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  مقدمه ناشر

). 1379و قانوناً در سال  1372عمالً در سال . (به شفا تاسیس شده استنشر شفابخش با هدف راهبردي وصل دوا . به نام او که شفا از اوست

مشاوره شفا، مرکز آموزش مهارتهاي زندگی شفا و انجمن شافی  مرکز) درمانی استنظریه مربوط به روان  19که داراي (امکتب شف

انتخاب . علمی و مردم شناسانده خواهد شد جامعهبه وسواس ایران و هر موسسه دیگري که زین پس بنا نهاده شود توسط نشر شفابخش 

درمانی، آموزش مهارتهاي زندگی و هر نوع خدمت رفتاري دیگر به  بخش روان از حوزه سالمت انسانی نتیجه چهارده سال کار عملی روان

اسالم . اربردي به مردم باشددرمانی به شکل ک بدیل انتقال دانش روان گذار بی ناشر هم عمل کرده و هم آرزو دارد پایه. مردم ایران است

آوردن، ایمان داشتن و یقین کردن و سپس عاشق خدا شدن هدف غایی همه انواع دانش و خدماتی است که در حوزه روان در مجموعه 

. رمانی باشدد احیاء روان، احیاء ایمان، سالمت روح و الهی شدن باید مقصد هر کار مربوط به قلم و قلم. شفاها فراهم آورده و خواهند آورد

هزار فن و تکنیکی که طی سالها کار بالینی بدست آمده باید به شکل متین، کارآمد و  ي آگاهی، خودآگاهی عمیق و همه نغزدرمانی، مرگ

در ایران و ) بدون دارو(ناشر نشر شفابخش در مقام اولین درمانگر وسواس . کارکردي توسط نشر شفابخش در اختیار مردم قرار گیرد

در مقام اولین مدرس آموزش مهارتهاي زندگی و تربیت مربی مهارت زندگی از همه دانشمندان، متخصصین و دانشمند ـ  همچنین

نظري و عملی در قالب کتاب به ثبت  ي جانبه معتبر و همه ي متخصص ایران تقاضا دارد دانش، تحقیق و نظریه خود را در این مجموعه

  .برسانند

  علی اسالمی نسب

  نشر شفابخش مدیر مسئول

  

  

  





  مقدمه علمی ناشر

مرکز نشر شفا بخش در چهار چوب مکتب شفا و ادارات نوزده گانه آن ، که هرکدام در قالب یک نظریه علمـی طراحـی شـده    

اهنمـاي عملـی درمـان    بطـور مثـال جایگـاه کتـاب ر    .  اند جایگاه هر آنچه را که در شکل کتاب تالیف می شود،تعیین مـی کنـد  

وسواس براي وسواسی ها در قالب کتاب خودیار در نوع درمان و توان بخشی  روانی می باشد و یا کتاب راهنماي عملی مـرگ  

  .آگاهی تحت پوشش نظریه مرگ آگاهی و به عنوان اداره هجدهم از تقسیمات نوزده گانه می باشد

ت االسـالم نیـک اقبـال در چهـار چـوب مکتـب شـفا و در قالـب نظریـه          و اما کتاب معرفت نفس تالیف استاد آقاي دکتـر حجـ  

  .در حوزه اجرایی بنیاد مهارت زندگی قرار دارد) مهارت خود آگاهی(خودآگاهی 

با توجه . از نظر اینجانب به عنوان مدیر مسئول نشر شفابخش، خودآگاهی اولین مهارت از مهارت هاي ضروري چهل گانه است

بایستی سو دهنده و جهـت بخـش روان شناسـی موجـود باشـد و در راسـتاي علـوم چهارگانـه مکتـب شـفا ،           به اینکه علم النفس 

  .معرفت نفس اصلی ترین ابزار علم النفس و خودآگاهی به حساب می آید

روحی گستره کار نشر می باشد و معرفت الـنفس اگـر   -خواننده کتب منتشرشده نشر شفا باید آگاه شود که حوزه سالمت روانی

عملی و کاربردي باشد چونان نوري  ، راه تاریک را خواهد گشود و پنجره هاي چهارگانه جوهر آلـود را ، نـورانی و بـه شـفا و     

  .فهم تبدیل خواهد کرد

از منظر نظر اسالم، معرفت نفس نافع ترین آگاهی هاست و این کتاب با نگاهی متفاوت و بدیع و جدید به حوزه معرفت نفـس و  

  .ه آن پایه گزار روشی شگرف همراه بازنگري  به علوم مرتبط استضرورت توجه ب

از خواننده انتظار می رود براي قرار گرفتن در مسیر مکتب شفا کتاب مهارت خودآگاهی و کتاب مهـارت خـود آگـاهی بـراي     

  نفس دست یابدمتخصصین را به همراه کتاب معرفت نفس مطالعه نمایند ، تا انشا اهللا به معرفتی عمیق تر در موضوع 

عجیب است که براي خودشناسی دولـت هـا و ملـت هـا     . من آرزو دارم انجمن خودشناسی و دانشکده خودآگاهی تاسیس کنم

  .اقدام اساسی نمی کنند، ولی براي علوم گاهی مضر باالترین آکادمی ها را می سازند

وزه معرفـت بـه خـود و تاسـیس سـازمانی بـراي       به امید چنین روزي از خوانندگان کتاب براي محتوي کتاب معرفت نفـس و حـ  

  .مدیریت خودآگاهی ، خودشناسی و معرفت نفس طلب همکاري دارم

، دنیا ، خدا قابل بررسی است که مقدم بـر همـه   )مردم یاخلق(،ناس)نفس(در پایان فراموش نکنیم که معرفت در چهارحوزه خود

  .ضروري روند کار است آنها معرفت خود است و ترکیب خود آگاهی علمی و دینی جزء

  

  

  





  

  و︣ا ︩︀رد﹨﹛

  

﹜﹫︣﹛ا ﹟﹝︣﹛اً ا ﹜︧︋

︋﹫︪︐︣  ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر ﹡﹥ ﹋﹙﹞︀ت ﹝﹟، ︋﹙﹊﹥ ︨﹠︀ن ︋︤ر﹎︀ن و ︨︀﹜﹊︀ن 

  .ا︨️

﹨︀ ︑︺﹙ّ﹛ و  ﹝︺︀ر﹁﹪ ﹋﹥ در ا﹟ ︨﹙︧﹙﹥ دروس ﹎︣دآ﹝︡ه ا︨️،  ︵﹪ ︨︀ل

︋︀ز﹡﹢︧﹪ ︫︡ه ︑︀ ︨︣ا﹡︖︀م ︋﹥ ︋︀ز ︠﹢ا﹡﹪ ︋︣ ا﹨﹙︩ ،︋︀ر﹨︀ و ︋︀ر﹨︀، 

و ا﹟ ﹋︀ري ﹝︧︐﹞︣ . ا﹟ و︣ا︩ ر︨﹫︡ه و ︋﹥ ا﹟ ﹡﹍︀رش درآ﹝︡ه

︋﹢ده ا︨️ و در ﹎︢ر اَـ︀م و ا﹡︡ک ا﹡︡ک و در ︑︖︡︡ ﹡︷︣﹨︀ي 

و ︀︫︡ ا﹎︣ ︠︡ا ︋﹢ا﹨︡، ا﹟ . ︫︡ه ︑︣ و ︎︣︋︀ر︑︣ ﹝﹪ ﹨︣روزه، ︾﹠﹪

و ﹠﹫﹟ . رو﹥ ا︨︐﹞︣ار ︀︋︡ و ︋﹫︩ از ︎﹫︩ ︾﹠﹪ و ︎︣︋︀ر ︫﹢د

︐︀ري ︀︋︡ ﹨﹛ از ﹆﹫﹆︐﹪ ︨﹫َـ︀ل و ﹝︐َ︣ـک ︋︣︠﹢ردار ︋︀︫︡، ز︣ا ﹡﹢︫

. ︋︀﹜︡ ﹋︐︀ب ﹡﹀︦ آد﹝﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀﹡﹠︡ ︠﹢د او ﹪َـ ا︨️ و ﹝﹪

 ﹪﹊ ﹤﹋ ️︨آ﹡︙﹥ ︎﹫︩ روي ︠﹢ا﹡﹠︡ه ا︨️، ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︻﹊︧﹪ ا،﹟︀︋︣ا﹠︋

  .د﹨︡ از ﹜︷︀ت ا ﹟︣﹋️ و ︎﹢︀﹪ را ﹡︪︀ن ﹝﹪

  ١٣٨٧﹝︣داد   -١٤٢٩︫︺︊︀ن  

  ﹝︭︴﹀﹩ ﹡﹫﹉ ا﹇︊︀ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  ﹛﹙ّا﹜

  ︀﹉ و ر︨﹙﹉و ︠﹙﹫﹀︐﹉ ︋﹞︀ أ︮﹙️ ︋﹥ ا﹡︊﹫ أ︮﹙ ︻︊︡ک 

 ﹳ﹀ّّوو أ ﹉︐﹊﹑﹝︋ ﹤ُ︡﹆﹛︡ک︡ه ︋︣وح ا﹠︻ ﹟﹞ س  

︡ ﹟﹫︋ ﹟﹞ ﹤﹊﹚︨ر︮︡ا و ﹝﹟ ︠﹙﹀﹥ ر︮︡او ا ﹤  

﹀︷ ﹤﹁﹢︠ ︡︺︋ ﹟﹞ ﹤﹛︡︋أ﹢﹡﹥ ﹝﹟ ﹋﹏ ︨﹢ء و ا ︀﹠﹞  

  ︀ ︪︣ک ︋﹉ ︫﹫︺︊︡ک و ﹐ 

  ﹉ ︨﹙︴︀﹡︀ًو﹜﹫ ﹔︡ ﹝﹟ ︠﹙﹆﹉ ︻﹙﹪ ﹐ ︑︖︺﹏و 

  و ︻︡وَـه ︻︡وَـک︗︀د ﹪و إ︢ن ﹜﹥ ﹁ 

  و ا︗︺﹙﹠︀ ﹝﹟ ا﹡︭︀ره  

  ︣ء ﹇︡﹪︻﹙﹪ ﹋﹏َـ ︫﹉إ﹡ّ

  

  

  



  

  

  

و ﹝︣اد از آن ا︀︵﹥  -﹪در ︋︣ا︋︣ ︻﹙﹢م ︋︓-﹪و و︗︡ا﹡ ﹪﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ از ︨﹠ ︻﹙﹢م ﹋︪﹀

  .ا︨️-﹡﹥ ︋︣ ︮﹢رت-︀﹁︐﹟ ︋﹥ ذات آنء و د︨️ ﹪﹟ ︫﹫︋︣ ︻

︀︾︀︾ آن ﹝︺︣﹁️ ربَـ و ️ا ️︀︾و︮﹢ل ︋﹥ ﹝︺︣وف و ️﹁︣︺﹞ ﹟️︨و︮﹢ل، و︮︀ل او ️.  

︐︩ ﹋︪﹞﹊︩ ︋︣ و ︾︀ ﹪﹟ و ﹝﹞︀ر︨️ ذ﹨﹠︋︣ ︠﹑ف ︻﹙﹛ ا﹨﹏ ر︨﹢م ﹋﹥ را﹨︩ ︋﹥ ︑﹞︣

﹥ ﹇﹙︉ ﹫﹥ ︋﹙﹊﹥ ︑﹙﹫﹥، ︑︭﹀﹫ا︫︀رت ︋﹥ ︑︤﹋ ،︀︨️؛ ︻﹙﹛ ا﹨﹏ و︗︡ان و ︻︣﹁︀ن﹫︨︣ ﹝︐︀ع د﹡

﹡ ︀ا︨️ و﹢︨︀﹞ د﹢︫ ا︨️ ي︐︩ ︻︡م.  

︠︀︵︣ ﹡︪︀ن  ا﹡︡ ا﹝︀ ︀ء ︫﹞︣ده﹫︣ ا︫︋﹥ ﹇︡رت ︋︣ ︑َ︭︣ـف ︋ ي︭﹢ل ﹝︺︣﹁️ را ︾︀﹜︊︀ً ﹝﹣دَـ

  .︡آ ﹪، از ︑َ︭︣ـف در ︻︀﹜﹛ ﹝︀﹡︹ ﹝يرا ﹨﹞︀ن ﹝︺︣﹁️ و ﹪ا﹡︡ ﹋﹥ ︻︀رف وا﹇︺ ﹋︣ده

︀ر دارد و راه از ﹫️ ︋︧﹫﹟ راه ا﹨﹞︨﹙﹢ک ا﹨﹏ ا ي︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨﹠﹌ ︋﹠︀﹫﹟ ﹝آ﹡︙﹥ در ا

و . ︡ از ︋︡ن ا︣︖︑ ︀️︨﹪️، ︑︣وَـح، و﹐دت ︔︀﹡﹫﹎︢رد ﹡︱﹢︗﹙︊︀ب، ا﹡︧﹑خ از ﹡﹢ا︨ ﹪آن ﹝

از ︠﹢د  يا ا︨️ ﹋﹥ ︋︡ن را ﹢ن ︗︀﹝﹥ ﹪︻︀رف ﹋︧.︧️ ︻﹙﹛ ًٌ︠︣ـق ا︨️﹫﹟ ︻﹙﹛ وًـرًـق ﹡ا

َ﹋︣︋َ﹠︡.  

ا﹨﹏  ﹪ا﹨﹏ ذ﹋︣ا﹡︡ و ︋︣︠ ﹪ا﹨﹏ دﹳرد؛ ︋︣︠ ﹪ا﹨﹏ درد﹡︡ و ︋︣︠ ﹪﹟ راه ︠︣︋︨︀﹜﹊︀ن ا

ا﹨﹏ ︋︧︳؛  ﹪ا﹡︡ و ︋︣︠ ا﹨﹏ ﹇︊︰ ﹪ا﹨﹏ ر︗︀ء؛ ︋︣︠ ﹪︣︠ا﹨﹏ ︠﹢﹁﹠︡ و ︋ ﹪︋︣︠  ﹁﹊︣؛

 ﹪ا﹨﹏ ︨ﹳ﹊︣؛ ︋︣︠ ﹪ا﹨﹏ ﹨﹢︫﹠︡ و ︋︣︠ ﹪ا﹨﹏ ︗﹞︀ل؛ ︋︣︠ ﹪ا﹨﹏ ︗﹑﹜﹠︡ و ︋︣︠ ﹪︋︣︠

 در ︱﹢ر؛ يرو ﹪در ︻﹞﹏ دار﹡︡ و ︋︣︠ يرو ﹪︋︣︠ا﹨﹏ ﹝﹢؛ ﹪ا﹨﹏ ︮﹢ا﹡︡ و ︋︣︠

 ﹪﹊︣﹨﹥ ︋︀︫﹠︡ را﹨︪︀ن  ي︋︀ر ︡؛﹫﹝︧︐︽︣ق در ︑﹢ ﹪ا﹡︡ و ︋︣︠ ﹪َـ﹝︐﹞َ︧ـ﹉ ︋﹥ و﹜ ﹪︋︣︠

  .﹁﹅ ﹝︹ ا﹜﹙﹅︡ق ﹝︹ اً و رٌِ︮: ا︨️ 

﹢︠ ︣︋ ︡م﹇ ﹉﹢﹋ دو︨️ ي︩ ﹡﹥ وآن د﹎︣ در  

︨︣ از ﹝︣داب د﹡﹫︀ . ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ در ︠﹢د ﹁︣ور﹁︐﹟ ﹡﹫︧️، از ︠﹢د ︋︣ون آ﹝︡ن ا︨️

︋︀﹐︑︣ ر︨﹫︡ن ﹋︪︿ و﹨﹛ د﹡﹫︀ و ︋﹥ ﹫︀︑﹩  .︎﹢︨️ ا﹡︡ا︠︐﹟ از د﹡﹫︀︨️ .︋︣آوردن ا︨️

  . ﹢︗﹢د﹝︋︧︳ و︗﹢د ا︨️ ﹡﹥ ﹇︊︰  ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦  .و در ﹁︱︀ی آ﹡︖︀ ﹡﹀︦ ﹋︪﹫︡ن   ا︨️

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

️︨︣﹁:  

  

  ...............﹝﹆َ︡ـ﹝﹥

  اً﹝︺︣﹁️...................)١﹁︭﹏

  ا﹐︠︐﹫︀ر﹝︺︣﹁️...............)٢﹁︭﹏

  ا﹜︨︣﹢ل﹝︺︣﹁️ ..............)٣﹁︭﹏ 

  ا﹔︨﹞︀ء﹝︺︣﹁️ ..............) ٤﹁︭﹏ 

  ا﹜︺﹢ا﹜﹛﹝︺︣﹁️ ...............)٥﹁︭﹏ 

  ﹝︺︣﹁️ ا﹜﹆︣آن...............)٦﹁︭﹏ 

  ا﹜﹞︺︀د﹝︺︣﹁️ ...............)٧﹁︭﹏ 

  ا﹖﹝︀م﹝︺︣﹁️ ...............)٨﹁︭﹏ 

 ﹏︭﹁٩(.............. ️﹁︣︺﹞﹥︺︪︣﹛ا  

﹏︭﹁١٠(.............. ️﹁︣︺﹞﹥﹆︣︴﹛ا  

﹥﹝︐︑...........  

  

  

  

  



﹤﹞︡﹆﹞                                             ١٣                                     

  

  

  

  

  ﹝﹆َ︡ـ﹝﹥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  ︵︣﹅ د︨︐﹫︀︋﹪ ︋﹥ ﹝︺︣﹁️، ︑︤﹋﹫﹥ و ︑︢︉ ﹡﹀︦ ا︨️.  ا︨️» اً﹝︺︣﹁️«︾︀️ و ﹨︡ف ︠﹙﹆️ . ١

-︑ـ︣﹟ راه، ︨ـ︣︹   ا︨️؛ ︺﹠﹪، ا﹡︧︀ن را از آ︨︀ن» ︵︣قاَ﹇﹢ًـم «د﹨︡،  ︵︣﹆﹪ ﹋﹥ د﹟ ︋︣اي ︑︤﹋﹫﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹪

 ﹟︣︑﹟﹝︴﹞ ،︀ل ﹟﹫︻ راه ︋﹥ ﹝﹆︭﹢د ﹝﹪راه و در ﹟︣︑ ︡﹡︀︨و ︑︤﹋﹫.  ر ︉︢︑ ا﹡︖︀م وا︗︊︀ت  ۀ︋︣اي ︦﹀﹡

﹪﹝﹡ ️︀﹀﹋ ︀﹞︀ت ﹐زم ا︨️، ا﹞︣﹞ ︀ل آ﹡﹊﹥ ︮ـ﹑ح د﹡﹫ـ︀ و   (﹋﹠︡  و ︑︣ک ،️︨ا ︿ّ﹚﹊﹞ ﹏︺﹁ ،﹤﹆﹁ ️︀︾

︠﹫﹙﹪ د﹇︀︋ ︀﹨  ﹅︀︡ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د و ︠﹫﹙﹪ ﹡﹊︐﹥). آ︠︣ت ﹝﹢﹋﹢ل ︋﹥ ︮️ ︋︀︵﹟ و ا︑﹆︀ن درو﹡﹪ ا︨️

ا﹝︀ ا︨︀س ﹋︀ر  ﹉﹫︤ ا︨️ .  ︻︣وج ︫﹢د ۀ︀︋︡ ر︻︀️ ︫﹢د، ︑︀ ا︋︺︀د ﹝︐﹙︿ روح ︨︀﹜﹉ ︑﹊﹞﹫﹏ و آ﹝︀د

  . ﹝︡ام در ﹝︱︣ او» ︱﹢ر«و آن ︻︊︀رت ا︨️ از ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ︱︣ت ﹅ و 

﹊﹪، ر︻︀️ د︨︐﹢رات ︠︡او﹡︡ ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋ـ﹥  : راه د︨︐﹫︀︋﹪ ︋﹥ ا ﹟︱﹢ر، ︋︣اي ︨︀﹜﹉، دو ﹫︤ ا︨️

؛ و د﹍︣ي، ا︫︐︽︀ل ﹝︡ام ︋﹥ ︀د ︠︡ا ﹋﹥ ا﹜︊︐ـ﹥، ︋﹫︪ـ︐︣ ا︫ـ︐︽︀ل    »︑﹆﹢ا«︫﹢د ︋﹥ ، ﹋﹥ از آن ︑︺︊﹫︣ ﹝﹪︑﹢ا﹡︡﹝﹪

  . »ذ﹋︣ ﹋︓﹫︣«︫﹢د ︋﹥ ﹇﹙︉ ﹝﹠︷﹢ر ا︨️ ﹡﹥ ز︋︀ن، ﹋﹥ از آن ︑︺︊﹫︣ ﹝﹪
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️ ا﹨﹏ ︨﹙﹢ک ︋ـ﹢ده   ۀدر ا ،﹟﹫︋ ﹟﹠︡ ﹋︀ر ا﹨﹞﹫️ ا︨︀︨﹪ دارد و ︋﹥ ا︮︴﹑ح، ︫﹫﹢ اـ﹟ ﹋︀ر﹨ـ︀   .  ا︨ـ

ا﹜︴﹙﹢︻﹫﹟، ا﹡ـ︦ و ︑ـ︡︋َـ︣ در ﹇ـ︣آن،     ︋︣اي ︻︊︀دت در ︔﹙︒ آ︠︣ ︫︉، ︋﹫︡اري ︋﹫﹟ ﹁︣ا︾️: ︻︊︀رت ا︨️ از

  . اً﹨︀ي ︵﹢﹐﹡﹪، روزه و ﹝︺︀︫︣ت ︋︀ ا﹨﹏ا﹜︐︤ام ︋﹥ ︨﹊﹢ت، ︨︖︡ه

﹙﹛ ︋︀ ). از︠﹢د﹎︫︢︐﹍﹪(﹙﹛ و ا︓︀ر: در ار︑︊︀ط ︋︀ د﹍︣ان ﹨﹛ روش ︾︀﹜︉ ا︪︀ن دو ﹫︤ ︋﹢ده ا︨️

﹎﹫︣﹡︡ و ︑ـ︀   ر ﹝︺﹫︪️ و ︻ٌ︪︣ت ﹨﹛ ﹇﹠︀︻️ و ز﹨︡ در ︎﹫︩ ﹝﹪د. ︑﹢ا︲︹ ﹎︣ه ︠﹢رده ا︨️ و ا︓︀ر ︋︀ ︫﹀﹆️

﹇﹠︀︻️ ﹝﹆︐︱︀ي ادب ︋﹠︡﹎﹪ در ︋︣ا︋︣ ︵︊﹫︺️، . ﹋﹠﹠︡ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️، ﹋︀ر﹨︀ي ﹜︽﹢ و ︋﹫﹢ده را ︑︣ک ﹝﹪

﹢﹫︫ ﹟︣︐︋ ︢اري در ︋︣ا︋︣ ﹡︺﹞️ ا︨️ ۀو﹎︣﹊︫.  

٢ .  ️ ﹨ـ︀ي ︠ـ︡ا ︵ـ﹪     از ﹋﹙﹫︡﹨︀ي ا︨︀︨﹪ ﹁﹛ ﹝︺︀رف، ︋﹙﹊﹥ د︨︐﹫︀︋﹪ ︋﹥ ︨︺︀دت، ︋︀ د︨ـ︐﹍﹫︣ي ︖ـ

ـ  ︋︣اي ر︨﹫︡ن ︋﹥ ا︣︵  .﹟﹅ ﹋︣دن ا︨️ زـ︀دي   ۀ﹨︡ف ︀︋︡ دل را ﹝︐﹢︗َـ﹥ ا︪︀ن ﹋︣د و ا﹜ّ︀، ︑﹢َ︨ـ﹑ت ﹡︐﹫︖

︭︠﹢︮︀ً  -︎︦ ︀︋︡ از ﹨﹞﹥ ﹝︃﹢س ︫︡ و ︋﹥ ا﹟ و︗﹢دات ﹝﹆َ︡ـس .  ︫﹢د ﹡﹢ا﹨︡ داد و ︋﹥ ︑﹢َ︮ـ﹏ ︠︐﹛ ﹡﹞﹪

  . ﹝︐﹢︗َـ﹥ و﹝︐︢﹋ّ︣ ︋﹢د ︑︀ ︑﹢︗﹥ ︠︀ص ا︪︀ن ︋﹥ ﹝︀ ︗﹙︉ ︫﹢د -︱︣ت ︋﹆﹫﹤ اً

اي ﹨﹞︙﹢ن د︻ـ︀ي    ︀︋︡ ﹝︡او﹝️ ﹋︣د ︋︣ ︠﹢ا﹡︡ن ز︀رات و اد︻﹫﹥ ︻︭︣ ︋︣اي ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ︱︣ت و﹜﹪

︻︡ و ز︀رت آل ︀︨﹫﹟ ﹋﹥ ︋︣اي ا︪︀ن ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️، ا﹜︊︐﹥ ︋︀ ︱﹢ر ﹇﹙︉؛ ︨﹑م ﹋︣دن؛ ﹇︣آن ︠﹢ا﹡ـ︡ن  

؛ ﹝ـ︣دم  )︫﹢د﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹁︣ج ︫︭﹪ ︠﹢د ﹝︀ ﹨﹛ ﹝﹪(د︻︀ ︋︣اي ﹁︣ج ا︪︀ن روزا﹡﹥ و ︑َ︭︡ـق ︋︣اي ا︪︀ن؛

︡ ﹢﹡﹊﹥ ﹝︣دم ا︪︀ن را از ︀د ︋︣ده( را ︋﹥ ︀د ا︪︀ن ا﹡︡ا︠︐﹟ ـ )ا﹡ـ ﹨ـ︀ي را︗ـ︹ ︋ـ﹥ ا︪ـ︀ن؛      ﹋︐ـ︀ب  ۀ؛ ﹝︴︀﹜︺

﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ د﹜﹫ـ﹏ ︾﹫︊ـ️، از     (د︨︐﹍﹫︣ي از ﹁﹆︣ا و د︡ار ﹋︣دن ︋︀ ﹝﹣﹝﹠︀ن و ︻﹫︀دت ︫﹫︺﹫︀ن ︋﹥ ﹡﹫︀︋️ از ا︪ـ︀ن 

﹝﹫﹡ ︿︀︸︪︀ن ا︨️ ۀ︫︡ ︑︺︴﹫﹏ ﹥وا︻﹞︀ل) ا ﹜︧﹇ ﹟ا﹜︊︐﹥، ﹨︣﹋︧﹪ ﹨﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـ️ را﹨ـ﹪ ︠ـ︀ص    . و از ا

︭︠﹢ص، ︋︀ ︠﹙﹢ص  در ﹨︣ ︀ل، ا﹟ ا︻﹞︀ل ا﹎︣ ﹝︡ام، ︋︀ ︑﹢︗َـ﹥ و ︋﹥.  ︋︣اي ار︑︊︀ط ﹇﹙︊﹪ ︋︀ ا︪︀ن ︎﹫︡ا ﹋﹠︡

︣  . ﹡ ︨︀︎﹢ا﹨︡ ﹝︀﹡︨︡﹢، ︋﹪ ﹋﹛، روح و ﹆﹫﹆️ ︠﹢ا﹨︡ ︀﹁️ و از آن︑﹢أم ︫﹢د، ﹋﹛ ︨ـ︀﹜﹉   ﹨﹞︙﹠ـ﹫﹟ ا﹎ـ

﹨︀ ا﹁︐︀د و ︵︀﹇ـ️ از ﹋ـ︿ داد،    ا︨️، در ︫︡ا︡ و  ﹪︐︨ا︣︵ ﹟﹅، ﹋﹥ ا︨︀︨︩ ︋︣ ︻﹠︀️ ا﹝︀م ز﹝︀ن

︫﹢د آ﹡︙﹥ ︋﹫︩ از ﹨﹞﹥  ﹎﹞︀ن ﹝﹪. ا﹡︡، ︣︐︋﹟ ﹡︢ر ︮﹙﹢ات ا︨️ ﹡︢ر ﹋﹠︡؛ و ﹎﹀︐﹥ ︋︣اي ︱︣ت ︖َـ️

ـ   ️ ︻︊︀ر︑︧ـ️ از  ا︔︣ دارد و ︋﹥ ا︮︴﹑ح ﹋﹙﹫︡ ︵﹪ ا﹟ وادي ا︨️ و روح ︑﹞︀م ا﹟ ا︻﹞︀ل ﹝﹠﹢ط ︋ـ﹥ آن ا︨

︪︠﹢ع و ︑﹢ا︲︹ ﹡︡ار﹡︡ در  ،و ︻︖﹫︉ ا︨️ ﹋﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ در ︋︣ا︋︣ ا︨︐︀د .در ︋︣ا︋︣ ا﹞﹥ "︑﹢ا︲︹ ﹇﹙︊﹪"

  .ا﹡︡ اد︋︀ن در ︋︣ا︋︣ ︠﹙﹅، ﹝︣و﹝︀ن از ر﹞️ ︠︀﹜﹅ ︋﹩. ﹁︀﹇︡ ا  ︤﹫﹡ ︡﹠︑︀﹀︮ ﹟︋︣ا︋︣ ا﹞﹥ ا︵︀ر

-را ︮﹑ح د︡﹡ـ︡ ︋ـ﹥ ﹝ـ︀ ﹝ـ﹪    ︣﹨ ﹪﹠︺﹥ .  ، ﹝︀ ﹝﹞︀ن ﹨︧︐﹫﹛»﹝︺︀رف ︵︣﹆️«︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ در . ٣

را  ︵﹙︊ـ︡، ︋︺︱ـ﹪  رو، ﹁︣ا﹎﹫︣ي ﹝︺︣﹁ـ️ ︮ـ︊︣ ︋︧ـ﹫︀ر ﹝ـ﹪     از ا﹟.  د﹨﹠︡، ﹝︀ ﹨﹛ ︀︋︡ ︋﹥ ﹨﹞︀ن را︲﹪ ︋︀︫﹫﹛

︠︀︮﹫️ ︻﹙﹢م ا﹜﹪ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋ـ︣  .  ︪︀﹡﹠︡ دار﹡︡، ︋﹥ ︋︺︱﹪ ﹨﹛ ﹇︴︣ه ﹇︴︣ه ﹝﹪ ﹨︀ ︎︪️ در ﹡﹍﹥ ﹝﹪ ︨︀ل

︉﹚︵ ︉﹛︀︵ ﹤︣﹎ ،داد﹡︡ ﹝﹪.  ﹢ق و ︠﹢ا︨️ ﹝︀ ر︋︴﹪ ﹡︡اردا﹡︡ ا﹝︀ ا﹜︤ا﹝︀ًً ︋﹥ ︫ ︠﹑ف ︻﹙﹢م ︋︪︣ي ﹤ ︣﹨-
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︰﹞ ﹜﹫﹚︧︑ ︡︀︋ و ﹜︣﹫﹎ ﹜﹫︫︀︋ .︣ص ـ︀﹡︹  .  زدن ﹝︀ ︑﹀︀و︑﹪ در ر︨﹫︡ن ﹝﹆︡ار ﹝︺︀رف ︋﹥ ﹝︀ ﹡︡ارد﹇ ︡︀︋

﹡﹥ ︑﹠︀ در ﹋︧︉ ا﹟ ﹝︺︀رف، ︋﹙﹊﹥ در ︑﹞︀﹝﹪ ارزاق د﹡﹫﹢ي و ا︠︣وي ︀︋︡ ︋﹥ آن ﹫︤ي ﹇︀﹡︹ ︋﹢د ﹋ـ﹥  .  ︋﹢د

️  ︣ص.  ا﹟ ﹝︴︀︋﹅ روح ︋﹠︡﹎﹪ ا︨️.  ︠︡او﹡︡ ︑︀ ﹋﹠﹢ن داده ا︨️ ︀︋ـ︡ در  . زدن ︋﹫︖︀ ︗ًـ﹢ًـ﹐ن ﹡﹀︦ ا︨ـ

-︑︀ ﹋︧﹪ ا﹟ را ﹡﹀﹞︡، در ︵︣﹅ ا﹟ ﹝︺︀رف را﹨ـ︩ ﹡﹞ـ﹪  .  ︻﹫﹟ ︵﹙︉ دا︫︐﹟  ︑﹀﹢︰ ﹋︣د و ︑︧﹙﹫﹛ ︫︡

︑﹢ان ︋﹥ ا ﹟︣ص ︗️  ذات آد﹝﹪ ا︨️، ︎︦ ﹁﹆︳ ﹝﹪ ۀ﹎︣﹥ ︋︣︠﹪ ا︻︐﹆︀د دار﹡︡ ﹋﹥ ︣ص ﹐ز﹝. د﹨﹠︡

ارزش ا︨ـ️، ︀︋ـ︡    در ا﹟ ︮﹢رت، ︋﹥ ︗︀ي ︣ص زدن ︋︣اي آ﹡︙ـ﹥ ︋ـ﹪  . ا︮﹑ح ﹋︣د را داد و ﹝︐︺﹙ُ﹅ آن

︡︣ص ورز ﹪﹛︋︣اي د︨︐﹫︀︋﹪ ︋﹥ ﹇︣ب ا.  

︑︣﹟ ︠︴︀ و ﹎﹠ـ︀﹨﹪، او﹜ـ﹫﹟    ︋﹥ ﹝︰ ار︑﹊︀ب ﹋﹢﹉.  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨︀﹜﹉ ا﹢﹞ ﹤︋ ﹅︣︵ ﹟﹪ ︋﹠︡ ا︨️

ا﹜︺﹞﹏ ﹋︀﹠︀ت در ﹟ ︻﹊︦︑︣ ا︨︣ ﹟︹. ︫﹢د ﹁﹛ ﹝︺︀رف ︀ ﹝﹑ز﹝️ ا︨︐︀د ا︨️︑﹢﹁﹫﹆﹪ ﹋﹥ از او ︨﹙︉ ﹝﹪

︵﹢ر ︫︡، ︀︋︡ ︨︺﹪ و ﹋﹢︫︩ ﹋﹠︡  ا﹎︣ ا﹟. ﹎﹫︣د︋︣ا︋︣ او︨️ ﹋﹥ در آن، ارز︫﹞﹠︡︑︣﹟ ﹝︐︀ع او را ﹡︪︀﹡﹥ ﹝﹪

  . ﹋﹛، ︨﹙︉ ︑﹢﹁﹫﹅ ︋﹍︢رد و ︑﹢﹁﹫﹆︀ت دو︋︀ره ﹡︭﹫︊︩ ︫﹢د ﹋﹥ ار︑︊︀︵︩ ︋︀ ︠︡ا ﹇︴︹ ﹡︪﹢د ︑︀ ﹋﹛

ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹁ ️﹛︀ـ﹛،   ۀا︨️ ﹋﹥ ﹝﹆َ︡ـ﹝ ︫﹢د، در وا﹇︹، ︑︢﹋ّ︣ا︑﹪﹨︀ ︋﹫︀ن ﹝﹪ آ﹡︙﹥ در ﹇︀﹜︉ ا﹟ درس. ٤

﹨ـ︀، ︀﹜ـ️    ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ا﹟ ا﹜﹀︀ظ ︑︢﹋ّ︣ا︑﹪ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︀︋ـ︡ در ︎ـ﹪ آن    .  و︗︡ان و ︻︣﹁︀ن د﹟ ا︨️

و اـ﹟ و︗ـ︡ان،   ). ا﹜︊︐﹥ ︋﹥ ︫︣ط آ﹡﹊﹥ ﹋﹞﹪ ︨︣ را ︋︀﹐ ︋﹍﹫ـ︣﹛ (︋﹫︡اري، و︗︡ان و ﹝︺︣﹁️ ﹡︭﹫︉ ﹝︀ ︫﹢د 

︫﹠︀︠️ ︫︣︺️ و ︑﹀﹆ّ﹥ .  ﹁﹞﹫︡نِ د﹇﹫﹅ ︎﹫︀م ︠︡ا︨️.  ﹡︧️ از ﹁ ﹜︀قَـ و وا﹇︺﹪ د﹟ ا︨️ ۀ﹨﹞︀ن در︗

و ا﹟، آ︾ـ︀ز  . اش آ﹝﹫︐﹟ ︻﹙﹢م ا﹜﹪ ا︨️ ︋︀ روح ︨︀﹜﹉﹡︐﹫︖﹥. اي ا︨️ ﹨﹞﹍︀﹡﹪ در د﹟ ا︨️ و و︸﹫﹀﹥

  . راه ا︨️

      ـ﹟ ﹝︺ـ︀رفـ︀﹡﹪ ︋ـ︀ ا︀رف و ︎︣واز و ︨﹙﹢ک رو︺﹞ ﹟ا ﹅︣︵ در ﹪و ︨﹫︣ رو ️﹋︣ ︀﹞︧ـ︀︋﹪  ا

ا﹡︐︀ي ﹁﹛ ﹝︺︀رف ﹜﹀︷﹪ ـ ﹝︺︀رفٌ   ۀر︨︡ ـ ︺﹠﹪، در ﹡﹆︴ در آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹜﹀︶ و ﹋﹑م ︋﹥ ︀︎︀ن ﹝﹪. ︗︡ا﹎︀﹡﹥ دارد

  . ︵﹙︊︡﹝︺︀رف رو﹞ ︣﹫︨ ﹪︭﹢ص ︠﹢د را دارد و ا︨︀︑﹫︡ي ﹝︭﹢ص ﹝﹪. ︫﹢د رو﹪ ︫︣وع ﹝﹪

ـ   در ا﹟ ﹝﹊︐︉، ︋﹥ ︠﹑ف ︋︧﹫︀ري ﹝﹊︀︑︉ ︋︪︣ي، ︨︺﹪ ﹡﹞﹪. ٥ ـ  ۀ︫﹢د ︋﹥ ﹨︣ ︫﹊﹙﹪، ︋ـ﹥ ﹨﹞ ﹣ا﹐ت ︨

️ ︋﹙﹊﹥ ﹨﹞︀ن ﹇︡ر ︋﹫︀ن ﹝﹪. ︨︀︎ داده ︫﹢د ︎︀︨ـ ︋︧ـ﹫︀ري از   . ︫﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ﹆﹫﹟، ︋︣اي ﹁︴︣ت آ︫﹊︀ر ا︨ـ

﹝﹆︭﹢دش ︋︀﹁︐﹟ ﹡︷︀﹝﹪ ﹁﹊︣ي ﹡﹫︧️ ︑ـ︀  . ا﹜﹞︀︧﹏ ﹨︧︐﹪ ﹡﹫︧️ا﹟ ﹝﹊︐︉ ﹏. ا︨️» دا﹡﹛ ﹡﹞﹪«︨﹣ا﹐ت 

﹤︊︫ ︣﹨ ︡﹡د﹨︡ و ︑﹊﹙﹫︿ ︠﹢د را ︋︀ ﹨︣ ﹝︧﹨︣ ز﹝︀ن ﹋﹥ ﹐زم ︋︀︫︡، ︋︐﹢ا ︨︀︎ اي را﹤﹚  ︣﹨ اي رو︫﹟ ﹋﹠︡ و

︩  در ا﹠︖︀، ︨︺﹪ ﹡﹞﹪.  اي را در ︠﹢د ﹨︱﹛ و ︑﹢︗﹫﹥ ﹋﹠︡﹎︤اره ﹨ـ︀ دا﹝ـ﹟ زده ︫ـ﹢د، ︋﹙﹊ـ﹥     ︫﹢د ︋﹥ ︎︨︣ـ

︫﹢د ﹋﹥ ︋︀ ︋﹥ و︗︡ان ا﹡︡ا︠︐﹟ آد﹝﹪ و ﹝︐﹢︗َـ﹥ ﹋︣دن او ︋﹥ ﹝︺︀رف ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝︊︡أ و ﹝︺︀د، ︨﹣ا﹐ت ︑﹑ش ﹝﹪

  .   ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢د ︑︭︺﹫︡ ︫﹢د
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﹋﹠︡ ﹋﹥ ︨﹙﹢ک آد﹝ـ﹪ ﹝﹠ـ﹢ط ︋ـ﹥ آن ا︨ـ️؛ ︺﹠ـ﹪ آ﹡︙ـ﹥ ︋ـ︣اي         ︋﹫︀ن ﹝﹪ ا﹟ ﹝﹊︐︉ آن ︀﹨︤﹫﹪ را    

و ﹜︽ـ﹢  ) ﹡︀﹝︣︋﹢ط(﹆﹫﹆﹪ ﹡︡ارد، ﹝︀ ﹐︺﹠﹪ ۀ︻﹞﹙﹪ و ︋︣ ۀ︑ .︣﹝︔ ﹤﹋ ﹪﹚︀︧﹞︭﹫﹏ ︨︺︀دت ︋﹥ آن ﹡﹫︀ز ا︨️

﹝︓﹑ً در ا﹠︖︀، از  ﹋﹫﹀﹫️ ︠﹙﹆️ ا﹁﹑ک ︮︊︐﹪ ︋﹥ ﹝﹫︀ن . ﹎﹫︣د︫﹢د و در ﹝︡ار ︑﹢︗َـ﹥ ﹇︣ار ﹡﹞﹪ ﹝︧﹢ب ﹝﹪

﹪﹝﹡︡آ .︀       ﹪︋︀﹫︐︪ـ﹥ د︨ـ︡﹡ـ﹅ ︑﹀﹊ّـ︣ و ا︣︵ ن ﹋﹫﹀﹫️ و ﹋﹠ـ﹥ روح ا︮ـ﹑ً، از﹢ ﹪﹚︀︧﹞   ️ . ︎ـ︢︣ ﹡﹫︧ـ

︎ـ︦، ︀︋ـ︡ ︋ـ﹥ ﹝︧ـ︀﹙﹪     . ︑﹢ا﹡﹪ ︋﹫︀︋﹪ ﹋﹥ روح ﹫︧️ و ﹍﹢﹡﹥ ا︨️ و ا﹎︣ ﹨﹛ در﹫︋ ،﹪︋︀﹢ده ا︨️ ﹡﹞﹪

  .ا︨️، ﹨﹛ ﹝﹞﹊﹟ ︎︣دا︠️ ﹋﹥ ﹨﹛ ︨﹢د﹝﹠︡ 

﹨︣﹋︦ ﹋﹥ ﹇︡م ︋︣دا︫️ و ︋ـ﹥ راه  . ﹫︖﹥ را﹋﹠︡ ﹡﹥ ﹡︐ از ︵︣﹁﹪، ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ا﹟ ﹝﹊︐︉ راه را ︋﹫︀ن ﹝﹪

︡︣اً، ︠﹢دش ﹡︐﹫︖﹥ را ︠﹢ا﹨︡ د﹇ ،ـ︒    . ا﹁︐︀د︋ ـ︀ت آ︠ـ︣ت﹫︤︗ را︗︹ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝︺︀د و ،︀︖﹠در ا ︦︎

  . ︫﹢د﹡﹞﹪

﹝︺︀︫︣ت ︋﹫︖︀ و ﹝︀﹜︴️ ︋︀ ا﹟ و آن ﹝︀﹡︹ ا︨️، ز︣ا . ︫﹢د در ︫﹙﹢︾﹪، ﹫︤ي ﹡︭﹫︉ ا﹡︧︀ن ﹡﹞﹪. ٦

︫ـ﹙﹢︾﹪، روح ﹫ـ﹢ا﹡﹪ را   . ︫ـ﹢د  و ︾︱︉ روح ﹫ـ﹢ا﹡﹪ ﹝ـ﹪  ︑﹞︀م ﹇﹢اي ا﹡︧︀ن ︮︣ف ﹝︀ر ﹋︣دن ︫﹢ت 

﹪﹞ ﹉︣︑︡﹠﹋ .︡﹡︀︪﹡ ︩︀︗ ︨︣ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡﹀︦ را ︀︑ ︡︀︋ . ﹪﹨︀﹍︀︗ ︉︱︾ ت و﹢︫ اي﹢﹇

ا﹜︊︐ـ﹥، ﹝﹆︭ـ﹢د از ︠﹙ـ﹢ت،    . ﹨︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋ـ︣د  ﹝︡ود در ز﹡︡﹎﹪ ﹝︀دي دار﹡︡، ︎︦ ﹡︀︊︡ ︋﹫︩ از ﹡﹫︀ز از آن

﹋ ︡︀︋ ﹤﹊﹚︋ ،️︧﹫﹡ ️د و ︋﹫︖ـ︀ ﹝︺︀︫ـ︣ت    ﹞﹪ ︋﹥ درون ر﹁️ و ︑︺﹞َـ﹅ و ︑﹀﹊ّ︣ ﹋︣د؛ و ︋﹪︻︤﹜️ و ر﹨︊︀﹡﹫َـ﹢︠

رو︀︋ ،﹜︡ ︋ـ︣اي   ﹋︀ر﹨︀ رو︫﹟ ︋︀︫︡، ﹝︓﹑ً ا﹎︣ ﹝︧︀﹁︣ت ﹝﹪ ۀ︀︋︡ د﹜﹫﹏ ﹨﹞. در ︋﹫︣ون ︠︊︣ي ﹡﹫︧️. ﹡﹊︣د

  . ا﹟ ︋︣و﹛ ﹋﹥ در ︮﹠︹ ︠︡ا ︑﹀﹊ّ︣ ﹋﹠﹫﹛ و ︋︣اي ا﹠﹊﹥ ﹡﹀︦ آرام ︫﹢د و ︋︐﹢ان ︋﹥ ︻︊︀دت ︠︡ا ﹝︪︽﹢ل ﹝︀﹡︡

ا﹡﹢ار ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ ا﹡︧︀ن ︻︭ـ﹞️ از  . ا﹋︓︣اً ﹝︺︣﹁️ ﹡︤د ﹋︧︀﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹫﹏ ︋﹥ ︫︣ت ﹡︡ار﹡︡: د﹍︣ ۀ﹡﹊︐

﹎﹫︣د، ︑︀ ︡ي ﹋﹥ ﹁︣د ا︮﹑ً، ﹝﹫﹏ ︋﹥ ﹎﹀︐﹟ و ا︸ـ︀ر  ﹋﹠︡، ﹨﹢س و ﹨﹢ي را از او ﹝﹪︫﹢ات د﹡﹫﹢ي ︻︴︀ ﹝﹪

در︀﹪  ﹝︓﹏. رو، ﹠﹫﹟ ا﹡︧︀﹡﹪ ︨︀﹋️ ا︨️ ازا﹟. ︫﹢د و از ︫﹢ت ﹝﹆︀م و ﹝︣︡ ︠﹑ص ﹝﹪. ﹋︣دن ﹡︡ارد

﹝︺︣﹁️ ︋︀ ﹇﹫﹏ و ﹇︀ل ︑﹠︀︨︊﹪ ﹡︡ارد؛ ﹝﹍︣ ﹇﹫﹏ و ﹇︀﹜﹪ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝︀ً، ︋︣اي ︠︡ا . ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ آرا﹝︩ ر︨﹫︡ه ا︨️

︫︡︀︋ .  

︠﹢رد، ︨﹠﹌  ا﹎︣ روح ︠﹢د را ︋︀ ا﹟ ﹝︺︀رف ︑︽︢﹥ ﹡﹊﹠﹫﹛، ﹝ﹳ︣ ﹝﹪. ﹝︺︀رف ︾︢اي روح ﹡︀︵﹆﹥ ا︨️ .٧

﹋︀ر ا﹡︊﹫︀ و ﹝︺ـ︀رف  . را دور ا﹡︡ا︠️ ︡ آن︫﹢د و ︀︋︫﹢د، ﹝︓﹏ ︗﹠﹫﹠﹪ ﹋﹥ ا﹎︣ ︋﹥ او ︾︢ا ﹡︨︣︡، ﹁︀︨︡ ﹝﹪﹝﹪

  . ز﹡︡ه ︫︡ن ﹨﹞﹫﹟ ا︨️. آ﹡︀ن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ︗﹠﹫﹟ روح ﹡︀︵﹆﹥ را ﹝︐﹢﹜︡ و ︋﹫︡ار ﹋﹠﹠︡

︑︀ ﹝︧︐﹞︹ ﹎ـ﹢ش و ﹇﹙ـ︉ ﹡︡ا︫ـ︐﹥ ︋︀︫ـ︡، ا﹜﹆ـ︀ء      . و ﹝︖︀د﹜﹥ را ︀︋︡ ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫️) ︗َ︣ـ و ︋︒(﹝ٌ︣اء . ٨

︻﹑﹝ـ️ اـ﹟   . د﹨︡، از ﹇︡رت ﹝︀ ︋﹫︣ون ا︨️﹎﹢ش و ﹇﹙︉ را ﹨﹛ ︠︡او﹡︡ ﹝﹪. ﹁︀︡ه ا︨️﹝︺︀رف ︋﹥ او ︋﹪

ا﹎︣ ﹡︪︡، ر﹨ـ︀﹠︻ .  ︩︀️ ﹨﹛ آن ا︨️ ﹋﹥ و﹇︐﹪ ﹁︣د ﹆﹫﹆️ را ︫﹠﹫︡، ︀︋︡ ﹝︓﹏ ﹨﹫︤م آ﹝︀ده، ﹝︪︐︺﹏ ︫﹢د

﹝︀ ﹨﹛ در ا﹜﹆︀ء ﹝︺︀رف ︀︋︡ ﹨﹞﹫﹟ ا︮ـ﹏  .﹎﹢﹠︡دار﹡︡ و ︋﹫︪︐︣ ﹡﹞﹪ا﹎︣ ︑﹊︢︉ ﹋︣د، د︨️ ﹡﹍﹥ ﹝﹪. ﹋﹠﹠︡﹝﹪
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﹜﹫﹠﹋ ️︀︻را ر . ︣اء ﹋﹠﹫﹛؛﹞ ︡︀︊﹡﹟︋ـ︀ز او ︗ـ﹢اب د﹨ـ︡، ﹝ـ︀      ︺﹠﹪ ا ،﹜﹫﹢﹍︋ ︀﹞ ،︡﹢﹍︋ ر ﹡︊︀︫︡ ﹋﹥ او﹢︵

ـ ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹇︊﹏ از ︫︣وع ︀︋ ،️︊︮︡ ︋︧﹛. ︵﹢ر ︑︀ آ︠︣  ︗﹢اب د﹨﹫﹛، و ﹨﹞﹫﹟ و︗ـ﹢د   ۀاً ︋﹍﹢﹫﹛ و ︋︀ ﹨﹞

﹜︀م و︗﹢د ︠﹢د را ︋﹥ ︠︡ا ︋︡﹨﹫﹛ ︑︀ ﹜︧︀ن . ︠﹢د را ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋︧︍︀ر﹝︑﹜﹢︫ ًا   .  

ر ﹎﹀︐﹍﹢ي ︻﹙﹞﹪ ︋︀ د﹍︣ان، ا﹟ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ﹡︧ـ️، در ﹝﹆ـ︀م ﹝ﹳ﹠﹊ٌـ︣    ﹉ روش ﹝﹛ او﹜﹫︀ي ︠︡ا د

﹋﹠︡، ︀︋︡ ︔︀︋ـ️ ﹋﹠ـ︡؛ آن    ︋︺︡، ﹇︣اً، ﹨︣﹥ را ﹋﹥ ﹝︡︻﹪ ادَـ︻︀ ﹝﹪. ﹡︪﹫﹠﹠︡ ︑︀ ︵︣ف ﹝﹆︀︋﹏، ﹝َ︡ـ︻﹪ ︋︪﹢د﹝﹪

﹋︣د﹡ـ︡ و در ︻ـ﹢ض، ︵ـ︣ف ︨ـ﹟     ﹨︀ در ا︋︐︡ا، ﹁﹆︳ ﹎﹢ش ﹝ـ﹪  آن. ︑﹢ا﹡︡ ﹨﹛ ︋︀ د﹐﹏ ﹇︴︺﹪، ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ﹡﹞﹪

﹝︀ر ز﹫︧︋﹪﹞ ️ ﹟︨ دا︫️، ﹝﹪. ︫︡ ﹎﹀️ و ︧︠︐﹥ ﹝﹪ ﹝﹪ ﹋︪﹫︡ و ﹤ ︣﹨ د ﹋﹥ ︵︣ف﹢︋ ﹟ا ﹤︖﹫︐﹡ ️﹀﹎ .

در ا﹟ ﹨﹠﹍︀م ﹡﹢︋️ ︋﹥ آ﹡︀ن . ﹎︣﹁️︑︣ ا﹠﹊﹥ ﹡﹀︦ او آرام ﹝﹪﹝﹛. ︫︡اول ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︠﹙︹ ︨﹑ح ﹝﹪ ۀ﹡︐﹫︖

﹨︣ ︀ل، ︠︴︀ب آ﹡︀ن و در . ﹥ ︋︀ ا︫︀ره و ﹋﹠ ،﹤︀﹥ ﹝︧︐﹆﹫﹛. ا﹡︡؛ ﹁﹆︳ ︑︢﹋ّ︣دادهر︨﹫︡، ︎︦ ︑︢﹋ّ︣ ﹝﹪ ﹝﹪

  . ﹁︴︣ت ﹁︣د ︋﹢ده ا︨️، ﹡﹥ ذ﹨﹟ ︫﹊ّ︀ک او

﹪︐او ︋︀ز ︫﹢د، ﹡﹥ روا ﹪︐ش درا﹢﹎ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹟در ︎﹪ ا ︡︀︋ ︤﹫﹡ ـ︀  .  ︫﹠﹢﹡︡ه︋ و︗︡ان ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹡︡ا﹎︣ د

﹋﹠︡ ﹋﹛ آرا﹝︩ و ︨﹊﹢ن و ︵﹞︃﹡﹫﹠﹥ ︎﹫︡ا ﹝﹪ و ا﹎︣ ︋﹥ و︗︡ان ︋︀ داد، ﹋﹛. ﹎﹫︣﹡︡د﹨︡، و︗︡ان را از او ﹝﹪﹡﹞﹪

  .  ︻﹞﹫﹅ ︫︡ن ا﹞︀ن در و︗﹢د وي ا︨️، آ︔︀ر ﹇︣ب ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹋﹥ آ︔︀ر

︭︠ـ﹢ص، ︋ـ﹥    از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹁﹛ ﹝︺︀رف، و︗︡ا﹡﹪ ا︨️، ︀︋︡ او﹇︀︑﹪ را ︋﹥ و︗︡ان ا︠︐︭︀ص داد، ︋﹥. ٩

﹪﹝﹡ ﹟︣﹫︫ ا ﹎﹀︐﹟ د﹨︀ن﹢﹚ ا﹢﹚ ︀︋ ︦؛﹀﹡ ﹅︀﹆ ـ﹉ ︨ـ︀︻️ ﹇︊ـ﹏ از ︵﹙ـ﹢ع      . ︫﹢د و︗︡ان ︀ـ﹞ ︡﹫︑︀︨ا

︡ ﹋ـ︣ده ︋︣اي ا﹟ ﹋ـ︀ر ︑﹢︮ـ﹫﹥ ﹝ـ﹪   ︠﹢ر︫﹫︡ و ﹉ ︨︀︻️ ﹇︊﹏ از ︾︣وب را  ︭︠﹢︮ـ︀ً او﹜ـ﹩ را ︋ـ︣ای     .ا﹡ـ

﹤﹫﹚︑)آوردن ️︨︡︋( ﹤﹫﹚︑ و دو﹝﹩ را ︋︣ای)ا﹡︡ دا﹡︧︐﹥ ︑︣ ﹝﹩ ﹝﹠︀︨︉) ر﹨︀﹋︣دن.  ︡︀︋ ︤﹫﹡ او﹇︀ت ︣︀︨ در

﹨︀ از آ︑︩ ﹎﹀︐ـ﹥ و ︠ـ﹢اص     ︡︀︋︢ر ﹋﹠﹫﹛ از ا﹠﹊﹥ ﹝︀﹡﹠︡ ︻﹙﹞︀ي ︸︀﹨︣ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ︨︀ل. ︑﹢︗َـ﹥ ﹇﹙︊﹪ دا︫️

ا﹡︡، ا﹝︀ ︋︀︵﹠︪︀ن ﹨﹠﹢ز ︨︣د و  ر︦ ﹋︣ده، ︋﹥ ︨︐︀︩ آن ﹡︪︧︐﹥ و را︗︹ ︋﹥ آن ︨︣ود ﹎﹀︐﹥را ︑﹙﹫﹏ و ︑︡ آن

︋︣اي ﹎︣م ︫︡ن ︀︋︡ ﹋﹢︫﹫︡ ︑︀ ذات ︠﹢﹋︣ده ︋﹥ ︨︣﹝︀، ذات ︣ارت از د︨️ داده و ︋﹥ ﹜︣زه . ︠︀﹝﹢ش ا︨️

  .ور ﹋﹠﹫﹛ و آ︑︩ ﹝﹆َ︡ـس ا﹜﹪ را در ︻﹞﹅ ﹁︴︣ت ︠﹢︩ ︋︣ا﹁︣وز﹛ ا﹁︐︀ده را از درون ︫︺﹙﹥

ادي ﹝︺︣﹁️، ﹝︖﹙︦ درس آن ﹇︡ر ︋︀ ︋︣﹋️ ا︨️ ﹋﹥ ا︾﹙︉، ︠﹢د ا︨︐︀د ﹡﹫ـ︤ ﹝︴﹙ـ︉ ︗︡ـ︡    در و. ١٠

-︫﹢د ﹋﹥ ︑︀ ﹋﹠﹢ن، ︠﹢دش ﹡﹞﹪︨﹠︀﹡﹪ ︋︣ ز︋︀ن ا︨︐︀د ︗︀ري ﹝﹪. در ا﹠︖︀، ﹝︺﹙ّ﹛ ︠︡او﹡︡ ا︨️. آ﹝﹢زد﹝﹪

  . ﹎﹢﹡﹥ ﹡︊︀︫︡، ا︨︐︀د ︀︋︡ ︋︡ا﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ آن ﹝︖﹙︦ ︻﹠︀︐﹪ ﹡﹫︧️ و ا﹎︣ ا﹟. دا﹡︧︐﹥ ا︨️

﹋﹠︡، ︋﹥ ﹜﹀︶ ـ︀  ا ﹟﹆﹫﹆️ وا︡ ﹨︣ ︋︀ر ﹋﹥ ︑︖﹙ّ﹪ ﹝﹪. ︫﹢داز ﹆﹫﹆︐﹪ ︻﹙﹞﹪ ﹡︀︫﹪ ﹝﹪﹝︴︀﹜︉ ﹝︺︀ر﹁﹪ 

﹋﹠ـ︡، ︑ـ︀زه ا︨ـ️، ︋ـ﹥ ︋﹫ـ︀﹡﹪       ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹝︴︀﹜︉ را ﹨︣ ︋︀ر ﹋﹥ ا︨︐︀د ︋﹫︀ن ﹝﹪. ا︮︴﹑︡︗ ﹪︡ ا︨️

︡︡︗ ﹪︑︀﹝﹚﹋ ︀︋ و ︡︡︗  .﹪﹞ ︉﹛︀︴﹞ ﹤﹋ ︣اود و ﹝ـ﹪ ا﹡﹍︀ر︑ ︡ ﹝︀﹡﹠ـ︡ ︠﹫﹙ـ﹪ از ︻﹙ـ﹢م ︋︪ـ︣ي ـ﹢ل      . روـ

. ﹎﹢ ﹜﹫﹝﹁ ﹜﹫﹥ ﹝﹪ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ آن را ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋﹠﹫﹛، د﹍︣ ﹡﹞﹪اي ﹝︭︴﹙ ︫﹊﹏ ﹡﹍︣﹁︐﹥  ︴﹑ح ︀ ﹋﹙﹞﹥ا︮



﹤﹞︡﹆﹞                                             ١٨                                     

﹨︣ . ا︨️ روح ︋﹠︀ ﹡︪︡ه ا︨️؛ ﹨﹞︀ن ﹋﹙﹞︀︑﹪ ﹋﹥ ︮︣ف ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ذ﹨﹠﹪ و ︠﹫︀﹜﹪اي و ︋﹪روي ﹋﹙﹞︀ت ﹋﹙﹫︪﹥

︵﹢رــ   ﹠﹛ در︨️ ﹨﹞︀ن﹋ ︵﹢ر ـ ︑﹊︣ار ﹝﹪  ﹁﹞︡ و ﹀︋ ﹜﹨ ︡︀︋﹞︡، در︨️ ﹨﹞︀ن︻﹢امِ رو︨︐︀﹪ ﹝︺︀رف را ﹝﹪

﹁﹞︡ ﹋﹥ از ︠﹢دش ︎﹫︀ده ︫︡ه ︋︀︫ـ︡ و  ︋﹙﹊﹥ آن دا﹡︪﹞﹠︡ ﹡﹫︤ و﹇︐﹪ ﹝﹪.  ﹁﹞︡﹨︀ را ﹝﹪ ﹋﹥ ﹁︣دي دا﹡︪﹞﹠︡ آن

را ︋︐ـ︣ از   رو، ︗﹢ا﹡ـ︀ن آن  ازا﹟. ا﹟ ︭︠﹢︮﹫️ ﹝︺︀رف ا﹜﹪ ا︨️. از ا﹁﹊︀ر و ︑﹫﹑︑︩ ر﹨︀  ︫︡ه ︋︀︫︡

﹪﹞ ﹤﹝﹨︡﹠﹝﹁ .︣﹋ ﹤︗﹢︑ آ﹡︀ن ﹤︋ ﹟در د ،﹏﹫﹛︡اث« :ا﹡︡ ا﹡︡ و ﹁︣﹝﹢ده ده︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹔︀︋ ﹜﹊﹫﹚︻«) ︋︀د ︀﹝︫ ︣︋

  ). ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن

️        ︋︩ ︋︤ر﹎﹪ از آ﹁︀ت و ︋﹑﹨︀ و ﹡﹊︊️. ١١ . ﹨︀ي د﹡﹫ـ﹢ي ﹡︀︫ـ﹪ از ︨ـ﹢ء ا︻︐﹆ـ︀د ︋ـ﹥ ︠︡او﹡ـ︡ ا︨ـ

  . ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︻﹙﹛ ﹆﹫﹆﹪ د﹟ ﹡︭﹫︊︩ ﹋﹠︡، از ا﹟ ا︣اد در ا﹝︀ن ا︨️ ︋﹠︀︋︣ا﹟، آن

︋ـ︡ا﹡﹫﹛ و   اً﹝︀ ﹁︣ض ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢د را ︠︡﹝︐﹍︤ار ︖َـ️ ︠︡ا در ز﹝﹫﹟، ︱︣ت ︋﹆﹫﹤ ۀ︋︣ ﹨﹞. ١٢

ا﹝︀ ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ اـ﹟ ﹡﹊︐ـ﹥ ﹐زم   . ا﹟ وا﹐︑︣︵ ﹟︣﹅ ︠︡﹝︐﹍︤اري ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ︠︡او﹡︡ ا︨️. ︋︣اي او ﹋︀ر ﹋﹠﹫﹛

﹠ـ︡  ﹎ـ︣وه ︋ـ﹥ راه ا﹡ـ︡ا︠︐﹟، رأـ️ ︋﹙    . ا︨️ ﹋﹥ در ا﹟ راه، ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝﹠﹪ و ﹝︀﹪، ﹡﹀︧︀﹡﹪ و ︫﹫︴︀﹡﹪ ا︨️

︠﹢د و ﹡︀﹝︣︋ـ︀ن دـ︡ن ︋ـ︀ د﹍ـ︣ان، ﹝ـَ︡ـ︻﹪       ۀ﹋︣دن، ︱︣ت را ﹝︀ل ︠﹢د و ﹝︐︺﹙ّ﹅ ︋﹥ ︠﹢د و در ﹁﹊︣ ﹁︣﹇

ار︑︊︀ط ︠︀ص ︋︀ ︱︣ت ︫︡ن و ︠﹢د را ﹝︀﹠︻ ﹏️ ا︪︀ن دا﹡︧︐﹟، ︋︀﹡﹌ ︋︣دا︫︐﹟ ︋﹥ ا ﹤﹊﹠︱︣ت ﹝︀ 

﹤︙︋ ﹪︀﹨︀ر﹨︀، ﹨﹞﹥ و ﹨﹞﹥، ﹋︀ر﹋ ﹏﹫︊﹇ ﹟دادن ︗ را ﹇︊﹢ل دارد و از ا ︉︣﹁ ،️︨ان﹎︀﹡﹥ ا﹢  ︀﹨ ) ︣﹫︊︺︑ ﹤︋ ﹤﹋

﹜﹫︐ ︀تن ،ا﹡︡ روا﹢ ︎︡ر︫︀ن ا﹝︀م ز﹝︀ن ️︨و ︋︀زي ﹋︣دن ︋︀ ﹝︣دم در︨️ ﹡﹫︧️) در ︾﹫︊️ ا.  

  ﹤︋     ️ « :︵﹢ر﹋﹙﹪، د︨︐﹥ و ﹎︣وه ︋﹥ راه ا﹡︡ا︠︐﹟ و ﹝︣دم را ︋﹥ آن د︻﹢ت ﹋︣دن، ﹝︭ـ︡اق اـ﹟ آـ﹥ ا︨ـ

︑﹊﹥ ﹋︣د﹡︡ و ﹨︣ ﹎︣و﹨ـ﹪   ﹆﹫﹆️ را ﹝﹫︀ن ︠﹢د ︑﹊﹥(» ؤِ﹛ؤ ﹁َِ︣ﹳ﹢نًـ﹁َ︐َ﹆َ︴ُ︺ﹳ﹢ا أَ﹝ؤً︣ـ﹨ُ﹛ؤ ︋ًـ﹫ؤ﹠َُ﹛ؤ زُ︋ﹳ︣اً ﹋ُ﹏ّـ ٌْ︤ب ︋ِ﹞︀ ﹜ًَ︡ـ

﹎︣ا﹪ و ︑︪﹊﹫﹑ت، ︋︀ ﹝﹆︭︡ د﹟ ﹝﹠︀﹁︀ت دارد ﹋﹥ ر﹨︀ ﹎︣وه). ︋﹥ آن ﹫︤ي ︪︠﹠﹢د ا︨️ ﹋﹥ ا︻︐﹆︀د او︨️

اي آدم ﹡ـ︀﹇︬ دور ﹨ـ﹛،   ︗﹞︹ ︫︡ن ︻ـَ︡ـه . ا︨️) ︨︀︠️ ︋︪︣(﹨︀ از ︡ود و ﹇﹫﹢دٌ ︋︪︨︣︀︠️ ﹋︣دن ا﹡︧︀ن

اش ﹝︧ ︑︡ر︖﹪ ا︻︱ـ︀ء ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در آ︠ـ︣، ︋ـ﹥ از       ﹢د︠﹢ا﹨﹪ ︗﹞︺﹪ ا︨️ و ﹡︐﹫︖﹥﹎﹫︣ي ︫︠﹊﹏ ۀ﹝﹆︡﹝

دا︫︐﹟ ا︧︀س ︋︣ ﹅ ︋ـ﹢دن و ا﹁ـ︣اط در آن، ا︨ـ︀س    . ︫﹢دد︨️ دادن ﹇︡رت ﹡﹆ّ︀دي و ا﹡︭︀ف ﹝﹠︖︣ ﹝﹪

آ︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︫﹊﹏ ︠︤﹡︡ه و ︑︡ر︖﹪،  رو، ا︨︀رت در دام ︾﹫︣ ﹝︺︭﹢م ︎﹫︩ ﹝﹪ ازا﹟. ا︠﹑ق ︑︪﹊﹫﹑︑﹪ ا︨️

️﹐﹛ؤ أَرؤ︋︀︋ـ︀ً ﹝ٌـ﹟ؤ دﹳونِ ا﹜﹙ُـ﹥   « :︫﹢د﹝︺︭﹢م ︠︐﹛ ﹝﹪ ︋﹥ ︫︣ک در وَُ﹡︀︊ْ﹨ؤ︊︀رًـ﹨ُ﹛ؤ وًـ رﹳََُ︢وا أُ︑︋︤ر﹎ـ︀ن و  (» ا

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹨︣ ︑︪﹊﹫﹑︑﹪ ︋︣اي ︋﹆︀ ﹡︀︀ر ا︨️ ﹋﹥ روي ا︠︐﹑﹁ـ︀︑︩  ). رؤ︨︀ي ︠﹢د را ︋︖︀ي ︠︡ا ︎︨︣︐﹫︡﹡︡

︺﹫ـ️ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن، ︋﹙﹊ـ﹥    ﹎︣ا﹪ ︋﹫︩ از ︎ـ﹫︩ ﹝﹫ـ︀ن ︗﹞  ︋︀ د﹍︣ان ︑︃﹋﹫︡ ﹋﹠︡ و ا﹟، ﹝﹢︗︉ ︑﹀َ︣ـق و ﹋︓︣ت

︫﹢د ﹋﹥ ﹇︣آن ︋ـ﹥ آن د︻ـ﹢ت ﹋ـ︣ده و ︐ـ﹪      ︨﹢اء را ﹝﹢︗︉ ﹝﹪ٔ◌︫﹢د و ﹁︀︮﹙﹥ ﹎︣﹁︐﹟ از ﹋﹙﹞﹥  ﹝﹣﹝﹠︀ن ﹝﹪

﹋َ﹙ٌ﹞ًــ﹤   ﹇ُ﹏ؤ ︀ أَ﹨ْ﹏ًـ ا﹜ْ﹊ٌ︐︀بٌ ︑َ︺︀﹜َ﹢ؤا إِ﹜﹩« :﹢د و ﹡︭︀را را ︋﹥ آن ﹁︣ا︠﹢ا﹡︡ه ا︨️ و ︋︀ روح د﹟ ﹡︀︨︀ز﹎︀ر ا︨️

﹜ُـ﹢ؤا  ﹡َ︺ؤ︊ﹳً︡ـ إِ﹐ُ ا﹜﹙ُ﹥ًـ وًـ ﹐ ﹡ُِْ︪︣كًـ ︋ِ﹥ٌ َ︫﹫ؤ︀ً وًـ ﹐ ًـ︐ٌَُ︢ ︋ًـ︺ؤ︱ﹳ﹠︀ ︋ًـ︺ؤ︱︀ً أَرؤ︋︀︋︀ً ﹝ٌ﹟ؤ دﹳونِ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹁َ︅ِنؤ ︑َ﹢ًـ ً︨ـ﹢اء ︋ًـ﹫ؤ﹠َ﹠︀ وًـ ︋ًـ﹫ؤ﹠َ﹊ُ﹛ؤ أَ﹐ُ
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اي ︋﹫︀﹫︡ ﹋﹥ ﹝﹫︀ن ﹝︀ و ︫﹞︀ ﹝︪︐︣ک ا︨ـ️  ︋﹍﹢ اي ا﹨﹏ ﹋︐︀ب، ︋﹥ ︨﹢ي ﹋﹙﹞﹥(» ﹁َ﹆ُ﹢﹜ُ﹢ا اَْ︫︡ﹳوا ︋ِ︃َ﹡ُ︀ ﹝ﹳ︧ؤ﹙ٌ﹞ﹳ﹢نًـ

︤︗ ﹤﹊﹠︣ار ﹡︡﹨﹫﹛ و ︋︺︱﹪ از ﹝︀ ︋︺︱﹪ را ار︋︀ب ﹡﹍﹫︣د و آن ا﹇ ﹉︫︣ ︩ا﹎︣ . ︠︡ا را ﹡︍︨︣︐﹫﹛ و ︋︣ا ︦︎

︻﹑﹝﹥ ︵︊︀︵︀︊﹪ ا﹟ آـ﹥ را ︠﹑︮ـ﹥ ︑︺ـ︀﹜﹫﹛    . ﹡﹢﹍︋ ،︡﹠︐﹁︣︢︍﹫︡ ︫︀﹨︡ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ ﹝︀ ︑︧﹙﹫﹛ ا﹟ ا﹝︣ ﹨︧︐﹫﹛

︣ ﹝︴﹙﹅  ︋﹥ ︫ـ︣  ︑︪﹊﹫﹑︑﹪، ︠﹫ ۀ︫﹢د ﹋﹥ در ا︔︣ ا︨︐︀﹜ و ا﹟ ︑︪﹊﹫﹑ت ︋︺︱︀ً ︋︀︻︒ ﹝﹪). دا﹡︧︐﹠︡ ﹇︣آن ﹝﹪

﹤﹚︧﹞ د؛﹢︫ ﹏︡︊︑ ﹅﹚︴﹞      ﹪︡ا﹡﹪ ﹐زم ﹡ـ︡ارد و ﹋﹞ـ﹪ ﹁︣ا︨ـ️ و ︫ـ︺﹢ر ﹝ـ﹠ ﹏︱﹁ آن ︻﹙﹛ و ﹜﹁ ﹤﹋ اي-

︫﹢د ﹋﹥ اي ︑︡︊﹏ ﹝﹪﹝︺︣﹁️ ︨︀ده و ︋︧﹫︳ ﹁︴︣ي در ︎﹫︘ و ︠﹛ ︑︪﹊﹫﹑ت، ︋﹥ ا︡﹢﹜﹢ژي ︎﹫︙﹫︡ه. ︠﹢ا﹨︡

︶﹀ از ﹡﹆ّ︀دان و در ﹡︐﹫︖﹥، از ︋︡﹡ ﹝︺﹞﹢﹐ً، ︋︣اي ︡︀︋ آن  ۀآن ﹤︺﹞︀︗﹪﹀﹞ ︣د و ﹡﹢آ﹝﹢زانِ ︑︪﹊﹫﹑ت را  را﹋

﹇︴︣ه ︋︀ آن آ︫﹠︀ ﹋︣د ︑︀ در ﹎︢ر ز﹝︀ن رو︪︀ن ر﹡﹌ ︋﹍﹫︣د و ﹁﹊︫︣︀ن ︠︀﹝﹢ش ︫﹢د ا﹡︡ک و ﹇︴︣ه﹡﹫︤ ا﹡︡ک

اي ﹋﹑﹝﹪ و ﹎︣ا ︋﹥ ا﹡︪︡﹥از آ﹁︀ت د﹍︣ ︑︪﹊﹫﹑ت د︡︊︑ ﹪﹠﹏ ﹝︺︣﹁️ ︻﹞﹏. و ﹇︡رت ﹝︀﹜﹀️ ︎﹫︡ا ﹡﹊﹠﹠︡

﹁ ﹪︀﹠︫︀ن ︑︪﹊﹫﹑ت ︋︀ ﹡﹞﹢﹡﹥﹡︷︣ي ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︊︺︒ از ﹁﹆︡ان آ﹍︐﹀︣     ﹪ـ﹠و ا﹜﹍﹢﹨ـ︀ي ︻﹞﹙ـ﹪ ︑︣︋﹫ـ️ د ︀﹨

در ︑︪﹊﹫﹑ت، ﹡︷︀م ارز︫﹪، ︑﹆﹢ا و ︻﹙﹛ ﹝﹑ک ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ︠ـ︡﹝️ ︋﹫︪ـ︐︣ ︋ـ﹥ ︑︪ـ﹊﹫﹑ت ﹝ـ﹑ک      . ا︨️

﹡﹫ـ︀ز ︻ـ︀︵﹀﹪ ︋ـ﹥     ۀ︻﹙️ ︗︢ب ا﹁︣اد ︋﹥ ︑︪﹊﹫﹑ت ﹡﹫︀﹁︐﹟ ﹝︊﹠︀ و رو︫﹪ ︗︀﹝︹ ︋︣اي ز﹡︡﹎﹪، ︋﹥ ︻﹑و. ا︨️

︣و ا ﹪︊﹚︵︡﹫︃︑ ︣آن و ︻﹙️ دو﹝ـ﹪، ﹡﹆ـ︬ در   از ﹎︣وه ﹝︣︗︹ ︋︣اي﹇ ﹤︋ ﹏︗ ،﹪﹛ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙️ او ️﹢﹨

️ ز﹡︡، ︋﹪و آ﹡︙﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹨︣ دو دا﹝﹟ ﹝﹪. ︑﹢﹫︡ ا︨️ ا︮ـ﹢﹐ً، ا﹎ـ︣ ﹋︧ـ﹪ ︋ـ﹥     . ار︑︊︀︵﹪ ︋︀ او﹜﹫︀ي ︠︡ا︨ـ

اش ︗︀ي ︮ـ︣ف ز﹡ـ︡﹎﹪   ︫﹢د ︑︀ ︋﹥﹨︀ ﹡﹞﹪ ﹨︀، ا︤اب و د︨︐﹥ ︀︮︉ ﹡َ﹀َ︧﹪ د︨️ ︀︋︡، ﹝﹀︐﹢ن ︋︧︀ط ﹎︣وه

ا در راه ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︑︪﹊﹫﹑ت ︀ د﹡﹫︀ي رؤ︨︀ي آن ︮︣ف ﹋﹠ـ︡ و ز﹝ـ︀ن ﹋︧ـ︉    ر در ︨﹙﹢ک ا﹜﹪، آن

  . ︻﹙﹛ و ﹁︱﹫﹙️ را ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹡﹢د︨﹫︀ه و در ︎﹪ ﹋︧︉ آ﹁︣﹟ و ︑︪﹢﹅ آ﹡︀ن ︑︊︀ه ﹋﹠︡

﹨ـ︀﹪ ا︨ـ️ ﹋﹢ـ﹉،     آن ا﹡︧ـ︀ن  ۀاز ا﹟ آ﹁︀ت ر︨︐﹟، ﹝︺﹞﹢﹐ً ︾﹫︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ و ︔﹞︣: ﹋﹑م ۀ︠﹑︮ 

﹝﹠﹪  ۀ︋﹠︀︋︣ا︀︋ ،﹟︡ ﹝︣ا﹇︉ ︋﹢د ﹋﹥ ︻﹙﹢م ا﹜﹪ را و︨﹫﹙. ﹊︀ر ﹝︣︗︹ ﹁﹊︣ي﹡﹫︀﹁︐﹥ و ︠︣د︫︡ه در ︎︦ ا﹁ ︑︺︀﹜﹪

  .و ﹝︀﹪ ﹇︣ار ﹡︡اد و ︠﹢د و ︋﹠︡﹎︀ن ︠︡ا را ﹝︺︴ّ﹏ ﹡﹊︣د

) ︫ـ﹢د ﹋﹥ ﹡︤د ا﹨﹏ آن دروس ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ ﹡︀﹝﹫ـ︡ه ﹝ـ﹪  (︫﹫ ا﹜﹞︀︪ ﹝︀ در ا﹟ ︨﹙︧﹙﹥ دروس . ١٣

درس ا︠ـ﹑ق دا︫ـ︐﹥    ۀدر ﹡︖︿، ـ﹢ز ﹡︀م ︨﹫︡ ︻﹙﹪ ︫﹢︫︐︣ي ﹋﹥ در ز﹝︀ن ︫﹫ ا﹡︭︀ري،  ﹁︣دي ا︨️ ︋﹥

﹇﹞ـ︣ي  ١٢٨١در  ︫ـ﹫ ︫︡ه ا︨ـ️ و ﹨﹠﹍ـ︀﹝﹪ ﹋ـ﹥    ︫﹫ ا﹡︭︀ري ﹡﹫︤ در درس ا︠﹑ق او ︀︲︣ ﹝﹪. ا︨️

  . ︋︣ او ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡ه ا︨️ و ﹋﹞﹪ ﹨﹛ ︎︦ از او، دار ﹁︀﹡﹪ را وداع ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ︨﹫︡ر﹙️ ﹋︣ده ا︨️، 

️   ︠﹢د ︨﹫︡ ا︨︐︀دي دا︫︐﹥ ا︨️ ︋﹥ ﹡︀م ︎﹫ِ︣︗﹢﹐ ﹋﹥ از ر︗︀ل  دا︨ـ︐︀ن آ︫ـ﹠︀﹪ او ︋ـ︀    . ا﹜︽﹫︉ ︋ـ﹢ده ا︨ـ

﹟ـ﹪       :﹎﹢﹡﹥ ︋﹢ده ا︨️ ﹡︀﹝︊︣ده ا﹝﹊ ﹪ـ﹠﹫﹞در ︫﹢︫︐︣ ︨﹊﹢﹡️ دا︫︐﹥ ا︨ـ️، را︗ـ︹ ︋ـ﹥ ز ︡﹫︨ ﹤﹋ ﹪﹞︀﹍﹠﹨

︨ـ﹫︡  . ه ا️︨﹊﹞﹪ ﹋﹥ ﹋︣دي ا︫︐︊︀: ﹎﹢︡ز﹡︡ و ﹝﹪او را ﹝﹪ ۀ﹨︀ي ︫︉، ﹋︧﹪ درِ ︠︀﹡﹡﹫﹞﹥. ﹋﹠︡︮︀در ﹝﹪

﹪﹞︡﹢﹎ :︣ده﹋ ﹤ا﹡︡﹝︡︻﹫︀ن ︨﹠︡ ارا .﹪﹞ ︬︫ ︡آن﹢﹎ :️︨ـ﹪ . ︨﹠︡ ︨︀︠︐﹍﹪ ا﹞ ︡﹫︨ ︡ از ﹋︖ـ︀  : ﹎﹢ـ
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﹪﹞ ︬︫ م؟ آن﹢﹚︺﹞︡﹢﹎ :د﹁﹟ ﹋︣ده ﹏﹞ ︪︀ن ا︨️ در ﹁﹑نا﹡︨︡﹠︡ وا﹇︺﹪ را ﹋﹥ ︋﹥ ︲︣ر ا . ︡﹫︨ ︊︮

︻︐﹞ـ︀د او ︋ـ﹥ آن ︫ـ︬    و اـ﹟ ︋︀︻ـ︒ ا  . ︫ـ﹢د ﹋﹠︡ و ﹆﹫﹆️ ا﹝︣ ︋︣ او رو︫﹟ ﹝﹪از آن ﹝﹀︑ ﹏َـ︬ ﹝﹪

وي ︎﹫︩ از ا﹟ وا﹇︺﹥، ﹠ـ︡  . ﹡︀م ︧﹫﹟ ︗﹢﹐ ︋﹢ده ا︨️ آن ︫︬ ︎﹫︣﹝︣دي ︋﹥ ︸︀﹨︣ ︻﹢ام ︋﹥. ︫﹢د ﹝﹪

️  ︨﹫︡ را﹨﹪ ﹋﹥ ﹝﹪: ﹝﹆︡﹝﹥ ﹎﹀︐﹥ ︋﹢د︨﹫︡ را زده و ︋﹪ ۀ︫︉، در ︠︀﹡︋︀ر، ﹡﹫﹞﹥ ︨ـ﹫︡ او را  . روي ا︫ـ︐︊︀ه ا︨ـ

︫ـ︉ ︋︺ـ︡، ︨ـ﹫︡ ﹝﹠︐︷ـ︣ او     . آ︡ ا﹟ وا﹇︺﹥ ︎﹫︩ ﹝﹪ ﹡︀د ︑︀ ا﹠﹊﹥د﹢ا﹡﹥ ﹇﹙﹞︡اد ﹋︣ده ︋﹢د و ︋﹥ او و﹇︺﹪ ﹡﹞﹪

︡  ﹎﹫︣د و ︋﹥ او ﹝ـ﹪  آ︡، دا﹝﹟ او را ﹝﹪ ︫︉، ︗﹢﹐ ︋﹥ ︨︣ا︾︩ ﹝﹪︫﹢د و و﹇︐﹪ ﹡﹫﹞﹥ ﹝﹪ راه در︨ـ️ را  : ﹎﹢ـ

در ﹡︖ـ︿،  . ︗﹑ي و︵﹟ ﹋﹟ و ︋﹥ ﹡︖︿ ︋︣و، در آ﹡︖︀ ︠﹢ا﹨﹛ ﹎﹀️ ﹢﹎ :﹟﹋ ﹤︡ ﹡︪︀﹡﹛ ︋︡ه؟ ︗﹢﹐ ︋﹥ او ﹝﹪

﹎﹫ـ︣د ﹋ـ﹥ ︸ـ︀﹨︣اً ﹨﹞ـ﹫﹟ دروس      ︋﹫﹠︡ و از او ︻﹙﹢﹝﹪ ﹝﹪ ، ︾︣ا︊﹪ از او ﹝﹪﹋﹠︡ ﹠︡ ︋︀ر ︗﹢﹐ را ﹝﹑﹇︀ت ﹝﹪

  . ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ ا︨️

 ﹞︀︧ـ﹞ ︀ ﹤︽﹛︀︊﹞ دروس، ︋﹠︀ ︋︣ ︑︣ک ﹤﹚︧﹚︨ ﹟ـ︀ ﹇︊ـ﹢ل ا﹇ـ﹢ال و ︋﹫ـ︀ن       ۀ︋︀ري، در ا ︡ا﹡ـ﹥ در رد︣﹞

﹤︪︡﹡ـ︡ و   ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨︺﹪ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹡ـ﹥ آ﹡︙ـ﹥ ﹝ـ﹪   . ﹨︀ي ﹝︪︐︣ک ︻︣﹁︀ي ﹝︺︀︮︣ ︫﹫︺﹥ ︋﹢ده ا︨️ ا﹠﹢﹎

و ︋﹥ َ︮ـ️ آن ﹆﹫﹟ ﹋︣ده ا︨️ و آن را آز﹝﹢ده، ﹨﹞︀ن را ﹎︣د  ︫﹢د، ︋﹙﹊﹥ آ﹡︙﹥ ﹝﹣﹜︿ ︠﹢د د︡ه ﹝﹪ ﹫︡ه︫﹠

  .آورد

ذ﹋︣ی  ،>︻﹠︡ ذ﹋︣ ا﹜︭︀﹜﹫﹟ ︑﹠︤ل ا﹜︗  ﹤﹋ ︿︫︣ ︒︡ ︉︗﹢﹞ ﹤︋>﹥﹝︣️ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ در ﹨︣ ︀ل ︋﹩

ر ︑︺﹙﹫﹛ ︋︣ا ﹜﹢ن ︎︡ر ︋﹥ ﹝﹫︀ن آ﹡ ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹢ی ﹅ ا︨︐︀دی ︋﹥ ﹎︣دن ا﹠︖︀﹡︉ دا︫︐﹥، د ︋︣︠﹩ ﹋︧︀ن از ﹡︀م

ا﹡ـ︡ ﹝︱ـ︀﹆﹥ ﹡﹊ـ︣ده، و در ︠﹫︣︠ـ﹢ا﹨﹩ ﹋﹢︑ـ︀﹨﹩       دا﹡︧ـ︐﹥  ا﹡︡، از آ﹡︙﹥ ﹝﹩ و در ﹝ ️︊︀︭﹢ن ︋︣ادر ︋﹢ده

︫﹢︫ـ︐︣ی،   ا﹝ـ︀﹝﹩  ︨﹫︡ ﹝﹞ـ︡︻﹙﹩  :از ا﹡︡ ︻︊︀رت ︋﹢ده )︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ا﹜﹀︊︀︋﹩ ذ﹋︣ ا﹜﹆︀ب و (ا﹠︀نو .ا﹡︡ ﹡﹠﹞﹢ده

ـ آ﹇︀ ︫﹫ ﹝﹞ـ﹢د ا﹝︖ـ︡، ︫ـ﹫ ﹝﹞ـ︡ ︑﹆ـ﹩ ︋︖ـ️ ﹁ـ﹢﹝﹠﹩،        آرام،  ﹩ ︑︣ا﹡ـ﹩، ︨﹫︡﹫︧︧︡ـ﹫﹠﹩  ﹝︣︑︱

﹫︫ ً︤ا︤︻  ،️﹇﹢︫﹢︠ ،﹩﹚︋︡زا﹝﹞︡﹫︨﹩︲︡ر﹫︨ ﹫︫ ،︨ـ﹫︡︻︊︡اً   ﹋︀︸﹛ ︫﹫︣ازی ،﹩﹆︡ـ︀،  ﹁ـ︀︵﹞﹩  ︮ـ﹫﹡ 

﹫︫ ﹩﹚︻ ،︀ن، اً ︨﹫︡︻︊︡ا︮︽︣﹋︣︋︀︨︙﹫︀ن﹢︨﹢﹞ ،﹩﹀︖﹡ ︡﹝︤ی،  ﹨︀︫﹞﹩ ︨﹫︡﹁︐︀ح ︨﹫︡ ا︣︊︑.....  

﹨︀، ﹨﹞ـ﹥ ︋ـ︀ ﹝ـ﹟     ﹝﹟ و ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹎﹀︐﹥از ︋︡﹁﹞﹩  ،﹨︀ ﹋︥ی و از ا︪︀ن ﹨﹞﹥ ام، ﹨︣﹥ ﹎﹀︐﹥﹨︀،و در︨️

    .ا︨️

    

  :︎﹫︩ از آ︾︀ز دروس ﹝︺︀رف، ﹝﹆︡﹝︐︀ً، ﹠︡ ﹝︴﹙︉ را ﹫︲﹢︑ ︡︀︋ د﹨﹫﹛. ١٤

﹋﹙﹪ ︫﹫︴︀﹡﹪ و  ۀا﹜﹆︀︀ت ︋︣ دو د︨︐.  ﹡︀م ا﹜﹆︀ ︨︣و﹋︀ر دار﹛ اي ︋﹥﹨︀ ﹨﹞﹢اره ︋︀ ︡︎︡ه ﹝︀ ا﹡︧︀ن: ا﹜﹆︀ -ا﹜︿

﹪﹞ ﹜﹫︧﹆︑ ﹪﹡︀﹝︀ت . ︫﹢در︀﹆﹛︪︀ء ا﹠﹞﹪﹡︀﹝︀ت(ر﹞︀﹛ا﹡︧︀ن)ا ︀ ﹉َ﹚︀ي ︑︺︀﹜﹪ ، ﹝ًـ﹨ ﹤︐﹁︀️︨︪ـ︀ء  .  ا﹠﹞

️  ﹨︀ي ︑︺︀﹜﹪ ا﹜﹆︀︀ت ︫﹫︴︀﹡﹪ ﹨﹛ ︫﹫︀︵﹫﹟ ︀ ا﹡︧︀ن ﹨ـ︀، ︨ـ︖︀︀ي   ـ︀﹐ت، ︋︀ور﹨ـ︀، ︻ـ︀دت   .  ﹡﹫︀﹁︐﹥ ا︨ـ

﹢﹫︫ ﹤︋ ﹤﹝﹨ ،﹪︀ت رو﹊﹚﹞ ︀ر ﹝﹣︔︣ ا︨️. ︫﹢دا﹜﹆︀ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹝﹪ ۀا︠﹑﹇﹪ و﹫︧︋ ️︧﹛︀︖﹞ ،﹟و . ︋﹠︀︋︣ا ﹜﹫﹚︺︑
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︑﹢ا﹡﹫﹛ در ︠﹢د ﹝﹫﹏ ︋ـ﹥  ︾﹫︣ از ا﹟ واردات ︋﹫︣و﹡﹪، ︠﹢د ﹝︀ ︋︀ ا﹜﹆︀ء ︋﹥ ﹡﹀︦ ﹝﹪. ش ا﹜﹆︀︨️︑︺﹙ّ﹛ ﹨﹛ ︋﹥ رو

︑ـ﹑وت ﹇ـ︣آن، زـ︀رات، ا﹡︖ـ︀م وا︗︊ـ︀ت و ﹝︧ـ︐︊︀ت و ︨ـ﹊﹢ت و        . ︻︊︀دت ︋︣ا﹡﹍﹫ ﹜︤︀ ︫﹢ق ︋﹥ ﹎﹠︀ه

️  ۀداري و ︑﹆︣︊︀ً، ﹨︣ آ﹡︙﹥ در د﹟ ︋︣ آن ︑︃﹋﹫︡ ︫︡ه ا︨️، ز﹝﹫﹠ روزه ︣  . ا﹜﹆︀︀ت ر﹞︀﹡﹪ ا︨ـ ام و ا﹝ـ︀ ـ

︨︀ز  ﹨︀ ا﹜﹪ ﹡︊︀︫︡، ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ ا﹡﹍﹫︤ه ︭︠﹢ص ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ در ا﹡︖︀م آن ﹝﹊︣وه، ︋﹙﹊﹥ ︋︧﹫︀ري از ﹝︀︊︀ت، ︋﹥

. ﹨ـ︀ ﹇ـ︣ار ︋﹍﹫ـ︣د    ︫﹢د ﹋﹥ ا﹡︧︀ن در ﹝︺ـ︣ض ا﹜﹆︀ـ︀ت آن   ︗﹙︉ ︑﹢︗﹥ ︫﹫︀︵﹫﹟ ا﹡︦ و ︗﹟َـ اس و ︋︀︻︒ ﹝﹪

  . ︋︩ ﹨﹞︣اه ا︨️ ا﹜﹆︀︀ت ر﹞︀﹡﹪ ︋︀ آرا﹝︩ ﹇﹙︉، ︨﹊﹫﹠﹥ و ︤﹡﹪ ﹁︣ح

︡ را ﹝ـ﹪  ﹋﹠︡، ︺﹠﹪ آنا﹜﹆︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ﹆﹫﹆︐﹪ را در ︠﹢د، و︗︡ان ﹝﹪ ۀ﹡︐﹫︖: و︗︡ان - . ︀︋ـ

️  ﹇︧﹞️ ︻︷﹫﹞﹪ از ﹝︺︀رف در درون ا﹡︧︀ن ︗︀ي دارد و ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹝︺ـ︀رف، ﹨﹞ـ︀ن ـ︀﹁︐﹟ آن    در .  ﹨︀︨ـ

﹋﹠ـ﹫﹛، ︨ـ︍︦ ︋ـ﹥    در دروس ﹝︺︀رف، ﹝︀ ﹨︣ ﹆﹫﹆︐﹪ را و︗︡ان ﹝ـ﹪ . وا﹇︹، ﹝︺︀رف ﹨﹞︀ن و︗︡ا﹡﹫︀ت ا︨️

﹋﹠ـ﹫﹛ ︑ـ︀ ا﹠﹊ـ﹥ آن ﹝︴﹙ـ︉ را در ︠ـ﹢د      ︋︧︐﹥ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹪ ﹨﹫︘ ﹝︴﹙︊﹪ را ︪﹛.  رو﹜﹆﹫﹆️ د﹍︣ ﹝﹪ ︨︣اغ

﹜﹫︋︀﹫︋ .﹪﹞ ︀︖﹠ـ︡ ︑ـ︀ ︋ـ﹥     او ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︫︀﹎︣د ﹋﹞﹉ ﹝﹪. ︑﹢ان ا︨︐︀د وا﹇︺﹪ ﹝︺︀رف را ︫﹠︀︠️ از ا﹠﹋

︡ ﹢د را ﹝﹪︠﹢ا﹡︡ و ︠ در وا﹇︹، ︫︀﹎︣د در ︨﹫︣ ︻﹙﹢م ا﹜﹪، ﹋︐︀ب ︠﹢د را ﹝﹪. اش ︀﹆︨︡︣︋﹅ درو﹡﹪ . ︀︋ـ

︑﹞︀﹝﹪ ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦، و︗ـ︡ا﹡﹪ ـ ︺﹠ـ﹪    . ﹨﹠︣ ا︨︐︀د ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ او را از را﹨﹪ ︋︊︣د ﹋﹥ ︋﹥ و︗︡ان ︠︐﹛ ︫﹢د

  . ︀﹁︐﹠﹪ ـ ا︨️

 ︣ ا﹜﹆︀ ﹐زم ا︨️ ︑︀ ﹝﹙﹊﹢ت ﹝︴﹙︊﹪ ﹝﹠︐﹆﹏ ︫﹢د؛ ︑ـ︀ ﹝︧ـ︐﹞︹ در   . راه ا﹡︐﹆︀ل ﹝︺︀رف ا﹜﹆︀ء ا︨️: ج ـ ︑︢﹋ّ

ا︨︐︀د ﹁﹆︳ ﹝︀ را ﹡︧︊️ ︋ـ﹥ آ﹡︙ـ﹥   . ﹝︺︀رف درون ﹝︀︨️ۀدر ﹆﹫﹆️، ﹝﹠︊︹ ﹨﹞. ︠﹢د ﹝︴﹙︊﹪ را و︗︡ان ﹋﹠︡

در آ﹝﹢︠︐﹟ ﹝︺︀رف اـ﹟  . ﹋﹠︡﹝﹪» ﹝︐︢﹋ّ︣«ا﹛  ا ﹜︀ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋︣ده﹋︣دها﹛، ا﹝︀ ︋﹥ آن ︑﹢︗َـ﹥ ﹡﹞﹪﹇︊﹑ً دا︫︐﹥

  . ︠﹫﹙﹪ ﹝﹛ ا︨️، ا﹡︧︀ن ︀︋︡ دا﹛ ︠﹢د را در ﹝︧﹫︣ ︑︢﹋ّ︣ ﹇︣ار د﹨︡» ︑︢﹋ّ︣«

️ ﹁︣ض ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ︫﹞︀ : ︑﹀︀وت ادراک ︋︀ و︗︡ان دا︫ـ︐﹟ او را  ﹁︣دي را ︠﹫﹙﹪ دو︨️ دار︡؛ ︫﹞︀ دو︨ـ

ا﹝َـ︀ ا﹎︣ ︋︣اي ︫︭﹪ د︣︺︑ ︣﹍︿ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹁ـ﹑ن ︫ـ︬ را ︠﹫﹙ـ﹪ دو︨ـ️     . ﹋﹠﹫︡در ︠﹢د و︗︡ان ﹝﹪

ا﹎︣ ︫﹞︀ در ︮︣ا﹪ ︨︣﹎︣دان . ﹋﹠︡ ﹡﹥ و︗︡ان دارم، آن ︫︬ ︔︀﹜︒، ﹝︊️ ︫﹞︀ ︋﹥ آن ﹁︣د را ادراک ﹝﹪

ا﹎︣ ﹇︱﹫﹥ را ︋︣اي ︫﹞︀ ︋﹍﹢﹠︡، ︑︪﹠﹍﹪ در ︮︣ا را ادراک ︠﹢ا﹨﹫︡ ﹋﹠﹫︡، ا﹝َـ︀ ︫︡︡، ︑︪﹠﹍﹪ را و︗︡ان ﹝﹪

﹋﹠﹫︡، ا﹝َـ︀ ا﹎︣ ﹝︀︗︣ا را ︋ـ︣اي ︫ـ﹞︀ ︑︺︣ـ︿    ︑︭︀د﹁﹪ را ︋︊﹫﹠﹫︡، آن را و︗︡ان ﹝﹪ ۀا﹎︣ ︮﹠. ﹋︣د ﹡﹥ و︗︡ان

︑﹢﹫︡، ﹡︊﹢ت، ﹝︺︀د و ︀︨︣ ﹝︺︀رف دـ﹟ را ︀︋ـ︡   . ﹋﹠﹫︡، ﹡﹥ و︗︡ان﹋﹠﹠︡، آن را ︑︭﹢َـر و ︨︍︦ ادراک ﹝﹪

.  و︗﹢د او را ︀﹁︐﹥ ︋︀︫ـ﹫﹛  ۀ︋︀ ﹨﹞. ︎︨︣︐﹫﹛ ﹋﹥ او را ︋﹥ ︪﹛ ︋︀︵﹟ د︡ه ︋︀︫﹫﹛﹝︀ ︠︡ا﹪ را ﹝﹪ .و︗︡ان ﹋︣د

-﹡﹞ـ﹪ ) و︗﹢د ﹜﹞ـ︦ ﹡﹊ـ︣ده ︋︀︫ـ﹛    ۀ︋︀ ﹨﹞(︠︡ا﹪ را ﹋﹥ ﹡︡︡ه ︋︀︫﹛« :﹁︣﹝﹢د﹝﹪ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ﹠︀﹡︙﹥ ا﹝﹫︣

︵ـ︣ف   د﹨﹠ـ︡، ﹡ـ﹥ ︋ـ﹥   ︗︀ي ︑︃︨︿ ا︨️ ﹋﹥ ا﹋︓︣ ﹝﹊︀︑︉ ︎﹫︣وان ︠﹢د را ︋﹥ ︨﹢ي ادراک ︨﹢ق ﹝﹪. »︎︨︣︐﹛

︑﹢﹫︡ي ﹋﹥ اد︀ن ﹝︊ـ﹫﹟   .﹡﹫︧️ ز﹨︀ي ︵﹢﹐﹡﹪ ﹡﹫︀ ︋︣اي ﹁﹛ ﹝︺︀رف د﹠﹪ ا﹜︤ا﹝︀ً، ︋﹥ درس و ︋︒. و︗︡ان
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︐﹪ . ﹨︀ در و︗︡ان آن ︋︀ ﹨﹛ ︋︣ا︋︣﹡︡ آن ﹨︧︐﹠︡، آن ﹇︡ر ︨﹏ و آ︨︀ن و در د︨︐︣س ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ ا﹡︧︀ن

﹝︺︀رف د﹠﹪ ﹨﹞﹍﹪ ︀﹁︐﹠﹪ و  .︨﹢اد آن را ︋︐︣ از ﹉ ﹝َ︡ـ︻﹪ ︑﹆﹫﹅ و ︑︡﹇﹫﹅ و︗︡ان ﹋﹠︡ ︀︫︡ ︎﹫︣ز﹡﹪ ︋﹪

﹨︀﹪ ︋︀﹁︐﹠﹪، ادرا﹋﹪، ﹡︷︣ي و ﹎︀﹨︀ً، ـ﹢زوي  آن ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ا﹟ ︻﹙﹢م را ︋﹥ ﹎︤اره. و︗︡ا﹡﹪ و ﹁︴︣ي ا︨️

  . ا﹡︡ ا﹡︡ و ︠﹢د و د﹍︣ان را ﹝︺︴ّ﹏ و ︨︣﹎︣دان ﹡﹞﹢ده ا﹡︡، راه را دور ﹋︣ده ︑︡︊﹏ ﹋︣ده

﹤︐﹊﹡ ﹉ :را ︠﹀︐﹥ ﹋﹪ ﹋﹠ـ︡ ︋﹫ـ︡ار؟   . ان آ﹝︫︡﹢د ︋﹥ و︗︡آ﹝︡ه ﹝﹪ ﹁﹆︳ در ︎︣︑﹢ ا﹡︧︀﹡﹪ ︋﹥ و︗︡ان ﹤︐﹀︠

  . ا﹟ ا︨︀س ︑︺﹙﹫﹛ در ا﹟ ﹝﹊︐︉ ا︨️. ︑﹢ا﹡︡ د﹍︣ان را ︋﹥ و︗︡ان آورد و ︋﹫︡ار ﹋﹠︡﹁﹆︳ ا﹡︧︀ن ﹡﹢را﹡﹪ ﹝﹪

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



️︧﹡ ﹏︭﹁:ً٢٣                                      ﹝︺︣﹁﹤ا

﹏︭﹁️︧﹡:  

  

  

  

  

  ا﹜﹙ّ﹥﹝︺︣﹁️ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

️︧﹡ درس  

  

﹜﹫︣﹛ا ﹟﹝︣﹛اً ا ﹜︧︋  

  »ادر﹋﹠︀) ︻︕(︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹈ ︀ و﹜﹪ ا﹜︺︭︣«

  

ـ  . ١ ︩   ︻﹙ـ﹛  ۀ﹝︧﹙﹛ و ﹇︴︺﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹀︐ـ︀ح ﹨﹞ ︣       ﹨ـ︀ و دا﹡ـ  ﹨ـ︀ي ﹆﹫﹆ـ﹪ ︋ـ︣ ز︋ـ︀ن و ︋﹫ـ︀ن ︎﹫︽﹞︊ـ

﹤﹝وا️︨︀ده ︫︡ه ا﹡ .از ︻﹙﹪. ﹋﹠﹫﹛ آ﹡︀ن ا﹁︐︐︀ح ﹝﹪ ﹜︢ا ︋︀ ﹋﹙﹞︀ت ︕﹡ ـ︡  « :ا﹜︊﹑︾﹥ ا︨️ در﹫﹢︐﹛ا

﹤﹝ّ︐︑ ﹐ ﹛ . »أن ﹐ ︑︐﹢﹨ّ﹞﹥ و ا﹜︺︡ل أنّ︐﹞ ا︨️ ﹋﹥ او را ﹟ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا را ︑﹢﹨ّ﹛ ﹡﹊﹠﹪ و ︻︡ل ا ﹟ا ︡﹫﹢︑

  . ︋︒ ﹝︀ ︑︀ ﹠︡ درس ︑﹞︀﹝︀ً، ﹢ل ﹝︺﹠﹪ ا︡ ﹟︒ ا︨️. ﹡﹊﹠﹪

  

٢ . ️ ـ   ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ︋︣︠﹪ ﹋﹙﹞︀ت ـ ﹝︓﹏ روا و ﹋﹙﹞ـ︀︑﹪ د﹍ـ︣   ) ﹐ ا﹜ـ﹥ ا﹐ اً (︑﹢﹫ـ︡   ۀ﹁﹢ق ـ︀ ﹋﹙﹞

، ﹋﹙﹞︀ت ︑︧︊﹫ و )﹥ را︗︺﹢ن﹫إ﹡︀ ً و إ﹡︀ إ﹜(إ︨︐︣︗︀ع  ۀ، ﹋﹙﹞)﹐ ﹢ل و ﹐ ﹇﹢َـه ا﹐ ︋︀ً(ًـ﹢﹇َ﹙﹥  ۀ﹨﹞︙﹢ن ﹋﹙﹞



️︧﹡ ﹏︭﹁:ً٢٤                                      ﹝︺︣﹁﹤ا

 ︡﹫﹝︑)︀ن︊︨ ً︡ا﹝﹛ـ ︻︊︀را︑﹪ )اً و ا﹤﹐ ﹪﹡︀︺﹞ ︀︋ ️︨و ︋︴﹟ ا ﹤﹐ ﹪﹞ ً︀︖︫ـ﹢د ︋ـ︀ آن  ︋︴﹟ ﹋﹥ ︑︡ر  ︀  ﹨ـ

︀︋︡ و ﹨ـ︣ ﹋︧ـ﹪ ︵︊ـ﹅     ا﹟ ﹋﹙﹞︀ت در ﹨︣ ﹝﹠︤﹜﹪ از ﹝﹠︀زل ︨﹫︣ ︣﹋️ آد﹝﹪، ﹝︺﹠︀﹪ ︠︀ص ﹝﹪. آ︫﹠︀ ︫︡

﹝︺︀﹡﹪ ) ﹝︐︭︣(ا﹠﹊﹥ در ︻﹫﹟ ﹜﹀︶ ﹝ﹳ︖﹞ًـ﹏ ﹫﹏︋﹥ ا﹝︓︀ل ا﹟ ︻︊︀رات ︋﹥ د﹜. ﹁﹞︡ اش ﹫︤ي از آن ﹨︀ ﹝﹪ در︗﹥

︊︀رت و ︸︀﹨︣ش ا﹡ـ︡ک،  ︻﹙﹛ ︗﹞︺﹪ ︻. ا﹜﹊﹙﹛ ا︨️ ﹨︀ ︗﹢ا﹝︹ ﹡︀م د﹍︣ آن. ︗﹞︺﹪ ﹎﹢﹠︡ ارد، ︻﹙﹛︋︧﹫︀ر د

﹨︀ ︀︋︡ ر﹁️ ︑︀ ︋﹥ ︀قَـ ﹝︺﹠ـ︀ي آن   ︨︀ل. در︀﹪ از ﹝︺︀رف در درون ︠﹢د دارد. اش ︋︧﹫︀ر ا︨️ ا﹝︀ ﹝︺︀﹡﹪

︻﹙﹛ ︗﹞︺﹪ در وا﹇ـ︹ ︻﹙ـ﹛   . ر︨﹫︡، ﹨︣ ﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ز ﹨﹛ ﹝︺﹠︡︗ ﹪︀︡ و ︋︀︵﹠﹪ ︻﹞﹫﹅ از آن ︋︀﹇﹪ ﹝︀﹡︡ه ا︨️

  . ا︨️﹎﹢﹡﹥  ︋︧﹫︀ري از آ︀ت ﹇︣آن ا﹟. ﹡︀ب ا︨️

  

٣ .︀︎️︨ا ︤﹫ دو ﹟و ︻︡ل: ﹥ و ا︨︀س د ︡﹫﹢︑  .  ﹤﹡︀ن و ﹡︪ـ﹢ـ︡ ا︨ـ️ و     ﹡︊﹢َـت از ︫ـ﹫﹢︑ ـ︀ي﹨

ـ ). در وا﹇︹، ︻︡ل ﹨﹛ ر︪﹥ در ︑﹢﹫︡ دارد. ﹝︺︀د ﹨﹛ از ﹜﹢ازم ︻︡ل ا︨️. ا﹝︀﹝️ از ︫﹢ن ﹡︊﹢َـت  ۀ︎︦ ﹨﹞

︀︎ ︣︋ ﹟︫︡ه ا︨️ و ︾︣ض آن ︠︡ا︫﹠︀︨﹪ ا︨️ ۀد ︀﹠︋ ︡﹫﹢︑ .  

  

︋︣اي ﹝︭﹢﹡﹫️ . ﹎︀ه، ︋︒ ︋︣اي ﹝︺﹙﹢م ﹋︣دن آن ا︨️ و آن﹝︧﹙﹈ ︋︪︣ ﹝︖﹢ل ﹁︣ض ﹋︣دن ﹝︴﹙︊﹪ . ٤

﹤︀︎ ︤ي ﹋︣ده از ︠︴︀ ﹡﹫︤ ﹝﹠︴﹅ راروشِ ︮﹠︀︻﹪ ︋︪︣ ا︨️ ر ﹟ـ︣ي   ا﹝َـ︀ ﹝︀ ﹝﹪. ا﹡︡؛ ا﹍د ﹅︣︵ ا﹨﹫﹛ از﹢︠

﹁︣ق ︋﹫﹟ ادراك و و︗︡ان ﹝︓﹏ ﹁︣ق ﹁﹛ ︑︪﹠﹍﹪ از ︵︣﹅ ︑︭﹢ر ذ﹨﹠﹪ آن . ︣︵ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ️﹋︣﹅ ا﹡︊﹫︀ ا︨️

️  ﹨﹞︀ن. ا︨️ ︋︀ ︑︪﹠﹥ ︫︡ن ﹝︺ـ︀رف و︗ـ︡ا﹡﹪ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥     .  ︵﹢ر ﹋﹥ ﹎︫︢️، ﹝︓︀ل د ﹅︪︻ ︣﹍︀ ﹋﹫﹠﹥ ا︨ـ

︀﹞︨︣روح ا︨️ ۀ .﹪﹞ ︒︋ و ذات ۀ︫﹢د، ﹡﹥ در︋︀ر در ادراك، را︗︹ ︋﹥ ︻﹢ارض و ﹜﹢ازم ️﹆﹫﹆ .  

  

﹨ـ︀ي ︻ـ︀دي    ︠﹙﹅ ︋﹢ده ا︨️ و ︫︀﹎︣دان ﹝﹊︐ـ︉ آ﹡ـ︀ن از ﹨﹞ـ﹫﹟ ا﹡︧ـ︀ن    ) ۀ﹨﹞(ۀ︋︺︒ ا﹡︊﹫︀ ︋︣اي ﹋︀﹁ّ. ٥

﹨ـ︀ را ︫﹠︀︨ـ︀ي ︠ـ︡ا و ﹆ـ︀﹅ اـ﹟ ︻ـ︀﹜﹛ و        ﹟ ز︋︀ن ︻︀دي ︋﹥ ﹝︺︀رف را ︑︊﹫﹫﹟  و آدم︀ ︋︀ ﹨﹞﹫﹫ا﹡︊. ا﹡︡ ︋﹢ده

ا﹡︡؛ ︋︣ ا︨︀س ﹨﹞ـ︀ن   ︋︣ ا︨︀س ﹁︴︣ت ︣ف زده. ا﹡︡ ا︐﹫︀ج ︋﹥ ا︮︴﹑︀ت ﹡︡ا︫︐﹥. ا﹡︡ ︫﹠︀︨︀ي ﹝︺︀د ﹋︣ده

︺﹠﹪، (﹨︀ي آ﹡︀ن ر︗﹢︻﹪ دو︋︀ره ︋﹥ ﹁︴︣ت ا︨️  ﹨︣ ﹉ از ︋︒. ﹨︀ ﹝︪︐︣ك ا︨️ ا﹡︧︀ن ۀ﹫︤ي ﹋﹥ در ﹨﹞

︀︒ آ﹡︀ن ︋︣︠﹑ف ︋﹫︪︐︣ ︻﹙﹢مِ ا︨︐︡﹐﹜﹪ ︋︪︨︣︀︠️ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︴︀﹜︉ ︋︺︡ي ︋︣ روي ﹝︴︀﹜ـ︉ ﹇︊﹙ـ﹪ ︋﹠ـ︀    ﹝︊

︫﹢د؛ ︻﹙﹢م ا﹡︊﹫︀ ﹨︀ ﹨﹛ ︨︧️ ﹝﹪ ﹝︴︀﹜︉ آن ۀ︋﹆﹫ ۀ﹨︀ ﹝︪﹊﹢ک وا﹇︹ ︫︡، ︀︎ آن ۀ︫︡ه ا︨️ و ا﹎︣ ﹝︴︀﹜︉ او﹜﹫

﹟ا ️︧﹫﹡ ﹤﹡﹢﹎ .( ️︨ا﹇﹢ًـم ا ﹅︣︵ آ﹡︀ن ﹅︣︵)︹︨︣  ،︣︑ ️را ﹟﹝︴﹞ ،︣︑ ︣︑( ـ︣اـ   ، ز ︨ـ﹢اء   ۀ﹁︴ـ︣ت ﹋﹙﹞

  . ﹨︀︨️ ︀ن ﹨﹞﹥ ا﹡︧︀ن﹫﹝) ﹝︪︐︣ك(
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﹋﹠﹠ـ︡، ﹡ـ﹥    ︤ ﹨﹞ـ﹫﹟ ︵︣ـ﹅ را ︵ـ﹪   ﹫﹨︀ ﹡ ︎︦ ︀︋︡ آن. راه آ﹡︀ن ﹨︧︐﹠︡ ۀد﹨﹠︡ ا﹡︊﹫︀ و ادا﹝﹥ ۀ︻﹙﹞︀ ور︔. ٦

︒︋ ﹅︣︵ روي ﹨﹞﹫﹟ ︠︳ ︋︀︫︡ ﹡﹥ ︋ـ︣ ا︨ـ︀س   . ﹨︀ و ﹝︖︀د﹐ت ︋︪︣ي را ︣︋ ︡︀︋ ︤﹫﹡ ﹪﹠و ︑︣︋﹫️ د ﹜﹫﹚︺︑

︒︋ ﹤﹛رو︫﹟ ︫﹢د، ︠﹢د︋﹥︋︀ ﹝﹊︀ ۀ﹎﹢﹡ ﹨︀ي ﹝︖︀د ﹅ ﹪︐﹇︣ا ود ︋︀︵﹏ از رو﹡﹅ ﹝﹪ ︑︉ ︋︪︣ي، ز﹢︠  ︡ . ا﹁︐ـ

﹤︋ ︦︎ ﹤︪︡﹡را ︋﹫︀ن ﹋︣د ︗︀ي ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ا ﹪﹛︀رف ا︺﹞ ︣︐︪﹫︋ ︡︀︋ ،︡﹆﹡ ︉﹛︀﹇ ︀ي ︋︪︣ي، و﹜﹢ در﹨ .  

  

. در﹝﹊︐︉ ا﹡︊﹫︀، در ﹁﹛ ﹝︴︀﹜︉، ا︨︐︺︡اد ﹁︴︣ي ︫﹠﹢﹡︡ه د︠﹫﹏ ا︨️، ﹡﹥ ﹝︺﹙﹢﹝︀ت ا︮︴﹑﹪ِ ذ﹨﹠﹪. ٧

﹨︀ي ︠ـ﹢د ر﹨ـ︀    ﹨︀ و ︀﹁︐﹥ ︣دم، ﹥ ︻﹢ام آ﹡︀ن و ﹥ ︋﹥ ا︮︴﹑ح ︻﹙﹞︀ي آ﹡︀ن، ︑︀ از ﹇﹫︡ ︋︀﹁︐﹥ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝

﹝︊﹠︀ي ﹝﹊︐︉ ا﹡︊﹫︀ ﹁﹆︳ ︮﹀︀ي ︗﹢﹨︣ و ︎︀﹋﹪ از ︑︺﹙ّ﹆ـ︀ت و ر﹨ـ︀﹪ از ﹇﹫ـ︡ و ︋﹠ـ︡     . ﹡︪︡﹡︡، ا﹞︀ن ﹡﹫︀ورد﹡︡

︣  ۀ︎︀﹋﹪ از ︾﹫︣ ︠﹢د؛ و ︎ـ︣د : اي ︋︀﹐︑︣ ︎︣ده︋﹙﹊﹥. ا︮︴﹑︀ت ا︨️ ︀ : ︋ـ︀﹐︑ ︺﹠ـ﹪ ︑ـ︀   ( از ︠ـ﹢د   ﹪ر﹨ـ

﹪﹝﹡ ﹪︀︗ ﹤︋ ،﹜﹫﹠﹊﹡ ش﹢﹞︋︣اي ︋︺︡. ر︨﹫﹛︠﹢د﹝︀ن را ﹁︣ا ︡﹡︀﹝︋ ﹤︐﹊﹡ ﹟ا ﹫︲﹢︑ .(  

  ﹋︀ر ︻﹞﹙﹪

ر﹨ـ︀ ﹋ـ﹟ آ﹡︙ـ﹥ ︋ـ﹥ ︑ـ﹢ ر︋︴ـ﹪       (» دًـع ﹝︀ ﹐ ًـ︺﹠﹫﹈« :﹋﹠︀ر ︋﹍︢ار ︣﹨ ﹜﹫︤ي را ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︀ ﹝︣︑︊︳ ﹡﹫︧️

﹫︤ را ︋︪ـ﹠﹢ي، ︋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹥ ﹫ـ︤     ﹨﹞﹥﹫︤ را ︋︊﹫﹠﹪،  ﹝︓﹑ً آ︀ ﹐زم ا︨️ ﹨︣ ﹝︴﹙︊﹪ را ︋﹢ا﹡﹪، ﹨﹞﹥). ﹡︡ارد

️ . ︑︀︋﹠︡از ﹜︽﹢ روي ︋︣ ﹝﹪(» ︻﹟ ا﹜ّ﹙︽﹢ ﹝ﹳ︺︣︲﹢ن«︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹪؟  ).  ﹜︽﹢ ﹨︣﹫︤ي ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ راه ﹝︣︋﹢ط ﹡﹫︧ـ

﹚﹊︑ ﹟︧︀زي درو﹡﹪ ا︨️ ۀ︿ ﹝︀︨️ را︗︹ ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ︋﹫︣ون، ﹋﹥ ﹝﹆︡﹝﹫ا﹋︀︎ .  

  

٨ .﹤︐︧︪﹡ ︀︖﹠ـ    ﹝︀ ︠﹢د﹝︀ن ﹡﹫︧︐﹫﹛ ﹋﹥ ا ﹅ و آراـ︩، آرا︨ـ︐﹥ ︋ـ﹥    ا﹛، ︋﹙﹊﹥ ︠﹢د﹝︀﹡﹫﹛ ︋ـ︀ ﹨ـ︤اران ︑︺﹙ّ

﹤︐﹁︀ ﹤︐﹁︀︋ و ︀﹨ ﹪﹎︫︡︣﹫︧︑ ﹤︋ ،︣ف و آن ︵︣ف︵ ﹟ا ِ﹪︀﹆﹛و ا ﹫︮︣﹫︾ ︀ي ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن، ﹨︀، ︋﹥ ﹝︺﹙﹢﹝︀ت﹨

  . ﹋﹠﹠︡دار﹡︡ و از ﹡﹫︣وي ﹝︀ ︑︽︢﹥ ﹝﹪﹨︀ي ︠﹢د وا﹝﹪ ︫﹞︀ر ﹋﹥ ﹝︀ را ︋﹥ ︠﹢ا﹨︩ ﹨︀﹪ ︋﹪ و ﹝︊︐﹑ ︋﹥ ا﹡﹍﹏

﹋﹠﹫﹛ و ︋﹥ ﹨﹞︀ن ﹫︤ي ︋︀ز﹎︣د﹛ ﹋ـ﹥ ︠ـ︡ا ﹝ـ︀ را    ︫︣ط ︎﹫﹞﹢دن ا︣︵ ﹟﹅ آن ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢د﹝︀ن را ︎︀ك 

︨︫︣️ ا﹜﹪ ﹋ـ﹥ ︠︡او﹡ـ︡ ﹝ـ︣دم را ︋ـ︣ آن     ( »﹁︴︣ة اً ا﹜︐﹪ ﹁︴︣ ا﹜﹠︀س ︻﹙﹫︀« . ﹎﹢﹡﹥ آ﹁︣︡ه؛ ︋﹥ ﹁︴︣تآن

در روا︀ت ﹁︴︣ت ︑﹀︧﹫︣ ︫︡ه ا︨️ ︋﹥ ︑﹢ ︡﹫︀ ︋﹥ ا︨﹑م ﹋﹥ ︑︧﹙﹫﹛ در ︋︣ا︋︣ ︠ـ︡ا و ︔﹞ـ︣ه   ). ︨︫︣︐﹥ ا︨️

﹨︣ ﹋﹢د﹋﹪ ︋︣ ﹁︴ـ︣ت ا﹜ـ﹪ ﹝︐﹢﹜ـ︡    ( »ا﹜﹀︴︣ة ︔﹛ ا︋﹢اه ّ﹢دا﹡﹥ و ﹠َ︭ـ︣ا﹡﹥ ﹋﹏ ﹝﹢﹜﹢د ﹢︑ .»﹪﹚︻ ︡﹛﹢﹫︡ ا︨️

﹪﹞ ﹪﹞ ️﹫︋︣︑ ﹪﹫︧﹞ ︀ دي﹢ ن ﹨︤اران ). ﹋﹠﹠︡ ︫﹢د، ︨︍︦ ︎︡ر و ﹝︀درش، ︋︣ ︠﹑ف ﹁︴︣ت، او را﹢﹠﹋︀︑

︪︡﹡و ﹡︀آ︫﹠︀ ︋︀ ﹝﹊︐︉ ا﹡︊﹫︀ آ﹝︡ه ۀا ﹤︐︎︀﹡ ︠︀م و  ︩  ﹨ـ︀ ﹋︪ـ﹫︡ه   ا︨️ و ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹫﹏ ︠﹢د، ︋︣ ﹁︴︣ت ﹝︀ ﹡﹆ـ

آن روز ︫﹢﹛ و از ﹡﹢، ﹋﹑م ︎﹫ـ︀﹝︊︣   ۀ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︋﹥ ︻﹆︉ ︋︣و﹛ و ﹝︀﹡﹠︡ ﹁︣دي ︨︀ده و ﹁︴︣ي در ﹝﹊ ﹝﹪ .ا︨️

﹜﹫﹝﹀︋ را  .  

  



️︧﹡ ﹏︭﹁:ً٢٦                                      ﹝︺︣﹁﹤ا

٩ .﹤︀﹞︨︣ ︀ز از ﹨︣ ﹝﹆َ︡ـ﹝﹥ اي ﹝︪︐︣ك و ︋﹪ ﹁︴︣ت﹫﹡  ️ ︡  ︫ـ︡ن ﹝ـ﹪   ﹁﹆ـ︳ ︎ـ︀ك  .  اي ا︨ـ ︵︣ـ﹅  . ︠﹢ا﹨ـ

ـ . ︫︡ن ﹨﹛ ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫︐﹟ ذ﹨﹠﹫︀ت و ︑﹢﹨ّ﹞︀ت ا︨️ ︎︀ك ﹋ـ﹥ ︋︣︠ـ﹪ آن را   ( ️ ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫︐﹟ ﹁﹊︣ و ︠﹫︀ل ا︨

ـ    ﹡﹀ـ﹪ . در ﹈ ﹋﹑م، ﹡﹀﹪ َ︠﹢ا︵︣ ا︨️). ا﹡︡ ﹡︀﹝﹫︡ه»  ﹁﹊︣ در ︻︡م«و ︋︣︠﹪ » ﹐﹁﹊︣ي«  ۀ︠ـ﹢ا︵︣ آ︾ـ︀ز ﹨﹞

️﹆︣︵ ️︨︀﹨) .﹚︧﹞ ﹤︋ ︀ت︣ک  ۀ︋︧﹫︀ري از روا︑ ،﹢﹛ ︣دن ︋︀ ︠﹢د، ︑︣ک ﹜︽﹢ و﹊﹡ ︦﹀﹡ ︒︡ ،ت﹢﹊︨

︣   ﹋﹥ ﹨﹞﹥ و︗ـ﹢د ذ﹨﹠ـ﹪  ... ︮﹀︀ت ز︫️ ا︠﹑﹇﹪ ﹝︓﹏ ︧︡ و ﹋︊︣ و  ک ﹝︐︀︋︺ـ️ ﹨ـ﹢ا و ُ︠︴ُـ﹢ات    ا﹡ـ︡، ︑ـ

  .) ︫﹫︴︀ن، ︑︣ک ︾﹀﹙️، ︱﹢ر ﹇﹙︉ در ︻︊︀دات و ذ﹋︣ ﹇﹙︊﹪ ا︫︀ره دارد

  

﹋ـ﹥ ﹁﹆ـ︳ ︠﹢د︑ـ︀ن     ︵ـ﹢ري  ︠﹢ا︵︣ را از ︠﹢د دور ﹋﹠﹫︡، ︋﹥ ۀ ﹤︋ ﹤︷﹛ ︡﹠﹫︤ي ﹁﹊︣ ﹡﹊﹠﹫︡ و ﹨﹞. ١٠

️    . ︋︀︫﹫︡ و ︠﹢د︑︀ن  ︀﹐ در ا ﹟︀﹜️ ︨﹊﹢تٌ درو﹡﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ﹫︤ي ﹝︪︽﹢ل ﹡﹫︧ـ︐﹫︡، آـ︀ ﹝︺ـ︡وم و ﹡﹫︧ـ

︡   ︋﹥ ا ﹟︀﹜️ ︋﹢دن و ﹨︧︐﹪ِ . ︫︡︡؟ آ︀ ﹡︀︋﹢د ︫︡︡؟ ︠﹫︣، ︋︀ز ﹨﹛ ﹨︧︐﹫︡ . ︋︡ون ا﹡︪︡ـ﹫︡ن ︑﹢︗َــ﹥ ﹋﹠﹫ـ

️   . ︀︋﹫︡ ﹋﹥ و︗﹢د دار ︡︀︋﹫︡ ﹋﹥ ﹨︧︐﹫︡؛ ﹝﹪︀︋﹫︡ ﹋﹥ ﹋︧﹪ ا﹠︖︀ ﹨︧️؛ ﹝﹪﹝﹪ . ﹆﹫﹆️ ︫ـ﹞︀ ﹨﹞ـ﹫﹟ ا︨ـ

﹤︪︡﹡ا︨️ا﹁﹊︀ر و ا ︡ا︨️. ﹨︀ ︻ًـً︣ـ︲﹪ و زا ﹟︣ي ا﹡︧︀ن ا︴﹁ ️﹛︀ .︧﹀﹡ آن ﹟ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋ـ﹥ او را  ا ﹪

︑ـ︣﹟  راه ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ ﹨﹛ ︋﹥ درون ︠﹢د ﹁︣ور﹁︐﹟ و ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ درو﹡ـ﹪ . ︫﹠︀︨︫︡﹠︀︠️ ︎︣ورد﹎︀رش را ﹝﹪

  . و︗﹢د ︀ ذات ︠﹢د ا︨️ ۀ﹡﹆︴

﹆︣︵ راه ﹟ت از ﹨﹞﹫﹟ و︗︡ان ︠﹢د ︋ـ﹥   ۀآ﹡︀ن ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ﹨﹞. ﹝︪︐︣ک ا﹨﹏ ︨﹙﹢ک ︋﹢ده ا︨️ ۀا﹐︀﹝﹋

از ︗﹞﹫︹ ا︻︐︊︀ر︀ت، ︑︺﹫َـ﹠︀ت و ︑︺﹙ّ﹆︀ت، ︠﹙︹ و ﹝︖︣د ︫ـ﹢د، ︠ـ﹢دٌ    در آن ︠﹙﹢︑﹪ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن. آ︡د︨️ ﹝﹪

﹆﹫﹆﹪ِ ︠﹢د را ︎﹫︡ا ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د و ا﹟، آن دري ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋﹥ از آن وارد ︫﹢د، ︠︡اي ﹆﹫﹆ـ﹪ ︠ـ﹢د را   

  . ︠﹢ا﹨︡ ︫﹠︀︠️

︐︧﹡ ،﹟ـِ︣ در   ﹫︋﹠︀︋︣ا﹊﹁  ︀ ︣︵ا﹢︠ ِ﹪﹀﹡ ِ﹅︣︵ ،از و︗︡ا﹡﹫︀ت ا︨️ ـ ﹋﹥ ︋﹥ آن ﹪﹊ ﹤︋ ّ︣﹋︢︑ ،درس ﹟

﹨ـ︀ و   ︠﹢د ﹎﹢﹠︡ ـ و آن ︻︊︀رت ا︨️ از  و︗︡ان ︠﹢د وراء ︵﹢ر ︗︧﹛ و ذ﹨﹟؛ وراء ا︻︐︊︀رات، ︺﹠﹪ ا︨﹛ 

﹨ـ︀ و   ﹨ـ︀، ﹜ـّ︢ت   ﹨︀ و ﹡﹢ا︨︐﹟ ﹨︀؛ وراء ︑︺﹫َـ﹠︀ت، ︀﹆︻ ﹪﹠︺︡ و ︻︀دات؛ وراء ︑︺﹙ّ﹆︀ت، ︺﹠﹪ ︠﹢ا︨︐﹟ ر︨﹛

  . درد﹨︀

در روز ﹝︣گ ﹡﹫ـ︤ ﹁﹊︣﹨ـ︀ي   روز ﹝︣گ و ﹜﹆︀ ﹝︓﹏ روز و﹐دت ا︨️ ﹋﹥ در آن، ﹁﹊︣﹨︀ ﹨﹫︘ ﹈ ﹡︊﹢د﹡︡؛ 

رود و ︨︀︎ دادن ︋ـ﹥ ︎︨︣ـ︩   از ا﹟ رو︨️ ﹋﹥ ︠︡ا﹨︀ي ︠﹫︀﹜﹪ از ︀د﹨︀ ﹝﹪. ︫﹢دا﹡︧︀ن ﹝﹢ و ﹡︀︋﹢د ﹝﹪

  . ︫﹢دد︫﹢ار ﹝﹪) ︠︡اي ︑﹢ ﹋﹫︧️؟(»﹝﹟ رًـ︋ﹳّ﹈«

» ﹝﹟ ︻︣ف ﹡﹀︧﹥ ︻ـ︣ف ر︋َــ﹥  «: آن) ︻︣﹁︀ن(﹨︀ ︨︊︉ ﹡︧﹫︀ن ﹡﹀︦ ا︨️ و ︑﹢︗َـ﹥ ﹝﹢︗︉ و︗︡ان  ︖︀ب

آ︫ـ﹠︀︑︣﹟ ︫ـ﹞︀ ︋ـ﹥    (» أ︻︣﹁﹊﹛ ︋﹠﹀︧﹥ أ︻ـ︣﹁﹊﹛ ︋︣︋َــ﹥  «، )︫﹠︀︨︡ي ︠﹢د را ﹝﹪﹨︣﹋﹥ ︠﹢د را ︫﹠︀︠️ ︠︡ا(

ا﹟  ۀدر︋︀ر. »ا︵﹙︊﹢ا ا﹜︺﹙﹛ و ﹜﹢ ︋︀﹜︭﹫﹟ ﹨﹢ ︻﹙﹛ ﹝︺︣﹁﹤ ا﹜﹠﹀︦«). ︠﹢دش، آ︫﹠︀︑︣﹟ ︋﹥ ︠︡اي ︠﹢︩ ا︨️
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︣︊﹞︀﹫︎ ︒︡ در ﹨﹞﹥ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢ده ﹪﹠︺ ـ ︫︡︀︋ ﹟﹫ در ﹢﹛و ︡﹫﹢︖︋ را ﹜﹚︻ ︡﹡د﹡︊ـ︀ل ︻﹙ـ﹛ ︋︀︫ـ﹫︡ ـ از     ا ︀︗

  .  ا︪︀ن ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹝︣اد از ︻﹙﹛، ︻﹙﹛ ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ ا︨️. ︎︨︣﹫︡﹡︡ ︮︀دق ا﹝︀م

﹝︀﹡﹠︡ ﹋︧ـ︀﹡﹪ ﹝︊︀︫ـ﹫︡ ﹋ـ﹥ ︠ـ︡اي     (» ﹐ ︑﹊﹢﹡﹢ا ﹋︀﹜ّ︢﹟ ﹡︧﹢ا اً ﹁︃﹡︧︀﹨﹛ أ﹡﹀︧﹛ او﹜﹈ ﹨﹛ ا﹜﹀︀︨﹆﹢ن«

ا﹢︠ ︡﹠︐︧﹨ .( ﹅︣︵ ،﹅︣︵ ﹟︩ را از ︀د ︋︣د﹡︡، ︎︦ ︠︡او﹡︡ ︠﹢د︫︀ن را از ︀د︫︀ن ︋︣د، ا﹠︀ن ﹁︀︨﹅

. ﹨︀︨️ ﹨︀ و ر﹡﹌︻﹞﹙﹪ ا﹟ ︨﹙﹢ك، ﹝︣ا﹇︊﹥ روي ﹡﹀︦ و ︀﹁︐﹟ آن ︋︡ون ︖︀ب ۀ︋︣﹡︀﹝. ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ ا︨️

﹉ا︨️ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹡﹀︦ ﹡︤د ﹪﹀﹞ ،ر﹢︸ ︒﹫ از ،﹅︣︵ ﹟آد﹝﹪ ا︨️، ا ﹤︋ ︤﹫ ﹟︣︑ .  ﹤ـ﹊﹠ا ︀︋ ﹪﹠︺

﹉و﹜﹪ از ︋︦ ﹡﹆ـ﹢ش روي آن ر  ﹡︤د ،️︨︀﹞ ︦﹀﹡ ︀﹞ ﹤︋ ︤﹫ ﹟︣︑       ـ︡ها ﹎︣﹁︐ـ﹥ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︠ـ﹢د ﹡﹀ـ︦ د

  .︫﹢د ﹡﹞﹪

️ . ︠﹑︮﹥ ا﹠﹊﹥ ﹡︧﹫︀ن ︠﹢د را ︀︋︡ ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫️ ︫ـ﹞︀ ﹨﹠﹍ـ︀﹝﹪ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ د﹡﹫ـ︀      . اوَـل ︀︋︡ ︠﹢د را ︀﹁ـ

︡د︑︀ن ︋﹢د﹢︠ ،︡︡﹞و ︑︪︊﹫﹥ ﹨︀ و ر︨﹛ ا︨﹛. آ ︀﹨︫︡ ﹏﹝ ︀﹝︫ او﹜ـ﹫﹟  .  ﹨︀ و ا︻︐︊︀رات و او﹨︀م ︋︺︡اً روي

ا﹎︣ ︋︍︨︣﹠︡ ﹋ـ﹥ ﹨︧ـ︐﹪؟   . ﹋﹠︡ز ا︻︐︊︀رات ︋︣ دوش ︫﹞︀ ︨﹠﹍﹫﹠﹪ ﹝﹪ا﹒ن ﹋﹢﹨﹪ ا. ا︻︐︊︀ر ﹨﹞﹫﹟ ﹡︀م ︫﹞︀ ︋﹢د

ام، ﹨﹞﹫︪﹥ ︫ـ︀﹎︣د  ︗︀ زن ﹎︣﹁︐﹥﹋﹠﹛، از ﹁﹑ن︗︀ ﹋︀ر ﹝﹪ر︫︐﹥، در ﹁﹑ن﹎﹢ ً﹑︓﹞ ﹪︧﹫﹟، د﹋︐︣اي ﹁﹑ن ﹝﹪

آ﹡︙﹥ را ﹋ـ﹥ ︑ـ︀﹋﹠﹢ن   . ﹎︢ار﹡︡، و از ا﹟ ﹇︊﹫﹏ ا﹝﹢ر︗︀︨️، ﹝︣دم ︋﹥ ﹝﹟ ا︐︣ام ﹝﹪ام ﹁﹑نام، ︠︀﹡﹥اوَـل ︋﹢ده

اي ︋﹢ده ا︨️ از ︠﹫︀﹐ت؛ ︠﹫︀﹐︑﹪  ام، ﹡﹥ و︗﹢دي ﹆﹫﹆﹪، ︋﹙﹊﹥ و︗﹢دي ﹝︖︀زي و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹪» ﹟﹝«

﹪﹞ ︣﹊﹁ ﹤ ﹟﹞ ﹤︋ ︹︗︣ان را﹍د ﹤﹊﹠از ا ﹏︮︀ ︡﹠﹠﹋ .    ـ︣ان﹍در وا﹇︹، ﹡﹢︻﹪ ز﹡︡﹎﹪ ا﹡﹍﹙ـ﹪ ︠﹫ـ︀﹜﹪ در د

ا﹟ ﹁﹆︣ . ﹋﹠︡ ﹪ا﹛، ︾︀﹁﹏ از ا﹠﹊﹥ ﹨︣﹋︦ ﹝︪︽﹢ل ﹋︀ر ︠﹢د ا︨️ و ا︮﹑ً، ﹋︧﹪ ︋﹥ ﹋︦ د﹍︣ ﹁﹊︣ ﹡﹞ دا︫︐﹥

اش  ︫﹢د ﹋﹥ ا﹎︣ ﹉ روز درِ ︠︀﹡ـ﹥  اش از و︗﹢د ﹝︖︀زي آ﹡︖︀ رو︫﹟ ﹝﹪ آد﹝﹪ از و︗﹢د ﹆﹫﹆﹪ و ا﹡︊︀︫︐﹍﹪

︡  ﹋﹠︡، ︣ا ﹋﹥ ︎﹢﹪ ︠﹢دش را ︋﹥ ︪﹛ ﹝﹪ اي ﹝︊﹢س ︫﹢د و︪️ ﹝﹪ ︋︧︐﹥ ︫﹢د ︀ در ﹎﹢︫﹥ اـ﹟  . ︋﹫﹠ـ

ش در و︗ـ﹢د و ︋ـ﹥ و︗ـ﹢د    ا ﹋﹠ـ︡ و ز﹡ـ︡﹎﹪   ا︨️ ﹋﹥ آدمِ ︎﹢چ ﹨﹞﹫︪﹥ ︠﹢دش را در ازد︀م ︗﹞︺﹫️ ﹎﹛ ﹝﹪

﹝︺︣﹁️ ﹝︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠﹢د﹝︀ن ﹝︺︣﹁ـ️ ﹡﹫︧ـ️، ︋﹙﹊ـ﹥    . د﹍︣ان ا︨️ و ا﹎︣ د﹍︣ان ﹡︊︀︫﹠︡، ا﹡﹍︀ر ﹋﹥ ﹡﹫︧️

-ا﹛ و روز ︋ـ﹥ روز، ︋﹫︪ـ︐︣ ﹝ـ﹪   ﹨︀ را ︋﹥ ﹨﹛ ︧︊︀﹡︡ه در ︻︀﹜﹛ ذ﹨﹟، آن. ︑﹢﹨ّ﹛ ﹉ ︨︣ي ا︻︐︊︀رَـ︀ت ا︨️

ات ذ﹨﹠﹪ ﹝﹠︭︣ف ﹋﹠﹫︡ و ︋﹥ ︠﹢د︑ـ︀ن ︑﹢︗َــ﹥   ا﹟ و︗﹢د ۀذ﹨﹠︐︀ن را از ﹨﹞: ︀ل ︋﹫︀﹫︡ ︠﹢د را ︋﹫︀︋﹫﹛. ︫﹢د

و آن و︗︡ان، د︡نِ ︋︀ ︪﹛ ︻﹆﹏ ا︨ـ️؛ ︑︺﹆ّـ﹏   . و︗︡ان ا︨️، ︑﹀﹊ّ︣ ﹡︀م دارد ۀ﹨﹞﹫﹟ ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹥ ﹝﹆︡﹝. ﹋﹠﹫︡

اـ﹛ و  ﹨︀ از او ︾︀﹁ـ﹏ ︋ـ﹢ده   ︋﹫︪︐︣ ﹝︀ ︨︀ل.  ا﹟، ﹋﹙﹫ٌ︡ اوَـلِ ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ ا︨️. ︀︋﹫︫︡﹞︀ ︠﹢د را ﹝﹪. ا︨️

﹋ـ﹥  ( ﹨﹠﹍ـ︀م ﹝ـ︣گ  . ؛ ﹝︓﹑ً ﹫﹟ د︻ـ︀ ـ︀ ︻︊ـ︀دت ـ︀ در ﹎ـ︣داب ﹝︪ـ﹊﹑ت      ا﹛﹎︀﹨﹪، او را ︀﹁︐﹥ ﹁﹆︳ ﹎︀ه

﹜﹆︡ «: ︫﹢درود و ﹋︪︿ ︾︴︀ ﹝﹪او﹨︀م ﹋﹠︀ر ﹝﹪ ۀ︑﹢﹜ّ︡، ﹨﹞ ۀ﹡﹫︤ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹜︣︑ (︷﹟ ﹝︪﹊﹏ ا﹟ د﹡﹫︀︨️ ︋︤رگ

  ). ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︑﹠︀ ︠﹙﹆︐︀ن ﹋︣د﹛ آور﹛، ﹨﹞︀ن︫﹞︀ را ︑﹠︀ ﹝﹪(»︗︐﹞﹢﹡︀ ﹁︣ادا ﹋﹞︀ ︠﹙﹆﹠︀﹋﹛ اول ﹝︣ة

  ). ︋﹞﹫︣︡ ︎﹫︩ از آ﹡﹊﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹝︣دن ︫﹞︀ ﹁︣ا ر︨︡( »﹝﹢︑﹢ا ﹇︊﹏ أن ︑﹞﹢︑﹢ا«:ز آن ﹨﹠﹍︀م ﹝ﹳ︣د︀︋︡ ﹇︊﹏ ا 
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و او﹜﹫﹟ و︗ـ︡ان را از  .  آورد ﹝﹪) ︠﹢د﹁︣ا﹝﹢︫﹪(» أ﹡︧︀﹨﹛ أ﹡﹀︧﹛«. ﹋﹠︡﹎﹠︀ه، ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ را ﹋﹛ ﹝﹪ 

  .  ﹎﹫︣د ، ﹋﹥ ﹨﹞︀ن و︗︡انِ ︋﹢دنِ ︠﹢د﹝︀ن ا︨️﹝︀ ﹝﹪

  

ا︮﹢﹐ً ﹁︣ق ︋﹫﹟ ︨︀﹜﹉ و ︾﹫︣ . ︠﹢ا︵︣، ﹡﹞︀ز ︫︉ ︠﹢ا﹡︡ن ا︨️ ﹡﹀﹪ا︨︀︑﹫︡ ﹝︀ ﹝︺︐﹆︡ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ راه . ١١

﹋﹠︡ و ︵﹞︃﹡﹫﹠﹥ و آرا﹝︪﹪ ︻︖﹫ـ︉ ︋ـ﹥ آدم   ﹡﹞︀ز ︫︉، روزِ آدم را آرام ﹝﹪.  دا﹡︧︐﹠︨︡︀﹜﹉ را ﹡﹞︀ز ︫︉ ﹝﹪

︫﹢د ﹋﹥ ﹋﹏ ز﹡︡﹎﹪ ﹉ ﹡︷﹛ ﹝︺﹠﹢ي ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ و در ﹝︧﹫︣ ︨︀ز﹡︡﹎﹪ رو﹪ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د و د﹨︡ و ︋︀︻︒ ﹝﹪﹝﹪

﹡ ︩︎ َـ︣ا﹜︺﹆﹢ل در ﹋﹏ ز﹡︡﹎﹪ دارد.  ︊︀︫︡﹇﹢اي آدم﹫﹞ ﹪︑︀﹋︣︋ ،﹤︮﹑︠ . ︨︣ ︀︋ ︤︗ ًا﹜﹪ ا ِ﹅︣︵ ً﹐﹢︮ا

  . ا﹟ از وا︲︀ت ا︨️. ︫﹢د︵﹪ ﹡﹞﹪) ︋﹫︡اري ︫︉(﹜﹫︀﹜﹪
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  درس دوم

  

آورد﹡︡،  ا﹡︊﹫︀ آن ﹝︺︣وف ﹁︴︣ي را ︋﹥ ︀د . ︵︣﹅ ا﹡︊﹫︀ ︑︢﹋ّ︣ ︋﹢ده ا︨️، ︑︢﹋ّ︣ راه ا﹜﹆︀ء ﹝︺︀رف ا︨️. ١

  . آن ذ﹋︣ ا︻︣اض ﹋︣د﹡︡ ﹨︀ از ﹝﹠︐︀ ا﹡︧︀ن

﹇ُ﹙ْ﹠َ︀ ا﹨ْ︊ِ︴ُ﹢ا « :﹝︀︨️  ۀ︀︫︡ ︋︪﹢د ﹎﹀️ ﹋﹥ ا﹠︑ ﹟︀ و︸﹫﹀. ا︨️» ︑︊︺﹫َـ️«﹝︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑︢﹋ّ︣ ا﹡︊﹫︀  ۀو︸﹫﹀

ـ   (» ﹝ٌ﹠ْ︀ ︗ًـ﹞﹫︺︀ً ﹁َ︅ِ﹝ُـ︀ ًـ︃ْ︑ٌ﹫ًـ﹠ُ﹊ُ﹛ؤ ﹝ٌ﹠ِ﹪ ﹨ُ︡ىً ﹁َ﹞ًـ﹟ؤ ︑َ︊ِ︹ًـ ﹨ُ︡ايًـ ﹁َ﹑ َ︠﹢ؤفَ ︻ًـ﹙َ﹫ؤِ﹛ؤ وًـ ﹐ ﹨ُ﹛ؤ ًـؤَ︤﹡ُـ﹢ن  ﹥ ﹎﹀︐ـ﹫﹛ ﹨﹞﹍ـ﹪ ︋

︎︦ ﹨︣﹎︀ه از ︗︀﹡︉ ﹝﹟ ﹨︡ا︐﹪ ︋﹥ ︫﹞︀ ر︨︡، ﹨︣﹋︦ از ﹨︡ا️ ﹝﹟ ︑︊︺﹫️ ﹋﹠︡، د﹍ـ︣  . ز﹝﹫﹟ ﹨︊﹢ط ﹋﹠﹫︡

️︧﹫﹡ ﹪﹡︤ ︋︣اي او ︠﹢ف و  .(  

  

︺﹠﹪ در ا︮ـ︴﹑ح دـ﹟، ﹨︣︗ـ︀    (﹋︣د﹛، ︻﹆﹏ ﹝︀︨️) و︗︡ان(اي ﹋﹥ ︋︀ آن ﹡﹀︦ ︠﹢د را وًـ︗ًـً︡ـ  ﹇﹢َـه. ٢

︻﹆﹏ ا︨️ ﹋ـ﹥ و︗ـ︡ان   ). د︀﹠︺﹞ ﹟︩ ا﹟ ا︨️︻﹆﹏ ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨️، ﹝︣اد ا﹟ ﹇﹢َـه ا︨️ و ︻﹆﹏ در ﹜︧︀ن 

﹪﹞ ︡﹠﹋ .  ️ ️    . ︻﹆﹏ ا︨️ ﹋﹥ ︖َـ️ ا︨️، ر︨﹢ل ︋︀︵﹠﹪ ا︨️، ﹝﹫ـ︤ان ا︨ـ . ﹝﹢︗ـ︉ ︔ـ﹢اب و ︻﹆ـ︀ب ا︨ـ

️  ︋︣︠﹑ف ا﹝﹢ر ذ﹨﹠﹪ ﹋﹥ ︨︀︠︐﹥(﹝︺︀رفٌ ︻﹆﹑﹡﹪، ︀﹁︐﹠﹪ ا︨️ ︵ـ﹢ر ا︨ـ️    ﹨﹞ـ﹫﹟ ).  ﹨︀ي ︠﹢د ﹡﹀︦ ا︨ـ

︑﹢︲﹫ و ︑﹀︭﹫﹏ و ﹝﹆︡﹝ـ﹥ و ﹝ـ﹣ّ︠︣ه   و︗﹢د آد﹝﹪ ا︨️ ﹋﹥  ۀاي در ︮﹀ ﹝︓﹏ ︗︣﹇﹥. ﹝︺︀رف ︻﹆﹑﹡﹪ ︋︧﹫︳

︑ـ﹢ا﹡﹪  ا﹎︣ ︋︍︨︣﹠︡ ︠﹢د را  ﹤︀﹁︐﹪؟ ﹡﹞﹪. ﹋︣د﹡﹪ ﹨﹛ ﹡﹫︧️ ︋﹫︀ن. ︮﹢رت ﹡︡ارد. ︗︤ء ︗︤ء ﹡﹫︧️. ﹡︡ارد

︀︋﹪ ﹋﹥ ﹇︊ـ﹫  و︗﹢دت ﹝﹪ ۀ︣ا ︸﹙﹛ ﹇︊﹫ ا︨️؟ ︋︀ ﹨﹞. آورد﹡﹪ ﹡﹫︤ ﹡﹫︧️ د﹜﹫﹏. ︑﹢︲﹫ د﹨﹪ و ︋﹫︀ن ﹋﹠﹪

  . ي︑﹢ا﹡﹪ ︋︣ا︩ ا︔︊︀ت ﹁﹙︧﹀﹪ ︋﹫︀ورا︨️، ا﹝َـ︀ ﹡﹞﹪

  . ︧﹟ ذا︑﹪ د﹍︣︠﹢ا﹨﹪ و ﹇︊ ذا︑﹪ ︠﹢د︠﹢ا﹨﹪. ا﹠︖︀ ︗︀ي ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ دو﹝﹫﹟ ﹝︴﹙︉ و︗︡ا﹡﹪ ا︨️

︋︣اي ا﹠﹊﹥ ا﹟ ﹇﹢َـه را در ︠﹢د و︗︡ان ﹋﹠﹫︡، ﹨︣﹎︀ه ﹋﹥ ︋︣ ︨︣ دو را﹨﹪ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹫︡، ا﹟ ︨﹣ال ﹋﹙﹫ـ︡ي  

در وا﹇︹، ︋ـ︀  .(﹟ ا︨️︋﹢دن ا︪︀ن ا» ا︨﹢ه«﹋︣د؟ ﹝︺﹠︀ي  ︋﹢د،  ﹪﹞ ﹤ا﹋︣م را از ︠﹢د ︋︍︨︣﹫︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹡︊﹪

آـ︡ و در ﹝ـ︀ دو︋ـ︀ره ز﹡ـ︡ه      آل ا︠﹑ق ﹋﹥ ﹝︺︣وف ﹁︴︣ي ﹝︀︨️، ﹝︖︡داً ︋﹥ ـ︀د ﹝ـ︀ ﹝ـ﹪    د︡ن ︎﹫︀﹝︊︣، ا︡ه

︋﹠︀︋︣ا﹟، ︻﹙﹛ ︻︷ـ﹫﹛ ا︠ـ﹑ق ︋ـ︣ ا︨ـ︀س ـ﹈      ). ︫﹢د ︵﹢ري ﹋﹥ ︐﹪ در ︗︤﹫︀ت را﹨﹠﹞︀ي ﹝﹪ ︫﹢د، ︋﹥ ﹝﹪

️؛ ︺﹠ـ﹪ روي ︧ـ﹟ و ﹇ـ︊    ︋﹠︀ ︫︡ه ا︨) ﹝︴︀﹜︉ ﹁︴︣ت ︨︀ده ا︨️ ۀ︨︀ده، ﹢ن ﹨﹞(﹁︴︣ي ۀ﹝︴﹙︉ ︨︀د

﹁︴︣︀ت،  .( ،︀﹞ ︣﹫︊︺︑ ﹤︋ ︀︺﹠﹪ ر︪﹥ در ﹁︴︣ت دارد(ا ﹟﹊﹪ از ﹝︺︀﹡﹪ اَ﹇﹢م ︋﹢دن ا﹟ د﹟ ا︨️. ︻﹆﹙﹪

  .︀︋﹠︡، ﹁﹆︳ ﹋﹞﹪ ︑︢﹋ّ︣ ﹐زم ا︨️ و ﹋﹞﹪ ︑﹢︗َـ﹥﹨︀ را ﹝﹪ ﹨﹞﹥ آن. ﹨︀ ﹝︪︐︣ک ا︨️ ا﹡︧︀ن ۀ︻﹆﹙﹫َـ︀ت در ﹨﹞

  

﹝﹫َ︧ــ︣ ا︨ـ️ و ︵︣ـ﹅ آن ︑ـ︢﹋ّ︣     » ︻︀﹇﹙﹪«ي ﹨︣ ﹁︴︣ي ︋﹢دن ︠︡ا︫﹠︀︨﹪ ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ا. ٣

  ).  ﹡﹍︣︡؟در درون ︠﹢د ︫﹞︀، آ︀ ﹡﹞﹪(» و﹁﹪ ا﹡﹀︧﹊﹛ ا﹁﹑ ︑︊︭︣ون« :︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ آ︀ت. ا︨️
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﹨︀ي ︠ـ﹢د را در آ﹁ـ︀ق و   ﹝︀ ﹡︪︀﹡﹥(» ︨﹠︣﹛ آ︀︑﹠︀ ﹁﹪ ا﹐﹁︀ق و ﹁﹪ ا﹡﹀︧﹛  ﹪︐︐︊﹫َـ﹟ ﹜﹛ أ﹡ّ﹥ ا﹜﹅َـ« 

️  ﹡﹞︀︀﹡﹫﹛ ﹨︀ي آ﹡︀ن ︋﹥ ا︪︀ن ﹝﹪ در ︗︀ن ︑﹢︗َــ﹥ ﹋﹠﹫ـ︡ ︋ـ﹥    ). ︑︀ ︋︣ ا︪︀ن آ︫﹊︀ر ︫﹢د ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ـ﹅َـ ا︨ـ

﹊﹪ از ا︋﹢اب ﹝︺︀رف ﹁﹛ ). ︠﹢د را ︫﹠︀︨︀﹡︡ن ﹋︀ر او︨️(ا﹜﹞︺︣﹁﹤ ︮﹠︹ اً: د﹨︡ ا﹠﹊﹥ او︨️ ﹋﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹪

و ︨ـ﹠ّ️ او  . ︋﹢ا﹨︡» او«و ︀︋︡ ) ︫﹢د آن را ︵﹪ ﹋︣دو ︋﹥ زور ﹡﹞﹪(، ﹎︡ا﹪ ا︨️  ﹨﹞﹫﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ راه

ً︨ـ︃َ︮ؤِ︣فﹳ ︻ًـ﹟ؤ آ︀︑ٌ﹪ًـ ا﹜ُ︢﹟ًـ ًـ︐َ﹊َ︊ُـ︣ﹳونًـ ﹁ٌ﹪ ا﹜ْ︃َرؤضِ ︋ِ︽َ﹫ؤِ︣ ا﹜ًْـ﹅ِـ وًـ إِنؤ ًــً︣ـوؤا ﹋ُـ﹏ُـ   «: ﹝︐﹢ا︲︺︀ن ا︨️د︨︐﹍﹫︣ي از 

︀ِ︋ ﹳ﹣ْ﹝ٌ﹠ُ﹢ا ﹐ ًـ﹤︀ت ︠﹢د را از (» آو ︋︤رگآ ︣︊﹋ ﹅︀﹡ ﹤︋ ﹟﹫﹞︡آ﹡︀﹡﹊﹥ در ز﹠﹠﹋ ﹩︪﹠﹞ ﹪︐︣دا﹡﹛ ﹋﹥ ﹨︣ آ﹍︋ ،

  ).︋﹥ آن ا﹞︀ن ﹡﹫︀ور﹡︡را ︋︊﹫﹠﹠︡، 

﹇︣︗ ﹤﹊﹠از ا ︦︎ ﹤﹋ ️︨︀﹞ ︣︋ ،﹟︊ـ️ او ︋ـ﹥ ﹇﹙ـ︉ ﹝ـ︀ زده ︫ـ︡، ︨ـِ︣ ر︫ـ︐﹥ را         ۀ︋﹠︀︋︣ا﹞ و ️﹁︣︺﹞

﹤﹍﹡ ﹪︎ ،﹜︣ش       دار︢آن را ﹇︊﹢ل ﹋﹠﹫﹛ و ︋︀ ︎﹫︣وي و ︑﹀﹊ّـ︣ و ︻︊ـ︀دت ︠﹢د﹝ـ︀ن را ︋ـ︣اي ︎ـ ،﹜︣﹫﹍︋ آن را

﹢ از ﹋︧ـ︀﹡﹪  ا﹟ ︎﹫︣وي ﹨﹛ ︋︀ ︻﹞﹏ ︋﹥ ︮︀﹜︀ت ا︠﹑ق و ︗︧ـ︐︖ . ﹨︀ي ︋﹫︪︐︣ي از ﹝︺︣﹁️ آ﹝︀ده ﹋﹠﹫﹛ ︋︣ه

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ اـ﹟ و︸ـ︀︿   . آ︡ ﹋﹥ ﹡︪︀﹡﹪ از او دار﹡︡ ︀ آ︔︀ري از او ﹋﹥ در ﹋︐︉ ﹎︫︢︐﹍︀ن ا︨️ ︋﹥ د︨️ ﹝﹪

﹝︀︨️  ۀا﹟ و︸﹫﹀. اً ﹁︣︱﹥ و آن ﹨﹛ ا﹁︱﹏ ﹁︣ا︰ دا﹡︧︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ا︨️ ﹋﹥ در ︋︣︠﹪ روا︀ت، ﹝︺︣﹁️

︨ـ﹠ّ️ ︠ـ︡ا   . ︫ـ﹢﹛  ﹎ـ︣م ﹝ـ﹪  ﹋﹥ ︠﹢د را در ﹝︺︣ض ︑︀︋︩ ︠﹢ر︫﹫︡ ﹇︣ار د﹨﹫﹛، آ﹡﹍︀ه ︋﹥ ﹁︱﹏ ︠﹢ر︫ـ﹫︡  

﹋﹢︫﹠︡، ︋﹥  ﹋︧︀﹡﹪ را ﹋﹥ ︋︣اي ﹝︀ ﹝﹪(»ا﹜︢﹟ ︗︀﹨︡وا ﹁﹫﹠︀ ﹜﹠﹠︡﹛ ︨︊﹙﹠︀«. د︨︐﹍﹫︣ي از ︀︨﹏ ︮︀دق ا︨️

  ).﹡﹞︀﹫﹛ ﹨︀ي ︠﹢د راه ﹝﹪ راه

︡  ︎︦، از ا ﹟﹫︒ ﹋﹥ ﹝︺︣﹁️ و د︨︐﹍﹫︣ي در ﹨︣ ︀ل، ﹁︺﹏ او︨️، آن را ︮﹠︹ ︠︡ا دا﹡︧︐﹥  ا﹝ـ︀  . ا﹡ـ

 ︀﹞ ︿︀︸و و ﹤︱︣﹁ ﹪﹁︀﹡ ﹟︧️ا﹫﹡ ︉﹚︴﹞ ﹟در ﹇︊︀ل ا.  

  

﹋﹠ـ﹫﹛ ﹋ـ﹥   ا﹎︣ ︋﹥ ︠﹢د﹝︀ن ︑﹢︗َــ﹥ ﹋﹠ـ﹫﹛، و︗ـ︡ان ﹝ـ﹪    . ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ ︨﹢﹝﹫﹟ و ︀ر﹝﹫﹟ ﹝︴﹙︉ و︗︡ا﹡﹪. ٤

ـ . ︗︣︀﹡﹪ از ︑︽﹫﹫︣ و ﹡﹢ ︫︡ن ﹜﹛ ﹤︋ ﹤︷︷﹥ در و︗﹢د ﹝︀ ︗︣︀ن دارد ︷﹛ ︣﹨ آب، در ︣﹡ ︀ ۀ﹝︀﹡﹠︡ آ︋︪︀ر 

﹋﹠﹫﹛، ﹟ ︑︽﹫﹫︣ات، ﹋﹥ ︠﹢د در ︠﹢د ا︖︀د ﹡﹞﹪در ︎ًـ︦ ا. ︑︍︡ و در و︗﹢د ﹝︀ ︨︣از︣ ا️︨﹫︀ت، در ﹝︀ ﹝﹪

️     . ﹋﹠︡︋﹫﹠﹫﹛ ﹋︦ د﹍︣ي ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ را اداره ﹝﹪﹝﹪ ﹋ـ︦  . ﹋︦ د﹍︣ي ا︨️ ﹋ـ﹥ ﹝ـ︀ را ﹡﹍ـ﹥ دا︫ـ︐﹥ ا︨ـ

︎︦، ﹝︴﹙︉ و︗︡ا﹡﹪ ︋︺︡ي، و︗︡ان ︑︽﹫﹫︣ات ︗︀ري در و︗﹢د ︠﹢د ا︨ـ️ ـ   . د﹍︣ي ﹋﹥ ﹇﹢ام ﹝︀ ︋﹥ او︨️

︠﹢اب و ︋﹫︡اري، ر︫︡ ︋︡ن و ︑﹠︷﹫﹛ ا︻︱︀ي ︋ـ︡ن   ﹝︀﹡﹠︡ ﹇︊︰ و ︋︧︳، ﹝︺︣﹁️ و ︗﹏، ︑﹢﹁﹫﹅ و ︠︢﹐ن،

ا﹟ و︗︡ان، در ﹆﹫﹆️، و︗︡ان ا﹡﹀︺︀ل . ︫﹢د ︋﹥ و︗︡ان ﹇﹫َـ﹢م ـ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ﹝﹪... ﹝︓﹏ ﹇﹙︉ و ﹋︊︡ و ︑﹠﹀︦ و 

آ︾ـ︀ز  (»اوَـل ا﹜︺﹙ـ﹛ ﹝︺︣﹁ـ﹤ ا﹜︖︊َــ︀ر   «. ﹡﹀︦ در ︋︣ا︋︣ ︗﹑ل ︠︡او﹡︡ ا︨️ و ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹪ ﹇︡م اوَـل ︑﹢﹫︡ ا︨️

  ). ︻﹙﹛، ﹝︺︣﹁️ ︗︊َـ︀ر ا︨️



️︧﹡ ﹏︭﹁:ً٣١                                      ﹝︺︣﹁﹤ا

︨️ ﹇︀﹨︣ و ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹝﹢ت و ﹫︀ت و ︠﹙﹆️ ﹝︀ ︋﹥ د︨️ ﹇︡ر︑﹪ ا﹫ ا ︣﹨ ﹤﹊﹠﹉ از ﹝︀ و︗︡ان ﹝﹪︑﹢︲

ا﹛، دا︫︐﹥ ︫︡ه ا﹛، ︋﹙﹊﹥ ﹡﹍﹥دا︫︐﹥︀︋﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︀ در ا︾﹙︉ ا﹢ال، ︠﹢د﹝︀ن ﹡﹫︧︐﹫﹛ ﹋﹥ ︠﹢د را ﹡﹍﹥ ﹝﹪. ︑﹢ا﹡︀

وي ︎︀ي ︠﹢د﹝︀ن ﹡﹫︧︐﹫﹛، ︋﹙﹊﹥ ︎﹫︙︀﹡﹠︡؛ را﹡︡؛ ︎﹫︘ ﹝︀ د︨️ ︠﹢د ﹝︀ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ﹝︀ را ﹝﹪ دا︫︐﹥﹝︀ را ﹡﹍﹥ 

﹜︀ط ﹨︧︐﹫﹛؛ ﹝︽﹫َـ︣ي دار﹞ ،﹪︴﹫﹞ ؛ در﹜︣﹫︾ ﹤︋ ﹜︀﹇ .  

آ︀ ︑﹢ ︠ـ﹢دت، ︠ـ﹢دت را ︋ـ﹥ اـ﹟ د﹡﹫ـ︀ آوردي؟ آـ︀       . ا﹟ ﹇﹫َـ﹢م و ﹡﹍︡ار و ﹝︽﹫َـ︣ ﹝︀، ︠︡اي ﹝︀︨️

︋﹢د﹡︡، ز︣ا ﹨﹞﹥ دو︨️ دار﹡︡ ﹋ـ﹥ ︾﹠ـ﹪   ا﹎︣ ﹠﹫﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︾﹠﹪ ﹝﹪( ات در د︨️ ︠﹢دت ا︨️؟روزي

︑﹢، ا︻﹛َـ از ︋︖️ و ︤ن ︀ اد︋︀ر و ا﹇︊︀ل ﹇﹙︉،  آ︀ ︾﹛ و ︫︀دي ︑﹢، ︑﹢﹁﹫﹆︀ت ︑﹢، ︀﹐ت ﹝︺﹠﹢ي.) ︡︋︀︫﹠

ر︫︡ ) آ︀ ﹋︧﹪ ﹨︧️ ﹋﹥ ﹝︀﹏ ﹡︊︀︫︡ ︋﹫︪︐︣ در ا﹟ د﹡﹫︀ ︋﹞︀﹡︡؟(گ و ﹋﹫﹀﹫️ آن در د︨️ ︑﹢︨️؟و روز ﹝︣

﹟ا ︀ر؟ آ﹢︴ ️﹡︡︋ ﹜﹫︷﹠︑ ا︨️ ﹋﹥ و ﹡﹞﹢ و ﹟ذ ﹇︡رت ︑﹢︨️؟ وا﹇︺﹫️ ا﹢﹀﹡ ️︑ ︀﹨ ۀدر ادار  ﹟ا ︣︐︪﹫︋

 ،﹜﹫︋︀﹢ن ︨︣ ر︫︐﹥ ︋﹥ د︨️ د﹍︣ي ا︨️ و ︠﹢د را در د︨︐︀ن او ﹝︀ط ا﹝﹢ر ︠﹢د را ︲︺﹫︿ و ﹁﹆﹫︣ ﹝﹪

︑﹢ا﹡﹫︡ ﹝︀﹡︹ ︋﹥ ︠ـ﹢اب  آ︀ ﹝﹪. ﹝︓﹑ً ︋﹥ ︠﹢اب. ︑︣ ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ︋︣اي ﹝︓︀ل ︋﹥ ﹊﹪ از ا﹟ ا﹝﹢ر د﹇﹫﹅. ︋﹫﹠﹫﹛﹝﹪

در . رو︡ا︠︐﹫︀ر ︋﹥ ︠﹢اب ﹝﹪ ︫﹞︀ ﹨︣ ︫︉ ︋﹪. ر﹁︐﹟ ︠﹢د ︫﹢︡؟ ︻︀﹇︊️ ︠﹢اب ︋︣ ︫﹞︀ ﹫︣ه ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

﹨︀ي ︠︡ا ︋﹥ ︠ـ﹢اب ر﹁ـ︐﹟   از ﹡︪︀﹡﹥(»﹝﹟ آ︀︑﹥ ﹝﹠︀﹝﹊﹛ ︋︀﹜﹙﹫﹏و«:﹋︪︀﹡﹠︡وا﹇︹، ︫﹞︀ را ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ︠﹢اب ﹝﹪

روـ︡، و در آن ﹜︷ـ﹥   اي ︑﹢︗َـ﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ در آن ︋﹥ ︠﹢اب ﹝ـ﹪ ا﹎︣ ︋﹥ ﹜︷﹥ .)︫﹞︀ در ︫︊︀﹡﹍︀ه ا︨️

. ﹋﹠︡ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ︫﹞︀ را ﹇︊︰ روح ﹝﹪آن ﹇︡ر︑﹪ را و︗︡ان و ︋︀ آن ﹝﹑﹇︀ت ﹝﹪︱﹢ر دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡، ︋﹥ ︻﹫︀ن، 

︡  ﹨︀ روح ︫﹞︀ را ﹇︊︰ ﹝﹪او︨️ ﹋﹥ ︫︉(»﹨﹢ ا﹜︢ي ︐﹢﹁ّ︀﹋﹛ ︋︀﹜﹙﹫﹏« :او ︠︡اي ︫﹞︀︨️ ︱ـ﹢ر در  ). ﹋﹠ـ

︷﹛ۀ  ِ︰︊﹇︷﹛ ۀروح، و ︨︍︣دن ︠﹢د ︋︀ ︑﹞︀م و︗﹢د ︋﹥ ︠︡ا در ︡︣︖︑ ︡﹫﹚﹋ ،﹟︐﹁︋ـ︡ن  ︠﹙ـ︹ (︋﹥ ︠﹢اب ر (

  . ا︨️

  . ︫﹢د ︑︣ ﹝﹪ ︑︣ ︫﹢د، ﹜﹆︀ ︫︡︡︑︣  و ﹝︺︣﹁️ ا﹁︤ون ﹨︣ ﹥ و︗︡ان ︻﹞﹫﹅. ︠︡ا، ﹜﹆︀ء ︠︡ا︨️ و︗︡ان

و ﹨︣ ︢︑ ﹤︉ و ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹫︪ـ︐︣  . ︫﹢د اً ︠︐﹛ ﹝﹪ا﹡︡ک دارد ︋﹥ ﹝︺︣﹁️﹡﹀︦ ا﹡︡ک︋﹫﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹝︺︣﹁️  ﹝﹪

آ︔︀ر ︋︧ـ﹫︀ري  اً آورد و ﹝︺︣﹁️اً ﹝﹪﹡﹀︦، ﹝︺︣﹁️ ﹝︺︣﹁️. ﹋﹠︡ ︋︀︫︡، و︗︡ان، و︲﹢ح ︋﹫︪︐︣ي ︎﹫︡ا ﹝﹪

اً و︗ـ﹢د را رو︫ـ﹟   ﹡﹢ر ﹝︺︣﹁️. ︫﹢د ︠﹢د ﹝︐﹙ّ﹅ ︋﹥ ا︠﹑ق ا﹜﹪ ﹝﹪ دارد؛ از ︗﹞﹙﹥ ا﹠﹊﹥ ا﹡︧︀ن ︠﹢د ︋﹥ 

︑︢︑ ِ﹅︣︵ ﹟︣︉ ا︠﹑ق ا︨ـ️،   ا﹟ ا︮﹙﹪. ︫﹢د︨︣ا﹡︖︀م ︑﹞︀م ﹝﹞﹙﹊️ و︗﹢د ا﹡︧︀ن ﹡﹢را﹡﹪ ﹝﹪. ﹋﹠︡﹝﹪

﹊﹪ ︋﹥ ︨︣اغ ︮﹀︀ت اي ﹋﹥ در آن، ﹊﹪︫﹫﹢ه( ﹡﹥ آن ︵﹚︴︭﹞ ﹅︣ ا︠﹑﹇﹫﹢ن ﹋﹥ ︋︀زده ︋︧﹫︀ر ا﹡︡﹋﹪ دارد 

  ).﹋﹠﹠︡ ︑︀ ︋︣ آن ︾﹙︊﹥ ﹋﹠﹠︡ ا﹁︐﹠︡ و آن ﹇︡ر ︋︀ آن ﹝︊︀رزه ﹝﹪رو﹡︡ و ︋﹥ ︗︀ن آن ﹝﹪﹡﹀︧︪︀ن ﹝﹪ ۀ︠︊﹫︓

  

︺﹠﹪ . ﹝︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹙﹢﹇︀تٌ ︻︀﹜﹛ ذ﹨﹠﹞︀ن ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ︋﹥ ﹇﹫َـ﹢﹝﹫َـ️. ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ ︎﹠︖﹞﹫﹟ ﹝︴﹙︉ و︗︡ا﹡﹪. ٥

اي ا︨️  ؛ ا﹟ آ﹥)ا﹛ از ︣وف ا﹜﹀︊︀ ﹋﹥ در ︻︀﹜﹛ ذ﹨﹟ ︠﹙﹅ ﹋︣ده(» ووا«﹨︣ ﹥ در ذ﹨﹟ ︑︭﹢َـر ﹋﹠﹫﹛، ﹝︓﹑ً 
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ز︣ا او︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹇︡رت را ︋ـ﹥ ﹝ـ︀ ︑﹞﹙﹫ـ﹈ ﹋ـ︣ده     .  ا︨️) ﹇︡ر︑﹞﹠︡ و ︑﹢ا﹡︀(»ا﹜﹆︀در ا﹜﹞︐︀ر«︋︣اي ︠︡ا ﹋﹥ 

  . ا︨️

 ﹉ در ذ﹨﹟ ︠﹢د ً﹑︓﹞ ،﹤﹊﹠ا ︉﹚︴﹞ ﹫︲﹢︑»آن را ︋﹥ . ︨︍︦ آن را در︫️ ﹋﹠﹫︡. ︠﹙﹅ ﹋﹠﹫︡» و ﹐︀

﹡﹊︐﹥ ا﹠︖︀︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ا . ﹟︀﹐ آن را از ذ﹨﹟ ︠﹢د ︎︀ک ﹋﹠﹫︡. ︀﹐ آن را ︋︙︣︠︀﹡﹫︡. ︤ درآور︡ر﹡﹌ ︨︊

﹁﹞﹫︡ ﹋﹥ ︠﹢دش، ︠﹢دش را ︠﹙﹅ و ︑ـ︡︋﹫︣ و ﹡﹍ـ︡اري ﹡﹊ـ︣ده ا︨ـ️، ︋﹙﹊ـ﹥      دا︫️، ﹝﹪﹝︺︣﹁️ ﹝﹪» و«

  . ︠︀﹜﹅ و ﹝︡︋َـ︣ و ﹇﹫َـ﹢م او ︫﹞︀ ﹨︧︐﹫︡

﹝︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹙﹢﹇︀ت درو﹡﹪ ︠﹢د ﹇﹫َـ﹢م ﹨︧︐﹫﹛ و ا﹡︨︣ ﹟﹪ ا︨️ ︋︣اي ﹁﹛ ﹇﹫َـ﹢﹝﹫َـ️ ︠︡او﹡︡ ﹡︧ـ︊️  

  . ︋﹥ ︗︀ن ﹨︧︐﹪

  

از وا︗︊︀ت ا︨️؛ از ︗﹞﹙ـ﹥ ا︨ـ︐﹞︣ار در ︠﹢ا﹡ـ︡ن    ) ︻︕ (︋︣اي ﹁﹛ ا﹟ ﹝︺︀رف ︑﹢︨﹏ ︋﹥ ا﹝︀م ز﹝︀ن. ٦

و ﹝︴﹙﹅ د︻︀ ︋︣اي آن ) ز﹝︀ن د︻︀ي ا︨︐︽︀︔﹥ ︋﹥ ا﹝︀م(︦، د︻︀ي ︨﹑م اً ا﹜﹊︀﹝﹏ ا﹜︐︀م ا﹜︪︀﹝﹏د︻︀ي آل

  .︭︠﹢ص ﹇︊﹏ از ورود ︋﹥ ︋︒ ﹝︺︀رف ﹝︡ام ︋﹥ ا︪︀ن، ︋﹥ ۀ︱︣ت، ا︨︐︽︀︔

  

٧ .﹜﹫︐﹁︀ ︀ن را︗ ﹪︺﹇︠︡او﹡︡ وا ﹪︑︀︷﹛ ︋︣اي ،﹜︀ل، ︋︀ ︑︢﹋ّ︣ا︑﹪ ﹋﹥ داد .   ︀ا﹋﹠﹢ن ﹐زم ا︨️ ﹋ـ﹥ ︋ـ

﹜ـ︤ي    و︗︡ان ︠︡ا در و. و︗︡ان ﹋︣دن ﹝︡ام و ︎︣﹨﹫︤ از ︾﹀﹙️ در ﹝︧﹫︣ ︨︺︀دت ﹇︡م ︋︣دار﹫ ا﹇ـ︹، ﹨﹞ـ︀ن

︡﹠﹢﹎ ﹪︊﹚﹇ ︣﹋ن« :ا︨️ ﹋﹥ آن را ذ﹢﹚﹀︑ ﹜﹊﹚︺﹛ ًر︨ـ︐﹍︀ر  (»﹁︀ذ﹋︣وا اً ﹋︓﹫︣ا ︡︀︫ ،︡﹫﹠﹋ ︀د ︠︡ا را ︋︧﹫︀ر

︡﹢︫ .(  

﹡َ﹀ٌْ︧﹈ًـ ︑َ︱ًــّ︣ـ︻︀ً وًـ ︠﹫﹀َـ﹤ً وًـ دﹳونًـ ا﹜ْ︖ًـْـِ︣ ﹝ٌـ﹟ًـ ا﹜ْ﹆َـ﹢ؤلِ ︋ِ︀﹜ْ︽ُـ︡ﹳوِـ وًـ ا﹜ْ︁︮ـ︀لِ وًـ ﹐︑َ﹊ُـ﹟ؤ ﹝ٌـ﹟ًـ           وًـ اذْ﹋ُ︣ؤ رًـ︋ُـ﹈ًـ ﹁﹪«

︀﹜︐﹪ آ﹝﹫︐﹥ از ا﹝﹫︡ و ︢ر و ︋﹥ آرا﹝﹪، ︭︠﹢︮︀ً، در ︊︮ و ︋︀ در ︨﹢︡اي ﹇﹙︊️ را  ️︠︡ا(»︀﹁ٌ﹙﹫﹟ًـا﹜ْ︽

  ).︫︀م ︀د ﹋﹟ و از ︾︀﹁﹑ن ﹝︊︀ش
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  درس ︨﹢م

  

ا︻︐﹆ـ︀د  ﹋﹥ ︋ـ﹥ ︻ـ﹢ا﹜﹛ ︎﹫︪ـ﹫﹟    اً ر︪﹥ در درون ا﹡︧︀ن دارد، ︐﹪ ︋︣ ا︨︀س ﹝︪︣ب ︋︺︱﹪ ﹝︺︣﹁️. ١

ن ﹝︐︭︣ ا﹠﹊﹥، ﹝︀ ﹇︊﹏ از ︑﹢﹜︡ در اـ﹟ ︻ـ︀﹜﹛، از ︨ـ﹥ ︻ـ︀﹜﹛ ﹎ـ︢ر      ︋﹫︀.  دار﹡︡، ﹝︧︊﹢ق ︋﹥ آن ︻﹢ا﹜﹛ ا︨️

  . ︻︀﹜﹛ ا︸﹑ل، ︻︀﹜﹛ ا︫︊︀ح و ︻︀﹜﹛ ارواح و ا﹟ ︻︀﹜﹛ ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن در آن ﹨︧︐﹫﹛، ︻︀﹜﹛ ا︋︡ان ا︨️: ا﹛ ﹋︣ده

أرا﹨ـ﹛  « :در ﹨︣ ﹉ از آن ︻﹢ا﹜﹛، ︠︡او﹡︡ ︠﹢دش را ︋﹥ ﹝︀ ︫﹠︀︨︀﹡︡ه ︀ ︋﹥ ︑︺︊﹫︣ رواـ︀ت ﹡︪ـ︀ن داده  

﹤︧﹀﹡« .ا︮﹏ ا﹤﹠︮ ﹤︣﹎ ،️︨ـ︀ت آن ﹝ـ﹢︵﹟   ﹟ ﹝︺︣﹁️ در ﹁︴︣ت ﹝︀ ︔︊️ ︫︡ه ا﹫︤︗ ︀ي آن ︻﹢ا﹜﹛ و﹨

︵ـ﹢ر ﹋ـ﹥    ﹨﹞︀ن). ︔︊︐️ ا﹜﹞︺︣﹁﹤ ﹁﹪ ﹇﹙﹢︋﹛ و ﹡︧﹢ا ا﹜﹞﹢︵﹟: ︋﹥ ︑︺︊﹫︣ روا︀ت(آور ﹜︀د ﹡﹞﹪ ︫﹠︀︨︀﹪ را ︋﹥

ـ  ۀآور﹛ و ︋﹥ ﹋﹙﹪، از ﹡︪ در ︻︀﹜﹛ ︠﹢اب، ﹝﹢︵﹟ ︋﹫︡اري را ︋﹥ ︀د ﹡﹞﹪ ﹊﹠︋ـ﹥ ﹝ـ︀   ︋﹫︡اري ︾︀﹁﹙﹫﹛، ﹝﹍︣ ا ﹤

ا﹎ـ︣ در ︠ـ﹢اب   . ︫ـ﹢ ،﹜﹢︫ ﹜︺﹠﹪ ﹝︐﹠︊َـ﹥ ﹝﹪︑︢﹋ّ︣ ︋︡﹨﹠︡ و ︋﹀﹞︀﹡﹠︡ ﹋﹥ در ︠﹢اب ﹨︧︐﹫﹛؛ آ﹡﹍︀ه ︋﹫︡ار ﹝﹪

﹤﹠︮ ︤ن از ︣س و︑ ︣﹍د ،﹜﹢︫ ﹤︊َـ﹠︐﹞ ﹜ـ︡     . ﹨︀ي ︠﹢اب ﹡︡ار︣︖︑ ︡︡اري آ﹎︀﹨︀﹡ـ﹥ در ︠ـ﹢اب، ﹋﹙﹫ـ﹫︋

  . ﹋﹠︡ ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ︠﹢ا︋﹪ ︋﹥ ︑︖︣︡ ﹋﹞﹉ ﹝﹪ َ︨︣ـ ا﹠﹊﹥ ﹋﹛. ا︨️

ا﹜﹠︀س «︡︒ ﹡︊﹢ي ا︨️ ﹋﹥ . ﹒ن ﹨﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ︸︀﹨︣ ︋﹫︡ار ﹤︋ ️︊︧﹡ ،﹜﹫︀ت ﹆﹫﹆﹪ در ︠﹢ا︋﹫﹛﹨﹞﹫﹟ ا

︑﹢︗َــ﹥ ﹋﹠﹫ـ︡ ﹋ـ﹥    . ︫﹢﹡︡﹨︧︐﹠︡، ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ﹝︣د﹡︡، ︋﹫︡ار ﹝﹪ ︺﹠﹪ ﹝︣دم در ︠﹢اب» ﹡﹫︀م ﹁︀ذا ﹝︀︑﹢ا ا﹡︐︊﹢ا

  . ا﹡︡ ﹋﹥ ︻︊︀رت ا︨️ از ﹝﹢ت ا︠︐﹫︀ري﹋﹙﹫︡ ︋﹫︡اري را ︋﹥ د︨️ ﹝︀ داده

را ﹡︣︢︍﹛، ︋︀ز در ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ا︠︐﹑﹁﹪ ﹡﹫︧️ ﹋ـ﹥ ﹝ـ﹢︵﹠﹪ در   ) ︻﹢ا﹜﹛ ذرَـ(﹢ا﹜﹛ ﹎︫︢︐﹥︐﹪ ا﹎︣ و︗﹢د ︻

  .﹝︺︣﹁️ در آدم ﹡︀د﹠﹥ ا︨️، ﹁︴︣ي ا︨️. درون ا﹡︧︀ن، وا︗︡ ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ ︠︡ا︨️

  

٢ .﹜︣د﹋ ️︊︮ ربَـ ا︨️؛ ربَـ  و︗︡ان ﹇﹫﹢م ﹨﹞︀ن، ﹝︺︣﹁️ . در درس ﹎︫︢︐﹥ را︗︹ ︋﹥ و︗︡ان ﹇﹫﹢م

ا﹎ـ︣  . ︀︮︉ دار﹛ و ︀︮︉ ﹝︀ ︠︡اي ﹝︀︨️. ︀︮︉ ﹡﹫︧︐﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︀ ︋﹪ دا﹡︧︐﹫﹛. ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ︀︮︉ ا︨️

️﹁︣︺﹞ ︀ و︗︡ان ﹇﹫﹢م ﹟و ربَـ، دو ﹝﹣﹜﹀ّ﹥ دارد ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫﹛، ا ︉︀︮ ️︠︀﹠︫ ﹪﹠︺ ،︠︡ا ﹤︋:  

﹎﹫ـ︣د، ︎ـ︦   ︠︡او﹡︡ ︫﹊﹏ ﹝ـ﹪  ۀاي ﹝︺︣﹁️ در︋︀ر﹡︧️، ﹡﹀﹪ ︑︺︴﹫﹏؛  ﹪﹠︺﹢ن در ︲﹞﹟ آن، ﹡﹢ه

﹎﹢﹡ـ﹥ ︫ـ﹠︀︠︐﹪ از ︠︡او﹡ـ︡    ﹎﹀︐﹠︡ ﹨ـ﹫︘ ﹝︺︴ِ﹙﹥ ﹎︣و﹨﹪ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹪. ︫﹢د ︫﹠︀︠️ ︠︡ا از ︑︺︴﹫﹏ ︠︀رج ﹝﹪

  .  اً ﹋︀﹝﹑ً ︑︺︴﹫﹏ ا︨️︋︣اي ︋︪︣ ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ و ﹝︺︣﹁️

د﹨︡، ︋﹥ ﹨﹞︣اه و︗ـ︡ان ﹇﹫َــ﹢م، ﹡﹀ـ﹪     ︠︡او﹡︡ در وادي ﹫︣ت و وًـ﹜َ﹥ رخ ﹝﹪ ۀدوم، ﹢ن ﹝︺︣﹁️ در︋︀ر 

ـ︀︋﹫﹛ ﹋ـ﹥ ﹍﹢﹡ـ﹥ ا︨ـ️ ـ︀      ﹫﹛، ا﹝َـ︀ ﹡﹞﹪︀︋او را ﹝﹪. ︠︡ا ︗﹢ر ﹡︡ارد، ︵﹢ر ﹡︡ارد: ︑︪︊﹫﹥ ﹅ ︑︺︀﹜﹪ ا︨️

️︧﹫ .︣ده﹋ ︣﹫︊︺︑ ﹪︐﹁︣︺﹞ ﹟﹫﹠ ︀ب از︖︐ـ️ ا︨ـ️ و از ︨ـ﹢ي    . ا﹡︡ ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ در ︻﹫﹟ ا﹁︣︺﹞ ﹪﹢︨ از

، »﹜﹫︦ ﹋﹞︓﹙﹥ ︫﹪ء« :︋﹥ ︑︺︊﹫︣ ﹇︣آن. ﹡︡ارد... ) و﹇️، ﹋︖︀، و   ،﹤﹡﹢﹍︣ا، )﹤﹫︧︐﹪ . د ︣﹍﹫︣ت
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ا﹟ واژه را ﹠﹫﹟ ﹝︺﹠ـ︀   ا﹝︀م ر︲︀. ﹝︀﹡﹠︡ي او ﹡﹀︐﹥ ا︨️اً ︋﹪ ۀا︮﹑ً در ︠﹢د واژ. ﹨﹫︘ ﹝︀﹡﹠︡ي ﹡︡ارد

﹪﹞︡﹠﹠﹋: »﹤︐﹁︣︺﹞ ﹪﹁ ﹅﹚﹛وًـ﹜َ﹥ ا«︡﹠︐︧﹨ ﹤﹛︣ان و وا﹫ آن ﹋﹥ ︠﹙﹅ در ︫﹠︀︠️ او ، .﹪﹞ ︀︖﹠ـ﹥   از ا﹋ ﹜﹫﹝﹁

﹤︐﹁︀ ︠︡اي وا﹇︺﹪ را ﹜ا .﹤︐﹁︀ د ︠︡ا را﹢︠﹜ـ﹫﹟ ﹝︪ـ︀﹨︡ه و ﹜﹆ـ︀ء او،     . ا ︠︡اي وا﹇︺﹪ آن ا︨️ ﹋ـ﹥ در

-از اـ﹟ . ا﹟ ︠︡اي وا﹇︺﹪ ا︨️. آد﹝﹪ از ︠﹢دش ︠︀رج و ﹝﹢ او ︫﹢د. و و﹜﹥ رخ د﹨︡﹫︣ت و ︗︢︋﹥ 

آد﹝ـ﹪ ︋﹍﹠︖ـ︡، ︠ـ︡اي او     ۀ﹨︣ آ﹡︙﹥ در ا﹡︪︡(»﹋﹙﹞︀ و﹇︹ ﹁﹪ ا﹜﹢﹨﹛ ﹨﹢ ︋﹑﹁﹥«: رو، در روا︀ت ا︨️ ﹋﹥

️︧﹫﹡ ( ︀»﹜﹊﹫﹛ا ︹︗︣ ق﹢﹚﹞ ﹢﹁ ﹜﹊﹞︀﹨﹝﹫َـ︤︑﹞﹢ه ︋︃دقَـ او ︀﹝ّ﹚﹋«)﹝︑ ﹏︋︀﹇ ﹪﹞ـ︤  ﹨︣ آ﹡︙﹥ ︋︀ د﹇ّ️ و﹨﹛ آد﹫﹫

ا﹟ ا︀د﹫︲﹢︑ ﹤﹝﹨ ︒ ﹨﹞ـ︀ن رواـ️ ﹝︺︣و﹁ـ﹪    ). و ︫﹠︀︠️ ︋︀︫︡، ﹝﹙﹢ق ذ﹨﹠﹪ او︨️، ﹡﹥ ︠︡اي او

ر︨ـ﹪ ﹋ـ﹥ ︑ـ﹢﹨ّ﹛ و ا﹡︪︡ـ﹫︡ن      ︺﹠﹪ آ﹡﹍︀ه ︋﹥ ︠︡ا︫﹠︀︨﹪ ﹝﹪» ا﹜︐﹢﹫︡ أن ﹐ ︑︐﹢﹨ّ﹞﹥«ا︨️ ﹋﹥ ذ﹋︣ ︫︡ ﹋﹥ 

  .  او را ﹋﹠︀ر ︋﹍︢اري ۀدر︋︀ر

︠︀رج ︻ـ﹟ ا﹜ـَ︡ـ﹟ ـَ︡ـ ا﹜︐︺︴﹫ـ﹏ و ـَ︡ـ       اً ﹝︺︣﹁️« :آ﹡︙﹥ ﹎﹀︐﹫﹛ در روا︐﹪، ︗﹢﹨︣﹋︪﹪ ︫︡ه ا︨️

︺﹠﹪ ︑︺︴﹫﹏ و ︑︪︊﹫﹥ ﹨︣ دو ︋︀︵﹏ ا︨️ . َ︡ـ ︑︺︴﹫﹏ و َ︡ـ ︑︪︊﹫﹥: ﹝︺︣﹁️ ︠︡ا ﹝﹫︀ن دو َ︡ـ ا︨️(»ا﹜︐︪︊﹫﹥

  ).  ︫﹢دو︗︡ان ﹝﹪) وادي ﹫︣ت(و ︠︡او﹡︡ در وادي ﹝﹫︀ن ا﹟ دو 

  

ز︣ا  دو﹫️ از ﹫︧︐﹪ و . ﹋﹠︡ ︋﹥ ﹨︣ ا﹡︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ا﹟ ︑︢﹋ّ︣ات داده ︫﹢د، او ﹨﹞﹫﹟ ︠︡ا را و︗︡ان ﹝﹪. ٣

︣   «︫﹢د و ︠︡او﹡︡ ﹢ن ﹁︀﹇︡ ﹍﹢﹡﹍﹪ و ﹋﹫﹀﹫️ ︀ ︋﹥ ﹇﹢ل ﹊﹫﹞︀ن ︾︣︋﹪  ﹝︀﹨﹫️ ﹡︀︫﹪ ﹝﹪ » ︋ـ﹥ ﹋﹙ـ﹪ د﹍ـ

» ًــ︡ي ا﹜﹞︺﹠ـ﹪  اَ«︋ـ﹥ ︑︺︊﹫ـ︣ رواـ︀ت، و︗ـ︡ان او را     . ا︨️، ﹋︓︣ت را︗︹ ︋﹥ او ا︮﹑ً، ︑︭﹢َـر﹡︀︫︡﹡﹪ ا︨️

﹪﹞ ︡︋︀ .️︨︡ي«︑︣، او  ︋﹥ ︻︊︀رت درا︨️. ا︨️» ا﹜﹞︺﹠﹪ ا ︡﹫﹢︑ از ︫﹆﹢ق ﹪﹊ ﹟︡ي و . ا ︡﹡︠︡او

  . از ا﹟ رو، ︠︡اي ﹨﹞﹥ ﹊﹪ ا︨️. ︫﹊﹙﹪ و ︮﹢ر︑﹪ و ︑︺﹫َـ﹠﹪ ﹡︡ارد

  

٤ .﹅﹫﹝︻ ﹪﹚﹫﹚︑ ︀تاز آ ︣︑ :﹪﹞ ︣ت﹫ ︉︊︨ ن﹢ ︀تـ﹢ن آدم  . ﹨︧︐﹠︡ ︫﹢﹡︡، ﹨︀دي ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ آ

ـ﹢ن  . ﹋﹠﹠︡ ﹋﹠﹠︡ ︋︣اي ﹁︡︗ ﹜︡ در و︗﹢دش، ︗︀ ︋︀ز ﹝﹪ ︗︀ ﹝﹪ ︑︺︀دل او را ︗︀︋﹥ ۀد﹨﹠︡ و ﹡﹆︴ ﹝﹪را ︑﹊︀ن 

︡  آور﹡︡، ا﹡︧︀ن را ︋﹥ ︠︡اي ﹋︀﹠︀ت ﹝︐﹢︗﹥ ﹝﹪ آدم را در ︋︣ا︋︣ ︻︷﹞️ ﹋︀﹠︀ت ︋﹥ زا﹡﹢ در﹝﹪ ﹐﹁﹊ـ︣ي  . ﹋﹠﹠ـ

او﹡︡ ︎︦ از ا﹟ ︑︢﹋ّ︣ ا﹝َـ︀ ︠︡. ︫﹢﹡︡، ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︢﹋ٌّ︣ ﹨︧︐﹠︡ آور﹡︡ و ﹝﹢︗︉ ﹡﹀﹪ ︠﹢ا︵︣ ﹝﹪ ﹝﹪

﹝︣وي ا︨️ ﹋﹥ . ︫﹢د، ﹡﹥ ︋︀ ﹫︤ د﹍︣ و در ا﹟ ﹐﹁﹊︣ي ﹝︐﹢م ︋﹥ ﹫︣ت، ︠﹢دش ︋﹥ ︠﹢دش ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹪

﹋﹠️ « :︀ در ︡︒ ﹇︨︡﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا ﹁︣﹝﹢د). ︫﹢داو ︗︤ ︋﹥ ︠﹢دش ︫﹠︀︠︐﹥ ﹡﹞﹪(»ا﹡ّ﹥ ﹐︺︣ف ا﹜ّ︀ ︋﹥«

﹤︋ ︭︣︊ ︢ي﹛و ︋︭︣ه ا ﹤︋ ︹﹝︧ ﹛ ۀ﹝﹟ ﹎﹢ش ︋﹠︡(»︨﹞︺﹥ ا﹜︢ي︭﹛︀︠ ﹪﹞  ﹤او ﹋ـ ﹜︪ م ﹋﹥ ︋︀ آن ︋︪﹠﹢د و﹢︫

﹋︪︡ و ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ﹋︀﹠︀ت  آ﹥، ا﹡︧︀ن را از ︠﹢دش ︋﹫︣ون ﹝﹪. ا﹛ ﹝︀ از ︪﹛ ︠︡ا، ︠︡ا را د︡ه). ︋︀ آن ︋︊﹫﹠︡

﹪﹞ ﹟﹞ ︣︸︀ت، ا﹠︀﹋ ا︨️ د﹨︡؛ و ︠︡ا در ︦﹝︪﹛ا︨️. ا ﹟﹫﹠ ︀ل ا﹡︧︀ن ﹤﹋ ًـ﹤ «:ا﹁︧﹢سؤ آ﹟ٌ﹞ ِـ﹟ؤَ︃َ﹋ وًـ
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اي ﹋﹥ در آ︨ـ﹞︀ن و ز﹝ـ﹫﹟ از آن    ﹥ ︋︧﹫︀ر آ﹥(»رؤضِ ًـ﹞ﹳّ︣ـونًـ ︻ًـ﹙َ﹫ؤ︀ وًـ ﹨ُ﹛ؤ ︻ًـ﹠ْ︀ ﹝ﹳ︺ؤِ︣︲ﹳ﹢نًـ﹁ٌ﹪ ا﹜ُ︧ـ﹞︀واتٌ وًـ ا﹜ْ︃َ

ا︻︣اض از آ︀ت ︠︡ا ﹝︺﹙﹢ل ︠ـ﹢د︋﹫﹠﹪ و ︠﹢د﹝︪ـ︽﹢﹜﹪   ). ا﹡︡ ﹎︢ر﹡︡، در ︀﹜﹪ ﹋﹥ از آن روي ︋︣﹎︣دا﹡︡ه ﹝﹪

  .ا︨️

  »﹝︓︀﹜︩ ︋﹫﹠﹪ آي   ︑︀ ︵﹙︺️ ذات ︋﹪︋﹫︣ون ︠﹢︪︐﹟ ز︗﹙︡ ︠﹀︀ش «

  

ا﹡︐﹛ ا﹜﹀﹆︣اء «: آ︡ و︗︡ان ﹇﹫َـ﹢م ﹋﹥ از آن ︮︊️ ︫︡، در وا﹇︹، از راه و︗︡ان ﹁﹆︣ ︠﹢د ︋﹥ د︨️ ﹝﹪. ٥

︡﹫﹝﹛و︗︡ان ﹁﹆︣ ﹋﹥ ).  ﹨﹞﹥ ﹁﹆﹫︣ ﹨︧︐﹫︡ در در﹎︀ه ︠︡ا و او︨️ ︾﹠﹪ و ︨︐﹢ده(»ا﹜﹪ اً واً ﹨﹢ ا﹜︽﹠﹪ ا ﹟ا

﹝︀﹝ـ️ ﹡﹫ـ︤ ﹨﹞ـ﹫﹟ و︗ـ︡ان ﹁﹆ـ︣      ︋︀︵﹟ ﹝﹆︀م ا.  در وا﹇︹، ا﹡﹀︺︀ل در ︋︣ا︋︣ ︗﹑ل ﹅َـ ا︨️، ﹋﹞︀ل ﹡﹀︦ ا︨️

  . ︠﹢︩ ا︨️

  . ا﹛ ︎︦ و︗︡ان ﹁﹆︣، ︫︪﹞﹫﹟ ﹝︴﹙︉ و︗︡ا﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︑︀ ﹋﹠﹢ن ︋﹥ آن ︎︣دا︠︐﹥

︑︢﹋ّ︣ ﹝︡ام ︋﹥ ﹁﹆︣ ﹡﹀︦ و ا︨︐︽︣اق در و︗︡ان ﹅َـ، ذ﹋︣ ﹋︓﹫︣ ا︨️ و ︑ـ﹑ش ︋ـ︣اي ﹀ـ︶ اـ﹟ ـ︀ل،      

  . ﹫︡ ︀︮﹏ ︫﹢د﹋﹥ ﹝﹆︡﹝﹥ ا︨️ ︑︀ ا﹡︡ک ا﹡︡ک، ︋︣اي ︻︊︡ ﹝﹆︀م ︑﹞﹊ّ﹟ در ︑﹢. ﹝︣ا﹇︊﹥ ﹡︀م دارد

  

  :︀ر ﹋﹙﹞﹥ ا︮﹙﹪ آورد﹡︡ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م. ٦

ـ  ا﹁︐﹫﹛، ︪︠﹢ع ﹇﹙︊﹪ ︎﹫︡ا ﹝﹪ و﹇︐﹪ ﹇﹫َـ﹢م ︠﹢د را ︀﹁︐﹫﹛ ︋﹥ وًـ﹜َ﹥ ﹝﹪ ﹚︣﹞ ﹤︋ ﹪︐ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ـ﹢ع ︋ـ︡﹡﹪    ۀ︱︠

ـ︀︋﹫﹛ و   ﹨﹞︐ـ︀ ﹝ـ﹪  ﹋﹠﹫﹛ و از ︫︊﹥ و ﹡ٌـ︡ و ﹝︓ـ﹏ ︋ـ﹪    در ا ﹟︀ل، ﹇﹫َـ﹢م ︠﹢د را ︑﹠︤﹥ ﹝﹪. ر︨︡ ﹝﹪) ︨︖︡ه(

﹪﹞ ﹜﹫﹢﹎»︀ن︊ً︨ا« .  

ا﹟ ﹡︺﹞️ ﹋﹥ ︠﹢دش، ︠﹢دش را ︋﹥ ﹝︀ ﹡﹞︀︀﹡︡ه و ︫﹠︀︨ـ︀﹡︡ه و ﹝ـ︀ ︋ـ﹥ اـ﹟ ︀︎ـ﹥ از       ۀو ︋︺︡، ︋﹥ ︫﹊︣ا﹡

﹪﹞ ،﹜︡﹫︨ر ️﹁︣︺﹞  ﹜﹫﹢﹎»ً︡﹝﹛ا« .﹝﹨ ﹪﹠︺داده ا︨️ ︑ـ︀   ۀ ﹜﹚︻ ︀﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ️︨ت از آن او︨️، او﹐︀﹝﹋

  . ﹨︣ ﹋︦ ﹨︣ ﹥ دارد، از او︨️. ︋︪﹠︀︨﹫﹞︩، ﹇︡رت داده ︑︀ ︻︊︀د︑︩ ﹋﹠﹫﹛

︣ « . ﹡﹀﹪ ﹡︡ و ︫︊﹥ و ﹝︓﹏ ︋︣اي او و ا︔︊︀ت ︠﹢د او. ﹡﹫︤ ذ﹋︣ ﹡﹀﹪ و ا︔︊︀ت ا︨️»  ا﹜﹥ ا﹐ اً﹐« » اً ا﹋︊ـ

  . ︨︀︋﹅ ا︨️ ۀآن ︨﹥ ﹋﹙﹞ ۀا︪︀ن ا︨️ و ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹎﹀️ ﹋﹥ ︠﹑︮ ۀ﹡﹫︤ ︀ر﹝﹫﹟ ﹋﹙﹞

﹢﹡﹊﹥ آ﹡︀ن را﹨︪ـ︀ن از راه ︻﹙ـ﹢م   . ﹨︀ي ︋︪︣ي ﹡﹫︧️ ﹨︀ي ا﹡︊﹫︀ از ︨﹠ ︣ف ︋﹫﹠﹫︡ ﹋﹥ ︨﹠ ︣ف ﹝﹪

️      ︋︣اي ︫﹠︀︠️ او﹜﹪. ︣ي ︗︡ا︨️︋︪ آـ︀  . ا﹐﹝︣ ﹡﹫︤ ︀︋︡ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫﹛ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹁ـ︣د ـ﹥ ﹝︴ـ︀﹜︊﹪ ﹎﹀︐ـ﹥ ا︨ـ

﹡﹫︤ ا︗﹞︀ل ︋︧ـ﹫︀ر   در ﹋﹙﹞︀ت ︎﹫︀﹝︊︣. ا﹡︡ داده ﹢ا﹜﹥ ﹝﹪ ﹨︀ي ︎﹫︀﹝︊︣ را زده ا︨️؟ ︠﹙﹀︀ ︋﹥ ︻﹙﹪ ︣ف

آورده ا︨️ ︑ـ︀   ︠︡او﹡︡ ﹇︣آن را ﹝︖﹞﹏ و ﹝︊﹛. دار ︋﹢ده ا︨️ ︻︡ه ﹨︀ را ︻﹙﹪ آ﹝︡ه ا︨️ و ︑﹀︭﹫﹏ آن

﹜︐︊ـ﹫َـ﹟  «: ︑︀ ︖َـ️ ︠︡ا ︋﹥ ︋﹫︀ن ﹇︣آن ︫﹠︀︠︐﹥ ︫ـ﹢د . ا ﹤﹊﹠︖َـ️ ︠︡ا ︎︦ از ︎﹫︀﹝︊︣ از آن ر﹁︹ ا︋︀م ︋﹊﹠︡
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ا﹟ ﹇︣آن آ︀ت ︋﹫﹠ـ︀ت و در  (»آ︀ت ︋﹫َـ﹠︀ت ﹁﹪ ︮︡ور ا﹜︢﹟ او︑﹢ا﹜︺﹙﹛«) ︑︀ ︋︣اي ﹝︣دم ︋﹫︀﹡︩ ﹋﹠﹪(»﹜﹙﹠ّ︀س

  ). آ﹡︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ا︪︀ن ︻﹙﹛ داده ا︨️ ۀ︨﹫﹠

  

︠ـ︡ا را  (»︻︣﹁️ اً ︋﹀︧ ا﹜︺︤ا﹛«: ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟. از آ︀ت ︠︡او﹡︡ ﹁︧ ︻︤ا﹛ ا︨️ .٧

︀  ︠﹢ردن ﹋︀ر﹨︀ و ﹏ ︫ـ︡ن آن  ﹎︣ه). ﹋︣دم، ︫﹠︀︠︐﹛︋﹥ ﹎︧︧︐﹟ آ﹡︙﹥ ﹝﹊﹛ ︑︭﹢َـر ﹝﹪ اي  ا﹠﹊ـ﹥ ︻ـَ︡ـه  . ﹨ـ

︨ـ︀زي و  ︉ ﹨ـ︀ ﹨﹞ـ﹥ ︋ـ﹥ ︨ـ︊     اي ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ ︋﹥ ﹝﹆︭ـ﹢د ر︨ـ﹫︡﹡︡؛ اـ﹟    دو︡﹡︡ و ︋﹥ ﹝﹆︭︡ ﹡︨︣﹫︡﹡︡، ا﹝َـ︀ ︻َ︡ـه

﹋﹠ـ﹫﹛، از   ز﹡﹫﹛ و ︨︣﹡﹢︫︐﹞︀ن را ︻﹢ض ﹝ـ﹪  ا﹠﹊﹥ ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ د︨️ ︋﹥ ﹋︀ري ﹝﹪. ︨﹢زي ︠︡او﹡︡ ا︨️ ︨︊︉

در ﹋︐︀ب ﹋︀﹁﹪ ﹝︣وي ا︨️ و﹇︐ـ﹪ ︠ـ︡ا ︋﹢ا﹨ـ︡ ︑﹆ـ︡︣ي در ز﹡ـ︡﹎﹪ ﹝ـ﹣﹝﹟       .(﹝︭︀د︧﹁ ﹅ ︻︤ا﹛ ا︨️

اش  ﹡ـ︡﹎﹪ ﹎﹫︣د ︑︀ او ︑︭ـ﹞﹫﹞﹪ ﹝﹆︐︱ـ﹪ ︗︣ـ︀ن آن ︑﹆ـ︡︣ در ز     ︗︀ري ﹋﹠︡، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢﹇️، ︻﹆﹏ او را ﹝﹪

﹎﹢︡ ا ﹟﹥ ︑︭﹞﹫﹞﹪ ︋﹢د ﹋﹥ ﹎︣﹁︐﹛؟ ا﹝︀ ︋﹠ـ︀ ︋ـ﹥ آن ︑︭ـ﹞﹫﹛     ︋﹍﹫︣د و و﹇︐﹪ ︻﹆﹙︩ را ︋﹥ او ︋︀ز ﹎︣دا﹡︡، ﹝﹪

ا﹠﹊﹥ ﹋︀ر ︠﹢︋﹪ را ﹋﹥ آ︾ـ︀ز  ). د︡﹆︑ ︣﹍︣ش ︻﹢ض ︫︡ه و ا﹝︐︀﹡︀ت ︗︡︡ي ︋︣اي او ر﹇﹛ ︠﹢رده ا︨️

︡ ﹁﹞﹫︡ ﹋﹥ ︑﹢﹁﹫﹆︀ت از ︗︀ي د﹍ـ︣  ︀︋. ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹥ ﹁︣︗︀م ︋︨︣︀﹡﹫﹛، از ﹝﹢ارد ﹁︧ ︻︤ا﹛ ا︨️ ا﹛، ﹡﹞﹪ ﹋︣ده

را » ﹋﹟ ︋﹞︀ ﹐ ︑︣︗﹢ أر︗﹪ ﹝﹞︀ ︑︣︗﹢« ︀︋︡ . را و︗︡ان ﹋︣د» ﹜﹫︦ ︑﹢﹁﹫﹆﹪ إ﹐ ︋︀ً«︀︋︡     . ︫﹢د ﹢ا﹜﹥ ﹝﹪

 ︡﹫﹝﹁ ب﹢︠)﹪﹚︻ :داري ︡﹫﹞روي ﹨﹢ا ). ︋﹥ آ﹡︙﹥ ا﹝﹫︡ ﹡︡اري ا﹝﹫︡وار︑︣ ︋︀ش ︑︀ ︋﹥ آ﹡︙﹥ ا ﹟︐︧ز ︡︀︋

﹢︠ ﹟﹫︧︀ب را ︋︣ روي ︠﹢د ︋︧ـ️ ︑ـ︀   . د ﹋︣دو ا﹝﹫︡ ﹡︡ا︫︐﹟ ︋﹥ ﹝︀︨﹢ي را آ︐درِ ا ︡︀︋»    ﹜ـ︒ ﹜ـ﹫ ﹟ـ﹞

︉︧︐ «روزي ︠﹢رد .  

  

آورد، ﹡ـ﹥ ︠︱ـ﹢ع و    ﹨︀ي ذ﹨﹠﹪ ا︨️ و ﹡﹢︻︀ً، ︑﹊︊َــ︣ و ︾﹀﹙ـ️ ﹝ـ﹪    اي از ﹎︤اره ﹝︺︀رف ︋︪︣ي ︑﹢ده. ٨

و در ︮﹢رت ︗﹞︹ ︫︡ن ﹡﹢ر . ﹋﹠︡ ا﹝َـ︀ ﹝︺︀رف  ﹤ّ﹆﹢ن ︻﹙﹛ وا﹇︺﹪ و ﹡﹢ر ا︨️، ﹡﹢را﹡﹪ و ︫︀د ﹝﹪. ︱﹢ر

﹤︋ ﹜﹚︻ ﹪﹞ ︹︨︣ ︀ر﹫︧︋ ️﹋︣ ،َـ︡: ︫﹢د ﹝︺︀رف، ︋︀ ﹡﹢ر ︻﹞﹙﹪ ︻︊︀دت︖︑)  ﹤﹡︀︊︊ـ︀دت ︫ـ︻ ( ︣ ︫ـ︉  (و ً︨ــ

ا︨ـ️   و اد︻﹫﹥ ︋︧﹫︀ر ﹡︀﹁︹) و︨︳ ﹝︀ه ﹇﹞︣ي ۀاول و آ︠︣ و ︀ر︫﹠︊ ۀ︎﹠︖︪﹠︊ ۀروز(و ︮﹢م د﹨︣) داريز﹡︡ه

ـ در ﹇︀﹜︉ اد︻﹫﹥ ︋﹥ ﹝︀ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋︣ده ﹨︀ را ا﹞﹥︠﹫﹙﹪ از ﹋﹙﹫︡( د︻︀﹨ـ︀ ﹝﹠︊ـ︹ِ   . ︡ا﹡︡ ︑︀ از د︨︐︊︣د ﹝︭﹢ن ︋﹞︀﹡

﹝︓﹑ً د︻︀ي ︻﹙﹢ي ﹝︭︣ي، د︻︀ي ﹝︪﹙﹢ل، د︻︀ي ︻︷ـ﹫﹛  . ا︨️ و ﹝﹞﹙﹢َـ از ﹝︺︀رف ︋﹫️ ︻︷﹫﹛ِ ︻﹙﹢م ا﹨﹏

﹤﹀﹫︮ .(︉︫ ﹤﹋ د، ︠︀︮﹫️ ︻︖﹫︊﹪ دارد ﹨︀ي ︗﹞︺﹥ ︠﹢ا﹡︡ه ﹝﹪ ﹝︓﹑ً د︻︀ي ﹝︪﹙﹢ل﹢︫ . ﹟ا﹎︣ در ا︨﹞︀ء ا

️    ۀ﹋﹠︡ و ﹎︣﹥ او﹜﹫﹟ ︪﹞د︻︀ ︾﹢ر و ︾﹢ص ﹋﹠﹫﹛، ﹝︀ را ﹝﹠﹆﹙︉ و ﹎︣︀ن ﹝﹪ . ا︑︭︀ل ︋﹥ ﹝﹆ـ︀م ﹐﹨ـ﹢ت ا︨ـ

﹡︀︪﹡ ﹤︣﹎ا︨️ ۀ ️﹫﹨﹢﹛︋︀ز ︫︡ن در و اذن د︠﹢ل ︋﹥ ︮ﹳ﹆︹ ا .﹝︪ ︀ن︣﹎ ِ﹜︪︠︡ا︨️ ۀ ︰﹫﹁ .  
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٩ .﹪﹞ ﹏﹝︻ ﹏︗ ︀ ︹﹀﹡ ،︀ي ︑︣س﹠︊﹞ ︣︋ ً︀︊﹛︀︾ ︤ي او﹜﹫﹟  .﹋﹠﹠︡﹝︣دم﹫︀ن ︋ـ﹥ او﹜﹫ـ︀ي    ي﹋﹥ ︠︡ا︊︨ـ 

﹫︧️ و ︾﹫︣ ︠︡ا ﹋︧ـ﹪ ا﹝﹢ر︫ـ︀ن را   ﹨︀︪︀ن ︾﹫︣ ︠︡ا ﹡﹋﹥ در دل ﹋︧︀﹡﹪ ︺﹠﹪ ﹨﹞︀ن -﹋﹠︡ ﹝﹪﹋︣ا﹝️  ︠﹢د

﹋﹠︡، ︑︀ ︋﹥ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︾﹫ـ︣ ︠ـ︡ا را   را از ﹝︊️ ︾﹫︣ ︠﹢دش ︎︀ك ﹝﹪ ︀ن﹡آ ﹨︀يا﹟ ا︨️ ﹋﹥ دل -﹋﹠︡︑︡︋﹫︣ ﹡﹞﹪

︡ ا﹡︪︡﹠︡ و ︗︤ در راه او ﹇︡﹝﹪ ︋︣ ﹡﹞ـ﹪ دار﹡︡ و ︗︤ ︋﹥ ︠︡ا ︋﹥ ﹨﹫︘ ﹫︤ د﹍︣ ﹡﹞﹪دو︨️ ﹡﹞﹪ ︎ـ︦  . دار﹡ـ

﹨︀ي آ﹡︀ن را ︋﹥ ︨ـ﹢ي  ﹪ ︋︣اي ︠︡ا ﹨︧︐﹠︡،  ︘﹫﹨ ﹪﹠︺﹫︤ دل﹨︣ ︫︣﹊ در دل دا︫︐﹟ ه از﹝﹠ّ︤، ︠︡ا ياو﹜﹫︀

. ﹋﹠︡آ﹡︀ن را از ︎︣ورد﹎︀ر︫︀ن ︋﹥ ︠﹢د ﹝︪︽﹢ل ﹡﹞﹪ ﹫︤ي︡ و ﹨﹫︘ ﹋﹠ ﹋︪︡ و از ︀د ︠︡ا ︾︀﹁﹏ ﹡﹞﹪︠﹢د ﹡﹞﹪

  . ︋︣ و︗﹥ ︱﹢را ﹫︊︧︑ ️﹆﹫﹆ ﹟﹅َـ ا︨️،

﹟﹫﹠︙﹝﹨ ︉﹚﹇ ﹟﹫﹠ ︀د︔﹥ ︀︋ ي︵︀﹨︣ او﹜﹫︀ي ︠︡ا و دار﹡︡﹎︀ن ︘﹫﹨ و ︤﹫ ︘﹫﹨ ا︗ـ﹥ اي﹢﹞  ﹪ـ﹝﹡  ︡  ︫ـ﹢﹡

︡ ، ︋︀ د︡ ﹡︺﹞ـ️ ︋ـ﹥ آن ﹝ـ﹪   ︀︋﹠︡ ﹝﹪﹨︀ي ︠︡ا ﹝﹍︣ آ﹡﹊﹥ آن را ﹡︺﹞︐﹪ از ﹡︺﹞️ ﹨﹞︙﹠ـ﹫﹟ ﹨︣ـ﹥ از   . ﹡﹍︣﹡ـ

﹆﹫﹆ـ️ ︑﹞﹫ـ︡    اـ﹟ . دا﹡﹠︡︋﹫﹠﹠︡، ﹨﹞﹥ را از آن ︠︡ا ﹝﹪﹋﹞︀﹐ت در آ﹁︀ق و ا﹡﹀︦، در ︠﹢د ︀ د﹍︣ان ﹝﹪

  . ا︨️، ︋︣ و︗﹥ ︱﹢ر
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  درس ︀رم 

  

﹨︀ ا﹟ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ︑︪﹢﹅ ا﹡︊﹫︀ و ﹝﹑﹊﹥، ︠﹢د﹝︀ن  ︑︺﹙ّ﹅ ﹝︀ ︋﹥ ا﹡﹢اع ︻ﹳ﹙﹆﹥﹨︊﹢ط ︋﹥ د﹡﹫︀ و  ۀ﹁﹙︧﹀. ١

﹜﹢︫ ︣ات و ︾﹫︣ . از ︠﹢د﹝︀ن ﹋︪︿ ︑︺﹙ّ﹅ ﹋﹠﹫﹛ و ﹇﹢ي︓﹋ ︀︋ ﹪︀﹠︫ـ︣  » او«﹝︴︣ح ︋﹢ده ا︨️ ︑︀ » او«آ︐︋ را

  . ا︨️) آز﹝︀︩(از ا﹟ رو، د﹡﹫︀ دار ︋﹑ و ﹁︐﹠﹥ . ﹨︡ف، ︑﹊﹞﹫﹏ و ا﹝︐︀ن ﹝︀︨️. ︋︪﹠︀︨﹫﹛

︣    د﹡﹫﹢ي  « :﹁︣﹝ـ﹢د ︎﹫ـ︀﹝︊︣ا﹋︣م . ︋﹢دن ﹝︀ ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ︑︺﹙ّ﹅ ﹝︀ ︋﹥ د﹡﹫︀︨️ و ﹋︣ و ﹋ـ﹢ري از ︻ـ﹢ا﹜﹛ ︋ـ︀﹐︑

  ). ︫﹢﹡︡﹝︣دم در ︠﹢اب ﹨︧︐﹠︡، و﹇︐﹪ ﹝︣د﹡︡، ︋﹫︡ار ﹝﹪(»ا﹜﹠︀س ﹡﹫︀م ﹁︀ذا ﹝︀︑﹢ا ا﹡︐︊﹢ا

  

﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︋︣︠﹪ روا︀ت، روح را ︗︧﹛ . در روا︀ت، ︋︡ن ︋﹥ ﹜︊︀︨﹪ ︋︣اي روح ︑︪︊﹫﹥ ︫︡ه ا︨️. ٢

ا﹫︊︪︑ ﹟︀ت ︋︀ ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ا︫︐︡ادي ︋﹢دن ﹋︓︀﹁ـ️ و ︋ـ﹥ ︑︊ـ︹ آن، ا︫ـ︐︡ادي ︋ـ﹢دن      .  ا﹡︡ ︑﹢︮﹫︿ ﹋︣ده﹜︴﹫︿ 

روح (»ا﹜︣وح ︗︧﹛ ر﹇﹫﹅ ﹇︡ اُ﹜︊︦ ﹇︀﹜︊ـ︀ً ﹋︓﹫﹀ـ︀ً  « :ا﹡︡ ﹁︣﹝﹢ده﹝︓﹑ً ا﹝︀م ︮︀دق. ﹜︴︀﹁️ ﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️

واـ︀ت ︋ـ﹥ ﹋ـ︀ر    ︑︺︊﹫︣ د﹍︣ ﹋ـ﹥ در ر ). ︗︧﹞﹪ ر﹇﹫﹅ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︀﹜︊﹪ ﹝︐︣ا﹋﹛، ︺﹠﹪ ︋︡ن را ︋﹥ ︑﹟ ﹋︣ده ا︨️

﹋︖﹢﹨︣ة ﹁﹪ ︮﹠︡وق اذا ا︠︣︗️ ا﹜︖﹢﹨︣ة ﹝﹠﹥ ︵︣ح ا﹜︭﹠︡وق ﹐ ︺︊︃ «. ر﹁︐﹥، ︑︺︊﹫︣ ﹎﹢﹨︣ و ︮﹠︡وق ا︨️

روح ﹢ن ︗﹢ا﹨︣ي ا︨️ در ︮﹠︡وق ︗︧﹛ ﹋﹥ ﹢ن ︗﹢ا﹨︣ ︋﹫ـ︣ون آورده ︫ـ︡، د﹍ـ︣ ︮ـ﹠︡وق آن     (» ︋﹥

  ). ارز︫﹪ ﹡︡ارد

روح ︋︣ ︋︡ن، ﹢ن ﹡ـ﹢ر ﹐﹝ـ︌ ا︨ـ️ ︋ـ﹥ ︠ـ﹢د       ۀا﹡︡ ﹋﹥ ︾﹙︊ا﹡︡ و ﹎﹀︐﹥ ︋︣︠﹪ ︑︺︊﹫︣ ︋﹥ ﹡﹢ر و ﹐﹝︌ ﹋︣ده

  . ﹡﹢ر ﹨︧️) ︑︀ ︫︺︀ع ﹝ّ︪︭﹪ ︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹡﹢را﹡﹫َـ️ روح(﹐﹝︌؛ ︺﹠﹪ در درون و ︋﹫︣ون آن

  

) او﹜﹫﹥(︮︣ف ﹡︷︣ از ﹝︴﹙﹢︋﹫️ ذا︑﹪ . ︫﹢د﹝﹆︀م ︠﹙︹ ︋︡ن و ︑︖︣︡ ﹡﹀︦، ﹝﹢ت ا︠︐﹫︀ري ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹪. ٣

« :﹁︣﹝﹢د ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣. ﹝︴﹙﹢ب ا︨️آن؛ ﹝﹆َ︡ـ﹝︀ت ا﹟ ﹝﹢ت ا︠︐﹫︀ري، ﹋﹥ ﹇︴︹ ︑︺﹙ّ﹅ از د﹡﹫︀︨️، 

﹋﹠︡، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥  آ﹡︙﹥ ﹝﹞︀﹡︺️ ﹝﹪). ︋﹞﹫︣︡ ︎﹫︩ از آ﹡﹊﹥ و﹇️ ﹝︣دن ︫﹞︀ ﹁︣ا ر︨︡(»﹝﹢︑﹢ا ﹇︊﹏ أن ︑﹞﹢︑﹢ا

﹤﹊︊︫    ️ ︋ـ︣اي  . اي و︨﹫︹ از و﹨﹛ در ︋︧︐︣ ︠﹢ف ︀ ا﹝﹫︡ ﹝︀ را ︋﹥ ا︫﹫︀ و ا﹁︣اد ﹝︣︋﹢ط و ﹝︐︺﹙ّـ﹅ ︨ـ︀︠︐﹥ ا︨ـ

  .︺﹠﹪، روزه از آرزو﹨︀ي ︗︀ن﹇﹙︉ ﹎︣﹁️؛ زدا︀︋ ﹪︡ ︮﹢مِ و﹨﹛

  : راه ︻﹞﹙﹪ ︮﹢م ﹇﹙︉ ︻︊︀رت ا︨️ از

- ﹅ ﹤︋ ا﹝﹢ر ︰﹢﹀︑ ول ﹋︣دن ︠﹢د، ر﹨︀ ︋﹢دن و ︑︣ك ︑︡︋﹫︣ و .  

︠﹢د را ︋﹥ ︗︀ي ﹈ روح ︋﹍︢ار﹛، آ︀ روح ﹝︐︀ج ا﹟ ﹨﹞﹥ و︀︨﹏ ﹝︀دي ا︨️؟ ︋︀ ز﹨︡ و ﹇﹠︀︻ـ️   -

﹜︣︊︋ ︣ه︋ ︀﹫﹡︡ا﹇﹏ ﹝﹞﹊﹟ از د ﹤︋  .  



️︧﹡ ﹏︭﹁:ً٣٩                                      ﹝︺︣﹁﹤ا

- ﹫﹚︑ا︨︐﹟ ۀ﹢﹡ ﹪﹠︺ ا︨️؛ ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋ ﹪︀︗ ︀︑ ﹟﹨︤ي در ذ﹫ وا﹨﹪ و ︠﹙﹅ ﹡﹊︣دن ﹏︀︧﹞ ذ﹨﹟ از .

︋ـ﹑ ︋ـ﹥ ︨ـ﹟ ﹎﹀ـ︐﹟     (»ا﹜︊﹑ء ﹝﹢﹋ّ﹏ ︋ـ︀﹜﹞﹠︴﹆﹪ « :روا️ ا︨️ ﹋﹥. ︭︠﹢ص ︠﹙﹅ ذ﹨﹠﹪ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹋﹙﹞︀ت ︋﹥

  ). ﹝﹢﹋﹢ل ︫︡ه ا︨️

در روا . ️﹟ ︋︀ر︋﹫﹠﹫﹛ و آ︠︣ ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ︋︀ر ا︨️ ﹋﹥ آ﹡︀ را ﹝﹪ ︵﹢ري ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ ا︫﹫︀ و ا︫︀ص ︋﹥ -

زـ︣ا ︻ـ︀﹜﹛   ). اي ︋︀ش ﹋﹥ ﹎﹢︀ در آن ︾︣︉ ﹨︧︐﹪در د﹡﹫︀ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥(» ﹋﹟ ﹁﹪ ا﹜︡﹡﹫︀ ﹋︃﹡ّ﹈ ︾︣︉« :ا︨️ ﹋﹥

︋﹥ ︠ـ﹢د ا﹜﹆ـ︀ ﹋﹠﹫ـ︡ ﹋ـ﹥ در اـ﹟ د﹡﹫ـ︀ ︑﹠ـ︀        . دا﹞︀ً در ︀ل د﹎︣﹎﹢﹡﹪ ا︨️ و ﹨︣ ﹜︷﹥ در ︫︃﹡﹪ د﹍︣ ا︨️

︡﹫︐︧﹨ .  

  

︋﹥ ر﹨︀ ﹋︣دن و ﹝ـ︣دن از ﹫ـ︀ت ا︻︐︊ـ︀ري و    ) ﹡﹫︀︺﹠﹪ ﹝﹢﹨﹢م ︋﹢دن د(»︑﹢﹨ّ﹞﹪ ︋﹢دن د﹡﹫︀«︫﹠︀︠️ . ٤

︑﹙ و (» ا﹜︡﹡﹫︀ ﹙﹢﹨︀ و ﹝َ︣ـ﹨︀ ﹳ﹙ُ﹛ انَـ « :در ︫︉ ︻︀︫﹢را ﹁︣﹝﹢د ︨﹫َـ︡ا﹜︪︡اء. ﹋﹠︡ و﹨﹞︀﹡﹪ آن ﹋﹞﹈ ﹝﹪

️︨︀د﹡﹫︀ رؤ ﹟︣﹫︫ .(︫︡︀︊﹡ د﹢︗﹢﹞ ﹤﹊﹠ا ﹤﹡ ،️︨︀ا﹜︊︐﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨︧︐﹪ ︋︀﹐︑︣ و﹨﹛ ا︨️، ︠﹢اب و رؤ .  

  :راه د︨︐﹫︀︋﹪

  . ︋﹥ ︠﹢د و ︤ن و ﹁︣ح ﹡︡ا︫︐﹟ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︑﹀︀﹇︀ت و ﹫︤﹨︀ي د﹡﹫︀» ︀ن د﹜﹪﹊︧«ا﹜﹆︀ء  -

  . ﹨︀ي ﹝﹢﹨﹢م ا︗︐﹞︀︻﹪ و ا﹨﹞﹫️ ︑﹆﹢ا ا﹨﹞﹫︐﹪ ارزش ︑﹀﹊︣ در ︋﹪ -

  . ذ﹋︣ ﹋︓﹫︣ -

  . ا﹢ال ︨︀﹜﹊︀ن ۀ﹝︴︀﹜︺ -

︎︣دازي ﹝︐﹀﹊ّ︣ان ︋︪︣ي ﹡ـ﹢︻﹪ ︠﹙ـ﹅ ذ﹨﹠ـ﹪     ︋﹫﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹡︷︣﹥ ا﹎︣ دو︋︀ره در ︻︀﹜﹛ ذ﹨﹟ ︨﹫︣ ﹋﹠﹫︡، ﹝﹪. ٥

️ . د﹨︡ ا︪︀ن ا︨️ و ﹋︀︫﹀﹫َـ️ آن از وا﹇︹، ﹡︡ر︑︀ً رخ ﹝﹪درو﹡﹪  اـ﹟  . ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫﹈، ﹝﹙﹢﹇﹪ ذ﹨﹠﹪ ا︨ـ

﹐ ︑︪ــ﹊ّ﹢ا ﹁︐︣︑ــ︀︋﹢ا « :﹁︣﹝ــ﹢دا﹜﹞ــ﹣﹝﹠﹫﹟ ا﹝﹫ــ︣. ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ﹁︣﹨﹠ــ﹌ د﹠ــ﹪ از آن ﹡ــ﹪ ︫ــ︡ه ا︨ــ️

︡ ︫﹉ ﹡﹊﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹢ن در ︫﹞︀ ︻﹞﹫﹅ ︫﹢د ﹋︀﹁︣ ﹝ـ﹪ (»﹁︐﹊﹀︣وا ﹢ـ︣آن ﹝ـ﹪  ). ︫ـ﹇ ︡ ا﹁ـ﹪ اً ︫ـ﹈َـ   « :﹁︣﹝︀ـ

︫ـ﹈ٌ در  «ا﹟ ا︨️ ﹋ـ﹥  ). ﹨︀ و ز﹝﹫﹟ ا︨️؟ در ︠︡ا ︫﹊ّ﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︠︀﹜﹅ آ︨﹞︀ن(»﹞﹢ات وا﹐رض﹁︀︵︣ا﹜︧

﹨︀︨ـ️  ︑ـ︀ ︠ـ︡اي     ︀ل آ﹡﹊﹥ ﹁﹙︧﹀﹥ و ﹋﹑م ︻﹙﹛ ︠﹙﹅ ﹡︷︣﹥. ، ا︮﹑ً در د︀︗ ﹟﹍︀﹨﹪ ﹡︡ارد»و︗︡ا﹡﹫︀ت

︣ ) ر︋︴﹪ ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ︠︀رج ﹡ـ︡ارد (ذ﹨﹠﹪ ﹋﹥ در درون ﹨︣ ﹁︣د ا︨️. ﹝︪﹊﹢ك را ︋﹥ ︵﹢ر ذ﹨﹠﹪ ︔︀︋️ ﹋﹠﹠︡  و ﹨ـ

و ︑﹞﹫ـ﹏ آن ︋ـ﹥   ) ︐﹪ در ︠ـ﹢اب (﹋﹠︡ و ︵︊︹ ︋︪︣ ︋︣ ︠﹙﹅ ︠︀ر︗﹪ و ذ﹨﹠﹪  ︋ ﹤﹢ا﹨︡ در آن ︠﹙﹅ ﹝﹪

  . د﹍︣ان ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹥ ا︨️
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ـ . ﹎﹀︐﹫﹛ ﹋﹥ از آ︀ت ︠︡او﹡︡ ﹨﹞﹫﹟ ︠﹢اب ﹝︀︨️: ︑︺﹞َـ﹆﹪ ︋﹫︪︐︣ در ︻︀﹜﹛ ︠﹢اب. ٦ ︷﹛ ︋ـ﹥ ︠ـ﹢اب    ۀو

او︨️ ﹋﹥ ︫ـ︊︀﹡﹍︀ه،  (»﹝︀ ︗﹠﹛︀︋ ﹜︐︣︀ر ﹨﹢ ا﹜︢ي ︐﹢﹁ّ︀﹋﹛ ︋︀﹜﹫﹏ و ︺﹙﹛«.  اً ا︨️ ر﹁︐﹟ از ﹝﹢ا︵﹟ ﹝︺︣﹁️

  ...). ︠﹢ا﹡︡روح ︫﹞︀ را ︋﹥ ︨﹢ي ︠﹢د ﹝﹪

اً ︐﹢﹁ّ﹪ ا﹐﹡﹀︦ ﹫﹟ ﹝﹢︑︀ و ا﹜︐﹪ ﹜﹛ ︑﹞️ ﹁﹪ ﹝﹠︀﹝︀ ﹁﹫﹞︧﹈ ا﹜︐﹪ ﹇︱ـ﹪ ︻﹙﹫ـ︀ ا﹜﹞ـ﹢ت و ︨︣ـ﹏     «

﹨︀ را ﹨﹠﹍︀م ﹝︣گ و ﹨﹠﹍︀م ︠﹢اب  ︠︡او﹡︡ ︗︀ن(»ا﹐ُ︠︣ي ا﹜﹪ ا︗﹏ ﹝︧﹞﹪ ان ﹁﹪ ذ﹜﹈ ﹐︀ت ﹜﹆﹢م ︐﹀﹊︣ون

-دارد و ︋﹆﹫ـ﹥ را ︎ـ︦ ﹝ـ﹪   ﹋﹠︡، آن ﹋︧﹪ را ﹋﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹝︣﹎︩ ﹁︣ا ر︨﹫︡ه ا︨️، ﹡︤د ︠﹢د ﹡﹍﹥ ﹝ـ﹪ ﹪ ﹝﹪︑﹢﹁ّ

 ︡︐︨︣﹁.( ...  

︣︊﹞︀﹫︎ َـ ﹜︐﹞﹢︑﹟َـ ﹋﹞︀ ︑﹠︀﹝﹢ن و ﹜︐︊︺︓﹟َـ ﹋﹞ـ︀ ︑︧ـ︐﹫﹆︷﹢ن  « :﹁︣﹝﹢د﹅﹛︀︋ ﹪﹠︓︺︋ ︧ـ﹛ ︋ـ﹥ ︠ـ︡ا،    (»وا﹜︢ي﹇

  ). ﹫︐﹥ ︠﹢ا﹨﹫︡ ︫︫︡﹢︡، ︋︣ا﹡﹍ ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︋﹫︡ار ﹝﹪ ﹝﹫︣︡ و ﹨﹞︀ن ︠﹢ا︋﹫︡ ﹝﹪﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹝﹪ ﹨﹞︀ن

﹊︧︀ن ︫︡ن ︠﹢اب و ︋﹫︡اري ︋︣اي ︨︀﹜﹈، از ﹋﹙﹫︡﹨︀ي ︑︖︣︡ ا︨️ و ﹋﹙﹫︡ ︭﹢ل ا ﹟︀﹜ـ️ ︑ـ︣ک   

  .︎︣︠﹢ا︋﹪ ا︨️

  

︫﹢د ﹋﹥ و︗ـ︡ان او، و︗ـ︡ا﹡﹪ ︋︧ـ﹫︳     ا﹎︣ در و︗︡ان ︠︡او﹡︡ ︋﹫︪︐︣ ︑︺﹞َـ﹅ ﹋﹠﹫﹛، ︋︣اي ﹝︀ آ︫﹊︀ر ﹝﹪. ٧

﹡︷ـ︣ ﹋︓ـ︣ت ـ︀﹐ت ﹡﹀ـ︦ ︻ـ︀︗︤       ︋﹙﹊﹥ از. ا︨️ و ︐﹪ ︮﹀︀ت او ︋﹥ ﹨﹞︣اه و︗︡ان ذا︑︩ ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️

︣︋﹛ و ︮﹀︐﹪ ︠ـ︀ص را در او و︗ـ︡ان    ︠﹢د﹝︀ن و از د︡ي ︠︀ص و ︋︀ ︑︺﹫َـ﹠﹪ ︠︀ص ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ او ︎﹠︀ه ﹝﹪

﹪﹞  ﹜﹫﹠﹋ .﹪﹞ ﹜﹫از ار︑﹊︀ب ︋﹥ ﹎﹠︀ه، او را ︑﹢َـاب و ر ︦︎ ً﹑︓﹞﹜﹫︋︀: »ً︀﹝﹫و︗︡وا اً ︑﹢َـا︋︀ً ر« ﹟﹫ در ︀ ؛

︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ﹋︓︣ت ︮﹀︀ت ﹡︀︫﹪ از ﹋︓︣ت ︀ل . »︽﹠﹪ ا﹜﹞﹫︡و ﹨﹢ ا﹜« :︫﹢﹛﹁﹆︣ ﹝︐﹢︗َـ﹥ ︾﹠︀ي او ﹝﹪

  . ︨︀﹜﹊︀ن ا︨️

﹠︡ت ذا︑︩، در آ︣ت ︮﹀︀ت او، در ︻﹫﹟ و︓﹋ ﹟آ﹡﹊﹥ ا ︣﹍︣ت ︮ـ﹀︀ت ︻︖ـ︤ ﹝ـ︀، در     ۀ﹝︴﹙︉ د︓﹋

﹝︀ ﹡﹫︤ در ︻ـ﹫﹟ دا︫ـ︐﹟ ︮ـ﹀︀ت ﹝︐﹙ـ︿، وـ︡ت ذا︑﹞ـ︀ن       . ︫﹢د ︻﹫﹟ و︡ت ذات ︻︀︗︤ ﹝︀، و︗︡ان ﹝﹪

ا﹟ ︋﹢ده ا︨️ َ︨︣ـ ا︨ ﹟﹟ ﹋ـ﹥  . ا︨️ ت، در و︡ت ذات ﹝︧︐﹙﹈در وا﹇︹، ﹋︓︣ت ︮﹀︀. ﹝﹀﹢ظ ا︨️

﹋﹫﹀﹫َــ️   ︀﹜ـ️ و ︋ـ﹪   ︮﹀️ و ︋ـ﹪  ﹎﹀︐﹥ د﹇︀﹆﹪ در روز، آدم ︨︺﹪ ﹋﹠︡ ︠﹢دش را ︋﹪ ﹝﹪) ره(﹇︀︲﹪︨﹫︡︻﹙﹪

ا﹟ . ﹨︀ ﹨︀ و ︠﹢ا﹨︩ ﹨︀ و ︻﹙﹆﹥ آزاد و ر﹨︀ از ر﹡﹌. ︋﹫︀︋︡؛ ︺﹠﹪ ︋﹥ ﹝﹆︀م ذا︑︩ ر︗﹢ع ﹋﹠︡ و ︠﹢دش ︋︀︫︡

  .ا﹡︡ دا﹡︧︐﹥ ﹋﹞︀﹐ت ﹝﹪ ︭﹢ل ۀ﹋︀ر را ﹝﹆َ︡ـ﹝

  

٨ .﹪︋ ،﹜ن او را و︗︡ان ﹋︣د﹢ ﹪︋ ︮ـ︿ «و︮︿،  ﹋﹫︿ و﹢ ـ︣ از آ﹡﹊ـ﹥ ︋︪ـ﹢د     ︋ـ︤رگ (»ا﹋︊︣ ﹝﹟ أن︑

️ (»﹜﹫︦ ﹋﹞︓﹙﹥ ︫﹪ء«، )و︮﹀︩ ﹋︣د ﹎﹫ـ︣﹛ و   ؛ در ﹡︐﹫︖ـ﹥، از ︑︪ـ︊﹫﹥ ﹁︀︮ـ﹙﹥ ﹝ـ﹪    )︋︣اي او ﹝︀﹡﹠︡ي ﹡﹫︧ـ

﹪﹞ ﹪︤﹠︑ ﹪﹞ و ﹜﹢︫﹜﹫﹢﹎ :» ً︀ن ا︊︨ـ« ،» ً ︀ن ر︋َــ﹪ ا﹐︻﹙ـ﹪ و    «، »وس︨ـ︊َـ﹢ح ﹇ـَ︡ـ  «، »︨ـ︊َـ︊︨ـ
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﹡︧︊️ د﹨ـ﹫﹛،  ) اش︑︧︊﹫ ︫︡ه(ا︤﹠︑ ﹟﹥ را ︐﹪ ︋﹥ ا︨﹞︀ء او، و﹇︐﹪ ﹋﹥ آ﹡︀ را ︋﹥ ذات ﹝︧︊َـ︋« .︩﹞︡ه

  ). ﹡︀م ︎︣ورد﹎︀رت را ﹡﹫︤ ︑︧︊﹫ ﹋﹟(»︨︊َـ ا︨﹛ ر︋﹈ ا﹐︻﹙﹪«: ︗︀ري ا︨️

  

︫﹢د و︗︡ان  ﹪︐ ︀︀ل ﹋﹥ ﹝︐﹢︗َـ﹥ ︻﹙﹢﹝﹪ ︫︡﹛ ﹋﹥ در ﹝︀ ︗︣︀ن دارد، ﹢ا︨﹞︀ن ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︑︀ ﹝﹪. ٩

﹎﹀ـ️  ﹝︓﹏ ﹇︀رون ﹡︊︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ﹢﹍﹡﹪﹞ ﹟﹞ ،﹜﹠﹋﹜﹝﹁ .﹪﹞﹫﹛ ﹝﹟ و︗︡ان ﹝﹪.  ادراک را ︋﹥ ︠﹢د ﹡︧︊️ ﹡︡﹨﹫﹛

️ . ︻﹙﹛ در ︗﹫︉ ﹝﹟ و ︑﹢ ﹡︊﹢ده ا︨️ و ﹡﹫︧️. ا﹟ ︔︣وت را از ︻﹙﹛ ︠﹢دم ﹋︧︉ ﹋︣دم . ︻﹙﹛ ﹝︀ل ﹝︀ ﹡﹫︧ـ

و . ︫﹢دش ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹀︧﹞︀ن ︑﹆﹢ات ﹝﹪ا ﹋﹞︐︣﹟ ﹡︐﹫︖﹥. دا﹛ ﹝ًـ﹟ ﹝ًـ﹟ ﹋︣دن و ﹝ًـ﹟ ﹝ًـ﹟ د︡ن ︻﹢ا﹇︉ دارد

﹪﹞ ︒︻︀︋ ﹟︀ي او ﹝︀ را ر﹨︀ ﹋﹠﹠︡ا﹫﹛︠︡او﹡︡ و او ﹪﹠︺ ،د﹢︫ ﹜﹋ ︀﹞ ﹤︋ د ﹋﹥ ︑﹢︗َـ﹥ از ︋﹫︣ون﹢︫.  

»﹪د︠﹢ا﹨﹪ و ︠﹢درأ﹢︠ ︉﹨︢﹞ ﹟ا︨️ در ا ︣﹀﹋«  

  

اي ﹋ـ﹥ در ﹡ـ︀دش    ﹁︴︣ي ︎︨︣︐︩ در ︑﹊︀︎﹢︨️، ﹨﹞︀ن ﹇﹢ه ۀ︋︪︣ ﹝︡ام ︋︣اي ︣﹋️ در ﹝︧﹫︣ ﹇﹢َـ. ١٠

︑ـ︀ ︋ـ﹥ ر﹋﹠ـ﹪ و︔﹫ـ﹅ ︑﹢﹋ّـ﹏ ﹋﹠ـ︡، از او       . ﹋︪︀﹡︡ ﹨︀ ﹝﹪ ﹇︡رت ۀ︡ه و او را ︋﹥ ︨﹞️ ﹇︡ر︑﹪ ﹝︀﹁﹢ق ﹨﹞﹡︀ده ︫

  . ا﹟ ﹡︀︫﹪ از و︗︡ان ︋︪︣ ا︨️ ︋﹥ ﹁﹆︣ ︠﹢د. ︋﹢ا﹨︡ و ︋︣اي او ﹋︀ر ﹋﹠︡

﹎﹫︣د، ﹎︀﹨﹪ ︋ـ﹥ زر و ︨ـ﹫﹛ ︑﹊﹫ـ﹥    ﹋﹠︡ و او را ربَـ ︠﹢د ﹝﹪﹎︀﹨﹪ ︋﹥ ا﹡︧︀﹡﹪ ︲︺﹫︿ ﹝︓﹏ ︠﹢د ︑﹊﹫﹥ ﹝﹪ 

﹪﹞ ﹪﹠︽﹞ ل و ﹇﹢َـ﹆﹫﹆﹪ روي ︋︣﹝﹪﹋﹠︡ و از﹢ ﹤︋ ﹪﹨︀﹎ ،︡︋︀︑ـ︡، ︠ـ﹢د را ﹝︧ـ︐︽﹠﹪    ︠﹢دش ︑﹊﹫ـ﹥ ﹝ـ﹪   ۀ﹠﹋

︎﹠︀ه ) ︠﹢ر و ︠﹢اب و ︨ﹳ﹊︣ و اُ﹡︦(﹋﹠︡، ﹎︀﹨﹪ ︋﹥ ﹜ّ︢︑﹪ زود﹎︢رز﹡︡ و ︻︭﹫︀ن ﹝﹪︋﹫﹠︡، از ا﹡︀﹡﹫َـ️ دم ﹝﹪ ﹝﹪

︠﹢د، ︋﹥  ۀ︠﹢د، ︋﹥ ︠︀﹡︋︣د ︑︀ ﹝﹢﹇︐︀ً، ﹁﹆︣ ︠﹢︩ را ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋﹠︡ و ︋﹥ ︾﹠︀ي ﹋︀ذب ︋︨︣︡، ﹎︀﹨﹪ ︋﹥ ︻﹙﹛ ﹝﹪

﹟︧ ︣ت︫  ن ︠﹢د، ︑﹊﹫﹥ ﹝﹪︠﹢د، ︋﹥ ﹝﹆︀م﹢﹊︨ ︀﹡آ ︀︋ ︀︑ ︡﹠﹋︡︋︀ .     ﹪ا﹡﹢اع ︫ـ︣ک ـ ﹋ـ﹥ ︋︣︠ـ ﹟︀م ا﹝︑

︫ـ﹢د؛ ﹠︀﹡︙ـ﹥ در رواـ︀ت    ︗﹙ّ﹪ و ︋︣︠﹪ ︠﹀﹪ و ︋︣︠﹪ اَ︠﹀︀︨️ و ﹨︣ ︑﹢︗َـ﹪ ︋﹥ ︾﹫︣ ︠︡ا را ︫︀﹝﹏ ﹝ـ﹪ 

ي ︋﹍︣دا﹡︡، او را ︎︨︣︐﹫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹥ از ︀د ︠︡ا ︾︀﹁﹙️ ﹋﹠︡، ︋️ ︑﹢︨️ ︀ ﹨︣﹋︦ ︋﹥ ︨﹢ي ﹡︀︵﹆﹪ رو

  . ﹨﹞﹥ دالَـ ︋︣ ﹡﹫︀ز ا﹡︧︀ن ︋﹥ ︠︡اي وا﹇︺﹪ ا︨️ -ا︨️ 

︋﹫︀﹫︡ روي ︠﹢د را ︋﹥ ︨﹢ي آن ﹋︧﹪ ︋︣﹎︣دا﹡﹫﹛ ﹋﹥ رازق ا︨️، ﹝﹫﹪ ا︨️، ر﹫﹛ ا︨️، ﹋︣﹛ ا︨️، 

️ .  ︨﹞﹫︹ و ︋︭﹫︣ ا︨️، ﹝﹢ت و ﹫︀ت ﹝︀ ︋﹥ د︨️ او︨️ ﹇ـ﹏ اً ︔ـ﹛ ذر﹨ـ﹛ ﹁ـ﹪ ︠﹢︲ـ﹛      « :﹇﹫َـ﹢م ﹝︀︨ـ

  ).  ︋﹍﹢ ︠︡ا و ︗︤ او را ر﹨︀ ﹋﹟: ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︷﹢ر( »﹙︺︊﹢ن

دًـع « :︑︀ آ﹡︖︀ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ او ︠︴ـ︀ب ︫ـ﹢د ﹋ـ﹥     . ︀︋︡ ا﹡︧︀ن را در وادي ﹫︣ت ﹁︣و ︋︊︣د» ﹐ا﹜﹥ ا﹐ اً«ذ﹋︣

﹨ـ︀ ︋ـ️   ︋️ ۀز︣ا ﹋﹥ ﹝︀در ﹨﹞). ︠﹢﹢︠ ِ﹟︐︪︩ ︋﹫﹠︡از و ︋﹫︀؛ ︠︴︀ب ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ﹝﹢︨﹪(»﹡﹀︧﹉ و ︑َ︺︀ل 

﹨﹞﹫﹟ ︋ـ︣اي ﹁ـ﹑ح و ر︨ـ︐﹍︀ري    . ︋﹢د» ﹐ ا﹜﹥ ا﹐ اً«ۀ︊︣ ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹙﹞او﹜﹫﹟ و آ ﹟︣︠︣ف ︎﹫︀﹝. ﹡﹀︦ ا︨️
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︑︺﹙ّ﹆ـ︀ت، ︎﹠ـ︀ه ︋ـ︣دن ︋ـ﹥     راه ا︮﹙﹪ ︫﹊︧︐﹟ ︑﹢﹨ّ﹛ د﹡﹫ـ︀ و ﹡﹀ـ﹪  . ︋︣ي ا︨️ ﹋﹥ ︀︨﹏ ﹡︡ارد. ﹋︀﹁﹪ ا︨️

  . ر︨﹫﹛︑︀ ا﹨﹏ ذ﹋︣ ﹋︓﹫︣ ﹡︊︀︫﹫﹛ ︋﹥ ︗︀﹪ ﹡﹞﹪. ︠︡او﹡︡ ا︨️

  »ش︗︤ ﹊﹪ ﹡﹫︧️ ﹡﹆︡ ا﹟ ︻︀﹜﹛     ︋︀ز ︋﹫﹟ و ︋﹥ ︻︀﹜﹞︩ ﹝﹀︣و«
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  درس ︎﹠︖﹛

  

از . ﹋﹠ـ﹫﹛  ︺﹠﹪ دو ︑︀ ︠︡ا و︗︡ان ﹡﹞﹪.  ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹠﹫﹛، ﹊﹪ و︗︡ان ﹝﹪ ﹝︀ ︠︡ا﹪ را ﹋﹥ و︗︡ان ﹝﹪ ۀ﹨﹞. ١

︻﹆﹙ـ﹪ و  » ﹐ ا﹜ـ﹥ ا﹐ اً «ا﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥   . ﹋﹠﹫﹛﹋﹠﹫﹛،  ﹪﹠︺﹊︐︀ و︗︡ان ﹝﹪﹝︀﹡﹠︡ و︗︡ان ﹝﹪︵︣﹁﹪، او را ︋﹪

︑︣ از ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا ﹊ـ﹪ ا︨ـ️ و دو ︑ـ︀     ︀︋︡ ﹝︐﹢︗َـ﹥ ︋﹢د ﹋﹥ ︑﹢﹫︡ ا︨﹑م ︠﹫﹙﹪ ︻﹞﹫﹅. و︗︡ا﹡﹪ ا︨️

﹫︤ي ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋︪ـ﹢د  . ا︮﹑ً ﹁︣ض ︠︡اي د﹍︣ در ︑﹢﹫︡ ا︨﹑م ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️). و︡ت ︻︡دي(﹡﹫︧️ 

︫︡︀︋ ︩︡ت. ﹝︓﹏ و ﹝︀﹡﹠︡ي ︋︣ال ︋︺︱﹪ و﹢﹇ ﹤︋ ّ﹆ او ﹨︧️ ︫︡ه و ۀ ﹤︋ ️︧﹨ ﹤︣﹨ ﹪﹠︺ ،دارد ﹪﹆﹫﹆

﹋︣دن و از ︗︤ او ︠﹢ا︨︐﹟، ︑﹢َ︨ــ﹏ ︋ـ﹥ ﹡﹞﹢د﹨ـ︀﹪     ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ رو ︋﹥ ︨﹢ي ︾﹫︣. ︎︣︑﹢﹪ از و︗﹢د او︨️

﹪︋ ﹪︋ ﹪﹡︀ـ︣ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︫ـ︣ک ﹡ـ︀﹝︩       ︑︣س و ا﹝﹫︡ ︋﹥ ︾﹫︣، ︑﹢﹨ّ﹞﹪ ︋︀︵ـ﹏ و ︋ـ﹪  . و︗﹢د ا︨️ ︋﹢د و ﹎︡ا﹝︔

  . ا﹡︡ داده

  

︠ـ︡ا︀  (»ا﹜﹙﹛ ︻َ︣ـ﹁﹠﹪ ﹡﹀︧﹈ ﹁︀﹡ّ﹈ إن ﹜﹛ ︑︺َ︣ـ﹁﹠ـ﹪ ﹡﹀︧ـ﹈ ﹜ـ﹛ ا︻ـ︣ف ر︨ـ﹢﹜﹈     «: در اد︻﹫﹥ ا︨️ ﹋﹥. ٢

️   ︠﹢دت را ︋﹥ ﹝﹟ ︋︪﹠︀︨︀ن ﹋﹥ ا﹎︣ ︑ ﹝︺︣﹁ـ﹤ اً ﹡︧ـ︐﹫﹟   ). ﹢ را ﹡︪﹠︀︨﹛، ر︨﹢﹜️ را ﹡﹫ـ︤ ﹡ـ﹢ا﹨﹛ ︫ـ﹠︀︠

﹎﹢ـ︡، از   ︀︋﹫﹛ ا﹟ ﹡︊﹪، ︨﹀﹫︣ او︨️، ـ﹢ن از او ﹝ـ﹪   ︎︦، از ︫﹠︀︠️ او︨️ ﹋﹥ ﹝﹪. ﹝︺︣﹁️ ︋︪︣ ا︨️

﹪و︗︡ان ︠﹢د، ︋﹑ٌ︫︊﹥ ﹝﹪︠︡ا ﹅︣︵ ا︨️ ﹋ـ﹥ ︎ـ︦ از ︫ـ﹠︀︠️    . ︫﹠︀︨﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︀ او را از ﹟ا ︣﹍د ︣︣﹆︑

︑﹢ا﹡︡ ر︨﹢ل و اش ﹡︀︨︀﹜﹛ ا︨️ و در ﹋︣دارش ﹡︀︫︀︧︐﹪ و︗﹢د دارد، ﹡﹞﹪﹋﹥ ر ﹤︪︀︋﹫﹛ ﹋﹥ ﹋︧﹪︠︡ا، ﹝﹪

  . د﹨﹫﹛از ا﹟ رو، ﹝َ︡ـ︻﹪ را︨︐﹫﹟ را از درو︾﹫﹟ ︑︪﹫︬ ﹝﹪. آور ︠︡او﹡︡ ︎︀ک و ﹝﹠ّ︤ه ︋︀︫︡ ︎﹫︀م

 را آ ﹪︊﹡ ﹟ا︨️ ﹋﹥ ا ﹟ا ︣﹍︀ي او ﹝﹪ ۀو︗﹥ د﹝︷︻  ﹜﹫︋︀)  ︩ـ︋ ـ️ ا﹜︨︣ـ﹢ل  <﹋﹥ در﹁︣︺﹞ <  ︣︐︪ـ﹫︋

  ). ︫︡ ا︫︀ره ︠﹢ا﹨︡

  

︺﹠﹪ ︎︦ از و︗︡ان ﹁﹆︣ ︠﹢د و ︾﹠ـ︀ي ﹝︴﹙ـ﹅ او  ︋ـ﹥    . ︪︠﹢ع در ︋︣ا︋︣ ︠︡او﹡︡ ا﹝︣ي ﹁︴︣ي ا︨️. ٣

︨ـ︊︀ن  «﹎ـ﹢﹫﹛  ﹝ـ﹪ . ︫﹢د ﹋﹠﹫﹛ و ﹫︤ي ︗︤ ︑︧︊﹫ ﹡﹫︤ ︋︣ ز︋︀ن ﹝︀ ︗︀ري ﹡﹞﹪ ا﹁︐﹫﹛ و ︪︠﹢ع ﹝﹪ ︠︀ك ﹝﹪

﹋﹠﹫﹛ او را ︋ـ﹥ ︾﹠ـ︀ي   ﹁﹆︣ ︠﹢د و ︨︍︦ ︑﹞﹫︡ ﹝﹪ ۀ﹋﹠﹫﹛ او را در آ﹠؛ ﹫︊︧︑ ﹪﹠︺ ﹝﹪»ا﹐︻﹙﹪ و ︋﹞︡ه ر︋﹪

︰﹞ .️︨در﹎︀ه ︾﹠﹪ ا ﹤︋ ︣﹫﹆﹁ ﹪︊︀رت ﹎︡ا︻ ﹟در وا﹇︹، ا . ️ . ا ﹟﹆﹫﹆️ و︗︡ا﹡﹪ و ︻﹆﹙﹪ ︨︖﹢د ا︨ـ

︫﹢د ﹋﹥ ؛ ︺﹠﹪ ︫﹞︀ را ﹥ ﹝﹪»﹝︀﹜﹊﹛ ﹐ ︑︣︗﹢ن ً و﹇︀راً و ﹇︡ ︠﹙﹆﹊﹛ ا︵﹢اراً«: ﹁︣﹝︀︡ ︠︡او﹡︡ در ﹇︣آن ﹝﹪

  . ﹋﹠﹫︡ در ︋︣ا︋︣ او دار︡ و  ﹪﹝﹡ ︀﹫﹅َـ او را ︎︀س ﹡﹞﹪
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﹝︺︣﹁️ٌ ︋︀﹐، . ﹇︣ب ︺﹠﹪ ︋︣︵︣ف ︫︡ن ﹳ︖ﹳ︉ و ︋︀﹐ ر﹁︐﹟ ﹝︺︣﹁️. ︪︠﹢ع و ︠︱﹢ع ︨︊︉ ﹇︣ب ا︨️

ا﹡ـ︡ازد و از ﹨﹞ـ﹥ ﹫ـ︤     ﹝︊َـ️ ︨︀﹜﹈ را در ︗︢︋ـ﹥ ﹝ـ﹪  . ﹋﹠︡ ا﹡﹫︦ ︋﹥ ﹝﹢﹡︦ ﹝︊َـ️ ︎﹫︡ا ﹝﹪. آورد اُ﹡︦ ﹝﹪

﹪﹞ ︩︡ا︗ ﹪﹝﹡ ب را﹢︊﹞ ︣﹫︾ ︣﹍او د ﹤﹋ ﹪︀︗ ︀︑ ︡﹠﹋ ﹪﹝﹡ ﹪︐ ا﹨︡ و﹢︠  ︡ آـ︀ت ﹎ـ︢ر    از آ︔ـ︀ر و . ︋﹫﹠ـ

 ﹪︧﹋ ﹟﹫﹠︐ـ﹪ ︠ـ﹢د را از   . ︫﹢د ﹋﹠︡ و ︋﹥ ︠︡اي ﹝﹣︔ّ︣ ︎︪️ آ﹡︀ ﹝﹙︐﹀️ و ﹢اس او در آن ︾︣ق ﹝﹪ ﹝﹪

ا︨︐﹞︣ار ︱﹢ر و ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ︠︀﹜﹅، وـ︡︑﹪ وراء ﹝﹙﹢﹇ـ︀تٌ اـ﹟ ︻ـ︀﹜﹛  ︑︖︣︋ـ﹥       ۀوا︨︴ ︀د ︋︣ده ا︨️ و ︋﹥

﹪﹞ ︡﹠﹢﹎ د﹢︫ ︡ت︡ت ا︨️، ︫ـ︺﹢رش در ︠︡او﹡ـ︡ ﹁ـ︀﹡﹪    . ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ آن ود و﹢︫ ︀ل در ﹤﹋ ﹪︧﹋

  .︋﹫﹠︡ و ﹝﹢ او︨️ ا︨️، ︗︤ او ﹡﹞﹪

 ︋︣︠ـ﹩ و  ا﹡︡ آن ︋﹥ و︡ت و︗﹢د ︑︺︊﹫︣ ﹋︣دها︨️ ﹋﹥ ︋︣︠﹩ از︫﹢د ا︀︾﹟️ ﹇︭﹢ای ﹝︺︣﹁️ ا﹡︧︀ن 

از  ﹞﹩﹁﹋︕ ︋﹥ ،ا﹡︡ دا﹡︧︐﹥ )، ا︫︐︡ادیذو در︗︀ت=(︫︭﹩ و ﹡﹥ ︑︪﹊﹫﹊﹩ را و︡ت ﹋﹥ ا﹟ ﹨﹛ ﹩﹋︧︀﹡از 

  .و ︻﹙﹩ اً ﹇︭︡ ا﹜︧︊﹫﹏ و ﹝﹠︀︗ ︀︣ ا﹡︡ آن ﹡﹀﹩ ︫︣ا︹ را ﹁﹞﹫︡ه

  

﹝︓﹏ آ︑︩ ﹋ـ﹥ از دور، ﹋﹢ر︨ـ﹢﹪ دارد و از   . اش آ︔︀ري ﹝︭﹢ص ︋﹥ ︠﹢د دارد ﹝︺︣﹁️ ﹨︣ در︗﹥. ٤

﹈︣ا︾﹪ ا︨️ و از ﹡︤د ن﹢ ،﹈︤د﹡ ﹈︣ارت دارد و از ﹡︤د ،︣︑ ﹪﹞ و ︋﹥ آ︑︩ ﹝﹪ ︑︣، ذوب ︡﹠﹋  ︡﹡︀︪﹋

﹜﹈ را از ︨︀ –او︨️ ) و︗︡ان(﹋﹥ را﹨︩ ﹋︓︣ت ذ﹋︣  -اً ﹡﹫︤ ا﹎︣ َ︫︡ـت ﹎﹫︣د  ﹋﹠︡؛ ﹝︺︣﹁️ و ﹢ن ︠﹢د ﹝﹪

︫﹢م ︋﹢دن ︋︺︱﹪ از﹝﹠﹥ و ا﹝﹊﹠﹥ و ا﹁︺︀ل ︋﹥ ﹫︓﹪ ﹋﹥ (ا︢︎︣﹫︔︃︑ ️︨﹢﹡ ﹏︓﹞ ﹪﹡︀︗ ﹟︣ي از ﹡︷︀﹝︀ت ︎︧️

در ︋﹠︡ و در﹎︣و ︋﹢دن ︨︀﹜﹉ ﹡︧︊️ ︋ـ﹥ ﹋︀ر﹨ـ︀﹪ ﹋ـ﹥ در ﹎︫︢ـ︐﹥ ا﹡︖ـ︀م داده      (و ار︑︀ن) ﹝︀﹡︹ ︨﹙﹢ک ︫﹢﹡︡

︡  ا︠ـ﹑ق ا﹜ـ﹪ ﹝︐﹙ّـ﹅ ﹝ـ﹪    د﹨︡ و او را ︋ـ﹥   ︠︡ا﹪ ﹝﹪ ۀ﹋﹠︡؛ ︋﹥ او ر﹡﹌ و ︋﹢ و ︮︊︽ آزاد ﹝﹪) ا︨️ و . ﹋﹠ـ

﹎︣ا︡ ︑︀ ا﹡﹢ار ︻﹙ـ﹛  ︫﹢د، ︵﹫﹠️ رو︀﹡﹪ او ﹡﹫︤ ︋﹥ ا︮﹑ح ﹝﹪ ا﹡︡ك، ︋﹠ٌ︡ ︵︊︹ ︗︧﹞︀﹡﹪ ︨︀﹜﹈ ︨︧️ ﹝﹪ ا﹡︡ك

  . د︡ ا﹜﹪، ︋﹥ او ︑﹞﹙﹫﹈ ︫﹢د و ﹇︡رت ︠︡او﹡︡، ︋﹥ ︧︉ ︮﹑ح

  

︣اي ︠﹢د ︾︀﹁﹏ ا︨️ از ︖︀ب ︾﹀﹙︐﹪ ﹋﹥ در ذ﹨﹠︩ ︋ ۀ︋︣اي ︋﹫︣ون ﹋︪﹫︡ن ︋﹠︡) ﹨︨︀︐﹪(ا︋︐﹑︀ت. ٥

  . ا﹠︀ ر﹞️ ا︨️. ﹋﹠︡ ︑︀ ︋﹥ و︗︡ان ︋﹫︀︡ و ︀اً ︋﹍﹢︡ او را ︋﹥ ﹝︣ض ﹝︊︐﹑ ﹝﹪. ︠﹙﹅ ﹋︣ده ا︨️

﹋﹠︡ ︑︀ ︋﹥ ﹐﹁﹊︣ي ︋﹫﹀︐︡، آ﹠︡ه، ﹎︫︢︐﹥، ︀ل و ︐﹪ ا︨﹞︩ را ﹁︣ا﹝ـ﹢ش ﹋﹠ـ︡ و    ﹋︪︐﹪ او را ︾︣ق ﹝﹪

. »د︻﹢ا ر︋﹛ ﹝﹠﹫︊ـ﹫﹟ ا﹜﹫ـ﹥   اذا ﹝َ︦ـ ا﹜﹠︀س ︲︣«: ﹁︣﹝︀︡︠︡او﹡︡ ﹝﹪. ︡ و ︋﹢ا﹡︡︋را ︋﹫︀» او«︠︀﹜︬ ︫﹢د و 

︠﹢ا﹡﹠︡ و ﹢ن ﹝︣د﹝︀ن را ︨︐﹪ در ر︨︡ ︠︡اي ︠﹢د را ﹝﹪(»وا﹜︱َ︣ـاء ﹜︺﹙ ﹜ّ︐︱َ︣ـ︻﹢ن ءا︠︢﹡︀﹨﹛ ︋︀﹜︊︃︨︀«

  ). ا﹁﹊﹠﹫﹛، ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋﹥ در﹎︀ه ﹝︀ ︑︱َ︣ـع ﹋﹠﹠︡ا︪︀ن را ︋﹥ ︨︐﹪ و ︲︣ر ﹝﹪.  ﹋﹠﹠︡︋﹥ ︨﹢ي او رو ﹝﹪

  

  :آورد اً ﹝﹪ ︨﹥ ﹝﹢︵﹟ ﹝︺︣﹁️. ٦
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  . ︻﹛ از ﹝︣ض و ﹁﹆︣ و ︑﹠︀﹪ و ﹝︣گ، ﹋﹥ ︠﹢د از ا︻︷﹛ آ︀ت ﹇︡رت ︠︡ا︨️ا︋︐﹑︀ت ا -١  

︣  (﹝︣ا﹇︊﹥، ا︻﹛ از ﹡﹞︀ز و ﹇︣آن ︠﹢ا﹡︡ن و ذ﹋︣ ﹎﹀︐﹟ و ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ﹡﹀ـ︦   -٢   و ا︻﹞ـ︀ل  ) ﹡﹀ـ﹪ ︠ـ﹢ا︵

﹛︀︮ .  

  . ︑︢﹋ّ︣، ا︻﹛ از ا﹠﹊﹥ ا︨︐︀د ︑︢﹋ّ︣ د﹨︡ ︀ ﹋︐︀ب ︠﹢ا﹡︡ه ︫﹢د -٣  

  .)﹡﹀︧﹪ ﹨﹛ دار﹡︡ ﹋﹥ ا﹠︖︀ ︗︀ي ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ آن ﹡﹫︧️اي ︾﹫︣ از ا ،︀﹠﹉ ︨﹫︣ ︻َ︡ـه(         

︨︀﹜﹈ ﹨︣﹥ . ︫︡ت و︗︡ان ︠︡ا در ا﹟ ︨﹥ ﹝﹢︵﹟ ︑︖﹙ّ﹪ ﹡︀م دارد ﹋﹥ ﹜︴﹀﹪ ا︨️ از ︗︀﹡︉ ﹅ ︋︣ ︋﹠︡ه

ا﹜ـ︊﹑ء  «.  ︋ـ︣د  ﹝﹢ردي ﹋﹥ ﹎﹀︐﹫﹛، ︋﹫︪︐︣ ︋ـ︣ه ﹝ـ﹪   ︫﹢د، از ﹨︣ ︨﹥ اش ︋﹫︪︐︣ ﹝﹪ رود و و﹐️ ا﹜﹫َـ﹥ ︋︀﹐ ﹝﹪

ا﹜ـ︊﹑ء ﹝﹢﹋ـ﹏   «، )ز﹑︋ ︣﹨ ︣﹪ و﹐﹡ ﹪︐﹀︐﹥ ا︨️(»︑️ ﹋﹏ ︋﹑ء و﹐ء«، )ا︨️ ︋﹑ از آن او﹜﹫︀ء(»﹜﹙﹢﹐ء

︋﹑ ︋﹥ ا﹡︊﹫︀ ﹢ا﹜﹥ داده ︫︡ه ا︨️، ︨︍︦ ︋﹥ او﹜﹫︀، ︨︍︦ ︋﹥ ﹨ـ︣ ﹋ـ﹥   (»﹜﹙︃﹡︊﹫︀ء ︔﹛ ا﹔و﹜﹫︀ء ︔﹛ ا﹐﹝︓﹏ ﹁︀﹐﹝︓﹏

 ﹋ـ﹥ ﹝ـ︣گ   رو، ︋︀﹐︑︣﹟ ︋ـ﹑ از ا﹟. ﹋﹠︡ ︠︡او﹡︡ در ︋﹑ ︋︀ ︗﹑﹜︩ ︋︣ ︻︀رف ︑︖﹙ّ﹪ ﹝﹪). ﹝︀﹡﹠︡ ا︪︀ن ا︨️

️ ) ﹨︀ ︑︣﹟ ﹜ّ︢ت ︋︩﹜ّ︢ت(ا﹜ّ︢ ﹜ّ︢ات ا︨️، ︋︣اي ︻︀رف ﹨﹞︙﹠ـ﹫﹟ در دل ︨ـ︀﹜﹈، آ︑ـ︩ ︻︪ـ﹅ ︋ـ﹥      . ا︨ـ

︫ـ﹢د و او را   ︑ـ︣ ﹝ـ﹪   ︑ـ︣ و روـ︀﹡﹪   ︑ـ︣، ژرف  ︻︊︀د︑︩ ا﹁︤ون. ︫﹢د ا﹁︐︡ و وا﹜﹥ ︗﹞︀ل ︠︡ا ﹝﹪ ︻︊︀دات ﹝﹪

﹪﹞ ︣︑︀﹁﹢﹊︫ ︡﹠﹋.  

﹪﹞ ﹤ ︣﹨ ︀رف ﹡﹫︤ ︋﹫︩ از ︻︀﹝﹪ ا︨️؛︻ّ︣﹋︢︑ ﹪﹞ ﹤ ︣﹨ ︨︣ا ﹝︐﹢︗َـ﹥︠﹢ا﹡︡ او را ︋﹥ آن ︋﹫﹠︡ و ﹪﹞ ︡﹠﹋ .  

  

٧ . ️︨ روزي او ︫︡ه ا︨️، ︋︧﹫︀ر ﹪﹛ا﹁︐︀ده و ﹝︺︀رف ا ﹏︀︧﹞ ﹟︀ر آن ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︨︣ و ﹋︀رش ︋︀ ا﹋

﹐﹇︺ـ︡نَـ ﹜ـ﹛   «: ا︋﹙﹫︦ ︋﹥ ︠ـ︡ا ﹎﹀︐ـ﹥ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥    . ز︣ا ︵︣ف ︧︀ب او ︠﹢د ا︋﹙﹫︦ ا︨️. و د︫﹢ار ا︨️

-︪﹫﹠︡ ︑︀ آن ﹋︧︀﹡﹪ را ﹎﹞︣اه ﹋﹠︡ ﹋﹥ وارد ا﹟ راه ︫ـ︡ه ﹡︺﹠﹪ ︨︣ راه ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︠︡ا ﹝﹪. »︮︣ا︵﹉ ا﹜﹞︧︐﹆﹫﹛

️  ﹨︀، ﹉ ︋︙﹥ ︋︣اي ﹎﹢ل زدن ︀︨︣ ا﹡︧︀ن. ا﹡︡ ﹨ـ︀ ا︮ـ﹑ً    ︋﹞︀﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ ︋︧ـ﹫︀ري از ا﹡︧ـ︀ن    . ︫﹫︴︀ن ﹋︀﹁﹪ ا︨ـ

-او ﹝ـ﹪ . ﹨︀ ﹡︡ارد در ﹨︣ ︀ل، ︠﹢د ا︋﹙﹫︦ ﹋︀ري ︋﹥ آن. ︠﹢د︫︀ن آ﹝︀ده ﹨︧︐﹠︡ و ﹡﹫︀زي ︋﹥ ︫﹫︴︀ن ﹡︡ار﹡︡

﹋﹠︡ و او را ︋︀د ﹝﹪. ا﹡︡ازد﹋﹠︡ و از ﹡﹞︀ز ︫︉ ﹝﹪﹏ ﹝︺︣﹁️ ا︨️، او را ︨﹠﹍﹫﹟ ﹝﹪آ︡ ﹋﹠︀ر راه ︨︀﹜﹊﹪ ﹋﹥ ا﹨

ا﹡ـ︡ازد و ﹝︺︴ّ﹙ـ︩   ﹋﹠︡ و ︋︧︀ط ﹇︴︊﹪ و ا︨︐︀دي ︋︣ا︩ ︋﹥ راه ﹝﹪او را ر﹡﹌ ﹝﹪. ا﹡︡ازد︋﹥ ︾︣ور و ﹋︊︣ ﹝﹪

  . ﹝︣ا﹇︉ ︋︀︫﹫﹛. ﹋﹠︡﹝﹪

  

٨ .️﹁︣︺﹞ ﹅︣︵ ﹟ا ﹀︧﹚﹁ ﹅︣︵ ︀︋ ﹪︨︀﹠︫دارد ۀ ﹟در آ﹡︖︀ ︠︡او﹡︡ را ﹝︪﹊﹢ک . ︋︪︣ي ︑﹀︀وت ︋﹠﹫︀د

︎︣داز﹡︡، آن ﹨﹛ ﹥ ا︔︊︀︑﹪؟ ﹨﹞﹥ ︨︣ و ﹋︀ر آ﹡︀ ︋︀ ︮ﹳـ﹢ًـر ذ﹨﹠﹫َــ﹥ و ︠﹫︀﹜﹫َــ﹥    دا﹡﹠︡، ︨︍︦ ︋﹥ ا︔︊︀ت او ﹝﹪ ﹝﹪

﹋﹠﹠︡؛ ︠︡ا﹪ ا︨️؛ ︋︀ ا﹜﹆︀ء ا﹜﹀︀ظ ﹉ ︨︣ي ا︮︴﹑︀ت و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ذ﹨﹠﹪ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان و︗﹥ ︠︡ا ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹪

آ﹡ـ︀ ︠ـ︡اي   . ︠ـ﹢رد ︫︡ه ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ درد ︠﹢د︫ـ︀ن ﹝ـ﹪     ﹋﹠﹠︡ ︠︡ا﹪ ﹝︐﹢﹨ُ﹛ و ︑︪︊﹫﹥﹨﹛ ﹋﹥ ︻︣︲﹥ ﹝﹪
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ا﹝︀ در ︵︣﹅ ا﹡︊﹫︀، ﹋﹥ رو︫﹪ ا︨️ ﹝︐﹀︀وت ︋︀ روش . ا﹡︨︡︀︠︐﹍﹪ ذ﹨﹠︪︀ن را ︋︀ ︠︡اي وا﹇︺﹪ ا︫︐︊︀ه ﹎︣﹁︐﹥

﹨︀ ︗︣︀ن دارد  ز︣ا ﹁︣ض ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︺︀رف ﹨﹞﹥ در درون ا﹡︧︀ن. ﹨︀ي ︋︪︣ي، ︑︢﹋ّ︣ ﹝﹛ ا︨️﹁﹙︧﹀﹥

﹁︣ض ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︾ ﹤﹊﹚︋ ،️︧﹫﹡ ︉︀︀︲ـ︣ ا︨ـ️؛ اـ﹟ ﹝ـ︀     . ︣دو ﹁﹆︳ ︀︋︡ ︋﹥ آ﹡︀ ︑﹢︗َـ﹥ ﹋

﹜﹫︐︧﹨ ︉︀︾ ﹤﹋ ﹜﹫︐︧﹨ . ﹤︋ ر؛ ﹝︊︀دا ﹋﹥ ﹨︡ف ﹁︣ا﹝﹢ش ︫﹢د و﹢︱ ﹤︋ ︡﹠︐︧﹨ ّ︣﹋︢﹞ ا﹡︊﹫︀ ﹝︪﹢َـق و ﹟︀︋︣ا﹠︋

﹡︧️ ا﹠﹊﹥ ︠﹢دش را . در ا︣︵ ﹟﹅، ﹨︡ف ︋﹥ و︗︡ان آوردن آدم ا︨️. ﹜︺︉ و ︋︀زي او﹇︀ت ︑﹙︿ ︫﹢د

، و︗︡ان »﹝﹟«﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹨﹞︀ن و︗︡ان . ﹋﹥ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋︣ده ا︨️، ︋︀ز ﹋︪︿ ﹋﹠︡ را» ﹝﹟«. ︋﹫︀︋︡

﹪﹞ ﹏︮︀ ﹜﹨ د﹇﹫َـ﹢م﹢︫ :»﹜︐﹠﹋ ︀﹝﹠أ ﹜﹊︺﹞ ﹢﹨«) ︡ ﹨︣︗ـ︀ ﹋ـ﹥ ︠ـ﹢د ︋ـ﹥     ). ︠︡ا ︋︀ ︫﹞︀︨️ ﹨︣︗︀ ﹋﹥ ︋︀︫ـ﹫

او را ﹋﹠﹫﹛، ﹜︢ا و﹇︐﹪ ︠﹢د را و︗︡ان ﹝﹪. ︫﹢ددر︨︐﹪ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫﹢د، ﹝︺﹫َـ️ ﹇﹫َـ﹢﹝﹫َـ﹥ ﹡﹫︤ ﹨﹞︣اه آن ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹪

︋︀ ﹉ و︗︡ان .  ︐﹪ در و︗︡ان ︠﹢د، ﹋﹥ ︻﹫﹟ و︗︡ان او︨️، و︗︡ان او اوَـل ا︨️.  ﹋﹠﹫﹛﹨﹛ و︗︡ان ﹝﹪

️ (و ︀︐﹊﹪) ا︀︐﹝﹨)️︡﹪و︡ت و ︋﹪.  ﹋﹠﹫﹛او︮︀﹁︩ را و︗︡ان ﹝﹪ ۀا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ و ﹨﹞ ) واـَ︡ـ

ا︡ ︋﹢دن آن ا︨ـ️  ا﹟ ﹝︺﹠︀ي ︋︧﹫︳ ︋﹢دن ﹝︺︣﹁️، و ︣ف و. ﹋﹠﹫﹛او را ﹡﹫︤ ︋︀ ﹨﹞︀ن و︗︡ان، و︗︡ان ﹝﹪

  ).ا﹜︺﹙﹛ ﹡﹆︴﹤ ﹋︓ّ︣ه ا﹜︖︀﹨﹙﹢ن(ا﹡︡ را ز︀د ﹋︣ده ︻﹙﹛ ﹉ ﹡﹆︴﹥ ا︨️، ︗︀﹨﹙︀ن آن: ﹁︣﹝﹢د ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ﹋﹥ ا﹝﹫︣

اـَ︡ـ️،  .﹡﹫ـ︀ز ﹎ـ︣دد   ا﹎︣ ﹋︧﹩ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟  ،﹤︴﹆﹡ ﹉︺﹠﹩ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︠︡ا، ︋︍︣دازد از ﹝︀︨﹢ای ︠ـ︡ا ︋ـ﹩  

  .︮﹞َ︡ـ️ را در ︎﹩ دارد

  

ا﹟ او﹇︀ت را . ︗︀ ︨︀﹋️ ︋︀︫︡، و ﹋︧﹪ ﹡︊︀︫︡ ︑﹠︀ ︋︀︫﹫﹛، ﹨﹞﹥︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹎︀﹨﹪ او﹇︀ت ﹨︧️ ﹋﹥ ﹝﹪. ٩

️﹁︀در ︡︀︋ .﹪﹞ ﹤﹋ ️︨️در ︠﹙﹢ت دل ا﹁︀ د ︠﹢د و ︠︡ا را﹢︫ .︨︣   ـ﹟ ﹋ـ︀ر︀م ︋︣اي ا﹍﹠﹨ ﹟︣︐︋ ︀﹨

  . ا︨️

  

 . ︡︀︋﹢ن ا︨︀س ا﹟ دروس ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ ا︨️، ︋﹫︪︐︣﹟ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آ︀ت ا﹡﹀︧﹪ ا︨️ ︑︀ آ﹁︀﹇﹪. ١٠

روح ︋﹥ ︠ـ﹢د ا︀︵ـ﹥   . ︠﹢ا﹨︡︑︣ ا︨️، ︋﹫︡اري روح ﹝﹪از ︵︣﹅ آ︀ت آ﹁︀﹇﹪ ︨️دا﹡︧️ و︗︡ان ﹇﹫َـ﹢م 

️︧﹫﹡ ︳﹫﹞ ـ︡،  . دارد، ا﹝︀ ︋﹥ ︋﹫︣ون ︠﹢د﹠﹫︊︋ ّ︡︐﹞ ﹜﹛︀︻ ︀︋ ︀ه روح آن ﹇︡ر ︑︺︀﹜﹪ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︠﹢د را﹎ ︣﹨

در ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ﹋﹞︀ل و︗︡ان ا︨️، ا﹝︀ در︗ـ︀ت ︎ـ︀﹫﹟ آن ︋ـ︣اي ﹨﹞ـ﹥     . ﹇﹫َـ﹢م ︻︀﹜﹛ را ﹡﹫︤ و︗︡ان ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د

﹡﹍ ︡︣ـ︀  ︋﹥ د︫︐﹪ ︨︨︣︊︤ ﹝﹪) ︋﹙﹠︡(︋︣اي ︑﹆︣︉ ︋﹥ ذ﹨﹟، ﹁︣ض ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ از ﹝﹊︀﹡﹪ ︫︀﹨﹅. د︨︐︣س ا︨️

در ︑﹞︀م اـ﹟ ـ︀﹐ت، ︋ـ﹥    . ﹋﹠﹫︡در ︡﹫︐︧﹨ ︀︀ دار︡ آ︋︪︀ري را ︑﹞︀︫︀ ﹝﹪ ۀ﹝︪︽﹢ل ︑﹞︀︫︀ي ا﹝﹢اج ﹋﹢︋﹠︡

️   و ا ﹟︀﹜️ ︋﹥ و︗︡ان ︠ـ︡ا ︋︧ـ﹫︀ر  .  رو︡ ﹋﹥ ︋︡ون ﹁﹊︣ و ︖︀ب ا️︨﹫︣︑﹪ ﹁︣و ﹝﹪ . ﹡︤دـ﹉ ا︨ـ

اي ا︨︐﹀︀ده  ا﹡ ﹟﹢ه.  ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ا ️﹛︀ ﹟︀ل ︵︊﹫︺﹪ ا﹡︧︀ن ا︨️، ﹝︀︋﹆﹪ ︀﹐ت ︀لِ ︖︀ب ا︨️

  . ﹋﹠︡از ︵︊﹫︺️ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ذات ︠︡ا د﹐﹜️ ﹝﹪
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 ﹢﹡َـ ا︨️ در ﹝﹢︗﹢دات ۀ﹅ د ا︨﹞︀ء﹢︫ ︣﹍د .     ️ ︋ـ︀ران ﹝︷ـ︣   . ﹝︓﹑ً ﹎ُـ﹏ ﹝︷ـ︣ ا︨ـ﹛ ﹜︴﹫ـ︿ ا︨ـ

︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝︷︡﹠ ︣﹟ ا︨﹛ ︷︣ رازق و ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر ﹝﹢︗﹢دات ﹨︣ ﹉ ﹝﹪ر﹞️، ︠﹢ر︫﹫︡ ﹝︷︣ ﹡﹢ر، ﹡︀ن ﹝

︋︺ـ︡اً را︗ـ︹ ︋ـ﹥    ). ︠︡او﹡︡ ︋︀ ︠﹙﹆︩ ︋︣اي ︠﹙﹆︩ ︑︖﹙﹪ ﹋︣ده ا︨️(» ︑︖﹙﹪ اً ﹜︋ ﹤﹆﹚﹙﹆﹥«: ︠︡ا ︋︀︫﹠︡

  . ا︨ ︣︐︪﹫︋ ﹤﹚︧﹞ ﹟﹟ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹎﹀️

    

ا﹟ ︋ـ︀ز﹎﹢ ﹋ـ︣دن آن در   ﹊﹪ از ا︨︀︑﹫︡ ﹝︀ ﹝︺︐﹆︡ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︺︀رف ا﹜﹪ از ﹡﹢ا﹝﹫︦ ا﹜﹪ ا︨️، ︋﹠︀︋︣. ١١

اول ﹝﹢︗︉ ︨ـ﹙︉ ︑﹢﹁﹫ـ﹅ از ︠ـ﹢د ﹎﹢﹠ـ︡ه      ۀ︋︣ا︋︣ ﹋︧﹪ ﹋﹥ رزق او ﹡﹫︧️ ︀ ︸︣﹁﹫️ آن را ﹡︡ارد، در در︗

︋﹠ـ︀︋︣ا﹟، اـ﹟ ﹝︧ـ﹫︣    . ﹎︣دد︋﹞︀﹡︡ ﹋﹥ ︫﹠﹢﹡︡ه ﹡﹫︤ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑﹊︢︉ ﹝︺︀رف ﹆ّ﹥ ︋﹥ ﹡﹊︊️ ﹝︊︐﹑ ﹝﹪. ︫﹢د﹝﹪

﹪﹞ ﹏﹝︑ ،م﹑﹋ ﹉ و و﹇︀ر و ︵﹞︃﹡﹫﹠﹥ و ︨﹊﹫﹠﹥ و در ﹜﹚︵︡︊﹚ .﹪﹝﹡  ،️را ︋﹥ ﹨﹞﹥ ﹋︦ ﹎﹀ـ ︤﹫ ﹤﹝﹨ د﹢︫

  . ︀︮ ︡︀︋︉ َ︨︣ـ ︋﹢د

  

﹨︣﹋︦ ︠﹢دش در ︨﹢︡اي دل ︠﹢د، ︀︋︡ ︋︀ . ﹝︺︣﹁️ را﹨﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︧﹪ ︠﹢دش ︀︋︡ ︋︣ود. ١٢

د﹨﹠︡ و ا﹜︊︐﹥ ﹋﹞﹉ ︎﹫︀﹝︊︣ان و ا﹝︀﹝︀ن راه را ﹡︪︀ن ﹝﹪. ︠︡اي ز﹝﹫﹟ و آ︨﹞︀ن ﹝﹑﹇︀ت ﹋﹠︡ و ︋﹥ ﹜﹆︀ي او ︋︨︣︡

︡    ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹡﹢ا﹨︡، ﹨﹫︘ ﹋︦ ﹡﹞﹪. ﹛ ﹡︀︊︡ ︑﹠︊﹙﹪ ﹋﹠﹫﹛﹋﹠﹠︡، ا﹝︀ ﹝︀ ﹨﹝﹪ . ︑﹢ا﹡ـ︡ او را ︋ـ﹥ ︣﹋ـ️ وادار ﹋﹠ـ

 ﹉ ﹟ا︨️؛ دا﹡︧︐﹟ ﹡﹫︧️، » راه«︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ د»﹟︐﹁︀︧ـ️،  » در﹫﹡ ﹏︺﹁ ﹉ ا︨ـ️؛  » ︫ـ︡ن «ا︨️؛

️ . ﹡﹢︻﹪ ︋﹢دن ︎﹫﹢︨︐﹥ ا︨️ ا﹡︧ـ︀ن  . د﹟ ﹁﹆︳ ا﹡︖︀م دادن ﹋︀ري و ا︗︣اي ا︻﹞︀﹜﹪ ﹡﹫︧️؛ ﹉ ﹨︧︐﹪ ا︨ـ

﹫﹫︽︑ ︡︀︋︩︀﹝﹡ ︨︣ي ا﹁︺︀ل و ﹉ ︀︋ ︫︡︀︋ ﹅︋︀︨ ︀ن ا﹡︧︀ن﹝﹨ ﹤﹊﹠ي ﹋﹠︡، ﹡﹥ ا﹢﹨︀﹞ ︣ ︡︡︗ ︀ي﹨  .  
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  درس ︫︪﹛

  

آن ﹆﹫﹆ـ️  . ا﹋﹠﹢ن در ﹡︀د ﹝︀︨️ ︑︪﹫︬ ︠﹢︋﹪ و ︋︡ي ﹋﹥ ﹨﹛ ۀ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ︋﹥ ︗﹏ ﹋﹢د﹋﹪ و ﹇﹢َـ. ١

  . ا﹡︡ک، ︋︀ ︋﹙﹢غ وا︗︡ آن ︫︡﹛ ︻﹆﹏ ا︨️﹡﹢ري ﹋﹥ ا﹡︡ک

  .  ︗ــ﹢ و ــ︬︣ و ﹜︖ــ﹢ج ا︨ــ️ ﹫ــ︀ و ︎︣︠ــ︀ش ︋ــ﹪. ︨ــ️﹋ــ﹢دك، ︸ــ︀﹜﹛ و ︠﹢د︠ــ﹢اه و ﹝ــ﹢ذي ا

  :︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ︋﹥ ︨﹥ ﹡﹊︐﹥   

و︗︡ان ︻﹆﹏ ﹝﹛ ). ﹋︣دن ﹝︺︀رف ا︨️ ز︣ا ︑︺︣︿ ﹋︣دن، ﹡﹢︻﹪ ذ﹨﹠﹪(︻︡م ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑︺︣︿ ︻﹆﹏ . ا﹜︿

  .  ا︨️، ﹡﹥ ︑︺︣︿ آن

️  ﹇︱ـ︀﹫﹥ ا﹡︧ـ︀ن از   ۀ﹇ـ﹢َـ . دا﹡︡ آزار را ﹝︧︐﹅َـ ︑﹢︋﹫ ﹝﹪ ﹝︣دم﹨﹞﹫﹟ ︻﹆﹏ ا︨️ ﹋﹥ ︠︀︵﹪ِ .  . او︨ـ

  .︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹝﹫︤ان ︑︺﹙ّ﹅ ︑﹊︀﹜﹫︿ ︻﹆﹏ ا︨️

︋︀ ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ ︻﹆﹏، در وا﹇︹، ︻﹙﹛ِ ︋﹥ ︻﹙﹛ ︀︮﹏ ︫︡، ﹡﹥ . ﹋︣د ︑︀ ﹇︊﹏ از ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ ︻﹆﹏ ﹡﹫︤ ︻﹆﹏ ﹋︀ر ﹝﹪.ج  

  .﹫︤ي ︋﹫︪︐︣

ا﹝َـ︀ ﹝﹣﹝﹠︀ن، ︋︣ ︠﹑ف ﹋︀﹁︣ان، از . ﹨︀، ﹝﹣﹝﹟ و ﹋︀﹁︣، داده ︫︡ه ا︨️ ا﹡︧︀ن ۀ﹡﹢ر ︻﹆﹏ ﹝︪︐︣﹋︀ً ︋﹥ ﹨﹞.د  

  .  ا﹁︤ا﹠︡﹋﹠﹠︡ و ︋︣ ﹡﹢را﹡﹫َـ️ آن ﹝﹪ ﹀︀ده ﹝﹪آن ا︨︐

  

ــ﹢اب ︻﹙ــ﹛ ا︨ــ️.٢       ــ﹥ ︻﹙ــ﹛ ﹝﹠︖ــ︣ ﹝ــ﹪ . ︻﹆ــ﹏ ﹊ــ﹪ از ا︋ . ︫ــ﹢د﹊ــ﹪ از ︵︣﹇ــ﹪ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︋

آـ︡، در اـ﹟    ︻﹙﹛ ﹎︀﹨﹪ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︻﹆﹏ ︋﹥ د︨️ ﹝ـ﹪ . ﹝﹀﹢﹝﹪ ︻︀م و و︨﹫︹ ا︨️) دا﹡︧︐﹟،آ﹎︀﹨﹪(︻﹙﹛

︡﹠﹢﹎ َـ︀ت︣︴﹁ ︀ ︀ل، ︋﹥ آن و︗︡ا﹡﹫َـ︀ت .  ﹜ـ﹪  ﹎︀﹨﹪ ︻﹙ــ﹪ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ وا︨ـ︴     و﹛ـ﹪ از ا﹁ـ︣اد    ۀا﹊

و ﹎︀﹨﹪ در ا︔︣ ︑︖︣︋﹥ . د﹢﹎ ﹟﹠︡︮﹢رت، ︋﹥ آن  ️︺︫︣︀ ︻﹙﹛ِ در ا﹟. ︫﹢د ︋﹥ ﹝︀ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹝﹪) ︎﹫︀﹝︊︣(︋︪︣

︡  ︋﹠︡د ﹋﹥ در ا﹟﹡﹀︦ ﹝︧︐﹆﹫﹞︀ً، در و︗﹢د ا﹡︧︀ن ﹡﹆︩ ﹝﹪︀ ︮﹀︀ي .  ︮﹢رت ︋﹥ آن ﹢﹎ ️﹁︣︺﹞ ︀ ️﹝﹊﹠ـ

 ﹅﹅ و ︋︀︵﹏ و ﹢زه ا﹝﹢ر︫ـ︣︻﹪، ر︲ـ︀ و ︨ـ︳ ︠ـ︡ا و ا﹝ـ﹢ر      ﹢زه ا﹝﹢ر ﹁︴︣ي ︋﹫︪︐︣ ︫﹠︀︠️ ︵︣

  . ﹊﹞﹪، ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︠﹙﹆️ و ︨﹠﹟ ا﹜﹪ ا︨️

  

  :  ︖︉ ︻﹆﹏ ︻︊︀رت ا︨️ از.٣    

︑﹢︗َـ﹥  ﹤︋ ︦﹀﹡ ︫︡︡﹫︤ي؛ ︫ ﹤︋ ﹪﹠︺﹢ات، ا︻ـ﹛ از ﹝︧ـ︀﹏ ︗﹠︧ـ﹪، ﹝ـ︀﹜﹪، ـ︉ ﹁︣ز﹡ـ︡،       . ا﹜︿ 

️︨︀ر .  
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﹨︀ و ا﹁﹊ـ︀ر   دن در ا︮︴﹑︀ت و ︀﹁︐﹥︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ︮﹢ر ذ﹨﹠﹫﹥ و ︾︣ق ︋﹢. ج.  ︾︱︉ و ︠﹢د︠﹢ا﹨﹪.  

  . و ︠﹫︀﹐ت

ا﹜ـ︡وام   ﹝︺︭﹫️ ︠︡ا، ا︻﹛ از ︑︣ك وا︗︊︀ت و ار︑﹊︀ب ﹝︣﹝︀ت، ز︣ا ︻﹆﹏  ﹜﹛ ﹤︋ ﹤︷︷ـ﹥ و ︻﹙ـ﹪  . د 

-﹝︀︋︀ب ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ ︀﹆﹅ ـ ︻﹙﹪ ) اي از ﹡﹢ر ︻﹙﹛ ا︨️﹋﹥ ︫︺︊﹥(︫︣︺️ ︋︀ ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ ﹡﹢ر ︻﹆﹏ . ︫﹢د ا︻︴︀ ﹝﹪

﹪﹨︀﹫﹚︻)️︧﹨ ً︀︺﹇ـ را ︋︀ز ﹋︣ده ا︨️)آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ وا .  

در ا﹁︣ادي ﹋﹥ ︻﹞﹏ ︋﹥ ︻︀دت . ﹎︣دد ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊︣دن از ︻﹆﹏ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︑﹠︊﹙﹪ و ︠︀﹝﹢︫﹪ ﹡﹢ر آن ﹝﹪. ه 

﹪﹞ ︣﹍د ︦﹋ ّ︡﹚﹆﹞ ﹪︭︫ ا﹝﹢ر ﹪︐ ا﹝﹢ر ﹤﹝﹨ او ﹋﹠﹠︡  ﹡﹫︤ آ﹡︀﹡﹊﹥ در ︰﹞ ︹︋︀︑ و ﹡﹫︤ در ﹋︧ـ︀﹡﹪  . ا﹡︡ و

ا︨︐︀ره ا︻︖︀ز ︫﹫︺﹥ ا︨️ ا﹝︀ ﹁﹛ ا﹠﹊﹥ ﹋︖︀ (.ا﹁︐︡﹋﹠﹠︡ ﹠﹫﹟ ا︑﹀︀﹇﹪ ﹝﹪ ﹋﹥ دا﹞︀ً ︋︣اي ﹨︣﹋︀ر ا︨︐︀ره ﹝﹪

  ).︠﹢ا﹨︡ ︋︭﹫︣ت ﹝﹩ ︠︴﹫︣ ا︨️ و و ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ ا︨︐︀ره ﹋︣د، ︠﹫﹙﹩

  

︋﹥ ︠︡او﹡ـ︡ ︑﹢︗َــ﹥   ) ︠︀﹜﹪ از ︠﹫︀ل(﹨︀ي ︠﹢د، ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ در ﹐﹁﹊︣ي ︋﹥ ︋︣﹋️ ︫︡ا︡ و ﹎︣﹁︐︀ري. ٤

︋︧︐﹍﹪ دارد ︋﹥ ا﹠﹊﹥ او ︋︀ ﹋ـ︡ام ا︨ـ﹛ ︋ـ︣ ﹝ـ︀     ا﹟ ﹋﹥ ﹋︡ام ا︨﹛ را ︋﹫︀︋﹫﹛، . ︀︋﹫﹛ ﹋﹠﹫﹛، او را ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹝﹪ ﹝﹪

︡﹠﹋ ﹪ّ﹚︖︑ :︉︣﹇ ،﹜﹫در ﹝﹢︵﹟ ︑﹢︋﹥، ︾﹀﹢ر؛ در ﹝﹢︵﹟ د︻ـ︀، ﹝︖﹫ـ︉؛ در ﹝ـ﹢︵﹟ ︋ـ﹥     . ر﹁﹫﹅، ︫﹀﹫﹅، ر

﹨︀﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣  ︠﹢اب ر﹁︐﹟ و ﹝︣گ، ﹝﹞﹫️؛ در ﹝﹢︵﹟ ﹫︣ت، د﹜﹫﹏؛ در ﹝﹢︵﹟ ﹎﹠︀ه، ﹝﹠︐﹆﹛ و ︻︀دل ا︨﹛

﹪﹞ ﹪﹚︖︑ ︀﹞ ︡﹠﹋.  

︗﹑﹜ـ︩ ︑︖﹙ّـ﹪    ︎︣ده.  ﹋﹠︡ ﹋﹠︡؛ ا﹡︧︀ن ر︗︀ء ︎﹫︡ا ﹝﹪ ︗﹞︀ل ︑︖﹙ّ﹪ ﹝﹪ ۀر ︎︣دو ﹎︀﹨﹪ ا︋︐︡اءٍ از آن ︨﹢ د

در ︋︣ا︋︣ ﹝︺︣﹁️ ︋︧﹫︳ ﹋﹥ در آن، (ا﹠︀ را ﹝︺︣﹁️ ︑︣﹋﹫︊﹪ ︠︡ا ﹎﹢﹠︡ . ︫﹢د ﹋﹠︡، ا﹡︧︀ن ︎︣ از ︠﹢ف ﹝﹪ ﹝﹪

  .  از و︸︀︿ ︎﹫︀﹝︊︣ان ︫︣ح و ︑﹀︭﹫﹏ ا﹟ ﹡﹢ع از ﹝︺︣﹁️ ا︨️). ︀﹁︐﹫﹛﹁﹆︳ ذات ﹅ را ﹝﹪

). روا️ از ﹋︐︀ب ︑︿ ا﹜︺﹆﹢ل(» ︑ُ﹢ً︮ـ︿ ا﹜︭﹀︀ت ︋﹥ ﹐ ︀︋ﹳ﹢︮︿«︑﹢︗َـ﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ در ﹨︣ ︀ل، 

﹪﹞ ︣﹨︀︸ ︀ ﹅﹚︠ دش ︋︣ ﹝︀ ︑︖﹙ّ﹪ ﹝﹪ ﹝︀ و ︠﹢دش ﹇︣ار ﹝﹪ ۀ﹋﹠︡ و وا︨︴او ︮﹀︀ت را﹢︠ ︀﹡د﹨︡ و ︋︀ آ ︡﹠﹋ .

︀  . ﹡﹫︧︐﹠︡) ﹎︢ر﹎︀ه(︮﹀︀ت ︗︤ ︑︺︊﹫︣. در ﹨︣ ︀ل، او︨️ ﹐︾﹫︣ او ︡ ﹁︣﹝︀﹝ـ﹪  ﹠︀﹡﹊﹥ ا﹝ـ︀م ر︲ـ « :﹠ـ

︣﹫︊︺︑ ﹤︀﹝︨︡ه ا︨️.  »ا﹞︀ت آا︨️ ﹋﹥ در روا ﹟او︨️ و ︋︦).  ا︨﹞︀ء را ︠﹙﹅ ﹋︣د(»︠﹙﹅ ا﹐︨﹞︀ء«: ا .

︡     . ﹨︧︐﹠︡، ا﹜︊︐﹥ ﹳ︖ﹳ︉ ﹡﹢ر ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹞︀ء ︠﹢د ︖︀ب از . او﹜﹫ـ︀ي او ﹡﹫ـ︤ ا︨ـ﹞︀ء ︧ـ﹠︀ي او ﹨︧ـ︐﹠

﹟ـ﹅َـ «: ︫﹠︀︨﹫﹛ ﹡﹥ ︠︡ا را ︋﹥ آ﹡︀ن رو، ︎﹫︽﹞︊︣ان را ︋﹥ ︠︡ا ﹝﹪ ا﹛ا︻︣﹁ـ﹢ا اً ︋ـ︀ً و ا﹜︨︣ـ﹢ل    «، »﹜﹥ د︻﹢ة ا

﹥﹛︀︨︣﹛︀︋ «)︡﹫︨︀﹠︪︋ ︩︠︡ا ﹤︋ ﹪﹠︺ ︩﹞︀﹫︎ ﹤︋ ︠︡ا را ︋﹥ ︠﹢دش و ﹡︊﹪ را،︀ ،️︨د︻﹢ت ا﹡︊﹫︀ از آن او .(  

  

︡  ا﹡︧︀ن ا︻﹞ـ︀ل ︠ـ﹢د را ﹨ـ︣ ﹜︷ـ﹥ ︀︲ـ︣ ﹝ـ﹪      : ﹝︴﹙︉ و︗︡ا﹡﹪ ︋︺︡ي. ٥ و︗ـ︡وا ﹝ـ︀ ︻﹞﹙ـ﹢ا    «: ︋﹫﹠ـ

  . ︋︒ ﹝︺︀د ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡ ۀا﹟ ︗﹞﹙﹥ ﹝﹆︡﹝). ︋﹫﹠﹠︡ا﹡︡، ︀︲︣ ﹝﹪ در ﹇﹫︀﹝️، ﹨︣ ﹥ ﹋︣ده(»︀︲︣اً



️︧﹡ ﹏︭﹁:ً٥٠                                      ﹝︺︣﹁﹤ا

  

︀    ۀ﹋﹠﹫﹛، و︗﹢د︫︀ن ︻﹫﹟ ا﹞ ︵︀﹙﹢﹇︀︑﹪ ﹋﹥ در ︻︀﹜﹛ ذ﹨﹟ ︠﹙﹅ ﹝﹪. ٦ ـ .  ︻﹙﹞﹪ ﹝︀︨ـ️ ︋ـ﹥ آ﹡ـ ︵︀ۀا 

︵︀و︗﹢دي در ︎﹪ دارد ۀ︻﹙﹞﹪، ا .﹤آ ﹟ـ     و ا ︵︀ـ﹛ ا﹁ ـ﹥      ۀاي ا︨ـ️ ︋ـ︣اي﹊﹠︠ـ︡ا ︋ـ︣ ﹝﹢︗ـ﹢دات و ا

︡﹠︐︧﹨ ︣︲︀ ︠︡ا ︣︱﹞ ﹝﹢︗﹢دات ﹨﹞﹍﹪ در .»︺﹞ ﹢﹨﹜︐﹠﹋ ︀﹝﹠او ︋︀ ︫﹞︀︨️ ﹨︣ ︗︀ ﹋﹥ ︋︀︫﹫︡(»﹊﹛ ا .(  

  

٧ . ︦︡﹆︑ و ︡﹫﹝︑ ر در ︋︣ا︋︣ ︠︡او﹡︡ ا︨️ و ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ او ︋︀ ︑﹊︊﹫︣ و﹢︱ ،د﹢︫ و ️﹁︣︺﹞ ا︨︀س در

﹡﹞︀ز ︋︀︻ـ︒ ر﹁ـ︹   . ا﹎︣ ﹨﹞﹥ ا﹠︀ را ︋︀ ﹨﹛ ︗﹞︹ ﹋﹠﹫﹛، ﹡︀﹝︩ ﹡﹞︀ز ا︨️.  و د︻︀ و ︠︱﹢ع و ︪︠﹢ع و ︑︢﹜ّ﹏

﹟︀ن ﹇﹙︉ و ربَـ و از ا﹫﹞ ︉︖ و، ﹝︺︣اج ﹝﹣﹝﹟ ا︨️ر .  

رؤ️ او، و︮︀ل او، ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ او، ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ ر﹞️، ︻︷﹞️، و ︋﹥ ﹇︣ و ﹜︴ـ︿ او، و ︋ـ﹥ ا﹁︺ـ︀ل او،    

آ︡ ﹨﹞﹫﹟ ︻︣ض ﹡﹫ـ︀ز ا︨ـ️ و   در ا﹟ ︋﹫﹟، آ﹡︙﹥ از ﹝︀ ︋︣﹝﹪. ﹨﹞﹥ و ﹨﹞﹥ ︋﹥ ﹝︪﹫َـ️ و ︠﹢ا︨️ ︠﹢د او︨️

︦︋ .  

  »﹊﹢ش﹎︣﹥ و︮︀﹜︩ ﹡﹥ ︋﹥ ﹋﹢︫︩ د﹨﹠︡    ﹨︣ ﹇ًَ︡ـر اي دل ﹋﹥ ︑﹢ا﹡﹪ ︋«

  

﹢ن را︗︹ ︋﹥ ︻﹆﹏ ︑︢﹋ّ︣ داد﹛، ︠﹢ب ا︨️ در ا ﹤︋ ︀︖﹠﹉ ﹋﹙﹫︡ و ﹉ ر﹝︤ ︨ـ﹙﹢ک ﹨ـ﹛ ﹝︐ـ︢﹋ّ︣    . ٨

﹜﹢︫ .﹪﹞ از ﹡﹢ر ︻﹆﹏ ︾︀﹁﹏ا﹋︓︣ ︻﹆﹑ ﹝︺﹆﹢﹐ت را ﹤﹋ ﹪﹛︀ و ︋﹥ ﹝︺﹆﹢﹐ت ﹝︪︽﹢ل ﹨︧︐﹠︡، در ︡﹠︋︀  ︡﹠︐︧﹨

از ︸﹙﹞ـ️ و  ) ︵﹙︉ ﹡ـ﹢ر (﹥﹋︓︣ت ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ﹝︺﹆﹢﹐ت و ﹝︺﹙﹢﹝︀ت، ا︨︐︱︀. ا﹡︡ و از آن ︾︀﹁﹏ و ︋﹥ آن ︗︀﹨﹏

ا﹎︣ ﹋︧﹪ از ﹝︺﹆﹢﹐ت و ﹝︺﹙﹢﹝︀ت ︾︀﹁﹏ و ︋﹥ ︻﹆﹏ و ︻﹙ـ﹛ ︑﹢︗َــ﹥   : ﹋﹙﹫︡ ا﹠︖︀︨️. ﹋︀ري ﹜︽﹢ و ︻︊︒ ا︨️

  . ︫﹢د ﹋﹠︡، از ︸﹙﹞️ و ﹋︓︣ت ︋﹥ ﹡﹢ر و و︡ت ︑﹢︗َـ﹥ ﹋︣ده ا︨️، ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر ︋︀︻︒ ︠︣ق ︖︀ب ︾﹀﹙️ ﹝﹪

  

﹨︧ـ︐﹪ و ﹝﹢︗ـ︉    ۀ﹋﹠﹠︡ ︻﹙﹛ رو︫﹟ ﹡﹢ر. ︫﹢د︫﹢د، ︋︀ ﹡﹢ر ︻﹙﹛ و︗︡ان ﹝﹪ ﹨︣﹫︤ي ﹋﹥ و︗︡ان ﹝﹪. ٩

ا﹟ ﹡﹢ر ︾﹫︣ از آ﹡﹊﹥ ﹝﹠﹢ِـر ﹝︀︨﹢ي ا︨️، در ا﹟ ︨ـ﹢، از آن ︨ـ﹢، از ︠︡او﹡ـ︡    . آ﹎︀﹨﹪ ︋﹥ ا︗︤اي آن ا︨️

و︗ـ︡ان  » او«︫﹢د، ︋﹥ ﹋﹞﹉ ︋﹠︀︋︣ا ︣﹨ ،﹟﹥ و︗︡ان ﹝﹪. ﹨︀ و ز﹝﹫﹟ ا︨️ ︠︡ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠﹢َـر آ︨﹞︀ن. ا︨️

از اـ﹟  .  ﹋﹠﹫﹛﹫﹛، ︋﹥ اذن او ︠﹢د﹝︀ن را و︗︡ان ﹝﹪﹋﹠︐﹪ ﹝︀ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ︠﹢د﹝︀ن را و︗︡ان ﹝﹪. ︫﹢د﹝﹪

﹉ـ﹢ر، ︠ـ﹢د او را ﹁︣ا﹝ـ﹢ش ﹋ـ︣ده     رو، ﹡︤د︸ ﹏﹫﹛د ﹤︋ ︀︐﹠﹞ ،️︨و︗︡ان ︋﹥ ﹝︀، ︠﹢د او ﹟︣︑   ﹤و ︋ـ ﹜ـا

︋︪ـ﹪ از د︻ـ︀ي ︻︣﹁ـ﹥، ︠ـ︡ا︀     (٠»ا﹜﹪ ︑︣دَـدي ﹁﹪ ا﹐︔︀ر ﹢︗︉ ︋︺︡ ا﹜﹞ـ︤ار «.  ا﹛ ﹝︀︨﹢ي ﹝︪︽﹢ل ︫︡ه

ا ︉﹚︴﹞ ﹟﹆﹫﹆︐ـ﹪ و︗ـ︡ا﹡﹪ و ︨ـ﹙﹢﹋﹪    ).  از ︠﹢د ︑﹢ ︫︡ه ا︨️ ﹝︪︽﹢﹜﹫️ ﹝﹟ ︋﹥ آ︔︀ر ︑﹢، ﹝﹢︗︉ دوري

  . ﹋﹠︡و︗﹢د آد﹝﹪ ﹝﹆ّ﹅ ︫︡، آد﹝﹪ ︪﹛ ︠︡ا︋﹫﹟ ︎﹫︡ا ﹝﹪ ۀ︮﹀ ۀا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ و﹇️ در ﹨﹞
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١٠ .﹤﹡︀︋ ︀رف︺﹞ ﹟ـ︀  . اي ﹡︊︀︫︡ ﹋﹥ در ︲﹞﹟ آن، ا﹁︣اد را ︋﹥ ︠﹢د د︻﹢ت ﹋﹠ـ﹫﹛ ﹝︣ا﹇︉ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ا﹠ا

﹢ن ︎︪️ ﹝ـ︀  . ︀︋﹠︡ ﹋﹠﹫﹛، ا﹟ ﹋﹙﹞︀ت ﹇︡رت ﹡﹀﹢ذ ﹝﹪ت ﹝﹪د︻﹢ت ︋﹥ ︠︡ا︨️، ﹢ن ︋﹥ ︠︡ا د︻﹢ ۀو︨﹫﹙

  . راه ︋︀ز و ︗﹙﹢ي ﹝︀ رو︫﹟ ا︨️) ︎︪︐﹫︊︀ن ﹝︀ ︠﹢ر︫﹫︡ ا︨️(︋﹥ ︠﹢ر︫﹫︡ ا︨️

  

︡ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︠﹢د را ︫﹠︀︠️ ︠ـ︡اي ︠ـ﹢د را ﹝ـ﹪   (»﹝﹟ ︻︣ف ﹡﹀︧﹥ ﹁﹆︡ ︻︣ف ر︋َـ﹥«. ١١ ﹋﹙﹫ـٌ︡  ).  ︫﹠︀︨ـ

︡ن و و︗︡ان ﹋︣دن ︑︢﹋ّ︣ات ︻﹙﹞﹪ ︫︣︺️ ا﹜﹠﹀︦ رؤ️ و ︻﹫︀ن د﹝︺︣﹁️.  ا﹜﹠﹀︦ ا︨️ اً، ﹝︺︣﹁️ ﹝︺︣﹁️

﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹨﹫︘ ﹡﹫︧︐﹛، آ﹡︙﹥ ﹝﹟ را ﹨︧️ ﹋︣ده و ︋﹥ آن . را︗︹ ︋﹥ ︠﹢د ا︨️

﹝ـ﹢   ۀ︎ًـِ︣ و︗﹢د ︋﹥ ﹝﹟ ﹎︣﹁︐﹥ و ﹝︣ا از ﹋︐﹛ ︻︡م درآورده و ا︀︨ ﹟. و︗﹢د ︋︪﹫︡ه، ﹡﹢ر و﹐️ ا﹜﹪ ا︨️

ا﹟  ۀ﹨﹞. ﹢ر ︋﹥ ﹝﹟ داده، ︻﹆﹏ و ︻﹙﹛ داده، اراده داده ا︨️را ﹨︧︐﹪ ︋︪﹫︡ه، ︨︍︦ ﹫︀ت و و︗︡ان و ︫︺

﹋﹠︡ و او︨ـ️ ﹋ـ﹥ ا︠ـ︢     او︨️ ﹋﹥ ︻︴︀ ﹝﹪. ا﹜︺ّ︤ة ا︨️ا﹡﹢ار ﹋﹥ در ﹝﹟ در ﹎︣دش ا︨️، ﹝ٌ﹙﹉ ︱︣ت ربَـ

﹪﹞︡﹠﹋ .  

﹎﹢︡ ︋﹥ ﹡﹀︧️ ︋﹠﹍︣ و ︋︊﹫﹟ وا︗︡ ـ﹥   ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹍︣ش ا︮︀﹜️ ︋﹫︪︐︣ي دارد ︑︀ ﹡﹍︫︣﹪ ﹋﹥ ﹝﹪

︎︦، ︋﹠﹍︣ ︠︡ا﹪ ﹋ـ﹥ اـ﹟ ︻﹙ـ﹛ و ﹇ـ︡رت را ︋ـ﹥ او داده      . ﹥ ﹝﹙﹢ق ︻︷﹫﹞﹪ ا︨️ .︻﹙﹛ و ﹇︡ر︑﹪ ا︨️

️︧﹫﹋ ︣﹍ا︨️، د .﹪﹞ ﹏﹆︐﹠﹞ ﹤آن ﹨﹛ ︋︀ ︑︃﹡ّ﹪، ︋﹥ ذوآ ،﹤از آ ﹪︫︣﹍﹡ ﹟﹫﹠ ︡﹠﹋ .    ﹤ـ️ از ﹝︺﹙ـ﹢ل ︋ـ﹋︣

️︨﹐︀︋ ﹤︋ ﹟﹫︀︎ ︡ن ﹡﹀ـ︦ و ﹡﹀ـ﹪ ︻﹙ـ﹛ و    . ︻﹙️ و از︡﹡ ا﹝︀ ا︨︀س ﹝﹊︐︉ ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ از ا︋︐︡ا، ︨︺﹪ در

آن ا︨️ ︑︀ از ﹡︧️، ︠︡ا را ︋﹫︀︋︡ و ︋︡ون ﹎︢ر از آ﹥ و از ︋︀﹐، ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ ︀︮︉ ا﹟ ﹋﹞︀﹐ت ﹇︡رت از 

  .︀︮﹏ ︫﹢د

  

 ︡﹠﹡︀﹞ ︀﹞ ️﹛︀︀﹜️ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ در ز﹝︧︐︀ن، در ︋︣ف ﹎﹫︣ ﹋︣ده ا︨️ و از ︨︣﹝︀ در ـ︀ل ︋ـ﹥   . ١٢

﹪﹞  ا︋︡، زود﹢︋ ︣﹎او را . ز﹡︡ و ︠﹢ا﹨︡ ﹝︣د ︠﹢اب ر﹁︐﹟ ا︨️ و ا ﹜د﹨﹠︡، ︨﹫﹙﹪  ︑﹊︀ن ﹝﹪﹨﹞︣ا﹨︀ن دا

﹝︀ ﹡﹫︤ ︀︋︡ ﹝︡ام ︋﹥ ︠﹢د﹝︀ن و︗︡ان ﹇﹫َـ﹢م را ﹝︐︢﹋ّ︣ ︫﹢﹛ و . ز﹡﹠︡ ︑︀ ﹝︐﹠︊َـ﹥ ︫﹢د و ︋﹥ ︠﹢اب ﹡︣ود و ﹡﹞﹫︣د﹝﹪

﹜اب ︾﹀﹙️ ﹁︣ورو﹢︠ ﹤︋ ﹜︢ار﹍﹡ .﹜﹫︫︀︋ ﹅ ︣ت︱ ﹤︋ ﹤︀ل ︑﹢︗َـ در ﹜دا ︡︀︋ . ﹪ا︨︀︑﹫︡ ﹝︀ ﹝ـ ﹪︠︣︋-

️   ﹝﹪.  ﹢اب ﹨︧︐﹠︡︀︋︡ ﹋﹥ د﹍︣ان در ︠﹁︣﹝﹢د﹡︡، آ﹡﹊﹥ ︋﹫︡ار ︫﹢د ﹝﹪ ﹝ـ﹟ ︻ـ︣ف اً   «: ︀︋ـ︡ ﹋ـ﹥ ︑﹠︀︨ـ

  ). ︫﹢د﹨︣﹋﹥ ︠︡ا را ︫﹠︀︠️ ︑﹠︀ ﹝﹪(»ا︨︐﹢︩ ا﹜﹠︀س

  

١٣ .﹆︣︵ ︦﹀﹡ ️﹁︣︺﹞︪︀ن ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ . ﹝︪︐︣ك ︻︣﹁︀ي ﹝︺︀︮︣ ︫﹫︺﹥ ︋﹢ده ا︨️ ۀاز ︋︣︠﹪ ا

︡     داده ︫︀﹎︣دان ︠﹢د د︨︐﹢ر ﹝﹪ ﹝︺︐﹆ـ︡  . ا﹡︡ ﹐ا﹇﹏ ده د﹇﹫﹆﹥ از روز، ︠﹢د︫ـ︀ن ︋︀︫ـ﹠︡ و ︠﹢د︫ـ︀ن را ︋﹫︀︋﹠ـ

﹝ـ︣اد از ︨ـ﹊﹢ت ﹨ـ﹛ در ﹜︧ـ︀ن ا︪ـ︀ن،      . ︫ـ﹢د  ﹋﹞︀﹐ت از ﹨﹞﹫﹟ و︗︡ان ︠﹢د ︀︮﹏ ﹝﹪ ۀا﹡︡ ﹋﹥ ﹨﹞ ︋﹢ده



️︧﹡ ﹏︭﹁:ً٥٢                                      ﹝︺︣﹁﹤ا

﹎﹀︐﹟ و  ﹋︣دن، ︋﹫﹢ده  ︠﹢ا︨︐﹟، ﹋︀ر ︋﹫﹢ده  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ از ︋﹫﹢ده. ︣ار روح ︋﹢ده ا︨️︨﹊﹢ت درون و ﹇

﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ . ا﹡︡ ︑︀ ﹡﹫︣وي ︨︀﹜﹈ ﹨︡ر ﹡︣ود و ︮︣ف ︨﹙﹢ك ︫﹢د دا︫︐﹥ ﹡﹍︣︋ ﹟︐︧︣︢ر ﹝﹪ ︋﹫﹢ده 

 ﹡﹀︦  ،︫︡ ﹏︮︀︺﹠﹪ ︠﹢د ﹁ ﹪﹠︺ ،︫︡ ︿︪﹋ ﹪﹆﹫﹆﹞﹫︡ه ︫︡ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ﹉ ︸ـ︣ف ︠ـ︀﹜﹪  

ا︨️ و ا﹎︣ ﹫︤ي در آن ا︨️، ﹫︤ي ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا در آن ر︐﹥ ا︨️ و ﹝ـ︀ل ︠ـ﹢دش ﹡﹫︧ـ️، ︻﹙ـ﹛ و     

️ «﹁﹞︡ ﹋﹥  ﹇︡ر︑︩، ︀﹐︑︩ و ︐﹪ و︗﹢دش ︑﹞﹙﹫﹊﹪ و ︻︀ر︐﹪ ا︨️، آ﹡﹍︀ه ﹝﹪ ️  » او︨ـ از . ﹋ـ﹥ ﹨︧ـ

  .د︨️ ︀﹁︐﹟ ﹋﹥ و︗﹢د ﹆﹫﹆﹪ و ﹆﹫﹆️ و︗﹢د ا︨️» او«︠﹢︪︐﹟ ︎︀ ︋︣ون ﹡︀دن، ﹝︭︀دف ا︨️ ︋︀ ︋﹥ 

  

در ︨︣ا︨ـ︣  . ا︨️» ︑︢﹋ّ︣«آ︡ ﹋﹥ روش ا︨﹑م در آ︫﹠︀ ﹋︣دن ﹝︣دم ︋︀ ︠︡ا،  آ﹡︙﹥ ﹎︫︢️ ︋︣﹝﹪ از. ١٤

︎ـ︣ده   ︠ـ︡اي ا︨ـ﹑م ︋ـ﹪   . ︫ـ﹢د  د︡ه ﹡﹞ـ﹪ » ا︨︐︡﹐ل ︋︣اي ا︔︊︀ت ︠︡اي ﹝︪﹊﹢ک«﹇︣آن، ﹫︤ي ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

 ﹨︀ي او آ﹡︙﹠︀ن ︗︀ن را ︎︣ ﹋︣ده ا︨️ ﹋ـ﹥ ا﹡ـ︡﹋﹪ ︑﹢︗َــ﹥    ﹡︪︀﹡﹥. ﹡﹞︀︀ن ا︨️ و ﹨﹫︘ ︑︣د︡ي در آن ﹡﹫︧️

ـ   ︻︣﹁︀ ا﹟ ﹝︴﹙︉ را ︠﹢ب ﹁﹞﹫︡ه. ﹋︀﹁﹪ ا︨️ ︑︀ ا﹡︧︀ن، ︠︡اي ︠﹢د را ︋﹫︀︋︡ د﹜﹫ـ﹏ و   ۀا﹡︡ و دـ︀ر و︨﹢︨

اي  ر︤ي ︫︡ه ا︨️، ﹁︀ـ︡ه  ︎﹪) ︋﹫﹞︀ر(︣﹋︐﹪ ﹋﹥ ︋︣ ﹝︊﹠︀ي ﹞ ︣︋ ️﹋︣﹢ر ذ﹨﹟ ︫﹊ّ︀ک . ا﹡︡ ︋︣﹨︀ن ﹡︪︡ه

️  ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ روش د﹟ ﹋ـ︀﹝﹑ً از اـ﹟ روش  . ﹡︡ارد ︗︤ دا﹝﹟ زدن ︋﹥ ا﹟ ︋﹫﹞︀ري ذ﹨﹠﹪ ﹝︧ـ﹫︣  . ︗︡ا︨ـ

ا︮﹑ً، ︗︣︀ن آ﹝﹢زش د ﹪﹠﹫︤ي د﹍︣ ا︨️ و . ︑︺︀﹜﹫﹛ ﹆﹫﹆﹪ د﹠﹪ از ا﹜﹫︀ت ︋︪︨︣︀︠️ د﹠﹪ ︗︡ا︨️

  . ︫﹢د آن ﹨﹛ ︋﹥ ︗︀﹪ د﹍︣ ︠︐﹛ ﹝﹪ ۀ﹡︐﹫︖

  

١٥ . ﹩﹊︡﹫﹢︑ ﹜﹁ ا︨️ ﹋﹥ دراز و︗︡ا﹡﹫︀ت ︋︣ای ﹩︀︑︡اری در ، ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︮﹢ر﹫︋ ︀ ـ︦   ︠﹢اب﹀﹡

﹢︩︠ ﹩﹞ ﹅﹚︠ ﹜﹫﹠﹋ .﹤﹡ـ︡م   ای ﹎﹀️ ︫︊﹩ در ︠﹢اب ︠﹢د را ︋﹥ ︮ـ﹢رت ︎︣وا﹡ـ﹥    ای ﹁︣زا︋ـ︀ ︗﹀ـ️    ﹋ـ﹥ د

  ︩﹢︠ ﹤﹆︫︀︺﹞﹩﹞︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹝﹩ ﹋︣دم﹚﹎ ︣︋ ︡مو﹇︐﹩ از ︠﹢اب ︋︣︠﹢ا︨︐﹛ ،︧︐﹛﹡︪ و︎︣وا﹡ـ﹥  د ︀﹠︑ ﹤﹡ ،

﹋﹥ در آن ︠﹢اب  ﹨﹛ ﹋﹑︾﹩ ︐﹩ .﹡︡﹝﹟ ︋﹢داز ︋﹙﹊﹥ ︗﹀️ ︎︣وا﹡﹥ و ﹎﹙︀ و ﹨﹞﹥ آ﹡︙﹥ در ︠﹢اب د︡ه ︋﹢دم 

︀ً ﹨︀﹨︀ی آن ︮﹠﹥ ﹨︀ و ز︀︊﹩ ز︫︐﹩﹨﹞ۀ ،︠﹢رد، ﹁︺﹙﹩ از ا﹁︺︀ل ﹝﹟ ︋﹢د ر︋﹢د و  آ﹝︡ و ︗﹀️ ﹝︣ا   از  ، ︑﹞︀﹝ـ

 .﹢م آ﹡︀ ︋﹢دمآ﹡︀ را ︋︣ا﹁︣ا︫︐﹥ و ﹇﹫َـ ه،﹨︀ ︀︲︣ ︋﹢د در ︑﹞︀م ︮﹀︀ت و ا﹁︺︀ل آن ︮﹠﹥ ︋﹢دم ﹋﹥ ﹝﹟ ︋﹢د و ﹝﹟

﹨︀ را   ﹨︀ و ﹡﹆︩ ︑﹞︀﹝︀ً ﹝﹟ ︋﹢دم ﹋﹥ آن ︮﹢ر︑﹉ .د ﹎︪︐﹥ ︋﹢د︋﹙﹊﹥ ذات آ﹡︀ ︗︡ای از ﹝﹟ ﹡︊﹢د و ︋﹥ ﹝﹟ ﹝﹢︗﹢

  .︸︀﹨︣ ﹋︣ده و در آ﹡︀ ︸︀﹨︣ ﹎︪︐﹥ ︋﹢دم

﹨ـ︀ و   ︑﹙ـ﹩ ︑﹞ـ︀م  ︋ـ︀   ،د﹡﹫︀«: در ︫︉ ︻︀︫﹢را  ︠︴︀ب ︀را﹡︩ ﹁︣﹝﹢د  ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︨﹫︡ا﹜︪︡اء 

﹩﹠︣﹫︫ ،︩︀﹨ ️︧﹫﹡ ︩﹫︋ ﹩︀رؤ«.  

  

  



                                     ٥٣                                                                ﹝︺︣﹁﹤ا﹐︠︐﹫︀ر:﹁︭﹏ دوم  

  : دوم ﹁︭﹏

  

  

  

  

  ︀ر﹫﹝︺︣﹁️ ا﹐︠︐

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درس ﹨﹀︐﹛

  

︡  ︫﹫︺﹥ ︻︀دل ︋﹢دن ︠︡او﹡︡ را ︗︤ء ا︮ـ﹢ل دـ﹟ ﹝ـ﹪   . ا︨️» ︻︡ل«﹊﹪ از ا︨﹞︀ء ︠︡او﹡︡ . ١ از . دا﹡ـ

﹪﹛﹢﹞ ﹤﹋ ︫︡ ﹏﹆﹡ :»﹤﹝ّ︐︑ ﹐ ︡ل أن︺﹛و ا ﹤﹝ّ﹨﹢︐︑ ﹐ ان ︡﹫﹢︐﹛ا«) ﹜ّ︐﹞ ︣دن ︠︡ا و ︻︡ل﹊﹡ ﹜ّ﹨﹢︑ ،︡﹫﹢︑

  ). ﹡﹊︣دن او︨️

︋ـ︣ او روا ﹡ـ︡اري آ﹡︙ـ﹥ را ﹋ـ﹥ ︋ـ︣      (»ان ﹐ ︑︖﹢َـز ︻﹙﹪ ر︋َـ﹈ ﹝︀ ︗︀ز ︻﹙﹫﹈«: ︻︡ل ﹨︧️ ﹋﹥ ۀ︋︀ز در︋︀ر

  ). داري︠﹢دت روا ﹝﹪

︻︡ا﹜︐﹪  ﹎﹢﹡﹥ ︀﹨︤﹫﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ︋﹪ ا﹟ ، ︨︐﹛، ا︗︀ف و  ﹨﹞﹥ا﹝︀  ﹤﹫︤ را ︋︣ او روا و  ︗︀︤ ﹡︡ا﹡﹪؟ ︸﹙﹛

اي ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︀ ا﹝︣ و ﹡﹪ ﹋︣ده ا︨️، ﹡﹥ ا﹜︊︐﹥ در ﹢زه(﹝︀︨️ » ا︠︐﹫︀ر«︻︀دل ︋﹢دن ︠︡ا در ﹎︣و . ﹎︣دد ︋︀ز﹝﹪



                                     ٥٤                                                                ﹝︺︣﹁﹤ا﹐︠︐﹫︀ر:﹁︭﹏ دوم  

﹨ـ︀ي ﹝ـ︀ ︋ـ﹥    ︺﹠﹪ ︋︡ي. ︑﹢ان ︠︡ا را ﹝︐ّ﹛ ﹋︣د ا﹎︣ ا︠︐﹫︀ر ︔︀︋️ ︫︡، د﹍︣ ﹡﹞﹪). در ︑﹊﹢﹠﹫َـ︀ت و ﹝﹆َ︡ـرات

  . در ا﹟ ︮﹢رت، ا﹎︣ ︻︐︀ب ﹋﹠︡، از روي ︻︡ل ا︨️، ﹡﹥ از روي ︸﹙﹛. او ۀ﹝︀︨️ ﹡﹥ ︋︣ ︻︡﹎︣دن ︠﹢د 

  

٢ . ﹈ و ︡︀ن ︠﹢د را روي ﹨﹛ ︋﹍︢ار﹝︪»در ذ﹨﹠︐︀ن ︠﹙﹅ ﹋﹠﹫︡» واو  . ︀؟ » واو«آ﹤﹡ ︀ ︫︡ د﹢︗﹢﹞

 ️د﹢︗﹢﹞ ﹟َـ﹥«از ﹋︖︀︨️؟ از » واو«ا︗﹢︑ «︀﹝︫ . ︫︡︡ ︭︣ف﹠﹞ رود ﹝﹪» واو«﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ از آن .  

» واو«﹋﹠﹛،  ︑﹢︗َـ﹥ ﹝﹪» واو«﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ ﹝﹟ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ . ا︨️» واو«﹨﹞︀ن و︗﹢د » واو«︑﹢︗َـ﹥ ﹝﹟ ︋﹥  ﹡﹀︦

  . ︫﹢د در ﹝﹢︵﹟ ﹡﹀︦ ﹝﹟ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹪

 ﹟ا ︀ا︨️ ﹋﹥ آ ﹟ال ا﹣︨ ﹐︀»در » واو ﹤﹋ ﹪﹚︺﹁ ﹟ا ︀دش ﹝﹢︗﹢د ︫︡؟ آ﹢︠ ︀ را ︑﹢ ﹝﹢︗﹢د ﹋︣دي

  ︮︀در ﹋︣د؟ ا︨️ از ︑﹢ ︮︀در ︫︡ ︀ د﹍︣ي آن را) ذ﹨﹟(﹝﹆︀م ا︫︣ف ﹡﹀︦

ا︠︐﹫︀رَـ️  ۀد﹨﹠︡ ا﹟ ﹡︪︀ن. را آورد﹛» واو«︋︀ ﹋﹞︀ل آزادي . ا ﹜︀︋﹫﹛ ﹋﹥ ︠﹢د﹝︀ن آن را ا︖︀د ﹋︣ده ﹝﹪

  . آدم ا︨️

﹨﹞︀ن ︻﹫﹟ ︔︀︋️ » واو«﹡﹫︧️ و ﹝︀﹨﹫️ » واو«﹫︤ي ︾﹫︣ از ︑﹢︗َـ﹥ ︫﹞︀ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ » واو«﹝﹢︗﹢د ﹋︣دن 

  . ﹋︦ د︠︀﹜️ ﹡︡ارد ︗َـ﹥ ﹝︀، ﹨﹫︘︋﹥ ︑﹢» واو«و در ﹝﹢︗﹢د ︫︡ن .  او︨️ ﹋﹥ در ﹋︐﹛ ︻︡م ︋﹢د

ار﹛، در ﹝﹢︵﹟ ﹡﹀︦ ﹝︀ ︋︀﹇﹪ ا︨️ و ︋﹥ ﹝︰ ا﹠﹊﹥ ︑﹢︗َـ﹥ ︠﹢د را از  ︑﹢︗َـ﹥ د» واو«︑︀ و﹇︐﹪ ﹨﹛ ﹋﹥ ︋﹥ 

  . ﹝︀) روح ۀ︀﹁︷(رود در ذ﹋︣ ﹊﹫﹛  آن ︋︣دار﹛، د﹍︣ در ذ﹨﹟ ﹝︀ ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د و ﹝﹪

  

اي  ﹎﹢﹡﹥ ﹟، ا︠︐﹫︀ري ﹡﹫︧️؛ ︺﹠﹪ ︋﹥﹝︀ در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹟ ︠﹢د﹝︀ن ﹝︖︊﹢ر﹛ و د﹍︣ در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐. ٣

  . ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︐︀ر ︋︀︫﹫﹛ ﹝︀ را ︠﹙﹅ ﹋︣ده

  

﹡︷︣ از ا﹠﹊﹥ آ︔︀ر ︠︀ر︗﹪ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︀  ا﹨﹛َـ ︑﹊︀﹜﹫︿ ︫︀رع ﹁﹆︳ ︋﹥ ﹝﹢︵﹟ ﹡﹀︦ ︑︺﹙ّ﹅ دارد و ︮︣ف. ٤

﹡﹥، ا﹝︣ و ﹡﹪ ︫︀رع ︋﹥ آن ︑︺﹙ّ﹅ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️؛ ﹋﹥ از ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹜ـ︤وم ︑﹢︗َــ﹥ ︋ـ﹥ ︋ـ︀︵﹟ و ا﹨﹞﹫َــ️ ︑︴﹫ـ︣ آن       

︋﹪﹞︣ ︡︀ر ﹨︧︐﹫﹛  ا﹁︺︀ل ﹡﹀︧﹪ ﹡︪︀ن ﹝﹪) ﹝﹑﹝️ و ︑﹞︖﹫︡(﹇︡ح و ﹝︡ح .  آ︐﹞ ً﹑﹞︀﹋ ،زه﹢ ﹟د﹨︡ ﹋﹥ در ا

  . و ︋﹥ ﹁︺﹏ ︀ ︑︣ك ﹝︃﹝﹢ر ﹨︧︐﹫﹛ ︑︀ ︋︀ ر︀︲️ و ﹝︖︀﹨︡ت ︠﹢د را ︑︤﹋﹫﹥ ﹋﹠﹫﹛

  ):︋︀ ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ آ︀ت ﹇︣آن(﹋﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ آ﹡︀ ﹝﹊﹙ّ︿ ﹨︧︐﹫﹛) ︀ ﹇﹙︊﹪(ا﹝َـ︀ ا﹁︺︀ل ﹡﹀︧﹪

 -٢؛ ... ︎︀داش د﹡﹫︀﹪ ﹝﹊﹟، د﹡﹫︀ را ﹝ـ﹢اه و  ۀا در ز﹝﹫﹟ ﹝﹢اه، در ا︵︺︀م ﹁﹆﹫︣ اراد︻﹙﹢ ر: اراده -١

: ﹝︊َـ️ -٤؛   ... در ︠︡ا ︫﹈ ﹝﹊﹟، : ︫﹈ -٣؛. . ﹎﹞︀ن ︋︡ ︋﹥ د﹍︣ان ﹝︊︣، ︋﹥ ︠︡ا ﹎﹞︀ن ︋︡ ﹝︊︣، : ﹎﹞︀ن

دو︨️  ﹨︀ را دو︨️ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀ش، ︠︡ا و ︻︐︣ت را دو︨️ ︋︡ار، ز﹡️ را د﹡﹫︀ را دو︨️ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀ش، ︋︡ي

ــ  ٦︋﹥ د︫﹞﹟ ︠︡ا ︋︽︰ ︋﹢رز، ﹝﹠﹊︣ات را در ﹇﹙︊️ ︋︡ ︋︡ان، از ﹝︣گ ﹡﹀︣ت ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀ش؛ : ـ ︋︽︰٥︋︡ار؛
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﹁﹆︳ از : ـ ︠﹢ف و ر︗٧︀﹨︀ را︲﹪ ﹝︪﹢، ︋﹥ ︑﹆︡︣ را︲﹪ ︋︀ش، ︋﹥ ︸﹙﹛ ︸︀﹜﹛ را︲﹪ ﹝︊︀ش؛  ︋﹥ ︎︧︐﹪: ر︲︀

در ذات ︠︡ا ﹁﹊︣ ﹝﹊﹟، : ـ ﹁﹊٨︣︠︡ا ︋︐︣س و ︑﹠︀ ︋﹥ او ا﹝﹫︡ ︋︊﹠︡، از ︾﹫︣ او ﹡︐︣س و ︋﹥ ︾﹫︣ او ا﹝﹫︡ ﹡︊﹠︡؛ 

︋﹥ ︀د ︠︡ا ︋︀ش، ︋﹥ ـ︀د  : ـ ذ﹋٩︣︋﹥ ﹎﹠︀ه ﹁﹊︣ ﹝﹊﹟، در ﹝︺︀﹡﹪ ﹇︣آن ︑﹀﹊︣ ﹋﹟، آرزوي دراز ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀ش؛ 

از ﹎﹠︀﹨️ ﹡︀دم : ـ ﹡︡م و ︻︤م١٠︋︀ش، ︠﹢دت را ﹝︀︨︊﹥ ﹋﹟، ︠﹢دت را ﹁︣ا﹝﹢ش ﹝﹊﹟؛     ) ﹝︣گ(﹝﹢ت 

︫︀د و در ︤ن او ﹝︤ون ︋︀ش؛  ︀د﹝︀﹡﹪ ︎﹫︀﹝︊︣در ︫: ـ ︤ن و ﹁︣ح١١︋︀ش، ︻︀زم ︋︣ ︑︣ك آن ︋︀ش؛     

︧︡ و ︾﹫︊️ و ︣ص و ︵﹞︹ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀ش، ورع و ﹫︀ و ﹙﹛ و ︮︊︣ و ︑﹢﹋ّ﹏ دا︫︐﹥ ︋︀ش؛ : ـ ا︠﹑ق١٢

  .ا﹞︀ن ︋﹫︀ور ︋﹥ ︠︡ا و ︎﹫︀﹝︊︣ش و در ا﹠﹊﹥ ︠︡ا ︠﹢دش را ︋﹥ ︑﹢ ︫﹠︀︨︀﹡︡ه ︫﹉ ﹝﹊﹟: ـ ا﹞︀ن١٣

  

﹁︣﹨﹠﹌ دا︠﹏ ا﹎︣ ︑﹊︣ار ︫﹢د، ︋﹥ ا︻﹞ـ︀ل  .  ا︨️) ﹪ا﹁︺︀ل ﹡﹀︧(ا︻﹞︀ل ︠︀رج ﹝︺﹙﹢ل ﹁︣﹨﹠﹌ دا︠﹏. ٥

  . ︫﹢د ︠︀ر︗﹪ ﹝﹠︖︣ ﹝﹪

  

٦ .﹪﹞ ︦﹀﹡ ﹢﹛﹕︑ ︉︊︨ ﹪﹆﹫﹆ ︀رف︺﹞   ️ ﹨ـ︀ ︗﹙ـ﹢ي آدم را    ︫﹢د، و︗︡ان، در ﹨﹠﹍︀م ار︑﹊ـ︀ب ﹝︺︭ـ﹫

آن ﹨﹠﹍︀م ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ر︗ﹳ﹏ ا﹜︡︊︑ ﹪﹏ . ︫﹢د﹎﹫︣د و ﹡︐﹫︖︐︀ً، ︋︀︻︒ ا︗︐﹠︀ب از ﹁︧︀د ا︻﹞︀ل و ا︠﹑ق ﹝﹪ ﹝﹪

﹪﹞ ﹜﹢︫ .و راه ︋﹠︡﹎﹪ ︠︡ا را ︵﹪ ﹝﹪ ︨︐﹪، ︠︡ا︫﹠︀س و ︠︡ا︑︣س ﹝﹪︋﹥ را ﹜﹢︫   ﹤و ︋︣ا︨︀س آن، ︋ـ ﹜﹫﹠﹋

ا︨ـ️، زـ︣ا او    و از ︵︣﹁﹪، ا﹟ راه و ا﹟ ﹝︺︀رف راه ︫﹠︀︠️ ا﹝︀م ز﹝︀ن.  ﹜︣︋﹆ّ︀﹡﹫َـ️ ا︨﹑م ︎﹪ ﹝﹪

  . ﹎﹢︡ ﹎﹫︣د و ︨︴ ︋︀﹐︑︣ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺︀رف را ﹝﹪ ︎﹪ ا﹠︀ را ﹝﹪

﹋︪ـ︀﹡︡ و ︋ـ︣اي آدم ﹨﹞︙ـ﹢ن     ﹝﹪) ﹝︣گ ا︠︐﹫︀ري(︋﹥ ︻﹢ا﹜﹛ ﹝﹢︑﹢ا  ︫︡ن ا﹟ ﹝︺︀رف، ا﹡︧︀ن را و︗︡ا﹡﹪

︀︋︡ .  راه در ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ک ا︨️ ۀ︑︣﹟ ﹡︪︀﹡ ا ﹟︣﹋️ ︋﹥ ︨﹢ي ﹝︣گ ا︠︐﹫︀ري، ﹝﹛. ︑﹢﹜ّ︡ي دو︋︀ره ا︨️

﹁︀︠﹙︹ ﹡︺﹙﹫﹉ «: ︋︡ون ا ﹟︀﹜️، ︨﹙﹢ک ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️. ﹫︤︑︣ از ︎﹫︩ ︋︊﹫﹠﹫﹛﹨︣ روز ︠﹢د را ﹁﹆﹫︣︑︣ و ︋﹪

  ).   دو ﹋﹀︩ ︠﹢︩ را درآور ﹋﹥ ︑﹢ در وادي ﹝﹆َ︡ـس ︵﹢ي ﹨︧︐﹪(» ︡س ︵﹢يإ﹡ّ﹉ ︋︀﹜﹢ادي ا﹜﹞﹆

  

﹋︀ر﹨ـ︀ي زـ︀د ﹁﹫︤﹊ـ﹪ و    ).  ︑﹀ـ︣︻﹟ (ا︨ـ️، ﹡ـ﹥ اٌ﹁︺ـ︀ل   ) ︑ـ︢﹜ّ﹏ (روحِ ︋﹠︡﹎﹪ ا﹡﹀︺ـ︀ل : ︻﹞﹙﹪ ۀ﹡﹊︐. ٧

️︲︀ا︠ـ﹑ق، ا﹁︐﹆ـ︀ر ا︨ـ️ ﹡ـ﹥      ۀ︫﹫﹢. ا︨️ ︑﹢﹁﹫﹆﹪ ﹨︀ي ︋︡﹡﹪ و ز﹨︡﹨︀ي ︪︠﹈ ﹨﹞﹥ ﹡﹢︻﹪ ︋﹪ ر ︉︢︑

️ . وا︗︊︀ت ذ﹜ّ️ ا︨️، ﹡﹥ ر︋﹢︋﹫َـ️ ا︗︣اي ۀ︫﹫﹢. ا︻﹞︀ل ﹇︡رت ︻︷﹞ـ️ در ︑︧ـ﹙﹫﹛   . ︻︷﹞️ در ﹎︡ا﹪ ا︨ـ

در ذ﹋︣ ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹝﹢︫ـ﹪ ︠ـ﹢د   . ︋﹫︪︐︣ د︻︀ ︋﹢ده ا︨️، ﹡﹥ ذ﹋︣ ا﹞﹥ ۀ﹝︓﹑ً ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ︫﹫﹢. ا︨️

  .  ﹝﹙﹢ظ ︋﹢ده ا︨️، ﹡﹥ ا﹋︐︧︀ب ︻﹙﹛ و ﹇︡رت
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  درس ﹨︪︐﹛

  

  ز﹡︡؟ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︋︊﹫﹠﹫﹛ در ا ،﹏﹝︻ ﹟﹥ ﹋︀ري از ﹝︀ ︨︣ ﹝﹪ ﹝﹪. ﹡﹢︫﹫﹛ آب ﹝﹪ اي ﹝︀ ︗︣︻﹥. ١

﹜﹫﹢ان ﹡﹫︤ ﹝︀ل ﹝ـ︀  . د︨️ ﹋﹥ ﹝︀ل ﹝︀ ﹡﹫︧️. ﹡﹢︫﹫﹛ دار﹛ و آب ﹝﹪ ︣︋﹛، ﹜﹫﹢ا﹡﹪ ︋︣﹝﹪ د︨️ را ︎﹫︩ ﹝﹪

﹨︀ي ︠︡اي ﹝︐︺︀ل ا︨️ و  ﹨﹞﹍﹪ ا﹠︀ ا﹁︺︀ل و آ﹁︣︡ه. د﹨︀ن ﹨﹛ ﹝︀ل ﹝︀ ﹡﹫︧️.  ︵﹢ر ﹡﹫︧️؛ آب ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟

︡  ﹢ن در  . ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︀ ﹡﹫︧️، ﹨︣ ﹜︷﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︠︡ا، ﹋﹥ ﹝︀﹜﹈ و ﹁︀︻﹏ آ﹡︀︨️، آ﹡︀ را د﹎︣﹎ـ﹢ن ﹋﹠ـ

  . ﹝︓﹑ً د︨️ ︪︠﹈ ︫﹢د و ︋﹥ ﹜﹫﹢ان ﹡︨︣︡ ︀ ﹜﹫﹢ان ︋︪﹊﹠︡ ︀ آب ︋︀ر ︫﹢د

﹝︓﹑ً در ﹝︓︀ل ﹁﹢ق . ﹫︧️؟ ﹨﹫︘ ﹫︤؛ ︗︤ ﹨﹞︀ن ︑﹢︗َـ﹥ ﹝︀ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ ﹁︺﹏» ﹝︀«در ﹨﹞﹍﹪ ﹋︀ر﹨︀، ﹁︺﹏ 

ا︻︱︀ و ﹜ـ﹢ازم و  . آ﹡︙﹥ ﹝︀ل ﹝︀︨️، ﹁﹆︳ ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ آب ︠﹢ردن ا︨️ و ︋︦.  ن︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ آب ︠﹢رد

  . ﹨︀ ︑﹞︀﹝︀ً، وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︠︡ا︨️ ز﹝﹫﹠﹥

  . ︀︋﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︀ آزاد ︋﹢د﹛ ﹋︣دن، ﹝︀ ﹝︖︊﹢ر ︋﹢د ﹜︀ آزاد؟ و︗︡ا﹡﹪ ﹝﹪ در ا﹟ ︑﹢︗َـ﹥

﹡ـ︡، ا﹝َــ︀   ︫﹢﹛، ا﹎︣﹥ ﹝﹞﹊ـ﹟ ا︨ـ️ ز︊ـ︀﹪ او ﹝ـ︀ را ︋﹙︣زا     ︨﹫﹞︀ ﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹪ ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ︋︀ ز﹡﹪ ︠﹢ش

︫︡ن ﹫︤ي ︗︤ ︑﹢︗َـ﹥ ﹝︀ ﹡﹫︧️ و  او وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︑﹢︗َـ﹥ ﹝︀︨️ و ا︮﹑ً، ︠﹫︣ه ۀ︫︡ن ︋﹥  ︣︀︋﹫﹛ ﹋﹥ ︠﹫︣ه ﹝﹪

  . ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹨︣ و﹇️ ﹋﹥ ︠﹢ا︨︐﹫﹛، از ا﹟ ﹋︀ر د︨️ ︋﹊︪﹫﹛ ﹝﹪

از آ﹡︖︀ ﹋﹥ آ﹐ت و ادوات ﹝︀ل . ﹎﹫︣د ا﹁︐﹠︡ و ﹁︺﹙﹪ ا﹡︖︀م ﹝﹪ ﹋︀ر ﹝﹪ ﹨︀ و آ﹐ت ︋﹥ ︋︀ ︑﹢︗َـ﹥ ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︡ام

﹋﹠﹠︡، ︎︦  اً ا︨️ و ﹨︣﹎︀ه ︠︡ا ︋﹢ا﹨︡، از ا﹡︧︀ن ︑﹙ّ︿ ﹝﹪ ︀ ﹡﹫︧️ و ︋﹥ اذن ︠︡ا ﹝ّ︧︣ ﹝︀ ︫︡ه و ﹁︺﹏﹝

)  ︠ـ︡ا (ـ﹢ن او . ﹐ ︑﹀﹢︰: ︋﹥ ︑︺︊﹫︣ روا︀ت. ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا﹝﹢ر ﹋︀﹝﹑ً ︋﹥ ا﹡︧︀ن ︑﹀﹢︰ ︫︡ه ︋︀︫︡

  . از ︨﹙︴﹠️ ︠﹙︹ ﹡︪︡ه ا︨️

﹀︦ ـ و ﹥ ﹋︀ر﹨︀ي ︠︀ر︗﹪ ـ ا﹁︺︀ل ا︠ـَ︦ـ ﹡﹀ـ︦ ـ      و از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹥ ﹋︀ر﹨︀ي دا︠﹙﹪ ـ ا﹁︺︀ل ا︫︣ف ﹡ 

آ﹐ت و در دو﹝﹪، ︋︀ آ﹐ت ا︨️ ﹋﹥ ︑﹢︗﹥ ﹝︀ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️  ︑﹢︗َـ︀ت ﹝︀︨️، ﹝﹠︐︀ در ︀﹜️ اول، ︋︡ون  ۀ﹡︐﹫︖

  . ﹁﹑ ︗︊︣؛ ︺﹠﹪، ﹝︀ ﹝︖︊﹢ر ﹡﹫︧︐﹫﹛: ﹁︺﹏ ︑︺﹙ّ﹅ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️

︖﹫︐﹡ ﹟ا︨️) ︻﹆﹙﹪(و︗︡ا﹡﹪ ۀا ﹪﹛ا ﹟د ︀︋ ﹅︋︀︴﹞ .﹚︧﹞و︻︡ و و︻﹫︡، ︔﹢اب ار︨︀ل ر︨﹏، ︑﹊﹙﹫ ۀ ،︿

﹨ـ︀︩، ﹋﹞ـ﹉ ︗︧ـ︐﹟ از او،     ︫﹊︣﹎︤اري از ︠︡ا ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︺﹞️ ۀو ﹝︧﹙. و ︻﹆︀ب ﹝︧︐﹙︤م ﹡﹀﹪ ︗︊︣ ا︨️

️ و ︋﹫﹛ از ﹋﹀︣، ﹐ز﹝﹥) ر﹨︀ ︫︡ن(︑﹢﹁﹫﹅ ︠﹢ا︨︐﹟ از او، ︑︣س از ︠︢﹐ن ︗︊ـ︣ ﹡﹀ـ﹪   . اش ﹡﹀﹪ ︑﹀﹢︰ ا︨ـ

اش ﹡﹀﹪ ︗︊︣ و ︑﹀ـ﹢︰ ﹐ز﹝ـ﹥   .﹝︴﹙﹅ ا︠︐﹫︀ر از ﹝︀︨️ و ︑﹀﹢︰، ︨﹙︉ ﹇︡رت از ﹅ ︑︺︀﹜﹪ در ا﹁︺︀ل ﹝︀

﹨︀ي ︠︡ا، ﹡﹥ در  ا﹝︣ و ﹡﹪ ۀدر ﹨﹞︀ن ﹢ز(ا︻︴︀ي ﹇︡رت از ︗︀﹡︉ ﹅ ︑︺︀﹜﹪ ا︨️ ︋﹥ ﹝︀ در ا﹝﹢ري ︠︀ص

︻﹑وه ︋︣ ا﹟، ︠︡او﹡ـ︡  ). ︗︀؛ ﹝︓﹑ً ز﹝︀ن ﹝︣گ ﹝︀ و ﹝﹫︤ان روزي ﹝︀ ﹝︺﹞﹢﹐ً در ا︠︐﹫︀ر ︠﹢د ﹝︀ ﹡﹫︧️﹨﹞﹥ 
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﹪﹞ ︶﹀ ︤﹫﹡ ︡رت ﹝︀ را ︨﹙︉ ﹋﹠︡ و ﹨︣︗ـ︀ ︠﹢ا︨ـ️، از   ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹨︣ و﹇️ ︠﹢ا︨️ ﹇︡رت ︋︣اي ︠﹢دش﹇ ،

  . روي ﹁︱﹙︩، ﹝︀ را ︀ري ﹋﹠︡ ︀ ﹨︣︗︀ ︠﹢ا︨️ از روي ︻︡﹜︩ ﹝︀ را ر﹨︀ ﹋﹠︡ و ︋﹥ ︠﹢د﹝︀ن وا﹎︢ارد

    

︠︡او﹡︡ ︋ـ﹥  . ﹋﹠︡ ﹋﹥ وا﹇︺﹫️ آن آزادي و َ︣ـ️ ا︨️ ا︠︐﹫︀ر ﹋﹞︀﹜﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ﹝︀ ا︻︴︀ ﹝﹪. ٢

  . ︫﹢د و ا﹟ ﹋ُ﹠﹥ آزادي ا︨️ ﹆︴︹ از ︠︡او﹡︡ ا︗︣ا ﹝﹪︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹁︺﹏ ﹝︀ ﹝﹠. ﹝︀ آزادي داده ا︨️

︑︣ك (︋﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︀ ︋︣ ︵︣﹁﹫﹟ ﹁︺﹏  او ﹝﹆︡اري از ﹳَ︣ـ️ ︠﹢د را ︋﹥ ﹝︀ ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋︣ده ا︨️ و ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪

ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ا﹁︺︀ل ﹝︀، ﹇︧﹞︐﹪ ﹋﹥ ا︠︐﹫︀ري ا︨️، ︺﹠ـ﹪ ︮ـ︣ف ︑﹢︗َــ﹥،    .  ا﹛ ︑︧﹙ّ︳ ︎﹫︡ا ﹋︣ده) و ا︗︣ا

) ا︋︤ار و ادوات(ا﹜﹪  ۀ︋﹥ ﹝︀ ﹇︡رت داده ︫︡ه ا︨️ ︑︀ از ﹢ل و ﹇﹢َـ. ︧﹢ب ︋﹥ ﹝︀︨️﹁﹆︳ و ﹁﹆︳ ﹝︀ل ﹝︀ و ﹝﹠

﹪﹞ ﹤﹋ ﹪︐︗ از آن ﹝︀︨️. ︠﹢ا﹨﹫﹛ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ در ً︀︐﹆﹫﹆ ﹏︺﹁ ،رو ﹟از ا .  

  

﹝︓﹑ً، ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ در ︀ل راه ر﹁︐﹟ .  ︫﹢د ﹨︣ ︗︀ ﹋﹥ ︑﹢︗َـ﹥ ﹝︀ در ﹋︀ر ﹡︊︀︫︡، ﹁︺﹏ ︋﹥ ﹝︀ ﹝﹠︐︧︉ ﹡﹞﹪. ٣

﹎﹢﹠︡ ︑﹢ ﹜﹫﹢ان را ︫﹊︧︐﹪، ز︣ا ﹝﹟ در آن ︀﹜️ ︑﹢︗َــ﹥ ︋ـ﹥    ︫﹊﹠︡، ﹡﹞﹪ ︠﹢رد و ﹝﹪ ﹪ ﹝﹪د︨︐﹞︀ن ︋﹥ ﹜﹫﹢ا﹡

ا﹝َــ︀ ﹆﹫﹠ـ︀ً،   . ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︖︀زا︑﹪ ﹡﹫︧️، ﹎︣﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︺︊َـ︡اً، ︲︀﹝﹟ ︋︀︫﹛. ام ︫﹊︧︐﹟ ﹜﹫﹢ان ﹡︡ا︫︐﹥

﹝︖︀زي  ﹁︺﹏ ﹨﹛ ︋﹥ ﹝﹟ ﹝﹠︐︧︉ ﹡﹫︧️، ﹝﹍︣ ا﹡︐︧︀︋﹪. ﹝﹑﹝︐﹪ ﹡﹫︧️ و ︋﹠︀︋︣ا﹟، ︻﹆︀︋﹪ در ا︮﹏ ﹁︺﹏ ﹡﹫︧️

)﹪﹆﹫﹆ ﹤﹡ .(د﹜﹫﹏، ﹇︐﹏ ︠︴︀، ﹇︭︀ص ﹡︡ارد ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ .  

︠﹢اري ﹁︺﹏  در ا ﹟︀ل،  ︫︣اب. ﹝︓︀ل د﹍︣ ا﹋︣اه ا︨️؛ ﹝︓﹑ً، ︫︣اب را ︋﹥ زور، ︋﹥ ︠﹢رد ﹝﹟ ︋︡﹨﹠︡

  . ﹝﹟ ﹡﹫︧️، ﹎︣﹥ آ︔︀ر ︑﹊﹢﹠﹪ ﹝︓﹏ ﹝︧︐﹪ را دارد، ا﹝َـ︀ ︻﹆︀ب و ﹝﹑﹝︐﹪ ﹡︡ارد

  .  ︑﹊︀ب ﹁︺﹏ ﹝﹑﹝️ ﹋︣د، ﹁︺﹏ ﹁︺﹏ او ﹡﹫︧️در ﹨︣ ︀ل، ﹨︣︗︀ ﹡︐﹢ان ﹁︀︻﹏ را ︋﹥ د﹜﹫﹏ ار

︡  ﹝︓︀ل د﹍︣ ا︲︴︣ار ا︨️؛ ﹝︓﹑ً، ︗﹢ا﹡﹪ ︻ًـَ︢ب در ︗︀﹪ ︠﹙﹢ت، ︋︀ د︠︐︣ي د﹜︣︋ـ︀ ︑﹠ـ︀ ﹝ـ﹪    در . ﹝︀﹡ـ

﹎﹢﹠︡ او ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹆︡﹝︀ت ﹁︺﹏، . ﹎﹫︣د وار د︠︐︣ را در آ︾﹢ش ﹝﹪ ︗﹢︫︡ و د﹢ا﹡﹥ ا︫ ،︀︖﹠﹢ت در او ﹝﹪

﹎﹢﹠︡ ﹋﹥ او در . ︊️ ︋﹥ ا︮﹏ ﹁︺﹏ ﹋﹥ د﹍︣ در ﹇︡رت او ﹡﹫︧️ا﹎︣ د︨️ او ︋﹢ده ا︨️، ﹝︧﹢ل ا︨️، ﹡﹥ ﹡︧

  . ︫﹢ت ا︨️ ۀا︧︐﹛︀︋ ﹏︻︀﹁ ،︀︖﹠﹫︣ ا︨️،︧﹞ ﹪﹠︺ّ︣ ﹇﹢َـ

︎︦ ا﹡︧︀ن ﹡︀︊︡ ﹋︀ري ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝ّ︧︣ ︫﹫︴︀ن ︫﹢د و ا﹎︣ ﹠﹫﹟ ︫︡، د﹍︣ ا﹁︺︀﹜︩ ︋﹥ او ﹝﹠︧﹢ب ﹡﹫︧️ 

ا︻﹞︀ل او در ︀ل ︑︧﹫︣ ا︨️، ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠ـ﹢د ا﹁︺ـ︀ل ︻﹆ـ︀︋﹪ ﹡ـ︡ارد و ﹁﹆ـ︳       ۀو ︗︤ آ︔︀ر ︑﹊﹢﹠﹪ ﹋﹥ ﹐ز﹝

  . ︻﹆︀ب او ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹆َ︡ـ﹝︀︑﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣ا﹨﹛ و ︫﹫︴︀ن را ︋︣ ︠﹢د ﹝︧﹙ّ︳ ﹋︣ده ا︨️

︋ـ﹥  » ︑﹢︗َــ﹥ «﹝︀ل ا︨️ و در ﹨︣ ︀ل، ا﹡︧︀ن ﹇︡رت دارد ﹋﹥ ︋ـ︀  ﹎﹢﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹁︣︲﹪  اي ﹝﹪ ا﹜︊︐﹥ ︻َ︡ـه

  . ︣ ︫﹢ت و ︾︱︉ ︠﹢د و ︋︣ ︫﹫︴︀ن ︾﹙︊﹥ ﹋﹠︡︠︡او﹡︡، از او ﹋﹞﹈ ︋﹢ا﹨︡ و ︋
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  : ︋︺︱﹪ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹣︔ّ︣ ︋︣ ا︗︣اي ا﹁︺︀ل. ٤

︵﹫﹠️ ︻﹙﹫﹫َـ﹠ـ﹪ و  : ز ﹪︀︊︣ه، آواي ︠﹢ش، ﹝﹠︀︸︣ ز︊︀؛ ب ـ ︻﹢ا﹝﹏ ︵﹫﹠︐﹪ : ا﹜︿ ـ ︻﹢ا﹝﹏ ︵︊﹫︺﹪ 

︨ـ︀︠️ ا︋ـ︡ان    ۀ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︵﹫﹟ ︵﹫َـ︊﹥ و ︠︊﹫︓﹥ ﹋﹥ ﹝︀د. ا︨️ ︨︀︠️ ارواح ﹝﹆َ︡ـس و ︠︊﹫︒ ۀ︨︖َـ﹫﹠﹪ ﹋﹥ ﹝︀د

  .ا︨️ و ︠︊﹫︒ ︵﹫َـ︉

ا﹝َـ︀ ﹐زم ︋﹥ ︑︢﹋ّ︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︡ر︑︀ً، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︠︐﹫︀ر و َ︣ـ️ ︋︣ ﹝﹠︀︨︊︀ت و ︑︃︔﹫︣ات ﹇ـ︀﹨︣ و ﹝︧ـ﹙ّ︳   

  .  ﹡︊︀︫︡ و ا︾﹙︉، َ︣ـ️ ا﹡︧︀ن ﹝﹀﹢ظ ا︨️

  

︡ ﹇︣آن ︋﹥ ︎﹫ـ︀﹝︊︣ان ︠︴ـ︀ب ﹝ـ﹪   . ﹜﹆﹞﹥ در وادي ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ك ︠﹫﹙﹪ ا﹨﹞﹫️ دارد: ︻﹞﹙﹪ ۀ﹡﹊︐. ٥ : ﹋﹠ـ

︡  (»︮︀﹜︀ً ﹋﹙﹢ا ﹝﹟ ا﹜︴﹫َـ︊︀ت وا︻﹞﹙﹢ا« ـ︀ ا︮ـ︀ب    ).از ︾︢ا﹨︀ي ︎︀﹋﹫︤ه ︋﹢ر︡ و ︻﹞﹏ ︮︀﹜ ا﹡︖ـ︀م د﹨﹫ـ

﹩﹞ ﹜﹨ ﹤︋ ︿﹋ ︡﹠﹢﹎: »أَزْ﹋َ﹩ ︵َ︺ًـ︀﹝ٍ︀ ﹁َ﹙ْ﹫ًـ︃ْ︑ٌ﹊ُ﹛ ︋ِِ︣زْقٍ ﹝ِـ﹠ْ﹥ﹳ ︀َّـَا︨️ از ﹨﹞ـ︀ن   ︑︀ ︋︊﹫﹠︡ ﹋︡ا﹝﹫﹟ ︵︺︀م ︎︀﹋﹫︤ه(»أ ︣︑

ا﹡︧︀ن ︋﹥ ︾ـ︢ای ︠ـ﹢د ﹝﹙︐﹀ـ️    (»﹩ ︵َ︺ًـ︀﹝ٌ﹥ٌ﹁َ﹙ْ﹫ًـ﹠︷ُِ︣ ا﹜ْ︅ِ﹡ً︧ـ︀نﹳ إِ﹜َ« :آدم ا︨️ ﹋﹥ ︀ ︠︴︀ب ︋﹥ ︋﹠﹩). رزق ︋︣﹎﹫︣د

﹩﹞ ﹤ ﹤﹋ ︫︡︀︋ رد﹢︠.(  

︎︦ ﹋﹛ ︠﹢ردن، آرام ︠﹢ردن، ︨︀ده و ︋︧﹫︳ و ︵﹫َـ︉ ︠﹢ردن و ︑﹢︗َـ﹥ ︋ـ﹥ ︠ـ︡ا در ـ﹫﹟ ︠ـ﹢ردن و      

︋ـ︣ای  «︋ـ﹢رد ﹡ـ﹥   » ︋︣ای ﹇ـ﹢َـت «ا﹎︣ ︑﹢ا﹡︧️و ا﹜︊︐﹥ . ﹎︣﹁︐﹟ و ﹋﹛ ︠﹢ردن ︾︢اي ︋﹫︣ون ﹐زم ا︨️ روزه

︔﹆ـ﹏ و  ﹋﹥ ا﹁︣اط،  د ︍︣﹨﹫︤︋﹨︀  از ا﹁︣اط و ︑﹀︣︳ در ︠﹢ردن و ﹡﹢ردن ﹑ل و .، ﹡﹢رَ︻﹙﹩ ﹡﹢ر ا︨️»﹜ّ︢ت

  . آورد ﹢︮﹙﹍﹩ و ﹋﹛ ︵︀﹇︐﹩ ﹝﹩ و ︑﹀︣︳، ﹋﹛ ؛﹇︧︀وت
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﹜﹡ درس  

  

︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹥ اُسَـ و ا︨︀س ا﹁︺︀ل ﹝︀︨️ و در وا﹇︹، ︨︊︉ ا︖︀د ا﹁︺︀ل در ︀︨️ ﹡﹀ـ︦ ﹝︀︨ـ️، ︻ـ﹫﹟    . ١

اي ا︨️ از و︗﹢د  ﹨︀ي ﹝︧︐︖﹟ در ذات ا︨️، ︫︺﹙﹥ ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹥ و︗﹢د دادن ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️. و︗﹢د آن ا﹁︺︀ل ا︨️

️  ﹋﹥ ︑﹢︗َـ﹥ ﹡﹊︣ده ﹝﹠︐﹪ ﹝︀دا﹝﹪. ︠﹢د ﹝︀ ا﹜︺ـ︀ده   و ﹁ـ﹢ق ـ ︋﹥ ﹡﹢ي ︫﹍﹀️   ا﹛، آن ﹝﹆︡ور ـ ︺﹠﹪ آن ﹝︀﹨﹫

﹋﹠﹫﹛، آن و︗ـ﹢د ︋ـ﹥ ︫ـ﹊﹙﹪ ︲ـ︺﹫︿      ﹋﹥ ︋﹥ آن ︑﹢︗َـ﹥ ﹝﹪ ︋︧﹫︳ و ︫︡︡ و وا︡ در ﹝︀ و︗﹢د دارد و ز﹝︀﹡﹪

  . ﹋﹠︡ ︗﹙﹢ه ﹝﹪

، ﹢ن ︋﹥ و︡ت  ︑︣ ︫﹢﹛ َ︫︡ـت ﹡﹢ر ا﹁︤ا︩ ﹝﹪ ︵﹢ر ﹋﹥ ﹨︣ ﹇︡ر ︋﹥ رأس ﹝︣وط ﹡﹢ر ﹡︤د﹈ ﹨﹞︀ن ︋︡︀

  . ﹋﹠﹫﹛ و ︋︧︀︵️ ﹝︐﹞﹢︫ ﹏︀﹛، ﹇﹢َـت و َ︫︡ـت ︎﹫︡ا ﹝﹪

︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫﹛ و آن را ا︖ـ︀د ﹋﹠ـ﹫﹛ ـ︀ ﹝ـ︀﹨﹫︐﹪     » ا﹡︧︀ن ﹡︪︧︐﹥ ︋︣ ︮﹠︡﹜﹪«︎﹫︩ از آ﹡﹊﹥ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️  ﹝︀ ﹨﹛

﹪﹞ ،﹜﹫︪︊︋ در ︠︀رج و︗﹢د ︀ ︦﹀﹡ ﹟︵﹢﹞ را در ︣﹍و︗﹢د ﹨﹞ د ﹤﹋ ﹜﹫︋︀ا︻﹙ـ﹪ و ا︋︧ـ︳    ۀ ﹢﹡ ﹤︋ را ︀﹡آ

د﹨﹫﹛  ا﹡︖︀م ﹝﹪︀︋﹫﹛ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا︗︣اي ﹋︀ري، آن و︗﹢دات را دار﹛، و﹜﹪ و﹇︐﹪  ﹝﹪. وا︗︡ و ﹝︀﹜﹈ ﹨︧︐﹫﹛

  . ر︨︡ ﹋﹠︡ و از آن و︡ت و ︋︧︀︵️ ︋﹥ ﹋︓︣ت و ︑﹆﹫﹫︡ ﹝﹪ آن و︗﹢دات ︋﹥ ︫﹊﹙﹪ ︲︺﹫︿ ︗﹙﹢ه ﹝﹪

﹚︧﹞ ﹟ا ﹟︐﹁︀ ︀︋وا﹇︺﹫️ ﹇︡رت ﹝ـ﹟ و ﹋﹠ـ﹥ ﹇ـ︡رت    .  ﹋﹠﹫﹛ و︗︡ا﹡﹪ ︋﹥ وا﹇︺﹫️ٌ ﹇︡رت د︨️ ︎﹫︡ا ﹝﹪ ۀ

ا﹡︖ـ︀م و  (ا︋﹆ـ︀   ﹝﹟، وا︗َ︡ـ️ و ﹝︀﹜﹊﹫َـ️ ﹝﹟ ا︨️ ︋︣ و︗﹢دٌ ﹝︀﹨﹫️ ﹋︀ر﹨︀ي ﹝﹟ در دو ︵ـ︣ف ا︋﹆ـ︀ و ︻ـ︡م   

﹡﹫ـ︀ز  ) ︠﹢ا︨️، ︑︭﹞﹫﹛، ︻︤م(﹇︀در،  ﹏︺﹁ ﹫︗︣︑ ︣︋ ﹤﹋ ﹪︧﹋ ﹪﹠︺︀ ︑︣ک آن ︋﹥ ﹫︤ي ︗︤ ﹝︪﹫َـ️). ︑︣ک

اي از ا﹁︺︀ل ︋ـ﹥  ︠︡او﹡︡ در ︎︀ره.  ا﹟ ا︨️ ﹝︺﹠︀ي ︾﹠︀.  ︫﹢داز ︋﹫︣ون و درون ︋﹥ ﹋︀ري ﹝︖︊﹢ر ﹡﹞﹪. ﹡︡ارد

  . ﹝︀ ︾﹠︀ داده ا︨️

، ︺﹠﹪ ا﹡︖︀م ﹋︀ري، در ﹇﹢َـت و ﹋﹞︀ل ا︨️ و ︎︦ از ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹇︡رت ا﹡︧︀ن ︎﹫︩ از ︑﹢︗َـ﹥ ﹋︣دن

ز︣ا ز﹝︀﹡﹪ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ﹋︀ري ﹡﹊︣ده ︋ـ﹥ ︋︧ـ︀︵️   . ﹎︣ا︡ ﹋︣دن، ︺﹠﹪ ︎︦ از ا﹡︖︀م ﹋︀ر، ︋﹥ ﹡﹆︬ و ︲︺︿ ﹝﹪

﹨﹞﹍﹪ آن ﹋︀ر﹨︀︨️ و ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ﹋︀ر﹨︀ي ) داراي ﹇︡رت ا﹡︖︀م(اش، ︋﹥ ﹡﹢ ا︻﹙﹪، وا︗︡ و︗﹢د  و︗﹢دي

ي  ︫﹢د و ﹋︓︣ت، ︋︣︠﹑ف و︡ت ﹋﹥ ﹝﹠︪︀ء ﹇﹢َـت ا︨️، ر︪﹥ ﹋︓︣ت ︎﹫︡ا ﹝﹪ د﹨︡، در او ﹝︐﹙﹀﹪ ا﹡︖︀م ﹝﹪

  . ︲︺︿ ا︨️

﹇︡رت ا﹡︧︀ن، ︎﹫︩ از ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫︐﹪، ﹋﹞︀﹜﹫﹥ و ︑︀م ا︨️ و ︎︦ از ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ آن، ︸﹢رَــ﹥ و ﹡ـ︀﹇︬   

﹠﹫﹟ ︫︡، ا﹡︧︀﹡﹪ ﹋﹥ وا﹇︺﹫️ ا﹁︺︀ل را ︋﹥ ︋︧︀︵️ و َ︫︡ـت وا︗ـ︡ ا︨ـ️، در ا﹡︖ـ︀م آن     و﹇︐﹪ ا﹟. ︫﹢د ﹝﹪

ا﹟ ﹇︡رت از آن او︨️ ﹋ـ﹥  . آورد ﹋﹠︡ و ︋﹥ ︸﹢ر ﹝﹪ ﹋︀﹨︡، آ﹡︀ را ︲︺﹫︿ ﹝﹪ ﹨︀ ﹁﹆︳ از َ︫︡ـت آ﹡︀ ﹝﹪﹋︀ر

آن ﹋︀ر﹨︀ را ︋﹥ ︸﹢ر ︋﹫︀ورد ︀ آ﹡︀ را در ذ﹋︣ ﹊﹫﹛ ︠﹢د ︋︀﹇﹪ ︋﹍︢ارد و ا︮﹑ً ︑﹢︗َـ﹪ ︋﹥ آ﹡︀ ﹡﹊﹠︡؛ ﹋﹥ در 

  . ︋︧﹫︀ر ﹇﹢ي ا︨️ ا ﹟︀﹜️، ا﹡︧︀ن ﹁﹆︳ ︠﹢دش در ﹝﹫︀ن ا︨️ و ︋﹥ د﹜﹫﹏ و︗﹢د وا︡ و ︋︧﹫︴︩
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﹋﹠ـ︡، ︋﹙﹊ـ﹥ ︋ـ﹥ ︑﹊︓ـ︣      ا﹁︺︀﹜︩ ﹋﹞︀ل ︎﹫ـ︡ا ﹡﹞ـ﹪   در ﹨︣ ︀ل، ا﹡︧︀ن از ا﹁︺︀﹜︩ ﹝︧︐︽﹠﹪ ا︨️ و ︋﹥ ﹡﹀ِ︦

  . ﹋﹠︡ ︫﹢د و ︋︀ آ﹡︀ ︑﹠ّ︤ل ︎﹫︡ا ﹝﹪ ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ﹝︧︐﹠﹆︬ ︋﹥ ا﹁︺︀﹜︩ ﹝﹪. ︫﹢د ﹎︣ا︡ و ︲︺﹫︿ ﹝﹪ ﹝﹪

  . ︫﹢د ︨️ ﹋﹥ ︋︺︡اً، ︋︒ ﹝﹪﹋﹠︡ ﹡﹫︤ ا︨︐﹊﹞︀ل ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ﹁﹫︀︲﹫َـ️ او ︻﹙ّ️ ا﹠﹊﹥ او ︠﹙﹅ ﹝﹪

  . ︫﹢د ︎︦ ﹇︡رت ﹝︀ ︐﹪ ︎﹫︩ از ا︗︣اي ﹁︺﹏، ︋︀﹜﹀︺﹏ ا︨️ و ︎︦ از ا︗︣اي آن، ︋︀﹜﹠﹆︬ ﹝﹪

︫﹢د آن ا﹠﹊﹥ ا﹎︣ ︨ـ︀﹜﹉ ﹋ـ︀ري را از روي ا︠ـ﹑ص ا﹡︖ـ︀م      در ا﹠︖︀ ︋︀ب ﹉ َ︨︣ـ ︨﹙﹢﹋﹪ ﹝﹀︐﹢ح ﹝﹪

و . > ا︮ـ︀ب ا﹜﹫﹞ـ﹫﹟  ﹋﹏ ︋﹞ـ︀ ﹋︧ـ︊️ ر﹨﹫﹠ـ﹤ ا﹐   <: ﹎﹫︣د ﹡︡﹨︡، ︋︣ا︩ ﹝︱َ︣ـ ا︨️ و در ر﹨﹟ آن ﹇︣ار ﹝﹪

﹋ـ︀ري ﹋ـ﹥ در آن ا︠ـ﹑ص     ا︠﹑ص، در وادي ︨﹙﹢ک ﹁﹠ـ︀ي اراده ا︨ـ️ در اراده ـ﹅، ﹐ا﹇ـ﹏ در ﹨﹞ـ︀ن     

 ﹋﹠ـ︡ و آن  ﹋﹠︡ ︋﹙﹊﹥ ︋ـ︀ً ︠﹙ـ﹅ ﹝ـ﹪    ورز︡ه، و در ا ﹟︀ل، ︨︀﹜﹉، ﹁︺﹙︩ را از و︗﹢د ︠﹢دش ︠﹙﹅ ﹡﹞﹪

﹪﹛︤ال ا﹐ ︀ر، ﹋︀ر ︠︡ا︨️ و ﹝︐ّ︭﹏ ︋﹥ ﹇︡رت﹋.  

  

) آزاد(︫ـ﹢د، زـ︣ا ﹁︀︻ـ﹏ ﹳـَ︣ـ     ﹁︺﹏  ﹁﹆︳ و ﹁﹆︳ ︋﹥ ذات ﹁︀︻﹏ ا︨︐﹠︀د داده ﹝ـ﹪ در ا﹁︺︀ل ا︠︐﹫︀ري، . ٢

آب ︠﹢ردن ا︨️، ا﹝َـ︀ ﹝︀ را ︋﹥ آب ︠﹢ردن ) ﹝﹆︡﹝︀ت(﹝︺َ︡ـات  ۀ︑︪﹠﹍﹪، ﹎︣﹝︀ي ﹨﹢ا ﹨﹞﹍﹪ در ز﹝︣. ا︨️

. ︫﹢د ا﹁︺︀ل ا︠︐﹫︀ري ا﹡︧︀ن ︋︡ون د︠︀﹜️ ︾﹫︣ ا﹡︖︀م ﹝﹪. ︋﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ آزادي و َ︣ـ️ دار﹛ ﹝﹪. ﹋﹠﹠︡ ﹝﹙︤م ﹡﹞﹪

ا﹟ ︠︡ا ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن را ︋﹥ ﹋︀ري . ︀ي َ︣ـ️، ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ︑﹞﹙﹫﹊﹪ از ︵︣ف ︠︡او﹡︡ ا︨️، ﹨﹞﹫﹟ ا︨️﹝︺﹠

د﹨﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ﹁﹆︳ ا﹡︧︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥  ، ︀ ︠︡ا و ا﹡︧︀ن ﹡﹫︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ﹨﹛ ﹋︀ري را ا﹡︖︀م ﹝﹪)︗︊︣(﹋﹠︡  ﹝﹙︤م ﹝﹪

  . ︫﹢د از ﹨﹞﹫﹟ ︗︀ ︋︀ب ︫︣ا︹ و ا﹝︣ و ﹡﹪ آ﹡︀ ﹝﹀︐﹢ح ﹝﹪. ز﹡︡ ﹋︀ري د︨️ ﹝﹪

﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ َ︣ـ︐﹪ ﹋﹥ ا﹟ ︵︣ز ︻﹞﹏ را ︋︣اي ﹝ـ︀ ﹝﹞﹊ـ﹟ ﹋ـ︣ده ا︨ـ️، ︠﹢د﹝ـ︀ن ︋ـ﹥        ﹨﹞︙﹠﹫﹟ و︗︡ان ﹝﹪

  . ︠︡ا︨️ ﹋﹥ ا︮﹏ آزادي را ︋﹥ ﹝﹟ ︻︴︀ ﹋︣ده ا︨️. ا﹛ و ︋﹥ ﹝︀ داده ︫︡ه ا︨️ و از ︠︡ا︨️ ︠﹢د﹝︀ن ﹡︡اده

ا﹜︐﹪ ﹝﹙ّ﹊︀  ︋︀﹜﹆︡رة«: در اد︻﹫﹥ آ﹝︡ه ا︨️. َ︣ـ️ ﹝﹙﹈ ︠︡ا︨️ ﹋﹥ آ﹡︀ً ﹁︁﹡︀ً، ︋﹥ ﹝﹟ ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋︣ده ا︨️ 

). ︑ـ︣ي ︋﹥ ﹇︡ر︑﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︣د﹝︀ن ︑﹞﹙﹫﹉ ﹋︣دي، در ︀﹜﹪ ﹋ـ﹥ ︠ـ﹢دت ︋ـ﹥ آن ﹝︀﹜ـ﹉    (»إ︀ک و ﹨﹢ ︋︀ ا﹝﹙﹈

﹝︺﹠︀ي اذن ﹨﹛، ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨ـ️ ﹨ـ﹫︘ ﹫ـ︤ در ز﹝ـ﹫﹟     . ﹎﹫︣د ︠︡او﹡︡ ﹨︣ ﹜︋ ﹤︷﹢ا﹨︡ آن را از ﹝﹟ ﹝﹪

﹪︋ ﹪﹝﹡ ﹅ّ﹆﹞ اذن او ︋︣ ︋﹆︀ي ﹇︡رت ﹝﹟ ﹝︧︐﹆. ︫﹢د، ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ اذن او ﹪﹠︺ ﹪︫ـ﹢د ︑ـ︀ ا﹎ـ︣ ︻︊ـ︀دت      َ︣ـ ﹝ـ

️  . ﹋﹠﹛، ︠ـ﹢دم ﹋ـ︣ده ︋︀︫ـ﹛    ﹋﹠﹛، ︠﹢دم ﹋︣ده ︋︀︫﹛ و ا﹎︣ ﹝︺︭﹫️ ﹝﹪ ﹝﹪ ﹝ـ﹟ ︋ـ﹥   ) ﹇ـ︡رت (︎ـ︦ ا︨ـ︐︴︀︻

﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ از ﹇︡ر︑︩ ︋﹥ .  از ا﹟ رو، او از ︨﹙︴﹠️ ﹝︺︤ول ﹡︪︡ه ا︨️ و ︑﹀﹢︱﹪ در ﹋︀ر ﹡﹫︧️. ︠︡ا︨️

﹞ ً︀︐﹆﹫﹆︐︀ر﹛ ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ ︸︀﹨︣اً ﹝︐ـ︀ر   ﹝︀» ﹡﹞ ﹟︐︀رون ︋︀﹜﹢︫  .»﹤﹆﹫﹆﹛ ﹝︀ ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋︣د وا﹇︺︀ً، آزاد ﹝﹪

  . »﹝︱︴َ︣ـون ﹁﹪ ︮﹢رة ا﹐︠︐﹫︀ر«: ا﹡︡︋︀︫﹫﹛، آن ︵﹢ر ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥
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﹐ ﹫︀ة ا﹐ ﹫︀ة اً، ﹐ ︻﹙﹛ ا﹐ ︻﹙﹛ اً، ﹐ ﹇︡رة ا﹐ ﹇ـ︡رة اً، ﹐ َ︣ــ﹤   «﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︣ز ا︨️ ﹋﹥ . ٣

﹋﹞︀﹜﹫﹥ وا﹇︺︀ً، ︗︀ري ا︨️، و ا﹜ّ︀ ︫ـ︣ك ﹐زم  در ︑﹞︀م ︮﹀︀ت  "ا﹐"و  "﹐".  »...ا﹐ َ︣ـ﹤ اً و ا︠︐﹫︀ره و 

﹋﹠ـ︡   ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫︀ت ﹝﹞﹊﹠︀ت از ﹫︀ت، ﹇︡رت و َ︣ـ️ و د﹍︣ ﹋﹞︀﹐ت ︠﹢دش ︑﹞﹙﹫﹈ ﹝ـ﹪ . آ﹝︡ ﹝﹪

﹨﹫︘ ﹫ـ︤ ﹡﹫︧ـ️ ︗ـ︤    (» ان ﹝﹟ ︫﹪ء ا﹐ ︻﹠︡﹡︀ ︠︤ا﹠﹥ و ﹝︀ ﹡﹠ّ︤﹜﹥ ا﹐ ︋﹆︡ر ﹝︺﹙﹢م«: ﹝﹆︡ار؛ ︋﹥ ︑︺︊﹫︣ ﹇︣آن ︋﹥

  ). ﹋﹠﹫﹛﹝ّ︪︬ از آن ﹡︀زل ﹝﹪ ۀآ﹡﹊﹥ ︠︤ا﹠︩ ﹡︤د ﹝︀︨️ و ︋﹥ ا﹡︡از

︫ـ﹢د، از ︠︡ا︨ـ️؛ ـ﹢ن او ا︠︐﹫ـ︀ر و      ︋﹠︀︋︣ا︣ ،﹟َـ️ ﹝﹟، ﹋﹥ ︋﹥ ︨︊︉ آن ﹁︺﹙﹛ از ︠︡ا ﹝﹠﹆︴︹ ﹝ـ﹪ 

و ا﹎ـ︣  ...  ﹍﹢﹡﹥ ا﹟ ﹋︀ر را ﹋︣دي؟ ︋︀ ا︠︐﹫ـ︀رم  . آزادي ︋﹥ ﹝﹟ داده ا︨️، ﹋︀ر﹨︀ ﹋︀ر﹨︀ي ︠﹢د ﹝﹟ ا︨️

﹟︣ا ا ﹤﹋ ︡﹠︨︣︍︋ ﹪﹞ ا︠︐﹫︀ر ﹋︣دي؟ ﹟﹫﹠ ن ا﹢ ﹜﹢﹎ ️َ︨ـ️ ﹝︀ ︋︀﹜ّ︢ات ا︠︐﹫︀ر ا︨️ و آ﹡︙﹥ ذا︑﹪ ا︀ر﹫︐︠

ا︠︐﹫︀رَـ️ٌ ا︠︐﹫︀ر ︋﹥ .  ︠﹢ا﹨︡، ︺﹠﹪ ا﹝︣ ذا︑﹪ د﹜﹫﹏ ﹡﹞﹪»ا﹜︢ا︑﹪ ﹐ ︺﹙ّ﹏«︋﹥ ︑︺︊﹫︣ ﹝︺︣وف . ︫﹢د ︑︺﹙﹫﹏ ﹡﹞﹪

  . ﹎︣دد، ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︣︋﹪ِ رو︾﹟ ذا︑︩ ︋︣﹝﹪

︬ (ا﹝َـ︀ او از ﹇︡ر︑︩ ︋﹥ ﹝﹆︡ار ﹝︺﹙ـ﹢م .  در ﹨︧︐﹪، ﹇︡ر︑﹪ ︗︤ ﹇︡رت او ﹡﹫︧️ ـ ) ﹝︪ـ ﹥ ﹝ـ︀ ︑﹞﹙﹫ـ﹈   ︋

﹋﹠﹫﹛، و﹜﹪ در ︻﹫﹟ ا﹠﹊﹥ ﹝︀﹜﹈ ﹇︡رت او ﹨︧︐﹫﹛،  ︫﹢﹛ و ︾﹠︀ ︎﹫︡ا ﹝﹪ ﹋﹠︡ و ﹝︀ ﹝︀﹜﹈ وا﹇︺﹪ ﹇︡رت او ﹝﹪ ﹝﹪

در . ﹎﹫ـ︣د  ︑︣ي دارد و ﹨ـ︣ ﹜︷ـ﹥ ︋﹢ا﹨ـ︡ ﹇ـ︡رت را از ﹝ـ︀ ﹝ـ﹪       او ا﹝﹙﹈ ا︨️ ︺﹠﹪ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︋﹫︪︐︣ و ﹇﹢ي

  . ﹋﹞︀﹐ت د﹍︣ ﹨﹛ و︲︹ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︫﹊﹏  ا︨️

﹋﹠︡؛ ﹡ـ﹥ ا﹠﹊ـ﹥    از ﹋﹞︀ل ︠﹢دش، ︋﹥ ﹝﹆︡ار، ︋﹥ ﹝︀ ︑﹞﹙﹫﹈ ﹝﹪) ﹜﹛ ﹤︋ ﹤︷︷﹥(در︲﹞﹟، ︠︡او﹡︡ آ﹡︀ً ﹁︁﹡︀ً

﹇︡رت او ︋︣ ﹇︡رت ﹝︀ . ا︨️) ︑︣ ﹝︀﹜﹈(︎︦ در ﹨︣ ︀ل، ︠﹢دش ︋﹥ ا﹟ ﹋﹞︀ل ا﹝﹙﹈ . ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋﹠︡ و ر﹨︀ ﹋﹠︡

  . ا︮﹑ً ﹇︡رت از آن ︠﹢د او︨️. ﹝﹫︳ ︋﹥ ﹇︡رت ﹝︀︨️. ﹝︧︐﹢︻︉ ا︨️

  

٤ .﹑﹡ع از ︗︧﹛ و ذ﹨﹟ ﹝﹪ا﹎︣ و︗︡ان ﹇﹢ي ︫﹢د، ا﹡︧︀ن ︋﹥ ا  ︀ ︣﹍ع ︋︀ب و︗︡ا﹡﹫︀ت د﹑﹡ر︨︡ و ا

  . ︑︺﹞﹫﹅ ﹨﹞﹫﹟ و︗︡ا﹡﹫︀ت ا︨️

️     ۀا﹝َـ︀ ﹋﹙﹫︡ ا︮﹙﹪ ︵﹪َـ ﹨﹞ ﹐﹁﹊ـ︣ي  . ا﹟ ﹝︣ا︑︉ ﹐﹁﹊︣ي ا︨️، ز︣ا ا﹡ـ﹑ع  ﹝︧ـ︐﹙︤م ﹐﹁﹊ـ︣ي ا︨ـ

︑﹢ان  ︑︀ ﹝﹢ت ا︠︐﹫︀ري ︀︮﹏ ﹡︪﹢د، ﹝﹙﹊﹢ت ا︫﹫︀ را ﹡﹞﹪. ﹝﹀︐︀ح ︵﹪ ︻﹢ا﹜﹛ ﹝﹢ت ا︠︐﹫︀ري و ︑︖︣︡ ا︨️

  ).و ا﹟ از ر﹝﹢ز ا︨️( ﹋︣د و ﹝﹀︐︀ح ﹝﹢ت ﹝︭﹠﹢︻﹪، ﹐﹁﹊︣ي ا︨️  و︗︡ان

  

﹇︧﹛ (»واً ﹜︐َ﹞﹢︑ُ﹟َـ ﹋﹞︀ ︑﹠︀﹝﹢ن و ﹜︐ُ︊︺ًـ︓ُّ﹟ ﹋﹞︀ ︑︧︐﹫﹆︷﹢ن«: ا︨️ ا﹜ ﹪︊﹡ ︒︡ ﹜﹊﹊﹪ از ︗﹢ا﹝︹. ٥

راه را ). ︫﹢︡، ︋︣ا﹡﹍﹫︐﹥ ︠﹢ا﹨﹫︡ ︫︡﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︋﹫︡ار ﹝﹪ ﹝﹫︣︡ و ﹨﹞︀ن︠﹢ا︋﹫︡، ﹝﹪ ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹝﹪ ︋﹥ ︠︡ا ﹨﹞︀ن

︋﹥ ︠﹢اب ر﹁︐﹟ از ا﹟ ︠﹢ا︋﹪ ﹋﹥ ﹠︡ ده ︨︀ل ا︨️ در آن . ا︨️) ︠﹢اب(ا﹡︡ ﹋﹥ راه ﹝﹢ت، ﹡﹢م  ﹡︪︀ن داده
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دار آ︠︣ت ا︨️ ). ︫﹢﹡︡﹝︣د﹝︀ن در ︠﹢ا︋﹠︡، ﹢ن ﹝︣د﹡︡ ︋﹫︡ار ﹝﹪(»ا﹜﹠︀س ﹡﹫︀م ﹁︀ذا ﹝︀︑﹢ا ا﹡︐︊﹢ا«.  ﹨︧︐﹫﹛

  . )﹫︀ت ﹆﹫﹆﹪ ا︨️(»﹜﹪ ا﹜﹫﹢ان«﹋﹥ 

ا﹟ ︋﹫︡اري ︫︣وع . ا﹟ ︋﹥ ︠﹢اب ر﹁︐﹟ ﹋﹥ ﹋﹙﹫︡ش ﹐﹁﹊︣ي ا︨️، ︨︊︉ ︋﹫︡اري در ︻﹢ا﹜﹛ ︋︀﹐︑︣ ا︨️

  . ︋︺︒ و ﹇﹫︀﹝️ ا︨️

️﹁︀︧︀س در ﹝︣گ ︵︊﹫︺﹪، روح ︋﹥ درز﹝︀ن ز﹡︡ه ︋﹢دن ﹝﹪ ﹨︀ و ا ﹤︋ ️︊︧﹡ ︣︑︫︡︡ ﹪︀﹨  ر︨︡ ﹋﹥ در

ا﹎ـ︣ ﹎ـ﹢ش   . »...  ا﹜ـ﹥ ا﹐ اً  ا﹜︧﹑م ︻﹙﹪ ا﹨﹏ ﹐«: در ﹇︊︨︣︐︀ن ︋﹍﹢.  وا﹇︹، ا﹟ ﹝︣گ ︠﹢اب روح ا︨️

دا﹡﹠︡ ︋ـ﹥   ا﹜︊︐﹥، ︋︺︱﹪ ︫﹠﹫︡ن ︗﹢اب آ﹡︀ن را ﹨﹛ ﹝﹠﹢ط ﹝﹪(︫﹠﹢ي ﹝﹙﹊﹢︑﹪ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹪ ︗﹢اب ا﹝﹢ات را ﹝﹪

﹨︀ي ︑︖︣︡، ﹁﹊︣ در ﹝︣گ و ︠﹢د را از ﹝︣د﹎︀ن ︋﹥ ︧︀ب  ﹊﹪ از راه). ا﹠﹊﹥ ︑﹢ ﹨﹛ ز︋︀﹡️ ﹝﹙﹊﹢︑﹪ ︋︀︫︡

از اـ﹟ رو، ا﹨ـ﹏ ︑︖︣ـ︡ زـ︀د ︋ـ﹥      . »︧﹈ ﹝ـ﹟ ا﹜﹞ـ﹢︑﹪  ︻ٌ︡ ﹡﹀«. آوردن و ﹝︣ا﹇︊﹥ ︋︣ روي ا﹟ ﹝︴﹙︉ ا︨️

  . ا﹡︡ ر﹁︐﹥ ﹨︀ ﹝﹪ ﹇︊︨︣︐︀ن

  

﹝ـ︀ ︋ـ︀   . ﹝︀ ︋︀ و︗︡ان َ︣ـ️ ︠﹢د را در ا﹁︺︀ل ﹝︪︀﹨︡ه ﹋︣د﹛ و ︀﹁︐﹫﹛ ﹋﹥ ا︣ ﹟َـ️ ﹝﹙﹈ ︠︡ا︨️. ٦

︡اه ﹝︊︧﹢︵︐︀ن «. ﹋﹠﹫﹛ ︀ ︑︣ك،  ﹜︢ا ︠︡ا، ︋﹥ ︵︣﹅ او﹜﹪، ︋︣ ︑︣ك ︀ ﹁︺﹏ ︻﹞﹙﹪ ﹇︀در ا︨️ َ︣ـ️، ︻﹞﹏ ﹝﹪

﹠︪︀ء ︿﹫﹋ ﹅﹀«)﹪﹞ ︡﹨ا﹢︋ ﹤﹋ ︪︡د︨️ ︠︡ا ︋︀ز ا︨️، ﹨︣︵﹢ر︋ .(  

️  ︻﹙﹪: ︑﹢︗َـ﹥ ︻﹞﹙﹪. ٧ ﹝ـ︓﹑ً در ﹝︊ـ︒   .  ا﹜َ︡ـوام ︀︲︣ و ﹡︀︸︣ دا﹡︧︐﹟ ︠︡ا، ﹋﹥ ﹋ُ﹠﹥ ︑﹆﹢ا ﹨﹞ـ﹫﹟ ا︨ـ

﹅ ﹉﹫﹚﹝︑ ﹤︋ ︀ّ﹛ا ،﹜﹫︐︧﹫﹡ ️َـ﹫︪﹞ ﹉﹛︀﹞ ︀﹞ ﹤﹋ ﹜﹫︐︧﹡ا﹁︺︀ل ا︠︐﹫︀ري، دا .﹜﹫﹢﹍︋ ﹤︐︨﹢﹫︎ ﹤﹋ ﹜︣︤﹎︀﹡ ︦︎ :

︋︀︫ـ﹫﹛ ︑ـ︀ ︋︐ـ﹢ا﹡﹫﹛    ) اراده ﹋﹠﹠︡ه(︋︡ا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︪﹫َـ️ او ﹜︷﹥ ︋﹥ ﹜︷﹥، ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ ︀︫﹪ و» ︫︀ءاًإن«

  . اراده ﹋﹠﹫﹛
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  درس د﹨﹛

  

﹋﹠﹫﹛،  ︎﹫︡ا ﹝﹪) ︫︀دي(﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ و﹇︐﹪ ا︋︐︀ج  ﹋﹠﹫﹛، ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹪ ﹝︀ ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ︠﹢د﹝︀ن ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹪. ١

ي ذات ﹝︀ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊ـ﹥ ﹝ـ︀    ﹐ز﹝﹥. ﹝︀︨️ا﹟ ا︋︐︀ج و ︠﹢ ﹤﹊﹚︋ ،️︧﹫﹡ ︀﹞ ﹟﹫︻ ﹪﹛︀︫︀﹜︐﹪ ︻︀رض ︋︣ 

﹪﹞ ﹜﹫︫︀︊﹡ ︕︐︊﹞ ـ︤ي ︗ـ︡ا از    . ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋︀︫﹫﹛ و﹫ ﹪﹛︀︀ج ﹁︺﹙﹪ از ا﹁︺︀ل ﹝︀︨️؛ ﹡︪︀ط و ︠﹢︫ـ︐︋ا ﹪﹠︺

  . ﹝︀︨️ و ﹝︽︀︣ ذات ﹝︀

ا︨️ ︋﹥ ︀﹜︐﹪، و ︑︺ـ﹫َـ﹟ آن   آ︡؛ ︺﹠﹪ ︻﹢ارض ﹡﹀︦ ا﹁︺︀ل ﹡﹀︧﹪ ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹪ ۀ︨︣ور و ا︋︐︀ج در ز﹝︣

و ︋︣ ا ،﹪︐﹞﹑︻ ﹤︋﹤ذات ﹝︀ آ ︉﹫︾ ﹤﹋ ﹤︀︎ ﹟ ﹪﹞ا︨️، در ︉﹫︾ ﹜﹛︀︻ ︀ج ︠︡او﹡ـ︡ ︻ـ﹫﹟    اي از︐︋ا ﹤﹋ ﹜﹫︋︀

﹨ـ︀ي او و   اي از ︮ـ︊︽﹥  ︀ ︋﹥ ﹇﹢ل ︻︣﹁︀، ︑︺﹫َـ﹠﹪ از ︑︺﹫َـ﹠︀ت او و ︮︊︽﹥(ذات او ﹡﹫︧️ و ﹁︺﹙﹪ از ا﹁︺︀ل او︨️ 

  ). ︮︊︽﹥ و ﹡︀﹝َـ︐︖﹙﹪ ا︨️ ︑︺﹫َـ﹟ و ︋﹪ او﹪ ﹋﹥ ︠﹢دش ︋﹪ ﹡﹢︻﹪ ︑︖﹙ّ﹪ از ︑︖﹙﹫َـ︀ت او︨️،

ـ︀ ︋ـ﹥ ﹇ـ﹢ل    (︀︋﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︪﹫َـ️ و اراده، دو ﹋︀رِ ﹝︀︨️ و ﹨︣﹎︤ ﹨﹞︀ن ذات  ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ و︗︡ا﹡﹞︀ن در﹝﹪ ︋︀

︫ـ︀ء  ).  ﹡ـ﹢ا﹨﹫﹛ (︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋︀︫﹫﹛ و ︫︀ء ﹡﹊﹠﹫﹛ ﹠︀﹡﹊﹥ ﹝﹪. ︑﹢ا﹡︡ ︋︀︫︡ و ﹡﹫︧️ ﹝︀ ﹡﹞﹪) ︻︣﹁︀، ذات ﹡︀﹝َـ︐︖﹙﹪

  . ا︨️ و ذات او ﹡﹫︧️﹜︢ا ﹝︪﹫َـ️ و اراده ﹡﹫︤ ﹁︺﹏ ︠︡او﹡︡ . ︗︤ء ﹐زم ﹝︀ ﹡﹫︧️، ﹁︺﹙﹪ از ا﹁︺︀ل ﹝︀︨️

  

. ﹇︡رت و ا︠︐﹫︀ر ﹡﹢ع آدم ︋﹫︣ون ا︨️ ۀ﹨︀﹪ ا︨️ ﹋﹥ از ︨﹫︴︣ وا﹇︺﹫️ ۀ︻︀﹜﹛ ︑﹊﹢﹟ ﹝︐︪﹊ّ﹏ از ﹨﹞. ٢

︠︡او﹡︡ي ﹋︀ر﹎︣ ا︨️، ﹜︢ا ︨︣ا︨︣ ︠﹫︣ و ﹡﹫﹊﹪  ۀ﹎﹢﹡﹥ د︠︀﹜︐﹪ ﹡︡ارد و اراد در ا﹢﹊︑ ﹜﹛︀︻ ﹟﹟، ا﹡︧︀ن ﹨﹫︘

  . َ︫︣ـ و ز︫︐﹪ و ﹇︀︊︐﹪ در آن ﹡﹫︧️. ا︨️

را ︠﹙﹅ ﹁︣﹝﹢ده ا︨️ ...  ا﹜﹞﹢اد ﹋﹏ ﹝﹞﹊﹠︀ت از ﹝ًـ﹙ٌ﹈، ︗﹟، ا﹡︦، د﹡﹫︀، ︗ ،️︪︋﹠﹛ و ︠︡او﹡︡ ﹝︀دَـة 

︠︡او﹡︡ آن ︗﹢﹨︣ ︋︧﹫︳ را ﹝︺ـ︣وض ا︻ـ︣اض از ﹜︴︀﹁ـ️ و ﹋︓︀﹁ـ️ و ا﹝︐ـ︡اد و      . ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹈ ︗﹢﹨︣ دار﹡︡

﹫︿ و اي را ﹜︴ اي را ﹋﹢﹈، ︑﹊﹥ اي را در︫️ و ︑﹊﹥ اي را ︨﹀﹫︡، ︑﹊﹥ را ︨﹫︀ه و ︑﹊﹥اي ︑﹊﹥. ﹋﹠︡ ا﹡﹆︴︀ع ﹝﹪

﹋﹠︡ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ اي د﹍︣ را ︗︡ا ﹝﹪ ︧︊︀﹡︡ و ︑﹊﹥ د﹍︣ ﹝﹪ ۀاي را ︋﹥ ︑﹊ ︑﹊﹥.  ﹋﹠︡ اي د﹍︣ را ︾﹙﹫︶ ﹝﹪ ︑﹊﹥

ا﹡﹢اع ﹋︓︣ات را ـ ﹝︀﹡﹠︡ ﹳ︧﹟ و ز︊ـ︀﹪،   . د﹨︡ ﹨︀ي ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹇︣ار ﹝﹪ ﹡﹢، ا︗︤اي ︻︀﹜﹛ را ﹝︺︣وض ︻ًـً︣ـض

️   ﹇︊ و ز︫︐﹪، ︵﹢ل و ﹇︭︣، ︑﹙﹪ و ︫﹫︣﹠﹪ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ و ﹨﹞﹥ ا︻ـ︣اض و   ـ او ︋ـ﹥    ﹋︓ـ︣ات آن ︗ـ﹢﹨︣ ا︨ـ

اي از  ﹨﹞﹥ ︋﹥ اَ︻︣اض ا︨️ و ︑﹀︀وت ︗﹢﹨︣ي ﹡︡ار﹡︡؛ ︐﹪ روح ﹝︀ ﹨ـ﹛ ︑﹊ـ﹥   ︑﹀︀وت.  و︗﹢د آورده ا︨️

  . ﹨﹞︀ن ﹝︀دة ا﹜﹞﹢اد ا︨️

️ » ﹝︀ء«و ا︾﹙︉، » ﹜﹣﹜﹣ة ا﹜︱︣اء«، »︔︣︀«از آن ﹝︀دة ا﹜﹞﹢اد در روا︀ت ︋﹥  اول ﹝ـ︀  «: ︑︺︊﹫︣ ︫︡ه ا︨ـ

  ). ︋︧﹫︳ ︋﹢د ي ﹋﹥ ︠︡ا ︠﹙﹅ ﹋︣د، آب﹡ ﹟﹫︐︧﹫︤(»︠﹙﹅ اً ا﹜﹞︀ء
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﹢﹡ ﹟﹛ و آن ︻︀﹜﹛  ۀ︋︀ ا﹛︀︻ ﹟ا︠︐﹑ف ا︻ـ︣اض ا︨ـ️،   ... ) ︋︣زخ، ﹇﹫︀﹝️ (︋﹫︀ن، ︑﹀︀وت ا ︉︊︨ ﹤︋

   ️ ﹨﹞ـ﹫﹟ ︑︧ـ︊﹫︀ت ار︋︺ـ﹥ ﹡﹞ـ︀ز ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝︐︭ـ︀ت        . ︑﹀︀وت ﹝︀ و ︋︪︐﹫︀ن ﹨﹛ ︋﹥ ︠ـ︀︵︣ ا︻ـ︣اض ا︨ـ

﹁︪︀ و ︸﹙ـ﹛ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ﹎ـ︣ز و       ︫﹢د و ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠︡ و ﹢ر و ﹇︭﹢ر ﹝﹪ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹪) ا︻︣ا︲︩(اش و︗﹢دي

﹪﹞ ﹏︡︊︑ ︣﹫︖﹡︣د ﹋﹥ ︨﹠﹌ ︋﹥ ︫︐︣ و ︻︭︀ ︋﹥ اژد﹨︀ ︋︡ل  در ﹝︺︖︤ات ﹡﹫︤ ︑︽﹫﹫︣ ︻︣ض ︮﹢رت ﹝﹪. ︫﹢د ز﹫﹎

︑﹢ا﹡﹫﹛ ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛ و ﹈ ︗﹢﹨︣ ﹡﹀︧︀﹡﹪ را  ︮︡ ︗﹢ر  ﹨﹞﹫﹟ ﹋︀ر را ﹝︀ در ﹝﹞﹙﹊️ ﹡﹀︦ ︠﹢د﹝︀ن ﹝﹪. ︫﹢د ﹝﹪

︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ذ﹨﹟ ︫ـ︃ن ︋︣ز︠ـ﹪   ( ︀ن ا︨️﹁﹊︣ ﹋﹠﹫﹛ و ︻︣ض آن را ︑︽﹫﹫︣ د﹨﹫﹛، ا﹝َـ︀ ︗﹢﹨︣ش ﹨﹞

  ). ﹡﹀︦ ﹝︀︨️، ﹡﹥ ﹫︤ي ︗︡ا از آن) ﹝︓︀﹜﹪(=

ا﹝َـ︀ ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ در ا﹟ ︻︀﹜﹛ِ . در ︻︀﹜﹛ ︑﹊﹢ ﹤﹝﹨ ،﹟﹫︤ ﹝︀ل ︠︡ا︨️، ﹁︺﹏ ︠︡ا︨️ و ︠﹫︣ ﹝︰ ا︨️ 

، ا﹡︧︀ن )︑﹞﹙﹫﹈ٌ  ﹤﹡ ﹪﹆﹫﹆﹫︓﹪ و ا︲︀﹁﹪ و ا︻︐︊︀ري(︑﹊﹢﹟، ︠︡ا از ﹇︡رت ︠﹢دش ︋﹥ ا﹡︧︀ن ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋︣د 

︠ـ﹢د او︨ـ️؛   ا﹁︺︀﹜﹪ ﹋﹥ ︻﹢ا﹇︉ و ﹝︧﹢﹜﹫︐︩ ︋︀ . ︫﹢د ︫﹢د ا﹜﹆︀در ا﹜﹞︐︀ر و ﹇︡ر︑︩ ︨︊︉ ا﹁︺︀﹜︩ ﹝﹪ ﹝﹪

︠ـ︡ا ︋ـ﹥ ﹝ـ︰    . ﹋﹠︡ ︫﹢د و ︻﹆︀ب ﹝︺﹠︀ ︎﹫︡ا ﹝﹪ در ا﹠︖︀، ﹁︺﹏ ︋﹥ ︋︡ي ﹝︐ّ︭︿ ﹝﹪. ا︪︣︑ ﹜﹛︀︻ ﹟︹ ا︨️

﹪﹞ ﹜﹨ ﹪﹡ ︣ح ﹝﹪. ﹋﹠︡ ﹇︡رت دادن ︋﹥ ا﹡︧︀ن، ︋﹥ او ا﹝︣ و︴﹞ ︀︖﹠اي ﹇ـ︡رت   ︠︡او﹡ـ︡ ذرَـه . ︫﹢د ︋﹠︡﹎﹪ از ا

﹇ٌـ︣ان ︋︡﹨ـ︡ ︑ـ︀ ︋︊﹫﹠ـ︡ ︋ـ︀ آن ـ﹥        ﹝︓﹏ ︎︡ری ﹋﹥ ︋﹥ ︎︧︣ش ـ﹉  ﹋﹠﹫﹛ ︀ ﹡﹥؟ داده ا︨️ ︑︀ ︋︊﹫﹠︡ ا︵︀︻️ ﹝﹪

د﹨︡ ︑︀ ا﹝︐︀﹡︩ ﹋﹠ـ︡ و   ︠︡ا ﹨﹛ ︋﹥ ﹨︣ ا﹡︧︀﹡﹩ ﹇︡رت ﹝﹩ ؟﹋﹠︡؛ آ﹐ ︀﹅ ا︨️ ﹋﹥ وارث ︔︣وت او ︫﹢د ﹝﹩

﹥﹀﹫﹚︠ ﹅﹐ ﹤﹋ ️︧﹫﹋ ︡﹠﹋ ا︨️؟ ﹝︺﹙﹢م ﹩﹚﹛َـ﹥ ا︨️» ︫﹞︣«﹇︡رتٌ  ︎︦ ا﹫﹛︡ر︑ـ﹥ ︻ـ︀داه   «. ﹨﹞︀ن ﹇︡رت ا﹆︋

ا﹎︣﹥ ﹇︡رت ا﹜﹪ ︋︀ ﹨︤ار وا︨︴﹥ ︋﹥ آ﹡ـ︀ ر︨ـ﹫︡ه   ). ﹠﹠︡﹋︋︀ ﹇︡رت او ︗︀﹨﹙︀ن ︋︀ او د︫﹞﹠﹪ ﹝﹪(»ا﹜︖︀﹨﹙﹢ن

آ﹡﹍︀ه و﹇︐ـ﹪ ︫ـ﹞︣   . ﹋﹠︡؛ ﹇︡رت ︺﹠﹪ آزادي ا︨️، ا﹝َـ︀ و﹇︐﹪ ﹝︀﹜﹈ ا﹟ ﹇︡رت ا﹜︣ ،︡﹡︫︡ ﹪َـ️ ︎﹫︡ا ﹝﹪

️    .  ﹋﹠︡ ︋︣د، ︋︀ آن ﹨︣ ﹋︀ري ﹋﹥ د﹜︩ ︠﹢ا︨️ ﹝﹪ ﹋︀ر ﹝﹪ ﹇︡ر︑︩ را ︋﹥ ︠ـ︡ا  . ﹝︺﹠ـ︀ي ﹇ـ︡رت ﹨﹞ـ﹫﹟ ا︨ـ

️   . ︫﹞︣ ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋︣ده ا︨️︮︡ور ﹁︺﹏ ﹝﹠﹆︴︹ از ︠﹢دش را ︋﹥  .  ا︠︐﹫︀ر و آزادي را ︋﹥ او ︑﹞﹙﹫ـ﹈ ﹋ـ︣ده ا︨ـ

︠︡ا ︠﹢دش آن را ︋﹥ او داده ا︨️ و ﹝ـ︀دام  . ﹝︪﹫َـ️ ︫﹞︣ از ﹝︪﹫َـ️ ︠︡ا ︋﹫︣ون ا︨️، ﹢ن ﹝︀ل ︫﹞︣ ا︨️

ا﹟ ﹝︺﹠︀ي . ﹎﹫︣د ﹋﹥ آن را ﹡﹍︣﹁︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝︪﹫َـ️ ﹝︀ل ︫﹞︣ ا︨️ و ﹁︺﹏، ﹁︺﹏ ︫﹞︣؛ و ا﹜︊︐﹥، ا﹎︣ ︋﹢ا﹨︡ ﹝﹪

زـ︣ا اـ﹟ د﹍ـ︣ ︑﹞﹙﹫ـ﹈ ﹡﹫︧ـ️ و در      . ️، ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ ﹝︪﹫️ ﹨﹛ ﹝︀ل ︫﹞︣ ا︨️، ﹨﹛ ﹝︀ل ︠︡اا﹝﹙﹊﹫َـ️ او︨

﹝︺﹠︀ي ﹇︡رت ︑︀ و﹇︐﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹟ داده ︫︡ه ا︨️، َ︣ـ️ ﹝﹟ ا︨️ و ا﹡﹆︴︀ع ︫︀ء ﹝ـ﹟  . ﹡︐﹫︖﹥، ﹇︡رت ﹡﹫︧️

  . از ︫︀ء ︠︡ا

﹨︣ . د﹨︡ ﹝﹪︑︪﹊﹫﹏ )  ﹝︐︀ر(ا﹁︺︀ل ا︠︐﹫︀ري ا﹡︧︀ن ـ ︺﹠﹪ ﹝﹢︗﹢د ﹁︀︻﹏ ﹇︀در  ۀ︻︀﹜﹛ ︑︪︣︹ را ﹝︖﹞﹢︻

﹪﹞ ﹜︪ ﹤︋ ﹤﹋ ﹪︐︫︡وده ﹝﹠︊︺︒ ا︨️ ︫︣ور و ز﹞ ﹟ا︨️ و از ا ﹜﹛︀︻ ﹟در ا ﹤﹝﹨ ،︡و . آ ︀︊﹇ ،ً﹐﹢︮ا

از ا﹟ . رود ﹝︺︀︮﹪ ر︪﹥ در ﹡﹆︬ و ﹁﹆︡ان ا﹡︧︀ن دارد و از ︠﹢د ا﹡︧︀ن، ﹋﹥ ﹁﹆﹫︣ ﹝︰ ا︨️، ︋︀﹐︑︣ ﹡﹞﹪
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﹏︀﹇ ︀﹝﹊ ،ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︊︡أ ذات ﹡﹞﹪ رو ﹢﹡ ︊︡أ ذات﹞ ﹪︐﹇ا︨️، ا︨︐﹠︀دي ﹨﹛ ︋﹥ ︠︡او﹡ـ︡ ﹡ـ︡ارد و   ︠﹢ا﹨︡ و و

  . ︋﹥ ذات ﹡ ﹪︐﹠﹞ ﹅﹢ا﹨︡ ︫︡

︑﹊﹢﹠﹪ ︠︡ا ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ︑︪︣︹  ۀا﹝َـ︀ اراد.  ︠︡ا در ︻︀﹜﹛ ︑︪︣︹، ﹁﹆︳ ا﹝︣ او︨️ و ﹋︣ا﹨️ او، ﹡﹪ او ۀاراد

︑﹊﹢﹠﹪ ︠︡ا ︋﹥ ﹁︺ـ﹏   ۀ﹎﹫︣د، ﹢﹡﹊﹥ ا﹟ ︻︀﹜﹛، ︻︀﹜﹛ ا﹁︺︀ل ا︠︐﹫︀ري ا﹡︧︀ن ا︨️؛ ز︣ا ︑︺﹙ّ﹅ اراد ︑︺﹙ّ﹅ ﹡﹞﹪

︑﹊﹢﹠﹪ ︠︡ا ا﹁︺ـ︀ل ︾﹫︣ا︠︐﹫ـ︀ري    ۀ︎︦ ﹝︐︺﹙ّ﹅ اراد.  ا︨️) ﹎︤اف(ا︠︐﹫︀ري ﹝﹟، ﹡︀﹁﹪ ا︠︐﹫︀ر ﹝﹟ و ُ︠﹙︿

﹎︀ه ︋︀ ﹨ـ﹛   ا︨️ و ﹨﹫︘ ︑︪︣︺﹪ ︠︡ا ﹁︺﹏ ا︠︐﹫︀ري ا︨️ و ا﹟ دو، دو ﹝﹢︲﹢ع ﹝︐﹙︿ ۀا︨️ و ﹝︐︺﹙ّ﹅ اراد

﹎﹫︣د، ا﹝َــ︀ ︋ـ﹥ ︠ـ﹢د ﹁︺ـ﹏ ︑︺﹙ّـ﹅       ︀ري ︑︺﹙ّ﹅ ﹝﹪ا﹜︊︐﹥ ا﹝︣ ︑﹊﹢﹠﹪ ︋﹥ ﹝﹆︡﹝︀ت ﹁︺﹏ ا︠︐﹫(﹋﹠︡  ︑︀﹜︿ ︎﹫︡ا ﹡﹞﹪

  ). ﹎﹫︣د ﹡﹞﹪

︋﹠︀︋︣ا﹟ اٌ︲﹑ل و ا︾﹢ا ﹋﹥ در ︋︺︱﹪ آ︀ت ︋﹥ ︠︡ا ﹡︧︊️ داده ︫︡ه ا︨️، ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︠︡ا در 

︻ـ︀﹜﹛ ︑﹊ـ﹢﹠﹛ و ﹁︺﹙ـ﹛     ۀ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀︨️ ﹋﹥ ﹝︣ا ﹋﹥ ﹝︀دَـ. ﹋﹠︡ ︠﹑ف آن را اراده ﹝﹪ ﹁︺﹏ ﹝﹟ ︑︭︣ف و 

و .  ﹋﹠︡ و ا﹟ ر﹨︀ ﹋︣دن اذن ︠︡ا︨️ ︋﹥ ﹝︺︭﹫️ ︋︣د، ︋﹙﹊﹥ ﹝︣ا ر﹨︀ ﹝﹪ ︹ ا︨️، از ︋﹫﹟ ﹡﹞﹪︻︀﹜﹛ ︑︪︣ ۀ﹝︀دَـ

﹨ـ︣ ﹋ـ﹥ را   (»︡ي ﹝ـ﹟ ︪ـ︀ء  «﹝﹀﹢م ). ﹋﹠︡﹨︣ ﹋﹥ را ︋﹢ا﹨︡ ﹎﹞︣اه ﹝﹪(» ﹟﹞ ﹏︱︪︀ء«ا﹟ ا︨️ ﹝﹀﹢م 

﹪﹞ ️ا﹨︡ ﹨︡ا﹢︠ ︡﹠﹋ (﹪﹞ ا︨️ ﹋﹥ ︗﹙﹢ ﹝︣ا ﹟︣د  ﹡﹫︤ ا﹫﹎)︿﹚︐﹞ ︀ء﹡ـ  ) ︋﹥ ا ︊︀ب و ︑︀ ﹝︺︭﹫️ ﹡﹊ـ﹠﹛ و ا︨

﹪﹞ ︀﹫﹞ ﹟﹞ ️︻︀︵ ︋ـ﹥ ﹝﹆ـ︡﹝︀ت ﹁︺ـ﹏       . ا︠︐﹫︀ر ا︵︀︻️ ﹋﹠﹛ ﹋﹠︡ ︑︀ ︋﹥ ︑﹢﹁﹫﹅ ︋︣اي ﹪﹠﹢ّـ﹅ ا﹝ـ︣ ︑﹊ـ﹚︺︑ ︦︎

︋︣اي ا﹝︐︀ن ﹋︣دن (︀ ︋︣اي ا﹝︐︀ن) ︋︀ وا﹎︢ا︫︐﹟ ﹝﹟ ︋﹥ ︠﹢دم(ا︨️ ︀ ︋︀ ﹝﹊︣) ︀ري(ا︠︐﹫︀ري ︀ ︋︀ ا﹝︡اد

  . ا︨️) ﹝﹟

  

﹨﹛ ا︵︀︻️ ﹨﹛ ︻︭﹫︀ن،︠﹢اه در . دارد ︻︀﹜﹛ ︑︣﹎ ︹︪︣﹥ از ︻︀﹜﹛ ︑﹊﹢﹟ ︗︡ا︨️، ﹝َـ︀ روي آن ا︔︣. ٣

﹝︓﹏ ︨︖﹢د ︀ ا﹨︀﹡ـ️  (︠﹢اه در ︫︃ن ا︨﹀﹏ آ﹡︀ن ) ﹝︓﹏ ︪︠﹢ع ︀ ︑﹊︊َـ︣(︫︃ن ا︻﹑ي ﹡﹀︦ ﹝﹊﹙ّ﹀︀ن رخ د﹨︡ 

ا﹟ آ︔︀ر ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹁︀︻﹑ن آ﹡︀ ︠﹫︣ ا︨ـ️  . ﹡︀﹝﹫﹛ ﹝﹪ آ︔︀ري ︑﹊﹢﹠﹪ دارد ﹋﹥ آ﹡︀ را  ا︔︣ و︲︺﹪ ) ︋﹥ د﹍︣ان

︫︣ ︀ .︀ن ا﹨﹏ رو︨︐︀ ﹝﹢︗︉ ز﹝ا ً﹑︓﹞﹪﹞ ︀دي ︔﹞︣ات  ︳﹆﹁ ︫︣ و ︣﹫︠ ﹟د و ︫﹫﹢ع ز﹡︀ ︨︊︉ ز﹜︤﹜﹥ و ا﹢︫

ا﹡︡، ا﹝َــ︀ ︋ـ﹥ آن    ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ︠﹢د رأ︨︀ً ﹝︊︀︫︣ت ︋﹥ ﹁︺﹏ ﹡︡ا︫︐﹥(و ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛ ) ﹝︫︣︀︊﹟(︋﹥ ﹁︀︻﹑ن ﹝︧︐﹆﹫﹛ 

ر︨︡ و ﹡︧︊️ ︋﹥ آ﹡ ︣﹫︠ ︀︀ َ︫︣ـ ا︨️، ا﹝َـ︀ ﹡︧︊️ ︋ـ﹥ ︾﹫ـ︣ ﹁︀︻ـ﹏، ︠﹫ـ︣ و ︫ـَ︣ـ ︮ـ︡ق        ﹝﹪) ا﹡︡ را︲﹪ ︋﹢ده

︠﹫ـ︣ ﹝ـ︰   : ︀ ︋ـ﹥ ︻︊ـ︀ر︑﹪  (︧︊️ ︋﹥ او ︗︤﹪ از ﹡︷︀م ︑﹊﹢﹟ و وراء ︵﹢ر ︠﹫︣ و َ︫︣ـ ا︨️ و ﹡. ﹋﹠︡ ﹡﹞﹪

  ). ا︨️

ا︠︐﹫︀ر ﹝︀ ﹡﹫︧️، ﹇︱︀ و ﹇︡ري ا︨️ ﹋﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︀ ︗︀ري ا︨️ و ︗︤﹪ از ﹡︷︀م  ۀ﹋﹑ً، ﹨︣ آ﹡︙﹥ ﹡︐﹫︖

︹︪︣︑ ﹤﹡ ،️︨ا ﹟﹢﹊︑ .﹪﹝﹡ ﹅ّ﹚︺︑ رت، ︠﹢ب و ︋︡ ︋﹥ آن﹢︮ ﹟ـ︡ در . ﹎﹫︣د در ا︀︋ ،رو ﹟︋︣ا︋ـ︣ آن   از ا

  . ︑︧﹙﹫﹛ و را︲﹪ ︋﹢د و ︋﹥ آن ︪︠﹠﹢د، ︀ از آن ﹝︤ون ﹡︪︡
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︗﹑ل، و ا﹟ ﹝︺︣﹁️، ا﹜ّ︢ ﹜ـّ︢ات و ا︋ـ︕    ۀَ︨︣ـ آ﹡︀ ﹝︺︣﹁﹪ ︠︡ا︨️ ︋︀ ︗﹙﹢. ︋﹑︀ ﹡﹫︤ از ا﹟ ﹇︧﹛ ا︨️

️︖︋ ه ︗﹞︀ل و ﹝﹢︗︉ و︗︡ان ﹁﹆︣ و ︻︖︤ و ﹡﹆︬ ﹝︀︨️ و ︾﹠︀ي او﹢﹚︗ ︀﹡و در ر﹁︹ آ ️︨︀﹨  .﹟و ا  ︀﹨

︴︑ ︉︗﹢﹞ ﹤﹝﹨️︨ـ︣ي در ﹋ـ︀ر   . ﹫︣ از ︾َ︩ـ و ︾﹀﹙️ ا﹫︴︑ ،َـ︀ در ︻︢اب ا﹇﹢ام ︻︀︮﹪، ﹝︓﹏ ︻︀د و ︔﹞﹢د﹞ا

. ﹎﹠︀﹨︪︀ن ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ︸﹢ر ﹇︣ و ︻︡ل ا﹜﹪ ا︨️، ︋﹥ ︗︤ ︋︣︠﹪ از آ﹡ـ︀ن  ۀ﹡﹫︧️، ز︣ا ︻︢اب آ﹡︀ن ﹋﹀ّ︀ر

  . ﹨︀ي آ︠︣︑﹪ ﹡﹫︤ ︋︣اي ︾﹫︣﹝︴︑ ﹟ّ︡﹚﹫︣ و ︋︣اي ﹝ّ︡﹚﹟ َ︫︣ـ ﹝︰ و ︀︮﹏ ︻﹞﹏ آ﹡︀ن ا︨️ ︻﹆﹢︋️

  

﹎ـ︤اري در ︋︣ا︋ـ︣    ︀︋︡، ︫ـ﹊︣ ﹝ـ﹠︺﹛ ا︨ـ️؛ ︺﹠ـ﹪ ︨ـ︍︀س      از ﹡︀﹨︤﹫ ﹟﹫︐︧﹪ ﹋﹥ ︻﹆﹏ آن را ﹝﹪. ٤

  . دا﹡︡ ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ا﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م د﹨︡ ﹨︀﹪ ﹋﹥ ﹝﹠︺﹛ ︋﹥ او داده ا︨️، ا﹝َـ︀ او ﹡﹞﹪ ﹡︺﹞️

آ︡؟ ﹥ و﹇️؟ ﹥ ا︻﹞︀﹜﹪ ︻︊ـ︀دت ا︨ـ️؟ ـ﹥ آدا︋ـ﹪ را ︀︋ـ︡       ︠︡ا از ﹥ ︗﹢ر ︻︊︀د︑﹪ ︠﹢︫︩ ﹝﹪

  ︸︀﹨︣ آن ﹍﹢﹡﹥ ︋︀︫︡؟ ر︻︀️ ﹋︣د؟

از ا﹟ رو، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧﹪ دارد ﹋﹥ ر︲︀ و ︨︳ ︠ـ︡ا  . ا﹡︧︀ن در ﹁︴︣ت ︠﹢د از ا﹟ ︻﹙﹢م ﹝︣وم ا︨️

  . ︋︒ ﹡︊﹢َـت ا︨️ ۀا﹟ ﹝﹆︡﹝. را ︋︣اي او ︋﹫︀ن ﹋﹠︡

  

٥ .﹜از ﹝︀ ︠﹢د را ﹝﹪. ︋﹥ و︗︡ان ︠﹢د ︋︀ز﹎︣د ﹈ ︣﹨ ﹪︐﹇و ﹝﹪ و ︡︋︀  ︡﹢﹎»  ﹜︐آن » ﹝ـ﹟ «، »﹝ـ﹟ ﹨︧ـ

️︧﹫﹡ ﹪︐︧﹨ .﹟︣ي ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹟ ︑﹞﹙﹫﹈ ︫︡ه ا︨️ ا﹍ـ﹥     . ﹨︧︐﹪ از آن د︺و ود ﹪︐ـ﹟ ﹨︧ـ︐﹪ ︻ـ︀را

️  » ﹝﹟«آن . ا︨️ ︑ـ﹢ان   ﹡﹞ـ﹪ . ﹋﹥ ﹆﹫﹆️ ﹝﹟ ا︨️، ︋﹥ ﹨︧︐﹪ ﹡﹞︀︀﹡︡ه ︫︡ه ا︨️، ا﹝َـ︀ ︠﹢دش ﹨ـ﹫︘ ﹡﹫︧ـ

️ . ﹎﹀️ ︻︡م ︀ ﹡﹫︧︐﹪ ا︨️، ︋﹙﹊﹥ ︫︊﹫﹥ ︻︡م ا︨️ اي ﹡ـ︀﹫︤ از ︋ـ﹢دن دارد،    ︋ـ︣ه . ﹨﹛ ﹨︧️ و ﹨﹛ ﹡﹫︧ـ

، ﹆﹫﹆️ ﹝ـ﹟ آن ﹨︧ـ︐﹪ ﹡﹫︧ـ️،    »﹝﹟ ﹨︧︐﹛«﹎﹢﹫﹛  ﹋﹥ ﹝﹪ ︎︦ ز﹝︀﹡﹪. ﹪ از ﹨︧︐﹪ ا︨️︸﹙ّ. ﹨﹞﹫﹟ و ︋︦

️   . ام ﹝﹟ ︋﹥ ﹨︧︐﹪ ︑︷︀﹨︣ ︀ و︗﹢د ︎﹫︡ا ﹋︣ده ︑﹞ـ︀︤ و  . ﹝﹟ ﹨﹞︀ن ﹝︀﹨﹫️ ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹠﹥ آن ﹁﹆ـ︣ ︮ـ︣ف ا︨ـ

﹝﹨ ّ︬︪︑ا︨️ ۀ ﹪︐︧﹫﹡ ﹤︋ ﹤﹫︊︫ ️﹫﹨︀﹞ و ️︨︀﹡︀ت ﹨﹞︀ن ﹝︀﹨﹫️ آ﹠﹊﹝﹞ .  

ر︨ـ﹫﹛ ﹋ـ﹥    ﹝ـ﹪ ) و︗︡ان ︻ـ︡م (︠﹢د، ︋﹥ ﹁﹊︣ در ︻︡م  د︋﹥، ︠﹢)و︗︡ان ︠﹢د(︎︦ ﹨﹠﹍︀م ﹁﹊︣ در ︠﹢د 

﹎﹢﹫﹛ ︻︡م ا︨️،  را ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹡﹫︧️، ﹡﹞﹪» ﹝﹟«︠﹢د . ا︨️ و ا﹟ ﹨﹞︀ن و︗︡ان ﹨︧︐﹪ ا︨️» ﹝﹟«و︗︡ان 

️   ︫ـ︊﹥ » ﹝﹟«︎︦ .  ﹎﹫︣د ︫﹢د، ز︣ا و︗︡ان ︋﹥ ﹨︧︐﹪ ︑︺﹙ّ﹅ ﹝﹪ ز︣ا ﹋﹠﹥ ︻︡م و︗︡ان ﹡﹞﹪ آن را . ︻ـ︡م ا︨ـ

︀ «و » ﹝ـ﹟ «. ﹡︪﹫﹟ و︗ـ﹢د ﹨︧ـ︐﹫﹛   ﹝︀ ا︗︀ره. ن را و︗︡ان ﹋﹠﹫﹛﹁︣ا﹝﹢ش ﹋﹠﹫﹛، ︋﹥ و︗﹢د ︠﹫︣ه ︫﹢﹛ و آ » ﹝ـ

  . ﹨﹫︘ و ︎﹢چ ا︨️

️   ︑︣﹟ ︻︢اب ا︨️ و ︋︤رگ» و︗︡ان ﹨︧︐﹪«ا﹜ّ︢ ﹜ّ︢ات و ا︋ ︕︋︖︀ت،  ا﹨ـ﹏  . ﹨︀ ︾﹀﹙️ از ﹨︧ـ︐﹪ ا︨ـ

ا﹡ـ︡ و   ﹨︧︐﹠︡، در ︻ـ︢اب  ﹨︀ي ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن از ﹨︧︐﹪ ︠﹢د ︾︀﹁﹏ ︗﹠﹛ ﹢ن ︎﹪ در ︎﹪، ︋︀ ﹝︪︽﹢﹜﹫️ ︋﹥ ︻︢اب

و ︠︡ا ︋ـ﹥  (»و︨﹆︀﹨﹛ ر︋﹛ ︫︣ا︋︀ً ︵﹢راً«. ا﹡︡ ︫﹢﹡︡، ﹝︊︐︕ از ﹨︣ ﹡︺﹞︐﹪ ﹝︐﹢︗َـ﹥ ﹨︧︐﹪ ﹝﹪ ا﹨﹏  ️︪︋﹢ن
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︠︡ا از ﹨︧︐﹪ ︋﹥ ﹝︀ ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋ـ︣ده  . ﹋﹠︡؛ ︺﹠﹪ از ︾﹫︣ ﹨︧︐﹪ ︎︀﹋︪︀ن ﹝﹪)﹡﹢︫︀﹡︡﹋﹠﹠︡ه ﹝﹪ا︪︀ن ︫︣ا︋﹪ ︎︀ک

 ﹜︣︲︀ ﹪︐︧﹨ ﹅﹚︴﹞ ﹈﹛︀﹞ ︣︱﹞ ِر﹢︱ ︀د »و ﹜︢﹋︣اً ا﹋︊︣«ا︨️ و ﹝︀ ﹨﹠﹍︀م و︗︡ان ﹨︧︐﹪، در ﹟ا ،

  . ︠︡ا︨️ ﹋﹥ ︋︣︑︣﹟ ﹋︀ر﹨︀ ا︨️
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  درس ︀زد﹨﹛

  

، )︠︡او﹡︡ ︋ـ︡اء دارد (»ًٌ ا﹜︊︡اء«در روا︀ت ﹨︧️ ﹋﹥ . ا︨️» ︋ًـ︡اء«﹊﹪ از ︲︣ور︀ت ︻﹆︀︡ ا﹡︊﹫︀ . ١

، )︠︡ا ﹨﹫︘ ︎﹫︀﹝︊︣ي را ﹡﹀︨︣︐︀د، ︗︤ ا﹠﹊﹥ او ︋﹥ ︋︡اء ﹝︺︐﹆︡ ︋ـ﹢د (»﹝︀ ︋︺︒ اً ﹡︊﹫َـ︀ً ﹇︳ّ ا﹐ ان ﹆َ︣ـ ﹜﹥ ︋︀﹜︊︡اء«

  ).اً ا︨️ ا︻︐﹆︀د ︋﹥ ︋︡اء ︗︤ء ﹝﹞﹪ از ﹝︺︣﹁️(»︀ ︻ﹳ︊︡اً ︋﹞︓﹏ ا﹜︊︡اء﹝«

  . ا︨️؛  ﹤﹝﹨ ﹪﹠︺﹫︤ را ︋︣﹨﹛ زدن و از ﹡﹢ ︫︣وع ﹋︣دن» ا︋︐︡اء«︋︡اء از ﹜︽️

﹁︺﹏ ا︫︣ف ﹡﹀︦ ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ︋︧︀︵️ ﹡﹀︦ ا︨ـ️ و ﹁︺ـ﹏ ا︠ـَ︦ـ    : ︋﹥ ﹨︣ دو ﹡﹢ع ا﹁︺︀ل ︠﹢د ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡

  . دار﹡︡﹡﹀︦ ﹋﹥ ا﹁︺︀﹜﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ آ﹐ت ﹡﹫︀ز 

 ً﹑︓﹞ ،︡︣ف را در ﹡︷︣ آور ﹈»﹜﹫︗ «﹪﹞︧ـ︐﹫︡، آن ﹝﹢︗ـ﹢د ا︨ـ️؛    » ︗ـ﹫﹛ «﹋﹥ ﹝︐﹢︗َــ﹥   را، ﹝︀دا﹨

ً︀︐﹆﹫﹆ .﹪﹞ ︀ل آزادي﹝﹋︣ف  در ﹤︋ ︡﹫﹡ا﹢︑»﹜﹫︗ «﹪﹞ ا﹡﹫︡ در ﹋﹞ـ︀ل آزادي   ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ﹝﹢︗﹢د ︫﹢د و﹢︑

︉   ︎︦ ︑︀ آن را ﹝﹢︗﹢د ﹡﹊︣ده. ︑﹢︗َـ﹥ ﹡﹊﹠﹫︡ ︑︀ ﹝﹢︗﹢د ﹡︪﹢د ﹫︧ـ️ و و﹇︐ـ﹪ ﹋ـ﹥ آن را    ا﹜﹢︗ـ﹢د ﹡  اـ︡، وا︗ـ

  . ا︡، ا︖︀د آن و︗﹢ب ﹡︡ارد را ﹝﹢︗﹢د ﹡﹊︣ده» ︗﹫﹛«︑︀ . ﹝﹢︗﹢د ﹋︣د︡، وا︗︉ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

︋﹠ـ︀︋︣ا﹟،  . ︑︺﹙ّ﹅ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️» ج«︑﹢ا﹡﹫︡ آن را ︑︽﹫﹫︣ ︋︡﹨﹫︡، ︡﹆︑ ﹪﹠︺︣ ﹋︣دن ︫﹞︀ ︋﹥ ︑︭﹢︣ ﹋︣دن  ﹝﹪

︑﹢ا﹡﹫︡  ؛ ︺﹠﹪ ﹝﹪)︫﹞︀ ﹇︡رت ︋︡اء دار︡(»﹜﹊﹛ ا﹜︊︡اء«آور︡، ︎︦  را ﹝﹪» «﹋﹠﹫︡ و  ﹝﹪) آ︾︀ز(د﹁︺︐︀ً، ا︋︐︡ا

و ︔︀︋️ ﹋﹠﹫︡ ﹫︤ي را ﹋﹥ ﹝﹢ ) ﹇︊﹏ از ︑︭﹢︣ ذ﹨﹠﹪ ۀدر ﹝﹞)﹚︣﹢ ﹋﹠﹫︡ آن ﹫︤ي را ﹋﹥ ︔︀︋️ ︫︡ه ا︨️

ا︡ و در ذ﹨﹟ آن را ︠﹙ـ﹅   ا﹜︤ام ︀ ا﹜︐︤ا﹝﹪ ︋﹥ و︗﹪ از و︗﹢ه ﹡︡ار︡، ﹝︀دا﹝﹪ ﹋﹥ آن ︵︣ف را ﹡﹫︀ورده. ︫︡ه

﹜ـ﹫︦ ﹜﹊ـ﹛   «را، د﹍︣ » ︗﹫﹛«در ﹡﹀︦ ︠﹢د ︣ف ) ﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ا︖︀د ﹋︣د︡﹨﹠(»اذا او︗︡︑﹛«ا﹝َـ︀ . ا︡ ﹡﹊︣ده

︠﹢ا︨ـ︐﹫︡ وا﹇ـ︹ ︫ـ﹢د، در    آ﹡︙﹥ ﹝﹪( »و﹇︹ ا﹜﹆︱︀ء ︋︀﹐﹝︱︀ء«؛ ز︣ا ﹋﹥ )︋︡اء ︋︣اي ︫﹞︀ ﹝︺﹠﹪ ﹡︡ارد(»ا﹜︊︡اء

︋ـ︡اء  ). آ︾ـ︀ز ﹋ـ︣دن ︠﹙﹆ـ️ آن   (︺﹠﹪ اول دادن ︋ـ﹥ ︫ـ﹪ء  » ا︋︐︡ا«︺﹠﹪ » ︋︡اء«). ︠︀رج ﹝﹆ّ﹅ ︫︡ه ا︨️

️َـ) ۀ﹡︪︀﹡(آ︣️︨ا﹜﹫︡ ا︨️، د︨︐︩ ﹝︽﹙ـ﹢ل   ﹝︊︧﹢ط. ︠︡او﹡︡ ﹨﹫︘ ا﹜︤ام و ا﹜︐︤ام ︋﹥ ﹁︺﹙﹪ ﹡︡ارد. ️ ︠︡ا

اٌن ︠﹙﹅ ﹁︣︊َـ︐﹥ « . ﹋﹥ ︫﹪ء را ︠﹙﹅ ﹡﹊︣ده ا︨️، ︋︣اي او︨️ ︠﹙﹅ ﹋︣دن و ︠﹙﹅ ﹡﹊︣دن ﹝︀دا﹝﹪. ﹡﹫︧️

ا﹡ّـ﹥  «: در ﹇︣آن ا︨️ ﹋﹥). ا﹎︣ ︠﹙﹅ ﹋﹠︡ آزاد ا︨️ و ا﹎︣ ︠﹙﹅ ﹡﹊﹠︡ ﹡﹫︤ آزاد ا︨️(»و ان ﹜﹛ ︣︊﹁ ﹅﹚َـ︐﹥

︡﹫︺ ︊︡ء و«  .﹪﹞ آ︾︀ز ﹪﹠︺﹪﹞ ﹪﹡︀﹁ ︤ي را ﹋﹥ ﹡︊﹢ده ا︨️ و﹫ او︨ـ️  . ﹋﹠︡ آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ︋﹢ده﹋﹠︡ آن ﹅

 ﹈﹠﹫﹟ ︻﹙﹫َـ︐﹪ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︠︡اي ﹝︐︺︀ل ﹝﹙ـ︤م ︋︀︫ـ︡ ︋ـ﹥ ا︗ـ︣اي ﹡︷ـ︀﹝﹪      . ﹋﹥ ا﹒ن ︑﹞︀م د﹡﹫︀ را ︋﹥ ﹨﹛ ︋︤﹡︡

  . ا︨️ز︣ا ا﹟ و︲︺﹫️ ﹝︣ ︿﹛︀َـ️ ︠︡او﹡︡ . ︠︀ص و ﹐︐︽﹫َـ︣ و ﹐︐︊َ︡ـل

»︉︖ ﹜﹛ ︡︗﹢ ﹜﹛ ︀﹞ ق ﹝︀دا﹝﹪ ﹋﹥ ﹝﹢︗﹢د ﹡︪︡ه ا︨️، وا︗︉ ﹡﹫︧️(»ا﹜︪﹪ء﹢﹚﹞(  ︣ا ︋ـ﹥ اراده وز ،

﹝︭﹞َـ﹛ و ︻︀زم و ︀︫﹅ ︋﹢دم ︋ـ﹥  . ﹎﹢﹡﹥ ا︨️ ﹠︀﹡﹊﹥ در ﹝﹞﹙﹊️ ﹡﹀︦ ﹝︀ ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟. ا︠︐﹫︀ر ﹅َـ ﹝︐︺︀ل ا︨️
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﹝﹟ ا︨️ ﹋﹥ آن ︻︤م و ︗︤م ︀ ﹋︀ري ﹡﹊﹠﹛، ︻︤م و ︗︤م ﹨﹛ ﹋︣دم، ا﹝َـ︀ ﹅ . ﹋﹠﹛ ا﹠﹊﹥ ﹋︀ري ︋﹊﹠﹛، ا﹝َـ︀ ﹡﹞﹪

  ). از ﹡﹢ آ︾︀ز ﹋﹠﹛(را ︋︣ ﹨﹛ ︋︤﹡﹛ و آن ﹋︀ر را ا︋︐︡اء ﹋﹠﹛

﹋ُ﹠﹥ ﹇︡رت، ﹝︀﹜﹊﹫️ ︋︣ و︗﹢د ﹝﹆︡ورات ﹡﹀︦ ا︨️ ︋﹥ ﹡﹢ ا︻﹙﹪ و ا︫︣ف و ﹋﹠﹥ ا︠︐﹫︀ر، آزادي ﹡﹀ـ︦  

ا︨️ در ︑﹠ّ︤ل دادن و︗﹢د ا﹟ ﹝﹆︡ورات و ﹋﹠﹥ ︋︡اء ا︨︐﹞︣ار ا﹟ آزادي ا︨️؛ ا﹜︊︐﹥ آزادم ︑︀ و﹇︐﹪ ﹋﹥ آ﹡ـ︀  

﹨︣ ﹞ ﹪﹠︺ .( ﹤﹋ ︡﹠﹢(﹡︀ ، آزادم ﹡︧︊️ ︋﹥ ︎︀ك ﹋︣دن آ)︺﹠﹪ ا︔︊︀ت(ام و ︎︦ از ︑﹠ّ︤ل دادن را ︑﹠ّ︤ل ﹡︡اده

︑﹢ا﹡﹛ آن را ︎﹫︩ ︋︊︣م ︀ ︋︀ز ︋ـ︡اء ﹋ـ﹠﹛ و از ا︗ـ︣اي آن     ا﹟ ︎︀ك ﹋︣دن ا︋︐︡اء ︠﹢د ﹁︺﹙﹪ ︗︡︡ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪

  . د︨️ ︋︣دارم

︋︡اء ا︨️ ﹋﹥ ﹝︪﹢َـق ︨︺﹪ در د︻︀ و ا﹜︀ح و ︑︱َ︣ـع و . اً ا︨️ ︋︡اء ︋︀︋﹪ ︋︤رگ در ﹝︺︣﹁️: ︻﹞﹙﹪ ۀ﹡﹊︐

﹤﹋ ﹪ا﹡︀︋﹥ ︋﹥ در﹎︀ه ︠︡ا︨️؛ ︠︡ا ﹪﹞ ﹢﹞   ﹪ـ﹥ ا︔︊ـ︀ت ﹝ـ﹋ ﹪ـ︡ و   ﹋﹠ـ︡، ︫ـ﹆﹪ را ︨ـ︺﹫︡ ﹝ـ﹪    ﹋﹠︡، ︠︡ا﹠﹋

و در ︨︣﹡﹢︫ـ️ ﹝ـ︀   ) ︑︀ در ﹝︧﹫︣ ︨︺︡اء وا﹇︹ ︫﹢︀︋)﹜︡ از او ︋﹢ا﹨﹫﹛ ︑︀ در ︵﹫﹠️ ﹝︀ ︋︡اء ﹋﹠︡ . ︋︀﹜︺﹊︦

︠︡ا ︋︀ ﹨ـ﹫︘ ﹫ـ︤   (» ﹝︀ ︻︊︡ اً ︋﹞︓﹏ ا﹜︊︡اء«︎︦ ﹝︺﹠﹪ روا︀︑﹪ ﹝︀﹡﹠︡ ). ︑︀ ︑﹢﹁﹫﹅ ﹝︀ ا﹁︤ون ︫﹢د(︋︡اء ﹋﹠︡ 

︠︡او﹡︡ ︋︀ ﹨﹫︘ ﹫︤ ﹨﹞︙﹢ن ︋ـ︡اء ︑︺︷ـ﹫﹛ ﹡︪ـ︡ه    (» ﹝︀ ︻︷﹛ اً ︋﹞︓﹏ ا﹜︊︡اء«و ) ︫﹢دء ︎︨︣︐︩ ﹡﹞﹪﹝︓﹏ ︋︡ا

  . ︫﹢درو︫﹟ ﹝﹪) ا︨️

  

روزي ︋︣ ا﹡︧︀ن ﹎︫︢️ ﹋﹥ (»﹨﹏ أ︑﹪ ︻﹙﹪ ا﹐﹡︧︀ن ﹫﹟ ﹝﹟ ا﹜︡﹨︣ ﹜﹛ ﹫︫ ﹟﹊︀ً ﹝︢﹋﹢راً«در ︑﹀︧﹫︣ . ٢

﹡ـ﹥ ﹝︺﹙ـ﹢م ︋ـ﹢د، ﹡ـ﹥     (︋ـ﹢د  » ﹢ل﹐﹝︺﹙﹢م و ﹐﹝︖«روا️ ا︨️ ﹋﹥ آن ﹫︤ ︾﹫︣﹝︢﹋﹢ر ) ﹫︤ ﹝︢﹋﹢ري ﹡︊﹢د

  ). ﹝︖﹢ل

﹝﹀﹢ظ و د﹍︣ي ﹜﹢ح ﹊﹪ ﹜﹢ح ): ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ﹨︣ دو ︨﹠ آن در ﹝︀ ﹨﹛ ﹨︧️(︠︡او﹡︡ دو ﹡﹢ع ︻﹙﹛ دارد 

﹜﹢ح ﹝﹀﹢ظ، ︻﹙﹛ ا︵﹑﹇ـ﹪ ذا︑ـ﹪ ـ﹅َـ ﹝︐︺ـ︀ل     . ︫﹢دا﹜﹊︐︀ب ﹡﹫︤ ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹪﹜﹢ح ﹝﹀﹢ظ  امَـ. ﹝﹢ و ا︔︊︀ت

ا﹝︀ ︠﹢دش ︋︡اء︎ـ︢︣   ،)﹝﹠︪︃ ︋︡اء ا︨️(»﹝﹠﹥ ا﹜︊︡اء«﹥ ا︨️؛ ︻﹙﹛ِ ﹝﹊﹠﹢نِ ﹝︤ونِ ︠︡ا︨️؛ ︻﹙﹞﹪ ا︨️ ﹋

  .د﹨︡ ﹋︦ د﹍︣ ﹡﹞﹪ ﹞︊︣، ﹝﹙﹈ ︀ ﹨﹫︘﹡﹫︧️؛ ︻﹙﹞﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا از آن ︋﹥ ︎﹫︽

﹡﹫︧️؛ ︋﹙﹊﹥ ) از روي ﹡︀︀ري(» ︻﹟ ا︲︴︣ارٍ«︀ ) از روي ﹡︡ا﹝️ از ﹁︺﹏ ﹇︊﹙﹪(» ︻﹟ ﹡︡ا﹝﹤«︋︡اء ︠︡ا 

»ٍ﹜﹚︻ ﹟︻ «)️﹝﹊ امَـ. ا︨️) از روي ︻﹙﹛ و ﹟ـ﹥   و ا﹠﹞ ﹤ـ﹟ ︻﹙ـ﹛ را   . ا﹜︊ـ︡اء  ا﹜﹊︐︀ب آن ︻﹙﹞﹪ ا︨ـ️ ﹋ـا

 دا﹡︡ ﹋﹥ ﹋﹪ ︋ـ︡اء ︠﹢ا﹨ـ︡ ﹋ـ︣د و ﹋ـ﹪ ︋ـ︡اء      ︠﹢د ﹝﹪. ︀﹝﹙﹪ از ا﹡︊﹫︀ و ﹝﹑﹊﹥ ﹡﹫︧️، ﹁﹆︳ از آن ︠︡ا︨️

ا﹠﹊﹥ ﹋﹪ ︋︡اء ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د ︀ در ﹁﹑ن ﹝︧﹙﹥ ا︮﹑ً ︋︡اء ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د، از اـ﹟ ︻﹙ـ﹛ و در اـ﹟    . ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د

︻︀﹜﹛ ا﹜︽﹫︉ ﹐ ︷︣ ︻﹙﹪ ︾﹫︊﹥ اـ︡اً ا﹐ ﹝ـ﹟   «: ﹎︀﹨﹪ ︎﹫︽﹞︊︣ي را ﹨﹛ آ﹎︀ه ﹋﹠︡ا﹜︊︐﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ . ︻﹙﹛ ا︨️

﹝ـ︓﹑ً  ). ﹋﹠︡ ︗︤ ︋︣اي آ﹡﹊﹥ ︠﹢دش ︋︍︧﹠︡د ︻︀﹜﹛ ︋﹥ ︾﹫︉ ا︨️ و ︾﹫︊︩ را آ︫﹊︀ر ﹡﹞﹪(»ار︑︱﹪ ﹝﹟ ر︨﹢ل

ا﹝َـ︀ .  ︫﹢د و ﹇︱︀ء ︐﹞﹪ ا︨️ ︠︊︣ داده ا︨️ ﹋﹥ ︋︡اء ﹡﹞﹪ ﹇﹫︀م ﹇﹫︀﹝️ ︀ ا︮﹏ ︸﹢ر ا﹝︀م ︻︭︣ ۀدر︋︀ر
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﹨︣﹋ـ﹥ و﹇ـ️ ︑︺﹫ـ﹫﹟ ﹋﹠ـ︡، دروغ     (»﹋ـ︢ب ا﹜﹢﹇ّـ︀︑﹢ن  «︋︣دار ا︨️؛ ا﹟ ا︨️ ﹋ـ﹥   ﹞︓﹏، ز﹝︀ن ︸﹢ر ︋︡اءا﹜ ﹁﹪

﹪﹞ ︡﹢﹎  (️︨﹢﹍︾درو ،︡﹨︡︋ ︣︊︠ ︦﹋︣﹨ .  

︎︦ ا︗﹞︀﹐ً ﹁︡﹫﹝﹛ ﹋﹥ در ︀﹨︤﹫﹪ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋︣اي ︠﹢د ︐﹞﹪ دا﹡︧︐﹥ ا︨️، ﹝︓﹏ ﹇﹫︀﹝ـ️ و ا︮ـ﹏   

️︧﹫﹡ ︣︢︎ر، ︋︡اء﹢︸ .﹝︐ ﹜﹚︻ ︤و﹡︩، از آن﹞ ﹜﹚︻ از آن﹪  ﹪︋︡ا ︣﹍اش ︋﹥ ﹡︊﹪ ا︠︊︀ر ﹋︣ده ا︨️ و د

️︧﹫﹡ .  

ا﹝َـ︀ در ︋︧﹫︀ر از ﹫︤﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︎﹫︽﹞︊︣ان ︑﹊︢︉ ︫﹢﹡︡، ﹜﹢ح ﹝﹢ و ا︔︊︀ت را ︋︊﹫﹠﹠ـ︡ و ﹫ـ︤ي   

ـ︀ ︋ـ︣ روي   (︀ ︻﹟ ا﹜ـ︀مٍ  )  از روي ا︠︐﹫︀ر(﹝﹫︣د و آن ﹁︣د ︻﹟ ا︠︐﹫︀رٍ ︋﹍﹢﹢﹍︋ ً﹑︓﹞ ،︡﹠﹠︡ ﹁﹑﹡﹪ ﹁︣دا ﹝﹪

اش و ︋ـ﹥ ا︠︐﹫ـ︀ر    اي ︋︡﹨︡ و ﹝ـ︣گ او را ︠︡او﹡ـ︡ ︋ـ︀ ﹇ـ︡رت ﹇ـ︀﹨︣ه      ﹫︀رٍ ا︨️، ︮︡﹇﹥﹋﹥ ︋︀ز ︻﹟ ا︠︐) ا﹜︀م

 ﹈﹊﹞️ ا﹟ ﹇︊﹫﹏ و﹇︀︹، ا︋︐﹑ء ا﹡︊﹫︀︨️ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ر︪︪︀ن ︀︋︡ ﹨﹞﹫︪﹥ د︨️ ︠ـ︡ا  . اش ︋︡اء ﹋﹠︡ ﹋︀﹝﹙﹥

︋ـ﹥  ︑﹢ا﹡︡  ،︡﹠﹊︋ ﹪︺︴﹇ ﹜﹊﹢ن او ︻﹙﹛ ︋﹥ ﹝﹆ـَ︡ـرات دارد، ا﹝َــ︀ ︻﹙ـ﹛     ﹡︊﹪ ﹝︺﹞﹢﹐ً ﹡﹞﹪. ︋︀︫︡ و ︋ﹳ️ ﹡︪﹢﹡︡

.  د﹨︡ روي ︻﹙﹛ ا︨️، ا﹝َـ︀ ︻﹙﹛ ﹝﹢ و ا︔︊ـ︀︑﹪  اَ︠︊︀ري ﹋﹥ ﹝﹪. ﹡︡ارد) د﹨︡ آ﹡︙﹥ ︑﹆︡︣ را ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹪(﹝ﹳ︽ٌ﹫َـ︣ات

﹪﹞ ﹤︐︧︋ ︀﹡ا︨️ ﹋﹥ د﹨︀ن آ ﹟ا ﹪﹚︻ ﹤﹊﹡︀﹠ ︡؛﹡︀﹞ ﹪﹞ آ ︡︀﹞︣﹁و ︻﹠︡ه امَـ «ۀ ️︊︓ ︪︀ء و ︀﹞ ًا ﹢﹝

️  ﹋﹠︡ و امَـ ﹫️ ﹝﹪︠︡ا آ﹡︙﹥ را ︋﹢ا﹨︡ ﹝﹢ و آ﹡︙﹥ را ︋﹢ا﹨︡ ︑︓︊(»... ا﹜﹊︐︀ب د﹨ـ︀ن  ) ا﹜﹊︐︀ب ﹡ـ︤د او︨ـ

اً  ﹝﹢﹇ـ﹢ف ا﹜ـ﹪  «ا﹜﹆︡ر ︑︀ و﹇︐﹪ ︑﹆ّ﹅ ﹡﹫︀﹁︐﹥ ا︨ـ️   ︐﹪ روا️ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹆︡ورات ﹜﹫﹙﹤. ﹨﹞﹥ را ︋︧︐﹥ ا︨️

ا﹡ـ︡ازد و  ﹅َـ ا︨️، ﹨︣ ︋︩ را ﹋﹥ ︠﹢ا︨️ ︎﹫︩ ﹝﹪ ۀ﹝﹢﹋﹢ل ︋﹥ اراد(»﹆َ︡ـم ﹝﹠﹥ ﹝︀ ︪︀ء و  ︀﹞ ّ︣︠﹣︪︀ء

ا﹜︊︐﹥ ﹝﹆︭﹢د ا﹢﹋ ﹪︊﹡ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹟﹉ ︫﹢د، ︋﹙﹊﹥ ا﹡﹀︐ـ︀ح ـ﹈ ︋ـ︀ب    ). ﹨︣ ︋︩ را ﹋﹥ ︠﹢ا︨️ ︋﹥ ︑︃︠﹫︣

  . ︻︷﹫﹛ ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ︻︊︡ و ﹅ و ︋﹫︀ن  ﹈﹆﹫﹆️ ﹝︺︀ر﹁﹪ ﹝﹆︭﹢د ︋﹢ده ا︨️

︋︀ (﹁︺﹏ ︠︡ا ︋︀﹜﹞︪﹫َـ﹤ ا︨️. ︾﹫︣ از ﹁︺﹏ او︨️) ︻﹙﹛ او(︋︧﹫︀ر ﹝﹛ و ﹋﹙﹫︡ي ا﹠﹊﹥ دا﹡︧︐﹟ ︠︡ا ۀا﹝َـ︀ ﹡﹊︐

﹪﹞ ﹅﹆﹞ ︤ون و ︻﹫﹟ ذات او︨️و دا﹡︧︐﹟، ︻﹙﹛ ﹝﹊﹠﹢) ︫﹢د︠﹢ا︨️ او﹞ ن و .  

﹁ـ︣د ا﹨ـ﹏ ﹋︪ـ︿ و    (﹠︀﹡﹊﹥ ︻﹙﹛ ﹝﹊︀ٌ︫ـ︿ . ﹠﹫﹟ ︻﹙﹞﹪ ︻﹙ّ️ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ا︮﹢﹐ً ︻﹙﹛، ︻﹙ّ️ ﹡﹫︧️

︋︀﹐︑︣ ا﹠﹊ـ﹥ ︻﹙ـ﹛ ا︵﹑﹇ـ﹪     ۀ︎︣د. ، ︻﹙️ و﹇﹢ع ﹢ادث ﹡﹫︧️)﹁︣د ︻︀﹜﹛ ︋﹥ ︻﹙﹛ ︗﹀︣(︀ ︻﹙﹛ ︗﹀ّ︀ر) ︫﹢د

﹋﹠︡،  ︀﹜﹪ ا︨️ و از آن ︋︡اء ︑︣اوش ﹝﹪ا﹟ ︻﹙﹛ ﹝﹠︭︣ ︋﹥ ︠﹢د ︠︡اي ︑︺. ذا︑﹪ او ﹨﹫︘ ﹡︧︊️ ︻﹙﹞﹪ ﹡︡ارد

﹝︺﹠﹪ ا︨️، ﹢ن ﹨﹠﹢ز ︑︺﹫َـ﹟ ︎﹫︡ا ﹡﹊︣ده و ︋﹥ ﹝︺﹙﹢م ︑︺﹙ّ﹅ ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨️ ﹋﹥  ︋ًـ︡اء را︗︹ ︋﹥ ︠﹢دش ︋﹪ ۀا﹝َـ︀ ﹋﹙﹞

ذا︑︩ ا︡ و ﹁︣ا﹎﹫︣ و ︋﹥ دور از ﹋︓ـ︣ات  . ا︮﹢﹐ً در ذات ﹅، ﹝︺﹙﹢﹝﹪ ﹇﹢ام ﹡︡ارد. ﹝︺﹙﹢م آن ︻﹢ض ︫﹢د

﹟ ︻﹙﹛ ﹡﹫︤ ︻﹫﹟ ذات ا︨️، ︻﹙﹞﹪ ا︨️ ﹁︣ا﹎﹫︣ و ﹝︧︐﹢︻ٌ︉ و ا﹜︊︐﹥ ا. ا︨️؛ ︋︧﹫︳ ا︨️؛ ︻﹙﹛ ا︨️ و ︋︦

  . ا﹟ ﹝︴﹙︉ از ︾﹢ا﹝︰ ا︨️، ﹝﹠︐︀ ﹋﹙﹫︡ و︗︡ا﹡︩ در ︠﹢د ا﹡︧︀ن ﹨︧️. ︋﹑﹝︺﹙﹢م

در . َ︫︡ـت در َ︫︡ـت ا︨️ و ﹨﹫︘ ︑︺﹫َـ﹠ـ﹪ ﹡ـ︡ارد  . ︻﹙﹛ ا︵﹑﹇﹪ ︠︡ا از ﹁︣ط َ︫︡ـت در ﹋﹞︀لِ َ︫︡ـت ا︨️

ا︨️ و ︑﹞︀م آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ در ︻ـ︀﹜﹛ ﹨︧ـ️،   ) ﹁︣ا﹎﹫︣(﹝︧︐﹢︻︉. ﹡ًٌ︧ـ︉ و ا︲︀﹁︀ت ﹡︡ارد. ا︵﹑ق ︮︣ف ا︨️
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) آزاد(از ﹨︣ ︑︺﹫َـ﹠﹪ و از ا︲ـ︀﹁﹥ ︋ـ﹥ ﹨ـ︣ ﹝ـ︀﹨﹫︐﹪ ﹝︴﹙ـ﹅     . ﹨︀ي ︻﹙﹞﹪ در ︠﹢د ︾︣ق ﹋︣ده ا︨️ ︋︡ون ﹡︧︊️

︫ـ﹢د ︋ـ﹥    آن ︻﹙﹛ ︋﹥ ﹇︡ري در ا︵﹑ق ︫︡︡ ا︨️ و آن ﹇︡ر ﹝﹠ّ︤ه از ︑︺﹫َـ﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ﹡﹞﹪.  ا︨️

 ۀ﹨︣ ﹝﹢︗ـ﹢دي ﹋ـ﹥ ﹡︪ـ︀﹡   . ﹝︧﹞َـ︀ ︋︀︫︡ ۀ﹎﹢﹠︡ ﹋﹥ ﹡︪︀﹡ ا︨﹛ آن را ﹝﹪. ﹡﹫︧️» ا︨﹛«ا﹟ ︻﹙﹛ . آن ا︫︀ره ﹋︣د

آن ︻﹙﹛ ︻﹫﹟ ذات ا︨️ و ﹨﹫︘ ﹡︧︊︐﹪ ︋ـ︀  . ︠︡ا ︋︀︫︡، ا︨﹛ او︨️ و ﹨︣ ا︨﹞﹪، از ا ﹟﹫︒، ︾﹫︣ ︠︡ا︨️

ز︣ا ﹡︧︊️ ︑︺ـ﹫َـ﹟ ا︨ـ️ و در   . ﹝︀﹨﹫︀ت و ︻﹫﹢ن ︔︀︋︐﹥ ﹡︡ارد، ﹢ن در ذات ︠︡ا ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ﹡︧︊️ ﹡﹫︧️

ا﹎︣ ︻﹙﹛ ذا︑﹪ ︠︡ا ﹡︧︊️ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ا﹟ ا﹡︐︧ـ︀ب  . آورد ︑︺﹫َـ﹟ ﹝︡ود️ ﹝﹪.  اه ﹡︡ارد﹝︐︺︀ل، ︑︺﹫َـ﹟ ر ﹅َـ

︫﹞︀ر﹡︡، ﹜︢ا ︑︺﹠﹫َـ︀ت ︋︧﹫︀ري در ـ﹅َـ   ︫﹢د و ﹢ن ا︫﹫︀ء ︋﹪ ا﹜﹫﹥، ﹋﹥ ︠︡ا︨️، ﹝﹪ ﹝﹢︗︉ ︑︺﹫َـ﹟ در ﹝﹠︧﹢ب

️  ﹨︀ي ﹡︀﹝︐﹠︀﹨﹪ در ︠︡ا ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹪ ︫﹢د و ﹝︡ود️ ﹝︐︺︀ل آورده ﹝﹪  ︀ . آ︡ و ﹝︡ود️ ﹡﹆︬ ا︨ـ ل ـ

آ﹡﹊﹥ ﹠﹫﹟ ذات ﹝﹆︨︡﹪ ︋︀ ﹨﹫︘ ﹫︤ ﹡︧︊️ ﹡︡ارد، ﹜︢ا ︻﹙﹛ ذا︑﹪ ﹅، ︻﹙﹛ ا︲︀﹁﹪ ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ ︻﹙﹛ ا︵﹑﹇﹪ 

︻﹙ـ﹛   در اـ﹟ ︮ـ﹢رت   ︑︪ـ︊﹫﹥ ﹋ـ︣د ﹋ـ﹥    ︑︺ـ﹫َـ﹟ ا﹡︐︀ و ︋﹩ ︋﹩ ﹩︫﹢د ︻﹙﹛ ︋﹑﹝︺﹙﹢م ﹅ را ︋﹥ در︀ ﹝﹩. ا︨️

﹩﹚︺﹁)﹏︺﹁ ︀ ️َـ﹫︪﹞ (﹩﹞︣︋ ︀در ﹟از ا ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︑︀︫ر ﹫︠︣︡﹆︑ و ا﹡︡ازه ︤﹡︡ و ︑︺﹫﹫﹟ و ︡ دار﹡︡ و.  

﹁﹙﹛ ـ︤ل  : أ﹡﹪ ﹊﹢ن ︺﹙﹛ و ﹐﹝︺﹙﹢م؟ ﹇﹙️: ﹜﹛ ︤ل اً ︺﹙﹛؟ ﹇︀ل:  ﹟︻﹞︀د ﹇︀ل ︨︃﹜️ ا﹜︭︀دق«

︀    : ا﹡﹪ ﹊﹢ن ذ﹜﹈ و ﹐﹝︧﹞﹢ع؟ ︔﹛ ﹇ـ︀ل : اً ︨﹞﹫︹؟ ﹇︀ل ﹞ـ︀د ﹎﹢ـ︡ از ا﹝ـ︀م    (»﹜ـ﹛ ـ︤ل اً ︻﹙﹫﹞ـ︀ً ︨ـ﹞﹫︺

﹍﹢﹡﹥ ︻︀﹜﹛ ︋﹢ده ا︨️، در ︀﹜﹪ ﹋ـ﹥  : ︎︨︣﹫︡م ﹋﹥ آ︀ ︠︡او﹡︡ ︎﹫﹢︨︐﹥ ︻︀﹜﹛ ︋﹢ده ا︨️؟ ﹁︣﹝﹢د ︮︀دق

︠︡ا ︎﹫﹢︨︐﹥ ︻ـ︀﹜﹛ و  : ︨︍︦ ﹁︣﹝﹢د. ا︮﹑ً ﹝︺﹙﹢﹝﹪ ﹨﹠﹢ز و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥؟ ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫﹠﹢ا ︋﹢دن او

﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︺﹙﹢م دارد و ﹝﹠︷ـ﹢ر ︨ـ︀﹏ ︋ـ﹢ده     آن ︱︣ت از﹜﹫َـ️ ︻﹙﹞﹪ را ﹡﹀﹪ ﹝﹪). ︨﹞﹫︹ ︋﹢ده ا︨️

در ﹝﹆︀︋ـ﹏  . ﹫︘ ︫﹪ء ︑︺﹙ّ﹅ ﹡︡ارد؛ ︺﹠﹪ ︻﹙﹛ ︋﹑﹝︺﹙﹢م ا︨️﹁︣﹝︀︡ ︻﹙﹛ ذا︑﹪ و ا︵﹑﹇﹪ ﹅ ︋﹥ ﹨ ا︨️ و ﹝﹪

︵﹢ري ﹋ـ﹥ ︮ـ﹢ر ︻﹙﹞ـ﹪ ︻﹆ـ﹏      ا﹟ ︻﹙﹛، ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل ︻﹙﹛ د﹍︣ي دارد ﹋﹥ ا﹟ ︻﹙﹛، ﹁︺﹏ او︨️ و ﹨﹞︀ن

︫ـ﹢د؛ ︋ـ︀    ︫﹞︀ ﹁︺﹏ ︫﹞︀︨️، ا﹟ ︻﹙﹛ ﹨﹛ ﹁︺﹏ ︠︡ا︨️ و ﹝︧︐﹢︻︉ ا︨️ ︑﹞ـ︀﹝﹪ آ﹡︙ـ﹥ را ﹋ـ﹥ وا﹇ـ︹ ﹝ـ﹪     

︡  ︑︺︊﹫︣ ︫︡ه ا︨️ و دا﹛ ﹁︣﹝﹢ده» ﹝︪﹫َـ️«ا︀ت ︋﹥ از ا﹟ ︻﹙﹛ در ﹜︧︀ن رو. ﹨︀ي ︻﹙﹞﹪ ﹡︧︊️ ﹝︪ـ﹫َـ️  «: ا﹡ـ

︠︡او﹡ـ︡ ﹝︪ـ﹫َـ️ را   . ﹡ـ︀م دارد » اراده«︗︤﹫﹥  ۀ﹋﹙﹫َـ﹥ ا︨️ و ︮﹢ر ︻﹙﹞﹫َـ ۀ﹝︪﹫َـ️ ︮﹢ر ︻﹙﹞﹫َـ. »﹁︺﹏ ︠︡ا︨️

︪︡در ﹝ًـ ︩﹠︣﹁︡ه ا︨️ و آ︣﹁آ)︣︱﹞ (َـ️ ︋﹢د﹫︪﹞ .﹤︐﹀﹎ ﹪︠︣︋ ،︀﹠︺﹞ ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ ﹉ـ︣اد از    ﹡︤د﹞ ﹤ا﹡ـ︡ ﹋ـ

  . ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︸︀﹨︣ ﹅َـ ا︨️» ﹋︨︣﹪«︻﹙﹛ و ﹇︡رت ﹝﹊﹠﹢ن ﹅ و ﹝︣اد از » ︻︣ش«

در ﹝︀ ﹡﹫︤ ﹝︪﹫َـ️ ︻︊︀رت ا︨️ از ادراك ︫﹪ء ︋﹥ ﹡ ﹪﹚﹋ ﹢︀ ا︖︀د ︻﹙﹞﹪ ︫﹪ء ︋﹥ ﹡﹢ ﹋﹙ـ﹪ در ﹝ـ︤ن   

︀﹞ ﹜﹫﹊ ︣﹋ذ ︀ ،︀﹞ ︉﹫︾  .﹤﹡﹢﹎ ﹤︋ ︀ت و ﹝﹊﹠﹢﹡︀ت﹞﹢﹚︺﹞ ﹍︡﹊ اي و︗︡ا﹡﹪ و︗﹢د دار﹡︡، و﹜﹪ از ︤︀﹝︐﹞ ︣

اي ︻﹙﹞﹪ در ﹝﹢︵﹟ ا︻﹑ي ﹡﹀︦ و اراده ︑﹠ّ︤ل ا﹟ ﹋﹙﹪ و ︑︊﹫ـ﹫﹟ آن   ﹝︪﹫َـ️ ا﹡︪︀ء ﹁︺﹏ ا︨️ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥. ﹡﹫︧︐﹠︡

︫﹢د و ︭︠﹢︮ـ﹫︀ت آن از ﹫ـ︒   ︋︀ اراده، آن ︫︀ء ︑﹞﹫﹫︤ داده ﹝﹪. ا︨️) ذ﹨﹠﹪، ﹝︓︀﹜﹪(︋﹥ ︮﹢رت ︠﹫︀﹜﹪ 

﹪﹞ ﹟﹫﹫︺︑ ّ︬︪︑ آن ︋︧. ︫﹢د︑︺﹫َـ﹟ و ︣︀د﹆﹞ ︣︡﹆︑ ﹤︋ ،ًط ا︨️ ︋﹥  ۀا﹝َـ︀ ﹨﹞. ︫﹢د︐﹥ ﹝﹪و ا﹜︊︐﹥ ︋︺︡ا﹢﹠﹞ ︀﹠ا
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ا﹟ ︻﹙﹞﹪ ﹋﹥ ا﹁︺ـ︀ل  . ︎︦ ﹝︪﹫َـ️ ︠﹢د ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ︻﹙﹛ ا︨️. ︫﹢دا﹡︧︀ن؛ و ︑﹢︗َـ﹥ ︋︀﹜︺﹙﹛ ﹝﹆ّ﹅ ﹝﹪» ︑﹢︗َـ﹥«

︎︦ ︻﹙﹛ ︋﹑﹝︺﹙ـ﹢م در آد﹝ـ﹪ ﹨ـ﹛ ﹝︭ـ︡اق     . ﹝︀ ﹝﹠﹢ط ︋﹥ آن ا︨️، ﹨﹞︀ن ︻﹙﹛ ︋﹑﹝︺﹙﹢م ﹝︀︨️ ۀ︮︀در ﹡︪︡

  . دارد

  

٣ .﹚︧﹞︣دَـد ۀ︑  

﹝︺︡وم را و︗﹢د دادن و ﹝﹢︗﹢د را ﹝︺ـ︡وم  .  ︠︡ا︨️ ۀ︾﹫︣ ﹝︐﹠︀﹨﹫ ۀ︡اء ا︠︐﹫︀رَـ️ ﹋︀﹝﹙دا﹡︧︐﹫﹛ ﹋﹥ ﹋ُ﹠﹥ ︋

 ︣﹫﹫︽︑ ﹟︋︡اء ا︨️ و ︋︀ ا ﹤﹠ُ﹋ ﹟︀د و ا︻︡ام(﹋︣دن، ا︖︋ـ︀﹐︑︣ از  . ︫ـ﹢د  اي ︑︽﹫﹫︣ در او ︎﹫︡ا ﹡﹞ـ﹪  ﹨﹛ ذره) ا

﹚︧﹞ۀ ﹚︧﹞ ،از ﹝﹀︀︠︣ ا︨﹑م ا︨️. ︑︣دَـد ا︨️ ۀ︋︡اء ﹪﹊ ﹤﹚︧﹞ ﹟ا .  

،﹪︨︡﹇ ︒︀دا︑︣ ﹜﹀︷﹪ وارد ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹝﹪ در ا﹢︑ ﹤︋ ︡︀﹞︣﹁ :»     ︀ـ︣دَـدت ﹁ـ﹪ ︫ـ﹪ء ا﹡ـ︑ ︀﹞

) ︑︣د︡(︑︣دَـد(»﹁︀︻﹙﹥ ﹋︐︣دَـدي ﹁﹪ ︻︊︡ي ا﹜﹞﹣﹝﹟، ا﹡ّ﹪ ﹐︀﹆﹛ ︉﹥ ﹁﹫ًـ﹊ْ︣هًـ ا﹜﹞﹢ت و اَ﹋ًْ︣ـه ا︨︀ء︑﹥ ﹁︀ُُ︮ـِ︣﹁ُ﹥ ︻﹠﹥

ـ︀ در ︻︊ـ︀ر︑﹪   ). دارد﹝﹠︡م، ا﹝ـ︀ او از ﹝ـ︣گ ︋ـ﹫﹛    ﹝﹣﹝﹠﹛، ز︣ا ︋﹥ ﹜﹆︀ء او ︻﹑﹇﹥ ۀ﹋﹠﹛ در ﹇︊︰ روح ︋﹠︡﹝﹪

︣﹍اَ﹋ًْ︣ـه ا︨︀ء︑﹥ و ﹐︋َـ︡ ﹜﹥ ﹝﹠﹥«: د«)  ﹪︐اش ︫ـ﹢م، ا﹝ـ︀ از ︵︣﹁ـ﹪    دو︨️ ﹡︡ارم ︋︀ ﹝﹫︣ا﹡︡ او ﹝﹢︗ـ︉ ﹡ـ︀را

﹁︣﹝︀ـ︡   ﹎︣دا﹡﹛ و در ا﹠︖ـ︀ ﹝ـ﹪   ﹁︣﹝︀︡ ﹝︣گ را از او ︋︣﹝﹪ در آ﹡︖︀ ﹝﹪). اي ﹡﹫︧️، ︀︋︡ او را ︋﹞﹫︣ا﹡﹛︀ره

در ︋︣︠ـ﹪ ا︀دـ︒ آ﹝ـ︡ه    . د﹨﹛ ﹋︣ا﹨️ دا︫︐﹟ او ا﹨﹞﹫️ ﹡﹞﹪اي ﹡﹫︧️، ︀︋︡ او را ︋﹞﹫︣ا﹡﹛؛   ﹤︋ ﹪﹠︺︀ره

﹪﹞ ️︪︋ از ﹤﹡︀دو ر ﹪︭︫ ﹟﹫﹠ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣اي  ﹤﹫︧︡ن آن از د﹡﹫︀ ﹝﹠︭︣ف (﹁︨︣︐﹛ ︋︀ ﹡︀م ﹝ﹳ﹫﹢︋ ︀︋ ﹤﹋

  . ﹋﹠﹛ و ︋︺︡ روح او را ﹇︊︰ ﹝﹪) آ﹢︋ ︀︋ ﹤﹋ ︡﹫︡ن آن، د﹡﹫︀ د ﹤︋ ﹪︐ ︣﹍︀دش ﹨﹛ ﹡﹞﹪(و ﹝ﹳ﹠︧﹫﹥ ) ︫﹢د ﹝﹪

︨️ ﹋﹥ ︑︣دَـد ﹨﹛ ﹝︓﹏ ︋︡اء از آن ︠﹢د ︠︡ا︨️، ﹠︀﹡﹊﹥ ︠︡ا آن را ︋ـ﹥ ︠ـ﹢دش ﹡︧ـ︊️    اول ا﹟ ا ۀ﹡﹊︐

ا﹜︺︀ده ا︨ـ️ و ا︠︐﹫ـ︀ر در ا︠︐﹫ـ︀ر     دوم ا﹠﹊﹥ ︑︣دَـدٌ ︠︡ا ﹨﹫︘ ︻﹫︊﹪ ﹡︡ارد، ︋﹙﹊﹥ ﹋﹞︀﹜﹪ ﹁﹢ق ۀ﹡﹊︐. داده ا︨️

﹠︡، ﹋﹠ ︑﹢︲﹫ ا﹠﹊﹥ را︗︹ ︋﹥ ﹇︊︰ روح، ︨﹠ّ️ ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︀دي و ︻ﹳ﹞َـ︀ل ︠︡ا روح را ﹇︊︰ ﹝﹪. ا︨️

﹟︣ا ﹝﹆︀م ︨﹙︴﹠️ٌ ︨﹑︵﹫﹟ ا︋︀ دارد از ﹝︊︀︫︣ت ︋﹥ اا﹝َـ︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︻︊︡ ﹝﹣﹝﹟، ︠︡او﹡︡ ︠﹢دش . ﹎﹢﹡﹥ ا﹝﹢ر ز

﹎﹢︡ و ا﹟ ︋﹥ د﹜﹫ـ﹏ ا︻ـ︤از و ا︐ـ︣ام ︋ـ﹥ ﹝ـ﹣﹝﹟ ا︨ـ️،        ﹝﹪» أ﹡︀ ﹁︀︻﹙﹥«︫﹢د ︋︀﹜﹞︊︀︫︣ة و  د︨️ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹪

︠    ﹤︙﹡︀﹠︐﹪ ا﹝︣ ﹝︣گ ︋︣︠﹪ ︻︊︀د را ︋﹥ ︠﹢د آ﹡﹢﹀︑ ︀︰ ﹝ـ﹪  ﹎ـ︢ارد   ︐﹫ـ︀ر ︠﹢د︫ـ︀ن وا﹝ـ﹪   ﹋﹠ـ︡ و ︋ـ﹥ ا

  ). ﹠︀﹡﹊﹥ در روا︀ت ﹨︧️(

︑ـ︣دَـدي ﹋ـ﹥ در ﹁︀︻ـ﹏ ︎﹫ـ︡ا     . ︑︣دَـد از ︋︀ب ︑﹀︺َـ﹏ ا︨️ ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ﹇︊﹢ل رد و ﹇︊﹢ل ﹁︧ ﹋︀ر و ︑﹢﹇ـ︿ آن 

دا﹡ـ﹛   ﹝ـ﹪ (، ﹎︀﹨﹪ ︻﹟ ︻︖ـٍ︤  )دا﹡﹫﹛ آب ︋﹥ ﹝︭﹙ ️︨︀﹞ ️︀ ﹡︀ن ﹝︓﹑ً ﹡﹞﹪(︫﹢د، ﹎︀﹨﹪ ︻﹟ ︗﹏ٍ ا︨️  ﹝﹪

ا﹜﹞︓﹏، ﹡︀ن را ︋︣دارم ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︭﹙️ ا︨ـ️،   ﹋︀ر ا︨️ و ︑︀ ︋﹢ا﹨﹛ ﹁﹪ ﹋︡ام ﹝︭﹙️ ا︨️، ا﹝َـ︀ ﹝︤ا﹞﹪ در

﹎﹢﹡ـ﹥   ا﹝َـ︀ ︠︡اي ﹝︐︺︀ل اـ﹟ . ﹎﹢︡ ﹝﹪» ︑︣د︡«؛ ا﹟ دو ﹡﹢ع را ︻︣ف )﹋﹠﹛ ﹎﹫︣د، ︎︦ ︑︣د︡ ﹝﹪ د︨︐﹛ را ﹝﹪

﹝﹣﹝﹠﹪ را ﹇︊︰ ︋﹊﹠︡ و ﹇︊︰ روح او را دو︨️ دارد، ز︣ا ﹇︊︰  ۀ︠﹢ا﹨︡ روحِ ︋﹠︡ ︠︡اي ﹝︐︺︀ل ﹝﹪. ﹡﹫︧️
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از ︵︣﹁ـ﹪،  . ︫﹢د ︋﹥ آزادي از د﹡﹫︀ و ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹜﹆︀ء ︠︡ا؛ ︎︦ ﹇︊︰ روح ﹝︭﹙️ ا︨️ ︖︣ ﹝﹪روح او ﹝﹠

︠﹢د او . رود؛ ︎︦ ﹇︊︰ ﹝﹊︣دن روح او ﹨﹛ ﹝︭﹙️ ا︨️ ︠﹢ا﹡︡ و ﹝﹆︀﹝︩ ︋︀﹐︑︣ ﹝﹪ ا﹎︣ ︋﹞︀﹡︡، ﹡﹞︀ز ﹝﹪

﹛ ︠﹢ا﹨︡  او﹐دش را ︨︣︎︨︣︐﹪ ﹋﹠︡، ا﹟ ﹋︣ا﹨️ او ﹨﹛ ﹝︤ا ا﹜﹞︓﹏، ﹝﹪ آ ،︡﹢ن ﹁﹪ ﹨﹛ از ﹝︣گ ︋︡ش ﹝﹪

︡﹠︋ ﹪︐︣ا ︠︡ا ﹨﹛ از ﹡︀راۀا︨️، ز ﹪﹞ ️︀را﹡ ﹟﹞﹣﹞ ً︀︐﹆﹫﹆ ،و ﹨﹛ ﹋︣ا﹨️، ﹨︣  ﹝﹪. (︫﹢د ︉ ﹜﹨ د﹢︫

﹠︀﹡﹊﹥ دو︨️ ﹡︡ار﹛ د︨️ ﹇︀﹡﹆︀ر︀ ︫︡ه را ︣︊︋﹛، ا﹝َـ︀ دو︨️ دارـ﹛  . دو ﹆﹫﹆﹪ ︋︀︫︡ و ﹝︀﹡︺﹪ ﹨﹛ ﹡︡ارد

﹪﹞ ،﹜︣︊﹡ ︣﹎ن ا﹢ ،﹜︣︊︋ آن را ﹤﹋ ﹜︣﹫﹞ .﹇﹢︪︺﹞ دو︨️ دارم ︋﹠︪﹫﹠﹛ و ︀    را ︑﹞︀︫︀ ﹋ـ﹠﹛، ا﹝َــ︀ ﹝︺︪ـ﹢ق ﹜

  .)︫﹢م، در︀﹜﹪ ﹋﹥ دو︨︐︩ دارم آ︡ ﹋﹥ او را ︑﹞︀︫︀ ﹋﹠﹛ و از ﹋︀ره ︋﹢دن او، ﹝﹟ ﹨﹛ ﹋︀ره ﹝﹪ ︋︡ش ﹝﹪

  . روح ﹝︭﹙️ ا︨️روح و ﹨﹛ در ︻︡م ﹇︊︰  ︎︦ ﹨﹛ در ﹇︊︰

دوم، . ﹡︧️ ﹝﹣﹝﹟ را ﹇︊︰ روح ﹋﹠︡ و ︋︣اي ﹋︣ا﹨️ او ︫︃﹡﹪ ﹇︀﹏ ﹡︪﹢د: ︠︡او﹡︡ ﹠︡ ا︠︐﹫︀ر دارد

﹡    ︡ .  ︧️ ︋︀ ﹁︨︣︐︀دن آن دو ر︀﹡﹥ ﹋︣ا﹨️ ﹝﹣﹝﹟ از ﹝︣گ را ︋︣︵︣ف ﹋﹠ـ︡ و ︨ـ︍︦ او را ﹇ـ︊︰ روح ﹋﹠ـ

  . ﹝﹣﹝﹟ ︫︃ن ﹇︀﹏ ︋︪﹢د و او را ﹇︊︰ روح ﹡﹊﹠︡ ︨﹢م، ︋︣اي ﹋︣ا﹨️

﹋﹠︡ و ︠︡ا ردَـ او را  ︻︊︡ ﹝︣دن را رد ﹝﹪. ﹋﹠︡ ︎︦ ︠︡ا ︨﹥ ا︠︐﹫︀ر ︑﹢ در ︑﹢ دارد،︎︦ ︑﹢﹇ّ︿ و ︑︣دَـد ﹝﹪

︠︡ا ﹡︀︫﹪ از ﹋﹞︀ل ﹇︡رت و ا︠︐﹫︀ر️ او︨️؛ ا︠︐﹫︀ري ︑︀مَـ و ︫︡︡ و ﹐︐﹠ـ︀﹨﹪، ﹡ـ﹥    ︑︣دَـد. ﹋﹠︡ ﹇︊﹢ل ﹝﹪

  . ﹡︀︫﹪ از ︗﹏ و ﹫︣ت ︀ ︻︖︤ و ا﹜︤ام

﹤︐﹀﹎  ️ ا﹡ـ︀ ﹙ـ﹫﹛ ذو ا﹡ـ︀ت ﹐    «: ا﹡︡ ﹋﹥ ︑︣دَـد دالَـ ︋︣ ﹐ ﹜﹚︐﹠︀﹨﹪ ︠︡ا ﹡﹫︤ ﹨︧️، ﹢﹡﹊﹥ ﹁︣﹝﹢ده ا︨ـ

  . »ا︻︖﹏

﹨︀ي ︗﹞︀ل و ︗﹑ل، ︑﹢ا﹜﹪ ﹇︊︰ و ︋︧ـ︳، داد و ︨ـ︐︡ و ﹎ـ︣﹁︐﹟ و دادن    ا﹡︡ ﹋﹥ ︑︣دَـد ︑﹢ا﹜﹪ ︗﹙﹢هو ﹎﹀︐﹥

و ا﹟ ︑﹢ا﹜﹪ ︸﹢ر ︮﹀︀ت ﹝︐﹙︿ در ا﹡︧︀ن ﹋︀﹝﹏، ﹋﹥ ︻︊︡ ﹝﹣﹝﹟ ︠︡ا︨️، ︋﹫︪︐︣ از ︸﹢ر ︗﹑ل و . ا︨️

  . ︗﹞︀ل ︋︣ ︑﹞︀م ﹝﹢︗﹢دات ا︨️

      ️ ︠︡او﹡ـ︡  . روا﹫︮ ️ د﹍︣ي در ︋︀ب ﹡﹢ادر ﹋︐︀ب ︫︣︿ ﹋ـ︀﹁﹪ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ـ︡︓﹪ ﹇︨︡ـ﹪ ا︨ـ

﹪﹞ ︀﹞︣﹁︡ :»︡﹠︋︀ن ﹎﹠︀ه ﹝﹪ ۀ﹠ ﹟﹞ ﹟﹞﹣﹞ ️︨ن ︋﹥ او ﹝﹪. ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︧︐﹢︗︉ ︻﹆﹢︋️ ا﹢   ﹪ـ﹠﹛   ﹡﹍ـ︣م، ﹝ـ﹫︋

 ︡ ︎ـ︦ ︻﹆ـ︀︋﹪ ︋ـ︣اي او    . ︮﹑ح او ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹨﹞﹫﹟ د﹡﹫︀ ︻﹆︀ب ︫﹢د و د﹍︣ ︋﹥ ︻﹆﹢︋️ ا︠︣وي ﹡︨︣ـ

را ︗︀ري  ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︻﹆︀ب ︡﹠﹟ ︋︀ر ︑︣دَـد ﹝﹪. ﹎︢ارم ا﹝َـ︀ ا﹝︱︀ ︫︡ن آن را ﹝﹢﹇﹢ف ﹝﹪. ﹋﹠﹛ ︑﹆︡︣ و ﹝﹆︱﹪ ﹝﹪

︡  ︫﹢د و ﹡ـ︀را︐﹪ او ﹝ـ︣ا ﹨ـ﹛ ﹡︀راـ️ ﹝ـ﹪      ام ﹡︀را ﹜﹠﹋ ﹪﹞ ️︀ ﹡﹥؛ ﹢ن ︻﹆︀ب ︨️ ا︨️ و ︋﹠︡ه . ﹋﹠ـ

︣  . (﹋﹠﹛، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹋︓︣ت ﹡﹢ا﹁﹏ و ︻︊︀دا︑﹪ ﹋﹥ ا﹡︖︀م داده ا︨️ ︋︀﹔︠︣ه از ا﹡﹀︀ذ  ا﹝︧︀ك ﹝﹪ :) و ﹝︴﹙ـ︉ ︋ـ︀﹐︑

︎︀داش ا﹟ ︋﹑ را ﹨ـ﹛  ) از آن ︋︀﹐︑︣(﹠﹛؛ ﹋ ز﹡﹛، ︋﹙﹊﹥ او را ︻﹀﹢ ﹨﹛ ﹝﹪ ا︮﹑ً ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹇︱︀ و ﹇︡ر را ︋︣ ﹨﹛ ﹝﹪

  ). دا︫️ ﹋︣د، ︎︀داش ︋︧﹫︀ر ﹝﹪ ︫︡ و ︋︣ آن ︮︊︣ ﹝﹪ ز︣ا ا﹎︣ ︋﹥ ︋﹑ ﹝︊︐﹑ ﹝﹪(د﹨﹛  ︋﹥ او ﹝﹪
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﹝﹣﹝﹟، ︋﹥ ︵﹢ري ﹋﹥ ︠︡او﹡︡، ﹝︊َـ️  ۀا﹟ روا️ ﹡﹫︤ د﹜﹫﹏ ︋︣ ﹙﹛ ︠︡ا و ﹝︊َـ️ ︨︫︣︀ر او︨️ ︋﹥ ︋﹠︡

  ). ︋︣اي ا︻︤از ﹝﹣﹝﹟ و ا﹋︣ام او(﹜﹙﹞﹣﹝﹟ و ا﹋︣ا﹝︀ً ﹜﹥︻︊︡ را ︋︣ ﹝︊َـ️ ︠﹢دش ︑︣︗﹫ داده ا︨️ ا︻︤ازاً 
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  درس دوازد﹨﹛

  

اي را ︋︧︀ز﹛، ا︋︐︡ا ﹈ ︠﹢ا︨️ ﹋﹙﹪ دار﹛ ﹋﹥  ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︀ري را ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛، ﹝︓﹑ً ︠︀﹡﹥ و﹇︐﹪ ﹝︀ ﹝﹪. ١

 ︀﹞ ﹜﹫﹊ ︣﹋در ﹝﹆︀م ذ)︷﹁︀ا︨️) روح ﹝︀ ۀ .﹪﹞ ﹪︤︗ ،﹪﹚﹋ رت﹢︮ ﹟﹫﹝﹨ ،︡︺︋ ـ﹥  . ︫﹢د﹚︣﹞ دو ﹟ا ﹤︋

︉﹫︑︣︑ ﹤︋ ︡﹠﹢﹎ ︤ي و ﹡﹆︪﹥ ︨︍︦ ﹨﹠︨︡﹥. ﹝︪﹫َـ️ و اراده︤ي ﹝﹪ ﹋︪﹪ و ︋︣﹡︀﹝﹥ رر     ︣︡ـ﹥ ︋ـ﹥ آن ︑﹆ـ﹋ ﹜﹫﹠﹋

︡﹠﹢﹎ .﹚︣﹞ ︦︍︨ۀ ﹤﹚﹝︻ ︣دن ︋﹥ ︋﹠ّ︀ و﹋ ﹜﹊ ︀ن دادن و﹞︣﹁ ﹪﹠︺ ︀ي ︠︀ر︗﹪ ﹇︱︀ء ا︨️؛﹨ . ﹤﹊﹠از ا ︡︺︋

 ﹜﹊ ﹪﹠︺ د  ـ ︮﹢رت ﹎︣﹁️ ﹁︺﹏ ﹡︀﹁︢ ﹝﹪ ﹇︱︀ ـ﹢︫)﹚︣﹞و︗﹢د ﹝﹪) ا﹡﹀︀ذ ۀ ﹤︋ ﹪﹠︺  ︡؛︋ـ﹥ آن ا﹝︱ـ︀   آ ﹤﹋

︡﹠﹢﹎ .  

﹋﹠︡، ﹝︪﹫َـ️ ﹁︺﹏ او︨️، ︻﹙﹛ ﹝︧︐﹢︻︊﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝﹪ آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ︀︋︡  ︠︡او﹡︡ ﹡﹫︤ ﹡︧️ ﹝︪﹫َـ️ ﹝﹪

ي  ﹝︪﹫َـ︐﹪ ﹋﹥ در ا﹁︺︀ل ﹝︐﹙︿، ︮ـ﹢رت ︻﹙﹞﹫ـ﹥  . ﹨︀ي ︻﹙﹞﹪ در ︠﹢د ︾︣ق ﹋︣ده ا︨️ وا﹇︹ ︋︪﹢د ︋︀ ﹡︧︊️

︠︡او﹡ـ︡ ﹡︧ـ️ ﹝︪ـ﹫َـ️ را    . ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️﹝︪﹫َـ️، اراده را در ︋︣. ︫﹢د ︗︤﹫﹥ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️،  اراده ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹪

﹪﹞ ﹅﹚︠ ︪︡﹞ در ︩﹠︣﹁د﹨︡، ︋︀ اراده ﹝︪﹫َـ️ رخ ﹝﹪) ﹝﹢︵﹟(﹋﹠︡ و آ﹡﹍︀ه، آ .  

 ︣︡﹆︑ ︦︍︨)﹤︨︡﹠﹨ ︤يد و ︨︍︦ ﹇︱︀ ﹝﹪) ر﹢︫ .﹊﹑﹞ ﹤︋ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا ﹟ـ︀ ﹡﹀ـ﹢س     ۀ﹇︱︀ ا ﹤َـ︀﹜ـ﹝︻

﹪﹞ ﹜﹊ ︀ي ︠﹢د﹫﹛ن ︠︡او﹡︡ ا︗﹏ او﹢ ︫ـ︃﹡︀ً و  ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋︀ري را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡؛ ﹜ـ﹥    ا︻︷ـ﹊﹠ـ︡راً ا︨ـ️ از ا﹇

او ︨﹙︴﹠️ و ﹋︀︣︊﹫️ و ︻ّ︤ت و ﹝﹠︀︻️ دارد و ︀︋︡ آ︔︀ر ا︨﹞︀ء . ﹝︺﹞﹢﹐ً، ︠﹢دش ︋︀﹜﹞︊︀︫︣ة ﹋︀ر﹨︀ را ︋﹊﹠︡

  . دور ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢دش ︋︀﹜﹞︊︀︫︣ه د︨️ ︋﹥ ﹋︀ر ︫﹢د از ︗﹑ل او ︋﹥.  ︗﹑﹜︩ ︋︣وز ﹋﹠︡

︵﹢ر ﹋﹥ ﹇﹢اي ﹝︀ از ﹇︊﹫﹏ ︦  ﹨﹞︀ن.  ︠︡ا ︋︀﹜﹠︧︊﹥ ︋﹥ ﹅، ﹝︀﹡﹠︡ ﹇﹢اي ﹝︀︨️ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︀ ۀا︀دي ︻ﹳ﹞︀﹜

﹝ـ︀ ︋ـ﹥ ﹋ـ︀ر ﹝︪ـ︽﹢ل      ۀ﹐﹝︧﹥ و ︋︀︮︣ه و ︨︀﹝︺﹥ و ︻︀﹝﹙﹥، ﹁︀﹡﹪ و ﹝︧︐﹙﹈ در ذات ﹝︀︨️ و ︋﹥ ﹝︰ اراد

︡  ︠︡ا ﹨﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠︡ا ا﹟ ۀ︫﹢د، ا︀دي ︻﹞َـ︀﹜ ﹝﹪ در ﹨ـ︣ ـ︀ل، ︻︀﹇︊ـ️ ﹋ـ︀ري ﹋ـ﹥ ﹝﹆ّـ﹅       . ﹎﹢﹡﹥ ﹨︧ـ︐﹠

﹪﹞ ﹚︣﹞ ا﹝︱︀ء ا︨️  ۀ︫﹢د، در .  

﹝︪﹫َـ️ ا︨️، ︋﹥ ︵︣﹅ او﹜ـ﹪، ﹁︺ـ﹏ ﹝︀︨ـ️؛     ۀ﹡︀ز﹜ ۀاراده ﹨﹛ ﹋﹥ ر︑︊. ﹁︺﹏ ﹝︀︨️︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹝︪﹫َـ️ 

﹨︀ي ذ﹋︣  ﹝︪﹫َـ️ او ︋︀ ﹡︀م. ﹨︀ ﹁︺﹏ او︨️؛ ︮﹠︹ او︨️ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹨﹛ ا .﹟﹥ ر︨︡ ︋﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︺︡ي

) )﹤﹝﹨ ︤﹫﹫︤ي ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹏ ︫﹪ء. ﹡﹫︤ ﹡︀﹝﹫︡ه ︫︡ه ا︨️...  ﹊﹫﹛، ا﹝︀م ﹝︊﹫﹟، ﹋︐︀ب ﹝︊﹫﹟، ذ﹋︣ اول و 

  . ︫︡ه ا︨️) ︋︫︣﹞︣ده(ا︭︀ءدر او 

﹪﹞ ﹤﹝︪︨︣ ﹪َ︨︡ـ﹆﹞ َـ️ از ذات﹫︪﹞ ﹟︤ون ا︨️ ا﹞ ـ﹪ ﹋ـ﹥ ﹝︧ـ︐︃︔َ︣    . ﹎﹫︣د ﹋﹥ ︻﹙﹞︩ ﹝﹊﹠﹢ن و﹝﹚︻

︻﹙﹞﹪ ﹋﹥ در ︾﹫︉ ︠︡ا ﹎﹛ ︫︡ه ا︨️ . ا︨️، ︺﹠﹪ ︠︡ا آن را ︋︣اي ︠﹢دش ︋︣﹎︤︡ه و ︋﹥ ﹋︧﹪ ﹡︡اده ا︨️

  . ︻﹙﹞﹪ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ︭︠﹢︮﹫َـ️ و ︑︺﹫َـ﹠﹪ ﹡︡ارد. و ﹋︧﹪ از آن ا︵﹑ع ﹡︡ارد
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آب «ز﹝ـ︀﹡﹪ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥    . ﹝︓﹑ً در آب ︠ـ﹢ردن : ز﹡﹫﹛ ︑︣ ︫︡ن ﹝︺﹠︀ي ﹝︪﹫َـ️ و اراده ﹝︓︀﹜﹪ ﹝﹪ ︋︣اي رو︫﹟

د﹨﹫﹛، ا﹟ ﹝︪﹫َـ️ ﹝︀︨️ و و﹇︐﹪ آن را ︋ـ﹥   ︑︺﹫َـ﹟ ﹝﹪) »آب ︠﹢ردن«︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹪، ﹡﹥ ﹉ ﹝︣︑︊﹥ (»  ︠﹢ردن

﹟ ﹋﹙﹪ ︋﹥ ا︫﹫︀ ﹝︪﹫َـ️ ︠︡ا ﹡﹫︤ ︻︊︀رت ا︨️ از دادن ︑︺﹫َـ. ﹝︀︨️ ۀ﹋﹠﹫﹛، اراد ︗︀ري ﹝﹪» آب ︠﹢ردن ﹁︺﹙﹪«

  . او دادن ︑︺﹫َـ﹟ ︗︤﹪ دادن ︋﹥ ا︫﹫︀ء ا︨️ ۀو اراد

ا﹜﹞︪﹫﹤ ﹨﹞َـ﹤ ︋︀﹜︪﹪ء و ا﹐راده ا︑﹞︀﹝﹥ ︻﹙﹪ ا﹜﹞︪﹫﹤ و ا﹜﹆︡ر ﹨﹢ ا﹜﹠︨︡ـ﹤ ﹝ـ﹟ ا﹜︴ـ﹢ل و    : ︻﹟ ا﹜﹊︀︸﹛

﹝︪﹫َـ️ ︻︤م ﹋ـ︀ري ﹋ـ︣دن   : ﹁︣﹝﹢دا﹝︀م ﹋︀︸﹛. (و اذا ﹇︡رَـه ﹇︱︀ه و اذا ﹇︱︀ه ا﹝︱︀ه...  ا﹜︺︣ض و ا﹜︊﹆︀ء 

︠ـ︡ا ︎ـ︦ از   . ︑﹞︀م ﹋︣دن آن ︻︤م و ﹇ًَ︡ـر، ︑︺﹫﹫﹟ ︭︠﹢︮﹫︀ت آن از ︫﹊﹙︩ ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ز﹝︀﹡︩ ا︨️ و اراده

  ). ﹋﹠︡ و ︎︦ از آن ا﹝︱︀ء ︑﹆︡︣، ﹇︱︀ء ﹝﹪

  

ا﹁︺︀ل ︠︡او﹡︡ ﹠︡ ﹇︧﹛ ا︨️؛ ︋︺︱﹪ ﹝︓﹏ ا︮﹏ ﹇﹫︀﹝️، ا︮﹏ ︋︣دن ﹝﹣﹝﹠︀ن ︋﹥ ︋︪️ و ︵︀︾﹫﹟ ︋ـ﹥  . ٢

️︖ ر﹢︸ ﹏︮و ا ﹜﹠︗
)︻ـ︕ (

ز︣ا ︠﹙︿ و︻︡ه ﹇︊﹫ ا︨️ و . ﹋﹠︡ ﹪، ﹝﹫︺︀د ︠︡ا︨️ و ︠︡ا ︠﹙︿ و︻︡ه ﹡﹞

-︠︡ا ︠﹙ـ︿ و︻ـ︡ه ﹡﹞ـ﹪   (»ان اً ﹐ ﹙︿ ا﹜﹞﹫︺︀د«: دارد از ار︑﹊︀ب ﹇︊﹫) اٌ︋︀(︑﹠ّ︤ه ︾﹫︣﹝︐﹠︀﹨﹪ ︠︡ا ︑︃︋َـ﹪

︡﹠﹋ .(  

︑ـ﹢ا﹡﹫﹛   ﹡﹥ ا ﹜﹫﹠﹋ .﹪﹝﹡ ﹤﹊﹠﹠︀﹡︙﹥ ﹝︀ ا﹁︣اد ︋︪︣ ا﹎︣ ﹝﹆︡اري آد﹝﹫️ و ︑﹠ّ︤ه دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛، ﹋︀ر ز︫️ ﹡﹞﹪

︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹇︊﹫ را ﹝︣︑﹊︉ ︫﹢﹛، و﹜﹪ ﹡︤ا﹨ـ️ و ﹇︡ا︨ـ️ و    و آزادي ︋︀ ا﹠﹊﹥ ﹝﹪ ︋﹊﹠﹫﹛، ︋﹙﹊﹥ در ﹋﹞︀ل َ︣ـ️

︠︡اي ﹝︐︺︀ل ﹨ـ﹛  . د﹨﹫﹛ د﹨︡ ﹋﹥ ﹠﹫﹟ ﹋﹠﹫﹛ و در ﹋﹞︀ل آزادي آن ﹋︀ر را ا﹡︖︀م ﹡﹞﹪ ︎︀﹋﹪ ﹝︀ ︋﹥ ﹝︀ ا︗︀زه ﹡﹞﹪

. ﹋﹠︡ ︋﹥ ︵︣﹅ او﹜﹪ از ار︑﹊︀ب ﹇︊﹫ ﹝︊َ︣ـا︨️ و ﹢ن ا︗︣اي ا﹟ ا﹝﹢ر را و︻︡ه داده ا︨️، ︠﹙︿ و︻︡ه ﹡﹞﹪

﹟︤ام ︎︦ در ا﹛َـ️ و ﹇︡رت ︠︡ا︨️، ﹡﹥ از روي ا︲︴︣ار و ا︣ از ﹜﹨ ا﹝﹢ر، ︋︡اء ﹡﹫︧️، ا﹝َـ︀ ︋︀ز ﹤﹡﹢﹎ .  

  :ا︨️ ا︨️، ︠﹢د ﹠︡ د︨︐﹥ ︋︣دار ا︨️ و ا﹋︓︣ ا﹝﹢ر ﹠﹫﹟ دوم ا﹝﹢ر ﹋﹥ ︋︡اء ۀا﹝َـ︀ د︨︐

﹡ـ︀ ﹝︪ـ︬   اي ︋︣اي آ  ا︨️، ︡﹆︑ ﹪﹠︺︣ ﹋︣دن آ﹡︀ ﹝︐﹢﹇ّ︿ ا︨️ و ﹨﹫︘ ا﹡︡ازه اي ا﹝﹢ر ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ د︨︐﹥

﹋︦، ︐ـ﹪   ا﹝︣ آن ︋﹥ د︨️ ︠︡ا︨️ و ﹨﹫︘. ﹋﹥ ︑﹆︡︣ ︨︀︋﹅ ﹡︡ارد ﹡︪︡ه؛ ﹝︀﹡﹠︡ ز﹝︀ن ︸﹢ر ا﹝︀م ︻︭︣

 ︗︤ ︠︡ا ﹋︧ـ﹪ آن (»﹐ ًـ︺ؤ﹙﹞﹥ﹳ ا﹐ اً و أ︑﹪ ︋︽︐﹤«. دا﹡︡، آن را ﹡﹞﹪و ︐﹪ ︠﹢د ︱︣ت ا﹐﹡︊﹫︀ ︠︀︑﹛

︧﹙﹢﹡﹈ ︻﹟ ا﹜︧︀︻﹤ أَـ︀ن ﹝︨︣ـ﹫︀  «: ﹨﹞﹫﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا︨️ ز﹝︀ن ﹇﹫︀﹝️). دا﹡︡ و آ﹝︡ن آن ﹡︀﹎︀﹡﹪ ا︨️را ﹡﹞﹪

اي ︎﹫ـ︀﹝︊︣  (»﹇﹏ ا﹡ّ﹞︀ ︻﹙﹞︀ ︻﹠︡ ر︋﹪ ﹐ ︖﹙﹫َـ︐﹇﹢﹛ ︀︀ ا﹐ ﹨﹢ ︔﹆﹙️ ﹁﹪ ا﹜︧﹞﹢ات وا﹐رض ﹐︑︃︑﹫﹊﹛ ا﹐ ︋︽︐﹤

︡ و ﹡︀﹎︀ن ︨︣﹝﹪... دا﹡︡ ر︨︡؟ ︋﹍﹢ ﹁﹆︳ ︠︡ا ﹝﹪︎︨︣﹠︡ ﹋﹥ ﹇﹫︀﹝️ ﹋﹪ ﹁︣ا ﹝﹪ از ︑﹢ ﹝﹪ ︠ـ︡ا و﹇ـ️   ). ر︨ـ

 ︣︡﹆︑ ︣ده ا︨️ و﹊﹡ ︣︡﹆︑ را ︀﹠ًـ﹆︱ـ﹪   ا ﹳ﹆ـَ︡ـر و ︡ا﹨ـ﹢︋ و ﹇︱ـ︀ء   (︨︀︋﹆﹪ ﹡︡ارد؛ ﹨︣ آن ﹋﹥ ︠︡ا ︣︡ـ﹆︑

﹪﹞ ︡﹠﹋ .(  
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﹤︐﹀﹎ ﹤﹋ ﹪﹝﹑︻ آن ﹪︐ ،ر﹢︸ ﹜﹑︻ ﹤︋ ︹︗ا︨️    را ﹪﹝︐ ︡﹡ا)﹫︮ ﹏︓﹞ًـ﹞ـ︀﹡﹪ و  ۀ آ︨﹞︀﹡﹪ و ﹇﹫︀م

ا﹡ـ︡ ﹝﹞﹊ـ﹟   ︋︣︠﹪ ﹎﹀︐ـ﹥ . ︡﹆︑ ﹪﹠︺︫︣︡ه، ﹇︱︀ ﹨﹛ ︫︡ه، ا﹝َـ︀ ﹨﹠﹢ز ا﹡﹀︀ذ ﹡︪︡ه ا︨️... ) ︠︣وج ︨ﹳ﹀﹫︀﹡﹪ و 

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹨﹞﹫﹟ ا﹒ن . ا﹝َـ︀ و﹇️ ︸﹢ر ا︮﹑ً ︑﹆︡︣ ﹡︪︡ه و از ا﹝﹢ر ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ا︨️. ︨️ ﹋﹥ ﹋︀﹝﹑ً ︋︡اء ︫﹢دا

  . اي ﹁︣ا︋︨︣︡  ︋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ︠﹢د ︠︡ا ︀ ︋︀ د︻︀ي د﹜︧﹢︠︐﹥

︣︡﹆︑ ︣ي ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز﹍ـ﹢ب    «: ا︨️ ﹡︪︡ه ︋︣︠﹪ ا﹝﹢ر د︐ ︀و ا﹝َــ ﹜︋ّ︢ـ︺ ︀وا﹒︠︣ون ﹝ﹳ︣︗ًـ﹢ؤن ﹐﹝︣اً ا﹝َـ

﹜﹫﹚︻ ...«)ا﹝︫︣︀ن ︋﹥ ︠︡ا ﹝﹢﹋﹢ل ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ︠﹢ا︨️، آ﹡︀ن را ︻︢اب د﹨ـ︡ و ا﹎ـ︣   و ﹎︣و ︣﹍د ﹪﹨

︪︡︊︋ ،️︨︪ـ︡ه   ). ︠﹢ا﹡ ︣︡︀ر︫︀ن ︋﹥ ︑︃︠﹫︣ ا﹁︐︀ده ا︨ـ️ و  ︑﹆ـ﹋ ﹤﹊﹠ا ﹪﹠︺ ـ︢ا ︎﹫ـ︀﹝︊︣ ﹨ـ﹛    . ﹝ﹳ︣︗ًـ﹢ؤن﹛

  . ﹝﹆︀︋﹏ ︐﹞﹫َـ︀ت ا︨️ ﹋﹥ در آ﹡︀ ︋︡اء راه ﹡︡ارد ۀا﹟ ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹡﹆︴. دا﹡︡ ﹡﹞﹪

️  ا﹡︡، ا﹝َـ︀ ︑﹆︡︣ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹪ ﹎﹫︣ي ︫︡ه ﹅ دار﹡︡، ︺﹠﹪ ا﹡︡ازه﹇︧﹛ د﹍︣، ﹇ًَ︡ـر ︨︀︋ .  ﹋﹠︡، ا﹜︊︐﹥ ﹝︴︀︋﹅ ﹊﹞ـ

﹇ًَ︡ـري را ﹋﹥ ︋﹥ ﹇︱︀ ︋︨︣︡ ﹇︡ر ︐﹞﹪ و ﹇︡ري را ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹊﹛ ︋﹥ ا︗︣اي ﹡︪︡ه ا︨️، ︋︣ ا︨︀س رواـ︀ت،  

︡﹠﹢﹎ ﹅ُّ﹚︺﹞ ︀ل، ︑︀ و﹇︐﹪ ا﹡﹀︀ذ ﹡︪︡ه ا︨️. ﹇ًَ︡ـر ︣﹨ ︡رت ︋︡اء ︋ـ︣اي : در﹇ ﹪﹠︺ ،ـ﹢ظ    ﹜﹥ ا﹜︊︡اء﹀﹞ ︠ـ︡ا

  . ا︨️

︫︡، ﹇︱︀ء ︐﹞﹪ و ا﹎ـ︣   ا﹎︣ ا﹝︱︀ء.  ︋︺︡ از ︑﹆︡︣، ا﹎︣ ﹁︣﹝︀ن آ﹝︡، ﹇︡ر ︐﹞﹪ ا︨️ و ا﹎︣ ﹡﹫︀﹝︡ ﹝︺﹙ّ﹅

  . ﹡︪︡، ﹇︱︀ء ﹝︺﹙ّ﹅ ا︨️؛ ﹢﹡﹊﹥ ﹜﹥ ا﹜︊︡اء

  

٣ .﹚︧﹞ ﹏ ،﹪﹚﹆︻ از ︾﹢ا﹝︰ ︻﹙﹢م ︋﹥ ا︮︴﹑ح ﹪﹊ۀ   ️ . ر︋︳ ︀دث ︋︀ ﹇ ﹜︡︀ ﹝︐︽﹫َـ︣ ︋︀ ︔︀︋ـ️ ا︨ـ

﹜︡﹇ ا﹎︣ از)﹛︠︡اي از﹪(︀دث ،)  ـ︀ن︗ ️ـ﹆﹚︠ (         ،﹜︡ـ︀دث در ︠ـ﹢د ﹇ـ ﹟ـ︨ـ︣ ︋︤﹡ـ︡، ا﹡﹍ـ︀ر ﹋ـ﹥ ا

﹋ـ﹥ ا﹜︊︐ـ﹥   (ا﹡︡ ︋︣اي ﹏ ا ︣﹊﹠﹞ ﹤﹀︨﹑﹁ ﹪︠︣︋ ﹤﹚︧﹞ ﹟︡وث ︻︀﹜﹛ ︫︡ه. ا︖︀د ﹋︣ده ا︨️) ︑︽﹫﹫︣(︡وث

در ﹨︣ ︀ل، ︐﹪ ا﹡﹊︀ر ︡وث، ﹝︧﹙﹥ را ). ا﹟ ﹝︴﹙︉ ︋︀ ﹇︀︵︺﹫️ رد ︫︡ه ا︨️ در ﹝﹊︐︉ ا﹨﹏ ︋﹫️

﹪﹝﹡ ﹏ ︣﹫﹫︽︑ ن﹢ ،︡﹠﹋﹪︎ و ﹤︷﹛ ﹤︋ ﹤︷﹛ ـ  ات  ﹜﹛︀︻ ﹟︀دث آن  در︎﹪ ا ︀ ﹜﹫﹡︋︡ا ﹜︡﹇ را  ︊ـ︣   ۀـ ︫ـ﹫﹫︽︑

︋︣︠ـ﹪ د﹍ـ︣ از    ،︋﹠︀︋︣ا﹟ .؛ ﹨﹞︀ن ذا︑﹪ ﹋﹥ ﹝﹠︪︃ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ات ا︨️آورد در ذات ﹐︐︽﹫︣ ا﹜﹪ را ︎﹫︩ ﹝﹪

︠ـ︀﹜﹅   ۀ︨︴وا در وا﹇︹، ﹡︀م ﹨﹫﹢﹐ي اول ︀ ︻﹆﹏ اول ﹋﹥ او﹜﹫﹟ ﹝﹙﹢ق و﹥ ﹋﹠﹠︡ ︋ ﹢︗﹢دي ︑︭﹢َـر ﹝﹪﹝﹁﹑︨﹀﹥ 

ـ     . د﹨﹠︡ ︑︽﹫﹫︣ات را ︋﹥ او ﹡︧︊️ ﹝﹪ ۀ، آ﹡﹍︀ه ﹨﹞و ﹝﹙﹢ق ا︨️ ︪︡﹡ـ﹟ ﹨﹫ـ﹢﹐ي ﹁︣︲ـ﹪ در ا︮ـ﹏، از اۀا 

ا﹡︡ ﹋﹥  ﹙﹪ ا︨️ ﹋﹥ آ﹡︀ ︋︣اي ا﹟ ︨﹣ا﹜﹪ ارا﹥ ﹋︣ده ا︨﹑﹝﹪ راه ︀﹁︐﹥ و راه  ۀ︋︀︨︐︀ن ︋﹥ ﹁﹙︧﹀ ﹊﹞︀ي ا︣ان 

︋﹥ ا︮︴﹑ح، ا︫﹊︀ل را ︋ـ︀ ا︠︐ـ︣اع اـ﹟    ا﹡︡ و ︠﹢د︫︀ن  ︠﹢د︫︀ن ا︫﹊︀ل ﹋︣ده(ا﹡︡ ︠﹢د︫︀ن اول ︋︀ر ︨︀︠︐﹥

ـ︀دث از ﹨﹞ـ︀ن   . ﹋﹠︡، ﹠﹫﹟ ﹝︪﹊﹙﹪ ﹡︡ارد ا﹝︀ ︠︡ا﹪ ﹋﹥ ا︨﹑م ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹪). ا﹡︡ ﹝﹙﹢ق ﹁︣︲﹪ ﹏ ﹋︣ده

︠﹢ب د﹇ّ️ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ا﹟ ︠﹢د !(﹁﹀﹡ ﹪﹝﹛ ︑﹢ ﹨﹛ ا﹎︣ ﹡﹞﹪. آ︡ و ﹨﹫︘ ا︫﹊︀﹜﹪ ﹨﹛ ﹡︡ارد ذات ﹇︡﹛ ︋﹫︣ون ﹝﹪

︠︡او﹡︡ در ︫ـَ︡ـت ﹐︐﹠︀﹨﹫ـ️   ). ︣اي ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ︊︫︀ت ﹁﹊︣ياي ︋ ﹁︐ ﹊﹪ از ا︋﹢اب ﹝︺︀رف ا︨️ و ︫﹫﹢ه
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﹝﹢︗ـ﹢دات در او ︑︽﹫﹫ـ︣ي   ) ︠﹙ـ﹅ و ︑︽﹫﹫ـ︣ات  (اٌـ︡اث .  در ﹐︑︺﹫َـ﹟، ︋﹙﹊﹥ ﹐︑︺﹫َـ﹟ در ﹐︑︺﹫َـ﹟ ا︨️. ا︨️

ا﹎︣ ︫﹫﹪ را ز︣ آ﹁︐ـ︀ب ︋﹍︢ارـ︡،   : ﹝︓﹑ً آ﹁︐︀ب را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣︡. ︑︽﹫﹫︣ از آن ا﹟ ︵︣ف ا︨️. آورد ﹡﹞﹪

︑︽﹫﹫︣ در ا﹟ ︫﹪ء ︎﹫︡ا ︫ـ︡ه  . ︫﹢د د و ا﹎︣ آن را از آ﹁︐︀ب ︗︡ا ﹋﹠﹫︡ ︑︀ر﹈ و ︨︣د ﹝﹪︫﹢ ﹡﹢را﹡﹪ و ﹎︣م ﹝﹪

️    ﹜︢ا در ︋︒ ر︋︳ ︀دث ︋︀ ﹇︡﹛ ا︐﹫︀︗﹪ ︋ـ﹥ ︋ـ︒  . ا︨️، ﹡﹥ در آ﹁︐︀ب ﹝ـ︀ ر︋ـ︳   . ﹨ـ︀ي ﹝﹀َ︭ــ﹏ ﹡﹫︧ـ

﹪﹞ ﹜︡﹇ ️﹛ را ﹁︺︀﹜﹫َـ︡﹇ ﹤︋ ︀د︔︀ت      ـ︣ف ا︨ـ️ و ر︋︴ـ﹪ ︋ـ﹥ آن︵ ﹟در ا ︣﹫﹫︽︑ ︉︊︨ ﹜︡﹇ ️دا﹡﹫﹛ و ﹁︺︀﹜﹫َـ

︠︀َ︮ـ﹥ آن ﹇﹐ ﹤﹋ ﹪﹝︡︐﹠︀﹨﹪ در َ︫︡ـت و︗﹢د ا︨️، ﹐︐﹠︀﹨﹪ در َ︫︡ـت ︠﹑﹇﹫َـ️ و ﹁︺︀﹜﹫َـ️ .  ︣ف ﹡︡ارد︵

  . ﹋﹠︡ ا︨️، ﹜︢ا ︋﹥ اٌ︡اث ︀د︔︀ت ︑︽﹫﹫︣ي ﹡﹞﹪

  

︫ـ﹢د و   آ︡ ﹋﹥ ﹝︪﹫َـ️ ︠︡او﹡︡ ︫︀﹝﹏ ا︮﹏ ﹁︺﹏ ا︠︐﹫︀ري ا﹡︧︀ن ﹡﹞ـ﹪  از آ﹡︙﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ﹎﹀︐﹥ ︫︡ ︋︣﹝﹪. ٤

﹁︺﹏ ا︠︐﹫︀ري ا﹡︧︀ن ﹝︪﹫َـ️ ︠︡ا ︋﹥ ﹋︀ر رود، ﹝︺﹠︀ي آن ︑︺﹙ّ﹅ ﹝︪ـ﹫َـ️ ︠ـ︡ا ︋ـ﹥ ﹝︪ـ﹫َـ️ دا︫ـ︐﹟       ۀا﹎︣ در︋︀ر

  . ا﹡︧︀ن، ︺﹠﹪ آزادي او︨️

ٌ﹈﹫﹚﹝︑ ﹤﹊﹠ا ﹫︲﹢︑ ﹏︺﹁ ︣﹍﹝︪﹫َـ️،  ا︠︐﹫︀ر ︋﹥ ا﹡︧︀ن، ﹁︺﹙﹪ از ا﹁︺︀ل ︠︡ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞︀﹡﹠︡ د ️︧﹡ ،︀﹨

﹪﹞ ︣︡﹆︑ ︦︍︨ ـ︡ود ا︠︐﹫ـ︀ري ﹋ـ﹥       ︨︍︦ اراده و ـ﹪ ﹝﹆ـ︡ار و﹠︺ ـ︡ ︋ـ﹥ ︻︊ـ︡ ︑﹞﹙﹫ـ﹈ ︫ـ﹢د،       ︫ـ﹢د؛︀︋

ا﹝َـ︀ در ︑﹆ّ﹅ ﹨︣ ﹁︺﹏، ︾﹫︣ از ︑﹆︡︣ ﹇︡رت ︋﹥ ︻︊︀د، ︫︣ا︴﹪ د﹍︣ ﹡﹫︤ . ︫﹢د ر︤ي  و آ﹡﹍︀ه ا︗︣ا ﹝﹪ ﹨﹠︨︡﹥

️ ) ︻︀﹜﹛ ︑﹊﹢﹟(﹐زم ا︨️ ﹋﹥ دا︠﹏ در ﹋﹢﹡﹫︀ت از آن ︗﹞﹙ـ﹥ ا︨ـ️  ﹝﹫َــ︀    . و ︠︀رج از ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن ا︨ـ

︑︀ ا﹟ ﹝﹆َ︡ـ﹝︀ت ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︪﹢د و ︋︧︀ط ا﹝︐︀ن ︻︊︡ ︎ـ﹟  و ) ﹎﹢﹫﹛﹋﹥ ︋﹥ آن ︑﹞﹊﹫﹟ ﹝﹪(︫︡ن آ﹐ت و ا︨︊︀ب 

﹝︪﹫َـ️ او ﹨﹞︙﹠︀ن در ذ﹨﹠︩ ︋︀﹇﹪ ︠﹢ا﹨︡ ﹝︀﹡︡ و ︮ـ︣ف ︑﹞﹠ّـ︀   . ﹡︪﹢د، اٌ︻﹞︀ل ﹇︡رت در ︠︀رج، ﹜︽﹢ ا︨️

  . ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و ︋︦

ـ  ︎︦ از ﹁︣ا﹨﹛ ︫︡ن ﹝﹆َ︡ـ﹝︀ت، ︋︀ز ﹨﹛ ︠︡او﹡︡ در رو﹡︡ ︑﹆ّ﹅ ﹁︺﹏ ︑﹢︨︳ ︻︊︡ د︠︀﹜️ ﹝﹪  ۀ﹋﹠︡ ﹋﹥ ز﹝﹫﹠

﹤︋ ︀ ️﹛︀︠د ﹟ن ا﹐︢︠ ﹤︋ ︀ ️︨ق. ︑﹢﹁﹫﹅ ا﹢︫ ﹤﹊﹠ا ﹪﹠︺ ﹅﹫﹁﹢︑)︋ـ﹥ ︠ـ﹢︋﹪  ) ا﹡﹍﹫︤ش ️ـ︀ در   و ﹨︡ا﹨

︡    ﹋﹠︡ و ﹁︣ا︾️ ︋﹥ او ﹝﹪ ﹋﹠︡ و ︨︐﹪ ا﹡︖︀م آن را ︋︣اي او آ︨︀ن ﹝﹪ ︻︊︡ ا︖︀د ﹝﹪ و در  د﹨︡ ︑ـ︀ ︠ـ﹢︋﹪ ﹋﹠ـ

از اـ﹟  ︫ـ﹢د و او را   ﹋︣دن او ﹡﹞﹪ ︠︢﹐ن ︺﹠﹪ ﹝︀﹡︹ ︋︡ي. د﹨︡ ︋﹥ ︑﹆﹅ ﹁︺﹏ ︠﹢ب، ︑﹊﹢︀﹡ ً︀﹠️ اذن ﹝﹩

﹎︢ارد ︑︀ ︋︀ ا︠︐﹫︀ر ︠﹢دش ﹎﹠︀ه  او را ︋﹥ ︠﹢د وا﹝﹪. ︫﹢د ﹋﹠︡ و ︋﹫﹟ او و و︨﹢︨﹥ ︀﹏ ﹡﹞﹪ ﹋︀ر ﹝﹠︭︣ف ﹡﹞﹪

︑﹢﹁﹫﹅ و ︠︢﹐ن در وا﹇︹، ︋︪﹪ از ﹡︷︀م ︔ـ﹢اب و  .  د﹨︡ ︋﹥ ︑﹢﹊︑ ،︡︋ ﹏︺﹁ ﹅﹆﹠︀ً و در ﹡︀️ اذن ﹝﹩ ﹋﹠︡

︎︦ ︸︣ف ا︻︴︀ء . ︋﹠︡﹎︀ن ﹝﹆َ︡ـر ﹋︣ده ا︨️︻﹆︀ب ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹝︪﹫َـ️ ﹋︣ده و ︋﹥ آن ﹊﹛ و آن را ﹝﹫︀ن 

و در ︮︡ور ﹨︣ ﹁︺﹏ ﹨︤اران . و ︎︦ از ︑﹞﹊﹫﹟ و ︑﹆︡︣ ﹇︡رت ا︨️) ︑﹢﹁﹫﹅ ︀ ︠︢﹐ن(﹇︡رت ︋︺︡ از ﹝︺﹢﹡﹥

ا﹜﹀︺﹏ ا︨️ و ︑︀  ︸︣ف ا︻︴︀ء ﹇︡رت، ﹫﹟. آ﹡︀ از ا︠︐﹫︀ر ﹝︀ ︠︀رج ا︨️ ۀ︫︣ط و ︗︤ء ︨︀︋﹆﹥ ﹨︧️ ﹋﹥ ﹨﹞

﹝︪﹫َـ️ ﹡﹫︤ ﹝﹣ّ︠︣ از ﹇︡رت ا︨ـ️ ︋ـ﹥ ︑ـ︃ّ︠︣ ر︑︊ـ﹪،     . ﹫︧️ز﹝︀﹡﹪ ﹋﹥ ﹁︺﹏ ا︗︣ا ﹡︪︡ه ا︨️، ا︻︴︀ء ﹇︡رت ﹡
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﹟﹫ ً︀﹡︀﹞ز ﹤︣﹎ ️︨︫︣وع ﹁︺﹏ . ا﹜﹀︺﹏ ا ︀︋ ﹪﹠︺)️ـ﹥   (آ﹡︀ً ﹁︀﹡︀ً) ﹇︡رت(، ا︨︐︴︀︻️ )﹝︪﹫َـ︷﹛ ﹤ـ﹥ ︋ـ︷﹛ (

︎︦ ا︨︐︴︀︻️ . د﹨﹠︡ ا﹜﹀︺﹏، آ﹡︀ً ﹁︀﹡︀ً ︋﹥ ﹝﹟ ﹝﹪ ﹝︓﹑ً ﹇︡رت ﹡︀﹨︀ر ︠﹢ردن ﹁︣دا را ﹁︣دا ﹫﹟. ︫﹢د ︑﹞﹙﹫﹈ ﹝﹪

︋︺︡️ ر︑︊﹪ ﹡ـ﹥  . ا﹝︣ و ﹡﹪ ﹨﹛ ︋︺︡ از ﹇︡رت ا︨️ ۀ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ر︑︊. ︨️، ا﹝َـ︀ ر︑︊﹤ً ﹇︊﹏ ا﹜﹀︺﹏ا﹜﹀︺﹏ ا ز﹝︀﹡︀ً ﹝︹

  . دا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ا﹝︣ و ﹡﹪ در ﹨︤ار و ︀ر ︮︡ ︨︀ل ﹇︊﹏ ﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️ ز﹝︀﹡﹪، ز︣ا ﹝﹪

ــ︀دق   ــ﹟ ا﹜︭ ︻ : ﹏ــ ــ︐︴︀︻﹤ ﹇︊ ــ️ ا﹐︨ ــ︹   ﹜﹫︧ ــ﹟ ﹝ ــ︣ و﹜﹊ ــ﹏ و ﹐﹋︓﹫ ــ﹏ ﹇﹙﹫ ــ﹏ ا﹜﹀︺ ــ︀م . (ا﹜﹀︺ ا﹝

  ). از ﹁︺﹏ ﹡﹫︧️، ︐﹪ ﹋﹞﹪ ︎﹫︪︐︣ از آن، ︋﹙﹊﹥ ﹨﹞︣اه ﹁︺﹏ ا︨️ ا︨︐︴︀︻️ ︎﹫︩: ﹁︣﹝﹢د﹡︡︮︀دق

︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝︪﹫َـ️ او در ا﹁︺︀ل ا︠︐﹫︀ري ﹝︀ ا﹝︣ و ﹡﹪ او︨️ در ا﹟ ا﹝ـ﹢ر و ﹇َـً︡ـر او ︑﹞﹊ـ﹫﹟ ﹝︀︨ـ️ ︋ـ﹥      

  . و ﹊﹛ او، ︋﹥ ︻﹆﹢︋️ و ︔﹢اب ا︨️ در د﹡﹫︀ و آ︠︣ت. ا︵︀︻️ و ︻︭﹫︀ن، ﹨︣ دو

  

  ا︲︴︣ار و ا︨︐︱︺︀ف ۀدر︋︀ر. ٥

انَـ اً ︠﹙﹅ ︠﹙﹆﹥ ︗﹞﹫︺︀ً ﹝︧﹙﹞﹫﹟ ا﹝︣﹨﹛ و ﹡︀﹨﹛ و ا﹜﹊﹀︣ ا︨ـ﹛ ﹚ـ﹅ ا﹜﹀︺ـ﹏ ـ﹫﹟     : ︻﹟ ا﹜︭︀دق

﹀︺﹙﹥ ا﹜︺︊︡ و ﹜﹛ ﹙﹅ اً ا﹜︺︊︡ ﹫﹟ َ︠﹙َ﹆﹥ ﹋︀﹁︣اً ا﹡ّ﹥ ا﹡ّ﹞︀ ﹋﹀︣ ﹝﹟ ︋︺︡ ان ︋﹙︼ و﹇︐︀ً ﹜︤﹝︐ْ﹥ﹳ ا﹜︖﹤ ﹝﹟ اً ﹁︺︣ض 

︡ ا﹝︀م ︮︀دق. (︻﹙﹫﹥ ا﹜﹅َـ ﹁︖︡ه ﹁︊︅﹡﹊︀ره ا﹜﹅َـ ︮︀ر ﹋︀﹁︣ا ـ : ﹁︣﹝﹢د﹡ـ ـ  ︠︡او﹡ ︠﹙ـ﹅ را   ۀ︡ ﹡︧ـ️ ﹨﹞

︻﹞﹏ ﹁︣ا  ۀ︎︦ ﹢ن ﹨﹠﹍︀﹝. ﹝︧﹙﹞︀ن آ﹁︣︡، ︨︍︦ ا︪︀ن را ا﹝︣ و ﹡﹪ ﹋︣د و ︖️ را ︋︣ ا︪︀ن ︑﹞︀م ﹋︣د

  .) ر︨﹫︡، ︋︣︠﹪ از ا︪︀ن ︗﹢د ﹋︣د﹡︡ و از ︎﹫︣وي ︨︣︋︀ز زد﹡︡، ︎︦ ﹋︀﹁︣ ﹡︀﹝﹫︡ه ︫︡﹡︡

︺﹠﹪ ︋︣ آ︨︐︀ن ـ﹅، ︋ـ︀   (أ︑﹫﹠︀ ︵﹢﹎ ﹟﹫︺︀︀﹡﹠︡.  ﹨︧︐﹠︡؛ ﹨﹞﹥ ﹝︴﹫︹ ︀﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹅﹠︀ت ﹨﹞﹥ ﹝︧﹙﹛ ﹜ٌ﹙ّ﹥

﹋︀﹁︣ ﹨﹛ ﹝︀دا﹝﹪ ﹋﹥ ︻﹆﹏ ︎﹫︡ا ﹡﹊︣ده ا︨️، ﹋︀﹁︣ ﹡﹫︧️ و ︋︀﹜︴︊﹫︺﹤ ﹝︀﹡﹠︡  ۀ︋︙).  ا﹡︡︵﹢ع و ر︾︊️ ﹎︣دن ﹡︀ده

︺﹠ـ﹪ ﹆﹫﹆ـ️   (︑︧﹙﹫﹛ ︠︡ا︨️ و ﹢ن ا﹐︨﹑م ﹨﹢ ا﹜︐︧ـ﹙﹫﹛ ...  در و د﹢ار و در︠️ و ز﹝﹫﹟ و آ︨﹞︀ن و 

﹝ـ︀  «: ﹁︣﹝︀︡و ︠︡او﹡︡ ﹝﹪. ︨️؛ ﹝︧﹙﹛ ︋︀﹜﹀︴︣ه ا︨️﹜︢ا ﹝︧﹙﹛ ا ،)د﹟ ا︨﹑م، ︑︧﹙﹫﹛ در ︋︣ا︋︣ ﹅َـ ا︨️

ر︨ـ﹢ل  ). اـ﹛ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ر︨﹢﹜﹪ ︋﹥ ︨﹢ي آ﹡︀ن ﹡﹀︨︣ـ︐︀ده ﹝︣د﹝︀ن را ︻︢اب ﹡﹞﹪(»﹋﹠︀﹝︺ّ︢︋﹫﹟ ︐﹪ ﹡︊︺︒ ر︨﹢﹐ً

ا﹎ـ︣ ︑︺﹆﹫ـ︉   . ︫﹢د ︑﹢ا﹡︡ ︻︀﹜﹛ ﹝ ︀ ﹤ّ﹚﹈ ﹋︐︀ب ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ︋﹥ او ر︨﹫︡ و آن را ︑︺﹆﹫︉ ﹡﹊︣د، ﹋︀﹁︣ ﹝﹪ ﹝﹪

️  ﹨︡ا️ ﹡﹊︣د، ︋︣ آن ا︨﹑م ﹁︴︣ي﹋︣د، ا﹝َـ︀ ︠︡ا او را  ︡   (اش ︋︀﹇﹫︧️ و ﹝︧﹢ل ﹡﹫︧ـ ). ︠ـ﹢ب ︑﹢︗َــ﹥ ﹋﹠﹫ـ

ا﹜﹠︀س ا﹜︴︀ء وا﹜﹠︧﹫︀ن و ﹝︀ ا﹋ُِ︣﹨﹢ا ︻﹙﹫﹥ و ﹝︀ ﹐︺﹙﹞﹢ن و  ر﹁︹ ︻﹟«: ﹁︣﹝﹢د﹡︡︎﹫︀﹝︊︣. ︗︀﹨﹏ ﹝﹆َ︭ـ︣ ﹡﹫︧️

﹝︣د﹝ـ︀ن در  (»ا﹜﹙﹅ ﹝︀ ﹜﹛ ًـ﹠︴ـ﹅  ا﹜﹢︨﹢︨﹥ ﹁﹪ ﹝︀ ﹐︴﹫﹆﹢ن و ﹝︀ ا︲ؤ︴َُ︣ـوا ︻﹙﹫﹥ و ا﹜︧︡ وا﹜︴﹫︣ة وا﹜︐﹀﹊︣ ﹁﹪

-در ︠︴︀ء، در ﹁︣ا﹝﹢︫﹪، در آ﹡︙﹥ ︋︣︠﹑ف ﹝﹫﹏ ︠﹢د ︋﹥ آن ﹝︖︊﹢ر ︫︡ه: ︫﹢﹡ ︡﹠︡﹫︤ ︋︀ز︠﹢ا︨️ ﹡﹞﹪

ا﹡︡، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︀ز︠﹢ا︨ـ️  دا﹡﹠︡، در آ﹡︙﹥ ︵︀﹇️ آن را ﹡︡ار﹡︡، در آ﹡︙﹥ ︋﹥ ا︲︴︣ار ا﹁︐︀دها﹡︡، در آ﹡︙﹥ ﹡﹞﹪

  ). د﹜︪︀ن ︋︀︫︡ و ︋︣ ز︋︀ن ﹡﹫︀ور﹡︫︡﹢﹡︡ از  ︧︡︀ ︋︡د﹜﹪ ︀ ︫﹉ّ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︣دم ﹝︀دا﹝﹪ ﹋﹥ ﹁﹆︳ در ﹡﹞﹪
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  َ︪︡︣ـ﹁︩ ︋﹥ ا︨﹑م ︫﹢د، ﹁﹢ا︑ ︉︊︨ ﹪﹛َـ︣ را ︋﹫︡ار ﹋﹠︡ و ︑﹢﹁﹫﹅ ا﹫︐﹞ ﹟ا ،﹪﹛︠︀صَـ ا ️ا﹝َـ︀ ا﹎︣ ﹨︡ا

️   ا︨ـ️ ︺﹠ـ﹪ ︨ـ︣︹   » أ﹇ـ﹢ًـم «﹊﹪ ا︣︵ ﹤﹊﹠﹆️ ا﹟ دـ﹟  . ︋︧﹫︀ري ︋︣اي او ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ︑ـ︣ و   ︑ـ︣، راـ

﹟﹝︴﹞ ︣︑ .﹤﹞﹢︣﹞ ️﹞ا﹝َـ️، ا ﹟ا ﹤﹊﹠ا دوم ا ﹪﹠︺ ،️︨»︣︮︋︀ر ︨﹠﹍﹫﹟(»إ ( ️ . از آن ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ه ا︨ـ

﹋﹠︡ و  ︐﹪ ﹎︀﹨﹪ ︋︡ون ︻︖︤ و ﹐︋﹥ او را ︻﹀﹢ ﹝﹪. ﹎︢رد ا﹎︣ ﹋︧﹪ ﹎﹠︀﹨﹪ ﹋︣د ︋︀ ﹎︣﹥ و زاري ︠︡ا از او ﹝﹪

  . ﹋﹠︡ ︋﹥ ا︵︀︻️ ︠︡ا ︑︀ ︨﹫︀︑︩ ︑﹊﹀﹫︣ ︫﹢د دارد و ا︻︀﹡︐︩ ﹝﹪ ︠︢﹐ن را از او ︋︣﹝﹪

  

  )﹞︀ي ︫﹫︺﹥، ︋﹥ ︭︠﹢ص ا﹨﹏ ︡︒ ︋﹢د و ﹨︧️﹋﹥ از ﹝︺︐﹆︡ات ︋︣︠﹪ ︻﹙(︻﹢ا﹜﹛ ذرَـ. ٦

روح ﹝︀ ﹇︊﹏ از ︑︺﹙ّ﹅ . ﹝︀ ﹈ ︋︡ن ︻﹠︭︣ي ︀ ︗︧﹞︀﹡﹪ دار﹛ ﹋﹥ ﹝︐︺﹙ّ﹅ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︻︀﹜﹛ ︀ ︻︀﹜﹛ ﹝︀دَـه ا︨️

  . ︋﹥ ا﹟ ︋︡ن و ز﹡︡ا﹡﹪ ︫︡ن در ا﹟ د﹡﹫︀، در ︻︀﹜﹛ ارواح ︋﹢ده ا︨️

﹝ـ︀ ﹡︧ـ️، در   . ح ا︨️︵﹫﹠️ ﹎ٌ﹏ ︻︀﹜﹛ اروا. ا︨️ و ︗﹠︦ روح از ︵﹫﹠️) ﹎ٌ﹏(︗﹠︦ ︋︡ن از ︵﹫﹟ 

﹡ ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ﹟﹫︐︧﹫ـ︤   ۀ﹨﹞︀ن ﹝︀دَـ(︻︀﹜﹞﹪ ﹋﹥ آن ﹨﹛ از ︗﹠︦ ﹝︀دَـةا﹜﹞﹢اد.  ︠﹙﹅ ︫︡﹛) ﹨︀︨︀﹥(︻︀﹜﹛ ا︸﹑ل

ا﹟ ﹜︴︀﹁️ و ﹋︓︀﹁️ در ﹨﹞﹥ ︗︀، ︐﹪ در .  ︋﹢ده ا︨️، و﹜﹪ در ﹡︀️ ﹜︴︀﹁️ و ︋︧︀︵️) از آن ︠﹙﹅ ︫︡ه

﹜︴︀﹁ـ️ و ﹋︓︀﹁ـ️ و   ). ︑︣ ا︨️ ب از ︠︀ك ﹜︴﹫︿﹝︓﹑ً آ︑︩ از ﹨﹢ا و ﹨﹢ا از آب و آ(﹨﹞﹫﹟ ︻︀﹜﹛ و︗﹢د دارد 

در ـ﹉ در︗ـ﹥ ـ︀ در دو    (﹋︓︣ات ︻︣︲﹪ و ︵﹢﹜﹪ ۀ﹨﹞ ۀ︨︀ز﹡︡) ︧︊︀﹡︡ن و ︗︡ا ﹋︣دن ا︗︤ا(و︮﹏ و ﹁︭﹏

︑ـ︣ ﹋ـ﹥ ︐ـ﹪ از ﹡ـ﹢ر اـ﹟ ︻ـ︀﹜﹛ ﹨ـ﹛         ︠︡او﹡︡ از آن ا︗︧ـ︀م ︠﹫﹙ـ﹪ ﹜︴﹫ـ︿   . ا︨️) ﹝︐﹙︿ از ︑︺︀﹜﹪ ۀدر︗

﹨︀﹪ ︠﹙﹅ ﹋︣د و ︋﹥ آ﹡︀ ︻﹆﹏ و ︫︺﹢ر و اراده و  رَـه︑︣﹡︡، در ︻︀﹜﹞﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ا︸﹑ل ﹝﹢︨﹢م ا︨️، ذ ﹜︴﹫︿

و﹇︐﹪ ﹋﹥ ︻︀رف ︋︀ً ︫︡﹡︡، د︨︐﹢ر داده ︫︡ ﹋﹥ دا︠﹏ آ︑︩ ︫﹢﹡︡؛ آ︑︪﹪ از ︗﹠︦ ﹨﹞︀ن ︻︀﹜﹛ . ا︠︐﹫︀ر داد

  . ︑︣ ا︨️ ︑︣ و ︨﹢زا﹡﹠︡ه ﹋﹥ از آ︑︩ ا﹟ د﹡﹫︀ ﹨︤اران در︗﹥ ﹡﹢را﹡﹪

︀ ﹝︴﹫︹ او ﹨︧︐﹫﹛ ﹐︋︡ ﹝︭﹙︐﹪ در ﹋︀ر ي ﹝︀︨️، ا﹝︣ ﹁︣﹝﹢ده و ﹝ اي ﹎﹀︐﹠︡ ︠︡اي ﹝︀︨️، آ﹁︣﹠﹠︡ه ︻َ︡ـه

︋ـ﹥  «: ا︠︐﹫︀ر ﹎﹀︐﹠︡ اي د﹍︣ ︋﹥ ︨﹢ء  ا﹝َـ︀ ︻َ︡ـه. ا︨️، ﹜︢ا در آ︑︩ ر﹁︐﹠︡ و آ︑︩ ﹨﹫︘ ا︔︣ي ︋︣ آ﹡︀ ﹡﹍︢ا︫️

ا﹛ ﹋﹥ دا︠﹏ آ︑︩  ﹥ د﹜﹫﹏ درون آ︑︩ ︋︣و﹛؟ ﹝﹑ك و د﹜﹫﹏ ا﹟ ﹋︀ر ﹫︧️؟ ︣ا ︋︣و﹛؟ ﹝︺︭﹫︐﹪ ﹡﹊︣ده

﹜﹢︫« .︡﹠︐﹀﹎ در آ︑︩ ر﹁︐﹠︡ ︨︺﹫︡ ︫ـ︡﹡︡ و ︫ـ﹞︀ ︫ـ﹆﹪   (»و ا﹡︐﹛ ا﹐︫﹆﹫︀ء﹨﹛ ا﹜︧︺︡اء «: ︋﹥ آ﹡︀ن ﹤﹋ ︀﹡آ .(

﹝︀ ا﹝︣ ﹋︣د﹛ و ︫﹞︀ ا︵︀︻ـ️  «: ︋﹥ آ﹡︀ن ﹎﹀︐﹥ ︫︡. ا︣﹁ ﹜﹢︫ ️︋︡︋ ﹤﹋ ﹜︀د ا﹠︀ن ︋﹙﹠︡ ︫︡ ﹋﹥ ﹋︀ري ﹡﹊︣ده

︡︀ن ︫﹢﹡︡. »﹡﹊︣د︐﹞دو︋︀ره ︠﹢ا︨︐﹠︡ ﹋﹥ ا ︀﹡︠︡او﹡︡ دو︋︀ره ︋﹥ آ﹡︀ن ﹁︣﹝﹢د. آ :»   ︡ ﹢دا︠ـ﹏ آ︑ـ︩ ︫ـ« .

اي د﹍︣، ︎︦ از ﹝َ︡ـ︑﹪ ـ﹢ن و ـ︣ا،    ︋﹢د﹡︡ ا﹟ ︋︀ر وارد آ︑︩ ︫︡﹡︡ و ︻َ︡ـه ز آ﹡︀ن ﹋﹥ ︑︃︋َـ﹪ ﹋︣دهاي ا ︻َ︡ـه

︋ـ︀ز﹨﹛ ﹎︣و﹨ـ﹪ ا︵︀︻ـ️    . ︋︣اي ︋︀ر ︨﹢م ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ا﹝︐︀ن ︑﹊︣ار ︫︡. ︨︣ا﹡︖︀م ︋︀ز ﹨﹛ دا︠﹏ آ︑︩ ﹡︪︡﹡︡

  . ﹋︣د﹡︡ و ﹎︣و﹨﹪ ︑︺َ︭ـ﹪
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︫︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ︠﹢ا︨️ ︋︺︱﹪ از ا﹠︀ن ︗︀ ﹋﹥ آ﹡︀ن ︫﹆﹪ ︫︡﹡︡، ︠︡او﹡︡ ︋︣اي ︠﹢د ا︠︐﹫︀ري ﹇︀﹏  در ﹨﹞︀ن

ا﹝َـ︀ ︋︣اي ︨︺︡ا ﹇︴︺﹪ ︫︡ ﹋﹥ ﹢ن ︋﹥ د﹡﹫︀ ︋﹫︀﹠︡، ﹨﹞︙﹠︀ن . را ︋︣﹎︣دا﹡︡ و ︨︺﹫︡ ﹋﹠︡؛ ا﹟ ﹋︀ر را ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د

︋﹥ ﹨︣︀ل، در آن ︻︀﹜﹛، ︑﹆︣︊︀ً ﹝︧ـ﹙﹛ ︫ـ︡ ﹋ـ﹥ ا︫ـ﹆﹫︀ ـ﹥      . ︨︺﹫︡ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د و ﹨︣﹎︤ ︫﹆﹪ ﹡﹢ا﹨﹠︡ ︫︡

﹪﹡︀︧﹋ ﹤ و ︨︺︡ا ︡﹠︐︧﹨ ﹪﹡︀︧﹋ .  

ا﹟ ا﹝︐︀﹡︀ت در ︻︀﹜﹛ ا︫︊︀ح ﹡﹫︤، ﹋﹥ ︻︀﹜﹞﹪ ︎︦ از ︻︀﹜﹛ ا︸﹑ل ا︨️، دو︋︀ره ︑﹊︣ار ︫︡ه  ﹝﹞﹊﹟ ا︨️

﹨︀﹪ ︠﹙﹅ ﹋︣د ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹋︀﹜︊︡ آ﹡︀ن ︋︀︫︡ ︑︀ آ﹡︀ن  در ﹨︣ ︀ل، ︠︡او﹡︡ ︋︣اي ا﹟ ﹝﹢︗﹢دات ︵﹫﹠️. ︋︀︫︡

﹋︀﹜︊ـ︡ ﹇︊﹙ـ﹪ ﹡︊ـ﹢د و    ﹋︀﹜︊︡ ︗︡︡ ا﹜︊︐﹥، ︋ـ﹥ ﹜︴︀﹁ـ️   . را وارد ︻︀﹜﹛ ارواح ﹋﹠︡ و ﹋︀﹜︊︡ ︻︀﹜﹛ ارواح آ﹡︀ن ︋︀︫︡

  . ︑︣ ︋﹢د ︑︣ ︋﹢د، ا﹝َـ︀ ︋︀ز از ا︗︧︀د ﹋﹠﹢﹡﹪ ﹝︀ ﹋﹥ ﹋︀﹜︊︡ي روي آن ﹋︀﹜︊︡ ﹇︊﹙﹪ ا︨️، ﹜︴﹫︿ ︾﹙﹫︶

اي  ا︨ـ️ و د︨ـ︐﹥   ا︨️ ﹢﹡﹊﹥ از ︵﹫﹠️ ا︻﹙﹪ ︠﹙﹅ ︫ـ︡ه  ﹨︀ ︠﹫﹙﹪ ︎︀ك و ﹜︴﹫︿ اي از ا﹟ ︵﹫﹠️ د︨︐﹥

  . ا︨️ د﹍︣ ︠﹫﹙﹪ ﹝︐︺﹀ّ﹟ و ﹋︓﹫︿ ا︨️ ﹢﹡﹊﹥ ﹋﹥ از ︵﹫﹠️ ︨︖﹫َـ﹟ ︠﹙﹅ ︫︡ه

﹝﹆︐︱﹪ ︵﹫﹠️ ﹡ـ﹢ع  . ︠︡او﹡︡ ا︗﹞︀﹐ً، ︋﹥ ارواح ︨︺︡ا ︵﹫﹠️ ︻﹙ّ﹫﹠﹪ داد و ︋﹥ ارواح ا︫﹆﹫︀ ︵﹫﹠️ ︨︖َـ﹫﹠﹪

  . اول ﹋︀ر ︠﹢ب ﹋︣دن ا︨️ و ﹝﹆︐︱﹪ دو﹝﹪، ﹋︀ر﹨︀ي ︋︡

  :در ا︣﹞ ﹟﹙﹥، ︠︡او﹡︡ ︨﹥ ﹋︀ر ا﹡︖︀م داد

﹨﹞︙﹠ـ﹫﹟  . ︋﹥ ارواح ︨︺︡ا ︻﹑وه ︋︣ ︵﹫﹠️ ︻﹙ّ﹫﹠﹪، ﹋﹞﹪ ﹨﹛ ︵﹫﹠️ ︨︖َـ﹫﹠﹪ داد و ︋︀ آن ﹝﹙﹢ط ﹋ـ︣د  -١

﹇︡ري از ︵﹫﹠️ ︻﹙﹫﹠﹪ ︨︺︡ا را ﹨﹛ ︋︀ ︵﹫﹠️ ︨︖َـ﹫﹠﹪ ا︫﹆﹫︀ ﹝﹞︤وج ﹋︣د ︑︀ ا﹎︣ ا﹟ ︨︺﹫︡ ︠﹢ا︨ـ️ ﹝︺︭ـ﹫︐﹪   

ـ︣ا ا﹎ـ︣ ︵﹫﹠ـ️    ︋﹊﹠︡ ︀ آن ︫﹆﹪ ︠﹢ا︨️ ︵︀︻︐﹪ ا﹡︖︀م د﹨︡ ︑﹠︀︨︊﹪ ﹝﹫︀ن آ﹡︀ن و ا﹁︺︀ل ︋︀︫ـ︡ و ︋︐﹢ا﹡ـ︡، ز  

﹋﹠︡؛ ﹝︀﹡﹠ـ︡ ﹝﹑ـ﹈ ﹋ـ﹥ ︵﹫﹠ـ️ ︨ـ︖َـ﹫﹠﹪ ﹡︡ار﹡ـ︡، ︋﹠ـ︀︋︣ا         ﹟﹊︍︀ر﹥ ﹡﹢ر و ︻﹙﹫َـ﹠﹪ ︋︀︫︡، ︋﹠︡ه ﹝︺︭﹫️ ﹡﹞﹪

﹨︀ ︋︣اي ﹝︀︨️، ︋ـ︣اي آ﹡ـ︀ن ﹋ـ﹥ دا﹞ـ︀ً ذ﹋ـ︣ ︠ـ︡ا        از ا﹟ ﹡︷︣، ︔﹢ا︋﹪ ﹋﹥ در ︻︊︀دت. ﹋﹠﹠︡ ﹝︺︭﹫️ ﹨﹛ ﹡﹞﹪

﹪﹞ ️︧﹫﹡ ️﹀﹛︀﹞ ا﹇︐︱︀ي ︀﹡ن در آ﹢ ،️︧﹫﹡ ︡﹠﹢﹎ .  

ا﹠︀ را ︻︴ـ︀ ﹁︣﹝ـ﹢د ﹋ـ﹥ ا﹎ـ︣ ز﹝ـ︀﹡﹪ ارواح      . ارواح ︨︺︡ا و ا︫﹆﹫︀، ﹇︡رت و َ︣ـ️ داد︠︡او﹡︡ ︋﹥  -٢

︋︀ ︵﹫﹠️ ︻﹙ّ﹫﹠﹪ ︋︐﹢ا﹡﹠ـ︡ ﹝︺︭ـ﹫️   . ︋﹢ا﹨﹠︡ ︋︣︠﹑ف ا﹇︐︱︀ي ︵﹫﹠️ ︠﹢د ︻﹞﹏ ﹋﹠﹠︡، آزاد ︋︀︫﹠︡ و ︋︐﹢ا﹡﹠︡

  . ﹋﹠﹠︡ و ︋︀ ︵﹫﹠️ ︨︖َـ﹫﹠﹪ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︻︊︀دت ﹋﹠﹠︡

ا︨︀س ︋ ،️﹝﹊﹢ا﹨︡ د﹎︣﹎﹢ن و ز︣ و ز︋︣ ﹋﹠︡،  ︠︡او﹡︡ ︋︣اي ︠﹢د َ︣ـ︐﹪ ﹇︀﹏ ︫︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ، ︋︣ -٣

︋﹥ .  ا﹟ ︋︡اء ︠︡ا︨️. آ﹡﹊﹥ ︫﹆﹪ ︋﹢ده ا︨️، ﹜ٌ﹙ّ﹥ ︑︺︀﹜﹪ ﹋﹥ ︻﹠︀︐﹪ ︋﹊﹠︡ و او را از ︫﹆︀وت ︋︣﹎︣دا﹡︡. ︋︐﹢ا﹡︡

-ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ﹝ًـ﹟. دادٌ ﹅ را ﹇︀︋﹙﹫َـ️ ︫︣ط ﹡﹫︧️؛ ︫︣طٌ ﹇︀︋﹙﹫َـ️ دادٌ او︨️: ︠︡ا ︀︋︡ ا﹝﹫︡وار ︋﹢د» ︑︪︀ء ﹝ًـ﹟«

  .  ﹝︭﹙️ ﹡﹫︧️ و ︋︣ ﹊﹞️ و ر﹞️ ︋﹠︀ ︫︡ه ا︨️︋﹪ ︑︪︀ء ︠︡ا ﹨﹛

ا﹜︊︐ـ﹥  . در ا﹟ د﹡﹫︀، ︋︀ز ︋︧︀ط ا﹝︐︀ن ﹎︧︐︣ده ︫︡ه و ﹁︣︮️ ︗︊︣ان ︀ ︑﹊﹞﹫﹏ ︋︣اي ﹨﹞﹥ ﹝﹢︗﹢د ا︨️

ا﹡︡ ﹝︺﹞﹢﹐ً، ︑﹢﹁﹫﹅ ﹋﹞︐ـ︣ي دار﹡ـ︡ ﹡︧ـ︊️ ︋ـ﹥ آ﹡ـ︀ن ﹋ـ﹥ ︵︀︻ـ️         آ﹡︀ن ﹋﹥ در ︻︀﹜﹛ ذر ﹝︣︑﹊︉ ﹝︺︭﹫️ ︫︡ه
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دا﹡︧ـ️ ﹋ـ﹥ ا﹎ـ︣ ﹨ـ︣      ︠﹢د ﹝﹪ ﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋︀ ︻﹙﹛ ذا︑﹪ ا︵﹑﹇﹪﹊﹪ از د﹐﹏ ا﹟ ︨﹠ّ️ ا. ا﹡︡ ﹋︣ده

از روي (از ا﹟ رو، ﹜︴﹀︀ً ︻﹙﹫﹥. ا﹡︡ازه ︋﹫︪︐︣ ︋︣ او ا︻︀﹡️ ﹋﹠︡، ︋︀ز ︋︀ ︨﹢ء ا︠︐﹫︀ر ︠﹢د ﹝︺︭﹫️ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د

︫﹢د و  ِ ز︀د ﹡﹊︣د، ز︣ا ا﹎︣ ︋︡﹨︡ و ︋︀ز او ﹝︺︭﹫️ ﹋﹠︡، ︑﹫︣﹎﹪ ﹇﹙︉ او ︋﹫︪︐︣ ﹝﹪ ، ︋︣ او ︑﹞﹊﹫﹟)﹜︴︿ ︋﹥ او

︪﹡ ︀وت ﹋﹥ در﹆︫ ﹟اش ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡ ︫︡ه ا︨️، در د﹡﹫︀ ﹡﹫︤ د﹡︊︀﹜﹥ ︎﹫︩ وا﹇︹ ۀا .  

از آ︔︀ر آ﹡︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ . ا︨️، ﹡﹢ر ا︨️ ﹢ن ا﹟ ﹝︺︀رف از ﹋︀﹡﹢ن ︻﹙﹛ ﹫︮ ا﹇︐︊︀س ︫︡ه -٧

در ﹡︐﹫︖﹥، از ﹝﹀︀︨ـ︡ ﹇﹙ـ︉ ﹝︴﹙ـ︹    . آورد ا﹟ ﹝︺︀رف ︋︀ و︗﹢د ﹝︀ آ﹝﹫︐﹥ و از آنِ ﹇﹙︉ ﹝︀ ︫﹢د، ︋﹫︡اري ﹝﹪

  . ﹋﹠﹫﹛ ︫﹢﹛ و ا︨︐︽﹀︀ر ﹝﹪ ﹝﹪

  

٨- ️﹁︣︺﹞ ︒︋ ﹤﹋ ︀ل ﹤︐﹊﹡ ﹤︋ ،︡﹫︨ا︫︀ره ﹝﹪ ا ا﹐︠︐﹫︀ر ︋﹥ ﹁︣︗︀م ر ﹜﹞ ـ﹟    ۀ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︔﹞︣ يـ﹪ ا﹚﹝︻

ا﹜﹢ا﹇︹، ﹝︺︣﹁️ وا﹇︺﹪ ا︊﹞ ﹟︒ ا︨️ و ا﹎︣ ︠﹢ب ︗︀ ︋﹫﹀︐︡، ﹎﹢﹨︣ي  ﹠︡ درس و اُسَـ و ا︨︀س ﹋﹑م و ﹁﹪

﹋﹠︡ و ا﹡﹢ار ا﹜﹪ ︗ـ︀ري در   آن ا﹠﹊﹥ و﹇︐﹪ ﹋﹥ آد﹝﹪ ︋﹥ ︠﹢دش ﹡﹍︀ه ﹝﹪. از ﹎﹢﹨︣﹨︀ي ﹝︺︀رف ا︨﹑م ا︨️

︋﹫﹠︡ ﹋﹥ وا︗︡ ﹇︡رت ا︨ـ️    ﹤﹋ ︡﹠﹫︋ .﹪﹞ ﹪﹠︺﹊﹪ از آن ا﹡﹢ار، ﹡﹢ر ا︠︐﹫︀ر ا︨️ ﹋︀ود، ﹝﹪ ﹡﹀︦ ︠﹢د را ﹝﹪

﹨﹞﹫﹟ ﹇︡رت دا︫︐﹟ ا﹡︧︀ن و ︋︭﹫︣ت او ︋﹥ ﹇︡ر︑︩، از ا﹡︧ـ︀ن،  . ﹋﹥ ﹋︀ري را ا﹡︖︀م د﹨︡ ︀ آن را ︑︣ک ﹋﹠︡

﹪﹞ ︣﹍و ﹜﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ﹨﹢س. ︨︀زد ا﹡︧︀﹡﹪ د ️︋︡︋ ﹪﹞او آد ︣﹍د ﹐︀   ️ او . ﹨︀ي ︠﹢د و ﹝ـ﹫︳ ﹡﹫︧ـ

︋﹍﹫︣د و ︋︀ ﹇︡ر︑﹪ ﹋﹥ ︠︡ا ︋ـ﹥ او ︑﹞﹙﹫ـ﹉ ﹋ـ︣ده     ︑﹢ا﹡︡ ︨︣﹡﹢︫︐︩ را ︠﹢دش ︋﹥ د︨️ اي ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪ آزاده

﹋﹠ـ︡ و   ︗︀ي ا︨ ﹟﹠︀ن ﹋︖︀︨️؟ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︗﹢ا﹡﹪ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹪. ︠︡ا ︫﹢دا︨️، راه ︠︡ا را ︵﹪ ﹋﹠︡ و و﹜﹪

. ︑ـ﹢ا﹡﹛  ︫ـ﹢د، ﹡﹞ـ﹪   ﹎﹢︡ ﹡﹞ـ﹪  ﹝﹪. ﹎﹢﹫︡ ︑︣ک ﹋﹟ ﹥ ﹋﹠﹛؟ ︫﹞︀ ﹝﹪. ﹎﹢︡ ﹝﹟ ︋﹥ ﹁﹑ن ﹎﹠︀ه ﹝︊︐﹑ ﹨︧︐﹛ ﹝﹪

  د﹨﹫︡؟  ﹝﹪) ن ا﹎︣ ︋﹥ ︗︀ي آن ︗﹢ان ︋︀︫﹫︡︀ ︋﹥ ︠﹢د︑︀(︫﹞︀ ﹥ ︗﹢ا︋﹪ ︋﹥ او 

﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ﹇ـ︡رت     ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹇︡ر︑︩ را و︗ـ︡ان ﹋﹠ـ︡، ﹝ـ︀دا﹝﹪   . آ﹡︙﹥ ︀︋︡ ﹋︣د ︑﹢︗َـ﹥ دادن ︋﹥ ﹇︡رت ا︨️

﹨︀ي درو﹡﹪ و ︋﹫︣و﹡﹪  ﹇ـ﹢ي و   اً ا︨️، در ︋︣ا︋︣ و︨﹢︨﹥ ︠﹢دش ﹝﹙︐﹀️ ︋︀︫︡ و ︋︡ا﹡︡ ﹋﹥ ︎︣︑﹢﹪ از ﹇︡رت

﹋﹠︡ و ﹝︀  ار︑︊︀ط ﹝︀ را ︋︀ ا﹡﹢ار ا﹜﹪ ﹋﹥ در ﹝︀︨️، ﹇︴︹ ﹝﹪﹋﹠︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥  ﹋︀ري ﹋﹥ ︫﹫︴︀ن ﹝﹪. ︻︤︤ ا︨️

و ا﹡︧︀﹡﹪ . ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︠﹢︩ را ﹁︣ا﹝﹢ش ﹝﹪ ︵﹢ري ﹋︪︀﹡︡، ︋﹥ را ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹟ ا﹡﹢ار ︋﹥ ﹡︧﹫︀ن ﹝﹪

     ️ ا︨ـ︐︺︀ذه از  . ﹋﹥ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︠﹢︩ را ︗︀ ︋﹍︢ارد، در ﹨︣ را﹨ـ﹪ ﹋ـ﹥ ︋ـ︣ود، آن راه، راه ︫ـ﹫︴︀ن ا︨ـ

︋﹥ ︠︡او﹡︡ و ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ودا︹ ا﹜﹪ ا︨️ ﹋﹥ در و︗﹢د ﹝︀ ︋﹥ ود﹡ ﹤︺︀ده ︫︡ه ا︨ـ️؛ در   ︫﹫︴︀ن ﹡﹫︤ ︎﹠︀ه ︋︣دن

﹋﹠ـ︡، ︋ـ﹥    ﹜︷﹥ ︋﹥ او ︑﹞﹙﹫﹉ ﹝ـ﹪  ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹝﹙︐﹀️ ﹇︡ر︑﹪ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︠︡ا ﹜︷﹥. و︗﹢د ﹝︀ ﹋﹥ ︠﹙﹫﹀﹤اً ﹨︧︐﹫﹛

️  ︠︡ا ﹝︐َ︭ـ﹏ و در ﹇︡رت ا﹜﹪ ︾︣ق ا︨️ و ﹠﹫﹟ ﹋︧﹪ را در ا ﹟︀ل ﹡﹞﹪  .︫﹢د ︋﹥ ﹝︺︭﹫️ ︠︡ا وادا︫ـ

﹝﹍︣ ا﹡ ﹤﹊﹠︧️ او را از ا﹟ ︑︢﹋ّ︣ ︋﹫︣ون ﹋︪﹫︡ و ︋﹥ ﹡︧﹫︀ن و ﹁︣ا﹝﹢︫﹪ ︠︡ا و ︠﹢︩ دـ︀ر ﹋ـ︣د؛ اـ﹟    

  .»﹨ُ﹛ؤ أَ﹡﹀ًُ︧ـُ﹛ؤ  أُوؤ﹜َ﹈ًـ ﹨ُ﹛ﹳ ا﹜ْ﹀َ︀ٌ︨﹆ُ﹢ن︀وًـ ﹜َ︀ ︑َ﹊ُ﹢﹡ُ﹢اْ ﹋︀َ﹜ٌُ︢﹟ًـ ﹡َ︧ﹳ﹢اْ ا﹜﹙ُ﹥ًـ ﹁َ︃َ﹡ً︧ـ«. ︨﹆﹢ط او︨️ ۀ﹝﹆َ︡ـ﹝
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︉ ا︨️ و در ﹡﹢ع ︠﹢د، ﹁︐ ︋︀ب ︠﹫﹙﹪ از ﹝︴︀﹜ـ︉،  د﹍︣ي ﹋﹥ ︋︣ ﹝︴︀﹜︉ ﹝︊︒ ا︠︐﹫︀ر ﹝︐︣︑ّ ۀ︔﹞︣ -٩

︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︮︡ور ا﹁︺︀ل در ︀︨️ ﹡﹀︦ ﹝︀ ﹡﹫︤ ﹝﹠ـ﹢ط ︋ـ﹥ ︫ـ︀ء و اراده و ︑﹆ـ︡︣ و ﹇︱ـ︀ء      

︠﹢ا﹨﹫﹛ ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛،  ︫︡︀︋ ️︻︀︵ ﹤﹥ ﹝︺︭﹫️، از ا﹟ ﹝︣ا﹏ ︻︊ـ﹢ر   در ﹡︐﹫︖﹥، ﹨︣﹋︀ري ﹋﹥ ﹝﹪. ا︨️

︠﹢ا﹨︡ ﹝︀ را ︋﹥ ︵︽﹫︀ن ︋﹊︪︀﹡︡ و از راه ︋﹠︡﹎﹪ دور ﹋﹠︡،  ︀ن ﹨﹛ ﹋﹥ ﹝﹪︫﹫︴. ︫﹢د ﹋﹠︡ و ︑︡ر︖︀ً، ﹡︀زل ﹝﹪ ﹝﹪

︀︮﹏ ا﹟ ﹝َ︦ـ ︫﹫︴︀ن ا﹟ ا︨️ ﹋ـ﹥ ﹝︺︭ـ﹫︐﹪ را درـَ︡ـ    . ﹋﹠︡ ﹡︧️، ﹁﹊︣ي ︫︣ را در و︗﹢د ﹝︀ ا﹜﹆︀ ﹝﹪

︋︺ـ︡ آن را ︋ـ︀   ،﹋﹠﹫﹛ اش ﹝﹪ ︨︍︦ اراده. ا﹝َـ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹨﹠﹢ز آن را اراده ﹡﹊︣ده ︋︀︫﹫﹛. ﹋﹠﹫﹛ ︫︀ء ﹇︭︡ ﹝﹪

ا﹎︣ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ . ︫﹢﹡︡ ﹋﹠﹫﹛ و ا︻︱︀ و ︗﹢ارح ﹝︀ ﹝﹊﹢م ︋﹥ ا﹡︖︀م آن ﹝﹪ ﹢َـر و ︨︍︦ ︋﹥ آن ︤︗﹪﹞ ﹜﹊﹫︀ت ︑︭

﹪﹞ ،﹜﹫﹠﹋ ﹅︣﹀︑ ﹏︣ا﹞ ﹟ا﹡﹫﹛ ︨︣︻️ ﹡︤ول ا﹝︣ در ︻︀﹜﹛ و︗﹢د﹝︀ن را ﹋﹠︡︑︣ و آن را ︋︀ ︑︃﹝َـ﹏ ︑ـ﹢أم   ︋﹫﹟ ا﹢︑

﹜﹫﹠﹋ .﹪﹞ ︒︻︀︋ ﹪﹚﹝︻ ﹜﹚ ﹟ا ︺﹞ ﹢﹚︗ د ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ ﹨︣﹋︖︀ ︠﹢ا︨︐﹫﹛ ︋︡اء ﹋﹠﹫﹛ و﹢︫﹜︣﹫﹍︋ ـ︡  . ︭﹫️ را︀︋

  ︣︡از ︑﹆ـ ،﹜اراده ︋﹥ ︠﹢ا︨️ ︫﹫︴︀ن ︑︺﹙﹅ ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨️، ︫︀ء آن را از دل ︋︣﹋﹠﹫﹛ و ا﹎︣ آن را اراده ﹋︣د ︀︑

﹜﹢︫ ︹﹡︀﹞ آن .︹︨︣ ﹤︣﹨ ،︀ل ︣﹨ در ﹤﹚︣﹞ ︀ن ا﹁︐︀دن ︠﹢ا︨︐  ︑︣ و زود︑︣ و در︣︗ ﹤︋ ︹﹡︀﹞ ۀاي ︋︀﹐︑︣ي 

︪︨︣ آب را از ،﹜﹢︫ ـ﹛ و ﹋﹞︐ـ︣ از ︫ـ﹫︴︀ن ﹝︐︀︋︺ـ️ ﹋ـ︣ده      ﹞﹥ ︋︧ـ︐﹥ ︫﹫︴︀ن در ﹝﹞﹙﹊️ ﹡﹀︧﹞︀نـ﹛ و   اا

ا﹝︀ در ︮ـ︀﹜︀ت ︋ـ︣︻﹊︦، ︀︋ـ︡ ︨ـ︣︻️ ︋ـ﹥ ︠ـ︣ج داد ﹋ـ﹥        . ا︵ ﹜︀رت ذات ︠﹢د را ︋﹫︪︐︣ ﹀︶ ﹡﹞﹢ده

  ).﹨︀︨️ در ︑﹙︿ ﹋︣دن و﹇️ آ﹁️(»ا﹜︐︧﹢︿ آ﹁︀ت ﹁﹪«
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  : ︨﹢م ﹁︭﹏

  

  

  

  

  ︨﹢ل﹝︺︣﹁️ ا﹜َ︣ـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درس ︨﹫︤د﹨﹛

  

  . ﹡︊﹪، ﹝︺﹙ّ﹛ ︾﹫︣ ﹝︐︺﹙ّ﹛ از ︋︪︣ ا︨️؛ ﹝︺﹙ّ﹛ ا﹜﹪ ا︨️. ١

  :﹡︊﹪ ﹐زم ا︨️︋﹥ ﹠︡ د﹜﹫﹏ و︗﹢د 

︠﹢ا﹨﹫﹛ ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛، ︋﹙﹊﹥ ︐﹪ از ﹁﹛  ﹝︀ ︋︡ون ا︨︐︓﹠︀، از ﹁﹛︀︭﹞ ﹜ و ﹝﹀︀︨︡ ا︻﹞︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹝﹪ ۀ﹨﹞. ا﹜︿

﹜︤︗︀︻ ︀ل ︠﹢د﹝︻ا ﹪﹊ ﹛︀︭﹞ و ︨︡︀﹀﹞ .  

دا﹡﹛ ﹋﹥ ا﹒ن، ا﹡︖︀م ا﹟ ︻﹞﹏، ︋︣اي ︠﹢د ﹝﹟ ﹝︭﹙️ دارد ︀ ﹝﹀︧︡ه؟ ﹝︭︀﹜ ︀ ﹝﹀︀︨︡ش در  ﹝﹟ ﹡﹞﹪

︪﹡ و در ﹤︪﹡ ﹟ۀا ︣﹍و ﹝﹀︧︡هد ️﹚︭﹞ ︀؟ آ﹜﹋ ︀ ️︨︀د او  ا ، ز ️﹚︭﹞ ﹪︐︗ از ︀ ي ︠︀﹜︭﹥ دارد

  از ︗︐﹪ د﹍︣ ﹝﹀︧︡ه؟ در ا﹡︖︀م آن ﹝︭﹙️ ︾︀﹜︉ ا︨️ ︀ ﹝﹀︧︡ه؟

︠︡ا﹪ ﹋ـ﹥  . ︀ل ﹋﹥ ﹝︀ ︻︀︗︀︋ ،﹜︤︡ ﹝︺﹙ّ﹞﹪ ︋︀︫︡ ﹋﹥ از ﹝︺﹙ّ﹞﹪ ︾﹫︣ ︋︪︣ي، ︺﹠﹪ ︠︡ا، آ﹝﹢︠︐﹥ ︋︀︫︡

︊︀ب و ﹝︧︊َـ︊︀ت و آ︔︀ر و ﹝﹣︔ّ︣ات و ︗︤﹫︀ت ا﹟ ︻︀﹜﹛ و آن ︻︀﹜﹛ ا︨ ۀ﹨﹛ ︋︣ ا﹟ ︻︀﹜﹛ و ﹨﹛ ︋︣ آن ︻︀﹜﹛ و ﹨﹞
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︫﹢د ﹋﹥ از ﹝﹠︊︺﹪ ﹝﹫︳ ︋﹥ ︑﹞︀م ︻ـ﹢ا﹜﹛،   ﹇︣اً، و﹇︐﹪ ا﹟ ︵﹢ر ︫︡، ︋︪︣ ︋﹥ ﹝︺﹙ّ﹞﹪ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹝﹪. ﹝﹫︳ ا︨️

  . و︸︀︿ را آورده ︋︀︫︡

﹝︺︣﹁️ ︋︧ـ﹫︳ ﹨﹞ـ︀ن ﹝︺︣﹁ـ️    ). ︑﹊﹞﹫﹙﹪(﹝︺︣﹁️ ︋︧﹫︳ و ﹝︺︣﹁️ ︑︣﹋﹫︊﹪ : ﹝︺︣﹁️ دو ﹎﹢﹡﹥ ا︨️. 

﹁︴︣ي و ︫﹠︀︨︀﹪ ︗﹢﹨︣ي ا︨️ ﹋﹥ ︠︡اي ﹝︐︺︀ل در﹨︣ ﹁︣د از ا﹁︣اد ا﹡︧︀نِ ︻︀﹇﹏، ︋︀﹜﹀︴︣ة ﹡︀ده ا︨ـ️ ﹋ـ﹥   

︀︋﹫﹛ ﹋ـ﹥   ︀︋﹫﹛، ﹝﹪ ︠﹢د را ﹋﹥ ﹡︀دار و ﹡︀︑﹢ان ﹝﹪.  آن ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ و︗︡ان ﹁﹆︣ و ﹡︀داري و ﹡︀︑﹢ا﹡﹪ ︠﹢د ا︨️

ـ . ﹡﹍︡ار دار﹛، ﹇﹫َـ﹛ و ﹇﹫َـ﹢م دار﹛، و﹜﹪ ﹇﹫َـ﹢م ﹝︖﹢ب از ﹝︀︨️ ️ ﹝ـ︀ ︋ـ﹥ او در ︻ـ﹫﹟ ا︐︖ـ︀ب     ﹜︢ا ﹝︺︣﹁

...  ﹨ـ︀ و   ﹨︀ و ﹎︣﹁︐ـ︀ري  ﹨︀ و ﹡︀داري ا﹟ ﹝︺︣﹁️ ﹋﹥ در ﹁︴︣ت ﹝︀︨️ و ﹨﹠﹍︀م ﹡︤ول ︋﹑︀ و ︋﹫﹞︀ري. ا︨️

ا﹝َـ︀ ﹝︺︣﹁️ ︑﹊﹞﹫﹙﹪ اـ﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ا﹡︧ـ︀ن ︋ـ﹥ ا︠︐﹫ـ︀ر       . ︫﹢د، ﹜ّ︢ت دارد، و﹜﹪ ﹜ّ︢︑︩ ﹋﹛ ا︨️ آ︫﹊︀ر ﹝﹪

ا﹟ ﹝︺︣﹁️ از ︵︣﹅ ︋﹠︡﹎﹪ ︠︡ا، ︋﹥ . ️ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡︠﹢دش، ︋︀ ︋﹠︡﹎﹪ و ا︵︀︻️ٌ ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل، ︋﹥ ︠︡ا ﹝︺︣﹁

ا﹜︊︐﹥ ﹁﹆﹥ ︋ـ﹥ ﹝︺﹠ـ︀ي   (︀︋︡ ︋﹥ آ﹡︙﹥ در ﹁﹆﹥ ا︨️ ︻﹞﹏ ﹋︣د. آ︣︵ ︡﹆﹪ ﹋﹥ ︠︡ا ﹝︺﹫﹟ ﹋︣ده ا︨️ ︋﹥ د︨️ ﹝﹪

ا﹡︡ ︑ـ︀   ﹎﹀︐﹥» ﹁﹆﹥ ا﹋︊︣«﹝︺︀رف و ا︠﹑ق و ا﹊︀م ا︨️ و ︋︣︠﹪ ا︮︴﹑︀ً، آن را  ۀا︻﹛ آن ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ ﹝︖﹞﹢︻

آن ﹫ـ︤ي ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در     ۀا﹟ ﹁﹆﹥ ﹨﹞). د﹟، و ﹡﹥ ﹁﹆︳ ا﹊︀م آن، ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ ۀ︫﹞﹢ل آن را ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨﹞

️︺︫︣ ﹪﹠︺ از ︻︊︀دت ا︨ـ️ ﹋ـ﹥   . ︫﹢د ︻﹞﹏ ︋﹥ آن ︑﹞︀﹝︀ً، ︻︊︀دت ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹪. ﹋︐︀ب و ︨﹠ّ️ و︗﹢د دارد؛

ا﹡︡ازه ﹜︢︢ ا︨ـ️ و   ا﹟ ﹝︺︣﹁️ ︑﹊﹞﹫﹙﹪ ا︨️ و ︋﹪. ︀︋︡ ︋︀﹐︠︐﹫︀ر، ا﹡︧︀ن آن ︠︡اي ﹝︺︣وف ﹁︴︣ي را ﹝﹪

ـ﹫﹟ ﹝︺︣﹁︐ـ﹪   . ︋﹥ ︑﹢﹁﹫﹅ ︠﹢د ︠︡ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ﹝︺︣﹁️ ︑﹊﹞﹫﹙﹪ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡. ️ ︠﹢د ︠︡ا︨️︋﹥ ﹨︡ا﹠ ﹟ا

︋﹥ ︧︉ در︗︀ت . دا﹛ ︋﹢ده و ︋︣اي ا︮︀︋︪︀ن ︾︀﹜︉ ︋﹢ده و ︋︣اي ﹝︀ ﹡︀در ا︨️ و ا﹞﹥ ︋︣اي ︎﹫︀﹝︊︣

  . ︫﹢﹡︡ ﹝︐﹙︿ٌ ا﹟ ﹝︺︣﹁️ ︑﹊﹞﹫﹙﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹠︡﹎︀ن ︠︡ا ﹝︐﹀︀وت ﹝﹪

ا﹠﹊ـ﹥  (و از ﹡︷︣ ﹋﹫﹀﹫َــ️  ) ﹈ ﹝︣︑︊﹥ رخ د﹨︡، دو﹝︣︑︊﹥ ︀ دا﹛(﹞﹫َـ️ در︗︀ت ﹝︺︣﹁️ ︑﹊﹞﹫﹙﹪ از ﹡︷︣ ﹋

︨︡︣﹡ ︀ ︨︡︣︋ در︗︀ت ︾﹫︣﹝︐﹠︀﹨﹫﹥ دارد و ﹝︖﹞﹢︻︀ً، ا﹜ّ︢ ﹜︢ات د﹡﹫︀، ︋﹙﹊﹥ ︻ﹳ﹆︊︀︨️) ︋﹥ ︾︪﹢ه .  

︫﹢د، ︋﹙﹊﹥ ︀︋︡ ﹝﹊﹞َــ﹏ و ﹝ﹳ︫︣ـ︡ي ︋︀︫ـ︡ ︑ـ︀ ︋ـ︀       ا﹝َـ︀، ا﹟ ﹝︺︣﹁️ ︑﹊﹞﹫﹙﹪ در ﹝︀ ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢د ︎﹫︡ا ﹡﹞﹪

︡   ﹟ و﹐️و﹐️ ︠﹢د ︋︣ ︨︣ ا ا﹝َــ︀ ـ︣ا ا﹡︧ـ︀ن ﹝﹊﹞َــ﹏     . ︀︨ ︣︢︎﹥ ︋﹫﹠︡ازد و او را ︑﹊﹞﹫ـ﹏ و ︑︣︋﹫ـ️ ﹋﹠ـ

  . ︠﹢ا﹨︡؟ ﹢ن ﹝﹟، ︋﹥ ︠﹢دي ︠﹢د، ﹁﹆﹫︣ و ﹁︀﹇︡ ﹨︧︐﹛ ﹝﹪

﹋﹥ ﹋﹞﹫﹏ را ) ع(﹋﹠︡؛ ﹝︓﹏ ︎﹫︀﹝︊︣ ﹋﹥ ︨﹙﹞︀ن را و ︻﹙﹪ ا﹟ ﹝﹊﹞َـ﹏ و ﹝︣︋َـ﹪ ︀ ︋﹑وا︨︴﹥ ا﹁︣اد را ︑﹊﹞﹫﹏ ﹝﹪

﹋﹠︡، ﹎﹠︎ ﹤︣︀﹡﹪ ا︨ـ️ و ︀︋ـ︡    اي را ︑﹊﹞﹫﹏ ﹝﹪ ︻َ︡ـه ، ا﹝︀م ز﹝︀نا﹒ن ﹨﹛ ﹇︴︺︀ً و ﹆﹫﹠︀ً. ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋︣د﹡︡

︫︡︀︋ ﹟﹫﹠ .︹﹞ ️﹫︋︣︑ ﹟ا ︀ و ︐﹁︀ ️﹫︋︣︑ ﹤﹋ ﹪︀﹫﹛ۀا﹜﹢ا︨︴﹥ ا︨️ ︑﹢︨︳ او ︡﹠︐︧﹨ ︀﹡آ .  

 ️ ا﹡ّـ﹛ ︻﹠ـ︡﹡︀ ﹜﹞ـ﹟    «: ︠﹑︮﹥ ا︀︋ ﹤﹊﹠︡ ﹝︫︣︡ي ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︠︡ا او را ︋︣﹎︤︡ه و ︋﹥ ﹝﹆︭︡ ر︨︀﹡︡ه ا︨ـ

ـ . و ﹡︀م ا﹟ ﹝︣︋َـ﹪ ﹝︫︣︡، ﹡︊﹪ ا︨️). ا﹡︡ ︤د ﹝︀ ︋︣﹎︤︡ه و ︎︀کا︪︀ن ﹡(»ا﹜﹞︭︴﹀﹫﹟ ا﹐︠﹫︀ر ︊﹠︗ ﹟︊ـ﹢َـت   ۀا﹡

  . ︑︣︋﹫️ و ︨﹙﹢ك ا︨️ ۀا﹡︊︀ء و ︑︢﹋ّ︣ و ا︠︊︀ر ﹡﹫︧️، ︗﹠︊ ۀ︗﹠︊. و﹐️ او︨️ ۀ﹡︊﹪ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ︗﹠︊
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﹊﹩ ا ﹤﹊﹠﹥ ﹋︀ر﹨︀︊﹡ ﹪︀ـ︡ ︋﹊﹠ـ﹫﹛؛ د﹍ـ︣    . ︀︨️ آ﹎︀﹨﹩ دارای دو ﹢زه ﹡︧︊︐︀ً ﹝︧︐﹆﹏ ا︨️.ج

︀﹋ ﹤ ﹤﹊﹠ا﹜﹫﹠﹊︋ ︡︀︋ ﹪︀﹨ـ﹢زه   . ر ﹅ـ﹐ ،﹤︐︨ر ︀︋︀︖ از ︋﹠︡﹨︀ و ،﹜︫︡ ️︧﹡ زه﹢ ﹤︋ ﹏﹞︀︻ ︣﹎ا

ا﹡︡ ︑﹢︨︳ ︋︪︣، ︋﹥ ︠ـ﹢دی ︠ـ﹢د د︨ـ️ ـ︀﹁︐﹠﹩      ﹢زه ﹡ ﹩︠︣︋ ﹤﹋ ،️︧﹊﹞︐︩ ﹡︀﹝﹫︡ه. ︫﹢﹛ دوم ﹝﹩

و ا﹎︣ د︨️ ︎﹫︡ا ﹋︣د و ︋ـ﹥ آن  . ︺﹠﹩ ︋︪︣ ﹇︀در ا︨️ ︋︀ ︑︖︣︋﹥ و آز﹝﹢ن و ︠︴︀ ︋﹥ آن د︨️ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡. ا︨️

️  داوری ﹞﹏ ﹋︣د؛ ﹡︐﹫︖﹥ ︻﹞﹏ ︋﹥  ﹟﹫﹠﹊﹞︐﹩، ا﹡︧︀﹡﹩ ر﹨︀ و آزاد از ﹇﹫︡﹨︀ و ︎﹫︩︻ ﹠ـ﹫﹟  ـ︀﹐  . ﹨︀︨ـ

︠﹢ا﹨ـ︡ ︎ـ︣واز ﹋﹠ـ︡؛     ︮﹀︣ ︣﹋️ ︮︺﹢دی ا︨️، ﹝﹩ و در ﹡﹆︴﹥ ر﹨︀ ︫︡ه ،ا﹡︧︀﹡﹩ ﹋﹥ از ا﹝﹢ر ﹝﹠﹀﹩ و ﹝︀﹡︹

ا︀︨ ﹟️ ﹋﹥ ا︑﹀︀﹇︀ً ﹡﹆︴ـ﹥ ا︠ـ︐﹑ف   . ︀︋ ﹤︡ ︋﹊﹠︡ ︋︡ا﹡︡ ︺﹠﹩ ا︀︨ ﹤︋ ︦︎ ︡﹠﹋ .﹤﹊﹠️ دوم ﹡﹫︀ز ︎﹫︡ا ﹝﹩

﹤﹚﹡ ﹤﹇︣﹁ و ︀﹨ ﹏﹆︻ ﹅︣︵ ︋︪︣ی ﹇︀︋﹏ د︨︐﹫︀︋﹩ ﹡﹫︧️؛ در︨️ ︋﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟ د﹜﹫ـ﹏ ا﹡︊﹫ـ︀ء    ) ﹁︴︣ت(﹨︀︨️، از

  .ا︀︨ ﹟️، ﹨︡ا️ ﹡︀م دارد. آ﹝︡﹡︡ و ﹝︐﹊﹀ّ﹏ ︋﹫︀ن آن ︫︡﹡︡

️︧﹡ ️︀︨)️﹝﹊ (︤اره﹎ ︣︐︪﹫︋ ︀﹨﹩  ﹜︧﹇ ر﹨︀ ا︨️ ﹋﹥ »﹐«از﹊﹚﹞ از ﹩﹩﹞ ︡ه، د﹨︡؛ ︀ت﹠زدا

︩ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝﹩ ︨︀ز ا﹡︧︀ن و ︨﹢ز ︨︊︉﹎︣،  ︎﹫︣ا ︣﹀︮ ﹤︴﹆﹡ ﹤︋ ً︀︐︀﹡ دوم. ر︨︀﹡︡ ا︨️؛ و ️︀︨ و)️︡ا﹨ (

︩   ا︨ـ️؛  و و︀︨﹏ ︋﹥ در﹎︀ه ـ﹅  ﹝ﹳ﹠︖﹫︀ت ︀ت و﹝ﹳ︧︐َ﹞ً︧ـ﹊ ،»إ﹐«﹨︀﹪ از ﹇︧﹛  ﹎︤اره ﹎ـ︣،   ا﹁︤ا﹠ـ︡ه، آراـ

ارزش ︋ـ﹢دن د﹡﹫ـ︀    ا︻︐︊︀ری و ︋ـ﹩  ﹝︓﹑ً ︋﹩ .︨︀﹡︡ر ا︨️؛ ︺﹠﹩ ︋﹥ ﹡﹆︴﹥ ︮︡ ا﹜﹩ ﹝﹩ ︎︣ور︨︀ز و ︻︀رف ︨︊︉

  .﹊﹞️، و ﹋﹫﹀﹫️ ︻︊︀دت، ﹨︡ا️ ا︨️

﹝ـ﹟ ︻ٌ﹠ـ︡   «ا﹡︡ ﹢ن ﹨ـ︡ا️   ︾﹫︣ از ا﹡︊﹫︀ء، ﹝︀︋﹆﹩ ︋﹥ ﹎︤اف ﹝︡︻﹩ ﹨︡ا️. ﹨︡ا️ و︥ه د﹟ ا﹜﹩ ا︨️

  .ا︨️) از ︗︀﹡︉ ︠︡ا(»اً

ا﹋ـ﹏ و ︫ـ︣ب و ︾︱ـ︉ و    (﹫﹢ا﹡﹫َــ️   ۀ︋﹥ ا︑﹀︀ق ︗﹞﹫︹ ︻﹆﹑ي ︻︀﹜﹛، ︋︪︣ ﹜﹫︀﹇️ دارد ﹋﹥ از ا﹟ ر︑︊. د

︑﹢ا﹡︡ ︠﹢دش را از ا﹟ آب و ﹎﹏ ︋﹫︣ون ︋﹊︪︡ و ا ﹟ﹳ︣ت د﹡﹫︀ را ︎ـ︀ره   ﹨︣ ﹋︦ ﹝﹪. ︋︀﹐︑︣ ︋︣ود) ︫﹢ت

  . ﹋﹠︡؛ ا﹜︊︐﹥ ︋︀ ︻︊︀دت و ︋﹠︡﹎﹪ ︠︡ا، ︀ ︋︀ ر︀︲︀ت

﹨︧︐﹠︡، ﹝︱︀ف ︋︣ ا﹠﹊ـ﹥ ︠﹙ـ︹، ︋ـ﹥ ︠ـ﹢دي      از راه ︻︊︀دات و ر︀︲︀ت، ︋︣︠﹪ ا﹁︣اد در ︎﹪ ︠﹙︹ ︋︡ن

اي  ﹎ـ︀﹨﹪ ﹝﹞﹊ـ﹟ ا︨ـ️ ﹎﹢﹠ـ︡ه    . ، در د﹟ ﹝︴﹙﹢ب ﹡﹫︧️ و ︋﹥ ذ﹋︣ ﹡﹫︀ز ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢د در︗︀︑﹪ دارد︠﹢د

︡﹢︪︋ ︹﹚﹠﹞ را ︗︢ب ﹋﹠︡ ﹋﹥ از ︋︡ن ︀﹝︫ ︀ن﹠ .      ﹤َــ︗﹢︐﹞ ﹪︑︀︋︢ع ︑︀م، ︋﹙﹊ـ﹥ ︫ـ﹞︀ را ︋ـ︀ ︗ـ﹑﹡ا﹜︊︐﹥ ﹡﹥ ا

﹋﹠︡ه ︫﹢︡؛  ︋︪﹪ از ︀﹆﹅ ﹋﹠︡ ﹋﹥ و﹇︐﹪ ︑﹢︗َـ﹥ ︫﹞︀ ︑﹞︣﹋︤ ︎﹫︡ا ﹋︣د و ﹋︀﹡﹢ن ﹎︣﹁️، از ︗ ︣︀︨︀ت ︋︡ن

﹋﹠︡ و ︐﹪ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︗︀﹪ ︋︨︣︡ ﹋﹥ ﹝︀  ا﹡﹑ع ﹎︀ه ﹢اس ﹝︀ را را﹋︡ ﹝﹪. ا﹟ ︠﹢د ﹡﹢︻﹪ ︠﹙︹ ا︨️

  . ︋﹥ ﹐﹁﹊︣ي ︋﹫﹀︐﹫﹛... ) ﹜﹞︦ و ︋︭︣ و ︨﹞︹ و (از ︑﹞︀م آ﹡︙﹥ ﹝︐︺﹙ّ﹅ ︋﹥ ︋︡ن ا︨️ 

. ︑︖︣︡ وا﹇︺﹪ ﹝﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ︑︖︣︡ ﹨﹛ ا︮﹏ و ︋︡ل دار﹛؛  ︣︖︑ ﹪﹠︺︡ ︠﹫︀﹜﹪ دار﹛ و ۀا﹝َـ︀ ﹡﹊︐

︎﹠︡ارد؛ ﹨﹞︀﹡﹠ـ︡ ︋︣︠ـ﹪    ︠﹫︀﹜﹪ ︠﹫﹙﹪ ﹇﹢ي ︋︀︫︡، ︫︬ آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ︠﹫︀ل ﹋︣ده ا︨️، ﹆﹫﹆️ ﹝﹪ ۀا﹎︣ ﹇﹢َـ

﹋﹠﹠︡، وا﹇︺﹫️ ︠ـ︀ر︗﹪   ︫︡ه ا︨️، آ﹡︙﹥ را ︑﹫﹏ ﹝﹪ ︠﹫︀﹜︪︀ن ︋﹫︩ از ︣︑ ︡﹈ ۀد﹢ا﹡﹍︀ن ﹋﹥ ﹢ن ﹇﹢َـ
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︡  ﹋﹠﹠︡ ـ︀ ـ︣ف ﹝ـ﹪    ﹙﹥ ﹝﹪﹋﹠﹠︡، ﹞ د﹨﹠︡؛ ﹝︓﹑ً ﹁︣ار ﹝﹪ ﹜︢ا ︋﹥ آن ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ ﹝﹪. ︎﹠︡ار﹡︡ ﹝﹪ ︑︖︣ـ︡  . ز﹡﹠ـ

ا﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در ︑︖︣ـ︡     ﹋﹠︡ و آن ﹡︪︀﹡﹥ اي ا︨︀︨﹪ دارد ﹋﹥ از ︑︖︣︡ ︠﹫︀﹜﹪ آن را ﹝﹞︐︀ز ﹝﹪ وا﹇︺﹪ ﹡︪︀﹡﹥

﹪﹞ ﹤ ︣﹨ ،﹪︺﹇︀رف وا﹇︺﹫ وا︺﹞ ︀︋ ،﹢﹞ ﹤︋ ﹢﹞ ︡﹫︋︀ـ﹥ ︋ـ﹥ ﹇ـ﹢َـ   . ﹇︣آن ﹝﹠︴︊﹅ ا︨️ ۀ ︣﹨ ،﹪﹛︀﹫︠ ︡︣︖︑ ۀدر 

﹜﹢﹋ـ︀ن ﹝ـ﹟ ︻﹠ـ︡ ︾﹫ـ︣اً     «: آ︡ ︢ا ﹫︤﹨︀ي ﹝︐﹙︿ و ﹝︐﹠︀﹇︰ ︡︎︡ ﹝﹪﹜. ︋︀﹁﹫︡ ︠﹫︀﹜﹫﹥ ︋﹫︀︋﹫︡، ﹨﹞︀ن را ﹝﹪

︎ـ︦ ﹝︺ـ︀رف   ). ︀﹁︐﹠︡︋﹢د، در آن ا︠︐﹑ف ︋︧﹫︀ر ﹝﹪ا﹎︣ از ︗︀﹡︉ ︾﹫︣ ︠︡ا ﹝﹪(»﹜﹢︗︡وا ﹁﹫﹥ ا︠︐﹑﹁︀ً ﹋︓﹫︣اً

︑﹢︲﹫ ا︣︖︑ ،﹤﹊﹠︡ ا﹋︓︣اً، ﹨﹞︣اه ا︨️ ︋ـ︀ ︑ـ️ ︑ـ︃︔﹫︣ ا﹜﹆︀ـ︀ت     .  ﹡︊﹪ ﹝﹫︤ان در︨︐﹪ ﹝︧﹫︣ ︑︖︣︡ ا︨️

ا﹠︀ن . ﹢ا﹜﹛ ︋︣زخ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟؛ و ︋︧﹫︀ري از ا﹟ ﹝﹢︗﹢دات ︀ ﹎﹞︣اه ︑︀م ﹨︧︐﹠︡ ︀ ﹎﹞︣اه ﹡︧︊﹪﹝﹢︗﹢دات ︻

﹋﹠﹠︡ و ︨︀﹜﹈ ︋﹥ ﹁﹊︣ ار︑︊︀ط ︋︀ آ﹡︀  ﹋﹠﹠︡، ︨︀﹜﹈ را ︋﹥ ︠﹢د ﹝︪︽﹢ل ﹝﹪ ︾﹫︣ از ا﹠﹊﹥ ﹝︺︀رف ﹡﹫︮︀ ا﹜﹆︀ ﹝﹪

﹪﹞ ︀﹡اً ا︨️، ︋︀ز  ﹜ّ︢ات، ﹋﹥ ﹝︺︣﹁﹤ ︫﹢د و او از ا﹜ّ︢ ا﹁︐︡ و از ︠︡ا ︾︀﹁﹏ ﹝﹪ و ﹜︢ت ︋︣دن از ︻﹙﹛ و ﹇︡رت آ

  . ﹋﹠︡ ﹝︀﹡︡ و ︋﹥ ︫﹢ات ︻﹢ا﹜﹛ ︎︧️ ︋︣ز︠﹪ د﹜﹢ش ﹝﹪ ﹝﹪

︎︦ ︋︪︣ ︋︣اي ر︨﹫︡ن ︋﹥ ︑︖︣︡ وا﹇︺﹪ و ︋︺︡ ︋︣اي ﹝﹫︤ان ﹋︣دن آ﹡︙﹥ در ︑︖︣︡ ﹋︪ـ︿ ﹋ـ︣ده ا︨ـ️ و    

﹪ ︵﹢ر ︋︣اي ﹝︭﹢﹡﹫️ از ﹎﹛ ︫︡ن در ︻﹢ا﹜﹛ ︑︖︣︡ و ︋﹥ ︾﹫︣ ︠︡ا ﹝︪︽﹢ل ︫︡ن، ا︐﹫︀ج ︋﹥ ﹝︺﹙﹛ و ﹝︣︋َـ ﹨﹞﹫﹟

  . و ﹝﹊﹞َـ﹏ دارد ﹋﹥ آن ﹝︣︋َـ﹪ ﹡︊﹪ ا︨️

﹜︢ا︢ ︻﹆﹙﹫﹥ اَ︫︡ـ از  ﹜︢ا︢ ︠﹫︀﹜﹪ ا︨️ و  ﹜︢ا︢ ︠﹫︀﹜﹪ اَ︫︡ـ از  ﹜︢ا َ︧︢ـ﹪ ا︨ـ️، ـ﹢ن ﹋﹞ـ︀﹐ت    . ه

︠﹢ا﹨︡ و ﹨﹠﹍︀م ر︨ـ﹫︡ن ︋ـ﹥    ﹨︣ ︗︀ ﹋﹞︀﹜﹪ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︵︀﹜︉ ﹋﹞︀ل، ︋︀﹜﹀︴︣ه آن را ﹝﹪. ︋﹫︪︐︣ ا︨️

  . ﹞﹏ ︋︀︫︡، ﹜ّ︢︑︩ ا﹜ّ︢ ا︨️︋︣د و ﹨︣ ﹥ ﹋﹞︀ل ا﹋ آن، ﹜ّ︢︑﹪ ︻︖﹫︉ ﹝﹪

﹋﹏َـ ﹋﹞︀﹜﹈ ﹋︀﹝﹏، ﹋﹏َـ ︻︷﹞︐﹈ ︻︷﹫﹞ـ﹥،  «: ︠︡ا ﹋︀﹡﹢ن ﹋﹏ ﹋﹞︀﹐ت ︾﹫︣﹝︐﹠︀﹨﹫﹥ ا︨️؛ َ︫︡ـةً و ﹝َ︡ـةً و ︻َ︡ـةً

︿︫︣ ﹈﹁︫︣ ت ﹜ّ︢︑︩ ︾﹫︣﹝︐﹠︀﹨﹪ ا︨️.  »﹋﹏َـ﹐︀﹝﹋ ﹟ر ︫︡، و︗︡ان ﹋︣دن ا﹢︵ ﹟︎ـ︦ ︋ـ﹥   . و﹇︐﹪ ﹋﹥ ا

  . ﹞︀﹐ت﹊﹛ و︗︡ان، ﹝︺︣﹁️ ︠︡اي ﹝︐︺︀ل ا﹜ّ︢ ﹜ّ︢ات ا︨️ و ا﹋﹞﹏ ﹋

در ︻︀﹜﹛ ﹆﹫﹆️، ︠︡او﹡︡ ︠﹢دش ﹝︀ را ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠﹢دش و ﹋﹞︀﹐ت ︠﹢دش ︋ـ﹥ و︗ـ︡ان آورده ︋ـ﹢د،    

﹜︀ج ︾︣ق ︋﹢د︐︋در ﹜ّ︢ت و ا ،﹟︀︋︣ا﹠︋ .  

﹜︫︡ ︡﹫︺︊︑ ﹜﹛︀︻ ﹟و﹇︐﹪ ﹋﹥ از ا﹝︀م ︮︀دق. ︨︍︦ ︋﹥ ا ا﹎︣ «: َ︨︣ـ ﹡︤ول ارواح را ︎︨︣﹫︡﹡︡، ﹁︣﹝﹢د

︀︋﹠︡ ﹋﹥ آن ﹋﹞ـ︀﹐ت از آنِ   ︀︋﹠︡ و ﹨﹛ از ا﹟ رو، ﹡﹞﹪ ︡اري ﹡﹞﹪︋﹥ ا︀﹫﹡ ﹤︪﹡ ﹟﹠︡، ︠﹢د︫︀ن را ︋﹥ ﹁﹆︣ و ﹡

︠﹢ا﹨﹠︡، اـ﹟   ︎︦ آن ﹋﹞︀﹐ت را از ﹝︀ ﹎︣﹁︐﹠︡ و ﹝︀ را ﹨︊﹢ط داد﹡︡ و آ﹡︙﹥ از ﹝︀ ﹝﹪. »﹥ ﹋︧﹪ ︋﹢ده ا︨️

ا﹛، ︋﹥ ︋︀﹐︑︣ و ︗ـ︀﹝︺︐︣   ا﹛ و ﹝︖َ︣ـب ︫︡ه ︋﹙﹊﹥ ﹢ن ︨﹫︣ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ز، ︋︀ ا︠︐﹫︀ر ︠﹢د ︋﹥ آن ﹋﹞︀﹐ت

︋︣اي ﹋﹞﹈ ︋﹥ ﹝︀ ︋﹑︀ ﹁︨︣︐︀د﹡︡ ︑︀ ﹝ـ︀ را از ︠ـ﹢اب ︋﹫ـ︡ار ﹋﹠﹠ـ︡ و ︋ـ﹥ ﹝︺︣﹁ـ️ ︋︧ـ﹫︳        . د︨️ ﹡ ﹜﹫︋︀︀از آ

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︎﹫︀﹝︊︣ان را ﹁︨︣︐︀د﹡︡ ︑︀ ︋﹥ ﹝︀ ﹡﹫︉ ︋︤﹡﹠︡ و ︑︢﹋ّ︣ ︋︡﹨﹠︡ و ﹝︣︋َـ﹪ ︋︀︫﹠︡ ︑︀ ﹝︀ ︋︀ . ا︲︴︣اري ︋︨︣︀﹡﹠︡

  . ︻︊︀دت ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ ︑﹊﹞﹫﹙﹪ ا︠︐﹫︀ري د︨️ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛
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  . ﹝︺︣﹁️ د︨️ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛ ﹛ ﹁﹊︣ ︋﹫︣ون آ﹫﹛ و ︋︀ز، ︋﹥ ︋︖️ٌاز ﹇﹫︡ و ︡ود و ︵﹙︧

ا﹁︐﹠ـ︡ و آن ﹝︺ـ︣وف ﹁︴ـ︣ي را در     ︫﹢﹡︡ و راه ﹝ـ﹪  اي ﹝﹢﹁﹅  و ︋︀ ︑︢﹋ّ︣ ا﹡︊﹫︀ ﹝︐︢﹋ّ︣ ﹝﹪ در ا﹟ ︋﹫﹟، ︻َ︡ـه

 ﹐︀︀ دا ً︀︊﹛︀︾ ︀ ً︀﹝︀ ﹡︀دراً، اـ﹟  . ︫﹢﹡︡ ︀︋﹠︡ و ︑︧﹙﹫﹛ ﹇︣ و ﹝︣ و ﹡︺﹞️ و ﹡﹆﹞️ او ﹝﹪ ︀ل ا︠︐﹫︀ر ﹝﹪

رود،  ﹢ن ا﹡︧︀ن ا︨️ و ا﹡︧︀ن از ﹡︧﹫︀ن و  ﹎︀﹨﹪ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺︣﹁️ ﹨﹛ از ︋﹫﹟ ﹝﹪. ︺﹠︀ در و︗︡ان آ﹡︀ن ﹨︧️﹝

︡  ︠︡ا ︋︣اي ا﹠﹊﹥ ︋﹥ او ﹜︴︿ ﹋﹠︡ و او را ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ ︋︀ز﹎︣دا﹡︡، ︋﹑ ﹝ـ﹪  ︋ـ︀ز اـ﹟ ﹝︺︣﹁ـ️، ﹝︺︣﹁ـ️     . ﹁︨︣ـ︐

  . ا﹡︡ ه︋﹢د ا︲︴︣اري و ︋︧﹫︳ ا︨️، و ا︠︐﹫︀ري ﹡﹫︧️، ︎︦ ا﹡︊﹫︀ و ︋﹑︀ دا﹞︀ً ﹝﹊﹞َـ﹏ ﹨﹛

﹡︊﹪ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا او را ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ ︑﹊﹞﹫﹙﹪ ا︲︴︣اري ︻︀رف ﹋︣ده ا︨ـ️ و ︋︺ـ︡ ﹨ـ﹛ ︋ـ﹥ ا﹜﹆︀ـ︀ت      

)﹪ـ﹫﹟   وادارش ﹝﹪) و﹠ ︣ان را ︑︣︋﹫️ ﹋﹠︡ و﹍دش ︋﹫︪︐︣ ﹝︺︣﹁️ ︑﹊﹞﹫﹙﹪ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡، ﹨﹛ د﹢︠ ﹜﹨ ﹤﹋ ︡﹠﹋

  . ﹋︧﹪ ﹡︊﹪ ا︨️

﹡︧ـ️ ︠ـ︡ا   . ︠︱﹢ع ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡ ︠︡او﹡︡ اوَـل ︀︋︡ ︠﹢دش را ︋﹥ آ﹡︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠︡ا ︀ل

︫﹢د و ﹝︺︣﹁ـ️ آ﹡ـ︀    ﹋﹠︡ و ︋︺︡ در آ﹡ ︀︀ل ︠︱﹢ع ︎﹫︡ا ﹝﹪ ︠﹢دش را ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ ﹇︴︺﹪ ︋﹥ آ﹡︀ن ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹪

﹎﹢︡ ﹋﹥ ا﹟ ا﹜︀﹝︀ت از ︨﹢ي ﹝﹟  آن و﹇️ ︠﹢د ︠︡ا ﹝﹪. ﹋﹠︡ ﹎︀ه ︋﹥ آ﹡︀ ا﹜︀مِ و﹪ ﹝﹪ ︫﹢د، آن ︑︣﹋﹫︊﹪ ﹝﹪

  .ا﹟ و︲︹ ︑︣︋﹫️ ا﹡︊﹫︀︨️. ا︨️

، ﹝︺︣﹁️ ︑︣﹋﹫︊﹪، ﹋﹥ ﹨ـ︡ف از ︠﹙﹆ـ️   )ا︑ّ︊︀ع(د﹨﹠︡ و ︋﹥ ︎﹫︣وي از آ﹡︀  آ﹠︡ و ︑︢﹋ّ︣ ﹝﹪ ﹝﹪﹎︀ه ا﹡︊﹫︀  آن

  . ︫﹢د ا﹟ ︻︀﹜﹛ ا︨️، ︋︣اي ﹝︀ ︎﹫︡ا ﹝﹪

و︗ـ︡ان ︻﹞﹙ـ﹩ اـ﹟    ︋︣ای . ا﹝︡اد و﹩ ﹇︀در ﹡﹫︧️ ︠︡ای ︠﹢دش را ︋﹫︀︋︡ ︋︪︣ ︋﹥ ︠﹢دی و ︠﹢د و ︋﹩

﹝︣دم د﹨﹊︡ه ︋﹥ ا︨︐﹞︐︀ع و ︋︣︋︣داری . ای ︠﹙﹅ ﹋﹠﹫︡ د﹨﹊︡ه ︵︊﹫︺️و در ﹝﹫︀ن  ︵︊﹫︺︐﹩در ذ﹨﹟ ︠﹢د : ﹡﹊︐﹥

ـ . از ︵︊﹫︺️ ﹝︪︽﹢﹜﹠︡ ︬ ﹋﹠ـ︡ و  ︐﹩ ا﹎︣ در ﹝﹫︀ن آ﹡︀ ﹋︧﹩ ︋︣ای ︫﹠︀︠️ ﹝﹫︳ ︎﹫︣ا﹝﹢﹡︩ ︑﹆﹫﹅ و ︑﹀َـ

و ︋﹥ ﹇︡رت ︋︀د و آب و آ︑︩ و ︠︀︮﹫️ ا︗ـ︤اء   )﹢زه ︻﹙﹢م ا︨️ ا﹟ ﹋﹥(︎︣ده از راز﹨︀ی ︵︊﹫︺️ ︋︣دارد

 ︋ـ﹥  وآ﹎︀ه ︫ـ﹢د  ﹇︀در ﹡﹫︧️ ︋﹥ ︠︀﹜﹅ ︨﹫︧︐﹛  ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢دا﹝︀ ،)﹁﹠﹢ن ا︨️﹋﹥ ا ﹟﹢زه (︨﹫︧︐﹛ ︎﹩ ︋︣د

︀︋ ﹩﹊︡  .ا︨️ »و﹩«ا﹟ ا﹝︡اد ﹡︀﹝︩  ؛︠︀﹜﹅ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︨️ ︠﹢د ︋﹥ ا﹝︡اد︋︣ای ا﹠﹊︀ر . ︎﹩ ︋︣دراز د﹨︣ 

﹡︧️ ︑﹢︨︳ ︠︀﹜﹅ ︋﹫︡ار ︫﹢د و ﹆﹫﹆️ را ︋﹀﹞︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ ︋﹥ د﹍︣ان ︋﹀﹞︀﹡︡؛ ﹡ـ︀م ﹠ـ﹫﹟ ﹋︧ـ﹩ ﹡ـ︀﹝︩     

﹋﹠ـ︡ و ︎﹫ـ︀م ـ﹅ را ︋ـ﹥ ︠﹙ـ﹅       آ﹎︀ه ﹝ـ﹩  ﹨﹛ ️؛ ︺﹠﹩ آ﹎︀ه ︫︡ه و ︋︀ ︠︊︣ دادن از ﹅ د﹍︣ان راا︨» ﹡︊﹩«

  .ر︨︀﹡︡ ﹝﹩

ا﹝ـ︡اد و ا﹜ـ︀م ا﹜ـ﹩     ا︨️ ﹋﹥ ︐ـ﹩ آن دو ـ﹢زه ︻﹙ـ﹢م و ﹁﹠ـ﹢ن ﹨ـ﹛ ︋ـ﹩       در ﹡︤د ا﹨﹏ ︑﹆﹫﹅ رو︫﹟

، و ︋﹥ ︵︀﹜︉ و و از ا﹠︣و ︑﹞︀م ﹋︪﹀﹫︀ت و ا︠︐︣ا︻︀ت ︋﹥ ا﹝︡اد ﹅ و ا﹜︀م ﹁︫︣︐﹍︀ن ︋︧︐﹥ ا︨️. ا﹡︡ ﹡︀﹝﹞﹊﹟

  .︫﹢د ︨︀︻﹩ ا﹁︀︲﹥ ﹝﹩
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︠︡ا︀ ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹪ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︻ـ︀﹜﹪ را  : ـ  و﹇︐﹪ آدم را ︋﹥ ︫﹫︴︀ن ︻︣︲﹥ ﹋︣د﹡︡، او ﹡﹍︀﹨﹪ ﹋︣د و ﹎﹀️و

︻︀﹜﹪ ).  ﹝︣ا از آ︑︩ و او را از ﹎﹏ ︠﹙﹅ ﹋︣دي(»︠﹙﹆︐﹠﹪ ﹝﹟ ﹡︀ر و ︠﹙﹆︐﹥ ﹝﹟ ︵﹫﹟«. در راه ︨︀﹁﹏ ﹁︡ا ﹋﹠﹪

︠︡ا︀ از ا﹟ ﹋︀ر د︨️ ︋ـ︣دار،  . ﹋︣دن در︨️ ﹡﹫︧️) ️︎︧(را ﹁︡اي ︨︀﹁﹏ ﹋︣دن و ︫︣︿ را ﹁︡اي و︲﹫︹

﹨ـ︣ دو ر﹋︺ـ️ از   (﹝﹟ ﹨﹛ ︻︊︀د︑﹪ ︠﹢ا﹨﹛ ﹋︣د ﹋﹥ ا︡ي از ﹝﹢︗﹢دات، ﹠﹫﹟ ︑﹢ را ︻︊︀دت ﹡﹊ـ︣ده ︋︀︫ـ︡   

︠﹢ا︨️ ︋﹥ اـ﹟ ︻﹞ـ﹏ او را ︋ـ﹥ ﹝﹢︗ـ﹢دي      ا﹜︊︐﹥ ︠︡ا ﹝﹪). ﹋︪﹫︡ ﹡﹞︀ز﹨︀ي ︫﹫︴︀ن ︀ر﹨︤ار ︨︀ل ︵﹢ل ﹝﹪

︿︫︣ ،︡﹠﹋ ﹏︡︊︑ ︀ا︨️ ︑︣ از آ﹡︙﹥ ﹨︧️، ا﹝َـ﹢﹡ ـ︡ اَن ا︻︊ـ︡ ﹝ـ﹟     «: از ︵︣ف ︠︡ا ︗﹢اب آ﹝︡. اوا﹡ـ︀ اُر

︡︣︑ ︒﹫ ﹟﹞ ﹐ ︡ار ︒﹫ «)ـ﹥ ﹋ـ﹥    ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︠﹢د دو︨️ دارم ︻︊︀دت ︫﹢م، ﹡﹥ آن ﹝﹟ دو︨️ دارم آن﹡﹢﹎

  ). ︑﹢ دو︨️ داري

دوم، ا︋︐﹑ء ︋﹠︡﹎︀ن ︋﹥ ا﹠﹊ـ﹥ از ﹡︊ـ﹪ ︑﹞﹊ـ﹫﹟ و    . ︠︡ا ۀدر ﹡︊﹪ دو ︫︃ن ﹨︧️؛ ﹡︧️، ︫︃ن ︋﹫︀ن اراد

﹞ ️﹫︺︊︑﹪ ﹤﹡ ︀ ︡﹠﹠﹋ .    ️ ا︨ـ️، ا﹝َــ︀ ︨ـ ️︣دن در ︋︀ر﹎︀ه ︠︡ا ︨ـ﹋ ﹪︡ا﹎ ﹤﹊﹠ا ﹫︲﹢︑     ﹤ـ︣ از آن، ﹋ـ︑

﹝︴﹫︹ از ︻︀︮﹪ و ︫﹆﹪ از ︑﹆﹪ ا︨️، ﹎︡ا﹪ ﹋ـ︣دن از ︾﹫ـ︣   ) ︗︡ا﹋﹠﹠︡ه(︑﹞﹙︩ ︋︧﹫︀ر د︫﹢ار ا︨️ و ﹝﹞﹫َـ︤

ـ     ︃ ︠︡ا و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︋﹢دن ︋﹥ ︾﹫︣ او︨️ و ا︨ ﹪﹚﹫︠ ﹟️ ا︨️ و ﹨﹞﹫﹟ ︫︀﹨︣اه ﹋﹞ـ︀ل ا﹋﹞ـ﹏ ﹝︀︨ـ️ و ﹝﹠︪

ا︐﹫︀ج و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ي ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ﹡︊﹢َـت د︫﹢ار ا︨️، ا﹝َـ︀ ︫︀﹨︣اه اوج . ﹇︣ب ︠︡ا︨️ ۀر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹝﹆︀﹝︀ت ︻︀﹜﹫

ر︨︀﹡︡؛ ︎︦ ︠﹢دش  ا﹡︧︀ن ا︨️ و ﹝︀ را ︋﹥ ﹋﹞︀ل ا﹋﹞﹏، ︺﹠﹪ ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ ﹁﹆︣ ︠﹢د﹝︀ن و ︾﹠︀ي ﹇﹫َـ﹢﹝﹞︀ن، ﹝﹪

﹤ّ︴ٌ ︋︀ب ﹈)︤ش︀نر﹨︀﹠﹎ (️﹝ر ّ︳﹞ ا︨️ و .  

︋ـ﹥   ا﹔﹡︊﹫︀ ︫︬ ︠︀︑﹛. ا﹡︡ ︀ را ر﹨︀ ﹋︣ده ︋︀︫﹠︡؛ آ﹡︀ را ﹨﹛ ﹝︐︀ج ﹋︣دها ﹟﹠﹫﹟ ﹨﹛ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا﹡︊﹫

﹪︀ج ا︨️ در ﹡︤ول و︐﹞ ﹏﹫︣︊︗ ﹟﹫﹝﹨ .    از ︵︣ف ︎︣ورد﹎ـ︀ر ﹡ـ︀زل ︫ـ﹢د و ﹏﹫︣︊︗ ﹪﹋ ﹤﹋ ️︨ا ︣︷︐﹠﹞

﹤︀ورد آ﹫︋ ︩اي ︋︣ا .»﹪﹠︾︃﹁ ﹑︀︻ ︡ي و و︗︡ك﹁ ً﹐︀︲ ︁وي و و︗︡ك﹁ ً︀﹝﹫︐ ︡ك︖ ﹜﹛︀دت (»... ا ︀آ

﹪﹝﹡  ︡آ﹪﹝﹡ راه را ،﹜داد ️﹨︀﹠︎ ︀﹞ دي و﹢︋ ﹜﹫︐ ﹤﹋     ـ︀ ︑ـ﹢ را﹞ ︋ـ﹢دي و ︣﹫﹆﹁ ،﹜︣د﹋ ️︐دا﹡︧︐﹪ و ﹝︀ ﹨︡ا

﹜︋︀ر ︋︣اي ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م). ︾﹠﹪ ﹋︣د ﹟︡﹠ ﹪︐ ️︨رخ داده ا ﹪و ︦︊ .  

﹋﹑ً راه ا︠︐﹫︀ر و ا﹝︐︀ن ︋﹥ روي ا﹡︊﹫︀ ︋︀ز︑︣ از ﹝︀︨️ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹡︧︊️، ︋﹥ روي ﹨︣ ︫ـ︣﹀﹪ ︋ـ︀ز︑︣ از   

ز﹡︡﹎﹪ و ︑﹞﹏ ﹋︣دن ︗︀﹨﹏ ا︨️، ز︣ا ) ﹨︀ي ﹡︊﹢َـتا︔﹆︀ل و  ً﹑︓﹞)﹪︐︨﹊﹪ از ا︻︊︀ء ﹡︊﹢َـت . و︲﹫︹ ا︨️

د︫ـ﹠︀م و ﹡︀︨ـ︤ا   . ا﹡︊﹫︀ ﹝﹢︸︿ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ر︀︲️ را ︑﹞﹏ ﹋﹠﹠︡. ﹁︀︨︣︡ ﹝︖︀﹜︧️ ︋︀ ﹡︀ا﹨﹏ روح را ﹝﹪

  . ︋︪﹠﹢﹡︡، ا﹝َـ︀ ﹝︓﹏ ︎︡ر ﹝︣︋︀ن ︋︀︫﹠︡ ︑︀  ا﹁︣اد ︑︣︋﹫️ ︫﹢﹡︡

︑﹞︀م ا﹁︣اد ︋︪︣ ﹨﹞︙﹢ن ︎﹫︀﹝︊︣ان و﹪ ︫﹢د، ﹢ن ︋ـ﹥ ︮ـ︣ف وـ﹪ و ا﹜ـ︀م،      ا﹡︡ ا﹎︣ ︋﹥ و ︋︣︠﹪ ﹎﹀︐﹥

﹝﹠︀﹁︹ آ﹡ـ︀ن ︋ـ︀ ﹊ـ︡﹍︣    . ﹋﹠﹠︡ ︫﹢د، ا﹜︀﹝︀ت را ︋﹥ ﹝﹫﹏ ︠﹢د︫︀ن ︑︣︿ ﹝﹪ ︫﹢ت و ︾︱︉ ︋︣دا︫︐﹥ ﹡﹞﹪

︫ـ﹢د، آـ﹥    ﹝﹠︡ ﹝ـ﹪  ︋﹫﹠︡ و ︻﹑﹇﹥ آن ﹊﹪ ﹨﹞︧︣ د﹍︣ي را ﹝﹪. د﹨﹠︡ ︫﹢د و ﹊﹛ ﹇︐﹏ ﹨﹛ را ﹝﹪ ﹝︐︱︀د ﹝﹪
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︫﹢د، ﹋︪︐︀ر ︎ـ﹫︩   ﹇︐﹏ او ﹡︀زل ﹝﹪ ۀآ﹞ ، ،︡﹠﹋ ︀﹜﹀️ ﹝﹪ ︵︣ف.  ﹋﹥ ︀︋︧︐﹪ ا﹟ او را ︋﹍﹫︣د︫﹢د  ﹡︀زل ﹝﹪

﹪﹞ ︡ا︠︐﹑﹁︀ت ﹋﹫︧️؟. آ ﹟دا﹁︹ ا  

﹟ا︠︐﹑﹁︀ت ﹋﹥ ︋﹫﹟ ︻﹙﹞ـ︀ي ︋ـ︤رگ ︎﹫ـ︡ا ﹝ـ﹪    . ﹨︀ ︋︡︑︣، ا︠︐﹑ف در ﹝︺︀رف ا︨️ از ا ﹟︫ـ﹢د،   ا﹋︓︣ ا

﹋︧﹪ ﹋﹥ ︎︀﹋﹪ روح را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ︉َـ ﹝︺﹙﹢ل ﹨﹢ا و ﹨﹢س و ﹝﹢﹜﹢د ﹊﹪ از ︗︀ت ﹡﹀︧︀﹡﹪ ا︨️، و﹎︣﹡﹥ 

﹪﹞ ️︠︡او﹡︡ او را ﹨︡ا ،︫︡︀︋ ️﹆﹫﹆ َـ و﹅ ︉﹛︀︵ ،︀﹠︺﹞ و ﹡﹀︧︀﹡﹫َـ️ در او ﹡︊︀︫︡ و ︋﹥ ︑﹞︀م ️﹫︭︫ ︡﹠﹋ :

»︀﹠﹚︊︨ ﹜ّ﹠︡﹠﹛ ︀﹠﹫﹁ ︡وا﹨︀︗ ﹟︢﹛ا«)﹜︪︀ن ﹡﹞﹢درا ︋﹥ ا ︩﹢︠ ا و ﹨﹢س ). آ﹡︀ن ﹋﹥ ︑﹑ش ﹋︣د﹡︡، راه﹢﹨

از ︋︪ـ﹆︀ب ︎﹙ـ﹢ ﹜︢ـ︢︑︣    » ︻︀﹜﹪ رأي ︱︣ت«︫﹠﹫︡ن ︗﹞﹑︑﹪ ﹝︀﹡﹠︡ . ️ا﹡︀﹡﹫َـ️ ا︨ ﹨﹞﹫︪﹥ ︠﹢ردن ﹡﹫︧️، 

  دا﹁︹ ا﹟ ا︠︐﹑ف ﹋﹫︧️؟. ︵﹢ري ا︨️ ﹨︀ ا﹟ ︾︀﹜︉ ︗﹠﹌ و ﹡︤اع. ا︨️

️﹝﹊ ︀دن ا﹡︊﹫︀ و از︐︨︣﹁ ︡از ﹁﹢ا ﹪﹊    ا︨️ ﹋ـ﹥ ا︠︐﹑﹁ـ︀ت ﹟︀م ︋﹥ ا﹡︊﹫︀ ا﹛و ا ﹪︀ي ا︠︐︭︀ص و﹨

  . ﹋﹠﹠︡ ︋︪︣ را در ﹝︺︀رف و ︀﹆﹅ د﹁︹ 

اي ︎﹫ـ︀﹝︊︣   ﹎﹢﹡﹥ ︗︺﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︻َ︡ـه ر ﹡︷︀م ︠﹙﹆️ ﹋﹥ ﹝﹊﹛، ︋﹙﹊﹥ ا﹊﹛ ا︨️، ا﹟در ﹨︣ ︀ل، د

︹︋︀︑ ﹟︣︀︨ و ︡﹠︫︀︋ .  

  

ا︪ـ︀ن ︋ـ﹢ده   » ﹝ـ︐﹟ د︻ـ﹢ت  «ز﹡︡، ﹡﹥ ﹝︺︖︤ه و آ️، ︋﹙﹊﹥  در د︻﹢ت ا﹡︊﹫︀، آ﹡︙﹥ ︣ف اول را ﹝﹪. ٢

️ داد اي وا︲ و آ︫﹊︀ر از ﹨︡ا️ ا︪︀ن ︠︊︣ ﹝ـ﹪  ﹝︱﹞﹢ن د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︓︀︋﹥  ﹡︪︀﹡﹥. ا︨️ در وا﹇ـ︹،  . ه ا︨ـ

آ︑ـ︩   .﹋ـ︣ده  ︫﹫︣﹠﹪ و ﹑وت د︻﹢ت ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫︩ از ﹨︣ ﹫︤، ﹝︣دم را ︋﹥ ︠﹢د ︗︢ب ﹝ـ﹪ 

︋︪﹫︡ه و ︋ـ﹥   ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️، ︋﹥ وي ﹡﹢را﹡﹫َـ️ و ︨︊﹊﹪ و ﹁︣ا︠﹪ و ︫︣ح ︮︡ر ﹝﹪ ﹋﹑م ا﹡︊﹫︀ ﹋﹥ در ﹋︧﹪ در﹝﹪

﹝︀︭︊︀ن ا﹡︊﹫︀ ا﹟ ا﹢ا﹐ت . ︀︨️آن ﹋﹑م ﹡﹫︤ ︠﹢د ﹝﹠︊︺﹪ رو︫﹟ و ﹁︣اخ و ر﹨ ۀ﹁﹞︀﹡︡ه ﹋﹥ ︨︪︣﹞ او ﹝﹪

  .﹨﹞﹫﹟ ا︨️» ﹨︡ا️«﹋︣د﹡︡؛ ﹊﹪ از ﹝︺︀﹡﹪ ﹝﹛  را ا︧︀س و ︑︖︣︋﹥ ﹝﹪

 ﹟ا﹡︡ه و از ︑︺﹙﹫﹛ ︋﹪ ﹎﹢﹡﹥ ︋﹢ده ا︾﹙︉ ا﹡︊﹫︀ ﹨﹛ ا﹢﹡ ︣ه ︋﹢ده ا﹡︡ ﹋﹥ درس︋     ︣ـ︀ل ﹨ـ﹛ ︠︊ـ از ﹪︐ ا﹡︡ و

د﹨︡ ﹋﹥  در ︫︡ه ا︨️، ﹡︪︀ن ﹝﹪اي ﹋﹥ ﹡﹫︀﹝﹢︠︐﹥ از ا︪︀ن ︮︀  ﹉ ﹐︀﹠﹫﹟ ﹋﹙﹞︀ت ﹋﹫﹞﹫︀﹎﹢﹡﹥. ا﹡︡ ﹡︡ا︫︐﹥

  .﹡︀﹎︀︋ ،︣︤︡ ︋﹥ ﹝︊︡أ و ﹝﹠︊︹ وا︡ي ﹝︐ّ︭﹏ ︋︀︫﹠︡

  

در ) ا﹜ـ︡︻﹢ات  ﹝﹢︗ـ﹢د در ﹋︐ـ︀ب ﹝ـ︕   (اي ﹝︀﹡﹠︡ ︠﹢ا﹡︡ن د︻︀ي ا︐︖︀ب ا︫︐︽︀ل ︋﹥ ︠﹢ا﹡︡ن اد︻﹫﹥. ٣

︉︫  ﹤﹀﹫︮ ﹜﹫︷︻ ـ﹏ ︋ـ﹥ ︎﹫ـ︀﹝︊︣ ا﹋ـ︣م      ( ﹨︀ي ︗﹞︺﹥، و د︻︀ي﹫︣︊︗ ﹤ـ﹋ ﹪︀ان د︻ـ﹢﹠︻ ︀︋   آ﹝﹢︠ـ️ در

︕﹞ ﹢﹞ ا﹡︡ را ا︨︀︑﹫︡ ﹝︀ ︋︧﹫︀ر ︑﹢︮﹫﹥ ﹋︣ده) ︗﹢د ا︨️ا﹜︡︻﹢ات .  ︣ ا︑︭ـ︀ل   ︑︀ ︋﹥ ﹝﹆︀م و﹐️ ا﹝ـ︀م ︻︭ـ

  . ﹁﹞﹫﹛ ︵﹢ر ﹋﹥ وا﹇︺︀ً ﹨︧️، ﹡﹞﹪ ︎﹫︡ا ﹡﹊﹠﹫﹛، ︀﹆﹅ را آن
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  درس ︀رد﹨﹛

  

︵︣ف ︠︴︀ب ا﹟ ا﹡︊﹫ـ︀ ا﹝َــ️ ︫ـ︣︺️ ︨ـ︀︋﹆﹥     . ﹨︀ي ︑︊﹙﹫︽﹪ ﹇︧﹛ اول، ﹡︊﹢َـت: ︨﹥ ﹇︧﹛ ا︨️ ﹡︊﹢َـت. ١

﹋︣د ﹋﹥ ﹠﹫﹟ و ﹠︀ن ﹡﹊﹠﹫︡ و ︫︣︺️ ا﹜﹫َـ﹥ را ︻﹞﹏ ﹋﹠﹫ـ︡؛ ﹨﹞︙ـ﹢ن ا﹡︊﹫ـ︀ي     ﹝﹪آ﹝︡ و ا﹡︢ار  ﹡︊﹪ ﹝﹪. ا︨️

آ﹥ . ︠﹢ا﹨︡ ﹨︀ ﹝︺︖︤ه ﹡﹞﹪ ا﹟ رﹳ︨ﹳ﹏ ﹝︓﹏ و︻َـ︀ظ ﹝︀ ︋﹢د﹡︡ و ا﹟ ﹇︧﹛ از ﹡︊﹢َـت. ا︨︣ا﹫﹏ و ا﹋︓︣ ا﹡︊﹫︀ ︗︤ء ︋﹠﹪

︧︐﹪، ︑﹠︊﹙﹪ ﹡﹊ـ﹟  اي ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹝︺︐﹆︡ ﹨: ا﹡︡ ا﹡︡ و ﹎﹀︐﹥ آ﹝︡ه. ا﹡︡ ︠﹢ا﹨﹠︡، ز︣ا  ﹫︤ي اد︻︀ ﹡﹊︣ده و ︋﹫َـ﹠﹥ ﹡﹞﹪

ا﹡︡؛ ︋︣︠ـ﹪ ﹁﹆ـ︳ ︋ـ︣اي     ︋﹢ده د︻﹢ت ﹡﹫︤ ﹝︐﹙︿ ۀا﹟ ا﹡︊﹫︀ از ﹫︒ ︨︺﹥ و ︲﹫﹅ دا︣. و ا﹊︀م را ︻﹞﹏ ﹋﹟

-اي ︫ ︀︣ي و ︋︣︠﹪ ︋︣اي ا﹝َـ︐ـ﹪ ﹝︊︺ـ﹢ث ﹝ـ﹪    ︠﹢د ﹝︃﹝﹢ر️ دا︫︐﹠︡، ︋︣︠﹪ ︋︣اي ﹇︣﹥ ۀ︠﹢د ︀ ︠︀﹡﹢اد

︡﹡︫︡ .  

داد﹡︡ و در آن، ︋﹥  ا﹜﹠︊﹢ة ﹇︊﹙﹪ را ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹪ ︋️آ﹝︡﹡︡ و ︋︺︱﹪ ا﹊︀م ﹡︊﹪ ︔︀ دوم ا﹡︊﹫︀﹪ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹪ ۀد︨︐

ا . ﹪︊﹡ ﹜﹊ ︨︀﹡ ،️︺︫︣ ﹟و ︱︣ت ︻﹫︧﹪ ﹋︣د﹡︡؛ ﹝︓﹏ ︱︣ت ﹝﹢︨﹪ اذن ︠︡ا ︑َ︭︣ـف ﹝﹪

ا﹊︀م ︫︣ع ︨︀︋﹅ را ﹡︧ ﹋﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ﹝︺﹞﹢﹐ً،  ۀ﹨﹫︘ ︫︣︻﹪ ﹡﹫︀﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞. ﹇︊﹏ ا︨️ ﹡﹥ ﹡︨︀ ︫︣ع او

ا︀︋ ﹪︊﹡ ﹟︡ ︋︣اي اد︻︀ي ︠﹢دش در ﹡︧ ا﹊︀م ﹎︫︢︐﹥ و  .﹨︀﹪ از آن را ︑︽﹫﹫︣ و ︑︡︊﹏ داده ا︨️ ﹇︧﹞️

﹡︊ـ﹪ ︨ـ﹢﹝﹪ ﹨ـ﹛    . اً ا︨️ ﹎﹢︡، ﹝ٌ﹟ ا︑﹫︀ن ا﹊︀م ︗︡︡، آ﹥ و ︋﹫َـ﹠﹥ ︋﹫︀ورد ︑︀ ﹝︺﹙﹢م ︫﹢د ﹊﹞﹪ را ﹋﹥ ﹝﹪

ا﹜﹠︊﹢ة ا︨️ ﹋﹥ ︫ـ︣︺️  او ﹡︊﹪ ︻︀مَـ. دار﹛ ﹋﹥ ا︻︷﹛ ﹇︡راً و ا︗﹏ ︫︃﹡︀ً و او︨︹ دا︣︑︀ً از دو ﹇︧﹛ ︨︀︋﹅ ا︨️

﹝﹠﹊︣ ︋﹥ ︠︡ا ﹎︣﹁︐ـ﹥ ︑ـ︀   ﹨︀ از ﹝︀دَـيِ  ا﹡︧︀ن ۀا﹜﹫﹥ ﹨﹞﹝︊︺﹢ثَ. ا﹁︣اداً، ﹝︡ود ︋﹥ ︗︀﹪ ﹡﹫︧️ ﹝﹊︀﹡︀ً، او ز﹝︀﹡︀ً،

  . ﹝︪︣ك، ﹢د و ﹡︭︀را، ︋﹙﹊﹥ ﹋﹏ ︫︣ا︹ و اد︀ن ﹎︫︢︐﹥ ا︨️

  

ا﹝َـ︀ د︻﹢ت ﹡︊﹪، د︻﹢ت ︋﹥ ︠︡ا﹪ ︠︀ر︗﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢دش را ︋ـ︀﹜﹀︴︣ه ︋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹥ ﹝︺︣﹁ـ﹪ ﹁︣﹝ـ﹢ده      . ٢

ا﹜︺︷﹞︀ي او ︠﹢د ا﹡︧ـ︀ن  ﹋﹠︡؛ ︠︡ا﹪ ﹋﹥ آ﹤اً دن ︠﹙﹅ ︋﹥ آ︀ت ︠︡ا د︻﹢ت ﹝﹪او از ︵︣﹅ ︑︢﹋ّ︣ دا. ا︨️

ا﹡︧ـ︀ن را ︠﹙ـ﹅   (» ︠﹙﹆﹠︀ ا﹐﹡︧︀ن ﹁ـ﹠︺﹛ ا﹜ـ︀﹜﹆﹢ن  «:ا︨️، ز︣ا ا﹡︧︀ن ﹝︷︣ ﹝﹢︗﹢دي ﹇︀در و ﹝︐︀ر ا︨️

آ︀ت او (»و ﹁﹪ ا﹡﹀︧﹊﹛ ا﹁﹑ ︑︊︭︣ون«: ︫﹢﹡︡ و ا﹁︣اد ︋﹥ ︠﹢د ︑︢﹋︣ داده ﹝﹪) ﹋︣د﹛﹋︣د ،﹜﹥ ︠﹢ب ︠﹙﹅

ا﹡︡ و ا︠︐﹑﹁ـ﹪ ︋ـ﹫﹟    ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹞︀م ا﹡︊﹫︀ ﹊﹠﹢ا︠️ ︨﹟ ﹎﹀︐﹥). ︋﹫﹠﹫︡؟رون ︫﹞︀︨️، ︎︦ آ︀ ﹡﹞﹪در د

  . ︵︣﹅، و︗︡ان ا︨️ ﹋﹥ آن ﹨﹛ در ︻︀﹜﹛ ﹊﹪ ا︨️. آ﹡︀ن ﹡﹫︧️

﹋ـ﹥ ﹨ـ︣ ـ﹈ آـ︀ت ︻︷﹞ـ️      ) …︨﹞︀وات، ار︲﹫﹟، ︗︊︀ل، ︋ـ︣ و (﹎︀ه، ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹥ آ︀ت ︠︀ر︗﹪  آن 

اي و ﹡︪ـ︀﹡﹥ (»رض ا﹜﹞﹫︐﹤ ا﹫﹫﹠︀﹨︀ و ا︠︣︗﹠︀ ﹝﹠ ︀︊َـ︀ً ﹁﹞﹠﹥ ︃﹋﹙﹢نو آ﹛ ﹥﹛ ا﹐«:د﹨︡  ︠︡ا︨️، ︑︢﹋ّ︣ ﹝﹪

︡ روـ︀﹡﹫﹛ و از آن ﹝ـ﹪   ﹋﹠﹫﹛ و از آن دا﹡﹥ ﹝ـ﹪ اش ﹝﹪︋︣اي ا︪︀ن ز﹝﹫﹟ ﹝︣ده ا︨️ ﹋﹥ ز﹡︡ه از اـ﹟  ). ︠﹢رـ

﹋﹠﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ︋ـ﹥ ︠ـ︡اي    ا﹡︊﹫︀ ︠︡ا را ا︔︊︀ت ﹡﹞﹪. آور﹡︡ آ︀ت ﹝︣دم را ︋﹥ و︗︡ان ذوا﹒︀ت، ﹋﹥ ︠︡ا︨️، ﹝﹪
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﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ آ︀ در ︠︡ا ︫﹉ ﹝﹪(»ا﹁﹪ اً ︫﹈ ﹁︀︵︣ا﹜︧﹞﹢ات و ا﹐رض«: د﹨﹠︡ ︫︡ه در ﹁︴︣ت، ︑︢﹋ّ︣ ﹝﹪︔︀︋️

︡﹠﹠︣﹁و ز﹝﹫﹟ ا︨️؟ آ︨﹞︀ن ۀآ ︀﹨ .(  

د﹨ـ︡ و آن ︎︨︣ـ︐︩    ︨︍︦ ︎﹫︽﹞︊︣ ︋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ وا︗︉ ذا︑﹪، ﹋﹥ آن ﹨﹛ ﹝︺︣وف ︋︀﹜﹀︴︣ه ا︨️، ︑︢﹋ّ︣ ﹝﹪ 

اراده  در ﹝﹆︀︋﹏ ︻︷﹞️ او و از ︠﹢د ︋ـ﹪ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ︠︱﹢ع و ︪︠﹢ع و ﹝﹢ ︫︡ن ) ︎︨︣︐︩(︻︊﹢دَـ️. ا︨️

︑︧﹙﹫﹛ ا﹝︣ او ︫︡ن و و︨﹢︨﹥ و ر︉ و ︫﹈ ﹡︧︊️ ︋﹥ او در ﹡﹀︦ ︠﹢د ﹡﹫ـ︀وردن؛ اـ﹟ او﹜ـ﹫﹟    . ︋﹢دن ا︨️

  . وا︗︉ ا︨️

﹤﹝﹚﹋ ﹟﹫︐︧﹡ ︣︊﹞︀﹫︎ ﹤﹋ اي ️﹀﹎»︣︊﹋ّـ︣ و ر︋َــ﹈         «. ︋ـ﹢د » اً ا︴﹁ ﹈ـ︀ ا﹜﹞ـَ︡ـ︔ّ︣ ﹇ـ﹛ ﹁︀﹡ـ︢ر ︔﹫︀︋ــ︀ ا

ات را ︎︀ک ﹋﹟ و ︎︣ورد﹎︀رت را ︑﹊︊﹫︣ ︣︠﹫︤ و ﹝︣دم را ﹨︪︡ار ده، ︗︀﹝﹥اي ︗︀﹝﹥ ︋﹥ ︠﹢د ︎﹫︙﹫︡ه، ︋(»﹁﹊︊َـ︣

️  اي ﹡﹞﹪ ا ﹟︣ف او ﹝︺︖︤ه و آ﹥ و ︋﹫َـ﹠﹥). ﹎﹢ ﹫ـ︤ي را︗ـ︹ ︋ـ﹥    . ︠﹢ا﹨︡، ﹢﹡﹊﹥ او اد︻︀﹪ ﹡﹊︣ده ا︨ـ

اـ﹟  . ︋ـ﹢د » ا︑ّ﹆ـ﹢ا اً «ا︪︀ن ﹨﹛  ۀدو﹝﹫﹟ ﹋﹙﹞. ︠﹢دش ﹡﹍﹀︐﹥ ا︨️، ﹁﹆︳ ︋﹥ ︠︡اي ﹁︴︣ي ︑︢﹋ّ︣ داده ا︨️

︻︀﹜﹛ ا︨️، ﹁︴︣ي ا︨️ و ﹎﹀︐︀ر ︎﹫︀﹝︊︣ ﹁﹆︳ ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ ﹁︴︣ت و ﹊﹛ ︻﹆﹏ » وا︗︊︀ت﹝︀ ︋︀﹜︢اتٌ «﹥ ﹋﹙﹞﹥ ﹡﹫︤ ﹋

  . ︠﹢ا﹨︡ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹨﹛ ︋﹫َـ﹠﹥ ﹡﹞﹪

﹢ن ︎﹫︀﹝︊︣ از ︠﹢دش ︑ـ﹪ ︫ـ︡ه   .  ا﹜︊︐﹥ ︑︢﹋ّ︣ ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹥ ا﹟ دو ﹋﹙﹞﹥، ︋︀ ︑︢﹋ّ︣ ﹝﹟ و ︫﹞︀ ︑﹀︀وت دارد

︗︡ان آ﹝︡ه ︋﹢د، ا﹞︀ن دا︫️ و ︠︡اي ︠ـ﹢دش را  ︋﹢د و ﹜︧︀﹡︩ ا﹜﹪ ︋﹢د، ︠﹢دش ︑️ ︑︣︋﹫️ ا﹜﹪ ︋﹥ و

﹎﹀︐﹟ِ ︎﹫︀﹝︊︣، » اً«ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︋︀   . ﹈︀﹁️ و ︾︣ق در ︠︡اي ︠﹢دش ︋﹢د و ز︋︀﹡︩ ز︋︀ن ︠︡ا ︫︡ه ︋﹢د ﹝﹪

﹪﹞ ︀﹫︀ب ا︨️، ا︖ د آن ﹝︺︣﹁️ ︋︧﹫︳ ﹋﹥ در﹢︫ .  

ـ     ۀ﹋﹙﹞ ۀدر︋︀ر ︋ـ︣ ︠ـ﹑ف ︨ـ︀︣ ︋︪ـ︣ ﹋ـ﹥ ︋ـ︀ و︲ـ︹         اوَـل، ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ︲︣وري ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ا﹡︊﹫ـ︀ 

﹤︪︡﹡︀ت ﹁﹊︣ي ا﹑︴︮ذ﹨﹠ـ﹪ و ﹡﹀ـ﹪   ︋ـ﹥ ﹝︺﹠ـ﹪ ︋ـ﹪   (﹋﹠﹠︡ ـ ﹝︣دم را ︋﹥ ﹐﹁﹊ـ︣ي   ﹨︀ي ︠﹢د را ︑︊﹫﹫﹟ ﹝﹪ ا

︀︋︡ در ﹐﹁﹊︣ي ا﹁︐︀د ︑︀ ﹆﹫﹆️ ا︫﹫︀ را در︀﹁️ . ﹋︪︀﹡﹠︡، ز︣ا ︠﹢دٌ ﹁﹊︣ ﹊﹪ از ︖︉ ا︨️ ﹝﹪) ︠﹢ا︵︣

﹋﹠︡، ز︣ا ﹁﹊︣ ︨ـ︊︉ ︎﹫ـ︡ا︩    ا︨️ و ﹝︀ را از  ️﹆﹫﹆﹠﹫﹀﹫َـ️ ︠︀رج ﹝﹪ ︑﹞︀م ︮﹢ر ﹁﹊︣ي ︖︀ب. ︣د﹋

در وا﹇︹، ︋﹫︩ از آ﹡﹊ـ﹥  . ︫﹢د ︫﹢د و ﹝﹀﹢م، ︑﹢﹨ّ﹞﹪ ﹝︪︐︣ك ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ز︋︀ن ︋﹫︀ن ﹝﹪ ﹝﹀﹢م ﹝﹪

﹋﹠ـ︡،   ︋﹥ آن د︻﹢ت ﹝ـ﹪ و آ﹡︙﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ . ﹋﹠︡ ﹋︪︡ و ︑ ﹪﹞ ︡︡﹆﹫﹆️ را ︋﹫︀ن ﹋﹠︡، آن را ︋﹥ ︋﹠︡ ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹪

  . و﹨﹛) ︻︀﹜﹛(ا︫﹫︀︨️ وراء ︵﹢ر ۀو︗︡ان ﹆﹫﹆️ ︠︀ر︗﹫

﹝﹚﹋ ️︀﹡اراده. ا︨️» ﹁﹠︀«﹨﹛دوم ۀ ﹤﹊﹠ا ﹪﹠︺ ︀﹠﹁   ︣ـات را ︨﹙︉ ﹋﹠﹪ و از روي ا︠︐﹫︀ر ︠﹢دت را ز

  . ︠﹢دت ︋︡ا﹡﹪ ۀ︠︡ا ︋﹫﹠︡ازي و ﹁︣﹝︀ن او را در و︗﹢د ︠﹢دت ﹡︀﹁︢︑︣ از اراد ۀ﹢ل و ﹇﹢َـ

︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ︋︣﹨︀ن . ﹡﹫︀ز از د﹜﹫﹏ و ا︔︊︀ت و ﹋︀﹝﹑ً ﹁︴︣ي و ︻﹆﹙﹪ ا︨️ ﹨︣︀ل، ا﹟ دو ﹋﹙﹞﹥، ︋﹪ ︋﹥

د︻ـ﹢ت ︠ـ︡ا ـ﹅َـ    (»﹜﹥ د︻﹢ة ا﹜﹅َـ، ﹜﹆︡ ︗︀﹊﹛ ︋︣﹨︀ن ﹝ـ﹟ ر︋﹊ـ﹛  «: آ﹡︀ ﹡﹫︤ ︋︀ ︠﹢د︫︀ن ا﹇︀﹝﹥ ︫︡ه ا︨️

  ). را︨︐﹪ ︋︣﹨︀﹡﹪ از ︗︀﹡︉ ︠︡ا ︋︣اي ︫﹞︀ آ﹝︡ه ا︨️ ا︨️، ︋﹥
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﹚︣﹞ ︀ا ۀا﹝َـ ﹟ـ﹟ ﹋ـ︀ر را     ︨️ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ︫︣وع ﹝﹪︨﹢م ا︮︀در ﹋︣دن ﹋ـ﹥ ا ﹜﹊ د︨︐﹢ر دادن و ﹤︋ ︡﹠﹋

︫ـ﹢د ﹋ـ﹥ ﹁︣﹝ـ︀ن و ︠﹢ا︨ـ️      ﹋﹠︡ ︋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︭︀د﹅ ︻︊﹢د️ و ﹝َ︡ـ︻﹪ ﹝﹪ ︫︣وع ﹝﹪. ︋﹊﹟، آن ﹋︀ر را ﹡﹊﹟

︺﹠﹪ ︑︺︊َــ︡ در  (﹋﹠︡ ︋﹥ ︋﹫︀ن ︮︽︣ا﹨︀ي آن ﹋︊︣اي ﹁︴︣ي  ︫︣وع ﹝﹪. ︑︪︣︺﹪ ︠︡ا ﹠﹫﹟ ا︨️ و ﹠︀ن ا︨️

و ﹅َـ و ﹆﹢ق ا﹡︧︀ن را ︋︀ ︠ـ﹢د و  ) ﹇︣ار د﹨︡(﹋﹠︡ ﹋﹠︡ ︋﹥ ا︣︵ ﹤﹊﹠﹅ ︻︊︀دت ︗︺﹏ ︫︣وع ﹝﹪ ).︋︣ا︋︣ ︠︡ا

. ︠︡ا و د﹍︣ان ﹝︪︬ ﹋﹠︡، آن ﹨﹛ ︋﹥ ﹁︣﹝︀ن ︠︡ا و ︵︊﹅ ﹁︣﹝︀ن او، ﹡﹥ ︋︣ ا︨︀س ﹨﹢ا و ﹨ـ﹢س ︠ـ﹢دش  

︀﹐ او ︋﹫︀ن ﹫︤ي را ︫︣وع ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ د︮ ︣﹍َـ️ و ︨﹆﹛ آن وا︲ و  رو︫﹟ ﹡﹫︧️؛ ﹢ن ﹁︴ـ︣ي  

او ︋︣اي ا﹠﹊﹥ ﹝︣دم را . ︎︦ ﹋﹙﹞︀ت ︎﹫︀﹝︊︣ ﹡﹫︤ در ا﹟ ﹇︧﹛ از د︻﹢︑︩ ︑︢﹋ّ︣ ﹡﹫︧️، ︑︃︨﹫︦ ا︨️. ️﹡﹫︧

﹪﹞ ﹤︀م ﹋︣ده  در ﹝︧﹫︣ ﹝︺︣﹁️ ︑﹊﹞﹫﹙﹪ ︋﹫﹠︡ازد، راه ارا﹛را ︠︡ا ︋﹥ او ا ﹪﹚﹝︻ ٌراه ﹟َ︡ـ︻﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا﹞ د﹨︡ و

  . ا﹠︖︀︨️ ﹋﹥ ﹇︊﹢ل د︻﹢ت او ﹡﹫︀ز ︋﹥ آ﹥ و ︋﹫َـ﹠﹥ و ﹡︪︀﹡﹥ دارد. ا︨️

︋ ﹤︋﹪﹞ ﹪و ،︣﹍ر︨﹫︡ ﹋﹥  ﹫︀ن د»︡د ︎﹫︀﹝︊︣ ﹨﹛ ﹝﹪» ﹇﹏ ﹨﹢ اً ا﹢﹞︣﹁ :»︡اً ا ﹢﹨ ﹏﹇« ﹪︐ ؛»﹏﹇ «

ا︨ـ️ ﹋ـ﹥   » ﹡ـ﹪ «︎﹫︀﹝︊︣ ﹝︓﹏ . ︠︡ا︨️ ۀدر رگ و ︎﹪ او ﹢ل و ﹇﹢َـ. ﹨︣ ﹥ ﹨︧️ او︨️. ا﹡︡ا︠️ را ﹡﹞﹪

 َ︦﹀َ﹡»﹪︀﹡ «﹪﹞ ︣ان:ال، ا﹐ه(﹝︣دم را ︋﹥ اً . داد را از ︠﹢د ︋﹫︣ون﹫ ـ︣د؛ ﹁﹠ـ︀ ︋ـ﹥     ﹢ت ﹝ـ﹪ د︻) ﹋﹠﹠︡ه آن﹋

️︨︀﹠︺﹞ ﹟﹫﹝﹨ .  

﹪﹚︻ ︣︊﹞︀﹫︎ ️﹚در ر ﹛ انَـ ﹨︢ا ﹜﹈ و ﹝﹠﹈ و ︋﹈ و ا﹜﹫﹈«: ﹁︣﹝﹢دّ﹚﹛﹝︺﹠︀ي ︗﹞﹙﹥ آن ا︨️ ﹋﹥ . »ا

﹜ـ︢ا  . ︠﹢دش ︠︡ا را در ︑﹞︀م و︗﹢دش ︗︀ري و ︨︀ري ﹋ـ︣ده ︋ـ﹢د   ۀ︋﹥ اراد. ﹡︡ا︫️» ︠﹢دي«︎﹫︀﹝︊︣ ا︮﹑ً 

︠﹢ا﹨ـ︡،   ا﹟ د︻﹢ت، آـ﹥ و ︋﹫َـ﹠ـ﹥ ﹡﹞ـ﹪   . ﹋︣د ي او د︻﹢ت ﹝﹪﹁︣﹝﹢د و ︋﹥ ︨﹢ ﹝﹪» ﹐ ا﹜﹥ ا﹐ اً«و » ا﹋︊︣ اً«

ـ .  ﹢ن ︠﹢دَـ︐﹪ ا︋︣از ﹡︪ـ︡ه : ر﹝︤ آن ﹨﹞﹫﹟ ا︨️. ﹎﹢﹡﹥ ︠﹢دي ا︸︀ر ﹡︪︡ه ا︨️ ﹢ن ﹨﹫︘ آـ﹥ و   ۀ︻︣︲

︫ـ﹞︀   ۀ﹝﹟ ︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا ︋﹥ ︨﹢ي ﹨﹞(»ا﹡ّ﹪ ر︨﹢ل اً ا﹜﹫﹊﹛ ︗﹞﹫︺︀ً«: ︫﹢د ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ︋﹫َـ﹠﹥ از ز﹝︀﹡﹪ ︫︣وع ﹝﹪

  . ︠﹢ا﹨︡ ﹫َـ﹠﹥ ﹐زم دارد، ا﹝َـ︀ د︻﹢ت ︋﹥ ︠︡ا ︋﹫َـ﹠﹥ ﹡﹞﹪د︻﹢ي ر︨︀﹜️، ︋). ﹨︧︐﹛

  

ا﹡︡ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ︀︋︡ ﹝︺︖ـ︤ه دا︫ـ︐﹥    ا﹨﹏ ︨﹠ّ️  ﹎﹀︐﹥. ︫﹫︺﹥ ﹡﹫︀﹝︡ه ا︨️ ۀدر اد︋﹫︀ت او﹜﹫» ﹝︺︖︤ه«﹜﹀︶ . ٣

︫ـ﹢د ﹋ـ﹥    ا︫﹊︀ل ﹝ـ﹪ . ︋︀︫︡، ︀︋ ﹪﹠︺︡ ︠︣ق ︻︀دت ﹋﹠︡ و ﹋︀ري ﹋﹠︡ ﹋﹥ د﹍︣ان از ا﹡︖︀م آن ︻︀︗︤ ︋︀︫﹠︡

﹠︀﹡﹊ـ﹥ ︖َــ️   . ﹝︖َ︣ـد َ︠︣ق ︻︀دت، ︖َـ️ د︻﹢اي ﹋︧﹪ ﹡﹫︧️. ﹋﹠﹠︡ ︀دت ﹝﹪ا﹁︣اد د﹍︣ي ﹨﹛ ︠︣ق ︻

︗﹢اب ). ﹋︣داي ︨︀︠️ ﹋﹥ ︮︡ا ﹝﹪ ︋﹥ ︵﹢ر ر﹁️، ﹎﹢︨︀﹜﹥﹋﹥ و﹇︐﹪ ﹝﹢︨﹪(︮︡ق د︻﹢اي ︨︀﹝︣ي ﹡︊﹢د

﹪﹞ ︨︣ ︀︋ ︀ن ﹋︀ر﹨︀ از ﹡﹀﹢س ︠︊﹫︓ـ﹥ ︸ـ︀﹨︣ ﹝ـ﹪   . د﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣ق ا︨️ ︋﹫﹟ ﹝︺︖︤ه﹝﹨ ،︨︣ َــ︀    در﹞︫ـ﹢د، ا

︫﹢د ﹋﹥ ﹝︀ از ﹋︖︀ ︠︊︀︔️ و ︵﹫︊️ ︋ـ︀︵﹟ ا﹁ـ︣اد را ︑︪ـ﹫︬     ︨﹣ال ﹝﹪. ︀ك ا︨️﹝︺︖︤ه از ﹡﹀︧﹪ ︵﹫َـ︉ و ︎

﹪﹞ ︀︖﹠ـ﹪  ۀ﹝︀﹡﹠︡ و در آ︠︣، ︋︀ ︋﹫︀ن ﹇︀︻︡ د﹨﹫﹛؟ در ا﹞ ️د︫︀ن را را﹢︠ ︿︴﹛  ︡ ﹜︴ـ︿ ︠ـ︡ا ا﹇︐︱ـ︀    : ﹋﹠﹠ـ

﹪﹞ ﹪︻︡﹞ ︣︀︨ َـت را آ︫﹊︀ر ﹋﹠︡ ︑︀ ﹝︣دم ﹎﹞︣اه ﹡︪﹢﹡︡ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋︢ب﹢︊﹡ .  
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﹟︀ل، ﹝︴﹙︉ ا ︣﹨ ـ﹥  . ️﹇︡ر ︎﹫︙﹫︡ه ﹡﹫︧ درآ ︡︀︋ ︣︊﹞︀﹫︎ ﹤﹋ ️︨ا ﹟آ﹝︡ه ا ︒︡ آ﹡︙﹥ در ﹇︣آن و

اي ﹋ـ﹥ ﹝︴﹙ـ︉ را    آن ﹨﹛ ︋﹥ ا﹡ـ︡ازه . ا︨️» ︻﹙﹛ و ﹇︡رت وًـ﹨َ︊﹪ ا﹜﹪«و ︋﹫َـ﹠﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و آ﹥ و ︋﹫َـ﹠﹥ ﹨﹞︀ن 

︡  ۀ︋﹥ ﹨﹞ ا﹡︊﹫︀ ۀ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹐زم ﹡﹫︧️ ﹨﹞. ا︔︊︀ت ﹋﹠︡ ﹨ـ︣   ۀ︻﹙﹢م ︻︀﹜﹛ ا︀︵﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ︀ از ︻ـ

  . ﹠︡﹋︀ري ︋︣آ

اش، ︀︋︡ ﹝﹆︡اري ﹐زم از ︻﹙﹛ و ﹇︡رت را  ﹨︣ ︎﹫︀﹝︊︣ي ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︀︵︊︀﹡︩ و او︲︀ع ز﹝︀﹡﹪ و ﹝﹊︀﹡﹪

﹝﹆︭﹢د از و﹨︊﹪ ﹨﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢د ا﹟ آدم در ﹎︣﹁︐﹟ و د︨︐﹫︀︋﹪ ︋ـ﹥ اـ﹟ داراـ﹪، ﹡﹆︪ـ﹪     . آ︫﹊︀ر ﹋﹠︡

  ️ ️   ﹡︡ا︫︐﹥، ز﹞︐﹪ ﹡﹊︪﹫︡ه، ﹁﹠ّ﹪ ﹡︤ده، از ︋︪︣ي ﹡﹍︣﹁︐﹥ و ︻﹢ا﹝﹏ ﹝ـ︀دي در آن د︠︀﹜ـ در . ﹡︡ا︫ـ︐﹥ ا︨ـ

﹋︣ده  ︠﹢ا︨︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ︫﹢د و ا︮﹑ً، ︋﹥ ﹁﹊︣ش ﹨﹛ ︠︴﹢ر ﹡﹞﹪  ︑﹞︀﹝﹪ ﹝﹢ارد، ︐﹪ ا﹟ ﹁︣د ︠﹢د ﹡﹞﹪

و ا﹟ ︠﹢د، ر﹝︤ي از (د︡ه ا︨️  ﹨︀ ﹡﹞﹪ ا︮﹑ً ︠﹢دش را ﹇︀︋﹏ ا ﹟︣ف. و ﹠﹫﹟ ﹎﹞︀﹡﹪ ﹨﹛ ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️

دا﹡ـ︡ و   را ا﹆︣ و ︑﹆︭﹫︣﹋︀ر︑︣ از ﹨﹞﹥ ﹝﹪﹎︤﹠︡ ﹋﹥ ︠﹢دش  ر﹞️ ︠︡ا، وًـ﹨َ︊︀ً، ﹋︧﹪ را ︋︣﹝﹪). ر﹝﹢ز ا︨️

︣︐︋ را از ︠﹢دش ﹤﹝﹨ .  ︀ن ︠ـ﹢د را﹠ا︨️؛ ا ﹪︪ك ︮﹠︀︻﹪ درو﹢﹚︨ ︀︋ ﹪﹆﹫﹆ ك﹢﹚︨ ﹜﹞ ︀وت﹀︑ ﹈ ﹟ا

﹪﹞ ﹅﹐ ﹪﹞ ︀︎ د︨️ و ﹜ـ︤ي           ز﹡﹠︡ و ﹝ـ﹪  دا﹡﹠︡ و دا﹫ ً﹑ـ︣ا ﹡︪ـ︡؟ آ﹡ـ︀ن ا︮ـ ،︡ـ︣ا ﹡︪ـ ︦ـ︡ ︎ـ﹠﹢﹎

...  دا︫️ ︋﹥ د﹡﹫︀ و ﹝︀﹁﹫︀ و ﹝︣︡ و ︎﹢ل و  ︪﹛ ا﹡︡ و ︋﹪اي ︋﹥ ︀د ︠︡ا ﹝︪︽﹢ل ︫︡ه در ﹎﹢︫﹥. ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹡﹞﹪

  . در ﹁﹊︣ ﹋︀ر ︠﹢د ﹨︧︐﹠︡

︎﹫ـ︀﹝︊︣ اُ︨ـ︐︀د ﹡︡ـ︡ه و از ﹋︐ـ︀︋﹪     . ︻﹙﹏ و ا︨︊︀ب دا︠﹏ ﹡﹫︧️ ۀ︻﹙﹛ ︎﹫︀﹝︊︣ و﹨︊﹪ ا︨️، ︺﹠﹪ در ر︫︐

ه ﹇︡رت ︎﹫︀﹝︊︣ ﹨﹛ و﹨︊﹪ ا︨️ و از راه ر︀︲️ و ذ﹋︣ و ﹁︪︀ر ︋︣ ﹡﹀︦ ︋﹥ د︨️ ﹡﹫︀﹝︡. ا﹇︐︊︀س ﹡﹊︣ده ا︨️

︗︀ي ﹨︤ار ︋ـ︀ر   ا﹎︣ ︋﹥. ا︮﹑ ﹝﹛ ﹡﹫︧️ ذ﹋︣ ﹥ ︋︀︫︡. در ︨﹙﹢ک ر﹞ ︦﹀﹡ ︦︊ ،﹪︐︲︀﹛ ا︨️. (ا︨️

﹪﹚︻﹪﹞ ﹏︮︀ ﹤︖﹫︐﹡ ︀ن﹝﹨ ً︀﹠﹫︻ ،﹪﹢﹍︋ ︣﹍د ︤﹫ ا︨️؛ ︨︣ي ا︨ـ️  . ︫﹢د︻﹙﹪، ﹨︤ار ︋︀ر ︤﹞ر ﹉ ﹟ا

ا﹟ . ︫﹢د︋︧︐﹥ ﹝﹪﹋﹥ ا﹎︣ ︎︣ده ︋︣دا︫︐﹥ ︫﹢د و ا︋︺︀د آن ﹁︀ش ︫﹢د، د﹋ّ︀ن ︠﹫﹙﹪ از ا﹟ ︋﹥ ا︮︴﹑ح ا﹨﹏ ذ﹋︣ 

︨﹙﹢ک ︋︣ روي ﹁︀︻﹙﹫َـ️ ﹡﹀︦ ︋﹠︀ ︫︡ه ا︨️ و ︑﹀︀وت ︋︧﹫︀ر دارد ︋︀ ︨﹙﹢﹋﹪ ﹋﹥ روي ا﹡﹀︺︀ل ﹡﹀ـ︦ در ︋︣ا︋ـ︣   

︑﹀︀وت د﹍︣ ا﹠﹊﹥ ︨﹙﹢ک . ︗﹑ل ︠︡ا ︋﹠︀ ︫︡ه ا︨️؛ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ را ︋﹀﹞︡ ︠﹫﹙﹪ از راه را ر﹁︐﹥ ا︨️

︉ ﹡﹫︣وي ︾﹫︉، ︋﹥ ﹇︡رت ︫︭ـ﹪ د︨ـ️   ر︀︲︐﹪ ︋︣ روي ا﹟ ﹨︡ف ︋﹠︀ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣د ︋︀ ︑﹆َ︣ـب و ︗﹙

  .) ︠﹢ا﹨︡ ︋︀ ︻︊︀دت و ︠︡﹝️ ر︲︀️ ︠︡اي ︾﹫︉ را ︋﹥ د︨️ آورد ︀︋︡، ا﹝︀ ﹝︐َ︡ـ﹟ ﹝﹪

﹤︐﹊﹡ ﹤︋ ︡︀︋ ︤ه︖︺﹞ ︒︋ ـ﹟       درـ﹥ ا﹊﹠ـ︣ ﹨ـ﹛ ︑﹢︗ـ﹥ دا︫ـ️ و آن ا﹍ـ﹥ ﹡﹫︧ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝︺︖ـ︤ه      اي د﹡﹢﹎

﹏︭﹁ ﹅︣︵ ︀ب و︴﹛︭︀را﹐ ا﹡ اي ا︔︊︀ت ﹡︊﹢ت ا︨️ و ﹝︺︖︤ه را﹨﹪ ︻︀م ︋︣. ا︔︊︀ت د︻﹢ت ﹡︊﹪ ︋︀︫︡ ︋︣اي

﹝︣دم ﹨︧︐﹠︡؛ ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ︋︀ د︡ن اژد﹨︀ ︫︡ن ︻︭ـ︀ي ﹝﹢︨ـ﹪ ︋ـ﹥ او     ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹇﹫︀س، ﹝︀︵︊︀ن آن ﹨﹛ ︻﹢ام

﹁︴ـ︣ت ا︨ـ️ ﹋ـ﹥    . ا﹞︀ن آورد﹡︡، ﹨﹞︀ن ﹋︧︀﹡﹪ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ︋︀ ︫﹠﹫︡ن ︮︡اي ﹎﹢︨︀﹜﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︨︀﹝︣ي ر﹁︐﹠︡

﹎ـ︀ه ︋ـ﹥    ﹝ـ︡ و ﹁︴ـ︣ت را ︋﹫ـ︡ار ﹋ـ︣د، آن    ︀︋︡ ﹋﹞﹪ از ︻﹢ا﹝﹪ درآ. دارد ا﹡︧︀ن را از ا﹡︣اف ﹝︭﹢ن ﹡﹍﹥ ﹝﹪
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آد﹝﹪ ﹋﹥ ﹁︴ـ︣︑︩  . ︑﹢ان او را ︫﹠︀︠️ و ﹡﹫︀زي ︋﹥ ︻︭︀ و ﹞ ️︧﹫﹡ ︀︱﹫︋ ︡︰ د︡ن ﹝﹢︨︀ي دوران، ﹝﹪

  .ا﹁︐︡ ﹡﹞﹪ رود و د﹡︊︀ل ︨︀﹝︣ي اي از د﹟ ︋﹫︣ون ﹡﹞﹪ ︋﹫︡ار ︫︡ه ︋︀︫︡، ︋︀ ︮︡اي ﹎﹢︨︀﹜﹥

  

︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ︋﹥ ا︔︊︀ت ︎﹫︀﹝︊︣ي ︾﹫︣ از .  ﹋﹠﹫﹛ ︎﹫︀﹝︊︣ ︠﹢د﹝︀ن ︋︣ر︨﹪ ﹝﹪ ۀ︀ل آ﹡︙﹥ ﹎﹀︐﹫﹛ را در︋︀ر. ٤

︎﹫︀﹝︊︣ آ︠︣ا﹜︤﹝︀ن ﹡﹫︀ز ﹡︡ار﹛، ز︣ا ا﹎︣ ︎﹫︀﹝︊︣ي ا﹟ آ︣︠﹟ ︎﹫︀﹝︊︣ ا︔︊︀ت ︫﹢د و ﹋︐︀ب او از ︗︀﹡ـ︉ ︠ـ︡ا   

﹝︱︀ف ︋ـ︣ ا﹠﹊ـ﹥   . د﹐﹜️ دارد...  و  ︋︀︫︡، ︠﹢د ا﹟ ﹋︐︀ب ︋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹢دن ﹝﹢︨﹪ و ︻﹫︧﹪ و ا︋︣ا﹨﹫﹛

︔︊︀ت ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹢دن آن ︎﹫︀﹝︊︣ان ﹇︊﹙﹪ ا︮﹑ً ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️، ﹢ن ︋﹫َـ﹠︀ت آ﹡︀ن در ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ︠﹢د︫︀ن ︋﹢ده ا

︪︡﹞ در ︋︣ا︋︣ ﹝︀(ا︨️ و در (️︧﹫﹡ ︣︲︀ ا﹋﹠﹢ن ︀﹞ ︣︱﹞ اٌ︠︊︀ر ︋﹥ آ﹡ـ︀ن ﹨ـ﹛ ︠︊ـ︣    . ﹝︀ ا︗︣ا ﹡︪︡ه و در

  . وا︡ و ﹨﹞︙﹢ن ا﹁︧︀﹡﹥ ا︨️

آ︀ت ﹝︊︀ر﹋︀ت ا﹜ـ﹪ ︋ـ﹢د ﹋ـ﹥ در    ) ﹋﹠﹠︡ ﹨﹛ ︻︣︲﹥ ﹝﹪ا﹋﹠﹢ن  و ﹨﹛(︻︣︲﹥ ﹋︣د﹡︡  آ﹡︙﹥ را ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م

ا﹜﹪ ︋︧ـ﹫︀ر ︗﹙ـ﹢ه ﹋ـ︣د و     ۀ︻﹠﹢ان آ﹥ و ︋﹫َـ﹠ ︨︣ز﹝﹫﹟ ﹝﹊ّ﹥، ﹋﹥ اد︋﹫︀ت ﹝︀درزادي و ﹁︴︣ي رواج دا︫️، ︋﹥

  . در︪︠﹫︡ و ا︔︣ ﹎︢ا︫️

﹨ـ︀   ﹨ـ︀ و درَـه  ﹋︣د و ︋︀ ﹎﹢︨﹀﹠︡ا﹡︩ در ﹋﹢ه ︑︀ ﹏ ︨︀﹜﹍﹪ ︋﹫﹟ آن ﹝︣دم ز﹡︡﹎﹪ ﹝﹪ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻︊︡اً

اي و ﹡ـ﹥ ﹝﹙ّـ︀ و    آ﹡︖︀ ﹡﹥ ﹝︺﹙﹞﹪ ︋﹢د، ﹡ـ﹥ ﹝︡ر︨ـ﹥  . اش رو︫﹟ ︋﹢د ز﹡︡﹎﹪. ︫﹠︀︠︐﹠︡ ﹨﹞﹥ او را ﹝﹪. ️﹎︪ ﹝﹪

︡  آ﹝ـ︡، ﹝ـ﹪   ﹋ـ﹥ ︋ـ︣ ز︋ـ︀ن ﹝ـ﹪    » ر﹞ـ﹟ «ا︨﹛ . ︠︡ا و ﹝︺︀رف ا﹜︀︗ ﹪﹪ ﹡︡ا︫️. وا︻︷﹪ ر﹞ـ﹟  «: ﹎﹀︐﹠ـ

︺﹠ـ︀  ︫﹠﹫︡﹡︡ ﹋﹥ از ﹫ـ︒ ﹝  اي را ﹝﹪ ﹝︣︑︊﹥ ︗﹞﹙﹥ و﹇️ از ﹨﹞﹫﹟ آدم ﹋﹥ ︋﹫﹟ ︠﹢د︫︀ن ︋﹢د، ﹈ آن. »﹫︧️؟

﹇ـ︣آن ﹨ـ﹛   . ا﹜︺︀ده ︋﹢د و در ︻﹫﹟ ︀ل، در ﹜︊︀س ︋︧﹫︀ر ︸︣ـ︿ ︨ـ︖︹ و ︋ـ﹥ ﹜︧ـ︀ن ︻︣︋ـ﹪ ﹝︊ـ﹫﹟ ︋ـ﹢د        ﹁﹢ق

﹪﹞ ︡︀﹞︣﹁ :»︀ن﹝﹐ا﹜﹊︐︀ب و ﹐ ا ︀﹞ ︡ري︑ ️﹠﹋ ︀﹞«)﹪﹞ ﹪︋︀︐﹋ ﹤﹡ ﹟︀ن دا︫︐﹪︎﹫︩ از ا﹝ا ﹤﹡ ،﹪︐︠︀﹠︫ .(

ـ   ﹝﹪ ︎︀  ︨﹢اد ︋﹥ آن و﹇️، ﹨﹞﹫﹟ آدم ا﹝َـ﹪ ︋﹪ ﹑ح ︗︀﹝︺ـ﹥ از ﹁︧ـ︀د﹨︀ي   ︠﹫︤د و ﹝︃﹝﹢ر ﹨︡ا️ ﹇﹢م ︠ـ﹢د و ا︮

﹇﹛ ﹁︀﹡︢ر و «: ︫﹢د ﹨︀ي آد﹝﹫︀ن از ︠︡ا︀ن درو︾﹫﹟ ﹝﹪ ︠︡ا از ︋︐︀ن و دل ۀد﹠﹪ و ا︠﹑﹇﹪ و ︎︀ک ﹋︣دن ︠︀﹡

  ). دار ︋︣︠﹫︤ و ا﹡︢ار ده و ︠︡ا️ را ︋︤رگ(»ر︋َـ﹉ ﹁﹊︊َـ︣

️   ا﹋﹠﹢ن ﹨﹛ ︻﹙﹢م ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م اي از  ︑﹞ـ︀م ︻︀﹜﹞ـ︀ن ا︨ـ﹑م ︻﹙﹞︪ـ︀ن ر︫ـ︗ .     ﹤︀ن را ︎︣ ﹋ـ︣ده ا︨ـ

︀︫︪︀ن ا︨️رت ︻﹙﹛ ا  .﹤﹝ا ︣ب درس ﹡︀︠﹢ا﹡ـ︡ه و  . ا﹡︡ ﹡﹫︤ از او ا︠︢ ﹋︣ده︻ ﹈ ﹤︋ م﹢﹚︻ ﹟︀م ا﹝︑

 ۀدر︋ـ︀ر . ﹨︧︐﹠︡ ︋︪︣ وا﹝︡ار ا︪︀ن ۀ︐﹪ ︑﹞︀م ︋︤ر﹎︀ن ︻︣﹁︀ن و ﹁﹙︧﹀. ﹎︣دد ﹡︣﹁︐﹥ و ا︨︐︀د﹡︡︡ه ︋︣﹝﹪ ﹝﹊︐︉

ارواح ، ︵︊﹆ـ︀ت  ﹡︪️ ︨︀︋﹆﹥، ︻﹢ا﹜﹛ ﹇︊﹙﹪، ︠﹙﹆ـ️ ا︫ـ︊︀ح و ا︸ـ﹑ل و ا﹡ـ﹢ار، ﹋﹫﹀﹫ـ️ ︠﹙﹆ـ️ و ︻ـ﹢ا﹜﹛        

﹝﹙﹢﹇︀ت، ︻﹢ا﹜﹛ ︻﹆︊﹪ از ︋︣زخ و ﹝﹢︗﹢دات ︋︣ز︠﹪ و ︀﹐ت و ﹋﹫﹀﹫︀ت آ﹡ـ︀، ︻ـ﹢ا﹜﹛ ﹇﹫︀﹝ـ️ ﹋︊ـ︣ي و     

ا﹐︫﹫︀ء و آ︔︀ر و︲︺﹪ ا︻﹞︀ل و آداب  آن و ﹝﹫︤ان و ︧︀ب و ︗﹠ّ️ و ﹡︀ر، ︠﹢اص ﹝﹢︗﹢دات و ︻﹙﹛ ﹝︀وراء

﹁︨︣ـ️ آ﹡ـ︀ ﹝﹫َـ︣ا﹜︺﹆ـ﹢ل    ﹇︡ر آن ︱︣ت ﹝︴﹙︉ دار﹡︡ ﹋﹥ ︐﹪  ز﹡︡﹎﹪ و ا︠﹑ق و ا︗︐﹞︀ع و ︨﹫︀︨️ آن
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︀﹡ر︨︡ ︋﹥ ︠﹢د آ ﹤ ،️︨︣ف و .  ا︵ ﹈ ﹤﹝﹨ ︀﹠︀زه ا︑»️﹁︣︺﹞ ً︪ـ︀ن ︋ـ﹢ده    » ا︡ف ا︮﹙﹪ ︋︺︓ـ️ ا﹨ ﹤﹋

ـ  ︑︣﹟ِ ︻﹙﹛ ا︨﹞︀ء و ︮﹀︀ت و ا﹁︺︀ل ﹅َـ و ار︑︊︀ط او ︋︀ ﹝︀ و ﹝︀ ︋︀ او ﹋﹥ ︫︣︿. ا︨️ ﹈ ︵︣ف  ۀ﹨︀︨️؛ ﹨﹞

  ا︨️، آ︀ ا﹟ ︋﹫َـ﹠﹥ ﹡﹫︧️؟︨﹢اد و ︋︡ون ا︨︐︀د و ﹋︐︀ب آورده  ا﹠︀ را آد﹝﹪ ︋﹪

ـ    ﹡﹫︤ دا︫︐﹥) ﹝︓﹏ ︫﹅ ا﹜﹆﹞︣ و ︫﹀︀ي ︋﹫﹞︀ر(﹇︡ر︑﹪ ۀا﹜︊︐﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ︡ود ﹠︡︮︡ ︋﹫َـ﹠  ۀا﹡︡، ا﹝َـ︀ ﹇ـ︣آن ﹋ـ﹥ ︋﹫َـ﹠

  . ﹨︀︨️ ﹡︧﹏ ۀ︻﹙﹞﹪ ا︪︀ن ا︨️، ︗︀و︡ ا︨️ و ︋︣اي ﹨﹞

︻﹆﹏ ﹞ ﹤﹋ ︡︖﹠︧︋ ︡︀︋︐﹢اي د︻ـ﹢ت او ـ﹅   . ﹝َ︡ـ︻﹪ ︀︋︡ ︋︀ ︻﹆﹏ ︨﹠︖﹫︡ه ︫﹢د ۀ﹡︐﹫︖﹥ آ﹡﹊﹥ ︮︡ق ﹎﹀︐

︐︧︀︫ د︻﹢ت ︉︀︮ و ﹏︵︀︋ ︀ ️︨دو ︎︨︩︣ در︋︀ر ۀا ﹟ا ︨︀︎ ؟﹤﹡ ︀ ️︧﹨ ️﹛︀︨︡︋َـ︣  ۀر︑ ︀︋ ︀﹞ ︣︊﹞︀﹫︎

در آ︀ت ﹇︣آن و ﹫︣ا﹡﹪ در ︻﹞﹅ ﹝︺︀رف آن و ︋︀ ﹡︀︑﹢ا﹡﹪ در آوردن ﹡︷﹫︣ ︋ـ︣اي آن و ︑︺﹞َــ﹅ در ا︠ـ﹑ق و    

  . ︫﹢دآن ︋﹥ ︠﹢︋﹪ رو︫﹟ ﹝﹪ ۀآور﹡︡ ۀ︨﹫︣ه و ︎﹫︪﹫﹠
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  درس ︎︀﹡︤د﹨﹛

  

﹈ ﹝﹆︀م، ﹝﹆︀م ا︐︖︀ج . ﹝︀ دو ﹝﹆︀م دار﹞ ﹜﹨ ︀︋ ︡︀︊﹡ ﹤﹋ ﹜﹙﹢ط ︫﹢د ﹫︀ن ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣مرا︗︹ ︋﹥ ︋. ١

﹝﹆︀م د﹍︣، ﹝﹆︀م د︻﹢ت ا︪ـ︀ن ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝﹆ـ︀م     . ا︨️ ︋︀ ﹢د و ﹡︭︀را و ﹝︪︣﹋︀ن و ﹋︀﹁︣ان ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م

  . ا︮﹙﹪ ا︨️، ﹢ن ﹨︡ف از ︋︺︓️ ا︪︀ن ﹨﹞﹫﹟ ︋﹢ده ا︨️

ا︐︖︀︗︀ت ︎﹫︀﹝︊︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹁︣د ﹝︴︀︋︪︀ن و ﹝﹫︤ان ︻﹙﹛ و درا️ و ︸︣﹁﹫️ او و ︸︣ف ﹝﹊︀ن و ز﹝︀ن 

﹝︀ ︎﹫︀﹝︊︣ان ︋︀ ﹝︣دم ︋﹥ ﹇︡ر (»﹡﹟ ﹝︺︀︫︣ ا﹐﹡︊﹫︀ء ﹡﹊﹙ّ﹛ ا﹜﹠︀س ︻﹙﹪ ﹇︡ر ︻﹆﹢﹜﹛«: ﹨﹞﹫︪﹥ ﹝︐﹙︿ ︋﹢ده ا︨️

﹜﹫﹢﹎ ﹟︨ ︪︀نا︠︐﹑﹁︀). ︻﹆﹏ ا ﹟ا︨️ و ا ︿﹚︐﹞ ︀ت︗︀︖︐︊︀رات در ا︻ ﹟ت ︋︀︻︒ ︫︡ه ا︨️ ︋﹠︀︋︣ا

︡﹠﹝﹀﹡ ،︫︡︀︋ ︀م دوم﹆﹞ ﹤﹋ ،ر ﹝︴﹙︉ را﹢﹞ ا﹁︣اد ا︮﹏ و ﹪︱︺︋ ﹤﹋ .  

َ︦﹀َ﹡ ﹟︣︠︣ت از ا︋︐︡اي ︋︺︓️ ︑︀ آ︱ ر ﹎﹀︐︀ر﹨︀ و ر﹁︐︀ر﹨︀ي آن﹢﹞ ،﹟ـ️ ﹁︴ـ︣ي   «﹨ـ︀   ︋﹠︀︋︣ا﹁︣︺﹞

و ︋︣ ا︨︀س ﹠﹫﹀﹫️ ︋﹢ده ا︨️ و ﹨﹞﹫﹟ را در ︑﹞︀م دوران ︻﹞︣، ︋ـ︀ ︻︊ـ︀رات ﹝︐﹙ـ︿ و ا︨ـ︐︡﹐﹐ت     » ︠︡ا

  . ا﹡︡ ︋﹫︀ن ﹁︣﹝﹢ده ﹝︐﹠﹢ع

  

︑﹀︭﹫﹏ .  »اً«: د︻﹢ت ا︪︀ن، د︻﹢ت ︋﹥ ﹈ ﹋﹙﹞﹥ ︋﹢د، ﹈ ﹡﹆︴﹥ ۀ﹨﹞. ︻﹙﹢م ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ۀدر︋︀ر. ٢

 ﹟ا﹐ اً«در » اً«ا ﹤﹛ا ﹐ «﹝﹚﹋ ︀ ﹜︷︻ذ﹋︣ ا ﹟ۀا︨️ ﹋﹥ ا  ،︡﹫﹢︑ ﹝﹚﹋ا﹡︡اد ۀ ِ︹﹚︠)  ﹉︣ـ︀  ر﹨︀ ﹋ـ︣دن ︫ـ﹨

  . ا︨️» ﹐ ا﹜﹥ ا﹐ اً«ۀ︎︦ ﹇︣آن ︋﹫︀ن ︑﹀︧﹫︣ي ﹋﹙﹞. ا︨️ و ﹇︣آن، ︋﹫︀ن ︑﹀︭﹫﹙﹪ ︠﹙︹ ا﹡︡اد) ︋︣اي ︠︡ا

ـ   )︠﹑︮ـ﹥ (︗ﹳ﹞ًـ﹙ـ﹪ ﹊﹪ ︻﹙ـ﹛ : ﹋﹑ً ﹇︣آن ︨﹥ ﹡﹢ع ︻﹙﹛ دارد ︣  اً«ـ︀  » اً«ۀ؛ ﹝︓ـ﹏ ﹨﹞ـ﹫﹟ ﹋﹙﹞ ـ︀  » ا﹋︊ـ

  . ︑﹈ ا︨﹞︀ء ︧﹠︀ي ︠︡ا و ︑﹈» اً ︊︨︀ن«

︨ـ﹢م  . ﹎﹢﹠︡، ﹋﹥ ︋︧︳ ﹡︧︊﹪ ﹨﹞︀ن ﹋﹙﹞︀ت ︗﹞﹙﹪ ا︨️ ︗﹞︺﹪، ﹋﹥ ︋﹥ آن ︗﹢ا﹝︹ ا﹜﹊﹙﹛ ﹡﹫︤ ﹝﹪دوم ︻﹙﹛

 ﹏﹞︀﹋ ︳︧︋ ︀ ﹏﹫︭﹀︑ ﹤﹋ ﹏︀ن ﹋﹙﹞︀ت ︗﹞﹙﹪ ا︨️) ︗︀﹝︹ و ﹝︀﹡︹(︻﹙﹛ ﹝﹀َ︭ـ﹝﹨ .  

︡﹝﹞ ﹤︋ م و ﹝︺︀رف را﹢﹚︻ ﹟ن ا﹢﹟︋ً︊︡ا︻ ︪︀ن ﹝﹪دادها﹡︡ ︋﹥ درِ ︠︀﹡﹥ ا﹜را ﹁ـ﹪ . رو ︀﹠ا﹎︣ ا-

 ۀر﹁️ ︋﹥ در ︠︀﹡︀︋︡ ﹝﹪ ︻︊︡اً︋﹟︨﹙﹞︀ن، ︐﹪ ﹝﹞︡ ۀر﹁︐﹫﹛ درِ ︠︀﹡داده ︋﹢د﹡︡، ︀︋︡ ﹝﹪ا﹜﹞︓﹏ ︋﹥ ︨﹙﹞︀ن 

  ). ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡(︎︦ ﹝﹑ک، ر︗﹢ع ﹋︣دن ﹁︀﹇︡ ا︨️ ︋﹥ وا︗︡. او، ﹢ن آن و﹇️ ︨﹙﹞︀ن ︎﹫︽﹞︊︣ ︋﹢د

  

﹏ ﹇︣ار را، ﹋︀﹝﹏ و ﹝﹊ّ﹞ ︠︡او﹡︡ ︎﹫︀﹝︊︣ان را، ︭︠﹢︮︀ً ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م. ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ۀرا︗︹ ︋﹥ و︸﹫﹀. ٣

و از ﹇ـ﹢َـه ︋ـ﹥ ﹁︺ـ﹏ درآوردن    ) ︑︺﹙ـ﹫﹛ (ار﹡ـ︡ و ﹇ـ︡رت ا﹜﹆ـ︀ء آن ﹝︺ـ︀رف     آ﹡︀ن ﹝︺︀رف را ﹆ّـ﹥ د . داده ا︨️

را ﹨﹛ دار﹡︡ ︑︀ ﹨︣ ﹋︦ ︠﹢ا︨️ از روي ا︠︐﹫︀ر ︋﹥ آ﹡︀ن ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠︡ و ﹋︀﹝﹏ ︫ـ﹢د و ﹨ـ︣ ﹋ـ﹥    ) ︑︣︋﹫️(︻︊︀د

﹁﹞﹟ ︫︀ء ﹁﹙﹫﹣﹝﹟ . ︀﹋︣اً و ا﹝َـ︀ ﹋﹀﹢راًا﹡︀ ﹨︡﹠︀ه ا﹜︧︊﹫﹏ ا﹝َـ︀ ︫. ان ﹜﹛ ︑﹣﹝﹠﹢ا ︋﹪ ﹁︀︻︐︤﹜﹢ن«: ﹡﹢ا︨️ ﹋﹠︀ر رود
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-﹝︀ راه را ﹡︪︀ن داد﹛ ︑︀ ﹨︣ ﹋﹥ ﹝ـ﹪ . آور︡ ﹋﹠︀ر رو︡ا﹎︣ ا﹞︀ن ﹡﹞﹪(»ا﹜︡﹟ ﹐ ا﹋︣اه ﹁﹪. و ﹝﹟ ︫︀ء ﹁﹙﹫﹊﹀︣

  ).  ا﹋︣ا﹨﹪ در د﹟ ﹡﹫︧️. ︠﹢ا﹨︡ ﹋﹀︣ان ورزد︠﹢ا﹨︡ ︫﹊︣ ﹎︤ارد و ﹨︣ ﹋﹥ ﹝﹪

﹇︡ر ﹐زم  وا︗︉ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ︋︣ او ﹨﹞﹫﹟  ، ﹎﹀︐﹟ ﹝︴︀﹜︉ ﹝︺︀ر﹁﹪﹝︴﹙︉ ︋︀﹐︑︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ ︎﹫︽﹞︊︣

︋︺ـ︡ ا﹎ـ︣   . ︋︀﹜﹀︴︣ه ا︨️ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣دم را ︋﹥ او﹜﹫﹟ وا︗︉ ذا︑﹫﹥ ︑︢﹋ّ︣ د﹨︡ ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ︎︨︣︐︩ ︠︡اي ﹝︺︣وف

﹋﹠ـ︡   ﹡︤د او آ﹝︡﹡︡ و ︠﹢ا︨︐﹠︡ و ا︮︣ار ﹋︣د﹡︡، آن و﹇️ ا︋﹢اب ﹝︺︀رف را ︋︣اي آ﹡︀ن ︋﹥ ﹇︡ر و︨︺︪︀ن ︋︀ز ﹝﹪

  . و ا﹎︣ ﹡﹫︀﹝︡﹡︡ ﹋﹥ ﹨﹫︘

﹟آ﹡ـ︀ن ﹡﹫︀﹝︡﹡ـ︡، ︠ـ﹢د او ا︋ـ﹢ا︋﹪ از      ︎﹫︀﹝︊︣ ︻︷﹫﹛ ا﹝َـ︀ ا ﹤﹊﹠ن ︻﹑وه ︋︣ ا﹢ ا﹜︪︃ن ︑﹀︱َـ﹏ ﹋︣ده ا︨️؛

وار ﹁︣﹝﹢ده ا︨ـ️،   ا﹟ ﹝︺︀رف ﹋﹥ ︠︤ا﹡﹥ ۀآن و﹇️ در ︻﹫﹟ ﹎﹀︐﹟ ﹨﹞.  ﹝︺︀رف را ︋﹥ روي ا﹝َـ️ ﹎︪﹢ده ا︨️

 ︻﹙ـ﹪  آن ﹝︺︀رف ﹋﹥ در د︨️ دا︫︐﹥ در ا︠︐﹫︀ر ا﹝َـ️ ﹎︢ا︫ـ︐﹥ ﹋ـ﹥ آن ﹝﹆ـ︀م ︫ـ︀﹝     ۀ﹋﹙﹫︡ي ﹨﹛ از ︠︤ا﹡

  . د︨️ ا︪︀ن ا︨️ ﹝︖﹞﹑ت ︋﹥ ۀ﹋﹙﹫︡ ︑﹀︭﹫﹏ ﹨﹞. ا︨️

﹋ـ﹥ ︠ـ﹢د    ︠﹢ا﹨ـ︡؛ ︑ـ︀ ز﹝ـ︀﹡﹪    ا﹟ ﹝︴﹙︉ از ا﹞ ﹜﹨ ︒﹫ ﹟﹛ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀﹐︠︣ه ︻﹙﹛ ︠︡ا ـ︀﹁︶ ﹝ـ﹪  

︣︊﹞︀﹫︎    ،︪ـ︀ن︣ت ا︨️، و﹜ـ﹪ ︋︺ـ︡ از ا︱ د آن﹢︠ ﹟د ︶﹁︀ ،️︧﹨   ﹪ا﹡﹠ـ︡ و ﹜﹫︀﹇ـ️ و    ا﹝َــ️ ﹡﹞ـ﹢︑

﹪﹛ا ﹜﹚︻ و ️︺︫︣ ﹤﹋ ︡﹡ا︨︐︺︡ادش را ﹡︡ار ︡﹠﹠﹋ ︶﹀ ـ︀﹁︶ ︻﹙ـ﹛     . را ︋︀︫ـ︡ ﹋ـ﹥ او ﹪﹚﹞︀﹋ ︦﹀﹡ ﹈ ︡︀︋

︉  ا﹒ن ﹨﹛ ا﹝︀م ︻︭︣. ﹇﹫︀﹝️ ﹠﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹨︧️ ۀا﹜﹪ ︋︀︫︡ و ا﹜︊︐﹥ ︑︀ دا﹝﹠ ️     ﹝﹠︭ـ . دار اـ﹟ ﹝﹆ـ︀م ا︨ـ

 ︬︫ و ︀︗ ﹤﹋ ﹪﹠︺﹞ ﹟از ا﹝َـ️ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ︾﹫︊️ ︗︧﹞︀﹡﹪ ا︨️؛ ︋﹥ ا ﹪﹡︀︣ت ﹨﹛ ︾﹫︊️ رو︱ ️︊﹫︾

  . او ︠︊︣ دار﹡︡ ︫﹠︀︨﹠︡ و از ﹝﹏ ا︪︀ن در ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ﹎﹛ ا︨️ و ﹡︀︫﹠︀س؛ ﹎︣﹥ ︋︺︱﹪ ا︪︀ن را ﹝﹪

ـ   ﹥ ا︮ـ﹏ ﹝﹆︀﹝ـ︀ت ︱ـ︣ت   ﹝︴﹙︊﹪ ﹋﹥ ︗︀ي ︑︃︨︿ دارد ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ︱﹢ر روـ︀﹡﹪، ﹋

ا﹡︡، ا﹒ن  و﹇️ ا﹝َـ️ ︋﹥ ا﹝︀م ز﹝︀ن ︠﹢د ر︗﹢ع ﹡﹊︣ده ا﹝َـ︀ ﹠︀﹡﹊﹥ ﹨﹫︘ .  ا﹋﹠﹢ن ﹡﹫︤ ﹝﹀︐﹢ح ا︨️ ا︨️، ︋︀ب ﹨﹛

ر︗﹢ع ﹡﹊ـ︣ده و  (»︣︗︺﹢ا ا﹜﹫﹥ و ﹐︣︗︺﹢ن ﹜﹛«﹋﹠﹠︡؛ ︐﹪ ︻﹙﹞︀ ﹨﹛  ز﹝︀ن ︠﹢د ر︗﹢ع ﹡﹞﹪ ۀ﹨﹛ ︋﹥ ا﹝︀م ز﹡︡

﹋﹠︡ و ا﹎︣ ︑﹞َ︧ـ﹊﹪ ﹨﹛ ︋﹥ ا︪︀ن ︋﹊﹠﹠︡  ︑﹢︗َـ﹥ ﹡﹞﹪﹋︧﹪ ︋﹥ ﹝﹆︀م ︗﹢﹨︣ي و﹐️ آن ︱︣ت ). ﹡﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د

  . ︋︣اي آ﹡︀ن و︨﹫﹙﹥ ا︨️ ﹨︀ي ︠﹢د︫︀ن ا︨️ و ︱︣ت  ︋︣اي ︠﹢د و ر﹁︹ ﹎︣﹁︐︀ري

ا﹡︡، ﹝﹠︐︀ ︋︀ا︠︐﹫︀ر و ا︲ـ︴︣اري در   ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︀ب ﹁﹫︰ و ﹝︡د ا﹜﹪ ︋﹢دهو ا﹞﹥ در ﹨︣ ︀ل ︎﹫︀﹝︊︣

. ﹝︀﹡﹠︡ ︑︀ ا︋︡ ﹫︧️؛ ︻﹢ام و ﹋︀﹐﹡︺︀م ︋︀﹇﹪ ﹝﹪ا﹎︣ ︨︣اغ ︖﹤ ︠︡ا ﹡﹫︀﹠︡، از ﹝︺︀رف ﹨﹛ ︠︊︣ي ﹡. ﹋︀ر ﹡﹫︧️

︀︋︡ ︋﹥ دا﹝﹟ ا﹟ و آن ﹠﹌ ز﹡﹠︡ و ︠﹢د︫︀ن را ︋﹥ ا﹟ ﹝﹊︐︉ و آن ﹝﹊︐︉ ︋︙︧︊︀﹡﹠︡ و آ︠︣ ﹨﹛ ﹨ـ﹫︘ ﹝ـ︀ء   

  . ﹝︀﹡﹠︡ ︫﹢د و ﹨﹞︙﹠︀ن ︵﹀﹏ ︋︀﹇﹪ ﹝﹪ ﹝ًـ︺﹫﹠﹪ ﹡︭﹫︊︪︀ن ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ و ︻﹞︫︣︀ن در ︋︴︀﹜️ و ︠﹫︀ل ︑﹙︿ ﹝﹪

  

در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ︫﹠︀︨︀﹪ ︫﹞︦ و ﹇﹞︣ و آ︔︀ر ︠ـ︀ر︗﹪ و  . ا︨️) آ﹥ ︋﹢دن(از ︫﹢ن ﹡︊﹪، آ︐﹫َـ️. ٤

︣    ︫﹢د، ا﹝َـ︀ آ︀ت ︋︤رگ ︑﹢﹏ و ︑َـ﹢ل آ﹡︀ ︨︊︉ ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ ︠︡ا ﹝﹪ و ︑︣ ︠︡او﹡︡ و︗ـ﹢د ﹡ـ﹢را﹡﹪ ︎﹫︽﹞︊ـ
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﹤﹝ا️︨︠︡ا︨️، در︮﹢ر︑﹪. ا ﹪︀︨︀﹠︫ ︀ن﹠ا ﹪︀︨︀﹠︫       ﹤︪ـ﹛ دو︠︐ـ ـ︀ن﹠ـ﹥ ︋ـ﹢دن او︗﹥ آ ﹤︋ ﹤﹋

﹝﹟ ﹝ـ︀ت و ﹜ـ﹛ ︺ـ︣ف ا﹝ـ︀م     «: ا﹡︡ اً ا︨️ ︑︀ ︗﹞ ﹤︐﹀﹎ ﹤﹋ ﹪︀﹛ ﹝︺︣﹁️﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︖َـ﹤ ﹊﹪ از ا︋﹢اب . ︫﹢د

︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ). ﹨︣ ﹋﹥ ︋﹞﹫︣د و ا﹝︀م ز﹝︀﹡︩ را ﹡︪﹠︀︨︡ ︋﹥ ﹝︣﹎﹪ ︗︀﹨﹙﹪ ﹝︣ده ا︨️(»ز﹝︀﹡﹥ ﹝︀ت ﹝﹫︐﹥ ا﹜︖︀﹨﹙﹫﹤

︓﹫︐﹪ ︺﹠﹪ ﹝﹢ت ﹋︀﹝﹏ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ از ﹫» ﹝﹫︐﹤ ا﹜︖︀﹨﹙﹫﹤«ا﹡︡  ︋﹙﹊﹥ ﹎﹀︐﹥» ا﹜︖︀﹨﹙﹫﹤ا﹜﹞﹫︐﹤ ﹝︀ت «ا﹡︡  ﹋﹥ ﹡﹍﹀︐﹥

︋︪﹪ از ﹝︺︣﹁ـ️ از او ﹁ـ﹢ت ︫ـ︡ه و ︋ـ﹥ ﹡ـ﹢︻﹪ و از ﹫︓ـ﹪، ︗︀﹨ـ﹏ ︋ـ﹥         . اي ﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹫َـ️ ا︨️ و از ︗﹠︊﹥

  . ︠︡ا︨️

  

﹝ـ﹟  (»ا﹡﹪ ر︨ـ﹢ل اً ا﹜ـ﹫﹊﹛  «: ﹎﹢︡ و﹇︐﹪ ﹝﹪. از د︫ ︣﹍﹢ن ﹡︊﹪ ا︑﹞︀م ︖َـ️ ا﹜﹪ ا︨️ ︋︣ ﹝︣دم. ٥

﹀︀ن ︻﹆︀︋︪ـ︀ن ︻﹆ـ︀ب ︋﹑︋﹫ـ︀ن    ، از ا﹟ ﹡︷︣ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ︻﹆︀︋﹪ ︋︀︫︡، ﹝︐﹙ّ)︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا ︋﹥ ︨﹢ي ︫﹞︀ ﹨︧︐﹛

︎︦ از ا︋﹑غ د﹟، ﹨︣ ﹋︦ ︻︀﹇﹏ ︋﹢د، ﹝﹊﹙ّ︿ ا︨ـ️؛ ـ﹥ ︋ـ︀﹜︼ ︗︧ـ﹞﹪     . ﹡︊﹢ده ︋︀︫︡، ﹫︊﹇ ﹤﹊﹡﹢ ا︨️

︫︡︀︊﹡ ﹤ ︫︡︀︋ .︫︡︀︊﹡ ﹤ ︫︡︀︋ ﹪﹝︧︗ ︼﹛︀︋ ﹤ ︧️؛﹫﹡ ︿﹚﹊﹞ ،و ﹨︣ ﹋︦ ︻︀﹇﹏ ﹡︊﹢د .  

  

﹜﹠︀ ﹝︺﹛ ﹋︐︀ب و ا﹜﹞﹫︤ان ﹜﹆︡ ار︨﹙﹠︀ ر︨﹙﹠︀ ︋︀﹜︊﹫﹠︀ت و ا﹡︤«. از و︸︀︿ ﹡︊﹪ ︋︣﹇︣اري ︻︡ل و داد ا︨️. ٦

﹝︀ ︎﹫︀﹝︊︣ان ︠﹢د را ︋︀ د﹐ـ﹏ آ︫ـ﹊︀ر   (»﹜﹫﹆﹢م ا﹜﹠︀س ︋︀﹜﹆︧︳ و ا﹡︤﹜﹠︀ ا﹜︡︡ ﹁﹫﹥ ︋︃س ︫︡︡ و ﹝﹠︀﹁︹ ﹜﹙﹠︀س

﹁︨︣︐︀د﹛ و ︋︀ ا︪︀ن ﹋︐︀ب و ﹝﹫︤ان ﹡︀زل ﹋︣د﹛ ︑︀ ﹝︣دم ︋﹥ ﹇︧︳ ︋︣︠﹫︤﹡︡ و آ﹨﹟ را ﹡︀زل ﹋︣د﹛ ﹋ـ﹥ در آن  

. دم، ︋﹙﹊﹥ ا︮﹑ح ز﹝﹫﹟ در ︻︡ل و ︠︣ا︋﹪ آن در ︸﹙﹛ ا︨️ا︮﹑ح ﹝︣). ︮﹑︋️ ا︨️ و ﹝﹠︀﹁︺﹪ ︋︣اي ﹝︣دم

︠ـ﹢ا﹨﹪ و   ︻︡ل. »ان اً ︀﹝︣ ︋︀﹜︺︡ل و ا﹐︧︀ن«: ﹨︀ي ︠︡ا در روي ز﹝﹫﹟ ا︨️︋︣﹇︣اري ︻︡ل از ︠﹢ا︨︐﹥

﹋﹠︡ و در َ︡ـي ﹎︣︤ي ا︠︐︭︀ص ︋﹥ ا﹡︊﹫︀ ﹡︡ارد، ︋﹙﹊﹥ ﹨︣ ︻︀﹇﹙﹪ ︧﹟ ︻︡ل و ﹇︊ ︑︺َ︡ـي را و︗︡ان ﹝﹪ ︸﹙﹛

﹡︊﹪ ﹨﹛ در ا﹠︖︀ دو و︸﹫﹀﹥ دارد؛ ﹊﹪، ︑ـ︢﹋ّ︣ و ـ︀دآوري   . ︧︳ ︻︡ل ﹝︧﹢ل ا︨️︑﹢ا﹡︡ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋﹋﹥ ﹝﹪

  . ا ﹟﹊﹛ ︻﹆﹙﹪ دوم، ︋︣﹇︣اري ︻﹞﹙﹪ آن در َ︡ـ ︑﹢ان

  

: ا︨️» ︑︊︺﹫َـ️«ا﹡︡،  اول و ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹪ ︑﹠ ︀﹫︤ي ﹋﹥ از ﹝︀ ︠﹢ا︨︐﹥ ۀدر در︗: ﹝︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹡︊﹪ ۀو︸﹫﹀. ٧

ا﹟ ﹡﹢︻﹪ ︫﹊︣ در ︋︣ا︋︣ . ر︨︀﹜️ ︫﹠︀︠︐﹫﹛، از او ︎﹫︣وي ﹋﹠﹫﹛ ︺﹠﹪ ︎︦ از ا﹠﹊﹥ او را ︋﹥. »﹁︀︑ّ︊︺﹢ا ا﹜︨︣﹏«

︻﹞﹙ـ﹪   ۀ︑︊︺﹫َـ️ ﹁﹆︳ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ از اوا﹝︣ او ا︵︀︻️ ﹋﹠﹫﹛، ︋﹙﹊﹥ ︀︋︡ او را ا︨﹢ه و ﹡﹞﹢﹡. ︠︡ا ﹨﹛ ﹨︧️

﹜︣﹫﹍︋ ﹢﹍﹛و در ︑﹞︀م ا︻﹞︀ل و ر﹁︐︀ر از او ا ﹜﹫﹡ر︨﹢ل ا︨ـ️   ۀو︸﹫﹀. ︋︡ا ︬︫ ️َـ﹫︐︫︡ن ︋﹥ آ ّ︣﹋︢︐﹞ ︣﹍د

  . ︺﹠﹪ از وراء ︖︀ب او، ﹋﹥ از ا︻︷﹛ ︖︉ ﹡﹢ري ︠︡ا︨️، ﹝︐﹢︗َـ﹥ ︠︡ا ︋︀︫﹫﹛. ︡ا﹡︧︊️ ︋﹥ ︠

️﹁︣︺﹞ ️﹁︣︺﹞ ︀ ل﹢︨︣﹛ـ︣ش ﹝﹙︐﹀ـ️ و    ا︱﹞ و در ﹜﹫﹡َـ️ ︠︡ا ︋︡ا︖ او را ﹁︨︣︐︀ده و ﹪﹠︺ ﹜﹨ ا﹐﹝︀م

  . ︋︀︫﹫﹛) ﹋﹠﹠︡ه ﹝︊︺﹢ث(و ︋︀︻︒) ﹁︨︣︐﹠︡ه(ذا﹋︣ و ﹝︣ا﹇︉ ذوا﹒﹤ و ﹝ﹳ︨︣﹏
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در ﹡︐﹫︖﹥، ﹋︧﹪ ﹋﹥ در ︗︧︐︖﹢ي ︠︡ا︨️ و ﹝︉َـ او، . ︠︡ا︨️ ۀ︑︣﹟ آ︣︑ ﹟ و ︣︮ ر︨﹢ل ︋︤رگ

د﹍︣ ﹝︀ ﹝﹢دَـت ︋﹥ ︫ـ︬ ر︨ـ﹢ل ـ︀ ︖َــ️      ۀرو، و︸﹫﹀ از ا﹟. ︫﹢د ︠﹢د ︋﹥ ︠﹢د ﹝︉َـ و﹜﹪ ︠︡ا ﹡﹫︤ ﹝﹪

﹝﹆︀︋ـ﹏ اـ﹟ ︨ـ﹥ و︸﹫﹀ـ﹥      ۀو ﹡﹆︴. ا︨️؛ ︺﹠﹪ ︎︀س دا︫︐﹟ ︣﹝️ او و ر︻︀️ ﹋︣دن او و ﹝︐︣م دا︫︐﹟ او

ا︨️ ) ا﹜︨︣﹢ل ︫﹠︀ن(و د﹍︣، ﹡﹀︀ق و د︫﹞﹠﹪ و ︋︽︰. ر ︋︣ا︋︣ ︑︊︺﹫️ا︨️ د) ﹝︺︭﹫﹤ا﹜︨︣﹢ل(﹊﹪  ︻︭﹫︀ن

  . ︻︭﹫︀ن و ﹡﹀︀ق، ︑﹀︣︳ ا︨️ و ︾﹙﹢َـ ا﹁︣اط. و ︨﹢م،  ︾﹙﹢َـ ا︨️ در ︋︣ا︋︣ ﹝︺︣﹁﹤ ︋︀﹒﹤. در ︋︣ا︋︣ ﹝﹢دَـت

  

٨ .ً﹑﹝︻ ﹤ و ً︀﹝﹚︻ ﹤ ا︫︐︊︀ه ﹎︣﹁︐﹟ ا︨️؛ ﹥را ︋︀ ذوآ ﹥︣ور﹁︐﹟ و ︾︀﹁ـ﹏  .  ︾﹙﹢َـ، آ﹁ ﹤︀ب آ︖ در

ا︮﹙﹪ ا﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥    ۀدر ︾﹙﹢، ﹝︧﹙. ﹡﹢︻﹪ ا﹡︣اف، ﹡﹢︻﹪ ﹜︽﹢ و ﹡﹢︻﹪ ︾﹀﹙️ ا︨️. وآ﹤ ا︨️︫︡ن از ذ

︣﹫︠ ︀ را دارد ﹪︭︪﹞ و︮﹪ او ︫︃ن ︀ ﹪︊﹡ .آن ︫︃ن را دارد ﹢﹡ ﹤ ﹤︋ ،﹟︐︫و در ︮﹢رت دا .  

را︗ـ︹ ︋ـ﹥ او﹜ـ﹪    . ا﹡︡ ﹊﹪، ︻﹙﹛ ﹝︴﹙﹅ ا︨️ و د﹍︣ي، ﹇︡رت ﹝︴﹙﹅ ︫︃﹡﹪ ﹋﹥ ︾︀﹜﹫︀ن ︋﹥ آن ﹇︀﹏ ︫︡ه

﹏︀﹇ ︧﹨﹟︀﹋﹢﹨︀﹞ ن و﹢﹊︀﹞ و ︻﹙﹛ ︋﹥ ﹝︀﹋︀ن و ︉﹫︾ ﹤︋ ﹜﹚︻ ﹤﹝آ﹡︙﹥ ︋﹢ده ا︨️ و آ﹡︙﹥ ﹨︧ـ️ و  (︐﹠︡ ﹋﹥ ا

﹇ـ︀در   ﹎﹢﹠︡ ﹋﹥ ا﹞﹥ ︋︣ ︠﹙﹅ و رزق و ︑︡︋﹫︣ و ﹨︡ا️ ︻ـ︀﹜﹛   دار﹡︡ و در ﹝﹢︲﹢ع دوم ﹝﹪) آ﹡︙﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د

﹟︫︡ه ا︨️ ﹨︧︐﹠︡ و ا︮﹢﹐ً، ا ︰﹢﹀︑ ︫︀ء ا﹡︊﹫︀ئ ا︨ـ️   ﹝﹢︲﹢ع ︨﹢م، اد︻︀ی ا﹡︴︊︀ق. ﹎﹢﹡﹥ ا﹝﹢ر ︋﹥ آ﹡︀ن

﹩﹞ ﹤︣﹨ ﹩﹠︺ ،﹩﹛اذن اً و ﹝︣︲﹩ او︨️ ︋︀ ︫︀ء ا ﹤︋ ︡﹠﹠﹋ .  

︰﹞ ︣﹫﹆﹁ ،︪︀ن، ︋﹥ ︠﹢دي ︠﹢دا︨️ ﹋﹥ ا﹡︊﹫︀ و او︮﹫︀ي ا ﹟ا ﹫︮ ︣︷﹡    ،︡و ﹨ـ﹫︘ ﹡︡ار﹡ـ ︡﹠︐︧﹨

اي ﹋﹥ ︠﹢ا︨︐﹥ ︋﹥ آ﹡︀ن ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋︣ده ا︨️؛ در ︻﹫﹟ ︀ل، ︠︡او﹡︡  ︗︤ آن ︻﹙﹛ و ﹇︡ر︑﹪ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ا﹡︡ازه

ا﹝َـ︀ ﹝︧﹙﹛ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ اـ﹟    . ︑﹢ا﹡︡ آن را ︎︦ ︋﹍﹫︣د ا﹜︺﹫﹠﹪ ﹝﹪ ︋﹥ آن ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ا﹝﹙﹈ ا︨️ و ︋﹥ ︵︣﹁﹤︠﹢د 

︡ود ا﹟ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︻﹆﹙﹪ و و︗︡ا﹡﹪ ﹡﹫︧️ و ︀︋︡ ︋︣اي دا﹡︧︐﹟ آن ︋﹥ ﹡﹆﹏ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋︣د ﹋﹥ در ﹝︊ـ︒  

﹨︀ ﹝︓﹏ ︠ـ﹢ردن آدم از  ا﹝︀ را︗︹ ︋﹥ ︫︀ء ا﹡︊﹫︀ء، از ︋︣︠﹩ ﹝︀︗︣ا .︎︣داز﹛ ا﹝︀﹝️، ﹝﹀َ︭ـ﹑ً ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹪

︋ـ︀ ا︮ـ︀ب در ا﹝ـ﹢ر ز﹡ـ︡﹎﹩ و در      ︫︖︣ه ﹝﹞﹠﹢︻﹥، ر﹁︐﹟ ﹢﹡︦ در ︫﹊﹛ ﹝︀﹨﹩، ﹝︪﹢رت ︎﹫︀﹝︊︣ ا︨﹑م

﹨︀، و ﹡﹫︤ از روا︀ت ︋︧﹫︀ری ﹋﹥ از ا﹞﹥ ا︵︀ر ﹡﹆﹏ ︫︡ه و ﹝︱﹞﹢ن آ﹡︀ ا﹠︧️ ﹋﹥ ا﹠︴﹢ر ﹡﹫︧ـ️ ﹋ـ﹥    ︗﹠﹌

ا﹡︊﹫ـ︀ء و او︮ـ﹫︀ء دارای ︑︭ـ﹞﹫﹞︀ت     آـ︡ ﹋ـ﹥   ︋︣﹝ـ﹩ ... ﹨﹞﹢اره ﹨︣﹥ ﹝︀ ︋﹢ا﹨﹫﹛، ︠︡ا ﹨﹛ ﹨﹞︀﹡︣ا ︋﹢ا﹨︡

ا﹡︡ و ا﹠﹍﹢﹡﹥ ﹡︊﹢ده ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ ︋﹥ ا︮︴﹑ح ﹋﹠︐︣ل از راه دور ︋﹢ده و ︑︭﹞﹫﹞︀︑︪ـ︀ن در﹨﹞ـ﹥    ︫︭﹩ ﹡﹫︤ ︋﹢ده

︫︡︀︋ ﹩﹡︀﹫را در . ا﹝﹢ر و ﹩﹛او ︬﹫︪︑ ا︫︐︊︀ه در ﹩︐ و ﹩︭︫ ﹜﹫﹝︭︑ ،و ا︮﹢﹐ً ︻﹆﹏ و ︨﹫︣ه ︻︀﹇﹑ن

در ا︀︋ ︀︖﹠︡ ا︫ـ︀ره   .دا﹡︡ ا︋﹑غ و﹩ و ﹨︡ا️ ﹝︣دم ﹡﹞﹩ ا﹝︓︀ل ا﹠﹍﹢﹡﹥ ا﹝﹢ر، ﹝﹏َـ ︻︭﹞️ در در︀﹁️ و

در ︗︀﹨﹙﹫ـ️،  . ︋ـ︣د  ︫﹊﹠﹪ ا︨️ و از ا﹟ راه ﹝︣دم را ︋﹥ ︨﹢ي ︑﹢﹫ـ︡ ﹝ـ﹪   ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹋﹑ً، ︋﹠︀ي ﹇︣آن ︋︣ ︋️

﹪﹞ ︡اي ا﹡︐︤ا︻ـ﹪ و ﹎ـ︀ه در ︫ـ﹊﹏ ︋ـ️ ︋ـ﹥       دا﹡︧︐﹠︡، ا﹝︀ در ﹋﹠︀ر اً، ﹎︀ه ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︪︣﹋︀ن اً را ︠︡اي وا

︡﹆︐︺﹞ ﹪﹡︀︀ن ﹡︀﹁︢ ﹝﹪ ︠︡ا︗ ︀ ︀ل ︠﹢د ︪︀ن را درا ️︻︀﹀︫ ︀ آن ︋﹢د﹡︡ ﹋ـ﹥  . دا﹡︧︐﹠︡ ︋﹢د﹡︡ و اراده ︣︋
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︑︡︋﹫︣ ︻︀﹜﹛ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︗﹢دات ︫︣︿ و ﹝﹆َ︣ـب ︠︡ا وا﹎︢ار ︫︡ه ا︨️، ︎︦ ︀︋ـ︡ آ﹡ـ︀ را ︎︨︣ـ︐﹫︡ ︑ـ︀ ︋ـ︣اي      

﹟ﹳ ا﹜ْـ︀﹜ٌ︬ﹳ وًـ ا﹜ُـ︢﹟ًـ   أَ﹐ ﹜ٌ﹙ُ﹥ٌ ا﹜ـِ︡ـ «: ︎︨︣︐﹠︡﹎︀ن ︠﹢د ﹡︤د ︠︡ا ︫﹀︀︻️ ﹋﹠﹠︡ و آ﹡︀ن را ︋﹥ او ﹡︤د﹉ ﹎︣دا﹡﹠︡

﹝︀ ﹨ُ﹛ؤ ﹁﹫ـ﹥ٌ ًـْ︐َ﹙ٌ﹀ُـ﹢نًـ إِنُـ    إِنُـ ا﹜﹙ُ﹥ًـ ًـؤ﹊ُ﹛ﹳ ︋ًـ﹫ؤ﹠َُ﹛ؤ ﹁﹪ ا︑َُُ︢وا ﹝ٌ﹟ؤ دﹳو﹡ٌ﹥ٌ أَوؤ﹜ٌ﹫︀ءًـ ﹝︀ ﹡َ︺ؤ︊ﹳ︡ﹳ﹨ُ﹛ؤ إِ﹐ُ ﹜ٌ﹫ﹳ﹆َِ︣ـ︋ﹳ﹢﹡︀ إِ﹜َ﹩ ا﹜﹙ُ﹥ٌ زُ﹜ْ﹀﹩

︋︺︡﹨︀ در ︾ُ﹑ت ا︨ـ﹞︀︻﹫﹙﹫﹥ ﹝﹆︊ـ﹢ل ︑﹙﹆ّـ﹪ ︫ـ︡ و      ﹡︀در︨️ ۀ﹨﹞﹫﹟ ︻﹆﹫︡. »ا﹜﹙ُ﹥ًـ ﹐ ًـْ︡ي ﹝ًـ﹟ؤ ﹨ُ﹢ًـ ﹋︀ذٌبَ ﹋َ﹀ُ︀رَ

  . ︋﹫﹠﹪ ︋︣︠﹪ ︫﹫︺﹫︀ن ︫︡ و ︑︀﹋﹠﹢ن ﹡﹫︤ ﹨︧️ ︋︺︡﹨︀ ︋﹥ ︑︊︹ آ﹡︀ن در ︫﹫︺﹥ ﹡﹫︤ راه ︀﹁️ و ﹇︧﹞﹪ از ︗︀ن

﹊﹪ ︫︊﹫﹥ ﹋︣دن ︠﹙﹅ ︋﹥ ︠︀﹜﹅، ﹋﹥ ︋﹥ ︋︒ ا﹝︀﹝ـ️ و ﹡︊ـ﹢َـت ﹝︣︋ـ﹢ط ا︨ـ️ و     : ا﹜︊︐﹥ ︾﹙﹢َـ دو ︨﹢ دارد

﹇︀﹏ ︫︡ن ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ︑︃︋َـ﹪ ﹡︡ارد ﹋﹥ ﹎ـ︀﹨﹪ ـ﹅ ︋﹠ـ︀ ︋ـ﹥ ﹝︭ـ﹙       ﹪︐︺﹠﹪.  د﹍︣، ︫︊﹫﹥ ﹋︣دن ︠︀﹜﹅ ︋﹥ ︠﹙﹅

﹎﹢ ︡﹠﹥ ︻﹫︊﹪ دارد ﹋﹥ ︠︡ا ︻﹫︧﹪ ︫﹢د ︀ ا﹠﹊ـ﹥ ︠ـ︡ا    ﹝︓﹑ً  ﹝﹪. ﹝︐ّ︭︿ ︋﹥ ︋︣︠﹪ او︮︀ف ﹝﹞﹊﹠︀ت ︫﹢د

اـ﹟ ︨ـ﹢ از   . ﹝︖︧﹛ در ︮﹢رت ︻﹙﹪ ︋︪﹢د و از ا﹟ ︎﹢︨️ و ﹝︐ّ︭︿ ︋﹥ ا﹟ و︮︿ ﹋︀ر﹨︀﹪ در ︻︀﹜﹛ ︋﹊﹠︡

  . ︫﹢د، ﹢ن دروا﹇︹ ﹡﹀﹪ ︑﹠︤﹥ ا︨️ ﹝﹪ ︾﹙﹢َـ ︋﹥ ﹢︑ ︒︋﹫︡ ﹝︣︋﹢ط

ا﹜﹆︡ر ا︨️، ا﹝َـ︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠︡ا  ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹞﹊﹠︀ت ︻︷﹫﹛ ا﹐﹡︊﹫︀ ا︀ ︤﹫﹡ ﹤︐﹊﹡ ﹟︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️ ﹋﹥ ︠︀︑﹛

  . ﹨﹫︘ ا︨️

  

︀ اً ـ︀  «: در ز﹝︀ن ︾﹫︊️ ︑﹢︮﹫﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ د︻︀ي ︾︣﹅ را ز︀د ︋﹢ا﹡﹫︡؛ و آن د︻︀ ا﹟ ا︨️. ٩

﹈﹠ب ︔︊َـ️ ﹇﹙︊﹪ ︻﹙﹪ د﹢﹚﹆﹛ا ︉ّ﹚﹆﹞ ︀ ﹜﹫ر ︀ ﹟﹝ر« .  
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  : ︀رم ﹁︭﹏

  

  

  

  ︨﹞︀ء﹝︺︣﹁️ ا﹔

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درس ︫︀﹡︤د﹨﹛

  

︣ف ︑︺︣ـ︿ ا︨ـ️ ︋ـ︣اي     » ال«. »﹐ه«و د﹍︣ي » ال«﹊﹪ : ﹜﹀︷﹪ ﹝︪︐﹅ از دو ﹋﹙﹞﹥ ا︨️» اً«. ١

﹝︓﹏ ︋︀ع، ︊﹫︹، ︋ًـ﹫ؤ︹، و ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ︨︐︣ و ︖ـ︀ب ـ︀ از   » ﹜َ﹫ؤ﹥ؤ ﹐ه، ﹙﹫﹥،«﹝︭︡ر ا︨️ از » ﹐ه«︻︡ ﹁︴︣ي و 

  . ﹫َـ︣ ا﹜︣︗﹏اَ﹜ٌ﹥ ا﹜︣︗﹏ ︺﹠﹪ ︑.  ﹝︓﹏ ﹁︣ح، ﹀︣ح، ﹁َ︣ح، ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ︑﹫َـ︣» ا﹜﹥، ︃﹜﹥، ا﹜﹥«

︋ـ﹫﹟ آن  . ︋﹥ ﹈ ﹝︺﹠︀︨️، ز︣ا دا﹞︀ً، ﹫︣ت ﹝﹑زم ︋︀ ︨︐︣ ا︨️ و ︨︐︣ ﹝﹑زم ︋︀ ﹫︣ت» وًـ﹜ٌ﹥«و » اَ﹜ٌ﹥«

  . دو ﹡﹫︤ ا︫︐﹆︀ق ا﹋︊︣ و︗﹢د دارد

️     آور و وًـ﹜َ﹥ اي ا︨️ ﹋﹥ ﹫︣ت ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي آن ︎﹢︫﹫︡ه» اً«︎︦  آن . ا﹡﹍﹫ـ︤ ا︨ـ️ و ﹝ـ︣اد از آن ︠︡ا︨ـ

  . آن ذا︑﹪ ﹋﹥ در او ﹝︐﹫َـ︣﹛ و از ﹝︀ ﹝︧︐﹢ر ا︨️. ︦ ︎﹢︫﹫︡ه ا︨️ ︠︡اي وا﹇︺﹪ ﹋﹥ از ︻﹆﹏ و و﹨﹛ و
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ـ » اً«ۀ︣︐︋﹟ ︑︣︗﹞. »﹨﹢«︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️؛ ︺﹠﹪ ︠﹢دٌ او، » آ«و » ︠﹢د«﹡﹫︤ از » ︠︡ا« ۀ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹙﹞

﹎︀ه  ا﹜︽﹫﹢︋﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹆︳ ﹢ن اراده ﹋︣ده ︠﹢د را ︋﹥ ﹝︀ ︫﹠︀︨︀﹡︡ه، و ا﹐ ﹝︀ ﹨﹫︘ او ذات ︾﹫︉. ا︨️» ︠︡ا«

او ︀︋︡ ︠﹢د را ︑﹢︮﹫︿ ﹋﹠︡ و ︑﹢︮﹫︿ ﹨ـ﹛  . ︑﹢ا﹡﹫﹛ او را ︑﹢︮﹫︿ ﹋﹠﹫﹛ ﹝︀ ﹡﹞﹪. ︧︐﹫﹛ او را ︋︪﹠︀︨﹫﹛︑﹢ا﹡ ﹡﹞﹪

  . ︫﹢د ا﹠︖︀︨️ ﹋﹥ ︋︀ب ا︨﹞︀ و ︮﹀︀ت ︋︀ز ﹝﹪.  ﹋︣ده ا︨️

  

. ﹎﹢﹡﹥ ︑︺﹫َـ﹟ ﹡︡ارد ︑﹢﹡ ︡﹫﹀︐﹥ ا︨️، ز︣ا آن ﹆﹫﹆︐﹪ ﹋﹥ ﹝︀ در او ﹫︣ا﹡﹫﹛، ﹨﹫︘» اً«در ﹨﹞︀ن ﹜﹀︶ . ٢

ا﹜︊︐﹥ ︑﹢﹫︡ او از ︨﹠ و︡ت ︻︡دي ﹡﹫︧️، ز︣ا . ︡، د﹍︣ در آن ﹡ ﹪︑︣﹫﹢ا﹨︡ ︋﹢دا﹎︣ ︑︺﹫َـ﹟ دا︫︐﹥ ︋︀︫

ـ   ︑﹢﹫︡ او ︋ـ﹪  ۀ﹡︐﹫︖. وا︡ ︋︀﹜︺︡د ︠﹢دش ︻﹫﹟ ︑︺﹫َـ﹟ و ︑︡︡ و ︑ّ︪︬ ا︨️ ︑︺﹫َـ﹠ـ﹪   ︋ـ﹪  ۀ︑︺﹫َـ﹠ـ﹪ و ﹡︐﹫︖

︳ ﹠﹫﹟ ﹝﹢︗﹢دي ﹁﹆. ﹫︣ت ا︨️؛ ︺﹠﹪ ﹝﹢︗﹢دي ﹝︀﹡﹠︡ او ﹋﹥ در او ﹝︐﹫َـ︣ ︋︀︫﹫﹛، ﹡﹫︧️ و او ﹨﹞︐︀ ﹡︡ارد

  . »﹐ ا﹜﹥ ا﹐ اً«و» ﹐ ︫︣﹈ ﹜﹥«او︨️ و ︋︦؛ 

﹪﹝﹡ ︀﹠︑ ﹤﹡     ـ︣ت ︠ـ︀رج﹫ ـ﹫َـ﹟  و از︺︐﹞ ︣ي﹍َـ️ د︣﹫︾ ﹤︋ ﹈ ︣﹨ ︣ااو دو ︠︡ا ︋︀︫︡ـ ز ﹠︨ د از﹢︫

︫﹢د ︨﹠﹪ ︋︣اي او در﹡︷︣ ﹎︣﹁️، ز︣ا ︨﹠﹫َـ️ ﹡﹢︻﹪ ﹝︀﹨﹫️ ا︨️ ﹋﹥ او از آن  ︫﹢﹡︡ ـ ︋﹙﹊﹥ ا︮﹑ً ﹡﹞﹪  ﹝﹪

  . ﹝︀﹨﹫️ ﹝﹠ّ︤ه ا︨️

️ ا﹎︣ ﹨﹛ ︋﹠ ﹝ـ﹟  «: ︀ ︋︀︫︡ ﹋﹥ دو اً ︋︀︫﹠︡، آن دو در ︻︣ض ﹨﹛ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د، ︎︦ ︑︺﹫َـ﹟ ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫ـ

  . و ا︡︑ ﹟︡ ﹡﹆︬ ا︨️) ﹨︣﹋﹥ او را ︋︪﹞︀رد ︋︣ا َ︩︡ـ ﹝︺﹫﹟ ﹋︣ده ا︨️(»︻َ︡ـه ﹁﹆︡ َ︡ـه

︺﹠﹪ آن ﹆﹫﹆︐﹪ ﹋﹥ در او ︑﹫َــ︣  » اً«ا﹡︡، ز︣ا  دور ر︐﹥ ︫︡ه» اً«﹨︀ در ﹨﹞︀ن ﹜﹀︶  ﹡︐﹫︖﹥ آ﹡﹊﹥ ︋️

﹜در ︋️. دار ﹤﹋ ︀﹞ ﹜َـ︣ ﹡︡ار﹫︑ ︣ت و﹫ و﹜﹥ و ︀﹨ .﹤﹛ذ﹨﹠ـ﹪ و    ﹨︀ ﹡﹫︤ ︋️ ا ﹪﹡︀︠ـ︡ا ،︡﹠︐︧﹨ ﹪︀﹠︺﹞ ︀ي﹨

﹪﹞ ﹤︐دور ر ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹪﹍︐︠︀︨  ︡﹡﹢︫ .  

  

  ︫﹢د؟ ا﹑︠ ﹤﹝﹨ ﹟﹅ را ﹋﹥ ︠︡ا ︠﹙﹅ ﹋︣ده ا︨️، آ︀ ︨︊︉ ︑︺﹫َـ﹟ و ﹋︓︣ت در او ﹡﹞﹪: ︨﹣ال. ٣

︦   در︨️ ﹝︀﹡﹠︡ ﹇﹢ا. ︠﹫︣، ︑︺﹫َـ﹟ در ︨︀﹁﹏ ا︨️ ـ︀  ...  ي ﹝︐﹙︿ ﹡﹀︦ ﹝﹟، ﹝︓﹏ ︨ـ﹞︹ و ︋︭ـ︣ و ﹜﹞ـ

  . ﹨︀ ﹨﹞﹥ در ﹝﹙﹢﹇︀ت ﹝﹟ ا︨️ ﹝﹙﹢﹇︀ت ذ﹨﹟ ﹝﹟؛ ﹝﹟ در ﹐︑︺﹫َـ﹠﹪ ︠﹢دم ﹨︧︐﹛ و ︑︺﹫َـ﹟

﹪﹞ ︣︷﹡ ﹤︋ ﹤﹋ ﹪︊﹚︴﹞ ،︩︑︀﹇﹢﹚﹞ ︀︋ َـ️ او︣﹫︾ ،﹟ر︨ـ︡ ﹋︐ـ︀ب و ︨ـ﹠ّ️ روي آن ︑︃﹋﹫ـ︡ ︋︧ـ﹫︀ر       ︋﹠︀︋︣ا

︫﹢﹡︡، ﹢ن ︠﹙ـ﹅   ︑︺﹫َـ﹟ او ︋﹥ ︾﹫َ︣ـ️ ﹡﹞﹪ ۀ﹠︡، ﹝︀︠﹙﹅ او ﹋﹥ ︾﹫︣ او ﹨︧︐.  ︫﹢د دار﹡︡، ︨︊︉ ︑︺﹫َـ﹟ او ﹡﹞﹪

︫ـ﹢د، ﹝︀﹡﹠ـ︡    ︻ـ︣ض ︨ـ︊︉ ︑︺ـ﹫َـ﹟ آ﹡ـ︀ن ﹝ـ﹪      ﹁﹆︳ ︾﹫َ︣ــ️ ﹝﹫ـ︀ن ﹝﹢︗ـ﹢دات ﹨ـ﹛    . ︨︀﹁﹏ ا︨️ و او ︻︀﹜﹪

ا︨️ ﹋﹥ ︻﹞︣و ﹡﹫︧️ و ︻﹞︣و ﹝︐︺﹫َـ﹟ ا︨️ ﹋ـ﹥  ) ﹝﹢﹇﹢ف(ز︡ و ︻﹞︣و ﹋﹥ ز︡ ﹝︐︺﹫َـ﹟) ﹝︐﹀︀وت ︋﹢دن(︾﹫َ︣ـ️

️︧﹫﹡ َ︡ـ️ ﹇﹢َـ. ز︣﹫︾ ︀︣ي ﹡﹫︧︐﹠︡︋︀︮︣ه ︋︀ ︨︀﹝︺﹥  ۀ﹍د ﹈ ︣﹨ ﹤﹊﹠ا ﹤︋ .  
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﹨﹛ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ﹡︪︀﹡﹥ » ︮﹀️«. ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️» وًـً︨ـ﹛«در ﹜︽️، ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ︻﹑﹝️ ا︨️ و از » ا︨﹛«. ٤

ا︨﹛ ﹝ـ︀ ا﹡︊ـ︃ ︻ـ﹟    : ︻﹟ ︻﹙﹪.  رو﹡︡، ﹨︣دو ︺﹠﹪ ﹡︪︀﹡﹥ ﹋︀ر ﹝﹪ ا﹟ دو در ﹝︺︀رف ︋﹥ ﹈ ﹝︺﹠︀ ︋﹥. ا︨️

︡ ︻﹙ـ﹪ (﹝︀ او︗︡ ا﹜﹞︺﹠︀ ﹁﹪ ︾﹫︣ها﹜﹞︧﹞﹪ و ا﹜﹀︺﹏ ﹝︀ ا﹡︊︃ ︻﹟ ︣﹋﹤ ا﹜﹞︧﹞﹪ و ا﹜︣ف  ا︨ـ﹛ از  : ﹁︣﹝﹢د﹡ـ

﹪﹞ ︣︊︠ ﹪﹝︧﹞﹪﹞ ️︀﹊ ﹪﹝︧﹞ ️﹋︣ ︤ي ﹋﹥ در ︻︀﹜﹛، ︻﹑﹝️ و ﹡︪︀﹡... ).  ﹋﹠︡د﹨︡ و ﹁︺﹏ از﹫ ︣﹨ۀ 

︑﹞︀م ﹝﹢︗﹢دات ︻︀﹜﹛ ا﹝﹊︀ن از ︔︣ي ︑︀ ︔︣︀، از ︗﹞ـ︀د ︑ـ︀ روح ا︻︷ـ﹛،    . ︠︡ا ︋︀︫︡، ا︨﹛ و ︮﹀️ ︠︡ا︨️

-ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹨﹏.  اً و ︻﹑﹝︀ت ︠︡ا﹠︡ دا﹜ّ︀ت ︻﹙﹪. ︠︡ا ﹨︧︐﹠︡ ۀ﹠︡د﹨ اً و ﹡︪︀ن اً و ︮﹀︀ت ا︨﹞︀ء ۀ﹨﹞

️﹫︋ ا﹡︡ ﹁︣﹝﹢ده :»﹪﹠︧﹛ا﹐︨﹞︀ء ا ﹟﹡«)﹜﹫︐︧﹨ ︀ي ︠︡ا﹠︧ ـ︀دث     ،)﹝︀ ا︨﹞︀ء ﹪ـ﹟ ا︨ـ﹞︀ ﹨﹞﹍ـا 

﹇︊﹏ از ︠﹙﹆️ ا︨﹛ و ر︨﹞﹪ ﹡︊﹢د و ︠︡ا ﹨﹞︀﹡﹠︡ (»﹋﹠️ ﹋﹠︤اً ﹝﹀﹫َـ︀ً«و » ا﹜﹙﹅ ﹐ ا︨﹛ و ﹐ر︨﹛ ﹇︊﹏«: ﹨︧︐﹠︡

﹪﹀﹞ ﹪︖﹠﹎ د﹢︋ .(  

ا﹟ ﹇︧ـ﹛  . اً ا︨️ اً و آ﹤ اً، ︮﹀﹤ ﹨︣ ﹫︤ي در ﹨︧︐﹪ و ﹋﹞︀﹐ت ︠﹢دش و ا︸︀ر ﹋﹞︀﹐︑︩، و︗﹥

︡﹠﹢﹎ ︡﹡را ا︨﹞︀ء ﹋َ﹢﹡﹪ ︠︡او .  

اي از ا﹜﹀︀ظ را ︻﹑﹝️ ︠﹢د ﹇︣ار داده ا︨️ ︑︀ ︋︀ آ﹡︀ ︠﹢ا﹡ـ︡ه ︫ـ﹢د و ︋ـ︀ او     ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︠︡او﹡︡ ﹝︖﹞﹢︻﹥

  . او﹡︡ ﹎﹢﹠︡︠︡» ا︨﹞︀ء ﹜﹀︷﹪«ا﹠︀ را . ︨﹟ ﹎﹀︐﹥ ︫﹢د

︻﹟ ا﹜︣︲︀
)ع(

︨ـ︍︦ ︠︡او﹡ـ︡   (»︔﹛َـ و︮︿ ﹡﹀︧﹥ ︑︊︀رك و ︑︺︀﹜﹪ ︋︀︨﹞︀ء د︻︀ ا﹜﹙﹅ اذ ︠﹙﹆﹛ ︑َ︺ًـ︊َــ︡﹨﹛ «: 

  ). ﹨︀﹪ و︮︿ ﹋︣د و ︠﹙﹅ را د︻﹢ت ﹋︣د ︑︀ ︋︀ آن ا︨﹞︀ او را ︎︨︣︐︩ ﹋﹠﹠︡ ︠﹢دش را ︋︀ ا︨﹛

︻﹟ ا﹜︊︀﹇︣
)ع(

︨﹞︀ء ︮﹀︀ت و︮︿ ︋︀ ا︻︊︡اً ا﹜﹢ا︡ ا﹜︭﹞︡ ا﹜﹞︧﹞﹪ ︋︢ه ا﹐︨﹞︀ء دون ا﹐︨﹞︀ء ان ا﹐«: 

ز︣ا  ا︨﹞︀ ﹫︤ي ﹡﹫︧️ . ︠︡اي وا︡ و ︮﹞︡ ﹋﹥ ﹝︧﹞︀ي ا﹟ ا︨﹞︀ ا︨️ را ︋︍︨︣️ ﹡﹥ ا﹟ ا︨﹞︀ را(» ﹡﹀︧﹥

︣  ﹁﹆︡ا﹐︨﹛ ﹝ًـ﹟ ︻︊ًـ︡«:﹎﹢︡ا﹟ و︗﹥ روا︀︑﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪). ︗︤ آ﹡︙﹥ ︠︡ا ︠﹢د را ︋﹥ آن ︑﹢︮﹫︿ ﹋︣د » ﹋﹀َـ

  .   ا﹟ ا︨﹞︀ ︀︋︡ ﹝︣اد او ︫︡︀︋︺﹠﹪ ﹨︣﹋﹥ ا︨﹛ را ︋︍︨︣︐︡ ﹋︀﹁︣ ︫︡ه ا︨️، ﹢﹡﹊﹥ ﹝︧﹞︀ي 

﹨︀﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا ︋︣اي ︠ـ﹢دش   ا﹠︀ ︮︣﹁︀ً ﹡︪︀﹡﹥. در ا︨﹞︀ء ﹜﹀︷﹪ ︮︊️ از و︲︹ و ا︨︐︺﹞︀ل ﹡﹫︧️

  . ا︠︐﹫︀ر ﹋︣ده ا︨️ ︑︀ ︠﹑﹅ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ او ار︑︊︀ط ︋︣﹇︣ار ﹋﹠﹠︡

︻﹟ ا﹜︣︲︀
)ع(

ا︋︐﹑ ﹨﹛ ا﹜﹪ أن ..  .︋︀ ﹔﹡﹥ إذا ﹜﹛ ︡ع ︋︀︨﹞﹥ ﹜﹛ ︺︣ف  ا︠︐︀ر ﹜﹠﹀︧﹥ ا︨﹞︀ء ﹜︽﹫︣ه ︡︻﹢ه«: 

︋ـ︣اي  (»︡︻﹢ه ︋︀ ﹁︧﹞َـ﹪ ﹡﹀︧﹥ ︨﹞﹫︺︀ً ︋︭﹫︣اً ﹇︀دراً ﹇︀﹞︀ً ︸︀﹨︣اً ︋︀︵﹠︀ً ﹜︴﹫﹀︀ً ︠︊﹫︣اً ﹇﹢َـ︀ً ︻︤︤اً ﹊﹫﹞︀ً ︻﹙﹫﹞ـ︀ً 

  ... ). ﹨︤﹎︣︋ ﹪︀︡ ︑︀ د﹍︣ان ︋︀ آن ا︨﹞︀ ︋﹢ا﹡﹠︡ش و ︋﹥ ا﹟ و︨﹫﹙﹥ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫﹢د ︠﹢︩ ا︨﹛

و ا﹠﹊﹥ ︠︡ا آ﹡ـ︀ را ︻﹑﹝ـ️ ︠ـ﹢د ﹇ـ︣ار داده ا︨ـ️،       ﹋﹠﹫﹛ا﹜︊︐﹥ و﹇︐﹪ ︮︊️ از ا︨﹞︀ء ﹜﹀︷﹪ ︠︡ا ﹝﹪

﹟︠︡ا و ︠﹙﹅ ا︨️؛ ا ﹟﹫︋ ︿︣︺︑ ︮︣ف ا︻︐︊︀ر و ﹇︣ارداد و ︀﹝︨ا ﹟َـر ﹡︪﹢د ﹋﹥ ا﹢︭︑ ️︧﹫﹡ ﹤﹡﹢﹎ . ︣﹞وا﹇︹ ا

︗︀ري در ︻︀﹜﹛  ا︫︀ره دارد؛ ﹝ٌ︓﹏ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت  ۀا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ا﹜﹀︀ظ ︋﹥ ︀﹆﹅ ︠︀ر︗﹫﹥ و ﹋﹞︀﹐ت وا﹇︺﹫

رو، ︋︣︠ـ﹪  از اـ﹟ . و در وا﹇︹، آن ﹋﹞︀﹐ت و ︀﹆﹅ ا︨﹛ ا︨️ ﹡﹥ ا﹟ ا﹜﹀ـ︀ظ  ️و ﹫︀ت و ر﹞️ و ︻︡ا﹜
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︫﹢د، ﹋﹞ـ︀﹐ت ︨ـ︀ري در   ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︠︡ا و︗︡ان ﹝﹪ در ﹨︣ ︀ل، ﹨﹞︀ن. ا﹡︡﹡︀﹝﹫︡ه» ا﹐︨﹛ا︨﹛«ا﹟ ا﹜﹀︀ظ را 

︫﹢﹡︡؛ ﹋﹞ـ︀﹐︑﹪ ﹋ـ﹥ ﹨ـ︣ ﹝﹢︗ـ﹢دي ︋ـ﹥      ، ﹡﹫︤ و︗︡ان ﹝﹪... ︻︀﹜﹛، ﹝︀﹡﹠︡ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت و ﹋︣م و ر﹞️ و 

﹤︀ر︻ ︣︋و ︋︭﹫︣ و ﹇﹢ي و  ۀدر︋︀ر. ا﹡︡﹋﹪ از آن دارد ۀ ︹﹫﹝︨ و ﹜﹫و ر ︉﹫︖﹞ و ︉︣﹇ ︠︡ا ﹡﹫︤ ︠︡اي  ...

︫ـ﹢د  ا﹜︊︐﹥ و﹇︐﹪ ا﹟ ︮﹀︀ت ︋﹥ او ﹡︧︊️ داده ﹝﹪). ︋︧︐﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ آد﹝﹪ در  ﹤︀﹜﹪ ︋︀︫︡(︫﹢دو︗︡ان ﹝﹪

️ ﹡﹆︬ و ︋﹪ ۀ︫﹢د، ︮﹀︀ت ︋︡ون ︗﹠︊︀ ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹪ ︠︡ا ︋︀ ا﹟ ︮﹀︀ت و︗︡ان ﹝﹪ . ︫ـ﹢د و︗ـ︡ان ﹝ـ﹪   ﹡︀ـ

︫﹠︀︨﹫﹛، ز︣ا در ︠﹢د ﹝︀ و در ا︵︣اف ﹋﹑م ا﹠﹊﹥ ﹝︀ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت و ﹋︣م و ︀︨︣ ︮﹀︀ت ﹋﹞︀ل را ﹝﹪ ۀ︠﹑︮

︫﹠︀︨ـ﹫﹛ ﹋ـ﹥ در آن   ا﹝︀ در ︠︡ا ︻﹙﹛ و ﹇︡رت و ﹋︣م و ﹋﹞ـ︀﹜﹪ را ﹝ـ﹪  . ا︨️ ﹝︀، در ﹞ ︣︀︨﹙﹢﹇︀ت ︗︀ري

ا﹡︐︀ ︋﹢دن ︻﹙﹛ و ﹇︡رت و ︀︨︣ ﹋﹞ـ︀﹐ت  ﹪ا﹟ ﹝︺﹠﹪ ︋. د﹨﹫﹛﹋﹞︀﹐ت ﹫︣ا﹡﹫﹛ و﹇︐﹪ آ﹡︀ را ︋﹥ او ﹡︧︊️ ﹝﹪

﹝︺︣﹁️ ﹅ ︫﹢د و ﹝︺︣﹁️ ـ﹅ ︋ـ﹥    ۀ︑﹢ا﹡︡ و︨﹫﹙ رو ا︨﹞︀ ﹝﹪ از ا﹟. ا﹡︐︀ ︋﹢دن آ﹡️︨︀﹅، ︋﹙﹊﹥ ﹁﹢ق ︋﹪

︡︋︀ ﹅ّ﹆︑ ﹜َ︨ـ️ ا﹫︀︐﹀﹞ .   َ︡ـي، و﹜﹢ ا﹡︡ک، ︋﹥ ︎︣ورد﹎︀رش ﹝︺︣﹁ـ️ ︎﹫ـ︡ا ︀︑ ﹤﹋ ︪︣︋ ︣︋ ️︨ا ️ّ﹠﹞ ﹟و ا

︡﹠﹋ .  

﹋﹥ ا︵﹑﹇︩ ︋﹥ ︾﹫︣ ﹝﹞﹠﹢ع ا︨️ و د﹍︣ ﹝︓﹏ » ︮﹞︡«و » اً«﹊﹪ ﹝︓﹏ ا︨﹞︀ء ﹜﹀︷﹪ ﹨﹛ دو ﹡﹢ع ا︨️؛  

 ۀدر ا﹟ ﹇︧﹛ دوم ﹝﹀﹢﹝﹪ ︻ـ︀م ︋ـ﹥ و︨ـ﹫﹙   . ︫﹢د ﹋﹥ ︋︣اي ︋︪︣ ﹨﹛ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹪» ﹋︣﹛«و » ︨﹞﹫︹«و » ﹇︀در«

︠︡او﹡︡ ا︗︀زه داده ا︨️ ﹋﹥ آ﹡︀ را ︋︣ او ا︵﹑ق ﹋﹠﹫﹛، ︠﹢د را ﹝︭︡ا﹇﹪ از ﹝﹀﹢م ︻︀م آن . ︫﹢د ﹜﹀︶ ا﹜﹆︀ ﹝﹪

آ﹡ـ︀ ﹡︪ـ︀ن    ︠︡او﹡︡ ا﹟ ﹇︊﹫ـ﹏ ا﹜﹀ـ︀ظ را ︋ـ︀ ﹝﹀ـ︀﹨﹫﹛    . ﹡︧︐﹥ ا︨️؛ ﹝﹠︐︀ ︋︀ ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ ︻︡م ︑﹆﹫َـ︡ و ︑︺﹫َـ﹟﹜﹀︶ دا

︠﹢دش ﹇︣ار داده ا︨️ و ﹨︣ ﹈ از ا﹀﹞ ︀︋ ︀﹠﹢م ︠︀صَـ ︠﹢دش، ﹡︪︀ن ︠︡ا︨ـ️؛ در ︻ـ﹫﹟ ا﹠﹊ـ﹥ ︠ـ︡ا     

  . ︫﹢د ﹡﹞﹪ »او« ﹨︣ ﹈ از ا﹟ ا︨﹞︀ ﹈ ︭︠﹢︮﹫َـ️ و و︥﹎﹪ دارد، ا﹝َـ︀ ︨︊︉ و︥ه ︫︡ن. ﹡︪︀ن ا︨️ ︋﹪

  

آ﹡︙﹥ ﹝﹛ ا︨️ اـ﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︻﹑﹝ـ️، ︾﹫ـ︣ از      . ا︨﹛ و ︮﹀️ ︋﹥ ﹈ ﹝︺﹠︀، ﹡︪︀﹡﹥ و ︻﹑﹝️ ا︨️. ٥

. ︫﹢م ︠﹢د ﹝﹟ ︻﹑﹝️ ︠﹢دم ﹡﹞﹪. ﹨︣ ﹫︤ي ﹋﹥ ︻﹑﹝️ ﹝﹟ ︫︡، ﹝︧﹙﹞︀ً ︾﹫︣ از ﹝﹟ ا︨️. ذوا﹜︺﹑﹝﹤ ا︨️

︮ـ﹀︀︑﹪ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥     ︋﹠︀︋︣ا﹟ او︮︀ف از ﹡︷︣ ﹋︐︀ب و ︨﹠ّ️ ︾﹫︣ از ﹅َـ ﹝︐︺︀ل ا︨️ و ︠ـ︡ا ︾﹫ـ︣ از ا︨ـ﹞︀ و   

  . ﹨︀ و ︻﹑﹛ او︨️ ﹡︪︀﹡﹥

 ،﹅ ا﹐ ︋︺﹑﹝︀︑﹥«ذات ﹝﹆︡س ︿︮﹢﹐ و ﹤︑︀︁︋ ﹐︣ف ا︺﹐ «️︨ا .︒﹫ ﹟﹞ ︠ـ﹢دي  (ا﹜︢ات ذات ﹤︋

﹋﹞︀ل ا﹐︠﹑ص ﹜ـ﹥ ﹡﹀ـ﹪ ا﹜︭ـ﹀︀ت ︻﹠ـ﹥     «.  ا︨️) ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥(و ﹇︴︹ ﹡︷︣ از او︮︀ف و ا︨﹞︀، ﹐︺︣ف) ︠﹢د

﹀︀ت از او︨ـ️، زـ︣ا ︮ـ﹀️ ︾﹫ـ︣ از ﹝﹢︮ـ﹢ف      ﹋﹞︀ل ا︠﹑ص ﹡﹀﹪ ︮(»︪︋︀دة ﹋﹏ ︮﹀﹤ ا﹡︀ ︾﹫︣ ﹝﹢︮﹢ف

  ).ا︨️

ا﹎︣ ا︨﹞︀ ﹡︊﹢د، ـ﹅  (»﹜﹢﹐ ا﹐︨﹞︀ء ﹜﹞︀ ︻︣ف اً«.  ︋﹥ او︨️ ا︨﹞︀ ﹝﹀︀︑﹫ ️﹁︣︺﹞ ﹅ و ﹋﹙﹫︡ ﹝︺︣﹁️

﹪﹝﹡ ﹤︐︠︀﹠︫︫︡ .(  
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﹡︪ـ︀ن   ذا︑﹥ ﹡︪ـ︀ن ﹡ـ︡ارد، ︋ـ﹪    ﹨︀ي ︠︡ا ﹨︧︐﹫﹛، ا﹝َـ︀ ︠︡ا ︋︢ا︑﹥ و ﹁﹪ ﹝﹢︗﹢دات آ︀ت و ﹡︪︀﹡﹥ ۀ﹝︀ و ﹨﹞

︑︺ـ﹫﹟ او، ا︨ـ﹛ او و   . او ︑︺ـ﹫َـ﹟ ﹡ـ︡ارد  . ︮﹀️ و ا︨﹛ او ﹝﹟ ﹨︧ـ︐﹛ .  ︑︺﹫َـ﹟ او ﹝﹟ ﹨︧︐﹛. ︑︺﹫َـ﹟ ﹡︡ارد. ا︨️

  . و︮︿ او، ﹨﹞﹍﹪ ﹁︺﹏ او و ︠﹙﹅ او︨️

﹠﹫﹛ ا﹁︺︀ل و ﹝﹙﹢﹇︀ت ﹝︀︨️ و ︑︺﹫َـ﹠︀ت آ﹡︀ ﹋ ﹋﹥ در ذ﹨﹟ ︠﹙﹅ ﹝﹪...  ، »«، »و«﹋﹥ ︣وف  ﹨﹞︙﹠︀ن

ا︨ـ﹛،  . دادن ا﹠︀︨️ ︫︡ن ︠︡ا ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ﹡︪︀ن دار  ﹡︪︀ن. ︫﹢د دار ﹡﹞﹪ ︫﹢د، او ﹡﹫︤ ﹡︪︀ن ︨︊︉ ︑︺﹫َـ﹟ ﹝︀ ﹡﹞﹪

  . ︨﹠﹫َـ️ ﹁﹆︣ ﹝︰ ا︨️ و ﹝︧﹞َـ︀ ︾﹠︀ي ﹝︰ و ﹁﹆︣ ︋︀ ︾﹠﹪ ﹝︀︊﹟ ا︨️ و ︋﹪

  

︻﹙﹛ ا︀︵﹥ ︋︣ . (و ﹇︡ر︑﹞﹠︡ان ﹇︡رت او را︨﹑︵﹫﹟ ︨﹙︴﹠️ او را . د﹨﹠︡ ︻﹙﹞︀ ︻﹙﹛ ︠︡ا را ﹡︪︀ن ﹝﹪. ٦

د﹨﹠︡  ا︾﹠﹫︀ ︾﹠︀ي او را و ز﹡︡﹎︀ن ﹫︀ت او را ﹡︪︀ن ﹝﹪). ا︫﹫︀︨️ و ﹇︡رت ﹝﹠︪︀ء ا︖︀د ا︫﹫︀ و و﹇︀︹ ︋﹢دن

︀︋︡ ﹋ـ﹥ ﹋﹞ـ︀﹐ت    د﹨﹠︡ و ﹡﹫︤ ﹝﹪ و︗﹢د ︠﹢︩ ﹋﹞︀﹜﹪ را ﹡︪︀ن ﹝﹪ ۀو ︠﹑︮﹥ ﹨︣ ﹈ از ﹝﹙﹢﹇︀ت ︋﹥ ا﹡︡از

  . ﹋﹠﹠︡ وا︮﹀︀ن د﹍︣ي ﹡﹫︤ او را ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹪﹝﹢︮﹢ف  ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ ︭︣﹠﹞﹊﹪ ﹡﹫︧️ و 

  

٧ .︣︋ ︳﹫︧︋ ️﹁︣︺﹞ۀ ﹝﹨︀ت ا︨️، ︑﹀︱َــ﹏ ︠︡ا︨ـ️ و   . ﹨︀︨️ ا﹡︧︀ن ۀ﹒︀︋ ️﹁︣︺﹞ ﹤﹋ ︉﹋︣﹞ ️﹁︣︺﹞

  . اي ﹡ ︡﹠﹋ ️﹝︣﹞﹢ا﹡︡ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ﹁︣دي ︻︀﹜﹛ ﹡︡﹨︡ و ︋﹥ درس. د﹨︡ ︋﹥ ﹨︣ ﹋﹥ ︠﹢ا︨️ ﹝﹪

زـ︣ا ﹝︺︣﹁ـ️ٌ در ︖ـ︀ب ا︨ـ️ و     .  ︻ﹳ﹙﹫︀﹝︺︣﹁️ دﹳ﹡﹫︀︨️، ﹡﹥ ﹝︺︣﹁️ ) ︀ ︋︀﹐︨﹞︀ء(﹝︺︣﹁️ ︋︀﹒︀ت 

ا﹜﹀ـ︀︸﹪ ﹋ـ﹥   (︋︀︫︡ ︠﹢اه ا︨﹛ ﹜﹀︷﹪) ︑﹞︀م ﹝)﹟﹫﹇﹢﹚︖︀︋︩ ﹨﹛ ﹨﹞︀ن ا︨﹛ و ︮﹀️ ا︨️؛ ︠﹢اه ا︨﹛ ﹋َ﹢﹡﹪

︹﹫﹝︨ ،﹟﹝اً، ر ﹏︓﹞ ا﹡︡ه﹢︠ ︀﹡دش را ︋︀ آ﹢︠  .( ...﹪﹞ ﹪﹁︣︺﹞ ︀﹞ ﹤︋ و ﹝ـ︀ ︻ـ︀رف    ︠︡ا ︠﹢دش را ︡﹠﹋

: ﹎﹢︡ز﹡︡ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹪ ︾︀﹜︊︀ً از ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︺︣﹁️ دم ﹝﹪ ﹇︣آن.  ︫﹢﹛، و﹜﹪ در ︖︀ب ا︨﹛ و ︮﹀️ ︋﹥ او ﹝﹪

»﹤︑︀و ﹝﹟ آ« ،»﹜﹛ ﹥و آ«در آ ︀ ،َــ️  »ا﹁﹪ اً ︫﹈ ﹁︀︵︣ ا﹜︧﹞﹢ات وا﹐رض«ۀ︣︵︀﹁ ️آ ﹤︋ ︿﹫︮﹢︑ ،

اـ﹟ ︮ـ﹞َ︡ـ️   . ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ در دارِ ﹨︧︐﹪، ︗︤ ︠︡ا و آ ︘﹫﹨ ︩︑︀﹫︤ د﹍︣ي و︗﹢د ﹡ـ︡ارد . ︠︡ا︨️

  .  ﹋︣ده و ﹨﹞﹥ ︗︀ از او ﹝﹞﹙﹢َـ ا️︨﹅َـ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︗︀ را ︎︣ 

﹋﹠︡ ︋ـ﹥ ︾﹫ـ︣ و︮ـ︿ ﹋ـ﹢﹡﹪ و      آ﹡︖︀ ︠︡ا ذات ︠﹢دش را ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹪. ︻ﹳ﹙﹫︀ ︋︀﹐︑︣ از ا﹠︀︨️ ا﹝َـ︀ ﹝︺︣﹁️

︠︡ا ︠﹢دش را ﹝﹟ دون و︮︿ ﹝︺︣﹁ـ﹪  . ا﹟ ﹝︴﹙︉ ︑︭﹢َـرش ﹨﹛ ﹝︪﹊﹏ ا︨️، ﹥ ر︨︡ ︋﹥ ﹁﹛ آن. ﹜﹀︷﹪

﹎ـ︀ه   ︨️ داده ا︨️ ﹋﹥ آن ﹨﹛ دا﹞ـ﹪ ﹡︊ـ﹢ده، ﹎ـ︀ه   ا﹟ ﹝︺︣﹁️ ︋︣اي ︋︣︠﹪ ا﹡︊﹫︀ و او︡ي از او﹜﹫︀ د. ﹋﹠︡ ﹝﹪

  .ا﹡︡ ﹡﹫︤ ﹎﹀︐﹥» ︋﹑︖︀ب﹝︺︣﹁️«︋﹢ده؛ آن را 

︻ـ︣ض ︫ـ︡ ︠ـ︡ا را ﹍﹢﹡ـ﹥      از ︾ًُ︣ـر ا︀د︒ در ︋︒ ا︨﹞︀، روا︐﹪ ا︨️ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ا﹝ـ︀م ︮ـ︀دق    

إن ﹝︺︣﹁﹤ ︻﹫﹟ ا﹜︪︀﹨︡ ﹇︊﹏ ︮﹀︐﹥ و ﹝︺︣﹁ـ﹤ ︮ـ﹀﹤ ا﹜︽︀ـ︉ ﹇︊ـ﹏     «: ﹁︣﹝﹢د» ﹋﹫︿ ︨︊﹫﹏ ا﹜︐﹢﹫︡؟« :︋︪﹠︀︨﹫﹛

﹁︺︣﹁﹢ه ︋﹥ و ﹜﹛ ︺︣﹁﹢ه ︋︽﹫︣ه و ﹐ أ︔︊︐﹢ه ﹝﹟ أ﹡﹀︧﹛ ︋︐ـ﹢َـ﹨﹛  . »اء﹡ّ﹉ ﹐﹡️ ﹢︨︿«﹋﹞︀ ﹇︀﹜﹢ا ﹜﹫﹢︨︿ ...︻﹫﹠﹥
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︡ «︠﹑︮﹥ ا﹡ ︡︀︋ ﹤﹊﹠︧️ ︠︡ا را د︡، آ﹡﹍︀ه ︫﹠︀︠️، ﹠︀﹡﹊﹥ ︋︣ادران ﹢︨︿ ︋︀ . »ا﹜﹆﹙﹢ب » او ۀ﹝︪ـ︀﹨

﹢ن ︋︣اي ا﹨ـ﹏ ︱ـ﹢ر،   ︠︡او﹡︡  .︺﹠﹪ اول او را د︡﹡︡ و آ﹡﹍︀ه ︎﹪ ︋﹥ او︮︀﹁︩ ︋︣د﹡︡. وي را ︫﹠︀︠︐﹠︡

﹟ازا ،︉︀︾ ﹤﹡ ️︨و ︫︀﹨︡ ا ︣︲︀ ﹤︪﹫﹝﹨       ﹪ـ️ ︋ـ﹥ ︮ـ﹀︀ت و ︋ـ﹁︣︺﹞ ـ︀ز از   رو ﹝︺︣﹁️ ︋ـ﹥ او ︎ـ﹫︩ از﹫﹡

  . ا﹟ ﹝︺︣﹁️، ﹡︭﹫︉ ا﹨﹏ ﹝︊️ ا︨️. ︮﹀︀ت

  

ا﹡︡ و ا︫︣ار  ﹨︣ ﹝﹢︗﹢دي ︖︀ب ︠︡ا︨️؛ ا﹡︊﹫︀ و او﹜﹫︀ ︖︉ ﹡﹢را﹡﹪! ﹨︀︨️︋﹫﹟ ﹝︀ و ︠︡ا ︖︀ب. ٨

﹪﹡︀﹝﹚︸ ︉︖ ︠︡ا. و ︻︀︮﹫︀ن ︦︎ ️︨︀﹞ ︡ود و ﹇﹫﹢د ﹤︋ ︉︖︐﹞ .  ︣︀ء ︠︡ا ︻︊︀ر︑︧️ از و︗︡ان ﹁﹆ـ﹆﹛

  . ︠﹢د و و︗︡ان ﹇﹫َـ﹢م ︠﹢د ︋﹑︵﹢ر؛ ︺﹠﹪ ︋︡ون َ︡ـ و ﹇﹫︡

در ز﹡︡﹎﹪، ﹢ن ا︵︣اف ﹝︀ را د﹡﹫︀ ﹁︣ا﹎︣﹁︐﹥ ا︨️، و︗︡ان ︀︮﹏ . ︫﹢د در ﹝︣گ، ا﹟ ﹁﹆︣ آ︫﹊︀ر ﹝﹪

  ). ر ︋︤﹡︡﹋﹠︀(﹨︀ را از ︠﹢د ا﹜︽︀ء ﹋﹠︡ ﹝﹍︣ ا﹠﹊﹥ ا﹡︧︀ن ا ﹟︖︀ب. ︫﹢د ﹡﹞﹪

﹎﹫︣﹡︡ و آ﹡︖︀ ﹁﹆︣ و ﹨﹫︘ ︋﹢دن ︮ـ︣ف ا﹡︧ـ︀ن    را از آدم ﹝﹪) د︨︐︀و︤﹨︀(ا﹟ ︮﹢ارف ۀا﹝َـ︀ در ﹝︣گ، ﹨﹞

︋︀ ا﹟ ︑﹀︀وت ﹋﹥ ﹜﹆︀ء ︠︡ا ︋ـ︣اي ﹝ـ﹣﹝﹟ روح و رـ︀ن و    . ︫﹢د؛ ﹥ ︋︣اي ﹝﹣﹝﹟ ﹥ ︋︣اي ﹋︀﹁︣ رو︫﹟ ﹝﹪

  . ︠︡ا︨️ ︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉، ﹝︣گ ︋︀ب ﹜﹆︀ء. ﹜ّ︢ت و ︻ّ︤ت ا︨️ و ︋︣اي ﹋︀﹁︣ ︧︣ت و ﹡︡ا﹝️

  

︠﹢ا﹨︡ ﹋ـ﹥ ︠ـ﹢دش ︑ـ﹈ ︋︀︫ـ︡ و ︫ـ︣﹈       ﹨︣ ﹋︧﹪ د﹜︩ ﹝﹪. ﹝﹞﹊﹠︀ت ︉َـ ︋﹥ ﹁︣دا﹡﹫َـ️ دار﹡︡ ۀ﹨﹞. ٩

ـ  » ا﹜﹀︣د«﹊﹪ از ا︨﹞︀ء ا﹜︡︻ . ﹪﹏ و ︫︊﹫﹥ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹝﹞﹊﹠ـ︀ت ︑︖﹙ّـ﹪    ۀا︨️ ﹋ـ﹥ در ﹨﹞

︑﹊︣ار در ︑︖﹙ّ﹪ . ﹛ ︋︀︫﹠︡﹋﹠﹫︡ را ﹋﹥ از ﹨﹞﹥ ﹡︷︣ ﹝︀﹡﹠︡ ﹨ ﹜︢ا در ︻︀﹜﹛ ا﹝﹊︀ن، ﹨﹫︘ دو ﹫︤ي ︎﹫︡ا ﹡﹞﹪. ﹋︣ده

️︧﹫﹡ .  

  

﹎ـ︤د،  ﹝︓﹑ً ︻﹆︣ب ﹝ـ﹪ (﹨︣ ﹉ ﹝﹠︪︀ء ا︔︣ي ا︨️ ) ﹝﹢︗﹢دات(︵﹢ر ﹋﹥ ا︨﹞︀ء ︑﹊﹢﹠﹪ ︠︡ا  ﹨﹞︀ن. ١٠

، ﹝︀﹡︺﹪ ﹡︡ارد ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋︣اي ︋︣︠﹪ ا︨﹞︀ء ﹜﹀︷﹪ ︠﹢د ﹡﹫ـ︤  ... )﹋﹠︡، و  د﹨︡، ︋︀د ︑﹙﹆﹫ ﹝﹪ آب ﹫︀ت ﹝﹪

ـ  . در ﹁﹑ن و︲︺﹫️ ﹁﹑ن ا︔︣ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ا︔︣ي ︠︀ص ︗︺﹏ ﹋﹠︡؛ ﹝︓﹑ً ﹁﹑ن ﹇︡ر ﹎﹀︐﹟ ﹁﹑ن ا︨﹛  ۀا﹝ـ︀ ﹡﹊︐

﹋﹠︡  ︋︧﹫︀ر ﹝﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در اذ﹋︀ر، ︑︀ ︨︀﹜﹈ ﹝︐﹆ّ﹅ ︋﹥ آن ا︨﹞﹪ ﹡︪﹢د ﹋﹥ ورد او︨️، ذ﹋︣ در او ا︔︣ ﹡﹞﹪

︀︋︡ ︠﹢دش » ︨︊﹢حَـ ﹇َ︡ـوس«ذ﹋︣  ۀ﹝︓﹑ً ﹎﹢﹠︡. د﹨︡ ︀ ﹡﹢را﹡﹫︐︩ در او دوام ﹡︡ارد ︺﹠﹪ ︋﹥ او ﹡﹢را﹡﹫️ ﹡﹞﹪

﹋﹠︡ ﹥  ﹋︧﹪ ﹋﹥ دا  .﹪﹞ ️︊﹫︾ ﹜︧️، ﹝﹠ّ︤ه از ︎︧︐﹪؛ ︨︍︦ از ﹋︓︣ت؛ ︨︍︦ ﹝﹠︤ه از ا﹡﹫َـ️﹡. ﹝﹠ّ︤ه ︋︀︫︡

 ︀︋ ﹪︐﹫﹠︨>︀ر︐︨ ︀ < ︀︋ ﹪︐﹫﹠︨ ﹤ ️︨دارد؟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ در ︠︀﹡﹥ ︋︡ ا︠﹑ق ا>﹟﹝ر ︀ < ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ دارد؟

︡﹠﹢﹎ ︀ ،ۀ﹇﹫︀س>﹜︣﹋ <︣ه ︋︊︣د︋ ﹜︨ا ﹟دش ا﹨﹏ ﹋︣م ︋︀︫︡ ︑︀ از ا﹢︠ ︡︀︋ .﹝﹨ ـ﹅  ا ۀ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر ︀ء﹝︨

 ﹡︀ده ︫︡ه) روح او ۀ︀﹁︷(ا﹟ ا︨﹞︀ ﹨﹞﹍﹪ در ذ﹋︣ ﹊﹫﹛ ا﹡︧︀ن. ︀︋︡ در آدم ︸﹢ر ﹋﹠︡ ︑︀ آدم ﹋︀﹝﹏ ︫﹢د
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﹋︣م، ︗﹢د، ︫ـ︖︀︻️، ر﹞ـ️،   ). ا︨﹞︀ را آ﹝﹢︠️ ۀ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ا﹡︧︀ن ﹨﹞(»︻﹙ّ﹛ آدم ا﹐︨﹞︀ء ﹋﹙ّ︀«: ا︨️

ا︨️ ﹋ـ﹥   ﹋﹞︀﹐ت ا﹜﹪) ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ در ︋︣︠﹪ روا︀ت از آ﹡︀ ︋︀ ︻﹠﹢ان ︗﹠﹢د ︻﹆﹏ ﹡︀م ︋︣ده... (︻﹙﹛، و 

  . ︫﹊﹀︫︡﹢د و در او ﹝﹪در ا﹡︧︀ن ︸︀﹨︣ ﹝﹪

  

﹝ـ﹟ در ﹡ـ︤د ﹎﹞ـ︀ن ︋﹠ـ︡﹎︀ن ︋ـ﹥ ︠ـ﹢د       (» أ﹡︀ ︻﹠︡ ︸﹟َـ ︻︊︡ي ︋﹪«از ︾ًُ︣ـر ا︀د︒ ﹇︨︡﹪ ا︨️ ﹋﹥ . ١١

︡ . ︺﹠﹪ ﹨︣ ︵﹢ر ﹝︣ا ﹎﹞︀ن ﹋﹠︡، ﹨﹞︀﹡﹛). ﹨︧︐﹛ . ︺﹠﹪ ﹝︣ا ︵﹢ري ﹡﹫︧️، ﹝﹛ آن ا︨️ ﹋﹥ ︵﹢ر او ﹥ ︋︀︫ـ

آب ︠﹢ا﹨︡ ︠﹢رد ︀ ︠﹢ن و ︋﹥ آ﹁︐︀ب ﹆﹫﹆️ رو ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د ︀ ︎︪️؛ ︋﹥ ︠﹢دش ︋︧︐﹍﹪  از ﹡﹫﹏ و︡ت،

ا﹟ رواـ️ ـ﹉ درـ︀ ︻﹞ـ﹅ دارد و ﹁﹞ـ︩ ﹁ـ︐ ا︋ـ﹢اب        . ︑︀︋︡ آ﹁︐︀ب در ﹨︣ ︫﹫︪﹥ ︋﹥ ر﹡﹌ او ﹝﹪. دارد

﹪﹞ ︡﹠﹋ .  

  

از آ︀ت ︋︣ای ﹝︺︣﹁️ ا︨﹞︀ء ﹅ و ا︻︐︊︀ری ︋﹢دن آ﹡︀ و ا﹡︡﹋︀ک ﹋︓︣ت ا︨﹞︀ء در وـ︡ت ذات و  . ١٢

دا﹡︪︖﹢ ︋ـ﹢د﹡﹛  راه ﹢︑ ﹤︋ ﹟︐﹁︀﹫︡ی وراء ︵﹢ر ا︨﹞︀ء و ︮﹀︀ت، ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹟ ︋﹢ا︨︴﹥ 

و . ز﹡︡ ﹟ ︨︣ ﹝﹩﹝﹠︪︃ ﹉ ︨︣ی از ﹋︀ر﹨︀ ﹨︧︐﹛ و ا﹁︺︀﹜﹩ از ﹝ ︮﹀︀︑﹩ دارم و ﹋﹥ ︑︺﹫َـ﹠﹩ از ︑︺﹫َـ﹠︀ت ﹝﹟ ا︨️

و از . و ︮ـ﹀︀︑﹩ د﹍ـ︣ دارم  ز﹡ـ︡   ︋﹢ا︨︴﹥ ︎︡ر ︋﹢د﹡﹛ ︋︣ای ﹁︣ز﹡︡م، ﹉ ︨︣ی د﹍︣ از ا﹁︺︀ل از ﹝﹟ ︨︣ ﹝﹩

﹜︐︧﹨ ︣﹍ر د﹢︗ ﹉ ﹜﹡د﹡﹛ ︋︣ای ز﹢︋ ︣﹨﹢︫ ︒﹫ .﹩﹞ ︀ل، ︋︣ای ︠﹢دم ﹋﹥ از ︋︀﹐ ﹡﹍︀ه ﹟﹫︻ ـ﹟   درا ﹜﹠﹋

﹨﹞︧︣م ﹋﹥ در ﹇︀﹜︊﹩ ︠︀ص و ︵﹩َـ ︑︺﹫َـ﹠﹩  دو︨️ ﹝﹟، ︋︙﹥ ﹝﹟، و ا﹝︀ ︋︣ای. ︋﹫﹠﹛ ﹋︓︣ت ا︨﹞︀ء و ا﹁︺︀ل را ﹡﹞﹩

  .و ﹝︪﹢د ا︨️ ︫﹢د ﹝﹩ دار ا﹟ ﹋︓︣ت ا︨﹞︀ء و ا﹁︺︀ل ﹝︺﹠﹩︠︀ص ︋︀ ﹝﹟ ار︑︊︀ط دار﹡︡، 

 ﹝﹫﹆︐︧﹞ ﹤﹊﹠در ︻﹫﹟ ا ﹜﹨ ﹅ً︀ ـ︒  . ﹠︀ت و ا︨ـ﹞︀ء ﹋ـ︣ده  ︋﹥ وا︨︴﹥ ︑︺﹫َـ ،﹨﹞﹥ ︻︀﹜﹛ را ︠﹙﹅ ﹋︣ده﹫ از

﹝ـ︀ از ﹝﹢︲ـ︹   . و ﹝﹣︔︣ا﹡︡ ا﹝︀ از ﹫︒ و︡ت، ﹨﹞﹥ ︠︡ا︨️ و ا︨﹛ و ﹁︺﹏ او و︗﹢د دار﹡︡﹋︓︣ت، ︑︺﹫َـ﹠︀ت

︻ـ︀ر﹁﹩ ﹨ـ﹛ ﹋ـ﹥    . ︋﹫﹠︡ ای را ﹡﹞﹩ ﹝﹢︲︹ و︡ت ﹨﹫︘ وا︨︴﹥ ، از︋﹫﹠﹫﹛ ا﹝︀ ︠﹢د ﹅ را ﹝﹩ ﹨︀ وا︨︴﹥ ،﹋︓︣ت

  .﹋﹠︡ ︋﹫﹠︡ و د︡ه ﹅ ︫﹠︀س ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹨︀ را ﹡﹞﹩ ︋︣ود در ﹝﹢︲︹ ﹅، وا︨︴﹥
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﹏︭﹁ ︖﹠︎﹜ :  

  

  

  

  

  ﹝︺︣﹁️ ا﹜︺﹢ا﹜﹛

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درس ﹨﹀︡﹨﹛

  

١. ﹅ از ا﹁︺︀ل ﹪﹊ ️﹆﹚︠ ﹤﹋ ︀︖﹡اره ﹡﹢︻﹪  از آ﹢﹝﹨ ،️︨ا ﹪﹛︀︺︑»﹟︀︊︑ « ︡س ︎︣ورد﹎︀ر﹆﹞ ︀ن ذات﹫﹞

﹜﹞ ،﹤﹚︧﹞ ﹟و︗﹢د دارد؛ ا ﹟﹫﹇﹢﹚﹞ ا︨️ و ذوات ️﹆﹚︠ ︒︋ در ﹤﹚︧﹞ ﹟︣︑ .  

﹝﹟ ︫︊َـ﹥ اً ﹁ ﹤﹆﹚︋﹢ ﹝︪︣ك انَـ اً ︑︊︀رك و ︑︺︀﹜﹪ ﹐﹫︫ ﹤︊︪︀ً و﹐︪ـ︊﹥ ︫ـ﹪ء و   «: ا﹜︭︀دق ︻﹟

︠︡او﹡︡ ︋ـ﹥ ﹫ـ︤ي ︫ـ︊﹫﹥    . ﹨︣﹋﹥ ︠︡ا را ︋﹥ ︠﹙﹅ ︑︪︊﹫﹥ ﹋﹠︡، ﹝︪︣ک ا︨️(»ا﹜﹢﹨﹛ ﹁︋ ﹢﹑﹁﹥ و﹇︹ ﹁﹪﹋﹙ّ﹞︀ 

  ).  او در ذ﹨﹟ ︫﹊﹏ ︋﹍﹫︣د او ︋︣ ︠﹑ف آن ا︨️ ۀ﹡﹫︧️ و ﹫︤ي ︋﹥ او ︫︊﹫﹥ ﹡﹫︧️ و ﹨︣ ︑﹢﹨ّ﹞﹪ ﹋﹥ در︋︀ر

︀   «: ا﹜︭︀دق ︻﹟ از ︠﹙ـ﹅  او (» ﹨﹢ ︀︋﹟ ﹝﹟ ︠﹙﹆﹥ ﹝﹫︳ ︋﹞︀ ︠﹙﹅ ︻﹙﹞︀ً و ﹇ـ︡رةً و ا︀︵ـ﹤ً و ︨ـ﹙︴︀﹡

  ).  ︗︡ا︨️ و ﹝﹫︳ ا︨️ ︋︣ ا︪︀ن از ﹫︒ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت و ا︀︵﹥ و ︨﹙︴﹠️

﹤﹠︻ :»﹤﹆﹚︠ ﹟﹫︋ و ﹤﹠﹫︋ ﹅︣﹀︑ ﹤﹠﹋ «)﹪﹞ ︩﹆﹚︠ ︀︋ او ︗︡ا دا﹡︧︐﹟ او ️﹁︣︺﹞ ﹤﹠﹋︫︡︀︋ .(  

﹤﹠︻ :»﹤﹠﹞ ﹢﹚︠ ﹤﹆﹚︠ ︠︡او﹡︡ ︗︡ا از ︠﹙﹅ و ︠﹙﹅ ﹡﹫︤ ︗︡ا از او︨️(»ان اً ︠﹙﹢ ﹝﹟ ︠﹙﹆﹥ و .(  
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﹢ا ان ︑﹞︓ّ﹙﹢ ︋︀﹜︣ب ا﹜ّ︢ي ﹐ ﹝︓﹏ ﹜﹥ او ︑︊ّ︪﹢ه ﹝﹟ ︠﹙﹆﹥ او ︑﹙﹆ـ﹢ا ︻﹙﹫ـ﹥ ا﹐و﹨ـ︀م او    ا︑ّ﹆«: ا﹜﹞﹢﹜﹪ ︻﹟

︋︍︣﹨﹫︤︡ از ا﹠﹊﹥ (»︑︺﹞﹙﹢ا ﹁﹫﹥ ا﹜﹀﹊︣ و ︑︱︣︋﹢ا ﹜﹥ ا﹐﹝︓︀ل او ︑﹠︺︐﹢ه ︋﹠︺﹢ت ا﹜﹞﹙﹢﹇﹫﹟ ﹁︀نَـ ﹜﹞﹟ ﹁︺﹏ ذ﹜﹈ ﹡︀راً

اش ﹁﹊ـ︣ ︋ـ﹥ ﹋ـ︀ر     ﹫︡ ︀ در︋︀ره︋︣اي ︠︡او﹡︡ ﹝︓︀ل آور ︡︀ او را ︋﹥ ︠﹙﹅ ︫︊﹫﹥ ﹋﹠﹫︡ ︀ ︋︀ او﹨︀م او را ︋︪﹠︀︨

  ).   ︡︣︋︀ ︋︀ او︮︀ف ﹝﹙﹢﹇﹫﹟ او را ︑﹢︮﹫︿ ﹋﹠﹫︡

﹜﹫︦ ﹨ـ︢ه  : ﹇︀ل ﹋︐︊️ ا﹜﹫﹥ ︻﹟ آدم ﹨﹏ ﹋︀ن ﹁﹫﹥ ﹝﹟ ︗﹢﹨︣﹤ ا﹜︣ب ︫﹪ء؟ ﹁﹊︐︉«: ︻﹟ ا﹜︣︲︀

آ﹡﹊﹥ ﹎﹞︀ن ﹋﹠︡ ﹋﹥ در آدم ﹫ـ︤ي از ︗﹢﹨َ︣ــ️ ︠ـ︡ا و︗ـ﹢د     (»ا﹜︧﹠﹤ وا﹜﹆︀﹏ ز﹡︡﹅ ا﹜﹞︧﹙﹥ ︻﹙﹪ ︫﹪ء ﹝﹟

  ). دارد، ﹎﹞︣اه ا︨️

  

: ﹋﹠ـ﹫﹛  ﹝﹫︀ن ︠︀﹜﹅ و ﹝﹙﹢ق رو︫﹟ ︫﹢د، ︋﹥ ︠﹢د ︑﹢︗َــ﹥ ﹝ـ﹪   )︑﹞︀︤(︋︣اي ا﹠﹊﹥ ا﹟ ﹡﹢ع ︋﹫﹠﹢﹡﹫َـ️. ٢

از و︗﹢د ا﹝︖︡ ︠︐﹞ـ﹪  . ﹨︧︐﹠︡ و ︎︦ از او او︮﹫︀ء ا︪︀ن ا﹋︣م دارا︑︣﹟ ﹁︣د ︋︪︣ و︗﹢د ﹝﹆︡س ﹡︊﹪

﹛ ︋︡ون ︑︺︀رف، ︋ـ︣اي  ﹎﹢﹫ ا﹠﹊﹥ ﹝﹪.  ︻︀دي، ︋︡ون ︑︺︀رف، ﹨﹞﹥ ﹎︡ا ﹨︧︐﹫﹛﹨︀ي ﹝︣︑︊️ ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ﹝︀ ا﹡︧︀ن

︘﹫﹨ ︀﹞ ️﹆﹫﹆ ﹤﹋ ️︨ا ﹟و ﹁﹆︣ و ﹡︡اري ﹡﹫︧️ ا ﹪︡ا﹎ ︤︗ ︤﹫ . ﹜﹫︷︻ ﹪﹞︀﹆﹞ ،د﹢︠ ﹪و︗︡ان ﹨﹞﹫﹟ ﹎︡ا

  . آ︡ ا︨️؛ ﹝﹆︀﹝﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ﹜﹀︶ در﹡﹞﹪

و﹜ـ﹢ ﹡︪ـ︀ء ﹜﹠ـ︢﹨︊﹟ ︋︀﹜ـ︢ي     «: ︋﹥ ﹜︷﹥ ︋﹥ ︑﹢︗َـ﹥ و ︻﹠︀️ ر︋ـ﹢︋﹪ دارد  ﹈ ﹡﹫︀ز ﹝︡ام ﹜ ﹤︷اً ر︨﹢ل

︔︊︐ّ﹠︀ك ﹜﹆︡ ﹋︡ت ︑︣﹋﹟ ا﹜﹫﹛ ︫﹫︀ً ﹇﹙﹫﹑ً اذا ﹐ذ﹇﹠︀ك ︲︺︿ ا﹜﹫︀ة و ︲︺︿ ا﹜﹞﹞ـ︀ت  و﹜﹢﹐ ان «، »او﹫﹠︀ ا﹜﹫﹈

ا﹎︣ ا︨︐﹢ارت ﹡﹊︣ده ︋﹢د﹛، ︋﹥ ا︪︀ن . ﹋﹠﹫﹛ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹫﹛ و﹪ را از ︑﹢ ﹇︴︹ ﹝﹪(»︔﹛ ﹐ ︑︖︡ ﹜﹈ ︻﹙﹫﹠︀ ﹡︭﹫︣اً

  ). ﹋︪︐﹫﹛﹋︣دي و در ا﹟ ︮﹢رت ︑︣ا ﹝﹪﹝﹫﹏ ﹝﹪

﹤︣﹎ ﹤﹡︀︊︫ و ﹡﹫︀ز ︠﹢د را و︗︡ان ﹋︣ده روزي او﹜﹫︀ ︋︣اي ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ﹨︀ي ︿︺︲ ﹟︡ان ذا︑﹪ . ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹆﹁

﹋︧﹪ ﹋﹥ ︠﹢د را ︫﹠︀︠️، ذا﹋ـ︣ ا︨ـ️ ︋ـ﹥    . آورد و ﹁﹆︣ ﹆﹫﹆﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ︨﹢ز و ﹎︡از﹨︀ را ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹪

ا﹠﹊﹥ ﹨﹫︘ ﹋﹞︀﹜﹪ از او ﹡﹫︧️ و ﹨﹞﹥ از ︠︡ا︨️ و ︫︀﹋︣ ا︨️ ︋﹥ آ﹡︙﹥ ︠︡ا ︋﹥ او ارزا﹡ـ﹪ دا︫ـ︐﹥ از ︻﹙ـ﹛ و    

  . ﹇︡رت و ﹫︀ت

︑﹢ا﹡﹫﹛  و︗︡ان ﹁﹆︣ ︠﹢د را ︋ـ﹥   وا﹇︺﹫️ ا﹟ ا︨️، ︵ ﹅︣﹆﹫﹆﹪ ︨﹙﹢ك ﹨﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︑︀ ﹝﹪ و﹇︐﹪ ﹋﹥

در﹎︀ه ︠︡ا ز︀د ﹋﹠﹫﹛ و وا︗︡️ را از ︠﹢د ︨﹙︉ ﹋﹠﹫﹛ و در ︻﹫﹟ وا︗ـ︡️، ﹨ـ︣ ︾﹠ـ︀﹪ را ︋ـ︀ً ︋ـ︡ا﹡﹫﹛ و      

  . ا ﹟﹆﹫﹆️ ︻︊﹢د️ و ﹋﹞︀ل ا﹋﹞﹏ ا︨️. ︠﹢د﹝︀ن را ︋︢ا︑﹥ ﹁︀﹇︡ ︋﹫︀︋﹫﹛

﹢ك ﹨﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ︋︀ ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹝﹆︀﹝︀ت ︻︀﹜﹫﹥ ︠﹢د را ﹎︡اي ︮︣ف ︀﹁︐﹫﹛، ﹝﹑ك در︨︐﹪ ︨﹫︣ و ︨﹙

﹜﹫﹆︐︧﹞ ﹅︣︵ ﹏﹨َـ️ ا︨ـ️ و  . ︠﹢︋﹫﹛ و اد﹢︊︻ ︿﹛︀﹞ ︡﹞آ ︡︡︎ ️َـ﹫︀︣︊﹋ و﹜﹪ ا﹎︣ ︨︣ ︨﹢ز﹡﹪ در ﹡﹀︧﹞︀ن

  . ︗︡ا︨️ از راه ا﹨﹏ ︋﹫️
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د ︑︀ ︋﹥ ︻︊﹢دَـ️ ﹝︐﹠︊َـ﹥ ︫﹢﹡︡ ﹝︀؛ ا﹝َـ︀ از آن ︵︣ف ﹨﹛ ︠︡ا ︀︋︡ ﹨﹞﹥ را ﹁﹆﹫︣ ﹡﹍︡ار ۀا﹟ از ︗︀﹍︀ه و و︸﹫﹀

﹪﹞ ﹜﹨ ﹟﹫﹠ و ﹤︋ ،︡﹠﹋ ﹤︮︀︠ ️﹝ص ﹡︧︊️ ︋﹥ آ﹡︀ن ﹋﹥ ︋︀ ر﹢︭︠ ﹪﹞ ︎︣ورا﹡︡ اش آ﹡︀ن را .  

﹊﹪ از ا︨︣اري ﹋﹥ ︨︊︉ ︫︡ه ا︨️ ︠︡ا ﹝︀ را ︋﹥ ا﹟ د﹡﹫︀ ︋﹫︀ورد، ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ﹝ـ︀ ︋﹀﹞︀﹡ـ︡ ﹋ـ﹥      

﹜﹫︡ا﹎ .︪﹡ ،﹏︊﹇ ﹤︪﹡ ن آن﹢و ﹇︡رت و ︾﹠︀ و ﹇︡رت ︋﹢د ۀ ﹜﹚︻ .ا﹎︣ .  ﹟ ﹋﹞︀﹐ت آ﹡︖︀ در ︾﹙﹫︀ن ا︨️ا

﹜︢ا ︠︡ا آ﹡︀ن را ︋﹥ د﹡﹫ـ︀ آورد، ︑ـ︀ ︻︖ـ︤ و ﹎ـ︡ا﹪     . ︋﹢د﹡︡، ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د اد︻︀ي ر︋﹢︋﹫️ ﹋﹠﹠︡ ارواح آ﹡︖︀ ﹝﹪

  . ︠﹢د را ︫﹢د ﹋﹠﹠︡

-را ﹡﹞﹪) ︋︤ر﹎﹪(از ︵︣﹁﹪، ا﹡︧︀ن ︑︀ ︀ل ذ﹜ّ️ و ﹁﹆︣ و ︵﹀﹢﹜﹫َـ️ را ﹡︙︪︡، ﹇︡ر ︻ّ︤ت و ︾﹠︀ و ر︗﹢﹜﹫َـ️

︎︦ ا︮﹏ ﹡︤ول ﹝︀ ︋﹥ . ︫﹠︨︡︀︖︀ب و ︗︀﹜️ را ﹡︙︪︡، ﹇︡ر ﹝︺︣﹁️ و ︻﹙﹛ را ﹡﹞﹪﹋︧﹪ ﹋﹥ درد . ︫﹠︀︨︡

  . از ا ﹟﹫︒ ﹨﹛ ﹡﹢︻﹪ د﹍︣ از ر﹞️ ا︨️) د﹡﹫︀(ا﹟ دًـرد︠︀﹡﹥

 ﹤﹊﹠︣ي ا︨️، ﹋﹞︀ل و » ﹝﹟«︠﹑︮﹥ ا﹍از د ︩︀﹠︾ ﹤﹋ ️︨︀دار و ﹡︀دان و ﹡︀︑﹢ان ا﹡ ︣﹫﹆﹁ ️﹆﹫﹆ ﹈

  . ︗﹞︀ل و ︗﹑﹜︩ ︋︀﹜︽﹫︣ ا︨️

﹎﹫︣﹡︡، ز︣ا دوام ﹁ـ﹫︰ ﹝﹞﹊ـ﹟ ا︨ـ️     ﹎︀﹨﹪ از ﹝︀ ﹝﹪ ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹞︀﹐ت ︋︀﹜︽﹫︣ را ﹨﹛ ﹎︀ه﹝︴﹙︉ د﹍︣ آ﹡﹊﹥ 

︊︫︀د ︋﹊﹠︡ ۀ︖َـ️ را از آن        ا﹎︣ ﹋︧﹪ ︻﹙﹪ ﹝︓﹑ً. ذا︑﹫َـ️ ﹁﹫︰ را اا﹜ـ︡وام ︨ـ︀﹜﹛ ︋︀︫ـ︡، ﹝﹞﹊ـ﹟ ا︨ـ️ ︮ـ

  . ﹎﹫︣﹡︡ ︠﹢دش ︋︡ا﹡︡، ﹜︢ا ﹎︀﹨﹪ َ︮ـ️ را از او ﹝﹪

﹜ّ︢ات ﹡﹫︧️ و ﹝︀ ︋︀﹜ّ︢ات ﹁﹆﹫︣﹛ و ︋︀ً وا︗︡ ︻﹙﹛ و ﹜︴﹫︿ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ︻﹫﹟ ا﹠﹊﹥ ﹋﹞︀﹐ت ﹝︀ ︋︀ ۀ﹡﹊︐

﹝︀﹜﹊﹫َــ️ ﹝ـ︀ ︋ـ︣ اـ﹟     . ا﹛، ا﹝َـ︀ در ﹨︣︀ل، ﹆﹫﹆︐︀ً، ﹝︀﹜﹈ ا﹟ ﹋﹞︀﹐ت ﹨︧︐﹫﹛ ﹇︡رت و ︀︨︣ ﹋﹞︀﹐ت ︫︡ه

﹋﹞︀﹐ت ﹢ن ︋﹥ ︑﹞﹙﹫﹈ ﹅َـ ا︨️ وا﹇︺﹪ ا︨️، ﹡﹥ ا︻︐︊︀ري؛ ﹎︣﹥ او ا﹝﹙﹈ ا︨️ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ا﹟ ﹋﹞ـ︀﹐ت را  

ا︨️، ﹝︀ ﹆﹫﹆︐︀ً ︋﹥ ︑﹞﹙﹫﹈ او ﹝︀﹜ـ﹈ اـ﹟ ﹋﹞ـ︀﹐︑﹫﹛؛ ﹝︺﹠ـ︀ي      ، ا﹝َـ︀ ﹝︀دا﹝﹪ ﹋﹥ ا︋﹆︀ ﹋︣دهدر ﹝︀ ا︋﹆︀ ﹋﹠︡ ︀ ا﹁﹠︀

  . ﹨﹞﹫﹟ ا︨️» ︑﹞﹙﹫﹈«

ا﹎︣ در ﹝﹆︀︋﹏ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︠︡ا، ︻﹙ـ﹛ و ﹇ـ︡رت د﹍ـ︣ي ︋︀︫ـ︡،     . ﹋﹞︀﹐ت از آن او︨️ ۀ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹨﹞

﹠ـ﹫﹟ ︠ـ︡ا﹪ ︠ـ︡ا    ︾﹠﹪ ﹁﹆﹫︣ ︫ـ﹢د و  ﹐زم ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︠︡ا ﹁︀﹇︡ آ﹡︀ ︋︀︫︡ و در ﹡︐﹫︖﹥، ︠︡اي

️︧﹫﹡ .  

︠ـ︡ا  . ︋﹠︀︋︣ا﹟، ︾﹫︣ از و︗﹢د و ﹡﹢ر و ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︠︡ا، و︗﹢د و ﹡﹢ر و ︻﹙﹛ و ﹇︡رت د﹍︣ي ﹡﹫︧️

  . ا﹛  از و︗﹢د و ﹡﹢ر و ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︠﹢د ︋﹥ ﹝︀ ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋︣ده ا︨️ ︑︀ ﹝︀ ﹝﹢︗﹢د و ﹝﹠﹢َـر و ︻︀﹜﹛ و ﹇︀در ︫︡ه

  

﹋﹠ـ︡؛ اـ﹟ ا︨ـ︀س ︠﹙﹆ـ️      ﹋﹠︡ و آ﹡︀ را ﹝﹢︗﹢د ﹝﹪ ﹨︀ ︑﹞﹙﹫﹈ ﹝﹪ ︠︡او﹡︡ از ﹡﹢ر ︠﹢دش ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️. ٣

﹇︊﹏ از ︑﹞﹙﹫﹈ ﹡﹢ر و︗﹢د، ﹝︀﹨﹫︀ت در ﹋︐﹛ ︻︡م ︋﹢د﹡︡ و ︋︀ ا﹟ ︑﹞﹙﹫﹈ از ﹋︐﹛ ︻︡م درآ﹝︡﹡︡ و ﹝﹢︗﹢د . ا︨️

 ︡﹡︫︡ .﹪﹞ ︣﹫︊︺︑ ︀﹡︣وف، ا︫︊︀ح و ا︸﹙ّ﹥ از آ ﹤︋ ﹪﹨︀﹎ ︒︀دا︨️؛ ﹡﹥ ︫﹢د، ﹁ ﹝︀﹨﹫️ ﹋﹥ در ا ️﹫﹨︀﹞ ︳﹆
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︠︡او﹡︡ ﹡ـ﹥ از ︻ـ︡م ︠﹙ـ﹅    . ︫﹢د ﹝︀﹨﹫️ ﹐︫﹪ء ا︨️، و﹇︐﹪ ﹝﹢︗﹢د ︫︡، ︫﹪ء ﹝﹪.  و︗﹢د ا︨️، ﹡﹥ ︻︡م

اـ﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︑︺︊﹫ـ︣     . >︫ـ﹪ء  ﹐﹝ـ﹟ <﹋﹠ـ︡   او ︠﹙ـ﹅ ﹝ـ﹪  . ﹋﹠︡ ﹡﹥ از و︗﹢د، ﹡﹥ از ﹐︫﹪ء و ﹡﹥ از ︫﹪ء ﹝﹪

  ). ︠﹙﹆︐︩ ا︋︐︡ا﹪ ا︨️(»︠﹙﹆︐﹥ ا︋︐︡اء«︫︡ه

). ︀︨﹥ ﹨﹛ ﹫︤ي ﹨︧️ ﹨﹛ ﹡﹫︧️(»ا﹜︪﹪ء ︫﹪ء و ﹜﹫︦ ︋︪﹪ء ︸﹏َـ«﹝︀﹨﹫️ ﹝︀﹡﹠︡ ︊︫ ︫﹪ء ا︨️ و 

  ). ︣و﹁﹪ ︋﹢د﹛ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹎﹀︐﹥ ﹡︪︡ه ︋﹢د(»﹋﹠ّ︀ ︣و﹁︀ً ﹜﹛ ﹡﹆﹏«: در روا︀ت آ﹝︡ه ا︨️

﹡﹢ر او﹜﹫﹟ ﹁︺﹏ (»ا﹜﹠﹢ر اوَـل ﹁︺﹏ اً ا﹜︢ي ﹨﹢ ﹡﹢را﹜︧﹞﹢ات وا﹐رض«: ﹝︣وي ا︨️ از ︱︣ت ر︲︀

️  ︺). ︠︡ا﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹢ر آ︨﹞︀ن و ز﹝﹫﹟ از او︨️ در د︻ـ︀ي  . ﹠﹪ رو︫﹠﹪ و ︋︣وز و ︸﹢ر ا︫﹫︀ ︋ـ﹥ او︨ـ

آ︀ آ﹡︙﹥ ︸︀﹨︣ ︫︡ه ا︨ـ️، ︗ـ︤ از ︑ـ﹢ ︸ـ︀﹨︣     (»أ﹊﹢ن ﹜︽﹫︣ک ﹝﹟ ا﹜︷﹢ر ﹝︀ ﹜﹫︦ ﹜﹉«: ︠﹢ا﹡﹫﹛ ︻︣﹁﹥ ﹝﹪

  ).︫︡ه؟

  

︀  را︗︹ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︠﹙﹆️ ﹝︣وي ا︨️ ﹋﹥ ︠︡اي ﹝︐︺︀ل از ﹡﹢ر ︠﹢د ︋﹥ ﹝︀﹨﹫ـ️ ︠ـ︀︑﹛  . ٤ ا︻︴ـ︀   ا﹐﹡︊﹫ـ

آن ا︨️ ﹋ـ﹥ ︠ـ︡ا ︋ـ﹥    . ﹝︀﹜﹊﹫️ ︎︦ از وا︗︡️ ا︨️. ︫﹢د ︡ ﹝︀﹜﹈ ﹝﹪﹋﹠︡ و او ﹡﹢ر ︠︡ا را وا︗︡ و ︋︺ ﹝﹪

﹋﹠︡ ﹋﹥ ︀︮︉ آن ﹡﹢ر از آن ﹡﹢ر ︋ـ﹥ د﹍ـ︣ي ︑﹞﹙﹫ـ﹈ و در اـ﹟ ﹝﹙ـ﹈ ︑︭ـَ︣ـف  و        ︵﹢ري ﹡﹢رش را ︑﹞﹙﹫﹈ 

ـ︀ ︋ـ﹥ ︑︺︊﹫ـ︣ ︻︣﹁ـ︀ ︮ـ︀در      (ا﹐﹡︊﹫︀  ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹡﹢ر ︠︡ا ︺﹠﹪ ا﹠﹊﹥ ﹝︀﹨﹫️ ︠︀︑﹛. د﹍︣ي را ﹨﹛ ﹝︀﹜﹈ آن ﹋﹠︡

️︧﹡ (﹪﹞ ي ︋﹥ ﹡﹢ر ﹝︣︋﹢ط ﹝﹪. ﹋﹠︡ ︋﹥ ﹡﹢ر ︠︡ا︑︺﹙ّ﹅ ︎﹫︡ا﹢﹡ ﹤︋ ﹪﹠︺ ام ﹝︀﹜﹊﹫️ در ︑︺﹙ّ﹅ ︋﹥ ﹡﹢ر . ︫﹢د﹢﹇

  . ا︨️

﹨﹞﹥ ﹝﹙ـ﹈   -︻﹙﹛، ﹇︡رت، ر﹞️، ︗﹞︀ل -ا﹜﹞﹙﹈ ا︨️؛ ︺﹠﹪ ﹝﹙﹈ از ﹨︣ ︗﹠︧﹪ ﹋﹥ ︋︀︫︡︠︡او﹡︡ ﹝︀﹜﹈

﹪ از ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹪ ﹋﹥ ︎︣︑﹢. ا﹐﹡︊﹫︀ ︑﹞﹙﹫﹈ ︫︡ه، ﹝︪︐﹅ از ﹡﹢ر ︻︷﹞️ ︠︡ا︨️ ا﹟ ﹡﹢ر ﹋﹥ ︋﹥ ︠︀︑﹛. ︠︡ا︨️

﹡ـ﹢ر  «︫ـ︡ه ︋ـ﹥ ا︪ـ︀ن و ︋︺ـ︡ از ا︪ـ︀ن،       ا﹟ ﹡﹢رِ ︑﹞﹙﹫ـ﹈ . آ︡ آن ا︨️ و در ︋︣ا︋︣ آن ﹫︤ي ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹡﹞﹪

️﹐︡ه ︫︡ه ا︨️» و﹫﹞︀﹡ .﹪︋ ︒﹫ از ️﹐ر و﹢﹡ ﹤︀︨ ،﹪﹛︀︺︑ ﹅ ️﹝︷︻ ي ﹡ـ﹢ر   ﹇︡ر ︋﹢دن ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹡﹢ر

  . ︠︡ا و ︸﹏َـ ا︨️

﹥ ︋﹥ ﹝︀ ر︨﹫︡ه ا︨️، از ﹫ـ︒ ﹡ـ﹢ر ︋ـ﹢دن،    ا﹜︊︐﹥ ︑﹞︀م ﹡﹢ر﹨︀، ﹥ آ﹡︙﹥ ︋﹥ ا︪︀ن ︑﹞﹙﹫﹈ ︫︡ه و ﹥ آ﹡﹊

﹪﹛ا ︗ـ﹥  ۀا︨️ و و﹀﹚︐﹞ ا﹡﹢ار ا︨️ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫︀ت ﹟︠︡ا ︑︺﹙ّ﹅ ا ︰﹞ ر﹢﹡ ︀︋ ︀﹡و ا﹜︊︐ـ﹥ و︗ـ﹥   . ا︠︐﹑ف آ

آ﹡ـ︀ از   ۀي ا︨ـ︐﹀︀د  ︑﹀︀وت ﹝﹢︗﹢دات ︗︤ ︑﹀︀وت در ﹝︀﹨﹫︐︪︀ن، ﹝﹫︤ان ︑︺﹙ّ﹅ آ﹡︀︨️ ︋﹥ ﹡﹢ر ︠︡ا ︀ در︗ـ﹥ 

︠︡ا︀ ﹡﹢ر (»ر︋﹠︀ ا︑﹞﹛ ﹜﹠︀ ﹡﹢ر﹡︀«︎︦ در د︻︀ي . ︋﹫︩ از د﹍︣ي ا︨️اي ﹋﹥ ﹡﹢ر در ﹊﹪  ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥. ﹡﹢ر ︠︡ا

  . ︀﹠︻ ،﹪﹊️ ︋﹥ ﹡﹢ر و د﹍︣ي، ︋﹥ ﹝︐︺﹙ّ﹅ ﹡﹢ر؛ ︺﹠﹪ ﹝︀: دو ︻﹠︀️ ا︨️) ﹝︀ را ﹋︀﹝﹏ ﹎︣دان

﹇︣آ﹡﹪ ﹝︓ـ﹏   ۀاز ادَـ﹜. و︗﹢د ︠︡ا︨️ ۀ﹋﹠﹠︡ ا︨️، ا﹝َـ︀ در ﹨︣ دو ﹡︀︐︀ً، ︑﹞﹙﹫﹈) ﹡︷︣(در ا﹠︖︀ دو ﹝︪︣ب 

و ﹝︀ ا︑︫︡﹛ ︠﹙ـ﹅ ا﹜︧ـ﹞﹢ات و ارض و ﹐ ︠﹙ـ﹅    «︀ ) ︠︡ا ︠︀﹜﹅ ﹨︣ ﹫︤ي ا︨️(»ءواً ︠︀﹜﹅ ﹋﹏ ︫﹪«
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﹜︧﹀﹡︠︡او﹡︡ رأ︨︀ً ︋﹥ ︑﹞︀م ا︫ـ﹫︀ ︑﹞﹙﹫ـ﹈ ﹡ـ﹢ر ﹋ـ︣ده      ︋︣﹝﹪) ﹋︦ را ︫︀﹨︡ ︋︣ ︠﹙﹆️ ﹡﹍︣﹁️ ﹨﹫︘(»ا ﹤﹋ ︡آ

آ︡ ﹋﹥ ﹡ـ﹢ر ︎﹫ـ︀﹝︊︣    روا﹪ ︋︣﹝﹪ ۀاز ︋︣︠﹪ اد﹜ّ: ا﹝︀ ﹝︪︣ب دوم. دا﹡﹫﹛ ﹝︀ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ﹇﹢ل را ﹫︮ ﹝﹪. ا︨️

اي  ︀ ︋﹥ ا﹞﹥ و ︨︍︦ ﹡﹢ر آ﹡︀ن ︋﹥ ا﹡︊﹫︀ و ﹡﹢ر آ﹡︀ن ︋﹥ ﹝﹑﹊﹥ و ﹡﹢ر آ﹡︀ن ︋﹥ ﹝﹣﹝﹠︀ن ︑﹞﹙﹫﹈ ︫︡ه ا︨️ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥﹝

﹝︓﹑ً ︀︫︡ ﹡﹢ر ﹝﹟ از ﹡﹢ر و﹐️ . ﹋﹥ ﹨︣ ﹝﹢︗﹢دي در ︸ّ﹏ ︻﹠︀️ و ﹝︪︡ ﹝﹢︗﹢د ا︫︣﹁︩ ︠﹙﹅ ︫︡ه ا︨️

﹈﹛︀﹞ ️﹐﹝﹢︗﹢دا. ﹨︢ا ︻﹙﹪  ا︫︐︣ و ﹇︦ ︨﹙﹞︀ن ︋︀︫︡ و ﹡﹢ر ︑﹢ از ﹡﹢ر و﹜﹨ ٌ︣ض ت︻)︴︨ ﹜﹨ ( ر﹢﹡ ︡﹇︀﹁

  . ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡، ︋︣︠﹑ف ﹝﹢︗﹢د ا︫︣ف ﹡︧︊️ ︋﹥ ز︣د︨︐︀﹡︩ ︻︣ض و︗﹢د ﹨﹛

  

﹡️︨︀﹨ . ︨︧︣️، ا﹨﹏ ً︨ـ︣ ︋﹢دن، ز︣ا ﹋﹥ در ︀﹠︻ ︨︣️: آورد دو ﹋︀ر ﹡﹢را﹡﹫️ ︻︖﹫︊﹪ ﹝﹪. ٥

ـ  . ﹨﹠﹍︀م ︠﹙﹢ت دل و ︠﹢د︫﹠︀︨﹪ ا︨️  ︨ـ︖︀د﹥ و از ﹨﹞ـ﹥   ۀ︮ـ﹫﹀  ۀ︣︐︋﹟ ﹋︀ر در ︨︣، ︠﹢ا﹡ـ︡ن اد︻﹫

﹋﹠︡؛ ا﹟ ︑︖﹙ّ﹪ در ︨︣ ﹝︪ـ﹢د︑︣ ا︨ـ️ و آن    ︠︡او﹡︡ در ﹋﹑﹝︩ ︑︖﹙ّ﹪ ﹝﹪. ﹝﹣︔︣︑︣ ︠﹢ا﹡︡ن ﹇︣آن ا︨️

﹝︺︀رف ﹇︣آن ﹋︣﹛ رزق . ﹜︷︀ت، ﹝︷︀نَـ ر﹞️ ︠︡ا︨️ و ︀︫︡ ا﹡︧︀ن را ﹡︀﹎︀ن در︀︋︡ و د﹎︣﹎﹢ن ︨︀زد

︋︢ر آن در دل ﹝︡او﹝️ ﹐زم دارد ︑︀ . ﹨︀︨️ و رزق ﹝︺﹠﹢ي ﹨﹞︀﹡﹠︡ رزق ﹝︀دَـي ︑︡ر︖﹪ ا︨️ ﹝︺﹠﹢ي ا﹡︧︀ن

  .  ﹋︀︫︐﹥ ︫﹢د و ا﹡︡ک ا﹡︡ک ︨︣︋︣آورد

ا﹡︡ازه ︑︃﹋﹫︡ ︫︡ه ا︨️ و آن ︀﹜️ٌ ︵﹙︉ ذا︑ـ﹪ و ︗ـ﹢﹨︣ي و    دوم، ﹎︣﹥ ا︨️ ﹋﹥ در روا︀ت ︋︣ آن ︋﹪

  .  ﹪﹍︐︧﹊︫ ️﹛︀﹆﹫﹆﹪ ا︨️

  

️    (»ا﹜﹊﹞︀ل ﹋﹏ ا﹜﹊﹞︀ل ا﹜︐﹀﹆﹥ ﹁﹪ ا﹜︡﹟«﹝︣وي ا︨️ ﹋﹥ . ٦ ︀︋ـ︡  ). ︑﹞︀م ﹋﹞ـ︀ل در ︑﹀﹆ـ﹥ در دـ﹟ ا︨ـ

︻ ﹤﹆﹁ ﹅︋︀︴﹞︫︡ ﹏︀﹡ از ﹁﹆﹥ ﹡︀︸︣ ︋﹥ ا﹁︺︀ل ا︫︣ف ﹡﹀︦ ا︨️ ﹋ـ﹥  . ﹞﹏ ﹋︣د ︑︀ ︋﹥ و︗︡ان وا﹇︺﹪ ︠﹢د ﹪︪︋

» ا﹊ـ︀م ︻﹞﹙﹫ـ﹥  «︋︩ د﹍︣ي از آن ﹡︀︸︣ ︋﹥ ا﹁︺︀ل اّ︠︦ ﹡﹀ـ︦ ا︨ـ️ و ︋ـ﹥ آن    . ﹎﹢﹠︡» ا︠﹑ق«︋﹥ آن 

︡﹠﹢﹎ .﹝﹨︋︣اي ﹡﹫﹏ ︋﹥ و︗︡ان ﹐زم ا︨️ ۀ ︀﹠ا .﹪︋ ︩د را﹨﹪ ﹡﹫︧️ درو﹢︭﹆﹞ را ︋﹥ ︨︣﹝﹠︤ل ️︺︫︣ .  
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  درس ﹨︖︡﹨﹛

  

️  ا﹡︡ و﹇︐﹪ ﹡﹀︦ ﹇﹢ي ︫︡ ﹝﹪ ﹎﹀︐﹥. ١ ﹨ـ︀ ﹡﹫ـ︤    ︑﹢ا﹡︡ از ﹡﹢ري ﹋﹥ ︋﹥ او ا﹁︀︲﹥ ︫︡ه ا︨️، ︋﹥ د﹍︣ ﹝︀﹨﹫ـ

﹨︀ را ﹆ّ︀ً و ﹆﹫﹆︐︀ً ﹝﹢︗﹢د ﹋﹠︡؛ ﹝︀﹡﹠︡ ︮﹢ر ︻﹙﹞﹫ـ﹥ ﹋ـ﹥ در ﹝ـ﹢︵﹟ ﹡﹀ـ︦ ﹝﹢︗ـ﹢د       ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋﹠︡ و آن ﹝︀﹨﹫️

﹪﹞ ﹪﹞ ﹈﹫﹚﹝︑ ︀﹡آ ️﹫﹨︀﹞ ﹤︋ از و︗﹢د ︠﹢د ،﹜﹫﹠﹋    ︀ و︗ـ﹢د   ۀرا از ﹋ـ︐﹛ ︻ـ︡م ︋ـ﹥ ︮ـ﹀     ﹋﹠ـ﹫﹛، ﹝︀﹨﹫ـ️ آ﹡ـ

  . ﹋﹠﹫﹛ ﹋︪︀﹡﹫﹛ و در آ﹡︖︀ ﹝﹢︗﹢د︫︀ن ﹝﹪ ﹝﹪

ا︪︀ن ︫﹫︣ را ︑︭ـ﹢ر ﹋︣د﹡ـ︡ و از ﹡ـ﹢ر و﹐ـ️     . ﹎﹢﹡﹥ ︋﹢د ا︖︀د ﹋︣د﹡︡، ا ﹟︫﹫︣ي را ﹋﹥ ا﹝︀م ر︲︀

︡︣د﹡︡ و ︫﹫︣ ﹝︀﹜﹈ و︗﹢د ︫︡ و آن د﹜﹆﹈ را در﹋ ﹈﹫﹚﹝︑ ︣﹫︫ ️﹫﹨︀﹞ ﹤︋ ︩﹢︠)     ︣هـ﹥ ﹋﹠﹫ـ︡ ﹋ـ﹥ ﹝︧ـ︗﹢︑

آن ︱︣ت ︋﹥ ︗︀ي ︠﹙﹅ ︫﹫︣ در ﹝﹢︵﹟ ﹡﹀︦ آن ). ﹋︣دن ︖َـ️ ︠︡ا ︾﹫︣ از ﹝︧︣ه ﹋︣دن ﹝﹟ و ︫﹞︀︨️

ا﹜︊︐﹥ (را دار﹡︡  ي ﹝︺︡ود آن ا ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹆︳ ︻َ︡ـه» و﹐﹢﹊︑ ️﹠﹪«﹋︣د﹡︡ و ا﹟ ﹡︀﹝︩  را در ︻︀﹜﹛ ︋﹫︣ون ︠﹙﹅

﹜دار ﹪﹠﹢﹊︑ ️﹐آن ︫﹫︣، ︫﹫︣ي وا﹇︺﹪ ︋﹢د ︾﹫ـ︣ از ا﹝ـ︀م،   ). ﹝︀ ﹨﹛ در ︠﹙﹅ ﹁︺﹙﹪ ﹝︓﹏ ﹡︪︧︐﹟ ︠﹢د، و

﹝ـ︀م وا﹇︺﹫ـ️   ︋﹫﹟ آن ︫﹫︣ و ا﹝︀م ﹨﹛ ︋﹫﹠﹢﹡﹫َـ️ ︾﹫︣ي ﹡︊﹢د، ز︣ا ︋ـ﹥ ﹡ـ﹢ر ا  . ا﹝︀م ﹨﹛ در ر︑︊﹥ ︑﹠ّ︤ل ﹡﹊︣ده ︋﹢د

︾﹫ . ️︣︀﹁︐﹥ ︋﹢د و ﹢ن ا﹝︀م اذ﹡︩ را ︋︣دا︫️، ︋﹥ ذ﹋︣ ﹊﹫﹛ ر﹁️ و ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ ﹐︫﹫﹫️ ︠﹢د ︋︀ز﹎︪️

آ︀ت و ︋﹫َـ﹠︀ت ︋︧﹫︀ري از ا﹡︊﹫︀ و او︮﹫︀ي ا︪︀ن از . ︫﹫︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹝︀م َ︡ـ ︠﹢د او ︋﹢د، ﹡﹥ َ︡ـ و ︑︺﹫َـ﹟ ا﹝︀م

 وا︡︑﹢ان ︋﹥ ︮︣ف ﹡﹆﹏ ︑ ︡﹆﹫﹅ ﹋︣د و ﹡﹞﹪ا﹜︊︐﹥ در و﹇﹢ع ︠﹫﹙﹪ از ا﹟ ﹝︺︖︤ات ︋︀(﹨﹞﹫﹟ ﹡︧ ︋﹢ده ا︨️

️﹁︣︢︎ را ︀﹡آ .(  

﹋﹠﹠︡ ︑ـ︀   از ﹡﹢ر و﹐️ ︠﹢د ︋﹥ ﹝︀ ︑﹞﹙﹫﹈ ﹝﹪» ﹨︡ا️ ︋﹥ ا﹝︣«﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︪︀ن ︋︀ و﹐﹢﹊︑ ️﹠﹪ در ﹝﹆︀م 

︣︐︋﹟ راه ︋ـ︣اي ﹝ـ︡د﹎︣﹁︐﹟ از ︨ـ︀️ و﹐ـ️ ا﹝ـ︀م      . رو︫﹟ ︫﹢﹛ و ︠︡ا و ︖َـ️ ︠︡ا را و︗︡ان ﹋﹠﹫﹛

  . ﹠︀ب ا︨️د︻︀ ︋︣اي آن ︗ ز﹝︀ن

  

﹎﹢﹡﹥ ﹡︊﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا از ﹝﹆︀م ﹇︡س ︠﹢د ︑﹠ـّ︤ل ﹋﹠ـ︡ ـ︀ ︋ـ﹥ ﹇ـ﹢ل ︮ـ﹢﹁﹫﹥        ︠﹙﹆️، ا﹟ ۀدر ﹝︺︣﹋. ٢

»ً﹐﹢﹚ « ︀»ً︀داّ︑َـر و ﹝︐﹊︓︣ ︫﹢د» ا﹢︴︐﹞ ︿﹚︐﹞ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝︀﹨﹫︀ت ﹝﹠︪︃ ﹋︓︣ت. ︋﹥ ا︵﹢ار ﹤﹊﹚︋  ،︡﹠︐︧﹨

︡  ︫ـ﹢﹡︡ ︫ـ﹪ء ﹝ـ﹪    ﹫️ ︠︀رج ﹝﹪︫﹢﹡︡ و ︋︀ ﹝︀﹜﹈ ︫︡ن ﹡﹢ر و︗﹢د از ﹐︫﹫ ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︐︴﹢َـر ﹝﹪ ﹝︀﹨﹫︀ت . ﹎︣د﹡ـ

ا﹠﹊﹥ او ﹝﹢︮﹢ف ︫﹢د، ﹨﹞ـ﹥ ﹝︧ـ︐﹀﹫︰ از ﹡ـ﹢ر او ﹨︧ـ︐﹠︡،      ︮﹀︀ت او ﹨︧︐﹠︡، ︋﹪ ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا︫﹫︀ ﹨﹞﹥ ﹨﹞︀ن

  . آ﹡﹊﹥ او ﹝︺︣وض ︑︽﹫﹫︣ي ︫﹢د و از ﹇︡و︨﹫َـ️ ︠﹢د ︻︤ل ︫﹢د ︋﹪

﹆﹫﹆️،  ﹋﹠︡ و در ﹡︪﹫﹠﹪ ︠﹢د ﹇︡﹝﹪ ︑﹠ّ︤ل ﹡﹞﹪ ︎︦ ︋︀ ︑﹞﹙﹫﹈ و︗﹢د، ︠︡او﹡︡ از ﹝﹆︀م ﹐﹡︀︐﹪ و ﹫︣ت

  . ︢︎︣﹡︡ ︫︡ن را ︋﹥ ﹁﹫︰ او ﹝﹪ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹡︀︐︀ً، ︑︽﹫﹫︣ از ﹐︫﹫﹫️ ︋﹥ ︫﹪ء  ا﹟ ﹝︀﹨﹫︀ت
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 ︡  و اـ﹟ ︑︺﹫َـ﹠ـ︀ت  . َ︫︡ـت ﹆﹫﹆️ و ﹐︐﹠︀﹨﹫️ در ︠︡ا ا︋﹙︼ از ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹙﹅ ﹋︣دن او را ﹝︐︺﹫َـ﹟ ﹋﹠ـ

﹡ـ︀ را ︋ـ﹥ ﹐︫ـ﹫﹫️    آ︡ و ز﹝︀م ا﹝﹢ر آ﹡︀ ︋﹥ د︨️ ︠︡ا︨ـ️؛ ﹨︣﹎ـ︀ه ︋﹢ا﹨ـ︡ آ    ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ً ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹪

  . ﹎︣دا﹡︡، ﹠︀﹡﹊﹥ ﹇︊﹏ از ﹇﹫︀﹝️ ﹋︊︣ي ﹠﹫﹟ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د ︋︣﹝﹪

٣ .﹟ا﹎︣ ︑︣︑﹫︉ ︠﹙﹆️ ا ﹪︐ ﹪﹁ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹤﹡﹢﹎ ﹪︊﹡ ا﹋︣م ا﹜﹞︓﹏ ︨﹙﹞︀ن از ﹡﹢ر و︗﹢د  ،︫︡︀︋ ︫︡ه ﹅﹚︠

 ﹤﹋ ️︧﹨ ︒︀د︣ا در ا︀︨︀ز﹎︀ري ﹡︡ارد، ز﹡ ︡﹫﹢︑ ︀︋ ﹤﹚︧﹞ ﹟و﹋ـ︣ ارادة اً «ا ﹟﹡ «   ﹡︀﹫ـ﹪ ﹝ـ︀ آ︫ـ﹠︺ۀ 

-﹡﹞ـ﹪ (»﹝︀ ︀︪﹢ن ا﹐ ان ︪ـ︀ءاً «: ︑﹪ ا︨️ اي ﹝﹫︀ن ︺﹠﹪ ا﹎︣ او اراده ﹡﹊﹠︡، دل ﹝︀ ︫﹫︀﹡﹥. ︠︡ا﹫﹛ ۀاراد

︺﹠﹪ ﹨︣﹎︀ه ﹝︪﹫َـ︐﹪ از ﹝︀ ︮︀در ︫︡، از ︠﹢د ﹝︀ ﹡︊﹢ده ا︨️، ︠︡ا︨️ ﹋ـ﹥  ). ︠﹢ا﹨﹠︡ ︗︤ آ﹡︙﹥ ︠︡ا ︋﹢ا﹨︡

  . ﹋﹠︡ ﹝︪﹫َـ️ ﹝﹪) ا︖︀د(در ﹝︀ ا︡اث

﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹙﹢﹇︀︑︩ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝︖ـ︣اي ︠﹙﹆ـ️ ︠︡او﹡ـ︡ ا︨ـ️،      ا﹜︊︐﹥ در ا﹟ ﹡︷︀م ︠﹙﹆️ ﹨︣ ︠︀﹜﹆﹪

﹨ـ︣ ﹝﹢︗ـ﹢د و ﹝ـ︀﹨﹫︐﹪ ︋ـ︣اي     . ﹨︣ ﹝︀﹜﹊﹪ ︖︀︋﹪ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ︋﹫﹟ ︠︡ا و آن ︮ـ︀در ︋︺ـ︡ي  . ︖︀ب ا︨️

. ﹨ـ︀ي ︋︺ـ︡ي   ︵ـ﹢ر ︖ـ︀ب   ا﹐﹡︊﹫︀ ا︨️ و ﹨﹞﹫﹟ ﹨﹛ ︠︀︑﹛» ︖︀ب ا︻︷﹛«. ︫﹢د ﹝︀﹨﹫️ ︋︺︡ي ︖︀ب ﹝﹪

 ﹟ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا ︋︀ ا ﹟︀ب ا︖ ﹤︋ ︣﹫︊︺︑ ️﹚︻️︨︫︡ه ا ︉︖︐﹞ ـ﹪   . ﹝︀﹨﹫︀ت︐ ﹅︀ل، ﹜﹀︶ ︠﹙ـ ︣﹨ در

ا﹡﹞︀ ا︠﹙﹅ ﹜﹊﹛ «: ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹝︓﹑ از ز︋︀ن ﹝︧﹫. در ﹇︣آن ﹨﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︾﹫︣ ︠︡ا ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ ا︨️

اي ︠﹙ـ﹅  ﹨﹞︀﹡︀ ﹝﹟ از ︠︀ک ︋︣ا︐︀ن ︮ـ﹢رت ︎︣﹡ـ︡ه  (»﹝﹟ ا﹜︴﹫﹟ ﹋﹫﹤ ا﹜︴﹫︣ ﹁︀﹡﹀ ﹁﹫﹥ ﹁﹫﹊﹢ن ︵﹫︣اً ︋︀ذن اً

  . ا︨️» ︠︀﹜﹅ ︋︀ً«  ﹫︧﹞).  ︫﹢د︦ ︋﹥ اذن ︠︡ا ︎︣﹡︡ه ﹝﹪د﹝﹛، ︎﹋﹠﹛ و در آن ﹝﹪﹝﹪

﹪︷﹫﹀ ﹤﹊﹠را ﹡﹫︤ ︠︡او﹡︡ ) دار﹡︡ه ﹡﹍﹥(در ︻﹫﹟ ا ﹤﹊﹑﹞ ،️︧﹫﹡ ︠︡ا ︤︗»﹟﹫︷﹁︀ «️︨ا﹡︡ه ا﹢︠ . ︀

﹝ـ︀ ︋︣ا︪ـ︀ن ︠﹙ـ﹅    (»... ا﹡︀ ︠﹙﹆﹠︀ ﹜﹛، ا﹡︀ ا﹡︤﹜﹠︀ه ﹁﹪ ﹜﹫﹙﹤ ا﹜﹆︡ر،«: در ︋︣︠﹪ آ︀ت ︑︺︀︋﹫︣ ︗﹞︹ آ﹝︡ه ا︨️

  ). ︉ ﹇︡ر آن را ﹡︀زل ﹋︣د﹛﹋︣د﹛، ﹝︀ در ︫

﹪﹝﹡ ﹤﹝ظ ا︨️، ا﹢﹀﹞ ︠︡ا ️﹫﹊﹚﹞ن ا﹢ ،︀ل ︣﹨ ا﹡﹠︡ ︋︣︠﹑ف اذن و ر︲︀ي ︠︡ا ﹋︀ري ﹋﹠﹠︡ در﹢︑ .

﹪﹞ ﹤﹋ ﹜دار ﹪︑︀︢ا روا﹛ ﹪﹝﹡ ︀ري﹋ ︘﹫﹨ ︀﹞ ︡﹠︀﹞︣﹁  ﹜ـ︡ار﹡ ︉﹫︾ ﹜﹚︻ ︀﹞ ︀ ﹜﹫﹠﹊︋ ﹜﹫﹡ـ﹢ن آ﹡ـ︀ن ︋ـ﹥    .  ︑﹢ا

ا﹡︡ و ﹁﹆︳ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︋︀ً ا︨ـ️ ﹋ـ﹥    ﹝︰﹨︧︐﹠︡ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫︐︪︀ن، ﹁﹆﹫︣  ︠﹢دي ︠﹢د ﹨﹫︘

  . ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ﹨︧︐﹠︡

﹜︑︀︠ ﹜﹫﹢﹍︋ ﹤ ،︀ل ︣﹨ در ﹪﹞ ﹈﹫﹚﹝︑ ً︀︋ ـ︀ت   (﹋﹠︡  ا﹐﹡︊﹫︀ ︋﹥ اذن اً و︧ـ﹙﹈ ︋︣︠ـ﹪ روا﹞ (  ﹤ـ و

  . ﹋﹠﹠︡ه در ﹨﹞﹥ ︗︀ ︠︡ا︨️ ، ﹡︀︐︀ً ︑﹞﹙﹫﹈)﹝︧﹙﹈ ﹇︣آن(︋﹍﹢﹫﹛ ︠﹢د ︠︡ا 

  

﹝︀﹡﹠︡ آ﹡︙﹥ ︋︀ د︨ـ️  ( ﹢﹇︀︑﹪ را در ذ﹨﹟ ︠﹢د ︀ ﹡︡ر︑︀ً در ︠︀رج ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹝﹙ ﹎﹀︐﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︀ ︋︀ ︑﹢︗َـ﹥ ﹝﹪. ٤

ـ (︋﹫﹠﹫﹛  ﹨︀﹪ ﹋﹥ ﹝﹪ ا︾﹙︉ ︠﹢اب. ، ︠﹙﹅ ﹋﹠﹫﹛) ︫﹢د و ︎︀ و ︀︨︣ ﹇﹢اي ︣﹋︐﹪ ﹝︀ ا︗︣ا ﹝﹪ ︀  ۀ﹡﹥ ﹨﹞ از ) آ﹡ـ

در ﹆﹫﹆️، ︫ـ﹞︀ از  . ﹋﹠﹫︡ ا︡ و در آ﹡︖︀ ︵﹢اف ﹝﹪ ︋﹫﹠﹫︡ ︋﹥ ﹝﹊ّ﹥ ر﹁︐﹥ ﹝︓﹑ً در ︠﹢اب ﹝﹪. ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹆﹢﹜﹥ ا︨️
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ـ  . ا︡ ا︡ و آ﹡︀ را ﹝︀﹜﹈ ﹎︣دا﹡﹫︡ه ﹢د︑︀ن ︋﹥ ا﹟ ︑︭﹢رات و︗﹢د ا︻︴︀ ﹋︣دهو︗﹢د ︠ رؤـ︀﹪   ۀدر﹡︐﹫︖ـ﹥، ﹝﹊ّ

︀︫︡ در︨️ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︤ر﹎﹪ ﹎﹀︐ـ﹥ ا︨ـ️   . ︫﹞︀ ﹝﹢﹨﹢م ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ از ﹨︧︐﹪ ︫﹞︀ ﹝︀﹜﹈ و︗﹢د ︫︡ه ا︨️

﹜︧﹇ ﹟ا﹋︓︣ ︑َ︪︣ـ﹁︀ت از ا ﹪﹛︀﹫︠ ﹪﹠︺  ︀ل، ﹝﹑﹇︀ت ︋︀ ا﹝︀م ز﹝︀ن ﹡﹀. ا︨️ ا︨️؛ ﹟ـ﹥ ︑︖﹙ّـ﹪   در ا﹋ ،︦

  . ا﹜︧﹟ ︋﹟ ︻﹆﹏ و ر︨﹢ل ︋︀︵﹠﹪ ا︨️، رخ داده ا︨️ ﹡﹥ ︋︀ ︫︬ ا﹝︀م ز﹝︀ن ︠︀ر︗﹪؛  ﹪﹠︺︖َـ️

︣  . ︀︫︡ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︠﹢اب ﹝︺﹞﹢﹐ً، ︖َـ️ ﹡﹫︧️ ︖﹫َــ️ آن ︠ـ﹢د    ۀ﹝︱︀ف ︋︣ آ﹡﹊ـ﹥ داـ

  . ︫︬ ا︨️، ﹡﹥ د﹍︣ان

  

  . از ︾﹢ا﹝︰ ﹝︺︀رف، ︋︒ ﹝︀﹨﹫️ ا︨️. ٥

ا﹜︊︐﹥، . ا︮﹑ً ﹝︀﹨﹫️، ﹆﹫﹆︐﹪ ︗︤ ﹇︊﹢ل ﹋︣دن ﹨︧︐﹪ ﹡︡ارد. ا﹜﹢︗﹢د ا︨️ ا﹜﹢ا﹇︺﹫﹤ و ﹇︊﹢ل ﹝︀﹨﹫️، ﹇︊﹢ل

  . ﹡﹥ ﹝﹀﹢م ﹇︊﹢ل ﹋︣دن، ︋﹙﹊﹥ وا﹇︺﹫️ و ﹆﹫﹆️ ﹇︊﹢ل ﹋︣دن

ا︨️ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑﹀︀وت ﹝︀﹨﹫︀︑︪ـ︀ن ا︨ـ️؛    ا﹠﹊﹥ ا︫﹫︀ ﹝ ️﹫﹨︀﹞ .︿﹚︐﹫︒ ﹇︊﹢ل ﹨︧︐﹪ و و︗﹢د ا︨️

﹤﹡﹢﹎ ﹤︋ ﹈ ︣﹨ ﹪﹠︺ ﹫ ا﹡︡ و ︋︀ و︗﹢د ار︑︊︀ط ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا﹜﹢︗﹢د ﹋︣ده ︓﹪ ﹇︊﹢لاي و از  ︡ ︑﹀ـ︀وت ا︫ـ﹫︀ در   . ا﹡ـ

  . ﹋﹫﹀﹫️ ︑︺﹙ّ﹅ و︗﹢د ︋﹥ آ﹡︀︨️ و ﹍﹢﹡﹍﹪ در︋︣﹎﹫︣ي و︗﹢د، آ﹡︀ را

  . ﹎︣دد ﹨︀ ︋﹥ ︑﹀︀وت ﹇︊﹢ل و︗﹢د ︋︀ز﹝﹪ ︎︦ ﹋ُ﹠﹥ ﹝︀﹨﹫️ ﹇︊﹢ل و︗﹢د ا︨️ و ︑﹀︀وت ﹝︀﹨﹫️

﹜︫︡ه ︋︀︫﹫﹛، ︻︡م ﹡︊﹢د ﹅﹚︠ ︀﹞ ﹤﹊﹠︣ا . ﹇︊﹏ از اـ﹪ ز﹝﹡ ︡م︻     ﹜ـ︡وم ︋ـ﹢د︺﹞ ،︧︡ـ︐﹪  . ︑﹢ا﹡ـ︡ ︋︀︫ـ﹫﹡

︠ـ︡ا  . ﹐︫ـ﹪ء ︋ـ﹢د﹛  . ︑﹢ا﹡︡ ﹡﹫︧︐﹪ ︋︀︫︡ و ر︋︳ ︋﹥ ﹡﹫︧︐﹪ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡، ﹡﹫︧️ ︋﹢د﹛ ﹡︊﹢د﹛، ز︣ا ﹫︤ي ﹡﹞﹪

︋︣ه از و︗﹢د، ﹝︀﹨﹫️ٌ ﹝︴﹙ـ﹅،   ﹝︀﹨﹫️ٌ ︋﹪. ﹋﹠︡ ﹋﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ﹝︀﹨﹫️ ﹝︺︡و﹝﹥ را ﹝﹢︗﹢د ﹝﹪ ︻︡م را ﹝﹢︗﹢د ﹡﹞﹪

ا﹎ـ︣ و︗ـ﹢د   . ﹋﹠︡ ﹇︊﹢ل و︗﹢د آن را از ﹐︫﹫﹫️ ︠︀رج و ︫﹪ء ﹝﹪ .︠﹢دش ا︨️؛ ﹡﹥ و︗﹢د ا︨️، ﹡﹥ ︻︡م

از ا﹟ رو، ﹝︀ ﹆﹫﹆︐﹪ ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ در ﹆﹫﹆ـ️ ︋﹢د﹝ـ︀ن ﹝︐ـ︀ج ︋ـ﹥     . ﹝︀ را در﹡﹫︀︋︡، ﹡ ﹪︐﹆﹫﹆﹢ا﹨﹫﹛ دا︫️

﹝︀﹨﹫ـ️ در ا︮ـ﹏ ︫ـ﹫﹫️ ︠ـ﹢︩ ︋ـ﹥ ﹨︧ـ︐﹪       . ا﹜﹢︗﹢د﹛ و︗﹢د ﹨︧︐﹫﹛؛ ︺﹠﹪ ﹋ُ﹠﹥ ا︐﹫︀ج و ︗﹢﹨︣ ﹇︊﹢ل

  . ا﹜﹢︗﹢د ا︨️ آن ﹇︊﹢ل ا︐﹫︀ج دارد و ﹋﹠﹥

 ﹐و︗ـ﹢د ا﹐ «﹋﹞︀﹐ت ﹝﹠︭ـ︣اً از او︨ـ️؛ ︺﹠ـ﹪     ۀو︗﹢د ﹡﹫︤ ﹝︀﹡﹠︡ ﹨﹞. ﹝︀﹜﹈ و︗﹢د ﹡﹫︤ ﹁﹆︳ ︠︡ا︨️

﹋﹠ـ︡ و از   ﹝﹢︗﹢دات ﹋︓﹫︣ي ︠﹙﹅ ﹝ـ﹪ . ﹋︣ده ا︨️) ا︻︴︀(﹨︀ و︗﹢د ︑﹞﹙﹫﹈ او︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹐︫﹪ء. »و︗﹢د اً

ـ   . ﹋﹠︡ ﹋﹠︡ و آ﹡︀ را ا︻︡ام ﹝﹪ آ﹡︀ ︨﹙︉ و︗﹢د ﹝﹪ ﹢د ﹨﹞︀﹡﹠ـ︡ ︑﹞﹙﹫ـ﹈ ﹇ـ︡رت و    ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋ـ﹥ ︑﹞﹙﹫ـ﹈ و︗

﹎︣ـ﹥ ︋ـ︀   . ︋﹥ ا︨️، ﹝︀دا﹝﹪ ﹋﹥ ︠︡ا ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋︣دهاش ر︋︳ ﹆﹫﹆﹪ آن ︋﹥ ﹝︐︺﹙ّ﹅َ ﹐ز﹝﹥. ا︠︐﹫︀ر، ﹆﹫﹆﹪ ا︨️

﹝︀﹡ـ︡، ا﹝َــ︀ ︋ـ︀     ﹎︣د﹡︡ و ︗︤ ︠︡ا ﹝﹢︗﹢دي ︋︀﹇﹪ ﹡﹞ـ﹪  ︨﹙︉ ︑﹞﹙﹫﹈، ﹝﹢︗﹢دات ﹨﹞﹥ ︋﹥ ﹐︫﹫﹫️ ︠﹢د ︋︀ز﹝﹪

  . ︫﹢﹡︡ و ﹝﹢︗﹢دات، ﹨﹞﹥ ﹆﹫﹆︐︀ً ﹝﹢︗﹢د ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹇﹫︀﹝️ ﹋︊︣ي ︠︡او﹡︡ دو︋︀ره ︋﹥ آ﹡︀ و︗﹢د ︑﹞﹙﹫﹈ ﹝﹪
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ا﹡ـ︡، از اـ﹟ رو ︔︊ـ﹢ت     ﹨︀ ︋︀ و︗﹢د ا﹜﹪ ︔︊﹢ت ︀﹁︐﹥ ﹝︺︡وم. ︫﹢د ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︀﹜﹊﹫️، ︾﹫َ︣ـ️ در︨️ ﹝﹪

﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹈ از ﹝﹞﹊﹠︀ت ﹋﹥ ﹝﹆︀﹝︩ ︋︀﹐︑︣ ا︨ـ️،  . آ﹡︀ ︋︀﹜︽﹫︣ ا︨️ و ﹝﹢︗﹢د ︋︀﹜︽﹫︣ ﹨︧︐﹠︡

﹪︀ت ا﹁︤ ﹁﹆︣ و ﹎︡ا﹠﹊﹝﹞ ︣︀︨ ل و︗﹢دش ︋﹫︪ـ︐︣ ا︨ـ️، ﹜ـ︢ا از ﹨﹞ـ﹥      وناش از﹢︊﹇ ️﹫︓﹫ ︣اا︨️، ز ︣︑

  . ﹁﹆﹫︣︑︣ و  ﹎︡ا︑︣ ا︨️

  

آ﹡︀ت ︠ـ﹢د را در   ۀي وا﹇︺﹪ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹆﹫﹆︐︀ً، در ﹨﹞ ﹝︣ا﹇︊﹥. درو﹡﹪ و ︋﹫︣و﹡﹪ دا︫️ ۀ︀︋︡ ﹝︣ا﹇︊. ٦

را داـ﹛  ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︠﹢د . ا︾﹢ا و ا︾﹀︀ل و ︠﹢د︨︐︀﹪ و ︑︷︀﹨︣ ﹡﹊﹠﹫﹛. ﹝︱︣ ︠︡ا ︋︊﹫﹠﹫﹛ و ﹝︣ا﹇︉ ︠︡ا ︋︀︫﹫﹛

  . ﹋﹠︡ ︋﹫﹠︡، ﹡﹢را﹡﹫️ ︻︖﹫︊﹪ ︎﹫︡ا ﹝﹪ در ﹝︱︣ ︠︡ا ﹝﹪

︀︋︡ ︠ـ︡ا را ﹨﹞ـ﹢اره ︀︲ـ︣ و ﹡ـ︀︸︣، ︋﹙﹊ـ﹥ در      .  ﹤︋ ︡︀︊﹡ ﹪︐﹫︤ي ﹁﹊︣ ﹋︣د ﹋﹥ ﹝︣︲﹪ ︠︡ا ﹡﹫︧️

︡در ﹋﹞﹫﹟(»ان ر︋َـ﹈ ﹜︊︀﹜﹞︣︮︀د«: ﹝︣︮︀د د ️︀ه ا︨️ ︠︡ا﹎ .(  
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  درس ﹡﹢زد﹨﹛

  

١ . ﹪﹇﹢﹚﹞ ،︀ذات ︠︡ا﹞ وا﹇︺﹫️ ﹡︡ارددر ︋︣ا︋︣ و ︋﹥ ﹝﹢ازات و ︤﹎︣﹨ ،︫︡︀︋ ︦﹀﹡ ﹤︋ ﹜︀﹇ ﹤﹋ .  ً﹑ا︮ـ

  . در ﹝﹆︀︋﹏ ︠︡ا ﹡﹫︧️» ا﹡︀﹡﹫َـ️«

  . آن ﹁﹆﹫︣ ︋︀﹜︢ا︑﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︐﹪ در ︸﹢ر ﹁﹆︣ ︠﹢﹞ ﹜﹨ ︩︐︀ج ︋﹥ ︠︡ا︨️» ﹝﹟«

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︀﹡﹠︡ ︀︨﹥ ︑︺﹫َـ﹟ . ا︨️؛ ︺﹠﹪ از﹜﹪ ﹡︊﹢ده ا︨️ و ︋︀ ︑﹢︗َـ﹥ ﹅َـ ︠﹙﹅ ︫︡ه» ︸﹏َـ ︀دث«﹡﹀︦ 

︀ ︋ـ﹥ ︑︺︊﹫ـ︣   (﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︗﹢د . وا︋︧︐﹥ ا︨️) ﹅َـ ۀاراد( ︋﹥ ︀︨ ︉︀︮﹥و ا︨︐﹆﹑﹜﹪ ﹡︡ارد و ﹋︀﹝﹑ً

︫﹢د و ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ﹫︀ت و ︫︺﹢ر ︎﹫ـ︡ا  ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹪» ︊︫«︑﹞︓ّ﹏ ︋﹥ ︮﹢رت ︎﹫︡ا ﹋﹠︡، ) روا︀ت ٌ︫︊﹥ ﹝﹢︗﹢د

در . ︫ـ﹢د ﹡︀﹝﹫ـ︡ه ﹝ـ﹪  » ا﹡︧︀ن«﹋﹠︡، ︫﹢د و ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ︑︖︧︡ ︋﹥ ︗︧﹛ ︎﹫︡ا ﹝﹪﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹪» روح«﹋﹠︡، ﹝﹪

ا﹝َـ︀ اـ﹟ ﹡﹀ـ︦ در ︑﹞ـ︀م    . ﹋﹠︡︻︊﹢ر ﹝﹪» ا︗︧︀م«و » ارواح«و » ا︫︊︀ح«و » ا︸﹑ل«﹎﹢﹡﹥ از ︻﹢ا﹜﹛  ا﹇︹، ا﹟و

﹪﹞ ﹪︵ ﹤﹋ ﹪﹚ـ﹅َـ   . ﹋﹠︡، ︠﹢دش ︋﹠﹀︧﹥ از ︠﹢د ﹨﹫︘ ﹡︡ارد ﹝︣ا ـ︀︑︩، از﹫ و︗﹢د و ﹪︐ ،دارد ﹤ ︣﹨

  . ﹋︣د» و︗︡ان«ا︨️ ﹋﹥ ﹇﹫َـ﹢م او︨️؛ ︋﹥ ﹅ ︎︀︋︣︗︀︨️؛ ︑﹊﹫﹥ ︋﹥ او دارد؛ ا﹟ ﹝︴﹙︉ را ︀︋︡ ︠﹢ب 

️ » ﹝﹟«. ︾﹫︣ ︠︡ا︨️، ︾﹫︣️ را ﹨﹛ ︠︡ا ا︖︀د ﹋︣ده» ﹝﹟« ︑︺ـ﹫َـ﹟ در ︑﹞ـ︀﹝﹪ در︗ـ︀ت    .  ﹝︐︺﹫َـ﹟ ا︨ـ

﹨︀ي ﹝︐﹙︿ آ﹡︀ از و︗﹢د و ﹍﹢﹡﹍﹪ ر︋︳ آ﹡ـ︀ ︋ـ︀ و︗ـ﹢د ا︨ـ️،      ﹝﹞ ︿﹚︐﹙﹢﹇︀ت، ﹋﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︋︣ه

︣ و ︑︖ـَ︡ـد ︋ـ﹥ ﹝ـ﹟    ا﹟ ا︠︐﹑ف و ︑︽﹫﹫. »︵︣ف ا︨️ ﹁︀︻﹙﹫️ ︠︡ا، ا﹡﹀︺︀ل ا﹟«. ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا﹟ ︵︣ف ا︨️

 ️﹫﹛︀︺﹁ ️﹆﹫﹆﹅ ﹡﹫︤ ا﹡﹀︺︀ل ﹝﹙﹢﹇︀ت در ︋︣ا︋︣ اذن و ر︲︀ي او︨️ ﹋﹥ . ء ﹨︧︐﹛ ﹎︣دد ﹋﹥ ﹝︧︐︱﹫﹪ ︋︣﹝﹪

︡﹡﹢︫ ﹪﹛︀﹝﹋ ︡﹇︀﹁ ︀ ﹪﹛︀﹝﹋ ︡︗وا .  

  

﹨︣ ︗︀ و︗﹢د ﹨︧️، ﹇︡رت و ا︠︐﹫ـ︀ر  . ﹋﹞︀﹐ت ا﹜﹪ ︑︀ آ﹡︖︀ ً︨ـً︣ـ︀ن ︀﹁︐﹥ ﹋﹥ و︗﹢د راه ︀﹁︐﹥ ا︨️. ٢

ا﹡︀ت ﹡﹫︤ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹡︧︀ن ︻﹙ـ﹛ و  . ︀︵﹥ ﹨﹛ ﹨︧️و ︗﹞︀ل و ︗﹑ل و ︨﹙︴﹠️ و ا﹢﹫ ︢ا ︗﹞︀دات و ﹡︊︀︑︀ت و﹛

﹤︊︑︣﹞ ︀﹡آ ﹤﹊﹠را دار﹡︡ و ﹝︀ ﹝︣︑︊ـ﹥  ا ﹇︡رت و ا︠︐﹫︀ر دار﹡︡، ا﹜ّ︀ ا ︀﹠︋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟   .  ي ﹇ـ﹢ي را  ا ي ︲︺﹫︿ از ا

ان «، »وا﹜︴﹫︣ ︮︀﹁︀ت ﹋﹏ ﹇︡ ︻﹙﹛ ︮ـ﹙﹢︑﹥ و ︑︧ـ︊﹫︊︧« ،»  ﹤َـ ﹜ٌ﹙ّ﹥ ﹝︀ ﹁﹪ ا﹜︧﹞﹢ات و ﹝︀ ﹁﹪ ا﹐رض«د﹜﹫﹏ 

﹨ـ︀ ﹨ـ︣ ـ﹉    ﹎﹢︡، و ︎︣﹡ـ︡ه ﹨︀ و ز﹝﹫﹟ ا︨️، ︑︧︊﹫ ︠︡ا ﹝﹪ آ﹡︙﹥ در آ︨﹞︀ن( »﹝﹟ ︫﹪ء ا﹐ ︊َ︧ـ ︋﹞︡ه

︠︡ا ︻﹙﹛ ︋﹥ ـ︀﹁︐﹟  ). ﹎﹢ ︘﹫﹨ ،︨︡︀﹠︫︡﹫︤ ﹡﹫︧️ ︗︤ ا﹫︊︧︑ ﹤﹊﹠ ︠︡ا ﹝﹪﹡﹞︀ز و ︑︧︊﹫ ︠﹢د را ︋︀ز﹝﹪

دا﹡︧ـ️ ﹋ـ﹥ ︨ـ﹙﹫﹞︀ن     ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹢ر ﹤﹫︤ي ﹝ـ﹪ . ﹨︀ي ز︣ز﹝﹫﹠﹪ را ︋﹥ ﹨︡﹨︡ داده ︋﹢د، ﹡﹥ ︋﹥ ︨﹙﹫﹞︀ن آب

اي  ︑﹢ا﹡︡ ︻﹙﹛ او﹜ـ﹫﹟ و آ︠ـ︣﹟ را ︋ـ﹥ ﹝﹢رـ﹥     ︠︡ا ا﹎︣ ︋﹢ا﹨︡ ﹝﹪«: ﹁︣﹝ ﹪﹞ ︡︀ا﹝︀م ︋︀﹇︣.  دا﹡︧️ ﹡﹞﹪

  . »︋﹥ ﹡︀﹜﹥ و زاري درآ﹝︡ ا︻︴︀ ﹋﹠︡، ﹠︀﹡﹊﹥ ﹇︡رت و ︫︺﹢ر ︋﹥ ︨︐﹢ن ﹠ّ︀﹡﹥ ا︻︴︀ ﹋︣د و او در ﹁︣اق ︎﹫︀﹝︊︣



١٢١                                                                    ﹝︺︣﹁﹤ا﹜︺﹢ا﹜﹛:﹁︭﹏ ︎﹠︖﹛

ا﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ا﹐غ ﹡︤﹡﹫︡، زـ︣ا   ا︫﹫︀ ︫﹠︀︨︀﹡︡ه ا︨️، ﹜︢ا د︨︐﹢ر داده ۀ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل ︠﹢د را ︋﹥ ﹨﹞

  . ﹎﹢︡ او ︑︧︊﹫ ︠︡ا ﹝﹪

روزي ﹋﹥ در «: ﹎﹢︡ ﹝︣وي ا︨️ ﹋﹥ ز﹝﹫﹟ ︋﹥ ﹡﹞︀ز﹎︤ار ﹝﹪. ا﹋﹠﹢ن ︀︮︉ درک و ︫︺﹢ر ا︨️ ز﹝﹫﹟ ﹨﹛

ا﹋﹠ـ﹢ن از  د﹨﹛، ا﹁︧﹢س ﹋ـ﹥   ︻︢ا︋️ ﹝﹪«: ﹎﹢︡ ﹋︀ر ﹝﹪ ︀ ︋﹥ ﹝︺︭﹫️. »آ︾﹢︫﹛ آ﹝︡ي، ︎︀دا︫️ ︠﹢ا﹨﹛ داد

  . »﹠﹫﹟ ﹋︀ري ﹡︡ارم ۀ︗︀﹡︉ ︠︡ا ا︗︀ز

  

٣ . ﹤︣﹎ ـ︀    » ︸︀﹨︣ا﹜ّ︢ات«و︗﹢د ـ︡ه﹫﹝﹁ ﹤ـ﹊﹠︀ل ا︨️ از ا︺︐﹞ ،آن و ﹋﹠﹥ ذات آن ️﹆﹫﹆ ︀﹞ا︨️، ا

  . دا﹡︧︐﹥ ︫﹢د

 ﹤︀﹐ت ا﹡﹀︺︀﹜﹪ ﹝︓﹏ ︻﹙ـ﹛ و   -︠﹢ا︵︣ و ︀﹐ت از ︠﹢دش  ﹨︣﹋﹥ ︋﹥ ︠﹢د ﹝︐﹢︗َـ﹥ ︫﹢د، ︎︦ از ﹡﹀﹪

اش ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠ـ︡،  و︗﹢دش، ︋﹥ ﹝︣﹋︤ ﹨︧︐﹪ ۀ︑︣﹟ ﹡﹆︴ ا﹎︣ ︋﹥ درو﹡﹪ -و اراده  ﹤︀﹐ت اٌ﹁︺︀﹜﹪ ﹝︓﹏ ﹇︡رت 

﹁ ﹤﹋ ︡﹝︀﹐ت و ︻﹢ار︲﹪ ﹋﹥ ︋︣ او ︻︀رض  و ﹝﹪. ︀︋︡در آن ︠﹙﹢ت ذا︑︩، ﹨︧︐﹪ و و︗﹢د ﹝︰ را ﹝﹪

و︗ـ﹢د  (﹋︧﹪ ﹋﹥ ︻﹞﹅ ︠﹢د را ︫﹠︀︠️، و︗ـ﹢د ︋﹞ـ︀ ﹨ـ﹢ و︗ـ﹢د    . ︫﹢د، ︠︀رج از ﹆﹫﹆️ ذات او︨️﹝﹪

  . ︐﹥ ا︨️را ︫﹠︀︠) ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹨︧️ آن

از ﹋﹞︀﹐ت و︗﹢د اـ﹟ ا︨ـ️   . و︗︡ان و︗﹢د ︋﹠﹀︧﹥ ا︨️ و ﹁﹛ و ︻﹙﹛ و ﹫︀ت ︻﹫﹟ ذات و︗﹢د ا︨️

️  . ﹋﹥ و︗﹢د ︻﹫﹟ ︫︺﹢ر و ﹁﹛ و ︻﹙﹛ و ﹫︀ت ا︨️ ﹁ـ﹛ ︋ـ﹢دن ﹁ـ﹛ از    . ا︮﹑ً ︻ٌ﹙﹞﹫َـ️ ︻﹙﹛ از و︗ـ﹢د ا︨ـ

﹨︣﹋︖︀ ﹋﹞︀﹐ت ﹝︐َ︭ـ︀ت ﹝ ︿﹚︐﹆﹫﹆️ و︗﹢د ا︨️،  ۀ﹨﹞. و︗﹢د ا︨️ و ︫︺﹢رَـ️ ︫︺﹢ر از و︗﹢د ا︨️

 ،﹌﹠︨ ﹉ ﹪︐﹢ن ︎︣ و︗﹢د ︋﹥ او ﹎︣﹁︐﹥ و آن را ا︖ـ︀د  . ﹋﹠﹠︡و︗﹢د ︋︣ود، ﹋﹞︀﹐ت ﹨﹛ ︨︣︀ن ︎﹫︡ا ﹝﹪

ـ ).  ︠﹢دش ۀا﹜︊︐﹥ ︋﹥ ا﹡︡از(﹋︣ده ا︨️ وا︗︡ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ا︨️  ︤ي ﹋﹥ ︋﹥ را︨︐﹪ آ﹫ ـ﹅َـ   ۀدر وا﹇︹، آن

 ️ و︗ـ﹢د  «:ا︨️، ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ و︗﹢دي ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت از آن ا︨️ و ︋︀ آن ︎︀︋︣︗︀︨ـ

  . »ا﹜ّ︢ي ︋﹥ ا﹜︺﹙﹛ و ا﹜﹆︡رة

  . ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ ﹅ را ︫﹠︀︠︐﹥ ا︨️) ﹡︪︀﹡﹥،︻︊﹢ر﹎︀ه(︑︣﹟ آ ﹤﹋ ︣﹨ ﹤﹆﹫﹆️ و︗﹢د را ︋︪﹠︀︨︡، ︋︤رگ

  

  : ﹝︴︀︋﹅ ﹝︪︣ب ﹝︡︔﹫﹟، در دار ا﹝﹊︀ن، دو ︻︀﹜﹛ و︗﹢د دارد. ٤

︸﹏َـ، ︋︀︵﹏ و ︨︀﹋﹟ ︋﹢د، ︠︡او﹡︡ آن را از ︋︴﹑ن . ︫﹪ء ا︨️ ︻︀﹜﹛ ﹡︧️، ︻︀﹜﹞﹪ ا︋︡ا︻﹪ ا︨️ و ﹐﹝﹟

﹡︡︡ي ﹋ـ﹥ ︠ـ︡ا   (»ا﹜﹛ ︑︣ ﹋﹫︿ ﹝︡ا﹜︷﹏َـ و﹜﹢ ︫︀ء ︗︺﹙﹥ ︨︀﹋﹠︀ً«: ︋﹫︣ون ﹋︪﹫︡ و ︋︀ و︗﹢د ︠﹢︩ ﹝﹢︗﹢د ﹋︣د

﹜﹫︦ «و » ︫﹪ء«﹥ ﹝︀﹨﹫️ آ﹡︀ را ﹋). ﹎︢ا︫️ ︠﹢ا︨️، آن را ︨︀﹋﹟ ︋︀﹇﹪ ﹝﹪︴﹢ر ︀︨﹥ را ﹋︪﹫︡ و ا﹎︣ ﹝﹪

  . ︋﹢د﹡︡، ﹝︀﹜﹈ ﹡﹢ر ︻︷﹞️ ︠﹢︩ ﹋︣د» ︋︪﹪ء
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︋ـ﹥  (ا﹝َـ︀ ︗︧﹞︀﹡﹫︀ت . ︫﹪ء ا︨️ ︠﹙﹅ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢دٌ ﹝︀ء، ا︋︡ا︻﹪ و ﹐﹝﹟» ﹝︀ء ︋︧﹫︳«︻︀﹜﹛ دوم از 

️ ... ︑︺︊﹫︣ ︻︀م ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ ارواح و ا︋︡ان و ﹝﹑﹊﹥ و ︋︪️ و ︗﹠﹛ و ︗﹟َـ و  ﹝ـ﹟  «ا︋ـ︡ا︻﹪ ﹡︊ـ﹢ده و   ) ا︨ـ

  . ا︨️» ︫﹪ء

  . ﹡︀﹝﹠︡ ﹝﹪» ︻︀﹜﹛ ︠﹙﹅«و ︻︀﹜﹛ دوم را » ︻︀﹜﹛ ا﹝︣«︻︀﹜﹛ ﹡︧️ را

︡  ︻︀﹜﹛ ﹡ ،️︧︀ ︻︀﹜﹛ ا︸﹑ل و ا︫︊︀ح، ︎︣ از ︸﹏َـ و ︊︫ ا︨️ ﹋﹥ دروا﹇︹، ︫﹪ء و ﹜﹫︦ . ︋︪﹪ء ﹨︧ـ︐﹠

︀︨ ︀﹡ۀآ ︀︨ ﹤︐︊﹛ا ،︡﹠︐︧﹨ ﹪﹛︀︺︑ ﹅ د، ا﹝َـ︀ ﹡ـ﹢را﹡﹪ ︫ـ︡﹡︡ و از   . ﹡﹢را﹡﹪ ۀ﹡﹢ر و︗﹢د﹢︋ ️﹝﹚︸ ︀﹡آ ️﹫﹨︀﹞

  . ︋︴﹑ن و ︨﹊﹢ن درآ﹝︡﹡︡

︎﹫﹢︨︐﹥ ︠︡ا ︋︣ . ︣ ا︨︀س ﹋︐︀ب و ︨﹠ّ️، ︐﹪ در ︻︀﹜﹛ ا︸﹙ّ﹥ و ا︫︊︀ح ﹨﹛ دا﹞︀ً ︑﹊︀﹝﹏ در ︗︣︀ن ا︨️︋

﹪﹞ ﹪ّ﹚︖︑ ︀﹡را ︋︀﹐ ﹝﹪ آ ︀﹡ا︻︴ـ﹥  »)اش را ︋﹙﹠ـ︡ ﹎ـ︣دان  در︗﹥(»و ار﹁︹ در︗︐﹥«: ︋︣د ﹋﹠︡ و ︋︀ ︑﹢︗َـ﹥ ︠﹢د آ

︑﹢︗َــ﹥ ︋ـ﹥   » ︮ـ﹙﹢ات «﹝︺﹠ـ︀ي  ا︮ـ﹑ً  ). ︋︀﹐ ﹝︣﹞ـ️ ﹋ـ﹟   ۀ︋﹥ او و︨﹫﹙﹥ و در︗(»ا﹜﹢︨﹫﹙﹥ و ا﹜︡ر︗﹤ ا﹜︣﹁﹫︺﹤

︫﹢د ﹋﹥ ︋﹥ آ﹡ـ︀ ︑﹢︗َــ﹥    ︑﹢︗َـ﹥، ﹡﹢︻﹪ از ︑︖﹙ّ﹪ ا︨️، ︑︖﹙ّ﹪ ﹁﹫︰؛ و ︋︀︻︒ ﹋﹞︀ل ﹝﹢︗﹢دا︑﹪ ﹝﹪. ︠︡ا︨️

  . ا﹐︋︡ ادا﹝﹥ دارد ︫︡ه ا︨️؛ و ا﹟ ﹋﹞︀﹐ت ا﹜﹪

﹨﹞︙﹠ـ﹫﹟ ﹨ـ﹫︘   . ︋︀ز ︋﹠︀︋︣ ﹋︐︀ب و ︨﹠ّ️، در ︻︀﹜﹛ ا︸﹑ل و ا︫︊︀ح، ︑﹊﹙﹫︿ و ا﹝︐︀ن ﹨ـ﹛ و︗ـ﹢د دارد  

﹋ـ︀ن اً و ﹜ـ﹛ ﹊ـ﹟ ﹝︺ـ﹥     «: در ز﹝︀﹡﹪، ︠︡ا ︋﹢ده ا︨️ و ﹨﹫︘ ﹝﹙﹢﹇﹪ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥.  ︧️︻︀﹝﹙﹪ از﹜﹪ ﹡﹫

︠︡ا ︋﹢د و ﹫ـ︤ي  (»﹋︀ن اً و ﹐︫﹪ء ︾﹫︣ه ︔﹛ ︠﹙﹅ ا﹜︣︮ ︀  ︣︑»﹅﹚) ︠︡ا ︋﹢د و ︋︀ او ﹨﹫︘ ﹡︊﹢د(»︫﹪ء

︡︣﹁او ﹡︊﹢د، ︨︍︦ ︠﹙﹅ را آ ︣﹫︾ .(  

﹝︀ء ︋︧﹫︳ ﹋﹥ ﹝﹙﹢ق او﹜﹫﹥ ︋ـ︣اي  . ا﹡︡ ﹫︤ ﹡︀م داده﹡» ︻︀﹜﹛ و﹐»️︀ » ︻︀﹜﹛ ا﹡﹢ار«︻︀﹜﹛ ا︸﹙ّ﹥ و ا︫︊︀ح را 

  . ︻﹢ا﹜﹛ ︀︎﹫﹟ ا︨️، ﹝︀ط و ﹝︭﹢ر در ﹡﹢ر و﹐️ ا︨️ ۀ︠﹙﹅ ﹝︀دَـ

اي ﹋﹥ ︨︣ا︨︣ ︻︀﹜﹛ ا︗︧︀م را ﹁︣ا﹎︣﹁︐﹥، ﹝︀﹨﹫︐﹪ ا︨️ ﹋ـ﹥ ︋ـ︀ ﹡ـ﹢ر و﹐ـ️      او﹜﹫﹥ ۀ︋﹥ ︋﹫︀ن د﹍︣، آن ﹝︀دَـ

و ﹎ـ︀﹨﹪ ︋ـ﹥   » ﹨﹢ا«و ﹎︀﹨﹪ ︋﹥ » ﹝︀ء«از ا﹟ ﹝︀ده ﹎︀﹨﹪ ︋﹥ . رو︫﹟ ︫︡ه ا︨️ و و︗﹢د ︠﹢د را و︗︡ان ﹋︣ده

»︀︣︔ « ﹤︋ ﹪﹨︀﹎ اول ﹝︀ ︠﹙﹅ اً ا﹜﹞︀ء و ﹝﹠﹥ ︠﹙﹅ ﹋﹏ ︫﹪ء«. ﹋﹠﹠︡ ︑︺︊﹫︣ ﹝﹪» ﹜﹣﹜﹣ ︠︱︣اء«و« ) ️︧﹡ ︠︡ا

اي را از آن آب  ﹨ـ︣ ز﹡ـ︡ه  (» و ﹝﹟ ا﹜﹞︀ء ﹋﹏ ︫﹪ ﹪َـ«، )آب را آ﹁︣︡، ︨︍︦ از آن ﹨﹞﹥ ﹫︤ را ︠﹙﹅ ﹋︣د

ا﹟ ﹝︀ء ︋︧﹫︳ ﹨﹞︀ن ﹝﹢︗﹢د ︻︷ـ﹫﹛ و ﹡ـ﹢را﹡﹪ و   . »ا﹜﹞︀ء اي ﹋﹏ ︫﹪ء ︠﹙﹅ ﹝﹟«: ︻﹟ ا﹜︨︣﹢ل). ︨︀︠️

  . ا﹡︡﹝︐ّ︡ ︋︀ ︑﹞︀م ﹨︧︐﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣︠﹪ ︮﹢﹁﹫﹥، از ﹫︒ ﹡﹢را﹡﹫َـ️ و ︻︷﹞️، آن را ︋︀ ︠︡ا ا︫︐︊︀ه ﹎︣﹁︐﹥

  . ︨︀زد ﹝︀﹨﹫️ ﹝︀ء ︎︦ از وا︗︡️ ﹡﹢ر و﹐ ،️﹆﹫﹆️ ︗︧﹛ را ﹝﹪

اي از آن، ︀ر ︻ـ︣ض   ︋﹥ ︑﹊﹥. ︨︀زد︫﹢د و ︫﹫﹪ را ﹝﹪ اً ﹝︺︣وض ︻︣︲﹪ ﹝﹪ ﹨︣ ﹇︴︺﹥ از ﹝︀ء ︋︀ذن

︫ـ﹢د ـ︀ ده    و آ︑︩ ﹝ـ﹪ ) ︣ارت(+ ︠﹢رد  اي از آن ︎﹠︕ ︻︣ض ﹝﹪ ︫﹢د و ︋﹥ ︑﹊﹥ ︠﹢رد و ﹝︓﹑ً ﹡﹢ر ﹝﹪ ﹝﹪

︠ـ﹢رد و   ︨ـ﹥ ︻ـ︣ض ﹝ـ﹪   . ︫﹢د ︠﹢رد و ︵﹫﹠️ ︻﹙ّ﹫﹠﹪ ﹝﹪ دو ︻︣ض ﹝﹪. ︫﹢د ︠﹢رد و ﹢ر ﹝﹪ ︻︣ض ﹝﹪
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️  ︑﹞︀م ﹝︀ ︨﹢ي اً، ︾﹫︣ از ︻︀﹜﹛ ا︫︊︀. ︫﹢د ︵﹫﹠️ ︨︖﹫َـ﹠﹪ ﹝﹪ ﹎ـ︀﹨﹪  . ح و ا︸﹙﹥، از ﹨﹞﹫﹟ ﹝︀ء ︋︧ـ﹫︳ ا︨ـ

︠︡اي ر﹞﹟ ︋︣ ︻ـ︣ش ا︨ـ︐﹫﹑   (»ا﹜︣﹞﹟ ︻﹙﹪ ا﹜︺︣ش ا︨︐﹢ي«: ︻︣ش ﹨﹛ ︑︺︊﹫︣ي از ا﹟ ﹝︀ء ︋︧﹫︳ ا︨️

️﹁︀ .(  

ا︨️  ﹨︀ ﹨﹞﹥ در ا︻︣ا︲﹪ ︑﹀︀وت.  ﹝︀ء ︋︧﹫︳ ︗︀﹝︹ ﹨﹞﹥ ﹫︤، ا︻﹛َـ از ︻﹢ا﹜﹛ د﹡﹫︀ و ︋︣زخ و آ︠︣ت ا︨️

︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹝ ﹏︓﹞ ﹪﹊﹢﹋ ︳﹫ـ﹈ ﹇︊ـِ︣ د﹡﹫ـ︀﹪،    . ﹡︪﹫﹠︡ ء ﹝﹪﹨︀ي ﹝︐﹙︿ ا﹟ ﹝︀ اً ︋︣ ﹇︧﹞️ ﹋﹥ ︋︀ذن

︡︀﹫﹡ ﹜︪ ﹤︋ ︡ود آن ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹪︺﹫︨ـ︣،  . ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ ا︨︀س ا︻︣اض آ︠︣︑﹪، ︻︀﹜﹛ و﹍︊︀رت د︻ ﹤︋

﹨﹞︀ن ︑﹊﹥ ﹝︀ء ︋︧﹫︴﹪ ﹋﹥ ﹝︺︣وض ا︻︣ا︲﹪ ︫︡ه و ا﹞ ﹟﹫︳ و ﹝﹢︐︀ت آن را در د﹡﹫ـ︀ ︨ـ︀︠︐﹥، ﹝﹞﹊ـ﹟    

️     ا﹋﹠﹢ن، ﹝︺︣وض ا︻︣ا︲﹪  ا︨️ ﹨﹛ زـ︣ا  . آ︠︣︑﹪ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝ـ﹫︳ و ﹝﹢︐ـ︀ت د﹍ـ︣ي را ︨ـ︀︠︐﹥ ا︨ـ

﹜﹨ ︀︖﹠د ا︻︣اض ا﹢︫ ﹏︮︀ ا︻︣اض آ﹡︖︀ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︑︱︀دي ︀︋ ﹠︨ .  ـ︀رض︺︑ ︣﹍︡﹊ ︀︋ ا︻︣اض د﹡﹫﹢ي

 ️ ـ﹈ ﹁︨︣ـ﹠﹌ د﹡﹫ـ﹢ي ﹝﹞﹊ـ﹟ ا︨ـ️      . دارد، ا﹝َـ︀ ا︻︣اض آ︠︣︑﹪ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︻︣اض د﹡﹫﹢ي ا﹟ ︵﹢ر ﹡﹫︧ـ

  . ︮︡﹨︤ار ﹁︨︣﹠﹌ ا︠︣وي ︋︀︫︡

﹨︀ را ︑﹞﹙﹫﹈ ﹋︣ده  ﹨︀﹪ از ﹝︀ء ︋︧﹫︳ ︋︺︱﹪ از ︻﹙﹢م ︀ ︋︺︱﹪ از ﹇︡رت ا﹠﹊﹥ ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ﹇︴︺﹥د﹍︣  ۀ﹡﹊︐

  . ا︨️؛ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︑﹢ا﹡︀﹪ ﹝﹢︗﹢دات ﹝︐﹙︿ ا︨️

 ︵︀د﹡﹫︀︨️، ﹝︀﹡﹠︡ ا ︣︋ ︳﹫﹞ آ︠︣ت ﹤﹊﹠ا ︣﹍ـ﹥ دارد   .  روح ︋︣ ︋︡ن ۀد︵︀ان «. آ︠︣ت ︋ـ︣ د﹡﹫ـ︀ ا

﹟︣﹁︀﹊﹛︀︋ ﹥︴﹫﹝﹛ ﹜﹠︖﹛︣ان(»ا﹁︀﹋ ︣︋ ﹜﹠︗ ️︨ا ︳﹫﹞ .(و︗﹢د دارد ﹜﹠︗ و ️︪︋ ﹜﹨ ا﹒ن .  

  . ا︨️︋︧﹫︳ ا︨️ و از ا︻︣اض وارد︫︡ه ︋︣ آن ۀد﹍︣ ا﹠﹊﹥ ز﹝︀ن در ﹨﹞﹫﹟ ﹝︀د ۀ﹡﹊︐

ا﹜﹞﹢اد ︋﹥ ﹝︀ء ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹫﹟ آب ︻﹠︭︣ي ︣︐︋﹟ ﹝︓︀ل ا︨ـ️   د﹍︣ ا﹠﹊﹥ و︗﹥ ︑︪︊﹫﹥ ا﹟ ﹝︀دة ۀ﹡﹊︐

︨ـ﹫﹑ن دارد و ︋ـ﹥ ﹨ـ︣    . ارد، ﹨﹛ ز﹐ل و ﹋ـ︡ر ︋︣اي ﹁﹞﹫︡ن ︗︧﹛ ﹡ ،﹟﹫︐︧﹢ن آب ﹨﹛ ︫﹫︣﹟ و ︫﹢ر د

» ︻ًـ︢ب ﹁ـ︣ات «﹎﹫︣د و ﹎︀﹨﹪  ا︻︣ا︲﹪ ︠︀ص ﹝﹪ آن ︗﹢﹨︣ ︋︧﹫︳ و ر﹇﹫﹅ ﹡﹫︤ ﹝︀﹡﹠︡ آب،. آ︡ ︫﹊﹙﹪ در﹝﹪

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︷ـ︣ ︋ـ﹥   . ︫﹢د و ︋︀ ا︲︀﹁﹥ ︫︡ن ا︻︣ا︲﹪ د ﹪﹠﹫ّ﹚︻ ️﹠﹫︵ ،︣﹍︀ ︨︖﹫َـ﹠﹪ ﹝﹪» ﹝ٌ﹙ اُ︗︀ج«و ﹎︀﹨﹪ 

︑︺︊﹫︣ ︫︡ه » ︗︊﹏ ﹇︀ف«و ︋﹥ » ︔َ︣ـ︀«︋﹥ ︻﹙﹢َـ و ار︑﹀︀︻︩ از آن ︋﹥ و ﹡︷︣ » ﹜﹣﹜﹣ ︠︱︣اء«در︪︠﹠︡﹎﹪ از آن ︋﹥ 

  . ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹫︳ ︋︣ د﹡﹫︀︨️

ا﹡︡ ﹡﹥ از ︻︀﹜﹛ ا﹝︣؛ ﹜︢ا ﹝︖︣د ︋﹥ آن ﹝︺﹠︀﹪ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹁﹑︨﹀﹥ آ﹡ـ︀   د﹍︣ ا﹑﹞ ﹤﹊﹠﹊﹥ از ︻︀﹜﹛ ︠﹙﹅ ۀ﹡﹊︐

  . ا﹡︡ را ︋︀ ︻︀﹜﹛ ︻﹆﹢ل ﹝﹠︴︊﹅ ﹋︣ده

︻︀﹜﹛ ︫﹪ء و ﹜﹫︦ . د﹍︣ ا﹠﹊﹥ ︻︀﹜﹛ ا︸﹑ل و ا︫︊︀ح، ︻︀﹜﹛ ا﹡﹢ار ︮︣﹁﹥ و ﹇ ﹤︋ ﹜︀﹅َـ ﹝︐︺︀ل ا︨️ ۀ﹡﹊︐

︋︪﹪ء ا︨️، ︺﹠﹪ ﹝﹢︗﹢دا︑﹪ ﹋﹥ در ︋︣ا︋︣ ﹅، ︋︣︠﹑ف ︻︀﹜﹛ ︠﹙﹆ـ️، ﹝ـ︀ ︋ـ︀زا﹪ از ︠ـ﹢د ﹡︡ار﹡ـ︡ و ︋ـ﹥       

  . ﹡︡ا︮︴﹑ح، ا﹡﹢ارِ ﹁︀﹡﹪ در ﹅ و ︋﹠︀︋︣ا ﹤︋ ﹪﹇︀︋ ،﹟﹅ ﹨︧︐﹠︡ و ﹨﹫︘ ا﹡︀﹡﹫َـ︐﹪ از ︠﹢د ﹡︡ار
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د﹍︣ ا﹠﹊﹥ ︸﹙﹞️، ︠﹙﹆︐﹪ از ﹝︀ء ︋︧﹫︳ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︺︣وض ︻︣ض ا﹡﹊︡ار ︫︡ه ا︨️ و ا﹜︊︐﹥، ︋﹥ آن  ۀ﹡﹊︐

️       . ﹨﹛ ︑﹞﹫﹏ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︫︡ه ا︨️ ︗︀︻ـ﹏  «: ︋﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟ د﹜﹫ـ﹏، ︸﹙﹞ـ️ ︠ـ﹢د ﹝﹙ـ﹢﹇﹪ و︗ـ﹢دي ا︨ـ

  ). ︸﹙﹞️ را آ﹁︣︡(»︠﹙﹅ ا﹜︷ّ﹙﹛«، )︸﹙﹞︀ت ۀآ﹁︣﹠﹠︡(»ا﹜︷ّ﹙﹞︀ت

ا﹡︡ ﹋﹥ از ﹡︧ـ️، ︋ـ﹥ ︻﹙ّـ﹫﹟ و ︨ـ︖َـ﹫﹟      ﹡︧︐﹫﹟ ︻︣︲﹪ ﹋﹥ ︻︀رض ﹝︀ء ︋︧﹫︳ ︫︡ه ا︨️، ﹎﹀︐﹥ ۀدر︋︀ر

  . ︑﹆︧﹫﹛ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝︺︀دل ﹡﹢ر و ︸﹙﹞️ ︀ ﹡﹢ر و ﹡︀ر ا︨️

﹁︣﹝﹢د﹡︡ ︑︖︣︡ ا﹎︣ دوام ︎﹫︡ا ﹋︣د و ﹝﹊َ︣ـر ︫︡ و ︋﹥ ا︠︐﹫︀ر ︠﹢د ︫︬ درآ﹝︡، آن و﹇️  ا︨︀︑﹫︡ ﹝︀ ﹝﹪

︻ ،﹤﹀︨﹑﹁ ︣﹫︊︺︑ ﹤︋ ︀ ﹤ّ﹚︸ا ﹜﹛︀︻ ︬︫﹪﹞ ل را﹢﹆︻ ﹜﹛︀ ︡︋︀ .  
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  درس ︋﹫︧︐﹛

  

️ » ︑﹊﹙ّ﹛«در روا︀ت ︨﹟ از ﹋︐︀︋️ ︠︡ا آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝︺﹠︀ي آن . ١ ️   . ا︨ـ : ︑﹊﹙ّـ﹛، ﹁︺ـ﹏ ︠︡ا︨ـ

️    ). ︠︡ا ︑﹊﹙ّ﹛ ﹋︣د، ︎︦ ﹡﹢ر ︠﹙﹅ ︫︡(»︑﹊﹙ّ﹛ ﹁︭︀ر ﹡﹢راً« ﹋︐ـ︉ ﹁ـ﹪ ﹇﹙ـ﹢︋﹛    «: ﹋︐︀︋ـ️ ـ﹅ ﹠ـ﹫﹟ ا︨ـ

﹢﹫︡ در ﹇﹙ـ﹢ب آ﹡ـ︀ن ︑﹞﹫ـ︣ ︫ـ︡ و ا︪ـ︀ن      ︺﹠﹪ ا﹞︀ن و ︑). ﹨︀ي آ﹡︀ن ا﹞︀ن را ﹡﹢︫️ در﹇﹙︉(»ا﹐﹞︀ن

︡﹠︐﹁︀ ︀ن را﹁︣︻ ️﹆﹫﹆ .﹜﹚︺﹛و ا ﹏﹆︺﹛︀︋ ︣ف︺﹐ ﹤﹋ ﹪﹚︺﹁ ،️︨از ا﹁︺︀ل او ﹪︮︀︠ ﹏︺﹁ ﹜ّ﹚﹊︑ .  

  

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ . اً ا︨️ ︡ود ︑﹞﹙﹫﹈ ﹡﹢ر و﹐️ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫︀ت و ﹝﹠︪︀ء ︑﹀︀وت آ︔︀ر و︗﹢دي آ﹡︀ ︋︀ذن. ٢

زـ︣ا دا﹡︧ـ︐﹟ ا︮ـ︴﹑︀ت ﹁︱ـ﹏     . آن را ﹡ـ︡ارد  ︠︡ا︎︨︣️ ﹝︀﹜﹈ ﹡﹢ري ︫﹢د ﹋﹥ ﹈ ︻︀﹜ٌ﹛ د﹟﹈ د﹨︀︑﹪ 

﹝﹠︪ـ︀ء آ︔ـ︀ر ﹝︐﹀ـ︀وت در    . دا﹡︡ دا﹡︡ ﹋﹥ د﹍︣ي ﹡﹞﹪ ﹡﹫︧️، ﹨︣ ﹋︧﹪ ﹝︴︀︋﹅ ︫︽﹏ ︠﹢د ا︮︴﹑︀︑﹪ را ﹝﹪

  . ا︫﹫︀، اذن ︠︡ا︨️ و ︋︦

ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹠︪︃ آ︔︀ر ︻︀د︑﹫﹥، ﹝︀﹡﹠︡ ︨﹢زا﹡﹠︡﹎﹪ آ︑︩ ︀ در﹡︡﹎﹪ ﹎︣گ، ︮﹢رت  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ︋︣︠﹪ ﹎﹀︐﹥

  . ︫﹢د ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ اذن ︠︡او﹡︡ ا︨️ ﹋﹥ دم ︋﹥ دم ︑﹞﹙﹫﹈ ﹝﹪) ︋﹢دن و ﹎︣گ ︋﹢دن آ︑︩(︗﹢﹨︣ آ﹡︀  ۀ﹡﹢︻﹫

︣   : ︑﹢︲﹫ ا﹠﹊﹥ ﹝﹢︗﹢دات دو ﹡﹢ع وا︗︡️ دار﹡︡ آ﹡︀︨ـ️ و   ۀ﹡︧️، وا︗︡️ ﹝︧ـ︐﹆﹏ ﹋ـ﹥ ︗ـ﹢﹨

 ️︡︗وا ،︣﹍︊︀رت ا︨️ از ﹝︀ء ︋︧﹫︳ و د︻ ﹤﹋ ﹜︡ار﹡ ︣︐︪﹫︋ ︣﹨﹢︗ ﹈ ﹪﹠︺ ،️︨در ﹝︀ء ︋︧﹫︳ ا ︭︣﹠﹞

﹝︓﹑ً ︣ارت، و︗ـ﹢د  . ا﹜︊︧﹫︳ ا﹜﹞︀ء ا﹜︽﹫︣ ا︨️؛ ︺﹠﹪ ﹁﹪ و︗﹢د ︻︣ض، ﹁﹪. ً︣ـض آ﹡︀︨️︾﹫︣﹝︧︐﹆﹏ ﹋﹥ ︻ًـ

︫﹢د، ︠﹢د را ︨ـ﹢زا﹡﹠︡ه   آ︑︩ ﹢ن ﹝︀﹜﹈ ﹡﹢ر ﹝﹪. ا﹜︽﹫︣ دارد ﹋﹥ آ︑︩ ا︨️ ﹡﹀︧﹥ ﹡︡ارد، ︋﹙﹊﹥ و︗﹢د ﹁﹪ ﹁﹪

  . ︀︋︡ و ︣ارت ﹋﹥ در آ︑︩ ا︨️، ︻︣ض ا︨️ ︋︣اي آن ︑﹊﹥ از ﹝︀ء ︋︧﹫︳ ﹋﹥ ﹡︀﹝︩ آ︑︩ ا︨️ ﹝﹪

 ،﹟︣ارت ﹨﹫︘ ﹡﹀︧︀﹡﹫︐﹪ از ︠﹢د ﹡︡ارد و ﹡﹀︧︀﹡﹫️ ︣ارت ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︀ر ︠﹢دش را ـ︀رَـ و  ︋﹠︀︋︣ا

  . ﹋﹠︡ ﹎︣م و ︨﹢زا﹡﹠︡ه و︗︡ان ﹝﹪

﹎﹢﹡ـ﹥ ︗︣ـ︀ن    ﹡︀﹝﹫﹛، ز︣ا و﹐️ ا﹜﹪ اـ﹟  ﹋﹥ آن را ﹡﹢ر و﹐️ ﹡﹫︤ ﹝﹪(︎︦، ︋︺︡ از ︑﹞﹙﹫﹈ ﹡﹢ر و︗﹢د 

﹪﹞ ︡︋︀(﹤︺︴﹇ ،  ﹚﹞ ا︗︀ج اي از ﹝︀ء ︋︧﹫︳ ︠﹢د را) ر و﹢︫﹚︑ (﹪﹞ ﹤︺︴﹇ و ،︡︋︀  ︣اتاي ︻︢ب﹁) و ﹟︣﹫︫

و ورود ا︻︣اض ﹨﹛ ︋﹥ اذن ︠︡ا︨️ و ︋﹥ ︾﹫︣ از اذن ︠︡ا، . ﹝︊︡أ ا︠︐﹑﹁︀ت، ا︠︐﹑ف ا︻︣اض ا︨️). ﹎﹢ارا

  . ﹝︊︡أ د﹍︣ي ︋︣اي آن ﹡﹫︧️

︋ـ︣ ا︨ـ︀س اـ﹟    . ︨﹢زا﹡︡ ﹎﹫︣د، آن را ﹝﹪ ز﹝︀﹡﹪ ﹋﹥ آ︑︩ ﹋﹠︀ر ︎﹠︊﹥ ﹇︣ار ﹝﹪ :ا﹝َـ︀ ﹍﹢﹡﹍﹪ ︑︃︔﹫︣ و ︑︃︔ّ︣

︨﹠ّ️ ا﹜﹪ ا︨️ ﹋﹥ آ︑︩ . ﹡﹢︻﹫﹥ ۀ﹎﹫︣ي ︠︡ا︨️، ﹡﹥ از ︮﹢رت ︵︊﹫︺﹫ ب، ا︑ ﹟﹢َـل از ︑﹆︡︣ و ا﹡︡ازه﹝︪︣

اً، ︠ـ﹢د ﹋﹠ـ︡ و اـ﹟ ︨ـ﹠ّ️ ︋ـ︀ذن     ) ︫ـ﹊﹏ ︨﹠ و ﹨﹛﹨﹛(︋﹥ ﹝︰ ︑﹞︀س ︋︀ ︎﹠︊﹥، آن را ﹝︧︀﹡ و ﹝︪︀﹋﹏
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️﹝﹊ ︋︣ا︨︀س ️﹚︭﹞ ـ﹛   ﹜︢ا ﹎︀﹨﹪ ︠︡ا ︨﹠ّ️ ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥  . ﹨︀، ︗︀ري ︫︡ه ا︨️ و ︻︊︒ ﹡﹫︧️ ﹨︀ و﹨

﹝ـ﹣︔︣ ا︨ـ️؛ ﹜ـ︢ا آ︑ـ︩ ا︋ـ︣ا﹨﹫﹛ را      » ﹈«﹋︀ر  در د︨️ . ز﹡︡ ︑︀ ︠﹙﹅ ︋︡ا﹡﹠︡ ﹋﹥ ا﹠︀ ︨﹠ّ️ ا﹜﹫َـ﹥ ا︨️ ﹝﹪

﹝︀﹡﹠︡ و ︻﹫︧﹪  ﹋﹠︡ و ﹢﹡︦ در ︫﹊﹛ ﹝︀﹨﹪ و ادر︦ در ﹨﹢ا ︨︀﹜﹛ ﹝﹪ ︨﹢زا﹡︡ و ﹝﹢︨﹪ را آب ︾︣ق ﹡﹞﹪ ﹡﹞﹪

  . آ︡ ︋︡ون ︎︡ر ︋﹥ د﹡﹫︀ ﹝﹪

︻﹟ ا﹜︭︀دق
)ع(

آ﹡︙ـ﹥ را  (»﹥ ﹁﹪ ︠﹙﹆﹥ ا﹜︖︀رـ﹥ ︻﹙ـ﹪ ﹝ـ︀ ا︗︣ا﹨ـ︀ ︻﹙﹫ـ﹥     ان ا﹜︢ي ︨﹞َـ﹢ه ︵︊﹫︺﹤ ﹨﹢ ︨﹠ّ︐«: 

  ).︠﹢ا﹡﹠︡، ︨﹠ّ️ ︠︡ا︨️ ﹋﹥ در ︠﹙﹆︩ ︗︀ري ﹋︣ده ا︨️ ︵︊﹫︺️ ﹝﹪

ز﹡︡، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣دم ﹨﹞﹫︪ـ﹥ ︋ـ﹫﹟ ︠ـ﹢ف و ر︗ـ︀      و ﹊﹞️ ا﹢︠ ﹟﹠︨ ﹪﹨︀﹎ ﹤﹊﹠︩ را ︋︣ ﹨﹛ ﹝﹪

  . ز﹡︡﹎﹪ ﹋﹠﹠︡ و ز﹝︀م ا﹝﹢ر را ﹋﹙ّ︀ً،  در د︨️ او ︋︡ا﹡﹠︡

  

﹝ـ︰، ︠﹢︪ـ︐﹟    ۀاز ︨﹠﹌ ︑︀ ﹝﹢︗﹢دات ﹡﹢رَـ. ︨️ دار﹡︡، ︉َـ ذات دار﹡︡ا︫﹫︀ ︠﹢د را دو ۀ﹨﹞. ٣

  . ﹝﹢︗﹢دات ا︨️ ۀ︉َـ ︫﹪ء ︋︢ا︑﹥، ﹝︊﹢ب ﹨﹞. دار﹡︡ ︠﹢︩ را ﹝︊﹢ب ﹝﹪

دوم، ︋﹥ ﹝ﹳ︪︀﹋﹏ و ﹝︪︀︋﹥ ︠﹢د ﹝︊َــ️ دارد و ﹨ـ︣ ـ﹥     ۀاول، ︋﹥ ︠﹢دش و در در︗ ۀ﹨︣ ︫﹪ء در در︗

ـ︉َـ ︫ـ﹪ء ︋ـ﹥ او﹜ـ﹫﹟ ﹁︣︻ـ﹪ ﹋ـ﹥ از او       . ﹨︡ ︋﹢د﹝ﹳ︧︀﹡️ و ﹝︪︀﹋﹙️ ︋﹫︪︐︣ ︋︀︫︡، ا︫︡ ︉ ﹟︡︑︣ ︠﹢ا

﹝﹠︡ ا︨️، ز︣ا از ︗️ ﹝ـ︀﹨﹢ي   ا﹡︧︀ن ︋﹥ ﹁︣ز﹡︡ش ︻﹑﹇﹥. ︫﹢د، ︋︧﹫︀ر ﹡﹫︣و﹝﹠︡ و ︫︡︡ ا︨️ ﹝﹠︪︺︉ ﹝﹪

﹎︣ـ﹥ از ﹫ـ︒ و︗ـ﹢دي ﹝﹫ـ︀ن آن دو، ﹨﹞﹫︪ـ﹥      (﹝﹫︀ن وا﹜︡ و و﹜︡ ﹡﹢︻﹪ ﹝︪︀﹋﹙️ و ﹝︧︀﹡️ و︗﹢د دارد 

ـ    ﹋﹥ ز﹝﹫﹟ ︋﹥ ا﹡︧︀ن ︻﹑﹇﹥ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ا︨️). ︑﹠︀︨︉ و ︑﹆︀رن ︋︣﹇︣ار ﹡﹫︧️  ۀ﹝﹠︡ ا︨️، ـ﹢ن ا︮ـ﹏ او﹜﹫

  . ﹝﹠︡ ز﹝﹫﹟ ﹝︀در ا﹡︧︀ن ا︨️ و ︋﹥ او ︻﹑﹇﹥. ا﹡︧︀ن ز﹝﹫﹟ ا︨️

︣︊﹞︀﹫︎ ﹪﹞ ﹟﹫﹞را ︋﹥ ز ﹪︀︭︻ ده﹢﹫︋ ﹤﹋ ﹪︧﹋ ﹤︋ ︋َِ︣ـه«: زد، ﹁︣﹝﹢د ﹜﹊︋ ﹪﹁ ﹜﹊ّا﹝ﹳ ︀ّ﹡︀﹁ ︀︋︣︱︑ ﹐«) او

  ). داردرا ﹝︤ن ﹋﹥ ﹝︀در ︑﹢︨️ و ︑︣ا دو︨️ ﹝﹪

︎︡ر او ︋﹢ده ا︨️، از ﹨︣ ︗︀ ﹋﹥ ︋︀︫︡ ز﹝﹫﹟ آ﹡︖ـ︀   ۀ﹡︴﹀ ۀا﹜﹞﹢اد ︋︡ن ﹨︣ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹝︀دَـ ﹝︀دَـة﹝︣وي ا︨️ ﹋﹥ 

  .﹡︀﹜︡ ︑︀ آ﹡﹊﹥ آن ︫︬ ︋﹞﹫︣د و آن ذرَـه ︋﹥ ︗︀﹍︀ه ︠﹢د ︋︀ز﹎︣دد ﹝﹪

﹨︣ ﹇︡ر ﹝︪︀﹋﹙️ ﹞ ،︫︡︀︋ ︣︑︫︡︡︊َـ️ و ︗︢ب و ا﹡︖︢اب ﹡﹫︤ ︋﹫︪︐︣ ا︨️ و ا﹎︣ ﹝︪ـ︀﹋﹙️ ﹝ـ︀﹨﹢ي و   

 ﹏︀﹝︑ ،﹝﹪و︗﹢دي ︋︀ ﹨﹛ ﹨﹞︣اه ︫﹢د ︫︡︡ ︀ر﹫︧︋ ﹟﹫︧ ً﹑︓﹞ د؛﹢︫  ﹪ـ﹚︻ ﹤︋ ️︊︧﹡  ـ﹫﹟ ︋ـ﹢د﹠ .

  . ﹎︀﹨﹪ ﹝︪︀﹋﹙️ ﹝︀﹨﹢ي ﹨︧️، و﹜﹪ ﹝︪︀﹋﹙️ و︗﹢دي ﹡﹫︧️؛ ﹝︓﹏ ︎︧︣ ﹡﹢ح

﹁︣ات ︋︀︫︡، ︀︮︉ ︵﹫﹠️ ︻﹙﹫َـ﹠﹪ ا︨️  اش از آب ︻︢ب روح ا﹡︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ︗︧﹞﹪ ﹜︴﹫︿ ا︨️، ا﹎︣ ﹝︀ده

و ︋︣ ا︨︀س . ﹡︷﹫︣ ︻︊︀دات و ا︵︀︻︀ت ︠︡ا و دو︨︐︡ار ا︻﹞︀ل ︠﹫︣، و او﹜﹫︀ء و ︻﹙﹪ و دو︨︐︡ار ︎﹫︀﹝︊︣

﹨﹞︙﹠ـ︀ن ﹋ـ﹥ ︋ـ﹫﹟    . ︨﹢ي آن ا︻﹞︀ل ﹝︀﹏ ا︨️ اي و︗﹢دي ﹋﹥ ︋﹫﹟ ︵﹫﹠️ او و ا︻﹞︀ل ︠﹫︣ ﹨︧️، ︋﹥ ︗︀ذ︋﹥

اش ︻﹙ّ﹫﹠﹪ ا︨️، ︋﹥ ا︫﹫﹞ ﹪︀︊َــ️ دارد ﹋ـ﹥ ﹝︧ـ︀﹡ ︋ـ︀      آ﹡﹊﹥ ﹝︀ده. ﹨︧️ ﹑ل و ا︻﹞︀ل ﹡﹫﹈ ︗︀ذ︋﹥ ۀ﹜﹆﹞
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﹇︀﹨︣ي ︋︣ او ︑︧﹙︳ ︎﹫︡ا ﹡﹊﹠︡، ︋︣ ﹝︊﹠ـ︀ي ﹨﹞ـ﹫﹟    ۀ﹇﹢َـ و ا﹎︣. او︨️ و ︻︀﹜﹪ و ﹜︴﹫︿ و ︫︣︿ ︋︀﹜﹀︴︣ه ا︨️

﹝﹙ ا︗︀ج و  ۀو ︋︣︻﹊︦، آ﹡﹊﹥ ﹝︀د. ︨﹠ و ﹝︪︀﹋﹏ او︨️ ا︨️، ﹢ن ﹨﹛ ﹞ ،️﹠﹫︵︉َـ ︱︣ت ا﹝﹫︣

 ۀاي ﹋ـ﹥ ا﹎ـ︣ ﹇ـ﹢َـ    ︋ـ﹥ ﹎﹢﹡ـ﹥  . ﹨︀ي ︠﹢د را ︋ـ︀﹜﹀︴︣ه دو︨ـ️ دارد   ︠︊︀ل و ︨︖﹫َـ﹠﹪ دارد، ﹝︪︀﹋﹏︵﹫﹠️ ︠︊﹫︓﹥

﹡︀ و ﹋︀ر﹨︀ي ﹝︧︀﹡ آ﹡︀ و ا︻﹞︀ل ︠︊﹫︓﹥، ﹝︓﹏ ز﹡︀ و ﹜﹢اط و ﹇﹞ـ︀ر  اي ︋︣ او ﹝︧﹫︴︣ ﹡︊︀︫︡، ︋﹥ ︵︣ف آ ﹇︀﹨︣ه

︫ـ﹆﹪ در ︫ـ﹊﹛   (»︋︴ـ﹟ ا﹝َــ﹥   ا﹜︪﹆﹪، ︫ـ﹆﹪ ﹁ـ﹪  «: ﹈ ﹝︺﹠︀ي روا︀︑﹪ ﹝︀﹡﹠︡.  رود ﹡﹀︦ ﹝﹪ و دزدي و ﹇︐﹏

﹝﹠ـ︣ف ﹡︪ـ﹢د، ︋ـ﹥    ) ︠﹫︣ ۀ︋︀ د︻︀ و ︋︀ اراد(اش  ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹁︣د از ﹝︧﹫︣ ︵﹫﹠︐﹪) ﹝︀درش ︫﹆﹪ ا︨️

  . ﹋︪︐﹟ ا︨️ و﹜︡ ︠︊﹫︒ ︋﹢دن آدم ۀو﹜︡ا﹜︤﹡︀ ︋﹢دن، ز﹡︀ ﹋︣دن و ﹐ز﹝ ۀ﹐ز﹝. ︫﹢د ︨﹢ي ︵﹫﹠︐︩ ﹋︪﹫︡ه ﹝﹪

︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ا︨︀س ا︨️ ﹋﹥ ︫︣ع ﹝︴ّ︣ د︨︐﹢ر داده ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹑ن ︾︢ا را ﹡﹢رـ︡ ـ︀ ﹁ـ﹑ن ﹝︪ـ︣وب را     

️︨︀﹡ا︨️ ﹋﹥ ﹝︪︀﹋﹏ آ ︒﹫︊︠ ﹏﹝︻ ︀﹡︣ا ا﹇︐︱︀ي آد︨ـ︐﹢ر داده ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹁ـ﹑ن ︾ـ︢ا را      . ﹡﹠﹢︫﹫︡، ز ︀

﹞ ﹤﹋ ︡ر﹢︋️︨ا ﹤﹠︧ و آ︔ـ︀ر و ﹝ـ﹣︔ّ︣ات   . ︪︀﹋﹏ آن ﹝︓﹑ً ︻︊︀دات و ا︠﹑ق ﹅︀﹆ ﹤︋ ﹜﹛︀︻ ﹤﹋ ﹪︧﹋ آن

ـ    ا ا︨️، د︨︐﹢رات ︫︣︻﹫﹥ را و︲︹ و ︋︣﹡︀﹝﹥  ۀي ﹝︡وَـن ﹋︣ده ا︨️ ︑︀ ﹋﹞︀ل ا﹡︧︀﹡﹪ ︋︀ ︻﹞﹏ ︋ـ﹥ آ﹡ـ︀ و در ﹨﹞

در آن ﹝﹆﹅ ︫﹢د و ا﹜︊︐ـ﹥ ﹨ـ﹫︘ ﹫ـ︤     -... از ︠﹢راك، ﹝︧﹊﹟، ︎﹢︫︀ك، ﹝︺︀︫︣ت و ازدواج و  -﹨︀  ز﹝﹫﹠﹥

﹋﹥ ︠︡ا ︋﹥ ﹝︀ داده ا︨️ ﹝﹣︔︣ ﹡﹫︧️، ︐﹪ ﹝﹠︀︨︊︀ت و ﹝﹆︐︱﹫︀ت و ﹝︪ـ︀﹋﹑ت، و ﹝ـ︀ آزادـ﹛ در    » آزادي«

  . ︻﹫﹟ ︋﹆︀ي ا﹝﹙﹊﹫️ ︠︡او﹡︡

︿ّ﹚︑ ـ︀   ︨︺︀دت و ︫﹆︀وت ﹝︀ ﹡﹫︤ ︗︊︣ي و ︡ي ا﹇︐︱︀ي ︨︺︀دت و ︀︑ ︀﹞ ️﹠﹫︵ ﹤︣﹎ ،️︧﹫﹡ ︣︢︎︀﹡

︋︣ . ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︠﹢د را ︨︺︀د︑﹞﹠︡ ︀ ︫﹆︀و︑﹞﹠︡ ﹋﹠﹫﹛ ﹪︫﹆︀وت دارد، ا﹝َـ︀ َ︣ـ️ و ا︠︐﹫︀ر ﹝︀ ﹝﹀﹢ظ ا︨️ و ﹝︀ ﹝

﹝︀︨️ ﹋﹥ ︵﹫﹠️ ︻﹙ّ﹫﹠﹪ ︠﹢د را ︎︣ورش د﹨ـ﹫﹛ و از ︾ـ︢ا دادن و ︋︀﹜﹀︺ـ﹏ ﹋ـ︣دن ︵﹫﹠ـ️ ︨ـ︖َـ﹫﹠﹪ در ︠ـ﹢د        

﹝︺﹠︀ي ا︠︐﹫︀ر و ﹋ُ﹠﹥ آن، َ︣ـ️ ﹝︴﹙﹆ـ﹥  . ︎︦ ︻﹙ّ️، ا︠︐﹫︀ر و ا﹡︐︀ب ︠﹢د ﹝︀︨️ و ︋︦. ︗﹙﹢﹎﹫︣ي ﹋﹠﹫﹛

  .ِ ﹝﹢رد ا︠︐﹫︀ر ا︨️ در ﹝﹢︲︹
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﹏︭﹁ ﹜︪︫ :  

  

  

  

  

  

  ﹝︺︣﹁️ ا﹜﹆︣آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

﹜﹊ درس ︋﹫︧️ و  

  

️ ﹇︣آن ﹋﹥ و﹪ ﹝﹊︐﹢ب ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م. ١ ︑︺﹙﹫﹞ـ︀ت، ا﹜﹀ـ︀ظ   ︋ـ︀ب  . ا︨️، از ا﹜﹀︀ظ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨ـ

ا﹝︀ ﹁︣ق ︻﹙﹢م ا﹜﹪ ︋︀ ︻﹙﹢م ︋︪︣ي در اـ﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ا﹜﹀ـ︀ظ در     . ا︨️؛ ا﹜﹀︀︸﹪ ﹋﹥ ︀﹋﹪ از ﹝︣ادات ا︨️

، ︀ل آ﹡﹊﹥ )ا﹐︋﹢اب در ︻﹙﹢م ﹇︣آن ا︨️ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ︋︀ب(ا︨️ ︋﹥ ﹡﹀︦ ︀﹆﹅ ︠︀ر︗﹫َـ﹥ ︻﹙﹢م ا﹜﹫َـ﹥ ا︫︀رات

  . ا﹜﹀︀ظ در ︻﹙﹢م ︋︪︣ي، ﹇︀﹜︊﹪ ا︨️ ︋︣اي ︑︭﹢رات ذ﹨﹠﹪

︐﹀﹎ ﹤﹊﹠︀ظ ﹇︣آن ﹥ ا﹀﹛︠︀ر︗﹫﹥«ا︨️ ︋﹥ » ا︫︀ره«︫︡ ا ﹅︀﹆ ︦﹀﹡«رس﹢﹞ ﹜﹑︻ ︩﹛︀︓﹞ ،) ـ︣اف﹍﹚︑ (

︎︦ ︠﹢د ﹜﹀ـ︶ ﹨ـ︡ا️   . ا︨️ ﹋﹥ و︲︹ ︫︡ه ا︨️ ︋︣اي ا︫︀ره و ﹡︪︀ن دادن آ﹡︙﹥ ﹝︣اد ﹁︨︣︐﹠︡ه ︋﹢ده ا︨️

︫ـ﹢د  ﹋﹥ ا︮︴﹑︀ً، ﹎﹀︐﹥ ﹝ـ﹪ » ︀﹆﹅ ︻﹫﹠﹪ ︠︀ر︗﹪«اي ا︨️ ︋︣اي ا︫︀ره ︋﹥  ﹜﹀︶ ︻﹑﹝️ و ﹡︪︀﹡﹥. ﹡﹫︧️

و آ﹡︙﹥ ﹝﹛ ا︨️ آن ︀﹆﹅ ︻﹫﹠﹪ . ا︨️؛  ︺﹠﹪ ﹝︣اد از ا﹡︪︀ء، آ﹡︀ ﹨︧︐﹠︡ ا﹟ ا﹜﹀︀ظ» ﹝︺﹠︀ي«︀﹆﹅، آن 
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︵﹢ر ﹋﹥ ا︨﹞︀ء ︧﹠︀ي ا﹜﹪ ا︫ـ︀ره ︋ـ﹥ ذات ﹇ـ︡وس او دارد ﹡ـ﹥ د﹐﹜ـ️ ︋ـ︣ ﹝﹀ـ︀﹨﹫﹛         ا︨️؛ ﹨﹞︀ن ︠︀ر︗﹪

» ـ﹡» ﹜︣︀ و ﹀︶ آ) ︗︀﹡︊︡اري(︋﹥ آن ︀﹆﹅ و ا︑ّ﹆︀ء» ︑﹢︗َـ﹥«ا︨️، » ﹨︡ا️«و آ﹡︙﹥ . ﹝︐﹢﹨ّ﹞﹥ ۀ﹝︐︭﹢َـر

️︨︀﹡ا︨ـ️ و ︋ـ﹪   » ︾﹪َـ«در ﹝﹆︀︋﹏، آ﹡︙﹥ . آ ﹅︀ـ﹆ ا︨️، ︾﹀﹙️ از آن    ︀ اـ﹟ ﹝︴﹙ـ︉   . ︑ـ﹢︗َـ﹪ ︋ـ﹥ آ﹡ـ

  . ا﹐︋﹢اب در ︻﹙﹢م ﹇︣آن ا︨️ ︋︀ب

  

» ︑﹢︗َـ﹥«︻﹙﹛، ︮︣ف . ا︨️ ﹋﹥ در آن ﹝﹠︡رج ا︨️» ︻﹙﹞﹪«︻﹙ّ️ ﹡﹢را﹡﹫َـ️ آن .  ا︨️» ﹡﹢ر«﹇︣آن . ٢

ا﹜ّ︢ات، ﹡﹀︦ و ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ︋︀︵﹏ِ ﹝ﹳ︷﹙﹛. ︫﹢د﹡﹢را﹡﹪ ︫︡ن ﹡﹀︦ ﹝﹪︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ﹆ّ﹪ ﹋﹥ ﹡﹢را﹡﹪ ا︨️ ︨︊︉ . ا︨️

ا﹞︀ن آور︡ ︋﹥ ︠︡ا و ر︨ـ﹢﹜︩ و ﹡ـ﹢ري ﹋ـ﹥    (»آ﹝﹠﹢ا ︋︀ً و ر︨﹢﹜﹥ و ا﹜﹠﹢ر ا﹜︢ي ا﹡︤﹜﹠︀«: ﹋﹠︡را ︸﹙﹞︀﹡﹪ ﹝﹪

﹜اي ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹋﹥ وا︗︡ و ﹝︀﹜﹉ ︑﹞︀م ا﹡﹢ار ا︨️ ︋︣اي ︋︪︣ ﹡﹢︫︐﹥ ا︨️ ︑︀ او ﹇︣آن ﹡︀﹝﹥).  ﹡︀زل ﹋︣د

رو  ︠︡ا︨ـ️؛ از اـ﹟   ۀد﹨ـ︡؛ ﹡︪ـ︀﹡   ﹨ـ︀ي ﹇ـ︣آن ︋ـ﹥ ︠ـ︡ا ︑﹢︗َــ﹥ ﹝ـ﹪       ︑﹉ ﹇︧﹞️︑﹉. ﹢︗َـ﹥ ︠﹢د ﹋﹠︡را ﹝︐

ا︨ـ️ و ﹝︪ـ︋︀️    آ︀︑﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︣︋ـ﹢ط ︋ـ﹥ ﹨ـ﹛   . ا︨️» ذوآ︀ت«﹇︣آن . ﹡︀﹝﹠︡ ﹝﹪» آ﹤«﹨︀ي آن را  ﹇︧﹞️

 ﹉ ﹜﹨ ︀︋ ـ   . د﹨︡ را ︑︪﹊﹫﹏  ﹝﹪» ︨﹢ره«︋﹫︪︐︣ي ︋︀ ﹨﹛ دارد  ︻︤ـ︤ و ﹡﹀﹢ذ﹡︀︎ـ︢︣ و   ۀ ﹪﹠︺ـ﹉ دژ ـ︀ ﹇﹙︺

﹜﹊︐︧﹞ .︭︀دق﹛ا ﹟︻ :»     ︿ـ﹥ ﹋﹫ـ﹝﹊ ﹜﹨ـ﹢ا رأوه ﹁ـ︀را﹡﹢﹊ ان ︣﹫︾ ﹟﹞ ﹤︋︀︐﹋ ﹪﹁ ﹤﹡︀︊︨ ﹜﹛ ﹪ّ﹚︖︐﹁

﹨︀، ︋ـ︡ون   ︠︡او﹡︡ در ﹋︐︀︋︩ ︋︣ ا﹡︧︀ن«: ا﹝︀م ︮︀دق(» . .﹊﹛ و ︻﹀﹢ه ﹋﹫︿ ︻﹀﹪ و ﹇︡ر︑﹥ ﹋﹫︿ ﹇︡ر

﹋﹠︡، ︻﹀﹢ ﹝﹪﹋﹠︡، ﹍﹢﹡﹥ ︋﹥ ا︪︀ن ﹡︪︀ن داده ا︨️ ﹋﹥  ﹤﹡﹢﹍﹊﹛ ﹝﹪. ا﹠﹊﹥ ︋︊﹫﹠﹠︡ش، ︑︖﹙ّ﹪ ﹋︣ده ا︨️

  ... ). ورزد،﹍﹢﹡﹥ ﹇︡رت ﹝﹪

﹡﹢ر ﹊﹪ از ﹝﹙﹢﹇︀ت ︠︡ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ را ﹝︐﹢︗َــ﹥ ︠ـ︡ا   . ︻﹙﹛ ﹡﹫︤ ︠﹢دش ﹡﹢ر ا︨️. ا︨️» ︻﹙﹛«﹇︣آن 

. ︠︡ا ︋﹥ ﹝︀︨️ و ︑﹢︗َـ﹥ او ︋﹥ ﹝︀ ︋︣اي ﹝︺︣﹁﹪ ︠ـ﹢دش ︑ـ︀ او را ︋﹫ـ︀︋﹫﹛   در وا﹇︹، ︻﹙﹛ ︀︮﹏ ﹡﹍︀ه . ﹋﹠︡ ﹝﹪

︀﹞ دل و در︗﹥ ۀ︻﹙﹛ ︋﹥ ﹇︣آن ️︖︋ ︊﹡ ا﹡︊﹫︀︨️اي از ︀︋ ︪︣ ﹏﹞︀︻ رو ﹟ت ا︨️ و از ا﹢ .  

︠︡ا در ﹋︐︀︋︩ ︋︣ ︋﹠︡﹎︀﹡︩، ︋﹥ ﹡﹢︻﹪ ︠︀ص، ︑︖﹙ّ﹪ ﹋︣ده و ︋︀ ا﹡︪︀ء ا﹜﹀︀ظ ︋︀ آ﹡︀ن ار︑︊︀ط ︋︣﹇︣ار ﹋︣ده 

️ . ا︨️» ذ﹋︣«︎︦ ﹇︣آن . ا︨️ ︑︀ آ﹡︀ را ﹝︐︢﹋ّ︣ ︠﹢د ﹋﹠︡ ـ︀ ︋ـ﹥   ( ﹇︣آن ︑︖﹙ّ﹪ ︗︡︡ و ر﹢﹡ ﹪︐﹝﹟ ا︨ـ

﹜﹫︷︻ ﹪﹇﹢﹚﹞ ︀تا﹡︧︀ن ۀاي ﹨﹞︋︣)︑︺︊﹫︣ ︋︣︠﹪ روا ︀﹨ .  

ـ     ﹨︀ي ︠︡ا، ﹝﹙﹢﹇︀ت ︠︡ا، و ا﹁︺︀ل ︠︡ا ︑﹢︗َـ﹥ ﹝﹪﹎︀﹨﹪ ﹇︣آن ︋﹥ ︨﹠ّ️ ـ︀ ︠ـ﹢د آ﹡︠ـ︡ا   ۀد﹨ـ︡ ﹋ـ﹥ آ

﹝﹢︲﹢ع ﹇︣آن و ︑﹞ـ︀م ﹋︐ـ︉ آ︨ـ﹞︀﹡﹪ ﹝︀﹇︊ـ﹏ آن در     .  ﹨︧︐﹠︡؛ ﹨﹞﹥ ︋︣اي ا﹠﹊﹥ ﹝︀ را ﹝︐﹢︗َـ﹥ ︠﹢دش ︋﹊﹠︡

 ،️︀﹡»️﹁︣︺﹞ ًا︨️» ا .  

اً ︋︧︐﹥ ︋﹢د ︋ـ︣اي ا︋ـ︡ و    ︫︡، ︋︀ب ﹝︺︣﹁️ا﹎︣ ﹡︀زل ﹡﹞﹪ ﹡︀﹝﹫︡ه ا︨️، ز︣ا» ر﹞️«﹡﹫︤ ﹇︣آن ︠﹢د را 

﹨︢ا ︀︭︋︣ «. ﹨︀︨️و ﹨︡ا️ او ︫﹀︀ي ﹇﹙︉.  ا︨️» ﹨︡ا»️︀﹁️؛ از ا﹟ رو ﹇︣آن ︸﹑﹜️ ︋︪︣ ادا﹝﹥ ﹝﹪

﹇︣آن ︻︊︣ت ا︨️ ︋︣اي ﹝︣دم و ﹨︡ا️ ا︨️ و ر﹞️ ا︨ـ️ ︋ـ︣اي   (»﹜﹙﹠︀س و ﹨︡ي و ر﹞﹤ ﹜﹆﹢م ﹢﹇﹠﹢ن
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﹟﹫﹆ ﹏﹨ا( ،»﹨ آ﹝﹠﹢ا ﹟︢﹚﹛ ﹢﹨︡ي و ︫﹀︀ء«)︀ن آورده﹝︋︡ان ا ﹤﹋ ︀﹡ا︨ـ️ و ︫ـ﹀︀ء   ︋︣اي آ ️ا﹡︡، ﹨ـ︡ا( ،

و ﹡﹫︤ ﹡︷︣ ︋﹥ ︗︡ـ︡ي ﹝︺ـ︀رف آن   ). آ︫﹊︀ر﹎︣ي ا︨️ از ﹨︡ا️ و ︑︪﹫︬(»︋﹫﹠︀ت ﹝﹟ ا﹜︡ي و ا﹜﹀︣﹇︀ن«

:»︒︡﹛ا ﹟︧م ︑︀زه را ﹡︀زل ﹋︣ده ا︨️(»اً ﹡ّ︤ل ا﹑﹋ ﹟︣︐︋ ︡﹡︠︡او .(  

  

-آ︀ت ︋﹥ دو د︨ـ︐﹥ ︑﹆︧ـ﹫﹛ ﹝ـ﹪   . ت او آ︀ت و ︻﹑﹞﹪ ﹨︧️︠︡او﹡︡ ﹋﹞︀﹐︑﹪ دارد و ︋︣اي ﹋﹞︀﹐. ٣

﹋︐ـ︉  . ﹨︧️، آـ﹥ ا︨ـ️ ︋ـ︣اي ︠ـ︡ا    ) ﹨︧︐﹪، ︠﹙﹆️(﹨︣ ﹥ در ﹋﹢ن.  آ︀ت ﹋َ﹢﹡﹪ و آ︀ت ﹜﹀︷﹪: ︫﹢د

از . ﹋﹠︫︡﹞︀ر ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋﹞︀﹐ت ︠︡ا ﹝︐﹢︗َـ﹥ ﹝﹪﹇︣آن ﹝︐︱﹞﹟ آ︀︑﹪ ︋﹪. آ︨﹞︀﹡﹪ ﹡﹫︤ آ︀ت ﹜﹀︷﹪ ︠︡ا︨️

  ... . ا ﹇︡رت ا︨️، از ﹋﹞︀﹐ت ︠︡ا ︻ّ︤ت ا︨️، و﹋﹞︀﹐ت ︠︡ا ︻﹙﹛ ا︨️، از ﹋﹞︀﹐ت ︠︡

️ ﹋﹞︀﹐ت ︠︡ا ︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ا︭︀ و ︫﹞︀رش ا︨️، ︋﹪ ﹠︀﹡﹊ـ﹥ ذات او در ﹡︀ـ️ ر︑︊ـ﹥ از    . ﹡︀️ ا︨ـ

︋︣︠ـ﹪ آـ︀ت او   (». . و ﹝﹟ آ︀︑ـ﹥ «: ﹇︣آن ﹁﹆︳ ︋︣︠﹪ از آ﹡︀ را ︋︫︣﹞︣ده ا︨️. َ︫︡ـت و ﹐︐﹠︀﹨﹫َـ️ ا︨️

️    ︻︀﹜﹛ ︵︊﹫︺️ ﹡﹫︤ ︋... ). ﹠﹫﹟ و ﹠︀ن ا︨️ .  ﹥ ︡ و︨︹ ︠﹢د ﹋﹞︀﹐ت ︠︡ا را ︋ـ﹥ ﹡﹞ـ︀︩ ﹎︢ا︫ـ︐﹥ ا︨ـ

  . ز︣ا ︫﹫﹫َـ️ ︑﹞︀م  ا︫﹫︀ ︋﹥ ﹝︪﹫َـ️ او︨️

  

٤-﹜﹊﹞ ﹏﹐︀دت ︠︡او﹡︡ ا︨️ ︋︣ ﹝︺︀رف آن از د︫ َـ️ ﹇︣آن﹫﹡︀﹆ :»   ﹏︀دة ﹇ـأي ︫﹪ء ا﹋︊︣ ︫ـ ﹏﹇

️     ︋﹍﹢ ︋︤رگ(»اً ︫﹫َ︡ ︋﹫﹠﹪ و ︋﹫﹠﹊﹛ ︡      . ︑ـ︣﹟ ︫ـ︀دت ﹋ـ︡ام ا︨ـ  ︠︡ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝﹫ـ︀ن ﹝ـ﹟ و ︫ـ﹞︀ ︫ـ︀﹨

︠︡ا (»︫︡ اً أ﹡﹥ ا﹜﹅َـ«،)د﹨︡ ﹋﹥ ︠︡ا﹪ ︗︤ او ﹡﹫︧️︠︡ا ︫︀دت ﹝﹪(»︫︡ اً أ﹡﹥ ﹐ ا﹜﹥ ا﹐ ﹨﹢«،)ا︨️

-︫︀دت ︠︡او﹡︡ ︋︣ ﹆︀﹡﹫َـ️ ︻﹙﹢م ﹇︣آن ﹨﹞︀ن ︑︖﹙ّ﹪ او ︋ـ︣ و︗ـ︡ان  ). د﹨︡ ︋﹥ ﹆︀﹡﹫️ ︠﹢دش︫︀دت ﹝﹪

، ︠﹢دش آـ︀︑︩  ﹋﹠︡︠︡او﹡︡ ︠﹢دش، ︠﹢دش را ︋﹥ ﹝︀ ﹝︺︣﹁﹪ ﹝﹪. ︫﹢د ﹨︀︨️ ﹋﹥ ︨︊︉ ﹁﹛ آن ︻﹙﹢م ﹝﹪

د﹨︡ ﹋﹥ آ﹡︙ـ﹥  ﹋﹠︡، ︠﹢دش ︫︀دت ﹝﹪د﹨︡، ︠﹢دش ﹇﹙﹢ب ﹝﹣﹝﹠﹫﹟ را ︋︀ ا﹞︀ن ︑︃﹫︡ ﹝﹪ را ︋﹥ ﹝︀ ﹡︪︀ن ﹝﹪

﹋﹠ـ﹫﹛ ﹋ـ﹥ ﹇ـ︣آن ﹡﹫ـ︤ او را     اي و︗ـ︡ان ﹝ـ﹪  ﹎﹢﹡﹥ اً ا︨️، ﹅َـ ا︨️؛ ﹢ن او را ︋﹥ در ﹇︣آن در︋︀ره ﹝︺︣﹁️

  . ا︨️﹎﹢﹡﹥ ﹝︺︣﹁﹪ ﹋︣ده ﹨﹞︀ن

ـ ا﹜︊︐﹥ ا︫ ﹟︀دت ︋︣ ︮︡ق د︻﹢اي ر︨︀ و︗ـ︡ان   ۀ﹜️، ︋︣اي ﹨﹞﹥ ︋﹥ ﹉ در︗﹥ ﹡﹫︧️ و ︋︣ ︧︉ در︗

︣︋ ︀وت ا︨️ ۀ﹝︣دم و ﹝﹫︤ان﹀︐﹞ ﹪﹛آ﹡︀ن از ا﹡﹢ار ا .  

  

از ا︻︷﹛ آ︀ت ﹆︀﹡﹫َـ️ د﹟ ا︨﹑م ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︀س ﹇︣آن ︑︢﹋ّ︣ ︋ـ﹥ ︻﹆ـ﹏ ا︨ـ️ و ﹝︖ـ︣ا︩ ︋ـ︣      . ٥

ــ️ دارد  ــ︣ت ﹝︴︀︋﹆ ︴﹁ .   ️ ــ ــ︣آن از ﹝︺︣﹁ ــ︀رف ﹇ ــ︀ن ﹝︺ ــ︹ ار﹋ ــ️ ︗﹞﹫ ــ﹠﹀︦ ﹎︣﹁︐ــ  اً و ﹝︺︣﹁ ــ︀ ا﹜ ︑ ﹤

︩︀︺﹞﹥﹁︣︺﹞ ﹅﹚﹛ز﹡︡﹎﹪ ﹝︣دم(ا ﹪﹍﹡﹢﹍ (﹜ٌ﹨ٌو ﹝︺︀د)﹤︋ ︀﹡ـ︣ت ا︨ـ︐﹢ار   ) ︨﹢ي ︠︡ا ︋︀ز﹎︪️ آ︴﹁ ︣︋ ﹤﹝﹨

  . ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ د﹟، د﹟ ﹇﹫َـ﹛ ا︨️. ا︨️؛ آن ﹨﹛ ︋︡ون ا︑ّ︀ذ ︵︣﹆﹪ ︠︀صَـ و ا︮︴﹑﹞ ﹪︭﹢ص
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ـ . ا︨︀س ︻﹙﹢م ﹇︣آن ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ ﹡﹢ر ︻﹆﹏ ا︨️ ︑︀ ︀﹆﹅ ︸﹙﹞︀﹡﹫﹥ ︋﹥ ﹡﹢ر ︻﹆﹏ رو︫﹟ ︫ـ﹢د  ︦ از ا﹠﹊ـ﹥  ︎

︋︀﹜ـّ︢ات ا︨ـ️، ︋ـ﹥ ﹆︀﹡﹫ـ️     ﹡ـ︀م ︻﹆ـ﹏ ا︨ـ️، ﹡ـ﹢ري ﹋ـ﹥ ﹋︀︫ـ︿       ﹝︧︐﹞︹ ﹝︐︢﹋ّ︣ ︫︡ ﹋﹥ وا︗ـ︡ ﹡ـ﹢ري ︋ـ﹥   

﹝ًـ︓َـ﹏ ﹡ـ﹢ر   . ︋︣د﹝﹪ ︋﹥ ︻﹆﹏ و ﹨︀دي ︋﹥ ﹡﹢ر ︻﹆﹏ و ﹝﹞﹫︤ ︋﹫﹟ ﹅َـ و ︋︀︵﹏، ︺﹠﹪ ︎﹫︀﹝︊︣ ︎﹪) ︑︢﹋ّ︣د﹨﹠︡ه(﹝︢﹋ّ︣

︋﹫﹠﹠︡، ﹎ ﹤︣﹫﹟ دـ︡ن ا︫ـ﹫︀ از   ا︫﹫︀ را ︋︀ ﹡﹢ر آن ﹝﹪ ۀ︻﹆﹏ در ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ﹝︀﹡﹠︡ ︣ا︾﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣دم ﹨﹞

﹋﹠ـ︡؛ ا﹊ـ︀﹝﹪ ـ﹢ن    ﹋﹠︡ ︗︤ آ﹡﹊﹥ ا﹊︀م ︻﹆﹏ را  ـ︀دآوري ﹝ـ﹪  ﹇︣آن ﹋︀ري ﹡﹞﹪. ا﹡︡ ︠﹢د آن ﹡﹢ر ︾︀﹁﹏

و︗﹢ب ︫﹊︣ ﹝﹠︺﹛ و ﹇︊ ﹋﹀︣ان، و︗﹢ب ︑︺︷﹫﹛ و ﹇︊ ا︨︐﹀︀ف، و︗﹢ب ا︑ّ﹆ـ︀ء و ﹇ـ︊ ا﹨︀﹡ـ️، و︗ـ﹢ب     

﹝ا︨︐﹠﹊︀ف، و︗﹢ب ا ︊﹇ ا︨︐﹊︊︀ر، و︗﹢ب اذ︻︀ن و ︊﹇ و ﹜﹫﹚︧︑︣﹀﹋ ︊﹇ و ﹡﹫︤ ﹇︣آن آ﹡ـ︀ن را ﹋ـ﹥   . ︀ن و

﹡︀︎︀﹋﹪ ︋︣ (»و ︖︺﹏ ا﹜︣︗︦ ︻﹙﹪ ا﹜ ﹐ ﹟︢︺﹆﹙﹢ن«: ﹋﹠︡  ﹋﹠﹠︡ ︑﹆︊﹫ و ︑︡︡ ﹝﹪﹝︐︀︋︺️ از ︻﹆﹢ل ︠﹢د ﹡﹞﹪

︋︡︑︣﹟ ﹝﹙﹢ق ﹡︤د ︠︡ا آن ﹋ـ︦  (»︫︣ ا﹜︡واب ︻﹠︡ اً ا﹜︭﹛ ا﹜︊﹊﹛ ا﹜﹐ ﹟︢︺﹆﹙﹢ن«،)ا﹡︪︡﹠︡آ﹡︀ن ﹋﹥ ﹡﹞﹪

ا﹡︪︡ـ﹫ ﹜︡﹫﹠︫  ﹜︡︀ ﹝ـ﹪ ا﹎︣ ﹝﹪(»︧﹞︹ او ﹡︺﹆﹏ ﹝︀ ﹋﹠︀ ﹝﹟ ا︮︀ب ا﹜︧︺﹫︣﹜﹢ ﹋﹠︀ ﹡«، )ا﹡︪︡︡ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹞﹪

﹜در ﹇︣آن ا︨️ ︋︀ ﹡﹢ر ︻﹆﹏ و︗︡ان). ا﹨﹏ آ︑︩ ﹡︊﹢د ﹤﹋ ﹪︀﹨︤﹫ و ︨﹠﹟ ︑﹞︀م ︰︣ا﹁ ﹪︐ ا︨️؛ ﹪﹡︫︡  .

ا﹎ـ︣ ﹡ـ﹢ر ︻﹆ـ﹏ ﹇ـ﹢ي ︫ـ﹢د ︗﹫َــ︡ و       .  ا︨️﹋︀﹝﹏ و︗︡ا﹡︣﹎ ︣︢︍﹥ ا﹝︓︀ل ﹁︣ا︰ و ︨﹠﹟ ﹁﹆︳ ︋︣اي ︻︀﹇﹏ِ 

️  . را ﹡﹫︤ از ﹨﹛ ︠﹢ا﹨︡ ︫﹠︀︠️) ﹟ ︎︀﹋﹪ و ﹡︀︎︀﹋﹪︑﹢﹋ ︣﹉(ردي . ︫﹠︀︠️ ︖َـ️ ︠︡ا ﹡﹫︤ ︋︀ ︻﹆ـ﹏ ا︨ـ

» ︑︺︣ف ︋﹥ ا﹜︭︀دق ︻﹙﹪ اً ︻ـ﹟ ا﹜﹊ـ︀ذب ︻﹙ـ﹪ اً ﹁︐﹊ّ︢︋ـ﹥    . ا﹜︖﹤ ︻﹙﹪ ا﹜﹙﹅، ا﹜︺﹆﹏«: ︻﹟ ا﹜︭︀دق

در روا︀ت ︋﹥ ︮︣ا️ ). ︫﹢دزن ︋︣ ︠︡ا ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹪ ︖َـ️ ︋︣ ︠﹙﹅ ︻﹆﹏ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ آن را︨︐﹍﹢ و دروغ(

  . ︫﹢د﹋﹥  ﹡﹢ر ︻﹆﹏ و﹇︐﹪ ﹋﹞︀ل ︤︗ ،️﹁︀﹫︀ت ﹡﹫︤ درک ﹝﹪﹨︧️ 

  

︋﹫︪︐︣ ا︠︐﹑ف ﹝﹫︀ن ا﹨ـ﹏  ). ︋﹥ ︵﹢ر ﹁︴︣ي(﹝﹢︗﹢دات ا︨️ ︋︀﹜︖︊﹙ّ﹥ ۀ︠﹢د ︮︀﹡︹ِ ︻︀﹜َ﹛، ﹝︊﹢ب ﹨﹞. ٦

﹋﹞︀﹐ت او ︫︡ه  اً و ﹝︺︣﹁️ ﹇︣آن ﹝︐﹊﹀ّ﹏ ︋﹫︀ن ﹝︺︣﹁️. ︻︀﹜َ﹛ در ﹝︺︣﹁️ او و در ﹝︺︣﹁️ ︋﹥ ﹋﹞︀﹐ت او︨️

  . ا︨️

﹨︀︨️ ︋︀﹜﹀︴︣ة؛ ا﹜︊︐﹥ ا﹎︣ آ︋︀ء و ا﹝َـ︀ت ︮ﹳ﹙︊﹪ و ︻﹙﹞﹪  ا﹡︧︀ن ۀ︗﹞︀﹜﹪ ︠︡ا ﹝︺︣وف ﹨﹞﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︺︣﹁️ ا

﹢ن ا﹎︣ او را ا︑ّ﹆︀ء ﹋﹠﹠︡ ︋ـ︡و  . »ا︑ّ﹆︀ء«︎︦ از ا﹟، وا︗︉ ا︨️ ︋︣ ﹨﹞﹥ .  آ﹡︀ را ︋︀ او﹨︀م ﹝︖﹢ب ﹡﹊﹠﹠︡

﹥ ︑﹆﹢ا و ︋﹫︀ن ︡ود ﹇︣آن ﹝︐﹊﹀ّ﹏ ︑︢﹋ّ︣ ︋.  ︫﹢د ︗﹢﹠︡ و در ﹇﹙﹢︋︪︀ن ا︋﹢اب ا﹡﹢ار و ︻﹙﹢م ﹝﹠﹀︐ ﹝﹪︑﹆َ︣ـب ﹝﹪

  . آن ︫︡ه ا︨️

  

﹝︺ـ︣اج ﹇ـ︣ب ︎︣ورد﹎ـ︀ر    . ﹡﹞︀ز ا︻︷﹛ ﹝﹢ا﹨︉ ︋﹥ ︪︣︋َـ️ ا︨️. ﹨︀ي ﹝﹛ ﹇︣آن ﹡﹞︀ز ا︨️از د︻﹢ت. ٧

ا︨︀س در ﹝︺︣﹁️ و ︫﹢د، ︱﹢ر در در﹎ـ︀ه ︠︡ا︨ـ️ و ︑﹢︗َــ﹥    . ا︨️ ︑︀ ﹝︺︀﹠﹥ و ︫﹢د ﹋﹠﹠︡ ︠︡او﹡︡ را

و ︪︠﹢ع و ︑︢﹜ّ﹏ ︑︀ ︖︉ ︋﹫﹟ ﹇﹙ـ︉ و ربَـ  ا︨️ ︋﹥ ︨﹢ي او ︋︀ ︑﹊︊﹫︣ و ︑﹞﹫︡ و ︑﹆︡︦ و د︻︀ و ︠︱﹢ع 
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︀ ︠﹢ا︨ـ︐﹥ (﹝︣︑﹀︹ ︫﹢د ︑︀ ﹝﹑ ﹤﹊︀︲︣ ︫﹢﹡︡ و ر﹞️ ﹡︀زل ︫ـ﹢د و ︨ـ﹣ا﹐ت   ا︻︴ـ︀ ︫ـ﹢د و د︻︀﹨ـ︀    ) ﹨ـ

-ا﹜︽︀︀ت ︀︮﹏ ﹝ـ﹪  آن ︾︀️ ۀو ︋﹥ و︨﹫﹙. ﹝︧︐︖︀ب ︫﹢د؛ و ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹡﹞︀ز ر﹋﹟ د﹟ و ︻﹞﹢د آن ا︨️

  . ︫﹢د

﹤︐﹀﹎ ﹪︠︣︋﹆﹞ ﹟د ︿︀︸︀م و و﹊ـ﹟ رو ﹡﹞ـ︀ز ﹇ـَ︣ـة    ا﹡︡ ﹋﹥ ︑﹞︀م اـ︀زي؛ از ا﹝﹡ ﹟﹫﹠ ا︨️ ︋︣اي ﹤﹞َ︡ـ-

و ﹢ن ︠︡اي را ︾︀︐﹪ ︋︣اي ﹝︺︣﹁︐︩ و ﹡︀︐﹪ ︋ـ︣اي در︗ـ︀︑︩   .  ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹢ده ا︨️) رو︫﹠﹪︪﹛(ا﹜︺﹫﹟

  . اي ﹡﹫︧️ از ﹡﹞︀ز ︑︀ آ︠︣ ︻﹞︣﹡﹫︧️، ︀ره

  

︣ (، ︑﹀︧﹫︣ دارد)︸︀﹨︣ ︻︊︀رات آن(﹇︣آن ︑﹠︤﹏ دارد. ٨ وا﹇︺﹫ـ️  (، ︑︃وـ﹏ دارد )﹝︺﹠︀ و ﹝﹀﹢م آن ︸ـ︀﹨

﹁﹛ ﹝﹊﹞︀ت . در ︻﹫﹟ دا︫︐﹟ ︸︀﹨︣، ا︨︣ار و ر﹝﹢ز ﹨﹛ دارد). ︠︀ر︗﹪ ﹋﹥ ︋﹫︀﹡︀ت ﹇︣آن ︋﹥ آن د﹐﹜️ دارد

ـ  ﹋﹥ ︋﹫َـ﹠﹥ ا︨️ ︋︣ ︮︡ق د︻﹢اي ︎﹫︀﹝︊︣ ا︨﹑م )︺﹠﹩ ا︮﹢ل و ︗﹢﹨︣ه آن(﹇︣آن ︠︀َ︮ــ﹪   ۀ، ﹝︭ـ﹢ص ︵︊﹆

﹇︣آن ذ﹋︣ ا︨ـ️  (»﹜﹞﹫﹟ذ﹋︣ ﹜﹙︺︀«: ︢︎︣ ا︨️ و ﹨﹞﹫﹟ ﹁ ﹜︖َـ️ ا︨️ ﹨︀ ﹁﹛ ا﹡︧︀ن ۀ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ︋︣اي ﹨﹞

آ︀ ︑ـ︢﹋ّ︣  . ︑︢﹋ّ︣ ︋︀︫︡ ۀ﹇︣آن را آ︨︀ن ﹋︣د﹛ ︑︀ و︨﹫﹙(»َ︧ـ︣﹡︀ ا﹜﹆︣آن ﹜﹙ّ︢﹋︣ ﹨﹏ ﹝﹟ ﹝َ︡ـ﹋︣«، )﹝︣دم ۀ︋︣اي ﹨﹞

﹨︀﹪  ︠︴︀ب(»︀ ا︀ ا﹜﹠︀س«،)︑﹢ا﹡﹫︡ از ﹇︣آن ︋﹢ا﹡﹫︡﹨︣﹇︡ر ﹝﹪(»﹁︀﹇︣ؤا ﹝︀ ︑﹫َ︧ـ︣ ﹝﹟ ا﹜﹆︣آن«، )﹎﹫︣﹡︡؟﹝﹪

︉︵︀﹞ ﹤﹋ ︀س د﹐﹜️ دارد﹠﹛ا ︀ا ︀ ﹏︓﹞ ︡﹠︐︧﹨ ︣آن ﹨﹞﹫﹟ ﹝︣دم﹇(،»﹜﹛ ﹏﹇ ...﹏﹇، ...«)︀ب︴︠   ﹪︀ـ﹨

﹨ ﹏︓﹞ ﹪︀︀ ا︀  ︠︴︀ب(» ...︀ ا︀ ا﹜︢﹟ آ﹝﹠﹢ا«،)﹝︓﹏ ︋﹥ ا︪︀ن ︋﹍﹢ د﹐﹜️ دارد ﹋﹥ ﹝︀︵︉ ﹝︣دم ﹨︧︐﹠︡

  ... . ،)﹨︧︐﹠︡ا﹜︢﹟ آ﹝﹠﹢ا د﹐﹜️ دارد ﹋﹥ ﹝︀︵︉ ﹇︣آن ﹝﹣﹝﹠﹫﹟ 

︤ ︑︃و﹏ ︋︀︵﹟ آن ﹋﹥ ﹨﹞﹥ در آن ︋ـ﹥ ا︲ـ︴︣اب و   و ﹡﹫ )︺﹠﹩ ﹁︣وع و ︗︤﹫︀ت آن(ا﹝︀ ﹁︋︀︪︐﹞ ﹜︀ت آن

️ ﹝︐﹢َ︨ـ﹏ ︫︡ه) دا﹡︡︠︡ا ﹝﹪(» اً ا︻﹙﹛«ا﹡︡ و ︋﹥ ︑︪︐ّ️ ا﹁︐︀ده : ︻ـ﹟ ا﹜︭ـ︀دق  . ا﹡︡، ﹋︀ر ﹨︣ ﹋︧﹪ ﹡﹫︧ـ

﹁︀﹜︺︊ـ︀رة ﹜﹙︺ـ﹢امَـ، و ا﹐︫ـ︀رة    . ︻﹙﹪ ا﹜︺︊︀رة و ا﹐︫︀رة و ا﹜﹙︴ـ︀︿ و ا﹜﹆ـ︀﹅  : ﹋︐︀ب اً ︻﹙﹪ ار︋︺﹤ ا︫﹫︀ء«

︀﹚﹛ ︿︀︴﹚﹛اصَـ، و ا﹢﹚﹛︀ء﹫︊﹡︀﹚﹛ ﹅︀﹆﹛︊︀رات ﹇︣آن از آن ︻﹢امَـ، ا︫︀رات آن از آن ︠﹢اصَـ، (» و﹜﹫︀ء، و ا︻

  ). ﹜︴︀︿ آن ︋︣اي او﹜﹫︀ء و ︀﹆﹅ آن ﹡︭﹫︉ ا﹡︊﹫︀︨️

︻﹙﹛ ) ︗︀﹡︪﹫﹠︀ن(و ︋﹥ ︑︊︹ او او︮﹫︀ي︀﹆ ﹜﹁﹅ ﹇︣آن ﹁﹆︳ و ﹁﹆︳ ﹉ ﹝َ︡ـ︻﹪ دارد و آن ︠﹢د ︎﹫︀﹝︊︣

  . ﹨︧︐﹠︡ او، ︺﹠﹪ ا﹞﹥ ا︵︀ر

  

٩ .﹪﹚︻ ﹟︻ :»﹤︋︀︐﹋ ﹪﹁ ︠︡او﹡︡ در ﹋︐︀︋︩ ︋︣ ︋﹠︡﹎︀﹡︩ ︑︖﹙ّ﹪ ﹝﹪(»ان اً ︑︖﹙ّ﹪ ︻﹙﹪ ︻︊︀ده ︡﹠﹋ .(  

آداب ﹇︣آ﹢﹎︡﹠﹋ . ️︡ و ︋︣ او ︗﹙﹢ه ﹝﹪﹋︐︀︋︩ ︋︀ ﹝︨ ً︀﹝﹫﹆︐︧﹞ ︩︊︵︀﹟ ﹝﹪ ۀ︗﹞﹙ ︠︡او﹡︡ در ︗﹞﹙﹥

 ﹇﹙ـ︉ را آرام و ...) ︠﹢ا﹡︡ن، ﹝︧ـ﹢اک، رو ︋ـ﹥ ﹇︊﹙ـ﹥ ︋ـ﹢دن، و    و︲﹢، ︨︣، ︫﹞︣ده(﹇︣آن و ﹝﹆َ︡ـ﹝︀ت آن 

︑︖﹙ّ﹪ در ﹋﹑م، ︻﹑وه ︋︣ ﹝︺︣﹁﹪ ذات ︠︡ا، ﹝︺︣﹁ـ﹪ ا﹁︺ـ︀ل و   . ﹋﹠︡﹝︐﹢︗َـ﹥ و در ﹡︐﹫︖﹥، ﹎﹫︣﹡︡ه و ︫﹠﹢﹡︡ه ﹝﹪
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︨﹠﹟، ا︨﹞︀ و ︮﹀︀ت او ﹡﹫︤ ﹨︧️ ︑︀ ﹋﹞︀﹐ت او را ︋︊﹫﹠﹠︡ و ﹋﹫﹀﹫️ ︔ـ﹢اب و ︻﹆ـ︀ب را در︀︋﹠ـ︡ و ︨ـ︳ و     

  . ر︲︀ي او را ︋︪﹠︀︨﹠︡

  

﹢ا﹡︡ ﹝︓﹏ ا﹟ ﹇︣آن را  ﹪︐ ︀﹉ آـ﹥ از آن را  ︑︠﹢د ︎﹫︀﹝︊︣ ﹨﹛ ﹡﹞﹪. ︎﹫︀﹝︊︣ ﹇︀ري ︎﹫︀م ︠︡ا︨️. ١٠

﹨︀ي ︋︪︣ي ﹝ـ︡ود   ﹋︐︀ب. ﹨︀ي ︋︪︣ي ا︨️ ﹇︣آن ︋︣︠﹑ف ︑﹞︀م ﹋︐︀ب.  ︋﹫︀ورد، ﹢ن ﹇︣آن ﹋﹑م ︠︡ا︨️

﹝﹛ در ا﹠︖︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥  ۀ﹡﹊︐. ︋﹥ َ︡ـ و︗﹢دي ︠﹢د ﹎﹢﹠︡ه ا︨️، ا﹝︀ ﹋︐︀ب و ﹋﹑م ︠︡ا ︾﹫︣ ﹝︡ود ا︨️

︻﹙﹢م ﹇︣آن ا︨️ ﹡ـ﹥   ۀدر ا︮﹏، در︋︀ر)︑﹢ا﹡︡ ﹝︀﹡﹠︡ آن را ︋﹫︀ورد﹡﹞﹪ ﹎﹢﹪︧﹋ ︡︺﹠﹪ ا︑)﹪﹞ ﹤﹊﹠َ︡ـي ﹇︣آن

﹨﹞︐︀︨️ و ﹋︀﹡﹢ن ﹇︀﹡﹢ن اد︋﹫️ ︻︣ب ا︨️، ا﹝︀ در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︣آن ﹁︀︭︐︩ ︋﹪. ا﹜﹀︀ظ آن ۀ﹁﹆︳ در︋︀ر

﹜﹆︡ ︗﹠︀﹨﹛ ︋﹊︐︀ب «. ا︮﹏ ︑َ︡ـي ﹇︣آن در ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︣ف ︠﹢ب زده ا︨️، ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ ︠﹢ب ︣ف زده

). ا﹛﹋︐︀︋﹪ ︎︣ از ︻﹙﹛ ﹨︡ا️ و ر﹞️ ︋︣اي ﹝﹣﹝﹠﹫﹟ آورده(»ر﹞﹤ ﹜﹆﹢م ﹣﹝﹠﹢ن ﹁︭﹙﹠︀ه ︻﹙﹪ ︻﹙﹛ ﹨︡ي و

︋︀ ︻﹙﹛ و ﹡﹢را﹡﹫️ ﹇︣آن و ﹨︡ا️ و ر﹞️ و ﹝﹢︻︷﹥ ︋﹢دن ﹇︣آن و ︋ـ﹥ راه ا﹡ـ︡ا︠︐﹟   ) ﹨﹞︀ورد︵﹙︊﹪(︑َ︡ـي

 ٢٦٠ۀرا آورد ︑ـ︀ ︨ـ﹠  » إ﹇︣ا«از ﹋﹢ه ︣ا ︀︎﹫﹟ آ﹝︡ و  از ا︋︐︡ا ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م. ︋﹠︡﹎︀ن ︋﹥ ︵︣ق ﹋﹞︀ل ا︨️

از د﹡﹫︀ ر﹁︐﹠︡، ﹨︣ ︻﹙﹞﹪ ﹋﹥ از ا﹟ دود﹝︀ن در ︖ـ︀ز ︋ـ︣وز ﹋ـ︣د، ︻﹙ـ﹛      ﹨︖︣ي ﹋﹥ ︱︣ت ︻︧﹊︣ي

 ٢٦٠ۀ﹇︣آن ︋﹥ ا ﹜﹚︻ ﹟︖︀زي، ︋﹥ ا﹟ ︫︺﹙. ︋︀︵﹟ ﹇︣آن ا︨️ ︀﹡️ ا﹠﹊﹥ ︻﹙﹢م ا﹞﹥. ﹇︣آن ︋﹢ده ا︨️

  . ﹋﹠︡︖︀زي ︑َ︡ـي ﹝﹪ ۀ︨︀﹜

  

١١ .﹪﹝﹡ ﹤﹠﹋ ا﹜︭︀دق. ︫﹢د﹇︣آن ﹟︻ :»ـ︀ن و ﹐  ﹐نَـ اً ︑︊︀ر﹞︀ن دون ز﹞︤﹛ ﹤﹚︺︖ ﹜﹛ ﹪﹛︀︺︑ ک و

︠︡او﹡ـ︡ ﹇ـ︣آن را ︋ـ︣اي    (» ﹜﹠︀س دون ﹡︀س، ﹁﹢ ﹁﹪ ﹋﹏ ز﹝︀ن ︗︡︡ و ︻﹠︡ ﹋﹏ ﹇﹢م ︾︰َـ ا﹜﹪ ﹢م ا﹜﹆﹫︀﹝ـ﹥ 

﹇︣آن ﹉ . »﹡﹢ ا︨️ ︑︀ روز ﹇﹫︀﹝️ز﹝︀ن ︀ ﹝︣د﹝﹪ ︠︀ص ﹇︣ار ﹡︡اده ا︨️، از ا﹟ رو، ﹨﹞﹫︪﹥ ︑︀زه و ﹡﹢︋﹥

زا﹡﹢ درآورده ا︨️؛ ︺﹠﹪ ا﹠﹊﹥ ا︋︡اً ﹡﹢ا﹨﹫︡ ︑﹢ا﹡︧ـ️ ﹝︓ـ﹏ ﹇ـ︣آن را    دارد ﹋﹥ ﹨﹞﹥ را ︋﹥ » ﹜﹟ ︑﹀︺﹙﹢ا«ۀ﹋﹙﹞

︡و ﹋︐︀︋﹪ ﹋﹥ ﹡︷﹫︣ ﹡︡ارد، ﹨﹞﹫︪﹍﹪ ا︨️ و ﹋︐︀︋﹪ ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹍﹪ ا︨️، ﹨﹞﹫︪﹥ ︑︀زه ا︨️. ︋﹫︀ور.  

  

در﹨︀ و ︗﹢ا﹨︣﹨︀ي ﹝︐﹀︣﹇﹥ را ︋︀ ﹉ ︻﹆︡ و . ﹊﹪ از ﹋﹞︀﹐ت ﹇︣آن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢ر ︨﹟ دارد. ١٢

﹨︀  ﹝﹠︀﹁﹆﹢ن، ︋﹫︀ن ر︪﹥ ۀ﹝︓﹑ً ﹝﹢ر ︨﹟ در ︨﹢ر. ا﹟ ﹋﹞︀ل ﹇︣آن ا︨️. ︨️در ﹉ ﹎︣د﹡︊﹠︡ ︗﹞︹ ﹋︣ده ا

︗﹞︺﹥، ︑︣︾﹫︉ و ︑︣︰ ︋﹥ ﹡﹞︀ز ︗﹞︺﹥ ا︨️؛ ﹝﹢ر ︨ـ﹟ در   ۀو آ︔︀ر ﹡﹀︀ق ا︨️؛ ﹝﹢ر ︨﹟ در ︨﹢ر

﹇︡﹝﹪ در ﹝﹣﹝﹠﹫﹟ ا︨️؛  ︮︿َـ، ︋︣ا﹡﹍﹫︐﹟ ︔︀︋️ ۀ﹢︪︑ ︡︡﹅ ︋﹥ ا﹡﹀︀ق ا︨️؛ ﹝﹢ر ︨﹟ در ︨﹢ر ۀ︨﹢ر

︵﹢ر ﹨︣ ︨﹢ره ︋ ︣﹨ ︀ـ︩ از   ا﹜︣﹞﹟، ︫︣ح و ︋︧︳ ر ️﹫﹡︀﹝﹅ ا︨️؛ و ﹨﹞﹫﹟ۀ﹝﹢ر ︨﹟ در ︨﹢ر
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  ️ . ﹇︣آن ﹋﹥ در ︫︃ن وا︡ ﹡︀زل ︫︡ه ا︨️ ﹞ ﹉﹢ر ︨﹟ دارد ﹋﹥ ﹜ُ︉َـ ﹋﹑م و د﹜﹫﹏ ﹡︤ول آن ︋ـ︩ ا︨ـ

﹪﹞ ︩︋ آن ﹜﹁ ﹤︋ ︀ري﹫︧︋ ﹉﹝﹋ ﹟︨ ر﹢﹞ ️︠︀﹠︫ ︡﹠﹋.  

 ︩︋ ،م«﹨︀ي ﹇︣آن  ︋﹥ ︻﹑وه﹑﹋ ︉︴﹇ «︀︠ ﹪︊︵︀﹞ ﹪﹠︺ ︀ت ︻︢اب ﹇︴︉ ︠︴︀︋﹪ . ص دارددارد؛آ

︾﹫︣ از آ︀ت ر﹞️ دارد و ﹨︣ ︋︩ از آ︀ت ︻︢اب ﹡﹫︤ ﹇︴︉ ︠︴︀︋︩ ︾﹫︣ از ︋︩ د﹍︣ ا﹟ ﹇︧﹛ آ︀ت 

﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر آ︀ت ر﹞️ ﹋﹥ ︋︣︠﹪ از آ﹡︀ ︠︴︀ب ︋﹥ ا︋︣ار ا︨️ و ︋︣︠﹪ ︠︴︀ب ︋﹥ ﹝﹆َ︣ـ︋﹫﹟ و ︋︣︠﹪ . ا︨️

︋ـ﹥  (و ﹡︷︣ش ︋ـ﹥ د﹍ـ︣ان ︑﹙ـ﹢﹪    ا︨️ ﹇︴︉ ︠︴︀ب ︋︣︠﹪ از آ︀ت ︫︬ ﹡︊﹪ ا﹋︣م. ︋﹥ ﹁﹢ق ا︪︀ن

﹇︴︉ ︠︴︀ب ︋︣︠﹪ از آ︀ت ︻︀︋ـ︡﹟ ا︨ـ️، ︋︣︠ـ﹪ ذا﹋ـ︣﹟، ︋︣︠ـ﹪ ﹝︖︀﹨ـ︡﹟، ︋︣︠ـ﹪        . ا︨️) ا︫︀ره

﹎﹢﹡﹥ ﹝﹢ارد د﹍︣ان ﹡﹥ ا﹞ ﹤﹊﹠︀︵︉ ﹡︊︀︫﹠︡، ︋﹙﹊﹥  در ا﹟... . ﹝︧﹙﹞﹫﹟، ︋︣︠﹪ ﹝﹣﹝﹠﹫﹟، ︋︣︠﹪ ﹝﹠︀﹁﹆﹫﹟ و 

︡﹠︐︧﹨ ﹜﹫﹆︐︧﹞ ︣﹫︾ ︉︵︀﹞ .   ﹫ـ﹛ ﹝︺﹠ـ︀ي ︋︧ـ﹁ ﹤︋ ـ︀ت ﹋﹞ـ﹉ ﹝ـ﹪   ︫﹠︀︠️ ﹇︴︉ ︠︴︀بـ︡ و از   ︀ري آ﹠﹋

  .﹋﹙﹫︡﹨︀ي ﹝︺︣﹁﹤ا﹜﹆︣آن ا︨️

  

» ا﹜﹀ـ︣ق ﹁ـ︣ق «دارد، در ︻﹫﹟ ا﹠﹊﹥ » ا﹜︖﹞︺﹪ ︗﹞︹«﹊﹪ از ﹋﹞︀﹐ت ﹇︣آن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︣آن ﹝﹆︀م . ١٣

︋ـ︣ ﹇﹙ـ︉    در ﹜﹫﹙﹤ ا﹜﹆︡ر او﹜﹫﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋ـ︣م » ︗﹞﹙﹪︗﹞︺﹪«﹇︣آن در ﹉ ﹡﹢︋️، د﹁︺︐︀ً و ︋﹥ ︮﹢رت . ا︨️

  . »ه ﹁﹪ ﹜﹫﹙﹤ ا﹜﹆︡را﹡︀ ا﹡︤﹜﹠︀«ا︪︀ن ﹡︀زل ︫︡؛ 

︣︊﹞︀﹫︎ ،﹪﹍︐﹫﹍﹡از آن، ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ︋︺︒ و ︋︣ا ︦︎  ث ︫︡، ︋︀ز ﹇︣آن ﹝﹠︖َـ﹞︀ً و﹢︺︊﹞ ﹅﹚︠ ︣︋

ا﹟ ﹡︤ول ︑︡ر︖﹪ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︐﹀َ︣ـق، ︺﹠﹪ در ︋﹫︧️ و ︨﹥ ︨ـ︀ل، ا﹡︖ـ︀م   . ﹝︐﹀َ︣ـ﹇︀ً ︋︣ ﹇﹙︉ ا︪︀ن ﹡︀زل ︫︡

️﹁︣﹎ .﹪︨﹢﹞ ﹪و ﹉ ﹢﹞ ،ـ﹟   ︋︀ر در ا﹜﹢اح ﹡︀زل ︫︡ و ︋︺︡ از آنو ﹇﹢﹝︩، ا﹝َـ︀ ﹇ـ︣آن در ا ︡﹡︀﹞ ﹪︨

﹎︀﹨﹪  . ﹉﹢ادث، ﹝︧﹙﹞﹫﹟ را ︀ري ﹋︣د ۀ﹜︷اش ︎︀ ︋﹥ ︎︀ي د﹟ ﹋﹞︀ل ︀﹁️ و در ﹜︷﹥ ا﹜﹀︣﹇﹪ ﹝﹆︀مِ ﹁︣ق

﹪﹞ ﹤رهآ﹢︨ ﹉ ﹪﹨︀﹎ و ﹤آ ︡﹠ ﹪﹨︀﹎ ،︡﹞︊︀رک ا﹜︢ي ﹡ّ︤ل ا﹜﹀︣﹇ـ︀ن ︻﹙ـ﹪ ︻︊ـ︡ه ﹜﹫﹊ـ﹢ن ﹜﹙︺ـ︀﹜﹞﹫﹟      «. آ︑

︡ ﹝︊︀رک ا︨️ ︠︡ا﹪ ﹋﹥ ﹁︣﹇︀ن را ︋︣ (»﹡︢︣اً ﹁︣﹇ـ︀ن ︋ـ﹥   ). ︎﹫︀﹝︊︣ش ﹡︀زل ﹋︣د ︑︀ ︋︣اي ︗︀﹡﹫︀ن ا﹡︡رز ︋︀︫ـ

و (»و ﹇︣آ﹡︀ً ﹁︣﹇﹠︀ه ﹜︐﹆︣أه ︻﹙﹪ ا﹜﹠︀س ︻﹙﹪ ﹝﹊ـ︒ و ﹡ّ︤﹜﹠ـ︀ه ︑﹠ـ︣﹀︑︡﹠﹋ .»   ً﹑︤﹅ و ︑﹀َ︣ـق ﹋﹑م ︠︡ا ا︫︀ره ﹝﹪

﹜آن را ﹡︀زل ﹋︣د ً︀︖ا﹡﹪ و ︑︡ر﹢︋ ︣دم﹞ ︣︋ ︒﹊﹞ ︀︋ ︀︑ ﹜︣د﹋ ﹅︣﹀︑ ︣آن را﹇  .(  

﹝﹢︨ـ﹪ آ︾ـ︀ز    ۀ︨️؛ ﹝︓﹑ً ﹝﹢︲﹢ع را︗︹ ︋﹥ آ︀ت ا﹊︀م ا︨️ و ﹁﹢راً، ﹇︭﹝︴︀﹜︉ ﹇︣آن ︑﹢ در ︑﹢ ا ۀ﹨﹞

ا︫︐︊︀ه ا︨ـ️ ا﹎ـ︣ ︋ـ﹢ا﹨﹫﹛    . ا﹜﹀︣﹇﹪ ﹇︣آن ا︨️ ؛ ا﹟ ﹝﹆︀م ﹁︣ق...︫﹢د، ︨︍︦ ︑︗ ﹤︋ ︡︡﹠﹛ ا︨️ و ﹝﹪

︋︺︡ي، ︀  ۀ﹨︀ي ﹇︣آن را ︋﹥ ﹨﹛ ر︋︳ د﹨﹫﹛ و ﹝﹠︀︨︊️ ا﹟ ︨﹢ره را ︋︀ ︨﹢رآ︀ت و ︨﹢ره ۀزور و ︑﹊﹙ّ︿ ﹨﹞ ︋﹥

را ︋︀ آ ﹤آ ﹟ا﹎︣ ﹇︣آ﹡﹪ ﹋﹥ در د︨️ ﹝︀︨️ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ﹡︤ول ﹨﹛ ﹝﹪. ︋︺︡ي ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛ ۀا ﹪︐ ﹪﹞د، ︋︀ز ﹜︤و﹢︋

آورد﹡︡ ـ ︋︀بَ ﹁﹪ ا﹜︧︡،  ا﹎︣ ﹇︣آن را ︋﹥ ︮﹢رت ا︋﹢اب در ﹝﹪. ︋﹥ ︑﹠︀︨︉ ﹨︣ ﹇︧﹞️ ︋︀ ﹇︧﹞️ ︋︺︡ي ﹡︊﹢د

  .︫︡︣ي ﹝﹪ـ ﹇︣آن ﹝︓﹏ ︀︨︣ ﹋︐︉ ︋︪... ︋︀بَ ﹁﹪ ا﹜︣ص، ︋︀بَ ﹁﹪ ﹁﹑ن و 
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﹟ا ﹤﹊﹠ا ︣﹍︀م ﹁︣ق ﹝︴﹙︉ د﹆﹞ ﹟ذ﹋︣ ︫︡ه ︋︀︫︡؛ ﹝︓﹑ً ︠﹢د ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ در ا ︤﹫ ﹤﹝﹨ ا﹜﹀︣﹇﹪ ﹇︣آن

﹥ ︋︧﹫︀ر ︎﹫︀﹝︊︣ا﹡﹪ ﹋﹥ ︨﹠﹪ از آ﹡ـ︀ن  (»ر︨﹑ً ﹜﹛ ﹡﹆﹢﹎ :»﹉﹫﹚︻ ﹜︭︭︡﹇︣آن را︗︹ ︋﹥ ︑︺︡اد ︎﹫︀﹝︊︣ان ﹝﹪

﹜ا︨️، ا﹝︀ ا). ︋﹥ ﹝﹫︀ن ﹡﹫︀ورد ️و ﹨︡ا ️﹝︣آن ︻﹙﹛ و ر﹇ ﹤︣﹎ ﹜﹚︻ ︣آن وا︗︡ ︑﹞︀م﹇ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹤﹡﹢﹎ ﹟

  .  ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ و ر﹞️ ﹨︡ا︐﹪ ︋︀︫︡ ﹋﹥ در ︻︀﹜﹛ ︗︀ري ا︨️، ︋﹙﹊﹥ آن ﹫︤ي را ︋︀ز﹎﹢ ﹝﹪

  

︻﹙ـ️ آن ا︨ـ️   . ﹡︍︣دا︠︐﹥ ا︨️ ﹊﹪ از ﹋﹞︀﹐ت ﹇︣آن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ذ﹋︣ ﹁︱︀﹏ ︠﹢د ︎﹫︀﹝︊︣. ١٤

️ ﹨︡ف ︋️. ︤ر﹎﹪ ︠︡ا︨️﹋﹥ ﹨︡ف از ︋︺︒ ︎﹫︀﹝︊︣ و ﹡︤ول ﹇︣آن آ︫﹠︀ ﹋︣دن ﹝︣دم ︋︀ ︋  از اـ﹟ . ︫﹊﹠﹪ ا︨ـ

رو، ︋﹠︀ ︋︣ ︋︤رگ د︡ن ︠︡ا︨️ و ﹋﹢﹉ د︡ن ︋﹠︡﹎︀ن ︠︡ا ︑︀ ﹝︀︨﹢ي را در ﹝﹆︀︋﹏ ︠︡ا ﹋﹢﹉ و ﹆﹫︣ و 

ا︧﹞ ﹟﹙﹥ را ︡﹠︐︧﹨ ︤﹫  . ︡︀︋﹫︤ ﹋﹠︡؛ ﹨︣ ﹠︡ ﹋﹥ در وا﹇︹ِ ا﹝︣ ﹡﹫︤ ﹋﹢﹉ و ﹆﹫︣ و ﹁﹆﹫︣ و ︋﹪﹁﹆﹫︣ و ︋﹪

﹋︀ر ︋︧️ ︑ـ︀ راه   ︡ ︎︀ ︗︀ي ︎︀ي ︎﹫︀﹝︊︣ان و ﹇︣آن ﹎︢ا︫️ و ا﹟ ﹋﹙﹫︡ را ︋﹥︋︀. در ︑︊﹙﹫︼ د﹟ ﹡﹫︤ ر︻︀️ ﹋︣د

﹇︣آن ا︨️، ا﹝︀ ︠﹢دي از  ۀ︎﹫︀﹝︊︣ ︋︀ ا﹠﹊﹥ آور﹡︡. ︾﹙﹢َـ از ا︋︐︡ا ︨︡ ︫﹢د و آ︀ت  ️﹁︣︺﹞ ︹﹡︀﹞ ﹅﹅ ﹡︪﹢د

  .د﹨︡ ︠﹢دش ﹡︪︀ن ﹡﹞﹪

  

﹫﹛، ا﹝︀ ︀︋︡ ︋︀ ︑︡︋َـ︣ ︠﹢ا﹡ ﹇︣آن را ا﹎︣ ﹨﹛ ﹋﹛ ﹝﹪. ︎ﹳ︣︖﹞﹪ ︻﹞﹏، ﹇︀︻︡ه و ﹝︺﹫︀ر د﹠︡اري ﹡﹫︧️. ١٥  

﹝﹛ ︑﹢︗َــ﹥ و  . ﹋﹠︡اي از ﹝︺︣﹁️ ︋︣ روي ا﹡︧︀ن ︋︀ز ﹝﹪اي ﹋﹥ ︋︀ ︑︡︋َـ︣ ︠﹢ا﹡︡ه ︫﹢د، در ︑︀زه﹨︣ آ︋ .﹤﹢ا﹡﹫﹛

  . ︑︡︋َـ︣ ا︨️، ﹡﹥ رو︠﹢ا﹡﹪، ﹎︣ ﹥ ﹨﹞︀ن ﹨﹛ ا︔︣ ا﹡︡﹋﹪ دارد

ـ︀ل ﹝ـ︀    ز﹡ـ︡ و ﹝︴ـ︀︋﹅  ︋﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹇︣آن ︋︀ ﹝︀ ︣ف ﹝ـ﹪ ا﹎︣ در ︗﹞﹫︹ ا﹢ال ︋﹥ ﹇︣آن ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫﹛، ﹝﹪

﹪﹞ ﹪︀﹝﹠﹨︡را﹠﹋ .﹤﹝ا ا﹡︡ ︋﹥︨﹀︀رش ﹋︣ده ﹤﹡﹢﹎﹪﹞ ﹪و  ︀﹞ ︣︋ ︀﹢﹎ ﹤﹋ ﹜﹫﹡ا﹢︋ داي ﹇︣آن﹢︫ .  

  

١٦ .﹜﹫︀﹫︋ ︣︑﹐︀︋ در ﹇︣آن ︨︺﹪ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹞﹪ از ا﹜﹀︀ظ آن .   ️ اـ﹟  . ﹝﹛ ﹝﹀︀﹨﹫﹛، ﹝︽︤ و ﹇﹙ـ︉ ﹇ـ︣آن ا︨ـ

️︨︀﹡ا﹜﹀︀ظ ا︫︀ره ︋﹥ آ .  

﹨︣︗︀ ﹋﹥ ﹡﹢را﹡﹫َـ︐﹪ ︀﹁︐﹫︡، . ن ﹡﹢ر ︻︷﹞️ ا﹜﹪ ا︨️در ︻︀﹜﹛ ﹉ ﹡﹢ر ︋﹫︪︐︣ ﹡︡ار﹛ و آ. ﹇︣آن ﹡﹢ر ا︨️

﹨︣ ︗︀ ﹇︣آن ر﹁️ ا﹨﹏ . ا︨﹑م ︋︀ ﹇︣آن ﹎︧︐︣ش ︀﹁️. ا ﹟﹊﹪ از د﹐ ﹏﹆︀﹡﹫َـ️ ﹇︣آن ا︨️. از ︠︡ا︨️

ا︻﹞︀ل ︮︀﹜﹥ و ا﹨﹏ ﹁︴︣ت ﹝︧︐﹆﹫﹛، ﹡﹢ر ا﹟ ﹋﹑م را و︗︡ان ﹋︣د﹡︡ و ︋﹥ ︠︡اي ︎ِ︦ ا﹟ آـ︀ت و ﹋﹙﹞ـ︀ت   

  . ر︨﹢ل او︨️ و در ﹡︪︣ د︻﹢︑︩ ︗︀﹡﹀︪︀﹡﹪ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹞︡ا﹞︀ن آورد﹡︡، ︎︦ ︑︭︡﹅ ﹋︣د﹡︡ 

 ﹟ا ﹜﹫︫﹢﹊︋ ︡︀︋ ️﹫︋︣︑ ـ﹟ ﹡ـ﹢ر     ﹨ـ︀ را ︋ـ﹥   را ﹝︺︣﹁﹪ ﹋﹠ـ﹫﹛ و ا﹡︧ـ︀ن  » ﹡﹢ر«﹝︀ ﹨﹛ در ︑︺﹙﹫﹛ و︨ـ﹢ي ا

︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ ا︠︣اج ﹝︣دم از ︸﹙﹞︀ت ا︨️، ﹋﹥ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن . آور﹡︡︋﹊︪︀﹡﹫﹛، ﹇︣اً ا﹎︣ ﹇︀︋﹏ ︋︀︫﹠︡، ا﹞︀ن ﹝﹪

ا﹟ ﹡﹢ر وا︡ ﹋﹥ در ﹇︣آن ، در ︑﹢رات و ا﹡︖﹫﹏ و در ﹋﹙﹞︀ت ﹨︣ آد﹝﹪ ﹝︐︖﹙ّ﹪ ︫︡ه  و ︋︧﹫︀ر ا︨️، ︋﹥ ︨﹢ي
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آد﹝﹪ ﹇︀︋﹏ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹢ر را ︋︪﹠︀︨︡ و آن را . ﹋﹥ ︠︡ا د﹜︩ را ︋﹥ ﹡﹢ر ﹝︺︣﹁️ ︠﹢دش رو︫﹟ ﹋︣ده ا︨️

︡  ( »أُ﹡︷︣ ا﹜﹪ ﹝︀ ﹇︀ل ﹐ ا﹜﹪ ﹝﹟ ﹇︀ل«: ︻﹙﹪. از ﹨︣ ﹋︖︀ ﹋﹥ ︋︀︫︡ أ︠︢ ﹋﹠︡ ). ه︋﹥ ﹋﹑م ︋﹠﹍︣، ﹡﹥ ︋ـ﹥ ﹎﹢﹠ـ

روا︨️ ︋︣اي آ﹝﹢︠︐﹠︩  ﹤︋ ﹪︐﹫﹟ ︋︣ود و ︐﹪ از ز︋︀ن ﹝﹠ـ︀﹁﹅ أ︠ـ︢ ﹋﹠ـ︡؛ ﹝﹠ـ︀﹁﹆﹪ ﹋ـ﹥ راوي ﹡ـ﹢ر و       

  . ﹎﹢﹨︣ي ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢دش از آن ︵︣﹁﹪ ﹡︊︧︐﹥

️   . ا﹜︊︐﹥ ﹇︣آن، ﹋﹑م ︠︡ا و ︠︡اي ﹋﹙﹞︀ت ا︨️ ـ . ﹇︣آن ﹡﹢ر ﹝︰ ا︨️ و ︋﹥ ︋︀︵ـ﹏ ﹡﹫︀﹝﹫︐ـ﹥ ا︨ـ ۀآ 

﹟︀ي ︠︡ا و ︔﹆﹏ ا﹋︊︣ ا︨️،  ا﹝︀ ا﹝︷︻ ﹋ ️︧﹫﹡ ﹤﹡﹢﹎     ️ـ﹁︀ ـ﹪، ﹡ـ﹢ري﹞﹑﹋ ︘﹫در ﹨﹫︘ ︗︀ و در ﹨ـ ︣﹍د ﹤

﹨︀ ﹝﹆︡ور ﹡︊︀︫︡، ︋﹙﹊ـ﹥ ︋ـ︣اي ﹇﹙ـ︉ ︎ـ︀ک     ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︑︪﹫︬ ﹡﹢ر از ︸﹙﹞️ در د﹍︣ ﹋﹑م ا﹟. ﹡︪﹢د

️   آن(آن را ︋﹞︀﹨﹢﹨﹢. ︋﹠︡د﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹇﹙︉ ﹡︀︎︀ک ︐﹪ از ﹇︣آن ︵︣﹁﹪ ﹡﹞﹪ ﹨﹞︀ن. ﹝﹆︡ور ا︨️ ) ﹎﹢﹡﹥ ﹋ـ﹥ ﹨︧ـ

    .︎﹠︡ارد﹁ ︡﹝︀ از اول دروغ ﹝﹪﹡﹞﹪

  

﹨︣ ا︨﹞﹪ از ا︨﹞︀ء ا﹜﹪ ﹋﹥ ﹇︣آن ذ﹋︣ ﹋ـ︣ده  . ﹇︣آن ﹨︤اران ︋︀ب ﹝︺︣﹁️ ︋︣ روي ︋︪︣ ﹎︪﹢ده ا︨️. ١٧

﹨︣ ﹝︓﹙﹪ ﹋﹥ ﹇︣آن زده د﹐﹜️ ︋︣ ـ﹉ ﹝︴﹙ـ︉ و︗ـ︡ا﹡﹪    . اً ا︨️ ا︨️، ︎︣ده ︋︣دا︫︐﹟ از ﹉ ︋︀ب ﹝︺︣﹁️

﹙︊﹪ ︋﹙﹠︡ ا︨ـ️  ﹨︀ي ﹇︣آن ︑﹆︣︉ ︋﹥ ذ﹨﹟ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ﹝︴ ﹝︓︀ل(اً ا︨️  دا︫︐﹥ و ﹎︪﹢دن ﹉ ︋︀ب ﹝︺︣﹁️

؛ ︋︣اي ﹨﹞﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨ـ️،  »︑﹙﹉ ا﹐﹝︓︀ل ﹡︱︋︣︀ ﹜﹙﹠ّ︀س و ﹝︀ ﹚﹆︺︀ إ﹐ ا﹜︺︀﹜﹞﹢ن«: ﹋﹥ در ︎︣ده ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه

اً و ﹝︺︣﹁ـ﹪ ﹁︺﹙ـ﹪ از    ﹨︣ ︨﹠︐ّ﹪ ﹋﹥ ذ﹋︣ ﹋︣ده ا︨️ ﹉ ︋︀ب ﹝︺︣﹁️).  ﹁﹞﹠︡ ا﹝︀ ﹁﹆︳ ︻︀﹜﹞︀ن ﹋﹠﹥ آن را ﹝﹪

  . ا﹁︺︀ل او︨️

  

︺﹠﹪ ﹇︣آن را، ︗﹢ري ︋﹢ا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ا﹡﹍ـ︀ر دو︨ـ︐﹪ آ︫ـ﹠︀ آن را     اي ﹋﹥ ︠︡ا ︋﹥ ﹝︀ ﹡﹢︫︐﹥ ا︨️،﹡︀﹝﹥. ١٨

︡ : ﹁︣﹝﹢د ︻﹑﹝﹥ ︵︊︀︵︀︊﹪ ﹝﹪. ︋︣اي ﹝︀ ﹡﹢︫︐﹥ ا︨️ . ﹇︣آن را در ︀ل ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹋﹑م ︠︡ا︨️ ︋﹢ا﹡﹫ـ

 ﹜﹫﹝﹀︋ ︀︑ ﹜﹫﹡ا﹢︋ ︣آن را آن ﹇︡ر﹇ ︡︀︋»️︨︣آن ﹋﹑م ︠︡ا﹇«.  

  

اش  ︀ ︎﹫︀﹝︊︣ي ا︨️ ﹋﹥ ︫︭ـ﹫️ ︑ـ︀ر ﹠︑  ﹪﹇︣آن ﹡﹢︑︣﹟ ﹋︐︀ب د﹠﹪ د﹡﹫︀︨️ و ︎﹫︀﹝︊︣ا︨﹑م. ١٩

ا﹡︡،  در و︗﹢د زر︑︪️، ﹝﹢︨﹪ و ︐﹪ ︻﹫︧﹪ ︫﹊ّ︀﹋︀ن ︑︣د︡ ﹋︣ده. ﹝︧︖َـ﹏ و ﹝ّ︪︬ و ︑︣د︢︎︀﹡︡︣ ا︨️

رو︫﹠︀﹪ ︑︀ر آ﹝ـ︡ه ا︨ـ️ و ︎ـ︦ از     ۀ﹋︧﹪ ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥ ا︨️ ︑︣د ،︡﹠﹋ ︡﹢ن در دور ﹝﹞︡ ۀا﹝︀ در︋︀ر

﹇︣آن ﹡ـ﹥ در  . اي در ︗︀ن ︸﹢ر ︀﹁︐﹥ ا︨️ ️ ﹎︧︐︣ده︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫) ﹇︣آن(او، ︋﹑﹁︀︮﹙﹥، ︋︣ ا︨︀س ﹋︐︀︋︩

    ️ راه . ا﹡︭︀ر ﹝︺︊︡ و ﹋﹙﹫︧︀ و ﹝︣اب و آ︠﹢﹡︡ و ﹊﹢﹝︐﹪ ︠︀ص، ﹋﹥ در ا︠︐﹫ـ︀ر و د︨ـ︐︣س ﹨﹞ـ﹥ ا︨ـ

را﹨﹪ ﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ ︋︣اي ﹨﹞﹥ ︋︀ز ا︨️، ︋﹙﹊﹥ ﹨﹞﹥ در َ︡ـ و︨︺︪ـ︀ن  . آ﹝﹢︠︐﹟ آن ︋︀ز و ﹁﹞︩ ﹨﹞﹍︀﹡﹪ ا︨️



١٣٨                                                                      ﹝︺︣﹁﹤ا﹜﹆︣آن:﹁︭﹏ ︫︪﹛

ا﹎︣ ︋﹀﹞﹛ ︗﹢ا﹡﹪ ︑﹀﹆ّ﹥ در دـ﹟ را ر﹨ـ︀   «:﹁︣﹝﹢ده ا︨️ م ︮︀دقدر ﹠﹫﹟ ﹝﹊︐︊﹪، ا﹝︀. ا﹡︡ ︋﹥ آن ﹝﹊﹙ّ︿

﹪﹞ ︣︤︺︑ ︣ده ا︨️، ︋︀ ︫﹑ق او را﹋ ﹜﹠﹋« .  

  

︫ـ﹢د، ﹨︣﹠ـ︡ در ﹝︧ـ﹫︣﹨︀ي ﹝︐︺ـ︡دَـي ︗ـ︀ري ︫ـ︡ه        ︠﹑︮﹥ ﹝﹪» ︑﹢﹫︡«﹝︺︀رف ﹇︣آن در  ۀ﹨﹞. ٢٠

︡ت ﹝﹫﹏ ﹋﹠︡، ﹝︀﹡﹠︡ آّـ︐َ︖ًـ︀وِرًـاتَ وًـ ︗ًـ﹠ُـ︀تَ ﹝ِــ﹟ؤ أَ︻ؤ﹠َـ︀ب وًـ    وًـ ﹁﹩ِ ا﹜ْ︃َرؤضِ ﹇ٌ︴َ︹َ «ۀ︋︀︫︡؛ ﹝︓﹑ً از ﹋︓︣ت ︋﹥ و﹞

︋ًـ︺ؤـ︰ٍ ﹁ـ﹩ِ ا﹜ْ︃ُ﹋ُـ﹏ِ إِنُـ ﹁ـ﹩ِ ذَا﹜ٌـ﹈ًـ       ︋ِ﹞ًـ︀ء وًـاٌ︡ وًـ ﹡ُ﹀َ︱ِـ﹏ﹳ ︋ًـ︺ؤ︱ًـَ︀ ︻ًـ﹙﹩ًـ زَرؤعَ وًـ ﹡َِ﹫﹏َ ٌ︮﹠ْ﹢ًـانَ وًـ ︾َ﹫︣ؤُ ٌ︮﹠ْ﹢ًـانٍ ﹳ︧ؤ﹆َ﹩

﹨ـ︀﹩  ︋︀غ) ﹡﹫︤(︣ار دارد ﹋﹥ ︋︀ ﹨﹛ ﹝︐﹀︀و︑﹠︡ و و در روى ز﹝﹫﹟، ﹇︴︺︀︑﹩ در ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹇( »﹐ًََـ︀ت ﹜ِ﹆َ﹢ؤمٍ ًـ︺ؤ﹆ٌ﹙ُ﹢ن

﹏﹡ ن ۀو در︠︐︀ن ﹝﹫﹢(﹨︀، از ا﹡﹍﹢ر و زرا︻️ و﹢﹎︀﹡﹢﹎ (﹩﹞ ﹤︀︎ ﹈ ︣︋ ـ﹥   ﹋﹥ ﹎︀ه︀︎ و ﹎︀ه ︋ـ︣ دو ︡﹠رو) و

و ︋︀ ا ﹟︀ل، ︋︺︱﹩ از آ﹡ـ︀ را از ︗ـ️ ﹝﹫ـ﹢ه ︋ـ︣     ! ︫﹢﹡︡آ﹡︀ از ﹈ آب ︨﹫︣اب ﹝﹩ ۀ﹨﹞) ︑︣ آ﹡﹊﹥︻︖﹫︉

︀ از ) !﹎﹫︣﹡︡﹨︀﹩ ا︨️ ︋︣اى ﹎︣و﹨﹩ ﹋﹥ ︻﹆﹏ ︠﹢︩ را ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ر ا﹠︀ ﹡︪︀﹡﹥د .د﹨﹫﹛د﹍︣ى ︋︣︑︣ى ﹝﹩

︡ت ︋﹥ ﹋︓︣ت ﹝︀﹡﹠︡ آََـ︀  ︔ـ﹛ﹳ  «ۀو﹡ًُ︣ـ     ا︨ؤـ︐َ﹢ًـى     ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ا﹜ٌُ︢ى رًـ﹁َ︹ًـ ا﹜ُ︧ـ﹞ًـ︀وًـاتٌ ︋ِ︽َ﹫︣ؤِ ︻ًـ﹞ًـ︡ ︑ًَ︣ـوؤًـ﹙ـ﹩ًـ ا﹜ْ︺ًــ︣ؤشِ وًـ ً︨ــ︻

وًـ ﹨ُ﹢ًـ ا﹜ٌُ︢ى ﹝ًـُ︡ـ ً︧ـ﹞ْـ﹩  ﹳً︡ـ︋ِـ︣ﹳ ا﹜ْ︃َ﹝ؤً︣ـ ﹳ﹀َِ︭ـ﹏ﹳ ا﹐ًَْـ︀تٌ ﹜َ︺ًـ﹙ُ﹊ُ﹛ ︋ِ﹙ٌ﹆َ︀ءٌ رًـ︋ِـ﹊ُ﹛ؤ ︑ُ﹢﹇ٌ﹠ُ﹢نًـ︖ًـِْ︣ى ﹜ٌ︃َ︗ًـ﹏ٍ ﹝ّـ    ا﹜ُ︪﹞ؤً︦ـ وًـ ا﹜ْ﹆َ﹞ًـً︣ـ ﹋﹏ﹳ

﹨ـ︀﹩  ﹨︀ را ︋︣ا﹁︣ا︫️ ، ︋︡ون ︨︐﹢ن︠︡ا ﹨﹞︀ن ﹋︧﹩ ا︨️ ﹋﹥ آ︨﹞︀ن(»وًـ أَ﹡َْ︀رٍا   ا﹜ْ︃َرؤضًـ وًـ ︗ًـ︺ًـ﹏ًـ ﹁ٌ﹫َ︀ رًـوًـا︨﹩ِ

 ︣︋ ︦︍︨  ،︫︡︀︋ ﹩﹡︡︋︣اى ︫﹞︀ د ﹤﹋ ️﹁︀ ﹑﹫︐︨︣ش ا︻) ️ و ) و ز﹝︀م ︑︡︋﹫︣ ︗︀ن را در ﹋︿ ﹇︡رت ﹎︣﹁ـ

 ّ︧︣﹞ دارد ﹋︣د︠﹢ر︫﹫︡ و ﹝︀ه را ️﹋︣ ﹩﹠﹫︺﹞ ـ︀ت را   ،﹋﹠︡﹋︀ر﹨︀ را او ︑︡︋﹫︣ ﹝﹩! ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︡ام ︑︀ ز﹝︀نآ

︡ ︑︪︣ ﹝﹩) ︋︣اى ︫﹞︀( و او ﹋︧ـ﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ز﹝ـ﹫﹟ را     ! ﹡﹞︀︫ ︡︀︡ ︋﹥ ﹜﹆︀ى ︎︣ورد﹎︀ر︑︀ن ﹆﹫﹟ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫ـ

﹨ُ﹢ًـ ا﹜﹙ُـ﹥ﹳ ا﹜َْـ︀﹜ٌ﹅ﹳ ا﹜ْ︊ًــ︀رِئُ    «ۀ︀ ﹝︧︐︽︣ق در و︡ت ︋︀︫︡ ﹝︓﹏ آ) ﹨︀ و ﹡︀﹨︣﹩ ﹇︣ار دادن ﹋﹢ه﹎︧︐︣د و در آ

︋︣اى ) ﹡︷﹫︣︋﹩(︨︀︋﹆﹥، و ︮﹢ر︑﹍︣ى اى ︋﹩او ︠︡او﹡︡ى ا︨️ ︠︀﹜﹅، آ﹁︣﹠﹠︡ه(»ا﹜ْ﹞ﹳً︭ـ﹢ِـرﹳ ﹜َ﹥ﹳ ا﹜ْ︃َ︨ؤ﹞ًـ︀ءﹳ ا﹜ْﹳ︧ؤ﹠﹩

﹥ در آن ︨ـ﹟ از ︠︡او﹡ـ︡ ﹡︊︀︫ـ︡ ـ︀ ︋ـ﹥ ذات      ﹨﹫︘ ﹝︴﹙︊﹪ در ﹇︣آن ﹋︣﹛ ﹡﹫︧️ ﹋). ﹨︀ى ﹡﹫﹈ ا︨️او ﹡︀م

  .︫﹢د ا﹝﹢ر در ﹇︣آن، ︋﹥ ︑﹢︐﹠﹞ ︡﹫﹪ ﹝﹪ ۀ﹨﹞. ﹝︊︀رک وي ︠︐﹛ ﹡︪﹢د

  

در︪︩︠ آ﹡︀ ﹡﹥ . ︫﹢﹡︡ ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹪» ︾︣ر آ︀ت«در ﹇︣آن ︋︣︠﹪ آ︀ت ﹋﹙﹫︡ي ﹨︧️ ﹋﹥ ︋︀ ︻﹠﹢ان . ٢١

﹤︀︎ ﹤﹊﹚︋ ،︀ت ﹇︣آنرا﹨﹍︪︀ي ︋︧﹫︀ري از آ ︀﹠︑      ـ ﹫︀ري از ا︀دـ︒  اي ﹝﹊ـ﹛ ︋ـ︣اي ـ﹏َـ ︾︀﹝︱ـ︀ت ︋︧

﹝﹫︤ان در ︫﹠︀︨ـ︀﹪  . ا︨️ ﹝﹢ر ﹁﹛ و ﹡﹆︡ ﹝︺︀رف د﹟ۀا﹟ آ︀تٌ ز︀﹠︋︣﹪ ︋﹥ ﹝﹠︤﹜. ا︨️ ﹝︺︭﹢﹝︀ن

️    ۀا﹟ آ︀ت، ︮︣ا﹢︑ ️﹫︡ي آ﹡︀︨️، ز︣ا ﹨﹞ ا︻ـ﹛َـ از  (﹝︀︧﹏ ا︨﹑﹝﹪ ﹋﹥ در ﹇︣آن ﹝︴ـ︣ح ︫ـ︡ه ا︨ـ

ا﹜﹙ُـ﹥ﹳ ﹡ُـ﹢رﹳ   «: ︻︊︀رت ا︨ـ️ از  ︋︣︠﹪ از ا﹟ آ︀ت ﹋﹙﹫︡ي. ﹎︣دد ︋﹥ ︑﹢﹫︡ ︋︀ز﹝﹪) ︻﹆︀︡ و ا︠﹑ق و ا﹊︀م

﹋﹥ ︸ـ﹢ر  » وًـ ا﹜ْ︃َ﹝ؤ︣ﹳ ًـ﹢ؤ﹝ًـ︢ ﹜ِ﹙ُ﹥ ً︀ًـ﹢ؤمًـ ﹜َ︀ ︑َ﹞ؤ﹙ٌ﹈ﹳ ﹡َ﹀َْ︦ ﹜ِ﹠َ﹀ٍْ︦ َ︫﹫ؤ«. ﹋﹥ ︑﹢﹫︡ ﹝︰ ا︨️» ا﹜ُ︧ـ﹞ًـ︀وًـاتٌ وًـ ا﹜ْ︃َرؤضِ

ّ﹆ ︡تإِ﹡ُ﹞ًـ︀ أَ﹝ؤ︣ﹳهﹳ إِذَا أَرًـادًـ َ︫﹫ؤ«. ︠︡ا و زوال ︾︊︀ر ﹋︓︣ت ا︨️، ︋﹥ ﹋﹙ّ﹪ ۀوً︀ ًـ﹆ُ﹢لًـ ﹜َ﹥ﹳ ﹋ُ﹟ ﹁َ﹫ًـ﹊ُ﹢نﹳ ًـ︀نًـ أَنَ︧ﹳ︊ؤ﹁
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️  ۀ﹋﹥ ﹇﹙︉ ﹇︣آن و ﹝︐︱﹞﹟ ︧﹞ ﹏﹙» ء وًـ إِ﹜َ﹫ؤ﹥ٌ ︑ُ︣ؤ︗ًـ︺ﹳ﹢ن  ︫﹩ًـ    ا﹜ٌُ︢ى ︋ِ﹫ًـٌ︡هٌ ﹝ًـ﹙َ﹊ُ﹢تﹳ ﹋﹏ﹳ وًـ أَن «. ﹝︊︡أ و ﹝︺︀د ا︨ـ

﹋ـ﹥ در آن  » رًـ︋ِـ﹈ًـ ا﹜ْ﹞ﹳ﹠︐ََ﹩ وًـ أَنُـ إِ﹜﹩ًـاءًـ ا﹜ْ︃َوؤ﹁﹩ًـ︖َ︤﹥ﹳ ا﹜ْ︖ًـَ︤ﹳ    ︔﹛ﹳوًـ أَنُـ ً︨ـ︺ؤ﹫ًـ﹥ﹳ ً︨ـ﹢ؤفًـ ﹳً︣ـى﹜ُ﹫ؤً︦ـ ﹜ٌ﹙ْ︀﹡ً︧ـ︀نِ إِ﹜ُ︀ ﹝ًـ︀ ً︨ـ︺ًـ﹩

إِ﹡ُ︀ «. ︫﹢د ︎﹫﹢﹡︡ ︲︣وري ︻﹞﹏ ︋︀ ︻︀﹝﹏ در ﹇﹫︀﹝️ و ︠︳ ︨﹫︣ ﹋﹙﹪ آد﹝﹪ و ﹡﹫︤ ﹝︡ار ︎︀داش و ﹋﹫﹀︣ ︋﹫︀ن ﹝﹪

ءًـا﹝ًـ﹠ُـ﹢اْ ا︑ُ﹆ُـ﹢اْ ا﹜﹙ُـ﹥ًـ وًـ    ًـَ︃َّ︀ ا﹜ٌُ︢﹟ًـ «. ﹋﹥ ﹡︀︸︣ ︋﹥ ﹝︣ا﹏ ︠﹙﹆️ و ا﹡︭︀ر ︠︀﹜﹅ ا︨️» ﹩ء َ︠﹙َ﹆ْ﹠َ︀هﹳ ︋ِ﹆ًَ︡ـرَ︫    ﹋﹏ﹳ

﹋﹥ ﹝﹣﹝﹠︀ن » ﹊ٌ﹫﹛ﹳً︧ـ︊ِـﹳ ﹜َ﹥ﹳ ﹝ًـ︀ ﹁﹩ِ ا﹜ُ︧ـ﹞ًـ︀وًـاتٌ وًـ ا﹜ْ︃َرؤضِ وًـ ﹨ُ﹢ًـ ا﹜ْ︺ًـُِ︤︤ ا﹜ًـ... وًـا︑ُ﹆ُ﹢اْ اً﹜ْ︐َ﹠︷ُ︣ؤ ﹡َ﹀َْ︦ ﹝ُـ︀ ﹇َُ︡ـ﹝ًـ️ؤ ﹜ٌ︽َ︡

﹋﹠︡ ﹋ـ﹥   ا﹜﹪ ا︫︀ره ﹝﹪﹋﹠︡ و ︋﹥ ︫﹞︀ري از ا︨﹞︀ء ︧﹠︀ي  را ︋﹥ ﹝︣ا﹇︊﹥ و ﹝︀︨︊﹥ ︋︣اي ﹜﹆︀ء ربَـ ︑︣︾﹫︉ ﹝﹪

﹋ـ﹥  » ذَا﹜ٌ﹈ًـ ︋ِ︃َنُـ ا﹜﹙ُ﹥ًـ ﹨ُ﹢ًـ ا﹜ًْـ﹅ّـ وًـ أَنُـ ﹝ًـ︀ ًـ︡ؤ︻ﹳ﹢نًـ ﹝ٌ﹟ دﹳو﹡ٌ﹥ٌ ا﹜ْ︊ًـ︀︵ٌ﹏ﹳ«. ا﹡︡ و ﹝︧︐﹆ّ﹏ ﹨︣﹉ ﹝︖︣اي ﹁﹫︱﹪ ︗︡ا﹎︀﹡﹥

﹡َ︀ ََ︠︤ا﹠ُ﹥ﹳ وًـ ﹝ًـ︀ ﹡ُ﹠  وًـ إِن ﹝ِـ﹟ ︫﹩ًـ«. ﹋﹠︡ ︠︡او﹡︡ ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹪ ۀ︋︣ ا﹡︭︀ر ﹨︧︐﹪ ﹆﹫﹆﹪ در︋︀ر َِ︤﹜ُ﹥ﹳ إِ﹜ُ︀ ︋ِ﹆ًَ︡ـرٍ ء إِ﹜ُ︀ ︻ٌ﹠ً︡ـ

اي در  اي ر︪ـ﹥  ﹨︀ ︠︡او﹡︡ ︊︨︀ن ا︨️ و ﹨︣ ﹝﹢︗﹢د ـ︀ ︀د︔ـ﹥   ﹁﹫︰ ۀ﹨﹞ ۀ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س آن، ر︪» ﹝ُـ︺ؤ﹙ُ﹢م

﹋﹥ ︀وي ﹝︴︀﹜︉ ︻﹞﹫﹆﹪ را︗︹ ︋﹥ ︻﹙﹛ ﹅َـ و » ًـ﹞ؤﹳ﹢اْ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ﹝ًـ︀ ًـَ︪︀ءﹳ وًـ ﹳ︓ْ︊ِ️ﹳ  وًـ ︻ٌ﹠ً︡ـهﹳ أُمّـ ا﹜ْ﹊ٌ︐َ︀ب«. ︾﹫︉ دارد

وًـ إِذْ أَََ︠︢ رًـ︋ّـ﹈ًـ ﹝ٌـ﹟ ︋ًـ﹠ـ﹩ِ   «. ا﹜︴︣﹅ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫︀ن ﹋﹙﹪ ︵︣﹅ و ﹋﹏» ا﹜ْ﹆ُ﹙ُ﹢ب ︋ٌِ︢﹋ِْ︣ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︑َ︴ْ﹞ًـ﹟ّـأَ﹜َ︀ «. ︋︡اء ا︨️

︀﹝ًـ﹤ٌ إِ﹡ُ︀ ﹋ُ﹠ُ︀ ﹆ُ﹢﹜ُ﹢اْ ًـ﹢ؤمًـ ا﹜ْ﹆ٌ﹫ًـءًـادًـمًـ ﹝ٌ﹟ ︸ُُ﹢رِ﹨ٌ﹛ؤ ذُرِـُـ︐َُ﹛ؤ وًـ أًََْ︫︡ـ﹨ُ﹛ؤ ︻ًـ﹙﹩ًـ أَ﹡﹀ٌُِ︧﹛ؤ أَ﹜َ︧ؤ️ﹳ ︋ًِ︣ـ︋ِـ﹊ُ﹛ؤ  ﹇َ︀﹜ُ﹢اْ ︋ًـ﹙﹩ًـ َِ︫︡ؤ﹡َ︀ أَن ︑َ

﹝﹙﹊﹢︑﹪ ︠﹢︩ ر︋﹢︋﹫ـ️   ۀاي ﹝﹙﹊﹢︑﹪ دارد و در ︣ ﹋﹥ ﹡︀︸︣ ا︨️ ︋︣ ا﹠﹊﹥ ا﹡︧︀ن ︣ه »︻ًـ﹟ؤ ﹨ََ︢ا ︾َ﹀ٌ﹙ٌ﹫﹟

﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︀د ﹝﹢︵﹟ ﹝﹙﹊﹢︑﹪ ︠ـ﹢د ︋︀︫ـ︡، زـ︣ا     ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ا﹡︧︀ن ا﹝︣ ﹝﹪. ︀︋︡ ︠︡ا و ︻︊﹢د️ ︠﹢د را ﹝﹪

﹪﹞ ︶﹀ ︀د آن ﹝﹢︵﹟ ︋﹢د ︎﹫︀م آن را ﹤︋ ﹪︐﹇و ︡﹠﹋.  

  

︋﹆﹫﹥  ︡︀︋︖﹫️ ︠ـ﹢د را  . ﹇︣آن در ︑﹞︀م ︫﹢ن ︠﹢د ﹝︧︐﹆﹏ ا︨️ و وا︋︧︐﹍﹪ ︋﹥ ︾﹫︣ ︠﹢د ﹡︡ارد. ٢٢

︋﹆﹫﹥ ︀︋︡ ︋︣اي ا︔︊︀ت ︣ف ︠﹢د از ﹇︣آن ︫ـ︀﹨︡ ︋﹫︀ور﹡ـ︡ و از ︲ـ︡️ ︋ـ︀ ﹇ـ︣آن ︋︣﹋﹠ـ︀ر       . از ﹇︣آن ︋﹍﹫︣﹡︡

︫ـ﹢د   ﹡﹪ ︀﹁️ ﹝﹪﹎︀ه ︣﹎ ︀﹠︨﹥ ﹎﹥. ﹨︀︨️ ﹨︀ و ﹡︀را︨︐﹪ ﹇︣آن ﹅ و ︔︀︋︐﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹑ک را︨︐﹪. ︋︀︫﹠︡

رو ﹝︴︀﹜︉ ︻﹙﹛  از ا﹟. ﹇︣آن ا︮﹏ ا︨️ و ﹝︀︋﹆﹪ ﹁︣ع. ﹋﹥ را﹨﹍︪︀︨️، ا﹝︀ ﹁﹆︳ ﹇︣آن ا︨️ ﹋﹥ ︖َـ️ ا︨️

︋﹙﹊﹥ آراء ︠﹢د را ︀︋︡ ︋ـ﹥  . ﹝︺﹙﹢﹝︀ت ︠﹢د را ﹡︀︊︡ ︋﹥ ﹇︣آن ﹞﹏ ﹋︣د. ︋︪︣ي را ﹡︀︊︡ ︋﹥ ﹇︣آن ︑﹞﹫﹏ ﹋︣د

︨️ ︋︣دا︫️ و از ا︋︐ـ︡ا ︋ـ﹥ ︨ـ︣اغ ﹇ـ︣آن     ︑︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︮﹑ً از آراء ︠﹢د د ︋﹙﹊﹥ در︨️. آن ︻︣︲﹥ ﹋︣د

ا﹟ روش ﹋﹥ اول ﹡︷︣ي از ︠﹢د ا︠︐︣اع ﹋﹠﹫﹛ و ︋︺︡ ︋︣و﹛ در ﹇︣آن ︋︣ا︩ آ﹥ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛، از ا︨ـ︀س  . ر﹁️

﹨︀﹞︀ن را ﹎﹀︐﹫﹛، ︀﹐ ︋ـ︣و﹢﹎   ﹜︡، ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ ︠﹢ب ﹋﹥ ︣ف ︀︋︡ ر﹁️ و د︡ ﹋﹥ ﹇︣آن ﹥ ﹝﹪. ︾﹙︳ ا︨️

﹁﹞﹫﹛ ﹇ـ︣آن ـ﹥    ︀ن را از ا﹁﹊︀ر ︠﹢د و د﹍︣ان ︠︀﹜﹪ ﹡﹊﹠﹫﹛، ﹡﹞﹪︑︀ ذ﹨﹠﹞. ︋︣ا︩ از ﹇︣آن ︫︀﹨︡ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛

﹪﹞ ︡﹢﹍︋ ︡﹨آن  ۀ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ا﹝︣وز ﹨︣﹋︦ ︨﹙﹫﹆. ︠﹢ا ﹟︢ا︫︐﹥ ا︨️ و ︋﹥ ︻﹠﹢ان د﹎ ﹟دش را ︋﹥ ︗︀ي د﹢︠

  .﹋﹠︡ را ︑︊﹙﹫︼ ﹝﹪
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️  ﹋︀ري ﹨︡ف ﹇︣آن ︫︣ح ر︤ه. ﹇︣آن ﹋︐︀ب ﹨︡ا️ ا︨️؛ ﹨﹞﹫﹟. ٢٣ ﹇ـ︣آن ﹋︐ـ︀ب   . ﹨︀ي ︠﹙﹆️ ﹡﹫︧ـ

﹨ـ︀ را   ﹋ـ︀ري  ︠﹢ا﹨ـ︡ اـ﹟ رـ︤ه    ︠︡ا ﹨﹛ ﹡﹞ـ﹪ . ︫﹠︀︨﹪ ︀ ︵︉ ﹡﹫︧️ ︫﹠︀︨﹪، روان ، ︗︀﹝︺﹥︫﹠︀︨﹪ ︵︊﹫︺️

︡﹢﹍︋ .﹪﹞ ا︨️ ا︮﹏ ﹝︴﹙︉ را ️︫︣ح ﹝︧﹫︣ ﹨︡ا ﹤﹋ ︡﹢﹎ .﹤︐﹀﹎ ︀ن﹆ّ﹆﹞ ﹪︠︣︋ ﹤﹊﹡ا︨️ َ︨︣ـ آ ﹟ا﹡︡ ﹋﹥  ا

  . د﹟ ﹋︀﹝﹏ ا︨️، ﹡﹥ ︗︀﹝︹

︡  ﹝︣دم ︗ـ︀ن ا︨ـ️، ︨ـ﹟ ﹝ـ﹪     ۀ﹇︣آن ︋﹥ ز︋︀ن ﹁︴︣ت، ﹋﹥ ز︋︀ن ﹨﹞ ︣  . ﹎﹢ـ آن ﹎︣ـ﹥ ︻︣︋ـ﹪   ﹜﹀ـ︶ ﹇ـ

︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ آ︨︀﹡﹪ ︋﹥ آن  ︑﹞ ،︫︡︀︊﹡ ﹟︭︣﹢ر︑︣﹟ ا︨️؛ ︺﹠﹪ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︑︀زه ﹡﹞﹪ ز︋︀﹡﹪ ﹋﹥ ︐﹪ ا﹎︣ ﹋︀﹝﹏(ا︨️

︡﹠﹋ ︡︡︑ ا﹝︀ ﹝︡﹜﹢ل آن ﹁︴︣ي ا︨️) راه ︎﹫︡ا و ا︮︀﹜︐︩ را .﹪﹞ ﹟︨ ـ   ︋︀ ز︋︀ن ﹁︴︣ت  ۀ﹎﹢︡ ﹋﹥ ﹝﹫ـ︀ن ﹨﹞

ا﹟ در د︨︐︣س ︋﹢دن ﹇︣آن را ﹡ . ︡︀︊﹞﹠︡را ﹡﹀ آن ۀ﹁︣﹎ ،︡﹠﹝﹥ ﹨﹞ ﹨﹞﹥ ﹇︣آن را ﹝﹪. ﹝︣دم ﹝︪︐︣ک ا︨️

︀﹡و ا﹝︐﹠︀﹡﹪ ا︨️ ︋︣ ︨︣ آ ️︪︣︋ ︣︋ ️︨ا ﹪︐﹝︺﹡ ،﹅﹛︣د؛ ﹋﹥ ا﹋ ﹌﹡︣﹝﹋ .» ﹏﹁ ︣﹋ّ︢﹚﹛ َ︧ـ︣﹡︀ ا﹜﹆︣آن ︡﹆﹛ و

﹝﹠ـ︡   ﹨﹞︀﹡︀ ﹇︣آن را ︋︣اي ﹁﹞﹫︡ن و ︋ـ︀ آن ︋ـ﹥ ـ︀د ︠ـ︡ا ︋ـ﹢دن آ︨ـ︀ن ﹋ـ︣د﹛، آـ︀ از آن ︋ـ︣ه         (»﹝﹟ ﹝َ︡ـ﹋︣

﹪﹞ ︡﹢︫.(  

︠﹢رد،  ﹨︣﹥ ︋﹥ درد ﹝︀ ﹝﹪. ︻﹙﹢م ا﹋︐﹀︀ ﹋﹠︡ ۀ︮️ ﹋﹛ ا︨️، آدم ︣﹨﹢︗ ﹤︋ ︡︀︋﹢ن ﹝︴︀﹜︉ ︋︧﹫︀ر و ﹁︣

ـ  . ︠ـ﹢رد  ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︋﹥ درد ﹡﹞﹪ ︎︦ ︣ا ︻﹞︣﹝︀ن را ︮︣ف آ﹝﹢︠︐﹟ ﹝︴︀﹜︊﹪ . در ﹇︣آن آ﹝︡ه ا︨️  ۀ︾︀ـ️ ﹨﹞

﹝﹨ ً︀︊︣﹆︑ ︭︡﹇ ︀دي ا︨️ و﹞ ︀رف، ︨﹫︣ ﹋ـ︣دن ︫ـ﹊﹛    آ﹝﹢ز﹡︡﹎︀﹡︪︀ن، ︋﹪ ۀ︻﹙﹢م ﹝︐︡اول دا﹡︪﹍︀﹨﹪ ر﹁︀ه︺︑

 ﹟را . ﹋﹠︡ ︋﹥ ا︮︴﹑ح ︻﹙﹢م دردي از روح ﹝︀ دوا ﹡﹞﹪︠﹢د؛ ا ️︣ا ﹋︐︀ب ﹨︡ا»ر﹢︖﹞ «︀ده﹡  ـ  ۀا﹛ و ﹨﹞

﹋﹠ـ﹫﹛ و   ﹝︀ ﹝︭︣وف ︗︧﹛ ︫︡ه ا︨️؟ ︣ا آ﹡︙﹥ را در ز﹡︡﹎﹪ ︗َ︡ـي ا︨ـ️ ︋ـ﹥ ︫ـ﹢︠﹪ ︋︣﹎ـ︤ار ﹝ـ﹪      ﹨﹞َـ️

» ︺ـ︣ف ﹝︀ ︴︀ع اً ︋ـ﹥ و  «ا﹛؟ ︣ا ︻﹙﹛ را ﹋﹥ در ﹝﹀﹢م ﹋︐︀ب و ︨﹠ّ️  ﹨︀ي ز﹡︡﹎﹪ را ︗َ︡ـي ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢︠﹪

ا﹛ و ︋﹥ ﹁︱﹢ل ﹝︪︽﹢﹜﹫﹛؟ ︋ـ﹥ ا︮ـ︴﹑︀︑﹪ ﹋ـ﹥     ا︨️، وا﹡︀ده) ︫﹢د آ﹡︙﹥ ︠︡ا ︋︀ آن ︫﹠︀︠︐﹥ و ا︵︀︻️ ﹝﹪(

اـ﹛   ﹇︣آن را ر﹨︀ ﹋︣ده. اش ︋︣︋︀﹁︐﹥ و در ︠︀︵︣ ︨︀︠︐﹥ و ﹆﹫﹆︐︀ً، در آ﹡︀ ﹁︱﹙﹪ ﹡﹫︧️ ﹨︣﹋︦ ﹝︴︀︋﹅ ر︫︐﹥

︀︋️ و ︑﹠︀﹁︦ و ︑﹀︀︠︣ ﹝︪︽﹢ل ︣︊︠﹛ و در ﹋︧︉ ︻﹠︀و﹟ ﹝︖︀زي دا﹡︪﹍︀﹨﹪ ︋︀ ﹨﹛ ︋﹥ ر﹇ و از ﹝︺︀رف آن ︋﹪

ا﹛ و از ﹡﹢ر و ﹨ـ︡ا️ و   ﹇︣آن را ر﹨︀ ﹋︣ده. ︣︊︠﹛ ا﹛ و از ﹆﹫﹆️ ︠﹢د ︋﹪ ﹇︣آن را ر﹨︀ ﹋︣ده. و ︨︣﹎︣﹝﹫﹛

  .   ︗﹢﹫﹛ ا﹛ و درد﹨︀ي ﹇﹙︊﹞︀ن را در﹝︀ن ﹡﹞﹪ ﹇︣آن را ر﹨︀ ﹋︣ده. ا﹛ ︋︣﹋️ د︨️ ︫︧︐﹥

  

و ﹋︐ـ︉  . ﹋﹥ ︋ـ﹥ ︑﹀︧ـ﹫︣ ﹝︺ـ︣وف ︫ـ︡ه     ا﹜﹆︣آن، ﹇︡م ﹡﹁ ️︧﹛ ﹝︣ادٌ ︻︊︀رت ا︨️﹝︺︀رف ۀدر︋︀ر. ٢٤

️  ︋︧﹫︀ري ﹋﹥ ﹝﹀︧︣ان در ا﹟ ﹨︤ار و ا﹡︡ي ︨︀ل ﹡﹢︫︐﹥ ا﹠ـ︀ ﹨﹞ـ﹥ ﹁ـ﹛    . ا﹡︡، در ا﹟ ﹝﹆︀م و ا﹟ وادي ا︨ـ

﹎﹀️ ︻︊︀رات ﹇︣آن از آن ︻ـ﹢امَـ، ا︫ـ︀رات آن از آن    ︻︴︿ ︋﹥ آن روا︐﹪ ﹋﹥ ﹝﹪(︸︀﹨︣ ︻︊︀رات ﹇︣آن ا︨️ 

اَ﹡︺︀م ︠ـ︀رج   ۀ﹁﹛ ا﹟ ︸︀﹨︣ ︋︪︣ را از ﹝︣﹙). ا﹡︊﹫︀︨️︠﹢اصَـ، ﹜︴︀︿ آن ︋︣اي او﹜﹫︀ و ︀﹆﹅ آن ﹡︭﹫︉ 

︫﹢د، ﹡﹥ ا︀︋ ﹏︓﹞ ﹤﹊﹠﹛ ﹋︣ و ﹋﹢ر  دا︠﹏ در آدم و ﹡︀س ﹝﹪. ر︨︀﹡︡ ︻﹢ام ﹝﹪ ۀ﹋﹠︡ و ﹐ا﹇﹏ او را ︋﹥ در︗ ﹝﹪
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اي ︋﹀﹞︡ را ﹋﹥ ︠︡ا ︋﹥ او  ﹨﹞﹫﹟ ﹇︡ر ﹋﹥ ︸︀﹨ِ︣ ﹡︀﹝﹥. ﹞ ﹤﹋ ︡︋︀︀︵︉ ﹇︣آن وا﹇︹ ︫︡ه ا︨️ ︫︣ا﹁️ ﹝﹪. ︋︀︫︡

﹁﹛ ا︫︀رات و ﹜︴︀︿ ا︨️ ﹋﹥ ا︮﹑ ﹉ وادي د﹍︣ ا︨️ و  ۀا﹟ ﹝﹆︡﹝. ︫︣ف ا︨️ ︋︣اي او﹡﹢︫︐﹥ ا︨️، 

﹜︀ري ﹡︡ار﹋ ︀﹡︀ر . ﹝︀ ﹁︺﹑ً، ︋︀ آ﹫︧︋ ︉﹚︴﹞ ︡﹠ ﹤︋ ﹤︊︀رات ﹇︣آن ﹋﹥ وادي ︑﹀︧﹫︣ ا︨️ ︑﹢︗َـ︻ ﹜﹁ ﹤︋ ︹︗را

︋﹥ آ﹡︙﹥ در دوم، ︑﹢︗﹥ . اد︋﹫︀ت ︻︣ب ︋︣اي ﹁﹛ ︸︀﹨︣ آ﹥ ۀ﹡︊︑ ،️َ︧ـ︣ در ﹝︺﹫︀ر﹨︀ي ﹝﹀︀﹨﹞: ﹎︪︀︨️ راه

﹤﹠︣﹇ ﹤︋ ﹪﹠︺ ︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️؛﹇ ︣︡﹆︑ در ﹤︢وف ا︨️ آ﹞ ﹪︋ـ﹥    . ﹨︀ي ادـ﹛ ﹝﹆ـ︀م ︋﹫ـ︀ن آ﹁ ،م﹢︨ .

﹏﹫︭﹀︑ ︀ ️︨در ﹝﹆︀م ا︗﹞︀ل ا ﹤آ ﹤﹊﹠ا ﹜﹁ ،︀رم .  ︹︀ت ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹪ ︋︀ ﹇︴ـآ ︀ ﹤︀د ︠﹢د آ﹀﹞ ،﹜︖﹠︎

﹋﹠︡ ﹋﹥ ذـ﹏ آـ﹥    ﹝﹀﹢﹝﹪ را د﹡︊︀ل ﹝﹪ ا﹋︓︣اً ︮︡ر آ﹥. ︫︪﹛، ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︮︡ر و ذ﹏ آ﹥. ﹡︷︣ از ︀︨︣ آ︀ت

️    از ا﹟ رو، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ذ﹏ آ﹥ ﹝﹪. رود ﹨﹛ از ︎﹪ آن ﹝﹪ . ︑﹢ان ﹁﹀﹞ ﹤﹋ ︡﹫﹝﹢م ︮︡ر آن ـ﹥ ︋ـ﹢ده ا︨ـ

آ︀︑﹪ ﹋ـ﹥ در ﹝﹆ـ︀م ︑︺﹙﹫ـ﹏ ︨ـ︀︣ آـ︀ت ا︨ـ️، در ﹝ـ﹢ارد ﹝︪ـ︀︋﹥ آن آـ﹥ ﹡﹫ـ︤           . ﹨﹀︐﹛، ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︺﹙﹫﹑ت

﹡﹛، ︎﹫﹢﹡︡﹨︀ي ︑︀ر ﹪ـ︀ ︑︣︑﹫ـ︉    .︨️ا ﹨﹛ ﹡︀زل ︫︡ه آ︀︑﹪ ﹋﹥ ︋︀  ﹨︪︐﹛، ︨﹫︀ق ﹝︖﹞﹢︻﹥. را﹨﹍︪︀︨️

. ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹪، ︑﹢︨ـ︺﹥ ـ︀ ︑﹆﹫﹫ـ︡ آن    ۀد﹨﹛، ا︨︐﹀︀ده از ︀︨︣ آ︀ت ︋︣اي ﹁﹛ ﹝︺﹠︀ي آ. ﹡︤و﹜﹪ ﹝﹫︀ن آ︀ت

  . ︋︣اي ︑︴︊﹫﹅ و ︑︊﹫﹫﹟ ﹝︭︀د﹅ آ︀ت و او︮﹫︀ي او ︀زد﹨﹛، ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨﹠ّ️ ︎﹫︀﹝︊︣

  

٢٥ . ︀︋ ﹤﹋ ﹜︀ر ︨﹢ره دار ︣ون، ﹁﹙﹅ و ﹡ـ︀س  ︨﹢ره: ︫﹢د آ︾︀ز ﹝﹪» ﹏﹇ُ«در ﹇︣آن﹁︀﹋ ،︡﹫﹢︑ ︀ي﹨ .

︫﹢د و ﹁︣﹝︀ن ︠︡او﹡︡ ا︨️، ر﹡﹍﹪ از  و ﹢ن ︋︀ ︠︴︀ب و ﹋﹑م آ︾︀ز ﹝﹪. در ا ﹟︀ر ︨﹢ره ︻﹠︀️ ا︨️

از اـ﹟ رو، وا﹇︺ـ︀ً ا︔ـ︣    ). إ﹡ّ﹞︀ ا﹝︣ه أذا أراد ︫﹫︀ً ﹁﹫﹆﹢ل ﹜﹥ ﹋ـ﹟ ﹁﹫﹊ـ﹢ن  : ۀ︻︴︿ ︋﹥ آ(ا﹜﹪ دارد» ﹋ُ﹟«ۀ﹋﹙﹞

 ﹉ ︣﹨ ا︔︣ ︠︀َ︮ـ﹪ دار﹡︡﹎︢ار﹡︡ و .︀︋ ﹜﹨ ︀﹡آ ﹤﹋ ﹜دار ﹪︑︀آ ،︀﹠از . ︫﹢د آ︾︀ز ﹝﹪» ﹇﹏« ︾﹫︣ از ا ﹪︠︣︋

 ﹤﹫﹛از ا︋﹢اب ﹝︺︀رف ا ﹪︋︀︋ ﹤﹊﹠︀ت ︾﹫︣ از اآ ﹟ا ️︧﹨ ﹜﹨ ︣︔ا︨️، ﹝﹠︪︃ ا:  

﹞ُـ﹟ؤ ︑َ︪︀ءﹳ وًـ ︑ُ︺ٌّ︤ ﹝ًـ﹟ؤ ︑َ︪︀ءﹳ وًـ ﹇ُ﹏ِ ا﹜﹙ُُ﹛ُـ ﹝︀﹜ٌ﹈ًـ ا﹜ْ﹞ﹳ﹙ْ﹈ٌ ︑ُ﹣ْ︑ٌ﹪ ا﹜ْ﹞ﹳ﹙ْ﹈ًـ ﹝ًـ﹟ؤ ︑َ︪︀ءﹳ وًـ ︑َ﹠ِْ︤عﹳ ا﹜ْ﹞ﹳ﹙ْ﹈ًـ ﹝ٌ«:٢٦،︻﹞︣انآل

  . »ء ﹇َ︡︣﹋ُ﹏ِـ َ︫﹪ؤ ︑ٌُ︢لّـ ﹝ًـ﹟ؤ ︑َ︪︀ءﹳ ︋ِ﹫ًـٌ︡كًـ ا﹜َْ﹫ؤ︣ﹳ إِ﹡ُ﹈ًـ ︻ًـ﹙﹩

︋ِـ﹥ٌ  ﹋َ﹙ٌ﹞ًـ﹤ ً︨ـ﹢اء ︋ًـ﹫ؤ﹠َ﹠︀ وًـ ︋ًـ﹫ؤ﹠َ﹊ُ﹛ؤ أَ﹐ُ ﹡َ︺ؤ︊ﹳً︡ـ إِ﹐ُ ا﹜﹙ُ﹥ًـ وًـ ﹐﹡ُْ︪ـِ︣كًـ   ﹇ُ﹏ؤ ︀ أَ﹨ْ﹏ًـ ا﹜ْ﹊ٌ︐︀بٌ ︑َ︺︀﹜َ﹢ؤا إِ﹜﹩ «:٦٤،︻﹞︣انآل

  .»نًـَ︫﹫ؤ︀ً وًـ ﹐ًـ︐ٌَُ︢ ︋ًـ︺ؤ︱ﹳ﹠︀ ︋ًـ︺ؤ︱︀ً أَرؤ︋︀︋︀ً ﹝ٌ﹟ؤ دﹳونِ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹁َ︅ِنؤ ︑َ﹢ًـ﹜ُ﹢ؤا ﹁َ﹆ُ﹢﹜ُ﹢ا اَْ︫︡ﹳوا ︋ِ︃َ﹡ُ︀ ﹝ﹳ︧ؤ﹙ٌ﹞ﹳ﹢

 واٌـَ︡ وًـ إِ﹡ُ﹠ـ﹪  ﹇ُ﹏ؤ إِ﹡ُ﹞︀ ﹨ُ﹢ًـ إِ﹜ـ﹥َ  ...وًـ ︋ًـ﹫ؤ﹠َ﹊ُ﹛ؤ  ء أَ﹋ْ︊ًـ︣ﹳ َ︫︀دًـةً ﹇ُ﹏ِ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ َ︫﹫َ︡ ︋ًـ﹫ؤ﹠﹪﹇ُ﹏ؤ أَيّـ َ︫﹪ؤ «: ١٩،ا﹔﹡︺︀م

  .»ءَ ﹝ٌ﹞ُـ︀ ︑ُِْ︪︣﹋ُ﹢نًـ︋ًـ︣ي

.»﹇ُ﹏ِ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ﹳ﹠َ︖ِـ﹫﹊ُ﹛ؤ ﹝ٌ﹠ْ︀ وًـ ﹝ٌ﹟ؤ ﹋ُ﹏ِـ ﹋َ︣ؤب ︔ُ﹛ُـ أَ﹡ْ︐ُ﹛ؤ ︑ُِْ︪︣﹋ُ﹢نًـ« :٦٤،ا﹔﹡︺︀م 

﹡ُ︀ ﹝ﹳ﹠ْ︐َ︷ٌ︣ﹳونًـ «:١٥٨،ا﹔﹡︺︀م .»﹇ُ﹏ِ ا﹡ْ︐َ︷ٌ︣ﹳوا إِ

  .»︻ًـ﹞ًـ﹙َ﹊ُ﹛ؤ وًـ رًـ︨ﹳ﹢﹜ُ﹥ﹳ وًـ ا﹜ْ﹞ﹳ﹣ْ﹝ٌ﹠ُ﹢نًـوًـ ﹇ُ﹏ِ ا︻ؤ﹞ًـ﹙ُ﹢ا ﹁ًَ︧ـ﹫ًـً︣ـى ا﹜﹙ُ﹥ﹳ «:١٠٥،ا﹜︐﹢︋﹤

︦﹡﹢،ا﹡ْ︷ُ︣ﹳوا ﹝︀ذا ﹁ٌ﹪ ا﹜ُ︧ـ﹞︀واتٌ وًـ ا﹜ْ︃َرؤضِ «:١٠١ ِ﹏ُ﹇«.
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.»ء وًـ ﹨ُ﹢ًـ ا﹜ْ﹢اٌ︡ﹳ ا﹜ْ﹆َُ︀رﹳ﹇ُ﹏ِ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ︠︀﹜ٌ﹅ﹳ ﹋ُ﹏ِـ َ︫﹪ؤ« : ١٦، ا﹜︣︻︡

  .»︀ ︑َ︡ؤ︻ﹳ﹢ا ﹁َ﹙َ﹥ﹳ ا﹜ْ︃َ︨ؤ﹞︀ءﹳ ا﹜ْﹳ︧ؤ﹠﹩﹝ٍ﹇ُ﹏ِ ادؤ︻ﹳ﹢ا ا﹜﹙ُ﹥ًـ أَوِ ادؤ︻ﹳ﹢ا ا﹜ُ︣ـؤ﹞﹟ًـ أََـ︀ «:١١٠،ا﹖︨︣اء

وًـ ﹇ُ﹏ِ ا﹜ًْـ﹞ؤ︡ﹳ ﹜ٌ﹙ُ﹥ٌ ا﹜ُ︢ي ﹜َ﹛ؤ ًـ︐ٌُْ︢ وًـ﹜َ︡اً وًـ ﹜َ﹛ؤ ًـ﹊ُ﹟ؤ ﹜َ﹥ﹳ َ︫︣﹈َ ﹁ٌ﹪ ا﹜ْ﹞ﹳ﹙ْ﹈ٌ وًـ ﹜َ﹛ؤ ًـ﹊ُ﹟ؤ ﹜َـ﹥ﹳ وًـ﹜ٌـ﹪أ    «:١١١،ا﹖︨︣اء

.»﹝ٌ﹟ًـ ا﹜ّ︢لِـ وًـ ﹋َ︊ِـ︣ؤهﹳ ︑َ﹊ْ︊﹫︣اً

.»︻ٌ︊︀دٌهٌ ا﹜ُ︢﹟ًـ ا︮ؤ︴َ﹀﹩ ﹇ُ﹏ِ ا﹜ًْـ﹞ؤ︡ﹳ ﹜ٌ﹙ُ﹥ٌ وًـ ً︨ـ﹑مَ ︻ًـ﹙﹩ «:٥٩،ا﹜﹠﹞﹏

.»وًـ ﹇ُ﹏ِ ا﹜ًْـ﹞ؤ︡ﹳ ﹜ٌ﹙ُ﹥ٌ ً︨ـ﹫ﹳ︣﹊ُ﹛ؤ آ︀︑ٌ﹥ٌ ﹁َ︐َ︺ؤِ︣﹁ُ﹢﹡َ︀«:٩٣،ا﹜﹠﹞﹏

.»﹇ُ﹏ِ ا﹜﹙ُ﹥ًـ أَ︻ؤ︊ﹳ︡ﹳ ﹝ﹳْ﹙ٌ︭︀ً ﹜َ﹥ﹳ د﹠﹪ «:١٤،ا﹜︤﹝︣

﹝︀  أَ﹡ْ️ًـ ︑َؤ﹊ُ﹛ﹳ ︋ًـ﹫ؤ﹟ًـ ︻ٌ︊︀دٌكًـ ﹁﹪   ﹇ُ﹏ِ ا﹜﹙ُُ﹛ُـ ﹁︀︵ًٌ︣ـ ا﹜ُ︧ـ﹞︀واتٌ وًـ ا﹜ْ︃َرؤضِ ︻︀﹜ٌ﹛ًـ ا﹜ْ︽َ﹫ؤ︉ٌ وًـ ا﹜ُ︪︀دًـةٌ «:٤٦،ا﹜︤﹝︣

.»﹋︀﹡ُ﹢ا ﹁﹫﹥ٌ ًـْ︐َ﹙ٌ﹀ُ﹢نًـ

  .»ًـ﹢ؤمِ ا﹜ْ﹆ٌ﹫︀﹝ًـ﹤ ﹇ُ﹏ِ ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ﹳؤ﹫﹫﹊ُ﹛ؤ ︔ُ﹛ُـ ﹳ﹞﹫︐ُ﹊ُ﹛ؤ ︔ُ﹛ُـ ًـ︖ؤ﹞ًـ︺ﹳ﹊ُ﹛ؤ إِ﹜﹩« :٢٦،ا﹜︖︀︔﹫﹤

  

︮ـ︡ ا﹁︧ـ﹢س ﹋ـ﹥    . »و ا︻︐︭﹞﹢ا ︋︊﹏ اً ︗﹞﹫︺︀ً و ﹐ ︑﹀َ︣ـ﹇ـ﹢ا «: ﹝︺︀رف ﹇︣آن، ︵︀﹜︉ ︻﹞﹏ ا︨️ .٢٦

﹝︧﹙﹞﹫﹟ ︋﹥ ︗︀ي ︋︣ه ︗︧︐﹟ از ا﹟ ر︧﹞︀ن و ر︨︐﹍︀ري از ︋﹟ ︀ه، ︋﹥ ︋︒ و ︗ـ︡ل ︋ـ︣ ︨ـ︣ ر︧ـ﹞︀ن     

ـ ا﹡ـ︡ و ︻﹙ـ﹛ ︸ـ︀﹨︣ را     داـ︣ ﹋ـ︣ده  » ︫﹠︀︨﹪ ر︧﹞︀ن«﹟ ︀ه ﹋﹑س ا﹡︡ و ︋﹥ ︑︺︊﹫︣ ︸︣﹀﹪، در ︋ﹳ ︎︣دا︠︐﹥ ︀﹞ۀ 

︑ـ﹢ان از   اي ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪ در ا﹠︖︀، آ﹡︙﹥ ﹝︺︴ّ﹏ و ﹝ﹳ﹞﹏ ﹝︀﹡︡ه ﹁︀︡ه. ا﹡︡ ︨︣﹎︣﹝﹪ و ︑﹀︀︠︣ و ﹝︀︊︀ت ﹡﹞﹢ده

ورزي ﹝︐﹊﹙ّ﹞ـ︀ن و ﹎︪ـ﹢دن   ︑﹆﹫ـ﹅ ﹝﹆ّ﹆ـ︀ن و ︑﹊﹙ّـ﹛    ۀد﹟ ︠︡ا د︨ـ︐﹞︀ . ﹇︣آن ︋︣اي ر﹨︀﹪ و ﹡︖︀ت ︋︣د

اي ︎︥و﹨︩ و ︋︒ و ﹡︤اع و ﹨︀ ﹝﹢︲﹢︻﹪ ︋︣ ﹨︀ و ﹇︣ن ﹨︀ي ︑﹪ ︫︡ه ا︨️ ︑︀ ︨︀ل ﹨︀ي ﹁︣︲﹪ ︋︣ ﹋﹫︧﹥ ︻﹆︡ه

  .﹁︣﹇﹥ ︫︡ن ︋︀︫︡ ︑﹊﹀﹫︣ و ︑﹀︧﹫﹅ و ﹁︣﹇﹥

  

٢٧. ﹉ ︀ت ﹇︣آنآ ︡﹠︐︧﹫﹡ ︴︨ ﹉ و در ﹤﹡﹢﹎.  

︡  ﹩︐﹝︺︣﹁آ︀تاز  ︋︣︠﹩ ،ا﹜︧﹙﹢ک︋︣︠﹩ آ︀ت  ،﹐︠﹑قا آ︀ت ︋︣︠﹩ ،ا﹡︡ ︋︣︠﹩ آ︀ت ا﹐﹊︀م و  ا﹡ـ

︑﹢﹫ــ︡ و︗ــ︡ا﹡﹩ و  ︋ــ︣ ︋︣︠ــ﹩ و )ا︔︊ــ︀ت ︮ــ︀﹡︹(︑﹢﹫ــ︡ ︻﹆﹙ــ﹩ ︋ــ︣ ︋︣︠ــ﹩و از آ﹡ــ︀  ︋︣︠ــ﹩ ︑﹢﹫ــ︡ی

  ،دالَـ ا﹡︡ )﹝︺︣﹁️ اً(︫﹢دی

﹩︠︣︋  ︬︫ ﹤︋ ط﹢︋︣﹞﹩﹞ ︣︊﹞︀﹫︎ ︡﹠︫︀︋)﹩︭︫(،  

  ︋︣︠﹩ ﹊﹢﹝︐﹩ و ︨﹙︴︀﹡﹩، ︋︣︠﹩ ︗︀دی، ،ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︣︠﹩ ﹁︣دی، ︋︣︠﹩ 

  ،)︎﹫︪﹍﹢﹩(﹋﹠﹠︡ ︠︊︀ر از ︾﹫︉ ﹝﹩اٌ︋︣︠﹩ 

 ﹩︠︣︋﹜﹁ از ︉︵︀﹞ ︤﹫︖︺︑ رو﹋﹛ ﹋﹠﹩ و در ﹝﹆︀م ً︀﹑︴︮︤ی(ا﹡︡ !ا﹫︖︺︑(،  

  ا﹡︡، ︋︣︠﹩ ︋︣ای ︑َ︡ـی 
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 ﹩﹨︀﹀︫ ﹩︠︣︋ )﹏﹫︣︊︗ ﹤︴︨ا﹡︡، ︋︣ ︎﹫︀﹝︊︣ ﹡︀زل ︫︡ه) ︋﹩ وا  

  ،)ر﹝︤ی(︋︣︠﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︣وف ﹝﹆︴︺﹥ ︎︣ر﹝︤ و راز ا﹡︡

ـ ﹡︀(و ︋︣︠﹩ ﹝﹊﹛) ﹩﹠︡ ﹝︺﹠(︋︣︠﹩ ﹝︐︪︀︋﹥ا﹡︡،  ﹟︊﹫ُـو ︋︣︠﹩ ﹝ﹳ) ﹡︀﹝﹀﹢م(﹏︖﹞ًـ︋︣︠﹩ ﹝ﹳ  ︋ ﹏دار︣︑︃و( ،

  ا﹡︡، ︋︣︠﹩ وا︗︡ ا︀م ا﹡︡،︋︣︠﹩ ذو و︗﹢ه

﹩︠︣︋ ً︀︣︮︡﹡︀م دالَـ ا﹊︀ط ﹝﹠︭﹢ص(︋︣ ︻﹙﹏ ا﹠﹝﹛ا(، ﹤﹊﹠ذ﹋︣ ﹡︪︡ه  ︋︣︠﹩ ︋︀ ا ︀﹡در آ ﹜﹊ ﹏﹫﹛د

  ،)ا﹜﹞﹠︀ط وا︲(و و︗﹥ ﹊﹛ را دا﹡︧️ ︫﹢د آ﹡︣ا ︡س زد ا﹝︀ ﹝﹩

  ،)آ︀ت ا﹜︽︀︀ت(﹋﹠﹠︡ و ﹝︁ل ا︫︀ص و ا﹁︺︀ل را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ا﹡︡ ︋︣︠﹩ ︋︣ای ذ﹋︣ ︾︀︀ت

  ،︔﹠︀و  در ﹝﹆︀م ﹝︡ح︋︣︠﹩  و ا﹡︡﹝ﹳ︀قو  ︋︣︠﹩ در ﹝﹆︀م ﹜︺﹟ و ︵︣د و ا︋︺︀د 

  )  ا﹜﹆︣آن ﹇﹢ارع(ا﹡︡ ︋︣︠﹩ ︋︣ای ﹜︺﹟ و ﹡﹀︣﹟ ︫﹫︴︀ن

  ، )︑︊﹫︊﹩(︗﹙︉ ﹇﹙﹢ب ︻︊︀د︋︣︠﹩ ︋︣ای  

  ،)︑﹀︧﹫︣ی(︮﹑﹫️ ︑﹀︧﹫︣ ﹝︀︋﹆﹩ آ︀ت را دار﹡︡︋︣︠﹩ 

  ،)︑﹞︓﹫﹙﹩(ا﹡︡ ︋︣︠﹩ ︋︣ای ︑﹆︣︉ ذ﹨﹟ 

  ا﹡︡، ︋︣︠﹩ آ︀ت ا﹜﹆︭︬ 

  آ︀ت ا﹜︺︢اب، ︋︣︠﹩ آ︀ت ا﹜﹠︺﹫﹛، ︋︣︠﹩ 

  ︋︪︣ا﹡︡، ︋﹥︋︣︠﹩ در ﹝﹆︀م ا﹝︐﹠︀ن  

 ︡︣ی از ﹇︣آن ﹝︓﹏ ﹡︡ار﹡︡ و ﹡︀در و ︋︣︠﹩ وا﹍︣د﹡︡ و در ︗︀ی د﹁ ﹤︋︭︣﹠﹞) ︋︣︠ـ﹩ ﹝︐ـ﹢ا︑︣    ،)︫ـ︀ذ

  ا﹜﹞︺﹠﹩، 

  ﹝﹢ر،در ︋︣︠﹩ ذ﹋︣ ︻︖︀︉ ︠﹙﹆️ ا︨️، در ︋︣︠﹩ ︾︣ا︉ ا﹐ 

  ︋︣︠﹩ ︑︧﹊﹫﹠﹩،  ا﹡︡، ︋︣︠﹩ ︑︊︪﹫︣ی، ︋︣︠﹩ ا﹡︢اری 

  ،)︡ود ﹉ د﹨﹛ آ︀ت ﹇︣آن(ا﹡︡ ︋︣︠﹩ دارای ︫︃ن ﹡︤ول 

  ا﹡︡،  ﹇︧﹛ ︋︣︠﹩ آ︀تٌ

  ،و ا﹡︡رز﹎﹢﹡﹥ ا﹡︡ ، ︋︣︠﹩ ار︫︀دیا﹡︡ و ﹝︐︀︋︺️ ︵﹙︉ ︋︣︠﹩ ﹝﹢﹜﹢ی

  ︋︧︳، ︋︣︠﹩ ﹇︊︰، ︋︣︠﹩ آ︀تٌ 

  و﹐️، ︋︣︠﹩ آ︀تٌ 

 ،﹫︋﹢︑ ﹩︠︣︋ ،﹅﹢︪︑ در ﹝﹆︀م ﹩︠︣︋  

﹩﹞ ︣︊︠ ︹︀﹇︀ت (د﹨﹠︡ ︋︣︠﹩ از ﹝﹙﹊﹢ت ا︫﹫︀ء و وا﹜︊﹢ا︵﹟آ(،  

  ︋︣︠﹩ آ︀ت ︠﹢ف، ︋︣︠﹩ ر︗︀ء، 

  ︪﹊﹏،﹅، ︋︣︠﹩ ﹝ﹳ︽﹙َ﹝ﹳ︋︣︠﹩  
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  ︡︊﹩، ︋︣︠﹩ ﹝︺︀دی،︋︣︠﹩ ﹝ًـ 

 ﹛﹑︗ ﹩︠︣︋﹩﹛︀﹝︗ ﹩︠︣︋ ،،﹩  

،️﹝︺﹡ ﹩︠︣︋ ،️﹝ر ﹩︠︣︋  

  ا﹡︡، ︋︣︠﹩ ︋︣︗︧︐﹥ و ﹋﹙﹫︡ی 

  ،)︗﹢ا﹝︹ ا﹜﹊﹙﹛(﹙﹩﹞ًـ︋︣︠﹩ وا︗︡ ︻﹙﹛ ︗﹞︺﹩ ︗ﹳ 

  ︎︣داز﹡︡، ا︨️ ﹝﹩ا﹡︡ و ︋﹥ ﹝ّ د﹢︑ ﹤﹋ ﹟﹫︡ ﹡︀ب )︾︣ر آ︀ت(از  ︋︣︠﹩ 

  ،︫︺︀ر ﹝︧﹙﹞﹫﹟ ︋︡ل ︫﹢﹡︡آ︨︀ن ︋﹥ ︀﹁︷﹥ ︨︍︣ده ︫︡ه ︋﹥  ﹋﹥ا﹡︡  ای ︋﹙﹫︼ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥︋︣︠﹩  

  ا﹡︡، ︹ و ﹋﹢︋﹠︡ه و آ﹨﹠﹍﹫﹟︋︣︠﹩ ﹝︧︖َـ 

  ︋︣︠﹩ ﹝﹢︨﹫﹆︀﹩ ︠︀︮﹩ دار﹡︡،  

  ،)︣ات﹝﹣︔ّ(ا﹡︡ ﹝﹠︪︃ ا︔︣ در ﹋︀﹠︀ت︋︣︠﹩ 

  ،)︑﹀︭﹫﹙﹩(︋︣︠﹩ در ﹝﹆︀م ﹁︭﹏ ﹅ از ︋︀︵﹙﹠︡

  ای، ای و ﹋﹠︀﹥ ا︫︀ره︋︣︠﹩ ︑︴﹢﹙﹩ و ︋︣︠﹩  

  ا﹡︡، ︋︣︠﹩ ︋﹫︀ن 

  ا﹡︡ و ر﹁︹ ﹫︣ت ﹋﹠﹠︡،  ︋︣︠﹩ د﹜﹫﹏ 

َ﹡ ﹩︠︣︋ ﹜︖️﹝﹊︡﹡ًـ ا﹞ ﹩︠︣︋ ︀رو﹠ ️︡ا﹨،  

  ︋︣︠﹩ ︋︴﹟ ︋︣︠﹩ د﹍︣ا﹡︡،

 ﹩﹞ ﹟﹫﹆ ︣︋ و ︡﹠﹠﹋ ﹜﹊﹞ دل را ً︀︮﹢︭︠ ﹩︠︣︋ ︡﹠︊َـ︐︀ت﹝ﹳ(ا﹁︤ا︓(،  

  ﹩︠︣︋︬︐﹞ ﹅ ︀ت ا﹐︨﹞︀ء(ا﹡︡ ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨﹞︀ءآ(،  

 ﹩﹋︀ ﹅﹚︠ ︣︋ ︠︡ا ️︀ر﹇ و ﹇︡رت و ﹤︵︀︀ت ︾﹙︊﹥(ا﹡︡ ︋︣︠﹩ ︋︣ اآ(،  

 ﹩︠︣︋ ﹤﹝﹨ ﹜﹁ ︡﹡ﹳ﹫ًـَ︧ـ︣ات(ا﹞(،  

︡  دار﹡︡ و ﹋﹙﹫︡ ﹏ ﹝︪ـ﹊﹑ت ︋︣︠﹩ ︠﹢ا︮﹩ ﹢ن ﹀︶ و رزق و ︫﹀︀ء و ًـ﹏َـ و رواـ﹩ ︀︗ـ︀ت    ا﹡ـ

︡  ︋︣︠﹩ ︋︣ای ︸﹀︣︀︋﹩ ،)آ︀ت ا﹜﹀︶، آ︀ت ا﹜︣زق، آ︀ت ا﹜︪﹀︀ء، آ︀ت ا﹜﹏َـ( ︋ـ︣ای   ،)ا﹜﹆ـ︣آن  ﹁︐ـ﹢ح (ا﹡ـ

  ،)︫﹢﹡︡ از ︗﹞﹙﹥ دو ︨﹢ره آ︠︣ ﹇︣ان ﹋﹥ ﹝ﹳ︺ًـ﹢َـذ︑َ﹫﹟ ︠﹢ا﹡︡ه ﹝﹩: ﹝ﹳ︺ًـ﹢َـذات(︋︣ای ︑︺﹢︢ا﹡︡

ـ  ﹝︐︬ ﹋︧︀ ︫︀ن ﹁﹛ و ﹇︡ر و ا︨︐﹀︀دهو ︋︣︠﹩ ︡  و ا︨ـ︣ار ﹝︴﹙ـ︹  ﹥﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹙ـ﹢م ︠﹀﹫َـ آـ︀ت  (ا﹡ـ

ـ ︋︡ون ا︵﹑ع ︋︣ ︻﹙﹢م :ا︫︀ره.︨️و ا﹠﹊﹥ ︠﹢د ا﹟ آ︀ت ﹋︡ا﹝﹠︡ از ا︨︣ار ا )ا﹐︨︣ار ، ﹁ـ﹛ ︋ـ﹢ا︵﹟   ﹥︠﹀﹫َـ

  .﹇︣آن ﹝﹫︧︣ ﹡﹫︧️
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﹨ـ︀ی ﹇ـ︣آن    ﹡ ﹩﹠︺︧︐﹫﹟ ︨ـ﹢ره  ؛ا︨️ ︑﹆︣︊︀ً از آ︠︣ ︋﹥ اول ، از ﹫︒ ﹡︤ول﹁︺﹙﹩ ﹇︣آن ︑︣︑﹫︉ .٢٨

️ ی ﹡︀زل ︫ـ︡ه ا ﹨︀ ﹨︀، ﹡︧︐﹫﹟ ︨﹢ره و آ︣︠﹟ ︨﹢ره ﹨︀ی ﹡︀زل ︫︡ه ︋︣ ︎﹫︀﹝︊︣ ﹁︺﹙﹩، آ︣︠﹟ ︨﹢ره .︨ـ

 ﹩﹚︺﹁ ︉﹫︑︣︑ ﹟ر ︎﹫︀﹝︊︣ا﹢︐︨︡︋ ﹤﹋   ︪ـ︀نـ︀ت ا﹫ ︨︀ل ﹟︣︠ـ  و در آ ـ ︮  ﹇ـ︣آن ﹋︐ـ︀ب   از ،﹥﹢رت ﹎︣﹁︐

  .ا﹡︡ ﹋﹥ در ︋︧︐︣ ︑︀ر﹩ ﹡︤ول و﹩ ﹡︊﹢ده ︨︀︠︐﹥ ﹝︀︵︊﹫﹠﹩ ︋︣ای ︑︣︋﹫️ ︗︀﹝︺﹩

﹋﹠ـ︡ و ا﹡ـ︡ک ا﹡ـ︡ک ︋ـ﹥      در ﹉ دوره ︠︐﹛ ﹇︣آن، ﹇︀ری از ︗︤﹫︀ت ز﹡︡﹎﹩ و  ﹝︀︧﹏ ﹁︣︻﹩ آ︾︀ز ﹝﹩

﹩﹞ ﹉︤د﹡ ︡﹫﹢︑ د ﹋︀﹡﹢ن﹢︫ .﹋ ️︧﹠ره ،﹥ اوا︠︣ ﹇︣آنا﹢︨ ︀﹨︩ و ︋ـ﹥ ︫ـ︡ت   ︋ـ﹥ ﹝︺ـ︀د  ﹡︀︸︣ ،﹋﹢︋﹠︡ه ،

 از ا︗︐﹞︀ع ︋﹥ ﹁︣د، از د﹡﹫︀ ︋﹥ آ︠ـ︣ت،  ︀ق ︋﹥ ا﹡﹀︦،آ﹁ از ی ا️︨﹉ دوره ︠︐﹛ ﹇︣آن ︨﹫︣. ︑﹢﹫︡ی ا︨️

︪ـ︡ و  ﹋ُ را ﹝ـ﹩ او  و در آ︠︣ ﹋ٌ︪︡ ︨︀﹜﹉ را ︋︀ ︠﹢د ﹝﹩ ا﹟ ︨﹫︣، .از ︠﹙﹅ ︋﹥ ︠︀﹜﹅ از ﹋︓︣ت ︋﹥ و︡ت، و

  .ر︨︀﹡︡ ﹝﹩ ︡ و در آ︾﹢ش او ︋﹥ آرا﹝︩ و ﹁︣︗︀م﹎︣دا﹡ر︋َـ︩ ︋︀ز﹝﹩ ︋︧﹢ی

ا﹡︐︀﹩  ︨﹢ر ﹨︀ و ︗︤ء ﹎﹫︣﹡︡، ︋﹥ ﹝︡د ﹝﹩ ︠︐﹢﹝︀تر ﹇︣آن ︋︣ای ︻︊︀دات و ﹢ًـاز ︨ﹳا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ 

  .دار﹡︡ ﹩︑﹢︗﹥ ︠︀︮
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﹏︭﹁ ﹜︐﹀﹨:  

  

  

  

  

  ﹝︺︣﹁️ ا﹜﹞︺︀د

  

  

  

  

  

  

  

  

  درس ︋﹫︧️ و دوم

  

﹝︺︀د در . ﹝︺︀د از ︫﹢ن رب و ﹝ﹳ﹠︊︺︒ از ﹊﹞️ و ﹨︡﹁︡اري ︠﹙﹆️ و ︾︀︐﹞﹠︡ي ا﹝﹢ر ﹝ًـ︣︋﹢︋︀ن ا︨️.١

  . ا︨️» ︑︺︀﹜﹪︋︀ز﹎︪️ ﹨﹞﹥ ︋﹥ ︨﹢ي »﹅﹉ ﹋﹑م، 

و︗﹥ ا︠︐﹑ف آ﹡︀ ︑﹀︀وت ا︻︣اض آ﹡︀︨️ و در ︻︀رض ︫︡ن . ا﹋﹠﹢ن ﹝﹢︗﹢دات ﹝︐﹙︿ ﹋︓﹫︣ي ﹨︧︐﹠︡

﹅ ️﹫︪﹞ ︤︗ ︤﹫ ︘﹫﹨ ︧️ا︻︣اض﹫﹡ ︣︔﹣﹞ ﹪﹛︀︺︑ .  

︎︦ از ا︠︐﹑ف ︀︮﹏ از ا︻︣اض، ا︠︐﹑ط و ا﹝︐︤ا︗﹪ ﹡﹫︤ ﹝﹫︀ن ﹝﹢︗﹢دات ﹡︧︐﹫﹟ ﹝︓﹏ ﹎ٌ﹏ ︨︖َـ﹫﹠﹪ و 

  . ︑︀ در ﹡︀️، د﹡﹫︀ي ︎︣ از ︑﹊︀︔︿ ﹁︺﹙﹪ را ︨︀︠︐﹠︡﹨︀ ﹝﹙﹢ط ︫︡﹡︡ ﹨︀ ︋︀ ﹋︡ر ︮︀ف. ︻﹙ّ﹫﹠﹪ ︡︎︡ آ﹝︡

. ا﹁︐︡، ︋︴﹑ن ا﹝︐︤اج و ︻﹢د ︮﹀︀ ︋﹥ ︻﹙ّ﹫﹟ و ﹋︡ورت ︋﹥ ︨︖َـ﹫﹟ ا︨️﹨︀﹪ ﹋﹥ ﹝﹪ در ﹝︺︀د، ﹊﹪ از ا︑﹀︀ق

︩︴﹫︧︋ ﹠︨ ﹤︋ ︤ي﹫ ︣﹨)﹤﹫﹛︣دد︋︀ز﹝﹪) اش︨︀ده و او﹎ .  
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-﹨﹞﹥ ︋﹥ ﹡﹢ر واـ︡ ︋ـ︀ز﹝﹪  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹇﹫︀س، ا﹡﹢ار ﹝︐﹙﹀﹥، از ︻﹆﹏ و ︻﹙﹛ و ﹫︀ت و ︐﹪ ﹡﹢ر و︗﹢د، 

﹎︣د﹡ـ︡   ﹝﹢︗﹢دات، ︋﹥ ︭︠﹢ص ︋︀ ︨﹙︉ ﹡﹢ر و︗﹢د، ﹨﹞﹥ ︋﹥ ﹋︐﹛ ︻︡م ︋︀ز﹝﹪ ۀ︋︀ ︨﹙︉ ا﹟ ا﹡﹢ار از ﹨﹞. ﹎︣دد

  . ﹝﹫︣﹡︡︋︀ره ﹝﹪ ﹉ و ︋﹥

﹤︪﹡ از ﹇﹫︀م ﹪﹋︀ ︀ن﹝︨︡ه ︫︡ن آ﹫︣︋ ارض و ﹏︡︊︑ ـ︀وت و   ﹁﹠︀ي ︻︀﹜﹛ د﹡﹫︀ و﹀︐﹞ ﹪﹞︀︷﹡ و ︣﹍اي د

︬ ︻︀﹜.  ﹝︐︽︀︣ ︋︀ ﹡︷︀م ﹋﹠﹢﹡﹪ ا︨️ إذا وًـ﹇︺ـ️  (، وا﹇︺﹫ـ️ ﹝ـ︰  )﹜َِـ﹪ًـ ا﹜ًـ﹫ًــ﹢ان  (﹛ ︋ًـ︺︡، ︻︀﹜﹛ ﹫︀ت ︠ـ︀﹜

︻︀﹜﹛ِ ︋︀ز﹎︪️ ﹇ـ︣ي  ). ︋﹙﹪ ﹇︀در﹟ ︻﹙﹪ ︻﹟ ﹡︧﹢ي ︋﹠︀﹡﹥(︖︀ب ︠︡او﹡︡ ا︨️  ﹡﹞︀﹪ ︋﹪ و ﹇︡رت) ا﹜﹢ا﹇︺﹤

-اي ︋﹥ ︨﹢ي او ﹝﹪در ا﹟ ︋﹫﹟، ︻َ︡ـه). ︋﹥ ا︗︊︀ر(︀ ﹋ُ︣﹨︀ً) ︋︀ ر︾︊️(﹨﹞﹥ ﹫︤ ︋﹥ ︨﹢ي ︠︡او﹡︡ ا︨️؛ ︵﹢︻︀ً

︑ُ︣دَـون ا﹜ـ﹪ ︻ـ︀﹜﹛   (﹋﹠﹠︡اي را ︋﹥ ا︗︊︀ر در ﹡︤د او ︀︲︣ ﹝﹪و ︻َ︡ـه) ار︗︺﹪ ا﹜﹪ ر︋َـ﹉ را︲﹫﹤ ﹝︣︲﹫﹤(︫︐︀︋﹠︡

  ). ا﹜︽﹫︉ و ا﹜︪︀دة

ا﹡﹍﹫︤ و ﹜﹠﹪ ﹝︐﹀︀وت از ︨ـ︀︣  ︎︣دازد؛ آ︀︑﹪ ﹋﹥ ︋﹑︾︐﹪ ︫﹍﹀️︋﹫︩ از ﹨︤ار آ﹥ در ﹇︣آن ︋﹥ ﹝︺︀د ﹝﹪

  . آ︀ت دارد

  

︮︊️ ﹋︣د﹛ و آن را ︻︀﹜﹛ ا︸﹙ّ﹥ و أ︫︊︀ح ﹡︀﹝﹫︡﹛، در ︑︣، در ︋︒ ︠﹙﹆️، را︗︹ ︋﹥ آن  آ﹡︙﹥ ︎﹫︩. ٢

اي ا︨ـ️ ﹋ـ﹥    ﹝﹫︀ن ︻︀﹜﹛ ︻﹆﹏ ︋︀ ︻︀﹜﹛ ﹝︀، ﹋﹥ ︻︀﹜﹛ ︗︧﹛ ا︨ـ️، ﹁︀︮ـ﹙﹥  . ︻﹆﹏ ﹝︪﹢ر ا︨️ ﹁﹙︧﹀﹥ ︋﹥ ︻︀﹜﹛

﹡︀م ︋︣ده ︫ـ︡ه  » ︻︀﹜﹛ ︋︣زخ«در آ︀ت از آن ︋︀ ﹡︀م . ا﹡︡﹡︀﹝﹫︡ه» ﹝﹠﹀︭﹏ ︠﹫︀ل«︀ » ︻︀﹜﹛ ﹝︓︀ل«﹁﹑︨﹀﹥ آن را 

️ (︎︦ از ﹝︣گ و ﹇︊﹏ از روز ︋︺︒(»﹛ ︋︣زخ ا﹜﹪ ﹢م ︊︺︓﹢نو ﹝﹟ وراء﹨« : ا︨️ ️  ) ﹇﹫︀﹝ـ ). ︋︣ز︠ـ﹪ ا︨ـ

  . ︋︣زخ ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ︀﹏ و ﹝︀﹡︹ ا︨️

اـ﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥    . د﹨﹠︡﹝﹢︗﹢دات ︋︣ز︠﹪ ﹨﹞﹥ در ﹉ در︗﹥ از ﹜︴︀﹁️ ﹡﹫︧︐﹠︡ و ︵︊﹆︀︑﹪ را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹪

د﹡﹫︀ ︑︀ ︋︣زخ ا︨️، ︋ـ﹥ ︵ـ﹢ري    ۀ︋︣︠﹪ ︋﹫︩ از ﹁︀︮﹙ ۀ︋︣زخ ︠﹢دش در︗︀ت و ︻﹢ا﹜﹛ ︋︧﹫︀ر دارد ﹋﹥ ﹁︀︮﹙

﹋﹥ ﹝﹢︗﹢دات ︋︣︠﹪ از ا﹟ ︻﹢ا﹜﹛ ا︮﹑ً از ︻﹢ا﹜﹛ د﹍︣ و ﹋﹫﹀﹫️ آن ︠︊︣دار ﹡﹫︧︐﹠︡ ︀ ︋︣اي آ﹡︀ن ﹍ـ﹢﹡﹍﹪  

  . آ﹡︀ ﹝︐︭﹢َـر ﹡﹫︧️

️ . ︻︀﹜﹛ ︋︣زخ ︻︀﹜﹛ ﹝︀دَـه را در ︠﹢دش ︾︣ق ﹋︣ده ا︨️  . در وا﹇︹، ا﹟ ﹝︀دَـه دا︠﹏ آن ︻︀﹜﹛ ︋︣زخ ا︨ـ

︻︀﹜﹛ ︋︣زخ ︀ ﹝︓︀ل در ︮﹢رت و ︫﹊﹏ و ︑﹆َ︡ـر دا︫ـ︐﹟ ﹝︓ـ﹏ ﹨﹞ـ﹫﹟    .  ه ا︨️︻︀﹜﹛ ︋︣زخ ﹝﹫︳ ︋︣ ︻︀﹜﹛ ﹝︀دَـ

ا︮﹢﹐ً ﹜︴︀﹁️، ﹡︀︫﹪ . ︑︣ ا︨️ ﹉ در︗﹥ از ا﹟ ︻︀﹜﹛ ﹜︴﹫︿. ︗﹠︦ ا﹟ ︻︀﹜﹛ را ﹡︡ارد ۀ︻︀﹜﹛ ا︨️ و﹜﹪ ﹝︀دَـ

. ا﹁︤ا︫︡﹢د و ︋︣ ︸﹙﹞︀﹡﹫َـ️ ﹝﹪﹋︓︣ت ا︻︣اض ا︨️ ﹋﹥ ︨︊︉ ا﹡︊﹢﹨﹪ و ︑︣ا﹋﹛ ﹝﹪.  از ﹋﹛ ︫︡ن ا︻︣اض ا︨️

﹫︠ ︀︖﹠ـ︀﹜﹪  . ︫ـ﹢د ︋ـ﹥ ﹋﹙﹫ـ︡ ︑︺ـ︀﹜﹪ ︎ـ﹪ ︋ـ︣د      ︫﹢د ︫﹠︀︠️، ﹝﹪﹙﹪ ﹝︴﹙︉ د﹇﹫﹅ ا︨️، ا︮﹏ راه را ﹝﹪ا︺︑

اي ﹡︧︊︐︀ً ا︠︐﹫︀ري دارد ﹋﹥ ︻︊︀رت ا︨️ از ﹋︪︿ ︑︺﹙ّ﹅ ︀ ﹨﹞︀ن ﹋﹛ ﹋︣دن ا︻︣اض ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹆︡﹝ـ﹥ ︋ـ﹥    ﹝﹆︡﹝﹥
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﹅ ︋︧ـ︐﹥  ︫﹢د؛  ا﹜︊︐﹥ ا﹟ دو﹝﹪ در ا︠︐﹫︀ر ︨︀﹜﹉ ﹡﹫︧️ و ︋﹥ ︫︀ء ا︫︐︡اد ا﹡﹢ار در و︗﹢د ︨︀﹜﹉ ﹝﹠︖︣ ﹝﹪

  . ا︨️، ﹡﹥ ︨﹠ّ️ ا︨️ و ﹡﹥ ︻︀دت؛ ︑︀ ︀ر ﹋﹥ را ︠﹢ا﹨︡ و ﹝﹫﹙︩ ︋﹥ ﹋﹥ ︋︀︫︡

︑﹢ا﹡︡ ︠﹢دش را از ا﹟ ﹝ـ︀دَـه  ا﹡︧︀ن ﹝﹪.  او﹜﹫﹟ ﹝﹀︐︀ح و ﹋﹙﹫︡ راه ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢دت را ا﹟ ︋︡ن ﹡︡ا﹡﹪

ـ در آ﹡︖︀، ︋﹥ ︮﹢رت ︋︣ز︠﹪ در﹝﹪.  ︋ِ﹊َ﹠َ︡ و ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ︋︣زخ ︋﹫︀ورد ︀﹜﹛ آ︡ ﹋﹥ ︗︧︡ و ﹇︀﹜︉ ﹝︭﹢ص آن ︻

ارواح و﹇︐ـ﹪ از ︋ـ︡ن   (» ...︮﹫َـ︣ ﹁﹪ ﹇︀﹜︉ ﹋﹆︀﹜︊﹥ ﹁﹪ ا﹜ـ︡﹡﹫︀  : ﹁﹪ ارواح ا﹜﹞﹣﹝﹟«: ︻﹟ ا﹜︭︀دق.  ا︨️

︡ ︗︡ا ︫︡﹡︡، در ︗︧︡﹨︀ي ﹝︓︀﹜﹪ ︗︀ي ﹝﹪ ).  ﹎﹫︣﹡︡ ﹋﹥ ﹎︣﹥ ︫﹊﹏ و ︮﹢رت و ︑﹆َ︡ـر دار﹡︡، ا﹝︀ ﹝︀دَـه ﹡︡ار﹡ـ

﹪﹚︻ ﹟︻ :»ـ﹤ ﹝ـ﹟ ا﹜﹆ـ﹢ة و ا﹐︨ـ︐    :︻﹟ ا﹜︺︀﹜﹛ ا﹜︺﹙﹢ي﹫﹛︀︻ ﹝﹟ ا﹜﹞﹢اد ﹥︋ـ︀﹐   (» ...︺︡اد︮﹢ر ︻︀ر ﹜﹛︀ـ︻

  ). ︮﹢ر︑﹪ ︻︀ري از ﹝﹢اد و ︋︀﹐︑︣ از ﹇﹢َـه و ا︨︐︺︡اد ا︨️

  

در ︨︣ ︑︀ ︎︀ي ﹋︐︉ ︻︮ ،﹅﹫︐︻ ︡︊︐﹪ از ﹇﹫︀﹝️ و ︻ـ︀﹜﹛ د﹍ـ︣ و ︐ـ﹪ ﹡︪ـ︣ و ︋ـ︣زخ و ﹇︊ـ︣ و       . ٣

ا﹎ـ︣ اـ﹟   . ︾︀﹜︉ ا﹡︢ار﹨︀ و ︑︡︡﹨︀ ﹝︀دَـي ا︨️. ︧︀ب و ﹋︐︀ب و ︔﹢اب و ︻﹆︀ب و ︗﹠ّ﹛ و ︗﹠ّ️ ﹡﹫︧️

︀د ﹝﹪﹋︀ر را ﹋︣د︀د ﹝﹪︡، ︫﹫︣﹎﹢︨﹀﹠︡﹨︀ ز︫ـ﹫︣ ﹋ـ﹛ ﹝ـ﹪   ︫﹢د، ا﹡﹍﹢ر ز ،︡︣د﹊﹡ ﹟﹫﹠ ︣﹎︫ـ﹢د،  ︫﹢د و ا

﹨︀﹪ ﹋﹥ در د︨️ ا︨ـ️ ﹨ـ﹛ ـ﹉ ﹋﹙﹞ـ﹥ ︋ـ︒ از      در ا﹡︖﹫﹏. ﹁﹆︳ ︋︒ ﹝︀دَـ︀ت ا︨️. ︫﹢دا﹡﹍﹢ر ﹋﹛ ﹝﹪

  . ﹝︺︀رف ﹝︺︀دي ﹝︐َ︬ـ ا︨﹑م و ﹁︣ ا︨﹑م ا︨️. ﹇﹫︀﹝️ ﹡﹫︧️

  

٤ . ﹜﹛︀︻ ﹤﹋ ﹜ا︫︀ره ﹋︣د ️﹆﹚︠ ︒︋ ︡أ︋«در «﹪﹠﹫ از﹜﹪ ﹡﹫︧️ و از ﹪﹠︺ آ︾︀ز ︫ـ︡ه  ) ز﹝︀﹡﹪(دارد؛

︠︡ا ︋﹢د و د﹍︣ ﹨﹫︘؛ ︨︍︦ . ا︋︐︡ا ︠︡ا ︋﹢د و ︋︀ او ﹫︤ي ﹡︊﹢د، ﹨﹫︘ ﹝﹢︗﹢دي ︋﹥ ﹨﹫︘ ﹝︺﹠︀﹪ ﹡︊﹢د. ا︨️

، ︋ـ﹥ و︗ـ﹢د آورده   ا︨️، ︺﹠﹪ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ا︫﹫︀﹪ را ﹋﹥ ﹡︊﹢ده» ء﹝ﹳ︊︡«︻︀﹜﹛ را ︋﹥ و︗﹢د آورد؛ از ا﹟ رو، او 

  . ا︨️

﹝﹢︗ـ﹢دات را از   ۀدر ﹁﹠︀ء ﹋﹙﹪، ﹨﹞.  ا︨️» ﹝ﹳ︺﹫︡«از د﹍︣ ا︨﹞︀ء او . ﹫︀ را ﹡︀︋﹢د ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د︋︀ز ﹨﹛ ا︫

  . ﹋﹠︡؛ ﹨﹞﹥ ︋﹥ ﹇︡رت او︨️ا︖︀د ﹋︣د، ا﹋﹠﹢ن ﹡﹫︤ ا︻︡ام ﹝﹪. ﹁﹞︀﹡︡ ﹋﹥ ﹋︀ر ︋﹥ د︨️ او︨️︋︣د و ﹝﹪︋﹫﹟ ﹝﹪

  

) ﹪ و︗ـ﹢د آد﹝ـ﹪  ︋ﹳ︺︡ ︋︣ز︠(﹨︀ي ﹝︋ ﹜︒ ﹝︺︀د ﹁﹛ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︎︦ از ﹝︣گ، روح از ﹋﹙﹫︡. ٥

د﹨︡؛ ︋﹥ ︠﹑ف ﹎﹞︀ن ︋︣︠﹪ ﹁﹑︨﹀﹥ ﹋﹥ ﹡﹀ـ︦ ﹝︖ـ︣د از ︋ـ︡ن را    ︋︀ز ﹨﹛ ︋﹥ ︑︣﹇ّ﹪ و ︑﹊︀﹝﹏ ︠﹢دش ادا﹝﹥ ﹝﹪

  . دا﹡﹠︡﹁︀﹇︡ ا︨︐︺︡اد ︋︣اي ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ و ︑﹊︀﹝﹏ ﹝﹪

︀︨﹫﹟ ا︨️ ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ﹇﹢﹝︩ او را ︋﹥ ︫︀دت ر︨︀﹡︡﹡︡، ︋︀ز ﹡︧︊️ ︋﹥ آ﹡︀ن ︠﹫︣︠﹢اه  ﹝﹣﹝﹟ آل ۀدر︋︀ر

د︡﹡︡ ﹋﹥ ︠︡ا ︋︀ ﹝﹟ ـ﹥   ﹋︀ش ﹇﹢م ﹝﹟ ﹝﹪(»︀ ﹜﹫️ ﹇﹢﹝﹪ ︺﹙﹞﹢ن ︋﹞︀ ︾﹀︣ ﹜﹪ ر︋َـ﹪«﹎﹀️  ﹪و ﹡︮︀ ︋﹢د و ﹝

در روا︀ت ﹡﹫︤ ︫﹢ا﹨︡ ︋︧﹫︀ري ︋︣ ︑﹊︀﹝﹏ ︋︣ز︠﹪ ︀ ﹇﹫︀﹝︐﹪ د﹐﹜️ دارد؛ ﹝ـ︓﹑ در ︋︣︠ـ﹪   ). ︋︤ر﹎﹢اري ﹋︣د
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ـ       ﹪ روا︀ت، از آ﹝﹢زش ﹇︣آن ︋﹥ اروا︨ ﹪﹟ ر﹁︐﹥ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ آن را در د﹡﹫ـ︀ ﹡﹫︀﹝﹢︠︐ـ﹥ ︋﹢د﹡ـ︡ و در ︋︣︠

﹤﹝︀ت، ︋﹥ ا﹁︤وده ︫︡ن ︻﹙﹛ اروا ︣︊﹞︀﹫︎ ﹜﹚︻ از ﹝︖︣اي   ﹤و ︋﹥ ︵﹀﹫﹏ ︻﹙﹛ ︎﹫︀﹝︊︣، در ﹨︣ ︫︉ ︗﹞︺ـ

﹝︧ـ﹙ّ﹛ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥    . ︋︣︠﹪ روا︀ت ︋﹥ ︑︺︀﹜﹪ در ︋︪️ ︋︀ ︠﹢ا﹡︡ن ︎﹫︀︎﹪ ﹇︣آن د﹐﹜️ دارد. ا︫︀ره ︫︡ه ا︨️

  . ︋︒ ︫﹀︀︻️ در ︋︣زخ ︀ ﹇﹫︀﹝️ ﹡﹫︤ ︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ا︨︀س ا︨️

﹋﹠﹫﹛، ﹝﹠︐ ﹪︣﹋️ در آ﹡︖︀، ︋︀ د︨︐︀ورد و ︀︮﹙﹪ ا︨️ ︣زخ ﹡﹫︤ ر︫︡ ﹝﹪︠﹑︮﹥ ا﹠﹊﹥ ﹝︀ در ︻﹢ا﹜﹛ ︋

-ا﹜︊︐﹥  ﹉︡ا﹇﹏ در︗ـ﹥ . ا﹛︑︣ ﹋︣ده﹨︣﹥ ا﹠︖︀ ︋︀﹐︑︣ ︋︣و﹛، ﹋︀ر آ﹡︖︀ را را︣︋ .️﹛﹋﹥ از ا﹟ د﹡﹫︀ ﹝﹪

 ﹨ـ︀ ︀︋ـ︡ در   ︋﹍﹫︣﹛، وا﹜ّ︀ ﹝ـ︡ت  اي ﹐زم ا︨️ ︑︀ وارد ︋︪️ ︋︣ز︠﹪ ︫﹢﹛ و ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ ︣﹋️ را در آ﹡︖︀ ︎﹪

در ﹨︣ ︀ل، و﹇︐ـ﹪ آ﹝ـ﹢زش در آ﹡︖ـ︀ ︫ـ︣وع ︫ـ﹢د، ا︮ـ﹏ و       . ﹨︀ي ︋︣زخ ︋﹞︀﹡﹫﹛ ︑︀ ︎︀ک ︫﹢﹛﹎︀ه﹡︡ا﹝️

  . د﹨﹠︡د﹨﹠︡؛ ︺﹠﹪ ﹝︓﹑ً ﹝﹙﹊﹢ت ا︀د︒ را درس ﹝﹪  ︣﹨ ️﹆﹫﹆﹫︤ي را  آ﹝﹢زش ﹝﹪

 ﹤︐﹊﹡ ︣﹍در ︻﹢ا﹜﹛ ﹇︊﹏ از د﹡﹫︀: اي د ﹪︀﹨ل ︋︣︠ـ﹪ ا︨ـ︀︑﹫︡ ﹝ـ︀ در    (﹝︀ ا︨︐︺︡اد﹢﹇ ﹤︋ ︀» ـ︀د﹡ « ︠ـ﹢د (

ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ ︋︡ون ﹋﹞﹉ آ﹡︀︋ ︀︡ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ ا﹝︐︀﹡︀︑﹞ـ︀ن   ا﹛ ﹋﹥ در د﹡﹫︀، ︋﹠︀ ︋︣ ا﹚︭﹞ ﹟️ ﹝︧︐﹢ر ︋﹢دهدا︫︐﹥

  .   ︫﹢درا ︎︪️ ︨︣ ︋﹍︢ار﹛ و ﹝︀︧﹙﹞︀ن را ﹏ ﹋﹠﹫﹛؛ آن ا︨︐︺︡اد﹨︀ در ︋︣زخ، ﹝︖︡داً ︫﹊﹢﹁︀ ﹝﹪

  

︡  (در ︨﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ ︋︣اي ا﹡︧︀ن، ︋﹞︀ ﹨﹢ ا﹡︧︀ن. ٦ ، ︋﹙﹊ـ﹥ ︋ـ︣اي   ︺﹠﹪ ﹐زم ﹡﹫︧️ ︨︀﹜﹉ ︀ ︻ـ︀رف ︋︀︫ـ

  . ا﹜َ︡ـوام و ا﹜︐ّ﹞︀م﹎﹫︣د؛ ﹛ ﹉ ︀ ﹐︀︷﹥ و ︋﹥  ،﹤﹝︪ ﹉︀ ︻﹙﹪ اً ︮﹢رت ﹝﹪ ، ﹜﹆︀ء)﹨︀ ︑﹞︀م ا﹡︧︀ن

در ﹠ـ﹫﹟  . ︫ـ﹢د د﹨︡ و ا﹝﹫︡ش از ﹝︀︨﹢ي ﹇︴︹ ﹝ـ﹪ اي و︪︐﹠︀ک ︋︣ا︩ رخ ﹝﹪ ﹊﹪ در  ﹟﹫︀د︔﹥

️  ︋﹪(︀﹜﹪، ا﹡︧︀ن ︋﹑︑﹊﹙ّ︿، ︑︺﹙﹫﹛ٍ أو ر︀︲﹤ ︡  آ﹡﹊﹥  ﹜﹫﹚︺︑ ﹪︐︨︀ ︑︣︋﹫ـ ︠ـ︡ا︩ را ﹇︣ـ︉ و   ) را ︋﹊︪ـ

ا︋︐﹑︪︀ن ︋﹥ ︨︐﹪ و (و ﹨﹞﹫﹟ َ︨︣ـ أ︠︢ ا︪︀ن ︋︀﹜︊︃︨︀ء و ا﹜︱َ︣ـاء . ︀︋︡﹝﹪) ﹋﹠﹠︡ه ﹡︤د﹉ و ا︗︀︋️(﹝ﹳ︖﹫︉ 

ا﹜︊︐﹥ ا﹎︣ ا﹡︧︀ن ︎︦ از ︋︣︵︣ف ︫︡ن ا︋︐﹑ ِ︨︣ ر︫︐﹥ را ﹡﹍﹥ دارد، در ﹝︧﹫︣ . ا︨️) ﹡︀﹎﹢اري ︑﹢︨︳ ︠︡او﹡︡

  .  اب ر﹞️ ا︨️ا﹁︐︡ و ﹇︣ب ﹝﹢︗︉ ا﹡﹀︐︀ح د﹍︣ ا︋﹢﹇︣ب ﹝﹪

  ). ﹝﹫︣د﹁﹞︡ ﹝﹢﹇︹ ﹝︣﹎︩ ︫︡ه و دارد ﹝﹪و﹇︐﹪ ﹝﹪(دوم، ﹝﹢﹇︹ ﹝︣گ ︀ ﹇︊﹏ از آن، ﹝﹢﹇︹ ﹢ل ﹝︴ّ﹙︹ 

  . ︨﹢م، در روز ﹇﹫︀﹝️

﹨︣﹋ـ﹥  (»﹝﹟ ﹝︀ت ﹁﹆ـ︡ ﹇ـ︀م ﹇﹫︀﹝︐ـ﹥   «: ﹁︣﹝﹢د ا﹟ ﹇﹫︀﹝️ ﹋﹪ ا︨️؟ ︎﹫︀﹝︊︣. ︀﹐ ا﹠︖︀ ر﹝︤ي ﹨︧️

ا﹎︣ ︐﹪ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹋︧﹪ ز﹡ـ︡ه  . ﹝︊︡أ ا︨️ ﹇﹫︀﹝️ ︋︀ز﹎︪️ ︋﹥ ︨﹢ي).  ︋﹞﹫︣د، ﹇﹫︀﹝︐︩ آ︾︀ز ︫︡ه ا︨️

﹇﹫︀﹝️ و ﹜﹆︀ءاً  ۀا﹟ آ︾︀ز ︋﹫︡اري و ﹝﹆︡﹝.  ︫﹢دا︨️، ︑︺﹙ّ﹆︀︑︩ ﹋﹛ ︫﹢د، ︨﹫︣ ︮︺﹢دي رو︩ آ︾︀ز ﹝﹪

︵ـ﹢ر ﹡﹫︧ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝ـ︀ ﹁︣︲ـ︀ً، ـ﹉        ا﹟. ز﹝︀ن ﹡﹢︻﹪ ︻ًـً︣ـض ا︨️، ذا︑﹫َـ️ ﹡︡ارد؛ ﹁﹡ ︉︣﹢ر︡. ︑︀مَـ ا︨️

﹎﹀︐﹥ » ︋﹙﹪«) آ︀ ﹝﹟ ︎︣ورد﹎︀ر ︫﹞︀ ﹡﹫︧︐﹛؟: ︠︡ا ︎︨︣﹫︡(»﹊﹛أ﹜︧️ ︋︣︋َـ«﹝﹫﹙﹫﹢ن ︨︀ل ﹇︊﹏ در ︗﹢اب ︨﹣ال 

ا︻ـ︣اض ︋ـ﹥ ﹝ـ︀    . ﹨﹞﹫﹟ ا﹒ن، در آن ︻ـ﹢ا﹜﹛ ﹨︧ـ︐﹫﹛  . ا︨️» ︗︀ري«ا﹟ و﹇︀︹ » ا﹒ن«︠﹫︣، ﹨﹞﹫﹟. ︋︀︫﹫﹛
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-ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹒ن ︠﹢د﹝︀ن را در د﹡﹫︀ ﹁ـ︣ض ﹝ـ﹪  ا﹡︡، ر﹡﹍﹪ ︋﹥ ﹝︀ زده︠﹢رده ا︨️، ︀﹨︤﹫﹪ ︋﹥ ﹝︀ آو︤ان ﹋︣ده

﹜﹫﹠﹋ . ﹟︭︀ت«﹡︀م ا︐﹞ «️︨و در﹨﹛ ا ﹪﹊ ﹜﹛ا︨️؛ ︋︧︳ . د﹡﹫︀︨️ و ا﹐ّ، ︻﹢ا ﹅︊︴﹠﹞ ﹜﹨ ︣︋ ︊︡أ و ﹝︺︀د﹞

  . و ﹇︊︰ِ  ﹉﹆﹫﹆️ ا︨️

﹨︀ ﹇︡م ︋︣دا︫️، در ﹝︧﹫︣ ︮︺﹢د ﹨︀ و ︻ًـً︣ـض﹋︣دن ︑︺﹙ّ﹆︀ت و ر﹡﹌ ︀ل، آدم ا﹎︣ در ﹝︧﹫︣ ﹋﹛أيَـ  ︻﹙﹪

﹡︡ارد، ا﹎︣ ︋ـ︀﹐ ﹡ـ︣ود ـ︀ ︋ـ︀﹐     ) ا︀︐︧﹪(ا︨️، و ا﹐، ︻︡﹐ً و ﹇︣اً در ︀ل ﹡︤ول ا︨️؛ ﹢ن او َ︡ـ ًـ﹆ٌ︿

﹪﹞ ﹟﹫︀︎ ً︣ا﹇ ،و ︨﹆﹢ط ﹝﹪﹡︊︣﹡︡ش ︡ـ﹪ دارد ﹋ـ﹥ در ﹇ـ︣آن از آن ︋ـ︀     . ﹋﹠︡آ﹚ط ﹨﹛ ﹝︓﹏ ︮︺﹢د ﹝︣ا﹢﹆︨

  ... .  ا﹜﹀︀ظ ﹝︐﹙︿ ︑︺︊﹫︣ ︫︡ه ا︨️؛ ﹝︓﹏ ︵︊︹ و ︠︐﹛ و رًـ﹟ و ︾︪︀وة و ︻ًـ﹞﹪ و ︲﹑ل و 

  

٧ .﹪﹞ ︣︲︀ ﹤︷﹛ ︣﹨ ︣اًو︗︡وا ﹝︀ ︻«: ︋﹫﹠︡ ا﹡︧︀ن ا︻﹞︀ل ︠﹢د را︲︀ ا﹢﹚﹝«)   ـ﹥ را ︣ـ﹨ ،️﹞︀﹫﹇ در

روزي ﹋ـ﹥ ﹨ـ︣﹋︦ ﹨ـ︣    (»﹢م ︑︖︡ ﹋﹏ ﹡﹀︦ ﹝︀ ︻﹞﹙️ ﹝﹟ ︠﹫︣ ﹝︱ـ︣اً «). ︋﹫﹠﹠︡ا﹡︡، ︀︲︣ ﹝﹪ا﹡︖︀م داده

﹪﹞ ︣︲︀ آ﹡︙﹥ ︋ـ︣اي  (»و ﹝︀ ︑﹆︡﹝﹢ا ﹐﹡﹀︧﹊﹛ ﹝﹟ ︠﹫︣ ︑︖︡وه ︻﹠︡ اً«). ︋﹫﹠︡ ﹋﹥ ا﹡︖︀م داده ا︨️︠﹫︣ي را

︡د از ︠﹫︣ ︎﹫︩ ︋﹀︨︣︐﹫︡، ﹡︤د ︠︡ا ︠﹢ا﹨﹫︡ د﹢︠ .(  

  

٨ . ﹤︊︫ ﹉ ﹤﹛︀︨ ︡︮ ا︨️، ︋︧﹫︀ر ﹁︪︣ده ا︨️؛ راه ︿︔︀﹊︑ ﹜﹛︀︻ ︣اا﹨﹞﹫️ ︠︀︮﹪ دارد، ز ﹜﹛︀︻ ﹟ا

﹐ ا﹜﹥ ا﹐ّ «﹉ . ︨︣︻️ ا﹟ ︻︀﹜﹛ ︋︧﹫︀ر ز︀د ا︨️. ︫﹢د︋︀ ﹉ ︑﹢َ︨ـ﹏ ︨︣﹡﹢︫️ د﹎︣﹎﹢ن ﹝﹪. ︫﹢د︵﹪ ﹝﹪

﹨︀ي ﹝︀ را دو︋︀ره »︋﹙﹪«︠﹢ا﹨﹠︡ در ا﹟ ︻︀﹜﹛ ﹝﹪. ﹋﹠︡ ﹝︀ را ︎︀ک ﹝﹪ ۀدر ا﹟ ︻︀﹜﹛ ︨︣﹡﹢︫️ ︫﹢م ﹎︫︢︐» اً

︡﹠﹠﹋ ︩︀﹞در ︾﹀﹙️ ﹝﹪. آز ︦︎﹪﹞ ﹜﹛︀︻ ﹟آور﹡︡ و دو︋︀ره ︎﹫︀﹝︊︣ ﹝︊︺﹢ث ﹝ـ﹪ ︎﹫︙﹠︡ ﹝︀ را و ︨︍︦، ︋﹥ ا-

︑﹢﹫︡ ا︨ـ️،   ۀ﹋﹥ در آن ︻︀﹜﹛، در ﹇﹙ّ) ع(︐﹪ ا︋︣ا﹨﹫﹛ . ︑︢﹋︣ د﹨︡» ﹐ ا﹜﹥ ا﹐ّ اً«﹋﹠﹠︡ ︑︀ ﹝︖︡داً، ﹝︀ را ︋﹥ 

﹪﹞ ︀︖﹠ً︨ـ﹊ً︣ـت و ︾و﹇︐﹪ ا ﹪︻﹢﹡ ︀︋ ،︡آ﹪﹞ ﹏︗ و ️﹚﹀︡ـ﹟ ︻ـ︀﹜﹛   ﹨﹢ش ﹝﹪ا﹡﹍︀ر او را ︋﹪. آو ︋﹥ ا ︡﹠﹠﹋

︫﹢د و ﹝︃﹝﹢ر ر︨︡، دو︋︀ره ︋﹥ او را︗︹ ﹝﹪او دو︋︀ره ︠﹢دش ︑﹀︭﹫﹑ً، ︋﹥ ربَـ ﹆﹫﹆﹪ ︠﹢دش ﹝﹪. آور﹡︡﹝﹪

︋︀ر  اي ا︨️ ︑︀ ︋︣اي ﹠︡﹝﹫﹟ ا﹟ ︻︀﹜﹛ ﹋﹥ ︻︀﹜﹛ ذر ︀رم ا︨️، ﹇︣﹡︴﹫﹠﹥. ︫﹢د د﹍︣ان را ﹡﹫︤ ︑︢﹋ّ︣ د﹨︡﹝﹪

»﹪﹚︋ «︋﹜﹫﹢﹍ .﹤︗ـ︀دش    (اش در آ﹡︖︀﹨︣﹋﹥ ﹇︣︋︩ در ︻﹢ا﹜﹛ ﹇︊﹏ و در﹡ ل ︋︣︠ـ﹪ ا︨ـ︀︑﹫︡ ﹝ـ︀ در﹢﹇ ﹤︋ ︀  (

️︨ ︀︖﹠در ا ︩﹡︀︐﹞ا︨️︋﹫︪︐︣ ︋﹢ده ا︨️، ا ︣︑  .﹪﹚︻ ﹪﹞ ﹤﹋︡︀﹞︣﹁ :» ︠︡اي ﹋︺︊﹥ ﹋﹥ ر︨︐﹍︀ر ﹤︋

︋﹥ ︀︎︀ن ︋ـ︣ده  ؛ ︺﹠﹪ روح را از ا﹟ ا﹝︐︀﹡︀ت ︨️ در︋ﹳ︣ده و ︋﹥ ︨﹑﹝️ از ا﹟ د﹡﹫︀ ︗︧︐﹥ و راه را »︫︡م

، ﹝ـ﹣﹝﹠﹪ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︠︡او﹡ـ︡ ︋ـ︀ ︑﹞ـ︀م       »︋︀﹐﹞ـ︀ن ﹇﹙︊﹥ اً  ا﹝︐﹟«ا﹡︡  ﹝﹣﹝﹠﹪ ﹋﹥ در روا︀ت ﹁︣﹝﹢ده. ا︨️

️  . ا﹝︐︀﹡︀ت او را ا﹝︐︀ن ﹋︣ده ا︨️ زا︨ـ️، ﹐زم   ﹠﹫﹟ ﹋︧﹪ د﹍︣ ︋︧︀ط ا﹝︐︀ن را، ﹋﹥ ︠ـ﹢دش ︾﹀﹙ـ

آور﹡︡ و در﹨ـ︀ را ︋ـ︣ روي او ︋ـ︀ز     ر﹝﹪﹨︀ي آن دا﹝︐︀ن ۀ﹡︡ارد،  ︎︦ او را از ً︨ـ﹊ً︣ـت د﹡﹫︀ و ︋﹫﹢︫﹪ ﹐ز﹝

  .﹋﹠﹠︡ دا﹡﹠︡، ︋︣ا︩ ︎︀ره ﹝﹪ اي از ﹝︣ا︑︉ دوزخ ﹝﹪ ﹋﹠﹠︡ و ﹳ︣ت ا︗ ﹟︀ن را، ﹋﹥ ︋︣︠﹪ آن را ﹝︣︑︊﹥﹝﹪
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٩ .﹜﹫﹡︀﹝︋ ︡︀︋ ︤اران ︨︀ل در ︋︣زخ﹨ ،﹜ر﹢﹡ ︀ن﹊︑ ︀︖﹠را﹡﹫َـ️ و ︔﹢اب و ا︻﹞︀ل . ا﹎︣ ا﹢﹡ ︀︖﹠ا﹎︣ در ا

﹪︑ در ︋︣زخ ،﹜﹫﹠﹊﹡ ︉︧﹋ ﹤﹛︀︮ ︨دد﹢︋ ﹜﹫﹨و د︨️ ︋﹥ . ️ ︠﹢ا ﹜﹫﹝﹀︋ ︀د ︋︀ ﹡﹀︦ را︗ ارزش ︀︖﹠ا ︡︀︋

﹜﹢︫ ︀ر﹋ .﹪﹞ ︣﹛ و ا﹜ّ︀ د﹢︫ ︡﹠﹚︋ و از ﹝﹠︖﹑ب ﹜﹫﹝﹀︋ را ︢ات و  ﹜︢ا﹢︫ دارزش ﹎︫︢️ از﹢︫ .  

  

د﹨ـ﹫﹛، ︧ـ︡ را در ︠﹢د﹝ـ︀ن    ا﹎︣ ﹝︀﹨﹫️ ︧︡ در ﹝︀ ︋︀︫︡، ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ا︠︐﹫︀راً ︋﹥ آن و︗﹢د ﹝﹪. ١٠

ا﹟ . ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹥ آن و︗﹢د ︋︡﹨﹫﹛﹨︣ ︀ل، ﹡︀︋ ️︧︡ ا﹟ ﹝︀﹨﹫️ در ﹝︀ ︋︀︫︡ و ا﹜ّ︀ ﹡﹞﹪در . ﹋﹠﹫﹛و︗︡ان ﹝﹪

ـ︀ ﹨︣ـ﹉ از ︮ـ﹀︀ت ا︠﹑﹇ـ﹪     ...  ا﹎︣ ︗﹢د، ﹋ًَ︣ـم، ︫︖︀︻️، ︋ ،︀﹫﹏، ︑︣س، و . اي ﹋﹙﹪ ا︨️ ﹇︀︻︡ه

﹝︀ را ﹇﹙︉ در ا︋︐︡ا ︀︋︡ ︋︀ ︋︡ا ︀ ﹝︪﹫️، ︠︡او﹡︡ . ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹥ آ﹡︀ و︗﹢د ︋︡﹨﹫﹛︠﹢ب ︀ ︋︡ در ﹝︀ ﹡︊︀︫︡، ﹡﹞﹪

 ︀ ﹜﹫﹨︡︋ و︗﹢د ︀﹡از آ ﹉︣﹨ ﹤︋ ﹤﹋ ﹜و ﹝︀﹨﹫َـ️ آن ︮﹀️ را در ﹝︀ ﹇︣ار د﹨︡، آ﹡﹍︀ه ا︠︐﹫︀ر دار ︡﹠﹋ ️﹫﹨︀﹞

️  . آ﹡︀ را در ﹋︐﹛ ︻︡م در رو﹞︀ن ﹡﹍﹥ دار﹛ و ﹝﹢︗﹢د︫︀ن ﹡﹊﹠﹫﹛ ﹨ـ︀ي ﹝﹊ـ︣ر در   ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫ـ﹏ در︠﹢ا︨ـ

﹝︀ را از د﹢ان ا︫﹆﹫︀ ︎ـ︀ک ﹋﹠ـ︡ و از   ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋﹥ د︻︀﹨︀ي ︋︧﹫︀ر از ︠︡او﹡︡ ا︨️ ﹋﹥ در آ﹡︀، از ︠︡او﹡︡ ﹝﹪

︡﹠﹋ ️﹝︣﹞ ︀﹞ ﹤︋ ︀ت ا︠﹑﹇﹪ را﹀︮ ︀ ︡﹨︡ا ﹇︣ار د︺︨ .﹟َ︨ـ﹏ ﹡﹫︤ . ﹨︀ ﹨﹞﹥ ︠﹢ا︨️ٌ ﹇﹙︉ٌ ﹝︀﹨﹫️ ا︨️ا﹢︑

  . ﹋﹠︡﹋﹠︡، ﹝︦ و︗﹢د آد﹝﹪ را ︵﹑ ﹝﹪﹨﹞﹫﹟ ﹋︀ر را ﹝﹪

️ را ︋﹥ آ﹡︀ داده و ︋ـ﹥ آ  ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ در ﹫﹢ا﹡︀ت، ︠︀﹜﹅ آ﹡︀ از اوَـل ︋︺︱﹪ ﹝︀﹨﹫︀ت  ﹨ـ︀ ﹨ـ﹛   ن ﹝︀﹨﹫َــ

ـ     . و︗﹢د داده ا︨️ ︾︱ـ︉ دارد،   ۀا︮﹑ً ا︮﹏ ︠﹙﹆️ آ﹡︀ را آن ︮﹀︀ت ﹇ـ︣ار داده ا︨ـ️؛ ﹝ـ︓﹑ً ︨ـ﹌ ﹝﹙﹊

در ا ﹟﹫﹢ا﹡︀ت ︠︀﹜﹅ ︋ـ﹥ اـ﹟ ﹝︀﹨﹫ـ︀ت ︠ـ︀ص     ... . ﹝﹢ر ︣︷﹞ ﹤︣ص ا︨️، و ︎﹙﹠﹌ ﹝︽︣ور ا︨️،

﹨︣ ﹫﹢ا﹡﹪ ︮﹀︐﹪ ︋︡ دارد و ا﹜︊︐﹥ ︠ـ﹢اص  . (ا︨️﹎﹢﹡﹥ ﹇︣ار داده  ا︮﹏ ︠﹙﹆️ آ﹡︀ را ا﹟. ا︨️و︗﹢د داده 

  .) ︋︧﹫︀ر، ︻︖︊︀ از آد﹝﹪ ﹋﹥ ︠︀︮﹫️ ﹨﹫︘ ﹫﹢ا﹡﹪ در او ﹡﹫︧️ و او︮︀ف ︋︡ ﹫﹢ا﹡︀ت در او ︗﹞︹ ا︨️

 ﹤و ز﹡︡﹎﹪ ﹝﹢ر ﹤و︗﹢د ︋﹍﹫︣د، ︮﹢رت ﹝﹢ر ﹜﹛︀︻ ﹟︣ص ا﹎︣ در ا ️﹫﹨︀﹞ ،︣﹍اي ︎﹫︡ا ︋﹥ ︋﹫︀ن د

︀ در ا︔︣ ار︑﹊︀ب ︋︣︠﹪ ا︻﹞︀ل ) ︋︀ آن ︋﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡ه ︋﹢د(د ا﹎︣ ︠︡اي ﹡﹊︣ده، ا﹟ ︮﹀️ در ﹋︧﹪ ︋﹢. ﹋﹠︡﹝﹪

روز  آن را ︋﹥ ︠﹢د ﹎︣﹁️، در ﹨︣ ︀ل و ︋﹥ ﹨︣ ︮﹢رت ﹋﹥ در او ا︖︀د ︫︡، ا﹎︣ ︋﹥ آن و︗ـ﹢د داد و روز︋ـ﹥  

. ︫ـ﹢د ︋﹠︀︋︣ا﹟، در ︋︣زخ، ﹝﹢رـ﹥ ﹝︪ـ﹢ر ﹝ـ﹪   . ︫﹢داش ﹝﹢ر﹥ ﹝﹪︑︣ ﹋︣د، ︮﹢رت ﹆﹫﹆﹪آن را ﹇﹢ي

︐﹪ در ︨ـ﹫︣ت  . ︋﹫﹠﹪اش ﹨﹛ ا﹎︣ ︠﹢ب د﹇ّ️ ﹋﹠﹪، ﹝﹢ر﹥ ︋﹢دن را ﹝﹪﹪︀︐﹪ در ﹨﹞﹫﹟ ︮﹢رت ا﹟ د﹡﹫

️  ︫︀ن ︋︀ز ﹝﹪آ﹡ ﹤﹋ ︀︪﹛ ︋︣ز︠﹪. و ا︠﹑ق و ︣﹋︀ت او ﹨﹢︡ا︨️ ﹨ـ︀ي و︗ـ﹢د    ︫﹢د، ﹁﹆︳ اـ﹟ ﹝︀﹨﹫ـ

︋﹫﹠︡، از ا﹟ رو، د︨ـ︐﹍﹫︣ي و ﹨ـ︡ا️ ︠ـ︀صَـ ︗ـ︤     ﹝︀﹨﹫️ ﹝︴﹙﹅ را ﹡﹫︤ ﹝﹪ ا﹝︀ ا﹝︀م. ︋﹫﹠﹠︡︀﹁︐﹥ را ﹝﹪

  . ︨️ و ﹋︀ر ﹨︣﹋︧﹪ ﹡﹫︧️︑﹢︨︳ آ﹡︀ د︫﹢ار ا
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ا﹟ ︸﹙﹞︀ت ﹋﹥ ﹨︣﹎︀ه ︪ـ﹛  . ︋﹫﹠﹫︡؟ ︑︀ر ️﹀﹎﹪﹊︪﹛ ︠﹢د را ︋︊﹠﹪﹞ ﹤ ،︡︡﹊﹪ از ا︨︀︑﹫︡ ﹝︀ ﹝﹪ 

️  ︋﹠︡︡، آن را ﹝﹪ را ﹝﹪ روح ﹡︀︵﹆ـ﹥  . ︀︋﹫︡، ︸﹙﹞︀ت روح ︫﹞︀︨️؛  ﹪﹠︺︪﹛ رو︐︀ن ﹨﹠﹢ز ︋︧ـ︐﹥ ا︨ـ

  . ﹇﹫︀﹝️ ا﹎︣ ︫﹞︀ ︋﹞﹫︣︡، در ﹨﹞﹫﹟ ︸﹙﹞︀ت ﹨︧︐﹫︡ ︑︀. ﹨﹠﹢ز ﹝︐﹢﹜︡ ﹡︪︡ه ا︨️

و در آن و﹇ـ️،  . ﹋﹠﹠ـ︡ ︑ـ︀ ـ﹫﹟ ﹝ـ︣گ    ︋︺︱﹪ ا﹁︣اد را ︋﹠︀ ︋﹥ ﹝︭︀﹜﹪ ︋ـ︀ز﹡﹞﹪  ۀا﹜︊︐﹥ ︪﹛ روح ﹡︀︵﹆ 

﹪﹞ ︣︖﹀﹠﹞ ︀﹡︀ن، ا﹡﹢ار در و︗﹢د آ﹎︀﹡ ︗ر ﹡︊︀︫︡، ﹝︪ـ﹊﹑ت  ︠﹢د را ︋﹙﹠︡ ﹝﹪ ۀ︫﹢د و در﹢︵ ﹟و ا﹎︣ ا ︡﹠﹠﹫︋

  . ﹝︭﹙︐︩ ﹡︊﹢د ﹙ّ︀ج ﹠﹫﹟ ︫︡؛ او آ﹡︙﹥ را ︠﹢ا︨️ ﹋﹥ ۀ︵﹢ر ﹋﹥ در︋︀ ︫﹢د؛ ﹨﹞︀ندر︨️ ﹝﹪

  

١١ . ﹪﹊ ؛﹜︀ن دار﹝ﹳ︧︐َ﹆ََ︣ـ«دو ﹡﹢ع ا﹞ ︀ن﹝︣ي » ا﹍ﹳ︧︐﹢دًـع«و د﹞ ︀ن﹝دع. »ا﹢︐︧﹞ ︀ن﹝ا) ﹪︐ـ︀ر︻ (

﹋﹠︡ ︋﹥ ︠﹙﹅ ا﹁﹊ـ︀ر و  آ︡ و ︫︣وع ﹝﹪﹨︀ رو ﹝﹪ر︨︡، ︨︖َـ﹫﹟و﹇️ ا﹝︐︀ن ﹋﹥ ﹝﹪. رود︋﹥ ﹉ ︋︀د ︋︣ ︋︀د ﹝﹪

︫﹢د ﹋﹥ ا﹝︐︀ن ﹆︡ر د︫﹢ار ا︨️ و ﹝ـ﹣﹝﹠﹪  ︡ه ﹝﹪از ا﹁ ︀︖﹠﹞﹫. ﹋﹠︡ا︻﹞︀ل ︋︡ و ا﹞︀ن را از ﹁︣د ︨﹙︉ ﹝﹪

ا﹡︡ ﹋﹥ وا︗︡ ︋︣︠﹪ ︠﹢د ﹡﹍﹀︐﹥﹆︡ر ﹝﹆︀م دارد؛ ︋﹪) ﹝﹣﹝﹟ ﹝ﹳ﹞︐ًـ﹟(﹋﹥ ︋︀ ا﹡﹢اع ا﹝︐︀﹡︀ت ا﹝︐︀ن ︫︡ه ا︨️ 

دار ا︨️؛ ر︪﹥ در ︵﹫﹠ـ️   در ︋︣ا︋︣ آن، ا﹞︀ن ﹝︧︐﹆َ︣ـ ا︨️ ﹋﹥ ︻︀د︑﹪ ﹡﹫︧️ و ر︪﹥. ︫﹢د︫﹢ن ﹡︊﹢َـت ﹝﹪

︋﹥ ︻︀دا︑﹪ ز︫️ و ︮﹀︀︑﹪ ︎﹙﹫︡ آ﹜﹢ده ︫︡، ︻﹙ّ︐︩ و ﹝﹠︪︃ آن ﹝﹣ا﹡︧️ ︋︀ ز︫︐︀ن ﹠﹫﹟ ﹝﹣﹝﹠﹪ ا﹎︣ ﹨﹛ . دارد

︠﹢ب د﹇ّـ️  (﹎︣دد ا﹟ ︮﹀︀ت ︎︦ از ﹝︣گ ا﹟ ﹁︣د، ︋﹥ ﹨﹞︀ن ز︫︐︀ن و ︎﹙﹫︡ان ︋︀ز﹝﹪. و ︎﹙﹫︡ان ︋﹢ده ا︨️

︡﹫﹠﹋  .(    ️ ـ   . ﹁﹛ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ﹝︪﹊﹏ ا︨️، ا﹝︀ ﹝︓︀﹜︩ در ﹨﹞ـ﹫﹟ ز﹡ـ︡﹎﹪ د﹡﹫ـ︀ ﹨︧ـ ︫ـ﹞︀   ۀ﹁ـ︣ض ﹋﹠﹫ـ︡ ︋︙

︠﹢دش ﹝︧︐﹅َـ ﹝﹑﹝️ ا︨️، ا﹝ـ︀ و︗ـ︡ان    ۀا﹎︣ ﹥ او ﹨﹛ ︋﹥ ا﹡︡از. ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ و ﹝︺︐︀د ︫﹢د دو︨︐︀﹡﹪ ﹡︀ا﹨﹏

ا﹡ـ︡، ︋ـ︀ر ا︮ـ﹙﹪ ︋ـ︣دوش     ﹎﹢︡ ︠︡ا ﹜︺﹠️ ﹋﹠︡ آن دو︨︐︀ن ﹡︀︋︀ب را، آ﹡︀ن ﹋ـ﹥ ﹝﹠︪ـ︃ ︫ـ︣ ︋ـ﹢ده    ا﹡︧︀﹡﹪ ﹝﹪

️︨︀﹡آ .﹪﹞ ﹜﹨ ︧︣︎ ﹟و ز﹡︡ان، ﹋﹥ ︋︣اي ﹝﹣﹝﹟ ﹋ُ︣ﹳ︋︀تا ︉رود دارا﹜︐︃د)﹪︐︨︀﹨ (︀ ︀﹫﹡ـ︢اب   ﹨﹞﹫﹟ د︻

-︫﹢د، ز︣ا او ا﹡︧︀﹡﹪ ︋﹢ده ا︨️ آ﹜﹢ده، ﹡﹥ آ﹜﹢ده︋︀ز دو︋︀ره ︠﹢دش ﹝﹪. ︫﹢د﹇︊︣ ︀ ﹇﹫︀﹝️ ا︨️ و ︎︀ک ﹝﹪

ا﹜︊︐﹥ ا﹎︣ او د﹍︣ان را ﹨﹛ آ﹜﹢ده ﹋︣ده ︋︀︫ـ︡، ︋ـ﹥   . ﹎﹢﹨︣ را ﹋﹥ ︋︪﹢﹠︡، ︋︀ز ﹎﹢﹨︣ ا︨️. اي در ﹜︊︀س ا﹡︧︀ن

رو، و﹇ـ﹢ف ا﹁ـ︣اد در    از ا﹟. ︢اب ︋﹊︪︡﹨︀ي ︋﹫︪︐︣ي ︻ ︠﹢د ︀︋︡ ︻︢اب آ﹡︀ را ﹨﹛ ︑﹞َـ﹏ ﹋﹠︡ و ︨︀ل ۀ﹡﹢︋

رو، ﹎﹞︣اه ﹋︣دن د﹍ـ︣ان   از ا﹟. اً ا︨️ ا﹜﹠︀س ا︔︣ش ︫︡︡︑︣ از ﹅َـ رو، ﹅َـ از ا﹞ ﹜ّ﹠︗ .﹟︐﹙︿ ا︨️

  . ︠﹢ا﹡︡ه ︫︡ه ا︨️» ﹁︧︀د در ارض«

  

١٢ . ︒︡ از ا︨︣ار ﹪﹊»﹤︀د رو︫﹟ ﹝﹪»﹝﹟ ︻︣ف ﹡﹀︧﹥ ︻︣ف ر︋َـ︺﹞ ︒︋ ا︨﹑م. ︫﹢د، در ︣︊﹞︀﹫︎ 

︋︀ ﹨﹞︀ن ︑ـ︣ازو و ﹋ٌ﹫﹙ـ﹪ ﹋ـ﹥    (»︋︀﹜﹞﹊﹫︀ل ا﹜︢ي ︑﹊﹫﹙﹢ن ﹳ﹊︀ل ﹜﹊﹛ و ︋︀﹜﹞﹫︤ان ا﹜︢ي ︑︤﹡﹢ن ﹳ﹢زن ﹜﹊﹛«: ﹁︣﹝﹢د

﹋﹛، ︠ـ﹢دش در درون  ︨﹠︖︩ ︠﹢دش را ﹋﹛ ۀ﹨︣ ا﹡︧︀﹡﹪ و︨﹫﹙). ︨﹠︖﹠︨︡﹠︖﹫︡، ︫﹞︀ را ﹝﹪ د﹍︣ان را ﹝﹪

 ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آد﹝﹪ ︾︱︊﹠︀ک ر︋َـ︩ ﹨﹛ ︾︱ـ︊﹠︀ک . ︨︀زد و ︻︀﹇︊️، ︠﹢دش ︑︣ازوي ︠﹢د ا︨️︠﹢دش ﹝﹪



١٥٤                                     ﹝︺︣﹁﹤ا﹜﹞︺︀د:﹁︭﹏ ﹨﹀︐﹛  

ا﹎ـ︣ ﹎َ︪ـ︐﹪ و ︠︴︀﹨ـ︀ي    . ﹋︪︡آد﹝﹪ ︧︀︋﹍︣ ر︋َـ︩ ﹨﹛ ︧︀︋﹍︣ ا︨️ و ﹝﹢ را از ﹝︀︨️ ︋﹫︣ون ﹝﹪. ا︨️

︡ ﹋﹠﹠︡ و روي آ﹡︀ ا﹡﹍︪️ ﹝ـ﹪ ﹎︣د﹡︡ و ︠︴︀﹨︀️ را ︑︖َ︧ـ︦ ﹝﹪﹝︣دم را ︑︖َ︧ـ︦ ﹋︣دي، ﹝﹪ ا﹎ـ︣  . ﹎︢ار﹡ـ

از ︵ـ︣ف  .  ︡﹡︡︋﹠ا﹎︣ در را ︋︧︐﹪، در را ︋﹥ رو ﹟﹞ ﹤︋ ﹪︐﹀﹎ ﹤ ︀﹞ ﹤︋ ︡﹠﹢﹎ .﹪﹞ ️﹥، از آن ︵︣ف ﹨﹛ ﹝﹪

﹎﹢﹡ـ﹥ و ︋ـ︣    ︠︡ا ︋︣ ا﹟، ا﹟. ﹋﹠︡د﹍︣، آدم ر﹢ف و ﹝︣︋︀ن و ﹝︪﹀﹅ ﹨﹛ ︋︀ ر︋َـ﹪ ︾﹀﹢ر و ر﹫﹛ ﹝﹑﹇︀ت ﹝﹪

د﹨︡ ﹋﹥ ︨ـ︀︠︐﹥ و آ﹡︙ـ﹥ ︋ـ﹢ده ا︨ـ️؛     ︨﹢ي آن ﹫︤ي ︨﹢ق ﹝﹪ ﹋﹠︡ و ﹨︣﹋︦ را ︋﹥﹎﹢﹡﹥ ︑︖﹙ّ﹪ ﹝﹪ آن، آن

︫﹠﹫︡؛ ︠ـ︡ا ︋ـ︀ ﹨﹞ـ︀ن آ︑ـ︩ ︋ـ︣ او      » أ﹡︀ اً«﹝﹢︨﹪ در ︗︧︐︖﹢ي آ︑︩ ︋﹢د، از ﹨﹞︀ن آ︑︩ .  ︗︤اءاً و﹁︀﹇︀ً

  .︑︖﹙ّ﹪ و ︋︀ او ︑﹊﹙ّ﹛ ﹋︣د

  

-﹁﹆︳ او︨️ ﹋﹥ ﹡﹞﹪. »︗︤ ︠︡ا ﹨﹫︘ ﹝﹢︗﹢دي را از ﹝︣گ ︀ره ﹡﹫︧️» «﹋﹏َـ ﹡﹀ٍ︦ ذا﹆﹤ٌ ا﹜﹞﹢ت«. ١٣

﹋ـ﹥  » ﹝ـ︣گ ︮ـ︽︣ي  «ۀ﹋﹥ در︋︀ر» ﹝︣گ ﹋︊︣ي«ۀا﹟ ﹝︴﹙︉ ﹡﹥ ﹁﹆︳ در︋︀ر. »﹨﹢ا﹜﹪َـ ا﹜︢ي ﹐﹞﹢ت«: ﹝﹫︣د

﹪﹠︺ دات ︋﹥ ︠﹢اب ﹝﹪ ۀ︗︤ ︠︡ا، ﹨﹞ ︠﹢اب ︋︀︫︡ ﹨﹛ ︮︀دق ا︨️؛﹢︗﹢﹞ ︡ و اـ﹟ ﹇︱ـ﹫﹥، ︋ـ︀︋﹪ از    . رو﹡ـ

، ︋︀ر﹨︀ و ︋︀ر﹨︀ ︋ـ︀ ︠ـ﹢اب، ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥     »﹝﹢ت ﹋︊︣ي«﹇︊﹏ از آن . دارد﹝︺︣﹁️ را ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︣اي آ﹡︀ ︋︀ز ﹡﹍﹥ ﹝﹪

︑﹢﹁ّ﹪،  ﹐︀︀ ︋﹥ ︫ـ﹊﹏  . ﹋﹠﹠︫︡﹢﹡︡ و ﹇︡رت ﹅ را ︫﹢د ﹝﹪︑︺︊﹫︣ روا︀ت ︋︣ادر ﹝︣گ ا︨️، ﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹪

: ، از ﹝﹢ا︵﹟ ︸﹢ر ﹇︡رت ︎︣ورد﹎︀ر ا︨️)ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹢﹇ّ️(︀ ︋﹥ ︫﹊﹏ ︠﹢اب) ﹛ از ا︗ ﹟︀نا﹡︐﹆︀ل دا(﹝︣گ

﹋﹠ـ︡ و  ﹡﹞ـ︀﹪ ﹝ـ﹪   ﹎︀ه، دا﹞︀ً و ︋﹥ ︠﹢︋﹪ و رو︫﹠﹪ ﹇︡رت︠︡او﹡︡ در ا﹟ ︗﹙﹢ه. »︀ ﹝﹟ ﹁﹪ ا﹜﹞﹞︀ت ﹇︡ر︑﹥«

️  . ﹋︪︡︠﹢دش را ︋﹥ رخ ﹝﹪ ️  از ا﹟ رو ﹝︣گ از ا︻︷﹛ آ︀ت ︠︡او﹡︡ و او︲﹞ ـ︀لَـ ﹝︺︣﹁ـ ـ︀د   .اً ا︨ـ

﹋︦  ا﹡︡ در ︋︣ا︋︣ش و ﹨﹫︘ ﹝︣گ ﹫︤ي ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ذ﹜﹫﹏. ﹝︣گ ﹊﹪ از ار﹋︀ن ر︫︡ ︫︭﹫️ آد﹝﹪ ا︨️

  .ر︨︡، ︀︋︡ ︨︣ را ︋︣ ز﹝﹫﹟ ﹝︢﹜ّ️ ︀︧︋︡ ﹨︣﹋︦ ﹋﹥ ︋︣ ا﹟ آ︨︐︀ن ﹝﹪. ︑﹢ا﹡︡ ︋︣ ﹝︣گ ︎﹫︣وز ︫﹢د ﹡﹞﹪

  

️ ﹇ـ︣آن، از  آن د︨︐﹥ از ا﹝﹢ر ︾﹫︊﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︐﹪ ︎﹫︀﹝︊︣، ︋﹥ ︮︣ا ۀدا﹡︧︐﹟ و﹇️ ﹇﹫︀﹝️ در ز﹝︣. ١٤

 ︋︧﹫︀ري از و﹇︀︹ ︎︦ از ﹇﹫︀﹝️ ﹨ـ﹛ ﹨﹞ـ﹫﹟  . ا︵﹑ع ا︨️؛ ︺﹠﹪ از ﹫︒ ذا︑﹫️ٌ ︠﹢دش، ︻﹙﹛ ﹡︡ارد آن ︋﹪

اي ا︨️ ﹋﹥ ︋ـ︀ز   و روز﹡﹥ ︑﹢︮﹫﹀︀ت ︗﹠ّ️ و دوزخ ︪﹞﹥. ا﹡︡﹎﹢﹡﹥ ا︨️، ﹁﹆︳ ﹋﹙﹫︐﹪ و ا︫︀ر︑﹪ از آن ﹎﹀︐﹥

ا﹡ـ︡ و    ر ا︤︗ ﹟﹫︀ت و ︑﹢︮﹫﹀︀ت ر﹁︐﹥اي ︎﹪ ا﹡﹊︀ ︻َ︡ـه: در ا﹠︖︀، دو ﹎︣ا︩ ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه ا︨️. ا﹡︡ ﹋︣ده

اي د﹍︣ روي ︗︤﹫︀ت آن ︑︃﹋﹫︡  ︻َ︡ـه. ا﹡︡ ︮﹢رت و ﹝︀دَـه ︑︃و﹏ ﹋︣ده و ︋﹥ ︀﹆﹅ ︋﹪ ﹨﹞﹥ را ا︨︐︺︀ره دا﹡︧︐﹥

ا﹡︡، ︋﹥ ︵﹢ري ﹋﹥ ︋︪️ آ﹡︀ از ز﹝﹫﹟ ﹨ـ﹛   ︋︧﹫︀ر ﹋︣ده، ︋﹥ ︑﹀︭﹫﹑ت آن آب ︋︧︐﹥ و ︋︀ آب و ︑︀ب ﹡﹆﹏ ﹋︣ده

ا︨ـ️ ﹡ـ﹥   » راه«﹟ دو ﹎︣ا︣﹀︑ ︩︴﹪ و ا﹁︣ا︵ـ﹪، روش ﹋﹙ـ﹪ دـ﹟ ︋﹫ـ︀ن     در ︋︣ا︋︣ ا. ︑︣ ︫︡ه ا︨️ ز﹝﹫﹠﹪

 ︿﹫︮﹢︑»︭︡﹆﹞«︡︣اً ﹨︣﹋︦ ﹋﹥ راه ا﹁︐︀د، ︋﹥ ﹝﹆︭︡ ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡ و ︠﹢دش ︠﹢ا﹨︡ د﹇ ؛.  

  



١٥٥                                     ﹝︺︣﹁﹤ا﹜﹞︺︀د:﹁︭﹏ ﹨﹀︐﹛  

أنَـ إ﹜﹪ ر︋َـ﹉ «: رود ︑︀ در آ﹡︖︀ آرام ︋﹍﹫︣د ﹨︧︐﹪ در ︀ل ︣﹋️ ا︨️، ﹝﹪. ﹇﹫︀﹝️ ﹜﹠﹍︣﹎︀ه ا︨️. ١٥

﹪︐﹠﹝﹛︠︡ا ︋﹫︪︐. »ا ︀︋ ﹉﹛︀︨ ﹤︣﹨    ﹪ـ﹞ ︣︑﹐︀ـ﹢ر و ︋ـ︣وز ا︠ـ︣وي او ︋﹫︪ـ︐︣      ︣ ا﹡ـ︦ ︋﹍﹫ـ︣د، ︋ـ︸ رود و

د﹨﹠ـ︡ ﹋ـ﹥ اـ﹟ ﹆﹫﹆ـ️ را ︋﹀﹞ـ﹫﹛ و ︑︭ـ︡﹅ ﹋﹠ـ﹫﹛ ﹋ـ﹥         ا﹁︧﹢س ﹋﹥ در ا﹟ ︻︀﹜﹛، د︣ ا︗︀زه ﹝﹪. ︫﹢د ﹝﹪

﹜︣﹁︀︧﹞ .️︨︭ـ﹫︐︩     . ﹋﹞︐︣ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︗︀ن، ︋︀ور ﹋︣ده ︋︀︫︡ ﹋﹥ ر﹁︐﹠﹪ ا︫ ا﹎︣ ︋ـ︀ور ﹋﹠ـ︡ ︑﹞ـ︀م

  .د︨︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

  

ا﹟ د﹡﹫︀ ︋ﹳ﹟ و ﹝︀ورا﹪ دارد و ﹝︀ در ا﹟ د﹡﹫︀، ︀﹜️ ︗﹠﹫﹠﹪ دار﹛ و ︎︦ از آن، ︀︋︡ ︑﹢﹜ّ︡ د﹍︣ي . ١٦

﹁﹞﹫﹛ ﹋﹥ ﹇ـ︊﹑ً ﹨ـ﹛ در آن    و﹇︐﹪ ﹋﹥ در ا︔︣ ﹝︣گ ︀ ﹇﹫︀﹝️ آن ︑﹢﹜ّ︡ د﹍︣ را ︎﹫︡ا ﹋︣د﹛، ︑︀زه ﹝﹪. ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛

ر ا﹠︖ـ︀، در ︠ـ﹢اب ﹨︧ـ︐﹠︡؛ و﹇︐ـ﹪     ﹝︣وي ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣دم د. د︡﹛ ا﹛، و﹜﹪ آن را ﹡﹞﹪ ︑︣ ︋﹢ده ︻︀﹜﹛ ︋︤رگ

︨︣ در ︀﹨﹪ ︋︣د ﹋﹥ ﹋︪︐﹍︀ن ︋︡ر را در آن ر︐﹥ ︋﹢د﹡︡ و ︋︀ آ﹡︀ن ︨ـ   ﹟︎﹫︀﹝︊︣. ︫﹢﹡︡ ﹝︣د﹡︡، ︋﹫︡ار ﹝﹪

︻︀﹝﹏ ︠﹢اب ﹝︣دم، ︾﹀﹙️ ا︪︀ن ا︨️؛ ﹝︓﹏ ︫ـ︀﹎︣دا﹡﹪  . ﹎﹀️ و ﹁︣﹝﹢د  ﹋﹥ آ﹡︀ن ا﹝︣وز از ︫﹞︀ ﹨︪﹫︀ر︑︣﹡︡

؛ ﹠︡﹝︓﹏ ﹝ـ︣ده ﹨︧ـ︐  . ﹝︀﹡﹠︡ ﹋﹥ ︗︧﹞︪︀ن در ﹋﹑س درس ﹝︺﹙ّ﹛ ا︨️، و﹜﹪ ﹢ا︨︪︀ن ︗︀﹪ د﹍︣ ا︨️ ﹝﹪

︡  از ا﹟ ︠﹢اب ︾﹀﹙️ ︋﹫︡ار ﹝﹪︠﹢رد،  ز﹡﹌ ﹋﹥ ﹝﹪ ا﹡ـ︡ و در   ﹁﹞﹠ـ︡ ﹋ـ﹥ درس را از د︨ـ️ داده    ﹝ـ﹪ . ︫ـ﹢﹡

﹁﹞﹠ـ︡ ﹋ـ﹑ه ︨︫︣ـ︀ن ر﹁︐ـ﹥      ︫﹢﹡︡ و ﹝﹪ ︋︀ ﹝︣گ ﹨﹛ از ا﹟ ︾﹀﹙️ٌ د﹡﹫︀ ︋﹫︡ار ﹝﹪. ا﹡︡ ا﹝︐︀ن ︫﹊︧️ ︠﹢رده

︀ . ︑︣ از ︻︀﹜﹛ د﹡﹫︀ ︑︣ و ︻﹞﹫﹅ ︋︣زخ ︠﹢دش ︻︀﹜﹞﹪ ا︨️ و︨﹫︹. در ︋︣زخ ︀︋︡ ︗﹢ر د﹡﹫︀ را ︋﹊︪﹠︡. ا︨️  ا﹝ـ

در آن ︵︣فٌ ︋︣زخ ﹨﹛ ︋﹫ـ︡اري از ︠ـ﹢اب ︋ـ︣زخ و    . ﹨﹞﹫﹟ ︋︣زخ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︻﹢ا﹜﹛ ︋︺︡ي، ﹝︓﹏ ︠﹢اب ا︨️

﹠︮ ر در﹢︱︀ت دو︋︀ره ا︨️ ۀ﹫ ﹪︻﹢﹡ ︣ت ︋︣زخ را ﹨﹛ ︎︀ره ﹝﹪. ﹇﹫︀﹝️، ︠﹢دش ︣﹍و  ﹝︣﹎﹪ د ︡﹠﹋

﹟ ︋︺︓﹠︀ ﹝﹟ ﹝«:﹎﹢﹠︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪. ﹋﹠︡ ﹇﹫︀﹝️ ︀︲︣ ﹝﹪ ۀ﹋﹠︡ و در ︻︣︮ ︋︣ز︠﹫︀ن را ︋︀ز ﹨﹛ ︋﹫︡ار︑︣ ﹝﹪

﹋﹠﹠ـ︡ و ﹇﹫︀﹝ـ️ ︫ـ﹊﹏     از ︠﹢اب ︋︣زخ ﹇﹫︀م ﹝﹪). ﹋﹫︧️ ﹋﹥ ﹝︀ را از ︠﹢ا︋﹍︀﹨﹞︀ن ︋﹫︡ار ﹋︣د؟(» ﹝︣﹇︡﹡︀ ﹨︢ا

  . ﹎﹫︣د ﹝﹪

  

️    . ﹨︀ي ︀︋ ﹪︐︪︋︡ ﹎﹀️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ در ﹉ ﹝︣︑︊﹥ ﹡﹫︧️ را︗︹ ︋﹥ ﹡︺﹞️. ١٧ ﹨ـ︀   آـ︀︑﹪ ﹋ـ﹥ از اـ﹟ ﹡︺﹞ـ

﹪﹞ ﹟︨  از ﹝︃﹋﹢﹐ت و ﹝︪︣و︋︀ت و ﹝﹙︊﹢︨︀ت ️︧﹡ ً﹐﹢﹝︺﹞ ،︡﹢﹎  ﹪ـ﹞ ﹟ـ︡،   و ا︸﹑ل و ﹇︭﹢ر ︨ـ﹢﹎

د︨ـ️  . »﹜ ︀﹞ ﹜︪ـ︀﹢ن «ا﹨﹏ ︋︪️؛ ﹝︓﹏ ا﹠﹊﹥ ۀ︨︍︦ از ازواج و ﹝︺︋ ﹟︫︣︀︪︐﹪، ︨︍︦ از ا﹡﹀︀ذ اراد

ر︲﹪ اً ︻ـ﹠﹛ و ر︲ـ﹢ا ︻﹠ـ﹥ ذ﹜ـ﹉     «: ﹋﹥ ﹡︺﹞︐﹪ ﹝︺﹠﹢ي ا︨️؛ ﹝︓﹑ً آ︠︣ ﹨﹛ ﹡︺﹞️ ا︮﹙﹪ را ﹝︴︣ح  ﹋︣ده

و ︨﹆︀﹨﹛ «︀ » و آ︠︣ د︻﹢ا﹨﹛ أن ا﹜﹞︡ ً ربَـ ا﹜︺︀﹜﹞﹫﹟ «︀ » ︨﹑مَ ﹇﹢﹐ً ﹝﹟ ربَـ ا﹜︣﹫﹛« ︀ » ا﹜﹀﹢ز ا﹜︺︷﹫﹛

» أُد︠﹙﹪ ︗﹠ّ︐﹪« ︀ ) ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︫︣ا︋﹪ ︑﹀︧﹫︣ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ آ﹡︀ن را از ﹝︀︨﹢ي ︑︴﹫︣ ﹝﹪(» ر︋َـ﹛ ︫︣ا︋︀ً ︵﹢راً

  ).︑﹀︧﹫︣ ︫︡ه ا︨️» ︗﹠ّ️ ذات«﹋﹥ ︋﹥ (
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﹋﹠︡؛ ﹝︺︣﹁ـ️ او از ﹎ـ︀و    د﹨﹫︡، ︑︭﹢َـري از ﹎︀و ︎﹫︡ا ﹝﹪ ︫︣ي ︻﹊︦ ﹎︀و را ﹡︪︀ن ﹝﹪و﹇︐﹪ ︋﹥ ︋︙﹥. ١٨

︣︋ـ︡ در رو︨ـ︐︀ و ﹎ـ︀و را ﹡︪ـ︀﹡︩      ︀﹐ ﹁ـ︣ض ﹋﹠﹫ـ︡ در ︑︺︴ـ﹫﹑ت او را ﹝ـ﹪    . در َ︡ـ ﹨﹞︀ن ︑︭﹢َـر ا︨️

﹋﹠︡ و ﹝︺ـ︣﹁︐︩   ا﹡︡ازد و ﹥ ذو﹇﹪ ﹝﹪ ﹋﹠︡ و ︀︾﹢︾ ﹤﹪ ︋﹥ راه ﹝﹪ ︋ ﹤︖️ و ︨︣وري ︎﹫︡ا ﹝﹪. د﹨﹫︡ ﹝﹪

 او ︡︀ن ﹎︀و . ︫﹢د ﹆︡ر ﹋︀﹝﹏ ﹝﹪﹡︧︊️ ︋﹥ ﹎︀و و ا︵﹢ار و ر﹁︐︀ر﹨︀ي او، ︭︠﹢︮﹫︀ت و  ﹁﹢ا﹫﹞ ️︊︧﹡ ﹟﹫﹝﹨

﹝﹢︗ـ﹢دات  . ﹋︀︾︢ي و ﹎︀و ﹝︤ر︻﹥، ︻﹫﹠︀ً و ︋﹙﹊﹥ ︋︧﹫︀ر ︋﹫︪︐︣، ﹝﹫︀ن ﹎︀و ﹝︤ر︻﹥ و ﹎︀و ︋︣ز︠﹪ ︋︣﹇︣ار ا︨️

» ﹫ـ︀ت  ︫ـ︊﹥ «ا︗ ﹟︀﹡﹪ ﹡﹆︩ و ︑︭﹢︣ي ﹝﹢ ﹨︧︐﹠︡ از ﹝﹢︗﹢دات ︋︣ز︠﹪؛ ﹫︀ت آ﹡︖︀︨ـ️، ا﹠︖ـ︀   

ات ﹝﹙﹊﹢︑﹪ ︎︣ و ﹝﹞﹙﹢َـ از ﹫︀ت ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋ـ︣اي  آن ﹇︡ر ﹝﹢︗﹢د. وا﹇︹ آ﹡︖︀︨️، ا﹠︖︀ ︠﹫︀ل ا︨️. ا︨️

﹝ﹳ﹙﹊ـ﹪ ﹫ـ︀ت    ۀاي از ﹝ﹳ﹙ـ﹉ ︑﹞ـ︀س ︋﹍﹫ـ︣د، آن ذرَـ    اي از ﹝﹙﹊﹢ت ا﹎︣ ︋ـ︀ ذرَـه  ذرَـه. ﹝︀ ︑︭﹢َـر ︫︡﹡﹪ ﹡﹫︧️

︠︀﹋﹪ ﹋﹥ ︋︀ ︎︀ي ا︨︉ ﹝﹙﹊ـ﹢︑﹪ ︗︣︊﹫ـ﹏   . ︫﹢د ا﹋︧﹫︣ ﹝﹪. ︫﹢د  ﹤﹊﹚︋ ،︡﹠﹋ ﹪﹞ ︩︋﹫︀ت ︻︖﹫︊﹪ ︎﹫︡ا ﹝﹪

زَر﹡︀دش ر️ و ﹎﹢︨ـ︀﹜﹥ از ﹫︓ـ﹪ ﹫ـ︀ت     ۀ︨︀﹝︣ي در ﹎﹢︨︀﹜آن را . ︋︩ ︫︡ ︑﹞︀س ︎﹫︡ا ﹋︣د، ﹫︀ت

︑﹢ا﹡﹠ـ︡   ﹝﹢︗﹢دات ﹝﹙﹊﹢︑﹪ ﹝ـ﹪ .  ﹉﹠﹫﹟ ا︔︣ي دارد» ﹇︊︱︐︀ً ﹝﹟ ا︔︣ ا﹜َ︣ـ︨﹢ل«︎﹫︡ا ﹋︣د و  ︋﹥ ︮︡ا درآ﹝︡؛ 

      ︡ ﹋﹞ـ﹪ ︑︽﹙ـ﹫︶ٌ ﹜︴﹫ـ︿    . ︋﹠︀ ︋﹥ ﹝︭﹙️، در ﹝ﹳ﹙﹉ ︑︣دَـد ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹠︪︃ آ︔ـ︀ر ︋︀︫ـ﹠︡ و ︐ـ﹪ ︋ـ﹥ ︪ـ﹛ ︋﹫︀﹠ـ

﹪﹞ ﹡ ﹪︐︨ ا︨️︠﹢ا﹨︡ ﹋﹥ ﹋︀ر ️︨ ﹤﹋ ️︨︧️؛ ︑﹙︴﹫︿ٌ ︾﹙﹫︶ ا﹫ .  

  

١٩ . از﹫︀﹨︤﹪  ︀︋ ﹤﹋﹤︙︋ آ﹝﹢︠️، ا ︡ از︐﹇︣د، ︋﹥ ﹫﹎ ﹪︠﹢ا︋︩ ﹝ ﹪﹠︧️ ﹋﹥ و ﹤︊︀ره ﹨﹞ـ﹊  ـ ︤ را ﹫

ـ  ﹫︩ ﹝︋︣ا ﹪و ︨︣﹎︣﹝ ي︋︀ز ا︨︊︀بٌ︣﹥ ﹨﹛ ﹋﹥﹨. ︠﹢ا︋︡ ﹪﹋﹠︡ و ﹝ ﹪ر﹨︀ ﹝ ﹞ ﹤و ﹨︣﹇︡ر ﹨﹛ ﹋ـ ︫︡︀︋ ︀﹫ ︳

﹟ ﹋﹥ ︠﹢ا︋︩ ﹎︣﹁️ از ﹨﹞ـ﹥  ﹫﹨﹞. ︠﹢ا︋︩ ﹡﹍︣﹁︐﹥ ︋︀︫︩︡ ︗︀ذب ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ا ﹪︗︢اب ︋︀︫︡، ︑﹠︀ ︑︀ و﹇︐

﹫﹞ و ﹝︖︣د ︹﹚﹠﹞ ︤﹪ ﹡ر ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢اب در وا﹇︹ ﹝﹢ت ﹝﹊َ︣ـ. ﹋﹠︡ ﹪﹏ ﹝﹫و︗﹢دش ﹝ ﹪︫﹢د و ︋﹥ ﹋︀﹡﹢ن درو

︋﹙﹊ـ﹥   ﹪،﹅  ︠ـ︀ر︗ ﹅ و ︨﹑﹝︣ا﹏ ا﹡﹆︴︀ع از ︻﹑ و ﹝︣ا﹏ ︋﹥ ︠﹢اب ر﹁︐﹟، .در ︑﹞︀م ﹝﹢︗﹢دات ﹨︧️

︡ ︠﹢اب را ﹋﹥ ﹨︣﹋︦ ︡ود ﹠︡ ده ﹨︤ار ︋︀ر در ︻﹞ـ︣ش  ︋︀. ️روح ا︨ ﹪و ﹝ﹳ︺︀د ︋﹥ ﹎﹢﹨︣ه درو﹡ ﹪،دا︠﹙

ـ د︨ـ︐﹢رات د . اً ︋︡ل ﹋ـ︣د  ﹪و ا﹡﹆︴︀ع ا﹜ ﹪آ﹎︀﹨ ︀ و ﹝︣گ﹫﹋﹠︡، ︋﹥ ︑︖︣︋﹥ وداع ︋︀ د﹡ ﹪︑︖︣︋﹥ ﹝   ﹤از ︗﹞﹙ـ ﹟

 ي️ ︠﹢اب و ﹨﹠﹍︀م ︋﹥ ︠﹢اب ر﹁︐﹟ و ︀︲︣ و ذا﹋︣ ︋﹢دن در آن ﹫﹟، ﹨﹞﹥ ︋︣ا﹫﹀﹫︵︀رت ︋︡ن و ︋︧︐︣ و ﹋

﹠︧️ ﹋﹥ ﹝﹍︣ ﹡﹥ ا. ︋︡ل ﹋﹠︡ ﹪ ︋︣ای ︑﹢َـل︪︀﹫د و ﹡︑︖َ︣ـ ي︋︣ا ﹪﹠﹨︣روزه را ︋﹥ ︑﹞︣ ﹟ ﹝︣گٌ﹟ ا︨️ ﹋﹥ اا

︑︢﹛ ﹤ ️︨︀رف يا︨️ ︋︣ا ﹪در ︠﹢اب ﹜︢ت ا︨️؛ ︎︦ در ﹝︣گ ﹋﹥ ︋︣ادر آن ا︻.  

  

︲﹞﹫﹞﹥ ﹋︣ده و » ﹢م«ا︨️ آ﹡︣ا ︋﹥ ﹜﹀︶﹊﹩ از ︸︣ا︿ ﹇︣آن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣︗︀ ︮︊️ از ﹇﹫︀﹝️ . ٢٠

) روز(و ﹨︣﹥ رو ︋ـ﹥ ︮ـ︺﹢د دارد ـ﹢م   ) ︫︉(︣آن ﹨︣﹥ رو ︋﹥ ﹡︤ول دارد ﹜﹫﹏از ﹝﹠︷︣ ﹇. ﹎﹀︐﹥ روز ﹇﹫︀﹝️
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ا﹜﹆︡ر ﹨﹛ ︫︉ ﹡ـ︤ول   ﹜﹫﹙﹤. در روز آن» إ﹜﹫﹥ را︗︺﹢ن« ﹨︡ و ︨﹫︣ در ︫︉ ﹨︧︐﹩ رخ ﹝﹩» ًِ أ﹡ّ︀ «︨﹫︣  .ا︨️

و ︋︣ای ︨︀﹜﹊︀ن ︑︡ر︖︀ً ا︨️، ︫︣وع ︠ـ︣وج از  ) ﹡︀﹎︀﹡﹩(︫︣وع ﹝﹢ت ﹋﹥ ︋︣ای ︾︀﹁﹑ن ︋︽︐︐︀ً. ﹇︣آن ا︨️

ا ﹟﹉ ︨﹫︣ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹨︧︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︧ـ︀ن ﹨ـ﹛ از آن ﹝︧ـ︐︓﹠︀     .︋﹥ ﹡﹢ر و  از ︫︉ ︋﹥ روز ا︨️ ︸﹙﹞︀ت

﹝﹑﹊﹥ و روح ︋﹥ ︵︣ف ︠︡ا (» ًـ﹢ؤمٍ ﹋︀نًـ ﹝ٌ﹆ْ︡ارﹳهﹳ َ︠﹞ؤ︧﹫﹟ًـ أَ﹜ْ︿ًـ ً︨ـ﹠َ﹤  ︑َ︺ؤ︣ﹳجﹳ ا﹜ْ﹞ًـ﹑ٌ﹊َ﹤ُ وًـ ا﹜ّ︣ـوحﹳ إِ﹜َ﹫ؤ﹥ٌ ﹁﹪«: ﹡﹫︧️

︨︣ ا﹠﹊﹥ . ︎︦ ا﹐ن ︫︉ ا︨️ و ﹇﹫︀﹝️ روز). ︨︀ل ا︨️رو﹡︡ در روزى ﹋﹥ ﹝﹆︡ار آن ︎﹠︖︀ه ﹨︤ار ︋︀﹐ ﹝﹩

 ️﹞︀﹫﹇»︣م ︑ُ︊﹙﹩ ا﹜︧︣ا﹢ «﹩﹞ در آن آ︫﹊︀ر ︀﹡︀﹡ و ︀﹡درو ﹩﹠︺ ،️︨ا︨️ ﹎︣دد؛ ا ﹟﹫﹝﹨.  

  

︋﹑﹁︀︮﹙﹥  ︋︀ ﹝︣د﹡︩ ﹁︣دی︣﹨ ︺﹠﹩﹜﹛ ︋︣زخ ﹋﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︣د ا︨️ ﹇﹫︀﹝️ ﹋︊︣ی ︋︣ ︠﹑ف ︻︀. ٢١

ای ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ا﹜﹛، ︀د︔﹥﹢︻وارد ︻︀﹜﹛ ︋︣زخ ﹝﹩ ﹎︣دد، ﹝︣︋﹢ط ا︨️ ︋﹥ ︗﹞︹، ︺﹠﹩ ︋﹥ ﹨﹞﹥ ا﹁︣اد و ﹨﹞﹥

﹋﹏ ︗︀ن  .رخ ﹝﹩ د﹨︡ ﹨︧︐﹩ ︋︣ای ﹋﹏ ︗︀نای ا︨️ ﹋﹥وا﹇︺﹥ ؛﹡︧︀﹡︀ را در ︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣دا︫﹫︀ء و ﹨﹞﹥ ا

﹤﹚︣﹞ ای وارد ︡︡︗ ︑︀﹫ و ﹡︷︀﹝ ﹩و ︡︡︗﹩﹟﹢﹡ ﹩﹞د﹎︣د.  

را ﹝﹆︀رن ︋︀ ︠︀﹝﹢ش ︫︡ن ︨︐︀ر﹎︀ن، ︋﹩ ﹁︣وغ ︫︡ن ︠﹢ر︫﹫︡، ﹋︸ ﹜︣﹢ر ا ﹟︀د︔﹥ ︋︤رگ﹇︣آن 

﹡︀﹨﹞﹢ار︀، ﹝︐﹑︫﹩ ︫︡ن ﹋﹢﹨︀ و ︎﹫︡ا︩ ﹜︣ز︫︀ و ︾︫︣︀ی ︪︠﹉ ︫︡ن در︀﹨︀، ﹨﹞﹢ار ︫︡ن

﹩ ︻︀﹜﹛ ︋﹥ ︨﹢ی ا﹡︡ام و ︠︣ا︋﹩ ︑﹞︀﹝. ا﹡﹆﹑︋︀ت ︻︷﹫﹛ و ︋﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︋﹫︀ن ﹋︣ده ا︨️︻︀﹜﹞﹍﹫︣ و د﹎︣﹎﹢﹡﹫︀ و

︫﹢د و ︑﹢﹜﹫︡ی د﹍︣ ﹡﹢︨︀زی ﹝﹩، ︋﹥ ︫﹊﹙﹩ ︑︀زه،د و ﹨﹞﹥ ﹫︤ ﹡︀︋﹢د ﹝﹩ ︫﹢د و ︋︀ر د︗ ︣﹍︀نرو﹝﹩

﹝﹥ ﹡︷︀﹝︀ت ﹁︺﹙﹩ ︗︀ن ︑﹀︀و︑︀ی ا︨︀︨﹩ دارد، ادا︀︋︡ و ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹡︷︀﹝︀ت د﹍︣ ﹋﹥ ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و﹝﹩

  .﹝︀﹡︡︀︋︡ و ︋︣ای ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︀﹇﹩ ﹝﹩﹝﹩

︐﹞ ︀ی﹡و ︻﹠﹢ا ︀﹞︀﹡ ︀︋ ﹜︣﹋ د﹨﹠︡ه و︲︺﹋︡ام ﹡︪︀ن︣ه ︫︡ه ﹋﹥ ﹨﹙︿ ︠﹢ا﹡︡﹇﹫︀﹝️ در ﹇︣آن﹩ 

او﹜﹫﹟ و آ︣︠﹟ در ۀاز آن ︗️ ﹋﹥ ﹨﹞ ﹝︓﹑ً. ︋︀︫︡ ︠︀ص، ﹋﹥ ︋︣ آن ︀﹋﹛ ا︨️ ﹝﹩﹩﹝︭﹢ص و ﹡︷︀﹝

︀ روز ︗﹞︹ ︀ روز ︑﹑﹇﹩ ︠﹢ا﹡︡ه ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و ︑︣︑﹫︉ ز﹝︀﹡﹩ آ﹡︀ از ︋﹫﹟ ﹝﹩ رود، روز ︪︣ ﹋﹠︀ر ﹨﹛

 ﹅︀﹆ آ︫﹊︀ر و ︀﹠︵︀︋ ﹤﹋ ️︗ م ︑︊﹙﹩ ا«︫﹢د، ﹝﹩ رو︫﹟︫︡ه و از آن﹢︣روز ﹡︪﹢ر ﹡︀﹝﹫︡ه » ﹜︧︣ا ︀

، و از آن ︗️ ﹋﹥ ا﹡︧︀﹡︨ ﹩︀️ در»﹢م ا﹜﹙﹢د«﹋﹥ ﹁﹠︀ ﹡︢︎︀︣ ا︨️ و ︗︀و︡، و از آن ︗️︫︡ه 

 آ﹝︀ده ﹡﹊︣دهروزی﹋﹥ ︣ا ︠﹢د را ︋︣ای ﹠﹫﹟  ﹋﹠﹠︡︊﹟ ﹝﹩رو﹡︡ و ا︧︀س ︾َ︧︣ت و ﹡︡ا﹝️ ﹁︣و ﹝﹩

،﹨︀︨️︑ ﹟︣︀د︔﹥︻︷﹫﹛، و از آن ︗️ ﹋﹥ ︋︤ر﹎︐︣﹟ ︠︊︣﹨︀ و»﹢م ا﹜︐︽︀︋﹟«و» ﹢م ا﹜︧︣ة«، ︋﹢د﹡︡ 

  .︠﹢ا﹡︡ه ︫︡ه» ﹡︊︃ ︻︷﹫﹛«

  

﹋﹠︡ ︋﹥ ︋︀﹜﹀︺﹏ ﹋︣دن ︠﹢د︠﹢ا﹨﹩ و  ﹋﹠︡ ︫︣وع ﹝﹩ ا﹁︐︡ و ز︋︀ن ︋︀ز ﹝﹩ و﹇︐﹩ ﹡﹢زاد ︋﹥ راه ﹝﹩ .٢٢

آورد و از ︠﹢دش ︋﹥ د﹍︣ی و از او ︋﹥  اش ︨︣ ︋︣ ﹝﹩ د﹍︣ ︠﹢ا﹨﹩ر︨︡  ﹩ ︋﹥ ︋﹙﹢غ ﹝﹩و﹇︐. ﹡﹀︧︀﹡﹫️
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︋﹥  شاش از ︠﹢د دا︣ه. ︫﹢د اول ︻︀︫﹅ و ︋︺︡ ︎︡ر و ︋︺︡ در ﹏ ︨︀﹜﹍﹩ ﹝︺﹙ّ﹛ ﹝﹩.﹎︢ارد ﹇︡م ﹝﹩ د﹍︣ان

﹨︀ ︋﹥ ︠︡ا ﹝﹠︐﹩  از آن و ر︨︡ ﹨﹞﹥ ﹝﹙﹢﹇︀ت ﹝﹩ ︋﹥ ﹨︀ و د﹍︣ آد﹝﹫︀ن و ︋︺︡ ﹥از او ︋﹥ د﹍︣︋︙ و ش﹁︣ز﹡︡

︫﹢د، ︑︺﹙ّ﹆︩ ︋﹥ د﹡﹫︀ ﹋﹛  ا﹁︤ون ﹝﹩ از ﹏ ︨﹫︣ ︵︊﹫︺﹩ آد﹝﹩ ا﹠︴﹢ر ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ﹋﹥ ︻﹞︣ش. ︫﹢د ﹝﹩

و  ﹎﹫︣﹡︡  آرام آرام ﹡﹫︣وی ︗﹠︧﹩، ︋﹫﹠︀﹩، ︫﹠﹢ا﹩، و ︀﹁︷﹥ او را ﹝﹩. ﹋﹛ از ︵︊﹫︺️ ﹝︖َ︣ـد ︫﹢د ︫﹢د و ﹋﹛

︨﹫︣ ︵︊﹫︺﹩ ا︨️  ،ا﹢ .﹟﹠︡ ︋﹥ درون ︋﹫︀ و وارد ︋︣زخ ︫﹢︠﹢ا﹨﹠︡ ر︋︳ او را ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ﹝︀ده ﹋﹛ ﹋﹠﹠︡ و ︋﹍ ﹝﹩

﹎︣︾ ﹤︣︤اً زن و ︋︙﹥  ﹝︀﹡﹠︡ و ﹨︀ در ﹝︣﹙﹥ ︋︙﹍﹩ و ︠﹢د︠﹢ا﹨﹩ ﹝﹩ ﹎︢ارد و ا﹋︓︣ آدم ا﹝︀ ︫﹢ا︾﹏ ﹡﹞﹩

︫﹢﹡︡ ﹥ ر︨︡ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹝︺﹙ّ﹛ و د︨️ آ︠︣ ︻︀رف و  ︋︀︵﹠︀ً ﹨﹞︧︣ و ︎︡ر ﹡﹞﹩ ﹆﹫﹆︐︀ً و ﹎︀ه ﹨﹫︘ دار﹡︡ ا﹝︀

﹨︀ ﹨︣﹉ ︠﹢دش ﹝﹆︀﹝﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ .︡ن را ﹝︓﹏ ﹜︊︀︨﹩ از ︠﹢د ︋﹊﹠﹠︡ و ︠﹙︹ ﹋﹠﹠︡آ︠︣ش ﹝︖َـ︣د ︫﹢﹡︡ و ︋

ای ﹋﹥ ا﹁︐﹠︡ ︋﹍﹢﹡﹥ا﹝︀ آد﹝︀ از ز﹝︀ن ︻﹆︉ ﹝﹩. در ﹎︢ر ز﹝︀ن آدم ︀︋︡ ︋﹥ آ﹡︀ ︋︨︣︡ ،ا﹎︣ ﹁︴︣ی ︋︤رگ ︫﹢د

﹤︐︎︀﹡ ︪︀ن ﹁︣ار︨﹫︡ه ا﹝︀ ︠︀م و ﹋︀ل و﹎︣﹞ ﹩︐ ︡﹡در ︋︣زخ ﹋﹥ دار او﹜﹫︀ء ا︨️ ︠﹫﹙﹩ . ا ﹤﹋ ️︧﹠ز︗︣ ا

﹋﹢ر و  ﹡︧︊️ ︋﹥ آن ︻︀﹜﹛، ﹋﹠﹠︡ و ﹡﹫︀ز ︋﹥ د︨︐﹍﹫︣ی دار﹡︡ ﹢ن ﹡︀︨﹠︣︾ ﹩﹞ ﹩︊﹩ و ﹋︪﹠︡ و ا︧︀س ﹝﹩

﹝︓﹏ ︵﹀﹙﹩ ﹋﹥ ︪﹛ و . ︫︡ه ﹋﹥ ﹡︪︡ه ︫︀ن ︋︀ز ﹝﹩  ︡︀︋︪﹛ و ﹎﹢ش و ︻﹆﹏ ︋︣ز︠﹩. ا﹡︡ ﹋︣ و ﹐ل و ﹋﹛ ︻﹆﹏

 ﹋︪︡ و ︀︋︡ د︨︐︩ را ﹩ر︫︡ ﹡﹊︣ده و ︻﹆︉ ا﹁︐︀ده ا︨️  و در ا﹟ د﹡﹫︀ ز︗︣ ﹝اش  ︋︡﹡﹩ و د︨️ و︎︀ی ﹎﹢ش

  .︋﹍﹫︣﹡︡ و ﹜﹆﹞﹥ در د﹨︀﹡︩ ︋﹍︢ار﹡︡ او ﹨﹛ در ︻︢اب ︋︣ز︠﹩ ا︨️
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﹏︭﹁ ﹜︐︪﹨ :  

  

  

  

  

  ﹝︀م﹝︺︣﹁️ ا﹖

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درس ︋﹫︧️ و ︨﹢م

  

﹨︀ي وا﹜﹥ و ︨︣﹎︣دان در ︗︧︐︖﹢ي را﹨﹪ ﹨︧︐﹠︡ ︑︀ ︋﹥ ︨﹢ي ︠︡او﹡︡ ︨ـ﹫︣   ︾︣ب، ا﹡︧︀ناز ︫︣ق ︑︀ . ١

ا﹟ ﹝ـ︣دم ـ﹉   . ﹋︣ده دار﹡︡ ﹎︣د﹡︡ ︑︀ آ﹡︀ن را در ا﹟ ︨﹫︣ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡؛ ﹎﹛و ︨﹙﹢ک ﹋﹠﹠︡ و ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹋︧﹪ ﹝﹪

︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹥ ︵︣﹁﹪ ﹝﹪... . ︫﹢﹡︡، ﹉ و﹇️ دور ﹋﹠﹀︧﹫﹢س، ﹎︀﹨﹪ دور ﹜﹠﹫﹟، و و﹇️ دور ار︨︴﹢ ︗﹞︹ ﹝﹪

-رو﹡︡ و در راه او ︨︣ ﹝﹪﹨︀ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹋︧﹪ ﹝﹪ ﹨︀ ︋﹙﹊﹥ ﹇︣ن ︨︀ل. ار ﹋﹠﹠︡ و از ا﹟ ︨︖﹟ د﹡﹫︀ ︠︀رج ︫﹢﹡︡﹁︣

ا﹡ـ︡ آن ﹋︧ـ﹪ را ﹋ـ﹥    آ﹡︀ ﹎ـ﹛ ﹋ـ︣ده  . د﹨﹠︡،  ﹤︋ ﹤﹋ ︡︀︫﹆﹫﹆️ ﹡︤د﹉ ︫﹢﹡︡ و ا︧︀س ︠﹢ب ︋﹢دن ﹋﹠﹠︡

ز ﹋︖ـ︀ ︀︋ـ︡ ر﹁ـ️ و ـ﹥     ︋︧️ ا︨️ و ﹋︖︀ ︎︣︑﹍︀ه، ا دا﹡︡ ﹋︖︀ ︋﹟و ﹝﹪. ﹨︀ي ا﹟ ﹇﹙ّ﹥ را ︋﹙︡ ا︨️ راه﹋﹢ره

ا﹟ ︑﹊︀︎﹢﹨︀ . ا﹡︡، ﹎︣﹥ ﹡︡ا﹡﹠︡︠﹢د را ﹎﹛ ﹋︣ده ۀآ﹡︀ ا﹝︀م ز﹝︀﹡. اي ︀︋︡ ︋︣دا︫️ و ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ ر﹁️︑﹢︫﹥

﹤︪︣ت ا﹁︐ـ︀ده  اي ﹋﹥ ︫︊︀﹡︩ را ﹎﹛ ﹋︣ده﹝︓﹏ ﹎﹙﹥. اش آ﹡︖︀︨️﹨﹞﹥ ر﹫ ﹤︋ ︣ا︮ ا︨️، در ︡ ﹝ـ︀ ︋ـ﹥   . ا﹡ـ

﹨ـ︀ي ︑﹢﹫ـ︡   ﹫︣ي ﹋﹠︡؛ ︨﹫︣ و ︨﹙﹢﹋﹪ ﹋﹥ ︵ـ﹪ وادي ﹋︧﹪ ﹡﹫︀ز دار﹛ ﹋﹥ ﹝︀ را در ا﹟ ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ک د︨︐﹍
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ا﹝︀﹝ـ️   ۀاـ﹟ ︋﹫ـ︀ن ﹁︴ـ︣ي ﹝︧ـ﹙    . ﹨︀ي ︨︀﹝︣ي ︑︀ر را ︋︀︵﹏ ﹋﹠︡︑﹊﹞﹫﹙﹪ ا︨️؛ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︵﹙︧﹛ ﹎﹢︨︀﹜﹥

  !  ︠︡ا︀، د︨️ ﹝︀ را ︋﹥ د︨️ ﹝﹢︨﹪ دوران و ا︋︣ا﹨﹫﹛ ز﹝︀ن ︋︨︣︀ن و ︀ر﹞︀ن ﹋﹟ او را ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛. ا︨️

  

٢ .﹚︧﹞ ۀدر ︡و ︠︡ا︫﹠︀︨﹪ ︋︣و ︡﹫﹢︑ و ︋﹥ ︑﹞︀م ﹋︐︀ب     ︡  ۀدر ر︫ـ︐ . ﹨︀ي ︫ـ﹫︺﹥ و ︨ـ﹠ّ﹪ ﹝︣ا︗ـ﹥ ﹋﹠﹫ـ

ا﹟ ︋﹥ ا︮︴﹑ح ︠﹙﹀ـ︀ي ︎﹫ـ︀﹝︊︣، ︠ـ︀﹜﹪ از    . ﹋﹠﹫︡ ﹝︺︣﹁️ ︠︡ا، ده ︨︴︣ از ا︋﹢︋﹊︣ و ︻﹞︣ و ︻︓﹞︀ن ︎﹫︡ا ﹡﹞﹪

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ . ︎︧︣ ︻﹞﹢ ﹡﹫︧︐﹫﹛ و ︋︀ ا︋﹢︋﹊︣ ﹨﹛ ︎︡ر﹋︪︐﹍﹪ ﹡︡ار ﹜﹝︀ ︋︀ ︻﹙﹪. ا﹡︡﹝︺︀رف ︑﹢﹫︡ي ︋﹢ده

︋﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡﹡﹞︀ن در ارض ︫﹫︺﹥ ︋﹢ده ︋︀︫︡ ﹋﹥ دارا﹐﹞︀ن ﹆﹫﹆﹪ ا︨️، ﹋﹥ اـ﹟ ﹨ـ﹛   ︫﹫︺﹥ ︋﹢دن ﹝︀ ︋﹥ ︻﹙ّ️ 

ا﹎︣ ﹝︣دم ︗﹞ـ︹ ︫ـ﹢﹡︡ و ﹋︧ـ﹪ را    . ا﹜︊︐﹥ ︑﹢﹁﹫﹅ و ر﹞︐﹪ ︠︀صَـ ا︨️، ا﹝︀ ︫﹫︺﹥ ﹝︀﹡︡ن ﹝︀ ﹇︴︺︀ً د﹜﹫﹏ دارد

﹨ـ︀ي  ﹥︗︀﹡︪﹫﹠﹪ ︎﹫︀﹝︊︣ ︋﹥ د﹜﹫﹏ دا︫︐﹟ ﹡︪︀﹡. ︫﹢دا﹡︐︀ب ﹋﹠﹠︡، ︋︀ ا﹟ ا︗︐﹞︀ع ﹝︣دم او ︗︀﹡︪﹫﹟ ︎﹫︀﹝︊︣ ﹡﹞﹪

ا﹇﹫︀﹡﹢س ︻﹙﹛ ا︨️ و ﹝︀  ︻﹙﹪. رو﹛﹝﹑ّ︨️ و ﹝︀ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹝﹑ّ ﹝﹪ ︻﹙﹪. ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︎﹫︀﹝︊︣ ا︨️

ا﹎︣ ﹋︧ـ﹪ ︋﹢ا﹨ـ︡ راه ︋﹠ـ︡﹎﹪    .   ا﹛︻﹙﹛ ﹨︧︐﹫﹛، ︎︦ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ︋﹥ د﹡︊︀ل ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ر﹁︐﹥ ۀ﹨﹛ ︑︪﹠

﹪﹚︻ ️ر ﹨︡ا﹢﹡ ︀︋ ︡︀︋ ،︡﹠﹋ ﹪︵ ︠︡ا را﹟︋ ︉ ︡   ا︋﹫︴︀﹜ـ ـ . ︵ـ﹪ ﹋﹠ـ ﹚︣﹞اول در راه ︋﹠ـ︡﹎﹪، ﹝︺︣﹁ـ️    ۀ

﹚︣﹞ ︪︀ت ︠︡ا︨️ ۀ︠︡ا︨️ و︀﹞︣﹁ ﹤︋ دوم آن، ︻﹞﹏ ﹋︣دن .﹪﹚︻    راه را ︋﹥ روي ﹝︧ـ﹙﹞﹫﹟ ︋ـ︀ز ﹟ا

ا﹟ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ دا﹝ـ︀د ︎﹫︽﹞︊ـ︣ ا︨ـ️     د﹜﹫﹏ ︗︀﹡︪﹫﹠﹪ ︻﹙﹪. ﹋︣ده ا︨️، او ﹁︀︑︣︵ ﹅ و﹐️ ا﹜﹪ ا︨️

️   ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ارزش) ︻︓﹞︀ن ﹨﹛ ︫﹢﹨︣ دو ﹡﹀︣ از د︠︐︣ان ︎﹫︽﹞︊︣ ︋﹢د( ︮ـ﹀︀ت  . ﹨︀ي و︗﹢دي ︠ـ﹢د او︨ـ

﹠﹫﹟ ﹋︧﹪ در ︗︀﹝︺﹥ ﹨︧️ . ذا︑﹪ ︠﹢د او︨️، ︎︦ ﹝﹆︀﹝﹪ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋︀ ا﹡︐︀ب ﹝︣دم ا︖︀د ︀ ︨﹙︉ ︫﹢د

︋︀ ا﹡︐︀ب، ﹋︧﹪ وا︗︡ اـ﹟ ︮ـ﹀︀ت   . ﹋﹥ ﹐﹅ ا﹝︀﹝️ ا︨️ و ︀︋︡ او را ︀﹁️، ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ او را ا﹡︐︀ب ﹋︣د

ا﹝︀ ︀︋ ﹪︧﹋ ﹤︡ . ا ﹋﹥ وا︗︡ ا﹟ ︮﹀︀ت ا︪︑ ︡︀︋️︨﹫︬ داد و ﹋︪︿ ﹋︣د و ﹡︪︀ن داد ﹋︧﹪ ر. ︫﹢د ﹡﹞﹪

︫﹠︀︨︡، ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹨﹞︀ن ﹋︀﹡﹢﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ︮﹀︀ت را در  او را ﹡︪︀ن ︋︡﹨︡؟ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋︐︣ او را ﹝﹪

. و︗﹢د ﹁︣دي ﹡︀ده ﹋﹥ او ﹇︣ار ا︨️ ا﹝︀م ︫﹢د؛ ︺﹠﹪ ︎﹫︽﹞︊︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︻﹙﹪ و ا﹝︀م ﹇︊﹙﹪ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹝︀م ︋︺︡ي

 ︩﹞︀﹡ ﹟ا»️︀︮︣ان ︋﹥ ︨﹙﹫﹆﹥ و ﹨﹢س ︠﹢د(︭︉ا︨️ ﹡﹥ ﹡» و﹍︪ـ︀ن دادن  ). ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ا﹜︤ام د﹡ ️︀︮و

و و﹇︐﹪ . ︑﹢ا﹡︡ آن وا﹇︺﹫️ را ︋︪﹠︀︨︡ وا﹇︺﹫︐﹪ در ﹋︧﹪ ا︨️ ︋﹥ ﹝︣دم، از ︵︣ف ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋︐︣ از ﹨︣﹋︦ ﹝﹪

ا﹡︡ ا︵︀︻️ ﹋﹠﹠ـ︡ از   ﹝﹢︸ّ︿. ا﹡︡ ا︵︀︻️ ﹋﹠﹠︡، ا ﹟﹉ ﹝﹫︤ان ︻﹆﹙﹪ ا︨️ و﹞ ️︀︮﹆ّ﹅ ︫︡، ﹝︣دم ﹝﹢︸ّ︿

︑︡﹠﹚︋ ﹤﹋ ﹪︧﹋﹅ روح و ﹟︣ ︣ان را دارد﹍و ﹜﹫︀﹇︐﹪ ︋﹫︩ از د ﹅ ﹟︣︑.  

    

ا﹎︣ ﹝︣دم ز︣ ︋︀ر ︖َـ️ ︠︡ا ر﹁︐﹠︡ و او را ︀ري ﹋︣د﹡︡، ︋︣ او ﹐زم ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹝︣ ﹇﹫︀م ﹋﹠︡ و ز﹝︀م . ٣

ا﹝︀ ا﹎︣ ﹝︣دم ز︣ ︋︀ر ﹡︣﹁︐﹠︡ و او را ︀ري ﹡﹊︣د﹡︡، ︋︣ او وا︗︉ و . روا﹪ را ︋﹥ د︨️ ﹎﹫︣د ﹊﹢﹝️ و ﹁︣﹝︀ن

ا﹝ـ︀ از آن  . ︋︪︣ي ۀا﹟ ﹝﹫︤ا﹡﹪ ︻﹆﹙﹪ ا︨️ از ︗﹠︊. ﹫︧️ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹝︣ ﹇﹫︀م ﹋﹠︡ و ز﹝︀م را ︋﹥ د︨️ ︋﹍﹫︣د﹐زم ﹡
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ا﹜ ،﹪︖َـ️ ︠︡ا ا﹎︣ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹨﹛ ﹝︽﹙﹢ب و ﹝﹆﹢ر ︋︀︫︡، ﹡︪︣ ا﹊︀م ا﹜ـ﹪ ﹝﹫︧ـ︣ ﹡﹫︧ـ️ و     ۀ︵︣ف، از ︗﹠︊

︖َــ︐︩ را ︸ـ︀﹨︣   از ا﹟ رو، در ︋︣︠﹪ از﹝﹠﹥، ︠︡او﹡︡ . ﹋︧﹪ ﹝︴﹫︹ ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د و ︋﹠﹫︀د ︫︣ع ︋︣ ︋︀د ا︨️

﹋﹠︡ و ا︸ ﹟ـ﹢ر ﹜︴ـ︿ ︠ـ︡ا﹪ و     ︎︣ا﹋﹠︡ و در آ﹁︀ق ﹝︐﹞﹊ّ﹠︩ ﹝﹪ ﹋﹠︡ و ︮﹫️ ︫︣︑︩ را در ا﹇︴︀ر ﹝﹪ ﹝﹪

︑︖﹙ّ﹪ ﹋﹞︀ل ا﹜﹪ ﹨﹞﹥ ︋︣اي ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹙﹅ ︋﹥ ﹝︺︊﹢د ︗ ﹪﹆﹫﹆︀ن ︻︀رف ︫﹢﹡︡ و ︋︡ا﹡﹠︡ ﹋﹥ ︠︡اي ︻︀﹜َ﹛، 

ا﹝︀ ︻﹙ّ️ ︾﹫︊ـ️ ︖َــ️   . ﹡﹍︢ا︫︐﹥ ا︨️ ︻﹑﹝︐﹪ از ︠﹢د در ︻︀﹜َ﹛ ﹎︢ا︫︐﹥ و ﹝︺︣﹁️ ︠﹢د را ﹡︀︑﹞︀م و ﹝︺︴ّ﹏

ا﹜﹪ آن ا︨️ ﹋﹥ ﹇︡ر و︗﹢دش دا﹡︧︐﹥ ︫﹢د و ︠﹙﹅  ۀ︋︪︣ي، از ︗﹠︊ ۀ︠︡ا ︮︣ف ﹡︷︣ از ﹡︀﹐﹆﹪ ا﹝َـ️ از ︗﹠︊

︡︀﹁ ﹤﹋ ︡﹠﹡ۀ︋︡ا  ﹤﹋ ﹅ ︉﹡︀︗ ا︨️ از ﹪﹀︴﹛ ﹜﹨ ﹟و ﹇︡ر ا﹝﹠﹫️ را در ﹡︀ا﹝﹠﹪ ︋︡ا﹡﹠︡ و ا ،️︧﹫ ﹜﹛︀︻ او در

اش ﹋﹠ـ︡ و از آ﹡ـ︀ن    از ﹡︺﹞️ آ﹎︀ه و ︫﹠︀︨︀ي ︠﹢د و ﹇︡رت ﹇ـ︀﹨︣ه ︋﹥ و︗﹪ د﹍︣ ︠﹢ا︨︐﹥ ا︨️ ︋﹠︡﹎︀ن را 

︡﹠﹢︖︋ و ﹁︣ج ︡﹠﹠﹋ ﹪ا﹨︡ ︑︀ ︋﹥ در﹎︀﹨︩ ﹎︡ا﹢︋ . ﹪︱︐﹆﹞ ا︨️ و ️﹝ر و ︋︴﹢ن، ﹨︣ دو، ر﹢︸ در ︦︎

  . »﹋﹏ ﹢م ﹨﹢ ﹁﹪ ︫︃ن«﹡﹢︻﹪ ︋﹍︢رد ﹋﹥  ︠﹙﹆️ ︻︀﹜َ﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ روز، ︋﹥

  

︎︨︣︐﹪ د︻﹢ت ﹋︣د﹡ـ︡، ︨ـ︍︦ ﹝︺ـ︀رف ﹝︊ـ︡﹪      ﹪ و ﹊︐︀ا︋︐︡ا ﹝︣دم را ︋﹥ ︠︡ا︎︨︣︐ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م. ٤   

︠﹢ف و ر︗︀ ︋ـ﹥ ︠ـ︡ا    ۀ﹝︣دم را از دو ︗﹠︊... ︗﹑ل ︠︡ا، ﹇︣ ︠︡ا، ︗﹞︀ل ︠︡ا، ﹝︣ ︠︡ا، و . ︫︣وع ︫︡

︎ـ︦ از آ﹡﹊ـ﹥    .) ︠﹢ف ︻﹢ام، ︑︣سِ از ︠︡ا︨️ و ︠﹢ف ︻︀رف، ︑︣سِ از د︨️ دادن ︠ـ︡ا (.﹝︐﹢︗َـ﹥ ﹋︣د

︡   ۀا﹊︀م ︻﹆﹙﹫﹥ و ﹝︧︐﹆﹑ت ︻﹆﹙﹫ ﹝︣دم را ︋︀ ︠︡ا آ︫﹠︀ ﹋︣د، ︀︋︡ آ﹡︀ن را ︋︀ ︎ـ︦ از اـ﹟   .  ﹡﹀︧﹫﹥ آ︫ـ﹠︀ ﹋﹠ـ

  . ر︨︡﹝﹪... ا︮﹢ل، ﹡﹢︋️ ︋﹥ ﹁︣و︻﹪ ﹝︓﹏ ﹝︺︀﹝﹑ت، ︑︖︀رات، ا︗︀رات، ︡ود، د︀ت، و 

آ﹝ـ︡ه  ا﹜︊︐﹥ ﹎︀﹨﹍︀﹨﹪ ﹨﹛ ﹇︱︀︀﹪ در ا︔﹠︀ء ﹋︀ر ︎﹫︩ ﹝﹪. ︫︡ه ا︨️آ︀ت ﹇︣آن ︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹡︀زل ﹝﹪

ا﹝︀ ︨﹠ّ️ ر︨︀﹜️ ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋ـ﹥ از ︑﹢﹫ـ︡ ︫ـ︣وع    . ︫︡ه ا︨️﹝﹪ ﹋﹥  ︋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ آن ﹇︱︀︀، آ︀︑﹪ ﹡︀زل

﹋﹠︡، و ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ ︠︡ا، ﹝︺︣﹁️ ا﹡︊﹫︀، ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦، ﹝︺︣﹁️ ﹝︧︐﹆﹑ت ︻﹆﹙﹫﹥ ︋︍︣دازد و ︨ـ︍︦ ︋ـ﹥ ﹝︺ـ︀رف    

︫ـ︡، ︑﹕﹜ـ﹣ ︻︖﹫ـ︉ و    ا﹎︣ ﹇︣آن ︋﹥ ︑︣︑﹫ـ︉ ﹡ـ︤ول ﹡﹢︫ـ︐﹥ ﹝ـ﹪    . ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹑ت ︋︨︣︡ ﹋﹥ ا﹊︀م ﹁︣︻﹫﹥ ا︨️

اي ﹝︺﹙﹢م ︫﹢د، ﹆︡ر ﹝︺﹠ـ︀ي آن ︻ـ﹢ض   ﹠﹫︡ ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ ﹝﹊ّ﹪ ︀ ﹝︡﹡﹪ ︋﹢دن آ﹥︋︊﹫. (دا︫️اي ﹝﹪ ا﹜︺︀ده ﹁﹢ق

 ا﹜﹞ـ﹣﹝﹠﹫﹟  ︑︣︑﹫︉ ﹡︤ول را، ︋﹥ ︑﹞︀م و ﹋﹞︀ل، ﹋︧﹪ ︗︤ ا﹝﹫︣). ا﹡︡ازد︫﹢د و در ﹁﹛ آ﹥ ﹝︀ را ︗﹙﹢ ﹝﹪﹝﹪

دا﹡︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹋﹪ ﹡︀زل ︫︡ه ا︨️، ︣ا ﹡︀زل ︫︡ه و ︫︃ن ﹡︤و﹜︩ ﹥ آ︀ت ﹝﹪ ۀ﹨﹞ ۀا︪︀ن در︋︀ر. دا﹡︧️ ﹡﹞﹪

 آن ﹇︣آن ﹡︤د ︠﹢د ا︪︀ن ﹝︀﹡︡ و ا﹒ن ﹡ـ︤د ا﹝ـ︀م ز﹝ـ︀ن   . ︋﹢د﹡︡ ﹡﹢︫︐﹥ ا﹠︀ را ︻﹙﹪ ۀا︨️؟﹨﹞ ه ︋﹢د

  . ا︨️

﹋﹠﹠ـ︡ و ﹝﹠︊ـ︣ و ﹝ـ︣اب را در    ﹡︪﹫﹟ ﹝﹪ را ︠︀﹡﹥ ︫﹢﹡︡ و ︻﹙﹪دا﹡︧️ ﹋﹥ ︗﹞︹ ﹝﹪﹝﹪ ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م

او ﹎︢ا︫︐﹠︡ ︑︀ ﹨︣﹋︦  ۀرا ︋︣︎︀ ︋︡ار﹡︡، ︻﹙﹛ ﹇︣آن را در ︨﹫﹠ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︋︣اي ا﹠﹊﹥ ︻﹙﹪. ﹎﹫︣﹡︡ا︠︐﹫︀ر ﹝﹪

رود، ﹨︣﹎ـ︤ آن   ز﹡︡ و ︋﹥ ا﹟ ︵︣ف و آن ︵︣ف ﹝﹪ ﹋﹠︡، ︋﹥ ا﹟ در و آن در ﹝﹪ ﹋﹥ دا﹡︧︐﹟ ﹇︣آن را ︵﹙︉ ﹝﹪
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را ︋﹥ ﹝﹆︀م ︠﹑﹁️ ︋﹍﹞︀ر﹡︡ و ︋﹥ او ا﹞︀ن  و ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ︻﹙﹪.  ﹡﹫︀︋︡ ︻﹙﹪ ۀرا در ︗︀﹪ ︗︤ در ︨﹫﹠

  .   آور﹡︡

  

 ﹝ـ︣دم را ︋ـ﹥ ﹎﹢︫ـ️ و ︎﹢︨ـ️ ︻﹙ـ﹪     ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م. ﹝︣اد از ︻︐︣ت ﹎﹢︫️ و ︎﹢︨️ ﹡﹫︧️. ٥    

﹡︧︍︣د﹡︡، ︋﹙﹊﹥ ﹝︣دم را ︋ـ﹥ رو︀﹡﹫ـ️ و ︻﹙ـ﹛ ︻﹙ـ﹪ و ﹁︣ز﹡ـ︡ان ﹝︺︭ـ﹢م ا︪ـ︀ن ︑ـ︀ و︗ـ﹢د ﹝﹆ـ︡س ا﹝ـ︀م            

 ︫︭ـ﹫َـ️ ا﹝ـ︀م ︧ـ﹫﹟   .  ﹤︋ ︡︀︋﹆﹫﹆️ ا﹁︣اد ﹎︣ا︩ ︎﹫︡ا ﹋︣د ﹡﹥ ︋﹥ ︸︀﹨︣ آ﹡ـ︀ن . ا﹡︨︡︍︣دهز﹝︀ن

﹜﹞﹟﹫︧ ا﹝︀م ︬︫ از ︣︑ ️︨ا .﹤︋ ︬︫ ﹟َـ️ ︠︡ا︨️ و ا﹜﹍﹢ي ﹝︀ۀوا︨︴ ا︖ ️َـ﹫︭︫ آن.  

  

︸︀﹨︣ ﹋︐︀ب ︠︡ا ﹝︖﹞﹏ ا︨️ و ︋﹥ ︑︊﹫﹫﹟ ﹡﹫︀ز دارد و ︋﹥ ﹋︧ـ﹪ ﹋ـ﹥   . ︸︀﹨︣ ﹋︐︀ب ︠︡ا ﹋︀﹁﹪ ﹡﹫︧️. ٦   

︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹨ـ﹫︘ ﹊﹞ـ﹪ از ا﹊ـ︀م ︋ـ﹥     ا﹎︣ ﹝︀ ︋﹢ا﹨﹫﹛ ﹁﹆︳ ︋﹥ ︸︀﹨︣ ﹋︐︀ب ﹇﹠︀︻️ ﹋﹠﹫﹛، ﹡﹞﹪. آن را ︑︊﹫﹫﹟ ﹋﹠︡

﹜︤ي ︑︺﹙ّـ﹅ ﹝ـ﹪  در ﹋︖︀ي ﹇︣آن ﹡﹢︫︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ز﹋︀ت . د︨️ آور﹫ ﹤ ﹤︋ ︭︀ب دارد و﹡ ︡﹠  ـ︣د؟در﹫﹎

﹋︖︀ي ﹇︣آن ﹝﹠︀︨﹉ ︕ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️؟ ﹋︖︀ي ﹇︣آن ا﹊︀م ﹇︭︀ص و د︀ت و ︮﹫︡ و ذ︀︋﹥ ︫︣ح داده 

﹡︀️ ا﹠﹊﹥ ﹇ـ︊︰ دارد و ︋︧ـ︳   . ا﹡︡، در ﹡︀️، ︻﹙﹛ ﹇︣آن ا︨️﹎﹀︐﹥آ﹡︙﹥ ا﹞﹥ ۀ︫︡ه ا︨️؟ ا﹜︊︐﹥ ﹨﹞

﹋﹥ ︮ـ   ︉︀و ︨︍︦ او︮﹫︀ي ا︪︀ن ︀﹞︪︀ت ︎﹫︀﹝︊︣﹇︊︰ آن ︸︀﹨︣ ﹇︣آن ا︨️ و ︋︧︳ آن ﹁︣. دارد

  . ﹨︧︐﹠︡ ) ︀︮︉ ︋︀︵﹟ ﹡︊﹢َـت(و﹐ـ️ 

  

ا﹎︣ آ﹡ـ﹪ ︑ـ﹢︗َـ︩ ︋ـ﹥    . آن ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︖َـ️ ︠︡ا ︋︣ روي ز﹝﹫﹟ ا︨️، ︀︋︡ در ﹋﹞︀ل ﹝︣ا﹇︊﹥ ︋︀︫︡. ٧   

دا﹡︡، ︠ـ﹢دش  ا︗︐﹞︀ع و ﹋︓︣ت ︋︀︫︡ و ﹋︓︣ت را ﹝︱﹞﹏ در ︑﹢﹫︡ ﹡﹊︣ده ︋︀︫︡، او ︠﹢دش را ︻︀︮﹪ ﹝﹪

در ا﹟ و︲︹ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︮ ﹉︊️ ︋ـ︀  . دا﹡︡︠﹢د را ﹝︧︐﹢︗︉ ﹡﹊﹢﹨︩ و ︻﹆﹢︋️ ﹝﹪. دا﹡︡﹝﹆َ︭ـ︣ ﹝﹪را 

    ︡ او ـ﹢ن ︠ـ︡ا را   . ز︡ و ︻﹞︣ و ︋﹊︣، ﹋﹥ ا﹡︡﹋﹪ ا︫︐︽︀ل ︋﹥ ︗︀ت ﹋︓︣︑﹪ ا︨ـ️، ︋ـ︣اي او ﹝︺︭ـ﹫️ ︋︀︫ـ

ر ︧ـ﹠︀ت ا﹐︋ـ︣ا  «.  دا﹡︡ ﹥ ︑﹢﹇ّ︺﹪ از او ﹨︧️، ︑︨︩︣ ︠﹫﹙﹪ ︋﹫︪︐︣ از ︑︣س ا﹝︓︀ل ﹝︀︨️︫﹠︀︠︐﹥ و ﹝﹪

︫︀ن ︋︀﹐︑︣ ا︨ـ️، ︨ـ﹫﹥ و   آ﹡︙﹥ ︋︣اي ا︋︣ار ︧﹠﹥ ا︨️، ﹨﹞︀ن، ︋︣اي ﹝﹆ّ︣︋﹫﹟، ﹋﹥ در︗﹥(»︨﹫︀ت ا﹜﹞﹆ّ︣︋﹫﹟

، ﹨︣﹥ در︗﹥ ا﹡︧︀ن ︋︀﹐︑︣ رود ︑﹢﹇ّـ︹ از  )﹋﹠︡﹡﹆﹏ ﹝﹪ ︠︡ا︵︀ووس از ر︨﹢لا﹟ روا️ را ا︋﹟. ︗﹀︀︨️

﹙﹪ ﹇﹙︊﹪ ︐ّ﹪ ا︨︐︽﹀︣ ﹁﹪ ا﹜﹫﹢م إ﹡﹥ ﹜﹫ﹳ︽︀ن ︻«: ﹁︣﹝﹢دها﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹪﹡﹆﹏ ﹋︣ده از ︱︣ت ر︨﹢ل. او ︋﹫︪︐︣ ا︨️

﹨︀ ا﹟ ر﹝︤ ﹡︀﹜﹥). ﹋﹠﹛﹡︪﹫﹠︡، ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ﹨︣ روز، ﹨﹀︐︀د ︋︀ر ا︨︐︽﹀︀ر ﹝﹪︋︣ ﹇﹙︊﹛ ﹋︡رو︑﹪ ﹝﹪(»︨︊︺﹫﹟ ﹝َ︣ـة

﹤︣﹎ ︀ه او﹜﹫︀ي ︠︡ا︨️. ﹨︀ي او﹜﹫︀ي ︠︡ا︨️و﹠﹎ ﹪﹠︺﹞ ﹟ا .  

  » ︻︀︋︡ان از ﹎﹠︀ه ︑﹢︋﹥ ﹋﹠﹠︡    ︻︀ر﹁︀ن از ︻︊︀دت ا︨︐︽﹀︀ر«
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︡ ﹡﹞ـ︀﹪ ﹝ـ﹪  ︠︡ا︨️ ﹋﹥ ﹇︡رت. ﹡﹫︧️، ﹇︡رت ﹝︀ل ︠︡ا︨️ ﹇︡رت ﹝︀ل ︻﹙﹪. ٨  ︻﹙ـ﹪ . ﹋﹠ـ

 ︣︷ًـ﹞)﹤آ (︣︷و ﹝ﹳ)د﹨﹠︡ه ︩︀﹝﹡ (️︨ـ﹏    . ︠︡ا︓﹞ ︠︡او﹡︡ ︋︣ روي ز﹝ـ﹫﹟ ا︨ـ️؛ ️ًـ︖︣ا و ﹝ﹳ︖︣ي ﹨︡ا﹞

️﹝︣اي ر︖﹞ ﹤﹋ َـ ︎︡ر و ﹝︀در﹅﹏﹀︵ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥   ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫ـ﹏ (ا﹡︡ ︋︣اي ︎︣ورا﹡︡ن  ️ ︀ر﹡︖ـ︩   و ر︲ـ

 ۀ﹨︣ ﹋︦ ﹡﹀︧︀﹡﹫َـ️ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︋﹥ ︨︺. )﹋﹠︡ ا ︨︺﹫︡ و ︨︺﹫︡ را ︫﹆﹩ ﹝﹩︫﹆﹩ ر ؛︀ز ا︨️︨ ا︪︀ن ︨︣﹡﹢︫️

 ︩و︗﹢د»️︀ت از ︋︺︱﹪ ︋︤ر﹎︐︣ ا︨️ و ا﹝︀م. ا︨️» اً آآ ﹪︱︺︋ ️︨ا ﹪﹛︀ي ا﹝︷︻ ️آ . ︡  ۀدـ

﹋﹠ـ︡ و ︻﹠︀ـ️    ︀︋︡ ︠︡ا را د︡ ﹋﹥ در ︎︡ر، ﹝ـ︀در و ا﹝ـ︀م ︗﹙ـ﹢ه ﹝ـ﹪    . را ︀︋︡ ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫️) دو︋﹫﹟(ا﹢ًـل

  . ورزد ﹝﹪

  »  ︫﹠︀س   ︑︀ ︫﹠︀︨︡ ︫︀ه را در ﹨︣ ﹜︊︀س اي ︠﹢ا﹨﹛ ﹋﹥ ︋︀︫︡ ︫﹥ د︡ه«

  

︋﹢د؛ ا﹝︀ ︀﹐ ︋ـ﹥ ﹝﹆︐︱ـ︀ي ︋ـ︒    » ﹡︖︀ت از درون«در ا﹟ ︨﹙︧﹙﹥ دروس، ︑︀﹋﹠﹢ن ︑︃﹋﹫︡ ا︮﹙﹪ ︋︣. ٩

️ » ﹡︖︀ت از ︋﹫︣ون« ا﹝︀﹝️، ﹐زم ا︨️ ︋﹥ روي د﹍︣ ︨﹊ّ﹥ ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫﹛ و آن  د︨ـ︐﹍﹫︣ي از ︻﹠ـ︀و﹟   . ا︨ـ

ز﹡﹍﹢﹜﹥ و﹇︐﹪ ︋﹥ ︎︀ي ﹋︊﹢︑︣ ︋︧ـ︐﹥  . ﹨︀ي ︑﹊︀﹝﹏، ا︨︐﹞︡اد از ﹋︀﹝﹏ ا︨️ ﹊﹪ از راه .﹝︋ ﹜︒ ا﹝︀﹝️ ا︨️

در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ا﹎︣ روي ز﹝﹫﹟ ︋︀︫︡، ﹨︤ار ︨ـ︀ل ﹨ـ﹛ ﹋ـ﹥ ︋﹍ـ︢رد،     . رود︫﹢د ︋︀ ︎︣واز ﹋︊﹢︑︣، آن ﹨﹛ ︋︀﹐ ﹝﹪

﹎ـ︀﹨﹪  . ا﹟ ﹝︴﹙︉ ﹊﹪ از ا︨︣ار ︵︣﹆️ ا︨️ ﹋﹥ ︫﹫︺﹥ آن را ︠﹢ب ﹁﹞﹫︡ه. ︑﹢ا﹡︡ از ز﹝﹫﹟ ︋﹙﹠︡ ︫﹢د﹡﹞﹪

ا ﹟﹊ـ﹪ از ا︨ـ︣ار   . ︑︀ ︎﹫︣ي ز﹡︡ه ا︨️ ︋﹥ ︋︣﹋️ او ا﹨﹏ آن ︵︣﹆️ در آن ︠︴ّ﹥، ﹡﹢را﹡﹫️ و ︨﹫︣ي دار﹡︡

ار︑︊ـ︀ط و ارادت   ۀ﹝︀﹡﹠︡ و ﹢ن ︎︪︐︪︀ن ︋﹥ او ﹎︣م ︋﹢د و ︋﹥ وا︨︴رود ا﹠︀ن ︐﹫﹛ و ︑﹠︀ ﹝﹪او ﹋﹥ ﹝﹪. ا︨️

﹪﹞ ️﹋︣ ۀ︨﹙︧﹙. ︫﹢﹡︡﹋︣د﹡︡، ︎︦ از ر﹁︐﹟ او ﹝︐﹢﹇ّ︿ ﹝﹪︋︀︵﹠﹪ ︋︀ او ︣︵︻ل ﹡﹫︧ـ️   ۀ﹆︐﹪ ﹨﹛ ﹋﹥ ﹝︤ر﹑︋

-﹨︣ ﹠︨︡︮︡︀ل، در ﹨︣ ︵ ،️﹆︣﹉ آدم ︧︀︋﹪ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︎﹫ـ︡ا  .  ﹋﹥ ﹨︣ ︨︀ل ﹝︭﹢ل ︋︐︣ي ︋︡﹨︡

﹤︀﹞︨︣ ︣ن ︫﹫َـ︀د﹨︀ و . ︠﹢ردن و ︋︀ ︨﹫﹙﹪ ︮﹢رت را ︨︣خ ﹋︣دن ا︨️ ︫﹢د؛ ﹝︀︋﹆﹪ ﹨﹫︀﹨﹢ و از﹇ ︡﹠ ︦︍︨

ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹋︓ـ︣  . ︫﹢﹡︡ ︗︀﹡︪﹫﹠﹪ او ﹝﹪ دو︫﹠︡ و ﹝َ︡ـ︻﹪آ﹠︡ و ︋﹥ ا︨﹛ آن ︎﹫︣، ﹝︣دم را ﹝﹪︨︠︣﹢ار﹨︀ ﹝﹪

️﹆︣︵ ر﹁︐﹟ ا︑﹑ف و﹇️ ا︨️﹨︀ ︻﹞﹑ً، ﹝︣ده ︀﹡ا︨️ و د﹡︊︀ل آ .  

وا﹇︺﹪ ︋︀︫︡، ا﹠︖︀ ︠﹫﹙﹪ ︗﹙﹢ ا︨️، ز︣ا ا﹝ـ︀م دارد، ا︨ـ︐︀د ز﹡ـ︡ه دارد؛ آن ﹨ـ﹛ ـ﹥       ۀ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︫﹫︺ 

در . ا﹡︡ و ﹨︧︐﹠︡ ︋﹢ده ︠﹢ار ︠﹢ان او﹨﹞﹥ ︗﹫︣ه. ا︨︐︀دي، ﹨︣﹋︦ ﹨︣﹥ دا︫︐﹥ ا︨️ و دارد، از ا﹠︖︀ دارد

︑﹠ـ︀ راه  . ︠﹢ري ي ﹋﹢﹉ ﹨︧︐﹪ ﹋﹥ ︮︡﹨︤ار ︨︀ل ﹨﹛ ︋﹍︢رد روي ز﹝﹫﹟ ︠︀ک ﹝﹪ ا ﹝﹆︀م ﹝ًـ︓َ﹏، ︑﹢ ز﹡﹍﹢﹜﹥

︋︊﹠ـ︡ ︑ـ︀    ا﹐︻︷ـ﹛ اً اي ︋︧︐﹥ ︫﹢ي ︑︀ اوج ︋﹍﹫︣ي؛ ︠﹢دت را ︋﹥ ︎ـ︀ي و﹜ـ﹪   ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︎︀ي ︎︣﹡︡ه

  . ︠﹢ري﹠︖︀﹪ ﹋﹥ ﹨︧︐﹪، ︑﹊︀ن ﹡﹞﹪﹎﹫︣ي و از ا﹝︀دا﹝﹪ ﹋﹥ ︑﹢، ︑﹢ ﹨︧︐﹪، اوج ﹡﹞﹪. او︗️ د﹨︡

او،  ۀاي ︋︀﹐︑︣ ﹨﹛ ﹨︧️، آ﹡ ﹤︋ ﹤﹋ ︀︖َـ️ ︠︡ا ︑﹢َ︨ـ﹏ و ︑﹢َ︮ـ﹏ دار﹡︡، ﹨﹞︣اه ︋︀ ︑︺ـ︀﹜﹪ ﹨ـ︣ روز   ︎︣ده 

ا﹡︡از﹡︡، ا﹠︀ن ︐ـ﹪ ا﹎ـ︣ در ︗︢︋ـ﹥ ﹡﹫﹀︐﹠ـ︡،     و﹇︐﹪ ︖َـ️ ︠︡ا را در ︗︢︋﹥ ﹝﹪. ﹋﹠﹠︡آ﹡︀ ﹨﹛ ︑︺︀﹜﹪ ︎﹫︡ا ﹝﹪
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︋﹥ ︫ـ︀دي ﹝ـ︀   (» ︣﹀﹢ن ﹜﹀︣﹠︀ و ︤﹡﹢ن ﹜︤﹡﹠︀«ا﹡︡ ︫﹫︺﹫︀ن ﹝︀ ﹥َ︨︣ـ ا﹠﹊﹥ ﹎﹀︐. ﹋﹠﹠︡﹐ا﹇﹏ ا﹡︡﹋﹪ ︨﹫︣ ﹝﹪

️    . ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️) ︫﹢﹡︡ ︫︀د و ︋﹥ ︤ن ﹝︀ ﹝︤ون ﹝﹪ . ا﹟ ﹝﹫︤ان در ︠﹢د او﹜﹫︀ي دـ﹟ ﹡﹫ـ︤ ︗ـ︀ري ا︨ـ

﹤﹝﹝︣وي ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ︫︉ ︗﹞︺﹥، ︻﹙﹛ ا ﹪﹞ ︩ا﹁︤ا ︣︊﹞︀﹫︎ ﹜﹚︻ ︩︀︋︡از ﹝︖︣ا و ︋﹥ ︵﹀﹫﹏ ا﹁︤ا .  

︫﹢د ︋﹥ ﹨︡ا️ ﹋﹥ از آن ︑︺︊﹫︣ ﹝﹪(ا︨️» د︨︐﹍﹫︣ي«ۀ﹫︺﹫︀ن، ا︮﹏ ︀︎ ︣︋ ️﹋︣از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︋﹠︀ ︋︣ ﹡︷︣ ︫

﹨︀ ︋ـ︣اي ﹋﹞ـ﹉ ﹋ـ︣دن و     و﹐️ ︋︣ ︋︀︵﹟ ا﹡︧︀ن(﹋﹥ ︠︡ا ︋﹥ ا﹝︀م داده » ︋︀︵﹠﹪ و﹐ـ️«و ︋︀ ﹇︡رت ) ︠︀َ︮ـ﹥

︀﹡ا﹝︀﹝﹪ ︋﹪) ︑︺︀﹜﹪ دادن آ ﹟﹫﹠ از ﹪﹆︣︵ ︀ ﹪﹡︀︧﹡︣ه ︋﹢د ﹋﹥ داراي ﹝﹆︀م ﹝﹫َ︧ـ︣ ا︨️، ︎︦ ا﹎︣ ا︋»︡﹨️ا 

، ر︫ـ︡ او ︋︧ـ﹫︀ر ﹋ُ﹠ـ︡ و ﹋﹞ـ︀ل ر︫ـ︡ ︋ـ︣اي او       )︺﹠﹪ ︋﹥ اذن و ﹁︣﹝︀ن ︠︡ا ︋﹥ ﹝﹆︭︡ ر︨︀﹡︡ن(ا︨️» ا﹝︣︋﹥ 

﹪﹞ ﹪ّ﹆﹚︑ ﹏﹝︐﹞︀﹡﹫﹋︤︑ از ︦︎ ﹤﹊﹠ـ︣       ۀ︫﹢د؛ ﹝﹍︣ ا︷﹞ ﹤ـ﹅ ︋︐﹢ا﹡ـ︡ ﹁︴ـ︣︑︩ را ︋ـ︣︵ ︣اوان، ︨︀﹜﹉ آن﹁

 ︡ ︺﹠ـ﹪ ﹐زم ﹡﹫︧ـ️ ︋ـ﹥    (﹨︡ا️ ﹡︤د﹉ ﹋﹠︡ و از آن ︠﹢ر︫﹫︡ را﹨︊︣ ﹁﹫︰ ︋︊︣د، ﹎︣﹥ ︠﹢دٌ او را ﹡︪﹠︀︨ـ

︫︡︀︋ ﹤︺﹫︫ ︡︀﹆︻ ﹤︋ ︀﹠︫آ ﹪︐ ︀ ﹤︺﹫︫ ،︣﹨︀︸ .( ﹤︋ ️﹐د﹡︡ ﹋﹥ و﹢︋ ︡﹆︐︺﹞ ﹪︀︊︵︀︊︵ ﹤﹞﹑︻ م﹢︣﹞ ﹤︣﹎

︫﹢د؛ ا﹟ ︾﹫︣ از ﹁ـ︣دي ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ا︮ـ﹑ً      رود، و﹎︣﹡﹥ ﹝︐﹢﹇ّ︿ ﹝﹪ ︫﹢د، ا﹎︣ ﹇︊﹢ل ﹋︣د ︋︀﹐ ﹝﹪ او ︻︣︲﹥ ﹝﹪

﹝︢﹨︊︀﹡︩ ﹝﹀ـ﹪ ﹋﹠ـ︡ و ︋﹠ـ︀ ︋ـ﹥      ︡ آن را از ﹨﹛︫﹢د، و﹜﹪ ︀︫ در ا﹠︖︀، ﹁︣د ︫﹫︺﹥ ﹝﹪. ︫﹠︀︨︡ ︫﹫︺﹥ را ﹡﹞﹪

  . اش، ﹉ ︻﹞︣ ︋︀ ︑﹆﹫َـ﹥ ز﹡︡﹎﹪ ﹋﹠︡ و︸﹫﹀﹥

  

روم ؛ ︺﹠﹪ ﹝﹪»ا﹡﹪ ︑︀رک ﹁﹫﹊﹛ ا﹜︓﹆﹙﹫﹟ ﹋︐︀ب اً و ︻︐︣︑﹪«: ﹁︣﹝﹢داز ﹇︴︺﹫َـ︀ت ا︨️ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣. ١٠

  . ﹇︣آن و ﹝︺﹙ّ﹞﹪ ︋︣اي آن: ﹎︢ارم و دو  ﹤︋ ︤﹫︀د﹎︀ر ﹝﹪

ا﹡︡ ︋︀ ︑﹀﹊ّ︣ روي ﹝︐﹊﹙ّ﹞﹫﹟ ︫﹫︺﹥ ︠﹫︀ل ﹋︣ده.  »روا︀ت«﹡﹀︣﹝﹢ده » ︻︐︣ت«︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢ده ا︨️ (

﹪﹞ ︣﹍︀ت و ︲︣ب ︋︺︱﹪ ︋﹥ ︋︺︱﹪ د︀ت ﹝﹪رواروا ﹉﹝﹋ ﹤︋ ︀ ،︡﹠︨︣︋ ﹅ ﹤︋ ︡﹠﹡ـ︣آن  ︑﹢ا﹇ ﹪﹠︺﹞ ︡﹠﹡ا﹢︑

︡﹠﹝﹀︋ ︣ه. را﹞ ︀ل آ﹡﹊﹥ ︋︀ ﹁﹆︡ان︡ي ﹝﹢ا︗﹥ ︫︡ه﹫﹚﹋ ِ﹪﹝﹚︻ ︀﹨ ️︨︀ت اروا ︹﹞︀︗ ﹏︭﹁ ﹤﹋ ﹪︑︀﹝﹚﹋ ا﹡︡؛ .

︫﹢د ︋ـ﹥  ︎︀ره ﹡﹞﹪︋︀ ورق.  ا﹡︡ ︗︤ آ﹡﹊﹥ از ︠﹢د︫︀ن ︋︊︀﹁﹠︡ و ﹝︢﹨︉ ا︠︐︣اع ﹋﹠﹠︡اي ﹡︡ا︫︐﹥ و ︀رهاز ا﹟ ر

︫︡ ﹏︀﹡ ️﹆﹫﹆ .﹪﹝﹡ ،︫︡︀︊﹡ م﹢︭︺﹞ ﹜ّ﹚︺﹞ ︀︑د﹢︫ (.  

︑︀ ﹇︣آن ﹨︧️ ︀︋︡ آن ﹝︺﹙ّ﹛ ﹨﹛ ︋︀︫︡؛ ﹝︺﹙ّ﹞﹪ ﹋﹥ ﹨﹛ ︋﹥ ︸︣ا︿ ﹇︣آن آ﹎︀ه ︋︀︫︡ و ﹨﹛ ︻﹞ـ﹑ً، ﹇ـ︣آن در   

  . در د﹍︣ان ︎﹫︀ده ﹋﹠︡ او ︎﹫︀ده ︫︡ه ︋︀︫︡ و ︋︐﹢ا﹡︡

او︨️ و ︑︣︋﹫️ ︠﹢دش ﹇︣آ﹡﹪ ا︨️ ﹨﹛ ︀︋︡  ۀ︑︀ ﹇︣آن ︋︣ روي ز﹝﹫﹟ ﹨︧️، ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︻﹙﹛ ﹇︣آن در ︨﹫﹠

︫︡︀︋ .  

︡      اً ︑﹠︀ ﹋︧﹪ و︮﹪ ر︨﹢ل در اـ﹟  . ا︨️ ﹋﹥ ︻︀﹜ٌ﹛ ︋﹥ ︻﹙﹛ ﹋︐︀ب ︋︀︫ـ︡ و ﹝︺﹙ّـ﹛ ︻﹞﹙ـ﹪ ﹇ـ︣آن ︋︀︫ـ

︑﹢ا﹡﹫︡ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ا﹟ دو و︥﹎﹪ در او ︋︀︫︡ ︀ ا︮﹑ً، ﹝︀ ﹨﹫︘ ﹋︦ را ﹡﹞﹪ ︀رده ﹇︣ن، ︾﹫︣ از ا﹝︀﹝︀ن

︫︡︀︋ ﹪﹎︥دو و ﹟َ︡ـ︻﹪ ا﹞ .  



١٦٥                                                                       ﹝︺︣﹁﹤ا﹖﹝︀م:﹁︭﹏ ﹨︪︐﹛

  

︑﹢︲﹫ ا ﹤﹊﹠﹉ ︨︣ي ︫﹢ن ﹨︧️ ﹋﹥ در ﹉ . ﹝﹆︀﹝︀ت ﹝ﹳ﹙﹊﹪ و ﹝ًـ﹙َ﹊﹢︑﹪ را ︋︀ ﹨﹛ َ︠﹙︳ ﹡﹊﹠﹫︡. ١١

﹝︓﹑ً ا﹎︣ ︫﹞︀ ︮﹢ر︑︐︀ن ︋﹥ ﹉ ︵︣ف ︋︀︫︡، در آن ﹜︷ـ﹥، ︮ـ﹢ر︑︐︀ن ︋ـ﹥ ︵ـ︣ف     .  ز﹝︀ن ﹇︀︋﹏ ︗﹞︹ ﹡﹫︧️

﹍︧️د﹫﹡ ︣ .﹪﹝﹡ ︹﹝︗ ﹜﹨ ︀︋ ︤﹎︣﹨ ﹟︀م ︻︣︲﹪ ا︨️، ︋﹠︀︋︣ا﹆﹞ دو ︀﹠ـ﹥  . ︫﹢دا﹡﹢﹎ ﹟︀ت ︵﹢﹜﹪ ا﹞︀﹆﹞ ︀﹞ا

اي  در ﹨﹞ـ﹫﹟ ﹜︷ـ﹥  . ︠﹢رددا﹡︡، در ︻﹫﹟ ︀ل، ﹡︀ن ﹨﹛ ﹝﹪ ﹝︴︀﹜︉ ︻﹙﹞﹪ را ﹝﹪ ۀ﹡﹫︧️؛ ﹝︓﹑ً ︻︀﹜ٌ﹞﹪ ﹋﹥ ﹨﹞

﹁︣دي ﹝﹙ّ︀ و در︀﹪ از و﹇︐﹪ ︋﹥ آن ﹝﹆︀م ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠︡، . ﹋﹥ ︋﹥ ︾︢ا ︠﹢ردن ﹝︐﹢︗َـ﹥ ا︨️، ︋︣ا﹜︺﹙﹢م ﹨﹛ ﹨︧️

ا﹠︀ را . ︠﹢رد ︻﹙﹛ ا︨️، ا﹝︀ ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹆︀م ︾︢ا ︠﹢ردن ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠︡، آد﹝﹪ ا︨️ ﹋﹥ دارد ︾︢ا ﹝﹪

︠﹢ر﹡︡، ﹡﹞﹢َـ دار﹡︡،  ﹫﹢ا﹡﹫َـ️ دار﹡︡؛ ﹝﹪ ۀا﹡︡؛ ︗﹠︊ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ﹎﹢﹡﹥ او﹜﹫︀ي د﹢﹎ .﹟﹠︡دو ﹝﹆︀م ︵﹢﹜﹪ ﹝﹪

ا﹡ـ︡، ﹝︓ـ﹏ ︨ـ︀︣ ا﹁ـ︣اد ︋︪ـ︣      ا﹡︡ و ︋﹥ ا﹟ ر︑︊﹥ ﹝︐﹢︗َـ﹥﹇︀﹛و﹇︐﹪ در ا﹟ ﹝﹆︀م ... . ︣﹋️ ارادي دار﹡︡، و 

دا﹡﹠︡ ﹉ ︨︀︻️ د ︣﹍﹥ ︋ـ︣ ︨︫︣ـ︀ن   ︫﹢﹡︡، ﹡﹞﹪︫﹢﹡︡، ﹝︣︰ ﹝﹪︠﹢ر﹡︡، ︧︠︐﹥ ﹝﹪﹝﹪︾َ︭ـ﹥ . ﹨︧︐﹠︡

  ... .آ︡، و ﹝﹪

﹤﹝ا︮﹢﹐ً ︑﹞﹙﹫﹉ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︋﹥ ا ﹝﹨ ﹉﹫﹚﹝︑ ن﹢ ،️︨ا ﹤︷﹛ ﹤︋ ﹤︷﹛ـ  ۀ ﹝︀︨ـ﹢ي   ۀا﹡﹢ار ︋﹥ ﹨﹞

︋﹥ ﹝︴﹙︊﹪ د﹍ـ︣ ﹨ـ﹛ ︀︋ـ︡    . ا﹟ َ︨︣ـي ا︨️ ﹋﹥ در ︋︒ ︾﹙﹢َـ، آن را ︋︀ز ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︣د. ﹜︷﹥ ︋﹥ ﹜︷﹥ ا︨️

︑﹢︗َـ﹥ دا︫️ و آن ا﹠﹊﹥ ︻﹙﹛ و ﹇︡ر︑﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹢ ︠︀صَـ ︋﹥ ذات ﹐︐﹠︀﹨﹪ ا﹜﹪ ﹝︐َ︭ـ﹏ ا︨️ و ﹝︀ آن را ︻﹙﹛ 

 ، ﹠﹫﹟ ︻﹙ـ﹛ و ﹇ـ︡ر︑﹪  )﹢ن ﹡︧︊️ ︋﹥ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ﹝︐︡اول، ﹝︪﹢دٌ ﹨﹞﹥ ﹡﹫︧️(﹡︀﹝﹫﹛  و ﹇︡رت ︾﹫︉ ﹝﹪

﹝﹀﹢ظ ︋﹢ده  ︺﹠﹪ در ︋︧﹫︀ري ﹝﹢ارد ︋︀ ا﹠﹊﹥ ﹝﹠︊︹ ︻﹙﹛ ︀ ﹇︡رت ︋︣اي ا﹞﹥. آور ﹡﹫︧️ ا﹜︤ا﹝︀ً، ︑﹊﹙﹫︿

ـ  ﹋︣ده ا﹡︡ و ︋﹥ ﹨﹞︀ن آ﹎︀﹨﹪ ︸︀﹨︣ي ︻﹞﹏ ﹝﹪ ﹋︣ده ا︨️، ا﹝︀ از ︻﹙﹛ ︀ ﹇︡ر︑︪︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹪  ۀا﹡︡ ﹋﹥ ﹁﹛ ︻︀﹝َـ

  . ﹝︣دم ﹨﹛ ︋︣ آن ﹝︧︐﹆ّ︣ ا︨️

  

︡   ︫﹫︀︵﹫﹟ ︑﹫ـ︣ه . (﹨︧️ ︋﹥ ﹡︀م ︫﹫︴︀ندر د︨︐﹍︀ه ︠︡ا، ﹝﹢︗﹢دي ﹇︡ر﹇︡رت . ١٢ . اي از ا︗﹠ّـ﹥ ﹨︧ـ︐﹠

﹝﹚﹋ ︩︑︫︣ ﹏﹫﹛︪︀ن ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹥ داز ا ﹪﹊ ︦﹫﹚︋ـ﹪      ۀا﹞ رود ︫﹫︴︀ن ا︾﹙︉، ا︠︐︭︀︮ـ︀ً ︋ـ︣اي او ︋ـ﹥ ﹋ـ︀ر .(

دا﹡︡، ︫﹫︴︀﹡﹪ ﹋﹥ ︫﹫︴︀﹡﹪ ﹋﹥ از راز و ر﹝︤ ︠﹙﹆️ ﹝︀ ﹝︴﹙︹ ا︨️،  ︫﹫︴︀﹡﹪ ﹋﹥ ︋︪﹪ از ا︨﹛ ا︻︷﹛ را ﹨﹛ ﹝﹪

  . ﹨︀ ︑َ︭︣ـف ﹋﹠︡ در ﹁﹊︣ و ︐﹪ در ︗︧﹛ ا﹡︧︀ن از ︵︣ف ︠︡او﹡︡ ﹝︖︀ز ا︨️

﹪﹝﹡ ︭︣︐﹞ ﹟︣ف ︋︤﹡﹫﹛، در ا ا﹨﹫﹛ را︗︹ ︋﹥ ︫﹫︴︀ن﹢︋ ︣﹎ـ︤ات ︫ـ﹫︴︀ن، ︠︴ـ﹢ات او،    : ﹎﹠︖︡ ا﹝﹨

︡   )زد﹎﹪ ︫﹫︴︀ن(ر︗︤ ︫﹫︴︀ن، ︠︊︳ ︫﹫︴︀ن ﹁﹆ـ︣ داد﹡ـ︩،    ۀ، ︑︧﹢﹏ ︫﹫︴︀ن، ا﹜﹆︀ء ︑ـ︣س ︑﹢︨ـ︳ او، و︻ـ

ا﹡﹍﹫︤ي، َ︨︡ـ ︨︊﹫﹏ ﹅َـ،  ا︻﹞︀ل، ا﹜﹆︀ء ﹡︧﹫︀ن، ﹁︐﹠﹥ا﹝︣ش ︋﹥ ﹁︪︀، ا﹆︀ء ︻︡اوت ﹝﹫︀ن آد﹝﹫︀ن، ز﹠️ دادن 

  ︨ـ️ از ا اي ﹨︣ ﹉، ︋︀︋﹪ ﹝﹀َ︭ـ﹏ ا︨ـ️ و ︑ـ︀زه ا﹠ـ︀ ﹁﹆ـ︳ ︫ـ﹞َـ﹥     ... ︑︺﹙﹫﹛ ︨︣، و﹪ ︋﹥ دو︨︐︀﹡︩، و 

︡︣د ر︗﹫﹛ِ ﹝︀ردٌ ﹝ًـ﹢︗﹢﹞ ﹟︀ر﹨︀ي ا﹋.  
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﹨︀ را داده و او را ︋︣ اـ﹟ ﹋︀ر﹨ـ︀ ﹝︧ـ﹙ّ︳ ﹋ـ︣ده      ا﹠︀ ︨︣︗︀ي ︠﹢د، ا﹝︀ آ﹡﹊﹥ ︋﹥ ︫﹫︴︀ن ا﹟ ﹇︡رت ۀ﹨﹞ 

 -︫﹫︴︀ن، ︨﹌ٌ در﹎︀ه ︠︡ا︨️ و ︠︡او﹡︡ او را ︋︣اي ا﹝︐︀ن ︋︣ ﹝︀ ﹝︧﹙ّ︳ ﹋︣ده ا︨ـ️   . ︠﹢د ︠︡او﹡︡ ا︨️

در ︋︣ا︋ـ︣ ︠ـ︡ا،    ﹋﹠﹠︡، ﹡﹥ ︎︨︣︐︀ن زر︑︪︐﹪ ا﹝︣وز ︑︭﹢َـر ﹝﹪ ︫﹢د ﹋﹥ ︫﹫︴︀ن ︋﹥ ︠﹑ف آ﹡︙﹥ دو﹎︀﹡﹥ رو︫﹟ ﹝﹪

︫﹢د ﹋﹥ ︣ا ︫﹫︴︀ن ︋ـ︀ ﹨﹞ـ﹥ ﹋ـ︀ر دارد ︗ـ︤      و ﹡﹫︤ رو︫﹟ ﹝﹩. ︋﹙﹊﹥ در د︨︐﹍︀ه ︠︡ا و در ︋︣ا︋︣ ا﹡︧︀ن ا︨️

ـ ︠︡او﹡ـ︡  ﹋﹠ـ︡    ︠︀﹡﹥ ﹋︀ری ﹡︡ارد، ︾﹫ـ︣ را دور ﹝ـ﹩   ا﹡︡ و ︨﹌ ︋︀ ا﹨﹏ ﹝﹙َ︭﹫﹟؛ ﹢ن ﹝﹙َ︭﹫﹟ ا﹨﹏ ︠︀﹡﹥

︋﹫﹠﹫﹛، در ︀﹜﹪ ﹋﹥ او ︐﹪ ا﹟ د︫﹞﹟ را ﹡﹞﹪ ﹝︀. ا﹡﹍﹫︤د ︑︀ ﹝︀ را ︋﹫︀ز﹝︀︡︑﹢︨︳ او ︫﹢ق ︋﹥ ﹎﹠︀ه در ﹝︀ ︋︣﹝﹪

  . ︋︣ ﹝︀ ا︀︵﹥ دارد

﹪﹞ ️﹋︣ ـ﹥ ︨ـ︀﹜﹉       ﹋﹠︡ و ﹝﹠︐︷︣ ﹝﹪﹋﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ک ﹝﹪︫﹫︴︀ن ﹨﹞︣اه آدم﹋ ﹪︀ـ︡ ︑ـ︀ ︗ـ﹡︀﹞

︡﹠﹊︋ ﹤ ﹤﹋ َـ︣ ︫﹢د﹫︐﹞ .﹪﹞ دش را﹢︠ ﹜︑ ︀ن︴﹫︫ ︀︖﹠را  . د﹨︡﹎︢ارد و ﹋︥را﹨﹥ را ﹡︪︀ن ﹝﹪در ا ︩︀︎ـ

د﹨ـ︡،  اي د︨️ ﹝﹪ ︀﹉ و﹇️ ﹝﹊︀︫﹀﹥. ﹋﹠︡ د﹡︊︀ل او ر﹁︐﹟د، ︨︀﹜﹉ ﹨﹛ ︫︣وع ﹝﹪رو﹎︢ارد و ﹝﹪ ﹋︕ ﹝﹪

﹋﹠︡، آن را از ﹆﹫﹆️ ﹝﹠︭︣ف و ︎﹫ـ︀﹝︩ را ﹝︊ـَ︡ـل   ﹎﹫︣د، ﹝﹊︀︫﹀﹥ را ︑﹀︧﹫︣ ﹝﹪ ︫﹫︴︀ن ﹝︀ر را ︋﹥ د︨️ ﹝﹪

﹪﹞︡﹠﹋ .﹪﹞ ﹏︡︊︑ ﹉﹚﹞ ﹪︡آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ︋︣اي ︨︀﹜﹉ ﹝﹀﹫︡ ︋︀︫︡، ︋﹥ ︨﹞َـ﹠﹋ .  

﹋﹠︡ ﹋﹥ ـ﹉ ـ︀ور و ︎﹙ـ﹢ان    ︎︦ ︻︡ا﹜️، ﹊﹞️ و رأ﹁️ ︠︡ا ا﹇︐︱︀ ﹝﹪. ا︨️ او از ﹨︣ ︗️ ﹇﹢ي 

﹇﹢ي را ﹡﹫︤ در د︨︐︣س ﹝︀ ﹇︣ار د﹨︡ ︑︀ ا﹎︣ ﹝︀ ︲︺﹀︀ ︠﹢ا︨︐﹫﹛ از ︫︣ ا﹟ ﹇﹢يِ ︾﹢يَـ ︠﹑ص ︫﹢﹛، در ︎﹠︀ه 

﹜︣﹫﹍︋ ﹉﹝﹋ و از او ﹜ـ︡ه و در ا︮ـ﹏ و︗ـ﹢د او       . او ︋︣و︣﹁ن ︻︡ا﹜️ ︠︡ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︫ـ﹫︴︀ن را آ﹢﹡︀﹇ ﹟ا

️ ﹊﹞️ ︋﹢ده  ︎ـ︦ از اـ﹟ ︵ـ︣ف ﹨ـ﹛ ︀︋ـ︡       . ا︨️؛ او را آزاد ﹎︢ا︫︐﹥ و در ا﹟ آزادي ﹡﹫︤ ﹊﹞️ ا︨ـ

︠︡ا ﹋﹥ د︨️ ﹎﹢︫︐﹪ . او د︨️ ︠︡ا︨️. د﹐وري ︫︖︀ع را ︎﹠︀﹨﹍︀ه ﹇︣ار د﹨︡؛ ا﹟ ︎﹠︀﹨﹍︀ه و﹜﹪َـ ︠︡ا︨️

︠︡او﹡︡ .  د︨️ ︠︡ا ﹁︺﹙﹪ از ا﹁︺︀ل ︠︡ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞︀ن و﹜﹪َـ ︠︡ا︨️؛ او ﹇﹢ي ا︨️. و و﹨﹞﹪ و ︻﹆﹙﹪ ﹡︡ارد

︑﹢ا﹡︡ ﹝︀ را از ︠﹢اب ︋﹫ـ︡ار  ︑﹢ا﹡︡ ﹋﹫︡ ︫﹫︴︀ن و ︵﹙︧﹛ د﹡﹫︀ را ︋︀︵﹏ ﹋﹠︡ و ﹝﹪او ﹝﹪. و ﹇︡رت داده ا︨️︋﹥ ا

اي ﹋︧ـ︀﹡﹪ ﹋ـ﹥   (» ︀ أَّـَ︀ ا﹜ُ︢﹟ًـ آ﹝ًـ﹠ُ﹢ا ا︨ؤ︐َ︖﹫︊ﹳ﹢ا ﹜ٌ﹙ُ﹥ٌ وًـ ﹜ٌ﹙ُ︣ـ︨ﹳ﹢لِ إِذا دًـ︻︀﹋ُ﹛ؤ ﹜ٌ﹞︀ ﹳؤ﹫﹫﹊ُ﹛«: ﹋﹠︡ و ﹝︀ را ز﹡︡ه ﹋﹠︡

  . )﹋﹠︡︠﹢ا﹡﹠︡ ︫﹞︀ را ︋﹥ آ﹡︙﹥ ︫﹞︀ را ز﹡︡ه ﹝﹪﹝﹪ ︡ا و ر︨﹢ل را و﹇︐﹪ ﹁︣اا︡، ا︨︐︖︀︋️ ﹋﹠﹫︡ ︠ا﹞︀ن آورده

  

١٣.﹟︋︣﹀︺︗ ﹤︋ ︀﹞︡﹝﹞︣﹇︀︋ و ا﹝︀م ، ﹤﹝ا ︣﹍و د ﹜﹫︐︧﹨ ︡﹆︐︺﹞ .  ︀ا︻︐﹆︀د ﹝ـ ﹏﹐از د ﹪﹊

﹝﹫ـ︤ان   ﹝︀ از ﹋﹙﹞ـ︀ت ا﹞ـ﹥  . ﹋﹑م ا﹝︀م، ا﹝︀م ﹋﹙﹞︀ت و و﹜﹪َـ ﹋﹙﹞︀ت ا︨️.  ﹋﹙﹞︀ت ا﹟ ︋︤ر﹎﹢اران ا︨️

  . آور﹛ن را ︋﹥ د︨️ ﹝﹪﹝﹢︗﹢د️ آ﹡︀

  

﹡﹢ع اول ﹋﹞︀﹐︑﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ از ا︋︐︡ا ︋﹥ آ﹡︀ داده : ا﹡︊﹫︀ و ︖︕ ا﹜﹙﹫﹥ دو ﹡﹢ع ﹋﹞︀﹐ت دار﹡︡. ١٤

﹨︣ ﹋﹥ را ︠﹢ا﹨︡ ︋﹥ ر﹞ـ️  (داده ا︨️ »  ﹟﹞ ﹤︐﹝︣︋ ︬︐︪︀ء«︠﹢ا︨︐﹥ ا︨️ ︋︡﹨︡ و از ﹫︒ .  ا︨️
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ا︨️ ﹋﹥ از راه ︻︊ـ︀دت  » ا﹋︐︧︀︋﹪«﹋﹞︀﹐ت  د﹍︣، ۀد︨︐. ا︨️» و﹨︊﹪«؛ ا﹠︀ ﹋﹞︀﹐ت )﹝︭﹢ص ﹎︣دا﹡︡

  . رود︫︀ن ︋︀﹐ ﹝﹪﹎﹫︣﹡︡ و در︗﹥︠﹢ا﹡﹠︡ و روزه ﹝﹪در︨️ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︀، آ﹡︀ ﹨﹛ ﹡﹞︀ز ﹝﹪. آ︡︋﹥ د︨️ ﹝﹪

در وا﹇︹، ﹨﹞﹫﹟ ︎﹫︀﹝︊︣ي ﹋﹥ در︀﹪ از ﹋﹞︀﹐ت ا︨️ و ﹨﹞﹥ در او ﹫︣ا﹡﹫﹛، ︎﹫﹢︨︐﹥ ﹝︐ـ︀ج و ﹡﹫︀ز﹝﹠ـ︡   

︡﹠﹋ ️︀﹠︻ دش را ︋﹥ د﹡﹫︀ ﹝﹪ ﹜︢ا. آن ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا ︋﹥ او﹢︠ ︕︖ ︡﹡آورد ︑︀ ︻︊︀دت ﹋﹠﹠ـ︡ و در ا︔ـ︣   ︠︡او

و ا﹜︊︐﹥ ︻︊︀د︑﹪ ﹝︭﹢ص ︋︣اي آ﹡︀ ﹨︧️ ﹋ـ﹥ از ا﹁︱ـ﹏ ︻︊ـ︀دات ا︨ـ️ و آن     . ︻︊︀دت ﹝﹆︀﹝︪︀ن ︋︀﹐ ︋︣ود

︑︣︋﹫️ ﹝︣دم و ︋﹥ راه آوردن آ﹡︀ و ﹡︤د﹉ ﹋︣دن آ﹡︀ ︋﹥ ︠︡ا و ﹇︴︹ ﹋︣دن آ﹡︀ از ︾﹫︣ ︠︡ا و ︎﹫﹢﹡︡ ︑﹢﹫︡ و 

ـ  ا﹜︊︐﹥ ﹨︡ا️ و ︑︣︋﹫️ ﹝︣دم ﹝︪﹆ّ️ ﹨﹛ دارد و ︋︀ ︑﹞﹏ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︪﹆ّ️. آ﹡︀ زدن ا︨️ ︋﹠︡﹎﹪ ︋︣ دل  ۀ﹨︀ در︗

﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن، ︋﹥ ︑︣︋﹫ـ️   ا﹝︀م ز﹝︀ن. ︫﹢درود و ﹇︣ب آ﹡︀ ︋﹥ ︠︡ا ︋﹫︪︐︣ ﹝﹪ ا﹡︊﹫︀ و او︮﹫︀ي ا︪︀ن ︋︀﹐ ﹝﹪

︑﹢︗َـ﹥ ﹁︣د را  ﹡﹀﹢س ﹋︀﹝﹙﹥ ︋︀. در ︑︣︋﹫️ ﹋︣دن او د︡ن و ﹁﹞﹫︡ن ﹝︀ ︫︣ط ﹡﹫︧️. ﹋︣دن ﹝︣دم ﹝︪︽﹢ل ا︨️

﹪﹞ ﹐︀︋︡﹝﹀﹡ ً﹑︮او ا ﹤︣﹎︡ه. ︋︣﹡︡، ا﹫﹝﹁ را ﹟َـ﹥ ا﹞︀︻ رو ︋﹥ و︗ـ﹢د  ا︾﹙︉ ا﹨﹏ ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ک ﹟ا﹡︡ و از ا

  .   ﹝︺︐﹆︡﹡︡ و در ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ︋︀ ︫﹫︺﹥ ﹝﹢ا﹁﹅ ﹨︧︐﹠︡ ا﹝︀م ز﹝︀ن

  

︨﹣ال . ︾﹠︀ي ︾﹠﹪ ا︨️ ۀ︗﹙﹢ ۀ﹎︡ا آ﹠﹋﹠︡، ︎︦ ﹎︡ا﹪ِ﹎︡ا ︋︀ ﹎︡ا﹪ ︠﹢د ︾﹠︀ي ︠︡ا را آ︫﹊︀ر ﹝﹪.١٥

﹠﹛ ا︨️ ۀ︗︀﹨﹏ و ر﹁︐﹟ او ﹡︤د ︻︀﹜﹛، آ﹛︀︻ ﹜﹚︻ .﹠ان ﹡︤د ﹇﹢ي، آ﹢︑︀﹡ ︬︫ ﹟︐﹁︡رت ﹇﹢ي ا︨️ ۀر﹇ . ﹤︋

 ﹟ن در ﹇︴︉ ر︋﹢︋﹫َـ️ ﹡︀ز﹨︀ و ﹋﹞︀﹐ت ﹝︐︺︡د ا︨️، در ا﹢ ،︀س﹫﹇ ﹟﹫﹝﹨ ︡︀︋ ︤﹫﹡ ️َـدر ﹇︴︉ ︻︊﹢د ،﹢︨

︫︡︀︋ ︿﹚︐﹞ ︀﹨︀ز﹫﹡ .﹝﹨ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ︡︀︋ ﹪︧﹋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ۀ ﹫﹡ ﹟︀ر ﹋﹠︡ و ︗﹙﹢ه د﹨︡؛ ﹋︧ـ﹪ ﹋ـ﹥ از   ا︸︀ز﹨︀ را ا

﹫︒ ﹝︺︣﹁️ٌ ︑︀مَـ ︋﹥ ﹡﹀ِ︦ ﹁﹆﹫︣ و ﹆﹫︣ ا﹡︧︀﹡﹪، ﹇︀در ︋﹥ ﹎︡ا﹪ ﹝︰ در ︑﹞︀م ا︵﹢ار ︋﹠︡﹎﹪ ا︨️ و از اـ﹟  

︫︡︀︋ ﹪ت ︋﹫︪︐︣ ︠︡ا﹐︀﹝﹋ و ﹡︪︀ن دادن ️﹁︀︀م ﹡﹢ع ︋︪ـ︣  . رو، ﹇︀در ︋﹥ در﹞ا﹝︀م ا︋﹠︀ء آدم و ا ﹪︧﹋ ﹟﹫﹠

﹡﹢︻︀ن ︠﹢د ︋﹥ ﹁﹆︣ ︠﹢د و ︾﹠︀ي ︠︡ا آ﹎︀﹨﹪ ︀﹁︐﹥، ﹡﹫ـ︀ز   ﹥ ︋﹫︩ از ︀︨︣ ﹨﹛را︋︴﹪ ︋﹫﹟ ︋︪︣ و ︠︡ا ﹋. ا︨️

﹪﹞ ︣︐︋ ر︋﹢︋﹪ را ︣︱﹞ ﹤︋ ﹪︋︀د و ﹡﹫︀ز ︗﹠︦ ︠﹢د ︋﹥ ︠︡ا را و︗︡ان ﹋︣ده ا︨️، آداب ︋︀ر﹢︨︠︡︀﹠︫ .  

︡  ︋︣اي آ︫﹊︀ر ︫︡ن ا︵﹢ار ︋﹠︡﹎﹪، ︋﹥ اد︻﹫﹥ ر︨﹫︡ه از ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ . د︻︀﹨ـ︀ ا﹡ـ﹢ا︻﹪ دارد  . ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫ـ

︠﹢ا﹨ـ︡ ﹡﹫ـ︀ز در ﹝﹆︀︋ـ﹏    را ︀︋︡ ︠﹢ا﹡︡ و ﹝︓﹏ ﹢ب ︪︠﹉ ︫︡ و آن د︻ـ︀﹪ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝ـ﹪    ﹡﹢︻﹪ از د︻︀ 

︡﹡︀︀﹝﹠︋ و ﹨﹫﹞﹠️ ︠︡ا را ️﹝︷︻ َـ️ و﹫︀︣︊﹋ َـ️ و︀ر﹇ . ﹪ـ﹞ ︀ل︨︣ از د︻︀ آدم را ︣﹍آورد و آن ﹡﹢︻﹪ د

️    . ︠﹢ا﹡﹫﹛د︻︀﹪ ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹜︴︿ و ﹝︣ و ﹝︊َـ️ ︠︡ا ﹝﹪ ﹊ـ﹪ ︵︊ـ︹   . ︵︊ـ︹ د︻︀﹨ـ︀ ﹝︐﹙ـ︿ ا︨ـ

و ا﹠︀ . ︫﹠︀︨﹪ و ﹊﹪ ︵︊︹ ﹎︡ا﹪دارد، ﹊﹪ ︵︊︹ ︑︣س دارد، ﹊﹪ ︵︊︹ ا﹝﹫︡ دارد،  ︹︊︵ ﹪﹊﹅ ر﹁︀﹇️

. ﹫ـ︿ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ از آ﹡ـ︀ن ﹇ـ︡ردا﹡﹪ ﹡︪ـ﹢د      . ﹨﹞﹥ از ︋︣﹋️ ا﹝︀م ︋︪︣ ا︨️ ﹋﹥ در د︨︐︣س ︋︪︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥

︋﹥ ︭︠﹢ص ︮﹙﹢ات ︠︀ص، ﹝︓﹏ ︮﹙﹢ات ا︋﹢ا﹜︧﹟ ︲َ︣ـاب ﹋ـ﹥ از  (︮﹙﹢ات ﹁︨︣︐︀دن ﹡﹢︻﹪ ﹇︡ردا﹡﹪ ا︨️
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️    ). ︀ل ︻︭︣ ︗﹞︺﹥ ا︨️، ا︔︣ات ︠︀ص داردا︻﹞ ﹨ـ︣ ﹠ـ︡ ︋︐ـ︣﹟ ﹡ـ﹢ع     . زـ︀رت ﹡ـ﹢︻﹪ ﹇ـ︡ردا﹡﹪ ا︨ـ

  . ﹇︡ردا﹡﹪، ا︵︀︻️ از ا︪︀ن ا︨️

  

️ «و دوم » ﹝ـ﹢دَـت «﹊ـ﹪  .  دارـ﹛  ﹝︀ دو و︸﹫﹀﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹝ـ︀م . ١٦ ا︵︀︻ـ️ ︠ـ﹢دش   . »ا︵︀︻ـ

  .  از ا﹟ رو ا︮﹏ ﹝﹢دَـت ا︨️. ﹝﹢دَـت ا︨️) ۀ﹡︐﹫︖(﹁︣ع

﹨︣ ﹠︡ در︗︀ت ︋︀﹐ي ﹝︊َـ️ از . ﹨︀ ︋︣ آن ︑﹢ا﹡︀ ﹨︧︐﹠︡ ا﹡︧︀ن ۀا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞ اياو﹜﹫﹥» ﹝︊َـ️«﹝﹢دَـت،  

﹪﹝﹡︣︋ ︦﹋ ﹤﹝﹨︡آ  .﹪﹞ ︊َـ️ ا﹋︧﹫︣ي ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ آن﹞️﹫﹨︀﹞ ︊َــ️  . ﹨︀ را ︑︽﹫﹫︣ داد و ﹝﹠﹆﹙︉ ﹋ـ︣د  ︑﹢ان﹞

ا﹎︣ ︋﹥ ﹫︤ي ﹝︊َـ️ ︎﹫︡ا ﹋ـ︣د﹛،  . ر︨︀﹡︡؛ ︋ ︀﹞ ﹤﹢ا﹨﹫﹛، ﹡ ﹤﹢ا﹨﹫﹛︋︀﹜︴︊﹫︺﹥، ﹝︉َـ را ︋﹥ ﹝︊﹢ب ﹝﹪

از ︎﹫︀﹝︊︣ روا️ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︐﹪ ا﹎︣ ﹋︧﹪ ︨ـ﹠﹍﹪ را دو︨ـ️ ︋ـ︡ارد، ︋ـ︀ ﹨﹞ـ︀ن      . ︋﹥ آن ︠﹢ا﹨﹫﹛ ر︨﹫︡

  .  ﹝︪﹢ر ︠﹢ا﹨︡ ︫︡؛ ا﹟ ﹇︀﹡﹢﹡﹪ ︵︊﹫︺﹪ ا︨️

︑﹢ا﹡︡ آ﹡︀ را در ︠﹢د ﹨︀ در ا︠︐﹫︀ر ا﹡︧︀ن ا︨️ و ﹝﹪︋︧﹫︀ري از دو︨︐﹪. ︀﹐ ︋﹥ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡

اً ا﹝︣ ﹋ـ︣ده  ﹫﹟ د﹜﹫﹏، ︫︣ع ︋﹥ دو︨︐﹪ او﹜﹫︀ي ︠︡ا و د︫﹞﹠﹪ ا︻︡اء︋﹥ ﹨﹞. ﹋﹠︡ ︀ از ︠﹢د دور ﹋﹠︡» ا︖︀د«

︑﹙﹆﹫﹟ ︋﹥ ﹡﹀︦ و ا﹜﹆︀ ︋﹥ ﹁﹊︣، ︠﹢دش را ︋︀ ﹋︧ـ﹪ دو︨ـ️    ۀ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ا︠︐﹫︀ر ︠﹢د و ︋﹥ و︨﹫﹙ا﹡︧︀ن ﹝﹪. ا︨️

 ۀا﹎︣ ︋﹥ او ﹝︊َـ️ ︎﹫ـ︡ا ﹋ـ︣د﹛، ︮ـ﹀﹞ .   ︊َـ️ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛ و او را دو︨️ ︋︡ار︀︋ ﹜︡ ︋﹥ ا﹝︀م ز﹝︀ن. ﹋﹠︡

﹎ـ︣دي  ر︤ي و ︋﹥ د﹡︊︀ل او ﹝﹪︋︀︫﹪، ︋︣اي او ا︫﹉ ﹝﹪ ا﹎︣ ﹝︉َـ ا﹝︀م ز﹝︀ن. ︫﹢د︻﹢ض ﹝﹪و︗﹢د ﹝︀ 

﹋﹠︡، ﹨﹛ او را ︋﹥ ︨ـ﹢ي ︑ـ﹢   ﹨﹛ ︑﹢ را ︋﹥ او ﹡︤د﹉ ﹝﹪. ﹋﹠︡﹨︀ را ︋︀ز ﹝﹪﹝︊َـ️ راه. ﹎﹫︣يو ︨︣اغ او را ﹝﹪

﹪﹞︡﹡︀︪﹋ .  

﹝︀ ﹨﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝ـ︣دم را   ۀو︸﹫﹀.  ا︵︀︻️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣دم ︋﹫︀﹠︡ درِ ا﹟ ︠︀﹡﹥ ۀدر ﹨︣ ︀ل، ﹝﹆َ︡ـ﹝

﹤﹡︀︠ ﹟درِ ا ﹜︀ت ا﹨﹏ ︋﹫️. ︋﹫︀ور︤؛ اول، روا﹫ و ﹋︀ر︫︀ن ︋﹫﹀︐︡ ︋﹥ دو ︨︣ ﹤﹊﹠︧️؟ ا﹫ ︩﹨را  و

  .دوم، ︑﹢َ︨ـ﹏ ︋﹥ ا﹨﹏ ︋﹫️

︫︊﹩ ︋﹥ ا︑﹀ـ︀ق ﹊ـ﹩ از ا︨ـ︀︑﹫︡م در     .ا﹛ ︑﹢َ︨ـ﹏ وا﹇︺︀ً ﹋︀ر︨︀ز ا︨️ ا﹝︀ ا﹋︓︣ ﹝︀ ︗︀﹍︀﹨︩ را ﹎﹛ ﹋︣ده 

. ︋﹢د﹛، روا﹇︀ی ︣م ︎︣ از ︗﹞︺﹫️ ︋﹢د و آواز﹨︀ ︋﹥ ﹎︣ـ﹥ و ︲ـ︖﹥ ︋﹙﹠ـ︡ ︋ـ﹢د     ︣م ﹝︴︣ ا﹝︀م ﹨︪︐﹛

︀ روزی . >︠﹢ا﹨﹠︡ ا﹝︀ ﹨﹞﹥، د﹡﹫︀ را ﹝﹩. ︋﹫﹠﹫﹛ ﹨﹞﹥ ︠﹢ب ﹨︧︐﹠︡ ﹨︀﹪ ﹋﹥ ﹝﹩ ا﹟ ︮﹢رت< :ا︨︐︀دم ﹁︣﹝﹢د

︠ـ﹢ا﹡﹩ و ︋︺ـ︡ از    روی و ﹉ ︨︀︻️ ز︀رت ︗︀﹝︺ـ﹥ ﹝ـ﹩   ︋﹥ ا﹨﹏ ︻﹙﹞﹩ ︑︪︣ زده ︋﹢د ﹋﹥ ﹁﹑﹡﹩ ︑﹢ ︣م ﹝﹩

  ︠﹢ا﹨﹩؟ ﹢ر د﹡﹫﹢ی ﹝﹩︱︣ت ا﹝

و︸︀﹀﹪ دار﹛؛  ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹝︀م ز﹝︀ن) ︻﹞﹢﹝︀ً(﹝︣دم د﹡﹫︀  ۀو ﹨﹞) ︭︠﹢︮︀ً(︠﹑︮﹥ ا﹠﹊﹥ ﹝︀ ︫﹫︺﹫︀ن  

﹝︀دَـي  ۀ︑︽︢ ۀ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ︎︡ر وا︨︴. ﹝︀﹡﹠︡ و︸︀﹀﹪ ﹋﹥ ︋︙﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︎︡رش دارد، ︋﹙﹊﹥ ︮︡ در︗﹥ ︋﹫︪︐︣

د﹨︡ و از ﹡﹢ر اد︋﹪ ﹋﹥ ︠ـ︡ا ︋ـ﹥ او    اش ﹝﹪ ︋︙﹥ و ︑︣︋﹫️ ﹝︺﹠﹢ي ︵﹀﹏ ا︨️، از رز﹇﹪ ﹋﹥ ︠︡ا ︋﹥ او داده او ︋﹥
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﹁﹫﹢︲︀︑﹪ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ﹝ـ︀      ۀوا︨︴ ︵﹢ر ﹨﹛ ا﹝︀م ز﹝︀ن ﹋﹠︡، ﹨﹞︀ن اش را ادب ﹝﹪ آ﹝﹢︠︐﹥ ا︨️، او ︋︙﹥

را  ︀﹫︋﹫︡ ا﹝︀م ز﹝ـ︀ن . ︠﹢ار ︠﹢ان ﹡︺﹞️ ا︪︀﹡﹫﹛ ا﹛ و ︗﹫︣ه ا︪︀ن ﹡︪︧︐﹥ ۀ﹝︀ ﹨﹞﹥ ︋︣ ︨︣ ︨﹀︣. ر︨︡ ﹝﹪

︡ا️، دو︨️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ و ︋︀ ر﹁︐︀ر ﹋︣دن ︠ـ﹑ف ﹝﹫ـ﹏ او، ︋ـ﹥ او    ﹋﹥ ︎︡ر وا﹇︺﹪ ﹝︀︨️، ﹐ا﹇﹏ در ︋︺︡ ﹨

︦   ﹨︀ را ︋﹥ ا﹡︧︀ن ﹝ـ﹪  اي ﹋﹥ ﹁﹫﹢︲︀ت و ﹡︺﹞️ ︣﹝︐﹪ ︋﹥ وا︨︴﹥ ︋﹪. ﹡﹊﹠﹫﹛ ا︐︣ا﹝﹪︋﹪ ا﹜︺﹞ـ﹏   ر︨ـ︀﹡︡، ︻﹊ـ

︣﹝︐ـ﹪ ︋ـ﹥ ﹋︧ـ﹪     ︑︣ از ︋﹪ ︣﹝︐﹪ ︋﹥ ︎︡ر ︠﹫﹙﹪ ︨︣ .﹪︋ ️︨︹ در ︎﹪ دارد و وزر و و︋︀﹜︩ ︋︧﹫︀ر ا︨️

﹝︐﹆︀︋﹑ً، ﹡ ️﹞︣︀دن ︋﹥ ︎︡ر ﹨﹛ ︠﹫﹙﹪ ا︔︣ش  ︋﹫︪︐︣ ا︨️ و ﹋﹛َـ و ﹋﹫ـ︿  . ن ﹝︀ ﹡︡اردا︨️ ﹋﹥ ﹆ّ﹪ ︋︣ ﹎︣د

  .﹋﹠︡ ز﹡︡﹎﹪ ﹝︀دَـي و ﹝︺﹠﹢ي را د︨︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹪

︋﹫︀﹫︺﹇اره ﹫﹝︀ن ﹝︐﹢ا︲︹ ︋︀︫ ﹪︡ در ︋︣ا︋︣ ︎︡ر وا﹢﹝﹨ و ﹜︻︀︺︫ ﹉﹪ ا ﹤︗﹢︐﹞ از ﹇﹙︊﹞︀ن︫︡︀︋ ا﹎︣ . ︪︀ن

ـ  ︧️؛ در ︠﹢د﹝ـ︀ن ︱ـ︣ت  ﹫﹡ ﹪︀رت ︗︧﹞︀﹡︋﹥ ز ي︀ز﹫﹍︣ ﹡﹛ د︫﹢ يدر ﹝︺︣﹁️ ﹇﹢ ـ ﹫︋ ﹪را ﹝ ﹛ و ﹫﹠

﹞ ︩︧﹪ ﹠﹋﹫﹜ . ️︨ر ﹝︺︣﹁︐﹫﹨﹞ ﹡﹫︤آ﹡︙﹥ ︋︣ ا﹡︧︀ن وا︗︉ ا﹢︱ ا﹝ـ︀م  يو ﹡ـ﹢ر  ﹪﹟ درک    ﹤ا︨ـ️ ﹡ـ

﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹝︀م از ︠﹢دش ︗︡ا︨️ ﹋﹥ ︋ـ﹥ د﹡︊ـ︀ل    ﹪﹍︣ ا︧︀س ﹡﹞︡ د﹫﹠︖︀ ر︨﹋﹥ ︋﹥ ا ﹪﹋︧. ﹪︱﹢ر ︗︧﹞︀﹡

. ﹠﹊﹥ ﹝﹠︐︷︣ ︸﹢ر ︋﹢د︡ا ﹋︣د ﹡﹥ ا﹫️ ︸﹢ر ︎﹫︋﹙︡ ﹇︀︋︀. ﹟ ︵︣ف و آن ︵︣ف ︋︣وداو ︋﹥ ﹝︧︖︡ ︗﹞﹊︣ان و ا

︮ ا﹫ا﹡︐︷︀ر د. ﹟ ا︨️ ﹡﹥ آن︣﹨︀︸ ︋︣د و ︑︣︋ ﹪︧️ و ا﹡︧︀ن را ︋︀﹐ ﹡﹞﹫ا﹝︀م ︫︣ط ﹡ ي︡ن﹫﹝﹡ ️﹪  ︡ . ﹋﹠ـ

  .︪︀ن را ﹋︣د﹡︡ ا﹝︀ آدم ﹡︪︡﹡︡﹝︱︣ ا ي﹨︀ درک ︱﹢ر ﹪﹙﹫︋﹢د ﹋﹥ ︠ ︽﹞︊︣﹫︋︀﹐︑︣ ︎ از ا﹝︀م ز﹝︀ن

  

﹝﹆︐︱﹪ ︻︡ل ︠︡ا َ︨︡ـ ︋︀ب ︻﹙﹛ ︋︣اي ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ب ︻﹙﹛ را ︑︣ک ﹋︣ده و از ︾﹫ـ︣ ︋ـ︀ب ﹇︭ـ︡    . ١٧

﹠﹫﹟ ﹋︧﹪ ا﹎︣ ﹝︖﹢ب ︫﹢د و از ﹁﹫︰ ﹅ ﹝︣وم ︋﹞︀﹡︡، ︻︡ل ا︨️؛ ︺﹠﹪ ︋︣ ︠ـ︡ا  . د︠﹢ل ﹋︣ده ا︨️

️︧﹫﹡ ﹪︗︣ .  

ـ  ︋︀ب ︻﹙﹛ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︀︋︡ از آن وارد ︫﹢﹡︡ و ا﹐ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︣وم ︋﹞︀﹡﹠︡ و ﹝﹪ ︣ ﹁︱ـ﹏ ︠ـ︡ا   ﹝︀﹡﹠ـ︡ ﹝﹍

 ٔ◌ۀ︺﹠﹪ آدم ︀︋︡ ︠﹢دش را ز ︣﹢ل و ﹇﹢َـ. ا︨️» ﹝︧﹙️ و ﹎︡ا﹪ ︻﹙﹛ از در﹎︀ه ا﹜﹪«︫︀﹝﹏ آ﹡︀ ︫﹢د، 

 ︡﹝﹀︋ ا︨️، » او«︠︡ا ︋﹫﹠︡ازد و ﹜ّ﹚︺﹞»دل را ︋﹥ ﹡﹢ر ︻﹙﹛ رو︫﹟ ﹋﹠︡» او ︡︀︋  .  

﹪د﹁﹊︣ي و ︠﹢درأ﹢︠ ︉﹨︢﹞ ﹟د و رأي ︠﹢د در ︻︀﹜﹛ ر﹡︡ي ﹡﹫︧️      ﹋﹀︣ ا︨️ در ا﹢︠ ︣﹊﹁  

-آ︡ و ︑︣︋﹫️ او را ︋﹥ د︨ـ️ ﹝ـ﹪  و﹇︐﹪ آدم از ︠﹢دش ﹉ ﹇︡م ︻﹆︉ ﹡︪︧️، ︠︡ا ﹠︡ ﹇︡م ︗﹙﹢ ﹝﹪

︠︡ا از ا﹟ او﹜﹫︀﹪ ﹋﹥ ︠ـ﹢دش  . ﹁︨︣︐︡ ︑︀ ︑︣︋﹫️ او را ︋﹥ د︨️ ︋﹍﹫︣د ﹎﹫︣د،  ︀﹊﹪ از او﹜﹫︀ي ︠﹢د را ﹝﹪

 ︀﹡را︗︹ ︋﹥(﹎﹀︐﹥ ︋︧﹫︀ر دارد » ︻﹙ّ﹞﹠︀ه ﹝﹟ ﹜︡﹡ّ︀ ︻﹙﹞︀«︑︣︋﹫︐︪︀ن ﹋︣ده و در ︫︃ن آ ﹤آ  ︣ ️  ︠︱ـ از : ا︨ـ

  ).﹡︤د ︠﹢د دا﹡︪︩ آ﹝﹢︠︐﹫﹛

﹁﹞︡ ﹋﹥ از ︨﹠ ︀︑ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹪﹞﹢﹚︻ ـ︀﹐ دا︫ـ︐﹥   و﹇︐﹪ دل آدم ︋﹥ ﹝︺︀رف ا﹜﹫َـ﹥ وا﹇︺﹫َـ﹥ رو︫﹟ ︫︡، ﹝﹪

ا︨ـ️؛ ︑ـ︀︋︩ ﹡ـ﹢ر    » ﹁︺ـ﹏ اً «آ﹡︙﹥ ︑︀ ︀ل آ﹝﹢︠︐﹥ ︋﹢ده ﹁︺﹏ ﹡﹀︧﹪ ︠﹢دش ︋﹢ده ا︨️، ا﹝︀ ا﹠ـ︀  . ا︨️
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﹀︮ ︣︋ ️︨︡ا ﹝﹪.  ﹇﹙︊︩ ۀ︠︡ا﹫︎ ﹪︀︋ و ️︖︋︿︮و ︋﹫︀ن ﹋﹠︡ ﹋﹥ و ﹪﹡︫︡ ️︧﹫﹡ ︣︢︎ .  ـ﹪ را﹛ا ﹜﹚︻ آن

︋﹙﹊ـ﹥ آـ︀︑﹪   (»︋﹏ آ︀ت ︋﹫﹠︀ت ﹁﹪ ︮ـ︡ور ا﹜ـ︢﹟ او︑ـ﹢ا ا﹜︺﹙ـ﹛    «: ︫﹢د ﹡﹢︫️ و ﹝︭﹢ر ﹋︣د︋﹥ اوراق ﹡﹞﹪

  ). آ﹡︀︨️ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋﹥ آ﹡︀ن ︻﹙﹛ آ﹝﹢︠️ ۀرو︫﹟ در ︨﹫﹠

  

ا﹠︀ن ︋︀ ︻﹞﹏ ︋﹥ د︨︐﹢رات ︫︣ع ﹋﹥ .  ︨︐︺︡اد ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ک ﹡︡ار﹡︡ا﹋︓︣اً ا: ا﹡︡﹨︀ ︋︣ ﹠︡ ﹎﹢﹡﹥ ا﹡︧︀ن. ١٨

ا︨️، ﹨﹞﹍︀م ︋ـ︀ ﹁︴ـ︣ت ︣﹋ـ️    ) آرا︨︐﹍﹪ ︋﹥ ︮﹀︀ت ︻︀﹜﹪(و ︑﹙﹫﹥) ︎﹫︣ا︨︐﹍﹪ از ︮﹀︀ت ︎︧️(︑︭﹀﹫﹥

﹪﹞ ﹪﹞ ﹏︡︊︑ ﹪﹡︀و ︻﹞﹙﹪ از ا﹡︧︀ن ﹁︴︣ي ︋﹥ ا﹡︧︀ن ر︋َـ ﹪﹝﹚︻ ︫︡ر ﹏︣ا﹞ ﹪︵ ︀ه . ︫﹢﹡︡ ﹋﹠﹠︡ و ︎︦ از﹍︀︗

︡ ﹋﹞ ۀ︻َ︡ـ. ا﹠︀ن ︋︪️ ا︨️ ا﹠ـ︀ن ا﹎ـ︣ اـ﹟ ا︨ـ︐︺︡اد را در راه در︨ـ️ و      . ﹪ ﹝︧︐︺َ︡ـ ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ک ﹨︧ـ︐﹠

ا︨️، ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣﹡︡،   ︉︀︮ا﹐︻︷﹛اً  ،﹫︮︺﹠﹪ ︮︣اط ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹋﹥ در ا﹠︖︀ ﹝﹆︭﹢د د︨︐﹍﹫︣ي و﹜﹪

»️﹐︋ـ﹥ ﹋ـ︀ر    . ︫﹢﹡︡؛ ﹝︓﹏ ︨﹙﹞︀ن ︫﹢﹡︡ و از او﹜﹫︀ ﹝﹪ ﹝﹪» و ﹫︮ـ ﹅︣︵ ﹟ا︨︐︺︡اد را در ا ﹟ا﹝︀ ا﹎︣ ا

ا﹡ـ︡، ا﹝ـ︀ ︻﹞ـ﹏ ﹨ـ﹫︘     و︨ـ﹫﹙﹥ آ﹝ـ︡ه   ﹡﹀︦ ︑﹑ش ﹋﹠﹠︡، ﹎︣﹥ ︋﹪ ۀو﹜﹪ در راه ︫﹠︀︠️ ︠︡ا و ︑︭﹀﹫ ﹡﹍﹫︣﹡︡،

️ . ﹋﹠︡ ︫﹢د؛ ︺﹠﹪ ﹇︧﹞︐﹪ از ﹆﹫﹆️ ︋︣ آ﹡︀ن ︗﹙﹢ه ﹝﹪اي ︲︀︹ ﹡﹞﹪﹋﹠﹠︡ه ︻﹞﹏ ︺﹠ـ﹪  . ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن ﹋﹙﹪ ا︨ـ

﹜︪ آن ﹋︀﹁︣ي ﹋﹥ ︋︡ون ﹪︐       ش دا︫️ و ﹎﹞︀ن ﹡﹀︹ ︋︣اي ︠﹢د ︋﹥ ︨ـ﹍﹪ ︾ـ︢ا د﹨ـ︡، ︠︡او﹡ـ︡ ︋ـ﹥ او ︎ـ︀دا

﹨︀ي ︋︧﹫︀ري ︨︣ راه ا﹡︧︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︾﹫︣ از  ︡﹠︖︀بٌ  ﹝﹠︐ ︀︖︀ب. ︠﹢ا﹨︡ داد؛ ︀ در د﹡﹫︀ ︀ در آ︠︣ت

ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹨﹏ ︻︣﹁︀ن ︋︪︣ي ﹋﹞﹪ ﹋﹥ ︋﹍︢رد، . ﹡︧️، در︡ن ﹝︀︋﹆﹪ ﹡﹫︀ز ︋﹥ د︨︐﹍﹫︣ي ︖َـ️ ︠︡ا دارد

  . ا︨️ ا﹡︡ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹁︣﹝﹢ده ︫﹢د، ﹢ن از آن را﹨﹪ ﹡︣﹁︐﹥ ﹡﹢︻︀ً، ر︫︡ ا︪︀ن ﹝︐﹢﹇︿ ﹝﹪

  

١٩ .︒︡ ﹤﹫﹛︀زه(︻﹙﹢م ا︑ ( ـ﹢ن   «: ا︨️﹡︀﹝﹫︡ه ︫︡ه﹠﹞﹣ ـ︡ه︺︋ ︒︡ـ ︋︃يَـ«)     ـ︀ن﹝ا﹎ـ︣ ︋ـ﹥ ﹇ـ︣آن ا

﹎︢اري از ﹫︒ ﹡﹢︋﹢دن آن و ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ا﹟ ﹡︀م). آور﹡︡؟﹡﹫︀ور﹡︡، ︋﹥ ﹋︡ام ︨﹟ ︑︀زه ︎︦ از آن ا﹞︀ن ﹝﹪

﹤︡﹨ ﹤﹋ ️︨از ︨﹢ي ︠︡ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︊﹫︀ و  او︮﹫︀ي ا ︡︡︗ ︡ن ︋︣اي ︋︪︣ ︋﹫︀ن ﹝﹪آ﹡︀) ︗︀﹡︪﹫﹠︀ن(اي﹠﹠﹋ . ﹟ا

ا﹡︐︀ي ﹅َـ ا︨️ و اـ﹟ ﹡︱ـ️ ︻﹙﹞ـ﹪    ﹝︺︀رف ا﹜﹪، ︨﹠ّ︐﹪ ا﹜﹪ و ︋︣︠︀︨︐﹥ از ر﹞️ ︋﹪» ﹝︡ام«آ﹝﹢زش 

︑︪︣︿ آورد﹡︡، ︋﹫︀﹡﹪ ﹡﹢ از ︻﹙﹛ ا﹜ـ﹪   اً﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ دارد و ︐﹪ و﹇︐﹪ ︠︀︑﹛ او︮﹫︀، ︱︣ت ︋﹆﹫﹤

إنَـ  ﹜﹊︊︀︮ـ︃︑﹪ ︋ـ︃﹝︣ ︗︡ـ︡ ﹋﹞ـ︀ د︻ـ﹪      «: ا︨️آور﹡︡ ﹋﹥ ︋︪︣ آن روز ︋﹥ آن ﹝︐︀ج و ︋︀︵﹟ ﹇︣آن ﹝﹪

︡︡︗ ︣﹞ر︨﹢ل اً ﹁﹪ ︋︡و ا﹔﹝︣ ا﹜﹪ أ «)﹪﹞ ﹪﹠︨ ︋︣اي ︫﹞︀ ︑︀زه ا︨️، ﹨﹞︀ن ا﹝︀م ز﹝︀﹡︐︀ن ﹤﹋ ︡﹢﹎   ـ﹢ر︵

﹪﹞ ﹪﹠︨ د﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا﹢︋ ︡︡︗ ︩﹡︀﹞ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝ـ﹪   ). ﹎﹀️ ﹋﹥ ︋︣اي ا﹨﹏ ز ﹪︑︀َ︨︣ـ آن روا ﹟ـ︡  ا﹢﹎

ا﹎︣ ︻﹙﹛ ︋﹫︧️ و  ︡﹠︣ف ︋︀︫︡، ︑︀ ﹇︊﹏ از آ︠︣ا﹜︤﹝︀ن ﹁﹆ـ︳  . د﹨﹠﹢ز ﹝︀﹡︡ه ا︨️ ︑︀ ا︮﹏ ︻﹙﹛ آ︫﹊︀ر ︫﹢

آن . ︗︀ در︀﹁️ ﹋﹠︡ آن و﹇️ ا︨️ ﹋﹥ ︋︪︣ ﹝︧︐︺︡ ا︨️ ︻﹙﹛ را ︣︮ و ﹉. ︫﹢ددو ︣ف آن آ︫﹊︀ر ﹝﹪
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از ﹇ـ︣آن  . ︫ـ﹢د آن آ︫﹊︀ر ﹝﹪) ﹨︀ي︨︣︋︧︐﹥(و﹇️ ا︨️ ﹋﹥ ︑︃و﹏ ﹇︣آن، ︋︀︵﹟ ﹇︣آن، و ︑﹀︭﹫﹏ ﹝︖﹞﹑ت

  . ز آ﹡︙﹥ ﹝︺﹙ّ﹞︀ن ﹇︊﹙﹪ آن ﹋︣ده ︋﹢د﹡︫︡﹢د، ︋︧﹫︀ر ︋﹫︩ ا﹋︪︿ َ︨︣ـ ﹝﹪

  

︨﹢ز را ︋︪﹠︀︨﹫﹛؛ ︋﹑﹪ ﹋﹥ از آ︾︀ز ︑︀ر ︫﹫︺﹥ ︎︀  در ︋︒ ا﹝︀﹝️، ﹐زم ا︨️ ﹉ ︋﹑ي ︠︀﹡﹞︀ن. ٢٠

﹋ـ︣ده  ︫︡ه و ︻﹆︀︡ ︫﹫︺﹫︀ن را ︑︡︡ ﹝ـ﹪ ر﹁︐﹥، ︋︀ آن ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹪﹫︮  ︫﹫︺﹥ ︋﹥ ﹨﹞︣اه آن ﹝﹪ ۀ︋﹥ ︎︀ي ︻﹆﹫︡

.ا︨️» ︾ُ﹙ُ﹢َـ«︨﹢ز  ا︨️؛ ا﹟ ︋﹑ي ︠︀﹡﹞︀ن

در ﹝ﹳ﹙﹉، ︺﹠﹪ ︠︀﹜﹆﹫َـ️ و راز﹇﹫َـ️  ا︵︀ر ۀ︫︣﹉ دا﹡︧︐﹟ ا﹞. ︾﹙﹢َـ ︫︊﹫﹥ ﹋︣دن ︠﹙﹅ ︋﹥ ︠︀﹜﹅ ا︨️

  . ﹅َـ ا︨️

﹤﹝︀ب ︋︤رگ و ︗﹙﹫﹏ ا︮ا   ن ︋ـ﹥ ︾﹙ـ﹢   (﹨﹞﹢اره ﹝﹢︲﹢ع ︾﹙﹢َـ و ︗﹞︺﹫ـ️ ︾ُـ﹑ت﹑︀را ︗ـ︡ي  ) ﹇ـ

︡ ﹋﹢︫ـ﹫︡ه ا﹡︡ و در ردَـ ︻﹙﹞﹪ و ︵︣د ︻﹞﹙﹪ ا︪︀ن ﹝﹪ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹪ ︦   . ا﹡ـ ︻︊ـ︡ا﹜︣﹞﹟ از   ︋ـ﹟ ︋ـ︣اي ﹝︓ـ︀ل، ـ﹢﹡

﹝︤ـ︀ر   ︋﹟ ، ︻﹙﹪︫︀ذان ﹡﹫︪︀︋﹢ري از ا︮︀ب ︋︤رگ ا﹝︀م ︗﹢اد ︋﹟ ، ﹁︱﹏ا︮︀ب ︋︤رگ ا﹝︀م ر︲︀

︡ ﹡﹢︫ـ︐﹥ » ا﹜︽︀﹜﹫﹤ا﹜︣د ︻﹙﹪ «، ﹨︣ ﹉ ﹋︐︀︋﹪ ︋︀ ﹡︀م ا﹨﹢ازي از ا︮︀ب ︋︤رگ ا﹝︀م ﹨︀دي و ﹡﹫ـ︤ در  . (ا﹡ـ

︗﹢ع ﹋﹠﹫︡ ︋﹥ ﹁︨︣ـ️ ﹝﹣﹜ُ﹀ـ︀ت   ر. ﹨︀ ︻﹠﹢ان ﹋︐︀ب ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع رد ︾﹙﹢َـ ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ﹁︨︣️ ﹋︐︉ ︫﹫︺﹥، ده

﹥︺آ﹡ـ︀ن ﹋ـ﹥ در   ) ︑︊︺﹫︡( در ︵︣د و ﹡﹀﹪ ︋﹙︡) ︻﹙﹞︀ي ﹇﹛ در اَوان ︾﹫︊️ ﹋︊︣ي(﹇﹞﹫َـ﹫﹟).  ︫﹫︺﹥ در  ﹋︐︀ب ا﹜︢ر

روا︀ت ︋︧﹫︀ري در  از ﹋︊︀ر ︀ران ا﹞﹥. ا﹡︡﹋︣ده ر︨﹫︡، ︗َِ︡ـ ︋﹙﹫︼ ﹝﹪︻﹆︀︫︡︀ن ︋﹢﹪ از ︾﹙﹢َـ ︋﹥ ﹝︪︀م ﹝﹪

︾﹙﹢َـ و ︗︣ح  ۀ﹢د ا﹟ ا﹁︣اد در ︨﹠︡ روا︀︑﹪ ﹋﹥ در آ﹡︀ ︋﹥ ا︋︴︀ل ︻﹆﹫︡︾﹙﹢َـ ︋﹥ د︨️ ﹝︀ ر︨﹫︡ه ا︨️؛ و︗﹡﹀﹪ 

️  ︾︀﹜﹫︀ن ﹝﹪ ﹡ُ︊︀︑َـ﹤، ︮ـ︀︉ ︨ـَ︣ـ     ︋ـ﹟  ︋ـ︣اي ﹝︓ـ︀ل اَ︮ـ︊ًـ︼   . ︎︣دازد، د﹜﹫﹏ رو︫﹠﹪ ︋︣ ا﹨﹞﹫️ ا︋ ﹟ـ︒ ا︨ـ

اَ︻ـ﹫ًـ﹟ ﹋ـ﹥ ا﹁﹆ـ﹥     ︋﹟ ︨﹙﹞︀ن ز﹝︀﹡︩ ︠﹢ا﹡︡ه ︋﹢د، زُرارة ︔ُ﹞︀﹜﹪ ﹋﹥ ا﹝︀م ︮︀دق ۀ، ا︋﹢﹞︤)ع(ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ا﹝﹫︣

ــ︀﹇︣ و ︮ــ︀دق(ا︮ــ︀ب ︮ــ︀د﹇﹫ًـ﹟ ــ﹫﹏) ا﹝︀﹝ــ︀ن ︋ ﹡︭ــ︣︋ًـَ︤﹡︴﹪، ًـ︧ــ︀ر، ا︋﹢︋︭ــ﹫︣، ا︋ــ﹪︋ــ﹟ا︨ــ️، ﹁ُ︱ًـ

-︋ـ﹟ اَزدي، اَ︋ـ︀ن اَــ﹢ب ︻ﹳ﹞ًـ﹫︣، ﹁ُ︱ـ︀﹜﹤︋﹟  ا︋﹪ ﹝︊﹢ب، ا︋﹟﹝ﹳ︧﹊︀ن، ا︋﹟﹫﹪، ا︋﹟︋﹟﹝ﹳ︽َ﹫︣ة، ً︮ـ﹀﹢ان ︋﹟ ︻︊︡اً

و ︋﹥ ︻︊ـ︀ر︑﹪، ار﹋ـ︀ن    و د﹍︣ان ﹋﹥ ﹨﹞﹍﹪ از و﹋﹑، ﹝︺︐﹞︡﹟ و ا︮︀ب َ︨︣ـ ا﹞﹥︻︓﹞︀ن، ︗︀︋︣ ︗ﹳ︺﹀﹪ 

  . ا﹡︡﹋︣دها﹡︡، ︋︣ ︨︣ ﹝︊︀رزه ︋︀ ︾﹙﹢َـ ﹋﹢︫︩ ︋︧﹫︀ر ﹝﹪︫﹫︺﹥ در روز﹎︀ر ︠﹢د ︋﹢ده

︹︲﹢﹞ ﹤﹝و ﹇︀︵︹ ا ︣︮ ︣ي﹫﹎   ـ﹥ و    ۀدر ︋︣ا︋︣ ︾ُ﹑ت ︋︀ ︑︺︀︋﹫︣ي ﹋﹥ ︑﹠ـ︡︑︣ از آن در︋ـ︀ر﹚﹡ ︘﹫ـ﹨

  . ︣ي ا︨️ ︋︣اي ﹨﹞﹥﹎︣و﹨﹪ د︡ه ﹡︪︡ه، ز﹡﹌ ︠︴

︋﹥ اـ﹟  . ︻﹙﹛ ر︗︀ل ا︮﹑ً ︋︣اي ︑﹞﹫︤ و ︋︀ز︫﹠︀︠︐﹟ ﹝︐ّ﹞︀ن ︋﹥ ︾﹙﹢َـ و ︵︣د ا︠︊︀ر ا︪︀ن ︡︎︡ آ﹝︡ه ا︨️

ر︨ـ︡، آن را ︋ـ︀ ﹝﹫ـ︤ان ﹇ـ︣آن      ︑︢︣ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹨︣ ﹥ از ﹝︀ ︋﹥ ︫﹞︀ ﹝﹪ ﹨﹛ ا﹋︐﹀︀ ﹡︪︡، ︋﹙﹊﹥ ا﹝︀﹝︀ن ﹝︀

 ﹟ف ﹋︐︀ب ︠︡ا ︋﹢د، از ﹝︀ ﹡﹫︧️؛ ︋﹥ ا﹑︠ ﹤ ︣﹨ ︋ـ﹥  ) ︗﹞︹ ︾ـ︀﹜﹪ (︻﹙ّ️ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ري از ︾︀﹜﹫︀ن︋︧﹠︖﹫︡ و

︒︡ آن را ﹇︣︋﹤ا﹜﹪︨︀زي و ا﹁︐︣ا ﹝︺︐﹆︡ ︋﹢ده ︗﹢از ﹪︐ ︋ـ﹥ ﹇ـ﹢ل ︠﹢د︫ـ︀ن     اً ﹝︣︑﹊︉ ﹝﹪ا﹡︡ و ︀︑ ︡﹡︫︡
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﹤﹝︫︃ن وا﹇︺﹪ ا ︡﹠﹡︀︨︀﹠︪︋ ︣دم﹞ ﹤︋ ًـ﹊َ﹛︋﹟﹨ُ︪︀م. را)︀ب ا﹝︀م ︮︀دق︮از ﹋︊︀ر ا  و ︋ـ︤رگ   ﹟︣ـ︑

︨︺﹫︡ ︋﹥ ︻﹞︡ ︋ـ︣ ︎ـ︡رم دروغ   ﹝ﹳ︽﹫︣ة︋﹟«: ﹠︡ ﹋﹥ آن ︱︣ت ﹁︣﹝﹢د﹋روا ﹪﹞ ️از ا﹝︀م) ﹝︐﹊﹙ّ﹛ دورا﹡︩

﹎︣﹁︐﹠ـ︡ و ︋ـ﹥ ﹝︽﹫ـ︣ه    ﹨︀ي ا︮︀ب ︎︡رم را ﹝﹪ ︀ران او در ﹝﹫︀ن ︀ران ︎︡رم ﹝﹀﹪ ︋﹢د﹡︡، ﹋︐︀ب. ︋︧️﹝﹪

. ﹋ـ︣د داد و آ﹡︀ را ︋﹥ ︎︡رم ﹝﹠︧﹢ب ﹝﹪داد﹡︡ و او در آن ﹋︐︉ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹀﹫︀﹡﹥ ﹋﹀︣ و ز﹡︡﹇﹥ ︗︀ي ﹝﹪﹝﹪

︡ ︋﹥ ︀را﹡︩ ﹝﹪ ︨︍︦ آن ﹋︐︉ را ︎ـ︦ ﹨︣﹎﹢﹡ـ﹥ ︾﹙ـ﹢َـي ﹋ـ﹥ در     . داد ︑︀ در ︋﹫﹟ ︫﹫︺﹫︀ن ︎︩ و ﹝﹠︐︪︣ ﹋﹠﹠ـ

ــ︀ب ــ︡رم ﹝ــ﹪ ﹋︐ ️  ﹨ــ︀ي ︎ ــ︀ ︗ــ︀ي داده ا︨ــ ﹡ــ︣ة در آ ــ﹥ ﹝︽﹫ ــ﹥ از آ﹡︀︨ــ️ ﹋ ــ︡ ﹋ ــ︡، ︋︡ا﹡﹫ ﹫︋︀) ــ︀ر ا︠︐﹫

  ). ١٣٧:ا﹜︣︗︀ل ﹝︺︣﹁﹤

﹝︀ت ︋︧﹫︀ري از اروا ،﹏﹫﹛︀ر ۀ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د︵ا ︡﹫﹆︻ ﹜﹫︨︣︑ و ﹡﹀﹪ ︾﹙ ۀدر ️﹞︀﹞در ا ﹫︮ َـ ︮︀در﹢

از . ︫ـ﹢د روا︀ت ﹡﹀﹪ ︾﹙﹢َـ از ﹫︒ ︨﹠︡، از ا︀د﹞ ︒﹊ـ﹛ و ︮ـ﹫ ︫ـ﹫︺﹥ ﹝︧ـ﹢ب ﹝ـ﹪     . ︫︡ه ا︨️

ا﹡ـ︡؛ ︺﹠ـ﹪ ︋ـ︣ و︔︀﹇ـ️ ا︪ـ︀ن       ︋︣و ︋︣﹎︣د ︢︎︣﹁︐﹥ ﹋﹥ ﹇﹢﹜︪︀ن آ﹡︀ن را ﹝︡︔﹫﹟ ︋﹪( ︨﹢م ا︮︀ب ا︗﹞︀ع دو

د︒ ﹡﹀﹪ ︾﹙﹢َـ را  ا︀) راو︀ن(﹉ از رﹳوات ﹨﹫︘. ﹡﹀﹪ ︾﹙﹢َـ روا️ ︮︀در ︫︡ه ا︨️ ۀدر ﹝︧﹙) ا︗﹞︀ع ا︨️

اي، ﹠﹫﹟ ا︑ّ︀دي ﹝﹫︀ن ا︮︀ب ا﹞﹥ و ﹠﹫﹟ و︔︀﹇︐﹪ در ﹋﹞︐︣ ﹝︧﹙﹥. ا﹡︡ر︗︀﹜﹫﹢ن ︗︣ح ︀ ︑︱︺﹫︿ ﹡﹊︣ده

﹪﹞ ﹜︪ ﹤︋ ︀﹞ ﹤︋ ر︨﹫︡ن ا︠︊︀ر ﹅︣︵ ︒﹫ ︡ازآ .  

﹨︣﹋﹥ ︾︀﹜﹫ـ︀ن را دو︨ـ️   «: ﹋﹠︡روا️ ﹝﹪ ﹞﹫︣ي از ا﹝︀م ر︲︀ ۀا﹐︠︊︀ر ︋﹥ وا︨︴ ︮︡وق در ︻﹫﹢ن

  ). ٨١:ا︠︊︀را﹜︣︲︀ ︻﹫﹢ن (» دو︨︐﹪ ﹝︀ در د︫﹞﹟ دا︫︐﹟ ا︪︀ن ا︨️.  ︋︡ارد، ﹝︀ را د︫﹞﹟ دا︫︐﹥ ا︨️

﹋﹞︐ ﹟︣﹫︤ي ﹋﹥ ︋︀︻ـ︒ ︠ـ︣وج از ا﹞ـ︀ن ا︨ـ️،     «: ﹋﹠︡روا ﹪﹞ ️︋︀ز در ︭︠︀ل از ا﹝︀م ︮︀دق

  ). ٣٧:١:ا﹜︭︀ل(» ﹡︪︧︐﹟ ︋︀ ︾︀﹜﹫︀ن ا︨️

︠︡ا ﹜︺﹠️ ﹋﹠︡ آن را ﹋﹥ را︗︹ ︋﹥ ﹝︀ آ﹡︙﹥ ﹎﹢︡ ﹋﹥ ﹝︀ «: ﹋﹠︡روا ﹪﹞ ️︀ن﹝ﹳ︧﹊︀ن از ا︪﹋ّ︪﹪ از ا︋﹟

  ). ١٩٤:ا﹜︣︗︀ل(»﹎﹢﹫﹛︠﹢د ﹡﹞﹪

︋︀را﹜︀، ﹝﹟ از «: ︾︀﹜﹫︀ن را ﹡﹀︣﹟ ﹋︣د و ﹎﹀️ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟︫﹫ ︵﹢︨﹪ در اَ﹝︀﹜﹪ ا︫︀ره ﹝﹪

  ). ٥٤:أ﹝︀﹜﹪( »ا︪︀ن ︋﹫︤ارم

﹞ ،﹪﹊︊َـ﹪ ﹋﹥ در ﹝︊َـ️ ﹝﹟ : دو ﹎︣وه ﹨﹙︀ک ︫﹢﹡︡«: ﹋﹠︡روا ﹪﹞ ️︵︀﹜︉ از ︻﹙﹪﹝﹠︀﹇︉ آل ا︋﹪

د﹍︣، ﹝︊︽︱﹪ ﹋ـ﹥ ﹡﹀ـ︣︑︩ او را ︋ـ﹥ ا﹁︐ـ︣ا     . ﹎﹢﹡﹥ ا﹁︣اط ﹋﹠︡ ﹋﹥ آ﹡︙﹥ از آنِ ﹝﹟ ﹡﹫︧️ ︋﹥ ﹝﹟ ﹡︧︊️ د﹨︡ آن

︡﹡︀︪﹋ ﹟﹞ ﹤︋ ﹟︐︧︋ «)︉﹇︀﹠﹞:٢٢٦:١ .(  

 ︫ـ﹞︀ ︾﹙ـ﹢َـ   ۀ﹎︣و﹨﹪ در︋ـ︀ر «: ﹎﹀️ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︃﹝﹢ن ︋﹥ ا﹝︀م ر︲︀ ا﹐︠︊︀ر روا️ ﹝﹪ ︮︡وق در ︻﹫﹢ن

︡ ﹋﹠﹠︡ و از ︡ در﹝﹪ ﹝﹪ ︀  .  »﹎︢ر﹡ـ ︣  «: ﹁︣﹝ـ﹢د  ︱ـ︣ت ر︲ـ رواـ️ ﹋︣د﹡ـ︡ ﹋ـ﹥     ا︗ـ︡ادم از ︎﹫ـ︀﹝︊

️  . ︠︡ا ﹨︧︐﹛ ۀ﹝︣ا از َ︡ـم ︋︀﹐︑︣ ﹝︣︊︡ ﹋﹥ ︎﹫︩ از آ﹡﹊﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ︋︀︫﹛، ︋﹠︡: ﹁︣﹝﹢د ﹝﹪ : و ︠︡ا ﹁︣﹝ـ﹢ده ا︨ـ

︠ـ﹢د د︻ـ﹢ت    ︋︪︣ي را ﹡︧︤د ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹋︐︀ب و ﹊﹛ و ﹡︊﹢َـ︑︩ را ︋﹥ او د﹨︡، ︨︍︦ او ﹝︣دم را ︋﹥ ︨﹢ي
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﹎﹢﹡ـ﹥   ︋﹙﹊﹥ او ︎﹫﹢︨︐﹥ ︀︋︡ ﹝︣دم را د︻﹢ت ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︠︡ا︎︨︣️ ︋︀︫﹫︡، ﹨﹞ـ︀ن . ﹋﹠︡ و ︋﹍﹢︡ ︋﹠︡﹎︀ن ﹝﹟ ︋︀︫﹫︡

️ ). ٧٩:︻﹞︣انآل(»آ﹝﹢ز︡︠﹢ا﹡﹫︡ و ︋﹥ د﹍︣ان ﹡﹫︤ ﹝﹪﹋﹥ در ﹋︐︀ب ﹝﹪ ︠ـ︡ا ︫ـ﹞︀ را   «: و ﹡﹫︤ ﹁︣﹝﹢ده ا︨ـ

︡︣﹫﹍︋ ︊︣ان را ار︋︀ب﹞︀﹫︎ ︀ ـ︀  . ﹁︣﹝︀ن ﹡︡اده ا︨️ ﹋﹥ ﹁︫︣︐﹍︀نآل(»د﹨ـ︡؟ ︠ـ︡ا ︋ـ﹥ ﹋﹀ـ︣ ﹁︣﹝ـ︀ن ﹝ـ﹪     آ-

︀   ). ٨٠:︻﹞︣ان ︡ ﹝ـ︀ ︋﹫ـ︤ار﹛ از آ﹡︀﹡﹊ـ﹥ در ︫ـ︃ن ﹝ـ︀ ︾﹙ـ﹢َـ ﹝ـ﹪       «: ﹁︣﹝ـ﹢د  ︨ـ︍︦ ︱ـ︣ت ر︲ـ » ﹋﹠﹠ـ

  ). ٣٢٤:ا﹐︠︊︀ر ︻﹫﹢ن(

﹝︣ا﹇︉ ︗﹢ا﹡︀﹡︐︀ن ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ ︾﹑ت ا︪ـ︀ن را  «: ﹋﹠︡ روا﹫︫ ﹪﹞ ️ ︵﹢︨﹪ در ا﹝︀﹜﹪ از ا﹝︀م ︮︀دق

︷﹞ـ️ ︠ـ︡ا را ﹋﹢ـ﹉ و ︋ـ︣اي ︋﹠ـ︡﹎︀ن او ر︋﹢︋﹫َــ️ ︑ـ﹢﹨﹛َـ        ا﹠︀ن ︻. ﹡﹀︣︊﹠︡ و ︻﹆︀︫︡︀ن را ﹁︀︨︡ ﹡︧︀ز﹡︡

﹎︣دد و ا﹝﹫︡ ا︮ـ﹑︩ ﹨︧ـ️،   ﹝﹆َ︭ـ︣ در ﹅َـ ﹝︀، ︋﹥ ︨﹢ي ﹅َـ ︋︀ز﹝﹪«: ﹁︣﹝﹢د ︨︍︦ ا﹝︀م. »﹋﹠﹠︡ ﹝﹪

﹤︪︡﹡از ا ﹪﹛︀︾ ︀﹞︣دد اش ︋︀ز﹡﹞﹪ا﹎« .︡﹢﹎ ا︨️؟«: راوي ﹟﹫﹠ ︣ا ﹜︡﹫︨︣︎« .ا﹝︀م ن «: ﹁︣﹝﹢د﹢

﹪﹛︀︾)﹤︪︡﹡٥٤:أ﹝︀﹜﹪(» ﹇︀در ︋︣ ︑︣ک آن ﹡﹫︧️ ︫﹢د و﹝︺︐︀د ﹝﹪) اش︋﹥ ا .(  

﹝︊︀دا در ﹅َـ ﹝︀ ︾﹙﹢َـ ﹋﹠﹫ـ︡، ﹝ـ︀ ︋﹠ـ︡﹎︀نِ ︑ـ️     «: ﹋﹠︡روا ﹪﹞ ️︮︡وق در ︭︠︀ل از ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن

﹜﹫︭︀ل(» ر︋﹢︋﹫َـ️ ︠︡ا﹛١٥٧:٢:ا .(  

﹝︀ ﹡﹫︤ ﹢ن د﹍︣ان، ︋﹠ـ︡﹎︀ن ︠ـ︡ا﹫﹛، ا﹎ـ︣ او را ﹡︍︨︣ـ︐﹫﹛     «: ﹋﹠︡روا ﹪﹞ ️﹋ّ︪﹪ از ا﹝︀م ︮︀دق

  ). ٢١٨:ا﹜︣︗︀ل( »﹋﹠︡︻︢ا︋﹞︀ن ﹝﹪

﹋﹠︡ ﹋ـ﹥ در ردَـ ︋ـ︣ ︾ـ﹑ت ︮ـ︀در ︫ـ︡ه      را روا ﹪﹞ ️︵َ︊ِ︨︣﹪ در ا︐︖︀ج ︑﹢﹇﹫︹ ︫︣︿ ا﹝︀م ز﹝︀ن

﹠︀﹡︙﹥ ︠︡او﹡︡ در ﹝﹊﹛ ﹋︐ـ︀︋︩  . ﹝︀ در ︻﹙﹛ ︀ ﹇︡رت ︠︡ا  ﹪﹞︡﹠︀﹞︣﹁ :»﹜﹫︐︧﹫﹡ ﹉︫︣ا﹝︀م. ا︨️

﹨︣﹋︦ «: و ﹁︣﹝﹢ده ا︨️) ٦٥:﹡﹞﹏(دا﹡︡ ﹋︦ در آ︨﹞︀ن و ز﹝﹫﹟ ︗︤ ︠︡ا ︾﹫︉ را ﹡﹞﹪ ︋﹍﹢ ﹨﹫︘: ﹎﹀︐﹥ ا︨️

-﹝ـ﹪   ︦︍︨︱︣ت). ١٢٤:︵﹥(»اش ︨️ و ︪︣ش ︋︀ ﹋﹢ري ا︨️از ︀د ﹝﹟ روي ︋︣︑︀︋︡ ز﹡︡﹎﹪

︡﹠︀﹞︣﹁ :»﹪﹞ ︀ن آ﹡︀ن ﹝︀ را﹆﹝︀ن ︫﹫︺﹥ و ا﹚﹨︀︗ ︡︀﹆︻آزارد .﹪﹞ ︡﹨︀︫ ︣م ﹋﹥ ︋﹫ـ︤ارم ︋ـ﹥ ︨ـ﹢ي    ︠︡ا را﹫﹎

 ﹜﹫﹊︫︣︀ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹝︀ را در ︾﹫︣ از دا﹡﹫﹛ ︀ در ﹝ﹳ﹙﹉ ︠︡ا ﹝︀ ︾﹫︉ ﹝﹪: ﹎﹢︡︠︡ا و ر︨﹢﹜︩ از ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹝﹪

︡ ا﹟ ︑﹢﹇﹫︹ ا﹝︀﹡️ ا︨️ ︋︣اي ﹨︣﹋︦ ﹋﹥ ︋﹥ او ﹝﹪.  ﹝﹙ّ﹪ ﹇︣ار د﹨︡ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹇︣ار داده ا︨️ ︎ـ︦  . ر︨ـ

﹝ـ︣ا ︋﹢ا﹡ـ︡ و ︋ـ﹥     ۀ﹨︣﹋︦ ﹡﹢︫︐.  ︀︋︡ آن را ﹋︐﹞︀ن ﹡﹊﹠︡ و ︋﹥ ︫﹫︺﹫︀ن ﹝︀ ︋︨︣︀﹡︡ ︑︀ ﹨﹞﹥ از آن ﹝︴﹙ّ︹ ︫﹢﹡︡

  ). ٢٦٥:ا﹐︐︖︀ج(»︋︀د︨﹢ي د ﹟﹅ ︋︀ز﹡﹍︣دد، ﹜︺﹠️ ︠︡ا ︋︣او 

دو︨️ ︋︡ار︡ ا﹨ـ﹏ ︋﹫ـ️ ︎﹫︀﹝︊︣︑ـ︀ن را،    «: ﹋﹠︡روا️ ﹝﹪ ٌ﹞﹫ًـ︣ي در ﹇︣ب ا﹖︨﹠︀د از ا﹝︀م ︮︀دق

  ). ٦١:ا﹐︨﹠︀د ﹇︣ب(» و ︾﹙﹢َـ ﹝﹊﹠﹫︡ و ﹝︐﹀َ︣ـق ﹡︪﹢︡) رو ﹝﹫︀﹡﹥(دو︨️ دا︫︐﹠﹪ ﹝﹆︐︭︡

﹋﹥ ﹝︭ـ︡اق اـ﹟   ︎﹠︀ه ︋︣ ︠︡ا از ︵︣﹅ ︲︀﹜ّ﹫﹟ «: ﹋﹠︡روا ﹪﹞ ️︵︊︨︣﹪ در ا︐︖︀ج از ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن

﹤ّ︪︀ن ﹁︣﹝﹢د آ﹆ ︀ن ︾﹙﹢َـ ﹝﹊﹠﹫︡ و ︑ـ︀︋︹ ﹨ـ﹢ي و ﹨ـ﹢س ﹎﹞︣ا﹨ـ︀ن     «: ا﹡︡ ﹋﹥ ︠︡ا در︐﹠اي ا﹨﹏ ﹋︐︀ب در د

  ). ٤٠: ا﹐︐︖︀ج(» ﹝︊︀︫﹫︡
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﹝︓ـ︀ل ︾﹙ـ﹢َـ در ﹝ـ︀ ا﹨ـ﹏     «: روا️ ︫︡ه ا︨️ از ا﹝︀م ر︲︀ در ︑﹀︧﹫︣ ﹝﹠︧﹢ب ︋﹥ ا﹝︀م ︻︧﹊︣ي

﹝︣دم  ︫︣﹢ن ︠﹙︺ـ️ ︨ـ﹙︴︀ن را در   . ا︨️ ︋﹫️، ﹝︓︀ل ︨﹀﹫︣ي ا︨️ ﹋﹥ ︨﹙︴︀﹡﹪ ︋﹥ ︫︣ي ﹎︧﹫﹙︩ ﹋︣ده

﹨︣﹥ ︨﹀﹫︣ ا︪︀ن را ︋﹫﹛ د﹨︡ ﹋ـ﹥  .  ︋﹫﹠﹠︡، ︋﹥ ﹎︣د او ︗﹞︹ ︫﹢﹡︡ و او را ︋︀ ︨﹙︴︀ن ا︫︐︊︀ه ﹎﹫︣﹡︡︋︣ ︨﹀﹫︣ ﹝﹪

︵﹙︉ ا︨️، ﹝︣دم او را  ا﹋︣ام، ا﹝︀ ︨﹠︩  آ﹡︙﹥ دارد ﹨﹞﹥ دو﹜️ ︎︀د︫︀ه ا︨️، ︎︀د︫︀﹨﹪ ﹋﹥ ︾﹫﹢ر و ا︗﹑ل

ا﹡ـ︡، ︋ـ﹥   ﹋︉ ︎︀د︫︀ه درر︨︡ و ﹢ن ︋︊﹫﹠︡ ر︻︀︀ از ︋﹠ـ︡﹎﹪ او ︋﹫ـ︣ون ر﹁︐ـ﹥   در ا ﹟︀ل، ﹝﹢. را ا﹡﹊︀ر ﹋﹠﹠︡

  ). ١٨: ︑﹀︧﹫︣ا﹐﹝︀م(» ︾︱︉ درآ︡ و ﹨﹞﹥ را ︻︢اب ﹋﹠︡

︠ـ︡ا   ۀو ﹁︣ز﹡ـ︡ا﹡︩ ︋﹠ـ︡﹎︀ن ︀︫︧ـ︐    ︻﹙﹪«: ︫﹢د روا️ ﹝﹪ ︋︀ز در ﹨﹞︀ن ﹋︐︀ب، از ا﹝︀م ر︲︀

﹫﹡ ﹪﹡﹢﹊︨ ︀ ️﹋︣ ،︳︧︋ ︀ت، ﹡︪﹢ر، ﹇︊︰ و﹫ ︀ آ﹡︙ـ﹥ ︠ـ︡ا ︋ـ︣ آن    ﹨︧︐﹠︡، ا﹝︀ ﹝︀﹜﹉ ﹝﹢ت ︤︗ ︡﹠︐︧

  ). ٢١: ︑﹀︧﹫︣ ا﹐﹝︀م(»﹨︣﹋︦ ا︪︀ن را وا︗︡ ︮﹀︀ت ربَـ ︋︪﹞︀رد، از ﹋︀﹁︣ان ا︨️. ﹇︀در︫︀ن ︨︀︠︐﹥ ا︨️

﹨︀︫﹛ ﹋﹥ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در ︠︣ا︨︀ن، ︠︴︀ب ︋﹥ ﹎︣و﹨﹪ از ︋﹠﹪روا﹫︫ ﹪﹞ ️ ﹝﹀﹫︡ در ا﹝︀﹜﹪ از ا﹝︀م ر︲︀

﹋﹠﹫ـ︡ ﹝︣د﹝ـ︀ن ︋﹠ـ︡﹎︀ن    ا︨️ ﹋﹥ ︫﹞︀ ﹎﹞︀ن ﹝﹪︋﹥ ﹝﹟ ر︨﹫︡ه «: از ﹝︡﹠﹥ ︋﹥ د︡ار ا︪︀ن آ﹝︡ه ︋﹢د﹡︡، ﹁︣﹝﹢د

  ). ١٤٨: أ﹝︀﹜﹪( » ﹝︣دم ﹁﹆︳ ︀︋︡ ﹝︴﹫︹ ﹝︀ ︋︀︫﹠︡ در د﹟ ︠︡ا. ﹨︣﹎︤ ﹠﹫﹟ ﹡﹫︧️. ا﹝︀﹝︀ن ﹨︧︐﹠︡

ا﹎ـ︣ ︠ـ︡ا ︋ـ︣ ﹝ـ︀ ر﹞ـ️      . ﹝︀ ︋︣ ︲ًـَ︣ـ ︀ ﹡﹀︺﹪ ﹝︀﹜﹉ ﹡﹫︧︐﹫﹛«: ﹋﹠︡روا ﹪﹞ ️﹋ّ︪﹪ از ا﹝︀م ︮︀دق

﹝︧﹙﹞﹫﹟ در ︎﹫︪ـ﹍︀ه او، در   ۀ﹝︀ ﹡﹫︤ ﹝︀﹡﹠︡ ﹨﹞. ﹝︀︨️آورد، از ﹁︱﹏ او︨️ و ا﹎︣ ︻︢ا︋﹞︀ن ﹋﹠︡، از ﹎﹠︀﹨︀ن 

 ۀ︨﹢﹎﹠︡ ︋﹥ ︠︡ا ﹋﹥ ︐﹪ ا﹎︣ ﹝︣دم ︋﹥ و︨﹫﹙.  ︫﹢﹛ و ︀︋︡ ︗﹢ا︋﹍﹢ي ا︻﹞︀﹜﹞︀ن ︋︀︫﹫﹛﹇﹫︀﹝️، ﹡﹍﹥ دا︫︐﹥ ﹝﹪

 ︡ ( » ﹝︀ ا﹝︐︀ن ︫﹢﹡︡ و ﹝︀ ︠﹢د﹝︀ن ا︪︀ن را ︋﹥ ︾﹙﹢َـ د︻﹢ت ﹋﹠﹫﹛، ︋︣ آ﹡︀ وا︗︉ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︢︍︣﹡︡ و ا︋︀ ﹋﹠﹠ـ

  ). ١٤٧:ا﹜︣︗︀ل

﹎︣و﹨﹪ از ︫﹫︺﹫︀ن ﹋﹢﹁﹥،  ۀ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹢ن ︋︣ ︻﹆﹫︡روا ﹪﹞ ️در ︗︀ي د﹍︣ي از ﹋︐︀︋︩، از ا﹝︀م ﹨﹞﹢

﹎﹢﹡ـ﹥ ﹋ـ﹥ ︻﹫︧ـ﹪ ا﹎ـ︣ از      ﹨﹞︀ن«: ﹋﹥ ا﹨﹏ ︾﹙﹢َـ ︋﹢د﹡︡، آ﹎︀﹨﹪ ︀﹁️، ︨︣ ︋﹥ ︨︖︡ه ﹡︀د و ﹎︧︣️ و  ﹁︣﹝﹢د

﹪﹞ ️﹋︀︨ ︡﹠︐﹀﹎ ّ︩﹆ َـ ︠︡ا ︋﹢د ﹋﹥ ﹋﹢ر و ﹋︣ش ︨︀زد، ﹝﹟ ﹡﹫︤ ا﹎ـ︣  آ﹡︙﹥ ﹡︭︀را در﹅ ،️︧︪﹡  ︣در ︋︣ا︋ـ

  ). ١٣٩:ا﹜︣︗︀ل(»﹎﹢︡ ︨﹊﹢ت ﹋﹠﹛، ︋︣ ︠︡او﹡︡ ﹅َـ ا︨️ ﹋﹥ ﹋︣ و ﹋﹢رم ︨︀زدآ﹡︙﹥ ︾︀﹜﹪ ﹝﹪

﹪﹞ ️ا﹝︀م ︮ـ︀دق «: ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹎﹀️﹋ّ︪﹪ از ا︋︀︋︭﹫︣ روا ﹤︋     ﹪ـ︡ ︫ـ﹞︀ ︻ـ︡د    ﹎﹀ـ︐﹛ ﹋ـ﹥ ﹝ـ︣دم ﹝ـ﹠﹢﹎

ـ   «: آن ︱︣ت ﹁︣﹝﹢د. »دا﹡﹫︡ ﹨︀ي ︋︀ران و ︨︐︀ر﹎︀ن آ︨﹞︀ن را ﹝﹪ ﹇︴︣ه .  ️︋﹥ ︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡ اـ﹟ ﹠ـ﹫﹟ ﹡﹫︧

  ).  ١٩٣:ا﹜︣︗︀ل( »دا﹡︡ا﹠︀ را ︗︤ ︠︡ا ﹋︧﹪ ﹡﹞﹪

︾﹫ـ︉  . ﹋﹠﹠︡ ﹝︀ ︻︀﹜﹛ ︋﹥ ︾﹫︊﹫﹛در ︻︖︊﹛ از آ﹡︀﹡﹊﹥ ﹎﹞︀ن ﹝﹪«: ﹋﹠︡روا ﹪﹞ ️﹋ُ﹙﹫﹠﹪ از ا﹝︀م ︮︀دق  

دا﹡ـ﹛ در ﹋ـ︡ام   دا﹡︡، ﹨﹞︀﹡︀ ﹁﹑ن ﹋﹠﹫︤م را ﹇︭︡ ﹋︣دم و او از ﹝﹟ ﹎︣️، ا﹋﹠ـ﹢ن ﹡﹞ـ﹪  را ︗︤ ︠︡ا ﹋︧﹪ ﹡﹞﹪

  .و ا﹝︓︀ل ا﹟ روا︀ت ︋︧﹫︀ر ا︨️).   ٢٥٧:١:ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹪( »ا︨️ ︎︧︐﹢يِ ︠︀﹡﹥ ︎﹠︀ن ︫︡ه
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آ︀ت ︋︧﹫︀ر و روا︀ت ﹝︐ـ﹢ا︑︣ ا︨ـ️، در ﹝﹆ـ︀م     ۀ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹀﹪ ︻﹙﹛ ︾﹫︉ از ا﹝︀﹝︀ن ﹋﹥ ﹡︐﹫︖

︺﹠﹪ ا﹠﹊ـ﹥ از ︗︀﹡ـ︉ ︠ـ﹢د و ︋ـ﹥     . ︭︣ ︻﹙﹛ ا︪︀ن ا︨️ ︋﹥ آن ﹝﹆︡ار ﹋﹥ ︠︡ا ︋﹥ آ﹡︀ن ︑﹞﹙﹫﹉ ﹋︣ده ا︨️

︗ـ︤  (︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹇︧﹞️ ا︻︷ـ﹛ دا﹡ـ︩ را ︠︡او﹡ـ︡ از ﹝︀︨ـ﹢ي    . ︻﹙﹞﹪ ﹡﹫︧︐﹠︡︠﹢دي ︠﹢د، داراي ﹨﹫︘ 

اي را ︋ـ︣ ز︋ـ︀ن ︎﹫︽﹞︊ـ︣ي ـ︀     ﹎ـ︀﹨﹪ ذرَـه . ︾﹫︉، ﹡︤د ︠﹢د ﹡﹍﹥ دا︫︐﹥ ۀدر︼ ﹋︣ده ا︨️ و در ︠︤ا﹡) ︠﹢دش

︑︀ ﹝︣دم ︋﹀﹞﹠︡ . ﹡︪︀﹡﹥ و آ️ ا︑︭︀ل ا﹟ ﹁︣د ︋﹥ ︠︡ا ︋︀︫︡) ︠︡اداد(﹋﹠︡ ︑︀ ا﹟ ︻﹙﹛ وًـ﹨َ︊﹪ا﹝︀﹝﹪ ︗︀ري ﹝﹪

اي از ︻﹙﹛ ︾﹫︉ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︓﹑ً ﹨﹞﹫﹟ ﹇︣آن ﹎﹢︫﹥. ﹟ ﹝︣د ﹝﹣َـ︡ ا︨️ از ︗︀﹡︉ او، ر︨﹢ل ︀ و﹜﹪َـ او︨️﹋﹥ ا

︾﹫︣ از ا﹟ ︻﹙﹛ و﹨︊﹪ ﹋﹥ ︋︣اي آ︐﹫َـ️ او﹜﹫︀ از ـ﹅َـ ا︨ـ️، ︠︡او﹡ـ︡ ︋ـ﹥ د﹜﹫ـ﹏      . ︋︣ ز︋︀ن ︎﹫︀﹝︊︣ ︗︀ري ︫︡ه

. ﹪ دارد ﹋﹥ ﹝︀ ﹡ـ︡ار﹛ ﹋﹠︡؛ ﹝︓﹑ً ز﹡︊﹢ر ︻﹙﹢﹝ر︨︀﹜️ ﹨︣ ﹝﹢︗﹢دي ︋﹥ او ﹇︡ر ﹝ّ︪︭﹪ از ︻﹙﹛ را ︑﹞﹙﹫﹉ ﹝﹪

︣︱︠ ﹪﹞ ﹪︀﹨︤﹫ ﹪︨﹢﹞ ﹪︐ ﹝﹪. دا﹡︧️﹡﹞﹪) ع(دا﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹟ و ︫﹞︀ و ﹪︀﹨︤﹫ ُ︡﹨ُ︡﹨ ︀ ﹤﹋ ️︧﹡دا

️ ﹝ـ﹪ ) دا﹡﹪دا﹡﹛ ﹋﹥ ︑﹢ ﹡﹞﹪﹫︤ي ﹝﹪(»︑︳ّ أ︳ّ ︋﹞︀ ﹜﹛«︠﹢ا﹡︡ و دا﹡︧️ و ر︗︤ ﹝﹪︨﹙﹫﹞︀ن ﹡︊﹪ ﹡﹞﹪ . ﹎﹀ـ

دا﹡︡ ﹋﹥ از ﹝︀ درـ︼ ︫ـ︡ه   ا﹜﹠﹀︦ و ا﹜︧ﹳ﹠َ﹟ ﹝﹪︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ا︨︀س، ا﹝︀م ﹨﹛ ︋︣اي ﹨︡ا️ ﹝︣دم ︻﹙﹢﹝﹪ از ﹝︺︣﹁️

ا﹜﹞︓﹏ در ︋︣︠﹪ ﹝﹢ارد د︡ه ︫︡ه ا︨ـ️ ﹋ـ﹥   ﹁﹪. اش در ﹨︡ا️ ︠﹙﹅ ا︨️ا︨️ و  ا﹟ ︋︣اي ا︗︣اي و︸﹫﹀﹥

ـ︀ ︋ـ﹥   . ﹎︢را﹡︡ ﹋﹠︡ و در دل ﹥ ﹝﹪ ا﹡︡ آن ﹁︣د در ︠﹀︀ ﹥ ﹝﹪ دا﹡︧︐﹥ ا﹝︀م از ﹝ًـ︽﹫︊︀ت ا﹁︣اد ︋︀︠︊︣ ︋﹢ده و ﹝﹪

️     ﹎︣﹁︐︀ري ۀرا ﹡﹊﹟ ﹋﹥ ر︪﹁﹑ن ﹋︀ر  ا﹡︡ ﹎﹀︐﹥ ﹋︧﹪ ﹝﹪ ـ︀ ا﹠﹊ـ﹥ ︠︊ـ︣    . ﹨︀ي ︑﹢ ا︔ـ︣ و︲ـ︺﹪ آن ﹋ـ︀ر ا︨ـ

︡  داده ﹨︀ ︠︊︣ ﹝ـ﹪  ︀ از ﹝﹢ا﹜﹫︡ و ﹝﹢ت. ا﹡︡ ﹁﹑ن ﹋︦ ︋﹥ ﹁﹑ن ︋﹑ ﹝︊︐﹑ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ داده ﹝﹪ ️  . ا﹡ـ  ـ︀ ︨︣﹡﹢︫ـ

︀ . داد﹡︡ اي ︠︊︣ ﹝﹪ ︀ از ﹎﹞︪︡ه. دا︫︐﹠︡ آ﹡︀ ︎︣ده ︋︣﹝﹪ ۀا﹡︡ و از آ﹠︡ ﹎﹀︐﹥ ︎﹫︩ ﹝﹪ ﹨︀ را ︎﹫︩ ا﹁︣اد و ا﹝َـ️

ـ  ﹡ـ﹢﹋︣انِ (و از ا﹟ ﹇︊﹫﹏ ا﹝﹢ر . ﹨︀ دور︑︣ در ︀ل و﹇﹢ع ︋﹢ده ا︨️ ا﹡︡ ﹋﹥ ﹁︨︣﹠﹌ ﹎﹀︐﹥ از ﹫︤ي ﹝﹪  ۀدرِ ︠︀﹡

﹤﹝ا ︹﹚ّ︴﹞ ﹪︑︀︊﹫︽﹞ ﹟﹫﹠ ︡ه از︀ن د﹫︺﹛︀︋ ︀﹞ و ︡﹠︐︧﹨ ﹤﹝ر︨︡ ︋﹥ ︠﹢د ا ﹤ ،﹜ا .(﹝﹨ـ︀ ︋ـ︣اي    ۀ﹠ا

﹋﹠ـ︡ و از ︠ـ﹢د آ﹡ـ︀ن     ︀ً ︋﹥ ا︪︀ن ︑﹞﹙﹫ـ﹉ ﹝ـ﹪  ﹨︡ا️ ︠﹙﹅ و ︠︡﹝️ ︋﹥ ا︪︀ن ︋﹢ده ا︨️ و ︠︡او﹡︡ آ﹡︀ً ﹁︁﹡

رود و ا﹝ـ﹢ري را  ﹎︀﹨﹪ ︎︣ده ﹋﹠ـ︀ر ﹝ـ﹪  (»︊︧︳ ﹜﹠︀ ﹁﹠︺﹙﹛ و ﹳ﹆︊︰ ︻﹠ّ︀ ﹁﹑ ﹡︺﹙﹛«:︋﹥ ︑︺︊﹫︣ ︠﹢د︫︀ن. ﹡﹫︧️

︎ـ︦ از  . اي از ︻﹙﹛ ا﹜﹪ ا︨️ ︋︣اي ﹨︡﹁﹪ ︠︀ص﹇︴︣ه). ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋︊﹫﹠﹫﹛ا﹁︐︡ و ﹡﹞﹪ ︋﹫﹠﹫﹛ و ﹎︀﹨﹪ ︎︣ده ﹝﹪﹝﹪

 ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹜﹨ را ︋︡ا﹡︡︵︣﹁﹪ ﹐زم ︤﹫ .﹪﹞ زم«دا﹡︡ ﹋﹥ ﹋﹠﹫︡؟ ا﹝︀م آ﹡︙﹥ را ﹝﹪ا﹜︐﹀︀ت﹐ « ︡ .  ا︨️ ︋︡ا﹡ـ

﹡ـ﹥  (﹨︀ ﹠︡︑︀︨️؟ ا﹟ ︻﹙﹞﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣اي او ﹐︱َ︣ـ و ﹐﹠﹀︹ ا️︨﹥ ا﹨﹞﹫︐﹪ دارد ﹋﹥ ︋︡ا﹡︡ ︑︺︡اد ︨︐︀ره

﹢د ﹋﹥ ︾﹙﹢َـ ﹝︣دم ا﹞﹅ ︋︪ ۀو ︀︫ ﹪︐︡ ︲︣ر دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و او را ︋ﹳ️ ﹋﹠︡ و ﹝﹆︡﹝).  ﹡﹀︺﹪ دارد، ﹡﹥ ︲︣ري

︊﹛︀︾ ️﹚︭﹞ ا︨️ ۀ﹇︴︺︀ً، ︠﹑ف ﹪﹛ا . ﹟رو، ︋︧﹫︀ر ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا ر︨﹢ل ︠﹢دش، و﹜﹪َـ ︠﹢دش  از ا

﹏︗ ︡وح ا︨️(را در﹝﹞ ️﹚﹀︾ ﹪︻﹢﹡ ،︀︖﹠ر﹨ـ︀ ﹋ـ︣ده و ا﹝ـ︡اد︠︀صَـ ﹡﹊ـ︣ده     ) ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ﹝﹆︭﹢د از آن در ا

ادب ︫﹢د و ︋︡ا﹡︡ ︋︀ ﹡︡ا﹡︧︐﹟، ﹋﹢﹊︩ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹛ ︠﹢دش . ا︨️، ︋﹙﹊﹥ ︐﹪ ا﹝︡اد ︻︀مَـ ﹨﹛ ﹡﹊︣ده

  ️ اـ﹟ ﹊ـ﹪ از د﹐ـ﹏    .  ﹋﹥ از ︠﹢دش ﹡﹫︧️ و ﹨﹛ ﹝︣دم ︋︡ا﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹥، ﹝︓﹏ ا﹠﹊﹥ ﹋︀ر د︨️ د﹍ـ︣ي ا︨ـ
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︨﹢ ﹨﹛ از و︗﹢د ﹝﹆َ︡ـس ا︪︀ن ا﹎︣ ︮ـ︀در ︫ـ︡ه   . ا︨️ ﹋﹥ ﹠︡ ︋︀ر رخ داده ︊︦ و﹪ از ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م

️    اً ا︐﹁ ،︀﹠ ︋︀︋﹪ ︻︷﹫﹛ از ﹝︺︣﹁ـ﹤  ۀدر ﹨﹞. ︋︀︫︡، ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ا︨️ اـ﹟ را︗ـ︹ ︋ـ﹥    . ﹝ـ︣اد ︋ـ﹢ده ا︨ـ

︀﹨︤﹫﹪ ﹋﹥ دا﹡︧︐﹠︩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️، ا﹝َـ︀ ︋﹥ ﹝︭﹙️ و ﹊﹞︐ـ﹪ از ﹡︊ـ﹪ درـ︼ ︫ـ︡ه؛ و﹜ـ﹪ ︧ـ︀ب ︻﹙ـ﹛        

»︣︔︃︐︧﹞ «﹤︋ ﹪﹛ص ︠﹢د ︠︡ا︨️ و ︠ـ︡ا آن را  . ﹋﹙﹪ ︗︡ا︨️ ا﹢︭﹞ ﹤﹋ ﹪﹝﹚︻ ︊︀رت ا︨️ از︻ ﹜﹚︻ ﹟ا

  . ︋︣اي ︠﹢دش ﹡﹍﹥ دا︫︐﹥ و از ﹝︀︨﹢ي در︼ ﹋︣ده ا︨️

  .﹇︡رت ۀ﹛، ا﹝︀ در︋︀را﹟ را︗︹ ︋﹥ ︻﹙ 

﹪﹞ ️روا ﹪ّ︪﹋︡﹢﹎ ﹏ا﹝︀م ︮︀دق«: ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹀︱َـ ﹤︋     ︣︡︣ض ﹋︣دم ﹋﹥ ︫ـ﹞︀ ارزاق ︻︊ـ︀د را ︑﹆ـ︻

︀ ︋﹥ ︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡ ارزاق را ︗︤ ︠︡ا ﹋︧﹪ ︑﹆ :»﹪﹝﹡ ︣︡︱︣ت ﹁︣﹝﹢د. »﹋﹠﹫︡؟﹝﹪ . ﹋﹠︡، ︐﹪ ارزاق ︠﹢د ﹝ـ

روزي ︋﹥ ︵︺︀م ﹨﹞︧︣ان و ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ ﹝︐︀ج ︫︡م، ﹁﹊︣ ︋︣ ﹝﹟ ﹨︖﹢م آورد ︑︀ آ﹡﹍ـ︀ه ﹋ـ﹥ ﹇ـ﹢︑﹪ ︋ـ︣اي آ﹡ـ︀ن      

  ). ٢٠٧:ا﹜︣︗︀ل( » ︀﹁︐﹛، ︎︦ آ﹡﹍︀ه ﹡﹀︧﹛ آرام ﹎︣﹁️

︠︡او﹡︡ ا﹝︣ د﹠︩ را ︋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ش ︑﹀﹢︰ ﹋︣ده ا︨ـ️ آ﹡︖ـ︀   «: ﹋﹠︡روا ﹪﹞ ️︮︡وق از ا﹝︀م ر︲︀

ا﹝︀ ا﹝︣ ︠﹙﹅ و رزق را ︋ـ﹥  ).  ٧:ا﹜︪︣(»︎﹫︀﹝︊︣︑︀ن داد ︋﹍﹫︣︡ و از آ﹡︙﹥ ﹡﹪ ﹋︣د، ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡آ﹡︙﹥ «﹋﹥ ﹎﹀︐﹥

  ). ٣٢٦:ا﹐︠︊︀ر ︻﹫﹢ن(» ا︪︀ن ︑﹀﹢︰ ﹡﹊︣ده ا︨️

﹨︣آن ﹋︦ ﹋﹥ ﹎﹞︀ن ﹋﹠ـ︡ ︠︡او﹡ـ︡ ا﹝ـ︣ ︠﹙ـ﹅ و رزق را ︋ـ﹥      «: ﹋﹠︡روا ﹪﹞ ️و ﹡﹫︤ ︮︡وق از ا﹝︀م

  ). ٧٠:ا﹐︠︊︀ر ︻﹫﹢ن(» ﹨﹢﹀︑ ︩︀︰ ﹋︣ده، ﹝︪︣ک ا️︨︖َـ️

ۀو ﹡﹫︤ در ︋︣︠﹪ ا︠︊︀ر، از آ ﹀︫︣︤ي از ا﹝﹢ر ︋﹥(»﹜﹫︦ ﹜﹉ ﹝﹟ ا﹐﹝︣ ︫﹪ء«ۀ﹫    ️ ) د︨ـ️ ︑ـ﹢ ﹡﹫︧ـ

  . ︋︣اي ﹡﹀﹪ ︑﹀﹢︰ ا﹝﹢ر ︋﹥ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ ا︨︐︡﹐ل ︫︡ه ا︨️

️   ا﹜︴ـ︀ب و ︧ـ﹟   د﹨﹫﹛ ﹋ـ﹥ ﹁︭ـ﹏  ︀︎︀ن ا︋ ﹟︒ را روا︐﹪ ز︊︀  از ا︐︖︀ج ﹇︣ار ﹝﹪ . ا﹜︐ـ︀م ا︨ـ

﹪﹚︻ ﹟︋ ﹪﹞ ️روا ︡﹝︋ا ﹤﹋ ︡﹠﹋﹤﹝و رزق را ︋﹥ ا ﹅﹚︠ ︣﹞︠︡او﹡︡ ا ﹤﹋ ﹤﹚︧﹞ ﹟ا ︨︣ ︣    ـ︣ده﹋ ︰﹢ـ﹀︑

رو﹛ ︑︀ ﹝︧ـ﹙﹥ ︋ـ︣ ﹝ـ︀    ﹝﹪ ︻︓﹞︀ن، ﹡ ︉︀︱︣ت ︖َـ️ ︋﹟ ﹎﹀︐﹫﹛ ﹡︤د ﹝﹞︡. ا︨️، ا︠︐﹑ف ︡︎︡ آ﹝︡

﹋﹠︡ و او︨ـ️   ﹨﹞︀﹡︀ ︠︡او﹡︡ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹙﹅ ﹝﹪«: ︑﹢﹇﹫︹ ︫︣︿ ︠︀رج ︫︡ ﹋﹥. ﹠﹫﹟ ﹋︣د﹛. ﹝﹊︪﹢ف ︫﹢د

﹋﹠﹠ـ︡، ︎ـ︦ او ︠﹙ـ﹅     ا﹝︀ ا﹝︀﹝︀ن ︫﹞︀، ︎︦ ا︪︀ن از ︠︡او﹡︡ ﹝︧ـ﹙️ ﹝ـ﹪  . ﹠︡﹋ ﹨︀ را ﹇︧﹞️ ﹝﹪ ﹋﹥ روزي

د﹨︡ ︑︀ ا︨︐︖︀︋️ ﹝︧﹙️ ا︪︀ن ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹅َـ ا︪︀ن را  ﹋﹠﹠︡، ︎︦ او رزق ﹝﹪ از او روزي ︵﹙︉ ﹝﹪. ﹋﹠︡ ﹝﹪

︑ـ︣﹟ ا︨ـ️، د︻ـ︀ و    ـ﹢ن ︋﹠ـ︡ه   آ︡ ﹋ـ﹥ ا﹝ـ︀م  از روا️ ︋︣﹝﹪). (٢٦٤:ا﹐︐︖︀ج( »︫﹞︣د︻︷﹫﹛ ﹝﹪

  ).︑︣﹟ ا︨️︀﹁︢︠﹢ا︨︐︩ در ︻︀﹜﹛ ﹡

﹪﹞ ،︣﹍داده ﹝﹪از ︵︣ف د ️︊︧﹡ ﹟﹛ ﹋﹥ ﹎︀﹨﹪ ﹋﹞︀﹐︑﹪ ︋﹥ او﹜﹫︀ي د﹫﹠﹫︋﹪﹞ ︣﹊﹁ ﹤︣﹨ ﹤﹋ ـ﹫﹛،  ︫﹢د﹠﹋

از  ︀ ا﹠﹊﹥ ا︀︨ .﹤﹝﹥ ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️ ︫﹢د ﹋﹥ ︎﹫︽﹞︊︣﹝︓﹑ً ﹎﹀︐﹥ ﹝﹪. ︋﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا﹠︀ وا﹇︺︀ً ﹋﹞︀ل ﹡﹫︧️ ﹝﹪

﹡﹞︀﹨︀ ︋﹥ او﹜﹫︀ي ﹎﹢﹡﹥ ﹁︱﹫﹙️ ︻﹙️ ا﹡︐︧︀ب ا﹟. ک ا︨️ا﹡︡ ︀ ا﹠﹊﹥ ︠﹢ن آ﹡︀ ︎︀ران ﹝︀درا﹡︪︀ن ︋﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡ه
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﹨︀ي ﹝︐︺︀﹜﹪ و ﹁︱ ﹏︀﹆﹫﹆﹪ آ﹡︀ن را  ︀﹋﹪ از آ﹡﹊﹥ ︻﹢ام ارزش. د﹁ ،﹟﹛ ︑﹠﹌ و ︫︺﹢ر ﹆﹫︣ ︻﹢ام ا︨️

﹋﹠﹠ـ︡،  ︫﹠︀︨﹠︡ و ﹁︱﹫﹙️ ﹎﹞ـ︀ن ﹝ـ﹪  ، ︎︦ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︨﹙﹫﹆﹥ و ︫︺﹢ر ︠﹢د︫︀ن، ﹝︴︀︋﹅ آ﹡︙﹥ ﹝﹪ا﹡︡ ﹡︪﹠︀︠︐﹥

-ا﹠︀ ︋︀︻︒ ﹝﹪ ۀو ﹨﹞. ﹋﹥ در آ﹡︀ ارز︫﹪ ﹡﹫︧️ ا﹡︡ ﹋︣ده︀︧﹞ ︣︋ ︀﹙﹪ ︑﹊﹫﹥  ا﹡︡ ︋︣اي آ﹡︀ن ﹁︱﹫﹙️ ︑︣ا︫﹫︡ه

︋﹠︀︋︣ا﹟، از و︸︀︿ ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ا︨﹑م ﹊﹪ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ . ︫﹢د ﹋﹥ ارزش وا﹇︺﹪ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ ﹝︖﹢ل ︋﹞︀﹡︡

️﹫︭︫ ﹟︀ي ︑︃︨︿ ا︨️ ﹋﹥ . ︫﹠︀︨︡، ﹝︺︣﹁﹪ ﹋﹠﹠︡︎︨︣︐︡، و﹜﹪ ﹡﹞﹪اي ﹋﹥ آ﹡︀ن را ﹝﹪﹨︀ را  ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ا︗

﹪﹁︣︺﹞ ︡︀︋ ﹤﹋ ﹪︠︣︋ ︡﹠﹠﹋دا﹝﹟ ﹝﹪ ا︨﹑م ﹡︀ب ︋︀︫﹠︡، ︋﹥ ︑︃﹝﹫﹟ و ︑︡اوم ︋︣دا︫︐﹪ ا︨︴﹢ره ۀ ﹟ز﹡﹠︡،  اي از د

  .   ﹋﹠﹠︡ ﹨︀ ار︑︤اق ﹝﹪ ﹢ن ا︨︀︨︀ً در ︎﹠︀ه ا﹟ ا︨︴﹢ره

  

﹨︀ي دوران ︾﹫︊️ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ا︨️ ﹋﹥ ︫ـ﹫︺﹫︀ن وا︨ـ︴﹥ و ︋ـ︀︋﹪ ︋ـ︣اي ا﹝ـ︀م ︠ـ﹢د       ا﹋︓︣ ﹎︣﹁︐︀ري. ٢١

در ا﹟ دوران، ︗ـ︤  . ︫︡ه ا︨️︑︺︊﹫︣ » ﹫︣ت«، در روا︀ت از ا﹟ دوران ︋﹥ دوران ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏. ﹡︡ار﹡︡

آ︡ ﹋﹥ ︨﹪ ﹡﹀︣ ﹨︧︐﹠︡ ـ ﹝︺﹞﹢﹐ً  ا﹡︡ ـ و از روا︐﹪ ︋︣﹝﹪ ا﹜﹢اص ﹋﹥ ﹋︀ر﹎︤ار و ا﹡﹫︦ ︱︣ت اي ︠︀صَـ︻َ︡ـه

﹥ را ﹋ـ﹥  ︑﹢ان ︋︀ ︋︣﹇︣ار ﹋︣دن ار︑︊︀ط ﹇﹙︊﹪ ︋︀ ا︪︀ن، ︋︪﹪ از آ﹡︙ا﹝︀ ﹝﹪. ﹋︧﹪ را ︋﹥ ︱︣ت را﹨﹪ ﹡﹫︧️

  . ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︾﹫︊️ از د︨️ ر﹁︐﹥ ا︨️، ︗︊︣ان ﹋︣د و از ا﹟ ︠﹢ر︫﹫︡ ︎︪️ ا︋︣ ︋︣ه ︋︣د

﹝﹠ـ︡ي   ︋︣ه. ا︪︀ن ا︨️؛ ﹋﹥ از ﹡﹢ر ﹨︡ا️ ا﹜﹪ ا︨️» ﹡﹢ر و﹐️«وري از ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ا︪︀ن ﹋﹙﹫︡ ︋︣ه 

ا︨ـ️ ﹋ـ﹥   ︫ـ﹢د و اـ﹟ ﹨﹞ـ︀ن ﹫ـ︤ي     ︑︺︊﹫︣ ﹝﹪» ﹝︺︣﹁️ٌ ا﹝︀م«از ا﹟ ﹡﹢ر، ﹨﹞︀ن ﹫︤ي ا︨️ ﹋﹥ از آن ︋﹥ 

  . ا﹝︐︀ن ︠﹑﹅ ︋﹢ده ا︨️ ۀ﹨﹞﹢اره و︨﹫﹙

 ﹜﹞ ﹤﹋ آن ︻︊︀رت ا︨️ از ﹝︺︣﹁️ آ︔︀ر و ﹜﹢از﹝﹪ دارد ﹟︣︑ :  ︪︣︀ن ︋﹢دن ︋︀ ذ﹋︣ و د︻︀، ﹝﹠︐︷ـ︀د ا ﹤︋

ا﹟ ا︻﹞︀ل ﹨﹞︀ن  ۀ﹨﹞ ۀر︪... . ا︪︀ن ︋﹢دن ︋︀ ﹝﹢دَـت و ﹝︊️، ︑︧﹙﹫﹛ ا﹝︣ ا︪︀ن ︋﹢دن ︋︀ ︻﹙﹛ و ︻﹞﹏، و 

و ﹁﹢ا︡ ︋︧﹫︀ري دارد ﹋﹥ ﹝﹠﹊︣ان و﹐ـ️ و ︐ـ﹪   . ︫﹢د︠︐﹛ ﹝﹪» ︱﹢ر«︋﹥ ا︨️ و در آ︠︣ ﹨﹛ » ︑﹢︗َـ﹥«

از آن ﹝︣وم و از ︋︣﹋︀ت آن  ﹋﹠﹠︡، ا︧︀س ﹡﹞﹩ ﹋﹥ ﹡﹫︀زی ︋﹥ ︱︣ت ︗︀﹨﹙︀ن ︾﹫︣ ﹝﹆َ︭ـ︣ در ا﹟ ا﹝︣،

  . ا﹡︋︡︣ه︋﹪
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﹏︭﹁ ﹜﹡ :  

  

  

  

  

  ︺﹤︣﹝︺︣﹁️ ا﹜︪

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ︧️ و ︀ر﹫درس ︋

  

١ .﹪﹞ ️︺︫︣ د﹡︊︀ل ﹡︊﹪ و ﹤︋ ﹤﹝﹨️︺︫︣ رو﹡︡، ا﹎︣ ﹡﹫︀︋﹠︡ ︋﹥ د﹡︊︀ل﹪﹞ ـ﹫﹟  . رو﹡︨︡︀زيـ﹟ آـ︀ي  ا﹨

︾︧﹏ ﹋︣دن، ﹋︿ زدن و ︨﹢ت ﹋︪﹫︡ن، ︗﹠ـ﹌ ﹋ـ︣دن، و    آ︀﹫﹡،﹪︩ ا﹇﹢ام ﹝︐﹙︿ ـ ﹝︓﹏ ﹇︣︋︀﹡﹪، ﹎︣د﹨﹛ 

 ...﹆︣︵ ﹤﹝﹨ ︣ي ︻︊︀دت ا︨️ ۀـ︴﹁ ︡︻ ︀ده ﹋︣دن آن﹫︎ .  

﹋﹛ در ا︔︣ ︗ـ﹏ ︻ـ﹢ام و ﹡﹀ـ︹    ︑﹢﹫︡ ﹁︴︣ي در ︋︧︐︣ ︑︀ر ﹋﹛. دا﹡﹠︡ آن را ︴﹢ر ︎﹫︀ده ﹋﹠﹠︡ا﹠︀ن ﹡﹞﹪

﹟﹫را، و﹜﹢ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹨︀ي ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︨︣︋︣آورد ︑︀ ﹡﹫︀ز ︋︪︣ ︋﹥ ︎︨︣︐︩ و ︠﹢اص ︋﹥ ︫︣ک ︋︡ل ︫︡ و آ ︩︀﹫﹡

︡﹢﹎ ︨︀︎ ،︀ذب﹋.  
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در ز﹡︡﹎﹪ ا﹡︧︀ن ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹪ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹡︧︀ن ︋︀ ︎︀ي ︠ـ﹢دش ﹨ـ﹛ ︋︐﹢ا﹡ـ︡ ︋ـ﹥ آ﹡ـ︀       

 ︡ ﹊ـ﹪ از ︠ـ︡﹝︀ت   . ︋︨︣︡، ا﹝َـ︀ ﹥ ︋︧︀ و﹇︐﹪ ︋﹥ آ﹡︀ ر︨﹫︡، د︣ ︫︡ه ︋︀︫︡ و د﹍︣ ﹋︀ر از ﹋︀ر ﹎︫︢︐﹥ ︋︀︫ـ

  . ﹋﹠︡ ﹝ّ﹛ د﹟ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ا﹟ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹝﹛ از آد﹝﹫︀ن د︨︐﹍﹫︣ي ﹝﹪

  

٢ .︪ۀر ﹝﹨ۀ ﹡️︱آزادي ا︨️﹨︀ و ︗﹠﹌﹨︀، ﹇︀﹡﹢ن ﹨︀، ا﹡﹆﹑ب ﹤︋ ﹏﹫﹞ ︀﹨ .  ️︡ا﹡︧︐﹥ ا︨ـ﹡ ︪︣︋ ︀︐﹠﹞

︡درآ ﹅ ﹪﹎︡﹠︋ ﹤︋ از ︑︺﹙ّ﹆︀ت د︨️ ︋﹊︪︡ و ︡︀︋ َـ﹟ زدا ا︨️ و . ﹋﹥ ︋︣اي آزاد ︫︡ن﹫︺︑ ️︺︫︣﹤﹠﹋ اش  و

و ︋ـ﹥ آزادی   ،︋︣ای ر︨︀﹡︡ن ︻︀﹝ـ﹏ آن  ید﹢﹇﹫ر﹨︀﹡﹫︡ن از ﹡﹆︪︩  آن زدودن ﹇﹫﹢د ا︨️؛ ﹨︣﹉ از ا﹊︀م

﹋﹠︡ و ﹨︣ ︋︀︵﹠︩ دارد در ﹝︣ا︑︉ آزادی ︨﹫︣ ﹝﹩ ،﹋︧﹩ ﹋﹥ ︸︀﹨︣ش ︑﹟ ︋﹥ ︫︣︺️ داده. ﹨︧︐﹩ ︋︀﹐︑︣ ا︨️

  .﹎︣دد روز ︋﹫︩ از ︎﹫︩ آزاد ﹝﹩

  

٣ . ﹅︣︵ آ﹡﹊﹥ ﹝ًـ︪﹢ب ︋﹥ ا﹡ـ﹢اع رِ︗ـ︦ و ︠︊︀︔ـ︀ت ا︨ـ️،     . ﹐زم ا︨️» ا﹡︧︀ن ﹁︴︣ي«︋︣اي ︨﹫︣ در

ا︠﹑﹇﹪ را ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫ـ︐﹥، ︋ـ﹥ ﹁︱ـ︀﹏ ا︠﹑﹇ـ﹪     ا﹡︧︀ن ﹁︴︣ي آن ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ رذا﹏ . ︑﹢ا﹡︡ ︎︣واز ﹋﹠︡﹡﹞﹪

︑﹢ا﹡ـ︡ از دـ﹟ ︠ـ︡ا و از    او︨️ ﹋﹥ ﹝ـ﹪ .  ︫︣وع ︣﹋️ ا︨️ ۀ﹝﹙ّ﹪ ︋︀︫︡؛ ﹠﹫﹟ ا﹡︧︀﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡﹆︴

ا﹡︭︀﹁﹪ ﹋﹥ ︀︲︣ ا︨️ ︋︣اي ﹡﹀︹ ︠﹢دش ︠﹢ن ﹝︣دم را در ︫﹫︪﹥ ﹋﹠︡، آن آدم ︋﹪. ︻︊︀داتٌ آن ا︨︐﹀︀ده ︋︊︣د

ا﹟ ﹁︣د اول ︀︋︡ ︋︣ود آدم ︫﹢د، . ﹋﹠︡ ﹡﹥ ︠︡ا رارا ︻︊︀دت ﹝﹪﹨︣﹆︡ر ﹨﹛ ﹡﹞︀ز ︫︉ ︋﹢ا﹡︡، دارد ︠﹢دش 

︡︀﹫︋ ︡︺︋ .︋︣اي آدم ﹟د ﹟را﹨︀ و ︨﹌︋︣د، ﹡﹥ ﹎︣گ﹨︀ را ︋︀﹐ ﹝﹪ ﹨︀︨️، آدم ا ︀﹨ .  

  

زد﹡︡، ﹡﹢︋️ ︋ـ﹥ ﹊ـ﹪ از آ﹡ـ︀ ﹋ـ﹥     در ︡︒ ا︨️ ﹋﹥ ︨︣ان ︻ ︣︀︪﹊﹪ از ﹇︀︊﹏ ﹋﹀︣ را ﹎︣دن ﹝﹪. ٤

️    ر︨﹫︡، ︗︣︊﹫﹏ ﹡︀زل ︫︡ و ︋﹥ ︎﹫︽﹞︊ او .  ︣ ﹎﹀️ ﹋﹥ او را ﹡﹊︪﹫︡، ز︣ا در ﹝﹫︀ن ﹇ـ﹢﹝︩ ︨ـ﹪ ︋ـ﹢ده ا︨ـ

︫﹢د ﹋﹥ ﹨︣ ︮﹀️ ﹁︴︣ي از ا﹟ روا️ و ا﹝︓︀ل آن ﹁﹞﹫︡ه ﹝﹪. ﹢ن از ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︴ّ﹙︹ ︫︡، ا︨﹑م آورد

︑﹢ا﹡ـ︡ ︮ـ︀︊︩ را   ا﹡︧︀﹡﹪ ﹋﹥ از ︻﹙﹫َـ﹫﹟ ︋︀︫︡، ا﹎︣ ︠﹢ب در ا﹟ ︻︀﹜﹛ ︎︣ورده ︫﹢د و ︋︣وز ﹋︣ده ︋︀︫︡، ﹝﹪

  .﹏ و رذا﹏ ﹨︣دو ز﹡︖﹫︣وار ا︨️﹁︱︀. ﹡︖︀ت د﹨︡

  

دار ︋﹫︀ن و ﹨︡ا️ راه ︎﹫︀﹝︊︣ان و او︮﹫︀ي آ﹡︀ن ا︨️، ︻︊︀رت ا︨️ از را﹨﹪ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن  د︻ ﹤﹋ ﹟︡ه. ٥

  . ︑︣ ︫﹢د﹁︴︣ي ﹢︑ ﹤︋ ︀︑ ︡︀﹝﹫︍︋ ︡︀︋﹫︡ ︑﹊﹞﹫﹙﹪ ︋︨︣︡؛ ︺﹠﹪ ﹝︺︣﹁︐︩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠︡ا ﹋︀﹝﹏

  

︻︊﹢دَـ️ ︵︣﹅ ر︨﹫︡ن . ︑︺︊َـ︡  ︑︺﹆ّ﹏ ا︨️ ۀر︪. د﹨︡︾﹫︣ از د﹟، ︻﹆﹏ ﹨﹛ ︋﹥ ︻︊﹢دـَـ️ ﹁︣﹝︀ن ﹝﹪. ٦

  . ︫﹢د﹝﹪» ربَـ«در آ︠︣، ا﹡︧︀ن ﹝︷︣ ا︨﹛ . »ا﹜︺︊﹢دَـ﹤ ︗﹢﹨︣ة ﹋﹠︀ ا﹜︣︋﹢︋﹫َـ﹤«.  ا﹡︧︀ن ︋﹥ ﹋﹞︀ل ا︨️
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️  ︀﹡ـ﹥ ز﹝﹫﹟ ﹡﹢︻﹪ ︑︊︺﹫︡﹎︀ه ا︨️، ا﹝︀ در ︻﹫﹟ ـ︀ل، ـ﹉ ︑︖︀ر︑  . ا﹛﹝︀ ﹨︊﹢ط ﹋︣ده. ٧ ︋ـ︣اي  . ا︨ـ

︻﹙ـ﹛ و ︫ـ﹠︀︠️ ︠ـ﹢دش را ︋ـ﹫︩ از      ۀاو ︑﹢︫. ︨️آ﹡﹊︦ ﹋﹥ در ︗︧︐︖﹢ي ﹝︺︣﹁️ ا︨️، ﹋﹑س درس ا

ا﹛ و ︋﹥ را﹨﹪ دراز ر﹨︧︍︀ر﹛ ﹋﹥ ︑︀ ا︋︡ ﹨﹛ ﹝︀ را﹨﹪ دراز آ﹝︡ه. ︨︣ا︨️ ا﹠︖︀ ﹋︀روان. ﹋﹠︡︎﹫︩ ︨﹠﹍﹫﹟ ﹝﹪

︋︣اي ︫︀﹎︣د﹨︀ي ︑﹠︊﹏، ﹁︣︮︐﹪ ﹝︖︡د و ︋︣اي ︫︀﹎︣د﹨︀ي زر﹡﹌، ﹋﹥ ﹝﹣﹝﹠﹫﹟ و او︑︀د و ا︋︡ال و . ادا﹝﹥ دارد

︋ـ﹥  . ا﹛ ﹋ـ﹥ ﹋︖ـ︀ ﹨︧ـ︐﹫﹛   ا﹁︧﹢س ﹋﹥ ﹝︀ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋︣ده. ︑︣ ا︨️︠︐﹪ ︻﹞﹫﹅او﹜﹫︀ ︋︀︫﹠︡، ﹁︣︮︐﹪ ︋︣اي ︫﹠︀

  . د﹨︡، ︋﹥ ﹜﹢د﹎﹪ ﹝︪︽﹢﹜﹫﹛، ︋﹥ ﹜﹢ و ﹜︺︉﹨︀﹪ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ از ز︋︀ن ﹝︺﹙ّ﹞︀﹡︩ ︋﹥ ﹝︀ ﹝﹪ ︗︀ي ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ درس

  

︋ـ﹥  (︋︺︱﹪ ذا︑︀ً ا﹟ ا︨︐︺︡اد را دار﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ︾﹫︉ د︨️ ︀︋﹠︡. ﹡﹀︦ ا﹡︧︀ن ﹇︀︋﹙﹫️ ︣﹋️ دارد. ٨

﹨ـ︀  ا﹝َـ︀ ︀︋︡ ︑﹢︗َـ﹥ دا︫️ ﹋﹥ ار︑︊︀ط ︋︀ ارواح و ︾﹫︣ار﹎︀﹡﹫﹉). ︫﹠︀︨︀ن ﹇︡رت ﹝ٌ︡﹢﹝﹪ دار﹡︡ روح ا︮︴﹑ح

، ﹝︴﹙ّ︹ ︫ـ︡ن از و﹇ـ︀︹ ﹎︫︢ـ︐﹥ و آ﹠ـ︡ه، و ︨ـ﹫︣ و ︨ـ﹫︀️ در ︻ـ﹢ا﹜﹛        )﹨︀ و ا︗﹠ّ﹥﹝︖︣دات ﹝︓﹏ ﹁︫︣︐﹥(

ا︨️ و ︋ـ﹥  ) ︀﹡﹪﹡﹀︧(﹨︀ ︫﹢﹡﹪ روا﹡﹪ در وا﹇︹، ا﹋︓︣ ا﹟ ︑﹢ا﹡︀﹪. ︋︣ز︠﹪، د﹜﹫﹏ ﹡︖︀ت و ︑︺︀﹜﹪ روح ﹡﹫︧️

︵︊︺﹪ و ذا︑﹪ را دار﹡︡،  ﹨︀ي ︮︣ف ﹡︷︣ از ا﹠﹊﹥ ︋︣︠﹪ ا﹁︣اد ︋﹫︩ از ︋﹆﹫َـ﹥ ا﹟ ︑﹢ا﹡︀﹪. روح ﹝︣︋﹢ط ﹡﹫︧️

﹨︀ي ︠︀︮﹪ ︋﹥ ذ﹨﹟ و روان ︋︡﹨﹠︡ و آن را  ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑﹢ا﹡︀﹪ا﹋︓︣ ا﹁︣اد ﹨﹛ ︋︀ ︑﹞︣﹟ و ﹁︪︀ر آوردن ︋﹥ ︠﹢د ﹝﹪

︡﹠﹠﹋ ︡︣︖︑ ﹜︧︗ و ︨﹙﹢ک. از ︣﹫︨ ﹏﹫︊﹇ ﹟ا﹡﹪﹨︀ ︋﹥ ا﹢﹫ ـ︣ ︋ﹳ︺ـ︡     (﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︫︡ن روح﹍︋ـ﹥ ︻︊ـ︀رت د ︀

︡ ﹝﹪» ︋﹠︡﹎﹪«ا﹝َـ︀ ا︨﹑م ﹋﹞︀ل را در ). ︋︺︡ ﹝︐︺︀﹜﹪ روح(ا﹡︖︀﹝︡، ﹡﹥ روح ﹡︀︵﹆﹥﹝﹪) ︎ًـ︧️ روح ﹋︧ـ︉  . دا﹡ـ

﹟د﹡︊︀ل ﹝﹊︐︊﹪ ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹠︡﹎﹪ را ︑﹆﹢ات ﹋﹠︡، ﹡﹥ ︋ـ︀زي . ﹨︀ ﹋﹞︀ل ﹡﹫︧️ ﹎﹢﹡﹥ ﹇︡رت ا ﹤︋ ︡︀︋ رو ﹟ـ︀ و  از ا﹨

﹪﹞︣﹎︨︣﹊︤﹫﹁︀︐﹞ ︀ي﹨️﹝︧﹇ و ︨﹀︣ در ︣﹫︨ ︀ دات ﹋︓﹫︿ ا︨️(﹨︀ي ︎︧️ ︋︣زخ را﹪ را﹢︗﹢﹞ از ︣︎ ﹤﹋ .(

﹋︀ري ﹋﹥ در ﹡︷︣ او﹜﹫︀ي ︠ـ︡ا  ︋ـ︀زي   . ﹨︀︨️﹨︀ ︊︦ ﹡﹀︦ و ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ روي ︠﹢ا︨︐﹥ ر﹝︤ ︑﹞︀م ا﹟ ﹇︡رت

در︨️ ﹝︀﹜︿ روش اد︀ن ا﹜﹪ ﹋﹥ ا︨︀︨︩ ا﹡︊︧ـ︀ط ﹡﹀ـ︦ و ر﹨ـ︀    . ﹎︀﹡﹥ و ︻﹑﹝️ ﹡︀︋︀﹜︽﹪ روح ا︨️ ︋︙﹥

و ا﹟ ﹨﹞︀ن ﹫︤ي ا︨️ ﹋﹥ او﹜﹫︀ي د﹟ از . ︠︡ا ا﹡︡ا︠︐﹟ ا︨️ ۀ﹨︀ و ︠﹢د را ز ︣﹢ل و ﹇﹢َـ﹋︣دن ︠﹢ا︨️

﹨︀﹪ ا︨️ ﹋ـ﹥ روح در ا︔ـ︣ ︎︀ر︨ـ︀﹪     ﹨︀ي ﹋︧︊﹪ ︎﹙﹫︡ي و ا﹜ّ︀ ا﹟ ﹇︡رت. »آدم ︫︡ن«ا﹡︡ ︋﹥  آن ︑︺︊﹫︣ ﹋︣ده

﹎︀﹨﹪ روح  ︻﹑وه ︋︣ ا﹟،. ﹝︀﹡︡ آورد و در ︲﹞﹟ آن، درون ﹨﹞︙﹠︀ن ︑︀ر﹉ ︋︀﹇﹪ ﹝﹪ ا﹡︣ا﹁﹪ ︋﹥ د︨️ ﹝﹪

 .رود ︢︎︣د و از ︎﹪ آن ﹝﹪ ﹎﹫︣د و ﹇︡رت ︫﹫︴︀ن را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹇︡رت ر﹞︀ن ﹝﹪ ︸﹙﹞️ را ︋︀ ﹡﹢ر ︻﹢︲﹪ ﹝﹪

  . ا﹡︡ ﹡︀﹝﹫︡ه» ا﹜︣︗︀ل ﹫︰«ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻︣﹁︀ ︮︡ور ا﹝︓︀ل ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا﹝﹢ر از آد﹝﹪ را 
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﹋ـ﹥ ا﹜︤ا﹝ـ︀ً ﹝ـ︣اد    ︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ (﹨︣﹥ ز﹡︡﹎﹪ ︻﹞﹙﹪ ﹝︀ ﹝︴︀︋﹆️ ︋﹫︪︐︣ي ︋︀ د︨︐﹢رات ا﹜﹪ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ٩

، ﹁︴︣ت ا︮﹙﹪ ا﹡︧︀﹡﹪ ﹝︀ ︋﹫︡ار︑︣ ، ﹁﹛ و ﹝﹠︴﹅ ﹝︀ ︋ـ﹥ ﹝﹠︴ـ﹅ ﹁︴ـ︣ي    )﹁﹆﹥ ﹝︭︴﹙ ︋﹠︀ ︫︡ه ︋︣ ︸﹠﹢ن ﹡﹫︧️

﹉︤د﹡﹪﹞ ︣︑ ︹︨︣ رو ︻﹙﹢م و ا︨︣ار ﹟د︑︣ ︋︣ ﹝︀ ﹝﹊︪﹢ف ﹝﹪ ︫﹢د؛ از ا﹢︫ .  

  

١٠ .︹︨︣ ﹪﹠︺ راه، آ︨︀ن ا︨﹑م اَ﹇﹢ًـم ︵ُ︣ﹳق ا︨️؛ ﹟︣︑﹟﹝︴﹞ راه و ﹟︣︑︋ راه ﹟︣︑️︨︠︡ا ️﹝︨ ﹤ .

﹪︴︋ ️﹋︣ ﹜﹢︫ ︣︑راه دور ﹟از ا ﹤︣﹨️︨ ،︣︑و ﹁︣︮️ و ﹡︺﹞️. ︫﹢د ︑︣ ﹝﹪︑︣ و ﹝︐︤﹜︤ل ︣﹝︻ ︀︧︋-

  :﹎︢رد و ﹝︀ ﹨﹠﹢ز در ︠﹢اب ︋︀︫﹫﹛ ﹨︀ ﹝﹪

  و ︑﹢ در︠﹢اب و ︋﹫︀︋︀ن در ︎﹫︩      ﹋︀روان ر﹁️«

  »﹋﹪ روي، ره ز ﹋﹥ ︎︨︣﹪  ﹪﹠﹋ ﹤﹢ن ︋︀︫﹪؟  

  

︨﹢ء ا︠︐﹫︀ر ︠﹢د  ۀ﹨ ︖﹫︐﹡ ﹤﹋ ﹪︀︖︀ب.  ا﹛︋﹥ ا﹟ د﹡﹫︀ ﹇︡م ﹎︢ا︫︐﹥﹨ ︣﹨  ﹪︀﹉ از ﹝︀ ︋︀ ︖︀ب. ١١

﹨ـ︀   ا﹜︊︐﹥ در ﹋︧︉ ︋︺︱﹪ ︖︀ب. ﹋﹠﹫﹛﹨︀﹪ ﹡﹫︤ در ا﹟ د﹡﹫︀ ﹋︧︉ ﹝﹪ ︖︀ب.  ﹝︀ در ︻﹢ا﹜﹛ ﹇︊﹏ ︋﹢ده ا︨️

ا﹛؛ ﹝︓﹑ً ︎︡ر و ﹝︀در﹝︀ن ا﹎︣ آن آداب ﹡﹊︀ح و آ﹝﹫︤ش و ﹞ـ﹏ را  ﹡﹆︪﹪ ا﹡︡ک دا︫︐﹥ ︀ ا︮﹑ً ﹡﹆︪﹪ ﹡︡ا︫︐﹥

︀︻︀بر︖ ︀︋ ︀﹞ ،︡﹠︫︀︋ ر ﹝﹪ ️ ﹡﹊︣ده﹢︐︧﹞ ﹪︀﹨️︨در آداب ﹡﹊︀ح ﹝︢﹋﹢ر ا ︩﹚﹫︭﹀︑ ﹤﹋ ﹜﹢︫ . ﹪︢ا︾

ا﹡︡، ﹨﹞﹥ ﹝﹞﹊﹟ اي ﹋﹥ ﹝︀ را در ﹋﹢د﹋﹪ در آن ﹎︢ا︫︐﹥ ا﹡︡، ﹝︡ر︨﹥ ا﹡︡، ﹝︺﹙ّ﹞﹪ ﹋﹥ ︋︣اي ﹝︀ ﹎︣﹁︐﹥ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︀ داده

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹝︀ ︋﹥ ︫﹊﹏ ︐﹪ ا︻﹞︀ل ﹡﹫︀﹋︀ن ︀﹨ . ︤﹫﹡ ︀﹞ ﹏︊﹇ ﹏︧﹡ ︡﹠﹪ ︋︣اي ﹝︀ ا︖︀د ﹋﹠︡ ا︨️ ︖︀ب

﹨︀ ︋︀ ا︠︐﹫︀ر ﹝︀ ︑︪﹊﹫﹏ ﹡︪︡ه ا︨️، ا﹝︀ ﹨﹞﹍﹪ را ﹝︀  ﹎︣﹥ ︋︣︠﹪ از ا ﹟︖︀ب. ︖︀ب ︠﹢د را ﹡︪︀ن د﹨︡

﹨︣ وا︗︊﹪ ﹋﹥ ︑︣ک ︫﹢د و ﹨ـ︣ ︣ا﹝ـ﹪   .  ︑︣ ا︨️ا﹜︊︐﹥ ﹋︀ر ﹋﹞﹪ ︨️. ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹇︀︋﹏ ︎︀ره ﹋﹠﹫﹛ ︋﹥ ا︠︐﹫︀ر ﹝﹪

︫﹢د ﹋ـ﹥  ︖ـ︀︋﹪    ا﹡︖︀م ︫﹢د، ﹇︀︋﹙﹫َـ️ ︎﹫︡ا ﹝﹪ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ︫﹢د، ﹨︣ ﹁︱﹫﹙︐﹪ ﹋﹥ ︑︣ک ︫﹢د و ﹨︣ ﹝﹊︣و﹨﹪ ﹋﹥

️     . ا︖︀د ︫﹢د ـ . ︋﹠︀︋︣ا﹟، ︻﹙﹛ ︑﹀︭﹫﹙﹪ ︋﹥ ︫︣︺️ ︋ـ︣اي ︨ـ︀﹜﹉ راه ﹆﹫﹆︐ـ︀ً، ﹐زم و وا︗ـ︉ ا︨ـ آن  ۀ﹨﹞

︋︣د و ︎︣﹨﹫︤ از آ﹡︙﹥ ﹝︀ را د︨︐﹢رات ︋︣اي ︣﹋️ در ﹝︧﹫︣ ﹋﹞︀ل ا︨️، ︋︣اي ا︑︭︀ف ︋﹥ آ﹡︙﹥ ﹝︀ را ︋︀﹐ ﹝﹪

  . ︨︀زد﹝︧︐﹢ر و ﹝︽﹀﹢ل ﹝﹪

  

١٢ .﹜﹞ ︀ت﹞︣﹞ ـ︀ل و   ﹨︣آ﹡︙﹥ را ︠︡ا از وا︗︊︀ت و﹝︻ا ︣︀︨ـ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︡︀︋ ﹜﹨ ︀﹞ ،️︨︣ده ا﹝︫ ︣︑

﹜﹞ ﹟﹠︨﹜︣﹝︪︋ ︣︑ .﹪︋ ︀ي﹨︤﹫ ﹤﹋ ️︨ا ﹟از ﹋︀ر﹨︀ي ︫﹫︴︀ن ا ﹪﹊   ﹪ـ﹞ ـ﹢ه﹚︗ ﹜﹞ و ️﹠ا﹨﹞﹫️ را ز-

︢ت ︋︣دن ا︨️ ا﹨﹞﹫️ در ا﹟ د﹡﹫︀، ر﹁︀ه و ﹜ از ﹫︤﹨︀ي ︋﹪. ︋︣دد﹨︡ و آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ﹝﹛ ا︨️، از ︀د آدم ﹝﹪

︑﹢︑ ︤﹫ ﹟︣﹫︡ ا︨️ ﹋﹥ ا︮ـ﹑ً ︋ـ﹥ آن   ﹝﹛. ﹝︀ ︫︡ه ا︨️ ۀ﹋﹥ ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ﹝﹢ر ا︮﹙﹪ ﹋︀ر و ︑﹑ش ﹨︣ روز

﹜﹫﹑︐︊﹞ و ا﹋︓︣اً، ︋﹥ ا﹇︧︀م ︫︣ک ﹜︡ار﹡ ﹪َـ︗﹢︑ .﹜﹞ ﹟︐﹀﹍﹡ دروغ﹜﹞ ،️︨از ︫︣اب ︑︣ از ز﹡︀ ﹡﹊︣دن ا ︣︑
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︠﹑︮﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︵ـ﹢ر ا﹎ـ︣   . ا﹛﹁︣ا﹝﹢ش ﹋︣ده ︾﹫︊️ ﹡﹊︣دن را ﹨﹛ ﹋﹥ ﹋︀﹝﹑ً. ﹡﹢ردن ا︨️، ا﹝︀ ﹝︽﹀﹢ل ﹝︀﹡︡ه

﹪﹞ ،﹜﹢︫ ﹅﹫﹇آن ﹇︡ردر ︠﹢د د ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹫︋️﹫︨︀︧ ︠ـ︡ا  ﹨︀ ﹨﹛ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹡﹫︧︐﹫﹛ و ﹟︀ي ﹝︀ ر︋︴﹪ ︋﹥ د﹨

ا﹠﹊﹥ د﹋︐︣ ︫﹢ ﹜︀ ر﹁︐﹍ـ︣ ﹁︣﹇ـ﹪   . ︋︀ز ︋︣اي ﹝︓︀ل، آ﹡︙﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹡︡ارد، ﹝︧﹫︣ ︸︀﹨︣ي ز﹡︡﹎﹪ ا︨️. ﹡︡ارد

اي ﹋ـ﹥  ا﹝︐︀﹡︀ت ﹨︣ ﹁︣دي ﹡﹫︤ ﹝ّ︪︬ ا︨️، در ﹨︣ ر︫︐﹥. ا︨️ ﹋﹠︡، ﹝﹛ ز﹡︡﹎﹪ در ︮︣اط ﹝︧︐﹆﹫﹛﹡﹞﹪

  .آ﹠︡︋︣ود ︋﹥ ︨︣اغ او ﹝﹪

  

ا﹡︧︀ن ﹡︀︊︡ در ﹋︧︉ روزي ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥ ﹨﹙︀﹋ـ️    . »ا︗﹞﹙﹢ا ﹁﹪ ︵﹙︉ ا﹜︣زق«: روا️ ︫︡ه ا︨️. ١٣

︭︣︐﹞ و ︀︊ز ︡﹠﹋ ﹪︪︫﹢﹋ ︡︀︋ ﹤﹊﹚︋ ︊︀ن ︋ًِ︡ـرد؛︣﹎ ا﹁﹊﹠︡ و.  

︧﹥ ﹝﹞︡وح ا︨️، ز︣ا ﹨﹞﹫﹟ ︑︺︀﹝﹏ ︋︀ آد﹝﹫︀ن و ︵︊﹫︺️ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹀ ﹁﹪) ︋﹥ د﹡︊︀ل آن ر﹁︐﹟(ا︋︐︽︀ء روزي 

اي از ︻﹆﹏ را از  زا︨️ و آ﹡﹊﹥ ﹋︀ر و ︑︖︀رت را ﹋︀﹝﹑ً ︑︣ک ﹋︣ده ا︨️، ︋︣ ا︨︀س ﹡َ︬ـ روا︀ت، ︋︣ه ﹝︺︣﹁️

  .د﹨︡ ﹋︿ ﹝﹪

دا﹡︡ ﹋ـ﹥ رزق   د﹍︣ ︠︡ا ︠﹢دش ﹝﹪. ا︨️ ﹋︀ر﹋︣دن︠﹢د ارزش دارد،  آ﹡︙﹥ و︸﹫﹀﹥ ا︨️ و ︋﹥ ︠﹢دي

،﹤﹡ ︀ ︡﹨︡︋ ﹪﹞ ︣﹎︡ر ︋︡﹨︡ و ا﹆ ︡﹨د . ️ ︎ـ︦ ︧ـ︀ب ﹋ـ︀ر    . رزق دادن ﹁︺﹏ او︨️ و ︋﹥ ﹝︀ ﹝︣︋﹢ط ﹡﹫︧ـ

  .﹋︣دن را ︀︋︡ از ︧︀ب روزي ︠﹢ردن ︗︡ا ﹋︣د

. رزق ︋︣ ا︨︀س ﹡َ︬ـ ﹋︐︀ب و ︨﹠ّ️، ︔︀︋️ و از ︎﹫︩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ا︨️، ر︋︴﹪ ︋﹥ ر︫︐﹥ ︀ ﹋︀ر ﹝︀ ﹡︡ارد 

︑﹢︗َـ﹥ ﹋﹠﹫︡ ︋ـ︣اي ﹨ـ︣ ﹋ـ︦    . ﹋﹠︡ را ﹋﹛ ︀ ز︀د ﹡﹞﹪ا﹜︊︐﹥ ︋︺︱﹪ ﹋︀ر﹨︀ روي آن ︑︃︔﹫︣ دارد، ا﹝︀ ︑﹑ش ﹝︀ آن 

︡ا﹇﹏ و ︡ا﹋︓︣ي از روزي ﹨︧️ ﹋﹥ ا﹎ـ︣ ︠ـ﹢دش را ﹨ـ﹛ ︋﹊︪ـ︡، روزي او از اـ﹟ دو ﹝﹆ـ︡ار ︑︖ـ︀وز        

︫﹢د و در ︠︀﹡﹥ ﹨﹛ ︋﹠︪ـ﹫﹠︡،  ﹋﹠︡؛ ︺﹠﹪ ︠﹢دش را ︋﹥ ﹨︣ آب و آ︑︪﹪ ︋︤﹡︡ از ﹝﹆︡ار ︡ا﹋︓︣ ︋﹫︪︐︣ ﹡﹞﹪ ﹡﹞﹪

ا﹟ دو ﹝﹫ـ︤ان ︋ـ︣اي ﹨ـ︣ ﹋ـ︦ ﹝﹆ـ︡اري      . رود ︑﹢ي ﹙﹅ او ﹝﹪ آ︡ وآن ﹝﹆︡ار ︡ا﹇﹏ ︋︀ ︎︀ي ︠﹢دش ﹝﹪

﹝﹫︀ن اـ﹟ دو زـ︀د ا︨ـ️ و ︋ـ︣اي      ۀو ﹡﹫︤ ︋︣اي ︋︺︱﹪ ﹁︀︮﹙. ﹝︪︬ ا︨️ ︾﹫︣ از ﹝﹆︡ار آن ︋︣اي د﹍︣ي

رـ﹛،   ۀ︫﹢د؛ ﹝︓﹑ً ﹡﹞︀ز ︫︉، ︮﹙ا﹝︀ در ا﹟ ︋﹫﹟، ︋︀ ا﹡︖︀م ︋︣︠﹪ ﹋︀ر﹨︀، رزق ز︀د و ﹋﹛ ﹝﹪. ︋︺︱﹪ ا﹡︡ک

ا﹝َـ︀ ︋︡ا︠﹑﹇﹪، دروغ، ﹇︴︹ ر﹛، ا﹨︀﹡ـ️ ︋ـ﹥ وا﹜ـ︡﹟،    . ﹋﹠︡زق را ز︀د ﹝﹪ر... ا﹡︭︀ف، ︮︡ق، ︗﹢د، و 

  .﹋﹠︡ رزق را ﹋﹛ ﹝﹪...  ︑︣ک راه ﹅ ︎︦ از ورود در آن، و 

 ﹉ ︦﹋︣﹨ ︋︣اي ،︣﹍از ︵︣ف د ﹉ ارزاق ﹝︧︐﹆َ︣ـ . ︨︣ي ارزاق ﹝ﹳ︧︐َ﹢دًـع ︨︣ي ارزاق ﹝︧︐﹆َ︣ـ ﹨︧️ و

ا﹝َـ︀ ارزاق . ﹎︣دد ︫﹢د و ︋︀ب آ﹡︀ ︋︀ز ﹝﹪ ️ ﹡︀زل ﹝﹪ا﹡︡ک، ︋︣ ︧︉ ﹝﹢﹇︺﹫َـ ا︨️ و ا﹡︡ک ︋︣اي او ︑﹆︡︣ ︫︡ه

﹝︧︐﹢دًـع ﹨﹠﹢ز ︑﹆︡︣ ﹡︪︡ه ا︨️ ︀ ا﹎︣ ﹨﹛ ︑﹆︡︣ ︫︡ه و ︀︎︪︀ن ﹝﹊﹛ ︫︡ه ︋︀︫︡، ا﹝︱︀ي آ﹡ـ︀ ﹝﹠ـ﹢ط ︋ـ﹥    

در وا﹇︹، رزق ﹨﹞︙﹢ن َ︠﹙﹅ ا︨️، ︋︣ ︵︊﹅ ︨﹠ّ️ ︻ـ︀م ︠ـ︡ا در ︠﹙﹆ـ️،  ︫ـ︀ء، اراده،     . ا︻﹞︀ل ﹁︣د ا︨️

︋︣دار ا︨️ و ﹇︊︰ و ︋︧︳ در آن رخ  در ﹨︣ ﹉ از ا﹟ ﹝︣ا﹏، ︋︡اء ︫﹢د و ︑﹆︡︣، ﹇︱︀ و ︨︍︦ ا﹝︱︀ ﹝﹪
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︡  ا﹜﹀﹢ر ︋ـ︀ز ﹝ـ﹪   ︋﹠︡د و ﹨︣ ︵︀︻️ ︋︀︋﹪ را ﹁﹪ ﹨︣ ﹎﹠︀ه ︋︀︋﹪ از رزق را ﹋﹥ ﹝﹀︐﹢ح ︫︡ه ︋﹢د، ﹝﹪. د﹨︡ ﹝﹪ . ﹋﹠ـ

﹪﹞ ︣︡﹆︑ ً︀﹡︁﹁ً︀﹡ا︨️ ﹋﹥ رزق آ ﹟ا ﹅ ً﹑︮د ︋︀︋﹪ از ﹝︺︣﹁️ ا︨️. ︫﹢د ا﹢︠ ﹟رز﹇️ ﹋﹛ ا︨ـ️؟ در  . و ا

︋ ﹪︀ز ا︨️﹎︡ا .︉︀︮ ︣﹫︭﹆︑ ،︧️؟  ﹎︣ ﹎︡ا ﹋︀﹨﹏ ︋﹢د﹫ ﹤﹡︀︠  

ز﹞️ ︋ـ﹥ ﹋︧ـ﹪ داده   ﹝︴﹙︊﹪ د﹍︣ ﹨﹛ در ا﹠︖︀ ﹨︧️؛ ﹁︣ق ا︨️ ︋﹫﹟ آن رز﹇﹪ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋﹪  

﹋﹠﹫︡؟ او﹜﹪ آن رز﹇﹪  ا﹜︐﹀︀ت ﹝﹪. ام و ︋︀ زور و ر﹡︕ ︑︭﹫﹏ ﹋︣دم ام ر﹁︐﹥ ا︨️، ︋︀ آن رز﹇﹪ ﹋﹥ ﹝﹟ ︋﹙﹠︡ ︫︡ه

اي  اوَـ﹜﹪ ︠﹙︺️ و ︻︴﹫َـ﹥. ︗﹢﹪ ﹪ ﹁︣ق دارد ︋︀ آن رز﹇﹪ ﹋﹥ ︑﹢ آن را ﹝﹪﹠﹫﹟ رز﹇. ︗﹢︡ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹢ را ﹝﹪

). و︸﹫﹀﹥ در ﹇︊︀ل ﹠﹫﹟ رز﹇﹪ ︠﹫﹙﹪ ︨﹠﹍﹫﹟ ا︨️(ر︨︡  ا﹜﹪ ا︨️ و ︠﹢دش ︋︀ ︎︀ي ︠﹢دش ︠︡﹝️ ︑﹢ ﹝﹪

﹨ـ︀ را ︨ـ︣﹋︀ر    ︠︡ا ︋ـ﹥ آن ︫ـ︺﹢ر داده ا︨ـ️ ︑ـ︀ آدم    . د﹡﹫︀ ︫︺﹢ر دارد. دو﹝﹪ ا﹝َـ︀ ﹝﹢﹋﹢ل ︋﹥ ﹡︷︀م د﹡﹫︀ ا︨️

︋︣︑ ︀ ︣س رز﹇﹪ ﹋﹥ ︠﹢دت روي ﹨﹢س. ﹫️ ﹋﹠︡︋﹍︢ارد︑ ︀ ︀﹨      ﹪ـ﹪ ﹡﹫ـ︀ز وا﹇︺ـ︐ ︀ـ ️ـ︀﹨   ات ر﹁︐ـ﹪ در

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ . ا︗︐﹞︀ع آن را ︋︖﹢﹪ و از ﹠﹌ ﹋︦ د﹍︣ي درآوري، ﹠﹫﹟ رز﹇﹪ ﹝﹢﹋﹢ل ︋﹥ ﹡︷︀م د﹡﹫︀︨️

از ︗﹞﹙﹥ . ﹨︀﹪ در آن ︗︀ري ا︨️ د﹡﹫︀ ︋︣اي ︠﹢دش ﹡︷︀﹝﹪ دارد و ︨﹠ّ️. ︋﹥ ︑﹢ ︋︨︣︡ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡︨︣︡

 ،﹤﹊﹠آن ︸﹀︣ ﹡﹞﹪ ا﹋︓︣ ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ آن را ﹝﹪ا ︣︋ ︡﹠﹢︗ ︡﹠︋︀ . ...  

﹪﹞ ︉︢︑ و ︣﹫︴︑ ︊︀د︑﹪ ا︨️ ﹋﹥ او را︻ ️︪﹫︺﹞ ﹪︐︨ ،﹟﹞﹣﹞ دش رز﹇﹪ ا︨️ ﹋﹥ (﹋﹠︡  ︋︣اي﹢︠ ﹟ا

﹥ ﹋︧﹪ ︋︣︑︣ از ﹝︀︨️ ﹋﹥ ا︮︀ب ︎﹫︀﹝︊︣ «: ﹎﹀︐﹠︡ ﹢ار﹢ن ︋﹥ ︻﹫︧﹪). ﹨︣﹋︧﹪ را از آن ︋︣ه ﹡﹫︧️

  .»︠﹢رد ︋﹥ د︨︐︣﹡︕ ︠﹢︩ روزي ﹝﹪ آ﹡﹊﹥«: ﹁︣﹝﹢د ︻﹫︧﹪. »ز﹝︀﹡﹫﹛؟

﹫︿ ا︨️ ﹝︐︢﹋︣ ا﹢︪﹡ ﹤︐﹊﹡ ﹟﹛ ﹋﹥ رزق آن ﹫︤ي ا︨️ ﹋ـ﹥ آد﹝ـ﹪ از آن ︋︣︠ـ﹢دار ا︨ـ️، ﹡ـ﹥ آن      

﹋︧﹪ ﹋﹥ ︎﹢ل ز︀دي دارد، ا﹝︀ دل ︠︣ج ﹋︣دن آن را ﹡︡ارد، ﹡︀︊ـ︡  . ︋﹫﹟ ا﹟ دو ﹁︣ق ا︨️. ﹫︤ي ﹋﹥ دارد

︵﹙︊﹪ و ︣ص ︋︣ ﹋︧︉ رزق، ︋﹥ ﹁﹊︣ ︋︐︣  ا﹁︤ون﹜︢ا ︨︤اوار ا︨️ ︋﹥ ︗︀ي . ﹁﹊︣ ﹋︣د ﹋﹥ رز﹇︩ ز︀د ا︨️

  .آ﹡︙﹥ ﹨︧️ ﹡﹫︤ ︋︀︫﹫﹛ ﹝︭︣ف ﹋︣دن ﹨︣

  

️  وزی﹋︣دن از ر، ︧︀ب ﹋︀ردر ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩ .١٤ ︣ و  ︗︡ا︨ـ ا﹝ـ︣ی   ،︠ـ﹢د دن ︋ـ﹥ ︠ـ﹢دی  ﹋ـ︀ر﹋

︡ ا︨️ ︀︋︡ ﹋︀ر﹋﹠︡ و ز﹞ـ️   روزی﹎︪︀ده ﹩و ︐﹩ و﹇︐﹩ آد﹝ ﹝︴﹙﹢ب ︫︣︺️ ا︨️ ﹝︧︐︧﹟ و . ︋﹊︪ـ

 ﹟︣ه او﹜﹫︀ء د﹫︨ ﹤﹊﹡︀﹠️︨ده ا﹢︋ ﹟﹫﹠:  

. ﹨︀ ︋﹢د ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟ ﹋﹞﹉ ر︨︀﹡﹩ ︋︧﹫︀ر ︋︀ ﹋﹞︐︤﹨ ﹟︣﹠﹥ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︑﹢ز︹ ︻︀د﹐﹡﹥ د︨︐︣﹡︕ز﹡︡﹎﹩ ︨﹫︣ه 

 ا︪︀ن ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹇︐︭︀دی ︠﹢︩ را از ﹡﹆︴﹥ ︮﹀︣ و ﹁﹆︣ ﹝︰ آ︾︀ز ﹋︣د و ﹝︪﹆️ ︋︧﹫︀ر ︋︣د ︑︀ از د︨︐︣﹡︕ و

ا﹝﹢ال ︋︧﹫︀ری  ﹎︣دآورد  و ﹨﹞﹥ را ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان ،︣﹫︋︡︑ ﹟︧ ︡﹫︪︋.  

روز﹎︀ری ︋︣ای ︨ـ﹫︣ ﹋ـ︣دن ︫ـ﹊﹛    دا﹡︧️،  در آ︾︀ز ︻﹙﹩ ︋︧﹫︀ر ﹁﹆﹫︣ ︋﹢د ا﹝︀ ﹨﹫︘ ﹎︀ه ﹁﹆︣ را ﹡﹠﹌ ﹡﹞﹩

  .﹋︣د ︧﹠﹫﹟ در ﹝︡﹠﹥ در ︋︀غ ﹢دی ﹋︀ر﹎︣ی ﹝﹩
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︢ا︾ ︀﹠︑ ﹩﹚︻️︫ا︋﹫︡ داد و ︠﹢د ﹎︨︣﹠﹥ ﹝﹩ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان ﹝﹩ ﹩ را ﹋﹥ دا﹢︠.  

﹢د︀ن ﹝︡﹠﹥ ︋︀ د︨️ ︠﹢د آ﹡﹆︡ر آب ﹋︪﹫︡ ا︋﹟ ا︋﹩ ا﹜﹢﹎ ︡︡︡ ︻﹙﹩ ︋︣ای آ︋﹫︀ری در︠︐︀ن ︠︣﹝︀ی 

  .﹥ د︨︐︀﹡︩ ︑︀ول زد؛ د︨︐﹞︤د ︠﹢د را ︮︡﹇﹥ داد و ︠﹢د از ﹎︨︣﹠﹍﹩ ︋︣ ︫﹊﹛ ︨﹠﹌ ︋︧️﹋

﹋︀︫ـ️ و از ︀︮ـ﹏    ﹋︣د و ︠︣﹝︀ ﹝﹩ زد، آ︋﹫︀ری ﹝﹩ ﹋︣د، ︫﹛ ﹝﹩ ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟ ︋︀ د︨️ ︠﹢د ﹋︀ر ﹝﹩

  .﹋︣د ا﹡﹀︀ق ﹝﹩ ﹎︣﹁️ و ﹨﹞﹥ را در راه ︠︡ا ﹫︤ی ︋︣ای ︠﹢د و ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ ︋︣ ﹡﹞﹩

﹋︧﹩ ︋ـ﹥ آ﹡ـ︀ ﹝︀ـ﹏     ،︋︡﹜﹫﹏ دوری و ︪︠﹢﹡️ ﹨﹢ا و ︨︐﹩ ز﹝﹫﹟﹝﹢ات را ﹋﹥ ﹎︀﹨︀ً ﹨︀ی ﹝﹢﹐، ز﹝﹫﹟

آ﹡﹆︡ر .﹡﹞﹢د ﹋﹠︡ و آ︋︀د︫︀ن ﹝﹩ ︋︨︡️ ︠﹢د در آ﹡ ︀︀ه ﹝﹩ ،﹋﹢︫﹩ ﹎︤︡ و ︋︀ ︑﹞﹏ ر﹡︕ و ︨️ ﹡︊﹢د ︋︣﹝﹩

︨﹫︣ه ا︪︀ن، ︑﹢﹜﹫︡ ︔ـ︣وت و  .﹀︐﹠︡﹎ ︋︣ ز﹝﹫﹟ ﹎﹙﹠﹌ زد و ︀ه ﹋﹠︡ و در︠️ ﹋︪️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵︺﹠﹥ ︋﹢︑︣ا︋︩ ﹝﹩

︋︣د ︋﹥ ﹨﹞﹞﹥ ﹎﹀︐︐﹠︡ ︻﹙ـ﹩ ـ﹥    ای ﹨︧︐﹥ ︠︣﹝︀ ︋︣ ︫︐︣ ﹝﹩  روزی او را د︡﹡︡ ﹋﹥ ︎︪︐﹥. آ︋︀د ﹋︣دن ز﹝﹫﹟ ︋﹢د

﹨ـ︀را   راوی ﹎﹢︡ ا﹝︀م ﹨︧ـ︐﹥ . ﹨︤اران در︠️ ︠︣﹝︀︨️ ا﹡︪︀إاً :﹎﹀️ ؟︋︣د ︫︐︣ ﹥ ﹝﹩ ︎︪️ ﹋﹠︡ و ︋︣ ﹝﹩

  .﹋︀︫️، ﹨﹞﹥ رو﹫︡﹡︡ و ︑︡︊﹏ ︋﹥ در︠️ ︫︡﹡︡

زد  ﹎﹢︡ روزی ︋﹥ ﹡﹙︧︐︀ن ر﹁︐﹛، ︻﹙﹩ را در︀ه  ،﹜︐﹁︀﹠︀ن ﹋﹙﹠﹌ ︋︣ ز﹝﹫﹟ ﹝ـ﹩  ﹊﹩ از ا︮︀ب ﹝﹩

️  ر︨﹫︡ و ︻︣ق از ︨︣و رو︩ روان ︋﹢د و ﹝﹩﹋﹥ ︮︡ای ﹨﹞︀﹨﹛ ﹡﹀︦ زد﹡︩ ︋﹥ ﹎﹢ش ﹝﹩ ای د﹡﹫ـ︀ از  : ﹎﹀ـ

︋ـ﹥ ︠ـ︡ا ﹇︧ـ﹛ ﹡﹀ـ︦ ︠ـ﹢︩ را ﹠ـ︀ن       . ﹝﹟ دور︫﹢ ﹋﹥ ر︧﹞︀ن ︑︣ا ︋︣ ︎︪︐️ ا﹡︡ا︠︐﹛ و ر﹨︀️ ︨ـ︀︠︐﹛ 

  .ر︀︲️ د﹨﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ﹇︣ص ﹡︀﹡﹩ و ا﹡︡ک ﹡﹞﹊﹩ ا﹎︣ ︗︧️، ︨︠︣﹠︡ ﹎︣دد

اش از ︻ـ︣ض   ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟ ﹝﹆︡اری از ︠︣﹝︀ی ز﹝﹫﹠︩ را ︋︣ای ﹝﹢﹝﹟ ﹁﹆﹫︣ی ﹁︨︣ـ︐︀د ﹋ـ﹥ آ︋︣و﹝﹠ـ︡ی   

﹩﹞ ︩︺﹡︀﹞ ️︗︀ ︫︡ .︫️﹀﹎ ـ️ ﹝ـ﹩  : ︭﹩ ︋﹥ ا﹝︀م︀﹀﹋ او را ︡او داد ﹤︋ ﹤﹊﹠ـ︣ت  . ﹋ـ︣د  ﹋﹞︐︣ از ا︱

  ورزی؟ ﹋﹠﹛ و ︑﹢ ︋﹏ ﹝﹩  ︠︡ا ا﹝︓︀ل ︑﹢ را ز︀د ﹡﹊﹠︡، ﹝﹟ ︻︴︀ ﹝﹩: ﹁︣﹝﹢د

﹋ـ︀ر﹋︣دن ︋ـ︣ای ︻﹙ـ﹩    . ︫﹢د د﹡﹫︀ را آ︋︀د ﹋ـ︣د  او ︋﹥ ︋︪︣ آ﹝﹢︠️ ﹋﹥ ︋︀ ا︋︤اری ︾﹫︣ از د﹡﹫︀ ︵﹙︊﹩ ﹡﹫︤ ﹝﹩

  .﹋︣د ﹋︪﹫︡ و ︐﹩ در و﹇️ ﹁︣ا︾️، ︠︀﹡﹥ را ︗︀روب ﹝﹩ ﹝﹩آب  آورد، ارزش ︋﹢د، او ﹨﹫︤م ﹝﹩

︗﹢﹟ و ︠﹢ر︫︐︩  ︪︠﹉ٌ ︵︺︀﹝︩ ﹨﹞﹢اره ﹡︀نِ. ︨︀ده ز︧︐﹩ ︻﹙﹩ ا﹜﹍﹢ی آر﹝︀﹡﹩ ﹇﹠︀︻️ و ز﹨︡ ︋﹢د

،﹉﹝﹡ ،﹤﹋︨︣﹤︨︀﹋ ︀ ﹟︾︡د ︠︣﹝︀ ︋﹢د و ﹎﹢︫️ را ﹁﹆︳ ︋ـ︣ای ︻﹞ـ﹏ ︋ـ﹥ ︨ـ﹠️        ﹋﹞﹩ رو︻ ︡﹠ ︀ ︣﹫︫ ای

ز︧ـ️، ︐ـ﹩    ؛ در ﹨﹞﹥ ︀ل ︋﹥ ﹉ ﹎﹢﹡﹥ و ︋︀ ز﹨︡ ﹝ـ﹩ ︋﹢د︠﹢رد؛ ﹜︊︀︨︩ و︮﹙﹥ دار و ︪︠﹟  ﹇︣︋︀﹡﹩ ﹝﹩

  .و﹇︐﹩ در اوا︠︣ ︻﹞︣ ﹝︀ل ︋︧﹫︀ر دا︫️

 ﹤﹢︊︋ ︣ان ︋﹢د؛ در︣﹎ درد از ︗︻﹙﹩ از ︋﹫﹊︀ری ﹜︪ ـ  ﹝﹫︡ان﹠﹌ ︠﹫︊︣ از  ،د ﹋﹠ـ︀ره ﹎︣﹁︐ـ﹥ ︋ـ﹢د   ︣﹡︊

﹢︀﹫︨︀ن ︋︧︐﹥ ︨﹠﹌ آ︨﹫︀ ﹝﹩︋ن او را ︗︧︐﹠︡ ﹡﹥ در ︋︧︐︣ ︋﹙﹊﹥ در آ﹝︪ ︀︋ ﹤﹋ ︡ش﹠︐﹁︀ ﹩  و ﹋︀ر ︡﹡︀︠︣

  . ﹋︣د ﹝﹩
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وار︔︀ن ﹝︣ا ︋︪︀رت د﹨﹫︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ را : ﹨﹠﹍︀﹝﹫﹊﹥ آب ﹎﹢ارا﹩ در ︮︣ای ﹠︊︹ ︗︀ری ︨︀︠️، ﹁︣︀د زد

  .در راه ︠︡ا ︋︣ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان و ︋﹫﹠﹢ا︀ن و وا﹝︀﹡︡﹎︀ن و﹇︿ ﹡﹞﹢دم

  

در . ر ﹊﹩ از ﹝﹑ت ﹋﹢﹁﹥ ︋ـ︣ او وارد ︫ـ︡م  ﹋﹠︡ ﹋﹥ در ز﹝︀ن ا﹝︀ر︑︩ د ﹊﹩ از ا︮︀ب از او ﹡﹆﹏ ﹝﹩

﹜︣ز︡؛ ﹎﹀︐﹞︩ ︀ ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟ ︠︡او﹡︡ ︋︣ای ︑﹢ از  ︀﹜﹫﹊﹥ ︑﹉ ﹜︊︀︨﹩ ︋︣ ︑﹟ دا︫️ و از ︨︣﹝︀ ︋﹥ ︠﹢د ﹝﹩

﹩﹞ ﹟﹫﹠ ︣ار ﹡︡اده ﹋﹥ ︋︀ ︠﹢د﹇ ﹩﹝︨ ︀ل﹝﹛ـ︤ی ︋ـ︣      : ﹋﹠﹩؟ ﹎﹀️ ︋﹫️ ا﹫ ﹟﹫﹝﹚︧ـ﹞ ـ﹢ال﹞︠︡ا ﹇︧ـ﹛ از ا ﹤︋

  .ام ﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ︠﹢د از ﹝︡﹠﹥ ︋︣دا︫︐﹥ر︨︡، ا﹟ ﹜︊︀︨﹎﹫︣م ︑︀ ﹝︣﹎﹛ در ﹡﹞﹩

﹙﹊ـ﹩  ︻﹙﹩ ︎﹠︕ ︨︀ل ︋︣ ﹝︣دم ﹊﹢﹝️ ﹋︣د و در ا﹟ ﹝︡ت ︪︠︐﹩ ︋︣ ︪︠️ ﹡﹠︀د و ﹝ٌ: ا﹝︀م ︋︀﹇︣ ﹁︣﹝﹢د

  .ای ﹡﹫﹠︡و︠️ ︋︣ای ︠﹢د ﹋﹠︀ر ﹡﹍︢ا︫️ و ︵﹑ و ﹡﹆︣ه

︡﹢﹎ ﹩﹚︻ :      ـ ︀ ︋︡ا﹡﹫︡ ﹋﹥ ا﹝︀م ︫﹞︀ از د﹡﹫︀︩ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ دو ︗︀﹝﹥ ﹋﹠ـ﹥ و از ︾ـ︢ا ︋ـ﹥ دو ﹇ـ︣ص ﹡ـ︀ن ا﹋︐﹀

  .ا︨️ ﹋︣ده

︡﹢﹎ ﹩﹚︻ :  ︡﹠و ﹨﹞︙﹢ن ︵︊﹆﹥ ︲︺﹫︿ ﹝︣دم ︋︀︫ـ ︡﹡︣﹫﹎ ️︨ ︀ن وا︗︉ ﹋︣ده ﹋﹥ ︋︣ ︠﹢د︠︡ا ︋︣ ︎﹫︪﹢ا

  .︑︀ ﹁﹆︣ ﹁﹆︣ا آ﹡︀ن را ︋﹥ ︨︐﹢ه ﹡﹫︀ورد و از ا︵︀︻️ ︠︡ا د︨️ ﹡﹊︪﹠︡

︋ـ﹥ ︠﹫ـ︀ط    ﹜︊︀س را روزی ﹎﹀︐﹠︡ش. ︣︋︡ ا﹎︣ ا﹡︡ازه آ︨︐﹫﹟ ︻﹙﹩ ︋﹫︩ از ﹝﹆︡ار ﹡﹫︀ز ︋﹢د ا︲︀﹁﹥ آ﹡︣ا ﹝﹩

︺﹠﹩ در ز﹡︡﹎﹩ ︋︣ای ﹠﹫﹟  »ا﹜﹢﹇️ ا︲﹫﹅ ﹝﹟ ﹨︢ا«: ﹎﹀️ ،﹡︊︀︫︡ ر︩ر︩ را ︋︡وزد ︑︀ د﹡︊︀﹜﹥ آن د﹨﹫︡ ︑︀

︋﹥  :﹎﹢︡ ﹋︣د؛  زد و از ︣︠︡ ﹜︊︀س ﹡﹢ ا︗︐﹠︀ب ﹝﹩ ︑︀ ︡﹝﹞﹊﹟ ﹜︊︀س ︠﹢د را و︮﹙﹥ ﹝﹩ .︻﹞﹙﹩ و﹇️ ﹡﹫︧️

ام ﹋﹥ ︠﹢د ︫︣م دارم، ﹋︧﹩ ︋﹥ ﹝﹟ ﹎﹀️ ︣ا ا﹟ ﹜︊︀س ﹋﹠ـ﹥ را   ︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡ ا﹟ ︎﹫︣ا﹨﹟ را آ﹡﹆︡ر و︮﹙﹥ زده

  .︫﹢﹡︡ از ﹝﹟ دور ︫﹢، ر﹨︣وان ︫︉ ︊︮﹍︀﹨︀ن ︨︐︀︩ ﹝﹩: ا﹡︡ازی؟ ︋﹥ او ﹎﹀︐﹛ دور ﹡﹞﹩

︡﹢﹎ ﹤﹫﹀﹠ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣ا ﹝﹩: ﹁︣ز﹡︡ش﹁ ︉︫ ﹩﹊دوش ر︨﹫︡، ﹋﹢﹜﹥ ︋︀ری از ︠︣﹝︀ و آرد ︋ـ︣   و﹇︐﹩ ︑︀ر

ا﹁︐︀د؛ آ﹡﹆︡ر ﹠﹫﹟ ﹋︣ده ︋﹢د ﹋ـ﹥   ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹇︊﹑ً آ﹡︀ را ︫﹠︀︨︀﹩ ﹋︣ده ︋﹢د ︋﹥ راه ﹝﹩ ﹋︪﹫︡ و ︋﹥ ︨﹢ی ︠︀﹡﹥ ﹝﹩

︋﹥ او ﹎﹀︐﹛ ︎︡ر ـ﹥ ﹫ـ︤ ︑ـ﹢ را از ︮ـ︡﹇﹥ در روز ︋ـ︀ز      . ﹋﹢﹜﹥ ︋︀ر ﹡﹆︩ ︋︧︐﹥ ︋﹢د ︋︣ دو︫︩ ردی از ︵﹠︀بٌ

  .﹡︪︀﹡︡ ︎﹠︀﹡﹩ ︪︠﹛ ︎︣ور﹎︀ر را ﹁︣و﹝﹩ ۀ︮︡﹇ ،︎︧︣م: دا︫️؟ ﹎﹀️

  .﹝︧︀︗︡ ︋︧﹫︀ری ︨︀︠️ و را﹨︀ی ︋︧﹫︀ری آ︋︀د ﹡﹞﹢د در ︵﹢ل ︻﹞︣ش ︻﹙﹩

روزی ﹊﹩ از ا︮︀ب ︻﹙﹩ را در ﹎︣﹝︀ی ︸ ︫︡︡︣ د︡ ﹋﹥ در ﹋﹠︀ر د﹢اری ا︧︐︀ده، ﹎﹀ـ️ ـ︀ ا﹝﹫ـ︣    

︀ری ﹋﹠﹛  ام ﹝﹍︣ آن ﹋﹥ ﹝︷﹙﹢﹝﹩ را ن ﹡﹫︀﹝︡ه︋﹫︣و: ا︡؟ ا﹝︀م ﹁︣﹝﹢د ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟ در ﹠﹫﹟ ︨︀︻︐﹩ ︋﹫︣ون از ︠︀﹡﹥

  . را ﹡︖︀ت د﹨﹛ای  ︀ ︋﹫︙︀ره
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. ا﹎︣ ﹋︧﹪ ︗︤﹪ از د﹟ را ﹇︊﹢ل ﹡﹊︣د و ﹝﹠﹊︣ ︫︡، از د﹟ ︠︀رج ︫︡ه ا︨️، ﹢ن ︑︧﹙﹫﹛ ﹡︪︡ه. ١٥

﹪﹁ ﹤﹋ ︡﹫﹝﹁ ﹪︧﹋ ︣﹎ا ﹟﹫﹝﹨ ︣ام ︋﹢دن آن ︫︡ و ا﹡﹊︀ر او ︋ـ﹥ ا﹡﹊ـ︀ر   ︋︣اي ︣﹊﹠﹞ ︣ام ا︨️ و ا﹜﹞︓﹏ ︫︣اب

﹎﹢ ︡︣ام ا︨️، ا﹝َــ︀ ﹝ـ﹟   ﹝﹪ ︑︣ از ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹁︣د ﹎﹠︀﹨︩ ︋︧﹫︀ر ︋︤رگ. د﹟ ︋︣﹎︪️، ﹝︣︑َ︡ـ ا︨️

  . ︋︪︡اً ︠︡ا ﹝︣ا ﹝﹪ا﹡︪︀ء ،︠﹢رم﹝﹪

  

﹋︧︉ ﹑ل از ا﹝﹢ري ا︨️ ﹋﹥ ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ آن ﹐زم ا︨️، ز︣ا ︋︣اي آن ﹋ـ︦ ﹋ـ﹥ ﹋ـ︀ر و ﹝︺﹫︪ـ︐﹪     . ١٦

آورد و ︋︧﹫︀ري از ﹝︺︀رف، از ︗﹞﹙﹥ ︑﹢﹫︡، ︑﹢﹋ّ﹏، ︑︧﹙﹫﹛، ﹡︡ارد، آ﹁︀ت ︋︧﹫︀ر د﹡﹫﹢ي و ا︠︣وي روي ﹝﹪

﹨︀ ︲︺﹫︿ ﹨︧ـ︐﹠︡   ﹎︣﹥ ا︫ ﹤﹚︧﹞ ﹟︭﹪ ا︨️، ا﹝︀ ﹡﹢︻︀ً ا﹡︧︀ن. ︫﹢د︋︣اي او ﹆﹫﹠﹪ ﹡﹞﹪را︐﹪  ︋﹥... و 

︫ـ﹢د  ︫﹢﹡︡ و ﹢︑ ﹅︀﹆﹫︡ در آ﹡ ︀﹆﹫﹠﹪ ﹡﹞﹪ د﹍︣ان ﹝﹪ ۀو ا﹎︣ ﹋︀ر و درآ﹝︡ي ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ا︗﹫︣ و ︋﹠︡

آـ︡ و  ﹝ـ﹪ ﹝︱︀ف ︋︣ آ﹡﹊﹥ در ﹋︧︉ و ﹋︀ر، ا﹝︐︀﹡︀ت ا﹜﹪ ︎ـ﹫︩  . ا﹁︐︡﹨︀ ︨﹙﹢ک آ﹡﹢︺︑ ﹤︋ ︀﹅ ﹝﹪ و ︨︀ل

ا﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋︧︉ و ﹋︀ر در ﹨︣ ︀ل، روا︀ت ︋︧﹫︀ري وارد ︫︡ه ا︨️ و ︋﹥ ﹝︀ د︨︐﹢ر داده. رودا﹡︧︀ن ︋︀﹐ ﹝﹪

︀︋ ︀︡ ︋﹥ آن در︗﹥ از ز﹨︡ و ﹇﹠︀︻️ ︋︨︣﹫﹛ ﹋ـ﹥ ﹝︀﹡﹠ـ︡ ︋︣︠ـ﹪ ︻﹙﹞ـ︀ي     . ا﹡︡︋︍︣داز﹛ و از ︾﹫︣ آن ﹡﹪ ﹋︣ده

و ︋︪﹢﹫﹛ و ︋﹢ر﹛ ︀ ︋ـ﹥ ︨ـ︣اغ ﹋︧ـ︉ و ﹋ـ︀ر      ﹨︀ي ︨︀﹜﹛ را ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛﹨︀، ﹝﹫﹢ه︎﹫︪﹫﹟ ︫︊︀﹡﹥ از ﹝﹫︀ن ز︋︀﹜﹥

﹜ـ︹ ﹝ـ︀ل ﹝ﹳ﹊﹀ـ﹪        . ︋︣و﹝︗ ﹤ـ︡ ︋ـ︀︋ ،️ـ﹛ ا︨ـ﹞ ︀﹞ و ﹋﹛ و ︋﹫︩ د﹡﹫︀ ﹁︺﹑ً، ︋︣اي ﹜︡ار﹡ ﹤ّ﹠﹝︴﹞ ︦﹀﹡ ︣﹎ا

در ﹨︣ ـ︀ل، اـ﹟ ﹝︧ـ﹙﹥ را    . ︋︍︣داز﹛ ︑︀ ︠︡او﹡︡ ﹨︣ و﹇️ ︠﹢ا︨️ و ︮﹑ح د︡، ا﹝︣ د﹍︣ي ︸︀﹨︣ ﹋﹠︡

  . ﹎﹫︣د﹇️ و ﹇﹢اي او را ﹝﹪︀︋︡ ﹨︣ ﹋︦ ︋︣اي ︠﹢دش ﹏ ﹋﹠︡ و ا﹜ّ︀ و

︀︮︉ ﹋ـ︀ر   ،ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹣﹝﹟ ،د︨︐﹢رات آن در ︮︡ر ﹋﹥را︗︹ ︋﹥ ﹡﹢ع ﹋︧︉، د﹟ د︨︐﹢را︑﹩ داده 

 ︫︡︀︋ ︩﹢︠و  ﹩︐︨︣︎︨︣ ️︑︣﹫︾ ر ﹎︣دد از ﹋︧﹩ ﹁︣﹝︀ن ︋︣د و و﹇️ ︑︀وا﹇︹ ﹡︪﹢د﹢︊︖﹞ ︩﹢︠ و ︗︀ن

و ︋﹥ ﹝︀︭︊️ ︋︀ ﹡︀ا﹨﹏ ﹝︖︊ـ﹢ر  ش ﹋﹠︡ ا ﹨︀ی ﹝﹫︳ ﹋︀ر آ﹜﹢ده و آ﹜﹢د﹎﹩ ︎︀ی د﹍︣ان ︣︋︤د را ︋﹀︣و︫︡ و ︋﹥

او را از ا﹡︖︀م ﹋ـ︀ری   ،)﹡﹀﹩ ذ﹜ّ️(آد﹝﹩ را ︋﹥ ﹋︀ر وا﹝﹫︡ارد﹨﹞︀ن ﹝﹑ک ﹋﹥  .﹎︣دد و ﹨﹞︣﹡﹌ ︾︀﹁﹙﹫﹟ ﹎︣دد

︑﹢ا﹡︡ ︋ـ﹥ ﹨︣﹋ـ︀ری د︨ـ️     ﹡﹞﹩ ﹩دارد و ︋﹥ ﹨﹞︀ن د﹜﹫﹏ آد﹝ ︋︀ز ﹝﹩ ﹝﹠︐﹩ ﹎︣دد️ در د﹟ و د﹡﹫︀︩ ﹋﹥ ︋﹥ ذ﹜ّ

︡﹡︤︋.  

آ﹡︙﹠︀ن از او ﹡﹫︣و و ر﹝﹅ ﹡﹍﹫︣د ﹋ـ﹥ ︗ـ︀﹩ ︋ـ︣ای ︻︊ـ︀دت و ︠ـ︡﹝️      ﹝﹑ک د﹍︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹋︀رش 

از ا﹠︣و ︾︀﹜︉ او﹜﹫︀ء ︋﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ︋﹥ ︸︀﹨︣ ︎︧️ ﹝︀﹡﹠︡ ︫︊︀﹡﹩، ﹋︪︀ورزی، ︎﹫﹠ـ﹥ دوزی، ﹇﹙ـ﹛ ز﹡ـ﹩،    . ﹡﹞︀﹡︡

︠ـ︡ای  ا﹡︡ ︑︀ د︨︐︪︀ن ﹝︪︽﹢ل ﹋︀ر و د﹜︪︀ن ﹁︀رغ ا﹜︊︀ل ︋ـ﹥ ـ︀د    آورده و ا﹝︓︀ل آن روی ﹝﹩ ﹞َـ︀﹜﹩ ︠﹫︀︵﹩،

در︀﹁️ ︨﹢د ︋﹥  را ︋﹩ روز ر︨﹫︡ ︋︀﹇﹩﹎︣﹁︐﹠︡ و ا﹎︣ رزق آن روز ﹝﹩ و ︋﹫︩ از د︨︐︣﹡︕ ﹡﹞﹩ .ذوا﹜︖﹑ل ︋︀︫︡

︡  ﹋ـ︣ده  رو﹝ـ﹩ و ︠︡﹝︐﹩ د﹍ـ︣  ︋﹥ ︻︊︀دت ︀  ︎︣دا︠︐﹠︡ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩﹇︭︡ ︠︡﹝️ ﹡ـ︡،  و ا﹎ـ︣ ﹝ـ︐﹞َـ﹊﹟ ︋﹢د  . ا﹡ـ

﹋ـ︣دن  ︎︩ ﹋︣دن آن در ﹝﹫︀ن ﹝︣د﹝︀ن و ﹝︪︽﹢ل ﹇︭︫︡︀ن از ︋︣اه ا﹡︡ا︠︐﹟ ﹋︀ر ﹡﹥ ﹁︤ون ﹋︣دن ︔︣وت ︋﹙﹊﹥ 
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ت ︋︣﹡ـ︡، ︋﹙﹊ـ﹥ ﹋ـ︀ر    ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ︠﹢د و ﹁︣ز﹡︡ا﹡︪︀ن ︋﹢ر﹡ـ︡ و ﹜ـّ︢   ﹡﹥ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹨﹏ د﹡﹫︀ ﹋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ .﹋︀ران ︋﹢ده ︋﹩

︋﹥ ︑︧︊﹫ ﹅ وادار﹡︡ ﹠︀﹡﹊ـ﹥ در ﹝ـ﹢رد ︫ـ︀ه او﹜﹫ـ︀ء ︻﹙ـ﹩ ︋ـ﹟        ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ︋﹥ ﹝︣دم ︋﹢را﹡﹠︡ و ا︪︀ن را ﹝﹩

  .ا︫︀ره ︫︡ ا︋﹫︴︀﹜︉

  

︑﹙ّ﹅ ︋﹥ ا︠﹑ق . ا︨︐﹢ار ا︨️» ا︻︐︡ال«ا︠﹑ق ︋︣  ا︨︀س. »︋﹢دن«ا︠﹑ق ︻︊︀رت ا︨️ از ﹋﹫﹀﹫️ . ١٧

︑ـ﹑ش و   ا﹜︊︐﹥ ﹝︖︀﹨︡ه ﹨﹛ ﹐زم دارد؛ ︋ـ﹪ . ︑︃︔﹫︣ ﹡﹫︧️در﹆﹫﹆️، ︋︀ د︻︀ و ︑﹢َ︨ـ﹏ ا︨️، ﹎︣﹥ ا﹜﹆︀ ﹡﹫︤ ︋﹪

︀︋ـ︡ ﹆﹫﹆︐ـ︀ً در درون   . ︠ـ﹢د ) دادن ﹡︪︀ن(﹝﹆︭︡ ا︠﹑ق ﹡﹞﹢ دادن ︠﹢د ا︨️ ﹡﹥ ﹡﹞﹢دن. ︫﹢د ﹋﹢︫︩ ﹡﹞﹪

  .اداي ﹝︐﹢ا︲︺︀ن را درآورد ﹝︐﹢ا︲︹ ︫︡، ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ در ︋︣ون

  

١٨ .﹜﹞️︨ا︠﹑﹇﹪ ︮︊︣ ا ️﹀︮ ﹟︣︑ . ﹤﹠﹫﹡︃﹝︵ و﹇︀ر و ︨﹊﹢ت و ︨﹊﹫﹠﹥ و ﹤︋ ﹤﹝﹨ ﹟ا ﹟َ︨︣ـ آ﹡﹊﹥ د

﹇︣ار ا︨️ ﹡﹀︦ آرام ︫﹢د ︑︀ د︨︐﹢ر ︋︨︣︡ ﹋﹥ ﹥ ﹋﹠︡، ﹡﹥ ا﹠﹊ـ﹥ ︠ـ﹢دش   . ا﹨﹞﹫️ داده ا︨️، ﹨﹞﹫﹟ ا︨️

﹎﹢﹠ـ︡  د﹨﹠︡ و ︋﹥ او ﹝﹪راه را ﹡︪︀﹡︩ ﹝﹪﹨︣ ﹋︦ ︮︊︣ ﹋﹠︡، . ︨︣ ︠﹢د در ا﹟ وادي و آن وادي ︗﹙﹢ه ﹋﹠︡

︡﹠﹋ ﹤ ﹤﹋ .﹝﹨ ︡﹫﹚﹋ ،️︨ا ﹜﹞ ﹪﹚﹫︠ ︣︊︮ ﹟ک ا︨️ ۀا﹢﹚︨ .  

  

︑ـ︣﹟ ﹋︀ر﹨ـ︀   ﹎ـ︀﹨﹪ ︻︷ـ﹫﹛  . وا﹇︺﹪ ﹋︣دار و ﹎﹀︐︀ر﹝︀ن را ︋﹀﹞﹫﹛ ۀدر ﹋︀ر﹨︀ ︀︋︡ د﹇﹫﹅ ︫︡ ︑︀ ا﹡﹍﹫︤. ١٩

ا︨︐︀د (︀﹪ ︋﹢ده ا︨️ ﹨︀ ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹝︣دم ︻﹙ّ︐︩ ︑︣س از ︑﹠ ﹝︓﹑ً ︨︀ل.  ︑︣﹟ ︮﹀︀ت ﹝︀ داردر︪﹥ در ︎︧️

اي ︑︀ ﹝︣︗︹ ︑﹆﹙﹫︡ ︋︪ـ﹢ي و ﹝ـ︣دم   اي ﹇﹛ ︵﹙︊﹥ ︫︡ه﹊﹪ از ا︨︀︑﹫︡ ﹝︀ در ︗﹢ا﹡﹪ ︋﹥ او ﹎﹀︐﹥ ︋﹢د ﹋﹥ ا﹎︣ ر﹁︐﹥

  ). ﹁︣وش ︋︪﹢ي، ︋︐︣ ا︨️ د︨︐️ را ︋︊﹢︨﹠︡، ︋︣وي ︋﹙﹫︳

  

ـ  ۀر︣︑ .︪﹟ ﹎﹠︀ه ا︨️ ︋︤رگ. ا﹜︣ذا﹏ ا︨️ ︠﹢د︠﹢ا﹨﹪ امَـ. ︤︡ و ︡︤︀ن ︠﹢د︠﹢اه ︋﹢د﹡︡. ٢٠  ۀ﹨﹞

︺﹠﹪ ︠ـ﹢د و ﹝﹠ـ︀﹁︹ ︠ـ﹢د را ︋ـ︣ د﹍ـ︣ان ︑ـ︣︗﹫       ) در ﹝﹆︀︋﹏ ا︓︀ر(﹨︀ ا﹠︖︀︨️ ﹋﹥ ا﹨﹏ ا︨︐﹫︓︀ر﹛︠︣ا︋﹪

  . ا﹡︭︀ف ︋﹢د﹡︡︤︡︀ن ﹨﹛ ︋﹪. ا﹡︭︀﹁﹪ ا︨️ر︪﹥، ︋﹪. ا﹡︭︀﹁﹫﹛ د﹨﹫﹛، ︋﹪ ﹝﹪

  

ا﹁︐︡ ﹋﹥ در ﹝﹢ارد ︨ـ﹢ء،  ﹋︀ر ﹝﹪ ︗︀ذ︋﹥ ︀ دا﹁︺﹥ در ا﹡︧︀ن ︋﹥ ۀ ︦﹀﹡ ️﹋︣﹫﹢ا﹡﹪ ︋﹥ ︫﹊﹏ دو ﹇﹢َـ. ٢١

︫ـ﹢د، در  ︋︀ آن ﹨﹞﹥ ︠︊︀︔︀︑﹪ ﹋﹥ در او︲︀ع ﹝︐﹙︿ از اـ﹟ دو ︮ـ︀در ﹝ـ﹪   .  ︩ ︫﹢ت و ︾︱︉ ا︨️﹡︀﹝

ا﹠ـ︀ از ﹨﹞ـ︀ن دو    ۀـ ﹨﹞... ︗ ﹪︀︗ ،️︊﹫︾ ﹪︀︗ ،︹﹝︵ ﹪︀︣ص،  ﹎︢ار﹡︡ ـ  ﹨︣︗︀، ا︨﹞﹪ روي آن ﹝﹪

  . ﹇﹢َـه ا︨️
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 ︗ـ﹢اد ا﹝︀م . ︐﹪ در ا︻﹞︀ل ︋︡﹡﹪، ا﹎︣ ︱﹢ر ﹡︊︀︫︡،  ﹜﹞ .️︧﹫﹡ ﹪︐﹋︣︣﹋️ ﹇﹙︉ ا︨️. ٢٢

﹪﹞︡﹠︀﹞︣﹁ :»َـ﹥ ︋﹥ ︠︡او﹡︡ ︋ـ︀ ﹇﹙ـ︉ ︋﹫︪ـ︐︣    (» ا﹜﹆︭︡ ا﹜﹪ اً ︋︀﹜﹆﹙﹢ب ا︋﹙︼ ﹝﹟ ا︑︺︀ب ا﹜︖﹢ارح ︋︀﹐︻﹞︀ل︗﹢︑

د﹜﹫﹏ ا︮﹙﹪ را ﹋﹥ ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ︠︡ا︨️، ﹡︀︊ـ︡ ﹁︣ا﹝ـ﹢ش   ). ︨︐﹪ ا﹡︡ا︠︐﹟ ا︻︱︀ ︋︣د ︑︀ ︋︀ ︋﹥ا﹡︧︀ن را ︎﹫︩ ﹝﹪

. ا﹝﹟ زد ﹋﹥ در ﹝︐﹟ ︻︊ـ︀دت ︾︀ـ︉ ︋ـ﹢د   ﹡︀︊︡ آن ﹇︡ر ︋﹥ ︀︫﹫﹥ د. روح ︻︊︀دات در ﹁﹆﹥ ﹝︀ ا﹟ ا︨️. ﹋︣د

﹝︐﹢ا و روح ا︻﹞︀ل ا︨️ ﹋﹥ . ︫﹊﹏ و︨﹫﹙﹥ ا︨️. ﹡︀︊︡ آن ﹇︡ر ︫﹊﹏ را ︎﹫︙﹫︡ه ﹋︣د ﹋﹥ ﹝︐﹢ا از ︋﹫﹟ ︋︣ود

︑︣د︡ و ︋﹑︫﹉، ﹇︧︀وت ﹇﹙︉ ﹝︐︣︻﹥ ︋﹪ ۀ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹫︩ از َ︡ـ ︋﹥ ﹁︣و︻︀ت ﹝﹢﹨﹢﹝. (ارزش ︋﹥ آن ا︨️ ۀ﹨﹞

️   ا︨︣ا﹫﹏ ︑︢﹋ّ︣ي ا︨️﹇︱﹫﹥ ﹎︀و ︋﹠﹪. آورد﹝﹪ . ﹋﹥ در ︋︧﹫︀ري از دروس ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل ﹁︣ا﹝﹢ش ︫ـ︡ه ا︨ـ

︎︨︣﹫︡ه و ︋︀︻︒ ︨️ ︫︡ن ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︡ام از ︫︣ا︳ ا﹊︀م ﹝﹪در روا︀ت، ﹋︧︀﹡﹪ را ﹜︺﹟ ﹋︣ده) ع(ا﹨﹏ ︋﹫️

ا﹎︣ ﹋︧﹪ ︋﹢ا﹨︡ ︋ـ︀  . ﹋︀ري﹨﹠︣ي و ︋﹪︋﹪ ۀا﹠︀ ︫﹫︴﹠️ ا︨️ ︋﹥ ︲﹞﹫﹞ ۀ﹨﹞ ۀر︪. ا﹡︫︡︡ه﹋︀ر ︋︣ ﹝︣دم ﹝﹪

﹪︋ ﹏︀︧﹞ ︡ا ﹋﹠︡ و ﹁﹆︣ ︋︀︵﹠﹪ ︠ـ﹢دش   ارزش︠﹢ض در﹫︎ ﹪︐﹢﹨ ︣ان﹍د ︀ ︋︣اي ︠﹢دش ﹡︤د ︠﹢د ﹪﹆﹁

﹎︢رد و روـ︩ ُ︠ـ︣د و   ︻﹞︣ ﹝﹪. ﹎︢ار﹡︡را ︨︣︎﹢ش ︋﹍︢ارد و د﹍︣ان را ︨︣ ﹋︀ر ︋﹍︢ارد، ︨︣ ﹋︀رش ﹝﹪

﹪﹞ ﹪﹇︀︋ ︤﹫︀﹡︡﹡︀﹞ .﹪﹞ ﹪﹚﹀︵ ﹤︋ ️︊﹇︀︻﹤︋ ﹤﹋ ︡﹡︀﹞ ﹇︣︠ ،ر︗︀ل را ︎﹢︫﹫︡ه ا︨️ ۀ﹎︤اف   .  

  

ـ ︫︣ ۀ﹡︧︐﹫﹟ و︸﹫﹀. ٢٣ ️    ۀ︺️ در ︋︺︡ ا︗︐﹞︀︻﹪، ا﹇︀﹝ ﹜﹆ـ︡ ار︨ـ﹙﹠︀ ر︨ـ﹙﹠︀    « : ﹇︧ـ︳ در ︗︀﹝︺ـ﹥ ا︨ـ

﹝︀ ︎﹫ـ︀﹝︊︣ان ︠ـ﹢︩ را ︋ـ︀ د﹐ـ﹏ آ︫ـ﹊︀ر      (»︋︀﹜︊﹫َـ﹠︀ت و ا﹡︤﹜﹠︀ ﹝︺﹛ ا﹜﹊︐︀ب و ا﹜﹞﹫︤ان ﹜﹫﹆﹢م ا﹜﹠︀س ︋︀﹜﹆︧︳

︀﹝️ از ﹝︷﹙ـ﹢م و  ). ﹁︨︣︐︀د﹛ و ︋︀ آ﹡︀ ﹋︐︀ب و ﹝﹫︤ان ﹡︀زل ﹋︣د﹛ ︑︀ ﹝︣دم را ︋﹥ ︀︎︣︋﹪ ﹇︧︳ ︋︣︠﹫︤ا﹡﹠︡

د﹠﹪  اي ﹨﹞﹍︀﹡﹪، ا﹡︧︀﹡﹪، ﹁︴︣ي و ︎﹫︪︀ ︨︐︀﹡︡ن ﹅َـ او از ︸︀﹜﹛ ﹡﹥ آر﹝︀﹡﹪ ﹡﹢︑︃︨﹫︦ و د﹠﹪، ︋﹙﹊﹥ و︸﹫﹀﹥

︐﹪ ﹝﹞︡ي ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ︑︀ ︎﹫︽︀﹝︊︣ي راه درازي دارد، در ︗﹢ا﹡﹪، ︋︀ ︗﹢ا﹡ـ︀ن ︗ـ﹢ا﹡﹞︣د ﹝﹊ّـ﹥ ︎﹫﹞ـ︀ن     . ا︨️

»︿﹚ ا﹜﹀︱﹢ل «﹪﹞  ︡ ـ . ︋﹠︡د ︑︀ از ﹨︣ ﹝︷﹙﹢︀﹝ ﹪﹞️ ﹋﹠﹠︡ و ﹅َـ او را ︋︧ـ︐︀﹡﹠ ﹊   از ︑︺ـ︀﹜﹫﹛ ا︨︀︨ـ﹪ آن ﹪

اي و ﹇﹢﹝﹪ و ︢︎︣﹁︐﹟ ︻︡ا﹜︐﹪ ﹊︧︀ن ︋︣اي ﹇ـ︩︣   ﹨︀ي ﹇︊﹫﹙﹥ ︱︣ت ︎︦ از ︋︺︓️ ﹡﹫︤ ﹋﹠︀ر ﹡︀دن ︑︊︺﹫︰

وري از  ﹨︀ در ︋ـ︣ه  ا︮﹢﹐ً ︻︡ا﹜️ ︺﹠﹪ ︻ٌ︡ل و ︋︣ا︋︣ ︋﹢دن آدم.(و ︾﹫︣﹇︩︣ و ︋︣اي ︻︣ب و ︾﹫︣︻︣ب ︋﹢د

: ﹇ـ︀ل ا﹜︨︣ـ﹢ل  . ﹡﹢︻️ ﹨﹛ ︠﹢ب ︋ـ︡ا﹡﹪ دا﹡﹪ ︋︣اي ﹨﹛ ﹡︺﹞︀ت ا﹜﹪؛ ︺﹠﹪ آ﹡︙﹥ ︋︣اي ︠﹢دت ︠﹢ب ﹝﹪

اي ا︨️ ﹨︡ف، ر︨﹫︡ن ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥). اَ︻︡ل ا﹜﹠︀س ﹝﹟ ر︲﹪ ﹜﹙﹠︀س ﹝︀ ︣︲﹪ ﹜﹠﹀︧﹥ و ﹋︣ه ﹜﹛ ﹝︀ ﹊︣ه ﹜﹠﹀︧﹥

️   . ﹋﹥ در آن، ﹝﹆︐︱﹫︀ت ر︫︡ ا﹡︧︀﹡﹪ ﹝﹢︗﹢د و ﹝﹢ا﹡︹ آن ﹝﹀﹆﹢د ︋︀︫︡ . ا﹊︀م د﹟، ︑︀︋︹ ا﹨ـ︡اف دـ﹟ ا︨ـ

﹜﹞ ﹟ا﹝︣وز از ا ﹚︴︭﹞ ﹤﹆﹁ ︠︣︋︤ه و ︋︀د﹝︖︀ن ﹝︊︀دا ﹪︐ ﹤﹋ ﹟﹫︔َ︡ـ﹞ ︉︐﹋ ︡ف ︾﹀﹙️ ﹋﹠︡ و ﹡﹫︤ در﹨ ﹟︣︑

  . ︠︀﹜﹪ ︋︀︫︡» ا﹜︺︡ل و ا﹜﹆︧︳«ا︋﹢ا︋﹪ را ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داده ا︨️، ︗︀ي ﹋︐︀ب 

ا︨﹑﹝﹪ ﹡﹥ روي ﹡︀ن ﹡ـ﹢ردن، ︋﹙﹊ـ﹥ روي ﹡ـ︀ن ︋︪ـ﹫︡ن ︋ـ﹥       از ا﹁︐︀رات ا︨﹑م ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︨﹙﹢ک

ي از اد︀ن، ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ا︨️ ︋ـ︀ ر︀︲ـ️ٌ دا︫ـ︐﹟ و ︋︪ـ﹫︡ن،     ا︨﹑م ︋︣ ︠﹑ف ︋︧﹫︀ر. د﹍︣ان ︋﹠︀ ︫︡ه ا︨️
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دادن ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︣ا︑︉ ︋︀﹐︑︣ از ر︀︲️ ﹡︡ا︫︐﹟ و ﹡﹢ا︨︐﹟ و ﹎︨︣ـ﹠﹥ ︋ـ﹢دن ا︨ـ️،    آوردن و از د︨️د︨️ ︋﹥

روح را از ︭︀ر ︑﹠﹌ ︠︀﹋﹪ ﹡︖︀ت د﹨︡ و ︋﹥ ︨﹢ي ﹝﹙﹊﹢ت ︎︣واز د﹨︡ و ﹡︖︀ت ﹡﹥ ﹉ روح، ︋﹙﹊﹥ ارواح 

️   ﹋﹠︡، ︻︣ق ﹝﹪﹋﹠︡، ︗︀ن ﹝﹪﹉ ︻﹞﹙﹥ ﹋︀ر ﹝﹪﹝︓﹏  ︻﹙﹪. ︋︧﹫︀ر را ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠︡ . رـ︤د و ︨︠︣ـ﹠︡ ا︨ـ

اي ﹋ـ﹥ در ﹝︡﹠ـ﹥ ︫ـ﹫︣ ﹡︡ا︫ـ︐﹥ و     ︫︭ـ﹪ ﹡﹫︧ـ️؛ ︋︙ـ﹥   ﹝︀﹡﹠︡ ر﹡︕ ︋﹢دا ﹉ ر﹡ـ︕ ﹁﹙︧ـ﹀﹪    ر﹡︕ ︻﹙﹪

  .داده ا︨️را ر﹡︕ ﹝﹪ ︣﹎︧︐﹥ ا︨️، ︻﹙﹪ ﹝﹪

︑﹢﹫ـ︡ي  ﹨︀ي ﹝︣دم ︋﹥ ا︨﹑م در ﹝︐َ︭︣ـ﹁︀ت ا︨ـ﹑﹝﹪، ﹡ـ﹥ ﹝︺ـ︀رف     ︑︣﹟ ︻︀﹝﹏ ﹎︣ا︩ ︑﹢ده ﹡﹫︤، ︻﹞︡ه

ا︨﹑م، ︋﹙﹊﹥ ︎﹫︀م ︋︣ا︋︣ي و ︋︣ادري ﹝︧﹙﹞﹫﹟ از ︨﹫︀ه و ︨﹀﹫︡ و ︻︣ب و ︻︖﹛ و ﹡﹀﹪ ︑︊︺﹫︰ ︋︣ ﹝﹢ر ﹡︥اد و 

آ﹡﹊﹥ از ﹝︤ا︀ي ﹁﹊︣ي و رو﹪ و ︻︣﹁︀﹡﹪ ا︨ـ﹑م   ز︗︣﹋︪﹫︡ه و ︋﹥ ا︨︐︓﹞︀ر ر﹁︐﹥ ︋﹪ ۀ︑﹢د. ︔︣وت ︋﹢ده ا︨️

﹨ـ︀ و ر﹨ـ︀﹪ از    آزادي از ا︨ـ︀رت  آورد، ﹢ن در آن، ︎﹫︀م در﹡﹌ ︋﹥ دا﹝﹟ ا︨﹑م ︎﹠︀ه ﹝﹪ ﹫︤ي ︋︡ا﹡︡، ︋﹪

︋ـ﹥ ︠﹑﹁ـ️ و ︨ـ﹙︴﹠️     ︮︡ا﹁︧﹢س ﹋﹥ در ﹁︣ا﹠︡ ︑︊ـ︡﹏ و︮ـ︀️ ر︨ـ﹢ل ︠ـ︡ا    . ︀︋︡ ﹨︀ را ﹝﹪ ︑︊︺﹫︰

﹇︧︳ و ︻︡ل در ︗︀﹝︺﹥ ︋︣ ︋︀د ر﹁️ و ﹁︣︻﹢ن در ﹜︊︀︨﹪ ﹡﹢، ︋︀ز ︋ـ︣   ۀآ﹝︀ل ا﹟ ﹎︣وه ︋︣اي ا﹇︀﹝ ۀا︨﹑﹝﹪، ﹨﹞

︑︀ ﹝︣دم را از ︗﹢ر ﹋︀﹨﹠︀ن و ر﹨︊︀﹡︀ن ︋﹥ ︻︡ل ا︨﹑م و ︎﹫︀م ︎﹫︀﹝︊︣ا﹡﹪ ﹋﹥ آ﹝︡ه ︋﹢د﹡︡ . رأس ︗︀﹝︺﹥ ︠﹫﹞﹥ زد

ا﹡︡ک ︋﹥ ﹁︣ا﹝﹢︫﹪ ر﹁️، ﹠︀﹡﹊ـ﹥ ︎ـ︦ از ︮ـ︡ ︨ـ︀ل،      و از ︋︣د﹎﹪ ︡﹊﹍︣ ︋﹥ ︋﹠︡﹎﹪ ︠︡او﹡︡ ︋︊︣﹡︡، ا﹡︡ک

﹨﹞َـ️ ا﹝﹫︣ان در ︍︀ول و ︑︀راج ︋﹢د و ﹨﹛َـ ︻︀﹜﹞︀ن در ﹝﹠︀ز︻﹥ ︋︣ ︨︣ ﹇ًٌ︡ـم  ︀︡وث ﹇︣آن ︀ ﹋﹫﹀﹫️ د︨️ و 

  .︎︀ي ︠︡ا

  

اي ﹋﹥ از ︋︦ ﹎﹀︐﹥ و ︫﹠﹫︡ه ︫︡ه ا︨️، ﹝︀﹡﹠︡ د﹍︣ ﹋﹙﹞︀ت د﹠﹪ ﹝︺﹠︀︩ را از د︨ـ️  ﹋﹙﹞﹥ -︻︡ل. ٢٤

﹨﹛ در ︋︒ ︮﹀︀ت ︠︡ا  ذ﹨﹠﹪ آن و ﹡﹥ ﹝﹀﹢﹝﹪ ا﹡︐︤ا︻﹪ -دا﹡﹫﹛ ﹫︧️، و ︋﹥ ﹥ ﹝︺﹠︀︨️ داده و ا︮﹑ً ﹡﹞﹪

﹤﹚︧﹞ و ﹪﹠﹫︻ ﹪︐﹆﹫﹆ ﹤﹊﹚︋ ،و ا︠︐﹫︀ر ︣︊︗ ︀ ️︨ـ  . اي ﹋︀﹝﹑ً ا︗︐﹞︀︻﹪ ا ﹙﹥ و ا︮﹢﹐ً، ︻﹞﹅ ا︗︐﹞ـ︀︻﹪ ﹝︧

ا﹁︧ـ﹢س ﹋ـ﹥ ︐ـ﹪ در    . اي ﹋﹑﹝﹪ ︋︡ل ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹁︭﹏ ﹝﹫︀ن ا﹝︀﹝﹫﹥ و ︾﹫︣ ا︪︀ن ا︨️ آن را ︋﹥ د︾︡︾﹥

﹤﹚︧﹞ ﹏﹊︫ ﹤︋ ︣ه اي ﹋﹑﹝﹪، ﹡︷︣ي و ذ﹨﹠﹪ در ﹋︐︀ب ا﹝︀﹝﹫﹥، ︻︡ل︖ ︊ـ﹢س ﹝︀﹡ـ︡ و ﹁︣︮ـ️      ﹨︀ و﹞ ︀ـ﹨

آ﹡﹊﹥ ︋︀ رو︫ـ﹟  ︀ل . ﹡﹫︀﹁️ آن ر︨︀﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹪ ︠﹢دش را ︻﹞﹙﹪ ︨︀زد ﹋﹥ ا︮﹑ً ︋︣اي آن ︡︎︡ آ﹝︡ه ︋﹢د

︻﹙﹞︀ي . ︫﹢د واژ﹎︀ن ا︨﹑م د︨︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹪ ۀ︫︡ن ﹝﹀﹢م ︻︡ا﹜️، ︋︧︀ آرا و ا﹊︀م د﹍︣ ﹡﹫︤ در ﹝﹠︷﹢﹝

ا﹡︡، در ︨︀︎ ︋ـ﹥ ︗︣ـ︀ن    داده وا︋︧︐﹥ ︋﹥ در︋︀ر، ﹋﹥ ︑﹆︣︊︀ً ا﹋︓︣ ︻﹙﹞︀ي ز﹝︀ن ز﹝︀﹝︡اري ا﹝﹢ي را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹪

  :﹋︣د﹡︡ ر ︗︀﹝︺﹥ ︑︣و︕ ﹝﹪ا︻︐︣اض ﹨﹞﹍︀﹡﹪ ︋﹥ ︸﹙﹛ و ﹁︧﹅ ز﹝︀﹝︡ارا﹡︪︀ن، ︨﹥ ︻﹆﹫︡ه را د

﹨︀ي ︋︪︣﹁﹛ ﹡﹫︧️ و ا︮﹢﹐ً، ︻﹆﹏ آد﹝﹪ ﹇︀︮︣ ا︨ـ️ از   ﹡︧️ آ﹡﹊﹥ ︸﹙﹛ و ︋﹥ ︑︊︹ آن ︻︡ل، از ﹝﹆﹢﹜﹥ 

︡﹢﹍︋ ︡︀︋ ؛ ︠︡ا﹜﹚︸ ︀ ️︨د﹨︡ ︻﹞﹙﹪ ︻︡ل ا ︬﹫︪︑ ﹤﹊﹠ـ︡، ﹐︗ًــً︣ـم ︎ـ︀ي      . ا﹢﹍︋ ︡ـ︀︋ ن ︠ـ︡ا﹢ و

︑﹢ا﹡︧︐﹠︡ ︋﹀﹞﹠︡  ﹁﹆︳ آ﹡︀ ﹝﹪. ا﹡︡ ︋﹢ده︠︡ا و ︠﹙﹅  ۀ︫﹢د، ﹢ن آ﹡︀ن وا︨︴ ︻︀﹜﹞︀ن در︋︀ري ︎﹫︩ ﹋︪﹫︡ه ﹝﹪
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 ﹤︐﹀﹎ ﹤ ︠︡ا ﹤﹋ )﹤﹝ا﹤︴︨وا ﹟در ︋︣ا︋︣ ا﹪﹞ ن﹢﹫﹡︀︣دم ﹋﹠﹠︡ ︑ـ︀   ۀ︠﹢ا︨︐﹠︡ ︻﹙﹛ را وارد ︋︡﹡ ﹎︣ي رو﹞

ـ ). ا﹡︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹇︡ر ︋﹥ ︑︺﹙ّ﹛ و ︑﹀﹆ّ﹥ د﹠﹪ د︨︐﹢ر داده. ﹋﹞︐︣ ︋︪﹢د ︨︣ ﹝︣دم ﹋﹑ه ﹎︢ا︫️ اـ﹟   ۀ﹡︐﹫︖

ـ      ﹎︣ي ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣  وا︨︴﹥ ر︨ـ﹢ل   ۀ︻﹙﹞︀ي ︋︤رگ ︫︀م و ︻ـ︣اق و ︖ـ︀ز ﹋︀ر﹨ـ︀ي ︤ـ︡ را، ﹋ـ﹥ ︠﹙﹫﹀

ا﹡︡ ﹋ـ﹥   در ︋︣ا︋︣ ا︣︷﹡ ﹟﹥، ا﹝︀﹝︀ن ︫﹫︺﹥ ︑︢﹋ّ︣ داده. ︠︡ا︨️، ︑︃﹫︡ ﹋﹠﹠︡، ﹝︣دم د ︣﹍﹅َـ ا︻︐︣اض ﹡︡ار﹡︡

﹤﹚︧﹞ ،﹜﹚︸ ︊﹇ ︡ل و︻ ﹟︧ اي ﹁︴︣ي)﹪﹚﹆︻ (﹝﹨ ︣﹎ا ﹪︐ ﹪﹠︺ ۀا︨️؛  ︀︊︣دم روي ز﹝﹫﹟ ︸﹙﹞﹪ را ز﹞

  .﹝﹟ ︋﹀﹞﹛ ﹋﹥ ︸﹙﹛ ا︨️، آن ︻﹞﹏ ز︫️ ا︨️ و ﹝﹟ ﹡︀︊︡ ︑︧﹙﹫﹛ ︑﹢﹨ّ﹛ ا﹋︓︣️ ︋︪﹢م ︋︡ا﹡﹠︡، ا﹝︀

﹨ـ︣ ـ﹥ ︫ـ︡ه    : ا︨﹑﹝﹪ ︑︣و︕ ︫︡، ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ﹎﹀︐﹠︡ ۀاي ﹋﹥ در ز﹝︀ن ︵﹢ا︾﹫️ در ︗︀﹝︺ دو﹝﹫﹟ ︻﹆﹫︡ه

﹝︧ـ﹙﹞﹫﹟   ۀ︎﹫︣وز و ︠﹙﹫﹀ ︠︡ا ︠﹢ا︨︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︺︀و﹥ ︋︣ ︻﹙﹪. ︫﹢د ﹝︴︀︋﹅ ﹊﹛ ︠︡ا︨️ ا︨️ و ﹝﹪

در ﹝﹆︀︋ـ﹏،  . ︐︣اض ﹋﹠︡ ︋︣ ﹊﹛ ︠︡ا و ︠﹢ا︨︐﹥ و ﹝︪﹫️ و ︗︊︣ ︠︡ا ا︻︐︣اض ﹋︣ده ا︨️﹨︣﹋︦ ا︻. ︫﹢د

﹝ۀا ﹤︺﹫︫ ﹪﹞ ّ︣﹋︢︑ داده     ﹜ّ︐ـ︣ا ︠ـ︡ا را ﹝ـ ،️︨︀﹝︫ ﹤︋ ب﹢︧﹠﹞ ا﹡︡ ﹋﹥ ﹁︺﹏ ︫﹞︀ ︋︀ ا︠︐﹫︀ر ︫﹞︀ ︋﹢ده و

  .ا︡ ﹋﹠﹫︡؟ ا︀﹝︫ ﹟﹫︡ ﹋﹥ ﹡︷︀م ︸︀﹜﹞︀﹡﹥ ︨︀︠︐﹥ ﹝﹪

︀س ︠﹫﹙﹪ ︋﹥ آن ︎︣دا︠︐﹠︡، ︑﹢﹇ّ︿ در ا︠︐﹑﹁︀ت ︮︀︋﹥ و ︻︊ ︨﹢﹝﹫﹟ ︻﹆﹫︡ه، ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ︋︺︡﹨︀ در ز﹝︀ن ︋﹠﹪

︡  ︋ـ﹢د ـ︀ ﹝︺︀وـ﹥، ︠ـ︡ا ﹝ـ﹪      دا﹡﹫﹛ ﹅ ︋ـ︀ ︻﹙ـ﹪    ﹎﹀︐﹠︡ ﹝︀ ﹡﹞﹪. ار︗︀ع ا﹝︣ آ﹡︀ ︋﹥ ︠︡ا ︋﹢د ︠ـ︡ا  . دا﹡ـ

︑︧﹠ّ﹟ ا︻︐﹆ـ︀د ︋ـ﹥ ـ﹉     -در وا﹇︹، ︋︣اي ر﹨︀﹪ از ︑﹠︀﹇︰. ﹨︀ ﹥ ﹋︀ر ﹝︀ را ︋﹥ ا ﹟︣ف. ︫﹠︀س ا︨️ ︋﹠︡ه

﹝︓﹑ً ︠︀﹜︡ ︋﹟ و﹜﹫︡ ﹢ن ︮︀︋﹪ ر︨﹢ل ︠︡ا︨️، ︠﹢ب ا︨️ و ﹢ن ﹇︐﹏ ﹡﹀︦ ﹋︣ده : ︑﹠︀﹇︰ ︋︤رگ ا︨️

︑︪﹫︬ ︠﹢د︫︀ن را ︠﹢د︫ـ︀ن   ۀ﹇﹢َـ -دا﹡︡ ︋﹥ ﹝︀ ﹥؟ اي آ﹇︀، ︠︡ا ﹝﹪. ︋︧︐︣ ︫︡ه ︋︡ ا︨️ و ︋︀ زن ﹝︣دم ﹨﹛

روي ︑ـ﹢﹜ّ﹪ و ︑︊ـَ︣ـي،    در ︋︣ا︋︣ ا︣︗ ﹟︀ن ﹡﹫︤ ا﹝︀﹝︀ن ︫ـ﹫︺﹥ . ﹋﹢ر ﹋︣د﹡︡ و ︠﹢د︫︀ن را ︋﹥ ﹡﹀﹞﹪ زد﹡︡

  .︉َـ و ︋︽︰ و ﹜︺﹟ و ︨﹑م ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︋︤ار و و︨﹫﹙﹥، و ﹡﹥ ﹨︡ف و ا︮︀﹜️ ذا︑﹪، ︑︃﹋﹫︡ ﹋︣د﹡︡

﹋︣د﹡︡، ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ﹡︷︀م ﹁︀︨︡ ︋︀ز ﹨﹛ ︎︀︋︣︗︀ ︋﹞︀﹡ـ︡   ︀ را ︑︊﹙﹫︼ ﹝﹪︗﹢ر آ﹡ ۀا﹟ ︨﹥ ﹁︣ا﹠︡، ﹋﹥ ︻﹞﹙ ۀ﹡︐﹫︖

︡  ﹝︣دم ﹋﹥ ︋ـ︀ر آ﹡ـ︀ را ︋ـ︣ دوش ﹝ـ﹪     ۀو ︨﹛ وا︋︧︐﹍︀ن ︋﹥ آن، ﹨﹞︙﹠︀ن ﹀︶ ︫﹢د؛ ︋﹫︪︐︣ از ︑﹢د و . ﹋︪ـ﹠

دا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹁︣دي وا︋︧︐﹥ ︋﹥ زر و زور و ︑︤و︣ ︋﹫︪︐︣ از آ﹡︙ـ﹥ ـ﹅َـ او︨ـ️ ︨ـ﹛ ︋︊ـ︣د، ﹇ـ︣اً        ︠﹢ب ﹝﹪

و ︻ـ︡ا﹜️ ﹋ـ﹥   . اش ︨﹛ ︠﹢ا﹨︡ ︋︣د ︐﹥ ︋﹥ ︀﹋﹞﹫️ ﹡﹫︧️، ︠﹢د︋﹢د، ﹋﹞︐︣ از ﹅َـ وا﹇︺﹪د﹍︣ي ﹋﹥ وا︋︧

︻︊︀رت ا︨️ از ︋︣︠﹢رداري ﹨︣﹋︦ از ﹝﹢ا﹨︉ ︠ـ︡ادادي ـ︀ ا︗︐﹞ـ︀︻﹪ و ر﹁ـ︀﹨﹪ در ﹇︊ـ︀ل ز﹞︐ـ﹪ ﹋ـ﹥        

ا﹟ ا︑﹀︀﹇﹪ ︋﹢د ﹋﹥ ا﹁︐︀د و ﹨﹞ـ﹫﹟ ـ︀﹐   . و ︸﹙﹛ ﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹨︡ ﹡ ︀︗︣︋ ︀︎ ،︪︡﹋ .️﹁︀﹢ا﹨︡ ︫︡ ﹝﹪

  .ا﹁︐︡ د ﹝﹪﹨﹛ دار

  

︡     ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ﹎﹀︐﹫﹛، ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م. ٢٥ . ا︋︐︡ا ﹝︣دم را ︋﹥ ︠︡ا︎︨︣ـ︐﹪ و ﹊︐︀︎︨︣ـ︐﹪ د︻ـ﹢ت ﹋︣د﹡ـ

﹝ـ︣دم را از دو  ... ︗﹑ل ︠︡ا، ﹇︣ ︠︡ا، ︗﹞︀ل ︠︡ا، ﹝︣ ︠ـ︡ا، و  . ︨︍︦ ︋﹫︀ن ﹝︺︀رف ﹝︡︊﹪ ︫︣وع ︫︡
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︀︋︡ آ﹡︀ را ︋︀ ا﹊︀م ﹡﹀︧﹫َـ﹥ ︎︦ از آ﹡﹊﹥ ﹝︣دم را ︋︀ ︠︡ا آ︫﹠︀ ﹋︣د، . ︠﹢ف و ر︗︀ ︋﹥ ︠︡ا ﹝︐﹢︗َـ﹥ ﹋︣د ۀ︗﹠︊

︎︦ از ا﹟ ا︮﹢ل، ﹡﹢︋️ ︋﹥ ﹁︣وع، ﹝︓﹏ ﹝︺ـ︀﹝﹑ت، ︑︖ـ︀رات، ا︗ـ︀رات،    . ﹋︣د و ﹝︧︐﹆﹑ت ︻﹆﹙﹫﹥ آ︫﹠︀ ﹝﹪

︨﹠ّ️ ر︨︀﹜️ ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋ـ﹥ از ︑﹢﹫ـ︡ ︫ـ︣وع ﹋﹠ـ︡، از ﹝︺︣﹁ـ️ ︠ـ︡ا،       . ر︨︡ ﹝﹪... ︡ود، د︀ت، و 

︍︦ ︋﹥ ﹝︺︀رف ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹑ت، ﹋﹥ ا﹊︀م ﹝︺︣﹁️ ا﹡︊﹫︀، ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦، ﹝︺︣﹁️ ﹝︧︐﹆﹑ت ︻﹆﹙﹫﹥ ︫︣وع ﹋﹠︡، ︨

  . ﹁︣︻﹫﹥ ا︨️، ︋︨︣︡

در آ︫﹠︀ ﹋︣دن ﹝︣دم ︋︀ د﹟ ︠︡ا ﹨﹛ ︀︋︡ ﹨﹞﹫﹟ ︑︣︑﹫︉ ر︻︀️ ︫﹢د و ا﹜ّ︀، ︋ـ︀زده ︋︧ـ﹫︀ر ︋︧ـ﹫︀ر ا﹡ـ︡ک      

-﹋︧﹪ ︑﹆﹙﹫︡ ﹝ـ﹪  ︫﹢د از ا﹟ ︨﹣ال ︫︣وع ﹋︣د ﹋﹥ از ﹥︫﹢د از ا︨︐︊︣اء ︫︣وع ﹋︣د، ﹡﹞﹪﹡﹞﹪. ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د

  . آوردا﹟ ﹝︴﹙︉ را ر︻︀️ ﹡﹊﹠︡، ﹝︪﹊﹑ت ︋︧﹫︀ري ︋﹥ ︋︀ر ﹝﹪ا﹎︣ آ﹝﹢زش و ︎︣ورش . ﹋﹠﹪

-﹝︴﹙︉ د﹍︣ ا﹠﹊﹥ ︑︣︑﹫︊﹪ ︋﹢دن ﹝︺︀رف د﹠﹪ در ︔﹢اب و ︻﹆︀ب و ﹡︷︀م ︑︺︀﹜﹪ ا﹡︧︀ن ﹨ـ﹛ ﹜ـ︀ظ ﹝ـ﹪    

️ ︑︣ از ︻﹆︀ب ︫︣اب︻﹆︀ب ︫︣ک ︫︡︡︑︣ و ﹡︋︀︪﹢د﹡﹪. ︫﹢د ︔ـ﹢اب ︑﹢﹫ـ︡ ﹡﹫ـ︤ ︋﹫︪ـ︐︣ و     . ︠﹢اري ا︨ـ

آن ﹝︴︀﹜︉ ا︮﹙﹪ و ا︨︀︨﹪ و ︋﹥ ︻︊ـ︀ر︑﹪،   ۀا﹠︀ ﹝﹆︡﹝ ۀدر وا﹇︹، ﹨﹞. ️اً ا︀︎︨︡ار︑︣ از ︔﹢اب ︵﹢اف ︋﹫️

  . ذا︑﹪ د﹟ ا︨️

﹎﹀️  ﹝﹪) ره(﹋﹥ ︨﹫︡ ︻﹙﹪ ﹇︀︲﹪(ا︗︐︀د وا﹇︺﹪. ذا︑﹫َـ︀ت د﹟ را ︀︋︡ ︫﹠︀︠️ و ︋﹫︪︐︣ ﹝︣ا﹇︉ آ﹡︀ ︋﹢د 

﹪﹝﹡ ﹪︀︗ ﹤︋ ︫︡︀︊﹡ ︡︐︖﹞ ︀︑ ﹉﹛︀︨ ︨︡ا︨️) ر ﹟︀ن ا︨️. ا︣ک ﹝﹫︀ن اد︐︪﹞ ﹟ذا︑﹫︀ت د .  ︒︡ـ ﹟ـا 

ا︨﹑م ﹝︀، ︋﹙﹊ـ﹥   ۀ، ﹡﹥ ︑﹠︀ در︋︀ر»ا﹜︭﹑ة و ا﹜︭﹫︀م و ا﹜︤﹋﹢ة و ا﹜︕ و ا﹜﹢﹐﹤: ︋﹠﹪ ا﹐︨﹑م ︻﹙﹪ َ︠﹞︦«﹋﹥ 

﹝︡ار ﹨︣ ︫︣︻﹪ ︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ︎﹠︘ ا︮ـ﹏ ︋ـ﹢ده و اـ﹟    . اد︀ن ا︨️، ︮︀دق ا︨️ ۀ﹨﹞ ۀا︨﹑﹝﹪ ﹋﹥ ︫﹫︣از ۀدر︋︀ر

︫︡ن ︻︊︡ ا︨️ در ︠︡﹝️ ا︮﹏ اول ︀︲︣ : ﹋﹠︡ ا︮﹢ل ︋︀ ︑﹀︀وت ︫︣ا︹ ︑﹀︀وت ﹡﹊︣ده ا︨️ و ︑﹀︀وت ﹡﹞﹪

﹋﹠︡، ︑️ ا﹝︣ او ︋︀︫ـ︡ و ﹎ـ︀﹨﹪ از روي    ﹎︀﹨﹪ ﹋﹥ ﹝﹢﹐ او را ا︱︀ر ﹝﹪. او﹇︀ت ﹜﹫﹏ و ﹡︀ر ۀ﹝﹢﹐، در ﹨﹞

 ️︺︫︣ ا︮﹏ را ︋﹥ ﹜︧︀ن ﹟د و ا﹢︫ ︣︲︀ دش﹢︠ ️︊﹞»︀ز﹝﹡ «︡﹠﹢﹎ . ا︮﹏ دوم» ︦ ️ » ﹋︿ ﹡﹀ـ . ا︨ـ

️   ا︮﹏ ︀رم ︵﹪ ﹝︣. ا︮﹏ ︨﹢م ︮︣ف ﹋︣دن ﹝︀ل ﹝﹢﹐︨️ در آ﹡︙﹥ او ﹎﹀︐﹥ . ا﹏ و ﹝︣ا︑ـ︉ ︋﹠ـ︡﹎﹪ ا︨ـ

ا︮﹏ ︎﹠︖﹛ دو︨︐﹪ و ﹝︐︀︋︺️ ︠﹢اص و ا︑︊︀ع ﹝﹢﹐︨️، ︋﹥ ﹝﹆︡ار ﹡︤د﹊ـ﹪ ︋ـ﹥ ﹝ـ﹢﹐، ﹋ـ﹥ در ﹜︧ـ︀ن ︫ـ︣ع       

»️﹐ـ﹫︀ت آن در ﹝︭ـ︡اق ︠︀َ︮ــ﹪ ︋ـ︣اي ﹁ـ︣دي ︠ـ︀ص       . ا︨️» و︲︣︻ ︀︋ ﹟︀ري او﹇︀ت ذا︑﹫︀ت د﹫︧︋

︡ ︠︀﹡﹥ ︫︊﹪ ﹝︣ا︗︹ د﹠﹪ و﹇️ در«: ﹋︣د ﹋﹥﹊﹪ از ا︨︀︑﹫︡ ﹝︀ ﹡﹆﹏ ﹝﹪. ︫﹢د﹝︐︺︀رض ﹝﹪ . اي ︗﹙︧﹥ دا︫ـ︐﹠

︨ـ﹫َـ︡  . ﹋﹛ ﹨︣ ﹋︡ام ︋﹫︡ار و ︋﹥ ︑︖َـ︡ ﹝︪︽﹢ل ︫︡﹡︡ ︫︉ ﹋﹥ از ﹡﹫﹞﹥ ﹎︫︢️، ﹋﹛. ︨︍︦ در آ﹡︖︀ ︋﹫︐﹢︑﹥ ﹋︣د﹡︡

︠﹢ا﹡︧︀ري ﹨﹛ در ﹝﹫︀ن آ﹡︀ن ︋﹢د ﹋﹥ ︋︣ ︠﹑ف ︋﹆﹫﹥، ︑️ ︠﹢ا︋﹫︡؛ ︐﹪ ﹝﹢﹇ـ︹ اذان ︮ـ︊ ︋﹙﹠ـ︡    ﹝﹞َـ︡︑﹆﹪ 

دا﹡︧︐﹫﹛، ︋︺︡اً از اـ﹟ ﹝︧ـ﹙﹥    ﹋︣ا﹝️ و ︨﹙﹢ک ﹝﹪﹢ن ا︪︀ن را ا﹨﹏ . ﹡︪︡ و ﹡﹞︀زش را ︻﹠︡ا﹜︴﹙﹢ع ︠﹢ا﹡︡

﹜︡﹫︨︣︎ .︊︀دت: ﹁︣﹝﹢د︻ ﹤﹡ ﹜︡﹫﹢︑ ﹤︋ ︿ّ︸﹢﹞ ︀﹞« .﹪﹝﹡ او ︡﹐︀﹫︋ ا︨️ ︻︊︀د︑︩ را ︋﹥ ︫︣ک﹢︠  .  
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﹐زم ﹡﹫︧️ ︋﹥ د︨︐﹢رات . ︻﹞﹏ ︋﹥ آ﹡︙﹥ در ︫︣︺️ آ﹝︡ه، ﹝﹢︗︉ آرا﹝︩ روان و ﹇︣ار روح ا︨️. ٢٦

﹜روي آور ︿﹚︐﹞ ︉︑︀﹊﹞ ︉︣︾ اي ︠﹫ـ︣ه   ﹨ـ︀ ︋ـ﹥ ﹡﹆︴ـ﹥    ﹡﹀﹪ ︠﹢ا︵︣ ﹐زم ﹡﹫︧️ ︨︀︻️ ︋︣اي. ︻︖﹫︉ و

︗ـ︀ي ﹇ـ︣ص    ︋﹥. ﹨︀ ورزش ﹋︣دن، ︋︐︣ ا︨️ ﹋﹞︐︣ ︋﹢ر﹛ ︗︀ي ︨︀︻️ ︋﹥. ︫﹢﹛، را﹨︩ ﹡﹞︀ز ︫︉ ا︨️

﹜︤﹫︠︣︋ و زود︑︣ از ︠﹢اب ﹜ا︨️ زود︑︣ ︋﹥ ︋︧︐︣ ︋︣و ︣︐︋ ︀ي روا﹡﹊︀وي ︋︣اي ︻﹑ج ︑︣س از  ︋﹥. ︠﹢اب︗

︠ـ﹢ا﹨﹫﹛ ا︫ـ︐︊︀﹨︀︑﹞︀ن را ︋ـ︀    اـ﹛ و ︎﹫﹢︨ـ︐﹥ ﹝ـ﹪   ︣ ︾﹙︳ را آ﹝ـ︡ه ﹝︀ ﹝︧﹫. ﹁﹆︣، ︋︐︣ ا︨️ ﹋﹞﹪ ﹇﹠︀︻️ ﹋﹠﹫﹛

  . در ︀︋ ﹤﹋ ﹪﹛︀︡ ︋︀ز﹎︣د﹛. ﹋﹠﹫﹛ا︫︐︊︀﹨︀ت د﹍︣ ︗︊︣ان 

︋ـ︀  (، آداب ︠ـ﹢اب )︾︢اي ︨︀ده و ﹋﹛ و ︋︀ ︑﹢︗َـ﹥ ︠ـ﹢ردن (ا︨︀︑﹫︡ ﹝︀ ﹝︺︐﹆︡ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ر︻︀️ آداب ︾︢ا

آرا﹝︩ در ﹎﹀︐︀ر و ر﹁︐︀ر و (، و﹇︀ر)︋︡ن و ﹜︊︀س و د﹨︀ن ۀ︑﹞﹫︤ي ︎﹫﹢︨︐(، ﹡︷︀﹁️)︵︀رت و ︑﹢︗َـ﹥ ︠﹢ا︋﹫︡ن

ـ     )از ﹜︽﹢ و ﹁︱﹢ل در ﹋﹑م(، ﹀︶ ﹜︧︀ن)︋︣دا︫︐﹟﹎︀م ️  ︨ـ﹠﹌  ۀ، ﹨﹞ـ﹥ در ︨ـ﹙﹢ک ا﹡﹀︧ـ﹪ ︋ـ﹥ ﹝﹠︤﹜ . ︋﹠︀︨ـ

﹎﹀︐﹠︡ ﹋﹥ در ا﹝︓︀ل ︫ـ﹞︦ و ﹇﹞ـ︣ و ﹡︖ـ﹢م و ︋ـ︀د و      ﹋︣د﹡︡ و ﹝﹪ ︭︠﹢ص روي  ︨﹫︣ در ︵︊﹫︺️ ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹪ ︋﹥

﹨︀︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ در ﹝︺︣ض  ﹇︣آن از ︵︊﹫︺️ ﹎﹀︐﹥، ︻﹠︀️﹋﹥ ... ﹨︀ و ︋︀ران و ر︻︡ و ﹫﹢ا﹡︀ت و ﹡︊︀︑︀ت و ﹋﹢ه

آ︀ در ز﹝﹫﹟ (»أ﹁﹙﹛ ︧﹫︣وا ﹁﹪ أ﹐رض ﹁︐﹊﹢ن ﹜﹛ ﹇﹙﹢ب«: ﹨︀ د︨️ ︀﹁️ آ﹡︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ ︑︀ ︋﹥ ﹝︺︀رف آن

در ز﹝﹫﹟ ︋﹍︣د︡ و ︋﹠﹍︣ـ︡  (»︨﹫︣وا ﹁﹪ أ﹐رض ﹁︀﹡︷︣وا ﹋﹫︿ ︋︡أ ا﹜»﹅﹚︀  )  ﹎︣د︡ ︑︀ ﹇﹙︉ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫︡ ﹡﹞﹪

  ). ︀ ﹡︀ده ا︨️︠︡ا ﹍﹢﹡﹥ ︠﹙﹆️ را ︋﹠

﹝︓﹑ً  ︑﹞︀︫︀ي آ︨﹞︀ن ︫︉ در ︑﹙ّ﹅ ︋﹥ ا︠﹑ق ا﹜﹪ ﹝﹣︔︣ ا︨️ و ﹡﹫︤ در ﹨ـ︣ ـ﹉ از ﹫﹢ا﹡ـ︀ت ︋ـ︣اي     

  ... . ﹨︀︨️، آد﹝﹪ ︻︊︣ت

  

﹡︧︐﹫﹟ ﹋︀ري ﹋﹥ ︋︣اي ︫﹠︀︠️ و ﹝︺︣﹁﹪ ا︨﹑م را︨︐﹫﹟ ︀︋︡ ا﹡︖︀م داد و ا﹜︊︐﹥ ز﹞️ ز︀دي دارد . ٢٧

و ا︨﹑م را . ﹠﹌ ︑﹞َ︡ـن و ﹁︣﹨﹠﹌ و ︻﹙﹢م ا︨﹑﹝﹪ ر﹨︀﹡﹫︡و﹜﹪ ﹐زم ا︨️، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹊︐︉ ا︨﹑م را از 

︻︣︋﹪ ـ︀ ︾︤ا﹜ـ﹪؛ ﹠︀﹡﹊ـ﹥    ︨﹫﹠︀ ︀ ﹝﹑︮︡را ︀ ا︋﹟﹁﹞﹫︡، ﹡﹥ ﹪﹚︻﹢︋ ﹤﹊﹡︀﹠︊︪﹪ ﹝﹪﹠︀ن ﹁﹞﹫︡ ﹋﹥ ︋﹑ل

﹁ ﹤﹋ ﹜﹫﹝﹥ آن و﹇️ ﹝﹪. ﹁﹞﹫︡﹡︡﹋︀ر﹎︣ روز﹝︤د و ﹝﹫︓﹛ ︠︣﹝︀﹁︣وش ﹝﹪ ︫︐︣︣ان ︋﹫︀︋︀﹡﹪ و ︨﹙﹞︀ن ا︋﹢ذر

﹤︣ا﹫︎آن ا︔︣ ﹎︢ا︫︐﹥ ا︨️﹨︀ در ا ﹜﹁ ︨︀ل ︋﹥ آن ︋︧︐﹥ ︫︡ه و روي ︡︮︡﹠ ﹟ . ︧︀ب ︑﹞َ︡ـن ﹝︧﹙﹞﹫﹟ را

︠ـ﹢ا﹨﹫﹛ آن را ︋︊﹫﹠ـ﹫﹛؛   ︀︋︡ ︑﹊﹙﹫︿ ا︨﹑م را رو︫﹟ ﹋﹠﹫﹛ ﹋ـ﹥ ︋ـ︀ ﹋ـ︡ام ︪ـ﹛ ﹝ـ﹪     . ︀︋︡ از ا︨﹑م ︗︡ا ﹋︣د

ـ     ︀︋ ﹜﹫︀︪﹎︪﹛ ︻﹙﹪︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹇︣آن را ﹋﹥ ﹝﹪ ﹝﹪ ︀ و ،ا︋﹢ذر و ︋﹑ل ︋﹢ا﹡﹫﹛  ︀︋ ︀︪ـ﹛ ﹁﹑︨ـ﹀﹥ و ︻︣﹁

︀﹠از ﹨﹛ ︗︡ا ﹋︣د. ﹝︐﹊﹙ّ﹞﹫﹟ و ﹝﹠︴﹆﹫﹢ن و ا﹝︓︀ل ا ︡︀︋ را ︀﹠در ︗︧︐︖﹢ي ︠﹢دآ﹎︀﹨﹪ ︋ـ﹢د . ا ︡︀︋ .  ﹟ـا

︠﹢دآ﹎︀﹨﹪ ﹨﹫︘ ر︋︴﹪ ︋﹥ ﹁﹙︧﹀﹥، ﹋﹑م، ﹝﹠︴﹅ و ︀︨︣ ︑﹢﹜﹫︡ات ︑﹞َ︡ـن ا︨﹑﹝﹪ ﹡︡ارد، ﹋﹥ ︠﹫﹙﹪ ﹨﹛ ر︋︴﹪ ︋﹥ 

ا︮︴﹑ح ا︨﹑﹝﹪، ﹁﹆ـ︳   ︻﹙﹢م ︋﹥. ا︨️ا﹡︡؛ ﹫︤ي د﹍︣  ︋︣داري ﹝﹊︀︑︉ ︎﹫︩ از ا︨﹑ما︨﹑م ﹡︡ار﹡︡ و ﹎︣︑﹥

-︋﹪. آ﹎︀﹨﹪ ︠︐﹛ ︫﹢د آ﹡﹊﹥ ︋﹥ ︠﹢د︋﹪. آ﹡﹊﹥ ︗﹏ را ﹡︀︋﹢د ﹋﹠︡﹋﹠︡، ︋﹪﹝﹆︡اري دا﹡︧︐﹠﹪ وارد ذ﹨﹟ آدم ﹝﹪
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︑﹢ان  ﹝︱︀ف ︋︣ ا﹠﹊﹥ ﹡﹞﹪. آ﹡﹊﹥ ذات آد﹝﹪ ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹠︡︋﹪. آ﹡ ︀﹆﹫﹆️ درون ا﹡︧︀ن ︠︀﹡﹥ ﹋﹠︡ ۀآ﹡﹊﹥ ︋︀ ﹝︴︀﹜︺

دا︫️﹁﹫﹙︧﹢ف ار︨︴﹢﹝︪︣ب ︋﹢د و ︑﹀﹊︣ي د ︣︊﹝︽﹫︎ ︀ن﹫︋︀︮ ن﹢ ﹪﹠ .  ـ﹢ن︐﹞ ︀ن ﹁﹫﹙︧﹢﹁﹪ ﹨︣︗︀ در﹠

﹝﹚﹋ ﹪﹠ا﹡︧︀ن، ︠﹫︀ل، اراده، ﹡﹢ر، ︠﹢اب، و ۀد ...﹪﹞ ︡ا︫ـ︐﹥    ︋﹫﹠︡، ﹡﹞﹪ را﹡ ﹪﹢︴در﹋﹪ ار︨ـ ︀﹡ا﹡︡ از آ﹢︑

︻︊︀رات ﹡﹥ آ︋︧︐﹟ : ا﹡︡ ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ز︣ا ︠﹢ا﹡﹠︡ه ا﹋︓︣اً در ︎﹪ ﹋︪︿ ﹝︃﹜﹢﹁︀ت ︠﹢د در ﹝︐﹟ ا︨️ وآن. ︋︀︫︡

  . ا﹡︡ ﹎︨︣﹠﹥ ﹝︺︀﹡﹪ ﹝︺︀﹡﹪، ﹋﹥

  

آزادي از ︵︀︻️ زر و . ︑︣ از آن، ︻︊﹢د️ و ︵︀︻️، ﹡︖︀ت و آزادي ا︨️ ︻︊︀دات ︀ ︻︀م ۀ﹁﹙︧﹀. ٢٨

زور، ︵︀︻️ ﹨﹢ا و ﹨﹢س، و ﹨︣ ﹇︡رت ︋﹫︣و﹡﹪ ︀ درو﹡﹪ ﹋﹥ در ز﹡︡﹎﹪ ا﹡︧︀ن ︀﹋﹛ ا︨ـ️ و ا﹡︧ـ︀ن را ︋ـ﹥    

️ و ﹇ـ﹢ا﹡﹫﹟ وا﹇︺ـ﹪ ـ︀﹋﹛ ︋ـ︣     راه ا﹟ آزادي ا︵︀︻️ از ا﹊︀م ﹆﹫﹆️ ﹝︴﹙﹅ و ﹡︀﹝﹢س ا︋︡. ﹢غ ﹋︪﹫︡ه

ا﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ دـ﹟ ا︨ـ︀رت ﹡﹫︧ـ️، ر﹨ـ︀﹪ ا︨ـ️؛ ر﹨ـ︀﹪ از ا︨ـ︀رت در دام          . ︨︣﹡﹢︫️ ا﹡︧︀ن ا︨️

︠﹫ـ︀﹜﹪ ︋ـ﹥ اً، ︮ـ︀︉     ۀ﹁︣ار از ﹝︖︀ز ︋﹥ ﹆﹫﹆️ و از آ﹜. ﹡﹞︀﹨︀ و ︎﹠︀ه ︋︣دن ︋﹥ ﹇︡رت وا﹇︺﹪ ا︨️ ﹇︡رت

  .وا﹇︺﹪ ا﹟ ︻︀﹜﹛ ا︨️

  

﹝﹫﹏ ︋﹥ ︎︣﹋︣دن ﹁﹆︣ و ︠﹕ ︠﹢︩ ︋ـ︀ آن ﹫︤﹨ـ︀﹪ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥     از ﹝﹢ا﹡︹ ﹝﹛ در راه ︑︺︀﹜﹪ ا﹡︧︀ن، . ٢٩

︡﹠︐︧﹫﹡ ﹕︠ ﹟︀در ︋﹥ ︎︣ ﹋︣دن ا﹇ ،ً︀︐﹆﹫﹆ .﹪﹞ ︣ص ﹎︣د︀︋ ،ا︨️ ﹋﹥ آد﹝﹪ ︋﹫︩ از ﹡﹫︀زش ﹟آورد و ︋ـ︀   ا

﹪﹞ ﹏︋ ﹪﹞ ︣ي ︾﹞﹍﹫﹟ ﹝﹪ ا﹡︡وزد و آرزو﹍از دا︫︐﹟ د ﹪︐ ،د و آرزو  ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋︀ش ﹨﹞﹥ از آنِ او ︋﹢د﹢︫

  . ︋﹢د ا︫︐﹠︡ و ﹨﹞﹥ از آنِ او ﹝﹪د ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋︀ش ﹡﹞﹪ ﹝﹪

﹨ـ︣﹋︦ را از ︫ـَـ   (» ﹝﹟ ﹢ق َ︫ـ ﹡﹀︧﹥ او﹜﹉ ﹨﹛ ا﹜﹞﹀﹙﹢ن«: در ︋︣ا︋︣، از ︾ًُ︣ـر آ︀ت ﹇︣آن ا︨️ ﹋﹥

︫ـ﹫ را آن ﹋ـ︦ ︑︃وـ﹏ ﹋︣د﹡ـ︡ ﹋ـ﹥ از دا︫ـ︐﹟        ا﹝︀م ︮︀دق. ﹡﹀︧︩ ﹡﹍﹥ دار﹡︡، ر︨︐﹍︀ر ︫︡ه ا︨️

  ).د﹍︣ان د﹜︐﹠﹌ ا︨️

آ﹡﹊﹥ ︋﹥ آن ﹡﹫︀ز دا︫︐﹥  ا﹡︡وزد، ︋﹪ ︎︨︣︐﹪ ﹋﹥ ﹝﹪ ﹋﹟ِ ︨﹊ّ﹥ ︗﹞︹ ︨﹊ّ﹥(︮﹀︐﹪ آد﹝﹪︋︣اي ︾﹙︊﹥ ︋︣ ا﹟ ﹝﹢ش 

﹋﹠︡ و ا﹟ ا﹡﹀ـ︀ق ﹇︣آ﹡ـ﹪ ﹡ـ﹥ ا﹡﹀ـ︀ق      ﹇︣آن ︋︧﹫︀ر ︋︣ ا﹡﹀︀ق ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹪) ︋︣د ︋︀︫︡؛ ﹢ن از ا﹡︡و︠︐﹠︩ ﹜ّ︢ت ﹝﹪

﹪﹆﹁ ︉︗︋︀د(وا ️﹛﹑ ،︨ـ︀ز ا︨ـ️    ︗︀﹡︊ـ﹥ و ا﹡︧ـ︀ن   ؛ ︋﹙﹊﹥ ا﹡﹀︀﹇﹪ ﹨﹞﹥)︠﹞︧︩ را ︋︡ه ︋︀ ︋﹆﹫﹥ ﹋︀خ ︋︧︀ز

﹫ـ︤ي ا﹡﹀ـ︀ق ﹋﹠﹫ـ︡ ﹋ـ﹥ دو︨ـ️       ر︨ـ﹫︡ ︑ـ︀ از ﹨﹞ـ︀ن    ︋﹥ ︎︀﹋﹪ ﹡﹞﹪(»︊َ︣ـ ︐﹪ ︑﹠﹀﹆﹢ا ﹝﹞︀ ︑︊َـ﹢ن﹜﹟ ︑﹠︀ل ا﹜«:

﹪﹞ ︡ا﹡﹀︀ق ︑︀ ﹋︖︀︨️؟ ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ دل، ︋︧︐﹥ ا︨️). دار ﹟وا︗ـ︉  . ︠﹢ا﹨﹪ ︎︀ک ︫﹢ي ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹪.  ا

︋﹥ ︣ام ا︮﹢﹐ً ︑﹀﹊﹫﹉ ا﹊︀م ︋﹥ وا︗︉ و ﹝︧︐︉ و . ︠﹢ا﹨﹛ ︋︡ا﹡﹛ دا﹡﹛ و ا︮﹑ً ﹡﹞﹪ ا︨️ ︀ ﹝︧︐︉؟ ﹡﹞﹪

︡﹫ۀو ﹝﹊︣وه و ﹝︊︀ح، زا ︪︡﹡︨︡ه ۀا ﹪﹆﹁ ️ده ا︨️ ﹨︀ي ︋︺︡ و ﹝﹀َ︣ـي ︋︣اي را﹢︋ ﹟﹫﹝﹚︧﹞ ﹪︊﹚︵) . ﹪︱︺︋

︋﹥ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︎︨︣﹫︡ه ︋﹢د ︣ا ﹎︫︢ـ︐﹍︀ن ︋﹫︪ـ︐︣    از ا︨︀︑﹫︡ ﹝︀ ﹡﹆﹏ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ در ︑َ︪︣ـ﹁﹪، ︱︣ت ︖َـ️
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ـ   : ا﹡︡ ︑︀ ﹝︺︀︮︣ان؛ ﹁︣﹝﹢ده ︋﹢د﹡︡ ︑َ︪︣ـف دا︫︐﹥ اـ︡، ﹝︧ـ︐︊َـ︀ت را ر﹨ـ︀     ︣ده︫﹞︀ ا﹊︀م ا﹜ـ﹪ را ︑﹆︧ـ﹫﹛  ﹋

  ). دا﹡﹫︡ و در ﹝︊︀ح ︾︣﹇﹫︡ ا︡ و ﹝﹊︣و﹨︀ت را ﹡﹫︤ ︗︀︤ ﹝﹪ ﹋︣ده

  

اي ︎︣﹝﹀﹢م ﹋﹥ ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ﹝︀﹡﹠︡ د﹍︣ ﹋﹙﹞︀ت د﹟ از ﹝﹀﹢﹝︩ ︻︤ل و ︋﹥ ﹫ـ︤ي د﹍ـ︣    ︑﹆﹢ا ـ واژه . ٣٠

       ︋︀ ﹪ دارد و ﹝︧ ︫︡ه ا︨️ ـ ﹡﹥ ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ︎︣﹨﹫︤ و ︎︣﹨﹫︤︋ـ︀ر﹎﹪ و ︎︣﹨﹫︤﹋ـ︀ر﹎﹪، ︋﹙﹊ـ﹥ ﹝︺﹠ـ︀﹪ ﹋ـ︀﹝﹑ً ا︖ـ

️  ۀ︑﹆﹢ا ا﹝︐︡اد ا﹞︀ن و ︑︖︡︡ ﹨︣روز. ︠︡ا︠﹢ا﹨﹪ و ︠︡ا﹝﹢ري در ا︻﹞︀ل و ﹎﹀︐︀ر و ︎﹠︡ار ا︨️ . آن ا︨ـ

اش  ︗︀﹡︊ـ︡اري  آن ︎︀ر︀︨﹪ ﹋﹥ ︻﹙﹪. در ︑﹞︀م ا︋︺︀د و︗﹢د آد﹝﹪ ا︨️» ︱﹢ر در ﹝ ︣︱﹅«︑﹆﹢ي، 

ـ  ︋﹙﹊﹥ ︎︀ر︀︨﹪ ﹝︣دي ا︨️ ﹋﹥. ﹨︀ي ا︵︣اف ﹝︡﹠﹥ ﹡﹫︧️ ﹡︪﹫﹠﹪ در ﹋﹢ه ﹋﹠︡، ﹎﹢︫﹥ ﹝﹪ ﹞﹢ ـ﹥ ︋ـ︀    ۀدر﹠︡﹞

︋︪︡ و در ︀︎︀ن ︻﹞︣،  ﹋﹠︡، ﹡﹙︧︐︀ن را ︋﹥ ﹁﹆︣اي ︫︣ ﹝﹪ ﹋﹠︡، ︋﹫︀︋︀ن را ﹡﹙︧︐︀ن ﹝﹪ د︨️ ︠︀﹜﹪ ︀ه ﹝﹪

﹠ـ﹫﹟  » دوام«﹋﹞︀ل ﹠﹫﹟ ︑﹆﹢ا﹪، ﹝﹆︀م ا︧︀ن ا︨️ ﹋ـ﹥ ︻︊ـ︀رت ا︨ـ️ از     ۀ﹡﹆︴. رود ︋︀ز ﹁﹆﹫︣ از د﹡﹫︀ ﹝﹪

﹅ ︣︱﹞ ري در﹢︱ .️︨︣وا﹡﹪ ا﹡ از ︑﹆﹢اي ︣﹫︾ ﹟داغ ﹝(ا﹪﹡︀︪﹫︎ ︣︋ ︣ ﹪︋ و ﹜﹀﹡ ︀﹞ـ︣  )︫︺﹢ر ، ا﹫︾ ،

﹎﹠︡ه، ︋﹥ ︑﹞︀م ﹝︺﹠ـ﹪ ـ﹉ ﹎ـ︀و     ︻︀﹝﹏ ︋﹥ ﹝︧︐︊︀ت، ا﹝︀ ︠﹢د︠﹢اه و ︫﹊﹛(ا︫︺︣ي ا︨️ از ︑﹆﹢اي ا︋﹢﹝﹢︨﹪

ز﹡﹠︡، ﹢ن ﹝﹠﹀︺ـ️ ︠﹢د︫ـ︀ن در آن    ︨﹠﹌ د﹟ را ︋﹥ ︨﹫﹠﹥ ﹝﹪(، ︾﹫︣ از ︑﹆﹢اي ︵﹙﹥ و ز︋﹫︣ ا︨️)﹝﹆َ︡ـس

︧﹟ ︋︭︣ي  ۀ، ︾﹫︣ از ︑﹆﹢اي ︮﹢﹁﹫︀﹡)︋︡ه ︋︀ ︋﹆﹫﹥ ﹋︀خ ︋︧︀ز︠﹞︧︩ را (﹝︺︀و﹥ ا︨️ ، ︾﹫︣ از ︑﹆﹢ا آل)ا︨️

︫ـ﹠﹫︡، در   ﹋﹥ ︾︣ـ﹢ ︗﹠ـ﹌ را ﹝ـ﹪    ﹋﹥ از ︻﹙﹪ و ﹝︺︀و ،﹤﹅ و ︋︀︵﹏، ︑﹢أ﹝︀ً ﹋﹠︀ره ﹎︣﹁️ و در ︀﹜﹪(ا︨️

ا︨ـ️، ا﹝ـ︀   » ︎︣﹨﹫︤﹋ـ︀ر «ا﹟ ﹁︣د . ﹋︣د و ﹨﹫︘ ﹋︀ر د﹍︣ي ﹨﹛ ﹡﹊︣د» ︎︣﹨﹫︤«اي ︋﹥ ︻︊︀دت ﹡︪︧️،  ︠︣ا︋﹥

︑﹆﹢ا از آن ﹝︀﹜﹉ ا︫ـ︐︣ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در آ︑ـ︩ ︑﹑︵ـ﹛      ). داري ︗︀﹡︉ ︠︡ا︨️ ﹍﹥﹝︐﹆ّ﹪ ﹡﹫︧️؛ ﹢﹡﹊﹥ ︑﹆﹢ا ﹡

ـ  در اوج ︠︴︣ و ،﹝︺﹠︀ ︋﹫﹞︀راي ︋﹥ ︑﹞︀م ، آن ﹨﹛ ︗︀﹝︺﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹇ـ︡رت و ︔ـ︣وت، ﹋﹞ـ︣     ۀدر ︀﹜﹪ ﹋﹥ و︨﹢︨

﹪﹊ ر︗︀ل را ﹪﹞ ﹪﹊ ﹪﹞ ،︡﹠﹊︫ ﹪﹞ ︀ر﹋ ،︡︐︧و ︎︀ک ﹝﹪ ﹋﹠︡، ﹝﹪ ا ︡﹍﹠︗ ︡﹡︀﹞ .  

  

٣١ .﹟ـ﹥ در︋ـ︀ر  . ا﹡︡ ا︨﹑م ︾︀﹁﹏ ﹝︀﹡︡ه︫﹠︀︨︀ن از درک روح  ا﹋︓︣ د︣﹎ـ﹢︻︀ت ا︨ـ﹑م ︠ـ﹢ب     ۀ︲﹢﹞

︀︋︡ د﹡︊︀ل ا﹟ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ روح ا︨﹑م را . ا﹡︡، ا﹝︀ ا﹟ ︾﹫︣ از ︫﹠︀︠️ روح و ﹆﹫﹆️ ا︨﹑م ا︨️ ︑﹆﹫﹅ ﹋︣ده

﹨︀ي ا︨﹑﹝﹪، ︋﹥ ﹊﹪ از ا︗︤ا و ﹝﹢︲﹢︻︀ت ا︨﹑م ︑︃﹋﹫︡ ز︀د  اي از ﹡﹙﹥ ︋﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ﹡﹙﹥ ﹎︀ه ﹝﹪. ︋︪﹠︀︨﹫﹛

ا﹜︪︺︀ع ﹇︣ار داده ا︨️ و ا﹟ ︋︀︻ـ︒ ︫ـ︡ه ﹋ـ﹥ روح ا︨ـ﹑م در      ︑︣ از ︋﹆﹫﹥ ︫︡ه و آ﹡︀ را ︑️ ﹡﹌︫︡ه و ︎︣ر

  . ︠﹢︋﹪ درک ﹡︪﹢د و ﹝︖﹞﹢︻﹥، ︋︀ ﹨﹛ ﹝﹠︧︖﹛ ﹡︊︀︫︡ و ︑︣﹋﹫︊﹪ ز﹡︡ه و ︎﹢︀ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡ آ﹡︖︀ ︋﹥

  

︋︀ور﹨ـ︀  . ا︗︤ا و ﹝﹢︲﹢︻︀ت د︀︋ ︤﹫﹡ ﹟︡ ︑﹢︗﹥ دا︫️ ﹋﹥ ︑︀ر︀︋ ︡ ﹝﹑ک ︋︀︫︡ ﹡﹥ ︋ـ︀ور  ۀدر︋︀ر. ٣٢

اي ︠︀ص  ︀︋︡ ︑︀ر، ﹋﹑م ﹝︀ را ︋︧︀زد، ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ ︋︀ ﹡﹍︣ش و ︨︊﹆﹥. ︀︋︡ دا﹞︀ً ︋︀ ﹆﹫﹆️ ︑︀ر﹪ ﹡﹆︡ ︫﹢د
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و ﹡︀د︡ه ︋﹍﹫ـ︣﹛،  در ﹋﹑م ︋﹥ ︨︣اغ ︑︀ر ︋︣و﹛ و آن ﹇︧﹛ از ︑︀ر را ﹋﹥ ︋︀ب ﹝﹫﹏ ﹝︀ ﹡﹫︧️، ﹇﹫︙﹪ ﹋﹠﹫﹛ 

﹜﹫﹡︀︀﹝﹠︋ ﹌﹡ـ﹟ ﹡﹊︐ـ﹥ ︑﹢︗َــ﹥     . ︋︣︻﹊︦ آن ﹇︧﹞️ را ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹝︀︨️ ︎﹫︣ا﹨﹟ ︻︓﹞︀ن ﹋﹠﹫﹛ و ︎︣را﹎︣ ︋ـ﹥ ا

︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋︀ز ﹨﹛ ﹝︢﹨︊﹞︀ن را ﹀︶ ﹋﹠﹫﹛ و ︀︫︡ راه ﹀︶ ﹝︢﹨︉ ا︮﹑ً ﹨﹞﹫﹟ ︋︀︫︡؛ ا﹝︀ ﹨︣﹎ـ︤   ﹡﹊﹠﹫﹛، ا﹜︊︐﹥ ﹝﹪

 ️﹆﹫﹆ ،︒﹫ ﹟ا﹨﹫﹛ ︋﹢د و از ا﹢﹡ د﹢︠ ﹟︀در ︋﹥ درک د﹇»ّ﹆ ︉﹨︢﹞ۀ « ︡ و . ︠﹢د را ﹡﹫︤ ﹡﹢ا﹨﹫﹛ ﹁﹞﹫ـ

  .ور ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︋﹢د ︋︩ از ︑︀ر ︾﹢︵﹥ ﹎︀﹡﹥ و ا﹜︊︐﹥ ﹜ّ︢ت ﹨﹞︙﹠︀ن در ︋︣دا︫︐﹪ آر﹝︀﹡﹪ و ︋︙﹥

﹨︀ ︎︦ از ﹡︤ول و﹪ آ﹝︡﹡︡ و ﹋﹢︫ـ﹫︡﹡︡ ︑ـ︀    ﹝︐﹊﹙ّ﹞︀ن ﹝︡ت. دوم را︗︹ ︋﹥ ا︮︀﹜️ ︻﹙﹛ ﹋﹑م ا︨️ ۀ﹡﹊︐ 

اد︋﹫︀ت  ۀد﹜﹫﹏ ︋︐︣ا︫﹠︡ و در︨️ از ﹨﹞﹫﹟ ︗︀ ︋﹢د ﹋﹥ را︋︴︨﹠︀ن ︠︡ا و ︎﹫︀﹝︊︣ را ا︨︐︡﹐﹜﹪ ﹋﹠﹠︡ و ︋︣اي آن 

︡     . د﹠﹪ ︋︀ و﹪ ﹇︴︹ ︫︡ و ﹁﹛ د﹠﹪ ا﹝َـ️ در ﹝︀ق ر﹁️ . دروا﹇︹، آ﹡ـ︀ ذوق د﹠ـ﹪ ﹝ـ︀ را از ﹝ـ︀ ︨ـ︐︀﹡︡﹡

ا﹠︖︀ ︋﹢د ﹋ـ﹥  . ︨﹠︀ن ︎﹫︀﹝︊︣ را ﹝︡﹜ّ﹏ ﹋︣د﹡︡،  ﹪﹠︺﹉ ︨﹫︧︐﹛ ︻﹆﹑﹡﹪ ︋︪︣ي و ﹝︧︐﹆﹏ از و﹪ ︋﹠︀ ﹋︣د﹡︡

﹋﹠﹠︡ و ︋︀ وا︨︴﹥ ﹋ـ︣دن ﹋﹑﹝ـ﹪    ي ا︨︐︪﹞︀م ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹝︐﹊﹙ّ﹞︀ن ﹝︀ را از ︎﹫︀﹝︊︣ دور ﹝﹪︵﹢ر ︾︣︤ ︑﹫︤︋﹫﹠︀ن ︋﹥

﹪﹞ ﹪ا﹡︡از﹡︡ و د︨️ ﹝︀ را از د︨ـ️ ︠ـ︡ا ︋﹫ـ︣ون ﹝ـ﹪     ︋︪︣ي، ﹝﹫︀ن ﹝︀ و ﹋﹑م آ︨﹞︀﹡﹪ ︗︡ا  ︡ آري، . ﹋︪ـ﹠

ـ ︨﹟ را ︋﹥ ر. ﹝︐﹊﹙ّ﹞︀ن د﹟ را ︋︪︣ي ﹋︣د﹡︡ و ︫︭﹫️ ︎﹫︀﹝︊︣ را در ︀︨﹥ ︋︣د﹡︡ و ︋﹥ ︗︀ي او ﹡︪︧︐﹠︡  ۀ︑︊

َ︫︡ـت  ︋﹥ ا︵︀ر ۀا﹟ ا︨️ َ︨︣ـ آ﹡﹊﹥ ا﹞. ︻﹆﹢ل ︋︪︣ي ︑﹠ّ︤ل داد﹡︡ و ا︨﹫︣ ﹢ن و ︣ا﹨︀ي ﹝︡ر︨﹥ ﹋︣د﹡︡

﹪﹞ ﹪﹡ از ︻﹙﹛ ﹋﹑م ﹪﹞ ﹤﹫︫︀ ﹤︋ ︀ب ا﹜﹊﹑م«را﹡︡﹡︡ و  ﹋︣د﹡︡ و آن را︮دًـ︻ﹳ﹢ا ا «﹪﹞ ︡﹠︐﹀﹎ . ﹟︣ا ز︋︀نِ دز

  .﹀︧﹫︣ز︋︀ن و﹐️ ا︨️ ﹡﹥ ا︨︐︡﹐ل؛ اد︋﹫︀تٌ آن  اد︋﹫︀ت ﹫︣ت ا︨️ ﹡﹥ ︑

  

رو﹡ـ︡ و   ﹝︺︐﹆︡ان ︋﹥ ︨︣اغ او ﹝ـ﹪ . در ︗︀﹝︺﹥ ︱﹢ر دارد، ︑﹊﹙﹫︿ رو︫﹟ ا︨️ و﹇︐﹪ ﹝︺︭﹢م. ٣٣

در ︖ـ︀ب ︾﹫︊ـ️ ا︨ـ️ و در     ا﹝︀ و﹇︐﹪ ﹝︺︭﹢م. ﹇︣اً، در ﹝︀︧﹏ ︻﹙﹞﹪ و ︻﹞﹙﹪ رأي او ﹝ﹳ︴︀ع ا︨️

و ︋︡ا﹡︡ ا» ︠︀ص ﹡︀︉«ا︮︴﹑ح،  ︑ٌ﹙﹢ ﹝︺︭﹢م و ︋﹥﹋︦ ﹅ ﹡︡ارد ︠﹢دش را ︑︀﹜﹪ ︗︀﹝︺﹥ ︱﹢ر ﹡︡ارد، ﹨﹫︘

︡﹠﹋ ﹏﹫﹝︑ ﹤﹫﹆︋ ﹤︋ و ︋︣دا︫︐︩ را از ا︨﹑م ︣﹊﹁ ︀ ︡﹡︤︋ ︀︗ م﹢︭︺﹞ ـ . و ﹇﹢﹜︩ را ﹇﹢ل ا﹁﹊ـ︀ري ﹋ـ﹥ در    ۀ﹨﹞

﹨ـ︀ از آـ︀ت و    ﹨ـ︀ و ﹁ـ﹛   ︀ر﹢ب ا︨﹑م ﹨︧️، ︀︋︡ ﹝︴︣ح ︋︀︫︡ و ︋︀ب ︑︱ـ︀رب آرا و ︑︊ـ︀دل ا﹡︪︡ـ﹥   

د﹝︀ن ﹡﹍ـ︣دد و ا﹎ـ︣ ﹋︧ـ﹪    ︻︧︣ و ︣ج ﹝︣ ۀد﹟ ︑﹠﹌ ﹡︪﹢د و د︀﹞ ﹟ ۀ︑︀ دا︣. ﹝﹀︐﹢ح ︋︀︫︡ ︀︋︡ روا︀ت

︠﹢ا︨️ ︋﹥ ﹨︣﹉ از ا﹇﹢ال ا︠︢ ﹋﹠︡، ﹨﹞︙﹠︀ن در دا︣ه د︀﹡️ ︋︀﹇﹪ ︋﹞︀﹡ـ︡ و ︋︪ـ﹢د از ﹨ـ︡ا️ ﹝︐﹞ـ﹏ و     

دار﹛، ﹝ـ︢﹨︊﹪ ﹋ـ﹥ در    ز﹝︀﹡﹪ ز︀دي ︋︀ ︻︭︣ ﹝︺︭﹢﹝﹫﹟ ۀاز آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝︀ ﹁︀︮﹙. ︮﹢اب ﹝︷﹠﹢ن ︋︣ه ︋︊︣د

ـ  د︨️ ﹝︀︨️ ︑︀ر ︑﹀︀︨﹫︣ و ︋︣دا︫️ ﹝ا ︉︐﹊﹞ ا︨️ ﹋﹥ از ﹪︀﹨ـ  ۀ از اي  ︫ـ︡ه ا︨ـ️؛ ﹝﹙︽﹞ـ﹥    ︡ي﹨

دا﹡﹫﹛ ︑﹙﹆ّ﹪ ︋︤ر﹎︀ن ︫﹫︺﹥ از ا︮﹢ل ﹝ـ︢﹨︉ در ︑ـ︀ر ﹝ـ︢﹨︉ ︫ـ﹫︺﹥     ﹨﹞﹥ ﹝﹪. ﹨︀ي ︨﹆﹫﹛ و ﹫︮ ︋︣دا︫️

و ا﹋︓︣اً ︋ـ﹥ ︑﹊ـ︀﹁﹢ي اد﹜ّـ﹥ ـ︀ ︑︺ـ︀دل ﹇ـ﹢ا و ︻﹙ـ﹏        . ﹆︡ر ︋︀ ﹨﹛ ﹝︐﹀︀وت ︋﹢ده ا︨️، ﹥ ر︨︡ ︋﹥ ﹁︣وع آن

ش را ا︑︣ ︋﹢ده، ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ا︨️ ا﹡︪︡ـ﹥  ︤د︣﹎﹉﹥ در ︋︺︡ ا︗︐﹞︀︻﹪ آ﹡﹊﹥ ︋﹥ در︋︀ر ︨﹙︴︀ن ز﹝︀﹡︩ ﹡(ر︨﹫︡ه
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از اـ﹟ رو،  . ︾﹙︉ ︋︣دا︫︐﹪ ا︨️ از ︑︪﹫︹، ﹡﹥ ا︮﹏ ︑︪ـ﹫︹ ا︎︦ آ﹡︙﹥ در د︨️ ﹝︀︨️، ). ︋﹫︪︐︣ ﹡︪︣ د﹨︡

ي، ا︻︐︤ال، ا︫︺︣️، ︑︭﹢َـف، ︾﹙﹢َـ و ﹎︣ ﹨︀ي ا︠︊︀رير﹎﹥. ا﹡︡ ﹝﹆َ︡ـس و ﹁﹢ق ﹢ن و ︣ا ︋︀︫︡︑﹢ ﹇︣اً ﹡﹞﹪

 ﹜﹋ ﹤︺﹫︫ ︣آن در ︑︀ر﹇ ︿︣︑ ﹤︋ ل﹢﹇️︧﹫﹡.  

  

️  رو﹊︣د ﹇︣آن ︋﹥ ا︮﹏ د﹟ رو﹊︣دي وـ︡ت . ٣٤ ﹆﹫﹆ـ️ و ا︮ـ﹙﹪ ︋ـ︣اي دـ﹟ در ﹡︷ـ︣      .  ﹎︣ا︨ـ

آن . ︫ـ﹞︣د  ﹝﹠︡ي از ا﹟ ﹎ـ﹢﹨︣، ﹝︐ـ︣م ﹝ـ﹪    ﹁︪︣د و ﹨︣ د﹠﹪ را ︋﹥ ﹝﹫︤ان ︋︣ه ﹎﹫︣د و روي آن ︎︀ي ﹝﹪ ﹝﹪

دا﹡ـ︡ و   ﹝﹪ ا︨︀س ا︨﹑م را ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟. »︑︧﹙﹫﹛ ︋﹢دن در ︋︣ا︋︣ »﹅﹆﹫﹆️ و ا︮﹏ و ﹎﹢﹨︣ ︻︊︀رت ا︨️ از 

  .دا﹡︡ ﹝﹪» د﹟«﹁﹆︳ ا﹟ را 

 ﹟﹫آ ﹪﹠︺ ️︺︫︣ ﹤︋ ︹︗ا﹝︀ را ،﹟را︗︹ ︋﹥ د ﹟ـ  ﹡︀﹝﹥ و ﹡︷ـ︀م  ا ︨ـ︀زي   ا︗︣اـ﹪ دـ﹟ و راه ︻﹫﹠ـ﹪    ۀ﹡︀﹝

︋﹫﹠ـ﹫﹛ ﹋ـ﹥ ︋ـ︣     و ﹝﹪. ﹎︣ا دارد ﹆﹫﹆️ آن، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ او︲︀ع ﹝﹊︀ن و ز﹝︀ن، ﹇︣آن آ︫﹊︀را رو﹊︣دي ﹋︓︣ت

﹪︐ و ️د﹢ ︭︣ا﹡﹫️ و﹡)︡︀︫ (﹪﹞ ﹤َـ︮ ️﹫︋︀︮ ︢ارد ﹝︖﹢︨﹫️ و﹎ .﹤︐﹊﹡      ️︺︣اي ﹋ـ﹥ را︗ـ︹ ︋ـ﹥ ︫ـ

︀﹝ا ︡︀︊﹡ ️︺︫︣ ﹤﹋ ️︨ا ﹟َ︡ـ ﹡︷︣ ︋︀︫︡ ا﹞ ︡︀︋ ري و ا﹡︧︀ن ن﹨︧️ و﹢﹞ ا﹎ـ︣  . ر﹡﹌ ︫﹢د اش ﹋﹛ ﹝︡اري

︑︀︋﹠︡، ز︣ا ︎︀︨ـ﹪ ︋ـ︣اي    ﹝︡ار ﹨︧︐﹠︡، از آن روي ︋︣﹝﹪ ﹠﹫﹟ ︫﹢د، ا︾﹙︉ ﹝︣د﹝﹪ ﹋﹥ ︠︡ا︫﹠︀س و ا﹡︧︀ن

  . ︀︋﹠︡ ﹡﹫︀ز﹨︀ي ا﹞︀﹡﹪ و ا︠﹑﹇﹪ ︠﹢د در آن ﹡﹞﹪

️  ۀ﹡﹊︐ ︺︣د و ︑﹞︀﹝﹫️ ا﹡︧︀ن ︮﹫︡ ︫ـ﹢︫ ﹤︮﹑︠ ️︺︫︣ در ﹟د ︡︀︊﹡ ﹤﹊﹠ـ﹟   زد﹎ـ﹪ ︫ـ﹢د و   دوم اا

﹪﹞ ﹅ّ﹆﹞ ﹪︐﹇ـ   و ـ﹟ آو در ︎﹪ ︎﹫︀ده ﹋︣دن ا ︫︡︀︋ ️︺︫︣ ︣﹨﹢﹎ ︿︪﹋ ﹪︎ ︡ار در﹝︐︺︫︣ ﹤﹋ ۀ︫﹢د   ﹤﹀︫︣ـ

﹎ـ﹢﹨︣ د︀﹡ـ️ ا﹡︖ـ︢اب ﹝︺﹠ـ﹢ي و     ... . »إنَـ ︮﹑︑﹪ و ﹡︧﹊﹪ و ﹝﹫︀ي و ﹝﹞︀︑﹪ ً ربَـ ا﹜︺ـ︀﹜﹞﹫﹟ «: ︋︀︫︡

﹤︋ ﹪﹡︀ي ︠︡او﹡︡ ا︨️ رو﹢︨.  

  

︠︀︑﹛ ︋︀︫︡ و ︫﹀︀ي درد﹨︀ي آد﹝﹪ در ا︻︭︀ر و ا﹝︭︀ر ﹢ا﹨︡ ︗︀ودان و ︠ د﹠﹪ ﹝︀﹡﹠︡ ا︨﹑م ﹋﹥ ﹝﹪. ٣٥

ـ  ۀ﹝︐﹙︿ ︋︀︫︡، را﹨﹪ ﹡︡ارد ︗︤ ا﹠﹊﹥ ﹨︧︐﹥ و ر︫︐ ـ   ۀ﹝︪︐︣﹋﹪ را ﹝︺︣﹁﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در︠﹢ر ﹨﹞  ۀادـ︀ن در ﹨﹞

ا﹟ وا﹇︺﹫️ ﹡﹥ ︋︣︠︀︨ـ︐﹥ از  . ادوار و ا︻︭︀ر ا︨️ و از ﹁︣وع و ﹢ا︫﹪ و ︫﹢ن ﹝﹢︲︺﹪ و ﹝﹆︴︺﹪ در﹎︢رد

﹝︀ ا︮﹢ل ( » ︻﹙﹫﹠︀ ا﹜﹆︀ء ا﹐︮﹢ل و ︻﹙﹫﹊﹛ ا﹜︐﹀َ︣ـع«: ﹁︣﹝ ﹪﹞ ︡﹠︀ر︲︀ ا﹝︀م. ﹡﹆︭︀ن، ︋﹙﹊﹥ ﹋﹞︀ل د﹟ ا︨️

﹠︡ آ ︫﹢د و ﹝﹆﹆ّ︀ن ︋﹥ ﹝︣ور ﹝﹪از ا﹠︖︀ ︋︀ب ا︗︐︀د ︋︀ز ﹝﹪). ﹎﹢﹫﹛، ﹁︣وع را ︠﹢د︑︀ن ا︨︐﹠︊︀ط ﹋﹠﹫︡ را ﹝﹪

﹠ـ︡،  ﹋﹠ ︑︀ ︋︀  ︶﹀︀ر﹢ب، ︻﹙﹛ ︫︣︺️ را ︋︧︳ د﹨﹠︡ و آن را ︋︀ او︲︀ع ﹝﹊︀ن و ز﹝︀﹡﹪ ﹋ـ﹥ ︑︖︣︋ـ﹥ ﹝ـ﹪   

﹨︀ي د﹟ و ︋︀ز︫﹠︀︠︐﹟  ز︡﹡ ﹋︀وش در ﹎︤اره در ﹠﹫﹟ ا︗︐︀د ︎﹢︀﹪، آ﹡︙﹥ ︣ف اول را ﹝﹪. ︊﹅ ︨︀ز﹡︡﹝﹠︴

﹤︀ب ﹝﹊︀ن، ز﹝ـ︀ن، ﹝﹆ـ︀م و ﹋ـ﹑م، ﹝﹆︀︮ـ︡ ︫ـ︀رع     ﹨︀ي  ذا︑﹫︀ت آن از ︎﹫︣ا︖ ︀︋ ﹤﹋ ️︨ـ︀ن  (︻ًـً︣ـ︲﹪ ا﹝﹨

  . ︡ا﹡ را ﹝︧︐﹢ر ﹋︣ده) ذا︑﹫︀ت
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️  آد﹝﹪ ︋﹥ ︑︺︊﹫︣ ﹇︣آن، ﹨﹙﹢ع و ︗︤وع و ﹝﹠﹢ع و ︻︖﹢ل . ٣٦ در ︎ـ﹪  . و ︗﹢ل و ︸﹙﹢م و ︲ـ︺﹫︿ ا︨ـ

︑︀ر ﹝︀ آد﹝﹫︀ن، ﹋﹥ ︣︐︋﹟ . اي ︋︣اي او ︀︋︡ ︋﹥ ا﹟ او︮︀ف ذا︑﹪ وي ﹡︷︣ دا︫️ا﹁﹊﹠︡ن ﹨︣ ︵︣ح و ﹡﹆︪﹥

︻︊ـ︣ت ︋﹫ـ︀﹝﹢ز﹛   . ﹎︀ه او︮︀ف ︵︊﹫︺﹪ ﹝︀︨️، ﹝︀﹐﹝︀ل از ︨﹫︀﹨﹪ و ︑︊︀﹨﹪ و ﹋︖︣وي و ︻︭﹫︀ن ا︨️ ︗﹙﹢ه

 ﹤﹋»﹜﹫︐︧﹨ ﹟﹫﹠︙﹠او︮︀ف ︠﹢د ر. »﹝︀ ا ﹟ا﹎︣ ا﹪﹞ ︣︐︋ ،﹜﹫﹠﹊﹡ ︀ر ﹋﹠﹫﹛ ا ا﹡﹊︀ر﹞ را ︀﹡ا﹡﹫﹛ آ﹢︑ .  

﹝︀︵︉ ︎﹫︀م ︎﹫ـ︀﹝︊︣ان ﹡﹫ـ︤ ﹨﹞ـ﹫﹟    . ا﹡︧︀ن ا﹠︙﹠﹫﹟ ا︨️ و ﹫︀ت ا﹡︧︀﹡﹪ ﹝︊︐﹠﹪ ︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ︮﹀︀ت ا︨️

︎﹫︀﹝︊︣ان ﹡﹫︀﹝︡﹡︡ ︑︀ د﹡﹫︀ را از د﹡﹫︀ ︋﹢دن ︋﹫﹠︡از﹡ـ︡ و آن را ︋︪ـ️ ﹋﹠﹠ـ︡ و آ︠ـ︣ت را روي     . آد﹝﹫︀ن ﹨︧︐﹠︡

و ا︮﹑ً در د﹟، . آ︠︣ت ︨︀ز﹡︡ ۀ︋﹫﹠﹫﹛، ﹝﹆︡﹝ ︡ ︑︀ د﹡﹫︀ را ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ او︮︀﹁﹪ ﹋﹥ ﹝﹪ز﹝﹫﹟ ︋︣︎︀ ﹋﹠﹠︡، ︋﹙﹊﹥ آ﹝︡﹡

︠ـ﹢د   ︀︋︡ و ︋﹥ ︠ـ﹢دي ﹫︀ت د﹡﹫﹢ي ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︋﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و ︑︃﹝﹫﹟ ﹫︀ت ا︠︣وي ﹝︣︋﹢ط ا︨️، ا﹨﹞﹫️ ﹝﹪

 در︨️ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︎﹫︀﹝︊︣ان ﹋﹥ آ﹝︡﹡︡، ︋﹥ آد﹝﹫︀ن ︋︣اي ز﹡︡﹎︀﹡﹪. ︨︀︠︐﹟ و آ︋︀د ﹋︣دن آن ﹝﹆︭﹢د ﹡﹫︧️

︐﹪ در ﹡︺﹞︀︑﹪ ﹋﹥ در ﹇︣آن از آ﹡︨ ︀﹟ ر﹁︐﹥ ا︨️، ︫ـ﹠︀︠️  .(ي ︋﹙﹠︡ و د﹜︣︋︀ ﹡︡اد﹡︡﹨︀ ا︗ ﹟︀﹡﹪ و︻︡ه

آ︡ ﹋ـ﹥ ﹁﹆ـ︳ ر︭︠ـ️     ري از آن ﹡︺﹞︀ت ︑︣︾﹫︉ ﹡︪︡ه و ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹪و ︠︡ا و ︫﹊︣﹎︤اري ﹝َ︡ـ ﹡︷︣ ︋﹢ده و ︋︣ه

︐ـ︹ ﹡﹫︧ـ️، ︋﹙﹊ـ﹥ ﹇﹠︀︻ـ️     ﹋﹥ د﹟ ︋﹥ آن ︑﹢︮﹫﹥ ﹋︣ده، ︑﹞اي  ا︨︐﹀︀ده از آ﹡︀ داده ︫︡ه ا︨️ و ﹫︀ت ︵﹫َـ︊﹥

﹡ـ﹥  ﹝﹞︡وح ا︨️ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ﹝︺﹠︀︩ ﹡︤د ا︪︀ن ﹁︣ق  ا﹨﹏ ︨﹙﹢ک، ﹁﹆︣ ︣︠﹩﹡︤د ︋ ︨️ ﹋﹥از ﹨﹞﹫﹟ رو ).ا︨️

︀  ﹨ـ︀ و  ︻﹙﹆﹥ ﹋﹛ ﹋︣دن در ︻﹫﹟ دا︫︐﹟، ︨︀ده ز︧︐﹟، ︋﹙﹊﹥ ،﹡︡اری و در﹢ز﹎﹩﹝︧﹊﹠️ و  و ا﹡﹀ـ︀ق   ،﹡﹫︀ز﹨ـ

  .﹋︣دن ﹝︀زاد ا︨️

﹐ا﹇﹏، ︑︀ ﹡︨︣﹫︡ن ︀︎︀ن ︑ـ︀ر︗ ،ـ︀ن از ا﹠﹊ـ﹥ ﹨︧ـ️     ︋︣اي ﹝︀ ﹨﹛ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹐زم ا︨️ ﹋﹥ 

﹪﹝﹡ ︣︐︋ ︡ان﹠ ︫د﹢ .﹪﹞ ︣﹫︋︡︑ ت ا﹨﹙︩ اداره و﹢︫ ︀ن را ︋︀ آ︑︩ ︾︱︉ و︗ ︡﹡ـ﹪  . ﹋﹠︡ ︠︡او﹞︣﹎ ﹪︐

﹝︭﹙︀ن ﹡﹫︤ در ا﹟ ︋︣﹨﹥ از ︑︀ر، از د︀︊﹡ ﹟ـ︡  . ﹝︡ارس و رو﹡﹅ ︋︀زار ︋﹥ ︑﹀︀︠︣ و ︑︷︀﹨︣ و ︑﹊︀︔︣ ا︨️

  .︨️ از آن ︋﹢ا﹨﹠︡ و ا﹟ ︑﹢ان را ﹋﹛ و ︋﹫︩، ︑︀ر د﹟ رو︫﹟ ﹋︣ده ا︨️︋﹫︩ از آ﹡︙﹥ در ︑﹢ان آن ا

﹨﹠ـ︡ و  د ︋︪️ ﹝﹪ ۀ︐﹫﹛ ﹋﹥ روي ز﹝﹫﹟ و︻︡ا﹁ راه ﹡﹞﹪﹨︀﹪  ا﹎︣ ا﹟ را ﹁﹞﹫︡﹛، د﹍︣ د﹡︊︀ل ا︡﹢﹜﹢ژي

  .︋ ︣︵︀︠ ﹤︋ ﹜︪︣︠️ ﹝﹢﹨﹢م آ﹡︗ ︀﹠﹛ را ︋︣اي ︠﹢د ﹡﹞﹪

 ﹝︡︻﹫︀ناز آ﹡︖︀ ﹡︀︫﹩ ︫︡ه ﹋﹥ ﹝﹫︀ن د﹟ و ︻﹞﹏ ﹡︀﹋︀﹝﹩ ﹡︧︊﹩ د﹟ در ﹝ ،﹤︺﹞︀︗ ️︣︡︺﹠﹩  ا﹟ آ﹁️

اش در ︮︡ر ا︨﹑م و ︐﹩ ︎﹫︩ از ︔﹆﹫﹀﹥ ا︨️ ا﹝︀ در  ︫﹊︀﹁﹩ ︋︤رگ ︡︎︡ آ﹝︡ه؛ ا﹟ ︫﹊︀ف ر︪﹥ ید﹠︡ار

ِ︀بٌ ︋︧︐︣ ︑︀ر︐﹛︡ار ﹎︪️ و ﹨︣روز ﹝﹫﹢ه︨︐︊︣ و  ،︠﹙﹀︀ی ︗﹢ر ︎︣ ا︀︎ ﹩﹞ آورد و ﹁﹆ـ︣ و   ای ︠︊﹫︒ ︋﹥ ︋︀ر

️︊﹊﹡﹩﹞ ﹟﹫﹝﹚︧﹞ ︉﹫︭﹡ ︡﹠﹋.  

 ︣︐﹝﹞﹟ از ا﹡︭︀﹁︀ً ا﹟ آری، د﹟ ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د ﹇︀در ︋﹥ ﹝︣︡️ ︗︀﹝︺﹥، آ﹡﹡ ﹤︋ ﹜﹢ ا︧﹟ ا︨️ و 

د﹍ـ︣ان   ا﹁﹅ ﹝︐َ︡ـ﹟ ﹡﹫︤ ا﹎︣ ﹆﹫﹆︐︀ً ︻︀﹜﹛ ︋﹥ د﹟ و ︻︀﹝﹏ ︋﹥ آن ︋︀︫︡، در ا﹁﹆﹩ وراء. ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی د﹟ ا︨️
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 ،﹢د︫﹝﹩ر ︗︀﹝︺﹥ و ا︫︀ص ︀︋︡ و ﹝﹙﹛ ︋﹥ ︮﹑ح و ﹁︧︀د ا﹝﹢ ﹎﹫︣د و درک و ﹁︣ا︨︐﹩ ﹝︀ورا﹩ ﹝﹩ ﹇︣ار ﹝﹩

 ودارد ا﹜﹙ـ﹩  ای از ︠﹙﹫﹀ـ﹤  ر ﹟﹞﹣﹞ ﹤︫﹆﹫﹆﹩ .︗︀﹝︺﹥ ا︨️ و را﹨︊︣ی ︣︐︋﹟ ﹁︣د ︋︣ای ﹝︣︡️ از ا﹠︣و

︋ ﹜﹊ و ︡﹠﹋ ️﹠︴﹚︨ ﹤﹡﹢﹍ؤ﹊ُ﹛ؤ ︋ًـ﹫ؤ﹟ًـ ا﹜﹠ُـ︀سِ  «: ︣ا﹡︡﹇︀در ا︨️ ︠︡ا︀َ﹁ ِداوﹳدﹳ إِ﹡ُ︀ ︗ًـ︺ًـ﹙ْ﹠︀كًـ َ︠﹙﹫﹀َ﹤ً ﹁ٌ﹪ ا﹜ْ︃َرؤض ︀

︎﹫︣و ﹨﹢اى  و اى داود ﹝︀ ︑﹢ را ︗︀﹡︪﹫﹟ ﹇︣ار داد﹛، ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ︋﹥ ﹅ داورى ﹋﹟(»︊ِ︹ِ ا﹜َْ﹢ى︋ِ︀﹜ًْـ﹅ِـ وًـ ﹐ ︑َ︐ُ

ا﹡︡ ︀ ا﹎︣ ︋︀︫﹠︡ ︋︣ای اداره ︗︀﹝︺﹥ از ﹫ـ︒   ︀︨️ ﹋﹥ ︀﹡ ️︀︾ ﹤︋ ﹩﹡︀︧﹋ ﹟﹫﹠︀ب︻﹫︉ ا﹠︖). ﹡﹀︦ ﹝︊︀ش

  .ا﹡︡ ︑︺︡اد ﹡︀﹋︀﹁﹩

  

﹇︣آن ﹡﹫﹊﹪ ا﹟ ا﹝َـ️ . ﹨︀﹪ ︨︀ده و وا﹨﹪ وا﹡︀د﹢ان ︋﹥ ︋︀﹡﹥︑ ا﹝︣ ︋﹥ ﹝︺︣وف و ﹡﹪ از ﹝﹠﹊︣ را ﹡﹞﹪. ٣٧

﹋﹠︐﹛ ︠﹫︣ ا﹝َـ﹤ ا︠︣︗ـ️ ﹜﹙﹠ـ︀س ︑ـ︃﹝︣ون ︋ـ︀﹜﹞︺︣وف و ︑﹠ـ﹢ن ︻ـ﹟       « : ا︨️  را در ﹎︣و ا︣﹁ ﹟︱﹥ دا﹡︧︐﹥ 

  . »ا﹜﹞﹠﹊︣

 ﹤︱︣﹁ ،ـ  و︗﹥، ا︨︐︓﹠︀ ︋︣ ﹡﹞﹪ ﹨﹫︘ اي ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹝︣ ︋﹥ ﹝︺︣وف ﹋ـ︦   ﹝︧ـ﹙﹞﹫﹟ ﹨ـ﹫︘   ۀدارد و در ︗︀﹝︺

و ﹨︣ ﹋﹥ در ﹨︣ ﹝﹆︀﹝﹪، ا﹎︣ ︠﹫︣︠﹢اه و وا︻︷﹪ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡، . ا ا﹝︣ و ﹡﹪ ﹋︣د﹁﹢ق آن ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹡︪﹢د او ر

رو، ا﹝ـ︣ و ﹡ـ﹪ ﹝ًـ﹙ٌـ﹉ و     از اـ﹟ . ︨︣︻️ ﹁︀︨︡ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹁︧︀دش ︗︀﹝︺﹥ را ︋﹥ ︑︊︀﹨﹪ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︪﹫︡  ︋﹥

︻︀﹜َ﹛ ز︣ا ﹁︧︀د ︻︀﹜ٌ﹛ و ﹝ًـ﹙ٌ﹉، ﹁︧︀د . ︑︣ ︑︣ از ر︻﹫َــ️ و ︗︀﹨﹏ ا︨️ و ︋﹥ ︀ل ︗︀﹝︺﹥ ﹡︀﹁︹ ︻︀﹜ٌ﹛، ︋︧﹪ ﹐زم

  .و ﹝ﹳ﹙﹉ ا︨️

آن ﹡﹫︤ ﹡﹊︀︑﹪ ︀︋ـ︡ ﹝ـَ︡ـ   در ا﹡︖︀م ﹝︱︀ف ︋︣ ا﹠﹊﹥ ﹝﹆︭﹢د از ا︀︋ ﹤︱︣﹁ ﹟︡ ﹨︡ا️ ︋︀︫︡ ﹡﹥ د︠︀﹜️، 

  : ﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎﹫︣د

﹡︀︊︡ ا﹟ ︋︢ر ︎︀ک . ﹝﹥ ا﹝︣ ︋﹥ ﹝︺︣وف و ﹡﹪ از ﹝﹠﹊︣ ﹋︣د﹝﹆︡ ﹡︀﹋︦ را ﹡︀︊︡ ︋﹪. ︫︣وع ا︨️ ۀاول، ﹡﹆︴

د﹠ـ﹪   ۀا﹡︪︡ ۀ﹝﹝﹆︡ ︑︣و︣︮ ︡︋︀︑ .﹪︋ ِ︕ و ︻︣︀ن را ︋︣﹡﹞﹪ ﹡︀﹋︦ ﹨︡ا️. را در ︨︣ز﹝﹫﹠﹪ ﹡︀︎︀ک ا﹁︪︀﹡︡

︠﹢رد، ﹡﹥ ﹨ـ︣   ﹢︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹇︣آن ﹁﹆︳ ︋﹥ درد ﹝︐ّ﹆﹫﹟ ﹝﹪﹎ ﹇︣آن ︠﹢د ︋﹥ ﹝︀ ﹝﹪. ︋﹥ ︀ل ﹁︣د و ︗﹞︹ ﹝︱َ︣ـ ا︨️

︑﹆﹢ا، ︑﹢︗﹥ و ︀د ︠︡ا و ا﹝ـ︣ي ﹁︴ـ︣ي و ︎﹫︪ـ︀د﹡ ︡︀︋ ︦︎)    ﹪﹠︧️ ︑﹆﹢ا را در دل ﹝︣دم ﹡︪︀﹡︡ . ﹡︀﹋︧﹪

  ).ا︨️

 ﹤︋ ︡︀︋»ٌ︉﹫︑︣︑ ﹜﹫﹚︺︑  «در . ︑﹀︀وت ا︨﹑م ﹝﹊ّ﹪ ︋︀ ﹝︡﹡﹪ ︋︧﹫︀ر ا︨️. ﹡﹫︤ ︑﹢︗َـ﹥ ﹋︣د ︀﹞ ︉︵︀﹞ ︳﹫﹞

د ﹋ـ﹥  ︫ـ﹢  آ︾︀ز﹟، ﹝﹢︗︉ ﹝ـ﹪  ۀ︑﹢︗﹪ ︋﹥ ﹡﹆︴ ﹋︡ام ︋︣﹨﹥ از آ︫﹠︀﹪ ︋︀ ا︨﹑م ا︨️؟ از ﹋︖︀ آ︾︀ز ﹋﹠﹫﹛؟ ︋﹪

  .﹡︐﹫︖﹥ را آ︾︀ز ﹋︣ده ︋︀︫﹫﹛︔﹞︣ و ︋﹪﹋︀ري ︋﹪

︋︣ ﹝︀︨️ ﹋﹥ ︫﹊﹏ و روش . ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا﹇︐︱︀︀ت ز﹝︀ن ︋︀︫︡ ︨️ ﹋﹥ ︀︋︡﹨︀ دو﹝﹫﹟ ﹡﹊︐﹥ ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ روش

﹋︀ر ︋﹠ـ︡﹛ و ا﹜ّـ︀ ا﹡︐︪ـ︀ر ﹝︺ـ︣وف در      د﹠﹪ را ︋﹫︀︋﹫﹛ و ︋︀ ︮︊︣ و ﹢︮﹙﹥ ︋﹥ ﹨︀ي  ﹫︮︀﹋﹛ ﹋︣دن ارزش

  .︗︀﹝︺﹥، آرزو﹪ وا﹨﹪ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
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﹠﹊ـ︣، در  از ﹝﹢اردي ﹋﹥ آ﹝︣ و ﹡︀﹨﹪ ︀︋︡ ﹝︣ا﹇︉ ︋︀︫︡، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹫﹟ ا﹝︣ ︋﹥ ﹝︺︣وف و ﹡﹪ از ﹝

︨﹢︡اي ﹇﹙︊︩ آرا﹝︩ و ︵﹞︃﹡﹫﹠﹥ را ﹀︶ ﹋﹠︡ و ﹡﹍︢ارد ︣︎︪︀﹡﹪ ا﹁﹊︀ر و ا︾︐︪︀ش ذ﹨﹟ ︋﹥ او روي ﹋﹠︡ و 

و ︐﹪ ا﹎︣ ︫︡ت و َ︡ـ︑﹪ ﹐زم ︋﹢د، ︠︀ر︗﹪ و ︮﹢ري و ︗﹢ار﹪ ︋︀︫ـ︡ و  . ︵︀رت ﹇﹙︊︩ را ︋︣﹨﹛ ز﹡︡

. را ︋﹥ ﹋︓︣ت ︋︡ل ﹡﹊﹠︡︋﹥ ︋︀︵﹠︩ راه ︎﹫︡ا ﹡﹊﹠︡ و ︠﹙﹢︑︩ را ︋︣﹨﹛ ﹡︤﹡︡ و ︀﹜︩ را ︑﹠︤ل ﹡︡﹨︡ و و︗﹢دش 

  .آ︡ اي ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ﹝﹞︀ر︨️ ︋﹥ د︨️ ﹝﹪ ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ا﹝︣ ﹝︧︐﹙︤م ︑﹞︣﹟ و ︑︖︣︋﹥

  

﹝︧ـ﹙﹞﹫﹟ ︋ـ﹥ ︑﹠︊﹙ـ﹪ ︠ـ﹢ ﹋︣د﹡ـ︡،      . ︻﹙️ ا﹡︴︀ط ︑﹞َ︡ـن ﹝︧﹙﹞﹫﹟، ﹁﹛ ﹝︺﹢َـج از ا︨﹑م ︋﹢ده ا︨️. ٣٨

﹝﹠︖︣ ︫︡ ︋ـ﹥ ﹁ـ﹛   ر︠﹢ت ﹁﹊︣ي و ﹝︺﹫︪︐﹪ . اي ﹁﹞﹫︡﹡︡ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹠︊﹙﹪ ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀︫︡ ﹎﹢﹡﹥ ﹐︗︣م د﹟ را ﹡﹫︤ ︋﹥

﹟ـ﹟  ﹎︢ در وا﹇︹، آ﹡︙﹥ در ﹝︺﹫︪︐︪︀ن ﹝﹪. ذ﹜﹫﹑﹡﹥ از دـ﹟ ︋ـ︣اي آن    ︠﹢ا︫️، ﹨﹞︀ن را در دـ︡ و از د﹡︡﹡

  .︨︀︠︐﹠︡ ﹡︷︣ي  ۀ︎︪︐﹢ا﹡

﹝︪︣︋﹪ ︀﹋﹛ ︫︡، ﹁﹆﹥ ︋︧︳ ︎﹫︡ا ﹋ـ︣د و ﹨﹞ـ﹥   ﹎︣ي و ا︫︺︣ي ر﹁︐﹥، ︻﹆﹏ ︋﹥ ﹝︀ق ر﹁️ و ا︠︊︀ري ر﹁︐﹥

ز﹠️ ﹝︖︀﹜︦ ︫︡، ا︠︐﹫ـ︀ر   ۀا︨︴﹢ر ︡، ﹇﹫︀م ﹟﹫︧﹫︤ ﹝︧﹙﹞﹫﹟ ︫︡، ︵︊﹫︺️ و ︻﹙﹛ ︋﹥ آن ﹡︀﹝﹆َ︡ـس ︫

﹋ـ︀ري ︨﹫︀︨ـ️ ︾︀﹜ـ︉     ︋︀ ز︣﹋﹪ ا﹡﹊︀ر و ︗︊︣ و ︑﹢﹋ّ﹏ ︮﹢﹁﹫︀﹡﹥ ︑﹀︧﹫︣ ر︨﹞﹪ و ﹝﹣ ︡﹊﹢﹝️ و ﹝︀﹁︷ـ﹥ 

آرام، از ﹝﹊︐︉ را︨︐﹫﹟ دور ا﹁︐︀د﹡︡ و ︋ـ﹥ ر︠ـ﹢ت و ︑ـ︡︣ ︨ـ︣ در      ﹎﹢﹡﹥ ﹝︧﹙﹞﹫﹟ آرام و ا .﹟︀﹋﹞︀ن ︫︡

  . ﹪ ﹁︣و︋︣د﹡︡ و د﹡﹫︀ را ر﹨︀ ﹋︣د﹡︡ و ︋﹥ ا︗﹠︊﹫︀ن ︨︍︣د﹡︡﹎︣ا ﹎︣︊︀ن آ︠︣ت

ا﹝︣وز ﹨﹛ ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹫﹛ ﹝︪﹊﹙﹪ را ︀︋ ،﹜﹫﹠﹋ ﹏︡ ︋﹊﹢︫﹫﹛ ︑︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ا︨﹑﹝﹪ را ︎︀﹐︩ ﹋﹠﹫﹛ و ﹝︺ـ︀﹡﹪  

﹫︮ ﹜را در ا︠︐﹫︀ر ﹝︧﹙﹞﹫﹟ ︋﹍︢ار ︀﹡آ︾ـ︀ز ︫ـ﹢د، آن ︻ـّ︤ت ︨ـ︀︋﹅     . آ ﹟︡ن د﹫﹝﹁ ﹢﹊﹫﹡ ﹤﹋ ﹪﹞︀﹍﹠﹨

﹛ و ﹝︐︀ج ﹋︧﹪ ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ دـ﹟ را  ا را ﹎﹛ ﹋︣ده ﹨︀ ﹝︀ ﹝︺﹠︀ي ﹫︮ واژه. ا﹨︡ ︫︡دو︋︀ره ا﹫︀ و ︑﹊︣ار ︠﹢

  .﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ آن ﹁ ﹜︀︮﹏ ︫︡، ﹋︀ر ︨︀﹝︀ن ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️. دو︋︀ره ︋︣اي ﹝︀ ﹝︺﹠﹪ ﹋﹠︡

  

در وادي ︑︊﹙﹫︼ د﹟، آ﹡︙﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹫︀︑﹪ دارد، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︊﹙ّ︼ ︋︣اي ر︨︀﹡︡ن ︎﹫︀م د﹟ ﹝ـ︤دي  . ٣٩

و د﹍︣ ︎﹫ـ︀﹝︊︣ان ا﹜ـ﹪    ﹝︣︑︊﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺﹠︀ از ز︋︀ن ︎﹫︀﹝︊︣ ا︨﹑م ٢٠﹛ ﹡︤د﹉ ︋﹥ در ﹇︣آن ﹋︣. ︵﹙︉ ﹡﹊﹠︡

َ︨︣ـ ︑﹢﹁﹫﹅ ︎﹫︀﹝︊︣ان ﹡﹫︤ در ا﹟ ︋ـ﹢ده  . ﹋﹠﹫﹛ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ ﹝︤دي ︋︀︋️ ر︨︀﹜️ ︠﹢د از ︫﹞︀ ︵﹙︉ ﹡﹞﹪

︺﹫︪ـ️  از ا﹟ رو، ﹝︊﹙ّـ︼ دـ﹟ ︋ـ︣اي ﹝   . ﹡︀د﹡︡ ﹝︤د و ﹝﹠ّ️ در ا︠︐﹫︀ر ﹝︣دم ﹝﹪ا︨️ ﹋﹥ ﹡︺﹞️ ﹨︡ا️ را ︋﹪

 ︡ ا︮ـ﹢﹐ً، ︑︊﹙﹫ـ︼ دـ﹟ ﹋ـ︀ري ا︨ـ️      . ︠﹢د ︀︋ ︀︡ از راه ﹝︧︐﹆﹙﹪ ︋︣ود ︨ ﹤︋ ﹟︑ ︡︀︋ ︀︐﹪ و ︻︧︣ت د﹨ـ

﹇﹙﹫﹙﹪ در ا﹟ راه ︋﹞︀﹡﹠ـ︡، ︻︀︫ـ﹅ ︋﹢د﹡︪ـ︀ن ﹇﹙ّ︐︪ـ︀ن را      ۀا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︐﹪ ا﹎︣ ﹁. ︻︀︫﹆︀﹡﹥ ﹡﹥ ﹋︀︨︊﹊︀را﹡﹥

﹝︖︊﹢ر ا︨️ ︨ـ﹠︀﹡﹪  . ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹡︀﹡︩ در د︨️ ﹝︣دم ا︨️، ز︋︀﹡︩ ︋﹥ د︨️ ا︪︀ن ا︨️. ﹋﹠︡ ︗︊︣ان ﹝﹪

   ﹛︀︪︀ن را ﹡︣﹡︖︀﹡︡ و ︋﹥ ﹝﹆︐︱ـ﹫︀ت و ﹝︭ـ︀ن ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا﹠ ﹏﹇︡ا ︀ ️︨ا ﹟︣﹫︫ ︪︀ندر ﹋︀م ا ﹤﹋ ︡﹢﹍︋
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﹁﹆︳ . ︋︡﹨︡ ﹝︣ي ﹋﹠﹠︡ و ﹨﹞︀ن ︡ا﹇﹏ ﹝︺﹫︪︐︩ را ﹡﹫︤ از د︨️  ︮﹠﹀︩ ﹢﹍︋ ﹟︨︡ ﹋﹥ ﹝︊︀دا آ﹡︀ن ︋﹥ او ︋﹪

  . َـ️ ا︨️ ﹋﹥ د﹁︀ع از د︀﹡️ ﹝﹞﹊﹟ ا️︨︣ ۀ﹢ا﹡﹠︡ ︎︀︨︊︀ن د﹟ ︋︀︫﹠︡ و ﹁﹆︳ در ︀︨︑ ا︣ار﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹪

︪ۀر ️﹀﹛︀﹞ ︀ن ـ در ︗︀ي︋︧﹫︀ري ازاد در ︵﹪ ︑︀ر ﹤﹋ ﹪︀﹨     ،️ـ﹟ رخ داده ا︨ـ︀ي ﹎﹫︐﹪ ـ ︋︀ د︗

﹝︀﹜﹀️ ︋︀ ر︨﹞﹪ ︫︡ن د﹟ و و︲︺﹫️ ﹋︧︀﹡﹪ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︀م د﹟ ︋︣اي ︠﹢︩ ﹝︺﹫︪️ و ﹇ـ︡رت و  

د﹠ـ︡اران از دـ﹟ و ︋ـ﹥ ﹡ـ︀م آن      ۀ، ︋﹙﹊﹥ ︋︀ ︨﹢ء ا︨︐﹀︀د﹝︀﹜﹀️ ا﹋︓︣ ﹝︣دم ﹡﹥ ︋︀ د﹟. ا﹡︡ ︠﹢ا︨︐﹥﹝﹠︤﹜️ ﹝﹪

  .ي ︋︣اي ︠﹢د ﹇︀﹏ ︫︡ن ︋﹢ده ا︨️ا ا﹝︐﹫︀ز و︥ه

︑︀ر ﹊﹛ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د ﹋﹥ ﹝︊﹙ّ︽︀ن ﹝︤د︠﹢اه ︋﹫︩ از آ﹡﹊﹥ ︋﹥ ︎﹫︪ـ︊︣د دـ﹟ ﹋﹞﹊ـ﹪ ﹋ـ︣ده ︋︀︫ـ﹠︡، در       

  .ا﹡︡﹝︖﹞﹢ع، ﹝︀﹡︹ ︎﹫︪︣﹁️ ︎﹫︀م آن ︫︡ه

  

︋﹥ ﹡﹢ي ا︨️  »ا﹊︀م د﹟«ا﹡︡، ︾﹢ر در  ﹥ آن ﹝︊︐﹑ ︫︡هاز آ﹁︀︑﹪ ﹋﹥ ا﹟ روز﹨︀ ︗﹢ا﹝︹ ا︨﹑﹝﹪ ︋. ٤٠

  . ︫︡ه ا︨️ »ا﹨︡اف د﹟«﹋﹥ ︨︊︉ ︾﹀﹙️ از 

﹋﹠﹠ـ︡؟   ︋︤رگ از او ︎︨︣﹫︡ ﹋﹥ ︻︀﹜﹞︀ن ︫﹞︀، ︫﹞︀ را ︋﹥  ﹤﹫︤ ا﹝︣ ﹝ـ﹪ . ﹋︧﹪ ︋﹥ ︱﹢ر ︋︤ر﹎﹪ ر︨﹫︡«

ا﹝︐﹫︀زش ︫︣ف ا︨﹑م و . ﹎︣ي ا︨️ ا﹠﹊﹥ ﹝︖﹢︨﹪: ︋︤رگ ﹎﹀️. ︋﹥ ا﹡︖︀م وا︗︊︀ت و ︑︣ک ﹝︣﹝︀ت: ﹎﹀️

︨ـ﹢ي ︠ـ︡ا ︋ـ︣ود و     ︨ـ︣ه ︋ـ﹥    ﹝︧﹙﹞︀ن  ︡︀︋﹉. ﹡︧︊️ ︋﹥ اد︀ن ︨︀︋﹆﹥، ︋﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ د﹢︑ ﹟﹫︡ ا︨️

  ».︀︋︡ ︾﹫︣ ︠︡ا را دور ر️ و ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋︣د. اش ︋﹥ ︗﹠︀ب او ︋︀︫︡ ︑﹢︗﹥

﹝︨ و ﹏︨ ️︺︫︣ ﹪︐﹇︡ي وارد ︎﹫︘ و ︠﹛ ۀاز و﹝﹞   راه ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︠︡ا و ا﹡﹆︴︀ع ︋﹥ ︨ـ﹢ي او ،︫︡ ︀﹨

ا﹨﹏ ︸︀﹨︣ ﹝︣دم را از ︠︡ا ︣︋︡﹡︡ و ︋﹥ ا︻﹞︀﹜︪︀ن ︨﹢ق داد﹡︡ و ︾﹀﹙️ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︻﹞︀ل ﹡﹀ـ︦،  . ﹝︧︡ود ︫︡

ا﹊︀م ﹋﹥ ﹨︣﹉ را﹨﹪ ︋﹥ ︨﹢ي ︠︡ا︨️، ︠﹢د ︨︡ ّ ︵︣﹅ ︫︡ و ︻﹞︣﹨︀ در ا︣از َ︮ـ️ . ﹨︀ را ﹝﹫︣ا﹡︡ دل

  .︸︀﹨︣ي ﹝︭︣وف ︫︡

  

︋﹥ ︠︡ا  ﹫︡ه، از ر︗︀ء؛ ﹨︣ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨︣ ︗︀ ر︨»︻︊︡ي ︋﹪ ︧﹟ ︸﹟َـ﹪ ︻﹠︡ ﹳ﹡ّإ«︡︒ ﹇︨︡﹪ ا︨️ ﹋﹥ . ٤١

﹁︣ق ︻︀رف ︋︀ ︾﹫︣ ︻︀رف ا﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥   . ﹡﹢از ر︗︀ ︺﹠﹪ ︋︀ور ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ︠︡ا ﹋︣﹛ ا︨️ و ︋﹠︡ه. ر︨﹫︡ه ا︨️

︻︀رف ︋﹥ ﹋︣م ︠︡ا ︋︀ور دارد؛ ︋﹥ ﹜﹆︀ء ︠︡ا ︋︀ور دارد؛ ︐﹪ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ︻︀رف ︋﹥ ﹅ ا︨️ و ︠ـ︡ا را دو︨ـ️   

﹇︡رت ر︗︀ء، و﹇︐﹪ ︀︗︐﹞﹠ـ︡ان ︋ـ﹥ آ﹡ـ︀ ﹝︣ا︗︺ـ﹥      ا﹡︡ ﹋﹥ از ﹫︒ ا﹁︣اد ︋﹢ده ︐﹪ ︋︺︱﹪. دارد، ︋︀ور دارد

︡  ︫ـ︡ه  ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︓﹑ً ﹝︪﹊﹏ ر﹁︹ ︫︡، ︋︺︡ د︨️ ︋﹥ دا﹝﹟ ︠︡ا ﹝ـ﹪  داده ا﹡︡، از ︵︣ف ︠︡ا و︻︡ه ﹝﹪ ﹋︣ده ﹝﹪ . ا﹡ـ

؛ >︫﹀︀ ︀﹁︐﹪، ︋ـ︣و <: از ︻﹑﹝﹥ ا﹝﹫﹠﹪ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︣︱﹪ ﹁︣﹝﹢د﹡︡. د﹨︡ ︠︡ا ﹨﹛ ﹋︣﹛ ا︨️، ﹝﹪

️  ا﹟. و︻︡ه داد︀︋ ،﹜︡ ادا ﹋﹠﹫︡ و از ا﹟ ﹇︧﹛ ا﹝﹢ر ︋︺︡ د︨️ ︋﹥ دا﹝﹟ ﹝﹢﹐ ︫︡﹡︡ ﹋﹥ . ﹨︀ ﹨﹞﹥ از ︋︀ور ا︨ـ

﹝︣وي ا︨️ ︠︡ا . ︫﹢د ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ﹝︣وي ا︨️ د︻ ﹤﹋ ﹪︀﹆﹫﹟ ︋﹥ ا︨︐︖︀︋︐︩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡، ﹝︧︐︖︀ب ﹝﹪
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اي را در ﹇﹫︀﹝ـ️ ︋ـ﹥ دوزخ    ﹝︣وي ا︨️ ﹋ـ﹥ ︻ـ︡ه  . ﹋﹠︡ ﹋﹥ او ا﹡︐︷︀رش را دارد ﹎﹢﹡﹥ ر﹁︐︀ر ﹝﹪ ︋︀ ﹨︣ ﹋︦ آن

ر︨︡ ﹋﹥ ﹥ ﹎﹞︀ن دا︫︐﹫︡؛ ﹎﹢﹠︡ ﹋﹥ ﹎﹠︀﹨ـ︀ن   ﹋︣د﹛، ︠︴︀ب ﹝﹪ ﹎﹢﹠︡ ︠︡ا︀ ︗︤ ا﹟ ﹎﹞︀ن ﹝﹪ ﹡︡، ﹝﹪︋︣ ﹝﹪

ا﹟ . ر︨︡ ﹋﹥ ﹎﹠︀﹨︀﹡︐︀ن را ︋︪﹫︡م، ︋﹥ ︋︪️ درآ﹫︡ ︠︴︀ب ﹝﹪. آوري ︋︪﹪ و ︋﹥ ︋︪️ در ﹝﹪ ﹝︀ را ﹝﹪

  .﹞ ︡︠︣﹢ر آن ﹝﹪︑︃︔﹫︣ ︋︀ور و از ا︨︣ار ﹫︀︑﹪ ︨﹙﹢ک و ﹡﹢ا﹝﹫︦ ا﹐﹨﹫﹥ و راز﹨︀﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹋︀﹠︀ت ︋︣ 

  

آ︠︣︑ـ﹩ ︋ـ﹢دن د﹡﹫ـ︀﹩، و    ︋︖ـ︀ی  »  ﹝︧﹫︣ ا︮﹙﹩ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀«︑︣﹟ ا︫﹊︀ل ﹝︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︀︨﹩ .٤٢

، ر﹁︀ه و در ار︑︊︀ط ︋ـ︀ د﹍ـ︣ان، ︑﹀ـ︀︠︣    ﹝︀ن﹨︡ف ﹝︀، در ار︑︊︀ط ︋︀ ︠﹢د. ︋﹢دن ︾︣︋﹩ ا︨️ ︋︖︀ی ا︨﹑﹝﹩

و ︋﹥ ا﹟ ︠﹫ـ︀ل، روز را ︋ـ﹥   . فد ︋﹥ ︑︭﹫﹏ د﹡﹫︀ ︋︣ای ر︨﹫︡ن ︋﹥ ا﹟ دو ﹨︡﹎︢ر ﹡︐﹫︖︐︀ً ︻﹞︣﹝︀ن ﹝﹩. ا︨️

︨ـ️ و ︵︀﹇ـ️    ،﹡ـ﹥ ا﹝ـ︣وزه ︋﹙﹊ـ﹥ ﹨﹞﹫︪ـ﹥     ،و ﹢ن ︑︭﹫﹏ د﹡﹫︀ ﹨﹛. ر︨︀﹡﹫﹛ ︫︉ و ︫︉ را ︋﹥ روز ﹝﹩

﹝︀﹡︡ ︑︀ ︋ـ﹥ ︑ـ︢︉ ا︠ـ﹑ق و ︑︭ـ﹫﹏ ﹝︺ـ︀رف و       ︢رد و ﹁︣ا︾︐﹩ ﹡﹞﹩﹎ ︡ن ﹝﹩﹋﹠ ، ز﹡︡﹎﹩ در ︗︀ن︨️﹁︨︣︀

︣ ﹨﹞﹥ ﹝︭︡اق ا﹟ . ︻︊︀دت ︠︡ا و ︠︡﹝️ ︋﹥ ︠﹙﹅، ︮︣ف ا︮﹑ح ﹝︺︀د ︫﹢د ﹁︃﹡︧ـ︀﹨﹛  « اـ﹛ ﹋ـ﹥  ﹀﹥آ﹥ ︫ـ

  ) . ︠﹢د را از ︀د ︋︣د﹡︡، ا﹠︀ن ﹁︀︨﹆︀﹡﹠︡( »ا﹡﹀︧﹛، او﹜﹉ ﹨﹛ ا﹜﹀︀︨﹆﹢ن

﹋﹥ ﹋︀ر رو﹡ـ﹅   ︑︀ و﹇︐﹩︠﹢ا︨︐﹛ در ︑︣︊︤ ︋﹞︀﹡﹛ : ︀ی ﹝︣﹢م ︻﹑﹝﹥ ︵︊︀︵︀︊﹩ ا︨️ ﹋﹥﹨ در د︨️ ﹡﹢︫︐﹥

️   ﹎﹫︣د و ا﹝︣ د﹡﹫︀ ︋︣ ﹇︣ار ︫﹢د ︑︀ ﹁︣ا︾︐﹩ ︀︋﹛ و و ︋ـ︒ د﹠ـ﹩ و ا﹝ـ﹢ر     ︋ـ﹥ درس  آ﹡﹍︀ه در ︎﹠ـ︀ه آن ﹁︣ا︾ـ

︢رد و د﹡﹫︀ ﹨﹞︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︋﹢د، ︎︦ ﹎ آ︠︣︑﹩ ﹝︪︽﹢ل ︫﹢م، د︡م ︨︀﹜︀ ﹎︫︢️ و ﹠﹫﹟ ﹡︪︡؛ د︡م ︻﹞︣ ﹝﹩

  .︋︀ددل ︋﹥ در︀ زدم و ﹁﹆︣ را ︋︣﹎︤︡م و ︋︧﹢ی ﹇﹛ ﹨︖︣ت ﹋︣دم و ﹎﹀︐﹛ ﹨︣﹥ ︋︀دا

  ︎﹠ــ︡ار﹨︀ زــ ﹨ ﹩︀﹥ دارد ︗︀ن ︗︤ دل و ﹝︣︀ر           ﹝ـــ﹍︣ ︎ــ︣ده

 ﹤︋﹠ن ︎︀ر﹨︀     ــ︀ز        ﹫︡ه ︠ـ﹢د را ﹝ـا﹡ـ︡وه آ﹢ ️︨︡ه ︠﹢ا︋﹩ ا﹠آ ﹤﹋  

  ـ︡            ︣︋︤﹡︡ از دام ︗ـــــ︀ن ︑ــــ︀ر﹨︀ا﹡ ︋ـ﹞ ﹟﹫ــ︣ ورزان ﹋﹥ آزاده

  ﹁︣︉ ︗ــــ︀ن را ﹝﹢ر ز﹠︀ر           ﹋﹥ در ︎︀ی ا﹟ ﹎ــــ﹏ ︋﹢د ︠︀ر﹨︀

  ﹋﹥ ︋︧︐﹠︡ ـ︪ـــ﹛ ︪︠ـــ︀︀ر﹨︀ ︗︤ ا﹁︧﹢ن و ا﹁︧ــ︀﹡﹥ ﹡︊﹢د ︗︀ن           

ا ﹤﹊﹠﹥ ﹋︀ره ا︨️ و از . ︡﹋﹠ ا﹟ ︋︤ر﹎︐︣﹟ ا﹡︐︀ب ز﹡︡﹎﹩ ﹨︣ ﹁︣د ا︨️ ﹋﹥ ︨︣﹡﹢︫︐︩ را ﹝︺﹙﹢م ﹝﹩

﹩﹞ ﹤ ﹩﹎︡﹡ا﹨ ز﹢︠︡ .،︫︡︀︊﹡ ﹤﹡︀︭﹚﹞ ︣اً ا﹎︣ ﹝︧﹫︣ ا︮﹙﹩ ز﹡︡﹎﹩، ︻︀ر﹁︀﹡﹥ و زا﹨︡ا﹡﹥ و﹇  ا﹝︀﹡﹥ و﹢︻

﹎︀﹡﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و ﹨︣ روز ︋﹫︩ از ︎﹫︩ ا﹡︧︀ن را در ︠﹢د ︾︣ق ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د و از او ︨﹙︉  ﹝︐︣﹁︀﹡﹥ و ︋︙﹥

﹨︣﹋︦ ︀︋︡ ︋︊﹫﹠︡ آ﹝︡ه ا︨️ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠︡ ︀ آ﹝︡ه ا︨️ ز﹡︡﹎﹩ را ﹁︡ا ﹋﹠︡ ︑︀ از او﹜﹫︀ء . ︑﹢﹁﹫﹅ ︠﹢ا﹨︡ ﹡﹞﹢د

  ︠︡ا ︫﹢د؟

 ﹝︻ ﹏︮︀ ︡ش  ﹨︣﹋︦و ه︣ش ︑︊︀ه ︫︡﹨︣﹋︦ ﹨﹞َـ︐︩ ︻︀﹜﹩ ﹡︊︀︫︡ و ︋﹥ دون ﹇︀﹡︹ ﹎︣ددا﹁﹅ د ﹤﹋

﹠︡ ﹋﹥ را︗︹ ︋﹥ آ﹡ ︀﹠﹫﹟ ا︑﹀︀﹇﹩ ︋﹫ ا﹎︣ ︋﹥ ا︵︣ا﹁﹫︀ن ︋﹠﹍︣د ﹝﹩ ؛ وآ︠︣︑﹩ ﹡︊︀︫︡ ︨︀﹜︀︨️ ﹋﹥ ﹝︣ده ا︨️
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﹋﹥ ﹨︧️ ︋︀﹇﹩ ︋﹞︀﹡︡، ا﹎︣ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡﹀﹩ ︑︺﹙ّ﹅ ﹎︀م ای  ﹎︢ارد ﹋︧﹩ در ﹨﹞︀ن در︗﹥ ︠︡ا ﹡﹞﹩. ا﹁︐︀ده ا︨️

  . ︨﹠ّ️ ا︋︐﹑ء ﹉ ︨﹠ّ️ ︻︀م و ︐﹞﹩ و ﹨﹞﹥ روزه ا︨️. ︤ا︡﹁ا ︋︣ ︑︺﹙ّ﹆︩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋︣﹡︡ا︫️، ︋︀ او ﹝﹊︣ ﹝﹩

﹟ًـ  «، »ا﹜ًْـ﹫︀ةُ ا﹜ّ︡ـ﹡ْ﹫︀︾ََ︣ـ︑ُ﹛ «، »﹝ٌ﹠ْ﹊ُ﹛ؤ ﹝ًـ﹟ؤ ﹳ︣︡ﹳ ا﹜ّ︡ـ﹡ْ﹫︀«،»ا﹜ُ︢﹟ًـ اْ︫︐ًَ︣ـوﹳا ا﹜ًْـ﹫︀ةَ ا﹜ّ︡ـ﹡ْ﹫︀«︑︺︀︋﹫︣ ﹇︣آ﹡﹩ ﹝︓﹏ ا﹜ُ︢

︋﹥ ا﹟ دورا﹨﹩ ... ،»︑ُ﹣ْ︔ٌ︣ﹳونًـ ا﹜ًْـ﹫︀ةَ ا﹜ّ︡ـ﹡ْ﹫︀︋ًـ﹏ؤ «، »ثًـ ا﹜ّ︡ـ﹡ْ﹫︀﹝ًـ﹟ؤ ﹋︀نًـ ﹳ︣︡ﹳ ًـ︣ؤ«، »︲ًـ﹏ُـ ً︨ـ︺ؤ﹫ﹳُ﹛ؤ ﹁ٌ﹪ ا﹜ًْـ﹫︀ةٌ ا﹜ّ︡ـ﹡ْ﹫︀

  .﹋﹠﹠︡ و ﹨︣﹋︦ ︀︋︡ از آن ︋﹍︢رد ا︫︀ره ﹝﹩

. د︫﹢ ︫︉ ﹝﹩. د︫﹢ ﹎﹫︣ ﹋︣ده، ا﹎︣ ︋︣﹡︤﹫﹛ د︣ ﹝﹩ زده و ز﹝﹫﹟ا﹝︣وز ﹝︓﹏ ﹨︣روز، د﹡﹫︀ ﹨﹞﹥ را ز﹝﹫﹟

آ﹝︡ه  و ﹨﹞︀﹡︀ ﹨﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩. ︠︡ا ︫︡ن ︋﹠︡ۀاش ︠︡ا﹩ ︋︀︫︡ و ﹇︭︡ش  ام ﹋︧﹩ را ﹋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹛ د︡ه

،︋︭﹢ص ︎︦ از ازدواج ،︎﹩ ﹡﹢ر ︗﹢ا﹡﹩ را ﹡﹍︣﹁︐﹠︡ و ︋﹥ ا︗︊︀ر ﹞︀︧﹞ ︀﹥ ا﹡︡ک ا﹡︡ک ا﹡︡ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︋﹢ده

روح  ﹎︣﹁︐︀ر د﹡﹫︀ ︫︡﹡︡ و ر︨︀﹜️ ︠﹢︩ را ﹋﹥ ر﹨︀﹡﹫︡ن︫︽﹙﹩، در ︑﹑ش ︋﹫︩ از ︡ از ﹋﹀︀ف در﹎︫︢︐﹥، 

  .»و ﹇︡ ︠︀ب ﹝﹟ دَ︨ـ︀﹨︀«:و ﹝︣د﹡︡ ﹨︀︨️ از ︀د ︋︣د﹡︡ از ا︨︀رت

︫﹠︀︨﹫︡، ا﹨﹏ د﹟ و ﹝︢﹨︉ ﹨︧︐﹫﹛،  ﹎﹀️ ︋﹥ ︻﹑﹝﹥ ﹋︣︋︀︨︙﹫︀ن ﹎﹀︐﹛ ︠︀﹡﹢اده ﹝︀ را ﹋﹥ ﹝﹩ ﹋︧﹩ ﹝﹩

︋﹫﹠﹫︡ ﹋﹥  ، ا﹨﹏ ﹨︣ ﹎﹠︀﹨﹩ ﹨︧️، ﹝﹩︫﹠︀︨﹫︡ ︋﹫﹠﹫︡؛ ﹁﹑ن ﹋︦ را ﹨﹛ ﹝﹩ ﹝︀ را ﹨﹛ ﹋﹥ ﹝﹩ و︲︹ ز﹡︡﹎﹩ و ﹁﹆︣

︣﹁﹛ را ﹇︴︹ ﹋︣د و  ︻﹑﹝﹥ ﹥ ﹋﹠﹛ ﹋﹥﹎﹀️ ︠﹢ا︨︐﹛ ︫﹊﹢ه و ﹎﹑. ︫﹢د ز﹡︡ ︵﹑ ﹝﹩ د︨️ ︋﹥ ︠︀﹋︧︐︣ ﹝﹩

  .»︻︀﹇︊️ را ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫︡«: در﹡﹌ ﹎﹀️ ︋﹩
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  :د﹨﹛ ﹁︭﹏

  

  

  

  

  ﹆﹤﹝︺︣﹁️ ا﹜︴︣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ︧️ و ︎﹠︙﹛﹫درس ︋

  

﹇︣آن ﹨﹛ ︑﹞︀﹝ـ︀ً،  . ا﹡︡، ﹇︴︹ ﹋︣دن از ﹝︀︨﹢ي ا︨️ دار آن ︋﹢ده  ﹜︣︎︻︣﹁︀ن وا﹇︺﹪ ﹋﹥ ا﹨﹏ ︋﹫️. ١

ـ  ۀاز ا﹟ رو، ﹨﹞. در ︋﹫︀ن ︑︢﹋ّ︣ ︋﹥ ا﹟ وا﹇︺﹫️ و ︋﹫︀ن ︵︣﹅ و︮﹢ل ︋﹥ ا﹟ وا﹇︺﹫️ ا︨️ واـ︡ه   ۀ﹇︣آن ﹋﹙﹞

︑﹀﹞ ﹟︣﹢م در د︨ـ︐﹍︀ه واژ﹎ـ︀ن ا︨ـ﹑م     ا︮﹙﹪. »﹐ ا﹜﹥ ا﹜ّ︀ اً«: ︠︡ا و ﹡﹀﹪ ︾﹫︣ ︠︡ا) ﹝︺︣﹁﹪(ا︔︊︀ت: ا︨️

︥    واژه ۀو ︋︀ ︻︴︿ و ار︗︀ع ︋﹥ ا﹟ ا︮﹏ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹆﹫. ا︨️» اً« ـ   ۀ﹨ـ︀ ︗︀﹍ـ︀ه وـ  ۀ︠ـ﹢د را در آن ﹝﹠︷﹢﹝

  .  ﹎﹫︣د ﹋﹠︡ و روح و را﹥ ﹝﹪ ﹝︺︣﹁︐﹪ ︎﹫︡ا ﹝﹪

  

٢ .︧﹡ ︀﹞ ︡﹫︑︀︨داده ️ ︨︀﹜﹉ را ︑﹢︗َـ﹥ ﹝﹪ا  ︣ ︋﹫﹠ـ︡،   آ﹡︙ـ﹥ ︎﹫︣ا﹝ـ﹢﹡︩ ﹝ـ﹪    ا﹡︡ ︋﹥ ︠﹢دش، ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹨ـ

︨ـ︍︦  ). ﹁﹊︣ در ︻︡م(ا﹡︡ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹨﹞﹥ ︨︣اب و ︠﹫︀ل ا︨️ داده ︨︍︦ ︑﹢︗َـ﹥ ﹝﹪. ︋﹫︣ون از ﹡﹀︧︩ ﹡﹫︧️

ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ از ︋﹫ـ︣ون، ︨ـ︀﹜﹉ را ﹝︐﹢︗َــ﹥ درون و از درون    ). ﹁﹊︣ در و︗﹢د(ا﹡︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ او︨️ داده ︑﹢︗َـ﹥ ﹝﹪
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﹢︐﹞﹪﹞ ﹅ ﹤ـ︡ در آن ︠﹙ـ﹢تٌ ︋ـ︀     ﹝︺︐﹆︡ ︋﹢د﹡︡ ﹨︣و﹇ـ️ آدم ︠ـ﹢دش ︋︀︫ـ︡ و ︠ـ﹢دش، ﹝ـ﹩      .﹋︣د﹡︡ ︗َـ﹠﹫︋

︡    (»﹨﹢ ﹝︺﹊﹛ أ﹠﹞︀ ﹋﹠︐﹛«: ︠﹢دش، ︠︡ا ﹨﹛ ︀︲︣ ا︨️ ︋ـ﹢دن را ︀︋ـ︡   ). او ︋︀ ︫﹞︀︨ـ️ ﹨︣︗ـ︀ ﹋ـ﹥ ︋︀︫ـ﹫

  .ا﹎︣ ︋︀︫﹫﹛، او ﹨﹛ ﹨︧️. ﹝︀ ﹝︺﹞﹢﹐ً ︾︀﹁﹏ و ︾︀︊﹫﹛، ﹡﹫︧︐﹫﹛. در︨️ ﹋︣د

، ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀ ﹋﹥ در او ︑︖﹙ّ﹪ )﹡﹥ آ﹡﹊﹥ ︋﹠︡ه ︠︡ا ︫﹢د(﹡︪﹫﹠︡ ︗︀ي ︋﹠︡ه ﹝﹪ در ﹡︀️ ا︣︵ ﹟﹅، ︠︡ا ︋﹥

  . ﹡﹞ ︡﹡︀︀︀︋︡ و ︠﹢د را ﹝﹪ ﹎︀﹨﹪ ﹝﹪ ﹋﹠︡، ︗﹙﹢ه ﹝﹪

  

ا﹡︡ ﹋﹥ ︨︀﹜﹉ ا﹎︣  ا﹡︡ و ﹝︺︐﹆︡ ︋﹢ده داده ا︨︀︑﹫︡ ﹝︀ ﹨﹞﹢اره ﹁﹊︣ را ︋︣ ذ﹋︣ و ذ﹋︣ را ︋︣ ︻︊︀دت ︑﹀﹢َـق ﹝﹪. ٣

از . ﹛ ︋︣ا︩ ﹝﹫︧﹢ر ﹡︊ـ﹢د، ︋ـ﹥ ︻︊ـ︀دت ︋ـ︡﹡﹪ ﹝︪ـ︽﹢ل ︫ـ﹢د      ﹁﹊︣ ︋︣ا︩ ﹝﹫︧﹢ر ﹡︊﹢د، ︋﹥ ذ﹋︣ و ا﹎︣ آن ﹨

﹪﹞ ﹤︀﹞ ︣﹊﹁ ،﹪﹁︣︵ ️︧﹫﹡ ﹪︧﹋ ︣﹨ و ذ﹋ـ︣  . ︫ـ﹢د  ذ﹋︣ ﹝﹪ ۀا﹝︀ ا﹎︣ ﹁﹊︣ آ﹝︡، ︠﹢دش ﹝﹆︡﹝. ︠﹢ا﹨︡ و ﹋︀ر

  .  ا﹡︡ازد آورد و ︫﹢ق ︨︀﹜﹉ را ︋﹥ ︻︊︀دت ﹝﹪ ︫﹢ق ﹝﹪

  

ا﹜ْ﹊ٌ︐َـ︉ﹳ ﹜َ︀رًـؤـ︉ًـ  ﹁ٌ﹫ـ﹥ٌ      ذَا﹜ٌ﹈ًـا﹜﹛«:ا︨︀س ز﹡︡﹎﹪ ︨︀﹜﹉ دو ﹫︤ ا︨️ ﹋﹥ در آ︀ت ︫︣﹀﹥ ︋﹫︀ن ︫︡ه . ٤

﹉ ︭︠﹙️ ﹝︐ّ﹆﹫﹟ ا﹞︀ن ︋﹥ . »ا﹜ٌُ︢﹟ًـ ﹳ﹣ْ﹝ٌ﹠ُ﹢نًـ ︋ِ︀﹜ْ︽َ﹫ؤ︉ٌ وًـ ﹳ﹆ٌ﹫﹞ﹳ﹢نًـ ا﹜ُ︭ـ﹙َ﹢ةَ وًـ ﹝﹞ٌُ︀ رًـزَ﹇ْ﹠َ︀﹨ُ﹛ؤ ﹳ﹠﹀ٌ﹆ُ﹢نًـ﹨ٍُ︡ى ﹜ِ﹙ْ﹞ﹳ︐ُ﹆ٌ﹫﹟ًـ

︤ . ا﹟ ︻︊︀رت ا︨️ از ﹡﹫︀ز ︋﹥ در﹎︀ه ﹅. ﹡﹞︀ز ا︨️ ۀ︾﹫︉ و ا﹇︀﹝ ﹡﹞ـ︀ز  . ارد﹡﹞︀ز را ︀︋︡ در ︀ل ︑︖﹙﹫﹥ ﹎ـ

️︧﹫﹡ ﹤﹫﹚︑ ️﹇و .﹤﹫﹚︑ ﹟﹞﹣﹞ ﹪﹞ ︣ي ا﹡︖︀م﹍د و ﹁﹆ـ︳   د﹨︡ و در ﹡﹞︀ز، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹝﹪ اش را در و﹇️ د﹢︫

ا﹡﹀︀ق ﹁﹆︳ ︋ـ︀ ﹝ـ︀ل و ا﹝ـ﹢ال    . ﹨︀︨️، ︭︠﹙️ د﹍︣ ﹝︐ّ﹆﹫﹟ ا︨️ دوم، ا﹡﹀︀ق، ﹋﹥ ︎︣﹋︣دن ︫﹊︀ف. ︵﹙︊︡ ﹝﹪

︡ن ﹝﹣﹝﹟ ︀︋ـ︡ ︠ـ︡﹝️ و   ︐﹪ ﹡﹀︦ ﹋︪﹫. ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ︎︣﹋︣دن ﹨︣ ︫﹊︀﹁﹪ ا︨️ ︋﹥ ﹝︊️، ︑﹢︗َـ﹥ و ا︓︀ر

﹎﹫︣د و ﹝﹣﹝﹟ در ﹡﹞︀ز ﹝﹪ .﹋﹠︡ ︵︣﹅ ﹡﹞﹩ ﹋︧﹩ ﹋﹥ د︨︐︩ ︋﹥ ︠﹫︣ ﹡﹫︧️، ︣﹋︐﹩ ﹡︡ارد و ︵﹩ .ا﹁︀︲﹥ ︋︀︫︡

﹜ـ﹟ ︑﹠ـ︀﹜﹢ا ا﹜︊ـَ︣ـ ︐ّـ﹪ ︑﹠﹀﹆ـ﹢ا ﹝﹞ـ︀       « ۀاز ا﹟ رو ﹝﹀︀د آ︣︑︣︋ .﹟ ﹡﹢ع ا﹡﹀︀ق، ا︓︀ر ا︨️. د﹨︡ در ا﹡﹀︀ق ﹝﹪

︡  ﹫︡ ﹋﹥ دو︨️ ﹝ـ﹪ ر︨﹫︡ ︑︀ از آ﹡︙﹫︤ي ا﹡﹀︀ق ﹋﹠ ︋﹥ ︎︀﹋﹪ ﹡﹞﹪(»︑︊َـ﹢ن در ︮ـ︡ر د︨ـ︐﹢رات ︨ـ﹙﹢﹋﹪    ) دارـ

  . ا︨️

  

️  ۀ︋︧︳ ﹡﹢ازش و ﹜︴︿ ا﹜﹪ ︋︀ ︗﹙﹢. ا︨️» ﹇︊︰ و ︋︧︳«﹊﹪ از ﹝︀︵︣ات ︨﹙﹢ک . ٥ . ︗﹞︀ل ا︨ـ

﹪﹞ ﹤﹋ ﹪︀︗ ︀︑ ،︳︧︋ ـ️ ︑﹆ـ﹢ا ︋ـ﹢د     در︀︻︣ا﹇ـ︉ ر﹞ ︡︀︋ ،︰︊﹇ ︀︫︣ت ﹋︣د و در︺﹞ ︣︐﹝﹋ ︡︀︋ ا﹜︊︐ـ﹥  . ︫﹢د

︳︧︋ ︀︋ ︡︀︊﹡ ا︫︐︊︀ه ﹎︣﹁️، ︾﹛ و ﹁︧︣د﹎﹪ ﹨﹛ ︋︀ ﹇︊︰ ︑﹀ـ︀وت دارد؛ ﹇ـ︊︰    ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ا﹨︐︤از ﹡﹀︦ را

﹇︊︰ ﹝﹆︐︱︀ي ︨﹙﹢ک و . ا﹡︡ ﹋﹀ّ︀ره و ︑︴﹫︣ ﹎︫︢︐﹥ ︑︖﹙ّ﹪ ︗﹑ل ا﹜﹪ ا︨️، ﹡﹥ آن ︵﹢ر ﹋﹥ ︋︣︠﹪ ﹎﹞︀ن ﹋︣ده

اش در  ︋︣︠﹑ف ︨﹙︉ ︑﹢﹁﹫﹅ِ ا︻﹞︀ل و ا﹢ال، ﹇︊︰ ر︪ـ﹥ . ﹝﹢︗︉ ︑︓︊﹫️ ︀﹐ت و ﹝﹆︀﹝︀ت ︨︀﹜﹉ ا︨️

در ﹇︊︰ و ︨ـ﹠﹍﹫﹠﹪ ﹡︀︊ـ︡ از   ). آ﹡︙﹥ آد﹝﹪ ︠﹢د ﹝﹢︗︉ آن ︋﹢ده ا︨️(»﹛﹝︀ ﹋︧︊️ ا︡﹊«︋︀﹐︨️ ﹡﹥ در 
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در وا﹇︹، ﹇︊︱﹪ ﹡﹫︧️، ︠﹫︀ل ا︨️؛ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر . ﹝﹠︡ ︋﹢د، ︋﹙﹊﹥ ︀︋︡ ︠︡ا را در ﹨﹞︀ن ﹇︊︰ ︗︧️ ︠︡ا ﹎﹙﹥

ا﹞ ︡︀︋ ︀︖﹠︊﹢ب را د︡ و آ﹡︖ـ︀  . در ا﹟ ︠﹫︀﹐ت و ︀︊﹡ ︉︖︡ ا︨﹫︣ ︋﹢د. ﹋﹥ ︋︧︴﹪ ﹡﹫︧️، ︠﹫︀ل ا︨️

️      ︣ا ︨ـ︀﹜﹊︀ن در ︎ـ﹪ ـ︀ل ︠ـ﹢ش    ﹞ ﹜﹨ .︊﹢ب را ـ︣ا در ︗︧ـ︐︖﹢ي   . ا﹡ـ︡؟ ﹨ـ︣ ـ︀﹜﹪ ︠ـ﹢ش ا︨ـ

️    واردات ــ ــ﹪ ا︨ــــــ ــ﹢د واردة ا﹜ــــــ ــ︐﹠︡، ︠ــــــ ــ﹥ در آن ﹨︧ــــــ ــ︡؟ ﹨︣ــــــ .                                                                 ا﹡ــــــ

  »︻︀︫﹆﹛ ︋︣ ﹇︣ و ︋︣ ﹜︴﹀︩ ︋﹥ ︗َِ︡ـ                       ︋﹢ا﹜︺︖︉ ﹝﹟ ︻︀︫﹅ ا﹟ ﹨︣ دو ︲︡«

  »﹋︩، ﹢ن ﹎﹢ي ︋︀ش، ﹢﹎︀ن ﹝︊︀ش ︑︀ ︑﹢ا﹡﹪ ︋﹠︡ه ︫﹢، ︨﹙︴︀ن ﹝︊︀ش                             ز︠﹛ «

️︧﹨ ﹪﹛︀︭﹞ ︰︊﹇ ـ︀ت آ﹁ـ︀ت ︨ـ﹙﹢﹋﹪ ا︨ـ️، از دل        . ︋︀ري درـ︡ار ﹋﹞ـ︀ل را، ﹋ـ﹥ از ا﹝َـ﹠︎ ︰︊﹇

ـ  ﹨︀ي ︋︧﹫︀ري ﹝︀﹡︹ ﹝﹪ از ﹁︐﹠﹥. ︨︐︣د ﹝﹪ ︀ن ︋ـ﹥ راه  ︫﹢د ﹋﹥ ا﹨﹏ ︨﹙﹢ک ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︋︧︀︵️ ︀ل و ا﹇︊︀ل ا︵︣ا﹁﹫

﹋﹠︡  ︨︀﹜﹉ را ادب ﹝﹪. ا﹡︡ازد ﹜︪﹊︣﹨︀ را از راه ︨﹙﹢ک ︋﹫︣ون ﹝﹪ ︨﹫︀﹨﹪. ﹋﹠︡ ا﹡︀﹡﹫️ را ﹜︖︀م ﹝﹪. ا﹡︡از﹡︡ ﹝﹪

️د﹢︊︻ ﹜︣ ️︀︻در و آن در زدن ﹡﹞﹪(آورد ا︨︐﹆︀﹝️ ﹝﹪. ︋﹥ ر ﹟ا ︀︋  ︡ ︸︣﹁﹫ـ️  ). ︫﹢د ︋﹥ ︗︀﹪ ر︨ـ﹫

﹁﹞ـ︡   ﹝ـ﹪ (آورد  ︑﹢﹫︡ ﹝﹪). ﹎︢ارد ﹞﹪︫﹢د و ︨︣ ︋﹥ ﹋﹢ه و ︋﹫︀︋︀ن ﹡ د ﹤︋ ︣﹍﹉ ︗︣︻﹥ ﹝︧️ ﹡﹞﹪(آورد ﹝﹪

آورد  ︑︧ـ﹙﹫﹛ و ︨︨︣ـ︍︣د﹎﹪ ﹝ـ﹪   ). ﹋︦ ﹡﹫︧️ ︗︤ ︱︣ت ﹅ ﹝︪﹊﹙︩ ︋﹥ د︨️ ﹨﹫︘ ۀ﹋︀رش و ﹎︣ ۀ︀ر

  ).  ︫︣ط، ︑︧﹙﹫﹛ ا︨️ ﹡﹪ ﹋︀ر دراز(

  

︫﹢د ︋︣اي ا︑︭︀ف ︋﹥ ︨ـ︀︣ ︮ـ﹀︀ت ︠ـ︡ا﹪،     آن ﹉ ︮﹀︐﹪ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹋︧﹪ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︫﹀﹫︹ او ﹝﹪. ٦

︡  ︨︀﹜﹉ ا︨️ و ا﹜ّ︀ ︋﹥ ︗︀﹪ ﹡﹞ـ﹪  ۀ︠﹫︣︠﹢ا﹨﹪ ﹐ز﹝. ︠﹫︣︠﹢ا﹨﹪ ا︨️ ـ   . ر︨ـ ︠﹙ـ﹅ ︀︋ـ︡    ۀ﹡︧ـ︊️ ︋ـ﹥ ﹨﹞

︠﹙﹅ ︠﹫︣︠﹢اه ا︨️ و ﹝﹠︪︃ ︫︣ور ︸﹙﹛ ا﹁︣اد ﹡︧ـ︊️   ۀ︠﹫︣︠﹢اه ︋︀︫︡، ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨﹞

  . ︐﹪ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫﹞︣ ﹨﹛ ︠﹫︣︠﹢اه ︋﹢د ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ︨﹫︡ا﹜︪︡اء. ︋﹥ ︠﹢د︫︀ن ا︨️

  

٧ .︡و ﹤︋ ︉︣﹆︑ ،️﹆︣︵ ـ︣  . ت و ﹋︓︣ت ا︨️﹝﹑ک ︠﹫︣ و ︫︣ دردش را ز﹢︠ ﹉﹛︀︨ ﹤﹋ ﹪﹞︀﹍﹠﹨

﹋︪︡، ︋﹥ ا﹡︊︧ـ︀ط و آرا﹝ـ︩ و وـ︡ت ︋ـ︀ ﹨︧ـ︐﹪ ﹝﹫ـ﹏        ا﹡︡ازد و از ︠﹢دش د︨️ ﹝﹪ ︠︡ا ﹝﹪ ۀ﹢ل و ﹇﹢َـ

﹟ و ا﹝︀ ا︗︣اي ﹋︀ر﹨︀ از روي ︠﹢د︠﹢ا﹨﹪، ﹝﹫﹏ ︋﹥ ا﹡﹆︊︀ض و ︑︺ـ﹫َـ . ︫﹢د ︋﹥ ︠﹫︣ ﹋﹠︡؛ ﹋﹥ از آن ︑︺︊﹫︣ ﹝﹪ ﹝﹪

؛ ︺﹠ـ﹪  »ا﹖︔ـ﹛ ـّ︤از ا﹜﹆﹙ـ﹢ب   «︋﹥ ︑︺︊﹫︣ي . ︫﹢د ︋﹥ ︫︣ ︑︺︊﹫︣ ﹝﹪ ا﹟، دا﹨﹪ ︋﹥ ﹋︓︣ت ا︨️؛ ﹋﹥ از آن︋﹠︀︋︣

آ﹡︙﹥ د﹟ در ︎﹪ آن ا︨️، ﹡﹀﹪ ︠ـ﹢د︋﹫﹠﹪ و ا︔︊ـ︀ت ︠ـ︡ا︋﹫﹠﹪ و    . ﹝﹑ک ﹎﹠︀ه ︋﹢دن ﹎﹠︀ه ﹜︣زا﹡︡ن ﹇﹙︉ ا︨️

ا﹠︀ ︠﹫︣ . ا﹠﹊﹥ آد﹝﹪ ︋﹥ ︑︃︨﹪ از ︠︡ا ر﹫﹛ و ﹋︣﹛ و ︨︐︀ر و ﹙﹫﹛ ︫﹢د. ︠︡ا︠﹢ا﹨﹪ و ︠︡اداري ا︨️

د︨︐﹢رات د﹛ ﹟︀ظ ︫︡ه ا︨️؛  ۀا﹟ ﹝﹑ک رو ︋﹥ و︡ت دا︫︐﹟ در ﹨﹞. ا﹟ ا︨️ ا︨️ و ︠﹫︣ آد﹝﹪ در

︑﹉ ﹝﹢اد  ﹨︀ ﹝﹊︐︉ ︑︽︢﹥ ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ﹋﹥ را︗︹ ︋﹥ ︑﹉ ﹝︓﹑ً را︗︹ ︋﹥ آداب ︠﹢ردن و ا︋ ﹤ ﹤﹊﹠﹢ر﹛، ده

﹪﹞ ︒︋ ﹪︣ت. ﹎︢ارد ﹋﹠︡ و ﹨︤اران د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ د﹇﹫﹅ ︎﹫︩ ︎︀ي آدم ﹝﹪ ︾︢ا︓﹋ ﹟و ︠︣ده ا ﹪در  ﹎︣ا ﹪﹠﹫︋
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: ﹋﹠︡ ︨︀ده و ︋︧﹫︳ ﹝﹪ ۀ︀ل آ﹡﹊﹥ د﹟، را︗︹ ︋﹥ ا ﹤﹚︧﹞ ﹟﹠︡ ︑﹢︮﹫. ا﹋︓︣ ︻﹙﹢م ︋︪︣ي ا︨︀س ﹋︀ر ا︨️

︋︣و ︋︣﹎︣د، در ︮﹢رت  را﹨﹪ ﹋﹥ ︋﹪. ﹎︣ا﹪ ا︨️ ﹋﹛ ︋﹢ر، آرام ︋﹢ر، ︋︀ ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ︠︡ا ︋﹢ر؛ ا﹟ و︡ت

︨ـَ︣ـ  . ︐﹥ ︋︀︫︡ ﹡﹥ ﹋︓︣تاش رو ︋﹥ و︡ت دا︫ ﹋﹑ً ︨︀﹜﹉ ︀︋︡ در ز﹡︡﹎﹪. ر︨︡ ا︨︐﹆︀﹝️ ︋︣ آن، ︋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹪

﹤︐﹀﹎ ﹤﹊﹠از ﹨︣ ا﹡︊︧︀ط و ا﹡﹆︊︀ض د﹡﹫﹢ي ا︻︣اض ﹋﹠︡ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ﹋︓︣ت ا ︡︀︋ ﹉﹛︀︨ ︡﹡︨︀ز ︋﹢دن ︑︃َ︨ــ︿ و   ا

ر﹋﹢ن ︋﹥ ﹋︓︣ت و ︗︤﹫︀ت، ︸﹙﹞︐﹪ دارد ﹋﹥ ﹡﹢ر و﹇️ را در آد﹝﹪ ︠ـ︀﹝﹢ش  . ︑﹀َ︣ـح ︋︣ و﹇︀︹ ︠︀ر︗﹪ ا︨️

آورد ﹥ ︋︨︣︡ ︋﹥ ر﹋ـ﹢ن   ﹥ ︸︀﹨︣، ︑﹢﹇︿ ︨﹫︣ ﹝﹪︋︣اي ︨︀﹜﹉ ︐﹪ ﹡︷︣ ︋. ا﹡︡ازد ﹋﹠︡ و او را از ︎︣واز ﹝﹪ ﹝﹪

  . ︋﹥ آن

  

٨ .﹟﹫︧ از ا﹝︀م ️︨ا ️︉َـ ﹝︺ـ︀﹜﹪ «:روا ًان ا    ︀ ﹁︀ـ︊︽︰ ︨﹀︧ـ ︠︡او﹡ـ︡ ا﹝ـ﹢ر   (»ا﹐﹝ـ﹢ر و

آ﹡︀ ﹋﹥ ا﹨﹏ ا﹟ راه ︋﹢د﹡︡ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹪، در  ﹉ـ︀ل  ). ﹝︐︺︀﹜﹪ را دو︨️ دارد و از ا﹝﹢ر ︎︧️ ︋﹫︤ار ا︨️

︡  ﹥ ﹝︤︗ ﹏︀︧﹪ ︑﹢︗َـ﹪ ﹡︡ا︫︐﹠︡ و آ﹡︀ را ︨﹀︧︀ف ا﹝﹢ر ﹝ـ﹪ ︋. ﹋︣د﹡︡ و ﹨﹢اي د﹍︣ي ز﹡︡﹎﹪ ﹝﹪ . دا﹡︧ـ︐﹠

ا︮﹑ً در . ا﹡︡ ︫︡ه ور ﹡﹞﹪ ا﹡︡ و ︾︀﹁﹑﹡﹥ در آن ︾﹢︵﹥ ﹋︣ده ا﹡︡، از ︋︀﹐ ﹡︷︣ ﹝﹪ ﹋︣ده ︐﹪ ا﹎︣ ︋﹥ ﹫︤ي ﹡︷︣ ﹝﹪

︐ـ﹪ ا﹎ـ︣ ︋ـ︀ ﹝ـ︣دم ﹡︪︧ـ️ و ︋︣︠︀︨ـ️       . ا﹡﹍︀ر ﹋﹥ ا︮﹑ً در ا﹟ ︻︀﹜﹛ ﹡﹫︧︐﹠︡. ا﹡︡ ا﹁﹆﹪ د﹍︣ ﹝︧︐﹆َ︣ـ ︋﹢ده

﹪﹞ ﹪﹞ ️︪︀ن آن ︵︣ف ا︨️ ﹋︣د﹡︡، رااز و︗﹢د︫︀ن ︋︀ ﹝︣دم و ا︮﹏ ︑﹢︗َـ ﹪﹝﹋ ︳﹆﹁ ﹤﹋ ︡﹫﹝﹁ ︫︡ . ︀﹞ ︀︋

﹋﹠﹠︡ ﹨﹞﹫︪﹥ در ︀ل ︻︊︀دت درو﹡﹪ ︋︀︫﹠︡، ﹨﹞﹫︪ـ﹥ در ︻﹞ـ﹅    ︨︺﹪ ﹝﹪. ﹨︧︐﹠︡، ا﹝︀ در وا﹇︹، ︋︀ ﹝︀ ﹡﹫︧︐﹠︡

︗ـ︀ ︋︀︫ـ︡، ﹡ـ﹥     ︑﹢︗َـ︪︀ن ـ﹉ . و︗﹢د︫︀ن ︨︀﹋﹟ ︋︀︫﹠︡ و ︑﹢︗َـ︪︀ن ︋﹥ ا︻﹞︀ق ﹨︧︐﹪ ︋︀︫︡ ﹡﹥ ︋﹥ ︸︀﹨︣ آن

آ﹡︀ ︋︀ ﹝︣دم ﹋︀ري ﹡︡ار﹡︡، ︋︀  .از ا︨︣اف ﹋﹥ ︮︣ف و︗﹢د ا︨️ در ︗︀﹪ ﹋﹥ ﹐زم ﹡﹫︧️، ︋︣﹋﹠︀ر﹡︡ .︗︀ ﹨﹞﹥

︫ـ﹢د   ﹋﹠﹠︡ ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︀﹐ ︋︀︫﹠︡، ︋﹥ ا﹟ را︐﹪ ﹡﹞ـ﹪  ︑﹑ش ﹝﹪. ﹋﹠﹠︡ ︋﹥ ﹋︧﹪ ︗︤ او ︑﹊﹫﹥ ﹡﹞﹪. ︠︡ا ﹋︀ر دار﹡︡

︡  ︨﹊﹢︑︪︀ن ︸︀﹨︣ي ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋﹥ ︸︀﹨︣ ︨︀﹋️. آ﹡︀ را ︀︎﹫﹟ آورد . ︋︀︫﹠︡ و در درو﹡︪︀ن ︾﹢︾︀ ︋﹥ ︎︀ ︋︀︫ـ

️   در ︨﹊﹢︑﹪ ﹆﹫﹆﹪ ﹝﹠︤ل ﹎︤︡ه آ﹡︖ـ︀ آ﹡ـ︀ ﹨︧ـ︐﹠︡ و    . ا﹡︡ ﹋﹥ ︨﹊﹢ت ذُ﹋︣ي ا︨️، ︨﹊﹢ت ︑ـ﹢︗َـ﹪ ا︨ـ

﹅ ︣ت︱ .  

  

٩ .﹪﹞ ﹪﹨︀﹎ ﹤﹚︧﹞ ﹤﹋ ︢ارد ﹋﹠︡ و آدم را ︨︣ ﹋︀ر ﹝﹪ اي ذ﹨﹟ آدم را ﹝︪︽﹢ل ﹝﹪ ︫﹢د﹎ .﹤﹚︧﹞ ﹟﹫﹠  اي

ا﹡ـ︡،   آ︡ و ︑ـ︀ و﹇︐ـ﹪ ﹋ـ﹥ ﹋︀﹝ـ﹏ ﹡︪ـ︡ه      ︫︽﹏ و روا︋︳ آ﹡︀ ︎﹫︩ ﹝﹪﹨︀ ﹋﹛ و ︋﹫︩، ︋︣ ︧︉  در ز﹡︡﹎﹪ آدم

راه ﹏ ﹨﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن دو ر﹋︺️ ﹡﹞︀ز ︋ـ︀ ︑﹢︗َــ﹥ ︋﹢ا﹡ـ︡ و    . ︫﹢د ﹝﹢︗︉ ا︫︐︽︀ل ذ﹨﹟ و ︾﹀﹙️ ﹝﹪

︠︡ا︀، ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ذ﹨﹟ ﹝ـ︣ا ﹝︪ـ︽﹢ل ﹋ـ︣ده ا︨ـ️،     : ﹋﹥» ︋︣ ز︋︀ن آورد«︎︦ از آن، ︋︀ ︠︡ا ︮︊️ ﹋﹠︡ و 

و ا﹟ ﹋︀ر را ﹨︣ ︋︀ر ﹋﹥ ︠﹢ا︵︣ ﹨︖﹢م آورد، ︑﹊︣ار ! ︫﹢د و ︋﹥ ︀د ︑﹢ ﹝︪︽﹢ل ︋︀︫﹛︻﹠︀︐﹪ ﹋﹟ ︑︀ ﹁﹊︣م آزاد 

. ︫ـ﹢د  ︑︣ ﹏ ﹝﹪ ︫﹢د و ﹝︀︧﹏ را️ ﹋﹛ ︑︺︡اد د﹁︺︀ت ︑﹢َ︨ـ﹏ ︋︣اي ﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹋﹞︐︣ و ﹋﹞︐︣ ﹝﹪ ﹋﹛. ﹋﹠︡
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اي ︎ـ﹫︩   و﹇︐ـ﹪ ﹝︧ـ﹙﹥  . آن ﹁﹊︣ و ︠﹫︀﹜﹪ ﹋﹥ ﹝﹞︡وح ا︨️، ﹡﹥ ا﹟ ﹁﹊︣ و ︠﹫︀﹜﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ آن ﹝︊︐﹑ـ﹫﹛ 

﹪﹞﹪﹞ ﹤︷﹛ ﹉ ︋︣اي ︣﹊﹁ ،︡︡ا ﹝﹪ آ﹫︎ ﹪﹚ و ︋︣اي ﹝︪﹊﹏ راه ︡ـ︡ ﹝ـ﹪   آ︡︎︀﹡ ︣﹊﹁ ︫ـ﹢د  ︫﹢د و آ﹡﹍︀ه .

ا﹝︣ ︠︡ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ ذ﹨﹟ ﹝︀ ﹡ـ︀زل ︫ـ︡ه و ︋ـ︣    . در وا﹇︹، ا﹜︀م ا︨️. ︑︡︋﹫︣ي ﹋﹥ ا﹜﹪ ︋︀︫︡، ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا︨️

ـ   ︵︊﹅ ذ﹨﹟ ﹝︀ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ و راه ﹙﹪ ︎﹫︩ ︎︀ي ﹝︀ ﹝﹪ ︖︀د ﹡﹞ـ﹪ ﹎︢ارد و ا︮﹑ً ﹨﹛ ︠ـ﹢ا︵︣ ا  ︡ . ﹋﹠ـ

﹁﹊︣ و ︠﹫︀﹜﹪ ﹋﹥ ︋﹫︩ از ﹛ ︡﹠︷﹥ در . ﹠﹫﹟ ︑︡︋﹫︣ي ︋︀ ︑﹀﹢︰ ﹨﹛ ︑﹠︀﹁﹪ ﹡︡ارد، ︋﹙﹊﹥ ︗︤﹪ از آن ا︨️

   ︣ و او را از ︠ـ︡ا دور   دزدد ﹇ـ﹢اي آد﹝ـ﹪ را ﹝ـ﹪   . ︸︣ف ذ﹨﹟ ︋︀﹇﹪ ︋﹞︀﹡︡، ︫﹢ا︾﹏ و ︠ـ﹢ا︵︣ ا︨ـ️ و ﹝︱ـ

︀︋︧ـ︐︡ و ︋ـ﹥ ︠ـ﹢دش     ﹋﹠︡ روي ︎︀ي ︠﹢دش ︨︀﹜﹊﹪ ﹋﹥ ا﹨﹏ ︑﹢﹋ّ﹏ ︋︀︫︡، در ﹝︪﹊﹑ت ︨︺﹪ ﹡﹞﹪. ︡﹋﹠ ﹝﹪

﹋﹠︡؛ در ا﹟  ︋︣د و ا﹝︣ش را ︋﹥ او ︑﹀﹢︣﹎ ﹪﹞ ︰︤د و ︋﹥ ︗﹠︀ب او ︎﹠︀ه ﹝﹪ ︑﹊﹫﹥ ﹋﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ︨﹢ي ︠︡ا ﹝﹪

︫﹢د؛ آ﹡﹍︀ه و︗﹢دش را ︗﹞︹ و ﹨﹞َـ︩ را ﹝︭︣وف راه  ﹝﹢﹇︹، راهٌ ﹡︖︀ت از ﹝︪﹊﹏ ︋﹥ او ا﹜︀م ﹝﹪ ︮﹢رت، ︋﹥

﹪﹞ ﹪ّ﹚ او آ﹝﹢︠︐﹥ ا︨️، ﹡﹥ ا ﹤︋ ﹪﹛اي ذ﹨﹠ـ﹪ و ︋ـ︡﹡﹪  ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣ا︨️ٌ ا﹢﹇ ﹤﹊﹠     ︀اش را ︋ـ︀ ︑ـ︡︋﹫︣ات ︋﹫︖ـ

  . ︑︣ ﹋﹠︡ ︑︣ و ︎﹫︙﹫︡ه ﹝︧︐﹙﹉ و ﹝︪﹊﹏ را ﹨﹛ ︋︤رگ

  

﹨ـ︀ دار﹡ـ︡،    ا﹁︐﹠︡، ﹢ن ذ﹋︣ و ︻︊︀دت ︋﹫︪︐︣ي ﹡︧︊️ ︋﹥ ︀︨︣ آدم ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ در ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ک ﹝﹪. ١٠

ـ . ︫﹢د ﹡﹀︧︪︀ن ﹇﹢ي ﹝﹪ . ️﹇﹢ي ︫︡ن ﹡﹀︦ ا︔︣ و︲︺﹪ ︊︦ ﹡﹀︦ ا︨️ و ﹝︐َ︬ـ ذ﹋︣ و ︻︊︀دت ﹨﹛ ﹡﹫︧

﹨ـ︀ ︋ـ︀    ︋﹍︢ر﹛ از ا﹠﹊﹥ ا︮﹢﹐ً ︋︺︱ـ﹪ آدم . ︫﹢﹡︡ ﹝︣︑︀︲︀ن ﹨﹛ ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ ︀︮ ︦﹀﹡ ︦︊︉ ﹡﹀︦ ﹇﹢ي ﹝﹪

. آ︡ در ﹨︣ ︀ل، ﹡﹀︦ ﹋﹥ ﹇﹢ي ︋︀︫︡، ︠︴︣ات ︋︧﹫︀ري ︎﹫︩ ﹝﹪. ا﹡︡ ︑︣ از ︣︀︨﹟ ︋﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡ه ﹡﹀︧﹪ ﹇﹢ي

︦  «﹎︢ارد،  ︡︀︋︀﹜️  از ا﹟ رو، ﹋︧﹪ ﹋﹥ در ا﹟ راه ﹇︡م ﹝﹪ ︡ دا︫ـ︐﹥  » ﹁ـ︣ار از ﹡﹀ـ ﹁ـ︣ار از ﹡﹀ـ︦   . ︋︀︫ـ

︠︡ا ا﹡︡ا︠︐﹟ و  ۀ︻︊︀رت ا︨️ از ﹝︪︽﹢ل ︋﹢دن ︋﹥ ذ﹋︣ ﹅ و ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋︣دن ︠﹢د و ︠﹢د را ز ︣﹢ل و ﹇﹢َـ

ا﹠︖︀︨️ ﹋﹥ ﹋︧ـ︀﹡﹪ ﹋ـ﹥ ︑︺︊َــ︡ ﹡︡ار﹡ـ︡، ︋ـ﹥ درد ︨ـ﹫︣ و ︨ـ﹙﹢ک        . ︭︠﹢ص ︫︀ء ︠﹢د ﹎︫︢︐﹟ از ︠﹢د و ︋﹥

︡  از ﹡﹀︦ را ﹨﹠﹢ز ︀د ﹡﹍︣﹁︐﹥︫﹢د، و﹜﹪ ﹜ٌ﹛ِ ﹁︣ار  ︠﹢ر﹡︡، ﹢ن ﹡﹀︦ آ﹡︀ در ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ک ﹇﹢ي ﹝﹪ ﹡﹞﹪ . ا﹡ـ

︡  ا﹡︡از﹡︡ و ﹡︷︣ ︠﹢د︫︀ن و ﹁﹛ ︠﹢د︫︀ن از د﹟ را ︋﹥ د﹍︣ان ︑﹞﹫﹏ ﹝﹪ از ا﹟ رو، ︋︧︀ط ︋﹥ راه ﹝﹪ . ﹋﹠﹠ـ

︫﹢د و ا﹟ ︋﹥ د﹜﹫﹏ آن ا︨️ ﹋ـ﹥   ︐﹪ در درس و ﹆﹁ ︒︋﹪، ︋︡ون ا︋ ﹤﹊﹠﹢ا﹨﹠︡، ︵︣ف آ﹡︀ ﹝︖︀ب ﹝﹪

﹋ـ︦   ﹠﹫﹟ آد﹝ـ﹪ را ﹨ـ﹫︘  . ﹋﹠︡ ﹡︀︠﹢دآ﹎︀ه ︑َ︭︣ـف ﹝﹪﹡﹀︦ ﹇﹢ي در ﹡﹀﹢س ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ در ︋︣ا︋︣ش ﹨︧︐﹠︡، 

د﹡ـ︡ه   د﹨ـ︡ و ﹁ـ︣د ـ﹉    ︑﹢ا﹡︡ از ور︵﹥ و وادي ا︫︐︊︀ه ︋﹫︣ون ︋﹊︪︡ و ا﹟ ︋﹥ او ا︧︀س ﹆︀﹡﹫ـ️ ﹝ـ﹪   ﹡﹞﹪

﹪﹞ ﹉ ﹟ا︔︣ ﹝﹪. د﹡︡﹎﹪ آ﹁︀ت ︋︧﹫︀ري دارد ︫﹢د و ا ︩﹠︣﹀﹡ ي د︻︀ و﹢﹇ ︦﹀﹡ ﹤﹊﹠︀ف ︋︣ ا︱﹞ ﹜﹋ ،︡﹠﹋  ﹜﹋

﹡︐﹫︖﹥ ا﹠﹊﹥ ﹋︧ـ﹪  . ﹋﹠︡ ا﹡︡ازد و ︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ ︠︡ا﹪ ﹝﹪ روا ﹋﹠﹪ راه ﹝﹪﹎﹢﹪ و ︀︗️ ︋︧︀ط ︫﹀︀د﹨﹪ و ︾﹫︉

﹪﹝﹠︗ َ︣ـ ا︨️ و︱﹞ ︩︡ارد، ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ک ︋︣ا﹡ ﹟اش ﹝﹪ ﹋﹥ ︑︺︊َـ︡ ︋﹥ د ︡﹠﹋ .  
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ا﹎︣ ﹋︧﹪ ﹝︡︻﹪ ا﹟ ﹇︱﹫﹥ ︫﹢د، . ﹝﹑﹇︀ت ︋︀ ا︪︀ن ﹨﹛ َ︨︣ـ ︠︡ا︨️. َ︨︣ـ ︠︡ا︨️ ا﹝︀م ز﹝︀ن. ١١

ـ   ﹝︱︀ف ︋︣ ا﹠﹊﹥ ادَـ︻︀ د﹜﹫﹏ ︋︣ ︻︡م ا︨️، در ︨ـ︣ ﹋ـ︣ده و آدم ︠ـ︀م و     ۀ︮﹢ر︑﹪ ﹨﹛ ﹋﹥ وا﹇︺﹪ ︋︀︫ـ︡، اذا︻

﹤︐︎︀﹡ ️︨و ﹨﹞ـ︀ن  . ﹡﹥ ﹁﹆︳ ﹋︀﹝﹏ ﹡︪︡ه، ︋﹙﹊﹥ ﹨﹠﹢ز ا﹜﹀︊︀ي ︨﹙﹢ک را ﹡︪﹠︀︠︐﹥ ا︨️. ︵﹀﹏ راه ا︨️. اي ا

را ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋﹠︡ ︨ـ﹫﹙﹪   ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹨︣﹋︦ ﹋﹥ ︱︣ت. ︋﹫﹠︡ ︠﹢رد و ︋﹑ ﹝﹪ ︨︐﹪ ︲︣︋﹥ ﹝﹪ ز﹝︀ن، ︋﹥

ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠ـ︡، رو   ︨﹢ء د؛ ﹨︣﹋︦ ﹨﹛ از ︻︪﹅ ﹝︣دم ︋﹥ ا﹝︀م ز﹝︀﹡︪︀ن︫﹢ ︠﹢رد و ﹎﹢︫﹞︀﹜﹪ داده ﹝﹪ ﹝﹪

  .︨﹫︀ه ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

از ا﹟ ﹝︴﹙︉ ﹋﹥ ︋﹍︢ر﹛، ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ ا﹋︓︣ ︑َ︪︣ـ﹁︀︑﹪ ﹋﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ذ﹋︣ ︫︡ه ا︨️، ﹆﹫﹆︐︀ً ︑َ︪︣ـف 

 ۀا﹟ در︋︀ر(ا﹡︡ ﹋﹥ او ا﹝︀م ز﹝︀ن ︋﹢ده ا︨️ ا﹡︡ و ︋﹥ ︠﹢د ﹇︊﹢﹐﹡︡ه ﹋︧﹪ را د︡ه. ﹡﹫︧️، ︑﹙﹆﹫﹟ و ︑︭﹢َـر ا︨️

︀ ا︮﹑ً ﹁︣د ︋﹫︣ون از ︠﹢دش ﹋︧ـ﹪ را ﹡︡ـ︡ه و در درون ﹡﹀︧ـ︩    ). ︻﹢ام و ︻﹢ام ︠﹢اصَـ و ︠﹢اصَـ ︻﹢ام

ا﹝︀م ز﹝︀ن ﹡﹀︧︩ ︋ـ︣ او ︑︖﹙ّـ﹪ ﹋ـ︣ده    ) ره(﹇﹢ل ︨﹫︡︻﹙﹪ ﹇︀︲﹪ ︑َ︪︣ـف ︋︣ا︩ رخ داده ا︨️ و ︋﹥ ۀ﹝﹊︀︫﹀

  ). ︠﹢اصَـ ︠﹢اصَـ  ۀا﹟ ﹨﹛ در︋︀ر(ا︨️

  

١٢ .﹚﹫︠ ︡︣︖︑ ︣ي . ﹪ ﹝﹣︔︣ ا︨️﹋﹢﹨︧︐︀ن و ︠﹙﹢ت در﹨︀︸ ﹟در ︗︊︀ل، ︠︤ا)  ﹝︪ـ︨︣ ـ︀دن و︺﹞ۀ 

﹨︀، ︋﹫︪ـ︐︣ از   آ︔︀ر ر﹞️ ︠︡ا در ﹋﹢ه. ﹨︀، ︀﹆﹆﹪ از ︻︷﹞️ ︠︡ا ﹨︧️ در ﹋﹢ه. و ︋︀︵﹠﹪ ﹨︧️) رود﹨︀

ا﹟ ︋︤ر﹎ـ﹪ ︸ـ︀﹨︣ي،   . ︑︣﹟ ︠﹙﹅ ︠︡ا در ز﹝﹫﹟ ﹋﹢ه ا︨️ ︋︤رگ. ز﹝﹫﹟ ا︨️» و︑︡«﹨︀  ﹋﹢ه. ﹨︀︨️ ︋﹫︀︋︀ن

ـ  ︠﹙﹢ت ﹨﹛ آ︔︀ر ︋. ︋︀︵﹠﹪ ﹨﹛ دارد ︡ راه دا﹡︧ـ︐﹥  ۀ︧﹫︀ري دارد، آن ﹇︡ر ﹋ـ﹥ آن را ﹐ز﹝ ﹨ـ﹫︘ ︎﹫︽﹞︊ـ︣ي   . ا﹡ـ

در  در آ︾︀ز و ︋︣︠﹪ ﹝︓ـ﹏ ﹡ـ﹢ح   ︋︣︠﹪ ﹝︓﹏ ︎﹫︀﹝︊︣ ﹝︀. ﹡﹫︧️، ︗︤ ا﹠﹊﹥ دوران ︠﹙﹢ت دا︫︐﹥ ا︨️

اش ︋ـ︀ز   اگ ﹋︧﹪ ﹝︣ا﹇︉ ︪﹛ و ﹎﹢ش و ﹢ا︨︩ ︋︀︫︡، ︪﹛ و ﹎﹢ش و ﹢اس ︋︣ز︠ـ﹪ . ︀︎︀ن ︻﹞︣ش

  .︠﹢ا﹨︡ ا︗ ﹟︀ن ︎︣ از ︮︡ا︨️، ﹎﹫︣﹡︡ه ﹝﹪. ︫﹢د ﹝﹪

  

در ﹝︧﹫︣﹨︀ي ︨﹙﹢﹋﹪، ا﹎︣ ﹋︧﹪ ︋﹢ا﹨︡ ︎﹫︪︣وي ﹋﹠︡، اول ︀︋︡ ︑︣ك ︑︺﹙ّ﹆ـ︀ت ﹋﹠ـ︡ ﹋ـ﹥ ﹊ـ﹪ از     . ١٣

︐﹪ در ︋︣︠﹪ ار︋︺﹫﹠︀تٌ ﹝﹛، ︫︣ط ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ . ︣ ا︨️﹨︀ي آن ا﹡﹀︀ق ا︨️ ﹋﹥ در ر︀︲️ ︠﹫﹙﹪ ﹝﹣︔ راه

آ﹡﹊ـ﹥   ﹋﹠︡ و ﹨﹛ ︠﹢︫︀﹜﹪ و ︋︣وزيِ ﹝︀ را ︋﹥ ﹝︀د︀ت ﹋﹛ ﹝﹪ ۀ﹨﹛ ︻﹑﹇ ،ا﹡﹀︀ق. روز ﹁﹑ن ﹇︡ر ︮︡﹇﹥ ︋︡﹨︡

  . ﹋﹠﹠︡ه دارد اي در ا﹡﹀︀ق ا﹜︺︀ده ︋﹥ او ا﹡﹀︀ق ︫︡ه ا︨️، ا︔︣ات ﹁﹢ق

  

١٤ .︤﹫﹁ ︭︣ ا︨️در اذ﹋︀ر، ︋﹥ ︠︳ ﹡︪︧︐﹟، ﹋﹥ ︻︊︀رت ا︨️ از ّ︣︔﹣﹞ ،﹪﹊ .   ـ︀ ﹝ًـ ︳ـ﹟ ︠ــ︡ل  ا﹠

ا﹜﹞︓﹏، ︋︣︠﹪ د︨ـ︐﹢ر﹨︀   ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹪. ︀ ︨︖︀ده) ﹝︓﹏ ︾︀ر ︣ا ︋︣اي ︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م(︑﹢ا﹡︡ ︾︀ر ︋︀︫︡  ﹝﹪
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 ︫︣ ـ﹥ ﹐زم ا︨ـ️ ︋︣︠ـ﹪     . ︫ـ﹢د  ا﹡︖ـ︀م ﹝ـ﹪  ) ا︻︐﹊︀ف(در ︗︀ي ︠︀︮﹪، ﹝︓﹑ً ﹁﹆︳ ﹝︧︖︡ ︋︤رگ﹊﹠ـ︀ ا

  . ، ︎︦ از اداي ﹁︣ا︰ ا﹡︖︀م داد﹎﹢﹡﹥ ﹡︪︧︐﹥  ︑︺﹆﹫︊︀ت را ﹇︊﹏ از ︑︽﹫﹫︣ ︀﹜️ و ﹨﹞︀ن

  

︡ (» ّ︭︣︠﹢ا ﹐﹡﹀︧﹊﹛﹐ ︑ُ«ا︨️ ﹋﹥  از ﹝﹢﹐. ١٥ ﹝ـ︀ل ا︨ـ️ ﹋︧ـ﹪    ). ︠﹢︪︐﹟ را آزاد ﹝﹍︢ارـ

︨︡︣︋ ﹪︀︗ ﹤︋ ️︲︀ا﹎︣ ﹨﹛، ﹋︧﹪ را . ︋︡ون ر»﹈ ﹤︊︑︣﹞«)﹪﹡︀﹎︀﹡ (﹪﹞ ﹟﹫﹞︠ـ﹢رد  ︋︀﹐ ︋︊︣﹡︡، ﹝︺﹞﹢﹐ً ز  .

، آن ﹨ـ﹛ ﹋︧ـ﹪ ﹋ـ﹥ ا﹝ـ︀م     ︠︡ا ياي از او﹜﹫︀ و﹜﹪َـ︋﹥ د︨️ . ︻﹑وه، ا﹋︐︧︀︋﹪ ا︨️ ︋﹥. را﹨︩ ︑︡ر︖﹪ ا︨️

﹡﹫︤ ﹡︧️، ︠ـ﹢دش ︑ـ️    ︻﹙﹪. ﹋︀ر ﹝﹠︭﹢ب ﹋︣ده ︋︀︫﹠︡ ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص، او را ︋︣اي ا  ﹟ز﹝︀ن

︣︊﹞︀﹫︎ ️﹫︋︣︑ د﹢︋ .  

﹪﹞ ️﹋︣ را ﹈﹛︀︨ ً︀︭︫ ︠︡ا ︣﹍د ،﹪︀︗ راه وًـ﹨َ︊﹪. د﹨︡ ا﹝َـ︀ از ︣﹍از آ﹡︖︀ د)﹪︐︀﹠︻ (️︨ا .  

  

ان ا﹐︋︣ار َ︪︣ـ︋﹢ن ﹝﹟ ﹋︃س ﹋︀ن «: ﹡︧️، ︫︣اب ﹋︀﹁﹢ر. د﹨﹠︡ ﹈ ﹝﹪در ︨﹙﹢ك ︨﹥ ︫︣اب ︋﹥ ︨︀﹜. ١٦

︫﹢د، ﹡ـ﹢︻﹪   ﹡﹢︻﹪ ︨︣دي از آن ︎﹫︡ا ﹝﹪. ﹡﹢︫︡ ﹝﹪» ︠﹢دش«﹡︧️ ا︨️ ﹋﹥  ۀا﹟ در︗. »﹝︤ا︗︀ ﹋︀﹁﹢راً

و ︧ـ﹆﹢ن ﹝ـ﹟ ﹋ـ︃س    «: ا﹡︡ازد ︫︣اب دوم ز﹡︖︊﹫﹏ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︣ار︑︩ ﹝﹪. ︠﹫︀﹜﹪ ︑︡︣ و ر︠﹢ت و ︋﹪

اش  ︨﹢م، ︫︣اب ︵﹢ر ا︨️ ﹋ـ﹥ ︨ـ︀﹇﹪  . ﹠︖︀ ︨︀﹇﹪ دارد، ا﹝َـ︀ ︨︀﹇﹪ ﹡︀﹝︺﹫َـ﹟ ا︨️ا. »﹋︀ن ﹝︤ا︗︀ ز﹡︖︊﹫﹑ً

  .»و ︨﹆︀﹨﹛ ر︋﹛ ︫︣ا︋︀ً ︵﹢راً«: ا︨️» ربَـ«︠﹢د 

 ﹟ا︨️ ﹨︀ وادي ا ️﹐در︠️ ︑﹠︀وري ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ در ︋﹫﹟ ︋﹠ـ﹪ . ﹨︀ي ﹋﹢ي و ️﹐آدم ︋ـ﹢ده و   و

️︧﹨ . ،️︨در︠️ ا ﹟از ︔﹞︣ات ا ﹪﹊ ،️︨︋︣︠ـ﹪ او﹜﹫ـ︀ در ﹎︫︢ـ︐﹥،    ﹡︊﹢ت ﹨﹛ ﹋﹥ ︠︐﹛ ︫︡ه ا ﹤︋ ﹪﹠︺

﹪﹞ ﹪︮︀︠ ️ر﹢﹞︃﹞ ️︣ي ﹨﹛ ︋ـ﹢ده و ﹨︧ـ️ ﹋ـ﹥ ا︮ـ﹏ و︗ـ﹢د       داد﹡︡ ︋﹥ ﹡︀م ﹡︊﹢ت، ا﹜︊︐﹥ ﹝︃﹝﹢ر﹍︀ي د﹨

   ︀ ﹝ـ︓﹑ً، ︠︱ـ︣ ﹝︃﹝﹢رـ️ ︠︀︮ـ﹪ دارد و ا﹜﹫ـ︀س      . ︠﹫﹙﹪ از آ﹡︀ از ا︨︣ار ا︨️، ﹥ ر︨︡ ︋ـ﹥ ﹋﹫﹀﹫ـ️ آ﹡ـ

︣﹍د ﹪︮︀︠ ️او﹜﹫︀ ﹝︃﹝﹢ر﹡︡ در ﹜︊︀س ا︫︣ار ﹝. ﹝︃﹝﹢ر ﹪︠︣︋ ﹪︐ اري ︋︀︫﹠︡، و﹢︐. ...  

️ن و ﹝︃﹝﹢ر﹢︫ ︀ت و﹞︀﹆﹞ ﹟︋︣اي ﹝︀ ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥ ا︨️، ﹨﹞ ﹨︀ ﹋﹥ ︠﹫﹙﹪ ا ﹜﹨ ︀﹡ا︵﹢ار و﹜﹪ ︠︡ا و  ۀاز آ

 ︡ا︮﹏ وا ﹉ ا︨️ ︔﹞︣ات ﹤﹫﹛ا ️﹐اي ا︨️ ﹋﹥ ︋︀﹇﹪ ا︨ـ️ و ﹨ـ︣ ﹋ـ﹥ ︠ـ︀ک      و آن ︫︖︣ه. ا︨️ ﹋﹥ و

︋︀ب و﹐️ ا﹜﹪ ا﹜﹪ ا﹐︋︡ . ︫﹢د ﹠︀ور ﹝﹪ز﹡︡ و ︨︐︊︣ و ︎ رو︡ و ر︪﹥ ﹝﹪ ﹡﹀︧︩ را ﹝︧︐︺︡ ﹋﹠︡، در او ﹝﹪

ا︮﹀ ﹩﹡︀﹫︤ی ︠﹢ا︨︐﹥ آ︨﹫︡ا︋﹢ا﹜︧﹟. و را﹨︩ ﹝﹢ت از ﹨︧︐﹩ ﹡﹀︧︀﹡﹩ ا︨️ .آدم ﹝﹀︐﹢ح ا︨️ ︋︣اي ︋﹠﹪

  .د﹨﹠︡ ︋﹢د؛ ︋﹥ او ﹎﹀︐﹥ ︋﹢د﹡︡ ︑︀ ﹡﹞﹫︣ی، ﹫︤ی ︋﹥ ︑﹢ ﹡﹞﹩

  

️    » ︻﹞﹏ ︮ـ︀﹜ «در ﹇︣آن روي . ١٧ ︻﹞﹙ـ﹢ا  «، »آ﹝﹠ـ﹢ا «︋﹑﹁︀︮ـ﹙﹥ ︋︺ـ︡ از   . ︠﹫﹙ـ﹪ ︑︃﹋﹫ـ︡ ︫ـ︡ه ا︨ـ

︀︋︡ ﹡︭︿ ︫ـ︉ ︋﹙﹠ـ︡ ︫ـ︡،    . ︫﹢د ︗﹙﹢ ر﹁️ ︋︀ ٌ︮︣ف ﹡﹫️ ﹡﹞﹪. ︻﹞﹏ ﹐زم ا︨️. آ﹝︡ه ا︨️» ا﹜︭︀﹜︀ت
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︠﹑︮﹥، ... ﹡﹞︀ز ︠﹢ا﹡︡، ︀︋︡ ︋︣اي ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹝︧﹙﹞﹫﹟ ﹨﹞َـ️ ﹋︣د، ︀︋︡ ز﹡ ،︡﹫︪﹋ ️﹝﹪ از ﹝﹠﹊︣ ﹋︣د، 

د﹟ آن ﹇︡ر ︋︣ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ︑︃﹋﹫︡ دارد، ﹋﹥ ︗︀︋ ﹪﹆﹫﹁﹢︑ . ︤︀︡ ︑﹑ش ﹋︣د ︐﹪ در ︾﹙︊﹥ ︋︣ ︋﹪. ︡ ﹋︀ر ﹋︣د︋︀

﹤︋ ﹤︐︧︪﹡ ﹪︐ و ︭︣︐﹞ ا﹝︀ آن را ︑︣ک ﹡﹊﹠﹫﹛ دا﹡︧︐﹥ ا︨️ ﹡﹞︀ز ︫︉ را ،﹜د﹡︊ـ︀ل   ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ︋﹥. ︗︀ ︋﹫︀ور

ـ  ا﹠﹊﹥ ﹨﹫︘ ﹋︀ري ﹋﹠﹠︡، ا︧︀س ︠﹢ب ﹎︣د﹡︡ ﹋﹥ ︋︡ون ز﹞️ و ︋﹪ ﹝﹊︐︊﹪ ﹝﹪ ﹢دن ﹋﹠﹠ـ︡، ︠﹫﹙ـ﹪ از ـَ︡ـ    ︋

  .﹎︢ار﹡︡ ︠﹫︀ل ︎︀ ﹁︣ا︑︣ ﹡﹞﹪

اي  ﹨︀ ﹡﹞︀ز ︫︉ ︠﹢ا﹡︡﹛، ا﹝︀ ﹁︀︡ه ﹎﹢﹠︡ ﹝︡ت ︫﹢د ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪ آ﹁️ د﹍︣ي ﹨﹛ ﹋﹥ ز︀د د︡ه ﹝﹪ 

﹨︀  ا﹝︐︀﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹫﹙﹪. از آ﹁︀ت ︋︤رگ ا﹨﹏ ︨﹙﹢ک ا︨️» ︎︨︣︐﹪︀ل«. ﹡︡ا︫️، ﹨﹫︘ ︀﹜﹪ ︎﹫︡ا ﹡︪︡

︀︋︡ ︋﹥ د﹡︊︀ل . رو﹡︡ ︎﹪ ﹋︀ر︫︀ن ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹪ ︎︦ از ﹝︡︑﹪، ︻︊︀دت را ر﹨︀ ﹝﹪ آ﹠︡ و از آن ︨︣︋﹙﹠︡ ︋﹫︣ون ﹡﹞﹪

  . ︋﹠︡﹎﹪ ︋﹢د، ﹡﹥ ︀ل

  از ﹝︀ ﹡︀دن ︨︣ ︋︣ ︠︀ک ﹋﹢ي ﹝︊﹢ب     «

  »او ﹨︣ ﹋﹥ را ﹋﹥ ︠﹢ا﹨︡ از ︠︀ک ︋︣﹎︤︡ن

﹨︀ي ا﹨ـ﹏ ﹆ـ﹫﹟    ﹨︀ي ︻︀﹜﹛ ︑︧﹙﹫﹛ و از ﹡︪︀﹡﹥ ا ﹤︋ ️﹫︋ ﹟﹉ ﹝﹆︀م ا︫︀ره دارد؛ ﹝﹆︀﹝﹪ ﹋﹥ ﹊﹪ از وادي

  .︨️، ﹆﹫﹟ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ︠︡او﹡︡ ︫﹊﹢ر ا︨️ا

︡ ﹢ن ︋﹥ ︻﹞﹙﹍︣ا﹩ ا︫︀ره ﹋︣د﹛ ︠﹢ب ا︨ـ️ ︋ـ﹥ آ﹁ـ︀ت آن ﹨ـ﹛ ا︫ـ︀ره ﹋﹠ـ﹫﹛ ﹋ـ﹥ ︻︊︀ر︑        ا︨ـ️ از   ﹠ـ

﹋﹠﹫﹛، از روی ︻︀دت ﹋︀ر ﹋﹠﹫﹛ و در  آ﹡﹊﹥ ﹁﹊︣ ﹋﹠﹫﹛ ﹩﹞ ﹤︺﹠﹩ ︋﹩. ری، و ︑﹊︣ار﹋︀ری﹋︀ ︻︊︒،ری﹋︀ ﹁︤ون

︣  . ︫﹢﹛ ︾︣ق ﹋︀ر د︨ـ️ ︋﹊︪ـ﹫﹛ و از ﹡ـ﹢ ﹋ـ︀ری     ﹋﹠ـ﹫﹛   ـ﹥ ﹝ـ﹩  ︠﹢ب ا︨️ ﹨︣از ﹠︡ ﹎ـ︀﹨﹩ ﹋ـ︀﹝﹑ً از ﹨

﹜﹫﹠︤﹎︣︋ .﹩﹞ ،﹏﹝︻ ﹏︓﹞ ،︿﹇﹢︑ ﹢︑︫︡︀︋ ︡س﹆﹞ ︡﹠︣ا﹁ ﹉ ︡﹡ا .  

دا﹡﹫︡ ﹥ ﹋﹠﹫︡، ﹇︡ر ︋︡ا﹡﹫︡ و ︋︖︀ی ﹝︪︽﹢ل ﹋︣دن ︠﹢د ︋﹥ ﹋︀ر﹨ـ︀ی ﹨﹞﹫︪ـ﹍﹩، ︮ـ︊︣    او﹇︀︑﹩ را ﹋﹥ ﹡﹞﹩

﹋﹥ ︑﹠︀ ﹁︀ر︾︀ن از آن ︋︣ه دار﹡︡ و ﹡﹢﹋︣انِ ا︠︐﹫︀ر︨ـ︣︠﹢د،   ﹋﹠﹫︡ و ﹝﹠︐︷︣ ︫﹢︡؛ ا﹝︣ی در ︀ل ﹡︤ول ا︨️

  .﹡︡ا ︣ه︋ از آن ︋﹩

  

️      . ︀ر ﹋﹙﹞﹥ ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م ︋︀ آ﹡︀ ﹝﹞︐︀ز ا︨️ .١٨ . ا ﹟︀ر ﹋﹙﹞ـ﹥ ﹜ـ︉َـ و ﹝ـّ ︑︺ـ︀﹜﹫﹛ ا︨ـ﹑م ا︨ـ

آ﹡︙ـ﹥ در  . ا︨️︗﹞︹ ︫︡ه ) ا﹋︊︣ اً و ا﹜﹞ً︡ و ﹐ ا﹜﹥ ا﹜ّ︀ اً و اً ︊︨︀ن(﹨︣︀ر ﹋﹙﹞﹥ در ︑︧︊﹫︀ت ار︋︺﹥

» اً«ۀدر وا﹇︹، ﹨︣﹉ از اـ﹟ ﹋﹙﹞ـ︀ت ﹝︺︣﹁︐ـ﹪ در︋ـ︀ر    . ا︨️» اً«ۀا﹟ ﹋﹙﹞︀ت ﹝︪︐︣ک ا︨️، ﹋﹙﹞ ۀ﹨﹞

، ﹨︣﹥ ﹋﹞︀ل در ﹨︧︐﹪ ︗ـ︀ري ا︨ـ️، از او︨ـ️ و    )ا﹋︊︣ اً(ا﹠﹊﹥ او ﹁﹢ق ︑︭﹢َـر و ︑﹢︮﹫︿ ا︨️ . ا︨️

️  )ا﹜﹞ً︡(﹋﹞︀﹐ت او︨️ و ﹁﹆ـ︳ او ﹐ـ﹅ ︎︨︣ـ︐︩    ) اً ︨ـ︊︀ن (، از ﹨︣ ﹡﹆︬ و ﹡︀︎︀﹋﹪ ﹝﹠ـّ︤ه و ﹝︊َ︣ـا︨ـ

  ).﹐ا﹜﹥ ا﹐ اً(ا︨️
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و︗ـ﹥ ︑﹞ـ︀︤   . ا︨️» ا︔︊︀ت ︠︡ا و ﹡﹀﹪ ﹝︀︨﹢ي«ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹆﹫﹆️ ا﹟ ﹋﹙﹞︀ت  ﹉﹫︤ ا︨️ و آن 

︑ـ﹉ اـ﹟    ﹨︣ ﹉ از ا ﹟︀ر﹋﹙﹞﹥ ︋︀ د﹍︣ي، از  ︤︀﹝︑ ︒﹫ـ︀﹐ت و ︑﹢︗َــ︀ت ﹝︀︨ـ️ و آ﹡︙ـ﹥ ︑ـ﹉     

﹁﹆︳ از ـ︀ر راه ﹝︐﹙ـ︿ آد﹝ـ﹪ را ︋ـ﹥     . »︋﹥ اً ︑﹢︗َـ﹥«: ︀ر﹋﹙﹞﹥ ﹝︐َ︭︡ـي ︋﹫︀ن آن ا︨️  ﹉﹫︤ ا︨️

﹪﹞ ﹤﹝︪︨︣ ي﹢︨ ︡﹡︣︋ .﹪︋ ﹪﹠︺﹞ ︀ر ﹜﹀︷﹪ ﹋﹥ در ︉﹛︀﹇ ︀ي  ﹨︡ف، ذ﹋︣ ︠︡ا︨️ در﹠︺﹞ ٌ️﹆﹫﹆ و ︡﹡︡﹠﹡︀﹞

  .﹨﹞﹥ ︋︀ ﹨﹛ ﹝︐َـ︡ ا︨️

  

١٩ .︫︡︀︋ ﹟در د ︡︐︖﹞ دش﹢︠ ︀ ﹉﹛︀︨ ﹤﹋ ️︨ا ﹟م و︨﹫︹ آن، ﹡﹥ ﹁﹆ـ︳  (از ﹝﹙︤و﹝︀ت راه ا﹢﹀﹞ ﹤︋

ا﹝︀ ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ دا︫️ . ︀ ا﹎︣ ︑﹢﹁﹫﹅ ︻﹙﹛ را ﹡︡ارد، ﹐ا﹇﹏ ﹝﹑زم ︻︀﹜﹞︀نِ ﹝︖︐﹚︴︭﹞ (︫︡︀︋ ︡︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ﹁﹆﹥ 

︠﹢رد ﹋﹥ ﹝︱︣ و ﹡﹍ـ︀ه ︨ـ︀ز﹡︡ه    درد اُ﹡︦ ﹝﹪ ﹋﹥ در ا﹟ راه، ﹁﹆︳ ︻︀﹜ٌ﹞﹪ ︋︣اي ︨︀﹜﹉ ︨﹢د﹝﹠︡ ا︨️ و ︋﹥

︻ـ﹢ض ﹡﹊﹠ـ︡،   ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹝︱︣ و ﹡﹍︀ه و ︮﹢﹜︐︩ ا﹡︧︀ن را (»﹝﹟ ﹐﹐ ﹤︷﹛ ﹤︺﹀﹠﹠﹀︺﹥ ﹜﹀︷﹥«. دا︫︐﹥ ︋︀︫︡

﹋﹠︡ ﹋﹥ از ﹡َ﹀َ︦ و د﹨︀﹡﹪ ﹋︧﹪ ︋︣آ﹝︡ه ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︠﹢د  اي دل را ز﹡︡ه ﹝﹪﹝﹢︻︷﹥). ︨﹠︩ ﹨﹛ ︨﹢د﹝﹠︡ ﹡﹫︧️

︫︡︀︋ ️﹆﹫﹆ آن ﹤︋ ﹅ّ﹆︐﹞ .﹪︧﹫︻ ﹤︋ ︡﹡︠︡او        د ﹋﹥ اول ︠ـ﹢د را ﹝﹢︻︷ـ﹥ ﹋ـ﹟، ا﹎ـ︣ ︨ـ﹢د﹢﹞︣﹁ ﹪و

. ︫ـ﹢د ﹝﹢︗︉ ﹝︣گ آن ﹝ـ﹪  ﹋﹠︡ ﹋﹥ وا︻︶ ︾﹫︣﹝︐ّ︺︶ دل را ز﹡︡ه ﹡﹞﹪ ۀاز ﹇︱︀ ﹝﹢︻︷. ︋︣دي آ﹡﹍︀ه ﹝︣د﹝︀ن را

﹝﹢︻︷﹥ از ︗﹠︦ ︻﹙ـ﹛ ﹡﹫︧ـ️، از   . ︎︦ ﹡︀︊︡ ︎︀ي ﹝﹢︻︷﹥ ﹨︣﹋︦ ﹡︪︧️، و﹜﹢ آ﹡﹊﹥ آن ﹝﹢︻︷﹥ ﹅َـ ︋︀︫︡

﹥ ︋︧﹫︀ر﹡︡ ﹋︧︀﹡﹪ . ادب از ﹋︧﹪ ︑﹢ان آ﹝﹢︠️ ﹋﹥ او را ادب ︋︀︫︡، ﹡﹥ آ﹡﹊﹥ ادب ﹎﹢︡. ︗﹠︦ ﹁︺﹏ ا︨️

و ﹝︧﹞﹢︻︀ت دا︫︐﹟ ﹝﹑زم ا﹨﹏ ﹝︺︣﹁️ ﹝﹀﹢︸︀ت . ﹝﹫︣﹡︡ دا﹡﹠︡، ا﹝︀ در ︀︎︀ن ︻﹢ام ﹝﹪ ﹋﹥ ا﹜﹀︀ظ، ︋︧﹫︀ر ﹝﹪

 ﹪︧﹋ ﹟﹫﹠ در ﹋﹠︀ر ﹋︧ـ︉  . ا︨️، ︻︀رف ﹡﹫︧️ »﹡﹆ّ︀ل«︋﹢دن ﹡﹫︧️؛ ︡︀︋ ،ر ﹡︪﹢د﹢︵ ﹟︋︣اي آ﹡﹊﹥ آدم ا

ا﹜﹀︀ظ و ا︮︴﹑︀ت، ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ و︗﹢د ︠﹢︩ ︋︍︣دازد و ︋﹥ ︋︣﹋️ ︠︱﹢ع و ︪︠﹢ع و ︪︠﹫️ ا﹜﹪، ︻︣ش 

ا︨️؛ ﹝︉َـ ︠︡ا︨ـ️ و ا﹜︊︐ـ﹥   » ︻﹙﹛ د» ﹏﹞︀﹟﹠﹫﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ . و︗﹢دش را ︋︣ ︵︊﹫︺︐︩ ︾﹙︊﹥ د﹨︡

︑ـ︣﹟   ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋ـ︤رگ . ︠﹢رد ﹋﹥ آ︔︀ر ﹁﹫︰ ا﹜﹪ از او ﹨﹢︡ا ︋︀︫︡ ︻︀﹜﹞﹪ ︋﹥ درد ︨︀﹜﹉ ﹝﹪. ﹝︊﹢ب ︠︡ا

﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ا︨︐﹞︣ارِ ا﹝︐︓︀ل د︨︐﹢رات ا﹜ـ﹪ ︋ـ﹥ ︑﹆ـ﹢ا    . آ﹁️ ︻﹙﹛،  ﹪﹠︺︉َـ ر︀︨️ را در ︠﹢د ﹋︪︐﹥ ︋︀︫︡

ۀ﹋﹢︫﹫︡ه ︋︀︫︡ و ﹝︭︡اق آ»︺︖ ًا﹎︣ ︑﹆ـ﹢ا ︎﹫︪ـ﹥ ﹋﹠﹫ـ︡، ︠ـ︡ا ︋ـ﹥ ︫ـ﹞︀ ﹇ـ︡رت        (»﹏ ﹜﹊﹛ ﹁︣﹇︀﹡︀إن ︑︐ّ﹆﹢ا ا

﹪﹞ ︬﹫︪︑ ︡﹨د ( ︣ا﹝﹟ و︗︡ ︑﹆﹢اً و︗︡ ︻﹙﹞︀ً«︫︡ه ︋︀︫︡؛ ز«)  ،ح ︫ـ﹢د﹢︐﹀﹞ ︩از ︑﹆﹢ا ︋︣ا ﹪︋︀︋ ﹤﹋ ﹪︧﹋

﹋︧﹪ ﹋﹥ د﹡﹫ـ︀  . ︋︧﹫︀ري از ﹝︺︀رف ︋﹥ ا﹜︀﹝︀ت ﹁︫︣︐﹍︀ن وا︋︧︐﹥ ا︨️). ︫﹢د ︋︀︋﹪ از ︻﹙﹛ ︋︣ا︩ ﹝﹀︐﹢ح ﹝﹪

﹉﹢﹋ ـ︤        ︑︣ از آن ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا﹫ ︩﹡︡ـ︀ن ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋ـ︀ آ﹝ـ﹠ ︀︣ا ﹝﹢ا﹨︉ د﹡﹫ـو را ︋﹥ ︠﹢د ﹝︪︽﹢ل ﹋﹠︡، ز

از اـ﹟ رو ذا︑ـ︀ً، ﹋ـ﹛    . رود ء ارز︫﹞﹠︡ي از ﹋︿ او ﹡﹞﹪ ︫﹢د و ︋︀ ر﹁︐﹠︩ ︫﹪ ارز︫﹞﹠︡ي ﹡︭﹫︉ ا﹡︧︀ن ﹡﹞﹪

﹋︧﹪ ﹋﹥ در اُ﹁️ و . ﹝﹆︡ار ا︨️ و زا﹨︡ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹢د و ﹡︊﹢د  ﹟﹫﹠﹫︤ي ﹝︪︽﹢﹜︩ ﹡﹊﹠︡ ارزش و ︋﹪

﹋︧ـ﹪ ﹋ـ﹥   . ︋︀︫︡، ﹫︤ي ﹝︐︤﹜︤﹜︩ ﹡﹊﹠︡ و ︑︣س و ︋﹫﹞﹪ در د﹜︩ ︡︎︡ ﹡﹫︀ورد» ﹜︖︊﹏ ا﹜︣ا︨﹋︀«︠﹫︤ د﹡﹫︀ 
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︉ . ︾﹫︣ ︠︡ا را وا﹎︢ا︫︐﹥ و ︠︡ا را ︑︣︗﹫ داده ︋︀︫︡ ︫ـ︡ه   ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹝︭︡اق ا︨ ﹟﹟ ︻﹙﹪ ا︋﹟ ا︋﹫︴︀﹜ـ

︡  (» ︻︷﹛ ا﹜︀﹜﹅ ﹁﹪ ا﹡﹀︧﹛ ﹁︭︽︣ ﹝︀ دو﹡﹥ ﹁﹪ أ︻﹫﹠﹛«: ا︨️ ﹋﹥ د﹜︪ـ︀ن ﹠ـ︀ن ︻︷ـ﹫﹛     ۀ︠︡ا در ︋︣ا︋ـ︣ دـ

د﹡︊ـ︀ل   ︋ـ﹥  ﹡﹥ زر﹎ـ︣ ﹋ـ﹥  (︻︀﹝﹏ِ ﹋﹫﹞﹫︀﹎︣ی ای ︠︡ا؛  ﹉﹠﹫﹟ ︻︀﹜﹛ِ). ️، ﹋﹥ ︗︤ او ︠﹢ار و ﹡︀﹫︤ ا︨️ا︨

﹝︀ را ) ﹡︦﹝︖﹙︦ درس و اُ(︎﹫︡ا ︫﹢د و ﹨﹛ ︋﹥ ︗﹙﹢ه ︗﹞︀ل )﹋﹠︡﹝﹩︵﹑︨️ ︋﹙﹊﹥ ﹋﹫﹞﹫︀﹎︣ ﹋﹥ ︠︤ف را ︵﹑ 

  .︫﹢د ﹡﹞﹩ز︣ا ︋︀﹐︠︣ه ︋︡ون ︗﹑ل، ﹋︀ر ︑﹞︀م . ︋︧︀زد و ﹨﹛ ﹎﹢ش ﹝︀ را ︋﹍﹫︣د و ﹝︀ را ادب ﹋﹠︡

    ︡ . ︑︀زه ا﹎︣ ﹠﹫﹟ ︻︀ر﹁﹪ ︎﹫︡ا ︫︡ و ﹝︣ز ︫︡ ﹋﹥ و﹜ّ﹪ ︠︡ا︨️، ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ و﹜ّـ﹪ ﹝ـ︀ ﹨ـ﹛ ︋︀︫ـ

﹏︀﹇ ︋︣اي ︠﹢د︫︀ن ︩دراو ﹪︠︣︋ ﹤﹋ ﹪︐﹐و ︨︨︣︍︣د و ︡︣﹞ د ﹝﹪ ۀا﹡︡ و ︫︀﹎︣د را﹢︠ ︪ۀدا﹡﹠︡، ر  ﹪﹠د

اـ﹟ ﹎﹢﹡ـ﹥   . ﹡﹥ ﹝ـ︣ادي و ﹝︣ـ︡ي  ا︨︐︀دي و ︫︀﹎︣دي دار﹛،  ۀ﹝︀ در ا︨﹑م را︋︴. ﹡︡ارد و ︑﹞︀﹝︀ً د﹋ّ︀ن ا︨️

ا﹜︴ـ︀ب   ﹡﹫︧️ ﹋﹥ در را︋︴﹥ ︋︀ ا︨︐︀د، ﹁﹛ و ︫︺﹢ر ︠﹢د را ﹋﹠︀ر ︋﹍︢ار﹛ و ︣ف ا︨︐︀د را ︖َـ️ و ﹁︭ـ﹏ 

﹨﹞︀ن را︋︴﹥ ﹋﹥ در ︀︨︣ ︻﹙﹢م ﹝﹫︀ن ︫︀﹎︣د و ا︨︐︀د ︋︣﹇︣ار ا︨️، ﹨﹞︀ن ﹨﹛ در ︻﹙﹛ ︨ـ﹙﹢ک ︋︣﹇ـ︣ار   . ︋︡ا﹡﹫﹛

﹨ـ︀ي ︫︭ـ﹪ و    ︧️ ﹋﹥ ا﹠ـ︀ ︑︖︣︋ـ﹥  ﹨ا﹝﹊︀ن﹫︪﹥ ا﹟ ﹨﹞ ،﹨︀ي ا︨︐︀د و در ︻﹫﹟ ا︨︐﹀︀ده از ︑︖︣︋﹥. ا︨️

︑︧﹙﹫﹛ ︫︡ ﹥ ر︨ـ︡ ︋ـ﹥ ا﹨ـ﹏     »در︋︧️«︫﹢د  ︋﹥ آدم ﹋︀﹝﹏ ﹡﹞﹩.﹡﹀︧﹪ ︫︬ او︨️، ﹡﹥ ︋﹫︪︐︣ ﹨︀ي﹎﹞︀ن

︡   ﹎︣﹥ ا︑︭︀ل ︋﹥ ا﹟ دو ﹎︣وه، ﹝﹢︗︉ ﹝﹩. ﹋﹞︀ل ︮ـ︊️   .︫﹢د ﹋﹥ آدم ︋︐﹢ا﹡︡ در﹋﹩ از ﹋﹞︀ل دا︫ـ︐﹥ ︋︀︫ـ

ر︀︲︀ت . ﹩ ︋﹥ ︗︀﹩ ر︨﹫︡ه از ︮︊️ ا﹨﹏ ﹋﹞︀ل ر︨﹫︡ه﹨︣﹋︧. ﹨︀ی ︻︷﹫﹛ دارد ا︔︣﹨︀ی ﹇﹢ی و ︠︀︮﹫️

﹩︋ ︳آداب و ︫︣ا ﹤﹝﹨ ﹟︡ات ︋︧﹫︀ر و ا﹨︀︖﹞ ا﹨﹏ ﹋﹞ـ︀ل   و ️︊︮ ﹩﹍︐︧︀︫ ﹤﹋ ️︨ا ️︗ ︀ر از آن﹝︫

︋︀︫ـ︡؛ ︋﹙﹊ـ﹥  و ﹝﹠︭ـ︣ در ﹋ـ︀﹝﹙﹫﹟    ﹝︴﹙ـ﹅  ﹉﹆﹫﹆️  ،و﹐️ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ .را در آدم ا︖︀د ﹋﹠︡

و ︋︣︠﹩ از ︻︊ـ︀د را در   ︠︡او﹡︡ ︋﹥ ︑﹠︀︨︉ ﹇︣ب ︻︊︀د ︋﹥ ﹝︊︡أ ︋﹥ آ﹡︀ ︻︴︀ ﹋︣ده و﹐️ از ︮﹀︀ت ا﹜﹩ ا︨️

ای از آن  ی و﹐️ را ︋﹥ ﹉ ﹡﹀︣ داده ︋︀︫︡ و ︋﹆﹫﹥ ﹨﹫︘ ︋︣ه ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ ﹨﹞﹥ ؛︋︣︑︣ی داده د﹍︣ آن ﹁﹢ق ︋︣︠﹩

ا﹠︧️ » ونًـ ︋ِ︀﹜ْ﹞ًـ︺ؤ︣ﹳوفٌ وًـ ًـ﹠َْ﹢ؤنًـ ︻ًـ﹟ِ ا﹜ْ﹞ﹳ﹠ْ﹊َِ︣وًـ ا﹜ْ﹞ﹳ﹣ْ﹝ٌ﹠ُ﹢نًـ وًـ ا﹜ْ﹞ﹳ﹣ْ﹝ٌ﹠︀تﹳ ︋ًـ︺ؤ︱ﹳُ﹛ؤ أَوؤ﹜ٌ﹫︀ءﹳ ︋ًـ︺ؤ︰ٍ ًـ︃ْ﹝ﹳ︣ﹳ«:﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡

︡  ︢︎︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︠﹫︣ ﹋︓﹫︣ ﹝ـ﹩  ︣ف ︫﹠﹢ و ﹡︭﹫︢︎ ﹩︐﹛︀ ، ️︣ا و﹋﹥ ا﹎︣ ﹋︧﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹣﹝﹠﹫﹟ . ︋﹫﹠ـ

ای ﹋﹥ از و﹐️ ا﹜﹫﹥ دارد و︗﹢دش ﹝︊︀رک، ︸ـ﹠ّ︩ ︮ـ︀︉، ﹜︧ـ︀﹡︩ ︠ـ︡ا﹩، و در      ﹝﹣﹝﹟ ︋﹥ ︠︀︵︣ ︋︣ه

  .﹝︪﹢ر︑︩ ﹡︖︀ت ا︨️

︣ «ا︨️ ﹋﹥ ﹨︡ا️ ︑︀م و ︑﹞ـ︀م در ﹡ـ︤د    و︗﹢د ا﹟ ︮﹀︀ت در ﹝﹣﹝﹟ ️ ︋﹥ ︠︀︵︣در︨   ا︪ـ︀ن » ا﹝﹫ـ

﹩﹞ ️﹁︀  ︡ از آن و آن ︋ـ︀ب را دقَـ ﹋﹠ـ︡ و    ︫﹢د و ﹨︣﹋︦ ﹨︡ا️ ︋﹩ ︲﹑﹜️ را ︋﹢ا﹨︡ ︀︋︡ آ﹡︖︀ را ︋︖﹢ـ

ا﹝︀ ︋︭﹢ص در ا﹟ ︸﹙﹞ـ️ ︾﹫︊ـ️ د︨ـ️ ︋ـ﹥      .ای ﹋︀﹝﹏ از و﹐️ در آ﹡︖︀︨️ ﹋﹥ ︋︣ه ︋﹫︀︫︀﹝︡آ︪︋﹢ر 

روش  ،ر︨︡، ﹋︀︫﹀﹫️ ا︀د︒ ﹝﹠︧﹢ب ︋﹥ ا︪︀ن ﹡﹫︤ از وا﹇︹ ﹡﹞﹩ ︀ن ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ و او︮﹫︀ی ا︪︀ندا﹝

 در︨️ ﹝︀﹡﹠︡︎︦ ا﹎︣ ﹋︧﹩ ﹝﹠﹊︣ او﹜﹫︀ء ︠︡ا و ﹝︺︣ض از ا︪︀ن ︋︀︫︡ ا︐﹞︀ل ︧︠︀ر︑︩ ز︀د ا︨️  ﹡﹫︧️

﹋︣دار︫ـ︀ن ︋ـ﹥   ﹋︧﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹟ و آن ︋﹥ ﹎﹞︀ن ا﹠﹊﹥ و﹜﹩ ︠︡ا﹠︡ ﹝︐﹞︧﹉ و از ﹡﹆︡ ا︪︀ن و ︻︣︲﹥ ا﹇ـ﹢ال و 
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︾﹫︊️ ﹎︣و﹨﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︗﹞﹢د ︋︣ ا︠︊︀ر و ا︨︐︀د ﹡︡ا︫︐﹟ و ﹎︣و﹨﹩ ︋ـ﹥   ۀو در ا﹟ ﹨︤ار. ︾︀﹁﹏ ا︨️ روا︀ت،

و ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️ ﹋︡ام ﹎ـ︣وه  . ا﹡︡ ا︵﹑ع ︋﹢دن ︧︠︀رت د︡ه د﹜﹫﹏ ﹁︣︉ ا︨︐︀د﹡﹞︀﹨︀ را ︠﹢ردن و از ا︠︊︀ر ︋﹩

  .︧︠︀ر︑︪︀ن ﹁︤ون ا︨️

  

﹡︀︊︡ د︫﹞﹟ را ︋︀ د︫ـ﹞﹠﹪ ︵ـ︣د ﹋ـ︣د،    . ﹏ ︗﹢ر و ︗﹀︀︨️︑﹞َـراه ︠︡ا ︑︣﹟ ﹝﹙︤و﹝︀ت  از ا︨︀︨﹪. ٢٠

وًـ ﹜َ︀ ︑َ︧ؤ︐َ﹢ِى ا﹜ؤًَ︧ـ﹠َ﹤ُ وًـ ﹜َ︀ ا﹜ُ︧ـ﹫ِـَ﹤ُ  ادؤ﹁َ︹ؤ ︋ِ︀﹜ُ︐﹩ِ ﹨ٌ﹩ًـ أَؤً︧ـ﹟ﹳ ﹁َ︅ِذَا ا﹜ُـٌ︢ى ︋ًـ﹫ؤ﹠َـ﹈ًـ وًـ   « : ︋﹙﹊﹥ ︨︀︎ ﹪﹊﹫﹡ ﹤︋ ︡︀︋ داد

︠ـ﹢︋﹩ و ︋ـ︡ى ︋︣ا︋ـ︣    (»︀ ا﹜ٌُ︢﹟ًـ ً︮ـ︊ً︣ـُواْ وًـ ﹝ًـ︀ﹳ﹙َ﹆َُ︀ إِ﹜ُ︀ ذُو ًـ︶ء ︻ًـ︷ٌـ﹫﹛ٍ وًـ ﹝ًـ︀ﹳ﹙َ﹆َُ︀ إِ﹜ًُـ﹞ٌ﹫﹛َ    ︋ًـ﹫ؤ﹠َ﹥ﹳ ︻ًـً︡ـاوًـةٌ ﹋َ︃َ﹡ُ﹥ﹳ وًـ﹜﹩ِ

﹢ن دو︨️ ﹝︣︋︀ن  ،﹨﹞﹢اره ︋﹥ ﹡﹫﹊﹢︑︣﹟ و︗︨︀︎ ﹩ ده، ︑︀ ﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹝﹫︀ن ︑﹢ و او د︫﹞﹠﹩ ا︨️. ﹡﹫︧️

︋ـ︤رگ دا︫ـ︐﹥   اى ︋︣︠﹢ردار ﹡︪﹢﹡︡ از ا﹟ ﹝﹍︣ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ︫﹊﹫︊︀ ︋︀︫﹠︡ و ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ از ا﹞︀ن ︋︣ه. ︑﹢ ﹎︣دد

ـ « :ا︧︀ن ︋︀﹐︑︣ از ︻︡ل ا︨️). ︋︀︫﹠︡ ) روش(︨ـ﹠ّ️ ︮ـ︀︋︣ان و ︫ـ﹫﹞﹥   . »ن︀إِنُـ ا﹜﹙ُ﹥ًـ ًـ︃ْ﹝ﹳ︣ﹳ ︋ِ︀﹜ْ︺ًـ︡ؤلِ وًـ ا﹜︀ْؤً︧ـ

  . ︫﹊﹫︀︊︀ن د﹁︹ د︫﹞﹠﹪ ا︨️ ﹡﹥ د︫﹞﹟

  »﹋﹥ در ︵︣﹁︀﹋ ︀﹞ ️﹆︧︣️ ر﹡︖﹫︡ن        و﹁︀ ﹋﹠﹫﹛ و ﹝﹑﹝️ ﹋︪﹫﹛ و ︠﹢ش ︋︀︫﹫﹛  «

﹁﹊︣ ﹡︊﹢د ا﹝︀ ︋︀  ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹫︴︀﹜︉ ﹎︣﹥ ︋︀ ︠﹙﹀︀ء ﹨﹛. ﹝︧︀﹝﹥ و ﹝︭︀﹜﹥ ا︨️ ﹝︡ارا و ا︨﹑م ﹝﹞﹙﹢َـ از

﹜﹨ ︀﹡︋︀ر ︋﹥ ﹝﹆︭︡ ر︨︡ ﹋︣د ﹁﹊︣ی ﹝﹩ آ ﹟د و ا﹢︫ ︶﹀ ﹤︺﹞︀︗ ︣د و﹁ ️﹚︭﹞ ︀︑.  

  

ذ﹜﹉ ︋︃ن اً ﹨ـ﹢  «:︫﹢د ﹋﹙﹞﹥ ﹅ ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ︔︀︋️ و ︎︀︋︣︗︀، ﹎︀﹨﹪ ︋︣ ذات ا﹇︡س ر︋﹢︋﹪ ا︵﹑ق ﹝﹪. ٢١

﹅﹛ۀ﹇︡رت ﹇︀﹨︣و ﹎︀﹨﹪ ︋︣ آ﹡︙﹥ ︋﹥ . »ا    ️ و ﹝ـ︀  «:︠︡ا ︸︀﹨︣ ︫︡ه و ︨︀︠︐︀ر ﹡︷︀م ︠﹙﹆ـ️ را ︨ـ︀︠︐﹥ ا︨ـ

» اًو︗ـ﹥ «از اـ﹟ ﹫ـ︒ آن را   . »ا﹜ـ﹅َـ ﹝ـ﹟ ر︋َــ﹉   «،»︠﹙﹆﹠︀ ا﹜︧﹞﹢ات و ا﹐رض و ﹝︀ ︋﹫﹠﹞ـ︀ إ﹐ ︋ـ︀﹜﹅َـ  

» ﹝﹢َـ︡«. »﹋﹏ ﹝﹟ ︻﹙﹫︀ ﹁︀ن و ︊﹆﹪ و︗﹥ ر︋َـ﹉ ذوا﹜︖﹑ل و ا﹐﹋︣ام«،»﹁︃﹠﹞︀ ︑﹢﹜ّ﹢ا ﹁︓﹛ و︗﹥ اً«:﹡︀﹝﹠︡ ﹝﹪

﹠﹫﹟ . ︗﹙﹢ه ︫︡ه ا︨️ ﹎︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹋︓︣ات در ﹡︷︣ش ︋﹪ ا︨️ ﹋﹥ و︡ت ︻︀﹜َ﹛ ﹠︀ن در ﹡︷︣ش ︗﹙﹢ه ﹋︧﹪

اي ا︨️ ﹋﹥ ︠ـ︡ا را ﹡︪ـ︀ن    ︻︀﹜﹛ ﹨﹞︀﹡﹠︡ آ﹠﹥«:روا️ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹆﹫﹆️، آ﹡︙﹥ از ا﹝︀م ر︲︀ ﹋︧﹪ ︋﹥

️ ) ٤٣٤:ا﹜︐﹢﹫︡(»د﹨︡ ﹝﹪ ︡   ﹁﹆ـ︳ ﹠ـ﹫﹟ ﹋︧ـ﹪ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝ـ﹪      . ر︨﹫︡ه ا︨ـ ︻ًـ﹞ٌ﹫ـ️ ︻ـ﹫﹟َ   «:︑﹢ا﹡ـ︡ ︋﹍﹢ـ

﹝﹆︀︋﹏ ﹋︧︀﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︣آن آ﹡ـ︀ن   ۀا﹟ در︨️ ﹡﹆︴). د︻︀ي ︻︣﹁﹥-اي ﹋﹥ ︑︣ا ﹡︊﹫﹠︡ ﹋﹢ر ا︨️ د︡ه(»اک﹐︑︣

﹟ة ا﹜︡﹡﹫︀ و ﹨﹛ ︻﹟ ا﹐︠︣ة ﹨﹛ ︾︀﹁﹙﹢ن«:﹎﹢﹡﹥ ︑﹢︮﹫︿ ﹋︣ده ا︨️  را ا﹢﹫﹛ن ︸︀﹨︣اً ﹝﹟ ا﹢﹝﹚︺« آ︠ـ︣ت ، )

︣﹍︀ره)︋ﹳ︺︡ د ︀﹫﹡اي ︗︤ ا﹡﹆︴︀ع ︻﹑﹇﹥ ، ︋︀︵﹟ د﹡﹫︀︨️ و ︋︣اي ︎﹪ ︋︣دن ︋﹥ ︋︀︵﹟ د   ️ و ﹨ـ︣  . از د﹡﹫ـ︀ ﹡﹫︧ـ

︀︋﹠︡، ︋﹥ دو د︨︐﹥ ︑﹆︧﹫﹛  آ﹡︀ن ﹋﹥ ︋︀ ا﹡﹆︴︀ع ︻﹑﹇﹥ ︋﹥ ︋︀︵﹟ د﹡﹫︀ راه ﹝﹪. اي ︗︤ ︻﹑﹇﹥ ︋﹥ ︠︡ا، د﹡﹫︀︨️ ︻﹑﹇﹥

︡  راه ﹝ـ﹪ ) ︑︪ـ︣︹ (و ︋︀︵﹟ ا﹊︀م) ︑﹊﹢﹟(ا﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︀︵﹟ د﹡﹫︀ اي ﹝﹆َ︣ـ︋︀ن ︀ ︨︀︋﹆﹢ن ︻َ︡ـه: ︫﹢﹡︡ ﹝﹪ و . ︀︋﹠ـ

︀︋﹠ـ︡، ا﹝ـ︀ ︋ـ﹥ ︋ـ︀︵﹟ ا﹊ـ︀م و ٌ﹊َـ﹛ راه        ︣﹥ ︋﹥ ︋︀︵﹟ د﹡﹫︀ راه ﹝ـ﹪ ا﹡︡ ﹋﹥ ﹎ اي ا︋︣ار ︀ ا︮︀ب ﹞﹫﹟ ︻َ︡ـه
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﹪﹝﹡ ︡﹠︋︀ .﹤﹠﹫﹞︀مَـ ا︨️،  د︨︐﹫︀︋﹪ ︋﹥ ︋﹢ا︵﹟ ﹋﹥ ز︑ ︡﹫﹢︑ ﹤︋ ﹪︨︣︐︨︨︀ز د»️﹐︀م دارد و را﹨﹪ ﹋﹥ ︋ـ﹥  » و﹡

﹪﹞ ﹜︐︠ ️﹐د  و﹢︫»️﹆︣︵ «﹪﹞ راه ︋︀ ︫﹠︀︠️ ﹡﹀︦ ︫︣وع ﹝ـ﹪ . ︫﹢د ﹡︀﹝﹫︡ه ﹟︫ـ﹢د و در آ︠ـ︣، ︋ـ﹥     ا

﹪﹞ ﹪︀︗  ︨︡︀ن ﹝﹪ر︊︨ ︠︡اي ︣﹫︋︡︑ ️︑ ︳﹆﹁ ـ﹟ ﹝︐﹀ـَ︣ـع ا︨ـ️ ︋ـ︣     . ︋﹫﹠︡ ﹋﹥ ︨︀﹜﹉، ︻︀﹜َ﹛ و آدم راو ا

ز︋︀ن ︀﹜︩ اـ﹟  . ا﹠﹊﹥ ︠﹢د و او︮︀ف و ا﹁︺︀ل ︠﹢د و د﹍︣ان را ﹡︊﹫﹠︡ و ︋﹥ ︠﹢د ︀ د﹍︣ان ﹝︐ّ﹊﹪ ﹡︊︀︫︡

﹤﹋ ︫︡︀︋:»﹟﹫﹛︀︭﹛ا ﹪ّ﹛﹢︐ ﹢﹨ ا︠︐﹫︀ر ﹝﹟ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹋(»إن و﹜﹫﹪ ا﹜ّ︢ي ﹡ّ︤ل ا﹜﹊︐︀ب و ︉︀︮ ︀ب ﹡︀زل︐

  ).﹋︣د و ﹨﹛ او︨️ ﹋﹥ ﹝︐﹢﹜ّ﹪ ا﹝︣ ︮︀﹜﹫﹟ ا︨️

  

٢٢ .﹥ا︨️، ︎﹪ ︋︣دن ︋﹥ ﹁﹆︣ و ︻︖︤ ذا︑﹪ ︠﹢د ا︨️ ﹝︺︣﹁️ ﹡﹀︦ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹫﹛ ︋︡ا ﹅︣︴﹛ا . ﹟در ا ﹉﹛︀︨

﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ︨︀﹜﹉ ︋ـ﹥ ﹁﹆ـ︣   . ︀︋︡ ﹋﹥ ﹁﹆︣، ذا︑﹪ او︨️؛ ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ ذا︑︩ ﹝﹢︮﹢ف ︋﹥ ﹁﹆︣ و ﹡﹫︀ز ︋︀︫︡ راه ﹝﹪

﹡﹫ـ︀ز   ︀︋︡ ﹋﹥ ︠︡اي ︊︨︀ن ︋﹪ ︡ه ﹋︣د ﹋﹥ ذات او ر︋︳ ﹝︰ ا︨️، آ﹡﹍︀ه ﹝﹪ذا︑﹪ ︠﹢︩ ︎﹪ ︋ﹳ︣د و ﹝︪︀﹨

️     ﹝︰ ا︨️؛ ﹡﹥ آ﹡﹊﹥ ذا︑﹪ دارد ﹋﹥ داراي و︮︿ ︋﹪ ︋ـ﹥  . ﹡﹫︀زي ا︨️ و ا﹟ و︮ـ︿ زاـ︡ ︋ـ︣ ذات او︨ـ

︡  ﹡﹫ـ︀ز را و︗ـ︡ان ﹝ـ﹪    ︑︣، ︠︡اي ︋ـ﹪  ︋﹥ ︻︊︀رت ﹫︮. ﹋﹠︡ ﹡﹫︀ز و︗︡ان ﹝﹪ ︻︊︀رت د﹍︣، ︠︡ا را ︋﹪ . ﹋﹠ـ

﹫︤ي ︋﹠﹍︣د ﹋﹥ ︻﹫﹟ ر︋︳ و ﹁﹆︣ ﹝︰ ︋︀︫︡، و﹜﹪ ﹝﹆﹢َـم و ﹇﹫﹛ و ﹇﹫﹢م آن را و︗︡ان ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ ﹋︧﹪ ︋﹥ 

︑ـ︣﹟ راه   و ا﹟ ﹡︤د﹉. ﹜︢ا ا﹎︣ ﹋︧﹪ ︠﹢د را  ،︨︡︀﹠︪︋ ً︀︐﹆﹫﹆﹆﹫﹠︀ً ︠︡اي ︠﹢د را ︠﹢ا﹨︡ ︫﹠︀︠️. ﹡﹊﹠︡

د﹜﹫﹙︩ ﹨﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹀︦، د﹁︐︣ ︑﹢ ︡﹫﹅ ︑︺ـ︀﹜﹪ ا︨ـ️ و ︑﹢﹫ـ︡،    . ︋︣اي ︭﹢ل و﹐ ️﹅ ا︨️

و ا﹟ ا︠︐︭︀ص ︋﹥ ا﹡︧︀ن ﹨﹛ ﹡︡ارد، ا﹝︀ در ا﹡︧︀ن، ﹋﹥ ا︫︣ف ﹝﹢︗﹢دات ا︨️، ︋ـ︣وزش  . ا︫﹫︀ ۀ﹁︴︣ي ﹨﹞

︋﹫﹠﹠︡ و ﹡︡︡ن ︠﹢د را د﹜﹫﹏ زـ︀دي   ﹫︤ي ﹡﹞﹪. ا﹡︡ آ﹡︀ن ﹨﹛ ﹋﹥ ﹝﹠﹊︣﹡︡، ︪﹛ ︋︣﹨﹛ ﹎︢ا︫︐﹥. ︑︣ ا︨️ ﹋︀﹝﹏

﹪﹞ ﹜﹁ دا﹡﹠︡ ︻﹆﹏ و .  

  

﹎﹫ـ︣د و از آ︨ـ﹫︉ و    ﹁︣ا﹝ـ﹪ ﹨﹞︙﹢ن ﹝︀﹁︷﹪ آن را . ﹡﹆︩  ،️︺︫︣﹀︶ ︎﹫︀م ﹋︀﹡﹢﹡﹪ د﹟ ا︨️. ٢٣

︡   ۀ︠﹢ا﹨﹠ـ︡ ︋ـ﹥ آن ﹨︧ـ︐    د﹨︡ ﹋﹥ ﹝ـ﹪  دارد و راه را ︋﹥ ﹋︧︀﹡﹪ ﹡︪︀ن ﹝﹪ آ﹁︀︑︩ ﹝︭﹢ن ﹝﹪ از . ﹋ـ︀﹡﹢﹡﹪ ︋︨︣ـ﹠

︡  ︵ ️﹆︣︢ر ︀︋︡ ﹋︣د ﹋﹥ ﹨︣ دو ﹨﹫﹊﹏ ﹡﹀ـ︦ ا﹝َــ︀ره   ︫︣︺️ و ﹝︐َ︪︣ـع ︋﹪ ︮﹢﹁﹪ ︋﹪ و از ︫ـ︣ د︀﹡ـ️   ا﹡ـ

  .آواره

﹨︀ي  ﹨︀ و ﹝︣ا﹇︊﹥ ر﹁︐﹟ ︋﹥ ︨﹢ي ر︀︲️. راه ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹋﹞︀ل، ﹁﹆︳ از راه ︫︣ع و ا﹊︀م آن ﹝﹫َ︧ـ︣ ا︨️ 

اي در ︋﹫ـ︀ن   ︫︣︺️ ا︨﹑م ﹋﹞︐︣﹟ ذرَـه. و را️ ﹋︣دن ︠﹢د ا︨️» ا﹐︫﹅َـ ا﹜﹪ ا﹐︨﹏«︾﹫︫︣︣︻﹪ ﹁︣ار از 

  ︣ اي ︨ـ︀﹜﹊︀ن ﹐زم  ا﹊︀م ︨︺︀دت و ︫﹆︀وت ﹁︣و﹎︢اري ﹡﹊︣ده و ︑﹞︀م آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ︋︣اي و︮﹢ل ︋﹥ ﹋﹞ـ︀ل ︋ـ

ا﹝︀ ︋︪︣ط آ﹡﹊﹥ در ﹨︣ ـ﹉ از وا︗︊ـ︀ت و   . ا﹎︣ ﹋︧﹪ ﹝︣د ﹝﹫︡ان ا︨️، راه ﹨﹞﹫﹟ ا︨️. ا︨️، ︑︊﹫﹫﹟ ﹋︣ده

﹝︣﹝︀ت ︀ آداب و ︨﹠﹟ د﹠﹪، ︋﹥ روح آن و ︗﹠︊﹥ ار︑︊︀︵﹪ ︻﹞﹏ ︋︀ ︠︡ا ︑﹢︗﹥ ﹋﹠ـ︡ ﹡ـ﹥ ا﹠﹊ـ﹥ ︋ـ﹥ ︻﹞ـ﹏      
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آن و در ︕ ︋﹥ ︋﹥ َ︨︣ـ آن ﹝﹙︐﹀️  ﹝︐︖︉ و از ﹅ ︾︀﹁﹏ ﹎︣دد، ﹝︓﹑ً در ︾︧﹏ ︋﹥ َ︨︣ـ آن و در ︮﹑ة ︋﹥ َ︨︣ـ

ا﹡︖︀م ︫ـ﹢د، ﹆﹫﹠ـ︀ً، ︨ـ﹞ «    ،ً︀︺︣︊️«﹨︀ي ﹝﹢رد ︑﹢︗َـ﹥ ︫︀رع، ا﹎︣ از روي  ︻︊︀دت. و در ︠︡ا ︾︣ق ︋︀︫︡

﹝︓﹑ً از روي ︑︣س از ﹁﹆ـ︣ ـ︀ ︋ـ﹥ ︵﹞ـ︹     (و د﹍︣ ︻︊︀دات » ︊َـ﹪︻︊︀دت «︋﹫﹟ . ر︨︀﹡︡ ا﹡︧︀ن را ︋﹥ ﹋﹞︀ل ﹝﹪

︻︀﹇︊️ٌ . ︋﹥ ︎︣ورد﹎︀ر ︗︀ن ﹝︣ ورز︀︋ ︫︡ ﹏︀﹡ ︩︀﹆﹛ ﹤︋ ︀︑ ︡︡ ﹋﹢︫﹫︡ ﹋﹥. ﹁︣اوا﹡﹪ ا︨️ ۀ﹁︀︮﹙) ﹝﹆︀﹝︀ت

 ﹪︀﹫﹡︀زي و د︖﹞ ﹟︐︪﹢︠ ﹤︋ ︣آن (﹝︪︽﹢ل ︫︡ن﹇ ︣﹫︊︺︑ ﹤︋:»﹜︧﹀﹡أ ﹜︐ـ︣  (و ﹁︣ا﹝﹢︫﹪ ︠﹢د) »أ﹨﹞َـ﹫︊︺︑ ﹤︋

️ ) »أ﹡︧︀﹨﹛ أ﹡﹀︧﹛«:﹇︣آن ﹋﹙ّـ︀ إ﹡ّـ﹛ ︻ـ﹟ ر︋َــ﹛ ﹞﹢ـ︢      «:︋ـ﹥ ︑︺︊﹫ـ︣ ﹇ـ︣آن   (؛ ﹝︣و﹝﹫️ از ﹜﹆︀ء ا﹜﹪ ا︨ـ

﹇﹙︊﹪ ﹋﹥ در ︋﹠︡ ﹑ل و ـ︣ام ﹡︊︀︫ـ︡، ﹇︧ـ﹪    ). »﹞﹛ اً و ﹐﹠︷︣ إ﹜﹫﹛ ﹢م ا﹜﹆﹫︀﹝﹤و ﹐﹊﹙ّ«،»﹜﹞︖﹢︋﹢ن

︫﹢د؛ ا︾﹙︉ ﹁︧︀د﹨︀  آزار ﹝﹪ ا﹁︐︡، آ︠︣ ﹨﹛ ﹝︣دم ︑︀︋︡ و در ︫﹉ و ر︉ ﹝﹪ ︫﹢د و ﹡﹢ر ︑﹢﹫︡ در آن ﹡﹞﹪ ﹝﹪

  . ﹨︀ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ا︨️ و ︫︣ارت

  

️    . ︨️د﹜﹪ ﹋﹥ ﹡﹍︊︀ن ﹡︡ارد، ﹝︣ده ا. ﹝︣ا﹇︊﹥ ﹡﹍︊︀﹡﹪ دل ا︨️. ٢٤ . ﹡﹍︊ـ︀﹡﹪ دل ا︮ـ﹏ ︨ـ﹙﹢ک ا︨ـ

︋﹠︀︋︣ا﹟، ︫ـ︬ ﹝︣ا﹇ـ︉،   . ︋﹠︡د ﹝︊َـ﹪ ﹋﹥ در ا﹡︐︷︀ر ﹝︊﹢ب ﹡︪︧︐﹥ ا︨️، ﹡︀︀ر در را ︋︣ روي ا︾﹫︀ر ﹝﹪

﹝︣ا﹇︊﹥ ﹎︀﹨﹪ ︋ـ﹥  . ︋︣ ﹀︶ و ا﹡︐︷︀ر ﹨︣ دو ﹝﹢ا︸︉ ا︨️؛  ﹪﹠︺﹀︶ دل از ︠︴︣ات و ا﹡︐︷︀ر ورود ︀﹐ت

️  ﹝︣ا﹇︊﹥ ︻︀رض ﹝﹪ از ︀﹐︑﹪ ﹋﹥ از ا﹝︐︡اد. ذ﹋︣ ا︨️ و ﹎︀﹨﹪ ︋﹥ ︨﹊﹢ت ﹁﹊ـ︣ ︋ـ︣ ﹠ـ︡    . ︫﹢د، ﹁﹊︣ ا︨ـ

︔﹠︀ي ﹡︺﹞️ ـ︀  (د﹍︣ در ﹡︺﹛ ا﹜﹪، ﹋﹥ ︫﹊︣. ︫﹢د ﹊﹪ در آ︀ت ا﹜﹪، ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ ﹝﹪. ﹇︧﹛ ا︨️

︡  آورد و در آ︠︣، ﹝︊️ ﹝﹪ ﹝﹪) ︔﹠︀ي ﹝ﹳ﹠︺﹛ ︀ ︔﹠︀ي ذات(و ﹞︡) ︔﹠︀ي ︮﹀️ د﹍ـ︣ در و︻ـ︡ه و   . آ﹁︣﹠ـ

آورد و  ﹍︣، در ︑﹀︣︳ ﹡﹀︦ در ﹝︱ـ︣ ـ﹅، ﹋ـ﹥ ﹡ـ︡ا﹝️ ﹝ـ﹪     د. آورد و︻﹫︡ ا﹜﹪ ﹋﹥ ر︾︊️ و ر﹨︊️ ﹝﹪

ا﹡︡ ﹁﹊︣ ︻︀م در آ﹐ء ا︨ـ️ و ﹁﹊ـ︣    و ﹎﹀︐﹥. آورد ﹨︀︩ ﹋﹥ ︑︤﹋﹫﹥ ﹝﹪ د﹍︣، در ︀﹐ت ﹡﹀︦ و ︑︣س و ︵﹞︹

از د ︣﹍︀﹐︑﹪ ﹋﹥ از ا﹝︐︡اد ﹝︣ا﹇︊﹥ . ︠︀ص در ﹁﹆︣ ︠﹢د و ︾﹠︀ي ﹅َـ و ﹁﹊︣ اَ︬︠ـ در ﹡﹀﹪ ︾﹫︣ و ا︔︊︀ت او

︗﹞︺﹫️ ︨︀﹜﹉ ﹡︧️ در ︎︪﹫﹞︀﹡﹪ ا︨️، ︨︍︦ در ︣︎︪︀﹡﹪ و آ︠ـ︣ در  . ︫﹢د، ︗﹞︺﹫️ ا︨️ ︻︀رض ﹝﹪

  . آورد، ︨︍︦ ︋﹫﹢︫﹪ و آ︠︣ ﹁︣ا﹝﹢︫﹪ از د ︣﹍︀﹐ت ︨ﹳ﹊︣ ا︨️ ﹋﹥ اول ︠︀﹝﹢︫﹪ ﹝﹪. ﹡︪︀﹡﹪ ︋﹪

︡  اش ︋﹫︪︐︣ ︋︀︫ـ︡، ﹋﹞︐ـ︣ اـ﹢ا﹐︑︩ را ︋ـ︣وز ﹝ـ﹩      ︑︣ و و︨︺️ رو ﹤︣﹨ ﹩︀﹐ت ﹋︧﹩ ﹇﹢ی . د﹨ـ

﹋﹠﹠︡ و ︨ـَ︡ـ   ی ﹨﹛ ︋︣ای ︠﹢د︫︀ن و ﹨﹛ ︋︣ای د﹍︣ان ا︖︀د ﹝﹩ا︫︀︮﹩ ﹋﹥ ﹋︐﹞︀ن ﹡︡ار﹡︡ درد︨︣﹨︀ی ز︀د

﹩﹞ ︀﹡ا﹡﹊︀ر ﹨﹛ ︋︣ای ︠﹢د︫︀ن ︲︣ر دارد و ﹨﹛ ︋︣ای  ︋︀︻︒ ﹝﹩. ︫﹢﹡︡ راه آ ﹟︣ان ا﹡﹊︀ر ﹋﹠﹠︡ و ا﹍د ︡﹡﹢︫

  .﹎﹢﹠︡ه

  

را︗︹ ︋﹥ ﹝﹠﹊︣ان، ا﹎︣ ﹋︧﹪ ذوق و ︀﹐ت ا﹨﹏ ︨﹙﹢ک را ﹡︡ارد و ︵︀︣ ﹨﹞َـ︐︩ را ︋﹥ ︻ـ﹢ا﹜﹛ آ﹡ـ︀ن   . ٢٥

︨ـ︀︻﹪ و ﹝︧ـ︣ور    ا﹜ـ﹪ ︸︀﹨︣ي ︠﹢د ﹝︽︣ور و در ا︋︴ـ︀ل ر︗ـ︀ل   دا﹡︩﹐ا﹇﹏ ﹡︀︊︡ ︋﹥ ︠︣ده را﹨﹪ ﹡﹫︧️،
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︾︣ض ︋︀︫︡ ﹋﹥  ︫﹞︀رد، ﹐ا﹇﹏ ︋﹪ ا﹎︣ ﹨﹛ ︋︀وري ︋﹥ ا︪︀ن ﹡︡ارد و ا︋︴︀ل ا︪︀ن را ︋︣ ︠﹢د وا︗︉ ﹝﹪. ︋︀︫︡

﹋﹠ـ︡ و   ︾︣ض ︋︀︫︡، ︋︣︠︡ا︨️ ﹋﹥ او را ︋﹥  ︀﹠﹫︋ ﹅︣ا ﹋﹥ ا﹎︣ ﹋︧﹪ در ︋︀︵﹙﹪ ︋﹪. ︾︣︲﹪ راه ا︨️ در ︋﹪

︡﹡︀﹨︣︋ ﹅︀﹡ ︣ا ا︮﹏ راه ا︠﹑ص ا︨️. ازز .  

  ﹨︣﹥ ︋︀︫︡ ︗︤ ﹨﹢ا، آن د﹟ ︋﹢د، ︋︣ ︗︀ن ﹡︪︀ن«

  »﹨︣﹥ ︋︀︫︡ ︗︤ ︠︡ا، آن ︋️ ︋﹢د، در ﹨﹛ ︫﹊﹟

ا﹨﹏ ﹝︺︣﹁️ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹠﹫﹟ ﹋︧﹪ آن ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ او ﹡ـ﹥ از در ﹝︀︮ـ﹞﹥، ︋﹙﹊ـ﹥ از در ﹝﹞︀︫ـ︀ت      ۀو︸﹫﹀

﹢﹍︋ وي ︀︋ ️﹝﹊ از ﹟︨ ،︀︱︐﹇و ︋﹥ ا ︡﹠َ︨︡ـ را﹨︩ ﹡︪﹢﹡︡درآ ﹤﹊﹚︋ ،︡﹠ . ︦﹀﹡ ︉﹋︣﹞ ︣︋ ﹤﹋ ا﹝︀ ﹝﹠﹊︣ي

  .︑︀زد، ﹠﹫﹟ ﹝﹠﹊︣ي را  ﹤︋ ︡︀︋︀ل ︠﹢د ﹎︢ا︫️ ︨﹢ار ا︨️ و در ﹝﹫︡ان ︾︣ض ﹝﹪

  ︠︊︣ ﹡﹍﹢﹫︡ ا︨︣ار ︻︪﹅ و ﹝︧︐﹪ ︋︀ ︋﹪«

  »︠︊︣ ︋﹞﹫︣د در درد ︠﹢د︎︧﹠︡ي ︑︀ ︋﹪

  

﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︻︀رف ﹝﹠﹛ ﹡ـ﹥   ﹡︧️ آ﹡﹊﹥ ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ︋︀ ︡﹊﹍︣ ﹡︤اع ﹝﹪. ا﹝︀ را︗︹ ︋﹥ ﹝َ︡ـ︻﹫︀ن ا﹟ راه. ٢٦  

د﹨︡ ﹋ـ﹥ ا︐﹞ـ︀ل ﹎ـ﹢﹨︣ در او ﹡ـ︣ود و ﹝ـ︣دم ﹫ـ︤ي        ا﹡︡ ﹋﹥ ︻︀رف ︠﹢د را ﹠︀ن ﹡︪︀ن ﹝﹪ ︑﹢، از آن ︾︀﹁﹏

︡  ﹝ـ︣د  ۀ﹋﹠︡ و ︨︺﹪ دارد ﹋﹥ ﹝︷﹠ّ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹎﹠︕ ︀﹁︐﹥ ︋︀︫︡، ﹨︣﹎︤ ا︸︀ر ﹡﹞﹪. ﹡︍﹠︡ار﹡︡ . م را از ︠ـ﹢د ︋﹍︣دا﹡ـ

︻︀رف در ا﹟ ︻︀﹜﹛ ﹨﹞︙﹢ن ︻﹠﹆︀︨️، ﹡﹥ . ﹨︀︨️ ︾﹫︣ت ︻︪﹅ ﹝︀﹡︹ ا﹁︪︀ي راز ا︨️ و ﹇﹀﹏ ︫︣︺️ ︋︣ ز︋︀ن

  . ا﹡︡ او را﹨﹪ ا︨️، ز︣ا ︻﹞﹢م ﹝︣دم ﹝﹆﹫︡ ﹢اس و ︀︎︊﹠︡ ︻︀﹜﹛ ︵︊︹ ۀ︫﹠︀︨︡، ﹡﹥ ︋﹥ آ︫﹫︀﹡ ﹋︧﹪ او را ﹝﹪

︑︣ا︫﹪ در ﹝﹫︀ن ︻﹢ام ر︨﹛ ︫︡ه و آن را  ︫︣︡︻﹙️ آن ا︨️ ﹋﹥ ﹝. ا﹡︡ ا﹝︣وزه ﹝َ︡ـ︻﹫︀ن ار︫︀د ︋︧﹫︀ر ︫︡ه 

﹋﹥ ا﹝︣ ︋ـ︣ ︠ـ﹢د    ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ︗︀﹪ ︑︣ا︫﹠︡ و ازو ︑︺︣︿ ﹝﹪ ︋﹥ ﹝﹫﹏ ︠﹢د ﹝︫︣︡ ﹝﹪. ا﹡︡ ا︭︀ل ︋﹥ د﹡﹫︀ ﹋︣ده ۀو︨﹫﹙

ر﹡﹢د ﹨ـ﹛ ︋ـ︣اي   . ︭︠﹢ص ﹋﹥ ﹝︣︡ و ﹝︺َ︣ـف، ︫︭﹪ ﹝﹆︐︡ر و دو﹜︐﹞︣د ︋︀︫︡ ︋﹥. ︫﹢د آن ︋﹫︙︀ره ﹝︪︐︊﹥ ﹝﹪

در ﹝﹆︀︋﹏ اـ﹟  . ا﹁︐﹠︡و ﹎︣و﹨﹪ از ا﹟ ا﹁︣اط ︋﹥ ︲﹑﹜️ ﹝﹪. ﹋﹠﹠︡ ﹨︀ ︗︺﹏ ﹝﹪ آ﹝︡ آن ︫︬، ︠﹢اب ︠﹢ش

︫﹢﹡︡ و ا﹎ـ︣ ﹋︧ـ﹪ را ︮ـ︡﹨﹠︣ ︋︀︫ـ︡ و ـ﹉ ︻﹫ـ︉، آن        ﹎︣وه ﹨﹛ ︗﹞︀︻︐﹪ د﹍︣ در ︵︣ف ︑﹀︣︳ وا﹇︹ ﹝﹪

﹤︣اد﹨ـ︀    ﹨︀ ﹝ـ﹪  ﹋﹠﹠︡ و ︫﹠︺️ ﹨︀ ︎﹫︡ا ﹝﹪ ︋﹠︡﹡︡ و ﹝︱﹞﹢ن ﹨︀ ﹝﹪ ︮︡﹨﹠︣ را ﹡︊﹫﹠﹠︡ و ︋︣ آن ︻﹫︉ ︎﹫︣از﹡﹠ـ︡ و ا

﹪﹞ ︡﹡︣﹫﹎ .از آن رو︨️ ﹋﹥ در ﹨﹫︘ ︋︀ب، ﹝﹫︤ان ﹝︺﹫﹟ ︋﹥ د︨️ ﹋︧﹪ ﹡﹫︧️و ا ︳︣﹀︑ ـ﹥  . ﹟ ﹨﹞﹥ ا﹁︣اط و﹡

ا﹡︡ و  ﹡︐﹫︖﹥ آ﹡﹊﹥ ﹝︫︣︡﹨︀ي ︋︧﹫︀ر ︨︣ ︋︣آورده، ︋︣︠﹪ ︋︀ ﹨﹛ ﹝︀﹜︿. ا﹡︡ازه ا︨️ و ﹡﹥ ردَـ︫︀ن ﹇︊﹢ل ︠﹙﹅ ︋﹥

  . ا﹡︡ و ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹁︧﹅ ا︪︀ن ا︨️ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹡﹆︬ ا︪︀ن ا︨️ و ︋︣︠﹪  ︋︀ ﹨﹛ ︋﹥ ﹋﹞︀ل ︻︡اوت

︡  ﹢ن در﹎︫︢︐﹥ ﹝︺︣﹁️ ︨︊︉ ﹡︷﹛ ﹝︺︀ش و ︮﹑ح د﹡﹫︀ي ﹋︧﹪ ﹡︊﹢د، ﹋﹞︐ـ︣ ︋ـ﹥ ︵﹙ـ︉ آن ﹝ـ﹪     . ر﹁︐﹠ـ

﹨︣﹋︦ ﹨﹛ ا﹨﹙︩ ︋﹢د، در︨️ و ︧︀︋﹪ ︋﹢د، و﹜﹪ ﹢ن ︋﹥ ﹝︣ور ا︀م، ︵︀﹜︊﹫﹟ د﹡﹫︀ ارادت ︋﹥ ا﹨﹏ ﹝︺︣﹁ـ️  

︡﹡︫︡ ︡︣﹞ ا﹇︊︀ل ﹋︣د﹡︡ و ︀﹡و دو﹜️ دا﹡︧︐﹠︡، ︋﹥ آ ️﹝︪ ︀ديز ︉︗﹢﹞ ـ . را ︀ر و در ﹡︐﹫︖﹥، ﹝︣د﹝︀ن ︋﹫﹊
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︻﹫︀ش ﹨﹛ ︋﹥ ︵﹞︹ ا﹁︐︀د﹡︡ و ﹜︊︀س ا﹨﹏ ﹝︺︣﹁️ ︎﹢︫﹫︡﹡︡ و ﹋﹙﹞︀ت آ﹡︀ را ︑﹆﹙﹫︡ ﹋︣د﹡︡ و ﹢ن ﹨﹫︘ ﹝︐ـ︀︻﹪  

اي ﹨﹛ دور آ﹡︀  ︗﹞︹ ︫︡﹡︡ و ا﹝︣ ﹝︽︪ـ﹢ش ﹎︪ـ️، ﹎ـ﹢﹨︣ و     ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋︣ا︣︠ ︩︡اري ︎﹫︡ا ﹡︪﹢د، ︻︡ه

️﹫﹞ا︨️ ︠︊︣ي ﹝︡︻﹪ ︑︀ ا﹝︣وز ﹋﹥ ﹨︣ ︋﹪. ︠︤ف در﹨﹛ آ .  

﹎︢را﹡ـ︡ و   ﹊﹪ آن ا︨️ ﹋﹥ و﹇️ را ︋﹥ ︨﹟ ﹎﹀ـ︐﹟ از ﹝︣د﹎ـ︀ن و ︾︀︊ـ︀ن ﹝ـ﹪    ︠︊︣  از ا﹢ال ﹝َ︡ـ︻﹪ ︋﹪

️   ︋︀﹁︡ ︀ ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︤ر﹎︀ن را ︋﹥ ︠﹢اب ﹝﹪ ︠︀︵︣ا︑﹪ از ﹝︣دان ︠︡ا ︋﹥ ﹨﹛ ﹝﹪ ا﹝ـ︀  . ︋﹫﹠︡ و ︋︀ آ﹡︀ ︨ـ︣﹎︣م ا︨ـ

︣  دا﹡︡ ﹋﹥ از ︑︺︣︿ ︠﹢ان ︨﹑︵﹫﹟ و ﹡︺﹞️ ا﹨﹏ ا﹟ راه ﹝﹪ آ﹡ـ︀ ﹝﹢︗ـ﹢د ا︨ـ️ ـ︀      ۀ﹨︀ي ︋︧﹫︀ر ﹋﹥ در ︨ـ﹀

﹝﹀﹙︦ ︨﹢دي ﹡﹫︧️؛ ︎︦ ︧ـ︀︋︩ را از ﹝ـَ︡ـ︻﹪، ﹋ـ﹥ ﹋ـ︀رش ذ﹋ـ︣ ا︠︊ـ︀ر        ۀده، از ︋︣اي ﹎︨︣﹠﹝﹢︗﹢د ︋﹢

  .﹋﹢︫︡ ﹋﹠︡ و ︋﹥ دو﹜︐﹞﹠︡ي ︠﹢د ﹝﹪ ﹎︫︢︐﹍︀ن ا︨️، ︗︡ا ﹝﹪

دراز ︀︋ـ︡ د︨ـ︐︩ ﹨ـ﹛ در ﹇ـ︡رت دراز      ز︋ـ︀ن . ادَـ︻︀︩ ﹋︀ري ︋﹊﹠︡ ۀ﹝َ︡ـ︻﹪ ︀︋︡ ︋︐﹢ا﹡︡ ﹐ا﹇﹏ ︋﹥ ا﹡︡از

︡   ا﹎︣ د︻﹢︑﹪ ﹡︡ارد، ا︸︀ر ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ︋﹥. ︋︀︫︡ . ﹝﹫﹏ ︠﹢د او︨️، ﹋︧﹪ را ﹅ ﹡﹫︧️ ﹋ـ﹥ از او ︋﹢ا﹨ـ

 ︡ ﹠︀﹡﹊ـ﹥ در  ( ا﹝︀ ا﹎︣ ﹝︡︻﹪ و﹐️ ا﹜﹫﹥ ا︨️، ︀︋︡ ﹨﹞︀ن ﹇︡ر ﹨﹛ ︋︐﹢ا﹡︡ ︻﹙﹛ و ﹇︡رت ا﹜﹪ را ا︸︀ر ︋﹊﹠ـ

  ️ ﹋﹠ـ︡، در او ﹫ـ︤ي ﹡﹫︧ـ️،     ا﹎ـ︣ ﹠ـ﹫﹟ ﹡﹞ـ﹪   ) ا﹡︊﹫︀ و ﹝︡︻﹫︀ن درو︾﹫﹟ ﹡︊﹢َـت ﹠﹫﹟ ﹝﹫︤ا﹡﹪ ︋︣﹇ـ︣ار ا︨ـ

﹪︋ ﹪﹚︴︺﹞ !﹫﹡ ︫︡︣﹞ ﹪︧﹋ ﹟﹫﹠     ︡ ︡    . ︧ـ️، ﹝﹞﹊ـ﹟ ا︨ـ️ وا︻ـ︶ ︋︀︫ـ . و واي ا﹎ـ︣ وا︻ـ︶ ︾﹫ـ︣﹝︐ّ︺︶ ︋︀︫ـ

﹟︨    ﹪︣ده ا︨️ و در د︨️ و ︎ـ︀ي ﹝ـ︣دم ﹝ـ﹋ ︿ا﹡ـ︡ازد و   ︎︣دازي ﹋﹥ ا﹇﹢ال را ︋﹥ ﹝﹫﹏ و ﹝︡︻︀ي ︠﹢د رد

  .﹢ن ﹡﹫﹉ ︋﹠﹍︣ي، ︗︤ ﹝︡ح ﹝︊﹢︋︀ن ︠﹢د و ذم ﹝︊︽﹢︲﹫﹟ ︠﹢د ﹫︤ي در آن ︨﹠︀ن ﹡﹫︧️

  

️ ﹆﹪ ︑﹫︫︡﹝﹞«﹋︧﹪ ︋︣ ﹝﹠︊︣ در ︱﹢ر. ٢٧      ـ » ︋︖ـ ﹎﹀ـ️ و ﹝﹑﹝ـ️ ︻ﹳ﹞ًــ︣     ︔﹆﹫﹀ـ﹥ ︋ـ︀ز﹝﹪   ۀ﹁︀︗︺

  .»﹋︣دي؟ ︋﹢دي ︗︤ ا﹟ ﹝﹪ ا﹎︣ ︑﹢ ﹝﹪«: ﹋︣د؛ ︫﹫ وي را ︋﹥ ﹡︖﹢ا ﹎﹀️ ﹝﹪

اي ﹋﹥ ︾︀︮︊︀ن ﹁ـ︡ک را ﹝﹑﹝ـ️    از ︨﹢ء ︀ل ﹝︣دم ﹝︀︲﹪ و آ︑﹪ ︑﹢ را ﹥ ز︀ن ﹋﹥ ︋﹥ ا﹟ ︋︧﹠︡ه ﹋︣ده

︀ل، از ︑︭﹫﹏ و ︑﹊﹞﹫﹏ ا﹡︧︀﹡﹫️ ︠ـ﹢د  ﹋﹠﹪ و د︗َـ︀ل را، ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹡﹫︀﹝︡ه ا︨️، ﹜︺﹠️ ﹁︨︣︐﹪ و در ﹨﹞︀ن 

ا﹋﹠ـ﹢ن ︋ـ︣    ﹢ن ︑﹢﹪ از ︾︭︉ ︠﹑﹁️ و ︑َ︭︣ـف ﹁︡ک ﹡﹠︀ل، ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ﹇︡ر ︑﹢ان ︠﹢د، ﹨ـ﹛ . اي ︾︀﹁﹏ ﹝︀﹡︡ه

 ۀ︔︀︋️ ︋︀ش و ︋ـ﹥ ︑︭ـ﹫﹏ او︮ـ︀ف ﹝︣︲ـ﹫     ︋﹫️ ﹁︀︵﹞﹥ ا︧︀ن ﹋﹟ و ︋︣ ︮︣اط ﹝︧︐﹆﹫﹛ و﹐️ ا﹨﹏ ︋﹠﹪

ر︀︨️ ︋﹥ د﹡﹫︀ ﹡﹫︀﹝ـ︡ه ︋﹢د﹡ـ︡ و ﹋﹞ـ︣ ﹡︊︧ـ︐﹥      ا︪︀ن ︨︺﹪ ﹋﹟ ﹋﹥ آ﹡︀ از ︋︣اي ︗﹙︉ ﹁︡ک و ا︠︢ ︠﹑﹁️ و

︋﹢د﹡︡ و ︋﹥ ا﹟ د﹐﹏ ﹋﹥ ︑﹢ ︎﹠︡اري، د﹜﹍﹫︣ ﹡︊﹢د﹡︡؛ ︑﹢ ︋︣ ︋﹫﹠﹢ا﹪ ︠﹢د ﹎︣﹥ ﹋﹟ و ︻﹞︣ ︻︤︤ را ︋︣ ﹝ـ︡ح و  

︋ـ﹢دي، ︫ـ﹞ِ︣ آن روز    ذم ︵﹢ا︿ ﹝﹍︢ران و ﹇﹠︀︻️ ︋﹥ ︣ف ﹝﹊﹟ و ا﹡︭︀ف ︋︡ه، ︠﹢دت ا﹎︣ آن روز ﹝ـ﹪ 

  .    ﹋﹞︣ ︋︊﹠︡ ش و ︋﹥ ︀ري ا﹝︀م ︻︭︣ت︋﹢دي؟ از د︫﹞﹟ ا﹝︣وزت ︾︀﹁﹏ ﹝︊︀ ﹡﹞﹪
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︨﹟ ا﹎︣ از ﹡﹢ع دا﹡︩ ︋︀︫︡، . ﹡︖︀ت و ︨﹑﹝️ در ︨﹊﹢ت ا︨️. ﹨﹞︧︤︐﹪ ︋︀ ︠﹙﹅ ۀدر︋︀ر. ٢٨     

︎︦ دا﹡︀ ﹨﹞﹫︪﹥ ︠︀﹝﹢ش ا︨️ و در ︨ـ﹟  . ︠﹢ا﹨︡ را︨️ و ﹝︐︭︣ ا︨️؛ ﹡﹥ ︠﹑ف دارد، ﹡﹥ ︑﹀︭﹫﹏ ﹝﹪

﹨﹞﹫﹟ ﹋︓︣ت ا﹇﹢ال ﹝︣دم را ︋﹥ ﹫︣ت ا﹡︡ا︠️ و . ﹎﹢︡ ﹨﹠﹍︀م و در︨️ و ﹝ ﹪﹞ ︭︣︐︺﹠﹪ ︋﹥. ﹨﹢ش ﹎﹀︐﹟ ︋﹥

﹋﹢︫︡ ︋︀ ﹋︧﹪ ︨﹟ ︋﹥ و﹇﹢﹍﹡ ️︀︡، ︋︧﹫︀ر ﹡﹍﹢ـ︡، ︵︺ـ﹟ ﹡︤﹡ـ︡،     از ا﹟ رو، ︨︀﹜﹉ ﹝﹪. ﹝︺︴﹏ ︨︀︠️

︡  ︑﹞︧︣ و ︗︡ل ﹡﹊﹠︡، ︾︣ض ﹡﹢رزد، ︋﹪ ﹝﹠ـ︀︸︣ه ︋ـ﹥ ︾﹫ـ︣ و︗ـ﹥     . ︔﹞︣ ﹡﹍﹢︡، ﹡︡ا﹡︧︐﹥ ﹡﹍﹢﹢﹍﹡ ﹢︽﹛ ،︡ـ

﹡﹥ ︋︀ ا﹨﹏ د﹡﹫︀ ﹢﹍︋ ️﹡﹢︪︠ ﹤︋ ﹟︨︡ و . ﹡﹊﹠︡) ﹝︢﹨︉︭︠﹢ص در ا﹝︣  در ﹨﹫︘ ︋︀︋﹪، ︋﹥(ا︧﹟ ︋︀ ا︡ي

  .﹨﹞︣ا﹨﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹝︣︗ ︡︤️ ا︪︀ن ︫﹢د اي ا﹡︡ازه ﹡﹥ ︋﹥

﹢ن ︑﹠︊﹫﹥ ﹅ ︾︀﹜︊ـ︀ً  . (ا﹨﹏ ا﹟ راه ︀︋︡ ﹋﹥ ︗﹢ر ︠﹙﹅ ︋﹊︪︡ و از ز︋︀ن ︧﹢د، ︮︡اي ﹅ را ︫﹠﹢د 

﹪︋ ﹤﹋ ︩﹆﹢︪︑ ︤د ︋︣ای آن ︋︀︫︡ ﹋ـ﹥   ا﹎︣ از ︠﹙﹅ ﹝﹩ ).︾﹫︣ ا︨️ ۀوا︨︴ از ز︋︀ن ︠﹙﹅ ا︨️، ︋﹥ ︠﹑ف︣﹎

رزي ﹁︭﹏ ﹝﹞﹫َـ︤ ︋﹥ ﹞ ︣︀︨﹙﹢﹇︀ت ﹝︣ ︋﹢رزد ﹋﹥ ﹝︣و .اذ︐︩ ︋﹥ آ﹡︀ ﹡︨︣︡ ﹡﹥ آ﹡﹊﹥ اذ️ آ﹡︀ ︋﹥ او ﹡︨︣︡

در ﹝︊️ ︋﹥ ︠﹙﹅ ︮︀دق ︋︀︫︡ ﹋﹥  .ا﹡︧︀ن و ﹫﹢ان ا︨️ ﹋﹥ ︋ُ︡︠﹙﹆﹩ ︋﹥ َ︠﹙﹅، ︋︡ ُ︠﹙﹆﹩ ︋﹥ ا︨﹞︀ء اً ا︨️

︋ـ﹥ ︑︽﹫﹫ـ︣   . ﹨﹫︘ دو︨️ و د︫﹞﹠﹪ ︋﹥ ﹨﹫︘ ︻﹫︉ ﹡︡رد ۀ︮︊﹢ر ︋︀︫︡ و ︎︣د. ︀﹨﹠︡︋︀ ︑﹞﹙ّ﹅ ﹡﹫﹀︤ا﹠︡ و ︋︀ ︗﹀︀ ﹡﹊

︋︀ ﹁﹆︣ا . او﹇︀ت و ا﹢ال ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹊﹠︡ و ﹝︊َ︡ـل ﹡︪﹢د، ︎︦ ︑﹢ا︲︹ و ا︓︀رش ︋︀ دو︨️ و د︫﹞﹟ ﹝︧︀وي ︋︀︫︡

ر︨﹛ ﹝︡﹡﹫️؛ ︺﹠﹪ ︋﹥ ﹨﹞︀ن ا﹡︡ازه ﹋﹥ ﹝﹫︀ن ︠﹢د︫︀ن ر︨﹛ ا︨ـ️ و   ︋︀ ︠﹙﹢ص ﹡﹫️ ﹁︣و︑﹠﹪ ﹋﹠︡ و ︋︀ ا︾﹫︀ر ︋﹥

︵﹙ـ︉  ﹝﹞︀﹡﹪. ا︐︣ا﹝﹪ ﹡﹊﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ا﹡︱︖︀ر ا︪︀ن ︫﹢د آن ﹇︡ر ﹨﹛ ︋︀ ا︪︀ن ︋﹪. ﹋﹠﹠︡ ︑﹞﹙ّ﹅ ﹡﹞﹪﹎﹞︀ن 

  .︫﹢د) ︋﹪ ارزش(︻︷﹛ ﹨︀ي ﹝︣دم ︋︧﹫︀ر ﹡︣ود، ﹋﹥ در ا﹡︷︀ر ︋﹪ ﹡︊︀︫︡ و ︋﹥ ︠︀﹡﹥

در ︑﹆﹫﹅ ا﹝︣ي ﹋﹥ در ﹡︷﹛ ﹝︺︀ش او د︠﹫﹏ ﹡﹫︧️، ا︮︣ار ﹡﹊﹠︡ و در ا﹝﹢ر ︑︖︧︦ ﹡﹊﹠︡ از آ﹡﹊﹥ د﹡﹫ـ︀   

﹥ ︋﹥ رو ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡ و ﹨︣﹥ ︋︀︫︡ او ﹨﹛ ︠﹢ا﹨︡ ︫﹠﹫︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︑ ﹅﹫﹆︀ل ا︫︀ص؛ ز︣ا ﹡︀︀ر از ︑

﹋﹥ آن ﹨﹛ ﹨︣﹇︡ر ︻﹞﹫﹅ ︋︀︫︡، آ︠︣ از ﹇︺︣ ︋﹥ ︨︴ ︠﹢ا﹨︡ ا﹁︐︀د، ﹡︀️ ︑︀ ︗﹢ش دوم ︮︊︣ ︀︋︡، ︋﹥ ︨ـ﹢م  

︣      ۀاز آ﹡﹊﹥ ﹡ .﹚︮﹢﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡  ﹢ض ︡︾ ︀︣ آن ﹇︡ر ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹉ ﹝ـ︀ه ︋﹍ـ︢رد و آ︋ـ︩ ﹡﹍﹠ـ︡د و ا﹎ـ

  .»اي ﹨︧️ ا﹟ ُ︠﹛ ﹝︐︭﹏ ︋︀ ︪﹞﹥«: ﹁︭﹙﹪ ﹎︫︢️ و ﹎﹠︡ه ﹡︪︡، در ز︀﹊ ︣︐﹪ دارد

ا﹎︣ ﹨﹠﹢ز ﹡﹀︦ ︠﹢︩ را ﹡︭﹫️ ﹡︡اده، از ا﹠﹊﹥ ︋﹥ د﹍︣ي ﹎﹢ ،︡﹥ ︨﹢د؟ ا﹎︣ ا︡اث ︫︣ي ﹡﹊﹠︡، 

︑﹢ا﹡ـ︡   ︑︀ ﹝﹪. ﹎︣ي ا︸︀ر ︋︣︑︣ي ا︨️، ﹋﹥ ︗︤ ︋︣اي ︠︡ا ﹫︭﹡ ️︧﹫﹡ ﹤︐︧︀︫️. ︠﹫︣ي در او ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د

﹝﹙︬ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹇︡ري ﹋﹥ . ﹝﹙ٌ︭︀ن درآ︡ ︑︀ از ﹝﹙َ︭︀﹡︩ ﹋﹠﹠︡ ۀو در ز﹝︣. ص ︋﹊﹢︫︡در ︠﹙﹢

 ️ ﹝﹙ـ︬ ︠ـ︡﹝️ ـ︀ر را از ا︾﹫ـ︀ر ︎﹠ـ︀ن      . در ا︠﹀︀ي ︧﹠︀︑︩ ︨︀︻﹪ ا︨️، در ا︠﹀︀ي ︨﹫︀︑︩ ﹡﹫︧ـ

﹁﹆﹫ـ﹪ ︋ـ﹥   . ︨ـ︍︀رد  ︎﹠︡ارد و ︋﹥ دوام رؤ ️﹅، ︠﹙﹅ را ︋﹥ ﹁︣ا﹝﹢︫﹪ ﹝ـ﹪  دارد، ︋﹙﹊﹥ ︠﹙﹅ را ﹝ﹳ︣ده ﹝﹪ ﹝﹪

﹨ـ︀ را از ﹡﹞ـ︀زت ︋﹫﹠ـ︡ازي،     ︑﹢ ﹡﹫︤ ا﹎︣ ︨ـ︀︠︐﹍﹪ «: ، ﹎﹀️»︡م، ︵﹞︃﹡﹫﹠﹥ ﹡︡ا︫️﹡﹞︀زت را د«: ﹋︧﹪ ﹎﹀️
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﹨︣﹋﹥ ︻﹞﹏ را ﹨︣ ﹇︡ر ﹨﹛ ﹋﹥ ︠︀﹜︬ ︫︡ه ︋︀︫︡، ﹐﹅ در﹎︀ه ﹅ د︡، ︋﹥ ﹋﹠﹥ . »︋﹫︩ از ا﹡ ︩﹠﹢ا﹨︡ ﹝︀﹡︡

  .ا︠﹑ص راه ﹡﹫︀﹁︐﹥ و از ﹝﹙َ︭﹫﹟ ﹡﹍︪︐﹥ ا︨️

︐︣ ﹀︶ ﹋﹠︡ و ﹆ـ︀﹅ را ﹝︧ـ︐﹢ر︑︣   ︑︣ ︫﹢د، ﹝︣ا︑︉ ︮﹢رت را ︋﹫︪ ﹨︣﹥ ا︨︣ار ﹝︺﹠﹢ي ︋︣ او ﹝﹠﹊︪︿

︑ـ︣ ︫ـ﹢د و ﹨︣ـ﹥ در آن در﹎ـ︀ه      ︑︣ ︫﹢د، در ﹝︣ا︻︀ت ﹡﹀﹢س ︠﹑﹅ ︨ـ︀︻﹪ و ﹨︣﹥ از ︠﹙﹅ ﹝﹠﹆︴︹. دارد

  .︑︣ ︫﹠︀︨︡ ﹝︺︣﹁️ ︑︣ دا﹡︡ و ﹨ ︣︐︪﹫︋ ️﹁︣︺﹞ ﹤︣︀︋︡، ︠﹢د را ︋﹪ ︑︣ ︫﹢د، ︠﹢د را ︋﹫﹍︀﹡﹥ ﹝︣م

  

﹋﹠ـ︡، در اـ﹟ راه    ︢﹨︉ ︋︀ د﹍︣ان ﹡︤اع و ︗︡ل ﹝﹪آ﹡﹊﹥ در ا﹝︣ ﹝) : ︺﹙﹛ واً(ا﹡︡  ︋︤ر﹎︀ن ﹎﹀︐﹥. ٢٩     

️︧﹫﹡ .﹏︨ ︉﹨آداب و ﹝︢ا ﹪︠︣︋ ︀︋ ︩﹚﹫︭︑ ﹤︣﹎ ،︰﹞ ٌ️﹁︣︺﹞ ︣اد︠﹙﹪  ز ︩﹛﹢︭ ︀﹞ا︨️، ا ︣︑

︡﹠و آداب ﹨﹫︘ ﹝﹙ّ︐﹪ ﹡︡ارد ﹋﹥ ا﹨﹏ ﹝︢﹨︊﹪ از ﹝︢ا﹨︉ ︻︀﹜َ﹛ ︋﹥ ︠︣وش آ ﹪︊﹨︢﹞ ︘﹫﹨ ﹤︋ . ﹪﹛ا︨️ ا ﹪︐︀﹠︻

︠﹢د و ﹡︀﹝︣︋︀ن د︡ن ︋ـ︀ د﹍ـ︣ان،    ۀ﹝︐︺﹙ّ﹅ ︋﹥ ︠﹢د و در ﹁﹊︣ ﹁︣﹇ ︠︡ا را ﹝︀ل ︠﹢د و. و ︑︡﹫︃︧️ ر︋َـ︀﹡﹪

︣ۀ︑﹠﹌ ﹎︣﹁︐﹟ دا َ︣ـ و و︨﹫︹ ︎﹠︡ا︫︐﹟ دا﹅ـ  ︋︀︵﹏، ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ︑︱︀د﹨︀ي ﹁︣﹇﹥ ۀ ︠ـ﹢د را ﹝ـ﹢ر و    ۀاي و ﹁︣﹇

آ﹡﹊ـ﹥  . ﹉ روشِ ︨︀﹜﹉ ︵︣﹅ ﹝︺︣﹁️  ﹡﹫︧️ ﹝︺﹫︀ر ﹅ و ﹝﹢﹜ّ︡ ﹨﹢َـ️ و ︫︭﹫َـ️ ا﹡︧︀﹡﹪ دا﹡︧︐﹟، ﹨﹫︘

و ا﹎︣ . ︀ ﹁﹑ن ︋︀︵﹏، ا﹟ ﹋﹑م در ﹝﹆︀م ︫︣︺️ ا︐﹞︀ل ︮︡ق دارد، ﹡﹥ در ﹝﹆︀م ﹝︺︣﹁️﹎﹢ ﹟﹞ ︡﹆﹛ و ︑﹢ 

﹎﹞︀ن ﹡︡ارم ا﹎︣ ﹝︡ح و ذ﹝َـ﹪ ﹋ـ﹥ در ﹝﹫ـ︀ن ﹝ـ︢ا﹨︉ ﹝︐﹙ـ︿     ) و ︑︀ ﹡﹀﹞﹪ ا﹡︭︀ف ﹡﹢ا﹨﹪ داد(ا﹡︭︀ف د﹨﹪ 

ا︨️، ﹋﹥ ﹝︀ ︠﹢︋﹫﹛ و ︾﹫︣ ﹝︀ ︋︡ ا︨️، از آ﹡︀ ︋︣دا︫︐﹥ ︫﹢د ـ ︨ ﹪﹠︺﹠︀ن ز︫ـ️ و ز︊ـ︀﹪ ﹋ـ﹥ در ـ﹅      

ا﹡︡ـ ︾﹫︣ از آداب ﹝︧︐︧﹠﹥ ﹋﹥ ﹡︤د ﹨﹞﹥ ﹝︪︐︣ک ا︨ـ️، د﹍ـ︣ ﹫ـ︤ي     ﹝︀﹜﹀︀ن و ﹝︁﹜﹀﹫﹟ ︠﹢د و︲︹ ﹋︣ده

︋﹞︀﹡︡ ﹋﹥ در ﹡︷︣ ا﹨﹏ ︑﹆﹫﹅ ﹡﹞﹢د ﹋﹠︡ و ﹝﹢︗︉ ︑︣﹇ّ﹪ ﹡﹀︦ ︋ـ﹥ در︗ـ︀ت ︻︀﹜﹫ـ﹥ و ا︨ـ︐﹑ص از در︗ـ︀ت      

︐﹆ـ︀ل از  ︎ـ︦ ا﹡ . ﹨︀ ︋︀﹜︖﹞﹙﹥ ︋︣ ︨︣ ︫﹫﹪ ﹝︺︡وم ا︨️ و ا︋︴︀ل ︡﹊﹍︣ ︋︀ ︠﹫ـ︀ل ﹝﹢﹨ـ﹢م   ﹡︤اع. ﹨︀و﹥ ︫﹢د

﹤﹚﹡ ﹚﹡ ﹤︋ و ︋︦ ۀاي ︣﹍ا﹋︓︣اً، ا﹡︐﹆︀ل از ﹇︪︣ي ا︨️ ︋﹥ ﹇︪︣ د ︣﹍ـ﹥ . د﹚﹡ ︤﹫﹝﹞ ﹏︭﹁ ︣ا︧ـ️    ز﹫ ︀ـ﹨

︫ـ﹢د، از ︑﹊﹞﹫ـ﹏    و ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹨﹞َـ︩ ︮︣ف ︠﹢ب و ︋︡ ﹝︣دم ﹝﹪. ︨︐︀﹪؛ ﹋﹥ ﹝︀ ︠﹢︋﹫﹛ و ︾﹫︣ ﹝︀ ︋︡ ︗︤ ︠﹢د

﹋ـ︣دن ا︨ـ️ و در ︻﹞ـ﹏     آ﹡︙﹥ ︋﹥ آن ر︨﹫︡، ﹨︣ ﹋﹥ ر︨﹫︡، رو ︋﹥ ︨﹢ي ︠ـ︡ا . ﹡﹀︦ ︠﹢د ﹋︀﹝﹑ً ︾︀﹁﹏ ا︨️

︨﹢اء، ﹋﹥ در ﹝﹫︀ن ادـ︀ن و   ۀ︎︦ در آ﹫﹠﹪ ﹋﹥ ﹨︧︐﹪، ﹋﹞︣ ﹨﹞َـ️ ︋︣ ﹝﹫︀ن ︋﹠︡ و ︋﹥ ا﹟ ﹋﹙﹞. ︮︀﹜ ﹋﹢︫﹫︡ن

و » إن ا﹜︡﹟ ︻﹠︡ اً ا﹐︨ـ﹑م «﹝︢ا﹨︉ ﹝︪︐︣ک ا︨️، ︋﹊﹢ش ︑︀ ︑︣ا د︨︐﹍﹫︣﹡︡ و ︋﹥ در﹎︀ه ﹅ درآور﹡︡ ﹋﹥ 

اـ﹟  . ا﹛، ﹡﹥ ︋︣اي ︠︡ا﹪ ﹋︣دن ︋﹠︡﹎﹪ ﹋︣دن آ﹝︡ه﹨︀ ︋︣اي  ﹝︀ ا﹡︧︀ن. »﹨﹢ ا﹜︐︧﹙﹫﹛«: ﹇︀ل ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟

از ا︨ـ︐︀د ︠ـ﹢د از ︑﹢﹫ـ︡     ﹋︧ـ﹩ . ﹎﹫︣د ن ز﹡︡﹎﹪ ا﹡︧︀ن را در ︋︣﹝﹪︫﹢ ۀ︋﹠︡﹎﹪ ︻ًـ︣ض ︻︣︱﹪ دارد و ﹨﹞

️     ︫︀﹎︣د .»ا ﹟﹫︧️؟«:﹝ﹳ︣ ﹡﹞︀زی از ︵︀﹇︙﹥ ا︑︀ق ︋︣دا︫️ و ﹎﹀️ ا︨︐︀د ︎︨︣﹫︡، . ﹎﹀ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝ـ︣ ا︨ـ

ا﹟ ا︨ـ﹛ را  . ای ا︔︣ ︎﹠︡ا︫︐﹥ ای و آن را و︗﹢دی ﹝︧︐﹆﹏ و ذی ﹥︑﹢ ا﹟ ا︨﹛ را روی آن ﹎︢ا︫︐«:﹎﹀️ا︨︐︀د 

﹋︧﹩ ﹋﹥ از ا﹟ . »...إن ﹨﹩ إ﹐ ا︨﹞︀ء ︨﹞﹫︐﹞﹢﹨︀ أ﹡︐﹛ و آ︀︋﹊﹛«. »︋︣دار، ︾﹫︣ از ا︮﹏ و︗﹢د ﹫︤ی ﹡﹫︧️
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️  ا︻︐︊︀ر︀ت آزاد ﹎︣دد، در ﹡︧﹫︀﹡﹩ ﹝﹞︡وح ︾︣ق ﹝﹩ ︻ـ︀رف  . ﹎︣دد ﹋﹥ در آن ︋︀ ﹨﹞﹥ ︻︀﹜﹛ در ﹝︭︀﹜﹥ ا︨ـ

     .︮﹙ ﹋﹏ ا︨️

  

    ٣٠ .﹤﹊﹠ا ﹫︲﹢︑ وادي ا︨️ ︑︡︋﹫︣ در ︑︣ک ︑︡︋﹫︣ ا︨️؛ ﹟ا﹡︧︀ن: ︋︣اي ﹋︧﹪ ﹋﹥ ا﹨﹏ ا ︀﹞  ﹏︓﹞ ︀﹨

﹎ـ︢ارد او ︑︖︣︋ـ﹥    ︎︡ر ﹨﹛ ﹝ـ﹪ . ﹋︀ر﹨︀ را ︠﹢دش ا﹡︖︀م د﹨︡ ۀ︠﹢ا﹨︡ ﹨﹞ ﹝︀﹡﹫﹛ ﹋﹥ از ︨︣ ︋︙﹍﹪ ﹝﹪ ︵﹀﹙﹪ ﹝﹪

و ﹎︀﹨﹪ و﹇︐﹪ ︵﹀﹏ راه را . ا﹜︊︐﹥ او را ز︣ ﹡︷︣ دارد ﹋﹥ ﹋︀ر ︠︴︣﹡︀﹋﹪ ا﹡︖︀م ﹡︡﹨︡. ﹋﹠︡، ︠︴︀ ﹋﹠︡ و ︋﹫︀﹝﹢زد

ا﹝︀ ︑︀ و﹇︐﹪ ︵﹀﹏ ︋﹥ ا︨︐﹫︭︀ل ﹡︨︣﹫︡ه و از ︎︡ر ﹋﹞﹉ ﹡﹢ا︨︐﹥ ا︨️، . ﹋﹠︡ ﹝﹪ اش رود، را﹨﹠﹞︀﹪ ا︫︐︊︀ه ﹝﹪

️ . ﹎︢ارد ︠﹢دش ﹋︀ر ﹋﹠︡ ﹋﹠︡ و ﹝﹪ و او را در ا︠︐﹫︀رش ا︋﹆︀ ﹝﹪. ﹋﹠︡ ︎︡ر د︠︀﹜️ ﹡﹞﹪ . ا﹟ از ﹙﹛ ︠︡ا︨ـ

︡   ۀو ﹋﹞﹉ ﹋︣د﹡︩ ﹫﹟ ا︨︐︽︀︔ ️    . ا︻︊︡ از ﹝︖﹫︉ ︋ـ﹢دن ︠ـ ︑ـ︀ و﹇︐ـ﹪ ︠ـ﹢دت    . ︠ـ︡ا ︠﹫﹙ـ﹪ ﹙ـ﹫﹛ ا︨ـ

و﹇︐ـ﹪  . ﹎﹫ـ︣د  ﹎︢ارد و ﹁﹆︳ ︑﹢ را ︑ـ️ ﹡︷ـ︣ ﹝ـ﹪    ︠﹢ا﹨﹪ ︨﹊ّ︀ن ز﹡︡﹎﹪ را ︋﹥ د︨️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹪، او ﹝﹪ ﹝﹪

أ﹝َـ﹟ ︖﹫︉ ا﹜﹞︱ـ︴َ︣ـ  «. ﹋﹠︡ ﹎﹫︣د و ︑︡︋﹫︣ ﹝﹪ آ︡، او ︨﹊ّ︀ن را ︋﹥ د︨️ ﹝﹪ ︧︠︐﹥ ︫︡ي و د︡ي از ︑﹢ ︋︣﹡﹞﹪

ز ا︨︀︑﹫︡ ︠﹢د ︻︣ض ﹋︣دم ﹋ـ﹥ ا﹎ـ︣ ﹫ـ︤ی از ︠ـ︡ا ︠﹢ا︨ـ︐﹛      روزی ︋﹥ ﹊﹩ ا. »إذا د︻︀ه و ﹊︪︿ ا﹜︧﹢ء

︻ـ︀﹜﹛  . ︠﹢ا﹨︡ ︋︪ـ﹢د  ︋﹍︢ار ﹨ ﹤﹋ ﹟﹋ ﹩︺︨ .﹩﹞ ﹤︣﹫︤ی از ︠︡ا ﹡﹢ا﹨﹩ «:﹍﹢﹡﹥ ﹝︐﹢َ︨ـ﹏ ︫﹢م؟ ﹁︣﹝﹢د

︑︖︣د وا﹇︺﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋ـ﹥ ا﹝ـ﹢ر ﹝︐﹙ـ︿ ︋ـ︣ای ︑ـ﹢ ﹁︣﹇ـ﹩ ﹡﹊﹠ـ︡ و        «:﹁︣﹝﹢د و ﹝﹩. »﹎︣دا﹡︡ را ﹝︡︋َـ︣ش ﹝﹩

  . آری، ︐﹩ ا﹎︣ ︠︡ا︠﹢ا﹨﹩ ︋﹥ ︫﹊﹏ ︠﹢ا︨︐﹥ ︋︣وز ﹋﹠︡، ︨︡ راه ا︨️. »ای ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹩ ︠﹢ا︨︐﹥

  ︻﹞︣ ︨︀﹜﹉ ﹨﹞﹥ ︵﹩ ︫︡ ︋﹥ ︑﹞﹠︀ی و︮︀ل

  ا﹟ ﹡︡ا﹡︧️ ﹋﹥ در ︑︣ک ︑﹞﹠︀︨️ و︮︀ل

  

️ . ر︠﹢ت و ︨︧︐﹪ از ︗﹠﹢د ︫﹫︴︀ن ا︨️. ٣١    از . ︑﹠︊﹙﹪ ︗︧﹛  ﹝﹢︗︉ ر︠﹢ت و ︨︧︐﹪ روح ا︨ـ

﹫️ ﹡︡ارد ا﹝︀ ﹁﹢اـ︡ي دارد ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ﹝﹆ـ︡ار     و ﹎︣﹥ ﹝﹢︲﹢︻. ا﹟ رو، ورزش در ﹝︺﹠﹢️ ︠﹫﹙﹪ ﹝﹣︔︣ ا︨️

و ﹡︪︀ط روان ︋︣ا﹡﹍﹫︤ا﹡﹠ـ︡ه  . ︫﹢د ﹡︪︀ط ︋︡ن ﹝﹢︗︉ ﹡︪︀ط روان ﹝﹪. ﹋﹠︡ ︑︭﹫﹏ آ﹡︀ ﹝﹢︲﹢︻﹫️ ︎﹫︡ا ﹝﹪

﹡﹢︻﹪ ︋ـ︀   ﹨︀ ﹨﹛ آ﹡︀ ﹋﹥ ︋﹥ از ورزش. ︋︪︡ ﹎﹢﹡﹥ روح را ︑︺︀﹜﹪ ﹝﹪ و ا﹟. ︋﹥ ﹋︧︉ ︻﹙﹛ و ︻﹞﹏ ︮︀﹜ ا︨️

️  ﹡. ا︨️، ا︔︫︣︀ن ︋﹫︪︐︣ ا︨️ ︵︊﹫︺️ ﹝︣︑︊︳  ﹡﹍ـ︀ه ︋ـ﹥ آ︨ـ﹞︀ن ︫ـ︉ ︠︱ـ﹢ع      . ﹍︀ه ︋﹥ در︀ ︻︊ـ︀دت ا︨ـ

. او﹜﹫︀ي د﹟ ︋﹢ده ا︨️ ۀروي در ︵︊﹫︺️، ︨﹫︣ ︎﹫︀ده. ... ﹡﹍︀ه ︋﹥ ︨︊︤ه و آب روان ︻︊︀دت ا︨️. آورد ﹝﹪

︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹇︧﹛ ﹡﹫︀ز﹨︀ي ︗︧﹛، روح ﹨﹛ ر︫ـ︡ و  . ︋︣ه ︋﹢د ︋︣﹋︀ت ︋︧﹫︀ري دارد ﹋﹥ ﹡︀︊︡ از آن ︋﹪

اش ﹨﹛ ا﹡︐︤ا︻ـ﹪ و   ز﹡︡﹎﹪ ا﹡︐︤ا︻﹪، ︑︺︀﹜﹪. آورد ︋︧﹫︀ري در ز﹡︡﹎﹪ ︨︣ ︋︣﹝﹪ ﹋﹠︡ و آ﹁︀ت ︑﹊︀﹝﹏ ﹋︀﹁﹪ ﹡﹞﹪

︻﹙ـ﹪   و روش آل  ︻﹙ـ﹪  ۀا︮︴﹑ح ︻︣﹁ـ︀﹡﹪ ︫ـ﹫﹞   ﹠﹫﹟ ︋﹥. ا︨️... و ... ︻︣﹁︀﹡︩ ﹨﹛ . ︠﹫︀﹜﹪ ا︨️

️︧﹫﹡   .  
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﹝︀ ﹳ︴︀ع اً ︋﹥ و «︻﹙﹞﹪ ﹋﹥ در ︑︺︣︿ ﹋︐︀ب و ︨﹠ّ️ ا︨️، . ︋︀︫︡» ︻﹙﹛«آدم ︀︋︡ در ︗︧︐︖﹢ي .٣٢   

︵﹢ر ︠﹑︮﹥، دا﹡︩ ار︑︊︀ط ︋ـ︀ ︠ـ︡ا و    ︋﹥. ︫﹢د ا︨️؛ ︺﹠﹪ آ﹡︙﹥ ︠︡ا ︋︀ آن ︫﹠︀︠︐﹥ و ا︵︀︻️ ﹝﹪» فﹳ︺ً︣ـ

️   ︋ـ﹪ (﹎﹢ ،︡﹠﹢﹎ ﹪﹞ ﹏︱﹁ ،︡﹠﹢﹎ ﹪︐ ،︡﹠︣﹁﹥ ﹝﹪ ︋﹥ ︾﹫︣ ا﹟ ︻﹙﹛ ﹡﹞﹪. اً ا︨️ ﹡﹢ر ﹝︺︣﹁️ ) اد︋ـ﹪ ا︨ـ

︡﹠﹢﹍︋ ﹤﹚︱﹁ ︡︀︫ .ز﹢ ︋︣ود ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹟ا ،︡﹠﹋ ﹜﹚︻ ﹏﹫︭︑ ﹤﹊﹠ـ︣ا   ︻﹙﹞﹫﹥ آ︠﹢ ۀ﹝︣اد از ا︋︪ـ﹢د، ز ︡﹡

آ︠﹢﹡︫︡ـ︡ن  . ︫ـ﹢د آن را ︵ـ﹪ ﹋ـ︣د    ︠﹢ا﹨︡ و ︋﹥ ﹨ـ﹢س ﹡﹞ـ﹪   ا﹟ راه ︑﹢﹁﹫﹆︀ت ︋︀رزه و ︑︃﹫︡ات ︻︀﹜﹫﹥ ﹝﹪

﹪﹞ ️﹢﹠︺﹞ ︡﹨︧ـ﹪ ﹋ـ﹥   . ﹎︀ه ︋﹠︡﹎︀ن ︠︡ا ︋︀︫︡ ﹎︀﹨︩ ︠︡ا و ︑﹊﹫﹥ آ︠﹢﹡︡ وا﹇︺﹪ ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹊﹫﹥. ︠﹢ا﹋

ا﹡︡، اـ﹟ راه و   آن ﹝﹊﹙ّ︿ در ﹨︣ ︀ل، آ﹡︙﹥ ﹨﹞﹥ ︋﹥. ﹢ن ︋︀ ︠︡ا ر﹁﹫﹅ ︫︡ه ا︨️، ︮﹑﹫️ ر﹁︀﹇️ دارد

از ︻﹙ـ﹢م ـ﹢زوي ﹨ـ﹛    . ا︨️» ︻﹙﹛ د﹟«آن ︋︀︫﹠︡، ︑︭﹫﹏  ا﹟ ﹜︊︀س ﹡﹫︧️، ا﹝︀ آ﹡︙﹥ ﹨﹞﹥ ︀︋︡ در ︎﹪

︋︣ » ︻﹙﹛«﹋︧︉ . ﹝︀︋﹆﹪ ︋︡ون ﹝︺︴ّ﹙﹪، ﹝︺︴ّ﹙﹪ ا︨️. آن ا︨️، ︻﹙﹛ ا︨️ ۀاً ︀ ﹝﹆︡﹝ ﹨﹞︀ن ﹇︡ر ﹋﹥ ﹝︺︣﹁️

و ﹋︧︉ . ا﹔︋︡ ﹝︀﹡﹠︡، ا﹜﹪ ﹢ام و ﹋︀﹔﹡︺︀م ︋︀﹇﹪ ﹝﹪و ا﹎︣ ︑﹀︣︳ ﹋﹠﹠︡، ︻. ﹨﹞﹥ وا︗︉ ︻﹫﹠﹪ ﹁﹢ري ︑︺﹫﹫﹠﹪ ا︨️

و ﹋︧﹪ ︑︀ راه ︵﹪ ﹡﹊︣ده ︋︀︫︡، ر︋َــ︀﹡﹪  . آ︡ ︫﹢د و ﹝︺﹙ّ﹞﹪ ﹨﹛ ﹋﹥ ر︋َـ︀﹡﹪ ﹡︊︀︫︡، ︋﹥ ﹋︀ر ﹡﹞﹪ ﹝︺﹙ّ﹛ ﹡﹞﹪ ︻﹙﹛ ︋﹪

ا﹝ـ︀  . ︠﹑︮﹥ ﹝﹢ا﹡︹ ︋︧ـ﹫︀ر ا︨ـ️ و ︑﹢﹁﹫﹆ـ︀ت ﹡﹢︻ـ︀ً ﹋ـ﹛     . .... ︠﹢ا﹨︡ و ︵﹪ ﹋︣دن راه ︻﹞︣ ﹝﹪. ︫﹢د ﹡﹞﹪

︑ـ︀  .  »اُد︻ﹳ﹢﹡﹪ َا︨ـ︐َ︖ِ︉ ﹜﹊ـ﹛  «: ﹨︣ ﹝︪﹊﹙﹪ ا︨️ ۀاي ﹋﹥ ︀ر ︀ره. ︀ً، ﹋︀ر︨︀ز ا︨️اي دارد ﹋﹥ وا﹇︺ ︀ره

︋﹥ ︎﹫︽﹞︊︣ ا﹝︣ » ﹇ُ﹏«︐﹪ ︋︀ ︠︴︀ب . ﹋︧﹪ رو ︋﹥ ︠︡ا ﹡﹊﹠︡ و از ︠︡ا ﹡﹢ا﹨︡، از ︻﹙﹛ و ﹝︺﹙ّ﹛ ︠︊︣ي ﹡﹫︧️

︡﹢﹍︋ ﹜ربَـ زد﹡﹪ ︻﹙﹞︀ً«: ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ دا «︡﹠﹋ ﹪در﹎︀ه ﹎︡ا ﹟و در ا.  

  

   ٣٣ .﹫ ﹟﹞ ،﹝ـ︣وي ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ا﹝ـ︀م     . ︒ ا﹜﹞︖﹞﹢ع، ﹝﹣︔︣ و از ا︮﹢ل د︨︐﹢رات ︨﹙﹢﹋﹪ ا︨️︑﹊︣ار

﹞︡ را ︑﹊︣ار ﹋︣دم  ۀ︨﹢ر» إ︀ک ﹡︺︊︡ و إّ︀ک ﹡︧︐︺﹫﹟«ۀ︋︀ر در ﹡﹞︀زم آن ﹇︡ر آ ﹉«: ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ︮︀دق

ـ︀ رواـ️ ︫ـ︡ه ا︨ـ️ ﹋ـ﹥      . »︫ـ﹠﹢م  ﹋﹥ ︀﹜︐﹪ ︋﹥ ﹝﹟ د︨️ داد ﹋﹥ ﹎﹢︀ ا﹟ ︨﹢ره را دارم از ︠︡او﹡︡ ﹝ـ﹪ 

︣︊﹞︀﹫︎ ︑ ﹪︊︫آ ︊︮ ︀ۀ ﹀ّ︫︣ـ﹏  « ۀ﹋﹢︐ ﹟﹞ و ︉︧︐﹐ ︒﹫ ﹟﹞ ﹤﹇︣ز و ً︀︗︣﹞ ﹤﹛ ﹏︺︖ ًا ﹅ّ︐ ﹟﹞

﹤︊︧ ﹢﹁ ًَ︨ـ﹏ ﹝﹪» ︻﹙﹪ ا﹢︐﹞ ﹤آ ﹟ـ︀ را   را ︋︀ ︠﹢د ز﹝︤﹝﹥ ﹋︣د﹡︡ و ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ﹝︣دم ا﹎︣ ︋﹥ ا﹡︠︡ا آ ،︡﹡︫︡

﹪﹞ ️︀﹀﹋ ︣د﹋ .﹝︣وي ا︨️ ﹋﹥ ا﹞ ︀︀ر ۀ︵ا ﹪﹞ ︊︮ ﹤︋ ا﹜ـ︡وام ذ﹋ـ︣    ﹙﹪ر︨︀﹡︡﹡︡ و ︻ ︫︉ را ︋︀ ︨︖︡ه

در ذ﹋︣ ﹎﹀︐﹟ ﹨﹛ . ﹡﹢ي، ︑﹊︣ار ا︨️ ︫﹢د، ︋﹥ ︠﹢د ﹡﹞︀ز ﹋﹥ ﹨︣ روز ﹨﹀︡ه ر﹋︺️ ︠﹢ا﹡︡ه ﹝﹪. ﹎﹀︐﹠︡ ︠︡ا ﹝﹪

اي ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹥ آن ︑﹢︗﹥ دا︫️، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ اـ﹟ ︑﹊ـ︣ار    ︑︀ ا﹫︮ ︀︖﹠، ا﹝︀ ﹡﹊︐﹥. ︑﹊︣ار ﹋﹙﹞﹥ ﹡﹀︐﹥ ا︨️

﹝︓﹑ً ﹡﹞︀ز ﹝︀ . آ﹡︙﹥ ﹇︊﹑ً ︋﹢ده ا︨️، ︋︐︣ ︫﹢د ︋﹙﹊﹥ ︋︀︵﹟ ﹨︣ روز ︀︋︡ از. ︸︀﹨︣ ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ︑﹊︣ار ︋︀︵﹟ ﹡﹫︧️

﹎﹢﹫﹛، ︑﹢﹫︡ در ز﹡︡﹎﹪ ﹝︀ ﹨ـ︣   ﹝﹪» اً ا﹐ ﹐ا﹜﹥«︀ ا﹎︣ . ﹎︢رد، ︋ ︩︐﹫﹀﹫﹋ ︡︀︋︐︣ ︫︡ه ︋︀︫︡ ﹨︣ روز ﹋﹥ ﹝﹪

︋︣اي ﹋︧ـ﹪ ـ﹉   . ﹋﹠︡ ︋︣اي ﹨︣ ﹋︧﹪ ︋︀ د﹍︣ي ﹁︣ق ﹝﹪) ﹢م(﹝﹠︐︀ ا﹟ روز. روز از د︣وز ﹝︧︐﹆َ︣ـ︑︣ ︫﹢د
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ا︨️ و ︋︣اي د ﹤︷﹛︨︡︀ل﹠ ︣ي﹍ .﹤﹚︣﹞ ︣ي  ﹨︣و﹇️ ﹋︧﹪ از︐︋ ️﹫﹀﹫﹋ ︩اي ﹎︫︢️ و ︑﹢︗َـ﹥ ︋﹥ ︠︡ا

︨︣︻️ ︨﹙﹢ک او ︋︧︐﹍﹪ دارد ﹋﹥ ﹋ـ﹪ روزش ﹡ـ﹢    و ا﹟ ︋﹥. ︎﹫︡ا ﹋︣د، وارد ﹢م ︀ و﹇️ د﹍︣ي ︫︡ه ا︨️

︡  ۀ︻︊︀دت در آ︾︀ز راه، ︻﹙ّ️ ︑︖︣︋. ︫﹢د . د﹠﹪ ا︨️؛ ︀︋ ﹪﹠︺︡ از ا﹟ ﹡︣د︋︀ن ︋︀﹐ ر﹁️ ︑︀ ︋﹥ ﹝﹆︭︡ ر︨ـ﹫

در ﹨︣ ︀ل، . ر︤د ︗﹢︫︡ و ﹝﹪ ︠﹢د از ︻︀رف ﹝﹪ د﹠﹪ ا︨️؛ ︺﹠﹪ ︠﹢د︋﹥ ۀر ︀︎︀ن راه، ﹝︺﹙﹢ل ︑︖︣︋ا﹝︀ د

️﹁︀ ️︨︣ي از ︻︊︀دت د︐︋ ️﹫﹀﹫﹋ ﹤︋ ︡﹫︫﹢﹋ ︡︀︋ . ﹪﹠︺ دو روزش ﹝︧︀وي ︋︀︫︡، ︠︀︨︣ ا︨️؛ ﹤﹋ ﹪︧﹋

  . ز﹝︀ن ︵﹪ ︫︡ه، ا﹝︀ راه ︵﹪ ﹡︪︡ه ا︨️

  ﹋︀روان ر﹁️ و ︑﹢ در ︠﹢اب و ︋﹫︀︋︀ن در ︎﹫︩«

  »ي ره ز ﹋﹥ ︎︨︣﹪  ﹪﹠﹋ ﹤﹢ن ︋︀︫﹪﹋﹪ رو

﹤︷﹛︣﹨ ﹤﹋ ︡︀︋ ﹟﹞﹣﹞ ︫︡︀︋ ︡﹫︻ ︋︀ز﹝﹪. اش ︩ـ︡   ︻﹫︡ روزي ا︨️ ﹋﹥ در آن ︋﹥ ︨﹢ي ︠︡ا︻ ︣دد و﹎

﹪﹞ ︡︡︖︑ او را ﹪﹎︡﹠︋ ︡﹠﹋   .  

  

  :﹝﹆︀﹝︀ت ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن دارد) اً ︊︨︀ن(︑︧︊﹫  ۀ﹋﹙﹞. ٣٤     

ا﹜︊︐ـ﹥  . از آ﹡︙﹥ ﹝﹢︗︉ ﹡﹆︬ و ﹋︀︨︐﹪ ا︨️، ﹝﹠ّ︤ه ا︨️) ﹨﹢(﹨︀ و ز﹝﹫﹟ ﹉ ﹝﹆︀م ا﹠﹊﹥ ︠︡اي آ︨﹞︀ن 

در اـ﹟ ـ︀﹐ت،   . ، ︺﹠﹪ ︠ـ︡ا︀، ︑ـ﹢ ︎ـ︀ک و ﹝﹠ّ︤﹨ـ﹪    )أ﹡️(﹨﹞﹫﹟ ︑﹠︤﹥ ︋︣اي ︋︣︠﹪ ﹝﹆︀مِ ﹝︀︵︊﹥ ا︨️

  . ︑﹠︤﹥ ا︨️ ۀ﹋﹙﹞» اً ︊︨︀ن«

﹝﹚﹋ ﹪﹠︺ ا︨️؛ ﹤﹆︫︀︺﹞ ِا︨️ و در ۀ︋︣اي ︋︣︠﹪ ﹝﹆︀م ︉﹫︊︑ ﹪﹞ ب ادا﹢︊﹞ ︣︱﹞ د﹢︫ .  

﹋﹥ دروا﹇︹، ذ﹋ـ︣ ︑︴﹫ـ︣ و ︑︧ـ︊﹫ ︠ـ﹢د     . ︠﹢ا﹨﹛ ︠︡ا︀، ﹁﹆︳ ︑﹢ را ﹝﹪: ︭︣ ا︨️ ۀ︋︣اي ︋︣︠﹪ ﹋﹙﹞

إ﹡ّ﹪ و︗َـ️ و︗﹪ ﹜﹙ّ︢ي ﹁︴︣ ا﹜︧﹞﹢ات و ا﹐رض ﹠﹫﹀︀ً و ﹝︀ أ﹡ـ︀ ﹝ـ﹟   «: ا︨️ از رو ︋﹥ ︨﹢ي ﹝︀︨﹢ي ﹋︣دن

  .»ا﹜﹞︪︣﹋﹫﹟

  .آور﹡︡ ﹪︋︣اي ︋︣︠﹪ ︨﹠﹪ ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ﹫︣ت ︋︣ ز︋︀ن ﹝ 

إ﹡﹠ّ﹪ أ﹡︀ «ا﹠︖︀ ︗﹢﹐﹡﹍︀ه . ﹞ ﹪︐︧﹫﹡ ️﹛︀︰ ۀ﹋﹠﹠︡ ﹝﹢ و ︫︺︀ر ﹁﹠︀︨️، و ︑︡ا︻﹪ ۀ︋︣اي ︋︣︠﹪ ﹋﹙﹞ 

︋︣︠﹪ از آن ︋﹥ ﹝﹆︀م ﹊﹪ ︫︡ن ︨︀︗︡ و ﹝︧ـ︖﹢د، ذا﹋ـ︣ و ﹝ـ︢﹋﹢ر و ︀﹝ـ︡ و ﹝﹞ـ﹢د ︑︺︊﹫ـ︣       . ا︨️» اً

ـ » ︨﹫﹞︣غ ۀ︻︣︮«︀ » ︻ًـ﹠﹆︀ي ﹝ﹳ︽ِ︣ب«︋︣︠﹪ ا︮︴﹑حِ . ا﹡︡ ﹋︣ده ︤﹎︣︋ ︡هرا ︋︣اي آن  ︡ ـ  : ا﹡ـ  ۀاي ﹝﹍ـ︦ ︻︣︮

  .︨﹫﹞︣غ ﹡﹥ ︗﹢﹐﹡﹍﹥ ︑﹢︨️

 ﹤﹊﹠︀ن«َ︨︣ـ ا︊︨ ًا «      ️ . ذ﹋︣ ︨︖﹢د ا︨️، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︨ـ︖︡ه ﹡︀ـ️ ︠︱ـ﹢ع و ︑︺︷ـ﹫﹛ ︋ـ︡ن ا︨ـ

﹡︀️ آن ︾﹀﹙️ از ︠ـ﹢د و  . آورد آورد و ︪︠﹢ع ﹇﹙︉ ︪︠﹫️ روح ﹝﹪ ﹨︀ي ︵﹢﹏ ︪︠﹢ع ﹇﹙︉ ﹝﹪ ︨︖︡ه

﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹞︀﹡ ︩︀️ ︠︀﹋︧︀ري و ﹡﹫︧ـ︐﹪  ا ِ﹟︵︀︋ ﹟︀﹜️ ︋︡﹡﹪، ︋﹥ ︨︖︡ه ر﹁︐. ﹝﹢ ︫︡ن در او︨️

  .در ︋︣ا︋︣ آن ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹐﹅ ﹨︧︐﹪ ا︨️
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  . ︵﹢﹏ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ۀروز ﹉ ︨︖︡ ﹋﹙﹫︡ ر︨﹫︡ن ︋﹥ ا﹟ ﹋﹞︀﹐ت ﹫︧️؟ ا﹠﹊﹥ ﹐ا﹇﹏ آدم در ︫︊︀﹡﹥ 

  و﹇️ ︑︧︊﹫ ﹋﹪ ا︨️؟ 

   )٤٨: ا﹜︴﹢ر (»ً︨ـ︊ِـؤ ِ︋ًـ﹞ؤٌ︡ رًـ︋ِـ﹈ًـ ﹫﹟ًـ ︑َ﹆ُ﹢مﹳ«

)٤١: ︻﹞︣ان آل(»﹋َ︓﹫︣اً وًـ ً︨ـ︊ِـؤ ︋ِ︀﹜ْ︺ًـٌ︪﹪ِـ وًـ ا﹜ْ︅ِ︋ؤ﹊︀رِوًـاذْ﹋ُ︣ؤ رًـ︋ُـ﹈ًـ «

: ︵ـ﹥  (»ً︨ـ︊ِـؤ ِ︋ًـ﹞ؤٌ︡ رًـ︋ِـ﹈ًـ ﹇َ︊ؤ﹏ًـ ︵ُ﹙ُ﹢عِ ا﹜ُ︪﹞ؤِ︦ وًـ ﹇َ︊ؤ﹏ًـ ︾ُ︣ﹳوِ︋︀ وًـ ﹝ٌ﹟ؤ آ﹡︀ءٌ ا﹜﹙ُ﹫ؤ﹏ِ ﹁ًَ︧ــ︊ِـؤ وًـ أَ︵ْـ︣افًـ ا﹜﹠ُـ︀رِ   «

١٣٠(  

   )٤٠: ق (»دٌوًـ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜﹙ُ﹫ؤ﹏ِ ﹁ًَ︧ـ︊ِـؤ﹥ﹳ وًـ أَدؤ︋︀رًـ ا﹜ّ︧ـ︖ﹳ﹢«

   )٦٤: ا﹜﹀︣﹇︀ن (»وًـ ا﹜ُ︢﹟ًـ ًـ︊﹫︐ُ﹢نًـ ﹜ًٌ︣ـ︋ِـِ﹛ؤ ︨ﹳ︖ُـ︡اً وًـ ﹇ٌ﹫︀﹝︀ً«

  ).٩٨: ا﹜︖︣ (»﹁ًَ︧ـ︊ِـؤ ِ︋ًـ﹞ؤٌ︡ رًـ︋ِـ﹈ًـ وًـ ﹋ُ﹟ؤ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜ُ︧ـ︀︗ِ︡﹟ًـ«   

︋︧︐︣ ا︨️ ︋ـ︣اي  . »︻︊︀دات ﹝︀ ︸︣وف ا︨️ ︋︣اي آن ︸︣ا︿«ا︨﹑م ︸︣ا︿ ︋︧﹫︀ري دارد ﹋﹥ ︋﹥ ﹇﹢﹜﹪ 

﹨︣ ︻﹞﹙﹪، ﹨︣ ﹝﹊︀ن و ﹨︣ ز﹝︀ن، ﹡﹢ر و ﹨︡ا︐﹪ دارد ﹋﹥ ا﹎︣ ﹋︧ـ﹪ ﹝︣ا﹇︊ـ️ دا︫ـ︐﹥    . آن ﹝︺︀رف ︎﹫︀ده ︫︡ن

ا﹜﹙﹛ إ﹡﹪ أ︨﹙﹉ ﹁﹪ ﹨︢ا ا﹜﹫﹢م «: ﹋︣د ﹨︣ روز د︻︀ ﹝﹪ ︎﹫︀﹝︊︣. ︫﹢د ﹝﹠︡ ﹝﹪ ︋︀︫︡، از آن ﹡﹢ر و ﹨︡ا︋ ️︣ه

  .»﹡﹢ره و ﹨︡اه

  

︻﹞﹏ ︋ـ︣  ) ﹝︣دا﹡﹍﹪(»﹝︣وَـت«. ︠﹢ا﹨﹪ و ا﹡︭︀ف ا︨️ از ﹝﹆︐︱﹫︀ت ﹁︴︣ت ا﹜﹪ ا﹡︧︀ن، ︻︡ا﹜️. ٣٥    

  .﹎﹢﹠︡) ︗﹢ا﹡﹞︣دي(»﹁︐﹢َـت«ر︨︡، ︋﹥ آن  و﹇︐﹪ ﹝︣وَـت ︋﹥ ﹡︀️ ﹝﹪. ︵︊﹅ ا﹟ ﹡﹢ر ﹁︴︣ي ا︨️

﹪﹝﹡ ﹪︀︗ ﹤︋ ︣د در ︨﹙﹢ک﹞︀﹡ ︨︡در در︗. ر ︡︀︋ ﹉﹛︀︨︣د ︋︀︫︡ ۀ﹞ ️︧﹡ .   ـ︺︿ و ︨︧ـ︐﹪ و︲ ︡︀︊﹡

و . ︣دا﹡﹥ ︋︀ ﹝︪﹊﹑ت رو︋︣و ︫﹢د︀︋︡ ﹝︣دا﹡﹥ ز﹡︡﹎﹪ ﹋﹠︡ و ﹝. ذ﹜ّ️ ︀ ﹡﹫︣﹡﹌ و ︠︡︻﹥ در او راه دا︫︐﹥ ︋︀︫︡

  .  ﹎︀︪﹪، د︨︐﹍﹫︣ ︋︣زخ ا﹡︧︀ن ا︨️ ﹎︣ه. از ︠﹢د، ︋︤ر﹎﹪ و ︋︤ر﹎﹢اري و از︠﹢د﹎︫︢︐﹍﹪ ﹡︪︀ن د﹨︡

﹡︀ـ️   ا﹟ ︮﹀︀ت ︻︀﹜﹫﹥ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝︀ً، در ﹋︧﹪ ︗﹞︹ ︫︡ و ︮﹀︀ت ٌ︨﹀﹙﹍﹪ ﹋﹥ ︗﹞﹙﹍﹪ ر︠️ ︋︣︋︧️ و ︋﹥

︫﹢د ﹋﹥ ︻︀﹜﹛  ﹍︀ه ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ﹁︐﹢َـت دا︠﹏ ﹝﹪﹝︣وَـت ر︨﹫︡ و ︑﹞︀﹝︀ً ﹝︣د ︫︡، ︑﹞︀﹝︀ً رًـ︗ﹳ﹙﹪ ︫︡ ︋︣اي ︠﹢دش، آ﹡

﹐﹁︐ـ﹪ ا﹜ّـ︀ ︻﹙ـ﹪    «︋ـ﹢﹪ از  . دارد ﹠﹫﹟ ﹋︧﹪ ر﹡﹍ـ﹪ از ︻﹙ـ﹪  . ا﹜﹙﹪ ا︨️ ︻︀﹜﹛ ا︨︡. ﹝︣دي ا︨️ ︫︀ه

️  . ︫︡ه ا︨️ ︻﹙﹪ ۀوا﹇︺︀ً ︫﹫︺. ︋︣ده ا︨️» ﹐︨﹫︿ ا﹜ّ︀ ذوا﹜﹀﹆︀ر ّ  و﹜ـ﹪ . وا﹇︺︀ً ﹁︐﹪ ︀ ︗﹢ا﹡﹞︣د ︫ـ︡ه ا︨ـ

﹨﹞َـ️ ︋ـ﹥ ︋﹙﹠ـ︡اي   . ︠﹢ا﹨︡ ﹝︣د ﹝﹪. ︠﹢ا﹨︡ ︔︊︀ت ﹇︡م ﹝﹪. ︗︀ي ︋︀زي و ︑︣د︡ ﹡﹫︧️. ︠︡ا ︗﹢ا﹡﹞︣د ا︨️

  . ︠﹢ا﹨︡ ﹋﹠︡ن از ﹋﹫︩ و ︠﹢︩ ﹝﹪ دل. ︠﹢ا﹨︡ آ︨﹞︀ن ﹝﹪

  ﹥ ︠﹢ش آن ﹇﹞︀ر︋︀زي ﹋﹥ ︋︊︀︠️ ﹨︣﹥ ︋﹢دش«

︣﹍ا﹐   ﹨﹢س    ﹇﹞︀ر    د    ︩︙﹫﹨     ︡﹡︀﹝︊﹡«  
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٣٦ . ︀﹞ ﹪︊︧﹡ ︀ ︀مَـ︑ ️﹫﹛﹢︽︪﹞ ،﹜﹫﹑︐︊﹞ از آ﹁︀ت ︋︤ر﹎﹪ ﹋﹥ ا﹋︓︣ ﹝︀ ︋﹥ آن   ️ اـ﹟ از  . ︋ـ﹥ د﹍ـ︣ان ا︨ـ

️  َ︫︡ـت ︾﹀﹙️ ﹨︀﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ وادي ﹊ـ﹪ از ا︨ـ︀︑﹫︡ ﹝ـ︀    . زا︨️ و ︾﹀﹙︐﹪ ﹨﹛ ﹋﹥ در ︎﹪ دارد، ︫︡︡ ا︨ـ

﹋﹠ـ︡ و از ﹨﹞ـ﹥ ︋ـ︡︑︣، ﹡︧ـ﹫︀ن ﹡﹀ـ︦       ﹁︣﹝﹢د ﹋﹥ ︎︪️ ︨︣ ﹝︣دم ︣ف زدن ︠﹫﹙﹪ ︋︣زخ را ︑︀رـ﹉ ﹝ـ﹪   ﹝﹪

︋︊﹫﹠﹫︡ ﹋﹥ ا﹟  آ﹁️ٌ . »﹀ًُ︧ـ﹊ُ﹛ؤ وًـ أَ﹡ْ︐ُ﹛ؤ ︑َ︐ْ﹙ُ﹢نًـ ا﹜ْ﹊ٌ︐︀بًـ أَ ﹁َ﹑ ︑َ︺ؤ﹆ٌ﹙ُ﹢نأَ ︑َ︃ْ﹝ﹳ︣ﹳونًـ ا﹜﹠ُ︀سًـ ︋ِ︀﹜ْ︊ِِ︣ـ وًـ ︑َ﹠ًْ︧ـ﹢ؤنًـ أَ﹡ْ«: آورد ﹝﹪

﹋﹠﹠︡، و﹜ـ﹪ ︠﹢د︫ـ︀ن را از    آ﹡︀ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹋︐︀ب ︠︡ا را ︑﹑وت ﹝﹪. ﹝︀﹡﹢︨﹫﹟ ︋︀ راه ا︨️، ﹡﹥ ︋︀ ︻﹢ام ﹝︣دم

﹁َ﹀ٌّ︣ـوا إِ﹜َ﹩ « : ︤د︨︀﹜﹉ ︀︋︡ ︠﹙﹅ را ︋﹍︢ارد و ︋﹥ ︨﹢ي ︠︡اي ︠﹙﹅ ︋﹍︣. ا﹡︡ ︀د ︋︣ده و از ︠﹢د ︾︀﹁﹏ ﹝︀﹡︡ه

︑﹢ي ﹡ ﹝︣دم ر﹁︐﹟، ︾﹫︣ از ا﹠﹊﹥ آدم را ︻﹆︉ ︋﹫﹠︡ازد، ﹨ـ﹫︘ ︔﹞ـ︣ د﹍ـ︣ي    . »ا﹜﹙ُ﹥ٌ إِ﹡ِ﹪ ﹜َ﹊ُ﹛ؤ ﹝ٌ﹠ْ﹥ﹳ ﹡ََ︢︣ ﹝ﹳ︊﹫﹟

︋︀ ﹡︷︣ ر﹞️ ︋﹥ ︠﹙﹅ و ︑﹀︃ل . ︀︋︡ ︠﹙﹅ را ︋﹥ ︠︀﹜﹆︪︀ن د︻﹢ت ﹋︣د و ︨︍︦ آ﹡︀ را ︋﹥ او وا﹎︢ا︫️. ﹡︡ارد

︋ـ﹥ ︻﹫ـ﹢ب   . و﹜﹪ آ﹡︀ را ︋﹥ ︨﹢︡اي ﹇﹙︉، ﹋﹥ ︣م ︠︡ا︨ـ️، راه ﹡ـ︡اد  ︋﹥ ︠﹫︣ ︋﹥ ﹋︀ر﹨︀︪︀ن ﹡︷︣ دا︫️، 

︳︊ ︉︗﹢﹞ ﹟︐︫د ا︻﹞︀ل ﹝﹪) ﹡︀︋﹢دي(﹝︣دم ﹡︷︣ دا﹢︫.  

  

٣٧ .﹤﹝﹚﹋ ﹟َ︣︠︣ـم ا︨﹑م آ﹊﹞ اي ﹋﹥ ر︨﹢ل ︷﹛ ︀ن دادن ۀو در︗)﹏﹆﹡ ︉︧ ﹤︋ (   ـ﹟ ︋ـ﹢دد﹡︡ ا﹢﹞︣﹁

︋ـ﹥  . ا︨️» ﹨﹢ ا﹜︣﹁﹫﹅ ا﹐︻﹙﹪«︠﹫﹙﹪ ﹝︴﹙︉ دارد و ︋﹥ ﹡﹢︻﹪ ﹝﹀َ︧ـ︣ » ︋﹏«ا﹟ . »︋﹏ ﹨﹢ ا﹜َ︣ـ﹁﹫﹅ ا﹔︻﹙﹪«:﹋﹥ 

﹪﹞ ﹪﹠︺ إ︲︣ا︋﹫﹥ ا︨️؛ ِ﹏︋ ،︉﹡︀︖﹠ز︻﹛ ا ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ︡﹢﹍︋ ︡﹨ا﹢︠ ﹉ ︤﹫    ،️︠︡ا ر﹁﹫ـ﹅ ا︨ـ ﹤﹊﹠︣ف و ا︵

  . ︵︣ف ︗﹞﹙﹥ ﹋﹥ ︠︡ا ر﹁﹫﹅ ا︨️، ﹉ ︵︣ف و ا .﹉ ﹜︐﹀﹎ ﹤︣﹨ ︀ ﹟﹉ ︵︣ف

ا﹛، ︋﹥ دو︨︐﹪ ︋ـ︀ ︠ـ︡ا ︠ـ︐﹛     ا﹛ و ︋﹥ آن ︻﹞﹏ ﹋︣ده ﹝︀ ﹨﹛  ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹫︊︋ ︡︀︋﹆︡ر از آ﹡︙﹥ از د﹁ ﹟﹞﹫︡ه

ا︨️ ﹝︀ را ︋﹥ دو︨︐﹪ و ر﹁︀﹇️ ︋︀ ︠︡ا ︋︨︣︀﹡︡؟ ︠﹑︮﹥ ا ،﹤﹊﹠﹆︡ر ︋ـ︀ او   ︫︡ه ا︨️؟ د ﹟﹆︡ر ︑﹢ا﹡︧︐﹥ 

ا ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹉︫ ︡︀︋ ،﹜︀  ا﹎︣ در ا﹟ ﹝﹫︤ان ︨︣ا﹁﹊﹠︡ه. ﹟ ا︨️ا﹛؟ ا﹞ ﹟﹛ ا︨️، ︋﹙﹊﹥ ﹝﹛ ا دو︨️ ︫︡ه

  .د﹟ ر﹁︀﹇️ ︋︀ ︱︣ت ﹅َـ  ا︨️ ۀ︔﹞︣. ا﹛ ا﹡︡ د﹟ ﹡︊﹢ده ا︨️ ︀ ︋﹥ د﹟ دل ﹡︡اده آ﹡︙﹥ ︋﹥ ﹝︀ ﹎﹀︐﹥

  

٣٨ .﹪﹞ ︡︡︑ ️﹁﹝︤دي ︋︀︋️ ︑︺﹙﹫﹞︩ ︵﹙︉ ﹡﹊﹠︡ ـ ︋︀ز دو آ ﹤︣﹎ را ـ ﹟د ﹜ّ﹚︺﹞︡﹠﹋ :  

 ﹀ دآ﹎︀﹨︩ ︋︣اي﹢︠︀﹡ ︩︫﹢﹋ ﹪﹊︴︋آن ﹇︡ر ︋﹥ . ا︨︐︀د و ︫︀﹎︣دي ۀ︶ ﹝︺﹙ّّ﹞﹪ و ا︨︐︡ام را ︡︀︋ ﹜ّ﹚︺﹞

︫︀﹎︣د ︋﹫︀﹝﹢زد ︑︀ از ︻﹙﹛ ﹝︺﹙ّ﹛ ﹝︧︐︽﹠﹪، ︋﹙﹊﹥ در و︗﹢د ︾﹠﹪ ︫﹢د؛ ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ او را ︎﹫﹢︨ـ︐﹥ در ︨ـ︴ ﹡ـ︀زل    

 ︡︀︋﹢﹡︀ن ︵︊﹫︉ ﹝︪﹀﹅ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︑﹑︫︩ در ︗ـ️  . ︠﹢د را از او ︋﹢ا﹨︡ روي ﹡﹍﹥ دارد و ﹨﹞﹢اره د﹡︊︀﹜﹥

  .︠﹢د ︋︀ ︋﹫﹞︀ر ا︨️، ﹡﹥ ﹀︶ و ︑﹆﹢️ آن ﹡﹀﹪ ﹡︧︊️

در ︗️ ا︨︐﹫﹑ ︋︣ روح ﹝︐︺﹙ّ﹛ و در د︨️ ﹎ـ︣﹁︐﹟ ︑﹞ـ︀م   ) ︋︀ز ﹨﹛ ا﹋︓︣اً ﹡︀︠﹢دآ﹎︀ه(آ﹁️ دوم ︑﹑︫︩    

در︨️ ﹝︀﹡﹠︡ ﹁︣︻﹢ن ﹋﹥ آد﹝﹫︀ن را از آدم ︋﹢دن ︑︫) ﹪﹢ن ز﹡︡﹎﹪ او و در︠﹢ا︨️ ︑︊︺﹫️ ﹋﹢ر﹋﹢را﹡﹥ ا︨️ 
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اي  ﹠﹫﹟ ︨ـ﹙︴﹥ «: ﹥ ﹡﹫﹊﹢ ﹎﹀︐﹥ آ﹡﹊﹥ ﹎﹀︐﹥ ا︨️). ︊︀︫️ا﹡ ﹝﹪︠﹢ا︨️،  ، ︨︍︦ در آ﹡ ︣﹨ ︀﹥ ﹝﹪﹋︣د ﹝﹪

︵﹙︊ـ︡، ا﹝ـ︀ ﹨﹢ـ️ و    ︸ـ︀﹨︣ ﹝ـ︤دي ﹡﹞ـ﹪    در ا﹠︖︀، ﹝︣︋َـ﹪ ︋ـ﹥ . »وري︎︣ آ︡، ﹡﹥ ا﹡︧︀ن︋﹥ ﹋︀ر دا﹝︍︣وري ﹝﹪

ـ  در وا﹇︹، از ﹝︣︑︡︋ ﹤﹋ ︡﹠﹋ .﹪﹞ ︡︣﹟ ﹡﹢ع ﹝︤د︠﹢ا﹨﹪ ا︨️ ا︨︐﹆﹑ل و ︫︣ف ﹝︣︡ را ︵﹙︉ ﹝﹪ ︡ ﹋ـ﹥  ︠﹢ا﹨

﹠ـ﹫﹟  . اش ︨ـ﹢ار ︫ـ﹢د  آ﹝﹢زد، ︠﹢دش را ︋﹥ او ︋﹀︣و︫︡ و ︋﹍︢ارد ︑︀ ﹝︺﹙ّ﹛ ︋︣ ﹎︣ده در ازاي آ﹡︙﹥ ︋﹥ او ﹝﹪

︋︪ـ﹫︡ و در او ︎ـ︣ورش   ﹝︺﹙ّ﹞﹪ ﹎﹢﹨︣ ا﹡︧︀﹡﹫️ ﹝︐︺﹙ّ﹛ را دزد︡ه ا︨️؛ ﹨﹞︀ن ﹫︤ي را ﹋﹥ ︀︋︡ ︋ـ﹥ او ﹝ـ﹪  

︣  «: ︫︃ن ﹝︺﹙ّ﹛ ︑︢﹋ّ︣ ا︨️ ﹡﹥ ا︨︐﹫﹑.  داد﹝﹪ ـ   . »﹁︢﹋ّ︣ إ﹡ّ﹞︀ أ﹡️ ﹝︢﹋ّ︣ ﹜︧️ ︻﹙ـ﹫﹛ ︋﹞︧ـ﹫︴ ﹫︴︣ه ︋ـ︣ آ﹡ـ︀ ︨

﹢︖﹞)﹪﹝﹡ ﹤﹊﹠ا ﹤﹡﹪﹢︖︋ ﹪﹡︣دم را ︋﹥ ︑︧﹙﹫﹛ ). ︑﹢ا﹞ ﹪︊︐﹊﹞ ﹤﹋ ️︨د︻﹢ت ︋﹥ ︠﹢د، آن ا ﹜﹞ از ار﹋︀ن ﹪﹊

﹪︋ ︡﹡︣ا و ︋︡ون ︑﹀﹊︣ و ︑︺﹆﹏ در ︋︣ا︋︣ ︠﹢د ﹁︣ا︠﹢ا ن و﹢.  

  

ا﹡︡ ︨︀﹜﹉ ﹡﹥ ﹁﹆︳ در ﹝︺﹫︪️ و ︻︪︣ت، ︋﹙﹊ـ﹥   ﹎﹀︐﹥. از ﹝﹙︤و﹝︀ت ︵︣﹆️ ︠﹙﹢ت ا︨️ و ﹇﹠︀︻️. ٣٩

 ︡︀︋ ︤﹫﹡ ﹟︐︠﹢﹞ورزددر آ ️︻︀﹠﹇ .︀﹞ ︀ن و﹝از ار﹋︀ن ا ️︻︀﹠﹇ ﹟ا︨️ ۀا ︩﹞ـ︀﹡﹪  . آراز ﹟﹫︐︧﹡ َـ︀ع﹝︵

︡  ︵﹙︉، روح ﹡︀آرا﹝﹪ ﹝﹪ ﹁︣دٌ ا﹁︤ون. ︋﹫﹠︡، ﹝︣وم ﹝︀﹡︡ن از آرا﹝︩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪ ︨ـ︀﹜﹉ ﹝︀﹡﹠ـ︡ ︑﹞ـ︀م    . ︀︋ـ

ا﹨﹏ ︑︧﹙﹫﹛ ︋︀︫︡ و ︋︣اي ︠﹢د ـَ︡ـ و ﹝ـ︣ز   . دا﹡︧︐﹟ ﹇﹠︀︻️ ︎﹫︪﹥ ﹋﹠︡ ۀ︭︠﹢ص ︀︋︡ در ︻︣︮ ﹨︀، ︋﹥ ︻︣︮﹥

︨︣ه از ︮ـ︊ ︑ـ︀ ︫ـ︀م ︋︪ـ﹠﹢د ـ︀       ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ا﹎︣ ︨ ﹟︣︑﹢﹊﹫﹡ ﹪︐﹠︀ن را ﹉ ︋︤ر﹎︀ن ﹎﹀︐﹥. ﹏ ︫﹢د﹇︀

︡ا﹡︡، ︲︣ر ︠﹢ا﹨︡ د﹢︋ .       ـ﹛ از ﹝︴︀﹜ـ︉، آد﹝ـ﹪ را از ︠ـ﹢د︖ ﹟ـآن ا︨️ ﹋﹥ ﹨︖ـ﹢م ا ︩﹡︀ز ﹟︣︐﹝﹋

ا﹎ـ︣ از آن  . ي داردا ا﹋︓︣ ﹫︤﹨︀، از ︗﹞﹙﹥ ︣ف ﹡﹫﹊ـ﹢، ا﹡ـ︡ازه  . ﹎﹫︣د ︨︐︀﹡︡ و ﹇︡رت ︑﹞﹫︤ را از وي ﹝﹪ ﹝﹪

آ︨ـ︀  ﹡︀︎ـ︢︣ و ︨ـ﹫﹏  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹇﹫︀س، ︨﹠︀ن ﹡﹫﹊ـ﹢ ا﹎ـ︣ و﹇﹀ـ﹥   . َ︡ـ در﹎︢رد، ︋﹥ ︲َ︡ـ ︠﹢د ︋︡ل ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

ا﹡︧︀ن ︻︭︣ ار︑︊︀︵︀ت ︀︋ـ︡ ︋﹫ـ︀﹝﹢زد ﹋ـ﹥ ﹨ـ﹛ در ︋︣ا︋ـ︣      . ︎︣ا﹋﹠︡ه و ︎︩ ︫﹢د، ︋﹥ ︀ل ︗︀﹝︺﹥ ﹝︱َ︣ـ ا︨️

  .︀و﹝️ ﹋﹠︡ و ﹇﹠︀︻️ ورزد︫﹠﹫︡ن ︋︧﹫︀ر و ﹨﹛ در ︋︣ا︋︣ د︡ن ︋︧﹫︀ر و ﹨﹛ در ︋︣ا︋︣ دا﹡︧︐﹟ ︋︧﹫︀ر، ﹝﹆

︡   ا﹡︧︀ن ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ﹡﹊︐﹥  ︻﹞ـ﹏  . اي را دا﹡︧️ و ︋︣ ︵︊﹅ آن ︻﹞﹏ ﹋︣د، ︋︀︋﹪ ︋︣اي او ﹁ـ︐ ︠﹢ا﹨ـ︡ ︫ـ

. ﹨︀ را ﹡﹫︤ در ︠﹢د ︋﹫︀︋︡ و ︋﹥ ︻﹙﹢م ا﹜︀﹝﹪ د︨️ ︀︋︡ ︫﹢د ︑︀ ا﹡︧︀ن ﹡︀︠﹢ا﹡︡ه︣︐︋﹟ ﹝︺﹙ّ﹛ ا︨️ و ﹝﹢︗︉ ﹝﹪

️  ﹜︢ا در ︫︣︺️، ا﹡︊︀︫︐﹟ ﹝︺﹙﹢﹝︀ت ︋︡ون ︻﹞﹏ ﹋︣دن ︋﹥ آ . ﹡︀ ﹝︢﹝َـ️ و ︫﹢م دا﹡︧︐﹥ ︫︡ه و ﹡﹪ ︫ـ︡ه ا︨ـ

﹪﹞ ﹏﹝︻ ︣︐﹝﹋ ﹤﹋ ﹪︧﹋ ︡﹠﹋،︨︡︣︍︋ ︣︐︪﹫︋ ︡︀︊﹡.  

﹨︣︗︀ ︎︨︪︣ـ﹪ ﹝︴ـ︣ح ︫ـ﹢د، ︻﹑﹝ـ️ آن     . ﹎﹢ ا﹠﹊﹥ ︎︨︩︣ ا︨︀︨︀ً، ︵﹀︣ه ر﹁︐﹟ ا︨️ از ︻﹞﹏ ﹋︣دن 

: ﹝︣وي ا︨️. ︎︨︩︣، ︵︽﹫︀نِ ذ﹨﹟ آد﹝﹪ ︑﹠︊﹏ ا︨️ ﹋﹥ ا﹨﹏ ︻﹞﹏ ﹋︣دن ﹡﹫︧️. ا︨️ ﹋﹥ ︻﹞﹙﹪ ︑︣ک ︫︡ه

 »﹝︻ ﹟﹞﹜﹚︺ ﹐ ︀﹞ ﹜﹚︻ ًـ︤ي ﹋ـ﹥ ﹝ـ﹪   (»﹏ ︋﹞︀ ︻﹙﹛ أور︔﹥ ا﹫ دا﹡ـ︡، ︠ـ︡ا آ﹡︙ـ﹥ را    ﹨︣﹋﹥ ︻﹞﹏ ﹋﹠︡ ︋﹥ آن

︑﹆﹢ا ︎﹫︪ـ﹥ ﹋﹠﹫ـ︡ ︑ـ︀ ︠ـ︡ا ︠ـ﹢دش ︋ـ﹥ ︫ـ﹞︀        (»وا︑ّ﹆﹢ا اً ︺﹙ّ﹞﹊﹛ اً«︀ ). دا﹡︡، ︋﹥ او ︠﹢ا﹨︡ آ﹝﹢︠️﹡﹞﹪

  ).︋﹫︀﹝﹢زد
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︋ـ﹥   اي د﹇︀﹆﹪ ︑︃﹝َـ﹏ ﹋﹠︡ و ا﹎︣ ﹜︷ـ﹥ ﹢ا﹡︡، ︠ ي ﹝﹪ا راه ﹫︮ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡﹫︤ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︐︺َـ﹙﹛ ا﹎︣ د﹇﹫﹆﹥ 

︫︡︀︋ ﹅ ︣﹋ذا ﹪︑︀︷﹛ ﹤﹚︮︀﹁﹑︋ ،︀ب ﹝︐﹟ ︾︀﹁﹏ ︋﹢د︖ .  ،او روي ﹋ـ︣د ﹤︋ ﹪﹝﹚︻ ️︖︋ ︀︗︣﹨ ص﹢︭︋

︑︢﹋ّ︣ ︠﹢︩ و ا︨︐︡ام  ۀ︠﹑︮﹥ ا﹠﹊﹥ ﹋︐︀ب را و︨﹫﹙. ︠﹢ا﹡︡ن را ﹝︐﹢﹇︿ ﹋﹠︡ و ︋﹥ ﹋︐︀ب درون ﹝︪︽﹢ل ︫﹢د

  .ش ﹇︣ار د﹨︡، ﹡﹥ آ﹜️ ︾﹀﹙️ ﹡﹀︦ا ﹝︣ا﹇︊﹥

  

︡  ﹋︪ـ︡ و﹡ـ︀زل ﹝ـ﹩    ﹫︀ت، ا﹝﹢ر ︗︤﹩ ا︨️ ﹋﹥ روح ︋﹙﹠︡ آد﹝﹩ را ︋﹥ ︋﹠︡ ﹝ـ﹩ ﹝︪︐ .٤٠ در ︮ـ︡ر   . ﹋﹠ـ

﹨ـ﹫︘ ا﹝ـ︣ي در اـ﹟ راه ﹋︀ر︨ـ︀ز︑︣ از ﹎︢ا︫ـ︐﹟ و ﹎︫︢ـ︐﹟       . ا︨️» ﹝︪︐﹫︀ت«د︨︐﹢رات ︨﹙﹢﹋﹪ وا﹡︀دن 

﹨︣︗ـ︀ آد﹝ـ﹪ ﹝︖︀﹨ـ︡ت ﹋﹠ـ︡ و از ︨ـ︣ ︻︊﹢دـ️، از       . »﹜﹟ ︑﹠︀﹜﹢ا ا﹜︊َ︣ـ ︐ّ﹪ ︑﹠﹀﹆ـ﹢ا ﹝﹞ـ︀ ︑︊َــ﹢ن   «: ﹡﹫︧️

  .﹍︢رد، ︗︪﹪ ︋﹙﹠︡ در ﹡︀دش رخ ︠﹢ا﹨︡ داد و ﹡﹢ري ︋︣ ︑︀رک د﹜︩ رو︫﹟ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡︠﹢ا﹨︪︩ ︋

 ﹪︋ ٌ️︲︀︊َـ️، ︋﹪﹝ ︻︪﹅ و ز﹨ٌ︡ ︋﹪ ا﹝︀ ر وام ا︨️ و ا﹎︣ ﹨﹛ دوا﹝﹪ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︋﹪د ﹏︮︀ . ا﹎︣ ﹋︀م

 ︡ . ︨︀﹜﹉ از ︣﹫︫ ️︊﹞ ︫︡﹟ ﹡﹍︣دد، ﹨︣﹎︤ ﹡︐﹢ا﹡︡ ﹋﹥ ︋︀ر ︨﹠﹍﹫﹟ ر︀︲️ را ︑︀ب آورد و ︋﹥ ﹝﹆︭﹢د ر︨ـ

︡  ︫﹢د و ︋﹥ ﹇︧︀وت ﹇﹙︉ ﹝﹫ـ﹏ ﹝ـ﹪   ﹝﹪رو  ﹢︮﹙﹥ و ︻︊﹢س و ︑︣ش  ﹝︣ور، ︑﹠﹌ ﹥و ︋ ﹊ـ﹪ از ︠ـ︡﹝︀ت   . ﹋﹠ـ

ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀ در . دا︫︐﹠﹪ ا︨️ا﹡︡، ︠︡ا دو︨️ ︻︀ر﹁︀ن ︋﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹪ ا﹟ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︀ آ﹝﹢︠︐﹥

﹝﹆︀م ﹝﹢﹜﹢َــ️ از   ︠︡ا﹪ ﹋﹥ در. ︡ا﹡ ︑︺﹙﹫﹞︀ت ا︨﹑م و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️، و﹜﹪ ︻︀ر﹁︀ن آن را ︋︧︳ ︋︧﹫︀ر داده

︻︪﹅ ﹋﹞﹠︡ي ا︨️ ﹋﹥ . ﹢د︫ ﹎﹫︣د، در ﹝﹆︀م ﹝︣﹇ ،️︊︉ و ﹇︣﹟ و ر﹁﹫﹅ و ︊﹫︉ ︋﹠︡ه ﹝﹪︋﹠︡ه ﹁︀︮﹙﹥ ﹝﹪

  .﹋﹠︡ ﹝﹪ اش ︪︡ و ︋﹠︡ه﹋ ︻︀︮﹪ را ︋﹥ ︋﹠︡ ﹝﹪

  

︀︋ـ︡ ﹎﹀ـ️ ﹋ـ﹥     -﹋﹥ از ﹝﹀︀﹨﹫﹛ د︫﹢اري ا︨️ ﹋﹥ د﹟ ︋︣اي ذ﹨﹟ ︋︪︣ ︵︣ح ﹋ـ︣ده  -را︗︹ ︋﹥ ︑﹢﹋ّ﹏. ٤١

﹝︀ ︀︋︡ ﹋︀ر ︠﹢د را ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛ و ︋﹥ ﹋︀ر ︠︡ا ﹋︀ري . ︨️ و ︋︣ دوش ﹡﹊︪﹫︡ن آنوا﹎︢اردن ﹋︀ر ︠︡ا ︋﹥ ︠︡ا

آن را ﹋﹥ ا﹡︖︀م داد︀︊﹡ ،﹜︡ ﹡︧︊️ . آ︡، ﹋︀ر ﹝︀︨️اي، آ﹡︙﹥ از د︨️ ﹝︀ ︋︣﹝﹪در ﹨︣وا﹇︺﹥. ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛

︋﹥ ﹇︧﹞︐﹪ ﹋﹥ ︋﹥ د︨️ ︠︡ا︨️، ︑︪﹢︩ و ا︲︴︣اب دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ و ︀︋︡ آن را ︋ـ﹥ ︠ـ︡ا ︋︧ـ︍︀ر﹛ و ر﹨ـ︀     

︡ . ا﹫︮ ﹪﹠︺﹞ ﹟ ︑﹢﹋ّ﹏ ا︨️. ︀︫﹫﹛︋ ﹝ـ︀ ︠ـ︀رج ا︨ـ️ و     ۀدر ا﹝﹢ري ︀︋︡ ︑﹢﹋ّ﹏ ﹋︣د ﹋﹥ ︑︡︋﹫︣ش از ︻ـ

  .ا︨︊︀︋︩ از د︨︐︣س ﹝︀ ︋﹫︣ون

 ﹤︐﹊﹡ ︀︖﹠ا ،︀︐﹠﹞ ︧️ا﹨ ︿︣︸ ︢رد آدم ︋﹫︪︐︣ ﹝﹪. ي﹍︋ ﹤︣﹨    ـ︡ه︻ ـ﹥ ︑ـ︡︋﹫︣ ا﹝ـ﹢ري از﹋ ︡﹝﹁ اش

︡ ﹋ و ︠︡ا ﹨﹛ ︋﹥ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋︣ او ︑﹢﹋ّ﹏ ﹝﹪ ︫﹢د ︣ ﹝﹪︑ ︑﹢﹋ّ﹙︩ و︨﹫︹ ۀ﹜︢ا دا︣. ︠︀رج ا︨️ ︺﹠ـ﹪ ﹝︴﹞ـ﹟    -﹠ـ

️  ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا ︋︣ا︩ ︠﹫︣︠﹢اه، و ︋﹥ و︲︺︩ ︻︀﹜﹛ و ︋︣ ـ﹏َـ ﹝︪ـ﹊﹏   ︋︐ـ︣﹟ را ︑﹆ـ︡︣    -اش ﹇ـ︀در ا︨ـ

﹠︡ و ︗︤ او ︎﹠︀﹨﹍︀﹨﹪ ﹡︡ارد ︀ ︋﹥ ︑︺︊﹫ـ︣  ﹋ ︫︬ ﹝︐﹢﹋ّ﹏ ﹝︓﹏ ﹋﹢د﹋﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︀درش ︑﹊﹫﹥ ﹝﹪. ﹋﹠︡ ﹝﹪

). ﹋︀﹜﹞﹫️ ︋﹫﹟ ︡ي ا﹜︽َ︧ــ︀ل (︨︐︀ن ︾َ︧ـ︀ل ا︨️ ﹋﹥ از ︠﹢د ا︨︐﹆﹑﹜﹪ ﹡︡ارداي در د ﹋﹞﹪ ︮﹢﹁﹫︀﹡﹥، ﹝︓﹏ ﹝︣ده
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︫﹢د، ﹋︪ـ︐﹪ ا﹝ـ﹟ او را  ︋ـ﹥ ︣﹋ـ️      ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︋︣ ︠︡ا ︑﹢﹋﹏ ﹋﹠︡، ︵﹢﹁︀﹡﹪ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︾︣ق ︫︡ن ﹝︣د﹝︀ن ﹝﹪

﹋﹠ـ︡ ︋﹙﹊ـ﹥ ا︨ـ︊︀ب را ︠︡﹝︐﹍ـ︢ار او      ︠︡ا ︋﹥ ا︨︊︀ب وا﹎︢ارش ﹡﹞ـ﹩  ،﹋︧﹩ ﹋﹥ ︋︣ ︠︡ا ︑﹢﹋﹏ ﹋﹠︡ .ا﹡︡ازد ﹝﹪

︋﹍ـ﹢ و ︗ـ︤ او را ر﹨ـ︀    (»﹇﹏ اً ︔﹛ ذر﹨﹛«: ﹝︐﹢﹋ّ﹏ ﹋︧﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹛َـ و ︾﹞َـ︩ ︠︡ا ︋︀︫︡ و ︋︦ .﹎︣دا﹡︡ ﹝﹩

﹟﹋ .( ︿︫︣ ︒︡ ﹤﹋ ️︨رت ا﹢︮ ﹟﹝﹆︀م ︻﹆﹙﹥ ︻﹆﹙﹥ ︋﹞︺︣﹁︐﹩ و ﹐﹇﹢﹝﹟َـ و﹐︨︐︽︣﹇﹟َـ« در ا ﹤﹛«) ︩﹚﹆︻

ـ   .︫﹢د در ﹅ او ﹝﹆﹅ ﹝﹩) ﹡︪﹫﹠﹛ ﹋﹠﹛ و ︠﹢د ︋︖︀ی ︻﹆﹏ او ﹝﹩ را ︋﹥ ﹝︺︣﹁️ ︠﹢د ︾︣﹇﹥ ﹝﹩ ︡ی ﹠ـ﹫﹟ ︻︊

 ︨︀︎ ︠︡ا ︋︣ای ︋﹠︡ه( »أ﹜﹫︦ اً ︋﹊︀ف ︻︊︡ه«ا︨️ ﹋﹥ در ︀ـ «ز﹡︡ ﹋ـ﹥   ، ﹡︡ا ﹝﹩) ﹡﹫︧️؟ ﹋︀﹁﹩اش  آ  ﹏ اًﹳ︋ًـ

  ).ا︨️ ﹋︀﹁﹩︠︡ا  ، ︑﹠︀آری(»﹊﹀﹩ًـ

  

﹟ ︑ـ︣  ︑ـ︣﹟ ﹡︺﹞ـ️ و از ﹇︱ـ︀، ﹝︽﹀ـ﹢ل     ا﹟ ﹡︤د﹊﹪ ︠︡ا ︋︤رگ. ا︨️» ﹇︣︉ و ﹝︖﹫︉«︠︡او﹡︡ . ٤٢

ا﹡︡ د︻︀ ا︋ـ︣از ︋﹠ـ︡﹎﹪ ا︨ـ️، ﹡ـ﹥ ا︋ـ︤ار       ﹎﹀︐﹥. و ︨︀︎ ︋︪﹠﹢د ا﹡︡ او را ︋﹢ا﹡︡︑﹢ ︗︀ ﹝﹪آد﹝﹪ در ﹨﹞﹥. ا︨️

﹪﹁ ﹪﹠︺ ا︗︀︋️ د︻︀ ا﹨﹞﹫︐ـ﹪  . ﹋﹞︀ل ﹝︀ در د︻︀ ﹋︣دن ا︨️. ﹝︀ د︻︀︨️ ۀو︸﹫﹀. ﹡﹀︧﹥ ﹝︴﹙﹢ب ا︨️ز﹡︡﹎﹪؛

د︻ـ︀ ︵︣ـ﹅   . د︻︀ ︣︐︋﹟ ﹡﹢ع ︻︊︀دت ا︨️. ﹋﹠﹫﹛ ﹝﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ د︻︀ ﹝﹪. د︻︀ ︠﹢دش ﹝﹛ ا︨️. ﹡︡ارد

︺﹠ـ﹪ ﹡﹀ـِ︦   . ﹡﹫︧️؛ ︠﹢دش ﹝﹢︲ـ﹢︻﹫️ دارد ...) ︐﹪، اداي د﹟، و ﹝︓﹏ روزي، ︨﹑﹝(︑ ﹏﹫︭﹫︤ي

  .ا﹡︡ د﹢﹋ ︣﹍﹉ ﹨︀ي ︠﹢ا﹡︡ن ︠︡ا و ︋︀ او ︨﹟ ﹎﹀︐﹟ ﹝︴﹙﹢ب و ﹝︊﹢ب ا︨️ و ︋︀ر︨﹫︡ن ︋﹥ آن، ﹝︴﹙﹢ب

﹝︴﹙︉ د﹍︣ را︗︹ ︋﹥ د︻︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ د︻︀ ︑﹢﹇﹫﹀﹫َـ️ ﹡︡ارد؛ ︺﹠﹪ ﹝﹢﹇﹢ف ︋﹥ د︻︀﹨ـ︀﹪ ﹡﹫︧ـ️ ﹋ـ﹥ در    

﹤﹝ا ︀ ️︨︡ه ا﹞︣آن آ﹇ ﹞︣﹁ده﹢﹢﹡ آ﹝﹢زش ︫﹫﹢ه و ادب و ︀﹠دش . د︻︀︨️ ۀا﹡︡؛ ︋﹙﹊﹥ ا﹢︠ ︦﹋︣﹨

  .﹋﹠︡ ﹎﹫︣د و ︋︀ ︎︣ورد﹎︀رش ﹝﹠︀︗︀ت ﹝﹪ ﹋﹛ د︻︀ ﹋︣دن را ︀د ﹝﹪ ﹋﹛

︠︡او﹡ـ︡  ). ﹡﹥ ا﹜︤ا﹝︀ً، روا ︫︡ن ︀︗︀ت(د︻︀ ﹋︣دن و ︗﹢اب ︫﹠﹫︡ن ا︨️ »اً ﹝︺︣﹁️«از ا︻︷﹛ ﹝﹢ا︵﹟ 

د︻︀ ﹋︣دن ﹡ـ﹥ ﹁﹆ـ︳ راه روا ︫ـ︡ن ︀︗ـ︀ت،     . ﹋﹠︡ ﹝﹪︋﹥ ︠﹢︋﹪ ︑︖﹙ّ﹪ ) أ︨︐︖︉ ﹜﹊﹛(:ي ︠﹢د﹨︀ در ︗﹢اب

︎﹫︀﹝︊︣ان  ۀ﹨︀ي ز︀دي از ﹇︣آن ﹡﹫︤ ︀﹊️ ﹋﹑م دو︨﹢︋︩. ا﹜︀︗︀ت ا︨️ ︋﹙﹊﹥ راه آ︫﹠︀ ︫︡ن ︋︀ ﹇︀︲﹪

﹢ا﹨ـ︡ و ︠ـ︡ا ︋ـ﹥ او    ︠ ︀ ﹁︫︣︐﹍︀ن ︋︀ ︠︡او﹡︡ و ︨︀︎ ︠︡او﹡︡ ا︨️؛ ﹝︀﹡﹠︡ ز﹋︣︀ ﹋﹥ از ︠︡او﹡︡ ﹁︣ز﹡︡ ﹝ـ﹪ 

  .︡د﹨ ︋︪︀رت ﹁︣ز﹡︡ ﹝﹪

︾﹀︣انِ ︠ـ︡ا  . روا︀ت آ﹝︡ه ︣︐︋﹟ د︻︀ ا︨︐︽﹀︀ر ا︨️، ﹢ن ا︨︐︽﹀︀ر ︵﹙︉ ︾﹀︣ان از ︠︡ا︨️ا﹠﹊﹥ در 

﹨ـ︡ ﹋ـ﹥ او را   ︠﹢ا ﹠︡، از ︠︡ا ﹝﹪﹋ ︎︦ ﹋︧﹪ ﹋﹥ ا︨︐︽﹀︀ر ﹝﹪. ر﹁︹ ︖︉ و ︎︀ک و رو︫﹟ ︫︡ن ︲﹞﹫︣ ا︨️

  .﹡﹢را﹡﹪ ﹋﹠︡

در ﹎︣دد و ا﹎︣ ︋﹥ ﹝︭ـ﹙ ﹪︐ـ︀︗︐︩ روا ﹡︪ـ﹢د، ︐﹞ـ︀ً ﹫ـ︤ي       ﹎︣﹥ د︻︀ ﹋﹠﹠︡ه د︨️ ︠︀﹜﹪ ︋︣﹡﹞﹪ 

﹋﹠﹠ـ︡ ـ︀ ︋ـ︣اي     ﹋﹠﹠︡ ︀ ﹐ا﹇﹏، ﹡﹊︊︀ت و ︋﹑﹨︀ را از او د﹁ـ︹ ﹝ـ﹪   ﹨︀︩ را ﹋﹛ ﹝﹪ ︻﹙﹆﹥. ﹎︢ار﹡︡ اش ﹝﹪ ﹋︀︨﹥

اـ﹟  . ﹋﹠﹠︡، ︋﹥ ︫︣ط ا﹠﹊﹥ ﹝﹢﹇︹ د︻︀ ﹋︣دن ︀ ︋︺︡ از آن، ︠﹢دش را ︵﹙︊﹊︀ر ︠︡ا ﹡︡ا﹡︡ ︋︣ز︩︠ ذ︠﹫︣ه ﹝﹪



٢٣٠                                                                          ﹝︺︣﹁﹤ا﹜︴︣﹆﹤:د﹨﹛﹁︭﹏ 

︗︀ ر︨﹫︡ه، از ︀﹜️ ︑︧﹙﹫﹛ و  ﹨︣ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨︣. ﹝﹠︡ي از در﹎︀﹨︩ ︨﹛َـ ︨﹙﹢ک ا︨️ ︵﹙︊﹊︀ر ︋﹢دن از ︠︡ا و ﹎﹙﹥

︠︡ا ر﹁️، ﹨︣ ﹋﹥ اـ﹟ را ﹁﹞﹫ـ︡، ا︮ـ﹏ راه را     ۀ﹡︷︣ در ︠︀﹡ ︀︋︡ ︋﹪. ︋︡﹨﹊︀ري ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠︡ا ر︨﹫︡ه ا︨️

  .︠﹢ا﹨︡ ︋︣د و ︻﹠︀️ ﹝﹪ ا﹜︊︐﹥ ﹁﹞︩ آ︨︀ن ا︨️، ا﹝︀ ︎﹫︀ده ﹋︣د﹡︩ ز﹞️ ﹝﹪. ﹁﹞﹫︡ه ا︨️

ا﹎ـ︣  . ر﹡︡ ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ ︋﹥ د︨︐︩ ︋︡﹨﹠︡﹎︢ا ا﹋︓︣اً ︋﹥ ︧︀ب آدم ﹝﹩. ﹫︤ی ﹡︡ا︫︐﹟ د﹜﹫﹏ ﹡︀ا﹨﹏ ︋﹢دن ﹡﹫︧️

د﹨﹠︡ ︋︣ای ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آ﹡︀ آ ️ـ﹅ را ﹡︪ـ︀ن    ﹨﹛ ︋﹥ ︠﹑ف ا﹟ ا︨︐︓﹠︀، ﹉ ︻︡ه ﹋﹞﹩ را ︋﹥ د︨︐︪︀ن ﹝﹩

  .︋︡﹨﹠︡ و ︋﹀﹞︀﹡﹠︡ ﹋﹥ راه ا﹟ ︵︣ف ا︨️

  

ا﹟ ا﹜︊︐﹥ ︋﹥ ﹝︺﹠ـ﹪ ︫﹊︧ـ︐﹟ ﹝ـ︣ز    . را ︠﹙﹅ ﹋﹠︡ »︻︊︀دت ︠﹢دش«﹨︣﹋︦ ︀︋︡ : را︗︹ ︋﹥ ︻︊︀دت. ٤٣

﹫﹡ ﹟︀ن ︋︧︐︣ ا︨️︻︊︀دات د﹝﹨ در ️﹋︣ ﹪﹠︺﹞ ﹤︋ ،️︧ . ︊︀دت ︠﹢دش را ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹢ا﹡︩ و︻ ︦﹋︣﹨

﹪﹞ ︩﹊︪﹫︎ ﹅ در﹎︀ه ﹤︋ ︩︑﹐︀ ︡﹠﹋ .  ︡ ︀︋ـ︡  . ﹝︴﹙︉ دوم ا︀︊﹡ ﹤﹊﹠︡ ﹝﹠︐︷︣ ︫︡ ﹋﹥ ︑﹢﹁﹫﹅ ︻︊ـ︀دت ︋﹫︀ـ

︑︃﹝َــ﹏ و  (و ︠︡او﹡︡ ﹇︡رت ﹠﹫﹟ ﹋︀ري را ︋﹥ ︻︊︡ داده ا︨️) ﹢ن ﹁︺﹏ ︻︀︋︡ ا︨️( ﹋︣د »︠﹙﹅«︻︊︀دت را 

︀︋︡ ﹡﹫َـ️ و ︻︤م ﹋﹠︡ و ︠ـ﹢دش را ︋ـ﹥   . ﹨﹞﹫﹟ ا︨️) اش ﹐ا﹇﹏ ﹊﹪ از ﹝︺︀﹡﹪(﹝︺﹠﹪ ︑﹢﹁﹫﹅). ︋﹀︣﹝︀﹫︡ د﹇ّ️

︡﹡︤︋ ︀در ﹟︀ي ﹁︺َـ︀﹜﹫️ ا︨️، ﹡﹥ ا﹡﹀︺︀ل. ا︗ ︀︖﹠ا .﹪︋ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹜︪ در︨ـ️ٌ ︻︊ـ︀دت    ﹡︷︣ و ️﹛︀ ،️︫دا

﹝︀︋﹆﹪ ر︀︲️ ﹋﹠︡ و ﹁﹆︳ ︻︊︀دت ︫﹫︣﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻︊︀دت ا︨️،   ﹟﹫﹠︀﹜︐﹪، ︻︊︀دت را ︫﹫︣﹟ ﹝﹪. ا︨️

﹋﹠︡  آورد و ا﹎︣ ︨︀﹜﹉ ︋﹊﹢︫︡ ﹋﹥ ﹡﹢رش را ﹀︶ ﹋﹠︡، ︋︀ ﹨﹞︀ن ﹡﹢ر ︨﹙﹢ک ﹝﹪ ﹠﹫﹟ ︻︊︀د︑﹪ ﹡﹢ر ﹝﹪. ا︨️

﹝︴﹙ـ︉ ︨ـ﹢م ا﹠﹊ـ﹥ آ﹡︙ـ﹥     . د﹨︡ ﹋﹥ او را ﹝︧️ ﹋﹠︡ ﹡﹞︀زي آدم را ︑︣﹇﹪ ﹝﹪. ︫﹢د ︎﹫︩ ︋︣دش ﹝﹪ ۀو و︨﹫﹙

ا ﹟︀﹜️ ﹇﹙︊ـ﹪ در  . ︣د﹎﹫ ا︮﹏ ︻︊︀دت ا︨️ ︀﹜︐﹪ ا︨️ ﹋﹥ در ﹇﹙︉ در ︲﹞﹟ ︻︊︀دت در ︎﹫︪﹍︀ه ︠︡ا ﹝﹪

﹎︣دد؛ ا﹠︧️ ﹋﹥ ︻︀رف ︐﹪ در او﹇︀︑﹪  ﹋﹛ از آن ﹝︧︐︽﹠﹪ ﹝﹪ ا︋︐︡اي ︨﹙﹢ک ︑︀︋︹ ︻﹞﹏ ︠︀ر︗﹪ ا︨️ ا﹝︀ ﹋﹛

︑﹢ا﹡︡ ︀﹜️ ﹇﹙︊﹪ ﹡﹞︀ز را در ︠﹢د ا︖︀د ﹋﹠ـ︡ و   ز︣ا ﹝﹪. ﹋﹥ ︋﹥ ﹁︣ا ︰﹢﹝﹫﹥ ﹝︪︽﹢ل ﹡﹫︧️، در ﹡﹞︀ز ا︨️

ا︨︐︽﹀︀ر و ︑﹙﹫﹏ و ︀︨︣ اذ﹋︀ر و ا︻﹞︀ل ﹨︣ـ﹉  ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر، ︨︖﹢د و ر﹋﹢ع و ︑︧︊﹫ و . ︋︀ ︠﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡

﹋﹛ ا﹎︣ ︑﹢︗﹥ ﹋﹠︡ ﹝︐﹢︗﹥ ﹁︣ق  ﹎︢ار﹡︡ ﹋﹥ ︨︀﹜﹉ ﹋﹛ ﹋﹠﹠︡ و ا︔︣ي ﹝﹪ ︀﹜︐﹪ ﹝︭﹢ص ︠﹢د در ﹇﹙︉ ا︖︀د ﹝﹪

) ︋﹙﹊﹥ ﹉ ︎︣ده ︋ـ︀﹐︑︣ ︑ـ︃︔︣ ︨ـَ︣ـ ـ﹫﹟ آن ︻﹞ـ﹏     (آ﹡︀ ︋︀ ﹨﹛ و ا︔︣ روا﹡﹪ آ﹡︀ و ︀﹜️ ﹇﹙︉ ﹫﹟ آن ︻﹞﹏

﹡﹊﹠︡ ︎︦ از ﹨﹀︐︀د ︨︀ل . روح ا︨️ ︨️ ﹋﹥ ︻﹞﹏ ︋︡ون آن، ﹇︀﹜︊﹪ ︋﹪︫﹢د و ا ﹟︀﹜️ و ︑︃︔︣، ﹫︤ي ا ﹝﹪

اـ﹛ و در   ︋︀ر ︋ـ﹥ در﹎ـ︀﹨︩ ا︨ـ︐︽﹀︀ر ﹡﹠﹞ـ﹢ده     ا﹛ و ﹉ ︻︊︀دت ︋﹀ ﹪︐ ﹤﹋ ﹜﹫﹝﹉ ︨︖︡ه ︋︣اي ﹅ ﹡﹊︣ده

  . ا﹛ ︋︀ر﹎︀﹨︩ ر﹋﹢ع ﹡﹠﹞﹢ده

︡ (︠﹑︮﹥ ا﹠﹊﹥ ا﹟ روح ︻︊︀دت ﹝﹛ ا︨️  ﹝﹠︀︨﹉ ﹨﹞﹥ اد︀ن ا﹜ ︀ ﹪︐﹪ ︋︪︣ي ) ا﹎︣ ︠︡ا︗﹢ ︋︀︫ـ﹠

﹜﹊﹏ ا﹝﹤ ︗︺﹙﹠︀ «؛  »﹜﹫︢﹋︣وا ا︨﹛ اً ︻﹙﹪ ﹝︀ رز﹇﹛ و ﹜﹊﹏ ا﹝﹤ ︗︺﹙﹠︀ ﹝﹠︧﹊︀ً«: ︨︺﹪ در ا︖︀د آن روح دارد

  .»﹝﹠︧﹊︀ً ﹨﹛ ﹡︀︨﹊﹢ه ﹁﹑ ﹠︀ز︻﹠﹉ ﹁﹪ ا﹐﹝︣
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٤٤ .﹅ ري) ︮︣اط ﹝︧︐﹆﹫﹛(راه﹢﹞ا︨️ و آن ︻︊︀رت ا︨️ از ︠︡ا ﹪﹊ . در ︩﹛︀﹝﹋ ﹤︣﹎ راه ﹟ا

  .︫﹢د ︀﹨)︀︗ ﹤﹝﹨ ﹤﹡ (﹪﹞ ️﹁︀﹪ از آن ︠﹫﹙﹪ ︗︀﹨︀ ا︨️، ا﹝︀ ر﹎﹥ ا﹐﹡︊﹫︀ء ﹡︤د ︠︀︑﹛

 ﹉ ﹟︐︫ح و ر︨︐﹍︀ري ﹡﹥ ︋﹥ ︮︣ف دا﹑﹁ ﹤﹊﹠ا ﹫︲﹢︑ ︪︡﹡ـ﹥ و در ذ﹨ـ﹟ ﹡︪︧ـ︐﹥،     ﹨﹛ ︋﹥ ۀ︨︣ي ا︐﹁︀︋

و ︠︡ا︗﹢︀ن ︮︀دق را ︑️ ﹨︣ ﹜﹢ا﹪ و در ︑︺﹙ّ﹅ ︋﹥ ﹨︣ ﹝︢﹨︊﹪ ︀ ︑﹞︧﹉ ︋﹥ ﹨︣ . ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ︠︡ا︗﹢﹪ ا︨️

﹤﹚﹡ ️︨رو، ا︾﹙ـ︉ آد﹝﹫ـ︀ن   . ر︨︀﹡﹠︡ ﹎﹫︣﹡︡ و ︋﹥ ﹝﹆︭︡ ﹝﹪ ﹝﹪ اي ﹋﹥ ︋︀︫﹠︡، د ﹟︠︡ا︗﹢ ﹝︧﹙﹛ ا︨️، از ا

اي از ﹡︺﹞️ ︻︀مَـ د︨︐﹍﹫︣ي و ︷ّ﹪ از ﹨︡ا️ ا﹜﹪ دار﹡︡ و ا﹎︣ در ا﹟ ︻︀﹜﹛ ︋ـ﹥ ﹨︡اــ️ ︑ـ︀مَـ و ︑﹞ـ︀م      ︋︣ه

ز ﹨ـ︀﹪ ا  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹇﹫︀س، در ︋﹫︪︐︣ ﹝︢ا﹨︉ ﹎﹫︐﹪، ﹋﹛ و ︋﹫︩، ر﹎﹥. ﹡︨︣﹠︡، در ︻﹢ا﹜﹛ ︋︣زخ ︠﹢ا﹨﹠︡ ر︨﹫︡

 ️︧﹨ ️﹆﹫﹆ )﹪﹞ از آن ﹝︢﹨︉ ﹋﹥ ︋﹥ ︠︡ا د︻﹢ت ︩︋ ـ︉َـ   ). ﹋﹠︡ ﹨﹞︀ن﹛ ﹤︀ن ︻﹞﹙﹪، ﹋ـ﹝ا ﹤︋ ﹜﹨ و ︠︡ا

ا﹡︡، ﹎﹢ ا﹠﹊﹥  اد︀ن ﹝﹣﹝﹟ ۀ﹝︐َ︡ـ﹠︀ن در ︻︀﹝َـ ۀد﹨︡ ﹋﹥ وراء ﹝﹊︀︑︉ ﹋﹑﹝﹪ ا︨️ و ︻︀﹝َـ اد︀ن ا︨️، ︎︀داش ﹝﹪

  .﹋﹑﹝︪︀ن ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫︡

ا︨️؛ ︋﹍﹢﹠︡ از ﹫︤ي ﹋ـ﹥ ر︨ـ﹫︡ه ﹝ـ︀ ﹨﹞ـ﹫﹟     ا︠︊︀ر﹎︣ا﹨︀ ﹡﹍﹢ ︡﹠﹫︤ي ﹋﹥ ︋﹥ د︨️ ﹝︀ ر︨﹫︡ه ﹨﹞﹫﹟ 

︫ـ﹢د، ر︪ـ﹥ در ﹝﹊︐ـ︉ ا﹡︊﹫ـ︀ و      در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹨︡ا︐﹪ ﹋﹥ در ︻︀﹜﹛ ︀﹁️ ﹝ـ﹪ . ا﹛ ﹨︀ را ﹋︣ده ︋︣دا︫️

️  او︮﹫︀ي ا︪︀ن دارد، ا﹝︀ ︑︀زه ﹝︪﹊﹏ ﹋︀ر ﹨﹞﹫﹟ ، زـ︣ا ﹝ـ︣اد از ﹝﹊︐ـ︉ ا﹡︊﹫ـ︀ و     )﹨ـ﹢ اول ا﹜﹊ـ﹑م  (︗︀︨ـ

 -﹨︀ي ︑︀ر︣﹨ ﹤ ︪︡﹡ ️﹁︀ ﹪﹥ در ︋︣دا︫️ ﹝︀ از ﹝︧﹢َـده﹨︀ي ﹝︀ ︫﹫︺﹫︀ن ﹡﹫︧️ ﹋ او︮﹫︀ي ا︪︀ن ︋︣دا︫️

﹆ـ︡ر    ︀﹨﹆︡ر از ﹆﹫﹆️ را وا︗︡﹡︡ و ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️ ا﹡︐︧︀ب آ﹡︀ ︋﹥ ا﹞ـ﹥  ﹋﹥ ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️ ا﹟ ﹝︧﹢َـده

  .︋﹍﹢- ️︧﹫﹡ ﹤﹋ ﹜﹫﹆﹫﹆﹪ ا︨️

︋﹠ـ︡ ︋ـ﹥    ﹆﹫﹆️ را در ︗﹫︉ ︠﹢د دـ︡ن و د﹨ـ︀ن   ۀ︠﹑︮﹥ ا﹠﹊﹥، در ا﹟ ︸﹙﹞️ ︾﹫︊️ و ر﹁︹ ﹇﹙﹛، ﹨﹞

﹍د﹪﹞ ️︣︗ ﹪﹚﹫︠ ،آدم ﹝﹪  ︣ان زدن ﹤︋ ️﹛︀︗ ︳﹆﹁ را ️︣︗ ︡ار﹆﹞ ﹟و ا﹎︣ ︋﹥ ︸ـ︀﹨︣،  . د﹨︡ ︠﹢ا﹨︡ و ا

دا﹡︡ ﹋﹥ آ﹡︙﹥ را ︠﹢ا︨︐﹥، از ﹝︐﹢ن ︠﹢ا﹡ـ︡ه   ︠﹫︀ل ا︨️ ︀ ﹡﹞﹪ ا﹨﹏ ︑︣︗ ﹟﹫﹠ ﹪﹆﹫﹆︐﹪ را دا︫️ ︀ ︠﹢ش

د، ا﹝︀ ﹝︭﹙ ️﹀ـ︶  ورزد، ﹇︀︋﹙﹫️ ︗︤﹝﹫️ ﹡︡ار ﹁ ︀﹞﹫︡ه ﹋﹥ آ﹡︙﹥ ︋︣ آن ا︮︣ار ﹝﹪ ؛ا︨️، ﹡﹥ آ﹡︙﹥ ︋﹢ده

﹁﹞ـ﹪ ا︨ـ️ و دو﹝ـ﹪ ﹝︧ـ﹢ل      ﹨ـ︀ وادا︫ـ︐﹥ ا︨ـ️؛ او﹜ـ﹪ ﹝︺ـ︢ور ﹋ـ﹛       او را ︋﹥ ﹀︶ ﹇︀﹜︉ ،﹝﹆︀م و ا︐︣ام

️﹚︴﹞ ﹪︊﹚︵ .    ️ـ﹟ دو در دوران ︾﹫︊ــ﹉ از ا ︘﹫﹨ و ،︹﹁︀﹡ ︀ ️︨ا ﹏﹨︀︗ ︀ ،﹤︪︡﹡در ا ︉ّ﹚︭︐﹞ ︦︎

  .﹐﹅ ︎﹫︣وي ﹡﹫︧︐﹠︡  ﹝︺︭﹢م

︨️ در ︑﹞︀م ﹝︢ا﹨︉ و ﹡ـ﹏ ﹎﹫︐ـ﹪، ﹋ـ﹥ در ﹝﹙ـ﹢ط     آ﹡︙﹥ ︋︀︻︒ ︫﹍﹀︐﹪ ا︨️، ︗︤م ︻﹢ام د﹠︡اران ا

﹪﹞ ️﹆﹫﹆ و ︮﹑︋️ و در︨︐﹪ و ﹪︀︊ـ﹥ ︋ـ︣ ز︫ـ︐﹪    ︻﹆﹫︡︑﹪ ︠﹢د، آن ﹇︡ر ز﹋ ︡﹠︋︀   ﹪︐ـ︀ي   ﹨ـ︀ و ﹡︀را︨ـ﹨

︀︋﹠ـ︡ ﹋ـ﹥ را︨ـ︐﹪ و ﹋﹞ـ︀ل       ︿︣﹠︡ان ﹋︥ي و ﹡︀را︨︐﹪ ﹝ـ﹪  ۀ﹎︢ار﹡︡ و در ︻﹆﹫︡ ﹝︐﹞﹏ آن ︨︣︎﹢ش ﹝﹪
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﹀︐﹪ ا︨️ ﹋﹥ ا︻︐﹆︀د را︨ ا︪︀ن آن ا︨️ ﹋﹥ ا﹨︐︡ا و ﹡︖︀ت و ︋︀ز ︋︀︻︒ ︫﹍. ﹎﹫︣﹡︡ آ︫﹊︀ر آن را ﹡︀د︡ه ﹝﹪

ا︻︐﹆︀دي ︠︀ص در ذ﹨﹟ ا︨️ و ﹨︣ ﹋﹥  ۀ︻︊︀ر︑﹪، ︋﹥ دا︫︐﹟ ﹠︡ ﹝︀دَـ ︋﹥ ︮︣ف ا︑ّ︭︀ف ︋﹥ ﹝︢﹨︊﹪ ︠︀ص و ︋﹥

﹋﹥ د﹨︡  آ︀ ﹁︴︣ت ︠︡ا︫﹠︀س و ︻﹆﹏ ﹝︊︐﹠﹪ ︋︣ ︧﹟ و ﹇︊ ا︗︀زه ﹝﹪. ﹁︀﹇︡ آ﹡︀ ︋︀︫︡، ﹎﹞︣اه ا︨️ و ︫﹆﹪

︑﹑ش ا﹡︊﹫︀ ا﹟ ︋﹢ده ا︨️ ﹋ـ﹥ ﹁﹆ـ︳ ﹠ـ︀ن     ۀ﹝︺︐﹆︡ ︫﹢﹛ ﹋﹥ ﹝︣اد ︠︡او﹡︡ و ﹡︐﹫︖ د︻﹢ي ا︪︀ن را ︣︢︍︋﹛ و

، ﹝︣وم و ︨︣﹎︣دان ︋﹞︀﹡﹠︡؟ ︎︦ ا︨﹛ ﹨︀دي ︠︡او﹡ـ︡  ︋︡ا﹇﹙﹫︐﹪ راه ︨︺︀دت و ︋︪️ را ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡ و ︋﹆﹫﹥ ︑︀ ا

 ︵﹙︊ـ﹪ ︨︐﹫︤ي و ︗︀ه﹨︀ي ︑︀رِ اد︀ن ﹅ در ﹋︖︀ ﹝︐︖﹙ّ﹪ ︫︡ه ا︨️؟ ︋﹥ ﹁︣ض ﹨﹛ ﹋︧︀﹡﹪ ﹝︺︡ود در ︨﹆﹫﹀﹥

﹨︀ ︠︡ا︗﹢ را ︑︀ ︀︎︀ن ︑ـ︀رِ آن ادـ︀ن ـ﹥ ا﹁︐ـ︀ده ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︵︀︻︐︪ـ︀ن ﹝﹆︊ـ﹢ل ﹡﹫﹀︐ـ︡ و           ﹋︣د﹡︡؛ ﹝﹫﹙﹫﹢ن

  .︀داش ︋﹞︀﹡︡ و ︨﹢ء ︻︀﹇︊️ در ا﹡︐︷︀ر︫︀ن ︋︀︫︡︎ ز﹞︀︑︪︀ن ︋﹪

ا﹝︀ در ﹡ـ︤د  . ︧﹟ و ﹇︊ ذا︑﹪ ۀآ﹡︙﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ﹎﹀︐﹫﹛، ﹝﹆︐︱﹪ و︗︡ان ︻﹆﹙﹪ و ﹁︴︣ت ا﹡︧︀﹡﹪ ︋﹢د و ﹐ز﹝

ـ  ﹎﹢﹡ـ﹥ ﹨ـ︀ي   ︻︀رف، ﹋︓︣ت ︵︊﹫︺﹪ ا︨️ و ︑︱︀د ﹨﹞﹫︪﹥ ﹝﹠︧﹢ب ︋﹥ ︗﹏ و ︋︽﹪ ﹡﹫︧ـ️، ︋﹙﹊ـ﹥ ︑︖﹙ّـ﹪    ﹢ن ﹎

  ️ ︸ـ﹢ر ـ﹅ در   . ︠︡او﹡︡ در ︻︀﹜﹛، ﹨﹞︙﹠︀﹡﹊﹥ ︵︊﹫︺️ را ﹝︐﹠﹢ع ﹋︣ده، ︫︣︺️ را ﹨﹛ ﹝︐﹠﹢ع ︨ـ︀︠︐﹥ ا︨ـ

︻﹞﹢م ﹝︣دم ︻︀﹜َ﹛، . ﹨﹞﹍﹪ آ﹡︀ن ا︨️ ﹨︀ي ﹝︐﹙︿، َ︨︣ـ ا︠︐﹑ف اد︀ن و د﹜﹫﹏ ﹆︀﹡﹫️ ﹡︧︊﹪ ﹝︷︀﹨︣ و ︣ه

از ا﹟ رو، ︋﹫︪︐︣ آ﹡ـ︀ن  . ︡ا﹡ ا﹡︡؛ زاد﹎︀﹨﹪ ﹋﹥ ︠﹢د ︋︣اي ︠﹢︤﹍﹡︣︋ ︩︡ه ︋﹙﹊﹥ ︑﹞︀م ا︪︀ن ︑︀︋︹ د﹟ زاد﹎︀ه

﹠︡ ︑ـ︀ ︨ـ︣ا﹡︖︀م   ﹋﹠ و ا﹎︣ ︨︀﹜﹉ ︫﹢﹡︡، از ︵︣﹅ ﹨﹞︀ن د﹟ زاد﹎︀ه ا︨️ ﹋﹥ ︨﹙﹢ک ﹝﹪. ﹝︺︢ور﹡︡ ︑︀ ﹝︧﹢ل

.︻︀رف ︫﹢﹡︡

﹎﹠︖ـ︡، ︋﹙﹊ـ﹥ ︠ـ﹢د ﹝ـ︢﹨︊﹪     د﹍︣ در آ︋﹍﹫︣ ﹋﹢ ︉﹨︢﹞ ﹉︀ ﹝︧﹙﹊﹪ ﹡﹞﹪ا﹝︀ ︻︀رف ﹡﹠﹍﹪ ا︨️ ﹋﹥ 

️ . ي ﹨︧️، ﹡︤د او︨️ و ︋︦ا و ا﹎︣ ﹆﹫﹟ و ︨﹊﹫﹠﹥. ا︨️ و ﹝﹙ّ︐﹪ ـ︣ي و   ︋︀﹇﹪ ﹨﹞﹥ ︋︙﹍﹪ ا︨️ و ︨ـ﹫﹎

﹠﹫﹟ ︋︙﹍︀ن و  ﹝﹆﹙ّ︡ان او﹨︀﹝﹪ را ﹥ ︗︀ي ﹁︣﹁︣و︫﹪ ︋﹥ ﹊︡﹎︣ . ﹝︡ارا﹪ ﹝︣وَـ︑﹪ و ︋﹪ ا﹡︪︡﹪ و ︋﹪ ︠︀م

 ︣︋ ـ︡ن     .﹊︡﹎︣و ﹜︺﹟ ﹁︨︣︐︀دنـ﹟ ز︫ـ️ دا﹎︣ ︻︀ر﹁﹩، ﹋︧﹩ را ز︫️ ︋︊﹫﹠︡، ا ﹩︐   ـ︣ان از ︻︣﹁ـ︀ن﹍د

  .او︨️ ﹋﹥ ﹝﹠﹫︐﹩ در و︗﹢دش ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه︀ن ﹆︭︻︀رف ﹡﹫︧️، از ﹡

  

٤٥ .﹜︪ و ︨︣ ️︨ا ︤﹫︀﹡ ا﹎︣ ﹨﹛ ا︔︣ي دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ا︔︫︣︀ن ،﹜﹛︀︓﹞و ا ﹜︠ز . ﹪﹝﹑﹞︀﹡ ︣﹨ ﹪︱︺︋

︡  د﹨﹠︡ و ︠﹢د را ︑︣︊﹥ ﹝﹪ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا﹝﹢ر ﹡︧︊️ ﹝﹪﹡︧️، ︋﹥  ۀد﹨︡، در در︗ و ﹡﹊︊︐﹪ را  ﹋﹥ رخ ﹝﹪ . ﹋﹠﹠ـ

︐﹪ ا﹎︣ ا﹟ ا﹝﹢ر ﹝︐︀﹁﹫︋ ﹪﹊︤﹢ا﹨ـ︡ ا︔ـ︣ي دا︫ـ︐﹥    . ﹨︀ي ز﹡︡﹎﹪ ﹝︀ ﹡︀︫﹪ از ︠︣ا︋﹪ ر﹁︐︀ر ﹝︀︨️ ︠︣ا︋﹪

︡  ︫﹢د و ا︔︣ آ﹡︀ را ﹝﹪ ﹨︀ي ﹝︀ ︨﹢ار ﹝﹪ ︋︀︫︡، روي ︋︧︐︣ ﹎﹠︀﹨︀ن و ︋︡︠﹙﹆﹪ ︑ـ︀ ـ﹉ ︨ـ﹢ء درو﹡ـ﹪     . ا﹁︤اـ

ز︋ـ︀﹡﹪ و   ︻﹙ـ️ ا﹋︓ـ︣ ا︠︐﹑﹁ـ︀ت ︠ـ︀﹡﹢اد﹎﹪ ︑﹙ـ     . ︑︃︔﹫︣ ا︨️ ︾ ︣﹫︔ ﹜﹋ ️︀︀ ︋﹥︑︃ ﹡︊︀︫︡، ︫︣ور ︋﹫︣و﹡﹪ ︋﹪

ر﹛ و در︼ ﹋︣دن ﹋﹞﹉ ︠﹢د ︋ـ﹥   ۀ﹨︀، ︑︣ک ︮﹙ ︻﹙️ ا﹋︓︣ ︋﹫﹊︀ر ﹝︀﹡︡ن. ︑﹞﹙﹪ ا︨️، ﹡﹥ ︨︣ و ︗︀دو ︋﹪

﹡︷ـ︣ در ︻ـ﹢ا﹜﹛    آدم ︑﹠﹌(﹡︷︣ي ا︨️ ﹨︀ي ﹝︺﹠﹢ي ︑﹠﹌ ︑﹢﹁﹫﹆﹪ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹇﹫︀س، ︻﹙️ ا﹋︓︣ ︋﹪. د﹍︣ان ا︨️
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﹪︀︗ ️﹐و ︨︉َـ ︋﹪). ﹡︡ارد و ﹟︺﹛ ،ً︀︱آورد و آ﹡︙﹥ ︋﹫︩ از  ︋︣و ︋︣﹎︣د، ﹋︡ورت ﹝﹪ ﹝︪︀︗︣ه و ﹡︤اع و ا

️    ـ︀ ︋ـ﹥   ﹝﹣︔︣ ا︨️، ︫﹊︧ـ︐﹟ دل ) در ﹝︀د︀ت و ﹝︺﹠﹢︀ت(﹨﹞﹥  دل ︋ـ﹥ . د︨ـ️ آوردن دل د﹍ـ︣ان ا︨ـ

  .آورد اش، و︣ا﹡﹪ ﹝﹪ ︭︠﹢ص ا﹎︣ ر﹁︀﹇︐﹪ و﹜﹢ ︗︤﹪ ︋︀ ︠︡ا دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︣م ︠︡ا︨️ و و︣ا﹡﹪

  

︵︣﹅ ا﹜﹪ اً ︗︤ ︋ـ﹥  «: ﹁︣﹝ ﹪﹞ ︡﹠︀ا﹝︀م ︨︖︀د. داري ﹡︡ارد، ﹝︐﹢﹇︿ ا︨️ ز﹡︡ه ﹋︧﹪ ﹋﹥ ︫︉. ٤٦

︨︣)︉︫ داري ز﹡︡ه (﹪﹝﹡ ﹪︵ د﹢︫« .︪﹡وادي ۀ ﹪︵ ︬︐﹞ ﹏﹫﹛ ️︨ا﹨﹙︩ ﹝﹪. ﹨︀ي ︨﹙﹢ک ا  ︀﹡رو﹡︡ و آ

﹏ ﹇﹛ ا﹜﹙﹫﹏ ︀ ا︀ ا﹜﹞ّ︤﹝َـ«. ︑︣ ا︨️ ︋︣اي ︨︀﹜﹉، ︑︖َـ︡ از ﹡︀ن ︫︉ وا︗︉. ﹝︀﹡﹠︡ ﹋﹥ در ︠﹢ا︋﹠︡، ︋︣ ︗︀ي ﹝﹪

︫︊﹪ ﹋﹥ ︋ـ﹥ ـ︀د   . ﹇﹫︀م ﹜﹫﹏ ا︮﹏ ︨﹙﹢ک ا︨️ و ﹝︣اد از ﹇﹫︀م، ﹇﹫︀م ︋﹥ ︑︱︣ع و ︻︊︀دت ﹅ ا︨️. »ا﹐ ﹇﹙﹫﹑ً

︐﹩ در راه  .﹋︀ر در ا﹫︀، ا﹫︀ي ﹇﹙︉ ا︨️، ﹡﹥ ︋︀ز﹝︀﹡︡ن ︪﹛ ۀ﹅ ︵﹪ ︫﹢د، ا﹫︀ء دا︫︐﹥ ︫︡ه و ︻﹞︡

﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ ﹡﹢ری ا︨️ ﹋﹥ ︠︡ا در  ﹢ن ︻﹙﹛ ︋﹥ ﹋︓︣ت ︑︺﹙ّ﹛ ؛﹝︴︀﹜︺﹥ ا︨️ ︑︀ ︑︑ ،﹜﹚︻ ﹏﹫︭︖︡ ﹋︀ر︨︀ز︑︣

  .︫﹢د ﹝﹩︋︀︻︒ ︔︊︀ت ﹡﹢ر در ﹇﹙︉  ﹋﹠︡ و ﹝﹩︡ دل را ﹡﹢را﹡﹩ ︑︀︋︀﹡︡ و ︑︖َـ ﹇﹙︉ ﹝﹩

︭︠﹢ص ︨﹊﹢ت و ︨﹊﹢﹡﹪ ﹋ـ﹥   ﹁︐ در ︫︉ ا﹇︣ب ا︨️ ︑︀ در روز، و واردات در آن ︋﹫︪︐︣ ا︨️، ︋﹥

﹨︀ ﹝︖︀﹨ـ︡ه   ︀ر ︨︀لواردات ﹋. ︋﹠︡د، ︋︧︐︣ ورود واردات ا︨️ ︎︦ از ذ﹋︣ ︀ ︻︊︀دت ︋︣اي ︨︀﹜﹉ ﹡﹆︩ ﹝﹪

﹪﹞ ﹤︷﹛ ﹉ را در ﹉ ﹤︋ ︀﹫﹝﹫﹋ ﹏︓﹞ ︀ل ︠﹢د در ﹝﹪ ︋︀ره، و︗﹢د آدم را د﹎︣﹎﹢ن ﹝﹪ ﹋﹠︡؛ ﹤︋ آورد و  ﹋﹠︡ و

﹋﹠︡، ︀ ︻﹙ـ﹢م   ﹋﹠︡، ﹝︊︐︀︠ ،︡﹠﹋ ﹪﹞ ︕︿ ﹝﹪ ﹋﹠︡، ︮︀︋︣ ﹝﹪ اي ︨︀﹜﹉ را زا﹨︡ ﹝﹪ در ﹜︋ .﹤︷︪︡ ﹝﹆︀م ﹝﹪

︠﹫﹙﹪ از ا﹟ ﹋﹞︀﹐ت آ︔︀ري ا︨️ ﹋ـ﹥  . ️از ﹝︧﹠︀ت ︫︉، ︠﹙﹢ت دل ا︨. ﹋﹠︡ و ا︨︣اري ﹡︭﹫︉ وي ﹝﹪

و ︫﹢ا︾﹏ روز در ︫︉، ا﹡ـ︡ک ا︨ـ️ و در   ) ﹢ن در ︠﹢ا︋﹠︡(﹝︤ا﹞️ ﹡﹀﹢س. آ︡ از ︠﹙﹢ت ︋﹥ د︨️ ﹝﹪

و ︱﹢ر ﹡︀️ ﹋ـ︀ري ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ از    . ︠﹙﹢ت ﹝﹢︗︉ ︱﹢ر ا︨️. ﹡︐﹫︖﹥، ︠﹙﹢ت ︋︣اي دل ﹝﹫︧︣︑︣ ا︨️

﹪﹞︣︋ ﹅ ︣︋آد﹝﹪ در ︋︣ا ︡ـ . آ ︫ـ﹢د و ︨ـ︀﹜﹉ را    ︣ف ︫ـ︣وع ﹝ـ﹪  ︱﹢ر ﹋﹥ ︀︮﹏ ︫︡، واردات از آن ︵

︱﹢ر ︋︀را﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︀ل و﹐️ ا﹜﹫ـ﹥ را در  . ︋︣د ﹋︪︡ و ︑︀ ﹝﹙﹊﹢ت ﹝﹪ ا﹜﹠︀️ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︠﹢دش ﹝﹪ ا﹜﹪

  .﹋﹠︡ و ا︨︐﹞︣ارش ︋︣اي ︋﹥ ︔﹞︣ ر︨﹫︡ن آن ﹐زم ا︨️ و︗﹢د آد﹝﹪ آ︋﹫︀ري ﹝﹪

  

آن ︗﹞﹙﹥ ا︨️ ︻﹙﹛  ︫﹢د؛ از ا﹡︡ک ︀ د﹁︺︐︀ً، ﹡︭﹫︉ ︨︀﹜﹉ ﹝﹪ ︫﹞︀ر﹡︡ و ︵﹪ ︨﹙﹢ک ا﹡︡ک ︻﹙﹢م ︋﹪. ٤٧

︋﹢ا︵﹟ ﹇︣آن، ︻﹙﹛ ︑︃و﹑ت آن، ︻﹙﹛ ا︨︐︣اج ︻﹙﹢م و ﹁﹠﹢ن ﹝︐﹙︿ از آن، ︻﹙﹛ ︑﹆︡︣ات در آن، ︻﹙﹛ ︋ـ﹥  

️﹠︨ ﹤︋ ﹜﹚︻ ،﹉ ︣﹨ ️﹫﹡و ﹡﹢را ︀﹡و ︑︣︑﹫︉ و ︑︃︔﹫︣ آ ﹅ ︀ي﹠︧ ـ﹉،      ا︨﹞︀ء︣﹨ ـ﹪ و ︫ـ﹞﹢ل﹛ـ︀ي ا﹨

 ︣ وع آن ︻﹙ـ﹛ ︋ـ﹥ ﹇︊ـ﹢﹜﹪ ︵︀︻ـ︀ت و     ﹝︀﹡﹠︡ ﹁︣ق ︋﹫﹟ ﹋︣ا﹝️ و ا︨︐︡راج، ︻﹙﹛ ︋﹥ آ︔︀ر و︲︺﹪ ا︻﹞︀ل ﹋﹥ از ﹁ـ

﹨︀︨️، ︻﹙﹛ ︋﹥ ︑︴﹢رات ﹨︧︐﹪ ﹋﹥ از ﹁︣وع آن، ︻﹙ـ﹛ ︋ـ﹥ زوال ـ︀ ︨ـ︀︠️ ا︗ـ︤اي ︻ـ︀﹜﹛ و        ︗︊︣ان ﹜︽︤ش

﹨︀ي آن، ︻﹙﹛ ︋﹥ ︨︺︡ و ﹡︦ ا︀م و ا﹝﹊﹠﹥ و ا︫﹫︀ و ا﹁︺︀ل، ︻﹙﹛ ︠﹙﹅ ︨︣﹡﹢︫ـ️   ﹝﹙﹢﹇﹫﹟ ا︨️ و از ︫︺︊﹥
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﹞ ️︀ب ا︨️، ︻﹙﹛ ︋﹥ ︋︴﹢ن ︻︀﹜﹛ و رؤ︀﹡ و ︿︫︣ ︀ص و ا︫﹫︀ و از﹝﹠ـ﹥ و ا﹝﹊﹠ـ﹥،   ﹋﹥ از ︻﹙﹢م︫ت ا﹢﹊﹚

︻﹙﹛ ︋﹥ ︵︊﹆︀ت ︋︣زخ و ︻﹢ا﹜﹛ ︎︦ از ﹝﹢ت، ︻﹙﹛ ︋﹥ َ︨︣ـ ا﹜﹆︡ر، ︻﹙﹛ ︋﹥ ︑﹆︡︣ات ا︫︀ص و ︗﹢ا﹝︹، ︻﹙﹛ ︋﹥ 

︵﹫﹠️ و ︵︀︊︹ آد﹝﹫︀ن و ا ﹤﹊﹠﹥ او︮︀﹁﹪ از ا︪︀ن ︋﹥ ︢︎︣﹫﹫︽︑ ﹪︐︨︣ ا︨️، ︻﹙﹛ ︋﹥ ︨︺﹫︡ و ︫﹆﹪ ︋﹢دن 

آدم، ︻﹙ـ﹛ ︋ـ﹥ ﹝ـ︀     ﹨︀ي ا︪︀ن و ︵ـ︣ق ︑︧﹙︴︪ـ︀ن ︋ـ︣ ︋﹠ـ﹪     ︠︡︻﹥ آد﹝﹫︀ن در ﹡︀️ ا﹝︣، ︻﹙﹛ ︋﹥ ︫﹫︀︵﹫﹟ و

ا﹜︱﹞﹫︣ آد﹝﹫︀ن و ﹝﹆︀︮︡ ا︻﹞︀ل ا︪︀ن و ︑︪﹫︬ ︮︡ق از ﹋︢ب در ا﹁︺︀ل و ا﹇﹢ال و ︻﹆︀︡ و ﹝︣ده د︡ن  ﹁﹪

︋︀︵﹏، ︻﹙﹛ ︋﹥ ︮️ و ︨﹆﹛ روا︀ت ﹝﹠︧﹢ب ︋﹥ او﹜﹫︀ي د ﹟︀ و﹇︀︹ ︑︀ر﹪، ︻﹙﹛ ︋﹥ در︗︀ت ﹝﹢︗﹢دات 

﹨︀  ﹨︀ي ﹝﹢︗﹢دات و ︗﹢ا﹝︹، ︻﹙﹛ ︋﹥ ز︋︀ن ︻﹙﹛ ︋﹥ ︑﹆︡︣ات ارزاق و ︋﹑︀ و ﹝︣گ﹡︤د ︠︡ا و ﹝﹙﹊﹢ت ا︪︀ن، 

︩﹢﹎ ︀ت در ﹝﹆︀م ا︋ـ︣از   و﹝﹚﹋ ︣وف و ︣﹫︔︃︑ ﹜﹚︻ ،﹟﹫﹇﹢﹚﹞ ︣︀︨ خ ﹝﹫︀ن آد﹝﹫︀ن و﹢︧﹠﹞ ︀ ︀ي ﹝︐︡اول﹨

︀ ا︲﹞︀ر آ﹡︀، ︻﹙﹛ ︋﹥ ︑︃و﹏ ا﹑م، ︻﹙﹛ ︋﹥ ︻﹑﹛ دوران و ︑︪﹫︬ ﹝﹆︐︱﹫︀ت آن و ا﹢ال آ︠︣ا﹜︤﹝ـ︀ن و  

﹝﹠︡ي از ︻﹙ـ﹢م   ا︫︣اط ﹇﹫︀﹝️، ︻﹙﹛ ︋﹥ ﹡︪︀ت ︀︨︣ ﹝﹢︗﹢دات ﹢ن ﹫﹢ا﹡︀ت و ︗﹠﹫︀ن و ﹁︫︣︐﹍︀ن و ︋︣ه

︡﹠︪︀ن، ︻﹙﹛ ︑﹠︖﹫﹛ و آـ︀ر و    ۀا︖ا﹁︣اد و ︗﹢ا﹝︹ از او︲︀ع ﹁﹙﹊﹪، ︻﹙﹛ ︵﹢ا﹜︹، ︻﹙﹛ ︠﹢اص ا︫ـ︖︀ر و ا

︻﹙ـ﹛ ︋ـ﹥ ︵ـ︣ق     د﹨ـ︡،  ﹡︊︀︑︀ت و ﹫﹢ا﹡︀ت، ︻﹙﹛ ﹋﹠﹢ز، ︻﹙﹛ ︋﹥ و﹇︀︺﹪ ﹋﹥ در ز﹝︀ن ︀ ﹝﹊︀ن د﹍︣ي رخ ﹝﹪

﹨ـ︀ و   ︑︃︔﹫︣ در ﹢ادث و و﹇︀︹ ︻︀﹜﹛ ﹋﹥ از ︫︺︉ آن ︫﹀︀د﹨﹠︡﹎﹪ و د﹁ـ︹ ︋﹑﹨ـ︀ و ︋︣︵ـ︣ف ﹋ـ︣دن د︫ـ﹞﹠﹪     

ا﹐رض و  ﹨︡ا﹢﹊︑ ️﹠﹪ ا︨️، ︻﹙﹛ ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹝︐︭︀ت ﹝﹊︀ن و ز﹝︀ن ﹋ـ﹥ از ︔﹞ـ︣ات آن ﹇ـ︡رت ︋ـ︣ ︵ـ﹪     

  ... .ا﹜︤﹝︀ن ا︨️، و  ︵﹪

︡﹫︊︧ وا﹎︢ا︫️ و ︋﹥ ﹝︊︡أ ︡︀︋ م را﹢﹚︻ ﹟ـ︀ را    .ا﹝︀ ﹨﹞﹥ ا﹡︣د ﹋ـ﹥ آ﹋ ︿﹚︑ ﹪︀﹨︤﹫ ﹤︋ و﹇️ را ︡︀︊﹡

ا﹋︓︣ ﹋︣ا﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ا︨ـ️   .︨︀﹜﹉ ﹡︀︊︡ ︠﹢د را ︋﹥ ﹝︀دون ذات ︑﹠︤ل د﹨︡. ︀︋︡ ﹎︢ا︫️ و ر﹁️

﹩﹞ ️﹐و ﹜﹛ا︨️، ﹋﹥ ︵﹩ ︻﹢ا ﹤︐﹁︀ راه ︡﹫﹢︑ ﹜﹛︡؛ ﹋︧﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹢ا﹠﹠﹋ ️︧﹡  ︣  ،︩و ︨ـ︍︦ ﹁﹠ـ︑   ︀﹫َــ

︠﹢ا︨︐﹥ ︋ـ﹢د  ) ﹊﹩ از ︠﹢ارق ︻︀دات(﹋︧﹩ ﹋﹥ از او زادا﹜﹞︧︀﹁︣﹟درو︪﹩ ︋﹥  .﹎﹫︣د ﹋︣ا﹝️ را از وی ﹝﹩

را︗ـ︹ ︋ـ﹥ ﹝︣ـ﹢م     .»︠ـ﹢ا﹨﹩؟ د﹡﹫ـ︀ ارزش اـ﹟ ﹫︤﹨ـ︀ را ﹡ـ︡ارد      زادا﹜﹞︧︀﹁︣﹟ ︋︣ای ﹥ ﹝﹩«: ﹎﹀︐﹥ ︋﹢د

 .را ر﹨︀ ﹋ـ︣ده  ﹋﹥ ︋︣︠﹢رده، ﹡﹢︫︐﹟ »﹛ر﹨ُ﹛ ذَ﹏ اً ︔ُ﹇ُ«﹡﹢︫︐﹥، ︋﹥ آ﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ ︑﹀︧﹫︣ی ﹝﹩ ﹎﹀︐﹥ ﹨﹛ )ره(﹇︀︲﹩

 ﹟︣اق«ا︀دن. ا︨️»ا﹡را ︋︀ ︠﹢ب و ︋︡ش وا ﹢︨ ﹟آ﹡︙﹠︀ن ︗︢ب آن ︨﹢ ︫︡ن، ﹋﹥ ا.  

︠﹢ا﹨ـ︡ ﹝︀︨ـ﹢ی را    ︺﹠﹩ ﹨︣﹋﹥ ︠ـ︡ا را ﹝ـ﹩  » ا﹜︐﹢﹫︡ ا︨﹆︀ط ا﹐︲︀﹁︀ت«︠︡ا ؛ : راه ﹉ ﹋﹙﹞﹥ ا︨️ 

  .︀﹁️ ﹋﹠︀ر ︋﹍︢ارد و﹇️، ﹨︣﹇︡ر، ا﹎︣﹨︣

  

ا︨️ و ﹝︺﹞﹢﹐ً در ﹝︡ود ) در ︋︣ا︋︣ ا﹨﹏ ︑﹢﹫︡(︨﹙﹢ک ا﹨﹏ و﹐️«: ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ︋︣︠﹪ ︋︤ر﹎︀ن ﹝﹪. ٤٨

﹪﹞ ︿﹇﹢︐﹞ ﹪︀︗ ﹉ ،ن ︨﹙﹢﹋︪︀ن ا﹜﹪ ﹝︧﹫︫︣︀ن﹢ ق ا︨️، ﹡﹥ ا﹜﹪ ︫﹢﹡︡؛﹢﹚﹝﹛ا ﹅﹛︀﹛︣ق ا︨️ ︋﹫﹟ . »ا﹁

او﹜﹪، ︾︀︐︩ و﹜﹪ ︠︡ا︨️ و دو﹝﹪، ︋︀ و﹜﹪ ︠︡ا ︋﹥ ︨﹢ي ︠ـ︡ا  . ا﹜︀﹜﹅ ا﹜﹞﹙﹢ق ︋︀ ︨﹙﹢ک ا﹜﹪ ︨﹙﹢ک ا﹜﹪
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︻︣︲﹪ و ﹎︪️ و ﹎︢ار و ا﹠︖︀ و  ؛  ﹪﹠︺︣﹋️»︨﹙﹢ک«ا﹡︡ ﹡﹥  ﹎﹀︐﹥ »︨﹫︣«︋︣︠﹪ او﹜﹪ را . ﹋﹠︡ ︨﹙﹢ک ﹝﹪

) در ︋︣ا︋︣ ا﹨﹏ ︑﹢﹫︡(ا﹡︡، ا﹨﹏ و﹐️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋︤ر﹎︀ن ﹎﹀︐﹥. آ﹡︖︀ ر﹁︐﹟ و ا﹟ در و آن در را زدن ا︨️

﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ︫ـ︃ن  (︠﹢ا﹨︡ ︻︀رف ︫﹢د، ︀︋︡ از ا﹨﹏ ︋﹫️ ︫﹢د ﹋︧﹪ ﹋﹥ ﹝﹪. ︨﹙﹢ک ﹡︡ار﹡︡، ︨﹫︣ دار﹡︡

︀﹫︋ ︡︀︡ دا︠﹏ ︠︀﹡﹥، ︀︋︡ ﹝︓﹏ ︨﹙﹞︀ن ︫﹢د، آن و﹇ـ️ ا︨ـ️   ︋). ︨﹙﹞︀ن ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ﹋﹥ ︨﹙﹞︀ن ﹝﹠︀ ا﹨﹏ ا﹜︊﹫️

︠﹢ا﹨︡ ︋﹥ ︠︡ا ︋︨︣︡، ﹡﹥ ﹋︧ـ﹪   ا﹝︀م د︨︐﹍﹫︣ و را﹨︊︣ آن ﹋︧﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹪. ︫﹢د ﹋﹥ ︑︀زه ︨﹙﹢﹋︩ آ︾︀ز ﹝﹪

︠﹢ا﹨︡ ﹋﹥ ︎﹫︣و او ︋︀︫︡ و ︋﹥ ︑︊︹ او ︎ـ︣واز ﹋﹠ـ︡،    ا﹝︀م ︫﹫︺﹥ ﹝﹪. ︋﹢︨﹪ و ﹡﹢﹋︣ي ا﹝︀م ا︨️ ﹋﹥ ﹨︡﹁︩ د︨️

﹪﹝﹡ ︉﹚﹋ ️︀︾ ﹤﹋ ︡﹨ـ︣ان     ۀ﹨﹞َـ︐︩ ︋﹫︣ون ︠︀﹡ ︠﹢ا﹍و د﹡︡ان ﹡︪ـ︀ن دادن ︋ـ﹥ د ﹌﹠ ︡ن و﹫︀︎ را ︉︀︮

ا﹫︮ ﹪﹠︺﹞ ﹟ . ︋﹥ ︨﹢ي ︠︡ا ر﹁︐﹟ ﹨︡ف ا︨️ ﹡﹫︧️، ︋︀ ا﹝︀م   ﹟﹫︧﹨︡ف ا﹝︀م ︧﹫﹟. ا︨️

  . ا﹝︀﹝️ و ﹋︀ر﹋︣د آن در ﹝︺︣﹁️ ا︨️

  

︑﹢ا﹡︡ ︀︋︡ ﹇︱︀وت ﹡﹊﹠ـ︡، ︐ـ﹪ ا﹎ـ︣ از او ︋﹢ا﹨﹠ـ︡؛ و د︠︀﹜ـ️       را︗︹ ︋﹥ د﹍︣ان، ︨︀﹜﹉ ︑︀ ﹝﹪. ٤٩

ذ﹋︣ ا﹜﹠ـ︀س داء و  «︠﹑︮﹥ ا﹠﹊﹥ ︋﹥ ︠︀﹜﹅ ﹝︪︽﹢ل ︋︀︫︡ ﹡﹥ ︋﹥ ﹝﹙﹢ق، ﹋﹥ . ﹡﹊﹠︡، ﹝﹍︣ ا﹠﹊﹥ از او ︋﹢ا﹨﹠︡

ـ    . »ذ﹋︣ اً دواء ︰ را ﹡﹫ـ︤  ﹇︱︀وت ا︻﹛ ا︨️ از ︾﹫︊️ و ︑﹞️ و ﹁︱﹢﹜﹪؛ و ︐ـ﹪ ︠﹫ـ︀﹐ت و ـ︉ و ︋︽

د︠︀﹜️ ﹨﹛ ا︻﹛ ا︨️ از ︑﹢︮﹫﹥ و ﹡︭﹫️ و ︎﹫︪﹠︀د؛ و ︐﹪ آرزو و ︠﹢ا︨️ و ﹡﹢ا︨️ . ︫﹢د ︫︀﹝﹏ ﹝﹪

︎︦ ︨︀﹜﹉ ︀︋︡ ز︋︀ن ︨︣ و دل را ︾ـ﹑ف ﹋﹠ـ︡ و ︑ـ︀ ﹋︧ـ﹩ ز︋ـ︀ن را       .︫﹢د را︗︹ ︋﹥ ا︪︀ن را ﹨﹛ ︫︀﹝﹏ ﹝﹪

﹩﹝﹡ ﹩︀︗ ﹤︋ ︡﹠﹊﹡ ر︨︡ ︾﹑ف.  

  

﹋﹙﹫︡ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠ـ﹢ا︵︣،  . ︋︣ ﹡﹢ا﹨︡ ا﹡﹍﹫️ ︑︀ ا︧︀︨﹩ در ﹇﹙︉ آد﹝﹩ ︫﹊﹏ ﹡﹍﹫︣د، ︠︀︵︣ی ﹨﹛ .٥٠

ا﹟ ا︧︀︨︀ت و﹇︐﹩ ... . ︑︣﹉ ا︧︀︨︀ت ا︨️؛ ﹝﹠︖﹞﹙﹥ ︑︣س، ﹝﹇ ،️︊︣، ︻︪﹅، ﹡﹀︣ت، ︫﹢ت،

  .﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹠﹠︡ و ︀ل را ︑﹙︿ ﹝﹩ زا﹠︡ و ﹇﹙︉ را ︑︧﹫︣ ﹝﹩ آ﹝︡﹡︡ از ︠﹢د︫︀ن ︠﹢ا︵︣ ﹝﹩

︡  ا︮ـ︀﹜️ و در ﹊ـ﹛ ︻ـ︡م    ︠﹢ا︵︣ ﹐ز﹝﹥ ذات آد﹝﹩ ﹡︊﹢ده ︋﹙﹊﹥ ︠﹫︀﹐︑﹩ ︻ًـً︣ـ︲ـ﹩ و از ا﹠ـ︣و ︋ـ﹩    . ا﹡ـ

﹎﹫︣﹡︡؛ در︨️ ﹝︓﹏ ا﹝ـ﹢ا︗﹩   د﹇﹫﹆︐︣﹟ ︑︺︊﹫︣ ا﹠︧️ ﹋﹥ ︠﹢ا︵︣ ﹋︡ورا︑﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ ︨︴ روح ︫﹊﹏ ﹝﹩

  . ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ︋︣ ︨︴ در︡︎ ︀︡ار ﹝﹩

ـ  ﹨︀ی ︋︧﹫︀ری ارا﹥ ﹋︣ده ︋︣ای ﹡﹀﹩ ︠﹢ا︵︣ راه ﹋ـ︣، ︻︊ـ︀دت، ورزش،   ︑﹞ـ︣﹟ ︑﹞︣﹋ـ︤، ذ  : ﹥ا﹡︡؛ ﹝﹠︖﹞﹙

︨︫︣︀ر از ︨﹊﹢ت، ︻︡م ︎﹫︪︡اوری، ﹝︪︀﹨︡ه ا﹁﹊︀ر، ︑︽︢﹥  ۀ﹝︣ا﹇︊ ﹇﹫︡ و ︫︣ط، ︻︪﹅ ︋﹩ ا︑︭︀ل ︋︀ ︵︊﹫︺️،

️   ا﹝︀ ﹋︀ر﹋︣د ...و از ﹨﹞﹥ ﹝﹣︔︣︑︣ ︠﹙︹ ︋︡ن، ︨︀ده، ار︲︀ی ︾︣ا︤، ︠﹫︣︠﹢ا﹨﹩، : ﹨﹞﹥ آ﹡ ﹉ ︀﹫ـ︤ ا︨ـ

︡ ا﹁︧︀ر﹎︧﹫︐﹥ در و︗﹢د آد﹝﹩ ا︖ـ︀د ︫ـ﹢﹡︡ و ︑﹑︵ـ﹛    ﹡﹎︢ار ︡ و ﹡﹞﹩﹠﹋﹠ ا﹠﹊﹥ ا︧︀︨︀ت را ︎︀﹋︧︀زی ﹝﹩

︋﹫︣ون ﹋︪﹫︡ن آ﹎︀﹨﹩، از ︻︀﹜﹛ ا︧︀︨︀ت و ︋﹥ ︻﹞﹅ ︋︣دن آن  ︣︐︋﹟ راه ︠﹑︮﹩ از ا︧︀︨︀ت،  .︋﹫︀ور﹡︡



٢٣٦                                                                          ﹝︺︣﹁﹤ا﹜︴︣﹆﹤:د﹨﹛﹁︭﹏ 

︡  ا﹎︣ ﹋︧﹩ آ﹎︀﹨﹩. ﹡︀︋ ️︧︡ ︠﹢دش را ︋︀ ا ︩︑︀︨︀︧﹊﹩ ﹡︊﹫﹠︡. ا︨️  و اش را در رو︩ ﹝︧︐﹆︣ ﹋﹠ـ

﹠﹫﹟ ﹋︧﹩ در ︻﹞﹅ در︀ی . ︫﹢د در ا﹟ ︮﹢رت از ا︧︀س ﹝︖︣د ﹝﹩، ︋﹊︪︡آ﹡︣ا از ︻︀﹜﹛ ا︧︀︨︀ت ︋︀﹐ 

  .و︗﹢دش وا﹇︹ ︫︡ه، ︗︀﹪ ﹋﹥ ︑﹑︵﹛ ا﹝﹢اج ﹡﹫︧️

  

︀   ا﹡︡ در ﹆﹫﹆️ آ﹡︣ا ︋﹥ ︸﹢ر آ﹡︀ ﹋﹥ ︠﹙﹆️ را ︑︖﹙ّ﹩ دا﹡︧︐﹥.٥١ ︡  ︑﹀︧ـ﹫︣ ﹋ـ︣ده   ︋︺ـ︡ از ︠﹀ـ ︺﹠ـ﹩  . ا﹡ـ

︋﹙﹊﹥ ︋﹢ده و ︑﹠︀ ا︑﹀︀﹇﹩ ﹋﹥ ا﹁︐︀ده ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︸︀﹨︣ و ﹡︀زل . ا﹠︴﹢ر ﹡︊﹢ده ﹋﹥ ﹫︤ی از ﹡﹫︧️، ﹨︧️ ︫﹢د

﹀﹫ـ︀ً  ﹝ًـ﹋﹠ـ️ ﹋﹠ـ︤اً   «ـ︡︒  . ︫ـ﹢د  ︑︖﹙ّ﹩ در ا︮﹏ ﹉ ︑﹆﹫﹫︡ و ︑︺﹫َـ﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹅ ︋﹥ آن ﹨﹢︡ا ﹝ـ﹩ . ︫︡ه

از  :ـ︀ ا﹎ـ︣ ﹝ﹳ﹀َ﹫ـ︀ ︋ـ﹢ا﹡﹫﹛    (﹀﹩ ︋﹢د﹝ًـ ا﹡︡ ﹋﹥ ︠︡ا ︣ده، را ا﹠﹍﹢﹡﹥ ﹝︺﹠︀ ﹋»ا﹜﹙﹅ ف ﹁﹙﹀️ﹳ︻ً︣ـن اُأ ردتﹳ︃﹁

﹨ـ︀ی ﹋ـ﹛ ︨ـ﹢ی ﹝ـ︀      ؛ ︎︦ ︋﹥ ︠﹢دش ︑︺﹫َـ﹟ زد و در ︖︀ب ر﹁️ ︑︀ ﹝ ﹩︪︣ـ﹛ )آ︫﹊︀ر ︋﹢د ︸ ︒﹫﹢ر

ـ  ،﹋﹥ آ﹥ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ﹨﹛ )﹡︪︀﹡﹥(﹉ ︑﹀︧﹫︣ آ﹥. ︫﹢د ـ﹅   ️؛﹅َـ دا︠﹏ در ︖︀ب ا︫﹫︀ء و ا︫︀ص ا︨

﹅ ︋︣ ︠﹢د ︑︺﹫َـ﹟ ﹡︀د و از آن ︋︧︀︵️ و و︡ت و ︑﹠︀﹩ ︋﹫︣ون آ﹝︡ و ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫ـ︡؛   .﹝﹆﹫َـ︡ ا︨️

︋﹥ در ا﹟ ﹝︪︣ب، ︨﹙﹢ک ﹨﹛ ︨﹫︣ در ﹝︣ا︑︉ ︑︺﹫َـ﹠︀ت و ︣﹋️ از ︑︺﹫َـ﹠﹩ . ︨︀ز﹡︡ ﹋︓︣ات را ﹝﹩︀ت،ا﹟ ︑︺﹫َـ﹠

️  و ا﹜︊︐﹥ در ﹨︣ ﹝﹠︤﹜﹩، ︠︡ا︨️ ﹋﹥ ﹝︺ـ︣وف و   .︑︣ ا︨️ ا﹡︡ک﹋﹞︐︣ و از و﹨﹞﹩ ︋﹥ و﹨﹛ ︑︺﹫َـ﹟ . ﹝︪ـ﹢د ا︨ـ

دو » ُ︠︴﹢ًـ︑︀ن و ﹇︡ و︮﹙️ًـ«.︾﹫︣ ﹡︡︡ن د︡ۀ د﹎︣ ︀﹁︐﹟ و :ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︨﹙﹢ک، ﹉ ﹇︡م ا︨️ ﹡﹥ ﹉ راه

ا﹟ ﹋﹥  .﹥ وآن د﹎︣در ﹋﹢ی دو️︨﹉ ﹇︡م ︋︣︠﹢︩ ﹡ٌ. ای ︋﹫﹠﹩ ﹇︡م دوم در ﹝﹆︭︡ ︋﹢ده ﹇︡م ﹋﹥ ︋︣داری ﹝﹩

﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹎︢ر از ﹡﹀︦، ﹋﹥ ﹝﹠︪︃ دو︋﹫﹠﹩ ا﹡︖︀﹝︡ ︻﹙︐︩ ا ︻﹞︣ی ︋﹥ درازا ﹝﹩ ا﹡︡ ﹋﹥ و ﹎﹀︐﹥︋﹥ راه ︑︺︊﹫︣ ︫︡ه 

︀︋︡ ︎﹢︨️ ا﹡︡ا︠️ ︑︀ ︗︀ن ︫ـ︡ و ︗︀﹡ـ︀ن دـ︡ و اـ﹟ ︎﹢︨ـ️       .︋︣د و ﹠︡︋﹫﹠﹩ ﹝︀︨️ ﹉ ︻﹞︣ ز﹝︀ن ﹝﹩

  .︨︀﹜︀ ز﹞️ دارد ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︡ا︠︐﹟

  

٥٢ .️﹆﹫﹆ ا︋︣از و در ﹝﹆︀م ️﹆︣︵ ،️︨ا︮︣ار ا ️︺︫︣، د︻﹢︑﹩ ﹡﹫︧️، ا︋︣ام ﹨﹞︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︋﹢ده. 

︡ا︨️ ﹋﹥  و︮﹩را ︗︀ر ︋︤﹡︡ و ︋︣  و ︎﹫︽︀م ︠︀﹜﹅ ︋︣ ﹡︊﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︵︊﹫︉ دوَـار ︋︀︫︡ و ︋﹥ ︗︧︐︖﹢ی ︠﹙﹅ ︋︣آ

︋︣ ︨ـَ︣ـ ﹇ـ︡ر آ﹎ـ︀ه و ︋ـ﹥ آن را︲ـ﹩      ︣دش ﹎︪️ ﹁﹫︰ ︋︣د و ︋︣ و﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹢ن ﹋︺︊﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹨︣﹋﹥ ︋﹥ ﹎

︫︡︀︋. ّ﹚︊﹞﹤︨ ﹟︀وت ا﹀︑ ﹤︋ ︡︀︋ ﹟د ︼  ﹤︨ ﹟ـ﹟ ︑﹀ـ︀وت را   آ﹎︀ه ︋︀︫ـ︡ و  ﹋ُ﹠︀م﹝﹆︀م و ا︠︐﹑ف ادر ﹝﹆ـ︀م   ا

︪︡ وا﹜ّ︀ در ﹡︪ـ︣ ︎﹫ـ︀م دـ﹟    ︋﹊ٌاز ︋﹫ و ︫﹢ت ﹨︡ا️ را در ︠﹢د ﹋﹢ر ﹋﹠︡ و د﹡︡ان ︵﹞︹  د︻﹢ت ︋﹊︀ر ︋﹠︡د

 ان﹎ـ﹢ر ﹎  ︤︣﹎ ︡﹠﹡︀﹞ ︡﹡︤︣﹥، ﹝︣دم از آ﹡﹊﹥ ﹎﹞︀ن ﹋﹠﹠︡ ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ا︪︀ن ︠﹫︤︋︣دا︫︐﹥ ﹝﹩. ﹢ا﹨︡ ︋﹢د﹝﹢﹁﹅ ﹡

  .﹎︣︤﹡︡ ﹋﹥ از ︫﹫︣ ﹝﹩

  

  



 ﹥﹝︐︑                                                           ٢٣٧                                          

  

    

  ا﹜﹊︐︀ب ︑︐﹞﹤

  

اي از آ﹡︙﹥ در ا﹟ ︨﹙︧﹙﹥ دروس ﹎︫︢️ ︀︮﹏ ︑﹊︀︎﹢ي ا﹡︪︡﹥ ︻َ︡ـه

﹐ ا﹇﹏َـ (﹋﹥ ︻﹞︡اً و ︋﹥ ﹝﹑︷﹥  .ا︠﹫︣ ي﹨︀ا﹡︪︡﹞﹠︡ان ︫﹫︺﹥ ا︨️ در ︨︡ه

︩︣او ﹟︢ر ﹋︣دم) در ا ︣ز . از ذ﹋︣ ﹡︀﹝︪︀ن﹞ ﹟ن ︻︀مَـ و ︠︀صَـ در ا﹢

︋﹠︡﹡︡ و ︋﹥ ︠﹫︀﹜﹩  ︋﹥ ︠﹫︀﹜﹩ ︋﹥ ا﹜﹀︀ظ دل ﹝﹩. و ﹡︪︀ن ا﹡︡ و ︋﹢م ا︨﹫︣ ﹡︀م

  .︋︀ز﹡︡ ﹝﹩

از ﹫︒ ا﹡︪︡﹥ ︋﹢دن ﹡﹆︡ ︢︎︣ و از ﹫︒ ︋︪︣ي  ام ︀ل آ﹡﹊﹥ آ﹡︙﹥ ﹡﹢︫︐﹥

︢︎ ︤م  . ︣ ا︨️︋﹢دن ا︋︴︀ل︗ ﹪︐ ﹤﹊﹚︋ ﹪︊﹚﹇ ﹟﹫﹆ ︀﹠︑ ﹤﹡ ︣و﹠از ا

﹤﹡﹢﹍︋ ︀﹡اي ﹋﹥ ︋﹥ ︑﹆﹙﹫︡ و ﹜﹢ ︑﹆﹙﹫︡ در ا︨︐︡﹐ل ︋﹫︀﹡︖︀﹝︡ ذ﹨﹠﹪ ︋﹥ آ

️︧﹫﹡ ﹅ّ﹆﹞ ﹅﹐ .ُ﹎ دروس ﹟و ر﹁️ ﹡﹥  ا︨️ ﹙﹪ا ︡﹫﹢︋ ︡︀︋ ﹤﹋

﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︢︎︣﹁︐﹟ ﹨﹞﹥ ا﹟  . ﹡︪︧️ ︋︧️اي ﹋﹥ در ︀︎︩ ︋﹥ ا﹝︀﹝︤اده

﹤︪︡﹡زدن ﹡︀روا︨️؛ ︋﹪﹁﹊︣ و ﹨︀ ︋﹪ا ﹤﹠﹫︨ ︀﹡د و ︎︀ي ︻ًـ﹙َ﹛ آ﹢︫

﹡︱﹇ دادن و ︣︷﹡ ︀﹡و  ︀وت ﹡﹞﹢دن﹢ا﹡︡ه در ﹝﹢رد آ︧﹀︑ ︀﹫ آن ︣

﹐︀﹝︋︲︣﹪  ﹤︊︀︮ ﹪︋ از ︒︺︊﹠﹞ ﹤﹋ ︤﹫﹡ و ︑﹠︊﹙﹪ ﹁﹊︣ي ا︨️،  ﹋︀ر ﹪﹍﹚︮﹢

از ا﹠︣و ︋︣ ﹝﹆ّ﹅ ︨︤ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︺︡اد ︠﹢د را در ﹁﹛  . ا﹨﹏ ︠︣د ﹡﹫︧️

و ︋﹥ ︪﹛ ︾﹙﹢ ︋﹥  ︋︍︣دازد     ︡ ﹝︺︀رف ﹡﹆ ︋﹥ ﹝︺︀رف ﹝﹠︭︣ ﹡﹊︣ده، 

﹨︀︩ از ا﹟ دروس ﹡﹠﹍︣د و ︠︡ا را ︎﹫﹢︨︐﹥ ﹝︺﹙ّ﹛ ︋︡ا﹡︡ ︑︀ ﹨︣ ا﹡︡و︠︐﹥

  .︑︣ ﹡︭﹫︊︩ ︫﹢دروز ︻﹙﹞﹪ ﹡﹢ و دا﹡︪﹪ ژرف

  .و ا﹜︧﹑م ︻﹙﹫﹊﹛ و ر﹞﹤ اً و ︋︣﹋︀︑﹥ 

                                                                                                 

  

                                                                                            

                                                                                                    


