
ِ اّوِل َِ ُه اارای

ِِ

ُر

ِو ِ ِِ .هُ ِ ِِ ِر ارایه اَِ  ا

َوُ د و َو  از و ی َااری ُروم.

ُ و ِِر ِِ ره ا ه َد ِِ ر، ُاو ُدِم اُزو ره

 و َ  ، ر   ه و ازوا نا  َد   تَد

ُ  َُد  اُزو َُِ ره ُوع . ُاو و ِد  ِر ِان وِن

 ِر ازوا ،ره   د َدُ َِ یُد ِ َد ُ ی

َدُ اُزو َد  دُ َِ یُد َ نُ ، وعُ ره َِ و ُاو ََا

ِد َدَُِِ . ازوا َد ااِزه ُ ُ  ُ َر ِِ ُ ره

،ر ُُِ ِر َد ُ ِت وَُ  از  .ره  ِر و َد  ا

ُِِ . َر  ِِ ارایِره ا ه اُزو َدَِ سِ  ر

ِ ِس، َد ِ ااری ِِ َد ِره  َاَوِن  ال
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.ُ ن ه ازواَِ ع رهَ  ِزم ِد ُ  وُد. اُُ اَ

ِِ ارایا ََُِ ن وِره ا َد  بُ ِ هَِ  یَد ا ُ

ر  ازوا ِ ُاو َد  ه ِد ازوا و َد ُ اریُُ ا رهُ ،هِِ

ِزَ ُ .ُ ق و ُ ِ ره َِه ُدوره ِدوِن ازوا ِار ُ و

 یال اُزو َد  .َ س َد َُ ک و ِز  ُ َِ ره ُاو

َد ِره  َاَون  و َد ِره اارای َت ُه َد ِ ازوا َا ُُد،

اب ِ و َد ِره ازی    و و  ر   و  اارای

.ُُ ن ه ازواَِ ُ ر ِ  وِنََا ِه َد وُ تَ

اِ ِِ

(۱ ِٓ۱: ا ِ)  م

ُُاری و ُد (۱:۲)

َِی ُ َد اارای ِِ (۲:۱)

 ِش و ِدم ُِِه ِس (۳:۶)

ِزُ ِ ُِِ ا (۴:۱)

ُِر  (۴:۱۳)

َری َِه ُِر  (۵:۱)

 َِی آِی (۵:۱۲)
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 م

 از ِف ِ ،ُاُ و ِس، ِ َد ِ اارای ِر  ِِ َد اُ  ِٓا و َد
۱
 ۱

!ُ ُ ِ َ و َ :َدِر ُ   َ

اری و ُدُُ

اِل ُ ان،
۳
ُ  ا ره َِه ُ ُ -و-ِس ُ. َد ُدی  ُ وُ  ره ِذ ه 

۲

َای ِارو،
۴
 .ُ د اُ  ِِٓر اُُ َد ،   یَ ره َد ُ اِرُا ِِو ُا ََُ-و-ِ ُ ِر

ُن ز   ی ره َدز
۵
ُ  َِ ا ُ ره دو َدره و ُ ره َِه ُ  ِاِب ه، 

ُ ِان ی، َ  ُاو ره َِ ،َُ َد ُرِت ُه  و روح ُاُس و َد َِ-و-ِاِِن ِ ُاو ره

ُ از
۶
َدز ُ َرَی. ُ ِد  ِ َد ِ ُ َر َرو-و-رر ُی و ِ َد ُ ُ ِدی. 

ِِِ َ  و از ََ َوی ِ و اِ از َ ِِم ُا َرَ ِ ِدِ، و ز ام ُ ُاو ره َد

 َو َا وَ ی  ارا َدا ِ هَِ ُ ی رَد
۷
 .ِ لُ ِ سُروح ُا  

ا ِٓم ََُِ َ از َ ُ َد َو و َد َاُ َ َه،  َِره  َد ِره ان
۸
 .ُِ ر ُُا

 ی وُُدِم ا ا
۹
 ،ُ ِ َ   ِ ِزم  .هُِدم ر ِش َد  ی ِم ا، َدُ َد ُ

ِد َ ُ ک از َِِ  و َد ِ -و- از  ر  ُ  ِ یِ  دون

 اُزو ِ رُ َُِِ َ ِقَ  و َد
۱۰

 ،ِ ِ َدُزو  ُروی َاُورِد ِ ه وای ِزُ نُ هِ

.ِ تِ تَِٓا ََِ ره از  و ُاو  هره ِزا ُاو ره ُدوُ .َِا  ِ از ،  َ

ِِ ارایَد ا ُ یَِ

  َِِ ُ َد ِر
۲
ِاروِن  ،ِدون  ُ َدِر  َاَوِن از َد  ُ ه َُد. 

۱
 ۲

ِِ َر ِدی و  ُِدم  ازَ َرری  ِ .وُِد ای  َُِی ُ ،ا َدز ُ َات

َِ-و-ِِ ازَ  از ُاُ د و َ َد  َِک و َ ام َد
۳
 .َِ ُ ا ره َدزُ ی  َدد

ُ ، َا از  راُ  و ِان وِن ی ره َد ُِه از ا. و  َد
۴
 .ِر ُ َدز ِ

ِای  ی ره ِان َی  ُدم از  را َِ ،ُ  رُ َِا ره ُ ،ن ُا از
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 َ ره ُ َُ ِنِز   یَ ِ و    َِِ ُ
۵
ِم َِِ ِدل ی   َدره. 

رُُ-ام-وُِدم ِا از 
۶
 .َا ِ ره ا َدزیُ ی؛ََا ُ َد ِد  ِ مَُ ِ ام از َ و

.َد ُ َِ ره َد رُُ ِ ا   یُر َِ ِا ،ِد ِ از َ و ُ د از َ ،َ

ََُ-و-
۸
 .ُ َٓا ُ نِ از  ِ ِٓا  ِِ ،ی رر ُ-و-َ َد ُ   ِ

۷

ِ از َد ِره  ُ اُو ُ د َ  َ ِم ُا ره َدز ُ ِان ی،  َِ ِزُ  ره ام َد

ِارو، ََُ و  ی ره   ِدی ً از
۹
 .ِدُ ِ  َدز َُا ُ ا ،ا ُ رِا

د  :َ َ ُو و روز  َزِ ه َِه  َِش  ُر ُی  از ِ َرَوِن َِم ُا

 َِ صُ و ا  و َد   َد  َِا ِ ،اراَای ا ،ُ و
۱۰

 .َُ ُ نَ ِر

ُا ُِم ازَُ     َِِ ُ نُا
۱۱

 .َا ِ ره ام َدزی  د اُ ی وُ رر ُ

ُ دی وَِ اریی، ِدُ َِ ره ُ 
۱۲

 :ُ رر ُ یِ  ٓا   ،یُ رر ر

.ُ تَد ُ ل و د ره َد ُ ن ُاوُ ،َ اُ ِلُ ِِ ُ رر  یُُ َّ ره

و ازی َدِ ام  داُ ا ره ُ ،ُ ُن وَ ِِم ُا ره َدز ُ ِان ی،  ُ ُاو ره از داِن
۱۳

ازِِِ ، ُاو ره ِره ِاَِ ،َِ ِ  ُاو ره َد ِاِن ِم ُا ُل  ِ وا ًِم اُزو ام َا و

دُ ُِ َد  اُ ارایی ا  از ُ ،اروِ َای
۱۴

 .ُ ر ِار َاا  ُ َد ِز

َاُِ ِ ،ه  ،ُِ اُ َر-و- ی  ُاو از ِ ان ُ َد   از وارای

 ُاو ٓو ا ُ دُ ره و َا  َ
۱۵

 .ِِد ُ دون ارایو ِام از ِد ُ ،ِد ُ دیُ

و  ُ ِ ره از َرَوِن َِم
۱۶

 ُدم َا ِ ُِِ و ُاو ِ ش ا ازواُ .ُ َره ام آزار-و-َاذ

ََِ ِٓره و َد ا هُ ََِ ی ازوا هُ ِر َدزی ر . َ ،ُ دُ َِ ُدِم ِتِ ِِ  اُ

.ُ ِزل ازوا َِ ا َدُ

ِاروِن  ،ِ اُزو َُ  ت ره از ُ ُدور ُی، اِ ِدل  از ُ ُدور َُد،  ُدو زدَ َد ِای
۱۷

ًُ و  ُ  َد   
۱۸

آرزو ُدی و ُ ِ َی  ُروی ُ ره ِ ی. 

ُاِ و  و ِج ِاِر
۱۹

 .اَ ره  َ ِ ،ُ ُ َد ِد  مُ ِ ر ،ُ ، د

َارے،
۲۰

از  َا؟ ا َِِ ُ ٓ َد وُ ِِر  َ َد ُُِر اُزو ِ ِِی ازُِ ؟ 

.َِا از  رات وِا ُ
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َُ ِِٓر ا َد ُ ی   ِِ ِ او ،َ  ُ از َِ ََُ ِد  رِِٓا
۱
 ۳

و ِس ره َد ِدِ ازُ َر ی. ُاو ِ اِر اار و  ِر از َد راِه ُا و َد  َوِن
۲


۳
 ِ اریِد ُ و َدز  ِ نره َد ا ُ ُاو  ی َر ُ  ُاو ره َد .َا  ی

 یه اَِ   َدِر  بُ ُ نُ ،َُِ دِد  و-َز- ی َرا َِد َا ُ مَُ 

را، زُ ُ   ِدی،  از  َدز ُُ ُی  َر-و-
۴
ََُر ُی  َر-و-َزِ ی. 

َد  َُ ازی ره  ِو  یا
۵
 .ُ ر ا ًوا  َِِ ُ ؛ وَا ُ رِآزار َد ِا

. ِ نِِا ُ ناری اُاو از ُا  مُ َر ُ  ره َد  َ او ،َُ  ُ از

.َ ر َ از  یِم َز و َ ه َره َو ُ َ  رُدم س 

 ِش و ِدم ُِِه ِس

 ش َاُورده ِ  َدز ُ ََُ ن وِره ا ه و َدََا از َِد ِد  ُ  س ازِ ٓا ِ
۶


۷
 .َا ُاِر ازام َد آرزوی ِد   اِزهو اَُد ،َِا  ارِق ِدَ و َد ُِ د ره  َ  ُ

َای ِارو، وُِد ازی   ُدِر َ و ُِ َاِ ، از ِِو َد ِره ان َ ََّ ُا ی و

ِ  ِ  ،َُُ از
۹
 .ُ زه از ِز ،ِار َاُا اوُ َد ُ  ٓو ا

۸
آُده ُی. 

  ِو و روز َد
۱۰

 .ُ سا اُ ِه َد ُِره از َد   یا ِ ِ  اریُُ اُ

َِق َ ُدُ  و از ُا ر َا   ُروی ُ ره ِی و  رُ دی ان ُ ره ُره

.

و
۱۲

  ُ َد ِد  ُ واز ه ازَِ  راه ره ،   یَ و  د اُ  ِٓا  ُ ُد 
۱۱

ُدِ َ  ُ -و-ُ ََُ ره َِه ُ ِِ و َِه  ُِدم  َ، اُ رََُِ   ازَِ ه

   یَ  و روِزَُد ا   یَ ره ُ ی ِدل ََُ-و-ِ ُِِاو َد و
۱۳

 .َا َ ُ

.َِ َ ک و اُ  ِٓا ِ َد ُ ،ُ رُ رهُدو ُ ِ َُ

ِزُ ِ ُِِ ا

ُا ُ و َ دُ ُ ا ازُ  ُِ رر  رِ  ِِِ د  از ُ ،اروِ َای ،َِٓد ا
۱
 ۴
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ََ ه ام ازی  ُ ِ ُ و َدز ُ زاری ُ  َد  َ ِم َد  ٓا .ُِ ام ِز ر

-و-ِاراِده
۳
 .ُِ ُ  ،َددی ُ َدز  َ ِف از   م رها ُن اُ

۲
 .ِ ِ

 ُ مَُ 
۴
 .ِ هِ د ره ُدور ریو ِز ِد ِاِ ر  از  ،َا ُ ونُ س َُ اُ

و ر ُِدِم ُا ِس َاِ ّه
۵
 ُِ هِ تَِ و  و ُاو ره َد ُِ ِاداره ر  ره ُ ِ  ُِ

،ِ زی ره  ره ام َدزی َ و  وزَ ُ ارِ  ِ َد َ  
۶
 .ََِ  سََ ت وَ

ُا  ره
۷
اُ او از ِ ای را ِاِم ِِه. ِای را ره  از ه َدز ُُ ُی و ُ ِدی. 

ا   
۸
 .َ س َُ ک و  ای ازی َِ ،ُ ِز  َد   هَ بِه ازی ِاَِ

.ِ ُ ره َدز ُ سُروح ُا  ُ رای ره ِاُ َِ ،ن رهِا َ  ُاو ،ُ ره َرد َِ

  ِِِ د اُ از ُ دون نُ ،ُ ِ ِ َ ُ َدز  َِ ِزم اروِ َِ َد ََُ ِره َد
۹

ر ارو اِ   وَ ِِم و َد ُ  ِ 
۱۰

 .َِ َد ََُ ُ ِِ   ر

ُ فََ و
۱۱

 ُ ََ ه ام ازی ُ ََُ  ُُ ِ ُ ارو، ازِ ز ام، َای و .ُِ رر

ا  َ َ ِز آرام َدَِ . َد رای دون َُ ُل َِ و  ِدی ُ َزِ ه َچ

ُ  َد   َِ ِ اِد
۱۲

ی ِزُ  ره َا ُِ، اُ ر  ازی  َدز ُ َاُ دی، 

.ََِ جُ ِ  و َد ُِ اَ

 ِرُ

ِز ُِِا  ی ِِ ُ  َِ   ،ه تَ  ارایا َِاز َو ُ  ُ  ،اروِ
۱۳

ُن  ان َدری ُ  د و  از َگ ُدوره ِزه ُ و ام َِ َدری
۱۴

 .َِ  و َ ،رهَ یََا

و ا َره ره  از ِم
۱۵

 َد و ِ َاَوِن اُزو، ُا ِم اارا ره ُ ده،   َ  ه. 

.ََِ ِر اُزوُُ َد َ ه  دهُ از َُ  َ ِرُ روِز  و ه َاِز    :ُ َ

ُن  َد  َد آواِز ِ و َد َای ِ َا و َد َِت ُر از ا ِٓزل ُ و اّول ی  َد
۱۶

 اُزو،    ز ِزه َا  ازوا ُ َن آُور
۱۷

 .ُ هره ِزُدو د، ُاوُ تَ و ن َدا 

ُ ِِ  ره یا  
۱۸

 .َُ اُزو  ََا  هُ ی  َ  و ُ دهُ  ِ ِف و 

.ِِ اریو ِد ُِ ِ ره
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 ِرُ هَِ ریَ

ُن ُ ُب
۲
 ،ُ ِ ُ هَِ ِ َ  ِ ِزم  ِی واِن او ز ِره و َد ،ِ اروِنِ

۱
 ۵

“،َا َو َا ُ” :ُ ُدم  و وَُد ا
۳
 . و َِ َد  ُدزی َا ِر اوُ روِز  َِِ

 ،ُِ ا و َوا دا ُِِدم  ِِ ُ َدرِد َزو َد ُاِغ ُِن  ُِ و  راه

ُن
۵
 ،ُ ِِ ُدز  ِره ر ُ ُاو روز  َِِ ِ ارو، َدِ َای ،ُ ِ

۴
 .ِ و ه ُدوَِ

 ِ ، رِ ِدو َوری وُده
۶
ِ ُی ُر و روز َاَ  .ِ َد  ِر َدری و َ َد و. 

ُاو ُ ِ د ره  ی ره و و و َد ُاو ،ُ و  ی نُ
۷
 .َ ار و آِدر َِ ،ََ

و   َد روَ روز ُ َدری،  آِدر َ و ان و ُ ََُ ره ِِ ِزِره
۸
 .ُُ ِ و ِف ام از

 هَ بِه ازی ِاَِ ره  اُ نُ
۹
 . ُ  َوری َد ٓا ِ ِت ره رِ ِِو ُا  ُ ن َوری َد

ُاو ن ُ ره
۱۰

 . اَ تِ    یَ َِِد و  ای ازیَ َِ ،ُ رِِ اُزو ََِ َد

َِ َدزی 
۱۱

َِه ازِ ا    َد وُ ِر   اُزو َ ِز  ، ار   ،َو. 

.ُُِ ام ٓا  ر ُا ،ِِ ِادا ُ ِِ َِ و ِ َد

 َِی آِی

اِ ُٓارو،  از  ُ ِ ُ ا ُی ره  َد ُ َ َد ِم  َ َزِ  و ُ ره َد
۱۲

و َزُا ِ ره از و ُاو
۱۳

 ِ امَِدزوا ِا َِ ُ نا اِنِ َد ،ُ ُو را َِ َ راِه

ِ ُ از  ،اروِ
۱۴

 .ُِ ِز -و-ُ َد ُ ِِ  و ِ تَِ و ََُ ُ ن و ِدل  

 ُ آدی  و ُرََ ره َزِ ِ، َااِد ِدل و َُک ره ِداری ِِ، از ای ِ و

َِ ،َِ یَ ،یَ ِضَِ َد  ِ شُ
۱۵

 .ِ َِ-و-َ ُدم ِ  و ِ اُِ َوس

ُد 
۱۷

 .َِ ش َ 
۱۶

 .ِ ُ ُدِم ِد ِم  و ام ُ ِِ   ِ ِ 

 َد راِه ُ هَِ اُ و-ِاراِده- َا ا ،ِ اریُُ اُ از ،َِا    َد
۱۸

 .ِ

 َد ِره م
۲۱

 ،َِ ِ کَو-َا-ُُ ره  
۲۰

 .َِ ُ س رهُروح ُا ِِٓا 
۱۹

 .َا 

.ِ هِ ی ُدورَ ر  ره از ُ دون
۲۲

 .ِِِ  ب رهُ یِ  و ِ ِ اِ

ِ ن و روح و   س َُ-ک-و ًِ ره ُ  د ،َا َ-و-ُ ِ  ایُ
۲۳

۷ / ۸
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َو د وِا ِِ ت َددهَره د ُ  ُا
۲۴

 .َُ ِ و َ ،   یَ ِرُ روِز  ُ

.ُ رهُ را ره ا ً و َا

َ ره ُ َ ِم َد 
۲۷

 .ُِ م  ُروی  ک ارو ره از ِدِلِ 
۲۶

 .ُِ ُد از ِ ارو، َدِ
۲۵

.ِِ اروِ ِم ره َد  ا  مُِ

.ٓا .ُ ُ  ِِ    یَ َِ
۲۸
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