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  ه�ی� �وری�م ����؟ 
  ����ا��ام ا��ی����                                       

#��"�ن ی  ��و� ��وری��� ����� ��ا، ����، و���، �� 	��� و 	���� ���م 
�$����ن ه��و� ه�) ��وری��� و از '�.- . �+*ق ه�) 	�� و ا'���&� ا

از 	$�89 2*	� و 	.� ��ی$��� #��"�ن، 2"7 از 6�- 	�5ٌف ه*ی� 2*	� 0�1$� و 
�$��ا�� 1����ی; ��وه�) ��وری��� ��و� #��"�ن . :$$�، ��وری�� و '$�ی���ر ه

 -1 �����ن از �<�ظ 2*	�، >��*ن 0�1$�، ا	� 1- &$*ان ی  ��و� ��وریا9?�
���ن و - در >�:���ن، ارزش و - 	$�89 و 	B��C >��*ن ه�، - در ا9?�*DE�ه

��$�اه���� �2ی7 �.  
����ن، >��*ن ه� و '�	5ۀ >��*ن ��0د� 	� 0*.   او��; �1�2� #��"�ن در ا9?�

��وری���ن #��M در وLی�ت '$*ب >��*ن ��;، در ���م G$' (�H��I و '$�ی� 
�	��M ه� را در ای; 	$�#N . O*د، ز�ن �<C�7 ی��9- و I�1*اد >��*ن را ��ور :�د

0��� �� . >��*ن 1��$��1و) د��Nان، ز�ن و ��� >��ان *: ،M��# ن�����وری
 G$د، در وا82 1- &$*ان �9ه�H' وار 6دم ه� را 1$�م�$�I*� B1�1ی�ن و ذ�I G$�9ه
���ن � و R�� ا�2QN 	��ن >��*�H در دو I*) 	�ز ا9?����*�S و &�R 7�� ا
 ��< �I�1 -: (����0 �1 ن را��و >�:���ن ��ویT :$$� و ��� �1�Iی�ن ا

 U*:�  .  و �X��1 >��*ن �Wا�0$�، در 	�5ض دی� &�*	� �2ار داد
1$� �1 ای;، ��و� #��"�ن 2"7 از 6�- از 2*م >��*ن و '�	5ۀ >��*ن ��ی$��� :$$� و 
 -1 O.5�	 و ���	�ا89 	$�89 و 	C.<� ه�) 6�H 0�1$�، ی  ��و� '$�ی���ر ��وری

ن ه�) ا��I"�را�� 1- ��وری�� 	$Y+- و '�Hن و 	�ا89 اه�اف و 	�I 89�$ز	�
���ن:�< �	�Zاز ه��; 'H� اI� . ه��$�) CN)ISI*ص �Iز	�ن ا��I"�رات 

 O.5� ن�H' و -+Y$	 در -���ن و :- #��"�ن �$�H 1- ��و� �Nص 2*	�، - در ا9?�
����ن،  ��وری���ِن. �ار 	�O.5 1- ا2*ام دی�D در 	��ن ��و� ��وری��� #��"�ن ا9?�

U*ن ��'  ه�، از1  ه� و هaار� ه� �a و'*د دار� :- در ���� ��وری��� و '$�ی�ت 
�$��	�D ��وری���ن #��M از 	��ن ��'  ه�) . ��وری��� ه��* و 	�$� ه� ه

���ن را 8Y2 و ذB1 	� :$$� و ��وری���ن ��N�1ن :�*ر :- ��دن �1�Iزان ا9?�
  ه�) 1*ر:- و �9ری�ب و هaار� ه�) ���- و 9�1 ، '$�ی� #��"� :- در 	��ن از1

� �1 6ن ��وری���ن #�� Mِ	�O.5 1- '�	5- و 2*م >��*ن و *0 �	 M���	 1- را��	
ی� ��وری���ن 	$Y+- ا) و 1�; ا��..�، از >�:���ن �� �2+�ز و ��0ل ا�9ی+�، در 

  ا�ی�- و &�7 ��وری��� و '$�ی� U- ���و�� دار�؟ 
� �1 G$' �1در �1ا G$' م وa�1 ��وری G$' ،ن����وری���ن و ���� ��وری��� در ا9?�

'$�ی� و و ��� ��وری���ن اI� :- 1- 	$�89 ه�d 2*م و 	�د	� ��H5 و >��$1) 
�$$: ����ی$���  �I��I و �	5ۀ 2*	2*م و '� d�و از ه ��ار.  

��� از ه�- ��06ر  '$�ی�ت #��"�ن #� ای; روزه� در �H0 2$�وز ای; وا52�� را 1�
�N�I .�اع '$�ی*از :���ر �� �Rر��D) و �hUول و : #��"�ن در �H0 2$�وز �1 ا�fم ا

- و ز�ان ��ن داد� :- ی  ��و� �1 �N��0 ن در���fوز 1- ز�ن، ��� ��fوز 1- ز
�$��� ه��1$� �1 . �9ه$G، و��� و '$�ی���ِر �2�9 ارزش ه�) 2*	�، دی$� و ا

���ن در �1ا�1 #��"�ن، ا	�وز در 2$�وز ای; وا52�� ا��وه�) دو�� ا9?� G$' -: �I
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و ه� '�) دیG$' ،�D در �1ا�1 ی  ��و� ��وری��� '$�ی���ر �.+� 	� 0*د و 	*رد 
��وری���ن #��M �1 . ���ی� ���م ا2*ام و 	�دم و#$�وI� و 6زادۀ :�*ر �2ار دارد

 �$I ،در 2$�وز  �H0 د در*N ����0�� �5Y2 و 	�گ N*د را �1 '$�ی�ت R�� ا
د��Iن N*ن �6*د و '$�ی�"�ر N*یS ا	�lء :�د� و �2م 1- �2م j.� �5# ای; 	�گ 

�$�U �	 �5 راY2 م و*�>	 .  
  
  
  
  
  
   

 


