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ه� �& ��    . اس�" $���� �� #�ا"���!ر م�� اس� �� ��ا��� اس�م ی� ��	� ���� اس� �� م��� �ن 
�ا $���� +*د ی� م��	!ن اس�؛ م��	!ن ی��� ��� �� # ��",�ا�0 ��� /.-   .  اس�" $���� #�ا +

��>	!ن،  ::��� ی!د �1/�0 ای�) ٦٢، �ی� ٢س*ر, ( از ��3ن  م!.  #�ا را ��2س1� ی� م��	!ن اس�
�� �� ی�*د? ه��1�، م��<�!ن، و �� دی� �0وی�0!ن؛ !�� ،��) ١(ه��& ��  ��!�� �� ای	!ن �ورد, ا

��0 ��) ٣(روز �!زپ��� را �!ور دا+�1 �!+�، و) ٢( ای	!ن دا+�1 �!+�، و ��ا ����،پ�ه�0C!را�� ز 
�� دری!/� م� ��  #*درد0!ر پ�وس*?پ!داش #*د را از   .  ?C�: از �� !���وه>�� � ���1س��، و �� ا

*+��  . 
 

��!م #�ا �� ز�!ن ���� اس�، .  ه	�� �E!ن م� ده� �� ه	� م*م�!ن ی� #�ا را م� پ�س�1 
ا
  ����<�ای� #�ا، .   اس�Dios ، و �� اس2!��!ی� Dieu، �� /�ا��� Godه	!�F*ر �� �!م او �� ا

� ی! س�!,، پ*��ار ی! –و ه	>!ن در �Cد #�ا ��ا�� ه��1�  .  !ن #�اس�ی� #�ا و ه	�Hم�د ی! زن، س 
�ی>� م1	!یC م� ���، پ�ه�0C!ر? اس�.  �� پ*لJم! را از ی �� ?C�: !��$: 

 

 �/�ی�ی�، و +	! را م�� ه! و M3!ی�� مKLE �3ار دادی�، $! م�د و زنا? م�دم، م! +	! را از ی� 
�ی>� را از ه� �!ز+Jی� �� ه	� :�C دا�!، ��ا . پ�ه�0C!ر$�ی� +	!س� ��ا���1ی� +	! �Cد.  �!س�
 ]١٣، �ی� ٤٩س*ر, . [و از ه	� :�C �0!, اس�

 

، ٢١س*ر, [ . �M!دت ���� ��ا$��!پ�ورد0!ر +	! ه��1؛ $��!  ��ُام� +	! ی� ام� وا�� اس�، و  
 ]�٩٢ی� 
 

�, اس� از ��3ن اس� و�� + �1+*��!ی� دا��� �� ��3ن �� م! م� 0*ی� �� �� �ی!$� �� در ای� CTو, 
، ١٠؛ س*ر, ٢١١، �ی�  ٢س*ر, [�1!ب ه!? �س	!�� پ���E ا��1ام �>Uاری�، و ��1 در ��#� م*ارد  

��! م�ا��T ����] ٤٥، �ی� ٤٣؛ س*ر, ١٠١، �ی� ١٧ ؛ س*ر, �٩٤ی� � �� : 
 

Z م� ���، و $*رات و ه!? پ���E را $]�ی  ای� �1!ب را �<Z �� $* /�و/�س1!د، �� ه	� �1!باو
                                                                                     .  پ�^ از �ن، راه�	!? م�دم �!+��، و م[	*�� 3!�*ن ه! را /�و/�س1!د ا�[�\ را /�و/�س1!د $!

� ��ا��!�� �� �ی!ت�� سCاوار �Uا�� س�L م� +*��J��، و ���H#*ا, اس $*��ا  . را �!ور �	�. �ا
  ]٤ $! ٣، �ی!ت ٣س*ر, [
  

�، #*د$!ن #*اه�� دی� �� اس�م دی� ص�_ و دوس�1،  ��ه�>!م� �� م.!aت ای� CTو, را م� #*ا
� �� $!ر�	!? م! �>!,   .  U0+� و ��د�!ر?، و درس�1 و داد�0? اس���ا�0 دوس� دا+�1�، م� $*ا

 ���� b�� ?�1E�� ت!��cو ا ����org.masjidtucson.www ��+ در d3م! وا �، و ی! �! م�[
�  .  ٣٢٣ ٧٦ ٣٦، +	!ر, $��H ٥٢٠پ�^ +	!ر, : $*س!ن در ای!�� �ریCو�! $	!س �>��ی

 
 
 



� ی� �����ن� زن�
��0 اس�؛ و �� $	!م �M�T ه!? روزا�� +	! �J	�Hم!س���ا �! پUی�ش ا. اس�م را, ز# �� �1J�ی� 

 و  س�، ��اه! و زم�� اس� از �ن  ���f در �س	!ن  –ه	� :�C را زی� �>�ش 0��1د, #*د دارد    
� #*اس� #*د را �� –] ١٠٩، �ی� ٣س*ر, [. س� ��اه	� :�C $<� /�م!ن�� م��	!�!ن م� $*ا

�� �� ه� :� ا$H!ق م� ا/1� �� د���� ا$H!ق م� ا/1�� : #*اس� #�ا $���� ���� و ��ا
 

 M�3^ را  او،  ای	!ن �َوَرد ��اه��& ��.  ��ا�i ا$H!�3 ��ا? +	! رخ �	� ده� م>� �L*اس�ه
 ] ١١، �ی� ٦٤س*ر, . [ از ه	� :�L� C*�� �0!, اس���ا .ه�ای� #*اه� ��د

 

�>Uار دی� اس�م �M*د !��� �و�� دی� اس�م، ی! .  م<	� پ�!م�M? �*د �� ��3ن �� او �!زل +�–م<	
.  ا��H��!J$ �1M ه�� �� CTء دی� اس�م اس�. دن، از زم!ن �دم و �*ا وT*د دا+�$���� �� #�ا �*

��\ ا�1.!ل ی!/�، و م! �� �	� ���! م� $*ا��� �*اس  �� \��ای� $l��!J را #�ا �� ا��اه�� داد، و 
  .#*د را �� #�ا م�F*ف ���� و �� �M!دت او ��2دازی�، $! روح #*د را در $���� �� #�ا $.*ی� ����

 . $! اس�٥م�	*aً �� ای� $l��!J س1*ن دی� م� 0*ی��؛ س1*ن دی� 
 

 ادا$ �#�دت  
�ا  # �� ?��E$ !!دت ی�ان /�م!ن داد,  ادا? +��ا ����، م�M*د?” : ای� اس� اس�  �# CT “  .   !م

�ارد: :��� +�!دت م� ده����ا ه�i م�M*د? ���� و او +�ی� # CT �� !دت م� ده��م� +  .
�? دی>� "ن �! ا/Cودم��	!�!ن�E$  �� ر!�rاس�م� ا�� اص�� را   دارد م<	� رس*ل #�E$ ،

���!م ه�i �& را در ��!ر �!م او ��Mی�، و ه�. $<�یl ��د, ا �� ��ا �� وs*ح �� م! م� 0*ی#  i
، #��� �!ی� م*اbr �!+�� ده��م� دت از ای� رو، و�13 �� +�!.  �م�!ن رس*aن #�ا �>Uاری /��3

�ا ا# �� -./ ��E$ ����ta و � : #1]!ص پ��ا ��
 

�� او +�!دت م� ده� �� م�M*د? CT ��ا ������، و /�+1>!ن و ��!�� �� دا�^ دار  C	ه��  ��*0 
����، اوس� #�ا? �� :*ن؛ م�M*د? CTاو ،  �� �Z و ا�]!ف .م� ده��+�!دت   ��J� ،��	� .$*ا

 ]١٨، �ی� ٣س*ر, [
 

م�!ن م� و +	! 0*ا, اس� ��    او  . ��ا�!دت+ ”�>*،“  �!a$�ی� +�!دت، +�!دت ����؟   ”�>*،
.  را �� +	! و �� ه� �& �� �� �ن دس�1س� پ��ا ��� م*��x ���  م� و�� +�,، $! �ن�ای� ��3ن �

�  ”�>*،“  . +�!دت م� ده�� ��ادر واd3، +	! �� وT*د م�M*دا�� دی>� در ��!ر�E$ !	+ ���م� م!
 ]١٩، �ی� ٦س*ر, [ “.� از +�y +	! َ��? و ����!رمادا �	� ���؛ /.- ی� م�M*د وT*د دارد، و م

 

�H!ق و دروt>*ی� اس� ��!E� ��E$ �� �Mم پ�!م!� :ا/Cودن 
   ��ا“. ه��1 ��ا+�!دت م� ده�� �� $* رس*ل م! ”�� م�!/.!ن �Cد $* �ی�� م� 0*ی��،� ه�>!م

� �� $* رس*ل�، �ی� ٦٣س*ر, [  +�!دت م� ده� �� م�!/.!ن دروt>* ه��1� ��ا ه��1 و اوم� دا
١.[ 

�� Z��1د? م!M� ��!م ؛ س� ��اام!���Mَی� ��اه�Jf& را �! �!مَ .  ,��2! #!س� $! /.-   ��او�13 ��
�ن�� ه	� ���!  /�م!ن ده�، $.�یMً! او�� #*اs������ی>� ه	�س� +Jم� /.-  ”�>*،.  او �! ی

�	� ���؛ م� ه�C0 �� اوCT پ�ورد0!رم را م� #*ا�� و  �0��	� ورزم  او را �� y�+.“]  ,س*ر
 ]٢٠ $! ١٨، از ٧٢



�, اس�؛ #�ای� CTاو��، و دی� #*د را از ه� �<!ظ �� او/.-.   ���� اوس� �� ز��  او را �L*ا
� ]٦٥، �ی� ٤٠س*ر, . ]? را، پ�ورد0!ر T�!ن ��اس1!ی^.  ا#[1!ص ده�

 
 ن��ز  

���*ص� اس� �� در س!�!ت �	!ز، دارا? ��	!ت و ���!ت مL]. م! روزا�� پ�} �!ر �	!ز م� #*ا
�	!ز �!�{ م� +*د �� م! ��ا? �<x!$� از ام*ر د��*? /!رغ . #!ص� از روز �!ی� �[! �ورد, +*د

��ا? ه	�� ه� ه�� �� #�ا ���! را �! /!ص�� از . +*ی� و �*اس #*د را /.- �� #�ا م�F*ف ����
 : ه� در ی� روز T!? داد, اس�

 

�f�� �L*ان، و �	!ز را ��پ! دار، زی�ا �	!ز از /�!د و  از �1!ب �س	!�� �� $* و�� را ���+ 
� �� +	!  ��ا .س���ا ی!د) در �	!ز(و�� م�	�1ی� ه�ف  .��داره!? اه�ی	�� �!زم� دارد� م� دا

� ]٤٥، �ی� ٢٩س*ر,  [.:� م� ���
 

 ز%�ت  
�از  ��ا از م! #*اس�1 اس� �� $! ��[! �� م� $*ا��� #�� �!+�� و�� در ای� �!ر ه� �!ی� ا#   ,!<�, را 

�س�1 ذا$� #*د :��, +*ی�؛ ه� �&   . داری�JE# �� �� ��ا ز�!ت را م.�ر ��د $! �� م! �	� ��#
   �ه	�� �� در�م� #*د را دری!/� م� ���� . �!ی� دو و ��� درص� از در�م� #!�K #*د را ز�!ت ده

�، و ا��� داد, +*د �� �� �ن ��!ز دار!�� �� �ز #!�*اد, #*دم!ن �!ی� ز�!ت �ن را ��ه��؛ ز�!ت �!ی
�ان . +�وع م� +*د�� و ه� �& �� #!�*اد, و #*یE!و�ا�0 ه	� م�دم از ای� 3!�*ن پ��و? م� ��د

��و, �� ز�!ت، #�ا م! را $E*یZ ��د, اس� �� $! ��[! �� . #*د م� رس��، /.� ری�E �� م� +�
�ی>� �	� ����Jی �� ��� :م� $*ا

 

 ...�� �  ��ا رs!?م<�ه� ا�H!�3 �� م� ���� �!ی� . ��د, ای�#*د  س*د ه� ا�H!�3 �� م� ���
�+!� .� ،��اد�0? �� +	! �!ز�0دا�ه�i  �ه� ا�H!�3 �� م� ����� ��+ � ]٢٧٢، �ی� ٢س*ر,  .[�, #*اه
 

 روز& 
از #*ردن و  ) م��ب($! +!م>!, ) َسَ<�(ه	� م��	!�!ن از پ>!, . م! م!, رم�!ن را روز, م� ��0ی� 

��E� ن دس� م���+*��13 �/1!ب �tوب م� ��� و +t� b!ز م� +*د، ا/F!ر م� ���� و از #�ا و. 
روز, وا�3ً! �� م! �	� م� ��� �� $	!م م�ت روز  . ��c!L :��� ه�ی� ارز+	��? $�JE م� ����

����� و /�اوا�� در Utا و دی>� ��	� ه! را ��ا*0!� : ��!د #�ا �!+��، و 3�ر ای� ه	� 0*
 

�� �� ��ا? ��!�� �� پ�^ ا? ��!�� �� ای	!ن �ورد, ا*<�ی�، روز, ��ا? +	! م.�ر +�, اس�، ه	!
�� م.�ر +�, �*د، �!+� �� رس1>!ر +*ی�$���� �1/�0 ��ا? روز,  (�روزه!? مLE] .از +	! �*د

�،را,؛ ا�0 ��� ��	!ر ی! در )+�, اس�+!� �Hس �� از روزه!? ، �� ه	!ن $��اد،�[!? �ن  م� $*ا
�، و�� ��ایE!ن ���!ر د+*ار اس�،  ��!. دی>� را روز, �>��د�� روز, �>������ �� م� $*ا      

� �[!? ه� روز? �� روز,��� �� ی� $���س� Utا ده��  م� $*ا��J+ را م� .  �ا� �0�� �L*اه
�!ش م�  و�� ���1ی�^ ای� اس� �� روز, �>��ی�،. ا�[!م ده�، :� ���1) �!ر ���(��^ از ای� 

��1�� ]١٨٤و  ١٨٣، �ی!ت ٢س*ر, . [دا
 
 



'( 
�ا /�م!ن داد, اس� �� ه� �& �� اسF1!�� دارد ی� �!ر �� س�H �} ��ود   # . ���ا? ای� �!ر �!ی

�� ����1!ن س�*د? س�H ��د و �� زی!رت م�[�ا�<�ام ر/� �� ا��اه�� و اس	!��\ پ�� ه!? �ن را 
���!ی^ #�اس�در ��[! م�!س� وی�, ا? را �!ی� ا�[!م داد، و�� م�� $�ی� ���! ذ�� و  . س!�1#] .  {�
 d1	$ ��� ]:ا�[!م ده��  ذی<[�، م<�م، ص�H، ر��d اaول ی� از م!, ه!? م.�سدر ه�را م� $*ا

 

         �!ی� از �م�Cش �T��،م� رود�} �� �� �&  ه� .ه!? مKLE ا�[!م +*د �} �!ی� در م!,
� از �ن �L*�� �0!, ا ��،ده�� ه� �!ر ���J �� ا�[!م.  �} ��2ه�Cدس�اس�ُ#�.�، و م�T!E, در  �

 در ��x ��ا .�� $*+� راه1!ن را �م!د, م� ����، ���1ی� $*+� پ�ه�0C!ر? اس�� ه�>!م. اس�
� ]١٩٧، �ی� ٢س*ر, . [دا+�1 �!+��، ا? ��!�� �� دارا? ه*ش و #�د ه��1

 
� ی� م��	!ن پ�*س�1 �!ی� ��!د #�ا �!+�، و ه	*ار, �!ی. م��	!�� #��� ��^ از ای� پ�} س1*ن اس�

� �� ه� :� ���1E پ�ه�0C!ر +*د، و م�ام �! ه*ا? �H& #*د �[�>�، و از ه� �<!ظ �� #�ا +*J�
  ���، و ��!د دا+�1 �!+� �� م�$b �!ی� ��ا? �0!ه!ن �*:� و �Cر�0 �� از او س� م� ز+!� ����$

���0 اس�. از #�ا �م�زش �L*اه� .اس�م وا�3ً! را, ز
----------------------------- 

 

��� �گ *(�� از زن�
� از �ن �>�یCد��	� $*ا &� iی� اس�، و ه�Uپ!� �٨ی� . #�ا در ��3ن م� 0*ی� �� م�گ ا�1T!ب 

�� اس�٦٢س*ر, *	�ای� م��0 �� +	! س�� م� ���� از :�� �ن �>�یCی�، دی�  ”�>*،:  ���1ی� 
��, . ی! زود �� س�ا1t!ن #*اه� �م����!ن و �+J!ر �!ز�0دا ?!��، س2&س2& �� س*? دا+ �  #*اه�

 “. +	! را از ���f ��د, �*دی� #�Mدار م� ���او
 

�ازد �.b��  ه�C0 $!ری� م�گ ��� را ��ا��	� ا.  
 ]١١، �ی� ٦٣س*ر,  [. از ���f م� ���� �L*�� �0!, اس���ا
 

   ���� �J+ ا را�# ��ی! . ���!ر? از م�دم از م�گ م� $�س��، و�� م! �M!ی� از م�گ ��1س��، و �!ی
 ?��1� �دیLه!? #*د �0ی ���اد+!ن �� :��ی� هCار –�!�� را �� از ��� م�گ از #!�$ �Jای� !�  �$ 

��! �H0،��ا م� رس��؟� �� ” ،��, ��د“ �	��ی� م*ه�M #*د را ��  ��ا .س2& ���! را دو�!ر, ز
�1� م�دم ارزا�� م� دارد، ��� ]٢٤٣، �ی� ٢س*ر, . [و�� ���1E م�دم س2!س>Cار 

 

��ا را زی� س*ال  و�13 ��� از #!# �	J� !ر? از م�دم��! م� م��د، �	ان +��*اد, و ی! #*یE!و
�ا را زی� س*ال ��Mی�# �	J� ��M!ی C0ا؟  م! ه��: ��، و م� 0*ی���ا ه	� :�C را در . م� ��#

���� yا را در�# �[3 ����؛ م! ��1 �	� $*ا�ه� :� ا$H!ق م� ا/1� �! . �س	!ن ه! و زم�� م� دا
!Fا م� .�Z اس�#*اس� #

 

��0 اس��ای� ��	� ���!ر �Cر�0 اس� �� �دم� . م�گ، ی� ام� ���Mc اس� و ��EL از ز
� �� ���E را, پ��ا ���، �� �!غ ه! و T*یM!ره!�م�گ :�C? اس� �� پ�ه�0C!ران، �� $��! از . �1*ا

��ر ه�>!م� �� م�گ ا/�اد پ�ه�0C! . �ن �	� $�س�� ���J �� ص�Mا�� در ا�x1!ر �ن ��� م� ��
 ����[! م� م!� �E�	و ��ا? ه ���Cد #�ا �� پ�ورد0!ر+!ن اس� م� رو ،� :/�ارس

 



�، س2&  ه�E: م�گ را م� ,Cم ��پ!داش #*د را دری!/� مدر � C�#!1روز رس ��ه	�� . ���
3�ر �� ��� از م�ز دوزخ �>Uرد     �E�� �� ارد وU<� !دس� ی!/�1 اس� پ ,*J+م*/.��1 ُپ� �� ،  .

��0 ای� T�!ن ��^� ]١٨٥، �ی� ٣س*ر,  [.!ل پ*چ ����� از ی� #ز
 

س2&، . �� �	�+!ن �� پ!ی!ن م� رس�، و ��C ه�>!م #*اب م� ��0د�  را ه�>!م�دم� روح ��ا
روح ��!�� را �� �J�ُ م�E0!ن T!ر? +�, در #*اب ��M3 م� ���، و ���!ی� را �� ه�*ز 

ای� �!ی� ��ا? م�دم� �� . ا رس�م�E0!ن ��س��, ره! م� ��� و ای� $�Jار م� +*د $! اE�T!ن /�
�+!� C�<�� ��Mت ا�Eی�� ]٤٢، �ی� ٣٩س*ر, . [م� ا

------------------------- 
 
 

 ,��د& %�دن �.ی- *�ا$ ,��ت
� �!ر$*ن �*د�!ن  ���, اس�، و �ن را ی� :�C #�!�� م!+ ,����E و T��� ��ا? #��� ه! �0} ���

���0 روزم�, . $]*ر م� �����	� ���� �� در م! �� 3�ر? �! ز �J/ �1� �� ��1�د س��0م ه*#
�ان /�J ���� و � ���0، :� ه��، و �!ل ���J ای� م�� $�ی� :�C? اس� �� م! �!ی�ورا? ای� ز

���� ?Cم� ری!�ای� د��! م�\ ی� #*اب اس�، ه�>!م� �� +	! #*اب م� �����، ه	� . ��ا? �ن ��
ه	�� �� ���ار م� +*ی� $!ز, م� /�	�� �� :�C در #*اب ��ا? +	! وا��3 �� ��x م� رس� و�� 

��T �0!وی� در �#�ت :��� اس�. #*اب دی�, ای���C در م.!ی�� �! ز !����0 ای� د�روز رسC�#!1 . ز
��0 وا��3 $!ز, +�وع +�, اس����0 د��!، #*ا�� ��^ �M*د و ز� :#*اه�� دا��� �� ز

 

،������0 ای� د��! پ*+!�� اس� و �!زی�f ا? ��^ ���0 وا��3 �!��  در ز��� س�ا? �#�ت ز
��1�� ]٦٤، �ی� ٢٩س*ر,   [.اس�، �!ش م� دا

 

،�H0 ���0 ا? �,،  ”او #*اه� ]٢٤، �ی� ٨٩س*ر,  [“.�م!د, م� ��دم) T!وی�(�!ش #*د را ��ا? ز
   

و�� �! ای� . ه	� م! م� دا��� �� س�ا�[!م ی� روز #*اه�� ُم�د؛ و ای� �!مً� ا�1T!ب �!پUی� اس�
E�� ل!��+ �� �� پ& از م�گ :� #*اه�Eی�����!ر? از ا��!ن ه!  . �1 م�دم #��� �� �� ای� م� ا

 bدر دی� #*د /�ی �� ���� ی! م<	� ��ا? �[!ت ���! +H!�� م� �����! ای	!ن �� ای��J ��� م!
���. #*رد, ا�� �� /.- �دم ه!? ���!ر �� ه��1� �� �� T��� م� رو������ . ���!ر? از م�دم م�1.

� و  دی�M�c ن �م�زش م�!E�� و ��ا? �0!ه!��>� /�J م� ���� �� /.- ی�J دو روز در T��� م� م!
��ام ای� ا�1.!دات درس� ����. س2& �[!ت م� ی!��� iا  . و�� ه��$��! را, �[!ت ای� اس� �� م! #

�!ی� م! ]. $*��� در پ��ار، $*��� در 1H0!ر، $*��� در �	\[را از ه� �<!ظ م*��ا�� �M!دت ���� 
 C�#!1ای�� �� روز رس��ا��� �� او $��! #�اس�؛ و از ه� �M!د$� دس� �M� CT ��EJ!دت او؛ و ��

�ا T*اب ده��# �� � :�!ی
 

 !���� �� س!�Z �� ای� ”�،��2س�از �!�� �#*اه�� “ ؟ � م� ��دی #�ا +�ی�، �M!دت ه�>!م�[! ه��1
،�H0” �� ! و�م! را $� ���. پ�!, U0ا+�1 اًM3 ،d3دت  در وا!M� را ?C�: ،ی��� ه� �� ��!ن را م� #*ا

�$� د�E!د �*دی�، ای� ��c!L �ن اس� �� +	! در زم��، ...  “.�	� ��دی��.� ��tَم�ام ه!? درو !� 
 � . #*اه�� �*د در ��[!  ��ا? ه	��Eاز درواز, ه!? T��� وارد +*ی�، ��   .و ���! را رواج م� دادی

 ] ٧٦ $! ٧٣، از ٤٠ س*ر, [.س�ا�[!م +*م� ��ا? م�MJ1ان :�
 



��� ه	� را ا��!ر ����، از ? روز��!ن �� #*د را �� +�y ��*د, ��د�،� �[! ” #*اه�� پ�س�
 ��� �� ه��1!J؟�1/�0 م+�ی�ی� �� پ�ورد0!ر  ��ا�� ”پ!س� م]��M �!ر+!ن :��� #*اه� �*د، “�
�M*دی  س*�0� ��م!س� y�Eم C0م! ه� �. “ ،��1H0 د دروغ*# �� ��*<: �� �<�� ��ُ �� و :>*

�!ن را �� ���� ه!ی� �� َ�َ�� ��د, �*د� ]٢٤ $! ٢٢، از ٦س*ر,  [.#*د وا U0ا+�1 ا
 

 !���� �� در��!ر ”پ�س�،م� روز رسC�#!1 از �!Jی�+ ���!  ���[! ه��1� �c!L� و ،��ی� م� #*ا
��� و ام�وز،  ”��!�� �� �� ایE!ن دا�^ داد, +� #*اه�� �H0،“   �� م�H�!L ��#!س�1�؟ ���!

�]�b �!/�ان +�, اس� �1L�� ]٢٧، �ی� ١٦س*ر, [ “.�
 

 !���،��2س�از �” ��ا م� پ�س�1�ی# ����� �� م!!�� �� ��  ای�� �ی!  ؟ ��ام!دون ،�[! ه��1��م� $*ا
� ��ا? #*د+!ن �!ر? ����؟ +	! �	� ����؟ ���و در �ن َپ�ت   “�ی! م� $*ا�، ه	�ا, �! $	!م  م� +*

 ]٩٥ $! ٩٢، از ٢٦س*ر,  [.ان ا���&$	!م س��!ز و 0	�اه!ن
 

�[!ت م�   او رو �� س*?/.- ��  ��ا �ن ��, از ���0!ن$��! ��, ٧٤، �ی!ت ٣٧س*ر, [ .ی!��� دار
١٦٠, ١٢٨[ 

 

�ی!� راس1>*ی� +!ن �[!ت م� ا? روز? اس� �� راس1>*ی!ن ��،ام�وز ”،�H0 #*اه� ��ا�.  “
��! سCاوار �!غ� *T در �ن �� ���م�  ��ا? ه	��E در ��[!  وروان اس� ه! ?ه!ی� +�, ا�� ��ا .م!

� او���! از از ���! #*+�*د اس�، و� ]١١٩، �ی� ٥س*ر,  . [ای� �Cر�10ی� پ��وز? اس�.  #*+�*د
 
 

ا�0 از م�دم ��2س�� �� �ی! �!غ ه!? د�U2ی� و روز? ه!? /�اوان و �	!ل �*ر و ه*ا? #*ش و 
�, را،      مMF*ع را ��ا? ا��ی� ��م� C0ی��� ی! ی� �*ر�, س*زان از م*اد ذوب +�, و اس�� س*ز

��� �	��! ای� �!ل، ا�0 ���! �!ره!ی� را �� �!ی�� . ه�i �& از رو? ر�Mt دوم� را ا�L1!ب 
��ه��، /�دا? �3!م� #*د را 1/�0!ر �$^ م� �����، ا�[!م ��J� ا? $.*ی� روح #*د��. 

 

ر وصl �ن س�1H0 �L اس�، و �� ���E و T��� از :�Cه!ی� اس� �� ��3ن �� c*ر $	���� د
��ی>� K�LE$ \�!3 ه��1Jرا��1 از ی .���� �� اسH!�� ��د, �!+�c !� �� ��!�!�# ،�E��  .

�ا، و در  . ���E، ��*ر #�اس�# �H<+ ر +>�ف و*����E، $!ب �وردن در ��ا�� ا��ژ? و 
�ل #�ا �رم��ن اس�T و ,*J+ ا+�1 . س!ی���در . �� #�اس�T���، دور? از #�ا، و دس�1س� 

�Cد #�ا �!+�� و�� $!ب �ن ه	� �*ر و ا��ژ?  �$!ری�J و ����1L �*دن اس�، در ای��J م� #*اه�
��اری��ازد. را ��	� ا ���T �� را &� iا ه���از, �!/� �!ره!ی� . #�ا��!ن ه!ی� �� در ای� د��! �� ا

� �� روح #*د را $.*ی� ���� 3!در �L*اه�� �*د در ��ا�� �ن ه	�� �x	� و ��*ر #�ا ��Jد
�� �� . �!ی��1��، و #*ی�1E را اص�ح ��د��، $*�� ��د��ا را م*��ا�� �M!دت ��د# �� ��!��

��ل او را م� س1!ی�T و ,*J+ �E�	و ��ا? ه ���� :   /�+1>!ن م� پ�*
 

 ،���+ �/!� �� ��!��*M��ا�M*, ا��, م� +*�رس��، و م� �� ��ا�[! � ه�>!م. , �� س*? دوزخ را
�!ن دوزخ #*اه�� �H0،م� رواز, ه!ی^ E0*د, د!M�<��� از #*د$!ن �Cد +	!  ”+*د، a*ی! رس�

�، و +	! را از دی�ار���، $! �ی!ت پ�ورد0!ر$!ن را ��ای1!ن �L*ا���ار ده��؟ ��!مEروز? ه ���: “
،�H0 � “.از پ�^ �� �!/�ان ُم�� زد, +�" �Uاب"و�� ��	� .  :�ا”#*اه�

 

،�+ ��از ”�1H0 #*اه��!	� !]�:� س�ا�[!م  “. درواز, ه!? دوزخ وارد +*ی�، و ��ا? ه	��E در �
 .+*م� ��ا? م�MJ1ان



 ���� �� ��مC<1ار پ�ورد0!ر+!ن �*د!��,*M��ا�M*, ا+ � و�13 . �� س*? ���E راه�	!ی� #*اه�
� �� !]��،�H0 ��!ن �ن #*اه�!M�<��, ص�_ �� +	!؛ +	! �� ”�س��، و درواز, ه!ی^ E0*د, +*د، �

��, ای+ .��� “.پ&، ��ا? ه	��E در ای�[! �	!
 

،�H0 �? را، �� �� و��, ا? �� �� م! داد, �*د �	\ ��د، و م! را وارث     ��اس1!ی^ ”���! #*اه�
 .  :� پ!داش ��J*ی� ��ا? اه\ �	\“ .�L*اه�� �Uت ��Mی� د، $! از ���E ه�c*ر �� ��زم��

 

�، و پ�ورد0!ر+!ن را $��M_ م� 0*ی�� و �� /�+1>!ن را #*اه� دی� �� پ��ام*ن ��ش +�!�ور
� اوس1!ی^��*�Eم  . �J��در �	!ل ��ل و ا�]!ف داور? ه	� پ& از ���+�+ � ”:، ا��م #*اه
  “.? را، پ�ورد0!ر T�!ن ��اس1!ی^

 ]٧٥ $! ٧١ از ،٣٩س*ر,                                                                                           [

 
----------------------------- 

 
 

 /�,ن
 

��!ن /�و/�س1!د!�T ?ا ��ا���3ن از �1!ب ه!? پ���E �	!ی� و  . ��3ن �#�ی� �1!�� اس� �� #
�� م� ���، و�� $��! �1!�� اس� �� ه�*ز �� ز�!ن اص�� #*د، ه�� و دس� �L*رد, اس�!M�1Eپ  .

اس� �!م\ �� $	!م CTی�!ت در �ن �م�, اس� و ه�i ا+M1!ه� و #�ا �� م! م� 0*ی� �� ��3ن �1!�� 
�� در �ن را, پ��ا ����	� $*ا. 

 

���� ��3ن  �J	از س*? مCT ��ا��� �ه!? ��M3 را $]�یZ م� ���، و $	!م  $	!م پ�!م.  �!+
��!ن . ��CT!ت در ای� �1!ب �م�, اس�!�T ؛ زی�ا �ن از س*? پ�ورد0!ر����ه�C�� i+� در �ن 

 ]٣٧، �ی� ١٠*ر, س. [اس�
 

 ]٩، �ی� ١٥س*ر,  [د, ای�، و، م! �!/� �ن #*اه�� �*د/�و/�س1!را ای� ی!د�ور? ����, م! ��>	!ن، 
 

�, اس�، �� از یJ!ی� �ی� ه!، ��3١٩ن �� ری!�s وی�, ا? دارد �� �� پ!ی� ��د + ?Cپ� ری 
����ون اس�، و�� CTی�!ت ای� مb�F از �*ص�� ای� CTو, . ��	!ت، و ��1 ��ف م<!/�x م� ��

�, ا? از �ن را در ای�[! م� �وری��J: -./ ع�cم<� ا . 
 
 

 ,	�ن از ن�5 در4، ��2/�*1 ه��ن��	�ز$
 

 .  ��ف ���� اس�١٩�L���1 �ی� ��3ن ��� ا
 ا���	� ا����� دارا? 
 

 ).١٩× ٦( اس� ١٩ س*ر, اس� و ای� ��د م��ب ص<�<� از ��3١١٤ن دارا? 
 

  .٦+ ٣+ ٤+ ٦= ١٩درs	� �T*$ دا+�1 �!+�� �� . �ی� اس�) ١٩× ٣٣٤( ی! ��3٦٣٤٦ن دارا? 
 

�!زل ��د، پ�} �ی� اول س*ر, ��Z را �ورد �� +!م\      �Mپ�!م b�3 �� ی�\ ��3ن را�MT �� ��1 �!ر�L�
 . ��	� اس�١٩



 

�!زل +�، دارا? ١٩ ��L� اس� ١٩ ��ف اس� �� ای� ��د م��ب ص<�<� از ٧٦ ��	� ا? �� 
)١٩× ٤.( 
 

�L� Z�� ,س*ر ,�١٩�*زده	�� س*ر, از �#� ��3ن اس� و ) ٩٦+	!ر, (��1 س*ر, ا? �� �!زل + 
 . �ی� دارد

 

 � . ��	� اس�١٩دارا? ) ١١٠س*ر, (�#�ی� س*ر, ا? �� �!زل +
 

 . ��ف اس�١٩�L���1 �ی� ? �#�ی� س*ر, دارا? 
 

 ١٢ , ١١ , ١٠ , ٩ , ٨ , ٧ , � , � , � , ٣ , ٢ , ١   :T	�ً! س� ��د 0*�!0*ن در ��3ن �م�, اس�
, ٣٠٠٠  ,٢٠٠٠,  ١٠٠٠ , ٣٠٠ , ٢٠٠ , ١٠٠, ٩٩ , ٨٠, ٧٠ , �٠ , �٠ , �٠, ٣٠ , ٢٠ ,١٩ 
  اس� �� ��ا�� اس� �!��١�٢١ ،�!ص\ T	d ای� س� ��د.  ١٠٠٠٠٠ , �٠٠٠٠, �٠٠٠,

١٩ × �٨�٣. 
 

�م #�ا �c �3ون �! دا+�1 ی� :��� م�رy ری!�s ��، دی>� م� $*ا��� مF	�� �!+�� �� اص\ �
�، دس� �L*رد, اس�  	���t !ی � ].٣١, ٣٠، �ی!ت ٧٤؛ س*ر, ٩، �ی� ١٥س*ر, [م1	!د?، :� �	

 

�!ت � ای� �1!ب را �! $	!م CT او�Jو �!ل �� �� م�#U دی>�? رT*ع ���،  ��ا�ی! ��t از 3!�*ن
��! �1!ب دادی�  ��ا? +	! �!زل ��د, اس�؟� �� �� ��!��K�LE$ای�  ده م� �� �از س*? �

�!زل +�, اس� ،Z>� ،*$ پ�ورد0!ر  .� �J+ iه� �,� ]١١٤، �ی� ٦س*ر, . [#*د را, م
 

 .و �1!�� +>�ف ��ا? +	! �م�, اس�  ، اس� /�ا راه1!ن �3ار �1/�0 ��ا م���E از س*?...
�!ن�� #*اس� #*د،   او.س� ه�ای� م� ���او  ه� �& را �� در پ� #*+�*د? ��ا،�*س��� �ن� 
�، و س!�د و �� رو+�!ی� م� ر�َوَره! ���ون م� � ص�_ ه�ای� م� ���، و از $!ریJ !? هرا �� را, 

 ]١٦, ١٥، �ی� ٥س*ر,   [. م� ���ه�ای� � �� درس� اس�اه��!ن را در ر
 

�ا �� م! م� 0*ی� �� ��3ن را �L*ا��� و از �ن $���� �>��ی�؛ و ای��J او ���f را �� ��ا? �[!ت م! #
�م #�ا �� د�M!ل م�dM و م�dT و م�#U دی>�? �!+��aزم اس� در �ن �1H0 ا� CT � : س�؛ و م! �M!ی

 

CT ��� ?*؟  ا�0 از س���� �	� ���!F!ه�>� و �*د، در �ن م�   ��ا:�ا ��3ن را �! د�3 م	ه!�
� ]٨٢، �ی� ٤س*ر,  [.ا1#�ف /�اوان م� ی!/�1

 

، �ی� ٥٤س*ر,  [ #*اه� ی!د �>��د؟ی� از +	! م� �ی! ه�i.  م! ��3ن را ��ا? ی!د ��0? �س!ن ��دی�
١٧[ 

 

�  در ای� ��3ن ا�*اع م�!لم!��� �T*$ � ]٢٧، �ی� ٣٩س*ر, . [ه! را ��ا? م�دم �ورد, ای�، $! +!ی
 

��!، ��ا? ��!�� �� دارا? ه*ش و درای� ه��1� درس� اس�� �+U0ی{  . در س��ای� ی� �
م� ���، ��CT!ت ه� ��1J ا?  را $]�یZه!? �س	!�� پ���E  $	!م �1!ب) ��3ن(س!1#>� ����؛ ای� 

 �� ]١١١، �ی� ١٢س*ر,  [.در �ن �م�, اس�، و ره�	*د? و ر�	�1 اس� ��ا? ��!ن �� ای	!ن دار
 

� و از ��	!ت و    ��اره! و 1H0!ره!، م�دم ��3ن را ��!ر U0ا+�1 اEم ای� ه!	$ �t���� ،ای� �!ل !�
����M م� ده� �M!�� �� ا�!دی{ و روای!ت �� پ�!م	ا��1H0!ره! و داس1!ن ه!ی� �� .   پ��و? م� ���



� �1!ب ��ی{ �0د�ور? +�, اس�  �T �� در :�+ �1+*� �Mس!ل پ& از م�گ پ�!م �.  ��^ از ص
� در ا�!دی{ #�ص� م� +*د، و ���! از �ن پ��و? ����، ���1E م��	!�!ن ���f از اس�م م� دا!1L���

��0 م! ��!ی�� و $	!م ���! را ��!ر �>Uاری� و /.- �� و�� ا. م� ���� ��1 ا�0 ��#�ف �ی!ت ��3ن �!+
 ,!<���3ن �� ��م #�ا اس� رو�وری� �� ه�i س�L پ*:� در �ن ���� و �1!�� اس� رو+�، �

 .$	!م� ���f را �� ��ان ��!ز داری� در دس� داری�
 

�، $! �� ر�	� دس� ی� ه�>!م��� �T*$ و ��, م� +*د، �� �ن 0*ش ده��س*ر,  [.�!���� ��3ن #*ا
  ]٢٠٤، �ی� ٧
 

� �َوَر م�د? را م�!ل م� ��ا��ی{(د �� س� و �!رش �! :�� +�ی� اس� �� �! ه� ا1#�ف دار�( ،
�ون $�!�3 � U#! م�د? �� /.- �! ی� م�� ��؟    .س� و �!ر دارد) ��3ن(در م.!ی���ی! ای� دو ��ا��

� ��اس1!ی^���	� دا !��� �1E�� ٢٩، �ی� ٣٩س*ر, [ .? را؛[ 
--------------------------- 

 
 

 زن در ا	�م
 

�ارد���1^ ای� اس� ��  .  ���f ��!م اس�م در ا��� �.!ط T�!ن ا�[!م م� ده�� ه�i ر��F �� ��3ن 
���, ا�M�: و �� ا�!دی{ و روای!ت و ام�!ل �ن ���/!t در .  م�دم از ��3ن ،C�: ای�، ��^ از ه�

 : را��F �! ز�!ن م<�*س اس�
 

�ارد؛ ) ��3ن(، ا�	!�� ا�[!م م� ده�� �� �! ای� ه��1�t!/\ ) ��3ن(:*ن از ای� � �.�!Fره!? م!�
 ]٦٣، �ی� ٢٣س*ر, . [���! اه�ی	�� اس�

 

 �� از +	! �!ر��!ن را ��ا? ه� �!ر? �� ا�[!م م� ده�� ه���f” :پ�ورد0!ر+!ن �� ���! پ!س� داد
 ]١٩٥، �ی� ٣س*ر, ... [.ی� �!ه� ��ا��– و :� زن �!+�� د�� پ!داش �	� U0ارم، :� م�

 

م�دان $���� +�,، ز�!ن $���� +�,، م�دان �!ای	!ن، ز�!ن �!ای	!ن، م�دان /�م!��Mدار، ز�!ن 
��مC<1ار،  م�دان م�دان راس1>*، ز�!ن راس1>*، م�دان ث!�� 3�م، ز�!ن ث!�� 3�م، /�م!��Mدار،

, �>��، ز�!ن روز, �>��، روز ز�!ن ��مC<1ار، م�دان ص��3 ده��,، ز�!ن ص��3 ده��,، م�دان
�� �� ذ�� م� 0*ی��؛ ��ا م�دا�� �� ُم�ام ذ�� م�دان �[�b، ز�!ن �[�b، و!�  ��ا م� 0*ی��، و ز

 ]٣٥، �ی� ٣٣س*ر,  [.��ا? ���! �م�زش و پ!دا+� �Cرگ �م!د, ��د, اس�
 

����ا از ز�!ن �L*اس�1 اس� �� #*د را از /�ق س� $! �*y پ! �2*+!#  .H0 ن!��1 اس� �� #�ا �� ز
��، و �� ��!ن دی>�، �! م1!�� �M!س �2*+���� و س��� ه!یE!ن را �2*+!��� �$�. دام� ه!? #*د را ���
�ن م*? س�، /�م!ن  ��, اس�، پ*+!+ �/!sه�>� اس� �� �� دی� ا�/ C�: ب، ی! روس�? ی�!]�

�����ا # . 
 

� ��ا? �[! �وردT!�ن را از ر/�1 �� م!��ن ��3ن م�d در ���!ر? از �.!ط T�!ن ز�ن �	!ز و #*ا
��، ی! ��1 �� . م� �����، روز, �>�����	!ز �L*ا ���� ز�!ن اT!ز, �	� ده�� �� ه�>!م �!دت م!ه!

���C� ان /�م!ن  .  ��3ن دس��� C0ا ه���، و #�$	!م ای��! :�Cه!ی� اس� �� ا��!ن ه! ���� U0ارد, ا
�اد, اس�� .،���\ �� م! رس��، ��ا? ه	� $l��!J دی� اس�م �� �� ا��اه�� �!زل + �� \�� و 



�� /.- .   :� م�د، :� زن–م*م�!ن اس�  ،���ی!ت #�ا #F!ب �� ه	� ��!�� اس� �� ای	!ن �ورد, ا
 : م�دان م*م�

 

 ��	T ز روز!	� �� ��ا داد, +��	!ز T	��(ا? ��!�� �� ای	!ن �ورد, ای�، و�13  (0��Uم� +*د،  ار
1!���، و ه� م�E ��ا��ا? ی!دE� ��1�. �� ا? را ره! ����� .ای� ��ا? +	! ���1 اس�، ا�0 م� دا

 ]٩، �ی� ٦٢س*ر, [
 

��0 م� و م�گ م�، ه	� م�<]�ًا � ”�>*،�، س� ��ا�ا?�	!ز م�، ا�	!ل �M!د? م�، ز
 ]١٦٢، �ی� ٦س*ر,  [.پ�ورد0!ر T�!ن

 

�0!ن �!ش��� ,�� �� ی.�� ��س�،  ��ا? ���J �1*ا� و.در س1!ی^ از پ�ورد0!رت م�ح ُس�ا، و �! س[
 ]٩٩ $! ٩٨، از �ی� ١٥س*ر,  [.پ�ورد0!رت را �M!دت ��

 

  ،��، ا�[!م ده��� �� ز�!ن $�H��!J را �� ��ا? $.*ی� روح #*د ��ان ��!ز دار�ا�0 م!�d از �ن +*
 ��ان ا+!ر, +�, اس� ��س�� a!� ی.��� �� در �ی� �� ������� �� ایE!ن �1*ا ?�و #�ا �� وs*ح .  ام�

�� �� پ�ه�0C!ر ه��1� و #�ا را م*��ا�� �M!دت م� ���� �� ی.�� ه	�ا, م�دان م� 0*!�ی� �� ز
 .م*م� و م*�� �� ���E #*اه�� ر/�

 

� م�دان و ز�!ن �!��ی>�Jن ی!M�1E!ن ی!ر و پ	ن. ای!��، و از �!ر �!درس� ���  �� �!ر ��� /�ام� #*ا
��، و ز�!ت م� ده���	!ز را ��پ! م� دار ،���� م و رس*�^ اc!��  ��ا، و از�!زم� دار���  .

�، و ���J اس���ا  . �� ایE!ن ر�� #*اه� ��د��ا�	� . $*ا
 

  ایE!نو ه! روان اس�،? ه!ی� را و��, م� ده� �� در �ن T* ای	!ن �!غ  �� م�دان و ز�!ن �!��ا
  !]��0!ر�$! ا�� در �� و   و ر�	�. )#*اه�� دا+�  (ه!? ��ن �، و 3]�ه!ی� �!+J*, در �!غم!

 .ای� �Cر�10ی� پ��وز? اس�.  از $	!م ای��! ارز+	��$� اس� ��ا#*+�*د?
 ]٧٢ $! ٧١، از �ی� ٩س*ر, [

 
�، �1!ب ���!ر #*�� $*س- ���! اس�2? ��ا�0 م!ی\ ه��1� ���1E در�!ر, �.*ق زن در اس�م ��ا

�, اس� �� + �1+*�� �ن را از �cی" �.*ق زن، ��3ن، و اس�م"���!م دارد و م� $*ا �Z م�[
��ت و س1	>�? ���M �� ز�!ن را در /�ه�� م�دم �ن م�F.� از . $*س!ن $��� ���JEای� �1!ب م

�].ا�E!ء ا
 $�T	� /!رس� �ن $*س- ه	�� مC� �T�1ود? :!پ م� +*د. [T�!ن ری�E ی!�� م� ��



 ت�وری��
$�ور، .  � �� �!+�اس�م راس��1، دی� $����، �1E!ر م�دم �� �0!, را ��ام ��د, اس�، �� ه� د���

 ��T*$ \�!3 �Tو iه!ی� اس� �� �� ه�C�: ر و س�1 �� دی>�ان از*T ،وز!]$ ،��	T �11!ر دسE�
���� : 
 ...��EJ���0 را م.�س �3ار داد, اس�  ��ا–  ه�Jf& را �ای� .   م>� ��ا? ا�Tا? ��ا��– ز

� اوه!? /�م!ن�	�H� �� � ]١٥١، �ی� ٦س*ر,  [“. �� +	!س�، �!+
 

�, و م!  ... E� bJ$��13 م� �� �EJ� را �[L+ &ی� م.�ر ��دی� �� ه��!�T س�>�� دی>�? از
�+!� �1E� م�دم را �	د,، :�!ن اس� �� 0*ی� هC�و ه� �& از ��1E ��� ص�/��x  .  او س� 

 ]٣٢، �ی� ٥س*ر, ....[اس� ���، :�!ن اس� �� 0*ی� T!ن $	!م م�دم را �[!ت داد,
 

f�� !� ��� �� م�دم �� �0!, را       .  � $�وری�� ه! م� ���� �*�s �0/�دی� اس�م را �M!ی!��
��1�؛ ���! 3!$\ ه��1����، �� �1H0 ? ��3ن، م��	!ن �E� ا/�اد .  م� �	و ه ،��ه	� �1!ب ه!? �س	!

� .  پ�ه�0C!ر $�وری�� را م<J*م م� ���
 

ا� �0�� d�  . م� �����3ن �� ص�ا�� $	!م پ��وان #*د را از $[!وز ���� ه� �0وه� �� �!+� م
�، و�� ��   �C�#!2� د*# Z� ?و ��ا ��� م��	!�!ن �	�� ���، م��� اس� �� ���! �!ی� از #*د د/!ع ���

 ���J��!ن /�م!ن داد, +�, اس� �� $<� ه�i م*�1��3 $[!وز �. 
 

� �� �� +	!  ��ادر را,�<�]� �����	�� م� �� �! ��!�� م� $*ا��J� ��ا  .��، و�� $[!وز 
�اردم1[!� ]١٩٠، �ی� ٢س*ر,  [.وزان را دوس� 

 

�� .  dMc $�وری��، �*�� س1	>�? و س�1 س!aر? اس�*E# ی� �0و,، دی>�? را �! $�س و
� از 13\ و #�ا �� ص�ا�� در ��3ن �1H0 اس� �� س1	>�? و س�1 س!aر? �Cد او.  $��ی� م� ��

*م�!ن ای� �Z را م� ده� �� ��ا?  از ای� رو #�ا �� م].  ٢١٧, ١٩١، �ی� ه!? ٢س*ر,  [��$� اس�
�و�� ��1 در �ن م*d3 ه�، �� م<� ای�T �J*ر و س�1 ��:��,   .  ره!ی� از س�1 �! س1	>�ان �[�>�

�، ��T �!ی� $	!م +*د+  .��ارد �� ��ی� ��� $[!وز ��� .ی� م��	!ن اT!ز, 
 

�� ����، و /��1 و �زارن ��د ری�E �� ا?و ��C م� $*ا�<�]� !��� ا �زادا�� �M!دت   ر ��ا �! ����  .
  �� ���� ��	� ��اری� �� ��ی� ��!ن $[!وز ����؛ /.- درص*ر$� اT!ز, داری� Z� ،��ا�0 دس� ��دار

� ]١٩٣، �ی� ٢س*ر,  [.�� ��ی� +	! $[!وز ��د, �!+�
 

 +	! را از ورود �� م�[�ا�<�ام �!زدا+�1� �!�{ +*د در     در U0+�1 �! م�دم� ��  مM!دا ���� $*ز?
�ی>�در ���J و $.*ا �! . �1 �����.E!ن سJی���J�                    . ه	J!ر? ����؛ در �0!, و پ���? ه	J!ر? 

 ]٢، �ی� ٥س*ر,  . [ س�H�� �L اس� ��ا، را در ��x دا+�1 �!+����ا
 

� ی!    .  ��3ن ��ا? �زاد? �.!ی� و �زاد? �	\ ا��1ام 3!�\ اس���J� دت!M� ا را�# �� ��ه	� �زاد
���J��ارد ��� را م[M*ر ��� �� م��	!ن +*د ی! دی� اس�م را �U2ی�ده�.  � Z� &� i. 

 

���� �	��1�؛ ���! از �1!ب #�ا پ��و? �����! ه	!ن .  ��!�� �� :��� �!ره!ی� م� ���� م��	!ن �
اس�م دی� ص�_ و دوس�1 اس�؛ اس�م .  3�ر م��ف اس�م ه��1� �� ه���1 م��ف م��<�� اس� 

و ��3ن م�E\ راه�	!ی� اس� �� را, .  ر? اس�؛ دی� ��ا��? و داد�0? اس�دی� U0+� و ��د�!
� .را ��ا? م! رو+� م� ��



�����, اس��!ای�� را, درس� از را, : ه�i اMT!ر? در دی� + KLEن را  .درس� م!F�+ &ه��
$�ی� ری�	!ن :�� زد, اس�؛ ری�	!�� �� ه�C0 پ!ر,   �>�ود، �� م<�J ��ام<J*م ���، و ��

+ �	� ]٢٥٦، �ی� ٢س*ر,  [. +�*ا، و �� ه	� :�C دا�!س���ا  .*د
 

�، س2&���! �0!ه� �Cرگ م�$bJ م� +*� ،��، و ”م� 0*ی�� پ�را�	!ن را دی�ی� �� :��� م� ��د
�ی! :�C? را .  �	� ده�  ه�C0 �� �0!, /�م!ن��ا ”،�>*“  . �� م! را ��ان /�م!ن داد, اس�س���ا
�	 ��ا�� �� ��؟د�  ���M م� ده��� ]٢٨، �ی� ٧س*ر,  [“ا
 

 ]٣٨، �ی� ١٧س*ر, . [�ورد0!ر $* $	!م ر/1!ره!? �!پ��� را م<J*م ��د, اس�پ
-------------------- 

 
 

$��� ن��78 
 

ا�E!ء ا
 �� ای� CTو, را س*دم�� ی!/�1 �!+�� و ای�� +�!#� ���1E? در�!ر, اس�م پ��ا ��د, 
�و ه� �& �� �� #�ا $���� �!+� ی� م��	!ن اس� و ��* اس�م، ی��� $���� �� #�ا �*دن، . �!+�

 .  دی� اس�م اس�
 

�ارد���!ت . مb�!F ���!ر b�!T دی>�? ه� ه�� �� ی� CTو, �0[!ی^ �ن را cا �ا�0 م!ی��
��ی� �! م�[� $*س!ن در �ریCو�! $	!س �>��ی�	Eاه*# ،���� b�� ?�1E��  . 

 

��، و مb�!F ���!ر ارز+	�+ �1H0 �f� دی>�? در ��3ن، �� �#�ی� �1!ب #�ا �� ��Eی� $	!م �
� و ��اس�، ه�� و م! ه	>!ن را $E*یZ م� ���� �� از /�ص� اسH1!د, ���� و ��3ن را �L*ا

��L*ان، ��!م پ�ورد0!رت، : �L���1 �ی� ا? �� و�� +� :��� م� /�م!ی� . #*د+!ن �.�.� را دری!��
�  .�*س��� ��3 م� �م*زد �!ری�1!�� �ن و پ�ورد0!ر $*، �L*ان، .ا��!ن را از روی!ن �/�ی� او .�� �/�ی

  ]٥ $! ١، از ٩٦س*ر,  [.دا��� �م*#��  �� ا��!ن ���f را �	او
 

�ا �� م! /�م!ن م� ده� �� از ه�i �& �*ر�*را�� پ��و? ����J، #*دم!ن ی!د �>��ی� و $]	�� #
 :�>��ی�

 

�ع cاز درس�1 �ن ا !ً[L+ �J� �� $* +�*ای� و ���!ی� ��. �!ص\ ���ه��M# i? را �U2ی�، م>��
 ]٣٦، �ی� ١٧س*ر, . [و�� �� از ���! اسH1!د, ���*و �.\ داد, ام، و $* م�

 

�� ه��1� �� ه� !�� !����Lس���.  � را م� س�[��، س2& از ���1ی� �ن پ��و? م� ���!� ��!�� 
�� � ]�١٨ی� ، ٣٩س*ر, [ . ه�ایE1!ن ��د, اس�؛ ای� ا/�اد، �!ه*ش ه��1� ��اه��1


 رب ا���	�� � ا�<	
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�L���1 س*ر, ��3ن، +!�*د, �	!ز اس�: 
 
 
 
 
 

 	.ر& %���
 

 .�ر�	EL� ،�<1!یE>،  ��ا�! �!م
 .T�!ن? را، پ�ورد0!ر ��ا  و س2!سس1!ی^

 . �EL!یE>�ر�	1>�،
�, روز داور?م!��� . و /�م!

 .#*اه��? م� ی!ر ت.  از$��! م� پ�س��1؛ را ت. $��!
  را ��ا, راس� ه�ای� ��؛م!
�� �� �� ایE!ن ��	� داد?؛را,!��  

�� ���، و ��, ا+ �E# اوارCن �� س!� .0	�اه!ن �
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