نبوت
 Aتفسیر ّ
❖ تارری رریی
ررطنط

نبوتااری

ار طر وا تارری

گشت راااااتار یناط و طر آ اره گارا و قیناط نیآ گشت

بینیم ر چگونر خطیونط توس ا طینیرا نب جرناااین
❖ یرر تفساایر ترری رریی ری طنبرا ن رییم
پرطاره هر ری یآ آ ره بربا تر بر ی روآ نشا ن وط یست (طینیرا برب  2قیرت )12-7
نبوت :
 Bخ آ رن
ّ
❖ یصا "سرا – روآ"
تویه طر(الویره برب  25قیر  8؛ یعطیط برب  14قیر  34؛ گآقیرا
— یصااا " ساارا-روآ" ری نیآ
برب  4قیر  ) 6و طیگر توه یرفت ییه ییط بر ییه ریت یساااات ر طرصااااورت یعآی رت ب ط
برانط:
رطا سرعار گشیش
روآهر نبو
طور نبو
()1
غیر ) ذ راوط

بریسات طر یک عبررت بر عنرصار ن رطیه رننط(وگوش اار هر و

بریسات بر طوریه والن تر یآ روآهر گشیش سرآررر برانط (بر
ییه رویطیطهر
()2
عنویه ثرا  1200روآ نترا سیستم پرپ )
قنار بر االا
()3
ر  30روآ )

وا ذ ر نااط ینط (بر عنویه ثرا "نیم سارعت" "عصار و صاب "

 Cانرسری ن رطهر
— (طینیرا برب  )7سااخه یآ تشساا یم اااطه وگش چاررم بر  10پرطاااره و ظاور یک " تک ااار
رویط:
وچک " ویژ
()1

سر پرطاره ری سرنگوه

()2

برضط قه ت را سخنره فرق یآ

()3

نط
رویط

شطّسیه ری بر طت  1260سرا قآیر و یذیت

ننط

()4

قصط تبطیا آ رنار و اری ت ری

— ییه ااار ری بر عنویه قطرت ساا یرساا
وجوط طیات)

نط

علم رط یآ روم
و ذهب قط َ

— طر(طینیرا برب  )8قه "تک اار وچک" روم
جنگط ییه رگلر ه رننط " تک ار
ش ّطسیه

ااانرسااط (وع قیر رو

برااط ر قل رو جطیط ری فت ن وط و برعلیر
براط
وچک" طر برب  7نیآ

— تنار یک یقتطیر سا یرسا و ذهب طر ترری وجوط طیرط ر ییه ی ر ری گشت
پرپ ف رعیت یو طر طوریه ترریل قغرآ اط و تر آ ره قخر یطی ر خویهط یرفت

ساارآط :ساایسااتم

 Dنش ۀ یوج رویطیطهر
و پارطااااااره
یارباط  :طیور
— وقاریع تارریخ طر(طینیارا بارب هار  )12-7بار ایک نش اۀ یوج ری
اوط (طینیرا برب  7قیرت  27،10؛ برب  8قیر  14؛ برب  12قیر )1
ر بر شطسیه طیط
— (طینیرا برب  7قیر  )11یینگونر توضاا ی
ار " هنوآ ف را یست

طهط ر طیور طر گرع قغرآ

اااوط ر قه "تک

ن ریط:
— (طینیرا برب  8قیر  14و برب  9قیر  )24طرقغرآ بر (ت ایر لره شطّس قس رن ) یارر
اااوط بر ساارا  1844پس یآ
ی ن  2300ساارا پس یآساارا  457قبا یآ یالط ر صاارطم
سی
رویط ر پس یآ یت رم ییه طیور چر خویهط اااط :پس
— ساارینجرم (طینیرا برب  12قیرت )3-1
یآ طت صیبت عیس برآخویهط رات تر گیرت یبط ری بر ر ع ر فر ریط
نبوت
 Eرونر انرس
ّ
انرس تفسایر وقریع ترریخ یسات بری یع را رونر هر طرونااره بر رویطیطهر قینط و یر
❖ رونر ا ا
گشریت نو

"برخ خطیونط" نر یط (یوگنر برب  1قیر  )36یو ه ره
❖ بر عنویه ثرا یگ ت یط طهنط عیساا ری ّ
راات ری بر عیسا " یو ر بر رگ خویش رنرهره
نوع بر ی ر هر روآ طر بط قربرن
ر ری یآ بیه برط" نسبت طیط

س یآ رربرنجیه بر عنویه ن رط رگ خویش و طیساتره یونس ری بر عنویه ناارنۀ رنطنش
❖ عی ا
طر رورستره یستفرط ن وط (یوگنر برب  3قیر  14؛ ت برب  12قیر )40
❖ پوعس یآ ثارعاار آای رط یینچنین (یوا قرنتیاره بارب  10قیارت  13-1؛ غال یاره بارب  4قیارت -21
تویننط طر آنطر روآ ر ر بلرر ررفتر اااونط یسااتفرط
ر
 )31بری ت لیم گشریت نو
ن وط

