واهىال خىد سا فشوخته داديذ ."و دس تعلین سعىالو و هؾاسکت ایؾاو و ؽکغتى ياو و دعاها هىاظبت هی يمىديذ همه 

و خىساک سا به خىؽی و عاده دلی هی آيها سا به هش کظ به لذس ادتیاجؼ تمغین هی کشديذ و هش سوصه دس هیکل به یک دل پیىعته هی بىديذ و دس خايه ها ياو سا پاسه هی کشديذ 
( 46تا  44آیات  2ب خىسديذ")اعمال با  

ها هعیاسهای هتفاوتی اص هشدم ديیا داؽته بًابشایى بذيبال آياهشوصه بایذ اص آو پیشوی کًًذ .ایى هثال ایمايذاساو لشو اول دس هؾاسکت ،ؽکغتى ياو و دعاها اهشی اعت که کشیغتادلفیًی ها 
. و همايطىس که هغیخ خىاعته با به جا آوسدو عؾاء سبايی او سا یاد آوس هاللات کشده تا خذا سا پشعتؼ کًًذ  کغايی با اهذاف هؾتشک هغتًذ .هش هفته اعضادس هکايی هؾتشک همذیگش سا

 ؽىيذ.

سته وانشک  
غی هغیخ و يجات بضسگ او (. ؽکغتى ياو بشای به خاطش آوسدو عی 25و  24آیات  71پیشواو هغیخ اگش هی خىاهًذ دس دمیمت و عؾك سؽذ کًًذ بایذ با هن دس تماط باؽًذ )عبشايیاو باب  

پشداخت کشد به یاد هی آوسین .    ای يجات هادس هشکض هؾاسکت هغیذیاو لشاس داسد . با خىسدو تکه ای اص ياو و جشعه ای اص ؽشاب ها بهای عًگیًی سا که هغیخ با هشديؼ بش سوی فلیب بش
آوسین  . خذهت به خذا و يه خؾًىدی خىد. اکًىو صهايی اعت که بایذ اص خىد بپشعین آیا والعا دس يىس ساه هیشوین ؟به ایى اهش ها سا تؾىیك هیکًذ تا عهذی سا که دس تعمیذ خىد بغتین به یاد 

هی بیًین ضشوسی اعت. 29تا  26آیات 77جا آوسدو ایى عؾاء عاده بشای هؾاسکت دس طشص فکش دسعت همايطىس که دس اول لشيتیاو باب   

عشاس فذاکاسی او تمشکض هی کًین با ؽشکت دس ایى هؾاسکت به خذا يضدیکتش هی ؽىین . ياو و ؽشاب يماد بذو و خىو هغیخ اعت . ایى اهش جادویی اولتی با طلب بخؾؼ اص پغش خذا دس 
(که  79آیه  22به یاد هى به جا آوسیذ")لىلا باب  غلط بعضی ایمايذاساو ياو به بذو والعی هغیخ تبذیل يمی ؽىد. هغیخ به یاسايؼ گفت :"ایى ساآهیض دس آيها يیغت. بشای هثال بش طبك باوس  

آیه  6یذی ایى کاس سا ايجام هیذهًذ . ) دوم لشيتیاو باب تًها به ایمايذاساو والعی اجاصه هی دهذ که ایى کاس سا بشای یادآوسی ايجام دهًذ . بًابشایى کشیغتادلفیًی ها تًها با دیگش اعضای تعم
( 78تا  74  

29تا  26ایات  77اول لشيتیاو باب   
سا بخىسد و پیاله خذاويذ سا بًىؽذ هجشم بذو و خىو  صیشا هشگاه ایى ياو سا بخىسیذ و ایى پیاله سا بًىؽیذ هىت خذاويذ سا ظاهش هی يماییذ تا هًگاهی که باصآیذ پظ هش که بطىس ياؽایغت ياو

ياو بخىسدو اص آو پیاله بًىؽذ.صیشا هش که هی خىسد و هی يىؽذ فتىای خىد سا هی خىسد و هی يىؽذ اگش بذو خذاويذ خىاهذ بىد . اها هش ؽخـ يه خىد سا اهتذاو کًذ و بذیى طشص اص آو 
  تمییض يمیکًذ خذاويذ سا 

 

 73آیات  7ت.)اول تیمىتائىط باب همیت اعآيها دسک کشده ايذ که هؾاسکت با افشادی که ایماو هؾتشک به کتاب همذط داؽته و اهذاف سا همايگىيه که هغت لبىل کشده ايذ بغیاس دایض ا
فیى به هعًای بشادساو دس سا ببیًیذ . اگش با تعمیذ دس هغیخ یک کشیغتادلفیًی ؽىیذ دیگش کشیغتادلفیًی ها بشادساو و خىاهشاو ؽما هغتًذ )بیادآوسیذ که کشیغتادل 7آیه  2(.تیطظ باب  74و

(ها دس هىسد ؽکغتى ياو با هغیذیاو لشو اول دس سوص  28و 27آیات  3تادلفیًی ها دس هغیخ یک هغتًذ )غالطیاو باب اعت(.عضىی اص ایى خايىاده ؽذو لزتی اعت بضسگ .کشیغهغیخ 
ه با عبت  )ؽًبه( (پظ کشیغتادلفیًی ها يیض هعمىال دس سوص یکؾًبه ایى اهش سا ايجام هیذهًذ ایى والع 2آیه 76اول لشيتیاو باب  7آیه  21یکؾًبه اول هفته هن يظش هغتین . )اعمال باب 

.هتفاوت اعت  
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 روح وراستی
يذ.هغیخ به او جىابی داد که بشایؼ غافلگیش صيی عاهشی اص هغیخ پشعیذ که آیا هشدم بایذ بشای پشعتؼ به کىه جشصین بشويذ )يضریک هکايی که فذبت هیکشديذ (و یا بایذ به اوسؽلین بشو

صیشا که پذس هثل  ه افضود :"لیکى عاعتی هیایذ بلکه آالو اعت که دس آو پشعتًذگاو دمیمی پذس سا به سوح و ساعتی پشعتؼ خىاهًذ کشدکًًذه بىداو گفت :"هکاو هیچ اهمیتی يذاسد" و دس اداه
شصین يمی تىايغتًذ هکايی (هفتاد عال پظ اص هیالد هغیخ دذود چهل عال بعذ اص به فلیب کؾیذو هغیخ  اوسؽلین و کىه ج 23آیه  4ایى پشعتًذگاو خىد سا طالب اعت .")یىدًا باب 

که اص جًگ يجات یافته بىديذ و فشاس يکشده بىديذ  بشای پشعتؼ اعتفاده ؽىيذ چىو استؼ سوم عشصهیى اعشاییل سا جاسو کشده و تمام هکايهای هزهبی سا يابىد کشده بىديذ آو دعته اص یهىدیايی
هی بایغت عبادت خذا بشای همیؾه فشاهىػ هی ؽذ. هغیخ يؾاو داد که ها بش پایه هکايهای همذط و هعبذها هی بىد به اعاست بشده ؽذه و به عًىاو بشده فشوخته ؽذيذ پظ اگش هزهب آي

هی کًًذ که اس ههن اعت افشادی اهشوصه ادعا پشعتؼ والعی هیچ استباطی به هکايها و هعابذ يذاسد دس عىض بش پایه ایماو  ساعتی  و ادتشام اعت."سوح و ساعتی "ایى يمل لىل تشکیب بغی
تاب همذط يذاسيذ . همکى اعت بش ایى باوس سوح سا داؽته و یا تىعط آو هذایت هی ؽىيذ اها ولتی با آيها فذبت هی کًیذ به صودی دس هی یابیذ که آيها اطالعی اص آهىصه های دمیمی ک

پادؽاهی خذا بش سوی صهیى بشلشاس خىاهذ ؽذ و یا همکى اعت بش ایى باوس باؽًذ که  باؽًذ که پظ اص هشگ به بهؾت هیشويذ دس فىستی که کتاب همذط به طىس واضخ يؾاو هیذهذ که
دس فىستی که کتاب همذط هی آهىصد که صيذگی هغیخ با تىلذ او و تىعط لذست خذا "سوح المذط"بش هشین آغاص ؽذ.عیغی هغیخ بخؾی اص یک تثلیث اعت   

اب سا يمی دايًذ دتمًا دس اؽتباه هغتًذ.پشعتًذگاو والعی اهشوصه تىعط هکايهای بضسگ  پشعتؼ وکلیغاها هتذیش يمی افشادی که ادعا بش هالکیت ایى سوح داسيذ و دمیمت کت
سا هی پشعتًذ.  چه باوسی هغتًذ و چگىيه خذاؽىيذ.کلیغای والعی يه به عاختماو بلکه به هشدم اهمیت هی دهذو تعذاد آيها افاًل ههن يیغت ،آيچه دائض اهمیت اعت ایى اعت که آيها بش 

 داؽتى سودی پاک و دسعت بغیاس خىب اعت اها ایى سوح اص ایماو به دمیمت کتاب و ايجام دعتىسات خذا بذعت هی آوسین.

 مکان زودگی خدا
دايیذ که هیکل خذا هغتیذ و سوح خذا دس ؽما عاکى مايذاساو والعی هکاو صيذگی خذا هغتًذ . او هی خىاهذ هشسوص صيذگی سا دس آيها باؽذ. پىلظ به کلیغای لشيتظ گفت :" آیا يمی ای

سا يیض ببیًیذ( هکاو کلیغاها اهمیتی يذاسد. هغیخ هشگض کلیغایی يغاخت و هیکل عظین دس اوسؽلین سا اليه دصداو  22تا  79آیه  2، همچًیى افغغیاو باب 76آیه  3اعت ؟" )اول لشيتیاو باب
)اعمال  و پیشوی کًًذ و يه اص کاهى هعبذ. ؽام آخش او دس اتالی دس اوسؽلین بشگضاس ؽذ و سعىالو پظ اص آو بشای پشعتؼ آيجا جمع هی ؽذيذتىفیف کشد . او هی خىاعت که ؽاگشدايؼ اص ا

( فىست هی گشفت.37تا  23آیه  28( و یا اتاق های اجاسه ای )اعمال باب 75آیه  4(. خذهت های  ؽاگشداو دس کلیغای اولیه دس خايه ها )کىلغیاو باب 73آیه  7باب   

 پرستش با هم و یا جدا
ه اعت(. کلمه کلیغا دس کتاب همذط به عاختماو بجای کلمه کلیغا کشیغتادلفیًی ها اص اکلژیا اعتفاده هی کًًذ)کلمه یىيايی بشای کلیغا دس کتاب همذط که به هعًای افشاد فشا خىايذه ؽذ

 ا خىايذه ؽذه ايذ، آيها با یکذیگش هاللات کشده تا ياو سا بؾکًًذ ،کالم خذا سا هطالعه کًًذ و همیًطىس دس جلغاتی بشای آهىصػ کالم بهاؽاسه يمی کًذ بلکه به افشادی که اص عشتاعش ديیا فش
عیغی هغیخ کاهى اعظن هاعت . هشداو  . همايًذ ایمايذاساو لشو اول هیچ کؾیؾی وجىد يذاسد چىواکلیژیاها فعالیتهایی بشای کىدکاو يیض داسيذافشاد غیش تعمیذی ؽشکت کًًذ. بعضی اص 

آهاده کشده و هطالعات و دعاها سا هؾخـ  ایمايذاس )بشادساو دس هغیخ(دس هغئىلیت خذهت با هن ؽشیک هی ؽىيذ. دس هشاعن ياو و ؽشاب بکی اص بشادساو جلغه سا هذایت هی کًذ،عشود سا
هی کًًذ. بشادس دیگش عخًشايی کىتاهی بشای تؾىیك دضاس ايجام داده که به آو پًذ هی گىیًذ. ولتی افشاد داضش دس  کشده و به دیگشاو يیض بشای کمک دس ایى خذهت هغئىلیت هایی هذىل

 74آیات  22)لىلا باب آوسد.  دلیمًا همايگىيه که  عالیاو پیؼ هغیخ دس ؽام آخش آو سا بجا  ؽشایط کاهاًل هًاعبی بشای یادآوسی هغیخ لشاس گشفتًذ هشاعن ياو و ؽشاب با هن ايجام هی ؽىد.
(هیچکظ 3تا  7آیه  76ول لشيتیاو باب سا بخىايیذ(هعمىاًل دس صهاو  هشاعن ياو و ؽشاب پىلهایی يیض جمع آوسی هی ؽىد و ایى فشفتی اعت بشای افشادی که هی خىاهًذ کمک کًًذ )ا 31تا 

ا تؾکش اص خذا بشای هذبت او دس دادو هغیخ دائض اهمیت اعت . اص پىلهای جمع آوسی ؽذه به طشق يمی دايذ که هش فشد چه همذاس کمک هی کًذ. ایى اهش همايًذ عمل هؾاسکت و ی
ذ دس تًهایی خىد هشاعن ياو و ؽشاب سا بجا هی هختلفی اعتفاده هی ؽىد که ؽاهل بؾتیبايی  اص عمل آهىصػ و یا دمایت اص اعضای تًها ویا بیماس هی ؽىد. اگش کشیغتادلفیًی ها تًها باؽً

هغتًذ سا فشاخىايین باعث  ايی که دس آو هًطمهوسيذ اها همچًاو با تمام کشیغتادلفیًی های ديیا که دس هماو سوص ایى هشاعن سا بجا هی آوسديذ دس هؾاسکت هغتًذ. ایًگىيه اگش ایمايذاسآ
 خؾًىدی خذاويذ ؽذه و به طبع باعث سؽذ اکلیژیایی جذیذ اص پشعتًذگاو هی باؽین.

 خالصه:
که ایماو و سوػ  سابطه ای خاؿ اعت که یک ایمايذاس به واعطه ایماو و تعمیذ خىد اص خذا و هغیخ لزت هی بشد . ایى اهش هًجش به سابطه بیى افشادی هی ؽىدهؾاسکت  (7

 صيذگی هؾابهی داسيذ.
 ایمايذاساو والعی يمی تىايًذ با کغايی که دمیمت کالم سا يپزیشفته ايذ دس هؾاسکت باؽًذ. (2
 ط تمشکض ،دعا و هطالعه کتاب دس پی هؾاسکت با خذا و عیغی هغیخ باؽین.ها بایذ تىع (3
 عؾای سبايی با هن اجشا کًین.يضدیکتشیى هؾاسکت با خذا ،هغیخ و دیگش ایمايذاساو صهايی بشلشاس هی ؽىد که ها ياو و ؽشاب سا دس هشاعن  (4
 هؾاسکت کاهلی با خذا دس پادؽاهی او بش سوی صهیى بشگضاس هیؾىد . (5
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