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ريا ي�ون�ن ل�يل�ه ب�طياعا م�
ر :  1 ت�ي دكام� ونا دآ�م� ريا تا ي�ون�ن بر� يلا ت�ن�يثا دم� بثا ، 2وهو� ه مذيتا ر�  ” قولوخ سي لن�نو�

يلا ب�شتا دي0اي قامي . “ مط� ب�ب د� ومنادي بگاوآه ، مس�
يزآلا 3 ر�كوآ با: يل�ه م� ثل�ه لي�وپ�ه وخز� ريا ، ونخ� ن پاثا دم� ش م�  وق�مل�ه ي�ون�ن تا دآ�ر�ق لت�رش�

ريا . ه دم� ش ، مقام� يه تا دزآل�ه آ:�م0اي لت�رش� ثل�ه بگاو� يه ونخ� Eق لEه ح� ش . وهو� لت�رش�
ر�كوآ ل�توآرآ . 4 بثا بگ�و ياما و�ل دث�يل�ه م� جلا آIرپ�ليل�ه ر� ريا پ�وخا قويا بياما وه� مل�ه م� ق�  وم�

Iلاها ديEه ، وتل�قلاي سپاقاي 5 ليا ك�د خاء لا ر�كوآ وقر�يلاي بقالا ع� يلاي مر�خشان�ه دم�  وزد�
يوآ نخيثا بكاسا ر�كوآ . آ:�ل0ا ي�ون�ن و� ل�قلي مي�قروثا دم� مق� ر�كوآ بگ�و ياما تا د�  ديلاي بم�

رتا .  نثا ي�ق� قلال�ه ش� خل�ه وك�م ش� حل�ه ودم� ر�كوآ ، وشط� مر�خشان�ه 6دم� يب�يه ر�يشا د�  وقرول�ه لگ�
ن آIلاهوخ ، كبار�ه آIلاها ب�ه ير�ه طال�يه : ” د�خ آ:يو�ت دميخا ؟ قو ومن�وني م� ر�كوآ وم�  دم�

لك�خ . “ ير�ن ولا كه� دتاخ�
ب�ب دآIذ ب�لايا . 7 ن آ:يل�ه س� ه تا دي�يذ�خ م� خ آ:�ذو� ي]و تا دت�لق� ور�يه : ” ه� ير�ه تا خ�  وك�د خاء م�

ه ونپ�ل0اي آ:�لEه دي�ون�ن .  ب�ب دآIذ 8“ وتل�قلاي آ:�ذو� ن آ:يل�ه س� ئل�ن م� يذ� يرآي طال�يه : ” دي م�  وم�
ا م0 ن آ:�يما ع� ن آ:�يكا ث�يلوخ ؟ ما:�يما آIثرآ آ:يو�ت ؟ وم�  ب�لايا دث�يل�ه آ:�ل�ن ؟ ميل�ه شولوخ ؟ وم�

آ:يو�ت ؟ “
يل�ه ياما 9 بر� ي0ا ، د� ريا آIلاها د�شم� ن م� ن م� د� ن ، وآ�نا گز� يورآيا آ:يو� ير�ه طالاي : ” آ�نا ع�  وم�

وي�وشا . “
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خ ، “ مب�ه دآ�ني 10 ذلوخ هاد� يرآي طال�يه : ” قاي آ|و� بثا ، وم� وثا ر� يلاي آ�ني گور�ه زد�  وزد�
ئلاي .  يذ� ب�ب دآ�وو ك�م م� ريا ، مس� يلاي ديل�ه آ|ريقا مپاثا دم� يرآي طال�يه : ” 11گور�ه آ:يذ�  وم�

يوآ ب�هياجا ك�بيرآ . ب�ب دياما و� ه ياما طال�ن ؟ “ مس� ما آ~وذ�خ بگاووخ تا دهاد�
ه ، مب�ه دآ�نا كيذئ�ن دآIذ آIرپ�ليل�ه 12 ه طالاي : ” شقولولي وتلوقولي بياما وب�ه دهاد� ير�  وم�

بابي . “ ن مس� جلا آ:�ل]وخ� بثا ه� ر�
يوآ ب�هياجا 13 ب�ب دياما و� لEيباي مس� ر�كوآ لي�وشا ولا هو� ئري م� د�  آ:�ل0ا گور�ه طر�يلاي تا دم�

ب�ب گيانا دآ�ذي 14آ:�ل0اي ب�ش ك�بيرآ .  ت�ن مس� لك� ريا لا مه� يرآي : ” يا م� ريا وم�  وقر�يلاي لم�
ذلوخ . بل�يلوخ آ|و� ريا د�خ دعاج� ب�ب دآ�ي�ت يا م� ك0ايا ، مس� م0ا ز�  گ�ورآ ، ولا ت�لق�ت آ:�ل�ن د�

ن هي�جت�يه .  15 يل�ه ياما م� ل0اي ي�ون�ن ، وتليق بياما ، وهد� ن 16وشق� يلاي آ�ني گور�ه م�  وزد�
يرآي ن�ذر�ه . ريا ونذ� وحا تا م� بثا ودو�حلاي د� وثا ر� ريا زد� م�

ير�ه نونا رآبا دبال�ي لي�ون�ن . وپ�شل�ه ي�ون�ن طلاثا ي�ماثا وطلاثا ل�يل�وآثا بكاسا 17 ريا م�حض�  وم�
دنونا .

2
صل�وثا دي�ون�ن

ريا مكاسا دنونا .  1 ل�يل�ه ي�ون�ن تا م� ير�ه : 2ومص� وم�
يلوخ قالي . شي�ول ، وشم� مقا د� ن ع� ي�طلي م� بلي ، مع� ريا ، وك�م جاو�  ” با~وقاني قر�يلي لم�

ذرآني ن�يهرآ ، وث�يلاي بر�يشي ك�ل0اي 3 و� ير�ه خ� مقا ، بل�ب0ا دياماثا . وخظ� ت0ي بع�  مب�ه دك�م ت�لق�
موق�ه دي0وخ .  ه ومايا ع� وج� آ|ر�ن وب�ه 4م� ه دآ:�ينوخ ، آ:�ل0ا ب�ه دد� يري : ” پ�شلي تليقا مقام�  وآ�نا م�
ي�كلا دق�دشوخ .  ير�ن له� مقا ، 5دخ� ذرآن�يه ع� و� ير�ه خ� ل پ�وقي . خظ� ذرآني و� و� يرآي مايا خ�  خظ�

يل�ه گ�ل0ا دياما آ:�لEه در�يشي .  غل�قلاي بپاثي 6وخذ� Iرآ د� وث�ه دطورآن�ه لا ل آIساسات خ� ثلي و�  نخ�
ن شي�ول خايي دي0ي .  قلوخ م� ريا آIلاهي م�س� وآثاه و�ل آIب�د . آ:�ل0ا آ�ي�ت يا م�  ك�د آ:�قلا 7ط�ر�
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ي�كلا دق�دشوخ .  يلا صل�وثي لگ�يبوخ له� ريا ، ومط� يرآ م� كن�طري 8گياني ك�بيرآ تخ�  آIن د�
ت0وخ .  وقي ن�عم� ه پطيل�ه كش� وحا طالوخ وب�ه 9آIلاه� ن د� رو� ق�  آ:�ل0ا آ�نا بقالا د�شكارآ ، كم�

ريا كاث�ه . ن م� لاص م� يري طالوخ . وخ� نذ� ندي د� ن م� Eمت�م د�
پثا دياما . 10 ذل�ه لنونا وك�م ت�لقال�ه تا ي�ون�ن آ:�لEه دي�وشا لس� ريا پق� وم�

3
ريا ي�ون�ن ب�طياعا لم�

ير�ه :  1 ريا لي�ون�ن گاها دت�تEي وم� يلا ت�ن�يثا دم� بثا ، 2وهو� ه ، مذيتا ر�  ” قولوخ سي لن�نو�
نEه طالوخ . “ ندي دآIمر� ومنادي بگاوآه م�

شتا 3 ه دآIلاها ، ورخ� بثا وآوآ قام� ه مذيتا ر� ريا . ون�نو� خ ت�ن�يثا دم� ه م�  وق�مل�ه ي�ون�ن وز�لEه لن�نو�
ث�ر آIربي 4د�طلاثا ي�ماثا .  ير�ه : ” ب� يل�ه وم� شتا دخاء ي�وما ومن�د� ير�ه ي�ون�ن ل�مذيتا رخ�  وآ:و�

ه ب�ه دپ�يشا قل�بتا . ي�ماثا ، ن�نو�
ن رآبا و�ل 5 ا م� ش0 لEه دح� يمي ولو�شلاي ج� ذلاي تا دص� ه باIلاها ، وپق� ه دن�نو� ن0اي ناش�  ومهيم�

ز�ورآ .
لEه 6 شل�ه ج� نEيه ق�باي�يه ولو� طل�ه م� ن ك�رسي ديEه وشم� ه ، وق�مل�ه م� لكا دن�نو� برآ لم� يل�ه خ�  ومط�

طما .  ا وتول�ه لق� ش0 ب0ابيEه ” دلا 7دح� لكا ور� ا دم� ن ك�م0 ه ، م� منادآي وآIمري بن�نو� ذل�ه تا د�  وپق�
رآ�ي ولا شاتاي مايا .  ندي ، ولا م� ن ولا ت�ور�ه ولا آ~ربا م� يو� ل ب�رناشا ولا ح�  ول�وشي 8آ�خ�

يه ن آ~رخ� ن آIلاها ، وت�يوي ك�د خاء م� د قارآي ومن�وناي م� يوآن�ه ، وش� ه وح� ا ناش� ش0 لEه دح�  ج�
ذلاي آ:يدآثاي .  ئو� ن ظ�ل�م د� مث�يه ، ولا 9ب�شتا وم� ن ، وپ�يخا ح�  تا دآIلاها ددآئ�ر ومپ�شم�

لك�خ . كه�
نEه آIلاها آ:�لEه دب�شتا 10 ن آ~رخا ب�شتا دي0اي ، مپ�شم� دآ:�يرآي م� يل�ه آIلاها عوآذآي ود�  وك�د خز�

ذل�ه . يه ولا ك�م آ�و� ذوآ بگاو� ير�ه ب�ه دآ�و� دم�
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4
ريا ه دم� ن ر�حم� مثا دي�ون�ن م� ح�

ير�ه .  1 ب�ب آ�ذي وجگ� ير�ه : ” آ~وف ، 2وك�م ك�ريال�ه ي�ون�ن ك�بيرآ مس� ريا وم� ل�يل�ه تا م�  ومص�
ش ب�ب با:�يلي دآIرق�ن لت�رش� نوآ باIرآ دي0ي ؟ ما�ذي س� حك�يثي مك�د و� و لا وآوآ آ�ذي م� ريا ، م�  يا م�

ت0وخ ك�ب�رتا ، ل�ق ي�ريخا ور�حم� ر خ� نين ومر�حمانا ، وم� ن دآ�ي�ت آ:يو�ت آIلاها ح�  ، مب�ه دكيذ�
ر�حق�ت لب�شتا . وكم�

وثي ب�شط�و مخايي آ:يل�ه . “  3 ن0ي ، مب�ه دم� ول0ا گياني م� ريا ، شق� ها يا م� ريا تا 4ود� ير�ه م�  وم�
يروخ ؟ . ا جگ� ق0 ي�ون�ن : ” آ�ي مح�

ذل�ه تاما طال�يه ق�پرآنا ، وتول�ه 5 مذيتا ، وآ:و� سقانا د� ن م� ن مذيتا ، وتول�ه م�  وپل�طل�ه ي�ون�ن م�
ل�نيثا  وث�ه دط� ن مذيتا . 1آخ� ريا آIلاها خذآ ق�رآ� 6 دق�پرآنا ، تا دخاز�ه ما ب�ه دبار�ه م� ير�ه م�  وم�حض�

خل�ه ي�ون�ن م ديEه . وپص� ن غ� لصال�ه م� مخ� يه تا د� ل�نيثا لر�يش� ويا ط� ن ي�ون�ن تا ده� يل م�  وعل�يلا لا:�
بثا .  رما دق�رآ� پ�صخوثا ر� رآ� 7بق� يل�ه لق� ير�ث ي�وما ، ومخ� متا د� آنا دق�د� د0 ير�ه آIلاها ت�ول�يثا بع�  وم�حض�

سقانا ، 8وآ:و�شلا .  ميما مبارآ دم� ير�ه آIلاها پ�وخا خ� مشا ، م�حض� يلا ك�د زر�قلا ش�  وهو�
مشا لر�يشا دي�ون�ن وآ:�قل�ه ك�بيرآ يلا ش� وثي ب�شط�وبومخ� ير�ه : ” م� وثا تا گيان�يه وم�   وطل�بل�ه م�

ن خايي . “ آ:يل�ه طالي م�
ا آ:�قلوخ ط�ل�بEه دق�رآ� ؟ “ 9 ق0 ير�ه آIلاها تا ي�ون�ن : ” مح� وم�

وثا . “ ا آ:�قلي و�ل م� ق0 ير�ه ي�ون�ن : ” مح� وم�
ت�ه ، 10 رو� يلوخ بگاوآه ولا ك�م م� ريا : ” آ�ي�ت غب�ن0وخ آ:�لEه دق�رآ� دلا جه� ير�ه طال�يه م�  وم�

ثلا بل�يل�ه .  يلا بل�يل�ه ، وم� نو� بثا ك�بيرآ ، 11د� ه ، آ�ذي مذيتا ر� ن آ:�لEه دن�نو�  د�خ آ�نا لا مر�حم�

دكوخا  4.5آ 1
ير�ه  4.8بب وغم�
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سر�ه دي0اي ، ه ، دلا كيذئي ي�من�ه دي0اي مع� ن آ~م0ا وآ:�سري آIلپ�ه ناش�  دآ:يث�ن بگاوآه ب�ش ك�بيرآ م�
يوآن�ه ك�بير�ه . م آ:يث�ن بگاوآه ح� وه�
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