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 )T(    �� ����	� " ��د��ز� از راد	ش ����� " دور� ����آ�ت . �	�  ��� آ$& ا�� �%$�#� آ� در ��رد در �"�ن � ا��
از ه4* �23 ���1 از راز��ه�ن ��د ه)�"- ک� دو �/.- �� . راز��ه�ن ا�* ��د ��اه"� �	+* آ� ���	د #")( �)"' ���� 

ه4�� ا� �?<�ر ج$> �( ���- ت� ���1 ��د . � ا�*  "-در �"�ن ��اه�- �� �$� ��د �	+�� ادر #:� #�"9 را ��8�ر  ک��ب�6�53 در 
در د+�	ت�ن ��ددا�* �	دار�� �� �	���� را E>F , ده"� �� ا�� �	���� ��ش �( در�Cل"�A.  �@ ار�-در �"�ن �� ه- �	+�� ا�- را 

 ."� ارد در �"�ن �(, ا�* ������  �J-�23   -���	د ���1 را ک� از �8ا�"	  �H": #6�ان ا�	وز ا�� ا�* . ک6"�

 

)S(       	
  �45 از ��ا��� ه�2 ا!
)�ب از 0/.(���ت در ���ن �ا�
را ��ا���- و در ��رد ��:� ت/$9 و د#�  ١RSو  ١RO،  ١R٣،  ١R١،  ١٣٩،  ١١٩،  ١١Oدر M�ل ه4�� � ���، ��8�ره�� 

ددا��:�� ��د ا���4د� ��اه"- ک	د ت� �TC�9 و در�:�� �:$( را از ا�� �8ا�"	 �� ه- در �"�ن �@ ار�- و در ا�H6 از ��. ک	د�-
  .ک6"- �4�@���رد �	�( از �J3:�� د��ار 

  
Z	�*  ��8�ر� در��ر� M.<"�ِن جXل ��ا در �	ا�W( ک� U�م ��ا در �"�ن U���8�١١O.    "*� )�ردر �"�ن � ا��� �	ک�ت از 

)� 	(� *� E��ت �� 	و از ه ��	� �M�Cا�� ���  ه� ا."  
ه� را  Z	�*، �* ا�� اU�ام �*. ��د��  Z	�A� *)* ��رد� ا�� ��8�ر اC�$�ً\ در �	ا�W( ����� ��� ک� U�م ��ا از اU�ام �*

ا�� . �ت	 ا�*��ن �	 U�م ��ا ���� �/��6* ک� ��:�� ��:� از ��ا� ز��� �Uرت$6 ک	د�� ک� Z"	وز� Z	��"��� و ت[�ر �( �(
” ���؟ ت�ن �$( چ	ا �� ک$Z“ ”H` ��ا� �$� ک%��*؟“: �4��6 �	+��6 و +	��دک�6ن �( Z	���ن، U�م ��ا را �� ��د ت$)3	 �( �*

*� �ه��  U�م ��ا در��+�� ��د�� ک� ��F�ع در ا�6%� ت6:� رو��رو�( �"� U��) ��ا��6Jس و U�م ��ا �"�A.� ،*( رو��رو�( �"
    .�� #<�رت د�@	، جXِل ��ا� ز��� در �/	ض �W	 ��د. ��ا� ز��� ا�* اU�ام ��ا��6Jس و

U�م ��ا �	چ� ���.�6 ه	 چ� زودت	 از f.-    .�	ا��6 ک� جXل و C	�* ت6:� ���)�� ��ا� ز��� ا�* U�م ��ا چ6"� �(      .اول
�� . او�* در��+* ��ارد C	��( را ک� ���)����ا  جXل و ��اه�6 ک�  ت	 از �ن، �( ا�� �:-Z	�* �زاد ����،  و ج�ر اU�ام �*

��ا C�( ��@�� ک� U�م ” .�� را ��، ا� ��او��، �.�A ��م ��د را جXل ���“: ک�66 ه$"� ج:*، �	ود ��د را �� ا�� ک.$�ت ��gز �(
از �ِن U�م ��ا  جXل. ه� ه)��6، ک$�ک�ن ��:� را دو�* دارد و �)<* �� ��:� ا�"� و و+�دار ا�* او در اوج زC$�ت و �3�(

�.�A ت$��(  .���� ج�ن �"8 �$( ه�� �( و جXل و C	�WU */ً� از �ِن �*. Z	�* ه- �")* جXل و C	�* از �ِن اU�ام �*. �")*
  .جXل و �A�� ET+ و +ET از �ِن ��ا� ز��� ا�*

��ا� �� در “: ����6 ک�66 و �( ��)� �(��د �T ه�� ��:� را �� ��ا� ز��� 	�*، �*U Z�م ��ا در iِ��Z ��63ن ت$)3	��"8 اU�ام �*
*��:��$��. ”*� �A�� ل�C �6 و�ه) �ا��، ا�� ��ا� ز��� �� ه"k ج� و  ه� ��jود �� ز�"� ا�� �*. ه�� اU�ام �"@��� �	 رو� ز�"

 .��jود ��زد او را ت�ا�� اراد� ه"A1` و ه"k چ"8 �$( .��ا� ز��� �� ت�U �:6رت�U �A.� ،�6$در �W.9 ا�* .���A( ��jود �")*
��ا�* از ا�� M	�U 9�ِم ��د را ک� از او  ه� از ��ا �Uرت$�6ت	 ��د��، �.�A ��ا �U *ِ(A� )�م ��ا �� ا�� ��M	 �<�د ک� �*

ه"k چ"8 �	 ز�"� . ده� ه"k اتU�4( �	 ز�"� ��ون اج�ز� ��ا و ��رج از اراد� او رخ �$( .رو�@	دان ��� ��د�� �%�زات ک�6
ت6:� ��ا� ز��� . ده� �.�A ه$� چ"8 ��6 �� د���ر ��ا� ز��� رخ �(. ا+�� C)5 ت�T�	 و �nU و �Uر ات�4ق �$( �W�ر ت[�د+( و �	

)� -AC �  ”  .ده� او ه	 چ� اراد� ک�6 ا�%�م �(“. را�� ا�* ک� در ��$�ن و �	 ز�"
ا�� . 	اo"p ��"%� اراد� ��ا� ز��� ��د�A)* ا�    .Z	�* ه"k و Z�چ�6 ه�� اU�ام �* �	ا��6 ک� �* U�م ��ا چ6"� �(    . دوم
ده�ن دار��، ا��  .ا�� ه� ه"k و Z�چ ا�� �* .ه"k ک�ر� از ��:� ����� �")* .ه�� اU�ام ��ا��6Jس +��U ه	 ��ع اراد� ه)��6 �*

)$� �د�* . ِن ���"�ن ��ار���"6( دار��، ا�� ت�ا. ت�ا�6J� �6��� ��ش دار��، ا�� �$(. ت�ا��6 �<"�66 چJ- دار��، ا�� �$(. ���3� �6
ر��6، ا�� C�( ا�)�ن �"r�  8	 �( ه� ت6:� �<"� ا�)�ن �� �*. ت�ا��6 را� �	و�� �Z دار��، ا�� �$(. ت�ا��6 اC)�س ک�66 دار��، ا�� �$(

�)�زد،   ده�6 ک� ه	 ک� �* U�م ��ا �� اU�ام �"@��� ه�Jار �( .ص	+ً� �j[�ل د�ِ* ص6/�@	ا��6 .ا�� ��:� ه"k و Z�چ. �")��6
ا�� و C"�ت(  ا�"�p( �	د�. ا�� ه� ه"k و Z�چ �* .��:� ��اه� �� ����6ه� ت�کo ��6د،  ه	 ک� �	 �*. ه� ��اه� �� �* �����6�دش ه- 

ه�  �* .ا�� ��ز�� در �r	 ��ا� ز��� ه"k ه)��6 و از ل�jظ رو��C( �	د� �� ه$"� ت	ت"5، ک)��( �"8 ک� �* �(. در ��:� �")*
	C ل وXج k"( ��ار��ه�ت6:� از �ِن ��ا� ز��� ا�*. � *�	C ل وXت$��( ج.    

از U�م ا�	اo"p، \و��ن، و C�( از g"	�:�د���( ک� ��  . ��د ک� ت6:� �	 ��ا� ز��� ت�کo ک�66 از U�م ��ا ��ا��� �(    .�8م
( از �	ا����6ِن \و� و �� ج$�#ِ* �u` �	وه. ��د ک� ت6:� �	 ��ا� ز��� ت�کo �$���6 ا�� د#�ت �( ��ا� ز��� ا�$�ن �ورد�

)� H">ت ل�د# �� دار�� ک� ک)��(  ”.ر��ن و �uِ	 ���* ��او�� ��ر�“: ����6 ا�$���اران در i��Z، �� ا�� ک.$�ت �� ا�"T� ن���
� ز�"� را در ��ا� ز��� �� ت6:� ��$�ن و ز�"� را �+	��، �.A. ����6 ، ت��E ��ا� ز��� �"8 �	ک* �(ت/.9 دار��ک� �� ��ا� ز��� 

��د ک� ��دام ک� ج�ن در ��ن دار��،  �� ه$"� ج:* از �	دم ز�"� ��ا��� �(. ا��"�ر ا�)�ن �:�د ت� در �ن ک�ر و ز���( ک�6
�� ه$"� ج:*، از ���ن د#�ت . ���ن Z` از �	گ د�@	 �3�اه�6 ت�ا�)* �	 رو� ا�� ز�"� ��ا را �)����6. ��ا� ز��� را �)����6

)� ،*$r# د ک��2 �$���6 ����ل و ت� �� ا�� ��C و و+�دار� ��ا� ز��� را از *>j�.    
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)T(       ک�ت از	� �  "��8�ر� در ����2 جXِل کXم ��ا"    .�8�١١٩�ر در �"�ن � ا��
*4@� *ِ"/Uاز وا Xًر ک����8� �8 ا�@"8 ��دِن کXم ��ا ���� ا�*، و ه$��8ن ا�� واU/"* را �" ���)��6 ��8�ر در �	ا�	 ا�

��اه� ک�  �� ه$"� ج:*، در �	ا�	 ��8�ر از ��ا �(. ک�6 دا�� ک� ه6�ز ��W�ر ک� ���� و ���� �9��W کXم ��ا ز���( �$( �(
  . �� او ک$H ک�6 ت� ���ا�� �9��W کXم ��ا ز�)* �$���

ه� +�ص.� دارد،  کXم ��ا +	��8�x6�ر ک��Xً از ا�� واU/"* ���� ا�* ک� �"�� ز���( او �� �/"�ره��  ��6، ���)٨ -١در ���ت  
���)��6 ��8�ر �� �	�)�ر� در J"Z@�� ��ا . و ا��A6 در ز���( او ��ارد� ��د� ک� و+�دارا�� از U�ا�"� ��ا Z"	و� �A	د� ا�*

�M#* ��ا��j6ل، او Z"���� ��اه�ن �ن ا�* ک� کXم ��ا را �"���زد و از �ن ا. ک�6 ک� از کXم او �	Z"1( ک	د� ا�* ا#�	اف �(
ا�� و  ه�� ا�� د�"� ا�M�C ��� ���� ک� ج�ا��ن اg.5 از ه	 �� ت��E و���� ، ���)��6 ��8�ر �(١S -٩در ���ت            . �$���

� ا�* از را�A$� )�Cا	� ���ف �	j6� م ��اXرا �"8 ت/."- �(. ه�� ک �ده� ک� ج�ا��ن ت6:� از M	�9 کXم ��ا�* ک�  ا�� ا�
���6	ا��، او Z"���� در کXم ��ا . ه�+( ک� ��ا �	ا� ز���( ��:� دارد ��م �	دار�� و از �ن �j6	ف �@	د��ت�ا��6 در �)"ِ	  �(

)� z4C د�، �ن را�و ت/$9 �$ 	A4ت )� �  .���� ک�6 و در��رد �ن �� د�@	ان �3
ا�)�ن . ج و ��A( �� ��ا�*ک� �	ا� درِ{ �TC�9 رو��C( در ز���( ک��j� Xً���( Z �	د ، ���)��6 ��8�ر ٢R -١٧در ���ت  

ت6:� از . M<"/( و ازلِ( ��ا �")*، �@	���A ��د ��ا چJ$�ن دل او را �@�J�� +��( �3�د� ��د ه"�U ��@1در �� درِ{ �TC�9 +�ق
)� 2�Xا و ک�� �� ��( ، ���)��6 ��8�ر ٣٢ - ٢Oدر ���ت          . ت�ان �� درِ{ �TC�9 روM �� op�� )��C	�9 ا�$�ن دا��

� Z د	)� -g د�( و	د دچ�ر ا+)�د ک� ��� در ز���( ��ج� �(. ���او � �"Cک� رو )/Uا�د ک� در ��ا�*، �)<*  � ~"/F اش
��اه� ک� ج�ن او را  ک�6 و از او �( �� ه$"� ج:*، ه	 ��� دچ�ر ا+)	د�( ا�*، �8د ��ا د#� �(. Z �	ت	 ا�* �� ���6 ��"5

           .��اه� ک� ز���( او را �	C)5 ک2�X تT��g �J3� *- و ا��و� ا�*، از ��ا �(ه6@��( �"8 ک� در . �	C)5ِ کz4C 2�X ک�6
��اه� ک� ��د در ز���( راه6$� و ���ز��ر او ����، �<�دا از را� را�*  ، ���)��6 ��8�ر �J�����U از ��ا �(R٠ - ٣٣در ���ت 

. دور دارد ارزش �� o �	دا�� و چJ$�ن او را از ه	 چ"8 �(��اه� ک� U.5 او را �)�� ک2�X ��$�� او از ��ا �(. �j6	ف �	دد
دا�� ک� ز���( ا�"ِ	 C	ص و M$> و ��د��اه( ��د� ا�* و �	ت5A ا#$�ل ز��( چ�ن درو@g��+ ،)	��A>ر�، دزد�،  او �(

)� *��J� د�"� ارز�$�6 ا� او �(. ��� ا�* اّ��ذ� و 	r� ج� چ"8ه��( ا�* ک� از��2 ذاتً� ���$Jا دا�� ک� چ�� 	r� ا�� در ،*
در           . �Uدر ا�* ک�ر� ک�6 ک� او در �)"ِ	 ک2�X ��م �	دارد، ک� ت6:� ��ا �( Z �	د ���)��6 ��8�ر . ه"k ارز�( ��ارد

��اه� ک� �� او ا�� +"� را #�W ک�6 ت� �� ج	أت و �:��* iِ��Z ک)��( را ک�  ، ���)��6 ��8�ر از ��ا �(R٨ -�R١��ت 
ک�66 و از �ن ا�M#*  ا�� ک� �� کXم ��ا ا#�$�د �( ک)��(، ا�$���اران . ده�6 ��ه� ا ��رد ت�ه"� و ت$)3	 U	ار �(ا�$���اران ر

، ���)��6 ��8�ر OS - R٩در ���ت           . ���)��6 ��8�ر �[$- ا�* ک� کXم ��ا را ��Wب �� �Zد��ه�ن ا#Xم �$���. �$���6 �(
�"	��،  ا�	چ� ��A<	ان �"	C$��� او را �� ��د ت$)3	 �(. ��� � ار��، �� �J- �( را ز�	 �Z �( از ��Jه�� ��ک�را�( ک� کXم ��ا

��زد و ��:� را در ه$� ج�  ��Tس �	ود �( �.� �A	A#`، �� ک.$�ِت ک��ب. ا�� او �[$- ا�* ک� از کXم ��ا �j6	ف �J�د
  . �	ا�� �(
  
)S(        در ���تO٧- SR)� ر�)��6 ��8��، � ������6 و از �ِن او ���� �J� ا�* ک� ��ا را �. ک� �8ر��	�� دارا�( او ا�

�� ه$"� ج:* �"8 او ��د را �� ا�M#* از کXم . ده�، ا�M#* ک	دن از کXم ��ا�* �8ر��	�� چ"�8 ک� �� ز���( او �/�6 �(
و #�6�ِ* ��ا واU> ��د و ز�ِ	 +"� او ک�6 ا�� ا�* ک� ��رد لJ$Wِ� �1��  ~Wِ( ز���( او را ت/""� �(. ��ا ��/:� ����� ا�*

ده� کXم ��ا �j��  ده� و اج�ز� �( �� ه$"� ج:*، Z"���� ز���( ��د را در Z	تِ� کXم ��ا ��رد ارز���( U	ار �(. ز�)* ک�6
  . ز���( او را ت/""� ک�6

. ا �3�ا�� و از �ن ا�M#* �$���ک� +�Jره� و ج�4ه� ��#� ��� ا�* کXم ��ا ر�( Z �	د ، ���)��6 ��8�ر ٧٢ -SOدر ���ت  
ک���6 �� دروغ �4�� در��رد او و� را ����م ��ز��، ا�� او ک$�ک�ن از کXم  ��6د ک� �	چ� ��A<	ان �( ���)��6 ��8�ر #:� �(
� ��� ک� او �� ارزش کXم ��ا Z( �<	د. ��ا Z"	و� ��اه� ک	د#�� *$Cم ��ا از ت$�م زر و �"ِ- د�"� ��ارزش. ر�� و زXک  	ت

ت�ا�� او را �� درِ{  دا�� ک� ��ا�( ک� او را �+	���، ت6:� ک)( ا�* ک� �( ، �	ا���6 ��8�ر �(٨٠ - ٧٣در ���ت            . ا�*
و#�� �j<* و ر�٧O .( *ِ$C�� (دا�� ک� ��ا او را �6[���4 �%�زات ک	د� ا�*  او ا�� را �"8 �(. کXم ��د ��op ��زد

ک� تo$j ر�� و �6j*  �( Z �	د، ���)��6 ��8�ر ٨٨ - ٨١در ���ت             . �Tس، ���� ت).( او�*� ��Z �ِ	 ��ا در ک��ب زوال
  . ت�ا�� کXم ��ا را +	ا��ش ک�6 �� از �ن �j6	ف ��د دا�� ک� �� ه"k وج� �$( ا�� او ا�� را �"8 �(. ک�ر ����( �")*

�� . کU �6�م او در ج�4 ه)��6، از M	�9 ک2�X ��:� را z4C �( ���� ک� ��ا ه6@��( ک� ، ���)��6 ��8�ر �(٩S -٨٩در ���ت  
  . ک�66 و �3�اه�6 ک	د ه$"� ��M	 ا�* ک� U�م او ه"1@�� کXم و� را +	ا��ش �$(

��زد  ت	 �( ��اه� Z"���� در کXم ��ا تA4	 ک�6، ز�	ا کXم ��ا او را از د�AC 2��6$"- ، ���)��6 ��8�ر �(١٠R -٩٧در ���ت  
�در             .�4"�اِن �$.A* ��د �	د��6ت	 �	دد ��د ک� C�( از �/.$�ن ��د �"8 دا��ت	 ��د و از ره<	ان و ر�2 �( و ��#

اش U	ار داد� ک� ه$��� کXم  ���� ک� ��د را �W�ر ک��o در ا��"�ر �@��� راه6$�� ز���( ، ���)��6 ��8�ر �(١١٢ -�١٠O��ت 
اش  ���)��6 ��8�ر اg.5 در �4	 ز���(” .ه�� �� ��ر ا�* �Zه�� �� چ	اغ و �	ا� را�کXم ت� �	ا� “: ���� او �(. ��ا�*

ا�� ا�	 در ��ر ��ا را� �	ود، ��@�� . ک�6 و ه$"�J ا�� �W	 �	ا�2 وج�د دارد ک� �.�8د و �"4�� از ���A:�� ت�ر�H #<�ر �(
  . ک�6ت�ا�� ت$�م �W	ات را �<"�6 و ��د را �	ا� ه	 ��U/"* د��ار ���د�  �(
  
)T(       ١٢٠ -١١٣در ���ت)� -"$]ر ت�)��6 ��8��و�* �( ، ��T� م ��اXد ک� از ک)��( ک� �� ک	و ک�ر�  �" ���ک�66 دور� ج

�8ود� داور� �:��( ��ا +	ا ��اه� ر�"� و ��ک�راِن . �� ��:� ��ا��� ����، ت� ه"k چ"8 ���ا�� او را از اج	ا� ا�ACم ��ا ��زدارد
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��اه� ج8و ا�� ��ک�ران  ت	�� ز�	ا �$( از ا�� رو، ���)��6 ��8�ر از ��ا �(. دور ا+��6A ��اه�6 �� ��ل� ��رو� ز�"� چ�ن ز
کo$# �66  ��اه� ک� �	Fِ� ک)��( ک� از کXم او �	Z"1( �( ، ���)��6 ��8�ر از ��ا �(١٢٨ - ١٢١در ���ت            . ����
���$� .)� �A6�او از ا  *>(� دم	ر ��W�6 چ"�)� ِم اوXا و ک�� �� )� -J� �� *��:6"� �6�(�6 ه�ا# )� 8ونj� د ��� و�� .            

وU�( کXم ��ا . ��J3 د\ن ��ر و �/	+* �( ��د ک� درِ{ کXم ��ا �� ��د� ، ���)��6 ��8�ر ���ج� �(١٣S -١٢٩در ���ت 
)� '�	Jو ت 	( ت4)"�ر��� )� �:��(را �� ا� *T"TC ،د�زد و ��: ����)� ���� ر�ا� )ِ/Uرا از ��ه"* وا � )� ���د  ��زد، و ��#

ک� ��ا از M	�9 ا�ACم و +	ا�"� ��د �( Z �	د ، ���)��6 ��8�ر ١RR -١٣٧در ���ت           . ک� ��:� +	�f 5ِ�اه	 را �3�ر��
)� *��AC �� ک� کX# )� 6ن"� ااو ه$61. ک�6 ک� ه$@( را�* و در�* ه)��6، �� ا�[�ف و #�ال* �	 ت$�م ��ج�دات ز�"

�� ه$"� ��M	 ا�* ک� او کXم ��ا را دو�* . ه)��6  ه�� ��ا را �ز��د� و در��+�� ک� ه$@( را�* و در�* �3[ً� و#��
��ک�ران ک� . ��6د ، ���)��6 ��8�ر، ����� ��@�� ک� در ج�4 و �3�( ا�*، �	 کXم ��ا ا�"� �(١O٢ -١ROدر ���ت         .دارد

�/Xو�، ��ا �"8 �� ا�$���اران �8د�H ا�*، و . ا����6J �� ا�$���اران �8د�H ه)��6، ا�� از کXم ��ا دور�� � �(ت�ا�"	 �	�	ا�
   .کXم ��ا در�* ا�* و ت� �� ا�� �Z��ار ��اه� ����. ه� و ا�ACم او #$.( ��اه� �� ت$��( و#��

. ه��z4C 2 �$��� ه� ج�ن او را �9ِ��W و#�� ر ج�4ه� و ت6@(��اه� ک� د ، ���)��6 ��8�ر در د#� از ��ا �(١S٠ -١O٣در ���ت  
  . ه6@�م ج�4 و �3�(، ه"1@�� از کXم ��ا رو�@	دان �J�د �"	د ک� �� او ت[$"- �(

ر����6 ت	�( ��ارد، �.�A او از کXم ��ا  ���� ک� از زور��6ا�( ک� �� او ج�4 �( ، ���)��6 ��8�ر �(١S٨ -١S١در ���ت  
دار�� از �را�r# 2"$( �	��ردار ه)��6 و  ا�� ت	س �� ��د� ه$	ا� ا�*، ز�	ا ک)��( ک� کXم ��ا را دو�* �( ا��. ت	�� �(

��J3، و ��#�  ه�� درو�( و روا�E �))�� �"	و�( را ال�"�م �( کXم ��ا �A)�@(. ت�ا�� ��#� ل�8ش ��:� ��د ه"k چ"8 �$(
  . ��د ک� ا�)�ن ل�8ش �3�رد و �"4�� �(

ک�6 ک� اg.5 چ�ن �����J$� ��64 از ��ا دور ��� ا�*، و �.�$)��� از ��ا  ، ���)��6 ��8�ر ا#�	اف �(١٧S -١S٩ در ���ت 
  .��اه� ک� ه$��W�ر ک� در ک2�X و#�� داد� ا�*، او را �%��� و از ���6 �زاد ��زد �(
  
)S(        ک�ت از	� �  ”  د#�� ت4�"2“     .�8�١٣٩�ر در �"�ن � ا��

�� ه$"� ج:*، ک��Xً از ا�� واU/"* ���� ا�* ک� او در J"Z@�� ��ا� ز��� و . ��د را در nC�ر ��ا U	ار داد� ا�* داود ج�ِن
داود در ا�� ��8�ر واU/( ��دن و �8د�H ��دِن ��ا را . دا�� و در ه$� ج� F�C	 ا�* �Uدر�U 9.W	ار دارد ک� ه$� چ"8 را �(

  . چ� �C ک�چH و ��jود ا�*�	د ک� ��دش ت�  ک�6 و Z( �( ت%	�� �(
��ا او را �ز��د� و ه$� چ"8 را   . دا�� ��ا ه$� چ"8 را �(  : ک�6 در��رد دا��� �W.9 ��دِن ��ا صR )� *>j -�١��ت      . اول 

چ�6ن ا�* ک� ���( ��ا �3["* او را وارو�� ک	د� و ه	 چ"�8 را ک� ه6�ز در ت�ر�U )A	ار دا���، . دا�� ��رد او �( در
ه"k . دا��، از �J)* و �	���ِ* او �	+�� ت� را� ر+�� و ��ا�"� او را ��ا ت$�م ک�ره�� ا�)�ن را �(. � و ���Aر �$�د� ا�*رو�

*("� ��"��Z را �( ��ا #$"9 .ک�ِر ا�)�ن از ��ا )ر �د��A+ا �دا�� و Z"2 از ���A او C�( �63( �	 ز��ن �ورد، �4��ر او را  ت	�
ه"k چ"8 از . �( ��ا Z���� ��رجِ( ا�)�ن را ک�6ر زد� و ه)�� �3["* واU/( او را ���Aر ک	د� ا�*چ�6ن ا�* ک� ��. دا�� �(

  .چJ- ��ا Z���A.� ،*("� ��" او از ه$� چ"8 ���� ا�*
��ا از ه	 �� داود را    .��ا در ه$� ج� nC�ر دارد   :ک�6 در��رد F�C	 �W.9 ��دِن ��ا صj<* �( ١٢ – �O��ت     . دوم 

M�Cد� ا�*ا	2ِ او�*. � ک"Z�J"Z -5ِ داود ا�* و هT# او ه- در . Xًاو ک��  �A�ر�W� ،*داود �:�د� ا� 	د را ��ن ���و ��ا د�
� ��� داود ه	 . اش ا�)��د� ا�* ��ا در #5ِT داود ا�*؛ �� #<�رت د�@	، ��ا �"� داود و � ���. ت��E ��ا ا�M�C ��� ا�*

��ا ه61$"� Z�J"Z"2ِ داود ا�*؛ ���� �/�6 ک� ��ا �"� . �ن را ���Aر ����� و �J3"�� ا�*چ�Tر ه- ک� ت�ر�H ��د� ����، ��ا 
ه	 اتU�4( �"8 ک� در ����6 در ا���rر داود ����، ��ا Z�J"Z"2 ��%� ��اه� ��د و او را در د���ن . اش ا�)��د� ا�* داود و ����6

��د ک� ک��Xً ورا�  ا�@"8 را در{ ک�6، ���ج� �( واU/"* �@4* ک��� ا�� وU�( داود �(). Z. ) ���O	�Uرت ��د ��اه� �	+*
روح ��ا در ه$� ج� . ا�@"F�C 8ِ	 �W.9 ��دِن ��ا را ��ارد در{ و +:ِ- داود �� ه"k وج� �6%��2 واU/"ِ* �@4*. ادرا{ او�*

� ���ر��ِن #�ل- ه)�( �"8 ��ا C�( در دورت). �٧�� (ت�ا�� از nC�ر ��ا �@	�8د  nC�ر دارد، و ا�)�ن �� ه"k وج� �$(�	
��ا ا�)�ن را ه	 ج� ). �٨�� (ا��، nC�ر دارد  او C�( در ا#$�ق ز�"�، ج��( ک� �	د��ن �� رد�~ در ��ر �ر�"��. nC�ر دارد

ا�)�ن �� �	#* ��ر از nC�ر ��ا �@	�8د و ��ار �	 ��ل:�� �j	 �� ��)�� در��ه� Z	واز کC  �6�( ا�	ک�6،  ک� ���� Z"�ا �(
ت�ا�� از nC�ر ��ا  ا�)�ن C�( �� �	#* ��ر �$(). �١٠�� (د�* ��ا در ه$� ج� داود را z4C و ه�ا�* ��اه� ک	د ). �٩ ��(

)$� 8"� )A�8د، ا�� او در ت�ر�	8د  �@�	ر ��ا �@�nC ا�� از�ا�� از ��ا ). ١٢و  �١١��ت (ت��ک� ا�)�ن � *("� )��A� k"ه
   .�	�3��، ��ا�%� +	ار ک�6

داود در ا�� U)$* در د#� از ��ا   . ک�6 در��رد ت46	 داود از ک)��( ک� از ��ا �4	ت دار�� صj<* �( ٢٢ -١٣��ت �   . �8م 
دا��، �)"�ر� از  ا�	چ� ��ا در ه$� ج� ه)* و ه$� چ"8 را �(. ��اه� ک� ��ک�ران را ��رد داورِ� #�د\�� ��د U	ار ده� �(

را��6 و ��  او  ک)��( ه)��6 ک� در��ر� ��ا ��63ن ز�* �	 ز��ن �(. ک�66 ت%	�� �$(�	دم ا�� واU/"* را U<�ل ��ار�� و �ن را 
)� *��F �66س �(. ک�(C/.9 �� ��ا�*، ا�ک� � )(ان ک�داود �/6 )$� ک�6 ک� ���� ��ت دا�	اد �/��	ا+ ���ا�� �� ا�6@�ک)��( . ت

�� ه$"� ج:* داود در د#� از . چ6"� ک)��( ���� ت6<"� ����. ت�ا��6 ج8و دو���ن داود ����6 ک� از ��ا ��46	�� �� ه"k وج� �$(
  . ��اه� ک� ��ک�ران را ����د ��زد ��ا �(

�    .در��رد د#�� ت4�"2ِ داود ا�* ٢R -�٢٣��ت     . چ�9رم �$W� ت دارد، ا��	4� ��	46�چ� داود از ک)��( ک� از ��ا �	ا�
�� ه$"� ج:*، روح و ج�ن ��د را در �	ا�	 چJ$�ن ت"�8"ِ� ��ا ���Aر  .�")* ک� �4	ت دا��� از د�$2��6 ک�ر در��( ����

ک�6 ک� ��ا  داود د#� �(. ت	�� ا+�Aِر ذه� او را �"�ز���� ��اه� ک� ا#$�ق دل او را ک�و���، �:��( ��زد و در د#� از ��ا �( �(
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ا�)��ِ( او را �"�ز���� و �<"�6 ک� ��� در او ه�� �3["*  اC)�س او را �)<* �� د�$2��6 ��رد �ز���U 2	ار داد�، تH تH ج6<�
او در . #"5 ���� ��اه� در �r	 ��ا ک��Xً �( داود �(. چ"�8 ه)* ک� �� �Uو�"*، #�ال* و �j<* ��ا ����	ت دارد �� �"	

  . * �$�����د، ه�ا� ��اه� ک� او را �� ت6:� را� در�*، ک� ه$�ن را� ��ا�* ک� �� C"�ت ج�ودان �6�:( �( د#� از ��ا �(
)� )�U8 و"� ��� ا���4د� از ه$"� د#� در . ک6- ت4�"2 �(، ک6- ک� ز���( در��) ��ارم، ��د را در د#�  دا�- �� ا�(Cس �( �

از ��ا . ت	�� اC)���ت �	ا �"�ز���� ه�� 6Z:�ن �	ا ��رد ک�وش U	ار ده� و #$"9 ��اه- ک� ت$�م ا�@"�8 ، از ��ا �(�8�١٣٩�ر 
� چ� چ"8ه��(  ��ا Z�J"Z"2 �(. ه� و ر+��ره�� ��Z)�6 �	ا ���Aر ��زد ه�، ز�- ��اه- ک� ت	س �(� 	A+ 5 و.U دا�� ک� در

  .��اه� ک� �� ��دم از او �3�اه- ��:� را �� �� ��Jن ��ه� �43( ا�*، ا�� �(
  
)T(         ک�ت از	� �  ” د#�� ه�ا�*“     .�8�١R٣�ر در �"�ن � ا��

ا�� ک� �	گ را در چ��U �6( ��د  ک���6 و ز���( را چ�6ن �	ا�2 �"�� ک	د� او را �	 ز�"� �(. �6د�$�6ن داود در ت/T"5 او�
رود  داود در ر�� و �6jِ* ��د �8د ��ا �(). Rو  �٣��ت (داود روC"� ��د را �A.( ����� و دچ�ر ت	س و وJC* ا�* . �"�6 �(

  . � در ا�� دوران د��ار از ز���(، ه�ا�* +	������اه� ک� و� را در ا�� �ز����Jت �3* � و در د#� از او �(
ا+��6، اg.5 �� ��ا  �)"j"�ن �"8 وU�( در زC$* �(    .ک�6 ، داود در��رد �"A��( ��ا در � ��� تA4	 �S) -١در ���ت     .اول 

)��A"� �� و ���6 ��ن �( ه�� او در ز���ِ( � �J�رد ک�ره�� ��ا د. ا���داود در ا�6%� �� ت6:� در� �A.� ،*T.� ر ج:�ن
��ا �)<* �� او ). �O�� (ک�6  �3[�صً� در��رد ک�ره��( ک� ��ا در � ��� در ز���( �3[ِ( ��د او ا�%�م داد� ا�* ت/9$ �(

��اه� ک� ��6ه�ن ک6��( او را �"8 �"�د  داود در د#� از ��ا �(. ا�"� و #�دل ��د� ا�* و ��6ه�ن � ��� او را �"�د �"�ورد� ا�*
و او را �� ا�� ��M	 ��jک$� ��6A، ز�	ا ه"k ا�)��( در �	ا�	 ��ا #�دل �")* و ه$� �� رC$* و ک$H او �"�ز دار�� �"�ورد 

)٢ -١ .()� 	A4ت ��ا در � ��� )��A"� رد�در� 	�J"� چ� 	و  داود ه �	ش ت"	r� ر ��:��* در��+	ن ��ت( ک� اک6�J�ک�6، �ز��
  ).  �S�� (�����  �*، و ��ا +�رًا �� ک$H او �(روح داود ت�6J ��ا. ک�66 ت�رت	 ج.�� �(

��اه� ک� ه	 روز  او از ��ا �(   . M.<� ، داود �	ا� وF/"* +/.( ��د از ��ا ه�ا�* و راه6$��( �(١٢ -٧در ���ت     .دوم
داود از ��ا . "���ک�UX� �� ،�6ت2 � ده� و ��ر��� ��ا د#� �( ه6@�م وUِ* �.�ت او، در �Cل"�A �� کXم ��ا ��ش �( ص<' ��

� ���� ک� در اوج  د�@	 �( +	ده	  ����6او �"Z�� . 8 �ِ	 ��د تJ��9 و دل@	م �$��� ��اه� ک� او را �� �j<* زوال �(�$W� اه���
داود �� �� ه�ش و ذک�وت �� �Uرت و ��U/"* ��د، �.�A ت6:� �� ��ا ت�کo . ه� �"8 ��ا ه$�61ن دو��2 دارد زC$�ت و �ز���2

ه6@��( ک� ز���( ت"	� و ت�ر . ��اه� ک� او را �� ��X* از �"�ن �ز���J:� #<�ر ده� و �	�.�6 ��زد او از ��ا �(. *�)�� ا�
)� 	r6� )� ت6:� ��ا�* ک� ،*("� ��"ر ا��� k"ن ده�  ر�� و ه�J� او �� ���$"u� ���� ا�� راه( را ک� ا�)�ن�ت) ��داود �� ). �٨

در ��ا�( ک� چ�ن  ،��زد  � او را از چx6 د�$2��6 ره��( ده�، �.�A ��د را در ��ا 6Z:�ن �(��اه� ک ت6:� در د#� از ��ا �(
�/.U �	3ص 	� -Aj�(� ا� )� *r+�j� اه� ک� و� را ت/."- ده� ت� اراد� ��ا را �%�  او از ��ا �(). �٩�� (ک�6  ا� �.�6 از او��

ک�6 ک� ��ا ج�ن  داود د#� �(). ٢٠  :٩ا#�اد ) (�١٠�� (�ا�* �$��� ک�6 ک� روح ��ا او را �� را� را�* ه �ورد، و در��ا�* �(
 ١١(دا�� ک� د�$2��6 ت� ز��� ه)�"Z ،�6���� U[� ج�ن او را ��اه�6 دا�*  او را z4C �$��� و د�$2��6 را ����د ��زد، ز�	ا �(

�� �� د�$�6ن ��د چ@��� �	��رد� دا��� ده� ک� �)"j"�ن �� ت	� ��Jن �( ��ا��j6ل ��ا در #:�ج��� �W�ر �)"�ر رو��). ١٢و 
�6��� . �U�در لS:  ٢٨ - ٢٧ )� '"(� )("# ����	+ :“�"6ک )A"� ت دار��	د را دو�* ��ار�� و �� ���ن ک� از �$� �4�د�$�6ن � .

�  ”    .ه	 ک� �زارت�ن ده� د#�� �"	 ک6"��	ا� ت�ن ک�6 �	ک* �W.<"�، و  �	ا� ه	 ک� �4	�
  
)S(       ا�
� �ی@�45?+�< (A2 ه  
  
ا���3ب ��� ، #<�رت�6 از  +[.:��. و �o]+ H از ک��ب ا���ل را �3�ا�"�دا��� ���"�  راز��ه�نه	 روز وU*      . اول         

در دو�* �� �H �� , ا� �H ��ر ه4��. در د+�	ت�ن ��ددا�* ک6"�  و تA4	ات ��د را ��rCXت. ٨و  ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ١ا���ل 
 H�*رک�J� د�	و� ���	4"�ت   ���@( �� �Jه� ،ک ����د را در �"�ن �@ ار�� ���ک�ت �	و �.    
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