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ا�ن  ��وت �رآن ���د در و ����ل ��ه ���رک ر���ن �	��� ��د در
  ��ه
  

  ازا��م ���ر���	 ا���م روا�ت �ده 
	 �ر�ود�د :
ر�#�ن �" ���د.��ه ��ه ���رک  ،�رآن ھر �	 را���ر��ت و���ر

���رک ر�#�ن،��ه روزه و���ز،د�� �	 در(�ه )��ق �$&�ل و$�وت 
  ���$ر�رآن �ظ�م ا��*ن ا�ت.

 /واب ���رک ر�#�ن،��ه )دای �زو,ل �وده ودرا�ن ��ه )داو�د��ه 


�رھ�ی ��1 را دو��دان ��وده و�دی ھ� را درآن �0و��دارد.  
  

 $و�	 وا���	 و��ز(�ت �	 در(�ه��ه ،��ه �ر
ت،��ه ر�0ت،��ه ر�#�ن 

ا��" وآ�رزش 
��ھ�ن،و��ه آزادی ازآ$ش دوزخ و
����ب �دن �	 ر�$ن 
  �����د.�	 ���ت �و�ود ا��" 

��$ر ا�ت $� ا���ن در ا�ن ��ه �5در $وان ھر �	 ���$ر�رآن �ر�ف را 
$�وت 
�د.ا�ن ��ه در :���9ه )داو�د(ج) 0ر�ت و�ر$ری ز��دی ���ت 
 �	 ��ه ھ�ی د�9ر دارد. درآ�ن ��ه ;زم ا�ت $� از ا�,�م 
�رھ�ی 0رام

��رو�	ء )ودرا از )��ق �$&�ل ط�ب  <= ,داً )ود داری �ده و0وا
   ����د.�

ا���ل ��1 درا�ن ��ه :ذ�ر�$	 �ده و�د��� �ورد �Aو و�)�ش ا��" �رار 
 ���9رد.
��C	 در ��ه ���رک ر�#�ن �1 آ�	 از�رآن �,�د را �)وا�د،

  �رآن را )$م 
رده ���د. ھ����د 
�" ا�ت 
	 در��ه ھ�ی د�9ر
  


�د، )داو�د $&��" در ھ��9م ��وراز 1�

��C	 درا�ن ��ه �	 �ؤ��"  

اط وی را 
�1 ����د. 
��C	 درا�ن ��ه )�م )ود را ��9دارد، Eر
  )داو�د(ج)  )��ش را در روز ����ت از او��ز دارد.

   

��C	 درا�ن ��ه �0$�," را د�$�9ری 
�د و�� �$�د�دهءرا ��ری ����د، 

وی را از ھراس آن روز�زرگ درا��ن دا�$	 و  )داو�د در روز ����ت
  در ھ��9م ��0ب ��ر�ش ����د.درد��� �ر د�����ش ودرآ)رت 
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 ازا��م �Eدق ���	 ا���م روا�ت �ده،ز����C	 )داو�د
ر�م(ج)آ������ و

ھ� را،��ه ���رک ر�#�ن و��ب ��ه  ز��ن را آ�ر�د،�ور ورو��" ��ه
، و�رآن 
ر�م را در �ب اول ��ه ���رک ر�#�ن را �ب �در آ�ر�د

  ر�#�ن ��زل 
رد.
 ر�#�ن ��زل �ده ا�ت،:س ��$ر�ن�ون �رآن 
ر�م در ��ه ���رک 

ا���ل در ���� وروزھ�ی ��ه ر�#�ن $�وت �رآن �ظ�م ا��*ن ���� 
  �د.

 �ون ا
/ر�������ن ,��ن،��,��	 �������ن وطن �ز�ز�� ا����H$�ن در

��ت ھ�ی ��	 $�وت ا�ن 
$�ب ا��" ���درت ورز�ده ودر��$ر��� ��ها��
 �رآن �,�د ا�$راک ��ورز�د،�,� )واھد �ود $� در ھ�ی در)$م ،�)$�ف

�	 �ورد ذ�ل ا��ره �" �����م 
	 )دا 
�د �ورد ��ول )�طر ���رک 
   )وا��د(�ن �ز�ز وا�I (ردد:

  
در�&#" ���0ل )$م �رآن 
ر�م،��رھ� ���ھده ��وده ام ا�)�E"  -اول

 هرا 
	 )وا�دن 
�م ا��" را ��د ��" ����د و�� �Eورت J�0E )وا�د
	Cط�ح از د�9ران �5ب ����ده و��  ��" $وا��د،�9ر �رای ا��Eا 	�

)دای ��)وا�$	 ),��ت �C��د،�1 �:�ره �رآن 
ر�م را (ر�$	، در 
	$A)�� .روف $�وت آن ���ن ��دھ�دE� و)ودرا 	ء ���$	د  (و�����

�:�رهء ���رک �رآن �ر�ف (ر�$ن 
	 ا�)�E" ھم ھ�$�د 
	 از 
 اظ��ر��دار�د.�&ذرت )وا�$	 واز�دم $وا��=" )وا�دن )ود �Eد���	 

ا�ن اظ��ر �	 �دا��$ن �	 �را$ب ��$ر ا�ت از $ظ�ھر �	 دا��$ن و�" 
  در5�50ت ا�ر�دا��$ن.

  
در �&#" ���0ل )$م ھ� �$و,	 �ده ام 
	 �ده �" درو�ت $�وت  -دوم

 ده و�ب ھ� ھ��9و�	 0ر
$" �دارد. در�رآن �,�د،دھن ھ����ن ��$	 �و

C���0	 درو�ت )وا�دن �رآن �ر�ف ���د 0روف �رآ�" از �)�رج 
 .�Eورت �/�ل در�روع $�وت و�� (A$ن ��م ا...;ز�	ء آ��� اداء (ردد

 $��س ������د،ھم �9رد�ده ودو��ره �� $�ا��C	 ���� از��0ت ��$	 �ودن ��ز

روف د�9ری 
	 �)رج آ��� �ده ��" $وا�د.ھ����ن 0 0رف"ب" اداء
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����اداء �9رد�ده  �0ل ��$	 �ودن
	 در ���� �" ���د،����د واو، ف، و م 
  ��" :ذ�رد. �رآن )وا�دن $50قو 
  

 �&#" ھ� �رآن 
ر�م را �� �ر�ت ����ر ز��د(وا#�0ً �� در�ت) -�وم

���ت د��5	 )�ص ��وده  "ا� :��زده 0دود�:�ره را در )وا�ده و�1
  $�ز )وا�" )ود ا�$)�رھم ��دار�د. ا�ن واز

  
 .�&�" �رآنور�ل ا��رآن �ر��� )داو�د 
ر�م در�رآن �ظ�م �" �ر���د: 

  .را�Eورت ��رده و�� $��"،�� اآھ�$9"،��در�O وآرا�" �)وان
 در و�ت $�وت �رآن �,�د 0$" ا;��Cن ����ل ����ر #روری $,و�د 

،�0ل J�0E و�ف و ���$�Aظ 0روف از �)�رج در�ت و;ز�	ءآ����د، 
 A)�م،$��Hظ و����لاظ��ر وا)�Aء،اد�Qم وQّ�	،$ر��ق،$وEل،�ّد و�ّد 

  در �ظر (ر�$	 �ود. #روری د�9ر���د
  

�� �د�ظردا�ت آ��	 (A$	 آ�د�م،$�وت �1 �:�رهء �رآن �,�د �طور 
 او�ط 0دود ,�ل $� ,�ل و:�< د��5	 و0$" ���$رازآ�رادر�ر)واھد

ر��C	 در��ن ز��ن ��0ظ ا�ن 
�م ا��" (ر�ت. �9رآن ��ری ھ�ی �$0
  ������د،��$وا��د $�ز $ر $�وت �����د.

  
 آرزو��دم $� ا(ر �&#" ازدو�$�ن رادر :���ن از )وا��د(�ن (را�" 


��$���ی �وق ���ھده ��دار�د،����ر دو�$��	 و�0$ر���	 �	 ا���ن�� 

  ا��" در��ره $ذ
ری داده وا���R /وا�" را
��=" �����د. ��$و��ق
  

  :وھ�وال دا
$ر ا�دR �0دری
  ،�د�"٧،٧،٢٠١۴

   


