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����ن 	�زی و ��ز ����� ا	��اد ای ذھ��� ھ�ی ا	��اد  �
  :زده

 ٣٠-٢٠+�ا از +�*ی (�ود  ) �'��ن ���ون ��زی �� در #&�ر ھ�ی %$�� د��#�ات در  � 
:���9 5 ��ھ�59 ��	��؟ %/ 56��7، 	�ل %�ا%$�� از 2 / ھ�ی ا	��ادی �1د ���ون آ �� و �/ 

��'$��5 �/ =� >،  ) 	��	5 #/ 2 ا�� از آن ���اد در #&�ر ھ�ی ��*��ن %�6 ��;5 #�� و  � در 
 A'1 %&�. %�زا 5 ��ھ�59 �� از +�$� ؟   	�(/ اد���ت و ھ�� #/ �/ 	?< 5��7 آن ر	��ه ��:�

�'�  :� � د��� �67ه آن ذھ��� ا	��اد زده ��(#/ ر &/ در دوC ی دارد) در�E� د �5 و F$آ��
د �5 زد;5 و اد�5(ز �د �� :��ی �H*�5)زد;�G� ،5 ��ھ�59، 	��	� ;� *ی �/    �7ا��

،59I�: ری، �1د�# J��K� ،ص در =�ا%�ن�M1    ���، وI; 5ھ�E� ک و�= �ازد �د ;��
�O �MP� � دار%�. در F�ف �� %&��	5 ،دروغ...ا	� #/ ا � �7ا�� در ر:�  ) د �9 	

 ��6س #���ه ;��/ �5 :�د   ذھ��� ا	��اد زده  � د � ا	��ادی 	��ه و 	��I د �ن ���7�Sت
 
��ھ�59 در ����5E  5 از %� $��ه در �'� *و%5 ���ون ��زی ای    �Oای دو	5 در ��%��/ 

��ه ��� � Fاز دا%> :�ن ھ Fرا د � ��د د �ه و ھ �	دو Fد و �1ش :�م #/ ھ�# W'= ام را /=��
�Y ��دم #/ دو	� �� ����� 7'56 :�ن ا;� %�Eت X�S ای :�� ��Z� ت�E% �#ی ذ�'�C م.در�

]#� �5 :�%�. و� F5 %�6د%�   را #/ �5 د �%� ھ� �G% F2 %� $��ه را ھ�� �	د / . �  5E از %�:
%56    در آ%��/(ا ��6) ای از ���Sع %�:F.�� =�اب #/ �� در %[� دا:� ����\ �� ھ�ف ��%��/

آن را �?�ح %�6د. ا��/ در  ) %&� / در 	?< ��2 و  � دا%&�9ھ5(ا#�د��)) +�ا %/ �/ آن  :�
 .�1اھ�� �Cدا�1

F . +�ا �?��A ��� و :�ا a آ%�ن ر��ر %�6د؟ آ � آن   در$�% Aع ��ا��S�� �� �1رد :�ن��
6'7 /'b� ف %&� در�O �#ذ �� /E� ؟ و د �9 ا/5 آن را �1د 	�%$�ری ای را در ���ل %�ا:

F��� 5� 5��&% �7ج (  . 
 

�'�ی ���1رد ا	��ادی    ��[�م �� ��X�O ھ6/ =�%�/ و ذ#� %�Eدن ھ6/ =�ا%W #�ر ��C در
،( ��I	 ه و��	)   �;�6 دK� ھ�59 ، �7م�� �G� ، 5& �%/ ا �	ی،  ) ��� (  ات�EI� ،ی��)��

����ن 	�زی ھ� �5 ز%�F. #/ %� �1د آ;�ھ��%/ در ��ز ����� دا �ه ��ر ) ا%� &�ن،..... د	� �/ 
='� ��ز ����� ا	��اد را ;��� .#/   ا	��اد 	�F ��; 5� F . ��� ��آن �� %�G 	�ز%�ه در ھ6/ ا��ر

 Fھ� را در آن ��%��/ ھ d; 5 ��ای د �9ان. +�ا آنG&� �	 Fو ھ �� /��O �C آن در ���ون
/# F# ف ��ای آن �7ه ای�O 5دا%&�9ھ /'b� (  ؟ در�&% /I; و /�e7 �;5    �/ آن آ	�د	

دار%�. در ا ��b 	� #/ آن دوری از ��PطW اO'5 را �7ج %&��F��� 5� 5 #/ ا#�Z � از دا%> 
5 9%��ا:� ا#�Z � (��G ��ھ�59)E ه �5 ��%��.#/ %� �1د آ;�ه در ��ر��/ و  :�ن �5 ���; F�	

5 ھ�ی �� �5 ��ان ز���/ را ��ای ر:� ا	��اد رھ� �5 #���.%�6%/ د �9 آن را در ��	�C ده
��Zل زد. #/ ا#�Zن ��ده �� و ز%�ه �1ب %�ار F #/ در آن دروغ ;� 5 �� را ��C 5ده �/ �6% > 

����ن 	�زی و ھ��g6ن �Sر اش� Fه ھ�ی   �5 ;]ارد. و ��ز ھ��آ%�ن    #/ د �9ان از آ��1� ا:
 .��Kوم �5 :�%�

5 �ا	� #/ در ر:� �1د �*رگ ���5 #�ذب و  +�ن  ) رخ د �9 ا � ا	��اد �A'6 و �1د 	
ا	��اد 	�F ��رز دارد. آن ��X�O ھ�ی ھF =�%�/ �1د آ;� در آن ا��اق و �5G'6 در #�ر %��ده 

�1د �*رگ ���5 #�ذب در �7ه ای ز �د :�د. �/ د��� د �9 از آن    ��:� ھF ا��Eن دارد 	�W ر:�
Y%�� 59I�: �1د �و ا  .���; /'O��   $� <:�# 5 و�	5 :�د   ��ری�. 
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��مI� #/ د � و ��ز از �	اد زده ا���1د ��5 :�ه ا	� و %56    اO'5   �/ �1ط� ھ�6� ذھ��� ا	
��ان �� ا#l# �Z ھ� در ��ره +�*ی �/ �kK %&$�. ا;� ��57�S �?�ح :� ز �د �� ر	F :�ه 

� آن را  #/ �1 �1 و  � آن آن ��9 �� و در ��� آن دو	�  � :���G� \P ر%��bه �1ط� :�ه و)
 .���b%5 �5 اE *� �1رد �� /� F# د:��م و  � در ��ارد /� d; 55 #�ده و ;�ھG'� 5MP: �ھ���

و ��mی د � و ��ز را %[� �/ 	'�G/ ھ� را �'� * �ن و �P>  ����ب و در =Y6 ��دان ��6ر 
�?�/ ��زی) د �ن �'� *و�G��$� 5%ت 	�nرت  �9ن =�ی �&�وب �1ری و  � ��	�5G #/ در )

�5m آن �1ا%��ه از :��%�ه ز �د �� ا	� �&��E �5 دھ�. و در =Y6 ز%�ن �l��b %]ر و �
�1ا��ت و �$o :�;5 د �9 +�ن ��ل ���5، ��&� #�دن و �1 � ز �د 	���ن آرا &5 و �6b'5 و 

  ... %*د  ) �7ه #�b) Fب
�رد +�*ی د �9 %*د  ) �7ه ��	�G� /� �]% /%�I ��ھ�59؛ ز �� 5 ����ر ��mوت در � 

  .:��MP، ھ��ی و 	��	P: (  5\ ا	�
�ب ھ� +/ ��&� #F ر%q �� :�ه ا	�# qو%�) ��ھ��Eون و د%��ی ا�* �'� �� /%�I	��. 

  
 F � ��C ���K> و lC �7و	5 ھ� 	� #/ �/ آن =&� ����ی ھ� ھl��b�    /� F ھK��� F/ و 1

 .=Y6 آن (�6�� ھ�ی �5��M ا�*وده :�ه ا	�
  1 5%��ده ���9%� #/  ) ���اد ا � +�* ھ� #F و ز �د در ھ� =���/ و=�د دارد. :� � دو	

���Sع در ا ��b	� #/ ���ون ��زی ھ� از  ) ���اد ز �د �&�ر ھ� و ��C%� ھ� =���/ �1د و 
در�O  ٧۵در �O �� 	�اد و  ���٩٠ون ��زی ��رغ ا%�. و د �9 ا �E/ در ا � ;�وه :� � (�ود 

W ھF دا:/ ��:�� ۶٠	�%�ه ��:�� و X�O داوزده را �/ �C �ن رE� ت ��2یe�MK� Fھ �O در.  
���ری، ��د 	�2ری   E . د�	5 ا�*H� ��: �  و �ع آن د �S�� /# 595 ��ھ�$��b� �Z#در ا

 (��E�� �� 5%ا�K� را ھ� �$% ��� /'O�� �#[� �� ص در ��رد %$� =�ان�MP�)2ری�	ر �C و
#/ و�� ��ھ�� و ا;� #$5 از �1د :�ن در ��57�S  در ��mی �l'b و در ا%�Pب #/ �/

%�+�ری و�� داده :� �� ھ&�ار ھ� #/ و�� #F    وارد�� ��د %� د �ه اش ���9%� و ا;� از روی
   ��%�ه  � و�� :�ن �/ �C �ن %*د ) ا	� 	��Pن اش را �?Y و #���ه #���. �/ د �9 ا%� &�ن ا;�

��رت :�ن ��	� #/ %���د :�ن %�6 ��.و �/ � ،�b� ت ز%�;5 اeE&� �7ت و�S�� ن�+ F�� � �$
 .(a�K� /KO JI ز $� ��6س ;��/ %56 :�د

 �IHدر � +��� ���b$5 ��ھ�59 ���ون ��زی =�ی ��ای �C	> ��=�د %�$� و %�C �G ھ� (ا	
هللا). و ��%�� �$�b ذھ� (��S � را �6��ران �5 %�6 ��. و (� #�ام �5 	�ادی +�ن #�ام �eی 

�O �I; �Iای از #$5 ��2 %56 :�د و در  ) ��%��/ ای ���م :�م ���7ن در =�ھ'5 #
و �=���ی، �*رگ :�� وا:�9� دی 	5، ;�دا%��ه، ا:�ا#���;�ن را در دا�1 و (� ��Kط/ 

 .�/ ھ �b	��	� ��C 5دازد   ����6 از ;d ھ�ی 	��	Y�� 5 �5 #�� و در :��ی
�5 دار%�؟ #/ ا#�Z  	�ا�5 ھ�ی د �9 #/ �/ ذھ� 1?�ر �5 #�� %*د�G) Fا ��ن ��9 :��%�;�ن ھ

 ا��Hن ھ� 5 ���ون ��زی از %�9ه ��Eی در #�ام ��ن ز%�;5 �5 #���؟ ��ون و	?� ؟  �؟؟

 


