
ُِ هَِ ُ ِ

ُر

ا  ره َِ ُه  ِ ُِه.  ُِ ااِر ُ َِد و ر و

دوُ ُ ِد  َد ِان وِن ی ُاو ره ُ .ُ َ ری

.ُا ُِ هُِ ره َد  هِِ ارایا ِ

ُ َد ای  ِ ِ ص َدره:

اِ ِِ

(۱ ٓ۱ ا ِ) م و ُد

وُِ ِِ (۱:۵)

ِِت ُدُرَِ ه اارا (۲:۱)

رِر اارا (۳:۱)

ِا ی آِی (۳:۱۰)
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ُد و م

 از ِف ُ ،ُِم ُا و رُِل َِ  . ه َِ اِن ِاِب ُه ی ُا و َِه ِن اُو
۱
 ۱

 ِای َِ ِه ِز َاَی ُاُ ،ِ ِن ُا  دروغ
۲
 .ُ د َدره، َرُو َاُ َد  ِِ

ِ ،َارے . ََ ُ ِره َد و ُ م ُاو
۳
َُ، وِه ِز َاَی ره  از ُوِع ُد َدز َدد. 

َِِد و  ِ ِ ُِ هَِ
۴
 .ُ ا ه ازُِ َد َا  هِِت ِدِ  اُ ُِ م َد یوِن ا

   هِِت ِدِ ا وُ  ِِٓف ا از َ و َ :َا ِ َدُزو  ُدوی   ا

.ُ ُ ِ

ُِ ِِو

 ر ُا  ، ار ره َدهُ  ه رهَ  رای  ُا  هِِ َد  یره ا ُ
۵

َُ ِم ازوا ُ  ،َ ِ ی
۶
 .ُ ِ ا رهارا َرا َِ ر َد  ُدم، َدُ ر َددهُد ُ هَِ

َِ
۷
 .َ هَُ َ  ری ووَ َد ِ ُو ا َ اری اِ ِِ و ُ 

 ،َ َ ِ  اُ ِل ر ُا َ. ُاو  ده و ُُی، ار و ه ََ و

ُاو اُن
۹
 .َ ددار ک و ،ِدل ،َدَِ ،هَ ،ازَِ  َِ

۸
َ ام َد ِ ُِه ام ِده، 

ِِ  و رهِد ِ ُاو ی ره. َدِِ  ،َا ِت ُدُرِ ُِِ د و َدِِا ِِ  م ره 

.ُ ره َرد ُِِ و ُ ِ ِ-و-َ

،ُ  داِن ازوا  ِز
۱۱

 .َ وایََ ُِ از ًُ ،َ َ رِ ی وا ،َ ین آدُ
۱۰


۱۲

 .ُ هَ ره  ادهَ َ ِ یو َد ُ َدده َ  ِ ِ رام ُاو هِ هَِ ُاو ا

:ُ ،دُ  دون َِ از   ایَ از

“.َا  یره دوَ ه ورای َدِرَ ،یدرو   ُدِم”

و ُاو َد آو ی
۱۴

 َ ِ ِن ازواا  ُ َِز  ره ُاو  یَدره. ا ِ ره ِای
۱۳

َِه آدی ک  ِ ک َاَِ  ،ه ی
۱۵

 .َ ش ُ ره َرد ِ  ُد ِمدی و َد اُ

ُ ِاد ُاو
۱۶

 . انو ام ِو َا ِ ازوا ِِ ن امُ ،ِ ک ام ِ  ،ن َاا و َِ 
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ُ ا ره  ،َِ ال و ِداِر ازوا  ُ ِ ُاوُ ا ره ِار ُ. ُاو ِز و ن َا و

َِه ََ  ِ رد َُره.

ِِت ُدُرَِ ه اارا

َدَِ و ِ ،ددار  ِ دایَ
۲
ُ ِ اِ َی ره  َد ِِ ُِِ ُدُر َا ،د ِی: 

۱
 ۲

َُ َ ،ُ رام رَِد ِا ِ یُ ر ا
۳
 .َ َد ِ ِراری رَ و ََُ ن وو َد ا َ

ُاو  ِ د َا یُ َد 
۴
 ،َا -ب-وُ  ِ ِ ای رهِ َِ ،ََ اب ِدُ و

و َِد ،َک داُ ،وف َد رای ِ ، و ِ َد ُن
۵
 َ َد ره دو ُ یِ ی وُ

َد ِ ِِ  ُ َِ ان ره دایَ ر ا
۶
 .َُ َ اُ ِم ِره َد    ،َ ُ

 و رای ِ و
۸
 ،َ َوُٓو ا ُدُر ُ ِ َد  ،ُ ر  ِلا َُِ  د ره ِ  َد

۷
 .َ

.ُ هِ ،رهَ ِم َدَُ  نُ َ هَِ  ازی ،ُِ ِ و ََ دِِا ِِ  ُ َ

ُاوِ  ی ره
۱۰

 .ُ ِ یُ وِنُِ ازوا ره َِو ِر ُ َِا ُ یر از َار  َد  ُ
۹

َِ نُ
۱۱

 .ُ ََُ َِ ،اُ  هِِت ِدِ ِِ  َ رِدق و ُدُر ًِ َِ ،َُ ُدزی ُ هَِ

ِت ُدِ و ِد  ُ ِ ره  ِ َو ا 
۱۲

ِت ُ َِا، َِه  ُِدم ُ ِه. 

و ِ َد راِه ُاُ  ،َُ ِِِر
۱۳

 ، ِز َد ِای ُد َاُ و ا ،یَدَِ و َد ُ ره ا

ر  ره از    اِ ه ازَِ د ره ُاو
۱۴

 .َ    هِِت ِدِ رگ وُُ ایُ ِلُ

ُِ ًِ   ُ لُ ص ِِ  َِ ه ک ره   دُ َاُزو ا ِِ .ُ اَرت آزاد

 ا َ .ُ حو-ِا-َِز ه َِ ره ُاو ِ ِرِا  و ُ ُدم را ره َد ِای
۱۵

 .َ ری

. بِ َا ره ُ  َ

رِر اارا

.َ رَ  ِر  هَِ هُ ازوا ِو از َا ُ َِا َِت َدوُ و اُ از  ُ د آَوری َدزوا
۱
 ۳

ُن
۳
 .ُ رم رَ و ُ    ه اع ُدوریِ-ل-و از َِ ،َُ َ   ِره َد  ُاو

۲

د  ام  زن دو، ُ ،َاه و َه ی َت و ُ  َدی و روزای ُ ره َد دت و
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 وِ ِ و ُ ََُِا،
۴
ُ  ِی. ِدو از َ  َ  و  ازوا ُُ َدی. 

ِِت َدد و َد وِ ُ د َِر ِ َِ ،  ِلا  از َ ره  ُاو
۵
 ،ُ ِ  هِِت ِدِ

،   هِِت ِدِ ََُِ س رهُروح ُا ا اُ 
۶
 . زه سُروح ُا ِِ از َ ََُِ ُِ

.ُ یََا واِرِث ِز ِ ِِو َد ُا ُ بِ ِدل ،اُزو َِ َِِد وا 
۷
 ،ِ  َدز اََوَ

ِای ره ًِ ُدُر َا، ای  از  ُ ُ َد ِره ای ِا  ُ ِ ً ُاو ی  َد ُا
۸

از  َی ُچ،
۹
 .َا ََ ب وُ ُدم هَِ اِ َا .َ وفُ  رای َد ن َاُورده، داا

.َا ِ ه و اِ ِای ا ،ُ ُدوری  ِره َد َ ِ و  ِفِِا ،  هََ

ِا ی آِی

ُن  َِ ُاو
۱۱

 ،َ ََ ر  َدز ِد ،َ ش و ا ُ َِ ر ُدو   از رهقَاِ آدِم
۱۰

،ُُ َر ُاز ِس ره َد ِدِِ  س وَار ِو
۱۲

 .ُ مُ هُ ره َد راِه ُ د ه وُ اهُ

َد آده
۱۳

 .ُُ  ره َد ُاو ِِز  ُِِ ِ نُ ،  یُ َد ِِ ِر َد َُزود ُ ِ

ِارو َد
۱۴

 .ََ جُ ِ  َد  ،ُ َ َ َّ ره از ُاو ، َ هَِ سُّو َا ِِس َووِن ز

َِ از  د ِِه   ر د ره َد رای ُ وف ُ  ُوَرت ی اّو ره ُره ُ و

ی   از َا   ،م ی ُ ره َِ. َد ُاو ی   ره از
۱۵

 .ََ َ  دون

.ٓا .ُ ُ  ِِ َ و َ .َِ م َدره، َدزوا ام ن دوا ِ
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