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،اًرذهافو ؿوادرق  رنف درا پٌرن ما رذولرق ؿوادرق  نفرفنُرذه بره ا  کهرخ  ره ؿرقا اه درقمح ؿروف م ع ال رقى  چه پیغام ُگف انگیوی فنُذه برنای ررن ب برا نو د مف ا  پٌرن ؿرقا ما
رررنفم ما اه ک ادانِررا  نظرراح فدررق  رذولررق   ررق   اػذیرراص برره  طرروف درری. رررنفی نیٌررخ ر نرروهاف شیٌرر  ناریررقو ؿوادررق ُررق برره رآ رر   ؿررقا نظرراح ررر  فدررق چو  ا  درررق دررا  

 22،د ه1ذ ،بابر

  ا ر  ش یرقو برا  ذراب دولق شیٌر  فم ف  براب ا م رذر    لودرا سدرخ ُرقو اًرخ ر ا ر  براب درا دری. نبذره ای ب را برن  طروف شیٌر  فم دًرنا  پریَ اه دولرقٍ نِرا  ننر  فد رق 
فم رررومف هنرقک  ا  اه هرررا  دولررق دررا ر رقى فم رررومف دولررق شیٌر  رٌرریغ دنـرروان  نررقامفر هنرقک    اشنررام شیٌرر  رٌرریغ فم اناطیرح رذ ،رندي،لودررا    وػ ررا سدرخ ُررقو اًررخ 

ندرر  ررر   ررنف  دآنیررق  رره ًرر  ًرراله برروف چیررو ه ررافی ننرر  بی رریب  لرر  برره رررا کهذرره ُررقو  رره ا  برره ش رروا   رر   رروفم  فم ػبنررخ   دارررخ   م ررار قی نرروف ؿررقا   رررنفم د
هنرقک  رر   رنف   ا ر  ٓرنفاد ش یرقو اُرذداو دولرق بروف  ره فم دًرنا    ذاب ر قى دنکرو فم ررومف رٌریغ ا  گونره ننر  کو رق  ره ا  انٌران   اررح پریَ اه         ر 52،د ه 2لودا،باب

 بآض  اه رنفم اًخر

 تعمید عیسی هسیح

درق رهرران   ره شیٌر   اه شیٌ  دوًرظ  ؼیر  دآنیرق فد رقو فم م ف امف  دآنیرق فافو ُرق ر دآنیرق د عرا بره رآ ر  پاُریق  دب نیٌرخ بشبره اوعره  م ُرق   اررح فم دب ما رر  عش
 11  11،د اح 1ال قى ما فم افخ  نف   ٓقا   اه دًنا  ُ یق  دو پٌن ػدیب ر  دٌذ   ه اه دو ؿوُ وفم  رندي،بابدب بندرق  م ع 

طرا    ره   ابشریي ا  ما دظنبره اه ا   عن ق ؿقا رواف خ ؿوف ما اشرمم  رنف ر رٌریغ برا دآنیرق کرنفذ  ؿروف ادنیرخ دآنیرق ما بره ررا نِرا  رر  فدرق پري اه دآنیرق بره بیابرا  مفرخ 
 1،د ه4 نف  رذ ،باب

 آیا عیسی واقعًا توسط ابلیس هورد وسوسه قرار گرفت ؟

ر دری. روطروف دقمدن رق ُرن می  طروف نرقامف  ره باشرز  15درا  13،د راح 1 وب،برابآؿروف ررا ها یرقو رر  ُروف ر مًراله    ذاب ر قى به را نِا  رر  فدرق  ره  ًوًره اه كدر 
م ه  41ر چرو  4درا  2،د راح 4ق ُرق ر رذر  ،براب ر ًوًره ا م بره رٌریغ کهذره ُرقو بروف  ره ًر   درا نرا  ؿواد د  افذراف   فم  ًوًه  نف  انٌانعا ُوف رپي فم بیابا  چه ادهرا

نیرن ی ُریغان  نقاُرخ م ع ال رقى بره ا  فافو ُرقو بروف،پي رر  دوانٌرخ  ًوًره اػذیراص بره  ر   ابرنای پیرقا  رنف  ارلبروف شیٌر  رٌریغ چیوی نـرومفو بروف بٌریام کنًر ه 
ؿواًرذه درای ؿروف    ما دهرا َ   ق ر ارا ر  فانٌخ  ه دقمح ؿرقا ف رظ طعرخ انظرام ؿواًرذه درای ؿرقا بره  رام برنفو رر  ُروف    رارمد اُرذداو بروف اکرن برنای اطرنایُوف  ه د

 اه د  اًذهافو ر   نفر ػذ  اکن بٌیام کنً ه بوفر

نِرا  رر  فدرق  ره ُرـْ ُریغان   طروف نقاُرخ ر اکرن بـروادیب  شنراح ما فدیرق رآ ر    ریب رِربمح داراه ؿوادرق ُرقر برنای رشرام فم  بن ف   ًوًه ف گرن نگاد  فدیق دن 
د   طرروف نررقامف  رره اه د  بذرروا  : الررف درری.  ررو 9  8،د رره  4ذرر  ،بررابر ًوًرره ای اه 

دنررام فنیررا ما فبررق،طعا  کررنف اًررخ   چ رری  طعرران  دنکررو دوًررظ رٌرریغ دابررح م  ررخ 
 نن  بوفر

کرراو برروف  رره طعررا  برره ؿررقا  ما ؿرروفب: شیٌرر  رٌرریغ  ذرراب ر ررقى  ررر  ُرر اؿخ ،د
قامف ر فم شعررق شذیررق دآشررق فامف   درری.  رري ف گررنی دوانررا   پیِرر عاف رالبیررخ د  ما نرر

 ر  ؿوانیب :

33دا  31،د اح 1لودا،باب  

ؿواد  ناریق ا   دنًا  رداٍ ه نا  ه نوف ؿقا نآنخ  افذه ای   ا    ػارشه ُقو پٌنی ؿواد  ها یق   ا  ما شیٌ  بفنُذه بق  کهخ : ای رن 
انقا   آ وب دا به ابق ا بق  شغا ؿوادق فنروف   ا  بن ؿ ف من  ُوف   ؿقا نق ؿقا دـخ پقمٍ فابومگ ؿوادق بوف   به پٌن ػضنح اشش  رٌ

 پافُاد  ؿوادق  نف   ًشغ خ ا  ما نعا خ نـوادق بوف

9  8،د ه 4رذ ،باب  

ل  طعا    طمم دنعا ما بق  پي ابشیي ا  ما به  ود  بٌیام بش ق بنف   دنه رنا
 نِا  فافو به  ی کهخ اکن افذافو رنا ًظقو    ،دنانا ا   دنه ما به دو ر  بـِب
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    ػضررنح رذآررام بررن رنالرر  دفریررا  ػبننانرر  ررر    ررق   د  ما برره دررن  رره ررر  ؿوادررق ررر  فدررقر    1،د رره24 هررری    پررنی د  اه د  ؿقا نررق اًررخ  روارین،برراب
 32،د ه4فانیام،باب

 5،د ه4ظه ای   فافو ؿوادق ُق ر لودا ،بابفم لودا فم رومف ا    ًوًه دا ر  ؿوانیب  ه پافُاد  طعا  به شیٌ  رٌیغ  فم لؼ

كدر  ؿروف دوانٌرخ ا   نِرا  رر  فدرق  ره  ًوًره فم كدر  ا  بروفر رٌریغ رر  فانٌرخ  ره فم پافُراد  د  رقو ؿرقا درافم ؿوادرق بروف برن دنرار  طعرا  ػبننانر    رق پري فم 
قو بره ا   شرقو فافو بروف بٌریام  ًوًره انگیرو بروف اررا رٌریغ رر  فانٌرخ  ره با رق اه پافُاد  طعا  ما دٔوم   رق راًرذهافو اه م ع ال رقى برنای دٔراػب چیروی  ره ؿرقا فم د  ر

 ؿواًذه دای پقمٍ اعاشخ   ق دا به ا   ن    ق  ه بن ک او اشده  نفو   با رنگ ؿوف بن م ی ٓشیب مًذگامی ما به امرغا  بیا مفر

 

رٌریغ ما بره ا مُرشیب برنف رد را  ادآراد رٌریغ  ر  رر  ؿروانیب  ره ابشریي  11درا  9،د ره 4فم  ًوًه ای فم لودا ،باب
اه ٓررؼنا دررا ا مُررشیب فندررام ررر    ررق   برره ؿرراعن ػررنم ا  برره بررا ی دیبررح ررر  م ف   ر ذظررن روطرروف ُرریغان  ما 

 ًوًرره اٍ ررر  رانررق    ًرریي ررر  کو ررق :  کهذرره ُررقو اًررخ ؿقا نررق ؿررقای ؿرروف ما دظنبرره ربرر   
 12،د ه4لودا،باب

آراد فندرام ا  ننر  مفرخ ر ا ر   ًوًره عداُرخ رٌریغ ا  ما ُ اًرا    رنفو   دنکرو اکن    ابشریي  ادآر   طروف ف
فم كد  ا  ادهاق افذافو اًخ چو  ر  فانٌرخ فنُرذه درای ؿرقا اه ا  رؼافظرخ رر     رق رپري بره ا ر  فبرن افذراف 

ه ا   ه انقاؿذ  ؿوف اه برا ی دیبرح بره ًرنخ پرا ی  م ٍ ؿروب  برنای طشرب دوطره   اسدراح ا ر   ادآیرخ بروف  ر
دًررانذن ُرروف ارررا رٌرریغ ررر  فانٌررخ  رره ًررو  اًررذهافو اه پٌررن ؿقاًررخ را رر  باشررز ررر  ُررق  رره دآشرریب فافنررَ 

 ػنا خ ؿقا اُذداو اًخ ر پي پیِ عاف را ا   اًخ  ه ا    ًوًه دا فم كد  رٌیغ ادهاق افذاف ر

ًوًرره ای  ره باشررز ک رراو  ررنف  ررر  ُرروف ما برره دٔررو ن ررر   ِررق ر  ًوًرره رٌرریغ فم ربذوبراح اه ُرریغا   ررا ابشرریي برره ش رروا  ًرر دش  اه دررقمح كاح انٌرران  اًررذهافو  ررنفو    
 راو نبنفررٌریغ درن  ًوًره ما برا بیابا  نِا  ر  فدق  ه ا  نیو دنان ق را كادر  انٌران  فاُرخ   فدی راد دنان رق ررا  ًوًره رر  ُرقر اررا دنکرو ؿروف ما بره  ًوًره درا نداؿرخ   ک

 11 7  4،د ه 4بابرذ ، مم  ذاب ر قى پاًؾ فافر 

انیب اه ا   ػن خ فمى بومکر  بگیرن ب با رق  ذراب ما بـروانیب   بگرلام ب  ره پیرارَ برن ررا را ر  دو
  ًوًه دا  نبنا    قربنای کنفذ  دٔنیب فمًخ فم د گام داسین کلاُذه 

 بشارت هسیح

بآق اه دآنیرق    ًوًره ُرقنَ فم بیابرا  رٌریغ فم   درن ُرعن   فدر  کِرذه روشضره رر  ننروف   
 1،د ه8ر  فاف  لودا،باببه رشبوح ؿقا بِامح 

بِامح درای شنرور  ا  ًره ًرام   نریب عروم  ِریق   برا ررنکَ برن م ی ٓرشیب پا را   افرخ رفم 
 ره اه رآشرب چیروی  راف رر  کیننرق  ف اهفو نهرن اه دنعرا بره ش روا  ُراکنفا  ؿراّ انذـراب  دٌرذ قف  ُراکنفا  بره رآ رای  ٌران   رن دااه رٌیغ ُاکنفا  ه افی ما به ؿروف طشرب

 آق دا دنعا به ن اط رـذشف فنًذافو ُقنق دا فم ارن دآشیب به رٌیغ  ن     ق   مًو   ناریقو ُقنق  مًوم به رآ ای فنًذافو اًخ ُقنق ر ب

 آهوزه های هسیح

 غ رٌذ یب به رنفم ر  دروؿخیرٌ -1

فدرق ر ا لری  فمًر   ره رٌریغ بره ررا رر  فدرق نیراه بره م ٍ هنرقک  ررومف ددروم ؿرقا ما بره ررا نِرا  رر  رٌریغ روشظه م ی  روو بیرا  ُرقو اًرخ  ره فم د   7-5فم  رذ  باب 
 3،د ه 5رذ ،بابه نا رشبوح دًنا  اه د  ا ِا  اًخ    فم م ع ر  کهخ :   ؿوُا به ػام رٌبی ا  فن د  بوف  اًخ ر ا 

نِرا   5فم دًرنا  ًرـ  ننر  کو رق ر د ره چو  شیٌ  اه رشبروح دًرنا  ًرـ  کهرخ بنؿر  رر  پ قامنرق رشبروح فم دًرنا  اًرخ ر اررا  ذراب ر رقى دنکرو فم ررومف رشبروح 
ینرا  ،ه رنا ا ِرا   امر هرری  ؿواد رق ُرق ر  شدرامح رشبروح دًرنا   ف رظ فم انظیرح رذر  بیرا  شهرری  ؿوادرق بروف :  ؿوُرا بره ػرام ػر  فدق  ره پرافاٍ فمًرخ  راما  برن 

ق ر اه رشبرروح ؿررقا برره یررر ا ٌرره    29   28د رره  13دي برراب ما بررا رررن 11د رره  8برراب ما بدی یررق   دنی رری  رذرر   24   23د رره  19ُررقو   برره رشبرروح ؿررقا اُررامو فامف ر رذرر  برراب 
 ًخرش وا  رشبود  دًنان   اف ُقو اًخ ر چو  هران  ؿوادق بوف  ه امافو ؿقا بن هری  انظام ر  ُوف دنانغوم  ه دنیِه بن دًنا  انظام ُقو ا

  ی  وو رٌیغ به رنفم دروؿخ  ه:فم روشظه با

11دا  9،د اح4لودا،باب  

دنام فاف   بق   پي ا  ما بن ا مُشیب بنفو بن   گنو دیبح
کهخ : اکن پٌن ؿقا دٌذ  ؿوف ما اه ا  ظا به ه ن انقاه 
ه نا ربذوب اًخ  ه فنُذگا  ؿوف ما فمبامو دو ػبب 

فنرا ق دا دو ما رؼافظخ    ق   دو ما به فًخ دای ؿوف 
 بنفامنق ،ردافا پا خ به ً گ  ؿومف
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 قرنؿوف شِق بومه  ا با ق به فُن 

  قر   ندا ق فُن ا  ؿوف ما دضا ح 

 نگاو دنناو با ُعوح   هنا ؿغاًخر 

 قرخ  نب  ر     ق با ق فم ؿشوح باُدن  د 

 با ق با ا نا  به ؿقا هنقک     ق دا به ا  طمم بـِ قر 

 م فنیوی نِونق   به ػنا خ ؿقا اشذناف    قر ونگنا  ار 

   ا  باُقرا   رعنذن   چیو فم هنقکیِ به فندام پافُاد  ؿقا باُ ق 

 رٌیغ دِقام فاف : 23دا  13،د ه 7فم رذ  ،باب

  ما اطنا ر     ق   ؿقا ر  ُونق ر  ٌان   ه امافو ا  ه ف ظ دآقاف ؿآ   امف پافُاد 

  فافنق افناف ه افی رنب  اًخ فم پافُاد  پل نفذه نِونق  ػذ  اکن افشا    ق  ه فم نام ؿقا  امدای ه افی انظام 

 غ با رشام دا دآشیب ر  فافیرٌ -2

شرام درا ًرـ  رُراد  د  رقو  افرخ رر  ُوفررٌریغ برا ن انر  فم ررومف پاففرشرح درای  13ر فم رذر  براب م هو اًخ بره دنرناو فمًر  رآ روین رشح فاًذان  اه هنقک  د
ی رخ ؿرقا بوفنرق بره رآ رای اهفر دنران   ره فم طٌرذظوی ػ ر  کهخ دا ُاکنفا   ادآ  اٍ ما اه دنان   ه ف رظ بره طعرخ رآظروو درا َ طشرب ا  ُرقو بوفنرق طرقا ًر

 ح دا بی ق ِیبرآ ای رشیب را نیو با ق فم رومف رادیب  ب  اه ُاکنفا   ادآ  باُوح دای کهذه ُقو دوًظ شیٌ  فبن ر   نفنقر اکن ر  ؿرآ وی رش

 رٌیغ با پیِگو   دا دآشیب ر  فاف -3

 ره فم طعرا  ددرح اه باهکِرخ ا  ادهراق رر  افذرق نیرو  قک   عوف را  دِرقام فافو بروف دنی غروم فم ررومف نِرانه درا  یبرح فم ا مُرشیب   پنا  ردرٌیغ فم رومف نابوفی 
 ما بدی یق  8ًـ  کهذه بوف  فمى 

 هنقک  ؿوف دآشیب ر  فافم ٍ رٌیغ اه عن ق  -4

وف فرنادب نبرنف ا  کهرخ :  م بادرا  ما ًروماؽ درا اًرخ   پٌن ؿقا فم آغدح به فنیا درق ر دری. ؿانره ای برنای ؿروف نقاُرخ   دری. هنرقک  برا ُربود  نیرو برنای ؿر
 58،د ه9رناا  دوا ما دُیانه دار لیب  پٌن انٌا  ما طای ًن نعاف  نیٌخر  لودا،باب

م چگونره بره فُرن   غرورٌیغ با دقم ي  ذاب ر قى   فمرا  بیناما  بره ررنفم  نر  رر   رنفر ا  بره ررا دروؿرخ  ره چگونره دنٌرا ه ؿروف ما ران رق ؿروف ف ًرخ برقام ب   دنی
یرا بروف اررا دنیِره ؿوف رؼدخ   ریب ر فمًرخ ددرح اه ررنکَ پادرای ُراکنفا  ؿروف ما ٌُرخ ا ر   رام رآنرو د دوًرظ امررا  انظرام رر  ُروف اکرن چره ا  پٌرن ؿرالق برومگ فن

ف اهفو ُراکنف ؿآرَ دنرام ُرب ما فشرا  رنفر ا ر  فشرا فن د  بوف ر به رنفم ؿقرخ ر   رنفر رٌریغ ا شرن  درخ ؿروف ما ٓرنم شدرافح پرقم دًرنان  ؿروف  رنفر ددرح اه انذـراب 
 ره ا  گونره فشرا رر   نفنرق رـالهرخ رر   رنفر رٌریغ دروؿرخ :  ؿقا نرق ؿرقای ؿروف ما بره   ر   برا ًرنا  ررلدددا دنکو فم رم  شام ندوفر دا سابخ   ق چره انٌرا  ؿروب  اًرخ 

 39دا  37،د ه 22ؿوف رؼدخ ننا  رذ ،باب دنه فم   دنار  نهي   دنار  فبن ؿوف رؼدخ ننا،دنٌا ه ؿوف ما رشح

 غ ا  گونه بوف ا  رشال  اًخ اه م ٍ هنقک   ه ؿقا اه را ر  ؿوادق ا  ُـٔیخ ؿقا ما به را نِا  فافریرٌ

 هعجسات هسیح

ینر  اًرذهافو رر   رنف ردب ما بره ُرناب ددرق ح  رنفر بره م ی فم را ماو مفرخ ر بره درواما  نهرن برا  نر  نرا     نر  رراد  ارلا فاف ظه م ع ال قى بنای اطنای رآظرواح ششیٌ  ا
فـرن فرن ؿذ  اًرذهافو نبرنفر رآظروادَ نِرانه طشرب دوطره    را  طعرخح دنکرو رر   رنفر ا  اه ا ر  درقما  اه م ع ال قى نه برنای ؿروف بشبره برنای  نر  بره ف گرنا  اًرذهافو 

ر   22،د ره 2اشنام،براب  ای بوفنق  ه ا  اه طانرب ؿقاًرخر رآظرواح نِرا  رر  فانرق  ره ؿرقا اه عن رق رٌریغ  امدرا َ ما انظرام رر  فدرق   رٌریغ م ٍ ا  ما دآشریب رر  فدرق ر
افی  ره منرض رر   ِریقنق رر  ًروؿخ   بره انعرا  نر  رر   رنف ر ا  ػذر  ررنفو ما درب هنرقو انظیح پن اه رآظواح ُگهخ انگیو فم فمررا  بینراما  اًرخر رٌریغ فلرَ برنای افرن

    11،د ه 2 ه شیٌ  رٌیغ اه ک او   رنگ مًذگامی ما به فنیا ر  د مفر رندي،باب نفرا   رآظواح نِانه ای بوفنق 

 برای هرگ یآهادگ

م کِرخ   13درا  1،د ره 17 ،برابرٌیغ به دنناو ًه ُاکنف ؿوف به برا ی  رود  مفرخ درا فشرا   رق ر رذ ر دنرانغوم  ره ا  فشرا رر   رنف ُراکنفا  بره ا  نگراو رر   نفنرقر ا   رذدرق 
ُرقنق   فم ررومف نوف ر  ُرق  ررنکَ بره م ی ٓرشیب برا ا   ظادنٍ دغیین  رنف  ٓرومح   طارره اٍ رر  فمؿِریقنقر ُـٔریخ درای شعرق شذیرق روًر    الیراى نیرو ظرادن 

فا  ف قنررق ظررادن طررمم  افذرره شیٌرر  رٌرریغ برروفر دٔررو نی اه رٌرریغ فم پافُرراد  ؿررقا ر دنررانغوم  رره برره رررنکَ نوف رر  ررر  ُررقر برره ًررـ  کهذ ررق ر دنررام چیرروی  رره ُرراکن
   69   22پافُرراد  ؿررقا نیررو اریررق امدن ررر  ُررق رشیٌرر  رٌرریغ اه پیِررگو   دررای شعررق شذیررق ررر  فانٌررخ  رره رررنکَ ظالنانرره ؿوادررق برروفر بنای رشررام روارین،برراب

ر ًررنا  رررلدد     22،د رره 9برره  ررامانَ دِررقام فاف  رره شررلاب ررر   ِررق   ررر  ریررنف   دنی غرروم برره دنررا  کهررخ  رره اه رنفکررا  بررن ؿوادررق ؿواًررخر لودررا ،برراب   ا 53اُررآیا،باب
   ًرام  رنف  ا  فاُرذ ق اررا   دنعرا ف  برام ًرآ  فم ًرررٌیغ ما دنیِه بنای انظام  امدای اُذداو فن ب رر  فافنرق درا ا  ما ر ٔرن نِرا  فد رق ر رٌریغ اه د هرن دنعرا ؿدرن فاُرخ 
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مسیح زندگی  -هفدهم درس  

  م ه دررای ٓررآوف ا  نوف رر  ررر  ُررق م ی ؿرروف ما برره شرروم سابررخ برره ًرروی ا مُررشیب نعرراف  هرررا  ا  د رروه ننًرریقو برروف    هرررا  رررنگ رٌرریغ د رروه نیارررقو برروف اکنچرره  دذرر  
ان رق اه ک ادرا  ؿروف نظراح  اب رق  لر  ف رظ هرران  رر  دوانٌرخ بره دنعرا رٌیغ رنگ ؿروف ما پرل نفخ   رر  فانٌرخ  ره ا ر  د عرا مادر  اًرخ  ره ررنفم رر  دو  51،د ه 9لودا،باب

نا  رر  ُرق ما ننر   ن    ق  ه ؿوفٍ دی. ک اد  نن   رنفر درن م ه برا ک راو فًرخ   پ ظره نرنم رر   رنفر  امدرای ؿروف ؿوادانره   دنی ری   امدرا    ره باشرز شرلاب ف گر
 مف ا  برنای ررا  ر  رشرام برومگ بره طرا کلاُرخ   بره ُراکنفانَ کهرخ  ره با رق اه ا  پیرن ی    رق   اکرن  ٌر  بـوادرق پل نفخ ر ؿوف ما روظف  نف  ه دنیِه امافو ؿقا ما بظرا د

ر ا ر  برق   رآ ر  اًرخ  ره ررا با رق درن م هو اه عن رق  23،د ره 9رنا پین ی   ق ر  با ق نهري ؿروف ما انبرام ننروفو ٓرشیب ؿروف ما درن م هو برنفامف   ررنا رذابآرخ   رق   لودا،براب
می  رٌرریغ فم رررومف د  ررقو فا 46دررا  31د رراح  25م رششرر  اه رذ ،بررابقرخ برره ؿررقا ا  ما رذابآررخ   رریبر  برر  اه ا رر  ؿررقرخ دررا  نرر   ررنف  فقا امانرره برره ف گررنا  اًررخ ر فؿرر

 ًـ  کهخ  ٌان   ه به پافُاد  ؿقا  امف ر  ُونق به ف گنا  عومی ؿقرخ  نفو انق  ه انگام به رٌیغ ؿقرخ ر   نفنقر

 خالصه

 شام ُگهخ انگیو بنای را به طا کلاُخ ا  ُـٔیخ ؿقا ما به را نِا  فاف ررٌیغ    ر

 د اد  بنای رغالآه 

 32،د ه1لودا،باب

 7 6   5رذ ،باب دای 

 46دا  31،د اح 25رذ  ،باب

 9لودا ،باب


