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	زش ه�ي ��ت ه�  1����                
  

 اس� ؟ : ��س�   1ـ01�	�� ����� ودوزخ در د!  زر$%
� وه���ري در�� و ��� ����� آ� َا	� ��م دارد :  ��س&�در. در  ��- ا	)زر+*� ، اه)را�'دا &%�ن ه#"! را  � ����ي �  

8��ر+! ��9)ن 678 ا0345  2*! از ه���ر َا	� ا�� آ� در �)رد. ه���ر را�"! ، ا01 آ�- و واآ�- /�)�"� و&)د دارد  �  
ر�"�ر ا�#�ن ، ه�3ه�>  � ا���*� او �! +)ا�� خ)ب و ��ز�� و �� 678 �ن. ��� ا���*! و  � ا���*! ا�#�ن ��' �"��� ���ه�   

��9)ن ا	� ، ر�"�ر ا�#�ن در هA�3 &%�ن  � خ)دش  �ز ��?�دد و  %*� و دوزخ را  �اي او   � /��=. و��ان آ��� و  �  �	�   
��4! آ�دار ا�#�ن ا�� .  )&)د �! �ورد B 6  %*� �� دوزخ ،  �ز+�ب/ .

درو&)« و دوزخ از واژة او�"ـ��ـ! »  %"��A ��-«در او�"ـ� ا�ـ� ، ��4! » َوه�*"ـ� ��ـ) «  ـ���E"� از واژة    %*�  
�4! &��?� دروغ و ��7ن +�� E)ن آ� در  �خ! ��وده� ��'  � 1)رت » ِد��ِ�� � ��� » (�ُ�َ �"*�M�4! » َا� ��� »A��+�  
  �� �ا�A اه)را�'دا  %*� و دوزخ را  �اي /�داش و �� �زار ا�#�ن در د���ي /6 از ��گ ������� ا��  7N� واآ�*!» ��-

 ا�#�ن آ�  � ا���*� و ر�"�ر خ)د +)ا���!�Eد�� Aارد از ا�P?�� �Qو&�ان و روان او ا �  �4!  �اي ر�"�ر ا�#�ن ا�� آ��B 
���ن را ��' خ)اه� دا	� ��4! دوزخ  �اي ا�#�ن ، ه7N  �#�� !?*�3�  ��خ"A دوزخ و  %*� را دارد +)ا���! آ�ه- دادن  

. د��/� و ز��ن دارا�� 
  

�()ي در اد!�ن د!�: ��س�    1ـ02   � �ن اش�ر* آ�د* %� % ���  %�ا%� 
0 دا�(/ ؟� .ـ��ـ	ن َاشـ� را آـ زر

:  ��س&Rو� !� �ST�� �  و ��  �?3ـ�ن هـ� د�ـA  ـ� �ـ)8! &%ـ�ن  ��! ا	ـ�ر �! آ�� آ�  � ��ه�> و +�3ن ��دم ز��ن /���
� در ز��E! ا	�ر آ�د ا�� �  %� روي �?�ش د�A زر+*�  � &%�ن ه#"! ، /��وي. ه�3ه�?! دارد و در ا�A را ه� ��  � �

در  ��- او خ�او�� &�ن و خ�د ، &%�ن را  �ا��س ه���ري ����� آ�  � +�3م ه#"! �Uآ� ا��  و /�)�"A  � ��9)ن َا	� ا��  
 �! از ا+� +� آ%7*�ن و&)د ��اردآ�  � /��= ا�A ه���ر ه�3ه�> ، ا�")ار ���	� /6 ا�#�ن ��'  ��� خ)د را  � ه���ر���/ Wو ه� 

. ه#"! ، ه3?�م و ه�3ا ��زد ، را�"! ودر�"! ، �%� و ��و+�! و ��وزة ه�ي ��� ا�#��! را در خ)د /�ورش ده� 
  

�()ه�!0 اس� ؟ : ��س�   1ـ03 ��% ���ا2	ل د!  زر
/��وي از َا	�ـ دا	"A  ــ  ـــ /�����ي ا	)زر+*�  �7"��! اه)را�'دا  : ���د د�A زر+*�  � ه�X /��� ا�")ار ا��  :��س&  

ــ &�ودا�! روان ــ  آ�ر ز	�) آ��X(/�داش آ�ر ��� و /�دا��ا   ــ  ــ �زادي E'��- را  ا���*� ، XE"�ر ، آ�دار ���  
. ر�"�خ�' 

 


0��4 ش/* اس� ؟ : ��س�  1ـ04  �	�� ���6/او�/ در د!ِ  زر
و»  'رگ« ��4! 
)» ه#"!  2-« ��4! اه	را ���4! 	� ا�� اه	را
)داخ�او��  � ��م   ،  در  ��- ا	)زر+*�  : ��س&  

 ا��  �� �ا�A خ�او�� ، دا��ي  'رگ ه#"!  2- ا�� آ� ا�#�ن را  �د و  ��ة خ)�- �3! دا��» دا�- و دا���!« از دا���  
  . 7N�  � خ�دي آ�  � او ه��� آ�د ا�� &��?� ارز	��3 ا�#��! را  � او /�*�%�د آ�د ا�� 

 
�� و7	د دارد ؟ : ��س�   1ـ05�
�ا:9 ���8ن در د!  زر �!�

  � اه)را�'دا، �A��"3% ه�ف ��Xرش  �ري ، 	��خ� خ�او�� ، /�ورش و /)���! و�ER! ه�ي اخ]9! و �'د�� 	�ن:  ��س&
/��م �ور ا��ا�!  �ور داردآ� ا�E ا�#�ن ر�"�ر خ)د را  � 	- ��وز �! آ� از. 	� َا	)زر+*� در ز��E! ا�#�ن ا��   

 خ�او�� ��3*M� ��E"� ه�3ه�> ��زد ، PEري  � ه A�3"X��NU� ��' خ)اه� دا	� و  � &��! خ)اه� ر��� آ�  � &' خ�ا
. �2)اه� د�� 
 ا�� ا ، َوه	
  �Eم در را �'د�� 	�ن  � اه)ر�>�;( �	0 ���+ A3%  �  !در ز �ن ��ر� . �� ��- ��� ا�� ، ا�A واژ  

. ��� ا���*! �7! از ��وز ه�ي ذا+! خ�او�� ا�� آ� ا�#�ن ��'  ��#"! در ��E A�"#2م �ن را در خ)د /�ورش ده� 
 ، E'��- دوم�Eم ;َ� ا�� َاَش َوه(ْ�	0 ���+ �*%�ا	)�! در ذات.  ��  %"��A ا	)�! ا�� آ� در ز �ن ��ر�!  � ارد�  

�  2*��ن ا�� ، ا�A ��وز در ا�#�ن ��' آ)	*!  �اي ه�3ه�?! در ر�"�ر  � /��=� خ�او�� ، ه���ر �NT^ و +)ا���! �
. ا	)�! ، �A"�(�/ !�4  � را�"! ا�� 

 ا�� +)ا���! ���)ي و /�د	�ه!  � خ)د ��4! �! ده� +)ا���!6َْ�;َ�* َو@(�َ!�	0 ���  آ� در ز �ن ��ر�!  � 	%��)ر +
 PE	� و �%� ��! ، +)ا���! آ�"�ل ر�"�ر ��ه���ر ا	�، +)ا���! د��ع از U^ و ���رز  � دروغ ، +)ا���! ر���ن  � �زادي و

.  در را 	��خ� ا�� س	مآ� �Eم ..... �زاد ��*! و 
�0ا�� آ� در �Eت ه�  � E)�� » �%�ورزي«   ، ��وزة�$�رم�Eم  0A
 �َر;َBCس��Xا� �� P�ار��a� �  !و در ��ر�    ��ن 	�

 ا�� �	0 ���+ .
A�  =T )زر+*� را	از روي +�س و  ��اد ، /6 ا�#�ن  ��� ��وزةدر  ��- ا �ا�� � ��b� ي دو�"! و���  ا�#�ن وخ�ا  � �

را در خ)د ا�'ا�- ده� ، خ)�*"��اري ، PE	� ، ��و+�! ، �%� ��! ،  E��*2! و ده*��3ي از /�+)ه�ي ا�A» �%�ورزي«  
. ��وز ه#"�� 

  ودر ��ر�!  � E)�� خ)رداد  ��ن 	� در ا� A��NU� ر���! وآ�3ل در ا�#�ن /���ار خ)اه�َه اورَو��ت  � 1)رت ��EDEBم 
. 	� و او را  � +�ر�c  � ا�#�ن �ر���! �'د�� خ)اه� آ�د



��4! ا�E ا�#�ن  � ر���!  ��� خ)د.  ��NU� ا��  %� /�)�"� ه#"�� ش�F( در  ��- ا	)زر+*� ر���! و &�ودا�?! آ�   
��ت . ��' خ)اه� ر���»  ! ��E!« � خ)د  �  *�َ
آ� در ��ر�!  � 1)رت ا��داد ��� ، &�ودا�?! ��4! �! ده� ،  !َاِ  

 �3Eن ا�A ��وز از و�ER! ذا+! خ�او�� ا�� و5! ا�#�ن ��'  � /��= ����! آ� در �����- او /�-  ��! 	�  � E)�� اي د�?�
. و  � B)ر �#�! &�ودا�� خ)اه� 	� 

 )F;خ� اه)را ، ه���	���8ن و    ��ن 	� ، �)ر �S�SU» ��وش« ا�� ا�A واژ در ��ر�!  � E)�� سَ�@	َش �Eم ، در را
 و ��اي اه)را�! ا�� آ� M)ن �*N4! ، �%�د ا�#�ن و د��ة دل �8رف را رو	A خ)اه� آ�د ،  �� �ا�A در آ��ر آ�ر و آ)	-
 ، ��ا0U ���8ن ��' در ا�#�ن ��aي �! 	)د ، ��وز ه��! M)ن /�آ! و را�"! ، +)ا���! ��ز�� و �%�ورزي /)�� خ)اه�

. 	� +� ر���! و /����E! در �%�د او �'و�! �� � 
 


H کB/ ؟: ��س�   06-1 H;IJ2 &س�B��� در %�ر* ��!� د!  زر
وj5  �.   �ک�دار  �خ)اه� XE � - �*E"�ر -روان  � ا���- : ا	)زر+*� �g ������   از �E+%� 11 ��  49در ه�ت :  ��س&  

�� ا��ان ��)د ا��             ���/ �� ا��  �?�3ن +���n و  �E*� روح  � ک�5��ه���k l ا�#��g �)رد ��*� g� . g?�(?M �ن ا	�ر
 


�Iرز* ک�د ؟ ا!  
�Iرز*   در%�ر* 
�Iرز* �(HM و %/L �!� در 
�K%9 %/!$� و %/ک�ران 
H %�!/ س�ک� ���� !� %�!/: ��س�   07-1  

(;	ا�/ .$� �
() %�ش/؟

 در ه�ت :  ��س&Rو� �)زر+*� در /��م خ)د  	ت ه�  16 ��  32ا�E ا 'ار -از r3ک �ر را  �skو درو l�  �  ��رز�  
و&)د ه�3زورl را�"�sران و +�ز ک�دن 10و  9 ��  30دا���A2� g�4� g در�� ، uB�9 و د 0�t�� gST�g دا�� در ه�ت   

��رز  � زور درو�skران �g دا�� و در ه�ت � lا�  l-18 ��  31&%�ن را ا 'ار �ک�ران  �  �x���M �ده� ک g� د�%�*�/  
. را را�� �������  ���  � �9رت در  �ا � ��%� ا�#"�دgE ک�د 

 

�Nل %(�ور!/ : ��س� 08-1 /B�
H ش	د ؟ ا�� 
MF  اس�  �IJ2 �	��. در ���$� از 8/ال� 

و ا�A ا�E /��- از �8ا�5 خ�او��l ا�� ، در �E+%� از �زادl واخ"��ر ک��0  �اl زن و ��د �A2  � ���ن �g ���: ��س&  
 اl ��#� و  �اl ه3?�ن ا�� Rاد و ا��اد و�R� ، 9)م �ط  ( �� lزاد�.    

  �A ا�#��%� +�Xو+g. خ�او�� در �E+%� ��ا�� ��gs و داد ا�� ک� �S- ��ورl وه�s3رl  � ا�#�ن را دارد �?x'دا ه��اه)را  
	�3E z2ا ، ا�E در P8اب و&�ان  #� �g  �د از روl �زادl خ)د ، -�g3 	����� �?� در ا�"�2ب را را�� و ��در��   

 و �#})ل ک�دار خ)�- ا�� ��'E�  خ)�- را . را
 �*E ز خ)اه��  z2	 �  ا�� �ا���* �  ��#� g+و�X+ g  �� از خ�د ر�� و �"��E�  �و  � ه� ��د ک r�� ز+�ب ک�دار� .

 

��B/ : ��س�  1 -09  HP!ا���ن در ش�ا  ;��� ، ک�!� ش�ا!Q د!�� �زاد اس� ؟ " 
�Eزات ا8/ام"�!� در �!(  زر

و در د�A زر+*� ��Xرش 	� +� ه���د  � ��رl خ�د خ)�-  � �)l �?��� ه���ر ه#"g�4� g را�"g ، در�"g:  ��س&  
� ،  ��اد ، �"� ، &���� و ه�E)�� ک�دارl ک� از  ارزش ه�r�� l ا�#��g روl �وردN| �ا�� ک Aا� ��و �ر��ن /���  

  �� �ا�x���M A� ��دl از ه���ر ا	� /��و�s� lد از ��ه�>. کRا���*3*M�� g� ��E"�  �	� در  �A ��دم و&)د ��ا	"�  �	� 
. زر+*"g &�ا E*"� ا�� و ���زات او  � ا��س 9)ا��A �)&)د در ز��ن و ��sن خ)اه�  )د 

 

(F	ن %	د* ا�/ �HB;��!R اس� ؟ : ��س� 1 -10 �� دارو!  ک ا7/اد %)S�� ، ����!� از ��T �!(  زر

 اl را  � ه� ��د:  ��س&Rا�#��%� ا�� و اخ]ق و� A"#در�� ز� lا�  gره���sزر+*� راه A��� ��Xرش �g ک�� +� را  
. خ)	�g"2 را در�� �� و  �sر ����E و در  �ر �����- و ا��?)�� ��~�� ه�  � /��وl از دا�- ز��ن ا	�ر دارد 

 

�دL %	دن د�(�L د!�� %�ش/ ؟ » �(B	د �9 « �!� : ��س�  11-1 �% H�)ا�/ دل	� H


 ا�� ک�   �(Bََ	تا�A /0 در �Eت ه�  � ��م  : ��س&��� (+�ِِِ/ )� ��(?M g�4� –  ت	َBَ)�A4�  lg�4� (+�ِ/ِ و g"#ز� ��(?M  
 ا�� �EرPE .ب و ��> و(M از �ک gN/ 1)رت �ا��  (+ g3� �EرPE Aا� Aارد  �� �ا��� lد���5 �U �"	PE ن روان در(M  

l(��� ا�� gه�EرPE ت(��M د(	 ���4+  ��خ"� 	���k� روان 8�)ر خ)اه�� ک�د    g���د�	 �ک�ران از �ن  (s��.         

 
 

 ش9V 6	ب !�: ��س�  12-1% 0
 �د�
	.4(� در ا�/! % ;�% W! ه� �;0 ا�K;8د % دو �	ه� هF)اد و 
;�Xد آ�در %�ور زر  

�K�P %/ !� 6	ب �(�� L�M� �! 9F8 Y)ه Z� د دارد	و7 /B0 آ
�;H دروغ  %/ %�وز �ک\ �����B%  /B%�ا!  ��ا در �!(  زر  


() ، HF� (!�7 %�ش/ ؟� �J�]
 ش�Fد* ش/* و 
N\ دروغ 
ا�#�ٍن دا��. ��M*3� دروغ ،  �خ)رد دو E)ه� ه3'اد ا�� ک� در ا���*� ا�#�ٍن  g دا�- و��دان  � و&)د �g ��� :  ��س&                   

�g ��زد ز��ا در  ��- ا	)زر+*� ه���ر ه#"gs��      �%�+ g ورا�"g را /)��  درا���*� و  �ور خ)د ، از دو E)ه� ه3'اد  
 g"(  � را��	و ���� ر��ن ا�� �2)اه� ر�� ) َا   � د���ل دروغ ک� �زار ده���?x. ا�")ار ا�� و ه��ه���ر  از ���� ک  

 ه#"g ، را�"g ا�� /6 زر+*"��ن از دروغ ���bN ���' ��' /�ه�' �g ک��� ز��ا ���bN ا�#�ن در  ��9ارl و E#"�ش
. را�"g و ه�3ا 	�ن  � َا	� ا�� 



 
�	ن 
  ا
�Mن �ن را 
H ده/ �� را* اش	!H را %�اL 6	د و %�اL: ��س�  13-1               H��K�8ش % ���
)داL زر �!�  

�)F؟ ه DBا�;>�ب ک                  
�)ر از را ا	)�g ک� �'دا ��Xرش ک�د ا�� ، /�)�"A  � ا���*� ، XE"�ر و ک�دار : ��س&  �� �E�3ن ه�  ا?�  �	�  r��  

�E� از و&�ان �"��E�  �ک r�� رزو دارد +�  � ا���م ک�ر� l��3*خ�ا دو�� و ا��� z2	 ا�#�ن  )دن ، �	�  g� و خ�د ر��  
. خ)د را در ه#"  g� �P?  -��3ارد 

 ، ��Eه��� و از روl دا���g ک� در ر�"�ر ا�#�ن 	 0s���E gد و ا�U A^ ه�����#/ lه� gERو� g�4� �	َا  در ا�A  ��- را
�� و ه�3*� از �ن  %� ��� �Eددb5 ه� lا�� +�  �ا g*زاد ا���� z2	.

 

H دا�(/ ؟ : ��س�  14-1 �� ��ت ه�L دک;� H�8 اکL��47�I و 
	%/ �(�وز �ذر���_ ک/ا
(^ را ش�F درس� F7��از دو 

و  � �وردن ه� دو +�&3� ه� از /��م ا	)زر+*� ا�� وg5 +�&3� �) � ���وز �ذرE*#�  �  �ر�g واژ�Eن /�داخ"� :��س&   
. �"A د�A د ��  � +X#�� ه�  �� ه� /�داخ"� 	� و ک��0 +� ا�� 

 
  


9 !��� اس� �!� درس�  15-1�M��� دو 6/اL 6(� و ش� و7	د داش� و در ز
�ن س�س��(�ن ��� .9I از س�س��(�ن در د!  زر ک  
و6/ا وا:/ ش/ ؟ 

 خ�� ، از ز���g ک� ا	)زر+*� /��م خ)د را  � ��دم ز��ن خ)د ر���� �g"��/�"s را ��Xرش ک�د و خ�اl ا���*� او
.اه)را�'دا ��م ���E  �ور  � دوخ�ا�g در ه�W ز���g �� )ط  � د�A زر+*� ��)د ا�� 

روز رس;�6()  16-1              

0 ش	د؟ a!�4� �	��در ��ت ه� در ز
�ن س�س��(�ن در ا!  دور* 

 �دا	"! آ� از واژ ر�"�خ�' در /��م زر+*� �! 	)د ز���! ا�� آ� +�3م روان ه� آ� ز���! در &%�ن ��دي  � ��  �د ا�� 
از /PE 6را��ن ز���! �"�Xوت و 	��� در 	�ا�E��(E !T)ن  � ��وغ و رو	���! خ)اه�� /�)�� در ز��ن �����!  �خ! از 
�� ر��� آ� ا��آ! Q �  �?د� !N7	 �  و ���E ن �9ار��ن  � ��ه�> ه�ي �ن ز�	 �2"��د�"2)ش � �� �وره� در  ��- /���
��'  � /��م ا	)زر+*� ه�3ه�?! ��ار�� ه� اآ�)ن ��' واژ ر�"�خ�'  � ه�3ن 	N7! آ� در /��م ا	)زر+*� ���  �ر�! �! 

                                                                       .	)د و در  �ور /��وان را�"�A ا	)زر+*� &�ري ا�� 
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