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 ﹩︑︀︗ در ︤﹫﹡ ﹏︭﹁ ﹟︣د، وارد ︮﹫︽﹥ ا﹝︣ ﹝﹩ ︫﹢د. در ا﹋ ︒︋ ︣﹞م آ︠﹢﹡︡ ︋︺︡ از آن ﹋﹥ در ﹝︀ده ا﹢︣﹞

︡﹠﹋ ﹩﹞ ︒︋. 

 ﹩﹊ .︋︣ای ︮﹫︽﹥ ا﹝︣، ﹝︺︀﹡﹩ ﹝︐︺︡ده ذ﹋︣ ︫︡ه ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︡﹡﹢︠او﹜﹩: ﹝︺﹠︀ی ︮﹫︽﹥ ا﹝︣ ا︨️. آ ️︗

︵﹙︉، ︡︑ ﹩﹊︡ و ﹊﹩ ︑︺︖﹫︤ و ﹊﹩ ا︨︐︤اء و ﹨﹊︢ا. ا﹝︀ آ︀ ا﹟ ﹝︺︀﹡﹩ ﹝︐︺︡ده، ﹝︺﹠︀ی ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ 

 ا︨️ ︀ ا﹟ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در ﹉ ﹝︺﹠︀ ︋﹫︪︐︣ ا︨︐︺﹞︀ل ﹡﹞﹩ ︫﹢د؟

﹤︽﹫︮ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︡﹡﹢︠آ  ﹤ .︉﹚︵ ﹝︺﹠︀ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د و آن ﹨﹛ ا﹡︪︀ء ﹉ ارددر﹢﹞ ﹟ا﹁︺﹏ در ︗﹞﹫︹ ا

﹝﹢ارد ︑︡︡ و ﹥ ︑﹞﹠﹩ و ﹥ ︑︣︗﹩، ا︨︐︤اء، ﹨﹞﹥ در ا﹡︪︀ء ︵﹙︉ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د. ︾︀ۀ ا﹜︀﹝︣ دا︻﹫︩ 

 ﹉ ،️︨︤اء ا︐︨و﹇️ ا ﹉ ،️︨ا ﹉︣︑ و﹇️، دا︻﹫︩ ︋︺︒ و ﹉ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ا﹡︪︀ء ﹨︀ ﹁︣ق ﹟ا ︣︋

 ︫﹢د، ﹝﹩ ︋︺︒ ﹝︭︡اق ﹝︓﹙︀ ︫﹢د ﹝﹩ آن ﹝︭︡اق ︫﹢د، ا﹡︪︀ء ﹋﹥ ای دا︻﹩ ﹨︣ ︋﹥ …︨️، و﹇️ ︑︡︡ ا

﹨﹊︢ا ︫﹢دو ﹝﹩ ︑︺︖﹫︤ ﹝︭︡اق ︫﹢د، ﹝﹩ ︑︡︡ ﹝︭︡اق . 

 ﹤﹋ ﹟︫︣ط ا ﹤︋ ،﹩︀︪﹡ا︨️ ﹋﹥ و︲︹ ︫︡ه ︋︣ای ︵﹙︉ ا ﹟︀ل ا﹆ ان ﹟﹊﹝ ︀﹞ ︭︀ری﹇ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︡︺︋

︋︺︒ و ز︗︣ ا﹡︪︀ء ︫︡، ا﹟ ﹝︡﹜﹢ل ﹆﹫﹆﹩ و  دا︻﹫︩ ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ ︋︀︫︡. ︋﹥ ︵﹢ر﹊﹥ ا﹎︣ ︋﹥ دا︻﹩

﹝︴︀︋﹆﹩ ا︨️ و ا﹎︣ در ︋﹥ دا︻﹩ ︑︡︡ ︋﹢د، ﹝︖︀ز ا︨️. ︋︺︡ ﹝﹩ ﹁︣︀﹠︺﹞ ﹟﹫﹝﹨ ﹤﹋ ︡︺︊︀﹛ ︡︀﹞﹩ ﹋﹥ در 

︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹎﹀︐﹫﹛، ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︨︐﹀︀م ﹆﹫﹆﹩ و ا︨︐﹀︀م ا﹡﹊︀ری و ا︨︐﹀︀م ︑﹆︣︣ی، و ﹨﹊︢ا در ﹜﹫️ و ﹜︺﹏ 

﹠﹩ ا﹡︀︾ ،﹩︀︪ۀ ا﹜︀﹝︣ و﹇︐﹩ ︋﹥ دا︻﹩ ︑﹞﹠﹩ ﹢﹍︋ ﹜﹨ ️﹆﹫﹆ ،︫︡︀︋ ﹩﹆﹫﹆﹫﹛ ﹋﹥ ﹜﹫️ و︲︹ ︫︡ه ︋︣ای ︑﹞

 .ا︨️ و ︋﹥ ا﹎︣ ︋﹥ دوا︻﹩ د﹍︣ ︋︀︫︡ ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ ﹁︣ق ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡

 ﹏︺﹛ ︀ ️﹫﹛ ︀ ︀ن وا﹇︹ ﹝﹩ ︫﹢د︊︨ ︡﹡︀م در ﹋﹙︀م ︠︡او﹀︐︨از ﹝︀ ذ﹋︣﹡︀ رو︫﹟ ︫︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ا ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︡︺︋

﹋︣ده ا﹡︡ ﹢ن ا﹟ او︮︀ف ﹆﹫﹆︐︀ در ︠︡او﹡︡  در ﹋﹙︀م ︠︡او﹡︡ ︊︨︀ن ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د، ︋︺︱﹩ ︑︭﹢ر

︊︨︀ن ﹝︀ل ا︨️ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ ﹜︀زم ﹝﹩ آ︗ ︡﹏ و ﹡﹆︬ در ذات ا﹇︡س ﹅. ︑﹞﹠﹩ ﹝︓﹙︀ ای ﹋︀ش 



 .﹏﹨︀︗ ︀ و ︡﹡︤︗︀︻ ︀ ﹤﹋ ️︨ا﹡﹩ ︋︣﹎︣دد، ︠﹢ب او ︋︣ ﹝﹩ ﹎︣دا﹡︡. ︑﹞﹠﹩ ﹡︡ارد. ︑﹞﹠﹩ ︋︣ای ﹋︧︀﹡﹩ ا﹢︗

﹢︠ ﹩﹆﹫﹆ از ﹝︺﹠︀ی ︡︀︋ ارد﹢﹞ ﹟︀ل ︫﹢د، ﹝︓﹙︀ ﹜︺﹏ ﹜︢ا در ا﹝︺︐︨ا ︣﹍︀ی د﹠︺﹞ د و در﹢︫ ﹚︧﹠﹞ ︡︀︋ دش

در ﹝︺﹠︀ی ﹝︊﹢︋﹫️ ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د. آ︠﹢﹡︡ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ از ﹝︀ ذ﹋︣﹡︀ رو︫﹟ ︫︡ ﹋﹥ ا ﹟︣ف ﹡︀در︨️ ا︨️ 

 ﹩﹆﹫﹆ ︀م﹀︐︨و ︑︣︗﹩ و ا ﹩﹠﹝︑ ،︀︐﹆﹫﹆ ️︨او︮︀ف ا ﹟︀ل ا︨️، ا﹞ ﹩﹛︀︺︑ ن آ﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣ ذات ︋︀ری﹢

. ا﹝︀ ︑﹞﹠﹩ ا﹡︀︪﹩، ︑︣︗﹩ ا﹡︀︪﹩، ا﹞ ﹤﹋ ︀﹠︀ل ﹡﹫︧️. ︠︡او﹡︡ ︊︨︀ن، ︋︣ ذات ا﹇︡س ﹞ ﹅︀ل ا︨️

﹜︺﹏ را در ﹨﹞︀ن ﹝︺﹠︀﹩ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ د﹍︣ان ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹝﹠︐︀ دا︻﹫︪︀ن ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡. دا︻﹩ 

 .در ذات ا﹇︡س ﹞ ،﹅︊﹢︋﹫️ ا︨️ و دا︻﹩ در ا﹡︧︀﹡︀ی ﹝︺﹞﹢﹜﹩، ︑︣︗﹩ ﹆﹫﹆﹩ ا︨️

︀﹡﹩ا︀﹞︣﹁ ﹟︩ آ︠﹢﹡︡ در ﹁︭﹏ ︔ . 

در ﹁︣﹝︀︩ آ︠﹢﹡︡ ﹠︡ ﹡﹊︐﹥ و︗﹢د دارد و ﹠︡ ﹡﹊︐﹥ ﹨﹛ در آن ا︋︀م دارد. ﹝﹩ ︫﹢د ﹁︣﹝︀︪︀ت ا︪︀ن ره 

 .را در ︀ر ﹡﹊︐﹥ ا︨︀︨﹩ ﹎﹠︖︀﹡︡

﹡﹊︐﹥ او﹜﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ﹝︺﹠︀︩ ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ ا︨️، ﹡﹥ ︵﹙︉ ﹆﹫﹆﹩ و ﹡﹥ ︑︣︗﹩ و ︑﹞﹠﹩ و ﹡﹥ 

 .﹨﹊︢ا. ا﹠︀ ﹨﹞﹥ دا︻﹩ ا﹡︡

ا﹠︖︀ ︋﹥ ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا﹝︣، ︵﹙︉ ا︨️ و ﹝︺﹠︀ی ︮﹫︽﹥  ︊︫ ﹉﹥ ای ﹋﹥

ا﹁︺﹏ ﹨﹛ ︵﹙︉ ا︨️. ︠﹙︀︮﹥ ︫﹞︀ ︋﹫﹟ ﹝︺﹠︀ی ︣﹁﹩ و ا︨﹞﹩ ﹁︣ق ﹎︢ا︫︐﹫︡ و﹜﹢ در ︻﹙﹆﹥ ی و︲︺﹫﹥ ﹡﹥ در 

﹫︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹜﹥ . ︫﹞︀ ︀﹞︣﹀︋ ︡︀︋﹫︡ ﹝︓﹙︀ ﹝︺﹠︀ی ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ︵﹙︉ ا︨️ ︋﹥ ︫︣ط ا﹟ ﹋﹥ ︋﹞︀ ﹨﹢ ﹁︀﹡﹫︀ ﹁﹩ ا﹜︽

ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د ﹡﹥ ﹝︧︐﹆﹙︀ و ﹁﹩ ﹡﹀︧﹥. ﹝︀ده ا﹝︣ ، ︵﹙︉ ا︨️ ︋﹥ ︫︣ط ا﹟ ﹋﹥ ﹝︧︐﹆﹙︀ ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د. ا﹝︣︑﹉ 

︋︀﹜︱︣ب ︋︀ ا︲︣ب ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝﹠︐︀ د﹍︣ان ﹁︣ق را در ﹝﹢︲﹢ع ﹜﹥ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ و ︫﹞︀ در ︻﹙﹆﹥ و︲︺﹫﹥ 

 .﹎︣﹁︐﹫︡. ا﹟ در ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡ ﹡﹫︧️ و ︀︋︡ رو︫﹟ ︫﹢د

︠﹢﹡︡ ﹨︧️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آ︀ ا︲︣ب ﹋﹥ ﹝︺﹠︀︩ ︵﹙︉ ا︨️، ﹀﹞ ﹩﹠︺﹢م ﹡﹊︐﹥ دو﹝﹩ ﹋﹥ در ﹁︣﹝︀︩ آ

︵﹙︉ ا︨️؟ ا︲︣ب ︋﹥ ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب ︋﹥ ﹉ ﹝︺﹠︀︨️؟ ︀ ا﹟ ﹋﹥ ا︲︣ب ﹋﹥ ﹝︺﹠︀︩ ︵﹙︉ ا︨️، 

﹝︭︡اق ︵﹙︉ ا︨️؟ ا﹎︣ ﹝︭︡اق ︵﹙︉ ا︨️، ا﹟ ا︲︣ب در  ﹤﹫︤ ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه ﹋﹥ ﹝︭︡اق ︵﹙︉ 



﹞︀ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀﹫︡ ﹝︐︣ادف ︋︀ ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب ﹡﹫︧️. ︀ ا︨️؟ در ︠﹢د ﹝﹀﹢م ︵﹙︉ ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه؟ ﹋﹥ ︫

ا﹟ ﹋﹥ ﹡﹥! در ﹫︤ د﹍︣ی ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه ﹋﹥ ﹝︭︡اق ︵﹙︉ ا︨️؟ ︠﹢ب آن ﹫︧️؟ ﹢ن در ︠﹢د 

 .﹝︭︡اق و در و︗﹢د ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د. ا﹟ ﹨﹛ در ﹁︣﹝︀︪︀ت آ︠﹢﹡︡ ﹝﹀﹩ ا︨️

 ﹟ا﹁︺﹏ در ا ﹤︽﹫︮ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︡﹡﹢︠ا︨️ ﹋﹥ آ ﹟︀ل ﹡﹊︐﹥ ︨﹢م ا﹝︺︐︨او︮︀ف ا ﹟ارد، ﹇︴︺︀ در ا﹢﹞ ع﹢﹡

 ️︧﹨ ﹤︀﹀﹋ در ﹩﹞︀︋ی ا ﹤︐﹊﹡ ﹉ ︋︀ز ﹜﹨ ︀︖﹠ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه. ا ﹩︀︪﹡︪︡ه ا︨️ ︋︀﹜︱︣ورۀ، ﹜︢ا در ︵﹙︉ ا﹡

﹋﹥ آ﹇︀ی آ︠﹢﹡︡، ﹝︀ ︨﹥ ﹫︤ دار ،﹩﹆﹫﹆ ﹩︗︣︑ ﹩﹊ :﹜︀ ︑﹞﹠﹩ و ︋︺︒ ﹆﹫﹆﹩، ︋﹙﹥ در ا﹠︀ ا︨︐︺﹞︀ل 

︺﹞ ،︡﹢﹎ ﹩﹞ ن و﹇︐﹩ ا﹡︧︀ن ا︲︣ب﹢ ︪︡ه﹡ ﹜﹨ ﹩﹊ و ﹩︀︪﹡ا ︉﹚︵ ﹜﹨ ﹩﹊ .️︧﹫﹡ ︦﹀﹡ در ︩︀﹠

︑︣︗﹩ ا﹡︀︪﹩ و ︑﹞﹠﹩ ا﹡︀︪﹩ و ︑︡︡ ا﹡︀︪﹩، در ا﹟ ﹝︺﹠︀ ︣ا ا︨︐︺﹞︀ل ﹡︪︡ه، در ﹋﹙︀م ︫﹞︀ ﹡﹫︧️. ︸︀﹨︣ 

︀︐﹆﹫﹆ ﹩﹡︀︺﹞ ﹟ا ﹩﹠︺ ،﹩﹡︀︺﹝﹛︣ورۀ ان ﹨︢ه ا︲ ﹤﹋ ﹏﹫﹚︺︑ ﹟ا. 

در ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د ︋﹥ ﹡﹊︐﹥ ی ︀ر﹝﹩ ﹋﹥ ﹝︊﹛ ا︨️ ا︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹟︡ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ و﹇︐﹩ 

دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣، ا ﹟﹆﹫﹆️ ا︨️ و﹜﹩ ا﹎︣ ︋﹥ دا︻﹩ ︑︡︡ ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د، ﹝︖︀ز ا︨️. از ا﹟ ︵︣ف ﹝﹩ 

 ﹩﹞︀︋ی ا ﹤︐﹊﹡ ﹜﹨ ﹟︧︀ن ا︨️. ا﹊ ﹤﹝﹨ در ﹤﹫﹁ ﹏﹝︺︐︧﹞ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︣ف︵ ﹟︀ز ا︨️. از ا︖﹞ ︡︀﹞︣﹁

 .ا︨️ ﹋﹥ ︋︺︱﹩ ﹨︀ را ︋﹥ ا︫︐︊︀ه ا﹡︡ا︠︐﹥

﹊︐﹥ ا︋︀م، ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹁︣﹝︀︩ آ︠﹢﹡︡ در ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ی او﹜﹩ ﹋﹥ ︻︣ض ﹋︣د﹛ در ︀ر ﹡﹊︐﹥ ﹝﹩ ا ﹟︀ر ﹡

︫﹢د ﹎﹠︖︀﹡︡ و︗﹢د دارد. ︋︺︱﹩ ﹝︓﹏ ﹝︣﹢م آ﹇︀ی ا︣وا﹡﹩ ره ﹝︐﹢︗﹥ ︋︺︱﹩ از ا﹟ ﹡﹊︀ت ︫︡ه و ︋︺︱﹩ 

︣ ﹝﹩ ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡ ره را ︵﹢ری ﹝︺﹠︀ ﹋︣ده ﹋﹥ ︸︀﹨︣ا ︑﹠︀﹁﹩ در ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡ ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آ︡. د﹍︣ان ﹨﹛ ﹁﹊

 .﹋﹠﹛ ︠﹫﹙﹩ ﹝︐︺︣ض ﹡︪︡ه ا﹡︡ ا︗ ﹟︀ت را

ا﹝︀ ﹡﹊︐﹥ او﹜﹩ ﹋﹥ ا︲︣ب ﹝︺﹠︀︩، ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب ا︨️: ﹝︣﹢م آ﹇︀ ︲﹫︀ء ︻︣ا﹇﹩ ا︫﹊︀ل ﹋︣ده. ︑﹞︀م 

﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︣﹁﹩ و ا︨﹞﹩ را ﹝︐︽︀︣ ﹝﹩ دا﹡﹠︡ ا︫﹊︀ل ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ︵﹙︉ ﹝︺﹠︀ی ا︨﹞﹩ دارد و ا︲︣ب 

︀ دارد. و﹜﹩ ا﹝︣ک ︋︀﹜︱︣ب ﹩﹁︣ ︀ی﹠︺﹞  ︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹩︧﹋ ︣﹎︧️؟ ا﹫ ︩﹇︣﹁ ︀﹠ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب، ا

ا︲︣ب، ﹝﹩ ﹎﹢ ﹩﹠︺ ︡﹠﹥؟ ﹝﹩ ﹎﹢ ︡︺﹠﹩ ︋︤ن ︺﹠﹩ ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ زدن را. ﹜︢ا ا︲︣ب، ﹝︭︡اق ا﹝︣ 

ا︨️. آ﹝︣ک ︋︀﹜︱︣ب ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ا︨️. آن ﹨﹛ ﹝︭︡اق ا﹝︣ و ︵﹙︉ ا︨️. ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب ﹨﹛ 



ا︲︣ب ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب ﹡﹫︧️. ا︲︣ب ︺﹠﹩ ﹝︭︡اق ︵﹙︉ ا︨️. ︀﹜︀ ا﹢﹍︋ ﹩︧﹋ ﹤﹋ ﹟︡ ﹝︺﹠︀ی 

︋︤ن. ﹡﹥ ا﹟ ﹋﹥ ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ از ︑﹢ ︲︣ب را. ا︪︑ ﹟﹫︭︩ را ︋︀ ﹋︣ام ا﹜﹊︀︑︊﹫﹟ ا︨️. ﹢ن و﹇︐﹩ ︋﹥ ︻﹢ام 

﹝﹩ ﹎﹢﹩ ︋︤ن ︺﹠﹩ ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︤ن. ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ا︨️. آ﹝︣ک ︋︀﹜︱︣ب ﹨﹛ 

ا ﹝︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ و︗︡ان ﹋﹠﹫﹛﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ا︨️. ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ︨﹥ ︑︀ ︋︀ ﹨﹛ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡ ر . 

︠﹢ب ا﹟ ا︫﹊︀ل ︋﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹨﹫️ را ﹝︺﹠︀ی ︣﹁﹩ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡، و ﹝︺﹠︀ی ا﹝︣، ﹝︺﹠︀ی ا︨﹞﹩ ا︨️ 

 ا﹟ ا︫﹊︀ل ﹨︧️ ﹋﹥ آ﹝︣ک ︋︀﹜︱︣ب ︀ ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب ︋︀ ا︲︣ب ﹁︣﹇︩ ﹫︧️؟

︀ در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹞ ︡︣﹢م آ﹇︀ ︲﹫︀ء ﹁︣﹝﹢ده ﹝︺﹠︀ی ا︲︣ب ︋︀ ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب، ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا︲︣ب، ︫﹞

 ﹩﹆﹫﹆ ︒︺︋ ﹟را ﹨﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و او را روی ﹋︐︀ب ﹝﹩ ا﹡︡از﹡︡. ا ﹩︧﹋ ﹉ ️﹇و ﹉ .را ﹩﹠﹢﹊︑ ︣ب︲

 ﹟﹫︋ ️︊︧﹡ ﹤﹋ ﹩﹆﹫﹆ ﹩﹠﹢﹊︑ ︒︺︋ ا︨️ ︋﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋︣دن. آن ﹩︀﹠︻ ﹩﹠﹢﹊︑ ︒︺︋ ا︨️ روی ﹋︐︀ب، و

︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب ﹝︀ده و ﹁︺﹏ ا︨️، ︑︣﹉ آن ﹝︺﹠︀ی ︣﹁﹩ ا︨️، ا︲︣ب د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︣ ﹨﹞︀ن. ا

﹝︺﹠ ︩︀﹫︧️؟ ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜﹞︴︀﹜︺﹥ ﹫︧️؟ ︺﹠﹩ ︋﹥ ︗︀ی ا﹟ ﹋﹥ ︑﹢ را ︋﹫︀﹡︡ازم روی ﹋︐︀ب، و︗﹢د 

︑﹠︤﹙﹩ ا﹟ ︋︺︒ را آورده ام. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗﹢﹎ ﹩﹞ ️﹠︡، ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ﹝︭︡اق ︋︺︒ ا︨️. ︣ا ﹝︭︡اق 

﹏﹨ ﹩﹠︺ ا︲︣ب ﹟ن ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹨﹏ دادن ︠︀ر︗﹩، ﹝︭︡اق ︋︺︒ ا︨️، ا﹢ ا︨️؟ ︒︺︋  ﹩﹚︤﹠︑ دادن

﹜︢ا ﹝﹩ ︫﹢د ﹝︭︡اق ︋︺︒. ︠﹢ب آ﹇︀ ︲﹫︀ء ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب،  ﹩﹠︺﹥؟ ︠﹢ب ا﹟ ﹨﹛ ﹨﹞︀ن ﹨﹏ دادن 

ا︨️. آ﹝︣ک ︋︀﹜︱︣ب  ﹩﹠︺﹥؟ آن ﹨﹛ ﹨﹞︀ن ﹨﹏ دادن ا︨️. ︫﹞︀ ﹝﹩ آ﹢﹎ ﹩﹞ ︡﹫﹫︡ ا ﹟︣ف ︾﹙︳ 

، ︋︺︡ ﹉ ︗︀ ا︨️ ﹢ن ﹝︺﹠︀ی ا︨﹞﹩ ︋︀ ﹝︺﹠︀ی ︣﹁﹩ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︫﹞︀ اول ﹉ ﹝︴﹙︊﹩ را ﹝︧﹙﹛ ﹎︣﹁︐﹫︡

را ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ﹢﹎ ﹩﹞ ︡﹫﹠﹋ ﹏﹫︡ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︠﹢ب ا﹟ ﹡﹆︰ ا︨️ ﹋﹥ ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب و آ﹝︣ک 

 ﹤﹋ ﹟︣ا؟ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا .︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ﹏ را ﹏﹊︪﹞ ﹜﹨ ︡﹡﹢︠م آ﹢︣﹞ ﹩︐ ︧️؟﹫ ︩﹇︣﹁ ︣ب و ا︲︣ب︱﹛︀︋

︀ل ا︲︣ب ﹫︮ ا︪︀ن ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا︠︐﹙︀ف در ︻﹙﹆﹥ و︲︺﹫﹥ ا︨️ و ︀ل آن ﹋﹥ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛ ﹨︣ ︗︀ ا︨︐︺﹞

 ﹫︮ ﹜﹨ ا︨️، ا︲︣ب ﹫︮ ︣ب︱﹛︀︋ ا︨️. ﹨︣ ︗︀ آ﹝︣ک ﹫︮ ﹜﹨ ا︨️، ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب

 ﹤﹋ ︀︖﹠م آ︠﹢﹡︡ ا﹢︣﹞ ︡︀︫ .️︧﹫﹡ در ︻﹙﹆﹥ و︲︺﹫﹥ ﹨﹛ ا︠︐﹙︀ف دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ﹝︺﹙﹢م ﹩︐ ﹩﹠︺ .️︨ا

ا ﹁︣ا﹝﹢ش ﹁︣﹝﹢ده ا︲︣ب، ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ ا︨️، ا﹠︖︀ ︋﹥ ار︑﹊︀زش ︮︊️ ﹋︣ده و د︀﹠︊﹞ ︣﹍︩ ر



﹋︣ده ︀ ا﹟ ﹋﹥ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹊︣ده و ﹢ا︨︩ ︋﹢ده ﹝﹠︐︀ د︡ه ا﹎︣ ︋﹢ا﹨︡ آن ﹝︊﹠︀ را ﹝︴︣ح ﹋﹠︡، ﹎﹫︣ ﹝﹩ ا﹁︐︡ 

 .﹜︢ا در ر﹁︐﹥

﹩︀︪﹡ا ︉﹚︵ ﹩﹠︺ ﹏︺﹁︡ه ﹝︀ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹫﹆︻. 

︀﹜️ ﹝︊﹠︀ی دوم ﹨﹛ ﹝︊﹠︀ی آ﹇︀ ︲﹫︀ء ︋﹢د ﹋﹥ ︻︣ض ﹋︣د﹛ ﹋﹥ ︠﹙︀︮﹥ ﹁︣﹝︀︩ آ﹇︀ ︲﹫︀ء ا﹟ ︫︡ ﹋﹥ ا︲︣ب د﹜

﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︣ ︋︺︒ و ار︨︀ل ﹝﹊﹙︿ ﹡﹢ ا﹜﹀︺﹏ ﹋﹥ ار︨︀ل، ﹁︀﹡﹫︀ ﹜︀ظ ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹟ ﹝︊﹠︀ را آ﹇︀ی ︮︡ر ︋︡ون 

 .ا﹟ ﹋﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ آ﹇︀ ︲﹫︀ء ︋︡﹨︡، ا︠︐﹫︀ر ﹋︣ده. ا︪︀ن ﹡﹢︻︀ ا﹁﹊︀رش ﹝︐︃︔︣ از آ﹇︀ ︲﹫︀ء ا︨️

و﹜﹩ ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹟ ﹝︊﹠︀ ﹨﹛ ﹋﹥ ﹡︀﹇︬ ︋﹢د ﹢ن ︗﹠︀ب آ﹇︀ ︲﹫︀ء ︫﹞︀ ا︲︣ب را ﹝︺﹠︀ ﹋︣د︡، ︠﹫﹙﹩ ︠﹢ب، 

 .ا﹜︱︣ب را ﹝︺﹠︀ ﹡﹊︣د︡ ﹋﹥ ︋︊﹫﹠﹫﹛ آن ﹫︧️؟ آن را ﹝︺﹠︀ ﹝﹩ ﹋︣د︡ ︑︀ ︋︊﹫﹠﹫﹛ ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب

﹝︊﹠︀ی ︨﹢م ﹋﹥ ﹝︣﹢م آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ︋﹥ ﹨﹞︀ن ﹝︧﹙﹉ ︠﹢دش در ا﹡︪︀ء ا︠︐﹫︀ر ﹋︣ده، ا﹟ را ﹁︣﹝﹢ده ﹋﹥ ا︲︣ب 

﹢د ا︻︐︊︀ر ﹁︺﹏ ︋︣ ذ﹝﹥ ی ︻︊︡ و ︺﹠﹩ ا︻︐︊︀ر ﹁︺﹏ ︋﹥ ذ﹝﹥ ی ︻︊︡ و ا︋︣ازش. ا︑﹀︀﹇︀ در ﹝︀ده ی ا﹝︣ ﹨﹛ ﹁︣﹝

 .ا︋︣ازش

 ،️﹫﹨ ﹤﹋ ︡﹫︐﹀﹎ ﹩﹞ و ﹝︺﹠︀ی ا︨﹞﹩ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹎︢ا︫︐﹫︡ و ﹩﹁︣ ︀ی﹠︺﹞ ﹟﹫︋ ﹤﹋ ︀﹝︫ !﹩﹢︠ ب آ﹇︀ی﹢︠

﹝︺﹠︀ی ︣﹁﹩ ا︨️. ا﹟ دو ﹝︺﹠︀ ﹋﹥ ﹋︣د ︦︎ .︡﹠︐︧﹨ ﹜﹨ ﹏︓﹞ ﹤﹋ ︡︣ا ا﹝︣، ﹝︺﹠︀ی ا︨﹞﹩ دارد و ا︲︣ب، 

 ﹝︺﹠︀ی ︣﹁﹩ دارد؟

﹛ ﹁︺﹏ را ︋﹥ ذ﹝﹥ ︻︊︡ وا︋︣از ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ﹝︀﹜︿ و︗︡ان ا︨️. ︵﹙︉ ﹁︺﹏ ا﹟ ﹨﹛ ﹎︫︢️ ﹋﹥ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠

 .ا︨️ ﹡﹥ ا︻︐︊︀ر ﹁︺﹏

ا︀︮ ﹤﹋ ﹟︉ ﹝﹠︐﹆﹩ ره، ﹉ آ︔︀ر ﹁﹆﹫﹥ ﹝﹞﹥ ای ︋﹫﹟ ﹝︧﹙﹉ آ﹇︀ی ︠﹢﹩ و ﹝︧﹙﹉ د﹍︣ان ذ﹋︣ ﹋︣ده، 

﹟﹛ ا︗﹞︀﹜﹩ ا﹚︻ ︤﹫︖﹠︑ ︳از ︫︣ا ﹩﹊ ︡﹡ن در ا︵︣اف ︻﹙﹛ ا︗﹞︀﹜﹩، ﹁︣﹝﹢د﹢ ﹩﹛︀﹝︗ا ﹜﹚︻ در ا︵︣اف ﹩﹊ 

ا︨️ ﹋﹥ ا︡ ا﹜︀︵︣اف از ﹝﹏ ا︋︐﹙︀ء ︠︀رج ﹡︊︀︫︡، ︵︊﹅ ﹝︊﹠︀ی آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ا﹟ ︫︣ط ﹜︀زم ﹡﹫︧️ ز︣ا 



 ﹏﹞ ︩︵︫︣ ﹤﹋ ﹩︺︲و ﹜﹊ و ،﹟و︲︺﹩ ا︨️ ﹝︓﹏ د ﹜﹊ ،ذ﹝﹥ ︻︊︡ و ا︋︣ازش ︣︋ ️︨︀︖﹡ ﹟ا︻︐︊︀ر ا

 .ا︋︐﹙︀ء ﹡﹫︧️

ا﹠︴﹢ر ﹋﹥ آ﹇︀ی ︠﹢﹩  ا︔︣ د﹍︣ ﹋﹥ ذ﹋︣ ﹁︣﹝﹢ده: ا﹊︀م ﹝︪︣وط ︋﹥ ﹇︡رت ﹨︧︐﹠︡، ا﹎︣ ﹝︀ ﹊﹛ ︑﹊﹙﹫﹀﹩ را

﹝︺﹠︀ ﹋︣ده، ﹝︺﹠︀ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا︻︐︊︀ر ﹁︺﹏ ︋︣ ذ﹝﹥ ﹝﹊﹙︿ و ا︋︣ازش، ا﹟ ﹝﹩ ︫﹢د ﹊﹛ و︲︺﹩ و ﹝︪︣وط ︋﹥ 

 ︣﹨ ﹤︋ ︫︡︀︋ ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ .﹜︪﹊︋ ا﹜︁ن آب ﹡︡ارم ﹋﹥ د︨︐﹛ را آب ﹟﹞ ﹤﹋ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹩︧﹋ ﹉ .️︧﹫﹡ ︡رت﹇

 .︀ل د︨︐️ ︋﹥ ﹝﹫️ ︠﹢رده و ﹡︖︦ ︫︡ه، ﹇︡رت داری ︀ ﹡︡اری

︑﹩ ﹋﹥ ا︪︀ن ذ﹋︣ ﹋︣ده در︨️ ﹡﹫︧️ ﹢ن او﹜︀ ﹡﹆︰ ﹝﹩ ︫﹢د ︋﹥ ا︵︣اف ︻﹙﹛ ا︗﹞︀﹜﹩. در ا︵︣اف ا﹟ ︔﹞︣ا

︻﹙﹛ ا︗﹞︀﹜﹩ ﹝﹟ ﹡﹞﹩ دا﹡﹛ ︀ ا﹡︀ء ︫︣﹇﹩ ﹡︖︦ ا︨️ ︀ ا﹡︀ء ︾︣︋﹩، ﹝﹍︣ ︫﹞︀ ﹡﹞﹩ ﹁︣﹝︀﹫︡ ﹇︀︻︡ه ︵︀رت در 

︀ء ﹡﹫︧️، ﹝﹩ ا﹡︀ء ︫︣﹇﹩ ︋︀ ﹇︀︻︡ه ︵︀رت ︋︀ ا﹡︀ء ︾︣︋﹩ ︑︺︀رض ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︀﹜︀ ا﹎︣ ا﹡︀ء ︾︣︋﹩ در ﹝﹏ ا︋︐﹙

 ﹜﹊ ﹤﹋ ︀رت︵ ؟﹩﹡︀︣ا آ﹇︀ی رو .︀رت در ا﹡︀ء ︫︣﹇﹩ ︗︀ری ﹝﹩ ︫﹢د و ﹝︺︀رض ﹡︡ارد︵ ︡ه︻︀﹇ ︡﹫﹢﹎

 ﹜﹊ ︀﹝︫ را ︋﹥ ﹇﹢ل ︣﹞ا ﹟﹞ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹩﹢︠ ا︮﹙︀ آ﹇︀ی .️︧﹫﹡ ﹤﹋ ﹩﹀﹫﹚﹊︑ ﹜﹊ ،︣﹍و︲︺﹩ ا︨️ د

﹢ن ︵︀رت ا﹡︀ء  و︲︺﹩ ﹝︺﹠︀ ﹋︣دم، ︠﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د ﹝︓﹏ ︵︀رت. ︎︦ ﹢﹍︋ ︡︀︋﹫﹛ ا﹡︀ء ︫︣﹇﹩ ︎︀ک ﹡﹫︧️

︫︣﹇﹩ ︋︀ ︵︀رت ا﹡︀ء ︾︣︋﹩ ︑︺︀رض ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑︧︀﹇︳ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋﹙﹥ ا﹡︀ء ︫︣﹇﹩ ︖﹢ز ︫︣︋﹥ و﹜﹩ ﹜︀ ︖﹢ز 

 .ا﹜︐﹢︲﹩ ︋﹥ ﹢ن ︀︋︡ آب ︵︀﹨︣ ︋︀︫︡

﹇︡رت ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ا︨️. ا﹟ ﹋﹥ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹁︺﹏ را ︋﹥ ذ﹝﹥ ︻︊︡ و ا︋︣از ﹝﹩ ﹋﹠︡، آ﹡﹩ ﹋﹥ ﹇︡رت را ﹝﹩ 

﹎︣ ا﹠︴﹢ر ︋︀︫︡ آ﹇︀ی ︠﹢︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹩︡ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ﹝︺﹠ ︩︀﹫︧️؟ ا︻︐︊︀ر آورد، ا﹠︀ ﹡﹫︧️ و ا﹜︀ ا

︵﹙︉. ︠﹢ب ا︻︐︊︀ر ︵﹙︉ ︋︣ای ︻︀︗︤ ﹥ ا︫﹊︀﹜﹩ دارد؟ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋﹥ ﹇︭︡ ا﹡︪︀ء ︵﹙︉. آ﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︪﹊﹏ 

را ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آورد، آن دا︻﹩ ︎︪️ ︨︣ ا︨️. ﹝﹩ ﹎﹢︡ ︫﹞︀ ا﹟ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ را ︋﹥ ﹥ دا︻﹩ ا﹡︪︀ء ﹝﹩ 

ز︗︣. ﹝﹩ ﹎﹢︡ آن دا︻﹩ ︋︣ای ︻︀︗︤ ﹝︀ل ا︨️. ︠﹢ب ا﹟ را آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ︗﹢اب ﹝﹩ د﹨︡  ﹋﹠﹫︡؟ ︋︺︒ و

﹋﹥ آ﹇︀ی رو︀﹡﹩، ا︻︐︊︀ر ﹁︺﹏ ︋﹥ ذ﹝﹥ ︻︊︡، ︋﹥ ﹇﹢ل ︠﹢د︑︀ن ﹝︪﹊﹙﹩ ﹡︡ارد. ﹝﹍︣ ا﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ︀﹠﹠︡ ﹝︺﹠︀ی 

︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ ا︨️ ﹝﹍︣ ا﹡︪︀ء ︵﹙︉ و ا︻︐︊︀ر ︵﹙︉، ﹝︪﹊﹏ دارد؟ ﹡﹥. ﹝︪﹊﹏ از ﹡︀﹫﹥ آن 

︣ض ا︨️. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗ ،️︣ا ﹝﹩ ﹎﹢ ︡﹠︀ ا︀ ا﹜︢﹟ آ﹝﹠﹢ا ا﹇﹫﹞﹢ا ا﹜︭﹙﹢ۀ ︀ ﹁︀ذا ﹇﹞︐﹛ ا﹜﹩ ا﹜︭﹙﹢ۀ ︾



 ﹩﹆︣︵ ﹜﹊ ﹟ا ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ن﹢ ︣ا﹁﹅، ﹝︪︣وط ︋﹥ ﹇︡رت ﹡﹫︧️؟﹝﹛﹛ ا﹜﹩ ا﹋︡و ا ﹜﹊﹨﹢︗ا و﹢﹚︧︾︀﹁

ا﹜︭﹙﹢ۀ ا︨️. ﹊﹛ ار︫︀دی ا︨️. ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ ﹡﹫︧️. د﹍︣ ﹋︧﹩ ﹡﹫︀﹝︡ه ︋﹍﹢︡ ﹁︀ذا ﹇﹞︐﹛ ا﹜﹩ 

﹁︀︾︧﹙﹢ا و︗﹢﹨﹊﹛ و ا︡﹋﹛ ا﹜﹩ ا﹜﹞︣ا﹁﹅، ﹝︊﹠︀ی ﹝︪﹢ر را دارد ︀ ﹝︊﹠︀ی آ﹇︀ی ︠﹢﹩ را. ︻﹞︡ه ﹝︪﹊﹏ از 

 .﹡︀﹫﹥ آن ︾︣ض ا︨️ و در ﹡︀﹫﹥ آن ︾︣ض ﹎﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ ﹡﹞﹩ ︫﹢د

︀م ︋︀︫︡. ا︪︀ن ﹝﹩ از ا﹠︖︀ ﹝︺﹙﹢م ︫︡ ا︣﹞ ︩︀﹞︣﹁ ﹟﹢م ︫﹫﹠︀ ا﹜︀︨︐︀ذ ره ﹨﹛ ︸︀﹨︣ا ︋﹥ ︻﹆﹏ ﹇︀︮︣ ﹝︀ ﹡︀︑﹞

 ﹤﹋ ﹟︣ا؟ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا .️︨ا ︤︀︗ ر ︋︀︫︡ ︋﹥ ﹝︣ده ﹨﹛ ︗︺﹏ و︗﹢ب﹢︴﹠ا﹎︣ ا ︦︎ !﹩﹢︠ د آ﹇︀ی﹢﹞︣﹁

 آ﹇︀ی ﹋﹥ ︫︡ ﹝︺﹙﹢م ︗﹢ا︋︩. د﹍︣ ا︨️ د﹟ ﹝︓﹏. ﹋﹠︡ ﹝﹩ ا︋︣از و ﹝︣ده ی ذ﹝﹥  ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︮﹙︀ۀ را ︋︣

﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋﹥ ﹇︭︡ ا﹡︪︀ء، ا﹡︪︀ء ﹨﹛ ︺﹠﹩  ا︨︐︺﹞︀ل ︺﹠﹩ ا﹜︭﹙﹢ۀ ا﹇﹫﹞﹢ا ﹝︺﹠︀ی ﹎﹀︐﹫︡ ︫﹞︀ ﹨﹛ ا﹎︣! ︑︣︊︤ی

ا︻︐︊︀ر، ︠﹢ب ﹥ ا︫﹊︀﹜﹩ دارد ا﹡︧︀ن ا︻︐︊︀ر ﹋﹠︡ ︋︣ای ﹝﹫️ و︗﹢ب ﹡﹞︀ز را؟ ز﹝﹫﹟ و آ︨﹞︀ن ︋﹥ ﹨﹛ 

﹝﹫﹢رد؟ ﹡﹥. ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ا﹟ ا︻︐︊︀ر ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ ا︨️ و ︋︺︒ و ز︗︣ در ﹝︣ده ﹝︺﹠︀ ﹡︡ارد. ︠﹢ب 

﹡︡ارد. ا﹢﹍︋ ﹩︧﹋ ﹤﹋ ﹟︡ ﹝︧﹙﹉ آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ︋︀ آ﹇︀ی ︠﹢︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹜﹨ ﹩︡ ︋︺︒ و ز︗︣ در ﹝﹫️ ﹝︺﹠︀ 

﹝︧﹙﹉ ﹝︪﹢ر، ا︔︣ ︻﹞﹙﹩ دارد، ︋﹥ ︻﹆﹏ ﹝︀ ﹡︨︣﹫︡. ︠﹢ب آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ﹨﹛ در ذ﹨﹠﹛ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ در ︗︀﹩ ا︔︣ 

 .︋︀ر ﹋︣ده ︋︀︫︡

﹁﹆︳ آن ا︫﹊︀﹜﹩ ﹋﹥ ︋﹥ آ﹇︀ی ︠﹢﹩ وارد ا︨️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︻︐︊︀ر ﹁︺﹏ ︋﹥ ذ﹝﹥ ︻︊︡ و ا︋︣ازش ︋︣ ︠﹙︀ف 

ا ا﹟ ﹝︺﹠︀ را از اول ︠﹙﹆️ ︑︀ ︋﹥ ︀ل ﹋︧﹩ ︾﹫︣ از ا︪︀ن ﹡﹀︣﹝﹢ده. و آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ار︑﹊︀ز و و︗︡ان ا︨️ ﹜︢

 ﹤ ﹤︋ ︀د︖ر را ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥ در︨️ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹢︪﹞ ﹉﹚︧﹞ ﹤﹋ ده﹢︋ ﹟︀ه ︋︣ده ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹠︎ ︀﹠︺﹞ ﹟ا ﹤︋ ﹤﹋ ﹜﹨

 .﹝︺﹠︀︨️ و ا﹜︀ ا﹎︣ آن را ︑﹀︧﹫︣ ﹝﹩ ﹋︣د ︋﹥ ا﹠︖︀ ︎﹠︀ه ﹡﹞﹩ آورد

  
 

 ﹤︊﹠︫٢٢/٨/۵١︗﹙︧﹥ ( ٩۴١(  



 ﹋﹙︀م در ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ﹝﹀︀دش ﹫︧️؟

 ﹩︀︪﹡در ︵﹙︉ ا ﹜﹫﹢﹍︋ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ︡﹫︺︋ .﹩︀︪﹡م آ︠﹢﹡︡ ﹁︣﹝﹢د ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه در ︵﹙︉ ا﹢︣﹞

 .ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه و﹇︐﹩ دا︻﹫︩ ︑︣﹉ ︻︊︡ و ︋︺︒ ︋︀︫︡ ا﹝︀ ا﹎︣ ︋﹥ دا︻﹩ ︑︡︡ ︋︀︫︡ ﹝︖︀ز ا︨️

﹏م آ︠﹢﹡︡ ره ︠﹙︀ف ﹝︧﹙﹊︩ در اوا﹢︣﹞ ﹜︣ض ﹋︣د︻  ︒︋ ️﹫﹨ و ﹩﹁︣ ︀ی﹠︺﹞ ︒︋ ︀ب و در︐﹋

 ﹟︀ن ﹝︺﹠︀ی ا︨﹞﹩ ︋︀︫︡ و ﹜﹊﹟ ﹁︣﹇︩ ا﹝﹨ ،️﹫﹨ ︀ی﹠︺﹞ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ︡﹫︺︋ ن در آ﹡︖︀ ﹁︣﹝﹢د﹢ ده﹢﹞︣﹁

ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ و﹇︐﹩ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝︺﹠︀ آ﹜﹫︀ ﹁﹩ ا﹜︽﹫︣ و ﹁︀﹡﹫︀ ﹁﹩ ا﹜︽﹫︣ ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د. ﹜︢ا ︠﹫﹙﹩ ﹨︀ ﹝︓﹏ 

 ﹤﹋ ﹟را زده ا﹡︡ ︋﹥ ا ﹟و﹜﹩ و﹇︐﹩ دا︻﹫︩ ︋︺︒ و آ﹇︀ی ︮︡ر ا ﹩︀︪﹡ا﹁︺﹏ و︲︹ ︫︡ه ︋︣ای ︵﹙︉ ا ﹤︽﹫︮

 ﹤﹆﹚︻ ﹩﹠︺ ️︨ز︗︣ ︋︀︫︡، دا︻﹩ را دا︠﹏ در ﹝﹢︲﹢ع ﹜﹥ ﹡﹫︀ورده ا﹡︡ و ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ دا︠﹏ در ︻﹙﹆﹥ و︲︺﹫﹥ ا

 .و︲︺﹫﹥ ︋︣ای ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ و﹇︐﹩ ︋︣ای ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ و︲︹ ︫︡ه ﹋﹥ دا︻﹫︩ ︋︺︒ و ز︗︣ ︋︀︫︡

ارد︻︣ض ﹋︣د﹛ ﹋﹥ ا ،﹤﹫︗﹢︑ ﹟﹠︡ ا︫﹊︀ل د : 

﹊﹩ ا﹟ ﹋﹥ ا﹎︣ آ︠﹢﹡︡ ره ﹇﹫︡ ا﹟ ﹋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ ︋︀︫︡ را ﹇﹫︡ و︲︹ ﹝﹩ ﹎︣﹁️ و ﹇﹫︡ ﹝﹢︲﹢ع ﹜﹥ 

﹡﹞﹩ ﹎︣﹁️، ﹡︀︊︡ ﹝﹩ ﹁︣﹝﹢د و ﹁﹩ ا﹜︐︡︡ ﹝︖︀زا. ﹢ن ﹇︊﹙︀ در ﹝︺﹠︀ی ︣﹁﹩ ﹎︫︢️ ﹋﹥ آ︠﹢﹡︡ ﹁︣﹝﹢د ا﹎︣ 

﹆﹫﹆️ ﹡﹞﹩ ︫﹢د  ا﹠︴﹢ر ︋︀︫︡ ا︨︐︺﹞︀ل ا︨﹛ در ︗︀ی ︣ف و ︋︀﹜︺﹊︦ ﹡﹥ ﹆﹫﹆️ ﹝﹩ ︫﹢د و ﹡﹥ ﹝︖︀ز.

 ﹩﹞ ︀︖﹠︀ل آ﹡﹊﹥ ا ن ا︨︐︺﹞︀ل در ︾﹫︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹜﹥ ﹡﹫︧️ و﹢ ن ︻﹙﹆﹥ و︲︺﹫﹥ ﹡︡ارد. ﹝︖︀ز ﹡﹞﹩ ︫﹢د﹢

 ﹩﹠︺ ﹤︐﹁︣﹎ ﹤﹛ دا︻﹩ را ﹇﹫︡ ﹝﹢︲﹢ع ﹟︀زا. ︎︦ ﹝︺﹙﹢م ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ آ︠﹢﹡︡ ︸︀﹨︣ا ا︖﹞ ︡︡︐﹛و ﹁﹩ ا ︡︀﹞︣﹁

ز︗︣ ︋︀︫︡. و﹇︐﹩ ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د در ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ و︲︹ ︫︡ه ︋︣ای ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ ︋﹥ ︫︣ط ا﹠﹊﹥ دا︻﹫︩ ︋︺︒ و 

︾﹫︣ ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣، ﹝︓﹙︀ ︋﹥ دا︻﹩ ︑︡︡، ﹝︖︀ز ﹝﹩ ︫﹢د ﹢ن ﹝﹩ ︫﹢د ا︨︐︺﹞︀ل ﹜﹀︶ 

 .در︾﹫︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹜﹥

 ﹩︀︪﹡︀م ﹝︀ در ﹨﹞﹫﹟ ︵﹙︉ ا﹚﹋ ︀﹚︺﹁ .﹜ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ ا︮﹙︀ ﹋︀ری ︋︀ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ ﹡︡ار ﹟ا ︣﹍ا︫﹊︀ل د

ارد. ا﹎︣ ﹇︣ار ︋︀︫︡ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، و︲︹ ︫︡ه ︋︀︫︡ ︋︣ای ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩، ا︨️. ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ ﹝︺﹠︀ی ا︨﹞﹩ د

﹜︀زم ﹝﹩ آ﹫﹨ ︡️ ﹨﹛ ﹝︺﹠︀ی ا︨﹞﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ﹡﹍﹢﹫︡ ﹇︊﹙︀ ا︪︀ن ﹁︣﹝﹢د ﹋﹥ ﹨﹫️ ﹝︺﹠︀ی ا︨﹞﹩ دارد و 



︣ف ﹝︺﹠︀ی ا︨﹞﹩ دارد و ﹁﹆︳ در ︻﹙﹆﹥ و︲︺﹫﹥ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ا︫﹊︀ل ﹡︡ارد ︎︦ ︠﹙︀︮﹥ ︋﹫﹟ 

︀﹇ ︣ف و ا︨﹛ ﹁︣ق︪︡ه﹡ ﹏︀﹇ ﹩﹇︣﹁ ︀︖﹠و﹜﹢ در ︻﹙﹆﹥ و︲︺﹫﹥ و﹜﹩ ا ︫︡ ﹏ . 

ا︫﹊︀ل د﹍︣ی ﹝︣﹢م آ﹇︀ی ا︣وا﹡﹩ ﹋︣ده. ا︪︀ن ﹁︣﹝﹢ده ا﹎︣ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ︋﹥ ︑︺︊﹫︣ ﹝︀ و︲︹ ︫︡ه ︋︀︫︡ ︋︣ای 

︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣، ︋︺︡ ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د در ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ ︋﹥ دا︻﹩ ︑︡︡، ︾﹙︳ ا︨️ ﹢ن 

︋︺︒ و ز︗︣ ︋︀ دا︻﹩ ︑︡︡ ︗﹞︹ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ﹥ ︻﹙︀﹇﹥ ای ︋﹫﹟ ا﹟ دو ﹨︧️  ا﹟ دو ︋︀ ﹨﹛ ﹝︐︱︀د﹡︡. دا︻﹩

︑︀ ا﹟ ا︨︐︺﹞︀ل ﹫︮ ︋︀︫︡؟ ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ا︨︐︺﹞︀ل را ﹨﹞﹥ ﹝﹩ ︀︫ ︡﹡︣︢︎︡ ︋﹥ ا﹟ ︠︀︵︣ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝︺﹠︀ی 

︫︡︀︋ ︹︊︵ ﹟︧ ︀ل ﹝︖︀زی، دارای﹝︺︐︨ا ﹟ا ﹟﹫︋ ﹤﹋ ﹟︣ی ︋︀︫︡ ﹡﹥ ا﹍︀ی د﹠︺﹞ ﹤︽﹫︮. 

ا﹝︣ را ﹨﹛ ︻︣ض ﹋︣د﹛﹝︊﹠︀ی آ﹇︀ ︲﹫︀ء در ︮﹫︽﹥  . 

 ﹉ ،︡︣ب ز︲ ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹞ ﹩︐﹇و ︡﹢﹎ ﹩﹞ ︪︀ن︣ی ﹋︣ده. ا﹍د ﹅﹫﹆︑ ،﹏︺﹁آ﹇︀ی ︮︡ر در ︮﹫︽﹥ ا

︗﹞﹙﹥ ﹁︺﹏ دارد و ﹉ ︗﹞﹙﹥ ﹁︺﹙﹫﹥. ︠﹢د ﹝︺﹠︀ی ︲︣ب ︋︀ ︲︣ب ز︡ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︲︣ب ﹝︺﹠︀︩ ا︨﹠︀د 

ز﹝︀ن ﹎︫︢︐﹥. ا﹟ ﹝︺﹠︀ی  ︲︣ب ︋﹥ ﹁︀︻﹏ ّ﹝︀ ︋﹥ ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ ا︨️ ﹜︢ا ﹡︧︊︐︩ ﹡︀﹇︭﹥ ا︨️ ︺﹠﹩ زدن در

﹝﹀︣د ا︨️. ا﹟ ﹡︧︊️، ﹡︧︊️ ︠︀ر︗﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ︲︣ب، در ︠︀رج ﹝﹆﹅ ︫︡ه و ﹡︧︊️ ﹡︀﹇︭﹥ ای 

ا︨️ ﹋﹥ ﹜︀ ︭ ا﹜︧﹊﹢ت ︻﹙﹫︀. و﹜﹩ ︲︣ب ز︡ ﹋﹙︀م ا︨️ و ﹋﹙︀م، ﹡︧︊️ ︑︀﹝﹥ دارد. ﹡︧︊️ ︑︀﹝﹥، ﹡︧︊️ 

ّ﹝︀ و ﹁︀︻﹏ ﹝ّ︀، ︋﹥ ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ا︨️ ︺﹠﹩ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︲︣ب د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋︣د ︋︣ ﹡︧︊️ ︲︣ب ︋﹥ ذات 

 ️︊︧﹡ .︡﹡︡︐﹞ ﹜﹨ ︀︋ ︭︀دق ا︨️ و در ︠︀رج︐﹞ ︡آن ﹁︀︻﹏ ّ﹝︀ ︋︀ ز ︡﹢﹎ ﹩﹞ ︀م ﹋﹥ ﹝﹩ ︫﹢د﹚﹋ ،﹤︮︡ور

﹋﹠︡. از ز︡، ز︡ ︠︀ر︗﹩  ︑︭︀د﹇﹫﹥ ︗︀︩ ذ﹨﹟ ا︨️. ﹝﹠︐︀ ذ﹨﹟ ا﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ را ﹁︀﹡﹫︀ ﹁﹩ ا﹜︀رج ﹜︀ظ ﹝﹩

﹢︡ ا﹟ دو ﹊﹩ ﹨︧︐﹠︡. ︎︦ در ︲︣ب ز︡ را ﹝﹩ ︋﹫﹠︡. از ︲︀رب، ︲︀رب ︠︀ر︗﹩ را ﹝﹩ ︋﹫﹠︡ و ﹝﹩ ﹎

﹤﹞︀︑ ️︊︧﹡ ﹉ و︗﹢د دارد و ﹤︭﹇︀﹡ ️︊︧﹡ ﹉. 

ا﹝︀ ا︲︣ب ﹨﹛ ﹋﹙︀م ا︨️. آن ﹨﹛ ﹉ ﹁︺﹏ و ﹉ ︗﹞﹙﹥ دارد. آ︀ ا︲︣ب ︋︀ ︲︣ب ز︡ ا︠︐﹙︀﹁︪︀ن در ﹡︧︊️ 

︑﹙﹫﹙﹫﹥ ﹡︀﹇︭﹥ ا︨️؟ ︀ ا︠︐﹙︀﹁︪︀ن در ﹡︧︊️ ︑︀﹝﹥ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ا︨️؟ دو ا︐﹞︀ل در ﹝︧﹙﹥ ﹝﹢︗﹢د ا︨️. 

︐و ︋﹫﹟ ا︲︣ب، در ﹨﹞︀ن ﹡︧︊️ ﹡︀﹇︭﹥ ︋︀︫︡. ︲︣ب، ا ︡ا︨️ ﹋﹥ ا︠︐﹙︀ف ︋﹫﹟ ︲︣ب ز ﹟︀ل اول ا﹝

 ️︊︧﹡ ﹤︋ ︡ا︨﹠︀د ︲︣ب ︋﹥ ز ﹩﹠︺ ا︲︣ب .﹤در ︻︀﹜﹛ ︠︀رج ︋﹥ ﹡︧︊️ ︮︡ور ︡ا︨﹠︀د ︲︣ب ︋﹥ ز ﹩﹠︺



︮︡ور﹥. ︠﹢ب ا︲︣ب ︋︀ ︲︣ب ﹋﹥ ︋︀﹜﹢︗︡ان ﹁︣ق دار﹡︡.﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ﹁︣﹇︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︲︣ب ︋︀ ︲︣ب 

️ ﹡︀﹇︭﹥ ﹨︣ دو ︐﹠﹞ ︡﹠︐︧﹨ ﹩﹊︀ ا︠︐﹙︀ف ا﹟ دو در ︻︀َ﹜﹛ ا︨️. آ﹡︖︀ و﹇︐﹩ ︲︣ب را ﹡︧︊️ ﹝﹩ در ﹡︧︊

 ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ﹩︐﹇در ﹋︖︀ ﹡︧︊️ ﹝﹩ د﹨﹫﹛؟ در ︻︀﹜﹛ ︠︀رج. و﹜﹩ و ﹟ا ،﹤︮︡ور ️︊︧﹡ ﹤︋ ︡د﹨﹫﹛ ︋﹥ ز

 ︉﹚︵ ﹜﹛︀︻ ﹉ ︀﹞ .︉﹚︵ ﹜﹛︀︻ ؟ در﹜﹫﹨در ﹋︖︀ ﹡︧︊️ ﹝﹩ د ،︡ا︲︣ب، ︲︣ب را ﹡︧︊️ ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ︋﹥ ز

﹜دار .﹜دار ︤﹫︖︺︑ ﹜﹛︀︻ ﹉ و ﹜دار ﹩﹠﹝︑ ﹜﹛︀︻ ﹉ و ﹜︀م دار﹀︐︨ا ﹜﹛︀︻ ﹉ ︣ب  و︲ ︡ا︲︣ب ︋︀ ز 

 ︋﹥ ز︡ ︋﹥ ︲︣ب ا︨﹠︀د ︺﹠﹩ ا︨️ ﹊﹩ دو ﹨︣ در ︑﹙﹫﹙﹫﹥، ﹡︀﹇︭﹥ ﹡︧︊️. ﹡︡ار﹡︡ ﹁︣﹇﹩ ﹡︀﹇︭﹥ ﹡︧︊️ در

️︊︧﹡ ﹤︣ق. ︮︡ور﹁ ﹟ا︨️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ﹡︧︊️ در دو ا .﹩﹠︺ اش ︑︭︀د﹇﹫﹥ ﹡︧︊️ ︲︣ب ﹟ا︨️ ا ﹤﹋ 

﹁︀︻﹏ ّ﹝︀﹩ ﹋﹥ ︲︣ب از او ︮︀در ︫︡ه، ﹝︐︭︀دق ︋︀ ز︡ ا︨️ در ︻︀﹜﹛ ︠︀رج و ا︲︣ب در ︻︀﹜﹛ ︵﹙︉. در 

﹩ ﹋﹥ ︲︣ب از او ︮︀در ︫︡ه، ︻﹫﹟ ز︡ ا︨️ و ﹝︐︭︀دق ︋︀ ز︡ ا︨️، در ︻︀﹜﹛ ︵﹙︉  ︻︀﹜﹛ ︵﹙︉، ذات ﹝︀ّ

 ︣︊﹥، ︻︀﹜﹛ا︨️. ︎︦ ا︠︐﹙︀ف در ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ︫︡ و ﹜﹊﹟ ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀ ﹋﹥ ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ︗﹞﹙﹥ ﹁︺﹙﹫﹥ ︠

 .︠︀رج ا︨️ و ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ︗﹞﹙﹥ ا﹡︀︪﹫﹥، ︻︀﹜﹛ ︵﹙︉ ا︨️. ا ﹟﹉ ا︐﹞︀ل

ا﹟ ا︐﹞︀ل را رد ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝﹩ ﹎﹢︡ ا﹟ ا︐﹞︀ل ︾﹙︳ ا︨️ ﹢ن ا︮﹙︀ ︗﹞﹙﹥ ﹋﹠︀ر ︋﹍︢ار﹛، ︠﹢د ﹁︺﹏ 

﹞﹙﹥ ﹝︀︲﹩ را ︋︀ ﹁︺﹏ ا﹝︣، ︋︀ ﹨﹛ ︋︧﹠︖﹫﹛ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛ و︗︡ا﹡︀ ، ﹁︺﹏ ﹝︀︲﹩ ︾﹫︣ از ﹁︺﹏ ا﹝︣ ا︨️. ر︋︴﹩ ︋﹥ ︗

 ﹩﹠︺ .️︨︧️؟ در ﹝︺﹠︀ی ﹁︺﹙﹩ ا﹫ از آن ا︨️، ︎︦ ا︠︐﹙︀ف در ︣﹫︾ ﹟ا .﹜︡ارد. ︗﹞﹙﹥ را ﹋﹠︀ر ︋﹍︢ار﹡

 ﹤︭﹇︀﹡ ﹤﹫﹚﹫﹚︑ ️︊︧﹡ ︩﹁︀﹚︐︧︠️؟ ا﹫ ︩﹁︀﹚︐︠ا︨️. ︠﹢ب ا ﹤︭﹇︀﹡ ﹤﹫﹚﹫﹚︑ ️︊︧﹡ ا︠︐﹙︀ف در ﹨﹞︀ن

َ︣ب، ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ ا︨️ و در ا︲︣ب، ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ا︨️. ﹡︧︊️ ︋︺︓﹫﹥ ا︨️. ﹡︧︊️ د ﹁︺﹫﹥ در ︲َ

ا︨️. و ا﹜︀ در ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ﹨︣ دو  .︡﹠︐︧﹨ ﹩﹊︴﹢ر ﹋﹥ ︑︭︀دق در ︗﹞﹙﹥ ﹁︺﹙﹫﹥، ︑︭︀دق، در ︻︀﹜﹛ 

 ︡ز ﹟︠︀رج ا︨️، در ا︲︣ب ﹨﹛ ︑︭︀دق در ︻︀﹜﹛ ︠︀رج ا︨️. ﹨﹫︘ ﹁︣﹇﹩ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. ︎︦ ا︠︐﹙︀ف ︋﹫﹟ ا

در ﹁︺﹏ ︲︣ب ︀ ︲︣ب ز︡ ︋︀ ا︲︣ب در ﹡︧︊️ ︑﹙﹫﹙﹫﹥ ﹡︀﹇︭﹥ ﹋﹥ در ﹁︺﹏ ﹝︀︲﹩ ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ ا︨️ و 

 .ا﹝︣، ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ و د﹁︺﹫﹥ و ︋︺︓﹫﹥ ا︨️

︠﹢ب ا﹟ ﹋﹙︀م ︫﹞︀  ﹩﹠︺﹥؟ ﹝﹩ ﹎﹢︡ ﹝︀ در ︠︀رج ﹉ و﹇️ ﹋︧﹩ را ُ﹨﹏ ﹝﹩ د﹨﹫﹛ و او را ︋︣ روی 

﹋︐︀ب ﹝﹩ ا﹡︡از﹛. در وا﹇︹ ︮︡ور ︑﹊﹢﹠﹩ ا︨️. و﹇︐﹩ ا﹡︡ا︠︐﹫﹞︩ ︋︣ روی ﹋︐︀ب ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ︋﹥ زور ﹨ُ﹙︩ 

﹢د ︋︺︒ ︑﹊﹢ ،﹩︀﹠︻ ﹩﹠﹢ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︀ او را ُ﹨﹏ د﹨﹫﹛ ︋︣ روی داد﹛ ︋﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ و﹜﹩ ︋﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝﹩ ︫



 ﹊﹢﹠﹩︑ ︋︺︒. ا︨️ ︑﹊﹢﹢﹊︑ ﹩﹆﹫﹆ ﹩﹠﹠﹩ ﹡︧︊️ ا﹁︐︀دن، ﹋︐︀ب روی ︋﹥ ﹡︧︊️  ﹋︐︀ب و﹜﹩ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡﹊﹠︡.

﹩﹆﹫﹆ ️︨︀ن وا﹇︹ در ا︲︣ب. ا﹝﹨ ﹏﹨ُ ا︨️ دادن .️︊︧﹡ ﹤︋ ﹟ا ﹤﹋ ﹏﹨ُ ﹩﹞ ﹜﹫﹨در( آ﹇︀ آن ︨﹞️ ︋﹥ د 

﹠︐︀ در آ﹡︖︀ ︑﹊﹢﹠︀ ︋﹢د و در ا﹠︖︀ ا︻︐︊︀را و ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ︋︤﹡︡ (در ا︲︣ب)، ﹝ ار︨︀ل ︫﹢د ﹝﹩) ا︲︣ب

﹩︀﹠︻ ا︻︐︊︀ری ﹩﹠﹢﹊︑ د ار︨︀ل﹢︫ ﹩﹞ ︀︖﹠د و ا﹢︋ ﹩︀﹠︻ ﹩﹠﹢﹊︑ آ﹡︖︀ ار︨︀ل. 

 :ا﹟ ﹋﹙︀م آ﹇︀ی ︮︡ر ︨﹥ ﹡﹊︐﹥ دارد

︑︭︀د﹇﹫﹥ ﹡﹊︐﹥ اول: ︲︣ب ز︡ را ﹝︺﹠︀ ﹋︣د، ︠﹢د ﹁︺﹏ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ ا︨️ و ︗﹞﹙﹥، ﹡︧︊️ 

 ،︀﹞ ﹤﹫﹚︺﹁ ﹤﹚﹝︗ ︡﹫﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹝︫ ﹤﹋ ر﹢︵ ﹟ا ،ٌ︬ ︫ ا﹎︣ ﹎﹀︐﹫﹛ ︲︣ب ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹞ .ا︨️ در ︻︀﹜﹛ ︠︀رج

︗﹞﹙﹥ ﹡﹫︧️ ﹢ن ﹝﹩ ﹎﹢﹫︡ ﹋︀ر ︗﹞﹙﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آن ذات ﹝︊﹞﹥ ای ﹋﹥ در ︠﹢د ﹁︺﹏ ﹝︀︲﹩ ا﹁︐︀ده، 

 .﹝︺﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ در ︻︀﹜﹛ ︠︀رج. ︲︣ب ︫︬ ﹋﹥ ﹝︺﹫﹟ ﹡﹊︣د

ی ﹝︊ ﹛ در ︠︀رج، ︫︬ ا︨️. ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ︲︣ب ذات، آ︀ ا﹟ ︗﹞﹙﹥ ﹨︧️ ︀ ﹡﹥؟ ا﹎︣ ︋﹍﹢﹫︡ آن ذات ﹝︀ّ

 ︐﹞︀ ︗﹞﹙﹥ ا︨️. ا﹟ را ﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹫︡؟

﹡﹊︐﹥ دوم: ︫﹞︀ ﹎﹀︐﹫︡ ا︐﹞︀ل دارد ﹋﹥ ﹝︀ ︋﹍﹢﹫﹛ در ا﹟ ︲︣ب ز︡، و ا︲︣ب، ﹉ ︑﹀︀و︑﹩ و︗︡ا﹡﹩ 

︠︀رج ا︨️ و ﹨︧️، ︑﹀︀وت در ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ا︨️ ﹡﹥ در ﹡︧︊️ ︑﹙﹫﹙﹫﹥. ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ او ︻︀﹜﹛ 

﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ا﹟ ︻︀﹜﹛ ︵﹙︉ و ا︨︐﹀︀م ا︨️. ا﹟ را ﹨﹛  ﹜︡﹫﹝﹀﹡ ︀﹞︺﹠﹩ ا︮﹙︀ ﹇︀︋﹏ ︑︭﹢ر ﹡﹫︧️ 

﹋﹙﹞︀ت ا︪︀ن. ﹝﹍︣ ︻︀﹜﹛ ︵﹙︉، ﹫︧️؟ ︻︀﹜﹛ ︵﹙︉ ﹨﹞︀ن ︻︀﹜﹛ ︠︀رج ا︨️. ︴﹢ر ﹋﹥ ︲︣ب ز︡ د﹜︀﹜️ 

﹩ ﹎﹢︡ آ﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آن ذا︑﹩ ﹋﹥ ︲︣ب از او ︮︀در ︫︡ه، ﹨﹞︀ن ز︡ ا︨️ در ︠︀رج، در ا︲︣ب، ﹝

﹝﹟ از او ︵﹙︉ ﹋︣دم، ﹨﹞︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ︠︀رج ز︡ ا︨️. ︻︀﹜﹛ ︵﹙︉ و ا︨︐﹀︀م و ︑﹞﹠﹩ و ︑︣︗﹩ 

 .﹋︖︀︨️؟ ﹜︢ا ا︮﹙︀ ا︐﹞︀ل اول ︑︭﹢ر ﹡︡ارد

ا﹝︀ ا︠︐﹙︀﹁﹩ ﹋﹥ ︫﹞︀ در︨️ ﹋︣د︡: ا﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹝︫ ﹤﹋ ﹟﹫︡ ا﹟ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ا︨️ و ا﹟ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ 

﹥ آن ︻︀﹜﹞︩، ︻︀﹜﹛ ︠︀رج ا︨️، ︻︀﹜﹛ ︠︀رج در ﹋︖︀ ﹊﹩ ا︨️؟ (︣ف ︨﹢﹝︪︀ن) در ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ﹋

آ﹡﹩ ﹋﹥ د﹁︹ ﹝﹩ ︫﹢د. آ﹡﹩ ﹋﹥ در ︠︀رج ﹝﹩ ز﹡︡ ︋︀ ز ︡﹊﹩ ا︨️. آ︀ ︫﹞︀ وا﹇︺︀ ا︲︣ب را در آن ار︨︀ل 



︡︡؟ ﹇︴︺︀ ا︨︐︺﹞︀ل ﹡﹊︣د︀ل ﹋︣د﹝︺︐︨ا︨️ و در ︋︺︒ ا︻︐︊︀ری  .︠︀ر︗﹩ ا ﹩︀︪﹡ا ︉﹚︵ ︡﹫﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹝︫

ی ﹋﹥ در ︻︀﹜﹛ ︠︀رج، و︗﹢د ﹡︡ارد ︑︀ ︋﹍﹢﹫﹛ آ﹡﹩ ﹋﹥ ﹡︧︊️ داده ︫︡ه ︋︀ ز︡ ا︨︐︺﹞︀ل ﹋︣د︡. ︋︺︒ ا︻︐︊︀ر

﹊﹩ ا︨️. ای ﹋︀ش ﹝﹩ ﹎﹀︐﹫︡ ﹋﹥ ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ اش ﹨﹛ ︻︀﹜﹛ ا︻︐︊︀ر ا︨️ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︻︀﹜﹛ ا︨︐﹀︀م 

︡در︨️ ﹋︣د. 

﹉ د﹁︺﹥ د﹍︣ ︻︣ض ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ا﹟ ﹝︺﹠︀ی ︨﹢م ا︪︀ن را: ا﹟ ﹋﹥ ︫﹞︀ ﹝﹩ ﹎﹢﹫︡ ا︲︣ب، ﹝︺﹠︀︩ ︋︀ ︲︣ب 

ر ﹡︧︊️ ︑﹙﹫﹙﹫﹥ ﹡︀﹇︭﹥ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹝﹆︭﹢دت ﹫︧️؟ ﹝﹩ ﹎﹢﹩ آن ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ ا︨️ و ا﹟ د

﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ا︨️. ︠﹢ب ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ︲︣ب ز︡، ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ در ﹫︧️؟ در ︠︀رج ا︨️. ︋︺︡ ﹝﹩ 

﹎﹢﹫︡ آ﹡﹩ ﹋﹥ در ︠︀رج، ︲︣ب از او ︮︀در ︫︡ه، ︋︀ ز︡ ︠︀ر︗﹩ ﹝︐︭︀دق ا︨️. ︠﹢ب ﹜﹥ و︗﹥. و﹜﹩ 

︲︣ب، ا﹟ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ا︨️، ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ︠︀ر︗﹩ ︀ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ا︻︐︊︀ری و و﹇︐﹩ ﹝﹫﹍﹢﹩ ا

ا﹡︀︪﹩؟ ﹇︴︺︀ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ︠︀ر︗﹩ ﹋﹥ ﹡﹫︧️ . ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ا︻︐︊︀ری و ا﹡︀︪﹩ ﹋﹥ در︠︀رج ﹡﹫︧️ ︑︀ 

︋﹍﹢﹫︡ آ﹡﹩ ﹋﹥ ﹡︧︊️ داده ︫︡ه در ︻︀﹜﹛ ︠︀رج ︋︀ ز ︡﹊﹩ ا︨️. ا︑﹀︀﹇︀ ︠﹢د آ﹇︀ی ︮︡ر ︋﹥ ﹝︺﹆﹢﹜︀ت ︔︀﹡﹩ 

﹙︧﹀﹩ ﹨﹞﹫﹟ ا︫﹊︀ل را ﹋︣ده ﹋﹥ ︴﹢ر ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹫︤ی ﹋﹥ ︗︀︩ در ذ﹨﹟ ا︨️ ︋︀ ﹫︤ی ﹋﹥ در ︠︀رج ﹁

ا︨️ ﹝︐︡ ︋︀︫﹠︡؟ ︫﹞︀ و﹇︐﹩ ﹝﹩ ﹎﹢﹫︡ ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥، ﹝︺﹠︀ی ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︧︊️ ﹝︊﹞ۀ 

︀دق  ︣﹨ ﹩﹠︺﹥ ﹋﹥ ﹨︧️ در ︠︀رج ︋︀︫︡ و آن ︑︀﹝﹥ ﹨﹛ در ︠︀رج ︋︀︫︡ ︑︀ ︋﹍﹢﹫︡ ﹋﹥ ︋︀ ﹨﹛ ﹝︐︭︀د﹇﹠︡. ︑︭

﹨﹢﹨﹢️. ا﹎︣ ا﹠︖︀ ﹝﹩ ﹎﹀︐﹫︡ ﹋﹥ ا︠︐﹙︀ف ﹨﹛ در ﹡︧︊️ ︑﹙﹫﹙﹫﹥ ا︨️ و ﹨﹛ در ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ا︨️، ﹝︓﹙︀ 

﹩﹊ در ︻︀﹜﹛ ا︻︐︊︀ر  ︡﹠︐︧﹨ ﹤﹋ ﹤︐︊﹛ا ﹟ا ﹜﹨ ︳﹚︾ ️︨ن ا﹢ ا︨️، ا︲︣ب ﹁︀︻﹏ ﹋﹥ آ﹡﹩ ︋︀ز ︡︠︀ر︗﹩ ز 

︨﹥ ︀ر ︮﹀﹥، ﹝︴﹙︉ را  و ﹋︪﹫︡ه ز﹞️ ا︪︀ن ﹋﹥ ا﹟ ﹜︢ا. ︋﹢د ︑︣ آ︋︣و﹝﹠︡ا﹡﹥ ا﹟ ︋︀ز ا﹝︀ ا︨️،

︫︡︀︋ ﹜﹁ ﹏︋︀﹇ ﹤﹋ ﹜︡ه، ﹝︴﹙︊﹩ در ﹡﹫︀ورد﹡︀︙﹫︎. 

 .ا︀﹞︣﹁ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹟︪︀ت ا︻﹙︀م

 ️﹛︀︖︠ ︀﹡آ ︀︐﹠﹞ و ︡﹠︐︧﹫﹡ ︡﹚︋ ﹜﹨ ︣ان﹍د .﹜﹫︐︧﹫﹡ ︡﹚︋ ﹜︧️؟ ︻︣ض ﹋︣د﹫ ︀ی ا︲︣ب﹠︺﹞ ﹤﹋ ﹟ا

﹫︧️؟  ﹋︪﹫︡ه ا﹡︡ ︋﹍﹢ .︡﹠﹢ن ︻︣ض ﹋︣دم ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب ︋︀ ا︲︣ب ︋︀ ا﹝︣︑﹉ ︋︀﹜︱︣ب، ﹁︣﹇︩

 ︉﹚︵ ﹩﹠︺ ؟﹤ ﹩﹠︺ ،﹛ ا︵﹙︉ ﹝﹠﹉ ا﹜︱︣ب﹫﹢﹍﹫﹞ .︋︤ن ﹩﹠︺ ا︲︣ب ︡﹢﹍﹫﹞ .️︨ای ا ﹤︭﹢︻ ︀︺﹇وا



﹝﹩ ﹋﹠﹛ از ︑﹢ ︲︣ب را. ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ از ︑﹢ ︲︣ب را  ﹩﹠︺﹥؟ ︺﹠﹩ ︋︤ن. ا﹝︣︑﹉ ︋︀﹜︱︣ب 

﹠︺ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ؟﹤ ﹩﹠︺ ا﹝︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ︋﹥ ︲︣ب ﹜﹢﹎ ﹩﹞ .ا﹝︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ︋﹥ ︲︣ب ﹩﹠︺ ؟﹤ ﹩﹠︺ ﹩﹞ د︨︐﹢ر ﹩

︣﹍︋︤ن د ﹩﹠︺ ︡﹢﹍﹫﹞ ؟﹤ ﹩﹠︺ د︨︐﹢ر ﹝﹩ د﹨﹛ ︋﹥ ︲︣ب ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ .د﹨﹛ ︋﹥ ︲︣ب. 

 ﹏︋︀﹇ ﹩﹁︣ ︀ی﹠︺﹞ ﹤﹋ ﹟︡ارد. ا﹡ ︀ ︣ق دارد﹁ ﹜﹨ ︀︋ ︀﹠ا ﹜﹫﹢﹍︋ ﹜﹫﹨ا﹢︋ ﹤﹋ ا︔︣ی ﹨﹛ ﹡︡ارد ︒︋ ﹟ا

 ️︨︀م ︫︡ه. ﹇︀︋﹏ ︑﹆﹫﹫︡ ا﹝︑ ︫︡ه و ﹜﹨ ︣︊﹇ ︩︊﹡ ︣﹍ده، د﹢﹞︣﹁ ﹜︷︻ا ﹫︫ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ︡﹫﹫﹆︑ از اول ﹩﹠︺

﹝﹆﹫︡ ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹟ ﹨﹛ از اول ﹝﹆﹫︡ ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د ﹢ن ︋︺︡ از ا﹡︪︀ء ، و︗﹢د ا︨️ و و︗﹢د ﹋﹥ ﹇︀︋﹏ 

 ﹜︣ان ﹁︣﹝﹢د، ︻︣ض ﹋︣د﹍و د ﹩﹢︠ ره ﹁︣ق ︋﹫﹟ ﹝︊﹠︀ی آ﹇︀ی ﹩﹡︀آ﹇︀ی رو ﹤﹋ ﹩︀﹁︣ آن .️︧﹫﹡ ︡﹫﹫﹆︑

﹇︀ی ︠﹢﹩ ره ︋﹥ ︻﹆﹏ ﹇︀︮︣ ﹝︀ ﹡︀︑﹞︀م ﹋﹥ و︗﹩ ﹡︡ارد. و﹜﹩ ا﹟ ﹝﹆︡ار ﹝︧﹙﹛ ا︨️ ﹋﹥ ︸︀﹨︣ا ﹝︊﹠︀ی ﹝︣﹢م آ

ا︨️. ا﹟ ﹋﹥ ا︲︣ب، ︺﹠﹩ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ︲︣ب را ︋﹥ ذ﹝﹥ ز︡، و ︋︺︡ ا︋︣از ﹝﹩ ﹋﹠﹛، در ار︑﹊︀ز ﹋︧﹩ 

️︧﹫﹡. 

︋︺︡ آ﹇︀ی ︮︡ر ︑ ﹉﹆﹫﹅ د﹍︣ ﹨﹛ ﹋︣ده ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در ﹝︺﹠︀ی ︑︡︡ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د، ︀ در 

︐︧﹞ ︀و ا﹎︣ ﹝︺﹠︀ی ︑︺︖﹫︤ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د ، آ .﹉ ﹟؟ ا﹤﹡ ︀ ️︧﹨ ﹩︀︪﹡اش ﹨﹞︀ن ︵﹙︉ ا ﹤﹫﹁ ﹏﹝︺

 ︡︀︋ ︣︠︡؟ آر ا︲︣ب، از آن ︑︺︖﹫︤ در ﹝﹩ آ﹢︴ ،️︨ا ﹩﹢︠ ︀ی آ﹇︀ی﹠︺﹞ ،️︧﹫﹡ ﹩︀︪﹡ا ︉﹚︵ ︩︀﹠︺﹞

 ︀﹠︺﹞ ︀ ﹩︀︪﹡ا ︉﹚︵ ،﹜ا︨️ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ را ﹝︺﹠︀ ﹋︣د ﹟ا ﹜﹨ ︣﹍د ﹅﹫﹆︑ ﹉ .︫︡︀︋ ﹩︐﹫﹠︨ ﹉

︲︣ب ︋﹥ ﹁︀︻﹏ ﹝︀ ︋﹥ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ د﹁︺﹫﹥ ︋︺︓﹫﹥ و در ︻︀﹜﹛ ︑︭︀دق ﹊﹩ ﹨︧️ ﹋︣د﹛ ︋﹥ ﹇﹢ل ا︪︀ن ︋﹥ ا︨﹠︀د 

︋︀ ز ،︡︴﹢ر ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ا︲︣ب، ︋﹙︀ا︫﹊︀ل ︸﹢ر دارد در و︗﹢ب ﹡﹀︧﹩، در ︑︡︡ و ︑︺︖﹫︤ و ا︨︐︤اء و 

ا﹠︀ ︠﹙︀ف ︸︀﹨︣ ا︨️ و ﹇︣﹠﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. ﹝﹠︪︀ء ا︸ ﹟﹢ر ﹫︧️؟ آ︠﹢﹡︡ ره ﹝﹠︪︃ ︸﹢ر را ︻﹙﹆﹥ 

︣د. ا︪︀ن ︋︺︡ از آن ﹋﹥ ︻﹙﹆﹥ و︲︺﹫﹥ را ا︫﹊︀ل ﹋︣د، ︴﹢ر ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ از ا﹟ و︗﹢ب در ﹝﹩ و︲︺﹫﹥ ﹝︺﹠︀ ﹋

 آ︡؟

 

 



 ﹤︊﹠︪﹊٢٣/٨/۵٢︗﹙︧﹥ ( ٩۴١(  

﹋﹙︀م در ﹝︺﹠︀ی ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ︋﹢د. آ﹇︀ی ︮︡ر ﹡︷︣ش ا﹟ ︫︡ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︣ ا︨﹠︀د ﹝︀ده ︋﹥ 

﹁︀︻﹏ ︋﹥ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ د﹁︺﹫﹥ ︑︣﹊﹫﹥. ا︠︐﹙︀ف ا︲︣ب ︋︀ ︲︣ب، در ﹨﹞︀ن ﹡︧︊️ ︑︀﹇︭﹥ ︑﹙﹫﹙﹩ ا︨️ ﹡﹥ 

︋ ﹤﹋ ﹟ر دارد در ا﹢︸ ،﹏︺﹁ر ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹢︴ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ در ﹡︧︊️ ︑︭︀د﹇﹫﹥ ︑︀﹝﹥. ︠﹢ب ﹤

 ا﹡︪︀ء ︫︡ه؟

ا︪︀ن در ︑﹆︣︣ات ︻︊︡ ا﹜︧︀︑︣ دو ︑﹆︣︉ دارد. ا﹜︊︐﹥ ︑︺︊﹫︣ش و ان  ︣︊︺﹁ ️︫︀ ︋﹥ ︻︊︀رۀ ا︠︣ی ا︨️ و﹜﹩ 

 :﹆﹫﹆︐︩ دو ︑﹆︣︉ ا︨️

 ﹩﹆︋︀︴﹞ ،️︧﹨ ﹤د﹜︀﹜️ ︑︭﹢ر ﹤︋ ﹤﹋ ︩﹛﹢﹛︡﹞ ﹉ .ا︨️ ﹋﹥ ا︲︣ب، ︎﹠︕ ﹝︡﹜﹢ل دارد ﹟اول ا ︉︣﹆︑

ده ︋﹥ ﹁︀︻﹏ ︋﹥ ﹡︧︊️ ︋︺︓﹫﹥ ار︨︀﹜﹫﹥. ﹜︢ا ﹋︧﹩ ﹋﹥ ︠﹢ا︋﹫︡ه ︋︀︫︡ ﹨﹛ ا︲︣ب ا︨️ د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︣ ا︨﹠︀د ﹝︀

︋﹍﹢︡ ا﹟ ﹝︺﹠︀ ︋﹥ ذ﹨﹟ ︠︴﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋︀ز ا﹟ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹉ د﹜︀﹜️ ︑︭﹢ر﹥ ا﹜︐︤ا﹝﹫﹥ دارد و آن د﹜︀﹜️ 

︑︭﹢ر﹥ ا﹜︐︤ا﹝﹫﹥، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︧﹩ ﹋﹥ ا ﹟︣ف را ﹝﹩ ︫﹠﹢د ︋﹥ ذ﹨﹠︩ ﹨﹛ ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ ﹝︐﹊﹙﹛ اراده 

﹝︀ده را ﹢ن ︻︀د︑︀ و ︾︀﹜︊︀ ا﹟ ا︲︣ب از ﹋︧﹩ ︮︀در ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ اراده ی ﹝︀ده را دارد. ا﹟ ︾﹙︊﹥ و ﹋︣ده 

 ︡ز ︀﹝︫ ︣﹎ا ﹤﹋ ﹟ا ﹏︓﹞ ا︲︣ب ︑︪﹊﹫﹏ ︫﹢د ﹟ا﹜︐︤ا﹝﹫﹥ ︋︣ای ا ﹤د﹜︀﹜️ ︑︭﹢ر ﹉ ﹤﹋ ︀دت ﹝﹠︪︃ ﹝﹩ ︫﹢د︻

﹠︐﹆﹏ ︋﹥ ︻﹞︣و ﹝﹩ را ︾︀﹜︊︀ ﹨﹞︣اه ︻﹞︣و د︡ه ای ،  ︀︑ ︀﹛︀﹉ ﹋︧﹩ ︻﹊︦ ز︡ را ﹨﹛ ﹝﹩ ︋﹫﹠︡، ذ﹨﹠︩ ﹝

 .︫﹢د

د﹜︀﹜️ ︨﹢م، د﹜︀﹜️ ︑︭︡﹆﹫﹥ ﹝︴︀︋﹆﹫﹥ ا︨️. ﹋﹥ ا﹎︣ ا﹟ ا︲︣ب، از ︫ ﹉︬ ﹝︐﹊﹙﹛ ذی ︫︺﹢ر ﹝﹙︐﹀️ 

 ︡﹢﹎ ﹩﹞ ︀ل ﹋︣ده در ﹡︧︊️ ︋︺︓﹫﹥ ار︨︀﹜﹫﹥ ﹋﹥ ︋﹥ آن﹝︺︐︨ا︲︣ب را ا ﹟ا︨️ ﹋﹥ ا ﹟ا ︩︀﹠︺﹞ ︮︀در ︫﹢د

﹩﹆︋︀︴﹞ ﹤﹫﹆︭︡︑ ️﹛︀﹛د. 

ا﹜︐︤ا﹝﹫﹥ دار ﹤﹫﹆︭︡︑ ️﹛︀﹛د ﹉ :︀رم ﹩﹞ ذی ︫︺﹢ر ﹝﹙︐﹀︐﹩ ا︲︣ب را ﹜﹚﹊︐﹞ ﹩︐﹇ا︨️ ﹋﹥ و ﹟و آن ا ﹜

 .﹎﹢︡، ا﹟ ا︲︣ب، ﹋︪︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹝︐﹊﹙﹛ اراده ﹝︀ده را دارد. ا﹟ ﹨﹛ د﹜︀﹜️ ︑︭︡﹆﹫﹥ ا︨️



︎﹠︖﹛: ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ︠﹢دش د﹜︀﹜️ ︋︣ ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝︭︡اق ︵﹙︉ ا︨️ ﹢ن ︵﹙︉ ︀ ︋﹥ ﹇﹢ل 

﹫︾ ︀ ️︧﹨ ︀ن اراده﹝﹨ م آ︠﹢﹡︡ ره﹢︣﹞ ﹤︋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹛︀﹛ا︲︣ب ، د ﹜﹫︐﹀﹎ ︫︡︀︋ اراده ا︨️. ا﹎︣ اراده ︣

د﹜︀﹜️ ︑︭︡﹆﹫﹥ ا﹜︐︤ا﹝﹫﹥ ︋﹥ اراده ︎︦ ﹇︴︺︀ د﹜︀﹜️ ︋︣ ︵﹙︉ ﹋︣ده. ا﹎︣ ﹎﹀︐﹫﹛ ︵﹙︉ ︾﹫︣ از اراده ا︨️، ︵﹙︉ 

 ﹟ا︲︣ب، ︠﹢د ا ︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹩︐﹇ا﹜﹞﹆︭﹢د، ﹋︧﹩ ﹋﹥ اراده دارد و ﹢﹡ ا﹜﹞﹆︭﹢د و ︑︭︡ی ﹢﹡ ﹩︺︨ ﹩﹠︺

︑︭︡ی ﹡﹢ ا﹜﹞﹆︭﹢د ﹢ن ︠﹢د ﹎﹀︐﹟ ﹨﹛ ︑︭︡ی ﹡﹢ ا﹜﹞﹆︭﹢د ا︨️ ا︲︣ب، ﹝﹩ ︫﹢د ﹝︭︡اق . 

︀﹜︀ آ﹇︀ی ︮︡ر! ︴﹢ر ︫︡ ا﹟ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ︸﹢ر دارد ﹢ن ﹨﹫︘ ﹋︦ ﹝﹠﹊︣ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹇︣﹠﹥ ای ﹡︊︀︫︡ 

 ︋︣ ︠﹙︀ف، ︸﹢ر دارد ︋︣ ︵﹙︉ ﹡﹀︧﹩ ︺﹠﹩ ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣و ︑︣﹉ و ار︨︀ل. ︎︦ ا﹟ از ﹋︖︀؟

︣︉ دارددر ︑﹆︣︣ ︻︊︡ ا﹜︧︀︑︣ دو ︑﹆ : 

﹉ ︋﹫︀﹡︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹫﹛ د﹜︀﹜️ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ︋︣ اراده ﹝︀ده ﹫︧️؟ د﹜︀﹜️ ︑︭﹢ر﹥ ا﹜︐︤ا﹝﹫﹥. ﹢ن ︾︀﹜︊︀ 

و﹇︐﹩ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د ا﹟ اراده ︋﹥ د﹡︊︀﹜︩ ﹨︧️. ﹝﹆︐︱︀ی ا︮︀﹜ۀ ا﹜︐︴︀︋﹅ ︋﹫﹟ ﹝︡﹜﹢ل ︑︭﹢ری و ﹝︡﹜﹢ل 

ز︗︣ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ا﹎︣  ︑︭︡﹆﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آ﹡﹩ ﹨﹛ ﹋﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ دا︻﹩ ︋︺︒ و

 .﹝﹆︭﹢دش ︾﹫︣ آن ︋︀︫︡ ﹇︣﹠﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹜︢ا ا﹟ ﹝﹩ ︫﹢د ﹝︴︀︋﹅ ︸﹢ر

ا﹟ ︋﹫︀ن ﹝︺﹆﹢ل ا︨️ ﹝﹠︐︀ آ﹇︀ی ︮︡ر ︠﹢دش را اذ️ ﹋︣ده ﹢ن ا﹠︀ ﹨﹞﹥ ﹜︊︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹢ن ︮﹫︽﹥ 

﹋﹥ د﹍︣ان ︾﹙︊﹥ ا︨︐︺﹞︀ل دارد در ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣، ﹝﹢︗︉ ا﹡︭︣اف ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹟ ﹨﹞︀﹡﹩ ا︨️  ا﹁︺﹏

 .﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ دارد

 …︑﹆︣︉ دوم ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︮﹫︽﹥ ﹨︀ی ا﹁︺﹙﹩ ﹋﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د ﹥ در ︑︺︖﹫︤ ﹥ در ︑︡︡ و 
︀﹠د، ﹝﹩ ا︨︐︺﹞︀ل ز︗︣ و ︋︺︒ دا︻﹩ ︋﹥ ﹋﹥ ا﹁︺﹙﹩ ︮﹫︽﹥ آن و﹜﹩ ﹨︧️ آن در اراده ﹇︊﹙︩ اش ر︑︊﹥ در ا﹢︫ 

﹋﹥ ا﹟ ︋︺︒ دارد، آ﹡︀ ﹨﹛ دار﹡︡ و﹜﹩ آ﹡ ﹉ ︀﹫︤ ا︲︀﹁﹥  ﹥ ﹨︣. ﹡︡ارد ا﹠︀ و ︑︡︡ و ︑︺︖﹫︤ ﹇︊﹙︩

دار﹡︡ ﹜︢ا ا︮﹏ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آن ﹝﹣﹡﹥ زا︡ه ا︨️ و ︋﹫︀ن زا︡ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︎︦ ﹝﹆︐︱︀ی ﹝﹆︡﹝︀ت ﹊﹞️ و 

️︧﹫﹡ ︡ای ﹡﹫︀ورده، آن ﹝﹣﹡﹥ زا ﹤﹠︣﹇ ن ﹇﹫︡ و﹢ ﹤﹋ ️︨ا ﹟ا︵﹙︀ق ا. 



ه ︀ ︠﹢د آ﹇︀ی ︮︡ر، و آن ﹉ ﹋﹙﹞﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ در︨️ ا︨️  ︀﹛︀ ﹤﹝﹚﹋ ﹉ ︀︐﹠﹞︀ ﹝﹆︣ر ا︫︐︊︀ه ﹋︣د

 ﹩﹞ ︀﹝︫ ﹤﹋ ﹟ا .﹜دار ︀﹠︣ه ﹋︣دن و ا︧﹞ و ︑︺︖﹫︤ و ︡︡︑ اراده ی ﹉ و ﹜اراده ی ﹝︀ده دار ﹉ ︀﹞

﹎﹢﹫︡ ﹨﹞﹥ آن د︻︀وی، ﹇︊﹙︩ اراده دارد، ︋﹥ ﹉ ﹝︺﹠︀ در︨️ ا︨️ ︺﹠﹩ آ﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ دا︻﹩ ︑︺︖﹫︤ ا︨︐︺﹞︀ل 

﹝﹠︐︀ اراده ﹋︣ده، ︑︺︖﹫︤ را ﹡﹥ ﹝︀ده را، ︑︡︡ را ﹡﹥ ﹝︀ده را. و﹇︐﹩ ﹝﹩ ﹎﹢︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹇︴︺︀ ﹇︊﹙︩ اراده ﹋︣ده 

 .ا﹎︣ ﹝︣دی ︋﹊︩، آ︀ وا﹇︺︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹋﹥ ︋﹊︪﹩؟! آ﹡﹩ ﹋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ دارد، اراده ﹝︀ده ا︨️

﹡﹊︐﹥ ︨﹢م در ﹋﹙︀م ا︪︀ن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آ︀ ا﹟ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹋﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د در ﹝﹢ارد ︑︡︡ و ︑︺︖﹫︤ و 

︨︐︤اء، ا﹠︀ وا﹇︺︀ ﹝︺︀﹡﹩ ﹝︐︺︡ده ︋︣ای ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹇︡﹝︀ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ︀ ا﹟ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹉ ﹝︺﹠︀ ا

دارد و آن ﹨﹛ ﹡︧︊️ ﹝︀ده ︋﹥ ﹁︀︻﹏ ︋﹥ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ︋︺︓﹫﹥ د﹁︺﹫﹥؟ ﹝﹠︐︀ دوا︻﹩ ﹝︐︺︡د ا︨️. ︑︀ر︑︀ دا︻﹫︩ 

 ﹤﹚﹝︗ ﹟ا︨️ و ا︠︣ی ︑︺︖﹫︤ ا︨️ و ا︠︣ی ︋︺︒ و ز︗︣ ا︨️. ﹜︢ا ا ︡︡︑ ،﹏︺﹁︫︡ه ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا ﹤︪﹫﹚﹋

 .︋︃ی داع ا﹡︪️ ︑︭﹫︣ ﹝︭︡ا﹇︀ ﹜︢﹜﹉ ا﹜︡ا︻﹩

﹝︣﹢م آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ره ﹁︣﹝﹢ده ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ﹝︺︀﹡﹩ ﹝︐︺︡د دارد. ﹉ و﹇️ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹁︺﹏ را ︋﹥ ذ﹝﹥ ︻︊︡ 

و ا︋︣از ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ﹝﹩ ︫﹢د ︋︺︒ و ز︗︣. ﹉ و﹇️ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︺︖﹫︤ را ︋﹥ ذ﹝﹥ ︻︊︡، ا﹟ ﹝﹩ ︫﹢د 

 .︤﹫︖︺︑︡︡︑ را ﹝﹩ ︫﹢د ︡︡︑ ︡﹠﹋ ﹩﹞ و﹇️ ا︻︐︊︀ر ﹉ . 

 :آ﹇︀ی ︮︡ر ︋﹥ آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ره دو ا︫﹊︀ل دارد

 .﹉ ا︫﹊︀ل ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︮﹏ ﹝︊﹠︀ ︋︀︵﹏ ا︨️

﹉ ا︫﹊︀ل ا﹟ ا︨︐﹊﹥ ا︀﹠︊﹞ ﹟﹩ ﹋﹥ در ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ا︠︐﹫︀ر ﹋︣د︡، ﹜︀ز﹝﹥ اش ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، در 

در ﹨﹫︘ ﹝︺﹠︀﹩ ا︨︐︺﹞︀ل ﹡︪︡ه ︋︀︫︡ و ا︮﹙︀ ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥  ﹝﹢ارد ︑︺︖﹫︤ و در ﹝﹢ارد ︑︡︡ و ا﹝︓︀ل ذ﹜﹉

﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︣ا؟ ﹢ن ا﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹟︡ ا﹎︣ ﹝︣دی ︋︤ن،  ︡︀︋﹉ ︵﹢ری ︋︀ ︑︡︡ و ︑︺︖﹫︤ ر︋︳ دا︫︐﹥ 

︋︀︫︡. ﹝︓﹏ ا ﹤﹋ ︡﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹟﹉ ﹋︧﹩ ﹎﹀️ ︎﹠︖︣ه را ︋︊﹠︡ و او ﹨﹛ ︋﹙﹠︡ ︫︡ ︋︧️. ︋﹍﹢︡ د︡ی ︑︺︖﹫︤ش 

︡؟ ︀︋︡ ا︡︑ ﹟︡ از ︗︀﹩ در︋﹫ ︡︀︋ .︡︀﹉ ر︋︴﹩ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ا﹎︣ ﹋︣دم؟ ﹝﹩ ﹎﹢ ︡﹥ ︑︺︖﹫︤ی ︫

﹇︣ار ︋︀︫︡ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ا﹝︣ از آن در ﹡﹫︀︡، ︑︺︖﹫︤ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹢ن ︫﹞︀ ﹝﹩ ﹎﹢﹫︡ ︵﹫︣ان ا﹜﹩ ا﹜︧﹞︀ء، ا﹎︣ 



 ﹤﹋ ︡﹡︀﹝﹁ ﹩﹞ ︣ان ︠︀ر︗﹩ را ا﹡︖︀م د﹨︡ ﹋﹥ ︑︺︖﹫︤ ﹡﹫︧️. و﹇︐﹩ ︑︺︖﹫︤ ا︨️ ﹋﹥ ا﹝︣ش ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋﹥ او﹫︵

رت ﹡︡اری ﹁︺﹏ را ا﹡︖︀م د﹨﹩. ︑︺︖﹫︤ از ا﹝︣ درآ﹝︡ه، ︑︡︡ از ا﹝︣ در آ﹝︡ه. ا﹝︣ ﹡︧︊️ دادن ﹝︀ده ︋﹥ ﹇︡

 ︀ ︡︡︑ ﹩﹢︠ ا︨️ ︋﹥ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ︋︺︓﹫﹥ ا︨️. ا﹎︣ ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ اش ︋︺︒ ﹡︊﹢د و ︋﹥ ﹇﹢ل آ﹇︀ی ﹏︻︀﹁

︖︻ ﹟︤ت؟ ا︖︻ ﹩﹠︺ ،ا﹝︣ت ︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹩︐﹇ر︋︴﹩ ︋﹥ ﹝︀ده ا﹝︣ دارد. و ﹤ ،از ا﹝︣ درآ﹝︡ه ﹡﹥ از ︑︺︖﹫︤ ︋﹢د ،︤

 .﹁︺﹏. ا﹝︣ ا︨️ ﹋﹥ او ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹝︐︓︀ل ﹋﹠︡

 ﹟︪︀ن ︋﹥ آ︠﹢﹡︡ ره ﹡︧︊️ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︨︣ اا ﹜︣وز ︻︣ض ﹋︣د︀ر﹝﹩ ﹨﹛ ﹋﹥ ﹇︊﹙︀ ﹎︫︢️، د ﹤︐﹊﹡ ﹉

﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ دا︻﹩، ︋︺︒ و ز︗︣ ا︨️ ︨︣ش ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻﹙﹆﹥ و︲︺﹫﹥ ﹇﹫︡ دارد 

﹁︣ دا︻﹫️ ﹝︓﹏ ﹝︺﹠︀ی ﹤﹋ ﹟︫︣ط ا ﹤︋ ﹩︀︪﹡ا ︉﹚︵ ﹟ا﹁︺﹏ را و︲︹ ﹋︣دم ︋︣ای ا ﹤︽﹫︮ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹩﹠︺ ﹩

︋︺︒ و ز︗︣ ︋︀︫︡. ا︸ ︃︪﹠﹞ ﹟﹢ر و د﹜︀﹜️ و︲︺﹩ ︫︡ه. ا﹟ ﹡﹊︐﹥ را ا︪︀ن ا︫﹊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا ﹟︣ف 

︋︣ ﹝︊﹠︀ی ﹋︧︀﹡﹩ در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ﹆﹫﹆️ و︲︹ را ا﹝︣ی ا︻︐︊︀ری ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. و﹇︐﹩ ا﹝︣ ا︻︐︊︀ری ︫︡، ا﹝︣ 

︻︐︊︀ری را ﹝︺︐︊ِ︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹆﹫︡ ﹋﹠︡. و﹜﹩ ﹝︀ ﹎﹀︐﹫﹛ ﹋﹥ و︲︹ ﹇︣ن ا﹋﹫︡ ا︨️. ﹉ ا﹝︣ ︑﹊﹢﹠﹩ ا︨️. ا﹝︣ ا

︑﹊﹢﹠﹩ ︫︣ط ︋︣دار ﹡﹫︧️. ﹝︓﹏ ا﹟ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡ ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹎﹀️ ︋﹍﹢﹩ ا ﹟︀ه آب ﹝﹩ آ︡ ا﹎︣ ︋︀ران 

و︗﹢د ﹝︺﹙﹅ ﹡︡ار﹛. ︋﹫﹢﹎ ﹩﹞ .︡︀﹠︡ ا﹜︁ن ︀ آب ﹝﹩ آ ︡︀ آب ﹡﹞﹩ آ︡. آن ﹝﹩ ︫﹢د ا︠︊︀ر. و﹜﹩ ا﹜︁ن 

و︗﹢د ﹝︧︀وی ︋︀ ︑﹠︖︤ ا︨️. ︑︺﹙﹫﹅ ︋︣ای و︗﹢د ﹡﹫︧️. ﹜︢ا ا︪︀ن ﹎﹀︐﹥ ا ﹟︣ف ﹡︀︑﹞︀م ا︨️ ﹢ن 

 .﹝︊﹠︀︩ ﹡︀︑﹞︀م ا︨️

﹜﹝︀ از ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹙︀م آ︠︣ ﹋﹥ ︫︣وع ﹋﹠﹫﹛، در ︗︀ی ︠﹢دش ︻︣ض ﹋︣د ︀﹛︀  ا︨️ و ﹩﹠﹢﹊︑ ︣﹞و︲︹ ا ﹤﹋ ﹟ا

﹝﹏ ﹋﹞﹩ دارد و ا﹠︀ ﹇︀︋﹏ ︑︺﹙﹫﹅ ﹡﹫︧️، ﹝﹀︭﹏ ﹇︣ن ا﹋﹫︡ ا︨️ ﹉ و﹇️ ︻︀﹝﹏ ﹋﹫﹀﹩ دارد و ﹉ و﹇️ ︻︀

 . ﹤﹋ ︫︡ ︒︋︣ف ﹝﹢﹨﹢﹝﹩ ا︨️ و ا︨︀︨﹩ ﹡︡ارد. ﹜︢ا ا︫﹊︀﹜﹩ ﹋﹥ ︋﹥ آ︠﹢﹡︡ ﹋︣ده و︗﹩ ﹡︡ارد

﹡﹊︐﹥ دوم ا﹟ ﹋﹥ ︻︣ض ﹋︣د︀﹞︣﹁ ︦﹋ ︣﹨ ﹤﹋ ﹜︩ آ︠﹢﹡︡ را ﹇﹫︡ را ︋﹥ ︻﹙﹆﹥ و︲︺﹫﹥ زده، ا︫︐︊︀ه ﹋︣ده. 

د﹜﹫﹏ ا﹟ ﹋﹥ ︋︺︡ دارد و ﹊﹢ن ا︨︐︺﹞︀﹜﹥ ﹁﹩ ا﹜︐︡︡  آ︠﹢﹡︡ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا﹟ ﹇﹫︡، ﹇﹫︡ ﹝﹢︲﹢ع ﹜﹥ ا︨️ ︋﹥

 .﹝︖︀زا. و﹜﹩ آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ︻﹙﹆﹥ و︲︺﹫﹥ را ﹝﹩ ﹁︣﹝ ﹤﹡ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ،︡︀﹆﹫﹆️ ا︨️ و ﹡﹥ ﹝︖︀ز



 ︩︀﹠︺﹞ ﹩﹠︺ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ا︫﹊︀ل ﹋︣ده ﹋﹥ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︻︖︤ را و ا︋︣از ﹩﹢︠ م آ﹇︀ی﹢︣﹞ ﹤﹋ ای ﹤︐﹊﹡ ﹟ا﹝︀ ا

︫﹞︀ ﹝﹩ ﹎﹢﹫︡ ا﹟ از ﹋︖︀ در ﹝﹩ آ︡؟ ︠﹢ب ﹝︀ده ا﹝︣ ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه در ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹢ ︻︀︗︤ی ︋︤﹡﹩، ا﹎︣ 

︠﹢د ︻︖︤، ا︫﹊︀ل ا︪︀ن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹊︣ ﹋︣ده و﹇︐﹩ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ︵︣ ا﹜﹩ ا﹜︧﹞︀ء، از ﹝︀ده ︵﹫︣ان، ا﹎︣ ﹝﹩ 

﹎﹢﹫︡ ﹇︭︡ ︻︖︤، او ا﹎︣ ︎︣واز ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︻︀︗︤ ﹡﹫︧️. ا﹎︣ ﹁︺﹏ از او ︮︀در ︫﹢د ﹋﹥ ︻︀︗︤ ﹡﹫︧️. ز﹝︀﹡﹩ 

ا﹝︣ش ﹝﹩ ﹋﹠﹩ و ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡. در︨️ ا︨️. و﹜﹩ آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ﹋﹥ ﹡﹀︣﹝﹢ده ا﹟ ︵︣ ا﹜﹩ ا﹜︧﹞︀ء ︻︀︗︤ ا︨️ ﹋﹥ 

، ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه ا﹟ ︵︣ در ﹨﹞︀ن ﹝︺﹠︀ی ﹆﹫﹆﹩ ︠﹢دش ﹋﹥ ︵﹫︣ان ا︨️، ﹝﹩ ﹎﹢︡ ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه در ︻︖︤ 

 .از ︵﹫︣ان. ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︻︖︤ از ︵﹫︣ان را ︺﹠﹩ ︻︀︗︤ی از ︵﹫︣ان

﹇︀ی ︠﹢﹩ وارد ا︨️ ﹋﹥ ︻︀︗︤ی از ︵﹫︣ان ︀ زدن، ︾﹫︣ از ا︲︣︋﹠﹩ ا︨️. از ا︲︣︋﹠﹩ ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ا︫﹊︀ل ︋﹥ آ

در ﹝﹢ارد ︑︡︡ ﹨﹛ ا﹝︣ در ﹝﹩ آ﹢﹎ ﹩﹞ .︡︡ ا﹝︣م ﹝﹩ ﹋﹠﹩ ﹋﹥ ︑︡︡م ﹋﹠﹩؟ ا﹟ ︾﹫︣ از ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹋︧﹩ 

 ﹤﹋ ﹜﹨ ﹩﹁︣ ﹟ا ﹩﹛︣ب ﹡﹫︧️. و︲ ﹤︋ ︡︡︑ ،︣ب. وا﹇︺︀ ﹝︺﹠︀ی ا︲︣ب︲ ﹤︋ ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︡ت︡︑ ︡﹢﹍︋

﹝﹩ ﹎﹢︡ ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ ﹡︡ارد، ︠﹢ب ︣ا ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ ﹡︡ارد؟ ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ ︵︣، ︻︖︤ از ︵﹫︣ان ا︨️.  ا︪︀ن

︺﹠﹩ ︵﹫︣ان را ﹡︧︊️ داده ︋﹥ ﹡︧︊️ ︻︖ ﹤︤︺﹠﹩ ︻︀︗︤ی از ا﹟ ﹋︀ر. ا ﹟﹥ ﹜︀ز﹝﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ︫﹞︀ از 

﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹩︧﹋ ﹤﹋ ️︨وارد ا ﹩﹢︠ ︣ف ︋﹥ آ﹇︀ی ﹟ا ﹤﹚︋ .︡ره در آورد ﹩﹢︠ ا﹎︣ ﹝︣دی ﹋﹙︀م آ﹇︀ی ︡

﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︡︡︑ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹟ا ︩︀﹠︺﹞ ،︋︤ن. 

ا﹝︀ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ︸﹢ر دارد در ︵﹙︉  ﹩﹆﹫﹆︺﹠﹩ ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ ︋﹥ ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩، ا﹎︣ 

︗︀﹩ ﹡﹆﹏ ﹡﹊﹠﹫︡، ︨︣ ︋︧︐﹥ و در︋︧︐﹥، ︋﹠︡ه ا﹡︭︣اف را ﹝﹠﹊︣م. ﹝︀ ﹫︤ی ︋﹥ ﹡︀م ا﹡︭︣اف ﹡︡ار﹛. ا﹡︭︣اف 

︡︡︗ ﹩﹠﹫ّ︺︑ ︹︲و ﹩﹠︺︡ا ﹋︣ده﹫︎ ︡︡︗ ︹︲ا﹜︁ن و ﹤﹋ ︿︑︀﹨ ﹏︓﹞ . . 

و ﹊﹩ د﹍︣ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︀ ﹁︣ق ︋﹫﹟ ا﹡︭︣اف و ا︵﹙︀ق را ﹨﹛ ︠﹫﹙﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︑︪﹫︬ د﹨﹫﹛ ﹋﹥ ا︸ ﹟﹢ر، 

آ︸ ︀﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ ا︨️ ︸ ︀﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩؟ ﹨︣ ﹠︡ ︠﹢د﹝︀ن ︑︋︀︀ل ︋︣ای ︑﹞︀︤ ا﹟ دو ﹝︴︀﹜︊﹩ را ﹝﹩ ﹎﹀︐﹫﹛. 

 .ا︔︣ی ﹨﹛ ﹡︡ارد

 

 



)٣۴١︗﹙︧﹥ ( ۴٢/٨/۵٩دو︫﹠︊﹥   

 ،︣﹍در ﹝︺︀﹡﹩ د ︀ ︀ل ︫︡ه﹝︺︐︨م آ︠﹢﹡︡ ا﹢︣﹞ ︣︷﹡ ﹤︋ ﹩︀︪﹡د ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹋﹥ در ︵﹙︉ ا﹢︋ ﹟︀م در ا﹚﹋

︴﹢ر ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︸﹢رش در ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ ای ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ ا︨️ و ︑︡︡ و ︑︺︖﹫︤ و 

 .ا﹠︀، ︠﹙︀ف ︸︀﹨︣ ا︨️ و ﹇︣﹠﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡

︗و︗﹥، و ﹉ ︀﹞ ︣﹫︧﹀︑) ︀﹞ ︣︮︀﹇ ﹤︋ ﹏﹆︻ ﹤︋ ﹤﹋ د﹢︋ ﹟︪︀ن اا ︩︀﹞︣﹁ ﹤﹋ م آ︠﹢﹡︡ ﹁︣﹝﹢د﹢︣﹞ ﹤﹋ د﹢︋ ﹩

از ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡)، ﹝﹢︲﹢ع ﹜﹥ ︻︊︀رت ا︨️ از ︵﹙︉ ا﹡︀︪﹩ ای ﹋﹥ ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ ︋︀︫︡ و ︋﹠︀︋︣ ︑﹀︧﹫︣ی 

﹇﹫︡ و︲︹ ﹋﹥ ﹝︣﹢م آ﹇︀ی ا︣وا﹡﹩ و د﹍︣ان ﹋︣ده ا﹡︡، ا﹟ ﹋﹥ دا︻﹩، دا︠﹏ در ﹝﹢︲﹢ع ﹜﹥ ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ 

 .ا︨️ ﹝︓﹏ ﹝︺﹠︀ی ︣﹁﹩ و ا︨﹞﹩

 ﹉ م ﹡︊﹢د و﹢﹀﹞ ﹩﹚﹫︠ ﹤﹋ ︉︣﹆︑ ﹉ .️︫دا ︉︣﹆︑ ︀ل در ﹋﹙︀م آ﹇︀ی ︮︡ر ︋﹢د ﹋﹥ ﹎﹀︐﹫﹛ دو﹝︐ا ﹉

︑﹆︣︉ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ﹢ن ︻︀د︑︀ ﹨︣ و﹇️ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣ ا︨️ ﹝﹠︪︃ ﹝﹩ ︫﹢د 

ا︨️ و ﹝﹠︪︃ ا﹡︭︣اف ﹨﹛ ︾﹙︊﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ا︨️﹋﹥ ︸﹢ر در آن ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا︸ ﹟﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩  . 

︋﹥ ا﹟ ا﹡︭︣اف ﹉ ا︫﹊︀ل ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ︋﹥ دوا︻﹩ د﹍︣ ﹨﹛ ، در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹉ ︑﹉ 

︧︀ب ﹋﹠﹫︡ ︋﹥ ا﹡︡ازه ︋︺︒ و ز︗︣ ﹡﹫︧️ و﹜﹩ ﹝︖﹞﹢︻︩ را ﹋﹥ ︧︀ب ﹋﹠﹫︡، از ︋︺︒ و ز︗︣ ︋﹫︪︐︣ ا︨️ و 

 .﹜︢ا ا﹡︭︣اف ا︫﹊︀ل دارد

﹢ن ا︑﹀︀﹇︀ ﹝︺︣وف ا︨️ ﹋﹥ ﹝︺︀﹡﹩ ﹝︖︀ز﹥، ا﹋︓︣ از ﹝︺︀﹡﹩ ﹆﹫﹆﹫﹥ ﹨︧︐﹠︡. ︎︦ ا﹎︣  ا﹟ ا︫﹊︀ل وارد ﹡﹫︧️

ا﹠︴﹢ر ︋︀︫︡ ︀︋︡ ﹨﹞﹥ ا﹜﹀︀ظ ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡ در ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی. ﹝︖﹞﹢ع ︋﹞︀ ﹨﹢ ﹝︖﹞﹢ع، ︋﹙﹥ ا﹋︓︣ 

ا︨️. ﹢ن ﹝︓︀ل ا︨︡، ﹉ ﹝︺﹠︀ی ﹫﹢ان ﹝﹀︐︣س دارد و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹨﹀️ ︑︀ ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 

و﹜﹩ ﹝︀ ا︨︐︺﹞︀ل در ﹝︖﹞﹢ع ﹋﹥ ﹡︡ار﹛. ︀︋︡ ︑﹉ ︑﹉ ا︨︐︺﹞︀﹜︀ را ︋︧﹠︖﹫﹛. ︑﹉ ︑﹉ ا︨︐︺﹞︀﹜︀ت از 

ا︨︐︺﹞︀ل ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و ز︗︣، ﹋﹞︐︣ ا︨️. ︋﹥ ﹁︣﹝︀︩ ا︪︀ن، ︣ا ا ﹟︣ف را ﹝﹩ ز﹡﹫﹛؟ ︋﹥ 

 ﹩︷﹀﹛ ﹉ ︣﹎ا﹡︭︣اف ︫﹢د. ا ︃︪﹠﹞ ︀︑ ﹩︀﹠︺﹞ ﹉ ︀︋ ︡﹠﹋ ا﹡︦ ︎﹫︡ا ︡︀︋ ︶﹀﹛ ﹤﹋ ﹟در ﹝︖﹞﹢ع ﹝︺︀﹡﹩ ︠︀︵︣ ا

﹝︖︀زی، ︮︡ د﹁︺﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د و﹜﹩ در ︑﹉ ︑﹉ ا﹟ ﹝︺︀﹡﹩ ﹝︖︀زی، ︎﹠︕ د﹁︺﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د، ︋﹥ 



︎﹠︕ د﹁︺﹥، ﹜﹀︶ ا﹡︦ ︋﹥ ﹝︺﹠︀﹩ ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. ﹝︓﹏ ا︫ ︡﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹟︭﹩ از ︠︀﹡﹥ در ﹝﹩ آ︡ و ﹨﹀︐﹥ ای دو 

رود ︋﹥ ︻﹙﹩ ︋﹟ ︗︺﹀︣، ﹉ روز ﹝﹩ رود ︨﹥ روز اول ﹝﹩ رود ︋﹥ ︣م، و﹜﹩ ︎﹠︕  ︀︀ر روز در ﹝︀ه را ﹝﹩ 

︋﹥ ︫︀ه ا︋︣ا﹨﹫﹛، ﹜︢ا و﹇︐﹩ ﹝﹩ آ︡ ﹝﹩ ︎︨︣﹠︡ ﹋︖︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋︣ود، ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ﹡﹞﹩ دا﹡﹛. ﹢ن ا﹟ ﹨︣ روز 

 .︀︗ ﹉﹩ ﹝﹩ رود، ا﹝︀ ا︐﹞︀ل ا ﹤﹋ ﹟︣م ︋︣ود ︋﹫︪︐︣ ﹝﹩ د﹨﹫﹛

 .ا﹝︀ ا﹡︦ ︋﹥ ︣م ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹢ن ︑︴﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ آن ﹨﹛ ز︀د ا︨️

︩ دو ﹋﹙﹞﹥ ا︨️. ﹉ ﹋﹙﹞﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ او﹜︀ ﹁︐︃﹝﹙﹩ ﹋﹥ در ﹁︣﹝ ︩︀︀ج ︫﹫ ا︮﹀︀﹡﹩ و ا﹟ ا︫﹊︀﹜

 ﹤︽﹫︮ ﹤﹋ ﹜دو ﹝︴﹙︉ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ او﹜︀ ﹝︀ ﹇︊﹢ل ﹡︡ار ︣﹨ ︀ ︉﹚︴﹞ دو ﹟از ا ﹩﹊ ﹤︋ ︣ان ﹨︧️ ا︫︀ره﹍د

︽﹥ ا﹁︺﹏، در ︀︨︣ ﹝﹢ارد، ︑︺︡ادش ︠﹫﹙﹩ ز︀د ︋︀︫︡ و﹜﹢ ﹝︖﹞﹢︻︩ را ︋︧﹠︖﹫﹛. ︫﹞︀ در ﹝︣دم و﹇︐﹩ ︮﹫

ا﹁︺﹏ را ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹝︭﹢︮︀ در ︋﹫﹟ ﹝﹢ا﹜﹩ و ︻︊﹫︡، ︑︺︡اد ︑︺︖﹫︤ و ︑︡︡ و ا﹠︀ ︠﹫﹙﹩ ﹋﹞︐︣ ا︨️. 

︔︀﹡﹫︀ ا﹎︣ ﹋︧﹩ ︋﹍﹢ ،️︧﹫﹡ ︣︐﹝﹋ ︡﹉ ︗﹞﹙﹥ ای ﹝︣﹢م آ︠﹢﹡︡ دارد ﹋﹥ ا︨︡ در ر︗﹏ ︫︖︀ع، ا︨︐︺﹞︀﹜︩ 

﹝﹩ آ︡؟ ︨︣ش ا﹟  ︠﹫﹙﹩ ز︀د ا︨️ و﹜﹩ در ︻﹫﹟ ︀ل، ا︨︡ را ﹋﹥ ﹝﹩ ﹎﹢ ︡﹠︣ا ﹫﹢ان ﹝﹀︐︣س ︋﹥ ذ﹨﹟

ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ︀︗ ﹉﹩ ﹋︓︣ت ا︨︐︺﹞︀ل ︋﹢د و﹜﹩ ︋︀ ﹇︣﹠﹥، ا︸ ﹟﹢ر را ︋﹥ ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ز﹡︡ و ا﹜︀ ا﹎︣ ﹇︣ار ︋︀︫︡ 

︸﹢ر را از ︋﹫﹟ ︋︊︣د، ا︮﹙︀ ︸﹢ا﹨︣ از ︋﹫﹟ ﹝﹩ رود. ا﹡︭︣اف و﹇︐﹩ ︀︮﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹋︓︣ت ا︨︐︺﹞︀ل ︋︡ون 

﹇️ در ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋︀ ﹇︣﹇ ﹤﹠︣﹠﹥ ︋︀︫︡ و ا﹜︀ ا﹎︣ ﹝︐﹊﹙﹛ ︋﹠︀︩ ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ و

 .ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹝﹢︗︉ ا﹡︭︣اف ﹡﹞﹩ ︫﹢د

﹜︡﹫﹝﹀﹡ ا﹡︭︣اف را ﹤﹋ ﹜︣وز ︻︣ض ﹋︣دد ︀﹞ ︀︐﹠﹞. 

﹋﹥  ︔︀﹡﹫︀ ا︮﹙︀ ا﹡︭︣اف ﹁︣﹇︩ ︋︀ ا︵﹙︀ق در ﹫︧️؟ ا﹡︭︣اف دو ﹇︧﹛ ا︨️: ﹉ ا﹡︭︣اف ﹝﹢︲﹢︻﹩ ا︨️

﹡︭︣اف  ️︊︨︀﹠﹞ ﹤︋ ﹩﹝﹊﹊﹛ و ﹝﹢︲﹢ع ا﹟ ︾﹙︊﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹠︪︃ش ا︨️. ﹉ ا﹡︭︣اف ﹊﹞﹩ ا︨️. ا

 ﹤﹝﹨ ︡︀︋ ،﹜﹛︀︺﹛ا﹋︣م ا ﹟ب ا﹢︠ ︡﹫﹢﹎ ﹩﹞ ،﹜﹛︀︺﹛ا﹋︣م ا ﹤︐﹀﹎ ﹩﹛﹢﹞ ﹤﹋ ﹟ا﹡︭︣اف در︨️ ﹝﹩ ︫﹢د ﹝︓﹏ ا

︻﹙﹞︀ را ا﹋︣ام ﹋﹠﹫﹛ ﹝﹍︣ ︻︀﹜﹛ ﹝︴﹙﹅ ﹡﹫︧️؟ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ﹨︧️ و﹜﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ ﹊﹛ و ﹝﹢︲﹢ع، ﹝﹆︭﹢دش 

دم را ︠︡او﹡︡ ︊︨︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹢ن ا﹜﹠︷︣ ︋︊︀ب از ︻︀﹜﹛، ︻︀﹜﹛ د﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︐︡﹟ ︋︀︫︡ و ﹝︣

 ﹟ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣دم ︋﹥ ا ﹟ا ︣︵︀︠ ﹤︋ ﹟︧️؟ ا﹫ ︋︣ای ︀﹠ا ،﹜﹛︀︻ ︀︋ ر﹢︪﹞ ،﹜﹛︀︻ ﹤︋ ︣ام︐ا ︀ ︊︀دۀ︻ ﹜﹛︀︺﹛ا



 ﹤﹋ ﹩﹝﹛︀︻ .︡﹢﹎ ﹩﹝﹡ را ﹟د ﹩︋ ﹜﹛︀︻ ︀︺︴﹇ ،️︨ا ﹟ا ﹜﹊ ﹟و︗﹥ ا ﹤﹋ ︀﹛︀ .︡﹡﹢︫ ︀﹠︫آ ﹟د ︀︋ ﹤﹡︀︋

﹩ ︫﹢د را ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ﹎﹢︡. ا﹟ را ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ا﹡︭︣اف ﹊﹞﹩ ︺﹠﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ ا﹋︣م، ﹝﹢︗︉ ﹎﹞︣ا﹨﹩ ﹝︣دم ﹝

 .﹡﹥ ︻︀﹜﹛، و ا﹜︀ ا﹎︣ ا﹋︣م ﹡︊﹢د، ︋﹙﹊﹥ ا﹨﹟ ا﹜︺︀﹜﹛ ︋﹢د، ︋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ ﹊﹛ و ﹝﹢︲﹢ع، ﹊﹞︩ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹩ ︫︡

ا﹟ ا﹡︭︣ا﹁﹩ ﹋﹥ در ﹝﹆︀م، ﹝︋ ﹏︒ ا︨️، ا﹡︭︣اف ︋︣ ا︔︣ ︾﹙︊﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ا︨️. ﹁︣ق ︋﹫﹟ ا﹡︭︣اف ︋︣ ا︔︣ 

﹚︾ ﹤︐﹀﹎ ︀﹠︑ ﹜﹛︀︻ ی ﹤﹝﹚﹋ ﹉ ︣﹎ا ،﹩﹝﹊ م ا︨️. در ا﹡︭︣اف﹢﹚︺﹞ ﹜﹨ ﹩﹝﹊ ا︨︐︺﹞︀ل و ا﹡︭︣اف ﹤︊

︫﹢د، ︋﹥ ذ﹨﹟، ︻︀﹜﹛ وار︨︐﹥ ﹡﹢﹋︣ ﹝︢﹨︉ ﹡﹞﹩ آ︡ و﹜﹩ ا﹡︭︣اف ﹝﹢︲﹢︻﹩ ﹋﹥ ︋︣ ا︔︣ ︾﹙︊﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ا︨️، 

دارد، ﹇︴︺︀ ا﹎︣ ﹝︓﹙︀ ﹫﹢ان ﹎﹀︐﹥ ︫﹢د، ︋﹥ ذ﹨﹟، ︾﹫︣ ا﹡︧︀ن ﹝﹩ آ︡. ا﹟ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹋﹥ ﹝﹩ ﹎﹢︡ ا﹡︭︣اف 

ا﹡︭︣اف ﹝﹢︲﹢︻﹩ ﹝﹆︭﹢دش ا︨️ ﹜︢ا ا﹎︣ ﹋︧﹩ ︠﹢ا︋﹫︡ه ﹨﹛ ︋︀︫︡ ، ︋﹍﹢︡ ︋︤ن، ︋﹥ ذ﹨﹟ ︋﹥ دا︻﹩ ︋︺︒ و 

 .ز︗︣ ︠︴﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠︡

ا﹟ ا﹡︭︣اف ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹟ ︠﹫︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ︋︀ ا︵﹙︀ق ﹊﹩ ا︨️ ︀ ا︪︑ ﹤﹋ ﹟﹫︭︩ ﹋︀ر ﹋︣ام ا﹜﹊︀︑︊﹫﹟ ا︨️. 

رد و ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ا︨️ و ﹇﹫︡ی ذ﹋︣ ︣ا؟ ا﹎︣ ︫︀رع ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا︻︐︊﹅ ر︾︊ۀ، ﹝﹩ ﹎﹢﹩ ا︵﹙︀ق دا

﹡﹊︣ده. ا﹎︣ ﹋︧﹩ ︠﹢ا︋﹫︡ه ︋︀︫︡، ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ︋﹍﹢︡ ر︾︊ۀ، ︋﹥ ذ﹨﹟، ر︾︊ۀ ی ﹝︴﹙﹅ ﹝﹩ آ .︡︣ا؟ ﹢ن ︨︣ 

ا︵﹙︀ق ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹜︉ ا︵﹙︀ق، ا﹡︭︣اف ا︨️. ︨︣ ا︵﹙︀ق ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︀﹠︋ ﹜﹚﹊︐﹞ ﹟︩ ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ 

﹢﹡︡ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︀ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ﹋︓︣ت ا︨︐︺﹞︀ل ﹝︖︀زی، ﹨︣ و﹇️ ﹝﹆﹫︡ ︋︀︫︡ ﹇︣﹠﹥ ︋﹫︀ورد. ﹝︣﹢م آ︠

 ﹟︀د دارد و﹜﹩ ان در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝︖︀زی ز﹢ ︣ا؟ ،︡﹠﹋ د ﹋﹥ ا﹡︭︣اف ︎﹫︡ا﹢︫ ﹩﹝﹡ ︉︗﹢﹞

 ،﹤﹠︣﹇ ︀︋ ﹢﹛︀ت ﹝︖︀زی و﹛︀﹝︺︐︨ا﹎︣ ﹇︣ار ︋︀︫︡ ﹋︓︣ت ا ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ .️︨ا ﹤﹠︣﹇ ︀︋ ︩ا︨︐︺﹞︀﹜︀ت ﹝︖︀ز

 ﹩︐︧︀︋ ،︡﹡︤︋ ﹜﹨ ﹤︋ ر را﹢︸ ︡﹫﹆﹞ ن ﹝︀ ﹝﹟ ︻︀م و ا﹜︀ و ﹇︡ ︬︠. در﹢ م ا︨︐﹀︀ده ﹡︪﹢د﹢﹝︻ ︀︗ ︘﹫﹨

 ﹟ا︵﹙︀ق ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️. ︋﹠︀ی ︻﹆﹙︀ ︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ و ا .﹤﹠︣﹇ ︋︡ون ﹤﹡ ﹤﹠︣﹇ ︀︋ ﹩﹛︀د ا︨️ وا︨︐︺﹞︀﹜︩ ز

 .︫︬ ﹨﹛ از ︋﹠︀ی ︻﹆﹙︀ ︑︊︺﹫️ ﹋︣ده. ا﹟ ﹨﹞︀ن ا﹡︭︣اف ا︨️

﹟ ا︀︫ ﹩﹠︺ ️︧﹫﹡ ﹜﹞ ﹟︡ ︨﹩ ︨︀ل د﹍︣ ا﹟ ا﹟ در ﹝︀﹡﹟ ﹁﹫﹥ ﹡﹊︐﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ︻︣ض ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ﹜﹊

︻︣ض ﹝︀ ︗︤ء ﹝︧﹙﹞︀ت ︋︀︫︡ ا﹝︀ آ﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹛ ا︨️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ و ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ و ︸﹢ر 



و︲︺﹩، ا︔︣ ︻﹞﹙﹩ ﹡︡ارد. ﹝︀ ︋﹥ ا﹜︁ن ︋﹥ ذ﹨﹠﹞︀ن ا︔︣ی ﹡︨︣﹫︡ه ا︨️. آن آ︔︀ری ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ﹨﹛ ﹋﹥ ︻︣ض 

 .﹋︣د﹛ ﹡︀︑﹞︀م ا︨️

ا﹟ ﹝︴﹙︉ ﹋﹥ ا﹟ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ دارد؟ ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ دارد؟ ︸ ︀﹢ر ﹨︢ا ︑﹞︀م ا﹜﹊﹙︀م در 

 ﹟در︨️ ﹋︣ده ا﹡︡ و در ذ﹨﹟ ﹝︣دم ا ︀﹝﹚︻ ﹤﹋ ️︨︤ی ا﹫ ﹜﹠﹋ ﹩﹞ در وا﹇︹ ﹝﹟ ︠﹫︀ل ︀﹠و︲︺﹩ دارد؟ ا

 .﹡﹫︧️. ︋﹙﹥ ا﹡︭︣اف ︋ ﹩﹝﹊︓︩ ︗︡ا︨️

 .﹨︢ا ︑﹞︀م ا﹜﹊﹙︀م ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︴﹙︉ اول از ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏

︉ دوم، ﹝︣﹢م آ︠﹢﹡︡ ﹝﹩ ﹁︣﹝︊︫ ︀﹛ ︡︀ۀ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ی ا﹝︣، ︸﹢ر در و︗﹢ب دارد. ا﹟ ا﹝︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︴﹙

 .︸﹢ر در و︗﹢ب دارد، ﹝﹠︪︃ ︸﹢ر ﹫︧️؟ ﹁︣﹝﹢ده ﹝﹠︪︃ ︸﹢ر، و︲︹ ا︨️

ان ﹇﹙️: ا︨︐︺﹞︀ل ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ و ﹜﹢ و︲︹ ︫︡ه ︋︀︫︡ ︋︣ای و︗﹢ب، در ﹡︡ب ﹨﹛ ز︀د ا︨️. ﹝﹠︪︃ ا﹡︭︣اف 

 .﹝﹩ ︫﹢د

︣ ︋﹫︪︐︣ از ا︨︐︺﹞︀﹜︩ در ﹡︡ب ﹡︊︀︫︡، ︡ا﹇﹙︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹩ ︾︀ۀ ﹇﹙️: ا︨︐︺﹞︀﹜︩ در و︗﹢ب ا﹎

 .ا﹜﹊︓︣ۀ. ا﹡︭︣اف ︀︋︡ ︵﹢ری ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︵︣ف ﹝﹆︀︋﹙︩ ﹇﹙﹫﹏ ︋︀︫︡

︋︺︡ آ︠﹢﹡︡ ره ﹎﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹇︣ار ︋︀︫︡ ا︨︐︺﹞︀﹜︩ در و︗﹢ب ا﹋︓︣ ︋︀︫︡ از ا︨︐︺﹞︀﹜︩ در ا︨︐︊︀ب، 

︀︫︡ ﹢ن ︫﹞︀ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ ︗﹢اب از ︎︦ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹠︪︃ ︸﹢ر ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در و︗﹢ب، ا﹡︭︣اف ︋

﹡︡ب را ︋︡﹨﹫︡ ﹎﹀︐﹫︡ ا﹠︴︣ف ا﹋︓︣ ا︨️ ︎︦ ︸ ﹜﹫﹢﹍︋ ︡︀︋﹢ر ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ︋﹥ ︻﹙️ ا﹡︭︣اف ا︨️ ﹡﹥ 

 .و︲︺﹩ ﹢ن ا︨︐︺﹞︀﹜︩ در ا﹟ ﹝︺﹠︀ ا﹋︓︣ ا︨️

︗﹢اب ا﹟ ﹝︴﹙︉ از ﹝︀ ذ﹋︣﹡︀ وا︲ ︫︡. ا﹜︊︐﹥ ﹝︀ ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹁︣﹇﹩ ︋﹍︢ار﹛ و﹜﹩ آ︠﹢﹡︡ ره ﹋﹥ ﹝﹩ 

︡ ﹁︣ق ︋﹍︢ارد ︋﹫﹟ ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ و ︸﹢ر و︲︺﹩، ﹋﹥ ﹇︊﹙︀ ︑﹢︲﹫ داد﹛، در ︸﹢ر و︲︺﹩، ︠﹢ا﹨

آ﹡︴︣﹁︩ را ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹫﹛ ا﹝︐︀ن ﹋﹠﹫﹛ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛ ︻﹙︀﹇ۀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ و ︻﹠︀️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ و﹜﹩ در ا﹡︭︣اف ﹡﹥، 

︻﹙︀﹝️ ︻﹠︀️ ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡. ﹫﹢ان در ا﹡︧︀ن ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د ︋︡ون ︻﹠︀️. ﹜︢ا ︎︀ر︨︀ل ﹎﹀︐﹫﹛ ﹋﹥ ︑︊︀در 



﹆﹫﹆️ و ﹝︖︀ز ﹡﹫︧️.  ️︮﹞﹏ ︻﹙︀﹝️ ﹆﹫﹆️ و ﹝︖︀ز ﹡﹫︧️. ︻﹙︀﹝️ ﹆﹫﹆️ و ﹝︖︀ز ﹁﹆︳ 

︮️ ︨﹙︉ ا︨️. ﹝︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ا﹜︀﹡︧︀ن ﹜﹫︦ ︋﹫﹢ان و﹜﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ا﹜︣︗﹏ ا﹜︪︖︀ع 

در ﹜﹫︦ ︋︀︨︡. ا﹠︖︀ ﹨﹛ ︨︣ ا﹟ ﹋﹥ ا﹋︓︣ ﹝﹠︪︃ ا﹡︭︣اف ﹡︪︡ه، ﹢ن ا﹎︣ ︗︀﹩ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د 

ا︨︐︊︀ب، ﹝︀ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛ ︻﹙︀﹇﹥ و︻﹠︀️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. ا︨︐︺﹞︀ل ﹁﹩ ا﹜﹞﹢︲﹢ع ﹜﹥ ﹡﹫︧️. و﹜﹩ ا﹎︣ ﹝﹠︪︃ش 

 .ا﹡︭︣اف ︋︀︫︡، ا︨︐︺﹞︀ل در ﹝﹢︲﹢ع ﹜﹥ ا︨️

﹝﹠︐︀ ﹝︀ ا﹟ را ﹇︊﹙︀ ﹎﹀︐﹥ ا﹛ ﹋﹥ ا ﹟﹉ اد︻︀︨️. ا﹢﹍︋ ﹩︧﹋ ﹤﹋ ﹟︡ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ز ︡﹫﹢ان، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ 

﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ا﹜︣︗﹏ ا﹜︪︖︀ع ﹜﹫︦ ︋︀︨︡، ﹉ اد︻﹢﹍︋ ﹤ ﹩﹠︺ .️︧﹫︀﹫﹛ ز︡ ﹜﹫︦ ︋﹫﹢ان و﹜﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡

 ︻﹠︀️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡؟

  
 

)۴۴١︗﹙︧﹥ ( ۵١/٩/۵٩دو︫﹠︊﹥   

﹋﹙︀م در ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ آ︀ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ﹆﹫﹆️ در و︗﹢ب ا︨️؟ ︀ در ﹡︡ب ا︨️؟ ︀ در ︗︀﹝︹ ا︨️؟ ︀ در 

 ﹝︪︐︣ک ا︨️؟

︣﹆︑ ︉﹚︴﹞ ﹉︊︀ ا﹜︁ن ︗︤ء ﹝︧﹙﹞︀ت ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹇︣﹠﹥ ای ︋︀ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹡︊︀︫︡، دال ︋︣ و︗﹢ب ا︨️ ︋﹥ 

 ︀ د﹜︀﹜️ ︋︣ و︗﹢ب، ︋﹥ ا︵﹙︀ق ا︨️؟ ﹟ا ︀ا﹡︡ ︻︢ر ︋﹫︀ورد. ا﹝︀ آ﹢︑ ﹩﹝﹡ ا︑﹫︀ن ﹋﹠︡ و ︡︀︋ ︡︊︻ ﹤﹋ ︀﹠︺﹞ ﹟ا

 .︋︀﹜﹢︲︹ ا︨️؟  ﹤︋ ︀﹊﹛ ︻﹆﹏ ا︨️؟ ا﹟ ﹝﹠︪︃ ا︠︐﹙︀ف ︫︡ه

﹟ا﹁︺﹏،  ﹡﹊︀︑﹩ ﹋﹥ در ا ﹤︽﹫︮ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ م آ︠﹢﹡︡ ره﹢︣﹞ ﹤﹋ ️︨ا ﹟ا ﹩﹊ ،︋︣ر︨﹩ ︫﹢د ︡︀︋ ︒︋ ︀︋

 ﹉ ︣﹎ا︨️ ﹋﹥ ا ﹟︡ش ا﹣﹞ .︡﹣﹞ ﹉ ︊︀در ا︨️ و︑ ﹩﹊ ،در و︗﹢ب ا︨️. د﹜﹫﹙﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ آورد ️﹆﹫﹆

︡﹠﹋ ️﹀﹛︀﹞ ا﹁︺﹏ ﹡︊﹢ده و ﹤︽﹫︮ ﹟ای ︋︀ ا ﹤﹠︣﹇ ︘﹫﹨ ﹤﹋ ︡﹠﹋ او ا﹝︣ ﹋﹠︡ و ︻︊︡ ا︻︐︣اف ﹤︋ ︩︀﹛﹢﹞ ،︊︡ی︻ 



 ︡︊︻ ﹟︢ر از ا︻ ﹟︊︀ب دا︫︐﹫︡، و︗﹢ب ﹡︊﹢ده، ا︐︨︀ل ﹝﹩ دادم ﹋﹥ ︫﹞︀ اراده ا﹝︐ا ︡﹢﹍︋ ﹤﹋ ﹟︣د ا︖﹞ ﹤︋

 .︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ﹡﹫︧️ و او را ︑﹢︋﹫ ﹝﹫﹊﹠︡ و ︑﹢︋﹫﹫︮ ︩ ا︨️

 .ا﹟ ﹡﹊︐﹥ اول ﹋﹥ ﹝︣﹢م آ︠﹢﹡︡ ﹉ د﹜﹫﹏ و ﹣﹞ ﹉︡ ذ﹋︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡، دو ︑︀ ا︫﹊︀ل دارد

︀ب آ﹇︀ی آ︠﹢﹡︡! ︑︊︀در را ︋﹥ ︻﹠﹢ان د﹜﹫﹏ ذ﹋︣ ﹋︣د︡ و ا﹟ ︻︡م ﹇︊﹢ل ︻︢ر ا︫﹊︀ل اول ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︣ا ︗﹠

 ︻︊︡ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹣︡ ذ﹋︣ ﹋︣د︡؟

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋︧﹩ ︋﹍﹢︡ ﹋﹥ ﹝︺﹙﹢م ا︨️ ﹢ن ︻︢ر ︻︊︡ ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ﹡﹫︧️، ا︻﹛ از ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ د﹜︀﹜︐︩ 

 .︋︣ و︗﹢ب، ︋﹥ ا︵﹙︀ق ︋︀︫︡  ﹤︋ ︀﹊﹛ ︻﹆﹏ ︀ ︋﹥ و︲︹. ا﹟ ﹜︀ز﹝﹥ ︻﹆﹏ ا︨️

︻﹫﹟ ﹨﹞﹫﹟ ا︫﹊︀ل را ﹝︀ در ︑︊︀در دار﹛. ︑︊︀در ﹨﹛ ﹜︀ز﹝﹥ ا︻﹛ ا︨️. ﹥ ︋︧︀ ﹝﹠︪︃ ا﹟ ︑︊︀در، ا︵﹙︀ق  ︠﹢ب

︫︡︀︋ ﹏﹆︻ ﹜﹊ ،︊︀در︑ ﹟ا ︃︪﹠﹞ .︫︡︀︋. 

 .︋﹍﹢﹫︡ ﹡﹥! ︫︣︵︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︑︊︀در، از ︀ق ﹜﹀︶ ︋︀︫︡

 ،︫︡︀︊﹡ ﹤﹫︭︫ ﹤﹠︣﹇ ﹩﹠︺ ،︶﹀﹛ ︀ق ا﹡︧︊︀ق ﹝︺﹠︀ از ﹩﹠︺ ،د از ︑︊︀در﹢︭﹆﹞ ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ﹤︮︀︠ ﹤﹠︣﹇

﹡︊︀︫︡؟ ︣﹇ ﹩︐ ︀﹠﹥ ︻︀﹝﹥ ای ﹝︓﹏ ﹝﹆︡﹝︀ت ﹊﹞️ ﹨﹛ ﹡︊︀︫︡ ﹢ن ا﹎︣ ﹇︣﹠﹥ ︻︀﹝﹥ ای ︐﹩ ﹝︓﹏ ﹝﹆︡﹝︀ت 

 .﹊﹞️ ︋﹢د، ︋︀ز ا﹟ ︑︊︀در از ︀ق ﹜﹀︶ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ︑︊︀در از ︀ق ﹜﹀︶ ︋﹥ ︻﹙︀وه ﹇︣﹠﹥ ا︨️

از ﹇︣﹠﹥ ︻︀﹝﹥ ای ︐﹩ ︠﹢ب ا﹟ ︗﹢ا︋︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ از ﹋︖︀ ︋︡ا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ا﹟ ︑︊︀در از ︀ق ﹜﹀︶ ا︨️ و 

 ︀﹛︀ ︀﹞ا﹜﹙﹥ ا﹜︊﹫︹. ︋﹥ ذ﹨﹟ ︑︊︀در ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹨︣ ︋﹫︺﹩. ا ﹏ا ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹩﹛﹢﹞ ︧️؟﹫﹡ ﹜﹨ ️﹝﹊ ︀ت﹞︡﹆﹞ ﹏︓﹞

﹨︣ ︋﹫︺﹩، ﹝﹠︪︃ش ا︵﹙︀ق و ﹝﹆︡﹝︀ت ﹊﹞️ ا︨️ ︀ ﹝﹠︪︃ش و︲︹ ا︨️؟ ا﹟ را از ﹋︖︀ ︋﹀﹞﹫﹛؟ ︴﹢ر 

︀؟﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ا﹠︖︀ ︑︊︀در از ︀ق ﹜﹀︶ ا︨️. ︑︪﹫︭︩ از ﹋︖  

 .︨﹢ال: در ︑︊︀در ︮️ ︨﹙︉ و︗﹢د دارد و﹜﹩ در ا︵﹙︀ق، ︮️ ︨﹙︉ و︗﹢د ﹡︡ارد



︗﹢اب: ا ︩︀﹞︣﹁ ﹟︱︣ت ︻︀﹜﹩ دو ︊︫﹥ دارد: ﹊﹩ ا﹠﹊﹥ آ︠﹢﹡︡ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ﹜︐︊︀در ا﹜﹢︗﹢ب ﹝﹠﹥. ︎︦ 

 .︭﹛ ︡︀﹞︣﹀︋ ︡︀︋ۀ ︨﹙︉ ا﹜︀︨︐︊︀ب ︻﹠﹥

︋ ︦﹫﹛ ︡﹫﹢ان. ﹝﹩ ﹎﹢︮ ︡️ ︔︀﹡﹫︀ ا︮ ﹟️ ︨﹙︉، در وا﹇︹ ︀︫﹠﹫︩ ︑︊︀در ا︨️. و﹇︐﹩ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ز

︨﹙︉ دارد ﹫﹢ان از ز︡. او ﹨﹛ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝﹩ ﹎﹢︡ ﹡︡ارد. ا﹟ در وا﹇︹ ︀﹠︺﹞ ﹉﹩ از ﹫﹢ان ︋﹥ ذ﹨﹟ 

︫︬ ︑︊︀در ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝﹩ ︋﹫﹠︡ ﹋﹥ آن ﹝︺﹠︀ ︋︣ ز ️︧﹫﹡ ﹅︊︴﹠﹞ ︡︀ ﹝﹠︊︴﹅ ﹨︧️. آ︠﹢﹡︡ ﹁︣﹝﹢ده ︨﹙︉ 

︣ ا﹟ ︑︊︀در ︻﹙︀﹝️ ﹆﹫﹆️ ا︨️ ︠﹢ب آن ﹝︺﹠︀ی ﹝︣︑﹊︤.︠﹢ب ﹝︺﹠︀ی ﹝︣︑﹊︤ ︾﹫︣ از ︑︊︀در ﹡﹫︧️. و ا﹎

︮️ (︑﹢︋﹫) ︻︊︡ ﹨﹛ ﹝﹩ ︫﹢د ︻﹙︀﹝️.  ﹤﹋ ﹜﹨ ︀︋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩﹇︣﹁ ﹤﹊﹩ را ︻﹙︀﹝️ ﹇︣ار د﹨﹫︡ و ﹊﹩ را 

 ﹝﹣︡ ﹇︣ار د﹨﹫︡؟

 .﹜︡︡﹡ ︀﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹜﹨ ︡︀︫ و ﹜︡︡﹡ د ﹎︢ا︫️ ﹋﹥ آن ﹁︣ق را ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز در ﹋﹙﹞︀ت﹢︫ ﹩﹞ ﹩﹇︣﹁ ﹉ ﹤﹚︋

﹜﹩ در﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ︋︀︫︡. ا﹎︣ ﹋︧﹩ ︋﹍﹢︡ ا︲︣ب، و﹜﹢ ︠﹢ا︋﹫︡ه، از ا﹟ ا︲︣ب، در و︲︹ ا︐﹫︀ج ﹡﹫︧️ ﹝﹢

 ﹟︣ا در ار ا︵﹙︀﹇﹩ ︋︀︫︡ ز﹢︸ ﹤︋ و ️﹝﹊ ︀ت﹞︡﹆﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ﹟︊︀در ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︗﹢ب ︲︣ب. ︋﹥ ︠﹙︀ف ا︑

 .︮﹢رت ︀︋︡ ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ︋︀︫︡

﹝︀ت ﹊﹞️ ا︨️ و ︠﹢ب ا﹟ ︵︊﹅ ﹎﹀︐﹥ ﹨︀ی آ﹇︀︀ن در︨️ ا︨️ ﹢ن ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ا︵﹙︀ق ﹝︐﹢﹇︿ ︋︣ ﹝﹆︡

﹊﹩ از ﹝﹆︡﹝︀ت ﹊﹞️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ︋︀︫︡ و ﹜﹊﹟ در ︸﹢ر و︲︺﹩ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر 

ا︨️. در آن ﹨﹛ ︀︋︡ ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ︋︀︫︡ ﹢ن ﹝﹆︭﹢د ﹝︀ از ︸﹢ر و︲︺﹩ در ﹝﹆︀م، آن ︸﹢ر ︑︭﹢ری 

︣ ا﹟ ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ﹡︊︀︫︡ ﹡﹫︧️ ︺﹠﹩ ا﹜︁ن ﹝﹢﹜﹩ ا﹟ ﹜﹀︶ را ا︨︐︺﹞︀ل ﹋︣ده در ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺﹠︀ی ﹆﹫﹆﹩. ا﹎

 .︀︫︡ ا﹟ ﹜﹀︶ را ا︨︐︺﹞︀ل ﹋︣ده در ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی

﹝﹩ ﹎﹢︣﹇ ︡︀︋ ︡﹠﹥ ︋﹫︀ورد. ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ﹜︀زم ﹡﹫︧️ ﹇︣﹠﹥ ︋﹫︀ورد ﹢ن و﹇︐﹩ ︣﹇ ︡︀︋﹠﹥ ︋﹫︀ورد ﹋﹥ ﹡﹆︰ 

 ﹜﹫﹢﹍︋ ا︲︣ب و ︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹩︧﹋ ︣﹎د و﹇︐﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ﹡﹫︧️ ﹡﹆︰ ︾︣︲︩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ا﹢︪︋ ︩︲︣︾

︐︺﹞︀﹜﹫︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋︤ن، ا﹟ ︋︤ن ﹇︴︺︀ ︀︋︡ ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ︋︀︫︡ ︋﹥ ︠﹙︀ف ︸﹢ر و︲︺﹩ ﹋﹥ ﹝︣اد ا︨

﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ا︐﹫︀ج ︋﹥ ︋﹫︀ن دارد، ︺﹠﹩ آن ︸﹢ر ︑︭﹢ری. آن ︸﹢ر ︑︭﹢ری ا﹎︣ و︲︺﹩ ︋︀︫︡ ا︐﹫︀ج ︋﹥ ﹝﹆︀م 

︡م ︮️ ا︻︐︢ار ︋﹫︀ن ﹡︡ارد. ا﹎︣ ﹋︧﹩ ︋﹢ا﹨︡ ︑﹢︲﹫ د﹨︡ ﹋﹥ ︣ا آ︠﹢﹡︡ ︑︊︀در را د﹜﹫﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و﹜﹩ ︻



︻︊︡ را ﹝﹣︡ ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ﹫︗﹢︑ ﹟︣︐︋︩ ︋︣ای ﹋﹀︀﹥ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ا︨︐︺﹞︀ل ﹨﹛ ﹡︪﹢د و از 

﹋︧﹩ ﹋﹥ ︠﹢ا︋﹫︡ه ︮︀در ︫﹢د ︀ از ︋︣︠﹢رد ︨﹠﹍﹩ ︋﹥ ︨﹠﹍﹩ ا﹟ ﹜﹀︶ ︋﹥ ﹎﹢ش ︋︨︣︡ ︋︀ز و︗﹢ب ︋﹥ ذ﹨﹟ 

﹝﹆︡﹝︀ت ﹊﹞️ دارد ﹋﹥ ﹊﹩ از ︨︣ا️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ﹇︴︺︀ ︋﹥ ا︵﹙︀ق ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د ﹢ن ا︵﹙︀ق ا︐﹫︀ج ︋﹥ 

آ﹡︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ︋︀︫︡. و﹜﹩ ︻︡م ︮️ ا︻︐︢ار ︻︊︡، او ﹇︴︺︀ ︀︋︡ ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن 

︋︀︫︡ ﹢ن ︸ ︡︀︋﹢ر ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︋︪﹢د و ︸﹢ر ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ ﹥ و︲︺﹩ و ﹥ ا﹡︭︣ا﹁﹩ و ﹥ ا︵﹙︀﹇﹩ ︑︀ 

 .در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ﹡︊︀︫︡ ا︸ ﹟﹢ر ﹝﹠︺﹆︡ ﹡﹞﹩ ︫﹢د

و ﹜﹊﹟ ا ﹟︣ف ﹉ ا︫﹊︀﹜﹩ دارد و آن ا︫﹊︀ل ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ا﹏ ا﹜﹙﹥ ا﹜︊﹫︹، ا﹟ ﹝︱﹞﹢ن از آد﹝﹩ ﹋﹥ 

︠﹢ا︋﹫︡ه ︮︀در ︫﹢د ︋︀ز ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ دارد. ︋﹙﹥ ﹋﹙﹞﹥ ︋﹫︹ ︑﹠︸ ،︀﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ ﹡︡ارد. و﹜﹩ ا﹏ ا﹜﹙﹥ ا﹜︊﹫︹، ا﹎︣ 

︣ا؟ ︨︣ش ا .ر ا︵﹙︀﹇﹩ را دارد﹢︸ ﹟ری ﹋﹥ از آدم ︠﹢ا︋﹫︡ه ﹨﹛ ︮︀در ︫﹢د ا﹢︸ ﹟ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︪︃ ا ﹟

در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ﹡﹫︧️، ا﹡︦ ذ﹨﹟ ا︨️. و﹇︐﹩ ا﹏ ا﹜﹙﹥ ا﹜︊﹫︹ از ﹨︣ ذی ︫︺﹢ری ︮︀در ︫﹢د، ︸﹢ر در ا︵﹙︀ق 

دارد، و﹇︐﹩ از ︾﹫︣ ذی ︫︺﹢ر ﹨﹛ ︮︀در ︫﹢د، ا﹡︦ ﹨︧️ و ︸﹢ر دارد. ا﹟ ﹨﹞︀ن ﹋﹙﹞﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ 

﹜️ و︲︺﹫﹥، د﹜︀﹜️ ︑︭︡﹆﹫﹥ ا︨️، ︎︦ ︣ا ﹝︣﹢م آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ا︫﹊︀ل ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ︫﹞︀ ﹝﹩ ﹎﹢﹫︡ د﹜︀

﹜﹢﹠︫ ﹩﹞ ا﹎︣ ﹜﹀︷﹩ را از ذی ︫︺﹢ری  ﹟︡؟ ﹝﹩ ذ﹨﹟ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ اا﹡︦ ︠︀︵︣ ︋﹥ ﹁︣﹝﹢د آ . 

 .ا﹎︣ ﹋︧﹩ ︋﹍﹢︡ ︠︣اب ﹋︣د︡، ا︲︣ب و﹜﹢ در ︗﹞﹙﹥ ﹡︊︀︫︡ ︸﹢ر در و︗﹢ب دارد

ه ︋︀︫︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹋﹥ ا︮﹙︀ ﹝︖︣د ︮︀در ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹢ن ﹨﹫️ ﹨﹞﹫︪﹥ ︀︋︡ در ︲﹞﹟ ﹝︀د

 .﹝﹫﹍﹢﹫﹛ ا︸ ﹟﹢ر دارد و ﹝﹠︪︃ش ا︵﹙︀ق ا︨️

﹜︢ا ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹋﹥ ﹋︧﹩ ︋︐﹢ا﹡︡ ︔︀︋️ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︸﹢ر ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در و︗﹢ب، ︸﹢ر و︲︺﹩ ا︨️، ︋︺﹫︡ ا︨️ 

 .و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡

 .ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ی اول ﹋﹥ ﹝︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︔︀︋️ ﹋﹠﹫﹛ ︸﹢ر ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در و︗﹢ب، ︸﹢ر و︲︺﹩ ا︨️

 ﹟د؟﹡﹊︐﹥ دوم ا﹢︫ ﹩﹞ ﹤ ︿﹫﹚﹊︑ ،︡﹫﹠﹋ ️︋︀︔ ︡﹫﹡ا﹢︑ ﹩﹝﹡ ︀﹝︫ ︡﹢﹍︋ ﹩︧﹋ ️︨ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا  



 ︫︡︀︋ ﹏﹆︻ ﹜﹊ ﹤︋ ︀ ︫︡︀︋ ﹩﹇︀﹚︵ا ︀ ︫︡︀︋ ﹩︺︲رش در و︗﹢ب، و﹢︸ ﹏︺﹁ا ﹤︽﹫︮ ﹤﹋ ﹟ن ا﹢ !︘﹫﹨

 ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀︖﹡ا︨️ و آ ﹏﹆︻ ﹜﹊ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩﹠﹫︀﹡ م آ﹇︀ی﹢︣﹞ ﹉﹚︧﹞ ﹟﹫︋ آ︔︀ری آ﹇︀ی ︮︡ر ﹉ .ا︔︣ی ﹡︡ارد

️ ذ﹋︣ ﹋︣ده ﹋﹥ ﹨﹫︙﹊︡ا﹝︩ ︑﹞︀م ﹡︊﹢د. ﹝︀ ﹋﹥ ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹫﹛ ا︔︣ی ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛د﹜︀﹜️ ﹜﹀︶ ا︨ . 

 .︨﹢ال: د﹍︣ ﹝﹆︡﹝︀ت ﹊﹞️ ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡

 ﹟ا ،﹩﹛﹢﹞ ﹤﹋ ﹟ن ا﹢ ︡﹨ا﹢︠ ﹩﹞ ️﹝﹊ ︀ت﹞︡﹆﹞ ︫︡︀︋ ﹩︺︲ر و﹢︸ ﹢﹛و ﹤﹋ ﹜اب: او﹜︀ ︻︣ض ﹋︣د﹢︗

 .﹜﹀︶ را در ﹝︺﹠︀ی ﹆﹫﹆﹩ ا︨︐︺﹞︀ل ﹋︣ده ﹝﹆︡﹝︀ت ﹊﹞️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡

﹡﹊︐﹥ ︨﹢م در ا︋ ﹟︒ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣﹢م ︀︮︉ ﹝︺︀﹜﹛ ︋﹥ ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡ ا︫﹊︀ل ﹋︣ده ﹋﹥ ا︸ ﹟﹢ر ︮﹫︽﹥ 

 ﹩﹞ ︡︡︗ ر﹢︸ ︃︪﹠﹞ ︀ ︣ۀ ا︨︐︺﹞︀﹜﹥ ﹁﹩ ا﹜﹠︡ب. و ︠﹢د ﹋︓︣ۀ ا︨︐︺﹞︀ل︓﹊﹛ ﹜ا﹁︺﹏ در و︗﹢ب را ﹇︊﹢ل ﹡︡ار

 .︫﹢د  ︀︡ا﹇﹏ ︑﹢﹇︿ و ا︗﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د

 :﹝︣﹢م آ︠﹢﹡︡ از ا﹟ ا︫﹊︀ل دو ︗﹢اب ﹝﹩ د﹨︡

﹉ ︗﹢اب ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در ﹡︡ب ز︀د ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د، و﹜﹩ در 

 .و︗﹢ب ﹨﹛ ا︨︐︺﹞︀﹜︩ ﹋︓﹫︣ ا︨️

 .︨﹢ال: ︑﹢﹇︿ ﹋﹥ ︔︀︋️ ﹝﹩ ︫﹢د)

 (.︗﹢اب: و﹇︐﹩ دو ﹝︺﹠︀ ﹁﹩ ︡ ﹡﹀︧﹥ ﹋︓﹫︣ ﹨︧︐﹠︡، آن ﹝︺﹠︀ی ﹝﹢︲﹢ع ﹜﹥ ﹨﹠﹢ز ﹝︐︣وک ﹡﹞﹩ ︫﹢د

 ﹜︣ف را ﹇︊﹢ل ﹡︡ار ﹟︀د ︫︡، ﹝﹢︗︉ ︫﹢د ﹋﹥ ︔︀﹡﹫︀ ﹝︀ از ﹩︀﹠︺﹞ ﹉ ا︨︐︺﹞︀ل ﹜﹀︶ در ﹤﹋ ﹩︀︗ ︣﹨ ﹤﹋

﹜﹀︶ ︸﹢رش در ﹝︺﹠︀ی ﹆﹫﹆﹩ ︠﹢دش از ︋﹫﹟ ︋︣ود  ︀﹛︀︀ در ﹝︺﹠︀ی ︗︸ ︡︡﹢ر ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ ︀ ﹝︖﹞﹏ ︫﹢د. 

در ︮﹢ر︑﹩ ا ﹟︣ف را ﹝︀ ﹇︊﹢ل دار﹛ ﹋﹥ ﹜﹀︶ در ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀ز ︋︡ون ﹇︣﹠﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د. ا﹝︀ ا﹎︣ ﹨﹞︣اه 

﹨ ︫︡︀︋ ﹤﹠︣﹇ ︣د ﹋︓︣ۀ︖﹞ ︡﹫﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹝︫ ر﹢︴ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︡︺︋ .️︧﹫﹡ ﹩︺︲ر و﹢︸ ﹤︋ ﹏﹞ ️﹇و ︘﹫

 ﹩﹞︀︻ ︘﹫﹨ ︡﹫﹢﹍︋ ︡︀︋ ︫︡︀︋ ر﹢︴﹠︀ل آن ﹋﹥ ا﹎︣ ا ا︨️ و ﹩﹆﹫﹆ ︀ی﹠︺﹞ ﹤︋ ﹏﹞ ﹤﹠︣﹇ ︀︋ ﹢﹛ا︨︐︺﹞︀ل و

 .︸﹢ر در ︻﹞﹢م ﹡︡ارد ﹢ن ﹝︀ ﹝﹟ ︻︀م ا﹜︀ و ﹇︡ ︬︠



﹩︐ ︡﹡︣ده ا﹋ ﹤﹚﹝ ︡﹡﹢︠آ ﹤︋ ﹤﹝﹨ ﹤﹡︀﹀︨︃︐﹞ ︀︖﹠ا  ﹩﹞ ﹤﹋ ️︨ا ﹩﹁︣ ﹤ ﹟ره ﹋﹥ ا ﹩﹢︠ م آ﹇︀ی﹢︣﹞

ز﹡﹫︡؟ ﹨﹛ ︑﹠︤﹙︐︀ن ︋﹥ ︻︀م و ︠︀ص ︾﹙︳ ا︨️ و ﹨﹛ ﹝︡︻︀ی ︫﹞︀ ︾﹙︳ ا︨️. ︣ا؟ ﹢ن در ︻︀م و ︠︀ص، 

︸﹢ر ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ︠﹢رد ︋﹙﹊﹥ ﹝︣اد ︗︡ی ︋﹥ ﹨﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد و﹜﹩ در ا︸ ︀︖﹠﹢ر ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ﹨﹛ 

 د﹨︡ ﹝﹩ د︨️ از را او﹜﹫︩ ︸﹢ر آن ﹜﹀︶  ر ︗︀﹩ ﹇︊﹢ل دار﹛ ﹋﹥﹝﹩ ︠﹢رد. ︋︺︡ ﹨﹛ ا﹎︣ ︫﹞︀ ︋﹍﹢﹫︡ ﹝︀ د

 ︋﹫﹟ ا﹜︀﹝︣ دار اذا ︋︣︋﹢ر﹡︡، ﹝︪﹊﹏ ︋﹥ اد︋︀ ﹨﹞﹥ ﹋﹥ آ︡ ﹝﹩ ﹜︀زم ا︣﹇ ﹟﹠﹥، ︋︡ون ︫﹢د ا︨︐︺﹞︀ل ﹋︓﹫︣﹝︀ ﹋﹥

 ︫︡ه؟ ﹇︣﹠﹥ ︋︡ون ﹝︖︀ز ﹋︖︀. ︫﹢د ﹝﹩ ﹝︖﹞﹏ ︀ ا︨️ ﹝﹆︡م ﹝︪﹢ر ﹝︖︀ز ︪﹞ ︀﹢ر، ﹝︖︀ز و ﹆﹫﹆﹩ ﹝︺﹠︀ی

︡ون ﹇︣﹠﹥ ﹝﹩ ︫﹢د؟︋ ﹝︖︀ز ا︮﹙︀ ! 

︻︣ض ﹝︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣﹝︀︩ آ︠﹢﹡︡ در︨️ ا︨️. ا﹎︣ ﹜﹀︶ ا︨︡ در ﹫﹢ان ﹝﹀︐︣س، در روز ︮︡ ﹝︣︑︊﹥ 

 ﹩﹛﹢﹞ ﹟ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د و﹜﹩ ﹨﹞﹫﹟ ﹜﹀︶ ا︨︡ در ر︗﹏ ︫︖︀ع، ﹨︤ار ﹝︣︑︊﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د ا﹝︀ ا﹎︣ ا

﹤﹫﹛︀﹆﹞ ﹤﹠︣﹇ ︀︋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︣اه ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ﹨︤ار ﹝︣︑︊﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹨︣ و﹇️ ا︨︐︺﹞︀ل﹝﹨ ﹤﹫﹛︀ ︀

︠﹢ب ا﹟ ا﹡︦ ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ︋﹙﹊﹥ ا﹠︖︀ ا﹡︧︀ن ﹆﹫﹟ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ا︨︡ را ﹋﹥ ︋︡ون ﹇︣﹠﹥ آورده، 

﹇︴︺︀ ﹝﹆︭﹢دش ر︗﹏ ︫︖︀ع ﹡﹫︧️ ﹢ن ا﹟ دأ︋︩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا︨︡ را در ر︗﹏ ︫︖︀ع ︋︡ون ﹇︣﹠﹥ ا︨︐︺﹞︀ل 

﹝︪﹢ری ﹋﹥ ﹝︖﹞﹏ ﹝﹩ ︫﹢د، در︨️ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹋﹠︡. در ︗︀﹩ و︲︹ ︑︺ّ﹫﹠﹩ در︨️ ﹝﹩ ︫﹢د ︀ ﹝︖︀ز 

﹝︐﹊﹙﹛ در ﹝︀ورا︑︩ ﹋︓﹫︣﹝︀ ﹜﹀︶ ا︨︡ را در ر︗﹏ ︫︖︀ع ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︡ون ا︣﹇ ﹤﹋ ﹟﹠﹥ ذ﹋︣ ﹋﹠︡ و﹜﹩ 

﹜︡ه ا﹫﹝﹁ ا︵︣اف ﹟از ︠︀رج و از ﹇︣ا ︀﹞. 

 .︨﹢ال: ا﹠︖︀ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ا︨️

ل ﹝﹩ ︫﹢د؟︗﹢اب: ا﹠︖︀ ا﹠︴﹢ر ﹡﹫︧️ ﹢ن در ﹡︡ب، ﹋︖︀ ︋︡ون ﹇︣﹠﹥ ا︨︐︺﹞︀ ! 

︔︀﹡﹫︀ ﹝︀ ﹝﹟ ︻︀م ا﹜︀ و ﹇︡ ︬︠ را ﹨﹛ در︨️ ﹁︣﹝﹢ده. ا﹟ ︗﹞﹙﹥، ﹁︣﹇﹩ ︋﹫﹟ ﹝︣اد ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ و ﹝︣اد ︗︡ی در 

او ﹡﹫︧️. ا﹎︣ ︋﹠︡ه ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ︻﹙﹞︀ را ا﹋︣ام ﹋﹟. ︾︀﹜︊︀ و﹇︐﹩ ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ︻﹙﹞︀ را ا﹋︣ام ﹋﹟، ﹝︣اد ︗︡﹛ ︻︡ول 

︺﹥ ︋︡ون ﹇︣﹠﹥ ذ﹋︣ ﹋︣دم ︋﹍﹢ ︡﹠﹢ن ا︨️ و﹜﹩ ﹇︣﹠﹥ ذ﹋︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ا﹟ ﹝﹢︗︉ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ا﹎︣ ﹉ د﹁

 ﹜﹨ ︀︖﹠︡ول ︋﹢د ا︻ ︩︡︗ ا﹎︣ ﹝︣اد ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ !﹤﹡ .️︨︡ول ا︻ ﹜﹨ ︀︖﹠︡ول ا︨️، ا︻ ︩︡︗ ︣اد﹞ ︀︊﹛︀︾

 .﹇︣﹠﹥ ذ﹋︣ ﹝﹩ ﹋︣د. در ا﹡︦ ﹁︣﹇﹩ ︋﹫﹟ ﹝︣اد ︗︡ی و ﹝︣اد ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ ﹡﹫︧️



︀ل ︀ اراده ︗︡ی ︀ ︑︃﹜﹫︿، ︗﹠︀ب آ﹇︀ی ︠﹢﹩! آ︠﹢﹡︡ آن ﹜﹛ را ﹋︀ر دارد ﹋﹥ ا﹎︣ ﹇︣ار ︋︀︫︡ ﹝︖︣د ا︨︐︺﹞

﹝︖︣د ﹋︓︣ۀ و﹜﹢ ︋︀ ﹇︸ ،﹤﹠︣﹢ر او﹜﹩ را ︋﹥ ﹨﹛ ︋︤﹡︡، ︀︋︡ ﹨﹫︘ و﹇️ ا︮︀﹜ۀ ا﹜︺﹞﹢م در ︻﹞﹢﹝︀ت ︗︀ری ﹡︪﹢د 

﹢ن ︾︀﹜︊︀ ︻﹞﹢﹝︀ت ︑︭﹫︬ ︠﹢رده و ︀ل آن ﹋﹥ ا︡ی ا ﹟︣ف را ﹡﹞﹩ ز﹡︡. ︨︣ش ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ 

﹢﹝︀ت ﹇﹫︡ و ﹇︣﹠﹥ دارد. ﹜︢ا آ︠﹢﹡︡ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ︾︀﹜︊︀ ︑︭﹫︬ ﹝﹩ ︠﹢رد، ا﹝︀ ︾︀﹜︊︀ ︻﹞

 ﹤﹠︣﹇ را ︑︧﹙﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ا︨︐︺﹞︀ل در ﹡︡ب ︋︡ون ﹜﹛︀︺﹞ ︉︀︮ ︩︀﹞︣﹁ ﹟ا ︀﹞ ︀﹫﹡︀︔ ︡︀﹞︣﹁

︫︡︀︋. 

︋﹙﹥  :️︧﹨ ︉﹚︴﹞ ﹉﹉ و﹇️ ﹉ ﹝﹢﹜︀﹩ ا︮﹙︀ و︗﹢ب ﹡︡ارد. ﹨︣ ﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ را ا︨︐︺﹞︀ل ﹋︣ده در 

︨️ ا︨️ و ︸﹢ر ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡.  !﹤﹡ ︀﹉ و﹇️ و︗﹢ب ︋︀ ذ﹨﹟ ﹡︡ب ا︨︐︺﹞︀ل ﹋︣ده و﹜﹢ ︋︀ ﹇︣﹠﹥. ا﹟ در

در︨️ در ﹡﹞﹩ آ︡ و ﹝︺﹠︀ ﹡︡ارد. ︣ا ﹝﹩ ﹎﹢︸ ︡﹠﹢ر اوا﹝︣ در ﹝︺︀﹝﹙︀ت ﹡ ︀﹩ در ﹝︺︀﹝﹙︀ت در ار︫︀د 

ا︨️؟ ﹜︀ ︑︊︹ ﹝︀ ﹜﹫︦ ︻﹠︡ک، ︋︣ای ﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹠︡ ا﹡ ﹟﹩ ︑﹊﹙﹫﹀﹩ ﹡﹫︧️؟ ︨︣ش ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣و︠︐﹛ 

﹋﹥ ︣ام ︋︀︫︡. ﹝﹍︣ ﹥ ﹋︀ر ﹋︣ده ﹋﹥ ︣ام ︋︀︫︡؟ در ﹝︀ل ﹝︣دم ﹝﹍︣ ︑︭︣ف ﹋︐︀ب ز︡ را، ﹝﹠︀︨︉ ﹡︡ارد 

 ﹟﹫︋ ️︧﹨ ﹩﹇︣﹁ ﹤ ︀﹛در ﹝︺︀﹝﹙︀ت در ︑﹊﹙﹫︿ ﹡﹫︧️ و ا ﹩﹡ ر ا﹝︣ و﹢︸ ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ️︗ ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ ︣ده؟﹋

﹜︀ ︑︊︹ ﹝︀ ﹜﹫︦ ︻﹠︡ک و ﹜︀ ︑︪︣ب ا﹜﹞︣؟ ﹊﹩ ا︨️. ا ︀﹠︀ در ﹫︴﹥ ﹝︖︺﹢﹜︀ت ﹝﹢﹜﹩ ا︮﹙︀ ﹉ دا﹡﹥ ﹨﹛ 

︡ارد  ️︊︨︀﹠﹞ ﹤︋ ︀﹊﹛ و ﹝﹢︲﹢ع ا︮﹙︀ و︗﹩ ﹡︡ارد ﹋﹥ ︣ام ︋︀︫︡. ا ﹉ ︀﹠︣ف و︗﹢ب و︗﹢ب ﹡

︗︡ا﹎︀﹡﹥ ا︨️ و ا﹜︀ ﹝︖︣د ا︨︐︺﹞︀ل ﹜﹀︶ در ﹉ ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی ﹋︓﹫︣ا ﹝︀ ︋︀ ﹇︣﹠﹥، ﹝﹢︗︉ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹜﹀︶ 

 .از ﹝︺﹠︀ی ﹚︧﹠﹞ ︩﹫﹆﹫﹆ ︫﹢د

 

 

 ﹤︊﹠︫ ﹤︨۶١/٩/۵٩ ) ﹤︧﹚︗۴۵١(  

﹝︣﹢م آ﹇︀ی آ︠﹢﹡︡ ﹝︡︻︀︩ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ا︸ ﹟﹢ر، ︸﹢ر ﹋﹙︀م در ︸﹢ر ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در و︗﹢ب ︋﹢د. 

 .و︲︺﹩ ا︨️ و ︑︊︀در را ︋﹥ ︻﹠﹢ان د﹜﹫﹏ ذ﹋︣ ﹋︣د و ﹣﹞ ﹉︡ ﹨﹛ ︋﹫︀ن ﹁︣﹝﹢د



︀︮︉ ﹝︺︀﹜﹛ ره ا︫﹊︀ل ﹋︣د ﹋﹥ ا﹟ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در ﹡︡ب ز︀د ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا﹟ ﹡︡ب ﹝﹩ 

﹝︖︀ز ﹝︪﹢ر، ︀ ﹜﹀︶ ﹝︖﹞﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ︀ ﹝︖︀ز ︫﹢د ﹝︖︀ز ﹝︪﹢ر و اذا دار ا﹜︀﹝︣ ︋﹫﹟ ﹝︺﹠︀ی ﹆﹫﹆﹩ و 

︡﹡︀﹞ ﹩﹝﹡ ﹩﹇︀︋ ﹩﹆﹫﹆ ︀ی﹠︺﹞ ر در﹢︸ ︀﹞ر ﹝﹆︡م ﹝﹩ ︫﹢د ا﹢︪﹞. 

 :از ا﹟ ا︫﹊︀ل ﹝︣﹢م آ︠﹢﹡︡ دو ︗﹢اب داد

︗﹢اب اول ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، در︨️ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡︡ب ا︨︐︺﹞︀ل ﹋︓﹫︣ دارد و﹜﹩ در و︗﹢ب ﹨﹛ 

﹝﹆︀︋﹏، ﹋﹥ و︗﹢ب ︋︀︫︡، ا︨︐︺﹞︀﹜︩ ﹡︀در ︋︀︫︡ ا︨︐︺﹞︀ل ﹋︓﹫︣ دارد و ا﹟ ︵﹢ر ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︵︣ف . 

ا﹝︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︫﹊︀ل دوم ﹋﹥ ﹜﹀︶ ﹝︖﹞﹏ ﹝﹩ ︫﹢د  ︀﹞﹏ ︋︣ ﹝︖︀ز ﹝︪﹢ر ﹝﹩ ︫﹢د، ا﹟ در ︗︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ 

ا︨︐︺﹞︀﹜︩ در ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی، ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹇︣﹠﹥ ﹡︊︀︫︡ ا﹝︀ ا﹎︣ ︀︗ ﹉﹩ دأب ﹝︐﹊﹙﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹜﹀︶ را 

︋︀ ﹇︣﹠﹥ ﹨﹞︣اه ﹨︧️، ا﹠︖︀ ﹇︊﹢ل ﹡︡ار﹛ ﹋﹥ ﹜﹀︶ ﹝︖﹞﹏ ︫﹢د ︀ ﹝︺﹠︀ی در ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡، 

 .﹝︖︀زی ﹝﹆︡م ︫﹢د و ︑﹠︤﹏ ﹁︣﹝﹢د ︋﹥ ︻︀م و ︠︀ص

ا︀﹞︣﹁ ﹟︩ آ︠﹢﹡︡ ره را ︻︣ض ﹋︣د﹛ ا︫﹊︀ل ﹋︣ده ا﹡︡ و ﹝︣﹢م آ﹇︀ی ا︣وا﹡﹩ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا ﹟︣ف ︋︀ 

ی ﹝︖︀زی ا︨︐︺﹞︀ل ﹡﹞﹩ ︫﹢د ︋﹙﹊﹥ ﹊﹩ از ا﹟ دو ﹝︊﹠︀ ︗﹢ر در ﹝﹩ آ :︡﹊﹩ ا﹢﹍︋ ﹟﹫﹛ ﹜﹀︶ در ﹝︺﹠︀

﹝︣ادش ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی ا︨️، ﹝︣اد ︗︡ی و ﹝︣اد وا﹇︺﹩، ﹢ن ا﹎︣ ﹜﹀︶ در ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د 

ا﹡︦ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ︫﹢د.و﹜﹩ و﹇︐﹩ ﹜﹀︶ در ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی ا︨︐︺﹞︀ل ﹡﹞﹩ ︫﹢د، ﹇︣﹠﹥ ﹨︧️ ﹋﹥ ﹝︣اد وا﹇︺﹩ 

﹢د  !﹤﹡ ﹜﹫﹢﹍︋ ︀﹉ و﹇️ ﹨︧️ (﹝︺﹠︀ی د﹍︣ی ︾﹫︣ از ﹝︺﹠︀ی ﹆﹫﹆﹩ ا︨️) ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡ در︨️ ﹝﹩ ︫

﹇︣﹠﹥ ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ رأ️ ا︨︡ا  ،﹩﹞︣︣﹝﹩ ﹇︣﹠﹥ ﹨︧️ ﹋﹥ ا︨︡ در ر︗﹏ ︫︖︀ع ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه، ﹉ و﹇️ 

 ﹟ا︑︭︀ل ا ﹟ا .︡﹡︀﹝﹁ ﹩﹞ ر︗﹏ ︫︖︀ع را ﹜﹨ ︀︋ ﹩﹞︣ ذ﹋︣ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹝︖﹞﹢ع ا︨︡ و ﹤﹋ ﹩﹞︣ ﹤﹋ ️︧﹨

️ ا︨️ و ا﹡︦ ︋﹫﹟ ﹜﹀︶ و ﹝︺﹠︀ در︨️ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ﹇︣﹠﹥ و ذو ا﹜﹆︣﹠﹥، ﹡﹥ ذو ا﹜﹆﹠︑ ﹤﹠︣︀. ا﹟ ﹨﹛ ︋︀︫︡ در︨

 ︩︀﹞︣﹁ ر﹢︵ ﹟د، ا﹡︧﹩ ﹡﹫︧️. ا﹢︊﹡ ﹤﹠︣﹇ ﹤﹋ ﹩︀︗ .️︨ا ﹤﹠︣﹆﹛و ذو ا ﹤﹠︣﹇ ا﹡︦ ︋﹫﹟ ﹝︖﹞﹢ع ﹤﹊﹚︋

 ︀﹠︺﹞ ﹟در ا ﹤﹠︣﹆﹛ذوا ﹤﹋ ️︧﹨ ﹤﹠︣﹇ ،آ︠﹢﹡︡ را ︑﹢︗﹫﹥ ﹋︣ده ا﹡︡ و ︋︺︡ ا︫﹊︀ل ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ در ︋︀ب ﹝︖︀ز

 .ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه



︣وز ︻︣ض ﹋︣دد ︀﹞ ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︣وا﹡﹩ و ︋﹆﹫﹥ ︋︣ ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡ دار﹡︡ وم آ﹇︀ی ا﹢︣﹞ ﹤﹋ ﹩﹫︗﹢︑ دو ﹟ا ﹜

 ﹩﹝﹚﹊︐﹞ ﹉ ︣﹎ن ا﹢ ︫︡︀︊﹡ ﹩︗ّ﹢﹞ ︣ف ︣ا﹨︀︸ ﹟دو ︑﹢︗﹫﹥، ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡ در︨️ ﹝﹩ ︫﹢د، ا ﹟ا ︣︋

︋﹠︀︩ ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ و﹇️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ از ا︨︡، ر︗﹏ ︫︖︀ع اراده ﹋﹠︡ ا﹟ ﹋﹙﹞﹥ ︣﹝﹩ را ﹝﹩ آورد، 

ا﹟ ﹋﹙﹞﹥ را ﹋﹥ ﹝﹩ آورد، ﹁︣﹇﹩ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ ︋﹥ ︻﹙︀وه ا︨︡ و ﹝︖﹞﹢ع ا﹠︀ ︋︀﹨﹛ دال و ﹇  ،﹤﹡ ︀ ︫︡︀︋ ﹤﹠︣︀ل

︣﹇ ﹩﹞︣﹠﹥ ا︨️ ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︣اد از ا︨︡، ر︗﹏ ︫︖︀ع ا︨️ ، ا﹟ ا︔︣ی ﹡︡ارد ﹢ن ا﹡︦ در ︮﹢ر︑﹩ 

 ﹉ ︀︋ ︶﹀﹛ ﹟ا ﹩︀︗ ﹉ ︣﹎︣اه ︋︀︫︡ و﹜﹩ ا﹝﹨ ﹤︪﹫﹝﹨ ︀﹠︺﹞ ﹉ ︀︋ ︶﹀﹛ ﹤﹋ د﹢︫ ﹩﹞ ﹏︮︀ ︣اه﹝﹨ ︀︊﹛︀︾ ︀﹠︺﹞

﹨︧️ و﹜﹩ در ﹝﹢ارد ︾︀﹜︉، ﹉ ︻﹙︀﹝︐﹩ دارد ﹋﹥ ﹇︣﹠﹥ ذ﹋︣ ﹝﹩ ︫﹢د، ا﹟ ﹝﹢︗︉ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ا﹎︣ ﹜﹀︶ ︋﹥ 

︑﹠︀﹩ ذ﹋︣ ︫︡ ︋﹍﹢﹫﹛ ا﹡︦ ︀︮﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ︋﹫﹟ ﹜﹀︶ و ﹝︺﹠︀ و ︑﹀︭﹫﹏ ︋︡﹨﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ︑︀ر︑︀ ا﹟ ﹝︖﹞﹢ع 

︀︾ ،﹝﹩ دال ا︨️، و ︑︀ر︑︀ ا︨︡ ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه در ر︗﹏ ︫︖︀ع︣ ا︨️ ﹋﹥ از ا︨︡ و ﹤﹠︣﹇ ﹩﹞︣ ﹤﹝﹚﹋ ︣﹞︀﹛ۀ ا

 ﹩﹛﹢﹞ ،︶﹀﹛ ﹟ری ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا﹢︵ ﹤︪﹫﹝﹨ ︡︀︋ ︦﹡ا ﹟ن ا﹢ .ا︔︣ی ﹡︡ارد ︀﹠را اراده ﹋︣ده ام. ا ︀﹠︺﹞ ﹟ا ︶﹀﹛

︀ ﹝︐﹊﹙﹛ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ﹋︣ده و ا﹟ ﹝︺﹠︀ را از آن اراده ﹝﹩ ﹋︣ده در ︗︀﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋︡ون ا︣﹇ ﹤﹋ ﹟﹠﹥ ای در 

﹩﹞ ﹏︮︀ ︦﹡ا ﹟م  ﹋︀ر ︋︀︫︡. ا﹢︣﹞ ده ︋﹥ ︻︀م و ︠︀ص و﹢﹞︣﹁ ﹏︤﹠︑ ︡﹡﹢︠م آ﹢︣﹞ ﹤﹋ ﹟د. و ا﹢︫

آ﹇︀ی ا︣وا﹡﹩ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا﹇︣ب ︋﹥ ا︤﹠︑ ﹟﹏ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢ع ﹇︣﹠﹥ و ذو ا﹜﹆︣﹠﹥ دال ︋︣ ا﹟ ﹝︺﹠︀ی 

︀﹠︑ ﹤﹠︣﹆﹛ن  ﹝︖︀زی ا︨️ ﹡﹥ ذوا﹢ ﹩︐﹇︫︀رع و ﹩﹞ ︡︀﹞︣﹁ د﹜︀﹜️ ︻︡ول ﹋﹙﹞﹥ ا﹜︺︡ول، ا﹜︺﹙﹞︀ ا﹋︣م ﹩﹝﹡ 

ز ︻﹙﹞︀ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ︻﹙﹞︀ ︻︡ول، ﹋﹙﹞﹥ ︻︡ول د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢ع ︻﹙﹞︀ و ﹝︖﹞﹢ع ︻︡ول ا﹟ ا ﹋﹥ ﹋﹠︡

 ﹟آ︠﹢﹡︡ ﹡︷︣ش ︋﹥ ا ﹤﹋ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹩﹡︣وام ا﹢︣﹞ ﹏︤﹠︑ ﹟دو ︋︀ ﹨﹛ ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه ا﹡︡ در ︻︀﹜﹛ ︻︀دل. از ا

﹟د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︋︣ ا ︀︻﹢﹝︖﹞ ﹤﹠︣﹆﹛و ذوا ﹤﹠︣﹇ ،﹤︋﹢︭﹞ ﹤﹠︣﹇ ︀ی ﹝︖︀زی و ﹝︀  ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹢ارد﹠︺﹞

︻︣ض ﹋︣د﹛ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀﹜︖︣ ﹁﹩ ︗﹠︉ ا﹜︀﹡︧︀ن ا︨️. آ﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹛ ا︨️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹜﹀︶ ﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

︗︤ء دال و ﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑﹞︀م دال ︋︣ ا﹟ ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی، دأب ﹝︐﹙﹊﹛ ﹡︊﹢ده ﹋﹥ ︋︡ون ﹇︣﹠﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹋﹠︡. 

﹫︣ ﹝︪﹢ر ﹡﹫︧️ و ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡ در︨️ ا︨️ و ︀﹜︀ ا︣﹇ ﹤﹋ ﹟﹠﹥ ﹡﹫︀ورده، ا﹟ ﹁︣﹇﹩ ︋﹫﹟ ﹝︖︀ز ﹝︪﹢ر و ︾

﹜آ︠﹢﹡︡ ا︨️ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︻︣ض ﹋︣د ︀︋ ﹜﹨ ﹅ ا﹨︡ و﹢︠ ﹩﹝﹡ ﹜﹨ ﹤﹫︗﹢︑. 

︻︣ض ﹋︣د﹛ ﹋﹥ ︋︺︱﹩ ﹝︡﹜﹢ل ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ را و︗﹢ب ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡، و︗﹢ب را ︋﹥ ﹊﹛ ︻﹆﹏ ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ﹝﹩ 

︀︾ ،︉﹚︵ ︀ل ︫︡ه ﹁﹆︳ در﹝︺︐︨ا ﹟ا ،﹤︺﹝︖﹚﹛ ﹏︧︐︾ا ︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹩﹛﹢﹞ ﹩︐﹇و ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹩﹛﹢﹞ ︉﹚︵ ︣﹞︀﹛ۀ ا

︑︣︠﹫︬ در ︑︣﹋︩ وارد ︫︡ه، ︻﹆﹏ ﹝﹩ ﹎﹢ ︡︖﹢ز ان ﹜︀  ،﹏︺﹀︖﹢ز ان ︐︣ک. ﹉ و﹇️ ︑︣︠﹫︬ در 



︑︣ک وارد ﹡︪︡ه، ︻﹆﹏ ﹝﹩ ﹎﹢ ︀﹛ ︡︖﹢ز ان ﹜︀ ﹀︺﹏. از ا ︀﹛ ﹟︖﹢ز ︻﹆﹏ ︑︺︊﹫︣ ︋﹥ و︗﹢ب ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 

ا︨️ ︑︧︀﹝ ا︨️.  و︗﹢ب ﹊﹛ ︻﹆﹏ ا︨️ ﹡﹥ ﹝﹀︀د ﹜﹀︶. ا﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹟﹠︡ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ دال ︋︣ و︗﹢ب

︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ دال ︋︣ ︵﹙︉ ا︨️ و ا﹎︣ ︑︣︠﹫︭﹩ ﹡︊︀︫︡ ︻﹆﹏ ﹊﹛ ︋﹥ و︗﹢ب ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝︀ و︗﹢ب ︫︣︻﹩ 

 ︉﹚︵ ﹩︺﹫︊︵ ﹩︻︫︣ ﹜﹊ .️︨︊︀ب ا︐︨︀ر︑︀ و︗﹢ب ا︨️ و ا︠︣ی ا︑ ﹩︻︫︣ ﹜﹊ ﹜﹫﹢﹍︋ ﹤﹋ ﹜︡ار﹡

ا︨️ ﹝﹠︐ ︀﹉ و﹇️ ا﹟ ︵﹙︉ ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک دارد، ︻﹆﹏ ﹊﹛ ︋﹥ ا︨︐︊︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹉ و﹇️ 

 . ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک ﹡︡ارد، ︻﹆﹏ ﹊﹛ ︋﹥ و︗﹢ب ﹝﹩ ﹋﹠︡

﹇︊﹙︀ ﹎︫︢️ ﹋﹥ ا ﹟︣ف ﹡︀︑﹞︀م ا︨️ و و︗﹢ب، ﹝︡﹜﹢ل ︠﹢د ﹜﹀︶ ا︨️ و ﹝︖︺﹢ل ︫︣︻﹩ ا︨️ و︻﹆﹏ ﹝﹩ 

 ﹜﹊ و︗﹢ب، ︻︊︀رۀ ا︠︣ای ﹤﹋ ﹟ا﹡︖︀م د﹨﹩، ﹡﹥ ا ︡︀︋ ﹜﹢﹎ ﹩﹞ ﹜﹨ ﹟﹞ ن ︫︀رع وا︗︉ ﹋︣ده﹢ ︡﹢﹎

﹝︐︓︀ل، ﹊﹛ ︋︣ای و︗﹢ب ︫︣︻﹩ ا︨️ ﹡﹥ ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹆︭﹢د از ︻﹆﹏ ︋﹥ ﹜︤وم ا﹝︐︓︀ل ︋︀︫︡. ﹊﹛ ︻﹆﹏ ︋﹥ ﹜︤وم ا

︫︡︀︋ ﹏﹆︻ ﹜﹊ ﹟﹫﹝﹨ و︗﹢ب. 

ا﹝︀ ︀﹜︀ ا﹟ ﹝︧﹙﹉ ︋︀ ﹝︧﹙﹉ آ︠﹢﹡︡ ﹋﹥ و︗﹢ب، ﹝︡﹜﹢ل ﹜﹀︶ ا︨️ ا︔︣ ︻﹞﹙﹩ دارد؟ ﹉ آ︔︀ر ︻﹞﹙﹫﹥ ای در 

︋︒ ﹝︀ده ا﹝︣، آ﹇︀ی ︮︡ر ذ﹋︣ ﹋︣ده ︋﹢د ﹋﹥ آ﹡︖︀ ﹝﹀︭﹏ ︻︣ض ﹋︣د﹛ ﹨﹫︙﹊︡ام از آن آ︔︀ر ︑﹞︀م ﹡﹫︧️. 

و ﹝︪﹢ر ا  ﹟﹉ ا︔︣ی ﹨﹛ ﹝︣﹢م آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ره ذ﹋︣ ﹋︣ده و ﹁︣﹝﹢ده ︔﹞︣ه ︋﹫﹟ ﹝︧﹙﹉ ﹝︀ و ﹝︧﹙﹉ آ︠﹢﹡︡

ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ در ︀︗ ﹉﹩ ︫︀رع ﹁︣﹝﹢د، ا︾︐︧﹏ ﹜﹙︖﹞︺﹥ و ا﹜︖﹠︀︋ۀ، ︋︣ای ︗﹞︺﹥ ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک وارد ︫︡ه 

︋﹢د. ﹡﹞﹩ دا﹡﹫﹛ ︋︣ای ︗﹠︉ ﹨﹛ آ︀ ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک آ﹝︡ه ︀ ﹡﹥ و وا︗︉ ا︨️ ︀ ﹡﹥؟ ﹁︣﹝﹢ده ︋﹠︀ ︋︣ ﹝︧﹙﹉ 

︋ ﹜﹊ ،ۀ ︑︣︠﹫︬ دارد︺﹝︗ ﹤︋ ️︊︧﹡ ،﹏︧︐︾ا ﹜﹫﹢﹍︋ ﹜﹫﹡ا﹢︑ ﹩﹝﹡ ر﹢︪﹞ ﹤︋ ️︊︧﹡ و ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︊︀ب︐︨ا ﹤

︗﹠︉، ︑︣︠﹫︬ ﹡︡ارد و ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ وا︗︉ ا︨️. ︣ا؟ ﹢ن ﹝﹩ ︫﹢د ا︨︐︺﹞︀ل ﹜﹀︶ در ا﹋︓︣ از ﹝︺﹠︀ی 

وا︡. و﹜﹩ ︋﹠︀︋︣ ﹝︧﹙﹉ ﹝︀ی آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ﹝︪﹊﹙﹩ ﹡︡ارد ﹢ن ا︾︐︧﹏ در ︗︀﹝︹ ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه، ︾︀ۀ ا﹜︀﹝︣ 

ک ﹡︡ارد. ﹢ن ﹡︧︊️ ︋﹥ ︗﹞︺﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︗﹞︺﹥ ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک دارد و ﹡︧︊️ و ︗﹠︉، ︑︣︠﹫︬ در ︑︣

︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک دارد، ︻﹆﹏ ﹊﹛ ︋﹥ ا︨︐︊︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹡︧︊️ ︋﹥ ︗﹠︉ ﹢ن ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک ﹡︨︣﹫︡ه، 

 .︻﹆﹏ ﹊﹛ ︋﹥ و︗﹢ب ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹨﹫︘ ا︨︐︺﹞︀ل ﹜﹀︶ در ا﹋︓︣ از ﹝︺﹠︀ی وا︡ ﹡﹞﹩ ︫﹢د



 ﹟︣ف در︨️ ︋︀︫︡ ا ﹟ن ︋︣ ﹁︣ض ﹋﹥ ا﹢ ️︨︀م ا﹝︑︀﹡ ﹩﹢︠ م آ﹇︀ی﹢︣﹞ ︩︀﹞︣﹁ ﹟ر︋︴﹩ ︋﹥ ا

﹝︧﹙﹉ ا︪︀ن ﹡︡ارد. ا﹎︣ ﹋︧﹩ ﹇︀﹏ ︫︡ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ︸﹢ر در و︗﹢ب دارد ︋﹥ ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ و و︗﹢ب 

﹝︡﹜﹢ل ﹜﹀︶ ا︨️ ﹡﹥ ﹊﹛ ︻﹆﹏، ︋︀ز ا﹟ ︔﹞︣ه ︋︀ر ﹝﹩ ︫﹢د ﹢ن ︫︀رع ﹁︣﹝﹢ده ا︾︐︧﹏ ﹜﹙︖﹞︺﹥ و ا﹜︖﹠︀︋ۀ، ﹝﹩ 

﹊﹞️ ︑﹞︀م ﹡﹫︧️،  ﹎﹢﹫﹛ ا︾︐︧﹏ در ︗︀﹝︹ ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه، ﹡︧︊️ ︋﹥ ︗﹞︺﹥ دال د﹍︣ی دارد، ﹝﹆︡﹝︀ت

 .﹞﹏ ︋︣ ا︨︐︊︀ب ﹝﹩ ︫﹢د و ﹡︧︊️ ︋﹥ ︗﹠︀︋ۀ دال د﹍︣ی ﹨︧️، ﹞﹏ ︋︣ و︗﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د

︸ ︀︋ ﹩︐﹢ر و︲︺﹩ ﹨﹛ ︔﹞︣ه ﹡︡ارد ﹢ن ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه در و︗﹢ب و ﹜﹊﹟ و﹇︐﹩ 

ا︨️  ﹡︧︊️ ︋﹥ ︗﹞︺﹥، ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک آ﹝︡ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ﹝︣اد ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ و︗﹢ب ا︨️، ﹝︣اد ︗︡ی ا︨︐︊︀ب

 ﹅︋︀︴︑ ︡︀︋ ﹩︑در ︮﹢ر ،︫︡︀︋ ﹅︋︀︴︑ ﹩︐︧︀︋ ،﹝︣اد ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ و ﹝︣اد ︗︡ی ﹟﹫︋ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹅︋︀︴︐﹛︣ا ا︮︀﹜ۀ از

︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹇︣﹠﹥ ︋︣ ︠﹙︀ف ﹡︊︀︫︡. ︴﹢ر و﹇︐﹩ ﹝﹢﹜︀ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا﹋︣م ا﹜︺﹙﹞︀ در ︠︴︀ب ﹝﹠﹀︭﹙﹩ ﹁︣﹝﹢د ﹜︀ ︑﹊︣م 

️ و﹜﹩ ﹝︣اد ︗︩︡ ︠︀ص ا︨️، ا﹠︖︀ ا﹜﹀︧︀ق ﹝﹟ ا﹜︺﹙﹞︀، ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ا﹋︣م ا﹜︺﹙﹞︀ ﹝︣اد ا︨︐︺﹞︀﹜﹫︩ ︻︀م ا︨

﹨﹛ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ا﹟ ا︾︐︧﹏ ﹜﹙︖﹞︺﹥ و ا﹜︖﹠︀︋ۀ، ﹝︣اد ا︨︐︺﹞︀﹜﹫︩ و︗﹢ب ا︨️ و﹜﹩ ﹝︣اد ︗︩︡ ا︨︐︊︀ب 

 .ا︨️ ﹢ن ا﹡﹙︀﹜﹩ ا︨️ در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ا︾︐︧﹏ ﹉ ﹜﹀︶ ا︨️ و﹜﹩ ﹝︣اد ︗︩︡ دو︑︀ ا︨️

 .ا﹟ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹟ ﹇﹢ل

ا︵﹙︀﹇﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣﹢م آ﹇︀ ︲﹫︀ء ︑﹆︣︉ ﹁︣﹝﹢د  ا︸ ︡﹢﹍︋ ﹩︧﹋ ﹤﹋ ﹟﹢ر ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در و︗﹢ب، ︸﹢ر

﹋﹥ و︗﹢ب اراده ︫︡︡ه ا︨️ و ا︨︐︊︀ب اراده ︲︺﹫﹀﹥ ا︨️ و اراده ︫︡︡ه ﹫︤ی ︾﹫︣ از اراده ﹡﹫︧️ 

﹢ن ︫︡ت اراده، ︠﹢دش ﹨﹞︀ن اراده ا︨️. ا︠︐﹙︀ف ︋﹫﹟ ︫︡ت اراده و ︲︺︿ اراده ﹝︓﹏ و︗﹢د ا︨️. ﹝︀ 

﹎︣ ﹝﹆︭﹢دش اراده ︫︡︡ه ︋︀︫︡ ﹢ن ﹫︤ی ︾﹫︣ از اراده ﹡﹫︧️ ︋﹥ ا﹜︀﹝︐﹫︀ز ︻﹫﹟ ﹝︀ ︋﹥ ا﹜︀︫︐︣اک ا︨️. ﹜︢ا ا

︋﹫︀ن ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡ و﹜﹩ ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢دش اراده ︲︺﹫﹀﹥ ︋︀︫︡ ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹢ن ︲︺︿ اراده، ︻︡م ︑︀﹋︡ اراده 

 .و ︻︡م اراده ︫︡︡ه و ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک ا︨️. ﹜︢ا ا﹟ ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡

ا︑﹩ ︎︪️ ا﹟ اد︋﹫︀ت ﹨︧️ و آن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︻︣ض ﹋︣د﹛ ﹋﹥ ا﹠︀ ﹨﹛ در وا﹇︹ ﹉ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︻︀﹝﹥ ﹝︀ور

﹝﹢﹜﹩ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا︨ ﹤﹋ ﹟﹢﹜️ در ﹋︀ر ︋﹊﹠︡، ﹝︓﹙︀ ﹝﹩ ﹎﹢︡ ﹝︀ ︨︀ز﹝︀ن ︑︃﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹏ ﹋︪﹢ر را ︑︺︊﹫︣ ︋﹥ 

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و﹜﹩ ﹨︣ ︗︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹆︭﹢د ﹝︀ ︨︀ز﹝︀ن ︗︀﹡﹍︣دی ︋︀︫︡، ﹇﹫︡ ﹝﹩ آور﹛، ︠﹢ب ︣ا؟ ﹨︣ دو 



آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︮︡ د﹁︺﹥ ا︨﹛ ︨︀ز﹝︀ن ︑︃﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹏ ﹋︪﹢ر ذ﹋︣ ﹝﹩ ﹋﹥ و︗﹢دی ﹨︧︐﹠︡؟ ﹝﹩ ﹎﹢ ︡﹢ن در 

︫﹢د و ︨﹥ ︀ر ر﹁︺﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︗︀﹡﹍︣دی ذ﹋︣ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹝︀ ︋﹢ا﹨﹫﹛ ︮︡ د﹁︺﹥ ︋﹠﹢︧﹫﹛ ︨︀ز﹝︀ن ︑︃﹝﹫﹟ 

ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹏ ﹋︪﹢ر، ︋︣ای ا︠︐︭︀ر ﹝﹩ ﹡﹢︧﹫﹛ ︨︀ز﹝︀ن. در ﹝︀ ﹡﹟ ﹁﹫﹥ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ا︨️. ﹝﹢﹜﹩ ﹡﹍︀ه ﹝﹩ 

در ︾︀﹜︉ ﹝﹢اردی ﹋﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د ︋﹥ ﹡﹢ و︗﹢ب ا︨️ ﹡ ﹤︋ ︀﹢ ا︨︐︊︀ب؟  ﹋﹠︡ ﹝﹩ ︋﹫﹠︡ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏

 ﹤︋ ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹝﹡ ︤ی﹫ و﹇️ و︗﹢ب ︋﹢د ︣﹨ ﹤﹋ ﹜︢ار﹎ ﹩﹞ ﹟ا ︣︋ ︀﹠︋ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ️︨و︗﹢ب ا ﹢﹡ ﹤︋ ︡﹠﹫︊︋ ︣﹎ا

︠﹙︀ف ا︨︐︊︀ب ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ا︠︐︭︀ر ︋︀︫︡ و ﹇︣﹠﹥ ذ﹋︣ ﹡﹊﹠︡. ﹜︢ا ︋﹫︀ن آ﹇︀ ︲﹫︀ء ﹡︀︑﹞︀م 

 .ا︨️

︋﹙﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ در و︗﹢ب دارد ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀ ﹋﹥ ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ا︨️ و ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢دش 

 ﹤︷︀﹚﹞ ︡︺︋ ذ﹋︣ ﹝﹩ ﹋︣د، ﹨︣ و﹇️ ذ﹋︣ ﹡﹊﹠︡ ﹝﹆︭﹢دش و︗﹢ب ا︨️. ﹝︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ را ︡︀︋ ،︊︀ب ︋﹢د︐︨ا

 ا﹜﹙﹥ ا﹜︊﹫︹ ا﹎︣ ﹝﹆︡﹝︀ت ﹏ا ︡﹢﹍︋ ﹩﹛﹢︮ا ﹉ ﹤﹋ ️︨ا ︳﹚︾ ﹟ا .﹜﹫︧﹢﹡ ﹩﹞ ︀﹚﹆︻ ︀م ︫︡ ︨﹫︣ه﹝︑ ️﹝﹊

و ﹇︣﹠﹥ ذ﹋︣ ﹡︪︡، ﹝︴﹙﹅ ا︨️ و ﹝﹆﹫︡ ︋︀︫︡ ﹇︣﹠﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. ︣ا؟ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ ا︵﹙︀ق ︻︡م ا︨️ و 

︻︡م ا︐﹫︀ج ︋﹥ ︋﹫︀ن ﹡︡ارد!! (ا﹟ در︨️ ﹡﹫︧️) ﹝︀ اول ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و﹇︐﹩ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛ ︻﹆﹙︀ ﹡﹢︻︀ در 

﹡﹢︧﹫﹛. ︨﹫︣ه ︻﹆﹙︀ و ﹁﹛  ︑﹊﹙﹞︀︑︪︀ن و﹇︐﹩ ﹇﹫︡ ﹡﹞﹩ آور﹡︡، ﹝︴﹙﹅ ﹝﹆︭﹢د︫︀ن ا︨️، ︋︺︡ ﹇︀﹡﹢ن را ﹝﹩

 .︻﹆﹙︀ ︖️ ا︨️

︋﹙﹥ ︋﹥ ﹇﹢ل آ﹇︀ی ︮︡ر در ︋︺︱﹩ از ﹋﹙﹞︀︑︩ ﹝︺﹞﹢﹜︀ ﹉ ﹋︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹝︣ ︻︡﹝﹩ ︋﹫︀ن ﹡﹢ا﹨︡ و ا﹝︣ 

 .و︗﹢دی ︋﹫︀ن ︋﹢ا﹨︡ ﹢ن ︻︡م را دال ︋︣و︗﹢ب ︋﹍﹫︣﹡︡، ا﹝︀ره ︋︣ و︗﹢ب ︋﹍﹫︣﹡︡، ﹉ ︵﹢ری ا︨️

️ و ﹇︀︋﹏ ا︔︊︀ت ﹡﹫︧️ا﹝︀ ا﹟ ﹋﹥ ︻︡م دال ︋︣ و︗﹢ب ﹡﹫︧️ ﹨﹛ در︨️ ﹡﹫︧ . 

 .آ﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹛ ا︨️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋︊﹫﹠﹠︡ ︾︀﹜︉ ا︨︐︺﹞︀﹜︀ت از ا﹜﹀︀ظ ︖﹢ر ا︨️

 .︨﹢ال: ︎︦ ︗﹢اب آ﹇︀ ︲﹫︀ء ﹁﹠﹫︀ داده ﹡︪︡

︗﹢اب: ︗﹢اب ا︪︀ن را ﹨﹛ ﹁﹠﹩ داد﹛. ا﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹝︫ ﹤﹋ ﹟﹫︡ اراده ︫︡︡ه ﹫︤ی ︾﹫︣ از اراده ﹡﹫︧️ و ﹜︢ا 

د، ︠﹢ب ︠﹢د ︫︡ت اراده، ﹝︀زاد ︋︣ ا︮﹏ اراده ا︨️. آن ﹝︣︑︊﹥ ا︐﹫︀ج ︋﹥ ︋﹫︀ن دارد. ا︐﹫︀ج ︋﹥ ︋﹫︀ن ﹡︡ار



﹝︣︑︊﹥ ︻︀﹜﹫﹥ اراده، ا﹝︣ و︗﹢دی ا︨️ و ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. و﹇︐﹩ ا﹟ ﹜﹀︶ و︲︹ ︫︡ ︋︣ای ︗︀﹝︹ و ا︮﹏ اراده، 

 .﹝︣︑︊﹥ ︫︡︡ه را ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ︋︀ ا ︡﹡︀﹝﹁ ︶﹀﹛ ﹟﹢ن ا﹟ ﹜﹀︶ ﹋︪︩ ﹡︡ارد

 ︀︑ ︀﹞ ﹜︣ض ﹋︣د︻ ︀︐﹠﹞ ،ر ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در و︗﹢ب﹢︸ ︀آ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ︒︋ ﹤﹋ ﹜ا﹝︣وز ︔﹞︣ه ای ︎﹫︡ا ﹡﹊︣د ﹤︋

و︲︺﹩ ا︨️ ︀ ا﹡︭︣ا﹁﹩ ا︨️ ︀ ا︵﹙︀﹇﹩ ا︨️ ﹝︱︀﹁︀ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ﹇︀︋﹏ ا︔︊︀ت ﹨﹛ ﹡﹫︧️ ﹢ن ﹨﹫︘ ︻﹙︀﹝︐﹩ 

 ︡︀︫ .️﹆﹫﹆ ﹟︀ز ا︨️ و ا︖﹞ ﹟ا ︡﹢﹍︋ ﹩︧﹋ ﹉ ﹤﹋ ﹟﹫﹝﹨ ︀﹛ا ﹜︀ز ﹡︡ار︖﹞ از ️﹆﹫﹆ ︬﹫︪︑ ︋︣ای

ا︨️ ﹋﹥ ارز︫﹩ ﹡︡ارد ﹢ن آ﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ﹁﹆﹫﹥ ︖️ ا︨️ ︸﹢ا﹨︣ ا︨️ ︨︣ش ﹨﹞﹫﹟ . 

﹝︊︒ ︔︀﹜︒ در ﹋﹀︀﹥: آ︠﹢﹡︡ ره ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا﹟ ︗﹞﹏ ا︠︊︀ر﹥ ﹝︧︐︺﹞﹙﹥ در ﹝﹆︀م ︵﹙︉، آ︸ ︀﹢ر در 

و︗﹢ب دارد ︀ ﹡︡ارد؟ راوی ︨﹢ال ﹝﹩ ﹋﹠︡ از ر︗﹙﹩ ﹋﹥ ︮﹙﹩ ︔﹛ رأی ﹁﹩ ︔﹢︋﹥ د﹝︀ ا﹝︀م ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹙︀م ﹝﹩ 

﹤︑︀﹚︮ ︡﹫︺ ︡︀﹞︣﹁ ﹏︓﹞ ﹜﹨ ﹟ا ︀ا︠︊︀ری ا︨️ و در ﹝﹆︀م ︵﹙︉ ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه. آ ،﹤︑︀﹚︮ ︡﹫︺ ﹤﹚﹝︗ ﹟ا ،

 ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ دال ︋︣ و︗﹢ب ﹨︧️ ︀ دال ︋︣ و︗﹢ب ﹡﹫︧️؟

آ︠﹢﹡︡ ﹁︣﹝﹢ده ﹋﹥ ا︸︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ دال ︋︣ و︗﹢ب ا︨️. ︣ا؟ ﹝﹩ ﹁︣﹝﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ︀﹞ ︡︀﹫﹛ ا︸︣ ا﹟ ا︨️ 

 ﹟︺﹫︡، در ﹝︺﹠︀ی ︵﹙︉ و︗﹢︋﹩ ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه، ︺﹫︡ ﹋﹥ دال ︋︣ و︗﹢ب ا︨️ ﹝﹆︭﹢د﹝︀ن ا﹟ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا

 ﹤﹋ ﹩︀︖﹡ا︨﹠︀د ا︻︀دۀ ︋﹥ ﹁︀︻﹏. آ ﹩﹠︺ ︡﹫︺ .︡﹡﹝︺﹠︀ ا ︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه ا ﹉ دو در ︣﹨ ،﹩︀︪﹡ا ︡﹫︺ ︀︋ ا︠︊︀ری

در ﹝﹆︀م ︵﹙︉ ا︨️ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺﹠︀ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د و آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ا︠︊︀ر ا︨️ ﹨﹛ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺﹠︀ 

﹫﹟ ︺﹫︡ ا︠︊︀ری و ︺﹫︡ ا﹡︀︪﹩ در ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ در دا︻﹩ ︋︣ ا︨︐︺﹞︀ل ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د. ﹁︣ق ︋

ا︨️. دا︻﹩ ︋︣ ا︨︐︺﹞︀ل ︺﹫︡ و﹇︐﹩ ا﹝︀م ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹙︀م ﹝﹩ ﹁︣﹝ ︡︀︺﹫︡، ︵﹙︉ ا︨️. و﹇︐﹩ ا︠︊︀ر ا︨️، ︋﹥ 

 .دا︻﹩ ا︠︊︀ر ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه. ا︠︐﹙︀ف در دا︻﹩ ا︨️ ﹡﹥ در ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥

ل ︫︡ه، ︴﹢ر دال ︋︣ و︗﹢ب ا︨️؟ا﹎︣ ︺﹫︡ در ﹝︺﹠︀ی ا︠︊︀ری ا︨︐︺﹞︀  

﹅﹆︑ ﹤︋ ︡ر اراده اش﹆﹠و﹇︐﹩ ﹝﹢﹜﹩ ا ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹅﹆﹞ را ﹏︺﹁ ﹟︀د ا︨️ ﹋﹥ ﹋︃ن از ﹏︺﹁ ﹟ا  ﹩﹞ ،︡﹠﹫︋ 

﹩﹞ ︡︀﹞︣﹁ ،︡﹫︺ ︃ن﹋ ﹅﹆﹞ ﹩﹞ ︡﹠﹫︋ .در و︗﹢ب ﹜︢ا ︀︖﹠ا︨️ آ﹋︡ ا . 

 :ا︀﹞︣﹁ ﹟︩ آ︠﹢﹡︡ ﹠︡ ﹡﹊︐﹥ دارد ﹋﹥ ︀︋︡ وا︲ ︫﹢د



ا︠︊︀ر و در ﹝﹆︀م ا﹡︪︀ء ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ اش ﹊﹩ ا︨️ و ا︠︐﹙︀﹁︪︀ن در دا︻﹩ ا︨️ ﹊﹩ ا ﹤﹋ ﹟︺﹫︡ در ﹝﹆︀م . 

دو ا ﹤﹋ ﹟︣ا ︺﹫︡ دال ︋︣ و︗﹢ب ا︨️: ﹢ن ا﹠﹆︡ر ︫﹢ق ﹝﹢﹜﹩ ز︀د ا︨️ و اراده اش ︫︡︡ و ا﹋﹫︡ 

︡﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹅﹆﹞ از اراده اش ︡︺︋ ﹩﹠︺ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︢ا ︑︺︊﹫︣ ︋﹥ ﹝︱︀رع﹛ ︡﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹅﹆﹞ را ﹟ا︨️ ﹋﹥ ﹋︃ن ا. 

︨﹢م ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ و︗﹢︋﹩ ﹋﹥ ︺﹫︡ د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ آ﹋︡ ا︨️. ا︀﹞︣﹁ ﹜﹨ ︀︖﹠︩ آ︠﹢﹡︡ ︨︣︋︧︐﹥ ﹡﹊︐﹥ 

ا︨️، ︺﹠﹩ د﹜︀﹜︐︩ آ﹋︡ ا︨️؟ ︀ و︗﹢︋︩ آ﹋︡ ا︨️؟ ﹉ و﹇️ و︗﹢ب آ﹋︡ ا︨️ ﹝︓﹙︀ و︗﹢ب ︮﹙︀ۀ 

﹡︧︊️ ︋﹥ و︗﹢ب ︮﹢م آ﹋︡ ا︨️. ﹉ و﹇️ د﹜︀﹜︐︩ آ﹋︡ ا︨️ ﹝︓﹙︀ ﹜﹀︶ ︣︮﹩ دال ︋︣ و︗︉ رد ︨﹙︀م 

آ﹋︡ ا︨️ ﹡﹥ و︗﹢با︨️، د﹜︀﹜️  . 

ا﹝︀ ﹡﹊︐﹥ او﹜﹩ ﹋﹥ ︺﹫︡ در ﹝﹆︀م ا︠︊︀ر ︋︀ ︺﹫︡ در ﹝﹆︀م ︵﹙︉ و ا﹡︪︀ء ﹝︺﹠ ︩︀﹊﹩ ا︨️، ا﹟ ا﹝︣ و︗︡ا﹡﹩ 

ا︨️. و﹇︐﹩ ﹝﹫﹍﹢،︡﹫︺ ︡︺﹠﹩ ا︨﹠︀د ﹝﹩ د﹨︡ ا︻︀ده را ︋﹥ ﹁︀︻﹏. و﹇︐﹩ ﹋︧﹩ ﹝﹩ ﹎﹢ ،﹩︋︀︐﹋ ️︺︋ ︡﹥ در 

️︨︀﹠︺﹞ ﹉ ﹤︋ ،در ﹝﹆︀م ا︠︊︀ر ﹤ و ︡﹢﹍︋ ︀م ا﹡︪︀ء﹆﹞. 

﹝︀ ﹡﹊︐﹥ دوم ﹋﹥ ︴﹢ر دال ︋︣ و︗﹢ب ا︨️: ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ ا﹠﹆︡ر ﹝﹢﹜﹩ ︫﹢ق و اراده دارد ﹋﹥ ا

﹋︃ن ا﹟ را در ︠︀رج وا﹇︹ ﹝﹩ ︋﹫﹠︡. ︠﹢ب ︗﹠︀ب آ︠﹢﹡︡! ︋﹫﹟ ا﹟ ﹋﹥ ︫﹢ق دارد و ا﹟ ﹋﹥ در ︠︀رج وا﹇︹ 

︋﹙﹥ ﹉ و﹇️ ﹁︺﹏ ︠﹢دم ر︋︴﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد. ا ﹉ ﹟﹫︤ی ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. ﹜﹛ ا﹟ را (آ︠﹢﹡︡) ︋﹫︀ن ﹡﹀︣﹝﹢ده. 

ا︨️ ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ︫﹞︀ ا﹟ را ا﹡︖︀م ︫︡ه ﹁︣ض ﹋﹟. ا﹟ ︠﹢ب ا︨️. و﹜﹩ ﹝﹟ ︫﹢ق و اراده دارم ︋﹥ ﹁︺﹏ ︫﹞︀ 

 .﹋﹥ ﹋︃ن را در ︠︀رج ﹝ ﹜﹠﹫︊︋ ﹅﹆﹥ ر︋︴﹩ دارد

 .آ﹇︀ی ︮︡ر ︎﹠︕ ︀ ︫︩ ﹜﹛، ذ﹋︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡

  
 

 



)۴۶١︗﹙︧﹥ ( ۵٩/١٧/٩︀ر︫﹠︊﹥   

﹋﹙︀م در ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︣﹢م آ︠﹢﹡︡ ﹁︣﹝﹢د ا﹟ ︗﹞﹏ ︣︊︠﹥ ای ﹋﹥ وارد ﹝﹩ ︫﹢د در ﹝﹆︀م ︵﹙︉، دال ︋︣ 

 ﹟ا ﹜و آ﹋︡ از د﹜︀﹜️ ︮﹫︽﹥ ︋︣ و︗﹢ب ا︨️. ︻︣ض ﹋︣د ︣︸و︗﹢ب ﹨︧︐﹠︡ ︋﹙﹊﹥ د﹜︀﹜︐︩ ︋︣ و︗﹢ب ا

،﹤︑︀﹚︮ ︡﹫︺ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ از   ﹝︴﹙︉ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︫︀رع ﹟ا ︡﹫︺ ر﹢︴ ︉﹚︵ د؟ ﹝﹩ ا︨︐﹀︀ده﹢︫  

 ︀︖﹠︀زا در ﹝︺﹠︀ی ا︻︡ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ا︖﹞ ﹤︑︀﹚︮ ︡﹫︺ ﹜﹫﹢﹍︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹟ا ︀﹠︊﹞ ﹉ .ای و︗﹢د دارد ﹩﹡︀︊﹞

 .﹜را ﹇︊﹢ل ﹡︡ار ﹟ا ︀﹞ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︡﹡﹢︠م آ﹢︣﹞ .﹏︺﹁د. ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ اش ︵﹙︉ ا︨️. ﹝︓﹏ ︮﹫︽﹥ ا﹢︫

﹁﹫﹥ اش  ،️︺︋ ︀ ﹤︑︀﹚︮ ︡﹫︺ ﹩﹊﹥ در ﹝﹆︀م ا︠︊︀ر و ﹥ در ﹝﹆︀م ا﹡︪︀ء و ︵﹙︉ ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د، ﹝︧︐︺﹞﹏ 

ا︨️. ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ ︺﹫︡، ا︨﹠︀د ا︻︀ده ︋﹥ ﹁︀︻﹏ ا︨️ ︋﹥ ﹡︧︊️ ︮︡وری. ︴﹢ر﹋﹥ و﹇︐﹩ ︺﹫︡ در ﹝﹆︀م ا︠︊︀ر 

ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د ، ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ اش ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ ا︻︀ده ا︨️ ︋﹥ ﹁︀︻﹏، در ﹝﹆︀م ا﹡︪︀ء ﹨﹛ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ 

 .︫﹢د ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺﹠︀ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د

﹊ ا︨️؟︠﹢ب ا﹎︣ ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ در ﹨︣ دو ︉﹚︵ ︀︗ ﹉ ا︠︊︀ر ا︨️ و ︀︗ ﹉ ︣ا ،️︨ا ﹩  

﹝﹩ ﹁︣﹝ ︡︀︺﹫︡ ای ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ︵﹙︉ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د و ︺﹫︡ ای ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ا︠︊︀ر ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د، 

ا︠︐﹙︀﹁︪︀ن در دا︻﹩ ا︨️. ﹉ و﹇️ ﹨︧️ ﹋﹥ ︵︣ف ﹝﹩ ﹎﹢︀﹊ ︭︡﹇ ﹤︋ ﹤︑︀﹚︮ ︡﹫︺ ︡️ و ا︠︊︀ر وا﹇︹، 

﹤︋ ﹤︑︀﹚︮ ︡﹫︺ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ️︧﹨ ️﹇و ﹉ را ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ و ﹟ا ﹟﹞ ︡﹢﹍︋ ︡﹨ا﹢︠ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹟و ا ︉﹚︵ ︭︡﹇ . 

ا ﹟︺﹫︡ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د در ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ ︋﹥ دا︻﹩ ︵﹙︉ و ا﹡︪︀ء ﹨﹛ ﹡﹫︧️، ا︠︊︀ر ا︨️، ا﹠︖︀ دو 

 :ا︫﹊︀ل ﹨︧️

 .﹉ ا︫﹊︀ل ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︢ب ﹝﹩ ︫﹢د. ﹥ ︋︧︀ آن ︫︬، ا︻︀ده ﹡﹊﹠︡

︺︐︧﹞ ﹟︣اد ︑︭﹢ری و ا﹞ ﹟ا ︡︀︋ ﹤﹋ ﹟دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋﹥ دا︻﹩ ︵﹙︉ ذ﹋︣ ︫﹢د ︑︀ دوم ا ️﹫﹚︋︀﹇ ،﹤﹫﹁ ﹏﹝

د﹜︀﹜️ ﹋﹠︡ ︋︣ ︵﹙︉ ا .﹏︺﹁ ﹟︴﹢ر ا﹟ ︗﹞﹙﹥ ﹋﹥ ﹝﹀︀دش ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ ا︨️، د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︣ ︵﹙︉. 



︋︣ای د﹜︀﹜️ ︋︣ ︵﹙︉ و ا ﹤﹋ ﹟﹆﹫﹆️ ا ﹟︺﹫︡ ا︠︊︀ری و ︺﹫︡ ا﹡︀︪﹩، ا︠︐﹙︀﹁︪︀ن در ﹋︖︀︨️؟ ﹝︣﹢م 

﹋︣ده و ︠﹫︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹛ آ﹇︀ی ︮︡ر ا﹟ و︗﹢﹨﹩ ﹋﹥ در ︑﹆︣︣ا︑︩ ذ﹋︣ ︫︡ه ﹋﹥  آ﹇︀ ︲﹫︀ء ︻︣ا﹇﹩ ︀ر و︗﹥ ذ﹋︣

 .︣︐︋﹠︩ ︻︊︡ ا﹜︧︀︑︣ ا︨️، ﹝︐︢ از ﹁︣﹝︀︪︀ت آ﹇︀ ︲﹫︀ء ا︨️

 ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ا︨️ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︫︀رع ﹟و︗﹥ او﹜﹩ ﹋﹥ ︋︣ای د﹜︀﹜️ ︋︣ ︵﹙︉ در ﹋﹙﹞︀ت آ﹇︀ی ︮︡ر ذ﹋︣ ︫︡ه، ا

︀م ︵﹙︉ ︋︀︫︡، ﹝︡﹜﹢ل ︑︭﹢ری و ︑︭︡﹆﹩ اش ﹨︣ دو ︺﹫︡ ︮﹙︀︑﹥، ا ﹟﹥ در ﹝﹆︀م ا︠︊︀ر ︋︀︫︡ و ﹥ در ﹝﹆

 ︭︡﹇ ﹤︋ ︩﹆︭︡︑ ا︨﹠︀د ا︻︀ده ︋﹥ ﹁︀︻﹏ ︋﹥ ﹡︧︊️ ︮︡وری ا︨️. ﹝︡﹜﹢ل ،︡﹫︺ ا︨️. ﹝︡﹜﹢ل ︑︭﹢ری ﹩﹊

ا︠︊︀ر ا︨️ از وا﹇︹ و ︀﹊️ از آن. ︴﹢ر ﹋﹥ در ﹝﹢ارد ا︠︊︀ر، دا︻﹩ ﹇︭︡ ︀﹊️ و ا︠︊︀ر ا︨️، در 

 .﹝﹢ارد ا﹡︪︀ء ﹨﹛ دا︻﹩ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️

﹋ ﹟︡ارد. ا︠︊︀ر ︠﹢ب ا﹡ ︡﹫﹇ ︭︡﹇ ﹟ا︨️ ﹋﹥ در ︋︀ب ا︠︊︀ر، ا ﹟ا︨️ دروغ ︋︀︫︡. ﹁︣﹇︩ ﹁﹆︳ ا ﹟﹊﹝﹞ ﹤

از وا﹇︹ ﹇﹫︡ ﹡︡ارد. ﹝︴﹙﹆︀ ︠︊︣ ﹝﹩ د﹨︡. و﹜﹩ در ︋︀ب ا﹡︪︀ء ، ﹇︭︡ش ا︠︊︀ر از وا﹇︹ ا︨️ و ﹜﹊﹟ در 

 ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ا﹟ ﹁︣د، ﹝﹠﹆︀د ︋︀︫︡ و ︻﹞﹙︩ ﹝︴︀︋﹅ ا﹊︀م ︫︣︺️ ︋︀︫︡. ا︠︊︀رش ﹝﹆﹫︡ ا︨️. ︠︊︣ ﹝﹩ د﹨︡

از ︮︡ور ا︻︀ده از ا︫ ﹟︭﹩ ﹋﹥ ﹝﹠﹆︀د ا︨️ و ا︻﹞︀﹜︩ را ︋︣ ︵︊﹅ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︫︣︺️ ︑︴︊﹫﹅ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا︮﹙︀ 

ا﹡︀︪﹩ در ﹋︀ر ﹡﹫︧️. ︐﹩ دا︻﹩ در ﹨︣ دو ﹊﹩ ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا﹟ د﹍︣ ﹋︢ب ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹢ن ا﹎︣ ﹝﹟ ﹎﹀︐﹛، 

غ ﹎﹀︐﹥ ام؟ ﹡﹥. ﹢ن ا︠︊︀ر ﹝﹟ ﹁︣دا ا﹎︣ ︋︀ران ︋﹫︀︡، ا﹟ آ﹇︀ ﹝﹩ آ︡، و ﹁︣دا ︋︀ران ﹡﹫︀﹝︡ و او ﹡﹫︀﹝︡، ﹝﹟ درو

در ︮﹢ر︑﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ︋︀ران ︋﹫︀︡. ا﹢﹎ ﹩﹞ ﹜﹨ ︀︖﹠︡ ﹝﹟ ﹎﹀︐﹛ ا︫ ﹟︬، ا︻︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹠﹆︀د 

︡﹠﹋ ﹅﹫︊︴︑ ️︺︫︣ ﹟﹫﹡و ︻﹞﹙︩ را ︋︣ ︵︊﹅ ﹇﹢ا ︫︡︀︋ ️︺︫︣. 

︪︀ء در ﹝﹆︀م ان ﹇﹙️: ︎︦ ︣ا ﹝﹩ ﹎﹢︸ ︡﹠﹢ر او﹜﹩ در ا﹟ ا︨️ ﹋﹥  ︀ ︡﹫︺︱︣ب، ا﹠︀ ا︠︊︀ر ا︨️ و ا﹡

 ﹩﹊ در ﹨︣ دو ﹜﹨ ﹩﹛︀﹝︺︐︨︣اد ا﹞ ،️︨ا ️︀﹊ در ﹨︣ دو ﹜﹨ ︭︡﹇ ا﹎︣ ﹨︣ دو ا︠︊︀ر و .️︧﹫﹡ ︉﹚︵

 ا︨️، ا︸ ﹟﹢ر ︋︣ای ﹥؟

 .آ﹇︀ی ︮︡ر ︑︺︊﹫︣ش ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹢ن ا﹟ ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ا﹡︪︀ء ︋︀︫︡ ﹝︀﹜︿ ︵︊︹ و︗︡ا﹡﹩ ا︨️



﹥ ا︠︊︀ر از ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥، ﹝︴﹙﹅ ا︨️. و﹜﹩ ا︐﹫︀ج ﹡︊﹢د از ا ︡﹡︤︋ ︀﹁︣ ﹟﹢ن ︸﹢ر او﹜﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋

 ﹟و دروغ ﹎﹀︐﹩، ︗﹢اب ︋︡﹨︡ ﹋﹥ ﹇︭︡ ﹝﹟ ا ︡﹞︀﹫﹡ ︡﹠﹢﹍︋ ،︡﹞︀﹫﹡ ︡︺︋ و ︡︣دا ﹝﹩ آ﹁ ︡ز ︡﹢﹍︋ ﹩︧﹋ ︣﹎ا

︋﹢د ﹋﹥ ا﹎︣ ︋︀ران ︋﹫﹢﹎ ﹩﹞ ،︡︀﹠︡ ا﹎︣ ﹇︭︡ت ا﹟ ︋﹢د ︀︋︡ ذ﹋︣ ﹝﹩ ﹋︣دی و ﹇︣﹠﹥ ﹝﹩ آوردی. ︸︀﹨︣ ︗﹞﹙﹥ 

را ﹇︭︡ ︀﹊️ دارد ﹡﹥ ا︀﹊ ︭︡﹇ ﹤﹋ ﹟︐︩ ︲﹫﹅ ا︨️. ا︣︊︠ ︀︖﹠﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥، ﹨﹞︀ن 

︫﹞︀ ︋﹢ا﹨﹫︡ ︋﹍﹢︀﹊ ︭︡﹇ ︡﹫︐︩ ︲﹫﹅ ا︨️، ﹇︣﹠﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡، ﹜︢ا ﹞﹏ ︋︣ ا﹡︪︀ء ﹇︣﹠﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. 

 ﹟ا︨️. ﹡﹥ ︋﹥ ا ﹤﹫︀︪﹡ۀ ︾﹫︣ از ادر ا︠︊︀ر ﹤﹫﹁ ﹏﹝︺︐︧﹞ ﹤﹋ ︀﹠︺﹞ ﹟ر او﹜﹩ در ا︠︊︀ر ا︨️ ا﹜︊︐﹥ ﹡﹥ ︋﹥ ا﹢︸

ء، دا︻﹫︩ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀ ﹋﹥ در ا︠︊︀ر﹥، دا︻﹫︩ ﹝︴﹙﹅ ا︨️ و در ا﹟ ا﹡︀︪﹫﹥، ﹝︺﹠︀ ﹋﹥ در ا﹡︪︀

 .دا︻﹫︩ ﹝﹆﹫︡ ا︨️ و ︑﹆﹫﹫︡، ︠﹙︀ف ︸︀﹨︣ ا︨️ و ﹇︣﹠﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡

 ا︫﹊︀ل دوم ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا ︬︫ ﹟︴﹢ر ︀︋︡ ︋﹫︀ورد و از ﹋︖︀ ︋﹀﹞︡ ﹋﹥ ﹝﹢﹜﹩ دارد ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟

︨️. و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹉ آ﹇︨ ﹩︀﹠︣ا﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝﹩ ﹎﹢︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︹﹫︴﹞ ﹤﹋ ﹩﹡︀︧﹋ ︡︡ ا﹟ ︋﹥ د﹜︀﹜️ ا﹜︐︤ا﹝﹫﹥ ا

﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹋︪﹢ر ﹨︧︐﹠︡، از ︣اغ ﹇︣﹝︤ ︻︊﹢ر ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹝︺﹠︀︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹉ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در ﹋︪﹢ر ︗︺﹏ ︫︡ه 

﹋﹥ از ︣اغ ﹇︣﹝︤ ﹡︀︊︡ ︻︊﹢ر ﹋︣د. و﹇︐﹩ ︫︀رع ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا﹎︣ ︑﹢ ﹝﹠﹆︀د ︫︣︺️ ︋︀︫﹩ و ا︻﹞︀﹜️ را ︵︊﹅ 

 ️︺︫︣ ﹟﹫﹡ا︨️ ﹋﹥ ︫︀رع ﹁︣﹝﹢ده ︋﹫︀ور﹇﹢ا ﹟ا ︩︀﹠︺﹞ ،د﹨﹩، ︋﹫︀وری ﹅﹫︊︴︑ . 

 .︨﹢ال: از ﹋︖︀ ︋﹀﹞﹫﹛ و︗﹢ب ا︨️ ︀ ا︨︐︊︀ب

 ︉﹚︴﹞ ﹟آ﹇︀ی ︮︡ر در ﹝﹆︀م ا ﹤﹋ ﹟ا ﹢﹛︊︀ب، و︐︨ا ︀ ️︨و︗﹢ب ا ﹟ا ﹤﹋ ﹜﹫﹝﹀︋ ︀︖﹋ از ﹤﹋ ﹟ا :︀︋﹢︗

︫︣ م ︫︡ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︫︀رع ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︠︊︣ د﹨︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹝﹟ ﹝﹠﹆︀د﹢﹚︺﹞ ﹩﹛را در ﹡﹫︧️ و ﹏﹝︻ ﹟ا ،﹜︫︀︋ ️︺

︠︀رج ا︑﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ وا︗︉ ︋︀︫︡ و ا﹜︀ ا﹎︣ ﹝︧︐︉ ︋︀︫︡، ﹝﹠︀﹁︀︑﹩ ﹡︡ارد و ﹝﹟ ﹝﹠﹆︀د ︠︡او﹡︡ ︊︨︀ن 

﹨︧︐﹛. ︻︊︡ ﹝﹠﹆︀د، ︻︊︡ی ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹝︧︐︊︀ت را ﹨﹛ ︋﹫︀ورد. ︻︊︡ ﹝﹠﹆︀د، ︻︊︡ی ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹝﹊︣و﹨︀ت را ﹨﹛ 

 .︋﹫︀ورد

﹤﹋ ﹜﹫﹢﹍︋ ︡︀︋ ﹜﹫﹠﹋ ﹉︫ ︣﹎رت ا﹢︮ ﹟ال: در ا﹢︨ ︫︡︀︋ ︡︀︋ ن ﹝﹠﹆︀د﹢ ،️︨ا︫︐︽︀ل ︗︀ری ا . 



︗﹢اب: ︠﹢د ا﹡﹆﹫︀د ا﹇﹏ و ا﹋︓︣ ا︨️. ا﹡﹆﹫︀د ا﹡﹙︀﹜﹩ ا︨️. ا﹎︣ ﹋︧﹩ ﹡﹞︀ز ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡ و روزه ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د، 

﹡︧︊️ ︋﹥ ﹡﹞︀ز ︻︊︡ ﹝﹠﹆︀د ا︨️ و ﹡︧︊️ ︋﹥ روزه ︻︊︡ ﹝﹠﹆︀د ﹡﹫︧️. ا﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹟﹠︡ ︻︊︡ ﹝﹠﹆︀د، ﹇︣﹠﹥ ا︨️ 

︗ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩﹠︺ ،ا﹜﹙﹥ ﹝﹟ ا﹜﹞︐﹆﹫﹟، ﹋﹥ ﹋﹥ ︻﹙﹩ ا﹜︀︵﹙︀ق ﹏︊﹆︐ ︀﹝﹡ا ﹤﹋ ﹟ا ا︨️ ، ا﹢﹆︑ ﹏︓﹞ .️︺︫︣ ︹﹫﹝

︠﹫﹙﹩ از ︾﹫︣ ﹁﹆︀، ا︫︐︊︀ه آ﹥ را ﹝︺﹠︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹝︺﹠︀︩ ا﹟ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن ︀︋︡ ︋︀ ︑﹆﹢ا ︋︀︫︡ ︑︀ ︻﹞﹙︩ 

﹇︊﹢ل ︫﹢د ﹢ن ا﹎︣ ﹝︺﹠︀︩ ا﹟ ︋︀︫︡، ان ا﹜︧﹠︀ت ︢﹨︊﹟ ا﹜︧﹫︀ت، ﹝︺﹠︀ ﹡︡ارد ﹢ن ﹋︧﹩ ﹋﹥ ︨﹫ۀ دارد، 

︐﹞ ︀ ،︫︡︀︋ ا﹢﹆︑ ︀︋ ️︺︫︣ ︹﹫﹝︗ در ︡︀︋ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹟ا ︩︀﹠︺﹞ ︀︺︴﹇ ﹟﹫﹆︐﹝﹛ا ﹟﹞ ﹤﹚﹛ا ﹏︊﹆ ︀﹝﹡ا .️︧﹫﹡ ﹩﹆

 ﹟ا ︀ ،︫︡︀︋ ️︺︫︣ ︀︋ ﹅︋︀︴﹞ ﹩﹠︺ ︫︡︀︋ ﹩﹆︐﹞ ﹏﹝︻ در آن ︡﹠﹋ ﹩﹞ را ﹇︊﹢ل ﹩﹚﹝︻ ︣﹨ ﹤﹋ ️︨︀﹠︺﹞ ﹟ا ﹤︋

﹇﹫︀﹝️ ︋︡︋️ ︋︀︫﹠︡. ا﹟ ﹋﹥ در  ﹋﹥ ︺﹠﹩ ا﹡﹞︀ ︐﹆︊﹏ ا﹜﹙﹥ ﹝﹟ ︫﹫︺ۀ ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟. و ا﹜︀ ﹨﹞﹥ ︀︋︡ در روز

 ️︊﹫︾ ﹤﹋ ﹩︧﹋ ︀ ،️︨︀ت ︋﹫︪︐︣ ا﹫︨ ﹩﹨︀﹎ ︀ت ︋﹫︪︐︣ ا︨️ و﹠︧ ﹩﹨︀﹎ ،︡﹡روز ﹇﹫︀﹝️ ﹝﹫︤ان ﹝﹩ ﹎︢ار

﹋︣ده، از ︔﹢اب او ︋︣ ﹝﹩ دار﹡︡ در ﹡︀﹝﹥ ︻﹞﹏ ︫︬ ﹝︽︐︀ب ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡. ا﹎︣ ﹇︣ار ︋︀︫︡ ﹁﹆︳ از ﹝︐﹆﹫﹟ ﹇︊﹢ل 

ر ﹡︀﹝﹥ ︻﹞﹏ ︫︬ ﹝︽︐︀ب. ︀ ا ﹤﹋ ﹟︊︳ ︻﹞﹏، ﹝︓﹙︀ ︫﹢د، ا︫ ﹟︬ ﹋﹥ ا︮﹙︀ ︔﹢ا︋﹩ ﹡︡ارد ︑︀ ︋﹍︢ار﹡︡ د

ز﹋︀ۀ ا﹠︴﹢ر ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹋︧﹩ ز﹋︀ۀ ﹡﹞﹩ د﹨︡، ﹡﹞︀زش ﹨﹛ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︫﹢د، ا﹝︀ ا﹟ ︵﹢ر ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا﹎︣ روزه 

﹡﹍︣﹁︐﹥، ﹡﹞︀زش ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ﹝︓﹏ ︋︺︱﹩ از ︻﹢ام ﹋﹥ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ︑﹢ ﹋﹥ دزدی ﹝﹩ ﹋﹠﹩، ︣ا ﹡﹞︀ز ﹝﹩ 

ی ﹉ ﹝︴﹙︉︠﹢ا﹡﹩؟ ﹡﹞︀ز ﹉ ﹝︴﹙︉ ا︨️ و دزد . 

 ا﹛ ﹤︋ ﹟︀ظ ︔︊﹢ت

ا﹝︀ ︋﹥ ﹜︀ظ ا︔︊︀ت: و﹇︐﹩ ا﹟ ﹋﹙︀م از ا﹝︀م ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹙︀م و از ﹝﹢﹜﹩ ︮︀در ﹝﹩ ︫﹢د، ﹞﹏ ︋︣ ا︠︊︀ر ︾﹙︳ ا︨️ 

 ﹟ا ︩︀﹠︺﹞ ن ا﹝︀م ︮︀دق ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹙︀م ﹡︧︐︖﹫︣ ︋︀﹜﹙﹥ ︠︊︣﹎︢اری ﹋﹥ ﹡﹫︧️. و﹇︐﹩ از ﹝﹢﹜﹩ ︮︀در ﹝﹩ ︫﹢د﹢

﹝﹠﹆︀د ︫︣︺️ ا︨️ ا﹠︴﹢ر ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ا︨️ ﹋﹥ آن ﹡﹊︐﹥ ﹨︧️ ︺﹠﹩ ﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹝︴﹫︹ و  . 

و︗﹥ دوم ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ﹎﹢ ،﹜﹫︺﹫︡ ︮﹙︀︑﹥، ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ اش ﹨﹞︀ن ﹡︧︊️ ︮︡ور ا︻︀ده ︋﹥ ﹁︀︻﹏ ا︨️. 

دا︻﹫︩ ﹨﹛ ا︠︊︀ر ا︨️ و ا﹡︪︀ء ﹡﹫︧️. ﹝﹠︐︀ در ︗﹞﹙﹥ ا︠︊︀ر﹥، ﹨﹞︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︡﹜﹢ل ﹝︴︀︋﹆﹩ ا︨️، ﹨﹞︀ن را 

، آ﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︡﹜﹢ل ﹝︴︀︋﹆﹩ ا︨️، ﹇︭︡ ︀﹊️ و ا︠︊︀ر ﹨﹛ ﹇︭︡ ا︠︊︀ر و ︀﹊️ دارد. در ﹝﹢ارد ا﹡︪︀ء

 ︣﹫︓﹋ ︡و ا︠︊︀ر دارد. ﹝︓﹏ ز ️︀﹊ ︭︡﹇ ،و اراده دارم ︉﹚︵ ﹟﹞ ﹤﹋ ﹟ا ﹩﹠︺ ︩﹞︡ارد، ︋﹙﹊﹥ ﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹡



ا﹜︣﹝︀د ﹋﹥ در ﹝︺﹠︀ی ﹆﹫﹆﹩ اش ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه، ﹜﹊﹟ در ﹝﹆︀م ︗︡، ﹇︭︡ ︀﹊️ و ا︠︊︀ر از ﹝︡﹜﹢ل ﹝︴︀︋﹆﹩ 

ا︠︊︀ر از ﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹩ دارد. ﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹩ ﹫︧️؟ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹋︧﹩  ﹡︡ارد ︋﹙﹊﹥ ﹇︭︡ و ︀﹊️ و

︠︀﹋︧︐︣ ︠︀﹡﹥ اش ز︀د ا︨️، ︎️ و ︎︤ش ز︀د ا︨️ و ﹋︧﹩ ﹋﹥ ︎️ و ︎︤ش ز︀د ا︨️، ﹝﹞︀ن ز︀د 

دارد و ﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹝﹞︀ن ز︀د دارد، ا﹨﹏ ︗﹢د و ︨︀وت ا︨️. در ﹝︀ ﹡﹟ ﹁﹫﹥ ﹨﹛ و﹇︐﹩ ا﹝︀م ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹙︀م ﹝﹩ 

﹩﹚︮ ﹟﹞ ︡︀﹞︣﹁ ️︨دا︻﹫︩ ا︠︊︀ر از ︵﹙︉ ا ،﹤︑︀﹚︮ ︡﹫︺ و︲﹢ء ︀﹚︋ . 

︋﹥ آن و︗﹥ اول، ﹉ ا︫﹊︀ل وارد ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋︺︱﹩ از و︗﹢ه ︋︺︡ ﹨﹛ وارد ﹝﹩ ︫﹢د و آن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ 

﹋︧﹩ ﹝﹠﹆︀د ︫︣︺️ ا︨️، ﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹫︩ ا﹟ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹝﹢﹜﹩ ︵﹙︉ و اراده دارد ﹢ن ︻﹙️ ا︻︀ده، ︻﹙﹛ 

﹜﹩ ا︨️. ا﹎︣ ︻︊︡ ︻﹙﹛ ︋﹥ ا﹝︣ ﹝﹢﹜﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹇︴︺︀ ا︻︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹥ ︋﹥ ا﹝︣ ﹝﹢﹜﹩ ا︨️، ︻﹙﹛ ︋﹥ ︵﹙︉ ﹝﹢

ا﹝︣ی در وا﹇︹ ︋︀︫︡ و ﹥ ﹡︊︀︫︡ و ا﹎︣ ︻︊︡، ︻﹙﹞﹩ ︋﹥ ا﹝︣ ﹝﹢﹜﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ا︻︀ده ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، ﹥ ا﹝︣ی در 

وا﹇︹ ︋︀︫︡ و ﹥ ا﹝︣ی در وا﹇︹ ﹡︊︀︫︡. ︎︦ ا﹟ ﹝﹙︀ز﹝﹥ ︾﹙︳ ا︨️، ︋﹙﹊﹥ ﹝﹙︀ز﹝﹥ ﹨︧️ ︋﹫﹟ ︻﹙﹛ ︋﹥ ﹝﹢﹜﹩ و 

در ︠︀رج ﹡﹥ ︋﹫﹟ ا﹝︣ وا﹇︺﹩ ﹝﹢﹜﹩ ﹁︺﹏ . 

 .ا﹟ ا︫﹊︀ل ﹝﹆︡﹝﹥ ︋﹢د ︋︣ای و︗﹥ ︨﹢م ﹋﹥ آن را ﹨﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ︋︺︡ ︗﹢اب ا﹟ ا︫﹊︀ل را ︋︡﹨﹫﹛

و︗﹥ ︨﹢﹝﹩ ﹋﹥ آ﹇︀ی ︮︡ر ذ﹋︣ ﹋︣ده ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ﹝﹩ ﹁︣﹝ ︡︀︺﹫︡ ︮﹙︀︑﹥، ﹝︣اد ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ ﹨﹞︀ن 

﹩﹡︀﹝﹨ ،️︧﹫﹡ ﹤︀﹠﹋ .️︨︣اد ︗︡ی، ا︠︊︀ری ا﹞ .️︨ا ﹤ل ﹝︴︀︋﹅ ا︨️، ﹇︭︡  ﹡︧︊️ ︮︡ور﹢﹛︡﹞ ﹤﹋

︗︡ی ﹨﹛ ︋﹥ ﹨﹞︀ن ︠﹢رده. در ﹋﹠︀﹥ ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥، ﹋︓﹫︣ ا﹜︣﹝︀د ا︨️ و﹜﹩ ﹇︭︡ ︀﹊️ و ا︠︊︀ر، ︋﹥ ﹝︣اد 

ا﹜︐︤ا﹝﹩ ︠﹢رده. و﹜﹩ در و︗﹥ ︨﹢م، ﹝︣اد ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ و ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥، ﹡︧︊️ ︮︡ور ا︻︀ده ا︨️ و ﹇︭︡ 

﹝︓﹙︀ ﹝﹩ ﹎﹢︡ ﹁﹙︀﹡﹩ ا︻︡ام ﹝﹩ ︫﹢د ﹢ن ︀﹊️ و ا︠︊︀ر ﹨﹛ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︠﹢رده. ا﹟ ﹨﹛ ا﹝︣ ﹝︐︺︀ر﹁﹩ ا︨️. 

︻﹙﹛ دارم ﹋﹥ ﹊﹛ ا︻︡ا﹝︩ ︮︀در ︫︡ه و ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ︋︪﹢ده ︫︡﹡﹩ ﹡﹫︧️ ﹢ن ﹋︧﹩ ︎︪️ ا﹟ ا︻︡ام 

 ﹜﹚︻ ﹤﹋ ﹟︣ف ﹋︧﹩ ﹎﹢ش ﹡﹞﹩ د﹨︡. ا︠︊︀ر ︋﹥ ﹝﹆︐︱︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︀ ا ﹤︋ ﹜﹨ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹛ ﹇︡رت اول ا︨️ و

ر ︠︀رج، ︾︀﹜︊︀ ار︨︀ل ا︨️. ︋﹥ ﹋︧﹩ ﹝﹫﹍﹢ ︡﹫︣ا ︋﹥ ﹝﹆︐︱﹩ دارد. در ﹝︀ ﹡﹟ ﹁﹫﹥، ︻﹙️ ︮︡ور ا﹟ ﹁︺﹏ د

 ️﹋︣ ︫︀رع ﹝︣ا ︡﹢﹎ ﹩﹞ ︀د؟︗ ﹤︋ ︣ا ﹝﹩ روی .داده ️﹋︣ ︫︀رع ﹝︣ا ︡﹢﹎ ﹩﹞ روی؟ ﹩﹞ ﹤﹊﹞ ﹤︋



داده. ︎︦ ︋﹞︀ ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ︮︡ور، ﹋︓﹫︣﹝︀ ﹝﹠︪︃ش ار︨︀ل و ︑︣﹉ ا︨️، ا︠︊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋﹥ ︮︡ور ︋﹥ ︠︀︵︣ 

 .ا﹟ ﹋﹥ ︻﹙﹛ دارد، ︻﹙︐︩ و ار︨︀﹜︩ ﹨︧️

︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹁︣﹇︩ ︋︀ او﹜﹩ ﹝︺﹙﹢م ︫︡. او﹜﹩، ا︠︊︀ر ﹇﹫︡ دا︫️. دو﹝﹩، ﹇︭︡ ︀﹊️ و ا︠︊︀ر، ︠﹢رد ︋﹥ ﹝︡﹜﹢ل 

ا﹜︐︤ا﹝﹩ و ﹋﹠︀﹩. ︨﹢﹝﹩ ا︠︊︀ر ﹇﹫︡﹡︡ارد، ﹇︭︡ ا︠︊︀ر و ︀﹊️ ﹨﹛ ︋﹥ ﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹩ ﹡﹢رده، ﹇︭︡ ا︠︊︀ر 

 .و ︀﹊️ ︠﹢رده ︋﹥ ︠﹢د ﹝︡﹜﹢ل ﹝︴︀︋﹆﹩. ﹝ ︩︭﹫︧️؟ ︻﹙﹛ ︋﹥ ﹝﹆︐︱﹩

 ﹉ .️︨دا︻﹩، در ا︠︊︀ر، ا︠︊︀ر ا︨️ و دا︻﹩ در ا﹡︪︀ء، ︵﹙︉ ا ﹤﹫﹁ ﹟﹡ ︀﹞ ا︨️ ﹋﹥ در ﹟︀رم ا ﹤︗و

و﹇️ ︫﹞︀ ﹝﹫﹍﹢﹫︡ ︋︺️، ا︨﹠︀د ﹝﹩ د﹨﹩ ﹝︀ده را ︋﹥ ︠﹢دت ︋﹥ دا︻﹩ ا︠︊︀ر از وا﹇︹، ﹉ و﹇️ ︋﹫︹ را ا︨﹠︀د 

︹ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، و ﹝﹩ د﹨﹩ ︋﹥ ︠﹢دت و﹜﹩ دا︻﹫️ ︀﹊️ از ︵﹙︉ ا︨️. ﹉ و﹇️ ﹝﹩ ﹎﹢﹩ ﹝﹟ ا︠︊︀ر از وا﹇

﹉ و﹇️ ﹝﹩ ﹎﹢﹩ ﹝﹟ ︵﹙︉ دارم. در ا ﹟︀ر﹝﹩، ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ ﹊﹩ ا︨️. ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ در ︺﹫︡ ا︠︊︀را 

و ا﹡︪︀ءا ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ ا︨️. ا﹝︀ ﹉ و﹇️ ﹨︧️ دا︻﹫︩ ا︠︊︀ر و ︀﹊️ از وا﹇︹ ا︨️ و ﹉ و﹇️ 

 .﹨︧️ دا︻﹫︩ ا︠︊︀ر ︵﹙︉ و اراده ﹡﹀︧︀﹡﹩ ا︨️

﹫﹏ و ﹇︣﹠﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︗﹞﹙﹥ ی ︣︊︠﹥ وارد در ﹝﹢رد ︵﹙︉، د﹜︀﹜️ ︋︣ ا ﹟︀ر و︗﹥، ﹨︣ ﹋︡ام ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ د﹜

︵﹙︉ و و︗﹢ب ﹋﹠︡. ﹨︣ ︀ر و︗﹥، ︠﹙︀ف ︸︀﹨︣ ا︨️ و ا︐﹫︀ج ︋﹥ ﹇︣﹠﹥ ︠︀ر︗﹫﹥ دارد. و︗﹥ اول ﹋﹥ 

﹝︺﹙﹢م ︫︡. و︗﹥ دوم ﹨﹛ ﹝︺﹙﹢م ︫︡ ﹢ن ︸︀﹨︣ از ︗﹞﹙﹥ ︣︊︠﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︭︡ ︀﹊️ از ﹝︡﹜﹢ل 

︫︡ ﹢ن و﹇︐﹩ ﹋︧﹩ ﹝﹫﹍﹢︡ ا﹟ ︻﹞﹏ در ︠︀رج ﹝﹆﹅ ︫︡ه، ︸︀﹨︣ش  ﹝︴︀︋﹆﹩ دارد. و︗﹥ ︨﹢م ﹨﹛ ﹝︺﹙﹢م

ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢دش ﹝﹆﹅ ﹡︪︡ه ﹡﹥ ا﹟ ﹋﹥ ︻﹙︐︩ ﹝﹢︗﹢د ︫︡ه. ا﹝︀ و︗﹥ ︀رم ﹨﹛ ﹝︺﹙﹢م ︫︡ه ﹢ن 

 ﹉ از ️︀﹊ ﹤﹡ ︡﹨︡︋ ︡﹨از و﹇﹢ع ا︻︀ده ﹝﹩ ︠﹢ا ️︀﹊ ︹﹇در وا ،﹤︑︀﹚︮ ︡﹫︺ ︡ز ︡﹢﹍﹫﹞ ﹩︧﹋ ﹩︐﹇و

 .ا﹝︣ ﹡﹀︧︀﹡﹩ ︺﹠﹩ ︵﹙︉ و اراده

︀﹜︀ ︻︊︀رت آ︠﹢﹡︡ ︋﹥ ﹋︡ام ﹉ از ا ﹟︀ر و︗﹥ ﹝﹩ ︠﹢رد؟ ︻︊︀رت آ︠﹢﹡︡ ﹝﹠︡﹝︕ ا︨️. از ︵︣﹁﹩ ﹝︓︀ل 

﹝﹩ ز﹡︡ ︋﹥ ﹋﹠︀﹥ ﹋﹥ ﹝︺﹙﹢م ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ و︗﹥ دوم، ﹝﹆︭﹢دش ا︨️. از ︵︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ﹁︣ق ︋﹫﹟ ا︠︊︀ر و 

﹁︣﹝︀︩ آ︠﹢﹡︡  ا﹡︪︀ء در دا︻﹩ ا︨️، ﹋﹥ ﹝︺﹙﹢م ﹝﹩ ︫﹢د ︋﹥ و︗﹥ ︀رم ﹡︷︣ دارد. ﹝﹠︐ ︀﹢ن ﹋﹠︀﹥ در

 .﹨︧️ ︋﹥ و︗﹥ ︔︀﹡﹩ ا﹇︣ب ا︨️ ﹋﹥ ﹡︷︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡



  
 

 

 ﹤︊﹠︫٢٠/٩/۵٧︗﹙︧﹥ ( ٩۴١(  

﹋﹙︀م در ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︗﹞﹏ ا︠︊︀ر﹥ ای ﹋﹥ ﹝︧︐︺﹞﹏ در ﹝﹆︀م ا﹡︪︀ء ا︨️، آ︠﹢﹡︡ ﹁︣﹝﹢د دال ︋︣ و︗﹢ب ا︨️ 

︀ل در ︋﹙﹊﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ا︸︣ در و︗﹢ب ا︨️ و ﹜﹊﹟ ا﹟ ﹝︺﹠︀︩ ا ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹟︺﹫︡ ا︨︐︺﹞

﹝︺﹠︀ی ا︻︡، ︋︪﹢د، ︋﹙﹊﹥ ︺﹫︡ ای ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ا︠︊︀ر و ا﹡︪︀ء ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د، ︋﹥ ﹉ ﹝︺﹠︀︨️، ا︨﹠︀د ﹝︀ده 

﹨︧️ ︋﹥ ﹁︀︻﹏، ︾︀ۀ ا﹜︀﹝︣ دا︻﹫︩ ﹉ و﹇️ ﹇︭︡ ︀﹊️ و ا︠︊︀ر ا︨️ و ﹉ و﹇️، دا︻﹫︩ ا﹡︪︀ء و 

︀ی ︺﹫︡ ا︠︊︀ری و ︵﹙︉ ا︨️. ﹋﹙︀م در ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ا ،︡﹫︺ ﹟︖﹢ر د﹜︀﹜️ ︋︣ ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ا﹎︣ ﹝︺﹠

 ا﹡ ﹩︀︪﹊﹩ ا︨️، ا﹟ ︵﹙︉ از ﹋︖︀ ﹝﹩ آ︡؟

 :آ﹇︀ی ︮︡ر ︀ر و︗﹥ ذ﹋︣ ﹋︣د

 ︑︭︡﹆﹫︩ و ︑︭﹢ری ﹝︡﹜﹢ل ا︠︊︀ر، ﹝﹆︀م در ﹥ و ا﹡︪︀ء و  و︗﹥ اول ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥  ،︡﹫︺﹥ در ﹝﹆︀م ︵﹙︉

﹆︀م ﹝ در ︑︭﹢ری ﹝︡﹜﹢ل ﹁︀︻﹏، ︋﹥ ا︨️ ا︻︀ده ا︨﹠︀د ︑︭﹢ر︩ ﹝︡﹜﹢ل  ﹤﹋ ︡﹫︺︴﹢ر ا︨️، ﹊﹩ دو ﹨︣

 ﹩﹆︭︡︑ ل﹢﹛︡﹞ ️︨و ا︠︊︀ر ا ️︀﹊ ︭︡﹇ ﹤︋ ﹤﹋ ر﹢︴﹡︀﹝﹨ ﹜﹨ ︩﹫﹆︭︡︑ ا﹡︪︀ء ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️. ﹝︡﹜﹢ل

 .︺﹫︡ در ﹝﹆︀م ا﹡︪︀ء ﹨﹛ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹇︭︡ ︀﹊️ و ا︠︊︀ر ا︨️

 دو ا︫﹊︀ل ︫︡: ﹊﹩ ا﹟ ﹋﹥ دروغ ﹝﹩ ︫﹢د و د﹍︣ ا ﹤﹋ ﹟︴﹢ر د﹜︀﹜️ ︋︣ ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟

︴﹙﹅ ﹡﹫︧️. ︺﹫︡ ﹇︭︡ ا︠︊︀ر دارد از ا︻︀ده در ︠︀رج ﹝﹠︐﹩ ︗﹢اب داد ﹋﹥ ا︠︊︀ر و ︀﹊️ ︲﹫﹅ ا︨️ و ﹝

 .︡﹠﹋ ﹅︊︴﹠﹞ ️︺︫︣ ﹅︊︵ ︣︋ ︡﹨︀د ا︨️ و ﹝︴﹫︹ ﹝﹢﹜﹩ ا︨️ و ا﹁︺︀﹜︩ را ﹝﹩ ︠﹢ا﹆﹠﹞ ﹤﹋ ﹩︭︫ ﹤︋ ️︊︧﹡

 .ا﹟ ︑﹢︗﹫﹥ اول، ︣︐︋﹟ ︑﹢︗﹫﹥ ا︨️



 :ا﹟ ︑﹢︗﹫﹥ دو ا︫﹊︀ل دارد

﹩﹠︺ .د﹢︫ ﹩﹞ ︹﹫︴﹞ ﹜﹛︀︻ ︬︐﹞ ،︡﹫︺ ﹟ا︨️ ﹋﹥ ا ﹟︫︀رع ︋︣ای ︻︀︮﹩، و︗﹢︋﹩ ︗︺﹏  ا︫﹊︀ل اول ا

﹡﹊︣ده. ︋︣ای ︗︀﹨﹏ و︗﹢︋﹩ ︗︺﹏ ﹡﹊︣ده. و﹇︐﹩ ﹝﹩ ﹁︣﹝ ︡︀︺﹫︡ ︮﹙︀︑﹥، ا﹟ ﹁﹆︳ ︋︴﹙︀ن ﹡﹞︀ز را ﹡︧︊️ ︋﹥ 

︻︀﹜﹛ ﹝︴﹫︹ ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ا﹝︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︗︀﹨﹏ ︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︻︀︮﹩ و ︾﹫︣ ﹝﹠﹆︀د، د﹜︀﹜️ ︋︣ و︗﹢ب ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. ︣ا؟ 

در ︠︀رج، و د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︣ ︵﹙︉، ︋﹥ د﹜︀﹜️  ﹢ن ︫﹞︀ ﹝﹩ ﹎﹢﹫︡ ﹇︭︡ ا︠︊︀ر دارد از ︑﹆﹅ ا︻︀ده

 ﹅﹫︊︴︑ ️︺︫︣ ﹅︊︵ ︣︋ ︊︡ی ﹋﹥ ﹝﹠﹆︀د و ﹝︴﹫︹ ا︨️، ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︻﹞﹙︩ را︻ ﹟ن در ︮﹢ر︑﹩ ا﹢ ،﹤﹫﹞ا﹜︐︤ا

 ﹫︮ و ا︻︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︻︀﹜﹛ ︋﹥ ︗︺﹏ ︋︀︫︡ و ﹨﹛ ﹝︴﹫︹ ︋︀︫︡. ا﹎︣ ﹋︧﹩ ︗︀﹨﹏ ︋﹢د، ﹡﹞︀زش ︡﹠﹋ ﹩﹞

︀︮﹩ را ﹨﹛ ︫︀﹝﹏ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹢ن ﹡︧︊️ ︋﹥ ︻︀︮﹩، ﹥ ا︨️ ﹢ن ا﹟ ︗︺﹏، او را ︫︀﹝﹏ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ︻

و︗﹢ب ا︻︀ده ای ﹨︧️؟ ︫﹞︀ ﹎﹀︐﹫︡ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ ا︠︊︀ر دروغ ﹡︪﹢د، ﹝︀ ا︠︊︀ر را ︲﹫﹅ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ︋︣ای 

﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹝﹠﹆︀د ا︨️ و ︻﹞﹙︩ را ︋︣ ︵︊﹅ ︫︣︺️ ︑︴︊﹫﹅ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹨﹫︘ و﹇️ ﹝﹊︪﹢ف از ﹋︀︫︿ او︨︹ ﹡﹞﹩ 

﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹩ ﹨﹛ او را ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹩﹡︀︧﹋ ﹩︐﹠︡  ︫﹢د. ﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹇︭︡ ا︠︊︀ر او را ﹝﹩ ﹎﹫︣د،

︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ل ا﹜︐︤ا﹝﹩ ︑︀︋︹ ﹝︡﹜﹢ل ﹝︴︀︋﹆﹩ ﹡﹫︧️، در ︋﹆︀ء﹢﹛︡﹞. 

﹝﹍︣ ا﹢﹍︋ ﹩︧﹋ ﹤﹋ ﹟︡ در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︡﹜﹢ل ا﹟ ︠︴︀ب ﹁﹆︳ ︻︀﹜﹛ ﹝︴﹫︹ را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د، ا﹝︀ ﹝︀ ︋﹥ 

ا ﹟﹊﹛ ︋︣ای ︻︀﹜﹛ ︔︀︋️ ا︨️،  ا︫︐︣اک ا﹊︀م ︋﹫﹟ ︻︀﹜﹛ و ︗︀﹨﹏ ︑﹞︧﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ و﹇︐﹩

︋︣ای ︗︀﹨﹏ ﹡﹫︤ ︔︀︋️ ا︨️. ︀ ا︫︐︣اک ا﹊︀م ︋﹫﹟ ﹝︴﹫︹ و ︻︀︮﹩ و و﹇︐﹩ ︋︣ای ﹝︴﹫︹ ︔︀︋️ ا︨️ ︋︣ای 

 .﹝︴﹫︹ ﹡﹫︤ ︔︀︋️ ا︨️

ا﹝︀ ا﹟ ︑﹞︧﹉ ﹋︀﹝﹙︀ ︾﹙︳ ا︨️ ز︣ا ︫﹞︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫︡ ︋﹥ ا︵﹙︀ق و ︋﹥ ︸﹢ر ︑﹞︧﹉ ﹋﹠﹫︡ و ا﹟ و﹇︐﹩ در︨️ 

︠︀رج در︨️ ︫﹢د ﹋﹥ ︋﹍﹢﹫﹛ ︋﹥ ا︫︐︣اک، ا﹊︀م ﹝︐︬ ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ﹡﹫︧️ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹉ ﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹩ از 

و ︋︣ای ﹨﹞﹥ ا︨️. و﹜﹩ ﹝︀ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ ا﹊︀م ︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹨︧️ و ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ ︻︀︮﹩ و ﹝︴﹫︹ و ︗︀﹨﹏ 

و ︻︀﹜﹛ را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د، ︠﹢دش ﹇︣﹠﹥ ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥  ،︡﹫︺﹞﹏ ︋︣ ﹝︺﹠︀ی ا︠︊︀ر ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹢ن ا﹎︣ 

﹢د، ︠﹙︀ف آن در ﹝﹩ آ︡. ا﹟ ﹡﹆︰ ا﹟ و︗﹥ ا️︨﹞﹏ ︋︣ ﹝︺﹠︀ی ا︠︊︀ر ︫ . 



ا﹝︀ و︗﹥ دوم ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ︺﹫︡ ︮﹙︀︑﹥، ﹝︡﹜﹢ل ︑︭﹢ر︩ ا︨﹠︀د ا︻︀ده ا︨️ ︋﹥ ﹁︀︻﹏ و 

﹝︡﹜﹢ل ︑︀﹊ ︭︡﹇ ،︩﹫﹆︭︡️ و ا︠︊︀ر ا︨️، ﹝﹠︐︀﹊ ︭︡﹇ ︀️ و ا︠︊︀ر ﹡﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︡﹜﹢ل ﹝︴︀︋﹆﹩، 

ا﹜︐︤ا﹝﹩ ﹋﹥ ︵﹙︉ ا︨️ ﹢ن ︾︀﹜︊︀ ︮︡ور ا﹟ ﹁︺﹏ در ︠︀رج، ︋﹙﹊﹥ ﹇︭︡ ︀﹊️ و ا︠︊︀ر ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︡﹜﹢ل 

﹡︀︫﹩ از ︑︣﹉ ﹝﹢﹜﹩ و ︵﹙︉ ﹝﹢﹜﹩ ا︨️. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️ ﹝︓﹏ ز︡ ﹋︓﹫︣ ا﹜︣﹝︀د ﹡︀︫﹩ ︋﹥ ﹇︭︡ ا︠︊︀ر از 

 .﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹩ ا︨️

 ﹟︤ا﹝﹩ دارد ﹋﹥ ا︐﹛ل ا﹢﹛︡﹞ ﹩﹡︀﹞ن ز﹢ ️︨وارد ا ﹜﹨ ﹤︗و ﹟ا ﹤︋ ﹜︀ن ا︫﹊︀﹜﹩ ﹋﹥ ︋﹥ و︗﹥ اول ذ﹋︣ ﹋︣د﹝﹨

︬︫ ﹟﹫︋ ️︧﹫﹡ ﹤﹞﹛ ︋﹥ ︗︺﹏ ︋︀︫︡ و ا﹜︀ ا﹎︣ ︗︀﹨﹏ ︋﹥ ︗︺﹏ ا︨️، ﹝﹙︀ز﹛︀︻ ︬︫ ﹟︀د ︋︀︫︡ و ا﹆﹠﹞ ،

 .︵﹙︉ ﹝﹢﹜﹩ و ︮︡ور ﹁︺﹏ در ︠︀رج. ا﹟ او﹜︀

︔︀﹡﹫︀، آ﹇︀ی ︮︡ر! ا﹟ ︑﹢︗﹫﹥ اول ︫﹞︀ ﹝︧︐︽﹠﹩ از ︑﹢︗﹫﹥ اول ﹡﹫︧️ ﹢ن در ﹥ ︮﹢رت د﹜︀﹜️ ا﹜︐︤ا﹝﹩ 

﹥ ﹝﹠﹆︀د ﹜﹙︪︣︺﹥، ︋︀︫︡. و ا﹜︀ ا﹎︣ ﹝﹠﹆︀د ︫︣︺️ دارد ا︻︀ده ︋︣ ︵﹙︉؟ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ا︫ ﹟︬ ︋﹞︀ ا﹡

﹡︊︀︫︡، ︋﹍﹢︡ ا︻︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ ︠﹢︫﹛ آ﹝︡ از ﹡﹞︀ز، ا﹟ از ﹋︖︀ د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︣ ︵﹙︉؟ 

︑﹢︗﹫﹥ اول را ︫﹞︀ ︀︋︡ در ︑﹢︗﹫﹥ دوم ︋﹫︀ور︡ و ا﹜︀ ︺﹫︡، ﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹫︩ ︵﹙︉ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ︠﹢د ︫﹞︀ ﹨﹛ 

﹜︊︀ ︮︡ور ا︻︀ده ﹡︀︫﹩ از ︑︣﹉ و ︵﹙︉ ﹝﹢﹜﹩ ا︨️. ا﹟ در ﹋︖︀﹨︀ ︾︀﹜︊︀ در ذ﹏ ﹋﹙︀﹝︐︀ن ﹎﹀︐﹫︡ ﹋﹥ ︾︀

ا﹠︴﹢ر ا︨️؟ ︋︣ای ﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹝﹠﹆︀د ︫︣︺️ ︋︀︫︡ و ﹝﹟ ا︮﹙︀ ﹡﹀﹞﹫︡م ︴﹢ر ︫﹞︀ ا﹟ ا﹝︣ وا︲ را ︠﹙︳ 

﹋︣د︡. ا﹎︣ ︾︀﹜︊︀ ا︻︀ده ﹡︀︫﹩ از ︑︣﹉ و ︵﹙︉ ﹝﹢﹜﹩ ا︨️، ︎︦ ︣ا در و︗﹥ اول، ﹇︭︡ ︀﹊️ و ا︠︊︀ر 

﹇︭︡ ︀﹊️ از ﹝︡﹜﹢ل ﹝︴︀︋﹆﹩، ﹇︭︡ ︀﹊️ از ﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹩ ﹨﹛ ﹨︧️. ا﹎︣ ﹡﹥، ﹢ن را ︲﹫﹅ ﹋︣د︡؟ 

﹨﹞﹫︪﹍﹩ ﹡﹫︧️، ﹁﹆︳ ︫︬ ﹝﹠﹆︀دی ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋︣ ︵︊﹅ ︫︣︺️ ︻﹞﹏ ﹋﹠︡، ︠﹢ب ا﹟ در دو﹝﹩ ﹨﹛ 

 ︣﹫︓﹋ ︡دورغ ﹝﹩ ︫﹢د . ز ﹜﹨ ︀︖﹠و ا﹜︀ دروغ ﹝﹩ ︫﹢د، ︠﹢ب ا ︫︡︀︋ ﹅﹫︲ ︡︀︋ ا︠︊︀ر ﹟ا﹎︣ ا .️︧﹨

د﹜︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︣ ︨︀وت ︑︀ (ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥) ﹝﹙︀ز﹝﹥ ﹝︴﹙﹆﹥ ﹡︊︀︫︡؟ ا﹎︣ ﹝﹙︀ز﹝﹥ ﹝︴﹙﹆﹥ ︋﹫﹟ ا︻︀ده و ا﹜︣﹝︀د، ︴﹢ر 

︋﹫﹟ ︵﹙︉ ﹨︧️، ︎︦ ︣ا ﹝﹩ ﹎﹢﹫︡ ︲﹫﹅ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ا︠︊︀ر را؟ ︋﹍︢ار ﹝︴﹙﹅ ︋︀︫︡. ﹜︢ا ︀ آن ︑﹢︗﹫﹥ اول، ا﹎︣ 

﹇﹫︡ ︋︤﹡﹫︡.  در︨️ ا︨️، در و︗﹥ دوم ﹨﹛ ︀﹫︋ ︡︀︋︡ و ا﹎︣ ﹨﹛ در︨️ ﹡﹫︧️، در ﹨﹫︘ ︗︀ ﹜︀زم ﹡﹫︧️ ︫﹞︀

 .ا﹟ ا︫﹊︀ل دوم



 ﹉︣︑ ا︻︀ده ﹨︀ ﹝﹠︪︃ش ،︀︊﹛︀︾ ︡﹫﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹝︫ ﹤﹋ ️︨ا ﹟ا︫﹊︀ل ︨﹢﹝﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︑﹢︗﹫﹥ ︫﹞︀ وارد ا︨️، ا

﹝﹢﹜﹩ و ︵﹙︉ ﹝﹢﹜﹩ ا︨️. ا﹟ از ﹋︖︀؟ از ﹋︖︀ ︾︀﹜︊︀ ا﹟ ا︨️؟ ا﹟ ﹨﹞﹥ ا︻︀ده ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹨︧️ ︋︡ون ︵﹙︉ 

﹞︀ز︫︀ن ︋︀︵﹏ ا︨️ ︀ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ︋﹥ د﹜﹞︀ن ﹝﹢﹜﹩ ﹝︓﹏ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︻︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹢ن ︠﹫︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹡

 .﹡︙︧︊﹫︡. ︀ ا︻︀ده ﹝︧︐︉ ا︨️

و︗﹥ ︨﹢م: ﹝︡﹜﹢ل ︑︭﹢ری ︺﹫︡، ﹡︧︊️ ا︻︀ده ا︨️ و﹜﹩ ﹉ ﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹩ دارد ﹋﹥ آن ﹨﹛ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ 

ا︨️ ︺﹠﹩ ا︻︡ و ︀﹠︺﹞ ،︡﹫︺︪︀ن ﹊﹩ ا︨️ ﹝﹠︐︀ ﹁︣﹇︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︻︡، ﹝︡﹜﹢ل ﹝︴︀︋﹆﹩ ا︻︡ ا︨️ و 

︺﹫︡ ا︨️. ︠﹢ب ا ﹤︋ ﹟﹥ د﹜﹫﹏؟ ﹢ن ︾︀﹜︊︀ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ︻﹙️ ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ ﹝﹩  ﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹩

 .︫﹢د. ﹋︧︣ت ا﹜﹊﹢ز ﹁︀﹡﹊︧︣ت. د﹁︺︐﹥ ﹁︀﹡︡﹁︹. ار︨﹙︐﹥ ﹁︢﹨︉

︠﹢ب ︋︀ز ا﹟ ﹨﹛ ا﹜﹊﹙︀م ا﹜﹊﹙︀م. ا﹟ ﹋﹥ ︾︀﹜︊︀ ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥ ︻﹙️ ﹡︧︊️ ︮︡ور﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ︋︣ای ﹋﹫︧️؟ 

︀︖﹠و ︻︀﹜﹛. ︋︀ز ︑﹢︗﹫﹥ اول ا ︹﹫︴﹞ ︬︫ دش  ︋︣ای﹢︠ ﹟از ا ︣﹫︾ .︡︀زم ا︨️ و ا﹜︀ در︨️ در ﹡﹞﹩ آ﹛

﹨﹛ ︾﹙︳ ا︨️ ﹢ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ار︨︀﹜﹩ در ﹋︀ر ﹡︊︀︫︡. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︋︀ب ا︨︐︊︀ب ︀ ︠﹫︀ل ︋︀︫︡. ︠﹫︀ل 

﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹠︖︀ ار︨︀﹜﹩ ﹨︧️. ︎︦ ا﹠︴﹢ر ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹝﹙︀ز﹝﹥ ای ︋︀︫︡ ︋﹫﹟ ︮︡ور و ﹡︧︊️ ار︨︀﹜﹫﹥. ︑﹞︀م 

︋﹥ و︗﹥ ︔︀﹜︒ ﹨﹛ ﹨︊︫️︧︀︑﹩ ﹋﹥ ︋﹥ و︗﹥ ︔︀﹡﹩ وارد ︫︡،  . 

 ️︀﹊ دا︻﹫︩ ا︠︊︀ر و ،︡﹫︺ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ️﹇و ﹉ .︡﹠﹋ ﹩﹞ د ﹋﹥ دا︻﹩ ﹨︀ ﹁︣ق﹢︋ ﹟و︗﹥ را︋︹: و︗﹥ را︋︹ ا

ا︨️ و ﹉ و﹇️ ﹝﹩ ﹎﹢ ︡︺﹫︡، دا︻﹫︩ ︵﹙︉ ا︻︀ده ا︨️. ︗ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹩︀︺﹫︡، در ﹝﹆︀م ا﹡︪︀ء، 

︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ ︀︋︡ ﹝︣اد دا︻﹫︩ ︵﹙︉ ا︻︀ده ا︨️ و ﹜︢ا د﹜︀﹜️ ︋︣ و︗﹢ب ﹝﹩ ﹋﹠︡، ا︫﹊︀﹜︩ ا﹟ ا

ا︨︐︺﹞︀﹜﹩، ﹇︀︋﹙﹫️ ﹝︭︡اق ︋﹢دن دا︻﹩ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︀﹞︣﹀︋ ︡﹢﹍︋ ﹩︧﹋ ﹉︡ ︑﹠︀ول ﹋﹠﹫︡، ﹝︀﹡︺﹩ ﹡︡ارد، 

︋︺︡ او ︋﹍﹢︡ ﹋﹥ ا︫ ﹟︬ دارد ﹝︣ا ︑﹢﹎ ﹩﹞ !︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡︡﹠︡ او دارد ﹝﹩ ﹎﹢︀﹞︣﹀︋ ︡﹫︡، ﹝︀﹡︺﹩ ﹡︡ارد، 

﹢﹎ ﹩﹞ .︡﹢﹎ ﹩﹞ ︡︡﹠︡ ︎︦ ا﹟ ﹝﹢﹜﹩ ︠﹫﹙﹩ ا﹞﹅ ︠﹢︫︀ل ﹝﹩ ︫﹢م! ﹝﹩ ﹎﹢︡ ﹨﹞﹥ ا﹠︀ را ︋﹥ دا︻﹩ ︑

 ︀ و ︡︡︑ ﹩︻︣ان ﹨﹛ ﹨︧️. ﹨﹞﹫︪﹥ ﹋﹙﹞﹥ ای ﹋﹥ ︋﹥ دا﹍در ︗﹞﹙︀ت آ﹇︀ی ︮︡ر و د ﹤﹝﹚﹋ ﹟ا︨️. ا

︑︺︖﹫︤ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ︀︋︡ ﹇︀︋﹙﹫️، ﹇︀﹜︉ ︋﹢دن ︑ ︡︡︀ ︑︺︖﹫︤ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ا﹟ ﹋﹥ ا︠︊︀ر، ︋﹥ دا︻﹩ ا﹡︪︀ء 

︋︀︫︡ اول ﹋﹙︀م ا︨️. ︀︫︡ در ا﹟ ﹝﹢ارد ا︮﹙︀ در ا﹡︪︀ء ا︨︐︺﹞︀ل ︫︡ه ︋︀︫︡ ﹡﹥ ︋︀︫︡ و ﹇︀︋﹙﹫️ آن را دا︫︐﹥ 



ا︠︊︀ر ﹝︓﹙︀ ︺﹫︡ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا︻︡ ︋︀︫︡. ︀ ︋︺️ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ا︨️. و﹇︐﹩ ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ︋︺️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ︠︊︣ 

 ︀﹠︺﹞ ﹉ ﹤︋ ︹﹇در وا ︀﹠︁ن ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ﹝﹊︀︨︊﹛ را ︋﹀︣و︫﹛، ا﹛ا ︀ ،﹜︐︠︣وز ﹝﹊︀︨︊﹛ را ﹁︣ود ﹤﹋ ﹜﹨︡︋

ا︣﹞ ﹤﹋ ﹤﹚﹝︗ ﹟﹢م آ︠﹢﹡︡ ﹁︣﹝﹢ده، ﹉ اد︻︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ آن را در︨️ ﹡﹊︣ده. ︋﹙﹥ ﹝︓﹙︀ ︮﹫︽﹥ ا︨️؟ 

ا﹁︺﹏، ︵︀﹇️ ︑︡︑ ﹏﹝︡ را دارد. ا﹝︀ ﹢﹎ ﹩﹞ ﹩︧﹋ ﹉︡ ﹝﹩ روی آب ﹝﹩ آوری، و آن را ︋﹥ دا︻﹩ آب 

﹢﹡︡ ذ﹋︣ ︋﹫︀ور ︋﹍﹢ ،︡︺﹠﹩ ﹝﹀︀د ا︠︊︀ری ﹇︀︋﹙﹫️ ا︋︣از دا︻﹩ ︵﹙︉ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︀ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡، را آ︠

 .﹡﹊︣ده

 .ا﹫︗﹢︑ ﹟︀︑﹩ ﹋﹥ آ﹇︀ی ︮︡ر ذ﹋︣ ﹋︣ده ﹡︀﹇︬ ا︨️

 ﹩﹠︺ ︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ﹩﹇︣﹁ ︘﹫﹨ ︀ی ا︻︡ ا︨️ و﹠︺﹞ ﹤︋ ︡﹫︺ ﹤﹋ ذ﹋︣ ﹋︣ده ﹩﹢︠ م آ﹇︀ی﹢︣﹞ ︣﹍د ﹤﹫︗﹢︑ ﹉

 ﹟ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹁︺﹏ را ︋︣ ذ﹝﹥ ︻︊︡ و آن را ا︋︣از ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا ︀ ا︻︐︊︀ر ﹋︣ده ︵﹙︉ را و ا︋︣از ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︵﹙︉ را

﹡︀﹝﹨ ﹤﹋ ﹩﹠︺ ️︧﹫﹡ ﹩﹁︣ ︡︋ ،️︨︀رع ﹨﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا︱﹞ ﹤︽﹫︮ ︀︋ ،️︨ر ﹋﹥ ا︻︡، ︋︀ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹝﹞﹊﹟ ا﹢︴

 ﹤﹋ ﹟﹛ ﹝﹩ آورد. ﹁︣﹝﹢ده د﹜﹫﹏ ︋︣ ا﹨ ﹩︋﹢︠ ︡﹨︀︫ ﹉ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀رع را در ﹝︺﹠︀ی ا︻︡ ا︨︐︺﹞︀ل︱﹞ ﹤︽﹫︮

︑﹢ا﹡﹫﹛ ︺﹫︡ ا︠︊︀ری ︋︀ ︺﹫︡ ا﹡︀﹠︺﹞ ،﹩︀︪︪︀ن ﹊﹩ ﹡﹫︧️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ ︺﹫︡ را ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا﹡︪︀ء ﹝﹩ 

ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ و﹜﹩ ا︻︀د را ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ در ﹝︺﹠︀ی ا﹡︪︀ء ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛. ﹨﹢ ﹝︺﹫︡ ﹜︭﹙︀︑﹥، ︗﹞﹙﹥ ا︨﹞﹫﹥ را ﹡﹞﹩ 

︑﹢ا﹡﹫﹛ ا︨︐︺﹞︀ل ﹋﹠﹫﹛. ا﹎︣ ﹇︣ار ︋﹢د ︗﹞﹙﹥ ︣︊︠﹥ ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ا﹡︪︀ء ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د در ﹨﹞︀ن ﹝︺﹠︀ی 

ء (︵﹙︉) ا︨︐︺﹞︀ل ﹋︣د و ︀ل آن ﹋﹥ ا︠︊︀ری ︠﹢دش ︋︀︫︡، ︀︋︡ ︑﹞︀م ︗﹞﹏ ︣︊︠﹥ را ﹝﹩ ︫︡ در ﹝﹆︀م ا﹡︪︀

﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛ ︋︺︱﹩ از ︮﹫︽﹥ ﹨︀ را ﹝﹩ ︫﹢د ا︨︐︺﹞︀ل ﹋︣د. ︗﹞﹙﹥ ا︠︊︀ر﹥ ﹝︖︀زا در ﹝︺﹠︀ی ا﹡︀︪﹩ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ 

︫﹢د ﹝﹠︐︀ در ﹝︓﹏ ︵﹙︉ و ا﹠︀، آ﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ دارد ﹁︺﹏ ﹝︱︀رع ا︨️ و در ﹝︓﹏ د︻︀ و ا﹠︀، آ﹡﹩ ﹋﹥ 

︪︀ن ا︣ف ا .️︨︣ا ﹨﹞﹫︪﹥ ﹁︺﹏ ﹝︱︀رع ﹝﹩ ︫﹢د و﹜﹩ ﹝︀︲﹩ ﹝﹠︀︨︊️ دارد ﹁︺﹏ ﹝︀︲﹩ ا ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹟

﹡﹞﹩ ︫﹢د ︑︀ ︫﹞︀ ا︫﹊︀ل ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹁︺﹏ ﹝︀︲﹩ ﹨﹛ ﹝﹩ ︫﹢د ﹝︓﹏ ︾﹀︣ ا﹜﹙﹥ ﹜﹉، ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹀︣﹝︀︡ ﹝︺﹠︀ی 

ا﹡︀︪﹩، ︋︀ ︋︺︱﹩ از ︮﹫︼ ا︠︊︀ری ﹇︀︋﹙﹫️ دارد و ︋︀ ﹨﹞﹥ اش ﹇︀︋﹙﹫️ ﹡︡ارد. ﹝︓﹙︀ در ︵﹙︉، ﹝︱︀رع ﹇︀︋﹙﹫️ 

ارد. ﹨﹞﹫﹟ ︻﹙︀﹝️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹜﹀︶ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ در ﹝︺﹠︀ی ﹝︖︀زی دارد و در د︻︀، ﹝︀︲﹩ ﹇︀︋﹙﹫️ د

 .ا︨︐︺﹞︀ل ︫﹢د



 ﹤︋ ︡﹫︺ ︀﹞ا︻︀ده ﹋﹟ و ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا︻︡ ا︨️ و ا︨︐︺﹞︀﹜︩ ﹝︖︀زی ا︨️ ا ﹩﹠︺ ،︡﹫︺ ﹤﹋ ︀﹡︣﹋ذ ︀﹝﹞ ︬﹚︐﹁

﹨﹞︀ن ﹝︺﹠︀ی ا︠︊︀ری ︋︀︫︡ ︋︀ ا﹫︗﹢︑ ﹟︀ت ﹝﹞︀ ﹊︀︋︣ه ا﹜﹢︗︡ان ا︨️. و﹜﹩ ا﹡︭︀﹁︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹩ 

︫﹩ء. ︋﹙﹥ ︵︊﹅ آ﹡︙﹥ ︋﹥ ز︋︀ن ︋﹫︀︡ ا︀﹞︣﹁ ﹟︩ آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ا﹇︣ب ︋﹥ ذ﹨﹟ ا︨️ ا﹎︣ ︭︡︑ ﹤﹆︩ ا﹜﹠﹀︦ 

﹝︪﹊﹏ ا︨️ ﹜︢ا ا﹟ ﹝︴﹙︉ ︮︀ف ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︺﹫︡ ا﹡ ﹤︋ ﹩︀︪﹥ ﹝︺﹠︀︨️؟ و ﹝︀ در ﹁﹆﹥ ︋﹥ ﹝︪﹊﹙﹩ ︋︣﹡﹞﹩ 

 ︠﹢ر﹛ ﹢ن ︻︣ف از ا ﹟︺﹫︡ و︗﹢ب  ،︡﹝﹁ ﹩﹞︀﹜︀ و︗﹥ ا﹟ ﹋﹥ و︗﹢ب ﹝﹩ ﹁﹞︡ آ︀ ﹝︡﹜﹢ل ﹝︴︀︋﹆﹫︩

 .ا︠︊︀ر ا︨️ ︀ ا﹡︪︀ء ا︨️ ﹝︖︀زا، ︠﹫﹙﹩ در رأی ﹁﹆﹫﹥ ︑︃︔﹫︣ ﹡︡ارد

  
 

 ﹤︊﹠︪﹊٢١/٩/۵٨︗﹙︧﹥ ( ٩۴١(  

 ﹋﹙︀م در ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︗﹞﹏ ︣︊︠﹥ ﹝︧︐︺﹞﹙﹥ در ﹝﹆︀م ︵﹙︉ ﹝︺﹠ ︩︀﹫︧️؟

﹝︣﹢م آ︠﹢﹡︡ ره در ا︗ ﹟️ دو ﹝︴﹙︉ را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡. ﹝︴﹙︉ اول ﹝︺﹠︀ی ︺﹫︡ و ︭﹙﹩ و ا﹝︓︀ل آن 

ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د ﹝︺﹠︀︩ ﹨﹞︀ن ﹝︺﹠︀ی ا︠︊︀ری ا︨️ و ︺﹫︡ ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د در ﹡︧︊️ ︮︡ور ا︻︀ده از 

ر ا﹡︪︀ء ︋﹥ دا︻﹩ ﹁︀︻﹏، ︾︀ۀ ا﹜︀﹝︣ در ا︠︊︀ر، دا︻﹫︩ ︋︣ ا﹟ ا︨︐︺﹞︀ل و ︋︣ ا︀﹊ ﹟️، ا︻﹙︀م ا︨️ و﹜﹩ د

 .︵﹙︉ و ︋︺︒ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د . ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ ﹨︣ دو ﹊﹩ ا︨️

﹝︀ ︻︣ض ﹋︣د︣﹨ ﹤﹋ ﹜﹆︡ر ︑︃﹝﹏ ﹋︣د﹛ و ︋﹥ ﹁︣﹝︀︪︀ت ر︗﹢ع ﹋︣د ،﹜﹫︤ در︨️ و در﹝︀﹡﹩ در ﹋﹙﹞︀ت 

 .ا︪︀ن ﹡︊﹢د . آ﹇︀ی ︮︡ر ﹝﹆︡اری ز︣ و رو ﹋︣د و ︻︣ض ﹋︣د﹛ ﹋﹥ ﹋﹙﹞﹥ ای ﹋﹥ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ︋︀︫︡ ﹡︡ارد

﹩ ︻︣ض ﹋︣د﹛ ﹁︣﹝﹢ده ︺﹫︡ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا﹁︺﹏ ا︨️ و ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د در ︵﹙︉ ︋﹠︀ ︋︣ ﹝︣﹢م آ﹇︀ی ︠﹢

 .﹝︧﹙﹉ ﹝︪﹢ر و ︀ ا︻︐︊︀ر ﹁︺﹏ ︋︣ ذ﹝﹥ ︻︊︡ و ا︋︣ازش ︋﹠︀︋︣ ﹝︧﹙﹉ آ﹇︀ی ︠﹢﹩ ره



 از ﹝︐︢ ︮︡ر آ﹇︀ی ﹋﹙﹞︀ت ︫︀﹜﹢ده ︀︫︡ ﹋﹥ ︋﹢د ﹁︣﹝﹢ده ︑︡﹇﹫﹅ ﹝︴﹙︉ ا﹟ در ﹝﹆︡اری ﹨﹛ ︲﹫︀ء  ﹝︣﹢م آ﹇︀

︋︀︫︡ و آن ﹨﹛ ﹝︀ در︨️ ﹡﹀﹞﹫ ﹤ ﹤﹋ ﹜︡﹫︤ ﹝﹆︭﹢د ا︪︀ن ا︨️ ︲﹫︀ء آ﹇︀ ﹁︣﹝︀︪︀ت . 

در ﹝﹠︀﹨︕ ا﹜︀︮﹢ل ﹨﹛ ︠﹫﹙﹩ ﹝︖﹞﹏، ا︋ ﹟︒ را ﹝︴︣ح ﹋︣ده و ︐﹩ در ﹝﹠︐﹆﹩ و ﹋﹙﹞︀ت آ﹇︀ی ارا﹋﹩ 

﹜︤ی ︎﹫︡ا ﹡﹊︣د﹫. 

 .︠﹙︀︮﹥ ︻︣ض ﹝︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︺﹫︡ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا︻︡ ا︨️

د﹇️ دارد ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آ︸ ﹜﹨ ︡﹫︺ ︀﹢ر در  ﹡﹊︐﹥ دو﹝﹩ ﹋﹥ در ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡ ﹨︧️ و آن ﹨﹛ ا︐﹫︀ج ︋﹥

 و︗﹢ب دارد؟

﹝︣﹢م آ︠﹢﹡︡ ره ﹝﹩ ﹁︣﹝︸ ︡︀﹢ر ︺﹫︡ در و︗﹢ب، ا︋﹙︼ و آ﹋︡ از ︸﹢ر ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ا︨️ ﹢ن و﹇︐﹩ ﹋﹥ 

︫︀رع ﹝﹩ ﹁︣﹝ ︡︀︺﹫︡، ︠︊︣ ﹝﹩ د﹨︡ از ا ،﹏︺﹁ ﹟︺﹠﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹍﹢︡ ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ﹝﹟ را︲﹩ ︋﹥ ︑︣ک 

︀︺︴﹇ ︡︀︋ و ﹜︐︧﹫﹡ ﹏︺﹁ ﹟و﹇︐﹩ ﹝﹢﹜﹩ ︠︊︣ ﹝﹩ د﹨︡ از و﹇﹢ع  ا ﹤﹋ ﹤︐﹊﹡ ﹟ا﹎︣ ا ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︡︺︋ .ا﹡︖︀م ︫﹢د

﹁︺﹏ ︻︊︡ در ﹝︧︐﹆︊﹏ و ﹆﹫﹟ دار﹛ ﹋﹥ در ﹝﹆︀م ا︠︊︀ر ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ در ﹝﹆︀م ︵﹙︉ ا︨️، ﹝︺﹠︀︩ ا﹟ ا︨︐﹊﹥ 

 .︵﹙︊︩ آ﹋︡ ا︨️ و ︫︡︡︑︣ از ︵﹙︊﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹁﹞﹫︡ه ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹟ اد︻︀ی اول

﹟د﹨︡ ︋﹥ و﹇﹢ع ﹁︺﹏ در ︠︀رج، ا﹎︣  اد︻︀ی دوم ا ﹩﹞ ︣︊︠ ﹩﹛﹢﹞ ﹩﹠︺ ﹤︐﹊﹡ ﹟ا︨︐﹊﹥ ا﹎︣ ﹋︧﹩ ﹎﹀️ ﹋﹥ ا

 ﹤︐﹊﹡ ﹟︀وه ا﹚︺︋ ️﹝﹊ ︀ت﹞︡﹆﹞ ︡ا﹇﹏ ا﹎︣ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ︋︀︫︡ و ،در و︗﹢ب ﹡︪﹢د ︡﹫︺ ر﹢︸ ︉︗﹢﹞

﹜﹁︀﹁ ︀ت و ︋︺︡ دارد﹛︀﹝︐︀﹛ا ︣︀︨ ﹟﹞ ا﹜﹢︗﹢ب را ﹟﹫︺︑ ︉︗﹢︑. 

 :︨﹥ ﹡﹊︐﹥ در ﹁︣﹝︀︪︀ت آ︠﹢﹡︡ ره ﹨︧️

﹊︐﹥ اول ا﹟ ا︨︐﹊﹥ د﹜︀﹜️ ا ﹟︺﹫︡ و ︭﹙﹩، ︋︣ و︗﹢ب ا︸︣ ا︨️ و آ﹋︡ ا︨️ از د﹜︀﹜️ ا﹁︺﹏. ︣ا؟ ︋﹥ ﹡

︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹎﹢︡ ا﹟ ﹋︀ر را ﹝﹩ ﹋﹠﹩، ︺﹠﹩ ︠︊︣ ﹝﹩ د﹨︡ از و﹇﹢ع ﹁︺﹏ در 

 .︠︀رج، ︺﹠﹩ ا﹟ ﹝︧﹙﹛ ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ا﹡︖︀م ︫﹢د و ﹝﹟ را︲﹩ ︋﹥ ︑︣﹋︩ ﹡﹞﹩ ︫﹢م



︗﹠︀ب آ︠﹢﹡︡! ︮︡ر و ذ﹏ ﹋﹙︀م ︫﹞︀ ︋︀ ﹨﹛ ︑︀﹁️ دارد. ︫﹞︀ ﹁︣﹝﹢دی ︺﹫︡، ︋﹥ دا︻﹩ ا︠︊︀ر وا︻﹙︀م ︠﹢ب 

﹎﹀︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ا︨︐︺﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د در ﹡︧︊️ ︮︡ور ا︻︀ده از ﹁︀︻﹏ ︋﹥ دا︻﹩ ︵﹙︉. ︠﹢ب ا﹟ ﹋︖︀ ا︠︊︀ر 

︨️؟﹋︣ده از و﹇﹢ع ﹁︺﹏ در ︠︀رج ︑︀ ︫﹞︀ ︋﹍﹢ ︡﹫﹢ن ا︠︊︀ر ﹋︣ده، د﹜︀﹜︐︩ ︋︣ و︗﹢ب ا︸︣ و آ﹋︡ ا ! 

 ︨﹢ال: ﹝︣اد ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ ﹋﹥ ا︠︊︀ر ︋﹢ده

 ︣︊︠ ︡﹫︺ ︀︋ ﹩﹛﹢﹞ ﹤﹋ ︡﹫︐﹁︣﹎ اب: ﹝︣اد ا︨︐︺﹞︀﹜﹩ ﹋﹥ ا︠︊︀ر ﹡﹫︧️. ﹇﹢ام ا︠︊︀ر ︋﹥ دا︻﹩ ا︨️. ︫﹞︀ ﹁︣ض﹢︗

 ﹤﹋ ﹩︑︀﹫︗﹢︑ ﹏︓﹞ و﹇️ ︠︊︣ داده؟ ︋﹙﹥ ا﹎︣ دا︻﹫︩ ا︠︊︀ر ﹝﹩ ︋﹢د ﹤ ﹩﹛﹢﹞ ︀﹞داده از و﹇﹢ع ﹁︺﹏ در ︠︀رج. ا

︋﹢د، ︠﹢ب ︋﹢د ﹋﹥ دا︻﹫︩ ا︠︊︀ر ا︨️ و ا﹟ ︗﹞﹙﹥ ا︠︊︀ر ،﹤﹉ ﹝︡﹜﹢ل  در ﹋﹙︀م آ﹇︀ی ︮︡ر ︀ آ﹇︀ ︲﹫︀ء

 .ا﹜︐︤ا﹝﹩ دارد و﹜﹩ ︗﹠︀ب آ︠﹢﹡︡ ︫﹞︀ ﹋﹥ ا﹟ را ︋﹥ دا︻﹩ ︵﹙︉ و ا﹡︪︀ء ﹎︣﹁︐﹫︡

 ︨﹢ال: دا︻﹩ ︋︣ دا︻﹩ ︴﹢ر؟

︗﹢اب: آ︠﹢﹡︡ ﹁︣﹝﹢د ﹁︣ق ︋﹫﹟ ا︠︊︀ر و ا﹡︪︀ء ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ا︠︊︀ر، دا︻﹫︩ ︀﹊️ و ا︻﹙︀م ا︨️ و در 

﹫︩ ︵﹙︉ ا︨️ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️ ﹁︣﹝﹢د ﹋﹥ ﹋︢ب ﹡﹞﹩ ︫﹢دا﹡︪︀ء دا︻ . 

 .︨﹢ال: ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ ا︠︊︀ر ا︨️

 ﹤︋ ﹏︺﹁ ﹟اب: و﹇︐﹩ ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥، ا︠︊︀ر ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋﹥ دا︻﹩ ا︠︊︀ر ︋︀︫︡. ﹝︧︐︺﹞﹏ ﹁﹫﹥ ﹡︧︊️ ︮︡ور ا﹢︗

 ﹁︀︻﹏ ا︨️ ا﹝︀ ︋﹥ ﹥ دا︻﹩ ا︨️؟

 .﹜︺﹏ آ︠﹢﹡︡ ︋﹥ ﹁︀﹁﹛ ا︫︀ره ︋﹥ ا﹟ ﹝︴﹙︉ دارد

﹝︴﹙︊﹩ ﹋﹥ ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ﹨﹞﹥ ︑﹙﹆﹩ ︋﹥ ﹇︊﹢ل ﹋︣ده ا﹡︡ ︾﹫︣ از ﹝︡﹇﹅ ﹁﹟ ﹝︣﹢م ا︣وا﹡﹩: ا﹎︣  ا︣اد دوم ا﹟ ا︨️ ﹋﹥

 ﹤︣︊︠ ﹤﹚﹝︗ ﹟︤ی روی د︨︐﹛، ا︣﹫﹞ آب ﹝﹩ آوری و ︡﹢﹍︋ ︀ ،﹜︐︨روی د ︤︣︋ آب ︋﹫︀ور و ︡﹢﹍︋ ︀︺﹇وا

︀︋﹆﹩ آ︀ د﹜︀﹜︐︩ ︋︣ و︗﹢ب ا︸︣ از ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ا︨️؟! ا ﹤ ﹟︣﹁﹩ ا︨️؟ ﹝︡﹜﹢ل ا﹜︐︤ا﹝﹩ از ﹝︡﹜﹢ل ﹝︴

 !ا︮︣ح ︋︀︫︡



 .ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢دت ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ د﹜︀﹜︐︩ ا︸︣ ا︨️: ﹝︀ ﹡﹥ ︻︣﹁︀ ﹝﹩ ﹁﹞﹫﹛ ا﹟ ﹝︴﹙︉ را و ﹡﹥ ﹁﹠﹫︀

 ﹟آ﹋︡ ا︨️ و ا︫︡ ﹝︓﹏ و︗﹢ب ︮﹙︀ۀ در ﹝﹆︀︋﹏ و︗﹢ب ︮﹢م: ا ︡﹫︺ ا︨️ ﹋﹥ و︗﹢ب در ﹟ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢د ا

 ﹨﹛ ︾﹙︳ ا︨️. ﹋︖︀ ︺﹫︡ د﹜︀﹜️ دارد ﹋﹥ ﹝︭﹙︐﹩ ﹋﹥ در و︗﹢ب ا︻︀ده ﹨︧️، ︠﹫﹙﹩ ز︀د ا︨️؟

 .︋﹠︀︋︣ا﹟ ا ﹟︣ف، ﹡︧﹠︖﹫︡ه ا︨️

ا︋﹙︹ ﹝﹟ ا﹜︐︭︣ان ﹇﹙️: ا﹟ ﹨﹞﹥ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹜﹊﹠︀ۀ ا︋﹙︼ ﹝﹟ ا﹜︐︭︣، ا﹜︀︫︀رۀ  . 

﹇﹙️: ا﹟ ا︋﹙︽﹫️ ﹝︺﹠︀︩ ا﹟ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ د﹜︀﹜︐︩ ا︸︣ ا︨️ ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ا︀﹚﹞ ﹤﹋ ️︨︀﹠︺﹞ ﹟︐︩ ︋﹫︪︐︣ ا︨️. 

 .ا︋﹙︼ ﹝﹟ ا﹜︐︭︣ ︾﹫︣ ا︸︣ و ادل ﹝﹟ ا﹜︐︭︣ ا︨️

 .﹜︢ا ا﹟ ﹋﹥ د﹜︀﹜️ ︺﹫︡ ︋︣ و︗﹢ب، ا︸︣ ︋︀︫︡ را ﹡﹥ ︋︀﹜﹢︗︡ان ﹝﹩ ﹁﹞﹫﹛ و ﹡﹥ ﹁﹠﹫︀

︀︡ ﹜﹢ ﹁︣︲﹠︀ ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥، ﹝﹢︗︉ ︸﹢ر  ︀ ︡﹫︺︭﹙﹩ ︋︣ و︗﹢ب ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ﹡﹊︐﹥ دوم: آ︠﹢﹡︡ ره ﹝﹩ ﹁︣﹝

 ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹩﹛﹢﹞ ﹩︐﹇و︗﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د. و ﹟﹫︺︑ ︉︗﹢﹞ ،️﹝﹊ ︀ت﹞︡﹆﹞ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ﹟︡ا﹇﹙︩ ا

︭﹙﹩ و در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ︵﹙︉ ا︨️، ا﹎︣ ﹝︣ادش ا︨︐︊︀ب ︋︀︫︡، ﹇︴︺︀ ︣﹇ ︡︀︋﹠﹥ ︋﹫︀ورد و ا﹎︣ ﹝︣ادش 

﹡ ﹤﹠︣﹇ ،︫︡︀︋ ا︨️و︗﹢ب ﹩﹁︀﹋ ﹤﹠︣﹆﹛ا﹨︡. ︻︡م ا﹢︠ ﹩﹝ . 

︠﹢ب او﹜︀ ︗﹠︀ب آ︠﹢﹡︡! ︫﹞︀ ﹁︣﹝﹢د︡ ﹜﹢ ︨﹙﹞﹠︀ ﹋﹥ ا︸ ︉︗﹢﹞ ﹤︐﹊﹡ ﹟﹢ر ﹡︊︀︫︡ ︀︋︡ ︑︺﹫﹟ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ در 

و︗﹢ب، آن ︸﹢ر ﹫︧️ و ا﹟ ا︵﹙︀ق ﹫︧️؟ آن ︸﹢ر در ﹋﹙︀م آ︠﹢﹡︡ ﹇︴︺︀، ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ ا︨️ 

ل ︫﹢د، ا﹡︭︣اف دارد ︋﹥ و︗﹢ب. ا﹎︣ ا﹡︭︣اف را ︺﹠﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹀︣﹝︀︡ و﹇︐﹩ ︺﹫︡ در ﹝﹆︀م ︵﹙︉ ا︨︐︺﹞︀

﹇︊﹢ل ﹡﹊﹠﹫﹛، ︡ا﹇﹏ ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ دارد در و︗﹢ب. ﹢ن ﹝︀ ︨﹥ و︗﹢ب ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ ﹡︡ار﹛ ︋﹠︀︋︣ ﹝︊﹠︀ی ﹇﹢م. 

︸ ﹩﹊﹢ر و︲︺﹩، ︸ ﹩﹊﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ و ︸ ﹩﹊﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩. ︸﹢ر و︲︺﹩ ﹋﹥ ﹇︴︺︀ ا﹠︖︀ ﹝﹆︭﹢د ﹡﹫︧️ 

︫︡ه. ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ ﹨﹛ ﹋﹥ ﹝﹆︭﹢د ﹡﹫︧️ ﹢ن ﹝﹩ ﹁︣﹝  ︡︀﹢ن ﹨﹫︘ ﹋︦ ﹡﹍﹀︐﹥ ︺﹫︡، و︲︹ ︋︣ای و︗﹢ب

ا﹡︭︣ا﹁﹩ ︸﹢ر ﹝︀﹡︡ ﹝﹩ ︎︦.  …ا﹎︣ ﹝﹢︗﹢ب ︸﹢ر ﹡︪﹢د، ﹁﹙︀ ا﹇﹏  . 



︠﹢ب ︗﹠︀ب آ﹇︀ی آ︠﹢﹡︡! ا︸ ﹟﹢ری ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د︡، ﹁︣ض ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ را ﹇︊﹢ل ﹋︣د﹛ ﹋﹥ دال 

︡ ︫︡︡ ︣﹊﹠﹞ ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ را﹢︸ ﹟ا﹎︣ ا ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹩﹞ .️︨ر ا︵﹙︀﹇﹩ ︋︀﹇﹩ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡. ︋︣ و︗﹢ب ا﹢︸ ﹏﹇ا

︣ا؟ ﹢ن ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ا︨️ . ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢دش ا︨︐︊︀ب ︋︀︫︡، ︋﹫︀ن زا︡ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢دش 

و︗﹢ب ︋︀︫︡، ︋﹫︀ن ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡. ︠﹢ب ︣ا ︋﹫︀ن ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡؟ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ آن ﹡﹊︐﹥ ا︠︊︀ر ﹝﹠︀︨︊️ 

﹍﹢﹫﹛ ﹝﹢︗︉ ا﹡︭︣اف ﹡﹞﹩ ︫﹢د، ︋﹥ ﹥ د﹜﹫﹏ دارد ︋︀ و︗﹢ب. ا﹎︣ ﹝︀ از آن ا﹡︭︣اف ︾﹞︰ ︻﹫﹟ ﹋﹠﹫﹛ و ︋

︗﹠︀ب آ︠﹢﹡︡ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀﹫︡ و︗﹢ب ︋﹫︀ن ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡ و ا︨︐︊︀ب ︋﹫︀ن ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡؟ ا﹎︣ آن ﹡﹊︐﹥ ﹝﹢︗︉ 

︸﹢ر ﹡﹞﹩ ︫﹢د، ︴﹢ر ﹝﹢︗︉ ︑︺ّ﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د؟ ﹝︀ ︻︣ض ﹋︣د﹛ ﹋﹥ ﹝﹆︡﹝︀ت ﹊﹞️ ﹉ ︎﹫︙﹩ دارد. ﹝︓﹙︀ 

︋︀︫︡، ︋﹫︀ن ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡ و ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢دش ﹝﹆﹫︡ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن ا︨️. ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢دش ﹝︴﹙﹅ 

 ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹟︣ا ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢دش ﹝︴﹙﹅ ︋︀︫︡ ︋﹫︀ن ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡؟ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا ︀ن ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. ︠﹢ب﹫︋ ︫︡︀︋

 ︩﹝﹫﹀︑ ،دارد و﹜﹩ ﹇﹫︡ و︗﹢دی ️︊︨︀﹠﹞ ︩﹝﹫﹀︑ ،ت﹢﹊︨ ︀︋ ﹩﹞︡︻ ︡﹫﹇ ا︨️ و ﹩﹞︡︻ ︡﹫﹇ ،﹅﹚︴﹞

︣ا﹁﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د، و﹜﹩ ﹝﹢︗︉ ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ ︋︀︨﹊﹢ت ﹝﹠︀︨︊️ ﹡︡ارد. و﹜﹩ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹝﹢︗﹢ب ︸﹢ر ا﹡︭

︋︪﹢د، ︣ا؟ ︋﹥ ﹥ د﹜﹫﹏؟ ︺﹠﹩ ا﹎︣ ﹝︀  ﹤﹋ ﹟﹫︀︎ ﹜﹫︀﹫︋ ﹤﹚︎ ﹉︺﹫︡ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︠︊︀ر از و﹇﹢ع، 

﹝﹢︗︉ ا﹡︭︣اف ﹡﹞﹩ ︫﹢د، ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ ﹡︡ارد. ︠﹢ب ︴﹢ر ﹝﹢︗︉ ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ ﹝﹩ ︫﹢د؟ ا﹟ در 

﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ درس ︠︀رج داده ا﹡︡، ا﹟ ﹡﹊︐﹥ را ︑﹢︲﹫︀﹞︣﹁  ︩ آ︠﹢﹡︡ ﹎﹛ ا︨️. ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ︫︣اح، ︋︤ر﹎︀ن و

﹡︡اده ا﹡︡. ا﹎︣ آن ﹡﹊︐﹥ ﹝﹢︗︉، ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ ﹡︪︡،  ﹤﹫︤ در ︑﹥ آن ︋︀﹇﹩ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︸﹢ر 

ا︵﹙︀﹇﹩ ﹝﹩ ︫﹢د؟ ﹁︀﹁ ︡︀︫﹛ ا︫︀ره ︋﹥ ا .︫︡︀︋ ︉﹚︴﹞ ﹟︺﹠﹩ آ︠﹢﹡︡ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا﹎︣ ﹝︀ ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ را 

﹙︀﹇﹩ ﹡﹞﹩ ر︨︡. ا﹟ از آن ﹡﹊︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹛ ﹋﹀︊﹞ ﹤︀﹛ ا︨️ و ﹨﹛ وا﹇︹ ﹝﹠﹊︣ ︸ ﹤︋ ️︋﹢﹡ ،﹜︫︡﹢ر ا︵

﹝︴﹙︉ ﹝︊﹛ ا︨️. ﹝﹠︐︀ ا︔︣ ︻﹞﹙﹩ ﹡︡ارد ﹢ن ﹝︀ ︻︣ض ﹋︣د︸ ،﹜﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ و ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩، ﹨﹫︘ ﹋︡ام 

 .ا︔︣ ︻﹞﹙﹩ ﹡︡ارد ︑︀ ﹝︀ ︋﹢ا﹨﹫﹛ ︑︪﹫︬ د﹨﹫﹛ ﹋﹥ ا︸ ﹟﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ دارد ︸ ︀﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩

︀ از ︺﹫︡ در ﹝﹆︀م ︵﹙︉ و︗﹢ب ﹝﹩ ﹁﹞﹫﹛ ﹡﹥ ا︨︐︊︀ب و ﹜﹊﹟ آ︀ ا︸ ﹟﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ ︑﹙︬ ﹝﹞︀ ذ﹋︣﹡︀ ﹋﹥ ﹝

 .ا︨️ ︀ ا︵﹙︀﹇﹩؟ ︑︪﹫︭︩ ﹝︪﹊﹏ ا︨️ و ا︔︣ی ﹨﹛ ﹡︡ارد

 .﹨︢ا ︑﹞︀م ا﹜﹊﹙︀م در ︗﹞﹏ ︣︊︠﹥ ﹝︧︐︺﹞﹙﹥ در ﹝﹆︀م ︵﹙︉



و︲︹ را ا﹜︖ۀ ا﹜︣ا︋︺ۀ: آ︠﹢﹡︡ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ﹝︀ ﹎﹀︐﹫﹛ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ و︲︹ ︫︡ه ︋︣ای و︗﹢ب. ︀ل ا﹎︣ ﹋︧﹩ 

 ﹇︊﹢ل ﹡﹊︣د، آ︀ ا︮﹏ ︸﹢ر را ﹇︊﹢ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︀ ا︮﹏ ︸﹢ر را ﹝﹠﹊︣ ا︨️؟

 .︋︺︱﹩ ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ﹋﹥ ا︮﹏ ︸﹢ر ﹨︧️، ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ و ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩

 :︋︣ای ︸﹢ر ا﹡︭︣ا﹁﹩ ︋﹥ ︨﹥ و︗﹥ ا︨︐︡﹜︀ل ︫︡ه ا︨️

﹉: ﹋︓︣ت ا︨︐︺﹞︀ل ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در و︗﹢ب. دو: ︾﹙︊﹥ و︗﹢دی و︗﹢ب ﹨︀ در ︠︀رج. ︨﹥: ا﹋﹞﹙﹫️ 

ب و ﹨﹞﹫︪﹥ ﹜﹀︶ ﹝﹠︭︣ف ا︨️ ︋﹥ ﹁︣د ا﹋﹞﹏و︗﹢ . 

 :﹝︣﹢م آ︠﹢﹡︡ ا﹟ ︨﹥ و︗﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ا﹡︭︣اف ذ﹋︣ ︫︡ه را ا︫﹊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡

و︗﹥ اول ﹋﹥ ﹋︓︣ت ا︨︐︺﹞︀ل ︋︀︫︡: ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا﹎︣ ا︨︐︺﹞︀ل ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ در ا︨︐︊︀ب، ︋﹫︪︐︣ از و︗﹢ب 

️︧﹫﹡ ︣︐﹝﹋ ،︫︡︀︊﹡. 

︀ ﹡︊︀︫︡ در ︠︀رج، ﹋﹞︐︣ ﹡﹫︧️ا﹝︀ ︾﹙︊﹥ و︗﹢دی در ︠︀رج: ا﹎︣ ﹝︧︐︊︀ت ︋﹫︪︐︣ از وا︗︊ . 

ا﹋﹞﹙﹫️ را ا︫﹊︀ل ﹋︣ده ﹋﹥ ﹥ ﹋︧﹩ ﹎﹀︐﹥ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ﹝﹠︭︣ف ا︨️ ︋﹥ ا﹋﹞﹏، و ا﹜︀ و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︭︣ف 

︋︀︫︡ ︋﹥ ا﹋﹞﹏، در آ︫︣ ﹤﹀﹥ اذا ︐︋ ﹜︐﹫﹫﹫ۀ ﹁﹫﹢ا ﹠﹞ ﹟︧︀︋︀ او ردو﹨︀، ﹢﹍︋ ︡︀︋﹫﹛ ﹋﹥ و︗﹢ب رد 

︨️ ﹢ن ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ ﹝﹠︭︣ف ا︨️ ︋﹥ ا﹋﹞﹏ ︑﹫️ ﹝︧︀وی ا︨️ ︋︀ و︗﹢د ﹝︺︣﹁️ ا﹜︣ب، ︠﹫﹙﹩ ﹝﹛ ا

ا﹁︣اد و︗﹢ب. ﹥ ﹋︧﹩ ا﹟ را ﹎﹀︐﹥؟! ︋﹙﹊﹥ ﹇︴︺︀ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏، ا﹎︣ ﹡﹍﹢﹫﹛ ﹝﹠︭︣ف ا︨️ ︋﹥ ︾﹫︣ ا﹋﹞﹏، 

 ︡﹫﹀﹞ ﹫︫ ﹤︋ ︬︐﹞ ﹜﹛︀︻ ﹟ا ،﹜﹛︀︺﹛ا﹋︣م ا ︡︀﹞︣﹀︋ ﹩﹛﹢﹞ ︣﹎ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︭︣ف ︋﹥ ا﹋﹞﹏ ﹡﹫︧️. ا ﹟︡ا﹇﹏ ا

﹢﹇️ ﹝﹢︗︉ ا﹡︭︣اف ﹡﹞﹩ ︫﹢د︋︀︫︡. ا﹟ ︵﹢ر ﹡﹫︧️. ﹋﹞︀ ﹝︣︑︊﹥ و︗﹢دی، ﹨﹫︙ . 

ا﹝︀ ا﹟ ا︫﹊︀ل ﹋﹥ ︾﹙︊﹥ و︗﹢دی ﹝﹢︗︉ ا﹡︭︣اف ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋︺︱﹩ ﹝︓﹏ ﹝︣﹢م آ﹇︀ی ا︣وا﹡﹩ ره ﹨﹛ 

 ﹤︊﹚︾ ﹤﹋ ︡﹢﹍︋ ﹩︧﹋ ️︨ن ﹝﹞﹊﹟ ا﹢ آ︠﹢﹡︡ ﹝﹞︀︫︀︑︀ ﹁︣﹝﹢ده ﹤﹋ ﹟ا ﹩﹊ :د﹡︡، دو ︗﹢اب دارد﹢﹞︣﹁

﹨﹛ ︋︤﹡︡، ︋︀ز ا﹠︖︀ راه ﹡︡اردو︗﹢دی، ﹝﹢︗︉ ا﹡︭︣اف ﹝﹩ ︫﹢د. ﹜︢ا ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا﹎︣ ﹋︧﹩ ا ﹟︣ف را  . 



﹉ ︗﹢اب دو﹝﹩ ﹨︧️ ﹋﹥ ا﹎︣ ︾﹙︊﹥ و︗﹢دی ︋﹥ ︡ی ︋︨︣︡ ﹋﹥ ︵︣ف ﹝﹆︀︋﹏، ا﹠﹆︡ر ﹡︀در ︋︀︫︡ ﹋﹥ 

 ﹉ ︊︡︋︣ود︻ ،︣︋ ﹤﹡︋︣و ﹨﹠︡وا ︡﹢﹍﹫﹞ ﹩︐﹇ا﹡︭︣اف ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝︓﹙︀ و ︉︗﹢﹞ ︀︺︴﹇ ،︫︡︀︋ ﹩︧﹠﹝﹛︀﹋

وزن ︮︡و︋﹫︧️ ﹋﹫﹙﹢. ﹝﹢﹜﹩ ﹝﹩  ﹨﹠︡او﹡﹥ ای در ﹡﹞︀︪﹍︀ه ︋︣د ︋﹥ ︵﹢ل دو ﹝︐︣ و ︋﹥ ﹇︴︣ ﹡﹢د ︨︀﹡️ و

﹎﹢︡ ﹝﹟ ﹋︖︀ ا﹟ را ︠﹢ا︨︐﹛؟! ︻︊︡ ︋﹍﹢︡ ﹋﹥ ﹝︴﹙﹅، ﹁︣د ﹡︀در را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د و ﹝﹠︭︣ف ︋﹥ ﹁︣د ︾︀﹜︉ 

︠︀ر︗﹩ ﹡﹫︧️، ا﹟ ︾﹙︳ ا︨️. آن ︾﹙︊﹥ ا︨︐︺﹞︀ل ﹨﹛ در ︮﹢ر︑﹩ ا﹡︭︣اف ︨︀ز ﹨︧️ ﹋﹥ ︵︣ف د﹍︣ش 

 .︠﹫﹙﹩ ﹡︀در ︋︀︫︡

﹝︀ ﹇︊﹢ل دار .﹜︺﹠﹩ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ را ﹎﹀︐﹫﹛ ﹋﹥ ︸﹢ر و︲︺﹩  ︋︺︡ ﹝︣﹢م آ︠﹢﹡︡ ﹁︣﹝﹢ده ︋﹙﹥ ︸﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ را

 ﹩﹊ و ︫︡︡ ︉﹚︵ ﹩﹊ .ن ︵﹙︉ دو ﹁︣د دارد﹢ ر ا︵﹙︀﹇﹩ دارد﹢︸ ،دارد و﹜﹩ ا﹎︣ آن را ﹋︧﹩ ﹇︊﹢ل ﹡﹊︣د

︵﹙︉ ︲︺﹫︿. ︵﹙︉ ︲︺﹫︿، ﹋︃ن ﹇﹫︡ دارد ﹋﹥ ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡. ︠﹢ب ﹝﹢﹜﹩ در ﹝﹆︀م ︋﹫︀ن 

. ︋︺︡ ﹨﹛ ﹉ ﹋﹙﹞﹥ دارد ﹁︀﹁﹛ا︨️ و ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک را ذ﹋︣ ﹡﹊︣ده . 

︠﹢ب آ﹇︀ی آ︠﹢﹡︡ ︫﹞︀ ﹋﹥ از آ﹡﹢﹍︋ ﹤﹋ ︡﹫︐︧﹫﹡ ﹩︀﹫︡ و︗﹢ب، ﹝︣﹋︉ ا︨️ از ︵﹙︉ ا﹜﹀︺﹏ ︋︺﹙︀وه ﹝﹠︹ از 

︑︣ک. ا︨︐︊︀ب ︻︊︀رت ا︨️ از ︵﹙︉ ا﹜﹀︺﹏ ︋︺﹙︀وه ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک. ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ در︨️ ا︨️ و ﹝︀ ﹇︊﹢ل 

︺ ︫︡︡ ︉﹚︵ .﹜﹫﹡دا ﹩﹞ ︫︡︡ ︉﹚︵ ﹛، و﹜﹩ و︗﹢ب راف. و︗﹢ب ﹝︣﹋︉ ﹡﹫︧️ ﹡︡ار﹢︮﹢﹞ ︉﹚︵ ﹩﹠

و﹜﹩ ︵﹙︉ ﹝﹢︮﹢ف ا︨️. ︵﹙︉ ﹝﹢︮﹢ف ︋﹥ ا﹠﹊﹥ و︮﹀︩ ﹝﹠︹ از ︑︣ک ا︨️. ا︨︐︊︀ب ﹨﹛ ︋︧﹫︳ ا︨️ 

 .و ﹝︣﹋︉ ﹡﹫︧️ و﹜﹩ ︵﹙︉ ﹝﹢︮﹢ف ا︨️ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ︑︣︠﹫︬ در ︑︣ک دارد. ا﹟ ﹋︃ن ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ا︨️

︗﹢ب، ﹢ن اراده ︫︡︡ه ︋︺︱﹩ ﹝︓﹏ ﹝︣﹢م ا︣وا﹡﹩، ︻︊︀رت آ︠﹢﹡︡ را ا﹠︴﹢ر ︑﹢︗﹫﹥ ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ﹋﹥ و

 .ا︨️، اراده ︫︡︡ه، ا︐﹫︀ج ︋﹥ ︋﹫︀ن ﹡︡ارد و﹜﹩ ا︨︐︊︀ب، ﹢ن اراده ︲︺﹫﹀﹥ ا︨️، ا︐﹫︀ج ︋﹥ ︋﹫︀ن دارد

﹁︀﹁﹛: آ︠﹢﹡︡ ﹝﹩ ﹁︣﹝︀︡ ا︫﹊︀ل وارد ا︨️ ︋﹥ ﹋﹙︀م ﹝︀ ﹢ن و﹇︐﹩ ﹎﹀︐﹫﹛ ﹋﹥ و︗﹢ب ﹝︣﹋︉ ﹡﹫︧️ و ︋︧﹫︳ 

﹫︀ن دار﹡︡ و ﹨︣ دو ا﹝︣ و︗﹢دی ﹨︧︐﹠︡. ︣ا ا︨️ و ا︨︐︊︀ب ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر، در ﹡︐﹫︖﹥ ﹨︣ دو ا︐﹫︀ج ︋﹥ ︋

﹜﹁︀﹁ و︗﹥ ︋︣ای ﹉ ﹟ا﹨︡؟ ا﹢﹡ ︣ی﹍ا﹨︡ و د﹢︋ ︀ن﹫︋ ﹩﹊. 

 .ا︫﹊︀ل دو﹝﹩ ﹋﹥ ﹝︣﹢م ا︣وا﹡﹩ ﹋︣ده ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ اراده ︫︡︡ و ︲︺﹫︿ ﹡︡ارد



 ️︧﹨ ︀ و ﹝﹫﹏ ︫︡ت و ︲︺︿ دارد و﹜﹩ اراده ︉ ﹤﹚︋ .دارم ︫︡︡ اراده ﹤﹋ ﹤ ﹩﹠︺ ︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ️︨در

﹫﹡ ︀ اراده داری ︡﹢﹍︋ ﹩︧﹋ ﹉ .︩﹋︣︑ ️︨ا ﹟﹊﹝﹞ ︡﹫﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ️︨اراده ای ا ﹤ ︊︀ب︐︨ا ﹟ا .️︧

﹁︣دا ︋︣وی ﹝︧︀﹁︣ت. ︗﹢اب ﹝﹩ د﹨︡ ︋﹙﹥. ﹝﹩ ﹎﹢ ︦︎ ︡︴﹢ر ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨﹩ ︋︣وی؟ ﹝﹩ ﹎﹢︡ اراده دارم 

 !و﹜﹩ در ︡ ا︨︐︊︀ب ا︨️

﹡︀︪﹩ و اراده ︋︣ای ︵﹙︉ ﹉ ا︫﹊︀ل د﹍︣ ا﹟ ا︨︐﹊﹥ ︗﹠︀ب آ︠﹢﹡︡! ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ و︲︹ ︫︡ه ︋︣ای ︵﹙︉ ا

﹆﹫﹆﹩ ا︨️. ﹋﹙︀م در ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︮﹫︽﹥ ا﹁︺﹏ آ︸ ︀﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ دارد در و︗﹢ب ا﹡︸ ︀ ﹩︀︪﹢ر ا︵﹙︀﹇﹩ 

﹩﹆﹫﹆ ︀م﹀︐︨و ا ﹩﹆﹫﹆ و︗﹢ب ﹤︋ ︡︡ارد. ︫﹞︀ ︋︣د﹡. 

︫︡︀︋ ︀﹠ا︫︀ره ︋﹥ ﹨﹞﹥ ا ﹜﹁︀﹁ ︡︀︫. 

 

 


