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�� ������ن ��� ��� دا�����ان و �����ن ا�������ن"� دا��# "!م ��� ا���ری "

  

  و &�43 &�$2 �01ر آ.�ه از +�* %�م در ()' &���#%�م $�م 

��5 �#دن 64�  +6 .#��? ا<�4م ��دره، +���اوری ھ�، و %��وت ھ� در �رد :�د و د89#ان #7

�)	)� �� '�" و از '�" �� #& ��%$� #�" دوران  ا���رش �� ا��س ���	��ت ���� ���� از از آ���
	��ا������ 
��8 و 0/و-/ام 7	$/دد و از ط/�6 ا�( 0/و-/ام ھ� �3 ط1" آ�/ا در 0/و�� ز��ه -� ,+د (از دوران �)	( �� #& /-

�ش ھ�، �)@ ھ�، ,+#��%� ھ� ��%$�) �� #�" ا'��س ھ�، ��ط�1 ھ�، ز-)�ل ھ�، 7>�+�7ت، وا=>	; ھ�ی �	)�، 0/,
��	7�� ،�<	Aه ا#��ل �/ا�7 ھ�ی ز��ه -� ا�����8، ط/	B در ذھ( ,+د ��+�� وار و �D	�7 )���� و	7 ;AE.  ه/,F��

رھA/ی را -� اش ه در �( #& ��%$� ���م ا�( ��+�� ھ� را �� 0/و-/ام ھ� #�" داده و �+�G ا�( 0/و-/ام ھ� ز��
.����� �7  

; و 3+ب L ا�; �3 �� اط�1ل �7 -+�)�: او ��J �	/ون ر��8 �� ��3 �)@ ��)� �� ھI ��3 را %را�در ��7>� �7 
�J دزک ا�; و �/ا �� �	/ون �/وی �3 �ری، -7 �81	O+د �� از �3ر �/ �� -�8O ام از ���; ���ن �N+��)�. �� ا�)�� 
'�%�  ،�+ =/ار د ���; �	�O". و=; �3 ���7ن ا�7 0	& روی ���7ن SBا �N+ری و ز��د -��Q� R,+د �7 �/د. 

  . "د �3ر V3ن ��Fن B/ض �$	/ ،��� ��T- +�� �7 ،ز��د -Q� Rن ،,+رد ا��8

ھ�J)�ن اط�1ل دراW3/�; 7+ارد 7+رد ,O+�; و %; و 3+ب =/ار �7 -	/د. '�8 در �/ھ)@ �7 �� -/��8 ا�; �3 
�A/د -�و ,/. �Qا ھ�ی ا��AZط� در Y���7 و  7	X :��+$+ب I�<7 -" ا�;، �� ھX �#�A� �� �(�+- �7 I+ب �/ �/�7ن

����� �7 3))�. �� ط7 �81- "1	O+د �+ �� ��" ا��8، �+ ط1" را 7+رد ���	/ =/ار 7	�ھ)� و  ��7	" ھ� 7>�+ل ا�;،
�/ا ��3 دو�; ، '	[ 0+ل F�� �3 �+ 7\/ف Y8�7 .I(3 �7 7	/ی از �+ X	Qی �+ر �� 7	�Oآ�)�ه ��اری �� '6 

� �� اط�1ل ,+د 7	$+�)� �3 �� ط1" ھ����� �$/د او ��J ,/اب ا�; و ��7	" ,+ب ��ارد، �3 ا�( ,+د ��7	" ھ ��ارد.
  �^ 0	& داوری ا�; �3 ط1" �>� ھ� �� آن ��دت �7 3)�.

��F,/ه �� �( . -/د�� AE �7;`�ف ط1" �� -/��8 و  ���م ��+�� ھ�ی ��F �� #�" وا=>� و �	)� در د�7غ �0ک و
ا�( داده ھ� �� 0/و-/ام ھ�ی ,+د ط��A� "1" -/د��ه و او ��G آ��J در ذھ( اش �+�G داده ھ� AE; #& ��%$� ���م 

-/د��ه ا�; 7	8+ا�� دو��ره b0 دھ�. 0/و-/ام ھ�ی AE; #�ه و ا#��ل 0	& داوری ھ� ,+د =�aوت 3/دن ھ�، ,+د �� 
 ھ�ی 7)�1 �7 ��زد �3 ط1" ��� �+ا�� ��-81( ھ�، و �� ,+د دو�; ��ا#8( ھ�، ا�J)�ن ط1" را 7\/وف ا�( 0/و-/ام 

I%�� را `+رت ;AW7 �8 ,+د و ز��ه -���د  0/و-/ام ھ�ی�/-  ،����� I%�� ی/Aاھ�اف و ا�����8 ,+د را رھ ��
 �7 �	%+� "	7��آر�7ن ھ�ی ��%� ا����� ,+د را �/����. ز�/ا ا�/ژی �3 و�+د �/ای 0	+�� �� ,+د، �� ���7 ،�<7	G و 

��� 7\/ف 0/و-/ام ھ�ی I3�' �1(7 در ذھ( ط1" ر�	�ه و 0/و-/ام ھ�ی ��%I 8�3/ �� ھ	e از آن ��/ه  3)�، اW3/اً ��
  7	A/د.

،�A\� ،���� ا7/اض /W3; �3 ا���ز�/ا  ا�) .��+O	7 اریS- ���0 �1(7 0/و-/ام ھ�ی )رو'� و ���� روی ا�
����Q �� ذ,	/ه ا��1ر87	^ د�7غ ���A" ��+ده و �� د�7غ ا���ن در ���س �� ���0ه ھ�ی �7	G اوFً آ�/ا از ز�$)�ل ھ�ی 

7/اQ3 7>	( د�7غ ��b ا%>�" ھ�ی  ،ا��س �+ع �S0/ش ا�( وا=>	; ھ�ی �	)� �	/و�� �+�G ��,�8ر ھ�ی �>��� �7
د. � �3	#+	�	�O� ^ن داده و ا�/از 7+اد �	+#	�	^ ��7)� 3+ر�	Qول و ا��را��	( را �� د�8+ر ھ�ی <7	YA� ) �7 -/د

����Q وادار �� ��b ا%>�" ا�/از ا gD� ل ��+ده و �7 را در�<��( دو �7ده ��,�8ر ھ�ی �	+%+ژ�^ و �	+��Q^ را 
6��D7 �� ��" د��ه #�ه ��; 7	�ھ�. از آن ����� اW3/اً ���7; #>+ر �7 �� �)+ان �	/وی ��دت ��7+ از 0/و-/ام 

  7)�1 �7 ��#�.ھ�ی 7)�1 ا�;، ا�b�� ً�=�1 ا%>�" � �7	Q اW3/اً دارای 8�7+ای 

��م ر9�B' و <�A' ھ�ی �@�ا��  'A�> C9 Dدر ز��ه .� ھ��� � D� ���1 � EF$ 3�0 و +#و.#ام ھ�Aا9? ط#ز ا
.I�1�7 D�1دا  
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� ���� )7 ،I8�	� ب+, ���3 ،I88/ #+م، 7( ��م7( �� ارزش ا�� ، ���� ،Iد را ز'�; ز��د ��ھ+, ���� ;A�7 د�$/ان
�� ,+د، '�Fت �� ر�h/7 ،�8��h و ��را'�8 ھ�ی ز��دی �� ��ر �7 آورد.  ��A;��1/  عرا ���; �	�ورم، ا�( �+

ا-/ ا���ن ھI روزه �� `+رت دوام دار �� ا���ر �+ق ز��ه -� 3)�، ��ی �>�N� Y+اھ� �+د �3 ز��ه -� �� �+ازن، 
�/Y�X �7 ز�� آ�/ا �� �� A�7; و �� را'�8 را �T/ی �����. آ��J ا���ن در 7+رد ,+د رد �7 3)� �� �/ ,+د 

 I"�0ر د. دار �7روا د�$/ان ھ	7��و B	/ه را در ��/ از  ھ��/، ر�	6، آ#)� و ھ���ر، و �7در و ���/ ا��aی 
ھ�� X	Q را در ا�( ��'� ��;  �7)��	�� �3 -�/=�7)�1  و �� ا���د �^ ��'� ,+د �� داده7)�1  ات��1/

��� �+ا�� از �Z/ �3 ا�(  .�^ 7+ج �E�� �� �A�/N	/ 7)�1 =/ار 7	�ھ�د، و�+د ,+د و ا�/اد �7	G را در ��E	7/	S$ار
,+د را  ، �>)�ا�( ط/زا%>�" ���Sا ���� �+�� ��+د �3 ا���8ع ��#�.ط+��F �7ت �� �+د �/د، ��7	" و ��F,/ه 

��/ 3/دن ��7+م 3/دن و ]	<h;�	�' را در '�%; �8/س دوام دار =/ار دادن ا�; ، در I�� �3 . روح، ��" و
در 7+رد د�$/ان �	Q �\+ر ��+دن  �� در�; �+ق را ر ھ�J)�ن ا��� �7 -/دد. 8/س دوام دار �YA ھ/ �+ع 7/ض�

#�هء ��A� /�1� �� G" 	��\+ر ��l #�ه از 7 ارد،وا=>	; �	)� �� Z� lD �3/ از ا�(و ا�/ا در ��" 0	�ده 3/دن =
 .�#�� �7 ��	�' /	B �3ت را ا���ن ا�( ,+د+Xر�X از.���O3 �7 واQت  ا�����8 �+دن ,�رج ��+ده �� ا���راه � ً�(�

  آن ا�; �3:

���م 0	& داوری ھ�، ,+د داوری ھ�، =�aوت ھ�ی ����%I و '�I `�در 3/دن ھ� را #)�,; ��+ده و آ�/ا از �	/وی  .1
 ام ھ�ی I���� "��A� ;AW7.روز �� ��دات و 0/و-/ ��21دت G�+� ،�1(7 0/و-/ام ھ�ی ��Aد�� 

,+اھ� ��+ده و ھ��ء ا��J ا���م  J0رتاز ,+د و د�$/ان  � وا=>	; ھ�ی ,+د ��,�8 ذھ)� ا�;،ر ھ�ی �+ق 3از �3 .2
 .��ز ������I 0/و-/ام ھ�ی AW7; و `��1 ���� را در ز��ه -�  I9#�8+6 7ا�I  داده

�$/��V, ،�8=	; و روزهء �	�ش و ��Aدت را آ�Bز ��+ده و �� ���7" �� د�� AW7; و ,+#A	)�  �7��/�21 ھ�ی  .3
.I	(�� ا7+ش/� ا`�	; ,+د را �3  ���0هء  ذا�� �O/ ا�; 

  
روزه �IO# &N ا�( ��7%� ا�; �3 ا�/ا �Vش I���� �7 �� زود �/�( �/`; در  721	8+د 0/و-/ام ھ�ی ��Aد�� 

 .I7; #�� =/ار دھ�, 

:I�+$� ��# �� ل از ز��ه -� روز7/ه�W7 ��� و%� �� دارد  

 I8#ا#�8 ام و ا�( ,+د از �^ ط/ف 7( ��دت داS- ��3 �3 I(3 ا7+ش/��3 �3	� 7+�/ ام را �� �� �$Sارم و �>�اً 
. ا�7 �/ای آن �3 �8+ا�I ا�( 7( را �	�� �� 7\/ف �7 ر���� و از �+ی د�$/ و=; و ا�/ژی �\�ب ,+رد 3( �+د

� -Sا#8( �3	� �� 0/و-/ام �	�0/و-/ام را در ذھ( ,+د از �	/وی ,+د �3ر ���7; #>+ر در #�" 7)�1 اش �>)� 
;AW7 ���  و I�Q� I8ار دھ)�ه در د��Oی را �� �)+ان ھ�(� ;ورت �� آن �+د �3 د�/h ،I���� "��A� �	�3 )8#اS-21 

ا�/ا روز �3	� را در Y�� ^$(X دروازه آو�Qان I(3. ھ/ روز ا-/ ا�( ��" را �/ا7+ش I(3 ���� دو��ره از روز اول 
b روز ��ون و=�1 �+ا��I8 ا�( �3ر را ا���م ��ھI آن و=; 0/و-/ام �� �� -Sا#8( �3	� 0 �21 آ�Bز 3)I و ھ/ ز��7	�

0/و-/ام ��  �� �� �� -Sا#8( �3	� #>+ری 0/و-/ام /ام �� �� -Sا�3 )8#	� ���A" -/د��ه و از �^روز �� 0/و- 21از 
��/ 3/دن آ-�ه ��ا#; $/ h/ورت�دام b0 از آن و�+د  S- ��  �3ا#8( �� ���7; #>+ر �T/ده #�. �� ;���7 ���� ،

ام را �� و ا�/ژی ��	�ر ��X	l�/�  Q و ,+د �3ر �+ده �3 ,	�� ,	��  ام �\+رت ,+د �3ر آ�/ا ا���م 7	�اد#>+ر 
�n��� ،�8 �\�ب ,/ا�� ام ��Oه و و=; ام را l��h ��� 3)�.7\/ف /-   

  �W7ل دوم:

 I��8���0ن ���7 ��� از دو� I8#+� ر �( از دو��8ن د�$/اش �3 7\/وف��X �� �3 ;1- Iدو83+را ا�; �/ا� ��	\��
�<%�D7 �3ر و I�' +د و دو���8& از� ��7\/وف �+#8( ���0ن ���7 ھ�ی ,+د ا�8)� �� Q	� �3 آ��� ;N� ه ھ�ی+	# ،

�� -	/ا��ء ��ر�b، ��م ھ���ری �7+و%	( و =�aوت �/ ا�( �3 ��Oر ��Fی #�ن ز��د ا�; و �7+و%	( �Vش دار
� �� ���7; #>+ر و AW7; در را�D #���; �7 ��+د��، ا�7 �>� از ,+ا��ن ��7%� ھ�ی =F�� ��Aی #�ن ��Oر �	�ورد،

در را��D �� ا�)�� ��a= ���Aوت ھ�ی �� در�; 3/د، ����A ,+د  یدو�I8 �/ای X)� د=	�� �� آ��� `�A; ھ� ��/ 3/دن
#���; 3)	� �� آ��J  �/ای #�ن -1;: ھ/ =�ر�3 � آ��� دا#; ورا در '�%; �8/س =/ار داد و از ��3 #���; 3/د، �
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��ه و ��A� l��7" �7 -/د �3 �7 -+�� ��ور7)� �7 -/د�� و در ���7; #>+ر ��ن �� -/��8 و در #�� �� �	/وی 7)�1
 �>��3 . �>�اٌ #�� را در '�%; �8/س =/ار داده و #�� را ���+ان و h>	; �7 ��زد، ا���م �>�%	; ھ�ی روز7/ه 

��/ 3/دن، ,+ب ��/ 3/دن، �+#8( ھ/ ,�O7 G" �/ ,+اھ� �+د.  ;AW7 +ه ھ�ی	آ��� از # �� ��	وت ھ�ی ��a=
و ا�)�� ����A ، ,+د را I��7 3/دن ھ�ی �� 7+رد و د�$/ان را 7V7; 3/دن ��/دن، 0	& داوری ھ�ی �� 7+رد

ھF�� �81ی X)� ورق �3ر  �3 از دو��W7 �3 &��8ل ھ�ی را آورده ا�; �3 �>� از دو روز ��#���; ھ�ی �	�� 3/د، 
�7 ��+د و ��� �+ا��; آ�/ا �� �0
	( �/���� �� او ,A/ داد �3 در �7ت دو روز �+ا��I8 �3ر را �� ا���م �/���I و �>� 
��/ 3/دن را آ�Bز 3/دم �� �^ `�g درو�� د�; ���I8، �3ر ھ� �/ا�I آ��ن �/ و %Sت �N& �/ #�ه  ;AW7 �3 )از ا�

. در �7ت �^ ھ�81 ھ/ ��Xر �( از دو���8& از او ��O/ی ��+ده و �/ا�& از �p		/ات AW7 ��3; '���; ھ�ی ا�;
دو�; د�$/ اش �/ا�& -1; �3  �� ھ/ ا��ازهء �a= �3وت 3/دم، ��7+م 3/دم، د�$/ان را  ��%�A ��+ده ا�;.

I ,+د را �� ا�/ژی و �+ا�� ����8 �3ر ھ� 3)��/ AW7; �7 ا��O7 I" #� و '�ل I8,�� ;7V7 �3 �� ھ��ن ا��ازه �3ر �/
.I���/	7 م��را �� �/�; �� ا� ��	را ��\ 


