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  ا�ن �وره ھ	ده آ�� ا�ت. - �وره 
	رات����ر 

��رم ا�ن �وره در��ره 
	ره» 
	رة«	�� » 
	رات«���� ا�ت و �ون در آ�� �   !�ھ�ى &�%� $����ر ا#رم "

  و آ*� �&ن �� ���ن آ�ده، ا�ن �وره 
	رات %���ده )ده ا�ت.

  ا�ت.ھ�ى ا&12! و ا	����! ���! �طرح )ده در ا�ن �وره #� �� �وره آداب %�ز )�رت دارد، �و,وع

�� ا*8ِذ�َن آَ�ُ%وا« در ا�ن �وره #و��ه، $%3 ��ر &ط�بَ �#رار )ده ا�ت #� ���%=ر 	��=�ه ���>ل ا&12! و روا�ط  »�� أ9�َ

  ��)د ا	����! در ا�2م �!

  �١وره 
	رات، آ�� 


�مِ  ِ�ْ�مِ ِ 
�ِن ا*ر8ْ ِ ا*ر8   ى ��ر��ن.�� %�م &داو%د �&)%ده  8

 �ِ�َ �ٌ��ِ�َ َ َ إِن8  8 Bُوا  8 ِ َو َرُ�و*ِِ� َو ا�8 ُ�وا َ�ْ�َن َ�َديِ  8 DدBَ�ُ E ا*8ِذ�َن آَ�ُ%وا ��  »١«�ٌم �� أ9�ََ

����ر او $�)! %=�ر�د و از &داو%د $روا #%�د، #� ا�د! (در ھ�H #�رى) �ر (
#م) &دا و $اى #��%! #� ا���ن آورده

  ( ا���ن �� 
,ور و آ�Mھ! &داو%د، ز��%� $رھ�ز و &دا�ر�! را Lراھم �J K%د.)&داو%د )%وا و دا%� ا�ت.

  ����ر:

  �راى آ�وزش ادب �� د�=ران، �� %�ز ���د آ%�ن را �ؤّد��%� "دا �ز%�م.  -

ھ� در ا�ور ��Bد�!، ��دنده ا�ت �� )��ل %�! از ا%واع $�)$����ر را ���ن %#ر1رآن، �وارد �Bّدم و $�)! Mر�Lن �ر  -

   ا	����!، ����!، ا�1"�دى و �Rر آن در ���Mر و#ردار Mردد.

�� ا*8ِذ�َن « ىھ�ى روا%! $ذ�رش را در �&�طب ا�	�د #رد. 	���$�ش از د��ور �� #�رى، ���د ا��دا ز��%� -َ �� أ9�َ

  #%د.ى ا%	�م د��ور ا�ت، ���ن �!ى آ%�ن �� &دا را #� ز��%�را�ط� دھد و�ن )&"ّ�ت �!�� �ؤ�% »آَ�ُ%وا

ى �ردم، $�روى ا%��ن از 
دس و �Mرد. ز�را �Mھ! &وا�����ل �� ا�ن آ��، 	�وى ����رى از &ط�ھ� را �! -

ا%��ن را وادار �� ��Mن، %و)�ن و �� �&��ن �� ��ل �� ا��#�ر و%وآورى و �� 1,�وت �	وE%� و �� ��Mن آزادا%د�)!، 

�ر از آش ى داغروف #���ا�Lد. �� 1ول �Tى &دا و ر�ول 	�و �!#%د #� %�&ودآ�Mه از &وا���Mر�Lن �"�����! �!

  %د.�K )و
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  ا��Lدنھ�ى $�ش%�و%�


ر و روا
	ت آ�ده ا�ت��د ��و�� �	ر
�� از �
�� �ر�ن �ر �
	��ر �� در ��	�:   

��� و آ*� Mروھ! را �راى ����W %زد #ّ��ر Lر���د. #ّ��ر %���%د�Mن $����ر را #)�%د و �%�� $����ر  -�   !�ا�2م "

�����ر را �� ا%��Bم #)�� )دن ى �%!�� %�ر �وا%��%د Lرار #%%د. ا�ن �� %�ر در ���ر ��زM)ت دو %�ر از #ّ��ر ��1

�ر �ود%د. 1رآن آ%�ن را �� &�طر ا�ن ��ل &ود�را%� �و��X #رد �B"دو���ن &ود #)�%د، در 
�*! #� آن دو %�ر �!

�را �دون د��ور $����ر د�ت �� ا�ن ��ل زد�د؟ �#   

��� و آ*� �راى Z�L �#� از �د�%� 
ر#ت #رد%د، �T,! از  -�   !�در ��ل ھ)�م ھ	رى #� $����ر ا�2م "

د�د%د #� $����ر دا%��%د ���Lر روزه %دارد و �!� �!�����%�ن در ا�ن ��ر روزه &ود را اLط�ر %#رد%د، �� ا�ن #

��� و آ*� $�)! Mر�L%د.�   !���� و آ*� اLط�ر #رده ا�ت. ا�%�� در وا�1 از $����ر "�   !�"  


رام #ردِن 
2ل &داو%د و �� 
2ل #ردن 
رام -�LرM !(�$ !�ل )ده ا�ت ھ�، %وB% 2[� ،ن �ر &دا و ر�ول ا�ت

 !,T� �J رام
��� و آ*� &واب و &وراك و آ��زش �� ھ��ر را �ر &ود �   !�ا"
�ب $����ر ا�2م "

&وا�م و �� ھ��رم ز%دM! &ورم، �!#رد%د.
,رت %�را
ت )ده و �ردم را 	�� #رده و Lر�ود%د: �ن &ودم Rذا �!

�Lن رRب «، از �ن %��ت. ى ز%دM! �ن ا�ن ا�ت، $س ھر#س از ا�ن راه $�روى %#%د#%م. راه و روش و ��ره�!

��س �%!L !�%� ن�«   

  ٢، آ�� 
	رات�وره 

�ُروا َ*ُ� �ِ�ْ*Bَْوِل َ#َ	ْ�ِر َ	ْ�َ E َو D̂ �ِ Tْ�َِ,ُ#ْم ِ*Tْ�ٍَض أَْن َ�ْ
َ�َط أَْ���*ُُ#ْم �� أ9�ََ�� ا*8ِذ�َن آَ�ُ%وا E َ�ْرTُLَوا أَْ"واَ�ُ#ْم Lَْوَق َ"ْوِت ا*8%

  »٢«َن َو أَْ%ُ�ْم Tُ(ْ�َ Eُرو

ا�د! (در ��M=و �� $����ر) "دا���ن را ��%د�ر از "داى $����ر %#%�د و آن Mو%� #� �� �#د�=ر اى #��%! #� ا���ن آورده

اد�!،) ا���*��ن %��ود )ود و )�� آ�Mه #%�د، �� $����ر ��%د �&ن �=و��د! ���دا (�� &�طر ا�ن �!وMو �!��%د �Mت

  %)و�د.

  ����ر:

�ر از &ود ��ل ا�ت. ا���ل �� �Mھ! از اّول &راب ا�ت، �ون �� 1"د ر�� و &ود%���! )روع 
�ظ ��ل، ��م -

رود و �Mھ! در $���ن #�ر �� &�طر �T,! از )ود، �Mھ! در و�ط #�ر �� &�طر ُ�	ب و Rرور از ��ن �!�!
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د را �� ���1ت ���ورد و از آ�Lت ���� Lر���د: ھر #�! ��ل &و)ود. �� ھ��ن 	�ت 1رآن �!�!و %��ود ا���ل 
�ط 

�َُ� َ�ْ)ُر أَْ�]�*ِ��« )ود:#%د، ده �را�ر $�داش داده �!Lَ cِ%َ�َ
�%�%#� در روا��! ر�ول    »١۶٠ا%�Tم،  « »َ�ْن 	�َء ِ��ْ*َ

��� و آ*� Lر�ود: �   !�  &دا "

در&��ن ز��دى دار�م! 
,رت )ود، )&"! �Mت: $س �� در ��)ت �راى ھر ذ#رى، در&�! در ��)ت #�)�� �!

�وزا%د. �$س آ�� Lوق را �2وت ز%د #� آن در&��ن را �!Lر�ود: ���، و*! �Mھ! M%�ه و ا���*! از )�� �ر �!

   Lر�ود.

- ���ن �� وا���� �� دا%�،�ر&! ا���ل آ]�ر ، ا�ن %#�� %���� ا�ت #� »أَْن َ�ْ
َ�َط أَْ���*ُُ#ْم َو أَْ%ُ�ْم Tُ(ْ�َ Eُرونَ « ىدر 	�

   ؛%دا%��ن �� %��ت

  ،)ود، Mر�� ��Mن #%د آب ا�تاMر ا%��ن ���T! �ّ�! �&ورد ���وم �!�]2

!� !=�LرM ر �رق��  )و�م، Mر�� ��Mن #%�م �رق %دارد. اMر �� ��م �رق د�ت �ز%�م، د

ا%��ن از ���ل )ود، Mر�� &ود $�دا�ش 1
ط!، ز*ز*�، #و��ه )دن ��ر، ذ*ّت و &وارى �! �ر&! M%�ھ�ن، ��ب -

  $�دا�ش ا�ن آ]�ر &�رى %دا)�� ��)د.

- ��<���T��	 و�!، ا�روزه �#! از �)#2ت" !Mد و آ*ود%�ى �)رى ا�ت #� �Mھ! �� ا�م �رو�!، ى "داى �

  #%د.�Mھ! �� ا�م �زا، �Mھ! در ��	د و �Mھ! در #و�� و &����ن و ز��ن ورزش، آرا�ش را از �ردم ��ب �!

  �� $����ر اد�!ھ�ى �!%�و%�

�ت، ��B,�ى 1�م و #�Rذى #رد و Lر�ود: �!$����ر ا�2م در آ���%� -
&واھم ��زى �=و�م و �%و���د #� �Tد ى ر

����  ى دّوم �Mت:از آن ھرMز �Mراه %)و�د! در ���ن 
�,ران &

و "دا �� �واBLت ارزش ا�ت، )�� 1رآن دار�د و %��زى �� %و)�ن %��ت. �ر ����رى $����ر )د�د )ده و �&%�%ش �!

   و �&�*�ت ��%د )د. 
,رت Lر�ود: �ر&�ز�د و �رو�د.

1�م و #�Rذ %��ورد%د و ��زى %و)�� ا*د�ن، "�
ب #��ب ا*�را	�Tت، �!�ر
وم ���2 ��د )رف ��Lر���د: Mر

  �وان &ط %�%و)�� را &وا%د.%)د، و*! �!
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Lر���د: ��%د�ر از �ن �&ن %=و��د، %�! ا�ن آ�� $����ر���رش �� ا
�رام �زر�Mن، از ز��ن د�=ران ز��� ا�ت. (در  -

   #%د ��%د�ر از $����ر "
�ت %#%�د.)ا�ن &داو%د ا�ت #� ���رش �!

  ٣، آ�� 
	رات�وره 

�ُوَ�ُ�ْم ِ*��Bْ8وىُ1 ُ ِ أُو*ِ>َك ا*8ِذ�َن اْ�َ�َ
َن  8 وَن أَْ"واَ�ُ�ْم ِ�ْ%َد َرُ�وِل  8 9,iُ�َ ِظ�ٌم  إِن8 ا*8ِذ�َن�ٌر َ	ِ�َرةٌ َو أَْiْ�َ ْم�ُ*َ»٣«  

آور%د، آ%�ن #��%! ھ��%د #� &داو%د ھ��%� #��%! #� %زد $����ر (از روى ادب و ا
�رام) "دا�)�ن را $���ن �!

  د*���)�ن را �راى ($ذ�رش) �Bوا آز���ش (و آ��ده) #رده و آ�رزش و $�داش �زرگ �&"وص آ%�� ا�ت.

  ����ر:

  (�ط��ق آ�� �1ل)و ھم در��#�ر �)و�ق.  )ود،�و��X ���د ھم &L2#�ر  -

�وا%�م آ�ده، ا��دا �&ن از ��iرت ا�ت. ز�را �� از M%�ه $�ك %)و�م، %�! »أَْ	رٌ « و »iْ�َِ�َرةٌ « در 1رآن ھر	� -٣

 #%%د.زودى 	�ران �!)و%د اّ�� �� Mر��Lر *iزش و M%�ه �! »َ*ُ�ْم iْ�َِ�َرةٌ َو أَْ	ٌر َ�ِظ�مٌ « ا*ط�ف ا*�! را در��Lت #%�م.

�ْم �iْ�ََِرةٌ «ُ*َ«  

  ۵و   ۴، آ�� 
	رات�وره 

�ُوَن  
	راتإِن8 ا*8ِذ�َن ُ�%�ُدوَ%َك ِ�ْن َوراِء BِTْ�َ E ۴«أَْ#َ]ُرُھْم«  

   #%%د.&وا%%د، ا#]ر)�ن �BTّل %�!ھ� �و را �!ھ��%� #��%! #� از $)ت 
	ره

��� ا*�2م �!� !�  ، #�! #� ادب %دارد، در وا�1 ��1ل %��ت.»E أدب *�  E�Bل *�ن«Lر���د: 
,رت �

ُ �Rَُوٌر َرِ
�ٌم  �ْم َ"َ�ُروا َ
�8! َ�ْ&ُرَج إَِ*ْ�ِ�ْم َ*#�َن َ&ْ�راً َ*ُ�ْم َو  8ُ   »۵«َو َ*ْو أ8%َ

  و اMر "�ر #%%د �� �� �وى آ%�ن &�رج )وى، 1ط�Tً �را�)�ن ���ر ا�ت و &داو%د آ�رز%ده ��ر��ن ا�ت.

  ����ر:

اى �1>ل ا�ت. در ا�ن �وره �� �&)! از آن آداب ا)�ره )ده و *ذا �� ا�2م، �راى آداب ا	����! اھ�ّ�ت و�ژه -

  �وره آداب �)�ور )ده ا�ت.
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- ����� و آ*� از $)ت د�وار و $%	ره، ا�روز د�=ر �طرح %��ت، و*! درس ��>�   !�ى "دا زدن $����ر ا#رم "

#� ا�ن ���س  آ�ده ا�تا*��T%! آ�د، �راى �� #�ر��ز ا�ت. در ����ر روحو �1%و%! #� از ا�ن ��	را �� د�ت �!

#رد �� &ود ا���د ��رون ����د. از او $ر��د%د: �را �!زد و "�ر رLت، و*! دِر &�%� را %�!ى ا���دش �!�� &�%�

�ْم َ"َ�ُروا َ
�8! َ�ْ&ُرَج إَِ*ْ�ِ�ْم َ*#�َن َ&ْ�راً َ*ُ�مْ « #رد:ز%!؟ و او در $��X ا�ن آ�� را �2وت �!در %�!ُ اMر  »َو َ*ْو أ8%َ

  �ردم "�ر #%%د �� �و از &�%� &�رج )وى �راى آ%�ن ���ر ا�ت.

از ��ب ر
�ت، Mذ)ت و ��ر��%! وارد )و�م و آ%�ن را ��qوس &وب ا�ت &رد، ادب و �!د �!در �را�ر اLرا -

#%د �� زد%د، ��iرت و ر
�ت &ود را �طرح �!%#%�م. &داو%د ,�ن �رز%ش #��%! #� $����ر را �� Lر��د "دا �!

ُ �Rَُوٌر َرِ
�مٌ  �#�ره ��qوس %)و%د وLر"ت ���iر ر��Lر دا)�� ��)%د....   َو  8

  ۶، آ�� 
	رات�وره 

!�
وا َ�ُ�ِ"ْ�ُLَ cٍ*َ��ُ%وا أَْن ُ�ِ"�ُ�وا 1َْو��ً ِ�َ	 8��َ�َLَ ٍr�َ%َ�ِ ِ�ٌق�L َءُ#ْم�	ا*8ِذ�َن آَ�ُ%وا إِْن  ���ُ�ْم %�ِدِ��َن  �� أ9�ََْTَLَ ��»۶«  

�م آورد �
�Bق #%�د، ���دا (از روى زود��ورى و ا�د! اMر B��L! �راى )�� &�رى �#� ا���ن آوردهاى #��%!

  ى &ود $)���ن )و�د.زدM! �"��م �=�ر�د و) %�آ�Mھ�%� �� Mروھ! آ��ب ر��%�د، �$س از #رده)��ب

  ����ر:

ز�را $����ر او را �راى در��ره و*�د�ن ���B %�زل )ده ا�ت، �ر ا��س روا��ت ��Tّدد از طرق )��T و �ّ%!، ا�ن آ�� 

ز#�ت از ��1�� �%! �"ط�ق ا�زام دا)ت، اّ�� از آ%	� #� ���ن او و ا�ن ��1�� در دوران 	�ھ�ّ�ت، &"و��! آورى 	��

ا%د. *ذا 	�و�ر %رLت و آ�د%د، ��Mن #رد #� �� 1"د #)�ن او آ�ده)د�د �ود، ھ%=��! #� اھل ��1�� �� ا����Bل او �!

ا%د. $����ر از ا�ن &�ر %�را
ت )د و &وددارى #رده%زد $����ر ��زM)ت و &�ر داد #� �ردم از $ردا&ت ز#�ت 

  �"��م MرLت آ%�ن را Mو)��*! دھد. آ�� Lوق %�زل )د و در �ورد &�ر ��Lق د��ور �
�Bق داد.

رو)ن ا�ت #� �Lِق و*�د�ن ���B، از ا��دا رو)ن %�ود و Mر%� $����ر )&ص ��Lق را �� �%وان %���%ده &ود 	�ت 

ا*�"طق از $ردا&ت د، ��#� $س از دروR! #� و*�د در �ورد �ر��ز زدن ��1�� �%!#ردر��Lت ز#�ت ا�زام %�!

 ز#�ت �Mت، ا�ن آ�� �Lق او را آ)#�ر ��&ت �� $����ر و �ؤ�%�ن �ر ا��س &�ر او ��ل %#%%د.

 ى ر��Lر )&"ِ! �ردم ا�ت #� ر�ط! �� ز%دM! ا	����! %دارد، و*! آ%	� #�آ%	� #� �	ّ�س 
رام ا�ت، در��ره 

&واھ�م �ر ا��س آن، ا1دام و ���! ا%	�م دھ�م #� وا	ب ا�ت، �وردى ا�ت #� �� 	���T �ر�وط ا�ت و �! �	�س

  اMر �� &�طر ا
�رام Lرد، �
�Bق و �رر�! %#%�م ��#ن ا�ت 	���T در �Tرض �L%� و آ)وب 1رار �Mرد.



6 

 

  �Lق ���ت و ��Lق #��ت؟

 ���   اى )ود و �و�� %#%د.�� #�! Mو�%د #� �ر�#ب M%�ه #��رهرود و ��Lق در �را�ر �دا*ت �� #�ر �! �Lق#

��ر ��ر در 1رآن آ�ده و در �و,و��ت و �"�د�ق �&���! �� #�ر ر��L واژه ، در �1*با�ن �ھ�ى Mو%�Mون، $%	�ه و 

:��  ا�ت از 	�

�ره و �%�Lق:�   »إِن8 اْ*ُ�%�BِLِ�َن ُھُم اْ*��B�ُِونَ « در �ورد اLراد �%د 

ُ qLَُو*ِ>َك ُھُم اْ*��B�ُِونَ « #%%د:#��%! #� ط�ق �1%ون ا*�! داورى و 1,�وت %�!در �ورد     »َو َ�ْن َ*ْم َ�ْ
ُ#ْم ِ��� أَْ%َزَل  8

مُ  �Mرى از Rذاھ�ى 
رام:در �ورد ��ره - َ�ْت َ�َ�ْ�ُ#ُم اْ*cُ�َ�ْ�َ َو ا*د8 Dر
   ذ*ُِ#ْم Lِْ�قٌ  ... ُ

  ٨و  ٧، آ�� 
	رات�وره 

 َ�
�8َب إَِ*ْ�#ُ َو اْ�َ َ ْم َو *ِ#ن8  8 9�%ِTَ*َ َْ�ِرuٍْر ِ�َن ا�[ِ#َ ^Lِ ْم#ُTُْو ُ�ِط�*َ ِ َه ُ�وا أَن�Lِ 8ُ#ْم َرُ�وَل  8 �ُوِ�ُ#ْم َو َ#ر8ُ1 ^Lِ �ُ%َ مُ اvِْ���َن َو َز�8

اِ)ُدونَ    »٧« إَِ*ْ�ُ#ُم اْ*ُ#ْ�َر َو اْ*�ُُ�وَق َو اْ*Tِْ"��َن أُو*ِ>َك ُھُم ا*ر8

&دا�ت #� ()�� ���د از او $�روى #%�د و) اMر او در ����رى از ا�ور $�رو )�� و �دا%�د #� در ���ن )�� ر�ول

��)د، 1ط�Tً �� �&�! و�)Bّت &واھ�د ا��Lد، و*! &دا ا���ن را �
�وب )�� 1رار داده و در د*�����ن آن را ز�%ت 

  1رار داده ا�ت. آ%�� ھ��ن ر)د ���L=�ن ھ��%د. �&)�ده ا�ت و #�ر، �Lق و M%�ه را �ورد �%�ّر )��

��ٌم َ
ِ#�ٌم ِ�َ ُ ِ َو ِ%cً�َTْ َو  8   »٨«Lَْ,2ً ِ�َن  8

  (ا�ن ��12 �� ا���ن و �%�ّر از #�ر،) L,ل و %��T! �زرگ از طرف &داو%د ا�ت و &داو%د آ�Mه و 
#�م ا�ت.

  ����ر:

 �� ��B�َ در ذ�ل آ�� �1ل &وا%د�م #� و*�د�ن ����   !�دروغ، &�ر �&�*�ت �ردم �� $ردا&ت ز#�ت را �� $����ر "

Lر���د: ا"وEً و آ*� داد. �ردم آ��ده ھ	وم )د%د #� آ�� %�زل )د: ھر�Mه B��L! &�رى آورد �
�Bق #%�د. ا�ن آ�� �!

���� !�ار)�ت اLراد ��Lق 1رار ى �ر&���� از Mزھ�ى %�$&��ھ�	�ن�ردم ���د ���� $���iر ��)%د، %� آ%#� رھ�ر ا*

  �Mرد.
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�#�ران ��12%د �ود�د، در روا��ت �!%M �� رMوب �ود%د، در راه &�ر ھ���د و ا�
&وا%�م: اMر اھل ا���ن %زد )�� �

   در )�� &�رى %��ت.

��
�8َب إَِ*ْ�ُ#ُم اvِْ���نَ « ى�ر ا��س روا��ت، �#! از �"�د�ق ا���ن در 	�َ«!���� ا*�2م ط�*ب ا�ن ا�!، �
ّ�ت ����

�م ا*�2م ا�ت.و �راد از #�ر و �Lوق و �"��ن، د)�%! �� اھل��   ��ت $����ر �

ھ�ى ا*�! را #�ران #رده، دا%%د، %�Tت&وا%�م: #��%! #� �T� �� �12%و��ت و �%�ّر از M%�ه را %�Tت %�!در 
د�ث �!

�)�ن #م و �2)��ى آ%�ن %��ود ا�ت.��   

ى �1ل،�&ن از %دا�ت و $)���%! �ود و ا�ن %)و�م ���د �� ��T*�م ا%��� �را	�T #%�م. (در آ��&واھ�م $)���ن اMر �! -

  »َو اْ�َ�ُ�وا أَن�Lِ 8ُ#ْم َرُ�وَل  8ِ  -%�ِدِ��نَ « آور ���� )و�د.)Lر���د: �� $����ر �را	�T #%�د �� از #�رھ�ى %دا�تآ�� �!

  »�Lُِ#ْم َرُ�وَل  8ِ « �راى 	���T ا�ت. 
,ور $����ر ورھ�ران ا*�!، ا����ز &�ّ"! -

  »أَن�Lِ 8ُ#ْم َرُ�وَل  8ِ « رھ�ر ���د در د��رس �ردم ��)د. -

 ... َ*ْو ُ�ِط�Tُُ#مْ  �و1ّ� �)ورت #ردن $���iر �� �ردم ��%T! %دارد، اّ�� اط��ت $����ر از �ردم ا%�ظ�رى %��	��ت. -

  ... َ*Tَِ%�9مْ 

  ٩، آ�� 
	رات�وره 


وا َ�ْ�َ%ُ��� rLَِْن iَ�َْت إِْ
داُھ�� َ�َ�! اuُْْ&رى وَ ُ�ِ"َْqLَ ُوا�
�8! َ��ِ^ إِْن ط�ِ>َ���ِن ِ�َن اْ*ُ�ْؤِ�ِ%�َن ا1َْ�َ�َ ^iِ�ْ�َ ^�ِ8*ُوا ا��ِ�BLَ!*َِء إ 


وا َ�ْ�َ%ُ��� ِ��ْ*Tَْدِل َو أ1َِْ�ُطوا إِن8  8َ ُ�ِ"َْqLَ َءْت�L ِْنrLَ ِ 
ب9 اْ*Bْ�ُِ�ِط�َن  أَْ�ِر  8ِ�ُ»٩«  

و اMر دو Mروه از �ؤ�%�ن �� %زاع و 	%y $ردا&�%د، $س ���ن آ%�ن "�Z و آ)�! �ر1رار #%�د. �$س اMر �#! از 

دو Mروه �ر د�=رى �	�وز #رد، �� ��	�وز �	%=�د �� �� Lر��ن &داو%د ��زMردد. $س اMر ��	�وز ��زM)ت (و د�ت 

$�)=�ن را و Mروه �� �دا*ت "�Z �ر1رار #%�د و �دا*ت ورز�د #� &داو%د �دا*تاز �	�وز �ردا)ت)، ���ن آن د

  دو�ت دارد.

  ����ر:

 ��Mر�� ا�1,�ى ا���ن، دورى از %زاع و �ر&ورد ���ن �ؤ�%�ن ا�ت، اّ�� �ؤ�%�ن، �T"وم %���%د #� &ط��! از آ%

��آ%�ن Mردد. �%��را�ن ���د آ��ده �ود �� در  اى �� ا%	�م #�رى، �و	ب �روز در�Mرى ���ن�ر%ز%د و �� ��� ��Mن 	�
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ّق �ظ�وم $����ل %)ود و �%�ن �� ظ�*م �ر&ورد  ،�%�L ن �ر&وردھ��!، ,�ن &��وش #ردن آ�ش�%�"ورت �روز 

  )ود #� د�=ر �	�وزى �#رار %=ردد.

در Mر�Lن 
ّق و &وا%�م: �رادر د�%! &ود را &واه ظ�*م ��)د �� �ظ�وم، ��رى #ن. اMر �ظ�وم ا�ت، در 
د�ث �!

   اMر ظ�*م ا�ت، در 	�و�Mرى از ظ�م.

��� ا*�2م ا�ن آ��، آ��� !�اى ا�ت #� �راى �2و�ش دو د�ت 1ط� )د. در ��	راى 	%y 	�ل، ھر �%د 
,رت �

�! Lر�ود، اّ�� طرLداران ���)� Mوش %داد%د و 
,رت �� &داو%د )#��ت #رد #� % y%	 ن را از �ر$�#ردن��*�&�

... را �راى  َو إِْن ط�ِ>َ���ِن ِ�َن اْ*ُ�ْؤِ�ِ%�نَ  #%%د. آ%=�ه 1رآن را �� د�ت MرLت و Lر�ود: #��ت #� آ��%! �!�ردم %�Lر��

  �ردم �&وا%د؟

  &وا%م. ا��م Lر�ود:)&"! �� %�م ���م �	�)�M !Tت: �ن ا�ن آ�� را �� "داى ��%د �!

��دت �ن در راه &دا ��زى %��ت. » �ل L! ذات  ھذا 1�«د���ن �و را 1ط� و �و را )��د &واھ%د #رد. �Mت: (

آ%=�ه 1رآن را �� د�ت MرLت و در �را�ر *)=ر ���)� ا����د و �ردم را �� ا���ن �� &دا د�وت #رد �� )��د &و%! 

�� #رد%د و د�ت را�ت او را 1ط� #رد%د، 1رآن را �� د�ت �
ر�&�� %)ود و 	%=! "ورت %=�رد، ا�� آ%�ن �ر او 

، د�ت �پ او را %�ز 	دا #رد%د، 1رآن را �� د%دان MرLت، �را%	�م ا�ن �2وت #%%ده 1رآن را �� )��دت �پ MرLت

�� داد.�
��� ا*�2م �Tد از )��دت او د��ور � !�   ر��%د%د.
,رت �

  آرى، ا��دا ���د �� ا��%�د �� 1رآن، ا���م 
ّ	ت %�ود و �$س )	���%� �� آ&ر�ن %�س در راه ھدف ���رزه #رد.

  �دا*تاھ��ت و 	��=�ه 

   در ا�ن آ��، �� ��ر �&ن از �ر1رارى "�Z و ا"2ح ���ن �ردم �ر ا��س �دا*ت �� ���ن آ�ده ا�ت:

و �T]ت ا%��� �راى آن �وده ا�ت #�  »١« »��*Tدل ��1ت ا*���وات«ا"وEً، آLر�%ش �ر ا��س 
ّق و�دل ا�ت. 

   »�ْ*Bِْ�طِ ِ*B�َُوَم ا*%�8ُس �ِ « �ردم �� �دا*ت ��1م #%%د.

�دا*�! �رادف �1%ون Mر�زى ا�ت. اّ�� #دام �1%ون؟ �دارى و �!در 	وا�� ا�روزى، �
Bّق �دا*ت �2زم �1%ون

�1%و%! #� ��&�� د�ت �)رى ھ��ون &ود���ت؟ �1%و%! #� ھر روز در 
�ل ���iر و �
ّول ا�ت؟ �1%و%! #� در 

ھ� و �$&�� و اط2��ت �
دود و �
ت �q]�ر ��د�دھ�، �ط���آن �%��L اLراد و ا
زاب %���� و �ر&���� از اL#�ر %
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ھ� دارد و &ود �� آن ��ل Mذارش ا%واع �1%ون Mر�زىھو���ى &ود و د�=ران و,� )ده ا�ت؟ �1%و%! #� �1%ون

  #%د؟%�!

  �وا%د �راى ا%��ن 1دا�ت و #را�ت دا)�� ��)د و �راى 	���T، �دا*ت و ا�%ّ�ت را �� آ�� ا�ن 1وا%�ن �!

  رد؟���وار��iن 

!� ��
�#م ��زد و از ھرMو%� &ط� و %Bص �� دور ��)د، 1وا%�ن ا*�! ا�ت آ% �T��	 دا*ت را در�و  Z��وا%د "

���ت و,� ى ��م و
#�ت و*طف �!#� �و�ط $����ران �� �)ر �ر,� )ده ا�ت. 1وا%�%! #� &�*ق ا%��ن �ر $���%

  ى آن اّو*�ن ���ل �� آن ا�ت.#رده و آور%ده

اMر �#! از دو Mروه ھ� $ذ�ر��L %��ت، ا�� در �را�ر در�Mرى���و�! �����%�ن در �را�ر �#د�=ر ��>و*%د و�! -

!R�� ،ر�Mرى #رد، اّ�ت ا��2! ���د �ر ,ّد او ���3 )وددرMزم )د، وE رMدا*ت، ا�راى �ر1رارى ا�%ّ�ت و � ،

ِ��ُوا ... rLَِْن iَ�َتْ  و%ت �� &رج داد.در �را�ر &)و%ت ���د &)، $س ���د �����%�ن ��R! #)�� )و%د�BLَ  


! ارزش دارد #� 
ّق �� "�
�ش �ر�د، وMر%� ��زش ذ*ّت -�
وا ... و ��ر،�رگ"��! ا�ت. ا"��
آLر�ن و �

  ا�1طوا

  ١٠، آ�� 
	رات�وره 

 َ Bُوا  8 
وا َ�ْ�َن أََ&َوْ�ُ#ْم َو ا�8ُ�ِ"َْqLَ ٌاْ*ُ�ْؤِ�ُ%وَن إِْ&َوة ��َ �8ُ#ْم ُ�ْرَ
ُ�وَن إ8%ِTَ*َ»١٠«  

ھ��%� �ؤ�%�ن �� �#د�=ر �رادر%د، $س ���ن �رادران &ود، (در "ورت ا&�2ف و %زاع) "�Z و آ)�! �ر1رار #%�د 

  و از &دا $روا #%�د �� �ورد ر
�ت 1رار �Mر�د.

  ����ر:

���Tر %#��! %���� ا�ت، از  ى دو �رادر دا%��� #� در ا�نى �ؤ�%�ن �� �#د�=ر را ھ��ون را�ط�ا�ن آ��، را�ط�

:���	  

در 
د�ث، دو �رادر د�%! �� دو د�ت �)��� ��دارودوطر�L ا�ت، %� �ك �و�� ، و ا*ف) دو��! دو �رادر، ���ق و $

  دھ%د.ا%د #� �#د�=ر را )��)و �!)ده
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وا«ى �1ل، �� ��ر Lر��ن در ا�ن آ�� و آ���ارى "�Z و دو��! ى �وّ	� ا�2م �� �ر1ر�#رار )ده #� %)�%�» ا"

  ���ن اLراد 	���T ا�ت.

  ا&ّوت و �رادرى

  طرح �رادرى وا&ّوت و�#�ر�Mرى ا�ن واژه، از ا��#�رات ا�2م ا�ت.

ى ا��م "�دق ���� ا*�2م Lر�ود: �ؤ�ن �رادر �ؤ�ن ا�ت، ��%%د �ك 	�د #� اMر �&)! از آن ����ر Mردد، ھ��

   �دن %�را
ت ا�ت.


Bوق �رادرى  

!���� و آ*� Lر�ود: �����ن �ر �رادر �����%ش �! 
ق دارد #� ھر �ك ���د آن 
Bوق را ادا  ر�ول &دا "�  

:��  #%%د، از 	�

. د�Lع در �را�ر ۵. �1ول �ذر او، ۴. 	�ران ا)���ھ�ت او، ٣. $%��ن #ردن ا�رار او، ٢. ��و و ��ر��%! �� او، ١

. ٩. ���دت �� ھ%=�م ����رى او، ٨ھ��! #� �� او داده، ه. ��ل �� و�د٧. &�ر&واھ! %��ت �� او، �۶د&واھ�ن او، 

. ١٣. �)ّ#ر از &د��ت او، ١٢. $�داش دادن �� ھدا��ى او، ١١ى او، . $ذ�ر�Lن د�وت و ھد���١٠)��� 	%�زه او، 

   و ... ،. 
�ظ %��وس او١۴ر��%! �� او،  #و)ش در ��رى

   »E #ذب ��! ا*�"�Z«وا"2ح ���M )ود، 	رم و M%�ھ! %دارد. دروغ #� از M%�ھ�ن #��ره ا�ت، اMر �راى آ)�!  -

اMر �راى ا"2ح و آ)�! دادن ��)د،  »٢« %	وا و درMو)! �&ن ��Mن #� از ا���ل )�ط�ن و �ورد %�! ا�ت، -

   »ْ"2ٍح َ�ْ�َن ا*%�8سِ E َ&ْ�َر Lِ^ َ#ِ]�ٍر ِ�ْن َ%ْ	واُھْم إ8Eِ َ�ْن أََ�َر ِ�َ"َدcٍ1َ َأْو Tْ�َُروٍف َأْو إِ « �%T! %دارد.

  ١١، آ�� 
	رات�وره 

أَْن َ�ُ#ن8 َ&ْ�راً ِ�ْ%ُ�ن8 َو E  أَْن َ�ُ#وُ%وا َ&ْ�راً ِ�ْ%ُ�ْم َو E ِ%��ٌء ِ�ْن ِ%��ٍء َ��! �� أ9�ََ�� ا*8ِذ�َن آَ�ُ%وا E َ�ْ�َ&ْر 1َْوٌم ِ�ْن 1َْوٍم َ��!

�*ُِ�وَن َ�ْ�ِ�ُزوا أَْ%�َُ�ُ#ْم َو E َ�%�َ�ُزوا    »١١«�B*َْuْ��ِِب ِ�ْ>َس اEِْ�ُم اْ*�ُُ�وُق Tْ�ََد اvِْ���ِن َو َ�ْن َ*ْم َ�ُ�ْب qLَُو*ِ>َك ُھُم ا*ظ8

)د�Mن ���ر ا�د! ���دا Mروھ! (از )��) Mروھ! د�=ر را ��&ره #%د، �� ��� #� ��&رهاى #��%! #� ا���ن آورده

  د�=ر را ��&ره %#%%د، )��د #� آ%�ن ���ر از ا�%�ن ��)%د و #%%د�Mن ��)%د و ز%�ن %�ز، ز%�ن از ��&ره
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  ھ�ى �د %&وا%�د.	و�! %#%�د و �#د�=ر را �� *Bبدر ���ن &ود��ن ��ب

  ����ر:

%�م �ردن و "دازدن د�=ران » �%��ز«و  »١« 	و�! در $)ت �ر ا�ت��ب» ھ�ز«	و�! در رو�رو و ��ب» *�ز«

�رد. ھ��%�ن در ا�ن آ�� �� �T,! #� �رادرى را از ��ن �! )ود�طرح �! �*��Kطدر ا�ن آ��  »٢« �� *Bب �د ا�ت.

#%د.آرى، �#! از ھ�ى �L%� و در�Mرى #� ��&ره #ردن، �
�Bر #ردن و �د%�م �ردن ا�ت ا)�ره �!�وا�ل و ر�)�

��وان �Mت #� ھ�ى ا	����! ا�ت.)��د ��زى �
�ط و 	�و�Mرى از در�Mرى�ر#�ت ��ل �� د��ورات ا�2م، ��*م

�%وان ���&ر و �
�Bر #� در ا�ن آ�� �طرح )ده، از ��ب %�و%� ا�ت و ھر �&ن �� 
ر#�! #� ا&ّوت و �رادرى 

  ��%وع ا�ت. دار #%دا��2! را &د)�

  ���&ر و ا���زاى د�=ران

  ا���زا و ��&ره #ردن، در ظ�ھر �ك M%�ه، و*! در ��طن �%د M%�ه ا�ت؛ M%�ھ�%! ��%%د:


�Bر، � ����
ر�ك، ا%��Bم و طT%� �� د�=ران در آن %� ،�%�L ،�%�# ،ت��R ،!%#Lوب، ا&�2ف ا��وار #ردن، #)ف &

  ا�ت.

��� و آ*� $س از �T]ت ���iر %�م اLراد و �%�طB! �ود #� داراى %�م �   !��#! از #�رھ�ى ���رك ر�ول &دا "

��  �ت.اى �راى ���&ر و �
�Bر از)ت �ود%د. ز�را %�م �د، و��

��� ا*�2م �ر ��Tو�� وارد )د، ��Tو�� �راى �
�Bر او �Mت: درود �ر #�! #� ��و�ش � !���Bل، �رادر 
,رت �

ْت َ�دا أَِ�^ *ََ�بٍ « ى &داو%د ا�ت و &وا%د:ا�و*�ب، *T%ت )ده ى او ��Bل Lورى $��X داد: درود �ر #�! #� �ّ�� »8��َ

�%�ن ا�ت و &وا%د: » َ*� 8�
   ى ��Tو�� �ود.)(زن ا�و*�ب، د&�ر �ّ�� »cَ اْ*َ
َطبِ َو اْ�َرأَُ�ُ� َ

  ١٢، آ�� 
	رات�وره 

ُ�وا َو iْ�َ Eَ�بْ  8�	َ�َ E إِْ]ٌم َو Dن نD إِنTْ�َ 8َض ا*ظ8  Tْ�َُ,ُ#ْم Tْ�َ,�ً أَ ُ�ِ
ب9 أََ
ُدُ#ْم أَْن �� أ9�ََ�� ا*8ِذ�َن آَ�ُ%وا اْ	َ�ِ%ُ�وا َ#ِ]�راً ِ�َن ا*ظ8

اٌب َرِ
�ٌم q�َُْ#َل  َ َ�و8 َ إِن8  8 Bُوا  8 
َم أَِ&�ِ� َ�ْ���ً Lََ#ِرْھُ�ُ�وهُ َو ا�8ْ*َ»١٢«  

  ھ� M%�ه ا�ت. و (در #�ر ھ� دورى #%�د، ز�را ���M !,Tنا�د! از ����رى ��Mناى #��%! #� ا���ن آورده
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از )�� دو�ت دارد #� Mو)ت �رادر  د�=ران) �	ّ�س %#%�د و �T,! از )�� د�=رى را ��Rت %#%د، آ�� ھ�H �ك

$ذ�ر ��ر��ن دا%�د و از &دا $روا #%�د، ھ��%� &داو%د ����ر �و���رده &ود را �&ورد؟ (ھرMز) ��#� آن را %�$�%د �!

  ا�ت.

  ����ر:

�ون �وءظن، �	ّ�س و ��Rت، #� "�Z و "�� و ا&ّوت ���ن �ؤ�%�ن را �� ھم �! !�ز%د ا)�ره ا�ن آ�� �� �وا�

  د.#%�!

ى %�م ا�ن Mو%� #� آ��ھ��ن%��ت �� د�=ران %�! Mرد�ده ا�ت،  در 1رآن، �� 
�ن ظن ���رش )ده و از ��Mن �د

، ا�ن آ�� %�ز �راى 
�ظ آ�روى �ردم؛ � ا�تى �����%�ن را ��>ول ���رزه �� ��R! و �	�وزMر دا%���وره، ، ھ��

ر
��%� �)��� %)ده ا�ت. آرى، ��Rت �� دّر%دM! �! ھ�M H%�ھ! �]ل �وءظن، �	ّ�س و ��Rت را 
رام #رده ا�ت.


�وا%�ت در%ده ھم %��ت �� ھم 	%س &ود �Tّرض %�! !�ّ
  #%د.

  ��Rت $���دھ�ى�ر&K از 

��Rت آن ا�ت #� ا%��ن در ��Rب )&"! ��زى �=و�د #� �ردم از آن &�ر %دا)�� ��)%د و اMر آن )&ص �)%ود، 

   %�را
ت )ود.

���   !�ھ�ى آ%�ن را ��زMو %#%�د، #�! ھ� �ردار�د و �دىد�ت از �ر �رده :( ......)� و آ*� Lر�ودر�ول &دا "

   ھ��ش را ���ن #%د.#� ُ�رد، &و�!

)ود و اMر ��Rت #%%ده اMر �و�� #%د، آ&ر�ن #�! ا�ت #� وارد ��)ت �!( ......) ا��م "�دق ���� ا*�2م Lر�ود: 

   )ود.دوزخ �رده �!�و�� %#%د، اّو*�ن #�! ا�ت #� �� 

  ( ......) : #� Lر���%دا��م ر,� ���� ا*�2م از ا��م �	�د ���� ا*�2م %Bل �!

   �Mرد.ھر #س از ر�&�ن آ�روى �����%�ن &ود را 
�ظ #%د، &داو%د در ���1ت *iز)��ى او را %�د�ده �!

��� و آ*� Lر�ود%د: $����ر�   !�"  

Mو�%د: �را #�رھ�ى &وب �� در آن اى �!)ود، �ّدهى ا���ل ا%��ن �� د�ت او داده �!در ���1ت ھ%=��! #� %���

!� ���M ��#%د، ��#� #�رھ�ى &وب )ود: &داو%د، %� ��زى را #م و %� ��زى را Lرا�وش �!]�ت %)ده ا�ت؟ �� آ%
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ى ��ل ��ل اLراد د�=رى، #�رھ�ى %�ك Lراوا%! در %���ا�د از ��ن ر��L ا�ت. در �B)�� �� &�طر ���R! #� #رده

ھ�ى #�! )دن، %�#!ى ��Rتوا�ط�Mو�%د: ��#%%د #� ا�ن $رو%ده از آ%�ن %��ت، �� آ%�� �!��%%د و ��Mن �!&ود �!

   #� )�� را ��Rت #رده، �راى )�� ]�ت )ده ا�ت.

ى ا%��ن ���ن )ده ا�ت؟ آ�� ا�ن �را در روا��ت #��ر �ك *
ظ� ��Rت #ردن، �
ور %��ودى ���دات �%د ��*� �ؤال:

  %وع #��ر ��دE%� ا�ت؟

:X��$ ظ�، آ�رو�! را #� �ؤ�ن ��ل
ر�زد، &داو%د ھم ھ� �� د�ت آ�ده �!ھ��ن Mو%� #� ��Rت #%%ده در �ك *

  ���دات �%د��*�، �ك #��ر ��دE%� ا�ت. �رد. �%��را�ن �
و�ن �!ھ� �د�ت آورده از ����دا�! را #� او ��ل

  #%�م:در �واردى، ��Rت #ردن 	��ز ا�ت #� �� �T,! از آ%�� ا)�ره �!

ى د�=رى در �ورد ازدواج و Mز�%ش و ��>و*�ت دادن در ��Bم �)ورت در #�رھ�ى ��م؛ �T%! اMر )&"! در��ره

  ھ�ى آن Lرد را �� �)ورت #%%ده �=و��م.�وا%�م ��بو ... �)ورت &وا�ت، �� �!

ى ��طِل ا)&�"! #� داراى �%�ن ا���Bدا�! ھ��%د، %Bل �&ن و ��ب �&ن آ%�� 	��ز ا�ت، �راى رّد �&ن و ��Bده

  رو آ%�� )و%د.�� ���دا �ردم د%��*�

  �راى Mواھ! دادن %زد �1,!، ���د 
B�Bت را �Mت Mر�� ��Rت ��)د.

  )%�دن ��Rت

  ه، Mوش %دادن �� ��Rت ود�Lع از �ؤ�ن ا�ت. وظ��� )%و%د

��� و آ*� Lر�ود: ھر #س ���R! را �)%ود و آن را رّد #%د، &داو%د ھزار ��ب )ّر را در د%�� و �   !�$����ر "

)و%ده )ود. و اMر ��وا%د ��Rت�%دد، و*! اMر ��#ت �ود و Mوش داد، M%�ه Mو�%ده %�ز �راى او ]�ت �!آ&رت �ر او �!

   )ود.��رى #%د، و*! ��رى %#%د، در دو د%�� &وار و ذ*�ل �! را

�%��را�ن �� 
ق )%�دن ھر �ودن �� آن، )رك دا%��� )ده ا�ت، در روا��!، ��Rت #ردن؛ #�ر و )%�دن و را,!


رL! را %دار�م.  

  ١۴و  �١٣وره 
	رات، آ��ت 
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�Bْ%�ُ#ْم ِ�ْن َذَ#ٍر َو َ&َ � ��ٌم َ&ِ��ٌر  أُْ%]!�� أ9�ََ�� ا*%�8ُس إ8%ِِ�َ َ ِ أ�B�َُْ#ْم إِن8  8 �%�ُ#ْم ُ)Tُو��ً َو ��1َ>َِل *�T�ََِرLُوا إِن8 أَْ#َرَ�ُ#ْم ِ�ْ%َد  8ْTَ	َ َو

»١٣«  

ھ� 1رار داد�م �� �#د�=ر را �)%���د، ھ��%� ھ� و ��1��اى �ردم! �� )�� را از �رد و زن آLر�د�م و )�� را ��ره

  �� %زد &دا، �� �Bوا�ر�ن )���ت، ھ��%� &دا دا%�ى &��ر ا�ت.�ر�ن )Mرا�!

))!Mر�%ش زن و �رد، ا"ل ���وت در و�ژLم ا)�ره )ده ا�ت: ا"ل ���وات در آ�ھ�ى درا�ن آ�� �� �� ا"ل �

  ))#� �Bوا �2ك �ر�رى ا�ت. �)رى و ا"ل ا�ن

� 1ُْل َ*ْم ُ�ْؤِ�ُ%وا َو *ِ#ْن 1ُو*ُ  �ْ�ُ#ْم �1َ*ِت اuَْْ�راُب آ8%�َِ�َ E �ُ*ََو َرُ�و َ �ُوِ�ُ#ْم َو إِْن ُ�ِط�Tُوا  8ُ1 ^Lِ ِ���ُنvَْ�ْدُ&ِل ا � وا أَْ�َ�ْ�%� َو َ*�8

َ �Rَُوٌر َرِ
�ٌم    »١۴«ِ�ْن أَْ���*ُِ#ْم َ)ْ�>�ً إِن8  8

ا�م ا�د، ��#� �=و>�د: ا�2م آورده%��وردها�م، �� آ%�ن �=و: )�� ھ%وز ا���ن %)�ن ��M%د: �� ا���ن آوردهآن ا�راب ��د��

اى از ا���ل )�� #م و ھ%وز ا���ن در د*��ى )�� وارد %)ده ا�ت و اMر &دا و ر�و*ش را اط��ت #%�د، &داو%د ذّره

  #%د. ھ��%� &داو%د آ�رز%ده ��ر��ن ا�ت.%�!

�T,! از آ%�ن &ود را ���Eر از آ%��  آ%�ن �ؤ�ن �ود%د، و*!از %د #� �T,! ھ�� %)�%�ن ( �راد از ا�راب، ��د��

  #رد%د، در 
�*! #� �ك ��زه �����%! ��ش %�ود%د.$%دا)�%د و اّد��ى ا���ن �!�ود%د �!

  ���وت ا�2م �� ا���ن

  . ���وت در ��ق.١

��� و آ*� �� �%���ت آ���   !�َ�ْن َو « ىا�2م، ر%y ظ�ھرى ا�ت، و*! ا���ن ��ّ�ك 1��! ا�ت. ا��م "�دق "

 ًciَ�ْ"ِ ِ  »٣« »BَLَِد اْ�َ�ْ�َ�َك ِ��ْ*Tُْرَوِة اْ*ُوْ]B!« ىLر�ود: ر%y ا*�! ا�2م ا�ت، و در ����ر آ�� »٢« »أَْ
َ�ُن ِ�َن  8

   Lر�ود: ��ّ�ك �� ر����ن �
#م ا*�!، ھ��ن ا���ن ا�ت.

  . ���وت در ا%=�زه.٢

ى ا���ن 
���ً �T%وى ا�ت. ا��م "�دق ��ّدى ا�ت، و*! ا%=�زهى ا�2م آوردن، 
�ظ �� ر��دن �� �%��M �Lھ! ا%=�زه

)ود، و*! $�داش )ود و ازدواج �� �����%�ن 
2ل �!���� ا*�2م Lر�ود%د: �� ا�2م آوردن، &ون ا%��ن 
�ظ �!

   ا&روى �ر ا��س ا���ن 1��! ا�ت.
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  . ���وت در ��ل.٣

  .راه ��ل ��)داظ��ر ا�2م، �دون ��ل ��#ن ا�ت، و*! ا���ن ���د ھ�

  ١۵، آ�� 
	رات�وره 

ِ َو َرُ�و*ِِ� ُ]م8 َ*ْم َ�ْر��ُ�وا َو 	�َھُدوا q�َِْ�وا*ِِ�ْم َو أَْ%�ُ�ِ  َ�� اْ*ُ�ْؤِ�ُ%وَن ا*8ِذ�َن آَ�ُ%وا ِ��|8 �ِد1ُوَن إ8%ِ ِ أُو*ِ>َك ُھُم ا*"8 �ْم Lِ^ َ�ِ��ِل  8ِ

»١۵«  

ش ا���ن آورده و د��ر �رد�د %)د%د و �� ا�وال و 	�%��ى &ود در راه �ؤ�%�ن، �%�� #��%! ھ��%د #� �� &دا ور�و*

  &دا 	��د #رد%د. ا�%�%%د #� (در اّد��ى ا���ن) را��=و��%%د.

!T1ى �ؤ�ن وا����  

��ر آ�����َ�� اْ*ُ�ْؤِ�ُ%ونَ « ى 1رآن �� 	�   )روع )ده #� �ر��م ����ى �ؤ�ن واT1! ا�ت: »إ8%ِ

َ�� اْ*ُ�ْؤِ�ُ%و« .١ �ْم آ��ُ�ُ� زاَدْ�ُ�ْم إِ���%�ً َو َ��!إ8%ِِ�ْ�ُ َوِ	َ�ْت 1ُ�ُوُ�ُ�ْم َو إِذا ُ��َِ�ْت َ�َ �ُونَ  َن ا*8ِذ�َن إِذا ُذِ#َر  8 �ْم َ�َ�َو8#ِ D١« »َر�« 

*رزد و ھ��ن #� آ��ت ا*�! �ر آ%�ن �2وت �ؤ�%�ن واT1! #��%! ھ��%د #� ھر�Mه %�م &داو%د �رده )ود، د*���)�ن �!

  #%%د.Mردد و�%�� �ر &دا �#�� �!)ود، ظر�Lت آ%�ن �� ا���ن اLزوده �!

ِ َو َرُ�و*ِِ� َو إِذا #�ُ%وا .٢ �! إِ%8َ�� اْ*ُ�ْؤِ�ُ%وَن ا*8ِذ�َن آَ�ُ%وا ِ��|8�َ �ُTَ�َ  ُِْذُ%وهq�َ�ْ�َ !8�
�ؤ�%�ن واT1!  ... أَْ�ٍر 	�ِ�ٍ� َ*ْم َ�ْذَھُ�وا َ

ى #��%! ھ��%د #� �� &دا و ر�و*ش ا���ن دار%د و ھر�Mه در �ك #�ر د��� 	�T! �� $����ر ھ��%د، �دون ا	�زه

  )و%د.
,رت از "
%� &�رج %�!

َ�� اْ*ُ�ْؤِ�ُ%وَن إِْ&َوةٌ  آ�� دھم، . در ھ��ن �وره �طرح )ده ا�ت؛ �ك ��ر در۴و  ٣    ،... و ��ر د�=ر در ھ��ن آ�� إ8%ِ

ِ َو َرُ�و*ِِ� ُ]م8 َ*ْم َ�ْر��ُ�وا َو 	�َھُدوا q�َِْ�وا*ِِ�ْم َو أَْ%�ُ�ِ  َ�� اْ*ُ�ْؤِ�ُ%وَن ا*8ِذ�َن آَ�ُ%وا ِ��|8 �ِد1ُوَن إ8%ِ ِ أُو*ِ>َك ُھُم ا*"8 �ْم Lِ^ َ�ِ��ِل  8ِ

»١۵«  

��ر آ�� را در #%�ر ھم �=ذار�م، ����ى �ؤ�%�ن "�دق و واT1! را #)ف �!ا�  #%�م.Mر ا�ن 

  ١۶، آ�� 
	رات�وره 

 ْ̂ (َ Dل#ُ�ِ ُ ��واِت َو �� Lِ^ اuَْْرِض َو  8 �ُم �� Lِ^ ا*�8َTْ�َ ُ َ ِ�ِد�ِ%ُ#ْم َو  8 �Dُ�وَن  8Tَ�ُ ٌَم 1ُْل أ��  »١۶«ٍء َ�ِ



16 

 

ھ� و آ%�� را در ز��ن #%�د، در 
�*! #� &داو%د آ%�� را در آ���ن&دا را از د�ن و ا���ن &ود آ�Mه �!�=و: آ�� )��، 

  دا%د و &داو%د �� ھر ��زى دا%� ا�ت!؟ا�ت �!

  ����ر:

��� و آ*� ��M%د #� ا���ن �� "�د�1%� ا�ت. ا�ن آ�� %�زل )د #� %��ز �� �   !�Mروھ! �� �وM%د �� $����ر ا#رم "

  M%د %��ت، &داو%د �� ھ�� ��ز آ�Mه ا�ت.�و

اّ��  ،ى ��B>د &ود �� او*��ى &دا، اMر �راى ارز���! وا"2ح و�� #�ب اط��%�ن ��)د، ����ر $�%د�ده ا�ت، �ر,�

  ى ��B>د ر��#�را%� ��)د، 	�ى �رز%ش و�و��X ا�ت.اMر �ر,�

  ١٧، آ�� 
	رات�وره 

���ِن إِْن ُ#ْ%ُ�ْم "�ِد�1َِن  َ�ُ�%9وَن َ�َ�ْ�َك أَْن أَْ�َ�ُ�وا 1ُلْ  ُ َ�ُ�ن9 َ�َ�ْ�ُ#ْم أَْن َھداُ#ْم *ِْ{ِ 8̂ إ2�َِْ�ُ#ْم َ�ِل  8 �  »١٧«E َ�ُ�%9وا َ�َ

Mذار%د #� ا�2م آورده ا%د. �=و: ا�2م آورد%��ن را �ر �ن �ّ%ت %%��د، ��#� ا�ن &داو%د ا�ت #� آ%�ن �ر �و �ّ%ت �!

  Mو��د.را �� �وى ا���ن ھدا�ت #رد، اMر را�ت �!�ر )�� �ّ%ت دارد #� )�� 

ُ َ�ُ�ن9 « ھدا�ت )دن �� ا�2م و $ذ�رش ا�2م، %�Tت �زرگ ا*�! و �ّ%�! از 	�%ب &دا�ت. -   »َ�ِل  8

8̂ « &داو%د �� ا�2م و ا���ن و ���دت �� ا
���ج و %��زى %دارد. - �  »E َ�ُ�%9وا َ�َ

   ١٨، آ�� 
	رات�وره 

َ��ُوَن إِن8 Tْ�َ ���ِ ٌر�"ِ�َ ُ ��واِت َو اuَْْرِض َو  8 �ُم Rَْ�َب ا*�8َTْ�َ َ 8 »١٨«  

  #%�د ��%��ت.دا%د و &داو%د �� آ%�� ��ل �!ھ� و ز��ن را �!ھ��%� &داو%د %��ن آ���ن

آ�Mھ! �ر آن  در �دار �و
�د، ارز)�� �ر ا��س �ظ�ھر، �ّ%ت و)�Tر %��ت، ��#� �ر ا��س ا&2ص 1��! ا�ت #�

��واِت َو اuَْْرِض « �&"وص &دا�ت. �ُم Rَْ�َب ا*�8َTْ�َ َ دا%د، �=و%� (&داو%دى #� �Rب و $%��ن ھ��! را �! »إِن8  8

  دا%د؟ا���ن درو%! �� را %�!

  »وا*
�د ّ| رّب ا*�T*��ن«

 


