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آ�ب �	�س ا��وز «����� ا���را
�� ��� ����، ا&�ام $� #"� �! ��ي »


-�,ه $�ا�س �(� ��"* و �(� )��� و 
. $�4ر آ�3 �-ه"2 آ�ب �	�س �1د/ ا�.

�� ا�36 ا���ار 7 ���$ 
-�,ه ��ا�س ا
 :ا�.


-�, د&"* �-ه"2 آ�ب �	�س • 
ط دادن :ن �-ه"2 $ ز •<
�� ار��

 ا��وز
ن :ن $� ز$ن &$< =(2 و  •"$

 ا��وزي
هي  @�د آ�ب ه را �1  ا?>�� ا�� آ�ب

 ،,�-

-�,ي ��"�، �Bا آ� ه�ف از 
 
ف آ�دن �! ���Dع ا�. -@ 
�)"حً
ي G ��$�اH$ ر $�دن :ن �-(�م، وI$

 .=$"�J داراي $=. » اد$�«$
»��و از ��ي د��L حوي . ا�.» ار)

ر�-�رج از آ�ب �	�س در )(. N ��ه
د/ �1دن �-ه"2 آ�ب �	�س ا�.�. 

ور $ ����ان �ز�ن، در ا��
��ح�ا?	�?�H آ� �Nا ا�Q"� !H در PNل 

�� ����،  :��R آ� 
آ�Hن �-�� ا�. ���
و د��L $�اي ز����، �S�P و ر@� 
��"ح". $� Q"Bي $"�J از :��R آ� روح 

�� ـ ��آ�م در PNل ��رن، �Nا $
Vزي ��ار .���Iف آ�د/ ا�.، �"
 

���� 	
� 
ن ا��ت� 

 درگ ����ل
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�B<� د
 ن آ�ب �	�س $��Hا��N �Wب اآآ�

�� XY آ�ب �N: و Z��@ و .[@ ،�-@I�
:�"Q و در �Z حل  اي @�ق  را$�4،�	�س

/�HHارآQ"$ ه"2 .  دار��اي-� �$ �(�
 $
ه"2 [-� ZHR^ و ��]�ص آ�ب �	�س، )�

 @-� آ�$� `�3 از ر�QهI� آ� .-� ��$
/   ا�.�م ����زات b �H� ا�. =cادو �

ذب( /� دو��ن �� در ا��e .و ًHf�4� 
ST Faith Maidstone�IH�ر ا)gا ��D :   »  Sح ��

3�! آhوا�� » !�� از :ن را 1"�اIjHآ
�� �H���ه�  «   :L� 2"� /�$ /ز�Nب، ا)
$Vاز�H"$ ن: �«. ،��� ا�� واآXH دو

 �
�<� k?
� آ� �� روي �4	"	l ^�ا/ $
X"7 دا@�� ـ ���� �$�m هي  ام و ^�ا/ $

@-� دا@��I� *�� آ� در n�R?د  �jH� ،ام
3"�ت آ�ب �	�س در ��د ه2 o
�! ��ي  �$

����د�� هي $Z ه-�� :  .اي آ3"�
	"	l ي�� ��ت �pH=�6 ازد��ورد ا

$� ،$�اي د��Lان� �����D آ� ��c د�. 
�$ /�Hا��N �� k34� 2)= ،ن @�د: ��ر�� 


� آ� در ��* .ا�. �� $�o از آ�-"
 .�Dس ر$< درك �1دم، اح�&,r ارد��

@-� . �1دمI� ي�� $� ژر=&��� �
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Vزد �(,@. Vدار t	= !H� ا� J�"$ uو 
�� آ2H   �� اح�س ��ا� .ز�"2 د�. و 7

�� �-� !��� آري آ� Jا�� $�اي  آ��

م ده�، eا رو$�و @�ن $ ا�� ژر=

 ا�.H@ v=��
-�, . =�ا ��ن حاHB >6

-�, از ز$ن . 
]�"�� ا�. ���� ا@

@�/ » آ�$�«اش دور ا=�د/ $@� و  ا�36
�@$، Q"B آ�ي و �@
�)"ح$ ً �? $�اي �

�k ا�. 
 ��4ح @�ن درH� ا���H�� .�7 
�>�ن آ3"��
  و در �Z حل آ�@"�/ @�/.

ن و `�ز 
!ا�.�Nت   آ"-". در
! 6-ح
 ،��x ظ�-z �-@Iا���@-� زI� آ� 

�� ا�. و &��S از ��3o* $� ح�زة آ3"�
�$�m .ا� @-� در . هي آ3"�I� *�ح	

��-| �I= آ� در �H. ��اردي ه��	"	ا��  ح
.=��� $� :ن د�. ه ^�ا/  >�لوu {. و $

�$ $ /�@ �D�� � �$ �L�-@: و ��p�  ،ا��
:����  را Q")mات آ�<، ��ز�! و $ه

$� . ر�~، و $=. و حQ� S/ و $��د�. 
 ��ه�ش ا���� $� آPم �Nا، Q$ .=��"7ر


�oاد از ��"ح"ن د�" . ا�. �B ا�
@-� را �(ر آ�د/I� يه�ا�� و :|  رؤ

ا��؟ و �� $�  :ورد/را $� ��N. آ3"� در
���� در را��ي @ �@P
ورم $ ��ا

،Hح��هي $Qرگ � آ�! ����ي  ���زي رؤ
 .$�اي آ3"� �Nاه� $�د

 
"�$ و"!��ك��� 
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م�  ه
ي &��س ��@��  Cairdـ 1Hح�� �-@I� ـ
��دـ . )� 1966$� ـ آ
ي &��س ��@��  Farrerـ 2Hح�� �-@I�  ـ 

رر ـ = Z1964ُا�� 
ي ر��ل ��@�� glasson ـ3Hح�� �-@I� ـ 
�
�� (اف ـ ���Pن . ��
-�, آ�ب �	�س آ

 ����/ آLـ دا�����( ��"3Lن ا�$Q$
1965( 
ر
Kiddle  Zـ 4� ��@�� ،Hح�� �-@I� ـ 

 ��ت از �(� )�=�� ,�-
 )1940آ"�ل ـ 
@-�، ��@�� : Maycockـ 5I� ي . ال.  ـ�
 آ�ك
 ��@�� ?�fن  ـ  �Morris I ـ 6Hح�� �-@

��ر�س ـ ����� 
-�, آ�ب �	�س 
"�Hال ـ 
1969 
 ��@�� اچ Sweteـ  7Hح�� �-@I� ـ  .�$ .

��1911�. ـ  
 ��@�� افWal voord   ـ8Hح�� �-@I� ـ .

  1966وال ورد ـ 
�� �RSV  �p (Revised standard version)ـ 9�m ���
 

 �� 19  52 و �(� ��"*1946@�ة �(� )�
1961 �(� )��� ـ The New english bible) N   ـ10 

                                                       1970و �(� ��"* 
  Jb 1966 (The jrnsalem Bible)ـ 11
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 8ـ1  :1
 

ر�-L�"7 
 

@-�ردر اI� بط $ آ�<
 
 

» "$ jH��-. �6اي » !$� ا ZHB 
@-� (����ز I�1:   4(. �$ Hح�� و 

ري آ� ��"ح"ن ��k ر=.، د�r �"ز���

دي $�اي آ�� :ن $ او، ��< �ز

 .ا�� آ�د/
ا��،   اe"< و ر��ت :��/�:��R در ح"4

�� ��Jد� >$ و &H@: J�"$  @�H، ا�$
 ا�� آ�ب ح,ت�:  .��& ���N: آ� Q"Lا�

، ��3o* $� د�"ي �$@ آ�ب �	�س ��
و آري $ ز���� در د��Lي ا�. آ� �� 

&�ن $"��2 ��ارد؟ در ا$��ا، آ�ب ���� 
ن آ3"� ���Iب �?$ط� �N �$ ا�. آ�

و ��  ���/، �I3$ $�اي ^� &��ي ا�.،
م ،�Hح]� $� ز��� �Nدb �$ ب :ن4N آ� 

م &�ون و ا�]ر ا�.b در  و ،آ3"�ه
.��& ��� �H�هي آ�ب �	�س، ا��وز  �

�� ��� Q"� ،����|م ا��b �$ ب4N . 
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 ا?� ـ ��Hان

اe"< او و (?"-ت ?�& �دو )�3 
�]� ��@�� @� آ� ) ا��ل ر���ن@ .)( �$

 ��H"� 3"س"=�"
 او را &�?) &�?1:   3 
�� ،)1   :1و ا��ل b �$ ب :ن4N ا�)o� 

�� دوران ه�.�NHا�b ن در��. �? ر�
@ ��@L� ���/ �7?س �"Q $� )(. ��"ح"

 � uو ،�H���Q"� آ� در ا���اط�ري روم
�H�"� ZHBار�R�: V را آ� $�اي ��"ح"ن 
 >$روم ��@.، $�اي � �"Q �-"� و &

 .ا��-د/ ا�.
ن ��Hا��N $ k�H�� ا�� ر��ت []�6ً

�$ � uدي ا�.، وP"� ن اول�&  �Lه"� در�
را�4$ :|را $ د�"ي )��� ��"ح". 

��=���7 Vا .	B زم او� J�"$ آ� ��ر .
.��& ��� Z$ ط<
هي �(� )��� را آ�  ار

در ح	"	. ��"ح"ن )(ن را $� ط�ر �م 
��N ا�.، $����V؟ ��Hان آ�ب � kط]

 �-@I�)1:   13ـ ( ����L ا�� ا�. آ� ا"$
4ب $� N ا�. آ� ��آ�ب در ز��ة آ�ب ه

@� ��"ح"ن $� ط�ر �م ��$. 
I� وي
� ا�. آ� ا�� آ�ب ح-@

ن ��H$ �$ ح"�� ��"� *��Nاو�� از ط�
��I از . �Nد داد/ ا�. Q"� �� ��ا

4ب $� N بد�ن �Nا ه��2، 7س ا�� آ�N
.�H�. 

ه� ��را $� ��Hر)ت ا�� آ�ب L� در
ه�/ ���� �LHه@�د آ�  �! ��ع ��م ^

 :ن ��$ /�Hا��N ط<
 .@�د ��)c4& k ار
H$رB�& �� ا�. آ� k(ا�. :ن را  وا

،2Hرا آ�  ح-� آ S�6رت $�آ ��و در ا
���Hة :ن $� �� و��/ داد/ ا�. �Nاه2 ��

.=�. 
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 #H".ب ـ 

�� Hح�� �B���� آ� 7"�م او $�  ��
د�ن ��"ح اN م $�اي.، وu در �ط�ر �

�-�� ا�. [طk او ) 8ـ�N ."H#)1:   4د 
�� @�H، و  ه-. آ3"�ي ���� در :�"$

د/ ا�.ن$� :�R را آ� �:���=  ، آ3"�ه
��هي آ�
ه� ا�. آ� در  =�ا
� از �

@�د �-.  ��.  ��آ�ر ا�.3 و 2هي  $ب
��ي او 
�I"< ه ��ا�� آ�ب را �

�� ����م ��� داد/�ه  ا�� و �>رت 7
�� ا�� آ�ب ذآ� ��د��/ ا�. : ���N: در

ط>ن .)21  :22(] ��$�اH$  او XY در
د�(��Hا�� N ح[ن او"��[ ( ."H# XY و در

 ��Hر)ت آ�3 ،) آ3"� در :�"ه-.(
�� >"I�
@-� را I� �Hده . Hح��:��R آ� 

��@�� ا�.، $� @I< ر�?� و $�اي ��وه� 
 وu در ح	"	. ،از آ3"�هي &�ن اول ا�.
م آ3"b ا�. $�اي ��هي )(ن $�ون �7"

ءHWا�� . �H�� �?ن ا�� ر��@�وع و 7
? اهي �47س و �7?س و �o	�ب و �(�د �ر�
رش :ن ^ن ���1 او?"� و . ا�.L� !<� و

 @�ا�t آ3"�هي او?"� ��$ *$4� �@$ .
 ا�� و)�د �	�� �Nاو�� در ح	"	. $
م ا�]ر b و در م آ3"�هb اي�$ �
�<�

�! �D"�. و &�ون ا�. Hح�� �-@I�� 
2"jت $�اي ح� ا=Qود/ @�/ $� ����� ر�

.�"� �� �I3$ در ح	"	. ،�1دن �(� )�
�� و �(2�N: ��� :ن ر��
@� ت ��$: $ 

ن )�o". ر�?� $� رو�"^ن و 
��L ر�?� $� ا=�7�H3$ن�ن  و"^ �$ 

 ��o	�ب  �?ا��از/ آر$�د دارد آ� ر�
 �?��.3"��ن=ر�� �� $� آ3"�هي ه  ا
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��H $	"� ر��ت $ د�"ي ��رن ^ "�:
@�H ر را$�4 ��د$. 

 
ت ـ ج<�H�7دة اول�  

و ) 8ـ1   :1(ا$��ا �	��� را دا@�"2 
 ��ه� $� �7د/ اول اL� X"7 از !H�ا

Vاز���� $Qرگ �"H���"�I ��"ح�   :1( 
  را $� ه-. آ3"�Hح��م آ�د/ ر��ت "&

�� ��I� .آ�H $� او د
�س ��r�7 ي�� $�اي آ3"���:   »  $

��
� ز��  ادي در 
� ��و)�د ا�� ا ،2H"$
�� ��?"t3r 2 آ�o
ر $  �H�روي آ� �
�م ه���H آ� $� $�ق o3$ـ ���LB د داد

/ ـ&�م ا��ا�"< را $H� �I$��� «)2:  
 14(. 


,ا ���$��  آ3"�ي ط"��:   »  �� ا$
�� �

�،$"2H حل، ا��ادي $Qرگ در  ، �$ 

�� � "�>آ�H � :ن زن ��o ا�Qا$< آ� اد�
?"t3r 2 $�ه� و o
 
ا�. ا)ز/ �"�ه� 
�� @�د آ� QL���Nاران �� از را/ را�. $

 .)H� «)2:  20ح�ف @���
�� ��"3o
 �B c(ا�� ���,V؟ از ا 

ز��� ، ز�ن ���� $�د/ و اح���� &�ن 
3"�ت .�"Qده2 &>< از �"Pدo
 م $o3$ 

���اه� ��دم @� k(�� د�N t3r . /دQ"�
Hه �o$ او، ز��/ $�د &�ن t3r ت�"3o
�ز 

 ��دم �Nا را در  
� از ^� و ز��/(
���اه� آ�"� �$ ��r�7 .2 در &�ن|  X"7 

 :هب، ��I3از �"Pد $�د آ� ا�Qا$<، 
��I�$ اي�$ ���� > ��وu . ا��ا�"< :=�


,ال $�o در ط"� �[| ، )H
 ��
3"�ت z  او را ��o
$"�N �I3$ ،2"Hد  
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b �X در :ن ز�ن حس  م =��kاورا $ه
�� 2"Hآ. 

��"ح از 2�m دو$رة او ���  ا?>��
3"�ت او در ��رد  �1o
 �I3$ ، ����

@� هي 
ر¡� �� 
�Iار ���1$ . ¢�
ر

�Iاره  آ�ب ���LH� �	�س ��@ر از ا

�Iارآ�p���، ���1 /�HH �"��   :ا�. 

���س ا�. ) S�12:   39 ( ��"� ن�@ �H3$ و
ر $� v@ا=�ا�$ �H�� k"36 ��e�$ �$ 

(و�"�3 ���� ا�. Hح�� 3:   14( . �"£
 n� ي"3� @>"� ا)H
 �� /�Hده �"�o


ي "3�n ا�. آ� �ا�. �I3$ در وا&�N cد ا
 .��Q"� �"£ از X"7 |�&) S�11:   14(. 

 �$ �?رش @�/ آ� �ر�L� نHB ،ن�ا�"
 در �(� ��"* ا�.، �¤���Wَ> ي $�"ري ه

/��7"�م �Nاو��:ا�. 
�ارك د .�  $-�ر
:واز ... ا��وز«د �زل @�، واز آ�/ دا

���H�$ ن ا��از/ ....  »او را^ �$
=�ر�. دا@. آ� ��"ح"ن ��ا�� هQار �ل 
�6ان ���� �"]� �ل o� از داود و �o$

���"H@ از داود، :��ا ><& .) �$ �?ر�
 ه2 $�  $ز ـ)10   :4ـ 7   :�3ا�"ن �

k	� �� �
  �"�N �Iاو�� $e: �$ ،رود
  :�6ا�"ن �ر�?� $� (ا$�اه"2 �(� $�. 

ز ه� 2	k.)18ـ13 $  �� �
  ���
رود $� دور
¢��"�I ه$"< ا¦ن  ا��ن�	�4 
رe: ،

��را�"�ن &�$�� �Nد را $� �Nاو��  $
در�. ���H ه� ). ��4:11ا�"ن(ا$�از �1د 

م و ا�Qا$< را ���3، و&S ا$3"سo3$ 
 ا�� دا��ن 7"���� 
�Iار ��� ،.-��=

$�ا�� �Nا  ��H$ ،ان در@�د�I"$ .§ر 
ت را 
�Iار ��e رگQ$ *��X ح	�N �Hآ:   



����م ���� 
 

 

10

 ه� روز 
ز/«|: �Hه�� �
��ا�� (» 
n� ء�� .)23   :3 ار�"$ � ��$�اH$ 

ل ��@�� را o=ا ��در ز�ن حل $���� ا
2"Hآ �o� .ن &�ا�"�I 7   :�3. ��ا�"e: ،

�� ������ آ� ا��وز  روح ا?	�س �� «   :��
�� » $� او ��ش =�ا ده"2��= $ *$4�


�Iار @�/ ر $ه-.ا�. آ�  �-@I� در 
�� آ�  «   ):3 و 2هي  $ب(ا�. �H�$ !H�ا

�� �B �� روح $� آ3"�ه��.« 
 :��/ ا�. $"ن jH�:��R در ا

�* روح�� ز��� اي ا�. از ح	 دو$ر/
���I در ز�HR�: ،Hح��� Q"� >$اQ� ا

ر � �"Q و)�د  $�د/�ا��، و در روز
 :ن . دار��$ �-@I� بو��ة $�آS آ� آ�

ن ���ز و 7r:  �$� ،)7   :22 و 1:   3(
ه�.، و حS $�اي ��دم ا��  $�اي ^� ا��ن

ر��Nا��H و $�  �"�I :ن را ��آ�   :روز
�� �(�
 .آ�HH :ن 

 
  ـ �! 7"¨�� �(2د

��Nاه"2 $� �!  � ا�ZHRH ا�.، 7س ��ـا
�j"�� 2"��$ 2)� ي,�. 

�$ �IH�ت:� &>< از ا �� ،Vداز��$ 
���$ ��ا�
� آ� در �:��، � و)�د �� ال ا�

�� ��H	� و �-��ان �I-�� �L�"^ �p� ��
 . $�د/ ا�.� �$ )H
 �� ،�-@I� ��3آ

�� آ� �� ���� �* $Qرگ ��$�ط $� �Nاه� ح	
 �I3$ ،�Hح را �7د/ $�داري آ"�� ��"�
 ��وا$��� $� @I< []��6 از اد$"ت د

م H$ د�)�»�-@I� اي «�� �H@��اu آ� . $

 �B ح�    :@�د ا�� ا�. ��4ح �� Hح��

 �$ !�آ�@"�/ ا�. �-(�م آ�ب �Nد را �Qد
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@-�«اي از آ�k  &�ا�. ���1I� و » اي ،�Hآ
B ��$�اH$ از ><& �[�� &�ر �زم ا�. @

 ،�$�ا��IH �-(�م آ�$X را $� در�S در
@-� از ���1I� يه�  ه�اي �(� ��"* :

 دا@�� $@�؟
�� >"I�
، ��ال دوم را Hح�� :ده� �Nد 

ي ح�اري ��7 Hح�� ًo&او وا �ي و �$ز:
 �$ ����H/ اe"< و �� ر�?� ا�.، و ��

SH� /L� !�ت  �����Hة �،ا�س -@I
 uي ح�اري، وHح���]� ا�. ��-وت از @

�� ه2م $ او و داراي 
�ا��  �$هي ��
 او؟

د�ن«��ال ��م ��$�ط ا�. $� N« ي آ�
/�@ c&وا kط :ا�� [|: �IH� دا��v ا�: 

�� و @�ا�t و ا /د&"	ً �B آ��� $�د
زهي :| ���LB $�د"�/Iدر =(2 �، آ� 

 �اه� �1د؟� ©@-J�"$I آ�ب �
���B $� ��ا�
� از ا�� د�. در �	��� 

�Iار :| در  uداد/ @�/، و ¢�7 ��ا�

 �Dوري ا�.jH��3 اول و&S ه در و.ا
 رو$�و ��Hح��ت -@I� $ /�Hا��N  ،د�@

�,د )�R�:  Q آ� در X"7 روي او &�ار ��
 !�k? �>(2 �"�. و او `�I ا�. ��ي �4

���L$ د�N $: »  �� $"�J &�ري�� =	t ا
Xودر دا�  � اد$"ت �(�د، ª]� دا@�2، 

�� احط� ��� �-�3= �
ر�¢ روم و  �$
ر ��I@: �� �$ ا��ار �� ».@��� دا@�2، ا

 ��ت .�7��م  �� ����رد راو ا-@I� 
 در وHح�� وu ، اول �"� آ�HH/ ا�.ه�3

د�ن �Nاو�N اد�o
ه و   دا��Xان آ� $�
�[ª $ Q)�  =	t ،ا�� ا��، $�"ر ا��ك �د/ه

ن و دا����Hان $� =(2 آPم �Nا �دا�
  :1 ن"�ر�?� اول &��(ا��  د��ت ���/
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 26(،�� �I�HR�: �-@I� م"7 �o�   2"H"$
د�ن �Nا ا�.، ا�2 از N مb �$ ب4N

��HWون ه"� ا���$ �� وu .دا����H و �
 در :ن ا�. آ� Hح�� �-@I� ��ارزش ا�

�� Q�"ح"ن $�ون دا@ª v]� :آد�"!، ه�
�H��"� در $� درك :نوu در �Z حل . &

 ��تا"6�[N س�	ب �ت در آ�	"	l ارزش 
را آهX 1"�ه�، و 3m"< از �D رو@�I-Hي 

.�"� . ��b د/ از:��زش آ�ب �	�س ا��-
ت ذه� ��"ح"ن را ���Iط3>� ا�،  ا�

Q$ ا��ار ��رگ، �Nد �"ز $� درك آ�< ا
ص ا�.N از :ن  ـدا��� Hح�� دا��� آ� 

ه� از    :$��Nردار $�د/ ا�.�  �Nا وآ�م:
دت%� ��"� ) �-@I�1:   2 اي .)9 و�$ 

 Hح��اآ�W آ��� آ� در درك و آ�� آ�ب 
 )H
�zود�. دار��، :ن آPم و :ن @(دت، 

آ�ب �	��� در     ـ$@�H ��ر و ا@�اق ��
ن و روح ا��ن ?	�س در &k3د����و . ه

ن ���� ��را�� ا�. آ� $� را/ هo@ ��ا
�� Qو  ����آ ��D ت�Pاز اط �
@�د، =�ا

ت  روشo?ن دارد �4I2 آ� ا�"	���,r يه
�� ا=�HI/ و :ن را آ�ر ا��	دي $� :ن �

�Hن. آ�B:   »  آ� �HBه� *�ره�وان ا�� ط�
� �H@ه< $(�����د �Hا/ ©�اه� «

ء ("o@8   :35ا(. 
 

 1   :1(ـ ��Hان 1 3( 

 ��+ *�)( �)�' آ� &�ا �� او داد ���
1 ،�"� زود وا.- ��د ا��ري را آ� �(� 

����5ن &�د 4ه1 �زد و �� و��!� 12+ 
 �ن را 4ه1 �7د �1 �5م &�د ،&�د ��12د6

"�ح9، آ� �8اه( داد �� آ�م &�ا و �� 
دت *�)( �)�' در ا��ري آ� د"�6%� . ��د
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 �� حل آ)( آ� �(�&�ا>� و �>>( آ�  &�
? ا"��@�9>� آ�م ا"? ><�ت را، و �>=� در 

)� 6A< ،B(������ و.C< Bد"	  �<�D ،�<دار
Bا�. 
 

.�"� Hح�� او .ا�� ��ارد، آ�-"ت 
�Qار@�L ا�. !� )H
 ا� در ��رد �"�� .

 او �"c<H� Q ا�36 ا�� آ�-"ت ،��"ح
Q"� ا آ� او�� :ن را از �7رش �"�.، ز

=. آ�د/ ا�. � (درHح�� >"eا �I�HR�:
ره ا@ر/ آ�د/ ا�.$.( 

��ح�3 از �H7 ا�� آ�-"ت ا$��ا در ط� 
/ ��س $� =�@�� و :�L،�7ر $� ��7 �$ 

 /�@ >	�H� /�Hا��N �$ مeو ��ا /�H����
را در . ا�.I@: و 4N ت $�ون-@I� ��ا
دت  �Nاو�� و آ�م%� ��"ح، ا�Pم

/��دا��ن حآ� از ا�� ا�. آ� . ا�� ��د
=v آPم �Nا و @(دت �"�� � $�اي Hح��

��ة Q) �$7 .=(�4س ر ���ي � از .)9:
ق ا=�د/ ا�. ا@ر/ -
د��R�: �L آ� ا

اي $�   �I3$ ا@ر/،$� ا�D�� >6ع �"�.
 /��Q( �$ Hح��@� �4س ��3�7. :��ن $ .

X"7 از ا�� �Nا $ او 6ح>. آ�د/ 
 آPم حّ	�".X"7 از ا�� �"�� $�  ،$�د

 ���� )(. $�د آ� $@(دت داد/ $�د و ا�
�1 Hح��
�ا��. ا�� �m$� ��"ح� را �>�  

ر Iد/ @�، ا����= �"o<
 �$ �IH�$� ا
�Hآ . ،.=�و ا�H! او آPم و @(دت را 

7"�م �ب از��ي �Nاو��، 
 در ز�ن  !�
 ،�¬�	�.��& ��� �H�^ �� آ�ب هي ا

 ���	�س، $ �6اي �H3$ در ��c آ3"�
��(�Nا��/ @�د :3 .( �p� �$ ZHB ه�g در

ق 
ز/ ��-
اي �"-�د/ ا�.، �I3$  ر�� ا
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ر ا¦ن ��"ح� ا�. )gد/ از ا
�Iار � !�
�� Nوu ا�� :. آ� او از X"7 دا@�� ا�.�
هي ح	"	� ا¦ن  $ر $�د آ� �Nاو�� ���1

�� و. آ�د را 
�Iار ���N: $ �� او �">
&�رت �Nد :ن را در �! @�I/ و )Pل 

��ت .=�ا��ش �����، ا�Pم 1�: �� ا
 /�H�ت :-@I� ع د?��دي در�� !� k(��

 :��R آ� .@�د ��$ J�"$ ب  ا�� آ�ًo4& 
�� c&وا /�H�@�د �� و آر دارد، وu  در :

�"Hآ �(�
:   » /�H��� در ::��R آ� $
ن داد/ » �Qد�! وا&c @�د�� Hح�� �$

�@. 
/�@ ��=��هي  �>�تزا  �>رت =�ق $�

�-@I�  ><&@� آ�  ����"ح". اي �$
=�� ا�.� ,"�
ه�ا�� � .�-@I�  اي آ�
ر @�I@: Q"� ل ��$�ط $� :��R ،$� دا�"

م :�N وا&�N cاه� @�«$�د �» آ� در ا
 ا� آ3"�ي او?"� .)28   :2دا�"ل (

[� S&د و�$ �	�o� ،�@ ح". @�وع"�� �
م :Q"� �N در وا&c @�وع @��ا��ل ( ا

 .)24   :3 و 16   :2ر���ن 
را » $Qودي«وا&o". ا�� ا�. آ� آ��3 

ن«�"��د، )�و ^ZHR . ه2 
��� �1د » �
��  c�
�ان :ن را $� �-(�م ز�ن و&�ع و&


�، ��o �1د�<�. .��� �$ c� ا�� و&
�� c&وا Iا� ��ن و)�د دا@�� @���، وu ا

  ه $�o از ��تا�. آ� ز�ن و&�ع :|
�@$ Hح�� ��/ &��. . ز����از ا�� د

 ��="� *	l ي ر��لHح�� �-@I� 2pا�
در  » $Qودي« حل اطPق آ��3 ه� $�. ا�.

�� �p� �$ �o"<ط,r ،اول ��ر�� و :ن  :
 ا@ر/ ًo4& .7"�ا� ��ط�ري آ� از �-د :

�-�� . �.ا $� ز�ن دوري ���/ S&و
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م :�N در :��R «�دا�"ل �n را �>� $� ا
، آ� ،»وا&�N cاه� @�Hح�� ��-� $ 

��  ������ زود وا&c @�د :��R آ� ��«$ «
2"Hآ G $��Iس ��،)ً<��	
 ،@�د  ���Dع 

�o�:    ��o آ� ��I&. و&�ع :|ا��	ل و&
|ي دور اح?� @�/ $�د، $� ز�ن $� ز�

��I در ا�� �-(�م ح�D و :��HR�: ،
 و�I��B«  .u و&. �Qد�! ا�. «   :���� ا�.

ز�ن $�اي Q"B �Bي؟ `�I ا�. ا��4Hر 
2"Hن، و . ��ال آن ز��ز�ن $�اي 7

ز r: ن $�اي��o آ� در :��.؟ ز�م و&b
 ،��ت آ� اح��&-
�! دورة ط���� ا

�� �N: نم و ط�o"3 ز�L�"7 ؟�H@ز�ن  $
هي :��، @�<  اي از ®�ان ر/$�اي 7


� آ� ���� X"7 ر��ه� از  ه و ز§�:
 $� آ��3 Hح��ز��� :�N �Nاه�H $�د؟ 

 ا� ا@رة ،ا@ر/ ��Iد/ ا�.» �ري=«
 �R�: �$ .ي ا��H¯ل آ� ارزاز ذه� دا�"

�o�/ آ� ��� از و&L�: ،.@�L"�  �1د آ�
6ح>. . هي :�N وا&�N cاه�H @� در ز�ن

�ؤاز ردر    :� ا�. در ��رد �>�آ� �]��
�! ���� $Qرگ ؤ:ن ر .f"در ه /7د@ �

ن داد/ ���� @�.H43� uا�
هي )(��  د، 
�� . د�@ ��از او @�وع �N: در را�4$ $

دا�"ل ZHB   ه، روزهي :ن ا���اط�ري
�� ����7د@هن �Nاي  «   : ��م ا�ودر ا

 �SH43 را آ� 
 ا$�ا°|د:{$ >� زا
 .)44   :2دا�"ل (» ���د $� 7 �Nاه� �1د

ز ز�نr: ه�@ Hح��هي :�N  و اآ�Hن 
�� �@ا��	�ار ��I3ت �Nاو�� $ :��ن . $

��"ح @�وع @�/ و و��ة �Nاو�� �>� $� 
 �IH��� �H43.«اb  د آ�د/ ���3ب�N را ه

��ار ��Nاه� �N. و �Nدش 
 ا$� ا�$د ا
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��از l X"7	*  ،)44   :2 دا�"ل(» �Nاه� �
=�� ا�.��! ��ح�3 ،ه ا�� l	* و��/.  

 و �� �!  از ��ت،درا�.، �� �! ®�ان 
��، آ� � �"�I` Q ا�. @ه� )�� �3f��
�c در :ن $@"2 ـ ز��ا ���B ا�� و&
 �Hاه�N ±�. داراي ح�آ. ���c و آ|
 >"eاح< :ن در ط�ل �]� ا�� uد، و�$

ز ��I3ت �Nا 
	�"2 @�/ ا�.، r: از
) �-@I�12:   10 ( ن: ��
 7,وزي |
) �-@I�11:   15(. 

�R�: ��روزهي »    آ� دا�"ل $�اي  راا
�N:« آ� �@$ ���� آ�د/ ا�.، ^�L�"7 

=�@�� اآ�Hن $� ��Hان ��ارد =�ري $� 
�-�� ا�.، Hح��ي روزه«7س در ح	"	.   

:N�«.ا� !�ن =�ر�. آ� �.  �Qد^ �$ ��
 او $� �	]� �Nد ��o آ3"�هي :�"
 �H��L$ د آ��$ �Hاه�N در& |: ،���$

»/�@ c&ن وا�Hا��ر ه2 اآ ���p, » .ا�� ا

�)� �Nا��H/ را $� ��"^ S��Nد  ZHB =�ر

�� k3( �� ��$�اH$ و ،�Hي  آ���
�ا�� 
د ¬
@� آ� در د�"ي &�ن $"��2، $ ��ا

.��Iح Z$ �o&و وا �� ��I3ت هي )(
 .�Nاو�� �، و)�د دارد

 
2 ."H# 8ـ4   :1(ـ( 

در ���  � ه�B آ!�)"( آ�� ،"�ح9
د از او آ� . ه)��9� E 1� F��� و G�2

 ه�B روح آ� ��H از�"� و  ه)B و ��د و �(
ه� ا�K ، وBJ وي ه)��9� از *�)( �)�' آ� 

هن �و B(O زادة از �1د8ن و ر�Mس �د
Bن ا�7"�  و را آ� � را B>P �(�1 ا. �%

B(�و ، و � را از 98هن � �� &�ن &�د 
هن و آ�9% � را >Cد &�ا و ��ر &�د �د�
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 د �� )"&B، او را ��ل و ��ا>�
Qا��ا�K�� ،دا"9	 � ا�1ه �( �"� و  .

هR@D 1( او را &�اه� د"� و �>>( آ� او 
Bا� )�S 6 زد>� وC�< ن �1ا راي وي هي �%

��
�? ه)�W ا
V و  ‹‹ ��K! �!(. &�اه�9 >
�8"� �ن &�او>� &�ا  �(، ›› اول و �&1 "ء،

در *!$ ا\ط�ق آ� ه)B و ��د و �(. ،�"�. 
 

در ز�ن ��@v ا�� آ�ب ح�ا&< د/ 
 Hح�� t��
�� روم �ت :�"�آ3"� در ا

�� ��$�اH$ ،د�$ /�@ >"I�
  �3��� د�$
t	= ب� آ3"� و)�د ه-. �>� $� ا��

�@�36 ���)� ��. دا@�� $=P$ آ�  و V�@
�� {>�?"! 10 و 7ا�� دو ر&2 o� ، آ3"�

XY آ� در ��رد :ن در .�|: �� �o$ ي �ه
.-� �N.1اه"2 

�� آ� $� :ن آ3"�ه داد/ @�/ Iو اح
�H��& !<� �$ J�"$  رة�! ا@ 
اي ا�. 

�� �p� �$ ZHB و ،�� آ� ر�� �6ف )��ا="
�HHم آPة ا� م آ3"�هb م او $�اي"7

 .م ا�.�$� ط�ر 
�، $"�J ر�Hح��ت �Nد را در �(� 
ز ��r: ."H#$ ���( �Hاو ،آ /��� وu د

در ا�� &�ا�.، داراي ��Jد�� []��6 ا�.، 
�� )(. ا�. آ� 
�6"� او�$��� �$ .<��  

��ان"7�
 &�ار ي  در �4ح� $�"ر وا�
 .دارد
 و �S�P او از �ح"� �Nاي �7ر، =" 

��دد، و ه� �!  ��7، و روح ا?	�س ا�Pم ��
�<H( م  از
3W"� را$� ��$. � ��هي �Nا

 .$�د ��

                                                           
 .67 ـ ��ا)�o آH"� $� 6-ح�  1
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م ،
�6"� او از �Nاي �7ر� �$�� 
 $� �N �-� 3:   14وج�	��� ا�. آ� در 
��ر ��دI@: ة  و�����"@ /�Hن ده�� 

 ا�.Hح��د/ o?ق ا�= ��&�ا�� . $"
 .���ري در ر��ت او روان و ^�ار ا�.د

دي از  � در�ت ز£��
 ،Hح�� �-@I�
$ز $"H"2 آ� $ ��ارد �Nا�� را ��� �


� از :��R در ��ا�"ن ���6:   17 /��: ،
از ا�� رو �Bن �Nا (   ا�� ا�.، $"ن @�/

�Nا�. آ� ��م 
�", ارادة �Nدرا $� 
ه  و��/ $� 
�آ"� $�وار�نg ر¯ �

زد�…( �L���� �� وu در ه� دو ��رد، ا
�6ف و �²ي، ا��ي �4ح� ا�.، و `�I ا�. 
ا��ي �	�¬� $�اي $"ن 7"��هي 

نj"ر ه Q"Lؤا�@هي او $�H اآ��B ،�
 P� آHح��ت -@I� در ��-| *"�� *�ح	
��� از N�$ صN ��"$ ا���ار و $

/�"H
 .ا�� �ح"� روح ا?	�س، در ه2 
"P( .ª Xل ا�.، ر c7، روح آ� ددر وا&
/ ا�.  از ��"*��� ا��ار �Nاو�� :�


 در اوج .)10   :2ن "اول &���(Hح�� 
هي �Nدؤ�ر،�� آ�  را N"�� �	�س :{

 ����د H$ س :نن $�ا���(�د ��"N
$"�H، و اح���� ح2I   ��،)5   :��8ا�"ن (

 �"3W
 k"j�)س �7ر، ��7، روح�	ا? ( �$
 N"�� �	�س�	�� )� /L�، �I"�( 

  و
$�ت �(� در &�س ا�&�اس &�ار دا@.
 P( .ªل �Nاو��، ا@ر/ اي $�د از ���1

�� �Hس . آ�	ن �I� ان در�rا�B .-و ه
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� 6ح و ��$ح آ� در 1.���� روح ا�.
���X و &�$Hه ه� دو ،ه &�ارداد، $ آ

�� ر�?. $Qرگ �"�� ��"ح در را�4$ ��
���Nز$ / ا��ن ا�.$H�  . �"6�
 ��ا

4ي N Z?وي او از �Nاو��، حHح��
�< 2د���ري او�.،@ Q"� 6"� روح�
 و 

ه-.    :او?Z ا��ارهي |-�� در $"ن او�.
 در ا6< و ذات �Nد، �! ! روح|: �ـ :

 آ� ه-. آ3"� در e: از ،�Hروح ه��
 !� /�HHن آ"$ c&3آ«وا�" « �$ �ا�.؟ 

 آ3"� ه-. دادن ح¬�ر روح در �-(�م ��ن
�� ا�. � $؟)6  :5($� ط�ر )�ا�� ـ 

�� روح ا�. L�-ي ه���pHر $"ن ه�ا
 ؟)2   :11"ء @oا(

 ا�� را 1ًHf�4� / "�ا��� �$ u2، و"
4ر �زم داد/ @�/  �Nد،Nا =v آ� $� ��

 ،�-@I� ���$ يآ3"�ي $�اي ���دن دره
 .��I< ا�.

�< ا�.
��N �"6اي ��7 آ . �)� ���ر
، :��/ 37 و 27   :��89ر ���Q"	� :ن در 

�� �<H( e: او  ا�.، و در ."[�@ �L��

]�آه�  ، �n $� �6رت /�و 7د@ /�@ �

 .ا�.

                                                           
@-�    ـ1I�  1:   4  ��@ـ-�      � را �	I� $ �"H4 آ:  
  ز و   6   :5 و   5 � =هـ     Bـ�2 =  ¯oـ�ا|    :5ــ 1   :4آ�

@-�     ان�oاي از ̄    ���1. ه  روحI� در  و  12   :1ه
20 ��  �H@، روحـ� ا�ـ. آـ� در          . $jH�روح در ا

��"N  .آ� ا�16   :3ن "اول &���(هي ز�"� �(. 
وت $Z    ا�. $�    ا@ر/ ـ2-
 �Nا در ز$ـن     ��"�ن 

   $ ����� ز$ـن  Nـ�ا در     ��"ـ�ن  و   »He «واژ/
 $ Hح�� .»Him «واژ/
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 ا@ر/ $� �� ر�?. $Qرگ jH�در ا

و ��س ) 5:�� ( ا�.  ز�"����"ح، ا"

ه� g ه�در :�� @�2 ��"ح در ه"f. آ
/. @�د ��L�: ي ا�. و�� �"�� ��"ح 7"

 XY تe >"eن :��/ آ� $� اآ� $� )(
 ="  ةده�H نو ا�� ��.  ده�@(دت

�� او $�اي � ا�.	@او آه� ا�. . �
آ� �Nد را &�$�� آ�د و ��د و ��س از 
 ���� و�"�3 ز���$ 
 ،.�N�$ ن���د

ز/ را $�اي $	"� =�ز��ان �Nا $� د�. 


 @��� @�ن در N.:ورد ��J� ن او�<� �"
ل در W� ان�H� �$ س ا�. آ��	ب �در آ�

7:   14��  2"H"$:   o�� k(�� ،گ $�ة =]ح�� 
ا��ا�"< از ا�رت �]� ��د��،  ره @�ن $�

ر�?S آ� $ ��Hر)ت �-� �Nوج و)� ��Jك 
 .دارد


� 6ح>. @�/ ا�.، و :ن e از �j3( در
�� ا��ن ا�."f. ا�H! او در ه. و��ة ره

7د@هن /ا��ا�"< را از   $� آ�7د@
ن Hه
 آ ،�"�&"� ا�رت ��ز�Z �]� ره

 �H@@-� (در ��I3ت �Nا $I�5:   9 10 و 
ه� @�/ ا�.)6   :19 �وج N   وg ، .$ ��$�اH

@�اآ. در ��I3ت �Nاو�� و �("2 $�دن در 
$< د���J ا�.& و �! روز . :ن $�اي �

�-.،او �I�HB ن: ،$ .���Bا    :ز �Nاه� 
£ �� �"�.، �I3$ �"�� $�د/ ا�. "�آ� ا

آ� دو �>�ت ���/ �(� ��"*، �g �o(�ر در 
ن اور@3"2، در يه ا$�ه و &>"�3��� 

$ اش l	* �� ر)o. دو$ر/�H �) ل  :7دا�"
 ز و 13 �). 30   :24 و �S 10   :12آ�

��Iب آ�د�� "� k"36 �$ او را �I"��:
م اوeط� از ��اY و .NH@ �Hاه�N را 
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��=.دد�. دا �Hاه�N ´ت �e .6�= ن . uو
ء، «. ��دم او، او را $� ��Hان�ا?� و 

 ^� �N ،Q"Bاه�H ي»ا$��ا و ا��(
.=����ر�. و ر�?. او 
�I"< � �و. �7

 .�Nاه� @�
ن �ل ا�. آ� در 7o�� او���N ��ا

��ا هي �H3$ ر���ن �Nد، ="  و �S�P ر �
د�ن �Nد �"-����N ح�3 . $�اي�� ��و ا

���� ا�.، �I3$  و ��ا�Q"L �� ح,ت�o� 
 �! آر $�)��� از ��ي �Nاو�� ا�.، و �
/ روح ا?	�س آ� ����� :ن را از د$

 .��N  "= �pHاو�� ا�.، �Yا�"2
 ���� ط�اح� ���Hر�?� ا� X�1 !� 

ه�  @�/ ا�.، و $�o از ��Hان و #H". آ�
ده�H، �7د/ $�  �	��� :ن را 
�I"< ��دو 

ري ��Hوع �� آ�@ X� .@�د رود و 1
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 �-@I�1:   9 22:3 ـ 
 

 �7دة اول
 

 آ!�) در �%ن
)� ����� د"< Bه� �<�� 

 
 هي 
ر¡� 
�Iار ���1

X�ي @L-.ؤ ر،�7د/ اول 1�ا�Q"Lي از  
��  ��"ح ز��/ ا�.، و او �v ه-.�

�� را $�اي� ه-. آ3"�ي :�"، $� )�ا
�� ��I� دHح�� �Hآ. 

�� ا����ه �Nاه"2   $� $�ر�� �-د �
.N�7دا . �(�
ر :ن �-� �L��LB �$ ا$��ا

�"Hرا$�4. آ �(��� u/ ا�L� !�اي  در 
@-� و �(� ��"* �>� $� 
�Iار I� Z$

���1 �� م و  هo3$ ت�"3o
 آ� e: ،V�@
�� ��"ح"ن �(� ا�Qا$< در ز���� آ3"�

ر @�/ ا�.I@: ،���(. 
��I �7د/ ���د/HR^ ،ن�Hاآ �� �
@�د،  

/�I@$ �Bه� ه�@ ن  �HB ن�@ �

�� ��@�V، و $ ه� ���د��  
�Iاره

اي $ز
ب ���1 د��L ا�.، در�.  ���1
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Zo� �LHه: �! @�o د@�ار، $ �H��! 
7ر/ اي از ا�� µ7واك �$  از دا@v ز�" ه

$< درك ��7"& ،��3� �H"ز� X �H@ه� . $
��ز �� �r: 6"� ��"ح�
 @�د، و  اي $

ز ه� �7د/ در او6ف r: 6"� در�
 ��ا

�Iار �� ���م ���. @��� )�اb  در ه

���L��I� �$رش ��L� م    :=�م� $
�,��/ و ���� و �م =����H/، و @�ح 
ا��ري آ� در :ن :��/ ا�. و 7"�م []�ص 

����bN و   و ���( ����= اي 
�ام $
ر . اي د��L و��/�Nدر ح	"	. درك �

��� �����B (ه �3I�� Q"B �"�.  ا�
 &]� :ن را ��ارد، ZHB اح��� در Hح��

�H��="$ /�Hا��N(:    آ� ZLHه: �$�D .-ه
|µ7واك �$�D ���� �36ا ZLHه:  @$H�! 

<� ZLHت :ه$�D ��ر
�H در ��� اول ا
7"�م را $�اي ره� آ3"� ا��  )1( :از

�س�H$ ن آ�� ) 2( .در ا=�سآ� در �"
آ3"� &�م �"��Q و ره�ان آ3"� را در 

�X دارد�N .ل �"!) 3( ،د� و  
�از ا��
/ ا�.  
�ا��ل $�) 4(�7س ) 5(و  :

�"Hآ �$�
�� آ� روح $� ) 6( .�H�$ و
�� �B �� آ3"�ه��ز $� آ�� آ� 7,و) 7( .

 .Nاه2 داد از �"�/ در�N /ز@�د ا)
�� آ� در $غ �Nا ا�. �Yرد� .ز��

.��& ��� $ H@: ن��Hا��N ي  $�ايه
. ر�� آ�ب �	�س، µ7واك ��"* 
�ي $�Lش ��

�� آ� و��/ن داد/ @�/  $� 7,وز @� ه�
�� 6ح،ا�.@-� �H در �I� ياي $"ن  ه

ZH و ^R) 7 :2(در درN. ز����    :@�/ ا�.
�� از ��گ دوم ، $ب $"�. و دومدر ره

�� … $"��2  و ^ZHR در $ب) 11  :2(p� و 
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�� ��"ح از X"7 در &�¦�.:ن�[
   kآ� ���

ه� @�/ ا�.g ��}::   (P �o�ل ��"ح 

�< ه"f. او در روي آ�/ �<
 و 2  :9 ��&س (
ي ـ ) 3Hح��ن ^ �-@I� /�H���� ��ا

R�: در ح�اري ا�.، 7س او !H�� را آ� ا
��
ر/ �� ا�.، p� اي در �47س  �Hن 6ح^

��
 از Z4�3=اي در  $@�Iه� ا�. آ� در 
X"7.ه� :ن $�د/ ا��6اي (:|�� )Pل .   @

ر ـ "�6ر ـ :وازي �Bن �6اي :�ي $�
/L�  ن�B ��)�ه�ان و 7@ /,N ي��� $ه

 ح¬�ر �Nا�� او در �(� ��"* ) 6"	�3$
ل ح�N19:   16 Qوج (د ه�N 2ا�� دار"&43:  

 .)9   :7 ـ دا�"ل 2 
�ح آ�3 ��"ح��
 ،?	k ��7 ا��ن و 

��I در دا�"ل HR�:7:   13 5   :10 و /��: ،
ر ،ا�.I@: ،Hح��ت -@I� در Q"� 

��د��/ ا�.. 

�Iار  !� ا�� آ�3ت و �>رات �6=ً

�H��"� /د� .4ر $� آ3"�Nاي ��"ح، ه
���� 4Nر ��"ح $� اي از ا�I� يره

 >"eرم ا)B ب $"�. و��دان در $@� ��ّ
��  �@$)�-@I� 4:2 �12:24 �ّ� و.( 

ن ��&�ا��"$:   »  *$�� $� ه�آس �4
7داش و )Qا �Nاه2 داد X? ،)23:2(» ا��

���7�� ��"ح«اي از  ��� ,"�
و » =��ن 
 ZHB«1 ر���ن او ا�. ه2

د را� �و&S آ� ¯ @�وع $� )���jي
.��& ��هي آ�ب �	�س  ��$� در �


�)� =�اوا��  >$�"�، ��ارد &�H$

                                                           
�o	�ب 6:2رو�"ن(ـ  1 �? و 
-�, 26ـ14:2 و ر�

��25�. 6-ح� . $�. اچ. 
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=."�Nاه�
�Iار، ��o د��Lي از . � 
�D$~Hي  ه  :ا�, در ��o@ 2pي :��.�Qه
ز
ب tN �$ tN :ن �� �! :وا آ� @�oر  $

ز�Z و ه� �B در :��. از �Nاو�� «ا�. ـ 
د ز�Z را $� :ب "H$ س وا�.، او ا�

ه &�ار داد�، ا�� )2 و 1:24ا�,�Q(» در

�Iاره $� آPم ا�>"ء �,و �"�ه�:    

»�� ZHB او���N  ر)B و �� k<� �$ ����
,[	
ر 
	], ... د��* )B و �� /Qّr… �� 

ر 
	], �6ر، )B وX�$�	� 2را ©�اه 
��دا�"��$ «) .) 9و 6 و n�3:1  ��س�

 
�Iاره ��ي ه ه و ط�ح ����در ا
/�I@ 
ر�¢ آ�ب �	�س در $  >I@ ���


`/�@ 2"��
 �I ?QH� �$ ي  ��ن� �ا�� وه
�� ��م �LH"� و  ���دي $Qرb آ� �H@$

ن �p"2 و ط�ح��N� ��  �	�� ا|: �$ ه
هي :ن در ر�?� $�  ا��، ���1 ا���ار @�/

 را )k3 �� �ا�"ن $��� �(�
  رو@� 
HآH� . �?QH� �$ |::�(IBي آ� �ه
ر  ��I$ ن��N� !�ي H$ آ� $�اي �H@$

�R� X@�7 آ� در �IBرات آ�  �,و�� ـ �>
ن @�/ ا��)H7 ��"3Lا� ���
. 

&�? >"eدر ا،��: Q�"( ~H"آ ���
اي   
 را �"�ه�، و :ن �o� ��ه�. آ� 7�¢ ا

هي  ا��B �IHا آ�ب �	�س ��@ر از ���1

�Iاري ا�. .I�ار  
��I از اه�اف

���1 /����I دHR�: ،4$	.  ه� ،Vا
�� �@&� در دو. $-
م را�� اo3$  ان

�@ c&ر/ ��و، د/ ا�.وا
�ا�� در ز�ن  $
 وا&c @�دHح��4ر داد/ @�/ .Nا � �$ 

ن 
-�, آH"2 آ� HB ق را-
ا�. آ� :ن ا
ر � وا&c @�/ ا�.�وu ا�� . در روز

�Iاره، اه�اف د��Lي دار�� .���
 ~H"آ 
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 &�? >"eا Q�"(15:22��  ����ا@�"ق  «   :
�. دا@�2| �$…« $� ، :��R آ� ?�&

�� ��@�� ا�. ا�� $�د/ آ� ز$ن ���» $
 ».ام ا@�"ق، ���ق @�/

 X�ن �>ر
� 30:31در 7"�اHB ,p� Q"� ،
ا@�"ق $  «   :در 
��� آ"Q�"( ~H. ه�.

���< $�دم �b«،� ن «ي � در ز$¯ $
��@� ، ��»ا@�"ق، ���ق $�د$. 

 ���( �)� ���

�Iاره در  ���LH�ا
�� و ����. � ��"* �"Q �6رت ��=�� ا�.(

 !� آ� ا�� روش، e: دي $�اي طاز� �	��
ن 
�آ"�ي ا�."$، �o�
�Iار �! ��رد،  

�� :ن، و 
I"� $� :ن��

�Iار �! ا�� . 
�"� :ن $ Q��& �4N در ز��ش �
 �o�

ا�� آري ا�. آ� �Nاو�� دا��ً .  �نآ�"
 !� t	= دي"H$ م �"�ه�، او $�4رeا

ت   :7"م $�اي ا��ن داردe /دµ� . ا��
�X $� ا��ن "2 7")-
ط� Y·B �$و  

� Z�� و از ه� �� �ز �را�. و $� و 7

�Iارش �� �Hاو�� �"�ا�� آ� $� �6ف . آ�N

ر ا�Pم 7"�X، آ± ©�اه� $�د<I�داود . 
�� ����ر �-�� ا�.  « :<I�و دو  �Nاو�� 

��ر ا$ /�"H@ ا�,(» ام راQ� 11:62 داود .(
�Nاب =���ن از ا��Hو دو $ر 
�Iار @� 
ن H"م داد/ @�/، اط��"7 �$ c(را 


�Iار  آ�< ح6< آ�H، و �Nاو�� $

ي =���ن $��:ن ا��>ر �زم را �Y"�  رؤ
) X���دا�X ��"ح $� @). 732:41"�ادو 

 را در |: 
ن داد، �� �$�� /Qjo�

 درس  ،�Hآ c�ز &j. :ن ا�	"	رد ح��

 �@ .)12ـ�5:16 �ّ�([]��6 $� :| داد/ $
ت ���oد و $�D در ،
�Iاره ��ه�ف ا
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 X��N >r: �$ نه��ار ده�H/، ه�ا�. ا��
3"�ت �Nاو�� $�و@� . ا�.o
 �Nد را $

ي آ�ب �	�س ه ا�� روش در $	"� &��.
 در ا����ل �Nاو��، 
-�I .دارد ا�Pم ��

Q̧از ��آ Q����! �,وي  �� �Pج ا��
�� =�ار b �����7�� ا�. آ� ازه� �

�� $ ���*  ��آ�Q̧آ�H، او $ �p"2 ح	
��. داد/ @�د و �$�$ Qح اد$� ����آP46ا 

 .@�د
 ،�* را �Nاو�� $ره و $ره:ن ح	

ن آ�د/ ا�.$�4ر �6PN $�اي ا��ن"$ . 
 �¬o$ ط�ح ��ادي، و $o¬� او&ت $

ت $"�J و"�Q(  را  او&ت $|: 23& $

اي او&ت ه2 $  2 آ�د/ ا�.، و 7ر/"��

و اح���� ZHB . &23 ���� �7 از ر�~
@-� ،ط�اح� را در ��اح< [��3 :نI� در 

م داد/ ا�.eا����ل را �1. ا ��@�د  ا
$ �IH��* ���Iب �Q( �@ �IH ا��V ح	��

 �� در آ�ب �	�س ا?Qا�ً=��د/ و $
@$ Qآ����H�،$ د/ وJ�� 
 �t" . ��PI$

$ jH�ن داد/ � �د��R�: �L در ا�� 
 $"�J @>"� ر�~ :�"Qي 
$���3 ،@�/ ا�.

ر I@: ا�. آ� ط�ح :ن از X"7 $�اي �
 �I"
 !�@�/ ا�.، ��>. $� ر�~ :�"Qي 


$�3ي ا�36 زا�� 7ر�B آ� $� روي 
 .1آ�$"�/ @�/ ا�.

 
 @�د ـ �7دة اول ���د/ ��1

 )20ـ1R��)9:1آC ا��(�   B'   در آ!�)
  و �1"	 در آ� ��?، "�ح9E 1ادر�>�`B 

و �!��ت و bc در *�)( �)�' ه)�B%a ،W آ�م 
                                                           

 275 و 258ـ ��ا)�o آH"� $� 6-حت  1



����م ���� 
 

 

28

61"C� دت *�)( �)�' در%��)R( اي  &�ا و 
 روز &�او>� در روح ��م ردو  . ��م�� �Rdس

ز *ef &�د �وازي �!�D �9ن �cاي �cر و ا
�? ا
V و "ء و اول و «: � ��B�A، آ���9م

W�(1 ه&�.)� �=<�   �9"س و� )���i در آ�
 آ!�)M( آ� در ��� ه)��9، ه�B�>1ا �� 

�� iو ا2)س "ع <�kاو ا��و    �51�س وط�
�س ›› .��2د
��� و \�Mدآ�� ��B�m1س و د�ر

 �وازي را آ� � �? �م � �ن��181دا>و ر
�م، ���!�R9�� Wد �1A9م، و �Dن رو 18دا>

 در ��ن ه�B ، وه�1D Bا�5ان ط� د"�م
�<�� �)1 ا>)ن را آ� رداي �!1D، �9ا�5ان 

در �1دا�B و �1 ���9 وي آ1R ��9ي ط� �)�� 
 و �1 و ��ي او ���� �Dن �@n� ،W$ ،��د

H�� +!ع� $n� ن اوR@D و ،�1ف ���� ��د و 
�"%"H  6آ� در آ�ر )!f�c p<1� �9<�

��د ���ي ،�q� اي�c $n� واز او�و  
ر6 دا�B &�د د�B را�B ر و د،�)�ر�� Bه� 

��C ��ون ����r و + �دو از ده>E H@�ي دو 
  .�DH�u%61 اش �Dن ��2ب ��د آ� در

�����. H�� 61د� $n� ن او را د"�م�D و 
"H ا�2دم و د�B را�B &�د را �%"� ?� 1

دv،6B�8  :»ش�? ه)�W اول و ! ��1ن �<
 و �1د6 ��م و ا"9	 � ،�&1 و ز>�6

Qي �ا��اد ز>�6 ه)�W و آ!��ه�� wت و *
 �س ��9"س C�DهM( را ،>Cد �? ا�Bا��ات 

آ� د"�ي و C�DهM( آ� ه)��9 و C�DهM( را 
ر6،�ع� از ا"? &�اه�9 ��آ� �� Bه� x1�   اي

 Bاررا آ� در د�� B 1ا�5انD Bد"�ي و ه� ?�
ر6. ط� را�� Bه� ن ه�B آ!�) ،ا�A��12 

 و ه�1D Bا�5ان، ه�B آ!�) �9ه)�
)� �9��. « 
 

 �6اي �6ر Hح��4$* ���oل و&S آ� �
 ،�"H@ را�"o<
 $"�J از �47س او $� 

�@ ،�@آ. ا:��I @�اآ. در ��I3ت �"�� $
آ�ه( و . @�د هي او 
]�ر �� در ر��
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��ي $�اي د?��LH و �47س هي در/�� t"z 
����L?ل $�د��، �� $�اي دP . �B�� ا�

 ���( �p� از Hح��در »  $�د�47سدر «
����. «،و�� �Nا   روز []�صاQ"� در روح «

 ،X"7 ن دراز"?�o	�ب در � �H�و ^
�"o<
 �NPLH� ن$"$، �o&دروازة وا 

ر �1دI@: را $� او ��}:. 
ز ، ����6اr: آ�د:   � روي س&�

�Jا��   .��دا�"��� /��Q( �H�47س در اي  6ح
@ �z در��7. او /L�: روي او  7"، و X

�Hا 6ح�L��* د .ي ���د/ @� از ا��اع ح	
هX را $� �Nد )k3 دياو?Z ��رL� آ� 
 .اي از ه-. �Bا�rان طP $�د آ�د، ح3	�

 !��-�� @� ه� �Bاغ 1د  �P<& �I�HR�:
��  ح.آ3"� ا�.: v=�� �p� ون در�$ S

20 �o(ا�� *�ط :ن از ط�<Hن ا��Iا� ،
ن "�"3"= �?  :�I ا�.` 16 و 15:2$� ر�

 �� ���ه در $@�H آ� �Bن �"� :| آ�
ن �"�ر�H�N و آ��� ه���H آ� آPم )(

$�ا�� ��"ح . =�از��ا ت را $� ��ح"H$
 (ا�. » ��ر )(ن«آ� �Nد Hح��12:8( ،

N دان��@ ���-� n	? ZHB $ Q"� د را�
  .)�14:5 �ّ�(آ�د/ ا�. 

�@�N ن  �-(�م�د/ ،هي ��را�� ��ر� 
ن« آH"� =�ض. 
� ا�.L�@�= «ان �ره

م :وران $�اي آ3"�ه"7 � ،  ،آ3"�ه
 در ���� از @�]". و 6-ت-(�م�( ، 

 ا�� �Nد �$@�H، آ آ3"�ه ��» روح«
 .�د@  �� د�PI��Lت���)k $�وز 
�� �pH$ /د@� آ� ارزش  ر��، �$ ��
� ا

ه�ي g.�?V,L$ �p� را در . 
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�� �pH$ ZHB �� س�	ب ��Nاه�  ر�� آ� آ�
ي (��ن ده� )�Y در )H
و �� 

�-@I� ا=�اد ) اي !
 !
 10:18 �ّ��(آ� ه2 
 13:10دا�"ل (و ه2 )�ا�c ) 15:12و ا��ل 


�ا��H  ، ه� آ�ام ��)1:12و  !�داراي 
»��@�= « ��$� �6رت &���H در �4ح :{

�H@$:    �$�� ��ا�� ح?. �"Q و اح��
�� �6رت =�@�� . آ�H $�اي آ3"�ه �6ق ��

و آ3"�ي او، ��ا��3 ه���H آ� وا$��� 
�� �L��I� �$ �H@7"�م ��"ح $� او    :$

 $�ون 
Z"o ��زي $Z :��و ا�Pم |: �$ �
هي   از را/@�/ ا�.، و ��ر/ و �Bاغ،

ن را ��ر ��)( ،�3�] �H�Y. 
 /L�"7 ن درا�� ��ر ا��ك ز�Z و :{

 .زد> �N /�I@ �7ر@"�، ر�~ �"��ر
���د/ @��Hا�� 6ح ،/ g(�ر �7 « ��س $


"4س(» @�I/ و )Pل �Nاو�� � �"�� ��"ح 
13:2(�� ,��
  �� ZHB 18@�د ـ از :
 ـ =(�"2 آ� او آ�� )Q �"�� ��"ح �"�. ��

 X"7 ي آ� در,�و ه�pH� ZHB 2/ �-س 
ه� @� g Hح��ن ���ن ،)17:�� (د�� 

. �"�ه� آ� او آ�� )Q �"�� ��"ح �"�.
 او را در �6رت �Nا ًHf�4� Hح��

�� �H"$ . 
N نن ز$^ ل و &� آ� ح6Qاو $"

�ح �Nاو����
 ا��-د/ دا�"ل $�اي 
، �Nا�� او را آ�H ، ا��-د/ ����آ�د ��

�� *� �"�� �:ورد �-� آ�H، و $"د �� ]�

 Hح��آ�� آ� ��ا  «   :آ� �-. 9:14را در 
��از ا�� �	�4 $� » . �7ر را د��/ ا�.،د

�HHآ .��. ��"ح، ه�اQآ�� �o$ع ة�D�� 
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�� �-@I�  /�² �$ ���$وا Q"B �^ د و�@
ط $ �Nاو�� ��<
@�H ار$. 

 و)�د jH�رت �k"j در ا<� !�`�I ا�. 
ه-. �Bا�rان، 1د �Bا�rا�� . @�� $@�دا

���� . ���� &�ار دا@.» ه"I<«ا�. آ� در 
� رؤHح�� �H��ه2 � ���* روح� از ح	

 �R�: *$4� �@ ��-�=. �1د و $� او �در
 د��/ ا�.، �o>�ي $�زد و او �آ� در رؤ
 �<o� vN�"Q $� ح�k وg"-� @�وع $� �

�.�1د ��!  ه-. �Bاغ را آ� $� 7
.N� e: ان $�د��، در�rا�B . uو

 ��حل )�ا �� �Bا�rانHح��@�H،  هي $
�� ��@  !���H آ� ه� �)-$ x �Hاه�N

ه� g ن��H/ آ3"��� ه���H آ� در )(1

� آ3"��� در ��@� و �� �@ �Hاه�N

ر $�د�� آ� ��Hآ  �Hا����
��Qm و در 
@(�� �ح	"	. �$�د @I�- �5:2.( 

uو��}: /L� آ3"� ��ح� و ، در )
�$ �IH��7�� ا�.، $�اي ا� H=>I"ه  

 @�/ ا�.H$ ان. �"�� ��"ح�rا�B  در ه
�Hق ه���-�� Zز�uر/،و ه2 در   ��$ ه

و ا�� ��ح�3 . �,�� د��ن ��"ح &�ار ��
م ا��نb ن او  $�اي�� آ� ��د�ه

:ن ز§. و . آ�H ه���H، �]�اق 7"�ا ��
��اري را آ� ��"ح از :ن 7د@ه� و 7

ر ��I@: Hح��/ ا�.، $� �و ا�� . @�د :
�! در ��"ح ه��"2، �@ c&در وا Q"� �

�$�m در ��$ 2"@ ر�� .هي او �("2 $� 
 .�Nاه"2 آ�"�، ا� ��N .H43اه"2 آ�د

@-� ا��H. آ� I� ب��"�j ���3 آ�! آ�
 را &در ���  ��زد، ر�� را در ��

 .H43�2"Hادا�� �7د/ اول، . درك آ Sح
 
 �o<$ ن ا�. و از :ن)( �� در اً�b
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�� /�H�@�، آ�  �7د/ ه��2 ��$�ط $� :$
��L ��رد =�ق "$ ً�b.ا� . ��ا�� د�"

 .����، و در :ن زH�"� آ� ��"ح� :��ا
آ�o� �B �$ ،�H ا�.، $ ��jرود،   ��� آ

 او ZHB $�ا���� ر=$ ���LH�ر �Bا ا�

�ا�� ا�� ��ارد را  آ���LB ،�H او �� ��

درك آ�H؟ =	t آ="�. او از )(ن د��Lي 
�@�* ا��   در :�]�رت ��،$
�ا�� ح	

�Hن را آ�� آن :��/ . )()( ��او $� ا
هي 
ر�¢ را $>"�H، و :��R  ا�. آ� �	��

ق �"�را آ-
=�� =�ا HB~ :ورد و  ا
ي :ن ��jا�� در آ�$ ��LB و �jH� �^ �
ن �"����د�7 Q"B. ح� در"�� ��@ 

�� .���X �7د/  د�"�� ز�� !�آ�H آ� 

ر و �7د در ه2  ر��L ا�. $Lر�

 ـ �ي د��Lش �
H"�/، آ� از H@: ي��
�� $�اي اوـ ر@��"���X از ه2  و �ه

ن ���7  ��=��د �$�ا�� او H$ ،�$�
ه� ذ$"�H در  ا�. آ3"� را ^ن ط�ر آ� ��

�� آ� در د�"ي  اح� آ�Hـ �Bاغ�Nد ط�ه
��@� و :ن ��@� را ��ر  ��، ا� !�
ر

�� �� ���# �@��N �$ ��"^ ،�H�Y ���@ .
وu آ3"�، :��4ر��I ��"ح ���X داد/ 

�@�N ،.ش ا���N ن ا�.  ����� اي�از��ر
ر:ن نآ� درد����� .&�ار دارد :=�

�N .Nدش از ،��"ح�H@ �$ �(�
 $ 
�N ت�I3��� ،ر�� او�� ه ��ا)�  
�ا�� $
$�3 آ�H @�د؛ ��	� |
�ا�� $ ط�=، 

اي 2Iz ا���ار   6��/��Bا آ� ا�س او $
�l< «، »ر�� و �H43.«د��ورد . @�/ ا�.

 و ا�� ���Dع ��Hر)ت …»6>�را�� ا�.
@-� را 
�I"< �"�ه�I� ب .ا�36 آ�
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 ) 7ـ1:2(�س =ـ ��� اول ـ $� آ3"�ي ا2
»�2 ���1+ ?" ��9"س آ� اz2)}س در اzي آ!�)

ر6 را �� د�B �8"� را �(�� Bاو آ� ه� 
را�B &�د دارد و در ��ن ه�1D Bا�5ان ط� 

ل  �� را و �@Bxf و  �(. &1ا�� �(R*د ا|  ا
��ا>( ��  bc �� را و ا"9�� ��حuR$ ا�1ار 7(
&�ا>�9 و  و �>>( را آ� &�د را ر��\ن �(

F2، و >�)��9 �ز��دي و " �A5ن را دروا"@
ط1 ا�uR~ ?� W$ آ1دي و &)��  bc داري و ��&

F@A<. 
�? �n( �1 �� دارم آ� O Bu>P)�K &�د را «


�س �ط1 �ر آ� از آ� . اي �1ك آ1د6
ل B(O را ��  ا�2د6R*اي و ���� آ? و ا

�� و  *R$ �ور وا\� �Cودي >Cد �� �(
� $f< H<�آW9 ا1D)  ���� 18ا�5ا>B را از �

i�ل ِ>��f\و"ن . >R*ا"? را داري آ� ا ?�

 >�1ت v� از C�< ?� ��<9D ،داري ?Eرا د

 .دارم
» �� �8ش دارد �@�9د آ� روح �� آ!�)ه<�

)� �D �"�8 : او ا"? را �� ،�"� e
ه1 آ� 5
&�اهW �@�� آ� از در&B ح��( آ� در و�� 

 ». 12دوس &�ا�B ��رد
.� در�. ه ا�� رواHح�� در ��رد 

�� از ه-. ��� را � Z?او او S&و ،�@$
ط� :��R آ� $�اي Y X<3& ن$�D ،�"H@

�س �	�ر @�/ $�د، ا=Qا�X =آ3"�ي ا
=.، �Bا آ� $ور ��Jد/�اي ��)�د ا�.  

 .��N -� در	ل در {. ا�ي �آ� او �
�7��ش :ن . آ3"� $�د/ ا�.:ن  �I�HR�:
>��z.ا� ،� �� 
�ا�� $� ره�  ه". آ3"�

� ?	k دو  �-(�م.ار $@��:ن ا�� Hح�� 
��7 « و اآ�Hن »ر��ل z>.«در �(� )��� ـ 

?k و �I-� »ر��( �	�ـ ا�H! دو$ر/ �4$
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ي  و ز��روا�.در دو �  در را�4$ $
ر ��=X���N در آ3"�ي اI@: ،از    :@�د �س

 �	� ��دن ز�����N ��Iد داري او از ا
HB3ح�ا��� �<o� Z  �L�اي، و از ��ي د

�p��� 3"< دادن	
هي �Nد در  ه و 7"م 
 c�� در ه� ،u�. آ(� ��! ��3 آ� در |


�Iار �� ����R$  �L «   :آ�د آ3"��I� ه
�"@$� )�أت » .را دو�. دا@�� $

 $� آ�ب ا��ل  ��H$ 2 آ�"��L$ 2"ا��

ن، آ3"�ي او?"� در=�و ر�?� $� ا"� 

�س داراي �ه"S از z>. وr,ت $�د/ =ا
 . ا�.

�-�� @�، @(� ا �I�HR�:= نPآ !��س 
 �م :�" $�د/ » �در@(�«@(�، b در

ر ��pا�� ��$�اH$ ،.ي  ا�رود، آ3"�
در � ،."�رت و روح�$ *� از ط�e:
@�، و �7?س در $ .?�آ3"�هي :ن ا

ر د» z�Z>. $� �	�«. از ���رد :ن 
�ا�
�� ،�� �:ن آ3"���ن =��ر�?� $� ا( "

15:1(. 
 ��@�� Hح��رش L� زr: ل از� ���HB

 @�ق ؟اآ�Hن وoD". آ3"� ���LB ا�.. ا�.
�7�� ا�.ن ��ا��ل آ3"�، . :ن 7

Hz. ي��اري آ3"� هه و  اش در�l< ر�� و7
 $� ��"ح". �Y"�/ ا�.،   آ� ارزش []��6

$< Z�l ا�.&. 
�B���� >�l را د��� :زاره@  �Hآ، 

 ،.=��3"�ت t3r را ©�اه� �7o
 ًo4&
��ان و �Nا/ از ط�ف �@ k��Nا/ از )
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 ن«7"��ان دروZr و []�6ً�$�  1».�	��و
���اي آ� ا ا�س �HLس�"
 آ�"X آ3"�ي 

ن ��@�� ا�.، ��� از =��ا�4آ"� $� ا"
ن HB >"eر=�� ا�. آ� در ا ��آ3"�

�
$". و :ز��د/ @�/ ا�. آ� ه"� �! از 
اي از :ن  �� ��/ا ��� ���ا�ا¼ديهي  =�&�

���$ 4ر @���  آ3"�Nآ� ا ��ـ آ3"�
 Xره�ا� ت او $&P� ���N: �7?س را در

=. آ�د� � و)� &]$� ه"� 7"م ��"ح .2در
7آ� �"<هي :| را $�اي  l	�L� ,ا�� �$ 

م ا�. �Nا���  �I ��$3   :و �S�P ��اردb
��دم �Nا $¨ن ا��از/ ه�"ر $@�H آ� 
 داود، ^]�ا $ ���LB و&. و �B �Hا��$

��L$ و /�@H�:   »  ت�-� �اي �Nاو�� :

� را �-�ت  �1 �I"�دارم از :�
 .)Q� 21:139ا�,(» دار��؟ ��

�س $�اي درك =ا� ه�@"ري آ3"�ي ا
ح	"	. ��)k @� آ� �N .<zد را از د�. 

 ��ارد د��L ،ارز@� آ� $�ون :ن«، �ه�$
ن ».3@��� $� ارزش ���@ �3f�� �� ا

���� ه-.
�)� ا�. آ� در $Z ا� ، t	= 
�N: اول و �� آ3"� ��رد #��� ،در �

و��ا�� وا&�o &�ار ��=�� ا�.، و در ه� 
 ��ر #���دو ��رد، د��< ارا�� ا"�$ 

                                                           
ـ ا�¬ي �! =�&� او?"� ��هn، 7,وان �	"�/  1
م«o3$ «. م) �-@I� 15:2در �� در ��رد :ن �

 ).ر=�� ا�.
 .17ـ3:5 و ر�?� $� ا=��"ن 28:20 ـ ا��ل  2
/ آ 3L� ـ �$ �"HCaird 31 6-ح� . ���� �"�. ا��

�� د�z ... �L>. ��>. $� ��"ح ا�. @ �$ � ...
 $�4ر آ�3 $� ا��ن، `�I ا�. �Y$� ا@ر/ $� �

�@ ).��60ر�س 6-ح� . (ه� �� ��رد $
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ك ا�.، و :ن ��م §"�H��
 ��. و �����د
 . آ3"� ا�.در

�� �"�� ��"ح ����S<z را آ� در «   :
 � ��ا $� ��،»ا�� ا$��ا دا@�"� 
�ك آ�د/

 �"HI� ,<o
ن « � از :��R آ� �	��و¯
م ��eا HB ��
H-� دار ،�Hده� �� �I

Q"�. «�� را V، ا�  �� r,ت ¯��z ¯ .<
 ر=�� ا�.؟ ز��ا jآz .<� k(�$ ي ¯	

��I آ3"� �"Q $� روي :ن @�د ، :� ��HR
د/ @�/ ا�.| H$ .�[& نHBي ر)H
 !� 

م ا��ا��  ا=�اطb ��ه� آ� $H� ،.�
آ�د��، :��� آ�  ��"ح"ن $� :ن ا&�ار ��

ي &: X	� د را در�N».	"	ر $�اي ح�"r «
�2 آ�د/ $�د��، و =�ا��ش آ�د/ $�د�� آ� 

ر ��pا�� ر �	�N Xد، Hرود، در آ از :|
ي �&: X	»دل �زي آ�HH» در$ Q"� را .

 .f"د را در ه�N .«��"ح	"	ر $�اي ح�"r« 
ZHB او  $� :�ن ��ن داد/ ا�.، و ه2

 آ� &�ي و ه�"ر ا�. ـ / ا�.��ن داد
ا� ا�� آ3"��� ا�. آ� او :��ا 

او ). 1:�� (آL�  �H(�ا@�� و 7��اري ��
ن 
"Q $"� دارد آ� ا��ل ��B ZHB 2ه

 آ3"� ا�. آ� او در$"�Hـ ا�  ا ��t3r ر
 t3r لاو @�ارت . را آ�� آ�د/ ا�.ا��

را �l< ©�اه� آ�دـ ا� @�ار
� را آ� 
�� آ�H، در �Nد  #��� $� و��ا�� آ3"�

�HI� �$�
 �I"
 .آ3"� ا�.، در �6ر
jH���ش �� او?Zدر اN اغ�B  د�@ .

�� ���7@��� و  آ3"� و @(� $ ه2 �
 �&$ �R�: مH$ .ا� ��I� ،���"�
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Ayasaluk
�� :�"Qي ا�. 1Hر/ آ ، و :ن ا@

، و �� @(� اHح�� وu ه�Hز  ـ�س=$� 
ط� =�دوس ز���� در ةو��Y �I"� $�اي :�

�� دار�� �B آ�
ه�ا�� وu ا�H!   آ�د/ه
$� ��ي z>. او?"� �Nد $���. �1د/ ا��، 

.�(�$ 7 . $�Lار�� آ3"�ي $�ون ا��
: .<zد�@ /�:» � �� دا@�� $@2 >��تو ا

 �23 را $�اh و ا¦ن � ا��ار و ^ �"cو
 2@ آ�ه( را �	< $� ح�ي آ�آ�< دا@. $

» >. ��ا@�� $@2 ه"� ه��z2آ2H و 
 .) 2:13ر�?� اول $� &���"ن (

 
3  )11ـ8:2(ـ ��� دوم $� آ3"�ي ا{,�
 ��9"س آ� «<�kدر ا و �� 12��� آ!�)
�� و د ��8�1"� �ن اول و �&1 آ ا �(19"ا 6

ل و .  6B@8ز>�R*ا)A9� و ��!)( �1ا 
�? دو
��9R ه)F،���ا|
آ�1 �>>( را  و ، 

� و >�)��9 �!�� از 9%�د ���A""آ� &�د را 
>�9آ�9)+d��از �ن ز��( آ� &�اه( .  
 را در !س��آ@�� E ا�!�س �ع�( از 	ا"9 

��1� � B&و ز>�ان &�اه� ا>�ا �"�� آ1د6 

.روز ز�B &�اه�� آ@��د6 ��ت  � �� � ?�

Wت را �� �� دهج ح�� ش �� K1گ ا��. 
�� �8ش ��9ا دارد �@�9د آ� روح �� <�

)� �D 
e �"� از ».�8"� آ!�)ه ه1آ� 5
B2 .��ت �>( �1ر �Oاه� "

 
�]� در ��رد ��"ز $� ا�� �"�. آ@ 


� دا@�� $�Pاط X"7 از 
 ا{,� �@
�Hرا درك آ e: ي. �-(�م 7"م $� آ3"�

                                                           
�"�س« از ا"ت Ayasalukـ  1م    ::��/ ا�.» $�

 *3o�� و �@ ��N� e: 2 آ� درjH7 ي &�نآ3"�
 $�د $� Hح�� . مـ
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 �)@ �� ا�� @(� آ� $<�وu در ��رد ز
�� $��L"2 آ� ،�س در ر&$. $�د=ا$ 

<� :ن �@� از اح"ء :ن در ة� 
ز�ز
�� Hح��هي �@� رؤ$ . X"7 له-�]� �

ا{,�ي آ(� �$�د @�/ $�د و $�اي ��ت 
ي , ا{@(�.  �>�د$"Xاي  �� &�ن و��ا���

، در ح	"	. @(�ي ا�. آ� از Hح��ز�ن 
��� ا�.N�$ ن� .��د

��ري ا$��Iس ا��س = 6ح�اه�� آ� روز
 دو�Z ، از�,{,�، آ� ا��وز، $�د��، ا

��@�، Q$ �)@��   .=��"7رگ 
�آ"� :�"$
دي آ�د/ ا�.� .ز

 �)@ ��اي $�اي  �m$�ه2 ر��Q"N ا
��راي ا. آ3"�ي :ن $�د ���[
�)@ ��، 

آ�� را ��ن �"�ه� آ� در حل ��اب و 
 ا�ZHRH $�د/ ا�. ـ �! . ��ت ا�.ًo4&

 ن آ� حوي در�� $�اي ��ح	"	. ��
ن ا��ن�: 
� ز����  ه�� ا�. آ� ��>�ً

�� 2"Hه� . آ@ 
��د آ�د  k	� ��$ �:
 � ��N /�@"2 آ� =�دا $� در$ �eر

  �D$� ز��؟ آ3"� $�اي :��زش ه2$ S��ز
د  :����L ر��� ��دي $�ه، Q"Bهي ز

ZHB 2ه Q"� هي  ز��ا ر��. $L,د، و �
�� Hح�� را  $Qر�� را آ� � �[� ،�H"$

�� ��$�دي #�� �$ �Hه�  او ه2. آ@ ZHB
 ��د آ��IB از $ز��. و $	ء اo$ا

و ا�� .ه در �m$� هي ��دم �Nا ا�. ر��
�X ا�.، ���3 از �! :ز� uن ا�. و4"@

 .��pHر ��N �pا ا�.
 ��ارت $ر $�د��،  ر��ً6�[] هي ا{,�

 �3z هي  ا��eدر ح	"	. د¯� $Qرگ :|
ن $�د����(�د. 
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 از �µ� �pادي ��د�ن �Nا ��zب |:
@���، وu در وا&c ا�ZHRH �>�د  ��
 آ� آ3"�ي �Nا .)28:2رو�"ن (e: و از 

��N ه�يg X@�7 زرد��، ��. $� :ن را در: 
 (آ=�ان $� �Nا $�د�� Hح��2:16(. ��@ 

 ن $�د آ� آ3"��ر ا&�]دي �(�د�= ��ا
 ��ق داد وآ-� و 
�LH و ا=Pسرا $� ��ي 

�Bا آ� @"4ن ��ن (ا#م :| $�د 
آ� ��)k ز��ا�� @�ن و ��گ ) ز�� ��

ن ��"� ��)k . @� آ3"�)"LH
 ��ا� ا
�. ��"ح"ن ���	
ز��ا ��"ح آ� ا�� . @�د 

ك را ���Iف آ�د/ ا�.H��
 آ�� ،�"�ي 
�$�m ,�هي ا{,���  ا�. آ� �Nد �"Q در

 . $�د/ ا�.|: �)@ ،$�اي اهu ا{,�
��N �Hاو��@ن �» ����د و $� ز��

.��ز$ « .��D �� ح"ت را $�اي :|�m و
 .�1د

 ��د¯� &�ي ا�.، @"4ن در �7. ا
ن آ�آ�� آ� در Z�:    .�7 آ�د/ ا�.�(�د

��=�� ا �LH� ن�4ن ا�.، �� ،.��(�د"@ 
ن ا$�اه"2 �"� (�7ر روحHح��). 44ـ33:8

د/ ا�.، ���و�N uا �"Q در �7. @"4ن ا
 او�.$ ��ا�� در �"�ي ر�� . $زر�� |

درس $Qر�� |-�� ا�.، درس $Qرگ د��Lي 
�� ا�.� را 7)eآ� ر .�H�$�اي . ا

ن دوران {ا"�» د/ روز«��S و ر�� ,�
�H$�د، :/� !�زده2  ! اي $�"ر �Qد�روز 

ه  �، و ^� ر���: از �ح"� ر§. �Nاو�� ��
ن ���7 �H$� . c�رت �Nاو�� �p�

ت و :�">(ي @"4ن �1$�D در ه"� . @�د
ي �(� )��� و��/ ره�� از ر�� در آj

c $�ون  در وا&.ا�� ز���� داد/ ���/ ا�.

)� ه2 ©�اه� $�د ،k"36 . آ� �R�: uو
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م �"�ه�eا ا�N، ،.ت ا�e اي�$ .��D 
���B ح�I` S ا�. آ3"� در را/ ر�"�ن $� 
7ي ��گ �"Q $�ود، وu ��ح�<  
ه�ف �Nد 

$�ا�� �7?س 1.��گ روح�� ©�اه� @�H$ 
 و ،ا�� دو درس �(2 را :����N $�د

��N��: د را در ��رد�N يت �! ه� اح�
رو���اش $ ر��  ��"ح� وا&�o $� ��>. رو

ن �1د"$ ZHB:   »  آ� hا�"� Z	�ز��ا 
دردهي ز�ن ح�D ��>. $� :ن )uP آ� در 
ه� �Nاه� @� ه"� ا�.g � «

 .)18:8رو�"ن(
 �� ،
�س«7"�م |-�� در ا{,� « �I3$

$� ! �">"�Hه را  رو�� ر��.  ا�.»ا¦ن«
رت �وراء :p� �I"�( ،�"Hآ /L� ن

م ��eاو��، ا�N *"&د د�@. 
 
4��r�7 ي 2ـ ��� ��م $� آ3"�
 ) 17ـ12:2(

و �� 12��+ آ!�)ي در ��51�}س ��9"س ا"? «
. �8"� او آ� E@� دو د�+ ��C را دارد را �(

ن در d�� BJ را ���ا| آ� �� ?�ل و �)R*ا
�W داري و ا�ن P 1ا� Wو ا� B��1ا ��

 mس��d<zآ� ا )�u"در ا Wدي، >� ه�R9< ر�ا>
ن d�� در �"( آ� E ن�%�ِ� ا�mK �? در ��

���? �� آR( �1 �� دارم . �آ? ا�B آ@�� 

 �� �9�u(R�� را داري آ� )c��آ� در �� ا
�ع!�W �!عم آ� �\ق را ���&B آ� در را6 

i�  دم ���9ازد �`� )A9� $�Mا�1ا
)<�1. و . ي ��% را ��ر>� و ز> آ�99ه

�=K9 آ)>( را داري آ� �ع!��f< �W\و"ن را 
                                                           

 .301 و103ـ ��ا)�o آH"� $� 6-ح� 1
 @(�ي در :�"ي �6, آ� $� :$دا�� ��oوف ـ2

 .$�د/ ا�. ـ م



����م ���� 

 

41

�س ���� آ? وا\� �Cودي >Cد �� . ا>� ��"��21
�� و �� E@� ز�ن &�د � ا"@ن ��9  �(

�� �8ش دارد، �@�9د آ� روح . &�اهW آ1د<�
)� �D 
e �"�،  :�8"� �� آ!�)ه5 ��  و �>

 �� )�� mّ?�� از ���� )A9� داد و Wوي &�اه
 �"�� )kن ��9 ا�آ� �1  �@� Wاو &�اه ��
 ��<� C� �<ن را ��7ا�آ� اح�ي  B1.�م ا��

��� ��2 .�ن را "
 

�� �"Q =ا�� اr�7 ،د�$ �س �"���رك :�"
وا@vLH :ن $�د ز��ا آ� &�رت ا���اط�ري 
 .��Iد و $� :ن ح�$ �	��� e: روم در

 هB 2. آ�د ��e: در�¦�& ZH  �<o� ���

f�� 
 �@ ��N�� X���7 �$ e: م درp� ن�

��pHر ��"ح از �Nا/ . $��داز��ا���اط�ر 
4ن«�>رت "@ .��Iح �	� « ��ا@ر/ $� ا

 �
PI�� �$ �"I
 ،�@��رد $@�، �Nا/ �>
 :ن رو$�و $ ��r�7 نا�. آ� ��"ح"

 .$�د��
�r�7 اي ��دم�$� ،، �Bن اهu ا{,�

�4ن �>د"@ ��د آ� ا��ل ��L ا
�=�/�H<  دي�)���وه�  �LH� /H7 اي در

م ��eب ا$4ن در . داد �"@ jH�در ا
ن«�"�ي )( ��ه� » حآ2 اg د را�N

�� �Hآ، >"eرج در ا�H� رت
 �]�اق �> 
 �@$ Hح��ZHB $� ا�س   و ه30:14(.2(

 در ��� اول �Nد در ��رد Hح��:��R آ� 
ا�� د�«" « .@��) Hح��ر�?� اول 

، در وا&c او د¯� $Qرگ آ3"�ي )15:2
�� ا�.r�7 .رت�& >�@ .��[N ��هي  و ا

ز�ن� ���  S��Iت حP"I�
ر Hدر آ ه
 .ا�.

 ��r�7 2"p� ��Yآ� @(� �م �Nد (آ�
ن ��oوف )ن ��=�� $�د:را از ��N� ،
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ن )?"(���ا@. @Hه آ$ H ��� و :ن
ت XY(�ار @د دژ
جe اي�N ـ ^� 1، ز��س

 ا�>ب �زم $�اي )H�اي  )��o«ا��7 «
@�H آ� �Nراك �زم را $�اي ��Q و  ��$

)�2 و روح #"� �"Po$ ،�HHIو/ �	�¬"ت 
?. رو�����Z ط��*، در . (����� �! ا

رم ))B /�7د�N ران ز�"� را�� ��اه"2 د
�� ���
 آ� $� )��ران در ،�����"7 !� 

رج از ��I3ت �Nا، ط�اح� N ����ع ز��
��H/آ�د1 �D�� نا� $�اي . ، و $� ا��

�"H�6 آ ��. ر�"�ن $� :ن دا��ن $
�ح ���
I-@ jH� در اHح��ت $�oي 

ه2 ��-
 .)@�د ��)k ��ء 
 ,r آ� ���6، @"4ن در =�رهPN �4ر$
��"ح"ن ا)��ع $� ��"ح"ن وارد 

او :زار .  ا�.�"�HHI، ����ل آر
�� آ� $� ا{,� وارد  ر���، ر�� ��ه

ه� @� g ��r�7 در X"7 اه� @�، از�N
دت ��I از )@ �$ �jH� .�ا�.، و در |

�� Zه�ان ا��� (@�د  @:13.( 
�� را آ� در ا@"4ن ،��س = �	��و

V���>�  ��د�=Q"� jH�ن، در ا�  �	��و
ر ��رد ح¬�ر دار��، و ��Q"B �P�� �Bي د

ه�ًا از g 3"�ت :|o
 u1"�ا�"2، و |:
 م ا�.، آ�� آ� �6هo3$ ت�"3o
��ع 
 /H�ل &>< ��دم �Nا را $� ��ي �

3
  1:25و  16:31ا��اد ("� �آ�(. 
هH��Nردن ( 14 :�� ر ��آ�ر دن

.$ ��$�& `�I ا�. وا&�o ، )ه و ز�
�H@م @�/ . $eم اo3$ نه� دو در ز�

�� ا���m �� و ه� دو در آ3"�ي �(� )�
                                                           

1 ����  ـ �Nاي �S�P در ا=���� . مـهي 
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و 5 هي �"ن $بر�?� اول &��(ا��  @�/
ه�� آ). 8H� از و���� X���7 د�" در �

م ا�b[ر و)�د دا@�� ا���D �Bري در  ! 
.��:،  ^� آس د�" را دو�. دارد، �Bا ¯

 ��ا@�� $@"�؟ 
z و k��=H.ا�� ـ��ب @��اي آ�   ا��

��o . / ا�.د�" $� آ3"� داد( !�ز��ا 
د و :�ن �,، ا�6ار �n"j در "H$ .��

 آ� از :ن �cH @�/ ،ح-� :��R را دارد
و در ا�� ��kjo ه���H آ� ¯ ^�ا/ «. ا�.

ن ��ي ^��$�1@�Z ا��اف و اوا   �"$�@
م ��H@را د ر�?� اول �47س (» ده�H و ¯

4:   4 .( 
ي @(� �L?ي د|$"N».?4$ ه�Hز » ه


�ا��H ا��ن را $� ز��ان و &�ر  ه2 ��
�H@�� ره��Hن $N . از :ن دو را !�ه� 

��  ��� و �Y نG �"ا��
ر@ن ازHآ 
��در وا&c ز�ن ^ن د/ روزي �"�. . $�Lر

ر pا ا����: ك ا{,�Hآ� &��3و وح��
�"�I"� .»س7 S�:«ه�g ًا �¬� )H
 

�� $�د آ� در وا&r�7 ��c @("� آ3"�
�@ . uو��� �"(�
 ���LB ح را"�� X

 ا¦ن ��ا حS در ز�ن  «  :�� :آH"2؟¯
:��ر ��IدIس ا�7 S�«، /�Hن ده�� 

  ،و����. ا��H. آ� و���� ^"�� $�د/ ا�.
 ا��ن �Nد  ا�. و&�ي$�اي ا=�اد $�"ر 

�� 2� $� و���� =�6. ا��ن .آ�H را 
ر :��ن آ. آر آ�H ز���"X ده� 
 در ��H

وت $Z آ3"� و  $ ا�� و����-
ه در 
�� ��ر $�د$ر  )(ن ��"�$ @�د، آ3"�

آ�
ه� «.  ا�. و )(ن $�"ر $� ا�¬>ط
�� $� �Iس &]�رو r�7 س = ا&]�ر�
�� �@��، 6>�ر ا�. و  (،$r�7 يآ3"�
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ر�! و ) مـ، ��jل �س=آ3"�ي ا$ �B و ،
/H� Z$ �¦د@�ار ا�. آ�ر/ را/ ا 

��<"I@/ و �H� 1»!$�د$ري و 
 ، ه� آ�ام ح�ب$ ا�� و)�د، در ا��(

 �<�z�� رت ¯�, �� در د�. . @�د�&
 ��حآ�ن روم و �� در د�. حآ�ن ا

 او�. $ )H
 �I3$ ،.ن ا�)() ��:12 .(
 داوري ا�.، آ� ه2 ح	"	. را و :ن ¯�̧,

�"� �"�ه� �
و ه2 @��� ) ��12:4ا�"ن (
H
 و �Nاو�� ،)4:13رو�"ن (آ�H  >"� ��را 
 ��را حS $�اي :��"�I اه< آ3"� ¯�, ا

�1 �$�
ر ،)16:�� (آ�HH  ه���H و I$ 
 .�"�د
uز و��/ و�Hاي ه  .��ز$ �I"�$�اي آ�
?r�� kآ�HH و �� :�v ��دا. �H، و)�د دارد

دي در ��رد  :ن :�ن �"�.، و ح�س�هي ز
ص در ��رد �H� �o~ @�د، Y]� :ن ارا�� ��

 �"-�) ��:17(. 
 / آ� 6ح>. از �(��� �Nراك $�(L�:

 ��م �آ�، �Nا :��ا $�اي &» ّ��«و �(�
�$ �"��@�د،   ��/،ا��ا�"< در 6ح�ا رو

�� ا@ر/@  ����اي $@� $� آر$�د $
�! ��ع �I@ �o$�� ~H< آ� >W�$ 3 و t"

�هي ����� از :ن  �رودي $�اي �"(�
$�ا�� و��ة ح"ت . @�  ��/ا��-دH$

�"� دو ��� اول و)��Nان آ� ��3 ا��
���� $�اي  ��@ �
@� در �>را$

دي@ هي د�"��  ��"ح"�� آ� �Nد را $
 *"<4
1�  ده�H و $� �"(��� �Nراك $�(

��"ح از :�Iس آ� . 1,و��، 
�Iار @�/ ا�.

                                                           
 .41 6-ح� Cairdـ  1
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@� $�4ر N]��6 د��ت �1د/ ا�. $ ZHB
D در ��د�@ .=ح	"	� ��. @�آ. و "

  ز��ا«. آ�H، آ� در ح	"	. �Nد او�.
 �!(هي �Nا ا�. ^� در او  �HBا��I و��/

ح	"	� و �ن :{�� ا�. » �ّ�« و او ».ا�.
ن دوم("���& 20:1  Hح�� .)35ـ31:6و 

 
5�
,ا�ـ �رم $� آ3"�ي ط")B 1 ) 
 )29ـ18:2
��9"س و �� 2ـ1��+ آ!�)ي در ط���ا <<<<

ن او �Dن  ا"? را �(R@D )1 &�ا آ���8"� 
�ع!+ ��H و �ي  )!f�c p<1� ن�D ي اوه

Bا� . �� bc ن ول و Bu>P و &��B و ا�R*ا
ل �&1 �� ��@� از R*ا ��را ���ا| و ا"9

Bل ا�uن زن . او�1 �� دارم آ� � )n� ?�

ده( آ� &�د را ><��u  ا"Cا�$ >�( را را6 �(

8�9ن �1ا �ع!�W داد6، ا�5ا �8"� و  �(�
)� )<هي  آ�9 آ� ��1�e ز> و &�ردن .�1
B� �<�@� و �� او �%!B دادم � ���� . ه

)7 . &�اه� از ز>ي &�د ���� آ�9 آ�9، ا�
ا"9	 او را �1 �)�ي ��>�ازم و �>>( را 

)� آB�� F>�`� �� ،�99 �<��  آ� � او ز>
ل &�د  �(R*�99، و 18دا| ا18 از ا�< ����

��<6 �+ . او\دش را �� .�$ &�اهW ر�A<�
آ�99ة  آ!�)ه &�اه�9 دا>)B آ� �W9 ا��حن

 e(را �1ح E از )��1Aه و .!�ب و ه1 "

H &�اهW دادR*ا . E ن8�<� ).� ?�


را آ� در ط���ا ه)��� و ا"? �ع!�W را 
��21"��< �R* ا"� و  ��<9D ن راd��هي 

)� "�86��R%�< �9  E 1� 1يA"ر دا"�، �
م  7(A9ه �� �� �>=� دار"� �<� C� ،�8ارم

                                                           
ح]ر ا�. و در 
�آ"� :& �م آ���H ا�� @(� ـ1

 .وا&c @�/ ـ م
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��"�� 	�(S ?� ن���و .  �"� e
و ه1 آ� 5
6 دارد، او را �1 A< مل �1ا � ا�R*ا

Buن را ��  ا� ا"@� ��@� Wرت &�اه�. ه
هي  *`ي �هK9 ح�1Rا>( آ�9 و �n$ آ�ز6

�� �? >�C از 18 &1د &�اه�9 ��، D آ�ز6<9
��2�� او ��رة c<' را . ام ��ر &�د "

��@� W�8ش دارد �@�9د آ� روح . &�اه ��<�
)� �D  .�8"� �� آ!�)ه

 
 �H�
,ا، �هن آ3"�ي ط"H� �R�: آ� در

�� ��r�7 .$ X���7 د و. ه ا�. ��رد، =�
e: �B و jH�ن دارد � از �B، ZHB اIا� 

�� $�دا@ آ�
ه��� �B در ،. ?-�p آH"2ه 
>"I�
 c&وا �Hةده��@�H  اي ��  ز�هي روح$


kI :ن ��rآ� ��دم �Nا �� ً<? ���@ .
��آ� �Nاي ح	"	�  �. ا
�>"� آ�ب �	�س ا

 Zrن درو�@�ه� ا��ا�"< ا�. و �Nا
ن	�لحQـ 3   :ار�"ء(او  ="&:   16c@ـ ه�:  

م در دا�� ا�Qا$<). r,/ـ�2 o3$�H� �(� ن�
*"��،��L"$   ا را�N اي $�د آ� ��وس.-��= 

اول (و=�� ��>. $� او وادار آ�د  و $� $�
 ).22:9 دوم 7د@هن 731:16د@هن 

�$ 
 ،t�وت-ه� حل $Z :��و @�ا  ��ه
 .و)�د دارد

رهي @"4ن�= ����"ح" =��دن را$�اي د�"
/�6z ن /�@  ��r�7 در �I"��: ,p� اي

?k ا«ر ، د�$�د�&��رو�"ن (»  )(ن
ر ��) 2:12I$  �@آ� $� ر e: در �,د، ا�

�� (@�د  و �,وي آ3"� ا@ر/ ��:19(، 
ت $"�Jي 6
�ا��  @"4ن �"�ا�� آ� ����

ر. وارد :ورد�= $ ��ي $,و��، �I3$ ه
2� $�ا�� در .هي درو�� ا��ن $H$ 


,ا، زن ���I $"� آ� ه2 �ه". ط"
���>�ت ����  �	X  ا�Qا$< را دا@. وه4"@2
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م را، @�وع $�o3$ �� 3"2 ا��ريo
  ��1
ا��ر  «   :�. اآ� �"��Hارد از��ي �Nا

اي از ا�¬ي  اي آ� ��/  
ز/و» ��"*
��وز��/، $�"ر ���ق آ��  آ3"�ي &�ي ا

$1@�H :ن ��. 
ح* ا�	� )ن و��3 را H$ ،�3
ا�	� $

آ�H آ�  �او وا�1د � «:��(2 آ�د آ�
ت =�ق ا?-@I�o از روح ���د/ و ه�ا

ري �"ZHB Q » .ا?	�س ��=�� ا�."�$ uو

� وا�1د آ�د/ $ � )ا��، ا� آ�-"ت :|

 $��"?o
 س آ� از X"7 در آ�ب �	�
 c&ف @�/ ا�.، در وا��I�» س$ �
آ�-"

�HآHه�ا�. « �6اي =��k ده�H/ ذه� :|
 /�"H@ ت روح��j"د،  ��در اوج ه�@

 �I�HR�: ��@ ����م اP6حت د���در 
م H$»Hح��در ?"��� اد� آ�د آ� » 

��I :ر�ن. ����د ا�.» ��"ح«HR�: ا���� 

                                                           

-ـ�,هي  « هي @ـ"4ن    ��*«�>رت  �-���� از    ـ1


� �6رت ��=�� ا�ـ. آـ� در        . ��[�3-� دار آ�-"
     �pحP� >$
,ا 
�oاد &هـي    اي ر���   @(� آ�B! ط"

ري و)�د دا@�� ا�. و $�"ري از �ـ�"ح"ن :ن         m 
ر ��PIت اPN&� �ـ�آ�ر در :�ـ�           Hن در آ، 20ز�

رت ا@��ل دا@��    m ـ¬� هـ2 $ـ�       .ا�� $� ا��رo$ 
ه را     &�$�� $.  ،»$<ا�Qا«�� �	"�/ ه���H آ�     ا

         uداد/ $�د/ و �"��
 ��$� ��Hان �! و���� @"4
   �� 2"3o
داد/ آ� $�ـ�از/ آـ± در        ��"ح"ن را 

» هي @ـ"4ن    ��*«@��� 
 $��ا��H    &�ي  روح �Nد   
ن ه2 ��)ـ�د   Iا� ��را آ�� آ�HH ـ $� ه� حل ا

       ��3"�ت ا�Qا$< $� �دo
:�Rـ� را آـ�     ا�. آ� 
��» ا��ر ��"* «H"،�" /د�$       �� ا�.  ��"حا�� و ا


�6ـ"�      » *"ا�� ا��ر ��  «آ�   ��ا�Qا$< را @ـ"4
��Bـ� �ـ���H $ـ� �ـ�رك          . آ�د/ ا�.  �N: /���د

 ��رد ®� &�ار ��jH��,د ���o �"�.، در ا. 
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=�ز��ان �Nا، :| را $� و=داري $� 
ي )��� د��ت آ�د/ ا�.|��I . :ر�HR�:
دا ��Hوا?��� ��"ح� در ه�ا<� 

 �������اد/ را N �L��$ن واو =�ز��ا��
�HHك آ�
�� �7ر را N. 

 ��: �I�HR�:» د را�N در�7ر و و �
ن،»احJام $�Lارj"ه ��: >$ا�Q"L   در �	

�o� ����ان )�"7:   » .�"� �� ،»ه"� �Nا
ً=�6.H� !���ا�� �Jوك ا�.   . ��وا&o". ا

ا�. آ� ZHB ��اهي )���ي در �! آ3"�ي 
ر �"�.pز��/ دور از ا�� . 

@�H $�اي در �Z حل �$ �3�z ��<
ز��د/ ��I ::�، $�ون ����=v ه� �6ا7

ن ا��از/ آ�. @���^ �$ ��رد  آ3"�
�� c&ن وا@�د، $� ^ن ��>. $� ��S  اح�

ن N,/ و &�م. داوري �Nاه� @���B  يه
ل آ�N /�HHا ^��H در�N X�Nر@"� ��L?

�� م �,و�X، $� ��ي آ3"�b $  �$
)1:  
ك �:)16 H��
 ه�، و $�H��  �
$. از 

�N اي�N �?�7:ا ر,
@"� آ� �o>�ش در ط"
)Pل او در )���jي . $�"ر $@�I/ $�د

ه"� Q"B از «=�I و &k3 آ3"� ا�. و 
 ���Qر و 23:��  (»�.ح�ار
X ����ر �"


�$� ��Iد/.)6   :19 �I"� در   آ�ًo4& ا��
 Q"� ���! �-(�م روح� و اح��) $

�
)"<H
ت � 21 و �R�: ,p� 20 در :
، در �-(�م )��� در ��oض ر�� ):��/ ا�.

�� آ� 
�$�  و ��گ &�ار ���: uـ و ��,�
ن �N �zاه� @� و �>�3ن  آ�HH ر����ه

�@ �Hاه�N ي او@�I/ آ3"�$ . �� در 27:
دل o� ����� در ز$ن ��ي ��Q� 9:2ر

�� دره� دو �-(�م    :ا�.: ���]� اول ا
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J�� آ� از�! &�ا�. د��L ح uك ا�.، و
3"�ت اe"< ا�.o
 �<�ز��ا . 
��, دو)

 دوم $� ���Qرآ� در » ه ح��I. $� ا�.«
 �� $� آ3"� ��27"ح داد/ @�/ ا�.، در :

�  @�/ ا�.�-
ري ا�. آ� $�  و"�Nن ا^ 
�  @�/ ا�. �-
  ��I3ت 
آ3"�� .��Iح 

����د آ�� آ� :ن را. �Nا را ا�Pن 1��� 
�Izم $� ��ت ا�.، وu آ�"�I :ن را 

 .=�ن "دوم &���($����د، ح"ت �Nاه� 
 16 و 15   :2Hح��  :24 ـ ?�& 23   :20 ـ 
 47(.2)�  ،�IH�ده�، $�  ��"ح و��/ �� 
� ا

 XY �@آ� رو >"eاغ ا�B �$ آ� ��آ3"�
k@  نن ا�.، ا¦)( ��هي 
ر�! ا

داش �Nاه� داد  ��رة 6>ح را 7 $"ورد،
و ��P. ا�� ر)o. ا�� ا�. آ� ) 16   :22(

 و o3$"�/^� ��ره، در ��ر روز )ودا�� 
�@ �Hاه�N ش��N. 

 
  :3(ـ ��� 2jH7 $� آ3"�ي �ردس 6

 )6ـ1 
و �� 12��+ آ!�)ي در �ردس ��9"س ا"? «
ر6  ا �(ر�� Bروح &�ا و ه� B�8"� او آ� ه�

ل �� را ���ا|. را داردR*م داري ا آ� >
���ار �� و ��f( . اي و� �1د6 ه)F آ� ز>�6

را آ� >Cد"	 �� 92 ا�B، ا���ار 7 ز"1ا 
 $�آ� ه�� *R$ �� را در ح��ر &�ا آ

W�2�< .��2" �<�AD ور�د اي و  �س ��
6��9�و ���� 7 ز"1ا ه816  اي و ح�� آ? 

 ��� W�9 دزد �1 �� &�اه<� ،)����ار ><
B* .ن �? ��O -!d� �� 1اه( ��� ��و از �

س «>
ي �9D داري آ� %kرِدس ا�? در �

��&س ���� � ا> &�د را �س >)>
� و در 

. �? &�اه�9 &1ا��� ز"1ا آ� �)�ح� ه)��9
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�+ ���� �!<س &�اه� 5ه1 آ� � �� �"� e

 Wاه�O �P ت�� و ا�W او را از د�2 ح�

م وي در ح��ر ��< �� ��!� B&رم و �
ن او ا.1ار &�اهW �7دA���� �8ش . 12<�

 �D دارد �@�9د آ� روح �� آ!�)ه
)� �"�8.« 
 

�� آ� &>�P ا@ر/ @�، م آ3"�هb
ن، 
��t ��"ح،  �2r,3 آ�
ه���» �Nب«ه

 >$�"� داد/ @�/ $�د��، و�B u ��رد &�

 �l"� در آ3"�ي �ردس و)�د دارد؟

 )H
»�$�N «ب�N او�.، او، @(�ت 
د ح	"	� :ن "H$ اي�$ ����ردي آ� ا�

�1 �@ي ��"ح در ��رد آ3"�ي �ردس أر. $
:ن    :$�"ر آ�
/ و و��ان آ�HH/ ا�.

ز��/ ا�.، وu در » �م«آ3"� =	t در 
در ��رد آ3"�ي �ردس . ح	"	. ��د/ ا�.

2"HI� /:ن آ3"�، :��4ر ه2 �"�. ! ا@�>
ي ��د/ �2 �! آB"3آ� د�" :ن را $� �

�� آ3"�ه ه2 :ن را � Sو ح ،�H"<$
در ح	"	. :ن ز�ن آ� . $"�HH ز��/ ��

.-� و $� » $"�ار @� «:��"ح $� :ن آ3"�
p¼ ر �1د آ�4Nداوري او، �او ا 

�� �p� �$ ZHB ،اه� $�د�N /�p�H�,r  ،ر��
 /�:ن آ3"� از وoD". روح�� �Nد :

^�L :ن را �! آ3"�ي . �>�د/ ا�.
ل و ��=* �"��Hا@��H ـ ^� o= ،را���:

ا��ل ا�� آ3"�، در ! $� )Q ��"ح
ر �� ا��از/pآ� از :ن ا�� ��رود،  ه

  و»آ�<«ه"� �! از ا�¬ء :ن . �"�.
 �H��"� �o&وا) ��ا�� ��"ح :ن را ).2:

/ �Nا $� او L�"7 �1د/ ا�. آ� در ���#
�� د?"< ا�. آ� �2r,3  ا&�ار �1�$ ،�Hآ
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b ح ا&�ار"�� �$ c&در وا ،X�م آره
�� (��Iد/ ا�. :5 S� 32   :10 و(. 

&]�ر در آ�3".؟ &]�ر در ا&�ار؟ و)�د 
 ��
�)� $� ا# ه"�IRام از ا�� ��ارد $

 دور از ،آ� $� :ن آ3"� وارد @�/ ا�.
ر �"�.pا��. 

،Vورط� $"Y S&3".«آ�  و����LB » آ
@ �o� �/ $�د، $�اي ��"ح"ن ا{,�

�Nا��� ��"ح را از آ3"�ي �ردس �J درك 
ن، ���ت طn3 آ3"� ـ    :�Nاه"2 آ�دH"اط�

@ �H�ي آ� در :ن $�د ـ :��دن از (�^
ه". وا&�o ا�� .ر�� و آ-�� .�H� ا

ص �Nد، N .�آ3"�، و در 7,وي از �"
 �در وS"oD &�ار دارد آ� از ��ا)(«$ 

S�ب �� �H�(ا �. $"�J آ�H، و  ه"� ��ا
@�، حآ� از $ n3& س @�قاز :��I $�ا�

 1».طn3 و اح�"ط :ن آ3"� ا�. راح.
�"2 @(�ت �L$ در�. �"�. آ� P�ا�� آ
 ا��"ز �W>. او�.، )H
 ،:ن آ3"�
Q"Bهي ا��آ� در او ه�. آ� ه�Hز 

�� (ا��  )�� دار��، ���B ��د/ �"��:2(. 
 �HB �-�ي در :ن ه���H آ� ��ا?|: .

و �Pو/ ) 4:�� (ه�Hز ?�I دار ���/ ا�. 
 �L��LB ،ن: �$ Z?او >"eا �$ |: XHواآ

د:وري @�/ ا�.� |: �$:   »  ���LB
��=� /�"H@ اي اي و «) ��:3(. 

 6ح>. از jH�ا�.، �� از » ���LB«در ا
».�"B. « ن: t	= ا����$ ا�� :ن آ3"�
»���LB « روح �o�را =�اHB~ :ورد، 
�� و 
o(� :ن روزهي او?"� را $ز �7�"

                                                           
 .54 6-ح� Kiddleـ  1
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=�� ا�.، در r,ا�� �6رت �ت e ،�$�
 !���"ح :ن را #��� �� آ�H آ� در 
زر�� �p�H�,r/ و $"��ا�� $� داوري او $

��H دزد، در @�N:   kاه� :���! 
�� jH���،  :��R آ� ��"ح در ا��

اش در  
�ا��، ا@ر/ $� ر)o. دو$ر/ ��
ن ز�ن�7  S� در �I�HB ،�@$   :24ه

رود  وu اح��ل :ن ه�N �� 2ا�"2،  ��44ـ36 
  :ن آ3"� ساش $� 
H>"� زودر آ� ا@ر/

�@$. 
�m$� آ3"�ي �ردس، ^��H دژي �Nاه� 

دژي آ�  $�د آ� در :ن @(� &�ار دارد،
 �B��/ ��رد ه�jم &�ار ��L=.، وLR"ه

,��
 ��ر @>$ ���HB uد و�$ ���7�
�@ ,��
�Qي ���N و ~H( و��/. $�ون Sي ا  ح

 �� :��/ ا�.، �Nد ���� �H7آ� در :
4ر ا�.Nت و . ا�I3� ذآ�ي از jH�در ا

��� ��،  &�رت و )uP آ� در �Hح��هي 
 &"� @�/ ا�. و 7داش ��"ح"ن �6اح�ً

م . �/ ا�.�"ن �"� $�7,وز ا�.، b
ن آ3"�ه و��/�ي ي ��"ح $� 7,وز @�

J ح"ت، و د= :| از  �ردس، �z ���ن �م
� ��ا?. ��7@"�ن )�� �-"�ي ا�. آ� ��

��� �� ا�. ـ و ا|:���=���7   @�ن :|
�Qد �Nا ا�.، ا�� ��z �B< ا�. آ� :ن را 

����$  !ه�H� �$ 2ان )�¦� از :|
 ��"ح ��)H
 ��
�ا��، ��PIت �ردس  ا

o4& �Hء آ او $� را $>"�H و ا=�ً
�� ��)H
  ،��
�ا��، از 7س :ن ��PIت $�:

م eا Sري ا�. آ� $� در�ن آ^ ��و ا
ه-. روح �Nا و ه-. « او داراي .ده� ��
ه را آ� 1د  و&S او ��ر/» .ر/ ا�.��

�� @�H و ه-. روح  =�@�� ��ن آ3"�ه$
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. $�)�د :�� `�I ا�. ح?.:ورد، دو  را ��
ن N،ه-. روح��B �� آ� ه"�  �ا �H@$

 �@ن �1 $)H7 ي از :نQ"B)5:   6 ( و
4رهي اآ"� او Nا �� )(. ا�. آ� ��$

�� &�رت . @V�H را ���� ZHB 2ه |:
و در �ردس �"�N XY:    Qاو�� ه���H ح"ت

م :ن ه-. @(�، ��"ح ه2 b �H��
آ3"�هي oD"� و ه2 آ3"�هي �7روح را، 


�ا��  او ��. @�� ا�.در د��ن �Nد �L(�ا
ا��Hو آ3"� را $ ه�L� 2 دارد، �� 
 �I3$ ،ه��"� �"��
ن را �� درده)H


 را ح"ت ��|: ��Y . نH"اط� ��$ و �
 Q"B �دا@�� $@"2 ا�� آ3"�ي �ردس، ^

 �(�
ط� $"ورد و $� و�N �-"gد N �$ را
هي  آ�H و 
�$� آ�N ،�Hاو�� �"Q و��/

 X�م �Nاه� داد�Nد را $�اeا. 
 
7  ـ 7:3(ـ ��� @�2، آ3"�ي ="Pد?-"
13( 

و �� 12��+ آ!�)ي در ��2د
��� ��9"س  «
�8"� �ن .�وس و ح� آ� آ!��  آ� ا"? را �(

آس �Oاه�  8@"� و ه�� داود را دارد آ� �(
ل . آس �Oاه� 8@�د ��9د و ه�� �)B و �(R*ا

ي �� ا"9	 دري 8@د 6��H رو. �� را �( دا|
 را >��ا>� �)B، ز"1ا �نام آ� آ)(  �8ارد6

 Wا>�ك .��( داري و آ�م �1ا ح�� آ1د6، ا�
ر >�R9دي�>( را  ا"9	 �(. �1ا ا><� Wده

 �9�ن آ� &�د را "%�د �( >d��از آ�9)� 
ا"9	 ا"@ن . �8"�9 و >�)��9 �!�� دروغ �(

 H�� �9 و"را �<�ر &�اهW �7د آ� ��
ي �� ���6 آ9%"�9 و ��ا>�9 آ� �? �� �

�� آ�م bc �1ا ح�� . ام را B>P �7د6<�D
،B�از  �7دي، �? >�C �� را ��Pظ &�اهW دا

م ر�- �)��ن &�اه� S 1� ن آ�*B ا��ح�
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�"آ9ن ز�K را ��ز�� )�S � ��� . ��
��، �س �>=� داري ح�� آ? �<دا  زودي �(


e �"5ه1 آ� . آ)( �ج �� را ��Aد�، او 
&B و � Wاي &�د ���>( &�اه�& $�را در ه�
د"1A هC81 ��ون �Oاه� رB2 و >م &�اي &�د 
 �"�� W�!�را و >م �%1 &�اي &�د "عi اور
ن از �>e &�اي �? >زل k� را آ� از

)�  Wم ��"� &�د را �1 وي &�اه��د و >
B��� �8ش دارد �@�9د آ� روح �� . >�<�

)� �D  ».�8"� آ!�)ه
��اي آ3"�ي ا{,�، آ3"�ي ="Pد?-"� 
�� ا�. آ� ��"ح در :ن ه"�  آ3"�)H


�� آ� در . آ�H آ�>�دي ��ه�/ �1� ����ه�
.��� از ��$ jH��,ي دا@�� $@�، ��  ا

 �I3$ ،$� �3. و)�د آ�>�ده در :ن آ3"�
 ح	"	. ا�.$ ��رو�ز��ا . $� )(. رو

X� ب��ا ـ �� :ن  ر�"�/ ا�.ز�ن :ز�
�� ا@�>هً  $Qرگ |Hح��ر  آ� pا��

اي از  و �� 7ر/، و&�ع ح��� :ن را دا@.

�ا��H  هي �3z آ� $�Hرت �� ر��» .��

م ر$�I�� cن �Nاه� :��b �$ ن آ�» ا��ح
 ،����� X��! :ز� �I3$ ،���@ �	3


 .هي []�ص ����< $� �! ��ي ر��
 *���
 ��"ح، آ3"� را jH�وu در ا

�� �Hآ ..-?] $ و (ه  ا�� آ3"�
�� @� و �ه ��ا)� �Nاه ��=	".) اح��

�.$ارادة ��"ح �D �$ ا�. آ� ��ه  � ا
r.6�= و ��: k?  ."<W
هي ��)�د را 

��1. 
آ3"�ي ="Pد?-"� هp� ،2, آ3"�ي 

ن Hآ� .-?] $ ،4ن"�آH«ا{,�"@ � «

�ا�"2   � ��.��ا)� @�/ ا�.) 9:2(
دل�o ��3آ �o&ن » دروغ« وارا در ز$
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����� ��ن دروZr« در اد�ي ا��(�د «
2"H7"�ا آ. 

 �IH� &�ماد�ي :| �>� $� ا)H
 
��"ح وu . �	�س �Nا ه���H، دروغ z  ا�.

�� �� و &�وس��cDاز � ��L�  ����ت ( �:
 ).7 و 9

آ�H،  هي �(� ��"* ا@ر/ �� او$� �>�ت
& ���LB �IH� �Nا  �! روز از ط�ف م�و ا

�. �Nاه�H @� و $	"� ��دم در �Nاو�� §
�@ �Hاه�N 2N |: >$	� . در را�4$ $

��،  ه، او $� آ3"� �� l	* ا�� �>�ت��
ر �(�دpآ� ��رد ا�� �R�: سI��$�ن 

دروP"= Zrد?-"� ا�.، :| �Hاه�N ر�<� 
7ي«@�  X"7 �HHآ /�j� �
  «�Hو $�ا�:    

»
 ».�ا z>. �1دمآ� �� 
$�Lار�� ��"ح"ن &���ل @���، ز��ا 

 .ا?�-ت �Nاو�� ���)� :| @�/ ا�.
،Hح��  ��� ،�-@I� در ره$

3"�ت �Nد  ��@��o
هي �>�
� را، در 
�"�/ ا�.، �>� $� ا��IH ا��"زات و jH�

�� آ� در �(� ��"* $� $� و��/ا��ا�"<  ه
ي ��"ح داد/ @�/، $� �6رت ارث $� آ3"�

ل در ��� $� . 1ر�"�/ ا�.W� اي�$
 �"Pد?-"� و 7س ز�"�H آ�ب �	��=آ3"�ي 
 ذه� � را ،» داود�آ3"«�,ي ��o  :ن، �7

"o@ء ���)� 6ح"-� ا�� n� �Hآ، � 
�� ��Hرات و آهي =�اوا�� از  
�ا�"2 ا@

@-� 7"�ا I� ب ��مء در $"o@ب اآ�
2"Hب» آ3"�«واژ/ . آء آ� در آ�"o@ا 
، $� ^�ا/ ا�� و��/ آ� آ3"� را 22   :22

&"2«$� د�. "3��� » اN kح6 /�H�1
                                                           

�"�98ـ $� 6-ح�1��= �o(ا�� . 
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ري ا�. آ� در "�Nن ا^ ��Nاه� ���د، :
 ���L$ ح داد/ @�/ ا�. آ�"�� �$ jH�ا

��؟�L$ د و�H<$ را Q"B �B د؟ ـ�H<$ و 
�� داودراN �$ ؟را/ ورودي �B �$ و 

ء ��"o@ر؟ ا�pH� ����ز  رارواز/د   :$ 
�"Hآ»  /L� را .�
 ا�. �دل آ� ا�

�� ���@ >Nء (» دار�� دا"o@2   :26ا(، 
 2"&"3���I اHR�: ي «��سW� 2Iz< در )

 ¢"�]Nـ و $]�� @�/ ا�.دوN ـ�اي��ان ـ
ء (» ]$@� ��[ل ���P )ـ�د آـ�ر Nـ7"o@ا
ن، ح	,ان و )23 :22-"oD �$ ،او���N ،

��، دL"$ ن�� �Nد و در «ر ��آ"�N
ري و ا{��د� X��N ي …ا��رون د��اره

ء  (»�Nاه� داد"o@ا�..)5   :56ا   ،Q"� ه
�� دا�N >NاهH
� @� Hدر اط�S =�و

ء ("o@را  «   ):11   :60ا �
 �I"�و :�
�� 2��  ��: �Hاه�N �
ر��Q� /�@ 2N �Hد 


� را اه�. ��"و � �I"��: c  دQ� �H�1
)�ء (» ي 
� ��N /�jاه�H �1دآ� 7"o@ا

60: 14 ZHR^ 23 و 22   :49 ـ(. م ��و/ هb 
/���� داود  $ اN �$ �3�] يه� 

 وارد ��I3ت، @(�، و ��N �<oاو��
م $� ؟ �N �Bاه� @�  $�oًا.1@��� ��� 

م :ن را �7��,ي ��  2"Hاو��. آ�N�  
  :آ�H �"�� ��"ح، =	(ي �(�دي را �Izم ��

ن و =� « <
ن �واي $� ¯ اي آ"�
آر آ�� ��I3ت :{ن را $�وي ��دم د̧ر ر

�� ز��ا �Nد داN< :ن �1 ���H$  و ���@
                                                           

ط $Z     ـ1<
ر��� ز�ـ�ا     را ��  1   :4 و   8   :3 آ� ار
�-� ا)ز/ داد/ �ـ�        Hح��@ـ�د $ـ�     � @�/ آ� $� 

@ـ-�           I� 6ـح>. از &��3و، ح¬�ر �Nا $�ود، :eـ
تe از ��� jH� .ا�.، و ا
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�� c�ن را از د�Nل �����@ >Nدا ���@ «
) S�23:   13(./ن را ا  و &�رت دروازز $
رد   ��=�� و$� د�. آ3"�ي ر�?S ��او��

� هي ��I3ت :{ن را  �و آ3"«( �$
رم ����« S� 16:   19(. �j"�� �47س و در 

 ZHB ر داراي$ Z?اي او�$ Xرا��
 �I3$ ،ن��(�د t	= �� ،���@ زيا��"

ن، و ا�.���. دا¦� در �ه از �¬� �
I3��/�� ،او���N ت  ���@ �H�) لا��

�� $� .)10 و 8 و 2   :هي $بر���ن *� ط�
م �-ه"2 ـ آ3"�، در ، @(�،b و �<o� 

 Qي ��"ح� ����آ���ن ـ در �! آ3"�
هي ���Iب در  @��� و د?"< �	  و��/ ��

ن ��(� ��"* $� ا�� د��� از �(�د
�� �H@$ ، Zrن درو��(�د 
$�Hا��:»  ��

]��  (»ام z>. �1د/را  ]آ3"�:9.( 

 را آ� آ3"� �2r,3 ا��ح	&X �ا?�-

=. آ�د/ ا�.، ر��� در ^ن ا��ر �در
 (دارد   را ��L ��د��"ح ��دم �N. دارد�

�� .p=z �Hم او را .)آPآ Q"�  ز��ا :|
�� �L�  دار��)�� .p=z �  ��: �HH10آ (

و د?���L دادن $� آ3"�ي ="Pد?-"�، 
ن آ� $� آ3"�ي ا{,�، در ح	"	. HR�:
�* آ��� ا�. آ� $� او ��
$� ��pHر 

 ا��ه $� ه و ا� زe,/ �3.. و=دار��
���$ k	�  ،دد�� آ�$�e: :    م اوPآ |:

�� .� آ�HH ز��ا او در ا$��ا  را اط|:
  و ^HR.�دz1>. را �� X"7 �$ ،رود ن:  

  ���� او، ا	@� .<gا�� �j"�� ���N:
 ����N»�"oD« �Hاه� $�د آ� آ3"�� ،

�7�� در �o>� اور@3"2 � X<H( �����
��، ا���ار �Nاه}: �@ �) ��:ن ). 12:
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.=�� ،آ3"� �� داغ را $��Nد، �Nاه� 
�o� ���N �$ *3oا، ���N �)@ �$ *3oا،   :

و و��ة . و ���N ��7 �$ *3oا، �Nاه� @�
�� آ� ر�� ��آ��H و از  د&"* ��"ح $� :|

�oD ه
/ �� �ه و آ��@�H،  هي �Nد :$
 ��N �$ *3o�� 2ه |: .�ا��H. آ� در |

�N ،ا�N�@ �Hن  و.اه: �$ �I"�
 ز� 
�	]� $���H از :| د��ت @�/ ا�.، 

�HHآ .��N و �HHI� !@ و �H@ .$�د$ر $
���د/د̧ر«در )ي د��L آ�ب �	�س،  « ،
��ي از �! =�6. ا�. �[
ن �"اول &��(

12   :2ن �" و دوم &��9   :16( ،�B�� ،
:��4ر��N �Iاه"2 د��، ��o ا$��ا�� :ن، 


¬�Z ورود  ZHR^ ز/ ا�.، و
$� اور@2"3 
راه� ا�. آ� 
��t :ن، د��Lان ه2 :ورد/ 

��  �<o� از ����ن $���(�د Sـ ح ���@
4ن"@! 

 *���
 از دو را/ |: ��$�اH$
ه  ا��، ��I ا��IH �"�� ��"ح �	و�. @�/

 در ه�N 2اه� @�I. و |: >$را در �	
."o&�� �IH�هي :| را 
���o  د��L ا

 .� �N�"�Yاه
درواز/ 
��t او ���د/ @�/ ا�.، و 


�ا�� :ن را $>�Hد ه"IRس �1 . |: �$
k3& �L�هي �Nد را  =�6. داد/ ا�. $ر د

 ��$� او $��ر�� و &�ر
� را آ� در �
ا��، در  ا�� دل ���دن $� د�. :ورد/

 X"7 ر $��� آ� ��"ح درI$ �
��N
ن |د/ ا�.�� .رو

 
14:3 ("�ي ���دآ"�ـ ��� ه-�2 $� آ83 
 )22 ـ
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و �� 12��+ آ!�)ي در \�Mدآ�� ��9"س « 
 �K اا"? را �( �8"�  آ�
ه� ا�K و �c"� آ� ا���اي &!Bf &�ا�B و� .

ل �� را ���ا| آ� >� �1د و >� 18م R*ا
F(18م. ه �� �1د ��دي "�¡�ا �Dن . آ

2�1 ه)F "عi >� 18م و >� �1د، �� را از 
�8"(  ز"1ا �(. ( &�اهW آ1د.دهن &�د 

ام و ��  دو
��9R ه)�W و دو
B ا>�و&��
ج >�)�W و ��7ا>( آ� ه���P C�D  �9R�(� ��

�� را . و �)�K ه)F و �f2 و آ�ر و *1"ن
)� Bرا از �?  >`�ح H�� �� يآW9 آ� زر �`�

 ��ي، و ر&B ���� را � �9R�
�1ي � دو
4 �� )<��ي و >1* �9" 6��<�ه1 >@�د، ��

 )"ن &�د آ@��9�� 6R@D �� و ���1 را �
)�" .)� Bدارم، ����¢ و  ه1 آ� را �? دو�

)� e"د� �7 .ا"9	 . �س ��5ر �� و ���� 7
آ�¤؛ ا18 آ)( �واز �1ا  �1 در ا")�د6 �(

�@�9د و در را �ز آC< �� ،�9د او 
م &�اهW &�رد و او �در&�اهW ��� و � وي 

?� � C�<ـ  ��<� 5،�"� e
 ا"? را �� وي  
 ،�9�@9� ?� � ?� BJ 1� داد آ� Wاه�&
 BJ 1� ر &�د�� W�2 و �" �>!5 ?� ��<9D

W�(@< ه1 آ� �8ش دارد �@�9د آ� روح . او
)� �D  ».�8"� �� آ!�)ه

 
ر @�� ��H@ ن��$ Xادا��H"ي  ز ز�ه

�� ا�.� ��
ر¡� )?k در را�4$ $ ا. 
�����دآ" �� !�I�$ Qد و آ�$ �( و ��

 c�H6 ط�N �$ ZHR^»���� «زياش  �
18�� :(��(�ر $�د (.��Nاي از )�ش   رود
و �Nوش ا=����B ان از�
هي  د/ و �

2"� �$: ،!���م و �"�� ��د  �Qد) ��:
4ب $� :ن .)16N ت ��"ح$�ا��، آ�3H$ 

�� و ��N ا�.oط& ، . آ3"�$ Sح ا�
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7 ZHB د�<� X": در ��رد ��<� ه�، ��
V�@ /ر ا@�>Bد  :داوري :ن آ3"�

��م« � ��د $�دي، � �I@Q"B �Bي ـ » آ
�� 2Iح ��ك 
� از اHا��  وح���
 در ��رد

�! آ3"� و)�د دا@�� $@�، آ�  t�@�ا
ر$ب :ن حS $� ��د $�دن :ن، د?�Lم ا

�@$!�� �L�$"H"2 آ� �L��LB  ؟ از ��ي د
�Wًا ��ن ده�Hة �L��LB @(�ي �! آ3"� اآ

، در :ن &�ار ��=�� ا�.ا�. آ� در 
 ���دآ"� ا�� ح?. $��Iس @�/ يآ3"�

/ از @(� ،ا�."� �"
L� ���[
 !� ز��ا 
ن   :آ�H را ��2 ��I@Q7 ،ن ،ا&�]ددا�

ان $�)��� :ن و��oH6. آران �7@ك، @(�
�Hر ه���ن در آ3"�ي �Nد،     ودH�ا� ا

� !� Q( .�»ن�$"Y�$ « X.، آ�ر، و ��
|: ،�H��"� در v=�م ��وتb c<H�   و ه

.�p�  ه�
ت در ��"ح آ��ه و ا
 �"�� $�. 1ا�� آ�د/�وت $�دن -
��م،  

�"�� ��د $�دن در آ3"�ي ���دآ"� 
�� �� @�ا��4 ا�. آ� �! آ3"��

�ا��  $�

2"Nو Sق @�د، ح�r در :ن  ي
� از آ3"�
�� آ�! �ردس( 
 )Q آ�ر���� :ن از 

1��/ $�د �& ��رد . $)H
.<W� در 
��ي ا�. آ� �� P�آ3"�ي ���دآ"� ��p آ

 /���در�S در ��رد �Nد دارد ـ وu ا�� د
 آ3"� ���� ا�. آ� ^� Q"B دارد، .�.�"

 �-@I� از ��  :1وu ه"�R ��ارد، �Bن ا
��  اط��P ��ا@�"2 آ� ��16 ��ر/ ه-   :�� .

�� .p=z ن ��"ح@���، و از  در د��
 /�: ،رت و ح-g. ��"ح $� آ3"�p�

ن دا@. آ� ��>. $� Iا� ،Vد�<� �o&وا
                                                           

 .57 6-ح� Cairdـ  1
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ر 
�د�� @�V$�دنBد   . ا�� آ3"��7س :
ز ه2 �زم ا�. از �6اح. آPم و �	�4 $
 ��p ��"ح در ��رد ا�� آ3"�، @�آ� @�V؟

�� ��"ح ���7��ش ا�� رك  ��@ $�اي �
 ��آ� در :e: ،�@$ >I��16��  ����:    


� را از دهن �Nد، &� ��« 2Hآ«.uو   ��ا
 !�»Z�:«، �o&دت وا)@ !��! ا¦ن و  

  ا�.، آ� ا�� آ�3ت را ��)H���، و ا��
ك ��H��
 ��H��1 !�
� از o4&  ،�H@$

و ) 10   :95ا�, �Q(آ� از �-�ت �Nاو�� 
�� ) Q� ,�2:   4ا(ا��(Qاء �Nاو�� �

�� �H���. 
. ه�Hز ه2 آ3"�ي ���دآ"� =�6. دارد

 وا&o". ا�� ا�. آ� ��ز�X �1دن :ن آ3"�
ن ده�H/ ا�� ا�. آ� ه�Hز ��"ح :ن را ��

ر ،)19:�� (دو�. دارد Iا� �$ �� و #�
 $ �HI� �$�
 �I"
آ�3 :ن آ3"� در �6ر
 >��o
 ،�$�
�X در �6رت 	� ."<W
و��ة 

 .@�د ��
/,
ط� ا�� آ3"�ي Y د را  ��"ح�N ،.Y

 �� » ا$��اي 3N	�H� �$ ».ان 14در :�
ء 3N	�N .ا و آ�� آ� ���H�  ا���

ن  $����	"�ً $� ��* ه�ج و ��ج �7

�Hي ���دآ"� �-�ذ آ و :ن را از �� آ3"�
�Hآ H$.آ�د/ ا� ±�o� ، �I�HR�: ،


�$� آ�Hـ  �N. را )(ن ��و ا�� XY    :وu ا
�� ا�.د��Lي ازH��1 ! 

�� �Nاو��ي �	
$� ه"� و)� از ارزش 
�1 ����� ��. @�د آ)H

�ا��  ��"ح $� 

 �c<H ��وت)�<? ،د�" هي   و ����ه
�@$ . /�HHم آ�L?و د /�HHب آد��ت او �


 آ�H  و $ ���دآ"ن ���رت ��اا�.، 
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������،   او ��.د��ت او را $��:
��ا ����Q"� �6ا ،�$�I"� در �$ ،�� .

، 3N	. «�&�رت او، �ز��H� « ،.دن او��$
 X"7 #�� ،و ا�� ح	"	S ا�. آ� :ن آ3"�

از :ن ز�ن آ� ر�?� �7?س    ::����N $�د
ن، $� :�ن �"Q ر�"�/ $�د �$� آ�?"

 ).16   :4 و 18ـ 15   :1"ن �ر�?� $� آ�?(
�3f�� ،  آ� ا�. آ3"�درا�� ا�� ا��:

درهي �Nد را �Nاه� ���د و $� ��"ح 

H(«ا)ز/ ورود �Nاه� داد؟ �Bاآ�  �Pج 

وت $�دن  درد $�-
، )$�دن و?�م(
/ ا�.« ��"ح� ��د �7��ش� �p�H�.«1 $��7. در

ز ه2 در $  �زم ا�. ا�� آ3"��:
$< ا?��س	� �@ او �Nد ؟!هي ��"ح آ� $


! را $� �� ±�o�، �H«2آ 
! ا�¬ء آ3"�
��  ز��ا و&S ��"ح ����او » …آسا�� ه�«


! ا=�اد ا?��س �� !
 �$ �Hآ . ��حS ا
4ر Nا ��آ3"� $� �6رت �م 
�)(� $� ا
ص N ن دارد ا=�اد $� �6رتIا� ،���H�

�H$�4ر را درNم ا�)-� . !�ز ا$� ه� 
��اي از  ا�¬ء آ3"�ي ���دآ"� آ� ��

�@$ ت ا�"� $�اي 
�$� در :|�، در :
�� �I@�7/،21 و 207داش  @ ���
ه را  

�Nاو��، و  در �"(��� Sª   :ا�. و��/ �1د/
��}: .ª ه� درL�(! 

                                                           
 97 از وال ورد ص <	� )� ـ آ��<، ـ1
 .84ـ ��ر�س، 6-ح�  2
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 �-@I�4: 1 1   :8 ـ 
 

 �7د/ دوم
 

 ر>p �1اي آ!�)
�� ه�B �%1، 8@�د6 �(<� 

 
 ��o ا��اد

 آ� ���LB آ�ب V اول د���7دةدر 
 23o� !� �H��X را د?��ز�	�س، � در�(

هي [��3 
�Iار  $ره و $ره از را/
 $�  آ��Pآ�pH� �$ ،�Hر ا��IH :ن را ��

��زد"$ 
�Iار Q"Bي ���� ا^". . � ��ا
:��.، 7س 
�Iار ه��I� J�"$ �Bرات، ��ن 

�@$ �� .ده�H/ ا^". درس، $
�,ي ا�� @"�/ در �7دة دوم، $� ه�  �7

�ت ��ق  حل � را $� {. 7ر/I@اي ا

�Iاره . ده� �� ��ا����LB 2"H"<$ !H ا

 |: Z$ را$�4 []��6 ا�. آ� در ����
�� �@$. 

�� �p� �$ ZHB  ي ��دي،  ط�حآ� ر��ه
��ي 
�Iار �[
$"X از ط�ح هي دا���� و 

 .ا�� @�/
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ر 
V�@ kjo آ� �Bا در Bد `�I ا�. �
ر/ �7د/ اول، آ3"�ه، �Bاغ�� ، و ه ه

�� :��/ هي ه-. ه، در ��و/ روح
در . ا�� 
 )H
 �� Q"� jH�ر«ا)B و 7,»$"�. و  

ر«)B« ر آ� ه�آ�ام داراي��(»X@« ل$ 
�� �I3$ ،و)�د دار�� �H@$ ��/ د��Lي و

از ه-. �Bاغ و ه-. ط��ر و ه-. �(�، 
�� /��ن آ� X"7 �� دHR^ و ،���@  Vرو

�����  �L�ا��اد، �B $� هي $Qر�� از د
 �B د/، و .آH"2 ، 7"�ا ����آ�6kرت �

u��o� �� ا��اد :�ري  �Nد،� در ز��
 ,p� �
7�¢ ��ا� ����o� 2 آ�"�H�"� را

»BH�-� ؟� «) �PW�1200�-�  ( و ا��اد
ن ��اردي )�اي از {>�?"�I آ� $�اي $"

ر ��I$ رش�. (رو��  ¯� �PW�12 �o� 
�)g .(ر c=H� �<H( vاز دا�� �@� ��وح

��̧ر �HB ا�� ح	"	. آ� ( �HB 7, و �HB 
 $�د/e: �?ري ا��اد  $�: �<H( �$ ،ا��


-�ق دارد �-@I�. 
 آ�  و درا�� وoD". در �(� ��"*e: 

��� از 1 >I@ �$ او���N ريLر�� ��	�
m�$� �$ �¡ر
ا��ا�"< د�>ل  هي ���3 و 
�� �1 /��$�ا�� دور از @�د، $H @�د، د

ر �"�. آ� ا��اد در �(� ��"*، $� pا��
H� !�ري ��6رت �: �<H( ،�¡ر
 2Iz 
�H@$"H"2 آ� �	��  وu ا�H! ��. دا@�� $

 >���ي، آ�[
ي �! ز$ن Hr او��، در�N
 X	� ا�.، و /��ر ��دI@: در »��د«و 

jH�ن آ�HH/ �-(�م روح�� و ،ا"$ 
@� ��ا��ات �	�� �Nا، در )(ن، $. 

@-�، $"X از I� بح¬�ر ار&م در آ�
 �<H( ،�H@ري دا@�� $�: �<H( �I�:

�� و ،{>�?"! دار���L?م ا و ا�� ار&
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-@I� بدي ��زي، در آ�� داراي ا^". ز
 ه���H، ز��ا ا�� r, از ا�� $�د، $"ن

.  �Dور
� ��ا@.،هي [��3 ار&م د���
���I< ا.�jH:    �"B |: �o؟�.   »  �o$ و

 �@��ر )B ر =�@�� در)B م��از :ن د
ر $د ز�Z را $� )B ،/د���ز�Z ا

ـ � �"Q اح�س ) 1   :7(» …دار�� ��
�� �$ 2"Hن  آL�L"$ �H�� 2"��"� >"�

ه� آ� ���:)���j در آ�ب �$ �Hاه�N  ه
 �� در اHح�� �R�: ,p� �
$� ��o آ�3

�� در آ�ب �-�� ا�. �7 $���، Q"Bه
��رد :|�� �p� �$ ZHB ر��   $�ا�"2، و

�$ Q"� Hح�� :��R  آ� ًo&آ� وا .�"� >"�
 Q"� =. آ�د/ ا�.، ��را آ� او در

2"Hآ .=� .در
ا�� آ� 7 را از ا��  �-��ا�� $�د/

ً�@-� را ا�I� ا@��، و�� �
�! =�ا 

�6"� آ�د/ �D����� ر�o� بوu . ا�� آ�

@-�  �1ا�� $�دا@. I� ،�@
�ا�� در�. $
&�ل داد/ ا�. آ� ا��ار �Nد را $� 

� �
ن =�و��Hا��N�"اه� ح�N رI@: ،�
ا$Qار �زم ��رد �"ز ا��ن $�اي . �1د

�D و ��7 $�دن $� ا��ار :ن، �� �>�غ ر
م، b ��د� �$ �I3$ ،.ر¡� ا�
 �[ª ��

 )H
 .ا�.» @(دت«و » آPم«
�� ��$ � ��$�اH$ دا<� ،2"@$ kgا

�� ًo&ا وا�N آ� �R�: اه� در  در وراي�N
V�@ 2� .�-(�م ا��اد و ار&م ��ن ده�، 

 �$ �(�
 ل، $W� اي�$ ،�"Hآ �(�

��آ�HH   ��ا����لاي   ��/،ZHB $�:ورده

، ��oف 
�oاد آ< 4:7 در 144000آ� ��د 
 $� ا�س آ�ب . آ3"�هي ��"ح ا�.|:

�H��L"� س�	ا�.، » 3 «:��N رة1د » 4«¯
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� XH���o 3×4=12 د�"�.، و  :=� 
آ3"�، آ� �Nا $ :ن در د�" آر 

��  ،�H12=144آ
م آ3"�هي )(ن، 2b �o� ،

»10 « ، آ�3". ��310=1000  و.�3"���o آ
�o$144000=10ي، 

3×12

�oاد آ< 2 �o� ،

  !< از 
�I"7سآ3"�ه
ر ZHB اد�ه��، ��حل)gا ,�-
 $ ،

وت ا�.-�� |: �o&وا .�� x S&و �H���:  
 ح* دارV ��ال ،»ا�� ��o :ن را �"�ه� « 

2"Hي :آ�HB ي�� آ�ب �	�س &��( �Bا؟ @
را $�اي ر�"�ن $� ا��ار ��ارد =�ق، �ز 

�-�� @�/ . $�ا�� ي :ن $� �jدر آ uو
3×4 �I"?�! ��o �"�ه� در ح 3+4 �o� 

�� ��د د��L؟ و �Bا
�ان 12 $ �$ ،2 

�ان ��، و �Bا ، $10@� و ��د  �$

هي » د/«$��Iس �>@�؟ و آ�ام �! از 
��Hرج در آ�ب �	�س ���� $� �Bن و 

ي ��P$ 3". ا�.؟��، د/ =��ن ]�Bاي آ
m >�<& ،*"�� �)��Q ا��ا�"< و k3ط �

(�>"eن در ا آ�ا�"!؟! ؟…ا�"
�� �  2"��L$ ��
�ا�"2 6د& ��آ� ا

م ��144000د b د، در �-(�م آ�ب، 1

o>, �6ف  !� )H
 ��آ3"�ه ا�.، ا
ط $o$ Z¬� از ار&م ��Hرج <
@� از ار�

هي  و 7ر/ اي از ا��/) 10و4و3(در :ن 
@� آ�ب �	�س، ��$. 

 ،>� اح�"ط آ$ jH�$�ا�� در اH$
$� �� ر&2 د��Lي �"��دازV آ� در �7د/ 

م $�د/ @�/ ا�.از :ن دوم � 
 ،ه 
 �$ ،
I"� آ�ب �	�س $� :| �: 2"H"<$

ه� از�-(�م �: Zاردي ا�. آ� در ح�� 
:� �-@I� /�H���زش در�(�� آ� ��
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/ �Nاه�  ���: ��زد، از :|"$ � �$
 ��؟� V�@ 

 
ر )B 4   :4(ا?� ـ ��د $"�. و ( 

ر در )B آ� از ��د $"�. و ��( )H

 ذآ�ي $� �"ن :��/ ا�.، آ�ب آ�ب �	�س

@-� ا�. آ� در I�X@ د�� �� ��رد، $� ا
��I از :ن ��ارد، 6ح>. . ا@ر/ @�/ ا�.

از 7,ا�� ا�. آ� $� ��دا��د �N .ªاو�� 
 1.ا�� �����

م $�د/ � ره$ ،Q"� /از ��د دوازد
 . @�/ ا�.� �$ �Iر&2 آ� ��ا?>�� ذآ� ا

�1 �� t	= ،�Hا�� { آ�
دوازد/ «ز u ا>�
»  دوازد/ ح�اري ��"ح«و » �>t $� ا��ا�"<

�@$. 
 �-@I� ق در-
ا�� دو ��و/ $

 @(� �Nا  ، :��/14ـ12:21� e: ا��، در
م،  $"H"2 آ� درواز/ را ��� هي :ن $

 و ، `(�ر»/ �>t $� ا��ا�"<ددواز«
م �  ،»دوازد/ ر��ل $�/«د��ارهي :ن $

 . ا�.�H	�ش @�/
ط  $ »دوازد/«ا�� دو <
ه2 در ار

��I ��دم �(� ��"* و �(�  ��HR�: ،�H@$
��، در �($H" ه2 ��
>t ��د$  �H@$ .

م ��ارد، ا�� $"�. و b آ� در e: از
ر �-� $� ��Hان )B»م $�د/ » 7,ان�

ا��، و ��p $� ا��IH ا�� آ��3 $�4ر  @�/
م � �o� �$�� @�، $�Hرت  ره�ان آ3"�$

                                                           
1 2"�	
ن  ـ Hه�� آ�ر)B ي $"�. و�H$) اول

ب $ ¢�24
�ار (Hح��رات )gا ���� �� در ا
آ�ب ا�.، آ� $"��L ��دم �Nا�� ا�. آ� در 

�� X� .آ�N ،�<o� �HHا را ��
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ر @�د ��)B ور آ�د آ� ��د $"�. و$ 
م آ3"�هي �Nا، �B &>< و  ده�Hة ��نb
 �Bدر�@ر ��"ح $� . روز

ل آ3"�ه، ���Hان {> $"ن ا�� ��د، $�
 $ ،ل �"�.، �Bا آ� آ3"�I@از ا uN
 /L�"7 ج $� ��، در
رداي �-"� و 
�Nاو�� در :{ن، 
 &>< از روز داوري 

د، ز��ا��� و&�ع :ن روز در ©�اه� ا
و در ا�� . آ�ب �	�س ���� ���/ ا�.

 �I3$ ،.ز 7,وز ���/ ا��Hه 6ح�H، آ3"�
ن در حل �>رز/HB 2ي ز�"� ا�. ه .ه

�� ،��$�اH$  رت» 7,ان«
�ان �-. آ� �>
ن و L�@�= �$ /ر اح���� ا@jH�در ا

�� ��)�دات :{�� ا�.� . ��ا?>�� ا
�� ا�.، �� G اد��ط� ا��IH داراي اY

ا�س ��Iz ا�.، �pH� �$ �I3$ر 
�آ"� $� 

� ا�. آ� از ^-
رش ز�ن �>! ��ء L�

 ،�-@I�$�� د�(� ��:1. 
 c�
"k و&�

�)� دا@. آ�  ��$


ر¡�، �� I`�� �� ن  � ا�. و
�ا�� ^
ر I@: Hح�� �$ c�@� آ� و&$ n"
�


 .��ا @�/
�� ا?Qا�» 7,ان«در ه� �6رت �� ً

�H��"� ن آ3"�l=. 
:��زV، در   ���6:2"ن =� از ر�?� ا
 در � �I"?ن :{�� ه��"2«حI� « و در

ر ��"ح Hدر آ X"7 از � �I"?ح
����� Vا،/Q"�� ,�هي   آ3"� ه�Hز در
@-� . ا�.ز�"�I� در Hح�� 6 و 5:1 

 .د&"	ً $� ا�� ���3f ا@ر/ �1د/ ا�.
 

                                                           
 109 و 108 6-حت ��ا)�o آH"� $�ـ  1
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  ) 5 :4(» .ه-«ب ـ ��د 
ر، $ره در $� �I̧س)B د $"�. و�� 

م $�د/ @�/ » ه-.«آ�ب �	�س از ��د �
� ��د ه-.، 1د آ�H�ّ ."3 از ��p �.ا�.

7"��دن ه-. « �>رت ���Hا�.، در�. 
�م ا&"��س» درb �$ �-� �ox ي  آ�ه

هي آ�ب  
�oاد �Dب اWÀ<. د�" ا�.
�� ا�.، �p� ���! �	�س، �]�اق ا uو

هي ��Hرج در »ه-.«$�ر�� N"�3 د&"* از 
هي   ����ً ��)k $�وز ا��/،آ�ب �	�س

/�H<� .@�د اي �� =�
�� �I�HR�: 2 د���"H"$ .-ي ه��  ه


اي در را�4$ $ ��ا�2 ��هn  $�4ر ��Jد/
/�@ ��=��ر I$ *"�� �)� در  ا��ـ روزه

� ،ه، ح"�ا�ت $�اي &�$��،  �$حو �
"@ره و $ره ،�ن :ب و رو�r و �Nن7$ 

 .ا�� هي ه-. 
��، ذآ� @�/ در د���
 ��د�$ �I3$ ،2"3. :��ا 1"�ا�� �

آH"2، آ� ا�� ��د �	X  ا�� $�دا@. را ��
ط�(<
?* �Nد  �� در ارN $ ��هي ا��

زي ��$ �Hآ. 
 �$ kد از ح"�4 ��ه�� ��آر$�د ا

�� Q"� نا�. �zود/ روا$t ا)���� ا��
�! آ��3 �(2 . آ�د/ ا�. ���ا�� ��د، ر

�� �)� �$ �H��� �o� �$ ي��  ،�@$
��3 و �(� o� !� Z=د ط�$�ا�� ا���H$
و 7"�ن $� ا�س ��د �	�س ه-. &�ار 

 .دا@�� ا�.
و �(�J ا��IH، در او?Z 6-ح� �-� 

 ا�� ��د رو$�و ��$ X�آر    :@�V 7"�ا
�N .احJروز و ا� X@ ا در�N ا در روز

��ن را :=�)( �I�: ه-�2، 7س از ! و �
�� �(��� jH�@�V آ� ���LB در  در ا
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�� از � ،Hح�� �-@I� �$ ه� �4ح�L�
I��� ودا�� آ�( �	"��� ZHن <ط از ^

: �$�D .-ا�. هه ZLH).�(، /��� /د�$ 
 .ا�.

 x 2ز ه�� L  ZHB-���و $ا�� ك �Bا $
�@$ . /�@ ��-� ��د�$ ZHRH�ا�. آ� ا
  وه، در :=��XH، د��» ه-.«ا�� . ا�.

 X	� عزي �"�)��HHIا��($ �. 
 :ن آ�دك �"�. آ� در �ح�3 )H

 �(�� Z��-ه �: �H"<$ 
د/ ا�. ���ا

�� ا��اج ا�.،��: آ� ��!  $Qر�J از �
 ه(L���I3$ دا����Hان در :ز�

.��Iاران در ح����ه، در�, ا��  و�"
 ه�o� ZHB ن�� ط>c ا�����H آ� �Bا $

 ��واآXH ����زي $� ا�� ح3	� ه-�2 و ا
 آ� در e: 
�D$� ه-�2 ��ن ده�، 

رج ،ا�Jاح./ اي آر دور/�	$< ه� ط�ح N 
و�. ��ن )ه-��(از &��/ ه-. 	� ،

 اح��ل ا�� ه�. آ� . �"�ه��» ه-.«:
 /�Hن ده��B��S ���� ،�I3$ �@<� 

ه ـ   در �وراء ��دش �. $@�؟و��د
م� ، هي ا���ار، و ا��� :ه�LH ��زون 
ن @�/ � ��)ي ��)�د�ِ.»�Bا«)H7 ،ده

 .ا�.
اي $�  ���B ه-. آ3"�ي :�"، ا@ر/

B�!آ�� آ± ا��ازة  �$@�H، وu $  آ3"�
ا�� . �Hآ3"� �"�� وا.ع�Bاي $�  ا@ر/

ه-. ���، آ3"� را :��4ر��I ه�. ��ن 
و ه-. �(�، د�" را :��4ر��I ه�. �"�ه� 

 ن �"�ه�، ^ZHR ا�. در ��رد ه-. آ����
 ،�IH�4ر �Nا �>� $� اNم ـ او ه-. )
 �Hاه�N داوري ،�Hآ� ه�� �R�: س$� ا�

�@. 
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 .oH6 در ��رد ��@�، ا�$ ZHB ��ا
 �$، در را�4$ $ ��@v آ�Hح��د��ن 

 .ه و)�د©�اه� دا@.»ه-.«��@ر از 
: ��"3Lن آ(� ا�����I درام ��HR�

 �$�D �H7 د را در�N رo@ا ،�H�@دت دا�
 ZLHاي =�ا���ي $:ه�o@ ZHB 2و ه ،�H���ا
S"$ دو ZLHه: �$�D X@ $ ��، �H"� �H@�ه

�� �pH$ ZHB ��$�اH$  ��-. هر�� آ� ا
ZLHه: �$�D، او���N �6اي �o"<وزن ط 

�� �@$. 
 
ر ج)B 1:7 و 6:4( ـ ��د( 

ر «)B س داراي  »$"�. و�	ب �هي آ�
هي آ�ب »ه-.«$"ن ر&"	� ه���H، و 

 ه���H آ� �! ا��/  �	�س $��از/�اي ر�
�N �Iد "�?>?4"� و رو@� از �ه". {

�Hارا�� ده . uر«و)B « ���D�� ه
�� ���هي ارز��/ و  ���1. $@�H )�ا

 >I�� uو)�د دار��، و =�اوا�� از :|
�I و "�?>آ� آ�ا�"! { �. اا��v ا��اول د

ري ���: !�@�H، و ��س Q"B �Bي  آ�ام $
ر«از :����� )B «} ي�Nاه"�I  2 ��"�?>ه

Vز��"$. 
ل،  $�W� ان�H�»Q$خر @)B « در 

ي دا�"ل ���) 8:8(رؤ,L$ �p� را در. 
7د@ه�� ا�. آ�  �ox jH�خ ه در ا@

��Z ا��HIر آ>, @(� ،�� �� ا�: ا�
ر«)B « �)Q ا��، ��o د��Lي ��ارد؟ 

ي �47س در آ�ب ا��ل �
�)� آH"� $� رؤ
اي آ� از :{ن $� ز�Z :��   از �-�/11:10

ر ��@� :و�Qان $�د و �7 از )B آ� از
�� /�-�. ح"�ا�ت ح�ام ��@. $�د�� 

ر  د�"ي ا�.)B و)�د �: ه ا�.، ا�
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/�� �I�س �"Qد��، 1د اي ح� ��@�، :��4ر
ر(د�" ا�. )B ت�� ـ م )(� ( �و 

ن �د/"$ ً=�6  u��o� ة�-� !�اي از 
 ZHB و)�د uر«ا�.؟ و)B « دي�ي آ�! ز

�$�1 �-@I� ن در: �o� 2)=   ��آ�H، و $
2"Hآ �j��( ي�L� .��o :��ا در )ي د

�� �(2، آ�  �W ط>	� $�Hيآا�ر)B يه
�6 ،�ا� � :��/Hدر ا�� 6حN د ��رد1  

ن  ��)( XH��=: ��@�H، :ن ��رد @$
�@$، .NH@ و �� و $�ون @! از درك )(

ت )��ا=")(�ق و ��، ¯ل، )�Hب، ��
 آ�ب �	�س ـ .���ب، @�وع @�/ ا�.

 ��� Zز� �@��ر )B از ،� �I�HR�:
ر $د از :{ن ��)B و ،����. ً�o"<ط 

 ��L�@�= 2ه��ر )B آ� در Zز� �@
د/��� ،ا�� ا�� و $ده را �(ر آ�د/ ا

/��: ���ر )B ي�H$ 1:7(ا��  در د���(. 
[& � :ن دارV، �-(�م ���� را در �:

ر ��)�د ز��/«)B «) �-@I�6:4 ( 7"�ا
 1آH"2؟

 x يJ�"$ !آ� در ا�H]�رت �م :|

�oاد :| 
 .�Nاه� آ�د 

=�ق اي ��$� ��ارد » ��)�دات ز��/ «
ي ح,ت ا��N Q"Lد، حQرا، �ل �n در رؤ"&

ه�/ آ�د/ $�د ��)Qب اولح$ ،n� ل"& .(
�?$ X@ ا��اع ،�B��ن  و L�@�= ،ه

                                                           
1  V�& ���
 Beastـ در �
��� @�/ ا�.، » )��ر« 


�ا�D ,r >Nوري را در $Z ا�� ��ارد و  !�و 
»Xوح « V�& ���
��ر« و 1:13در ( « ���
در 

Äا �� $�اي . د آ�د/ ا�.)�Hح��در ح	"	. 
وت -�� �����ن ا�� ��ارد از دو آ��3 "$

 .ا��-د/ �1د/ ا�.
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)Z=ي ا@ را در)��ا�ء 
�ا�� o رؤ"
�� �Hب @�2 (آ$(، ,p� |: �"6�
  ا�

�� �
@� آ�  ��)�دا$Qي ح�ل در رؤ"&
��ي  آ� در را�Nد د��/ $�د، و :|( 

 �L��"�/ ا�. » آ�و$"ن«د�)Qل ح"&
20:10.( 
̧نوآ�"$�R$ اي   �3�Nهي  آ�ب �	�س، $

/ ز©�ان ��B ل و@�H  آ� داراي $$
وت دار��-
ر "�$ . n")� دات�(�� |:

�Hر/   :ه���S از ح¬�ر �Nا ؤهي &$< ر ا@
�� �� � �$ S&و ��$�اH$ ،�H@$ �H���: 
ي $� آ�و$� ��ار@«�/ �7واز�1د و$� $

ط� )Q� 10:18ا�,(» $د ط,ان آ�د<
، ار
ر ��)�د ز��/  را ��ه�/ ��)B Z$ 2"Hآ

 �-@I� 6:4در �-@I� د درر $)B 1:7 و 
ط� ��Y دام آ��  �o&وا .o"<ط Vور:

ش ا��ل o
ر $"�Iا�� در ار�NB"�. ـ �
ن و)�د دا@�� ا�. آ� Iا� ���Nاو�� ـ ا

�"2» ط>"o.«ات آ�و$� را ��)�دH$. 

�ا���� ا�� $"��R�: �L  �� �6رت، :|

&�ت ����ي و «$@�H آ� �7?س ر��ل :��ا 
�"�/ ا�. و $�و@� در :��R آ� » ا?�ه".�

@�N  �Hا د��/ ا�.، &$< رؤ�. ��از $
�� �6رت :| .)20:1رو�"ن (@ ) �-@I�
ن، )10:1&"ل حQ و 7:4��  ���ده�Hة آ�

u او، و o
او، &�رت او، ح�I. او و 
ن $���B ن�� ،رت د&"*  ¯ر :|p� /�Hده

م &��.b �$ او �@$ X�H�7س، .هي :=�
k�H�  �4$ر =�@�� در را)B �I��H�
� ا

�@�� ،XH� ا�� :=�$  �L� را Zي ز�ه
دار�� و ��ن ده�Hة د�"ي �Nا $@�H و 



����م ���� 
 

 

74

ر 7,، ��ن ده�Hة آ3"�)B ي $"�. و
 .�Nا
 
 
 
��د ، 8@�د6 �(دومـ �1د6 1. 

 Bا� C1آR�� '�(� 1� H9"12�)1:4 14:5 ـ( 
86 درواز6اي در  �ع� از ا"? د"�م آ� >

ن �ز ��6 ا�B و �ن �واز اول را آ� k�
)� ?�� ?� � �6��9 ��دم آ� �Dن آ1>  ،B�8

1 �ر6 �(A"�8"� د:   »  � �� ا"�9 cع�د 7
 ا"? �"� وا.- ��د �� ا��ري را آ� �ع� از

�R9� ��. « م و د"�م آ���¥ ا
��ر در روح 
 BJ ن�و �1  Bا� WMن .k� در FJ

و �ن >@�6�99، در �cرت، �>�9 . اي >@�6�99
��f* و W@" �9� Bا�  BJ ح( در 18دC. و .�س

هB �� ز�1د دارد و 18دا18د >�آ� �� �1¦9 
J ن�؛ و �1 Bا� BJ ر%D و B(�� ،BJ %�

��ر ��آ� �%D و B(��  1� اي ���� در
ي %�دار>� >@)�� د"�م و �1 �1 ا"@ن �

 و �cاه و ر*�ه . زر"?%.1� ،BJ و از
�"�؛ و ه�1D Bاغ ��@ K��BJ H ا12و&��  ��1(

��9 آ� ه�B روح &�ا �(� . ،BJ H�� و در
 BJ ن>�9 �!�ر و در ��� �@��در""( از 

%D BJ س و 18دا18د�و  H�� ر ح��ان آ� از
ن �1 ه)��9R@D �� . �� �9<و ح��ان اول �


�؛ و ح��ان ��8 �9<��د؛ و ح��ان دوم �
��م �cر�( �>�9 ا>)ن دا�B؛ و ح��ان 

ب �1>�6f* �9<رم �%D. 
 H� v� از )�ر ح��ان آ� ه1 "%D ن�و 
ن �1 R@D �� ل دارد، 18دا18د و درون�

�<>�")��9 از �8§ ا �ز 7(روز  ه)��9 و 
» �!d� در.�وس .�وس .�وس، &�او>� &�اي .

و �Dن �ن ح��ا>ت » .�"� آ� ��د و ه)B و �(
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 ��ل و ���1 و ��س �� �ن i�@< BJ آ� �
)� Bد ز>�6 ا��Qن  ا��ا�6 A<� ،�9<ا�&

ر �� �(%D و B(�� ا BJ ن��9�2 در ح��ر 
د ز>��Qا��ا 6 ا�K@< B و او را آ� �

دت �(>*  BJ H�� ي &�د را%�آ�99 و �
اي &�او>�، �)�حf(  «   :�8"�9 ا>�ا&��، �(

آ� ��ل و اآ1ام و .�ت را ���(، ز"1ا آ� 
اي و GP ارادة ��  �� �+ ����دات را �12"�6

�<�� .��د>� و �6�"12 
و د"�م �1 د�B را�K@< BJ B، آ��( را آ� 

���ب ا�B از درون و ��ون � Bو ���م �� ه�
1%� .���اي .�ي را د"�م آ� �� �واز  و 12

آ�)B �)�ح� ا"9�� «آ�9 آ�  �!�9 >�ا �(
"� و �%1ه"H را �1دارد؟@A� ب راو » آ�

ن و در ز�K و در ز"1ز�K  ه��k� آس در
>��ا>)B �ن آ�ب را �ز آ�9 " �1 �ن >¦1 

آس آ�  W�("18 ز"1ا ه�� و �? �� ��ت �(. آ�9
�("� 1¦< + 8@�دن آ�ب " &�ا>�ن �ن "

�@< B2" ،��و "�( از �ن . آ1دن �1 �ن �
ا"9	 ! 18"ن �<ش «   :�8"� ��ان �� �? �(

،Bي آ� از �<� "%�دا و ر"@+ داود ا���  �ن 
 آ�ب و ه�B �%1ش را 5� B6 ا���� e


@A��".« 
ر ح��ان و در %D و BJ نو د"�م در ��

�Dن ذ�' ��6 ا")�د6 ا�B اي  و�� ��ان، �61
خ و ه�W@D B دارد آ� ه�B روح � Bو ه�

ن ��12د6 �(%� )�S �� ا"�9 آ��& �<�� .
BJ Bرا� Bب را از د�>@K  �س ��� و آ�

Bر . ��218 ا�%D ن� ،B218 ب راو �Dن آ�
ر �� �� ح��ر �61 %D و B(�� ح��ان و
ا�2د>� و ه1 "�( از ا"@ن �d�1( و 

�� زر"? �1 از ��ر دار>� آ� د*هي هي آ
Bا� K��f� .)� �"�� 1ا"�9 و  و �1ودي�

�)�ح� 218§ آ�ب و 8@�دن  «   :�8"�9 �(
�%1ه"H ه)F ز"1ا آ� ذ�' ��ي و �1د�ن را 
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�1اي &�ا �� &�ن &�د از ه1 .<�!� و ز�ن 
و .�م و ا�B &1"�ي و ا"@ن را �1اي &�اي 

هن و آ�9% �&F و ��د� � B9d!� K1 ز�
 ».&�اه�9 آ1د

ن �)�ر را A��و د"�م و ���9م �cاي 12
 و �آ� 18دا18د BJ و ح��ا>ت و ��ان ��د>

*�د ا"@ن آ1وره آ1ور و هCاران هCار 
�)�ح�  «   :��89" ��د؛ آ� �� �واز �!�9 �(

ا�B �61 ذ�' ��6 آ� .�ت و دو
B و ح�BR و 
 ».����ا>"( و اآ1ام و ��ل و �1آB را ��

ن و �1 ز�K و k� و ه1 �!�.( را آ� در
 v� >=� در�و  B�ز"1ز�K و در در"

���9م آ� �( �( ،��K@< BJ و  «   :�9"�8 �
د 61�1 را �� )"آB و ���1 و ��ل و ��ا>

د�Qا��ا ر ح��ان �9��8» .�%D و:    
»K��! « د>� وو �ن ��ان �� روي درا�2

 .���6 �7د>�
 

/ دوم در را�4$ $ ط��ر `(�ر �7د
��  �H@
 ا��(ي $ب @�1:5( 2($ uو ،

ا$��ا .$� ���دن �(�ه، ©�اه"2 ر�"�
 k"
�
 $�اي Hح��
k @�د و �� �H6ح ��$

م �"ز دارد<6ح�H $� دو =]b . 
H"<$ Q"B از ه� ><& �"�"$" �B 2 او

ا$��ا �ز��. $� . Q"Bه�� را د��/ ا�.
�� اول دو $"�"� در :)1   :4 ( �(�


، از :��R آ� `�I ا�. |: �o� 2، آ�"Hآ
د/� ،��: �p� �$ .�"� �
. 

 /L� ن: �$ Hح��او?Q"B Zي آ� 
�� �Hن «،آدر آ�ب �	�س از . ا�.» :{

. دو ط��* ا��-د/ @�/ ا�. ا�� آ��3 $�
ن در :ن �7واز �� ) 1(��� آ� ���7¬=

ن�=¬) 2(آ�HH و � در :ن � آ� ��ر
�H�Nر�"� . �-@I� ن =�ازي آ� در: ا�
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��  $�اي �7واز   ��1   :4( �� 2"H"$
 �H"-� اي �7واز�$ ��I� �� ن و�?$

�� ا�.، �I3$ &��3و �Nا ا�.  ـ=¬
 در رHح�� �I"� $�د/ @� ـ ؤ)eا�$ �

 �$ Q"� �7?س �I�HR�:»ن ��م$�د/ » :{
2   :12ن "���ر�?� دوم &(@� .( 
Sن ��ح
�ا�� �� �-(�م د��L دا@��   :{
�@ه"2؟ . $-� �� ZHB ا�� ا�:)3 (

ر Hن در آ�Hآ� ه2 اآ �
�/ آ�L�(
 � و)�د دار��، � >�) 4(د�"ي �آ

 Z$ 7س از از Sا��ر آ� ح >�م آpا��
 � ،�H���ار �"�ن 7)) v=5(ر (

ن«I� ���ن�ا=�» هي :{"، uN ��I� �� 
��، �z �I3$ود/از �@  *�اي از ح	

ب	� �I"�( ،��ه  ه از B(�/ روح
ر ��I@: ،�@ ؟@��� $�دا@�� @�/ و �"! و 

�< ح¬�ر @ Hح��ي � آ� رؤe: از
 Zز در ز��Hا�. آ� ه ��ت و آ3"�&�3]
ط $ �Nا <
ا�. و �"ز��H د� $�اي ار

) �-@I�5:   8 13 و 10 و (��  ،�H@$
>��z ��
�� �p� �$ ،ر�� &��.  � �-(�م :ن

�@$ 2jH7. 
�� اول را رو@� ��3ا�� �-(�م، : 2)<� 

�� �Hآ:   »  c&وا ��ا��ري آ� $�o از ا
�� ���@.« 

��H/«ا?>�� : « !"I-
 >$& ��: ��در ا
 ا@ر/. ا�.�: uو /�H�اي �Qد�!  اي $� :

 ا@ر/� ا�.، Hح�� ��اي  در �zود/ ز��
��Hة  
ر7"��هي$� : �¡� آ3"�؟ و 

، آ� ��ن داد/�  ��ا�� ه"�IRام از ا
=�� ا�. �>�ت"� *	l ن�Hآ
  .ه
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ن �Nدر ���p�Caird دي $� درك� آ�! ز
�� �-@I� ل�[= ���� در�. ا1. 

 @-� ا$I� �6ا، آ� در ��4:   1 /��: 
 Hح��$� ��آQ آJHل، ��د �u «ا�.، 

  ا…@�د  =����ه� اح¬ر ��$ �&ط
�@��اي از  د��ارهي �7 از �	�� و در 

 …� 2B�7 آ�B! &�ار دار��ه:ن، ا�>�
2B�7 ا�.، و ~H( ن�� واح�هي  ز��� ه
��ه� ����= .l X
@�H ار$ . 2B�7 .ح�آ

�@/    :`�I ا�. دو ��o دا@�� $�ه�

]�ف  �$ *=�� ~H( در �"�ان ،�,وه

�� �oD�� 2B�7 ،���@  ست ��ه $�ا�=�[
� ��  روي �	���)�Gز��� آ�   )� ،���@

ن 6در ����L�? اي�$ ��ي  =��G د آ��@
2B�7 ،�HHح�آ. آ �[�ن  ��I� ,"�
 Q"� ه

�� �H�3 &�ار �� ودهz ف   در�[
�,�� آ� 
ر ا�.pرد ا���� ،e:… 

هي  ���1�هي �k"j و R"7"�/ رؤ
2B�7 �$ Wx ،Hح�� ي ا�� دا��نه 

�� �H@$:   ."o&وا >$هي ز�"�، و  �	�4 �	
���1 ��ه، ^�I` ZHR ا�.، 
Z"o @�/  ا

 �H@ق ��($-

�6"-� ) =��ا :��R ا �و 
ق ا=�د/ ا�.(-
رت ».�R�:(1 ا<� 
 ،»@��� &c ��ا از ا�� و�oا��ري آ� $«

رت  �Yدي �Nد �-(��� را �1<� uو ،��ر�
»��ي » ا��ري آ� $�o از ا���o از رؤ

�o$ �$ Hح��ز رSح  و…r: از �o$ ؤ ،�
�� c&ا�.،@��� وا >�
 >$و ا�� در .  &
 ���	�Caird2B�7 ،  ،�-@I� ��	� ي رويه

 ن $�Q^ ،�@ �Hاه�N c&ا��ري را آ� وا
�� آ� ه�ن �"�ه�، 7س رؤ�� |: .=��"7

                                                           
 .60 6-ح� Cairdـ  1
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ز @�/r: jH�اي :{�� از  ا��، �	�� در ا
b ~H( !�،�Hر ه���!  وم �" t	= �� 

ت )�LH د���ري"3�� !� .)�ول �1دار از 
 در وHح�� ،2"H"<$ �"�"$ �&�B c اح

 .$"Q"B �Hي را ��
�-@I� رم)B ب$، �© /�@ Qآ���� .

ل $� :ن ����� o�� اي�N آ� Sª ا�. روي
�� آ��3 . ا�.@»Qآ��3 » ����آ jH�درا

�@. آ� از $�"ر ��. ا�. ا@�>ه� $
/ :ن N,/ @�ن ����@�I/، و از &k3 :ن 7د

���c را $� رو@� ددر N,/ @�ن $� . و&
�I�� c< ا�.�"� و&�
 از ط��* .�Nر@"�، 

. @�د �	�� را $�ر�� �1د ��ر )(ن، ��
�� از $�3ر �ه-. �Bاغ در �	$< ª. و در

ر :|Hدر آر   ��)B ،�@» ��)�د ز��/«$
ر ��ي ª. ا)B د/در���ا�� و در اط�اف  

.ª ،.ª  ر)B ي $"�. و&�ار » ,7«ه
 .دار��

 $"X از ا�� $�د/ Hح��ا?>�� ��ه�ات 
 در روي ª.، ��)�دات ز��/، »ح�1«. ا�.

و ر�ZL آ��� آ� ª. را احط� آ�د/ ا�.، 
/ روح�� او 
�ا��.  �1����33N در د

ي �د آ�H، و :��R را آ� ��$� رؤÄا
.-L@  Q"Lا�Qح ��ل $�د، آ2 ر�~ 1"&

)Qب اولح$ n� ل"&(.ZLن  ر� ا���اد ،آ�
روزهي ط�=ن    :$ران ��@�� دوري ا�.

 .)12   :79"�ا�X  (ح��
ت �Nاو�� در  ر�� و$�ق، -@I� د:ور�

 ا�. H"� /وج (آ��N19:   16(. 
 !� e: در»���e�$ S و 
($�د » در


� $�اي @����-���
�Bا�rان ه-. و ) 
�N و �N25:   31وج (اي در �o>� اور@2"3  @
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 ¢�هي .)6ـ2   :4دوم 
�ار� 7س از رؤ
 �-(�م  �I@�7/، ��$. :ن ��Hح��ر�� آ� 

�Hن آ7د@ه�،    :درو�� :| را $"
 .)Pل، 7آ� و &�رت �Nا ر§.،


�آ"n وا&�o ا�. از  Vي آ� دار���[

 *"�� �)� ��و[
 ح	و*̧�ح¬�ر   و ا�

N ،ا�Nآـ *?ت آـH����� ـ@ �
 V�I
�� ا�. )()11   :4 ( .l .آ� ه� �R�: و

�� )(. ا�. آ�.&�رت �?"� او�.�$   .ª 
 ����  ��آQدر  �Nا�[
 Z?ار دارد و او�& 

 ا�. � .)2   :4(در رؤ
 :وردن دا���� از �(� $ 2jH7 ب$
ي ��� در �7دة �	@� �(� ��"*، رؤ�(

 Hح���� .��	
اآ�Hن �"�� ��"ح . آ�H را 
�� �H6ح tو� �$  
�� ـ �N ��7ا ـ :

ط��ر را $� د�. �,د و �(� :ن را 
���L$ .د را  ��ال�N .�p� و .�j@ يه

$��"�H :و¡�� ا�.، ه-. @خ و 2�B آ� او 
 .f"ا«را در ه�N .�Iن » &�رت و ح��

��  �Hن "اول &���(دهو ) 1:   24
���� از  ����ه$�& �H-��� .ح	رت 
» 2Nز  /��هي او ه�Hز $ )Pل د
�� ���@«1�� V�I
 ���� .آ�HH  آ� او را @

 7,ان و ��)�دات )H
��دا��د او �� 
 ،ا��، �I3$ در ح3	� $,و�� ز��/ ح3	� زد/

د/���ن $"��ري اL�@�=  .�7 ا�� و در
 �"jb ا را�N ،تم [�3&b ،|: ��

�� �HHآ. 
آH"2 آ� 7,ان و ��)�دات   ��� =�ض

ز��/، 1د ��دم �Nا و د�"ي �Nا 

                                                           
1-  M. Bridges and G, Thring 
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�H@ن د�"ي �دي آ� از :ن ز�ن $1^ ،
���� @�/ ا�. ،آ� ا��ن ��o3ن ��د�-� 

) X�ري ،)17   :73"�اLر�� $ Q"� و 
ر ��Lن، ر��  :8رو�"ن (@�د  ا��

�X .)21ـ19 $�ا�� د�" �"Q در ��H$ 
�� ���د و �Nا $�اي :| �N "7ا $� آ3"�

 *?N )H
 ��)4:   11(، �I3$ = /�Hده ���
ت XY ا�. e 10 و 9    :5(و(. 

/�I@�7 ن  ��ود :|L�@�= از ��ود �

ن .ا�.L�@�= �B���� را ��» $�/« H� ،�

 ،�jH� ان�H� �$ �� را ��"� !H�وu ا
 X���7 ،/7د@ .f"او را در ه �I3$

�� �HHآ. 
 و ه-. �(� �H��"B؟ ا�، :ن ط��ر

�� ح�س ���HB ان زد�
:    �$ ��:ن آ�ب @
 $�  ا��از/)H
اي �(2 و ح�س ا�. آ� 

�� و  ��"ح ا)ز/ داد/ ���L$ د :ن را�@
ا� :��R . ��س :ن را $� � ���Iف �زد

 ،��آ� `�I ا�. �را $� درك ��$�34 $��
��اu آ� . �-(�م |-�� در آ�ب ا�.

�36 $� ذ=P$�� درا�� ا�.   @�د ه� ��>
�Bا در $ب 2jH7 $�/ �(� را ���د؟     :آ�

 او $� �د�� :ن آ�ب را ��ن داد و �:
 �$�  :��4ر��I ح�س زد/ ��(H$ ،د�@

 ��: 2jH7 ب4���� آ� در $ Hح�� �$ 
�@ u���� (م داد؟eي اJ�)� ر آ

ا��،  $�"ري از �-���� ا@ر/ آ�د/
���دن  ��"ح =��� و ��گ ����او را @

@-� (ا�.  �(� �1د/I�5:   9(، ط<Hو ا�� 
ا�� آ� �]�3ب @�ن ��"ح $� �6رت �!  �1د/

                                                           
 .71 و 66  ��ا)�o آH"� $� 6-حت ـ1
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�c در Q$ .=��"7رگ، ��ن ده�Hة l	* و&
�-@I� 2�@ ب@�، ��   در ��"ح ��،$$

t	= ن دادن���دن �دة آ�ب و �� !� 
 .��Hر)ت :ن

`�I $�د ز$ن $ب 2jH7، $�اي $"ن 
�kآH� ر ��"ح �@$ �
. 

 X�1 !�$� ه� حل ا�� آر ��"ح 
�c، در  $�» درون ��N 2pا��«�7د/ از و&
�ح @�/ ����
 Q"� و�3"� او �$ ،�@$  
 .�.ا

 � �$ 
 Vزي ��ار$� ��"ح �"�
�� د�" �7 از ��PIت ا�.�L$ .

uح $� و���

ر¡� :ن د��� از ��PIت از  
V�Hز� .ز$ن ��"ح �"

 !� `�I ا�. � ا�� ا����� را $
 ��"ح $����V،  حد�� در ز���� ز�"�

 X�?ز ر�r: آ� در /L�:) در �I�HR�:
X
-@I� زr: در jH� .>¤در روز �¤) ا

/ اo� �$« . ��e>� ر=.«L�"7 در e:
/«@"�خ L�: .�N�$ وتP
 6ح"-� $�اي 

 
ء �n را $� او داد�� "o@ا��[ا�Y[ «
)�?  &��S آ� �Nا�� .)17 و 4:   16&

l �$ $�ط��	��	او�� $�اي  * ��N يه
ا��ن در �Nدش $�د، آ� در �(� ��"* 

�� @�/ $�د�L�"7 . را ��ي ز���o� ¢�7
 در �]�3ب @�ن �"�� ��"ح ��)H

�ان  

=.، �� در =�@���ن«اي در  }:« �� ،
 ���3ن » در روي ز�Z«ا��o� و �� از

 *"�� �)� !H� » .$� روي ز�Z«و ا)H

�ح  آ�� آ� ����

�ا�� :��ا 7�¢ ده� و 

 ،�Hدا«آ�)�  :ا�.» ر��� داود«و » @, 
7س » .$�/ �Nا ا�.« از ��6/ آ� اي �(�دي 

،م 6ح�H از ��p �1دارهb ور�� �� آ�<  ا
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�� �(��� ،�@<� /�HHم 6ح آb V�@H ،�
/���! ��ي دا >�. آ� هي ��ح�ا�ÀآQ ا� @

�� از o@ /��از ه� �	�4 روي ه� دا
 X���ي ��آQ دا��/ ر�2 @�/ ا�.، $� ��

 .ª رHآ ،/����"ح �7ر، و در ��آQ دا
د/ ا�. ـ���ن آ� او در �"ن  اHR�: 

د/ $�د �Bا�rان���. هي �7د/ اول ا
�X ح¬�ري &�ي $�ا�� او در ط�ل 1H$

 .دارد
� �3. ا��B �IHا درك ا�� �(2 وا$��� $

�

"k�H6ح  ن $ ه�ه�Q^ ،.ا� � �Iس 

"k ا�H! $� .رو@� �Nاه� @��
 ���$ 

Vداز��"� ��L�-ي ه .آ�ب و �(�ه
 
 )2 و 1:6(7,وزي    :(� اول�ـ 2

و د"�م �Dن �61 "�( از �ن ه�B �%1 را 
�  از �ن (8@�د؛ و ���9م "

ر ح��ان �� �cا"( �n$ ر*� �(%D �"�8:    
» ��)K>� 6 ا�» ���� » )!و8و د"�م آ� >

 ��>( دارد و ��( ��و  داد6 Rآ� ��ارش آ
�"7 �>!5  .و ��ون ���، 5!<� آ6�99 و �

 
ر )B دن��� /��,��� آ� در $�ه�رؤ

�)Å��� م   اول
�oادي ار& *�@�H، از ط�$
ط ��<
@J�� �Hك، $ ه2 در ار$. 

H� $� :ن $@�H آ� $�oًا  ��اردي ��(ا
 .ه"2 �7دا�N.Nا

 !��Q در ه� b /�(و �$ �"�"$ !H�ا
Vداز��$ ه�ري از
-�,ه  .از رؤ"�$، 

 ��: ب 11:�� دوم را $$ 19 t<
�� 
�Hًا،�"�ا��o$ اه"2  آ��N �® در ��رد :ن 


ح . آ�د= !� ��: ����H ا� Q"� e: در
ه� g �Hدر 6ح �"-� kار ��ار $� ا��(
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�� �P�� د@�د، آ�7د@هن، رب  7 /@
و . ا�ر$ب و آ�N ��3ا ��"�/ @�/ ا�.

��س . )2: 6 (1او آ�� �"�. )Q �"�� ��"ح
���$ ��ر ��ار "ا)B ��2 ��"ح در �"ن ا

ر ��IB كH��
 � �$ ،�H10  :13 �&سآ 
@�V، و ��اردي �p, :ن، آ� در  ار)ع ��

 ��د:وري @�/ ا�.، در ا� � �$ e:
�$ )H
ر 7,وزي آ3"� ز�ن �� pا�� �

��Jش @�ارت را  �I3$ ،2"@را دا@�� $
2"@$ �p�H� ��$ Q"� . رpا�� ���Nا/ ا

دا@�� $@"�N ،2ا/ ��ا@�� $@"2، را 
�� ��ار �ا�� �Nد د?"< ��)(� $�o
اي 

 .اول ا�.
ا�H! $� ا�� ���3f �(2 $��دازV، ��رد 
 در آ�ب �Nد :ورد/ Hح��ر �(�� آ� "�$

�! ا�k  ا،ا�. ،������� ا�. آ� در ه� 
�� �Hح وارد 6ح
 .@�د ��ار =

 
 )4 و ��Q /)6: 3"   :ـ �(� دوم3

و �Dن �%1 دوم را 8@�د، ح��ان دوم را 
���9م آ� �( �"�8:   »  ��)K>� و ا�» ! »)و

                                                           
هـي ��-ـو
� $ـ� �ـ� �"Lـ�ارد و               او 
ـج    ـ1

�Nد §<   هي ��-و
�     �Pح$�� �Hآ . �� ه��ـ.   وu ا
   �H"ز� ��@� ا��        او در �$ /�@ ���o
ن �I� ه

   �� �����ارد در �	      v-��< �(�� �"���H، و �� 
�� اي آ� �(�ه را �� ا��IH ��"ح ـ ^ن $�/ �� .

ر �ـ�ار $@ـ�         �1)B از :ن �I� ا�ـ�ادي   ،
�ا�� 
ط  . )�ي ا�. <
�ح ار��
هـي [�3ـ� در �ـ!         $�اي 

اح� $� $ـ"X از �ـ!       وا&�I`  z ."o ا�. در :ن و      
           X"ـ� از 7ـI����1 اح�"ج 7"�ا آHـ"2، و :��4ر
ن، ه-ـ. �ـ�ر/          �Q^ د�. را�. ��"ح ،�PW� ،V��د

  �� �L� ار ��        را�& Hح���ـ,د  دارد و ه2 $� ��  .
 )17 و 16   :1(
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د" ،1A���A@ن ��ون ��� و ��ارش را 
 Kرا از ز� F��� 6 ��د آ�����ا>"( داد6 

��"1A را ��@�9؛ و �� وي �1دارد و " �
�� .E@�ي �Cرگ داد6 

 
kا� ��ن ��"ح، 7,وز ،��ار اول ا^ 

k�I� �)p� ار دوم�� �هي  اe"< ا�.، :
 �)p� ��! @�ارت ا�.،  k?د�"، در &

�)<(  �j"�� ا�. آ� در ��|$�Hي $Z ا��
،>"eش ا�� ��م �7�ق  �7��ش و -
 ا

�� ،)36ـH �) S�10:   34=�ا ���� � 
هي آ3"� در )(ن ا�.؟ و از ��ي  ر��

 �)p� �د��L ا�� ��ار اول ��"ح �"�.، :
H( /�I@ 2�m~ ا�.، در ح?"�I ��ار دوم 

 �"Q ��2 آ�HH/ ه">. )H~ ا�.؟
 �$ ،در را�4$ $ ا�� �	�p� �4ه

دت آ�ب �	�س اآ�-ء ��)@  S��& ،2"Hآ
 ��ر�� : در �Nد @(دتاز ا)Bدر . . ا�

ن Iا� ��ر ا)B ��
��� د&"* از : !�
�� «را $� » آ�v«و)�ددا@�� ا�. آ� $�&

�< » آرد �	�س«را $� » ¯�,«و » �1دن�<

�H�ه�ًا. 1g uو� � ����ر�. ��ار دوم ا

 .ا�. آ� 36ح را از روي ز�Z $�دارد
 Hح�� ��ر د��I$ �L@"2 از د<I� ��ا

2"Hآ /L� �3f�� �$،ا �I`  ��	�� .�
ً�?j� آ� V�@ ��"2 آ� ا�� رؤ�L$ 

ه". �دة آ�� ا�. آ� $�اي )H~ و �
 .��"Q/ :��/ ا�.

 

 )6 و 5 :6 (&ح�4   :ـ �(� ��م4
و �Dن �%1 ��م را 8@�د، ح��ان ��م را 

���9م آ� �( �"�8:   »  ��)K>� و د"�م » )!و
 B6 آ� ��ارش �1ازو"( �� د�ا"9	 ا�» ��

ر ح��ان، �وازي و . &�د دارد%D ناز ��
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"	 ه@B "	 �98م ��  «   :�8"� را ���9م آ� �(
"	 د"9ر و �� ه@B "	 �� �� "	 د"9ر و 

 .�� رو5? و �1اب �1ر ��1ن
 


�)� $� واژ/ هي وزن، ا��از/،  $
 !� ��ي ��م ���د���Qد و ارزش، رؤ

!�N دي وu ا�.، �� �!  وoD". ا&�]�
 .&ح�4

 ���
7"��� و )R.S.W) Revised standard versionدر ،
ر، ��اردي H�د


���  وu ��وآر��ارV، ا��وز$:ن ه���Hآ�JB 
(The jeruslem bible)� را �o� J��  ��2�!  «:ر�)� 

� �(2 از �! روز، و Q��ُد از ذرت $�اي 
�rاي �Nب » . �! روز�Qده�. �(2 )� $�اي 

��Hم و )�( ( ZHB س ا�. ـJدي در د�Qد���
 v=�� �p� ري، $�ون در$�اي �! روزآ
 !��� و �7@ك، $�اي ��ران N ��آ�ا
 ±ز���� =	,ا�� و �ن �Yر و 1,، آ

 ».ا�.
#"� رو�r و @�اب ه2 آ� �	�ور �"�. ـ 

�� �m< و ��N&Pا/ ��Nا/ ZHB ا�� ،�
�ر و @�وN ،.را�� ا��L@�N�� ح�S آ� 

Y .H�ء در ��ا&c د@�ار، ز"Hrة ا�-� X
�� .�"� ���7 �"(�
 ،�H@$. 

���B ا�� ا& Sو حP م از ��3 ��اد
 ا�� و)�د در ز�ن $ ،�Hه�� ���rا

!�N ً&PNا ،�� آ�>�د ��اد �rا� u� 
$�ا�� . ا��-د/ از :| 6ح"ح �"�.H$

ر ��S ا�.، 
 &ح�4� ��ار ��م، 1د روز
< ان �! ���I @�ا��4 آ� ح�ا&< $� �Hـ

 �"6�
 ،S�"o� دلo
$Qرگ ا&�]دي و ��م 
 .@�/ ا�.
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رم5)B �)� 8 و 7:6(��گ    :ـ( 
رم %D رم را 8@�د، ح��ان%D 1%� ن�D و

  «   :�8"� را ���9م آ� �(��)K>� و » )!و
د"�م آ� ا"9	 ا�» زرد و آ)( �1 �ن ��ار 
��6 آ� ا�W او ��ت ا�B و *w ا��ات از 

 �ن دو ا&��ر �1 "	 �"�؛ و �� *ef او �(
 �� E@� و .ح� و ��ت و � ��ر�- ز�K داد6 

�9@�� Kوح�ش ز��. 
 

رم و @�آي ��LHل او )B ار�� �o�
��3oم ا�.، ا�� ~H( را در �L��I� |

 uو ،�Hز ه�2(� دوم آ��$ jH� در ا
�� H"$".ا� ~H( �j"�� 2 ��گ. 

رم �o". روي ز�Z، از )B !�$�د @�ن �
�p� �� آ�� آ� ه�Hز ��H"�/ ا�. آ� ا

ر د��Lي $ .<"[� �o&وا !�ا@ر/ $� 
آ�H  ا�.، �]">. $Qرگ او?"� را 
�ا�� ��

 ).�(� ��"* ـ م(
 �B ��م ا��IH ه� @�]� �B دeو ��ا
زود �"�,د، وu �-(�م اح���R�: u آ� در 

: .��& �� ا�� ا�. آ� 
�oاد ،�/ ا�.�ا
�pحP� >$@� از  اي از ا�� ��گ &� ه

~H( ,p� و &ح�4 ح�اد��  §�3 ه و ه
@�H ح"�ا�ت وح�� ��$. 

 
 9:6 (هي @ه�ان �Nا ـ �(� 2jH7 ـ ر��6
 )11 ـ

و �Dن � 1%�W�9 را 8@�د، در ز"1 ���' 
د"�م >��س �>>( را آ� �1اي آ�م &�ا 
د�( آ� دا���9 آ@�� ��6 ��د>�؛ آ� �� %�و

اي &�او>�  «.�9��8 �واز �!�c �9ا آ1د6، �(
7"( و  �� آ( ا>`ف 7( � .�وس و ح�

م &�ن � را از �آ9ن ز�K 7( آ@(؟f�<ا «
��اي ���� داد6  و �� ه1 "�( از ا"@ن �
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 1A"آ� ا>�آ( د ���� و �� ا"@ن ���8 
ران آ� �n$ ا"@ن df� د�* � �9"�را�( 7

م ��دS ،�� .آ@�� &�اه�9 
 

ر
� آ� $�اي $"<� �$ �$ .��& ��ن ا
�
    :� آH"�)آر��=�� @�/ ا�.، 

ه، ا=���/  �Nن &�$��» ز�� ��$ح«در 
ن (@�  ��� @("�ا�� آ� ز���� .)7   :�4و

ن )�� در «ز��ا آ� (ا��  �Nد را داد/(
ن » �Nن ا�.� `�I ا�. ���� ،)11 :�17و

@� آ� از را/$ ��م آ�b  �$ �3�] يه
ط� ��"ح :زار آ�N/�"  م :نb ا��، و

�� $�اي  =�اآري$�& !�ه $� ��Hان 
�7��ش ا�. >$ .�Nاو�� &

 �3�»�HHآ� Zآ� $� ز� ��|: « �و 
 �
ر<� �$»Hآ�Zرت =� ،»ن ز�<� !� 

@-� ا�.I� برت ا@ر/ . در آ�<� ��ا
 �o� �$ �I3$ ،.�"� .���$ �$ �����

�� و در ح¬�ر «آ��� ا�. آ� N در
م )(��ا�p� «�� �H@، در�. $��Iس $1

 ���� آ� در آPم و @(دت �Nاو��، ز��|:
�� �HHآ . �� در اHح��».��I� ��}:  «
�^ �H"$ �� �"-� و /ه�آ� «. Q"B را �"

3��$ ،.�"� �� $".�H� � «) S�30:12(. 
 � |م ا��b ح� و��4 و)�د ��ارد و

 �H�ن :{Hآ�)"�"3"= �$ �?ن ر�
3: 20 (Zاه< ز� � .و 

��د )ن @ه�ان �Nا اا��= .�:    
 �Bا ا��	م �Nن �را �1«�و » �,ي؟ �Nا

د ��= ،2"�-�
�)� $� :��R در =�ق  $
 �I3$ ،X�Y >$& )H
 $� �� �Nا، �� |:

                                                           
 .88، 6-ح� Cairdـ  1
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�� . �Z ح	"	. ا�.ن، :|"H"ا ز���ز
ب @�ارت ��(2 @�/I
ا��  ه���H آ� $� ار

Y >$��H��"� X و :��R را آ� @(�اء و &
:ور��، �� از �ح"� آ"�H  $� ز$ن ��

�]�، �I3$ ا@�"ق �Nد را $�اي @ ���(
د ��)�ايا� .آ��H  ��ا?. =�

 
��    :ـ �(� @�72)� )17 ـ ��l)12:6ت �

�
C
اي  و �Dن �1% �@W را 8@�د، د"�م آ� ز
 6�� )R@� س��ن �D ب*¦�W وا.- �� و ��2

م ��D 6ن &�ن B@8؛ و ��ر8ن 18د"� وS 
ن �1 ز�K 12و ر¬��9، �>�9 در&B ا��ي k�

هي  آ� از �د ��B �� ح1آB ���6؛ ���6
ن �Dن ط��ري . 2@>�ا >رس &�د را �(k� و

��6، از � �1د6 �� و ه1 آ�6 و  6��=��
"C�1B@8 $f�9� ن &�د�هن . 6 از ��و �د

\ران و دو
��9Rان و ز�K و �Cر8ن و ��� �
ران و ه1 �5م و �زاد &�د را در >�

�%9ن آ1د>� ه و 61�c 6ر�� و . هي آ�ه%
61�c و 1 � «�8"�9 آ�  ه �( �� آ�ه%�

������ و � را ��( �ز"� از روي �ن 
BJ  e�5 W�¦* 61؛ ز"1ا روز� e�5 و از K@<

 »��ا>� ا")�د؟ او ر���6 ا�B و آ�)B آ� �(
 

 ^"�� داراي �! ��)�f�4� c در |� .�
ه حآ� از �!  $o¬� او&ت �Qارش. ه��"2

�IH�
Q"�: k[o ا�. �>� $� ا �p� ر)gا: 
»ًo4&، .ا� �o� ��رت $�<� ��وu » ا

ا��آ� 
-�I در ��رد :ن، ��ن �Nاه� داد 
 . آ� &S"o4 و)�د ��اردjH�ا� در ا

�Hه$< ا@�>&,r ��o� .c(ا�� /,eز 
c� ا�� &��.، در  آ�ب �	�س از و&

�ح @�/��
ا��  ���Hا�� @�H^�I �"�� ��"ح 
) >"eده2 اQ"� ب ،) و ��ارد ��$���&س$
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آ� 6ح>. از $���. ��"ح $� ز�Z و e:
v@او�� �� از�7د/ $�دا�N ة�)B  در . @�د

 ��:17 k?روز «، :ن وا&�o $� در�S در &
k¬r 2"p� «.ا� /�@ ���o
 در ��رد  ��ال.

ا��IH، ز?Q?� و 
ر�! @�ن �Nر@"� و 

�>"(�، ا ��� :ن، وا&�o ا�. p��² اف

@� از ا�D�� >6ع ��$ . ���N: ،ن روز:
  :��12ا�"ن (روز )(ن ��"�/ �Nاه� @� 

 26.( 
ن �7 �H�^ |�I)ن آ�ات و آ�7

�@$ �I"?�<} .ا� �I` .�اآ�Hن $� . $��
Vد��ر �(� اول $�)B ي( �$ !H�، و ا

  $� و)�/ ��Jك :||: Q�b /�(ن و"$
Vرا $� . $��داز � ط�اح� ����� �(�ه

�� ر�ا�دارد آ�  ا�� =�I وا �� اول $
 �$ � �	3
�"�� ��"ح $@�، و ا�� ط�ز 

 در Hح��ي � 11:19ط�ر ���/ ���I $� رؤ
�� �@وu ا�� �-(�م �(� اول �"�.، . $

 �)� �o� �I3$ ياول $"�J در رد�� �(�ه
@� آ� $�"ر $� :|   ��4 و 3 و 2$

!� در  �QدHح���� آ� �
� ا�. 
 رؤ
@-� د��/ ا�. =]< $Q"��ِoد/I� . 
 uرا، و �"-� kار $� ا��� Hح�� ��ا


� �"�. آ� =�ض را   ط>"�oد،�"�� ���Hار
ر ��ار را در  $� ا�� $�LارV آ�)B ��ا

��؟هي @ =]< @�2 &�رتH�$ ��4" 
@�H، ا��  حS ا�� ه2 &�رت$ ��هي @"4

�Nا ا�. آ� $� :| ا)ز/ �"�ه� آ� ��ار 
ز���$ X"7 و ���@.  $� ه� آ�ام از :|

ر �زم داد/ @�/ ا�. "�Nا) �-@I�1:  12 
 `�I ا�. �-�� @�د آ� &�رت  ـ)6  :2و 

�  @�/ $�د �-

��t �7ر $� او  Q"� ح"��
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) S�28: 18(�"4� uاي آ� $� ��"ح داد/   و
@�/ $�د، $�� =�ا
� از ا)زة �pz ا�. 
ر ��ار، در آ��3 
�Iاري )B آ� $� :ن

ت » داد/ @�«�: 2�@ >[=1 uاز :ن 8 ا ،
 ��م $�د/ @�/ ا�.، و ��ن ده�Hة ا�
 �
را"�Nن اا�. آ� ��ار اول داراي ^

ا��،  $�د/ ا�. آ� د��L ��اران ه2 دا@��
$H$ 7س�� �p� �$ ZHB ��ر�� آ� ا@ر/  �ا

ن �! &�رت "$ ،jH�$� ��ار اول در ا
4�� ا�. و �� �µد/ 7,وزي ��"ح"@ . Z���

 ه�ر )وJ�� �(ك رؤ)B Z$ �� ر<H�و ا
ي اول X@ Z$ �I3$ ر�ؤرؤ� ( ط :|<
ار

XY $ �� >"eاز ا ��@� آ� &>�P ا@ر/  ه$
Vده2    :آ�دQ"� ب �S  و $24ب = (��&س $
21
�)� �Nاه� $�د).  ?�& >$ر &"�$، 

>[= ��
� از   اS� >"e را آ� آ�<24  ا
�� ا�)"< ا�. $ ا�� =]< از آ�ب �

2"Hآ ���	� ،�-@I� . �� از ���. ا�

kjo آH"2، ز��ا ا@رة  ��دو &��. �>
�! �-� و �! ���Dع در ^� ح�ت  �$ |:

 . ا�.e: در"����� ���   jH���،در ا��
�� آ�ب �Nد را �� �61��. ، در ه� دو )

 ���Iف ��H/��"ح ��اردي را در ��رد :
�� �Hآ)  �-@I�4:   1 =  S�24:   3 .( ن�B و

 ح	"	S را آ� ،)5   :1(» @ه� ا�Z ا�.«او 
�� ا���ار و   @(دت ��ناو $� :ده�، $

@�، و ه2 او �$. �1د/ ا�.$ (�$ آ� 7
.�"� ��@-� . )Q اI� ت 17ـ�H�6:   12ر)

 !����دن �(� @�2 $�"ر �Qد در را�4$ $
 S� >"eت ا@�، و  �� 30ـ�H� �$24:  29ر)$

�X �(�هي �� .	$ و ZHR^2 در ��رد �4
 ��ارد 4 و 3$  �$�� ،�� در �(� )�|:
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�� . ���3I و)�د ��ارد<� � c&در وا
ر �-د :�� را در ه� د�= .l .��& و

 �3f�� ��&�ار ده"2 آ� ��ن ده�H/ ا
 �$@� آ� ��"ح، :ن را در ��رد ��$

�$�� 2p� در �I3$ ،.د/ ا��I� ,�-
 .
�� دو $ب، ���H دو ?>� �! ز�· �	�4 ا

�� t<
 ه2 ��$ ،�4	� �$ @$H�. س $� ا�
 S� ز�"� در ~H( !� ��
�ازن، ا �� 6  :24ا

��  ،�@ اe"<، آ� @�ح :ن در � 7,وزي�$
���دن �(� 
��t ��ار اول $"ن @� .

ن 8 و S 24:  7هي ��Hرج در � ر��^ 
�� ا�. آ� ��اران  ر�� $ 4 و 3 و 2ه
�Nور��  ��د::   ���S  (/آ3"�ي ر�� د
�� آ� در را/  آ� �2r,3 ر��) 12ـ9  :24ه

�� >�l د�N يدت $� ار$ب 
�ا�)@  �Hآ
) S�24:  1314  و(، 2jH7 �)� دن��� در 

�ح @�/ ا�.��
 . S� ر/ 28ـ15 :24از آ� ا@
آ�L"� �HرV، ز��ا در  $� �	�ط اور@3"2 ��


-�, :ن  @�ح �>�ت �$ �-@I� 2�@ بهي $
��Nت  �7دا�: �$ ��$�اH$ ،V30 و 29ا 

@�د،  آ� ��$�ط $� ��ار @�2 ��
�� V�7.1داز 

                                                           
/ �SH و        ـ1L� !� H"   ��7$  $�ا�س Hح�� ،��د

 ^ــن ���ــ��Hة ز$ــ�ي ���ــ��Hة اe"ــ< B(ــرم،
ت �� -@I� �@$24ب  . $      ،�-@I� 2�@ ب �S و $
:�Rـ� را آـ�     .  �ـ��� ا�ـ.    ا�� =�D"� در ا�>ت   

��ش )ن    $ Hح��       >�در آ�/ ز���ن @H"�، $� د�
[�3-� در ا�N >"eد ذآ� �Iـ�د/ ا�ـ.، وu ا�Hـ!            

    2�B روح�� �Nد د�ـ�/ $ـ�د $ـ�         ا��R را آ� $
���� I
 ،�-@I� ار ��اي �("� در� �Hآ. 
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ر)B ب $"�. و$ v=�� �p� در م $
اS� >"e، $� $�ر�� ��o آ�3 ا�� 6ح�H از 

�� X�1 V�7داز. 
 دارد؟ )H~ و $�:�Q"B �B /�Hي را در

ره و ا و )3r:   » ~H>�، &ح�4 و ��گ <N 
)H~ ه را�Nاه"� @H"�، ز|ر �¬�4ب 

��.  ز��ا آ� و&�ع ا�� ^� �زم ا�.،���
 ز��ا . ?"�I ا��( ه�Hز �"�.$ ���&

 SI3` و ���& SI3` و�. �Nاه�H �1د$	� 
   &ح4"( و و$ه و ز?Q?�و)�ه در )

��: ��ز دردهي ز/ . �7r: )H�ا� ^� ا
 ).8 و 6 :�24ّ��  (»ا�.

^� آ� اآ�Wًا در -

�)� $� ��ء  $
 ��ر )H( ~H~«��رد :<Nو ا  و)�د ،»ه ه

X"7 ،ن : دارد و :ن را �N$"� $�اي ز�

�آ"� 24 $ب 7 :�� ،�H7ار�� �� S� >"eا 

���n ا�. آ� ��pHر ��"ح از:ن �H�، 
���� . اي از ز�ن :�N �>�د/ ا�. د&"	ً

آ� آ� در ط� ���دن �(�هي &وHوح�� c�
ق ��-
رم، ا)B 
�، $�اي H=�ا اول 

�� ��آ�I` �HH  آ��� آ� در :ن ز�ن ز��
��هي از $���v ��"ح و ز�ن :�N  ا�. ��

]�ر @� ��) S�24:   3 .( !�وu در ح	"	. 

 ¢�7 ا=�د/ 
ر X"7 ت&-
��ي ا
�� �H@ر ��ار �o(�د از ا$��ا .$)B ن:

��N
 Zن ��ا $� ز�HR^ ز�� �� و
 . �I`
)�ا� ��ر � =�،را �"Q ا�. ا)B د :ن

 ،م ���دن �(�هLHر ز��/ در ه��(
�ح �1د��
ر . )B ر :ن�)g �L�
o>, د �$

ه� از :��ن ��)�: X"7 ع�HI��د ز��/ 
ر . ��اران ا�.)B ا :ن�B ا؟ و�B uو

» و $>Z؟ $"«ز��H  ��)�د ز��/، �6ا ��
 را �6ا �1Hح�� |: �Hدر    :ز� X"7 او از
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ن ر=�� و @ه� �)�ا $�د/ }: �$ �رؤ
@-� (ا�. I�4:  1 .( 2اران را ه�� |:

ط� دا@�� $@"�. ز��H �6ا �1N �$ آ� :ن 
1د ط>"o. و  ��ر ��)�د ز��/ اح��)B

 �$ ،�Hا ه���N ن)(

�ان  � ���>ر
ر ��)�د د��ت @�/)B آ� :ن .=��ا��  �7

در ه� �6رت . � )(ن را �$�د آ�HHا�آ� 
�". �Nد b ز در�Hاز :ن ��اران ه �-� ��

ه� ���/g  |: ��Pط uرا ا��، و ��د� �$
ر ��)�د 7س. @�د ��ه�/ آ�د ��)B ن: 

ه�.  ز��H؟ �HI-� ز��/، �B آ�� را �6ا ��
آ� :���X، ه2 و��/ داد/ @�/ و ه2 ��رد 

ر ا�.pا�. آ� . ا�� ��H@: و :ن �6اي
Iدر �-@ 20   :�22��  V�H@:   »  �$ �� ،�3$

 ».:�V: .Z زودي ��
ا�� ا�. ! $"، اي �"�ي �Nاو��

 �-@I� ب
��H$ «7 و6 :$1ز�L !� ار او�
�� �� آ� در » …:�� $� ا$�ه���واژ/ 

@-� از :ن ا��-د/ I� يا$��ا و ا��(
ِد�ن =�^ ،/�@)B ر ��)�د ز��/ ا�.، و 

ِد��= 
>t ا�. $��» 
ي » ؟� $� آ|(
/L�$�& �$ �p�H� . 2ا و ه�N ه2 ��دم

@�H  �ـ[�3&ت �Nا ���ق :��ن ��"ح �$
�ـآن ـه � را از ر�ـ� و :|ـ� $"��
 رو�"ن(� ـ�ـ�هـ$
 ).21ـ19 :8

$� z  ا��IH $�/ آ�ب 
ر�¢ را 
�� ،����$"H"2،د�"ي   او?Z ��ردي آ� �� 

@� ر�eر ��$. 
ا�� او )(ن را در آJHل دارد ـ آ� ا

 آ3"�ي �Nد را � ا����LH ه�.، :ًHf�4�
�X ح-g. آ�د/ ا�.؟ ��
ن �7)( ��در ا
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 �:&Qو��/ ح n� ل��اد/ ا�. آ� "
ر �زات �ZLH«ا¦��اران از :ن )B « آ�

 ���� �Nاه�H 8در : �"Q :��/ ا�.، ره
 .=�)Qل ح؟ 7�¢ �(� )22 و 14:   21&"
 2jH7 =) S�24:   912ـ ( �-H� ال�� ��$� ا

ف �"�. آ3"� از ا�� �]">.. ا�.o� . ه
هي درو�� و $,و��، �"Qان �6ا&.  §�3

ن :��� را آ� ^�"�ن را، حS ز��@Q"B �
ط� آPم و @(دت $� آPم ، در N �$ را

ر �Nاه�  ��oض �4N &�ار داد/I@: ،ا��
 لوu ا�� ��حB �3	�ر $� ط�. آ�د

��؟ ز�ن �o"� $�اي ز§.eهي ��دم  �"
�Nا، �	�ر ���/ ا�.؟ 7�¢ ا�� ��ال ه2، 

H� .,N! �6-� ا�.N ن دورة)( �� در ا
/��� Z"o
=	t در ا��(ي )(ن و    : ا�.

ط� ��"ح N �$ ه�ا�� آ�
�I"< @�ن ¯ر @
ن  @("� @�/��HHآا��، روز ا��	م از )-

رت .)11:�� (=�ا�Nاه� ر�"� <� �$ 
=. و در  د��L، @�ارت� �Hاه�N شJ�� ه

 v�� و $�Hح��ي ��36 ز��� $Z رؤ=
 ��"�) 2�@ �)� = S�24:   14 30 و 29 و(، 

$� ط�ر ا�k(�� 2 :زار )(ن و $� ط�ر 
�@ �Hاه�N �(�هي . اk(�� �N :زار آ3"�

/�pH� ،2jH7 
 2I�هي [�3-� را از  
�� ���[
 �$ ¢��(� @�2    :آ��H ��ا�� 
ر

�ح ����
ن ^� Q"B  روزي را �آ�H آ� 7
 .ر�� 
ر�¢ =�ا ��از ��3 


�ا�"2 ��ه�/ آH"2 آ� �Bا  اآ�Hن ��
�Hي 6حنهj"ه c�ن   ا�� و&HB در ،Q"Lا�

ن @�/"$ �
"�Q( ب @�2 . ا��در $
ن داد/ @� آ� �� Hح�� �$ ،�-@I�

هي ���اu در �! دور/  ���LB ا�� ر��
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ر¡� از )(ن ر�N�$ .Nاه�H $�.، و 
:��R را آ� ��)k ح,ت و ده�. ا��ن 

��  ����دد، �Nا/ �,وهي اه�¦� و �Nا/ �
��=. در l،��ا�< �Hاه�N ل &�ارJHآ .. 

 ،حS آ3"� �"Q در $�ا$� ا�� �,وه
 �I` Q"� ن$�ا�� ��"ح"H$ ،.�"� �¦ا
��I ��دم HR�: ،�H�="$ �$�m ا�. در
��3ن در ه�ج و ��ج دوران Lا�"� ا��

.��Iا�"�ا�� �� ح/ ا��"-ن، �@ �H�-�: 
��N Xا$"�/«L�@�= ا و�N ا��!« 

ن $ب��N@-�، هي 7 �I� 2�@ 2 وjH
 دار��، و Hح�� Q�� آ"� روي�
 �$ X���ا

�� �$ Q"� او *� ��Qاز ط��  �H��  ـا��
هي $Qر�� |-��  آ� در :ن &�رت ا��ا��

��"ح در ��آQ &�ار ��=�� ا�.، �� . ا�.
 �� در �! ��ا�2 درون آ3"�)H
) �H6ح

��) اول)( �H6ح !���"ح،    :�I3$ در 
م ^� Q"B را l. آJHل &�ر
� ا�. آ� ��اe

او اآ�Hن $� P( .ªل . :ورد �Nد در ��
 .����� ا�.

J̧�"$ نH"اي اط��$ �� ��"ح"ن از ا
 ."o&اق وا�[� X���رد، $ب ه-�2 7"�ا

± ا�. $�اي 5 و 4هي  $ب-@ �H"� و :
ه�ة :��R آ� وا&�N cاه� @���: |:    ��ا

��ا �I` �B ا�. در�, ز§.7@���،  ريهي �
uو ."Hودا�� ا� ه��Qز����ال ©�اه�  )|:

 .ر=.
 
8 �7�� ا�. =ـ آ3"��H)1:7 17 ـ( 

ر 2%D ن د"�م�ر 1و �ع� ا ز%D 1� ،���
�8�+ ز�K ا")�ر �د ز�K را �ز %D ،6د

د �1 ز�K و �1 در" و �1  �(� دار>� �
و 12��+ د"1Aي د"�م آ� از . ه�� در&B >�زد
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�2� -!d�)� \�"� و �%1 &�اي ز>�6 را  ب �
ر 12���. دارد%D ن�ن  و �� اي آ� ��"@

ز�K و در" را �1ر ر�>�9، ��  داد6 �� آ�
ه�� �1ري  «   :�8"� �واز �!�9 >�ا آ1د6، �(

 � ��<�� ز�K و در" و در&�ن ��1
8�9ن &�اي &�د را �1 ��@>( ا"@ن �1% �

W�<�9. ز�8ن را ���م آ� از و *�د �1% 
ر   �iط�- ا�<%D و $%D و �c ،$�Mا�1ا

�<�� .هCار �1% 
و از �<� "%�دا دوازد6 هCار �1% ��>�؛ و 

 دوازد6 هCار؛ و از �<� �د او�Kاز �<� ر
�� دوازد6 هCار؛ اzدوازد6 هCار؛ و از �<� 


�W دواز6 هCار؛ و از �<� و از �<� >��
وازد6 �9)( دوازد6 هCار؛ و از �<� Eع�ن د

هCار؛ و از �<� \وي دوازد6 هCار؛ و از 
آر دوازد6 هCار؛ از �<� ز��
�ن (" �>�
دوازد6 هCار؛ و از �<� "��V دوازد6 هCار؛ 

�<�� .و از �<� ��9�K دوازد6 هCار �1% 
 W�¦* )18وه 	و �ع� از ا"? د"�م آ� ا"9
آ� ه�� آس ا"@ن را >��ا>� 1Eد، از ه1 

 ز�ن در ��BJ H و در ا�Bu و .<�!� و .�م و
��� �� 6x1� را��� و  ح��ر�ي ���� ه

�&�ا>� و  هي O$ �� د�B ��218، ا")�د6 
ت، «: �8"�9 �� �واز �!�9 >�ا آ1د6، �(�

&�اي � را آ� �BJ 1 >@)�� ا�B و �6x1 را 
Bان و » .ا���و  BJ ن در 18دA��و �- 12

ر ح��ان ا")�د6 ��د>�%D .H�� و در BJ 
�� روي در ا�2د6، &�ا را ���6 آ1د>� و 

�9��8 :»K�� ! س و�1آB و ��ل و ح�BR و ��
 اآ1ام .�uت و ��ا>"(، &�اي � را �د �

د�Qا��ا .K��.« 
B�8 ?� �� ،6�� �u���� ان��از  )�: و "

» ن آ�>�9 و از آ��ا"? ������
&�او>�ا �� «: �? او را W��8» ا>�؟ ���6

��9  ا"@ن آ)>( �(«: �1ا B�8» !���ا>(�



����م ���� 
 

 

98

س &�د  آ� از *�اب ��B ��ون �(>
�"�9 و 
�)B و �� آ1د6، ����  6x1� را �� &�ن

از ا"? �% B��H روي BJ &�ا"�9 و . ا>� �7د6
�<>� )� B��& او وي را $�آ�99 و  روز در ه�
BJ ن�  >@R�& ،K+ &�د را �1 ا"@ن �1�

B� �9�18 و �@�9 و د"1A هC81. &�اه� دا
�Oاه�9 �� و ��2ب و ه�� �18 �1 ا"@ن 

اي آ� در ��ن BJ  ز"1ا ��O .6x1اه� ر���
�R@D �� ن &�اه� ��د ون ا"@>� ،Bي  ا�ه

"( &�اه� �7د؛ و R9ن را راه�ب ح�ت، ا"@
نm ا"@ن �ك &�اه� R@D را از )��&�ا ه1 ا

 ».آ1د
 

ت (» �B و&.؟«  �(� :ا?��:1 
 3( 
 ���o$ « c از :ن«:��o$ �o از و&

ب ه-�2 ا�. $ c�م و&eب @�2، ��$. ا$
م ��eا ًo&وا �  ����4ك ا�. اN ؟���@

 ،Hح��2 ��@�ري p� 2 آ�"Hر آ�[
 ZHB
�
�در � c�ن ���p ا�. آ� و&^ ،c�ح و&

م ��eدر :ن ا  �)(�
 >$@���، و ���1 &
/��: jH� . ا�.$�اي ا�� �4N در ا

 ًHf�4� را آ� �R�: 2�@ ب$Pي «ز��ا $
�ح ��» ز�"���
  ا�.، jH�آ�H، وu در ا

رت <� �� �,�"�o$ « 2 از :ن«$�$� رؤ
=�� ا�. و ه�Hز ���6"� *	l ز�Hاي  آ� ه

ب ه-��I` 2 ). 3   :7(وارد ���/ ا�. $
 در $ب @�2 Hح��هي �ا�. ادا�� رؤ

�1 �p� �$ uو ،�@�، ادا�� ���3 ر� $
�@$ c�
 . و& 2"@�I$ و�� ��اردQ?

وت-
  2"Hب 7"�ا آ�-� $Z دو $�g يه

�اu ا��ار !��"2 در �L$از  و Q"�:

�. ا�. آ� ر�� ��$ ���c، ا$��ا او&
ب @��N)2اه� $�د $ ( �)� ��س آ3"�
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�Nاه� @� و ��س ��$. ر�� و :زار [�3&ت 
�Nو در �ن �Nاه� �دي ��o ز�Z و در

 ���ر�"�، ز��ا آ� �(� @�2 آ� �	7 �4
ب @�2 ا�.، $XY ���
هي  د�. $� �	�

 c��� ا�� 6ح�H ا�.، و و&�H@ >$&
�� X@�7 ح را"�� v��ده�، و  ��$�ط $� $�

ن ��،$ :ن�7 �$ Q"� ن)( ¢� .ر��  
ر
$�o از ا�� وا&P$ ،�oي ز�"� د��L ©�اه� 

�� در :ن  ©�اه� $��"$�د ـ ز�P$ د آ�
د . وا&c @�د-� �$ Vر�<� � ��$�اH$

 �-@I� حD1   :7رو@� و واVد���$  . Hح��
�1  ����$�o از ���دن �(� @X آ�ب، «

د�ن ا�. و $�o از :ن N ن�@ �)� .$��
�� ���6 Zز� �H"$«�� از  ، او �o$ ،����

 ».د��م... ���دن �(� @�2
�L�ر د<I� �،,"�
ه� @  �(�
 آ��ن 

 ه��"2Hح�� . �)� X@ ��:��R آ� در ا
ر ��I@:  .@�د، در	"	ك و حH��
 ���6 

@�د، و  =�ا�,ي ا�. آ� $� ز�Z وارد ��
ك، Hار وح���� !� $ ،2"p� ���6 ��ا

در $ب ه-�2 $� . 1د �7دازي @�/ ا�.
$�  ��* آ��ن 
�)� ا=Qود/ ��H$ ،د�@

 ا����Hر)ت�ب، �7واز رؤ$  ،� ��
!� آ�  �Qدe: ا ا�.، و در�N �$ ن�@ �


ر ��ار �	ب دار را ��)B  /ر$"H"2، ا@
$� د���ر �Nا�� ا�. �>� $� �ز �1دن :ن 

 اآ�Hن .��اران $� 
N. و 
ز� 
ر  ��)B 2"ا��
را آ� داراي &�رت » $د«

�"2، وu ا�H! در H�$ ،�Hه�� Zز� k��ª
lا�N ��@�= ر)B لJHآ .�Hه��  . ��و ا


ز/ /L�  ن ��رد ا�.، و $� اي^
هي ��$�ط� در �>�ت � در را$�4 زرؤ�آ�

ر ��اري آ� ارا$� را �,ا��H و )B $
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ر )B»د
ز/ ،»$ /L� ���"� آ�HH/ ا�
 
 ز(ا�. �ا� ح	"	S آ� ��$�ط ). 5ـ1  :6آ�

 در آ��ن 
�)� و $� :��H/ ا�. jH�در ا
���Nاو�� $�    : ا�. آ�&�ار ��=�� ا�. ا

رت داp� م :ن ��ارانbرا ر د، و �
�� ��آ�H آ� او آ3"�ي �Nد را �(�  ��	

آ�H و ا�H". :ن را &>< از ه�jم  ��
�Hآ �� Z�
$� در �(� . ��اران �� ��:

ل �n &�ار دارد"&ح��Q"* در $ب |2  .
�"�I $� ��د e:�3< �@ ��-�س $� آ�ن 

 X@ �IH��k&>< از ا�ª ر�� را ، @(� �
�N 2�N ان آددر��7"���«H �$ ،�H و «

» ]��$�Lار[���� «��دم ا¦��ار �Nا 
ت (�:1 
 4(. �?)�ا در ر�� �� و ا

�ح 13   :1"ن �$� ا=���

��t �7?س ر��ل  
 .@�/ ا�.

 H$ د را در ��"ح�N ن ز��� آ� ا¦�
 و��ة روح ا?	�س `(�ر @$ ،Vآ�د�V . از


¬�Z @�:ن ،.  ¼�o$ �$ �p ا¦� ا$�ي �
ده @�وع $� وز��ن $ S&و ��$�اH$
د�ن �Nا ا�� را �"�ا����H آ� N ،آ�د��

/�@ �)� . ا�� از X"7 در �	$< &�رت :|
��ر�. �Nد در را$�4 ���اران در ا)�اي �

 uز��، و
 و��ا�� )(ن، در 
N. و $
$ ��  آ� از �Nاو�� $� 7"��(�يآ3"�

�7�� @�/ ا�.�H= ،دارد. 
 
ت (» �B آ��؟« �(� :ب�:4 
 12( 

��Q"Lر ®� ا�ت $�"�: �� 144000:ن . ا
 ."o� رم و :ن)B ���-� ��آ�ر در :
 �B و �Hه�� ����آ�ر در :�� |�B 2 آ�
ي �o� ��ط� $ ه2 دار��؟ وu ا<
ار
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ه� g XY ��آ��IB ا�. آ� در ا$��اي ا
�� ��م. @�د ��: �B ا�. آ� ��-� � �$ 

/�@ �)� ��د�ن �Nا :|   :ا�� آ�N 
�Hرا . ه��  ه"� د?"�3 ��ارV آ� :|�

2"Hود آ�z . ا�N ند�N �o�د�ن، ^� N
��م .�B در �(� ��"* و �B در �(� )�b 

رو�"ن (ا��  دار، `(�ر @�/ ��د�ن ا¦ن
د�ن ). 13   :1"ن � و ا=�11  :4N � ��ا

د�ن �Nا، 7"م N �^ �H��Nا ه��"2، �
�I($�اي � ا�.  �-@1   :1 ( Q"� و �

وu ا�� ا�� ZHB ا�.، ���LB . اV `(�ر @�/
��  ��ن ��آ�ر در :�ر@�د �(�@�)B ،

 )H
 ا��ا�"�3 $@�H؟ $�"ري از 144000
�"D�=  رد�� ��هي �Nدرو و �D,rوري در ا

�(�. ارا�� @�/ ا�.�$  ���
�"D�= ��ه،  ا
د�ن �Nا ه��"2،    :ا�� ا�. آ�N � ��ا

 ه2 `(�ر @�/� Vا . /�@ ��-� � �$ ��ا
 در حu آ� ، �-� ا�.144000  �،آ� 
�oاد
�� �$�Y |�"3"� �$ ونQ=دا�"2 ا ه��"2، 

��I د��L از  ��$�ا�� ر&2 =�ق اح��H$
@-� ا�.، ���H ��اردي I� !"?�<} مار&

ن  آ� در �>! و روشد��Lي "$ �6N 
هي �2pH و ���Iك آ� $"X  د���ا�� ـ  @�/

 .?ري دا@�� $@�H ح�: .?از ا��IH ح
 �Nد را )Qء :ن . 1د�� دار��� ��ا

در ح?"�I آ��z  ،2"Hب �� ا��ا�"�3 144000
J�"$ ،)�r, ا��ا�"3(ه ه��"2   از ا�. �

�"3o
ت $�ا�س روش �(� )��� ا�. آ� در 
��N 2pHد ��Hان و ا��"ز ا��ا�"< را $� 
آ3"�ي ��"ح و :��R را آ� &>�P در 
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 �-@I�3:   9
 ،Vر/ آ�د�  - $� :ن ا@�
 1.آ�د/ ا�.

�( $ 2"p� /و��هي  �در ��رد :ن 
 ��ط $Z �9-"� در :<
�-.؟ ار ��$ �B 
 و :ن |:144000 �I� ، �-� B"�.؟ :|

ر��، ز��ا ه���H ه"� =�&� $ ه2 ��ا
 ،�Hا ه���N ند�N ًo4& �H@ه��B آ� $
 �)� ��$�اH$ ،�Hاه���N ند�N ��و ا

�� Q"� /�@  �H@$) �� و ا�� `�)ر .3(:
 ،�H144000:ن در ز��ة ه�� �Hه�� �-� 

) ��:4 .(�� ���LB uود  و�z اد�o
@�د 
 �$ 2"p� /و��دل :ن o� ،نا��ا�"3"

م �3< $@�؟b از /��: 
 �"�LارV، دو$Hح��ر/ �Nد را $� )ي 

 �j"�� /�HHم آPا� �"H@ را آ� او �R�:
ر    :��¯ري �Nا از ��دم �Nد $�د<I�

د��L، :ن ه�o$ 2 از ��¯ري �(� ��"* و 
ط� ا^". ز�ن :��ن ��"ح N �$) &�?

 ��)7ـ1 :2|: ، $�د�� 
 ا ��«� ���
�� از ��¯دوu » .¯�د/ @���� jH�ري ر ا

ري `�N . �Iد �Nاو�� ا�.¯�� ����"�j ا

                                                           
ت �Nد       ـ1o? آ�ب �	�س   از ��ارك   ��ر�س در �4

    �-@I� ,�-
�  �� 4   :7در ��
�ا�ـ�   آ3"� ��   :�ـ
 و  28 :�19ّ�ـ�   (» دوازد/ �ـ>t  «اي $@� $�     ا@ر/
  @ـ� از           )22: 30?�&� ��، و ا�ـ� =�Dـ"� اح��ـ

 آ� $�   ا�.اي     و ���  1   :1ر�?� اول �47س ر��ل     
��r<̧ن /�Hن $ـ�  . ��@�� ا�.   �7اآ�Hـ�ان   ��"ح"

ن @�/   "$ �o&ن وا�، و  )29   :2رو�"ـن   (��    �(�د
   هB 2ـPr6:   16(.    ZHط"ن  (» ا��ا�"< �Nا «آ3"�

 و ر�ـ?� $ـ�      9   :��2ا)�o آH"� $ـ� اول 47ـ�س        
 …Pr ،3:   29ط"ن 14 و 11:1  و ا=��"ن14   :2 
"4س
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ا�. �! ��د {>�?"! $@� وu $� ه� حل 
 !�� ـ�ا�ـ
 �ـ� �Nا �ـا�. ا�.» ��د«
ي �� � را $��رد ـ��ه) S�10:  30(، 

 ¯�دن ��ه $�اي او، �B آري دارد؟
��،  �Nا، ��دم �Nدرا ��H@) دوم �?ر�


وس ��"
 و :��R آ� $�Lش) 2:   19Hح�� 
ر�"� ا�Pم �Nا $�د �>� $� 
�oاد آ�3 

 از ��ي . »144000« {>�?"! در ��د:|
 ����� !� �� دHح��د��R�: �L آ� 
ر $�د آ� �Nا 
�oاد :| را ��"$

ر   وu از ��p ا���� $�،دا��. ��¯
و ��$� :ن، از ��N �pاو�� ^� . �"��Hد

 �o���H :ن ��و/ ��آ�ر � |:
، »"<ا��ا�«� �p� و از ،�H�، ��دم او

ن }: ��م ��33 ه���H آ� درزb >�@ |:
�HHآ�. 

 �Hو/ ه��ا�H! $�اي $ر ��م، 
ن 7"���. ا��  6ح�H ��ض @�/ را �7 آ�د/،

ر )B ن، 7,ان وL�@�= /و��ه� @ �
 ه��"2 آ� 5 و 4هي  ح"�ان ز��/ از $ب
ز @�2اران $ب �را/ را $�اي �$ 

�� �HHدر ��ض را/ را .آ Q"� ر ��ار)B 
ر =�@�� $د در $ب )B ت ه-�2$�اي�: 

1 
آ�HH، و ا�H! در $ب   $ز ��10 
ت ه-�2���   $� ه7�H"��12 و 11 :�

 @�وع  �آآ�N�$  2"Hرد ��|: 6ح�H اول $
 ��زش��دم �Nا، آ� :   :@�/ ا�.|: ��| 

 �(� @�ن :|$
¬�Z @�/ ا�.، آ� �� در  
 ه���H آ� در ز�� ��$ح @("� رد/ �	��"�

 و 4  :7 (�� �-�144000و �� :ن ) 9  :6(@��� 
ر ،)9)B ن $"�. و^ $ �L�ر د$ �I3$ 

 �-@I� ر در$ Z?4   :74,ي آ� در او ، 
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. @���  ��H�� ±�oدر 6ح�H ح¬�ر دا@�

�ا���� ا�. 
 &>< از  د�"ي �Nا، آ� �1

�:����6 ��ن ��ن اي $ زش |^ $ ،�H"<
ت �Nد اط�"e و �(�، ازH د�$ ��=�ن 

زش 7,ان �زش د�"، ��آ�ل $� :���Bن :�(
ر ح"1)$�د)B ان ز��/ آ� @ه� �، $

Hن در 6حرم :�� �ح¬�ر@)B ب$ 6 ،Vد�$ 
ن . ��ن داد/ @�/ ا�.L�@�= !H�و ا

ر/p�  �Hر در 6ح$ Z?ري آ� او��"$ ��
، دو$ر/ وارد 6ح�H �H ح¬�ر دا@�11   :5

/�@ ,<o
 �$ �    : و��3. اس.�� ا��، و 
 را  اويز��و/ $"��ري آ� ��ود 7,و «
 »ه�H ��ا�"��Nا
، �"�� ��"ح  «� /ت از :ن 7د@e
 2».ا�.
ري ��آ�ر در :�� ـ Lن ��ود ر��^ �o�

2�B در jH�
�  ا��ازي و�"c ده2 آ� درا
ه� ���7@ ZHR^ ه� :�"2 و�N Xاو�� @


X در م $�آb ت، $�اي&�3] �^ t��

2"@م ا�]ر �">b. 

ن  «L�@�= ن وL�@�= مb $ ��$�اH$
م P(�7ل � ،��}: .�م �b �	�ب و $


� را ����� V�I
�X  X و 
�ا �� ،2"Hآ
�"2 آH"2 و �� ����اي  &�وس، &�وس، &�وس   :

ت، H�ن و �Nاو��، �Nاي [�3&ت و آ}:
د، $ �
ز�Z `�3 از )Pل 
� ا�.، )Pل $� 

لo�� ا�N اي.Z�: .«3 
 

                                                           
 .87ـ ��ا)�o آH"� $� 6-ح�  1

2 - The great congre gation his triumph shall sing - Ascribing salvation to 
jesus our king 

 »د�ي �م«اي از آ�ب   &�o4 ـ ��رآ. �	�سـ3
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ت  (»�Bا؟ «   :�(�. ج � )17ـ13:
��Hة 7,ان، ا$��ا در ��رد :�ن1 


� ارا�� ���Pو ��س �3. ح¬�ر :ن ده� اط 
/ �Nاو��، 
�D"ح L�"7 ن را در@�7�"-�

ن آ��� �� «   :ده� ���� از  آ�$@�H ا
��H و ?>س �Nد را $�  �اب ��. $,ون ���:

از . ا�� �Nن $�/ @���� آ�د/، �-"� �1د/
�H�ت (» ا�� )(. X"7 روي �N .ªا� و 14:

15(. 
/�� �� �I= س �-"� {> ايل �آ�HH آ� ?>
�� ح�ا&<  ا�� و �. آ� @("� @�/ اآ��

��ط� ا¦N �$ا��  ��ح�< ر�� @�/ن .
/�� �� �L���H آ� اي د���.��اب � « « �
».Hz «�o&وا /�H� []��6 ا�. ا�. آ� در :

ق ��-
و حS از ا�� ه2 =�ا
� . =��ا ا
ر=�� و ¯ر آ��� را آ� ��ح�< :ن ��اب 

�� �� ���� ،���@ �HHرت .1آ<� ًo4& 
»�� ��ن آ���@�H آ� از ��اب ��.  ا$

��H $,ون ��:«، / را $��� :ن دو د
��  &H�� �L��I�ز��ا آ� :ن ��و/ . �Hآ 

�$ �Hا ه���N ند�N .	"	ر در ح¯. 
$�ا��، �2r,3 ا��D�� �IHع ا��آ� H$

رت =�ق، ���Dع را ،R"7"�/ ا�.<� uو 
/ ª. . رو@� آ�د/ ا�.L�"7 در �Bا :|
�� در :|  ا��؟ �B ارزش �Nاو�� �����ه

 �¬z ح¬�ر در �L���و)�د دارد آ� @
��=�؟ 7�¢ ا�� ��ال ا�� ا�� �Nاو�� را 

                                                           
 از آ��3  1Hح��» ��اب«ـ ا�� $��L"2 ا��-د/ 

 �@د/ $� ���[
 !�ن "$ �I�: از J�"$) �PW�
@-�  ر�e آ� $"�J ��"ح"ن ��ح�< ��I� ـ ���@

ق ا�.، Q"Bي )22 :14 و ا��ل 9 :1-
�! ا ���� ،
��-� ،Hح�� ����� ���
 .اV =�ا
� از 
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"	. �k(�� 2) @�/ ا�. :| 	دو ح   :ا�. 
�H@/ �Nا $L�"7 در: |: �IH� اول ا

�� �Nد را در �Nن $�/ @���(  �L�ا�� و د
�IH� .ا�� ه، :��د/  از ر��ا

�]� ا�. ،آ�� آ� در ز��ة :ن �c ا�.@ 
/H� �H)آ ��7ك @�/ ش :?�د آ� از ز��
�$ ���( �� او �4ء @�/ ا�. و �! ز��

ا�.، آ� ه"� ز§. و SHz در :ن �"�.، و 
��ار ا�.هي ، $�اي ^"�� 7�ز��ا آ� رؤ

ت �:13 uرة« 17 ا $� )Pل و  ا@)H

.�e: آ�� �"�. آ� در v=��I3$ . $�آ. 

ا@ر/ $� ز���� ��"ح"�� ا�. آ� اآ�Hن 
�� .��و آ�"�I . آ�HH ز��/ و در )(ن ز

N رت ح¬�ر���  �ا ا�.، و از ��@�در زه
�7��  آوش��H «از  ��H ��/» ��"ح�

@�د، �I` ���LB ا�. آPم �>�ت را  ��
 در ح	"	. ا@رة آ�3 1»؟o�,r	�ل $�ا��

دم �Nا، در ��«ا�� 6ح�H ا�� ا�. آ� 
�Hا¦� ه�� ،��هي  روح   :�"ن ��PIت ز��

=�� در :{ن X"7 از :��I ا¦� �)Pل 
د ه�@ ،�H@$�H�.2« 

 و ه2 ( Z^ ا�. آ� در ZHB ��و ا
 �<o� آ� در ��اآ�Hن و در ^Z ز����، آ�

�� .��N او���N  �(رN ـ �� در 6ح� �HHآ
 �<o�(Hieron)�3Nدر دا �I3$   /L�( ���

در (Naos)&�س B ،د را�N ��"N او���N ،

�� (�Nد را $�اي :�ن ��Jد/ ا�. :15 .(
�<oآ� در �(�  و� ��"N  نI� *"��

/�@ �"6�
/ ��دم  �Nاو�� L�( !H�ا��، ا

                                                           
 .89ـ �ي آ�ك، 6-ح�  1

�P7دي. ام. ـ : 2. 
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 $�اي :�ن ��دو�2Iاو ا�. و و��/ ز$�ر 
    :ا�.

 ح¬�ت ا��3 ����� ا�.، �I�:J در � •
در �34* �آ� �Nاه� $�د& ��� �� .ز

�N± در @k ©�اه� 
��"� و �� از ز ا •

,ي آ� در روز �"��د. 

• �� �I��� آ� در 
ر� �ا�N و �� از و$
د �� و�= �)g .&آ� و ���� �� از ط

�Hا�,(   .آQ� و 5 و 1   :91 داود 
6( 

ا?>�� �� ز$�ر ��د �2I و �� =]< ه-�2 
 >�l ن را در@-�، ه"�IRام ��"ح"I�

�(�هي اول 
 . ا�� ��PIت ����I� �Wد/
رم آ� ر��)B  ن�� هي )(ن را $� �

 �(� 2jH7 ادا�� �� ��$ ،�Hده  �H$� و
���  د:وري ��$ Q"� آ�HH آ� آ3"�

��ح�< ر�� @�د و ه"� را/ =�اري از :ن 
ن $ 
 ز��� آ� ،�"�.�7 2�@ �)� 

ن =�ا ر��)(. 
وu ��"ح"ن داراي �! ��ع ا¦� درو�� 


��, ر�� .l آ� �Hه��  c&ر)� واN يه
�I`,r «:  ��@�� ا�.» )"�نا��ر «.@�د �1

 �"�� ��"ح آ� $� �Nاو�� @�]� ا�. �
ا¦ن دارد، $"�ر @�د، $"�ري $�اي او 

 �	�ا��ار:�"Qي، $"�ري �"�. �I3$ $� ط�
.�S�P ا�.|�ي او، ��N@� زHr ،  ه

.�P� ،ر او، و ��گ  داروي او�ه ا=�
ز او�.r:.«1 

، @�oي ��ود/ ا�. آ� ا�� كرو$�ت �7و
س داد/ ا�.Ioا� Sم را $� در��)-�:    

                                                           
�, ـ ��@�� �Qا 91  ��H داود، در ��رد =]< ـ1

 .ن)"�ا��ر. اچ.��
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ن �� ا�. ا¦��7. 
ط��	� ا��ار:�"Qي در �	$<  $� و

X@ي ��ت ��3ح @�/ آ� ام ه
م ا¦�ا¦�b آ� .�e:   ه�يg يه
 ا�� ر=��

�. آ� ا��ن ا=�د/ ا�.e: �¦ا 
ه $"�Hا x,��،  ا�� ا�� $�/و 

��HH $�اي ا$� ا¦��
. 
 
��ش ��8N Q"B �^ د  ـ �(� ه-�2 ـ�@
)1:8( 

�( .e"1 �� و �Dن �%1 ه����W را 8@�د، &
��ن وا.- k� در B*� W�<. 

 
�� X@�7 را ¢�ن 
ر�. ده� �(� @�7 ،2

��هي "7 و ���N��: �B"2 از $��Nرد $

ر¡�  �� $� �6رت 7"Hح��هي �رؤ
 �)� �IH�
]�ر ا ،2"@�c، $�ح�ر $و&

ر¡�  c�ه-�2، ��>. $� �(� @�2 و&

 ن 
ر�¢ J�"$ X@�7ي را در را�4$ $�7
در وا&c و&S �(� ه-�2 . ده�، ��I< ا�.

���د/ ��  c&وا �@��N ل@�د، $� ه� ح
 را  ��� ,<o

� آ� �I� و �@��N د ـ�@

�� �"��
ز��ا آ� از . آ�H از 6ح�H دوم 
ر ��I@: Hح��@�د،  ا�� 6ح�H ��"ح $� 

�Hن،  6حم آ3"�ي ��"ح در )(eاي آ� ��ا
N �$�m در . �اه� آ�د:ن را ��$�اH$

 ¢�ن 
ر�را�4$ $ :��R آ� $�o از 7
�� c&وا o"<د، او ط�@�ً v-� Q"Bي $�اي 

ا�� ا�. �(� ه-�2، ��o د�"ي . ��ارد
@-� $� :ن،  د��Lي ��I� vN�7دا uو ،��:

�Hا�. ��آ�ل $� 6ح /�@ �o$ يدر ا�� . ه
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م :���N"2 آ� آ3"� $� ه"� و)� LHه
ر ��ارpد از ا��oD�  ن�[� ��هي ا��

��1 >�l ن)( ���� ـ ��ردي آ� $x .
�X ا�.�N لP( .ª �$ ز�Hا، ه�N uو . و

د، و دار��"ح ه�Hز در آ��ن ا��ر &�ار 
�� ���7�H= دم او�� �H@$. 

��$�اH$، دث��@� حN .�� 2"� 
در $"ن 
ر�¢ وا&�o و )ودا��، . @�د ��

2 ��. Q"Bي �"�.،"��� � وu در $"ن 1
�36 .  =�4
� ط���� ا�.،�("�= ��در ا

�� Hح����� 6ح�H دوم $�
�ا��  �H"$ ،
 .&>< از ا��IH 6ح�H ��م ���د/ @�د
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 18   :11 ـ 2   :8
 

ر �� �%ن   : ��م�1دةd&ا 
�� ه�B آ1> >�ا&�� �(<� 

 
c��� و&"7 

�� و . ر�� $�o از �(�ه، ��$. آ��ه
 �$ � Hح�� �IH�رت ��o$ ،J از ا<�

$"�H، �6اي آ��ه را  �(�ه را ��
�� H@��3ق  د، ��ح�= X"7 �3ح�� اي آ� $

هي   @�]".،ه-. =�@�� آ�� ��از. دارد
ه� ��g �-@I� آ� در �Hي ه���o$ ���@ .

�� و&�ع ح�ادث $�oي در �� |: �:
 k"
�
 �LHه
ر�¢ ه���H؟ در ��رد ^


ر¡� و ��-@I Vآ�د �® �P<& 1اي . uو�� ا
�� �H6ح Z$ ط<
هي دوم و ��م  �Nاه"2 ار

�� دو$ر/ :��ا ��ور <"� ،2"Hرا 7"�ا آ
2"Hآ. 

 .?��� ا�� دو ح	� ،�	�4 @�وع ®� �
ن )(ن ا�. 7از $���v ��"ح در� . �I�

�X در آ�/ ز���ن H��  �S(در را�4$ $

                                                           
 667-ح� ��ا)�o آH"� $� ـ  1
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24:   29k�H�  $ ��: ���
 �® ���اي ا
 .)1ا�.

 �-@I� 6"-� ا�. آ� در�
و د��Lي 
��هي .) @X �(�،17ـ12 :6(:��/ ا�. "7 

�� @-� �����D ا�. آ� �I�  اه"2 روي�N
 در ا�� ��رد  �:ن ®� آH"2 و �Pك
�� S� >"eت ا@� ��Hر)$. 

 �-@I� از ��$�اH$6:   12وع 17ـ�@ 
�� 2"Hآ.�H6ح k"
�
 �� ا�. ه $� &�ار ز
ي ا�H". آ3"� در ) 2( �(� @�2، )1(�رؤ

�� دورانb  ،2 ��.    :�(� ه-�2) 3(ه"�
 �@��N و �I�
ر)4 (ا� . ه-. آ��


"k 6ح"ح �

ر¡� :ن ���LB ا�.؟  k"
�

 ا����LH ا�.� �p� �$ ر¡� :ن
��ح�3 . 

 ��دوم &>< از ��ح�3 اول ا�.، وu ا
�"2 ��ح د?"�3 �1�L$ �3 ��م و @�د آ�

 .�
"�N nد را ر��
 2p� رم)B

"k . ا�� ��Iد/�
و در �Z حل و)�د ��م 

�� ��ارد 1ر  �
ر¡� را در �Iان ا��

�� آ�ام . آ�د"7 ،و ا� ا�� آ��ه

�� از $ب  ��ح�3 �� 25 و $24@�H؟ $
V,L$ !آ� S� >"eن �>ح� @�وع ،ا و از ^

 2"Hر ��ـ آ�)g ن ون )(�  :S�24 ("ح 7
 ��4oف $� :��R ه�. آ� ��"ح .)29 � �(�
 

و ��س . �-. در :��H/ وا&�N cاه� @�

                                                           
ز ـ ^� �-���� ��o	� $� ا@رة ا�� &��. ا 1

 �$ >"eاParousia�H��"� نم آ�< ز�pا�� �  .
�� آ�3 �ّ�� �[
 $� ا�س � ,�-
 u31ـ19 :24و ،

��  ,�-
 �$ .<�� ��@�، آ� 
-�,ي |�� و )($
�� ا�.��-� ���. 
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�� c&آ� وا �R�: ي��ه"7 �@� �) S�24:  
 ).30 :25ـ 32 

ز
ب :ن و&$ uو� ،cس داوري و�� 
 و:ن .)46ـS�25:   31 (ح"ت )و�� ا�. 

��  $� �����	�� ا�36 ��"ح ا�. آ� $$ 
@�:ن آ��$ *<4H� ه. 

 
 :ن آ��ه �7. ا?��:�� g(�ر ��"ح  :

 ه���H؟
 در �S ���/ ا�.، و ه"� ذآ�ي از :|

Z$ ه2 در �� S� 24:   30 ه"� =�36 ز�
و)�د ��ارد ) داوري (31   :25و �S ) g(�ر(

2"�jHL$ را در :ن ا�� . آ� $��ا�"2 :|
/�"R"7 �Hن 6حHB  ر)B ،��H��اي از 1

ص داد/ ا�.، =][�Nد ا�N �$ را �-@I� >
 �36��R�: �L آ� در ="$ �$�N �$ �:
ق ا=�د/ ا�. -
ز��� g(�ر و داوري، ا

�� �� k"j� �p� �$ ؟�H@ر�� آ� �Bا  $
اي $� :| در �	�� ا�36  �"�� ه"� ا@ر/
 ؟�Nد ��Iد/ ا�.

�  از :ن، g(�ر ��"ح ^�ا/ ا�. (�Jا�
��r و k"j� ت��l k، آ� از :ن �"ن $

��ش @�ن ا)�ام :{�� ا�.N 2ه �I�.1 
م LHن در ه�ا�� �Nر@"� و �/ و ��ر

��ش ��N 2�@ �)� دن��� ���@ ، �I` ���LB
ر�Z آ�� ا�.، $�oًا)B vNا�� $ )8:  


ر��I $� ز�Z حآ2 @�د ) 12 ) ��در ا
 t	= /ح?. �Nر@"� و �

3333

ا&�o  ��ر و2222

                                                           
@-� ـ1I� 6:   1217ـ =  S�24:   29 دوم  = 30 و

 27 و 26   :�12 ��ا�"ن ـر�?� $ = 10   :�473س 
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ر�! ر�Nد را دا Zن ��>. ز��� و $� ^
�,V آ� آ��ه،  ؟ 7س ��"�j ��)د@� ��

 در ��رد Hح��هي �&k رؤo�� �B��

ر¡�،  uا�
 �p� از uا�.، و �(�ه

�1 �@&k :ن $o�� ا���
. 
 
ن $ g(�ر ��"ح . ب�Q^  آ��ه�:

 ا�.؟
 آ��ه، $� ط��	� وا$��� $� �(� �:

 2 ا�. آ� $� �(� @�2 7"���� ا�.؟ه-�
اي $� :ن ��ارد، �Pو/   �S ا@ر/$24ب 

 ^�ا/$� :ن، �-�"2 آ� ر)o. دو$ر/ ��"ح 
ا�. $ و��ا�� ��ا�� )(ن، و :ن 

 ه آ� $ ��اvN آ��،اي  ��ح�3هي و��ا��
 :��R آ� در ز�ن ر)o. ��ا�Pم @�$ ،

�س ا�. ��"ح �6رت ��j���,د �. 
?n ®� در( �® ،����o� �@��N رد�� 

��H"�.، وu �� در اj. �� ح	"	S آ� در ا
 S� س، ا�� ا�. $1@�  ��XY24:   29 $�ا�

 c���o آ� ��$� و&آ� ��"ح از ذآ� و&
@$ . �Nدداري آ�د/ ا�.  �،��HاvN آ��ه

��دي ا�. ���3fو ا� ، داراي ا^". ز
ب  ز��ا :��4ري$ /�@ ��-� 25 و 24آ� 

 ا�36 ��"ح $�اي :�S�  /�H حوي �	��
�c )�اب او $� دو ��ال . ا�.ذآ� ا�� و&

��دا�X $�د@ . S� در �IH� 3  :24اول ا
�B و&. ا�� ا��ر وا&c  «   :��ال @�/ $�د

��o و��ا�� اور@3"2 آ� در (» � @�؟�NHاه

                                                           
 ر$�4 $� آ��هي 7"�ا�X 31   :24 �6ر S� �H3$ ـ1

��ارد، $� )Q ا��IH اح���� `�I ا�. ��$�ط $� 
 �@@-� (آ��ي ه-�2 $I�11:   15.( 
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 S�24:   2 .ذآ� @�/ ا� uدر و Hح�� 
@-� ا@ر/I� � ا اي $� :ن���Iد/ ا�.، ز

ز�ن و&�ع :ن، �]دف $�د/ ا�. $ ز�ن 
�-@I� رشL� (و دوم: »   �
�� :��ن ��

  ا��"ح�� )�اب و» و ا�	¬ي �B Æ"�.؟
 و »!ز|ر آ�� ¯ را ���ا/ ��HI«: ا�.

�� آ�< و �-]< ا�.�7، Z?ن از او�B 
 .@�د $� آ�3". :ن �7 $�د آ��3 :ن ��

/�H�: �"$ X"7،� آ�ا�"! ،ن ز�ن 7
�H"ي  ز�ر �k"j و 7هI=ري $�اي ر@� ا$�

�"D�= و k��r /�HHا/ آ���؟ $@�H  ��هي 
 ��ن ده�Hة ا�� �-@I� �3�] ي
-�,ه

$�ا��. ر@� �H-� ا�.H$:�"@$ kgا��     
»�HI� /ا��� »!ز|ر آ�� ¯ را 

،�j"�� د در�N را����	ت ��"3o
 ��"ح 
 در اS� >"e :ورد/ را در دو $ب ط����

 .ا�.
 �
�"3o
 $�اي  و رو@�اح.�6 $�آ� 

��دان از ���اه�، ط�ح ر�Qي @ .gح-
 .ا�� @�/
�� از ه����� =�D"� �7دازي 7س$ � 

� آ� ��)k ا=Qود/ @�ن ،�/Hدر ��رد :
�j"�� >��k آH
 �$ ��اي ا�.  ��PIت $Qر

 ح6< آ�د/jH�، @�د  ��اV آ� در ا
2"Hدداري آ�N�� و ، ��$�$  ,�-
 ه� 

@-�، در I� >[= ر)B ��ا¼&� در ��رد ا
رترا�4$ $ دو <�» /�H�:��R در «و » :

 در $ب $"�. و ،»:��H/ وا&�N cاه� @�
 /L� د�?: !@ �p� $ ،S� >"eرم ا)B

2"Hآ . �-@I� 2"��L$ آ� Vن ��ار: �[&
S� >"eا�. آ� ا ��o� /ن ا��از^ �$،  

 �هي ��Jد/  ا�� �>�ت � آ� ���ا�����-��
@-� را در دو =]< I�24 25 و S� >"eا 
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3"�ت ��"ح را در :ن دو o
 ،�HH7"�ا آ
 ���	�o� د &�ار داد/ وب ��رد ا��	$

3"�ت o
 ح�ا&< �آ� :ن �آر:�� و 
�� k�H�@�H و �"�� ��"ح ���ا����  �$

 /�H�4هي :N د را از�N دان��ا�. @
 . ��L دارد�]�ن

ي ®� آ�/ jدر آ ،���3f آ�� ��ازه
��jH؟ ز���ن �� 

 
 آ��. ج�:  $� g(�ر ا�.؟اي  �	���ه

)�اهي &>< � $ در :ن �6رت آ��ه
�� *<4H� 2�@ �)� از �H@$. 

 ����� $Z آ��ه و �(�ه �>Z ا	� !�
 .اد� ا�.

ط ا@Jاك و ه2 �	ط اP�Nف :|، ه	� 2
�
. ازن $Z :��و ��ح�3 دار��ا@ر/ $� 

 در $"ن ��PIت و ر��|:  �$�� ،ه
�� �L��I� �H@ر &��. ه� �! از . $)B در


�اu ) �(�ه و @"��ره(:ن ��اح< 
 @�ا�t ��)�د ه2$ ،c�. �Nا�� ��ار�� و&

ر)� آ� N تPI�� �$ ،2 ه�آ�امjH7 .��&

��, &�ار  .l ن راه". درو�� ا���

 در &��. @�2 و .ا�� �7دا��Nا��،  داد/
�� و 7"��هي  ه-�2، 7ر/ي |�P$ اي

�� آ�"�/ @�/ ا�.�[
 �$ ،|:. 
$ 
�)� $ـ:| ��L ـ� �(� @�2 آـ"$ �

@�  �ـ� ��"ح"ن �ـر�$)9  :6 ( $ S���
2 ��ن ده�H/ .ه2 ��ار��jH7 ي آ��
ن د�" ا�.  ��PIت $��، و )4   :9(ا¦

 k"
�
 ��م @�/ $�ر��و $�ا�س $�eا 
�� ��@�د آ� :ن دو ��ح�3، ر$�4 $� ه2  ��

	>"ح . ��ار�� �$ �� ��رد از :|
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»Zن ز�Hآ� «��N1)13   :8 (��ا �7دا. 
P$� ،2�@ 
ي ح�36 از آ��هي اول 

�� را آ� �Nاو�� $� ��دم �P$ ،�@و�$
  :8(آ�H  ا¦ن �]� وارد :ورد 
�ا�� �� $�
 7 
 و �Nوج $ب ه-�2 اu 3  :9 و 12 و 9 

ي آ��ه  ا��ن) ده2�ه �"Q در رؤ
$�د � �P$ �� ا$ �[� u��H اه�

��  2r,3� آ� �Hه�� �� آ��@��� و 

�$� ��Iد/ �IH�ت  اe �P$ ا��، از :ن

��=� ا�Pم �)gر ��I3ت �Nا .20:9((ا��  
�
�ـم $أ$ ��اvN آ��ي ه-�2،  ! ـ

 آ� =	t $�اي ي»واي «،)14  :11( ا�. »واي«

-�, ا�. $� >$& <"I@ن ��ا�� . ا¦

�P�� ،�Hدو 6ح Z$ وت-
د :| را lا 
�� �"��
 �Hآ .�Hه�� �I� !� دو ط�ف |: .

ه، $� ط�ر ���oل $� )(ن �Nاه�H  ر��
ن«(    ::��)( « >�@ ،.	3N ,<o
 �$

�� . ا�.و :ن 6ح�H دوم    )آ3"� �"Q ه�.
ن )( ���! �". []�ص �Nا�� $� ا $


o>, د��L(ام  :��/ �$ � �� ا)��ع @�
| .و ا�� ا�. 6ح�H ��م   ):ا��

 ه2 ���ازن $ �
ر<� �$ �Hدو 6ح
�Hه�� . /�Hن ده�� ���د/ @�ن �(�ه

:��R ه�. آ� 
 ز�ن ر)o. ��"ح، در ط�ل 
ق-
هي []��6  $ ا@ر/ =��،ا  ��
ر�¢ ا

. $� :��R آ� ��)k :زار آ3"� �Nاه� @�
ز r: �4	� نآ��ه دو$ر/ از ^

��  �Hه�� �o���L و&"$ Q"� @���، و :|
ق ��-
  از ،�H=�ا آ� در ��ا�� 
ر�¢ ا

                                                           
ر
� آ� در  1<� Z� ـ Zن ز�Hآ :��/ 10 :6ـ �

 .86ا�. ـ ��ا)�o آH"� $� 6-ح� 
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 و حوي ا�Pم و ،��3 ر)o. دو$ر/ ��"ح
4ر $� د�"ي $�Nن �� ا@�H ا¦$. 


�)� $� :ن &��. ®� هي آ�/ ز���ن 
 ��ارد =�ق در :ن �"�ه� آ� در ��e

 S� ح در"�� ��"� .o(ر   :24را�4$ $
4ر @ا، 
�ام $ 31ـ29 N� ����ي $� آ�

ا��،  آ� &>< از ر)o. ��"ح ز���� آ�د/
�"� @�/ ا�.�
. 

ه�/ ���� ،Vد���$ k	� �$ ��آH"2 آ�  ا
رش�L� !<�-@I�  ن��& c$
ا?�Lهي « 

 6ح�H اول ا�. آ� در را�4$ $» 
�Iاري
@�V  و ���)� ��.  :ن 6ح>. آ�دV ��رددر

)H
��ن �� & ��رش �>! در آ� اL� 
رش ��ا�� آ�ب L� !<� �$ �I3$ ،�-@I�
 !<� ��
��, ا S&آ2 ا�.، و و�	�س ح

�Hم 6حb رش را درL� �� ��  ه<� ،2"H"$
2"Hآ kjo
. 

رش L� !<� ��ه� $� )Q"� ،�3 اL� در
H"م ز�b ه�/  �در�� ،ره و $ره$ ه

ن �� ه� 6ح�H. @�د ���$�، رد  اي آ� 7�
7ي 
ر�¢ را در �وراي :ن ��ه�/ 

ز  ��r: �4	� ن^ �$ X�آH"2، و 1
��دد و ^ن دور/ $���،7 �o$ �Hدر 6ح  

�,د ��. 
 k(�� �-@I� �$ رشL� !<� ���l"< ا

 دو �k�I &�ي ��)k 7"�ا�X@�/ ا�. آ� 
��ا��« @�د، ��I= k�I� �Iي ¢� و »
ر

 k�I� ي�L���ا��«د /�H�:.« 
k�I� ¢�
ر  �� $� ا�� �	"�/ ا�. ،��ا

��o ا�. آ� ت و&"�Q( >�@ �-@I� آ�
 Zدو� 
م دورة $Z او?g Z(�ر ��"ح b

�	�p� �4  از ده� و g@�7�� X(�رش را 
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م �>�تb ً<��	
 ،Hح��  � ،ه
»���L�"7 �@ ��@�� ي .را» ة 
ر¡�ه

����ا /�H�: k�I�، /�"	� �� �"Q $� ا

� ا�.، �<� �$@-� $"�J آ�I� ا�. آ�
 k�I� �� آ� ��o	�ان $� اe: از uو

ر l	* �>�تpا��  ��هي :��ا دار��، ا
ا��، آ� حS  �	"�/ را $�اي �Nد ح-� آ�د/

���L�"7 2 :نpدر ا��وز &��. ا�  *	z ه
 .���/ ا�.


"k دادن ��ا�X ا�� د�

-�,ي،  k�I� و
 $� ��Hان  ـهي آ�ب در �! tN ا�. �6Hح

 X�ل =�ض $� ا�� ا�. آ� از ز�ن 1W�
��o ه :�� �(� آ��ه آ� �7 ه���H، و&

�� ���o

"�N kد، Hآ را آ� �
�H، در 
@�H 6ح"ح ��$. 

ه�/ ���� uو  ا��4Hر @�د آ� ا?Qا�ً
�"D�= �$ م�	� ي ه �"�.، &�ا�. �

��ن ا�.، ��o آ� &��.���ي [��3 ه 
�1 �-@I� ا�
�@. ��HH ���اu و ��Iر $

�H"روي ز� ��$  ،.=�� 2"�[
 �L�هي د
 ،�H@&k ه2 $o�� ا/ آ� :ن دو ��رد�N
 ����
�Iار �¬�� و دو$ر/  �IH��Nا/ ا

�H@$ .�� ،��"�[
 ZHB  �3ا�� $� ط�ر آ�

@-� و 
�ازنI� آ�  از @�اه� درو�� ��ه

.��& ��ذ  در �ªس ا�.، ا�	ب �هي آ�
 ا�� ط>* . هي آ�/ ز���ن �p, ®�    ـ��دد

�R�م  روش، درb دlاي ا�$ ��Y نH"اط� 
هي آ�ب �	�س در �! �o� 2p	�ل،  .�&�

���د/ �Nاه� @�. 
 
&�او>�    :��د  ��م 8@�د6 �(�1دةـ 1

��9د  د �1دم &�د را �(�cاي 12"
 .)6ـ2 :8(
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12��� را آ� در ح��ر &�ا  Bو د"�م ه�
ا>� آ� �� ا"@ن ه�B آ1> داد6  ا")�د6

�� .���اي د" 1A���C< ،6د ���'  و 12
د � �1Rي ط� و ��ر �)�ر ��و داد6 �("�
 1� ،K��f� -� ي �ن را �� د*ه� ��
���' ط� آ� ��BJ H ا�B ��ه�، و دود ��ر، 

 د*هي � ���12 Bدر ح��ر از د� K��f�
B2ر \�س �ن 12��� �1R را ��218، . &�ا �

 K1 آ1د و �� ��ي ز��ن را � '��� H�� از
 �
C
ا>�ا&B و �cاه و ر*�ه و �1.% و ز

12���.حدث 18د"� Bو ه�   اي آ� ه�B آ1>
 .را دا���9 &�د را �)�ع� >�ا&§ �7د>�

 
ن دون(،ZHB  .ر  «   :��ا�"�/ ا�)Bدر

�Z $� @"��رهي �Nد $��"�، اي ��@� ز
نL�@�=! « و �H6ح ��@�I �"�. آ� ا

آ�L���"7  �$ ،�H :ن در ��,ي آ� د�>ل ��
 �N: ين را $�  � ��(��Hآ���@�د آ� ��د

وu آ�ب �	�س �Nدش $� � . 1ا�Q"Lا�� ��
 4ر �1د/ ا�. آ� در ��رد ا�� آ��هNا

2"HI� وت ي آ��ه `�I ا�.ا�6. زود &¬
د:وري«���� روز �ن (» � ) 24   :�23و�


)�Lاري ) 4   :6��@c (7,وزي  �اول (
4ر ) 34   :71د@هن Nا �ار�"ء (و 

4: 5 (@$H� . ب�6اي �6ر �p"�� آ� در $
�� /�"H@ �-@I� د، ر$�4 $�  اول�@

ن ��ارد، �I3$ در ���v ��د"Lرد �$�ا�
ن ا�. � ).17 و 10   :1(آ�v ز��

��ردي در $ب ه��2 و)�د ��ارد آ� 
ا@ر/ آ�د/ $@� آ� ه� �! از :ن 

                                                           
 و اول 52   :15ن " و اول &���S� 24:   31 ـ1

I"��?�
ن "16 :4. 
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 ،�@$ �H6ح ��ه"2، ��$�ط $� آ��ي ا-�
�Po= ت و�I�� رد را�� ���� داوري در ا$ 
@! آ�Jي در ��رد ��$ح و �Yر در . ��ا@.

�
ت ��م: 2jH7 و)�ددارد  . ���� |:
 �H6ح ���N: و �H6ح ���L���"7 را $Z ا

ن ���� �Hد/ @�. ده��� 2jH7 �)� S&و، 
���	��Z $� :ن )ري   آ� �Nن��V®� را د

Hدر ا�. $�دj Q"� �� ح$�� !�$"H"2 آ�  
�� �. رود د�ي �	��Z از :ن $� :{ن $

� و ��$ح �Yر �در 
o� Z�Q>�، ��$ح &�$
��I از  وت ���-$ ه2 �HR�: ،�H@$

 ح	"	)H
�ح ��
ز $�اي $����، د}: .
�H� �o�� :ن �هي �Nاو��، �"ز $� ارا 

X�1 *��! . هي [��3 ا�. از ط� t	= uو
 و)�د دارد، و در :ن ��$ح |��$ح در :{

^��� k"آ�
ي ز�"� )"�$�&  ���@ . �
2jH7 �)� دن��� ا�� ��رد را از X"7 در 

ه� و@ ،�� در ا@ر/ $� دو ��ع &�$
Vي   :$�د|( �I� �	��Z و د��L د�هي 
ن�: .�u از &�$�� ��$ح!Hوu اN   يه

@�  ��$ح �Yر ��^ن�Yر ا�. ـ ��$ح، $، 
�4 $� ���� د�هي o� آ� از :ن دودي

 Q"N.1د $��� ��دم �Nا
 ��ط $Z ا<
ر دو ��ردار"�$ 

ط از �� .  ا�.�ه�¯�Hا�<
ا� ا�� ار

 5 آ��هي اول،. ط��* @! $�ا�Q"L ا�. 

��=v آ��هي  (7 �p� در 
 1و $ 4( ،
ن ز�Z«و $Pهي �زل @�/ $� Hآآ� » �

                                                           
��      ـ1: ����� ���
  3       ط $�Y Zر و د�ـ<
، ار

 آـ� در 7ـ"X      8   :5را ���� �Iـ�د/ ا�ـ.، وu در         
       } �I�ل د�Lـ�ي   >ـ� ا@ر/ @�، ��ن داد/ @�، آ� 

 .ا�.
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ن ز�QH� �$»Z?� داوري آ��� از Hآ�1 «
ا�. آ� $� در�Nا�. �	��Z در ���دن �(� 

 .2jH7 �6رت ��=�� ا�.
ي  ،5 
 1دوم، $Pهي آ��هي �P$ 

:ورد آ� $ :ن �	���  �]� را $"د ��
 ا@ر/ @�/ 7   :��3 در �Nوج &�ا��|: �$ 

م �ه� :�k"[� �H &   :و �Nاو�� �-.« ـ ا�.
� در �]��� د��م و ا�� آ��Nد را� �

ن @H"�م��ن را از د�. ��آران ا�� …ا
ن �ن را از د�. �]���و �Qول آ�دم 
 ا

 ».�6PN ده2
 Zاز :ن $� ز� X
��م، �Yردا�� آ� :

�� ا�. آ� از :ن  ^ن �Yردا،@�د )ري ��
ن ��}: �$ ا��I` !H ا�. ا�� . رود د�ه

�$�m اري از�	�3 �f��   ."ح"�� u��o� يه
�@در 6ح�H دوم، $� . )�ا ا=�د/ $

ن داد/ ��H"اط� @�د آ� او ه2  آ3"�
��ح�< ر�� �Nاه� @�، در حu آ� ا¦� 


�د�� ا�.�| >$&,r ن: � . $ وu آ3"�
�� cDا�
ف @�د، و �Nا o� ه� از ر��

ن �Nد ��HHم $�اي :زارآي ا��	D	

�� �Hآ . ��
]�ر آH"2 آ� ا � ��و @

�! د�ي �6ف ا���� ا�. آ� در  ،د�ه
�p¼ ر�= !� .l  ناي درك �Nد را از =��

ن ��HHآ�Nا�� �>� $� د�ي N, در ح* )-
 6ح�H ��م $�  در��س. از د�. داد/ ا�.

ن داد/�� ���   @�د آ� �Nا ا�� د�ه
 ,�ك و =�اHوح�� �	�را �"��Hد و $� ط�

|: �� .$jرا ا�� �Hآ. 
7�¢ در 6ح�H ��م در  >$&,r دو ��ال

 &�ار ��� >$	� ,����IH� آ�� ، و :ن ا
                                                           

 .86ـ ��ا)�o آH"� $� 6-ح�  1
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ه �B �-(��� دار��؟ 7,وزي، �زات، 
 تز����، ح"� Q"B د��Lي؟ و :� ،��� 

 �Yردان 1د ��د� ���� @� آ� $�اي $
��ن را ���6 آآ�HH   د� ��$Pه)( �

� �؟Hر�
 
7:8 (��6ت ز�"�   :ـ آ��ي اول2( 

 &�ن � و �Dن او� � H�� 1گ وA� B&�9ا
��6، وا.- 18د"�6 �� ��ي ز�K ر¬��  ������
 C�< 6�� و �!� در&�ن ��&B و ه�8 1

�� ��&��. 
 

]�ر $�د��اران� >$&,r دوم �H6ح  ،�

 !"?�<} �7��=�"2 آ� :| � ��$�اH$
�Hآ� ��. ه�� ��

�ان $�   ��،�� راا��ز :

1د �]� ��هي   =�D"�.ا´ 
3	� �1د �د
 ���I   :ا�� �س $�)�د :��/ا����3 $� ا� 

ن :
�� $�اي ��دHB �IH� &�ن $"��2 ما
�"D�= ZHB س��N ا�.، و $�ا�H@اي  �

 X
ط @� آ� :<Hا�� ZHBا?�آ�   =�قة��ز��
ن 
ر�¢ ا�.�7 �� �W< ا��IH $�اي .��

 ZHB ه�@ ��ر ا�. آ� در ز��$ Z?او

�� ه��"2:!  در �6ر
"�I ه� روز/ $

�� �p� �$ ��)�ن :
X ��زHB ر��  $�وز

ر�¢ �Qد�! ه��"2 �N: �$ آ� . >�ا�� د�

±I@�� ل. آ�H ه را ���&� �1 $� ه� ح
�4N c,ي  7ر/ه اآ�Wًا  ا��نرا اي از و&

�� c&وا |: ��@���، �k��H $�  آ� در ز�
�>�ت ا�� و :ن �n �1د/ و :| را 

��ن ز�ن 
]�ر  ���اي دال $� 7
�� �HHم $�   :آ�jل $ه� ،2jH7 در &�ن ،�ه
��، �1000م @ي اP6حت آ3"�r�r ،ديP"� 

 k، ه� �! ��)1745ز?Q?� ?"�>�ن در �ل 
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��دان ا"ت ��"ح�، @���  $o¬� از @
��Yد�L$ H�:   »  م �-(�مeا�� �L�ح� د

م eا�� �L�وا&�o �>�ت را د��V، ح� د
و�j"�� u » .روز داوري �Qد�! @�/ ا�.

ي :| در�. �>�د)�,�. 
Q"� � .)( �� از و����  $� دو د?"<$�

X
: ��$�دي ا�N ،�bدداري  
-�, ا� �$ ه
�� 2"Hح ) 1(. آ���
ا�� وا&o". 6ح�H ��م 

�� ا�. آ� $� در�Nا�. ��دم �Nا، $� $Pه
 �
ر<� �$ ���ان �@»Zن ز�Hآوارد » �

�� �� k"j� �p� �$ ،د�@  Z?ا او�B آ� ��:
هي &�ن $"��2  ��ي ا�� $Pه، در �"��

زل @�/ $@� و :ن @�Qد/ ��< ا@�	 "
 �H@$ /�� �]�ن ��P$ از :ن)ز/ ا)

 �P$ "� :ن	2، آ� $"Hآ �I= ZHB �"ه�$
ا�� 6ح�H ��م ) 2(). ه�Hز �زل ���/ ا�.

 6ح�H دوم ��I ا�.، $�H7 ي اول آ��
دل o��H7از   �(� اول !�ا�.، و ه� 

�H6ح  �o���L و&"$  آ� 
ر�¢ ه���Hه
��ي از �[
 $< Z�ª �"�.، ا�& |:
ن ا�. آ� در ه� ز��� �]�اق)( ."oDو 


X و �Nن 1. آ�H 7"�ا ��: ،��$�اH$ د
@�H آ� در ه� ز�ن  ه� ��ع و��ا�� ��$

/ ز���� ا��ن L�`�I ا�. $� ز�"� آ� )
� .�Hا�. وارد :

 
ه   :ـ آ��ي دوم3� 8   :8 (و��ا�� در
 )9و 

ل آ�ه( آ�9ا&B �و 12��� دوم n� 68< �
 �� در" ا2�6�9 ،و&�� ��C�16رگ �� ��H ا2

 �� و �!� �!�.ت ،و �!� در"&�ن 18د"�
ه   >� و �!� آ@Fد، °�91( آ� �ن دا��Mدر"

6 18د"�>�. 
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ي  ا��ات آ��ي�P$ ددوم، � را $"

��N7: 20(، �Iوج(�]� �"��ازد HR�: 
�� �]� آا��ات L�-ي ه�P$ Q"� ي اول��

 ).�N9:   24وج (آ�HH  را 
�ا�� ��
ه و �7� :�� :ن، از ط�=�� @�ن در

�����ي ،$Z ر=v ��)�دات در�[
 `�I ا�. 
ن ��(@�H آ� در اط�اف �$ �
از ��6
 vNا�� �j"�� آ� در �
��6 �H�دار��، �

ا@رة []�ص $� . @��� آ��ي اول وارد ��
Sا�� آ������I` �B ا�. ���H  و ،ه

���� t"z ز��. اا��ات $Pي اول آ� ��)k و
��دد، وu در ح	"	. @�د، ا��ن �� �	3
 

رت ا�.، ز��ا  ا@ر/m ا�� ا����اي $� و
 $�  آ�اي در دوران �(� )���، ه� ا@ر/

»�ي ���Jا�� » در�@�/ ا�.، ��pHر در
 �ي ���Jا�� ��B «$�د/ ا�. و در�در

ري در 
z�&P< » رومm ط�<
 راه(ي ار
 .ا���اط�ري روم $�د/ ا�.
�م، @ا�� ا��ات 
o>,هي ح�36 از 

]�ر . �("� و ا�rاق :�"Q ا�. >$&,r uو

��P"س $�اي � :�"�.، ا�	�اض &ر/ 

��اي $"X �"�.، وu آ��"�I $�اي  ا=�
@-� را �Nا��I� ر$ Z?در ح�ود ا /او ،��

!�
� $� :ن  دو هQار �ل $"�J از � �Qد
ك $�د/H��
 �o&ـا�� وا �o&اي آ� :ن   وا

. �1 ح	"	. �Qد�! آ�د/ ا�.ا=��� را $
:ن وا&�I` �o ا�. $� �6رت �! ح	"	. 

                                                           
1           Xـ
�ـ�/ :Q( زj-از ا� �@ق �-
�� ا�� ا@ 

  ��
�ا«�� «Thera     ي اژ/ $�د/ ا��. آ� در  در در
ح�ود &�ن @�QدهX"7 2 از �"Pد $� و&�ع 7"��ـ.          

ن :
��P"س «ـ ��ا)�o آH"� $� آ�ب      �7«  ��@�� 
 1969. ?"�س. وي. �)
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��@�، و  
ر¡�، و �� ا=�$ /�@ t<D اي

]�ر را در :| $� و)�د :ورد/ ا�.  ��ا
آ� �I` ���LB ا�. �! آ�/ �p"2 ��زان $� 

�� =�ود :� �Pو/ $� :ن، :| در !در
X
ر :j-د از ا��N ر� در »وزو«��ن  روز

�� اع دP"� Pدي اط�79ل @ ��@��H، و ا
�"2 آ� :ن �L$ ��?��دازي �>@� ا"N
@-� را I� ن��Hا��N ري ازق، $�"-
ا

��, &�ار داد/ ا�.، و از :ن $�  .l
3"�ت o

�)� در  >$& ���1 !���Hان 

د @�/ ا�.� ،�H6ح �� .ا
م 79د��L ا��IH در �ل  وb ديP"� 

ن د�" از ��3 ��(�د ن ��"ح�، $��(�د
وري @H"�/ $�د�� آ� ��ه"ن �آ$ل �

رت آ�د/�س	�رو�� @(� r ا را�N  ا��. 
د رود، 1 :{ن �� ازاور@3"2 $� آ� وديد

 .د�ي ��دم �Nا ا�.
م ��  ي ��را ��H زد6ه .�س< ?�ا>� و �)

  اي &�ا، …ا>�  حB�1 آ1د6 ز�K �( ��را �
 �� آ( ���B &�اه� آ� ?Eد ،W`& 1د و �"

 ا�� >م �� را اه>B &�اه� �7د؟� 
 10 و C�74:   7ا�� داود 

 
� و ��7ي آ� �� �ل $�o از ددو

�.ه�آ���"�م $� :{N�$ نu آ�  ـ� �� 
�¢3
ط�/ N ا��ش�= Q� �	�ط اور@3"2 ه�

 ¢�7 ،|���/ $�د، $�اي $�"ري از ا��
�� @� ا)$. :ن د�$. 

 
�� ه    :ـ آ��ي ��م4Nا�� رود��و
 )11 و 10:8(

6 ��ر68< ،B&م >�ا�� ���اي  و �Dن 12
ن k� 6 از��*¦��D ،Wن 1Dا5( ا12و&�� 

�R@D و هي �ب  12ود ��� و �1v �!� 1ه
�K 9)2ا�2د و ا�W �ن ��ر6 را ا

 �� ا �(q� �!� 9)2&�ا>�9، و B@8 ل�>� K�
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� 6��"( آ� �!¢ q� ر از�د و �1د�ن �)�
  .�1د>�

 �� آ�"�ن ا�� 6ح�H $�اي ��[
 �$
 .��I< ا�.

 Z�
وu ا�� ا@ر/ آ��ي دوم $� آ�/ :
��N �>�د/ H@از ��p ��دم &�ن اول �

ن(ا�. �-�
 و ا@رة آ��ي اول ،)آ�/ :
�L
 �$Z�
 $�اي ��دم &�ن � گ :

 .�"� ��NH@�� =�ران(��-�
 ،)هي :
/�H���o $�اي ��< : و&ًo4& ق-
 ا


 $ م :��ا ��Nاه� ا=�د آ� :|b ��
 �Hاه�N ��� ا@رة آ��ي ��م، �	$

 .آ�د
ز ، ���3 ـهي ª"�3 دا��نr: از 

 �
�Iا� ZHB �$ ،د�N X�7"�ا
/�"��ر/«ا��، و دا��ن آ�
/  ا���� «
 �"Q $� و��ا�� در ،و?Q. )�. ��@�� اچ

 !�ن )(ن ا@ر/ آ�د/ ا�.، و �� �7
�م، �I3$ و��ا�� آ�3 وb ��"� ا���

ن)(. 
�� آ� ه�و�p�H� u $�دن $�اي l	* رؤ

�� k(�� ،.ا� /��: �-@I� د آ�  در�@
3"�ت |-�� در :| را از o
ه��� ا�36 

��H .د�. $�ه"2�L"� � �$  :��R آ� :|
ن ا��ري آ� HB .طا�� ا�. آ� $� و�

�رج از آJHل ا��ن ا�.، و ��N c<HاN �
آ� در Hت وح��&-
�(� ا�.، ا�$ |:

�� ���� آ� ا��ن در :ن ز��)(  �$ �Hآ
در ا�� ح?.، �Nاو�� . و&�ع �Nاه� 7"��.

 ��Q"� �3"Wb را $� ط�ر ��ي @,�:) ��ز
&k :ن  آ� :�ي @,�� را ����م ��o�� �Hآ

 و )@�د ه� آس از :| �"�H@�، ����م ��
1دي از ا|�ا ،�$�D ��$c ط>"�o اH� م
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��R�: �o آ� ز���� ا��ن را $. ا�.� 
�� �I` ،آ�N /آ� ��زد روي ا�.  

رم5)B ي )12   :8(و��ا�� :{ن    :ـ آ��
ر%D ��� ��9ا&B و �� �!� ��2ب و مو 12

 �!� 6 و �!� ��ر8ن ���c ر��� �� �!�
 K9=� e�ر"	 18د"� و �!� روز و �!� � v�

)� �� .>�ر 
 

ر/ در ��3 ��ر وا&�N �oد �� !�
]�ر 
�. ا�.� k@ ن را . در ط�ل روز و: ��حS ا

/ و �Nر@"� و ��ر� Q( �$ ���(/ ض اي�= 
�� Xه$� آH"2، آ� ��رش آ�. �� ا�: 

آهX ��ر، ��"�j �²ة ر�"�ن ��ر :ن 
�$ Zف و آ��ف ز���N �"<@ يQ"B ؟.�"� � 

ي �Nر@"�ي؟| ط�=� X@�7 ا$�ي � 
������� ر���! د �اي در ح�آ. ز�Z آ�  

��اري �! ��م :ن را  @k(��k @�د7 
� �p� در =v ا�� =�ض آ� �=�ا�,د، $

ن �/ و ��ر� X$
@� از � �I�
ر
@�؟<� 

$�"D�= ZHB  ��ن Qm،هIا� � >"3l و �
�� ��، $�  :��R آ� آ�ب �	�س $� ���

=�ق ط>"�o آ. :�� و)�د ��� c�ب و&�
�"�. Q"B �B « �I3$ي؟«�	�س وا$��� $� 

» �Bا؟«و » �B آ��؟«@�د $�  ��$�ط ��
رم ��دًا)B ي را ��4oف آ��� �(�
 $ �

�� 1آ�H آ�ب �Nوج ���P$ ."^ا �I"�( ،
آ� $� �]� وارد @� د&"	ً در ا�� $�د آ� 

                                                           
آ��ـي �ـ�م د&"	ـً حـوي :ن         ــ    �N 10:   21وج   1

�� آ� $� �]� :�� �"�.، وN uـ�وج          �P$7:   24  و 
4$	. دارد23:15� |: $ . 
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�c  ��دم �1
�ا����H�)-$ �H آ� ا�� و&
ق ��-
�* =��H، و $ا ���LB ا�[
ر BH

�c در آر آ�د�� آ� د�. �Nا در ا�� و&
 $�o از :ن �Nا .)18 و �N8:   7وج (ا�. 

�j"�� ق-
�"� $� ار آ�د؟ $"IB  ي,�
�Nدرا از &��. اول 6ح�H ��م $�ر�� 

2"Hآ:   k"�: آ�H��
 $� :ن ��ز�Z  آ�هي 
ه و �، درe: ه�"�و اآ��"��2 

Sآ� �ه�: ،.��� آ� ��دم � آ� $� :|
$"�HH ـ  �"�H@�H، و ��ري آ� 
��t :ن ��

/���$c و دH� ،رتm ،��هي  t"z ز��
��6ت وارد/ آ�< . @�د :|، وارد �� uو

ر��  ، و �p� �$ ZHB ��)ا�.» ��3«( �"�. 
آ� ��ا��N @�ن آ��ه، �� $� ��pHر 

4ر ا�.Nر ا�pH� �$ �I3$ ��زات |�. 
ن �Æ $� در ��/ آW,ي از ا�( |�

 $� �3"� �$��� آ� @ه� �N 2�Nاو� ��
�س 
�$� داد/ @ @�H و $� :|$ /H�

 .@�د ��
�� ���هي 6ح�H ��م  $"SY�$ 2"H در �	

�� �Nا ا�.$�)� ���� ًo&وا . �(�ه
 �$ ،/��ن داد�� آ� آ3"�ي ر�� د��

�ر �Nاو�� ا?��س آ�د و ��ا?. را ح¬
 �Nا �"Q در�Nا�. او را �Nا��ر @�، و

$. آ�دjن ��. ا���� ده�H  ا� آ��ه
��دد  )(ن ارزا�� ���آ� ر§. �Nاو�� $. 

/�� uو  �$ Æن �( �P$ اي آ� از :ن
آ�HH،   را رد ���ا��، ر§. �Nاو� در $�د/
ن 
�$� �1 آ�H او در و)) c&( �-@I�9:  

�"2 آ� .)20 �L� Q� وu ا)ز/ $�ه"� ه�
b3� ت، از&-
م :ن ا�Z̧ان @�ن ز���  و

��L� �Nا، $� ��pHر $"�ار �1دن ا��ن 
از �Nاب r-3.، در ��,ي r, از &�رت 
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رهي ا�b ـ (�34	� �Nاو�� j-ا� �PW�
2(J� (.��"7 �Hاه�N و&�ع �$. 
 
$�o   از:��R آ�ا��| ـ $�Lارد�"ي6

c&وا ��  ���@ /� )13   :8(@�د:
�( د"f* ن وk� ��9م آ� در و����م و 

واي،  «   :�8"� �1د و �� �واز �!�9 �( �(
واي، واي، �1 �آ9ن ز��c e>� �� ،Kاهي 
 �"د"1A آ1>ي �ن �� 12��� آ� ��<

 ».��9از>�
 

��LH�4ف $�  هo� ،ن��Hا��N �(�
آ� 
ط $Z ا�� 6ح�H و �-� �Nوج <
ح3	� ار

�� 1 |: �p� ب درد 
�I"@�د، �	 >
�� �zو�".ن @��� وارد �ا�. آ� $�  ه��[

ت ��دم �Nا $�  ��e ���� ZHR^ د و�@
ي �	ب �� از .)�N19:  4وج ($@�  روي $

��ي د��L آ�ب �	�س در �"ن �	ب و 
�< ���/ ا�. & �
و-
��ر @�) �o(ا��

 S� �$ �"H���7/ آ� ) 28   :24آ ��و ا
 ا�.، `�{>H= دي و�$�I ا�. �@��ري ل �

@� آ� $���د �@� ��دة ا���". در $
 ا�� . �7واز ا�.ًHf�4�»ري »واي4Nا ،ه

 و  ـ��د�ن @��� ـ $�اي �آZH ز�Z ا�.
ن @�ارتHB $ �c ز� ، �ه��
 X��&ن و�

��I ��"ح $� @(� ��HR�: ،دد�� )3"< هي
4ر آ�دNا:  

��B اي واي �1 �� اي &�رز"?، واي �1 �� 
�c ،ز"1ا �اCآ� ا�ا18 �ع� ) B@8 1ه4 E در

4ه1 ��@�، ه1 �"�9 ���( در �cر و ��cون 
اي  و ��  …�7د>� در ��س و &آ)� ���� �(

اي، ��  � �� 2!	 �1 ا12ا��� آ� !ح�م> آ�1
��A<1� W9%ن &�اه( �� ز"1ا ه816، �ع�Cا�( 
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آ� در �� ��"� ��� در ��وم 4ه1 ��@�، ه1 
�9 � ا�1و"�)� ).>�  ز ��)F� 11:   2124ـ.( 

 
ه� آ� ��ت را $� ار��ن ��H�:ورد،  

ر داوط3>�� و ��م Iا� ،|��H ^� ز��
/L� �$ ن و��B �$ ¢�7  ��H
هي =�و

 ��?	� ا�.، آ� در )���jي آ�دار �NاN
 .در )(ن ا�.

 �j"�� 2 در"	���,r �	�ا��ن $� ط�
ر آ��)B ن�@ ��Nت  ��ح�،��ا< ز§

�� �� k��ª X"�@�د، و از  @�د و t"z ز��
e: آ� ه�Hز 
�$� ��Iد/ ا�.، $	"� 

 ا��ن آ��ه، $� ط�ر ���	"�N�$ 2ِد
�� ,��
��ار��  . در ه�Nاو�� از :ن آ��

 @�ارت  وا&�o$�داري از �ه". )(. �7د/
ن رو@� آ� در ،آ�H ا��-د/ ��^ �o� 

ر I$ ب��". وا&�o �=. و �ه���رد ا
ر آ�د I@: ب (��ا?. او را�� و 12ـ8   :1ا

 .)7ـ3   :2
 
72jH7 ي )12ـ1   :9(��اب    :ـ آ��

،B&ا�< W�9� +��اي را   ��ر6 و �Dن 12
 6D ��!د6 ��د و آد"�م آ� �1 ز�K ا�2

��6 هو"� را 8@د . هو"� ��و داد6 D و
 \� 6D از W�¦* ن دود ��9ري�D و دودي

6 �ر"	 B@8��� و ��2D ب و ه�ا از دود .
و از ��ن دود، �!�% �� ز�K �1���>� و 
 ��ي ز�K داد6 q1f* ن .�ت�D )��. v� ��
 �� �< �9<و ��"@ن ���8 �� آ� �1ر >�1

K6 ز��8 F&ي و >� �� درC>� و >� �� ه��، 
�� �� �ن �1د�>( آ� �%1 &�ا را �1 !�

>( &�د >�ار>�@�� .v� �� آ� و �� داد6 
6 �ع�ب � p9� ت�� � ��!� �9@�ا"@ن را>
 �n$ اذ"1f* Bب ��د، v� B"ار>� و اذ��
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و در �ن ا"م، . و.F آ� آ)( را >�H ز>�
�1دم ط!e ��ت &�اه�9 آ1د و �ن را �Oاه�9 
9ي ��ت &�اه�9 دا�B، ا� ��ت از S و B2"

B¬18 ن &�اه� .ا"@
��6 �1اي و �cرت �!�% �Dن ا�» �را��� 

 ��>�ي %�� $n� ن��9 ��د و �1 �1 ا"@
61%D ي ا" ط�، ون �<�� �cرت ا>)ن @ه

 .��د
و ��"( دا���D �9ن ��ي ز>ن، و 

ي ��ان ��دv�9 د>�ا<ن �@"vو . د>�ا
%9ي �هK9 و �cاي �%9 دا���D ،�9ن �����

ي ا"@ن، ��c $nاي ارا��¡ي ا�<%ي ه �
و د�% �Dن . �( �ز>��)�ر آ� �� ��9 

 دا���9؛ و در د�%@�< � q1f* رت�. v� م
 B"6 �1دم را اذ� p9� ت�� ��د آ� �

�9"ه( دا���9 آ� �!	 . 7�و �1&�د، �د
 �)R( »��وناz«ا¡و"� ا�B آ� در *bا>( �� 

.  &�ا>�9»ا�!��ن«ا�B و در "�>>( او را 
1A  د"»واي«ا"9	 دو .  �8��� ا�B»واي«"	 

 .�"� �ع� از ا"? �(
 

?��داز "N /دo?ذه� =�ق ا !� )H

�c آ��ي 2jH7 را در ارزش  ��
�ا�� و&

ر دا@�� pو ا�� ،�Hن آه�ي :ن $"g
 /���X د� در روHح��@� :��R را آ� $

 .ا�. در ز���� وا&�o �6رت $����د
 S��& رگ درQ$ /�-ح !�
]�ر آH"� آ� 

د @�Äا Zان دود  و ا/از �4ح ز� >Nز دا
�� ��@�د، و $ �Nد از  $� :{ن ��]

�P$ Zدرون ز�  ::ورد ي �p"�� $� ^�ا/ ��
 در ز�Z و  $Pي �¢3 |: ,p� Q��� آ� ه�ه

 د��/ ���/ ـ ���H �	�ب�ه ��3ح $�  در
 �$ ��Q� ،kن ا��B را���: �
�"X، �6ر

/�)B ،ناي @>"� ا��ن،  
ج �Bن 7د@ه



����م ���� 
 

 

132

<@ ���� @>"� @,،  "���هز�ن، د��ا|
 �$ Q)ز� ?�ار و ��ح�ك، $$ ،ZHر/ :ه

ه، آ� $� )ي  اي @>"� ح�آ. ارا$� ^(��
ه� د�"، $� ��دم §�3 "�اآ��"��2 
�"�HHI، و &در�� ��"ح"ن را از 

�Hده �"��
 .r,��"ح"ن 
�� cH� را آ�H آ� ��p�H  آ�ب �	�س �


� د&"	ً�<� ZHB 2 آ�"@<��$� *	l  .
م �� اي از �>�ت 7ر/eا @��� و  ه د&"	ً

ه، ح?.  از ا�� �>�ت �	�ار ا��آ�
ر/oو ا�� �)"<�
  � ��اي دار��، و ا

�� =�ق $Z ا�� دو د��� از ه��"2 آ� $
�"� ده"2 �>�ت�
ر ا�� . ه را "o� و

 ��P	� �p� از |: *	l نIا� ،�"��

.�"�1�"��
ر "o� �I3$ ، و ��Qm ،� 

ه�. آ�  3l"< آ�ب �	�س از ا�� �>�ت
�"� �>�ت�
 k(�� �3 و �>�ت"Wb ي يه ه

�� �o&دد وا��. 
 ا@رات =�اوا�� $� � ��X"7 از ا

هي {>�?"! آ��هي اول 
 2jH7 و  �>�ت
 �(�هي اول $ |: �$�

 2jH7، آ�د/ 

                                                           
ا�ــ� ط��ــ* ا�ــ���ل اي از �-ــ����، از  �ــ�/ـــ1

�ـ�   �ـ�  6در ��رد :��    » وال ورد  «   :ا��  آ�د/��: 
ن ا�ـ.     «^  5در �ـ�رد :�ـ�      » .�>�ت ��گ، د&"	ً

�� �����ـ! دورة      «: �� وا&oـ�   ، �هـ�  7ـ�H اح��
�ـ�   �ـ�  7در ��رد :�ـ�     » .ا�.�� ¢�ـ�اد، �3ـ    «:

هـي اهـ�¦�      �I3$ ،.�"� u��oـ� 1ـدي از B(ـ�/        
ر اه�¦�    ».ا�.<
��ا)oـ� آH"ـ� $ـ� ص       (   ا�< و 

 ز��� حآ2 ا�ـ. آـ� 
o	ـ<           ) 240 ��د&. ��ا

اي رم آHـ� و @ـ�وع $ـ�           در �	$< �ـ��3f    ا��ن
�. آـ� 1ـد��ا�� B(ـ�/         $�Hي 1  ��ه2jH��� و ا
�� ��1. 
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 �>Z �>�ت|: �IH��� ه���H  $�دV و اه
ره و $ره در ط� &�ون ���دي $� آ� $

 .ا�� ح	"	. 7"����
وراء ���Dع�� c� ��4ح �1دن و&

¢���I در را$�4 ،ا?�o"<4 در 
رHR�: 
رم ا@ر/ آ�دV، ا�� ا�. آ� )B ي آ��$

 ��را ��ال آ�L��LB « ،�H«ا��ن �>
ل <��$ �I3$»آ��؟ �B « ا؟«و�B «�@$ .

 » ه ��D��»¢3ع �(2 در ��رد |: �L��LB
: �o� �I3$ ،.�"�| .�. ا

 $� /ه در ا�� &��. ا@ر ���Dع �¢3
�(� ��"*، �-�  ه در ح	"	. ��P$ 23ي �¢3

ي ($@�H   ��20ـ�N10:  12وج �P$ از �I�
��L�-اي آ� $� �]� وارد @� ه ( ZHR^ و

دل $بo�  ب���"< �nهي اول و دوم آ� 
�� �H@��و. $ ��$�ا�� اH$ �¦اه� /

 از �"/ .ح�� ه���Hوداراي �-(�م ر|: 
لB،�� ر�)g ن ��گI� �o�   /"� ،�HHآ

ر/�� u آ� $B  /�@ دÄا /�@ t&اي �
�	�ط @"4ن ا�.  �$ اي آ� $�ون @! ا@ر/

) ء 10:   18?�&"o@12:14 و ا.( 
 ZHB داد/ @�/ آ� ��4ن &�رت �Nا"@ �$

�Hآ .�P�� c�
�6"� $�وز :ن و& >$& 
ر ا�.�"�.، وu ا��ات :|I@: :    اب��

/� �H7 ن در ح�ود آ� ،دادن ا��e: 
 
�� ~H
@�د،  =¬ي 
H-س $	�ري $�اي ا��ن 

 .آ�H آ� :رزوي ��گ ��
 ا�� ا�. آ�� ,�-
:   �$ /�ن  ه��ا¦

� ا��اع �از ا�� ط��* ر�� �"���، ��
�. آ� :| را :)� �Nاه� رزا[��3 $"�ر

 ��p�H &�وم �>رك |: Sح �IH�داد، وا
��گ ه���H آ� :| را PNص آ�H، دردهي 

��Q�.��[N ،ا�� ، ا��اض� ،ه  ه، ا�� ه
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.<"[� ¢3� t��
هي آ��ي 2jH7  هي وارد/ 
�� ��@�= �p� .l آ� �H@اي $� �م  $
ن @"4ن $@�،» ا$�ون«^ �� &�ار  آ� @


. دار�� ��4ر از آ��ي و اNا !�ز/ 
 Z?2 ا�. و اوjH7»آ�  $� $�» واي ���ا¦

 .�(� �Nا را $� 7"��� ��ار��
 
 )21ـ13   :9(و��ا�� آ�3    :ـ آ��ي @�82

86 �وازي از �@W ��9ا&B آ� > +��و 12
خ ���' ط�"( آ� در ح��ر �ر %D ن��
 eحc آ� W@� +�����9م آ� �� �ن 12 Bا��&

ر 12��� را آ�  «   :�8"� آ1> ��د �(%D ن�
�س �ن » .ا>�، &�ص آ? �W�¦* 1v 1 12ات �)��

ر 12��� آ� �1اي �*B و روز و �6 و %D
6�� �%� Kل �عا>� � ا"9�� �!� �1دم  �

�9�2" )c�& ،�9@�و *�د ��9د . را �
��اران، دو")B هCار هCار ��د آ� *�د 

 .ا"@ن را ���9م
و ��اران ا"@ن را در و �� ا"�d9ر ا�<ن 

��>( و k� و K@�� ي%9�رؤ" د"�م آ� ��
آF"b دار>� و �1هي ا�<ن �Dن �1 ��ان 
ن ��H و دود و آB"b ��ون @<ا�B و از ده

 و داز ا"? �� �� "ع i��H و دو. �"� �(
ن ��1( آB"b آ�@<�"�، �!� �1دم  از ده
�<��ن و ز"1ا آ� .�رت ا�<ن در ده. ه�ك 

 �Dن v� يدم ا"@ن ا�B، ز"1ا آ� د�%
 B"اذ v� �� دارد و ره�B آ� �1ه�

و �"1 �1دم آ� �� ا"? ��" آ@�� . آ�99 �(
ل د��%ي &�د ���� >�1د>� R*�9، از ا�@A<
دت د"�ه و��%ي ط� و >61f و >* ��<� �

p و ��9 و �Dب را آ� ط.B د"�ن و >�1
�، �1ك آ�99؛ و از ���9ن و &1ا���ن >�ار>

$�.  ز> و دزد"%ي &�د و ه و �دو18"%
�1د>�< ����. 
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 ��Nي ه-�2 ��اه�Hز ���/ ا�. آ� آ��
4ر $� Nا ���N: 2�@ ي@�د، وu آ��

ن ز�Z ا�.Hآ�. ��Nي ه-�2 ��ا و&S آ��
  :11(@�د، :ن ز�ن د�N �L"�3 د�� ا�.  ��
 ).18ـ15 

4ر آ��ي ه-�2 ��گ ا�. Nت (ا� و 15:
18( jH�، در ا

3333

 ��< ا��ن �$�د 1111
�� �@� �$�
 وادار $� |
 $	"� ا�� �

���@ .k")� X
ن ا�� ار��jLH(Q"�  
� �3"Wb ،�H6ح ����H $	"� ا�"�H@< .

اي  در ه"� دورة 
ر¡�، ZHB و��ا�� ��Jد/
S��7 $�  $. �� از �!   :روي ��اد/ ا�.

?r kن �! ��ه�H� kا) ��و از ��ي ) 20:
د�g �L(�ر دو��. �"3"�ن ��)�د :
�Z �-س 
 Z$ آ� از ،kو داراي د�� @>"� ا�

 �3§ ����، وح�"�)H?و �� از  ��ا ،�HHآ
 &]� »ا�>ن دم«و » دهن ا�>ن«�>رت 

kx اري $�اي ���3< و��ا=�I و  1د
�� از ا�� رد�� $�د/ ا�.، و �� Q"Bه

 �IH� ^� ا�� ادوات » �ات=«اe: آ� از
 ه� ،:�� )�LH $,ون ��� ZB و � رو�"� 

�4 @"4�� د��Lي ا�.	� . ���g �34* ا-?
 uو !��Q� /�Hد: !� را $� � ،�H6ح

ور ار)ع ��$ >$&,r ع @>� . ده��� ��ا
 .{>�?"�2، در &�ن � �"Q ���اول ا�.

ه"� �! از ��ارد =�ق $�اي ��د�� آ� دو 
Qه �-@I� .��& ��ار �ل �N X"7ا��Hة ا

 .ا��، �-(��� در $� ��ا@�� ا�. $�د/
,N!    را �6=ً|: �^ ��<� �I?�<} 

 .�H7ا@.، �I3$ {>�?"�2 را��Z آ�ب �	�س
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 ��از ^ن ��$ح $�د آ� د�هي     ـ13:

��N Zاو�� : ¢�ن ر=. و 7}: �$ آ3"�

 ��2 ���H  آ��ي @.)5ـ3   :8(وا6< ��د�
4ر �N 2�Nاو�� Nي ا$	"� آ��ه �6اه

�� ا�. $� د�ه�/ ا�. و 7H� �"3��$ي 
�� $�ون �زات  ��دم �Nدش آ� @�ارت<� ه

�. @�د�� ر�@�H و ��ا?. $$ .:� �14 
هي 
ر�¢ آ�ب �	�س،  در $"�J $�ه� ـ 

ً
 از #��� $� و��ا��، اآ�Wًا و ���
ح"� =�ات و د)�3 $�د/� e: ا�.، و از 

ن $� :r< «$�د آ� ��� �H�ن ��:@�ر
در &�ن ه��X"7 2 از �"Pد، » ���-�Hان

حS رو�"ن �"Q از ا�� . §�3 $�د��
ن �آ̧��ك $�$�H�"$ د�N �&�@ ي ��زه

 ���N: ،ا���اط�ري :@�ر ��$�د��، و ا
 uا���اط�ري �>�د آ� ��
ZHB kI ا��

�� �@ . ��J�)� و ���N: او�� ��س�N ر4Nا
آZH =�ات ا�.� �$ jH�آ� ��I از  در ا

@�H ��ا�< ��گ و و��ا�� ��$ .�ت: 
�� آ� � ـ   16و15L�@�=����� و ا��ر و

 .��k ه���H، در ��ª»�-6 « ��	�
ن $� د���ر �/ $�¯�د�� �Nاو��، و $

��  ه� آ�� را و. @��� �Nاو��از $�H ره
،�HHI"� د�$ن �L�@�= آ� :ن  د&"	ً
��اران . $�ا�س �	�� و ز�ن �Nاو�� ا�.

ه���H و » 
�!« �� ، آ��ي @�2در��گ 
 ��»ه، و ح�ادث  �I3$ ��طن» ه�ا7"�
رهي  )د/j-و ا� ����
اي و ��ء 


�ور��S و ��گ ��N در ��هي  هي داوط3>
ه�Hز $	"� �µاد ا��ن آ� . ��HÀان ا�.

ن �Æ $� در( �P$ ��ا�� از   $�د/از ا
دار�� و 
�$�  �N S��7د د�. �1�$ $.
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�1 �HHي . آ $� Q"Bه|: ���bآQ ز��
��  د��Lي r, از �Nا،و @�ارتQ��� آ� �ه

�� >6 . @�د، &�ار دارد از :ن ح|:
 ،c$H� Xهر :?�د�� ه�ا، 
�رم، آ<Nا

@���H وu �6اي  �"����اران آ�ر را ��
ر آ��ي اول را $� �)B ر4Nا !��Hان 

�. �Nِد از ��ي �Nاو�� �1 @���H و در |
.<"[� ��ر اBد ه @�/ و ز���� $�اي  :|

�< $� @�jHI �� @�د�<
 |: .¢3�  ه
ا��، آ��ي 2jH7 ��ا��N @�/، وu  ر=��


�$� ©�اه�H آ�د و �� حS ز��� آ� . :|
د��ت آ��ي @�2 ره  $�هي =�ات  =�@��

/ز آ�H@���، و ��r: را vآ� ،�Lا���  و
 ا��اع و��ا��ـ$   )H~ه �� ا?Qا�ً$ . 

م حS آ��� آ� در �´ از د�. LHدر :ن ه
 @�ه�دادن دو��ن، ا&�ام،�  زن � و 

 ،�Hاه� آ�د=�ز�� ه���© �$�
�Nاو��  «.
ت @دp¼ ا در�e  در $"¢ ��ش و)�ان �

د ��ه آ�H، وu در ر�� ����=  1».�آ� ي �
د $Qرگ ر����= � ��ن را  ا"Àهي �

��V�H، د��L ه"� ا�"�ي $�اي � ©�اه� 
 .$�د
 
�� آ�� -( �ـ9�N: 7ـ1   :10(�م( 

و د"�م 12��+ زور�ور د"1Aي را آ� از 
ن >زل �(k�  د آ� ا�1ي در �1 دارد، و��

61%D ح( �1 �1ش وC. ب و  .�س�2� $n� اش
H�� يv��� $n� H"%"و در د�B &�د . �

�=�اي 8@�د6 دارد و �ي را�B &�د را  آ�
د؛ و "�1 درv K³ &�د را �1 ز�D ي و �

�� �واز �!�D ،�9ن 15ش �� �cا آ1د؛ و �Dن 

                                                           
 1940ـ » ���3f ر�� «�"س?�. اس.  ��1
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�cا آ1د، ه�B ر*� �� �cاهي &�د ��? 
�9��8 . 1�و �Dن ه�B ر*� ��? �9��8، ح

W("�9� م آ���ن . k� وازي از�6 A<�
�>=� ه�B ر*� �9��8  «   :��8" ���9م آ� �(

 را ��9"سv� 1 آ? و%�.« 
���اي آ� �1 در" و ز�K ا")�د6  و �ن 12

ن �!�9 k� د را �� ��ي�& Bرا� Bد"�م، د�
د �Qا��ا آ1دW(. ،6 &�رد �� او آ� �
 Bن ا��>=� را آ� در �ن و k� آ� Bز>�6 ا�
و ز�K و�>=� را آ� در �ن ا�B و در" و 

�ع� از «� در �ن ا�B �12"� آ� �>=� را آ
ا"? ز�>( �Oاه� ��د، �!�� در ا"م �cاي 

"� ��9ازد،  12��+ ه���D ،Wن آ1> را �(�
mّ1� ��<9D ،م &�اه� ر���Sا �� ا�& 

8�9ن &�د ا><� را �@رت داد�.« 
 

اي آ� آ��ي ه-�2 را ��ن   =�@��
�� از ه-. ر�� $�  �"�ه�، ا$��ا 7"مه

�. آ� . :ورد ^�ا/ ��jH�ي 
kjo ا(
ر ��I@: Hح�� �$ �6�[] �-@I�  دد و��

@�د آ� :ن را $�اي  ��س از او �Nا��� ��
ي �ر ��HI و :ن �! رؤI@: X���Hا��N
 /�HHم آPد/ ا�. و =�@�� ا��$ �(�
 >$&

��@�= ،�N ��اي $@�I/ $�د/ ا�.، آ�  ا
��H ��"ح در $ب اول ا�.� . ��و ا

ن  ا�� ا��ة $� ��رد،L�@�= س را آ�ا�
 ه���H آ� $� :ه���W��� �L ات��)�د

�� ~HB vNر و $�اي  ����ل ��ا<I� ،�H@$
���(� ا�. آ� . ^"��، از اذهن �"Qدا�$

 :��R را آ� ر��ه �"H@ �H�-L"� و Hح��

�)� $� �m$� �7?س ر��ل . =(�"� $ uو

   :ن ��ارد،4  :12ن "در ر�?� دوم &���
ش @���= ��ه�Hز ه�I` 2 ا�. . �>

ن ر��ه،  �ح��"تH�� �L��LB در ��رد 
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�@$ !��دل آ�ب . ���� رo� ��JI��Qد
Q� �� ا�.، 29 ��ر�	�س $� ا�� ��رد اح��

��I ر��، HR�:»او���N �6اي « /�"��
@�/، و ه-. $ر در :ن �Qا�, ذآ� @�/ 

�،آ�H آ� ا�Pم ��  و :��R را،ا�.^  �� 
 �I�HR�: ،.ا ا��N �� در ه"I< …«و $Qر
 )P ل را ذآ� ��o"� او �HHا�, (» آQ�

�� $�o از .)9  :29 �Nاو�� ا��، و @
$ Sح ،Zن ز�Hآت �Nد را $� �-@I�� �

c�اV، ا�Pم  
� از :��R آ� � درك آ�د/ )
�� درك 
�o. �1د/ ا�.د وا&�o ا@

4رهي �Nا $� د�"، $�ايNن ا ��"ح"
 ،�@<� k�H�� `�I ا�. :| از و 

رت آPم �Nا �$ ���N ."?�fد در را�4$ $
�� ه2$� ه� حل . �H�I$د�.  :ن ا��ري @

�� ا�Pم �1د حد�� $�oي در 
	�V ،آ� �>
، آ� در آ��ي ه-�2 ا�Pم $@��Nا 

ن آر ����(� . @�د، و :ن �>ر
�. از 7
��N �Iاه"2 دHR�: ���(��ده�  ، ��ن ��1

ط وا&�N �oد «در »  �Nا�̧�«آ� آ��3 <
ار
 �"�.، ،�N«2ا، آ� آ���I� Pف ���/ ا�.

�� ��د� �$ �I3$  ،>"eآ� ا .-�
�ان 
�� از S@: �L��LB �1دن ه� �I"� /دµ�

 3.* �"�� ��"ح ا�.�ا��ن $ �Nا، از ط�
 �� » ا�Pم«، آ��3 ه-.در وا&c در :�

رت$«�« ،»Ç"3<
« � »>"eا �p��� « .ا�

�I"<  درآ� $ آ��ي ه-�2 >"eا �[� 

 .@�د ��

                                                           
 .228 ��ا)�o آH"� $� ص ـ1
 172 وا?�رد ص ـ2
 .6ـ4:3"ن ـ ا=��1:2اول &���"ن  ـ3



����م ���� 
 

 

140

 ،»د��L ه"� 
�N,ي ©�اه� @�«�>رت 
 ،���$ �N: �$ ن�z �$ �o  ا��IH ز�

ز �Nاه� @�r: �Lودا�4ر . )Nا ��در ا
ن ، ©�.:دو ��pHر و)�د دا@�� ا�."$ 

�� آ�ب J� $Qر$ Hح�� �-@I� Z$ وت-

�-@I� .ا� n� ل��o دا�" ،�L�در . اي د

.��� آ� $Z ا�� دو  �"ن $�"ري از ��ه
��H «آ�ب ��)�د ا�.، ��I ه2، ^ن ��

زم( « ��@�= �ن ��)�د ^ t��
ا�. آ� 
ن «N,/ آ�HHة آ�ب دا�"ل، در ��رد �7

k"j� c�در آ�ب . ا�. ادا @�/» ا�� و&
�� ."oDو �� 5/3ت دا�"ل :��/ ا�. آ� ا

ن ز�ن ��� و ��س 7eل $� ط�ل �"�
 وu .)6   :12 و 5   :10دا�"ل (ر��  ��=�ا 

�� ���@-�  در �	I� ب$"H"2 در آ�
 ه"� 
�N,ي ©�اه� $�دHح�� . �I"�آ� )

 Z�"7 �-@I� بد��ي  ـ $،)دا�"ل(آ�
�� /L� نن ز��7 �3f�� �$ �¡ر
  �Hآ

� ,N�
�ازد، در  ـا� �ـو :ن را $� 
@-� اN, ��ـ�I  �$ نن ز��$"H"2 آ� 7

,N�
 7س از ��اvN ،�6رت �! ا&�ام $�ون 
�,د ي ه-�2 �6رت ��ـآ��.1 

 ��4ر، 
�آ�ي روحNا ��دو�Z ه�ف ا
د :وري ��� � �$ �IH�آ�H  ا�.، و :ن ا

��ا��N . آ� �N �6ا �"Q ح� و ��زي دارد
م =�6.b ���� هي اح��u  @�ن @X آ��

ر "�Nدر ا �$�
ا�. آ� �Nاو�� $�اي 
ه، �� $�   و ا�� =�6.،ا��ن ��ا@�� ا�.

 *$4� �I3$ او���N >�l ان ��ز &�رت�H�
��
�ا� . هي ا��ن و&�رت �l< او�. $

 �L��� ر�"�/ ا�. آ� د( �$ X�1 �H6ح
                                                           

 .14 ��ا)�o آH"� $� 6-ح� ـ1
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�� آ� در :��H/  اي $� =�6. ه"� ا@ر/ه
د، ز��ا ا��ن در داد/ @���، و)�د ��ار

�� آ� $� او داد/ @�، ��.  $�ا$� =�6.ه
�. آ� jH��7�� @�/ ا�.، و او �-�ذ �

د ��� �H�آ�H آ� آ��ي ه-�2  =�@�� ��
 .$�ون 
�N, ��ا�N ��Nاه� @�

 

�$� ��Iد/ ا�. 10   :10(ـ ه�Hز د�"

 )14    :11ـ8 
ن �6��9 ��دم، �ر k� وازي آ� از�ن �و 

���9م  1A"ب آ1د6، �(دd& �8"� آ� �1ا:    
»���12 Bد6 را از د�@8 +=�اي  �1و و آ�

�A� Bد6 ا� ».آ� �1 در" و ز�K ا")�
>Cد 12��� ر��2، �� وي W��8 آ� �� �س 

��A  «   :او �1ا B�8. آ��=� را �� �? ��ه�
 ?�
و ��ر آ� ا>�رو>B را �!¢ &�اه� �7د، 

�س » .�ددر ده>�D Bن *)$ ��"? &�اه� �
12��� ��218، &�ردم آ�  Bرا از د� �=�آ�
��"? ��د، و� �Dن &�رد6  $(* $n� |در ده

و �1ا B�8 آ� . ��دم، درو| �!¢ 18د"�
»)� Bا.�ام و ا� �� �"ه و  ه و ز�ن �

iر را ><�ت آهن �)��د�.« 
 �� �? داد6 �� و �1ا  و >(`* $n� اي

B�8:   »  و .�س &�ا و C�&1� )<���' و �>
7 را آ� در �ن *<دت �( H"R�� �99و . آ

cح? &رج .�س را ��ون ا>�از و �ن را 
Bز"1ا آ� �� ا� R���  و B6 ا���ه داد6 

ل &�اه�9 �� 6��f� 1%س را D%$ و دو �
ه� &�د&�اهW داد آ� ��س . �7د�و �� دو 

در �1 آ1د6، ��ت هCار و دو")B و �`B روز 
9" ».�><�ت 7

ا"9>�9 دو در&B ز"��ن و دو 1Dا�5ان آ� 
و ا18 . ا>� در ح��ر &�او>� ز�K ا")�د6

آ)( ��اه� ��"@ن اذ"B ر�>�، ��@( از 
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9ن ا"@ن را 12و E6، د��ن ��ر @<ده
�8د؛ و ه1آ� .`� اذ"B ا"@ن  �(

"� آ@�� ��د دارد،� �<�A9"��. 
ن دار>� � در k� §(� �� رت�. ا"%9

 ا"@ن �ران ><رد و .�رت �1 م ><�ِتا"
 �9" را �� &�ن �<�"$ 7v� دار>� آ� q�
 و �%ن را ه816 ��اه�9، �� ا>�اع ��"

ز>�� ��>�. 
م ر�>�9، �ن Sدت &�د را �� ا%�و �Dن 

 ا"@ن ��9  وحH آ� از هو"� �1 �(� ،�"�
آ1د6، 5!<� &�اه� "B2 و ا"@ن را &�اه� 

رع *م�آ@B و �ي ا"@ن در v�� W�¦* 1%� 
 )R(� 1`� وم و�� �� ،)<آ� �� �عi روح
"( آ� &�او>� ا"@ن >�C �`!�ب � ،Bا�

�<و 18وه( از ا.�ام و . B@8، &�اه� �
Bو ا� vي ا"@ن را  .<"$ و ز�v�� ،ه

ر6 �(��� روزو>¦< W )7 زتده�9  آ�99 و ا�
�� b. �� ن راي ا"@v�� ر>�آ�و . 

دي �(�آ�99  �آ9ن ز�K �1 ا"@ن &��( و 
و >Cد "��"1A ه�ا" &�اه�9 ��12د، از �ن 
رو آ� ا"? دو >» �آ9ن ز�K را �ع�ب 

�9�&�. 
و �ع� از �� روز و >�W، روح ح�ت از &�ا 
ي &�د ا")�د>� %"ن در��� آ� �1 �@"��

B218 12و W�¦* ¥�& ن را. و ��8�99ن ا"@
ن ���9>� آ� ��"@ن و �وk� ازي �!�9 از

)� �"�8:   » ��"�س در » .�� ا"�9 cع�د 7
ن ا"@ن @<9Eو د �<�� \ن �k� �� ،1ا�


�. را د"�>�C
اي *¦�W  و در �ن �*B، ز
حدث B@8 آ� د6 "	 از �%1 �9%�م 18د"� و 
 ).
� ه�ك ��>� و �C
ه�B هCار >�1 از ز

8ن ��1ن 8@��،�<� ���S ن راk� اي�& 
 ا"9	 واي�.  دوم در�8��� ا�Bواي�. آ1د>�

 .�"� ��م �Cودي �(
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 ?"�� )11ـ8   :10(ا
V ـ ط��ر �!¢ و 
آ�H و  اي آ� �"�� را 
�ا�� �� =�@��

ط��ري آ� در د�. دارد، $� اح��ل &�ي 
 Hح��ر ��"ح ا�.، ز��ا آ� �-�حوي 

ه¬�H� 2ر)ت :ن ط��ر را $� �6رت �>�ت 
اي $�  &"ل ��m ZHB Q"� n$�حQ. آ�د/ ا�.

و ^� ). 3 :3 ـ 8 :2ل "&حQ(د�. :ورد 
ر ط2o ،��"ح"ن$ Z?آ� $�اي او /L�: 

دت :| ��ا=	. )@ $ �H�R$ را >"eا
���� ط�N 2oاه�H آ�د ـ ��I از @,�
 ! ه

�$�m ZHB Q"� رم ا�]b Z��	�  اي
 ا� .)103  :119 و Q�19:  10ا�, (ا��  دا@��

 �$ �� ا�. آ� :|LHر ه3�� آ

�� آPم را ا�Pم  $�,@ ،ن د�"�ا¦
��  k�j� از ��� jH�آ�HH، ز��ا در ا

�Nاو�� و 2�N و هو�� $�اي آ��� ا�. 
ه� �HB آ� 7"م :�� . ا�� آ� 
�$� ��Iد/

11 ���)-� uا�. و ��Nت �7دا"�Q( �$ 
م. )(�� دارد"7 ���� در دو و ا)( 

�. @�/ ا�. .&��. $Q"� �o ر�
 
��f� 1%س �(. ب 6�� B�1حB2ـ1   :11 ( ا�( 

6ح�H ��م ً6�[] uا�.، و  در$رة د�"
 در و ��اردي �"Q در را�4$ $ آ3"�

را�4$ $ ا�� �	c4 آ� ��$�ط $� 
	�م 
 /���(� ه-�2 در 6ح�H دوم ا�.، ذآ� ��د

 .ا�.
 ،e: �H�� Q"� jH��. ا¦� در ا�D

ر)� آ3"� را �2r,3 ر��N ياش ��ه�/  ه
�� 2"Hآ. 

/� وا&H �o در ا�،ز��ا آ� �>دت j
 . �"�.، Wb �I3$"�3 ا�.Hح��و&S آ� 
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@-� �Nد را ��@�� $�د �o>� اور@3"2 I�
�6 �ل $�د آ� و��ان @�/ $�د ���HB… 

 ��$ �<o� آ� �@ ��-�و&S $� او 
�X @�د«=p. @�د«ن 
 از :» 7"�z«، 

Hح�� �-@I� ن��Hا��N،» ��  �$ ��$
 �3"Wb زي وط�ر �����z ا�� 6ح�H را �

اي در   ZHB 6ح1p� ,�H».آ�د�� 
]�ر ��
S?3"�ت آ3"�ي ر�o
Q"� �� /ه�@�د   ��

ات و �-ه"2 �(�دي را $� رآ� اآ�Wًا �>
ل،ـ $.آر $�د/ ا�.W� اي�  
� �p, ر�>


 . 2)16   :3اول &���"ن (» ه"�N >Iا«
 ��$�ط ��� آ� $� ا�� رؤe:  �<o� ،د�@

��o آ3"� را �"�ه� در حu آ� آ��3 @(� 
ن را ��)( �o� Q"�  �$ �(�
 ده�، و $

 �-@I�11:10، �� در �! دHح�� 
/
�$ آ�H"� ���� از اور@2"3 � )��ا="

� !�L-�� ا�.، �I3$ از :ن $� ��Hان 
د آ�د/ ا�.ا?�Lي )(� ��. 

، =(�"�V آ� 7 و 6در =Z$ �36 �(�هي 
�� آ� �(� @��� �Nا را در �o>�ش ،:|

، »�N ،�HHI"� .��N»Naosا را در 
/ �	�س ��N.  درو��L�( .��& ���


�� �HHي . آ �"Q در $Z آ��هjH� 6در ا
 @(� �	�س  ، ���B $�7و )H
ن �� �ا¦

�, آ�د/�I3$ 6ح�H $,و�� �o>� ر�
ا��،  ا 
��  $"H"2 آ� ��دم �Nا، در درو�� ���


/ &�س، ا¦� ه���H، آ� ��س L�( .��&
در�. ���H ��د�ن (@�د  �,ي �� ا��از/

                                                           
@-� ـ آـ1I� 2زده� �ل"  �	��� آ�3 $� $ب 

 .6178-ح� 
  .105ـ ��ا)�o @�د $� 6-ح�  2
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@-�  آ��NاI� رش @���4   :7 در¯ ( 
 ،
اي $@� آ� ^� :| از ��N �pاو��  ا@ر/

�� /�@ ��NH@ 7 در ��$�اH$ و �H@$H /
�. �Nا§�Hو��، ا¦� ه��. 

 
 )14ـ3   :11(.�رت آ�م و .�رت �%ن . ج

�1 ��زي در ا"� ��$"�HH آ� آ��  �-��
 �"	$ �H�� ،.��& ���l �p�H	�o4& * ا

.��& �@$ �� در . ه��� ¢�
ر !�در 
/�H�:،ًD�= ن��( �� @(�ي $� �م  در ا

@�د، و ا�� دو @ه�  اور@3"2 @�وع ��
 .�H آ�ده����N �pا �ل 5/3 ��ت $Qرگ

دت و ��س )@ �$ �jH� �3f�� ��در �Z (ا
��ن و ) ح,ت زد� از ��د|: Q"Nر��

�ق و ه�ج و ��ج در @(� @$�وز )�$� و 
 .�Nاه� @�

هي �o>� و @(� در  $� ه� حل ا�� واژ/
ت �@-� 2 و 1:I� م@�H و 7"$ !"?�<} 

10:   11�� �p� �$ ZHB ،�@$ ��ر��   )(
دي. �"�Q&�ا��  آ� � حوي  $� �	�ار ز

�@$ �I"?�<} ��oـ�  �(�
 $ ً6�[] 
$� p��� ��ه�ان در را�4$ $ �ط�ل ز�@ 

 .��& ���N: ��1د��ا) ��:3 ��� در �	
�� دوم: ( ��
�)� $� ?	n آ� $� ا و $

رم (@ه�ان داد/ @�/ )B ��) �Bا�rان= :
1د��ا�� 6ح�H اول و ) �� .)20: 1  و4:

 ��$�اH$�"D�= يد ه)H�"7 �� ز
 :@�د ��

ه�ان ��آ�ر آ� $"ن آ�HH/ ح	"	. @
Zن ز�Hآا��، ^ن آ3"� در  �Nا $� �

ن ��)( �H@ ��دم �Nا در �"ن  ـ$
��7.، آ��� آ� اe"< $�اي  هي $. �3.
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 ��ن @,�� ا�. و در $Z آ��� ز���:
ن 
3¢ ا ����  و�.آ�HH آ� 7"م اe"< $�ا

/ �	��� $�ايL� �Nا $&�  ��دم)
 ،�)@ �$ )H
��، در حu آ� �� �"�

 �I3$ �$�$ Q"� �<o� ا�. 6ح� /�@ Sح��. 
 $� آ�$س �3>س ��|:  /�I@ 
 ���@

�Hن دهم �Nد را ��"7. 
ه�ان @ ��در ��رد ا��B �IHا 
�oاد ا
دو �-� $�د/ ا�.، ح��(ي [�3-� و)�د 

�
 $ )� $� آرهي $Qر�� آ� دار��، ا�
ت �م ��6 و 5در :eا  �Hل ، $دهح��

 >��<
م LHآ� در ه �Hي :ن دو�-�ي ه���&
=v او $�د��،. ��"ح"fه�  ـ @ه� )Pل 

 .����1 و ا?"س
 م آ3"�هb دتا�� دو �-�، 1د @(

 ���� $�ا�س :  آس@(دت دو«ه���H و @
، (» ح* ا�.Hح�� >"eو �17   :8ا  �o(ا�

م $�د/ ،)8    :1آH"� $� ا��ل �  از :|
 .@�/ ا�.

�7����، :�Pو/ $� :ن� �@��N |: 
ي �n د��، آ� ����B �Hا�r آ� زآ�

ن ز���ن ز��/، ���	"�ً�Nدر ،�rاز رو 
��=.  ا��ژي ��) ��ي �n ز و 4:� 4آ�

: 2.( 
 را 1|:�  �I�HR�: ،�"�
�ان :زار ر�


!  �ر ا�N �1ط آ3"� را $� uان :زرد، و�


! ا�¬ء آ3"�، `�I ا�. ���6 $ �HH"<

) ��:5.( 

                                                           
 و اول 7د@ن 10 :1 و دوم 7د@هن 4 :9ـ ��&س  1
 .10 :11ـ17:7 و �Nوج 1 :17
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.�I@ |: ���7������ از  �، و ��ه
 ��R�: ,p ،ده�H &�رت �Nا از �Nد ��ن ��

م داد�� eس ا�� @�2(آ� ���� و ا?":.( 
���� ��ه &�ي و �2r,3�  k"j ا��IH ا

��H�� kه��j� ��
�ان $�   و از ��3 ا
�Qي و $Pه  دور/���N و u� !�N يه

 �H@ا@ر/ �1د آ� �Nا/ وا&o". دا@�� $
 ،�H@$ �3"Wb /ا�N ازو !� آ� از e: 
هي @ه�ان �Nا  �� ا�� د�ه و �>�ت

 ��ي د��L ازا?	�س ا�. و  (2 از روح�3
ر @�/Iن ا� و  
��t ا��jH�ا��، در ا


�$�  در را�4$ $ =�ا�Nان ����� $�، 
�1 >�� Q"�: ."	=�� �HHاز ��3 . آ

S�� � �Wآ� در اآ ��هي ���� و  ��ر�.�ه
�� /���، `�I ا�. ا@ر/ $� �@� ا?"س د

 :ن �3. �(�د  �>�ت �(�د �1د آ� $� ا�س
��p�H ���� وا?"س د��Lي $�د�� آ� 
، ه�ا�. ا��ن $� اط�. از |: .?ر�

�.، آ� :ن �Nا، &>< از روز داوري $�د/ ا
���L�"7 ً
���  در �"�� و £"� 
�o"� ه

=.، و :ن @(دت� *	l /�Hده t��
 
.=�اي  ا@ر/« و ^"��، ��"ح"ن ادا�� 

ا�. $� �Qم ��ارت $ر@ن $� د��ت 
 .���ر� �� $� ��ي 
�$� و ا|ا��

ر &>< از ا��IH و&. $�Lرد و  ��ارت$
�� آ� $1��، $� ه� � �&$ S6�= �@

م @�دeا �� روز 1260، @ه�ان ��ت 1»$
�� �p���  آ� ،�HHاآ�� روز �30/ را  
Hب آ/ در ط� ا@�ل @(� 42 ��ت ،2"ح�� 

�� (ا��  ه ����p آ�د/ �Nا 
��t ا�.:2(. 

                                                           
 .136 6-ح� Cairdـ  1
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@�، ز��ا  ا�� �7د/ ه2 �1$ �o&ا�� وا�

�3<(» ه ز�ن وا&�o ا�.«�$�ا�س ) 

ل اور��>�ت ��"ح از ز�ن ا@ 3"2@
 �"Pدي @�وع @� 70$��"�3 رو�"ن در �ل 

) و 7"��هي وا&�o :ن ) 24ـ 21:   20?�&
ت � 13 اu 3ح�ادث ���R�: �H آ� در :
�@ c&ن وا .:��/ ا�.، در :ن ز�

 �IH�ه، B(< و دو �/  ز�ن ا�.«�-v ا
را $ ��PIت $Qرگ و �D,rوري » ا�.�
�رد, �� �Hاز . آ،�L��-��vي د  �IH� ا
»/ه   دورة ا�.�B «$� �o(< و دو �

��ن �� ا�.،��آ�H و ��د  ���3f را آ�P د
42 ���I@ k"36 خ و�� k"36 �H�� Q"� 

1د �� !� �$ >��<
 /
��  @�د، ��o آ��

  را/ $�اي $"ن ط�ل ز�ن ح��I. ا�.� ه

�$ ن $� د�"� ��دم » ��دم«وu ، ا¦�
ا�� دورة ز��� �Nا @(دت �Nد را در 

 .آ�HH ح-� ��
 / ($�o از B(< و دو ��ل5/3�  ( �$

ه�ا )  روز5/3(�! دورة آ�
/ ه2 g آ�
��$�ط $� @�I. آ3"� ا�.، ا@ر/ @�/ 

�� ا�� ا�� د. ا�./ را $ز
ب �� ور@
رV آ���ت روز L�"$ $�  ��"ح در آ3"�

 د�>ل �� �ل ر�?. او $� و&�ع 7"��.
?��دازي "N،�@<� �$  ز��ا آ� د&"	ً

 :زار @�، ا@ر/ :@(�ي آ� �"�� در e
�� (@�/ ا�. :8 .( u@(�ي آ� وoD". اه

:ن در ��oض د�� ����� &�ار داد/ @�/، 
�1 ه��� رؤ� �H�� Q"�  �o&ا�� وا�


�@
�ا�� در :ن واح�،  :ن @(� �1. $
ن "$ ��دو@(� ��وم و �]� $@�، و ا

"<�
�"�I «(� ا�.، 7س �Bا ��وم و �]� (
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.��ن �"Q �]�3ب ��
�>"(� » �Nاو�� ا
@�؟<� 

,N ! �p��� >"eن آ� اي )(jدر ه� آ
�� �� �� و «=(�"2 آ� ه�Hز در :ن  @�د، �

2 �ل"� «�� �� ��و ه� ). آH"2 ز��
 @"2 آ� 
]�ر �$�دي آ3"� در :ن )$

/ ،$�ود، �"�ا�"2 آ� وارد اور@3"2L3�& 
اV آ� در ح� ا�Pي =�دش ^ن  /��"ح @�

���� .اش، �]� ا�. ��وم و در ح� ا�Pي �7
�� �p� �$ ZHB  س�	ب �ر�� آ� $"ن آ�

و (ه، ا��آ� دره2 و $�ه2 ا�.  از ز�ن
� ��@-� ا�.�اI� ���1 :ن در Z?رد او .(

¢�ن 
ر�7 �o&وا �p¼ در، ."oDو !� 
د/ در �	$< آ3"� &� �� =�قo?ازد =ا ا�

 !� .?�rق «و ح¬�ر آ3"� در ^� )، ح
�7?س از :ن ح?. . آ�H را 
�ا�� ��» @�/

د ��» @�رش«$ ��Hان �آ�H آ� از�ح"�  
»���.» ��د@�Nاه��N�$)  دوم �?ر�

ن"I"��?�
 و ��"ح $� :ن ح?. در). 2: 3
 S�24:   11 ان 24 و�H� » �آ�7$"��ان « $

 ��ا. ا@ر/ �1د/ ا�.� ��رد $"�Jي از ا
)H~ را  ي آ�»وحV�H@»X، از ��3  د�. را ��
زآ�د r:)�� .و��اردي در$ب $"��7 (2:

�H $�د، و در هوu ا�� ��اح< آ�
/ �Nا
ن ا�� ��اح<، آ3"� ��دًا�7 7 �$ 

ت آ�H، و &P� او�� را�N 
 .�N اه��N
م $� eد ��ا�N .� ر درBH$ Q"� ن)(

N *?N X��� !� �� ،.Nاه� �7دا�N د�
 �I3$ ،*�� ا��� و از روي�Èد X���
��� $� اآ�ا/ و ا)>ر، ز��ا آ� ��

4ره ��"XY �j ©�اه�H $�دNا.H"$� � �
ن آ� آ�ر
� از�: © �L�� د��، �Hاهد

6ح�H دوم ��ن داد آ� . و)�د ��ارد
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���LB آ3"� :زار �Nاه� د�� وu زوال 
.=�م ��ن �"�ه� آ� ��6ح�H    .©�اه� 

4ر داد/ �Nاه� @�،Nا و���LB  u $� د�"

�$� ©�اه� آ�د. 

 
ن )(ن    :ـ آ��ي ه-�112�7)11:  

 )18ـ15 
����c 6اهي �!�9 اي ��9ا&B آ� >8 و 12
ن وk� آ� �(ادر ��ن  « :�9��8 .- %� B9d!�

mن�از   &�او>� � و �)�' او �� و �
د ح�1Rا>( &�اه��Qآ1دا��ا . « B(�� ن�و 

ي &�د %�J 1� آ� در ح��ر &�ا ��ر %D و
ا>�، �� روي درا�2د6، &�ا را ���6  >@)��

�1 �(«   :آ1د>� و �9��8�آW�9 اي  �� را 
&�او>�، &�اي .در �d!� آ� ه)F و ��دي، 
 ،��218 Bد را �� د��& W�¦* ز"1ا آ� .�ت

F&1دا� B9d!� �� .Bو  و ا� �<��9ك R@& ه
�5 4ه1 18د"� و و.B �1د8ن ر��� � �� e

 iن &�د "ع8�9� �1 ا"@ن داوري ��د و �
ن و �8�9�1ن >م &�د را ءا><���f� و 

 Kرگ ا�1ت ده( و ��)�ان ز�C� �D و 	Dآ� �D
 ».را 2�� 18دا>(

 
 ��ا��N @�ن آ��ي ه-�2 ��ح�3 $Parousia 

)|م آ�< ز�pا�.�"=�ا ر�) ا�� /. 
�� �HB را از ���B آب �	�س �"��

 X���ز$ Z?او 7,وزي �"�� در را�4$ $
�� آ�"�/ ا�.�[
@�I �"�. آ� ، �$1 

.��& ��
�6"� ا   .o(ر ،��در��رد =�ح |

                                                           
 ـ1Hح��@ـ  14   :2"ن �آ�?ـ  12:   31  I� �-20:  
 .288 و 6-ح� 1 
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�� و « و :ن �>ر
�. از ،���ي او�.�N:
c�( /�3( ���
 1.از ��N .H43او��» 

ق -
�-(�م 6ح�H ��م در را�4$ $ ا
�"�/ @�/ »  $P =واي«�I@�7ه� ا�. آ� �

 2"Hآ kjo
 ��<� ). 14   :11(ا�.، و �
4ر $� $�Nوي ان  ��ا�� 6ح�H ح�ا¦

�R�HB ن ا�.، و)( ه�Hز $�o از  د�"
@�@X آ��ي اول 
�$� ��Iد/$  /L�: ،
�o&ي واP$ ،2�-ي هرا $ �Nد  آ��

�� . :ورد ���N: ��ا�.، و از » واي«و ا
�Qي �"�.��رم آ��. :ن )B
هي اول 

  و آ� &�رت �Nا $� ز��Z. �1د�$�
 2jH7 ين @��� :ن حآ2 ا�.، آ��هHآ�

@�H آ� �$.  �L ��د�» واي«
 ه-�2 �� $
�  @�/ ا�. ���-
  آ�HH &�رت �Nا $� :|
ن ز�Z ( آ�� آ� &در ا�. $� :|ـHآ�( 

�� را �$�د آ�H، و در  و���6 $��|: 
 .��� و ��(|J�م $Qرeا.<"[� S� ،10:  

 28 (�Hآ .Ho? را |:. 
 �$�
�"� $"(�د/ دل $� :��� آ� "$

ا�"� واه� ا��IH . ا��، ���زا�"�I� 2د/
`�I ا�. �Nاو�� =�6. د��Lي $�o از ��گ 

 $�ه�|: �$،  ه2 $ آ�ب �	�س و ه2 $
ت دارد=H� *4H� . �3z ��ا�� ا�� ز��

هي ز���� �"Q  �6.$�اي ا��حن ا�.، =
 ،.��: �Hرزو�: ����I ه� ا��HR�:

                                                           
��� آر��    ـ1  :1 و   �H�17ان �Nا در :�ـ�       در �	
�g $� ا�� ا�. آ� آ��ـي ه-ـ�2 $ـ�ون @ـ!              4 � 

�ــن ز�ــن را ا�ــPم �ــ�د�Lــ� «آHــ�، ز�ــ�ا  7
/�H�ر/ :��H/ در �ـم           :<I�اي و)�د ��ارد �Bن 

). 6215ـ-ح�   (» .ح	"	� �Nا، $�دا@�� @ـ�/ ا�ـ.      
��143�. 6-ح� . 
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�� $"H"2 آ� 
 �B ح�  
�I"< ا�.، و �
4ر ��Nا  :ا�� . آ�N �Hاو�� $� :||

 ،���H�� ء راي ا �د/����� و ا�>"
�1 Q"� �& از ���N�$  c�
�ا�� :| را &

�Hرا �����، . آ4ر @X آ��Nا |: ��ا
م ا�Pم )واد�LHي ه-�2 ه
��t آ�� ،�L

Q"�،آ�د �Hاه�© �$�
ز��ا در :ن ز�ن .  
b>�ري &�ار  در دي :|Lوراي ر��� 

��=�� ا�..»  23g زÆ ا�.، $g ه� آ�
�� و x �"<N زآ�H و ه� آ� N>"� ا�. $
ه�آ� �دل ا�. $ز ��ا?. آ�H و ه� آ� 

@-� (» �	�س ا�. $ز �	�س $��دI�
22: 11(.  

¢ $� د�ي آ3"� وا&c ���ر در 7ا�� ا
�Nاو�� � را از د� $�اي . � @��NHاه

cH� �6 آ�د/ ا�.، از :ن �
H>"� ا=N اد
ه�ًا ��وه� آ� g ا�N >$در �	

د/���N. آ��3 از :�ن  اH@ ا�� و �
Vرا. ��ار �R�: ��   آ���،دا�"2 آ� �

�H�: �p� �$ ���@ �3"N .ا� �I` ـآ�  
��H �7?س، �/,N داش7 !�آ�HH/ از  $�اي 


وس (@���  ="  �Nا، ��Qد ����"
اول 
1:  15(، ��ن  آ� $� ��p ��  و آ�Hآر�� �

خ زوداي از  ����I` ،�H ا�. =���د/
 �H@ ).13   :11ر�?� دوم &���"ن ($

�� را �4� 
 2"Hآ  د�� ��$ ا�
��=� در � �7ورش ،اV آ� از �Nاو�� 

�� د� آH"2 ا�� @�ارت   ده�،$ و �
��S و)�د دارد، $�ون �زات �$ >$&,r

1�� ز��ا آ� �&$:   »  ���@ �[�را @
��ا@. آ� از @�ارت ��<�  P�هي �Nد آ

�7 ��$ �I3$ ،�@$ �Dي  را:�� آره
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ن داد��  آ� …�در�. @���ان را $� :|
 زود ح	"	. 7,وز �Nاه� @�� �� 1».د

�$ . ��ا?. )ري @�د � د� آH"2 آ��
 !ح�اآ�W ��ا?.   :و ��ا?. )ري �Nاه� @�

.<z �Wح�اآ ز��ا در �	�� �Nاو��    !$
��L را $��"�/���S�Pا?. و «�I� »ا��  
 ).Q�85:   10ا�, داود (

.�$�، $"�.  ��ا?.و و&S در |� *	l 
 Zز� �$ ،�Hه�� ر 7, آ� 1د آ3"�)B و

�H زد و �Nا را �N X���7اه�H زا�� �Nاه
 .آ�د

ي ح* و @�I. @�ارت ز�(2 � در ح-� 7,و
 �B $�د/ ا�.؟
�� ا�. آ� در ا�� ز��� ا�� �	�س 1

 k¬r �$ 2ز ه .< @��7����V از @�ارت، $
ي 6ح�H ��م،زا�� �-�ت � ا)����N   

�$ ��راي � /L� از J�"$ ر�	B � t@�ا
�-�ت از  ��م ؟�-"� و�"/ ز���� ا�.

4ن و ا��ل او "@�o� ��م ��Lا�� $�اي 
(Pا�N �$ ل دادن. 

ه� ح	"	� ه��2?� ط���� k د
rS���ار  �Hح]� $-�د و 7

 :ش ©�رد?�Q، ه آ� $ د�"�� و 7داش
�
 2"p� مه� $� 
� و �L� 

ق ����� !� )H

�ا��  
 $� )Pل ا$�ي 
� $�"���د

2�N��: �I�HR�: ،ب�! ا@�"ق � 
��<�
�،هي ���دن ز  

 س�"�?. اي. ��

                                                           
 .110 ـ 6-ح� ?��"س. اس.  �� و ر�� ���3fـ1
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 4:15ـ9:11

 
رم�1دة%D  

ر"¢� H"�H ؤه�B ر   :7R@از آ "
< (آ�%

�"Cح�9 رc $�!~ ؤ� و" 
 

�: ���N: رم $)B /�7د ��$�اH$� 
زده2 @��م $ او?Z وع و �7د/ دو$ب 

م @�b ،2ب ه��$ ��: .�� ���LB  د آ��@
ب$ k"
�
ط� هي آ�ب N �$ را �-@I� 

�Hدادن 6ح k"
�
��ن �1د؟ �� ه د
@-� $� �7د/ هي I� ب
	�"�H$ 2ي آ�

 [��B �$ �3 ا��� &�ار ��=�� ا�.؟
©�. از  ا)ز/ ده"�،   :��ال �N$� ا�.
@-� @�و 
	�"�H$ 2ي $بI� ب عهي آ�

2"Hآ. 
@-� در ا6< $� I� ي
	�"�H$ 2ي $ب ه

 و ا�� آ�ب ��I �6رت آ���H �>�د/ ا�.،
د  از آ�بÄا k(�� د/ ا�. آ��$ ��ه

�� ��
� در درك �(� )�PI�� .ا� /�@ .
��I در �	��� $� HR�: ،�-@I� بآ�

 ���
R.V .ا� /��: ���( �)� » Z
� v� از
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آ�ب �	�س ��$�ط $� اوا�< &�ون و��4 

k «ده�  ادا�� �� و »ا����اج @�/ ا�.��

ه، $�ون @!   :��آ�دن :ن در $ب ه و

� =�اه2 �1د/ ا�. آ� :ن آ�ب را P")�


ن داد/ ا�.�� c(�� ب ».$� �6رت �! آ�
�� S)( از ���p� ��
�ا�� �¬� $@�، و  ا

VQ"از :ن $��ه ��$ � . >"3l و ��Qm
 $� ا�س ���Dع ا�36 ،6ح"ح از ا�� آ�ب

@� از �4?�o و . $@� :ن ��� ً�o"<و ط
 .� آ�ب ا�.�اl	"* در 

 
 �	�4 @�وع   :ا?�

2"�	
 �$ �(�
 $  ،�-@I� �o"<ي ط�H$
�� در �� ��p دا@�� ود ح	"	. را $

2"@ :و :ن دو ح	"	. �>ر
�H از   ،$
رش و رLؤ��$"�  ه� :��R را آ� �� «   :

)��س ) رؤ�H$)رشL�( «)1:   11 .( ا$��ا
Vري $��داز. $� ��اح< 7"��=. ��@�

����I از آ3"�هي :�" ر�"�، اي  � �$
 و $ �6اي �H3$ $�اي ا�¬ي آ3"�

 �-@I� م�)-� �� �N1:   3ا��/ @�، و ا
�� �@��ي . $�[
 XH��=: ��$ � X@آ�

ت )( �¬o$ وت در@� از ��S ا��ك ��-$
V3* دارo
��ي    :از :��R آ� � $� :ن �[


!�
� $� �I= tNي و ��@�ري  Q� �3"Nد
Hح��7ر/.   اي از :ن ا=�اد &در�� $

@-� را  ��ش )ن �Nد ����I� ��هي د?��
������$.�-@I� رشL� !<� ي,�رI$   ،اي

��آ� آ�ب �	�س را �4?J�"$  �o $�اي آ�
 روح ��$ �HHآ ��&
� ا�. و  
� و ���

��P&ت، و  ��)k درك �e اي از
>��o
 ,̧�-
 /�HHوآ !<� �$ Hح�� ���  

�L�-@: ر &�ن ��زده2 و�ز�هي  �"ق �



����م ���� 
 

 

156

��ر �I@: �� Hح��@�، و �!  هي $
در $@� :ن را $�ا& �� ي�Nا��Hة �Nب $

X�����H@، ����! $�آ. ( )ن $> ��و ا
�X و��/ ����H@ و Hح��[]�ص ا�. آ� $� 

@-� . داد/ @�/ ا�.I�1:  3(ـ ZHB   و$
�N در �"�� را/ درك �� ،Sآ�$ آ�3 ر

@-� ه��"2I� . ،�L�ح	"	. &$< ذآ� د
ؤر«��� در ز��ة آ��� .  ا�.»@ �

 ��� X�ه�@"2 آ� و&S آ�� از رؤ$
ن او را �@� از �N�7ري  ��H�� ،����

�� و آ�<<@  v-�آ�HH/ $�ا�"2، �زم $� 
��ه� آ� $� و�"�3 ��"ح  را�"�. آ� رؤ

�$ �1 Q���دا���I� Xف ��د���� ه�
�ان  @
ه ��zب �1د و در �در ز��ة ا����LH رؤ
 ZHB ار)ح �"�. آ� ه���رد ا����LH رؤ
��و/ آ��IB در  �PW� 2 آ�"Hر آ�[


�� ) P"=)1:  10د?-"� در روز �Nاو�� N در
، و $ د&. $� ه� آ��P �آ�� �c @�/ $�د�

��ش ���د/ $�د��؟ و در  آ� �Nا��/ �� �@
م @�ن ه� �3b مLHه�،$ ا@�"ق   :|

�� �H�-� $�oًا» $�B �o @�؟ «:Hح�� �B 
 �I= ال در�� �� �NدQ"Bي د��؟ و $ ا

@-�  آ�@"�/I� ب�� و 3l"< آ�Qm �$ Vا
Vًا «   :$��داز�o$؟���� و »  �B دQm

>"3l  uب @�/ ا�.، وهي [�3-� از ا�� آ�
>"3l ه��ار ي �����j و �4ح� اآ�Wًا 7

هي N"�3 د&"* و  ��، و 3l"<ا �>�د/
�� ه2 ر�~ و $�ي رو�B �rاغ و =I@��

��=���� را Yر آ�<r ا��. 
�  Vد را &]� ��ار�N ,�-
$��  �>! ا


-�,ي: ��$�ا�� ،"2@�وع آH ،آ�و$H$ 
!�
-�, د&"* و  .<W� د، از�N ن ز$

ي او?Z  ��ارا�� D	
 �$ ¢�ده"2 و در 7
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� �
ن =�و����H@���"��7 آ� �-@I:   »  و
 �B د��؟Hح��از 
-�,هي » $�o از :ن 
?� و  �]���H و $�ا�س =���لNهي �

�� Q"ن، �7هآH"2 و  �1دارهي ر&�� �Nد�
 �-@I� ب$� ا6< �)�ا از �v آ�

Vداز��"�. 
 
�� و 3l"< ر. بQmؤ� 

 �-@I� بو&S آ� � از ا�� ط��* آ�
ر  �! ح	"،�Nا�"2 را ��I@: k?( .	

ؤدر 6ح�H ر. @�د ���Hح��ن ي L�"7�Hه 
 ��ري در ر=. و :�� ه���H، و ا��"$

ا� اآ�Wًا ��ردي X"7 . اي دا¦� ا�. ��ح�3
 آراآJه ��ض �� ��)H
�� آ� �� :  ،���@

@�د، در�. ��I3$  >W 6حQ"� �H ��ض ��
 ا��IH �7د/ =�و ا=�د/ $@�، و ��س $

�� ،ن$� ر=v ��د :�( P��! 6ح�H آ 
 /L� �IH� حW� S< ا�ر @�د، و I@:
 �����$ �
و-�� �Hن $� 6ح)�� Hح��

�@$. 
 �-@I� س $�ا�Hح����/ ، در1:   12Q( 

ن :واز را �47س Q"B �Bي I� ؟ در :ن��د
��دد  @�Hد و$� �� �H3$ي از �N�� .�7دش ��

 
� را آ� $ او 
23I �1د/ ا�. آ�
اي آ�P   در �N �� .�7د ��H"<$/�pH، و

وت را ��ه�/ ��-��  �Hن 6ح^ �o� ،�Hآ
�� آ� � X�.  ���Iف @�/ $�دوا �$اول 1

. ه"� Q"B در 6ح�H اول ��ض ���/ ا�.
�� @�Lف�
�Z آ� در :ن ! رؤ: �
�I�

=��، ه-. ��� �Nد را  ��"ح�،��Iت� )Pل 
�� ��I� دHح�� �$ �Hآ . �H6ح �N: س در��

و » @�د اي $� :{ن ���د/ �� درواز/«
 ا�� ��» �6ا«Hح�� �$ �Hآ:   »  jH�$� ا



����م ���� 
 

 

158

و 6ح�H دوم @�وع ) �o6 «)4:   1د 1
2�B ا��ازي )��� X"7 روي او . @�د ��

ª. «در ��آ2�B Q ا��از . @�د ���د/ ��
&�ار ��=�� ا�. و &�س و &Qح $� » $�/

در ا�� 6ح�H �	< و . ��دش ح3	� زد/ ا�.
دا�. @�د  ��ه�/ ��ي��	�ت و ��3"ت ز

�H6ح .��& !�م ��)�دات ،در b ) .�"$ و
�� آ3"��� �$ ،.ª د��ر 7, $� )B و (

�� X�آ�HH، در ط�ف د��L  $�/ را ��
ه� ��g اران�� ،�Hو  6ح @��� و د�"

 �H$�I"� 2را در ه ا��p� �$ !H (آ3"�
ر�� آ� :| @("�ان ز�� ��$ح  ��
�� $�H@(�L�و ا�H! ( آ3"� ،، در ط�ف د

&>< از وز��ن ط�=ن ) ا�>�ه� $"��ر
 و)�د ا�� . ��@� ه، �(� �� ر��$ ا�

ر=. و :��ه در 6ح�H، 6ح�H ه�Hز ^ن 
 :ن را در �	�4 Hح��6ح�H اول ا�. آ� 

 .)2 و 1   :4(اوج د��/ ا�. 
X�ه� $� آ< 1L� در، �L� �� ��&o". د

@�د و  � دري ���د/ ��آH"2 آ ��ه�/ ��
 ���Hي راه���( /��� را $� دHح��

�� �
 ��
"kآ�H، و :ن �� �Hاي 6ح�$ ،�� 
�� ا�.�(. 

اي $� ��N �<oا در :{ن  ا$��ا درواز/
اي  و ��س درواز/) 19   :11(@�د  ���د/ ��

$� ��ي N"�� &�س @(دت در :{ن ���د/ 
�د ــ� Nـو ��س دري $) 5  :15(@�د  �ـ�
$�ا�� .)11  :19(@�د  �ـ{ن ���د/ �:H$ 

ر )ي ا�� آ�ب )B ز @�ن«در$«  ���� 
�� و 3l"<. @�وع �7د/ )��� ا�.Qm S&و  

�,د آ�< �6رت ��،�H6ح   
�$". ز�� $�ه 
 7 و 5، 4، 2   :�,�� &�ار ��
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� ا�H! $� 6ح�H دوم $� �� ���دV و ا
 دو ���� @�وع ��$ �Hدر    :@�د 6ح e:

. آ�HH/  و �! �6اي د��ت  ���د/ $�د،�! د̧ر
 3ـ1   :17و در :�N، $�اي $ر دوم، در 

رت <�»"$ «�� /�"H@ ا « ...�س� …@�د��
ن$ و $�اي $ر ��م » $�ددر روح $� $"

7س ��ا $ « و …» $" «   :10 و 9   :21در 
 ».�Nد $� آ�/ $Qر�� $�د

 �H�� Hح�� /��� دو$ر/ دjH�ا
دره آ� $�ان ا@ر/ @� » $ز @�ن«ح�3 ��

 .@�د ��ض ��
ز دو 6ح�H د��L ا�. آ� r: jH�و ا

ر/ ¯ c�@�H  ��8 و 6@�< و&$ . ���$

"k :ن �
»�Q"� c »ه-. $ره، در :ن و&

�Iار �� ���@. 

�� آ� د���( )H

 هي ه-.  $ ��
���د/ @�ن ^�ا/ �"�. ����، �-@I� 8 :2 

z �o�ر، ه-. ا�.، $ Z?�3 آ� $�اي او
ر ��I@:  آ��.@��� آ�� دل $o
ه در 

���� :ن �Nد  ه، �(�ه، �Bاغ �p� و ه
�Hا ه����z. از � >"3l و ��Qm در 
�$ �-@I� ��  ،��� X�
�ا�"2 $  �6رت 1

 �H6ح !�ن آ��ه را $� �6رت H"اط�
�� ��ارد ��zب � �H�� ،���)�ا

2"�11. 
 
 ه ادا�� ����. ج

>"3l و ��Qm �� دو ،در را�4$ $ ا
 �-@I� در ��I�11:   19 �(�
�� ��رد $ 

��I ذآ� 
$�ت �(� آ� در    :&�ار �,د

                                                           
 .311ـ ��ا)�o آH"� $� 6-ح�  1
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ر ��I@: ن
	�"2. @�د :{ !� ��$�Hي  ا
@-� ا�.، آ� ZHB اح�س ��I� SH� ،د�@  

ب ا@�>هً$ �N: ا�.، و 11 در /��: 
 ����  ��ال ����)k ط�ح ا@�د آ� �Bا $

 /�@ >"�I
ه-. آ�� در g(�ر 
$�ت �(�، 
�@��H/ ؟$: �H6ح �o? آ� �4e: از 

 �-@I� ،اه� داد�N ن ��ردي ��11:   19
ن 6ح�H  ا�. آ� ا�� :ن را $����Hان 7

�� Q"�: �o� ،2"Hر آ�[
@�د، و در  ��م 
�� jH�$"H"2 آ� $� ��Hان �	��� 6ح�H  ا
رم :�)B.ت �(� در . �/ ا��$
 g(�ر $

ن �� ،��}: �<o� ز @�ن$ ،�H6ح ��ا
�� @�وع $ب : �� 12ده�Hة ا�� ا�. آ� ا

ن $ب  ���7 �� ،�H@$11 
���I دوم ���Dع ر�� و $�ق و ز?Q?� و 

@�H آ� $ g(�ر 
$�ت �(�،  
�Lگ ��$
 . ا�� ^�ا/ @�/�
�آ"n از &��S و � �I
/���7 �� ا)B ،@-� د��/ هI� ر درر $

 ،)18  :16 و 19   :11 و 5   :8 و 5   :4(@�د  ��
ه� او&ت �Bب���ي $�اي �! $� آ� �( .

�� >"I�
�� را ��� و 3l"< )�اQm �Hده .
�-@I� در !H� ر�� و $�ق د&"	ً 18   :16  ا

 �36�c حز )م ه-�2 ا�. ا$� ��Hان و&
�Hاز 6ح �I� وu ه رخ داد/ ا�.، آ� در 

>"3l و ��Qm �� در�. $@�، در ��  �ا
 v=ر �$ ���� ���� |: ،�L���رد د

�� ��و�7د/ $�اي @��( �Hع 6ح �H@$ . �:
 ،Hح�� �$�m ا@. آ��H7 ZHB .ا� �I`

ت���m �H$� ��دي ا�. آ� در p¼ !� �N: 
�� �?�X وارد �@�د 
 در )ي �Nد  1

ت  آ�د@� �����	� @�د و ���)� &-
 ا
ط آ��P و ر��L و ور<
ي 6ح�H $�اي او ار
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��  ح�آ�N Sد را از د�. داد/@ �ا��؟ 
��-[H�  ا�. آ� ��"2 از �Nد $���
� ا

 �: ��6اي ر�� X"7 در:��ي ا�. $�اي $
�Hز 6حr: �7د/ و v=ي دوم و ��م و  ره

رم؟)B 
 
�,ي ��"�j. د  ه

ن دارد درIآ� ا� �
م ح��"b رد�� 
�����، ا� ذآ� آ�د/ $@"2، ا�� ط�ح 1

ز @�/ r: ن: ��R�: >�I ه�. آ� آ�ب $
 .ا�.
 
1:  1���f� ـ 
 $��� ـ12 :1Hح����دد 
 $>"�H آ�   

 او 6ح>. ��$ �Hاول   :آ �H6ح 
@�د و   :{ن ���د/ �� و&S د̧رـ1  :4

�� ���� �6ا��:   » "$«،�4	� �$ Hح��   
م �zود/ :{�� رود او)� ��b ،e: آ� از 

�Hه�/ آ 6ح�H دوم   : ر�� و $�ق:را ��
ه� ��ـ2  :8g ن $ آ��هL�@�=  ���@:  

 6ح�H ��م   :ر�� و $�ق 
  :@�د  &�س �Nا در :{ن $ز ��ـ19 :11

رم   :ر�� و$�ق )B �H6ح 
دت �ـ5  :15)@ ��"N د  ��/د�� &�س�@:  

 2jH7 �H6ح 
�! =�ـ1  :17 �� ��@ ����:   » "$«،  

ن $�د/ �� $"$ �$ Hح�� 6ح�H @�2   :@�د 
 6ح�H ه-�2   :@�د  :{ن ���د/ ��ـ11 :19
�! =�@�� ��ـ9  :21  ����:   » "$«،  

 $� آ�ه��ن $�د/ �� Hح��6ح�H    :@�د 
 ��2ه

�"�ـ20 :22��Nا  
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 3l"< ا�� 6ح�H. هـ

�� و 3l"< 6ح�H اN,، �زم اQm از در .�
2"Hد/ آ .��� =�ق ا��-

�� $� PNف �jH�ه، �(�ه، و  در ا
ر@¯ k"
�
 �6 و)�د ��ارد آ� �آ��هN 

�Hآ ���Hرا راه  در ��ض ���)� .�
�6 در &��. ��N رتي [��3 ه @�V آ� �>
�� و  � 
�Iار ��6HحQm !�ن Iآ� ا� ،���@

ز�� 3l"< �-"� را =�اه2 ���. 
�! روش �]���H و روش  � در  jH�ا
 دو$ر/ ،ه �"�. ���I $� =���ل� �I3$ 

�� �� $�oًا «:��7"2 $� �دHح�� Q"B �Bي 
 »را د��؟

 J�"$ @-� را در X"7 از �I� ب$ ��
 |: �$ ����دازV، از $رو دارV آ� $

19   :11���د/ @�ن �o>� در  �I"�e: ،
رم @�وع ��)B �Hد/ @�ن  6ح��� 
@�د 
دت در )@ ��"N 5   :15&�س��e:   �Hآ� 6ح

�36 � $� . @�د 2jH7 @�وع ��= ��در ا
  د�>ل Q"Bي ��Hح����دV آ� »�� » .د

�� $�اي ���رت» Saw«واژ/ <�» Idein« 
ر �� ��I$ >I@ و در دو ،�@    :رود $

� �	���o  ��اول$� ط� �
و » �� د��مو «
 �o� �L�» .و د��م2 ���و �� ��L«ط��* د

ح?. ا��ي =o< د��ن ا�. » $�LH«ز��ا آ� 
/ آ�دم و د��م«( L� �� رات .)»و<� 

�P��z ي ه2 و)�ددار�� آ��L� $� ��p د
�� 
 ���� �Hر��	اي �$ ،�H@$ ��ت )��"

ل W�»P� وS��@ ه�g 2"p�  «)12:   1 ( و
وu ا�� ـ ) 13   :14 و H@ �� «)12:   10"�م«

Hرا $� آ )H��� �Nد اQm و Vار�L$ ري
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 Qس دو ��3 =�ق ����آرا د&"	ً $�ا�
2"�,� �j"�� �� .آH"2، $� ا

13:  1» !� »وحX را د��م 
 »وح�� د��Lي را د��م «11 :13
/ آ�دم و د��م، $�/ را «1  :14L� ��« 
 »و=�@�� د��L را د��م «6  :14
/ آ�دم و د��م ا$�ي �-"�  «14  :14L� ��
 »را

 »�� �p� .�P"2 د��Lي را د��م «1  :15
�� از @"��…�� د��م «2  :15� » در

�j"�� ��?n ا�. آ� از $�ر��  وا( 
��=��ت o4& Vو ��. $�"و �زم . ا ��Qm 

>"3l  .د� ���H[� يز�B ،Vاآ� � $ه"
 !�ن او را در ����H@ م و"7 /�Hا��N
�� در :�" در �N X"7د �� آ3"���د^

�� 2�� H2آ" . �Hا��$ 
 �H&��� |:
 $�oًا«Hح�� » �B د��؟

/�Hا��N��� �p¼  �� �I� اي  
 �Hآ
 ±�o� د و ��سQ"Lن را $�ا�����H@ �(�

 ،� را در ��رد ه� �! از ه-. روHح��

�� �H3$ �6اي  ».و �� د��م «   :�Nا�� $
 
رم ��7دةـ 1)B ���� /ة�7. �7د   :@�د د 

 )�N �)�)11:   19ا 
ن ����ح B@8 و ���ت k� و .�س &�ا در
�+ او در .�س او 4ه1 �� و �1.% و <�%*

�
C
ه و �1Aگ *¦��c  ،)Rاه و ر*�ه و ز
�� .حدث 

 
)B �Hاي درك �-(�م 6ح�$ �زم ا�. ،رم

ه�ًا $�g ت $�ر�� 
�oادي آ�3H@: 
/ آ�ل » :{ن«. V$��دازL�( jH�در ا
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: jH�ن حوي )H~ و �"�.، �Bاآ� در ا}
ن در ا�� . @�ارت و �,وهي اه�¦� ا�.}:

�H6ح��  ��ن :{ن 6ح�H دوم و :{ن $^ 
ن �ا=�"12   :6."o&ود/ وا�z �o�هي   

 ��@�روح$ . ZHR^ و»�<o� « م�)-� �$
/ وا&�N �oا ا�.L�و ا?>�� ا@ر/    :)

��I ر{ًHR�: �6N س�	ن �I� �$ او �$ 
�Nر/ اص داد/ $�د��، �"�.، �I3$ ا@[

ت ا�.H�ز��ا در    ،$ ��ا�� :=��XH و آ
�� و)�د ��ارد آ� �Nا I� ���! �4ح روح

�@�� ز� « ـدر :ن �>b7ـ Zل ـ� از )ــP
ء (» او�."o@ا�, ـ �3ـ1   :6اQ29:   9 و 
 .)10ـ7   :139

در ��رد 
$�ت �(�، اح�"ج $� 
�D"ح 
jH� ��ارJ�"$،Vي در ا  �� ز��ا آ� ��

ت دادن ��د�ن e ا $�اي�N *=ا�
 � �)�
ن :| ا�.H¯از د�. د X��N . و ر�� و

$�ق و ز�Z ?�ز/ و ط�=ن �����o در آ�ب 
�	�س $� ��Hان ���� ح¬�ر �Nا و ا��ل 

 او ���I ،1@��� او، $� آر $�د/ ��
��I در ��رد �o>� او 6ح>. ��HR�:  د�@

���L او�.، ��o �� در "�ي از ح¬�ر ^ا ��
��N �Iاي HR�: ،.در ح¬� ا� �I3$ �-�

$ >o) .$$>o (ه�ًاg Xآ� 7,وا� S&و ،

                                                           
ZHB J�"7  ـ   14ـQ� 18:   7ا�,    و 18ـ�N 19:   16وج   ـ1

�� $ـ�اي           $� ��p �,�"�آ� ��ارد =�ق �ـ��� هـ
�Hــ@�ــن )(ــن $��ــ�ا/ . 7 ."oــDو ��و @ــ

/�HHاي    آ  �@�   ���ـن ا�ـ� =ـ]<       19از : ، در 7
 وادا@�� ا�ـ. آـ� �ـ�ارد        اي را $� ا�� =�ض      ��/

        �Hـ@�� @ـ�وع $�� �I�: از J�"$ ق�= .  ���ـ�
�Hن ه���7. 
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�k  ح¬�رش را در آ�/ آ��< ��r ،���"<3ط
 .1$�د

از ا$��ا 
آ�Hن، �Nا $� � از ذات 
�Nاي « و ا��IH او  �Nد، و ا��ات �Nد،

/ را ه��Q...رح"2 و ر��ف ا�.H� �I"?  
، )7 و �N6:34وج (» �Qا ©�اه� ��ا@. �$

ن داد/ ا�.H"اط�. 
�Nاو�� در ا�� 6ح�H، و در ط� ه-. 

�@�� ،��ي آ"()�Iاز آ�� ��� �HB  رؤه
ت e از $���� ���N �3د را در را�4$ $
ن :|H¯د �1دن د�$ ،��د�ن �Nد و �

 .ده� ��ن ��
ر، در آ�ب ?اLThe dream of gerontius، �I� از 

��از دو���� X	�p� �4 او را در ��رد:   
».�|» )Pل $� �Nاي &�وس، آ� در :{
7�¢ او �rق ?�ت  �� �����7، و از ا
دارد در  �� ا�� ��3 ��ا وا «   :@�د ��

 =�I آ2H آ� $ز و �ي $Qر�ه��رد در
 $Qرگ �o>� هيا�H! در» .��@� $��� ��

�}: �	"��� ���د/ �Nاو��، ^�ا/ $  ،�
ز ��@��� ��r: رم)B �Hد ، و 6ح�@. 
 
2."[� )6ـ1   :12(ه  ـ @

��ن 4ه1 k� در W�¦* F��* ز>( آ�    :و
"H و %"�2ب را در �1 دارد و �6 ز"1 ��
�1 �1ش ��( از دوازد6 ��ر6 ا�B، و ��)§ 
��د6، از درد ز6 و *�اب زا"��ن 12"د 

ن ��"� ��� و *��F د"1A در . �ورد ��1(k�
 Bن آ� او را ه��A@�� رگC� يآ� ا"9	 اژده
خ ��د و �1 �1ه"H ه�B ا2)1؛ و ��1 و د6 
 را v� ،6��@ن را آk� نر8�� �!� Hد�

                                                           
 .27:18 اول 7د@هن ـ1
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زا"��  �1 ز�K ر¬B و اژده ��H �ن زن آ� �(
د � �Dن �Cا"� 12ز>� او را �<!ع��("� .

ي ه اي را زا"�� آ� �+ ا�B �س �)1 >1"�9
ز�K را �� *`ي �هK9 ح�1Rا>( &�اه� آ1د؛ 

��و . و 12ز>�ش �� >Cد &�ا و BJ او ر��د6 
 )<�� ن 12ار آ1د آ� در ���زن �� ��
 او را � B6 ا��� �1اي وي از &�ا �%�

 .��ت هCار و دو")B و �`B روز ��1ور>�
 

 ���� �B آ�� X�ا�� آراآJهي 1
 X�رم 1)B �H؟ 6ح�Hه�� �$ J�"$ ،�

�]". �7دا��N ا�.@ �HB ��زن و . ا
 » ��pH/ «،اژده�»����ه �� « !"?�<}
�Hه��. !� ���� وا&�o و �! » زن« :|

» وا&�I3$ ،�H��"� �o �-(�م ي»اژده
�]". ��م ��R$ �o، در . 
�ي دار�� ��"*@

 �H6ح ����«ا�� « c&در وا �I3$ ،.�"�
 |2 در ��رد  در :��.ا@ر/ $� ا��ن ا�.

ر داژ� !�ه 6ح>. �Nاه"2 آ�د، و :ن 
4ن «:ا�. او @��� و #�. ز��H/ ا�."@ «

 د¯�(� (���. او $�ا�س ! ا�.ا�rا� ر
�	< �"�.، �I3$ $�ا�س &�رت ا�.، و 
ج 
هي او $��Iس 
ج زن در :�� اول، 

ا�� ��د ه-. $"��L . هي @ه� ا�. 
ج

)�اره-«$@�H،  ا��ري �Dوري �� �� . «

م ��eرا آ� ا �R�: نده�،  ��o آ� @"4
 و 6   :4?�& ($�ا�س &�رت 7د@ه� او�. 

 Hح��14:   30 ( ���� ��و د/ @خ او @
�@��Jش &�رت او در )(ن $. 

 t<
ر ��� � $�ون @! او، $ اژده
ا�.، ح"�ا�� آ� در ا�ط, $�"ري از �3< 

�� $�ان ا@ر/ @�/ ا���.، و ح"�ا�� $
هي �(� ��"*،  آ� در $�"ري از &��.
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."o&وا /�HHن آهي د�� $�اي ��ا�"ن  $"
ن(� .ا�.) �(�د

ر را ا@ر/ � ���! ا��ة �6ف ���3 ا
، :��/ ا�. 14 و �R�:13:74 در �Qا�,  $�

ن (��? =~H|(�1 ، ،دا�� $ �� اژده

 در Hح����هي ���oد،  ���H اژدهي 
jH���H ا��1دي ا�. از �]� ��o د¯� د ،

ل "&حQاز ا�� {>�ل در آ�ب . ا��ا�"<
ت � �"Q ا��-د/ @�/ ا�.، و 32 و 29:

��ن =�Iي & !� �$ >��<
 Q"� �-@I� در
 .@�/ ا�.

 ،X"7 از ا�� و $ ��ور 6ح�H ��م
V�@ �3 =�قf�� �(���،��(  P$ آ��ي 

ي �P$ ،  @(�يو �Nوج �-��@� از آ��ه
�"�/ �� »�]�« و ��دم �Nا$� �D آ� �  �@

اي   و ^ZHR ا@ر/.)8  :11 (آ�H را 
�ا�� ��
�H6ح ���� @�2 ا: �o� �$ .ا� . ،اژده

��N �Iاه"2 د��(�]� ا�.، زن HR�:( ،
ن . ا��ا�"< ا�.$=�ار :ن زن $� $"

�� آ� ���N « Sوج«I� �$ �� ،.ي ا��L�د
I� �$ �I3$ ،�@�� و ر�� $�� ا�� و )

ن �-� �7 
آ� ح-�N .gا�� حآ2 ا�.، 
�B �H(< و  ـ اوة روز1260� ،/ دو�

����� &�م ��اح< B(< و دو��-� 
ا��ا�"< در �-� ا��اد $ب �� و ��م ـ 

آ�دك �"Q $� . ر�� او $� ��ز�Z ����د ��
م b �$ 6"� @�/  ا�. آ� او�
 Sدر�

��، . ه، ح��Iا�� �Nاه� �1د �.ا�7 ZHB
م ��"ح"�� آ� 7,وز  و��/b اي ا�. $�اي
 7,وزي �Nرا  و��Q 2:  6(.|: uر�(ا��  @�/

:ور�� آ� وا$���  از ط��* آ�� $� د�. ��
  :�2>�ت او?"� در �Qا�, . $� �Nا ا�.
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ر از :ن ��� 9ـ7 "�$ �� آ� در �(� )�
 .ر=�� ا�. ا@ر/ $� آPم �"�� ��"ح ا�.

$o¬� .  از ا$��ا ���)� او�.�-�ت @"4ن
�Q� ���� ر، �از �-���� ��o	��� آ� ا


�H"ز� )H  ��اي $�اي ح��Iا�� آ�دك در :
 2jH7 =)�Q�� ر/ $� ،)9:2ر ZHR^ �I3$ ا@

 ��5
�?� او در : =) Qآ�7:2 ��ر� S&و  
�N ��7ا ��"�/ در )Pل �Nد،  ر{ً او
�@(،��  �@در ا�� �6رت �>رات . $
 ا@ر/ 5 در :�� »ر$�د/ @� « و»زا�"�«


�?� و �o6د ��"ح $� :{ن ��ارد،  �$
 �I�HR�: �I3$�$  ن 4  :1رو@� در رو�"

:��/ ا�.، ا@ر/ $� ر��Q"N و �o6د 
 آ�  آ�دك . $@� ��"ح $� :{ن ��e: از

��=�� ) ا��ا�"<( زن � $Q�R$�ر، k	?
» �نزا�"«�>رت  ، و �� �N ��7ا،ا�.

 �$ J�"$�� �p�  او ��
�?� ا�� �o� ر��
@�¼2 در $".$ . 

 n"j� XH�Q� 2jH7 ��در ه� دو ��رد، :
�� از ر�?.، ��گ، . ا�.� ،,Nا ,�-
در 

 /��و ر��Q"N �"�� ��"ح، $� �"ن �"
�* �(2 در ا�� [�]� . ا�.ر
�H ازح	<� 

Q"N
�?� و ر��:   �4	� �o�اي آ� ��7، $�  
Bدم   و �	H�4~ اژده ا=�eازاي آ� ��ا 

.¡��ل اژده $�اي ^"�� LHB1. 

                                                           
» هي �"�� �W<«ـ )�ا@"2 )��"، در آ�ب  1
)1954 (��  �����» ��ت &�م �"6�[N از �I�

 �IH�ز و ا��(ي دا��ن ا�. $�ون اr: �$ �"I

ت $Z ا�� دو  ا@ر/"�Q( �$ اي�H��H$ �3ح�� .

دي از ا�� ��رد در اe"< او $� ���1�ه و  هي ز
 .ا��ل ر���ن ا@ر/ آ�د/ ا�.
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 او :را)c $� :ن زن 
�D"ح �زم داد/ @�
»V�� «�o&در وا�"�� �"�. و �� )�/  �

 �o� V�� رگQ$»او د¯�  آ�� آ� ،»ح�ا >��
 و �� حS .)15  :73"�ا�Q$)  Xرگ �ر $�د

��/ @�/ ا@ر/ $�Q�م �دران b  ن: Z$ اي
��   $� او راا��. � ا�.دو �-�� !��6رت 

ب و �/ و �=: /�I@ او در ،V,L$ �p� در
دل ا�. /دوازد/ ��ر/ :را��� @�o� آ� 
ي �(� ��"*��! رؤ ���� در ( $X� 7"�ا

م &>و) 11ـ9  :37b �L��1 �< ا��ا�"< 
�(�J ا��IH او ح�o$ S از �o6د . ا�.

رت ده� و �> ��"ح $� ز���� ادا�� ��
» .��$�o از :ن » و @]. روز�Q)Iاز و دو

 ���36 ز�= �o� ،��وا&�o ز��/ �"�
او . 1
ر¡� در $Z او?Z ودو�Z ر)o. ��"ح

آ(� ا��ا�"<    :در ح	"	. 1د آ3"� ا�.
ن «����H و از ا��آ� �7ران از :ن ا

2�( kح $� ح�"�� 
و ا��ا�"< )���، ) 5:9رو�"ن  (»]:��[

!H����B  ـرود  $� ��ي �7ر ��آ�� آ� ا 
�1 آ�H، ز��ا  آ3"� را $�ون ز§. ره

��هي  ���R�: �H آ� &>�H� �$ �Pان ��
د @� � �آ3"�ي �Nا از :|o� و ���� 

ن $�� در $"I� ،Q"� س، :ن زنا?"
�� ا��، و :��R را  )(ن 7"�ا ��I� ،�Hآ

�ارك  
���N tاو��،آ� �زم دارد،  /�@

 2.ا�.

                                                           
 .144ـ ��ا)� آH"� $� ص  1
     ـ2$ ���� ����
 »�ّ� «) �� N15ـ�وج   ) (�ن :{

�� ا?"س $ @ـ,�� و :ب در          ) 16و  ��
 ح�ر�ـk و 
باول 7د@هن ($   19( 
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 )16ـ7   :12(ـ ط�اح� 3

��ن ��9 k� و : و در $�M���
 اژده ��9 آ1د>�، و� 5!<� � H<A��12
ن k� 1 درA"ن دي ا"@� ��!� �9�2�<

H< B2 د" . ،��و اژدهي �Cرگ ا>�ا&�� 
ن d��"عi �ن �ر .��( آ� �� ا�!�س و 

م ر�- �)��ن را �(S آ� Bا� )uR(� �>"12 .
 وي او �1 ز�K ا>� H<A���ا&�� �� و 12
�<�� .ا>�ا&�� 

ن ���9م آ� k� وازي �!�9 در�و 
اآ�9ن �ت و .�uت و �!Bِ9d &�اي «: �8"� �(

 و .�رت �)�' او 4ه1 �� ز"1ا آ� �ن �
>� روز در ح��ر >���x*(� �1ادران � آ� 

آ�9، �� ز"1  &�اي � �1 ا"@ن د*�ي �(
�� 6�9�ن �6x1 و و ا"@ن �� و�طB &�. ا2


e ���>� و �ن دت &�د �1 او 5%�آ�م 
�9��از ا"? �%B اي . &�د را دو�B >�ا

���؛ واي �1 د �� v� ن و �آ9vk�
 E دC< �� ز"1ا آ� ا�!�س ز�K و در"
 &@�D ،W�¦* Wن ���ا>� � B6 ا���12ود 

 ».آ� ز�>( .!�$ دارد
 6�9�و �Dن اژده د"� آ� �1 ز�K ا2

� ،��1 �ن زن آ� 12ز>�>1"�9 را زا"��6 
ب �Cرگ �� . ��د، �� آ1دf* لو دو �

ن &�د �ن �� ���� �� � ��زن داد6 
�1واز آ�9، �"( آ� او را از >¦1 �ن 
ر، ز�>( و دو ز�ن و >`V ز�ن �1ورش �

و �ر از دهن &�د در *ef زن، . آ�99 �(
 ��$ او را 12و �8د � B¬ن رودي ر�D )��

 ز�K زن را �"B آ1د و ز�K دهن &�د و
را 8@د6 �ن رود را آ� اژده از دهن 

 .&�د ر¬B، 12و �1د
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ط� دا@�� $Yآـ �"@ن آ3"� و ـ�7 �

5/3 �ن 1260 �ل $�� ( روز در $":6(، 
ن 
ر�¢ ا�.، و$ :ن �7 P��5/3 روز 

ن وا&�o ز�ن ا�. و در �آ� در�. در 7
�� �p� �$ ن:  ر�� آ� @ه�ان آ3"�

�Nوت داردـ@�� �ـ�ش �ـ-
 ،�.1 �o&وا 
م آ�< ز�ن�pا�(» �7و�"«$Qرگ $�oي  (

�� �@و ا�� ه��اري ا�. $�اي � آ� . $
ت �ب :�@$ �3"N7 u�7را، 16 ا   ��:

ت �: 2"	���1 
 62"HI� ر�[
  . ��ا
�$ ،2"Hض آ�= ZHRH�� �-(�م ا�. آ� در �ا

لPN5/3ل �  �� و ر)o. وا&�o ��"ح اح��
ن �  روز، )�LH �6رت ��=�� ا�.5/3در 7

 اژده @�N .�Iرد/ ا�.، و ��I3ت �Nا و
 و2�N u اژده ه�Hز .���	� @�/ ا�.

 =�وآ�I� Xد/
ن���H و�هي ز�"� ا�.، زن دو$ر/   ز
ن ��ـ$$�Qد، و$�اي  � $"�� 2»ز�ن «5/3

�H"ر/ از آ=)ـ��ـ� دو$z ن4"@  .p
 .@�د ��
bـ��ـ�ادث در 7ـ� حـم ا5/3ن ـ 
�ـ o�7ـ �،روزنـ 

ق �"-

ر�¢ ا �o&وا�H�= . ،S&و uو
�$  ��:14 ����H� cرج در ا �,�"2، و&

 ����o ا�. آ� در :ق 6:�� @>"� و&-
 ا
                                                           

 .145  ��ا)�o آH"� $� صـ1
 $ـ���           «ـ2ً<��	
$�اي ز��� و دو ز�ن و �]� 

«��o ا�.   
2222

1111
دل �(ـ� ��"	ـ� :ن       »  ز�ن +22221111o� آ�

 . :��/ ا�.7   :12در آ�ب دا�"ل 
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 =��H،ا ��
 آ� � را e: 
$�  ����ازد آ� :"� !@

14 �� . ا�.6 
�Iار :
 ً�<�� !H�  ـرو@� ا�. آ� ZHB رو@�ا

��. دو$ر/ و دو$ر/ $� اول، 
�Iار، �$
ي آ�ب )"��"R"7 از S��& آ"� ـ�


@-� ا�.I� . ر���$ �$ !H�ا)ز/ ده"� ا
Vداز��$ .��& �� .���I3د روش =�ق در ا

."[�ت  در در)� اول @� را $� 6ـ1هي :
Vط� دارN:o� � آ�دك ��o ��"ح، زن 

و ��"ح زاد/ @� و 7س از ا��ا�"< آ� از ا
�o6د �"�� ��"ح، در &?k آ3"�ي او 
�]"S آ� $� د�>ل @ ،=.، اژده�ادا�� 

��	� S&دي آ�دك ا�.، و�$هي او �	"2  �
�� ��، �N 2�Nد را ���)� آ3"��"� �Hآ .

 ��. آH"2  @�وع ��7ا�H! دو ��
>� از :
 Z?ا آ� $�اي او�N ب�	� ��@�= >"�I"�

I� ر دره� ��$g �-@@�د، ط>* آ�ب  
�� ا��ا�"< ا�.، 21  :10دا�"ل }: c=ا�� 

ن ^ ،��«و اژده��ا�.، ^ن » �ر $
��H و ا�36 �� :ن �ر آ(�، ا��وز(�ر د


� از ه� :=���/ د��L از ��p @�ارت  آ(�
 آ� در $�)��H و @�ارت و ،و ز��آ� ا�.

&�رت ا�rا��ي $� ح� ا�Pي �Nد ر�"�/ 
ن آ����I ا�. 7آ��XI در :�� . )ا�.^ 

 �� وu در ��* �-(�م ، :��/ ا�.4آ� در :
 ه2 ��-وت $$ Z$ XIآ�� ،�H�,� �p� �

دو�3! �	�ب، �"�I و @�ارت، �>ر
�. از 
 Z$ XIر«و » ح�ا«آ��� « Z$ XIو آ��
در ��ا�� » �ر«�	ب او » ح�ا«=�ز��ان 

» =�ز��«آ�   
 روزي،
ر�¢ ا��ا�"<
"$ ����س $�R ). 4  :4 و Pr3:  16ط"ن (
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 @�د، ���?� ��

  و �?�
�� او از lرو�� 7"��=. =

ن، $�ون}: �$ v=ر 
ا�n"�: �IH از �ح"� اژده :ن را 

��گ او �"Q?Q��) Qل آ�H، ادا�� دارد 
ب �Nدش �ر �Nدش و $� ا��"�Nا�.درا(. 

4ن . و ا�� $� ��I@ �o. اژده ا�."@
� S&و�� t& �$ د آ� ��"ح�@ 

7د@ه� �� .ª  ا و�N ت�I3� ن��"�H و ز�
 1.ر�� ��ا&��ار ��"ح =�ا 

�� ااز :ن ز�ن $� $�o ��دم ا���( >"�
)�H اد� آ�HH آ� $ &�ت �
�ا ��) آ3"�

��=� �<3r  ز��ا ،ا�� �Nن $�/ $� اژده
 �@ ت اژده�م ا#b �¦�( >آ� $�/ ��ح�

آ� در ��"ح   :���� $�."7س ه"� &]ص �«
�Hن (» �"�� ه�� .)1  :8رو�"

�$ �� (@�د  ^". ��ا و حS ��گ $�اي :|:
ن $� .)11L�@�= ل �Nاو�� :| را $� $

) 4   :19 و �Nوج 14ا�� (:ورد  ��ي �Nدش ��
ن $ �Nا ا¦� ��$@�H،  و :| در $"$

�"P$� آ� @"4ن $�اي �$�دي :| $� :ن 
 ا�. ـ 1د &�رت �]�، ا�"� $���

��I در �>�ت HR�:Qل :��/ ا�."&ح، �$ 
�� !�N ط� :|N  ت (@�د� و 16 و 15:

 )�N15:   12وج 

                                                           
 ـ1&�? 18   :10    و 28   :12 ـ �ـS   31   :12 ـ ��حHـ
@ـ-�    18   :28I� ـ�ا درN ت�I3� ـ 6ح>. در ��رد 
12:   10     Z?او �o� �$       �$ /رر)o. ��"ح ا�. و ا@

ي          ( �$ >�ز��� ا�. آ� ��I3ت :{�� $� ط�ر آ
@-�   .@�د ��I3ت ز�"� ���	� ��   I� 11:   15  /ر ا@

 . ا@ر/ $� ر)o. اول ا�.10   :12$� ر)o. دوم و 
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ت �
 �I`1 ا�. : 6 �"B ���	� ���� 
ت )��7���H 16 اu �7ا
� از :: �p� �$ 

."[�. ه را $Qرگ �7دازي آ�د/ ا�. آ� @
2  �� $� ه� حل ا�� ��رد را $��Iس �"Hآ

رم، �N �7اه"2 )B �Hور 6ح�� ز��ا $
، ا��ري �Hح]� $� =�د ؤ$�د آ� ه-. ر�

�� �H@ت :��/ . $�: ��آ����I آ� در ا
 ����H��"� �3<& c، دا��ا�.، 7"�� و&

XIاز آ�� �& �I3$ ،�H��"� ديS از �هي �
ت ��-@I� �"	$ �H@$. 

@-� $� ا�� ا�. آ� I� با�س آ�
�* را ن :نح	��Hا��N 
 �H2 آ��، 

ن و در ه� I� را در ه� X"o&ارزش وا
�� ��آ�HH،  ز�ن و در ه� ا)���� آ� ز��

�$�m د، در�N يدر ا�� .  7"�ا آ�HH ه
�$ ZHR^ �Hت  6ح�د± :[
 P�
 1ط�ر آ 

6 �Hه�� ��
�I"< ده�H/ دا�� >�@ 

��c &ـحوي و&آـ�  �:�ون X"7 از ـ
?� ز���� 30 و دورة )4  
P"�)1د� 

��o$ c از�"Pد ا�.و) 5:�� (��"ح   و&
) ��د��  ا�� دور/. )6:� �$  &��S ازه

.�
Z"o ه� ."[�@ ط�اح� ���3 و .  ا�.ه
،.��& �� $"�J ا


ر�¢ ا�. �&�� از )��ران و . =� �I3$
ن :��/   $�/ و ��و/ ��7,وا̧نL�@�= ��


م ا�� ��ارد دb ر ه� �]�ي و ا�.، و
��ي .اي )ري ا�. ز�� در �� رؤ)H
 

�N:،�� /�H� ا@ر/ $� :Hح��   �Hآ
 ���N: و �)� ���N: در ��رد �I�HR�:

 .آ��، ��< �1د/ ا�.
 
 )17   :12(ـ �	��� 4
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.(  و اژده �1 زن e�5 �7د6،� � � B2ر
م &�ا را ح�� �( �8ن ذر"B او آ� اح�<�

دت *�)( ر%�6 �(آ�99 و A< ر>�، ��9 اد ا
 .آ�9
 


�ا�� �!  ا�� ا��ا�"< ��»^�� «�@$ .
 !�@�؟ » �در«�Bا ���ا�� $ ا�� �B ا�

�� در ��ر او �]�اق 7"�ا �o
ا�� دو 
��  >I�� .?
]�ر :ن در ه� دو ح uو ،�Hآ

 .ا�.

�)� $� ا��IH او را  ي 
]�ر »^��«$

آH"2 آ� ��"ح $ او ازدواج آ�د/ ا�.، 
را 7"�ا  � �6رت �-(�م ��دم �Nا�در ا

�� �Hآ .�
�)� $� ا $H او را �I»دري »�
از او زاد/ @�/،  
]�ر آH"2 آ� ��"ح

آ�H  �-(�م ا)��ع ��دم �Nا را 7"�ا ��
��o �-(��� ا@Jاآ� $Z :ن دو ح?.، آ� 

ن دارد  $�Iا� ��)k :ن ه� �! از �
��3o* $� :ن ا)��ع $@"2 و $��� و�"�3 

� ��zب » $	"� =�ز��ان او«�"ح در $
V�@. 

 و ��^($ ا��-د/ از ه� دو واژ/ 
در� (!��!  $�اي ا��ا�"< در  � ،�H6ح

و د��L ) 10 و 9   :21($ر اور@3"2 ��وس 
او «�ان اور@3"2 ه��"2 ـ و ـ�ز�ـ= رـ$
  و27 و Pr4:   26ط"ن (» @�د  ��ـدر �ـ�

ء "o@اژده.)8  :66 و 1  :54ا �,وهي �Nد  
$�"� » آPم و @(دت «� ��دم� را $� �3"�

�� �Hع . آ�D�� ،����"�j ا�� آ��XI آ"(
ي ا�� 6ح�H ا�. آ� $� :ن ؤ�ه-. ر

.Nاه"2 �7دا�N. 
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ي اول5���    :ـ رؤ���ر در()13:  
 )10ـ1 

 .و او �1 ر"� در" ا")�د6 ��د
)� \� خ  و د"�م وح@( از در"��"�آ� د6 

Bو ه�%&�"H د6 ا2)1، و  �1 دارد و �1 
Bي آ�1 ا�%�< H"و �ن وحH را . �1 �1ه

 $n� H"%"آ� د"�م، �>�9 �!�9 ��د و �
��ي &1س و ده>n� H$ دهن � . و اژده

.�ت &�"H و BJ &�د و .�ت *¦�R( �� وي 
و "�( از �1ه"H را د"�م آ� � �� . داد

" �� 	!%� W&ن ز�و از  ��B2 و ��ت آ@�� 
H( ا"? وح�ن در %� )�S �<د. در ح�ت ا�2

و �ن اژده را آ� .�رت �� وحH داد6 ��د، 
�H��1 آ1د>� و وحH را ���6 آ1د6، �9��8 

آ�)n� B$ وحH و آ�)B آ� � وي «آ� 
 »��ا>� ��9 آ�9؟ �(

و �� وي ده>( داد6 �� آ� �� آb و آ�1 
)� W!��� آ� ��ت  � d* آ�9؛ و .�ر�( �� او

�س دهن &�د را �� . D%$ و دو �R* 6$ آ�9
 +R�& او و W1 ا�� آ�1هي �1 &�ا 8@�د �

ن آ�1 �8"�k� +9�و �� وي داد6 . او و �
 �K��f ��9 آ�9 و �1 ا"@ن 5!<�  �� آ��

��؛ و �)!� �1 ه1 .<�!� و .�م و ز�ن و "
�� d* و�� ،Bا� . C� ،نو �- �آ9ن �%

ي ا"%�ن در د�2 ح�ت �61�>>( آ� >@  
از �9ي *w ذ�' ��6 ��د ����ب ا�B،  آ�

ا18 آ)( �8ش دارد . او را &�اه�9 �����1
ا18 آ)( ا�� 7"� �� ا��ي رود، و . �@�9د

"� او ��  ا18 آ)( �� E@� .�$ آ�9، �(�
در ا"�9�bc B و ا�ن . E@� آ@�� 18دد

K��f�. 
 

$&,r ران��
�z �$ �$ �"6  ورود ) >
ن��B ،�H6حد و 7ي �	<  ��� kjo
 از 
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�"D�= �B �� آ� $�"� >�اي   7"��=�� در 
�� .N�7دا |: ,�-
 .@�د $� 

ت �B �-(��� را $�اي �: ��ا
@-� در $�دار��؟ $� ه� I� ن��Hا��N

رج از  حل �1N را $"(�د/ و! �>@�د :|
�-@I� .@ا�H7 اي. |: �
�-� =�ا�o
 زا 

:��R آ� � در ��رد )��ران و 
ن دارV ارا�� �1 @خ���Pو/ $� . ده�H ه

 .��& ��ن ا��Hا��N �IH�:ن $ =�ض ا
 ،�H@درك آ± از آ�ب �	�س دا@�� $

ر@ن $�I=ر ���)� &��. ا"�Nي  اه
�-@I�  لاي �(� ��"* و Y]�ص آ�ب دا�"

�v وحX را ح x. @�د ��N�$ |: �IH�از  ا
�� ���L  در�I��Nا��H، $�ون @! $� 

.-� �Hاه�N:   »  ��ا�� ���3f @>"� اژده
 و ^ZHR 6>ح. :ن @�/ $�د، ا�. آ� اN,ًا

هي دا�"ل ا�.�ت (» @>"� ��I از رؤ�:
 ا�H! اژدهي ه-. �� و د/ @خ، .)2 و 1

�X ا�.�N �Hbر�& Sه� �L��1د . 1
=� &�رت��� ا�. آ� از �Nا  ن� ا�.، ^ه

اي آ� @"4ن :رزوي :ن را در  &�رت �34	�
و )��ران دا�"ل در . �Nد دا@�� ا�.
�P�� ،2�-ب هر 7د@/ $Qرگ $)B ���� 

 ا���اط�ري $Qرگ ���@�H و $:   |:ZHR^  
�Hه�� ��در ح	"	. . 1د &�رت ز��

ر
� ا�. آ� � » هي $Qرگ &�رت«<� ��J�

�ا�"2 در ��ر ��V�$ رI$  .د :|

��ري را( S&و ��$�اH$ن  $� ��� 
 و 
�ا���ده�H آ� &�رت :ن �@� از  ��

ط� ح��Iا�� N �$ �I3$ ،.�"� ذ او�-�

ج و �"2 
)X(او�.  �o�م ) b و داراي
هي ��Hرج در $ب ه-�2 دا�"ل ا�.  &�رت

�� (و ا&��ار او )(ن ¯�ل ا�. :7( � ،
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$"�B 2"H  &�رت �"�� ��  واو را &��ن
در �4ح )(�� و �B در �4ح آ��ري، ز��ا 
 ا���اط�ري روم Hح���. ��pHر آ� در |

"�ب ��"ح� $�د/ ا�.، وu ��دم ه� ��< آ
�Hه�� H@: ن: �$ ��ارد ��$. 

��«آر$�د �>رت �در 
���  »وحX در
�� $�اي�o
 ��J� ،Q�"( ~H"ز آرت  �<�

 1 :13در رو�"ن » ه�.ه�� آ�  &�رت«
�� �@ و�7�L� u?س $� � �L-�� ا�. آ� .$


"k داد/ @�/ دو?.�

���N tاو��  ا��؟  ه
@� از ?ن دو:7س �I` ���LB ا�. &�رت � .

ن اه�¦� $@� آ� HR�: و ،�@4ن $"@
 �@$ /�@ ���o
 ZHB ز :نr:) ت� و 1:

 ؟)3   :12 و 2
� در ح	"	. �7?س �"Q در�. �����:    

» ز��ا آ� &�ر
� )Q از �Nا �"�.«
�Nا ا�. آ� �ز�ن    :)1   :13رو�"ن (

 را :=���/ ا�.| .حS��I ا��
��/ ا�.�=4ن ه"� Q"B را �""@ .

 ز دار��/ ا�.، 7د@/ د�"$ t	= ن4"@
وري ا��ن  از :��R آ� �Nا $�اي ��/

 $� ��Hان ا$Qاري $�اي وارد ،:=���/ ا�.
اراد/ . آ�H �2 $� او ا��-د/ ��:وردن �

ر ا�Nاو�� ا�� ا�. آ� �2p و &��ن $�&�
 Zم و)�د &�ا�Q3��� ن4"@ �&�
 ،�@$

مp� را�� ا�. [�ب واو آ-� . هي ��2 آ
�� .��Iن ح� را در ز$� �I"�( 
ارد، 

ي » !�� �Nا ه��2 «:���� @�دD	
 و $
 ,p� ون &"� و @�ط از ا=�ادي�$ ."o$


ن در آ�ب $�ة ز���� آ����� آ� �
���Iب ا�.، آ� )Q $� ��"ح $� ه"IRس 


3o* ��ار��، ا��ل &�رت �� �Hآ . ��ا
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�"� اا=��
د �� &"�S آ� $@� ح�� و 
آ2p� /�HH و &��ن �Nا ه���H و در 

$< ه� =�)م ��آ�ب	� �=p.  ا���z اي
��، $� ا�,ي  «   :@��� ��ا�� آ�� ا�, 1

 $�اي ا�	�اض حآ�". @"4ن ».رود|: 
 �o� ����=.، ا �H�6 و «¯�, $� د�. ©�اه

Z��	� ن�� (» ا¦:10(. 
 �Hاه�N دت$� حآ�ن �>o� در �� |:

S��7 داد ���  آ�د و �� در ��رد وط�
$�آ. آ�"�� را$�اي «�Nاه�H داد، و �� 

�3ن �"ه �Nاه�H ط3>"� آ� �4$*  حآ�".
ي �Nد ح-� ا ح* ا��	د را $� :|».��1@�
�"� و 
Z"o ��ز $Z آ�HH و ^ZHR ح*  ���


@�H،  ا��u آ� ®* و �N �p� .lاو�� ��$
م �Nا  و ا��ل ����و�� آ� $�H$ ح* و�

م داد/ ��eد ح-� ،را@���  ا�N اي�$ 
و ا� در را�4$ $ :ن ��و ز2N . ا�� آ�د/

/�Hآ� ""� $� �B اي آ� $� :ن ا�. و @-
 2"��L$) �� ؟)3:

 آ� آ-�هي e: از»Xر(» وح��در ) )
7د@هن  ��:ن ز�ن $� �-(�م اد�ي �Nا

م  ��b دل :ن درo� م�)-� ZHR^ uو ،�@$
��دن و ز��/ «� ��o ا�، و $@� ��ا�]ر 

ا�� ���I` �3f ا�. . ه :ن حآ�".» @�̧ن
ور ��Jد/ در :ن ز�ن $ ��ا@ر/ $� ا

@ $�o از ��گ »ن��و«�، آ� ا���اط�ر $
ا�� �� در ه"�N .fدش �I3$ (@�د  ز��/ ��

X�H"����I از ) k? ا� ا�� .)در &
���1 >�ت  �����( �¬o$ از �Hه�� ��ه

آ� در ح�ز/ �"�. در ه� �]�ي ��ه�/ 
اي از  ا��/ آ���"�S در 7ر/. ��@� ��

                                                           
 .1972ـ54 6-ح� Brian Griffithsـ :?� آ�ا�� در آ�ب  1
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��رد، وu در &��. "� .�I@ نط )(	�
�L�آ�H، و ��f�4  ي از )(ن �� �H3$ ��د

  z .	"	ودا�� و حا�. آ� $ورهي او )
?�N kاه� �p�r. ح	"	. ا�. و  « ـا�.
��:. « ��"� k"&ن و&. رو در�. در ^

�� �H3$�� 2�"@= k?. آ�H ا�� ا��/ در &
�� ا�� ا��/ آ���~ @�/@  uو �@$

ي ?"�ال و ه حS ��3!. ��/ ا�.�����Lن 
�� �د��� $"�J از �ه  3!��آ�ا
"! آ� @

 Q"Nز ر��jا� *�ا¦ن ا��ن را از ط�
 ه� :زاد/ وا&�o !��ا |د/» وح�N»Xد $� 

ن $�اون«�"�ا�� آ� $�ن ) ?"�ال((« 
�. $�د/ =�و@(��� �?در &� ��7"�/ ) �[

ن ��Lان �-(�م :زادي HR^ روح او uو /�@

��� ��ارد. ا�. !2 �(3Nز ��، �I��B ا
 �"�I و د��آ�ا�� و روح ا���". حس

ن   �IH��1ب)( ��b k"
�
 ��@�د، و $�
�� ."o$
 ح,ت )��ر را $  �HHآ) ��:

 و ز��/ @�ن ن^� آس @ه� �L��LB ��د). 3
 ��م آ��"�I در . ا�.» $.«��هي اb

|�. ا�"�@ن �N QGن $�/ ا�.، و ا�"�ي 
G/ر7 Q �� ��ار��، �B اي 
�P"Iت ا��

ً�"$ًHo� �B و  Q"�:�-م آ $� �Nا �
��/ !ا��؛ $�3 داد/�"& حS در ��"ح". $

ارزش و �"�I روح ا��ن $"�J ، ا��وز �rب
/�HH�@�د،  او، ��ا�ت �� از :=�

/�HH��=: <� /�H<� و ا¦نت، داي آ� ز
 `�I ا�. $ط�ح ا��  ه2 آ3"�.X���7 ا�.

��هي  / :?"�.��ارد و ا��	د از ا
�o�( �� �� ���6 ،آ�H اي آ� در :ن ز��
�H"<$ . ء�-�o$ « �$ Q"B �^ �H<«ا�>"

م �-�ة �و=* ��اد ا�. و $� �@ �I3� 
ا� ا?"س $ �6اح. $� ا��ر . �Nرد��
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 �"o<
ن $t3r ا@ر/ آ�د و او را $� $"
�! ،وu او، ا?"س $�د. آ�د�� /�H�1 �� 

ي ح	"	� �ي آ3" $	$�اي��هk ر{�، آ� 
��اري آ�د7. 

 B	�ر ادا�� دارد؟ $� /و ا�� دور
 Z��	� ��ت «)��ر ا)ز/ داد/ @�/ آ� $

42�Hآ ~H( /ن » �^ �o��� و �"2 « 
 @(� �Nا و 6ح� ،ي آ� در ط� :ن»�ل

م�ل ��L? �<o� ي ا�. $,و��، د@� ه �� ه
 X�در ح?"�I آ3"� �2r,3 §�3 $� ا�¬

) ���� و $� ����N �pد ز) 7:�"� /��
 در ��ا�� 
ر�¢ آ3"�، 1.ده� ادا�� ��

���)�دات درل �Nاه�H @�، و ��دم �o= �
.��Iه� ح���� ��"ح� @اي  هي اژده

�Nاه�H $�د، آ� آ��XI روزا�� :| را 
 .@�N >Iاه�H داد

 
ي دوم6� )17ـ11   :13()��ر ز�"�    :ـ رؤ

\ و د"�م وحH د"1Aي را آ� از � Kز�
ي �61 دا�B و  �(%&� $n� خ��"� و دو 

)� W!�� م .�رت  �>�9 اژدهS �7د؛ و �
)� $R* در ح��ر وي ،B(O Hو  وح Kآ�9 و ز�

�9+ �ن را �1 ا"? وا �(�  B(O Hدارد آ� وح
�9��1�� ،B2" �� 	!%� W&و . را آ� از ز

)� $R* �� �R�¦* اتCرا  �ع� H�� �ورد �
ن در ح��ر �1دم �� ز�K 12ود >�C از �k

آ�9، ��  و �آ9ن ز�K را 1R8ا6 �(. �ورد
 را v� آ� ���ن �ع�Cا�( آ� �� وي داد6 

�"R9� Hدر ح��ر وح . Kن ز�و �� �آ9

                                                           
ن ز��/ �  �ل،5/3$�اي ��ت ـ 1$�� زن در $"
  :11(و دو �-� @ه� ����p آ�د�� ) 14 و 6   :12(
 3( 
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�8"� آ� �cر�( را از �ن وحH آ� �ع� از  �(
و �� وي . &�ردن ز&E W@� ز")B �7د، �)ز>�

روح �@� � آ� داد6 �� آ� �ن �cرت وحH را 
9ن آ�9 آ� ه1 آ� D �8"� و ?�� Hرت وح�c

��9، آ@�� 18دد< H��1� را Hرت وح�c . �� و
�� و دو
��9R و �f2 و �5م و c را از آ<� و

  د �1 ا"? وا �(ا�ز" Bرا� Bدارد آ� �1 د�
  و ا"9�� ه��. �1 ��@>( &�د >@>( �8ار>�

 آس &1"� و 12وش >��ا>� آ1د، �C آ)( آ�
 ��� *�د ا�W وحH را دا" Wا� iن "ع@<

���. 
 

ت �:11 uت ��)�د ز�"� را 13 ا[��� ،
ن ��"$  �Hد @>"� . آ�(�� ��ي ا)N@

$�/ ا�. وu �6ا�X @>"� اژده ا�. و در 
د/ ا�.����� ا���  ـح¬�ر وحX در�� 

د/ ���د��Lي از ا?"س آ� در ح¬�ر �Nا ا
و ��p�H ) 1   :17اول 7د@هن ($�د 


 اوا�� �Nا $�د �Hآ .�ا�� . :ن را اط
 ��ي ��هn ز���"� ��)�د، در را�4$ $
م eا Q"� �
ا��ن در آر ا�. و �Qjoا

��دا $� (ده�، �p, :وردن :
X از :{ن  ��
 ا?"س در ��رد$ب ه"�jه2 اول 7د@هن 

�"���= �o(ا��.( 
�ا�� g(�ر ��"ح ���� و7"م � ه2

��اش $�  �6"اش و 
� اش و �	م 7"��ي @"4
Q"�:م ا��ر �ح�eاول و ا Xوح X���7، 

�� �jH� ���o
 !�  :@��� روي ه2 ر=�� $� 
 Zrدرو kه��! 

 را$�4 ا��ن $ ا��ن و ا��ن $
 /�@ ���Nا، در �	�� از�N uاو��، 
�و

 .ا�.
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��o ا�. ( ���� ا�²اف @"4���)�د در
4�� آ3"� ا�.و ��)�د ز�"� ا�²اف "@ .

 $� �BBاHح�� ،�o$ |�& ZH ردي�� 
$�3، ا�� ا�. «ا@ر/ آ�د/ و �-�� ا�. 

�� » ؟��)�د ز�"�@� ��pHر او@$ nه�� 
آ� $� ط��	� و $ ا��ل آرهي 

=�ق�  �o"<4?ت (ا�:12 
 ��دم را ،)14 
�� *���
آ�H آ� $� )ي ا��N �IHد را $�  

ص ده�N ،�Hد[�Nا ا�N ر"�Nرا در ا 
 .حآ�". ا���� $�Lار��

 و ا��p� �$ !H �,�� آ� ا�� ��ارد
 �
�� ذا�� Z?�3 و در دواو�] kه�� 
�H@�� . ح	"	. ��¬د $از �! �� آ3"�ه

 حآ�". د�. در �! آ�� دار�� و  آ�$
 !<� �$ S��7 �)"� �$ ��<� S����ق �"

~H( �� n"36 ي� از ��ي د و$@�H ه �L
�� آ� ��)�د�. �Nد را $ =�&�ه  مر :ه

  ا�Pم ��)H
Montanistsدار�� �� 
Shakers و 1

 و 2
SnakeـHandlers
3 �I3$ Mormons

4 >$ت &"&PNا $ 
ن و @ �(�
ر 5»@ه�ان �(�د«I��7 $ 

بjا� Lن، آ� ا=�"ا�@Qا��,r دo (� را $
د @! و ح,ت در �Äا�.، �ا �I` �IH�رد ا

�H�k )3/ ه"� Q"Bي �>@�، $� �Nد در :
�� �HHآ. 

 آ� 
�آ"n از ا��  ز�"�وu ��)�دي
/���7 �� .=� jدر آ ،�@$ @�د؟ �Bا  ه

 �o&و وا ��=�آ� آ3"�هي ا��	�ار 
�Qjo�1 مeوه~ / ا��هي ��هn و  ده�H و 

�� ا^"S $�اي  ي ح@"�ه =�&�JIBاي ه2، آ�
 �H��"� >�اي از :|   و 7ر/ـحآ�". &

                                                           
1 
��وه!ـ 5 H� ،nي ��ه .k از ��"ح".�oه
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و ا�H! . آ�HH حS &�رت حآ�". را �-� ��
ن ����( ��
�ان ��ه�/ �1د  در$ز
ب ا

آ3"��� آ�، آ3"�ي ح	"	� �>@� ه� آ� 
ا�� ��ع .  )H>� =�ق ا�.و�1دار ه� د

 ���� را 
�و�آ3"�، X���7 ��)�د در

�و�� �	"�/ ا �� ز�� ا?Qا�"�HI، و ا

�)"� *��* �1دن ، S�3$ �"�.�7 ط���
 �I
ي G ت راe ن ا�. آ� �Nاو�� در =" ا��

�� ��"ح، در �"��2�G �� .هي ا��
»�)� از ه� ���� ��م )�ا» /@ه�ان 

 حS��Iوا$���N �Lد $� ه� ��ع �"��2 
 ��
�و�� آ�HH/، ا Q"� ،/�@ ��NH@

 ."o$
@�H، در�. ��Zr�� ،  �Hرود$
م eا Z����Hي آ .داد ��:��R آ� آ3"�

�L�ه"2 :| از از ��ي د-� �� �	"�/ د
=�ق ت�>ر
�H از، ^ن ��3"� 

�o"<4?ا  k?اي آ� در آ3"� و در &
ر @�/ ا�. =�&�I@: ،��L"$ ي. ه

$ �I"�e:o` أ��I Q"Lا� /Qjo� ي ا�. @-
 د�دادن �Qjo/ ا�Q"L در &?���L?   kو 

نj"ت و @�ر و ه-���
هي ��هn $�د/  
��ر . ا�.( S&و �L���$� آ��P د� 
��  ��ر ا��ن را $� ا"�Nا �$ ����

ر « :آ�ا����� وا�"�ارد "�$ kه�� ��ا
ت، e ا�. و �� $�اي Q"Lن ا�j"د را  ه�N

 ،�)o�� ��$� �� �"���� آ2H آ� $� $
 ±�o�.آ�د/ ا� .« 

��ر( ���o
ر �zود  دوم��هk در "�$ 
�� . ا�.�� /�����?�ژي  � ا��/آو از د

�� /�"�ي �زم را )(. و ـ@�د  �¬= 
،��ر ا)���N ا�2 از 
�I"< ه� ��ع �

�� و =�3-�"� ،nاو����ه�N را )�ا از  
 . ا�.» 7"�م «دوم)��ر . :ورد =�اه2 ��
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@-� در )�� آ�I� رك ، 20 :19 آ��
ن7"�� آ�$� $� او زد/ ا�.، و $�H�� 

 �(�
   &��. ��$�ط $� را $� �	k و $��
 $��"�Lدا��، �-� 
HW"��>�ت دروZr در 

آ�! $� 7"��� آ� �"V,L ا�� ا�. آ� 
nن ��ه
�ا�� �Nد را $� ه� ��ع  اش �� ز$

��1 >"�l ژي�?�� /��  :ا
اي " ��6�99 &�اب از  ا18 در ��ن �� >»
 �C�&1د و E ن�� " B"�6Cع��  E اي �1اي

4ه1 �زد و �ن B"�  د آ��� �ع�6C وا.- "
از �ن �� را &b دادB�8 ،6 &�ا"ن �5 را 
 را *<دت v� و W�Mآ� �7@9�( ��وي 7
9ن �ن >» " ��6�99 &�اب را �� ،W�9آ

 را "%6�u &�اي �@�9، ز"1ا آ� E ،E
 &�اي �6آ�9 � ��ا>� آ� �" "%u ا��حن �(

 B>P ن &�د� )�Sدل و )�S �� د را�&
"�؟R9�� ) �"HW
 .)3 ـ�13: 1-� 

 
��ر اول (» )��ر ����«وu :ن ( �o�
م، ) ا�.»
�P"Iت«آ� ^ن "7 هي ا�rا  $

ه�ًا g آ� �HI"� ءآ�HH/ اش، ZHB ا?	
ء $� :ن �$�د ��I
@�د  ا��ن $�ون ا

) ��:15( ، �I�HR�: 7"�اي �(�و� 
د�ن �?I".ا?	�س ����  روحN �$ ا���N 
�N .ا� X�)7: 3( ��$�اH$ ،.�P� ز���� 

��ر(، /�HHآ �"��
�. آ� �Nد  ا��آ� 
 . ا��  =�و��N»حآ�".«را $� 

ة آذب $�هي @"4��  ا��H. آ� 7"م
وu $�/ وا&�o هZHB . 2 ا�rا ��ا�� ا�.

���� |ت ا��e اي�$ �� . دارد  ه
��وا&�o او، �Nدش ا�.، ز����  و ��

�� Q"�: /Qjo� دش�N يدر "ح آ� در آ3"�
ت وا&�o اe ر ��2 @�/ ا�.، و��� روز
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�"�N Qدش ، آ�H :ن ا@ر/ ��� را آ� $
م ����.  ��"ح ز��/:ا�.b و  و ه

2��"� �� ز�"� رهي د��L �6اي ^ن )
�� �H@$ . 
 
7 X18 :13 ـ ��د وح 

Bا� BR��س ه1 آ� W%2 . در ا"�9 ح
رد، زR@� را H1ا آ� *�د دارد *�د وح"

`� و �B Hا>)ن ا�B و *�دش �@`� و 
Bا� . 
 

 B"�.؟ �7داvN $� »��د وح�pH�»Xر از 
ا�� ���3f �7@�ق و )�$� و ��ال �Hح�ف 
آ�HH/، 6-حت $"��ري را �"/ آ�د/ 

 . ا�.
/�� ��-� »نو��«ا�� ��$�ط $�  اي 

ا���اط�ر روم ا�. و $��o� �N	��� ��$�ط 
آ$� "?vد��� � $�4ر آ��L �$ �3 و � 
 ا���اط�ر&"]�� ي روم و � روم ا�.، 

�� را/ �HB از !� آ� $"�J $�ا�س ح<ه� 
."o&ي رو�� و �� وا
"� ه� ZHR^ ن ي و"$

رش . @��� ��¯ 2��"��Gس ارزش ا $�ا�
 !�$�ا�� ه� H$ ،.ا� ��دي ح�وف ا?->

هي [��3 داراي �! ارزش  از ح�وف �م
  آ�د�c@�د :| را $� ه2  ����دي ا�. آ� 


ل  :1 ر�"��PW� 666 $� ��د W� اي�$ 
رت ارزش ��دي<� QSRNRÔN)  �o�در ��ي 

 : @�د � :ن ��$� ح�وف اG) »��ون&"]� «
                                                           

�� ا�Pم، آ�ا��ل، و ��f37ن  1"7 ��z ،ًا,Nـ ا
ا��، وu ذآ�ي از  $�Hي &�ار ��=�� در ا�� ط>	�

7پ�
� و �? Z
ن �"��/ ا�. �ر"� �$ . ه
�j"�� در ZHR^ ي ��د =�ق,�هي 
ر�¢ g >��z(�ر  

�� c&د/ وا . @�د :ن )��ر، ��رد ا��-
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666 = 50 + 6+ 200+ 50 + 200 + 60 + 100 
�®� ¢�7 ��م اb ا�. آ� ��ه   ا

 �Nِدً� ��ال t3r ا@�>/ ا�.، ز��ا ا�
و �ز�ن @�� ا�� ��د $�اي $"ن . �.ا

 �6�[Y .)( �I3$ ،.ر ��=�� ا�I$$ ن"

�oاد )��ران ا�. . 

ص :ن $� [�Nو ا ,�-
z]�ر �1دن 
 �o? �ي حآ� از ^ن $،��o ا��ادروي �4

آ� � را£� ، =�ق  ا?�آ� رو�B �rاغ ا�.
 �-@I� ًا از,N2 و 1 :8:��ا ا ،V�"��$ 

 ،�� :ن$دو : ���m س ور ح�"�$ ���
 
/�@ �p� ، !�$�4ر ���ا/ آ�HH/ اي در 

 ه2 
�آ"k @�/ ا��$ ،)H
ر="* . �>رت 
ي &�¦�&: �  Q"� .�7 در S-� اغ�B 

�� ه"��B "Qم @�/ 
�������H ا�. و $
 ZHB ا�. و ��N2 دو�B �7B ت$� ا�� 6-ح

��ا��"�: » �I"�&ه-�2 را ] $�/[و �)� 
��N ،د��� �$ k��& �@.� در :{ن �"2 �

�@ c&م ه-. . وا�� را آ� در =�@��و د
ن ه-. ��د/ ا�� آ� $� ا���ح¬�ر �Nا ا

او @�وع $� �Qارش » . آ�� داد/ @�
 ���I@ از �o$ �L��LB :��ن ���c آ��ه
 >�@ Sح �IH� ا�@�ن �(� ه-��HI"� 2 و 

�� در ��ت �"2 ،دن در :ن�$@ �IH� و ا
@��N .�ن @"��ر دار �L�@�= ن: ،� c�

ن…ا�� @�/HB و ZHB او آ… و ���/ @"� ا
 د��، $�د :��R را آ� Hح�� �$>"�H و 

��I ��"ح"̧نHR�: ع را�D��  ه-. آ3"�
 ،���"H@$ /��: .��$ �j"�� ،د�H��� ل ح

و  :ه-. �(� ���د/ @���. $�د ��-وت ��
 ��@� ، ه-��Z �(���س $N .�� 2"�

ز r: ت�� ��@�، در اHح�� ،/
 آ�
 در ��رد :��R آ� د��/ ا�.ًHf�4و�  
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��< ا�. آ� z. ا����"�/ ا�.، @H"�/ ا�.
�� او $ �6اي � �I"�LHا��ري در ه ZHB

، /ا���ي :�" Nه آ3"���H3$ در )�3
 �I"�@�، و ز�$ /�@ c&وا ،��"�
���د/ @�ن �(�  �o&وا ،��� /�Hا��N

 ه-�2 را �"��ا��/� ،�@��N !� ا�.، 
��@� = ��Iت (��Iت N =Silence ( از �@�
 و �rق @�ن :�ن � ح�D در آ�I�c�"3ت 
ب ه-�I 2در @$ /� >z د :��/ در :ن�(�$

 ���Dع آ��ه را jH�@� ـ و در ا$
2"HI"� او���N �L�وu . ��آ�ل $� روز د

 S-� اغ�B ي
-�, و (:& �IH�$� =�ض ا
r X�
��� $�ا�@$ 2)= >$@�وع $� ) , &
�� .��. آ�  )o< رواjH��"2 آ�H، و در ا

.�ت ��: >6 ��Iت و ا����"�ن در ح� =
ن 
-�,ش 2 و 1 :8��Hا��N اي او و�$ ،

 . @�د ح�Q ا^". =�اوا�� ��
�p¼ اي�$  Q"� �Nاه"2 $� �>!  ��اي �

 ��@-� ر="* &�¦�اI� �$ 13: 18Vداز��$  
- eرت &>< از از��ا «م ZHB آري $� �>


���»  ا�.ا��نآ� ��د  �$ �د��L  و 
رة ا��ن ا�.«¯ �� . �7دازV ��» ا

  *��ح $o¬� از ح	��
م LH�7?س در ه
3"3l و ��Qm و در ،�� آ� $�:��/ �روح

�$�m از $ ���HB ،.ا� �� از رهي ا��
رت ا��-د/ آ�د/ ا�.<� �� 1. ا

 �"ZHB Q و اN,ًا ��ه�/Hح�� آ�دV آ� 
  يآر|م �7داvN $� ز�LHو  را در ه

م داد/ ا�. ¯ر/eا ��I از :ن ��ارد .ه 
$�-�� $�د  �X"7"�� از.  آ3"� ا�.ء	 

                                                           
 و 8 :9 اول &���"ن ـ 19 :6 و 5 :3ـ رو�"ن  1
 . Pr 3: 15ط"ن ـ 32 :15
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�o( ،Xآ� ط�ل ز��� $Z او?Z و دو�Z ر
�����D ا�. آ� ه"IRس �N ,rا :��ا 

و ا� از :ن روز و ��. ه"IRس « :1"�ا��
ن )Q �7ر �� و اطPع}: �I�P� Sارد ح�� 

ن « . )S�36:24 (» . $س���$.-� ! از ¯

� را آ� �7ر در  و او&|�"�. آ� ز�
/ دا@�� ا�.، $�ا�"�L� د�N رت�& «

 .)7:1ا��ل (
 )Qء ا��ار ا� $�د/ � �o&اد وا�o


 ا�� .  دا�X ا��ن�ا�.، و �� در ح"4$
N نا�و)�د $�اي��H�I� �-@ ��د =�ق ،

42= �ل����5/3 ر�Q ا�. ـ /= روز1260= �
�-@I� در و هQ"� . ZHB 2ان ��� آ3"�

 ،�@$ ����`�I ا�. ا@ر/ $� ا��ن @
 .?�Bا آ� ��$� ا�. $ ط�ل ز��� ر�

دي ا�. آ� در ط� ر�� ا�� ا@ر/ $� .��"ح
 ��ق ا=�د/ $�د/ ا�.، 5/3ا-
ل ا� 

����o  در =�36 ز�"�o
 و 
]o"�، 7س � 
 �� و �"2 �ل، » �� �ل و ا��ي«�

���1  $�اي $"ن ط�ل ز��� $u ،Zاي �
o
�"� �. و �o6د آ3"�I"4H7 در  آ3"�

@�  �� ��"ح، $� ��ي او)o.در ز�ن ر$ .
1 

�L�ل دW� ، ،.ا ا��N اد ��دم�o

�! ر��N Qا�� ا�. |: �o&اد وا�o
: 

�� �Nاو�� آ�ن �Nد را ��«H@ «) �?ر�

                                                           
ZHB ط�ل ز��� ��آ�ر در �(�   �ل ه5/32 ��ت  1

!�N ا�. آ� $�اي ��u آ� ��"�j د� و �>�ت  )��
 (�/ ا�. ا?"س �n $�د، از :ن ا��-د/ @&�?

ط�ري  :ن)  �/42(و ا�� دور/ ) 17:5 و �o	�ب 25:4
�� ا@ر/ $� @ Vر/ آ�دل :وار�� 42آ� ا@� 

 �@ ). 33ا��اد $ب (ا��ا�"< l. ره�ي ���� $
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"
م )�19:2
وس�دوم $� b S&و و ،
ن داد/ @�، در �� Hح�� �$ آ3"�ه

 c&ري وا��"$ ."o� 9:7($�د��(، uو 
�! 4$�اي �(�?. آر و � ،�-@I� �o?

 $� :ن ��/ اطPق @�/ ��144000د ر�Qي
 . )4:7(ا�.

 �-@I� ل ��م درW�17:21 .=�د، �@ �� 
�,ي @� و  :{�� ا��از/و&S آ� د��ار @(� 

ر/ اح���� ا@( ذراع $�د �144	�ار :ن 
�. ا�. �� �H3$ي�D �$(، رد را�� �� ا

)H
» ذراع ا��ن«
�ان در �>رت   ��
ء ز�Z و ،$"ن �1د ز��ا $� �Iس	$ 

 ��
�oاد آ< ا�¬ء آ3"� و اور@2"3 :{
دي �"���H آ� در �>رت o$داراي ا

 Z�ª >$& ��@�Hا��$ . !� ��$�اH$
 
ا��از/ �,ي ز�"�، $� � داد/ @�/ 

�� $�I"2 آ� ،:نآ�!  $��[
 ا��ري را $� 
�H��"� Z�ª >$&  . د&"	ً

��ران و 
�oاد@ن، �� ( $��Nرد $
ط��	� د�k(�� �L ا�²اف =�I ا��ن 

و�� داد/ @�/ آ3"�. @�د ��[
 $ 
�, اور@(�
ه�ان، @ �p��� ،زن .g3"2 ح-

 t��
ل5/3(و �! ��د []�ص ) ه �.ا� (
1د �7دازي @�/ ا�. . 

�� ـ�هk دروQ"� Zr $ـ��[
 !� ��)�د (
�1د �7دازي ) 666(و �! ��د ) ��ـدر

 $� ��o ��ون و ��666د . @�/ ا�.
?"��L و روم �"�.آ . ���� )H
 �I3$

��o:ن )��ر ا�.، Zrدرو kه��  . 
ف ا�. $ :��R آ� و ا�� د&"	ً �Jاد

�� Hح�� ���� .: S&و uو& ، �Bاغ �-Sي
 �-@I�18:13 �$ ،ا����"� /L� !� را در 
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�� �Nد ������ ا�.؟ و  :: !� t	= �� ا�:

-�, آ< :�� �� @�وع $�  >I�� و ��1

د ��Äي ا�L� ح�I. ا�.«  :آ�H دjH�. در ا
7س ه� آ� =(2 دارد، ��د وحX را $��رد، 

��دش @�]� و ، آ� ��د ا��ن ا�.ز��ا 
 ». @]. و @X ا�.

) ،Sح��� ��3ي &>< از آ�N: ���
 در 
ن �"�ه� آ� �� ���� �	�4 ا�. و ا���

 >�@ ��او ^� :�� را $ ). ا�.دو ��3 :
666
�)� $� ا@رة ���	"2 $� ��د  !� ،

 �"��Hارد 7س �زم ���o�  ط�ري !�دا�� 
$�ا�� ��&�ا�� :��ا از آر در :ورد، H$

وu . @�د وارد ®� ��ون و $	"� �)�ا ��
 �L-�� ا�. Hح��» �o� ،ه� آ� =(2 دارد
���L$ را Xا�. » ��د، وح ��-� �I3$» ه�

او، » .ح< آ�Hآ� =(2 دارد، ��د وحX را 
¢�7 �$ �(�
  ��ال &��. اول ��3 را $

 �4	��o$ از :ن )�����دوم &��. ) در
 را در �H�"� . X"7ارد��3 �o� ��و ا

 :روي دارد

�ان ��هk دروZr را  $ �B ��دي ��

��$666 ��د   :�. ا��ن داد؟ و 7�¢ ا. 
��$�  ا)ز/ $�ه"� � ه2 
-�,ي از :

ن �آ� اح���� $:��R ا�س ����H@ ش�� 
 �7س ه«  : �Nا��/ @�/ دا@�� $@"2او?"�

Xراآ� =(2 دارد، ��د وح  �Hـ» .ح< آ 
نا«��د ��« X"7 آ� در �R�: ,p� يQر� ،

 ���o
 ،:��ا {>�ل آ3"� و ��� آ3"�
Vآ�د . �B2؟ح"�Q$ ��$ ��� 
1 (» uو ،�H��"� �o&ا��ري آ� وا
 »�Nاه�H وا&�o )�3/ آ�HH؟ ��
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�� ا@«) 2@ ��ر/ $� آ�ل ��دي �p, ا
 ،�@$�:�� ��pHر را ر��"�/ ، �-(�م :

 »ا�.؟
د ح	"	.«) 3"H$ ��ن 7 $ ��د و ا�� 

 $�اي ��ن 6  ��د@�د، در ��رد داد/ ��
�-.؟Zrدادن ��هk درو ��$ �B « 

4 (»����@ ���� ا@ �@$ �
ز��ا آ� . 
�P�� ،ر���� �Nد  ا��?X در آ3"�)�� 

 ا@ را از د�. ��Hح��ر/ ده�، ��دي آ� 
 ».  ا�.�I3$666  �"�. 6  وآ�د/ ا�.،

 �
�� د&"	ً ZHB ح��". ��4ح �����@
 �$ �(�
 $ ��: ��و�N�$ ZHB uردي $ ا

@-� ادا�� دارد، >آر$�د {I� 2 در�"?�
 آ� :&ي e: 
»S-� اغ�B « Æرا $� �
 �7واز �"�ه�� . رؤ

 
ي ��ي8� )5-1 :14($�/ و 7,وا�X   :ـ رؤ

و د"�م آ� ا"9	 �6x1، �1 آ�c 6%��ن 
ر%D و $%D و �c وي  ا")�د6 ا�B و �

هCار >�1 آ� ا�W او و ا�W ��ر او را �1 
و �وازي از . دار>� ��@>( &�د �1.�م �(

ي �)�ر و q� واز� $n� ،��9م�ن k�
>�9 �واز ر*ِ� *¦�W؛ و �ن �وازي آ� �

>�ازان ��د آ�  ���9م، �>�9 �واز ���1
ي &�د را ��9از>�%d�1� . BJ و در ح��ر

ر ح��ان و ��ان، �1ودي ��"�%D و 
�1ا"�9 و ه�� آس >��ا>)B �ن �1ود را  �(

ر هCار %D و $%D و �c ن� C� ،زد����
ا"9>�9 . آ� از �%ن &1"�6 ��6 ��د>�

>( آ� � ز>ن �
�د6 >@�>�، ز"1ا آ� <�
آ61 ه)��9؛ و �>>�9 آ� �6x1 را ه1 �

)� آ�99 و از ��ن  رود ���عB �( آ�
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6�� و ا>� � >��1 �1اي &�ا �1دم &6�"1 
�9�� 6x1� . B2و در دهنm ا"@ن درو5( "

 .*�e ه)��9 >@�، ز"1ا آ� �(
 

ي ���م � را دو$ر/ $� ��&o". رؤ
د ��Q�� ا��ازد ��ر دوم داود . 

2�N آ=�ان و �". $ط�3ن در $�ور 
ن ا=�HIن حآ�". �Nاو��، ا"$ ���LH�

ط� :ور��و. @�/ ا�.Y و �� « :&. :��. آ�
ام $� آ�/ �	�س   �]k آ�د/7د@/ �Nد را

 .�N«1د، 6("�ن
$�ا�� او $� روي آH$� 6("�ن /

�Hد او ه������دا Xد/ ا�. و ��د����. ا
 ^� ��دم :، آ3"�ه ه����144000�Hد 
@-�، Q"Bي .�N2اI� �3آ /L� در �-(�م 

در ا�� &��. و)�د ��ارد آ� � را $� 
���I$ ي�L�ي د)�,� �j"�� . $ |:

ي)�ا��،   ��"ح و �Nا، ���Lاري @�/�
ر @�/Lآ� ر�� �Hه�� ��ا��، و  :| آ�

��=��در ا��، :|  ��ود X�Y را =�ا 
 ���� ح	"	. $آ�/ ه���H و 7آ� :|

  ا�� ا�. آ� �	���N Zا ��|: ،�H@$
�7,وان  Z?و او �Hدان ��"ح ه����@ 

�Ë/ ا�.واي آ� ��"ح در /���� آ� از . |:
»Civitas Dei « �)@ � آ��ر(� �Nا، $�/ را) 

�X � $،آ�HH 7,وي ���Iس :��� آ� $� ��
 ����?�H، و از حH� .��Iح�ف �وحX در

�H�4"@ . 
 دال $� ا��IH ��د jH�ه"� Q"Bي در ا

144000	= ،t���  ،�@$ � 7,وزي آ3"�
                                                           

 .160ـ =رر 6-ح�  1
 .99ـ ��ا)�o آH"� $� 6-ح�  2
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و)�د ��ارد، و �� ا��IH ا@ر/ $� د�"ي 
�H���@�� ا�. و �� :/ . �$ � ا�� دو رؤ

��Nن �7داا��،  
�6"� ا�� د�" و ا�� ز�
 k"
�
ي ��م را ��ن ��� رؤ$ و �
/ آ�L� ،2"H ا��IH د?"�3 $�اي L�

@ ا�� .2"اد�هي د��N �Lد دا@�� $
ن آ�ب �	�س در$ر/ "$ $ �P� آ�رؤ

��I ،آ3"�ي $� �"k، ز���� و ��گHR�: 
�Nا��   ه2ن$�دن $ �Nا در آ�/ 6("�

�! ��&o". ز�"�دارد �B �� �"�. وu ، ا
 و 22:12 �ا�"ن�(ح¬�ر روح�� ح	"	. ا�. 

ن =��ا"6:2 Hح��®� در . )24ـ20:4 و 
�-�، ��ردي r,  144000آ�/ $�دن $��رد 

�Q"B �^ �H در . �Dوري ا�.� Q"� و :ن
زي دارد، � .?@-� حIص��[Y آ� S&و 

�6 $�اي �mد $"H"2 آ�ب �	� ��N س ارزش
�� ا��ن )H
 �"�. و ��رك در &�<و 

و ��رد د��Lي از . 1ازدواج را ���د/ ا�.
:��R را آ� @��o. در ، ��"ح  :$"ن ا�Dاد

ا���رد �� *��[
�-�� ا�.،  ��ت وا?�
 ��2آ�د/ ا�.� �$ !H���، ا��  ، وu ا��

�� �7ر $ ،2"Hآ .o$��اه"2 او را ��"�
 . 3 را د¯� $�ارVو �در �Nد

̧نH� �-(�م �� uدوه� ��¬g �$  
��، ��"ح را �"�ا�"2، ��* $� وا?�

م 	:��4ر��I ��"ح =��ن داد/ ا�. در �
 �� ��* $� او $$ ���	� �$W� �$

�@
"k در ا^". و �Dورت . �-�ت $�
ن ��
                                                           

1  X� 33ـ 22:5 ر�?� $� ا=��"ن 24ـ18 :2ـ 7"�ا
 . ��4:13ا�"ن 

 9:7ـ ��&س  2
3   26:14ـ ?�&
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 �3f�� �
ازدواج و 
�I"< ز���� ح"
�-�� ا�.دو�-� : ��@ ��و �درش  ر $�7

�S ($� ^��ش $�"���د را 
�ك آ�H و 
ر، و )6ـ3:19)B ����  ����س در :��: 

$�� آ� $�/ را ��|:o�� .  و �)o�� �HHآ
�Hا ه���N ��ن . �Q3م $� �	�� روحHB

�L��$اي وا���	� >$ ه"�  $ آ� &
�@ . وا$���L ��)�د در )(ن �>

 
رم9)B ي�ن ر§. و k¬r  :ـ رؤL�@�=و  

4رN13ـ6:14 (ا( 
���ن  و 12k� 1 را د"�م آ� در و��A"اي د
آ�9 و ا��$ �ودا>( را دارد �  �1واز �(

آ9ن ز�K را از ه1 ا�B و .<�!� و ز�ن �
و �� �واز �!�9 ، و .�م �@رت ده�

)� �"�8: » ���S از &�ا ����� و او را
Bن داوري او ر���6 ا�7"��، ز"1ا آ� ز� .

ن و ز�K و در" و �R@D�س او k� ي  را آ�ه
 ». �ب را � ،�"12�H��1 آ��9

����9%�م « :اي د"1A از * ef���B�8 ،6 و 12
�$ *¦�W آ� از ¶e�5 1 ز>ي &�د، �- � ��

Bا� ��<� ». ه را >�
 �� �واز دو ���6و 12��+ ��م از *ef ا"? 

ا18 آ)( وحH و �cرت او را « :�8"� �!�9 �(
 د� B�H��1 آ�9" )< و >@ن او را �1 ��@

&�د ��"1د، او >�Cاز ¶e�5 1 &�ا آ� در 
��6 ا�B، &�اه�  ������ H�
+ &@W وي ����

 ،���ن ��fس و در ح��ر  >�A��و در >Cد 12
�� �� ،61�H و ،�� و آB"b، �ع�ب &�اه� 

)� \د ��Qا��ا . رود دود *�اب ا"@ن �
 �H��1 �س �>>( آ� وحH و �cرت او را

آ�99 و ه1آ� >@ن ا�W او را ��"1د،  �(
>� روز �را�( >�ار>�>� . « bc B�در ا"�9
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م &�ا و ا�ن *�)( را ح�� ��K��f آ� اح
)� �9"7 . 

ن ���9م آ� �(k� وازي را از��8"� و : 

�9 �1د8>( آ�« ��9"س آ� از آ�9ن &��ح

 « :�8"�  و روح �(��>� در &�او>� �(� ،)!� 
ل ا"@ن R*�9 و ا�از ز�ت &�د �را�( "

 ». ر�� از *ef ا"@ن �(
 

ه� $�ر�� رؤ$ ، X�1 &��S از د�"
4ن ا�.، @�د آ� در l داد/ ��"@ .��Iح .

ي اول �آ� �"��2 و :ن �>ر
�. از رؤ
 ��ي دوم آ� �"��2 د�ا)���� ا�. و رؤ

ي اول . ا�.�ي ��م $��Iس رؤ�ن رؤ��
$�ا�� ده�Hة اH$ ،.ا ا��N عي ا)��¬�

 2"@ر دا@�� $pا�� ��$) در را�4$ $
ي دوم�رم در $� �,��/ ) رؤ)B ي�آ� رؤ

�@$ 7"�م :| . 
$"2 و ا�� ا�. :��R آ� در ���: ��@�= 

/�Hم ده�"7 �o�و 7"�م داراي ، آPم، 
=�@�� اول از ر§. ��� . �� )H>� ا�.

�� ���� . >"eد(او اµ�/ ( رترا $�
�µد/ �"���I در$رة $�&�اري  :�"�ه�

و :ن �34	ً �µد/ . ح $ �Nا6ح"را�4$ 

� از :��R آ�  ���ا� ا�.، حS $�� �ا�

 و :
� ?�J/=�ان �7?س ر��ل $�اي آ
اي ا�. آ� در $غ   و :ن �µد/.�p���1 آ�د
اش $  &>< از ا��IH را$�4» :دم«��ن $� 

 ،�@ �p��� ،اب @�د�N ا�N � >"eو ا
@-�،�µد/I�  ن: *� ،اي ا�. آ� از ط�

  ره�ان د�� در ?�&$ ��"�28:10 ،
<�Wاه� «  :آ�د � ��ح�N تe آ� و ZHRH�ا

                                                           
 17:14ـ ا��ل  1
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.=� . «.�H�م ا"7 .��& Z?ا را «:او�N
�N: د، اول و�N دل� *?N ان�Ho$و  

N ��س و ^� Q"B $�اي $د ��-(�م ز��H�

� �"�N �Iاه� @� .« 

^ uو =�@�� دوم و ،.�"� �I"� Q"B �
�� د?"X3 را ����او $� $$< ا@ر/ . 

�"�HI آ� :ن �Nد �! 6ح�H آ�< را $� 
 �P�ص �"�ه� و در )ي �Nدش آ[�Nد ا�N

 . :��ا @�ح �Nاه"2 دادjH�آ="�. در ا
�� د��L از �[
 !��-�� @�د، $$< ه2 

�� ا�.��� د�"�� آ� $�  ـ��)�د درp� 
م ا�� =�@�� . ، @�ر��/ ا�.��N �"3ا"7

 م ��3(b ن"3$$ ��ا�� ا�. آ� روح @�
 XHن را در واآرا :?�د/ آ�د/ ا�. و ا��

�ان آ�د/ م و �µد/ =�@�� اول �"7 �$
م �,و��Iz Xم $� و��ا�� b $ uا�.، و

 . ا�.
�3$م �	"7 >� �"Q: =�@�� ��م ه2، ح

$< آ� در ز��/ وحX  آ���:د��Lي ا�.$ 
�H@$ ،!�م «ا�� و  در ����@. او @�(

�"@�� �Hاه�N ا را�N k¬r «) ت�:9 
 
11(. 

آ� $ ��"ح ا�.، در ����@. او  آ��
ودا�� ح"ت�"Q @�اآ. دارد و وارث ( 

ت (�Nاه� @� � ). 13و 12:
7�¢ د��ان @�I آ� �Nاو�� $� 
 ZHB .ز�"� داد/ ا� Xن و وح��Lrدرو

/ و �:�و �Bن او « :ا�.H�ن را $� )( 
(» ��ا?. و داوري �Q3م �Nاه� �1دHح�� 

8:16(. 

� ا�. ا�� ح�س $�Q"2 آ�  $�"ر �o	�ل

ي اول، -��رم ���H �� رؤ)B ي�(�م رؤ
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 ¢��c آ�3 
ر�ح و&��
 و". ا�.، د��"ح
 �H@ر
� آ� $�H�,� �pH ا@ر/ اي $<�

@�د :|  $� $o¬� از روزهي :��H/ و ��
 . �H� �$1ان �! ح	"	. ��23 $"ن �1درا 

 ��م ��ت اb ا در�� ،»�� و �"2 �ل«ز
ر &�رت در آ���N XIد �zود )B ��ا

�@ �Hاه�N . ب=�ا�! ��ر���ن، در آ�
�B آ�� �H~ را «�Nدش �H� .lان 

43�"�؟r « م� $ ��Y ازي «و در���
ه��  ، در ا�� ��رد ا@ر/»��حPDع روا�

  ��دارد آ� �1jH�ه�� از :ن را در ا
�� >	� 2"Hآ .  ���@� ح��I. و  !�در 

�$  �L�م«�>رت دp� «ت  :&�ار داردP"I�

 �I�HR�: ،��ا)���� و �"�� ا��


�P"Iت �,و��Hي اژده�Nا���   ا�.، $
�� ��N. $�اي $	ي J� �4�آ� در ه� @�ا

ه آ�  �?�ژي�در ��@� د��L ا��. او�.
م ا�. و $� :ن ر�~ و 
�)"(� $�اp� ي :ن

. $�ي @>� ��هn و =��اي روح�� داد/ ا�.
:  �L� د�"�� آ� در ،»ه ا�.«و در ��@� د

4ن ا�.، �! ا�. �	�س و �Qا "@ t3�
 .l
آ3"�ي �Nا و  ):9:2اول �47س (و)�د دارد 

رانLر�� .�� . 
��رم، $��Iس ا)B �@��ه  �?�ژي�و در 


� اژدهي د�"�.، �µد/ آ� �,وي ح"
ح	"	. ا�. آ� آ3"�ي �Nا را ��ز��/ و 

ط آ�د/ ا�.�� $ . ��&� آ� در ا-
ه� ا
                                                           

�� ه-�2(ـ ��. داوري  1:( >$�� (، �	�ط $:
��o ه���H آ� در ا�� 6ح�H ��آ�ل $� )ه��2، و&

�� /�H�@�H، وu داوري ا�H! ح¬�ر دارد  :$
) Hح��&t @�/ ا�. ) 31:12 و 19:3� >$و «و $

Q"� اه� آ�"�. . . او�N اب�� . . . |:
<@��ت (» روز :را�� ��ار�� � ). 11 و 10:
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 ا�.، ها=�� &��S از آ��XI �,و )(ن ��
دو�,و در �! ��، و دو �,و در ��ي 

�L�ت و �7"��هي �D  :د�	"  ا)��
/ :ن �L��N د، آ�ه�.، و :| و,��¬

 . ا�� را ��2 آ�د/
 
10 �� )20ـ14:14(ـ �7دة 2jH7 ـ درو |

و د"�م آ� ا"9	 ا�1ي ���� ��"� ��� و �1 
ا�1، آ)( �n$ �)1 ا>)ن >@)�� آ� ��( از 

Bا� C�� )دا� Hو . ط� دارد و در د��
���اي د"1A از .�س ��ون ���6، �� �واز  12

داس &�د «آ�9 آ�  �!�9 �ن ا�K@<1 را >�ا �(
ور و درو آ?�� H�� د رام ح`A9ز"1ا ه ،

B6 ا��� 	@& Kز� $cو » . ر���6 و ح
 Kورد و ز�� Kداس &�د را �1 ز� K@<1ا�

�� . درو"�6 
���ن ا�B،  و 12k� 1 از .��( آ� درA"اي د

B�و . ��ون ��� و او >�C دا�( ��C دا
���اي د"1A آ� � 1��H �)!� ا�B، از  12

���' ��ون ��6، �� �واز �!�9 >�ا در 
حe داس ��C را B�8داc ،6د « :د�& C�� داس

��هي �� ز�K را �=K،  را ��H �ور و &�
Bر���6 ا� H"�س �ن 12��� » .ز"1ا ا>�Aره

داس &�د را �1 ز�K �ورد و ��هي ز�K را 
6��D�D ن را در�1&� Bِ@ *B¬ا ر�& e�5 W�¦ . و

 ���@1د>� و &�ن � �� 1%�B@&1D را ��ون 
 �� د� B@&1D ار ازCه B2ه? ا�<ن �� �)

���1ب �ري � �� �`@� . و 
 
 و&S =�@�� .»=]< درو �Qد�! ا�.«
@�د آ� @���ان و �د�ن را درو  ام ���Qا

 �Hآ) S�30:13 س ر،)39 وI� �$ ي اول ؤ�
ر )��ر ��آ�ر در $ب ه-�2 )B �I"�(

�، @�� ��آ�ب دا�"ل در �! ه"J� .fاآ2 
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ي 2jH7 درو را $Zؤر� 2"�	
 ."[�ر @)B 
�HI"�:  دو �-� $�اي درو و دو �-� $�اي

ن ا��Lر آ� . ا�Pم و&. درو� ر	��درو��
/�@  k¬r ف�g ر در�Lا�� $�اي =��دن ا�

ن ��. �Nن �N2"pا، و را/ ا��ازي )�
ا��H. درو @�ارت، ز�Z ��ا�� §م �Nن 

�� (�Nاه� @� �7
ب،  1600@ ,
واح�ي  
$�ا$� 

8

ن را �"�ه�، �o� oH ط�ل آ،�"< 1

 �o�200 � >�»c<@ �$ 
���B ، )از دان 
 ��I� ا در :ن���� ز�"� Æ� �)@

$� ). 12 و 11:13ن "ا��� (/، �"�.:?�د
>"eازن ا�
درو د��L، ، ه ا�س ًD�= درو 

��o درو ��ا?.، ز��ا �� �B در ،��Hم 
  داوري @��� درو �����o {>�ل�"*��(� 

. از �c :وري ��3 ه�ز ح>t ��"ح 6=	 ،.�ا
�S (از �ه� $� و �ه� �Nب   و،و )�
 . �1د/ ا�.) 47و  24:13

@>"� «ه� �! از دو درو��، حS :�� آ� 
 =�ض � او را ��"ح �آ(ا�. » ��7 ا��ن

�� /�� �B�� ،2"Hاي از �- آ���� ��ا=* 
�H��"�(،/ز  &>< از @�وع آر ��p�H ا)

�Hاو�� ه���N .» ,r .�وu از :ن روز و �
ن . از �7ر ه"� آس اطPع ��اردL�@�= ��

، )��32:13&س (» در :{ن و�� ��7 ه2
�I�HR�: ل، آ�� در $ب ه-�2 آ�ب دا�"

از :{ن و $�ا$�ه » @>"� ��7 ا��ن«
�� $� حآ�". �7 �4	� 
 ��: Z�7

4ن $�Lارد"@ . ��آ��XI وg u(�ر او در ا
 ،�o&وا 
د�"�� g(�ري =��>�H/ ا�. 

 ��م اb ا آ� در��ل، آ��XI 5/3ز� Z$ 
.=���o  :ا�� دو د��� ادا�� �Nاه� 
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و در $Z » $�/«و 7,وان » وحX«7,وان 
k�I� ش :ن دو��و ا�� . هي ��رد �7

XIآ�� ��o ز�ن ه ،�� در درو��ن |
ن از ���I و :�د�هن :��رH�ن �7 ��

 �bN ،�L�ت از ��ي دe ا��ا�"< $�اي
��  �$�) X� و ر�?� $� رو�"ن 716:15"�ا

26:11(. 
 
ي @�112��L� X"7ي 6ح2jH7 �H  :ـ رؤ

)1:15( 
ن د"�م k� و *��» در W�¦* 1A"د B��* و
12��� آ� ��M( دار>� آ� �&1"?  Bآ� ه�
 e�5 ا¡( �� ا�م v� �� ه)��9 ز"1ا آ�

Bر���6 ا� . 
 

$Pه�� آ� از ه-. )م )ري �"����، 
@-� را 
�k34��& >"I ا�36 I� �o$ .�

�H�4ح ��. �"�ه� uا�� jH�@�د، و  در ا
 �7د/ 2jH7 از � @�وع 1:15:ن ا��H. آ� :

��  �o�رم )B �Hي 6ح ه�Hز در =¬�@�د، 

ر¡� &�ار ��=�� ا�. X�1 . 

@� آ� &��. )��� از $ ��7�¢ ا ��ا
@�د، 7س ا�� �7د/ @�<  ، @�وع ��1:15

�� ��رد �k"j ا�.�HB . 
1 (�/ و ��7د/ 2jH7 $�ون ا�Pم ر{� د�

  ��o
 �H1@�وع @�/ ا�.6ح . 
2 (�/ در �و&S ��ض @�ن د��6رت  5:15

.�"� ���( �Hف 6ح�o� ."oDو �� . �"L,د، ا

                                                           
ـ ���B در �7دة ��م ه2 @ه� ا�� وoD". ه��"2  1
)8: 2 .( 



����م ���� 
 

 

202

3 ( �Hرم6ح)B �ي ا��IH در ه-. رؤG 
 �ن �""$�ره @�د، در �H7 رؤ�7 . 

 ��ود $ـ� =�ض ) 4$ 2jH7 /�7د �IH�ا
 �@ز @�/ $r: در )4-2 :15(7,وزي ، ��ا

ز �6رت r: 
ح?S @>"� اوج دا��ن ا�. 
 . دا��ن

5 ( Z$ u�
]�ر ا��IH ا�� ��ود آ
/�pH� Z?اي آ� $�  اوHح��ن L�@�= از 

 >��ر وا&�o (و P$15: 1 ،��  �H"$g در ح
@�، ��I< ا�.5 :15 :�ن در$  . 

�� از �( �H6ح �� 5 :15از ��ي د��L، ا
ت $�ط�ف �م ا�� ا�b ،�@@�وع @�/ $

 2 :15 و 1 :15در » �� د��م«�>رت . �"����
��ي @�2 و ه-�2 � در �7د/ ح�o�Hف رؤ

رم ا�.)B.ي ه-�2 ؤ ر�)t$�$  داران
رم ا�. و )4 -2 :15)B �4 اوج �7دة	� ،

دت در :{ن ���د/ س&�«�>رت )@ ��"N 
 . ، ��oف 6ح2jH7 �H ا�.»@�

ي @��L� X"7 2ي ��3. ا��B �IHا رؤ
?64ح�o$ �H ا�.، ��ردي ا�. آ� در �o ت

 . �N 1اه� @��$�oي � رو@
 
ي ه-�12-2� )4 -2 :15(��ود 7,وزي  : رؤ

 H�� �� ط�!� +@��ل در""( از n� و د"�م
*�د  و  او و آ)>( را آ� �1 وحH و �cرت

ي ��@� ر"��9، �1 د ا�W او 5!<� �("
 ،��218 Bي &�ا را �� د�%d� 1� د6 وا")�
�1ود ���( ��9ة &�ا و �1ود �61 را 

*¦�W و *��e ا�B « :�8"�9 &�ا>�9 و �( �(
�!d� درل �� اي &�او>� &�اي .R*ل ! ا�*

                                                           
 .202ـ ��ا)�o آH"� $� 6-ح� 1
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B6 ا��! ه و ح� ا�B راه%ي �� اي �د
&�او>�ا و آ�)B آ� آ�)B آ� از �� >���، 

 "�؟ ز"1ا آ� �� �%9R9< ���S م �� را<
Bو �- ا� F(6، در ح��ر ��  .�وس ه��� ه

م �� 4ه1 ��H��1 &�اه�9 آ1د، ز"1ا آ� اح
B18د"�6 ا�!« 

 
اوu . ���� در �(� ��"* دو ��ود دارد

7�Qده�N �-� 2وج و  �H^�I@ ب دو��در $

�ود دوم، �. "� $ب �� و دومHWدر �-� 

Pرت ي��ود 7,وزي ا�. آ� در ح� ا�)� 
 . ��ود/ @�/ ا�.

�z Xود ا�.، 
��ود اول، ���B در ا@را
وu در �-(�م وا&�N �oد داراي �-(�م 

1 :��15"* �>�
� ا�.، و در �-� �Nوج  
ز ��r: ZHB د�@: » hا���(�/ را ��ود �"

 ».  @�/ ا�.�p-�ز��ا آ� $ )Pل 
"< و ا��ا�"< را ? ذ�Nاو��، �]� را

"�ط�/ ا�� ره�� �رهN 2و ا��ا�"< ه ،
را در ط� &�ون ���دي، ه� �ل در �"� 

 ��$�& و . / دا@�� ا�.$�/ �L=]ح $
�� @�ن $�ة $&� ، $»�ي ز�نÅ7«در 

ا�2p، ا��ا�"< را��Q"� Z ره و �]� 
 . را��Q"� Z و��ان @�

ا�� . ��ود ���� و ��ود $�/ ��I ا�.
�[
ر آH"2 آ� ره�� وا&�o در �-� �Nوج 

م @�/ ا�.eا،/�@ /
kI ا@�>��  Vا . 
 ��ح	"	. ا��H. آ� $��L"2 ره�� روح
 u$��"�3 ��"ح، ره�� وا&�o ا�.، در ح

 ���Qارش =	�N �-�tوج در آ� ره !� 

ر¡� ا�. . 

��اي از ��ود � &><  ��ود دوم، ��

ر�¢ $�د �Hد در 6ح�N . 
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�:�HR ي ��م�$�/ و (�I در ��رد رؤ
Xر/ @�، �$) 7,وا�آ��I` �P ا�.   :ن ا@

I� رت�[$ ه�� از @�ا�t �آ� ا�� ��ع رؤ
آ���H و �� )H
�! ا�"� : �H/�، ر�[
 

از ز����   7,وزي ��"ح و ��دم او، .@���
ز�"� او، و ��گ و ر��Q"Nش، �	�ر @�/ 

�. ا�. و)�د ا��، از :ن ز�ن آ� 1$ X
رم و  را
ر¡�)B 
هي اول � در رؤ

ي �ن 
ر�¢ را در رؤ�ه� 77@ 2jH
Vد�$ ،/�pH� ي ه-�2 $]�رت�اي  
]�ر رؤ

از :��R آ� در �وراي 
ر�¢ و $�o از 
 ��| .�I@ ح و"�� .o(ر»Xا�. » وح ��-|


� ا�. �o"<ط . 
ر?Q و��3 در ��ود/ روح�� �Nد B- 

»
 : ��ود/ ا�. ZHB،»�آ3"�ي 7,وز 
/ و @"4نH� $ ن �)( 

م� ��ه $� $"(�د��  /�Q"�هي  در ز
��رد �� 
 
 $���  2"HI@ 2را در ه 
�ا�"2 :|. 

 .و ��ود ���� را $��ا�"2
 


