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Introduction
The Massoretico-Critical edition of the Hebrew Bible is based on
the Received Text (Textus Receptus), namely that of the Second Rabbinic Bible prepared by Jacob ben Chayim in 1524–25 which was
faithfully preserved by Dr Christian David Ginsburg and published
in 1894 by the Trinitarian Bible Society in London. Both the text
and the numerous footnotes found in Ginsburg’s Major and Minor
Editions published by the British and Foreign Bible Society for its
Centenary were also extensively used in the preparation of this volume.
The main features of this edition are as follows:
• No variations, however strongly supported by the Hebrew manuscripts and printed editions have been introduced into the
text but were relegated to the margins and the footnotes.
• The footnotes contain important information about the textual
variants and facts from the printed Massorah preserved from
perdition by Jacob ben Chayim and Dr. Ginsburg. The total
number of footnotes in this revision is 4450.
• This is a very traditional ancient Massoretic text, which understands and abides by the strict rules of transmitting the
Hebrew Scriptures down through the centuries. Thus, features
include the correct display of closed and open sections, sedarim,
parashiyot, large and small letters, dotted letters, inverted nun,
the correct use of Raphe and the accents, the Massoretic summaries associated with the parashiyot and books of the Torah,
etc.
• While the modern divisions of chapters and verses are noted for
the sake of convenient reference, the text is arranged according
to the ancient chapters and sectional divisions of the Massorah
and the MSS., which are thus restored.
• Massoretic summaries at the end of each book are for the first
time (in a Hebrew Bible edition as far as I know) given with
their English translations.
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• We uniformly reproduce the Dageshed and Raphed letters, which
are found in all the best Massoretic Manuscripts, but which have
been omitted in all the current printed editions of the Hebrew
Bible.
• The ancient Massoretic chapters, called Sedarim, are also indicated in the margins against their respective places.
• In the Massoretic summaries for individual parashiyot of the
Torah the signs found in Jacob ben Chayim’s Second Rabbinic
Bible 1524–25 (first printed Hebrew Bible with the Massorah)
are given in addition to the standard signs usually found in the
standard Codices.
• It is well known that in the printed Texts the variations called
Kethiv and Keri are marked by the word in the Text (Kethiv )
having the vowel-points belonging to the word in the margin
(Keri ). This produces hybrid forms, which are a grammatical
enigma to the Hebrew student. But in this Edition the words
in the Text thus affected (Kethiv ) are left unpointed, and in the
margin the two readings are for the first time given with their
respective vowel-points.
• The footnotes contains the various readings of the different
Standard codices which are quoted in the Massorah itself, but
which have long since perished.
• It gives the various readings found in the Manuscripts and Ancient Versions.
• It gives the readings of the Eastern and Western Schools against
those words which are affected by them; lists of which are preserved, and given in the Model Codices and in certain special
Manuscripts.
• It also gives, against the affected words, the variations between
Ben-Asher and Ben-Naphtali, hitherto not indicated in the footnotes of printed editions. These had been consigned to the end
of the large Editions of the Bible which contain the Massorah
of Jacob ben Chayim.
• It gives, in some instances, readings of the Ancient Versions
which are not supported by Manuscript authority.
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• It gives, for the first time, the class of various readings called
Sevirin against every word affected by them. These Sevirin in
many Manuscripts are given as the substantive textual reading,
or as of equal importance with the official Keri. These readings
have been collected from numerous Manuscripts.
• Quotations from the Ancient Editions, such as the Septuagint,
are translated into Biblical Hebrew. This is done to avoid frequent switching between Semitic and non-Semitic languages in
the footnotes which increases fatigue of the eyes. This edition
is designed to be read daily and not to gather dust on a book
shelf as a “reference for scholar only”.
This is an open, collaborative project. Anyone/everyone is encouraged to download the latest version of tnk.pdf, to read it, use
it, and to proofread it. If anyone has suggestions for footnotes or
important variant readings with support from manuscripts or ancient printed editions, these will be considered. Rather than slavishly adopt a particular codex such as Aleppo or Leningrad (B19A)
as the “correct” version or the “original” text, this edition takes the
approach of not abandoning the traditional Rabbinic text and, instead, putting the variant readings in the footnotes and letting the
reader weigh up the evidence accordingly.
This work takes the BFBS and TBS editions of Ginsburg’s Massoretico-Critical edition of the Hebrew Bible as a useful starting point
because they are of much better quality than any other existing or
past edition (which I have examined), and in many ways this work
can be considered a corrected and expanded version of Ginsburg’s
work. A PDF version with the latest corrections and footnotes is
available for download from the Bibles.org.uk website.
The type-setting of the Hebrew text in the traditional way is
enormously complex, and this project uses modern state–of–the–art
methods of doing this, including TEX, pdfLATEX, Tiqwah, GNU sed,
GNU flex and other text processing tools running under GNU Linux.
The words which have a textual variant note are marked with the
circle above the letter affected by the variant. In cases where the
circle above the affected letter would be obscured by a vowel or an
accent, it was shifted to one of the nearby letters.
Numerous printed editions of the Hebrew Bible were consulted for
proof-reading the base text of this edition. Namely, those of Snaith,
Letteris, Keter Yerushalayim, Stone, BHS, BHK, Koren, Kennicott-
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DeRossi’s variants, Jacob ben Chayim’s 1524–25 Second Rabbinic
Bible, Complutensian Polyglot and others were used. Also, extensive
use of the ancient manuscript facsimiles, such as the Aleppo Codex,
Leningrad Codex, Lisbon Codex and others was made.
I endeavored to create a compact and pleasant to read edition
which can be used by every believer who loves the Lord and desires to keep all his commandments given to our fathers by the hand
of Moses and to search out the deep things of God foretold by the
prophets. What I did not try to accomplish was to create an exhaustive collation of all possible textual variants or embed the entire
Massorah apparatus into the footnotes of this work. Such attempt
would perhaps have created an Encyclopaedia, of use only for the
“learned” but certainly not a book which can be consumed daily by
every true Israelite in the coming time of Jacob’s trouble, when the
people of Israel will most desperately need the accurate and readable
rendition of God’s will and instructions for mankind as expressed in
his written Word.
The electronic (PDF) version of this work has the following additional features compared to the printed version:
• Each chapter of the Bible can be listened to while reading, by
clicking on the chapter number (Hebrew letter) in the margin.
This feature is portable across Linux, Mac and Windows platforms and is supported by the Adobe Acrobat Reader 5.0 and
later.
• There is a bookmark for every book and every chapter within a
book to allow quick navigation of the text using a PDF viewer.
• There are hyperlinked references in the massoretic summaries
at the end of each book which can be clicked to jump at the
corresponding place in the Text.
• The page numbers in the Table of Contents are hyperlinks which
can be followed in a PDF viewer.
• The Biblical Genealogy is presented in the form of a PDF bookmark tree. Following a bookmark in this tree brings up the verse
describing the birth and naming of the corresponding person.
• A separate “pure consonantal” version is also available from our
website which was produced from the same machine-readable
text automatically.
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May the Lord God of hosts use our labours of love to open the
eyes of many in Israel that they may come to know the glory of their
own people and the light to lighten the Gentiles. First and foremost,
I thank the Lord God of Israel for graciously providing everything
I needed for working on preserving his written words in this last
generation.
It is my pleasure to acknowledge the helpful contributions from
the following people (in alphabetical order by first name): Andreas
Matthias, Anoush Yavrian, Donald Arseneau, Duane D. Miller, Eric
Browning, Ewan MacLeod, Heiko Oberdiek, Jonathan Melville, Kirk
Lowery, Mario Valente, Mark E. Shoulson, Reinhard Kotucha, Ricardo Shahda, Ron Stewart, Sebastian Rahtz, Stefano Scaglione,
Vladimir Volovich and Yannis Haralambous.
Tigran Aivazian
London, England.
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¿ŇĎ yĘhĲĎ ZrĆ’ĎęhĎwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ tŇ¿’Ą wĘ MyĂm¡Čè
Ď hČ tŇ¿’Ą Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ’răĎBĎ tŇyS
¡Ă ’ŇrĄBĘř
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yn¿ĄjĘ=l‘Č tŇpĆŇ¡xĆ rČmĘ MyhĂŔŁl’Ĺ xČCrăwĘ MohĳtŇĘ ynăĄjĘ=l‘Č ëŇS
Ć Łx¡wĘ Chb
Ł Ŕ wĎ ÉCht
ŁÄ
Myh
ËĂ Łl’Ĺ ’rĘIÌČwČ : ro’Ĳ=yhĂyĘwĲČ ro’ĳ śyh
ăĂ yĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : MyĂUĲĎhČ
’rĎÄqĘIĂwČ : ëŇS
Ć ŁxĲhČ Nyb
¿ŇĄ C ro’¡hĎ NyB
¿Ą MyhĂŔŁl’Ĺ lDăĄbŇĘ IČwČ bŇoTĳ=yJĂ ro’¡hĎ=tŇ’Ć
rqĆŁb¡Ň=yhĂyĘwĲČ bŇrĆ‘¿Ć=yhĂyĘwĲČ hŇlĎyĘl
ĳĎ ’rĎqăĎ ëŇS
Ć Łx¡lČwĘ MoyŔ Éro’lĎ ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ
: dŇxĲĎ’Ć Moy¿
MyĂm¡Č NyB
¿Ą lyDĂŔbŇĘ mČ yh
ăĂ ywĂ MyĂU
ĳĎhČ ëŇotŇă BĘ ‘Čyq¡ĂrĎ yh
¿Ă yĘ MyhĂŔŁl’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ
ÉrS
Ć ’Ğ ÉMyĂUÄČ hČ NyB
ąĄ lDęĄbŇĘ IČwČ ů‘ČyqĂrĎhĲĎ=tŇ’Ć ÈMyhĂŁl’Ĺ W‘ČIăČwČ : MřyĂmĲĎlĎ
’rÌĎqĘIĂwČ : Nk
ĲĄŇ =yhĂyĘwĲČ ś‘ČyqĳĂrĎl
ĲĎ l‘ăČmĄ rS
¡Ć ’Ğ MyĂUČŔhČ Nyb
ăŇĄ C ‘ČyqŔĂ rĎl
ĲĎ tŇxČê
ăČ mĂ
: ynĲĂS
Ą Moy¿ rqĆŁb¡Ň=yhĂyĘwĲČ bŇrĆ‘¿Ć=yhĂyĘwĲČ śMyĂm
ĳĎS
Ď ‘Čyq¡ĂrĎl
ĲĎ Myh
ËĂ Łl’Ĺ
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dŇxĎŔ’Ć MoqămĎ=l’Ć ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ tŇxČê
ąČ mĂ MyĂUÁČ hČ CwÄuĎyĂ MyhęĂ Łl’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ
hŇ¿Ąq
w Ę mĂlĘC ZrĆ’ĆŔ ÉhS
Ď BĎIČlČ ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄqĘIĂwČ : řNk
ĲĄŇ =yhĂyĘwĲČ hŇĳS
Ď BĎIČhČ hŇ¡’Ć rĎtĲŇĄ wĘ
’S
ąĄ dĘŇêĲČ MyhęĂ Łl’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ : bŇoTĲ=yJĂ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČř MyU
ĳĂ yČ ’răĎqĎ MyĂU¡ČhČ
rS
¿Ć ’Ğ onŔymĂlĘ ÉyrĂjĘ hŇW
Ć Ł‘ą yrĂÂjĘ Z‘řăĄ ‘rČzĆŔ ‘ČyrăĂzĘmČ bŇW
Ć ‘Ąť ’S
Ć śDŔĆ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ
‘ČyrąĂzĘmČ bŇW
Ć ‘ăĄ ’S
Ć DĆţ ZrĆ’ÁĎ hĎ ’řYĄÄoêwČ : Nk
ĲĄŇ =yhĂyĘwĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č ob¡Ň=o‘rĘzČ
Myh
¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ Chn
ĳĄymĂlĘ ob¡Ň=o‘rĘzČ rS
¿Ć ’Ğ yrËĂjĘ=hŇW
Ć Ł‘Ĳ Z‘ÌĄwĘ ChnĄŔymĂlĘ É‘rČzĆÄ
: yS
ĲĂ ylĂS
Ę Moy¿ rqĆŁb¡Ň=yhĂyĘwĲČ bŇrĆ‘¿Ć=yhĂyĘwĲČ : bŇoTĲ=yJĂ
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Ł mĘ yh
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¡Ă yĎlĘC MydĂŔ‘ĞomălĘC ÉtŁtŇ’
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ĳĎ hČ Nyb
ăŇĄ C
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¡Ă hĎlĘř MyĂmČŔè
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tŇlĆăS
Ć mĘmĆlĘ É ld
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śMyĂmČŔè
Ď hČ PŇo‘ăbŇĘ C ÉMIĎhČ tŇąČgŇ dĘŇBĂ CdÂrĘC hĎĳĚřSbŇĘ kŇĂ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć C’¿lĘmĂC
yêĂtÄČ nĎ žheĄhĂ MyhęĂ Łl’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č tŇW
Ć ¿mĆ r
Ł hĲĎ hŇ¡IĎxČř=lkĎŇbŇĘ C
=tŇ’ĆřwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=lkĎŇ ynăĄjĘ=l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ ‘rČzĆę ‘ČrăĄřzŁ ű bŇW
Ć ‘ăĄ=lJĎ=tŇ’Ć MkĆÁlĎ
: hŇĲlĎ kŇĘ ’ĎlĘ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ Mk
¿ĆŇ lĎ ‘rČzĳĎ ‘ČrăĄřzŁ Z‘¡Ą=yrĂpŇĘ oB¿=rS
Ć ’Ğ Z‘ËĄhĎ=lJĎ
ZrĆ’ĎęhĎ=l‘Č Wm
ăĄ orř ű lk
ŁŇă lĘC MyĂmÁČ è
Ď hČ PŇo‘Ä=lkĎŇlĘC ZrĆ’ĎhĎţ tŇăIČxČ=lkĎŇlĘCĲ
: Nk
ĲĄŇ =yhĂyĘwĲČ hŇĳĎlkŇĘ ’ĎlĘ bŇW
Ć ‘¡Ą qrĆy¿Ć=lJĎ=tŇ’Ćř hŇIĎŔxČ SpĆŇănĆ ÉoB=rS
Ć ’Ğ
bŇrĆ‘¿Ć=yhĂyĘwĲČ dŇŁ’ĳmĘ bŇoT¡=hŇeĄhĂwĘ hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ ’rĘIąČwČ
: yè
ĲĂ è
Ă hČ Moy¿ rqĆŁb¡Ň=yhĂyĘwĲČ
y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČř MoIăBČ ÉMyhĂŁl’Ĺ lk
ąČŇ yĘwČ : M’ĲĎbĎŇYĘ=lkĎŇwĘ ZrĆ’¡ĎhĎwĘ MyĂm¿Čè
Ď hČ CQËkĚŇyĘwČ
oê¡kŇĘ ’ŇlČmĘ=lJĎmĂ y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ ÉtB
Ł S
Ę IĂwČ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ oê¡kŇĘ ’ŇlČmĘ
otŇĳ ’
Ł SD¡ĄqČyĘwČ y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ Moyă=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ ëŇrĆb
ąŇĎ yĘwČ : hŇW
ĲĎ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ
: tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĎBĎ=rS
Ć ’Ğ oêŔkŇĘ ’ŇlČmĘ=lJĎmĂ ÉtbČŇS
Ď obąŇ yřăJĂ
ho¿ĎhyĘ tŇoW
Ë ‘Ğ MoyęBĘ M’
ĳĎ rĘB
ĲĎ hřĂ BĘ ZrĆ’¡ĎhĎwĘ MyĂm
ËČè
Ď hČ tŇodÌlĘřotŇĲ śhŇQĆă’Ą
ZrĆ’ĎŔbĎŇ hŇăĆh
y Ę yĲĂ MrĆTĆť hŇdęĆv
Ď hČ xČyW
ăĂ ű lk
ŁŇă wĘ : MyĂmĲĎS
Ď wĘ śZrĆ’¿Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ
ÉMyhĂŁl’Ĺ hoąĎhyĘ ryTÁĂ mĘhĂ âlÄ žyJĂ xm
ĳĎ YĘyĂ MrĆT
ăĆ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ bŇW
Ć ‘¿Ą=lkĎŇwĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ hŇăĆl‘ĞyĲČ dŇ¡’Ąř wĘ : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć dŇb
Ł ¡Ň ‘Ğl
ĲČ NyĂ’ČŔ MdăĎŇ’ĎwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č
MdĎę’ĎhĲĎ=tŇ’Ć MyhÁĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrYĆyřIĂwČ : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ=lJĎ=tŇ’Ćř hŇq¡ĎS
Ę hĂwĘ
SpĆŇ¿nĆlĘ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎř yh
¿Ă yĘwČ MyIĳx
Ă Č tŇm
ăČ S
Ę nĂ wyj
¡Ď’ČBĘ xj
¿Č IĂwČ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =NmĂ ÉrpĎŇ‘Ď
Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć MS
ĎŔ MW
Ć ăIĎwČ MdŇĆuĳĆmĂ NdŇĆ‘¡ĄBĘÍNGČ Myh
ËĂ Łl’Ĺ hoÌĎhyĘ ‘FÂČ IĂwČ : hŇIĲĎxČ
dŇm
¿Ďř xĘnĆ Z‘ËĄ=lJĎř hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎř =NmĂ ÉMyhĂŁl’Ĺ hoąĎhyĘ xmÂČ YřĘ IČwČ : rYĲĎyĎ rS
¿Ć ’Ğ
h’rml
WmĄr
Ł hĎ WmĆrĆhĎ=lkĎbĘC ZrĄ’ĎhĎ ]tIČxČ[=lkĎbĘC hmĎhĄBĘhČ lkbw N’k ’Ymn ‘"tb v.28 .’lm hwVbkw V"xb v.28
lk=t’ĆwĘ wxyry Vmwxb Ngnm Nk v.29 .’lm ‘yrz V"xb v.29 .hyxh V"xb v.28 : Zr’h=l‘
.V"x Nkw Z‘Ą=lJĎ=t’ĆwĘ ’"sbw ,h"dx Nkw lk t’
ÌĄwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw Pqmb
‘"tb ,qry=lk t’
ËĄ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nk v.30 .Vmrh V"xb v.30
Nkw ,swpdh tw’xswnbw y"k Myrps bwrb xnwmb Nk v.3 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw yè
Ăè
Ă hČ ’"n v.2 .b .=t’ĆwĘ
M’ĎrĘBĎhĂBĘ ZrĆ’ĆwĘ MyĂmČS
Ď td
Ł lĘoê rpĆsĄ hzĆ N’k ’Ymn ‘"tb v.4 .hnygn ’lbw Pqmb =yJĂ Ty‘ymb : Ngnm wxyryb
.’ry‘z +h v.4 .rsx tdlwt V"xb v.4 .p"s : ZrĆ’
ĲĎhĎ t’ĄwĘ MyĂmČè
Ď hČ t’Ą MyhĂŁl’
Ĺ hoĎhyĘ toW‘Ğ MoyBĘ
Nkw hl
¡Ć‘ĞyĲČ d’
¿ĄwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .Zr’w MymV V"xb v.4
’"b ’"n ,d"dxw g"d Nkw lk=t’
ĲĆ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .’"d
=NgĲČ ’"s ,’"dw y"k Myrps bwrb Nk v.8 .Md’ V"xb v.7 .rsx rYyw V"xb v.7 .lk=t’
ĲĆ n"b lk=t’Ć
.g"d Nkw =NG¿Č ’"sw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,d"dx Nkw

sŘ2
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2. 10–25

tŇ‘ČD¡ČhČ Zř‘ěĄ wĘ NGĎŔhČ ëŇotŇă BĘ ÉMyIĂxČhĲČ Z‘ąĄwĘ lk
ĳĎŇ ’ĞmĲČlĘ bŇoTăwĘ hŇ¡’Ć rĘmČlĘ
dŇrĄŔjĎyĂ ÉMè
Ď mĂC NG
ĳĎhČ=tŇ’Ć tŇoq¡S
Ę hČlĘ NdŇĆ‘ĄŔmĄ ’Y
ăĄ yŁ ÉrhĎnĎwĘ : ‘rĲĎwĎ bŇoT¿
tŇ’Ąť bŇbĄęŁiřhČ ’Chă NoS
ĳ yjĂ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ MS
¿Ą : MyS
ĲĂ ’ŇrĎ hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČlĘ hŇ¡yĎhĎwĘ
MS
¿Ď bŇoTĳř ’wřh
¡Ă hČ ZrĆ’¿ĎhĎ bŇËhČ ĞzřCĲ : bŇhĲĎEĎhČ MS
¡Ď =rřS
Ć ’Ğ hŇlĎŔywĂxĞhĲČř ZrĆ’ăĆ=lJĎ
tŇ¡’Ą bŇbĄŔoihČř ’Chă NoxĳyGĂ yn¡Ăè
Ą hČ rh
¿Ď eĎhČ=MS
ĲĄ wĘ : MhČè
Ł Ĳ hČ NbĆŇ¿’Ć wĘ xlČd¡
ŁŇ BĘhČ
tŇm
ăČ dĘŇqĂ ëŇ¡Ąlh
Ł hĲČ ’Ch¿ lqĆDŔĆxřĂ ÉyS
Ă ylĂè
Ę hČ rh
ąĎ eĎhČ MS
ĄÄ wĘ : SCJĲ ZrĆ’¿Ć=lJĎ
=tŇ’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xuËČIĂwČ : tŇrĲĎpŇĘ ’Ch¿ y‘¡ĂybŇĂ rĘhĲĎ rh
¿Ď eĎhČwĘ rCè
ĳ ’Č
MyhĂŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉwYČyĘwČ : HrĲĎmĘS
Ď lĘC Hd¡ĎŇbŇĘ ‘ĎlĘ NdŇĆ‘ĄŔ=NgČŇbŇĘ Chx
ăĄ eĂIČwČ MdĳŇĎ’ĎhĲĎ
Ét‘ČDČÄhČ Z‘ęĄ mĄC : lk
ĲĄŇ ’Ňê
Ł lk
ŁŇ¿ ’Ď NG
¡ĎhČ=Z‘ĲĄ lřJ
Ł¿ mĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=l‘Č
: tŇCmĲêĎ tŇom¿ CeU
¡Ć mĂ ì¿ŇlĘkĎŇ’Ğ MoyËBĘ yJęĂ CeU
ĳĆ mĂ lk
¡ČŇ ’ŇŁtŇ âl¿ ‘rĎŔwĎ bŇoTă
rzĆ‘¡Ą oQ¿=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ oDĳbČŇlĘ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ tŇoy¿hĹ bŇoTË=âl MyhĂŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
Ét’ĄwĘ ÉhdŇĆv
Ď hČ tŇąČx
I Č =lJĎ śhŇmĎędĎŇ’ĞhĲĎ=NmĂ MyhÁĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrYĆIĂwČ : oDĲgŇĘ nĆJĘ
ž lk
ŁŇ wĘ olĳ=’rĎqĘIĂ=hŇmČ tŇo’¡rĘlĂ MdĎŔ’ĎăhĎ =l’Ć É’bĄŇIĎwČ MyĂmČŔè
Ď hČ PŇo‘ă=lJĎ
tŇomęS
Ą MdĎÁ’ĎhĲĎ ’rĎÄqĘIĂwČ : omĲS
Ę ’Ch¿ hŇ¡IĎxČ SpĆŇ¿nĆ MdËŇĎ’ĎhĲĎ olÌ=’rĎqĘyĂ rS
ĆÄ ’Ğ
ÍâlĲ MdĎě’ĎlĘC hŇdĳŇĆv
Ď hČř tŇăIČxČ lk
ŁŇ¡ lĘC MyĂmČŔè
Ď hČ PŇo‘řă lĘC ÉhmĎhĄBĘhČ=lkĎŇlĘ
NS
ĳĎ yIĂwČ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=l‘Č hŇËmĎ DĄrĘêČ ű Myh
ÌĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž ljĄIČwČ : oDĲgŇĘ nĆJĘ rzĆ‘¡Ą ’Y
¿Ď mĎ
ű Myh
ÌĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žNbĆŇIĂwČ : hŇeĎřêĲĆxĘêČ rW
¡Ď BĎ rGŁ¿ sĘIĂwČ wytŔĎ Ł‘řlĘ~ČmĂ ÉtxČ’Č xuęČ IĂwČ
: MdŇĲĎ’ĎhĲĎ=l’Ć hĎ¡’Ćř bŇĂ yĘwČ hŇĳè
Ď ’ĂlĘ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=NmĂ xq¿ČlĎ=rS
Ć ’Ğ ‘l
ËĎ ~ĄhČ=tŇ’ĲĆ
Ét’ŇzŁlĘ yrĳĂW
Ď BĘmĂ rW
¡Ď bĎŇC ymČŔYĎ‘řĞmĲĄ MYĆ‘Ćť M‘ČjČęhČ tŇ’ŇŁză ůMdĎŇ’ĎhĲĎ ÈrmĆ’ŇIŁwČ
wyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇ’Ć Sy’ĂŔ=bŇzĎ‘ĞyĲČ ÉNJĄ=l‘Č : tŇ’ŇEĲŁ =hŇxĎqĽl
ĲĚ Sy’
¡řĂ mĄ yJ
¿Ă hŇè
ĎŔ ’Ă ’răĄuĎyĂ
ÉMhĆynĄS
Ę CyąhĘIĲĂwČ : dŇxĲĎ’Ć rW
¿Ď bĎŇlĘ Cřy¡hĎwĘ oêŔS
Ę ’ĂBĘ qb
ăČŇ dĎŇwĘ oUĳ’Ă=tŇ’ĆwĘ
Mymwr‘
Nkw hmĎŔdĎ’
Ğh
ĲĎ w’ hmĎŔdĎ’
Ğ hĎ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,d"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .xymYyw V"xb v.9
,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb Nk ypr +m dmĎŇxĘĆn v.9 .lk=t’ V"xb v.9 .d"dxw g"d ,b"d ,’"d
wxyryb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,d"dx ,g"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx
Nkw bhČzĘC ’"s v.12 .’krm rS
¿Ć’
Ğ ’"s v.11 .V"xb hlĎywĂx
Ğ v.11 .bbwsh V"xb v.11 .g"z Z‘ěĄwĘ
qwsp ly‘l Nyy‘ : V"x Nkw rsx bb
Ąi
Ł hČ ’"s v.13 .d’m bwT V"xb v.12 .’yhh V"xb v.12 .’"d
’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.16 .lqdh V"xb v.14 .’"y
V"xb v.19 .NG¡ĎhČ Z‘¿Ą=lJĎmĂ n"b ,NG¡ĎhČ=Z‘ĲĄ lJ
Ł¿ mĂ ’"b ’"n .NG¡ĎhČ=Z‘ĲĄ lJ
Łą mĂ wxyryb hyl‘ rsmnw NG¡ĎhČ Z‘¿Ą=lJĎmĂ
.ZrĆ’ĎhĎ ’"s v.20 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t Nkw Po‘=lkČlĘC ’"s v.20 .+wgw tyx=lk=t’ hmd’h=Nm dw‘
’"s v.21 .’lm wytw‘lYm V"xb v.21 .rzĆ‘¡Ą ’Y
¿ĎmĎ=âl ’"s hyl‘ rsmnw rzĆ‘¿Ą ’Y
¡ĎmĎ âl¿ ’"s v.20
Nkw HS
Ď y’ĂmĄ ’"s v.23 .ymČYĎ‘Ğm
ăĄ ’"s v.23 .h’ybyw V"xb v.22 .d"wy hytxt ’"sbw ,yrY hnĎêĄxĘêČ
.MhĆynĄS
Ę wyhw s"tw ‘"t ,y"t ,V"t ,V"xb v.24 .‘"tw ’"t ,V"x
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g É lJ
Ł mĂ MCrŔ‘Ď hŇăyĎhĎ ÉSxĎeĎhČwĘ : CSS
ĲĎ ŁBřtŇĘ yĂ âl¡wĘ oêĳS
Ę ’ĂwĘ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎř MyUĂŔCrř‘Ğ
2
3
4
5

6

7
8

9
10
11
12
13

14

15

16

PŇ’Čť hŇè
ĎŔ ’ĂăhĎ =l’Ć ÉrmĆř’ŇŁIÄwČ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇdŔĆv
Ď hČ tŇăIČxČ
hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ rmĆ’Ňê
Ł ¿ wČ : NGĲĎhČ Z‘¿Ą lJ
Ł¡ mĂ ClŔkŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ âlă MyhĂŔŁl’Ĺ rm
ăČ ’Ď=yJĲĂ
ůNGĎhČ=ëŇotŇBĘř rS
ăĆ ’Ğ ÈZ‘řĄ hĎ yrăĂjĘmĂC : lk
ĲĄŇ ’ŇnŁ NG
¡ĎhČ=Z‘ĲĄ yr¿ĂjĘmĂ Sx
ĳĎ eĎhČ=l’Ć
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : NCtŇĲ mĚêĘ=NjĆř oBĳ C‘¡GĘtŇĂ âl¿wĘ CeUĆŔmĂ ÉClkŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ âlą MyhęĂ Łl’Ĺ rm
ăČ ’Ď
ÉMoyBĘ yJęĂ MyhĂŔŁl’Ĺ ‘ČdăŇĄŁy yJĂť : NCtŇĲ mĚêĘ tŇom¡=âl hŇĳè
Ď ’ĂhĲĎ=l’Ć Sx
¡Ď eĎhČ
: ‘rĲĎwĎ bŇoT¿ y‘¡ĄdĘŇyĲŁ MyhĂŔŁl’ŇJ
ĲĄř ÉMtŇĆ yyĂhĘwĲĂ Mk
ĳĆŇ ynĄy‘ĲĄ Cx¡qĘpŇĘ nĂwĘ CeUĆŔmĂ Mk
ăĆŇ lĘkĎŇ’Ğ
MyĂnČęy‘Ąl
ĲĎ ’Chă=hŇwĎ’ĞtĲŇČ ykÌŇĂ wĘ lkÁĎ ’ĞmĲČlĘ Z‘ÄĄ hĎ žboT yJ
ăĂ hŇè
ĎÃ ’ĂhĲĎ ’rĆêăĄwČ
HS
ËĎ y’ĂlĘ=MGČ Nê
ÌĄêĂwČ lk
ĳČŇ ’Ňê
Ł wČ oy¡rĘjĂmĂ xu¿ČêĂwČ lyJĂŔW
Ę hČlĘ ÉZ‘ĄhĎ dŇąmĎ xĘnĆwĘ
Mh
ĳĄ MU
¡Ă rřĚy‘ĲĄ yJ
¿Ă C‘ŔdĘŇăIĄwČ MhĆŔynĄS
Ę ynăĄy‘Ą ÉhnĎxĘqÄČ jĎêĂwČ : lřkĲČŇ’ŇIŁwČ HU
¡Ď ‘Ă
hoÌĎhyĘ loqÄ=tŇ’Ć C‘ÂmĘS
Ę IĂwĲČ : tŇŁrĲřŁgŇxĞ Mh
¡Ć lĎ CW
¿ ‘ĞIĲČwČ hŇnĎŔ’ĄtŇĘ hŇăĄřl‘Ğ ÉCrjĘtŇĘ IĂwĲČ
ÉynĄjĘmĂ oêęS
Ę ’ĂwĘ MdĎÁ’ĎhĲĎř ’BĄÄxČtŇĘ IĂwČ MoIĳhČ xČCrălĘ NG
¡ĎBČ ëŇ¿ĄQhČtŇĘ mĂ Myh
ËĂ Łl’Ĺ
MdĳŇĎ’ĎhĲĎ=l’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ’rËĎqĘIĂwČ : NGĲĎhČ Z‘¿Ą ëŇotŇ¡ BĘ MyhĂŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
Mr¿
Ł yř‘Ą=yJĲĂ ’rËĎy’ĂwĲĎ NG
ĳĎBČ yêĂ‘Ęm
¡Č S
Ď ì¿ŇlĘq
Ł řĲ =tŇ’Ć rmĆ’ŇŁIěwČ : hŇJĎIĲĆ’Č ol¡ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
Z‘ęĄ hĎ=NmĂhĞ hŇêĎĳ’Ď Mr¡
Ł yř‘Ą yJ
¿Ă ìŔlĘ dŇyGăĂhĂ ymĂť rmĆ’ŇŁIěwČ : ’b
ĲĄŇ xĎ’ĲĄwĎ ykŇĂ Łn¡’Ď
Éhè
Ď ’ĂhĲĎ MdĳŇĎ’ĎhĲĎ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : êĎlĘkĲĎŇ’Ď CeU
¡Ć mĂ=lkĎŇ’Ğ yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ ìŇyt
ËŇĂ yCĂYĂ rS
ÌĆ ’Ğ
hoÌĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : lk
ĲĄŇ ’
Ł wĲĎ Z‘¡ĄhĎ=NmĂ yQ
¿Ă =hŇnĎtŇĘ ĲnĎ ’wřh
ËĂ ydĂŔUĎ‘Ă hŇêřĎ t
ăŇČ nĎ rS
ăĆ ’Ğ
ynĂ¡’Č yè
Ă hĂ Sx
¿Ď eĎhČ hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ tŇyřW
ĳĂ ‘Ď tŇ’ŇŁEă=hŇmČ hŇ¡è
Ď ’ĂĲlĎ Myh
ËĂ Łl’Ĺ
rCrą’Ď ůt’ŇEŁ tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď yJ
ăĂ ÈSxĎeĎhČ=l’Ć ű Myh
¿Ă Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrmĆ’ŇIŁwČ : lk
ĲĄŇ ’
Ł wĲĎ
rp
¿ĎŇ ‘ĎwĘ ëŇlĄŔtŇĄ ìăŇnĘx
Ł řĲ GĘ=l‘Č hŇdĳŇĆv
Ď hČ tŇăIČxČ lJ
Ł¡ mĂC hŇmĎŔhĄBĘhČ=lJĎmĂ ÉhêĎ’Č
Nyb
¿ŇĄ C hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ Nyb
ăŇĄ C ÉìnĘyB
ĲĄ tŇyS
Ăę ’Ď Ó hŇăbĎŇ y’ĄwĘ : ìŇyIĲĆxČ ym
¿Ą yĘ=lJĎ lk
¡ČŇ ’Ňê
Ł
: bŇqĲĄ‘Ď Cep
¿ĆŇ CSêĘ hŇê
¡Ď ’ČwĘ S’ŇŁrŔ ìăŇpŇĘ CSĲyĘ ’Chť H‘ĳĎrĘzČ Nyb
ăŇĄ C ì¡Ň‘ĞrĘzČ
ëŇnĄŔr
Ł ř hĲĄwĘ ëŇăĄob
n Ň ~Ę‘Ă ÉhBĆrĘ’Č hŇąBĎ rĘhČ rmČę’Ď hŇăè
Ď ’ĂhĲĎ=l’Ćř
bY‘b

’"s v.1 .g .’lm CSS
Ď oBtĘyĂ yllhb ,ymlVwryb Nk v.25 .Md’ V"xb v.25 .Mymr‘ V"xb v.25
Nj
¡Ć ’"s v.3 .PwTx =ëotĲBĘ n"b ,NGĎhČ ëotăBĘ rS
ăĆ’
Ğ ’"s v.3 .hzh Z‘h V"xb v.3 .hè
Ď ’Ăh
ĲĎ ,rmĆ’IŁăwČ
,’lm MyUĂrĚy‘Ą yllhb ,ymlVwryb Nk v.7 .wlk’yw V"xb v.6 .q"z xnwm MyhĂŔŁl’ăJĄ ’"s v.5 .’xpT
.Md’ V"xb v.8 .twrgx V"xb v.7 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ylĄ‘Ğ ’"s v.7 .Mymr‘ V"xb
.rsx êĎtČnĎ ’"s ,yllhb Nk v.12 .Mwr‘ V"xb v.11 .Mwr‘ V"xb v.10 .’lm Klwq V"xb v.10
V"xb v.16 .qsp tyl ’"s v.15 .Knwxg V"xb v.14 .ytyV‘ V"xb v.13 .’yh V"xb v.12
.Knwyrhw V"xb v.16 .=l’w
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: ëŇB
ĲĎ =lS
Ď mĘyĂ ’Ch¡wĘ ëŇtŔĄ qĎCS
ă êĘ ÉëS
Ą y’Ă=l’ĆwĘ MynĳĂbĎŇ ydăĂlĘêĲĄ bŇYĆř‘¡ĆBĘ
É lkČŇ’ŇŁêÄwČř ůìêĆS
Ę ’Ă loqălĘ ÈêĎ‘ĘmČS
Ď yJ
ăĂ rmČę’Ď MdăĎŇ’ĎlĘC
ÉhmĎdĎŇ’ĞhĲĎ hŇrąĎCr’Ğ CeU
ĳĆ mĂ lk
¡ČŇ ’ŇŁtŇ âl¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìytÄĂ yCĂYĂ rS
ąĆ ’Ğ Z‘ĄŔhĎ=NmĂ
xČym
ăřĂ YĘêČ rD¡ČřrĘdČŇwĘ Zoqř¿ wĘ : ìŇyIĲĆxČ ym
¿Ą yĘ lJ
Ł¡ hŇeĎřlĆŔkŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ ÉNobŇ~Ď‘ĂBĘ ìŇrĆŔCbŇ‘ĞB
ĲČ
dŇ‘řąČ MxĆlĆŔ lkČŇ’ŇŁêă ÉìyjĆÄ’Č tŇ‘ąČzĄBĘ : hŇdŇĲĆv
Ď hČ bŇW
Ć ‘¿Ą=tŇ’Ć ê
¡Ď lĘkČŇ’ĲĎwĘ ëŇl
ĳĎ
rř¡pĎŇ ‘Ď=l’ĆwĘ hŇêĎ’ČŔ rp
ăĎŇ ‘Ď=yJĲĂ êĎxĘuĳĎl
Ě hŇeĎ¡UĆ mĂ yJ
¿Ă hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l’Ć ÉìbŇĘ CSĲ
: yxĲĎ=lJĎ M’
¿Ą hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ ’wřh
¿Ă yJ
ËĂ hŇĳĎx
C Č oê¡S
Ę ’Ă MS
¿Ą MdËŇĎ’ĎhĲĎ ’rÌĎqĘIĂwČ : bŇCSĲêĎ
: MS
ĲĄ BĂřlĘIČwČ ro‘¡ tŇon¿tŇĘ JĎř oêËS
Ę ’ĂlĘC MdÌŇĎ’ĎlĘ MyhÁĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žW‘ČIČwČ
sŘ3

17

18
19

20
21

bŇoTă tŇ‘Čd¡ČŇlĎ CeřUĆŔmĂ dŇăxČ ’ČJĘ ÉhyĎhĎ ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ Nh
ąĄ MyhęĂ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ű rmĆ’ŇIăŁwČ 22
yx
¿Č wĎ lk
¡ČŇ ’ĎwĘ MyIĂŔxČhĲČ Z‘ăĄmĄ MGČť ÉxqČlĎwĘ odęyĎ xl
ăČ S
Ę yĂ=NjĆ ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ ‘rĳĎwĎ
hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =tŇ’Ć ÉdŁbŇ‘Ğl
ĲČ NdŇĆ‘ĳĄ=NGČmĂ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ Chx
ËĄ QĘS
Č yĘwĲČ : Ml
ĲĎ Ł‘řlĘ 23
NdŇĆ‘ÁĄ =NgČŇlĘ MdŇĆuÄĆ mĂ žNJĄS
Ę IČwČ MdĳŇĎ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć SrĆg¡ŇyĘw
Ď ĲČ : Mè
ĲĎ mĂ xu¡Čl
Ě rS
¿Ć ’Ğ 24
ëŇrĆD¡Ć=tŇ’Ć rm
Łě S
Ę lĂ tŇkĆŇjĆŔhČtŇĘ UĲĂhČ ÉbrĆxĆÄhČ ThČąČl tŇ’ĄÄwĘ MybĂęrřĚJĘhČ=tŇ’Ć
ÉrhČêÄČ wČ oêĳS
Ę ’Ă hŇăCĎxČ=tŇ’Ć ‘d¡ČŇyĎ MdĎŔ’ĎăhĎ wĘ
: MyIĲĂxČhĲČ Z‘¿Ą d
tŇdŇĆlĆŔlĎ PŇsĆŁêăwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć Sy’
¡Ă ytŇĂ yn¿ĂqĎ rmĆ’Ňê
Ł ě wČ NyĂqČŔ=tŇ’Ć dŇlĆê
ăĄwČ 2
: hŇmĲĎdĎŇ’Ğ dŇ¿bĄŇ ‘Ł hŇ¡yĎhĎ NyĂqěČ wĘ N’ŇŁYŔ hŇ‘řĄ ră
Ł É lbĆŇhĆÄ=yhĂyĘwĲČ lbĆŇĳhĎ =tŇ’Ć wyx
¡Ă ’Ď=tŇ’Ć
lbĆŇhĆÄwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡xĎ nĘmĂ hŇËmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ yrÌĂjĘmĂ NyĂqÁČ ’bĄÄIĎwČ Mym
ĳĂ yĎ ZuăĄmĂ yh
¡Ă yĘwČ 3, 4
lbĆŇ¡hĆ =l’Ć hoĎŔhyĘ ‘S
Č ăIĂwČ Nh
ĳĆ bĄŇlĘřxĆmĲĄC on¡’ŇY
Ł tŇor¿řŁkŇBĘmĂ ’ChË=MgČŇ ’yb
¿ŇĂ hĄ
dŇŁ’ŔmĘ ÉNyĂqÄČ lĘ rxČąIĂwČ hŇ‘ĳĎS
Ď âlă otŇ¡ xĎnĘmĂ=l’ĆwĘ NyĂq¿Č=l’ĆwĘ : otŇĲ xĎnĘmĂ=l’ĆwĘ 5
hŇUĎ¡ĎlwĘ ëŇlĎŔ hŇrĎxăĎ hŇUĎlĎť NyĂqĳĎ=l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : wynĲĎjĎ Cl¡jĘIĂwĲČ 6
xtŇČ ¡jĆ lČ bŇyřTĂŔytŇĄ âlă ÉM’ĂwĘ tŇ’ĄŔW
Ę ÉbyřTĂyêĄ=M’Ă ’oląřhĞ : ìŇynĲĆpĎŇ Cl¿pŇĘ ĲnĎ 7
NyĂq¡Č rmĆ’ŇI¿ŁwČ : oBĲ=lS
Ď mĘêĂ hŇê
¡Ď ’ČwĘ otŔqĎCS
ă êĘ ÉìylĆÄ’ĄwĘ Zb
ĳĄŇ r
Ł tŇ’ŇăFĎ xČ 8
lbh=l’
,heĎĆlk
Ğ ’ê
Ł Ĳ ’"b ’"n ,swpdh tw’xswnw y"k Myrps bwrb Nk v.17 .wxyryb Nk v.17 .NwbY‘b V"xb v.16
.Mynwgn +b xyĲČm
ăĂYĘêČ wxyryb v.18 .Zmq rDĎrĘdČwĘ ’"s v.18 .Mynwgn +b Zoq¿wĲĘ wxyryb v.18 .heĎĆlkĘ’ê
Ł n"b
yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.20 .Krp‘ V"xb v.19 .hnygn ’lbw Pqm =d‘Č ’"s ,wxyryb Nk v.19
V"xb v.22 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml v.22 .MVyblyw V"xb v.21 .tntyk V"xb v.21 .V"x Nkw
.rsx tr
Łk
Ł BĘmĂ ymlVwry ,yllhb ’lm Nk v.4 .y‘r V"xb v.2 .d .Mybwrkh V"xb v.24 .Mlw‘l
,ymlVwry ’lm Nk v.7 .V"x Nkw NhyB
Ą lĘxmw w’ Nhyb
ĄŇ lxmw Tw‘ymw ,NhBĘlxmw ’"sbw ,Vgd NhĆB
Ą lĘxĆmĄC ’"s v.4
.byTt V"xb v.7 .rsx âlh
Ğ yllhb

4. 9–25

9
10
11

12
13, 14

15

16
17
18

19
20
21
22
23

24
25
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MqĎ¿IĎwČ hŇdŔĆv
Ď BČ Mt
ăŇĎ oyhĘBĲĂ ÉyhĂyĘwĲČ
ř
wyx
ĳĂ ’Ď lbĆŇăhĆ =l’Ć
lbĆŇăhĆ yř’¡Ą NyĂqČŔ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ : ChgĲĄŇrĘhČIĲČwČ wyx
¡Ă ’Ď lbĆŇ¿hĆ =l’Ć NyĂqËČ
tŇĎ yW
ĳĂ ‘Ď hŇămĆ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : ykŇĂ nĲŁ’Ď yx
¡Ă ’Ď rm
¿Ą S
Ł hĞ yêĂ‘ĘdČŔyĎ âlă ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ìŇyx
ĳĂ ’Ď
hŇêĎĳ’Ď rCră’Ď hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ=NmĂ yl
¡Č ’Ą Mřyq¿Ă‘ĞY
Ł Ĳ ìŇyxĂŔ’Ď yřămĄ DĘ loqť
: ìŇdŇĲĆIĎmĂ ìŇyx
¡Ă ’Ď yř¿mĄ DĘ=tŇ’Ć tŇxČqËČlĎ hĎyjĂŔ=tŇ’Ć hŇt
ăŇĎ YĘjĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉhmĎdĎŇ’ĞhĲĎ=NmĂ
hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ dŇ¡nĎwĎ ‘n
¿Ď ëŇl
ĳĎ Hx
¡Ď J
Ł =tŇêĲĄ PŇ st
¿Ąř Ł Ň =âlĲ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =tŇ’Ć ÉdŁbŇ‘ĞtĲŇČ yJ
ąĂ
êĎS
Ę rČÄGĄ žNhĄ : ’oWĲřeĘmĂ yn¡ĂwŁ‘Ğ lod¿ŇGĎř hoĳĎhyĘ=l’Ć NyĂq¡Č rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ZrĆ’ĲĎbĎŇ
ÉdnĎwĎ ‘n
ąĎ ytŇĂ yyĂÁhĎwĘ rt
ĳŇĄ iĎř’Ć ìŇyn¡ĆjĎmĂC hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ É l‘ČmĄ MoIęhČ ytÁĂ ’
Ł
gŇrăĄh
Ł =lJĎ ÉNkĄŇlĎř hoĎęhyĘ olă rmĆ’ŇIŁÌwČ : ynĂgĲĄŇrĘhČyĲČ y’
¡Ă YĘm
Ł Ĳ =lkĎŇ hŇ¿yĎhĎwĘ ZrĆ’ĎŔBĎ
otŇ¡ ’
Ł =tŇoJĲhČ yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ tŇo’Ŕ ÉNyĂqÄČ lĘ hoąĎhyĘ MW
Ć IĎÄwČ MuĳĎyĚ MyĂt
¡ŇČ ‘ĎbŇĘ S
Ă NyĂqČŔ
: NdŇĆ‘ĲĄ=tŇmČdĘŇqĂ dŇon¡ř=ZrĆ’ĲĆBĘ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ QĂmĂ NyĂq¡Č ’YĄ¿ĄwČ
I : o’ĲYĘm
Ł Ĳ =lJĎ
ry‘ŔĂ hŇnĆřŁBă ÉyhĂyĘwĲČ ëŇonĳxĞ=tŇ’Ć dŇlĆê
ăĄwČ rhČê
¡Č wČ oêŔS
Ę ’Ă=tŇ’Ć ÉNyĂqÄČ ‘dČŇąIĄwČ
dŇrĎŔy‘Ă=tŇ’Ć ÉëonxĞĲlČ dŇąlĄ CĎIĂwČ : ëŇonĲxĞ on¿BĘ MS
¡Ą JřĘ ry‘ŔĂ hĎ MřăS
Ą É’rĎqĘIĂwČ
l’
¡Ą S
Ď CtŇĲ mĘC l’ĄŔS
Ď CtŇă mĘ=tŇ’Ć ÉdlČyĎ l’ęyřyxmw l’
ĳĄ yĎCxřĲ mĘ=tŇ’Ć dŇ¡lČ yĎ dŇrĎěy‘ĂwĘ
hŇdĎŔ‘Ď ÉtxČ’ČhĲĎ MS
ąĄ MyS
ĳĂ nĎ yê
ăĄS
Ę ëŇmĆ¡Ćl ol¿=xuČIĲĂwČ : ëŇmĆĲlĎ =tŇ’Ć dŇ¿lČ yĎ
bŇ¿S
Ą yŁ yběĂ ’Ğ hŇyĎŔhĎ ’Chă lb
ĳĎŇ yĎ=tŇ’Ć hŇd¡ĎŇ‘Ď dŇlĆê
¿ĄwČ : hŇĲQĎ YĂ tŇyn¡Ăè
Ą hČ MS
¿Ą wĘ
śroe¡JĂ Wp
¿ĄŇ ê
Ł =lJĎ yběĂ ’Ğ hŇyĎŔhĎ ’Chă lb
ĳĎŇ Cy wyx
¡Ă ’Ď MS
¿Ą wĘ : hŇĲnĆ qĘmĂC lhĆŁ’¡
Sr¿Ąx
Ł =lJĎ STĄěŁl NyĂqČŔ lřbČŇCêă=tŇ’Ć ÉhdĎŇlĘyĲĎ ’wřhęĂ =MgČŇ hŇăĎQYĂwĘ : bŇgĲĎŇC‘wĘ
hŇdąŇĎ‘Ď wyS
Ďę nĎlĘ ëŇmĆlĆÁ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇmĲĎ‘ĞnĲČ NyĂq¡ČÍlbČŇCêĲ tŇox¿’ĞwĲČ lz
ĳĆrĘbČŇC tŇS
Ć Łx¡nĘ
ÉyêĂgŇĘ rČÄhĎ Sy’
ąĂ yJ
ăĂ yt
ĳŇĂ rĎmĘ’Ă hŇeĎ¡zĄ’řĘ hĲČ ëŇmĆlĆŔ yS
ăĄ nĘ ylĂŔoq N‘Čm
ăČ S
Ę ÉhQĎYĂwĘ
Mřy‘¿ĂbŇĘ S
Ă ëŇmĆ¡ĆlwĘ NyĂqĳĎ=MuČyřĚ MyĂt
¡ŇČ ‘ĎbŇĘ S
Ă yJ
¿Ă : ytŇĲĂ rĎB
ĲĚ xČlĘ dŇlĆ¡ĆwĘ
y y‘ŔĂ YĘpŇĂ lĘ
om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘêřĂ wČ NBĄŔ dŇlĆê
ăĄwČ oêŔS
Ę ’Ă=tŇ’Ć Édo‘ Md¿ĎŇ’Ď ‘dČŇIÄĄwČ : hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă wĘ
tV
’"sb : ’qsph Mwqmb hdĆv
Ď hČ hkĎlĘĄn ’Ymn s"tw ‘"t ,V"x ,ymlVwry ,+rt ,y"tb : qwsp +‘Ym’b ’qsp v.8
MDČ rybs v.11 .q‘Y V"xb v.10 .V"x Nkw MDČ rybs v.10 .hy’ V"xb v.9 .’qsp N’k Ny’
hgwmbw ymlVwryb ,yllhb ’lm Nk v.13 .y"Vr Nk lodgĎh
Ğ l"n v.13 .Pswt V"xb v.12 .V"x Nkw
.dn V"xb v.16 .s"tw ‘"t Nk NkĄ âl = NkĄlĎ l"n v.15 .ryts’ V"xb v.14 .V"x Nkw rsx ’ŁWeĘmĂ
.s"tw ‘"t ,b"d ,rd"nq y"k +y Nk MS
Ą BĘ ’"s v.17 .MV t’ V"xb v.17 .yrY hnĄB
Ł yqwbnzb v.17
rnk V"xb v.21 .V"xb Nkw dwy rsx wxyryb ,yrq l’ĄIĎxĂmĘC ,bytk l’ĄyĎyxĂmĘC v.18 .l’yxm V"xb v.18
+’ Nk v.23 .Zmq lbĎCt n"b ,yrqw bytk hlm ’dx NyĂqČlĘbČCê y’xndml v.22 .’yh V"xb v.22 .bg‘w
.Pqm ’lbw xnwm MuČăĚ
y ’"s v.24 .V"x Nkw hnyz’h ’"sb ,xtp PTx hnz’
Ğ hČ ’"s ,y"k Myrps bwrb ’wVb
.’rqyw V"xb v.25 .b"k x"y ytm Nyy‘ : ‘"t Nkw [70 × 7 = 490] ’"s v.24
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: NyĂqĲĎ ogŇ¡ rĎhĞ yJ
¿Ă lbĆŇhĆŔ tŇxČê
ăČ rxĄŔ’Č ‘rČzăĆ ÉMyhĂŁl’Ĺ yl
ąĂ =tŇS
ĲĎ yJ
ăĂ tŇĳĄS
’r¡
Ł qĘlĂ lxČŔChř z’
ăĎ Sonĳ’Ĺ om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘIĂwČ NBĄŔ=dŇQČyĚ É’Ch=MGČ tŇąS
Ą lĘC 26
’rą
Ł BĘ MoyęBĘ MdĳŇĎ’Ď tŇd¡
ŁŇ lĘoêĲ rřpĆŇsĄŔ hzăĆ
: hoĲĎhyĘ MS
¿Ą BĘ h
M’
ĳĎ rĎBĘ hŇ¡bĎŇ qĄnĘC rk
¿ĎŇ zĎ : otŇĲ ’
Ł hŇ¿W
Ď ‘Ď Myh
¡Ă Łl’Ĺ tŇCm¿dĘŇBĂ MdĎŔ’Ď ÉMyhĂŁl’Ĺ 2
MdĎę’Ď yx
ăĂ yĘwČ : M’ĲĎrĘB
ĲĎ hĂ Moy¡BĘ MdĎŔ’Ď ÉMmĎS
Ę =tŇ’Ć ’rąĎqĘIĂwČ MtęĎ ’
Ł ëŇrĆb
ăŇĎ yĘwČ 3
om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘIĂwČ omĳlĘYČJĘ otŇ¡ CmdĘŇBĂ dŇlĆřoI¿wČ hŇnĎŔS
Ď Ét’ČmĘC MyS
ąĂ ŁlS
Ę
hŇĳĎS
n Ď tŇŁ’¡řmĄ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę tŇS
ĄŔ =tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ MdĎę’ĎÍymĲĄyĘ CyăhĘIĲĂwČ : tŇS
ĲĄ 4
Éto’mĄ ‘S
ąČ êĘ yxČŔÍrS
Ć ’Ğ ÉMdĎŇ’Ď ym
ąĄyĘ=lJĎ CyÂhĘIĲĂwČ : tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆřoI¿wČ 5
Myn¡ĂS
Ď Sm
¿Ą xĎ tŇS
Ąě =yxĂyĘwĲČ
: tŇm
Ł Ĳ IĎwČ hŇĳĎS
n Ď MyS
¡Ă ŁlS
Ę C hŇnĎŔS
Ď 6
SonŔ’Ĺ=tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ tŇS
Ąę =yxĂyĘwĲČ : SonĲ’Ĺ=tŇ’Ć dŇlĆřoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď tŇă’Č mĘC 7
ÉCyhĘIĲĂwČ : tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆřoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę C MynĂŔS
Ď ‘bČŇăS
Ć 8
: tŇŁmĲIĎwČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ ‘S
¿Č tŇĘ C hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć Myê
ąĄS
Ę tŇS
ĄŔ =ymĄyĘ=lJĎ
yx
ăĂ yĘwČ : NnĲĎyqĄ=tŇ’Ć dŇlĆřoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď My‘ăĂS
Ę êĂ Son¡’Ĺ yx
¿Ă yĘwČ
9, 10
tŇo’¡mĄ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę C hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć Sm
ąĄ xĞ NnĎŔyqĄ=tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ Sonę’Ĺ
‘S
¿Č tŇĘ C MynĂŔS
Ď Sm
ăĄ xĎ SonŔ’Ĺ ym
ăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘIĲĂwČ : tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆřoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď 11
dŇlĆřoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď My‘ăĂbŇĘ S
Ă N¡ĎnyqĄ yx
¿Ă yĘwČ
: tŇm
Ł Ĳ IĎwČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ 12
My‘ăĂBĎrĘ’Č l’ĄŔlĘlČhĞmĲČ=tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ NnĎęyqĄ yx
ăĂ yĘwČ : l’ĲĄlĘlČhĞmĲČ=tŇ’Ć 13
ym
ăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘIĲĂwČ : tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆřoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę C hŇnĎŔS
Ď 14
: tŇŁmĲIĎwČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ ‘S
¿Č tŇĘ C MynĂŔS
Ď rW
Ć ‘ăĆ NnĎŔyqĄ
: dŇrĆyĲĎ=tŇ’Ć dŇlĆřoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď Myè
ăĂ S
Ă wĘ Myn¡ĂS
Ď Sm
¿Ą xĎ l’ĄŔlĘlČhĞmĲČ yx
ăĂ yĘwČ
15
hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę C hŇnĎŔS
Ď MyS
ăĂ ŁlS
Ę dŇrĆyŔĆ=tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ l’ĄęlĘlČhĞmĲČ yx
ăĂ yĘwČ 16
l’ĄŔlĘlČhĞmĲČ ym
ăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘIĲĂwČ : tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆřoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ 17
: tŇŁmĲIĎwČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę C hŇnĎŔS
Ď ÉMy‘ĂS
Ę tŇĂ wĘ Sm
ąĄ xĎ
: ëŇonĲxĞ=tŇ’Ć dŇlĆřoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď śtŇă’Č mĘC hŇ¡ĎS
n Ď Myè
ËĂ S
Ă wĘ MyĂêÌČS
Ę dŇrĆyěĆ=yxĂyĘwĲČ
18
dry=yxyw
’"sbw ,Md’ ym
ăĄyĘ wyhyw ’"s ,wxyryb Nk v.4

.dylwyw V"xb v.3

.ytbr +s v.1

.h

.lxh V"xb v.26

yxČ yllhb hyl‘ rsmnw yxĎ NVwn NVy y"kb v.5 .dylwyw V"xb v.4 .tw’m V"xb v.4 .Mdę’ ymăy ű wyăhyw
V"xb v.12 .dylwyw V"xb v.10 .dylwyw V"xb v.9 .dylwyw V"xb v.7 .dylwyw V"xb v.6 .xtp
N’k ’Ymn ’l V"xb v.18 .dylwyw V"xb v.16 .dylwyw V"xb v.15 .dylwyw V"xb v.13 .dylwyw
.dylwyw V"xb v.18 .hnĎS
Ď t’ČmĘC

5. 19–6. 5

tyV’rb
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Myn¡ĂBĎ dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę ëŇonŔxĞ=tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ dŇrĆyęĆ=yxĂyĘwĲČ
20 t
Ň o’¡mĄ ‘S
¿Č tŇĘ C hŇnĎŔS
Ď ÉMyè
ĂS
Ă wĘ MyĂê
ąČ S
Ę dŇrĆyŔĆ=ymĄyĘ=lJĎ ÉCyhĘIĲĂwČ : tŇonĲbĎŇC
21 d
Ň lĆoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď Myè
¡Ă S
Ă wĘ Sm
¿Ą xĎ ëŇonŔxĞ yx
ăĂ yĘwČ
: tŇm
Ł Ĳ IĎwČ hŇĳĎS
nĎ
22 =t
Ň ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ=tŇ’Ć ëŇonÁxĞ ëŇQĄÄhČtŇĘ IĂwČ : xlČS
ĲĎ CtŇmĘ=tŇ’Ć
23 ym
ăĄ yĘ=lJĎ yh
¡řĂ yĘwČ : tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę xlČS
ĆŔ CtŇmĘ
24 ë
Ň on¡xĞ ëŇ¿ĄQhČtŇĘ IĂwČ : hŇĲnĎ S
Ď tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę C hŇnĎŔS
Ď ÉMyè
ĂS
Ă wĘ Sm
ąĄ xĎ ëŇonĳxĞ
25 yx
ăĂ yĘwČ
: MyhĲĂŁl’Ĺ ot¡’
Ł xq¿ČlĎ=yJĲĂ CenĆěy’ĄwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=tŇ’Ć
26 yx
ăĂ yĘwČ : ëŇmĆĲlĎ =tŇ’Ć dŇlĆoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď tŇă’Č mĘC hŇ¡ĎS
n Ď MynËĂm
Ł S
Ę C ‘bČŇÌĆS xlČS
ĆŔ CtŇmĘ
‘b
¿ČŇ S
Ę C hŇnĎŔS
Ď ÉMynĂomS
Ę C MyĂê
ąČ S
Ę ëŇmĆlĆŔ=tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ xlČS
Ćę CtŇmĘ
27 ‘S
Čê
ąĄ xlČS
ĆŔ CtŇmĘ ym
ăĄ yĘ=lJĎ ÉCyhĘIĲĂwČ : tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ
28 ë
Ň mĆlĆě=yxĂyĘwĲČ
: tŇm
Ł Ĳ IĎwČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ ‘S
¿Č tŇĘ C hŇnĎŔS
Ď ÉMyè
ĂS
Ă wĘ
29 om
ËS
Ę =tŇ’Ć ’rÌĎqĘIĂwČ : NB
ĲĄ dŇlĆoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď tŇă’Č mĘC hŇ¡ĎS
n Ď MynËĂm
Ł S
Ę C MyĂêÌČS
Ę
rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =NmĂ CnydŔĄyĎ NobăŇ~Ę‘ĂmĲĄC ÉCnřW
ĄÄ ‘ĞUĲČmĲĂ Cnm
ąĄř xĞĲnČ yĘ hŇÂzĆţ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ xČŁn¡
30 ÉMy‘ĂS
Ę tŇĂ wĘ Sm
ąĄ xĎ xČŁnŔ=tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ ëŇmĆlĆę=yxĂyĘwĲČ : hoĲĎhyĘ Hr¡ĎrřĞ’ĲĄ
31 ë
Ň mĆlĆŔ=ymĄyĘ=lJĎ ÉyhřĂ yĘwĲČ : tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇŁ’¡mĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ hŇnĎŔS
Ď
: tŇŁmĲIĎwČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę C hŇnĎŔS
Ď ÉMy‘ĂbŇĘ S
Ă wĘ ‘bČŇąS
Ć
32 Mx
¿Ď =tŇ’Ć MS
¡Ą =tŇ’Ć xČŁnŔ dŇlĆoIăwČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ Sm
¿Ą xĞ=NBĆ xČŁně=yhĂyĘwĲČ
w tŇon¡b
ĎŇ C hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ=l‘Č bŇr¡
Ł lĎ MdĎŔ’ĎhĲĎ lx
ăĄ hĄ=yJĲĂ ÉyhĂyĘwĲČ : tŇpĆŇyĲĎ=tŇ’ĆwĘ
2 h
Ň eĎĳhĄ tŇŁb¡ŇT
Ł yJ
¿Ă MdĎŔ’ĎhĲĎ tŇonăBĘ=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ=ynĄbŇĘ C’ąrĘIĂwČ : MhĲĆlĎ Cd¿ŇQĘyĚ
3 yx
ąĂ Cr NodÄyĎ=âlĲ hoĎęhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : CrxĲĎBĎ rS
¿Ć ’Ğ lJ
Ł¡ mĂ MyS
ĂŔ nĎ ÉMhĆlĎ CxąqĘIĂwČ
: hŇĲnĎ S
Ď Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ¿’Ď mĄ wymĎŔyĎ CyăhĎwĘ rW
ĳĎ bĎŇ ’Chă MG
¡Ďř S
Č BĘ MlĎŔ‘ŁlĘ ÉMdĎŇ’Ďb
ĲĎŇ
4 C’b
Ł Á yĎ rS
ĆÄ ’Ğ NkĄęÍyrĄxĞ’ĲČ Mg
ăČŇ wĘ ůMhĄhĎ Mym
ăĂ IĎBČ ÈZrĆ’ĎbĎŇ CyăhĎ MylĂÂpŇĂ eĘhČ
rS
¿Ć ’Ğ MyrËĂB
Ł GĂhČ hŇUĎÌhĄ Mh
ĳĆ lĎ Cd¡ŇlĘyĲĎwĘ MdĎŔ’ĎhĲĎ tŇonăBĘ=l’Ć ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ ynąĄBĘ
: Mè
ĲĄ hČ yS
¿Ą nĘ’Č Ml
¡Ď o‘mĲĄ
5 t
Ň ŁbăŇS
Ę xřĘ mČ ÉrYĆyÄĄ=lkĎŇwĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ tŇ‘¿ČrĎ hŇËBĎ rČ yJ
¿Ă hoĎŔhyĘ ’rĘIăČwČ
19

wbl
,ymlVwry Nkw CnyW
Ą ‘ĞUČm
ĲĂ ’"s v.29 .‘"t Nk CnxĄynĂyĘ l"Y v.29 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw CyhĘIĂwČ ’"s v.23
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw CyhĘIĂwČ ’"s v.31 .dbl ’wVb hrĎrĘ’
ĲĄ ’"s v.29 .s"tw ‘"t ,V"x
.’lm tobS
Ę xĘmČ ymlVwry v.5 .’dx hlm NkĄyrĄx
Ğ ’Č ’"s v.4 .xtpb +gh MGČS
Č BĘ yllhb v.3 .w
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6. 6–20

Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć hŇ¿W
Ď ‘Ď=yJĲĂ hoĎŔhyĘ MxĆăeĎIĂwČ : MoIĲhČ=lJĎ ‘r¡Č qr¿Č oBŔlĂ
MdąŇĎ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć hŇxĆÄmĘ’Ć hoĎęhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : oBĲlĂ=l’Ć bŇ¡~Ą ‘ČtŇĘ IĲĂwČ ZrĆ’ĳĎBĎ
WmĆr¡Ć=dŇ‘Č hŇmĎŔhĄBĘ=dŇ‘Č ÉMdĎŇ’ĎmĲĄ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ É l‘ČmĄ ÉytŇĂ ’ŇrĎÄBĎ=rřS
ĲĆ ’Ğ
yn¿Ąy‘ĄBĘ Nx
¡Ą ’YĎm
¿Ď xČŁněwĘ : MtŇĲĂ yW
Ă ‘Ğ yJ
¿Ă yêĂmĘ¡xČ nĂ yJ
¿Ă MyĂm
ĳĎè
Ď hČ PŇo‘ă=dŇ‘ČwĘ
: hoĲĎhyĘ
Mřyh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=tŇ’Ć wyt
ĳŇĎ ŁrŁdĲŇ BĘ hŇ¡yĎhĎ Mym
¿Ă êĎ qyDËĂYČ Sy’
¿Ă xČŁnę xČŁnŔ tŇdă
ŁŇ lĘoêĲ hŇQĆ’Ąť
=tŇ’ĆwĘ Mx
¿Ď =tŇ’Ć MS
¡Ą =tŇ’Ć MynĳĂbĎŇ hŇăS
Ď ŁlS
Ę xČnŁ¡ dŇlĆoI¿wČ : xČnĲŁ=ëŇQĆhČtŇĘ hĲĂ
: smĲĎxĎ ZrĆ’¡ĎhĎ ’l
¿Ą UĎêĂwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ynăĄpĘlĂ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ¿xĄ è
Ď êĂwČ : tŇpĆŇyĲĎ
rW
ËĎ BĎ=lJĎ tŇyx
ÌĂ S
Ę hĂ=yJĲĂ hŇtŇĎ ĳxĎ S
Ę nĂ hŇăĄh
e Ă wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć Myh
ËĂ Łl’Ĺ ’rĘIÌČwČ
ZqąĄ xČŁnęlĘ MyhÁĂ Łl’Ĺ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č oJ¡rĘDČ=tŇ’Ć
yn¿ĂnĘhĂwĘ Mh
ĳĆ ynĄjĘmĂ sm
¡Ď xĎ ZrĆ’ËĎhĎ hŇ¿’Ď lĘmĲĎ=yJĂ ynČŔpĎŇlĘ ’B
ăĎ ÉrW
Ď BĎ=lJĎ
hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ Mye¡ĂqĂ rpĆŇŁgŔ=yYĄ‘Ğ tŇăbČŇ êĄ ÉìlĘ hŇąW
Ą ‘Ğ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć Mt
¡ŇĎ yxĂS
Ę mČ
hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ hŇzĆěwĘ : rpĆŇJ
Ł Ĳ BČ ZCx¡mĂC tŇyĂB
¿Č mĂ Ht
ËŇĎ ’
Ł ê
¿Ď rĘpČŇkĲĎŇwĘ hŇĳbĎŇ êĄhČ=tŇ’Ć
HBĎŔxĘrĎ ÉhUĎ’Č Myè
ąĂ mĂxĞ hŇbĎŔêĄhČ ëŇrĆ’
Ł ť hŇUĎę’Č tŇo’ămĄ SŁlÌS
Ę Ht
ĳŇĎ ’
Ł
hŇeĎăQĆ kČŇêĘ ÉhUĎ’Č=l’ĆwĘ hŇbĎęêĄlČ hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ ű rhČY
Ł ă : HtĲŇĎ mĎoqĲ hŇU
¡Ď ’Č MyS
¿Ă ŁlS
ĘC
MyS
¡Ă lĂS
Ę C MI¿ĂnĂS
Ę MIËĂêĂxĘêČ MyW
ĳĂ êĎ HDăĎYĂBĘ hŇ¡bĎŇ êĄhČ xtŇČ ¿pĆŇ C hŇlĎ‘ĘmČŔlĘmĂ
tŇăxĄ S
Č lĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č ÉMyĂmÄČ lCB¿UČhČ=tŇ’Ć ’ybÄĂ mĄ žynĂnĘhĂ ynęĂ ’ĞwĲČ : hĎW
ĲĆ ‘ĞêĲČ
ZrĆ’¡ĎBĎ=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł¿ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ tŇxČê
¡Č mĂ MyIĂŔxČ xČCră ÉoB=rS
Ć ’Ğ rW
Ďę BĎ=lJĎ
ìŇynËĆbĎŇC hŇêěĎ ’Č hŇbĎŔêĄhČ=l’Ć ÉtĎ’ŇbĎŇC ëŇê
ĳĎ ’Ă yt¡ĂŇyrĂBĘ=tŇ’Ć yt¿ĂŇm
Ł qĲĂhĞwĲČ : ‘wĲĎgŇĘ yĂ
lJ
ŁË mĂ MyĂnÌČS
Ę rW
ĎÂ BĎ=lJĎmĂ yxČhĎţ=lJĎmĂC : ëŇêĲĎ’Ă ìŇyn¡ĆbĎŇ=yS
ĲĄ nĘC ì¿ŇêĘS
Ę ’ĂwĘ
PŇo‘ăhĎmĲĄ : CyĲhĘyĲĂ hŇ¡bĎŇ qĄnĘC rk
¿ĎŇ zĎ ëŇê
ĳĎ ’Ă tŇyăŁxĞhĲČlĘ hŇ¡bĎŇ êĄhČ=l’Ć ’yb
¿ŇĂ êĎ
Chn
ĳĄymĂlĘ hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎ WmĆr¿Ć lJ
ŁË mřĂ HnĎŔymĂlĘ ÉhmĎhĄBĘhČ=NmĂC ChnĄęymĂlĘ
MynV
MV v.8
.’y‘gb =rS
ĲĆ ’
Ğ n"b , =rS
Ć’
Ğ ’"b ’"n v.7
.hnygn ’lbw Pqm =qrČ ’"s v.5
hl’ ,[1:1] tyV’rb ,+d Myrdsw .w"mq Myqwspw .whyqzxy w’ hyYm’ [1:1—6:8] hVrph
,[1:10] hVbyl ,[1:5] Mwy rw’l +z twqspw .[5:1] rps hz ,[3:22] Md’h Nh ,[2:4] MymVh twdlwt
Mylmw .[3:14] Klt Knxg l‘ ,[2:22] Myhl’ y"y Nbyw ,[2:21] Myhl’ y"y lpyw ,[1:27] wmlYb ,[1:21] tVmrh
VVw Pl’ hytwnV rpsmw .h‘br’w MyVlVw Myt’mw Mypl’ t‘bV twytw’w .dx’w MyVlVw tw’m ‘Vtw Pl’
Pwlyx ’lbw ,’y‘g Ngh=KwtĲb rV’ n"blw ,’"bl[3:3] PwTx Ngh=ëotBĘ rV’ Mypwlxw .VVw MyVmxw tw’m
ynr hrTph v.9 .[6:7] yt’rb=rS
ĲĆ ’
Ğ ,[3:2] Ngh=Z‘ĲĄ yrpm ,[1:30] Zr’h tyx=lkĎlĘCĘ ,[1:24] ZrĆ’
¡Ć=otyĘxČwĘ
Myh
¿ŁĂl’
ĹhĎ=t’
ĲĆ Myrps tYqmbw ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .+h qwsp h"n d‘ +’ qwsp d"n hy‘Vyb hrq‘
lJ
Ł mĂC ’"s v.20 .’lm ytĂŁmyqĂh
Ğ wČ yllhb ,hgwmb Nk v.18 .=KlhtĘhĂ n"b ,=KlhtĘh
ĲĂ ’"b ’"n .xČŁnĲ ëQ
¡ĆhČtĘh
ĲĂ
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw

6
7

8

9
10
11
12
13

14
15

16

17

18
19
20

6. 21–7. 17

xn

11

É lkĎŇ’ĞmĲČ=lJĎmĂ ìęlĘ=xqČ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : tŇoyĲxĞhĲČlĘ ìŇyl
¡Ć ’Ą C’b
Ł ¿Ň yĎ lJ
ŁË mĂ MyĂnÌČS
Ę
22 W‘
ČI¡ČwČ : hŇĲlĎ kŇĘ ’ĎlĘ Mh
¡Ć lĎwĘ ìËŇlĘ hŇ¿yřĎhĎwĘ ìŇyl
ĳĆ ’Ą ê
¡Ď pŇĘ sČ’ĲĎwĘ lkĄŔ’ĎyĲĄ rS
ăĆ ’Ğ
z ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇIąŁwČ : hŇW
ĲĎ ‘Ď NJ
¿Ą Myh
¡Ă Łl’Ĺ otŇË ’
Ł hŇ¿CĎYĂ rS
ĆÄ ’Ğ lk
ŁŇ JĘţ xČŁnĳ
qyD¿ĂYČ ytŇĂ y’
ËĂ rĎ ì¿ŇtŇĘ Ł’Ĳ=yJĂ hŇĳbĎŇ êĄhČ=l’Ć ì¡ŇtŇĘ yB
ĲĄ =lkĎŇwĘ hŇê
¿Ď ’Č=’B
Ł Ĳ xČŁnŔlĘ
2 h
Ň ‘¿ĎbŇĘ S
Ă ìËŇlĘ=xuČêĲĂ hŇrĎęohFĘhČ hŇm
ăĎ hĄBĘhČ ű lJ
Łă mĂ : hŇĲEĆhČ roD¿BČ yn¡ČpĎŇlĘ
MyĂn¡ČS
Ę ’wh
ËĂ hŇr¿Ďh
Ł TĘ âlă rS
Ć ’Ğţ hŇmĎÃhĄBĘhČ=NmĂC oêĳS
Ę ’ĂwĘ Sy’
ăĂ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă
3 h
Ň ĳbĎŇ qĄnĘC rk
ăĎŇ zĎ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă MyĂm
ËČè
Ď hČ PŇo‘ÌmĄ MřăGČ : oêĲS
Ę ’ĂwĘ Sy’
¿Ă
4 Éyk
ŇĂ nŁ’ĲĎ hŇ‘ęĎ bŇĘ S
Ă dŇo‘Á MymÄĂ yĎlĘ žyJĂ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇ yn¿ĄjĘ=l‘Č ‘rČz¡Ć tŇoI¿xČlĘ
=tŇ’Ćř ytŇĂ yxęĂ mĎC hŇlĎyĘl
ĳĎ My‘¡ĂBĎrĘ’ČwĘ MoyŔ My‘ăĂBĎrĘ’Č ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č ryT
ăĂ mĘmČ
5 lk
ŁŇ¿ JĘ xČŁnĳ W‘ČI¡ČwČ : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉMCqyĘhČ=lJĎ
6 MyĂm
¡Č hŇyĎŔhĎ lCBăUČhČwĘ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ SS
¿Ą =NBĆ xČŁněwĘ : hoĲĎhyĘ ChC¡ĎYĂ=rS
Ć ’Ğ
7 h
Ň ĳbĎŇ êĄhČ=l’Ć oê¡’Ă wynËĎbĎŇ=yS
ĲĄ nĘC oêÌS
Ę ’ĂwĘ wynĎbĎŇCţ xČŁnę ’b
Ł Ň ăIĎwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č
8 rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎŔhĄBĘhČ=NmÄĂ C hŇrĎŔohFĘhČ ÉhmĎhĄBĘhČ=NmĂ : lCBĲUČhČ ym
¿Ą yn¡ĄjĘmĂ
9 MyĂn
ČÄ S
Ę : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ=l‘Č Wm
¡Ą r
Ł =rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ wĘ PŇo‘ŔhĎ=NmÄĂ C hŇrĳĎh
Ł TĘ hŇeĎ¡nĆy’Ą
Myh
¡Ă Łl’Ĺ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇĳbĎŇ qĄnĘC rk
ăĎŇ zĎ hŇ¡bĎŇ êĄhČ=l’Ć xČŁnË=l’Ć C’B
ÌĎ MyĂnÁČ S
Ę
10 : ZrĆ’
ĲĎ hĎ=l‘Č Cy¡hĎ lCBŔUČhČ ym
ăĄ C Mym
ĳĂ IĎhČ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă lĘ yh
¡Ă yĘwČ : xČnĲŁ=tŇ’Ć
11 r
ř ¿W
Ď ‘Ď=hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă BĘ ynĂŔè
Ą hČ ÉSdŇĆŁxÄBČ xČŁnŔ=yIĄxČlĘ ÉhnĎS
Ď tŇo’ąmĄ=SS
ĲĄ tŇnČÄS
Ę BĂ
tŇŁB¿rĚ’ĞwĲČ hŇBĎŔrČ MohăêĘ ÉtonřyĘ‘ĘmČ=lJĎ ÉC‘qĘbŇĘ nĂ hŇEĆęhČ MoIăBČ SdŇĆŁxĳlČ Moy¡
12 My‘
¡ĂBĎrĘ’ČwĘ MoyŔ My‘ăĂBĎrĘ’Č ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č MS
Ć ¡Ćh
G Č yh
¿Ă yĘwČ : CxêĲĎpŇĘ nĂ MyĂm¡Čè
Ď hČ
13 x
Č Łnĳ=ynĄBĘ tŇpĆŇ¡ĆwĎ
y Mx
¿Ď wĘ=MS
ĲĄ wĘ xČŁnŔ ’B
ăĎ ÉhEĆhČ MoIąhČ MYĆ‘ÄĆ BĘ : hŇlĎyĘl
ĲĎ
14 h
Ň ăIĎxČhĲČ=lkĎŇwĘ hŇUĎhĄÁ : hŇb
ĲĎŇ êĄhČ=l’Ć Mê
¡Ď ’Ă wynËĎbĎŇ=yS
ĲĄ nĘ tŇS
Ć ŁlÌS
Ę C xČŁnę tŇS
Ć ă’Ą wĘ
ZrĆ’¡ĎhĎ=l‘Č Wm
¿Ą r
Ł hĲĎ WmĆrËĆhĎ=lkĎŇwĘ HnĎŔymĂlĘ ÉhmĎhĄBĘhČ=lkĎŇwĘ HnĎęymĂlĘ
15 x
Č Łn¡=l’Ć C’b
Ł ¿Ň IĎwČ : PŇĲnĎ JĎ=lJĎ roj¿YĂ lJ
Ł¡ ChnĄŔymĂlĘ PŇo‘ăhĎ=lkĎŇwĘ Chn
ĳĄymĂlĘ
: MyIĲĂxČ xČCr¿ oB¡=rS
Ć ’Ğ rW
ĎŔ BĎhČ=lJĎmĂ ÉMyĂnČÄS
Ę MyĂnąČS
Ę hŇĳbĎŇ êĄhČ=l’Ć
16 Myh
ĳĂ Łl’Ĺ otŇ¡ ’
Ł hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ C’BĎŔ ÉrW
Ď BĎ=lJĎmĂ hŇąbĎŇ qĄnĘC rkÄĎ zĎ My’ęĂ BĎhČwĘ
17 ZrĆ’
ĳĎhĎ=l‘Č Moy¡ My‘¿ĂBĎrĘ’Č lCBËUČhČ yh
ÌĂ yĘwČ : odĲŇ ‘ĞB
ĲČ ho¡ĎhyĘ rGŁ¿ sĘIĂwČ
21

wbryw

,y"k Myrps bwrb Nk gtm ’lb =t’Ć v.4 .Pqm Pw‘m=MGČ ’"s v.3 .z .’grd hyÌĎhĎwĘ ’"s v.21
.’"yw +d Myqwsp +x Nyy‘ : ‘"t Nk MyrĂW
Ę ‘ĆwĘ h‘ĎbĘS
Ă BĘ ’"s v.11 .Pqm ’lb t’
ąĄ +n"b ,=t’
ĲĆ ’"b : w"Td
.w"w rsx tnŁyĘ‘ĘmČ ymlVwry v.11
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Cr¿BĘgŇĘ IĂwĲČ : ZrĆ’ĲĎhĎ l‘¿ČmĄ MrĎê
¡Ď wČ hŇbĎŔêĄhČ=tŇ’Ć ÉC’W
Ę IĂwČ MyĂUČęhČ CBărĘIĂwČ 18
: MyĂUĲĎhČ yn¿ĄjĘ=l‘Č hŇ¡bĎŇ êĄhČ ëŇlĆê
¿ĄwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č dŇŁ’¡mĘ CB¿rĘIĂwČ MyĂU
ËČhČ
MyhĂŔŁbŇGĘhČ ÉMyrĂhĎhĲĆ=lJĎ CiękĚŇyĘwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č dŇŁ’¡mĘ dŇŁ’¿mĘ CrËbŇĘ GĲĎ MyĂUČęhČwĘ 19
Cr¡bŇĘ GĲĎ hŇlĎ‘ĘmČŔlĘmĂ ÉhUĎ’Č hŇrąĄW
Ę ‘Ć SmĄÄxĞ : MyĂmĲĎè
Ď hČ=lJĎ tŇxČê
¡Č =rS
Ć ’Ğ 20
ZrĆ’ĎęhĎ=l‘Č Wm
ăĄ r
Ł hĲĎ ű rW
ăĎ BĎ=lJĎ ‘wČÂgŇĘ IĂwČ : MyrĲĂhĎhĲĆ Ci¡kĚŇyĘwČ MyĂU
ĳĎhČ 21
lk
ŁŇ¡ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č ZrăĄè
Ł hČ ZrĆè
¡Ć hČ=lkĎŇbŇĘ C hŇIĎŔxČăbČŇ C ÉhmĎhĄBĘbČŇC PŇo‘ąBĎ
hŇ¡bĎŇ rĎxĲĎBĆ rS
¿Ć ’Ğ lJ
ŁË mĂ wyjĎę’ČBĘ MyIĂÁxČ xČCrÄ=tŇmČS
Ę nĂ žrS
Ć ’Ğ lJ
Ł Ã : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ 22
MdąŇĎ’ĎmĲĄ hŇmĎędĎŇ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ=l‘Č ű rS
ăĆ ’Ğ ű MCqăyĘhČ=lJĎ=tŇ’ĲĆř xmČIĂÁwČ : CtŇmĲĄ 23
r’ĆÌè
Ď yĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ Cx¡UĎIĂwČ MyĂmČŔè
Ď hČ PŇo‘ă=dŇ‘ČwĘ ÉWmĆrĆÄ=dŇ‘Č ÉhmĎhĄBĘ=dŇ‘Č
Myè
¿Ă mĂxĞ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č MyĂU¡ČhČ Cr¿BĘgŇĘ IĂwĲČ : hŇb
ĲĎŇ êĄBČ oê¡’Ă rS
¿Ć ’ĞwĲČ xČŁnË=ëŇ’Č 24
=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉhIĎxČhĲČ=lJĎ tŇą’Ą wĘ xČŁnŔ=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ rJ
Łą zĘIĂwČ : MoyĲ tŇ¡’Č mĘC x
CJS
Ł ¡ IĎwČ ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č ÉxČCrÄ Myh
¿Ă Łl’Ĺ rbĄÄ‘ĞIĲČwČ hŇĳbĎŇ êĄBČ oê¡’Ă rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎŔhĄBĘhČ
MS
Ć ¡Ćh
G Č ’l
¿Ą JĎIĂwČ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ tŇŁB¡rĚ’ĞwĲČ MohŔêĘ tŇnŁă yĘ‘ĘmČ ÉCrkŇĘ iĲĎIĂwČ : MyĂUĲĎhČ 2
CrăsĘxĘIČwČ bŇoS
ĳ wĎ ëŇolăhĎ ZrĆ’¡ĎhĎ l‘¿ČmĄ MyĂU
ËČhČ CbŇÌĚSIĎwČ : MyĂmĲĎè
Ď hČ=NmĂ 3
y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁxăBČ ÉhbĎŇêĄhČ xnČê
ąĎ wČ : MoyĲ tŇ¡’Č mĘC Myè
¿Ă mĂxĞ hŇYĄěqĘmĂ MyĂUČŔhČ 4
ëŇolăhĎ ÉCyhĎ MyĂUČęhČwĘ : TrĲĎrĎ’Ğ yr¿ĄhĎ l‘¡Č SdŇĆŁxĳlČ Moy¡ rř¿W
Ď ‘Ď=hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă BĘ 5
yS
¿Ą ’ŇrĎ C’¡rĘnĂ SdŇĆŁxŔlČ dŇăxĎ ’ĆBĘ ÉyrĂyW
Ă ‘ĞB
ĲĎ yrĳĂyW
Ă ‘ĞhĲĎ SdŇĆŁxăhČ dŇ‘¡Č rosŔxĎwĘ
hŇ¡bĎŇ êĄhČ NoQ¿xČ=tŇ’Ć xČŁnŔ xê
ăČ pŇĘ IĂwČ Moyĳ My‘ăĂBĎrĘ’Č Zu¡ĄmĂ yhěĂ yĘwČ : MyrĲĂhĎhĲĆ 6
tŇS
Ć Łb¿ŇyĘ=dŇ‘Č bŇoSŔwĎ É’oYyĎ ’Y
ąĄ IĄwČ bŇrĳĄ‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć xQ
¡Č S
Č yĘwČ : hŇW
ĲĎ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ 7
CQqăČhĞ Éto’rĘlĂ oêĳ’ĂmĲĄ hŇ¡ĎoIh
n Č =tŇ’Ć xQ
¿Č S
Č yĘwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ l‘¿ČmĄ MyĂU¡ČhČ 8
HlĎęgŇĘ rČ=PŇkČŇlĘ xČonÁmĎ hŇnĎÄoIhČ žh’ĎYĘmĲĎ=âlwĘ : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ MyĂUČŔhČ 9
xl
ąČ S
Ę IĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=lkĎŇ ynăĄjĘ=l‘Č MyĂm¡Č=yJĂ hŇbĎŔêĄhČ=l’Ć ÉwylĎ’Ą bŇS
Ďê
ąĎ wČ
tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă dŇo‘Ŕ lxĆăIĎwČ : hŇb
ĲĎŇ êĄhČ=l’Ć wyl
¡Ď ’Ą Ht
ËŇĎ ’
Ł ’b
¿ĄŇ IĎwČ hĎxĆŔuĎIĂwČ ÉodŇyĎ 10
wyl
ąĎ ’Ą ’b
Ł Ä êĎwČ : hŇb
ĲĎŇ êĄhČ=NmĂ hŇ¡ĎoIh
n Č =tŇ’Ć xQ
¿Č S
Č PŇsĆŁIËwČ MyrĳĂxĄ’Ğ Mym
¡Ă yĎ 11
CQq¿Č=yJĂ xČŁnŔ ‘dČŇăIĄwČ hĎypĳŇĂ BĘ PŇrăĎTĎ tŇyĂz¡Č=hŇlĄ‘Ğ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ bŇrĆ‘ĆŔ tŇ‘ăĄlĘ ÉhnĎoIhČ
ÉxQČS
Č yĘwČ MyrĳĂxĄ’Ğ Mym
¡Ă yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă dŇo‘Ŕ lxĆăIĎIĂwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ l‘¿ČmĄ MyĂU¡ČhČ 12
hnwyh=t’
Myqwsp +x ,’"y qwsp +z Nyy‘ : ‘"t Nk MyrĂW
Ę ‘ĆwĘ h‘ĎbĘS
Ă BĘ ’"s v.4

.x

.=t’Ć tlm ’lb =lJĎ xmČIĂwČ ’"s v.23
.’"y
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=SS
ĲĄ wĘ tŇxÄČ ’ČBĘ yhĂyĘwČţ : dŇo‘Ĳ wyl
¡Ď ’Ą=bŇCSĲ hŇ¿pĎŇ sĘyĲĎ=âlwĘ hŇnĎŔoIhČ=tŇ’Ć
ZrĆ’ĳĎhĎ l‘ăČmĄ MyĂU¡ČhČ Cb¿ŇrĘxĲĎ SdŇĆŁxŔlČ dŇăxĎ ’ĆBĘ ÉNoS’ŇrĂB
ĲĎ hŇnĎęS
Ď tŇo’ÁmĄ
: hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ Cb¡ŇrĘxĲĎ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ’rĘIČěwČ hŇbĎŔêĄhČ hŇăsĄ kŇĘ mĂ=tŇ’Ć ÉxČŁnÄ rsČąĎwČ
I
14 : ZrĆ’
ĲĎ hĎ hŇ¡S
Ď bŇĘ yĲĎ SdŇĆx
Ł ĳ lČ Moy¡ MyrËĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ‘ÌĎbŇĘ S
Ă BĘ ynĂŔè
Ą hČ ÉSdŇĆŁxÄbČŇC
15, 16 h
Ň ĳbĎŇ êĄhČ=NmĂ ’Y
¡Ą : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ xČnŁ¿ =l’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
17 ì
Á êĘ’Ă=rS
Ć ’Ğ hŇIĎÄxČhĲČ=lJĎ : ëŇêĲĎ’Ă ìŇyn¡ĆbĎŇ=yS
ĲĄ nĘC ìŇyn¿ĆbĎŇC ìËŇêĘS
Ę ’ĂwĘ hŇêěĎ ’Č
ZrĆ’¡ĎhĎ=l‘Č Wm
¿Ą r
Ł hĲĎ WmĆrËĆhĎ=lkĎŇbŇĘ C hŇËmĎ hĄBĘbČŇC PŇo‘ÌBĎ rW
Ďę BĎ=lJĎmĂ
18 x
Č Łnĳ=’YĄ¡ĄwČ
I : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č Cb¡ŇrĎwĘ Cr¿pĎŇC ZrĆ’ĎŔbĎŇ CYărĘS
ĲĎ wĘ ëŇê
ĳĎ ’Ă ’Yăřwh
19 P
Ň o‘ŔhĎ=lkĎŇwĘ ÉWmĆrĆÄhĎ=lJĎř hŇIĎęxČhĲČ=lJĎř : oêĲ’Ă wyn¡ĎbĎŇ=yS
ĲĄ nĘC oê¿S
Ę ’ĂwĘ wynËĎbĎŇC
20 x
Č ŁnË NbĆŇ¿IĂwČ : hŇb
ĲĎŇ êĄhČ=NmĂ C’¡YĘyĲĎ MhĆŔytŇĄ ŁxăjĘS
Ę mĂlĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č Wm
ăĄ or lřŁJ¡
rohŔFĎřhČ PŇo‘ăhĎ É lJ
Ł mĂC hŇrĎęh
Ł FĘhČ hŇm
ăĎ hĄBĘhČ ű lJ
Łă mĂ xuÂČ IĂwČ hoĳĎhyl
ĲČ xČ¡BĄ zĘmĂ
21 hoĎ
ÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ ůxČx
Ł yeĂhČ xČyrăĄ=tŇ’Ć ÈhoĎhyĘ xrČIăřwČĎ : xČB
ĲĄ zĘUĂBČ tŇŁl¡‘Ł l‘ČI¿ČwČ
yJĂţ MdĎŔ’ĎhĲĎ rCbăŇ‘ĞB
ĲČ ÉhmĎdĎŇ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć dŇo‘ą lQĄÄqČlĘ PŇsĂ’
Ł ţ âlă oBęlĂ=l’Ć
yx
¡Č =lJĎ=tŇ’Ć tŇoJ¿hČlĘ dŇo‘Ë PŇs
¿Ă ’
Ł =âlĲwĘ wyrĳĎ‘ĚeĘmĂ ‘r¡Č MdËŇĎ’ĎhĲĎ bŇÌĄl rYĆăĄy
22 Mx
Ł Á wĎ rq
Ł Ä wĘ ryYĂqĎwĘţ ‘rČzĆÃ ZrĆ’ĳĎhĎ ym
ăĄ yĘ=lJĎ dŇŁ‘¡ : ytŇĂ yW
ĲĂ ‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ
T xČŁn¡=tŇ’Ć MyhĂŔŁl’
Ĺ ëŇrĆb
ăŇĎ yĘwČ : CtŇŁBĲS
Ę yĂ âl¿ hŇlĎyĘl
¡Č wĎ Moy¿wĘ PŇrĆx
Ł Ë wĎ ZyĂqÌČwĘ
2 Mk
ąĆŇ ’ĞrĲČomC : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć C’¿lĘmĂC Cb¡rĘC Cr¿jĘ Mh
ËĆ lĎ rmĆ’ŇŁIÌwČ wynĳĎBĎ=tŇ’ĆwĘ
ž lk
ŁŇ BĘ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ PŇo‘ă=lJĎ l‘¡ČwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ tŇăIČxČ=lJĎ l‘Čť hŇyŔĆhĘyĲĂ ÉMkĆŇêĘxĂwĘ
3 ÉWm
Ć rĆÄ=lJĎ : CnêĲĎnĂ Mk
¿ĆŇ dĘŇyĆBĘ MI¡ĎhČ yg¿ŇĄDĘ=lkĎŇbŇĘ CĲř hŇËmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ Wm
Ł Ì rĘêĂ rS
ĆÄ ’Ğ
Mk
¡ĆŇ lĎ yêĂt
¿ŇČ nĎ bŇW
Ć ‘ĄŔ qrĆyăĆJĘ hŇĳĎlkŇĘ ’ĎlĘ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ Mř¿kĆŇ lĎ yxČŔ=’Ch rS
ăĆ ’Ğ
4, 5 Mk
ąĆŇ mĘDĂ=tŇ’Ć ëŇ’ÄČ wĘ : Clk
ĲĄŇ ’ŇŁtŇ âl¿ om¡dĎŇ oS
¿ pŇĘ nČBĘ rW
Ďě BĎ=ëŇ’Č : lJ
Ł Ĳ =tŇ’Ć
Sy’
ăĂ ÉdIČmĂ MdĎę’ĎhĲĎ dŇIăČmĂC CeS
ĳĆ rĘdĘŇ’Ć hŇ¡IĎxČ=lJĎ dŇI¿ČmĂ Sr
Ł Ŕ dĘŇ’Ć ÉMkĆŇytŇĄ S
Ł Ĳ pŇĘ nČlĘ
6 om
ă DĎ Md¡ĎŇ’ĎB
ĲĎ MdĎŔ’ĎhĲĎ MDăČ ÉëpĄŇS
Ł : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ SpĆŇ¿nĆ=tŇ’Ć Sr¡
Ł dĘŇ’Ć wyxĂŔ’Ď
7 Cb
ĳŇ rĘC CrăjĘ Mê
¡Ć’ČwĘ : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć hŇ¡W
Ď ‘Ď MyhĂŔŁl’Ĺ MlĆăYĆř BĘ yJĂť ëŇĳĄpŇ è
Ďř yĂ
8 x
Č ŁnŔ=l’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ rmĆ’ŇŁIąwČ
: Hb
ĲĎŇ =CbŇrĘC ZrĆ’¡ĎbĎŇ CY¿rĘS
Ă
13

wynb=l’w
’"s v.19 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nk hyxh=lkĎwĘ ’"s v.19 .yrq ’YĄyĘhČ ,bytk ’YĄoh v.17
.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k bwrb Nk Vmwr lk
Ł wĘ ’"s v.19 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +z Nk Vmrh=lkĎwĘ
’lb =lkĎbĘC n"b ,’"b Nk v.2 .T .xtp xrČIČwČ yllhb ,hgwmb Nk v.21 .rsx rh
Ł FĎhČ ymlVwry v.20
.MlĆYĄBĘ yqwbnzb ,hgwmb MlĆYĆBĘ Nk v.6 .lwgs ëpĆè
Ď yĂ yllhb ,hgwmb Nk v.6 .hy
¿ĆhĘyĂ Mk
¡Ć lĎ wxyry v.3 .’y‘g
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9. 9–29

Mk
ĳĆŇ êĘ’Ă yt¡ĂŇyrĂBĘ=tŇ’ĲĆ MyqËĂmĄ yn¿ĂnĘhĂ yněĂ ’ĞwĲČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ oê¡’Ă wyn¿ĎBĎ=l’ĆwĘ
PŇo‘ÌBĎ MkĆŔêĘ’Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉhIĎxČhĲČ SpĆŇąnĆ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ : Mk
ĲĆŇ yrĄxĞ’ĲČ Mk
¡ĆŇ ‘ĞrĘzČ=tŇ’ĲĆwĘ
lk
ŁŇ¡ lĘ hŇbĎŔêĄhČ y’ăĄYĘŁyĲ É lJ
Ł mĂ Mk
ĳĆŇ êĘ’Ă ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ¿IČxČ=lkĎŇbŇĘ CĲř hŇËmĎ hĄBĘBČř
rW
ËĎ BĎ=lJĎ tŇrÌĄJĎyĂ=âlĲwĘ MkĆŔêĘ’Ă ÉytŇĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć yt
ąŇĂ m
Ł qĲĂhĞwĲČ : ZrĆ’ĲĎhĎ tŇ¿IČxČ
rmĆ’ŇIăŁwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ tŇ¿xĄ S
Č lĘ lCB¡mČ dŇo‘Ë hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ lCBĳUČhČ yU
ăĄ mĂ dŇo‘¡
Nyb
ËŇĄ C MkĆŔynĄyb
ăĄ C ÉynĂyBĄ NtęĄ nŁ ynăĂ’Ğ=rS
Ć ’Ğ ÉtyrĂBĘhČ=tŇo’Ĳ tŇ’ŇŁzą MyhęĂ Łl’Ĺ
yêĂt
¡ŇČ nĎ yêěĂ S
Ę qČ=tŇ’Ć : Ml
ĲĎ o‘ tŇr¡
Ł ŁdŇlĘ Mk
ĳĆŇ êĘ’Ă rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡IĎxČ SpĆŇ¿nĆ=lJĎ
N¡Ďn‘Ď yn¿ĂnĘ‘řĲČBĘ hŇyĎěhĎwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ Nyb
¿ŇĄ C yn¡ĂyBĄ tŇyrĂŔBĘ tŇo’ălĘ ÉhtŇĎ yĘhĲĎwĘ NnĳĎ‘ĎB
ĲĆ
rS
ąĆ ’Ğ ytęĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć yêăĂrĘkČŇĲzĎwĘ : NnĲĎ‘ĎB
ĲĆ tŇS
Ć u¡ĆhČ hŇt
¿ŇĎ ’ĞrĘnĂwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č
dŇo‘ą hŇyÄĆhĘyĲĂ=âlwĘ rW
ĳĎ BĎ=lkĎŇBĘ hŇ¡IĎxČ SpĆŇ¿nĆ=lJĎ Nyb
ËŇĄ C MkĆŔynĄyb
ăŇĄ C ÉynĂyBĄ
hĎytęĂ y’ĂrĘC NnĳĎ‘ĎB
ĲĆ tŇS
Ć u¡ĆhČ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ : rW
ĲĎ BĎ=lJĎ tŇ¡xĄ S
Č lĘ lCBŔmČlĘ ÉMyĂUČÄhČ
rW
¡Ď BĎ=lkĎŇBĘ hŇIĎŔxČ SpĆŇănĆ=lJĎ ÉNybĄŇC MyhĂŔŁl’Ĺ NyB
ăĄ MlĎŔo‘ tŇyrăĂBĘ ÉrJ
Ł zĘlĂ
rS
ăĆ ’Ğ ÉtyrĂBĘhČ=tŇo’Ĳ tŇ’ŇŁzą xČŁnĳ=l’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č rS
¿Ć ’Ğ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č rS
¿Ć ’Ğ rW
¡Ď BĎ=lJĎ Nyb
¿ŇĄ C yněĂ yBĄ ytŇĂ ŁmŔqřĂ hĞ
sŘ8

yb
¿ŇĂ ’Ğ ’Ch¡ MxĎěwĘ tŇpĆŇĳĎwĎ
y Mx
ăĎ wĘ MS
¡Ą hŇbĎŔêĄhČ=NmĂ ÉMy’ĂYĘIĲŁhČ xČŁnę=ynĄbŇĘ CyăhĘIĲĂwČ
xČŁn¡ lxĆ¿IĎwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇ hŇ¿YĎ pŇĘ ĲnĎ hŇQĆ¡’Ą mĄC xČŁnĳ=ynĄBĘ hŇQĆ¡’Ą hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę : N‘ČnĲĎkŇĘ
ëŇot¿BĘ lG
¡ČtŇĘ IĂwČ rJ
ĳĎS
Ę IĂwČ NyĂI¡ČhČ=NmĂ êĘS
Ę ¿ĄwČ
I : MrĆJĲřĎ ‘F
¡Č IĂwČ hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ Sy’
ăĂ
wyx
¡Ď ’Ć=ynĲĄS
Ę lĂ dŇ¿GĄIČwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď tŇăwČrĘ‘Ć tŇ¡’Ą N‘ČnČŔkŇĘ yb
ăŇĂ ’Ğ MxĎť ’rĘIČęwČ : hŇŁlĲhĽř’ĲĎ
MhĆŔynĄS
Ę Mk
ăĆŇ S
Ę =l‘Č ÉCmyW
ĂÄ IĎwČ hŇlĎęmĘv
Ă hČ=tŇ’Ć tŇpĆŇyÁĆwĎ MS
ĄÄ žxuČIĂwČ : ZCxĲBČ
tŇ¿wČrĘ‘ĆwĘ tŇyeĂŔrČx
Ł ă ’Ğ ÉMhĆynĄpŇĘ C Mh
ĳĆ ybŇĂ ’Ğ tŇăwČrĘ‘Ć tŇ¡’Ą CiěkČŇyĘwČ tŇyeĂŔrČx
Ł ă ’Ğ ÉCkŇlĘIĲĄwČ
on¿BĘ ol¡ hŇW
Ď ‘¿Ď=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą ‘dČŇIěĄwČ onĳyIĄmĂ xČnŁ¡ ZqĆyI¿ĂwČ : C’ĲrĎ âl¿ Mh
¡Ć ybŇĂ ’Ğ
rmĆ’ŇŁIěwČ : wyxĲĎ’ĆlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğ dŇbĆŇ‘¿Ć N‘ČnĳĎJĘ rCră’Ď rmĆ’ŇI¡ŁwČ : NTĲĎuĎhČ
tŇpĆŇyŔĆlĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ êĘpŇĘ ąČy : oml
ĲĎ dŇbĆŇ‘¿Ć N‘Čn¡ČkŇĘ yh
¿Ă ywĂ MS
ĳĄ yhĄŁlă’Ĺ ho¡ĎhyĘ ëŇCr¿BĎ
lCBĳUČhČ rx
ăČ ’Č xČŁn¡=yxĂyĘwĲČ : oml
ĲĎ dŇbĆŇ‘¿Ć N‘Čn¡ČkŇĘ yh
¿Ă ywĂ MS
ĳĄ =ylĄhĽ’ĲĎBĘ NJ
Ł¡ S
Ę yĂwĘ
Éto’mĄ ‘S
ąČ êĘ xČŁnŔ=ymĄyĘ=lJĎ ÉCyhřĘ IĲĂwČ : hŇĲnĎ S
Ď Myè
¡Ă mĂxĞwĲČ hŇnĎŔS
Ď Éto’mĄ SŁląS
Ę
hnV
.’y‘g ’lb =lkĎbĘC n"b ,’y‘gb ’"b Nk v.10 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw hmĎhĄBĘbČC ’"s v.10
.’ry‘z P"kh MrĆJĎ ’"s v.20 .dwy ’lm ytĂm
Ł yqĂh
Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.17 .ynĂĞn‘ĲČBĘ yqwbnzb v.14
.yrq olh
Ľ’
ĲĎ v.21

9
10

11
12

13
14
15

16

17

18
19, 20
21
22
23

24
25, 26
27
28
29

10. 1–24

xn

15

: tŇm
Ł Ĳ IĎwČ hŇĳĎS
n Ď Myè
¡Ă mĂxĞwĲČ hŇnĎŔS
Ď
y rx
¿Č ’Č Myn¡ĂBĎ Mh
ËĆ lĎ Cd¿ŇlĘCĲĎIĂwČ tŇpĆŇĳĎwĎ
y Mx
ăĎ MS
¡Ą xČŁnŔ=ynĄBĘ tŇdă
ŁŇ lĘoêĲ ÉhQĆ’ĄÄwĘ
2 : srĲĎyt
ŇĂ wĘ ëŇS
Ć ¡mĆ C lřĳbĎŇ tŇĚ wĘ NwăĎyĎwĘ yd¡ČŇmĎC gŇogŔmĎC rmĆŁGă tŇpĆŇyŔĆ ynăĄBĘ : lCBĲUČhČ
3, 4 SyS
ĳĂ rĘtŇČ wĘ hŇăS
Ď ylĂ’Ĺ Nw¡ĎyĎ yn¿ĄbŇĘ C : hŇmĲĎrĘgČŇŁtĲwĘ tŇ¡pČŇ yrĂwĘ zn¿ČJĘS
Ę ’Č rmĆŁGĳ yn¡ĄbŇĘ C
5 on
ĳS
Ł lĘlĂ Sy’
¡Ă MtŔĎ Y
Ł rĘ’ČBĘ ÉMyĂřoGhČ yIąĄ’Ă CdÂrĘpŇĘ nĂ hŇQĆ’ĄmĄţ : MynĲĂdĎŇŁdŇwĘř Myê¡ĂJĂ
6, 7 yn
ăĄbŇĘ C : N‘ČnĲĎkŇĘ C TCpŇ¿ C MyĂr¡ČYĘmĂC SCJ¿ Mx
ĳĎ yn¡ĄbŇĘ C : MhĲĆyĄogŇĲ BĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ
’b
¿ĎŇ S
Ę hŇm
¡Ď ‘ĘrČ yn¿ĄbŇĘ C ’k
ĳĎŇ êřĘ bŇĘ sČwĘ hŇm
¡Ď ‘ĘrČwĘ hŇê
¿řĎ bŇĘ sČwĘ hŇlĎŔywĂxĞwĲČ É’bĎŇsĘ SCkŔ
8 : ZrĆ’
ĲĎ BĎ rB
Ł ¡ GĂ tŇoy¿hĘlĲĂ lxĄŔhĄ ’Chă dŇrĳ
Ł mĘnĂ=tŇ’Ć dŇălČ yĎ SCkŇ¡ wĘ : NdŇĲĎdĘŇC
9 d
Ň yĂY¡Č roB¿GĂ dŇrË
Ł mĘnĂJĘ rmČŔ’ĎyĲĄ ÉNJĄ=l‘Č hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ dŇyĂY¡Č=rB
Ł Ĳ gĂ hŇ¿yĎhĎ=’ChĲ
10 h
ŇĳĆnř lĘkĲČwĘ dŇăJČ ’ČwĘ ëŇrĆ’¡ĆwĘ lbĆŔBĎ ÉoêkŇĘ lČmĘmČ tŇyS
ąĂ ’ŇrĄ yhÄĂ êĘwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ
11 h
Ň wŔĄnĘynăĂ=tŇ’Ć ÉNbĆŇIĂÄwČ rCè
ĳ ’Č ’Y
ăĎ yĎ ’wřh
¡Ă hČ ZrĆ’¿ĎhĎ=NmĂ : r‘ĲĎnĘS
Ă ZrĆ’¡ĆBĘ
12 xl
Č ĳĎJ Nyb
ăŇĄ C hŇ¡Ąn
w Ę ynĲĂ NyB
¿Ą NsĆrĆŔ=tŇ’ĆwĲĘ : xlČJĲĎ=tŇ’ĆwĘ ry‘¡Ă tŇŁb¿Ňx
Ł rĘ=tŇ’ĆwĘ
13 =t
Ň ’ĆwĘ Mym
ËĂ nĎ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ MydÌĂŇCl=tŇ’Ć dŇlČÂyĎ MyĂrČÃYĘmĂC : hŇĲlĎ ŁdŇGĘhČ ry‘¿ĂhĎ ’wřh
¡Ă
14 C’
¿ YĘyĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ MyxęĂ l
Ě sĘJČ=tŇ’ĆwĘ MysÂr
Ă ĚtŇĘ jČ=tŇ’ĆwĲĘ : MyxĲĂêřĚ pŇĘ nČ=tŇ’ĆwĘ Myb
¡ŇĂ hĎlĘ
15 =t
Ň ’Ć dŇËlČ yĎ N‘ČnČękŇĘ C
: MyrĲĂê
Ł pŇĘ JČ=tŇ’ĆwĘ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ Mè
ËĎ mĂ
16 : yS
ĲĂ GĎrĘGĂhČ tŇ¡’Ą wĘ yrĂŔm
Ł ’ĹăhĎ =tŇ’ĆwĘ ÉysĂCbŇyĘhČ=tŇ’ĆwĘ : tŇxĲĄ=tŇ’ĆwĘ or¡k
ŁŇ BĘ Nd¿
ŁŇ yYĂ
17, 18 yr
¡ĂmĎ~ĘhČ=tŇ’ĆwĘ yd¿ĂŇwĎrĘ’ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ : ynĲĂyiĂhČ=tŇ’ĆwĘ yq¡ĂrĘ‘ČhĲĎř=tŇ’ĆwĘ yC¿ĂxĂhĲČ=tŇ’ĆwĘ
19 ÉynĂ‘
ĞnĲČJĘhĲČ lCbąŇGĘ yhÂĂ yĘwČ : ynĲĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ tŇox¡jĘS
Ę mĂ CYp
Ł Ŕ nĎ rx
ăČ ’ČwĘ yt
ĳŇĂ mĎxĞhĲČ=t’ĆwĘ
hŇm
¿Ď dĘ’ČwĘř hŇrËĎm
Ł ‘ĞwĲČ hŇmĎŁdŇÌsĘ hŇkÂĎ ’ĞŁBĲ hŇĳĎ‘
E Č=dŇ‘Č hŇrĎr¡ĎgŇĘ hŇ¿kĎŇ ’ĞŁBĲ Nd
Ł Ŕ y~ĂmĂ
20 Mt
¡ŇĎ Y
Ł rĘ’ČBĘ Mt
ĳŇĎ nŁŁSĲlĘlĂ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ MxĎŔ=ynĄbŇĘ hŇQĆă’Ą : ‘S
Č ĲlĎ =dŇ‘Č My¡Ăb
Ł Ň YĘCř
21 rb
ĆŇ ‘ĄŔ=ynĄBĘ=lJĎ ÉybŇĂ ’Ğ ’Chĳ=MGČ dŇ¡QČ yĚ MS
¿Ą lĘC
: MhĲĆyĄogŇĲ BĘ
22 : MrĲĎ’
Ğ wĲČ dŇCl¿wĘ dŇ¡S
Č kŇĘ jČrĘ’ČwĘ rCè
ĳ ’ČwĘ Ml
ăĎ y‘Ą MS
¡Ą yn¿ĄBĘ : lřodĲŇ GĎhČ tŇpĆŇ¿Ćy yx
¡Ă ’Ğ
23, 24 xl
Č ĳS
Ď =tŇ’Ć dŇălČ yĎ dŇ¡S
Č kŇĘ jČrĘ’ČwĘ : SmĲČwĎ rtŇĆ ¿gŇĆwĘ lCx¡wĘ ZC‘¿ MrĳĎ’Ğ yn¡ĄbŇĘ C
xlVw

,yllhb Nk v.2 .y .yrq yhĂyĘwČ bytk CyhĘIĂwČ tw‘ymb ,wxyry Nkw yhĂyĘwČ ’"s ,w"Tdw Myrps bwrb Nk v.29
tpĆyĆ ynĄbĘ hQĆ’Ą l"n v.5 .+z +’ ,’ h"d Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk MynĂdĎr
Ł wĘ l"Y v.4 .’lm lbĎCtwĘ ymlVwry
,+h +tk +l hyl‘ rsmnw hkĎêĘbĘsČwĘ ’"s v.7 .’êĎbĘsČwĘ ymlVwry v.7 .’"lw +k qwsp Nmql Nyy‘ : MtYr’b
.’lm MyxĂCêpĘnČ ’"s v.13 .’yhĂ ’"s v.12 .’yhĂhČ ’"s v.11 .yrY hnĄlĘkČwĘ ’"s v.10 .V"x Nk
y’br‘ml Nk v.19 .‘"tw y"t Nkw hmĎdĘ’Č ’"s v.19 .xtpb yqĂrĘ‘Čh
ĲČ ’"n ,Zmqb +hh yllhb Nk v.17
T"k Myrbd Nyy‘ : h"dxw b"d Nkw bytk MyyĂb
Ł YĘC ymlVwry ,yrq MyĂobYĘC bytk MyĂb
Ł YĘC y’xndml ,d"wy dx bytk
.rsx ld
Ł GĎhČ y’br‘ml ,y’xndml Nk v.21 .b"k
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tyV’rb

10. 25–11. 12

gŇlĆjĆę dŇxÂĎ ’ĆhĲĎ MS
ăĄ MynĳĂbĎŇ ynăĄS
Ę dŇ¡QČ yĚ rbĆŇ‘¿ĄlĘC : rbĆŇ‘ĲĄ=tŇ’Ć dŇ¿lČ yĎ xlČ¡S
Ć wĘ
=tŇ’Ć dŇlČŔyĎ NT
ăĎ qĘyĎwĘ : NTĲĎqĘyĎ wyx
¡Ă ’Ď MS
¿Ą wĘ ZrĆ’ĎŔhĎ hŇăgĎŇ lĘpŇĘ nĂ ÉwymĎyĎbŇĘ yJ
ąĂ
Mr¿ĎodŇhĞ=tŇ’ĆwĘ : xrČyĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇwĆm¡Ď=rYČxĞ=tŇ’ĆwĘ PŇlĆĳS
Ď =tŇ’ĆwĘ dŇd¡ĎŇomlĘ’Č
: ’b
ĲĎŇ S
Ę =tŇ’ĆwĘ l’
¡Ą mĎybĲŇĂ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ lb
¿ĎŇ o‘=tŇ’ĆwĘ : hŇĲlĎ qĘDĂ=tŇ’ĆwĘ lz¡ĎC’=tŇ’ĆwĘ
yh
¿Ă yĘwČ : NTĲĎqĘyĎ yn¿ĄBĘ hŇQĆ¡’Ą =lJĎ bŇĳbĎŇ oy=tŇ’ĆwĘ hŇ¡ĎlywĂxĞ=tŇ’ĆwĘ rp
¿ŇĂ o’=tŇ’ĆwĘ
MS
ĄŔ =ynĄbŇĘ hŇQĆă’Ą : MdŇĆuĲĆhČ rh
¿Č hŇrĎřp
¡ŇĎ sĘ hŇ¿kĎŇ ’ĞŁBĲ ’S
ĳĎř UĄmĂ Mb
¡ĎŇ S
Ď omĲ
xČnŁË =ynĄBĘ tŇŁxÌjĘS
Ę mĂ hŇQĆă’Ą : MhĲĆyĄogŇĲ lĘř Mt
¡ŇĎ Y
Ł rĘ’ČBĘ Mt
ĳŇĎ nŁS
Ł Ĳ lĘlĂ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ
: lCBĲUČhČ rx
¿Č ’Č ZrĆ’¡ĎBĎ MyËĂoGhČ CdŇÌrĘpŇĘ nĂ hŇQĆř’ĄÁmĄC Mh
ĳĆ yĄogŇĲ BĘ Mt
¡ŇĎ ŁdŇlĘotŇĲ lĘ
śsŘ9

25
26
27
28
29, 30
31
32

M‘ăĎsĘnĎBĘ yh
¡Ă yĘwČ : MydŇĲĂxĎ’Ğ Myr¡ĂbĎŇdĘŇC tŇĳxĎ ’Ć hŇăpĎŇ W
Ď ZrĆ’¡ĎhĎ=lkĎŇ yh
¿Ă yĘwČ ’y, 2
CrÂmĘ’ŇIĲŁwČ : MS
ĲĎ CbŇS
Ę ¿ĄwČ
I r‘¡ĎnĘS
Ă ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ‘ËĎqĘbŇĂ C’¿YĘmĘIĂwČř MdŇĆuĳĆmĂ 3
yhÄĂ êĘwČ hŇĳĎpŇ rĄW
Ę lĂ hŇ¡pĎŇ rĘW
Ę nĂwĘ MynĂŔbĄŇlĘ hŇăĎB
n Ę lĘnĂ hŇbĎŇhĎť Ch‘ęĄ rĄ=l’Ć Sy’
ăĂ
ű hŇbĎŇăhĎ CrÂmĘ’ŇIĲŁwČ : rmĆŁxĲlČ Mh
¡Ć lĎ hŇ¿yĎhĎ rmĎŔxĄăhČ wĘ NbĆŇ’ĎŔlĘ ÉhnĎbĄŇQĘhČ Mh
ąĆ lĎ 4
ZCpŇ¡ nĎ=NjĆ MS
ĳĄ CnQ
¡Ď =hŇW
Ć ‘ĞnĲČwĘ MyĂmČŔè
Ď bČŇ oS
ă ’Ňr
Ł wĘ É lDĎgŇĘ mĂC ry‘ęĂ CnQ
ăĎ =hŇnĆbŇĘ nĂ
lDĳĎgŇĘ UĂhČ=tŇ’ĆwĘ ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć tŇŁ’¿rĘřlĂ hoĎŔhyĘ dŇrĆIăĄwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇ yn¿ĄjĘ=l‘Č 5
ÉtxČ’Č hŇąpĎŇ W
Ď wĘ ÉdxĎ’Ć M‘ąČ Nh
ăĄ hoĎęhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ yn¿ĄBĘ Cn¡BĎ rS
¿Ć ’Ğ 6
Cm¡zĘyĲĎ rS
¿Ć ’Ğ lJ
ŁË MhĆŔmĄ rYăĄBĎyĂ=âlĲ ÉhêĎ‘ČwĘ tŇoW
ĳ ‘ĞlČŇ MQ
ăĎ xĂhĲČ hŇ¡ĆwĘ
z MQĎŔkĚŇlĘ
C‘ŔmĘS
Ę yĂ âlă ÉrS
Ć ’Ğ Mt
ĳŇĎ pĎŇW
Ę MS
¡Ď hŇ¿ĎlbŇĘ ĲnĎ wĘ hŇdĎŔrĘnĲĄ hŇbĎŇhĎť : tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ 7
ZrĆ’ĳĎhĎ=lkĎŇ ynăĄjĘ=l‘Č Mè
¡Ď mĂ Mt
ËŇĎ ’
Ł ho¿ĎhyĘ ZpĆŇIĎÄwČ : Ch‘ĲĄrĄ tŇ¿pČŇ W
Ę Sy’
¡Ă 8
ll
¿Č BĎ MS
ËĎ =yJĂ lbĆŔBĎ ÉHmĎS
Ę ’rąĎqĎ NJÂĄ =l‘Č : ry‘ĲĂhĎ tŇŁn¿bŇĘ lĂř Cl¡DĘxĘIČwĲČ 9
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ yn¡ĄjĘ=l‘Č hoĎŔhyĘ MY
ăĎ ypŇĂ hĹ ÉMè
Ď mĂC ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ tŇăpČŇ W
Ęř ho¡ĎhyĘ
dŇĳS
Ď kŇĘ jČrĘ’Č=tŇ’Ć dŇlĆoI¡wČ hŇnĎŔS
Ď tŇă’Č mĘ=NBĆ MS
Ą ť MS
ĄŔ tŇŁdăŇlĘoêĲ hŇQĆ’Ąť
dŇS
ĎŔ kŇĘ jČrĘ’Č=tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ MS
Ąę =yxĂyĘwĲČ : lCBĲUČhČ rx
¿Č ’Č MyĂt
¡ŇČ nĎS
Ę
dŇăS
Č kŇĘ jČrĘ’ČwĘ
: tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ Sm
¿Ą xĞ
yx
’W
Ď UĄmĂ ’"s v.30 .w"Td Nkw yrqw bytk hlm ’dx twĆmĎrĘYČx
Ğ y’xndml ,Nylm Nyrt y’br‘ml Nk v.26
.+k qwsp ly‘l Nyy‘ : MhĆyĄogBĘ ’"s v.31 .xtpb +rh hrČpĎsĘ ’"sw ,xtpb +ph hrĎpČsĘ ’"s v.30 .l’mV
’"sb v.1 .’y .MyVrg hQĆ’
ÂĄ mĄC ’"sw ,‘ybr hQĆ’ĄęmĄC ’"s ,swpdh tw’xswnbw y"k Myrps hbrhb Nk v.32
to’rĘlĂ yllhb ,w"Td Nkw ymlVwry rsx Nk v.5 .’y‘gb C’YĘmĘIĂwĲČ n"b ,C’YĘmĘIĂwČ ’"b ’"n v.2 .rds N’k Ny’
.tpV=t’Ć ’"s v.9 .’lm tonbĘlĂ yllhb ,w"Tdb rsx Nk v.8 .V"x Nkw ’lm
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dŇS
Čę kŇĘ jČrĘ’Č yx
ăĂ yĘwČ : xlČS
ĲĎ =tŇ’Ć dŇlĆoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď MyS
¡Ă ŁlS
Ę C Sm
¿Ą xĎ yxČŔ
dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ MynĂŔS
Ď SŁlăS
Ď xlČS
ĆŔ =tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ
=tŇ’Ć dŇlĆoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď MyS
ăĂ ŁlS
Ę yx
¡Č xlČ¿S
Ć wĘ
: tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ
‘B
¿Č rĘ’ČwĘ MynĂŔS
Ď SŁlăS
Ď rbĆŇ‘ĄŔ=tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ xlČS
Ćę =yxĂyĘwĲČ : rbĆŇ‘ĲĄ
‘B
¿Č rĘ’Č rbĆŇ‘ěĄ =yxĂyĘwĲČ
: tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ
=tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ rbĆŇ‘ęĄ =yxĂyĘwĲČ : gŇlĆjĲĎ=tŇ’Ć dŇlĆoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď MyS
¡Ă ŁlS
ĘC
: tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ hŇnĎŔS
Ď MyS
ăĂ ŁlS
Ę gŇlĆjĆŔ
=yxĂyĘwĲČ : C‘ĲrĘ=tŇ’Ć dŇlĆoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď MyS
ăĂ ŁlS
Ę gŇlĆ¡pĆ =yxĂyĘwĲČ
dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď MyĂt
ăŇČ ’ŇmĎC Myn¡ĂS
Ď ‘S
Čê
¿Ą C‘ŔrĘ=tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ gŇlĆpĆę
hŇĳĎS
n Ď MyS
¡Ă ŁlS
Ę C MyĂê
¿Č S
Ę C‘ŔrĘ yx
ăĂ yĘwČ
: tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ
Myn¡ĂS
Ď ‘bČ¿S
Ć gŇCrŔW
Ę =tŇ’Ć odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ C‘ęrĘ yx
ăĂ yĘwČ : gŇCrĲW
Ę =tŇ’Ć dŇlĆoI¡wČ
gŇCr¡W
Ę yx
¿Ă yĘwČ
: tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď MyĂt
ăŇČ ’ŇmĎC
=tŇ’Ć od¿ŇylĂohĲ yrËĄxĞ’ĲČ gŇCręW
Ę yx
ăĂ yĘwČ : roxĲnĎ=tŇ’Ć dŇlĆoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď MyS
ăĂ ŁlS
Ę
roxŔnĎ yx
ăĂ yĘwČ
: tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď MyĂt
ăŇČ ’ŇmĎ rox¡nĎ
odăŇylĂohĲ ÉyrĄxĞ’ĲČ roxęnĎ yx
ăĂ yĘwČ : xrČêĲĎ=tŇ’Ć dŇlĆoI¡wČ hŇĳĎS
n Ď Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ ‘S
Čê
¿Ą
: tŇonĲbĎŇC Myn¡ĂBĎ dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎS
n Ď tŇă’Č mĘC hŇ¡ĎS
n Ď hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=‘S
ĲČ êĘ xrČêŔĆ =tŇ’Ć
=tŇ’Ć MrĎŔbŇĘ ’Č=tŇ’Ć ÉdlĆoIÄwČ hŇĳĎS
n Ď My‘ăĂbŇĘ S
Ă xrČt¡ĆŇ=yxĂyĘwĲČ
MrĎŔbŇĘ ’Č=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh xrČêĆť xrČêŔĆ tŇdă
ŁŇ lĘoêĲ ÉhQĆ’ĄÄwĘ : NrĲĎhĎ=tŇ’ĆwĘ rox¡nĎ
yn¡ĄjĘ=l‘Č NrĎŔhĎ tmĎăIĎwČ : TolĲ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh Nr¡ĎhĎwĘ NrĳĎhĎ=tŇ’ĆwĘ rox¡nĎ=tŇ’Ć
roxËnĎwĘ MrÌĎbŇĘ ’Č xuÄČ IĂwČ : MyDĲĂW
Ę JČ rC’¿BĘ oê¡dĘŇlČomĲ ZrĆ’¿ĆBĘ wyb
ĳŇĂ ’Ď xrČêăĆ
hŇJĎŔlĘmĂ ÉroxnĎ=tŇS
Ć ’ĲĄ MS
ąĄ wĘ yrĎŔW
Ď ÉMrĎbŇĘ ’Č=tŇS
Ć ’ĲĄ MS
ąĄ MyS
ĳĂ nĎ Mh
¡Ć lĎ
Hl
¡Ď Ny’¿Ą hŇrĳĎqĎ‘Ğ yr¡ČW
Ď yh
¿Ă êĘwČ : hŇJĲĎsĘyĂ yb
¿ŇĂ ’ĞwĲČ hŇ¡JĎ lĘmĂ=ybĲŇĂ ’Ğ Nr¿ĎhĎ=tŇBČ
onŔBĘ=NBĆ ÉNrĎhĎ=NBĆ Tolą=tŇ’ĆwĘ onęBĘ MrăĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć xrČêÁĆ xuÄČ IĂwČ : dŇĲlĎ wĎ
MyDĂęW
Ę JČ rC’ămĄ MêÁĎ ’Ă Cř’ÄYĘIĲĄwČ onĳBĘ MrăĎbŇĘ ’Č tŇS
Ć ¡’Ą otŔQĎJČ yrăČW
Ď Ét’ĄwĘ
xrČtŔĆ =ymĄyĘ CyăhĘIĲĂwČ : MS
ĲĎ CbŇS
Ę ¿ĄwČ
I Nr¡ĎxĎ=dŇ‘Č C’b
Ł ¿Ň IĎwČ N‘ČnČŔJĘ hŇYĎrĘ’ăČ ÉtkĆŇlĆÄlĎ
Vmx
.r"tw ‘"t ,V"x Nk MtĎ’
Ł ’YĄIŁwČ l"Y v.31
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tyV’rb

12. 1–12

: řNrĲĎxĎBĘ xrČê¡Ć tŇmĎ¿IĎwČ hŇĳĎS
n Ď MyĂt
ăŇČ ’ŇmĎC Myn¡ĂS
Ď Sm
¿Ą xĎ
+p3 , sŘ10

tŇyB
ăĄ mĂC ì¡ŇêĘdĘŇlČoUĲmĂC ì¿ŇYĘrĘ’ČmĲĄ ìËŇlĘ=ëŇlĆ MrĎŔbŇĘ ’Č=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ by
ìŔkŇĘ rĆb
ăĎ ’ĞwĲČ lodŔGĎ yogŇă lĘ ÉìW
Ę ‘Ć’ĲĆwĘ : OĎ’ĲĆrĘ’Č rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=l’Ć ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď 2
r’
Łĳ ’Ď ì¡ŇlĘřQĆqČmĘC ìŇykĆŔrĘřb
ăĎ mĘ ÉhkĎŇrĘřb
ĲĎŇ ’ĞwĲČ : hŇkĲĎŇrĎBĘ hŇ¡Ąh
y Ę wĲĆ ìŇĳmĆ S
Ę hŇ¡ĎlDĘgČŇ’ĞwĲČ 3
rB
ąĆDĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ MrĎębŇĘ ’Č ëŇlĆăĄwČ
I : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ lJ
Ł¡ ìŔbŇĘ CkŇă rĘbŇĘ nĂwĘ 4
hŇnĎŔS
Ď My‘ăĂbŇĘ S
Ă wĘ ÉMynĂS
Ď Sm
ąĄ xĎ=NBĆ MrĎębŇĘ ’ČwĘ Tolĳ oê¡’Ă ëŇlĆ¿ĄwČ
I hoĎŔhyĘ ÉwylĎ’Ą
wyxęĂ ’Ď=NBĆ Tolă=tŇ’ĆwĘ oêÁS
Ę ’Ă yrČÄW
Ď =tŇ’Ć žMrĎbŇĘ ’Č xuăČIĂwČ : NrĲĎxĎmĲĄ otŇ¡ ’ŇYĄBĘ 5
NrĳĎxĎbŇĘ CW
ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ SpĆŇ¡eĆhČ=tŇ’ĆwĘ CSkĎŔrĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMS
Ď CkŇrĘ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
ÉMrĎbŇĘ ’Č rb
Ł ąŇ ‘ĞIĲČwČ : N‘ČnĲĎJĘ hŇYĎrĘ’¿Č C’b
Ł ¡Ň IĎwČ N‘ČnČŔJĘ hŇYĎrĘ’ăČ ÉtkĆŇlĆÄlĎ C’ęYĘIĲĄwČ 6
: ZrĆ’ĲĎBĎ z’
¿Ď yn¡Ă‘ĞnĲČJĘhĲČwĘ hŇrĳĆom Nolă’Ą dŇ‘¡Č MkĆŔS
Ę MoqămĘ dŇ‘Čť ZrĆ’ĎŔBĎ
NbĆŇąIĂwČ tŇ’ŇŁEĳhČ ZrĆ’ăĎhĎ=tŇ’Ć Nê
¡Ą’Ć ìŔ‘ĞrĘřzÄČlĘ rmĆ’ŇŁIěwČ MrĎŔbŇĘ ’Č=l’Ć ÉhoĎhyĘ ’rąĎIĄwČ 7
MdŇĆuËĆmĂ hŇrĎhĎęhĎ Mè
ĎÁ mĂ qêÄĄ ‘ĘIČwČ : wyl
ĲĎ ’Ą hŇ¿’Ć rĘeĂhČ ho¡Ďhyl
ĲČ xČBĄŔzĘmĂ ÉMS
Ď 8
ÉxČBĄÄzĘmĂ MS
ąĎ =NbĆŇIĲĂwČ MdŇĆuĆŔmĂ y‘ăČhĎwĘ ÉMIĎmĂ l’
ąĄ =tŇyB
ĲĄ hŇŁlĳhĽř’ĲĎ TIăĄwČ l’
¡Ą ÍtŇyb
ĲĄŇ lĘ
: hŇBĎgŇĘ ĲeĆ hČ ‘Čos¡nĎwĘ ëŇol¿hĎ MrĎŔbŇĘ ’Č ‘i
ăČ IĂwČ : hoĲĎhyĘ MS
¿Ą BĘ ’r¡ĎqĘIĂwČ hoĎŔhyl
ĲČ 9
dŇ¿bĄŇ kĎŇ=yJĲĂ MS
ĎŔ rCgŇă lĎ ÉhmĎyĘrČÄYĘmĂ MrąĎbŇĘ ’Č dŇrĆIÄĄwČ ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ‘¡ĎrĎ yh
¿Ă yĘwČ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇmĎyĘrĳĎYĘmĂ ’řobăŇlĎ bŇyr¡ĂqĘhĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ yhěĂ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎBĎ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎ
hŇyĎęhĎwĘ : êĘ’ĲĎ hŇ¡’Ć rĘmČ=tŇpČŇyĘ hŇ¿è
Ď ’Ă yJ
ËřĂ yêĂ‘ĘdČŔyĎ ’n
ăĎ=hŇeĄhĂ oêŔS
Ę ’Ă yrăČW
Ď =l’Ć
ëŇt
¿ŇĎ ’
Ł wĘ yt¡ĂŇ’
Ł CgŇ¿ rĘhĲĎwĘ tŇ’ŇŁzĳ oêăS
Ę ’Ă Cr¡mĘ’ĲĎwĘ MyrĂŔYĘUĂhČ ÉëtŇĎ ’
Ł C’ąrĘyĂ=yJĲĂ
wyxy
Myrdsw .g"nq Myqwspw .Twl hksy yb’ Nk ’Ymn w"Tdb ,l’lYb [6:9—11:32] hVrph MV v.32
lk yhyw ,[9:18] xn ynb wyhyw ,[8:15] hbth Nm ’Y ,[8:1] xn t’ Myhl’ rkzyw ,[6:9] xn tdlwt hl’ ,+h
rpsmw .h‘bVw tw’m ‘Vtw Mypl’ tVV twytw’w .dx’w MyVVw tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[11:1] Zr’h
ypl Pqm ’lbw ’"b ypl Pqmb ,[7:4] Mwqyh lk=t’
ĲĆ +b Mypwlxw .hnV Vmxw MyVVW tw’m ‘br’ hytwnV
,[6:9] xn Klhth
ĲĂ Pwlx ’lbw .n"b ypl ’y‘g ’lbw w"ywh txt ’y‘gb ’"b ypl ,[9:10] Zr’h tyx=lkĎbĘCĲ .n"b
hrTph v.1 .by .hkwph Nwn v.32 .[9:21] hlh’ ,[8:17] ’Ywx ’bytk +bw .[7:18,24] Mymh wrbgIw
’wVb Nk v.3 .hkĎrĞbĎ’
Ğ wČ ’"s ,w"Tdb ’wVb Nk v.3 .z"T qwsp ’"m d‘ z"k qwsp +m hy‘Vyb rm’t hml
d"dx Nkw xtp PTx ìkĆrĞbĎmĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl
Nk v.8 .’krm ì¿‘ĞrĘzČlĘ ’"s v.7 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nkw ìylĆlĘqČmĘC Tw‘ymb v.3 .g"dw
y’xndml .’krym ’yh tybl hnygn ,Nylm +b l’¡ tyb¿l hyl‘ rsmn y"k Myrps tYqmb ,Nylm Nyrt y’br‘ml
.rds N’k Vy ’"sb v.10 .V"x Nkw +qw +tk olh
Ľ ’Ď ’"sb ,yrq olh
Ľ ’Ď v.8 .+qw +tk hlm ’dx l’tĘyb
Ą lĘ
.hnygn ’lbw Pqmb =yJĂ Tw‘ymb v.11 .rsx ’b
Ł lĎ ’"s v.11
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hŇt
¿ŇĎ yĘxĲĎwĘ ëŇrĄŔCbŇ‘Ğb
ĲČŇ yl
ăĂ =bŇTČyyĲĂ ÉN‘ČmÄČ lĘ êĘĳ’Ď ytŇĂ Łxă’Ğ ’n
¡Ď=yrĂmĘ’Ă : CIĲxČyĘ
14 =t
Ň ’Ć ÉMyrĂYĘUĂhČ C’ąrĘIĂwČ hŇmĎyĘrĳĎYĘmĂ Mr¡ĎbŇĘ ’Č ’řob¿ŇJĘ yhěĂ yĘwČ : ëŇĲlĄ lĎgŇĘ BĂ yS
¡Ă pŇĘ nČ
15 Ht
¡ŇĎ ’
Ł Cl¿l
Ğř hĲČyĘwČ hŇŁ‘ŔrĘpČŇ yrăĄW
Ď ÉHtŇĎ ’
Ł C’ąrĘIĂwČ : dŇŁ’ĲmĘ ’wh
¡Ă hŇ¿pĎŇ yĎ=yJĲĂ hŇè
ĎŔ ’ĂăhĎ
16 Hr
ĳĎCbŇ‘ĞB
ĲČ bŇyT
¡Ă yhĄ Mr¿ĎbŇĘ ’ČlĘC : hŇŁ‘ĲrĘjČ tŇyB
¿Ą hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ xu¿ČêĚwČ hŇŁ‘ĳrĘjČ=l’Ć
: MyQĲĂmČgŇĘ C tŇŁn¡ŁtŇ’ĞwĲČ tŇŁxŔpĎŇS
Ę Cř ÉMydĂŇbĎŇ‘ĞwĲČ MyrĂŔm
Ł xĞwĲČ ÉrqĎbĎŇC=N’ŇY
Ł Ĳ olą=yhĂyĘwĲČ
17 yr
¡ČW
Ď rb
¿ČŇ DĘ=l‘Č otŇĳ yBĄ=tŇ’ĆwĘ Myl
¡Ă ŁdŇGĘ My‘¿ĂgĎŇnĘ hŇŁ‘ËrĘjČ=tŇ’Ć ű hoÌĎhyĘ ‘GÄČ nČyĘwČ
18 t
ŇĎ yW
ăĂ ‘Ď tŇ’ŇŁE¡=hŇmČ rmĆ’ŇŁIěwČ MrĎŔbŇĘ ’ČlĘ Éh‘ŁrĘpČŇ ’rąĎqĘIĂwČ : MrĲĎbŇĘ ’Č tŇS
Ć ¿’Ą
19 yt
ŇĂ x
Ł ă ’Ğ ÉêĎrĘmÄČ ’Ď hŇąmĎ lĎ : ’wřhĲĂ ì¡ŇêĘS
Ę ’Ă yJ
¿Ă yQĂŔ êĎdĘŇGăČhĂ=âlĲ hŇUĎlĎť yQ
ĳĂ
20 wY
¿Č yĘwČ : ëŇĲlĄ wĎ xq¿Č ì¡ŇêĘS
Ę ’Ă hŇ¿Ąh
e Ă hŇêěĎ ‘ČwĘ hŇĳè
Ď ’ĂlĘ yl
¡Ă Ht
ËŇĎ ’
Ł xu¿Č’ĆwĲĎ ’wřhĂŔ
: olĲ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ oê¡S
Ę ’Ă=tŇ’ĆwĘ otŇË ’
Ł Cx¿QĘS
Č yĘwĲřČ MyS
ĳĂ nĎ’Ğ hŇŁ‘¡rĘjČ wyl
ËĎ ‘Ď
gy oU¡‘Ă Tol
¿ wĘ olË=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ oêÌS
Ę ’ĂwĘ ’Chţ MyĂrČÁYĘUĂmĂ MrĎÄbŇĘ ’Č ž l‘ČIČwČ
2, 3 Éël
Ć IÄĄwČ : bŇhĲĎEĎbČŇC PŇsĆ¡JĆ BČ hŇnĆěqĘUĂBČ dŇŁ’ĳmĘ dŇăbĄŇ JĎ Mr¡ĎbŇĘ ’ČwĘ : hŇBĎgŇĘ ĲeĆ hČ
hŇŁlhĽř’ĲĎ MS
ąĎ hŇyĎhÄĎ =rS
Ć ’Ğ MoqęUĎhČ=dŇ‘Č l’
ĳĄ ÍtŇyB
ĲĄ =dŇ‘ČwĘ bŇgĆŇ¡eĆmĂ wy‘ĎŔiĎmČlĘ
4 h
ŇW
Ď ‘¿Ď=rS
Ć ’Ğ xČBĄŔzĘUĂhČ ÉMoqmĘ=l’Ć : y‘ĲĎhĎ Nyb
¿ŇĄ C l’
¡Ą ÍtŇyB
ĲĄ NyB
¿Ą hŇQĎŔxĂêĘBČ
5 ë
Ň ¡Ąlh
Ł hĲČ TolŔlĘ=MgČŇwĘ : hoĲĎhyĘ MS
¿Ą BĘ Mr¡ĎbŇĘ ’Č MS
ËĎ ’r¿ĎqĘIĂwČ hŇĳĎS
nŁ ’ŇrĲĂBĎ MS
¡Ď
6 ZrĆ’
¡ĎhĎ Mt
ËŇĎ ’
Ł ’W
¿Ď nĎ=âlĲwĘ : MylĲĂhĎŁ’ĲwĘ rq¡ĎbĎŇC=N’ŇY
Ł Ĳ hŇ¿yĎhĎ MrĳĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć
: wDĲĎxĘyČ tŇbĆŇ¿S
Ć lĎ Cl¡kŇĘ yĲĎ âl¿wĘ bŇrĎŔ ÉMS
Ď CkŇrĘ hŇąĎh
y Ď =yJĲĂ wDĳĎxĘyČ tŇbĆŇăS
Ć lĎ
7 ÉynĂ‘
ĞnĲČJĘhĲČwĘ Tolĳ=hŇnĄqĘmĂ y‘ăĄr
Ł Nyb
¡ŇĄ C MrĎŔbŇĘ ’Č=hŇĲnĄ qĘmĂ y‘ăĄr
Ł NyBĄť bŇyrĂę=yhĂyĘwĲČ
8 yh
ąĂ tŇĘ ’nÄĎ =l’Č Tolę=l’Ć MrĎÁbŇĘ ’Č rmĆ’ŇŁIÄwČ : ZrĆ’ĲĎBĎ bŇ¿S
Ą yŁ z’
¡Ď yEĂŔ rĂjĘhČwĘ
Myx
¡Ă ’Č MyS
¿Ă nĎ’Ğ=yJĲĂ ìŇy‘ĳĆr
Ł Nyb
ăŇĄ C y‘¡Čr
Ł Nyb
¿ŇĄ C ìŇynĆŔybĄŇC ynăĂyBĄ ÉhbĎŇyrĂmĘ
9 l’
Ň Łmăv
Ę hČ=M’Ă yl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ ’n
¡Ď dŇrĆj
¿ĎhĂ ìŇynĆŔpĎŇlĘ ÉZrĆ’ĎÄhĎ=lkĎŇ âląhĞ : CnxĘĲnĎ ’Ğ
10 =t
Ň ’Ć É’rĘIČwČ wynĎęy‘Ą=tŇ’Ć Tolă=’v
Ď IĂwČ : hŇlĎy’ĲĂmĘW
Ę ’ČwĘ Nyřm
¡Ă IĎhČ=M’ĂwĘ hŇnĎmĂŔy’ĄwĘ
ÉMŁdŇsĘ=tŇ’Ć hoĎęhyĘ tŇăxĄ S
Č ű ynăĄpŇĘ lĂ hŇqĳĆS
Ę mČ HQ
¡Ď kĚŇ yJ
¿Ă NDŔĄrĘIČhČ rJ
ăČ JĂ=lJĎ
11 ol
ă =rxČbŇĘ IĂwČ : r‘ČY
Ł Ĳ hŇ¡kĎŇ ’ĞŁBĲ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆJĘ ÉhoĎhyĘ=NgČŇJĘ hŇrĎŔm
Ł ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ
l‘¿ČmĄ Sy’
¡Ă CdŔrĘj
ăĎIĂwČ MdŇĆuĳĆmĂ Tol¡ ‘i
¿Č IĂwČ NDŔĄrĘIČhČ rJ
ăČ JĂ=lJĎ tŇ’Ąť Tolę
13

wyx’
,b"d ,b"dx ,’"d Nkw ’wVb CllĘhČyĘwČ ’"s ,w"Tdb Nk v.15 .’yhĂ ’"s v.14 .rsx ’b
Ł JĘ yllhb v.14
.b"dw b"dx Nk ’yhĂ ’"s v.18 .w"dw h"dx ,b"dx Nkw ’lm toxpĎS
Ę C yllhb v.16 .h"dxw g"d ,d"dx
+tk hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml v.3 .gy .’y‘g ’lb wxlVyĘwČ ’"s v.20 .b"dw b"dx Nk ’yhĂ ’"s v.19
.rsx NmĂIĎhČ yllhb v.9 .yrq wlh’ v.3 .+x b"y ly‘l Nyy‘ : +qw
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13. 12–14. 8

lh
¡Č ’ĹIĲĆwĲČ rJĎŔJĂhČ yrăĄ‘ĎBĘ ÉbS
Č yĎ TolęwĘ N‘ČnĳĎJĘ=ZrĆ’ĲĆBĘ bŇăS
Č yĎ Mr¡ĎbŇĘ ’Č : wyxĲĂ’Ď
hoĎÂhywĲČ : dŇŁ’ĲmĘ ho¡Ďhyl
ĲČ My’
ĳĂ FĎxČwĘ My‘¡ĂrĎ Md
Ł Ŕ sĘ yS
ăĄ nĘ’ČwĘ : MdĲŁŇ sĘ=dŇ‘Č
hŇ’ĄŔrĘC ÉìynĆÄy‘Ą ’n
ąĎ ’W
ăĎ oUŔ‘ĂmĲĄ Tolă=dŇrĆjĲĎhĂ ÉyrĄxĞ’ĲČ MrĎębŇĘ ’Č=l’Ć rm
ăČ ’Ď
yJÌĂ : hŇUĎyĲĎwĎ hŇmĎdĘŇq¿ĄwĎ hŇBĎgŇĘ ¡nĆwĎ hŇnĎp
ŁŇ¿ YĎ MS
ĳĎ hŇê
ăĎ ’Č=rS
Ć ’Ğ Moq¡UĎhČ=NmĂ
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č ì¡Ň‘ĞrĘzČlĘCĲ hŇeĎĳĆê
n Ę ’Ć ìăŇlĘ hŇ¡’Ć r
Ł hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ćř
ÉtonmĘlĂ Sy’ęĂ lk
ăČŇ Cy=M’Ă ű rS
ăĆ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ rp
ăČŇ ‘ĞJĲČ ì¡Ň‘ĞrĘzČ=tŇ’ĲĆ yê¿ĂmĘW
Č wĘ
HJ
¡Ď rĘ’ĎlĘ ZrĆ’ĎŔBĎ ëŇăĄQhČtŇĘ hĂ MCqť : hŇĲnĆ UĎyĂ ì¡Ň‘ĞrĘzČ MG
¿Č ZrĆ’ĎŔhĎ rp
ăČŇ ‘Ğ=tŇ’Ć
yn¿ĄŁl’ĲĄBĘ bŇS
Ć ËĄwČ
I ’b
Ł ËŇ IĎřwČ MrĎębŇĘ ’Č lh
ăČ ’ĹIĲĆwČ : hŇeĎĲnĆ êĘ’Ć ì¡ŇlĘ yJ
¿Ă HB
ĳĎ xĘrĎlĘC
: hoĲĎhyl
ĲČ xČ¡BĄ zĘmĂ MS
¿Ď =NbĆŇIĲĂwČ NorĳbŇĘ xĆBĘ rS
ăĆ ’Ğ ’r¡ĄmĘmČ
sŘ11

12
13, 14

15

16
17
18

ÉrmĆŁ‘ÄlĎÍrdĎŇJĘ rsĳĎQĎ’Ć ëŇlĆămĆ ëŇoy¡rĘř’Č r‘ĎŔnĘS
Ă =ëlĆmĲĆ lp
ăĆŇ rĎmĘ’Č ÉymĄyBĂ yhęĂ yĘwČ dy
ëŇlĆămĆ É‘rČBĆÄ=tŇ’Ć hŇmĎęxĎlĘmĂ CW
ă ‘Ď : MyĲĂoG ëŇlĆ¿mĆ l‘¡ĎdĘŇtŇĂ wĘ MlĎŔy‘Ą ëŇlĆămĆ 2
ÉrbĆŇ’ĄÄmĘS
Ć wĘ hŇmĎędĘŇ’Č ëŇlĆămĆ ű bŇă’Ď nřĘ S
Ă hŇrĳĎm
Ł ‘Ğ ëŇlĆămĆ ‘S
¡Č rĘBĂ=tŇ’ĆwĘ Md
Ł Ŕ sĘ
qmĆ‘¡Ą=l’Ć CrŔbŇĘ xĲĎ ÉhQĆ’ĄÄ=lJĎ : r‘ČY
Ł Ĳ =’yhĂ ‘lČ¡BĆ ëŇlĆ¿mĆ C MŔyyřbY ëŇlĆămĆ 3
ÍrdĎŇJĘ=tŇ’Ć Cd¡ŇbŇĘ ‘ĲĎ hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć Myê
ąĄS
Ę : xlČUĲĆhČ My¿Ď ’Ch¡ MyDĳĂv
Ă hČ 4
’B
ăĎ hŇnÁĎ S
Ď hŇrĄÄW
Ę ‘Ć ž‘BČrĘ’ČbŇĘ C : CdŇrĲĎmĎ hŇ¡ĎS
n Ď hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=SřŁlĲS
Ę C rmĆŁ‘ĳlĎ 5
tŇŁrăêĘS
Ę ‘ČBĘ ÉMy’ĂpĎŇrĘ=tŇ’Ć CJąIČwČ oêŔ’Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉMykŇĂ lĎUĘhČwĘ rmĆŁ‘ęlĎÍrdĎŇkŇĘ
=tŇ’ĆwĘ : MyĂtĲŇĎ yĎrĘqĂ hŇ¡ĄS
w Ď BĘ MymĂŔy’ĄhĲĎ Ét’ĄwĘ Mh
ĳĎř BĘ Myz¡ĂCEhČ=tŇ’ĆwĘ MyĂnČŔrĘqČ 6
CbŇS
Ě IĎwČţ : rB
ĲĎ dĘŇUĂhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ NrĎŔ’ŇjĎ ly’ăĄ dŇ‘Čť ry‘ĳĂW
Ą MrăĎrĘřhĲČBĘ yr¡Ăx
Ł hĲČ 7
yqĳĂlĄmĲĎ‘ĞhĲĎ hŇd¡ŇĄW
Ę =lJĎ=tŇ’ĲĆ CJěIČwČ SdŔĄqĎ ’wh
ăĂ ÉTjĎS
Ę mĂ Ny‘ąĄ=l’Ć C’b
Ł Á IĎwČ
ëŇlĆămĆ C Md
ŁÁ sĘ=ëlĆmĲĆ ’YĄÄIĄwČ : rmĲĎêĎ NY
Ł ¿ YĞxĲČBĘ bŇ¡S
Ą IŁhČ yrĂŔm
Ł ’ĹăhĎ =tŇ’Ć ÉMgČŇwĘ 8
CkąŇrĘ‘ČIĲČwČ r‘ČY
Łĳ =’wřhĂ ‘lČ¡BĆ ëŇlĆ¿mĆ C MyŔyřbY ëŇlĆămĆ C ÉhmĎdĘŇ’Č ëŇlĆąmĆ C hŇrĎęm
Ł ‘Ğ
Mt’
Nk v.18 .=t’
ĲĆ n"b ,y"k Myrps bwrbw ’"b Nk v.15 .’y‘gb lh’IĆwĲČ n"b ,lh’IĆwČ ’"b ’"n v.12
.w"Td Nkw ’grd ’b
ŁÌ IĎwČ ’"s : ’b
Ł¿ yĎwČ Tw‘ymb : w"dxw w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb rybt
rmĆ‘
Ł lĎrĘdĎJ y’xndml v.1 .+T qwsp Nmql Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw ëoyrĘ’ČwĘ ’"s v.1 .dy
y’xndml v.4 .+q MyĂobYĘ +tk MyyĂb
Ł YĘ v.2 .qsp ’lbw l’mV b’ĎnĘW
Ă ’"s v.2 .+qw +tk hlm ’dx
y’xndml v.5 .w"Tdw d"yd Nkw Zmq =SlĎS
Ę C ’"s ,Myrps bwrb Nk v.4 .+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘
Ł lĎrĘdĎJ
,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"dx ,’"d ’wVb Nk v.6 .MhĆBĎ s"tw ‘"t ,y"tb v.5 .+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘
Ł lĎrĘdĎJ
Vgdb V"yr tyl hrsm hyl‘ bwtkw MïĎrĘhČbĘ ’"s : b"d Nkw MrĎrĞhĎbĘ w’ MrĎrĞhČBĘ ’"s : w"Tdw d"yd ,’"yd ,w"d
.+b qwsp ly‘l Nyy‘ : b"dx Nkw yhĂ ’"s v.8 .+q MyĂobYĘ +tk MyyĂb
Ł YĘ v.8 .PTx dbl wxyryb
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MlĎęy‘Ą ëŇlĆămĆ rmĆŁ‘ÁlĎÍrdĎŇJĘ tŇă’Ą : MyDĲĂv
Ă hČ qmĆ‘¡ĄBĘ hŇmĎŔxĎlĘmĂ ÉMêĎ’Ă
rsĳĎQĎ’Ć ëŇlĆămĆ ëŇoy¡rĘ’ČwĘ r‘ĎŔnĘS
Ă ëŇlĆămĆ É lpĆŇrĎmĘ’ČwĘ MyĂŔoG ëŇlĆămĆ É l‘ĎdĘŇtŇĂ wĘ
Étr
Ł ’ĹB
ĲĆ tŇrą
Ł ř ’ĹB
ĲĆ MyDĂęv
Ă hČ qmĆ‘ăĄwĘ : hŇè
ĲĎ mĂxĞhĲČ=tŇ’Ć Myk
¡ŇĂ lĎmĘ hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č
hŇrĎh
¿Ć Myr¡Ă’ĎS
Ę eĂhČwĘ hŇUĎĳS
Ď =CljĘIĂwČ hŇr¡Ďm
Ł ‘ĞwĲřČ Md¿
ŁŇ sĘ=ëlĆmĲĆ Csn
ËĚIĎwČ rmĎŔxĄ
: CkŇĲlĄ IĄwČ Ml
¡Ď kŇĘ ’Ď=lJĎ=tŇ’ĆwĘ hŇrËĎm
Ł ‘ĞwĲČ Md
ŁŇÌsĘ SřkĚÄrĘ=lJĎ=tŇ’Ć CxqĘIĂwČţ : CseĲĎ
bŇ¡S
Ą yŁ ’Ch¿wĘ CkŇĳĄlIĄwČ Mr¡ĎbŇĘ ’Č yx
¿Ă ’Ğ=NBĆ oS
Ë kĚŇrĘ=tŇ’ĆwĘ TřolÌ=tŇ’Ć CxÄqĘIĂwČ
ynĄÁŁl’ĲĄBĘ NkĄÄS
Ł ž’ChwĘ yrĳĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ MrăĎbŇĘ ’ČlĘ dŇ¡GĄIČwČ TylĂŔjĎhČ É’ŁbŇIĎwČ : MdĲŁŇ sĘBĂ
: MrĲĎbŇĘ ’Č=tŇyrĲĂbŇĘ yl
¿Ą ‘ĞB
ĲČ Mh
¡Ą wĘ rnĄŔ‘Ď yx
ăĂ ’ĞwĲČ É lJ
Ł S
Ę ’Ć yx
ąĂ ’Ğ yrĂęm
Ł ’ĹhĲĎ ’răĄmĘmČ
otęybĄŇ ydăŇĄylĂyĘ wykÁĎ ynĂxĞ=tŇ’Ć qrĆIĎÄwČ wyx
ĳĂ ’Ď hŇ¡BĎ S
Ę nĂ yJ
¿Ă MrĎŔbŇĘ ’Č ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ
hŇlĎyĘl
ËČ Ó Mh
ÌĆ ylĄ‘Ğ qlĄÄxĎIĲĄwČ : NDĲĎ=dŇ‘Č PŇD¡
Ł rĘIĂwČ tŇo’ŔmĄ SŁlăS
Ę C ÉrW
Ď ‘Ď hŇąĎm
nŁ S
Ę
: qW
Ć UĲĎdČŇlĘ l’ŇŁm¡v
Ę mĂ rř¿S
Ć ’Ğ hŇbĎŔox=dŇ‘Č ÉMpĄŇDĘrĘIĂwĲČ MJ
ĳĄ IČwČ wyd¡ĎŇbĎŇ‘ĞwĲČ ’Ch¿
Mg
¿ČŇ wĘ bŇyS
ĂŔ hĄ ÉoSkĚŇrĘC wyx
ąĂ ’Ď TolÄ=tŇ’Ć žMgČŇwĘ Sk
ĳĚŇ rĘřhĲĎ=lJĎ tŇ¡’Ą bŇS
Ć IĎěwČ
obęCS yrăĄxĞ’ĲČ ůotŇ’ŇrĎqĘlĂ ÈMd
ŁŇ sĘ=ëlĆmĲĆ ’Y
ăĄ IĄwČ : M‘ĲĎhĎ=tŇ’ĆwĘ MyS
¡Ă eĎhČ=tŇ’Ć
qmĆ‘ăĄ=l’Ć oêĳ’Ă rS
ăĆ ’Ğ Myk
¡ŇĂ lĎUĘhČÍtŇ’ĆwĘ rmĆŁ‘ŔlĎÍrdĎŇJĘ=tŇ’Ć ÉtoJhČmĲĄ
MxĆăĆl ’yY
¡Ă oh MlĄŔS
Ď ëŇlĆămĆ ÉqdŇĆYĆÄ=yJĂlĘmČC : ëŇlĆUĲĆhČ qmĆ‘¿Ą ’Ch¡ hŇwŔĄS
Ď
l’
ăĄ lĘ ÉMrĎbŇĘ ’Č ëŇCrąBĎ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ Chk
¡ĄŇ rĘb
ĲĎŇ yĘwĲČ : NoyĲlĘ‘Ć l’
¿Ą lĘ Nh
¡Ą ŁkŇ ’Ch¿wĘ NyĂyĳĎwĎ
ìŇyr¡ĆYĎ NG
¿ĄmĂ=rS
Ć ’Ğ NoyŔlĘ‘Ć l’
ăĄ ÉëCrbĎŇC : ZrĆ’ĲĎwĎ MyĂm¿ČS
Ď hŇ¡Ąnř q
Ł NoyŔlĘ‘Ć
yl
ăĂ =NêĆ MrĳĎbŇĘ ’Č=l’Ć Md¡
ŁŇ sĘ=ëlĆmĲĆ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : lJ
Ł Ĳ mĂ rW
¡Ą ‘ĞmĲČ ol¿=NêĆIĲĂwČ ìŇdĳŇĆyĎřBĘ
ytŇĂ ŁmÄyrĂhĞ Md
ŁŇĳsĘ ëŇlĆămĆ =l’Ć Mr¡ĎbŇĘ ’Č rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ëŇĲlĎ =xqĲřČ Sk
¡ĚŇ rĘřhĲĎwĘ SpĆŇeĆŔhČ
dŇ‘řăČwĘ ÉTCxmĂ=M’Ă : ZrĆ’ĲĎwĎ MyĂm¿ČS
Ď hŇ¡Ąnř q
Ł NoyŔlĘ‘Ć l’
ăĄ ÉhoĎhřyĘ=l’Ć ydąĂŇyĎ
yêĂrĘS
¿Č ‘ĹhĲĆ yn¡Ă’Ğ rmČŔ’ŇŁtŇ âlăwĘ ëŇl=rS
ĳĎ Ć ’Ğ=lJĎmĂ xu¡Č’Ć=M’ĂwĘ l‘ČnČŔ=ëorĲW
Ę
Mrb’=t’
hrĎm
Ł ‘Ğ ëlĆmĆC ’"s v.10 .qsp tr
Ł’
ĹB
Ć ű tr
Ł’
ĹB
Ć ’"s v.10 .+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘
Ł lĎrĘdĎJ y’xndml v.9
l"n v.12 .b"d Nkw ’lm SCkrĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.11 .+x qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw
.w"Td Nkw qsp N’k Ny’ ’"s v.15 .s"tw ‘"t Nk ,oSk
Ě rĘ=t’ĆwĘ MrĎbĘ’Č yxĂ’
Ğ =NB
Ć Twl=t’ l"Yw rxw’m Mdqwm
ymlVwry ,yllhb Nk v.16 .l’m¿Vm rV
¡ ’ Myrps tYqmb .swpdh tw’xswnbw y"k Myrps bwrb Nk v.15
’"s ,yllhb Nk v.17 .+qw +tk hlm ’dx rmĆ‘
Ł lĎrĘdĎJ y’xndml v.17 .’"ydw b"d Nkw ’lm VCkrĘhĎ
’"s : w"Tdw d"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,d"dx ,b"d ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’wVb Nk v.19 .MykĂlĎUĘhČwĘ
.ìydĆyĎBĘ ’"s v.20 .w"dw h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nk lwgs hnĆq
Ł ’"s v.19 .’"ydw g"d Nkw xtp PTx ChkĄrĞbĎyĘwČ
‘"t Nkw ,hoĎhyĘ tlm ’lb NoylĘ‘Ć l’Ą l’Ć ’"s v.22 .xq¿Č ’"n ,=xqĲČ ’"s v.21 .’lm SCkrĘhĎwĘ ’"s v.21
,y"k Myrps bwrb Pqm ’lbw xnwm Nk v.23 .w"dw h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nk lwgs hnĆq
Ł ’"s v.22 .s"tw
.w"dw h"dx Nkw ëorăS
Ę =d‘ČwĘ ’"s : w"Tdw d"yd ,w"dx ,g"d ,d"dx ,b"d
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14. 24–15. 18

MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉqlĆxĄÄwĘ MyrĂŔ‘ĎeĘhČ ClăkŇĘ ’ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ qrČť ydČę‘ĎlĘBĂ : MrĲĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć 24
: MqĲĎlĘxĆ Cx¿qĘyĂ Mh
¡Ą ’rĄŔmĘmČC lJ
Łă S
Ę ’Ć ÉrnĄ‘Ď yê
ĳĂ ’Ă CkŇ¡ lĘhĲĎ rS
¿Ć ’Ğ
MrĎŔbŇĘ ’Č=l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇąĎh
y Ď hŇQĆ’ĄęhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ ű rx
ăČ ’Č
wT
hŇ¿BĄ rĘhČ ì¡ŇrĘkĲĎŇW
Ę ëŇlĎŔ Ng
ăĄŇ mĎ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ MrĎębŇĘ ’Č ’răĎyêĂ=l’Č rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇ¡Ćx
z Ğ UĲČB
ĲČ
ëŇăĄloh yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ylĂŔ=NêĆêĲĂ=hŇmČ ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ MrĎębŇĘ ’Č rmĆ’ŇIăŁwČ : dŇŁ’ĲmĘ 2
Nh
ăĄ MrĎŔbŇĘ ’Č rmĆ’ŇIăŁwČ : rzĆ‘ĲĆylĂ’Ĺ qW
Ć ¿UĆ DČ ’Ch¡ ytŔĂ yBĄ qS
Ć ămĆ =NbĆŇC yrĳĂyrĂ‘Ğ 3
hoąĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇeĄÄhĂwĘ : ytŇĲĂ ’
Ł Sr¿Ąoy yt¡ĂŇyBĄ=NbĆŇ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ‘rČzĳĎ hŇêĎt
¡ŇČ nĎ âl¿ ylĂŔ 4
’Ch¡ ìŇy‘ĆŔUĄmĂ ’Y
ăĄ yĄ rS
ăĆ ’Ğ ÉM’Ă=yJĂ hŇĳĆz ì¡ŇS
Ę rĲĎyřyĂ âl¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwylĎ’Ą
Érp
ŁŇ sĘC hŇmĎyĘmČŔè
Ď hČ ’n
ăĎ=TBĆhČ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇYĎCxęhČ otÁ’
Ł ’YĄÄoIwČ : ìŇS
ĲĆ rĎyyĲĂ 5
: ìŇ‘ĲĆrĘzČ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ hŇŁJ¡ř olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ Mt
ĳŇĎ ’
Ł rj
Łă sĘlĂ lk
¡ČŇ Cê=M’Ă MybĂŔkĎŇoJăhČ
rS
ąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ wyl
ĳĎ ’Ą rmĆ’ŇI¡ŁwČ : hŇqĲĎdĎŇYĘ oQ¡ hĎ¿bĆŇ S
Ę xĘIČwřĲČ hoĳĎhyB
ĲČ Nm
¡řĂ ’ĹhĲĆwĘ 6, 7
: HêĲĎS
Ę rĂlĘ tŇ’ŇŁE¡hČ ZrĆ’¿ĎhĎ=tŇ’Ć ìËŇlĘ tŇtŇĆ ÌlĎ MyDĂŔW
Ę JČ rC’ămĄ ÉìytÄĂ ’ŇYĄohĲ
ÉylĂ hŇ¿xĎ qĘ wylĎę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇeĎS
ĲĆ rĎy’ĲĂ yJ
¿Ă ‘d¡ČŇ’Ą hŇ¿UĎ BČ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ 8, 9
olă=xuČIĂwČ : lzĲĎogŇwĘ rt
Ł Ň¡ wĘ SQ
ĳĎ S
Ě mĘ lyĂ’ăČwĘ tŇS
Ć ¡ĆQS
Ě mĘ z‘¿ĄwĘ tŇS
Ć QĆŔS
Ě mĘ hŇăĎlgŇĘ ‘Ć 10
tŇ’ŇrăČqĘlĂ or¡tŇĘ BĂ=Sy’ĲĂ Nê
¿ĄIĂwČ ëŇwĆêŔĎ BČ ÉMtŇĎ ’
Ł rê
ąĄbČŇyĘwČ hŇQĆ’Ąę=lJĎ=tŇ’Ć
bŇ¿è
Ą IČwČ MyrĳĂgĎŇjĘhČ=l‘Č TyĂ‘¡ČhĎ dŇrĆI¿ĄwČ : rtĲŇĎ bĎŇ âl¿ rj
Ł¡ YĂhČ=tŇ’ĆwĘ Ch‘ĳĄrĄ 11
MrĳĎbŇĘ ’Č=l‘Č hŇăĎlpŇĘ ĲnĎ hŇm
¡Ď DĄrĘtŇČ wĘ ’obŔlĎ ÉSmĆè
ĆÄ hČ yh
ąĂ yĘwČ : MrĲĎbŇĘ ’Č Mt
¡ŇĎ ’
Ł 12
‘dČÁêĄ ‘Čd
ŁÄ yĎ MrĎębŇĘ ’ČlĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď tŇlĆ¿pĆŇ nŁ hŇ¡ĎlŁdŇgŇĘ hŇ¿kĎŇ S
Ą xĞ hŇËmĎ y’Ą hŇ¿Ąh
e Ă wĘ 13
‘B
¿Č rĘ’Č Mřt
ĳŇĎ ’
Ł Ceă‘ĂwĘ MCd¡ŇbĎŇ‘ĞwĲČ MhĆŔlĎ âlă ÉZrĆ’ĆÄBĘ ìę‘ĞrĘzĲČ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ű rgăŇĄ=yJĂ
C’¡YĘyĲĄ Nk
¿ĄŇ ÍyrĄxĞ’ĲČwĘ ykŇĂ Łnĳ’Ď NDăĎ CdŇŁb¡Ň‘ĞyĲČ rS
¿Ć ’Ğ yoGËhČ=tŇ’Ć Mg
ÌČŇ wĘ : hŇĲnĎ S
Ď tŇo’¡mĄ 14
hŇ¿bĎŇ yW
Ą BĘ rb
¡ĄŇ uĎêĂ MolĳS
Ď BĘ ìŇyt
¡ŇĆ ŁbŇ’Ğ=l’Ć ’ob¿ŇêĎ hŇê
ËĎ ’ČwĘ : lodĲŇ GĎ Sk
¿ĚŇ rĘřBĂ 15
yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎ Nw¿Ł‘Ğ Ml
ËĄ S
Ď =âlĲ yřJÌĂ hŇeĎĳhĄ CbŇCS
ă yĎ y‘¡ĂybŇĂ rĘ rod¿ŇwĘ : hŇb
ĲĎŇ oT 16
ÉNS
Ď ‘Ď rCeątŇČ hŇeĄÄhĂwĘ hŇĳĎh
y Ď hŇ¡TĎ lĎ‘ĞwĲČ hŇ’ĎBĎŔ ÉSmĆè
ĆÄ hČ yh
ąĂ yĘwČ : hŇeĎhĲĄ=dŇ‘Č 17
tŇrÌČJĎ ’ChęhČ MoIăBČ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¿ĂzĎGĘhČ řNyB
¡Ą rbČŔ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ S’ĄŔ dŇyj
ăĂ lČwĘ 18
hwhy

,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Ngwnm Nk v.5 .dwy rsx wxyry Vmwxb v.4 .wT
.d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx Nkw ’lm NymĂ’
ĹhĆwĘ yllhb v.6 .w"Tdw d"dx Nkw hy
¡ĆhĘĲyĂ hJ
Ł¿ ’"s : d"ydw b"yd
Nk ’dx hlm NkĄyrĄx
Ğ’
ĲČ wĘ ’"s v.14 .’lm MtĎo’ ymlVwry ,yllhb Nk v.13 .’y‘g ’lb hĎb
ĆS
Ę xĘIČwČ ’"s v.6
xnwm âl¿ yJ
ăĂ y"k Myrps tYqmb v.16 .w"dw h"dx ,g"d ,b"d Nkw ’lm SCkrĘBĂ ’"s v.14 .w"dw h"dx ,b"d
.b"d Nkw Myr¡ĂzĎGĘhČ NyB
¿Ą y"k Myrps bwrb v.17 .d"ydw b"yd ,w"dx ,g"d ,b"d Nkw ’krm

15. 19–16. 16
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tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ=tŇ’Ć ÉyêĂtÄČ nĎ ìę‘ĞrĘzĲČlĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ tŇyrăĂBĘ Mr¡ĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć hoËĎhyĘ
19 =t
Ň ’ĆwĘ ÉynĂyuĄhČ=tŇ’Ć : tŇrĲĎjĘ=rhČnĘ ld¡
ŁŇ GĎřhČ rh
¿Ď eĎhČ=dŇ‘Č MyĂrČŔYĘmĂ rh
ăČ eĘmĂ
20 : My’
ĲĂ pĎŇrĘhĲĎ=tŇ’ĆwĘ yE¡ĂrĂjĘhČ=tŇ’ĆwĘ yê¿ĂxĂhĲČ=tŇ’ĆwĘ : ynĲĂm
Ł dĘŇuČhČ tŇ¡’Ą wĘ yEĂŔ nĂuĘhČ
21
: ysĲĂCbŇyĘhČ=tŇ’ĆwĘ yS
¡Ă GĎrĘGĂhČ=tŇ’ĆwĘ ynĂŔ‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’ĆwĘ ÉyrĂm
Ł ’ĹhĲĎ=tŇ’ĆwĘ
zT tŇyr¡ĂYĘmĂ hŇ¿xĎ pŇĘ S
Ă Hl
ËĎ wĘ olĳ hŇd¡ĎŇlĘyĲĎ âl¿ MrĎŔbŇĘ ’Č tŇS
Ć ă’Ą ÉyrČW
Ď wĘ
2 ÉhoĎhyĘ ynĂr
ąČYĎ‘Ğ ’nÂĎ =hŇeĄhĂ MrĎębŇĘ ’Č=l’Ć yrČÁW
Ď rmĆ’Ňê
Ł Ä wČ : rgĲĎŇhĎ Hm
¿Ď S
ĘC
Mr¡ĎbŇĘ ’Č ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ hŇeĎĳUĄ mĂ hŇ¡ĆB
n Ď ’Ă yř¿lČ C’ ytŔĂ xĎpŇĘ S
Ă =l’Ć É’nĎ=’B
Ł tŇdŇĆQĆŔmĂ
3 ÉtyrĂY
Ę UĂhČ rgąŇh
Ď Ď =tŇ’Ć MrĎębŇĘ ’Č tŇS
Ć ă’Ąř ű yrăČW
Ď xuÂČ êĂwČ : yrĲĎW
Ď loq¿lĘ
Nê
¿Ą êĂwČ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ Mr¡ĎbŇĘ ’Č tŇbĆŇ¿S
Ć lĘ MynĂŔS
Ď rW
Ć ‘ăĆ ÉZuĄmĂ HtŔĎ xĎpŇĘ S
Ă
4 É’rĆê
ÄĄ wČ rhČê
ĳČ wČ rg¡Ňh
Ď Ď =l’Ć ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ol¿ HS
¡Ď y’Ă Mr¿ĎbŇĘ ’ČlĘ Ht
ËŇĎ ’
Ł
5 ÈMrĎb
ŇĘ ’Č=l’Ć yrăČW
Ď rmĆ’ŇŁêÄwČ : hĎynĲĆy‘ĄBĘ Hê
¡Ď rĘbŇĂ GĘ lq¿ČêĄwČ hŇtŇĎ rĎŔhĎ yJ
ăĂ
lq¡Č’ĄwĲĎ hŇtŇĎ rĎŔhĎ yJ
ăĂ É’rĆêÄĄ wČ ìŇqĆŔyxĄBĘ ÉytŇĂ xĎpŇĘ S
Ă yêĂt
ąŇČ nĎ yřkęĂ nŁ’ĲĎ ůìylĆ‘Ď ys
ăĂ mĎxĞ
6 h
ŇąĄh
e Ă yrČęW
Ď =l’Ć MrĎÁbŇĘ ’Č rmĆ’ŇŁIÄwČ : ìŇyŁĲnřĆ ybĄŇC yn¿ĂyBĄ ho¡ĎhyĘ Tj
Ł¿ S
Ę yĂ hĎynĳĆy‘ĄBĘ
xr¡ČbŇĘ êĂwČ yrČŔW
Ď hĎăĆ‘
e ČêĘwČ ëŇyĂnĳĎy‘ĄBĘ bŇoFăhČř Hl
¡Ď =yW
Ă ‘Ğ ëŇdŔĄyĎBĘ ÉëtŇĄ xĎpŇĘ S
Ă
7 NyĂ‘
¡ČhĎ=l‘Č rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ MyĂU¡ČhČ Ny‘¿Ą=l‘Č hoËĎhyĘ ëŇÌ’Č lĘmČ H’ÂĎ YĎmĘIĂwČ : hĎynĲĆjĎmĂ
8 yk
ŇĂ ĳĄltŇĄ hŇnĎă’Ď wĘ tŇ’Ň¡bĎŇ hŇ¿Ćm
E Ă =y’ĲĄ yrËČW
Ď tŇ¿xČ pŇĘ S
Ă rgÂĎ hĎ rmČę’ŇIŁwČ : rCSĲ ëŇrĆd¿ŇĆBĘ
9 hoĎŔhyĘ ë
Ň ă’Č lĘmČ ÉHlĎ rmĆ’ŇIąŁwČ : tŇxČrĲČB
Ł yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ yêŔĂ rĘbŇĂ GĘ yrăČW
Ď ÉynĄjĘmĂ rmĆ’Ňê
Ł ę wČř
10 hoĎŔhyĘ ë
Ň ă’Č lĘmČ ÉHlĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : hĎydŇĲĆyĎ tŇxČê
¿Č ye¡Ă‘ČtŇĘ hĂwĘ ëŇĳêĄrĘbŇĂ GĘ=l’Ć ybŇĂ CS
¡
11 ë
Ň ă’Č lĘmČ ÉHlĎ rmĆ’ŇIąŁwČ : bŇŁrĲmĄ rp
¡ŇĄ iĎyĂ âl¿wĘ ëŇ‘ĳĄrĘzČ=tŇ’Ć hŇ¡BĆ rĘ’Č hŇ¿BĎ rĘhČ
ho¡ĎhyĘ ‘m
¿Č S
Ď =yJĲĂ l’Ň‘ĄŔmĎS
Ę yĂ ÉomS
Ę tŇ’ŇrąĎqĎwĘ NB
ĳĄ êĘdĘŇălČ yŁwĘ hŇr¡ĎhĎ ëŇ¿Ďh
e Ă hoĎŔhyĘ
12 yn
¿ĄjĘ=l‘ČwĘ oBĳ lJ
Ł¡ dŇy¿ČwĘ lJ
Ł Ŕ bČŇ odăŇyĎ MdĎŔ’Ď ’rĆj
ăĆ ÉhyĆhĘyĲĂ ’ChąwĘ : ëŇyĲĄnĘ‘Ď=l’Ć
13 y’
ĳĂ rĽ l’
ăĄ hŇê
¡Ď ’Č hĎylĆŔ’Ą rb
ăĄŇ D
Ł hČ ÉhoĎhyĘ=MS
ĲĄ ’rąĎqĘêĂwČ : NJ
ŁĲ S
Ę yĂ wyx
¡Ď ’Ć=lkĎŇ
14 r’
ĄŔ BĘlČ ’răĎqĎ ÉNJĄ=l‘Č : y’ĲĂr
Ł yr¿ĄxĞ’ĲČ ytŇĂ y’
¡Ă rĎ MŁlËhĞ Mg
¿ČŇ hĞ hŇrĎęmĘ’ĲĎ yJ
ăĂ
15 NB
ĳĄ Mr¡ĎbŇĘ ’ČlĘ rgËŇh
Ď Ď dŇlĆÌêĄwČ : dŇrĆB
ĲĎ Nyb
¿ŇĄ C Sd¡ŇĄqĎ=Nyb
ĲĄŇ hŇ¿Ąh
e Ă y’
ĳĂ r
Ł yx
¡Č lČ r’
¿Ą BĘ
16 =NB
Ć MrĎěbŇĘ ’ČřwĘ : l’Ň‘ĲĄmĎS
Ę yĂ rg¡Ňh
Ď Ď hŇd¿ĎŇlĘyĲĎ=rS
Ć ’Ğ onËBĘ=MS
Ć MrÌĎbŇĘ ’Č ’rĎÄqĘIĂwČ
MynmV
,w"d ,h"dx ,b"d Nkw ’lm lodGĎhČ ’"s : w"dxw g"d ,d"dx ,g"dx ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.18
’"s v.5 .MręĎbĘ’Č=tS
Ć Ĳ’Ą ’"s ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .hn
¿ĆBĎ’Ă yl
¡ČC’ ’"s v.2 .zT .w"Tdw d"yd ,w"d
Nk v.8 .’"tw rd"nq y"k +b Nkw boFJČ ’"s v.6 . § 521+n hrsm Nyy‘ : ’rtb dwy l‘ dwqn v.5 .yk
Ân
Ă Ł ’Ď
.Kphm rmĆ’ê
Łą wČ Tw‘ymb : ’"d Nkw lwdg Pqz rmĆ’ê
Łě wČ ’"s : w"Tdw y"k Myrps bwrb ’ybr
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17. 1–19

: MrĲĎbŇĘ ’ČlĘ l’Ň‘¡ĄmĎS
Ę yĂ=tŇ’Ć rg¿Ňh
Ď Ď =tŇdŇĆl
ĲĆ BĘ MynĳĂS
Ď SS
ăĄ wĘ hŇ¡ĎS
n Ď Myn¿Ăm
Ł S
Ę
’rĎÄIĄwČ MynĳĂS
Ď ‘S
Čt
ăŇĄ wĘ hŇ¡ĎS
n Ď My‘¿ĂS
Ę êĂ=NBĆ MrĎŔbŇĘ ’Č yh
ăĂ yĘwČ
zy
hŇ¿Ąh
y Ę wĲĆ yn¡ČpĎŇlĘ ëŇ¿ĄQhČtŇĘ hĂ yDČŔS
Č l’
ăĄ =ynĂ’Ğ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ MrĎębŇĘ ’Č=l’Ć hoĎÁhyĘ
: dŇŁ’ĲmĘ dŇŁ’¿mĘBĂ ì¡ŇtŇĘ o’Ĳ hŇ¿BĆ rĘ’ČwĘ ìŇnyb
ĳĆ ĄŇ C ynăĂyBĄ yt¡ĂŇyrĂbŇĘ hŇ¿Ďê
n Ę ’ĆwĘ : MymĲĂtŇĎ 2
hŇ¿Ąh
e Ă yněĂ ’Ğ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Myh
¡Ă Łl’Ĺ oêË’Ă rB
¿Ą dČŇyĘwČ wynĳĎjĎ=l‘Č Mr¡ĎbŇĘ ’Č lj
Ł¿ IĂwČ 3, 4
ì¡ŇmĘS
Ă =tŇ’Ćř dŇo‘Ë ’r¿ĄuĎyĂ=âlĲwĘ : MyĲĂoG Nom¿hĞ bŇ¡’Č lĘ tŇĎ yyĂěhĎwĘ ëŇê
ĳĎ ’Ă yt¡ĂŇyrĂbŇĘ 5
yt
ąŇĂ rĄpŇĘ hĂwĘ : ìŇyêĲĂtŇČ nĘ My¡ĂoG Nom¿hĞ=bŇ’Č yJ
ËĂ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č ÉìmĘS
Ă hŇąĎh
y Ď wĘ MrĳĎbŇĘ ’Č 6
ytÄĂ m
Ł qĲĂhĞwĲČ : C’YĲĄyĄ ì¿ŇUĘmĂ Myk
¡ŇĂ lĎmĘC MyĳĂogŇlĘ ìŇyê¡ĂtŇČ nĘC dŇŁ’ŔmĘ dŇŁ’ămĘBĂ ÉìtŇĘ Ł’Ĳ 7
Ml
ĳĎ o‘ tŇyrăĂbŇĘ lĂ Mt
¡ŇĎ r
Ł ŁdĲŇ lĘ ìŇyrËĆxĞ’ĲČ ìÌŇ‘ĞrĘzČ NybĄÄC ìŇnĆęybĄŇC ynăĂyBĄ ytÁĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć
ìŇyrĆÁxĞ’ĲČ Éì‘ĞrĘzČlĘCř ìŇlĘţ yêăĂtŇČ ĲnĎ wĘ : ìŇyrĲĆxĞ’ĲČ ì¡Ň‘ĞrĘzČlĘCĲ MyhĂŔŁl’ŇĲlĄ ÉìlĘ tŇoyąhĘlĲĂ 8
Mh
¡Ć lĎ ytŇĂ yy¿ĂhĎwĘ Ml
ĳĎ o‘ tŇ¡Čx
E Ě ’ĞĲlČ N‘ČnČŔJĘ ZrĆ’ăĆ=lJĎ tŇ’Ąť ìŇyrĆęgĚŇmĘ ZrĆ’ăĆ ű tŇă’Ą
rm
Łĳ S
Ę tŇĂ ytăĂŇyrĂBĘ=tŇ’Ć hŇê
¡Ď ’ČwĘ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č=l’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ rmĆ’ŇŁIąwČ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ 9
ÉynĂyBĄ CręmĘS
Ę êĂ rS
ăĆ ’Ğ ytÂĂ yrĂBĘ tŇ’ŇŁză : MtĲŇĎ r
Ł ŁdĲŇ lĘ ìŇyr¡ĆxĞ’ĲČ ì¿Ň‘ĞrĘzČwĘ hŇê
ËĎ ’Č 10
tŇ¡’Ą MêěĆ lĘmČnĘC : rkĲĎŇzĎ=lJĎ Mk
¡ĆŇ lĎ loU¿hĂ ìŇyrĳĆxĞ’ĲČ ì¡Ň‘ĞrĘzĲČ Nyb
¿ŇĄ C MkĆŔynĄyb
ăŇĄ C 11
tŇăČm
nŁ S
Ę =NbĆŇC : Mk
ĲĆŇ ynĄyb
ĲĄŇ C yn¡ĂyBĄ tŇyrĂŔBĘ tŇo’ălĘ ÉhyĎřhĎwĘ Mk
ĳĆŇ tŇĘ lČrĘ‘Ď rW
ăČ BĘ 12
ÉPsĆJĆÄ=tŇnČqĘmĲĂC tŇyĂBĎŔ dŇyl
ăĂ yĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁrĲŁdŇlĘ rk
¡ĎŇ zĎ=lJĎ Mk
ËĆŇ lĎ loU¿yĂ MymęĂ yĎ
dŇyl
¿Ă yĘ loUËyĂ ű loUÌhĂ : ’ChĲ ì¡Ň‘ĞrĘEČmĲĂ âl¿ rS
ËĆ ’Ğ rkĎŔnĄ=NBĆ lJ
Łă mĂ 13
: Ml
ĲĎ o‘ tŇyr¿ĂbŇĘ lĂ Mk
¡ĆŇ rĘW
Č bŇĘ BĂ yt
ËŇĂ yrĂbŇĘ hŇt
ÌŇĎ yĘhĲĎwĘ ìŇĳĆjsĘJČ tŇăČq
n Ę mĂC ì¡ŇtŇĘ yB
ĲĄ
SpĆŇ¿eĆhČ hŇt
ËŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ otŔlĎrĘ‘Ď rW
ăČ BĘ=tŇ’Ć É loUyĂ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ rkĎęzĎ ű lrăĄ‘ĎwĘ 14
ÉMyhĂŁl’Ĺ rmĆ’ŇIąŁwČ
: rpĲČŇhĄ yt¡ĂŇyrĂBĘ=tŇ’Ć hĎyU
ĳĆ‘ČmĲĄ ’wh
¡Ă hČ 15
hŇr¡ĎW
Ď yJ
¿Ă yrĳĎW
Ď Hm
¡Ď S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘtŇĂ =âlĲ ìŔêĘS
Ę ’Ă yrăČW
Ď MhĎŔrĎbŇĘ ’Č=l’Ć
hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎwĘ ÉhĎyêÄĂ kŇĘ rČb
ĲĄŇ C NB
ĳĄ ì¡ŇlĘ hŇeĎËUĆ mĂ yêĂt
ÌŇČ nĎ MgÄČ wĘ HtŔĎ ’
Ł yêăĂkŇĘ rČb
ĲĄŇ C : HmĲĎS
Ę 16
qx
ĳĎ YĘIĂwČ wyn¡ĎjĎ=l‘Č Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č lj
ŁÌ IĂwČ : CyĲhĘyĲĂ hŇeĎ¿UĆ mĂ MyU
¡Ă ‘Č yk
¿ŇĄ lĘmČř MyĂŔogŇlĘ 17
My‘¿ĂS
Ę êĂ=tŇbČŇhĞ hŇrĎŔW
Ď =M’ÄĂ wĘ dŇlĄŔCĎyĂ ÉhnĎS
Ď =hŇ’ĲĎmĄ Nb
ąĆŇ QĘhČ oBęlĂBĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
hŇ¿Ćx
y Ę yĲĂ l’Ň‘¡ĄmĎS
Ę yĂ Cl¿ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=l’Ć Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č rmĆ’ŇI¿ŁwČ : dŇĲlĄ êĄ hŇ¡ĎS
n Ď 18
tŇĎ ’Ňr¿ĎqĎwĘ NBĄŔ ÉìlĘ tŇdŇĆąlĆ yŁ ìęêĘS
Ę ’Ă hŇrăĎW
Ď É lbĎŇ’Ğ MyhęĂ Łl’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ : ìŇynĲĆpĎŇlĘ 19
wmV=t’
Nkw =t’Ć ’lb ìmĘS
Ă do‘ ’"s v.5 .rds N’k Vy ’"sb v.1 .zy .w"Tdw d"yd ,w"dx Nk MrŔĎbŇĘ ’ÄČ wĘ ’"s v.16
ykĄlĘmČC ’"s v.16 .’"tw V"x Nkw htĎyĘhĎwĘ ’"s v.11 .’y‘gb ì‘ĞrĘzČlĘCĲ n"b ,ì‘ĞrĘzČlĘC ’"b ’"n v.8 .V"x
.s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw

17. 20–18. 7
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o‘¿rĘzČlĘř Ml
¡Ď o‘ tŇyr¿ĂbŇĘ lĂ oêË’Ă yt¿ĂŇyrĂBĘ=tŇ’Ć ytÄĂ m
Ł qĲĂhĞwĲČ qx
ĳĎ YĘyĂ om¡S
Ę =tŇ’Ć
otŇË ’
Ł yt¿ĂŇyrĄpŇĘ hĂwĘ otę’
Ł yêĂkŇĘ răČBĄ ű hŇăĄh
e Ă ůìyêĂ‘ĘmČS
Ę È l’Ň‘ĄmĎS
Ę yĂlĘCĲ : wyrĲĎxĞ’ĲČ
wyê¡ĂtŇČ nĘC dŇylĂŔoy ÉM’ĂyW
Ă nĘ rW
ąĎ ‘Ď=MynĲĄS
Ę dŇŁ’ĳmĘ dŇŁ’ămĘBĂ otŇ¡ ’
Ł yt¿ĂŇyBĄrĘhĂwĘ
ìąŇlĘ dŇlĄÄêĄ žrS
Ć ’Ğ qx
ĳĎ YĘyĂ=tŇ’Ć MyqăĂ’Ď yt¡ĂŇyrĂBĘ=tŇ’ĆwĘ : lodĲŇ GĎ yogŇ¿ lĘ
l‘ČIăČwČ oêĳ’Ă rB
ăĄ dČŇlĘ lk
¡ČŇ yĘwČ : tŇrĆxĲĆ’ČhĲĎ hŇ¡Ďè
n Ď BČ hŇEĆŔhČ dŇ‘ăĄoUlČ ÉhrĎW
Ď
tŇ’ĄÄwĘ onęBĘ l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂ=tŇ’Ć MhÁĎ rĎbŇĘ ’Č xuÄČ IĂwČ : MhĲĎrĎbŇĘ ’Č l‘¡ČmĄ MyhĂŔŁl’Ĺ
tŇyB
ăĄ yS
¡Ą nĘ’ČBĘ rkĎězĎ=lJĎ ojŔsĘJČ tŇăČq
n Ę mĂ=lJĎ Ét’ĄwĘ ÉotŇybĄŇ ydąŇĄylĂyĘ=lJĎ
rB
¿Ć DĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇEĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ÄĆ BĘ MtęĎ lĎrĘ‘Ď rW
ăČ BĘ=tŇ’Ć lmĎIĎÁwČ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č
rW
¿Č BĘ ol¡U
Ł hĂBĘ hŇĳĎS
n Ď ‘S
Čt
¡ŇĄ wĎ My‘¿ĂS
Ę êĂ=NBĆ MhĎŔrĎbŇĘ ’ČÄwĘ : MyhĲĂŁl’Ĺ oê¡’Ă
rW
¿Č BĘ tŇ¡’Ą olŔU
Ł hÄĂ BĘ hŇĳĎS
n Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć SŁl¿S
Ę =NBĆ onŔBĘ l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂwĘ : otŇĲ lĎrĘ‘Ď
=lkĎŇwĘ : onĲBĘ l’Ň‘¡ĄmĎS
Ę yĂwĘ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č loU¡nĂ hŇEĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ÄĆ BĘ : otŇĲ lĎrĘ‘Ď
: oêĲ’Ă ClU
Ł ¡ nĂ rk
ĳŇĎ nĄ=NBĆ tŇă’Ą mĄ PŇsĆ¡JĆ =tŇnČqĘmĂC tŇyĂBĎŔ dŇyl
ăĂ yĘ ÉotŇybĄŇ yS
ąĄ nĘ’Č

xy Mx
Ł ¿ JĘ lhĆŁ’¡hĎ=xtŇČ j
ĲĆ bŇ¿S
Ą Ły ’ChËwĘ ’rĳĄmĘmČ yn¡ĄŁl’ĲĄBĘ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ’Ą ’rąĎIĄwČ
2
3

4, 5

6

7

wyl
ĳĎ ‘Ď Myb
¡ŇĂ ~ĎnĂ MyS
ĂŔ nĎ’Ğ hŇăS
Ď ŁlS
Ę ÉheĄhĂwĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎy‘Ą ’v
ąĎ IĂwČ : MoIĲhČ
rm
ĳČ ’ŇIŁwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ Cxřê
¡Č S
Ę IĂwČ lhĆŁ’ŔhĎ xtŇČ ăjĆ mĂ ÉMtŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ ZrĎIąĎwČ ’rĘIČęwČ
: ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č l‘¿ČmĄ rb
Ł ¡Ň ‘ĞtĲŇČ ’n
¿Ď=l’Č ìŇynĆŔy‘ĄBĘ ÉNxĄ ytŇĂ ’ŇąYĎ mĎ ’nÄĎ =M’Ă ynĎęŁdŇ’Ğ
hŇxÄĎ qĘ’ĆwĘ : Z‘ĲĄhĎ tŇxČê
¿Č Cn¡‘Ğè
ĲĎ hĲĂwĘ Mk
ĳĆŇ ylĄgŇĘ rČ CY¡xĞrĲČwĘ MyĂmČŔ=T‘ČmĘ ’n
ăĎ=xuČyĚ
=l‘Č Mê
¡ĆrĘbČŇ‘Ğ NJ
¿Ą =l‘Č=yJĲĂ Crb
Ł Ŕ ‘ĞêĲČ rx
ăČ ’Čř ÉMkĆŇBĘlĂ CdąŇ‘ĞsĲČwĘ MxĆlĆÁ=tŇpČŇ
Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č rh
ÌĄmČyĘwČ : êĎrĘB
ĲČ DĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ NJ
¿Ą CrŔmĘ’ŇIăŁwČ Mk
ĳĆŇ DĘbŇĘ ‘Č
yS
Ă Cl¡ tŇlĆŁsŔ xmČqăĆ ÉMy’ĂsĘ SŁląS
Ę yrĂÂhĞmĲČ rmĆ’ŇŁIęwČ hŇrĳĎW
Ď =l’Ć hŇlĎhĹ’
Ł ¡ hĎ
ëŇrąČ rqÁĎ BĎ=NBĆ xuÄČ IĂwČ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č ZrăĎ rq¡ĎBĎhČ=l’ĆwĘ : tŇogŇĲ ‘Ě yW
¿Ă ‘ĞwĲČ
bwTw

w"Tdb ,ybdnkm [12:1—17:27] hVrph MV v.27 .r"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw o‘rĘzČlĘC ’"s v.19
yrVw ,[15;1] Myrbdh rx’ ,[14:1] ymyb yhyw ,[12:1] Kl=Kl ,+d Myrdsw .w"kq Myqwspw .wlmn Nk ’Ymn
MyVlVw tw’m VlVw Mypl’ tVV twytw’w .hVVw MynwmVw tw’m VVw Pl’ Mylmw .[16:1] Mrb’ tV’
My‘br’ hytwnV rpsmw .[17:13] lwmy lwmh ,[14:15] Mhyl‘ qlxyw ,[12:17] y"y ‘gnyw +g twqspw .hVVw
wxlVyĘwĲČ Pwlx ’lbw .Pqmb n"bw ,Pqm ’lb lk M‘ Ptwx ’"b ,[13:15] Zr’h=lk=’
ĲĆ +’ Pwlxw .Pl’ MyrV‘w
rb’mVw ,[14:8] MyybY Klmw ,[13:3] hlh’ MV ,[12:8] hlh’ Tyw +d +ytkw .[15:6] hbVxIČwĲČ ,[12:20] wt’
tYq ghnmk g"k qwsp d‘ +’ qwsp +d +b Myklmb tx’ hV’w hrTph v.1 .xy .[14:2] MyybY Klm
Nyy‘ rxČ‘ČwĘ Myrpws rwTy‘ v.5 .CxČê
ĲČS
Ę IĂwČ yllhb ,hgwmb Nk v.2 .rx’ ghnmk z"l qwsp d‘ w’ ,twmwqm
.s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x ,rd"nq y"k +x Nk ,+qw +tk rxČ‘ČwĘ ’"s : § 294 +‘ hrsm

+p4 , sŘ14

26
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bŇlĎęxĎwĘ hŇ’ÁĎ mĘxĆ xuÄČ IĂwČ : otŇĲ ’
Ł tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ rh
¡Ą mČyĘwČ r‘ČeČŔhČ=l’Ć Nê
ăĄIĂwČ ÉboTwĎ
tŇxČê
¿Č Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ dŇÌmĄ ‘Ł ’ChÄwĘ Mh
ĳĆ ynĄpŇĘ lĂ Nê
¡ĄIĂwČ hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉrqĎBĎhČ=NbĆŇC
hŇ¿Ąh
e Ă rmĆ’ŇI¡ŁwČ ìŇĳêĆS
Ę ’Ă hŇrăĎW
Ď hŇ¡Ą’
I Č wŁyŁlĎŔś’ĄŁ CrămĘ’ŇIĲŁwČ : Clk
ĲĄŇ ’ŇIŁwČ Z‘¡ĄhĎ
hŇrăĎW
Ď lĘ Nb
¡ĄŇ =hŇeĄhĂwĘ hŇIĎŔxČ tŇ‘ăĄJĎ ÉìylĆÄ’Ą bŇCS
ą ’Ď bŇoS
ă rmĆ’ŇŁIęwČ : lhĆŁ’ĲbĎŇ
ÉhrĎW
Ď wĘ Mh
ąĎ rĎbŇĘ ’ČwĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ ’Ch¿řwĘ lhĆŁ’¡hĎ xtŇČ ¿jĆ tŇ‘Čm
ËČ S
Ł hŇr¿ĎW
Ď wĘ ìŇĳêĆS
Ę ’Ă
qx
¿Č YĘêĂwČ : MyS
ĲĂ eĎJČ xrČ’
Ł ¡ hŇrĎŔW
Ď lĘ tŇoyăhĘlĲĂ É ldČŇxĎ Mym
ĳĂ IĎBČ My’
¡Ă BĎ MynĂŔqĄzĘ
: NqĲĄzĎ yn¡Ăd
ŁŇ ’ŇwĲČ hŇnĎŔdĘŇ‘Ć yQ
ăĂ =hŇtŇĎ yĘhĲĎ ÉytŇŁlb
Ă ŇĘ yrąĄxĞ’ĲČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ HB
ăĎ rĘqĂBĘ hŇr¡ĎW
Ď
PŇ¿’Č hČ rm
Ł ę ’ŇlĄ hŇrĎÁW
Ď hŇqÄĎ xĞYĲĎ žhEĆ hŇUĎăĎl Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č=l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
bŇCS
¿ ’Ď dŇ‘ÂoUl
Ą Č rb
ĳŇĎ DĎ ho¡ĎhyĘmĲĄ ’l
¿Ą jĎyĂhĞ : yêĂnĘqĲČzĎ yn¿Ă’ĞwĲČ dŇ¡lĄ ’Ą Mn
ËĎmĘ’Ě
yêĂqĘ¡xČ YĎ âl¿ rm
Ł Ë ’ŇlĄ ű hŇrÌĎW
Ď SxĄÄkČŇêĘwČ : Nb
ĲĄŇ hŇr¿ĎW
Ď lĘC hŇ¡IĎxČ tŇ‘¿ĄJĎ ìŇyl
ËĆ ’Ą
MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉMè
Ď mĂ CmqąĚIĎwČ : êĘqĘxĲĎYĎ yJ
¿Ă âl¡ř ű rmĆ’ŇI¿ŁwČ hŇ’ĎrĳĄyĎ ű yJ
ăĂ
ho¡ĎhywĲČ : MxĲĎQĘS
Č lĘ MU
¡Ď ‘Ă ëŇ¿Ąlh
Ł MhĎŔrĎbŇĘ ’ČÄwĘ śMŁdŇĳsĘ ynăĄjĘ=l‘Č CpŇq¡ĂS
Ę IČwČ
oyÌhĎ MhĎŔrĎbŇĘ ’ÄČ wĘ : hŇW
ĲĆ ‘Ł yn¿Ă’Ğ rS
¡Ć ’Ğř MhĎŔrĎbŇĘ ’ČmĲĄ ÉynĂ’Ğ hŇąiĆ kČŇmĘhĲČ rm
ĳĎ ’Ď
wyêęĂ ‘ĘdČŇyĘ yJ
ăĂ : ZrĆ’ĲĎhĎ yy¿ĄoG lJ
Ł¡ obŔ=CkŇrĘbŇĘ nÄĂ wĘ MCYĳ‘ĎwĘ lod¡ŇGĎ yogŇ¿ lĘ hŇËĆh
y Ę yĲĂ
hoĎŔhyĘ ëŇrĆDăĆ ÉCrmĘS
ĲĎ wĘ wyrĎŔxĞ’ĲČ ÉotŇyBĄ=tŇ’ĆwĘ wynąĎBĎ=tŇ’Ć hŇCÁĆYČyĘ rS
ĆÄ ’Ğ žN‘ČmČlĘ
tŇ¿’Ą MhĎŔrĎbŇĘ ’Č=l‘Č ÉhoĎhyĘ ’yb
ąŇĂ hĎ N‘ČmČęlĘ Tj
ĳĎ S
Ę mĂC hŇq¡ĎdĎŇYĘ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ
hŇBĎrĳĎ=yJĂ hŇr¡Ďm
Ł ‘ĞwĲČ Md¿
ŁŇ sĘ tŇqËČ‘ĞzĲČ hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď rB
¡Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ
hŇ’Ď¿BĎ hČ Ht
ËŇĎ qĎ‘ĞYĲČJĘhČ hŇ’ĆŔrĘ’ĆwĘ ’e
ăĎ=hŇdĎŇrĞ’ĲĄ : dŇŁ’ĲmĘ hŇd¡ĎŇbŇĘ kĲĎŇ yJ
¿Ă MtŔĎ ’ŇFĎxÄČ wĘ
CkŇ¡ lĘIĲĄwČ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉMè
Ď mĂ CnąpŇĘ IĂwČ : hŇ‘ĎdŇĲĎ’Ą âl¡=M’ĂwĘ hŇĳĎlJĎ ű CW
ă ‘Ď yl
¡Č ’Ą
rm
ĳČ ’ŇIŁwČ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č SG
¿ČIĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇ¡mĄ ‘Ł Ced¿ŇĆo‘ MhĎŔrĎbŇĘ ’ÄČ wĘř hŇmĎŁdŇĳsĘ
ëŇotŇă BĘ Mq¡ĂyDĂYČ Myè
¿Ă mĂxĞ SyËĄ yl
¿Č C’ : ‘S
ĲĎ rĎ=M‘Ă qyD¡ĂYČ hŇjĆŔsĘêĂ PŇă’Č hČ
Mq¡ĂyDĂ~ČhČ Myè
¿Ă mĂxĞ N‘Čm
ËČ lĘ MoqŔUĎlČ ’v
ăĎ tŇĂ =âlĲwĘ ÉhjĆsĘêĂ PŇą’Č hČ ry‘ĳĂhĎ
ÉqyDĂYČ tŇym
ąĂ hĎlĘ hŇEĆęhČ rb
ăĎŇ DĎJČ ű tŇŁW
ă ‘ĞmĲĄ ìÁQĘ hŇlĎlĂÄxĎ : HB
ĲĎ rĘqĂBĘ rS
¿Ć ’Ğ
âl¿ ZrĆ’ĎŔhĎ=lJĎ ÉTpĄŇS
Ł hĞ ëŇQĎŔ hŇlĎălĂ xĎ ‘S
ĳĎ rĎJĲĎ qyD¡Ă~ČkČŇ hŇ¿yĎhĎwĘ ‘S
ĎŔ rĎ=M‘Ă
Mq¡ĂyDĂYČ Myè
¿Ă mĂxĞ Md
ŁŇËsĘbŇĂ ’Y
¿Ď mĘ’Ć=M’Ă hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : TjĲĎS
Ę mĂ hŇ¡W
Ć ‘ĞyĲČ
Kwtb
hgwmb v.15 .‘"tw V"x Nk ,’yhĂwĘ = qryxb ’whĂwĘ l"Y v.10 . § 521+n hrsm Nyy‘ : wŁyŁ’Ł l‘ dwqn v.9
hyh : Myrpws Nwqyt v.22 .y"tw V"x Nkw rV’=t’Ć ’"s v.17 .hrĎm
Ł ‘ĞwČ Mds ‘"tb v.16 .Vgdb âQ
.§ 206 +t hrsm Nyy‘ : bwtkh hnykV ’l’ ,MhĎrĎbĘ’Č ynĄpĘlĂ dmĄ‘
Ł CedĆo‘ hoĎhywČ yw’r
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Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č N‘ČI¿ČwČ : MrĲĎCbŇ‘ĞB
ĲČ Moq¡UĎhČ=lkĎŇlĘ ytŇĂ ’Ň¿W
Ď nĎwĘ ry‘ĳĂhĎ ëŇotŇă BĘ
: rpĆŇ’ĲĄwĎ rp
¿ĎŇ ‘Ď yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ynĎŔŁdŇ’Ğ=l’Ć rB
ăĄ dČŇlĘ ÉyêĂlĘ’ČÄoh ’n
ąĎ=hŇeĄhĂ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ
28 h
Ň ¡è
Ď mĂxĞB
ĲČ tŇyx
¿Ă S
Ę tŇČ hĞ hŇè
ĎŔ mĂxĞ ÉMqĂyDĂ~ČhČ Myè
ąĂ mĂxĞ NCrÂsĘxĘyČ ylČC’ţ
My‘¡ĂBĎrĘ’Č MS
ĎŔ ’Y
ăĎ mĘ’Ć=M’Ă tŇyxĂŔS
Ę ’Č âlă ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ry‘ĳĂhĎ=lJĎ=tŇ’Ć
29 MS
¡Ď NC’¿YĘUĲĎyĂ yl
ËČ C’ rmČŔ’ŇŁIwČ ÉwylĎ’Ą rB
ąĄdČŇlĘ dŇo‘Á PŇsĆŁIÄwČ : hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ
30 ’n
ÂĎ =l’Č rmĆ’ŇIŁwČţ : My‘ĲĂBĎrĘ’ČhĲĎ rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ hŇW
ĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ âlă ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ My‘ĳĂBĎrĘ’Č
âlă ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ MyS
ĳĂ ŁlS
Ę MS
¡Ď NC’¿YĘUĲĎyĂ yl
ËČ C’ hŇrĎBĄŔdČŇ’ĞwĲČ ÉynĎŁdŇ’ŇĲlČ rxČąyĂ
31 rB
ăĄ dČŇlĘ ÉyêĂlĘ’ÄČ oh ’n
ąĎ=hŇeĄhĂ rmĆ’ŇŁIęwČ : MyS
ĲĂ ŁlS
Ę MS
¡Ď ’Y
¿Ď mĘ’Ć=M’Ă hŇW
ĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ
rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ tŇyxĂŔS
Ę ’Č âlă ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ MyrĳĂW
Ę ‘Ć MS
¡Ď NC’¿YĘUĲĎyĂ yl
ËČ C’ ynĎŔŁdŇ’Ğ=l’Ć
32 M‘
ČjČŔhČ=ëŇ’Č hŇrăĎBĘdČŇ’ĞwĲČ ÉynĎŁdŇ’ŇĲlČ rxČąyĂ ’nÂĎ =l’Č rmĆ’ŇIŁwČţ : MyrĲĂW
Ę ‘ĆhĲĎ
: hŇrĲĎW
Ď ‘ĞhĲĎ rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ tŇyxĂŔS
Ę ’Č âlă ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇrĳĎW
Ď ‘Ğ MS
¡Ď NC’¿YĘUĲĎyĂ yl
ËČ C’
33 b
Ň ¿S
Ď Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’ČwĘ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č=l’Ć rB
¡Ą dČŇlĘ hŇQĎŔJĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ ëŇlĆăĄwČ
I
Ty bŇăS
Ą yŁ Tol¡wĘ bŇrĆ‘ĆŔBĎ ÉhmĎŁdÄsĘ Myk
ąŇĂ ’ĎlĘUČhČ ynĄÄS
Ę C’b
Ł Ň IĎwČţ : omĲq
Ł mĘlĂ
: hŇYĎrĘ’ĲĎ MyĂj
¡Č’Č Cxê
¿Č S
Ę IĂwČ MtŔĎ ’ŇrĎqĘlĂ MqĎăIĎwČ ÉTol=’rĘIČwČ Md
ŁŇĳsĘ=r‘ČS
ĲČ BĘ
2 CY
ă xĞrĲČwĘ ÉCnylĂÄwĘ Mk
ąĆŇ DĘbŇĘ ‘Č tŇyBĄÄ=l’Ć ’nĎţ CrCsă ynČęŁdŇ’Ğ=’eĲĎ hŇăĆh
e Ă rmĆ’ŇŁIÁwČ
bŇox¡rĘb
ĲĎŇ yJ
¿Ă âřQŔ CrămĘ’ŇIĲŁwČ Mk
ĳĆŇ JĘrĘdČŇlĘ Mê
ăĆkŇĘ lČhĞwĲČ Mê
¡ĆmĘJČS
Ę hĂwĘ MkĆŔylĄgŇĘ rČ
3 W‘
ČIąČwČ otŇĳ yBĄ=l’Ć C’b
Ł ¡Ň IĎwČ wylĎŔ’Ą Crs
ăĚIĎwČ dŇŁ’ŔmĘ MB
ăĎ =rYČpŇĘ IĂwČ : NylĲĂnĎ
4 ry‘
ÁĂ hĎ yS
ĄÄ nĘ’ČwĘ ůCbŇJĎS
Ę yĂ ÈMrĆTĆ : Clk
ĲĄŇ ’ŇIŁwČ hŇ¡pĎŇ ’Ď tŇo~¿mČC hŇêŔĆ S
Ę mĂ ÉMhĆlĎ
: hŇYĲĆuĎmĂ M‘¡ĎhĎ=lJĎ NqĳĄzĎ=dŇ‘ČwĘ r‘Če¡ČmĂ tŇyĂBČŔhČ=l‘Č CBs
ăČ nĎ ÉMŁdŇsĘ yS
ąĄ nĘ’Č
5 ì
Ň yl
¡Ć ’Ą C’B
¿Ď =rS
Ć ’Ğ MyS
ËĂ nĎ’ĞhĲĎ hŇÌĄ’
I Č olŔ CrmĘ’ŇIăŁwČ ÉTol=l’Ć C’ąrĘqĘIĂwĲČ
6 h
Ň xĎtŇĘ ĳĆjhČ Tol¡ Mh
ËĆř lĄ’Ğ ’Y
ÌĄ IĄwČ : MtĲŇĎ ’
Ł hŇ‘ř¡ĎdĘŇĲnĄ wĘ CnylĄŔ’Ą M’
ăĄ yYĂohĲ hŇlĎyĘQ
ĳĎ hČ
7, 8 ’n
ÄĎ =hŇeĄhĂ : C‘rĲĄêĎ yx
¡Č ’Č ’n
¿Ď=l’Č rm
ĳČ ’ŇIŁwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ rg¿ŇČsĎ tŇlĆD¡ĆhČwĘ
MkĆŔylĄ’Ğ ÉNhĆtŇĘ ’Ć ’e
ąĎ=hŇ’ĎyYĲĂo’ Sy’ĂŔ ÉC‘dĘŇyĲĎ=âl rS
ąĆ ’Ğ tŇonębĎŇ yê
ăĄS
Ę ylĂÁ
rbĎŔdĎŇ CW
ă ‘ĞêĲČ=l’Č É l’ĄřhĎ MyS
ąĂ nĎ’ĞĲlĎ qrČţ Mk
ĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇoF¡JČ NhĆŔlĎ CW
ă ‘ĞwĲČ
9 ÉCrm
Ę ’ŇIĲŁwČ hŇ’ĎlĘhĎę=SGĆ ű CrămĘ’ŇIĲŁwČ : ytŇĲĂ rĎq
Ł Ĳ lY
¿Ą BĘ C’B
¡Ď NJ
¿Ą =l‘Č=yJĲĂ
CrÄYĘpŇĘ IĂwČ Mh
ĳĆ mĄ ì¡ŇlĘ ‘r¿ČnĎ hŇêěĎ ‘Č TopŔS
Ď Tj
Łă S
Ę IĂwČ ÉrCgŇlĎ=’B
ĲĎ dŇąxĎ ’ĆhĲĎ
10 ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ CxąlĘS
Ę IĂwČ : tŇlĆDĲĎhČ rB
Ł¿ S
Ę lĂ CS
¡ GĘIĂwĲČ dŇŁ’ŔmĘ ÉTolBĘ Sy’
ąĂ bĎŇ
27

Mdy=t’
.’lm MhĄylĄ’
Ğ yllhb v.6

.‘"t Nkw ,MhĆUĎ‘Ă CnyyĂhĎwĘ ’"s v.5

.+q âl +tk ol ’"s hyl‘ rsmn v.2 .Ty
.hQĆ’ĄhĎ rybs v.8
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19. 11–27

: CrgĲĎŇsĎ tŇlĆD¡ĆhČ=tŇ’ĆwĘ hŇtŇĎ yĘB
ĳĎ hČ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ TolË=tŇ’Ć C’yb
ÌŇĂ IĎwČ MdĎŔyĎ=tŇ’Ć
lodŇĳGĎ=dŇ‘ČwĘ NT
Ł ¡ uĎmĂ MyrĂŔwĄnĘiČBČ ÉCJhĂ tŇyĂBČęhČ xtŇČ ăjĆ =rS
Ć ’Ğ MyS
ÂĂ nĎ’ĞhĲĎ=tŇ’ĆwĲĘ
ìăŇlĘ=ymĲĂ dŇ‘Łť Tolę=l’Ć MyS
ĂÁ nĎ’ĞhĲĎ CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ : xtŇČ jĲĎhČ ’Y
Ł ¿ mĘlĂ C’¡lĘIĂwČ
: MoqĲUĎhČ=NmĂ ’Y
¡Ą oh ry‘ĳĂBĎ ì¡ŇlĘ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ wĘ ìŇytŔĆ nŁbŇĘ C ìŇyřănĆbĎŇC ÉNtŇĎ xĎř hŇŁpŔ
ynăĄjĘ=tŇ’Ć ÉMtŇĎ qĎ‘ĞYĲČ hŇąĎldĘŇgĲĎŇ=yJĂ hŇĳĆh
E Č Moq¡UĎhČ=tŇ’Ć CnxĘnČŔ’Ğ MytăĂŇxĂS
Ę mČ=yJĲĂ
ű wynăĎtŇĎ xĞ=l’Ć ű rB
ăĄ dČŇyĘwČ TolÁ ’YĄÄIĄwČ : HtĲŇĎ xĞS
ĲČ lĘ ho¡ĎhyĘ Cnx
¿Ą QĘS
Č yĘwČ hoĎŔhyĘ
ho¡ĎhyĘ tŇyx
¿Ă S
Ę mČ=yJĲĂ hŇEĆŔhČ MoqăUĎhČ=NmĂ ÉC’~Ę CmCqą ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ wytęĎ nŁbŇĘ yx
ăĄ qĘŁlĲ
CYy’
¿Ă IĎwČ hŇlĎŔ‘Ď rxČăè
Č hČ ÉomkŇĘ C : wynĲĎtŇĎ xĞ yn¿Ąy‘ĄBĘ qx
¡Ą YČmĘkŇĂ yh
¿Ă yĘwČ ry‘ĳĂhĎ=tŇ’Ć
ÉìytÄĆ ŁnbŇĘ yê
ąĄ S
Ę =tŇ’ĆwĘ ìÁêĘS
Ę ’Ă=tŇ’Ć xqÄČ žMCq rm
Ł ĳ ’ŇlĄ TolăBĘ Myk
¡ŇĂ ’ĎlĘUČhČ
MyS
ĂÁ nĎ’ĞhĲĎ CqzÄĂ xĞIĲČwČ ű HmĎőhĘmČtŇĘ IĲĂwČ : ry‘ĲĂhĎ Nw¿Ł‘ĞB
ĲČ hŇ¡pĆŇ iĎêĂ=NjĆ tŇŁ’ŔYĎmĘeĂhČ
Ch’
¿Ě YřĂ IĲŁwČ wyl
ĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ tŇ¿ČlmĘxĆBĘ wytŔĎ nŁbŇĘ yê
ăĄS
Ę ÉdyČbŇĘ C oêęS
Ę ’Ă=dŇyČbŇĘ C odăŇyĎBĘ
Tl
ăĄ UĎhĂ ÉrmĆř’ŇŁIÄwČ hŇYĎCxęhČ MtÁĎ ’
Ł M’ÄĎ yYĂohřĲ kŇĘ žyhĂyĘwČ : ry‘ĲĂlĎ ZCx¿mĂ Chx
¡Ě eĂIČwČ
hŇrĎh¿ĎhĎ rJ
ĳĎJĂhČ=lkĎŇBĘ dŇm
Ł ¡ ‘ĞêĲČ=l’ĲČwĘ ìŇyrĆŔxĞ’ĲČ TyB
ăĂ êČ=l’Č ìŇS
ĆŔ pŇĘ nČ=l‘Č
’nĎţ=hŇeĄhĂ : ynĲĎŁdŇ’Ğ ’n
¡Ď=l’Č Mh
ĳĆ lĄ’Ğ Tol¡ rmĆ’ŇŁI¿wČ : hŇp
ĲĆŇ iĎêĂ=NjĆ Tl
¡Ą UĎhĂ
ydĂŔUĎ‘Ă ÉtĎyW
ĂÄ ‘Ď rS
ąĆ ’Ğ ìęDĘsĘxČ lDăĄgŇĘ êČwČ ůìynĆy‘ĄBĘ ÈNxĄ ìăŇDĘbŇĘ ‘Č ’YĎÄmĎ
ynĂq¿ČBĎdĘŇêĂ=NjĆ hŇrĎhĎŔhĎ Tl
ăĄ UĎhĂlĘ É lkČŇC’ âlą ykęĂ nŁ’ĲĎwĘ yS
ĳĂ pŇĘ nČ=tŇ’Ć tŇoy¡xĞhĲČlĘ
’yh
ăĂ wĘ hŇUĎ¡S
Ď sCn¿lĎ hŇËbĎŇ r
Ł qĘ tŇ’ŇŁEÌhČ ry‘ÄĂ hĎ ’nĎţ=hŇeĄhĂ : yêĂmĲČwĎ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ
rmĆ’ŇIăŁwČ : yS
ĲĂ pŇĘ nČ yx
¿Ă tŇĘ C ’wh
¡Ă r‘ËĎYĘmĂ âl¿hĞ hŇUĎS
Ďę ’eÁĎ hŇTĎÄlĘUĲĎ’Ă r‘ĳĎYĘmĂ
ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć yJ
¿Ă pŇĘ hĎ yê
ËĂ lĘbŇĂ lĘ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎlČ MG
¡Č ìŇynĆŔpĎŇ ytŇĂ ’ŇăW
Ď nĎ ÉheĄhĂ wylĎŔ’Ą
rbĎŔDĎ tŇoW
ă ‘řĞl
ĲČ É lkČŇC’ âlą yJ
ăĂ hŇUĎS
ĎŔ Tl
ăĄ UĎhĂ ÉrhĄmČ : êĎrĘB
ĲČ DĂ rS
¿Ć ’Ğ
’ĎăYĎř yĎ SmĆ¡è
Ć hČ : r‘ČoYĲ ry‘¡ĂhĎ=MS
ĲĄ ’r¿ĎqĎ NJ
ËĄ =l‘Č hŇUĎĳS
Ď ì¡Ň’ĞŁBĲ=dŇ‘Č
hŇr¡Ďm
Ł ‘Ğ=l‘ČwĘ Md
ŁŇËsĘ=l‘Č ryT
ÌĂ mĘhĂ hoĎęhywĲČ : hŇrĎ‘ĞY
Ł Ĳ ’B
¿Ď Tol¡wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č
l’ĄŔhĎř MyrăĂ‘ĎhĲĆ=tŇ’Ć Éëp
ŁŇ hĞIĲČwĲČ : MyĂmĲĎè
Ď hČ=NmĂ ho¡ĎhyĘ tŇ¿’Ą mĄ S’
ĳĄ wĎ tŇyrăĂpŇĘ GĎ
TB
¿Ą êČwČ : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ xmČ¡YĆ wĘ MyrĂŔ‘ĎhĲĆ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ Ét’ĄwĘ rJ
ĳĎJĂhČ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ
rqĆŁBĳBČ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č MJ
¿Ą S
Ę IČwČ : xlČmĲĆ bŇyY
¿Ă nĘ yh
¡Ă êĘwČ wyrĳĎxĞ’ĲČmĄ oê¡S
Ę ’Ă
Mwqmh=l’
Ch’
Ě yYĂoIwČ ymlVwry ,yllhb Nk v.16 .ìynĆbĎC tlm ’lb Kytnbw ìynĆtĎx
Ğ l"nw ,y"tw V"x Nkw ìynĆBĎ ’"s v.12
.rsx tŁW‘ĞlČ yllhb ,ymlVwry Nk v.22 .‘"t Nk CrmĘ’IŁwČ l"Y v.17 .Vgd M’ĎyYĂohJĘ n"b v.17 .’lm
.hQĆ’ĄhĎ rybs v.25 .h’YĘyĎ rybs v.23
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ynąĄjĘ=l‘Č PŇqĄęS
Ę IČwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ=tŇ’Ć MS
¡Ď dŇmČ‘¿Ď=rS
Ć ’Ğ MoqŔUĎhČř=l’ĆÄ
rT
Ł ă yqĂ ÉhlĎ‘Ď hŇąĄh
e Ă wĘ ’rĘIČęwČ rJ
ĳĎJĂhČ ZrĆ’ăĆ yn¡ĄjĘÍlJĎ l‘¿ČwĘ hŇrĎŔm
Ł ‘ĞwĲČ ÉMŁdŇsĘ
29 rJ
ĎŔ JĂhČ yrăĄ‘Ď=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ tŇąxĄ S
Č BĘ yhęĂ yĘwČ : NS
ĲĎ bŇĘ JĂhČ rT
Ł ¡ yqĂJĘ ZrĆ’ĎŔhĎ
hŇkĎŔpĄŇhĞhĲČ ëŇoêămĂ ÉTol=tŇ’Ć xQ
ąČ S
Č yĘwČ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ rJ
Ł¿ zĘIĂwČ
30 r‘
řČ o~ÁmĂ TolÄ ž l‘ČIČwČ : TolĲ Nh
¡Ą BĎ bŇ¿S
Č yĎ=rS
Ć ’Ğ MyrĂŔ‘Ďh
ăĆ =tŇ’Ć ÉëŁpŇhĞB
ĲČ
ÉbS
Ć IÄĄwČ r‘ČoYĳBĘ tŇbĆŇăS
Ć lĎ ’r¡ĄyĎ yJ
¿Ă oUŔ‘Ă ÉwytŇĎ nŁbŇĘ yê
ąĄS
Ę C rhĎęBĎ bŇS
Ć ăĄwČ
I
31 h
Ň r¡Ďy‘Ă~ĘhČ=l’Ć hŇrËĎykŇĂ BĘhČ rmĆ’ŇŁêÌwČ : wytĲŇĎ ŁnbŇĘ yê
¿ĄS
Ę C ’Ch¡ hŇrĎŔ‘ĎUĘBČ
32 h
Ň kÄĎ lĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ ëŇrĆd¡ŇĆJĘ CnylĄŔ‘Ď ’řobăŇlĎ ÉZrĆ’ÄĎ BĎ Ny’
ąĄ Sy’ÄĂ wĘ NqĳĄzĎ Cnyb
ăŇĂ ’Ď
33 íyq
ÌĆS
Ę êČwČ : ‘rČzĲĎ Cnyb
¡ŇĂ ’ĎmĲĄ hŇ¿Ćx
I Č nĘC oUĳ‘Ă hŇăbĎŇ JĘS
Ę nĂwĘ NyĂy¡Č Cnyb
ËŇĂ ’Ď=tŇ’Ć hŇqÌĆS
Ę nČ
hĎybĂŔ’Ď=tŇ’Ć bŇăJČ S
Ę êĂwČ ÉhrĎykŇĂ BĘhČ ’b
Ł ąŇ êĎwČ ’Chĳř hŇlĎyĘQ
ăČ BČ NyĂy¡Č Nh
ËĆ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć
34 ÉhrĎyk
ŇĂ BĘhČ rmĆ’ŇŁêąwČ tŇrĎŔxĽUĲĎmĲĂ ÉyhĂyĘwĲČ : HmĲĎCŁqřbŇĘ C Hb
¡ĎŇ kŇĘ S
Ă BĘ ‘d¿ČŇyĎ=âlĲwĘ
hŇlĎyĘQČęhČ=MGČ NyĂyČÁ CeqÄĆ S
Ę nČ yb
ĳŇĂ ’Ď=tŇ’Ć SmĆ¡’Ć yêĂbŇĘ ¿kČŇ S
Ď =NhĲĄ hŇrĎŔy‘Ă~ĘhČ=l’Ć
35 h
Ň lĎyĘQ
ÌČ BČ MG
ăČ íyqÁĆ S
Ę êČwČ : ‘rČzĲĎ Cnyb
¡ŇĂ ’ĎmĲĄ hŇ¿Ćx
I Č nĘC oUŔ‘Ă yb
ăŇĂ kŇĘ S
Ă Éy’ĂŁbÄC
‘d¿ČŇyĎ=âlĲwĘ oUŔ‘Ă bŇăJČ S
Ę êĂwČ ÉhrĎy‘Ă~ĘhČ MqĎê
ąĎ wČ NyĂyĳĎ Nh
¡Ć ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć ’ChËhČ
36, 37 d
Ň lĆê
ąĄ wČ : NhĲĆybŇĂ ’ĞmĲĄ Tol¡=tŇonĲbŇĘ yê
¿ĄS
Ę íyrËĆhĞêĲČwĲČ : HmĲĎqĚbŇĘ C Hb
¡ĎŇ kŇĘ S
Ă BĘ
: MoIĲhČ=dŇ‘Č bŇ¡’Ď om=ybĲŇĂ ’Ğ ’Ch¿ bŇĳ’Ď om om¡S
Ę ’r¿ĎqĘêĂwČ NBĄŔ ÉhrĎykŇĂ BĘhČ
38 yb
¿ŇĂ ’Ğ ’ChË yU
ĳĂ ‘Č=NBĆ om¡S
Ę ’r¿ĎqĘêĂwČ NBĄŔ hŇdĎŇlĘăyĎ É’whĂ=MgČŇ hŇrąĎy‘Ă~ĘhČwĘ
k hŇYĎrĘ’
ăČ ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č Mè
ąĎ mĂ ‘iČÄIĂwČ
: MoIĲhČ=dŇ‘Č NoU¡‘Č=ynĲĄbŇĘ
2 Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č rmĆ’ŇŁIÌwČ : rrĲĎgŇĘ BĂ rgĎŇI¡ĎwČ rCS
ĳ Nyb
ăŇĄ C Sd¡ŇĄqĎ=NyB
ĲĄ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I bŇgĆŇeĆŔhČ
xu¡ČIĂwČ rrĎŔGĘ ëŇlĆămĆ ÉëlĆmĆÄybŇĂ ’Ğ xlČęS
Ę IĂwČ ’wh
ĳĂ ytŇĂ Łxă’Ğ oê¡S
Ę ’Ă hŇr¿ĎW
Ď =l’Ć
3 ol
ę rmĆ’ŇIăŁwČ hŇlĎyĘQ
ĳĎ hČ MolăxĞB
ĲČ ëŇlĆ¡mĆ ybŇĂ ’Ğ=l’Ć Myh
ËĂ Łl’Ĺ ’b
ŁÌŇ IĎwČ : hŇrĲĎW
Ď =tŇ’Ć
4 ë
Ň lĆmĆěybŇĂ ’ĞwĲČ : l‘ČB
ĲĎ tŇlČ‘¿ĚBĘ ’wh
¡Ă wĘ êĎxĘqČŔlĎ=rS
Ć ’Ğ hŇăè
Ď ’ĂhĲĎ=l‘Č ÉtmĄ ì¿ŇeĘhĂ
5 ’Ch
ą âlÄhĞ : gŇrĲ
Ł hĞêĲČ qyD¡ĂYČ=MGČ yogŇ¿ hĞ ynĎěŁdŇ’Ğř rmČě’ŇIŁwČ hĎyl
ĳĆ ’Ą bŇr¡ČqĎ âl¿
yb
ËŇĂ bĎŇlĘ=MtŇĎ BĘ ’Chĳ yx
ăĂ ’Ď hŇr¡ĎmĘ’ĲĎ ’wřh
¿Ă =MgČŇ=’yhĲĂwĘ ’whĂŔ ytŇĂ Łxă’Ğ ÉylĂ=rmČ’ĲĎ
6 MG
ăČ MŁlęxĞB
ĲČ MyhÁĂ Łl’ĹhĲĎ wylĎÄ’Ą žrmĆ’ŇIŁwČ : tŇ’ŇŁzĲ ytŇĂ yW
¿Ă ‘Ď yj
¡ČJČ Ny¿ŁqĘnĂbŇĘ C
ì¡ŇtŇĘ o’Ĳ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ=MGČ ëŇŁW
Ì xĘ’ĆwĲĎ tŇ’ŇŁEŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď ÉìbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=MtŇĎ bŇĘ yJ
ąĂ ÉyêĂ‘ĘdČÄyĎ yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ
28

yl=wTxm
Nk v.30 .‘"tb rJĎJĂhČ ynĄjĘ l‘w ,y"k ’"tw V"x Nkw Zr’=lkĎ ynĄjĘ=l‘w ’"s v.28 .MoqŔUĎhÄČ =l’Ć ’"s v.27
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20. 7–21. 6

=tŇS
Ć ’ĲĄ bŇąS
Ą hĎ hŇêęĎ ‘ČwĘ : hĎyl
ĲĆ ’Ą ‘ČGŁ¿ nĘlĂ ìŇyê¡ĂtŇČ nĘ=âlĲ NJ
¿Ą =l‘Č yl
ĳĂ =oTřxĞmĲĄ 7
‘DČť bŇyS
Ăę mĄ ìăŇnĘy’ĲĄ=M’ĂwĘ hŇĳĄx
y Ę wĲĆ ì¡ŇdĘŇ‘ČB
ĲČ lQ
¿Ą jČtŇĘ yĂwĘ ’ChŔ ’yb
ăŇĂ nĎ=yJĲĂ ÉSy’ĂhĎ
rqĆŁBęBČ ëŇlĆmĆÁybŇĂ ’Ğ MJĄÄS
Ę IČwČ : ëŇĲlĎ =rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ hŇê
¡Ď ’Č tŇCmŔêĎ tŇomă=yJĂ 8
Mh
ĳĆ ynĄzĘ’ĎBĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć rB
ËĄdČŇyĘwČ wydĎŔbĎŇ‘Ğ=lkĎŇlĘ É’rĎqĘIĂwČ
olÁ rmĆ’ŇŁIÄwČ MhĎęrĎbŇĘ ’ČlĘ ëŇlĆmĆÁybŇĂ ’Ğ ’rĎÄqĘIĂwČ : dŇŁ’ĲmĘ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ C’¿rĘyIĲĂwČ 9
yê¡ĂkŇĘ lČmĘmČ=l‘ČwĘ yl
ËČ ‘Ď tŇĎ ’ŇÌĄbŇ hĄ=yJĲĂ ëŇlĎŔ ytŇĂ ’ŇăTĎ xĎ=hŇmĆC ÉCnQĎÄ tŇĎ yW
ąĂ ‘Ď=hŇmĆ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ydŇĲĂUĎ‘Ă tŇĎ yW
¡Ă ‘Ď CWŔ‘ĎyĲĄ=âl rS
ăĆ ’Ğ ÉMyW
Ă ‘ĞmĲČ hŇĳĎlŁdŇgŇĘ hŇă’Ď TĎxĞ 10
: hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć tŇĎ yW
¡Ă ‘Ď yJ
¿Ă tŇĎ y’ĂŔrĎ hŇm
ăĎ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č=l’Ć ëŇlĆ¡mĆ ybŇĂ ’Ğ
hŇĳĆh
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Ł ’Ğ hŇnĎęmĘ’Ď=MgČŇwĘ : yêĲĂS
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Ł C‘ătŇĘ hĂ rřS
ÌĆ ’ĞJĲČ yhÂĂ yĘwČ : hŇè
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ydĳĂŇUĎ‘Ă yW
¡Ă ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ ëŇDŔĄsĘxČ hŇăĆz HlĎŔ rm
ăČ ’
Ł wĲĎ ůybŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ mĂ ÈMyhĂŁl’Ĺ
xuÄČ IĂwČ : ’ChĲ yx
¿Ă ’Ď yl
¡Ă =yrĂmĘ’Ă hŇUĎS
ĎŔ ’obăŇnĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMoqUĎhČ=lJĎ l’
ąĆ 14
olŔ bŇS
Ć ăIĎwČ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’ČlĘ Nê
¡ĄIĂwČ tŇŁxŔpĎŇS
Ę C ÉMydĂŇbĎŇ‘ĞwĲČ rqęĎ bĎŇC N’ŇŁYăř ëŇlĆmĆÁybŇĂ ’Ğ
bŇoF¿BČ ìŇynĳĆpĎŇlĘ yY
¡Ă rĘ’Č hŇ¿Ąh
e Ă ëŇlĆmĆŔybŇĂ ’Ğ rmĆ’ŇŁIăwČ : oêĲS
Ę ’Ă hŇr¿ĎW
Ď tŇ¡’Ą 15
ëŇyxĂŔ’ĎlĘ ÉPsĆJĆÄ PŇlĆą’Ć yêĂtÁČ nĎ hŇeĄÄhĂ rmČę’Ď hŇrăĎW
Ď lĘC : bŇS
ĲĄ ìŇyn¡Ćy‘ĄBĘ 16
: tŇxČkĲĎŇnŁwĘ lJ
Ł¡ tŇ¿’Ąř wĘ ëŇê
ĳĎ ’Ă rS
ăĆ ’Ğ lk
ŁŇ¡ lĘ MyĂnČŔy‘Ą tŇCsăJĘ ÉëlĎ=’Ch hŇąĄh
eĂ
ëŇlĆÌmĆ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć MyhÁĂ Łl’Ĺ ’jÄĎ rĘIĂwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=l’Ć Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č lQ
¿Ą jČtŇĘ IĂwČ 17
MxĆr¡Ć=lJĎ dŇ‘¿ČBĘ hoĎŔhyĘ ÉrYČ‘Ď rY
Ł ą ‘Ď=yJĲĂ : CdŇĲlĄ IĄwČ wyt
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Ł mĘ’ČwĘ oêËS
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Ć ¿’Ą hŇr¡ĎW
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¿ČŇ DĘ=l‘Č ëŇlĆĳmĆ ybŇĂ ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ
hŇr¡ĎW
Ď lĘ hoËĎhyĘ W‘ČIÌČwČ rm
ĳĎ ’Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ hŇr¡ĎW
Ď =tŇ’Ć dŇq¿ČjĎ hoËĎhywĲČ
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ËĎ rĎbŇĘ ’ČlĘ hŇrÌĎW
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onŔBĘ qx
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I : qxĲĎYĘyĂ hŇr¡ĎW
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Ć ’Ğ olË 4
tŇă’Č mĘ=NBĆ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’ČwĘ : MyhĲĂŁl’Ĺ otŇ¡ ’
Ł hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ Mym
ĳĂ yĎ tŇ¡Čm
nŁ S
Ę =NBĆ 5
hŇW
Ď ‘¿Ď qx
Ł ě YĘ hŇrĎŔW
Ď rmĆ’ŇŁêăwČ : onĲBĘ qx
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nĎ 6
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Ł C‘ÄtŇĘ hĂ=rS
Ć’
ĞĲJČ ’"s v.13

.rsx ynĂĚgrĎh
Ğ wČ ymlVwry ,yllhb Nk v.11 .yrq ’oTx
Ğ mĄ v.6
.lJ
Ł¡ =t’ĆwĘ ’"s v.16 .z"T qwsp Nyy‘ : N’Y PsĆJĆ PlĆ’Ć ‘"tb v.14

21. 7–23
7
8
9

10
11
12

13
14

15
16

17

18
19
20

21

22
23

’ryw

31

MhĎŔrĎbŇĘ ’ČlĘ É lQĄmĂ ym
ąĂ rmĆ’ŇŁêęwČ : ylĲĂ=qxČYĞřyĲĂ ‘Čm
¡Ą è
Ł hČ=lJĎ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ yl
¡Ă
lm
ĳČ GĎIĂwČ dŇlĆ¡Ćh
I Č lD¿ČgŇĘ IĂwČ : wynĲĎqĚzĘlĂ Nb
¡ĄŇ yêĂdĘŇ¿lČ yĎ=yJĲĂ hŇrĳĎW
Ď Myn¡ĂbĎŇ hŇqĎyn¿ĂyhĄ
’rĆêÄĄ wČ : qxĲĎYĘyĂ=tŇ’Ć lm
¿Ą GĎhĂ Moy¡BĘ lodŔgĎŇ hŇê
ăĆS
Ę mĂ ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č W‘ČIąČwČ
: qxĲĆřYČmĘ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’ČlĘ hŇd¿ĎŇlĘyĲĎ=rS
Ć ’Ğ tŇyrËĂYĘUĂhČ rgÌŇh
Ď Ď =NBĆ=tŇ’ĲĆ hŇrĎÁW
Ď
ÉSrČyyĂ âlą yJ
ăĂ Hn
ĳĎBĘ=tŇ’ĆwĘ tŇ’ŇEŁ¡hČ hŇm
¿Ď ’ĎhĲĎ SrËĄGĎ MhĎŔrĎbŇĘ ’ČlĘ ÉrmĆ’Ňê
Ł Ä wČ
ynăĄy‘ĄBĘ dŇŁ’¡mĘ rb
ËĎŇ DĎhČ ‘rČIÌĄwČ : qxĲĎYĘyĂ=M‘Ă yn¡ĂBĘ=M‘Ă tŇ’ŇŁEŔhČ hŇm
ăĎ ’ĎhĲĎ=NBĆ
‘rąČyĄ=l’Č MhĎęrĎbŇĘ ’Č=l’Ć MyhÁĂ Łl’Ĺ rmĆ’ŇŁIÄwČ : onĲBĘ tŇŁd¿Ňo’ l‘¡Č Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č
hŇr¡ĎW
Ď ìŇyl
ËĆ ’Ą rm
¿Č ’Ňê
Ł rS
ĆÄ ’Ğ ž lJ
Ł ìŇtŔĆ mĎ’Ğ=l‘ČwĘ r‘ČeăČhČ=l‘Č ÉìynĆÄy‘ĄBĘ
hŇm
¡Ď ’ĎhĲĎ=NBĆ=tŇ’Ć Mg
¿ČŇ wĘ : ‘rČzĲĎ ì¡ŇlĘ ’r¿ĄuĎyĂ qxĎŔYĘyĂbŇĘ yJ
ăĂ Hl
ĳĎ q
Ł BĘ ‘m
ăČ S
Ę
žMxĆlĆ=xuČIĲĂwČ rqĆŁBÃBČ ű Mh
ăĎ rĎbŇĘ ’Č MJ
ăĄ S
Ę IČwČ : ’ChĲ ì¡Ň‘ĞrĘzĲČ yJ
¿Ă Cem
ĳĆ yW
Ă ’Ğ yogŇă lĘ
hĎĳxĆ QĘS
Č yĘwĲČ dŇlĆ¡Ćh
I Č =tŇ’ĆwĘ Hm
ËĎ kŇĘ S
Ă =l‘Č MřÌW
Ď rgĎŇhĎţ=l’Ć Nê
ăĄIĂwČ MyĂmÁČ tŇmČxĄÄwĘ
tŇmĆĳxĆ hČ=NmĂ MyĂU¡ČhČ Cl¿kŇĘ IĂwČ : ‘bČŇS
ĲĎ r’
¿Ą BĘ rB
¡Č dĘŇmĂBĘ ‘tŇČ êŔĄ wČ ëŇlĆê
ăĄwČ
HlĎÁ bŇS
Ć êÄĄ wČ žëlĆêĄwČ : MxĲĂyv
Ă hČ dŇ¿xČ ’Č tŇxČê
¡Č dŇlĆIŔĆhČ=tŇ’Ć ÉëlĄřS
Ę êČwČ
dŇlĆĳĎh
I Č tŇomăBĘ hŇ¡’Ć rĘ’Ć=l’Č hŇrĎŔmĘ’ĲĎ yJ
ăĂ tŇS
Ć qĆŔ ywăĄxĞTĲČmĘJĂ ÉqxĄrĘhČ dŇgĆŇeĆęmĂ
loqă=tŇ’Ć ÈMyhĂŁl’Ĺ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : OĘbŇĘ êĲĄwČ Hl
¡Ď q
Ł =tŇ’Ć ’ř¿v
Ď êĂwČ dŇgĆŇeĆŔmĂ bŇS
Ćê
ăĄwČ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ ÉrgĎŇhĎ=l’Ć ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ ëŇ’ÄČ lĘmČ ž’rĎqĘIĂwČ ůr‘ČeČhČ
r‘Če¡ČhČ loq¿=lř’Ć Myh
ËĂ Łl’Ĺ ‘m
ÌČ S
Ď =yJĲĂ y’ĂŔrĘyêăĂ=l’Č rgĳŇh
Ď Ď ëŇăĎQ=hŇmČ Hl
¡Ď
oBĳ ëŇd¡ŇĄyĎ=tŇ’Ć yqĂyz¿ĂxĞhĲČwĘ r‘ČeČŔhČ=tŇ’Ć y’
ăĂ W
Ę ymĂCqť : MS
ĲĎ =’Ch rS
¿Ć ’ĞB
ĲČ
r’
ăĄ BĘ ’rĆê¡ĄwČ hĎynĆŔy‘Ą=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ xqąČpŇĘ IĂwČ : CemĲĆyW
Ă ’Ğ lod¡ŇGĎ yogŇ¿ lĘ=yJĲĂ
yh
ÌĂ yĘwČ : r‘ČeĲĎhČ=tŇ’Ć qĘS
Ęê
¡Č wČ MyĂmČŔ ÉtmĆxĄÄhČ=tŇ’Ć ’Q
ąĄ mČêĘwČ ëŇlĆêÁĄ wČ MyĂm
ĳĎ
: tŇè
ĲĎ qČ hŇ¿bĆŇ r
Ł yh
¡Ă yĘwČ rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉbS
Ć IÄĄwČ lDĳĎgŇĘ IĂwČ r‘Če¡ČhČ=tŇ’Ć Myh
ËĂ Łl’Ĺ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ hŇ¡è
Ď ’Ă oUË’Ă ol¿=xuČêĲĂwČ NrĳĎ’ŇjĎ rB
ăČ dĘŇmĂBĘ bŇS
Ć ¡ĄwČ
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Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č=l’Ć o’ŔbĎŇYĘ=rW
Č É lk
ŁŇ ypŇĂ C ëŇlĆmĆęybŇĂ ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ ’whĂŔhČ tŇ‘ăĄBĎ ÉyhĂyĘwĲČ
yQ
ąĂ hŇ‘ĎbŇĘ è
ĎÄ hĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ : hŇW
ĲĆ ‘Ł hŇê
¡Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ BĘ ìŔUĘ‘Ă Myh
ăĂ Łl’Ĺ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
ytŇĂ yW
ąĂ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ dŇsĆxĆÁJČ yDĳĂkŇĘ nĆlĘC yn¡ĂynĂlĘC ylĂŔ rq
Łă S
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ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : HB
ĲĎ hŇêĎrĘG¿Č=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=M‘ĂwĘ ydĂŔUĎ‘Ă hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ ÉìUĘ‘Ă 24
ÉtodŇ’
Ł =l‘Č ëŇlĆĳmĆ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č xČ¿kŇĂ ohwĘ : ‘Čb
ĲĄŇ è
Ď ’Ă yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č 25
âlă ëŇlĆmĆŔybŇĂ ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : ëŇlĆmĲĆybŇĂ ’Ğ yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č Cl¡zĘGĲĎ rS
¿Ć ’Ğ MyĂUČŔhČ r’
ăĄ BĘ 26
Mg
ÌČŇ wĘ yQĂę êĎdĘŇGăČhĂ=âlĲ hŇêÂĎ ’Č=MgČŇwĘ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć hŇ¡W
Ď ‘Ď ym
¿Ă yêĂ‘ĘdČŔyĎ
Nê
¡Ą IĂwČ rqĎŔbĎŇC N’ŇŁYă ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č xuąČIĂwČ : MoIĲhČ yê¿ĂlĘBĂ yêĂ‘Ęm
¡Č S
Ď âl¿ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ 27
‘bČŇËS
Ć =tŇ’Ć MhĎęrĎbŇĘ ’Č bŇă~Ą IČwČ : tŇyrĲĂBĘ Mh
¡Ć ynĄS
Ę CtŇ¿ rĘkŇĘ IĂwČ ëŇlĆĳmĆ ybŇĂ ’ĞĲlČ 28
hŇeĎhĄę hŇm
ăĎ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č=l’Ć ëŇlĆ¡mĆ ybŇĂ ’Ğ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : NhĲĆDĘbČŇlĘ N’Ň~
Ł ¡ hČ tŇŁW
¿ bŇĘ JĂ 29
=tŇ’Ć yJĂť rmĆ’ŇŁIěwČ : hŇnĎDĲĎbČŇlĘ êĎbŇĘ ¡~Č hĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ ÉtŁWbĎŇJĘ ‘bČŇąS
Ć 30
yêĂrĘp
¡ŇČ xĎ yJ
¿Ă hŇdĎŔ‘ĄlĘ yQ
ăĂ =hŇyĆhĘêĲĂ ÉrCbŇ‘ĞB
ĲČ ydĳĂŇIĎmĂ xu¡ČêĂ tŇŁWŔbĎŇJĘ ‘bČŇăS
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yJ
ËĂ ‘bČŇĳS
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¿Ą BĘhČ=tŇ’ĲĆř 31
ëŇlĆmĆęybŇĂ ’Ğ MqĎăIĎwČ ‘bČŇĳS
Ď r’
ăĄ bŇĘ BĂ tŇyr¡ĂbŇĘ CtŇ¿ rĘkŇĘ IĂwČ : MhĲĆynĄS
Ę C‘¡BĘS
Ę nĂ MS
¿Ď 32
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ăĄ bŇĘ BĂ lS
Ć ¡’Ąř ‘F
¿Č IĂwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć CbŇ¡S
Ě IĎwČ o’ŔbĎŇYĘ=rW
Č É lk
ŁŇ ypŇĂ C 33
ZrĆ’¿ĆBĘ Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č rgĎŇÌIĎwČ : Ml
ĲĎ o‘ l’
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rmĆ’ŇIăŁwČ Mh
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ìąŇdĘŇyxĲĂyĘ=tŇ’Ć ÉìnĘBĂ=tŇ’Ć ’nĎţ=xqČ rmĆ’ŇŁIÃwČ : ynĂĲeĄ hĂ rmĆ’ŇI¿ŁwČ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č wylĎŔ’Ą 2
ÉMS
Ď Chl
ąĄ ‘ĞhĲČwĘ hŇĳĎrĂU
I Ł Ĳ hČ ZrĆ’¡Ć=l’Ć ìŔlĘ=ëŇlĆÄwĘ qxĎŔYĘyĂ=tŇ’Ć ÉêĎbŇĘ hČÄ’Ď=rS
Ć ’Ğ
MhĎÁrĎbŇĘ ’Č MJĄÄS
Ę IČwČ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą rm
¿Č ’
Ł rS
¡Ć ’Ğ MyrĂŔhĎhĲĆ dŇăxČ ’Č l‘Čť hŇlĎŔ‘ŁlĘ 3
tŇ¡’Ą wĘ oêŔ’Ă ÉwyrĎ‘ĎnĘ ynąĄS
Ę =tŇ’Ć xuÂČ IĂwČ orŔm
Ł xĞ=tŇ’Ć ÉSŁbŇxĞIĲČwČĲ rqĆŁBęBČ
=rS
Ć ’Ğ Moq¡UĎhČ=l’Ć ëŇlĆIŔĄwČ MqĎăIĎwČ hŇlĎŔ‘Ł yYăĄ‘Ğ É‘uČbČŇyĘwČ onĳBĘ qx
ăĎ YĘyĂ
wynËĎy‘Ą=tŇ’Ć Mh
ÌĎ rĎbŇĘ ’Č ’v
ĎÄ IĂwČ yS
Ăę ylĂè
Ę hČ MoIăBČ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ ol¿=rmČ’ĲĎ 4
Mk
¿ĆŇ lĎ=CbŇĲ S
Ę wyrĎę‘ĎnĘ=l’Ć MhÁĎ rĎbŇĘ ’Č rmĆ’ŇŁIÄwČ : qx
Ł Ĳ rĎmĲĄ Moq¡UĎhČ=tŇ’Ć ’rĘI¿ČwČ 5
hŇbĎŇCS
¿ nĎwĘ hŇ¡Ćx
w Ğ êĲČS
Ę nĲĂwĘ hŇŁJĳ=dŇ‘Č hŇ¡kĎŇ lĘĲnĄ r‘ČeČŔhČwĘ ynăĂ’ĞwĲČ romŔxĞhĲČ=M‘ĲĂ Éhj
Ł
onŔBĘ qx
ăĎ YĘyĂ=l‘Č ÉMW
Ć IĎÄwČ hŇlĎę‘ŁhĲĎ yYăĄ‘Ğ=tŇ’Ć MhÁĎ rĎbŇĘ ’Č xuÄČ IĂwČ : Mk
ĲĆŇ ylĄ’Ğ 6
rmĆ’ŇŁIÄwČ : wDĲĎxĘyČ Mh
¡Ć ynĄS
Ę CkŇ¿ lĘIĲĄwČ tŇlĆĳĆkŇ ’ĞUĲČhĲČ=tŇ’ĆwĘ S’
¡Ą hĎ=tŇ’Ć odŔyĎBĘ xuăČIĂwČ 7
rmĆ’ŇŁIęwČ ynĳĂbŇĘ yeĂăeĆhĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ ybĂŔ’Ď rmĆ’ŇIăŁwČ ÉwybŇĂ ’Ď Mh
ąĎ rĎbŇĘ ’Č=l’Ć qxÁĎ YĘyĂ
hnh
.rds N’k Ny’ ’"sb v.1

.bk

.lS
Ć ’Ć ’"s v.33

.’y‘g ’lb =t’Ć n"b v.30

22. 8–24
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10
11
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15
16
17

18
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MyhÂŁl’
Ă Ĺ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ hŇ¡v
Ć hČ hŇ¿Ą’
I Č wĘ MyYĂŔ‘Ąh
ăĎ wĘ ÉS’ĄhĎ hŇąĄh
eĂ
=l’ĲĆ C’b
Ł ę IĎwČ : wDĲĎxĘyČ Mh
¡Ć ynĄS
Ę CkŇ¿ lĘIĲĄwČ ynĳĂBĘ hŇ¡Ďl‘ŁlĘ hŇËv
Ć hČ oQ¿=hŇ’ĆrĘyřĲĂ
xČBĄŔzĘUĂhČ=tŇ’Ć ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č MS
ąĎ NbĆŇIĂÄwČ ůMyhĂŁl’ĹhĲĎ olă=rmČ’ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÈMoqUĎhČ
xČBĄŔzĘUĂhČ=l‘Č ÉotŇ’
Ł MW
Ć ąĎwČ
I onŔBĘ qx
ăĎ YĘyĂ=tŇ’Ć Édq
Ł ‘ĞIĲČwĲČ MyYĳĂ‘ĄhĲĎ=tŇ’Ć ëŇr¡
Ł ‘ĞIĲČwĲČ
tŇlĆĳĆkŇ ’ĞUĲČhĲČ=tŇ’Ć xu¡ČIĂwČ odŔyĎ=tŇ’Ć ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č xl
ąČ S
Ę IĂwČ : MyYĲĂ‘Ąl
ĲĎ l‘ČU
¡Č mĂ
rmĆ’ŇI¡ŁwČ MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ ÉhoĎhyĘ ëŇą’Č lĘmČ wylĎÁ’Ą ’rĎÄqĘIĂwČ : onĲBĘ=tŇ’Ć Tx
Ł¡ S
Ę lĂ
=l’Ć ÉìdĘŇyĲĎ xl
ąČ S
Ę êĂ=l’Č rmĆ’ŇŁIęwČ : ynĂĲeĄ hĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č ű Mh
ăĎ rĎbŇĘ ’Č
ÉMyhĂŁl’Ĺ ’rąĄyĘ=yJĲĂ yêĂ‘ĘdČęyĎ hŇê
ăĎ ‘Č ű yJ
ăĂ hŇUĎC’ĳmĘ ol¡ W‘Čê
¿Č =l’ČwĘ r‘ČeČŔhČ
MhĎÁrĎbŇĘ ’Č ’v
ĎÄ IĂwČ : yeĂUĲĆmĂ ì¡ŇdĘŇyxĲĂyĘ=tŇ’Ć ì¿ŇnĘBĂ=tŇ’Ć êĎkŇĘ ËW
Č xĎ âl¿wĘ hŇêĎ’ČŔ
ëŇlĆąĄwČ
I wynĳĎrĘqČBĘ ëŇ¡bČŇ iĘBČ zx
¿Č ’ĹĲnĆ rřxČě’Č lyĂ’ČŔ=hŇeĄhĂwĘ É’rĘIČwČ wynĎęy‘Ą=tŇ’Ć
’rÌĎqĘIĂwČ : onĲBĘ tŇxČê
¿Č hŇ¡Ďl‘ŁlĘ Chl
¿Ą ‘ĞIĲČwČ lyĂ’ČŔhĎ=tŇ’Ć xuăČIĂwČ ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č
MoIŔhČ rm
ăĄ ’ĎyĲĄ ÉrS
Ć ’Ğ hŇĳ’Ć rĘyĂ ű hoăĎhyĘ ’Ch¡hČ Moq¿UĎhČ=MS
ĲĄ Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č
tŇyn¡ĂS
Ą Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č=l’Ć ho¡ĎhyĘ ëŇ¿’Č lĘmČ ’rËĎqĘIĂwČ : hŇ’ĲĆrĎyĲĄ ho¡ĎhyĘ rh
¿Č BĘ
ÉtĎyW
ĂÄ ‘Ď rS
ąĆ ’Ğ N‘ČyČť yJęĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ‘Ę¡BČ S
Ę nĂ yB
¿Ă rmĆ’ŇŁIěwČ : MyĂmĲĎè
Ď hČ=NmĂ
ëŇrăĄbĎŇ=yJĲĂ : ìŇdŇĲĆyxĂyĘ=tŇ’ĲĆř ì¿ŇnĘBĂ=tŇ’Ć êĎkŇĘ ¡W
Č xĎ âl¿wĘ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć
rS
¡Ć ’Ğ loxěkČŇwĘ MyĂmČŔè
Ď hČ yb
ăŇĄ kŇĘ okŇĲ JĘ Éì‘ĞrĘzČ=tŇ’ĲĆ hŇąBĆ rĘ’Č hŇBĎÄrĘhČwĘ ìękŇĘ rĆb
ĲĎŇ ’Ğ
ìŔ‘ĞrĘzĲČbŇĘ CkŇă rĞBĲĎtŇĘ hĂwĘ : wyb
ĲĎŇ yĘ’
Ł Ĳ r‘ČS
¿Č tŇ¡’Ą ìŔ‘ĞrĘzĲČ SrăČyĂwĘ MIĳĎhČ tŇăpČŇ W
Ę =l‘Č
ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č bŇS
Ď ąĎwČ
I : ylĲĂq
Ł BĘ êĎ‘Ęm
¡Č S
Ď rS
¿Ć ’Ğ bŇqĆ‘ěĄ ZrĆ’ĳĎhĎ yyăĄoG lJ
Ł¡
Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č bŇS
Ć ¿ĄwČ
I ‘bČŇĳS
Ď r’
ăĄ BĘ=l’Ć wD¡ĎxĘyČ CkŇ¿ lĘIĲĄwČ CmqËĚIĎwČ wyrĎŔ‘ĎnĘ=l’Ć
: ‘bČŇS
ĲĎ r’
¿Ą bŇĘ BĂ
hŇdĎÄlĘyĲĎ hŇeĄhĂţ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’ČlĘ dŇG¿ČIĚwČ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ ÉyrĄxĞ’ĲČ yhęĂ yĘwČ
zCBă=tŇ’ĆwĘ or¡k
ŁŇ BĘ ZC‘¿=tŇ’Ć : ìŇyxĲĂ’Ď rox¿nĎlĘ Myn¡ĂBĎ ’wh
ËĂ =MgČŇ hŇ¿JĎ lĘmĂ
SD¡ĎlĘjĂ=tŇ’ĆwĘ ozŔxĞ=tŇ’ĆwĘ dŇW
Ć ăJĆ =tŇ’ĆwĘ : MrĲĎ’Ğ yb
¿ŇĂ ’Ğ l’
¡Ą CmqĘ=tŇ’ĆwĘ wyx
ĳĂ ’Ď
ÉhQĆ’ĄÄ hŇ¿Ďm
nŁ S
Ę hŇqĳĎbŇĘ rĂ=tŇ’Ć dŇălČ yĎ l’
¡Ą CtŇbŇĘ C : l’ĲĄCtŇBĘ tŇ¡’Ą wĘ PŇ ldĘ
ĳĎ Ň yĂ=tŇ’ĆwĘ
hŇĳmĎ C’rĘ Hm
ăĎ S
Ę C oS
¡ gŇĘ lČypĲŇĂ C : MhĲĎrĎbŇĘ ’Č yx
¿Ă ’Ğ rox¡nĎlĘ hŇJĎŔlĘmĂ hŇdăĎŇlĘyĲĎ
dltw
.’y‘g ’lb =t’Ć n"b v.16

.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw dxĎ’Ć ’"s v.13

.’y‘g ’lb =h’ĆrĘyĂ n"b v.8
.rds N’k Ny’ ’"sb v.20

śsŘ19
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tyV’rb

23. 1–15

: hŇkĲĎŇ‘ĞmĲČ=tŇ’ĆwĘ SxČê
¡Č =tŇ’ĆwĘ MxČGČŔ=tŇ’ĆwĘ xbČŇăTĆ =tŇ’Ć É’whĂ=MGČ dŇlĆê
ąĄwČ
+p5

yn¡ĄS
Ę MynĳĂS
Ď ‘bČŇăS
Ć wĘ hŇ¡ĎS
n Ď Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇËĎS
n Ď hŇ¿’Ď mĄ hŇrĎŔW
Ď yIăĄxČ ÉCyhĘIĲĂwČ gk
ZrĆ’ăĆBĘ Nor¡bŇĘ xĆ ’wh
¿Ă ‘B
ËČ rĘ’Č tŇ¿yČrĘqĂBĘ hŇrĎęW
Ď tŇmĎê
ăĎ wČ : hŇrĲĎW
Ď yI¿ĄxČ 2
MhĎŔrĎbŇĘ ’Č ÉMqĎIĎÄwČ : HtĲŇĎ JŁř bŇĘ lĂwĘ hŇr¡ĎW
Ď lĘ dŇŁj¿sĘlĂ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č É’ŁbŇIĎwČ N‘ČnĳĎJĘ 3
yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ bŇ¿S
Ď otŇwĘ=rGĲĄ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ tŇ¡xĄ =ynĄBĘ=l’Ć rB
¿Ą dČŇyĘwČ otŇĳ mĄ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ 4
: ynĲĎpĎŇQĘmĂ yt¡ĂŇmĄř hŇr¿ĎBĘqĘ’ĆwĘ MkĆŔUĎ‘Ă ÉrbĆŇqÄĆ =tŇEČxĚ’Ğ yl
ąĂ CnÄêĘ Mk
ĳĆŇ UĎ‘Ă
’yW
ĂÄ nĘ ynęĂ ŁdŇ’Ğ ű Cn‘ăĄmĎS
Ę ś: olĲ rm
Ł ¿ ’ŇlĄ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć tŇËxĄ =ynĄbŇĘ CnÌ‘ĞIĲČwČ 5, 6
Sy’
ăĂ ìŇĳtŇĆ mĄ=tŇ’Ć rb
Ł ¡Ň qĘ CnyrĄŔbĎŇqĘ rx
ăČ bŇĘ mĂBĘ CnkĄŔotŇBĘ ÉhêĎ’Č Ó Myh
ąĂ Łl’Ĺ
Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č MqĎÌIĎwČ : ìŇtĲŇĆ mĄ rb
Ł ¿Ň uĘmĂ ì¡ŇUĘmĂ hŇ¿ĆlkŇĘ yĂ=âlĲ orËbŇĘ qĂ=tŇ’Ć CeřUĆŔmĂ 7
SyăĄ=M’Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Mê
¡Ď ’Ă rB
¿Ą dČŇyĘwČ : tŇxĲĄ=ynĄbŇĘ lĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=M‘ČlĘ Cxê
¿Č S
Ę IĂwČ 8
Nor¿pŇĘ ‘ĆBĘ yl
¡Ă =C‘gŇĘ pŇĂ C ynĂC‘ěmĎS
Ę ynČŔpĎŇQĘmĂ ÉytŇĂ mĄ=tŇ’Ć rB
Ł ą qĘlĂ MkĆęS
Ę pŇĘ nČ=tŇ’Ć
hŇăYĄ qĘBĂ rS
¡Ć ’Ğ olŔ=rS
Ć ’Ğ ÉhlĎjĄkŇĘ UČhČ tŇrąČ‘ĎmĘ=tŇ’Ć ylĂę=NêĆyĲĂwĘ : rxČY
Ł Ĳ =NBĆ 9
Nor¿pŇĘ ‘ĆwĘ : rbĆŇqĲĎ=tŇEČxĚ’ĞĲlČ Mk
¡ĆŇ śkŇĘ otŇĲ BĘ yl
ËĂ hŇeĎ¿nĆêĘyĂ ’lĄÁmĎ PŇsĆkĆÄBĘ ChdĳŇĄW
Ď 10
ynăĄzĘ’ĎBĘ ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć yê
ąĂ xĂhĲČ NorÄpŇĘ ‘Ć žN‘ČIČwČ tŇĳxĄ =ynĄBĘ ëŇotŇă BĘ bŇ¡S
Ą yŁ
ÉhdŇĆv
Ď hČ ynĂ‘ĄŔmĎS
Ę ynăĂd
ŁŇ ’Ğ=âlĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ or¡y‘Ă=r‘ČS
ĲČ y’¿ĄBĎ lk
ŁËŇ lĘ tŇxĄŔ=ynĄbŇĘ 11
hĎyê¿ĂtŇČ nĘ yU
ËĂ ‘Č=ynĲĄbŇĘ ynÌĄy‘ĄlĘ hĎyê
ĳĂ tŇČ nĘ ìăŇlĘ oB¡=rS
Ć ’Ğ hŇr¿Ď‘ĎUĘhČwĘ ëŇlĎŔ yêĂt
ăŇČ nĎ
rBĄÄdČŇyĘwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=M‘Č yn¡ĄpŇĘ lĂ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č ÉCxêÄČ S
Ę IĂwČ : ìŇtĲŇĆ mĄ rb
Ł ¿Ň qĘ ëŇ¡ĎQ 12, 13
ynĂ‘ĳĄmĎS
Ę Cl¡ hŇê
¿Ď ’Č=M’Ă ëŇË’Č rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ=M‘Č ynąĄzĘ’ĎBĘ NorÁpŇĘ ‘Ć=l’Ć
N‘ČIÌČwČ : hŇUĎS
ĲĎ yt¡ĂŇmĄ=tŇ’Ć hŇr¿ĎBĘqĘ’ĆwĘ yeĂUĆŔmĂ xqăČ ÉhdŇĆv
Ď hČ PŇsĆąĆJ yêĂtÁČ nĎ 14
tŇŁ’ÌmĄ ‘BČÄrĘ’Č žZrĆ’Ć ynĂ‘ĄŔmĎS
Ę ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ś: olĲ rm
Ł ¿ ’ŇlĄ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć NorËpŇĘ ‘Ć 15
Psk=lqV

MymlV ,+h Myrdsw .z"mq Myqwspw .Nwnm’ Nk ’Ymn w"Tdb ,whynnwk [18:1—22:24] hVrph MV v.24
,[21:1] hrV t’ dqp y"yw ,[20:1] Mhrb’ MVm ‘syw ,[19:1] Myk’lmh ynV w’byw ,[18:1] wyl’ ’ryw Mhw
.[22:20] Mhrb’l dgyw rds ’whw Nwrx’h rdsh Nm Myqwsp hVmxw : hVmx wl’ Nynmw ,[22:1] hsn Myhl’hw
Mhrb’ ,[21:17] rgh Kl=hm ,[21:14] Mym tmxw ,[18:21] htq‘Ykh ,[18:15] wb +g Vxktw +x twqspw
Mypwlxw .bŁsŁtŁtŁw Mypl’ t‘bV twytw’w .hVmxw MynwmVw Mypl’ Mylmw .[22:14] h’ry y"y ,[22:11] Mhrb’
’"b ypl ,[21:30] t’zh r’bh=’
ĲĆ ,’y‘gb n"b yplw =lkĎlĘ txt ’y‘g Ny’ ’"b ypl ,[18:26] Mwqmh =lkĎlĘ +d
Kdyxy=t’
ĲĆ ,n"bl Nk ’lw d"wyh txt ’y‘gb h’rĘyĲĂ ’"b ypl ,[22:8] hVh wl=h’ĆrĘyĲĂ ,n"bl Nk ’lw ’y‘gb =t’
ĲĆ
wŁyŁl’Ł +b Mydwqnw .hnV MyVlVw ‘bV hytwnV rpsmw .n"bl Nk ’lw ’"bl ’y‘gb =t’
ĲĆ ,[22:16] ’rtb
.’"l qwsp d‘ +’ qwsp +’ +’ Myklmb dwd Klmhw hrTph v.1 .gk .[19:33] h’mdq hmwŁqbw ,[18:9] hy’
.qsp ylb ’"s v.6 .+wgw wn‘mV Cl : rmĲ’l l"n v.5 .y"tw V"x Nkw ytm=t’Ć ’"s v.4 .’ry‘z +k v.2
.w"Td Nkw xtp PTx ’wVb Mkk
Ğ wtb ’"sb ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.9 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml v.6
.+wgw ynd’ Cl : rmĲ’l l"n v.14

23. 16–24. 12
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hrV yyx

‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : rb
Ł ŇĲ qĘ ì¡ŇtŇĘ mĲĄ=tŇ’ĆwĘ ’wh
ĳĂ =hŇmČ ì¡ŇnĘyb
ĲĄŇ C yn¿ĂyBĄ PŇsĆËĆJ=lqĆS
ĲĆ
rS
¿Ć ’Ğ PŇsĆJĆěhČ=tŇ’Ć Nr
Ł Ŕ pŇĘ ‘ĆlĘ ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č lq
Łą S
Ę IĂwČ ůNorpŇĘ ‘Ć=l’Ć ÈMhĎrĎbŇĘ ’Č
: rxĲĄi
Ł lČ rb
¡ĄŇ ‘Ł PŇsĆJĆŔ lqĆăS
Ć Éto’mĄ ‘B
ąČ rĘ’Č tŇĳxĄ =ynĄbŇĘ ynăĄzĘ’ĎBĘ rB
¡Ć DĂ
17 Éhd
ŇĆv
Ď hČ ’rĳĄmĘmČ ynăřĄpŇĘ lĂ rS
¡Ć ’Ğ hŇlĎŔjĄkŇĘ UČBČ ÉrS
Ć ’Ğ NorępŇĘ ‘Ć hŇdăŇĄW
Ę ű MqĎăIĎwČ
ol¡bĚŇGĘ=lkĎŇBĘ rS
¿Ć ’Ğ hŇdŔĆv
Ď BČ rS
ăĆ ’Ğ ÉZ‘ĄhĎ=lkĎŇwĘ oBŔ=rS
Ć ’Ğ hŇrăĎ‘ĎUĘhČwĘ
18 : orĲ y‘Ă=r‘
ČS
ĲČ y’¿ĄBĎ lk
ŁŇ¡ BĘ tŇĳxĄ =ynĄbŇĘ ynăĄy‘ĄlĘ hŇ¡Ďq
n Ę mĂlĘ Mh
¿Ď rĎbŇĘ ’ČlĘ : bŇybĲŇĂ sĎ
19 h
Ň dÌŇĄW
Ę tŇrČÂ‘ĎmĘ=l’Ć oêęS
Ę ’Ă hŇrăĎW
Ď =tŇ’Ć MhĎÁrĎbŇĘ ’Č rbČÄqĎ žNkĄŇ=yrĄxĞ’ĲČwĘ
20 h
Ň dÁĆv
Ď hČ MqĎIĎÄwČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¡ĆBĘ NorĳbŇĘ xĆ ’wh
ăĂ ’r¡ĄmĘmČ yn¿ĄjĘ=l‘Č hŇËĎljĄkŇĘ UČhČ
: tŇxĲĄ=ynĄBĘ tŇ¡’Ą mĄ rbĆŇqĳĎ=tŇEČxĚ’ĞĲlČ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’ČlĘ oBË=rS
Ć ’Ğ hŇrÌĎ‘ĎUĘhČwĘ
dk Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć ëŇr¿ČBĄ hoËĎhywĲČ Mym
ĳĂ IĎBČ ’B
¡Ď NqĄŔzĎ Mh
ăĎ rĎbŇĘ ’ČwĘ
2 =rS
Ć ’Ğ=lkĎŇBĘ lS
¡Ą U
Ł hČ otŔyBĄ NqăČzĘ ÉoDbŇĘ ‘Č=l’Ć MhĎęrĎbŇĘ ’Č rmĆ’ŇIăŁwČ : lJ
Ł Ĳ BČ
3 MyĂm
ČŔ è
Ď hČ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyB
ĲČ ìŔ‘ĞyB
ăĂ S
Ę ’ČwĘ : ykĲŇĂ rĄyĘ tŇxČê
¿Č ì¡ŇdĘŇyĲĎ ’n
¿Ď=MyW
ĲĂ olĳ
rS
¿Ć ’Ğ ynĂŔ‘ĞnĲČJĘhĲČ ÉtonBĘmĂ ynĂŔbŇĘ lĂ Éhè
Ď ’Ă xuąČtŇĂ =âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ yh
¡ĄŁl’ŇwĲĄ
4 ê
¿Ď xĘqČĲlĎ wĘ ëŇĳĄlêĄ yê¡ĂdĘŇlČomĲ=l’ĆwĘ yY
ËĂ rĘ’Č=l’Ć yJÌĂ : oBĲrĘqĂBĘ bŇ¿S
Ą oy yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ
5 h
Ň ăbĆŇ ’ŇŁtŇ=âlĲ ÉylČC’ dŇbĆŇ‘ĆŔhĎ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇIąŁwČ : qxĲĎYĘyĂlĘ yn¿ĂbŇĘ lĂ hŇ¡è
Ď ’Ă
ìŔnĘBĂ=tŇ’Ć ÉbyS
Ă ’Ď bŇąS
Ą hĎhĲĆ tŇ’ŇŁEĳhČ ZrĆ’ăĎhĎ=l’Ć yr¡ČxĞ’ĲČ tŇkĆŇ¿ĆllĎ hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ
6 ì
Ŕ lĘ rmĆăè
Ď hĂ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č wyl
¡Ď ’Ą rmĆ’ŇI¿ŁwČ : Mè
ĲĎ mĂ tŇĎ ’Ň¿YĎ yĎ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=l’Ć
7 ynĂx
ÁČ qĎlĘ rS
ĆÄ ’Ğ MyĂmČęè
Ď hČ yh
ăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ : hŇUĎS
ĲĎ yn¡ĂBĘ=tŇ’Ć bŇyS
¿Ă êĎ=NjĆ
ÉylĂ=‘B
ĲČ S
Ę nĲĂ rS
ąĆ ’ĞwĲČ ylĂÁ=rBĆDĂ rS
ĆÄ ’ĞwĲČ ůyêĂdĘŇlČomĲ ZrĆ’ăĆmĄC ÈybŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ mĂ
ìŇynĆŔpĎŇlĘ ÉokŇ’ĎlĘmČ xl
ąČ S
Ę yĂ ’Chę tŇ’ŇŁEĳhČ ZrĆ’ăĎhĎ=tŇ’Ć Nê
¡Ą’Ć ìŔ‘ĞrĘzÄČlĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
8 t
Ň kĆŇăĆllĎ Éhè
Ď ’ĂhĲĎ hŇąbĆŇ ’ŇŁtŇ âlÄ=M’ĂwĘ : Mè
ĲĎ mĂ yn¡ĂbŇĘ lĂ hŇËè
Ď ’Ă ê
¿Ď xĘqČĲlĎ wĘ
9 MW
Ć ąĎwČ
I : hŇUĎS
ĲĎ bŇ¡S
Ą tŇĎ âl¿ ynĂŔBĘ=tŇ’Ć qrăČ tŇ’ŇŁzĳ yt¡ĂŇ‘Ďb
ĲĚŇ è
Ę mĂ tŇĎ yuěĂ nĂwĘ ìŇyrĆŔxĞ’ĲČ
rb
¡ĎŇ DĎhČ=l‘řČ olŔ ‘b
ĲČŇ ăè
Ď IĂwČ wynĳĎd
ŁŇ ’Ğ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č ëŇrĆy¿Ć tŇxČê
ËČ odŔyĎ=tŇ’Ć ÉdbĆŇ‘ÄĆ hĎ
10 b
Ň CT¿=lkĎŇwĘ ëŇlĆIŔĄwČ ÉwynĎŁdŇ’Ğ yQ
ąĄ mČGĘmĂ MyQĂÁmČgŇĘ hŇrĎÄW
Ď ‘Ğ dŇbĆŇ‘ĆhĎţ xuăČIĂwČ : hŇĲEĆhČ
11 ë
Ň rÌĄbŇĘ IČwČ : roxĲnĎ ry‘¿Ă=l’Ć MyĂr¡ČhĞĲnČ Mr¿Č’Ğ=l’Ć ëŇlĆËĄwČ
I MqĎIĎęwČ odŇĳyĎBĘ wyn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ
tŇ’Ň¿YĄ tŇ‘¡ĄlĘ bŇrĆ‘ĆŔ tŇ‘ăĄlĘ MyĂU
ĳĎhČ r’
ăĄ BĘ=l’Ć ry‘¡ĂlĎ ZCx¿mĂ MyQ
ËĂ mČGĘhČ
12 yn
¡ČpĎŇlĘ ’n
¿Ď=hŇrĄqĘhČ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ ű rmČő’ŇIŁwČ : tŇŁbŇĲ ’Ğè
Ł hČ
16

Mwyh
.rb
¿ŇĎDĎhČ l‘¡Č ’"s ,w"Tdb Nk v.9

.dk

.V"x Nkw ynĄjĘ=l‘ ’"s v.17

sŘ20
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Ny‘ăĄ=l‘Č bŇ¡~Ď nĂ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ hŇËĄh
e Ă : MhĲĎrĎbŇĘ ’Č yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ M‘¡Ă dŇsĆxĆě=hŇW
Ą ‘ĞwĲČ MoIĳhČ
rS
ĆÄ ’Ğ rę‘řnh hŇăyĎhĎwĘ : MyĂmĲĎ bŇŁ’¿S
Ę lĂ tŇŁ’¡YĘyĲŁ ry‘ŔĂ hĎ yS
ăĄ nĘ’Č ÉtonbŇĘ C MyĂU
ĳĎhČ
ìŇyQ
¡Ć mČGĘ=MgČŇwĘ hŇtŔĄ S
Ę hŇrăĎmĘ’ĲĎwĘ hŇêŔĆ S
Ę ’ĆwĘ ÉëDĄkČŇ ’n
ąĎ=yFĂhČ ÉhĎylĆÄ’Ą rm
ąČ ’
Ł
dŇsĆ¡xĆ tŇĎ yW
¿Ă ‘Ď=yJĲĂ ‘dČŔ’Ą Hb
ăĎŇ C qxĎŔYĘyĂlĘ ìăŇDĘbŇĘ ‘ČlĘ ÉêĎxĘkČÄh
Ł Ht
ąŇĎ ’
Ł hŇqĳĆS
Ę ’Č
tŇ’ŇYĄęyŁ hŇqăĎbŇĘ rĂ hŇÌĄh
e Ă wĘ ůrBĄřdČŇlĘ hŇăĎQJĂ ÈMrĆTĆ ’Chę=yhĂyĘwĲČ : ynĲĂŁdŇ’Ğ=M‘Ă
Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č yx
ăĂ ’Ğ rox¡nĎ tŇS
Ć ¿’Ą hŇJĎŔlĘmĂ=NBĆ l’
ăĄ CtŇbŇĘ lĂ ÉhdĎŇQĘyĚ rS
ąĆ ’Ğ
Sy’
¡Ă wĘ hŇlĎěCtŇBĘ dŇŁ’ŔmĘ Éh’ĆrĘmČ tŇąbČŇ T
Ł rę‘řnhw : HmĲĎkŇĘ S
Ă =l‘Č HD¡ĎkČŇwĘ
dŇbĆŇ‘¡ĆhĎ ZrĎI¿ĎwČ : l‘ČêĲĎwČ HD¡ĎkČŇ ’Q
¿Ą mČêĘwČ hŇnĎyĘ‘ČŔhĎ dŇrĆêăĄwČ H‘ĳĎdŇĎyĘ âlă
hŇt
ăŇĄ S
Ę rmĆ’ŇŁê¡wČ : ëŇDĲĄJČmĂ MyĂm¡Č=T‘ČmĘ ’n
ËĎ ynĂy’
¿Ă ymĂgŇĘ hČ rmĆ’ŇŁIěwČ Ht
ĳŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ
otŇĳ q
Ł S
Ę hČlĘ lk
¡ČŇ êĘwČ : ChqĲĄS
Ę êČwČ Hd¡ĎŇyĎ=l‘Č HDËĎJČ dŇrĆê
Ł Ì wČ rhĄęmČêĘwČ ynĳĂd
ŁŇ ’Ğ
rhĄęmČêĘwČ : tŇŁêĲS
Ę lĂ CQ¡JĂ=M’Ă dŇ‘¿Č bŇ’ĎŔS
Ę ’Ć ÉìyQĆÄmČgŇĘ lĂ MG
ąČ rmĆ’Ňê
Ł ę wČ
bŇ¡’Č S
Ę êĂwČ bŇŁ’ĳS
Ę lĂ r’
¡Ą BĘhČ=l’Ć dŇo‘Ë ZrĎê
¿Ď wČ tŇqĆŁèŔhČ=l’Ć ÉHDĎJČ r‘ąČêĘwČ
hoËĎhyĘ xČyl
ÌĂ YĘhĂhĲČ tŇ‘ČdČęlĎ SyrĂěxĞmĲČ Hl
ĳĎ hŇ¡’Ą êĎS
Ę mĂ Sy’
¿Ă hĎwĘ : wyQ
ĲĎ mČGĘ=lkĎŇlĘ
ÉSy’ĂhĎ xuąČIĂwČ tŇoêŔS
Ę lĂ ÉMyQĂmČGĘhČ CQąJĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ yhęĂ yĘwČ : âlĲ=M’Ă oJ¡rĘDČ
bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ hĎydŔĆyĎ=l‘Č ÉMydĂŇymĂYĘ ynąĄS
Ę C olĳqĎS
Ę mĂ ‘qČ¡BĆ bŇhĎŔzĎ MzĆănĆ
ëŇyb
ËŇĂ ’Ď=tŇyB
ĲĄ SyÌĄhĞ yl
ĳĂ ’n
¡Ď ydĂŇyG¿ĂhČ êĘ’ČŔ ym
ăĂ =tŇBČ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : Ml
ĲĎ qĎS
Ę mĂ
hŇJĎělĘmĂ=NBĆ ykŇĂ Łnĳ’Ď l’
¡Ą CtŇBĘ=tŇBČ wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇŁêăwČ : NylĲĂlĎ Cnl
¡Ď Moq¿mĎ
bŇrăČ ’oj¡sĘmĂ=MGČ NbĆŇê
¿Ć=MGČ wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇŁêăwČ : roxĲnĎlĘ hŇd¡ĎŇlĘyĲĎ rS
¿Ć ’Ğ
rmĆ’ŇŁIęwČ : hoĲĎhyl
ĲČ Cxê
¡Č S
Ę IĂwČ Sy’ĂŔhĎ dŇu
Ł ă IĂwČ : NClĲlĎ Moq¡mĎ=MGČ CnU
ĳĎ ‘Ă
oê¡mĂ’ĞwĲČ oDËsĘxČ bŇ¿Č‘
z Ď=âlĲ rS
Ć ’Ğţ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇCrąBĎ
ÉZrĎêÄĎ wČ : ynĲĂŁdŇ’Ğ yx
¿Ą ’Ğ tŇyB
¡Ą hoĎŔhyĘ ynĂăxČ nĎ ÉërĆDÄĆBČ ykęĂ nŁ’ĲĎ ynĳĂd
ŁŇ ’Ğ M‘ăĂmĄ
omăS
Ę C x’
¡Ď hŇq¿ĎbŇĘ rĂlĘC : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘJČ HU
ĳĎ ’Ă tŇyb
ăŇĄ lĘ dŇ¡GĄêČwČ rŔ‘řnh
=tŇ’Ć tŇŁ’ărĘJĂ ű yh
ăĂ yĘwČ : NyĂ‘ĲĎhĎ=l’Ć hŇYĎCx¡hČ Sy’
ËĂ hĎ=l’Ć Nb
ÌĎŇ lĎ ZrĎIĎÄwČ Nb
ĳĎŇ lĎ
hŇqąĎbŇĘ rĂ yrĄ
Â bŇĘ DĂ=tŇ’Ć o‘ęmĘS
Ď kŇĘ CĲ ůotŇx
Ł ’Ğ ydăŇĄyĘ=l‘Č ÈMydĂŇmĂ~ĘhČ=tŇ’ĲĆřwĘ MzĆeĆęhČ
dŇ¿mĄ ‘Ł hŇËĄh
e Ă wĘ Sy’ĂŔhĎ=l’Ć É’ŁbŇIĎwČ Sy’
ĳĂ hĎ yl
¡Č ’Ą rB
¿Ć dĂŇ=hŇŁJĲ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉotŇx
Ł ’Ğ
Édm
Ł ‘ĞtĲŇČ hŇUĎąĎl hoĳĎhyĘ ëŇCrăBĘ ’oB¡ rmĆ’ŇŁIěwČ : NyĂ‘ĲĎhĎ=l‘Č MyQ
¡Ă mČGĘhČ=l‘Č
Zwxb
.yrq hrĎ‘ĞeČhČwĘ ,bytk r‘ČeČhČwĘ v.16 .oBlĂ=l’Ć rbdl ‘"tb v.15 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.14
.’y‘gb =t’
ĲĆwĘ n"b ,=t’ĆwĘ ’"b ’"n v.30 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.28
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hŇtŇĎ yĘBČŔhČ ÉSy’ĂhĎ ’b
Ł ąŇ IĎwČ : MyQĲĂmČGĘlČ Moq¡mĎC tŇyĂBČŔhČ ytŇĂ yeăĂjĂ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ZCxŔBČ
wylĎŔgŇĘ rČ Zx
Ł ă rĘlĂ ÉMyĂmÄČ C MyQĂŔmČGĘlČ É’ojsĘmĂC NbĆŇê
ąĆ NêÄĄ IĂwČ MyQ
ĳĂ mČGĘhČ xê
¡Č pČŇyĘwČ
âlă ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ lk
Ł Ŕ ’ĹĲlĆ ÉwynĎpĎŇlĘ MW
ą yyw : oêĲ’Ă rS
¿Ć ’Ğ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ yl
¿Ą gŇĘ rČwĘ
Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č dŇbĆŇ‘¿Ć rm
ĳČ ’ŇIŁwČ : rB
ĲĄ DČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ yrĳĎbĎŇDĘ yêĂrĘB
¡Č DĂ=M’Ă dŇ‘¿Č lkČŔ’
Ł
ÉrqĎbĎŇC N’ŇŁYą olÂ=NêĆIĲĂwČ lDĳĎgŇĘ IĂwČ dŇŁ’¡mĘ ynËĂd
ŁŇ ’Ğ=tŇ’Ć ëŇrÌČBĄ hoĎÂhywĲČ : ykŇĂ nĲŁ’Ď
žhrĎW
Ď dŇlĆêÃĄ wČ : MyrĲĂm
Ł xĞwĲČ MyQ
¡Ă mČgŇĘ C tŇŁxŔpĎŇS
Ę C ÉMdĂŇbĎŇ‘ĞwĲČ bŇhĎŔzĎwĘ PŇsĆăkĆŇ wĘ
: olĲ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć ol¡=NêĆIĲĂwČ Ht
ĳŇĎ nĎqĘzĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ ynĂŔŁdŇ’ŇĲlČ ÉNśbĄŇ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ tŇS
Ć ’ĄÄ
ynĂŔ‘ĞnĲČJĘhĲČ ÉtonBĘmĂ ynĂŔbŇĘ lĂ Éhè
Ď ’Ă xuąČêĂ=âlĲ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ ynĂ‘¿ĄBĂS
Ę IČwČ
=l’ĆwĘ ëŇ¡ĄlêĄ yb
ËŇĂ ’Ď=tŇyB
ĲĄ =l’Ć âlÌ=M’Ă : oYĲrĘ’ČBĘ bŇ¿S
Ą yŁ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ
ëŇ¿ĄltŇĄ =âlĲ yl
ËČ ’Ě ynĳĂd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć rm
¡Č ’
Ł wĲĎ : ynĲĂbŇĘ lĂ hŇ¡è
Ď ’Ă ê
¿Ď xĘqČĲlĎ wĘ yê
ĳĂ xĘjČS
Ę mĂ
xlČÄS
Ę yĂ wynĎępĎŇlĘ yêĂkŇĘ ăČQhČtŇĘ hĂÍrS
ĲĆ ’Ğ śhÂhyĘ
oĎ yl
ĳĎ ’Ą rmĆ’ŇI¡ŁwČ : yrĲĎxĞ’ĲČ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ
yê¡ĂxĘjČS
Ę UĂmĂ ynĂŔbŇĘ lĂ Éhè
Ď ’Ă ê
ąĎ xĘqČĲlĎ wĘ ìŇJĆŔrĘDČ xČyl
ăĂ YĘhĂwĘ ÉëêĎ’Ă okąŇ’ĎlĘmČ
âlą=M’ĂwĘ yê
ĳĂ xĘjČS
Ę mĂ=l’Ć ’ob¡ŇtŇĎ yJ
¿Ă ytŔĂ lĎă’Ď mĄ ÉhqĆeĎêĂ z’
ąĎ : ybĲŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą mĂC
ÉhoĎhyĘ rmČę’
Ł wĲĎ NyĂ‘ĳĎhĎ=l’Ć MoI¡hČ ’b
Ł ¿Ň ’ĎwĲĎ : ytŇĲĂ lĎ’ĲĎmĄ yq¡ĂnĎ tŇĎ yy¿ĂhĎwĘ ëŇlĎŔ ÉCnêĘyĂ
yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ yJĂŔrĘDČ xČyl
ăĂ YĘmČ É’eĎ=ìŇS
Ę yĆ=M’Ă MhĎŔrĎbŇĘ ’Č ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ
ÉhmĎlĘ‘ČhĲĎ hŇąĎh
y Ď wĘ MyĂU
ĳĎhČ Ny‘ăĄ=l‘Č bŇ¡~Ď nĂ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ hŇËĄh
e Ă : hĎyl
ĲĆ ‘Ď ëŇ¿Ąlh
Ł
: ëŇDĲĄJČmĂ MyĂm¡Č=T‘ČmĘ ’n
¿Ď=ynĂyqĲĂS
Ę hČ hĎylĆŔ’Ą yêăĂrĘmČ’ĲĎwĘ bŇŁ’ŔS
Ę lĂ tŇ’ŇăYĄ IŁhČ
hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ ’wh
ăĂ bŇĳ’Ď S
Ę ’Ć ìŇyQ
¡Ć mČgŇĘ lĂ Mg
¿ČŇ wĘ hŇtŔĄ S
Ę hŇê
ăĎ ’Č=MGČ ÉylČ’Ą hŇrąĎmĘ’ĲĎwĘ
yBĂęlĂ=l’Ć rB
ăĄ dČŇlĘ hŇQĆÁkČŇ’Ğ MrĆTĆÄ žynĂ’Ğ : ynĲĂŁdŇ’Ğ=NbĆŇlĘ ho¡ĎhyĘ xČyk
¿ŇĂ h
Ł =rS
Ć ’Ğ
bŇĳ’Ď S
Ę êĂwČ hŇnĎyĘ‘¡ČhĎ dŇrĆê¿ĄwČ HmĎŔkŇĘ S
Ă =l‘Č HDăĎkČŇwĘ Ét’ŇYĄyŁ hŇqąĎbŇĘ rĂ hŇeĄÄhĂwĘ
rmĆ’ŇŁêăwČ hĎylĆŔ‘ĎmĲĄ ÉHDĎJČ dŇrĆoêąwČ rhĄęmČêĘwČ : ’nĲĎ ynĂyq¿ĂS
Ę hČ hĎyl
¡Ć ’Ą rm
¿Č ’
Ł wĲĎ
l’
ăČ S
Ę ’ĆwĲĎ : hŇtŇĎ qĲĎS
Ę hĂ MyQ
¡Ă mČGĘhČ Mg
¿ČŇ wĘ êĘS
Ę ’ĄěwĎ hŇqĳĆS
Ę ’Č ìŇyQ
¡Ć mČGĘ=MgČŇwĘ hŇtŔĄ S
Ę
rS
¿Ć ’Ğ roxŔnĎ=NBĆ É l’ĄCtŇBĘ=tŇBČ rmĆ’ŇŁêęwČ ůêĘ’Č ym
ăĂ =tŇBČ ÈrmČ’
Ł wĲĎ HtęĎ ’
Ł
: hĎydŇĲĆyĎ=l‘Č Myd¡ĂŇymĂ~ĘhČwĘ HjĎŔ’Č=l‘Č ÉMzĆeĆÄhČ MW
ąĂ ’ĎwĲĎ hŇĳĎJlĘmĂ oQ¡=hŇdĎŇlĘyĲĎ
MhĎŔrĎbŇĘ ’Č ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇ’Ć ëŇrĄębĎŇ’ĞwĲĎ hoĳĎhyl
ĲČ hŇ¡Ćx
w Ğ êĲČS
Ę ’ĆwĲĎ dŇu
Ł ¿ ’ĆwĲĎ
: onĲbŇĘ lĂ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ yx
¿Ă ’Ğ=tŇBČ=tŇ’Ć tŇxČqËČlĎ tŇmĆŔ’Ĺ ëŇrĆdăŇĆBĘ ÉynĂxÄČ nĘhĂ rS
ąĆ ’Ğ
âlě=M’ĂwĘ yl
ĳĂ CdŇyGăĂhČ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ=tŇ’Ć tŇËmĆ ’ĹwĲĆ dŇsĆÌxĆ MyW
ĂÁ ‘Ł MkĆÄS
Ę yĆ=M’Ă hŇêĎ‘ČwĘţ
wdygh
’"s ,w"Tdb Nk v.40

.MyhĂŁl’
Ĺ hwhy ‘"tb v.40

.dxĎ’Ć Nb ‘"tb v.36

.+q MW
Č CIwČ ,+tk MW
Ć yIĂwČ v.33
.rS
ÌĆ’
Ğ
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38
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24. 50–25. 2

É l’ĄCtŇbŇĘ C Nb
ąĎŇ lĎ N‘ČIČÄwČ : l’Ňm
ŁĲ W
Ę =l‘Č o’¿ Nym
¡Ă yĎ=l‘Č hŇ¿Ćp
n ŇĘ ’ĆwĘ ylĂŔ CdŇyGăĂhČ 50
: bŇoTĲ=o’ ‘r¿Č ìŇyl
¡Ć ’Ą rB
¿Ą DČ lk
ËČŇ Cn âl¿ rb
ĳŇĎ DĎhČ ’Y
ăĎ yĎ ho¡ĎhyĘmĲĄ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ
rS
¡Ć ’ĞJĲČ ìŇynĆŔŁdŇ’Ğ=NbĆŇlĘ Éhè
Ď ’Ă yh
ąĂ tŇĘ C ëŇĳĄlwĎ xqăČ ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ hŇq¿ĎbŇĘ rĂ=hŇĲeĄ hĂ 51
Mh
ĳĆ yrĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č dŇbĆŇ‘¿Ć ‘m
ËČ S
Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ yhěĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ rB
¿Ć DĂ 52
ÉbhĎzĎ yl
ąĄ kŇĘ C PŇsĆkĆÄ=ylĄJĘ dŇbĆŇ‘ÁĆ hĎ ’YĄÄoIwČ : hoĲĎhyl
ĲČ hŇYĎrĘ’¡Č Cxê
¿Č S
Ę IĂwČ 53
ClăkŇĘ ’ŇIĲŁwČ : HUĲĎ’ĂlĘC hĎyx
¡Ă ’ĎlĘ Nt
¿ŇČ nĎ tŇŁnŔDĎgŇĘ mÄĂ C hŇqĳĎbŇĘ rĂlĘ Nê
¡ĄIĂwČ MydĂŔgĎŇbŇĘ C 54
rmĆ’ŇI¡ŁwČ rqĆB
Ł Ŕ bČŇ CmCqăIĎwČ Cnyl
ĳĂ IĎwČ oU¡‘Ă=rS
Ć ’Ğ MyS
¿Ă nĎ’ĞhĲĎwĘ ’ChË CêęS
Ę IĂwČ
o’ă Mym
¡Ă yĎ Cnê
ËĎ ’Ă r¿‘řnh bŇS
ĄÄ êĄ HUĎŔ’ĂwĘ ÉhĎyxÄĂ ’Ď rmĆ’ŇŁIąwČ : ynĲĂŁdŇ’ŇĲlČ ynĂ¿xĚ QĘS
Č 55
xČyl
ăĂ YĘhĂ ho¡ĎhywĲČ ytŔĂ Ł’ CrăxĞ’ĲČêĘ=l’Č ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ : ëŇĲlĄ êĄ rx
¡Č ’Čř roW
ĳ ‘Ď 56
hŇ¡Ďl’ĞS
Ę nĂwĘ rĳ‘řnl ’răĎqĘnĂ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ : ynĲĂŁdŇ’ŇĲlČ hŇ¡kĎŇ lĘ’ĲĄwĘ ynĂCxěQĘS
Č yJĳĂrĘDČ 57
Sy’
ăĂ hĎ=M‘Ă yk
¡ŇĂ lĘtĲŇĄ hĞ hĎylĆŔ’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ ÉhqĎbŇĘ rĂlĘ C’ąrĘqĘIĂwĲČ : hĎyjĲĂ=tŇ’Ć 58
Hê
ĳĎ qĘnĂmĲĄ=tŇ’ĆwĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł ’Ğ hŇq¿ĎbŇĘ rĂ=tŇ’Ć CxËQĘS
Č yĘwĲČ : ëŇĲlĄ ’Ą rmĆ’ŇŁê¡wČ hŇĳĆh
E Č 59
HlĎŔ CrmĘ’ŇIăŁwČ ÉhqĎbŇĘ rĂ=tŇ’Ć CkąŇrĞbĲŇĎ yĘwČ : wyS
ĲĎ nĎ’Ğ=tŇ’ĆwĘ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č dŇbĆŇ‘¿Ć=tŇ’ĆwĘ 60
: wy’ĲĎnĘŁWĲ r‘ČS
¿Č tŇ¡’Ą ëŇ‘ĄŔrĘzČ SrăČyyĂwĘ hŇĳbĎŇ bĎŇrĘ yp
ăŇĄ lĘ’ČlĘ yy¡ĂhĞ êĘ¿’Č CntěĄ x
Ł ’Ğ
yrăĄxĞ’ĲČ hŇnĎkŇĘ ¡ČlêĄwČ MyQĂŔmČGĘhČ=l‘Č ÉhnĎbŇĘ JČÄrĘêĂwČ hĎytęĆ r
Ł ‘ĞnĲČwĘ hŇqÁĎ bŇĘ rĂ MqĎêÄĎ wČ 61
r’
¿Ą BĘ ’oBŔmĂ ’B
ăĎ ÉqxĎYĘyĂwĘ : ëŇĲlČ IĄwČ hŇq¡ĎbŇĘ rĂ=tŇ’Ć dŇbĆŇ‘ËĆhĎ xu¿ČIĂwČ Sy’
ĳĂ hĎ 62
hŇd¡ŇĆv
Ď BČ xČCW
¿ lĎ qx
ËĎ YĘyĂ ’Y
¿Ą IĄwČ : bŇgĆŇĲeĆ hČ ZrĆ’¿ĆBĘ bŇ¡S
Ą oy ’Ch¿wĘ y’
ĳĂ r
Ł yx
¡Č lČ 63
’v
ąĎ êĂwČ : My’ĲĂBĎ MyQ
¡Ă mČgŇĘ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎy‘Ą ’v
ąĎ IĂwČ bŇrĆ‘ĳĎ tŇonăpŇĘ lĂ 64
rmĆ’ŇŁêăwČ : lmĲĎGĎhČ l‘¿ČmĄ lj
Ł¡ êĂwČ qx
ĳĎ YĘyĂ=tŇ’Ć ’rĆê¡ĄwČ hĎynĆŔy‘Ą=tŇ’Ć ÉhqĎbŇĘ rĂ 65
rmĆ’ŇI¿ŁwČ CntŔĄ ’ŇrĎqĘlĂ ÉhdŇĆv
Ď BČ ëŇąĄlh
Ł hĲČ ÉhzĆQĎhČ Sy’
ąĂ hĎ=ymĲĂ dŇbĆŇ‘ęĆ hĎ=l’Ć
qx
ĳĎ YĘyĂlĘ dŇbĆŇ‘¡ĆhĎ rj
¿ĄsČyĘwČ : sJĲĎtŇĘ êĂwČ PŇy‘¡Ă~ĎhČ xu¿ČêĂwČ ynĳĂd
ŁŇ ’Ğ ’Chă dŇbĆŇ‘¡ĆhĎ 66
oUŔ’Ă hŇrăĎW
Ď ÉhlĎhĹ’
Ł Ä hĎ qxĎęYĘyĂ hĎă’Ć bŇĂ yĘwČ : hŇW
ĲĎ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą 67
yr¿ĄxĞ’ĲČ qx
¡Ď YĘyĂ Mx
¿Ą eĎIĂwČ hĎĳĆbŇ hĎ’ĹIĲĆwČ hŇ¡è
Ď ’ĂlĘ ol¿=yhĂêĘwČ hŇqËĎbŇĘ rĂ=tŇ’Ć xuÌČIĂwČ
: oUĲ’Ă
=tŇ’Ć olę dŇlĆê
ăĄwČ : hŇrĲĎCTqĘ Hm
¿Ď S
Ę C hŇ¡è
Ď ’Ă xu¿ČIĂwČ Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č PŇsĆŁIÌwČ hk, 2
: xČCSĲ=tŇ’ĆwĘ qB
¡Ď S
Ę yĂ=tŇ’ĆwĘ NyĳĎdĘŇmĂ=tŇ’ĆwĘ Nd¡ĎŇmĘ=tŇ’ĆwĘ NS
ĎŔ qĘyĎ=tŇ’ĆwĘ ÉNrĎmĘzĂ
NVqyw
,r"dnq y"k w"T Nkw rxČ’ČwĘ ’"s v.55

.hrĎ‘ĞeĲČhČ n"b ,hrĎ‘ĞeĲČh
ĲČ ’"b ’+n .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.55
.yrq hrĎ‘ĞeČlČ ,bytk r‘ČeČlČ v.57 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x
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MyS
¡Ă CTlĘC Mr¿ĂCè’Č CyËhĎ NdĎędĘŇ ynăĄbŇĘ C NdĳŇĎDĘ=tŇ’ĆwĘ ’b
¡ĎŇ S
Ę =tŇ’Ć dŇlČŔyĎ NS
ăĎ qĘyĎwĘ
hŇ‘ĳĎDĎlĘ’ĆwĘ ‘d¡ĎŇybŇĂ ’ĞwĲČ ëŇŁnŔxĞwĲČ ÉrpĆŇ‘ÄĄ wĎ hŇąpĎŇ y‘Ą NyĎędĘŇmĂ ynăĄbŇĘ C : MyUĲĂ’ĚlĘC
: qxĲĎYĘyĂlĘ ol¡=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č Nê
ÌĄIĂwČ : hŇrĲĎCTqĘ yn¿ĄBĘ hŇQĆ¡’Ą =lJĎ
MxÂĄ QĘS
Č yĘwĲČ tŇŁnĳêĎmČ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č Nt
¿ŇČ nĎ MhĎŔrĎbŇĘ ’ČlĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyřS
Ă gŇĘ lČyjĲĂhČ ynąĄbŇĘ lĂwĘ
ym
ËĄyĘ hŇQĆ’ĄęwĘ : MdŇĆqĲĆ ZrĆ’¿Ć=l’Ć hŇmĎdĘŇq¡Ą yxČŔ CedăŇĆo‘BĘ ÉonBĘ qx
ąĎ YĘyĂ l‘ÄČ mĄ
Sm
¿Ą xĎwĘ hŇ¡ĎS
n Ď My‘¿ĂbŇĘ S
Ă wĘ hŇËĎS
n Ď tŇ¿’Č mĘ yx
ĳĎ=rS
Ć ’Ğ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č yI¿ĄxČ=ynĲĄS
Ę
PŇsĆ¡’Ď IĄwČ ‘řČ b
ĳŇĄ W
Ď wĘ NqăĄzĎ hŇ¡bĎŇ oT hŇ¿bĎŇ yW
Ą BĘ Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č tŇmĎÌĎwČ
I ‘wČÄgŇĘ IĂwČ : MynĲĂS
Ď
tŇr¡Č‘ĎmĘ=l’Ć wynĎŔBĎ É l’Ň‘ĄmĎS
Ę yĂwĘ qx
ąĎ YĘyĂ otÁ’
Ł CrÄBĘqĘIĂwČ : wyUĲĎ‘Č=l’Ć
: ’rĲĄmĘmČ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ yêŔĂ xĂhĲČ ÉrxČŁYÄ=NBĆ Nrą
Ł pŇĘ ‘Ć hŇdÂW
Ą Ę =l’Ć hŇĳĎljĄkŇĘ UČhČ
Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č rB
¿Č qĚ hŇUĎËS
Ď tŇĳxĄ =ynĄBĘ tŇă’Ą mĄ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č hŇ¿Ďq
n Ď =rS
Ć ’Ğ hŇdËŇĆv
Ď hČ
=tŇ’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ ëŇrĆb
¿ŇĎ yĘwČ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č tŇomă ÉyrĄxĞ’ĲČ yhęĂ yĘwČ : oêĲS
Ę ’Ă hŇr¿ĎW
Ď wĘ
: y’ĲĂr
Ł yx
¡Č lČ r’
¿Ą BĘ=M‘Ă qxĎŔYĘyĂ bŇS
Ć ăĄwČ
I onĳBĘ qx
ăĎ YĘyĂ
tŇyrËĂYĘUĂhČ rgÌŇh
Ď Ď hŇdĎÁlĘyĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č=NBĆ l’Ň‘¡ĄmĎS
Ę yĂ tŇd¿
ŁŇ lĘê
Ł Ĳ hŇQĆË’Ą wĘ
Mt
¡ŇĎ m
Ł S
Ę BĂ l’Ň‘ĄŔmĎS
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉtomS
Ę hŇQĆ’ĄęwĘ : MhĲĎrĎbŇĘ ’ČlĘ hŇr¡ĎW
Ď tŇ¿xČ pŇĘ S
Ă
: MW
ĲĎ bŇĘ mĂC l’
¡Ą BĘdĘŇ’ČwĘ rd¿ĎŇqĄwĘ tŇŁyŔbĎŇnĘ É l’Ň‘ĄmĎS
Ę yĂ rk
ŁąŇ BĘ Mt
ĳŇĎ ŁdŇlĘotŇĲ lĘ
: hŇmĎdĘŇqĲĄwĎ Syp
¡ŇĂ nĎ rCT¿yĘ ’mĎŔytŇĄ wĘ dŇdăČŇxĞř : ’v
ĲĎ mČC hŇm
¡Ď CdŇwĘ ‘m
¿Ď S
Ę mĂC
Mt
ĳŇĎ r
Ł yTĲĂbŇĘ C Mh
¡Ć yrĄYĘxČBĘ MtŔĎ m
Ł S
Ę hŇQĆă’Ą wĘ É l’Ň‘ĄmĎS
Ę yĂ ynąĄBĘ MhÂĄ hŇQĆă’Ą
tŇ¿’Č mĘ l’Ň‘ĄŔmĎS
Ę yĂ yIăĄxČ ÉynĄS
Ę hŇQĆ’ĄęwĘ : MtĲŇĎ U
Ł ’ĚlĘ M’
¡Ă yW
Ă nĘ rW
¿Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę
: wyUĲĎ‘Č=l’Ć PŇsĆ¡’Ď IĄwČ tŇmĎřIĎŔwČ ‘wăČgŇĘ IĂwČ MynĳĂS
Ď ‘bČŇăS
Ć wĘ hŇ¡ĎS
n Ď MyS
¿Ă ŁlS
Ę C hŇËĎS
nĎ
hŇrĎCè
ĳ ’Č hŇ¡kĎŇ ’ĞŁBĲ MyĂrČŔYĘmĂ ynăĄjĘ=l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ rCSę=dŇ‘Č hŇlĎÁywĂxĞmĲĄ CnÄJĘS
Ę IĂwČ
: lpĲĎŇnĎ wyx
¡Ď ’Ć=lkĎŇ yn¿ĄjĘ=l‘Č
: qxĲĎYĘyĂ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č=NBĆ qx
¡Ď YĘyĂ tŇd¿
ŁŇ lĘoêĲ hŇQĆË’Ą wĘ
yhyw

.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MymĂyĎ ‘bČW
Ę C ’"s v.8 .rsx MS
Ă gĘlČyjĂhČ hgwmb ,yllhb Nk v.6 .hk
MV v.18 .PsĆ’ĎIĄwČ ‘wČgĘIĂwČ V"x Nkw ,tmĎIĎwČ tlm Ny’ Myrps tYqmb v.17 .V"x Nkw rdČh
Ğ ’"s v.15
,[24:42] Mwyh wb’w ,[24:1] Nqz Mhrb’w MymlV ,+g Myrdsw .h"q Myqwspw .‘dywhy [23:1—25:18] hVrph
.MynVw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .hsn Myhl’hw rdsm rtwnh ’whw rds tyVVw ‘brw ,[25:1] Mhrb’ Psyw
bVwt M‘ PTwx rgĄ ’"bl ,[23:4] bVwtw=rgĲĄ +’ Pwlxw .rV‘ h‘br’w tw’m VlVw Mypl’ tVmx twytw’w
.[24:33] lk’l wynpl MVyyw +’ +tkw .[24:11] ’y‘g ’lb twbĲ’
Ğ ŁèhČ t’Y t‘l Pwlx ’lbw .Pqmb n"blw
d‘ +’ qwsp +’ yk’lmb ,h rbd ’Vm hrTph v.19 .bq‘y dlwnV d‘ hnV MyrV‘w MyVlV hytwnV rpsmw
.+z qwsp +b
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25. 20–26. 4

É l’ĄCtŇBĘ=tŇBČ hŇqęĎ bŇĘ rĂ=tŇ’Ć oêăxĘqČBĘ hŇnĎŔS
Ď My‘ăĂBĎrĘ’Č=NBĆ ÉqxĎYĘyĂ yh
ąĂ yĘwČ 20
rêÄČ ‘ĘIĆwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ol¿ yU
¡Ă rČ’ĞhĲĎ Nb
¿ĎŇ lĎ tŇoxË’Ğ MrĳĎ’Ğ ND¡ČjČmĂ yUĂŔrČ’ĞhĲĎ 21
hoĎŔhyĘ Éol rtŇĆ ‘ąĎIĄwČ ’wh
ĳĂ hŇr¡ĎqĎ‘Ğ yJ
¿Ă oêŔS
Ę ’Ă xkČŇŁnălĘ ÉhoĎhyl
ĲČ qx
ąĎ YĘyĂ
NJĄŔ=M’Ă rmĆ’ŇŁêăwČ HBĎŔrĘqĂBĘ ÉMynĂBĎhČ CYąYĞrĲ
Ł tŇĘ IĲĂwČ : oêĲS
Ę ’Ă hŇq¿ĎbŇĘ rĂ rhČê
¡Č wČ 22
ynąĄS
Ę HlĎę hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć Sr¿
Ł dĘŇlĂ ëŇlĆê
¡ĄwČ ykŇĂ Łnĳ’Ď hŇ¡ĆE hŇUĎ¿Ďl 23
ZmĎŔ’ĹyĲĆ M’
Ł ă lĘmĂ ÉMŁ’lĘC CdŇrĳĄjĎyĂ ëŇyĂ‘¡ČUĄmĂ MyUĂŔ’ĚlĘ ynăĄS
Ę C ëŇnĄŔTĘbŇĂ BĘ ÉMyygř
: HnĲĎTĘbŇĂ BĘ Mm
¡řĂ otŇ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ tŇdŇĆĳlĆ lĎ hĎym
¡Ć yĎ C’¿lĘmĘIĂwČ : ry‘ĲĂYĎ dŇŁb¿Ň‘ĞyĲČ bŇr¡ČwĘ 24
: wW
ĲĎ ‘Ą om¡S
Ę C’¿řrĘqĘIĂwĲČ r‘ĳĎW
Ą tŇrĆDăĆ’ČJĘ oQ¡JĚ ynĂŔomdĘŇ’Č ÉNoS’ŇrĂhĲĎ ’Y
ąĄ IĄwČ 25
bŇŁqĳ‘ĞyĲČ om¡S
Ę ’r¿ĎqĘIĂwČ wW
ĎŔ ‘Ą bŇqăĄ‘ĞB
ĲČ ÉtzĆxĆÄ’
Ł odŇąyĎwĘ wyxęĂ ’Ď ’Y
ăĎ yĎ NkÂĄ =yrĄxĞ’ĲČwĘ 26
yh
ăĂ yĘwČ MyrĂŔ‘ĎeĘhČ ÉClDĘgŇĘ IĂwĲČ : MtĲŇĎ ’
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Ą ‘ĞwĲČ dŇyĂYËČ yQ
¿Ă hŇ’ĎybÄĂ hĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ìŇyx
¡Ă ’Ď wW
¿Ď ‘Ą=l’Ć 7
‘m
ăČ S
Ę yn¡ĂbŇĘ hŇê
¿Ď ‘ČwĘ : ytŇĲĂ om yn¿ĄpŇĘ lĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇËkĎŇ kŇĘ rĆb
ĲĎŇ ’ĞwĲČ hŇlĎĳĄkŇ ’
Ł wĘ 8
ylqb
.+rqw +tk dyĂYĎ ’"s ,yrq dyĂYĎ ,bytk hdĎyYĄ v.3
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Mè
Ďę mĂ yl
ăĂ =xqČwĘ N’ŇŁ~ŔhČ=l’Ć É’nĎ=ëŇlĆ : ëŇtĲŇĎ ’
Ł hŇ¿CĎYČmĘ yn¡Ă’Ğ rS
¿Ć ’ĞĲlČ yl
ĳĂ q
Ł BĘ
rS
¿Ć ’ĞJĲČ ìŇyb
¡ŇĂ ’ĎlĘ MyU
ËĂ ‘ČTĘmČ Mt
ÌŇĎ ’
Ł hŇW
ĆÄ ‘Ĺ’ĲĆwĘ Myb
ĳŇĂ T
Ł MyE¡Ă‘Ă yy¿ĄdŇĎGĘ ynËĄS
Ę
: otŇĲ om yn¿ĄpŇĘ lĂ ì¡ŇkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ rS
¿Ć ’Ğ rb
ËŇĚ ‘ĞB
ĲČ lk
ĳĎŇ ’ĎwĘ ìŇyb
¡ŇĂ ’ĎlĘ t
¿ŇĎ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ : bŇhĲĄ’Ď
yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ r‘ŔĂ W
Ď Sy’
ăĂ ÉyxĂ’Ď wW
ąĎ ‘Ą Nh
ăĄ oUĳ’Ă hŇq¡ĎbŇĘ rĂ=l’Ć bŇŁqŔ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇIăŁwČ
yt¿ĂŇ’ŇbĄŇhĲĄwĘ ‘Čê
ĳĄ ‘ĘtŇČ mĘJĂ wyn¡Ďy‘ĄbŇĘ ytŇĂ yy¿ĂhĎwĘ ybĂŔ’Ď ÉynĂè
ĄÄ mĚyĘ yl
ąČ C’ : ql
ĲĎ xĎ Sy’
¿Ă
ynĳĂBĘ ì¡ŇtŇĘ ĲlĎ lĘqĂ yl
¿Č ‘Ď oUŔ’Ă Éol rmĆ’ŇŁêąwČ : hŇkĲĎŇrĎbŇĘ âl¿wĘ hŇ¡ĎllĎqĘ yl
ËČ ‘Ď
W‘Čê
ąČ wČ oUĳ’ĂlĘ ’b
¡ĄŇ IĎwČ xuČŔIĂwČ ÉëlĆIÄĄwČ : ylĲĂ=xqČ ëŇ¿ĄlwĘ yl
¡Ă q
Ł BĘ ‘m
¿Č S
Ę ëŇË’Č
wW
ĎÁ ‘Ą ydÄĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ć hŇqĎbŇĘ rĂţ xuăČêĂwČ : wybĲŇĂ ’Ď bŇ¿hĄ ’Ď rS
¡Ć ’ĞJĲČ MyUĂŔ‘ČTĘmČ ÉoU’Ă
Hn
¿ĎBĘ bŇŁq¡‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ SB
¿Ą lĘêČwČ tŇyĂB
ĳĎ BČ Hê
¡Ď ’Ă rS
¿Ć ’Ğ tŇd
Ł Ŕ mĚxĞhĲČ É ld
ŁŇ GĎhČ Hn
ąĎBĘ
tŇq¿ČlĘxĆ l‘¡ČwĘ wydĳŇĎyĎ=l‘Č hŇS
Ď yB
¡Ă lĘhĂ MyEĂŔ ‘ĂhĲĎ yyăĄdŇĎGĘ Étr
Ł ‘Ł tŇ’ĄęwĘ : NTĲĎuĎhČ
dŇy¡ČBĘ hŇtŇĎ ĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ MxĆ¡ĆQhČ=tŇ’ĆwĘ MyU
ËĂ ‘ČTĘUČhČ=tŇ’Ć Nê
ÌĄêĂwČ : wyrĲĎ’ŇCĎYČ
hŇê
¡Ď ’Č ym
¿Ă yeĂeĆŔhĂ rmĆ’ŇIăŁwČ yb
ĳŇĂ ’Ď rmĆ’ŇIăŁwČ wyb
¡ŇĂ ’Ď=l’Ć ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : HnĲĎBĘ bŇq
Ł ¿ ‘ĞyĲČ
rS
¿Ć ’ĞJĲČ ytŇĂ yW
Ăě ‘Ď ìŇrĆŔk
ŁŇ BĘ wW
ăĎ ‘Ą ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ wybĂę’Ď=l’Ć bŇŁqÁ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ynĲĂBĘ
yeĂ¿kČŇ rĞbĲŇĎ êĘ rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ ydĂŔy~ĄmĂ ÉhlĎkŇĘ ’ĎwĘ hŇbĎęS
Ę ’n
ăĎ=MCqĲ yl
ĳĎ ’Ą êĎrĘB
¡Č DĂ
rmĆ’ŇŁIěwČ ynĳĂBĘ ’Y
Ł ¡ mĘlĂ êĎrĘh¿ČmĂ hŇËĆ=h
E Ň mČ onŔBĘ=l’Ć ÉqxĎYĘyĂ rmĆ’ŇŁIąwČ : ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ
’e
¿Ď=hŇS
Ď GĘ bŇq
Ł Ŕ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ ÉqxĎYĘyĂ rmĆ’ŇŁIąwČ : ynĲĎpĎŇlĘ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇrËĎqĘhĂ yJ
¿Ă
qx
¿Ď YĘyĂ=l’Ć bŇŁqË‘ĞyĲČ SG
ÌČIĂwČ : âlĲ=M’Ă wW
¡Ď ‘Ą yn¿ĂBĘ hŇËĆz hŇê
¿Ď ’ČhĲČ ynĳĂBĘ ì¡ŇS
Ęm
ĲĚ ’ĞwĲČ
âlăwĘ : wW
ĲĎ ‘Ą yd¿ŇĄyĘ MyĂd¡ČŇIĎhČwĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ loqă É lu
Ł hČ rmĆ’ŇŁIęwČ Chè
ĳĄ mĚyĘwČ wyb
¡ŇĂ ’Ď
rmĆ’ŇŁIěwČ : Chk
ĲĄŇ rĘb
ĲĎŇ yĘwĲČ tŇrĳ
Ł ‘ĂW
Ę wyx
¡Ă ’Ď wW
¿Ď ‘Ą ydËŇĄyJĂ wydĎęyĎ CyăhĎ=yJĲĂ orŔyJĂhĂ
ÉhlĎkŇĘ Ł’ĲwĘ ÉyQĂ hŇS
Ď ąGĂ hČ rmĆ’ŇŁIęwČ : ynĂ’ĲĎ rmĆ’ŇI¡ŁwČ wW
ĳĎ ‘Ą ynăĂBĘ hŇ¡Ćz hŇê
¿Ď ’Č
NyĂy¡Č ol
£ ’bĄŇÌĎwČ
I lkČŔ’ŇIŁwČ Éol=SGĆIČwČ yS
ĳĂ pŇĘ nČ ì¡ŇkŇĘ rĆb
ĲĎŇ êĘ N‘Čm
¿Č lĘ ynĂŔBĘ dŇy~ăĄmĂ
ÉSGČIĂwČ : ynĲĂBĘ yQ
¡Ă =hŇqĎS
Ğ CĲ ’e
¿Ď=hŇS
Ď GĘ wyb
ĳŇĂ ’Ď qx
ăĎ YĘyĂ wyl
¡Ď ’Ą rmĆ’ŇI¿ŁwČ : êĘS
Ę IĲĄwČ
ynĂŔBĘ xČyrăĄ Éh’ĄrĘ rmĆ’ŇŁIęwČ Chk
ĳĄŇ rĞbĲŇĎ yĘwĲČ wyd¡ĎŇgĎŇBĘ xČyr¿Ą=tŇ’Ć xrČIËĎwČ olŔ=qè
Č IĲĂwČ
MyĂmČŔè
Ď hČ É lFČmĂ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ ÉìlĘ=NêĆyĲĂwĘ : hoĲĎhyĘ okŇ¡ rĘBĄ rS
¿Ć ’Ğ hŇdŔĆW
Ď xČyrăĄJĘ
ÉìlĘ wąxřtSyw MyUęĂ ‘Č ìŇCdăŇbŇĘ ‘ČyĲČ : SrĲ
Ł ytŇĂ wĘ Ng
¡ĎŇ DĎ bŇr¿
Ł wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ ye¡ĄmČS
Ę mĂC
rCrŔ’Ď ìŇyrăĆrĘ’
Ł Ĳ ìŇĳUĆ ’Ă ynăĄBĘ ì¡ŇlĘ Cw¿xĞêĲČS
Ę yĂwĘ ìŇyxĆŔ’ČlĘ ÉrybŇĂ gŇĘ hŇąĄh
w Ĺ MyUĂŔ’ĚlĘ
ůbq
Ł ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ ëŇrăĄbĎŇlĘ ÈqxĎYĘyĂ hŇăĎQJĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ yhęĂ yĘwČ : ëŇCrĲBĎ ìŇyk
¡ŇĆ rĞbĲŇĎ mĘCĲ
yhyw
.yrq Cwx
Ğ êČS
Ę yĂwĘ ,bytk CxêČS
Ę yĂwĘ v.29
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’B
¡Ď wyxĂŔ’Ď wW
ăĎ ‘ĄwĘ wyb
ĳŇĂ ’Ď qx
ăĎ YĘyĂ yn¡ĄjĘ tŇ¿’Ą mĄ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ É’YĎyĎ ’Y
Ł ą yĎ ëŇă’Č yhęĂ yĘwČ
wybĂę’ĎlĘ rmĆ’ŇIăŁwČ wyb
ĳŇĂ ’ĎlĘ ’b
¡ĄŇ IĎwČ MyUĂŔ‘ČTĘmČ É’Ch=MGČ W‘ČIąČwČ : odĲŇ y~ĄmĂ 31
olË rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ yeĂ¿kČŇ rĞbĲŇĎ êĘ rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ onŔBĘ dŇy~ăĄmĂ É lkČŇ’ŇyŁwĘ ÉybŇĂ ’Ď MqąĚyĎ 32
qx
ăĎ YĘyĂ dŇrČÄxĹIĲĆwČ : wW
ĲĎ ‘Ą ì¡ŇrĘk
ŁŇĲ bŇĘ ì¿ŇnĘBĂ ynËĂ’Ğ rmĆ’ŇŁIěwČ hŇêĎĳ’Ď =ymĂ wyb
¡ŇĂ ’Ď qx
¿Ď YĘyĂ 33
’bĄŇIĎÄwČ ždyĂYČ=dŇ~ĲĎhČ ’Chă ’opÃ’Ą=ymĲĂ rmĆ’ŇŁIÃwČ ůd’
Ł mĘ=dŇ‘Č hŇăĎlŁdŇGĘ ÈhdĎŇrĎxĞ
‘Čm
Łą S
Ę JĂ : hŇyĲĆhĘyĲĂ ëŇCr¡BĎ=MGČ Chk
ĳĄŇ rĞbĲŇĎ ’ĞwĲĎ ’ob¡ŇêĎ MrĆT
¿ĆBĘ lJ
ŁË mĂ lk
¿ČŇ ’
Ł wĲĎ ylĂÁ 34
rmĆ’ŇIăŁwČ dŇŁ’ĳmĘ=dŇ‘Č hŇr¡ĎmĎC hŇ¿ĎlŁdŇGĘ hŇqĎŔ‘ĎYĘ q‘ăČYĘIĂwČ wybĂŔ’Ď yrăĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć ÉwW
Ď ‘Ą
xu¡ČIĂwČ hŇĳmĎ rĘmĂBĘ ìŇyx
¡Ă ’Ď ’B
¿Ď rmĆ’ŇŁIěwČ : ybĲŇĂ ’Ď ynĂ¡’Ď =MgČŇ ynĂ¿kĄŇ rĞBĲĎ wybĂŔ’ĎlĘ 35
MyĂmČŔ‘ĞpĲČŇ hŇăĆz ÉynĂbĄÄqĘ‘ĘIČwĲČ bŇq
Ł ę ‘ĞyĲČ omÁS
Ę ’rĎÄqĎ žykŇĂ hĞ rmĆ’ŇŁIÃwČ : ìŇtĲŇĆ kĎŇrĘBĂ 36
êĎlĘ¿YČ ’Ď=âlĲhĞ rmČě’ŇIŁwČ yt
ĳŇĂ kĎŇrĘBĂ xqăČlĎ hŇê
¡Ď ‘Č hŇ¿Ąh
e Ă wĘ xqĎŔlĎ ytăĂŇrĎk
ŁŇĲ BĘ=tŇ’Ć
ÉëlĎ wyê¿ĂmĘW
Č rybÂĂ GĘ Nh
ăĄ wW
Ďę ‘ĄlĘ rmĆ’ŇIăŁwČ qxÁĎ YĘyĂ N‘ČIČÄwČ : hŇkĲĎŇrĎBĘ yQ
¡Ă 37
hŇăkĎŇ lĘC wyê
ĳĂ kŇĘ mČsĘ Sr¡
Ł ytŇĂ wĘ Ng
¿ĎŇ dĎŇwĘ MydĂŔbĎŇ‘Ğl
ĲČ Éol yêĂt
ąŇČ nĎ wyxĎę’Ć=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
tŇąxČ ’Č hŇkĎÄrĎbĞŇhĲČ wybĂę’Ď=l’Ć wW
ĎÁ ‘Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ : ynĲĂBĘ hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇm
¿Ď ’opŔ’Ą 38
N‘ČIËČwČ : OĘbŇĘ IĲĄwČ ol¡q
Ł wW
ËĎ ‘Ą ’v
¿Ď IĂwČ yb
ĳŇĂ ’Ď ynĂ¡’Ď =MgČŇ ynĂ¿kĄŇ rĞBĲĎ ybĂŔ’Ď ÉìlĘ=’whĲĂ 39
ìŇbĆŔS
Ď omĲ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ yeąĄmČS
Ę mĂ hŇÂeĄhĂ wyl
ĳĎ ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ wyb
¡ŇĂ ’Ď qx
¿Ď YĘyĂ
dŇŁbĳŇ‘ĞêĲČ ìŇyx
¡Ă ’Ď=tŇ’ĆwĘ hŇyŔĆxĘtŇĲĂ ìăŇBĘrĘxČ=l‘řĲČwĘ : l‘ĲĎmĄ MyĂm¡Čè
Ď hČ lF
¿Č mĂC 40
ÉwW
Ď ‘Ą MT
Łą W
Ę IĂwČ : ìŇrĲĆ’ŇCĎYČ l‘¿ČmĄ oQ¡‘Ě ê
¿Ď qĘrČpĲĎŇC dŇyrĂŔêĎ rS
ăĆ ’ĞJĲČ ÉhyĎhĎwĘ 41
oBęlĂBĘ wW
ĎÁ ‘Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď okŇ¡ rĞB
ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ hŇkĎŔrĎBĘhÄČ =l‘Č bŇŁqŔ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ
hŇqĎŔbŇĘ rĂlĘ dŇGăČIĚwČ : yxĲĂ’Ď bŇq
Ł ¿ ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ hŇ¡gĎŇ rĘhČ’ĲČwĘ ybĂŔ’Ď lbĆŇă’Ą ÉymĄyĘ ÉCbŇrĘqĘyĂ 42
NTĎŔuĎhČ Hn
ăĎBĘ Ébq
Ł ‘ĞyĲČlĘ ’rąĎqĘêĂwČ xlČÂS
Ę êĂwČ ld
ŁŇĳGĎhČ Hn
ăĎBĘ wW
¡Ď ‘Ą yr¿ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć
yn¡ĂbŇĘ hŇê
¿Ď ‘ČwĘ : ìŇgĲĆŇrĘhĎlĘ ì¡ŇlĘ Mx
¿Ą nČtŇĘ mĂ ìŇyxĂŔ’Ď wW
ăĎ ‘Ą ÉheĄhĂ wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇŁêăwČ 43
oU¡‘Ă ê
¿Ď bŇĘ S
Č yĲĎwĘ : hŇnĎrĲĎxĎ yx
¡Ă ’Ď Nb
¿ĎŇ lĎ=l’Ć ìËŇlĘ=xrČBĘ MCqÌwĘ yl
ĳĂ q
Ł BĘ ‘m
ăČ S
Ę 44
ìŇyxÁĂ ’Ď=PŇ’Č bŇCSÄ=dŇ‘Č : ìŇyxĲĂ’Ď tŇm
¿Č xĞ bŇCS
¡ êĎ=rS
Ć ’Ğ dŇ‘¿Č MydĳĂŇxĎ’Ğ Mym
ăĂ yĎ 45
hŇm
¿Ď lĎ Mè
ĳĎ mĂ ìŇyêăĂxĘqČlĘC yê¡ĂxĘlČS
ĲĎ wĘ oQŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą ÉxkČŇS
Ď wĘ ìęUĘmĂ
yêĂYĘăqřČ qxĎŔYĘyĂ=l’Ć ÉhqĎbŇĘ rĂ rmĆ’ŇŁêąwČ : dŇxĲĎ’Ć Moy¿ Mk
¡ĆŇ ynĄS
Ę =MGČ lJ
ËČ S
Ę ’Ć 46
ÉhQĆ’ĄÄJĎ tŇąxĄ =tŇonĲBĘmĂ hŇè
ĎÄ ’Ă bŇq
Ł ‘ĞyĲČţ xČqăĄŁl=M’Ă tŇĳxĄ tŇonăBĘ yn¡ĄjĘmĂ yIČŔxČbŇĘ
ëŇrĆb
ăŇĎ yĘwČ bŇŁq¡‘ĞyĲČ=l’ĲĆ qx
ËĎ YĘyĂ ’r¿ĎqĘIĂwČ : MyIĲĂxČ yQ
¡Ă hŇUĎ¿Ďl ZrĆ’ĎŔhĎ tŇonăBĘmĂ xk
wt’
.’ry‘z +q v.46

.’y‘g ’lb =l‘ČwĘ n"b .Myqwspb rpsh yYx v.40

28. 2–15
2

3
4

5
6

7
8, 9

10
11
12

13

14
15

’Yyw

45

MCq¿ : N‘ČnĲĎJĘ tŇon¿BĘmĂ hŇ¡è
Ď ’Ă xu¿ČtŇĂ =âlĲ olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ ÉChCÄĄYČyĘwČ otŇĳ ’
Ł
hŇè
ĎŔ ’Ă ÉMè
Ď mĂ ìąŇlĘ=xqČwĘ ìŇĳUĆ ’Ă yb
ăŇĂ ’Ğ l’
¡Ą CtŇbŇĘ hŇtŇĎ yB
¿Ą MrĎŔ’Ğ hŇĲnĎ DăĆjČ ÉëlĄ
ìŇĳĆBrĘyČwĘ ì¡ŇrĘpŇĘ yČwĘ ìŔtŇĘ Ł’Ĳ ëŇrăĄbĎŇyĘ ÉyDČS
Č l’
ąĄ wĘ : ìŇUĲĆ’Ă yx
¿Ă ’Ğ Nb
¡ĎŇ lĎ tŇon¿BĘmĂ
ìăŇ‘ĞrĘzČlĘC ì¡ŇlĘ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č tŇăJČ rĘBĂ=tŇ’Ć ÉìlĘ=NêĆyĲĂwĘ : MyUĲĂ‘Č lh
¿Č qĘlĂ tŇĎ yy¡ĂhĎwĘ
: MhĲĎrĎbŇĘ ’ČlĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ ìŇyrĆŔgĚŇmĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć ÉìêĘS
Ę rĂlĘ ëŇê
ĳĎ ’Ă
É l’ĄCtŇBĘ=NBĆ Nb
ąĎŇ lĎ=l’Ć MrĳĎ’Ğ hŇĲnĎ DăĆjČ ëŇlĆ¡ĄwČ
I bŇŁqŔ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ ÉqxĎYĘyĂ xl
ąČ S
Ę IĂřwČ
ëŇrăČbĄŇ=yJĲĂ wW
Ďę ‘Ą ’rĘIăČwČ : wW
ĲĎ ‘ĄwĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ M’
¿Ą hŇqĎŔbŇĘ rĂ yx
ăĂ ’Ğ yUĂŔrČ’ĞhĲĎ
Mè
¡Ď mĂ ol¿=tŇxČqĲČlĎ MrĎŔ’Ğ hŇĲnĎ DăĆjČ ÉotŇ’
Ł xQ
ąČ S
Ă wĘ ůbq
Ł ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ ÈqxĎYĘyĂ
tŇon¿BĘmĂ hŇ¡è
Ď ’Ă xu¿ČtŇĂ =âlĲ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwylĎ‘Ď wYąČyĘwČ otŔ’
Ł okŇă rĞbĲŇĎ BĘ hŇĳè
Ď ’Ă
: MrĲĎ’Ğ hŇĲnĎ D¿ĆjČ ëŇlĆ¡ĄwČ
I oUĳ’Ă=l’ĆwĘ wyb
¡ŇĂ ’Ď=l’Ć bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : N‘ČnĲĎJĘ
ëŇlĆ¿ĄwČ
I : wybĲŇĂ ’Ď qx
¿Ď YĘyĂ yn¡Ąy‘ĄBĘ N‘ČnĳĎJĘ tŇonăBĘ tŇo‘¡rĎ yJ
¿Ă wW
ĎŔ ‘Ą ’rĘIăČwČ
MhĎÁrĎbŇĘ ’Č=NBĆ l’Ň‘ÄĄ mĎS
Ę yĂ=tŇBČ ű tŇăČlxĞmĲĎ=tŇ’ĲĆ xuÃČ IĂwČ l’Ň‘ĳĄmĎS
Ę yĂ=l’Ć wW
¡Ď ‘Ą
ëŇlĆ¡ĄwČ
I ‘bČŇĳS
Ď r’
ăĄ BĘmĂ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ ’Y
¿Ą IĄwČ: hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ol¿ wyS
¡Ď nĎ=l‘Č tŇoyËbĎŇnĘ tŇoxÌ’Ğ
ynăĄbŇĘ ’ČmĲĄ ÉxuČIĂwČ SmĆè
ĆŔ hČ ’b
ăĎŇ =yJĂ ÉMS
Ď NlĆąĎwČ
I MoqÁUĎBČ ‘GČÄpŇĘ IĂwČ : hŇnĎrĲĎxĎ
hŇąĄh
e Ă wĘ MŁlęxĞIĲČwĲČ : ’ChĲhČ Moq¿UĎBČ bŇ¡JČ S
Ę IĂwČ wyt
ĳŇĎ S
Ł ’ĞrĲČmĘ MW
Ć ¡IĎwČ MoqŔUĎhČ
MyhĂŔŁl’Ĺ yk
ăŇĄ ’ĞlĘmČ ÉheĄhĂwĘ hŇmĎyĘm
ĳĎè
Ď hČ ‘ČyGăĂmČ oS
¡ ’Ňr
Ł wĘ hŇYĎrĘ’ČŔ bŇă~Ď mĚ ÉMQĎsĚ
ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ůrmČ’ŇIŁwČ ÈwylĎ‘Ď bŇă~Ď nĂ hoĎÁhyĘ hŇeĄÄhĂwĘ : oBĲ Myd¡ĂŇrĘyĲŁwĘ Myl
¿Ă ‘Ł
ì¿ŇlĘ hĎylĆŔ‘Ď bŇăkĄŇ ŁS ÉhêĎ’Č rS
ąĆ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ qx
ĳĎ YĘyĂ yh
¡ĄŁl’ŇwĲĄ ìŇybĂŔ’Ď Mh
ăĎ rĎbŇĘ ’Č
hŇmĎdĘŇq¡ĄwĎ hŇUĎ¿yĎ ê
ËĎ YĘrČpĲĎŇC ZrĆ’ĎŔhĎ rp
ăČŇ ‘ĞJĲČ Éì‘ĞrĘzĲČ hŇąĎh
y Ď wĘ : ìŇ‘ĲĆrĘzČlĘC hŇeĎ¡nĆêĘ’Ć
hŇeĄÄhĂwĘ : ìŇ‘ĲĆrĘzČbŇĘ C hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎ tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ=lJĎ ìËŇbŇĘ CkŇ¿ rĘbŇĘ nĂwĘ hŇBĎgŇĘ ĳĆwĎ
n hŇnĎp
ŁŇă YĎwĘ
hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎ=l’Ć ìŇytŔĂ ŁbŇS
ăĂ hĞwĲČ ëŇlĄŔêĄ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇă BĘ ÉìyêÄĂ rĘmČS
Ę C ëŇUĎę‘Ă ykÁĂ nŁ’ĲĎ
yêĂrĘB
¡Č DĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď=M’Ă rS
ăĆ ’Ğ dŇ‘Čť ìŔbŇĘ zĎ‘Ĺ’ĲĆ âlă yJĂť tŇ’ŇŁEĳhČ
Kl

.w"q Myqwspw .l’llhy [25:19—28:9] hVrph MV v.9 .xQČS
Č yĘwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5 .xk
.bŁlŁtŁw Pl’ Mylmw .[27:28] Myhl’h Kl Ntyw ,[27:1] qxYy Nqz yk yhyw ,[25:19] qxYy tdlwt hl’w ,+g Myrdsw
,[25:32] yl=hz=hml
ĲĎ wĘ ,n"bl Nk ’lw ’y‘gb ’rwq ’"b ,[25:22] wYYrtIĲĂwČ +z Mypwlxw .wŁkŁtŁw Mypl’ +h twytw’w
ăĂO n"blw Pqmb yk PTx ,[26:22] hêĎ‘Č=yJ
ĲĂ ,hz txt Nkw hmlw txt Pqmb n"blw hz M‘Ă hmlw PTwx ’"b
’lw ’y‘gb ’"bl ,[27:13] KtllĘqĂ ,’y‘gb ynwxlVêĘĲwČ n"bw ’"bl ’y‘g ’lb ,[26:27] ynwxlVêĘwČ .rpwVb
bq‘y=t’
ĲĆ ,[27:6] hnb bq‘y=l’
ĲĆ Pwlyx ’lbw .Pqmb n"blw ,’"bl ,[27:40] hyxt Kbrx=l‘ĲČwĘ ,n"bl Nk
Kl wxtVyw ,[27:3] hdyY ,[25:23] Myyg +g +tkw .[26:28] hyh=yk wny’r w’r +’ ’qspw .[27:41] yx’
d‘ +z qwsp ’"y ‘Vwhb My’wlt ym‘w hrTph v.10 .hnV ‘bVw My‘bV hytwnV rpsmw .[27:29] +mdq
.MyznkV’h ghnmk +y qwsp d"y d‘ g"y qwsp b"y ‘Vwhb bq‘y xrbyw : Mydrpsh ghnmk b"y qwsp b"y
.+myymh ypl hmwts hVrp ’"s .llk ‘Ym’b ’lw +Vyrb ’l hVrp ’hl +qsyp tyl v.10

+p7 , sŘ26
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28. 16–29. 12

hŇĳĆh
E Č Moq¡UĎBČ hoĎŔhyĘ SyăĄ ÉNkĄŇ’Ď rmĆ’ŇŁIěwČ ůotŇnĎè
Ę mĂ Èbq
Ł ‘ĞyĲČ ZqăČyIĂwČ : ëŇĲlĎ 16
hŇzĆę Ny’ăĄ hŇĳĆh
E Č MoqăUĎhČ ’r¡Ďoe=hŇmČ rmČŔ’ŇIŁwČ É’rĎyIĂwČ : yêĂ‘ĘdŇĲĎyĎ âl¿ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ 17
rqĆŁBęBČ bŇŁqÁ‘ĞyĲČ MJĄÄS
Ę IČwČ : MyĂmĲĎè
Ď hČ r‘ČS
¿Č hŇ¡ĆwĘ
z MyhĂŔŁl’Ĺ tŇyB
ăĄ =M’Ă yJĂť 18
qY
Ł ¿ IĂwČ hŇĳbĎŇ ~ĄmČ Ht
¡ŇĎ ’
Ł MW
Ć ¿IĎwČ wytŔĎ S
Ł ’ĞrĲČmĘ MW
ăĎ =rS
Ć ’Ğ ÉNbĆŇ’ĆÄhĎ=tŇ’Ć xuąČIĂwČ
Ml
ËĎ C’wĘ l’
ĳĄ ÍtŇyB
ĲĄ ’Ch¡hČ Moq¿UĎhČ=MS
ĲĄ =tŇ’Ć ’rËĎqĘIĂwČ : HS
ĲĎ ’Ňr
Ł =l‘Č NmĆ¡S
Ć 19
hŇyÄĆhĘyĲĂ=M’Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rdŇĆănĆ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ rD¿ČIĂwČ : hŇĲnĎ S
Ł ’ŇrĲĂlĎ ry‘¡ĂhĎ=MS
ĲĄ zCl¿ 20
yl
¿Ă =NtŇČ ĲnĎ wĘ ëŇlĄŔoh yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ ëŇrĆDąĆBČ ÉynĂrČÄmĎS
Ę C ydĂęUĎ‘Ă MyhÁĂ Łl’Ĺ
hŇÌĎh
y Ď wĘ yb
ĳŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ =l’Ć Mol¡S
Ď bŇĘ yê¿ĂbŇĘ S
Č wĘ : SB
Ł Ĳ lĘlĂ dŇgĆŇ¿bĆŇ C lk
ŁŇ¡ ’ĹĲlĆ MxĆËlĆ 21
hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ hŇbĎŔ~ĄmČ ÉyêĂmĘW
ČÄ =rS
Ć ’Ğ tŇ’ŇŁEęhČ NbĆŇă’Ć hĎwĘ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ yl
¡Ă hoËĎhyĘ 22
’v
¿Ď IĂwČ : ëŇĲlĎ Cer¿Ćv
Ę ‘Č’Ğ rv
¡Ą ‘Č ylĂŔ=NêĆêĲĂ rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ wĘ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ tŇyB
ăĄ Tk
hŇdęĆv
Ď BČ r’
ăĄ bŇĘ hŇÌĄh
e Ă wĘ ’rĘIČÂwČ : MdŇĆqĲĆ=ynĄbŇĘ hŇYĎrĘ’¿Č ëŇlĆ¡ĄwČ
I wyl
ĳĎ gŇĘ rČ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ 2
’whĂŔhČ r’
ăĄ BĘhČ=NmĂ yJĂť hĎylĆŔ‘Ď MyY
ăĂ bŇĘ ŁrĲ ÉN’ŇY
Ł =yrĄdĘŇ‘Ć hŇąS
Ď ŁlS
Ę MS
ĎÂ =hŇeĄhĂwĘ
=lkĎŇ hŇUĎăS
Ď =CpŇsĘ’ĆĲnĆ wĘ : r’ĲĄBĘhČ yj
¿Ă =l‘Č hŇ¡ĎlŁdŇGĘ NbĆŇ¿’Ć hĎwĘ MyrĳĂdĎŇ‘ĞhĲĎ Cq¡S
Ę yČ 3
N’ŇŁ~ĳhČ=tŇ’Ć Cq¡S
Ę hĂwĘ r’ĄŔBĘhČ yj
ăĂ É l‘ČmĄ ÉNbĆŇ’ĆÄhĎ=tŇ’Ć Cląl
Ğ gĲĎŇwĘ MyrĂędĎŇ‘ĞhĲĎ
bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ÉMhĆlĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : HmĲĎq
Ł mĘlĂ r’
¡Ą BĘhČ yj
¿Ă =l‘Č NbĆŇË’Ć hĎ=tŇ’Ć CbŇyS
ÌĂ hĄwĘ 4
Mê
¡Ć ‘ĘdČŇyĘhČ MhĆŔlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : CnxĘĲnĎ ’Ğ Nr¡ĎxĎmĲĄ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ Mê
ĳĆ’Č NyĂ’ăČmĄ yx
¡Č ’Č 5
olĳ MolăS
Ď hĞ Mh
¡Ć lĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : Cn‘ĘdŇĲĎyĎ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ roxĳnĎ=NBĆ Nb
ăĎŇ lĎ=tŇ’Ć 6
Nh
¿Ą rmĆ’ŇŁIęwČ : N’ŇŁ~ĲhČ=M‘Ă hŇ¡’Ď BĎ oêŔBĂ lx
ăĄ rĎ ÉheĄhĂwĘ MolŔS
Ď CrămĘ’ŇIĲŁwČ 7
CkŇ¿ lĘC N’ŇŁ~¡hČ Cq¿S
Ę hČ hŇĳĆq
n Ę UĂhČ PŇ s’
ăĄ Ď hĲĄ tŇ‘¡Ą=âl lodŔGĎ MoIăhČ Édo‘
ÉCll
Ğ gĲĎŇwĘ MyrĂŔdĎŇ‘ĞhăĎ=lJĎ ÉCpŇsĘ’ĲĎyĄ rS
ąĆ ’Ğ dŇ‘ăČ ů lkČŇCn âlă ÈCrmĘ’ŇIĲŁwČ : C‘ĲrĘ 8
MU
ĳĎ ‘Ă rB
ăĄ dČŇmĘ Ced¡ŇĆo‘ : N’ŇŁ~ĲhČ Cnyq¡ĂS
Ę hĂwĘ r’
ĳĄBĘhČ yj
ăĂ l‘¡ČmĄ NbĆŇ’ĆŔhĎ=tŇ’Ć 9
žrS
Ć ’ĞJĲČ yhÃĂ yĘwČ : ’whĲĂ hŇ‘¡Ďr
Ł yJ
¿Ă hĎybĂŔ’ĎlĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉN’Ň~
Ł hČ=M‘Ă hŇ’ĎBĎę ű lx
ăĄ rĎwĘ 10
yx
ăĂ ’Ğ Nb
¡ĎŇ lĎ N’ŇŁY¿=tŇ’ĆwĘ oUŔ’Ă yx
ăĂ ’Ğ ÉNbĎŇlĎ=tŇBČ lxĄęrĎ=tŇ’Ć bŇq
Ł Á ‘ĞyĲČ hŇ’ÄĎ rĎ
N’ŇŁY¿=tŇ’Ć qĘS
Ę IČěwČ r’ĄŔBĘhČ yj
ăĂ É l‘ČmĄ ÉNbĆŇ’ĆÄhĎ=tŇ’Ć lgĆŇąIĎwČ bŇŁqę‘ĞyĲČ SG
ăČIĂwČ oUĳ’Ă
dŇGĄÄIČwČ : OĘbŇĘ IĲĄwČ ol¡q
Ł =tŇ’Ć ’v
¿Ď IĂwČ lx
ĳĄ rĎlĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ qè
¿Č IĂwČ : oUĲ’Ă yx
¿Ă ’Ğ Nb
¡ĎŇ lĎ 11, 12
dŇ¿GĄêČwČ ZrĎê
¡Ď wČ ’Chĳ hŇq¡ĎbŇĘ rĂ=NbĆŇ yk
¿ŇĂ wĘ ’ChŔ ÉhĎybÄĂ ’Ď yx
ąĂ ’Ğ yJ
ăĂ lxĄęrĎlĘ bŇq
Ł Á ‘ĞyĲČ
hyb’l
.hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.19
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ZrĎIąĎwČ otęx
Ł ’Ğ=NBĆ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ ű ‘mČăS
Ą =tŇ’Ć NbĎÁlĎ ‘Čm
ŁÄ S
Ęř kŇĂ žyhĂyĘwČ : hĎybĲŇĂ ’ĎlĘ
NbĎŔlĎlĘ rj
ăĄsČyĘwČ otŇĳ yBĄ=l’Ć Ch’
¡Ą ybŇĂ yĘwČ olŔ=qè
Ć nČyĘwČ Éol=qBĆxČyĘwČ ÉotŇ’ŇrĎqĘlĂ
yr¡ĂW
Ď bŇĘ C ym
¿Ă YĘ‘Č ëŇË’Č NbĎŔlĎ Éol rmĆ’ŇIąŁwČ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą
yx
ăĂ ’Ď=ykĲŇĂ hĞ bŇŁqŔ‘ĞyĲČlĘ ÉNbĎŇlĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : MymĲĂyĎ SdŇĆŁx¿ oU¡‘Ă bŇS
Ć ¿ĄwČ
I hŇêĎĳ’Ď
yê
ăĄ S
Ę Nb
¡ĎŇ lĎlĘC : ìŇêĲĆrĘJĚW
Ę UČ=hŇmČ yQ
¡Ă hŇdĎŇyG¿ĂhČ Me
ĳĎxĂ ynĂê
¡Č dĘŇbČŇ‘ĞwĲČ hŇêĎ’ČŔ
tŇoJĳrČ hŇ¡’Ď lĄ yn¿Ąy‘ĄwĘ : lxĲĄrĎ hŇ¡ĎT
e Č uĘhČ MS
¿Ą wĘ hŇ’ĎŔlĄ ÉhlĎŁdŇGĘhČ MS
ąĄ tŇonĳbĎŇ
lx
ĳĄ rĎ=tŇ’Ć bŇŁq¡‘ĞyĲČ bŇ¿hČ ’ĹIĲĆwČ : hŇ’ĲĆrĘmČ tŇ¿pČŇ ywĂ r’ČŁê¡=tŇpČŇyĘ hŇtŔĎ yĘhĲĎ É lxĄrĎwĘ
NbĎęlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇĲeĎ TČuĘhČ ì¡ŇêĘBĂ lx
¿Ą rĎBĘ MynĂŔS
Ď ‘bČŇăS
Ć ÉìdĘŇbĎŇ‘Ĺ’ĲĆ rmĆ’ŇŁIęwČ
: ydŇĲĂUĎ‘Ă hŇ¡bĎŇ S
Ę rx
ĳĄ’Č Sy’
ăĂ lĘ Ht
¡ŇĎ ’
Ł yê¿ĂêĂmĂ ëŇlĎŔ Ht
ăŇĎ ’
Ł yêăĂêĂ bŇoTť
MydĂŔxĎ’Ğ Mym
ăĂ yĎJĘ ÉwynĎy‘ĄbŇĘ CyąhĘIĲĂwČ MynĳĂS
Ď ‘bČŇăS
Ć lx
¡Ą rĎBĘ bŇŁqË‘ĞyĲČ dŇŁbÌŇ‘ĞIĲČwČ
yJ
¿Ă yêŔĂ S
Ę ’Ă=tŇ’Ć hŇăbĎŇ hĎ ÉNbĎŇlĎ=l’Ć bŇŁqą‘ĞyĲČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : HtĲŇĎ ’
Ł otŇ¡ bĎŇhĞ’ĲČBĘ
Moq¡UĎhČ yS
¿Ą nĘ’Č=lJĎ=tŇ’Ć Nb
ËĎŇ lĎ PŇs
Ł ¿ ’ĹIĲĆwČ : hĎyl
ĲĆ ’Ą hŇ’Ďob¡Ň’ĎwĘ ym
ĳĎyĎ C’¡lĘmĲĎ
Ht
¡ŇĎ ’
Ł ’b
¿ĄŇ IĎwČ oêŔbŇĂ hŇă’Ď lĄ=tŇ’Ć ÉxuČIĂwČ bŇrĆ‘ĆŔbĎŇ yh
ăĂ yĘwČ : hŇêĲĆS
Ę mĂ W‘ČI¿ČwČ
oê¡bŇĂ hŇ¿’Ď lĄlĘ otŇĳ xĎpŇĘ S
Ă hŇ¡jĎ lĘzĂ=tŇ’Ć HlĎŔ ÉNbĎŇlĎ Nê
ąĄIĂwČ : hĎyl
ĲĆ ’Ą ’b
Ł ¡Ň IĎwČ wyl
ĳĎ ’Ą
Ét’ŇEŁ=hŇmČ NbĎęlĎ=l’Ć rmĆ’ŇIăŁwČ hŇĳ’Ď lĄ ’wh
¡Ă =hŇeĄhĂwĘ rqĆŁBŔbČŇ yh
ăĂ yĘwČ : hŇxĲĎpŇĘ S
Ăř
rmĆ’ŇIăŁwČ : ynĂtĲŇĎ yUĂrĂ hŇUĎ¡ĎlwĘ ëŇUĎŔ‘řĂ yêĂdĘŇb
ăŇČ ‘Ď É lxĄrĎbŇĘ âląhĞ yQĂŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď
: hŇrĲĎykŇĂ BĘhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇr¡Ďy‘Ă~ĘhČ tŇt
¿ŇĄ lĎ Cnm
ĳĄ oqmĘBĂ Nk
¡ĄŇ hŇ¿W
Ć ‘ĎyĲĄ=âl NbĎŔlĎ
dŇŁbăŇ‘ĞêĲČ rS
ăĆ ’Ğ ÉhdĎŇŁbŇ‘ĞB
ĲČ tŇ’ŇŁzę=tŇ’Ć=MGČ ìÁlĘ hŇnÄĎ êĘnĂwĘ tŇ’ŇŁzĳ ‘Čb
ăĚŇ S
Ę ’Q
¡Ą mČ
‘Čb
ăĚŇ S
Ę ’Q
¡Ą mČyĘwČ NJĄŔ Ébq
Ł ‘ĞyĲČ W‘ČIąČwČ : tŇorĲxĄ’Ğ Myn¿ĂS
Ď =‘bČŇS
ĲĆ dŇo‘¡ ydĂŔUĎ‘Ă
oêŔBĂ lx
ăĄ rĎlĘ ÉNbĎŇlĎ Nê
ąĄIĂwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ol¿ř oê¡BĂ lx
¿Ą rĎ=tŇ’Ć olË=NêĆIĲĂwČ tŇ’ŇŁzĳ
bŇ¿hČ ’ĹIĲĆwČ lxĄŔrĎ=l’Ć MG
ăČ É’ŁbŇIĎwČ : hŇxĲĎpŇĘ S
Ă lĘ Hl
¡Ď otŇĳ xĎpŇĘ S
Ă hŇ¡hĎ lĘBĂ=tŇ’Ć
’rĘIąČwČ : tŇorĲxĄ’Ğ Myn¿ĂS
Ď =‘bČŇS
ĲĆ dŇo‘¡ oUŔ‘Ă dŇŁbăŇ‘ĞIĲČwČ hŇĳ’Ď QĄmĂ lx
¡Ą rĎ=tŇ’Ć=MGČ
rhČê
ąČ wČ : hŇrĲĎqĎ‘Ğ lx
¡Ą rĎwĘ Hm
ĳĎ xĘrČ=tŇ’Ć xê
¡Č pŇĘ IĂwČ hŇ’ĎŔlĄ hŇă’Ď CnW
Ę =yJĲĂ ÉhoĎhyĘ
ÉhoĎhyĘ hŇą’Ď rĎ=yJĲĂ hŇrĎęmĘ’ĲĎ yJ
ăĂ Nb
ĳĄŇ C’rĘ om¡S
Ęř ’r¿ĎqĘêĂwČ NBĄŔ dŇlĆê
ăĄwČ Éh’ĎlĄ
rmĆ’ŇŁêęwČ ůNBĄ dŇlĆê
ăĄwČ Èdo‘ rhČê
ăČ wČ : yS
ĲĂ y’Ă ynĂ¿bČŇ hĎ’ĹyĲĆ hŇê
¡Ď ‘Č yJ
¿Ă yyĂŔnĘ‘ĎBĘ
’r¿ĎqĘêĂwČ hŇĳĆ=t
z Ň ’Ć=MGČ yl
¡Ă =NêĆIĲĂwČ ykŇĂ ŁnŔ’Ď hŇă’Ď CnW
Ę =yJĲĂ ÉhoĎhyĘ ‘m
ąČ S
Ď =yJĲĂ
wmV

.T"k qwsp Nmql Nyy‘w : y"tw ’"t ,V"x Nkw hxĎpĘS
Ă lĘ ’"s v.24 .Vgd ‘Čm
ŁS
Ę JĂ n"b v.13 .Tk
.y"tw V"x ,d"dx Nkw omS
Ę =t’Ć ’"s v.32 .ol tlm Ny’ y"k Myrps tYqmb v.28 .ìUĘ‘Ă y’rwsl v.25
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29. 34–30. 18

hŇąĆQ
w Ď yĂ ÉM‘ČjÄČ hČ hŇê
ąĎ ‘Č rmĆ’ŇŁêęwČ ůNBĄ dŇlĆê
ăĄwČ Èdo‘ rhČê
ăČ wČ : No‘ĲmĘS
Ă om¡S
Ę 34
: ywĲĂlĄ om¡S
Ę =’řrĲĎqĎ NJ
¿Ą =l‘Č MynĳĂbĎŇ hŇăS
Ď ŁlS
Ę ol¡ yêĂdĘŇ¿lČ yĎ=yJĲĂ ylČŔ’Ą ÉyS
Ă y’Ă
NJ
ËĄ =l‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć hŇdăŇĆo’ ÉM‘ČjÄČ hČ ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ NBĄę dŇlĆê
ăĄwČ dŇo‘Á rhČêÄČ wČ 35
ÉhdĎŇlĘyĲĎ âlą yJ
ăĂ lxĄęrĎ ’rĆêăĄwČ : tŇdŇĆQ
ĲĆ mĂ dŇm
Ł ¡ ‘ĞêĲČwĲČ hŇdĳŇĎChyĘ om¡S
Ę hŇ¿’Ď rĘqĲĎ l
MynĂŔbĎŇ yQ
ăĂ =hŇbĎŇhĲĎ Ébq
Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ rmĆ’ŇŁêąwČ Ht
ĳŇĎ x
Ł ’ĞB
ĲČ lx
¡Ą rĎ ’e
¿ĄqČêĘwČ bŇŁqŔ‘ĞyĲČlĘ
tŇxČt
ąŇČ hĞ rmĆ’ŇŁIęwČ lx
ĳĄ rĎBĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ PŇ¿’Č =rxČIĲĂwČ : ykŇĂ nĲŁ’Ď hŇt
¿ŇĎ mĄ NyĂ’¡Č=M’ĂwĘ 2
yt¿ĂŇmĎ’Ğ hŇËĄh
e Ă rmĆ’ŇŁêěwČ : NTĆb
ĲĎŇ =yrĂjĘ ëŇ¡UĄ mĂ ‘n
¿ČmĎ=rS
Ć ’Ğ ykŇĂ ŁnŔ’Ď ÉMyhĂŁl’Ĺ 3
: hŇeĎUĲĆmĂ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ=MgČŇ hŇ¿ĆB
n Ď ’ĂwĘ yJČŔrĘBĂ=l‘Č ÉdlĄtŇĄ wĘ hĎyl
ĳĆ ’Ą ’B
Ł ă hŇ¡hĎ lĘbŇĂ
rhČê
ăČ wČ : bŇŁqĲ‘ĞyĲČ hĎyl
¡Ć ’Ą ’b
Ł ¿Ň IĎwČ hŇĳè
Ď ’ĂlĘ Ht
¡ŇĎ xĎpŇĘ S
Ă hŇ¿hĎ lĘBĂ=tŇ’Ć olË=NêĆêĲĂwČ 4, 5
ÉMgČŇwĘ MyhĂŔŁl’Ĺ yeĂănČDĎ É lxĄrĎ rmĆ’ŇŁêąwČ : NB
ĲĄ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČlĘ dŇlĆê
¿ĄwČ hŇhĎŔlĘBĂ 6
dŇo‘Ŕ rhČê
ăČ wČ : NDĲĎ om¡S
Ę hŇ¿’Ď rĘqĲĎ NJ
ËĄ =l‘Č NB
ĳĄ yl
¡Ă =NêĆIĲĂwČ ylĂŔq
Ł BĘ ‘m
ăČ S
Ď 7
lxĄęrĎ rmĆ’ŇŁêăwČ : bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČlĘ yn¡ĂS
Ą NB
¿Ą lx
ĳĄ rĎ tŇăxČ pŇĘ S
Ă hŇ¡hĎ lĘBĂ dŇlĆêěĄ wČ 8
om¡S
Ę ’r¿ĎqĘêĂwČ yêĂlĘk
ŁĳŇ yĎ=MGĲČř yt¡ĂŇx
Ł ’Ğ=M‘Ă yêĂlĘê
ËČ pŇĘ nĂ ű Myh
ÌĂ Łl’Ĺ ylĄÄCêpŇĘ nČ
HtŔĎ xĎpŇĘ S
Ă hŇăjĎ lĘzĂ=tŇ’Ć ÉxuČêĂwČ tŇdŇĆĳQĆ mĂ hŇd¡ĎŇmĘ‘Ď yJ
¿Ă hŇ’ĎŔlĄ ’rĆêăĄwČ : ylĲĂêĎpŇĘ nČ 9
bŇŁq¿‘ĞyĲČlĘ hŇ¡’Ď lĄ tŇ¿xČ pŇĘ S
Ă hŇËjĎ lĘzĂ dŇlĆêęĄ wČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČlĘ Ht
ËŇĎ ’
Ł Nê
¿ĄêĂwČ 10
ÉhjĎlĘzĂ dŇlĆêęĄ wČ : dŇGĲĎ om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘêĂwČ dgĳbăř hŇ¡’Ď lĄ rmĆ’ŇŁê¿wČ : NB
ĲĄ 11, 12
ynĂCr¡è
Ę ’Ă yJ
¿Ă yrĂěS
Ę ’ĎBĘ hŇ’ĎŔlĄ rmĆ’ŇŁêăwČ : bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČlĘ yn¡ĂS
Ą NB
¿Ą hŇ’ĎŔlĄ tŇăxČ pŇĘ S
Ă 13
MyFęĂ xĂ=ryYĲĂqĘ ym
ăĄ yBĂ NbĄÁC’rĘ ëŇlĆIÄĄwČ : rS
ĲĄ ’Ď om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘêĂwČ tŇonĳBĎ 14
É lxĄrĎ rmĆ’ŇŁêąwČ oUĳ’Ă hŇ¡’Ď lĄ=l’Ć MtŔĎ ’
Ł ’b
ăĄŇ IĎwČ hŇdŔĆv
Ď BČ ÉMy’ĂdĎŇCdĲŇ ’Y
ąĎ mĘIĂwČ
ëŇê
ăĄxĘqČ ÉT‘ČmĘhČ HlĎę rmĆ’ŇŁêăwČ : ëŇĲnĄ BĘ y’¡ĄdĎŇCDĲmĂ ylĂŔ ’n
ăĎ=ynĂêĘ hŇ’ĎŔlĄ=l’Ć 15
bŇąJČ S
Ę yĂ ÉNkĄŇlĎ lxĄęrĎ rmĆ’ŇŁêăwČ ynĳĂBĘ y’¡ĄdĎŇCDĲ=tŇ’Ć MG
¿Č tŇxČqěČ lĎwĘ yS
ĂŔ y’Ă=tŇ’Ć
ůbrĆ‘ĆBĎ ÈhdŇĆv
Ď hČ=NmĂ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ ’b
Ł Ä IĎwČ : ëŇĲnĄ bŇĘ y’¿ĄdĎŇCDĲ tŇxČê
¡Č hŇlĎyĘQČŔhČ ÉëUĎ‘Ă 16
ìŇyêŔĂ rĘkČŇW
Ę rk
ŁŇă W
Ď yJĂť ’obŔêĎ yl
ăČ ’Ą ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ otę’ŇrĎqĘlĂ hŇ’ÁĎ lĄ ’YĄÄêĄwČ
hŇĳ’Ď lĄ=l’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ : ’ChřĲ hŇlĎyĘQ
¿Č BČ HU
¡Ď ‘Ă bŇ¿JČ S
Ę IĂwČ ynĳĂBĘ y’¡ĄdĎŇCdŇBĘ 17
ÉMyhĂŁl’Ĺ Nt
ąŇČ nĎ hŇ’ĎęlĄ rmĆ’ŇŁêăwČ : yS
ĲĂ ymĂxĞ NB
¿Ą bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČlĘ dŇlĆê
¿ĄwČ rhČê
ËČ wČ 18
yrkV
dgĎBĘ v.11

.V"xw rd"nq y"k z"y Nk =MgČwĘ ’"s v.8 .l .s"tw ‘"t ,V"x Nkw h’ĎrĘqĎ = ’ĎrĘqĎ l"Y v.34
.’ChhČ rybs v.16 .+qw +tk dgĎ ’BĎ ’"sw ,‘"t Nkw +qw +tk dgb ’"s ,yrq dgĎ ’BĎ ,bytk
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rhČê
ąČ wČ : rkĲĎŇVřv
Ď yĂ om¡S
Ęř ’r¿ĎqĘêĂwČ yS
ĳĂ y’ĂlĘ yt¡ĂŇxĎpŇĘ S
Ă yêĂt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ yrĂŔkĎŇW
Ę
ű Myh
¿Ă Łl’Ĺ ynĂdČÄbĎŇzĘ hŇ’ĎęlĄ rmĆ’ŇŁêăwČ : bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČQĘ yè
¡Ă S
Ă =NB
ĲĄ dŇlĆê
¿ĄwČ hŇ’ĎŔlĄ Édo‘
MynĳĂbĎŇ hŇăè
ĎS
Ă ol¡ yêĂdĘŇ¿lČ yĎ=yJĲĂ yS
ĂŔ y’Ă ynĂălĄ BĘzĘyĂ ÉM‘ČjÄČ hČ ůboT dŇbĆŇăĄz ÈytŇĂ ’
Ł
Hm
¡Ď S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘêĂwČ tŇĳBČ hŇdĎŇlĘăyĎ rx
¡Č ’ČwĘ : NClĲbĚŇzĘ om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘêĂwČ
xê
¡Č pŇĘ IĂwČ MyhĂŔŁl’Ĺ ÉhĎylĆÄ’Ą ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ lx
ĳĄ rĎ=tŇ’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ rJ
Ł¿ zĘIĂwČ : hŇĲnĎ yDĂ
: ytŇĲĂ jĎrĘxĆ=tŇ’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ PŇs’
¿Č Ď rmĆ’ŇŁêěwČ NB
ĳĄ dŇlĆê
ăĄwČ rhČê
¡Č wČ : HmĲĎxĘrČ=tŇ’Ć
yhěĂ yĘwČ : rxĲĄ’Č NB
¿Ą yl
¡Ă hoËĎhyĘ PŇÌĄsyŁ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ PŇ soy
¡Ą omËS
Ę =tŇ’Ć ’rÌĎqĘêĂwČ
ÉynĂxĄÄQĘS
Č NbĎŔlĎ=l’Ć Ébq
Ł ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇŁIąwČ PŇ ĳĄsoy=tŇ’Ć lx
¡Ą rĎ hŇd¿ĎŇlĘyĲĎ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
rS
ĆÄ ’Ğ ydČęlĎyĘ=tŇ’ĆwĘ yS
ăČ nĎ=tŇ’Ć hŇÂnĎêĘ : yYĲĂrĘ’ČlĘC ym
¡Ă oqmĘ=l’Ć hŇkĎŔlĘă’Ą wĘ
rS
¿Ć ’Ğ yt¡ĂŇdĎŇŁbŇĲ ‘Ğ=tŇ’Ć êĎ‘ĘdČŔyĎ hŇê
ăĎ ’Č yJĂť hŇkĎŇĳĄl’ĄwĘ Nh
¡Ą BĎ ìËŇtŇĘ Ł’Ĳ yêĂdĘŇb
ÌŇČ ‘Ď
yêĂS
Ę xČěnĂ ìŇynĳĆy‘ĄBĘ Nx
¡Ą ytŇĂ ’Ň¿YĎ mĎ ’n
ËĎ=M’Ă NbĎŔlĎ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ : ìŇyêĲĂdĘŇbČŇ‘Ğ
: hŇnĎêĲĄ’ĆwĘ yl
¡Č ‘Ď ìËŇrĘkĲĎŇW
Ę hŇÌbĎŇ qĘnĎ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ : ìŇĲlĆ lĎgŇĘ BĂ ho¡ĎhyĘ ynĂ¿kĄŇ rĘb
ĲĎŇ yĘwČ
hŇ¿yĎhĎ=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą wĘ ìŇyê
ĳĂ dĘŇbČŇ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ tŇ¡’Ą êĎ‘ĘdČŔyĎ hŇê
ăĎ ’Č wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ
ëŇrĆb
ÌŇĎ yĘwČ bŇr
Ł Ŕ lĎ Zră
Ł pŇĘ IĂwČ ÉynČpĎŇlĘ ìąŇlĘ hŇyĎÄhĎ=rS
Ć ’Ğ žT‘ČmĘ yJÃĂ : yêĲĂ’Ă ì¡ŇnĘqĘmĂ
rmĆ’ŇI¡ŁwČ : ytŇĲĂ ybĄŇlĘ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ=MgČŇ hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ yt
ËŇČ mĎ hŇêęĎ ‘ČwĘ yl
ĳĂ gŇĘ rČlĘ ì¡ŇtŇĘ Ł’Ĳ hoËĎhyĘ
ÉyQĂ=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ=M’Ă hŇmĎC’ŔmĘ yl
ăĂ =NêĆtŇĂ =âlĲ Ébq
Ł ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇŁIąwČ ëŇl=Nê
ĳĎ Ć’ĲĆ hŇm
ăĎ
ìÁnĘ’ŇŁYĲ=lkĎŇBĘ rb
Ł Ä ‘Ĺ’ĲĆ : rm
ŁĲ S
Ę ’Ć ì¡ŇnĘ’ŇŁYĲ hŇ‘¿ĆrĘ’Ć hŇbĎŇCS
Ë ’Ď hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ
MybĂŔW
Ď JĘBČ ÉMCx=hŇW
ĲĆ =lkĎŇwĘ ’ClęTĎwĘ dŇq
Ł ă nĎ ű hŇăW
Ć =lJĎ Mè
ĎÁ mĂ rsĄÄhĎ MoIęhČ
MoyăBĘ ÉytŇĂ qĎdĘŇYĂ yB
ąĂ =hŇtŇĎ nĘ‘ĲĎwĘ : yrĲĂkĎŇW
Ę hŇ¡yĎhĎwĘ MyEĳĂ‘ĂB
ĲĎ dŇq
Ł ¡ nĎwĘ ’Cl¿TĎwĘ
’ClÁTĎwĘ dŇq
Ł Ä nĎ žCenĆy’Ą=rS
Ć ’Ğ lJ
Łă ìŇynĳĆpĎŇlĘ yr¡ĂkĎŇW
Ę =l‘Č ’ob¿ŇtŇĎ =yJĲĂ rxĎŔmĎ
yh
¿Ă yĘ Cl¡ Nh
ĳĄ Nb
¡ĎŇ lĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : yêĲĂ’Ă ’Ch¡ bŇCn¿GĎ MybĂŔW
Ď JĘBČ ÉMCxwĘ MyEĂę ‘ĂB
ĲĎ
My’ęĂ l
Ě FĘhČwĘ MyDăĂqĚ‘ĞhĲĎ MyS
ĂÁ yĎêĘhČ=tŇ’Ć ’ChÄhČ žMoIBČ rsČăIĎwČ : ìŇrĲĆbĎŇdĘŇkŇĂ
MCx¡=lkĎŇwĘ oBŔ ÉNbĎŇlĎ=rS
Ć ’Ğ lJ
Łą tŇŁ’Ŕl
Ě FĘhČwĘ tŇoDăqĚeĘhČ ÉMyEĂ‘ĂhĲĎ=lJĎ tŇą’Ą wĘ
Nyb
ăŇĄ C on¡yBĄ MymĂŔyĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę ëŇrĆDĆť MW
Ć IĎęwČ : wynĲĎBĎ=dŇyČBĘ Nê
¡ĄIĂwČ Myb
ĳŇĂ W
Ď JĘBČ
lu¿ČmČ bŇŁqę‘ĞyĲČ olă=xuČIĂwČ : tŇŁrĲtŇĎ oeĲhČ Nb
¡ĎŇ lĎ N’ŇY
Ł ¿ =tŇ’Ć hŇ‘ËĆr
Ł bŇŁqę‘ĞyĲČwĘ bŇŁqĳ‘ĞyĲČ
NbĎŔQĎhČ ÉPŁWxĘmČ tŇonŔbĎŇlĘ tŇolăYĎjĘ ÉNhĄBĎ l~
ąĄ pČŇyĘwČ NomĳrĘ‘ČwĘ zClăwĘ xl
¡Č hŇËĆb
n ŇĘ lĂ
rV’
.rkĎW
Ď SyĆ w’ rkĎW
Ď Sy’Ă = rkĎW
ĎS
Ę yĂ n"b v.18

.y"tw V"x Nkw omS
Ę =t’Ć ’"n v.18
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30. 38–31. 13

MyT
¡Ă hĎrĘB
ĲĎ l~ĄŔjĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉtolqĘUČhČ=tŇ’Ć gŇ~ĄęIČwČ : tŇolĲqĘUČhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ
N’ŇŁ~ŔhČ xkČŇŁnălĘ ÉtoêS
Ę lĂ N’ŇŁ~ąhČ í’ŇŁbÄêĎ žrS
Ć ’Ğ MyĂU
ĳĎhČ tŇotŇă qĞS
ĲĂ BĘ
N’ŇŁ~ŔhČ ídĘŇălČ êĄwČ tŇolĳqĘUČhČ=l’Ć N’Ň~
Ł ¡ hČ Cm¿xĹIĲĆwČ : tŇoêĲS
Ę lĂ N’
¿Ď ŁbŇBĘ hŇnĎmĘ¡xČ IĄwČ
ynĄÄjĘ NêĄIĂwČţ ůbq
Ł ‘ĞyĲČ dŇyrăĂpŇĘ hĂ ÈMybŇĂ W
Ď JĘhČwĘ : My’ĲĂl
Ě TĘC MyD¡ĂqĚnĘ MyD¿ĂqĚ‘Ğ
âl¿wĘ oDŔbČŇlĘ ÉMyrĂdĎŇ‘Ğ olą tŇS
Ć IĎÄwČ Nb
ĳĎŇ lĎ N’ŇY
Ł ă BĘ MCx¡=lkĎŇwĘ dŇŁqË‘Ď=l’Ć N’ŇŁ~ÌhČ
MW
ĎÄ wĘ ůtorè
Ď qĚmĘhĲČ N’Ň~
Ł ă hČ ÈMxĄyČ=lkĎŇBĘ hŇyĎęhĎwĘ : Nb
ĲĎŇ lĎ N’ŇY
Ł ¿ =l‘řČ Mt
¡ŇĎ S
Ď
: tŇolĲqĘUČBČ hŇeĎ¡mĄ xĘyČlĘ MyT
ĳĂ hĎrĘB
ĲĎ N’Ň~
Ł ¡ hČ yn¿Ąy‘ĄlĘ tŇolËqĘUČhČ=tŇ’Ć bŇŁqÌ‘ĞyĲČ
Myr¡ĂS
Ě uĘhČwĘ NbĎŔlĎlĘ ÉMypŇĂ TĚ‘ĞhĲĎ hŇąĎh
y Ď wĘ MyW
ĳĂ yĎ âlă N’Ň~
Ł ¡ hČ PŇ yřT
¿Ă ‘ĞhĲČbŇĘ Cř

sŘ29

38

39
40

41

42

ÉtoxpĎŇS
Ę C tŇoBŔrČ N’ŇY
Ł ă Éol=yhĂyĘwĲČ dŇŁ’ĳmřĘ dŇŁ’ămĘ Sy’
¡Ă hĎ Zr¿
Ł pŇĘ IĂwČ : bŇŁqĲ‘ĞyĲČlĘ 43
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉNbĎŇlĎ=ynĲĄbŇĘ yrąĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć ‘mČęS
Ę IĂwČ : MyrĲĂm
Ł xĞwĲČ MyQ
¡Ă mČgŇĘ C MydĂŔbĎŇ‘ĞwĲČ ’l
tŇ¿’Ą hŇW
Ďě ‘Ď CnybĂŔ’ĎlĘ rS
ăĆ ’ĞmĲĄC Cnyb
ĳŇĂ ’ĎlĘ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ¡’Ą bŇŁqŔ‘ĞyĲČ xqăČlĎ
oU¡‘Ă CeËnĆy’Ą hŇ¿Ąh
e Ă wĘ Nb
ĳĎŇ lĎ ynăĄjĘ=tŇ’Ć bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ ’rĘI¿ČwČ : hŇĲEĆhČ dŇŁb¡ŇJĎhČ=lJĎ 2
ìŇyt
¡ŇĆ obŇ’Ğř ZrĆ’¿Ć=l’Ć bŇCS
Ë bŇŁqŔ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ : MoSĲlĘS
Ă lom¿tŇĘ JĂ 3
hŇĳ’Ď lĄlĘC lx
ăĄ rĎlĘ ’r¡ĎqĘIĂwČ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ xl
ăČ S
Ę IĂwČ : ëŇUĲĎ‘Ă hŇ¡Ćh
y Ę ’ĲĆwĘ ìŇĳêĆdĘŇlČomĲlĘC 4
=yJĲĂ NkĆŔybŇĂ ’Ğ ynăĄjĘ=tŇ’Ć ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ hŇą’Ć r
Ł NhĆęlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : onĲ’ŇY
Ł =l’Ć hŇd¡ŇĆv
Ď hČ 5
Nê
ĳĆ ‘ĘdČŇyĘ hŇnĎê
¡Ą ’ČwĘ : ydŇĲĂUĎ‘Ă hŇ¡yĎhĎ ybĂŔ’Ď yh
ăĄŁl’ŇwĲĄ MS
Łĳ lĘS
Ă lm
Ł ă tŇĘ JĂ yl
¡Č ’Ą Cen
¿Ćy’Ą 6
PŇ¿lĂ xĹhĲĆwĘ yBĂŔ ltŇĆ ăhĄ ÉNkĆŇybŇĂ ’ĞwĲČ : Nk
ĲĆŇ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć yêĂdĘŇb
¡ŇČ ‘Ď yxĂŔJ
Ł =lkĎŇBĘ yJĂť 7
: ydŇĲĂUĎ‘Ă ‘r¡ČhĎlĘ MyhĂŔŁl’Ĺ onătŇĎ nĘ=âlĲwĘ MynĳĂm
Ł tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ yê¡ĂrĘJĚW
Ę mČ=tŇ’Ć
=M’ĂwĘ MyDĳĂqĚnĘ N’ŇŁ~¡hČ=lkĎŇ Cd¿ŇlĘyĲĎwĘ ìŇrĆŔkĎŇW
Ę hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉMyDĂqĚnĘ rmČę’ŇyŁ hŇŁJă=M’Ă 8
l~
ÌĄ IČwČ : MyDĲĂqĚ‘Ğ N’Ň~
Ł ¡ hČ=lkĎŇ Cd¿ŇlĘyĲĎwĘ ìŇrĆŔkĎŇW
Ę hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉMyDĂqĚ‘Ğ rmČę’ŇyŁ hŇŁJă 9
’v
¿Ď ’ĆwĲĎ N’ŇŁ~ŔhČ Mx
ăĄ yČ Ét‘ĄBĘ yhęĂ yĘwČ : ylĲĂ=NêĆIĲĂwČ Mk
¡ĆŇ ybŇĂ ’Ğ hŇ¿Ąq
n Ę mĂ=tŇ’Ć Myh
ËĂ Łl’Ĺ 10
MyD¿ĂqĚ‘Ğ N’ŇŁ~ŔhČ=l‘Č Myl
ăĂ ‘ŁhĲĎ ÉMydĂŇêĚ‘ČhĲĎ hŇąĄh
e Ă wĘ MolĳxĞB
ĲČ ’rĆ’¡ĄwĎ ynËČy‘Ą
bŇŁqĳ‘ĞyĲČ Mol¡xĞB
ĲČ Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ ëŇÌ’Č lĘmČ ylČÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ : MyDĲĂrĚbŇĘ C MyD¡ĂqĚnĘ 11
Myl
ăĂ ‘ŁhĲĎ ÉMydĂŇêĚ‘ČhĲĎ=lJĎ Éh’ĄrĘC ìŇynąĆy‘Ą ’nĎÄ=’W
Ď rmĆ’ŇŁIęwČ : ynĂĲeĄ hĂ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ 12
Nb
¡ĎŇ lĎ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą ytŇĂ y’ĂŔrĎ yJ
ăĂ MyDĳĂrĚbŇĘ C MyD¡ĂqĚnĘ MyD¿ĂqĚ‘Ğ N’ŇŁ~ŔhČ=l‘Č
hŇbĎŔ~ĄmČ ÉMè
Ď êĎxĘąS
Č mĎ rS
ĆÄ ’Ğ l’ĄŔÍtŇyB
ĲĄ É l’ĄhĎ yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ : ëŇĲQĎ hŇW
Ć Ł‘¿ 13
rV’
Myrps tYqmb v.43
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bŇCS
¡ wĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ=NmĂ É’YĄ MCq¿ hŇêęĎ ‘řČ rdŇĆĳĆn MS
¡Ď yQ
ËĂ êĎrĘd¿ČŇnĎ rS
ĆÄ ’Ğř
Cnl
ËĎ dŇo‘¿hČ olĳ hŇnĎrĘm¡Č’Ňê
Ł wČ hŇ’ĎŔlĄwĘ É lxĄrĎ N‘Čê
ąČ wČ : ìŇêĲĆdĘŇlČomĲ ZrĆ’¿Ć=l’Ć
CnrĳĎkĎŇmĘ yJ
ăĂ ol¡ CnbŇĘ ¿S
Č xĘnĆ tŇoIËrĂkŇĘ nĎ ’olÌhĞ : CnybĲŇĂ ’Ď tŇyb
¿ŇĄ BĘ hŇ¡ĎlxĞĲnČ wĘ qlĆ¿xĄ
ÉMyhĂŁl’Ĺ ly~
ąĂ hĂ rS
ĆÄ ’Ğ rS
Ć ‘Ł ę hĎ=lkĎŇ yJ
ăĂ : Cnj
ĲĄ sĘJČ=tŇ’Ć lokŇ¡ ’Ď=MGČ lkČŇ’ŇI¿ŁwČ
ìŇyl
¡Ć ’Ą Myh
ËĂ Łl’Ĺ rm
ÌČ ’Ď rS
ĆÄ ’Ğ ž lJ
Ł hŇêęĎ ‘ČwĘ CnynĳĄbĎŇlĘC ’Ch¡ Cnl
¿Ď CnybĂŔ’ĎmĲĄ
: MyQĲĂmČGĘhČ=l‘Č wyS
¡Ď nĎ=tŇ’ĆwĘ wřyn¿ĎBĎ=tŇ’Ć ’v
ËĎ IĂwČ bŇŁqĳ‘ĞyĲČ MqĎ¡IĎwČ : hŇW
ĲĄ ‘Ğ
onŔyĎnĘqĂ ÉhnĄqĘmĂ SkĎŔrĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉoSkĚŇrĘ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ChnĄęqĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć gŇh
ăČ nĘIĂwČ
: N‘ČnĲĎJĘ hŇYĎrĘ’¿Č wyb
¡ŇĂ ’Ď qx
¿Ď YĘyĂ=l’Ć ’obËŇlĎ MrĳĎ’Ğ NDăČpČŇBĘ Sk
¡ČŇ rĎ rS
¿Ć ’Ğ
rS
¿Ć ’Ğ Myp
¡ŇĂ rĎêĘhČ=tŇ’Ć lxĄŔrĎ bŇnŁă gŇĘ êĂwČ onĳ’ŇY
Ł =tŇ’Ć zzŁ¡gŇĘ lĂ ëŇlČŔhĎ Nb
ăĎŇ lĎwĘ
yJ
¿Ă olŔ dŇyGăĂhĂ ÉylĂBĘ=l‘řČ yU
ĳĂ rČ’ĞhĲĎ Nb
¡ĎŇ lĎ bŇ¿Ąl=tŇ’Ć bŇŁqŔ‘ĞyĲČ bŇŁnăgŇĘ IĂwČ : hĎybĲŇĂ ’ĎlĘ
rh
ĳĎeĎhČ=tŇ’Ć rb
Ł ăŇ ‘ĞIĲČwČ MqĎ¡IĎwČ olŔ=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ É’Ch xr¿ČbŇĘ IĂwČ : ’ChĲ xČr¡Ąb
ŁŇ
yJ
¿Ă yS
ĳĂ ylĂè
Ę hČ MoIăBČ Nb
¡ĎŇ lĎlĘ dŇG¿ČIĚwČ : dŇ‘ĲĎlĘGĂhČ rh
¿Č wyn¡ĎjĎ=tŇ’Ć MW
Ć ¿IĎwČ
tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ëŇrĆD¡Ć wyrĎŔxĞ’ĲČ PŇDă
Ł rĘIĂwČ oUŔ‘Ă ÉwyxĎ’Ć=tŇ’Ć xuąČIĂwČ : bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ xr¡ČbĎŇ
yU
¡Ă rČ’ĞhĲĎ Nb
¿ĎŇ lĎ=l’Ć Myh
ËĂ Łl’Ĺ ’b
ŁÌŇ IĎwČ : dŇ‘ĲĎlĘGĂhČ rh
¿Č BĘ otŇ¡ ’
Ł qB
¿Ą dĘŇIČwČ Mym
ĳĂ yĎ
bŇoF¿mĂ bŇŁq¡‘ĞyĲČ=M‘ĲĂ rB
¿Ą dČŇêĘ=NjĆ ìËŇlĘ rmĆÌè
Ď hĂ olę rmĆ’ŇIăŁwČ hŇlĎyĘQ
ĳĎ hČ MŁlăxĞB
ĲČ
rhĎŔBĎ ÉolhĽ’ĲĎ=tŇ’ĲĆ ‘qąČêĎ bŇq
Ł ę ‘ĞyĲČwĘ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ Nb
¡ĎŇ lĎ gŇv
¿Ą IČwČ : ‘rĲĎ=dŇ‘řČ
hŇămĆ bŇq
Ł Ŕ ‘ĞyĲČlĘ ÉNbĎŇlĎ rmĆ’ŇIąŁwČ : dŇ‘ĲĎlĘGĂhČ rh
¿Č BĘ wyx
¡Ď ’Ć=tŇ’Ć ‘q¿ČêĎ Nb
ËĎŇ lĎwĘ
hŇUĎąĎl : bŇrĆxĲĎ tŇoy¡bĚŇS
Ę JĂ ytŔČ nŁBĘ=tŇ’Ć ÉghĄnČêĘwČ yb
ĳŇĂ bĎŇlĘ=tŇ’Ć bŇŁn¡gŇĘ êĂwČ tŇĎ yW
ĂŔ ‘Ď
hŇ¿xĎ mĘW
Ă BĘ ìËŇxĞĲQĄ S
Č ’ĞwĲĎ yQĂŔ êĎdĘŇGăČhĂ=âlĲwĘ yt
ĳŇĂ ’
Ł bŇŁn¡gŇĘ êĂwČ xČŁrŔbŇĘ lĂ ÉtĎ’ŇBĄÄxĘnČ
yt
ĳŇĎ nŁbŇĘ lĂwĘ yn¡ČbĎŇlĘ qè
¿Ą nČlĘ ynĂêŔČ S
Ę TČnĘ âlăwĘ : roeĲkŇĂ bŇĘ C PŇŁtŇ¿ BĘ Myr¡ĂS
Ă bŇĘ C
yhĄÄŁl’ŇwĲĄ ‘rĳĎ Mk
¡ĆŇ UĎ‘Ă tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ ydĂŔyĎ l’
ăĄ lĘ=SyĆ : oWĲ‘Ğ êĎlĘ¿JČ sĘhĂ hŇê
¡Ď ‘Č
bŇŁq¡‘ĞyĲČ=M‘ĲĂ rB
¿Ą DČmĂ ìËŇlĘ rmĆÌè
Ď hĂ rm
Ł ę ’ŇlĄ yl
ăČ ’Ą rm
ÌČ ’Ď ű SmĆă’Ć MřkĆÁybŇĂ ’Ğ
tŇyb
ăŇĄ lĘ hŇêĎpŇĘ ¡sČ kŇĘ nĂ PŇs
Ł ¿ kŇĘ nĂ=yJĲĂ êĎkŇĘ lČŔhĎ ëŇŁlăhĎ ÉhêĎ‘ČwĘ : ‘rĲĎ=dŇ‘řČ bŇoF¿mĂ
yJ
ăĂ Nb
ĳĎŇ lĎlĘ rmĆ’ŇIăŁwČ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ N‘ČI¿ČwČ : yhĲĎŁl’Ĺ=tŇ’Ć êĎbŇĘ ¡Čg
n ĎŇ hŇUĎ¿Ďl ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď
’Y
ăĎ mĘêĂ rS
ĆÄ ’Ğ M‘Ăţ : yUĲĂ‘ĂmĲĄ ìŇyt
¡ŇĆ onřBĘ=tŇ’Ć lzŁ¿gŇĘ êĂ=NjĆ yêĂrĘmČŔ’Ď yJ
ăĂ ytŇĂ ’ŇrĄŔyĎ
l’=t’
‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw rS
Ć’
Ğ wČ ’"s v.13 .bytkw yrq hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13
wynĎBĎ=t’ĆwĘ wyS
Ď nĎ=t’Ć l"Yw rxw’m Mdqwm v.17 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +k Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.13 .s"tw
.b"d Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.24 .V"x Nkw =d‘Č y"k Myrps tYqmb v.20 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +b Nkw
Nk v.31 .y"tw b"d ,rd"nq +k Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.29 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +’ Nkw ìybĂ’
Ğ ’"s v.29
.rsx ìytĆnŁBĘ yllhb ,ymlVwry
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ëŇl=xq
ĳĎ Č wĘ yd¡ĂŇUĎ‘Ă hŇm
¿Ď ìËŇlĘ=rJĆhĲČ Cnyx
ÌĄ’Č dŇgĆŇănĆ ůhyĆxĘyĲĂ âlă ÈìyhĆŁl’Ĺ=tŇ’Ć
ű bŇŁqă‘ĞyĲČ=lhĆŁ’ĲBĘ řNbĎÁlĎ ’b
Ł Ä IĎwČ : MtŇČ b
ĲĎŇ nĎGĘ lx
¡Ą rĎ yJ
¿Ă bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ‘dăČŇyĎ=âlĲwĘ
hŇ’ĎŔlĄ lhĆŁ’ămĄ É’YĄIĄwČ ’Y
ĳĎ mĎ âlăwĘ tŇŁh¡mĎ’ĞhĲĎ yê
¿ĄS
Ę lhĆŁ’ËbŇĘ C hŇ’ĎęlĄ lhĆŁ’ăbŇĘ C
rk
¿ČŇ BĘ Mm
ËĄ W
Ă êĘwČ MypęĂ rĎêĘhČ=tŇ’Ć hŇăxĎ qĘĲlĎ lxÂĄ rĎwĘ : lxĲĄrĎ lhĆŁ’¿BĘ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ
: ’YĲĎmĎ âl¿wĘ lhĆŁ’¡hĎ=lJĎ=tŇ’Ć Nb
ËĎŇ lĎ Sè
¿Ą mČyĘwČ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ bŇS
Ćê
ăĄwČ lm
¡Ď GĎhČ
MCqălĎ É lkČŇC’ ’olą yJ
ăĂ ynĂŔŁdŇ’Ğ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrxČyĂÄ=l’Č hĎybĂę’Ď=l’Ć rmĆ’ŇŁêăwČ
rxČ¿IĂwČ : MypĲŇĂ rĎêĘhČ=tŇ’Ć ’Y
¡Ď mĎ âl¿wĘ WjĄěxČyĘwČ yl
ĳĂ MyS
¡Ă nĎ ëŇrĆd¿ŇĆ=yJĂ ìŇynĆŔjĎmĂ
hŇm
ăČř Éy‘ĂS
Ę jĂ=hŇmČ NbĎŔlĎlĘ rmĆ’ŇIăŁwČ Ébq
Ł ‘ĞyĲČ N‘ČIąČwČ Nb
ĳĎŇ lĎBĘ bŇrĆIăĎwČ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČlĘ
ÉtĎ’ŇYĎÄUĎ=hŇmČ ylČęJĄ=lJĎ=tŇ’Ć êĎS
Ę ăè
Č mĂ=yJĲĂ : yrĲĎxĞ’ĲČ êĎqĘ¡ČldĎŇ yJ
¿Ă ytŔĂ ’ŇFĎxČ
: CnynĲĄS
Ę NyB
¿Ą Cxyk
¡ŇĂ oywĘ ìŇyx
ĳĆ’ČwĘ yx
¡Č ’Č dŇgĆŇ¿nĆ hŇŁJŔ MyW
ăĂ ìŇtŔĆ ybĄŇ=yl
ĲĄ JĘ lJ
Łă mĂ
yl
¿Ą y’ĄwĘ ClJ
ĳĄ S
Ă âlă ìŇyE¡Ć‘ĂwĘ ìŇyl
¿Ć xĄrĘ ëŇUĎŔ‘Ă ÉykŇĂ Łn’ĲĎ hŇąĎS
n Ď MyrĂÄW
Ę ‘Ć žhzĆ
hŇeĎFĆŔxČ’Ğ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ ìŇylĆŔ’Ą ytŇĂ ’ŇăbĄŇ hĄ=âlĲ ÉhpĎŇrĄTĘ : yêĂlĘkĲĎŇ’Ď âl¿ ì¡ŇnĘ’ŇY
ŁĲ
ynĂ¿ČlkĎŇ’Ğ MoIËbČŇ ytŇĂ yyÌh
Ă Ď : hŇlĎyĘl
ĲĎ yt¡ĂŇbŇĘ ĲĚngŇĘ C MoyŔ ytăĂŇbŇĘ ĲĚnGĘ hŇeĎS
ĳĆ qĘbČŇêĘ yd¡ĂŇIĎmĂ
ÈhnĎS
Ď MyrăĂW
Ę ‘Ć yQĂÂ=hŇzĆ : ynĲĎy‘ĄmĲĄ yt¡ĂŇnĎS
Ę dŇD¿ČêĂwČ hŇlĎyĘQ
ĳĎ BČ xrČqăĆwĘ bŇrĆx
Ł¡
Myn¡ĂS
Ď SS
¿Ą wĘ ìŇytŔĆ nŁbŇĘ yê
ăĄS
Ę BĂ ÉhnĎS
Ď hŇrąĄW
Ę ‘Ć=‘B
ĲČ rĘ’Č ìŇyêÁĂ dĘŇbČŇ‘Ğ ůìtŇĆ ybĄŇBĘ
žybŇĂ ’Ď yh
ăĄŁl’Ĺ ylĄÃCl : MynĲĂm
Ł tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ yê¡ĂrĘJĚW
Ę mČ=tŇ’Ć PŇ lx
¿Ą Ğ êĲČwČ ìŇn’
ĳĆŇ Y
Ł BĘ
ynĂê
ĳĎ xĘQČS
Ă MqăĎyrĄ hŇê
¡Ď ‘Č yJ
¿Ă ylĂŔ hŇyĎhăĎ ÉqxĎYĘyĂ dŇxČąpČŇ C MhÁĎ rĎbŇĘ ’Č yhĄÄŁl’Ĺ
NbĎÁlĎ N‘ČIČÄwČ : SmĆ’ĲĎ xkČŇoI¿wČ Myh
¡Ă Łl’Ĺ hŇ¿’Ď rĎ yj
ËČJČ ‘ČygÌŇyĘ=t
Ă Ň ’ĆwĘ yyĂÂnĘ‘Ď=tŇ’Ć
lk
ŁËŇ wĘ ynĂŔ’ŇY
Ł N’ŇŁ~ăhČwĘ ÉynČBĎ MynąĂBĎhČwĘ ytÁČ nŁBĘ tŇonÄBĎhČ bŇŁqę‘ĞyĲČ=l’ĲĆ rmĆ’ŇIăŁwČ
o’¿ MoIŔhČ ÉhQĆ’ĄÄlĎ hŇąW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ=hŇmĲĎ ytÂČ nŁbŇĘ lĂwĘ ’Chĳ=ylĂ hŇ¡’Ć r
Ł hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ
hŇ¿yĎhĎwĘ hŇêĎĳ’Ď wĎ ynăĂ’Ğ tŇyr¡ĂbŇĘ hŇt
¿ŇĎ rĘkŇĘ nřĂ hŇËkĎŇ lĘ hŇêęĎ ‘ČwĘ : CdŇĲlĎ yĎ rS
¿Ć ’Ğ Nh
¡Ć ynĄbŇĘ lĂ
rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇb
ĲĎŇ ~ĄmČ hĎ¡mĆř yrĂyĘwČ NbĆŇĳ’Ď bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ xu¿ČIĂwČ : ìŇĲnĆ ybĄŇC yn¿ĂyBĄ dŇ‘¡ĄlĘ
MS
¡Ď ClkŇĘ ’ŇI¿ŁwČ lg
ĳĎŇ =CW‘ĞIĲČwČ Myn¡ĂbĎŇ’Ğ Cx¿qřĘ IĂwČ MynĂŔbĎŇ’Ğ CTăqĘlĂ ÉwyxĎ’ĆlĘ bŇŁqą‘ĞyĲČ
: dŇ‘řĲĄlĘGČ ol¡ ’rĎq¿Ď bŇŁqŔ‘ĞyĲČwĘ ’t
ĳŇĎ CdŇhĞW
ĲĎ rg¡ŇyĘČ NbĎŔlĎ olă=’rĎqĘIĂwČ : lGĲĎhČ=l‘Č
om¡S
Ę =’rĎqĲĎ NJ
¿Ą =l‘Č MoIĳhČ ì¡ŇnĘyb
ĲĄŇ C yn¿ĂyBĄ dŇ‘ËĄ hŇ¿Ćh
E Č lGÄČ hČ NbĎŔlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ
d‘lg
,y"k Myrps bwrb Nkw hmČC wxyryb v.36 .h"l qwsp Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw lh’b WjĄxČyĘwČ l"Y v.33
: rsx hĎmĆrĂyĘwČ ymlVwry ,yllhb Nk v.45 .y"tw y"k ’"t Nkw htĎrĘkĘnĂwĘ ’"s v.44 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x
y"k bwrb Nkw y’xndml hlm ’dx Nk v.47 .‘"t Nk ,vTqĘlĘIĂwČ l"Y v.46 .+lmd +lm hĎymĆyrĂyĘwČ Tw‘ymb
.y’br‘ml Nkw Pqmbw twbyt ytV d‘Ą=lĘGČ wxyrybw ymlVwryb ,swpdh tw’xswnbw
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rt
¡ŇĄ iĎnĂ yJ
¿Ă ìŇnyb
ĳĆ ĄŇ C ynăĂyBĄ ho¡ĎhyĘ PŇYĆ¿yĂ rmČŔ’Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉhjĎYĘUĂhČwĘ : dŇ‘řĲĄlĘGČ
50 yt
ŔČ nŁBĘ=l‘Č ÉMyS
Ă nĎ xuąČêĂ=M’ĂwĘ ytęČ nŁBĘ=tŇ’Ć hŇăĆ‘
e ČêĘ=M’Ă : Ch‘ĲĄrĄmĲĄ Sy’
¿Ă
51 b
Ň Łqĳ‘ĞyĲČlĘ Nb
¡ĎŇ lĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ìŇĲnĆ ybĄŇC yn¿ĂyBĄ dŇ‘¡Ą Myh
¿Ă Łl’Ĺ hŇ’ĄěrĘ CnU
ĳĎ ‘Ă Sy’
¡Ă Ny’¿Ą
52 d
Ň ‘Ąť : ìŇĲnĆ ybĄŇC yn¿ĂyBĄ ytŇĂ yr¡ĂyĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇbĎŔ~ĄmČhČ ÉheĄhĂwĘ hŇEĆęhČ lG
ăČhČ ű hŇăĄh
eĂ
lG
ăČhČ=tŇ’Ć ÉìylĆÄ’Ą rb
Ł ąŇ ‘Ĺ’ĲĆ=âl ynĂ’Ďę=M’Ă hŇĳbĎŇ ~ĄUČhČ hŇd¡ĎŇ‘ĄwĘ hŇEĆŔhČ lG
ăČhČ
hŇ¿bĎŇ ~ĄUČhČ=tŇ’ĆwĘ hŇËĆh
E Č lG
¿ČhČ=tŇ’Ć ylČÁ’Ą rb
Ł Ä ‘ĞtĲŇČ =âl hŇêĎ’Čţ=M’ĂwĘ hŇEĆŔhČ
53 yh
¡ĄŁl’Ĺ CnynĄŔybĄŇ CTăjĘS
Ę yĂ ÉroxnĎ yh
ąĄŁl’ŇwĲĄ MhÁĎ rĎbŇĘ ’Č yhĄÄŁl’Ĺ : hŇ‘ĲĎrĎlĘ tŇ’ŇŁE¡hČ
54 Éxb
ČŇ zĆÄ bŇŁq¿‘ĞyĲČ xBČÄzĘIĂwČ : qxĲĎYĘyĂ wyb
¿ŇĂ ’Ď dŇxČ¡pČŇ BĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ‘b
ăČŇ è
Ď IĂwČ Mh
ĳĆ ybŇĂ ’Ğ
: rhĲĎBĎ Cnyl
¡Ă IĎwČ MxĆlĆŔ ClkŇĘ ’ŇIăŁwČ MxĆĳlĎ =lkĎŇ’ĹĲlĆ wyx
¡Ď ’ĆlĘ ’r¿ĎqĘIĂwČ rhĎŔBĎ
bl ëŇl
Ć ËĄwČ
I Mh
ĳĆ tŇĘ ’Ć ëŇrĆb
ăŇĎ yĘwČ wyt
¡ŇĎ onbŇĘ lĂwĘ wynËĎbĎŇlĘ qè
ÌĄ nČyĘwČ rqĆŁBęBČ NbĎÁlĎ MJĄÄS
Ę IČwČ
2 yk
¿ŇĄ ’ĞlĘmČ ob¡Ň=C‘GĘpŇĘ IĂwČ oJĳrĘdČŇlĘ ëŇăČlhĎ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČwĘ : omĲq
Ł mĘlĂ Nb
¡ĎŇ lĎ bŇS
Ď ¿IĎwČ
3 ’r
ËĎqĘIĂwČ hŇĳĆz Myh
¡Ă Łl’Ĺ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČ M’ĎŔrĎ rS
ăĆ ’ĞJĲČ Ébq
Ł ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇŁIąwČ : MyhĲĂŁl’Ĺ
: MyĂnĲĎxĞmĲČ ’Ch¡hČ Moq¿UĎhČ=MS
ĲĄ
4 h
Ň d¿ŇĄW
Ę ry‘¡ĂW
Ą hŇYĎrĘ’¿Č wyx
ĳĂ ’Ď wW
¡Ď ‘Ą=l’Ć wynĎŔpĎŇlĘ ÉMykŇĂ ’ĎlĘmČ bŇŁqą‘ĞyĲČ xlČÄS
Ę IĂwČ
5 Érm
Č ’Ď hŇŁJą wW
ĳĎ ‘ĄlĘ yn¡Ăd
ŁŇ ’ŇĲlČ NCrŔmĘ’ŇŁtŇĲ hŇŁJă rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMtŇĎ ’
Ł wYąČyĘwČ : ModĲŇ ’Ĺ
6 roS
ă ÉylĂ=yhĂyĘwĲČ : hŇêĎ‘ĲĎ=dŇ‘Č rx
¡Č ’ĄwĲĎ yêĂrĘGČŔ Nb
ăĎŇ lĎ=M‘Ă bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ìăŇDĘbŇĘ ‘Č
Nx
¡Ą =’Y
Ł mĘlĂ ynĂŔŁdŇ’ŇĲlČ dŇyGăĂhČlĘ ÉhxĎlĘS
Ę ’ĆwĲĎ hŇĳxĎ pŇĘ S
Ă wĘ dŇbĆŇ‘ăĆwĘ N’ŇŁY¡ř romŔxĞwĲČ
7 Éìyx
ÄĂ ’Ď=l’Ć Cn’ŇąBĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ MykĂŔ’ĎlĘUČhČ ÉCbŇS
ĚÄ IĎwČ : ìŇynĲĆy‘ĄBĘ
8 ’r
ÌĎyIĂwČ : oUĲ‘Ă Sy’
¡Ă tŇo’¿mĄ=‘B
ĲČ rĘ’ČwĘ ìŔtŇĘ ’ŇrĲĎqĘlĂ ëŇăĄlh
Ł ÉMgČŇwĘ wW
ĎŔ ‘Ą=l’Ć
N’ŇŁ~ÌhČ=tŇ’ĆwĘ oêę’Ă=rS
Ć ’Ğ M‘ăĎhĎ=tŇ’Ć ZxČIČÁwČ olĳ rYĆăĄwČ
I dŇŁ’¡mĘ bŇŁqË‘ĞyĲČ
9 wW
ËĎ ‘Ą ’ob¿ŇyĎ=M’Ă rmĆ’ŇŁIěwČ : tŇonĲxĞmĲČ yn¿ĄS
Ę lĂ MyQ
¡Ă mČGĘhČwĘ rqËĎBĎhČ=tŇ’ĆwĘ
: hŇTĲĎylĄpŇĘ lĂ r’
¡Ď S
Ę eĂhČ hŇ¿Ćx
n Ğ UĲČhČř hŇËĎh
y Ď wĘ ChJ
ĳĎ hĂwĘ tŇ¡xČ ’ČhĲĎ hŇ¿Ćx
n Ğ UĲČřhĲČ=l’Ć
49

rm’yw
twbyt ytV d‘Ą=lĘGČ wxyrybw ymlVwryb ,swpdh tw’xswnbw y"k bwrb Nkw y’xndml hlm ’dx Nk v.48
.Mynhm Nk ’Ymn w"Tdb ,yqlx [28:10—32:3] hVrph MV v.3 .bl .y’br‘ml Nkw Pqmbw
,[30:22] t’ Myhl’ rkzyw ,[29:31] h’wnV=yk y"y ’ryw ,[28:10] bq‘y ’Yyw ,+d Myrdsw .x"mq Myqwspw
bq‘y ’byw +g Mypwlxw .bŁyŁqŁtŁw Mypl’ t‘bV twytw’w .bŁkŁw Mypl’ Mylmw .[31:3] bq‘y=l’ y"y rm’yw
’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[30:42] N’Yh PyT‘hbĘC ,’y‘gb =Nm
ĲĂ n"bw ’y‘g ’lb NmĂ ’rwq ’"b ,[30:16] hdVh=NmĂ
.[30:32] Mwx=hW
ĲĆ =lkw Pwlx ’lbw .n"b Nk ’lw w"ywh txt ’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[31:39] ytbngĘC ,n"b Nk ’lw
hytwnV rpsmw .[30:11] dgb h’l rm’tw +’ +tkw .[30:20] Myhl’ yndbw ,[30:8] Myhl’ ylwtpn +b twqspw
y"k +b Nkw N’Y
Ł wĘ ’"s v.6 .’"k qwsp d‘ +’ qwsp +’ hydbw‘b hydbw‘ Nwzx hrTph v.4 .hnV MyrV‘
.’y‘gb hnxmh
ĲČ n"b v.9 .’y‘g ’lb hnxUČhČ n"b v.9 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq

+p8 , sŘ30
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32. 10–27

hoĎÂhyĘ qx
ĳĎ YĘyĂ yb
ăŇĂ ’Ď yh
¡ĄŁl’ŇwĲĄ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č yb
ăŇĂ ’Ď ÉyhĄŁl’Ĺ ůbq
Ł ‘ĞyĲČ ÈrmĆ’ŇIŁwČ
yêĂnĘŁTÁqĎ : ëŇUĲĎ‘Ă hŇbĎŇyT
¿řĂ y’ĄwĘ ì¡ŇêĘdĘŇlČomĲlĘC ìËŇYĘrĘ’ČlĘ bŇCS
Ì ylČę’Ą rm
ăĄ ’
Ł hĲĎ
ylĂęqĘmČřbŇĘ yJ
ăĂ ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć tŇĎ yW
¡Ă ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ tŇmĆŔ’ĹăhĎ =lJĎmĂC ÉMydĂŇsĎxĞhĲČ lJ
Łą mĂ
ynĂ¿lĄ y~ĂhČ : tŇonĲxĞmĲČ yn¿ĄS
Ę lĂ ytŇĂ yy¡ĂhĎ hŇê
¿Ď ‘ČwĘ hŇEĆŔhČ NDăĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ÉyêĂrĘbČÄ‘Ď
M’
¡Ą ynĂJČŔhĂwĘ ’obăŇyĎ=NjĆ otŔ’
Ł ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ ’rąĄyĎ=yJĲĂ wW
ĳĎ ‘Ą dŇIăČmĂ yx
¡Ă ’Ď dŇI¿ČmĂ ’n
ËĎ
Éì‘ĞrĘzČ=tŇ’ĲĆ yê
ąĂ mĘW
Č wĘ ëŇĳUĎ ‘Ă bŇyT
¡Ă y’Ą bŇ¿TĄ yhĄ êĎrĘmČŔ’Ď hŇê
ăĎ ’ČwĘ : MynĲĂBĎ=l‘Č
’ChĳhČ hŇlĎyĘQ
ăČ BČ MS
¡Ď NlĆ¿IĎwČ : bŇŁrĲmĄ rp
¡ŇĄ iĎyĂ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ MIĎŔhČ loxăJĘ
MyS
¡Ă yĎtŇĘ C MyĂtŔČ ’ŇmĎ MyEăĂ‘Ă : wyxĲĂ’Ď wW
¿Ď ‘ĄlĘ hŇ¡xĎ nĘmĂ odŇËyĎbŇĘ ’B
ÌĎ hČ=NmĂ xuÂČ IĂwČ
Mh
¡Ć ynĄbŇĘ C tŇoqËynĂymĲĄ MyQ
ÌĂ mČGĘ : MyrĲĂW
Ę ‘Ć Myl
¿Ă y’ĄwĘ MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ Myl
¿Ă xĄrĘ MyrĳĂW
Ę ‘Ć
Mr¡ĂyĎ‘ĘwČ MyrĂŔW
Ę ‘Ć tŇnŁă ŁtŇ’Ğ hŇrĎŔW
Ď ‘Ğ MyrăĂpĎŇC ÉMy‘ĂBĎrĘ’Č tŇorąjĎ MyS
ĳĂ ŁlS
Ę
ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ=l’Ć rmĆ’ŇIŁąwČ oDĳbČŇlĘ rdŇĆ‘¡Ą rdŇĆ‘¿Ą wydĎŔbĎŇ‘Ğ=dŇyČBĘ ÉNêĄIĂwČ : hŇrĲĎW
Ď ‘Ğ
NoS
¡ ’ŇrĂhĲĎ=tŇ’Ć wY
¿Č yĘwČ : rdŇĆ‘ĲĄ Nyb
¿ŇĄ C rdŇĆ‘¡Ą NyB
¿Ą CmyW
ĂŔ êĎ xwČrăĆwĘ ynČŔpĎŇlĘ CrăbŇĘ ‘Ă
hŇnĎă’Ď wĘ ÉhêĎ’ÄČ =ymĂlĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìlĘ’ĲĄS
Ę wĂ yxęĂ ’Ď wW
ăĎ ‘Ą ìÂS
Ę GĎřpŇĘ yĲĂ yJ
ăĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
É’whĂ hŇ¿xĎ nĘmĂ bŇŁqŔ‘ĞyĲČlĘ ìăŇDĘbŇĘ ‘ČlĘ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ : ìŇynĲĆpĎŇlĘ hŇQĆ¿’Ą ym
¡Ă lĘC ëŇlĄŔtŇĄ
ynęĂ è
Ą hČ=tŇ’Ć MG
ăČ wYÂČ yĘwČ : CnyrĲĄxĞ’ĲČ ’Ch¡=MgČŇ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ wW
ĳĎ ‘ĄlĘ yn¡Ăd
ŁŇ ’ŇĲlČ hŇxĎŔClS
Ę
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Myr¡ĂdĎŇ‘ĞhĲĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ MykĂŔlĘŁhăhČ=lJĎ=tŇ’Ć MGČť yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ=tŇ’Ć MGČť
hŇËĄh
e Ă MGČę MêěĆ rĘmČ’ĞwĲČ : otŇĲ ’
Ł Mk
¡ĆŇ ’ĞYĲČm
Ł BĘ wW
ĎŔ ‘Ą=l’Ć NCrăBĘdČŇêĘ ÉhEĆhČ rb
ąĎŇ DĎJČ
tŇkĆŇăĆlh
Ł hĲČ ÉhxĎnĘUĂBČ wynĎępĎŇ hŇrăĎjĘkČŇ’Ğ rmÂČ ’Ď=yJĲĂ CnyrĳĄxĞ’ĲČ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘Č
hŇ¡xĎ nĘUĂhČ rb
Ł ¿Ň ‘ĞêĲČwČ : ynĲĎpĎŇ ’v
¿Ď yĂ yl
¡Č C’ wynĎŔpĎŇ hŇă’Ć rĘ’Ć ÉNkĄŇÍyrĄxĞ’ĲČwĘ ynĎŔpĎŇlĘ
’Cřhę hŇlĎyĘQ
ăČ BČ ű MqĎăIĎwČ : hŇĲnĆ xĞUĲČB
ĲČ ’Ch¡hČ=hŇlĎyĘQ
ĲČ BČ N¿Ďl ’ChËwĘ wynĳĎjĎ=l‘Č
wydĳŇĎlĎyĘ rW
¡Ď ‘Ď dŇ¿xČ ’Č=tŇ’ĆwĘ wytŔĎ x
Ł pŇĘ S
Ă yê
ăĄS
Ę =tŇ’ĆwĘ ÉwyS
Ď nĎ yê
ąĄS
Ę =tŇ’Ć xuÂČ IĂwČ
rb
¡ĄŇ ‘ĞIĲČwĲČ lxČĳeĎhČ=tŇ’Ć Mr¡ĄbŇĂ ‘ĞIĲČwČ MxĄŔuĎIĂÄwČ : qB
Ł Ĳ yČ rb
¿ČŇ ‘ĞmĲČ tŇ¡’Ą rb
Ł Ŕ ‘ĞIĲČwĲČ
tŇol¿‘Ğ dŇ‘¡Č oUŔ‘Ă ÉSy’Ă qb
¿ĄŇ ’ĎIĲĄwČ oDĳbČŇlĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ rt
¿ŇĄ CĎIĂwČ : olĲ=rS
Ć ’ĞÍtŇ’Ć
ëŇrĆyăĆ=PŇJČ É‘qČêÄĄ wČ okĳŇrĄyĘ=PŇkČŇBĘ ‘G
¡ČIĂwČ olŔ É lk
ŁŇ yĎ âlą yJ
ăĂ ’rĘIČęwČ : rxČè
ĲĎ hČ
âlă ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ rxČĳè
Ď hČ hŇ¡Ďl‘Ď yJ
¿Ă ynĂxĄŔQĘS
Č rmĆ’ŇIăŁwČ : oUĲ‘Ă oq¡bŇĘ ’ĲĎhĄBĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ
KxlV’
’"s ,swpdh tw’xswnbw y"k bwrb Nkw wxyryb ypr Nk v.11 .rsx hbĎTĂy’ĄwĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.10
.+d +w ly‘l Nyy‘ : ’dx hlm Nkyrx‘w ’"s v.21 .ìS
Ę gĎŇpĘyĂ ypr ’"s ,w"Tdb Vgd Nk v.18 .Vgd ylĂqĘmČBĘ
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw =lJĎ=t’ ’"s v.24 .’ChhČ rybs v.23

10
11

12

13
14
15
16

17
18

19
20

21

22
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24
25
26
27
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: bŇŁqĲ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ ìŇĳmĆ è
Ę =hŇmČ wyl
¡Ď ’Ą rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ynĂêĲĎkŇĘ rČB
ĲĄ =M’Ă yJ
¡Ă ìŔxĞĲQĄ S
Č ’Ğ
29 t
ŇĎ yrÌĂW
Ď =yJĲĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=M’Ă yJ
¡Ă ìŔmĘS
Ă Édo‘ rm
¿Ą ’ĎyĲĄ Ébq
Ł ‘ĞyĲČ âlą rmĆ’ŇŁIęwČ
30 =h
Ň dĎŇyGĲĂhČ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ bŇq
Ł ę ‘ĞyĲČ l’
ăČ S
Ę IĂwČ : lkĲĎŇCêwČ MyS
¡Ă nĎ’Ğ=M‘ĂwĘ Myh
ËĂ Łl’Ĺ=M‘Ă
31 ’r
ÌĎqĘIĂwČ : MS
ĲĎ otŇ¡ ’
Ł ëŇrĆb
¿ŇĎ yĘwČ ym
ĳĂ S
Ę lĂ l’
ăČ S
Ę êĂ hŇ¡ĆE hŇUĎ¿Ďl rmĆ’ŇŁIěwČ ìŇmĆŔS
Ę ’e
ăĎ
MynĂŔjĎ=l’Ć MynăĂjĎ ÉMyhĂŁl’Ĺ ytŇĂ y’
ąĂ rĎ=yJĲĂ l’
ĳĄ ynĂjĘ Moq¡UĎhČ MS
¿Ą bŇŁqË‘ĞyĲČ
32 ’Ch
¿ wĘ l’
ĳĄ CnjĘ=tŇ’Ć rb
¡ČŇ ‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ SmĆè
ĆŔ hČ olă=xrČzĘIĂwČ : yS
ĲĂ pŇĘ nČ lY
¡Ą eĎêĂwČ
33 h
ŇS
Ćę eĎhČ dŇyGăĂ=tŇ’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ ClÄkŇĘ ’ŇyĲŁ=âl NJĄÃ=l‘Č : okŇĲ rĄyĘ=l‘Č ‘Čl
¡Ą Y
Ł
bŇq
Ł Ŕ ‘ĞyĲČ ëŇrĆyăĆ=PŇkČŇBĘ É‘gČŇnĎ yJ
ąĂ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ dŇ‘¡Č ëŇrĄŔIĎhČ PŇăJČ =l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ
gl ‘B
¿Č rĘ’Č oUě‘ĂwĘ ’BĎŔ wW
ăĎ ‘Ą hŇăĄh
e Ă wĘ É’rĘIČwČ wynĎęy‘Ą bŇŁqÁ‘ĞyĲČ ’v
ĎÄ IĂwČ : hŇS
ĲĆ eĎhČ dŇyg¡ŇB
ĂĘ
yê
¿Ą S
Ę l‘¡ČwĘ lxĄŔrĎ=l‘ČwĘ Éh’ĎlĄ=l‘Č MydĂęlĎyĘhČ=tŇ’Ć ZxČăIČwČ Sy’
ĳĂ tŇo’¡mĄ
2 h
Ň ą’Ď lĄ=tŇ’ĆwĘ hŇĳĎS
nŁ ’ŇrĲĂ Nh
¡Ć ydŇĄlĘyČ=tŇ’ĆwĘ tŇoxËpĎŇè
Ę hČ=tŇ’Ć MW
Ć ÌĎwČ
I : tŇoxĲpĎŇè
Ę hČ
3 rb
ăČŇ ‘Ď ’Ch¡wĘ : MynĲĂr
Ł xĞ’ĲČ PŇ soy=t
¡Ą Ň ’ĆwĘ lx
¿Ą rĎ=tŇ’ĆwĘ MynĂŔr
Ł xĞ’ĲČ ÉhĎydÄĆlĎywĲĂ
4 ZrĎIĎ
ÄwČ : wyxĲĂ’Ď=dŇ‘Č oê¡S
Ę GĂ=dŇ‘Č MymĂŔ‘ĎjĘ ‘bČŇăS
Ć ÉhYĎrĘ’ÄČ Cxê
ąČ S
Ę IĂwČ Mh
ĳĆ ynĄpŇĘ lĂ
5 ’v
ăĎ IĂwČ : CJĲbŇĘ IĂwČ CŁhŁqĳĄŁè
ĎŁ IĂŁwČŁ wr¡ř’wY=l‘Č lj
Ł¿ IĂwČ ChqĄŔBĘxČyĘwĲČ ÉotŇ’ŇrĎqĘlĂ wW
ąĎ ‘Ą
ëŇĳĎQ hŇQĆă’Ą =ymĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ MydĂŔlĎyĘhČ=tŇ’ĆwĘ ÉMyS
Ă eĎhČ=tŇ’Ć ’rĘIąČwČ wynĎęy‘Ą=tŇ’Ć
6 t
Ň oxËpĎŇè
Ę hČ íS
Ę ÌČê
G Ă wČ : ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ N¿ČnxĎ=rS
Ć ’Ğ MydĂělĎyĘhČ rmČě’ŇIŁwČ
7 rx
Čę ’ČwĘ CwĳxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ hĎyd¡ŇĆlĎywĲĂ hŇË’Ď lĄ=MGČ SG
ÌČêĂwČ : íywĲĆxĞêĲČS
Ę êĲĂwČ Nh
¡Ć ydŇĄlĘyČwĘ hŇeĎ¿hĄ
8 rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č hŇ¿Ćx
n Ğ UĲČhČ=lJĎ ìËŇlĘ ym
¿Ă rmĆ’ŇŁIěwČ : CwĲxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ lx
¡Ą rĎwĘ PŇ soy
ËĄ SG
¿ČnĂ
9 b
Ň rĳĎ yl
ăĂ =SyĆ wW
¡Ď ‘Ą rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ynĲĂŁdŇ’Ğ yn¿Ąy‘ĄBĘ Nx
¡Ą =’Y
Ł mĘlĂ rmĆ’ŇŁIěwČ yêĂS
Ę ĳĎgŇ jĎ
10 yt
ŇĂ ’ŇąYĎ mĎ ’nĎÄ=M’Ă É’nĎ=l’Č bŇq
Ł ę ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇIăŁwČ : ëŇĲlĎ =rS
Ć ’Ğ ì¡ŇlĘ yh
¿Ă yĘ yxěĂ ’Ď
tŇŁ’ËrĘJĂ ìŇynĆępĎŇ ytŇĂ y’
ăĂ rĎ NJÂĄ =l‘Č yJ
ăĂ ydĳĂŇIĎmĂ yt¡ĂŇxĎnĘmĂ ê
¿Ď xĘqČĲlĎ wĘ ìŇynĆŔy‘ĄBĘ ÉNxĄ
11 ë
Ň lĎŔ tŇ’ŇăbĎŇ hĚ rS
ăĆ ’Ğ ÉytŇĂ kĎŇrĘBĂ=tŇ’Ć ’n
ąĎ=xqČ : ynĂYĲĄrĘêĂwČ Myh
¡Ă Łl’Ĺ yn¿ĄjĘ
12 h
Ň ‘ăĎsĘnĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : xuĲĎIĂwČ oB¡=rYČpŇĘ IĲĂwČ lk
ŁĳŇ =ylĂ=SyĆ yk
ăŇĂ wĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ynĂ¿eČxČ=yJĲĂ
13 Myd
ăĂŇlĎyĘhČ=yJĲĂ É‘ČdÄĄyŁ ynąĂd
ŁŇ ’Ğ wylĎę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : ìŇDĲĆgŇĘ nĆlĘ hŇ¡kĎŇ lĘ’ĲĄwĘ hŇkĎŇĳĄlnĄwĘ
CtŇ¡mĄ wĎ dŇxĎŔ’Ć Moyă ÉMCqřpĎŇdĘŇC yl
ĳĎ ‘Ď tŇolă‘Ď rq¡ĎBĎhČwĘ N’Ň~
Ł ¿ hČwĘ MyJĂŔrČ
14 yF
ęĂ ’ĂlĘ hŇăĎlhĞĲnĎ tŇĘ ’Ć ynÂ’
Ă Ğ wĲČ oDĳbŇĘ ‘Č ynăĄpŇĘ lĂ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ ’n
¿Ď=rbĎŇ‘ĞyĲČ : N’Ň~
Ł Ĳ hČ=lJĎ
28

lgrl
.‘"tw V"x Nk MyêĂqĘpČdĘC l"Y v.13

.wŁhŁqŁVŁyŁwŁ l‘ dwqn v.4

.yrq wyrĎ’CĎYČ ,bytk or’CĎYČ v.4

.gl
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33. 15–34. 14

’b
Ł ¿Ň ’Ď=rS
Ć ’Ğ dŇ‘ËČ MydĂŔlĎyĘhČ lgĆŇrăĆlĘC ÉynČpĎŇlĘ=rS
Ć ’Ğ hŇąkĎŇ ’ŇlĎUĘhČ lgĆŇrĆÄlĘ
rS
ăĆ ’Ğ M‘¡ĎhĎ=NmĂ ìŔUĘ‘Ă ’e
ăĎ=hŇgĎŇy~ĲĂ’Č wW
ĎŔ ‘Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇrĎy‘ĲĂW
Ą yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć 15
’Ch¿hČ MoIÄBČ žbS
Ď IĎwČ : ynĲĂŁdŇ’Ğ yn¿Ąy‘ĄBĘ Nx
¡Ą =’YĎmĘ’Ć hŇEĆŔ hŇUĎăĎl ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ yê
ĳĂ ’Ă 16
ÉChnĄÄqĘmĂlĘC tŇyĂB
ĳĎ ol¡ NbĆŇ¿IĂwČ hŇtŇĎ ŁJŔsĚ ‘s
ăČ nĎ Ébq
Ł ‘ĞyĲČwĘ : hŇrĎy‘ĲĂW
Ą oJ¡rĘdČŇlĘ wW
ËĎ ‘Ą 17
: tŇoJĲsĚ Moq¡UĎhČ=MS
ĲĄ ’r¿ĎqĎ NJ
ËĄ =l‘Č tŇŁJŔsĚ hŇăW
Ď ‘Ď
o’¡ŁbŇBĘ N‘ČnČŔJĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrS
Ć ’Ğ MkĆęS
Ę ry‘ăĂ MlĄÁS
Ď bŇq
Ł Ä ‘ĞyĲČ ž’b
Ł Ň IĎwČ
18
rS
ąĆ ’Ğ hŇdęĆv
Ď hČ tŇqăČlĘxĆ=tŇ’Ć NqĆIĂÁwČ : ry‘ĲĂhĎ yn¿ĄjĘ=tŇ’Ć NxČ¡IĂwČ MrĳĎ’Ğ NDăČjČmĂ 19
: hŇTĲĎyW
Ă qĘ hŇ¡’Ď mĄBĘ Mk
ĳĆŇ S
Ę yb
ăŇĂ ’Ğ rom¡xĞ=ynĲĄBĘ dŇI¿ČmĂ olŔhĽ’ĲĎ ÉMS
Ď =hŇTĎĲnĎ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ l’
¡Ą olŔ=’rĎqĘIĂÄwČ xČĳĄBzĘmĂ MS
¡Ď =bŇ~ĆIČwČ 20
tŇon¿bŇĘ BĂ tŇo’¡rĘlĂ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČlĘ hŇd¡ĎŇlĘyĲĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ’ĎŔlĄ=tŇBČ ÉhnĎydĂŇ ’Y
ąĄ êĄwČ
dl
Ht
ËŇĎ Ł’ xu¿ČIĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ ’yW
ăĂ nĘ yC¡ĂxĂhĲČ romËxĞ=NBĆ Mk
ÌĆŇ S
Ę HtÁĎ ’
Ł ’rĘIČÄwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ 2
ÉbhČ’ĹIĲĆwČĲ bŇŁqĳ‘ĞyĲČ=tŇB
ĲČ hŇ¡ĎydĂ
n Ň BĘ oSŔpŇĘ nČ qB
ăČ dĘŇêĂwČ : hĎĲeĆ ‘ČyĘwČ Ht
¡ŇĎ ’
Ł bŇ¿JČ S
Ę IĂwČ 3
wyb
¡ŇĂ ’Ď rom¿xĞ=l’Ć MkĆŔS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ : rĲ‘řnh bŇ¿Ąl=l‘Č rB
¡Ą dČŇyĘwČ rŔ‘řnh=tŇ’Ć 4
yJ
ąĂ ‘mČęS
Ď bŇŁqă‘ĞyĲČwĘ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ tŇ’ŇEŁ¡hČ hŇD¿ĎlĘIČhČ=tŇ’Ć yl
ËĂ =xqČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ 5
bŇŁq¡‘ĞyĲČ Sr¿ĂxĹhĲĆwĘ hŇdĳŇĆv
Ď BČ Chn
¡ĄqĘmĂ=tŇ’Ć Cy¿hĎ wynËĎbĎŇC oêŔbŇĂ hŇăĎyDĂ=t
n Ň ’Ć É’UĄTĂ
ynăĄbŇĘ C : oêĲ’Ă rB
¡Ą dČŇlĘ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ Mk
¡ĆŇ S
Ę =ybĲŇĂ ’Ğ rom¿xĞ ’Y
ËĄ IĄwČ : M’ĲĎB
Ł =dŇ‘Č 6, 7
Mh
¡Ć lĎ rxČ¿IĂwČ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCbŇ~Ę‘ČtŇĘ IĲĂwČ M‘ĎŔmĘS
Ď JĘ ÉhdŇĆv
Ď hČ=NmĂ C’B
ąĎ bŇŁqę‘ĞyĲČ
âl¿ Nk
¡ĄŇ wĘ bŇq
Ł Ŕ ‘ĞyĲČ=tŇB
ĲČ =tŇ’Ć ÉbJČS
Ę lĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂbŇĘ hŇăW
Ď ‘Ď hŇlĎÂbĎŇnĘ yJ
ăĂ dŇŁ’ĳmĘ
ÉoSpŇĘ nČ hŇqąĎS
Ę xĲĎ ynęĂ BĘ Mk
ăĆŇ S
Ę rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Mê
ăĎ ’Ă rom¡xĞ rB
¿Ą dČŇyĘwČ : hŇW
ĲĆ ‘ĎyĲĄ 8
ÉMkĆŇytŇĄ nĲŁBĘ Cnt
ĳŇĎ ’
Ł Cn¡êĘxČtŇĘ hĲĂwĘ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ol¡ Ht
ËŇĎ ’
Ł ’n
¿Ď CnÄêĘ MkĆŔêĘbŇĂ BĘ 9
hŇăĆh
y Ę êĲĂ ÉZrĆ’ĎÄhĎwĘ CbŇĳĄSêĄ Cnê
¡Ď ’ĂwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ Cx¿qĘêĂ Cnyt
¡ŇĄ nŁBĘ=tŇ’ĆwĘ CnlĎŔ=CnêĘêĂ 10
hĎyb
ăŇĂ ’Ď=l’Ć ÉMkĆŇS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ : HB
ĲĎ Cz¡xĞ’ĲĎhĄwĘ hĎCrŔxĎsĘC ÉCbŇS
Ę MkĆŔynĄpŇĘ lĂ 11
CBÄrĘhČ : NêĲĄ’Ć yl
¡Č ’Ą CrËmĘ’ŇŁêĲ rS
¿Ć ’ĞwĲČ Mk
ĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ Nx
¡Ą =’YĎmĘ’Ć hĎyxĆŔ’Č=l’ĆwĘ 12
yl
¿Ă =CntŇĘ C yl
ĳĎ ’Ą Cr¡mĘ’ŇŁêĲ rS
¿Ć ’ĞJĲČ hŇnĎŔêĘ’ĆÄwĘ NêŔĎ mČC rhČŁmă Éd’
Ł mĘ yl
ąČ ‘Ď
wyb
ËŇĂ ’Ď rom¿xĞ=tŇ’ĆwĘ MkĆÄS
Ę =tŇ’Ć bŇŁqÁ‘ĞyĲČ=ynĲĄbŇĘ CnÄ‘ĞIĲČwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ r¡‘řnh=tŇ’Ć 13
MhĆęylĄ’Ğ śCrămĘ’ŇIĲŁwČ : MtĲŇĎ x
Ł ’Ğ hŇ¿ĎyDĂ
n tŇ¡’Ą ’UĄŔTĂ rS
ăĆ ’Ğ CrB
ĳĄdČŇyĘwČ hŇm
¡Ď rĘmĂBĘ 14
’l
wrm’yw N’k ’Ymn ‘"tb v.14

.yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.12 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.3 .dl
.h"k qwsp Nyy‘ : h’ĎĄl ynĄbĘC hnĎydĂ yxĄ’
Ğ ywĂlĄwĘ No‘mĘS
Ă Mhyl’

34. 15–31
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olă=rS
Ć ’Ğ Sy’
¡Ă lĘ CntŔĄ x
Ł ’Ğ=tŇ’Ć ÉttŇĄ lĎ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ ÉtoW‘Ğl
ĲČ É lkČŇCn âlą
Cnm
Ł Ŕ kĎŇ CyăhĘêĲĂ M’Ăť Mk
ĳĆŇ lĎ tŇo’ănĄ tŇ’ŇŁz¡BĘ=ëŇ’Č : Cnl
ĲĎ ’wh
¡Ă hŇ¿jĎ rĘxĆ=yJĲĂ hŇĳĎlrĘ‘Ď
Mk
¡ĆŇ ytŇĄ nĲŁBĘ=tŇ’ĆwĘ MkĆŔlĎ ÉCnytÄĄ nŁBĘ=tŇ’Ć Cet
ąŇČ nĎwĘ : rkĲĎŇzĎ=lJĎ Mk
¡ĆŇ lĎ lU
Ł ¿ hĂlĘ
C‘ËmĘS
Ę tŇĂ âlÌ=M’ĂwĘ : dŇxĲĎ’Ć M‘¿ČlĘ Cnyy¡ĂhĎwĘ MkĆŔêĘ’Ă CnbŇĘ ăS
Č yĎwĘ Cnl
ĳĎ =xuČnĲĂ
ynăĄy‘ĄBĘ Mh
¡Ć yrĄbŇĘ dĂŇ Cb¿ŇTĘyIĲĂwČ : CnkŇĘ ĲlĎ hĎwĘ Cnê
¡ĄBĂ=tŇ’Ć CnxĘq¿ČlĎwĘ loUĳhĂlĘ Cnyl
¡Ą ’Ą
rbĎŔDĎhČ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ Ér‘ČeÄČ hČ rx
ąČ ’Ą=âlĲwĘ : romĲxĞ=NBĆ Mk
¿ĆŇ S
Ę yn¡Ąy‘ĄbŇĘ C romĳxĞ
romËxĞ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : wybĲŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą lJ
Ł¡ mĂ dŇBĎŔkŇĘ nĂ ’ChăwĘ bŇŁqĳ‘ĞyĲČ=tŇb
ĲČŇ BĘ Zp
¡ĄŇ xĎ yJ
¿Ă
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Mr¡Ďy‘Ă yS
¿Ą nĘ’Č=l’Ć CrËBĘdČŇyĘwĲČ MrĳĎy‘Ă r‘ČS
ăČ =l’Ć on¡BĘ Mk
¿ĆŇ S
ĘC
HtŔĎ ’
Ł CrăxĞsĘyĂwĘ ÉZrĆ’ĎÄbĎŇ CbąŇS
Ę yĲĄwĘř CnêęĎ ’Ă Mh
ăĄ Mym
ÌĂ lĄS
Ę Ĳ hŇQĆ’ĄÁhĎ MyS
ĂÄ nĎ’ĞhĲĎ
MyS
ĂŔ nĎlĘ Cnl
ăĎ =xuČnĲĂ ÉMtŇĎ nŁBĘ=tŇ’Ć Mh
ĳĆ ynĄpŇĘ lĂ MyĂd¡ČŇyĎ=tŇbČŇxĞrĲČ hŇ¿Ąh
e Ă ZrĆ’ËĎhĎwĘ
tŇbĆŇăS
Ć lĎ ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ Cnl
ąĎ CtŇŁ’ÄyĄ tŇ’ŇzŁBĘţ=ëŇ’Č : MhĲĆlĎ Nê
¿ĄnĂ Cnyt
¡ŇĄ nŁBĘ=tŇ’ĆwĘ
: MylĲĂU
Ł nĂ Mh
¿Ą rS
¡Ć ’ĞJĲČ rkĎŔzĎ=lJĎ ÉCnlĎÄ loU¿řhĂBĘ dŇĳxĎ ’Ć M‘ăČlĘ tŇoy¡hĘlĲĂ CnêŔĎ ’Ă
MhĆŔlĎ hŇtŇĎ o’ănĄ ëŇ’Čť Mh
ĳĄ Cnl
¡Ď ’ol¿hĞ MêŔĎ mĘhĆBĘ=lkĎŇwĘ ÉMnĎyĎnĘqĂwĘ Mh
ąĆ nĄřqĘmĂ
r‘ČS
ăČ y’¡ĄYĘyĲŁ=lJĎ onŔBĘ Mk
ăĆŇ S
Ę =l’ĆwĘ ÉromxĞ=l’Ć C‘ąmĘS
Ę IĂwČ : CnêĲĎ’Ă Cb¡ŇS
Ę yĲĄwĘ
yS
ĂÁ ylĂè
Ę hČ MoIÄbČŇ žyhĂyĘwČ : orĲy‘Ă r‘ČS
¿Č y’¡ĄYĘŁyĲ=lJĎ rkĎŔzĎ=lJĎ ÉClU
Ł Ä IĂwČ orĳy‘Ă
ÉhnĎydĂŇ yx
ąĄ’Ğ ywĂÁlĄwĘ No‘ÄmĘS
Ă bŇq
Ł ‘ĞyĲČţ=ynĄbŇĘ =ynĲĄS
Ę CxăqĘIĂwČ MybĂę’ĞŁJĲ Mt
ăŇĎ oyhĘBĲĂ
ÉromxĞ=tŇ’ĆwĘ : rkĲĎŇzĎ=lJĎ CgŇ¡ rĘhČIĲČwČ xTČĳĆB ry‘¡ĂhĎ=l‘Č C’b
Ł ¿Ň IĎwČ oBŔrĘxČ Sy’
ăĂ
Mk
¡ĆŇ S
Ę tŇyB
¿Ą mĂ hŇËĎyDĂ=t
n Ň ’Ć CxÌqĘIĂwČ bŇrĆx
ĳĎ=ypŇĂ lĘ CgŇ¡ rĘhĲĎ onŔBĘ Mk
ăĆŇ S
Ę =tŇ’ĆwĘ
C’¡UĘTĂ rS
¿Ć ’Ğ ry‘ĳĂhĎř CEb
Ł ¡Ň IĎwČ MylĂŔlĎxĞăhČ =l‘Č C’BĎť bŇŁqę‘ĞyĲČ ynăĄBĘř : C’YĲĄIĄwČ
=rS
Ć ’Ğ tŇÌ’Ą wĘ Mh
ĳĆ yrĄm
Ł Ĳ xĞ=tŇ’ĆwĘ Mr¡ĎqĎBĘ=tŇ’ĆwĘ Mn
¿Ď’ŇY
Ł =tŇ’Ćř : MtĲŇĎ ox’Ğ
ÉMjĎTČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ Ml
ąĎ yxĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ : CxqĲĎlĎ hŇd¡ŇĆv
Ď BČ rS
¿Ć ’Ğ=tŇ’ĆwĘ ry‘ËĂBĎ
bŇŁqÁ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : tŇyĂB
ĲĎ BČ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ CEb
ŁĳŇ IĎwČ Cb¡ŇS
Ď MhĆŔyS
Ą nĘ=tŇ’ĆwĘ
ZrĆ’ĎŔhĎ bŇăS
Ą yŁBĘ ÉynĂS
ĄÄ y’ĂbŇĘ hČlĘ ůytŇĂ ’
Ł Mê
ăĆrĘkČŇ‘Ğ ÈywĂlĄ=l’ĆwĘ No‘ămĘS
Ă =l’Ć
yê¡ĂdĘŇmČS
Ę nĂwĘ ynĂCJŔhĂwĘ ÉylČ‘Ď CpąŇsĘ’ĆĲnĆ wĘ rjĎŔsĘmĂ yt
ăŇĄ mĘ ÉynĂ’ĞwĲČ yEĳĂrĂjĘbČŇC yn¡Ă‘ĞnĲČJĘB
ĲČ
: CntĲŇĄ oxŔ’Ğř=tŇ’Ć hŇ¡W
Ć ‘ĞyĲČ hŇnĎěozř kŇĘ hČĲ CrĳmĘ’ŇIĲŁwČ : ytŇĲĂ ybĄŇC yn¿Ă’Ğ
rm’yw
b"d Nkw MhĆynĄqĘmĂ ’"s v.23 .rsx lU
Ł hĂBĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.22 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw CbS
Ę yĄ l"n v.21
’"s v.28 .y"t Nkw ry‘h=t’Ć ’"s v.27 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nkw ynĄbĘC ’"s v.27 .V"xw
.rsx CntĄx
Ł’
Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.31 .ytbr +z Ny’ ’"s v.31 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ
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35. 1–16

=hŇW
Ą ‘ĞwĲČ MS
ĳĎ =bŇS
Ć wĘ l’
¡Ą ÍtŇyb
ĲĄŇ hŇ¿Ąl‘Ğ MCqË bŇŁqŔ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ ÉMyhĂŁl’Ĺ rmĆ’ŇŁIąwČ hl
: ìŇyxĲĂ’Ď wW
¿Ď ‘Ą yn¡ĄjĘmĂ ìŔxĞrĘbĎÄBĘ ìŇylĆŔ’Ą hŇă’Ć rĘeĂhČ É l’ĄlĎ xČBĄŔzĘmĂ MS
ăĎ
yh
ąĄŁl’Ĺ=tŇ’Ć CrsÁĂ hĎ oUĳ‘Ă rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ l’
¡Ć wĘ otŔyBĄ=l’Ć Ébq
Ł ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇŁIąwČ 2
hŇmĎCq¿nĎwĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄŁlĲmĘW
Ă CpŇyl
¡Ă xĞhĲČwĘ CrŔhĞFĲČhĲĂwĘ MkĆŔkŇĘ t
Ł ŇĲ BĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉrkĎŇeĄhČ 3
MoyăBĘ ÉytŇĂ ’
Ł hŇąĆ‘
nŁ hĲĎ l’ÂĄ lĎ xČBĄęzĘmĂ Mè
ăĎ =hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĘ l’
ĳĄ ÍtŇyB
ĲĄ hŇ¡Ćl‘ĞnĲČwĘ
tŇă’Ą bŇŁqę‘ĞyĲČ=l’ĲĆ CnăêĘIĂwČ : yêĂkŇĘ ĲlĎ hĎ rS
¿Ć ’Ğ ëŇrĆD¡ĆBČ ydĂŔUĎ‘Ă ÉyhĂyĘwĲČ ytŔĂ rĎYĲĎ 4
Nm
Ł ą TĘIĂwČ Mh
ĳĆ ynĄzĘ’ĎBĘ rS
ăĆ ’Ğ Mym
¡Ă zĎeĘhČ=tŇ’ĆwĘ MdĎŔyĎBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉrkĎŇeĄhČ yh
ąĄŁl’Ĺ=lJĎ
tŇê
ăČ xĂ ű yh
ăĂ yĘwČ C‘i
ĳĎ IĂwČ : Mk
ĲĆŇ S
Ę =M‘Ă rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡Ďl’ĄhĲĎ tŇxČê
¿Č bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ÉMtŇĎ ’
Ł 5
yn¿ĄBĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ CpŔdĘŇrĲĎ âlăwĘ MhĆŔytŇĄ obŇĲ yřbŇĂ sĘ ÉrS
Ć ’Ğ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ=l‘Č MyhęĂ Łl’Ĺ
l’
ĳĄ ÍtŇyB
ĲĄ ’wh
¡Ă N‘ČnČŔJĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrS
Ć ’Ğ hŇzĎClę bŇq
Ł Á ‘ĞyĲČ ’b
Ł Ä IĎwČ : bŇŁqĲ‘ĞyĲČ 6
l’
¡Ą MoqŔUĎlČ É’rĎqĘIĂwČ xČBĄŔzĘmĂ ÉMS
Ď NbĆŇąIĂwČ : oUĲ‘Ă=rS
Ć ’Ğ M‘¿ĎhĎ=lkĎŇwĘ ’Ch¡ 7
tŇmĎê
ąĎ wČ : wyxĲĂ’Ďř yn¿ĄjĘmĂ ox¡rĘbĎŇBĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ ÉwylĎ’Ą ClągŇĘ nĂ MS
Ďę yJ
ăĂ l’
ĳĄ ÍtŇyB
ĲĄ 8
NoQĳ’ČhĲĎ tŇxČê
ăČ l’
¡Ą =tŇyb
ĲĄŇ lĘ tŇxČê
¿Č mĂ rb
ËŇĄ uĎêĂwČ hŇqĎŔbŇĘ rĂ tŇqĆănĆymĄ ÉhrĎb
Ł Ň DĘ
: tŇCkŇĲ BĎ NoQ¿’Č om¡S
Ę ’r¿ĎqĘIĂwČ
: otŇĲ ’
Ł ëŇrĆb
¡ŇĎ yĘwČ MrĳĎ’Ğ NDăČjČmĂ o’¡ŁbŇBĘ dŇo‘Ŕ Ébq
Ł ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ Myh
ąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄIĄwČ 9
yJ
ąĂ bŇŁqę‘ĞyĲČ dŇo‘Á ÉìmĘS
Ă ž’rĄuĎyĂ=âlĲ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČ ìăŇmĘS
Ă Myh
¡Ă Łl’Ĺ ol¿=rmĆ’ŇIĲŁwČ 10
olÄ žrmĆ’ŇIŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘIĂwČ ìŇmĆŔS
Ę hŇăĆh
y Ę yĲĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=M’Ă 11
OĎĳUĆ mĂ hŇăĆh
y Ę yĲĂ My¡ĂoG lh
¿Č qĘC yoGË hŇbĄŔrĘC hŇrăĄjĘ ÉyDČS
Č l’
ąĄ ynÄĂ ’Ğ MyhÁĂ Łl’Ĺ
Mh
¿Ď rĎbŇĘ ’ČlĘ yêĂt
ËŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ=tŇ’ĆřwĘ : C’YĲĄyĄ ìŇyY¿ĆlĎxĞmĲĄ Myk
¡ŇĂ lĎmĘC 12
l‘ČI¿ČwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć Nê
¿Ą’Ć ìŇyr¡ĆxĞ’ĲČ ì¿Ň‘ĞrĘzČlĘCĲř hŇeĎĳĆê
n Ę ’Ć ìăŇlĘ qx
¡Ď YĘyĂlĘC 13
hŇbĎę~ĄmČ bŇŁqÁ‘ĞyĲČ bŇ~ĄÄIČwČ : oêĲ’Ă rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ Moq¡UĎBČ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ wyl
¡Ď ‘ĎmĲĄ 14
qY
Ł ¿ IĂwČ ëŇsĆnĆŔ ÉhĎylĆÄ‘Ď ëŇąiĄ IČwČ NbĆŇĳ’Ď tŇbĆŇă~Ć mČ oê¡’Ă rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ MoqËUĎBČ
oê¿’Ă rBĆÄDĂ žrS
Ć ’Ğ MoqęUĎhČ MS
ăĄ =tŇ’Ć bŇŁqÁ‘ĞyĲČ ’rĎÄqĘIĂwČ : NmĆS
ĲĎ hĎyl
¡Ć ‘Ď 15
ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇrČbŇĘ JĂ dŇo‘¿=yhĂyĘwĲČ l’ĄŔ tŇyřB
ăĄ mĂ ÉC‘sĘIĂwČ : l’ĲĄÍtŇyB
ĲĄ Myh
¡Ă Łl’Ĺ MS
ËĎ 16
’wbl

Nk v.5 .yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml v.3 .yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml v.1 .hl
l’ĄtĘyB
Ą y’xndml v.7 .yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml v.6 .rsx MhĆytĄb
Ł ybĂsĘ ymlVwry ,yllhb
’dx l’ĄtĘyB
Ą lĘ y’xndml v.8 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k V"x Nkw wyx’ wyW
Ď ‘Ą ’"s v.7 .yrqw bytk hlm ’dx
l’ĄtĘyB
Ą y’xndml v.15 .’y‘g ’lb K‘rzlĘC n"b v.12 .=t’Ć wxyry Vmwxb v.12 .yrqw bytk hlm
.yrqw bytk hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą mĂ y’xndml v.16 .yrqw bytk hlm ’dx

35. 17–36. 7
17

18
19
20
21, 22

23
24, 25
26
27

28, 29

wl, 2
3, 4
5

6

7

xlVyw
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Ht
¡ŇĎ S
Ł qřĘ hČbŇĘ yh
¿Ă yĘwČ : HêĲĎdĘŇlĂBĘ Sq¿ČêĘwČ lx
¡Ą rĎ dŇlĆê
¿ĄwČ hŇtŇĎ rĳĎpŇĘ ’Ć ’řobăŇlĎ
: NB
ĲĄ ëŇ¡Ďl hŇ¿Ć=Mg
z ČŇ =yJĲĂ y’ĂŔrĘyêăĂ=l’Č ÉtdŇĆQĆÄyČmĘhĲČ Hl
ąĎ rmĆ’Ňê
Ł Ä wČ Hê
ĳĎ dĘŇlĂBĘ
wyb
¡ŇĂ ’ĎwĘ ynĳĂo’=NBĆ om¡S
Ę ’r¿ĎqĘêĂwČ hŇtŇĎ mĄŔ yJ
ăĂ ÉHS
Ď pŇĘ nČ tŇ’ŇąYĄ BĘ yhÂĂ yĘwČ
tŇyB
¿Ą ’wh
¡Ă hŇtŇĎ rĎŔpŇĘ ’Ćř ëŇrĆdăŇĆBĘ ÉrbĄŇuĎêĂwČ lx
ĳĄ rĎ tŇmĎê
¡Ď wČ : NyřmĲĂyĎnĘbŇĂ ol¿=’rĎqĲĎ
lx
¡Ą rĎ=tŇrČb
ĲĚŇ qĘ tŇbĆŇ¿~Ć mČ ’wh
ËĂ Ht
ĳŇĎ rĎb
ĲĚŇ qĘ=l‘Č hŇ¡bĎŇ ~ĄmČ bŇŁqË‘ĞyĲČ bŇÌĄ~IČwČ : MxĆĲlĎ
yhęĂ yĘwČ : rdŇĆ‘ĲĄ=lDČgŇĘ mĂlĘ hŇ’ĎlĘ¡hĎ mĄ hŇŁlŔhĽ’ĲĎ TIăĄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ‘i
¡Č IĂwČ : MoIĲhČ=dŇ‘Č
Éh¡hĎ lĘBĂ=tŇ’Ć ÉbJČěS
Ę IĂwČ NbĄŔC’rĘ ëŇlĆăĄwČ
I ’whĂŔhČ ZrĆ’ăĎBĎ É l’ĄrĎW
Ę yĂ NJ
Łą S
Ę BĂ
bŇŁq¡‘ĞyĲČ=ynĲĄbŇĘ Cy¿hĘIĲĂwČ
lĲ’
ĳĄrĎW
Ę yĂ ‘řm
¡Č S
Ę IĂwČ wyb
ĳĂŔ ’Ď SgĆŇălĆ yjĂ
hŇdĎŔChywĲĂ ywăĂlĄwĘ ÉNo‘mĘS
Ă wĘ Nb
ĳĄŇ C’rĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ rokŇ¿ BĘ hŇ’ĎŔlĄ ynăĄBĘ : rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę
tŇăxČ pŇĘ S
Ă ÉhhĎlĘbŇĂ ynąĄbŇĘ C : NmĲĂyĎnĘbŇĂ C PŇ soy
¡Ą lxĄŔrĎ ynăĄBĘ : NClĲbĚŇzĘC rk
¡ĎŇ Vřv
Ď yĂwĘ
hŇQĆ’Ąť rS
ĳĄ ’ĎwĘ dŇGăĎ hŇ¡’Ď lĄ tŇ¿xČ pŇĘ S
Ă hŇËjĎ lĘzĂ yn¿ĄbŇĘ C : ylĲĂêĎpŇĘ nČwĘ ND¡Ď lxĄŔrĎ
qx
ăĎ YĘyĂ=l’Ć Ébq
Ł ‘ĞyĲČ ’b
Ł ąŇ IĎwČ : MrĲĎ’Ğ ND¿ČpČŇBĘ ol¡=dŇQČřyĚ rS
¿Ć ’Ğ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ynăĄBĘ
Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č MS
¿Ď =rGĲĎ=rS
Ć ’Ğ NorŔbŇĘ xĆ ’wh
ăĂ ‘B
ĳČ rĘ’ČhĲĎ tŇăyČrĘqĂ ’r¡ĄmĘmČ wybĂŔ’Ď
qx
ąĎ YĘyĂ ‘wČÄgŇĘ IĂwČ : hŇĲnĎ S
Ď Myn¿Ăm
Ł S
Ę C hŇ¡ĎS
n Ď tŇ¿’Č mĘ qx
ĳĎ YĘyĂ ym
ăĄ yĘ Cy¡hĘIĲĂwČ : qxĲĎYĘyĂwĘ
bŇŁq¡‘ĞyĲČwĘ wW
¿Ď ‘Ą otŔ’
Ł CrăBĘqĘIĂwČ Mym
ĳĂ yĎ ‘b
ăČŇ W
Ę C Nq¡ĄzĎ wyUĎŔ‘Č=l’Ć PŇsĆă’Ď IĄwČ ÉtmĎIĎÄwČ
: wynĲĎBĎ
N‘ČnĳĎJĘ tŇonăBĘmĂ wyS
¡Ď nĎ=tŇ’Ć xq¿ČlĎ wW
ËĎ ‘Ą : ModĲŇ ’Ĺ ’Ch¿ wW
¡Ď ‘Ą tŇod¿ŇlĘê
Ł Ĳ hŇQĆË’Ą wĘ
No‘¡bŇĘ YĂ=tŇBČř hŇnĎŔ‘Ğ=tŇBČ ÉhmĎbĎŇylĲĂhĽ’ĲĎ=tŇ’ĆwĘ yêŔĂ xĂhĲČ ÉNoly’Ą=tŇBČ hŇdĎę‘Ď=tŇ’Ć
hŇdËŇĎ‘Ď dŇlĆÌêĄ wČ : tŇoyĲbĎŇnĘ tŇox¿’Ğ l’Ň‘¡ĄmĎS
Ę yĂ=tŇBČ tŇm
¿Č W
ĘB
ĲĎ =tŇ’ĆwĘ : yCĲĂxĂhĲČ
hŇdĎŔlĘyĲĎ ÉhmĎbĎŇylĲĂhĽ’ĲĎwĘ : l’ĲĄC‘rĘ=tŇ’Ć hŇd¡ĎŇlĘyĲĎ tŇmČŔW
Ę ăbĎŇ C zp
ĳĎŇ ylĂ’Ĺ=tŇ’Ć wW
¡Ď ‘ĄlĘ
ol¡=CdŇQĘyĚ rS
¿Ć ’Ğ wW
ĎŔ ‘Ą ynăĄBĘ hŇQĆ’Ąť xrČq
Ł ĳ =tŇ’ĆwĘ Ml
¡Ď ‘ĘyČ=tŇ’ĆwĘ Sy‘ř¿ y=tŇ’Ć
=tŇ’ĆwĘ ÈwytŇĎ nŁBĘ=tŇ’ĆwĘ wynăĎBĎ=tŇ’ĆwĘ wyS
Ď nĎţ=tŇ’Ć wW
ĎÃ ‘Ą xuăČIĂwČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ
onŔyĎnĘqĂ=lJĎ Ét’ĄwĘ oêęmĘhĆBĘ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ Chn
ăĄqĘmĂ=tŇ’ĆwĘ ůotŇyBĄ tŇoS
ă pŇĘ nČ=lJĎ
: wyxĲĂ’Ď bŇŁq¿‘ĞyĲČ yn¡ĄjĘmĂ ZrĆř’ĆŔ=l’Ć ëŇlĆăĄwČ
I N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ Sk
¡ČŇ rĎ rS
¿Ć ’Ğ
ÉMhĆyrĄCgŇĲ mĘ ZrĆ’
ąĆ hŇlĎÁkŇĘ yĲĎ âlÄwĘ wDĳĎxĘyČ tŇbĆŇăè
Ć mĂ bŇr¡Ď MS
ËĎ CkŇrĘ hŇÌĎh
y Ď =yJĲĂ
t’Vl
NmĂyĎnĘbĂ yllhb v.18 .’lm HtĎoSqĘhČbĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.17 .rsx ’b
Ł lĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.16
.qwsp Pws l’ĲrVy ‘m¡Vyw y’xndml ,qwsp ‘Ym’b ’qsp v.22 .g"dw b"d Nkw trĎpĘ’Ć ’"s v.19 .rsx
=NB
Ć l"Y v.2 .wl .s"tw y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +z Nkw CdQĘyĚ ’"s v.26 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.23
.s"t Nkw ry‘ĂW
Ą Zr’ l"n v.6 .yrq SC‘yĘ ,bytk Sy‘ĂyĘ v.5 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw
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36. 8–29

’Ch¿ wW
¡Ď ‘Ą ry‘ŔĂ W
Ą rh
ăČ BĘ ÉwW
Ď ‘Ą bŇS
Ć ąĄwČ
I : MhĲĆynĄqĘmĂ yn¡ĄjĘmĂ MtŔĎ ’
Ł tŇ’ŇăW
Ą lĎ
tŇomăS
Ę hŇQĆ¡’Ąř : ry‘ĲĂW
Ą rh
¡Č BĘ ModŇĳ’Ĺ yb
ăŇĂ ’Ğ wW
¡Ď ‘Ą tŇod¿ŇlĘê
Ł Ĳ hŇQĆË’Ą wĘ : ModĲŇ ’Ĺ
tŇS
Ć ¿’Ą tŇm
¡Č W
Ę BĎř=NBĆ l’ĄěC‘rĘ wW
ĎŔ ‘Ą tŇS
Ć ă’Ą ÉhdĎŇ‘Ď=NBĆ zpČęylĂ’Ĺ wW
ĳĎ ‘Ą=ynĲĄBĘ
ű ‘n
ăČmĘtŇĂ wĘ : znĲČqĘC Mê
¡Ď ‘ĘgČŇwĘ opŇ¿ YĘ rmĎŔo’ Nm
ăĎ yêĄ zp
ĳĎŇ ylĂ’Ĺ ynăĄBĘ Cy¡hĘIĲĂwČ : wW
ĲĎ ‘Ą
hŇQĆ’Ąě ql
ĳĄ mĎ‘Ğ=tŇ’Ć zp
¡ČŇ ylĂ’ĹĲlĆ dŇlĆê
¿ĄwČ wW
ĎŔ ‘Ą=NBĆ ÉzpČŇylĂ’ĹĲlĆ SgĆŇlĆęypŇĂ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ
hŇĳĎm
E Ă C hŇU
ăĎ S
Č xrČz¡ĆwĎ tŇxČ¿Čn l’ĄŔC‘rĘ ynăĄBĘ ÉhQĆ’ĄÄwĘ : wW
ĲĎ ‘Ą tŇS
Ć ¿’Ą hŇd¡ĎŇ‘Ď yn¿ĄBĘ
=tŇbČŇ hŇÌmĎ bĎŇylĲĂhĽ’ĲĎ ynĄÄBĘ CyęhĎ hŇQĆă’Ą wĘ : wW
ĲĎ ‘Ą tŇS
Ć ¿’Ą tŇm
¡Č W
Ęb
ĲĎŇ yn¿ĄBĘ CyŔhĎ hŇQĆă’Ą
Ml
¡Ď ‘ĘyČ=tŇ’ĆwĘ Sy‘ř¿ y=tŇ’Ć wW
ĎŔ ‘ĄlĘ dŇlĆê
ăĄwČ wW
ĳĎ ‘Ą tŇS
Ć ă’Ą No‘¡bŇĘ YĂ=tŇBČř hŇËĎ‘
nĞ
PŇCQą’Č wW
ĎŔ ‘Ą rokŇă BĘ ÉzpČŇylĂ’Ĺ ynąĄBĘ wW
ĳĎ ‘Ą=ynĲĄbŇĘ yp
ăŇĄ CQ’Č hŇQĆ¡’Ą : xrČq
Ł Ĳ =tŇ’ĆwĘ
Mê
¡Ď ‘ĘGČ PŇCQ¿’Č xrČq
Ł Ë PŇCřQ¿’Č : znĲČqĘ PŇCQ¿’Č opŇ¡ YĘ PŇCQ¿’Č rmĎŔo’ PŇCQă’Č ÉNmĎyêĄ
: hŇdŇĲĎ‘Ď yn¿ĄBĘ hŇQĆ¡’Ą ModŔ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ ÉzpČŇylĂ’Ĺ yp
ąŇĄ CQ’Č hŇQĆă’Ą ql
ĳĄ mĎ‘Ğ PŇCQă’Č
hŇU
¡Ď S
Č PŇCQ¿’Č xrČzĆŔ PŇCQă’Č ÉtxČnÄČ PŇCQ¿’Č wW
ĎŔ ‘Ą=NBĆ É l’ĄC‘rĘ ynąĄBĘ hŇQĆ’ĄęwĘ
tŇm
¡Č W
Ęb
ĲĎŇ yn¿ĄBĘ hŇQĆ’Ąě ModŔ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ É l’ĄC‘rĘ yp
ąŇĄ CQ’Č hŇQĆă’Ą hŇĳĎm
E Ă PŇCQă’Č
PŇCQ¿’Č SC‘ËyĘ PŇCQ¿’Č wW
ĎŔ ‘Ą tŇS
Ć ă’Ą ÉhmĎbĎŇylĲĂhĽ’ĲĎ ynąĄBĘ hŇQĆ’ĄęwĘ : wW
ĲĎ ‘Ą tŇS
Ć ¿’Ą
: wW
ĲĎ ‘Ą tŇS
Ć ¿’Ą hŇ¡Ď‘
n Ğ=tŇBČ hŇËmĎ bĎŇylĲĂhĽ’ĲĎ ypÂĄ CQ’Č hŇQĆă’Ą xrČq
Ł ĳ PŇCQă’Č Ml
¡Ď ‘ĘyČ
hŇQĆą’Ąř
: ModĲŇ ’Ĺ ’Ch¿ Mh
¡Ć ypĄŇCQĲ’Č hŇQĆ¿’Ą wĘ wW
ËĎ ‘Ą=ynĲĄbŇĘ hŇQĆÌ’Ą
NoS
¿ dĂŇwĘ : hŇĲnĎ ‘ĞwĲČ No‘¿bŇĘ YĂwĘ lb
¡ĎŇ oSwĘ NT
¿Ď ol ZrĆ’ĳĎhĎ yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ yrĂŔx
Ł hĲČ Éry‘ĂW
Ą =ynĲĄbŇĘ
Cy¿hĘIĲĂwČ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿ĆBĘ ry‘¡ĂW
Ą yn¿ĄBĘ yrËĂx
Ł hĲČ yp
ÌŇĄ CQ’Č hŇQĆă’Ą NS
ĳĎ ydĂŇwĘ rYĆ¡’Ą wĘ
lbĎŔoS ynăĄBĘ ÉhQĆ’ĄÄwĘ : ‘nĲĎmĘêĂ NT
¡Ď ol tŇox¿’ĞwĲČ Mm
ĳĎ yřhĄwĘ yrăĂx
Ł NT
¡Ď ol=ynĲĄbŇĘ
hŇĳĎ‘
n ĞwĲČ hŇăIĎ’ČwĘř No‘¡bŇĘ YĂ=ynĲĄbŇĘ hŇQĆ¿’Ą wĘ : MnĲĎo’wĘ opŇ¡ S
Ę lb
ĳĎŇ y‘ĄwĘ tŇxČ¡Čm
n Ď C Nw¿ĎlĘ‘Č
Myr¡Ăm
Ł xĞhĲČ=tŇ’Ć otŇ¿ Ł‘rĘBĂ rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉMmĂIĄhČ=tŇ’Ć ’Y
ąĎ mĎ rS
ĆÄ ’Ğ hŇnĎę‘Ğ ’Chă
hŇQĆ¡’Ą wĘ : hŇĲnĎ ‘Ğ=tŇBČ hŇm
¡Ď bĎŇylĲĂhĽ’ĲĎwĘ NS
Łĳ DĂ hŇ¡Ď‘
n Ğ=ynĲĄbŇĘ hŇQĆ¿’Ą wĘ : wybĲŇĂ ’Ď No‘¿bŇĘ YĂlĘ
Nw¡Ď‘ĞzĲČwĘ Nh
¿Ď lĘBĂ rYĆĳ’Ą =ynĄBĘ hŇQĆ¡’Ą : NrĲĎkŇĘ C Nr¿ĎtŇĘ yĂwĘ NB
¡Ď S
Ę ’ĆwĘ ND¿ĎmĘxĆ NS
ĳĎř ydĂŇ ynăĄBĘ
PŇCQą’Č yrĳĂx
Ł hĲČ yp
ăŇĄ CQ’Č hŇQĆ¡’Ą : NrĲĎ’ĞwĲČ ZC‘¿ NS
¡Ď ydĂŇ=ynĲĄbŇĘ hŇQĆ¿’Ąř : NqĲĎ‘ĞwĲČ
NTwl
.’y‘gb tmS
Ę ĲBĎ =Nb n"b ,y"k Myrps bwrb Nkw ’"b Nk v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw hQĆ’ĄwĘ ’"s v.10
Myrps bwrb Nkw ’"b ’krm Nk v.16 .yrq SC‘yĘ ,bytk Sy‘ĂyĘ v.14 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =NB
Ć l"Y v.14
,bytk MmĎChwĘ ’"s v.22 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +b Nkw hQĆ’ĄwĘ ’"s v.20 .xrqË=PwlĲ’ n"b ,y"k
‘"t ,V"x Nkw NS
Ł ydĂ l"Y v.26 .+m qwsp +’ +’ h"d Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw hIĎ’Č ’"s v.24 .yrq MmĎyhĄwĘ
Myrps tYqmb ,d"ydw w"dx ,h"dx ,w"d Nkw ZC‘¡ NS
ĳĎydĂ yăĄB
n Ę hQĆ¡’Ą ’"s v.28 .’"m qwsp +’ +’ h"d Nyy‘ : s"tw
.ZC‘¡ NS
Ďę ydĂ=ynĄbĘ hQĆă’Ą y"k

8
9, 10

11, 12

13
14

15
16

17

18

19, 20
21
22
23
24

25, 26
27
28, 29

36. 30–37. 2
30

31
32
33, 34
35

36, 37
38
39

40
41
42
43
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PŇCQ¿’Č NS
Ł Ë DĂ PŇCQ¿’Č : hŇĲnĎ ‘Ğ PŇCQ¿’Č No‘¡bŇĘ YĂ PŇCQ¿’Č lbĎŔoS PŇCQă’Č ÉNTĎol
: ry‘ĲĂW
Ą ZrĆ’¿ĆBĘ Mh
¡Ć ypĄŇĲQ
Ěř ’ČlĘ yrËĂx
Ł hĲČ yp
ÌŇĄ CQ’Č hŇQĆă’Ą NS
ĳĎ yDĂ PŇCQă’Č rYĆ¡’Ą
yn¿ĄbŇĘ lĂ ëŇlĆ¡mĆ =ëŇlĎmĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ ModŇĳ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ CkŇ¡ lĘmĲĎ rS
¿Ć ’Ğ MykĂŔlĎUĘhČ ÉhQĆ’ĄÄwĘ
: hŇbĎŇhĲĎnĘDĂ or¡y‘Ă MS
¿Ą wĘ ro‘ĳBĘ=NBĆ ‘lČ¡BĆ ModŔ’ĹB
ĲĆ ëŇŁlămĘIĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
bŇĳbĎŇ oy tŇmĎ¡IĎwČ : hŇrĲĎYĘBĎmĂ xrČz¡Ć=NBĆ bŇ¿bĎŇ oy wyêŔĎ xĘêČ ëŇŁlămĘIĂwČ ‘lČĳBĎ tŇmĎ¡IĎwČ
wyêÁĎ xĘêČ ëŇŁlÄmĘIĂwČ MS
ĳĎ xĚ tŇmĎ¡IĎwČ : ynĲĂmĎyêĲĄhČ ZrĆ’¿ĆmĄ MS
¡Ď xĚ wyêŔĎ xĘêČ ëŇŁlămĘIĂwČ
: tŇywĲĂ‘Ğ or¡y‘Ă MS
¿Ą wĘ bŇ’ĎŔom hŇdăŇĄW
Ę BĂ ÉNyĎdĘŇmĂ=tŇ’Ć hŇąĆJUČhČ dŇdČęBĘř=NBĆ dŇdăČŇhĞř
hŇĳĎlmĘW
Č tŇmĎ¡IĎwČ : hŇqĲĎrĄW
Ę UČmĂ hŇ¡ĎlmĘW
Č wyêŔĎ xĘêČ ëŇŁlămĘIĂwČ dŇdĳŇĎhĞ tŇmĎ¡IĎwČ
ëŇŁlămĘIĂwČ lC’ĳS
Ď tŇmĎ¡IĎwČ : rhĲĎeĎhČ tŇob¿Ňx
Ł rĘmĲĄ lC’¡S
Ď wyêŔĎ xĘêČ ëŇŁlămĘIĂwČ
ůroBkŇĘ ‘Č=NBĆ NăĎnxĎ l‘ČB
ăČ ÈtmĎIĎwČ : roBĲkŇĘ ‘Č=NBĆ N¡ĎnxĎ l‘ČB
¿Č wyêŔĎ xĘêČ
É l’ĄbŇĘ TČyhĲĄmĘ oêąS
Ę ’Ă MS
ĄÄ wĘ C‘j
ĳĎ or¡y‘Ă MS
¿Ą wĘ rdĎŔhĞř ÉwyêĎxĘêČ ëŇŁląmĘIĂwČ
MtŔĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÉwW
Ď ‘Ą yp
ąŇĄ CQ’Č tŇomÂS
Ę hŇQĆ’ĄwĘţ : bŇhĲĎzĎ ym
¿Ą tŇ¡BČ dŇrĄŔTĘmČ=tŇBČ
PŇCQÌ’Č : tŇtĲŇĄ yĘ PŇCQ¿’Č hŇ¡wĎlĘ‘Č PŇCQ¿’Č ‘n
ËĎř mĘêĂ PŇCQ¿’Č Mt
ĳŇĎ m
Ł S
Ę BĂ Mt
¡ŇĎ m
Ł ŁqĲmĘlĂ
Nm
¡Ď yêĄ PŇCQ¿’Č znËČqĘ PŇCQ¿’Č : NnĲŁyjĂ PŇCQ¿’Č hŇ¡Ďl’Ą PŇCQ¿’Č hŇËmĎ bĎŇylĲĂhĽ’ĲĎ
Modę’Ĺ yp
ăŇĄ CQ’Č ű hŇQĆă’Ą MrĳĎy‘Ă PŇCQă’Č l’
¡Ą yDĂgŇĘ mČ PŇCQ¿’Č : rYĲĎbŇĘ mĂ PŇCQ¿’Č
: ModĲŇ ’Ĺ yb
¿ŇĂ ’Ğ wW
¡Ď ‘Ą ’Ch¿ MtŔĎ EĎxĚ’Ğ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMtŇĎ ŁbŇS
Ęm
Ł Ĳ lĘ

zl, 2 tŇodăŇlĘŁêĲ ű hŇQ
Ć ă’Ą : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¡ĆBĘ wyb
ĳŇĂ ’Ď yrăĄCgŇmĘ ZrĆ’¡ĆBĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ bŇS
Ć ăĄwČ
I
bq‘y
Zmq ddĎBĘ ’"s v.35 .b"dxw g"d ,b"d ,’"d Nkw Zmq ddĎh
Ğ ’"s v.35 .‘"t Nk MhĆyjĄlĘ’ČlĘ l"Y v.30
,d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,h"dx ,b"dx ,b"d ,y"k Myrpsb Zmq Nk v.39 .d"ydw w"dx ,b"dx ,b"d Nkw
MV v.43 .’"ydw g"d ,’"d Nkw xtp ‘nČmĘêĂ ’"s v.40 .w"Tdw d"dx ,w"d ,g"d Nkw xtp rdČh
Ğ ’"s
,+g Myrdsw .d"nq Myqwspw .Ps’yb’ Nk ’Ymn w"Tdb ,hTylq ’"n ,Nd‘l [32:4—36:43] hVrph
My‘Vtw tw’m ‘Vww Pl’ Mylmw .[35:9] bq‘y=l’ Myhl’ ’ryw ,[33:18] MlV bq‘y ’byw ,[32:4] bq‘y xlVyw
l’
ĲĆ ’rwq ’"b ,[32:9] tx’h hnxmh=l’
ĲĆ +x Mypwlxw .MyVlVw tw’m ‘br’w Mypl’ t‘bV twytw’w .hVVw
,[32:27] KxlV
Ğ ’ ’l ,n"b Nk ’lw ’y‘g ’lb hnxUČhČ ’rwq ’"b ,[32:9] hnxUČhČ hyhw ,n"b Nk ’lw ’y‘gb
’"b ,[33:17] Mwqmh=MS
ĲĄ ’rq ,dmh txt gtmb Kxl
ĲĄ V’ n"bw N"yVh txt gtmb KxlS
ĲČ ’
Ğ ’rwq ’"b
,n"b Nk ’lw ’y‘gb bh’ywĲČ ’rwq ’"b ,[34:3] hr‘nh t’ bh’IĆwĲČ ,’rĎqĎ txt n"bw =MS
ĲĄ txt gtmb
Pqm ’lb Nb
Ć ’rwq ’"b ,[36:10] tmVb=NB
Ć ,n"b Nk ’lw ’y‘gb K‘rzlC ’rwq ’"b ,[35:12] ì‘ĞrĘzČlĘCĲ
ăĂO ,[32:18] KVgpĘĲyĂ yk Pwlx ’lbw .xrq=PwQĲ’Č n"b ,xrq PCQ¿’Č ’"b ,[36:16] xrq PCQ¿’Č ,Pqmb n"bw
,[35:21] glh’ ,[33:4] wr’wY +d +bykw .’y‘g ’lb ,[34:24] wrbxw ,[34:24] y’Yy=lJĎ ,[32:10] Nk l‘
.[33:4] wŁhŁqŁVŁyŁwŁ +’ dwqnw .MynV rV‘ hytwnV rpsmw ,[36:14] wrbxw ,[36:5] Vy‘y
The actual number of verses in this parashah is not 154 but 153. See note at the end of
Genesis.
.+x qwsp +g d‘ +w qwsp +b swm‘b l’rVy y‘Vp VlV=l‘ hrTph v.1 .zl

+p9 , sŘ33
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37. 3–20

N’ŇŁ~ŔBČ ÉwyxĎ’Ć=tŇ’Ć hŇ‘ąĆr
Ł hŇyĎÄhĎ ÉhnĎS
Ď hŇrąĄW
Ę ‘Ć=‘b
ĲČŇ S
Ę =NBĆ PŇsÂĄ oy bŇŁqę‘ĞyĲČ
’b
¿ĄŇ IĎwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď yS
ăĄ nĘ hŇ¡jĎ lĘzĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’ĆwĘ hŇËhĎ lĘbŇĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć r‘ČnČę ’ChăwĘ
ÉPsĄoy=tŇ’Ć bŇąhČ ’Ď l’ĄęrĎW
Ę yĂwĘ : MhĲĆybŇĂ ’Ğ=l’Ć hŇ‘¡ĎrĎ Mt
¿ŇĎ BĎDĂ=tŇ’Ć PŇ soy
ËĄ
C’ărĘIĂwČ : MyiĲĂjČ tŇnĆŁtŇ¿ JĘ ol¡ hŇW
Ď ‘¿ĎwĘ olĳ ’Ch¡ Myn¿ĂqĚzĘ=NbĆŇ=yJĲĂ wynĎŔBĎ=lJĎmĂ
Cl¡kŇĘ yĲĎ âl¿wĘ otŇĳ ’
Ł C’¡nĘW
Ę IĲĂwČ wyxĎŔ’Ćř=lJĎmĂ ÉMhĆybŇĂ ’Ğ bŇąhČ ’Ď otÂ’
Ł =yJĲĂ wyxĎę’Ć
’nŁ¿ W
Ę dŇo‘¡ CpŇs
¿Ă oIwČ wyx
ĳĎ’ĆlĘ dŇ¡GĄIČwČ MolŔxĞ ÉPsĄoy MŁląxĞIĲČwČ : MŁlĲS
Ď lĘ or¿BĘDČ
: yêĂmĘĲlĎ xĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č Mol¿xĞhĲČ ’nĎě=C‘mĘS
Ă Mh
ĳĆ yřlĄ’Ğ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : otŇĲ ’
Ł
yt¡ĂŇUĎl
Ě ’Ğ hŇmĎq¿Ď hŇËĄh
e Ă wĘ hŇdŔĆv
Ď hČ ëŇotŇă BĘ ÉMyUĂl
Ě ’Ğ Mym
ąĂ QĘ’ČmĘ CnxĘnČÁ’Ğ hŇeĄhĂwĘţ
: ytŇĲĂ UĎl
Ě ’ĞĲlČ íyw¡ĆxĞêĲČS
Ę êĲĂwČ MkĆŔytŇĄ U
Łă l
Ě ’Ğ ÉhnĎyBĆÄsĚtŇĘ hŇąĄh
e Ă wĘ hŇbĎŇĳ~Ď nĂ=MgČŇwĘ
CnB
ĳĎ lS
Ł ¡ mĘêĂ loS
¿ mĎ=M’řĂ CnylĄŔ‘Ď ÉëŁlmĘêĂ ëŇŁląmĎhĞ wyxĎŔ’Ć Éol CrmĘ’ŇŁIąwČ
Édo‘ MŁl¿xĞIĲČwČ : wyrĲĎbĎŇDĘ=l‘ČwĘ wyt
¡ŇĎ m
Ł ŁlĲxĞ=l‘Č otŔ’
Ł ’nŁă W
Ę Édo‘ CpŇąsĂ oIwČ
dŇo‘Ŕ ÉMolxĞ yêĂmĘąČlxĎ hŇeĄÄhĂ rmĆ’ŇŁIęwČ wyx
ĳĎ’ĆlĘ otŇ¡ ’
Ł rj
¿ĄsČyĘwČ rxĄŔ’Č MolăxĞ
rj
ăĄsČyĘwČ : ylĲĂ Myw¡ĂxĞêĲČS
Ę mĲĂ MybĂŔkĎŇoJĲ ÉrW
Ď ‘Ď dŇąxČ ’ČwĘ xČrĄęIĎhČwĘ SmĆăè
Ć hČ hŇÌĄh
e Ă wĘ
Mol¿xĞhĲČ hŇËmĎ olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ wybĂŔ’Ď oBă=r‘ČgŇĘ IĂwČ ůwyxĎ’Ć=l’ĆwĘ ÈwybŇĂ ’Ď=l’Ć
tŇŁw¿xĞêĲČS
Ę hĲĂlĘ ìŇyxĆŔ’ČwĘ ìăŇUĘ’ĂwĘ ÉynĂ’Ğ ’obęnĎ ’obăŇhĞ êĎmĘĳĎlxĎ rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡Ćh
EČ
CkŇ¡ lĘIĲĄwČ : rb
ĲĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć rm
¿Č S
Ď wyb
¡ŇĂ ’ĎwĘ wyx
ĳĎ’Ć ob¡Ň=C’nĘqČyĘwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ ì¡ŇlĘ
PŇsĄęoy=l’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ rmĆ’ŇŁIÄwČ : Mk
ĲĆŇ S
Ę BĂ Mh
¡Ć ybŇĂ ’Ğ N’ŇY
Ł ¿ =tŁś’ĆŁ tŇo‘ËrĘlĂ wyx
ĳĎ’Ć
ol¡ rmĆ’ŇI¿ŁwČ Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ ìăŇxĞĲlĎ S
Ę ’ĆwĘ hŇ¡kĎŇ lĘ MkĆŔS
Ę BĂ My‘ăĂr
Ł ÉìyxĆÄ’Č ’oląhĞ
N’ŇŁ~ŔhČ MolăS
Ę =tŇ’ĆwĘ ÉìyxĆÄ’Č MoląS
Ę =tŇ’Ć hŇ’ĄÁrĘ ’nÄĎ =ëŇlĆ olę rmĆ’ŇIăŁwČ : ynĂĲeĄ hĂ
Ch’
ăĄ YĎmĘIĂwČ : hŇmĎk
ĲĆŇ S
Ę ’b
Ł ¡Ň IĎwČ NorŔbŇĘ xĆ qmĆ‘ăĄmĄ ÉChxĄÄlĎS
Ę IĂwČ rb
ĳŇĎ DĎ ynĂ¡bĄŇ S
Ă hĞwĲČ
: SuĲĄbČŇêĘ=hŇmČ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ Sy’
ËĂ hĎ Chl
ÌĄ ’ĎS
Ę IĂwČ hŇdĳŇĆv
Ď BČ hŇ‘¡Ćt
Ł Ň hŇ¿Ąh
e Ă wĘ Sy’ĂŔ
: My‘ĲĂr
Ł Mh
¿Ą hŇŁpŇ¡ y’Ąř ylĂŔ ’e
ăĎ=hŇdĎŇyGĲĂhČ SuĳĄbČŇmĘ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ yx
¡Č ’Č=tŇ’Ć rmĆ’ŇŁIěwČ
hŇnĎyĘtĳĎŇD
Ł hŇ¡kĎŇ lĘĲnĄ MyrĂŔmĘŁ’Ĳ ÉyêĂ‘ĘmÄČ S
Ď yJ
ąĂ hŇEĆŔmĂ C‘ăsĘĲnĎ ÉSy’ĂhĎ rmĆ’ŇŁIąwČ
qx
Ł ĳ rĎmĲĄ otŇ¡ ’
Ł C’¿rĘIĂwČ : NtĲŇĎ ŁdŇBĘ M’
¡Ą YĎmĘIĂwČ wyxĎŔ’Ć rx
ăČ ’Č ÉPsĄoy ëŇlĆąĄwČ
I
Sy’
ăĂ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ : otŇĲ ymĂhĞĲlČ otŇ¡ ’
Ł Cl¿JĘnČtŇĘ IĲĂwČ MhĆŔylĄ’Ğ bŇrăČqĘyĂ ÉMrĆTĆÄbŇĘ C
ChgĄęrĘhČĲnČ wĘ CkŇă lĘ ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : ’B
ĲĎ hŇ¡ĆQ
z Ď hČ tŇom¿ŁlxĞhĲČ l‘ČB
ËČ hŇeĄęhĂ wyx
ĳĂ ’Ď=l’Ć
whklVnw
.d"ydw w"dx Nk =M’ĂwĘ ’"s v.8

.rsx MhĆlĄ’
Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.6 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wynĎBĎ ’"s v.4
.P"l’bw ’lm ’opy’Ą ’"s v.16 .tŁ’ĆŁ l‘ dwqn v.12

3
4

5
6
7

8
9
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11, 12
13
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37. 21–38. 2
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hŇ’ĆěrĘnĂwĘ ChtŇĘ ĳlĎ kĎŇ’Ğ hŇ‘¡ĎrĎ hŇ¿IĎxČ CnrĘmČě’ĎwĘ tŇorŔB
Ł hČ dŇăxČ ’ČBĘ ÉChkĄÄlĂS
Ę nČwĘ
CeJ
¡Ć nČ âl¿ rmĆ’ŇŁIěwČ MdĳŇĎIĎmĂ Chl
¡Ą ~ĂIČwČ NbĄŔC’rĘ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : wytĲŇĎ m
Ł ŁlĲxĞ Cy¡hĘIĲĂ=hŇmČ
otę’
Ł CkŇyl
ăĂ S
Ę hČ ůMdĎŇ=CkŇjĘS
Ę êĂ=l’Č ÈNbĄŇC’rĘ ű Mh
ăĆ lĄř’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ : SpĆŇĲnĎ
ly~
ąĂ hČ N‘ČmČęlĘ obĳŇ=CxlĘS
Ę êĂ=l’Č dŇy¡ĎwĘ rBĎŔdĘŇUĂBČ rS
ăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ roBąhČ=l’Ć
wyx
ĳĎ’Ć=l’Ć PŇ soy
¡Ą ’B
¿Ď =rS
Ć ’ĞJĲČ yhěĂ yĘwČ : wybĲŇĂ ’Ď=l’Ć ob¡ŇyS
Ă hĞĲlČ MdĎŔIĎmĂ ÉotŇ’
Ł
: wyl
ĲĎ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ Myi
¡Ă jČhČ tŇnĆt
Ł Ň¿ JĘ=tŇ’Ćř oêŔnĘêĎJĚ=tŇ’Ć ÉPsĄoy=tŇ’Ć CTyS
ąĂ pŇĘ IČwČ
ÈCbŇS
Ę IĲĄwČ : MyĂmĲĎ oB¡ Ny’¿Ą qrĄŔ roBăhČwĘ hŇrĎB
Łĳ hČ otŇ¡ ’
Ł CkŇ¿lĂ S
Ę IČwČ ChxĚŔuĎIĂÄwČ
MylĂŔ’Ň‘ĄmĘS
Ę yĂ tŇăxČ rĘ’
Ł Ĳ ÉheĄhĂwĘ C’ŔrĘIĂwČ ÉMhĆynĄy‘ĲĄ C’ąW
Ę IĂwČ ůMxĆlĆ=lkĎŇ’ĹĲlĆ
dŇyr¿ĂohlĘ Myk
¡ŇĂ lĘohĲ TŁlŔwĎ yrăĂYĘC Ét’Ňk
ŁŇ nĘ My’ęĂ W
Ę nĲŁ Mh
ăĆ yQĄmČgŇĘ C dŇ‘ĳĎlĘGĂmĂ hŇ¡’Ď BĎ
CnyxĂŔ’Ď=tŇ’Ć Égr
Ł hĞĲnČ yJ
ąĂ ‘YČBĆę=hŇmČ wyx
ĳĎ’Ć=l’Ć hŇd¡ĎŇChyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : hŇmĎyĘrĲĎYĘmĂ
obŔ=yhĂêĘ=l’Č ÉCndÄĄyĎwĘ MylĂę’Ň‘ĄmĘS
Ę IĂlČ CerăĆJĘmĘnĂwĘ CkÂlĘ : omĲDĎ=tŇ’Ć Cnyi
¡Ă kŇĂ wĘ
MynÁĂ yĎdĘŇmĂ MyS
ĂÄ nĎ’Ğ žCrbŇĘ ‘ČIĲČwČ : wyxĲĎ’Ć C‘¡mĘS
Ę IĂwĲČ ’Chĳ Cnr¡ĄW
Ď bŇĘ Cnyx
¿Ă ’Ď=yJĲĂ
PŇ soy=t
ËĄ Ň ’Ć CrÌJĘmĘIĂwČ roBŔhČ=NmĂ ÉPsĄoy=tŇ’Ć Clą‘ĞIĲČwČ ÉCkŇS
Ę mĘIĂwĲČ MyrĂęxĞŁsĲ
bŇS
Ď ąĎwČ
I : hŇmĎyĘrĲĎYĘmĂ PŇ soy=t
¡Ą Ň ’Ć C’yb
¿ŇĂ IĎwČ PŇsĆĳĎJ MyrăĂW
Ę ‘ĆBĘ Myl
¡Ă ’Ň‘ĄmĘS
Ę IĂlČ
: wydŇĲĎgĎŇBĘ=tŇ’Ć ‘r¡ČqĘIĂwČ roBĳBČ PŇ soy=Ny’
¡Ą
ĲĄ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ roBŔhČ=l’Ć ÉNbĄŇC’rĘ
Cx¡qĘIĂwČ : ’b
ĲĎŇ =ynĂ’Ğ hŇnĎ¿’Ď yn¡Ă’ĞwĲČ CenĆŔy’Ą dŇlĆăĆh
I Č rm
ĳČ ’ŇIŁwČ wyx
¡Ď ’Ć=l’Ć bŇS
Ď ¿IĎwČ
: MDĲĎBČ tŇnĆŁê¡JĚhČ=tŇ’Ć Cl¿BĘTĘIĂwČ MyEĂŔ ‘Ă ry‘ăĂW
Ę ÉCTxĞS
Ę IĂwĲČ PŇ ĳĄsoy tŇnĆŁtŇă JĘ=tŇ’Ć
tŇ’ŇŁză Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ MhĆŔybŇĂ ’Ğ=l’Ć ÉC’ybÄĂ IĎwČ MyięĂ jČhČ tŇnĆŁtŇă JĘ=tŇ’Ć CxÂQĘS
Č yĘwĲČ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ HrąĎyJĂIČwČ : âlĲ=M’Ă ’wh
¡Ă ìËŇnĘBĂ tŇnĆŁtŇÌ JĘhČ ’nĎę=rJĆhČ Cn’ŇĳYĎ mĎ
Ébq
Ł ‘ĞyĲČ ‘rąČqĘIĂwČ : PŇsĲĄoy PŇr¡ČT
Ł PŇr¿
Ł TĎ ChtŇĘ ĳlĎ kĎŇ’Ğ hŇ‘¡ĎrĎ hŇ¿IĎxČ ynĂŔBĘ tŇnĆŁtŇă JĘ
: MyBĲĂrČ Mym
¿Ă yĎ on¡BĘ=l‘Č lB
¿Ą ’ČtŇĘ IĂwČ wynĳĎtŇĘ mĎBĘ qW
¡Č MW
Ć ¿IĎwČ wytŔĎŁlmĘW
Ă
rmĆ’ŇŁIěwČ MxĄŔnČtŇĘ hĂlĘ ÉN’ĄmĎyĘwČ omęxĞĲnČ lĘ wytÁĎ nŁBĘ=lkĎŇwĘ wynÄĎ BĎ=lkĎŇ žCmqĚIĎwČ
MynĂŔdĎŇUĘhČÄwĘ : wybĲŇĂ ’Ď otŇ¡ ’
Ł OĘbŇĘ ¿ĄwČ
I hŇlĎŁ’ĳS
Ę lb
¡ĄŇ ’Ď ynËĂBĘ=l’Ć dŇrÌĄ’Ą=yJĲĂ
: MyxĲĂBĎFČhČ rW
¡Č hŇŁ‘ŔrĘjČ syrăĂsĘ ÉrpČŇyTĂopŇĲ lĘ MyĂrĳĎYĘmĂÍl’Ć otŇ¡ ’
Ł Cr¿kŇĘ mĲĎ

xl ym
¡Ă QĎdŇĚ‘Ğ Sy’
¿Ă =dŇ‘Č TIËĄwČ wyx
ĳĎ’Ć tŇă’Ą mĄ hŇd¡ĎŇChyĘ dŇrĆI¿ĄwČ ’whĂŔhČ tŇ‘ăĄBĎ ÉyhĂyĘwĲČ
2

‘ČCS
ĳ omăS
Ę C yn¡Ă‘ĞnĲČJĘ Sy’
¿Ă =tŇBČ hŇdËŇĎChyĘ MS
ÌĎ =’rĘIČwČ : hŇrĲĎyxĂ om¿S
ĘC
hxqyw
.V"x yrq Nkw hmĎyĘrĎYĘmĂ rybs v.36

.=t’ĆwĘ ’"s v.23

.’lm MhĆylĄ’
Ğ ’"s v.22
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rhČê
¿Č wČ : r‘ĲĄ om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘIĂřwČ NB
ĳĄ dŇlĆê
ăĄwČ rhČê
¡Č wČ : hĎyl
ĲĆ ’Ą ’b
Ł ¿Ň IĎwČ hĎ¡xĆ uĎIĂwČ
NBĄŔ dŇlĆê
ăĄ wČ Édo‘ PŇsĆŁêąwČ : NnĲĎo’ om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘêĂwČ NB
ĳĄ dŇlĆê
ăĄwČ dŇo‘¡
hŇdËŇĎChyĘ xuÌČIĂwČ : otŇĲ Ł’ Hê
¿Ď dĘŇlĂBĘ bŇyz¡ĂkŇĘ bŇĂ hŇ¿yĎhĎřwĘ hŇĳĎlS
Ą om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘêĂwČ
‘r¡Č hŇdĎŔChyĘ rokŇă BĘ r‘Ąť yhęĂ yĘwČ : rmĲĎêĎ Hm
¡Ď S
Ę C orĳokŇBĘ r‘ăĄlĘ hŇ¡è
Ď ’Ă
tŇS
Ć ¿’Ą =l’Ć ’B
Ł Ë NnĎŔo’lĘ ÉhdĎŇChyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ : hoĲĎhyĘ Cht
¡ŇĄ mĂyĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ
ol¡ âl¿ yJ
ËĂ NnĎŔo’ ‘dČŇăIĄwČ : ìŇyxĲĂ’ĎlĘ ‘rČz¡Ć Mq¿ĄhĎwĘ Ht
ĳŇĎ ’
Ł MB
ăĄ yČwĘ ìŇyx
¡Ă ’Ď
yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ hŇYĎrĘ’ČŔ tŇăxĄ S
Ă wĘ ÉwyxĂ’Ď tŇS
Ć ą’Ą =l’Ć ’BĎÄ=M’Ă hŇÂh
yĎ Ď wĘ ‘rČEĳĎhČ hŇăĆh
y Ę yĲĂ
: otŇĲ ’
Ł =MGČ tŇmĆ¡IĎwČ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rČIËĄwČ : wyxĲĂ’ĎlĘ ‘rČz¡Ć=NtŇĎ nĘ
É lDČgŇĘ yĂ=dŇ‘Č ëŇybĂę’Ď=tŇyřbĄŇ hŇăĎm
n Ď lĘ’Č yb
ÌŇĂ S
Ę otÁQĎJČ rmÄĎ tŇĎ lĘ žhdĎŇChyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
bŇS
Ćê
¡Ą wČ rmĎŔêĎ ëŇlĆê
ăĄwČ wyx
ĳĎ’ĆJĘ ’Ch¡=MGČ tŇCm¿yĎ=NjĆ rmČŔ’Ď yJ
ăĂ ynĂŔbŇĘ hŇăĎlS
Ą
MxĆăeĎIĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ=tŇS
Ć ’ĲĄ ‘ČCS
ă =tŇBČ tŇmĎê
¡Ď wČ MymĂŔIĎhČ ÉCBrĘIĂwČ : hĎybĲŇĂ ’Ď tŇyřB
¿Ą
: hŇtŇĎ ĲnĎ mĘêĂ ym
¡Ă QĎdŇĚ‘ĞhĲĎ Ch‘¿ĄrĄ hŇrËĎyxĂwĘ ’Chę Éon’ŇY
Ł yząĄzĞŁGĲ=l‘Č l‘ČIČÁwČ hŇdĎęChyĘ
žrsČêĎwČ : onĲ’ŇY
Ł zgŁŇ¿ lĎ hŇtŇĎ ¡nĎmĘtŇĂ hŇ¿Ćl‘Ł ëŇym
ËĂ xĎ hŇ¿Ąh
e Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rm
¡Ď tŇĎ lĘ dŇG¿ČIĚwČ
xtŇČ ăpĆŇ BĘ ÉbS
Ć êÄĄ wČ PŇQĎŔ‘ČtŇĘ êĲĂwČ ÉPy‘Ă~ĎBČ sk
ąČŇ êĘwČ hĎylĆę‘ĎmĲĄ HtÁĎ CnmĘlĘ’Č ydÄĄgŇĘ BĂ
’whěĂ wĘ hŇlĎŔS
Ą ldăČŇgĎŇ=yJĲĂ ÉhtŇĎ ’ĞrĲĎ yJ
ąĂ hŇtŇĎ ĳnĎmĘêĂ ëŇrĆDăĆ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ MyĂnČŔy‘Ą
hŇt
¡ŇĎ iĘkŇĂ yJ
¿Ă hŇĳĎozl
n Ę hĎ¡bĆŇ S
Ę xĘIČwĲČ hŇdĎŔChyĘ hĎă’Ć rĘIĂwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ol¡ hŇ¿Ďê
n Ę nĂ=âlĲ
yJĂť ëŇyĂlČŔ’Ą ’obăŇ’Ď É’eĎ=hŇbĎŇhĲĎ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ëŇrĆDęĆhČ=l’Ć hĎylĆÁ’Ą TIÄĄwČ : hĎynĲĆjĎ
: yl
ĲĎ ’Ą ’ob¡ŇtŇĎ yJ
¿Ă yQĂŔ=NêĆêĲĂ=hŇmČ ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ ’wh
ĳĂ otŇ¡ QĎkČŇ yJ
¿Ă ‘dČŔyĎ âlă
Nob¡ŇrĎ‘ĲĄ Nê
¿Ą êĂ=M’Ă rmĆ’ŇŁêěwČ N’ŇŁ~ĳhČ=NmĂ MyE¡Ă‘Ă=ydŇĲĂGĘ xQ
¿Č S
Č ’Ğ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rmĆ’ŇŁIěwČ
ÉìmĘtĲŇĎ x
Ł rmĆ’ŇŁêęwČ ůëQĎ=NêĆ’ĲĆ rS
ăĆ ’Ğ ÈNobŇrĎ‘ĲĄhĎ hŇm
ăĎ rmĆ’ŇŁIęwČ : ìŇxĲĆlĘS
Ď dŇ‘¿Č
: olĲ rhČê
¿Č wČ hĎyl
¡Ć ’Ą ’b
Ł ¿Ň IĎwČ HQ
ËĎ =NêĆIĲĂwČ ìŇdĳŇĆyĎBĘ rS
ăĆ ’Ğ ì¡ŇFĘmČC ìŇlĆŔytŇĂ pŇĘ C
: HtĲŇĎ CnmĘlĘ’Č yd¿ŇĄgŇĘ BĂ SB
¡Č lĘêĂwČ hĎyl
ĳĆ ‘ĎmĲĄ Hp
¡ĎŇ y‘ĂYĘ rsČê
¿Ď wČ ëŇlĆêŔĄ wČ MqĎê
ăĎ wČ
tŇxČq¿ČlĎ ymĂŔQĎdŇĚ‘ĞhĲĎ Ch‘ăĄrĄ ÉdyČBĘ MyEĂę ‘ĂhĲĎ ydăĂŇGĘ=tŇ’Ć hŇdĎÁChyĘ xlČÄS
Ę IĂřwČ
ÉHmĎq
Ł mĘ yS
ąĄ nĘ’Č=tŇ’Ć l’ÂČ S
Ę IĂwČ : H’ĲĎYĎmĘ âl¡wĘ hŇĳè
Ď ’ĂhĲĎ dŇIăČmĂ Nob¡ŇrĎ‘ĲĄhĎ
hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ=âlĲ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ ëŇrĆDĳĎhČ=l‘Č MyĂn¡Čy‘Ąb
ĲĎŇ ’wh
¿Ă hŇËS
Ď dŇĄuĘhČ hŇÌĄ’
I Č rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
yS
ąĄ nĘ’Č MgÄČ wĘ hĎyt
ĳŇĂ ’ŇYĎmĘ âlă rmĆ’ŇI¡ŁwČ hŇdĎŔChyĘ=l’Ć ÉbS
Ď IĎÄwČ : hŇS
ĲĎ dŇĄqĘ hŇ¡Ćb
z ĎŇ
Mwqmh
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HlĎŔ=xuČêĲĂ ÉhdĎŇChyĘ rmĆ’ŇIąŁwČ : hŇS
ĲĎ dŇĄqĘ hŇ¡Ćb
z ĎŇ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ=âlĲ CrŔmĘ’ĲĎ ÉMoqUĎhČ
24 ű yh
ăĂ yĘwČ : HtĲŇĎ ’ŇYĎmĘ âl¿ hŇê
¡Ď ’ČwĘ hŇEĆŔhČ ydăĂŇGĘhČ ÉyêĂxĘlČÄS
Ď hŇąĄh
e Ă zCbĳŇlĎ hŇăĆh
y Ę nĲĂ Nj
¡Ć
Mg
ËČŇ wĘ ìŇtŔĆ QĎJČ rm
ăĎ êĎ ÉhtŇĎ nĘĲzĎ Érm
Ł ’ŇlĄ hŇdąŇĎChylĲĂ dŇGÄČ IĚwČ MyS
Ăę dĎŇxĽ SŁlăS
Ę mĂJĘ
25 t
Ň ’ŇYĄęCmř ’wh
ăřĂ : PŇrĲĄv
Ď tŇĂ wĘ hĎC’¡yYĂohĲ hŇdĎŔChyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ MynĳĂCnzĘlĂ hŇr¡ĎhĎ hŇ¿Ąh
eĂ
yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ oQŔ hŇQĆă’Ą =rS
Ć ’Ğ ÉSy’ĂlĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhĎymÄĂ xĎ=l’Ć hŇąxĎ lĘS
ĲĎ ’yhÄĂ wĘ
: hŇQĆ’ĲĄhĎ hŇ¡FĆ UČhČwĘ Myl
ËĂ yřtŇĂ jĘhČwĘ tŇmĆÌtŇĆ x
Ł hĲČ ymÂĂ lĘ ’nĎŔ=rJĆhČ ÉrmĆ’Ňê
Ł Ä wČ hŇrĳĎhĎ
26 h
Ň ăĎlS
Ą lĘ hĎyê¡ĂtŇČ nĘ=âlĲ NJ
¿Ą =l‘Č=yJĲĂ yeĂUĆŔmĂ hŇqăĎdĘŇYĲĎ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇdĎęChyĘ rJ
ăĄIČwČ
27 Mym
¡Ă o’tŇĘ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ Hê
ĳĎ dĘŇlĂ tŇ‘ăĄBĘ yh
¡Ă yĘwČ : HêĲĎ‘ĘdČŇlĘ dŇo‘¡ PŇsyĎ=âl
¿Č Ĳ wĘ ynĳĂbŇĘ
28 od
ŇąyĎ=l‘Č rS
Ł Ä qĘêĂwČ tŇdŇĆQĆęyČmĘhĲČ xuăČêĂwČ dŇĳyĎ=NêĆIĲĂwČ Hê
¡Ď dĘŇlĂbŇĘ yh
¿Ă yĘwČ : HnĲĎTĘbŇĂ BĘ
29 ’Y
ăĎ yĎ ÉheĄhĂwĘ odęyĎ bŇyS
ăĂ mĄJĘ ű yh
ăĂ yĘwČ : hŇĲnĎ S
Ł ’ŇrĲĂ ’Y
¿Ď yĎ hŇ¡Ćz rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉynĂS
Ď
30 Érx
Č ’ČwĘ : ZrĆjĲĎ om¡S
Ę ’r¿ĎqĘIĂřwČ ZrĆj
ĳĎ ìŇyl
ăĆ ‘Ď êĎYĘr¡ČjĎ=hŇmČ rmĆ’Ňê
Ł ě wČ wyxĂŔ’Ď
: xrČzĲĎ om¡S
Ę ’r¿ĎqĘIĂřwČ ynĳĂè
Ď hČ od¡ŇyĎ=l‘Č rS
¿Ć ’Ğ wyxĂŔ’Ď ’Y
ăĎ yĎ
Tl rW
ąČ hŇ‘ŁÁ rĘjČ syrĂÄsĘ žrpČŇyTĂojĲ ChnĄÃqĘIĂwČ hŇmĎyĘrĳĎYĘmĂ dŇrăČCh PŇ soywĘ
¡Ą
: hŇUĎS
ĲĎ Chd¡ŇĚrĂohĲ rS
¿Ć ’Ğ MylĂŔ’Ň‘ĄmĘS
Ę IĂhČ ÉdIČmĂ yrĂŔYĘmĂ Sy’
ăĂ ÉMyxĂBĎFČhČ
2 : yrĲĂY
Ę UĂhČ wyn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ BĘ yhěĂ yĘwČ xČyl
ĳĂ YĘmČ Sy’
ăĂ yh
¡Ă yĘwČ PŇsĄŔoy=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ yh
ąĂ yĘwČ
3 x
Č yl
¿Ă YĘmČ ho¡ĎhyĘ hŇW
ĆŔ ‘Ł ’Chă=rS
Ć ’Ğ É lk
ŁŇ wĘ oêĳ’Ă ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă wynĎŔŁdŇ’Ğ ’rĘIăČwČ
4 ot
Ŕ yBĄ=l‘Č ÉChdÄĄqĂpŇĘ IČwČ otŇĳ ’
Ł tŇrĆS
ăĎ yĘwČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ Nx
ËĄ PŇ soy
¿Ą ’YÄĎ mĘIĂwČ : odĲŇ yĎBĘ
5 É l‘
ČwĘ otęybĄŇBĘ otÁ’
Ł dŇyqÄĂ pŇĘ hĂ žz’ĎmĄ yhÃĂ yĘwČ : odĲŇ yĎBĘ Nt
¿ŇČ nĎ ol¡=SyĆ=lkĎŇwĘ
PŇ ĳĄsoy ll
ăČ gŇĘ BĂ yr¡ĂYĘUĂhČ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć hoËĎhyĘ ëŇrĆb
ÌŇĎ yĘwČ olŔ=SyĆ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ
6 b
Ň Łză‘ĞIĲČwČ : hŇdŇĲĆv
Ď bČŇC tŇyĂB
¡Č BČ olŔ=SyĆ rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇBĘ ÉhoĎhyĘ tŇąJČ rĘBĂ yhÂĂ yĘwČ
MxĆ¡ĆQhČ=M’Ă yJ
¿Ă hŇmĎC’ŔmĘ Éoê’Ă ‘dąŇČyĎ=âlĲwĘ ůPsĄoy dŇyăČBĘ Èol=rS
Ć ’Ğ=lJĎ
7 Érx
Č ’Č yhęĂ yĘwČ : hŇ’ĲĆřrĘmČ hŇ¿pĄŇ ywĂ r’Čt
Ł Ň¡ =hŇpĄŇyĘ PŇsĄŔoy yh
ăĂ yĘwČ lk
ĳĄŇ o’ ’Chă=rS
Ć ’Ğ
rmĆ’ŇŁê¡wČ PŇ ĳĄsoy=l’Ć hĎyn¡Ćy‘Ą=tŇ’Ć wynËĎd
ŁŇ ’Ğ=tŇS
Ć ’ĲĄ ’v
ÌĎ êĂwČ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ
8 ‘d
¿ČŇyĎ=âlĲ ynĂŔŁdŇ’Ğ Nh
ăĄ wynĎŔŁdŇ’Ğ tŇS
Ć ă’Ą =l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ű N’ĄőmĎyĘwČ : yUĲĂ‘Ă hŇ¿bĎŇ kŇĘ S
Ă
9 t
Ň yĂB
ăČ BČ lodÁgĎŇ CenĆÄy’Ą : ydŇĲĂyĎBĘ Nt
¿ŇČ nĎ ol¡=SyĆ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ wĘ tŇyĂB
ĳĎ BČ=hŇmČ yê¡Ă’Ă
=êĘ’Č rS
ăĆ ’ĞB
ĲČ ëŇt
¡ŇĎ o’=M’Ă yJ
¿Ă hŇmĎC’ŔmĘ ÉyeĂUĆÄmĂ ëŇąW
Č xĎ=âlĲwĘ ůyeĂUĆmĂ ÈhEĆhČ
23

wtV’
Nk v.25 .yrq t’YĄCm ,bytk tYĄCm y"k Tw‘ymb ,b"d Nk +’ rsx tYĄCm ’"s v.25 .’yhĂ ’"s v.25
,V"x Nk ’rĎqĘêĂwČ ’"s v.30 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nk ’rĎqĘêĂwČ ’"s v.29 .rsx MlĂytĂjĘhČwĘ yllhb ,ymlVwry
.yrY h’ĄrĘmČ yllhb v.6 .Tl .s"tw ‘"t ,y"t
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39. 10–40. 4

: MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ ytŇĂ ’Ň¡TĎ xĎwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ÉhlĎŁdŇGĘhČ hŇ‘ąĎrĎhĲĎ hŇW
ĆÁ ‘Ĺ’ĲĆ ëŇy’ĄÄwĘ oêĳS
Ę ’Ă
Hl
¡Ď YĘ’Ć bŇ¿JČ S
Ę lĂ hĎyl
ËĆ ’Ą ‘m
¿Č S
Ď =âlĲwĘ Moyĳ ű Moyă PŇ soy=l’
¡Ą
Ć Hr¿ĎBĘdČŇJĘ yhěĂ yĘwČ
oêĳkŇĘ ’ŇlČmĘ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ hŇtŇĎ yĘB
¡Č hČ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ hŇEĆŔhČ MoIăhČJĘ ÉyhĂyĘwČĲ : HUĲĎ‘Ă tŇoy¿hĘlĲĂ
rm
Ł ¡ ’ŇlĄ odŇËgŇĘ bŇĂ BĘ ChW
ÌĄ jĘtŇĘ êĂwČ : tŇyĂB
ĲĎ BČ MS
¡Ď tŇyĂB
ËČ hČ yS
¿Ą nĘ’ČmĲĄ Sy’ÁĂ Ny’ĄÄwĘ
ÉyhĂyĘwĲČ : hŇYĎCxĲhČ ’Y
¿Ą IĄwČ snĎ¡IĎwČ HdĎŔyĎBĘ ÉodŇgŇĘ BĂ bŇŁzą‘ĞIĲČwČ yU
ĳĂ ‘Ă hŇăbĎŇ kŇĘ S
Ă
yS
ăĄ nĘ’ČlĘ ’rĎÂqĘêĂwČ : hŇYĎCxĲhČ sřnĎ¡IĎwČ HdĳŇĎyĎBĘ od¡ŇgŇĘ BĂ bŇ¿Č‘
z Ď=yJĲĂ HtŔĎ o’rĘJĂ
qxĆăYČ lĘ yr¡ĂbŇĘ ‘Ă Sy’
¿Ă Cnl
ËĎ ’ybŇĂ ¿hĄ C’ęrĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMhĆlĎ rmĆ’Ňê
Ł ą wČ HtęĎ ybĄŇ
o‘ŔmřĘ S
Ď kŇĘ yh
ăĂ yĘwČ : lodĲŇ GĎ loq¿BĘ ’r¡ĎqĘ’ĆwĲĎ yUĂŔ‘Ă bŇăJČ S
Ę lĂ ÉylČ’Ą ’B
ąĎ CnB
ĳĎ
: hŇYĎCxĲhČ ’Y
¿Ą IĄwČ snĎ¡IĎwČ ylĂŔYĘ’Ć ÉodŇgŇĘ BĂ bŇŁzą‘ĞIĲČwČ ’rĳĎqĘ’ĆwĲĎ yl
¡Ă oq ytŇĂ Łm¿yrĂhĞ=yJĲĂ
wylĎŔ’Ą rB
ăĄ dČŇêĘwČ : otŇĲ yBĄ=l’Ć wyn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ ’oB¿=dŇ‘Č Hl
ĳĎ YĘ’Ć od¡ŇgŇĘ BĂ xe
¿ČêČwČ
CnQ
¡Ď tŇĎ ’Ň¿bĄŇ hĄ=rS
Ć ’Ğ yrËĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ dŇbĆŇ‘ÌĆhĎ ylČÂ’Ą ’B
ăĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘJČ
sřnĎ¿IĎwČ yl
¡Ă YĘ’Ć odŇËgŇĘ BĂ bŇŁz¿‘ĞIĲČwČ ’rĳĎqĘ’ĆwĲĎ yl
¡Ă oq ym
¿Ă yrĂhĞJĲČ yhěĂ yĘwČ : yBĲĂ qxĆ¿YČ lĘ
ÉwylĎ’Ą hŇrąĎBĘDĂ rS
ĆÄ ’Ğ oêęS
Ę ’Ă yrăĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć wynÁĎ ŁdŇ’Ğ ‘Čm
ŁÄ S
Ęř kŇĂ žyhĂyĘwČ : hŇYĎCxĲhČ
ynĄÄŁdŇ’Ğ žxuČIĂwČ : ojĲ’Č rxČ¡IĂwČ ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č yl
¡Ă HW
Ď ‘¿Ď hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘJČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
ëŇlĆ¡UĆ hČ yr¿wsř’=rS
Ć ’Ğ MoqěmĘ rhČŁiŔhČ tŇyB
ăĄ =l’Ć ÉChnĄÄêĘIĂwĲČ otę’
Ł PŇsĄÁoy
wyl
¡Ď ’Ą TI¿ĄwČ PŇsĄŔoy=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ yh
ąĂ yĘwČ : rhČi
Ł Ĳ hČ tŇyb
¿ŇĄ BĘ MS
¡Ď =yhĂyĘwĲČ MyrĳĂCs’Ğ
ÉrhČŁiÄhČ=tŇyB
ĲĄ rW
ąČ NêÂĄ IĂwČ : rhČi
Ł Ĳ hČ=tŇyB
ĲĄ rW
¿Č yn¡Ąy‘ĄBĘ oeŔxĂ Nê
ăĄIĂwČ dŇsĆĳxĎ
rS
ąĆ ’Ğ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ rhČi
Łĳ hČ tŇyb
ăŇĄ BĘ rS
¡Ć ’Ğ MrĂŔysĂ’ĞăhĎ =lJĎ tŇ’Ąť PŇsĄŔoy=dŇyČBĘ
=lJĎ=tŇ’ĲĆ hŇą’Ć r
Ł rhČi
Ł ę hČ=tŇyB
ĲĄ rW
ăČ ű Ny’ăĄ : hŇW
ĲĆ ‘Ł hŇ¿yĎhĎ ’Ch¡ MS
ĎŔ ÉMyW
Ă ‘Ł
: xČylĲĂYĘmČ ho¿ĎhyĘ hŇ¡W
Ć ‘Ł ’Ch¿=rS
Ć ’ĞwĲČ oêĳ’Ă ho¡ĎhyĘ rS
¿Ć ’ĞB
ĲČ odŔyĎBĘ ÉhmĎC’ÄmĘ
sŘ36
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hŇĳĆpŇ ’
Ł hĲĎwĘ MyĂr¡ČYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇq¿ĄS
Ę mČ C’ËTĘxĲĎ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ ÉrxČ’Č yhęĂ yĘwČ m
l‘Čť wysĳĎyrĂsĲĎ ynăĄS
Ę l‘¡Č hŇŁ‘ŔrĘjČ PŇY
Ł ă qĘIĂwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ëŇlĆ¿mĆ lĘ Mh
¡Ć ynĄdĲŁŇ ’ĞĲlČ 2
tŇyB
ËĄ rmČęS
Ę mĂBĘ MtÁĎ ’
Ł NêÄĄ IĂwČ : MypĲŇĂ o’hĲĎ rW
¿Č l‘¡ČwĘ MyqŔĂ S
Ę UČhČ rW
ăČ 3
: MS
ĲĎ rCs¿’Ď PŇ soy
¡Ą rS
¿Ć ’Ğ MoqěmĘ rhČi
Łĳ hČ tŇyB
ăĄ =l’Ć Myx
¡Ă BĎTČhČ rW
¿Č
Mym
¡Ă yĎ Cy¿hĘIĲĂwČ Mt
ĳŇĎ ’
Ł tŇrĆS
ăĎ yĘwČ Mê
¡Ď ’Ă PŇ soy=t
ËĄ Ň ’Ć Myx
ÌĂ BĎFČhČ rW
ăČ dŇq
Ł pŇĘ IĂwČţ 4
rmVmb
.d"ydw ’"yd ,g"d ,b"d Nkw Vgd o‘mĘS
Ď JĘ ’"s v.15 .‘"tw V"x ,g"d Nkw hYwxh ’YĄIĄwČ snyw ’"s v.13
.yrq yr
¿ĄysĂ’
Ğ ,bytk yrĄCs’
Ğ v.20 .‘Čm
ŁS
Ę JĂ n"b v.19 .‘"tw V"x ,g"d Nkw hYwxh ’YĄIĄwČ snyw ’"s v.18
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dŇxĎŔ’Ć hŇlĎyĘl
ăČ BĘ ÉomŁlxĞ Sy’
ąĂ MhĆÁynĄS
Ę MolÄxĞ žCmlĘxČIĲČwČ : rmĲĎS
Ę mĂBĘ
rS
¿Ć ’Ğ MyĂrČŔYĘmĂ ëŇlĆămĆ lĘ ÉrS
Ć ’Ğ hŇpĆę’
Ł hĲĎwĘ hŇqăĆS
Ę UČhČ omĳŁlxĞ NorătŇĘ pŇĂ JĘ Sy’
¡Ă
MtŔĎ ’
Ł ’rĘIăČwČ rqĆŁBĳBČ PŇ soy
¡Ą Mh
ËĆ ylĄ’Ğ ’b
ŁÌŇ IĎwČ : rhČŁiĲhČ tŇyb
¿ŇĄ BĘ Myr¡ĂCs’Ğ
rm
ËČ S
Ę mĂBĘ oêÌ’Ă rS
ĆÄ ’Ğ hŇ‘Ł ę rĘpČŇ ysăĄyrĂsĘ=tŇ’Ć l’ÂČ S
Ę IĂwČ : MypĲŇĂ ‘ĞzŁĲ Me
¡ĎhĂwĘ
wylĎŔ’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ : MoIĲhČ My‘¡ĂrĎ Mk
¿ĆŇ ynĄjĘ ‘ČCDËmČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ wyn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ tŇyB
¿Ą
ÉMyhĂŁl’ŇĲlĄ ’oląhĞ PŇsĄęoy MhĆÁlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ otŇĳ ’
Ł Ny’ăĄ rt
¡ŇĄ p
ŁŇ C CnmĘlČŔxĎ MolăxĞ
PŇ ĳĄsoylĘ om¡ŁlxĞ=tŇ’Ć MyqËĂS
Ę UČhČ=rW
ĲČ rj
ÌĄsČyĘwČ : ylĲĂ ’n
¡Ď=CrjĘsČ MynĂŔr
Ł tŇĘ jĂ
’yh
ąĂ wĘ Mg
ĳŇĂ yřrĂW
ĲĎ hŇăS
Ď ŁlS
Ę NpĆŇ¡Ćb
G ČŇ C : ynĲĎpĎŇlĘ NpĆŇ¡ĆgŇ =hŇeĄhĂwĘ yměĂ olxĞB
ĲČ olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ
hŇ‘Ł ¡ rĘjČ sokŇ¿ wĘ : MybĲŇĂ nĎ‘Ğ hĎyt
¡ŇĆŁlJĘS
Ę ’Č ClyS
¿Ă bŇĘ hĂ H~ĎŔnĂ hŇt
ăŇĎ lĘ‘ĲĎ ÉtxČrČÄp
ŁŇ kŇĘ
Nê
¿Ą ’ĆwĲĎ hŇ‘Ł Ŕ rĘjČ soJă=l’Ć ÉMtŇĎ ’
Ł Tx
ąČ W
Ę ’ĆwĲĎ MybĂęnĎ‘ĞhĲĎ=tŇ’Ć xuăČ’ĆwĲĎ ydĳĂŇyĎBĘ
ÉtS
Ć ŁlÄS
Ę onĳr
Ł tŇĘ jĂ hŇ¡Ćz PŇsĄŔoy Éol rmĆ’ŇIąŁwČ : hŇŁ‘ĲrĘjČ PŇ¿JČ =l‘Č soJ¡hČ=tŇ’Ć
Éh‘ŁrĘpČŇ ’v
ąĎ yĂ MymęĂ yĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę ű dŇo‘ăBĘ : MhĲĄ Mym
¡Ă yĎ tŇS
Ć Łl¿S
Ę MygĂŔrĂv
ăĎ hČ
ÉTjĎS
Ę UĂJČ odŔyĎBĘ Éh‘ŁrĘjČ=sokŇĲ ê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ ìŇĳĆeJČ=l‘Č ì¡ŇbŇĘ yS
ĲĂ hĞwĲČ ìŇS
ĆŔ ’Ňr
Ł =tŇ’Ć
ÉrS
Ć ’ĞJĲČ ìęêĘ’Ă ynĂê
ăČ rĘkČŇzĘ=M’Ă yJÌĂ : ChqĲĄS
Ę mČ tŇĎ yy¡ĂhĎ rS
¿Ć ’Ğ NoSŔ’ŇrĂhĲĎ
ynĂt
¡ŇČ ’ŇYĄohĲwĘ hŇ‘Ł Ŕ rĘjČ=l’Ć ÉynĂêÄČ rĘJČzĘhĂwĘ dŇsĆĳxĎ yd¡ĂŇUĎ‘Ă ’e
¿Ď=tŇĎ yW
ĲĂ ‘ĎwĘ ëŇlĎŔ bŇTČyyăĂ
Éhj
Ł =MgČŇwĘ MyrĳĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ ZrĆ’¡ĆmĄ yêĂbŇĘ eČŔGĚ bŇŁeăgĚŇ=yJĲĂ : hŇĲEĆhČ tŇyĂB
¿Č hČ=NmĂ
yřăJĂ Myp
¡ŇĂ ’
Ł hĲĎ=rW
ĲČ ’rĘI¿ČwČ : roBĲBČ yt¡ĂŇ’
Ł Cm¿W
Ď =yJĲĂ hŇmĎC’ŔmĘ ytŇĂ yW
ăĂ ‘Ď=âlĲ
yQ
¿Ą sČ hŇËS
Ď ŁlS
Ę hŇeĄęhĂwĘ ymĂŔolxĞB
ĲČ ÉynĂ’Ğ=PŇ’Č PŇsĄŔoy=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ rt
ĳŇĎ jĎ bŇoTă
hŇĳĆpŇ ’
Ł hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ hŇŁ‘¡rĘjČ lk
¿ČŇ ’ĞmĲČ lJ
ŁË mĂ NoyęlĘ‘ĆhĲĎ li
ăČ bČŇC : yS
ĲĂ ’Ňr
Ł =l‘Č yr¡Ăx
Ł
rmĆ’ŇŁIŔwČ ÉPsĄoy N‘ČIąČwČ : yS
ĲĂ ’Ňr
Ł l‘¿ČmĄ li
¡Čř hČ=NmĂ Mt
ËŇĎ ’
Ł lk
¿ĄŇ ’
Ł PŇo‘ęhĎwĘ
tŇS
Ć ŁlăS
Ę ű dŇo‘ăBĘ : MhĲĄ Mym
¡Ă yĎ tŇS
Ć Łl¿S
Ę MyQĂŔiČhČ ÉtS
Ć ŁlÄS
Ę onĳr
Ł tŇĘ jĂ hŇ¡Ćz
lk
¿ČŇ ’ĎwĘ Z‘ĳĄ=l‘Č ì¡ŇtŇĘ o’Ĳ hŇ¿ĎltŇĎ wĘ ìŇylĆŔ‘ĎmĲĄ ÉìS
Ę ’ŇrĲ
Ł =tŇ’Ć hŇŁ‘ąrĘpČŇ ’v
ĎÄ yĂ MymęĂ yĎ
tŇdŇĆăQĆ hĚ Moyť yS
Ăę ylĂè
Ę hČ MoIăBČ ű yh
ăĂ yĘwČ : ìŇyl
ĲĆ ‘ĎmĲĄ ì¡ŇrĘW
ĲĎ BĘ=tŇ’Ć PŇo‘ËhĎ
rW
ăČ ű S’Ňră
Ł =tŇ’Ć ’v
ĎÂ IĂwČ wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ=lkĎŇlĘ hŇê
¡ĆS
Ę mĂ W‘ČI¿ČwČ hŇŁ‘ŔrĘjČ=tŇ’Ć
rW
¿Č =tŇ’Ć bŇS
Ć ËĎwČ
I : wydŇĲĎbĎŇ‘Ğ ëŇotŇ¿ BĘ Myp
¡ŇĂ ’
Ł hĲĎ rW
¿Č S’ŇrË
Ł =tŇ’ĆwĘ MyqęĂ S
Ę UČhČ
rW
¿Č tŇË’Ą wĘ : hŇŁ‘ĲrĘjČ PŇ¿JČ =l‘Č soJ¡hČ Nê
¿ĄIĂwČ ChqĳĄS
Ę mČ=l‘Č Myq¡ĂS
Ę UČhČ
Myp’h
Zmq liĎhČ ’"s v.17

.boTă=yJĂ ’"s v.16

.b"dw b"dx Nkw ’lm MygĂyrĂW
Ď yllhb ,ymlVwry Nk v.10 .m
.d"ydw b"yd ,w"d ,h"dx Nkw
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40. 23–41. 14

MyqËĂS
Ę UČhČ=rW
ĲČ rk
ÌŇČ zĎ=âlĲwĘ : PŇsĲĄoy Mh
¡Ć lĎ rt
ËŇČ jĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ hŇĳĎlêĎ Myp
¡ŇĂ ’
Ł hĲĎ 23
: ChxĲĄJĎS
Ę IĂwČ PŇ soy=t
¡Ą Ň ’Ć
: r’
Ł Ĳ yĘhČ=l‘Č dŇ¿mĄ ‘Ł hŇ¡Ąh
e Ă wĘ MlĄŔx
Ł hŇŁ‘ărĘpČŇC Mym
ĳĂ yĎ MyĂt
ăŇČ nĎS
Ę Zu¡ĄmĂ yhěĂ yĘwČ ’m
rW
ĳĎ BĎ tŇŁ’ăyrĂbŇĘ C hŇ¡’Ć rĘmČ tŇopŇ¿ yĘ tŇorŔjĎ ‘bČŇăS
Ć ÉtŁl‘Ł r’
Ł ę yĘhČ=NmĂ hŇăĄh
e Ă wĘ 2
ÉNhĆyrĄxĞ’ĲČ tŇolą‘Ł tŇoręxĄ’Ğ tŇorăjĎ ‘bČŇÌĆS hŇÂeĄhĂwĘ : Cx’ĲĎBĎ hŇnĎy‘¡ĆrĘêĂwČ 3
tŇor¡jĎhČ lYĆ¿’Ą hŇnĎdĘŇm
Ł Ë ‘ĞêĲČwČĲ rW
ĳĎ BĎ tŇouădČŇwĘ hŇ¡’Ć rĘmČ tŇo‘¿rĎ r’
Ł Ŕ yĘhČ=NmĂ
tŇŁuădČŇwĘ Éh’ĆrĘUČhČ tŇo‘ąrĎ tŇoręjĎhČ hŇnĎlĘăkČŇ ’Ňê
Ł wČ : r’
Ł Ĳ yĘhČ tŇ¿pČŇ W
Ę =l‘Č 4
: hŇŁ‘ĲrĘjČ Zq¡ČyIĂwČ tŇŁ’ĳyrĂBĘhČwĘ hŇ¡’Ć rĘUČhČ tŇp
ŁŇ¿ yĘ tŇorŔjĎhČ ‘bČŇăS
Ć tŇ’Ąť rW
ĎŔ BĎhČ
dŇ¡xĎ ’Ć hŇ¿Ćq
n Ď BĘ tŇolË‘Ł MylĂęB
ĽS
Ă ‘bČŇăS
Ć ű hŇăĄh
e Ă wĘ tŇynĳĂS
Ą MŁl¡xĞIĲČwČĲ NS
Ďě yIĂwČ 5
MydĳĂŇqĎ tŇŁpŇă CdŇS
Ę C tŇou¡DČ MylĂŔB
ĽS
Ă ‘bČŇăS
Ć ÉheĄhĂwĘ : tŇobŇĲ T
Ł wĘ tŇo’¿yrĂBĘ 6
‘bČŇăS
Ć tŇ’Ąť tŇouŔDČhČ Myl
ăĂ B
Ľè
Ă hČ ÉhnĎ‘ĘlČÄbŇĘ êĂwČ : NhĲĆyrĄxĞ’ĲČ tŇox¡mĘY
ŁĲ 7
yh
ąĂ yĘwČ : MolĲxĞ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ hŇŁ‘¡rĘjČ Zq¿ČyIĂwČ tŇo’ĳlĄUĘhČwĘ tŇo’¡yrĂBĘhČ MylĂŔB
Ľè
Ă hĲČ 8
MyĂr¡ČYĘmĂ yU
¿Ą TĚrĘxČ=lJĎ=tŇ’Ć ’rËĎqĘIĂwČ xlČęS
Ę IĂwČ oxŔCr M‘Ćj
ăĎ êĂwČ ÉrqĆŁBÄbČŇ
rt
¿ŇĄ oj=Ny’ĲĄwĘ omŔŁlxĞř=tŇ’Ć ÉMhĆlĎ hŇŁ‘ąrĘjČ rjĄÄsČyĘwČ hĎym
ĳĆkĎŇxĞ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
=tŇ’Ć rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇ‘Ł ¡ rĘjČ=tŇ’Ć MyqŔĂ S
Ę UČhČ rW
ăČ ÉrBĄdČŇyĘwČ : hŇŁ‘ĲrĘpČŇlĘ Mt
¡ŇĎ o’ 9
ytÁĂ Ł’ř NêÄĄ IĂwČ wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ=l‘Č PŇăYČ qĎ hŇ‘Ł ¡ rĘjČ : MoIĲhČ ryJ
¿Ă zĘmČ yn¡Ă’Ğ y’ČěTĎxĞ 10
hŇm
¿Ď lĘxČĲeČ wČ : MypĲŇĂ ’
Ł hĲĎ rW
¿Č tŇ¡’Ą wĘ ytěĂ ’
Ł MyxĂŔBĎFČhČ rW
ăČ tŇyBĄť rmČęS
Ę mĂBĘ 11
MS
ĎÄ wĘ : CnmĘĲlĎ xĎ om¡ŁlxĞ Nor¿tŇĘ pŇĂ JĘ Sy’
ËĂ ’ChĳwĎ ynăĂ’Ğ dŇ¡xĎ ’Ć hŇlĎyĘl
¿Č BĘ MolËxĞ 12
Cnl
¡Ď =rêĎpŇĘ IĂwČ olŔ=rjĆsČeĘwČÄ MyxĂŔBĎFČhČ rW
ăČ lĘ dŇbĆŇ‘Ćť yrĂębŇĘ ‘Ă r‘ČnăČ CnêÁĎ ’Ă
hŇĳĎh
y Ď NJ
ăĄ Cnl
¡Ď =rtŇČ jĲĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ yh
ËĂ yĘwČ : rtĲŇĎ jĎ om¡ŁlxĞJĲČ Sy’
¿Ă Cnyt
ĳŇĄ m
Ł ŁlĲxĞ=tŇ’Ć 13
PŇsĄŔoy=tŇ’Ć ’răĎqĘIĂwČ Éh‘ŁrĘjČ xl
ąČ S
Ę IĂwČ : hŇĲlĎ tŇĎ otŇ¿ ’
Ł wĘ ye¡ĂJČ=l‘Č bŇyS
¿Ă hĄ yt
ËŇĂ ’
Ł 14
: hŇŁ‘ĲrĘjČ=l’Ć ’b
Ł ¡Ň IĎwČ wytŔĎŁlmĘW
Ă PŇăĄQxČyĘwČ ÉxQČgČŇyĘwČ roBĳhČ=NmĂ ChY
¡ĚyrĂyĘwČ
rm’yw

bVyw ,+d Myrdsw .b"yq Myqwspw .qby Nk ’Ymn w"Tdb ,yqb [37:1—40:23] hVrph MV v.23
.[40:1] w’Tx hl’h Myrbdh rx’ yhyw ,[39:1] hmyrYm drwh Pswyw ,[38:1] ’whh t‘b yhyw ,[37:1] bq‘y
yhyw ,[37:22] Nbw’r Mhyl’ rm’yw +b twqspw .‘ŁqŁtŁtŁw Mypl’ +h twytw’w .xŁnŁw tw’m Vmxw Pl’ Mylmw
Nk ’lw ’hĘh txt ’y‘gb twxtVh
ĲĂ l ’"b ,[37:10] twŁx
Ğê
ĲČS
Ę hĂlĘ +b Mypwlxw .[39:10] Pswy l’ hrbdk
wlkntIĲĂwČ Pwlx ’lbw ,hp
ĲĄy txt gtmb n"bw r’t M‘ =hpĄyĘ PTwx ’"b ,[39:6] r’t=hpĄyĘ Pswy yhyw ,n"b
h’
ąĆr
Ł ,[39:14] wnb qxĆY
ăČl ,[38:9] ‘rzĳĎh hyĆhĘĲyĂ ’l yk ,[38:2] ‘wV
ĳ wmăVw yn¡‘nk Vy’¿=tb ,[37:18] wt’
+tkw .hnV hrV‘ ‘br’ hytwnV rpsmw .[37:12] Mhyb’ N’Y=tŁ’Ł tw‘rl dx dwqnw .[39:23] hmw’m=lk=t’
ĲĆ
.+’ qwsp +d d‘ w"T qwsp +g +’ Myklmb hmlV Zqyw hrTph v.1 .’m .[39:20] Klmh yrws’=rV’ +’
.‘"t Nkw CntĎ’
Ł ’"sbw ,+g +m ly‘l Nyy‘ : V"x Nk MtĎ’
Ł l"Y v.10 .V"x Nkw wymĎŁlx
Ğ w’ wytĎm
Ł Łlx
Ğ l"Y v.8

41. 15–34
15
16
17
18

19

20
21
22
23

24
25
26

27

28
29
30

31
32
33
34

Zqm

69

ynęĂ ’ĞwĲČ otŇĳ ’
Ł Ny’ăĄ rt
¡ŇĄ ŁpŇC yêĂmĘlČŔxĎ MolăxĞ PŇsĄŔoy=l’Ć Éh‘ŁrĘjČ rmĆ’ŇŁIąwČ
=tŇ’Ć PŇÌĄsoy N‘ČIČÄwČ : otŇĲ ’
Ł rê
Ł ¿ pŇĘ lĂ Mol¡xĞ ‘m
¿Č S
Ę êĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìylĆÄ‘Ď yêĂ‘ĘąmČ S
Ď
rB
¿Ą dČŇyĘwČ : hŇŁ‘ĲrĘjČ Mol¿S
Ę =tŇ’Ć hŇ¡Ć‘
n ĞyĲČ MyhěĂ Łl’Ĺ ydĳŇĎ‘ĎlĘBĂ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ hŇŁ‘ËrĘjČ
hŇăĄh
e Ă wĘ : r’
Ł Ĳ yĘhČ tŇ¿pČŇ W
Ę =l‘Č dŇ¡mĄ ‘Ł yn¿ĂnĘhĂ yměĂ ŁlxĞB
ĲČ PŇ ĳĄsoy=l’Ć hŇŁ‘¡rĘjČ
hŇnĎy‘¡ĆrĘêĂwČ r’Čê
Ł ĳ tŇp
ŁŇă ywĂ rW
¡Ď BĎ tŇo’¿yrĂBĘ tŇorŔjĎ ‘bČŇăS
Ć ÉtŁl‘Ł r’
Ł ę yĘhČ=NmĂ
tŇo‘¿rĎwĘ tŇoQÄDČ NhĆŔyrĄxĞ’ĲČ tŇolă‘Ł ÉtorxĄ’Ğ tŇorąjĎ ‘bČŇăS
Ć hŇÂeĄhĂwĘ : Cx’ĲĎBĎ
MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ hŇeĎËhĄ kĎŇ ytŇĂ y’
ÌĂ rĎ=âlĲ rW
ĳĎ BĎ tŇouărČwĘ dŇŁ’¡mĘ r’Čê
ŁË
tŇorËjĎhČ ‘bČŇÌĆS tŇă’Ą tŇo‘ĳrĎhĲĎwĘ tŇou¡rČhĲĎ tŇorŔjĎhČ ÉhnĎlĘkÄČ ’Ňê
Ł wČ : ‘ČrĲ
Ł lĎ
C’b
ăĎŇ =yJĂ É‘dČŇon âląwĘ hŇnĎBĆęrĘqĂ=l’Ć hŇnĎ’ŇŁbăŇêĎwČ : tŇŁ’ĲyrĂBĘhČř tŇon¡S
Ł ’ŇrĲĂhĎ
ym
ĳĂ ŁlxĞB
ĲČ ’rĆ’¡ĄwĎ : ZqĲĎy’ĂwĲĎ hŇĳĎQxĂêĘBČ rS
¡Ć ’ĞJĲČ ‘rČŔ Nh
ăĆ y’ĄrĘmČC hŇnĎBĆŔrĘqĂ=l’Ć
ÉheĄhĂwĘ : tŇobŇĲ T
Ł wĘ tŇŁ’¿lĄmĘ dŇ¡xĎ ’Ć hŇ¿Ćq
n Ď BĘ tŇŁlË‘Ł MylĂęB
ĽS
Ă ‘bČŇăS
Ć ű hŇăĄh
e Ă wĘ
: MřhĲĆyrĄxĞ’ĲČ tŇox¡mĘŁYĲ MydĳĂŇqĎ tŇopŇă dŇĚS
Ę tŇou¡DČ tŇom¿ĚnYĘ MylĂŔB
ĽS
Ă ‘bČŇăS
Ć
ÉrmČ’
Ł wĲĎ tŇobĳŇF
Ł hČ Myl
¡Ă B
ĽS
Ă hĲČ ‘bČŇ¿S
Ć tŇË’Ą tŇŁuŔDČhČ Myl
ăĂ B
ĽS
Ă hĎ Éí‘ĘlČÄbŇĘ êĂwČ
Mol¿xĞ hŇ‘Ł Ŕ rĘjČ=l’Ć ÉPsĄoy rmĆ’ŇIąŁwČ : ylĲĂ dŇyG¡ĂmČ Ny’¿ĄwĘ MyUĂŔTĚrĘxČăhČ =l’Ć
‘bČŇÌĆS : hŇŁ‘ĲrĘpČŇlĘ dŇyG¿ĂhĂ hŇ¡W
Ć ‘Ł Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ tŇă’Ą ’Chĳ dŇăxĎ ’Ć hŇŁ‘¡rĘjČ
‘bČŇ¿S
Ć tŇb
ŁŔ F
Ł hČ ÉMylĂB
Ľè
Ă hĲČ ‘bČŇąS
Ć wĘ hŇeĎhĄŔ ÉMynĂS
Ď ‘bČŇąS
Ć tŇŁbęF
Ł hČ tŇră
Ł jĎ
tŇ‘ŁÁ rĎhĲĎwĘ tŇouÄrČhĲĎ tŇorjĎhČţ ‘bČŇăS
Ć wĘ : ’ChĲ dŇ¿xĎ ’Ć Mol¡xĞ hŇeĎĳhĄ Myn¡ĂS
Ď
tŇoqŔrĄhĲĎ ÉMylĂB
ĽS
Ă hĲČ ‘bČŇąS
Ć wĘ hŇeĎhĄŔ ÉMynĂS
Ď ‘bČŇąS
Ć NhĆęyrĄxĞ’ĲČ tŇŁlă‘ŁhĲĎ
yêĂrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ ’Chă : bŇ‘ĲĎrĎ yn¿ĄS
Ę ‘bČŇ¡S
Ć CyěhĘyĲĂ MydĳĂŇuĎhČ tŇopŇ¡ dŇĚS
Ęř
‘bČŇ¿S
Ć hŇËĄh
e Ă : hŇŁ‘ĲrĘjČ=tŇ’Ć hŇ¿’Ď rĘhĆ hŇ¡W
Ć ‘Ł Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ rS
ÌĆ ’Ğř hŇŁ‘ĳrĘjČ=l’Ć
ynąĄS
Ę ‘bČŇS
ĆÄ CmqĎwĘţ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ lod¡ŇGĎ ‘b
¿ĎŇ W
Ď tŇo’ĳBĎ Myn¡ĂS
Ď
bŇ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ¿ĎQkŇĂ wĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ‘b
¡ĎŇ v
Ď hČ=lJĎ xJ
¿Č S
Ę nĂwĘ NhĆŔyrĄxĞ’ĲČ Éb‘ĎrĎ
=yrĄxĞ’ĲČ ’Ch¡hČ bŇ‘¿ĎrĎhĲĎ ynËĄjĘmĂ ZrĆ’ĎŔBĎ É‘bĎŇv
Ď hČ ‘dąŇČCĎyĂ=âlĲwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć
MyĂm
ĳĎ‘ĞjĲČ hŇ‘Ł ¡ rĘjČ=l’Ć MolËxĞhĲČ tŇonÌè
Ď hĂ l‘ÄČ wĘ : dŇŁ’ĲmĘ ’Ch¡ dŇ¿bĄŇ kĎŇ=yJĲĂ Nk
ĳĄŇ
ÉhêĎ‘ČwĘ : otŇŁW‘
Ĳ Ğl
ĲČ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh
¿Ą mČmĘC MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ M‘ăĂmĄ ÉrbĎŇDĎhČ NokąŇnĎ=yJĲĂ
hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=l‘Č Cht
¡ŇĄ yS
Ă ywĲĂ Mk
ĳĎŇ xĎwĘ NobăŇnĎ Sy’
¡Ă hŇŁ‘ŔrĘpČŇ ’răĆyĄ
h‘rp
,rd"nq y"k +g Nkw topdĚS
Ę C ’"s v.27

.V"x Nkw NhĆyrĄx
Ğ ’Č ’"s v.23 .y"tw V"x Nkw t’
Ł yrĂBĘhČwĘ ’"s v.20
.V"xw rd"nq y"k +y Nkw rV’ t’Ą ’"s v.28 .‘"tw V"x
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‘bČŇ¡S
Ć BĘ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć ÉSUĄxĂwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č Myd¡ĂŇqĂjĘ dŇq¿ĄpŇĘ yČwĘ hŇŁ‘ŔrĘpČŇ
tŇŁ’¡BĎhČ tŇb
ŁŔ F
Ł hČ MynăĂè
Ď hČ É lkĆŇŁ’Ä=lJĎ=tŇ’Ć CYęBĘqĘyĂwĘ : ‘b
ĲĎŇ v
Ď hČ yn¿ĄS
Ę
hŇyĎÄhĎwĘ : CrmĲĎS
Ď wĘ Myr¡Ă‘ĎB
ĲĆ lkĆŇŁ’¿ hŇŁ‘ËrĘjČ=dŇyČ tŇxČê
ÌČ rbÂĎ =CrBĘYĘyĂwĘ hŇQĆĳ’Ą hĎ
ZrĆ’ăĆBĘ íyy¡ĆhĘêĲĂ rS
¿Ć ’Ğ bŇ‘ĎŔrĎhĲĎ ynăĄS
Ę É‘bČŇS
ĆÄ lĘ ZrĆ’ĎŔlĎ ÉNodŇuĎpŇĂ lĘ lkĆŇŁ’ąhĎ
hŇŁ‘ĳrĘpČŇ ynăĄy‘ĄBĘ rb
¡ĎŇ DĎhČ bŇ¿TČ yIĂwČ : bŇ‘ĲĎrĎB
ĲĎ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇr¿ĄJĎtŇĂ =âlĲwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ
Sy’ěĂ hŇzĆŔkĎŇ ’Y
ăĎ mĘnĂhĞ wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ=l’Ć hŇŁ‘¡rĘjČ rmĆ’ŇŁI¿wČ : wydŇĲĎbĎŇ‘Ğ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄbŇĘ C
‘ČydÌĂŇoh yrĄÄxĞ’ĲČ PŇsĄŔoy=l’Ć Éh‘ŁrĘjČ rmĆ’ŇIąŁwČ : oBĲ Myh
¡Ă Łl’Ĺ xČCr¿ rS
ËĆ ’Ğ
hŇăĆh
y Ę êĲĂ ÉhêĎ’Č : ìŇomĲJĎ Mk
¡ĎŇ xĎwĘ Nob¿ŇnĎ=Ny’ĲĄ tŇ’ŇŁzĳ=lJĎ=tŇ’Ć ì¡ŇtŇĘ o’Ĳ Myh
ËĂ Łl’Ĺ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : OĎUĲĆmĂ lD¿ČgŇĘ ’Ć ’i
¡Ą JĂhČ qr¿Č yU
ĳĂ ‘Č=lJĎ qè
ăČ yĂ ìŇyj
¡Ă =l‘ČwĘ ytŔĂ yBĄ=l‘Č
rsČIĎÄwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lJĎ l‘¡Č ìŔtŇĘ Ł’Ĳ yêĂt
ăŇČ nĎ Éh’ĄrĘ PŇ ĳĄsoy=l’Ć hŇŁ‘¡rĘjČ
SB
ąĄ lĘIČwČ PŇ ĳĄsoy dŇyăČ=l‘Č Ht
¡ŇĎ ’
Ł Nê
¿ĄIĂwČ odŔyĎ l‘ăČmĄ Éoê‘ĘBČTČ=tŇ’Ć hŇŁ‘ąrĘjČ
otę’
Ł bŇăJĄ rĘIČwČ : orĲ’ŇCĎYČ=l‘Č bŇ¡hĎ EĎhČ dŇb
¿ŇĂ rĘ MW
Ć ËĎwČ
I SS
ĄŔ =ydŇĄgŇĘ BĂ ÉotŇ’
Ł
l‘¡Č otŔ’
Ł NotŇă nĎwĘ ëŇrĳĄbŇĘ ’Č wyn¡ĎpĎŇlĘ C’¿rĘřqĘIĂwĲČ olŔ=rS
Ć ’Ğ ÉhnĆS
Ę UĂhČ tŇbĆŇąĆJrĘmĂBĘ
ìŇydęĆ‘ĎlĘbŇĂ C hŇŁ‘ĳrĘpČŇ ynăĂ’Ğ PŇ soy=l’
¡Ą
Ć hŇŁ‘ËrĘjČ rmĆ’ŇŁIÌwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lJĎ
’rĎÄqĘIĂwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ ol¡gŇĘ rČ=tŇ’ĆwĘ odŇËyĎ=tŇ’Ć Sy’
ÌĂ MyrĂÄyĎ=âlĲ
yřTĂoj¿=tŇBČ tŇnČęsĘ’ĲĎ=tŇ’Ć olă=NêĆIĂwČ ůxČnĄ‘řĘ jČ tŇăČp
n ŇĘ YĲĎ ÈPsĄoy=MS
ĲĄ hŇŁ‘¿rĘpČŇ
ÉPsĄoywĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=l‘Č PŇ soy
¡Ą ’Y
¿Ą IĄwČ hŇĳè
Ď ’ĂlĘ N’
Ł ¡ Nh
¿Ą J
Ł ‘rČp
ËŇĆ
ÉPsĄoy ’Y
ąĄ IĄwČ MyĂrĳĎYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇŁ‘ărĘjČ yn¡ĄpŇĘ lĂ oděmĘ‘ĎBĘ hŇnĎŔS
Ď MyS
ăĂ ŁlS
Ę =NBĆ
‘bČŇ¡S
Ć BĘ ZrĆ’ĎŔhĎ W‘Čê
ăČ wČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ rb
Ł ¡Ň ‘ĞIĲČwČĲ hŇŁ‘ŔrĘpČŇ ynăĄpŇĘ QĂmĂ
rS
ąĆ ’Ğ MřynęĂ S
Ď ‘bČŇăS
Ć ű lkĆŇŁ’ă=lJĎ=tŇ’Ć ZB
ŁÂ qĘIĂwČ : MyYĲĂmĎqĘlĂ ‘b
ĳĎŇ v
Ď hČ ynăĄS
Ę
rS
¿Ć ’Ğ ry‘ËĂhĎ=hŇdŇĲĄW
Ę lkĆŇŁ’Ì MyrĳĂ‘ĎB
ĲĆ lkĆŇŁ’¡=NêĆIĲĂwČ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCyhĎ
hŇăBĄ rĘhČ MI¡ĎhČ lox¿JĘ rB
ËĎ PŇ soy
¿Ą rB
Ł Ä YĘIĂwČ : HkĲĎŇotŇBĘ Nt
¿ŇČ nĎ hĎyt
¡ŇĆ ŁbŇybĲŇĂ sĘ
MynĂŔbĎŇ ynăĄS
Ę ÉdQČřyĚ PŇ soyl
ąĄ Ę C : rjĲĎsĘmĂ Ny’¿Ą=yJĂ rj
Ł¡ sĘlĂ ld¿ČŇxĎ=yJĲĂ dŇ‘ËČ dŇŁ’ĳmĘ
‘rČp
¡ŇĆ yřTĂoj¿=tŇBČ tŇnČŔsĘ’ĲĎ ÉoQ=hŇdĎŇlĘyĲĎ rS
ąĆ ’Ğ bŇ‘ĳĎrĎhĲĎ tŇăČS
n Ę ’ob¡ŇêĎ MrĆT
¿ĆBĘ
ÉMyhĂŁl’Ĺ ynĂąè
Č nČ=yJĲĂ hŇĳĆènČmĘ rokŇ¡ BĘhČ MS
¿Ą =tŇ’Ć PŇ soy
ËĄ ’r¿ĎqĘIĂwČ : No’Ĳ Nh
¿Ą J
Ł
ylm‘=lk=t’
.d"ydw w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw xČĄn‘ĞjČ ’"s v.45 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ’rĎqĘIĂwČ ’"s v.43
l"Y v.48 .yrqw bytk hlm ’dx ‘rČpĆyTĂoj y’xndml ,hlm ’dx yrqw Nylm Nyrt bytk y’br‘ml v.45
y’br‘ml v.50 .n"b Nkw Zmq dQĎyĚ yllhb v.50 .‘"tw V"x Nk +wgw Zr’b ‘bĎv
Ď hČ hyĎhĎ rV’ MynĂè
Ď hČ ‘bV
.yrqw bytk hlm ’dx ‘rČpĆyTĂoj y’xndml ,hlm ’dx yrqw Nylm Nyrt bytk
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MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć ’răĎqĎ yn¡Ăè
Ą hČ MS
¿Ą tŇË’Ą wĘ : ybĲŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą =lJĎ tŇ¡’Ą wĘ ylĂŔmĎ‘Ğ=lJĎ=tŇ’Ć
53 ‘b
ĳĎŇ v
Ď hČ ynăĄS
Ę ‘bČŇ¡S
Ć hŇnĎylĆěkŇĘ êĂwČ : yyĲĂnĘ‘Ď ZrĆ’¿ĆBĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ynĂr¿ČpŇĘ hĂ=yJĲĂ
54 ’ob
Ŕ lĎ Éb‘ĎrĎhĲĎ ynąĄS
Ę ‘bČŇăS
Ć hŇnĎyQĆÁxĂêĘwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ¡yřĎhĎ rS
¿Ć ’Ğ
MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇbŇĘ C tŇoYŔrĎ’ĞăhĎ =lkĎŇBĘ Éb‘ĎrĎ yh
ąĂ yĘwČ PŇ ĳĄsoy rm
ăČ ’Ď rS
¡Ć ’ĞJĲČ
55 h
Ň ‘Ł ¡ rĘjČ=l’Ć M‘ËĎhĎ q‘¿ČYĘIĂwČ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=lJĎ Éb‘ČrĘêĂwČ : MxĆĲlĎ hŇyĎh¿Ď
rm
¿Č ’ŇyŁ=rS
Ć ’Ğ PŇsĄŔoy=l’Ć CkŇă lĘ ÉMyĂrČÄYĘmĂ=lkĎŇlĘ hŇŁ‘ąrĘjČ rmĆ’ŇŁIÄwČ MxĆĳQĎ lČ
56 P
Ň sĄÁoy xêÄČ pŇĘ IĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ ynăĄjĘ=lJĎ l‘¡Č hŇyĎŔhĎ bŇ‘ăĎrĎhĲĎwĘ : CWĲ‘ĞêĲČ Mk
¡ĆŇ lĎ
ZrĆ’¿ĆBĘ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎ qz¿ČxĹIĲĆwČ MyĂrČŔYĘmĂlĘ rB
Łă S
Ę IĂwČ ÉMhĆBĎ rS
ąĆ ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĲĆ
57 qz
¿ČxĎ=yJĲĂ PŇ ĳĄsoy=l’Ć rB
Ł¡ S
Ę lĂ hŇmĎyĘrČŔYĘmĂ C’B
ăĎ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ=lkĎŇwĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ
bm rmĆ’ŇŁIąwČ MyĂr
ĳĎYĘmĂBĘ rbĆŇ¡S
Ć =SyĆ yJ
¿Ă bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ’rĘIăČwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇBĘ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎ
2 rb
ĆŇ ¡S
Ć =SyĆ yJ
¿Ă yêĂ‘ĘmČŔS
Ď hŇăĄh
e Ă rmĆ’ŇŁIěwČ : C’ĲrĎtŇĘ êĂ hŇUĎ¡Ďl wynĎŔbĎŇlĘ Ébq
Ł ‘ĞyĲČ
3 Cd¿
Ň rĘIĲĄwČ : tŇCmĲnĎ âl¿wĘ hŇ¡Ćx
y Ę nĲĂwĘ Mè
ĎŔ mĂ Cnl
ăĎ =CrbŇĘ S
Ă wĘ ÉhUĎS
ĎÄ =CdŇrĘ MyĂrĳĎYĘmĂBĘ
4 P
Ň sĄŔoy yx
ăĂ ’Ğ ÉNymĂyĎnĘBĂ=tŇ’ĆwĘ : MyĂrĲĎYĘUĂmřĂ rB
¡Ď rB
Ł¿ S
Ę lĂ hŇrĳĎW
Ď ‘Ğ PŇ soy=yx
¡Ą ĲĄ ’Ğ
5 ÉC’b
Ł Ä IĎwČ : NosĲ’Ď Ce’
¡Ć rĎqĘyĂ=NjĆ rmČŔ’Ď yJ
ăĂ wyx
ĳĎ’Ć=tŇ’Ć bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ xl
¿Č S
Ď =âlĲ
: N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ¿yĎhĎ=yJĲĂ My’
ĳĂ BĎhČ ëŇotŇă BĘ rB
Ł¡ S
Ę lĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
6 ZrĆ’
ĳĎhĎ M‘ăČ=lkĎŇlĘ ryB
¡Ă S
Ę UČhČ ’Ch¿ ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č TyQ
ăĂ è
Č hČ ’Chť PŇsĄęoywĘ
7 wyx
¡Ď ’Ć=tŇ’Ć PŇ soy
ËĄ ’rĘI¿ČwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ MyĂj
¡Č’Č ol¿=CwxĞêĲČS
Ę IĂwČ PŇsĄŔoy yx
ăĄ ’Ğ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ
NyĂ’ăČmĄ ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ tŇoSęqĎ Mê
ăĎ ’Ă rB
ÌĄdČŇyĘwČ MhĆÁylĄ’Ğ rJĄÄnČtŇĘ IĂwČ MrĳĄJĂIČwČ
8 wyx
ĳĎ’Ć=tŇ’Ć PŇ soy
¡Ą rJ
¿ĄIČwČ : lkĆŇŁ’Ĳ=rBĎS
Ę lĂ N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿ĆmĄ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ MtŔĆ ’ŇBĎ
9 Mh
ĳĆ lĎ Ml
¡Č xĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇomŔŁlxĞhĲČ tŇ’Ąť PŇsĄŔoy rJ
Łă zĘIĂwČ : ChrĲĚJĂhĂ âl¿ Mh
¡Ą wĘ
: MtĲŇĆ ’ŇBĎ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ¿wČrĘ‘Ć=tŇ’Ć tŇo’ËrĘlĂ MêŔĆ ’Č Myl
ăĂ GĘrČmĘ ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ
10, 11 yn
¿ĄBĘ CnQĎěJĚ : lkĆŇŁ’Ĳ=rBĎS
Ę lĂ C’B
¡Ď ìŇyd¿ŇĆbĎŇ‘ĞwĲČ ynĳĂd
ŁŇ ’Ğ âlă wyl
¡Ď ’Ą Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ
12 rm
Ć ’ŇI¡ŁwČ : MylĲĂGĘrČmĘ ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘Ğ Cy¿hĎ=âlĲ CnxĘnČŔ’Ğ MynăĂJĄ CnxĘĳĎn dŇ¡xĎ ’Ć=Sy’ĲĂ
13 Myn
ăĄS
Ę CręmĘ’ŇIĲŁwČ : tŇo’ĲrĘlĂ Mt
¿ŇĆ ’ŇBĎ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ¿wČrĘ‘Ć=yJĲĂ âlě Mh
ĳĆ lĄ’Ğ
hŇeĄÄhĂwĘ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ dŇ¡xĎ ’Ć=Sy’ĲĂ yn¿ĄBĘ CnxĘËČ’
n Ğ ű Myx
ÌĂ ’Č ìŇydÄĆbĎŇ‘Ğ žrW
Ď ‘Ď
14 ’Ch
ę PŇ ĳĄsoy Mh
¡Ć lĄ’Ğ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : CenĲĆy’Ą dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎwĘ MoIŔhČ ÉCnybÄĂ ’Ď=tŇ’Ć NT
Ł ą uĎhČ
52

rV’
Nkw MyĂrĎYĘmĂBĘ ’"s v.3

.bm

.x"m qwsp ly‘l Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw yrqw bytk CyhĎ ’"s ,CyhĎ rybs v.53
.b"dw ’"d
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sŘ39
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42. 15–33

yx
ąĄ Cnx
ĳĄ BĎêĂ tŇ’ŇŁz¡BĘ : MêĲĆ’Č Myl
¿Ă GĘrČmĘ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ Mk
ËĆŇ lĄ’Ğ yêĂrĘB
ÌČ DĂ rS
ĆÄ ’Ğ
CxÄlĘS
Ă : hŇeĎhĲĄ NT
Ł ¡ uĎhČ Mk
¿ĆŇ yxĂ’Ğ ’obËŇBĘ=M’Ă yJÌĂ hŇEĆŔmĂ C’ăYĘêĲĄ=M’Ă Éh‘ŁrĘpČŇ
MkĆŔyrĄbŇĘ DĂ ÉCnxĞB
ĲĎ yĲĂwĘ CrŔsĘă’Ď hĄ ÉMêĆ’ČwĘ ůMkĆŇyxĂ’Ğ=tŇ’Ć xuăČyĂwĘ ÈdxĎ’Ć MJ
ăĆ mĂ
PŇŁs¿’ĹIĲĆwČ : MêĲĆ’Č Myl
¡Ă GĘrČmĘ yJ
¿Ă hŇŁ‘ŔrĘpČŇ yx
ăĄ âlě=M’ĂwĘ Mk
ĳĆŇ êĘ’Ă tŇ¡mĆ ’ĹhĲČ
MoIăBČ ÉPsĄoy Mh
ąĆ lĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ : MymĲĂyĎ tŇS
Ć Łl¿S
Ę rm
¡Ď S
Ę mĂ=l’Ć Mt
ËŇĎ ’
Ł
MêŔĆ ’Č MynăĂJĄ=M’Ă : ’rĲĄyĎ yn¿Ă’Ğ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=tŇ’Ć CyĳxĘwĲĂ CW
¡ ‘Ğ tŇ’ŇŁz¿ yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ
rbĆŇ¡S
Ć C’ybĂŔhĎ CkŇă lĘ ÉMêĆ’ČwĘ Mk
ĳĆŇ rĘmČS
Ę mĂ tŇyb
ăŇĄ BĘ rs
¡Ą ’ĎyĲĄ dŇxĎŔ’Ć Mk
ăĆŇ yxĂ’Ğ
Mk
¡ĆŇ yrĄbŇĘ dĂŇ Cn¿mĘ’ĲĎyĄwĘ ylČŔ’Ą C’yb
ăŇĂ êĎ ÉNT
Ł uĎhČ Mk
ąĆŇ yxĂ’Ğ=tŇ’ĆwĘ : Mk
ĲĆŇ yêĄB
ĲĎ Nob¿Ň‘ĞrĲČ
ű Mym
ăĂ S
Ą ’Ğ È lbĎŇ’Ğ wyxęĂ ’Ď=l’Ć Sy’
ăĂ CrÂmĘ’ŇIĲŁwČ : Nk
ĲĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ CtŇCmĳtŇĎ âlăwĘ
Cnyl
¡Ą ’Ą on¿nĘxĲČtŇĘ hĂBĘ oS
Ë pŇĘ nČ tŇr¿ČYĎ Cny’ÁĂ rĎ rS
ĆÄ ’Ğ ůCnyxĂ’Ď=l‘Č ÈCnxĘnČ’Ğ
NbĄÄC’rĘ žN‘ČIČwČ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇr¡Ď~ĎhČ CnylĄŔ’Ą hŇ’ĎăBĎ ÉNJĄ=l‘Č Cn‘ĘĳmĎ S
Ď âlăwĘ
dŇlĆ¡Ćb
I ČŇ C’¿TĘxĆêĲĆ=l’Č rm
Ł Ë ’ŇlĄ ű Mk
ÌĆŇ ylĄ’Ğ yêĂrĘmÄČ ’Ď ž’olhĞ rm
Ł ę ’ŇlĄ MtÁĎ ’
Ł
‘Čm
¡Ą S
Ł yJ
¿Ă C‘ŔdĘŇyĲĎ âlă ÉMhĄwĘ : SrĲĎdĘŇnĂ hŇ¿Ąh
e Ă om¡DĎ=MgČŇwĘ Mê
ĳĆ‘ĘmČS
Ę âlăwĘ
ÉMhĆlĄ’Ğ bŇS
Ď ąĎwČ
I OĘbŇĘ ĳĄwČ
I Mh
¡Ć ylĄ‘ĞmĲĄ bŇi
Ł ¿ IĂwČ : MtĲŇĎ nŁyB
ĲĄ Zyl
¡Ă UĄhČ yJ
¿Ă PŇ ĳĄsoy
: MhĲĆynĄy‘ĲĄlĘ otŇ¡ ’
Ł rs
Ł ¿ ’ĹIĲĆwČ No‘ŔmĘS
Ă =tŇ’Ć ÉMêĎ’ĂmĲĄ xuąČIĂwČ MhĆŔlĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
Sy’
ăĂ ÉMhĆyjĄsĘJČ bŇyS
ąĂ hĎlĘC ůrBĎ ÈMhĆylĄJĘ=tŇ’Ć C’ălĘmČyĘwČ PŇsĄęoy wY
ăČ yĘwČ
C’¿W
Ę IĂwČ : NJ
ĲĄ Mh
¡Ć lĎ W‘ČI¿ČwČ ëŇrĆDĳĎlČ hŇd¡ĎŇYĄ Mh
ËĆ lĎ tŇt
¿ŇĄ lĎwĘ ouŔW
Č =l’Ć
ouęW
Č =tŇ’Ć dŇxÁĎ ’ĆhĲĎ xêÄČ pŇĘ IĂwČ : Mè
ĲĎ mĂ CkŇ¡ lĘIĲĄwČ Mh
ĳĆ yrĄm
Ł Ĳ xĞ=l‘Č Mr¡ĎbŇĘ S
Ă =tŇ’Ć
yp
¿ŇĂ BĘ ’Ch¡=hŇeĄhĂwĘ ojŔsĘJČ=tŇ’Ć É’rĘIČwČ NolĳUĎBČ or¡m
Ł xĞĲlČ ’ojËsĘmĂ tŇt
¿ŇĄ lĎ
yê
ĳĂ xĘêČmĘ’ČbŇĘ hŇăĄh
e Ă Mg
¡ČŇ wĘ yjĂŔsĘJČ bŇăS
Č Ch ÉwyxĎ’Ć=l’Ć rmĆ’ŇŁIąwČ : oêĲxĘêČmĘ’Č
Myh
¡Ă Łl’Ĺ hŇ¿W
Ď ‘Ď tŇ’ŇŁEË=hŇmČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwyxĂ’Ď=l’Ć Sy’
ąĂ CdÂrĘxĆIĲĆwČ MBĎęlĂ ’Y
ăĄ IĄwČ
tŇË’Ą olŔ CdŇyGăĂIČwČ N‘ČnĳĎJĘ hŇYĎrĘ’ăČ Mh
¡Ć ybŇĂ ’Ğ bŇŁq¿‘ĞyĲČ=l’ĲĆř C’b
Ł ËŇ IĎwČ : Cnl
ĲĎ
tŇoS
ĳ qĎ Cnê
¡Ď ’Ă ZrĆ’ËĎhĎ yn¿Ąd
ŁŇ ’Ğ Sy’ÄĂ hĎ rBĆDĂţ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Mt
¡ŇĎ ’
Ł tŇr¿
Ł u
Ł hČ=lJĎ
âl¿ CnxĘĳĎ’
n Ğ MynăĂJĄ wyl
¡Ď ’Ą rmĆ’ŇeŁ¿ wČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć Myl
¡Ă GĘrČmĘJĲĂ CntŔĎ ’
Ł Nê
ăĄIĂwČ
CenĆŔy’Ą dŇăxĎ ’ĆhĲĎř Cnyb
ĳŇĂ ’Ď ynăĄBĘ Myx
¡Ă ’Č CnxĘËČ’
n Ğ rW
¿Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę : MylĲĂGĘrČmĘ Cnyy¡ĂhĎ
ynăĄd
ŁŇ ’Ğ ÉSy’ĂhĎ CnylĄę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Cnyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇ’Ć MoIËhČ NT
Ł ¿ uĎhČwĘ
yêŔĂ ’Ă CxyeăĂhČ ÉdxĎ’ĆhĲĎ Mk
ąĆŇ yxĂ’Ğ Mê
ĳĆ’Č Myn¡ĂkĄŇ yJ
¿Ă ‘dČŔ’Ą tŇ’ŇŁzăBĘ ZrĆ’ĎŔhĎ
Nwb‘r=t’w
.’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw V"x Nkw dxĎ’ĆhĎwĘ ’"s v.32

.gtm ’lb bq
Ł ‘ĞyĲČ=l’Ć ’"sb v.29
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ůylČ’Ą ÈNT
Ł uĎhČ Mk
ăĆŇ yxĂ’Ğ=tŇ’Ć C’ybŇĂ hĎwĘţ : CkŇĲlĄ wĎ Cx¿qĘ Mk
¡ĆŇ yêĄB
ĲĎ Nob¿Ň‘ĞrĲČÍtŇ’ĆwĘ
Nê
ăĄ ’Ć ÉMkĆŇyxĂ’Ğ=tŇ’Ćř Mê
ĳĆ’Č Myn¡ĂkĄŇ yJ
¿Ă MêŔĆ ’Č ÉMylĂGĘrČmĘ âlą yJ
ăĂ hŇ‘ęĎ dĘŇ’ĲĄwĘ
Sy’
¿Ă =hŇeĄhĂwĘ MhĆŔyuĄW
Č MyqăĂyrĂmĘ MhĄť yhęĂ yĘwČ : CrxĲĎsĘêĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’ĆwĘ MkĆŔlĎ
Mh
¡Ć ybŇĂ ’ĞwĲČ hŇUĎ¿hĄ Mh
ËĆ yjĄsĘJČ tŇorÌr
Ł YĘ=tŇ’Ć C’ÂrĘIĂwČ ouĳW
Č BĘ oj¡sĘJČ=rorĲYĘ
PŇ soy
ąĄ Mê
ĳĆ lĘJČS
Ă yt¡ĂŇ’
Ł MhĆŔybŇĂ ’Ğ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ : C’rĲĎyIĂwČ
rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇnĎĲQĎ kĚŇ Cy¿hĎ yl
¡Č ‘Ď CxuĎŔêĂ Nm
ăĂ yĎnĘBĂ=tŇ’ĆwĘ CenĆŔy’Ą No‘ămĘS
Ă wĘ ÉCenĆÄy’Ą
Ce’
¡Ć ybŇĂ ’Ğ âl¿=M’Ă tŇymĂŔêĎ ÉynČbĎŇ ynąĄS
Ę =tŇ’Ć rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ wyb
ăŇĂ ’Ď=l’Ć ÉNbĄŇC’rĘ
dŇr¿ĄyĄ=âlĲ rmĆ’ŇŁIěwČ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą Ceb
¿ĆŇ yS
Ă ’Ğ yn¡Ă’ĞwĲČ ydĂŔyĎ=l‘Č ÉotŇ’
Ł hŇąĎê
n Ę ìŇyl
ĳĆ ’Ą
ÉNos’Ď Ch’
ąĎ rĎqĘC r’ĎęS
Ę nĂ oDăbČŇlĘ ’ChÌwĘ tŇmĄÁ wyxÄĂ ’Ď=yJĲĂ Mk
ĳĆŇ UĎ‘Ă yn¡ĂBĘ
: hŇlĎo’ĲS
Ę NogŇ¡ yĎBĘ yt
ËŇĂ bĎŇyW
ĲĄ =tŇ’Ć Mê
ÌĆdĘŇrČohĲwĘ HbĎŔ=CkŇlĘêĲĄ rS
ăĆ ’Ğ ÉërĆDÄĆBČ
rbĆŇè
ĆŔ hČ=tŇ’Ć lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ ÉCQJĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ yhęĂ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎBĎ dŇ¿bĄŇ JĎ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎwĘ
Cnl
¿Ď =CrbŇĘ S
Ă CbŇ¡S
Ě MhĆŔybŇĂ ’Ğ ÉMhĆylĄ’Ğ rmĆ’ŇIŁąwČ MyĂrĳĎYĘUĂmĂ C’yb
¡ŇĂ hĄ rS
¿Ć ’Ğ
Sy’
ąĂ hĎ CnBĎÄ žd‘ĂhĄ dŇ‘ăĄhĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇd¡ĎŇChyĘ wyl
ËĎ ’Ą rmĆ’ŇŁIÌwČ : lkĆŇŁ’Ĳ=T‘ČmĘ
xČ¿ĄQS
Č mĘ ìËŇS
Ę yĆ=M’Ă : Mk
ĲĆŇ êĘ’Ă Mk
¿ĆŇ yxĂ’Ğ yê¡ĂlĘBĂ ynČŔpĎŇ C’ărĘtŇĂ =âlĲ Érm
Ł ’ŇlĄ
xČ¡ĄQS
Č mĘ ì¿ŇnĘy’ĲĄ=M’ĂwĘ : lkĆŇŁ’Ĳ ì¡ŇlĘ hŇr¿ĎBĘS
Ę nĂwĘ hŇdĎěrĘnĲĄ Cnê
ĳĎ ’Ă Cnyx
¡Ă ’Ď=tŇ’Ć
Mk
¿ĆŇ yxĂ’Ğ yê¡ĂlĘBĂ ynČŔpĎŇ C’ărĘtŇĂ =âlĲ ÉCnylĄÄ’Ą rm
ąČ ’Ď Sy’Âh
Ă Ď =yJĲĂ dŇrĳĄnĄ âlă
dŇo‘¿hČ Sy’ĂŔlĎ dŇyGăĂhČlĘ yl
ĳĂ Mt
¡ŇĆ ‘ŁrĲĄhĞ hŇm
¿Ď lĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : Mk
ĲĆŇ êĘ’Ă
rm
Ł ę ’ŇlĄ CnêÁĄ dĘŇlČomĲlĘC Cnl
ăĎ Sy’ĂhĎţ=l’ČS
ĲĎ lo’ăS
Ď CrÃmĘ’ŇIĲŁwČ : x’ĲĎ Mk
¡ĆŇ lĎ
MyrăĂbĎŇDĘhČ yj
¡Ă =l‘Č olŔ=dŇGĆnÄČ wČ x’ĎŔ Mk
ăĆŇ lĎ SyăĄhĞ ÉyxČ Mk
¿ĆŇ ybŇĂ ’Ğ dŇo‘ÄhČ
hŇdĎÁChyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : Mk
ĲĆŇ yxĂ’Ğ=tŇ’Ć CdŇyr¡Ăoh rmČŔ’ŇyŁ yJ
ăĂ ‘dČŔnĄ ‘ČodăŇyĎhĞ hŇQĆĳ’Ą hĎ
ÉhyĆxĘnĲĂwĘ hŇkĎŇĳĄlnĄwĘ hŇmĎCqănĎwĘ yê¡Ă’Ă r‘ČeËČhČ hŇ¿xĎ lĘS
Ă wybĂę’Ď l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=l’Ć
yd¡ĂŇIĎmĂ CebĆŔrĘ‘Ć’ĲĆ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ : Cnj
ĲĄř TČ=MGČ hŇê
¡Ď ’Č=MgČŇ CnxĘ¿Č’
n Ğ =MGČ tŇCmŔnĎ âlăwĘ
ì¡ŇlĘ ytŇĲĂ ’Ň¿TĎ xĎwĘ ìŇynĆŔpĎŇlĘ wyêăĂgŇĘ ~ČhĂwĘ ÉìylĆÄ’Ą wyt
ąŇĂ ’
Ł ybĲŇĂ hĞ âlÄ=M’Ă CeS
ĳĆ qĘbČŇêĘ
: MyĂmĲĎ‘ĞpĲČŇ hŇ¿Ćz CnbŇĘ ¡S
Č hŇê
¿Ď ‘Č=yJĲĂ CnhĘĳmĎ hĘmČtŇĘ hĲĂ ’l
ăĄ Cl yJ
¡Ă : MymĲĂIĎhČ=lJĎ
CxÂqĘ ůCW‘Ğ tŇ’ŇŁză È’opŇ’Ą ű NJ
ăĄ =M’Ă MhĆęybŇĂ ’Ğ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ MhĆÁlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ
T‘ăČmĘC ÉyrĂYĽ T‘ąČmĘ hŇĳxĎ nĘmĂ Sy’
¡Ă lĎ CdŇyr¿ĂohwĘ MkĆŔylĄkŇĘ BĂ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ tŇrąČmĘEĂmĂ
Vbd
.r"tw s"t ,‘"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.34

.T"y qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,’"t Nkw Nwb‘r rb
ĆS
Ć l"Y v.33
.V"xw b"d Nkw ’lm CnyjĄTČ ’"s v.8 .gm
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Mk
ĳĆŇ dĘŇyĆbŇĘ CxăqĘ hŇ¡ĆS
n Ę mĂ PŇsĆ¿kĆŇ wĘ : MydŇĲĂqĄS
Ę C Myn¡ĂTĘBĎ TŁlŔwĎ tŇ’ŇŁkŇă nřĘ SbČŔDĘ
yl
¿Č C’ MkĆŔdĘŇyĆbŇĘ CbŇyS
ăĂ êĎ ÉMkĆŇytŇĄ ŁxĲêĘmĘ’Č yp
ąŇĂ BĘ bŇS
ĎÄ CUhČ PŇsĆJĆÁhČ=tŇ’ĆwĘ
l’
ăĄ wĘ : Sy’ĲĂhĎ=l’Ć CbŇCřS
¿ CmCq¡wĘ CxqĳĎ Mk
¡ĆŇ yxĂ’Ğ=tŇ’ĆwĘ : ’ChĲ hŇ¡ĆS
G Ę mĂ
Mk
¿ĆŇ yxĂ’Ğ=tŇ’Ć Mk
ËĆŇ lĎ xQ
¿Č S
Ă wĘ Sy’ĂŔhĎ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMymĂxĞrĲČ Mk
ąĆŇ lĎ NêÄĄ yĂ yDČęS
Č
ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ CxąqĘIĂwČ : yêĂlĘkĲĎŇS
Ď yêĂlĘk
ŁŇ¡ S
Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ yněĂ ’ĞwĲČ Nym
ĳĂ yĎnĘBĂ=tŇ’ĆwĘ rx
¡Ą ’Č
ÉCmqĚÄIĎwČ Nm
ĳĂ yĎnĘBĂ=tŇ’ĆwĘ Md¡ĎŇyĎbŇĘ Cx¿qĘĲlĎ PŇsĆËĆJ=hŇnĆS
Ę mĂC tŇ’ŇŁEŔhČ hŇăxĎ nĘUĂhČ=tŇ’Ć
ůNymĂyĎnĘBĂ=tŇ’Ć ÈMêĎ’Ă PŇ soy
ăĄ ’rĘIČÄwČ : PŇsĲĄoy yn¿ĄpŇĘ lĂ Cd¡ŇmĘ‘ČIĲČwČ MřyĂrČŔYĘmĂ CdăŇrĘIĲĄwČ
ÉxbČŇTĆÄ xČŁbąŇTĘC hŇtŇĎ yĘB
ĳĎ hČ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć ’b
¿ĄŇ hĎ otŔyBĄ=l‘Č rS
ăĆ ’ĞĲlČ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
rS
¡Ć ’ĞJĲČ Sy’ĂŔhĎ W‘ČIăČwČ : MyĂrĲĎhĽ~ĲĎBČĲ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cl¿kŇĘ ’ŇyĲŁ yê
ËĂ ’Ă yJ
¿Ă NkĄŔhĎwĘ
C’ărĘyIĲĂwČ : PŇsĲĄoy hŇtŇĎ yB
¿Ą MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć Sy’
ËĂ hĎ ’b
¿ĄŇ IĎwČ PŇ ĳĄsoy rm
ăČ ’Ď
bŇąè
Ď hČ ÉPsĆJĆÄhČ rb
ąČŇ DĘ=l‘Č CręmĘ’ŇIĲŁwČ ůPsĄoy tŇyB
ăĄ ÈC’bŇĘ ChĲ yJ
ăĂ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ
lj
ăĄ nČtŇĘ hĂlĘC ÉCnylĄÄ‘Ď ll
ąĄ GŁtŇĘ hĂlĘ My’
ĳĂ bĎŇCmĲ CnxĘ¡Č’
n Ğ hŇQĎŔxĂêĘBČ ÉCnytÄĄ x
Ł êĘmĘ’ČBĘ
Sy’ĂŔhĎ=l’Ć ÉCSGĘIĂwĲČ : CnyrĲĄm
Ł xĞ=tŇ’ĆwĘ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ Cnt
ËŇĎ ’
Ł tŇxČqÌČlĎwĘ CnylĄŔ‘Ď
yB
ăĂ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ : tŇyĂB
ĲĎ hČ xtŇČ ¿jĆ wyl
¡Ď ’Ą Cr¿BĘdČŇyĘwČ PŇ ĳĄsoy tŇyB
ăĄ =l‘Č rS
¡Ć ’Ğ
=l’Ć Cn’ŇăbĎŇ =yJĂ yhÂĂ yĘwĲČ : lkĆŇŁ’Ĳ=rBĎS
Ę lĂ hŇ¡ĎQxĂêĘBČ CndĘŇrËČyĎ dŇr¿
Ł yĎ ynĳĂd
ŁŇ ’Ğ
oêŔxĘêČmĘ’Č yp
ăŇĂ BĘ ÉSy’Ă=PŇsĆk
ĲĆŇ hŇąĄh
e Ă wĘ CnytŔĄ x
Ł êĘmĘ’Č=tŇ’Ć ÉhxĎêĘpŇĘ eĂwĲČ NolęUĎhČ
Cnřd¡ŇĄyĎbŇĘ CndĘŇr¿Čoh rx
ËĄ’Č PŇsĆÌĆkŇ wĘ : CnřdŇĲĄyĎBĘ otŇ¡ ’
Ł bŇS
Ć ¿ĎwČ
e olĳqĎS
Ę mĂBĘ Cnj
¡Ą sĘJČ
žrmĆ’ŇIŁwČ : CnytĲŇĄ x
Ł êĘmĘ’ČBĘ Cnj
¡Ą sĘJČ MW
¿Ď =ymĂ Cn‘ĘdČŔyĎ âlă lkĆŇŁ’ĳ=rBĎS
Ę lĂ
ÉNomTĘmČ Mk
ąĆŇ lĎ NtÄČ nĎ ÉMkĆŇybŇĂ ’Ğ yh
ąĄŁl’ŇwĲĄ MkĆÁyhĄŁlÄ’Ĺ C’rĎęyêĂ=l’Č MkĆÁlĎ MolÄS
Ď
’b
¿ĄŇ IĎwČ : No‘ĲmĘS
Ă =tŇ’Ć Mh
¡Ć lĄ’Ğ ’Y
¿Ą oIwČ yl
ĳĎ ’Ą ’B
ăĎ Mk
¡ĆŇ jĘsĘJČ MkĆŔytŇĄ ŁxăêĘmĘ’ČBĘ
Nê
¿Ą IĂwČ MhĆŔylĄgŇĘ rČ CYăxĞrĘIĂwČ ÉMyĂmÄČ =NêĆIĂwČ PŇ ĳĄsoy hŇtŇĎ yB
ăĄ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć Sy’
ËĂ hĎ
MyĂrĳĎhĽ~ĲĎBČĲ PŇ soy
¡Ą ’oB¿=dŇ‘Č hŇxĎŔnĘUĂhČ=tŇ’Ć ÉCnykÄĂ IĎwČ : MhĲĆyrĄm
Ł Ĳ xĞĲlČ ’oj¡sĘmĂ
olË Cîřyb
¿ŇĂ IĎwČ hŇtŇĎ yĘBČŔhČ ÉPsĄoy ’b
Ł ąŇ IĎwČ : MxĆĲlĎ ClkŇĘ ’Ňy¿Ł MS
¡Ď =yJĂ C‘ŔmĘS
ĲĎ yJ
ăĂ
l’
ąČ S
Ę IĂwČ : hŇYĎřrĘ’ĲĎ ol¡=CwxĞêĲČS
Ę IĂwČ hŇtŇĎ yĘB
ĳĎ hČ Md¡ĎŇyĎBĘ=rS
Ć ’Ğ hŇ¿xĎ nĘUĂhČ=tŇ’Ć
Ced¡ŇĆo‘hĲČ Mê
ĳĆ rĘmČ’Ğ rS
ăĆ ’Ğ Nq¡ĄEĎhČ Mk
¿ĆŇ ybŇĂ ’Ğ MolËS
Ď hĞ rmĆ’ŇŁIęwČ MolŔS
Ď lĘ ÉMhĆlĎ
: wĲxtřVyw Cd¡ŇuĘIĂwĲČ yx
ĳĎ CedăŇĆo‘ Cnyb
¡ŇĂ ’ĎlĘ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘ČlĘ MolËS
Ď CręmĘ’ŇIĲŁwČ : yxĲĎ
’Vyw
rd"nq y"k z"T yrqw bytk Nkw hmĎyĘrČYĘmĂ rybs v.15 .s"tw V"x Nkw CbCSwĘ ’"s v.13 .yrq tk
Ł nĘ v.11
MyĂjČ’Č ’"s v.26 .Vgdb +’ v.26 .b"dx Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.22 .‘"t Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.21 .V"xw
.yrq Cwx
Ğ êČS
Ę IĂwČ ,bytk CxêČS
Ę IĂwČ v.28 .r"tw ‘"t Nkw hYr’
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Mk
ăĆŇ yxĂ’Ğ ÉhzĆhĞ rmĆ’ŇŁIęwČ ůoU’Ă=NBĆ ÈwyxĂ’Ď Nym
ăĂ yĎnĘBĂ=tŇ’Ć ’rĘIČÂwČ wynĎęy‘Ą ’v
ăĎ IĂwČ
30 rh
ăĄ mČyĘwČ : ynĲĂBĘ ì¡ŇnĘxĘyĎ Myh
¿Ă Łl’Ĺ rmČě’ŇIŁwČ yl
ĳĎ ’Ą Mê
¡ĆrĘmČ’Ğ rS
¿Ć ’Ğ NT
Ł Ŕ uĎhČ
hŇrĎdĘŇ¡xČ hČ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ tŇoJĳbŇĘ lĂ Su¡ĄbČŇyĘwČ wyxĂŔ’Ď=l’Ć ÉwymĎxĞrĲČ CrąmĘkŇĘ nĂ=yJĲĂ PŇsĄęoy
31 : Mx
Ć ĲlĎ CmyW
¿Ă rmĆ’ŇI¡ŁwČ qjČŔ’ČtŇĘ IĂÄwČ ’Y
ĳĄ IĄwČ wyn¡ĎjĎ Zx
¿Č rĘIĂwČ : hŇUĎS
ĲĎ OĘbŇĘ ¿ĄwČ
I
32 MDĎ
Ŕ bČŇlĘ Éoê’Ă Myl
ąĂ kŇĘ Ł’ĲhĎ MyrĂÂYĘUĂlČwĘ MDĳĎbČŇlĘ Mh
ăĆ lĎwĘ oD¡bČŇlĘ olË CmyW
¿Ă IĎwČ
hŇ¿bĎŇ ‘ĄotŇĲ =yJĂ MxĆlĆŔ ÉMyrĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ=tŇ’Ć lk
ŁąŇ ’ĹĲlĆ MyrĂęYĘUĂhČ NClÁkŇĘ CyĲ âlÄ žyJĂ
33 ot
Ňĳ rĎ‘ĲĂYĘJĂ ry‘¡Ă~ĎhČwĘ otŔrĎk
ŁŇă bŇĘ JĂ Érk
ŁŇ BĘhČ wynĎŔpĎŇlĘ CbăŇS
Ę IĲĄwČ : MyĂrĲĎYĘmĂlĘ ’wh
¡Ă
34 Èwyn
Ď jĎ tŇă’Ą mĄ tŇŁ’ÁW
Ę mČ ’v
ĎÄ IĂwČ : Ch‘ĲĄrĄ=l’Ć Sy’
¿Ă MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Ch¿mĘtŇĘ IĂwČ
Cê¿S
Ę IĂwČ tŇodŇĳyĎ Sm
ăĄ xĎ MQ
¡Ď JĚ tŇŁ’¿W
Ę UČmĂ Nm
ËĂ yĎnĘBĂ tŇÌ’Č W
Ę mČ bŇrĆêÁĄ wČ ůMhĆlĄ’Ğ
dm =tŇ’Ć ’Q
ĄÂmČ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈotŇyBĄ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ=tŇ’Ć wYÂČ yĘwČ : oUĲ‘Ă Cr¡JĘS
Ę IĂwĲČ
Sy’
¡Ă =PŇsĆJ
ĲĆ MyW
¿Ă wĘ tŇĳ’Ą W
Ę NCl¡kŇĘ CyĲ rS
¿Ć ’ĞJĲČ lkĆŇŁ’Ŕ ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ tŇŁxąêĘmĘ’Č
2 t
Ň xČê
ăČ mĘ’Č ÉypŇĂ BĘ ÉMyW
Ă êĎ PŇsĆJĆęhČ ‘Čyb
ăŇĂ GĘ y‘Âyb
Ă ŇĂ GĘ=tŇ’ĆwĘ : oêĲxĘêČmĘ’Č yp
¿ŇĂ BĘ
3 rq
Ć ŁB¡hČ : rB
ĲĄ DĂ rS
¿Ć ’Ğ PŇ soy
¡Ą rb
¿ČŇ dĘŇJĂ W‘ČIČěwČ orĳbŇĘ S
Ă PŇsĆăJĆ tŇ¡’Ą wĘ NT
Ł Ŕ uĎhČ
4 Èry‘Ăh
Ď =tŇ’Ć C’ăYĘyĲĎ MhĄţ : MhĲĆyrĄm
Ł Ĳ xĞwĲČ hŇUĎ¡hĄ CxŔQĘS
Ě MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎwĘ ro’ĳ
yrăĄxĞ’ĲČ PŇŁd¡ŇrĘ MCq¿ otŔyBĄ=l‘Č rS
ăĆ ’ĞĲlČ ÉrmČ’Ď PŇ soywĘ
ąĄ ůCqyxĂrĘhĂ âlă
tŇxČê
¿Č hŇ‘¡ĎrĎ Mê
¿ĆmĘQČS
Ă hŇUĎËĎl MhĆŔlĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ ÉMêĎgŇĘ v
Č hĂwĘ MyS
ĳĂ nĎ’ĞhĲĎ
5 oB
ĳ Sx
¡Ą nČyĘ Sx
¿Ą nČ ’ChěwĘ oBŔ ÉynĂŁdŇ’Ğ hŇê
ąĆS
Ę yĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇzĆę ’olăhĞ : hŇb
ĲĎŇ oT
6 Myr
¡ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć MhĆŔlĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇyĘwČ Mg
ĳĄŇ v
Ă IČwČ : MtĲŇĆ yW
Ă ‘Ğ rS
¿Ć ’Ğ Mt
¡ŇĆ ‘ŁrĲĄhĞ
7 Éhl
Ď ylĂÄxĎ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘJČ ynĂŔŁdŇ’Ğ rB
ăĄ dČŇyĘ hŇUĎlĎť wylĎŔ’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ : hŇQĆ’ĲĄhĎ
8 yp
ăŇĂ BĘ ÉCn’ŇYÄĎ mĎ rS
ąĆ ’Ğ PŇsĆřJĆę Nh
ăĄ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎJČ tŇoW
¡ ‘ĞmĲĄ ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ
ìŇynĆŔŁdŇ’Ğ tŇyB
ăĄ mĂ ÉbnŁgŇĘ nĂ ëŇy’ĄęwĘ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇyl
¡Ć ’Ą Cnb
Ł ¿Ň yS
Ă hĹ CnytŔĄ x
Ł êĘmĘ’Č
9 Cnx
Ę nČě’Ğ=MgČŇwĘ tŇĳmĄ wĎ ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘ĞmĲĄ oêË’Ă ’Y
¿Ą UĎyĂ rS
ĆÄ ’Ğ : bŇhĲĎzĎ o’¿ PŇsĆ¡JĆ
10 ’Ch
ĳ =NJĆ Mk
¡ĆŇ yrĄbŇĘ dĂŇkŇĘ hŇê
¿Ď ‘Č=MGČ rmĆ’ŇŁIěwČ : MydŇĲĂbĎŇ‘Ğl
ĲČ yn¡Ăd
ŁŇ ’ŇĲlČ hŇ¿Ćh
y Ę nĲĂ
11 Cr
ę hĞmĲČyĘwČĲ : MIĲĂqĂnĘ Cy¿hĘêĲĂ Mê
¡Ć’ČwĘ dŇbĆŇ‘ĎŔ yQ
ăĂ =hŇyĆhĘyĲĂ Éoê’Ă ’Y
ąĄ UĎyĂ rS
ĆÄ ’Ğ
12 Wj
Ąě xČyĘwČ : oêĲxĘêČmĘ’Č Sy’
¿Ă Cx¡êĘpŇĘ IĂwĲČ hŇYĎrĘ’ĳĎ oê¡xĘêČmĘ’Č=tŇ’Ć Sy’
¿Ă CdŇrËĂoIwČ
: NmĲĂyĎnĘBĂ tŇxČê
¡Č mĘ’ČBĘ ‘ČybĂŔGĎhČ É’YĄUĎIĂwČ hŇĳĎQJĂ NT
Ł ¡ uĎbČŇC lxĄŔhĄ lodăŇGĎBČ
29

w‘rqyw
.‘"tw V"x Nk PsĆJĆhČ l"Y v.8

.+wgw ’wlh PsĆJĆhČ ‘ČybĂGĘ=t’Ć MêĆbĘnČgĘ hUĎlĎwĘ N’k ’Ymn s"tw ‘"tb v.5
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44. 13–29

’b
Ł Ä IĎwČ : hŇrĎy‘ĲĂhĎ CbŇ¡S
Ě IĎwČ orŔm
Ł xĞ=l‘Č Sy’
ăĂ Ésm
Ł ‘ĞIĲČwČĲ Mt
ĳŇĎŁlmĘW
Ă C‘¡rĘqĘIĂwĲČ
: hŇYĎrĘ’ĲĎ wyn¡ĎpĎŇlĘ Cl¿jĘIĂwČ MS
ĳĎ CedăŇĆo‘ ’Ch¡wĘ PŇsĄŔoy hŇtŇĎ yB
ăĄ ÉwyxĎ’ĆwĘ hŇdąŇĎChyĘ
MêŔĆ ‘ĘdČŇyĘ ’olăhĞ Mt
ĳŇĆ yW
Ă ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č hŇ¿W
Ć ‘ĞUĲČhČ=hŇmĲĎ PŇsĄŔoy ÉMhĆlĎ rmĆ’ŇŁIąwČ
ÉrmČ’ŇeŁ=hŇmČ hŇdĎęChyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : ynĂm
Ł Ĳ JĎ rS
¿Ć ’Ğ Sy’
¡Ă Sx
ËĄ nČyĘ Sx
ÌĄ nČ=yJĲĂ
ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğ NwăŁ‘Ğ=tŇ’Ć É’YĎmĎ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎř qDĳĎTČYĘeĲĂ=hŇmČC rB
¡Ą dČŇeĘ=hŇmČ ynĂŔŁdŇ’ŇĲlČ
: odĲŇ yĎBĘ ‘Čyb
¡ŇĂ GĎhČ ’Y
¿Ď mĘnĂ=rS
Ć ’Ğ MG
ËČ CnxĘnČě’Ğ=MGČ ynĂŔŁdŇ’ŇĲlČ ÉMydĂŇbĎŇ‘Ğ CeąeĆhĂ
‘ČybÁĂ GĎhČ ’YÄĎ mĘnĂ žrS
Ć ’Ğ Sy’ÃĂ hĎ tŇ’ŇŁzĳ tŇoW
¡ ‘ĞmĲĄ yQĂŔ hŇlĎyl
ăĂ xĎ rmĆ’ŇŁIěwČ
: Mk
ĲĆŇ ybŇĂ ’Ğ=l’Ć Mol¡S
Ď lĘ Cl¿‘Ğ MêěĆ ’ČwĘ dŇbĆŇ‘ĎŔ yQ
ăĂ =hŇyĆhĘyĲĂ ’Chť odęyĎBĘ
ìąŇDĘbŇĘ ‘Č ’nÄĎ =rBĆdČŇyĘ ůynĂŁdŇ’Ğ yB
ăĂ ÈrmĆ’ŇŁIwČ hŇdĎęChyĘ wylĎÁ’Ą SGČÄIĂwČ
: hŇŁ‘ĲrĘpČŇJĘ ìŇom¡kĎŇ yJ
¿Ă ìŇDĳĆbŇĘ ‘ČBĘ ì¡ŇjĘ’Č rxČ¿yĂ=l’ČwĘ ynĂŔŁdŇ’Ğ ynăĄzĘ’ĎBĘ ÉrbĎŇdĎŇ
ÉrmĆ’ŇŁeÄwČ : x’ĲĎ=o’ bŇ¡’Ď Mk
¿ĆŇ lĎ=SyĄhĞ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć l’ČŔS
Ď ynăĂd
ŁŇ ’Ğ
’ChÌ rtÄĄ CĎIĂwČ tŇmĄŔ wyxÄĂ ’ĎwĘ NT
ĳĎ qĎ Myn¡ĂqĚzĘ dŇlĆ¿ĆwĘ
y NqĄŔzĎ bŇă’Ď ÉCnlĎÄ=SyĆ ynĂŔŁdŇ’Ğ=l’Ć
yl
ĳĎ ’Ą Chd¡ŇĚrĂohĲ ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ : obŇĲ hĄ’Ğ wyb
¿ŇĂ ’ĎwĘ oU¡’ĂlĘ oDËbČŇlĘ
bŇŁză‘Ğl
ĲČ r‘Če¡ČhČ lk
¿ČŇ Cy=âlĲ ynĂŔŁdŇ’Ğ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁeÄwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď yn¡Ăy‘Ą hŇmĎyW
¿Ă ’ĎwĘ
âl¿=M’Ă ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ : tŇmĲĄwĎ wyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇ’Ć bŇ¿Č‘
z ĎwĘ wyb
ĳŇĂ ’Ď=tŇ’Ć
yJ
ăĂ ÉyhĂyĘwĲČ : ynĲĎjĎ tŇo’¿rĘlĂ NCpŇ¡ sĂŁtŇĲ âl¿ Mk
ĳĆŇ êĘ’Ă NT
Ł ¡ uĎhČ Mk
¿ĆŇ yxĂ’Ğ dŇrËĄyĄ
Cnyb
ĳŇĂ ’Ď rmĆ’ŇI¡ŁwČ : ynĲĂŁdŇ’Ğ yr¿ĄbŇĘ DĂ tŇ¡’Ą olŔ=dŇGĆeÄČ wČ yb
ĳŇĂ ’Ď ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č=l’ĲĆ CnylĂŔ‘Ď
žSyĄ=M’Ă tŇdŇĆrĳĆlĎ lk
¡ČŇ Cn âl¿ rmĆ’ŇŁeěwČ : lkĆŇŁ’Ĳ=T‘ČmĘ Cnl
¿Ď =CrbŇĘ S
Ă CbŇ¡S
Ě
Cnyx
¿Ă ’ĎwĘ Sy’ĂŔhĎ ynăĄjĘ Éto’rĘlĂ lkČęCn âlă=yJĂ CndĘŇrČŔyĎwĘ ÉCnêÄĎ ’Ă NT
Ł ą uĎhČ CnyxÄĂ ’Ď
yJ
¿Ă MêŔĆ ‘ĘdČŇyĘ Mê
ăĆ ’Č Cnyl
ĳĄ ’Ą yb
¡ŇĂ ’Ď ì¿ŇDĘbŇĘ ‘Č rmĆ’ŇŁIËwČ : CnêĲĎ’Ă Cen
¿Ćy’Ą NT
Ł ¡ uĎhČ
PŇŁrăTĎ ëŇ¡’Č rmČě’
Ł wĲĎ yêŔĂ ’ĂmĲĄ ÉdxĎ’ĆhĲĎ ’Y
ąĄ IĄwČ : yêĲĂS
Ę ’Ă yQ
¿Ă =hŇdĎŇlĘyĲĎ MyĂn¡ČS
Ę
yn¡ČjĎ M‘¿ĂmĄ hŇËĆ=t
z Ň ’Ć=MGČ Mê
ÌĆxĘqČlĘC : hŇeĎhĲĄ=dŇ‘Č wyt¡ĂŇy’ĂrĘ âl¿wĘ PŇrĳĎT
Ł
whrqw

Nk ’Ymn w"Tdb ,whyqzxy [41:1—44:17] hVrph MV v.17

.‘"tw V"x Nk MyhĂŁl’
ĹhĎwĘ l"n v.16

wV‘ t’z ,[41:38] hzk ’Ymnh ,[41:1] Zqm yhyw ,+d Myrdsw .w"mq Myqwspw .db‘ yl hyhy ,hyYm’
+d twqspw .dŁyŁw tw’m ‘Vtw Mypl’ t‘bV twytw’w .bŁkw Mypl’ Mylmw .[43:14] ydV l’w ,[42:18] wyxw
,[41:45] Pswy MV h‘rp ’rqyw +d Mypwlxw .[43:11] ’wp’ ,[42:22] Mkyl’ ,[42:21] MymV’ ,[42:13] Myx’
wnnxthb ,Zmqb n"bw dmlh txt xtpb dQČy ’rwq ’"b ,[41:50] dly Pswylw ,gtmb n"bw h‘¿rp rpwVb ’"b
ww¡xtVyw ’rwq ’"b ,[43:26] hYr’ wl wwxtVyw ,n"b Nk ’lw ’"hh txt ’y‘gb wnnxth
ĲĂ b ’"b ,[42:21] wnyl’
ynVw .MynV ‘Vt hytwnV rpsmw .[41:56] Mhb rV’=lk=t’
ĲĆ ,[41:45] Pswy=MV
ĲĄ Pwlx ’lbw .n"b Nk ’lw
qwsp d‘ w"T qwsp z"l l’qzxyb yl’ +h =rbd yhyw hrTph v.18 .[43:28] wxtVyw ,[43:11] t’kn +wtk
.x"k

13, 14
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Éy’ĂŁbŇJĘ hŇêęĎ ‘ČwĘ : hŇlĎŁ’ĲS
Ę hŇ‘¡ĎrĎBĘ yt
ËŇĂ bĎŇyW
ĲĄ =tŇ’Ć Mê
ÌĆdĘŇrČohĲwĘ Nosĳ’Ď ChrăĎqĎwĘ
31 h
Ň yĎęhĎwĘ : oSĲpŇĘ nČbŇĘ hŇr¿ĎCSqĘ oS
¡ pŇĘ nČwĘ Cnê
ĳĎ ’Ă CeănĆy’Ą r‘Če¡ČhČwĘ ybĂŔ’Ď ìăŇDĘbŇĘ ‘Č=l’Ć
ì¿ŇDĘbŇĘ ‘Č tŇbČÄyW
Ą =tŇ’Ć ìŇydÁĆbĎŇ‘Ğ CdŇyrĂÄohwĘ tŇĳmĄ wĎ rř‘Če¡ČhČ Ny’¿Ą=yJĂ otŇË o’rĘJĂ
32 yb
¡ŇĂ ’Ď M‘¿ĂmĄ r‘ČeČŔhČ=tŇ’Ć bŇrăČ‘Ď ÉìDĘbŇĘ ‘Č yJ
ąĂ : hŇlĎŁ’ĲS
Ę NogŇ¡ yĎBĘ Cnyb
ËŇĂ ’Ď
33 h
Ň êęĎ ‘ČwĘ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ yb
¡ŇĂ ’ĎlĘ ytŇĂ ’Ň¿TĎ xĎwĘ ìŇylĆŔ’Ą ÉCe’ĆÄybŇĂ ’Ğ âlą=M’Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
: wyxĲĎ’Ć=M‘Ă l‘Čy¿Č r‘Če¡ČhČwĘ ynĳĂd
ŁŇ ’ŇĲlČ dŇbĆŇ‘¡Ć r‘ČeČŔhČ tŇxČê
ăČ ÉìDĘbŇĘ ‘Č ’n
ąĎ=bŇS
Ć yĲĄ
34 rS
¿Ć ’Ğ ‘rĎŔbĎŇ hŇă’Ć rĘ’Ć NjĆť yê
ĳĂ ’Ă CeănĆy’Ą r‘Če¡ČhČwĘ ybĂŔ’Ď=l’Ć hŇăĆl‘Ĺ’ĲĆ Éëy’Ą=yJĂ
hm wyl
ĎŔ ‘Ď ÉMybŇĂ ~ĎeĂhČ lk
ŁąŇ lĘ qjĄę’ČtŇĘ hĲĂlĘ PŇsĄÁoy lk
ŁÄ yĎ=âlĲwĘ : ybĲŇĂ ’Ď=tŇ’Ć ’Y
¡Ď mĘyĂř
‘D¿ČwČtŇĘ hĂBĘ oêŔ’Ă ÉSy’Ă dŇmČ‘ąĎ=âlwĘ yl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ Sy’
¡Ă =lkĎŇ C’yY
¿Ă oh ’rĎěqĘIĂwČ
2 ‘m
¡Č S
Ę IĂwČ MyĂrČŔYĘmĂ C‘ămĘS
Ę IĂwČ ykĳŇĂ bŇĘ BĂ ol¡q
Ł =tŇ’Ć Nê
¿ĄIĂwČ : wyxĲĎ’Ć=l’Ć PŇ soy
¡Ą
3 yx
ĳĎ yb
¡ŇĂ ’Ď dŇo‘¿hČ PŇsĄŔoy ynăĂ’Ğ ÉwyxĎ’Ć=l’Ć PŇ soy
ąĄ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇŁ‘ĲrĘjČ tŇyB
¿Ą
4 P
Ň ÌĄsoy rmĆ’ŇŁIÄwČ : wynĲĎjĎmĂ Cl¡hĞbŇĘ nĂ yJ
¿Ă otŔ’
Ł tŇonă‘Ğl
ĲČ ÉwyxĎ’Ć CląkŇĘ yĲĎ=âlwĘ
=rS
Ć ’Ğ MkĆŔyxĂ’Ğ PŇ soy
ăĄ ÉynĂ’Ğ rmĆ’ŇŁIęwČ CSG
ĳĎIĂwČ yl
¡Č ’Ą ’n
¿Ď=CSGĘ wyx
ËĎ ’Ć=l’Ć
5 Mk
ĆŔ ynĄy‘ăĄBĘ ÉrxČyĂÄ=l’ČwĘ CbęYĘ‘ăĎêĄ=l’Č ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : hŇmĎyĘrĲĎYĘmĂ yt¡ĂŇ’
Ł Mê
¿ĆrĘkČŇmĘ
6 h
ŇËĆ=yJ
z Ă : Mk
ĲĆŇ ynĄpŇĘ lĂ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ynĂ¿xČ lĎS
Ę hŇyĎŔxĘmĲĂlĘ yJ
ăĂ hŇeĎĳhĄ yt¡ĂŇ’
Ł Mê
¿ĆrĘkČŇmĘ=yJĲĂ
Syr¡ĂxĎ=Ny’ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ MynĂŔS
Ď Sm
ăĄ xĎ Édo‘wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇrĆqăĆBĘ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎ MyĂt
¿ŇČ nĎS
Ę
7 ZrĆ’
ĳĎBĎ tŇyr¡Ă’ĄS
Ę Mk
ËĆŇ lĎ MCW
¿ lĎ MkĆŔynĄpŇĘ lĂ ÉMyhĂŁl’Ĺ ynĂąxĄ lĎS
Ę IĂwČ : ry~ĲĂqĎwĘ
8 Éyt
ŇĂ ’
Ł Mê
ąĆxĘlČS
Ę MêÂĆ ’Č=âlĲ hŇêęĎ ‘ČwĘ : hŇĲlĎ ŁdŇGĘ hŇ¡TĎ ylĄpŇĘ lĂ MkĆŔlĎ tŇoyăxĞhĲČlĘC
otŔyBĄ=lkĎŇlĘ ÉNodŇ’ĎlĘC hŇ‘Ł ę rĘpČŇlĘ bŇ’ÁĎ lĘ ynĂmĄÄyW
Ă yĘwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ yJ
¡Ă hŇeĎhĄŔ
9 wyl
Ďę ’Ą Mê
ăĆrĘmČ’ĞwĲČ ůybŇĂ ’Ď=l’Ć Clă‘ĞwĲČ ÈCrhĞmĲČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ lS
¡Ą m
Ł C
hŇd¿ĎŇrĘ MyĂrĳĎYĘmĂ=lkĎŇlĘ Nod¡Ň’ĎlĘ Myh
ËĂ Łl’Ĺ ynĂÌmČ W
Ď PŇsĄŔoy ìăŇnĘBĂ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
10 h
Ň êěĎ ’Č ylČŔ’Ą ÉborqĎ tŇĎ yyąh
Ă Ď wĘ NS
Ć ŁGę=ZrĆ’ĲĆbŇĘ ê
ăĎ bŇĘ S
Č yĲĎwĘ : dŇm
Ł Ĳ ‘ĞêĲČ=l’ĲČ yl
¡Č ’Ą
11 yê
ąĂ lĘJČlĘkŇĂ wĘ : ëŇĲlĎ =rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ ì¡ŇrĘqĲĎbŇĘ C ì¿ŇnĘ’ŇY
Ł Ĳ wĘ ìŇynĳĆbĎŇ ynăĄbŇĘ C ìŇyn¡ĆbĎŇC
ì¡ŇtŇĘ yb
ĲĄŇ C hŇê
¿Ď ’Č SrËĄCĎêĂ=NjĆ bŇ‘ĳĎrĎ Myn¡ĂS
Ď Sm
¿Ą xĎ dŇo‘Ë=yJĂ MS
ĎŔ ÉìtŇĘ Ł’Ĳ
12 yp
¡ŇĂ =yJĂ Nym
ĳĂ yĎnĘbŇĂ yx
ăĂ ’Ď yn¡Ąy‘ĄwĘ tŇo’Ŕr
Ł ÉMkĆŇynĄy‘ĲĄ hŇąĄh
e Ă wĘ : ëŇĲlĎ =rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ
13 t
Ň ¡’Ą wĘ MyĂrČŔYĘmĂBĘ ÉydĂŇobŇJĘ=lJĎ=tŇ’Ć ybĂę’ĎlĘ Mê
ăĆdĘŇGČhĂwĘ : Mk
ĲĆŇ ylĄ’Ğ rB
¿Ą dČŇmĘhĲČ
30

rV’=lk
.+w +x rts’ Nyy‘w : ’YĎmĘêĂ rybs v.34

.s"tw ‘"t ,V"x Nk CnêĎ’Ă r‘nh l"Y v.31
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lj
ŁË IĂwČ : hŇeĎhĲĄ yb
¡ŇĂ ’Ď=tŇ’Ć Mê
¿ĆdĘŇrČohĲwĘ Mê
ËĆrĘhČmĲĂC Mt
ĳŇĆ y’ĂrĘ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ 14
qè
¿Ą nČyĘwČ : wyrĲĎ’ŇCĎYČ=l‘Č hŇ¡kĎŇ BĎ NmĂŔyĎnĘbÄĂ C OĘbŇĘ ĳĄwČ
I wyx
¡Ă ’Ď=NmĲĂyĎnĘbŇĂ yr¿Ą’ŇCĘYČ=l‘Č 15
lu
Ł ă hČwĘ : oêĲ’Ă wyx
¡Ď ’Ć Cr¿BĘDĂ NkĄŔ yrĄxĞă’Č wĘ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ OĘbŇĘ ăĄwČ
I wyx
¡Ď ’Ć=lkĎŇlĘ 16
hŇŁ‘ŔrĘpČŇ ynăĄy‘ĄBĘ ÉbTČyIĂwČ PŇ ĳĄsoy yx
ăĄ ’Ğ C’B
¡Ď rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Éh‘ŁrĘjČ tŇyB
ąĄ ‘mČęS
Ę nĂ
CW
ĳ ‘Ğ tŇ’ŇŁză ìŇyx
¡Ć ’Č=l’Ć rm
Ł ¿ ’Ĺ PŇsĄŔoy=l’Ć Éh‘ŁrĘjČ rmĆ’ŇŁIąwČ : wydŇĲĎbĎŇ‘Ğ yn¡Ąy‘ĄbŇĘ C 17
Mk
ËĆŇ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć CxÌqĘC : N‘ČnĲĎJĘ hŇYĎrĘ’¿Č C’b
Ł ¡Ň =CkŇlĘC MkĆŔrĘy‘ăĂBĘ=tŇ’Ć ÉCn‘ĞTĲČ 18
MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆ ÉbCT=tŇ’Ć MkĆęlĎ hŇăĎê
n Ę ’ĆwĘ yl
ĳĎ ’Ą C’b
Ł ăŇ C Mk
¡ĆŇ yêĄB
ĲĎ =tŇ’ĆwĘ
žMkĆŇlĎ=CxĲqĘ CW
ĳ ‘Ğ tŇ’ŇŁză hŇtŇĎ yC¡ĄYĚř hŇê
¿Ď ’ČwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ bŇlĆ¿xĄ =tŇ’Ć Cl¡kŇĘ ’ĂwĘ 19
Mk
¡ĆŇ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć Mt
¿ŇĆ ’ŇW
Ď nĘC MkĆŔyS
Ą nĘlĂwĘ ÉMkĆŇjĘTČlĘ tŇolęgĎŇ‘Ğ MyĂrČÁYĘmĂ ZrĆ’ĆÄmĄ
MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lJĎ bŇCTË=yJĂ Mk
ĳĆŇ ylĄJĘ=l‘Č sx
Ł ¡ êĎ=l’Č MkĆŔnĘy‘ăĄwĘ : MtĲŇĆ ’ŇbĎŇC 20
yj
ăĂ =l‘Č tŇol¡gĎŇ‘Ğ PŇ soy
ËĄ Mh
¿Ć lĎ NêÄĄ IĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉNkĄŇ=CW‘ĞIĲČwČ : ’ChĲ Mk
¿ĆŇ lĎ 21
tŇŁlĳmĎW
Ę tŇopŇă lĂxĞ Sy’
¡Ă lĎ Nt
ËŇČ nĎ MQ
¿Ď kĚŇlĘ : ëŇrĆDĲĎlČ hŇd¡ĎŇYĄ Mh
ËĆ lĎ Nê
¿ĄIĂwČ hŇŁ‘ĳrĘpČŇ 22
wybÂĂ ’ĎlĘC : tŇŁlĲmĎW
Ę tŇp
ŁŇ¿ lĂxĞ Sm
¡Ą xĎwĘ PŇsĆJĆŔ tŇo’ămĄ SŁlăS
Ę ÉNtŇČ nĎ Nm
ąĂ yĎnĘbŇĂ lĘC 23
tŇŁnÃŁtŇ’Ğ rW
Ć ‘ăĆwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ bŇCFămĂ My’
¡Ă W
Ę nĲŁ MyrĂŔm
Ł xĞ hŇrăĎW
Ď ‘Ğ Ét’ŇzŁJĘ xl
ąČ S
Ď
CkŇĳĄlIĄwČ wyx
¡Ď ’Ć=tŇ’Ć xQ
¿Č S
Č yĘwČ : ëŇrĆDĲĎlČ wyb
¡ŇĂ ’ĎlĘ NozËmĎC MxĆÌlĆ wĎ rB
ăĎ tŇ’
Ł W
Ę nĲŁţ 24
ZrĆ’ăřĆ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ MyĂrĳĎYĘUĂmĂ Cl¡‘ĞIĲČwČĲ : ëŇrĆDĲĎBČ Cz¡GĘrĘêĂ=l’ĲČ MhĆŔlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ 25
’Ch¿=ykŇĂ wĘ yxČŔ PŇ soy
ăĄ dŇo‘ť rm
Ł ę ’ŇlĄ olÁ CdŇGÄĂ IČwČ : MhĲĆybŇĂ ’Ğ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ N‘ČnČŔJĘ 26
CrăBĘdČŇyĘwČ : MhĲĆlĎ Nym
¡Ă ’ĹhĲĆ=âl yJ
¿Ă oBŔlĂ gŇpĎŇăIĎwČ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇBĘ lS
¡Ą m
Ł 27
tŇolŔgĎŇ‘ĞhăĎ=tŇ’Ć É’rĘIČwČ MhĆŔlĄ’Ğ rB
ăĆ DĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉPsĄoy yrąĄbŇĘ DĂ=lJĎ tŇă’Ą wylĎę’Ą
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : MhĲĆybŇĂ ’Ğ bŇq
Ł ¿ ‘ĞyĲČ xČCr¡ yxěĂ êĘwČ otŇĳ ’
Ł tŇ’ŇăW
Ą lĎ PŇ soy
¡Ą xl
¿Č S
Ď =rS
Ć ’Ğ 28
: tŇCmĲ’Ď MrĆT
¿ĆBĘ Ce’
¡Ć rĘ’ĆwĘ hŇ¿kĎŇ lĘ’ĲĄ yx
ĳĎ yn¡ĂBĘ PŇ soy=d
¿Ą Ň o‘Ĳ bŇrËČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
MyxĂŔbĎŇzĘ xB
ăČ zĘIĂwČ ‘bČŇĳè
Ď hŇrĎ’ăĄBĘ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ olŔ=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ‘i
ąČ IĂwČ wm
hŇlĎyĘQČŔhČ tŇŁ’ărĘmČBĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂřlĘ ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ rmĆ’ŇŁIÄwČ : qxĲĎYĘyĂ wyb
¿ŇĂ ’Ď yh
¡ĄŁl’ŇĲlĄ 2
yh
ăĄŁl’Ĺ l’
¡Ą hĎ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rmĆ’ŇŁIěwČ : ynĂĲeĄ hĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ bŇŁqĳ‘ĞyĲČ ű bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ 3
: MS
ĲĎ ì¿ŇmĘyW
ĲĂ ’Ğ lod¡ŇGĎ yogŇ¿ lĘ=yJĲĂ hŇmĎyĘrČŔYĘmĂ hŇdăĎŇrĘmĲĄ É’rĎyêĂ=l’Č ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď
tŇyS
¿Ă yĎ PŇsĄěoywĘ hŇŁlĳ‘Ď=MgČŇ ìăŇlĘ‘Č’ĲČ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ hŇmĎyĘrČŔYĘmĂ ÉìUĘ‘Ă dŇrąĄ’Ą ykęĂ nŁ’ĲĎ 4
wdy
.V"xb Nkw yrqw bytk hYĎrĘ’Č ’"sb ,hYĎrĘ’Č rybs v.25

.r"tw ‘"t Nk MtĎ’
Ł hCĄYČ l"Y v.19
.l’ĄrĎW
Ę ylĂ n"b v.2

.hm
.wm
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l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’ÄW
Ę IĂwČ ‘bČŇĳS
Ď r’
ăĄ BĘmĂ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ MqĎ¿IĎwČ : ìŇynĲĆy‘Ą=l‘Č od¡ŇyĎ
xl
¿Č S
Ď =rS
Ć ’Ğ tŇolěgĎŇ‘ĞB
ĲĎ MhĆŔyS
Ą nĘ=tŇ’ĆwĘ ÉMjĎTČ=tŇ’ĆwĘ MhĆęybŇĂ ’Ğ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆř
rS
ąĆ ’Ğ ÉMS
Ď CkŇrĘ=tŇ’ĆwĘ MhĆęynĄqĘmĂ=tŇ’Ć CxăqĘIĂwČ : otŇĲ ’
Ł tŇ’Ň¿W
Ą lĎ hŇŁ‘¡rĘjČ
: oêĲ’Ă o‘¿rĘzČ=lkĎŇwĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ hŇmĎyĘrĳĎYĘmĂ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ N‘ČnČŔJĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCSkŇĘ rĲĎ
’yb
¿ŇĂ hĄ o‘ĳrĘzČ=lkĎŇwĘ wyn¡ĎBĎ tŇon¿bŇĘ C wyt
ËŇĎ nŁBĘ oêŔ’Ă ÉwynĎbĎŇ ynąĄbŇĘ C wynÂĎ BĎ
My’
¿Ă BĎhČ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇomÌS
Ę hŇQĆ’ĄÄwĘ
: hŇmĎyĘrĲĎYĘmĂ oê¡’Ă
ëŇon¿xĞ Nb
ĳĄŇ C’rĘ yn¡ĄbŇĘ C : Nb
ĲĄŇ C’rĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ rk
ŁŇ¿ BĘ wynĳĎbĎŇC bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ hŇmĎyĘr¡ČYĘmĂ
Nyk
ăŇĂ yĎwĘ dŇhČŁ’¡wĘ Nym
ËĂ yĎwĘ l’
ÌĄ CmyĘ No‘ęmĘS
Ă ynăĄbŇĘ C : ymĲĂrĘkČŇwĘ Nr¿
Ł YĘxĆwĘř ’CQ¡pČŇC
ynăĄbŇĘ C : yrĲĂrĎmĘC tŇ¡hĎ qřĘ NoSěrĘGĲĄ ywĳĂlĄ yn¡ĄbŇĘ C : tŇynĲĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ=NBĆ lC’¡S
Ď wĘ rxČŁYĳwĘ
ZrĆ’ăĆBĘ ÉNnĎo’wĘ r‘ąĄ tŇmĎIĎÄwČ xrČzĳĎwĎ ZrĆp
ăŇĆ wĎ hŇ¡ĎlS
Ą wĘ NËĎno’wĘ r‘ÌĄ hŇdĎęChyĘ
hŇ¡CĎpĚŇC ‘l
¿Ď oê rk
ĳŇĎ Vřv
Ď yĂ yn¡ĄbŇĘ C : lCmĲxĎwĘ Nr¿
Ł YĘxĆ ZrĆp
¡ŇĆ =ynĄbŇĘ Cy¿hĘIĲĂwČ N‘ČnČŔJĘ
hŇ’ĎęlĄ ynăĄBĘ ű hŇQĆă’Ą : l’ĲĄlĘxĘyČwĘ Nol¡’ĄwĘ dŇrĆs¿Ć NClĳbĚŇzĘ yn¡ĄbŇĘ C : NorĲmĘS
Ă wĘ bŇoy¿wĘ
wynËĎBĎ SpĆŇÌĆ=lJ
n Ď oêĳbŇĂ hŇăĎyDĂ
n tŇ¡’Ą wĘ MrĎŔ’Ğ NDăČpČŇBĘ Ébq
Ł ‘ĞyĲČlĘ hŇdąŇĎlĘyĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ
yr¿Ă‘Ą NB
Łĳ YĘ’ĆwĘ ynăĂCřS yG¡ĂxČwĘ Noy¿pŇĘ YřĂ dŇgĎŔ ynăĄbŇĘ C : SŁlĲS
Ď wĘ MyS
¿Ă ŁlS
Ę wyt
¡ŇĎ onbŇĘ C
xrČW
ăĆ wĘ hŇ‘¡ĎyrĂbŇĘ C yw¿ĂS
Ę yĂwĘ hŇËĎS
w Ę yĂwĘ hŇÌĎm
n Ę yĂ rS
Ąę ’Ď ynăĄbŇĘ C : ylĲĂ’ĄrĘ’ČwĘ yd¡ĂŇor’ĞwĲČ
Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ hŇjĎŔlĘzĂ ynăĄBĘ hŇQĆ’Ąť : l’ĲĄyJĂlĘmČC rbĆŇ¡xĆ hŇ‘ĎŔyrĂbŇĘ ynăĄbŇĘ C Mt
ĳŇĎ x
Ł ’Ğ
ynąĄBĘ : SpĆŇĲnĎ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć SS
¿Ą bŇŁqŔ‘ĞyĲČlĘ ÉhQĆ’ĄÄ=tŇ’Ć dŇlĆê
ąĄwČ oêĳbŇĂ hŇă’Ď lĄlĘ Nb
¡ĎŇ lĎ
ůMyĂrČYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÈPsĄoylĘ dŇălĄ CĎIĂwČ : NmĲĂyĎnĘbŇĂ C PŇ soy
¡Ą bŇŁqŔ‘ĞyĲČ tŇS
Ć ă’Ą É lxĄrĎ
hŇ¡è
Ć nČmĘ=tŇ’Ć N’
Łĳ Nh
ăĄ J
Ł ‘rČp
¡ŇĆ yřTĂoj¿=tŇBČ tŇnČŔsĘ’ĲĎ ÉoQ=hŇdĎŇlĘyĲĎ rS
ąĆ ’Ğ
yx
ăĂ ’Ą Nm
¡Ď ‘ĞnĲČwĘ ’r¿ĎGĄ lBĄŔS
Ę ’ČwĘ ÉrkĆŇbĆÄwĎ ‘lČąBĆ NmęĂ yĎnĘbŇĂ ynăĄbŇĘ C : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć=tŇ’ĆwĘ
bŇŁqĳ‘ĞyĲČlĘ dŇ¡QČ yřĚ rS
¿Ć ’Ğ lxĄŔrĎ ynăĄBĘ hŇQĆ’Ąť : DĘrĘ’ĲĎwĎ Myj
¡Ă xĚwĘ Myj
¿Ă mĚ S’Ňrĳ
Ł wĎ
l’
¿Ą YĘxĘyČ yl
ĳĂ êĎpŇĘ nČ yn¡ĄbŇĘ C : MyS
ĲĂ xĚ Nd¡ĎŇ=ynĄřbŇĘ C : rW
ĲĎ ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č SpĆŇ¡nĆ=lJĎ
oêĳBĂ lx
ăĄ rĎlĘ Nb
¡ĎŇ lĎ Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ hŇhĎŔlĘbŇĂ ynăĄBĘ hŇQĆ’Ąť : MQ
ĲĄ S
Ă wĘ rYĆ¿ĄyřwĘ yn¡ĂCgŇwĘ
hŇ’ÄĎ BĎhČ SpĆŇeĆhČţ=lJĎ : hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă SpĆŇ¿nĆ=lJĎ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČlĘ hŇQĆË’Ą =tŇ’Ć dŇlĆÌêĄwČ
bq‘yl
.thĎqĘC ’"s v.11 .V"xw b"d Nk NorYĘxĆ ’"s v.9 .+’h txt gtm ’lb bq
Ł ‘ĞyĲČ=t’Ć ’"sb v.5
’"s v.16 .w"T w"k rbdmb Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk NopYĘ w’ NopYĎ l"Y v.16 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.13
bytk hlm ’dx y’xndml ,hlm ’dx yrqw Nylm Nyrt bytk y’br‘ml v.20 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ynĂCSwĘ
Nkw yrqw bytk =Nb
Ć C ’"sb ,=Nb
Ć C rybs v.23 .s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw hdĎlĘyĎ ’"s v.22 .yrqw
rYĆyĆwĘ y"k Myrpsh Pwrbw ’"sb ,w"Tdb Nk v.24 .n"b Nkw Pqm ’lb Nd yn¿bw ’"s .ry’m +r lV wtrwtb
.lwgs dwyh
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SpĆŇ¡nĆ=lJĎ bŇŁqĳ‘ĞyĲČ=ynĲĄbŇĘ yS
ăĄ nĘ dŇ¡bČŇ QĘmĂ okŔrĄyĘ y’ăĄYĘyĲŁ ÉhmĎyĘrČÄYĘmĂ bŇŁqą‘ĞyĲČlĘ
MyĂnĳĎS
Ę SpĆŇănĆ MyĂr¡ČYĘmĂbŇĘ ol¿=dŇQČyřĚ=rS
Ć ’Ğ PŇ soy
ËĄ yn¿ĄbŇĘ C : SS
ĲĄ wĎ Myè
¿Ă S
Ă 27
: My‘ĲĂbŇĘ S
Ă hŇmĎyĘr¡ČYĘmĂ hŇ’Ď¿BĎ hČ bŇŁqË‘ĞyĲČ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ SpĆŇÌĆh
e Č =lJĎ
C’b
Ł ¡Ň IĎwČ hŇnĎS
Ę ŁGĳ wyn¡ĎpĎŇlĘ tŇr¿
Ł ohlĘ PŇsĄŔoy=l’Ć ÉwynĎpĎŇlĘ xl
ąČ S
Ď hŇdĎÂChyĘ=tŇ’ĆwĘ 28
wyb
¡ŇĂ ’Ď l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’ŇrĲČqĘlĂ l‘ČIËČwČ oêŔbŇĘ JČrĘmĆ ÉPsĄoy rs
Ł ą ’ĘIĆwČ : NS
Ć ŁGĲ hŇYĎrĘ’¿Č 29
rmĆ’ŇŁIÌwČ : dŇo‘Ĳ wyr¡Ď’ŇCĎYČ=l‘Č OĘbŇĘ ¿ĄwČ
I wyrĎŔ’ŇCĎYČ=l‘Č É lj
Ł IĂwČ wylĎę’Ą ’răĎIĄwČ hŇnĎS
Ę ŁGĳ 30
yJ
¿Ă ìŇynĆŔjĎ=tŇ’Ć ytăĂŇo’rĘ ÉyrĄxĞ’ĲČ M‘Čj
ĳĎhČ hŇtŇĎ Cmă’Ď PŇ soy=l’
¡Ą
Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ
hŇdĎŇyGăĂ’ČwĘ hŇ¡Ćl‘Ĺ’ĲĆ wybĂŔ’Ď tŇyB
ăĄ =l’ĆwĘ ÉwyxĎ’Ć=l’Ć PŇ soy
ąĄ rmĆ’ŇŁIÄwČ : yxĲĎ ì¡ŇdĘŇo‘Ĳ 31
C’B
¿Ď N‘Čn¡ČJĘ=ZrĆ’ĲĆBĘ rS
¿Ć ’Ğ yb
ËŇĂ ’Ď=tŇyb
ĲĄŇ C yx
ÌČ’Č wylĎŔ’Ą hŇrăĎmĘŁ’ĲwĘ hŇŁ‘ĳrĘpČŇlĘ
MrËĎqĎbŇĘ C Mn
ÌĎ’ŇY
Ł wĘ Cyh
ĳĎ hŇ¡Ćq
n Ę mĂ yS
¿Ą nĘ’Č=yJĲĂ N’ŇŁYŔ y‘Ąră
Ł ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎwĘ : yl
ĲĎ ’Ą 32
rm
¡Č ’ĎwĘ hŇŁ‘ĳrĘjČ Mk
¡ĆŇ lĎ ’r¿ĎqĘyĂ=yJĲĂ hŇyĎěhĎwĘ : C’ybĲŇĂ hĄ Mh
¡Ć lĎ rS
¿Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ 33
CnyrăĄC‘eĘmĂ ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğ CyąhĎ hŇnĆÁqĘmĂ yS
ĄÄ nĘ’Č MêęĆ rĘmČ’ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ yW
Ą ‘ĞUĲČ=hŇmČ 34
NS
Ć ŁGŔ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCbŇS
Ę êĲĄ rCbę‘ĞB
ĲČ Cnyt
ĳŇĄ ŁbŇ’Ğ=MGČ CnxĘ¡Č’
n Ğ =MGČ hŇêĎ‘ČŔ=dŇ‘ČwĘ
ůh‘ŁrĘpČŇlĘ dŇăGĄIČwČ ÈPsĄoy ’b
Ł ăŇ IĎwČ : N’ŇŁYĲ hŇ‘ęĄ Łr¿ř=lJĎ MyĂr¡ČYĘmĂ tŇ¿bČŇ ‘ĞotŇĲ =yJĂ zm
ZrĆ’ăĆmĄ C’B
¡Ď MhĆŔlĎ rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ ÉMrĎqĎbŇĘ C Mn
ąĎ’ŇY
Ł wĘ yxÁČ ’ČwĘ ybÄĂ ’Ď rmĆ’ŇŁIęwČ
MyS
ĳĂ nĎ’Ğ hŇăè
Ď mĂxĞ xřq¡ČlĎ wyxĎŔ’Ć hŇăYĄ qĘmĂC : NS
Ć ŁGĲ ZrĆ’¿ĆBĘ Me
¡ĎhĂwĘ N‘ČnĳĎJĘ 2
Mk
ĳĆŇ yW
Ą ‘ĞUĲČ=hŇmČ wyř¡xĎ ’Ć=l’Ć hŇŁ‘ËrĘjČ rmĆ’ŇIŁÌwČ : hŇŁ‘ĲrĘpČŇ yn¿ĄpŇĘ lĂ Mg
¡ĄŇ ~ĂIČwČ 3
: CnytĲŇĄ obŇ’Ğ=MGČ CnxĘ¡Č’
n Ğ =MGČ ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğ ÉN’ŇY
Ł hŇ‘¿Ąr
Ł ř hŇŁ‘ęrĘjČ=l’Ć CrămĘ’ŇIĲŁwČ
ÉN’Ň~
Ł lČ hŇ‘ęĆ rĘmĂ Ny’ăĄ=yJĂ ůCn’ŇBĎ ÈZrĆ’ĎBĎ rCgŇă lĎ hŇŁ‘ęrĘjČ=l’Ć CrămĘ’ŇIĲŁwČ 4
’n
¿Ď=CbŇS
Ę yĲĄ hŇê
ËĎ ‘ČwĘ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎ dŇ¿bĄŇ kĎŇ=yJĲĂ ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ rS
ăĆ ’Ğ
ìŇyx
¡Ć ’ČwĘ ìŇyb
¿ŇĂ ’Ď rm
Ł ĳ ’ŇlĄ PŇ soy=l’
¡Ą
Ć hŇŁ‘ŔrĘjČ rmĆ’ŇŁIăwČ : NS
Ć ŁGĲ ZrĆ’¿ĆBĘ ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘Ğ 5
bŇ¿S
Ą oh ZrĆ’ĎŔhĎ bŇăTČ ymĄBĘ ’whĂŔ ìŇynăĆpĎŇlĘ ÉMyĂrČÄYĘmĂ ZrĆ’
ąĆ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą C’B
¿Ď 6
ÉMBĎ=SyĆwĘ êĎ‘ĘdČęyĎ=M’ĂwĘ NS
Ć ŁGŔ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCbŇS
Ę yĲĄ ìŇyx
ĳĆ’Č=tŇ’ĆwĘ ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇ’Ć
ÉPsĄoy ’b
ąĄŇ IĎwČ : ylĲĂ=rS
Ć ’Ğ=l‘Č hŇ¡Ćq
n Ę mĂ yr¿ĄW
Ď Mê
ËĎ mĘW
Č wĘ lyĂxČŔ=yS
Ą nĘ’Č 7
: hŇŁ‘ĲrĘjČ=tŇ’Ć bŇŁq¡‘ĞyĲČ ëŇrĆb
¿ŇĎ yĘwČ hŇŁ‘ĳrĘpČŇ ynăĄpŇĘ lĂ Chd¡ŇĄmĂ‘ĞIĲČwČ wybĂŔ’Ď bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆř
rm’yw
.s"tw y"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k d"k Nkw y‘Ąr
Ł ’"s v.34 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +w Nkw CdQĘyĚ ’"s v.27
.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nk PsĄoy yxĄ’
Ğ = wy"x’ = wyx’ l"Y v.3 .‘"tw y"t ,V"x Nkw oU‘Ă xql l"Y v.2 .zm
txt gtm ’lb bq
Ł ‘ĞyĲČ=t’Ć ’"sb v.7 .g"dxw s"t ,y"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +m Nm rtwy Nkw y‘Ąr
Ł ’"s v.3
.+’h
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Ébq
Ł ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇIąŁwČ : ìŇyIĲĆxČ yn¿ĄS
Ę ym
¡Ą yĘ hŇUĎěJČ bŇŁqĳ‘ĞyĲČ=l’ĲĆ hŇŁ‘¡rĘjČ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
ÉCyhĎ My‘ęĂ rĎwĘ T‘ăČmĘ hŇĳĎS
n Ď tŇ¡’Č mĘC MyS
¿Ă ŁlS
Ę yrČŔCgŇmĘ ynăĄS
Ę ÉymĄyĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ=l’Ć
: MhĲĆyrĄCgŇĲ mĘ ym
¡Ą yBĂ ytŔČ ŁbŇ’Ğ yIăĄxČ ÉynĄS
Ę ÉymĄyĘ=tŇ’Ć CgŇyv
Ăę hĂ âlăwĘ yIČŔxČ ynăĄS
Ę ÉymĄyĘ
ÈPsĄoy bŇăS
Ą oIwČ : hŇŁ‘ĲrĘpČŇ yn¿ĄpŇĘ QĂmĂ ’Y
¡Ą IĄwČ hŇŁ‘ĳrĘjČ=tŇ’Ć bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ ëŇrĆb
¿ŇĎ yĘwČ
bŇ¿TČ ymĄBĘ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhEĎxĚ’Ğ Mh
ąĆ lĎ NêÄĄ IĂwČ ůwyxĎ’Ć=tŇ’ĆwĘ wyb
ăŇĂ ’Ď=tŇ’Ć
ÉPsĄoy lJ
ąĄ lĘkČŇyĘwČ : hŇŁ‘ĲrĘpČŇ hŇ¿CĎYĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ ss
ĳĄ mĘ‘ĘrČ ZrĆ’ăĆBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ
MxĆąlĆ wĘ : PŇFĲĎhČ yp
¿ŇĂ lĘ MxĆ¡Ćl wyb
ĳŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ =lJĎ tŇ¡’Ą wĘ wyxĎŔ’Ć=tŇ’ĆwĘ wyb
ăŇĂ ’Ď=tŇ’Ć
ZrĆ’ăĆwĘ ÉMyĂrČÄYĘmĂ ZrĆ’
ąĆ HlČêÁĄ wČ dŇŁ’ĳmĘ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎ dŇ¿bĄŇ kĎŇ=yJĲĂ ZrĆ’ĎŔhĎ=lkĎŇBĘ ÉNy’Ą
=ZrĆ’ĲĆbŇĘ ’Y
ąĎ mĘeĂhČ ÉPsĆJĆÄhČ=lJĎ=tŇ’Ć PŇsĄęoy TuăĄlČyĘwČ : bŇ‘ĲĎrĎhĲĎ yn¡ĄjĘmĂ N‘ČnČŔJĘ
PŇ soy
ËĄ ’b
¿ĄŇ IĎwČ MyrĳĂbŇĘ ŁSĲ Mh
ăĄ =rS
Ć ’Ğ rbĆŇ¡è
Ć BČ N‘ČnČŔJĘ ZrĆ’ăĆbŇĘ C ÉMyĂrČÄYĘmĂ
ZrĆ’ăĆmĄC ÈMyĂrČYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ PŇsĆJĆęhČ Mê
Ł ă IĂwČ : hŇŁ‘ĲrĘpČŇ hŇtŇĎ yB
¿Ą PŇsĆ¡JĆ hČ=tŇ’Ć
hŇUĎ¿ĎlwĘ MxĆlĆŔ CnQ
ăĎ =hŇbĎŇhĲĎ Érm
Ł ’ŇlĄ PŇ soy=l’
ąĄ
Ć MyĂrČÄYĘmĂ=lkĎŇ žC’b
Ł Ň IĎwČ ůN‘ČnČJĘ
hŇ¿Ďê
n Ę ’ĆwĘ MkĆŔynĄqĘmĂ CbăŇhĎ ÉPsĄoy rmĆ’ŇIąŁwČ : PŇsĆJĲĎ sp
¡ĄŇ ’Ď yJ
¿Ă ìŇDĳĆgŇĘ nĆ tŇCm¡nĎ
ůPsĄoy=l’Ć ÈMhĆynĄqĘmĂ=tŇ’Ć C’yb
ăŇĂ IĎwČ : PŇsĆJĲĎ sp
¡ĄŇ ’Ď=M’Ă Mk
ĳĆŇ ynĄqĘmĂBĘ Mř¡kĆŇ lĎ
rq¡ĎBĎhČ hŇ¿Ąq
n Ę mĂbŇĘ C N’ŇŁ~ËhČ hŇ¿Ąq
n Ę mĂbŇĘ C MysęĂ CiBČ MxĆlĆÁ PŇsĄÄoy žMhĆlĎ Nê
ăĄIĂwČ
ÈMê
Ł êĂwČ : ’whĲĂhČ hŇ¡Ďè
n Ď BČ MhĆŔnĄqĘmĂ=lkĎŇBĘ ÉMxĆQĆÄBČ Ml
ąĄ hĞĲnČ yĘwČ MyrĳĂm
Ł xĞb
ĲČŇ C
dŇăxĄ kČŇnĘ=âlĲ Éol CrmĘ’ŇŁIąwČ tŇynęĂ è
Ą hČ hŇăĎè
n Ď BČ wylĎÁ’Ą C’b
Ł Ä IĎwČ ů’whĂhČ hŇăĎè
n Ď hČ
Ér’ČS
Ę nĂ âlą ynĳĂd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć hŇm
¡Ď hĄBĘhČ hŇ¿Ąq
n Ę mĂC PŇsĆJĆŔhČ Mê
ăČ =M’Ă yJĂť ynĂŔŁdŇ’ĞmĲĄ
=MGČ ìŇynĆęy‘ĄlĘ tŇCmănĎ hŇUĎÌĎl : CntĲŇĄ mĎdĘŇ’ČwĘ Cnt
¡ŇĄ IĎwĂGĘ=M’Ă yê¿ĂlĘBĂ ynĂŔŁdŇ’Ğ ynăĄpŇĘ lĂ
CnxĘąČ’
n Ğ hŇÂh
yĆ Ę nĲĂwĘ MxĆĳQĎ BČ Cnt
¡ŇĄ mĎdĘŇ’Č=tŇ’ĆwĘ Cnt
¿ŇĎ ’
Ł =hŇĲnĄ qĘ CntŔĄ mĎdĘŇ’Č MG
ăČ ÉCnxĘnÄČ ’Ğ
hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎwĘ tŇCmŔnĎ âlăwĘ ÉhyĆxĘnĲĂwĘ ‘rČzĆę=NtŇĆ wĘ hŇŁ‘ŔrĘpČŇlĘ MydăĂŇbĎŇ‘Ğ ÉCntÄĄ mĎdĘŇ’ČwĘ
CrąkŇĘ mĲĎ=yJĂ hŇ‘Ł Ŕ rĘpČŇlĘ ÉMyĂrČÄYĘmĂ tŇąmČ dĘŇ’Č=lJĎ=tŇ’Ć PŇsĄÁoy NqĆIĂÄwČ : MS
ĲĎ tŇĄ âl¿
: hŇŁ‘ĲrĘpČŇlĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yh
¿Ă êĘwČ bŇ‘ĳĎrĎhĲĎ Mh
¡Ć lĄ‘Ğ qz¿ČxĎ=yJĲĂ ChdŔĄW
Ď Sy’
ăĂ ÉMyĂrČÄYĘmĂ
: ChYĲĄqĎ=dŇ‘ČwĘ MyĂr¡ČYĘmĂ=lCbŇĲ gŇĘ hŇ¿YĄ qĘmĂ MyrĳĂ‘Ďl
ĲĆř otŇ¡ ’
Ł ryb
¿ŇĂ ‘ĹhĲĆ M‘ĎŔhĎ=tŇ’ĆÄwĘ
CląkŇĘ ’ĲĎwĘ hŇŁ‘ęrĘjČ tŇă’Ą mĄ MynÁĂ hĞŁJĲlČ qx
Ł Ä žyJĂ hŇĳĎq
n Ď âlă Myn¡ĂhĞŁJĲhČ tŇm
¿Č dĘŇ’Č qrËČ
: MtĲŇĎ mĎdĘŇ’Č=tŇ’Ć Cr¡kŇĘ mĲĎ âl¿ NJĄě=l‘Č hŇŁ‘ŔrĘjČ ÉMhĆlĎ Nt
ąŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ ÉMuĎxĚ=tŇ’Ć
rm’yw
,V"x Nkw MydĂbĎ‘ĞlČ wt’ ryb‘h l"Y v.21

.z"y qwsp Nmql Nyy‘ : ‘"tw y"t ,V"x Nkw MxĆlĆ Mkl l"n v.16
.r"tw ‘"t
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Mk
¡ĆŇ tŇĘ mČdĘŇ’Č=tŇ’ĆwĘ MoIËhČ Mk
¿ĆŇ tŇĘ ’Ć ytŇĂ ynÄĂ qĎ žNhĄ M‘ĎŔhĎ=l’Ć ÉPsĄoy rmĆ’ŇŁIąwČ
tŇŁ’ŔCbŇêĘBČ ÉhyĎhĎwĘ : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć Mê
¡Ć‘ĘrČzĘC ‘rČzĆŔ Mk
ăĆŇ lĎ=’hĲĄ hŇŁ‘ĳrĘpČŇlĘ
hŇdÌŇĆv
Ď hČ ‘rČzĆÄlĘ žMkĆŇlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ tŇŁdÃIĎhČ ‘B
ăČ rĘ’ČwĘ hŇŁ‘ĳrĘpČŇlĘ tŇyS
¡Ă ymĂxĞ Mê
¿ĆtŇČ nĘC
Cnt
ĳŇĎ yĂxĹhĲĆ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ : Mk
ĲĆŇ jĘTČlĘ lk
ŁŇ¿ ’ĹĲlĆ wĘ Mk
¡ĆŇ yêĄb
ĲĎŇ BĘ rS
¿Ć ’ĞĲlČ wĘ Mk
ËĆŇ lĘkŇĘ ’ĎlĘCĲ
PŇsĄÃoy Ht
ăŇĎ ’
Ł MW
Ć ăIĎwČ : hŇŁ‘ĲrĘpČŇlĘ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğ Cnyy¿ĂhĎwĘ ynĂŔŁdŇ’Ğ ynăĄy‘ĄBĘ ÉNxĄ=’YĎmĘnĂ
qrČÂ SmĆŁxĳlČ hŇ‘Ł ¡ rĘpČŇlĘ MyĂrËČYĘmĂ tŇm
¿Č dĘŇ’Č=l‘Č hŇEĆÁhČ MoIÄhČ=dŇ‘Č žqx
Ł lĘ
ZrĆ’¿ĆBĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ bŇS
Ć ÌĄwČ
I : hŇŁ‘ĲrĘpČŇlĘ hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ âl¿ MDĎŔbČŇlĘ ÉMynĂhĞŁJĲhČ tŇąmČ dĘŇ’Č
Ébq
Ł ‘ĞyĲČ yx
ąĂ yĘwČ: dŇŁ’ĲmĘ CB¡rĘIĂwČ Cr¿pŇĘ IĂwČ HbĎŔ CzăxĞ’ĲĎIĄwČ NS
Ć ŁGĳ ZrĆ’ăĆBĘ MyĂr¡ČYĘmĂ
wyIĎŔxČ ynăĄS
Ę Ébq
Ł ‘ĞyĲČ=ymĄyĘ yh
ąřĂ yĘwČ hŇĳĎS
n Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć ‘b
¿ČŇ S
Ę MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ
ůtCmlĎ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=ymĲĄyĘ CbăŇrĘqĘIĂwĲČ : hŇĲnĎ S
Ď tŇ¡’Č mĘC My‘¿ĂBĎrĘ’ČwĘ MynĂŔS
Ď ‘bČŇăS
Ć
=MyW
ĲĂ ìŇynĆŔy‘ĄBĘ ÉNxĄ ytŇĂ ’ŇąYĎ mĎ ’nÄĎ =M’Ă Éol rmĆ’ŇIąŁwČ PŇsĄęoylĘ onăbŇĘ lĂ ű ’răĎqĘIĂwČ
ynĂr¡ĄBĘqĘtŇĂ ’n
¿Ď=l’Č tŇmĆŔ’ĹwĲĆ dŇsĆăxĆ ÉydĂŇUĎ‘Ă tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ ykĳŇĂ rĄyĘ tŇxČê
ăČ ì¡ŇdĘŇyĲĎ ’n
¿Ď
ynĂê
¡Č rĘbČŇqĘC MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉynĂtÄČ ’ŇW
Ď nĘC ytŔČ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉyêĂbŇĘ kČŇS
ĲĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘmĂBĘ
ylĂŔ Éh‘ĎbŇĘ è
ĲĎ hĂ rmĆ’ŇŁIęwČ : ìŇrřĲĆbĎŇdĘŇkŇĂ hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rmČě’ŇIŁwČ Mt
ĳŇĎ rĎb
ĲĚŇ qĘBĂ
: hŇFĲĎUĂhČ S’Ňr¿
Ł =l‘Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Cxê
¿Č S
Ę IĂwČ olĳ ‘b
¡ČŇ è
Ď IĂwČ

23
24

25
26

27
28

29

30
31

xuÂČ IĂwČ hŇĳĆlx
Ł ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď hŇ¿Ąh
e Ă PŇsĄŔoylĘ rmĆ’ŇIăŁwČ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ ÉyrĄxĞ’ĲČ yhęĂ yĘwČ xm
rmĆ’ŇŁIěwČ bŇŁqŔ‘ĞyĲČlĘ dŇăGĄIČwČ : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć=tŇ’ĆwĘ hŇ¡è
Ć nČmĘ=tŇ’Ć oUŔ‘Ă ÉwynĎbĎŇ ynąĄS
Ę =tŇ’Ć 2
: hŇFĲĎUĂhČ=l‘Č bŇS
Ć ¡ĄwČ
I l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉqEĄxČtŇĘ IĂwČ ìŇyl
ĳĆ ’Ą ’B
ăĎ PŇ soy
¡Ą ì¿ŇnĘBĂ hŇËĄh
eĂ
N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ zCl¡BĘ yl
¿Č ’Ą=hŇ’ĲĎrĘnĂ yDËČS
Č l’
¿Ą PŇsĄŔoy=l’Ć Ébq
Ł ‘ĞyĲČ rmĆ’ŇŁIąwČ 3
lh
ăČ qĘlĂ ìŇyê¡ĂtŇČ nĘC ìŇtŔĂ yBĂrĘhĂwĘ ÉìrĘpŇĘ mČ ynąĂnĘhĂ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : ytŇĲĂ ’
Ł ëŇrĆb
¡ŇĎ yĘwČ 4
: Ml
ĲĎ o‘ tŇ¿Čx
E Ě ’Ğ ìŇyr¡ĆxĞ’ĲČ ì¿Ň‘ĞrĘzČlĘ tŇ’ŇŁEËhČ ZrĆ’ÌĎhĎ=tŇ’Ć yêÁĂ tŇČ nÄĎ wĘ MyU
ĳĂ ‘Č
ht‘w
Vgyw Myqwsp +d rsx Myrds ynVw .w"q Myqwspw .l’llhy [44:18—47:27] hVrph MV v.27
tw’m VVw Mypl’ tVmx twytw’w .MynwmVw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[46:28] hdwhy t’w ,[44:18] wyl’
Mkl M‘ =Vyh PTwx ’"b ,[44:19] Mkl Vyh +h Mypwlxw .[46:2] +wb +b ,[46:2] tw’rmb +b twqspw .MynwmVw
hnmy ,l‘Č txt gtmb n"bw yr’wY M‘ =l‘Č PTwx ’"b ,[45:14] wyx’ Nmynb yr’wY=l‘ ,VyĲĄh txt ’y‘g n"bw
gtmb n"bw Nd M‘ =ynĄbĘC PTwx ’"b ,[46:23] Nd ynbw ,Kyr’mb n"bw ’grdb hnÌmy ’rwq ’"b ,[46:17] hwWyw
MynV yJ
¿Ă Pwlx ’lbw ,rS
Ć’
Ğ txt gtmb n"bw dly M‘ =rS
Ć’
Ğ PTwx ’"b ,[46:27] dly rV’ Pswy ynbw ,ynĄbĘC txt
.MynV Vmx hytwnV rpsmw .[47:17] ’y‘g ’lb MlhnyĘwČ ,[46:27] bq
Ł Ë‘ĞyĲČ=tybl SpĆÌĆh
e Č =lk ,[44:27] hdlyĲĎ
.hmwts ’lw hxwtp ’qsp N’k Ny’ .b"y qwsp d‘ +’ qwsp +b +’ Myklmb dwd ymy wbrqyw hrTph v.28
.V"xw b"d Nkw ìyrĆbĎdĘkĂ ’"s v.30 .V"xw rd"nq y"k +w Nkw yrqw bytk CyhĘIĂwČ ’"sb ,CyhĘIĂwČ rybs v.28

48. 5–20
5

6
7

8
9
10

11
12
13

14

15

16

17

18
19

20
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yxyw

ìŇyl
ËĆ ’Ą y’
¿Ă B
Ł =dŇ‘Č MyĂrČęYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ìÁlĘ MydĂÄlĎoeĲhČ žìynĆbĎŇ=ynĲĄS
Ę hŇêÃĎ ‘ČwĘř
: ylĲĂ=CyhĘyĲĂ No‘¡mĘS
Ă wĘ Nb
¿ĄŇ C’rĘJĂ hŇè
ĆŔ nČmĘC ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć Mh
ĳĄ =ylĂ hŇmĎyĘr¡ČYĘmĂ
C’¡rĘuĲĎyĂ Mh
ËĆ yxĄ’Ğ MS
ÌĄ l‘ăČ CyĳhĘyĲĂ ìăŇlĘ Mh
¡Ć yrĄxĞ’ĲČ êĎdĘŇ¿lČ oh=rS
Ć ’Ğ ìËŇêĘdĘŇlČomĲC
ÉN‘ČnÄČ JĘ ZrĆ’
ąĆBĘ lxĄÁrĎ ylČÄ‘Ď žhtŇĎ mĄ NDĎęjČmĂ y’
ăĂ ŁbŇBĘ ű ynăĂ’ĞwĲČ : MtĲŇĎ lĎxĞĲnČ BĘ
ëŇrĆdăŇĆBĘ ÉMè
Ď hĎrąĆBĘqĘ’ĆwĲĎ hŇtŇĎ rĳĎpŇĘ ’Ć ’b
Ł ăŇ lĎ ZrĆ’¡Ć=tŇrČbŇĘ JĲĂ dŇo‘¿BĘ ëŇrĆDŔĆBČ
rmĆ’ŇI¡ŁwČ PŇ ĳĄsoy ynăĄBĘ=tŇ’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ’rĘI¿ČwČ : MxĆĲlĎ tŇyB
¿Ą ’wh
¡Ă tŇrĎŔpŇĘ ’Ć
Myh
¡Ă Łl’Ĺ yl
¿Ă =NtŇČ ĲnĎ =rS
Ć ’Ğ MhĄŔ ynăČBĎ wybĂŔ’Ď=l’Ć ÉPsĄoy rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇQĆ’ĲĄ=ymĂ
NqĆŁEŔmĂ CdăŇbŇĘ JĲĎ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄy‘ĄwĘ : Mk
ĲĆŇ rĞbĲŇĎ ’ĞwĲČ yl
¡Č ’Ą ’n
¿Ď=MxĆqĲĎ rmČě’ŇIŁwČ hŇĳĆB
zĎ
: MhĲĆlĎ qB
¿Ą xČyĘwČ Mh
¡Ć lĎ qè
¿Č IĂwČ wylĎŔ’Ą ÉMtŇĎ ’
Ł SG
ąĄIČwČ tŇo’ĳrĘlĂ lk
¡ČŇ Cy âl¿ř
hŇ¿’Ď rĘhĆ hŇeĄÄhĂwĘ yêĂlĘĳĎQpŇĂ âlă ìŇyn¡ĆpĎŇ hŇŁ’¿rĘř PŇsĄŔoy=l’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ rmĆ’ŇŁIąwČ
wyJ
ĳĎrĘBĂ M‘ăĂmĄ Mt
¡ŇĎ ’
Ł PŇ soy
ËĄ ’Y
¿Ą oIwČ : ìŇ‘ĲĆrĘzČ=tŇ’Ć MG
¿Č Myh
¡Ă Łl’Ĺ yt
ËŇĂ ’
Ł
MyĂrąČpŇĘ ’Ć=tŇ’Ć ůMhĆynĄS
Ę =tŇ’Ć ÈPsĄoy xuăČIĂwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ wyj
¡Ď’ČlĘ Cxê
¿Č S
Ę IĂwČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ Nym
ăĂ ymĂ ol¡’Ňm
Ł W
Ę bŇĂ hŇ¿è
Ć nČmĘ=tŇ’ĆwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ l’ŇŁmăv
Ę mĂ ÉonymĂyBĲĂ
ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć S’Ňrą
Ł =l‘Č tŇS
Ć IĎÄwČ onÁymĂyĘ=tŇ’Ć l’ĄÄrĎW
Ę yĂ žxlČS
Ę IĂwČ : wyl
ĲĎ ’Ą SG
¡ĄIČwČ
wydĎŔyĎ=tŇ’Ć É lJĄW
Ă hŇĳĆènČmĘ S’Ňră
Ł =l‘Č ol¡’Ňm
Ł W
Ę =tŇ’ĆwĘ ry‘ŔĂ ~ĎhČ ’ChăwĘ
žrS
Ć ’Ğ MyhÃĂ Łl’ĹhĲĎ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ PŇ soy=t
¡Ą Ň ’Ć ëŇrĆb
¿ŇĎ yĘwČ : rokŇĲ BĘhČ hŇ¡è
Ć nČmĘ yJ
¿Ă
ytŔĂ ’
Ł hŇ‘ăĆr
Ł hĲĎ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ qxĎŔYĘyĂwĘ Mh
ăĎ rĎbŇĘ ’Č ÉwynĎpĎŇlĘ yt
ąŇČ ŁbŇ’Ğ CkÄQĘhČtŇĘ hĂ
ÈërĄbĎŇyĘ ‘rĎę=lJĎmĂ ytÁĂ ’
Ł l’ĄÄGŁhČ žë’ĎlĘUČhČ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ=dŇ‘Č yd¡ĂŇo‘mĲĄ
qx
ĳĎ YĘyĂwĘ Mh
ăĎ rĎbŇĘ ’Č yt
¡ŇČ ŁbŇ’Ğ MS
¿Ą wĘ ymĂŔS
Ę ÉMhĆbĎŇ ’rąĄuĎyĂwĘ ůMyrĂ‘ĎeĘhČ=tŇ’Ć
onËymĂyĘ=dŇyČ wyb
ÌŇĂ ’Ď tŇyS
ĂÄ yĎ=yJĲĂ PŇsĄęoy ’rĘIăČwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ bŇrĆq¿ĆBĘ bŇr¡
Ł lĎ CG¿dĘŇyĂwĘ
Ht
ËŇĎ ’
Ł rys
¿Ă hĎlĘ wybĂę’Ď=dŇyČ ëŇm
Ł ă tŇĘ IĂwČ wynĳĎy‘ĄBĘ ‘rČIăĄwČ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć S’Ňr¿
Ł =l‘Č
wyb
¡ŇĂ ’Ď=l’Ć PŇ soy
ËĄ rmĆ’ŇIŁÌwČ : hŇè
ĲĆ nČmĘ S’ŇŁr¿=l‘Č MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć=S’ŇrĲ
Ł l‘¿ČmĄ
wybĂę’Ď N’
ăĄ mĎyĘwČ : oSĲ’Ňr
Ł =l‘Č ì¡ŇnĘymĲĂyĘ MyW
¿Ă rk
Ł Ŕ BĘhČ hŇăĆ=yJ
z Ă yb
ĳŇĂ ’Ď Nk
ăĄŇ =âl
lDĳĎgŇĘ yĂ ’Chă=MgČŇwĘ M‘¡ĎlĘ=hŇyĲĆhĘyĲĂ ’Ch¿=MGČ yêĂ‘ĘdČŔyĎ ÉynĂbŇĘ yêĂ‘ĘdąŇČyĎ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
MkĄÁrĞbĎÄyĘwČĲ : MyĲĂoGhČ=âlĲmĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ o‘¡rĘzČwĘ CeUĆŔmĂ lDăČgŇĘ yĂ ÉNT
Ł uĎhČ wyx
ąĂ ’Ď MlĎęC’wĘ
MyhĂŔŁl’Ĺ ìăŇmĘW
ĲĂ yĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ëŇrąĄbĎŇyĘ ìęBĘ ůrom’ŇlĄ È’ChhČ MoIăBČ
Myrp’k
.yrq o’rĘ ’"s ,yrq to’rĘ v.11

.s"tw ‘"t ,y"t Nkw âlwĘ ’"s v.10

.hrwt lV NwV’r ‘ybw v.5

.xm
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48. 21–49. 17

rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇè
ĲĆ nČmĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć=tŇ’Ć MW
Ć ¿IĎwČ hŇĳĆènČmĘkŇĂ wĘ MyĂr¡ČpŇĘ ’ĆJĘ
bŇyS
ăĂ hĄwĘ MkĆŔUĎ‘Ă ÉMyhĂŁl’Ĺ hŇąĎh
y Ď wĘ tŇĳmĄ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ hŇ¿Ąh
e Ă PŇsĄŔoy=l’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ
ìŇyx
ĳĆ’Č=l‘Č dŇ¡xČ ’Č Mk
¿ĆŇ S
Ę ìËŇlĘ yêĂt
ÌŇČ nĎ ynÂ’
Ă Ğ wĲČ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ ZrĆ’¡Ć=l’Ć MkĆŔtŇĘ ’Ć
: yêĲĂS
Ę qČbŇĘ C yB
¡Ă rĘxČBĘ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ dŇIăČmĂ ÉyêĂxĘqÄČ lĎ rS
ąĆ ’Ğ
sŘ44

21

22

=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą MkĆŔlĎ hŇdĎŇyGăĂ’ČwĘ ÉCpŇsĘ’ĲĎhĄ rmĆ’ŇŁIęwČ wynĳĎBĎ=l’Ć bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ ’r¿ĎqĘIĂwČ Tm
C‘¡mĘS
Ă wĘ bŇŁqĳ‘ĞyĲČ ynăĄBĘ C‘¡mĘS
Ă wĘ CY¿bŇĘ uĲĎhĂ : MymĲĂIĎhČ tŇyr¿ĂxĞ’ĲČBĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ’r¿ĎqĘyĂ 2
rtŇĆ ¿yĆ ynĳĂo’ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄwĘ yx
¡Ă J
Ł hŇêĎ’ČŔ yrĂk
ŁŇă BĘ ÉNbĄŇC’rĘ : Mk
ĲĆŇ ybŇĂ ’Ğ l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=l’Ć 3
z’
¿Ď ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď yb
ăŇĄ JĘS
Ę mĂ tŇĎ yl
¡Ă ‘Ď yJ
¿Ă rtŔČ oê=l’Č ÉMyĂUÄČ JČ zxČąjČ : z‘ĲĎ rtŇĆ ¿yĆwĘ tŇ¡’Ą W
Ę 4
: hŇĲlĎ ‘Ď y‘¿ĂCYyĘ êĎlĘ¡ČQxĂ
’b
Ł ăŇ êĎ=l’Č ÉMdĎŇs
Ł BĘ : MhĲĆytŇĄ ŁrĲkĄŇmĘ sm
¡Ď xĎ yl
¿Ą JĘ Myx
ĳĂ ’Č yw¡ĂlĄwĘ No‘¿mĘS
Ă 5, 6
Mn
¡ĎY
Ł rĘbŇĂ C Sy’ĂŔ CgŇrĘhăĎ ÉMjĎ’ČbŇĘ yJ
ąĂ ydĳĂŇŁbŇJĘ dŇăxČ êĄ=l’Č Ml
¡Ď hĎqĘBĂř yS
ĂŔ pŇĘ nČ
MqăĄQĘxČ’Ğ hŇtŇĎ ĳS
Ď qĎ yJ
ăĂ Mt
¡ŇĎ rĎbŇĘ ‘ĆwĘ z‘ĎŔ yJ
ăĂ ÉMjĎ’Č rCrą’Ď : roSĲ=CruĘ‘Ă 7
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ MY
¡Ą ypŇĂ ’ĞwĲČ bŇŁqŔ‘ĞyĲČBĘ
yn¿ĄBĘ ì¡ŇlĘ Cw¿xĞêĲČS
Ę yĂ ìŇyb
ĳŇĆ yĘ’
Ł Ĳ PŇrĆ‘Ł ă BĘ ì¡ŇdĘŇyĲĎ ìŇyxĆŔ’Č ìŇCdăŇoy ÉhêĎ’Č hŇdĎęChřyĘ 8
hŇËĄrĘ’
y Č JĘ Zb
ÌČŇ rĎ ‘rČÄJĎ tŇĎ yl
ĳĂ ‘Ď ynăĂBĘ PŇrĆF
¡ĆmĂ hŇdĎŔChyĘ ÉhyĄrĘ’Č rCGą : ìŇybĲŇĂ ’Ď 9
NyB
ăĄ mĂ qq¡Ąx
Ł mĘC hŇdĎŔChymĲĂ ÉTbĆŇS
ĄÄ rCs¿yĎ=âlĲ : CemĲĆyqĂyĘ ym
¿Ă ’yb
¡ŇĂ lĎkŇĘ C 10
hŇr
Ł yř‘Ă ÉNpĆŇGĆÄlČ yrąĂsĘ’
Ł Ĳ : MyUĲĂ‘Č tŇ¿hČ uĘyĂ ol¡wĘ hŇŁlyřS
Ă ’b
Ł ăŇ yĎ=yJĲĂ dŇ‘Čť wyl
ĳĎ gŇĘ rČ 11
: hŇŁtŇĲ Csř Myb
¡ŇĂ nĎ‘Ğ=MdČŇbŇĘ C oSŔbĚŇlĘ ÉNyĂIČÄBČ sB
ąĄ JĂ onĳŁtŇ’Ğ ynăĂBĘ hŇq¡ĎrĄŁvĲlČwĘ
: bŇĲlĎ xĎmĲĄ MyĂe¡ČS
Ă =NbĆŇlĘC NyĂIĳĎmĂ MyĂn¡Čy‘Ą yl
¿Ă ylĂkŇĘ xČř 12
: NdĲŁŇ yYĂ=lř‘Č otŇ¡ kĎŇrĘyČwĘ tŇoIŔnĂ’Ľ PŇoxălĘ É’ChwĘ NJ
Łĳ S
Ę yĂ MyU
¡Ă yČ PŇox¿lĘ Nl
ĚěCbŇzĘ 13
yJ
ăĂ ÉhxĎĚnmĘ ’rĘIąČwČ : MyĂtĲŇĎ jĘS
Ę UĂhĲČ NyB
¿Ą Zb
¡ĄŇ r
Ł MrĆřĳGĎ rm
Ł ă xĞ rk
¡ĎŇ Vřv
Ď yĂ
: dŇb
ĲĄŇ ‘Ł=smČlĘ yh
¡Ă yĘwČ lB
Ł Ŕ sĘlĂ ÉomkŇĘ S
Ă TIąĄwČ hŇmĎ‘ĳĄnĎ yJ
ăĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’ĆwĘ bŇoTŔ
ÉNdĎŇ=yhĂyĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă dŇ¡xČ ’ČJĘ oUĳ‘Č NydăĂŇyĎ ND¡Ď
Vxn
.yrq olyS
Ă v.10 .węmęVę hęyębę dwm‘ V’rb hdĎChyĘ v.8 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw MlĎhĎqĘbĂC ’"s v.6 .Tm
+x v.12 ..yrq otws ,bytk ht
Ł ws yllhb ,yrq ’lb ht
Ł ws hgwmb ,yrq otCs v.11 .yrq ory‘Ă v.11
Nyy‘ v.14 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x ,y"k Myrps bwrb Nkw =d‘Č rybs v.13 .§ 225 +’ hrsm Nyy‘ : ytbr
.V"tw V"x Nkw MyrĂGĄ = MrĆGĎ l"n v.14 .x"y +l tyV’rb

14, 15

16, 17

49. 18–50. 3
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ob¡ŇkŇĘ rĲ
Ł lj
Ł¿ IĂwČ sCsŔ=ybĄŇuĘ‘Ă ÉëS
Ą eŁhČ xrČ’
Łĳ =ylĄ‘Ğ Np
ŁŇ¡ ypŇĂ S
Ę ëŇrĆdŔĆ=ylĄ‘Ğ Sx
ăĎ nĎ
18, 19 Ced
ĳŇĆCgŇyĘ dŇCdăŇGĘ dŇG¡Ď
: hoĲĎhyĘ ytŇĂ yC¿ĂqĂ ì¡ŇtŇĘ ‘ĲĎCSylĲĂ : roxĲ’Ď
20 Nê
¡Ą yĂ ’Ch¿wĘ omĳxĘlČ hŇăĎm
nĄS
Ę rS
¡Ą ’ĎmĲĄ
: śbŇqĲĄ‘Ď dŇ¿gŇĚyĎ ’Ch¡wĘ
21 =yrĄm
Ę ’Ă Nt
¡ŇĄ eŁhČ hŇĳxĎ l
ĚS
Ę hŇăĎlIĎ’Č yl
¡Ă êĎpŇĘ nČ
: ëŇlĆmĲĆ=yeĄdČŇ‘ĞmĲČ
22 t
Ň oněBĎ NyĂ‘ĳĎ=ylĄ‘Ğ tŇr¡Ďj
Ł NB
¿Ą PŇsĄŔoy ÉtrĎj
Ł NB
ąĄ
: rpĆŇS
ĲĎ
23, 24 b
ŇS
Ćê
ąĄ wČ : My~ĲĂxĂ yl
¿Ą ‘ĞB
ĲČ Chm
¡Ě TĘW
Ę IĂwĲČ CBrĳ
Ł wĎ Chr¡ĚrĘřmĲĎyĘwĲČ : rCSĲ=ylĄ‘Ğ hŇd¡ĎŇ‘ĞYĲĎ
NbĆŇ¿’Ć hŇ‘¡Ćr
Ł Mè
¿Ď mĂ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ryb
ăŇĂ ’Ğ ÉydŇĄymĂ wydĳŇĎyĎ y‘ăĄr
Ł zĘ CEp
ŁŇ¡ IĎwČ oêŔS
Ę qČ ÉNtŇĎ y’ĄBĘ
25 ÉMyĂm
ÄČ S
Ď tŇŁkąŇrĘBĂ OĎkĆŔrĞb
ăŇĎ ywĂ ÉyDČS
Č tŇą’Ąř wĘ OĎrĆęzĘ‘ĘyČwĘ ìŇybÁĂ ’Ď l’ĄÄmĄ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
26 t
Ň ŁkŇă rĘBĂ : MxČrĲĎwĎ MyĂd¡ČŇS
Ď tŇk
ŁŇ¿ rĘBĂ tŇxČê
ĳĎ tŇYĆăbĆŇ r
Ł Moh¡êĘ tŇŁkŇ¿ rĘBĂ l‘ĎŔmĄ
ÉíyyÄĆhĘêĲĂ Ml
ĳĎ o‘ tŇŁ‘ăbŇĘ GĂ tŇ¡wČ’ĞêĲČ=dŇ‘ĲČ yrČŔohř tŇŁkŇă rĘBĂ=l‘Č ÉCrbŇĘ GĲĎ ìŇybĂę’Ď
: wyxĲĎ’Ć ryz¿ĂnĘ dŇq
Ł ¡ dĘŇqĎlĘC PŇsĄŔoy S’Ňră
Ł lĘ
27 : ll
ĲĎ S
Ď qQ
¿Ą xČyĘ bŇrĆ‘¡ĆlĎwĘ dŇ‘ĳČ lkČŇ’ŇyăŁ rqĆŁB¡BČ PŇrĎŔTĘyĂ bŇă’Ą zĘ ÉNymĂyĎnĘBĂ
28 Mh
ąĆ lĎ rBĆÄDĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ’ŇzŁwĘţ rW
ĳĎ ‘Ď MynăĄS
Ę l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă hŇQĆË’Ą =lJĎ
29 wY
ăČ yĘwČ : MtĲŇĎ ’
Ł ëŇr¿ČBĄ otŇ¡ kĎŇrĘbŇĂ JĘ rS
¿Ć ’Ğř Sy’
ËĂ MtŔĎ o’ ëŇrĆb
ăŇĎ yĘwČ ÉMhĆybŇĂ ’Ğ
yt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ=l’Ć yt¡ĂŇ’
Ł Cr¿bŇĘ qĂ yUĂŔ‘Č=l’Ć PŇs’
ăĎ ĹĲnĆ ÉynĂ’Ğ ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ MtęĎ o’
30 h
Ň dÌŇĄW
Ę BĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇrĎÂ‘ĎUĘBČ : yêĲĂxĂhĲČ Nor¿řpŇĘ ‘Ć hŇd¡ŇĄW
Ę BĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇrĎŔ‘ĎUĘhÄČ =l’Ć
MhĎÁrĎbŇĘ ’Č hŇnÄĎ qĎ žrS
Ć ’Ğ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ ’r¡ĄmĘmČ yn¿ĄjĘ=l‘Č=rS
Ć ’Ğ hŇËĎljĄkŇĘ UČhČ
31 Cr
Â bŇĘ qĲĎ hŇUĎăS
Ď : rbĆŇqĲĎ=tŇEČxĚ’ĞĲlČ yê¡ĂxĂhĲČ Nr¿
Ł pŇĘ ‘Ć tŇË’Ą mĄ hŇdęĆv
Ď hČ=tŇ’Ć
tŇ¡’Ą wĘ qxĎŔYĘyĂ=tŇ’Ć CrăbŇĘ qĲĎ hŇUĎS
Ď ť oêŔS
Ę ’Ă hŇrăĎW
Ď Ét’ĄwĘ MhĎęrĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć
32 h
Ň r¿Ď‘ĎUĘhČwĘ hŇdËŇĆv
Ď hČ hŇÌĄq
n Ę mĂ : hŇ’ĲĎlĄ=tŇ’Ć yêĂrĘb
¡ŇČ qĎ hŇUĎ¿S
Ď wĘ oêĳS
Ę ’Ă hŇqăĎbŇĘ rĂ
33 P
Ň Łs¿’ĹIĲĆwČ wynĎŔBĎ=tŇ’Ć tŇCăŁYČlĘ Ébq
Ł ‘ĞyĲČ lk
ąČŇ yĘwČ : tŇxĲĄ=ynĄBĘ tŇ¿’Ą mĄ oB¡=rS
Ć ’Ğ
n yn
ăĄjĘ=l‘Č PŇ soy
¡Ą lj
Ł¿ IĂwČ : wyUĲĎ‘Č=l’Ć PŇsĆ¿’Ď IĄwČ ‘w¡ČgŇĘ IĂwČ hŇĳFĎ UĂhČ=l’Ć wyl
¡Ď gŇĘ rČ
2 My’
ĂŔ pŇĘ ră
Ł hĎ=tŇ’Ć ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć PŇ soy
ąĄ wYÄČ yĘwČ : olĲ=qè
Č IĲĂwČ wyl
¡Ď ‘Ď OĘbŇĘ ¿ĄwČ
I wyb
ĳŇĂ ’Ď
3 Éol=C’l
Ę mĘIĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć My’
¡Ă pŇĘ ŁrĲhĎ CT¿nĘxČIĲČwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď=tŇ’Ć TnŁ¡ xĞĲlČ
MyĂr¡ČYĘmĂ otŇË ’
Ł CJ¿bŇĘ IĂwČ MyT
ĳĂ ĚnxĞhĲČ ym
ăĄ yĘ C’¡lĘmĘyĂ NJ
¿Ą yJ
ËĂ MoyŔ My‘ăĂBĎrĘ’Č
My‘bV
,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb dbl ’wVb Nk v.23 .r"tw s"t ,‘"t Nkw rS
Ą ’Ď MbĎqĄ‘Ğ = rV’mbq‘ l"n v.19
’"s v.25 .w"dxw h"dx ,b"yd ,’"yd ,w"d Nkw xtp PTx whrrĞmyw ’"sb ,w"Tdw d"yd ,d"dx ,b"dx ,g"d
.rds N’k Ny’ ’"sb v.27 .‘"t Nkw d‘ yrĄrĘhČ l"Y v.26 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw l’ĄwĘ
.rsx Nr
Ł pĘ‘Ć ’"s v.29 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw rS
Ć’
Ğ ’lb wtkrbk Sy’Ă ’"s v.28
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50. 4–22

hŇŁ‘¡rĘjČ tŇyB
¿Ą =l’Ć PŇsĄŔoy rB
ăĄ dČŇyĘwČ otŔykŇĂ bŇĘ ym
ăĄ yĘ ÉCrbŇĘ ‘ČIĲČwČ : MoyĲ My‘¿ĂbŇĘ S
Ă
hŇŁ‘¡rĘpČŇ yn¿ĄzĘ’ĎBĘ ’nĎě=CrBĘDČ MkĆŔynĄy‘ăĄBĘ ÉNxĄ ytŇĂ ’ŇąYĎ mĎ ’nĎÄ=M’Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
rS
ĆÄ ’Ğ yrĂębŇĘ qĂBĘ ůtmĄ ÈykŇĂ nŁ’ĲĎ hŇăĄh
e Ă rm
Ł ę ’ŇlĄ ynĂ‘ăČyBĂS
Ę hĂ ybÂĂ ’Ď : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
hŇr¿ĎBĘqĘ’ĆwĘ ’e
ËĎ=hŇlĆ‘Ĺ’ĲĆ hŇêęĎ ‘ČwĘ ynĂrĳĄBĘqĘêĂ hŇUĎ¡S
Ď N‘ČnČŔJĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉylĂ ytŇĂ yrąĂJĎ
rS
¿Ć ’ĞJĲČ ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇ’Ć rb
Ł ¿Ň qĘC hŇËĄl‘Ğ hŇŁ‘ĳrĘjČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : hŇbĎŇCSĲ’ĎwĘ yb
¡ŇĂ ’Ď=tŇ’Ć
ydąŇĄbŇĘ ‘Č=lJĎ oêÁ’Ă ClÄ‘ĞIĲČwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď=tŇ’Ć rB
Ł ă qĘlĂ PŇ soy
¡Ą l‘ČI¿ČwČ : ìŇ‘ĲĆyBĂS
Ę hĂ
PŇsĄŔoy tŇyB
ăĄ É lk
ŁŇ wĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆ yn¿ĄqĘzĂ lk
ŁŇ¡ wĘ otŔybĄŇ ynăĄqĘzĂ Éh‘ŁrĘpČŇ
: NS
Ć ŁGĲ ZrĆ’¿ĆBĘ Cb¡ŇzĘ‘ĲĎ MrĎŔqĎbŇĘ C Mn
ăĎ’ŇY
Ł wĘ ÉMjĎTČ qrČę wyb
ĳŇĂ ’Ď tŇyb
ăŇĄ C wyx
¡Ď ’ĆwĘ
C’b
Ł Á IĎwČ : dŇŁ’ĲmĘ dŇ¿bĄŇ JĎ hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČhĲČ yh
¿Ă yĘwČ MyS
ĳĂ rĎjĲĎ=MGČ bŇkĆŇr¡Ć=MGČ oUŔ‘Ă l‘ČIăČwČ
lod¿ŇGĎ dŇj
ËĄsĘmĂ MS
ĎŔ =CdŇjĘsĘIĂÄwČ NDŔĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ăĄBĘ ÉrS
Ć ’Ğ dŇTĎę’ĎhĲĎ NrĆGŁă =dŇ‘Č
ZrĆ’ÄĎ hĎ žbS
Ą oy ’rĘIČÃwČ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă lbĆŇ¡’Ą wyb
ËŇĂ ’ĎlĘ W‘ČIÌČwČ dŇŁ’ĳmĘ dŇ¡bĄŇ kĎŇwĘ
MyĂrĳĎYĘmĂlĘ hŇ¡Ćz dŇ¿bĄŇ JĎ=lbĆŇ’ĲĄ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ dŇTĎŔ’ĎhĲĎ ÉNrĆgŁÄ BĘ lbĆŇ’ĄęhĎ=tŇ’Ć ynÁĂ ‘ĞnĲČJĘhĲČ
śCW
¿ ‘ĞIĲČwČ : NDĲĄrĘIČhČ rbĆŇ‘¿ĄBĘ rS
¡Ć ’Ğ MyĂrČŔYĘmĂ lb
ăĄŇ ’Ď ÉHmĎS
Ę ’rąĎqĎ NJÂĄ =l‘Č
CrăBĘqĘIĂwČ N‘ČnČŔJĘ hŇYĎrĘ’ăČ ÉwynĎbĎŇ otŇą ’
Ł C’ÄW
Ę IĂwČ : MCĲĎYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ NJ
¡Ą olĳ wyn¡ĎbĎŇ
hŇdÁĆv
Ď hČ=tŇ’Ć MhÄĎ rĎbŇĘ ’Č žhnĎqĎ rS
ăĆ ’Ğ hŇĳĎljĄkŇĘ UČhČ hŇdăŇĄW
Ę tŇr¡Č‘ĎmĘBĂ otŔ’
Ł
PŇ soy
ąĄ bŇS
Ď IĎÄwČ : ’rĲĄmĘmČ yn¿ĄjĘ=l‘Č yê¡ĂxĂhĲČ Nr¿
Ł pŇĘ ‘Ć tŇË’Ą mĄ rbĆŇqĆę=tŇEČxĚ’ĞĲlČ
yr¡ĄxĞ’ĲČ wyb
ĳŇĂ ’Ď=tŇ’Ć rB
Ł ă qĘlĂ oê¡’Ă Myl
¿Ă ‘ŁhĲĎ=lkĎŇwĘ wyxĎŔ’ĆwĘ ’Chă ÉhmĎyĘrČÄYĘmĂ
Cl¿ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ MhĆŔybŇĂ ’Ğ tŇămĄ =yJĂ ÉPsĄoy=yxĲĄ’Ğ C’ąrĘIĂwČ : wybĲŇĂ ’Ď=tŇ’Ć or¿bŇĘ qĎ
CnlĘm
¡Č GĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=lJĎ tŇ’Ąť CnlĎŔ ÉbyS
Ă yĎ bŇąS
Ą hĎwĘ PŇ ĳĄsoy Cnm
¡Ą TĘW
Ę yĂ
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ otŇ¡ om yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇCĎŔYĂ ìŇyb
ăŇĂ ’Ď rm
Ł ĳ ’ŇlĄ PŇ soy=l’
¡Ą
Ć CCěYČyĘwČ : otŇĲ ’
Ł
hŇ‘ăĎrĎ=yJĲĂ ÉMtŇĎ ’ŇFĎxČwĘ ìŇyx
ąĆ’Č ‘S
Č ăjĆ ’nĎţ ’W
ăĎ ’eĎÃă’Ď PŇsĄęoylĘ CrămĘ’Ňt
Ł ŇĲ =hŇJ
Ł
PŇ soy
¡Ą OĘbŇĘ ¿ĄwČ
I ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď yh
ăĄŁl’Ĺ yd¡ŇĄbŇĘ ‘Č ‘S
Č ¿pĆŇ lĘ ’nĎŔ ’W
ăĎ ÉhêĎ‘ČwĘ ìŇClŔmĎgŇĘ
ì¡ŇlĘ Cee
¿ĆhĂ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ wynĳĎpĎŇlĘ Cl¡jĘIĂwĲČ wyxĎŔ’Ć=MGČ ÉCkŇlĘIĲĄwČ : wyl
ĲĎ ’Ą Mr¿ĎBĘdČŇBĘ
: ynĂ’ĲĎ Myh
¡Ă Łl’Ĺ tŇxČt
¿ŇČ hĞ yJ
ËĂ C’rĳĎyêĂ=l’Č PŇ soy
¡Ą Mh
ËĆ lĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÌwČ : MydŇĲĂbĎŇ‘Ğl
ĲČ
hŇŁW
Ë ‘řĞ N‘ČmČęlĘ hŇbĎŔT
Ł lĘ Hb
ăĎŇ S
Ď xĞ ÉMyhĂŁl’Ĺ hŇ‘ĳĎrĎ yl
¡Č ‘Ď Mê
¿ĆbŇĘ S
Č xĞ MêěĆ ’ČwĘ
lJ
¿Ą lĘkČŇ’Ğ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ C’rĎŔyêĂ=l’Č ÉhêĎ‘ČwĘ : bŇrĲĎ=M‘Č tŇy¿ŁxĞhĲČlĘ hŇ¡Ćh
E Č MoI¿JČ
ÉPsĄoy bŇS
Ć ąĄwČ
I : MB
ĲĎ lĂ=l‘Č rB
¡Ą dČŇyĘwČ MtŔĎ o’ Mx
ăĄ nČyĘwČ Mk
ĳĆŇ jĘTČ=tŇ’ĲĆwĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć
MyrYmb
.yrq oW‘Ğ v.20

.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq +g Nkw wynĎbĎ ol CW‘ĞIČwČ ’"s v.12

.n

4

5

6
7
8

9, 10

11

12
13

14

15

16
17

18
19
20
21
22

50. 23–26
23

24

25

26

yxyw
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’rĘIąČwČ : MynĲĂS
Ď rW
Ć ‘¡ĆwĎ hŇ¿’Ď mĄ PŇsĄŔoy yx
ăĂ yĘwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď tŇyb
ăŇĄ C ’Ch¡ MyĂrČŔYĘmĂBĘ
Cd¡ŇQĘyĚ hŇè
ĆŔ nČmĘ=NBĆ ÉrykŇĂ mĎ ynąĄBĘ MGČę Mř yS
ĳĂ QĄS
Ă yn¡ĄBĘ MyĂrČŔpŇĘ ’ĆlĘ ÉPsĄoy
dŇŁqÌjĎ MyhÂŁl’
Ă Ň wĲĄ tŇĳmĄ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ wyxĎŔ’Ć=l’Ć ÉPsĄoy rmĆ’ŇŁIąwČ : PŇsĲĄoy yJ
¿ĄrĘBĂ=l‘Č
rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l’Ć tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ=NmĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć hŇąĎl‘ĹhĲĆwĘ MkĆętŇĘ ’Ć dŇq
Ł ă pŇĘ yĂ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć PŇsĄŔoy ‘B
ăČ S
Ę IČwČ : bŇŁqĲ‘ĞyĲČlĘCĲ qx
¡Ď YĘyĂlĘ Mh
¿Ď rĎbŇĘ ’ČlĘ ‘B
ËČ S
Ę nĂ
: hŇĲEĆmřĂ yt
¡ŇČ m
Ł YĘ‘Č=tŇ’Ć Mt
¿ŇĆ lĂ‘ĞhĲČwĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ dŇŁqąpŇĘ yĂ dŇq
Ł Ä jĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
Nor¡’ĎB
ĲĎ MW
Ć yI¿ĂwČ otŔ’
Ł CTănĘxČIĲČwČ MynĳĂS
Ď rW
Ć ‘¡ĆwĎ hŇ¿’Ď mĄ=NBĆ PŇsĄŔoy tŇmĎăIĎwČ
: MyĂrĲĎYĘmĂBĘ
G

wyYxw .d"l K"â
Ł Nmyshw ,h‘br’w MyVlVw tw’m Vmxw Pl’ tyV’rb rpsd yqwsp Mwks
hnmV twytw’w .rV‘ MynVw tw’m VVw Pl’ MyrV‘ Mylmw .]+m z"k tyV’rb[ hyxt Kbrx=l‘w
MytV wytwyVrpw .hydydy Nmysw g"m ’"n ,hVmxw My‘br’ wyrdsw .h‘br’w MyVVw Pl’ My‘bVw
My‘Vt lkh .My‘br’w hnmV twmwtshw ,My‘br’w hVlV twxwtph Nyynm .b’x’ Nmysw hrV‘
VlVw Mypl’ rpsh twnV .]+x ’"y twmV[ Kylgrb=rV’ M‘h=lkw ht’ ’Y Nmysw twyVrp tx’w
.qydYh Pswy tmV d‘ Mlw‘h ’rbnVm MynV ‘Vtw tw’m

The number of the verses of the book of Genesis is 1534; and the sign is K"â
Ł
d"l (â
Ł = 1000, K = 500, l = 30, d = 4). Note that the actual number is 1533
because [Gen 35.22] is two verses according to y’xndm. Hence the number given
at the end of the eighth Parashah [Gen 32:4–36:43] is according to the Eastern
recension, i.e. 154, whereas the actual number of the verses in the text of that
Parashah is according to the Western recension, i.e. 153 (30+20+31+29+43).
Hence also the double accents in this verse, one representing the Oriental and the
other the Occidental verse-division. And its middle point is, And by thy sword
shalt thou live [Gen 27.40]. And the words are 20612. And the letters are 78064.
And its sedarim are 45; in other editions, 43; and the sign is hyĎdĘydĂyĘ (y = 10, d = 4,
h = 5, 10+4+10+4+10+5=43). And its parashiyot are 12, and the sign is b’ĎxĘ’Č.
The open sections are 43, and the closed 48; the total is 91 sections; and the sign
.T"y ,g"y twmV Nyy‘ : r"tw s"t ,V"x ,b"d ,rd"nq y"k d"y Nkw MkĆêĘ’Ă hzm ’"s v.25 .ytbr +M v.23
yrx’ yhyw Myqwsp +dw ,+g Myrdsw .MynwmVw hVmx Myqwspw .hlmy [47:28—50:26] hVrph MV v.26
.xŁmŁtŁw Mypl’ t‘br’ twytw’w .xŁnŁqŁw Pl’ Mylmw .[49:27] Nmynb ,[49:1] bq‘y ’rqyw ,[48:1] Myrbdh
’y‘gb wwxtS
Ę ĲyĂ ’"b ,[49:8] Kl wwxtVy ,yprb n"bw ,Vgdb M‘Q ’rwq ’"b ,[48:19] M‘ĎlĘ hyhy +b Mypwlxw
rpsmw .[49:11] htws ,[49:11] hry‘ ,[49:10] hlyV ,[48:11] Kynp h’r +d +wtkw .n"b Nk ’lw dwyh txt
.hVVw MyVV hytwnV
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tyV’rb

is ’Y, GO thou and all the people that are at thy feet [Exo 11.8]. The years of
the book are 2309 years from the creation of the world to the death of Joseph the
righteous.

twmV hl’w
’ Sy’
¿Ă bŇq
Ł Ŕ ‘ĞyĲČ tŇă’Ą hŇmĎyĘrĳĎYĘmĂ My’
¡Ă BĎhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉtomS
Ę hŇQĆ’ĄęwĘ
2, 3
4, 5
6
7

8, 9
10

11

12
13
14

15
16

17
18

19

: NmĲĂyĎnĘbŇĂ C N¡ĚlCbŇzĘ rk
¿ĎŇ Vřv
Ď yĂ : hŇdŇĲĎChywĲĂ yw¡ĂlĄ No‘ŔmĘS
Ă Nb
ăĄŇ C’rĘ : C’B
ĲĎ otŇ¡ ybĄŇC
My‘ăĂbŇĘ S
Ă bŇŁq¡‘ĞyĲČ=ëŇrĆyĲĆ y’¿ĄYĘyĲŁ SpĆŇËnĆ=lJĎ yhęĂ yĘwČ : rS
ĲĄ ’ĎwĘ dŇG¿Ď yl
¡Ă êĎpŇĘ nČwĘ ND¿Ď
roD¿hČ lk
ŁŇ¡ wĘ wyxĎŔ’Ć=lkĎŇwĘ ÉPsĄoy tŇmĎąĎwČ
I : MyĂrĲĎYĘmĂbŇĘ hŇ¿yĎhĎ PŇ soywĘ
¡Ą SpĆŇĳnĎ
dŇŁ’ĳmĘ dŇŁ’ămĘBĂ Cm¡YĘ‘ČIĲČwČ CB¿rĘIĂwČ CYËrĘS
Ę IĂwĲČ CrÌjĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ C : ’ChĲhČ
: MtĲŇĎ ’
Ł ZrĆ’¡ĎhĎ ’l
¿Ą UĎêĂwČ
rmĆ’ŇI¡ŁwČ : PŇsĲĄoy=tŇ’Ć ‘d¡ČŇyĎ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ MyĂrĳĎYĘmĂ=l‘Č Sd¡ĎŇxĎ=ëŇlĆmĲĆ MqĎ¿IĎwČ
hŇbĎŇ¿hĎ : CeUĲĆmĂ MCY¡‘ĎwĘ bŇr¿Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ M‘Čť hŇeĄęhĂ oUĳ‘Č=l’Ć
PŇsonwĘ
ąČ
ÉhmĎxĎlĘmĂ hŇnĎř’ŇrąĆqĘtŇĂ =yJĲĂ hŇÂh
yĎ Ď wĘ hŇBĆęrĘyĂ=NjĆ olĳ hŇm
¡Ď JĘxČtŇĘ nĲĂ
CmyW
ąĂ IĎwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=NmĂ hŇ¿Ďl‘ĎwĘ CnB
¡Ď =MxČlĘnĂwĘ Cny’ĄŔnĘŁW
ă =l‘Č É’Ch=MGČ
ÉtonJĘsĘmĂ yrąĄ‘Ď NbĆŇIĂÁwČ Mt
ĳŇĎŁlbŇĘ sĂBĘ otŇ¡ eŁ‘Č N‘Čm
¿Č lĘ MyiĂŔmĂ yrăĄW
Ď ÉwylĎ‘Ď
hŇ¡BĆ rĘyĂ NJ
¿Ą otŔ’
Ł Ceă‘ČyĘ ÉrS
Ć ’ĞkĲČŇwĘ : ssĲĄmĘ‘ČrĲČ=tŇ’ĆwĘ Mt
Ł Ň¡ jĂ=tŇ’Ć hŇŁ‘ŔrĘpČŇlĘ
yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć MyĂrËČYĘmĂ CdŇÌbŇĂ ‘ĞIĲČwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ CYqĚěIĎwČ Zrĳ
Ł pŇĘ yĂ Nk
ăĄŇ wĘ
ÉrmĆx
Ł Ä BĘ hŇS
Ďę qĎ hŇdăĎŇŁbŇ‘ĞB
ĲČ MhĆÁyIĄxČ=tŇ’Ć CrÄrĘřmĲĎyĘwČ : ëŇrĆpĲŇĎ BĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
Cd¿ŇbŇĘ ‘ĲĎ=rS
Ć ’Ğ MtŔĎ dĎŇŁbăŇ‘Ğ=lJĎ tŇ’Ąť hŇdĳŇĆv
Ď BČ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ=lkĎŇbŇĘ C MynĂŔbĄŇlĘbŇĂ C
rS
ĆÄ ’Ğ tŇŁIĳrĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ tŇd¡
ŁŇ QĘyČmĘĲlČ MyĂrČŔYĘmĂ ëŇlĆămĆ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : ëŇrĆpĲŇĎ BĘ Mh
¡Ć bĎŇ
ÉNkĆŇdĘŇQĆyČBĘ rmĆ’ŇŁIęwČ : hŇ‘ĲĎCj tŇyn¡Ăè
Ą hČ MS
¿Ą wĘ hŇrĎŔpŇĘ S
Ă ÉtxČ’ČhĲĎ MS
ąĄ
otŔ’
Ł Nê
ăĆ mĂhĞwĲČ É’Ch NB
¿Ą =M’Ă MyĂnĳĎbŇĘ ’ĎhĲĎ=l‘Č Nt
¡ŇĆ y’ĂrĘC tŇoIŔrĂbŇĘ ‘ĂăhĎ =tŇ’Ć
CWŔ‘Ď âlăwĘ MyhĂŔŁl’ĹăhĎ =tŇ’Ć ÉtŁdŇQĘyČmĘhĲČ í’ŇrąĆyêĂwČ : hŇyĎxĲĎwĎ ’yh
¡Ă tŇ¿BČ =M’ĂwĘ
’rąĎqĘIĂwČ : MydŇĲĂlĎyĘhČ=tŇ’Ć íyI¡ĆxČêĘwČ MyĂrĳĎYĘmĂ ëŇlĆămĆ Nh
¡Ć ylĄ’Ğ rB
¿Ć DĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ Nt
¡ŇĆ yW
Ă ‘Ğ ‘ČCD¿mČ NhĆŔlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ tŇŁdŔQĘyČmĘĲlČ ÉMyĂrČÄYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ
âlÌ yJ
ăĂ hŇ‘Ł Ŕ rĘjČ=l’Ć ÉtŁdŇQĘyČmĘhĲČ írĘm
ąČ’Ňê
Ł wČ : MydŇĲĂlĎyĘhČ=tŇ’Ć íyI¡ĆxČêĘwČ
Nh
ËĆ lĄ’Ğ ’obÌŇêĎ MrĆTĆÄBĘ hŇeĎhĄŔ tŇoyăxĎř=yJĲĂ tŇŁIĳrĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ tŇI¡ŁrĂYĘUĂhČ MyS
ËĂ eĎkČŇ
tdlymh

.MyznkV’h ghnmk z"k hy‘Vyb VrVy My’bh ,Mydrpsh ghnmk +’ ymryb hymry yrbd hrTph v.1 .’
+rt ,V"x Nkw Cn’ĄrĎqĘtĂ l"Y v.10 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.9 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.3
tyV’rb Nyy‘ : xtp PTx wrrĞmĎyw ’"sb ,swpdh tw’xswnbw y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.14 .‘"tw
.xtp toIxČ ’"s v.19 .g"k T"m
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śsŘ2

twmV

1. 20–2. 15

Cm¡YĘ‘ČIĲČwČ M‘ËĎhĎ bŇrĆIÌĂwČ tŇŁdŇĳQĘyČmĘĲlČ Myh
¡Ă Łl’Ĺ bŇTĆyI¿ĄwČ : CdŇĲlĎ yĎwĘ tŇdŇĆ¡QĆ yČmĘhĲČ 20
: MyêĲĂBĎ Mh
¡Ć lĎ W‘ČI¿ČwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=tŇ’Ć tŇd¡
ŁŇ QĘyČmĘhĲČ C’¿rĘyĲĎ=yJĂ yhěĂ yĘwČ : dŇŁ’ĲmĘ 21
ChkĚŔylĂřS
Ę êČ ÉhrĎ’
Ł Ä yĘhČ dŇoQęIĂhČř NB
ăĄ hČ=lJĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ oU¡‘Č=lkĎŇlĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ wY
ăČ yĘwČ 22
: NCIĲxČêĘ tŇ¡BČ hČ=lkĎŇwĘ
NB
ĳĄ dŇlĆê
ăĄ wČ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ rhČê
¿Č wČ : ywĲĂlĄ=tŇBČ=tŇ’Ć xu¡ČIĂwČ ywĳĂlĄ tŇyB
ăĄ mĂ Sy’
¡Ă ëŇlĆ¿ĄwČ
I b, 2
hŇăĎlkŇĘ yĲĎ=âlwĘ : MyxĲĂrĎyĘ hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę Chn
¡ĄjĘYĘêĂwĲČ ’ChŔ bŇoTăř =yJĂ ÉotŇ’
Ł ’rĆêąĄwČ 3
tŇpĆŇĳĎb
E ČŇ C rm
¡Ď xĄb
ĲČŇ hŇr¿ĎmĘxĘêČwČ ’mĆŁGŔ tŇbČŇê
ăĄ Éol=xuČêĲĂwČ ůonypŇĂ ~ĘhČ Èdo‘
bŇ¿~Č tŇČ êĲĄwČ : r’
Ł Ĳ yĘhČ tŇ¿pČŇ W
Ę =l‘Č PŇCi¡BČ MW
Ćê
¿Ď wČ dŇlĆIŔĆhČ=tŇ’Ć ÉHBĎ MW
Ćê
ąĎ wČ 4
Zx
Ł ă rĘlĂ Éh‘ŁrĘjČ=tŇBČ dŇrĆêąĄwČ : olĲ hŇ¡W
Ć ‘ĎIĲĄ=hŇmČ hŇ‘ěĎ dŇĄlĘ qx
Ł ĳ rĎmĲĄ otŇ¡ x
Ł ’Ğ 5
ÉhbĎŇêĄhČ=tŇ’Ć ’rĆêąĄwČ r’
Łĳ yĘhČ dŇyăČ=l‘Č tŇk
ŁŇ¡ lĘŁhĲ hĎyt
¿ŇĆ r
Ł ‘ĞnĲČwĘ r’
Ł Ŕ yĘhČ=l‘Č
Ch’
ăĄ rĘêĂwČ ÉxêČpŇĘ êĂwČ : hĎxĲĆuĎêĂwČ Ht
¡ŇĎ mĎ’Ğ=tŇ’Ć xl
¿Č S
Ę êĂwČ PŇCiŔhČ ëŇotŇă BĘ 6
Myr¡ĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ yd¿ŇĄlĘIČmĂ rmĆ’ŇŁêěwČ wylĎŔ‘Ď lm
Ł ă xĘêČwČ hŇĳĆkŇ B
Ł r‘Čn¡Č=hŇeĄhĂwĘ dŇlĆIŔĆhČ=tŇ’Ć
hŇăè
Ď ’Ă ÉëlĎ ytŇĂ ’ŇrąĎqĎwĘ ëŇlĄę’ĄhĲČ ůh‘ŁrĘjČ=tŇBČ=l’Ć ÈotŇx
Ł ’Ğ rmĆ’ŇŁêăwČ : hŇĲzĆ 7
=tŇBČ Hl
¿Ď =rmĆ’ŇŁêĲwČ : dŇlĆIĲĎhČ=tŇ’Ć ëŇ¡Ďl qn¿ĂytŇĄ wĘ tŇŁIĳrĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ Nm
¡Ă tŇqĆnĆŔymĄ 8
rmĆ’ŇŁêÌwČ : dŇlĆIĲĎhČ M’
¿Ą =tŇ’Ć ’r¡ĎqĘêĂwČ hŇmĎŔlĘ‘ČhĲĎ ÉëlĆêÄĄ wČ ykŇĂ ĳĄl hŇŁ‘¡rĘjČ 9
Nê
ăĄ ’Ć yn¡Ă’ĞwĲČ ylĂŔ ChqăĂnĂyhĲĄwĘ ÉhEĆhČ dŇlĆąĆh
I Č =tŇ’Ć ykŇĂ yřlĂÁyhĄ hŇŁ‘ęrĘjČ=tŇBČ Hl
ăĎ
ÉCh’ĄÄbŇĂ êĘwČ dŇlĆIęĆhČ lDăČgŇĘ yĂwČ : ChqĲĄynĂêĘwČ dŇlĆ¡Ćh
I Č hŇËè
Ď ’ĂhĲĎ xuÌČêĂwČ ëŇrĳĄkĎŇW
Ę =tŇ’Ć 10
=NmĂ yJ
¿Ă rmĆ’ŇŁêěwČ hŇS
ĆŔ m
Ł ÉomS
Ę ’rąĎqĘêĂwČ Nb
ĳĄŇ lĘ Hl
¡Ď =yhĂyĘwĲČ hŇŁ‘ŔrĘjČ=tŇbČŇlĘ
wyxĎŔ’Ć=l’Ć ’Y
ăĄ IĄwČ ÉhS
Ćm
Ł lDąČgŇĘ IĂwČ MhĄęhĎ Mym
ăĂ IĎBČ ű yh
ăĂ yĘwČ : ChtŇĲĂ yS
Ă mĘ MyĂU¡ČhČ 11
: wyxĲĎ’ĆmĲĄ yr¡ĂbŇĘ ‘Ă=Sy’ĲĂ hŇ¿JĆ mČ yrĂŔYĘmĂ Sy’
ăĂ É’rĘIČwČ Mt
ĳŇĎŁlbŇĘ sĂBĘ ’rĘI¡ČwČ
Chn
¡ĄmĘTĘIĂwĲČ yrĂŔYĘUĂhČ=tŇ’Ć ÉëIČwČ Sy’
ĳĂ Ny’ăĄ yJ
ăĂ ’rĘI¡ČwČ hŇŁkŔwĎ ÉhJ
Ł NpĆŇąIĂwČ 12
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ My~ĳĂnĂ Myr¡ĂbŇĘ ‘Ă MyS
¿Ă nĎ’Ğ=ynĲĄS
Ę hŇËĄh
e Ă wĘ ynĂŔè
Ą hČ MoIăBČ É’YĄIĄwČ : loxĲBČ 13
ÉTpĄŇS
Ł wĘ rW
ąČ Sy’ÄĂ lĘ ìÂmĘW
ĲĎ ym
ăĂ rmĆ’ŇIŁwČţ : ìŇ‘ĲĆrĄ hŇ¡JĆ tŇČ hŇUĎ¿Ďl ‘S
ĎŔ rĎl
ĲĎ 14
’rąĎyIĂwČ yrĳĂYĘUĂhČ=tŇ’Ć êĎgŇĘ r¡ČhĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ rmĄŔ’
Ł hŇê
ăĎ ’Č ÉynĂgĄÄrĘhĎlĘhĲČ CnylĄŔ‘Ď
rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć Éh‘ŁrĘjČ ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ : rb
ĲĎŇ DĎhČ ‘d¿ČŇon Nk
¡ĄŇ ’Ď rmČŔ’ŇIŁwČ ÉhS
Ćm
Ł 15
bŇS
Ć ¿ĄwČ
I hŇ‘Ł Ŕ rĘpČŇ ynăĄjĘmĂ ÉhS
Ćm
Ł xrąČbŇĘ IĂwČ hŇĳĆSm
Ł =tŇ’Ć gŇră
Ł hĞĲlČ Su¡ĄbČŇyĘwČ hŇEĆŔhČ
Nydm=Zr’b
.rsx Chk
Ě lĂS
Ę êČ yllhb ,ymlVwry Nk v.22
.r"tw y"t ,‘"t ,V"x Nkw MyrĂbĘ‘ĂlĎ dwlyh l"Y v.22
.rsx ykĂlĂyhĄ ymlVwry ,yllhb Nk v.9 .ytbr +T v.2 rds N’k Ny’ Myrps tYqmb v.1 .b
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hŇnĎ’ŇŁbăŇêĎwČ tŇonĳBĎ ‘bČŇăS
Ć Ny¡ĎdĘŇmĂ Nh
¿Ą k
ŁŇ lĘC : r’ĲĄBĘhČ=l‘Č bŇS
Ć ¿ĄwČ
I Ny¡ĎdĘŇmĂ=ZrĆ’ĲĆBĘ
17 C’b
Ł ¿Ň IĎwČ : NhĲĆybŇĂ ’Ğ N’ŇY
Ł ¿ tŇoq¡S
Ę hČlĘ MyTĂŔhĎrĘhăĎ=tŇ’Ć ÉhnĎ’ŇQĆÄmČêĘwČ hŇnĎlĆędĘŇêĂwČ
18 h
Ň nĎ’ŇŁběêĎwČ : MnĲĎ’ŇY
Ł =tŇ’Ć qĘS
Ę ¡IČwČ N‘ĎŔS
Ă oIăwČ ÉhS
Ćm
Ł MqĎąĎwČ
I MCS
ĳ rĘgĲĎŇyĘwČ My‘¡Ăr
Ł hĲĎ
19 Sy’
ăĂ írĘmČě’Ňê
Ł wČ : MoIĲhČ ’B
Ł ¡ Nê
¿ĆrĘhČmĲĂ ‘ČCDËmČ rmĆ’ŇŁIěwČ Nh
ĳĆ ybŇĂ ’Ğ l’
¡Ą C‘rĘ=l’Ć
: N’ŇŁ~ĲhČ=tŇ’Ć qĘS
Ę ¡IČwČ CnlĎŔ ÉhlĎdĎŇ hŇŁląDĎ=MgČŇwĘ My‘ĳĂr
Ł hĲĎ dŇIăČmĂ Cnl
¡Ď y~ĂhĂ yrĂŔYĘmĂ
20 ol
¡ N’
¿Ć rĘqĂ Sy’ŔĂ hĎ=tŇ’Ć Nê
ăĆbŇĘ zČ‘Ğ ÉhEĆ hŇUĎąĎl oIĳ’ČwĘ wyt
¡ŇĎ nŁBĘ=l’Ć rmĆ’ŇI¿ŁwČ
21 h
Ň r¿Ďj
Ł YĂ=tŇ’Ć Nê
ËĄIĂwČ Sy’
ĳĂ hĎ=tŇ’Ć tŇbĆŇăS
Ć lĎ hŇ¡S
Ćm
Ł l’ĆoI¿wČ : MxĆĲlĎ lkČŇ’Ňy¿ŁwĘ
22 rG
ăĄ rmČŔ’Ď yJ
ăĂ MS
Łĳ rĘGĲĄ om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘIĂřwČ NBĄŔ dŇlĆê
ăĄwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł lĘ oê¡bŇĂ
: hŇIĲĎrĂkŇĘ nĎ ZrĆ’¡ĆBĘ ytŇĂ yyĂŔhĎ
23 =yn
ĲĄ bŇĘ CxÌnĘ’ĲĎIĄwČ MyĂrČŔYĘmĂ ëŇlĆămĆ ÉtmĎIĎÄwČ MhĄęhĎ MyBÁĂ rČhĲĎ MymÄĂ IĎbČŇ žyhĂyĘwČ
=NmĂ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=l’Ć Mt
ËŇĎ ‘ĎwĘS
Č l‘Čê
ÌČ wČ Cq‘ĳĎzĘIĂwČ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘ĞhĲĎ=NmĂ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ
24 ot
Ŕ yrĂBĘ=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ rJ
Łą zĘIĂwČ Mt
ĳŇĎ qĎ’ĞĲnČ =tŇ’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ : hŇdŇĲĎŁbŇ‘ĞhĲĎ
25 yn
ăĄBĘ=tŇ’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ : bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆwĘ qx
¿Ď YĘyĂ=tŇ’Ćř Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć
g N’ŇŁYË=tŇ’Ć hŇ‘ËĆr
Ł hŇ¿yĎhĎ hŇS
Ćę m
Ł C
: MyhĲĂŁl’Ĺ ‘dČŇ¡IĄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
’b
Ł ËŇ IĎwČ rBĎŔdĘŇUĂhČ rx
ăČ ’Č ÉN’Ň~
Ł hČ=tŇ’Ć gŇh
ąČ nĘIĂwČ NyĳĎdĘŇmĂ Nh
ăĄ J
Ł on¡tŇĘ ŁxĲ or¿tŇĘ yĂ
2 S’
¡Ą =tŇBČlČBĘ wyl
ËĎ ’Ą ho¿ĎhyĘ ëŇ’ÄČ lĘmČ ’rĎIĄwČţ : hŇbĎŇrĲĄx
Ł Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh
¿Č =l’Ć
: lJĲĎ’Ě Cen
¿Ćy’Ą hŇ¡Ći
n Ę hČwĘ S’ĄŔBĎ r‘ăĄB
Ł ÉhnĆiĘhČ hŇąĄh
e Ă wĘ ’rĘIČęwČ hŇĳĆi
n Ę hČ ëŇoêămĂ
3 ‘
ČCD¡mČ hŇĳĆh
E Č ld¡
ŁŇ GĎhČ hŇ¿’Ć rĘUČhČ=tŇ’Ć hŇ’ĆŔrĘ’ĆwĘ ’e
ăĎ=hŇrĎsĲĚ’Ď hŇS
ĆŔ m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ
4 wyl
ĎÄ’Ą ž’rĎqĘIĂwČ tŇo’ĳrĘlĂ rs
ăĎ yJ
ăĂ ho¡ĎhyĘ ’rĘI¿ČwČ : hŇĲnĆ iĘhČ r‘¿ČbŇĘ yĂ=âlĲ
5 rm
Ć ’ŇI¡ŁwČ : ynĂĲeĄ hĂ rmĆ’ŇI¿ŁwČ hŇ¡S
Ćm
Ł hŇ¿S
Ćm
Ł rmĆ’ŇŁIËwČ hŇnĆęiĘhČ ëŇoêămĂ MyhÁĂ Łl’Ĺ
ÉhêĎ’Č rS
ąĆ ’Ğ MoqęUĎhČ yJ
ăĂ ìŇyřlĆŔgŇĘ rČ l‘ăČmĄ ÉìyřlĆÄ‘ĎnĘ lS
ąČ MŁlĳhĞ bŇrăČqĘêĂ=l’Č
6 yh
ÌĄŁl’Ĺ ìŇybĂŔ’Ď yh
ăĄŁl’Ĺ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ rmĆ’ŇŁIęwČ : ’ChĲ SdŇĆq
Ł ¡ =tŇmČdĘŇ’Č wylĎŔ‘Ď dŇămĄ o‘
’rĄŔyĎ yJ
ăĂ wynĎŔjĎ ÉhS
Ćm
Ł rê
ąĄsĘIČwČ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČ yh
ăĄŁl’ŇwĲĄ qx
¡Ď YĘyĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č
7 yU
¡Ă ‘Č yn¿Ă‘Ľ=tŇ’Ć ytŇĂ y’
ËĂ rĎ hŇŁ’¿rĎř hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇŁIăwČ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ=l’Ć TyB
¡Ă hČmĲĄ
yêĂ‘Ęd¡ČŇyĎ yJ
¿Ă wyW
ĎŔ gŇĘ nĲŁ ynăĄjĘmĂ ÉyêĂ‘ĘmÄČ S
Ď Mt
ąŇĎ qĎ‘ĞYĲČ=tŇ’ĆwĘ MyĂrĳĎYĘmĂBĘ rS
ăĆ ’Ğ
8 ZrĆ’
ăĎhĎ=NmĂ ÈotŇŁl‘ĞhĲČlĘCĲ MyĂrČęYĘmĂ dŇIăČmĂ ű olăy~ĂhČlĘ dŇrĄ
Â ’ĄwĲĎ : wyb
ĲĎŇ ’
Ł kŇĘ mČ=tŇ’Ć
16

’whh
.s"tw y"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.24 .y"k ’"tw y"k Myrps tYqmb Nkw ’rĎqĘêĂwČ rybs v.22
.yrq o’rĎ v.7 .V"x Nkw ìlĆgĘrČ ’"s v.5 .y"tw ’"t ,V"x ,b"d Nkw ìlĘ‘ČnČ ’"s v.5 .g
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Sb
ĳĎŇ dĘŇC bŇ¡ĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ ZrĆ’
ËĆ=l’Ć hŇbĎŔxĎrĘC ÉhbĎŇoT ZrĆ’
ąĆ=l’Ć ů’whĂhČ
: ysĲĂCbŇyĘhČwĘ yC¡ĂxĂhĲČwĘ yEĂŔ rĂjĘhČwĘ ÉyrĂm
Ł ’ĹhĲĎwĘ yêŔĂ xĂăhČ wĘř ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ MoqąmĘ=l’Ć
=tŇ’Ć ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ=MgČŇwĘ yl
ĳĎ ’Ą hŇ’ĎăBĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇq¿Č‘ĞYĲČ hŇËĄh
e Ă hŇêěĎ ‘ČwĘ
ì¡ŇxĞĲlĎř S
Ę ’ĲĆwĘ hŇkĎŔlĘ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : MtĲŇĎ ’
Ł MyY
¿Ă xĞŁlĲ MyĂr¡ČYĘmĂ rS
¿Ć ’Ğ ZxČQČŔhČ
ÉhS
Ćm
Ł rmĆ’ŇIąŁwČ : MyĂrĲĎYĘUĂmřĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yU
¿Ă ‘Č=tŇ’Ć ’Y
ËĄ ohwĘ hŇŁ‘ĳrĘjČ=l’Ć
yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć ’yY
ËĂ o’ yk
¿ŇĂ wĘ hŇ‘Ł ĳ rĘjČ=l’Ć ëŇ¡Ąl’Ą yJ
¿Ă ykŇĂ ŁnŔ’Ď ym
ăĂ MyhĂŔŁl’ĹăhĎ =l’Ć
yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ yJ
¿Ă tŇo’ŔhĎ ìăŇQĘ=hŇzĆwĘ ëŇUĎŔ‘Ă hŇăĆh
y Ę ’ĲĆ=yJĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : MyĂrĲĎYĘUĂmĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
MyhĂŔŁl’ĹăhĎ =tŇ’Ć ÉNCdŇbŇĘ ‘ČêĲČ MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉM‘ĎhĎ=tŇ’Ć ìąŇ’ĞyYĲĂohBĘ ìŇyê
ĳĂ xĘlČS
Ę
È’bĎŇ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ=l’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇĲEĆhČ rh
¿Ď hĎ l‘¡Č
Mk
ĳĆŇ ylĄ’Ğ ynĂăxČ lĎS
Ę Mk
¡ĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ MhĆŔlĎ yêăĂrĘmČ’ĲĎwĘ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć
hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ rmĆ’ŇIąŁwČ : MhĲĆlĄ’Ğ rm
¡Č ’
Ł hŇ¿mĎ omŔè
Ę =hŇmČ yl
ăĂ =CrmĘ’ĲĎwĘ
hŇ¡Ćh
y Ę ’ĲĆ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂř ÉrmČ’ŇŁtŇ hŇŁJą rmĆ’ŇŁIęwČ hŇĳĆh
y Ę ’ĲĆ rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡Ćh
y Ę ’ĲĆ
ÈrmČ’ŇŁtŇ hŇŁJă hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć MyhÁĂ Łl’Ĺ dŇo‘Ä žrmĆ’ŇIŁwČ : Mk
ĲĆŇ ylĄ’Ğ ynĂ¿xČ lĎS
Ę
yh
¿ĄŁl’Ĺř MhÁĎ rĎbŇĘ ’Č yhĄÄŁl’Ĺ MkĆęytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć
yr¡ĂkŇĘ zĂ hŇ¿ĆwĘ
z MlĎŔ‘ŁlĘ ym
ăĂ è
Ę =hŇzĆ Mk
ĳĆŇ ylĄ’Ğ ynĂăxČ lĎS
Ę bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ yh
¿ĄŁl’ŇwĲĄ qx
ËĎ YĘyĂ
hoĎÂhyĘ ÉMhĆlĄ’Ğ ê
ąĎ rĘmČ’ĲĎwĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄqĘzĂ=tŇ’Ć êÂĎ pŇĘ sČ’ĲĎwĘ ëŇăĄl : rřDĲŁ rd¿
ŁŇ lĘ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ bŇŁq¡‘ĞyĲČwĘ qx
¿Ď YĘyĂ Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č yh
ÌĄŁl’Ĺ ylČŔ’Ą hŇă’Ď rĘnĂ ÉMkĆŇytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ yh
ąĄŁl’Ĺ
hŇăĆl‘Ğ’ĲČ rmČę’
Ł wĲĎ : MyĂrĲĎYĘmĂBĘ Mk
¡ĆŇ lĎ yCW
¿ ‘ĎhĲĆ=tŇ’ĆwĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć ÉyêĂdĘŇqÄČ jĎ dŇŁqąjĎ
yEĂŔ rĂjĘhČwĘ ÉyrĂm
Ł ’ĹhĲĎwĘ yêŔĂ xĂăhČ wĘ ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ ZrĆ’
ąĆ=l’Ć ůMyĂrČYĘmĂ ynăĂ‘ĽmĲĄ ÈMkĆŇtŇĘ ’Ć
tÃĎ ’ŇbĎŇC ìŇĳĆlq
Ł lĘ C‘¡mĘS
ĲĎ wĘ : Sb
ĲĎŇ dĘŇC bŇ¡ĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ ZrĆ’
ËĆ=l’Ć ys
ĳĂ CbŇyĘhČwĘ yC¡ĂxĂhĲČwĘ
yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ ÉwylĎ’Ą Mê
ąĆrĘmČ’ĞwĲČ MyĂrČęYĘmĂ ëŇlĆămĆ =l’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ynĄÄqĘzĂwĘ žhêĎ’Č
ÉMymĂyĎ tŇS
Ć ŁląS
Ę ëŇrĆDăĆ ’eÂĎ =hŇkĎŇlĘřĲnĄ hŇêęĎ ‘ČwĘ CnylĄŔ‘Ď hŇrăĎqĘnĂ ÉMyIĂrĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ
Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć Nê
¿Ą yĂ=âlĲ yJĂţ yêĂ‘ĘdČŔyĎ ynăĂ’ĞwĲČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ hŇ¡xĎ BĘzĘnĂwĘ rBĎŔdĘŇUĂBČ
ytăĂŇyJĄhĂwĘ ÉydĂŇyĎ=tŇ’Ć yê
ąĂ xĘlČS
ĲĎ wĘ : hŇqĲĎzĎxĞ dŇy¿ĎBĘ âl¡wĘ ëŇŁlĳhĞĲlČ MyĂr¡ČYĘmĂ ëŇlĆ¿mĆ
Nk
¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČwĘ oBĳrĘqĂBĘ hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ rS
¿Ć ’Ğ ytŔČ ’
Ł lĘpŇĘ nĂ É lk
ŁŇ BĘ MyĂrČŔYĘmĂ=tŇ’Ć
yJ
ăĂ ÉhyĎhĎwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ynăĄy‘ĄBĘ hŇ¡Ćh
E Č =M‘ĎhĲĎř Nx
¿Ą =tŇ’Ć yê
ËĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć xQ
¿Č S
Č yĘ
Nwklt
’"s v.14 .‘"t Nkw MyĂrĎYĘmĂ ZrĆ’ĆmĄ ’"s v.10 .wxyryb gwtm Nk v.10 .V"x Nkw yêĂxĂhČ ’"s v.8
tYqmb v.18 .y"tw V"x Nkw rd
Ł wĎ ’"s v.15 .‘"tw V"x Nkw yhĄŁl’wĄ ’"s v.15 .V"xw b"d Nkw ynĄB=l’Ć
.hkl
Ğ n y"k Myrps

9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21
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HtŔĎ yBĄ tŇrăČGĎmĂC ÉHêĎnĘkĆŇè
Ę mĂ hŇąè
Ď ’Ă hŇlĎÄ’ĞS
ĲĎ wĘ : MqĲĎyrĄ CkŇ¡ lĘtĲŇĄ âl¿ NCkŔlĄtĲŇĄ
MkĆŔytŇĄ ŁnăBĘ=l‘ČwĘ ÉMkĆŇynĄBĘ=l‘Č MêęĆ mĘW
Č wĘ tŇŁlĳmĎW
Ę C bŇ¡hĎ zĎ yl
¿Ą kŇĘ C PŇsĆËĆkŇ =ylĄJĘ
d ylĂŔ Cnym
ăĂ ’ĞyĲČ=âlĲ ÉNhĄwĘ rmĆ’ŇŁIŔwČ ÉhS
Ćm
Ł N‘ČIąČwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ=tŇ’Ć Mê
¡ĆlĘ~ČnĂwĘ
2 rm
Ć ’ŇŁIÌwČ : hoĲĎhyĘ ìŇyl
¡Ć ’Ą hŇ¿’Ď rĘnĂ=âlĲ CrŔmĘ’ŇyĲŁ yJ
ăĂ yl
ĳĂ q
Ł BĘ C‘¡mĘS
Ę yĂ âl¿wĘ
3 h
Ň YĎrĘ’ČŔ Chk
ăĄŇ ylĂS
Ę hČ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇFĲĆmČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ ìŇdĳŇĆyĎbŇĘ hŇăĆm
E Čř ho¡ĎhyĘ wyl
ËĎ ’Ą
4 ÉhoĎhyĘ rm
Ć ’ŇŁIąwČ : wynĲĎjĎmĂ hŇ¡S
Ćm
Ł snĎ¿IĎwČ Sx
ĳĎ nĎlĘ yh
ăĂ yĘwČ hŇYĎrĘ’¡Č Chk
¿ĄŇ ylĂS
Ę IČwČ
yh
¿Ă yĘwČ oBŔ qzĆxĞăIČwČ ÉodŇyĎ xl
ąČ S
Ę IĂwČ obĳŇnĎzĘBĂ zx
Ł ¡ ’ĹwĲĆ ìŔdĘŇyĲĎ ÉxlČS
Ę hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć
5 Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ìŇyl
ËĆ ’Ą hŇ¿’Ď rĘnĂ=yJĲĂ CnymĂŔ’ĞyĲČ N‘Čm
ăČ lĘ : ojĲkČŇBĘ hŇ¡FĆ mČlĘ
6 d
Ň o‘ę olÁ hoĎÄhyĘ žrmĆ’ŇIŁwČ : bŇŁqĲ‘ĞyĲČ yh
¿ĄŁl’ŇwĲĄ qx
¡Ď YĘyĂ yh
¿ĄŁl’Ĺř Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č yh
ÌĄŁl’Ĺ
tŇ‘Čr¿ČY
Ł mĘ od¡ŇyĎ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ Hř’ĎŔYĂoIăwČ oqĳyxĄBĘ od¡ŇyĎ ’b
¿ĄŇ IĎwČ ìŇqĆŔyxĄBĘ ÉìdĘŇyĲĎ ’n
ąĎ=’bĄŇhĲĎ
7 ÉH’
Ď YĂoIĲwČ oqĳyxĄ=l’Ć od¡ŇyĎ bŇS
Ć ¿IĎwČ ìŇqĆŔyxĄ=l’Ć ÉìdĘŇyĲĎ bŇąS
Ą hĎ rmĆ’ŇŁIęwČ : gŇlĆè
ĲĎ JČ
8 âl
ă wĘ ëŇlĎŔ Cnym
ăĂ ’ĞyĲČ âlă=M’Ă ÉhyĎhĎwĘ : orĲW
Ď bŇĘ JĂ hŇbĎŇ¡S
Ď =hŇeĄhĂwĘ oqŔyxĄmĲĄ
9 h
Ň yĎÃhĎwĘ : NorĲxĞ’ĲČhĎ tŇŁ’¿hĎ lq
Ł ¡ lĘ CnymĂŔ’ĹhĲĆwĘ NoS
ĳ ’ŇrĂhĲĎ tŇŁ’ăhĎ lq
Ł ¡ lĘ C‘ŔmĘS
Ę yĂ
ìŇlĆŔq
Ł lĘ ÉNC‘mĘS
Ę yĂ âląwĘ hŇQĆ’ĄęhĎ tŇotÁ’
Ł hĲĎ ynĄÄS
Ę lĂ žMGČ CnymÃĂ ’ĞyĲČ âlă=M’Ă
xuăČêĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyĂUÄČ hČ CyąhĎwĘ hŇĳS
Ď BĎIČhČ ê
¡Ď kŇĘ pČŇS
ĲĎ wĘ r’
Ł Ŕ yĘhČ ym
ăĄ yUĄmĂ ÉêĎxĘqČĲlĎ wĘ
10 ůyn
Ď ŁdŇ’Ğ yB
ăĂ ÈhoĎhyĘ=l’Ć hŇăS
Ćm
Ł rmĆ’ŇŁIÄwČ : tŇS
ĆB
ĲĎ IČBČ Md¡ĎŇlĘ Cy¿hĎwĘ r’
Ł Ŕ yĘhČ=NmĂ
ì¡ŇrĘBĆDČ z’
¿Ď mĄ MG
ËČ MS
Ł Ŕ lĘè
Ă mĂ MG
ăČ É lomêĘmĂ MG
ąČ ykŇĂ Łnę’Ď MyrĂÁbĎŇDĘ Sy’ÄĂ žâl
11 ym
ăĂ wylĎę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ykŇĂ nĲŁ’Ď NoS
¡ lĎ dŇ¿bČŇ kŇĘ C hŇËjĆ =dŇbČŇkŇĘ yJÌĂ ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č=l’Ć
rCĳĄ‘Ă o’ă xČu¡ĄpŇĂ o’¿ SrĄŔxĄ o’ă MQĄŔ’Ă MCW
ă yĎ=ymĲĂ o’ť ůMdĎŇ’ĎĲlĎ ÈhjĆ MW
ăĎ
12 ì
Ň yt¡ĂŇyrĄohĲwĘ ìŇyjĂŔ=M‘Ă hŇăĆh
y Ę ’ĲĆ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ëŇĳĄl hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : hoĲĎhyĘ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ âl¿hĞ
13, 14 P
Ň ’ÄČ =rxČIĲĂwČ : xl
ĲĎ S
Ę êĂ=dŇyČBĘ ’n
¡Ď=xlČS
ĲĘ ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ yB
ăĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : rB
ĲĄ dČŇêĘ rS
¿Ć ’Ğ
rB
¿Ą dČŇ=yJĲĂ yêĂ‘ĘdČěyĎ ywĂŔQĄhČ ÉìyxÄĂ ’Ď Nrą
Ł hĞ’ĲČ âlÄhĞ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇS
Ćę m
Ł BĘ hoĎÁhyĘ
: oBĲlĂBĘ xm
¿Č W
Ď wĘ ì¡Ň’ĞrĲĎwĘ ìŇtŔĆ ’ŇrĎqĘlĂ ’Y
ăĄ Ły É’Ch=hŇeĄhĂ Mg
ąČŇ wĘ ’Chĳ rB
¡Ą dČŇyĘ
15 Éìyj
ÄĂ =M‘Ă hŇąĆh
y Ę ’ĲĆ ykęĂ nŁ’ĲĎwĘ wypĳŇĂ BĘ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć ê
¿Ď mĘW
Č wĘ wylĎŔ’Ą ê
ăĎ rĘBČdĂŇwĘ
16 ì
¡Ň lĘ ’Ch¿=rBĆdĂŇwĘ : NCWĲ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ tŇ¡’Ą MkĆŔtŇĘ ’Ć ytăĂŇyrĄohĲwĘ ChyjĂŔ=M‘ĂwĘ
: MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ oQ¿=hŇyĆhĘêĲĂ hŇê
¡Ď ’ČwĘ hŇpĆŔlĘ ìăŇQĘ=hŇyĆhĘyĲĂ É’Ch hŇyĎh
ąĎwĘ M‘ĳĎhĎ=l’Ć
22

hTmh=t’w
Tw‘ymb ,w"Tdw b"yd ,w"dx ,h"dx ,w"d ,g"d Nkw hgwtm Ny‘ =M‘ĲĎhĎ ’"s ,d"dxw y"k Myrps bwrb =M‘Ďh
ĲĎ Nk v.21
.‘"tw V"x Nkw yhĄŁl’wĄ ’"s v.5 .yrq hEĆ=hmČ ,bytk hEĆmČ v.2 .d .d"ydw ’"d Nkw gtm ’lb =M‘ĎhĎ
.+z qwsp Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw oqyxĄmĄ h’Ywyw ’"s v.6
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4. 17–5. 2

: tŇŁtŇĲ Ł’hĲĎ=tŇ’Ć oB¡ř=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ ìŇdĳŇĆyĎBĘ xuăČêĂ hŇ¡Ćh
E Č hŇ¿FĆ UČhČ=tŇ’ĆwĘ
sŘ4

’eĎę hŇkĎŇlĘă’Ą Éol rmĆ’ŇIąŁwČ onętŇĘ ŁxĲ rtŇĆ ăyĆ=l’Ć ű bŇS
Ď ăIĎwČ hŇS
ĆÁ m
Ł ëŇlĆIÄĄwČ
rmĆ’ŇŁIÌwČ MyIĳx
Ă Č MdăĎŇo‘hĲČ hŇ¡’Ć rĘ’ĆwĘ MyĂrČŔYĘmĂBĘ=rS
Ć ’Ğ yx
ăČ ’Č=l’Ć ÉhbĎŇCSÄ’ĎwĘ
NyĎŔdĘŇmĂBĘ ÉhS
Ćm
Ł =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : MolĲS
Ď lĘ ëŇ¿Ąl hŇ¡S
Ćm
Ł lĘ orËtŇĘ yĂ
: ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ=tŇ’Ć MyS
¡Ă qĘbČŇmĘhĲČ MyS
ĂŔ nĎ’ĞăhĎ =lJĎ ÉCtŇmĄÄ=yJĂ MřyĂrĳĎYĘmĂ bŇăS
Ě ëŇ¡Ąl
bŇS
Ď ¡IĎwČ rm
Ł Ŕ xĞhĲČ=l‘ĲČ ÉMbĄŇJĂrĘIČwČ wynĎęBĎ=tŇ’ĆwĘ oêăS
Ę ’Ă=tŇ’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł xuÄČ IĂwČ
rmĆ’ŇIăŁwČ : odĲŇ yĎBĘ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ hŇ¿FĄ mČ=tŇ’Ć hŇËS
Ćm
Ł xu¿ČIĂwČ MyĂrĳĎYĘmĂ hŇYĎrĘ’ăČ
ÉMytŇĂ pŇĘ ŁUĲhČ=lJĎ hŇ’ĄęrĘ hŇmĎyĘrČŔYĘmĂ bŇCS
ă lĎ ÉìêĘkŇĘ lĆBĘ ůhS
Ćm
Ł =l’Ć ÈhoĎhyĘ
oBŔlĂ=tŇ’Ć qEăĄxČ’Ğ ÉynĂ’ĞwĲČ hŇ‘Ł ĳ rĘpČŇ ynăĄpŇĘ lĂ Mt
¡ŇĎ yW
Ă ‘ĞwĲČ ìŇdŔĆyĎbŇĘ yêĂmĘăW
Č =rS
Ć ’Ğ
yn¿ĂBĘ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť hŇŁ‘ĳrĘjČ=l’Ć ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ : M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć xQ
¡Č S
Č yĘ âl¿wĘ
N’
¡Ą mĎêĘwČ ynĂdŔĄbŇĘ ‘ČyăČwĘ ÉynĂBĘ=tŇ’Ć xQ
ąČ S
Č ìŇylĆę’Ą rm
ăČ ’
Ł wĲĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yr¡Ăk
ŁŇ bŇĘ
NolĳUĎBČ ëŇrĆD¡ĆbČŇ yh
¿Ă yĘwČ : ìŇrĲĆk
ŁŇ BĘ ì¡ŇnĘBĂ=tŇ’Ć gŇrĄŔh
Ł yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ ÉheĄhĂ oxĳQĘS
Č lĘ
Étr
Ł kŇĘ êĂwČ rY
Ł ę hŇrĎÁj
Ł YĂ xuÄČ êĂwČ : otŇĲ ymĂhĞ Su¡ĄbČŇyĘwČ hoĎŔhyĘ ChS
ăĄ GĘpŇĘ IĂwČ
hŇê
¡Ď ’Č Mym
ËĂ DĎ=NtŇČ xĞ yJÌĂ rmĆ’ŇŁêěwČ wyl
ĳĎ gŇĘ rČlĘ ‘G
¡ČêČwČ HnĎŔBĘ tŇăČlrĘ‘Ď=tŇ’Ć
: tŇŁlĲCUlČ Mym
¡Ă DĎ Nt
¿ŇČ xĞ hŇrĎŔmĘă’Ď z’Ďť CeU
ĳĆ mĂ PŇrĆI¡ĂwČ : ylĲĂ

17

18

19

20
21

22
23
24
25

26

ëŇlĆIęĄwČ hŇrĎB
ĳřĎ dĘŇUĂhČ hŇ¡S
Ćm
Ł tŇ’Ňr¿ČqĘlĂ ëŇËĄl Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ 27
=lJĎ tŇË’Ą Nr
Ł Ŕ hĞă’Č lĘ ÉhS
Ćm
Ł dŇąGĄIČwČ : olĲ=qè
Č IĲĂwČ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh
¿Č BĘ ChS
ËĄ GĘpŇĘ IĂwĲČ 28
hŇ¡S
Ćm
Ł ëŇlĆ¿ĄwČ
I : ChCĲĎYĂ rS
¿Ć ’Ğ tŇt
Ł Ň¡ ’
Ł hĲĎ=lJĎ tŇ¿’Ą wĘ oxĳlĎS
Ę rS
ăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ yr¿ĄbŇĘ DĂ 29
tŇ’Ąť Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ rB
ăĄ dČŇyĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄqĘzĂ=lJĎ=tŇ’Ć CpŔsĘ’ČăIČwČ Nrĳ
Ł hĞ’ĲČwĘ 30
yn¿Ąy‘ĄlĘ tŇŁtŇ¡ ’
Ł hĲĎ W‘ČI¿ČwČ hŇĳĆSm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČ=lJĎ
yk
ąŇĂ wĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ dŇqÄČ pĎŇ=yJĲĂ C‘ÃmĘS
Ę IĂwČĲ M‘ĳĎhĎ Nm
¡Ą ’ĞIĲČwČĲ : M‘ĲĎhĎ 31
Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČwĘ hŇăS
Ćm
Ł C’BĎť rxČę’ČwĘ : CwĲxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ Cd¡ŇuĘIĂwĲČ MyĎŔnĘ‘Ď=tŇ’Ć Éh’ĎrĎ h
CGx
Ł ¿ yĎwĘ yUĂŔ‘Č=tŇ’Ć ÉxQČS
Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ hŇŁ‘ĳrĘjČ=l’Ć
xQ
¡Č S
Č lĘ olŔq
Ł BĘ ‘m
ăČ S
Ę ’Ć rS
ăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ ym
ąĂ hŇŁ‘ŔrĘjČ rmĆ’ŇIăŁwČ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ yl
¡Ă 2
: xČĲQĄ S
Č ’Ğ âl¿ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Mg
¿ČŇ wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉyêĂ‘ĘdČÄyĎ âlą l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
wrm’yw
wxyryb v.27

.V"xw rd"nq y"k +z Nkw yrqw bytk hmĎyĘrĎYĘmĂ ’"s ,hmĎyĘrĎYĘmĂ rybs v.19 .HBĎ rybs v.17
.t"ybh xtp hrbČdmh

5. 3–21
3

4
5
6
7

8

9
10

11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
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tŇS
Ć ŁlÄS
Ę žërĆDĆ ’eĎÃ hŇkĎŇlĘăĄnř Cnyl
ĳĄ ‘Ď ’răĎqĘnĂ Myr¡ĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ yh
¿ĄŁl’Ĺ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ
o’¿ rbĆŇD¡ĆBČ Cn‘ĄŔGĎpŇĘ yĂ=NjĆÄ CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ ÉhxĎBĘzĘnĂwĘ rBĎędĘŇUĂBČ MymÁĂ yĎ
C‘yr¿ĂpŇĘ êČ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČwĘ hŇăS
Ćm
Ł hŇUĎlĎť MyĂrČŔYĘmĂ ëŇlĆămĆ ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ : bŇrĆxĲĎbĆŇ
MyB
¿Ă rČ=NhĄ hŇ‘Ł Ŕ rĘjČ rmĆ’ŇIăŁwČ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄŁlĲbŇĘ sĂlĘ CkŇ¡ lĘ wyW
ĳĎ ‘ĞUĲČmĲĂ M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć
MoIăBČ hŇ‘Ł ¡ rĘjČ wY
¿Č yĘwČ : MtĲŇĎŁlbŇĘ iĂmĂ Mt
¡ŇĎ ’
Ł Mê
¿ĆBČS
Ę hĂwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘řăČ hŇê
¡Ď ‘Č
tŇtÄĄ lĎ NCpÂsřĂ ’ŇŁtŇĲ âlă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ wyr¡ĎTĘŁSĲ=tŇ’ĆwĘ M‘ĎŔBĎ MyW
ăĂ gŇĘ eĲŁhČ=tŇ’Ć ’ChĳhČ
CS
¿S
Ę ŁqĲwĘ CkŔlĘăĄy MhĄť MS
Łĳ lĘS
Ă lomătŇĘ JĂ Myn¡ĂbĄŇQĘhČ NB
Ł ¿ lĘlĂ M‘ËĎlĎ NbĆŇÌêĆ
lomąêĘ MyW
ĂÄ ‘Ł žMhĄ rS
ăĆ ’Ğ MynÁĂ bĄŇQĘhČ tŇnĆŁJÄtŇĘ mČ=tŇ’ĆwĘ : NbĆŇêĲĆ Mh
¡Ć lĎ
NJĄę=l‘Č MhĄŔ Myj
ăĂ rĘnĂ=yJĲĂ CeU
ĳĆ mĂ C‘¡rĘgŇĘ tŇĂ âl¿ MhĆŔylĄ‘Ğ CmyW
ăĂ êĎ ÉMS
Ł lĘS
Ă
hŇdËŇĎŁbŇ‘ĞhĲĎ dŇÌBČ kŇĘ êĂ : CnyhĲĄŁl’ŇĲlĄ hŇ¿xĎ BĘzĘnřĂ hŇ¡kĎŇ lĘĲnĄ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMyqĂ‘ĞY
Ł Ĳ Mh
ąĄ
yW
ąĄ gŇĘ nĲŁ C’ÁYĘIÄĄwČ : rqĆS
ĲĎ =yrĄbŇĘ dĂŇBĘ C‘¡S
Ę yĂ=l’ČwĘ Hb
ĳĎŇ =CW‘ĞyĲČwĘ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ=l‘Č
yeĂËnĆy’Ą hŇ‘Ł Ŕ rĘjČ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť rm
Ł ĳ ’ŇlĄ M‘¡ĎhĎ=l’Ć Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ wyrĎŔTĘS
Ł ă wĘ ÉM‘ĎhĎ
C’Y
ĳĎ mĘêĂ rS
¡Ć ’ĞmĲĄ NbĆŇêŔĆ ÉMkĆŇlĎ CxąqĘ CkÄlĘ MêęĆ ’Č : NbĆŇêĲĆ Mk
¡ĆŇ lĎ Nt
¿ŇĄ nŁ
MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇBĘ M‘¡ĎhĎ ZpĆŇ¿IĎwČ : rb
ĲĎŇ DĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ dČŇŁbŇĲ ‘ĞmĲĄ ‘rËĎgŇĘ nĂ Ny’¿Ą yJ
ăĂ
ÉMkĆŇyW
Ą ‘ĞmĲČ CQąJČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ MyY
ăĂ ’Ď MyW
¡Ă gŇĘ eĲŁhČwĘ : NbĆŇêĲĆlČ Sq¡Č SS
¿Ą q
Ł lĘ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉyrĄTĘŁSĲ CJęIĚwČ : NbĆŇêĲĆhČ tŇoy¿hĘBĲĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ omŔoyBĘ Moyă=rbČŇDĘ
Mk
ąĆŇ qĘxĎ MtÄĆ yQĂkŇĂ žâl ‘ČCDÃmČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇŁ‘¡rĘpČŇ yW
¿Ą gŇĘ nĲŁ MhĆŔlĄ‘Ğ CmW
ăĎ =rS
Ć ’Ğ
ynăĄBĘ ÉyrĄTĘŁSĲ C’b
Ł ę IĎwČ : MoIĲhČ=MGČ lom¡êĘ=MGČ MS
Ł Ŕ lĘS
Ă lomătŇĘ JĂ ÉNB
Ł lĘlĂ
: ìŇydŇĲĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ hŇŁkŇ¡ hŇ£ĆW‘ĞtĲŇČ hŇUĎÌĎl rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇ‘Ł ¡ rĘjČ=l’Ć Cq¿‘ĞYĘIĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
ìŇydËŇĆbĎŇ‘Ğ hŇÌĄh
e Ă wĘ CW
ĳ ‘Ğ Cnl
¡Ď Myr¿ĂmĘŁ’Ĳ MynËĂbĄŇlĘC ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ ÉNêĎnĂ Ny’
ąĄ NbĆŇêęĆ
Mê
ăĆ ’Č ÉNJĄ=l‘Č MyjĳĂrĘnĂ Mê
¡Ć’Č Myj
¿Ă rĘnĂ rmĆ’ŇŁIËwČ : ìŇUĲĆ‘Č śtŇ’Ň¿TĎ xĎwĘ MyJ
¡Ă mĚ
Nt
ăŇĄ eĎyĂ=âlĲ NbĆŇt
¡ŇĆ wĘ CdŔbŇĘ ‘Ă CkŇă lĘ ÉhêĎ‘ČwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¿xĎ BĘzĘnĂ hŇ¡kĎŇ lĘĲnĄ MyrĂŔmĘŁ’Ĳ
‘răĎBĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yrÌĄTĘŁSĲ C’ÂrĘIĂwČ : CeêĲĄêĂ Myn¡ĂbĄŇlĘ NkĆŇŁtŇ¿ wĘ Mk
ĳĆŇ lĎ
hŇăS
Ćm
Ł =tŇ’Ć ÉC‘GĘpŇĘ IĂwĲČ : omĲoyBĘ Moy¿=rbČŇDĘ Mk
¡ĆŇ ynĄbŇĘ QĂmĂ C‘¿rĘgŇĘ tŇĂ =âlĲ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
CrămĘ’ŇIĲŁwČ : hŇŁ‘ĲrĘjČ tŇ¿’Ą mĄ Mt
¡ŇĎ ’ŇYĄBĘ Mt
ĳŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ Myb
¡ŇĂ ~ĎnĂ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆwĘ
CnxĄęyrĄ=tŇ’Ć Mê
ăĆS
Ę ’ČbŇĘ hĂ rS
ÌĆ ’Ğ Tj
Łĳ S
Ę yĂwĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ hoËĎhyĘ ’rĆyÌĄ MhĆŔlĄ’Ğ
yny‘b
’"t ,b"d Nkw hxĎBĘzĘnĂwĘ ’"s v.8

.yrq NCpsĂt
Ł v.7

.V"tw V"x Nkw M‘ČmĄ ’"s v.5 .hkl
Ğ n ’"s v.3 .h
.s"tw ‘"t Nk ìUĆ‘ČlĘ tĎ’TĎxĎwĘ l"Y v.16 .‘"tw y"k
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5. 22–6. 12

bŇS
Ď ÌĎwČ
I : CngĲĄŇrĘhĎlĘ Md¡ĎŇyĎBĘ bŇrĆx
¿Ć=tŇtŇĆ ĲlĎ wydĎŔbĎŇ‘Ğ ynăĄy‘ĄbŇĘ C Éh‘ŁrĘpČŇ ynąĄy‘ĄBĘ 22
hŇ¡ĆE hŇUĎ¿Ďřl hŇEĆŔhČ M‘ăĎlĎ ÉhtŇĎ Ł‘ÄrĄhĞ hŇąmĎ lĎ ynĎęŁdŇ’Ğř rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇËS
Ćm
Ł
hŇĳĆh
E Č M‘ăĎlĎ ‘r¡ČhĄ ìŇmĆŔS
Ę BĂ rB
ăĄ dČŇlĘ Éh‘ŁrĘjČ=l’Ć ytŇĂ ’ŇąBĎ z’ÂĎ mĄC : ynĂêĲĎxĘlČS
Ę 23
hŇ’ĆŔrĘtŇĂ hŇê
ăĎ ‘Č hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ : ìŇUĲĆ‘Č=tŇ’Ć êĎlĘ¡~Č hĂ=âlĲ l~
¿Ą hČwĘ w
MS
¡Ą rĘgĲĎŇyĘ hŇqĎŔzĎxĞ dŇyăĎbŇĘ C MxĄŔQĘS
Č yĘ ÉhqĎzĎxĞ dŇąyĎbŇĘ yJ
ăĂ hŇŁ‘ĳrĘpČŇlĘ hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ rS
¿Ć ’Ğ
yn¿Ă’Ğ wyl
¡Ď ’Ą rmĆ’ŇI¿ŁwČ hŇĳĆSm
Ł =l’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺř rB
¿Ą dČŇyĘwČ
: oYĲrĘ’ČmĲĄ 2
ym
ăĂ S
Ę C yDĳĎS
Č l’
ăĄ BĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ=l’ĲĆwĘ qx
¿Ď YĘyĂ=l’Ć Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č=l’Ć ’rĎę’ĄwĲĎ : hoĲĎhyĘ 3
tŇt
¿ŇĄ lĎ MêŔĎ ’Ă ÉytŇĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć ytŇĂ m
Ł ą qĂhĞ MgČÄwĘ : MhĲĆlĎ yêĂ‘Ęd¡ČŇonř âl¿ hoĎŔhyĘ 4
ű Mg
ăČŇ wĘ : Hb
ĲĎŇ CrG¿Ď=rS
Ć ’Ğ Mh
¡Ć yrĄgĲĚŇmĘ ZrĆ’¿Ć tŇË’Ą N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć Mh
¡Ć lĎ 5
Mt
ĳŇĎ ’
Ł MydăĂŇbŇĂ ‘ĞmĲČ MyĂr¡ČYĘmĂ rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉtqČ’ĞĲnČ =tŇ’ĲĆ yêĂ‘ĘmČęS
Ď ynăĂ’Ğ
ytăĂŇ’ŇYĄohĲwĘ ůhoĎhyĘ ynăĂ’Ğ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ lĂ rm
Ł ¿ ’Ĺ NkÂĄ lĎ : ytŇĲĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć rJ
Ł¡ zĘ’ĆwĲĎ 6
yê
ąĂ lĘ’ČgĲĎŇwĘ Mt
ĳŇĎ dĎŇŁbŇĲ ‘ĞmĲĄ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿ĂlĘ~ČhĂwĘ MyĂrČŔYĘmĂ tŇŁlăbŇĘ sĂ ÉtxČêÄČ mĂ MkĆętŇĘ ’Ć
M‘ĎŔlĘ ÉylĂ Mk
¿ĆŇ tŇĘ ’Ć yêÄĂ xĘqČĲlĎ wĘ : MylĲĂŁdŇGĘ MyT
¡Ă pĎŇS
Ę bŇĂ C hŇyĎŔCTnĘ ‘ČorăzĘBĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć 7
’yY
ăĂ oUhČ MkĆŔyhĄŁlă’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJ
ăĂ MêęĆ ‘ĘdČŇywĲĂ Myh
ĳĂ Łl’ŇĲlĄ Mk
¡ĆŇ lĎ ytŇĂ yy¿ĂhĎwĘ
ZrĆ’ĎŔhĎ=l’Ć ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć yt
ąŇĂ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ tŇol¿bŇĘ sĂ tŇxČê
¡Č mĂ MkĆŔtŇĘ ’Ć 8
bŇŁqĳ‘ĞyĲČlĘCĲ qx
¡Ď YĘyĂlĘ Mh
¿Ď rĎbŇĘ ’ČlĘ HtŔĎ ’
Ł tŇt
ăŇĄ lĎ ydĂŔyĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ ’ŇW
ĎÄ nĎ rS
ąĆ ’Ğ
ynăĄBĘ=l’Ć NJ
¡Ą hŇËS
Ćm
Ł rB
¿Ą dČŇyĘwČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ hŇ¡S
Ď rĎomĲ Mk
ËĆŇ lĎ Ht
¿ŇĎ ’
Ł yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ 9
: hŇS
ĲĎ qĎ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘ĞmĲĄC xČCrŔ rYĆu
Ł ă mĂ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉC‘mĘS
ĲĎ âląwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
ëŇlĆămĆ hŇ‘Ł ¡ rĘjČ=l’Ć rBĄŔdČŇ ’B
Ł ă : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄř hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇS
ĆŔ m
Ł rB
ăĄ dČŇyĘwČ : oYĲrĘ’ČmĲĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć xQ
¿Č S
Č ywĲĂ MyĂrĳĎYĘmĂ
ynĂ‘ăĄmĎS
Ę yĂ Éëy’ĄwĘ ylČŔ’Ą C‘ămĘS
ĲĎ =âl É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ Nh
ąĄ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ
h‘rp
.s"tw ‘"t ,’"t ,V"x ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw hUĎlĎwĘ ’"s v.22 .w"dw h"dx ,b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.22
V’r ,+d Myrdsw .d"kq Myqwspw .xqyw Nk ’Ymn w"Tdb , yd‘m [1:1—6:1] hVrph MV v.1 .w
twytw’w .gŁsŁw tw’m ‘bVw Pl’ Mylmw .[4:18] hVm Klyw ,[3:1] hyh hVmw ,[2:1] Vy’ Klyw ,[1:1] hVrph
Pwlx ’lbw .Pqmb =lS
ĲČ n"bw ,Pqm ’lb lS
Č ’"b ,[3:5] Kyl‘n=lV +’ Pwlxw .bŁsŁw tw’m ‘bVw Mypl’ tVV
tmVm hytwnV rpsmw .[5:7] Nwps’t ,[2:2] hzm +b +tkw .[3:8] wlyYhl dr’wĲĎ ,[2:17] ’y‘g ’lb MwVrgywĲČ
l’qzxyb ,yYbqb +h ynd’ rm’ hk hrTph v.2 .MynV ‘br’w MyrV‘w h’m hVml hnV MynmV d‘ Pswy
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k lkb Nkw hoĎhyĘ ’"s v.2 .’"k qwsp T"k d‘ h"k qwsp x"k
Vgdb dmlh hS
Ćm
Ł rx’ rm
Ł ’lĄ lk hyl‘ rsmn hrsmb v.10 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t Nkw yêĂ‘ĘdČoh ’"s v.3
.w"Tdw g"d ,d"dx Vgd Nkw ,wxyryb

10, 11
12

6. 13–30

13

14
15

16
17
18
19
20

21
22, 23

24
25

26

27
28

29
30
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: MyĂtĲŇĎ pĎŇW
Ę lr¿Č‘Ğ yn¡Ă’ĞwĲČ hŇŁ‘ŔrĘpČŇ
=l’ĆwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉMCĄYČyĘwČ ůNr
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇăS
Ćm
Ł =l’Ć ÈhoĎhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć ’yY
¿Ă ohlĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ëŇlĆămĆ hŇŁ‘¡rĘjČ
rk
ŁŇă BĘ NbĄÁC’rĘ ynĄÄBĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ=tŇyb
ĲĄŇ yS
ăĄ ’ŇrĎ hŇQĆ¡’Ą
ynăĄbŇĘ C : Nb
ĲĄŇ C’rĘ tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ hŇQĆ¡’Ą ymĂŔrĘkČŇwĘ Nră
Ł YĘxĆ É’CQpČŇC ëŇonąxĞ l’ĄęrĎW
Ę yĂ
hŇQĆ¡’Ą tŇynĳĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ=NBĆ lC’¡S
Ď wĘ rxČŁYŔwĘ Nyk
ăŇĂ yĎwĘ ÉdhČŁ’ÄwĘ Nym
ąĂ yĎwĘ l’ĄÄCmyĘ No‘ęmĘS
Ă
tŇ¡hĎ qĘC NoSěrĘGĲĄ MtŔĎ ŁdŇlĘt
Ł Ňă lĘ ÉywĂlĄ=ynĲĄBĘ tŇomąS
Ę hŇQĆ’ĄÄwĘ : No‘ĲmĘS
Ă tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ
NoS
Ë rĘgĲĄŇ yn¿ĄBĘ : hŇĲnĎ S
Ď tŇ¡’Č mĘC MyS
ËĂ ŁlS
Ę C ‘bČŇÌĆS ywĂŔlĄ yIăĄxČ ÉynĄS
Ę C yrĳĂrĎmĘC
Nor¡bŇĘ xĆwĘ rhĎŔYĘyĂwĘ MrăĎmĘ‘Č tŇhĎŔqĘ ynăĄbŇĘ C : MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ y‘¡ĂmĘS
Ă wĘ yn¿ĂbŇĘ lĂ
yn¿ĄbŇĘ C : hŇĲnĎ S
Ď tŇ¡’Č mĘC MyS
ËĂ ŁlS
Ę C SŁlÌS
Ď tŇhĎŔqĘ yIăĄxČ ÉynĄS
Ę C l’
ĳĄ yEĂ‘ĚwĘ
MrĎÁmĘ‘Č xuÄČ IĂwČ : MtĲŇĎ ŁdŇlĘŁtŇĲ lĘ yw¡ĂQĄhČ tŇx
Ł ¿ jĘS
Ę mĂ hŇQĆË’Ą yS
ĳĂ CmC yl
ăĂ xĘmČ yr¡ĂrĎmĘ
hŇĳĆSm
Ł =tŇ’ĆwĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ olŔ dŇlĆê
ăĄwČ hŇè
ĎŔ ’ĂlĘ olă ÉotŇdĎŇDĲŁ dŇbĆŇąĆkŇ oy=tŇ’Ć
xrČq
Ł ¿ rh
ĳĎYĘyĂ yn¡ĄbŇĘ C : hŇĲnĎ S
Ď tŇ¡’Č mĘC MyS
ËĂ ŁlS
Ę C ‘bČŇÌĆS MrĎŔmĘ‘Č yIăĄxČ ÉynĄS
ĘC
Nr
Ł Á hĞ’ĲČ xuÄČ IĂwČ : yrĲĂtŇĘ sĂwĘ Np
¡ĎŇ YĎlĘ’ĆwĘ l’
¿Ą S
Ď ymĲĂ l’
ĳĄ yEĂ‘Ě yn¡ĄbŇĘ C : yrĲĂkŇĘ zĂwĘ gŇpĆŇ¡nĆwĎ
olę dŇlĆê
ăĄ wČ hŇĳè
Ď ’ĂlĘ olă NoS
¡ xĘnČ tŇox¿’Ğ bŇdËŇĎnĎyUĲĂ‘Č=tŇBČ ‘bČŇÌĆSylĂ’Ĺ=tŇ’Ć
xrČq
Ł Ŕ ynăĄbŇĘ C : rmĲĎtŇĎ y’ĲĂ=tŇ’ĆwĘ rz¡Ď‘ĎlĘ’Ć=tŇ’Ćř ’ChŔybŇĂ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ ÉbdĎŇnĎ=tŇ’Ć
rzÄĎ‘ĎlĘ’ĆwĘ : yxĲĂrĘuĎhČ tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ hŇQĆ¡’Ą PŇ s’
ĳĎ Ď ybĲŇĂ ’ĞwĲČ hŇ¡Ďq
n Ď lĘ’ĆwĘ ryi
¿Ă ’Č
=tŇ’Ć ol¡ dŇlĆê
¿ĄwČ hŇè
ĎŔ ’ĂlĘ olă É l’ĄyTĂCjĲ tŇonąBĘmĂ olÄ=xqČĲlĎ Nr
Ł Á hĞ’ĲČ=NB
ĲĆ
Nr¡
Ł hĞ’ĲČ ’Ch¿ : MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ MI¡ĂwĂlĘhĲČ tŇob¿Ň’Ğ yS
ËĄ ’ŇrĎ hŇQĆ’Ąę sx
ĳĎ nĘyjĲĂ
ZrĆ’¿ĆmĄ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄBĘ=tŇ’Ć C’yYÁĂ oh MhĆŔlĎ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď rS
ĆÄ ’Ğ hŇĳĆSm
Ł C
MyĂrČŔYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇ‘Ł ă rĘjČ=l’Ć ÉMyrĂBĘdČŇmĘhĲČ MhĄę : MtĲŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂ=l‘Č MyĂr¡ČYĘmĂ
yhęĂ yĘwČ : NrĲ
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇ¡S
Ćm
Ł ’Ch¿ MyĂrĳĎYĘUĂmřĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć ’yY
¿Ă ohlĘ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ¡S
Ć Łm=l’Ć hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ MoyÄBĘ
Éh‘ŁrĘjČ=l’Ć rBĄęDČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ rm
Ł ¡ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoËĎhyĘ rB
ÌĄdČŇyĘwČ
hŇ¡S
Ćm
Ł rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą rb
¿ĄŇ D
Ł yn¡Ă’Ğ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą MyĂrČŔYĘmĂ ëŇlĆămĆ
: hŇŁ‘ĲrĘjČ yl
¡Č ’Ą ‘m
¿Č S
Ę yĂ ëŇy’ĄěwĘ MyĂtŔČ pĎŇW
Ę lrăČ‘Ğ ÉynĂ’Ğ Nh
ąĄ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ
rm’yw
‘"t ,V"x Nkw yrqw bytk MyĂrĎYĘmĂ ZrĆ’ĆmĄ ’"sb ,MyĂrĎYĘmĂ ZrĆ’ĆmĄ rybs v.27

.s"tw ‘"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.23
.s"tw
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7. 1–18

Nr¿
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇŁ‘ĳrĘpČŇlĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ìŇyê¿ĂtŇČ nĘ hŇË’Ą rĘ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ z
Nrą
Ł hĞ’ĲČwĘ OĎĳĆY
C Č ’Ğ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ¡’Ą rBĄŔdČŇtŇĘ hŇê
ăĎ ’Č : ìŇ’ĲĆybŇĂ nĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ ìŇyx
¡Ă ’Ď 2
yn¿Ă’ĞwĲČ : oYĲrĘ’ČmĲĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć xQ
¿Č S
Ă wĘř hŇŁ‘ŔrĘjČ=l’Ć rB
ăĄ dČŇyĘ ÉìyxÄĂ ’Ď 3
ZrĆ’¿ĆBĘ yt
¡ŇČ pŇĘ omĲ=tŇ’ĆwĘ yt
ËŇČ ŁtŇŁ’Ĳ=tŇ’Ć yt
ÌŇĂ yBĄrĘhĂwĘ hŇŁ‘ĳrĘjČ bŇăĄl=tŇ’Ć hŇ¡S
Ć qĘ’Č
MyĂrĳĎYĘmĂBĘ yd¡ĂŇyĎ=tŇ’Ć yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ ÉMkĆŇlĄ’Ğ ‘m
ąČ S
Ę yĂ=âlĲwĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ 4
MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yU
ąĂ ‘Č=tŇ’Ć ytÁČ ’
Ł bŇĘ YĂ=tŇ’Ć ytÄĂ ’ŇYĄohĲwĘ
yd¡ĂŇyĎ=tŇ’Ć yt¿ĂŇT
Ł nĘBĂ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMyĂrČÄYĘmĂ C‘ądĘŇyĲĎwĘ : MylĲĂŁdŇGĘ MyT
¡Ă pĎŇS
Ę BĂ 5
hŇ¡S
Ćm
Ł W‘ČI¿ČwČ : MkĲĎŇoêmĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć yt¿ĂŇ’ŇYĄohĲwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ=l‘Č 6
MynăĂm
Ł S
Ę =NBĆ ÉhS
Ćm
Ł C : CWĲ‘Ď NJ
¿Ą Mt
¡ŇĎ ’
Ł hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’ĞJĲČ Nrĳ
Ł hĞ’ĲČwĘ 7
: hŇŁ‘ĲrĘjČ=l’Ć Mr¡ĎBĘdČŇBĘ hŇĳĎS
n Ď Myn¡Ăm
Ł S
Ę C SŁl¿S
Ď =NBĆ Nr
Ł Ŕ hĞă’Č wĘ hŇnĎŔS
Ď
sŘ6

Mk
ąĆŇ lĄ’Ğ rBĄÄdČŇyĘ žyJĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
ìËŇFĘmČ=tŇ’ĲĆ xqÌČ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=l’ĲĆ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ tŇĳĄpŇ om Mk
¡ĆŇ lĎ Cn¿êĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Éh‘ŁrĘjČ
hŇŁ‘ŔrĘjČ=l’Ć ÉNr
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇąS
Ćm
Ł ’b
Ł Ä IĎwČ : NyeĲĂtŇČ lĘ yh
¿Ă yĘ hŇŁ‘¡rĘpČŇ=ynĲĄpŇĘ lĂ ëŇ¿ĄlS
Ę hČwĘ
yn¿ĄpŇĘ lĂ ChFĄęmČ=tŇ’Ć Nr
Ł Á hĞ’ĲČ ëŇlĄÄS
Ę IČwČ hoĳĎhyĘ hŇăCĎYĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ NkĄŔ CW‘ČIăČwČ
Mym
¡Ă kĎŇxĞĲlČ hŇ‘Ł Ŕ rĘjČ=MGČ É’rĎqĘIĂwČ : NyeĲĂtŇČ lĘ yh
¿Ă yĘwČ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ yn¿ĄpŇĘ lĂwĘ hŇŁ‘ËrĘpČŇ
: NJ
ĲĄ Mh
¡Ć yTĄhĞĲlČ BĘ MyĂrËČYĘmĂ yU
¿Ą TĚrĘxČ MhĄÁ=MgČŇ CWÄ‘ĞIĲČwČ MypĳŇĂ è
Ę kČŇmĘĲlČ wĘ
=tŇ’Ć Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=hŇFĲĄmČ ‘l
¿Č bŇĘ IĂwČ Mn
ĳĂ yeĂtŇČ lĘ Cy¡hĘIĲĂwČ ChFĄŔmČ Sy’
ăĂ ÉCkŇylĂÄS
Ę IČwČ
: hoĲĎhyĘ rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ ‘m
¡Č S
Ď âl¿wĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ bŇăĄl ÉqzČxĹIĲĆwČ : MtĲŇĎ F
Ł mČ
N’
¡Ą mĄ hŇŁ‘ĳrĘjČ bŇăĄl dŇ¡bĄŇ JĎ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
ê
¿Ď bŇĘ ~ČnĂwĘ hŇmĎyĘUČŔhČ ’Y
ăĄ Ły ÉheĄhĂ rqĆŁBęBČ hŇŁ‘ÂrĘjČ=l’Ć ëŇăĄl : M‘ĲĎhĎř xQ
¿Č S
Č lĘ
xu¿ČêĂ Sx
¡Ď nĎlĘ ëŇ¿jČ hĘnĆ=rS
Ć ’Ğ hŇËFĆ UČhČwĘ r’
Łĳ yĘhČ tŇăpČŇ W
Ę =l‘Č otŇ¡ ’ŇrĎqĘlĂ
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìylĆÄ’Ą ynĂąxČ lĎS
Ę ÉMyrĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ wylĎę’Ą ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : ìŇdŇĲĆyĎBĘ
hŇJ
Ł ť : hŇŁJĲ=dŇ‘Č êĎ‘Ęm
¡Č S
Ď =âlĲ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ ynĂd¡ŇĚbŇĘ ‘ČyĲČwĘ yUĂŔ‘Č=tŇ’Ć ÉxQČS
Č
hŇăFĆ UČBČ ű hŇăJĆ mČ ykÁĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ yJ
¡Ă ‘dČŔêĄ tŇ’ŇŁzăBĘ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď
=rS
Ć ’Ğ hŇÌĎgŇ DĎhČwĘ : MdŇĲĎlĘ CkŇ¿ pŇĘ hĆĲnĆ wĘ r’
Ł ¡ yĘBČ rS
¿Ć ’Ğ MyĂU
ËČhČ=l‘Č ydĂęyĎBĘ=rS
Ć ’Ğ
: r’
Ł Ĳ yĘhČ=NmĂ MyĂm¡Č tŇoê¿S
Ę lĂ MyĂrČŔYĘmĂ C’ălĘnĂwĘ r’
Łĳ yĘhČ S’
ăČ bĎŇC tŇCm¡êĎ r’
Ł Ë yĘBČ
yw
.y"tw V"x Nkw M‘h=t’Ć rybs v.14

.’"y +w ly‘l Nyy‘ : xQČS
Č ywĂ l"n v.2
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ìăŇFĘmČř xqăČ Nr
Ł Ã hĞ’ĲČ=l’ĲĆ rm
Ł ă ’Ĺ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
=l‘ČwĘ Mh
ăĆ yrĄ’
Ł Ĳ yĘ=l‘řČ ű Mt
ăŇĎ r
Ł hĞĲnČ =l‘ĲČ MyĂrČÁYĘmĂ ymĄÄymĄ=l‘Č žìdĘŇyĲĎ=hŇTĲĄnĘC
ZrĆ’ăĆ=lkĎŇBĘ ÉMdĎŇ hŇyĎh
ąĎwĘ MdĳŇĎ=CyhĘyĲĂwĘ Mh
¡Ć ymĄymĲĄ hŇ¿Ąq
w Ę mĂ=lJĎ l‘ËČwĘ MhĆęymĄgŇĘ ’Č
20 h
Ň ăCĎYĂ ű rS
ăĆ ’ĞJĲČ Nr
Ł Á hĞ’ĲČwĘ hŇS
ĆÄ m
Ł žNkĄŇ=CW‘ĞIĲČwČ : MynĲĂbĎŇ’Ğb
ĲĎŇ C MyY
¡Ă ‘Ąb
ĲĎŇ C MyĂrČŔYĘmĂ
hŇ‘Ł Ŕ rĘpČŇ ynăĄy‘ĄlĘ r’
Ł Ŕ yĘBČ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyĂUČÄhČ=tŇ’Ć ëŇąČwČ
I ÉhFĆUČBČ MrĆIąĎwČ hoĎęhyĘ
21 h
Ň gÄĎ DĎhČwĘ : MdŇĲĎlĘ r’
Ł ¡ yĘBČ=rS
Ć ’Ğ MyĂU¿ČhČ=lJĎ CkËŇpŇĘ hĲĎIĄwČ wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ yn¡Ąy‘ĄlĘC
tŇoê¿S
Ę lĂ MyĂrČŔYĘmĂ ClăkŇĘ yĲĎ=âlwĘ r’
Ł Ŕ yĘhČ S’
ăČ bŇĘ IĂwČ ÉhtŇĎ mĄÄ r’
Ł ¿ yĘBČ=rS
Ć ’Ğ
22 yU
¿Ą TĚrĘxČ Nk
ËĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ MD¡ĎhČ yh
¿Ă yĘwČ r’
Łĳ yĘhČ=NmĂ MyĂm¡Č
rS
¡Ć ’ĞJĲČ MhĆŔlĄ’Ğ ‘m
ăČ S
Ď =âlĲwĘ Éh‘ŁrĘjČ=bŇĲlĄ qząČxĹIĲĆwČ Mh
ĳĆ yTĄřĲlĎ BĘ MyĂr¡ČYĘmĂ
23 =MG
Č oB¡lĂ tŇ¿S
Ď =âlwĘ otŇĳ yBĄ=l’Ć ’b
Ł ¡Ň IĎwČ hŇŁ‘ŔrĘjČ NpĆŇăIĂwČ : hoĲĎhyĘ rB
¿Ć DĂ
24 yJ
ăĂ tŇoêĳS
Ę lĂ MyĂmăČ r’
Ł ¡ yĘhČ tŇŁb¿ŇybŇĂ sĘ MyĂrËČYĘmĂ=lkĎŇ CrÌjĘxĘIČwČ : tŇ’ŇŁzĲlĎ
25 yr
¿ĄxĞ’ĲČ Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ’l
¡Ą UĎIĂwČ : r’
Ł Ĳ yĘhČ ym
¡Ą yUĄmĂ tŇê
ŁŔ S
Ę lĂ ÉClkŇĘ yĲĎ âlą
: r’
Ł Ĳ yĘhČ=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ=tŇoJĲhČ
26 rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť wylĎę’Ą ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ hŇ‘Ł ĳ rĘjČ=l’Ć ’B
Ł ¡ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
27 h
ŇăĄh
e Ă xČĳQĄ S
Č lĘ hŇê
¡Ď ’Č N’
¿Ą mĎ=M’ĂwĘ : ynĂdŇĲĚbŇĘ ‘ČyĲČwĘ yU
¡Ă ‘Č=tŇ’Ć xQ
¿Č S
Č hoĎŔhyĘ
28 ůMy‘ĂDĘrĘp
ČŇ YĘ Èr’
Ł yĘhČ ZrăČS
Ď wĘ : My‘ĲĂDĘrĘpČŇYřĘ B
ĲČ ì¡ŇlĘCbŇĲ GĘ=lJĎ=tŇ’Ć PŇËĄgŇ nŁ ykęĂ nŁ’ĲĎ
ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğ tŇyb
ąŇĄ bŇĘ C ìŇĳtŇĆ FĎřmĂ=l‘ČwĘ ì¡ŇbŇĘ JĲĎS
Ę mĂ rd¿ČŇxĞb
ĲČŇ C ìŇtŔĆ yřbĄŇBĘ C’b
ăĎŇ C ÉCl‘ĎwĘ
29 ì
Ň ydĳŇĆbĎŇ‘Ğ=lkĎŇbŇĘ C ì¡ŇUĘ‘ČbŇĘ CĲ hŇ¿kĎŇ bŇĘ C : ìŇytĲŇĆ or’ĞS
Ę mĂbŇĘ C ìŇyr¡ĆCetŇČ bŇĘ C ìŇUĆŔ‘ČbŇĘ C
x Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=l’ĲĆ rm
Ł ă ’Ĺ ůhS
Ćm
Ł =l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : My‘ĲĂDĘrĘpČŇYĘhĲČ Cl¡‘ĞyĲČ
MyU
ĳĂ gČŇ’ĞhĲĎ=l‘ČwĘ Myr¡Ă’
Ł yĘhČ=l‘Č tŇŁrŔhĎeĘhČÄ=l‘Č ìŇFĆŔmČBĘ ÉìdĘŇyĲĎ=tŇ’Ć hŇąTĄ nĘ
2 od
Ŕ yĎ=tŇ’Ć ÉNr
Ł hĞ’ĲČ TIąĄwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=l‘Č My‘¡ĂDĘrĘpČŇYĘhĲČ=tŇ’Ć l‘Čh
¿Č wĘ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=tŇ’Ć sk
¡ČŇ êĘwČ ‘ČDŔĄrĘpČŇ~ĘhČ É l‘ČêÄČ wČ MyĂrĳĎYĘmĂ ym
ăĄ ymĄ l‘¡Č
3 ZrĆ’
¿Ć=l‘Č My‘¡ĂDĘrĘpČŇYĘhĲČ=tŇ’Ć Cl¿‘ĞIĲČwČ Mh
ĳĆ yTĄřĲlĎ BĘ MyU
¡Ă TĚrĘxČhĲČ Nk
¿ĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ
4 =l’
Ć CryêăĂ‘ĘhČ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ Nr
Ł ę hĞ’ĲČlĘCĲ hŇăS
Ćm
Ł lĘ hŇŁ‘ÁrĘpČŇ ’rĎÄqĘIĂwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ
Cx¡BĘzĘyĂwĘ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉhxĎQĘS
Č ’ĞwĲČ yU
ĳĂ ‘ČmĲĄC yeĂ¡UĆ mĂ My‘ŔĂ DĘrĘpČŇYĘhĲČ ÉrsĄyĎwĘ hoĎŔhyĘ
19

hwhyl
Nkw MhĆyTĄh
ĞĲlĎBĘ ’"s v.22 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw Mhyr’y=l‘ČwĘ ’"s v.19 .V"x Nkw KTm=t’Ć ’"s v.19
.swpdh tw’xswnbw y"k lkb ydY ypr Nwhlk My‘ĂDĘrĘpČYĘĲBČ v.27 .’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : W"xw rd"nq y"k x"y
ydY ypr Nwhlk My‘ĂDĘrĘpČYĘH
ĲČ v.29 .‘"tw V"x Nkw ìytĆFĎmĂ ’"s v.28 .‘"tw V"x Nkw ìyêĆbĎBĘ ’"s v.28
.’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : W"xw rd"nq y"k ’wh Nkw MhĆyTĄh
ĞĲlĎBĘ ’"s v.3 .x .swpdh tw’xswnbw y"k lkb
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ryêăĂ‘Ę’Č ű yt
ăŇČ mĎlĘ ůylČ‘Ď r’
ăĄ jĎtŇĘ hĂ Èh‘ŁrĘpČŇlĘ hŇăS
Ćm
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ : hoĲĎhyl
ĲČ
ìŇyê
ĳĆ BĎmĂC ì¡ŇUĘmĂ My‘ŔĂ DĘrĘpČŇYĘhĲČ ÉtyrĂkŇĘ hČlĘ ìŔUĘ‘ČlĘCĲ ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ wĘ ìęlĘ
N‘Čm
ăČ lĘ ìŔrĘb
ăŇĎ dĘŇJĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ rx
ĳĎmĎlĘ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : hŇnĎrĘ’ĲČè
Ď êĂ r’
Ł ¡ yĘBČ qr¿Č
ìŇyêŔĆ ăBĎ mĂC ÉìUĘmĂ My‘ęĂ DĘrĘpČŇYĘhĲČ CrăsĎwĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyJĲČ Ny’¡Ą=yJĂ ‘dČŔêĄ
M‘ăĂmĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇËS
Ćm
Ł ’Y
¿Ą IĄwČ : hŇnĎrĘ’ĲČè
Ď êĂ r’
Ł ¡ yĘBČ qr¿Č ìŇĳUĆ ‘ČmĲĄC ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘ĞmĲĄC
MW
¿Ď =rS
Ć ’Ğ My‘¡ĂDĘrĘpČŇYĘhĲČ rb
¿ČŇ DĘ=l‘Č hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł q‘ąČYĘIĂwČ hŇŁ‘ĳrĘjČ
Myê¿ĂBĎhČ=NmĂ My‘ŔĂ DĘrĘpČŇYĘhĲČ ÉCtŇmĚÄIĎwČ hŇĳĆSm
Ł rb
ăČŇ dĘŇJĂ ho¡ĎhyĘ W‘ČI¿ČwČ : hŇŁ‘ĲrĘpČŇlĘ
S’
¡Č bŇĘ êĂwČ MrĳĂmĎxĽ MrăĂmĎxĽ Mt
¡ŇĎ ’
Ł Cr¿BĘYĘIĂwČ : tŇdĲŁŇ v
Ď hČ=NmĂC tŇr¡
Ł YĄxĞhĲČ=NmřĂ
âl¿wĘ oBŔlĂ=tŇ’Ć ÉdBĄkŇĘ hČwĘ hŇxĎŔwĎrĘhĲĎ ÉhtŇĎ yĘhĲĎ yJ
ąĂ hŇŁ‘ęrĘjČ ’rĘIăČwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ
ÈhoĎhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
: hoĲĎhyĘ rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ ‘m
¡Č S
Ď
ZrĆ’ĳĎhĎ rp
ăČŇ ‘Ğ=tŇ’Ć ëŇ¡hČ wĘ ìŔFĘmČ=tŇ’ĲĆ hŇăTĄ nĘ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=l’ĲĆ Érm
Ł ’Ĺ ůhS
Ćm
Ł =l’Ć
odąŇyĎ=tŇ’Ć Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ žTIĄwČ NkĄę=CW‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ Me¡ĂkŇĂ lĘ hŇ¿yĎhĎwĘ
hŇĳmĎ hĄBĘbČŇC Md¡ĎŇ’ĎB
ĲĎ MeĎŔJĂhČ ÉyhĂêĘwČ ZrĆ’ĎŔhĎ rp
ăČŇ ‘Ğ=tŇ’Ć ÉëIČwČ ÉChFĄÄmČbŇĘ
NkĄÄ=CW‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ Mye¡ĂkŇĂ hŇ¿yĎhĎ ZrĆ’ËĎhĎ rp
¿ČŇ ‘Ğ=lJĎř
MeĎŔJĂhČ ÉyhĂêĘwČ Clk
ŁĳŇ yĎ âlăwĘ Mye¡ĂJĂhČ=tŇ’Ć ’yY
¿Ă ohlĘ Mh
ËĆ yTĄĲlĎ BĘ MyU
ÌĂ TĚrĘxČhĲČ
Myh
¡Ă Łl’Ĺ ‘B
¿Č YĘ’Ć hŇŁ‘ŔrĘjČ=l’Ć ÉMUĂTĚrĘxČhĲČ CrąmĘ’ŇIĲŁwČ : hŇmĲĎhĄBĘbČŇC Md¡ĎŇ’ĎB
ĲĎ
: hoĲĎhyĘ rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ MhĆŔlĄ’Ğ ‘m
ăČ S
Ď =âlĲwĘ Éh‘ŁrĘjČ=bŇĲlĄ qząČxĹIĲĆwČ ’wh
ĳĂ
Éb~ĄyČtŇĘ hĂwĘ ÉrqĆB
Ł Ä BČ MJ
ąĄ S
Ę hČ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť wylĎę’Ą ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ hŇmĎyĘU
ĳĎhČ ’Y
ăĄ oy hŇ¡Ąh
e Ă hŇŁ‘ŔrĘpČŇ ynăĄpŇĘ lĂ
xČylĂÄS
Ę mČ žynĂnĘhĂ ůyUĂ‘Č=tŇ’Ć xČăĄQS
Č mĘ ÈìnĘy’ĲĄ=M’Ă yJ
ăĂ : ynĂdŇĲĚbŇĘ ‘ČyĲČwĘ yU
¡Ă ‘Č xQ
¿Č S
Č
ÉMyĂrČÄYĘmĂ yê
ąĄ BĎ C’ÁlĘmÄĎ C bŇrĳ
Ł ‘ĎhĲĆ=tŇ’Ć ìŇyê
¡ĆbĎŇbŇĘ C ìËŇUĘ‘ČbŇĘ CĲ ìŇydÌŇĆbĎŇ‘Ğb
ĲČŇ C ìÁBĘ
’ChÁhČ MoIÄbČŇ žytŇĂ ylĄpŇĘ hĂwĘ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď Mh
¿Ą =rS
Ć ’Ğ hŇ¡mĎ dĎŇ’ĞhĲĎ Mg
¿ČŇ wĘ bŇŁrŔ‘Ďh
ăĆ =tŇ’Ć
bŇrĳ
Ł ‘Ď MS
¡Ď =tŇoyĲhĹ yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ hĎylĆŔ‘Ď dŇămĄ ‘Ł ÉyUĂ‘Č rS
ąĆ ’Ğ NS
Ć ŁGę ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć
NyB
¿Ą tŇdŔĚpŇĘ yêăĂmĘW
Č wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ bŇrĆq¿ĆBĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ ‘dČŔêĄ N‘Čm
ăČ lĘ
É’ŁbŇIĎwČ NJĄŔ ÉhoĎhyĘ W‘ČIąČwČ : hŇĲEĆhČ tŇŁ’¿hĎ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ rx
¿Ď mĎlĘ ìŇĳUĆ ‘Č Nyb
ăŇĄ C yU
¡Ă ‘Č
tŇ¿xĄ è
Ď êřĂ MyĂrËČYĘmĂ ZrĆ’
ÌĆ=lkĎŇbŇĘ Cř wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ tŇyřb
ăŇĄ C hŇŁ‘¡rĘpČŇ hŇtŇĎ yB
¿Ą dŇbĄŔJĎ bŇră
Ł ‘Ď
Zr’h
=lkĎbĘC ’"sbw ,s"t Nkw yrqw bytk =lkĎwĘ ’"sb ,=lkĎwĘ rybs v.13 .s"tw ‘"t ,V"x ,g"dx Nkw NmĂC ’"s v.9
Nkw yrqw bytk =lkĎB ’"sb ,=lkĎB rybs v.20 .yrqw bytk tyb
Ą bĘC ’"sb ,tyb
Ą bĘC rybs v.20 .‘"t Nkw
.‘"tw V"x Nk txĄè
Ď êĂwČ l"Y v.20 .V"x

5

6
7
8

9
10
11
12

13

14

15
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19
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8. 21–9. 9
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rmĆ’ŇŁIęwČ Nrĳ
Ł hĞ’ĲČlĘCĲ hŇ¡S
Ćm
Ł =l’Ć hŇŁ‘ŔrĘpČŇ ’răĎqĘIĂwČ : bŇrĲ
Ł ‘ĎhĲĆ yn¿ĄjĘmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ
22 NJ
ĄŔ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ ÉNokŇnĎ âlą hŇS
Ćę m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ : ZrĆ’ĲĎBĎ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’ŇĲlĄ Cx¿bŇĘ zĂ CkËŇlĘ
tŇ¿bČŇ ‘ĞoêĲ=tŇ’Ć xBÂČ zĘnĂ Nh
ăĄ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ xB
¡Č zĘnĂ MyĂrČŔYĘmĂ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ yJĂť
23 rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ ëŇ¡ĄlnĄ MymĂŔyĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę ëŇrĆDĆť : Cnl
ĲĚ qĘsĘyĂ âl¿wĘ Mh
¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ MyĂrËČYĘmĂ
24 yk
ÂĂ nŁ’ĲĎ hŇŁ‘ęrĘjČ rmĆ’ŇIăŁwČ : Cnyl
ĲĄ ’Ą rm
¿Čř ’ŇyŁ rS
¡Ć ’ĞJĲČ CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ ÉCnxĘbČÄzĎwĘ
qx
¿Ą rĘhČ qrËČ rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoąĎhyl
ĲČ MêÂĆ xĘbČŇzĘC ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć xQ
ąČ S
Č ’Ğ
25 yk
ÁĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂ hŇS
Ćę m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ : ydŇĲĂ‘ĞB
ĲČ Cryê¡Ă‘ĘhČ tŇkĆŇĳlĆ lĎ Cqyx
¡Ă rĘtŇČ =âlĲ
wyd¿ĎŇbĎŇ‘ĞmĲĄř hŇ‘Ł Ë rĘjČmĂ bŇŁrę‘ĎhĲĆ rs
ăĎ wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć yêăĂrĘêČ‘ĘhČwĘ ÉëUĎ‘ĂmĲĄ ’Y
ąĄ oy
M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć xQ
ăČ S
Č ÉyêĂlĘbŇĂ lĘ ltŔĄ hĎ Éh‘ŁrĘjČ PŇ sy
ąĄ Ł =l’Č qrČę rx
ĳĎmĎ oU¡‘ČmĲĄC
26, 27 W‘
ČIąČwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć rê
¡Č ‘ĘIĆwČ hŇŁ‘ĳrĘjČ M‘ăĂmĄ hŇ¡S
Ćm
Ł ’Y
¿Ą IĄwČ : hoĲĎhyl
ĲČ xČŁB¡zĘlĂ
âl¿ oUĳ‘ČmĲĄC wydăĎŇbĎŇ‘ĞmĲĄř hŇŁ‘¡rĘjČmĂ bŇŁrŔ‘ĎhĲĆ ÉrsČIĎÄwČ hŇS
ĆŔ m
Ł rb
ăČŇ dĘŇJĂ ÉhoĎhyĘ
28 xQ
¡Č S
Ă âl¿wĘ tŇ’ŇŁEĳhČ M‘Čj
ăČ BČ MG
¡Č oBŔlĂ=tŇ’Ć ÉhŁ‘rĘjČ dŇąBĄ kŇĘ IČwČ : dŇxĲĎ’Ć r’
¡Č S
Ę nĂ
: M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć
T rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ wylĎę’Ą ê
ăĎ rĘBČřdĂŇwĘ hŇŁ‘ĳrĘjČ=l’Ć ’B
Ł ¡ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
2 h
Ňê
¡Ď ’Č N’
¿Ą mĎ=M’Ă yJ
ËĂ : ynĂdŇĲĚbŇĘ ‘ČyĲČwĘ yU
¡Ă ‘Č=tŇ’Ć xQ
¿Č S
Č MyrĂŔbŇĘ ‘ĂhĲĎ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
3 rS
ăĆ ’Ğ ÉìnĘqĘmĂBĘ hŇyĎęoh hoĎÁhyĘ=dŇyČ hŇeĄÄhĂ : MB
ĲĎ qyz¿ĂxĞmĲČ ì¡ŇdĘŇo‘ĲwĘ xČĳQĄ S
Č lĘ
dŇ¿bĄŇ JĎ rbĆŇD¡Ć N’ŇŁ~ĳbČŇC rq¡ĎBĎBČ MyQĂŔmČGĘBČ ÉMyrĂm
Ł xĞB
ĲČř Mys
ąĂ CiBČ hŇdŔĆv
Ď BČ
4 âl
¿ wĘ MyĂrĳĎYĘmĂ hŇăĄq
n Ę mĂ Nyb
¡ŇĄ C l’ĄŔrĎW
Ę yĂ hŇăĄq
n Ę mĂ NyBĄť hoĎŔhyĘ hŇăĎlpŇĘ hĂwĘ : dŇŁ’ĲmĘ
5 rx
Ďę mĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ dŇ‘ăĄom ho¡ĎhyĘ MW
Ć ¿IĎwČ : rb
ĲĎŇ DĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ=lJĎmĂ tŇCmËyĎ
6 ÉhEĆh
Č rb
ąĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ W‘ČIČÄwČ : ZrĆ’ĲĎBĎ hŇ¡Ćh
E Č rb
¿ĎŇ DĎhČ hoËĎhyĘ hŇÌĆW‘ĞyĲČ
tŇ¿mĄ =âl l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿Ąq
n Ę UĂmĂC MyĂrĳĎYĘmĂ hŇăĄq
n Ę mĂ lJ
Ł¡ tŇmĎIĎěwČ tŇrĎŔxĽU
ăĎ mĲĂ
7 d
Ň ĳxĎ ’Ć=dŇ‘Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂř hŇ¿Ąq
n Ę UĂmĂ tŇËmĄ =âl hŇeĄęhĂwĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ xl
ăČ S
Ę IĂwČ : dŇxĲĎ’Ć
: M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć xQ
¡Č S
Ă âl¿wĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ bŇăĄl ÉdBČkŇĘ IĂwČ
8 Mk
ĆŔ ynĄpŇĘ xĎ âlămĘ ÉMkĆŇlĎ CxąqĘ ůNr
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇăS
Ćm
Ł =l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
9 qb
ĎŔ ’ĎlĘ hŇăyĎhĎwĘ : hŇŁ‘ĲrĘpČŇ yn¿Ąy‘ĄlĘ hŇmĎyĘm¡Čè
Ď hČ hŇËS
Ćm
Ł oq¿rĎzĘC NS
ĳĎ bŇĘ JĂ xČyj
¡Ă
21

l‘
’"s v.27 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wydĎbĎ‘ĞmĄC ’"s v.25 .‘"t Nk rmČ’Ď hoĎhyĘ = rm’ +y = rm’y l"Y v.23
MyQĂmČGĘbČC MyrĂm
Łx
Ğ bČC ’"s v.3 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw êĎrĘmČ’ĎwĘ ’"s v.1 .T .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wydĎbĎ‘ĞmĄC
.‘"tw y"t ,V"x ,b"d Nkw l’rVy=ynĄbĘ ’"s v.7 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw
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9. 10–24

xČrËĄj
Ł Nyx
¿Ă S
Ę lĂ hŇmĎęhĄBĘhČ=l‘ČwĘ MdĎÁ’ĎhĲĎ=l‘Č hŇyĎÄhĎwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=lJĎ l‘¡Č
ÉCdŇmĘ‘ČIĲČwČ NS
Ďę bŇĘ JĂhČ xČyj
ăĂ =tŇ’Ć CxÂqĘIĂwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ tŇŁ‘¡BĚ‘ĘbČŇ’Ğ
tŇŁ‘ŔBĚ‘ĘbČŇ’Ğ ÉNyxĂS
Ę yhęĂ yĘwČ hŇmĎyĘm
ĳĎè
Ď hČ hŇ¡S
Ćm
Ł otŇË ’
Ł qr¿
Ł zĘIĂwČ hŇŁ‘ŔrĘpČŇ ynăĄpŇĘ lĂ
yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇŁmË‘Ğl
ĲČ MyUęĂ TĚrĘxČhĲČ ClăkŇĘ yĲĎ=âlwĘ : hŇmĲĎhĄBĘbČŇC Md¡ĎŇ’ĎB
ĲĎ xČrĄěj
Ł
: MyĂrĲĎYĘmřĂ =lkĎŇbŇĘ C MU
¡Ă TĚrĘxČB
ĲČ NyxĂŔè
Ę hČ hŇăyĎhĎ=yJĲĂ Nyx
ĳĂ è
Ę hČ ynăĄjĘmĂ hŇ¡S
Ćm
Ł
rB
¿Ć DĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ ‘m
¡Č S
Ď âl¿wĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ bŇăĄl=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ qEąĄxČyĘwČ
MJ
ăĄ S
Ę hČ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ
yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ wylĎę’Ą ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ hŇŁ‘ĳrĘpČŇ ynăĄpŇĘ lĂ bŇ¡~Ą yČtŇĘ hĂwĘ rqĆŁBŔBČ
xČlĄÁS
Ł ynÄĂ ’Ğ tŇ’ŇŁEęhČ M‘Čj
ăČ BČ ű yJ
ăĂ : ynĂdŇĲĚbŇĘ ‘ČyĲČwĘ yU
¡Ă ‘Č=tŇ’Ć xQ
¿Č S
Č MyrĂŔbŇĘ ‘ĂhĲĎ
Ny’¿Ą yJ
ËĂ ‘dČŔêĄ rCbăŇ‘ĞB
ĲČ ìŇĳUĆ ‘ČbŇĘ C ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘Ğb
ĲČŇ C ìŔBĘlĂ=l’ĲĆ ÉytŇČ p
ŁŇ GĲĄmČ=lJĎ=tŇ’Ć
=tŇ’ĲĆwĘ ìËŇtŇĘ o’Ĳ ëŇ¿’Č wĎ ydĂŔyĎ=tŇ’Ć yêĂxĘăČlS
Ď ÉhêĎ‘Č yJ
ąĂ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇBĘ ynĂŁm¡JĎ
ìŇyêŔĂ dĘŇmČ‘ĹhĲĆ Ét’ŇzŁ rCb¿Ň‘ĞB
ĲČ MlĎęC’wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=NmĂ dŇ¡xĄ JĎêĂwČ rbĆŇDĳĎBČ ì¡ŇUĘ‘Č
ì¡ŇdĘŇo‘Ĳ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇBĘ ym
¡Ă S
Ę rj
¿ĄsČ N‘Čm
ËČ lĘC yx
ĳĂ ŁJ=tŇ’Ć ìăŇtŇĘ Ł’ĲrĘhČ rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ
dŇr¡ĎBĎ rxĎŔmĎ tŇ‘ăĄJĎ ÉryTĂmĘmČ ynąĂnĘhĂ : MxĲĎQĘS
Č yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ yU
ĳĂ ‘ČBĘ ll
ăĄ oêsĘmĂ
hŇd¡ĎŇsĘCĲĎhĂ MoI¿hČ=NmĂlĘ MyĂrČŔYĘmĂBĘ ÉChm
Ł Ä kĎŇ hŇąĎh
y Ď =âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ dŇŁ’ĳmĘ dŇăbĄŇ JĎ
ì¡ŇlĘ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą wĘ ìŔnĘqĘmĂ=tŇ’ĲĆ Éz‘ĄhĎ xl
ąČ S
Ę hŇêęĎ ‘ČwĘ : hŇêĎ‘ĲĎ=dŇ‘ČwĘ
ÉPsĄ’ĎyĲĄ âląwĘ hŇdęĆv
Ď bČŇ ’Y
ăĄ UĎyĂ=rS
ĲĆ ’Ğ hŇmÁĎ hĄBĘhČwĘ MdĎÄ’ĎhĲĎ=lJĎ hŇdĳŇĆv
Ď BČ
yd¡ŇĄbŇĘ ‘ČmĲĄ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ DĘ=tŇ’Ć É’rĄIĎhČ : CtŇmĲĄwĎ dŇr¡ĎBĎhČ Mh
ËĆ lĄ‘Ğ dŇrÌČyĎwĘ hŇtŇĎ yĘBČŔhČ
=âl rS
¿Ć ’ĞwĲČ : MyêĲĂBĎhČ=l’Ć Chn
¡ĄqĘmĂ=tŇ’ĆwĘ wyd¿ĎŇbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć synËĂhĄ hŇŁ‘ĳrĘjČ
: hŇdŇĲĆv
Ď BČ Chn
¡ĄqĘmĂ=tŇ’ĆwĘ wyd¿ĎŇbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć bŇŁzË‘ĞIĲČwĲČ hoĳĎhyĘ rb
ăČŇ DĘ=l’Ć oB¡lĂ MW
ËĎ
dŇr¡ĎbĎŇ yh
¿Ă ywĂ MyĂmČŔè
Ď hČ=l‘Č ÉìdĘŇyĲĎ=tŇ’Ć hŇąTĄ nĘ hŇS
Ćm
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
bŇW
Ć ‘¿Ą=lJĎ l‘ËČwĘ hŇmĎęhĄBĘhČ=l‘ČwĘ MdăĎŇ’ĎhĲĎ=l‘Č MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇBĘ
hoĎęhywĲČ ůMyĂmČè
Ď hČ=l‘Č ÈChFĄmČ=tŇ’Ć hŇăS
Ćm
Ł TIÄĄwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ
ZrĆ’¿Ć=l‘Č dŇr¡ĎBĎ hoËĎhyĘ rT
ÌĄmĘIČwČ hŇYĎrĘ’ĳĎ S’
¡Ą =ëŇlČhĞêĲĂwČ dŇrĎŔbĎŇC ÉtŁlq
Ł Nt
ąŇČ nĎ
dŇŁ’ŔmĘ dŇăbĄŇ JĎ dŇrĳĎBĎhČ ëŇotŇă BĘ tŇxČu¡ČlČtŇĘ mĂ S’ĄěwĘ dŇrĎŔbĎŇ yh
ăĂ yĘwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ
rV’
.d"k qwsp Nmql Nyy‘ : r"t ,s"t ,‘"t ,rd"nq y"k lkb Nkw MyrYm ZrĆ’Ć ’"s v.11
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: yogŇĲ lĘ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ z’
¡Ď mĄ MyĂrČŔYĘmĂ śZrĆ’ăĆ=lkĎŇBĘ ÉChm
Ł Ä kĎŇ hŇąĎh
y Ď =âlĲ rS
Ć ’Ğţ
25 Md
¡ĎŇ’ĎmĲĄ hŇdŔĆv
Ď BČ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ’Ąť MyĂrČęYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇBĘ dŇrĎÁBĎhČ ëŇIČÄwČ
Z‘¿Ą=lJĎ=tŇ’ĆwĘ dŇrĎŔBĎhČ hŇăJĎ hĂ ÉhdŇĆv
Ď hČ bŇW
Ć ‘ąĄ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ hŇĳmĎ hĄBĘ=dŇ‘ČwĘ
26 h
Ň ¡yĎhĎ âl¿ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ MS
¡Ď =rS
Ć ’Ğ NS
Ć ŁGŔ ZrĆ’ăĆBĘ qrČť : rB
ĲĄ S
Ă hŇd¡ŇĆv
Ď hČ
27 Mh
¡Ć lĄ’Ğ rmĆ’ŇI¿ŁwČ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČlĘCĲ hŇăS
Ćm
Ł lĘ É’rĎqĘIĂwČ hŇŁ‘ęrĘjČ xl
ăČ S
Ę IĂwČ : dŇrĲĎBĎ
28 ÉCryê
ÄĂ ‘ĘhČ : My‘ĲĂS
Ď rĘhĲĎ yU
¡Ă ‘ČwĘ yn¿Ă’ĞwĲČ qyDĂŔ~ČhČ ÉhoĎhyĘ M‘Čj
ĳĎhČ ytŇĂ ’ŇăTĎ xĎ
âl¿wĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć hŇăxĎ QĘS
Č ’ĞwĲČ dŇrĳĎbĎŇC Myh
¡Ă Łl’Ĺ tŇŁl¿q
Ł tŇŁyËhĘmĲĂ bŇrČěwĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć
29 Wr¿
Ł pŇĘ ’Ć ry‘ŔĂ hĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ ’ŇYĄJĘ hŇS
ĆŔ m
Ł ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ : dŇm
Ł Ĳ ‘Ğl
ĲČ NCpŇ¡ sĂt
Ł ŇĲ
N‘Čm
ăČ lĘ dŇo‘Ŕ=hŇyĆhĘyĲĂ âlă ÉdrĎBĎhČwĘ NClęDĎxĘyĆ tŇolău
Ł hČ hoĳĎhyĘ=l’Ć yj
¡ČJČ=tŇ’Ć
30 NC’
Ŕ rĘyêĲĂ MrĆT
ăĆ yJĂť yêĂ‘ĘdČěyĎ ìŇydĳŇĆbĎŇ‘ĞwĲČ hŇê
¡Ď ’ČwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ ho¡Ďhyl
ĲČ yJ
¿Ă ‘dČŔêĄ
31 ÉhrĎ
ř ‘Łv
Ę hČ yJ
ąĂ hŇtŇĎĳĎJĚn hŇr¡Ď‘Łv
Ę hČwĘ hŇê
¿Ď S
Ę jĂhČwĘ : MyhĲĂŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄjĘmĂ
32 t
ŇŁl¡ypŇĂ ’Ğ yJ
¿Ă CJĳĚn âlă tŇmĆ¡iĆ JĚhČwĘ hŇ¿FĎ xĂhĲČwĘ : l‘Ł Ĳ bŇĘ GĂ hŇê
¡Ď S
Ę jĂhČwĘ bŇybĂŔ’Ď
33 ho
ĳĎhyĘ=l’Ć wyj
¡ĎJČ Wr¿
Ł pŇĘ IĂwČ ry‘ŔĂ hĎ=tŇ’Ć Éh‘ŁrĘjČ M‘ąĂmĄ hŇS
ĆÁ m
Ł ’YĄÄIĄwČ : hŇeĎhĲĄ
34 h
Ň Ł‘ęrĘjČ ’rĘIăČwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ ëŇê
¿Č nĂ=âlĲ rT
¡Ď mĎC dŇrĎŔBĎhČwĘ Étolu
Ł hČ CląDĘxĘIČwĲČ
’Ch¿ oB¡lĂ dŇ¿BĄ kŇĘ IČwČ ’T
Ł ĳ xĞĲlČ PŇsĆIăŁwČ tŇŁl¡u
Ł hČwĘ dŇrËĎBĎhČwĘ rT
ÌĎ UĎhČ ldČÄxĎ=yJĲĂ
35 rS
ËĆ ’ĞJĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć xQ
¡Č S
Ă âl¿wĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ bŇăĄl ÉqzČxĹIĲĆwČĲ : wydŇĲĎbĎŇ‘ĞwĲČ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ
y =tŇ’Ć yêĂdĘŇB
ąČ kŇĘ hĂ ynÂ’
Ă Ğ =yJĲĂ hŇŁ‘ĳrĘjČ=l’Ć ’B
Ł ¡ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
2 N‘
ČmČÃlĘC : oBĲrĘqĂBĘ hŇQĆ¡’Ą yt
¿ŇČ ŁtŇŁ’Ĳ yt
ËŇĂ S
Ă N‘ČmČęlĘ wydĎŔbĎŇ‘Ğ bŇăĄl=tŇ’ĆwĘ ÉoBlĂ
MyĂrČŔYĘmĂBĘ ÉyêĂlĘQČÄ‘ČtŇĘ hĂ rS
ąĆ ’Ğ tŇă’Ą ìęnĘBĂ=NbĆŇC ìÁnĘbŇĂ ynĄÄzĘ’ĎBĘ žrjĄsČêĘ
3 ’b
Ł Ä IĎwČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ Mb
ĳĎŇ yêĂmĘăW
Č =rS
Ć ’Ğ yt
¡ŇČ ŁtŇŁ’Ĳ=tŇ’ĆwĘ
yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ wylĎę’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ ůh‘ŁrĘjČ=l’Ć ÈNr
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇăS
Ćm
Ł
: ynĂdŇĲĚbŇĘ ‘ČyĲČwĘ yU
¡Ă ‘Č xQ
¿Č S
Č ynĳĎjĎmĂ tŇnŁ¡ ‘Ďl
ĲĄ êĎnĘ’ČŔmĄ yt
ăŇČ mĎ=dŇ‘Č MyrĂŔbŇĘ ‘ĂhĲĎ
yk
MV v.35
.Éhr‘ÄVh n"b ’"n v.31
.‘"tw V"x ,rd"nq y"k +b Nkw MyĂrČYĘmĂBĘ ’"s v.24
Myqwspw
.)’"l +T twmV : Nyy‘( lw‘byg Nk ’Ymn w"Tdb , l’y‘y [6:2—9:35] hVrph
.xŁmŁw tw’m ‘bVw Pl’ Mylmw .[8:16] br‘d Mkwh ,[7:8] rbdy yk ,[6:2] ’r’w ,+g Myrdsw .’"kq
,’y‘gb n"bw ’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[6:27] MyrbdmĘhČ +h Mypwlxw .tx’w tw’m ‘bVw Mypl’ tVV twytw’w
’y‘gb n"bw ’y‘g ’lb ’rwq ’"b ,[7:28] KbkV
Ę mĂ ,’y‘gb n"bw ’y‘g ’lb ’"b ,[7:22] wrbxw ,[7:13] qzxywČ
’lb n"bw ’y‘gb ’rwq ’"b ,[9:33] wldxywĲČ ,Pqmb =M’
ĲĂ n"bw ìnĘy’Ą M‘ M’Ă PTwx ’"b ,[8:17] Kny’=M’Ă KĂ
.bŁVŁdŁ‘Ł KŁYŁdŁ Nmys twkm +z hymy rpsmw .[9:31] byb’ hr‘Vh ĲOĂ ,[9:19] ’Ymy rV
ĲĆ ’ Pwlx ’lbw ,’y‘g
.x"k qwsp d‘ g"y qwsp w"m hymryb +h rbd rV’ rbdh hrTph v.1 .y

+p3 , sŘ8
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10. 4–17

hŇ¡BĆ rĘ’Č rx
ËĎ mĎ ’yb
¿ŇĂ mĄ ynÄĂ nĘhĂ yU
ĳĂ ‘Č=tŇ’Ć xČăĄQS
Č lĘ hŇê
¡Ď ’Č N’
¿Ą mĎ=M’Ă yJ
ËĂ
ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć tŇŁ’ărĘlĂ lk
¡ČŇ Cy âl¿wĘ ZrĆ’ĎŔhĎ Ny‘ăĄ=tŇ’Ć ÉhiĎkŇĂ wĘ : ìŇĲlĆ bĚŇgŇĘ BĂ
É lkČŇ’ĎwĘ dŇrĎŔBĎhČ=NmĂ ÉMkĆŇlĎ tŇrĆ’
ąĆS
Ę eĂhČ hŇTĎęlĄjĘhČ rtŇĆ ăyĆ=tŇ’Ć ű lk
ăČŇ ’ĎwĘ
yê
ăĄ bĎŇC ìŇyêÁĆ bĎŇ C’ÄlĘmĲĎC : hŇdŇĲĆv
Ď hČ=NmĂ Mk
¡ĆŇ lĎ xČ¿mĄ ~
Ł hČ Z‘ĄŔhĎ=lJĎ=tŇ’Ć
tŇoăbŇ’ĞwĲČ ÉìytÄĆ ŁbŇ’Ğ C’ąrĎ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ ůMyĂrČYĘmĂ=lkĎŇ yê
ăĄbĎŇC ÈìydŇĆbĎŇ‘Ğ=lkĎŇ
M‘¿ĂmĄ ’Y
¡Ą IĄwČ NpĆŇ¿IĂwČ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ dŇ‘¡Č hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l‘Č ÉMtŇĎ oyhĹ MoIęmĂ ìŇytŔĆ ŁbŇ’Ğ
ÉCnlĎÄ hŇ¿Ćz hŇyÄĆhĘyĲĂ ÉytŇČ mĎ=dŇ‘Č wylĎę’Ą hŇŁ‘ÁrĘpČŇ ydÄĄbŇĘ ‘Č žCrmĘ’ŇIĲŁwČ : hŇŁ‘ĲrĘjČ
MrĆT
ăĆhĞ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć Cd¡ŇbŇĘ ‘ČyĲČwĘ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć ÉxQČS
Č SqĄŔomlĘ
hŇŁ‘ŔrĘjČ=l’Ć ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆwĘ hŇąS
Ćm
Ł =tŇ’Ć bŇS
ČÂ CIwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ hŇd¡ĎŇbŇĘ ’ĲĎ yJ
¿Ă ‘dČŔêĄ
: MykĲŇĂ lĘŁhĲhČ ym
¡Ă wĎ ym
¿Ă Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć Cd¡ŇbŇĘ ‘Ă CkŇ¿ lĘ MhĆŔlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ
Cnn
ąĄ’ŇY
Ł BĘ CntÁĄ onbŇĘ bŇĂ C CnynĄÄbĎŇBĘ ëŇĳĄlnĄ Cnyn¡ĄqĄzĘbŇĂ C Cnyr¿Ą‘ĎnĘBĂ hŇS
ĆŔ m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ
ÉhoĎhyĘ Nk
ąĄŇ yhÄĂ yĘ MhĆęlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : Cnl
ĲĎ ho¡ĎhyĘ=gŇxČ yJ
¿Ă ëŇlĄŔnĄ ÉCnrĄÄqĎbŇĘ bŇĂ C
dŇgĆŇ¿nĆ hŇ‘¡ĎrĎ yJ
¿Ă C’ěrĘ Mk
ĳĆŇ jĘTČ=tŇ’ĲĆwĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć xQ
¿Č S
Č ’Ğ rS
ËĆ ’ĞJĲČ MkĆŔUĎ‘Ă
Mê
ăĆ ’Č Ht
¡ŇĎ ’
Ł yJ
¿Ă hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć CdăŇbŇĘ ‘ĂwĘ ÉMyrĂbĎŇGĘhČ ’n
ąĎ=CkŇĲ lĘ NkĄę âlă : Mk
ĲĆŇ ynĄjĘ
rmĆ’ŇŁIÄwČ
: hŇŁ‘ĲrĘpČŇ yn¿ĄjĘ tŇ¡’Ą mĄ MtŔĎ ’
Ł SrĆgăŇyĘwČ
Ď MyS
ĳĂ qĘbČŇmĘ
l‘Čy¡ČwĘ hŇBĆŔrĘ’ČB
ĲĎ ÉMyĂrČÄYĘmĂ ZrĆ’
ąĆ=l‘Č ìÁdĘŇyĲřĎ hŇTĄÄnĘ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ
rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ąř ZrĆ’ĎŔhĎ bŇW
Ć ‘ăĄ=lJĎ=tŇ’Ć É lkČŇ’ŇyŁwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č
hoĎęhywĲČ ůMyĂrČYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č ÈChFĄmČ=tŇ’Ć hŇăS
Ćm
Ł TIÄĄwČ : dŇrĲĎBĎhČ ry’
¡Ă S
Ę hĂ
hŇyĎŔhĎ rqĆŁBăhČ hŇlĎyĘQ
ĳĎ hČ=lkĎŇwĘ ’Ch¡hČ MoI¿hČ=lJĎ ZrĆ’ĎŔBĎ ÉMydĂŇqĎ=xČCrĲ gŇh
ąČ nĂ
ZrĆ’ăĆ=lJĎ l‘Čť hŇBĆęrĘ’ČhĲĎ l‘ČIăČwČ : hŇB
ĲĆ rĘ’ČhĲĎ=tŇ’Ć ’W
¡Ď nĎ MydĂŔuĎhČ ÉxČCrÄwĘ
Nk
ąĄŇ hŇyĎhÄĎ =âl wynĎpĎŇlĘţ dŇŁ’ŔmĘ dŇăbĄŇ JĎ MyĂrĳĎYĘmĂ lCbăŇGĘ lk
ŁŇ¡ BĘ xnČIĎěwČ MyĂrČŔYĘmĂ
ÈZrĆ’ĎhĎ=lJĎ Ny‘ăĄ=tŇ’Ć skÂČ yĘwČ : NJ
ĲĄ =hŇyĆhĘyĲĂ âl¿ wyr¡ĎxĞ’ĲČwĘ Chm
Ł Ŕ JĎ ÉhBĆrĘ’Č
Z‘ĄŔhĎ yrăĂjĘ=lJĎ Ét’ĄwĘ ZrĆ’ĎęhĎ bŇW
Ć ‘ăĄ=lJĎ=tŇ’Ć lkČŇ’ŇŁIÁwČ ůZrĆ’ĎhĎ ëŇăS
Č xĘêĆwČ
hŇd¡ŇĆv
Ď hČ bŇW
Ć ‘¿ĄbŇĘ C Z‘ËĄBĎ qrĆyÌĆ=lJĎ rtÄČ on=âlĲwĘ dŇrĳĎBĎhČ ryt¡ĂŇoh rS
¿Ć ’Ğ
rmĆ’ŇŁIęwČ Nrĳ
Ł hĞ’ĲČlĘCĲ hŇăS
Ćm
Ł lĘ ’r¡
Ł qĘlĂ hŇŁ‘ŔrĘjČ rh
ăĄ mČyĘwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ
M‘ČjČŔhČ ëŇă’Č ÉytŇĂ ’ŇFĎxČ ’n
ąĎ ’W
ăĎ hŇêęĎ ‘ČwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎwĘ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ ytŇĂ ’ŇËTĎ xĎ
wryt‘hw
.s"tw ‘"t ,V"x ,b"d Nkw t’ĄwĘ ’"s v.12

.y"tw V"x Nkw Kdy=t’Ć ’"s v.12
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10. 18–11. 5
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25
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27
28
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ś’¡YĄ IĄwČ : hŇĲEĆhČ tŇwĆU¿ĎhČ=tŇ’Ć qr¡Č ylČŔ‘ĎmĲĄ ÉrsĄyĎwĘ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ Cryê¡Ă‘ĘhČwĘ
dŇŁ’ŔmĘ qzăĎxĎ ÉMyĎ=xČCrĲ hoąĎhyĘ ëŇŁpÄhĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć rê
¡Č ‘ĘIĆwČ hŇŁ‘ĳrĘjČ M‘ăĂmĄ
dŇxĎŔ’Ć hŇăBĆ rĘ’Č Ér’ČS
Ę nĂ âlą PŇCiĳ hŇUĎăyĎ Ch‘¡ĄqĎtŇĘ IĂwČ hŇBĆŔrĘ’ČăhĎ =tŇ’Ć É’v
Ď IĂwČ
xQ
¡Č S
Ă âl¿wĘ hŇ‘Ł ĳ rĘjČ bŇăĄl=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ qE¿ĄxČyĘwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ lCb¿ŇGĘ lk
ŁŇ¡ BĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć
=l‘Č ëŇS
Ć Łx¡ yhĂyw¿Ă MyĂmČŔè
Ď hČ=l‘Č ÉìdĘŇyĲĎ hŇąTĄ nĘ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
MyĂm
ĳĎè
Ď hČ=l‘Č od¡ŇyĎ=tŇ’Ć hŇËS
Ćm
Ł TI¿ĄwČ : ëŇS
Ć ŁxĲ Sm
¡Ą yĎwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ
C’ÂrĎ=âlĲ : MymĲĂyĎ tŇS
Ć Łl¿S
Ę MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ hŇËĎlpĄŇ’Ğ=ëŇS
Ć ŁxĲ yh
ÌĂ yĘwČ
ynÌĄBĘ=lkĎŇlĘC Mym
ĳĂ yĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę wyê
¡Ď xĘêČmĂ Sy’
¿Ă CmqËĎ=âlwĘ wyxęĂ ’Ď=tŇ’Ć Sy’
ăĂ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hŇŁ‘ÁrĘpČŇ ’rĎÄqĘIĂwČ : MtĲŇĎ ŁbŇS
Ę omĲBĘ ro’¡ hŇyĎh¿Ď l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ
Mk
¡ĆŇ jĘTČ=MGĲČ gŇ~
ĳĎ yĚ Mk
¡ĆŇ rĘqČbŇĘ C Mk
¿ĆŇ nĘ’ŇŁYĲ qrËČ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć CdăŇbŇĘ ‘Ă ÉCkŇlĘ
tŇŁlĳ‘ŁwĘ Myx
ăĂ bĎŇzĘ Cnd¡ŇĄyĎBĘ Nê
¿ĄêĂ hŇê
ËĎ ’Č=MGČ hŇS
ĆŔ m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ : Mk
ĲĆŇ UĎ‘Ă ëŇ¿ĄlyĄ
Ér’Ąè
Ď tŇĂ âlą CnUĎę‘Ă ëŇăĄlyĄ CnnĄÁqĘmĂ=MgČŇwĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ CnyW
¡Ă ‘ĎwĘ
‘dČęnĄ=âlĲ CnxĘăČ’
n Ğ wĲČ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć dŇŁb¡Ň‘Ğl
ĲČ xuČŔnĂ CeU
ăĆ mĂ yJĂť hŇsĎŔrĘjČ
bŇăĄl=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ qE¿ĄxČyĘwČ : hŇUĎS
ĲĎ Cn’
¡Ą B
Ł =dŇ‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉdŁbŇ‘ĞeĲČ=hŇmĲČ
rmĆăè
Ď hĂ yl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ ëŇăĄl hŇŁ‘¡rĘpČŇ ol¿=rmĆ’ŇIĲŁwČ : MxĲĎQĘS
Č lĘ hŇ¡bĎŇ ’Ď âl¿wĘ hŇŁ‘ĳrĘjČ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : tŇCmĲêĎ yn¡ČpĎŇ ì¿ŇtŇĘ Ł’ĲrĘ MoyËBĘ yJęĂ ynČŔjĎ tŇo’ărĘ ÉPsĆê
Ł Ä =l’Ć ìęlĘ
: ìŇynĲĆjĎ tŇo’¿rĘ dŇo‘¡ PŇs
¿Ă ’
Ł =âlĲ êĎrĘB
ĳČ DĂ NJ
ăĄ hŇ¡S
Ćm
Ł

’y Éh‘
Ł rĘjČ=l‘Č ’yb
ąŇĂ ’Ď ÉdxĎ’Ć ‘gČŇąnĆ dŇo‘ă hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
2
3

4
5

SrËĄGĎ
tŇă’Ą mĄ
hoËĎhyĘ
Éd’
Ł mĘ

hŇlĎěJĎ oxŔQĘS
ČÄ JĘ hŇĳĆm
E Ă Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć xQ
¿Č S
Č yĘ NkĄě=yrĄxĞ’ĲČř MyĂrČŔYĘmĂ=l‘ČwĘ
ű Sy’
ăĂ ClÂ’ĞS
Ę yĂwĘ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’ĎBĘ ’n
¡Ď=rBĆDČ : hŇĲEĆmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć Sr¿ĄgĎŇyĘ
Nê
ÌĄ IĂwČ : bŇhĲĎzĎ yl
¿Ą kŇĘ C PŇsĆ¡kĆŇ =ylĄJĘ HtŔĎ C‘rĘ tŇă’Ą mĄ Éhè
Ď ’ĂwĘ Ch‘ęĄ rĄ
lodŇąGĎ hŇS
Ćę m
Ł Sy’
ăĂ hĎ ű MG
ăČ MyĂrĳĎYĘmĂ ynăĄy‘ĄBĘ M‘¡ĎhĎ Nx
¿Ą =tŇ’Ć
: M‘ĲĎhĎ yn¿Ąy‘ĄbŇĘ C hŇŁ‘¡rĘpČŇ=ydŇĲĄbŇĘ ‘Č yn¿Ąy‘ĄBĘ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ
ëŇotŇ¿ BĘ ’Y
¡Ą oy yn¿Ă’Ğ hŇlĎyĘQČŔhČ tŇY
Ł ă xĞJĲČ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁJ¡ hŇS
ĆŔ m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ
bŇăS
Ą IŁhČ Éh‘ŁrĘjČ rokąŇBĘmĂ ůMyĂrČYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÈrokŇBĘ=lJĎ tŇămĄ C : MyĂrĲĎYĘmĂ
w’sk=l‘
.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k x"y Nkw yrĄx
Ğ ’ČwĘ ’"s v.1

.’y

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw hS
Ćm
Ł ’Yyw ’"s v.18

sŘ9

106

twmV

11. 6–12. 12

rokŇ¿ BĘ lk
ŁŇ¡ wĘ MyĂx
ĳĎrĄhĲĎ rx
ăČ ’Č rS
¡Ć ’Ğ hŇxĎŔpŇĘ è
Ă hČ rokŇă BĘ dŇ‘Čť o’ŔsĘJĂ=l‘Č
âlă ÉChm
Ł Ä JĎř rS
ąĆ ’Ğ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇBĘ hŇ¡ĎlŁdŇgŇĘ hŇq¿Ď‘ĎYĘ hŇt
ËŇĎ yĘhĲĎwĘ : hŇmĲĎhĄBĘ 6
ÉblĆJĆÄ=ZrČxĹyĲĆ âlą l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ű lk
ŁŇă lĘC : PŇsĲĂŁtŇ âl¿ Chm
Ł ¡ kĎŇwĘ hŇtŇĎ yĎŔhĘnĲĂ 7
NyB
¿Ą hoĎŔhyĘ hŇăĆlpŇĘ yČ ÉrS
Ć ’Ğ NC‘ŔdĘŇê
ăĄ ÉN‘ČmČÄlĘ hŇĳmĎ hĄBĘ=dŇ‘ČwĘ Sy’
¡Ă mĄlĘ onŔS
Ł lĘ
yl
ăĂ =CwxĞêĲČS
Ę hĂwĘ ylČÁ’Ą hŇQĆ’ĄÄ žìydŇĆbĎŇ‘Ğ=lkĎŇ CdăŇrĘyĲĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Nyb
¿ŇĄ C MyĂr¡ČYĘmĂ 8
’Y
¿Ą IĄwČ ’Y
ĳĄ ’Ą Nk
¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČwĘ ìŇylĆŔgŇĘ rČBĘ=rS
Ć ’Ğ M‘ăĎhĎ=lkĎŇwĘ ÉhêĎ’Č ’ąYĄř rm
Ł ę ’ŇlĄ
hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
: PŇ’ĲĎ=yrĂxĽB
ĲĎ hŇŁ‘¡rĘjČ=M‘ĂmĲĄ 9
: MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ yt
¡ŇČ pŇĘ omĲ tŇob¿ŇrĘ N‘Čm
ËČ lĘ hŇ‘Ł ĳ rĘjČ Mk
¡ĆŇ ylĄ’Ğ ‘m
¿Č S
Ę yĂ=âlĲ
qEąĄxČyĘwČ hŇŁ‘ĳrĘpČŇ ynăĄpŇĘ lĂ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myt¿ĂŇpŇĘ U
Ł Ĳ hČ=lJĎ=tŇ’Ć CW
Ë ‘Ď Nr
Ł ę hĞ’ĲČwĘ hŇăS
Ćm
Ł C 10
: oYĲrĘ’ČmĲĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć xQ
¿Č S
Ă =âlĲwĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ bŇăĄl=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ
MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇăS
Ćm
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
by
MkĆŔlĎ É’Ch NoS
¿ ’ŇrĂ MyS
ĳĂ dĎŇxĽ S’Ňră
Ł Mk
¡ĆŇ lĎ hŇËĆh
E Č SdŇĆŁxÌhČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ 2
rŁW
¡ ‘ĎB
ĲĆ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ É l’ĄrĎřW
Ę yĂ tŇdąŇČ‘Ğ=lJĎ=l’ĲĆ CręBĘDČ : hŇĲnĎ è
Ď hČ yS
¡Ą dĘŇxĎlĘ 3
=M’ĂwĘ : tŇyĂB
ĲĎ lČ hŇ¿W
Ć tŇŁb¡Ň’Ď=tŇyb
ĲĄŇ lĘ hŇ¿W
Ć Sy’
ËĂ MřhĆęlĎ CxăqĘyĂwĘ hŇĳĆh
E Č SdŇĆŁxălČ 4
otŇ¡ yBĄ=l’Ć bŇr¿
Ł uĎhČ onËkĄŇS
Ę C ’Chę xqăČlĎwĘ ůhv
Ć mĂ tŇyăŁhĘmĲĂ ÈtyĂBČhČ T‘ăČmĘyĂ
Mym
ËĂ tŇĎ hŇ¿W
Ć : hŇv
ĲĆ hČ=l‘Č Cik
ŁŇ¡ êĎ olŔkŇĘ ’Ď yp
ăŇĂ lĘ Sy’Ăť tŇŁS
ĳ pĎŇnĘ tŇăsČ kŇĘ mĂBĘ 5
hŇąĎh
y Ď wĘ : CxuĲĎêĂ MyE¡Ă‘ĂhĲĎ=NmĂC MyW
¿Ă bĎŇJřĘ hČ=NmĂ Mk
ĳĆŇ lĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ hŇ¡ĎS
n Ď =NBĆ rk
¿ĎŇ zĎ 6
CTăxĞS
ĲĎ wĘ hŇĳĆh
E Č SdŇĆŁxălČ Moy¡ rW
ËĎ ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č dŇ‘ăČ tŇrĆmĆŔS
Ę mĂlĘ ÉMkĆŇlĎ
MDĎŔhČ=NmĂ ÉCxqĘĲlĎ wĘ : MyĂB
ĲĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB
¿Ą l’
¡Ą rĎřW
Ę yĂ=tŇdŇĲČ‘Ğ lh
¿Č qĘ lJ
ŁË otę’
Ł 7
Cl¿kŇĘ ’ŇyĲŁ=rS
Ć ’Ğ MyêŔĂ ăBĎ hČ l‘Čť PŇoqĳS
Ę UČhČ=l‘ČwĘ tŇŁz¡CzUĘhČ yê
¿ĄS
Ę =l‘Č CnËtŇĘ ĲnĎ wĘ
tŇo~ŔmČC S’
ăĄ =ylĂYĘ hŇĳĆh
E Č hŇlĎyĘQ
ăČ BČ rW
¡Ď BĎhČ=tŇ’Ć Cl¿kŇĘ ’ĲĎwĘ : MhĲĆBĎ otŇ¡ ’
Ł 8
MyĂU
ĳĎBČ lè
¡Ď bĚŇmĘ lS
¿Ą bĎŇC ’nĎŔ ÉCeUĆÄmĂ CląkŇĘ ’ŇŁêĲ=l’Č : Chl
ĲĚ kŇĘ ’ŇyĲŁ Myr¡Ăr
Ł mĘ=l‘Č 9
Cryt¿ĂŇotŇ=âlĲwĘ : oBĲrĘqĂ=l‘ČwĘ wy‘¡ĎrĎJĘ=l‘Č oS
¿ ’Ňr
Ł S’ĄŔ=ylĂYĘ=M’Ă yJ
ăĂ 10
ÈhkĎŇkĎŇwĘ : CpŇrĲ
Ł W
Ę êĂ S’
¿Ą BĎ rqĆŁB¡=dŇ‘Č CeU
ËĆ mĂ rt
¿ŇĎ eŁhČwĘ rqĆŁBĳ=dŇ‘Č CeU
¡Ć mĂ 11
Mk
¡ĆŇ lĘuĆmČC MkĆŔylĄgŇĘ rČBĘ ÉMkĆŇylĄ‘ĞnĲČ MyrĂŔgĚŇxĞ Mk
ăĆŇ ynĄtŇĘ mĎ ůotŇ’
Ł ClăkŇĘ ’Ňê
ŁĲ
yêăĂrĘbČŇ‘ĲĎwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ ’Ch¡ xsČ¿jĆ NozŔjĎxĂBĘ ÉotŇ’
Ł Mê
ąĆlĘkČŇ’ĞwĲČ Mk
ĳĆŇ dĘŇyĆBĘ 12
MyrYm=Zr’b

‘"t ,y"t ,V"x Nkw l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĄBĘ ’"s v.3 .by .ytbr +Y v.8 .V"x Nkw hĎomkĎwĘ . . . hĎomJĎ rybs v.6
l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĄBĘ ’"s v.6 .V"x Nkw yrqw bytk MybĂW
Ď JĘhČ ’"s ,MybĂW
Ď JĘhČ rybs v.5 .MkĆlĎ rybs v.3 .s"tw
.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw

12. 13–25

13

14
15
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MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrokŇBĘ=lkĎŇ yt
ąŇĂ yJĄhĂwĘ ůhEĆhČ hŇlĎyĘQ
ăČ BČ ÈMyĂrČYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆbŇĘ
yn¿Ă’Ğ MyT
¡Ă pĎŇS
Ę hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ MyĂrËČYĘmĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ=lkĎŇbŇĘ C hŇĳmĎ hĄBĘ=dŇ‘ČwĘ Md¡ĎŇ’ĎmĲĄ
MS
ĎŔ Mê
ăĆ ’Č rS
ăĆ ’Ğ ÉMyêĂB
ĲĎ hČ l‘ąČ tŇŁ’ęlĘ MkĆÁlĎ MDĎÄhČ žhyĎhĎwĘ : hoĲĎhyĘ
tŇyxĂŔS
Ę mČlĘ ÉPgĆŇnĆÄ Mk
¿ĆŇ bĎŇ hŇyÄĆhĘyĲĂ=âlwĘ Mk
ĳĆŇ lĄ‘Ğ yê¡ĂxĘsČpĲĎŇC MDĎŔhČ=tŇ’Ć ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎwĘ
Mt
¿ŇĆ GŁxČwĘ NorŔJĎzĂlĘ ÉMkĆŇlĎ hŇąĆh
E Č MoIÄhČ žhyĎhĎwĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ yt¡ĂŇJ
Ł hČBĘ
ÉMymĂyĎ tŇ‘ąČbŇĘ S
Ă : ChGĲĚxĎêĘ Ml
¡Ď o‘ tŇu¿ČxĚ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ hoĳĎhyl
ĲČ gŇx
ăČ otŇ¡ ’
Ł
ű yJ
ăĂ Mk
ĳĆŇ yêĄB
ĲĎ mĂ r’
Ł¡ v
Ę CtŇyB
¿Ă S
Ę êČ NoSŔ’ŇrĂhĲĎ MoIăBČ ëŇ’Čť ClkĄŔ’Ňê
Ł tŇo~ămČ
NS
Ł ¡ ’ŇrĂhĲĎ MoI¿mĂ l’ĄŔrĎW
Ę IĂmĂ É’whĂhČ SpĆŇąeĆhČ hŇtÂĎ rĘkŇĘ nĂwĘ ZmĄęxĎ lk
ăĄŇ ’
Ł =lJĎ
y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ ÉMoIbČŇC SdŇĆŁqŔ=’rĎqĘmĂ ÉNoS’ŇrĂhĲĎ MoIąbČŇCř : y‘ĲĂbŇĂ è
Ę hČ Moy¿=dŇ‘řČ
ëŇ’Čť MhĆŔbĎŇ hŇăW
Ć ‘ĎyĲĄ=âl ÉhkĎŇ’ŇlĎmĘ=lJĎ Mk
ĳĆŇ lĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ SdŇĆq
Ł ¡ =’rĎqĘmĂ
ÈMêĆrĘmČS
Ę C : Mk
ĲĆŇ lĎ hŇ¿W
Ć ‘ĎyĲĄ oD¡bČŇlĘ ’Ch¿ SpĆŇnĆŔ=lkĎŇlĘ lk
ăĄŇ ’ĎyĲĄ rS
ăĆ ’Ğ
Mk
¡ĆŇ ytŇĄ o’ĲbŇĘ YĂ=tŇ’Ć ytŇĂ ’Ň¿YĄ oh hŇEĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ÄĆ BĘ yJęĂ ůto~UČhČ=tŇ’Ć
: Ml
ĲĎ o‘ tŇu¿ČxĚ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ ŁrĲŁdŇlĘ hŇËĆh
E Č MoI¿hČ=tŇ’Ć MêÂĆ rĘmČS
Ę C MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ
dŇ‘Čţ tŇŁ~ĳmČ Cl¡kŇĘ ’ŇŁêĲ bŇrĆ‘ĆŔBĎ ÉSdŇĆŁxÄlČ Moyą rW
ĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎrĘ’ČBĘ NS
Ł Ã ’ŇrĂB
ĲĎ
’Y
¡Ą UĎyĂ âl¿ r’
Łě W
Ę MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă : bŇrĆ‘ĲĎBĎ SdŇĆŁx¡lČ MyrËĂW
Ę ‘ĆwĘ dŇÌxĎ ’ĆhĲĎ Moyă
tŇdăČŇ‘ĞmĲĄ É’whĂhČ SpĆŇąeĆhČ hŇtÂĎ rĘkŇĘ nĂwĘ tŇYĆmĆęxĘmČ lk
ăĄŇ ’
Ł =lJĎ ű yJ
ăĂ Mk
ĳĆŇ yêĄb
ĲĎŇ BĘ
É lk
ŁŇ BĘ Clk
ĳĄŇ ’ŇŁtŇ âlă tŇYĆ¡mĆ xĘmČ=lJĎ : ZrĆ’ĲĎhĎ xr¿ČzĘ’ĆbŇĘ C rG¡ĄBČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
: tŇo~ĲmČ Cl¡kŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ MkĆŔytŇĄ ŁbăŇS
Ę omĲ
CxÄqĘC CkęS
Ę mĲĂ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄqĘzĂ=lkĎŇlĘ hŇËS
Ćm
Ł ’r¿ĎqĘIĂwČ
bŇozę’Ą tŇDăČgĚŇ’Ğ MêÂĆ xĘqČlĘC : xsČjĲĎhČ CT¿xĞS
ĲČ wĘ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ ŁxĲjĘS
Ę mĂlĘ N’ŇY
Ł Ë Mk
¿ĆŇ lĎ
yê
ăĄ S
Ę =l’ĆwĘ ÉPoqS
Ę UČhČ=l’Ć Mê
ąĆ‘ĘGČhĂwĘ ůPiČBČ=rS
Ć ’Ğ MDăĎBČ ÈMêĆlĘbČŇTĘC
otŇ¡ yBĄ=xtŇČ j
ĲĆ mĂ Sy’
¿Ă C’ËYĘtĲŇĄ âl¿ MêęĆ ’ČwĘ PŇĳiĎ BČ rS
ăĆ ’Ğ MD¡ĎhČ=NmĂ tŇŁzŔCzUĘhČ
ÉMDĎhČ=tŇ’Ć hŇą’Ď rĎwĘ ůMyĂrČYĘmĂ=tŇ’Ć PŇŁGănĘlĂ ÈhoĎhyĘ rb
ăČŇ ‘ĎwĘ : rqĆŁBĲ=dŇ‘Č
âląwĘ xtŇČ jĆŔhČ=l‘Č ÉhoĎhyĘ xs
ąČ pĎŇC tŇŁzĳCzUĘhČ yê
ăĄS
Ę l‘¡ČwĘ PŇoqŔS
Ę UČhČ=l‘Č
rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć Mê
¡ĆrĘmČS
Ę C : PŇŁGĲnĘlĂ Mk
¡ĆŇ yêĄB
ĲĎ =l’Ć ’b
Ł ¿Ň lĎ tŇyxĂŔS
Ę UČhČ ÉNêĄyĂ
ZrĆ’ĎęhĎ=l’Ć C’b
Ł ăŇ tŇĎ =yJĲĂ hŇÂh
yĎ Ď wĘ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č ìŇyn¡ĆbĎŇlĘC ì¿ŇlĘ=qxĎlĘ hŇĳĆh
EČ
hŇd¿ĎŇŁbŇ‘ĞhĲĎ=tŇ’Ć Mê
¡ĆrĘmČS
Ę C rB
ĳĄDĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ Mk
¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ Nê
ÌĄyĂ rS
ĆÄ ’Ğ
t’zh
.s"tw V"x Nkw MoIBČ ’"s v.16

.y"tw V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.15
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tŇ’ŇŁE¡hČ hŇd¿ĎŇŁbŇ‘ĞhĲĎ hŇËmĎ Mk
ĳĆŇ ynĄBĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ’Ğ Cr¿mĘ’ŇyĲŁ=yJĂ hŇyĎěhĎwĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ
yê
ąĄ BĎ=l‘Č xsČjĎţ rS
ăĆ ’Ğ hoĎęhyl
ĲČ ’ChÁ xsČjĆÄ=xbČŇĲzĆ MêÃĆ rĘmČ’ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ lĎ
ly~ĳĂhĂ Cnyê
ăĄ BĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂr¡ČYĘmĂ=tŇ’Ć oj¿gŇĘ nĎBĘ MyĂrČŔYĘmĂBĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ
hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’ĞJĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ CW
¡ ‘ĞIĲČwČ CkŇ¿ lĘIĲĄwČĲ : CwĲxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ M‘¡ĎhĎ dŇu
Ł ¿ IĂwČ
hŇlĎyĘQČęhČ yY
ăĂ xĞB
ĲČ ű yh
ăĂ yĘwČ
: CWĲ‘Ď NJ
¿Ą Nr¡
Ł hĞ’ĲČwĘř hŇ¿S
Ćm
Ł =tŇ’Ć
bŇăS
Ą IŁhČ Éh‘ŁrĘjČ rk
ŁąŇ BĘmĂ ůMyĂrČYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÈrokŇBĘ=lkĎŇ hŇăJĎ hĂ ÈhoĎhywĲČ
rokŇ¿ BĘ lk
ŁŇ¡ wĘ roBĳhČ tŇyb
ăŇĄ BĘ rS
¡Ć ’Ğ ybĂŔè
Ę hČ rokŇă BĘ dŇ‘Čť o’ŔsĘJĂ=l‘Č
yh
ËĂ êĘwČ MyĂrČŔYĘmĂ=lkĎŇwĘ ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ=lkĎŇwĘ ’Chą hŇlĎyĘlČę hŇŁ‘ÁrĘjČ MqĎIĎÄwČ : hŇmĲĎhĄBĘ
ž’rĎqĘIĂwČ : tŇmĲĄ MS
¡Ď =Ny’ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ tŇyĂBČŔ Ny’ăĄ=yJĂ MyĂrĳĎYĘmĂBĘ hŇ¡ĎlŁdŇgŇĘ hŇq¿Ď‘ĎYĘ
Mê
¡Ć ’Č=MGČ yUĂŔ‘Č ëŇoêămĂ ÉC’~Ę CmCqą ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇlĎyĘlČę Nr
Ł Á hĞ’ĲČlĘCĲ hŇS
ĆÄ m
Ł lĘ
MkĆÄnĘ’ŇŁYĲ=MGČ : Mk
ĲĆŇ rĘBĆdČŇJĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć Cd¿ŇbŇĘ ‘Ă CkËŇlĘC l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=MGČ
: ytŇĲĂ ’
Ł =MGČ Mê
¡ĆkŇĘ rČb
ĲĄŇ C CkŇĳĄlwĎ Mê
¡ĆrĘBČDĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ CxËqĘ Mk
¿ĆŇ rĘqČBĘ=MGČ
Cr¡mĘ’ĲĎ yJ
¿Ă ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ Mx
ăĎ QĘS
Č lĘ rh
¡Ą mČlĘ M‘ĎŔhĎ=l‘Č ÉMyĂrČÄYĘmĂ qząČxĹêĲĆwČ
Mt
ËŇĎ r
Ł ’ĞS
Ę mĂ Zm
ĳĎ xĘyĆ MrĆT
ăĆ oq¡YĄBĘ=tŇ’Ć M‘ËĎhĎ ’v
¿Ď IĂwČ : MytŇĲĂ mĄ CnQ
¿Ď JĚ
hŇĳĆSm
Ł rb
ăČŇ dĘŇJĂ CW
¡ ‘Ď l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C : MmĲĎkŇĘ S
Ă =l‘Č Mt
¡ŇĎŁlmĘW
Ă BĘ tŇr¿
Ł rĚYĘ
NtÄČ nĎ hoĎÂhywĲČ : tŇŁlĲmĎW
Ę C bŇ¡hĎ zĎ yl
¿Ą kŇĘ C PŇsĆËĆkŇ =ylĄJĘ MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉCl’ĞS
Ę IĂwĲČ
: MyĂrĲĎYĘmĂ=tŇ’Ć Cl¡~ĘnČyĘwĲČ MClĳ’ĂS
Ę IČwČ MyĂr¡ČYĘmĂ yn¿Ąy‘ĄBĘ M‘ËĎhĎ Nx
¿Ą =tŇ’Ć
yl
ËĂ gŇĘ rČ PŇlĆÌ’Ć tŇo’ÄmĄ=SS
ĲĄ JĘ hŇtŇĎ J
Łĳ sĚ ss
¡Ą mĘ‘ĘrČmĲĄ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C‘ÌsĘIĂwČ
rqĎŔbĎŇC N’ŇŁYăwĘ Mê
ĳĎ ’Ă hŇăĎl‘Ď bŇr¡Č bŇrĆ‘¿Ą=MgČŇwĘ : PŇFĲĎmĂ dŇ¿bČŇ lĘ Myr¡ĂbĎŇGĘhČ
tŇŁgŇ¿ ‘Ě MyĂrËČYĘUĂmĂ C’yYÌĂoh rS
ĆÄ ’Ğ qYĄÁBĎhČ=tŇ’Ć CpÄ’ŇIŁwČ : dŇŁ’ĲmĘ dŇ¿bĄŇ JĎ hŇ¡Ćq
n Ę mřĂ
HČmĄŔhĘmČtŇĘ hĂlĘ ÉClkŇĘ yĲĎ âląwĘ MyĂrČęYĘUĂmĂ CS
ă rĘgŁŇĲ =yJĂ Zm
ĳĄ xĎ âlă yJ
ăĂ tŇo~¡mČ
Cb¡ŇS
Ę yĲĎ rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎřW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉbS
Č omC : MhĲĆlĎ CW
¿ ‘Ď=âlĲ hŇd¡ĎŇYĄ=MgČŇwĘ
MyS
ăĂ ŁlS
Ę ÉZuĄmĂ yhęĂ yĘwČ : hŇĲnĎ S
Ď tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ hŇnĎŔS
Ď MyS
ăĂ ŁlS
Ę MyĂrĳĎYĘmřĂ BĘ
=lJĎ C’ËYĘyĲĎ hŇEĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ÄĆ BĘ yhęĂ yĘwČ hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ hŇnĎŔS
Ď
M’
¡Ď yYĂohĲlĘ hoĎŔhyl
ĲČ É’Ch Myr¿ĂUĚS
Ă lyl
ăĄ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ho¡ĎhyĘ tŇo’¿bŇĘ YĂ
Zr’m
.s"tw ‘"t ,y"t Nkw hnĆqĘmĂC ’"s v.38 .+n qwsp Nmql Nyy‘ : y"tw V"x Nkw Nr
Łh
Ğ ’Č=t’ĆwĘ ’"s v.28
.MyĂrĎYĘmĂ ZrĆ’ĆbĘC N‘ČnČJĘ ZrĆ’ĆBĘ V"xb ,N‘ČnČJĘ ZrĆ’ĆbĘC MyĂrĎYĘmĂ ZrĆ’ĆBĘ ‘"tb v.40 .Mtwb’w l’rVy V"xb v.40
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yn¿ĄBĘ=lkĎŇlĘ MyrËĂUĚS
Ă hoĎŔhyl
ĲČ ÉhEĆhČ hŇlĎyĘQ
ąČ hČ=’ChĲ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ
: MtĲŇĎ r
Ł ŁdĲŇ lĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
rk
¡ĎŇ nĄ=NBĆ=lJĎ xsČĳĎjhČ tŇuăČxĚ tŇ’ŇŁz¡ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČřwĘ hŇăS
Ćm
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
z’
¡Ď otŔ’
Ł hŇê
ăĎ lĘmČC PŇsĆĳĎJ=tŇnČqĘmĂ Sy’
¡Ă dŇbĆŇ‘¿Ć=lkĎŇwĘř : oBĲ lkČŇ’Ňy¿Ł=âl
lkĄŔ’ĎyĲĄ ÉdxĎ’Ć tŇyĂb
ąŇČ BĘ : oBĲ=lkČŇ’Ňy¿Ł=âl ryk
¡ŇĂ W
Ď wĘ bŇ¿S
Ď oê : oBĲ lkČŇ’Ňy¿Ł
: obŇĲ =CrBĘS
Ę tŇĂ =âlĲ MYĆ‘¡ĆwĘ hŇYĎCxĳ rW
¡Ď BĎhČ=NmĂ tŇyĂB
ËČ hČ=NmĂ ’yYÌĂotŇ=âlĲ
ÈxsČpĆŇ hŇW
Ď ‘ăĎwĘ rGĄę ìÁêřĘ ’Ă rCgÄyĎ=ykĲŇĂ wĘ : otŇĲ ’
Ł CW
¿ ‘ĞyĲČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇd¿ČŇ‘Ğ=lJĎ
xrăČzĘ’ĆJĘ hŇ¡yĎhĎwĘ otŔŁW‘Ğl
ĲČ bŇrăČqĘyĂ Éz’ĎwĘ rkĎęzĎ=lkĎŇ olă loUÌhĂ ůhoĎhyl
ĲČ
xrĳĎzĘ’ĆĲlĎ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ tŇxČŔ’Č hŇrăĎoê : oBĲ lkČŇ’Ňy¿Ł=âl lr¡Ą‘Ď=lkĎŇwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ
hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’ĞJĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=lJĎ CW
¡ ‘ĞIĲČwĲČ : Mk
ĲĆŇ kŇĘ otŇĲ BĘ rG¿ĎhČ rG¡ĄlČwĘ
MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ yhěĂ yĘwČ
: CWĲ‘Ď NJ
¿Ą Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =tŇ’Ć
: MtĲŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂ=l‘Č MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄBĘ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ ’yYÄĂ oh hŇĳĆh
EČ

gy, 2 rTĆąj
Ć rokÁBĘ=lkĎŇ ylĂÄ=SDĆqČ
3

4, 5

6
7
8
9

: rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
rmĆ’ŇŁIÄwČ : ’ChĲ yl
¡Ă hŇĳmĎ hĄBĘbČŇC Md¡ĎŇ’ĎB
ĲĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ BĂ ÉMxĆrĆÄ=lJĎ
ÉMyĂrČÄYĘUĂmĂ Mt
ąŇĆ ’ŇYĎyĘ rS
ĆÄ ’Ğ ÉhEĆhČ MoIąhČ=tŇ’Ć rokÂzĎ M‘ęĎ hĎ=l’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł
lk
¡ĄŇ ’ĎyĲĄ âl¿wĘ hŇĳĆm
E Ă Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć hoËĎhyĘ ’yYÌĂoh dŇyĎŔ qzĆŁxăBĘ yJĂť MydĂŔbĎŇ‘Ğ tŇyB
ăĄ mĂ
śhoĎÃhyĘ ìăŇ’ĞybĲŇĂ yĘ=ykĲŇĂ hŇăyĎhĎwĘ : bŇybĲŇĂ ’ĎhĲĎ SdŇĆx
Ł ¡ BĘ My’
ĳĂ YĘyĲŁ Mê
ăĆ’Č MoI¡hČ : ZmĲĄxĎ
‘B
ąČ S
Ę nĂ rS
ĆÄ ’Ğř ysęĂ CbŇyĘhČwĘ yCăĂxĂhĲČwĘ yrĂÁm
Ł ’ĹhĲĎwĘ yêÄĂ xĂhĲČwĘř ynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČţ ZrĆ’ăĆ=l’Ć
hŇd¿ĎŇŁbŇ‘ĞhĲĎ=tŇ’Ć ê
ËĎ dĘŇbČŇ‘ĲĎwĘ Sb
ĳĎŇ dĘŇC bŇ¡ĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ ZrĆ’
ËĆ ëŇlĎŔ tŇtŇĆ ălĎ ÉìytÄĆ ŁbŇ’ĞĲlČ
y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ ÉMoIbČŇC tŇŁ~ĳmČ lk
ăČŇ ’Ňê
Ł Mym
¡Ă yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă : hŇĲEĆhČ SdŇĆŁx¿BČ tŇ’ŇŁE¡hČ
ZmĄęxĎ ìÁlĘ hŇ’ĆÄrĎyĲĄ=âlwĘř Mym
ĳĂ IĎhČ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă tŇ¡’Ą lkĄŔ’ĎyĲĄ Éto~mČ : hoĲĎhyl
ĲČ gŇx
¡Č
’Ch¡hČ MoI¿BČ ìŔnĘbŇĂ lĘ ê
ăĎ dĘŇGČhĂwĘ : ìŇĲlĆ bĚŇGĘ=lkĎŇBĘ r’
Ł¡ W
Ę ìËŇlĘ hŇ¿’Ć rĎyĲĄ=âlwĘ
ÉìlĘ žhyĎhĎwĘ : MyĂrĲĎYĘUĂmĂ yt¡ĂŇ’ŇYĄBĘ ylĂŔ ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ď ‘Ď hŇzĆę rCbăŇ‘ĞB
ĲČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
ìŇypĳŇĂ BĘ ho¡ĎhyĘ tŇr¿Čoê hŇËĆh
y Ę êĲĂ N‘ČmČęlĘ ìŇynĆŔy‘Ą NyB
ăĄ ÉNorJĎzĂlĘC ìędĘŇyĲĎ=l‘Č tŇo’ÁlĘ
yk
MkĆêĘ’Ă ’"s v.48 .’"‘ x"m Pd twmbybw V"x Nkw =lJĎ ’"s v.44 .s"tw V"x Nkw Nr
Łh
Ğ ‘Č=l’ĆwĘ ’"s v.43
.‘"tw y"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ìyhĆŁl’
Ĺ hwhy ’"s v.5 .gy .s"tw ‘"t ,y"k y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw
y"k +z Nkw =âl ’"s v.7 .’tyrw’b +b g’t +’ Nwhl ty’d v.5 .V"xw w"d ,b"d Nkw yêĂxĂhČ ’"s v.5
.‘"tw V"x ,rd"nq
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tŇ’ŇŁE¡hČ hŇu¿ĎxĚhĲČ=tŇ’Ć ê
ËĎ rĘmČS
ĲĎ wĘ : MyĂrĲĎYĘUĂmĂ ho¡ĎhyĘ ì¿Ň’ĞYĲĂoh hŇqĎŔzĎxĞ dŇyăĎBĘ yJĂť
: hŇmĎymĲĂyĎ Mym
¡Ă IĎmĂ HdĳŇĎ‘ĞomĲlĘ
ì¡ŇlĘ ‘B
¿Č S
Ę nĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ ynĂŔ‘ĞnĲČJĘhĲČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉhoĎhřyĘ ìąŇ’ĞřbĲŇĂ yĘ=yJĲĂ hŇÂh
yĎ Ď wĘ
=lkĎŇwĘ hoĳĎhyl
ĲČ MxĆr¡Ć=rTĆj
ĲĆ =lkĎŇ ê
¿Ď rĘbČŇ‘ĞhĲČwĘ : ëŇĲlĎ Hn
¡ĎtŇĎ nĘC ìŇyt
ĳŇĆ ŁbŇ’ĞĲlČ wĘ
rTĆąjĆ =lkĎŇwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ Myr¡ĂkĎŇEĘhČ ìËŇlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇmĎęhĄBĘ rgĆŇăS
Ć ű rTĆăjĆ
MdËŇĎ’Ď rokŇ¿ BĘ lk
ŁÄ wĘ oêĳpŇĘ rČ‘ĞwĲČ hŇD¡ĆpŇĘ tŇĂ âl¿=M’ĂwĘ hŇW
ĆŔ bŇĘ hŇDăĆpŇĘ êĂ Érm
Ł xĞ
tŇ’ŇEŁĳ=hŇmČ rm
Ł ă ’ŇlĄ rx
¡Ď mĎ ìËŇnĘbŇĂ ì¿ŇlĘ’ĲĎS
Ę yĂ=yJĲĂ hŇÂh
yĎ Ď wĘ : hŇDĲĆpŇĘ êĂ ìŇyn¡ĆbĎŇBĘ
: MydŇĲĂbĎŇ‘Ğ tŇyB
¿Ą mĂ MyĂr¡ČYĘUĂmĂ hoËĎhyĘ Cn’
ÌĎ yYĂohĲ dŇyĎę qzĆŁxăBĘ wylĎŔ’Ą ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ
ZrĆ’ăĆBĘ ÉrokŇBĘ=lJĎ hoąĎhyĘ gŇr
Ł Ä hĞIĲČwČ ůCnxĄQĘS
Č lĘ Èh‘ŁrĘpČŇ hŇăS
Ď qĘhĂ=yJĲĂ yhęĂ yĘwČ
hoĎęhyl
ĲČ xČbĄÁzŁ ynÄĂ ’Ğ žNJĄ=l‘Č hŇĳmĎ hĄBĘ rokŇă BĘ=dŇ‘ČwĘ Md¡ĎŇ’Ďř rk
ŁŇ¿ BĘmĂ MyĂrČŔYĘmĂ
Éto’lĘ hŇąĎh
y Ď wĘ : hŇDĲĆpŇĘ ’Ć yn¡ČBĎ rokŇ¿ BĘ=lkĎŇwĘ MyrĂŔkĎŇEĘhČ ÉMxĆrĆÄ rTĆąjĆ =lJĎ
ho¡ĎhyĘ Cn’
¿Ď yYĂohĲ dŇyĎŔ qzĆx
Ł ă BĘ yJĂť ìŇynĳĆy‘Ą NyB
ăĄ tŇp
ŁŇ¡ TĎoTĲlĘC hŇkĎŔdĘŇyăĎ=l‘Č
Mx
ăĎ nĎ=âlĲwĘ ůM‘ĎhĎ=tŇ’Ć Èh‘ŁrĘjČ xQ
ăČ S
Č BĘ yhęĂ yĘwČ
: MyĂrĲĎYĘUĂmĂ
MyhęĂ Łl’Ĺ rm
ăČ ’Ď ű yJ
ăĂ ’Chĳ bŇor¡qĎ yJ
¿Ă MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ ZrĆ’ăĆ ëŇrĆDĆť MyhęĂ Łl’Ĺ
ű Myh
ÌĂ Łl’Ĺ bŇiĄÄIČwČ : hŇmĎyĘrĲĎYĘmĂ CbŇ¿S
Ď wĘ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ Mt
¿ŇĎ ’
Ł rĘBĂ M‘ËĎhĎ Mx
¿Ą eĎyĂ=NjĆ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cl¿‘Ď MyS
ËĂ mĚxĞwĲČ PŇCsĳ=MyČ rB
¡Ď dĘŇUĂhČ ëŇrĆD¿Ć M‘ËĎhĎ=tŇ’Ć
‘ČBĄÄS
Ę hČ žyJĂ oUĳ‘Ă PŇ soy
¡Ą tŇom¿YĘ‘Č=tŇ’Ć hŇËS
Ćm
Ł xu¿ČIĂwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ
MkĆŔtŇĘ ’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ dŇq
Ł ą pŇĘ yĂ dŇŁqÄjĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=tŇ’Ć ‘ČyBÁĂ S
Ę hĂ
MtŔĎ ’ĄbŇĘ CnăxĞIĲČwČ tŇŁJĳiĚmĂ C‘¡sĘIĂwČ : Mk
ĲĆŇ êĘ’Ă hŇ¡Ćm
E Ă yt
ËŇČ m
Ł YĘ‘Č=tŇ’Ć Mt
ÌŇĆ ylĂ‘ĞhĲČwĘ
Mt
ăŇĎ x
Ł nĘlČ ÉNnĎ‘Ď dŇCUą‘ČBĘ MmĎÁoy MhĆÄynĄpŇĘ lĂ žëlĄh
Ł hoĎÃhywĲČ : rB
ĲĎ dĘŇUĂhČ hŇ¡YĄ qĘBĂ
: hŇlĎyĘl
ĲĎ wĎ Mm
¿Ď oy tŇkĆŇ¡ĆllĎ Mh
ĳĆ lĎ ry’
ăĂ hĎlĘ S’
¡Ą dŇCU¿‘ČBĘ hŇlĎyĘl
ËČ wĘ ëŇrĆDŔĆhČ
: M‘ĲĎhĎ yn¡ĄpŇĘ lĂ hŇlĎyĘl
ĳĎ S’
¡Ą hĎ dŇCU¿‘ČwĘ MmĎŔoy ÉNnĎ‘ĎhĲĆ dŇCUą‘Č SymÂĂ yĎ=âlĲ
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CbŇS
Ěę yĎwĘ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÈrBĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄř hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ dy
wnxyw
hwhy ’"s v.11
.d"ydw ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw yrqw bytk ’lm ì’
Ğ ybĂyĘ ’"s ,yrq ì’
Ğ ybĂyĘ v.11
MV v.16
.’tyrw’b +b g’t +’ Nwhl ty’d v.15
.‘"tw V"x ,rd"nq y"k +b Nkw ìyhĆŁl’
Ĺ
,yYxw ,+g Myrdsw
.w"q Myqwspw
.hnmy Nk ’Ymn w"Tdb l’llhy [10:1—13:16] hVrph
.hŁgŁw tw’m VVw Pl’ Mylmw .[13:1] yl=Vdq ,yYxw ,[12:29] yYxb yhyw ,[11:1] ‘gn dw‘ ,[10:1] ytdbkh
Ny’w ,[10:11] ’n
ąĎ=wkl Pwlx ’lbw ,n"b Nk ’lw ,’y‘gb =l’
ĲĆ ’rwq ’"b ,[12:3] td‘ lk=l’Ć tx’ hlm Pwlxw
’"l qwsp +h d‘ +d qwsp +d MyTpwVb h’ybn hV’ grwbdw hrTph v.17 .Pqmb M’ KĂ ’lz’b Ntw’ Nyrwq
.Mydrpsh ghnmk ’"l qwsp +h d‘ +’ qwsp +h MyTpwVb : MyznkV’h ghnmk

14. 3–17
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Np
Ł Ŕ YĘ l‘ČB
ăČ ÉynĄpŇĘ lĂ MIĳĎhČ Nyb
ăŇĄ C lD¡
Ł gŇĘ mĂ NyB
¿Ą tŇŁrŔyxĂhĲČ yj
ăĂ ÉynĄpŇĘ lĂ ÉCnxĞyĲČwĘ
Mh
¡Ą Myk
¿ŇĂ bĚŇnĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ Éh‘ŁrĘjČ rm
ąČ ’ĎwĘ : MIĲĎhČ=l‘Č Cn¡xĞtĲŇČ ox¿kŇĘ nĂ
PŇdăČŇrĎwĘ Èh‘ŁrĘjČ=bŇlĄ=tŇ’Ć yêăĂqĘEČxĂwĘ : rB
ĲĎ dĘŇUĂhČ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ rg¿Ňs
Č Ď ZrĆ’ĳĎBĎ
ynăĂ’Ğ=yJĲĂ MyĂr¡ČYĘmĂ C‘¿dĘŇyĲĎwĘ olŔyxĄ=lkĎŇbŇĘ C Éh‘ŁrĘpČŇBĘ hŇdąŇĎbŇĘ JĲĎ’ĂwĘ ůMhĆyrĄxĞ’ĲČ
bŇbČÄlĘ ëŇpĄŇhĎIĲĄwČţ M‘ĳĎhĎ xr¡ČbĎŇ yJ
¿Ă MyĂrČŔYĘmĂ ëŇlĆămĆ lĘ ÉdGČIĚwČ : Nk
ĲĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ
CnxĘ¿ČQS
Ă =yJĲĂ CnyW
ĂŔ ‘Ď tŇ’ŇEŁă=hŇmČ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ M‘ĎŔhĎ=l’Ć ÉwydĎŇbĎŇ‘ĞwĲČ hŇŁ‘ąrĘjČ
: oUĲ‘Ă xq¿ČlĎ oU¡‘Č=tŇ’ĆwĘ oBĳkŇĘ rĂ=tŇ’Ć rs
Ł ¡ ’ĘIĆwČ : CndŇĲĄbŇĘ ‘ĎmĲĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
=l‘Č MS
¡Ă lĂřS
ĲĎ wĘ MyĂrĳĎYĘmĂ bŇkĆŇrăĆ lk
ŁŇ¡ wĘ rCxŔBĎ ÉbkĆŇrĆÄ tŇo’¿mĄ=SS
ĲĄ xuęČ IĂwČ
yr¡ĄxĞ’ĲČ PŇŁDěrĘIĂwČ MyĂrČŔYĘmĂ ëŇlĆămĆ Éh‘ŁrĘjČ bŇąĄl=tŇ’Ć hoĎęhyĘ qEăĄxČyĘwČ : oQĲJĚ
MyĂrČÁYĘmĂ CpÄDĘrĘIĂwČ : hŇmĲĎrĎ dŇy¿ĎBĘ My’
¡Ă YĘyĲŁ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ C l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
hŇ‘Ł Ŕ rĘjČ bŇkĆŇrăĆ ÉsCs=lJĎ MIĎŔhČ=l‘Č MynăĂx
Ł ÉMtŇĎ o’ CgŇyv
ąĂ IČwČ MhĆęyrĄxĞ’ĲČ
bŇyrĳĂqĘhĂ hŇ‘Ł ¡ rĘpČŇC : Np
ŁŇĲ YĘ l‘ČB
¿Č yn¡ĄpŇĘ lĂ tŇŁrŔyxĂhĲČ ÉyjĂ=l‘Č olĳyxĄwĘ wyS
¡Ď rĎpĲĎŇC
MhĆęyrĄxĞ’ĲČ ‘Čs
ăĄ nŁ ű MyĂrăČYĘmĂ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ MhĆÁynĄy‘ĲĄ=tŇ’Ć l’ĄÄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ žC’W
Ę IĂwČ
ůhS
Ćm
Ł =l’Ć ÈCrmĘ’ŇIĲŁwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cq¿‘ĞYĘIĂwČ dŇŁ’ŔmĘ ÉC’rĘyIĲĂwČ
Ét’ŇEŁ=hŇmČ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ tŇCmălĎ Cnê
¡Ď xĘqČlĘ MyĂrČŔYĘmĂBĘ ÉMyrĂbĎŇqĘ=Ny’ĲĄ yl
ąĂ BĘmĂh
ĲĞ
CnrĘBČÄDĂ žrS
Ć ’Ğ rbĎęDĎhČ hŇăĆ=âlh
z
Ğ : MyĂrĲĎYĘUĂmĂ Cn’
¡Ď yYĂohĲlĘ CnQĎŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď
bŇoT¿ yJ
ăĂ MyĂrĳĎYĘmĂ=tŇ’Ć hŇdăĎŇbŇĘ ‘ČnĲČwĘ Ceř¡UĆ mĂ ld¿ČŇxĞ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMyĂrČÄYĘmĂbŇĘ ìŇyl
ąĆ ’Ą
ÈM‘ĎhĎ=l’Ć hŇăS
Ćm
Ł rmĆ’ŇŁIÄwČ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ Cnt
¡ŇĄ UĚmĂ MyĂrČŔYĘmĂ=tŇ’Ć dŇŁbăŇ‘Ğ ÉCnlĎÄ
Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇ‘ăČCSyĘ=tŇ’Ć ÉC’rĘC CbęYĘyČtŇĘ hĲĂ ůC’rĎyêĂ=l’Č
dŇo‘¡ Mt
¿ŇĎ ’
Ł rĘlĂ CpŇys
ËĂ ŁtŇ âl¿ MoIŔhČ ÉMyĂrČÄYĘmĂ=tŇ’Ć Mt
ąŇĆ y’ĂrĘ rS
ĆÄ ’Ğř yJęĂ MoIĳhČ
: NCSĲyrĂxĞêĲČ Mê
¡Ć’ČwĘ Mk
ĳĆŇ lĎ Mx
ăĄ QĎyĂ ho¡ĎhyĘ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=l’Ć rB
¿Ą DČ yl
ĳĎ ’Ą q‘¡ČYĘêĂ=hŇmČ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
Ch‘ĳĄqĎbŇĘ C MI¡ĎhČ=l‘Č ìËŇdĘŇyĲĎ=tŇ’Ć hŇÌTĄ nĘC ìęFĘmČ=tŇ’ĲĆ MrăĄhĎ hŇêÂĎ ’ČwĘ : C‘iĲĎyĂwĘ
ÉqEĄxČmĘ ynąĂnĘhĂ ynęĂ ’ĞwĲČ : hŇS
ĲĎ BĎIČBČ MI¡ĎhČ ëŇotŇ¿ BĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’b
ŁÌŇ yĎwĘ
bl=t’

,y’br‘ml Nk v.12 .’lm MyS
Ă lĂS
Ď wĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.7 .+y +w ly‘l Nyy‘ : ypr rm
Ł ’lĄ ’"s v.1 .dy
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk rS
Ć’
Ğ JČ ’"sb ,rS
Ć’
Ğ JČ rybs v.13 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml
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olŔyxĄ=lkĎŇbŇĘ C Éh‘ŁrĘpČŇBĘ hŇdąŇĎbŇĘ JĲĎ’ĂwĘ Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČ C’b
Ł ¡Ň yĎwĘ MyĂrČŔYĘmĂ bŇăĄl=tŇ’Ć
hŇŁ‘ŔrĘpČŇBĘ ydăĂŇbŇĘ JĲĎhĂBĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ MyĂr¡ČYĘmĂ C‘¿dĘŇyĲĎwĘ : wyS
ĲĎ rĎpĲĎŇbŇĘ C oB¡kŇĘ rĂBĘ
hŇăĄx
n Ğ mĲČ ÉynĄpŇĘ lĂ ÉëlĄh
Ł hĲČ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ ëŇă’Č lĘmČ ‘iÂČ IĂwČ : wyS
ĲĎ rĎpĲĎŇbŇĘ C oB¡kŇĘ rĂBĘ
dŇŁm¡‘ĞIĲČwĲČ MhĆŔynĄjĘmĂ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ dŇCUą‘Č ‘iÂČ IĂwČ Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČmĄ ëŇlĆ¡ĄwČ
I l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ hŇăĄx
n Ğ mĲČ ÉNybĄŇC MyĂrČęYĘmĂ hŇăĄx
n Ğ mĲČ ű NyB
ăĄ ’b
ŁÂ IĎwČ : MhĲĆyrĄxĞ’ĲČmĄ
hŇ¡Ć=l’
z Ć hŇËĆz bŇr¿ČqĎ=âlĲwĘ hŇlĎyĘQ
ĳĎ hČ=tŇ’Ć r’Ć¡IĎwČ ëŇS
Ć ŁxŔhČwĘ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ yh
ąĂ yĘwČ
MIĎhČţ=tŇ’Ć ű hoăĎhyĘ ëŇlĆoIăwČ ůMIĎhČ=l‘Č ÈodŇyĎ=tŇ’Ć hŇăS
Ćm
Ł TIÄĄwČ : hŇlĎyĘQ
ĲĎ hČ=lJĎ
C‘¡qĘB
ĲĎ IĂwČ hŇĳbĎŇ rĎxĲĎlĆ MI¡ĎhČ=tŇ’Ć MW
Ć ¿IĎwČ hŇlĎyĘQČŔhČ=lJĎ ÉhEĎ‘Č MydąĂŇqĎ xČCrÄBĘ
ÉMhĆlĎ MyĂU
ąČhČwĘ hŇĳS
Ď BĎIČBČ MI¡ĎhČ ëŇotŇ¿ BĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’b
ŁÌŇ IĎwČ : MyĂUĲĎhČ
MhĆŔyrĄxĞ’ĲČ C’b
Ł ăŇ IĎwČ ÉMyĂrČÄYĘmĂ CpąŇDĘrĘIĂwČ : Ml
ĲĎ ’Ňm
Ł v
Ę mĂC Mn
¡ĎymĂymĲĂ hŇmĎŔox
tŇrĆm
Łă S
Ę ’ČBĘ ÉyhĂyĘwČĲ : MIĲĎhČ ëŇoê¡=l’Ć wyS
ĳĎ rĎpĲĎŇC oB¡kŇĘ rĂ hŇŁ‘ŔrĘjČ sCsă lJ
Ł ť
MhĎIĎěwČ NnĳĎ‘ĎwĘ S’
¡Ą dŇCU¿‘ČBĘ MyĂrČŔYĘmĂ hŇăĄx
n Ğ mĲČ=l’Ć ÉhoĎhyĘ PŇqąĄS
Ę IČwČ rqĆŁBŔhČ
tŇdĳŇĚbĄŇkŇĘ BĂř Chg
¡ĄŇ hĞĲnČ yĘwĲČ wytŔĎ ŁbŇJĘrĘmČ Np
ăČŇ ’
Ł tŇ’Ąť rsČIĎęwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČ tŇ¡’Ą
Mh
¡Ć lĎ Mx
¿Ď lĘnĂ hoĎŔhyĘ yJ
ăĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄjĘmĂ ÉhsĎCnÄ’Ď MyĂrČęYĘmĂ rřmĆ’ŇIăŁwČ
: MyĂrĲĎYĘmĂBĘ
ÉMyĂUÄČ hČ CbŇąĚSyĎwĘ MIĳĎhČ=l‘Č ì¡ŇdĘŇyĲĎ=tŇ’Ć hŇ¿TĄ nĘ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
MIĎęhČ=l‘Č odÁyĎ=tŇ’Ć hŇS
ĆÄ m
Ł žTIĄwČ : wyS
ĲĎ rĎjĲĎ=l‘ČwĘ oB¡kŇĘ rĂ=l‘Č MyĂrČŔYĘmĂ=l‘Č
r‘ÌĄnČyĘwČ otŇĳ ’ŇrĎqĘlĂ Mys
ăĂ nĎ MyĂr¡ČYĘmĂC onŔtŇĎ y’ăĄlĘ ÉrqĆŁBÄ tŇon¿pŇĘ lĂ MIĎÁhČ bŇS
Ď IĎÄwČ
ÉbkĆŇrĆÄhĎ=tŇ’Ć CiąkČŇyĘwČ MyĂUČęhČ CbŇăS
Ě IĎwČ : MIĲĎhČ ëŇotŇ¿ BĘ MyĂr¡ČYĘmĂ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ
=âlĲ MIĳĎBČ Mh
¡Ć yrĄxĞ’ĲČ My’
¿řĂ BĎhČ hŇŁ‘ŔrĘjČ lyx
ăĄ É lk
ŁŇ lĘ MyS
ĂŔ rĎj
ăĎhČ=tŇ’ĆwĘ
ëŇotŇă BĘ hŇ¡S
Ď BĎIČbČŇ CkŇ¿ lĘhĲĎ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄbŇĘ C : dŇxĲĎ’Ć=dŇ‘Č Mh
¡Ć BĎ r’
¿Č S
Ę nĂ
MoI¿BČ hoĎÁhyĘ ‘S
Č oIÄwČ : Ml
ĲĎ ’Ňm
Ł v
Ę mĂC Mn
¡ĎymĂymĲĂ hŇmĎŔx
Ł ÉMhĆlĎ MyĂU
ąČhČwĘ MIĳĎhČ
tŇ¡mĄ MyĂrČŔYĘmĂ=tŇ’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ ’rĘIąČwČ MyĂrĳĎYĘmĂ dŇIăČmĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’ChËhČ
ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ď ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ hŇlĎęŁdŇGĘhČ dŇIăĎhČ=tŇ’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ’rĘIČÄwČ : MIĲĎhČ tŇ¿pČŇ W
Ę =l‘Č
: oDĲbŇĘ ‘Č hŇ¡S
Ćm
Ł bŇĘ C hoĎŔhyB
ĲČ ÉCnymÄĂ ’ĞIĲČwĲČ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć M‘¡ĎhĎ C’¿rĘyIĲĂwČ MyĂrČŔYĘmĂBĘ
z’
.y"tw V"x Nkw yrqw bytk CrmĘ’IŁwČ ’"sb ,CrmĘ’IŁwČ rybs v.25 .b"d Nkw ’lm tCdb
Ą kĘBĂ yllhb v.25
.wŁmŁVŁ hŁyŁbŁ ,’rz‘ Nwqt Pdh V’rb My’bh v.28

18
19

20

21

22
23
24

25

26
27

28

29
30

31
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wT Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ hoĎŔhyl
ĲČ Ét’ŇEŁhČ hŇrąĎyè
Ă hČ=tŇ’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ynĄÄbŇĘ C žhS
Ćm
Ł =ryS
ĲĂ yĎ z’
ăĎ
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12, 13

14, 15

16

17

18, 19

ob¡ŇkŇĘ rĲ
Ł wĘ sCs¿
hŇ’ĎŔGĎ hŇ’
Ł ăř gĎŇ=yJĲĂ ÉhoĎhyl
ĲČř hŇrĎyS
ąĂ ’Ď
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
hŇąĆz
hŇ‘ĳĎCSylĲĂ yl
¡Ă =yhĂyĘwĲČ HyĎŔ ÉtrĎřmĘzĂwĘ yEąĂ‘Ď
: MIĲĎbČŇ hŇm
¿Ď rĎ
Sy’
ăĂ ho¡ĎhyĘ
: ChnĘmĲĆmřĘ r
Ł ’ĞwĲČ yb
¡ŇĂ ’Ď yh
¿ĄŁl’Ĺ
ChwŔĄnĘ’ČwřĲĘ ÉylĂ’Ą
hŇrăĎyĎ ol¡yxĄwĘ hŇŁ‘ËrĘjČ tŇŁb¿ŇJĘrĘmČ
: omĲS
Ę ho¡ĎhyĘ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ
CmyĳĚsĘkČŇyĘ tŇŁm¡h
Ł êĘ : PŇCsĲ=MyČbŇĘ C‘¿BĘTĚ wyS
¡Ď lĂS
ĲĎ rx
¿Č bŇĘ mĂC
MIĳĎbČŇ
xČŁJĳBČ yr¡ĂDĎ’ĘnĆ hoĎŔhyĘ ìăŇnĘymĲĂyĘ
: NbĆŇ’ĲĎ=omJĘ tŇŁl¡oYřmĘbŇĂ Cd¿ŇrĘyĲĎ
ìŇym
ĳĆqĎ sră
Ł hĞêĲČ ì¡ŇnĘo’ĲGĘ bŇr¿
Ł bŇĘ C
: bŇyĲĄo’ Z‘¿ČrĘêĂ ho¡ĎhyĘ ì¿ŇnĘymĲĂyĘ
CmrĘ‘ĆnăĆ ÉìyjĆÄ’Č xČCrąbŇĘ C
: SuĲČJČ oml
¡Ą kŇĘ ’ŇyĲŁ ìŔnĘră
Ł xĞ ÉxQČS
Č êĘ
: MyĲĎ=bŇlĆBĘ tŇŁm¡h
Ł tŇĘ C’¿pŇĘ qĲĎ
Myl
ĳĂ zĘnĲŁ dŇ¡nĄ=omkŇĘ Cb¿Ň~ĘnĂ
MyĂmČŔ
yS
ĂŔ pŇĘ nČ om’
ăĄ lĎmĘêĂ ll
ĳĎ S
Ď qQ
ăĄ xČ’Ğ
gŇyv
¡Ă ’Č PŇD¿
Ł rĘ’Ć bŇËĄo’
y rm
¿Č ’Ď
omi
ăĎ JĂ ì¡ŇxĞCrĲbŇĘ êĎpŇĘ ¿S
Č nĎ
: ydŇĲĂyĎ omS
¡Ą yrĂoêĲ yBĂŔrĘxČ qyrăĂ’Ď
hŇkĎŇŁmąkĎŇ=ymĲĂ
: MyrĲĂyDĂ’Č MyĂm¡ČBĘ tŇrĆpĆŔo‘JĲČ ÉCllĘřYĲĎ
MyĳĎ
tŇŁQ¡hĂtŇĘ ’r¿Ďon
SdŇĆu
Ł ĳ BČ rDăĎ’ĘnĆ hŇkĎŇm
Ł ¡ JĎ ym
¿Ă
hoĎŔhyĘ ÉMlĂ’ĄB
ĲĎ
tŇĎ yx
¿Ă nĎ
: ZrĆ’ĲĎ om‘¡ĄlĎbŇĘ êĂ ìŔnĘym
ăĂ yĘ ÉtĎyTÄĂ nĎ
: ’lĆp
ĲĆŇ =hŇW
Ą Ł‘Ĳ
: ìŇS
ĲĆ dĘŇqĎ hŇ¿Ąn
w Ę =l’Ć ì¡ŇEĘ‘ĎbŇĘ êĎlĘ¿hČ nĄ
êĎlĘĳ’Ď GĎř Cză=M‘Č ì¡ŇDĘsĘxČbŇĘ
z’
ąĎ
: tŇS
Ć ĲlĎ jĘ yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ zxČŔ’Ď lyx
ăĂ
NCzĳGĎrĘyĂ MyU
¡Ă ‘Č C‘¿mĘS
ĲĎ
CgŇm
Ł ě nĎ
dŇ‘ČrĳĎ omz¡ĄxĞ’ŇyĲŁ bŇ’ĎŔom yl
ăĄ y’Ą
ModŔ’Ĺ yp
ăŇĄ CQ’Č ÉClhĞbŇĘ nĂ
ld¿
ŁŇ gŇĘ BĂ
dŇxČpČŔwĎ ÉhtŇĎ mÄĎ y’Ą śMąhĆ ylĄ‘Ğ lj
ŁÄ êĂ
: N‘ČnĲĎkŇĘ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ lJ
Ł¡
=dŇ‘ĲČ
hoĎŔhyĘ ÉìUĘ‘Č rb
Ł ąŇ ‘ĞyĲČ=dŇ‘Č
NbĆŇĳ’Ď JĎ CmăDĘyĂ ì¡Ň‘ĞorĲřzĘ
ìŔtŇĘ ĲlĎ xĞĲnČ rh
ăČ BĘ Éom‘ÄĄ FĎtŇĂ wĘ om’ĄębŇĂ êĘ
: tŇĎ ynĲĂqĎ Cz¿=M‘Č rb
Ł ¡Ň ‘ĞyĲČ
: ìŇydŇĲĆyĎ Cn¿nĘoJĲ yn¡Ďd
ŁŇ ’Ğř SdĎěuĘmĂ
hoĳĎhyĘ êĎlĘ‘¡ČjĎ ìËŇêĘbŇĘ S
Ă lĘ NokÌŇmĎ
oBąkŇĘ rĂBĘ hŇ‘ŁÁ rĘjČ sCsÄ ž’bĎŇ yJ
ăĂ
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď ‘ŁlĘ ëŇŁl¡mĘyĂ ű ho¿ĎhyĘ
wyVrpbw

w"dx Nkw Vgdb dml hoĎhyQČ Tw‘ymb ,swpdh tw’xswnbw y"k hbrhb Nkw hywpr dmlh wxyryb v.1 .wT
y"k V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ytĂrĎmĘzĂwĘ ’"sw ,d"ydw ’"yd Nkw xtp trČmĘzĂwĘ ’"s v.2 .yrq o’GĎ v.1 .b"ydw
’"s v.2 .’y‘gb whwn’wĲĘ n"b ,whwn’wĘ ’"b ’"n ,’y‘g ’lb whwn’wĘ wxyryb v.2 .+b b"y hy‘Vy Nyy‘ : ’"tw
,w"d ,h"dx ,b"d Nkw rsxd rsx tŁlY
Ł mĘbĂ ymlVwry ,Nynt wyw ’lm tolY
Ł mĘbĂ yllhb v.5 .xtp PTx ChnĘmĆmĞr
Ł’
Ğ wČ
,b"dx Nkw xtp PTx wll
Ğ Y ’"s ,h"dxw b"d ,’"d ,y"k Myrps Pwrb dbl ’wVb Nk v.10 .d"ydw b"yd ,w"dx
,b"d Nkw qsp ű MhĆylĄ‘Ğ ’"s v.16 .ypr tl’gČŇ n"b v.13 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,g"d ,d"dx
,b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.17 .rsx ì‘Ğr
Ł zĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.16 .d"ydw b"yd ,w"dx ,h"dx ,g"d ,d"dx
.V"xw w"d ,h"dx
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l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄbŇĘ C MIĳĎhČ ym
ăĄ =tŇ’Ć Mh
¡Ć lĄ‘Ğ hoËĎhyĘ bŇS
Ć ÌĎwČ
I MIĎŔBČ ÉwyS
Ď rĎpĲĎŇbŇĘ C
: MIĲĎhČ ëŇotŇ¿ BĘ hŇ¡S
Ď BĎIČbČŇ CkŇ¿ lĘhĲĎ
í’ŇąYĆř êĄwČ HdĳŇĎyĎBĘ PŇê
Ł ¡ hČ=tŇ’Ć NrË
Ł hĞ’ĲČ tŇoxÌ’Ğ hŇ’ÁĎ ybŇĂ eĘhČ MyĎÄrĘmĂ žxuČêĂwČ 20
CryS
ąĂ MyĳĎrĘmĂ Mh
¡Ć lĎ N‘Čê
¿Č wČ : tŇŁlĲx
Ł mĘbŇĂ C Myj
¡Ă tŇĚ BĘ hĎyrĆŔxĞ’ĲČ ÉMyS
Ă eĎhČ=lkĲĎŇ 21
: MIĲĎbČŇ hŇm
¿Ď rĎ ob¡ŇkŇĘ ŁrĲwĘ sCs¿ hŇ’ĎŔGĎ hŇŁ’ăřgĎŇ=yJĲĂ ÉhoĎhyl
ĲČ
rCS
ĳ =rBČdĘŇmĂ=l’Ć C’¡YĘIĲĄwČ PŇCsŔ=MIČmĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć hŇąS
Ćm
Ł ‘iÄČ IČwČ
22
hŇtŇĎ rĎŔmĎ C’b
Ł ăŇ IĎwČ : MyĂmĲĎ C’YĘm
¿Ď =âlwĘ rB
¡Ď dĘŇUĂBČ Mym
ËĂ yĎ=tŇS
Ć ŁlĲS
Ę CkÌŇlĘIĲĄwČ 23
Hm
¡Ď S
Ę =’rĎqĲĎ NJ
¿Ą =l‘Č Mh
ĳĄ Myr¡ĂmĎ yJ
¿Ă hŇrĎŔUĎmĂ ÉMyĂmČÄ tŇŁê¿S
Ę lĂ ClękŇĘ yĲĎ âlăwĘ
hoĎęhyĘ=l’Ć q‘ăČYĘIĂwČ : hŇêĲĆS
Ę eĂ=hŇmČ rm
Ł ¡ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l‘Č M‘ËĎhĎ CnŁQÌIĂwČ : hŇrĲĎmĎ 24, 25
MW
¿Ď MS
ăĎ MyĂU
ĳĎhČ Cq¡êĘmĘIĂwĲČ MyĂUČŔhČ=l’Ć ÉëlĄS
Ę IČwČ Z‘ĄŔ ÉhoĎhyĘ ChrąĄřoIwČ
ű loqălĘ ‘mÁČ S
Ę êĂ ‘řČ omÄS
Ď =M’Ă žrmĆ’ŇIŁwČ : ChiĲĎnĂ MS
¿Ď wĘ Tj
¡Ď S
Ę mĂC qx
Ł ¿ olË 26
ê
¡Ď rĘmČS
ĲĎ wĘ wytŔĎ wŁYĘmĂlĘ ÉêĎnĘzČ’ĞhĲČwĘ hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ ÉwynĎy‘ĄBĘ rS
ąĎ IĎhČwĘ ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
ìŇylĆŔ‘Ď MyW
ăĂ ’Ď=âlĲ ÉMyĂrČÄYĘmĂbŇĘ yêĂmĘąW
Č =rS
Ć ’Ğ hŇlĎÂxĞUĲČhĲČ=lJĲĎř wyuĳĎxĚ=lJĎ
Myê
¿ĄS
Ę MS
Ďę wĘ hŇmĎlĂŔy’Ą C’b
Ł ăŇ IĎwČ
: ìŇ’ĲĆpŇĘ rĲ
Ł ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ 27
ÉC‘sĘIĂwČ : MyĂUĲĎhČ=l‘Č MS
¡Ď =CnxĞIĲČwČ MyrĳĂmĎêĘ My‘ăĂbŇĘ S
Ă wĘ MyĂm¡Č tŇŁn¿y‘Ą hŇrËĄW
Ę ‘Ć zT
=NyB
ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ NysĂŔ=rBČdĘŇmĂ=l’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdąŇČ‘Ğ=lJĎ C’b
Ł Á IĎwČ MlĂŔy’ĄmĲĄ
Mt
¡ŇĎ ’ŇYĄlĘ ynĂŔè
Ą hČ SdŇĆx
Ł ă lČ ÉMoy rW
¿Ď ‘Ď hŇè
ĎÄ mĂxĞB
ĲČ ynĳĎysĂ Nyb
ăŇĄ C Ml
¡Ă y’Ą
=l‘ĲČwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l‘Č l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdÌŇČ‘Ğ=lJĎ wnyřlÁyw : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 2
Cnt
ąŇĄ Cm NêÄĄ yĂ=ymĲĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ MhĆÁlĄ’Ğ CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ 3
Cnl
¿Ą kŇĘ ’ĎBĘ rW
ĎŔ BĎhČ rys
ăĂ =l‘Č ÉCnêÄĄ bŇĘ S
Ă BĘ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhoĎhyĘ=dŇyČbŇĘ
=tŇ’Ć tŇym
ËĂ hĎlĘ hŇEĆŔhČ rB
ăĎ dĘŇUĂhČ=l’Ć ÉCntÄĎ ’
Ł Mt
ąŇĆ ’ŇYĄohĲ=yJĂ ‘bČŇŁW
ĳ lĎ MxĆ¡Ćl
hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
: bŇ‘ĲĎrĎB
ĲĎ hŇ¡Ćh
E Č lh
¿Ď uĎhČ=lJĎ 4
Moyă=rbČŇDĘ ÉCTqĘĲlĎ wĘ M‘ąĎhĎ ’YÄĎ yĎwĘ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ=NmĂ MxĆ¡Ćl Mk
ËĆŇ lĎ ryT
¿Ă mĘmČ ynÄĂ nĘhĂ
yè
ĂŔ è
Ă hČ MoIăBČ ÉhyĎhĎwĘ : âlĲ=M’Ă yt¡ĂŇrĎotŇĲ BĘ ëŇ¿ĄlyĄhĞ Cei
ËĆ nČ’Ğ N‘Čm
ÌČ lĘ omŔoyBĘ 5
ű Moy¿ CT¡qĘlĘyĂ=rS
ĲĆ ’Ğ l‘¿Č hŇnĆŔS
Ę mĂ hŇăyĎhĎwĘ C’yb
ĳŇĂ yĎ=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą Cnyk
¡ŇĂ hĄwĘ
yJÌĂ MêěĆ ‘ĘdČŇywĲĂ bŇrĆ‘ěĆ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yn¡ĄBĘ=lJĎ=l’ĲĆ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČwĘ ÉhS
Ćm
Ł rmĆ’ŇŁIąwČ : MoyĲ 6
hwhy
‘Čm
ŁS
Ď yllhb v.26

.ytbr +w v.25 .yrq o’GĎ v.21 .í’YĆêĄwČ hgwmb hyl‘ rsmnw í’YĄêĄwČ ’"s v.20
.yrq CnoQIĂwČ bytk CnyQĂIČwČ v.2 .zT .’y‘g ’lb =lJĎ n"b ’"n v.26 .rsx
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dŇobăŇJĘ=tŇ’Ć ÉMtŇĆ y’ĂrĘC rqĆŁbęC : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ’yY
¿Ă oh hoËĎhyĘ
wnwl¿řt yJ
¿Ă hŇmĎŔ CnxĘăČwĘ
n hoĳĎhyĘ=l‘Č Mk
¡ĆŇ ytŇĄ eĲŁl
Ě êĘ=tŇ’Ć o‘¿mĘS
Ď BĘ hoĎŔhyĘ
lk
Ł ę ’ĹĲlĆ rW
ăĎ BĎ bŇrĆ‘ÁĆ BĎ MkĆÄlĎ žhoĎhyĘ tŇt
ăŇĄ BĘ hŇS
Ćę m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ : Cnyl
ĲĄ ‘Ď
Mê
¿Ć ’Č=rS
Ć ’Ğ MkĆŔytŇĄ eŁă l
Ě êĘ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘Čm
Łą S
Ę BĂ ‘ČB
ŁŔ W
Ę lĂ ÉrqĆŁBÄBČ MxĆąlĆ wĘ
rmĆ’ŇŁIąwČ : hoĲĎhyĘ=l‘Č yJ
¿Ă Mk
¡ĆŇ ytŇĄ eĲŁl
Ě tŇĘ Cnyl
¿Ą ‘Ď=âlĲ hŇmĎŔ CnxĘăČwĘ
n wyl
ĳĎ ‘Ď Mn¡ĂyQĂmČ
ynăĄpŇĘ lĂ Cb¡ŇrĘqĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉtdČŇ‘Ğ=lJĎ=l’ĲĆ rm
Ł ę ’Ĺ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=l’ĲĆ ÉhS
Ćm
Ł
tŇdăČŇ‘Ğ=lJĎ=l’Ćř ÉNr
Ł hĞ’ĲČ rB
ąĄdČŇJĘ yhęĂ yĘwČ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ eĲŁl
Ě êĘ tŇ¡’Ą ‘mČŔS
Ď yJ
ăĂ hoĳĎhyĘ
: NnĲĎ‘ĎB
ĲĆ hŇ¡’Ď rĘnĂ hoĎŔhyĘ dŇobăŇJĘ ÉheĄhĂwĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂhČ=l’Ć Cn¡pŇĘ IĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ
ynăĄBĘ ÈteŁClêĘ=tŇ’Ć yêĂ‘ĘmČęS
Ď : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
rqĆŁB¡bČŇC rW
ĎŔ bĎŇ ClăkŇĘ ’ŇŁêĲ ÉMyĂBČÄrĘ‘ČhĲĎ NyB
ąĄ rm
Ł ę ’ŇlĄ MhĆÁlĄ’Ğ rBĄÄDČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ
bŇrĆ‘ĆŔbĎŇ yh
ăĂ yĘwČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ MêěĆ ‘ĘdČŇywĲĂ MxĆĳlĎ =C‘BĘW
Ę êĂ
lFČŔhČ tŇăbČŇ kŇĘ S
Ă ÉhtŇĎ yĘhĲĎ rqĆŁBębČŇC hŇĳĆx
n Ğ UĲČhĲČ=tŇ’Ć sk
¡ČŇ êĘwČ wřlĎŔv
Ę hČ l‘Čê
ăČ wČ
qDăČ ÉrBĎdĘŇUĂhČ ynąĄjĘ=l‘Č hŇÂeĄhĂwĘ lF
ĳĎ hČ tŇăbČŇ kŇĘ S
Ă l‘Čê
¡Č wČ : hŇĲnĆ xĞUĲČlČĲ bŇyb
¡ŇĂ sĎ
Sy’
ąĂ CrÁmĘ’ŇŁIÄwČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’ărĘIĂwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č rp
ŁŇ¡ JĘJČ qD¿Č sjĎŔsĘxĚmĘ
MhĆŔlĄ’Ğ ÉhS
Ćm
Ł rmĆ’ŇŁIąwČ ’Chĳ=hŇmČ C‘¡dĘŇyĲĎ âl¿ yJ
ËĂ ’ChŔ Nm
ăĎ ÉwyxĂ’Ď=l’Ć
rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ hŇąĆz : hŇĲlĎ kŇĘ ’ĎlĘ Mk
¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ Nt
ÌŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ MxĆQĆŔhČ ’Chă
ÉrjČsĘmĂ tŇlĆŁGęlĘGĚlČ rmĆŁ‘ă olĳkŇĘ ’Ď yp
ăŇĂ lĘ Sy’
¡Ă CeUĆŔmĂ CTăqĘlĂ hoĎŔhyĘ hŇăCĎYĂ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Nk
¡ĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : CxuĲĎêĂ ol¡hĽ’ĲĎBĘ rS
¿Ć ’ĞĲlČ Sy’
ËĂ MkĆŔytŇĄ S
Ł ă pŇĘ nČ
hŇBĆŔrĘUČhČ ÉPyDĂ‘ĘhĆ âląwĘ rmĆŁ‘ŔbĎŇ CDm
Ł ă IĎwČ : Ty‘ĲĂmĘUČhČwĘ hŇ¡BĆ rĘUČhČ CTŔqĘlĘIĂwĲČ
hŇ¡S
Ćm
Ł rmĆ’ŇI¿ŁwČ : CTqĲĎlĎ ol¡kŇĘ ’Ď=ypĲŇĂ lĘ Sy’
¿Ă rys
ĳĂ xĘhĆ âlă Ty‘¡ĂmĘUČhČwĘ
hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć C‘ămĘS
ĲĎ =âlwĘ : rqĆŁBĲ=dŇ‘Č CeU
¡Ć mĂ rt
¿ŇĄ oy=l’Č Sy’ěĂ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ
PŇŁY¿qĘIĂwČ S’
ĳČ bŇĘ IĂwČ My‘¡ĂlĎoêĲ MrĚI¿ĎwČ rqĆŁBŔ=dŇ‘Č ÉCeUĆÄmĂ MyS
ąĂ nĎ’Ğ CrtÄĂ oIwČ
olĳkŇĘ ’Ď yp
ăŇĂ JĘ Sy’
¡Ă rqĆŁBŔBČ rqĆŁBăBČ ÉotŇ’
Ł CTąqĘlĘIĂwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł Mh
¡Ć lĄ‘Ğ
yn¿ĄS
Ę hŇnĆŔS
Ę mĂ ÉMxĆlĆÄ CT¿qĘĲlĎ yè
Ăę è
Ă hČ MoIăBČ ű yh
ăĂ yĘwČ : smĲĎřnĎwĘ SmĆ¡è
Ć hČ Mx
¿Č wĘ
rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł lĘ CdŇyG¡ĂIČwČ hŇdĎŔ‘ĄhĲĎ y’ăĄyW
Ă nĘ=lJĎ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ dŇĳxĎ ’ĆĲlĎ rmĆŁ‘¡hĎ
Mhl’
wylĎv
Ę hČ ’"sb ,yllhb Nkw yrq wylĎv
Ę hČ v.13 .’y‘gb =l’
ĲĆ n"b ’"n v.10 .yrq CnyQĂtČ ,bytk CnoQtĂ v.7
.d"ydw w"d ,d"dx Nkw xtp smČnĎwĘ ’"s v.21 .Nk +tk +b hyl‘ rsmnw yrqw bytk
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rx
ĳĎmĎ ho¡Ďhyl
ĲČ SdŇĆq
Ł Ë =tŇBČS
Č NotŇÌ BĎS
Č hoĎŔhyĘ rB
ăĆ DĂ rS
ăĆ ’Ğ ’Chť MhĆęlĄ’Ğ
PŇdŔĄ‘ŁăhĎ =lJĎ Ét’ĄwĘ Clè
ĄŔ BČ ÉClè
Ę bČŇêĘ=rS
Ć ’Ğ tŇą’Ą wĘ Cpę’Ą CpÂ’Ňê
Ł =rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą
rqĆŁBŔhČ=dŇ‘Č ÉotŇ’
Ł CxyeąĂIČwČ : rqĆŁBĲhČ=dŇ‘Č tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂlĘ Mk
ËĆŇ lĎ CxyeÌĂhČ 24
rmĆ’ŇŁIąwČ : oBĲ=hŇtŇĎ yĘhĲĎ=âl hŇU
¡Ď rĂwĘ Sy’ĂŔbŇĘ hĂ âlăwĘ hŇĳĆSm
Ł hŇăCĎYĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ 25
Ch’
¡Ě YĎmĘtŇĂ âl¿ MoIěhČ hoĳĎhyl
ĲČ MoI¡hČ tŇ¿BĎ S
Č =yJĲĂ MoIŔhČ Chl
ăĚ kŇĘ ’Ă ÉhS
Ćm
Ł
âl¿ tŇ¡BĎ S
Č y‘ËĂybŇĂ è
Ę hČ MoIÌbČŇC ChT
ĳĚ qĘlĘêĂ Mym
¡Ă yĎ tŇS
Ć ¿S
Ą : hŇdŇĲĆv
Ď BČ 26
: C’YĲĎmĎ âl¡wĘ Tq
Ł ĳ lĘlĂ M‘¡ĎhĎ=NmĂ C’¿YĘyĲĎ y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ ÉyhĂyĘwČĲ : oBĲ=hŇyĆhĘyĲĂ 27
rm
Ł¿ S
Ę lĂ MêŔĆ nĘ’ČămĄ ÉhnĎ’ĎÄ=dŇ‘Č hŇĳĆSm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
28
’Chă NJĄţ=l‘Č ůtBĎè
Č hČ Mk
ăĆŇ lĎ Nt
ăŇČ nĎ ÈhoĎhyĘ=yJĲĂ C’ęrĘ : ytĲŇĎ r
Ł otŇĲ wĘ yt
¡ŇČ wŁYĘmĂ 29
’YĄ¿Ą=l’
y Č wyêęĎ xĘêČ Sy’
ăĂ ű CbăŇS
Ę MyĂm
ĳĎoy MxĆăĆl yè
¡Ă è
Ă hČ MoI¿BČ Mk
ËĆŇ lĎ Nt
¿ŇĄ nŁ
: y‘ĲĂbŇĂ è
Ę hČř MoI¿BČ M‘¡ĎhĎ CtŇ¿ BĘS
Ę IĂwČ : y‘ĲĂybŇĂ è
Ę hČ MoI¿BČ om¡q
Ł UĘmĂ Sy’
ËĂ 30
om¡‘ĘTČwĘ NbĎŔlĎ ÉdGČ ‘rČząĆJĘ ’ChęwĘ Nm
ĳĎ om¡S
Ę =tŇ’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=tŇyřb
ĲĄŇ C’ÌrĘqĘIĂwČ 31
hoĎŔhyĘ hŇăCĎYĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ hŇąĆz hŇS
Ćę m
Ł rmĆ’ŇŁIăwČ : Sb
ĲĎŇ dĘŇBĂ tŇx
¿Ă yjĂYČJĘ 32
MxĆQĆęhČ=tŇ’Ć C’ărĘyĂ ű N‘Čm
ăČ lĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁrĲŁdŇlĘ tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂlĘ CeUĆŔmĂ ÉrmĆŁ‘ÄhĎ âląmĘ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć y’
¿Ă yYĂohĲBĘ rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć yêĂlĘąkČŇ ’ĹhĲĆ rS
ĆÄ ’Ğ
rmĆŁ‘¡hĎ=âlĲmĘ hŇUĎ¿S
Ď =NtŇĆ wĘ tŇxČŔ’Č tŇnĆăYĆ nĘYĂ xqČť Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=l’ĲĆ hŇS
ĆÁ m
Ł rmĆ’ŇŁIÄwČ 33
rS
ËĆ ’ĞJĲČ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁrĲŁdŇlĘ tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂlĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉotŇ’
Ł xe
ąČhČwĘ Nm
ĳĎ 34
: tŇrĆmĲĎS
Ę mĂlĘ tŇd¡ŇĚ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ NrË
Ł hĞ’ĲČ Chx
ÌĄ yeĂIČwČ hŇĳĆSm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ
ZrĆ’ăĆ=l’Ć M’
¡Ď B
Ł =dŇ‘Č hŇnĎŔS
Ď My‘ăĂBĎrĘ’Č ÉNUĎhČ=tŇ’Ć CląkŇĘ ’ĲĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ C 35
rmĆŁ‘ěhĎwĘ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿Ć hŇ¡YĄ qĘ=l’Ć M’ĎěB
Ł =dŇ‘Č ClŔkŇĘ ’ĲĎ ÉNUĎhČ=tŇ’Ć tŇbĆŇĳS
Ď on 36
: ’ChĲ hŇ¡pĎŇ y’ĄhĲĎ tŇyr¿ĂW
Ă ‘Ğ
yj
ăĂ =l‘Č Mh
¡Ć y‘ĄsĘmČlĘ Nys
ËĂ =rBČdĘŇUĂmĂ l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdČÄ‘Ğ=lJĎ C‘sĘIĂwČţ zy
ÉM‘ĎhĎ bŇrĆIąĎwČ : M‘ĲĎhĎ tŇŁê¿S
Ę lĂ MyĂm¡Č Ny’¿ĄwĘ MydĂŔypŇĂ rĘBĂ ÉCnxĞIĲČwČĲ hoĳĎhyĘ 2
hŇS
ĆŔ m
Ł ÉMhĆlĎ rmĆ’ŇŁIąwČ hŇĳêĆS
Ę nĂwĘ MyĂm¡Č Cnl
¿Ď =CnřêĘ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ hŇS
ĆŔ m
Ł =M‘Ă
MyĂUČŔlČ ÉM‘ĎhĎ MS
ąĎ ’mÄĎ YĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć NCi¡nČêĘ=hŇmČř ydĂŔUĎ‘Ă ÉNCbŇyrĂêĘ=hŇmČ 3
tŇym
¿Ă hĎlĘ MyĂrČŔYĘUĂmĂ Cnt
ăŇĎ ylĂ‘ĹhĲĆ ÉhEĆ hŇUĎąĎl rmĆ’ŇŁIęwČ hŇĳĆSm
Ł =l‘Č M‘¡ĎhĎ NlĆ¿IĎwČ
yt’
Nkw wnl=hnĎê rybs v.2

.zy

.s"tw ‘"t ,y"k ’"t Nkw =ynĄbĘ ’"s v.31
.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw =hmČC ’"s v.2

.’lm y‘ĂybĂè
Ę hČ yllhb v.30
.s"tw ‘"t ,V"x ,y"k Myrpsb
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rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł q‘ąČYĘIĂwČ : ’mĲĎ~ĎBČ yn¡ČqĘmĂ=tŇ’ĆwĘ yn¿ČBĎ=tŇ’ĆwĘ yt
ËŇĂ ’
Ł
hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ynĂĲl
Ě qĎsĘCř T‘¡ČmĘ dŇo‘¿ hŇĳĆh
E Č M‘ăĎlĎ hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇm
¿Ď
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ăĂ hĂwĘ ůbrĄx
Ł BĘ
hŇĳbĎŇ yrĂmĘC hŇ¡iĎ mČ MoqŔUĎhČ MS
ăĄ É’rĎqĘIĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄqĘzĂ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇS
ĆŔ m
Ł
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Ćm
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‘ČS
Ěę ohyĘ W‘ČIăČwČ : ydŇĲĂyĎBĘ Myh
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Ćm
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ĆŔ m
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Ćm
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Ł
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E Ă wydĎęyĎbŇĘ CkŇă mĘêĲĎ rCxÁwĘ Nr
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ĳĆ ‘Ď bŇS
Ć ăĄwČ
I wyê
¡Ď xĘtŇČ CmyW
¿Ă IĎwČ
‘ČS
ËĚ ohyĘ SŁlÌxĞIĲČwČ : SmĆè
ĲĎ hČ ’B
Ł ¿ =dŇ‘Č hŇ¡ĎCm’
n Ĺ wydËŇĎyĎ yh
¿Ă yĘwČ dŇxĎŔ’Ć hŇăĆm
EĂC
: bŇrĆxĲĎ=ypŇĂ lĘ oU¡‘Č=tŇ’ĆwĘ ql
¿Ą mĎ‘Ğ=tŇ’Ć
ynăĄzĘ’ĎBĘ MyW
¡Ă wĘ rpĆŇiĄŔBČ ÉNorJĎzĂ tŇ’ŇŁzą bŇŁtÄJĘ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
NbĆŇ¿IĂwČ : MyĂmĲĎè
Ď hČ tŇxČê
¡Č mĂ qlĄŔmĎ‘Ğ rkĆŇăzřĄ=tŇ’Ć ÉhxĆmĘ’Ć hŇŁxąmĎř=yJĲĂ ‘ČS
ĳĚ ohyĘ
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Ćm
Ł
: rDĲŁ rD¡
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’"s ,w"Tdw b"yd ,’"yd ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .yrq oxmĎ v.14 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wydĎyĎ = wdĎyĎ
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.[17:15] ysn ,[17:6] rwYh l‘ ,[16:5] Mwy Mwy ,[15:18] Klmy

118
+p5 , sŘ15

twmV

18. 1–14
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Ę lĂ hŇ¡S
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Ł bŇS
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hŇS
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Ł Nt
ăŇĄ x
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Ł =l‘Č ÉM‘ĎhĎ dŇm
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Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą
bŇ¿~Ď nĂ M‘ËĎhĎ=lkĎŇwĘ ìŇDŔĆbČŇlĘ ÉbS
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rybs v.9 .b"d Nkw rsxd rsx td
Ł’
Ł ’"sw ,V"x Nkw tod’
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ËČ ’Ą ’b
Ł ¿Ň yĎ=yJĲĂ onĳtŇĘ ŁxĲlĘ hŇ¡S
Ćm
Ł rmĆ’ŇI¿ŁwČ : bŇrĆ‘ĲĎ=dŇ‘řČ rqĆŁB¿=NmĂ ìŇyl
¡Ć ‘Ď
yêŔĂ TĘpČŇăS
Ď wĘ ylČŔ’Ą ’řăBĎ ÉrbĎŇDĎ Mh
ąĆ lĎ hŇyÄĆhĘyĲĂ=yJĂ : MyhĲĂŁl’Ĺ Sr¿
Ł dĘŇlĂ M‘¡ĎhĎ
: wytĲŇĎ r
Ł oêĲ=tŇ’ĆwĘ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ yu¿ĄxĚ=tŇ’Ć yê
ËĂ ‘ĘdČŇohĲwĘ Ch‘ĳĄrĄ Nyb
ăŇĄ C Sy’
¡Ă NyB
¿Ą
: hŇW
ĲĆ ‘Ł hŇê
¡Ď ’Č rS
¿Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ ÉboT=âl wyl
ĳĎ ’Ą hŇ¡S
Ćm
Ł Nt
¿ŇĄ x
Ł rmĆ’ŇŁIËwČ
ÉìUĘmĂ dŇąbĄŇ kĎŇ=yJĲĂ ëŇĳUĎ ‘Ă rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎhĎ=MGČ hŇêěĎ ’Č=MGČ lB
Ł Ŕ êĂ lb
Ł ăŇ nĎ
ìŔYĘ‘ăĎy’Ă ÉylĂq
Ł BĘ ‘m
ąČ S
Ę hŇêÂĎ ‘Č : ìŇDĲĆbČŇlĘ ChŁW
¡ ‘Ğ lk
¿ČŇ CtŇ=âlĲ rbĎŔDĎhČ
t
¿ŇĎ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ lCmť M‘ęĎ lĎ hŇê
ăĎ ’Č hŇÌĄh
y Ĺ ëŇĳUĎ ‘Ă Myh
¡Ă Łl’Ĺ yh
¿Ă ywĂ
Myu¡ĂxĚhĲČ=tŇ’Ć MhĆŔtŇĘ ’Ć hŇê
ăĎ rĘhČzĘhĂwĘ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ=l’Ć Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć hŇê
ËĎ ’Č
hŇ¡W
Ć ‘ĞUĲČhĲČ=tŇ’ĆwĘ HbĎŔ CkŇlĘăĄyř ÉërĆDÄĆhČ=tŇ’Ć MhĆęlĎ ê
ăĎ ‘ĘdČŇohĲwĘ tŇrĳ
Ł oêhČ=tŇ’ĆwĘ
Myh
ËĂ Łl’Ĺ y’
ÌĄrĘyĂ lyĂxÁČ =yS
Ą nĘ’Č M‘ĎhĎţ=lJĎmĂ hŇăĆx
z ĹtĲŇĆ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : NCWĲ‘ĞyĲČ rS
¿Ć ’Ğ
tŇo’ŔmĄ yrăĄřW
Ď ÉMypŇĂ lĎ’Ğ yrąĄW
Ď MhĆęlĄ‘Ğ ê
ăĎ mĘW
Č wĘ ‘YČĳbĎŇ y’ĄnĘŁW
ă tŇ¡mĆ ’Ĺ yS
¿Ą nĘ’Č
hŇÂh
yĎ Ď wĘ ůt‘Ą=lkĎŇBĘ ÈM‘ĎhĎ=tŇ’Ć CTăpŇĘ S
ĲĎ wĘ : tŇrĲ
Ł W
Ď ‘Ğ yr¿ĄW
Ď wĘ Myè
¡Ă mĂxĞ yr¿ĄW
Ď
Mh
ĳĄ =CTjĘS
Ę yĂ NT
Ł ¡ uĎhČ rb
¿ĎŇ DĎhČ=lkĎŇwĘ ìŇylĆŔ’Ą C’yb
ăŇĂ yĎ É ld
ŁŇ GĎhČ rb
ąĎŇ DĎhČ=lJĎ
ìăŇCĘYĂwĘ hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ ÉhEĆhČ rb
ąĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć M’
ăĂ : ëŇêĲĎ’Ă C’¡W
Ę ĲnĎ wĘ ìŇylĆŔ‘ĎmĲĄ É lqĄhĎwĘ
: MolĲS
Ď bŇĘ ’b
Ł ¿Ň yĎ om¡q
Ł mĘ=l‘Č hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ=lJĎ ÉMgČŇwĘř dŇŁmĳ‘Ğ ê
¡Ď lĘkĎŇyĲĎwĘ MyhĂŔŁl’Ĺ
hŇąS
Ćm
Ł rxÄČ bŇĘ IĂwČ : rmĲĎ’Ď rS
¿Ć ’Ğ lJ
Ł¡ W‘ČIČěwČ onĳtŇĘ ŁxĲ loqălĘ hŇ¡S
Ćm
Ł ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ
yrąĄW
Ď M‘ĳĎhĎ=l‘Č MyS
¡Ă ’ŇrĎ Mt
ËŇĎ ’
Ł Nê
¿ĄIĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎmĂ É lyĂxÄČ =yS
Ą nĘ’Č
M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć CT¿pŇĘ S
ĲĎ wĘ : tŇŁrĲW
Ď ‘Ğ yr¿ĄW
Ď wĘ Myè
¡Ă mĂxĞ yr¿ĄW
Ď tŇo’ŔmĄ yrăĄW
Ď ÉMypŇĂ lĎ’Ğ
rb
¿ĎŇ DĎhČ=lkĎŇwĘ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć NC’ăybŇĂ yĘ ÉhS
Ć uĎhČ rb
ąĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć tŇ‘ĳĄ=lkĎŇBĘ
: oYĲrĘ’Č=l’Ć ol¡ ëŇlĆ¿ĄwČ
I onĳtŇĘ ŁxĲ=tŇ’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł xQ
¿Č S
Č yĘwČ : MhĲĄ CT¿CjS
Ę yĂ NT
Ł ¡ uĎhČ

Ty hŇEĆŔhČ MoIăB
Č MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇ’Ň¿YĄ lĘ yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ ÉSdŇĆŁxÄBČ
2
3

4

Cn¡xĞIĲČwČĲ ynČŔysĂ rB
ăČ dĘŇmĂ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ MyřdĂęypŇĂ rĘmĲĄ C‘ăsĘIĂwČ : ynĲĎysĂ rB
¿Č dĘŇmĂ C’B
¡Ď
Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=l’Ć hŇ¡Ďl‘Ď hŇ¿S
Ćm
Ł C : rhĲĎhĎ dŇgĆŇ¿nĆ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ MS
¿Ď =NxČIĲĂwČ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ
bŇq
Ł Ŕ ‘ĞyĲČ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉrmČ’ŇŁtŇ hŇŁJą rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ rh
ăĎ hĎ=NmĂ ÉhoĎhyĘ wyl
ąĎ ’Ą ’rĎÄqĘIĂwČ
’v
ąĎ ’ĆwĲĎ MyĂrĳĎYĘmĂlĘř ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ MtŔĆ y’ĂrĘ Mê
ăĆ’Č : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ dŇyG¡ĄtŇČ wĘ
Mkt’
Nk v.20 .‘"t Nk C’bĎC w’ ,s"tw V"x Nkw C’BĎ = ’
Ě BĎ = ’BĎ l"Y v.16 .s"tw V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.14
.MGČ rybs v.23 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw yrĄW
Ď wĘ ’"s v.21 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw wkly=rS
Ć’
Ğ ’"s ,hgwmb
.MyĂrĎYĘmĂBĘ ’"s v.4 .b"d Nkw rsx MdĂypĂrĘmĄ ymlVwry ,yllhb Nk v.2 .Ty
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19. 5–22

‘ČomąřS
Ď =M’Ă hŇêęĎ ‘ČwĘ : yl
ĲĎ ’Ą Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ’b
¿ŇĂ ’ĎwĲĎ MyrĂŔS
Ď nĘ yp
ăŇĄ nĘJČ=l‘Č ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć
=lJĎmĂ ÉhQĎgĚŇsĘ yl
ąĂ MtŇĆ yyĂÄhĘwĲĂ yt
ĳŇĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć Mê
¡ĆrĘmČS
Ę C ylĂŔq
Ł BĘ ÉC‘mĘS
Ę êĂ
yogŇă wĘ Myn¡ĂhĞŁJĲ tŇkĆŇ¿ĆlmĘmČ yl
ËĂ =CyhĘêĲĂ Mê
ÌĆ’ČwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ yl
¡Ă =yJĂ MyUĂŔ‘Čh
ăĎ
hŇS
ĆŔ m
Ł ’b
Ł ăŇ IĎwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć rB
¡Ą dČŇêĘ rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČ hŇQĆ’Ąť SodŇĳqĎ
rS
¿Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ’Ąť MhĆęynĄpŇĘ lĂ MW
Ć ăIĎwČ M‘ĳĎhĎ ynăĄqĘzĂlĘ ’r¡ĎqĘIĂwČ
ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁË CrŔmĘ’ŇIăŁwČ ÉwDĎxĘyČ M‘ąĎhĎ=lkĎŇ CnÄ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ ChC¡ĎYĂ
hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć M‘¡ĎhĎ yr¿ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć hŇËS
Ćm
Ł bŇS
Ć ÌĎwČ
I hŇĳĆW‘ĞnĲČ
ÉM‘ĎhĎ ‘m
ąČ S
Ę yĂ rCbÂ‘ĞB
ĲČ ůNnĎ‘ĎhĲĆ bŇ‘ăČBĘ ÈìylĆ’Ą ’B
ăĎ ykÁĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć
M‘¡ĎhĎ yr¿ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć hŇËS
Ćm
Ł dŇ¿GĄIČwČ Ml
ĳĎ o‘lĘ Cnym
ăĂ ’ĞyĲČ ì¡ŇBĘ=MgČŇwĘ ëŇUĎŔ‘Ă yrăĂBĘdČŇBĘ
MoI¡hČ Mê
¿Ď S
Ę DČqĂwĘ M‘ĎŔhĎ=l’Ć ëŇăĄl ÉhS
Ćm
Ł =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć
MoIăBČ ű yJ
ăĂ yS
ĳĂ ylĂè
Ę hČ MoIălČ Myn¡Ăk
ŁŇ nĘ Cy¿hĎwĘ : MtĲŇĎŁlmĘW
Ă Cs¡BĘkŇĂ wĘ rx
ĳĎmĎC
ê
ąĎ lĘBČgŇĘ hĂwĘ : ynĲĎysĂ rh
¿Č =l‘Č M‘¡ĎhĎ=lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄlĘ hoËĎhyĘ dŇrÌĄyĄ yS
Ăę ylĂè
Ę hČ
ChY
ĳĄ qĎBĘ ‘ČgŁŇă nĘC rh
¡Ď BĎ tŇol¿‘Ğ Mk
ËĆŇ lĎ Cr¿mĘè
ĲĎ hĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ bŇyb
ăŇĂ sĎ ÉM‘ĎhĎ=tŇ’Ć
É lqĄiĎyĂ loqąsĎ=yJĲĂ dŇyĎę oBÁ ‘GÄČ tŇĂ =âlĲ : tŇmĲĎCy tŇom¿ rh
¡Ď BĎ ‘Čg¿ŇĄeŁhČ=lJĎ
lbĄŔIŁhČ ÉëS
Ł mĘBĂ hŇĳĆx
y Ę yĲĂ âlă Sy’
¡Ă =M’Ă hŇm
¿Ď hĄBĘ=M’Ă hŇrĆŔIĎyĂ hŇră
Ł yĎř=o’Ĳ
=tŇ’Ć ÉSDĄqČyĘwČ M‘ĳĎhĎ=l’Ć rh
¡Ď hĎ=NmĂ hŇËS
Ćm
Ł dŇrĆIÌĄwČ : rhĲĎbĎŇ Cl¿‘ĞyĲČ hŇUĎ¡hĄ
tŇS
Ć ŁlăS
Ę lĂ Myn¡Ăk
ŁŇ nĘ Cy¿hĹ M‘ĎŔhĎ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : MtĲŇĎŁlmĘW
Ă Cs¡BĘkČŇyĘwČĲ M‘ĎŔhĎ
rqĆŁBęhČ tŇyăŁhĘBĲĂ yS
ĂÁ ylĂè
Ę hČ MoIÄbČŇ žyhĂyĘwČ : hŇè
ĲĎ ’Ă=l’Ć CS
¡ GĘêĂ=l’ĲČ Mym
ĳĂ yĎ
dŇŁ’ĳmĘ qzăĎxĎ rp
¡ĎŇ S
Ł lq
Ł ¿ wĘ rhĎŔhĎ=l‘Č ÉdbĄŇJĎ NąĎn‘ĎwĘ MyqÁĂ rĎbŇĘ C tŇŁlÄq
Ł žyhĂyĘwČ
tŇ’Ňr¿ČqĘlĂ M‘ËĎhĎ=tŇ’Ć hŇÌĆSm
Ł ’YĄÄoIwČ : hŇĲnĆ xĞUĲČB
ĲČ rS
¿Ć ’Ğ M‘¡ĎhĎ=lJĎ dŇr¿ČxĹIĲĆwČ
NS
ăČ ‘Ď ÉynČysĂ rh
ąČ wĘ : rhĲĎhĎ tŇyê¿ĂxĘtŇČ BĘ Cb¡Ň~ĘyČtŇĘ IĲĂwČ hŇĳĆx
n Ğ UĲČhĲČ=NmĂ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ
NS
ĎŔ bŇĘ JĂhČ NS
Ć ‘ăĆJĘ ÉonS
Ď ‘Ğ l‘ČIąČwČ S’
ĳĄ BĎ ho¡ĎhyĘ wyl
ËĎ ‘Ď dŇr¿ČyĎ rS
ĆÄ ’Ğ ynĄjĘmĂţ oQŔJĚ
hŇăS
Ćm
Ł dŇŁ’ĳmĘ qzăĄxĎwĘ ëŇ¡Ąloh rpĎŔè
Ł hČř loqă ÉyhĂyĘwČĲ : dŇŁ’ĲmĘ rh
¡Ď hĎ=lJĎ dŇr¿ČxĹIĲĆwČ
S’Ňră
Ł =l’Ć yn¡ČysĂ rh
¿Č =l‘Č hoËĎhyĘ dŇrĆIÌĄwČ : loqĲbŇĘ Cen
¿Ć‘ĞyĲČ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎwĘ rBĄŔdČŇyĘ
rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł l‘ČI¿ČwČ rh
¡Ď hĎ S’Ňr¿
Ł =l’Ć hŇËS
Ć ŁmlĘ hoÌĎhyĘ ’rĎÄqĘIĂwČ rh
ĳĎhĎ
tŇo’ŔrĘlĂ ÉhoĎhyĘ=l’Ć CsąrĘhĆyĲĆ=NjĆ M‘ĳĎBĎ dŇ‘ăĄhĎ dŇr¡Ą hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ
CSDĳĎqČtŇĘ yĂ ho¡ĎhyĘ=l’Ć MyS
¿Ă GĎeĂhČ MynËĂhĞŁJĲhČ Mg
ÌČŇ wĘ : bŇrĲĎ CeU
¡Ć mĂ lp
¿ČŇ nĎwĘ
Zrpy=Np
’"s v.19

.yrq oryĎ v.13

rds N’k Ny’ ’"sb v.6

.b"d Nkw rsx ‘Čm
ŁS
Ď ymlVwry ,yllhb Nk v.5
.b"d Nkw ’lm rpĎoèhČ

5

6
7

8
9

10
11
12

13

14
15
16

17
18

19
20
21

22

19. 23–20. 14
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M‘ĎŔhĎ lk
ăČŇ Cy=âlĲ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł rmĆ’ŇŁIąwČ : hoĲĎhyĘ Mh
¡Ć BĎ Zr¿
Ł pŇĘ yĂ=NjĆ
=tŇ’Ć lB
¿Ą gŇĘ hČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉCnBĎÄ hŇtŇĎ ŁdŇą‘ĄhĲČ hŇêÂĎ ’Č=yJĲĂ ynĳĎysĂ rh
ăČ =l’Ć tŇŁl¡‘Ğl
ĲČ
24 Nră
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇê
¡Ď ’Č tŇĎ yl
¿Ă ‘ĎwĘ dŇrĄŔ=ëŇlĆ ÉhoĎhyĘ wyl
ąĎ ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ : oêĲS
Ę DČqĂwĘ rh
¡Ď hĎ
=ZrĎpŇĘ yĂ=NjĆ ho¡ĎhyĘ=l’Ć tŇŁl¿‘Ğl
ĲČ CsËrĘhĆyĲĆ=l’Č M‘ęĎ hĎwĘ MynăĂhĞŁJĲhČwĘ ëŇĳUĎ ‘Ă
25
: MhĲĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇI¡ŁwČ M‘ĳĎhĎ=l’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł dŇrĆI¿ĄwČ : MB
ĲĎ
k
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇË’Ą MyhĂŔŁl’Ĺ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
2 t
Ň yăB
¿Ą mĂ MyĂrÁ¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ÄĆ mĄ žìyt
ËŇĂ ’ŇYĄohĲ răS
ÌĆ ’Ğ ìŇyh
ĳŔĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ Éy¡kŇĂ nŁ’ĲĎ
3, 4 h
Ň ăW
ĆÄ ‘ĞtĲŇČ =âălĲ : yČnĲęĎ jĎ=l‘Č MyrÁ¡ĂxĄ’Ğ Myh
¿ÄĂ Łl’Ĺ žìËlĘ hŇăy¿ĆhĘyř=âăl
ĲĂ Ĳ : MydęĲĂbĎŇ‘Ğ
ZrĆ’¡ÄĎ BĎ žrS
¿Ć ’ĞwĲČ l‘ČÃUČŔmĂ ű ÉMyĂmăČÄè
Ď BČ răS
ąĆ ’Ğ hŇÃnĎŔCmêĘ=lkĎŇwĘ űÉ lsĆăpĆÄ ăì¿ŇQĘŇ
5 âl
ă wĘ ÈMh
¡Ć lĎ hŇăw¿ĆxĞêĲČS
Ę tŇĂ =âlĲ : ZrĆ’ĲĎęlĎ tŇxČăê¿ČmĂ ű MyĂăU¡ČBČ rS
¿Ć ’ĞwĲČ tŇxČê
ĳÁĎ mĂ
MynËĂBĎ=l‘Č tŇŁbÌŇ’Ď NwŁÄ‘Ğ dŇqĄj
Ł ţ ’eĎŔqČ l’
ăĄ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ ykÂĂ nŁ’ĲĎ yJ
ăĂ ůMdĳŇĄbŇĘ ‘ĎtĲŇĎ
6 yb
¡ČŇ hĞŁ’ĲlĘ MypĳŔĂ lĎ’ĞĲlČ ÉdsĆ¡xĆÄ hŇW
Ć ą‘Ł ¿ wĘ : yĳ’ĲĎnĘŁWĲlĘ My‘¡ĂBĄrĂ=l‘ČwĘ MyS
¿Ă QĄS
Ă =l‘Č
7 ì
Ň yh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=MřS
ĲĄ =tŇ’Ć ’v
ËĎ tŇĂ âl¿
: ytĲŇĎ wŁYĘmĂ yr¿ĄmĘS
Ł Ĳ lĘC
: ’wĘè
ĲĎ lČ om¡S
Ę =tŇ’Ć ’v
¿Ď yĂ=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą hoĎŔhyĘ ÉhuĆnČyĘ âlą yJ
ăĂ ’wĘè
ĳĎ lČ
23

8, 9
10

11

12
13

14

tŇĎ yăW
¡Ă ‘ĎwĘ Èdb
Ł Ŕ ‘ĞêĲČ ÉMym
ăĂ yĎ tŇS
Ć ăS
ąĄ : oSĲęDĘqČlĘ tŇ¡BĎÁ è
Č hČ Moy¿Ä=tŇ’Ć žrokËŇzĎ
hŇăW
ĆÄ ‘ĞtĲŇČ =âlă ìŇyh
ĳęĆŁl’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ ű tŇăB
¡Ď S
Č yÁ‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ ÉMoyÄwĘ : ůìêĲĆkŇĘ ’ŇlČmĘ=lJĎ
Éì¡ŇrĘgĲĄŇwĘ ìŇŔêęĆ mĘhĆbŇĘ C ÉìÁtŇĘ mĲĎ’ĞwĲČ ÉìąŇDĘbŇĘ ‘řČ ìŇêęĆ bŇĂ Cţ ìăŇnĘbŇĂ C ű hŇê
ăĎ ’Č hŇÃkĎÁ’ŇlĎmĘ=lkĎŇ
MyĂmăČè
Ď hČ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ hŇW
ĎÄ ‘Ď žMymĂyĎ=tŇS
ĆS
ĲĄ yJ
ăĂ : ìŇyrŔĲĆ‘ĎS
Ę BĂ răS
¿Ć ’Ğ
y‘ĳĂybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ xnČ¡IĎwČ MBĎŔ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉMIĎhČ=tŇ’Ćř ZrĆ’ĎęhĎ=tŇ’ĆwĘ
: ChS
ĲĄ DĘqČyĘwČĲ tŇ¡BĎ è
Č hČ Moy¿=tŇ’Ć hoËĎhyĘ ëŇrÌČBĄ NJĄę=l‘Č
hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ l‘Čť ìŇymĆŔyĎ NCkŇă rĂ’ĞyĲČ ÉN‘ČmČÄlĘ ìŇĳUĆ ’Ă=tŇ’ĆwĘ ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇ’Ć dŇ¿BĄ JČ
: xĲĎ¡YČ rĘêŇĂ â¡l¿ř
: ëŇĲlĎ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ
: bŇŁnŔĲ gŇĘ êŇĂ âăl¡
: PŇĲ’ĳĎnĘêŇĂ âăl¡
tŇyB
ăĄ dŇŁm¡xĘtŇČ âl¿
: rqĆS
ĲĎ dŇ‘¿Ą ì¡Ň‘ĞrĲĄbŇĘ hŇ¿Ć‘
n ĞtĲŇČ =âl
K‘r
.y"tw g"d ,d"dx ,g"dx Nkw ìDĘbĘ‘ČwĘ ’"s v.10 . =MS
Ć ’"s v.7 .hyĲĆhy n"b hyhyĲĂ ’"b ’"n v.3 .k
.y’br‘ml Nkw dx’ qwsp Nt‘br’ v.13 .s"tw ‘"t ,y"k y"t ,y"k ’"t ,y"k V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.11
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20. 15–21. 5

orăoSwĘ ÉotŇmĎ’ĞwĲČ oDąbŇĘ ‘řČ wĘ ìŇ‘ęĆ rĄ tŇS
Ć ă’Ą dŇŁmÂxĘtŇČ =âlĲ
ìŇ‘ĳĆrĄ
: ìŇ‘ĲĆrĄlĘ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ wĘ orŔm
Ł xĞwĲČ
rpĎŔè
Ł hČ loqă Ét’ĄwĘ MdĂęyjĂQČhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁlÁouhČ=tŇ’Ć My’ÄĂ r
Ł žM‘ĎhĎ=lkĎŇwĘ
ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : qx
Ł Ĳ rĎmĲĄ Cd¡ŇmĘ‘ČIĲČwČ C‘nĚŔIĎwČ ÉM‘ĎhĎ ś’rĘIąČwČ NS
ĳĄ ‘Ď rh
¡Ď hĎ=tŇ’ĆwĘ
Myh
¡Ă Łl’Ĺ CnU
ËĎ ‘Ă rB
¿Ą dČŇyĘ=l’ČwĘ hŇ‘Ďm
ĳĎ S
Ę nĂwĘ CnU
¡Ď ‘Ă hŇê
¿Ď ’Č=rBĄřDČ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć
ÉrCbŇ‘Ğb
ĲČŇ lĘ yJęĂ ůC’rĎyêĂ=l’Č ÈM‘ĎhĎ=l’Ć hŇăS
Ć Łm rmĆ’ŇŁIÄwČ : tŇCmĲnĎ=NjĆ
Mk
¡ĆŇ ynĄjĘ=l‘Č otŇË ’ĎrĘyĂ hŇÌĆh
y Ę êĲĂ rCbę‘Ğb
ĲČŇ C Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’B
¡Ď MkĆŔtŇĘ ’Ć tŇoiănČ
lpĆŔrĎ‘ĞhĲĎ=l’Ć SG
ăČnĂ ÉhS
Ćm
Ł C qx
Ł ĳ rĎmĲĄ M‘¡ĎhĎ dŇm
Ł ¿ ‘ĞIĲČwČ : C’TĲĎxĹtĲŇĆ yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ
hŇŁJ¿ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇIąŁwČ
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ MS
¡Ď =rS
Ć ’Ğ
yêĂrĘB
¡Č DĂ MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ yJĂť MtŔĆ y’ĂrĘ Mê
ăĆ’Č l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć rm
¡Č ’ŇŁtŇ
CW
¡ ‘ĞtĲŇČ âl¿ bŇhĎŔzĎ yh
ăĄŁl’ŇwĲĄ ÉPsĆkĆÄ yhĄŁlą’Ĺ yê
ĳĂ ’Ă NCW
¡ ‘ĞtĲŇČ âl¿ : Mk
ĲĆŇ UĎ‘Ă
ÉìytÄĆŁl‘Ł Ĳ =tŇ’Ć wylĎę‘Ď ê
ăĎ xĘbČŇĲzĎwĘ ůyQĂ=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ ÈhmĎdĎŇ’Ğ xB
ăČ zĘmĂ : Mk
ĲĆŇ lĎ
ryJ
ăĂ zĘ’Č rS
ăĆ ’Ğ ÉMoqUĎhČ=lkĎŇBĘ ìŇrĳĆqĎBĘ=tŇ’ĆwĘ ì¡ŇnĘ’ŇY
Ł Ĳ =tŇ’Ć ìŇymĆŔlĎS
Ę =tŇ’ĆwĘ
=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ ÉMynĂbĎŇ’Ğ xB
ąČ zĘmĂ=M’ĂwĘ : ìŇyêĲĂkŇĘ rČb
ĲĄŇ C ìŇyl
¡Ć ’Ą ’ob¿Ň’Ď ymĂŔS
Ę =tŇ’Ć
: hĎĲlĆ lĘxĲČêĘwČĲ hĎyl
¡Ć ‘Ď êĎpŇĘ ¿Čh
n Ą ìËŇBĘrĘxČ yJÌĂ tŇyzĳĂGĎ Nh
¡Ć tŇĘ ’Ć hŇ¿Ćb
n ŇĘ tŇĂ =âlĲ yQĂŔ
: wyl
ĲĎ ‘Ď ì¡ŇtŇĘ wĲĎrĘ‘Ć hŇ¿ĆlGĎtŇĂ =âlĲ rS
ËĆ ’Ğ yx
ĳĂ BĘzĘmĂ=l‘Č tŇŁl¡‘ĞmĲČbŇĘ hŇ¿Ćl‘ĞtĲŇČ =âlwĘ
+p6 , sŘ17

15
16

17

18
19

20
21

22

23

yrĂŔbŇĘ ‘Ă dŇbĆŇ‘ăĆ ÉhnĆqĘtŇĂ yJ
ąĂ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ MyW
¡Ă êĎ rS
¿Ć ’Ğ MyTĂŔjĎS
Ę UĂhČ ÉhQĆ’ĄÄwĘ ’k, 2
’b
Ł ¡Ň yĎ oj¿gČŇBĘ=M’Ă : MeĲĎxĂ yS
¡Ă pŇĘ xĎĲlČ ’Y
¿Ą yĄ tŇ‘ŔĂ bŇĂ è
Ę bČÄC dŇŁbĳŇ‘ĞyĲČ Myn¡ĂS
Ď SS
¿Ą 3
ÉwynĎŁdŇ’Ğ=M’řĂ : oUĲ‘Ă oê¡S
Ę ’Ă hŇ¿’Ď YĘyĲĎwĘ ’ChŔ Éhè
Ď ’Ă l‘ČB
ąČ =M’Ă ’Y
ĳĄ yĄ ojăgČŇBĘ 4
ÉhyĆhĘêĲĂ hĎydęĆlĎywĲĂ hŇăè
Ď ’ĂhĲĎ tŇonĳbĎŇ o’ă Myn¡ĂbĎŇ ol¿=hŇdĎŇlĘyĲĎwĘ hŇè
ĎŔ ’Ă olă=NêĆyĲĂ
ÉyêĂbŇĘ hÄČ ’Ď dŇbĆŇ‘ĆŔhĎ ÉrmČ’ŇyŁ rm
Ł ą ’Ď=M’ĂwĘ : ojĲgČŇbŇĘ ’Y
¿Ą yĄ ’Ch¡wĘ hĎynĆŔŁdŇ’ŇĲlČ 5
ynd’=t’
M‘h=lkĎ C’rĘIĲĂwČ l"Y v.15 .’"k +h Myrbd Nyy‘ : ‘"tw V"x ,rd"nq y"k +d Nkw wdb‘w ChdĄW
Ď ’"s v.14
,w"dx ,w"d ,h"dx ,d"dx ,b"d ,b"dx ,’"d .y"k Myrps bwrb Nkw yrY hgwmb Nk v.16 .‘"tw V"x Nk
w"Tdb , l’yl’ [18:1—20:23] hVrph MV v.23 .’"ydw g"d Nkw lwgs rB
Ć DČ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd
.Pwlx hb Ny’w .[19:6] yl=wyht Mt’w ,[18:1] wrty ‘mVyw ,+b Myrdsw .b"‘ Myqwspw .bdnwy Nk ’Ymn
.hynV dwy l‘ Vgd ,[20:3] Kl hyĲĆhĘyĚ=’l ,[19:13] Vdqh tpV ghnm hzw ,Vgd hrIĎy hry wl’b wrbhthw
ű lsp Kl hV‘t=’l +’ qspw .Mymy +w hymy rpsmw .bŁkŁw Mypl’ t‘br’ twytw’w .Vmxw h’mw Pl’ Mylmw
.[20:4] hnwmt=lkw
Note that the actual number of the verses in this Parashah is not 72 but 75.
’"s v.4 .w"kw h"k qwsp g"l b"k qwsp d‘ +x qwsp d"l hymryb Klmh trk yrx’ hrTph v.1 .’k
.r"tw s"t ,‘"t ,rd"nq y"k +b Nkw =M’ĂwĘ
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ÉwynĎŁdŇ’Ğ oS
ą yGĂhĂwĘ : yS
ĲĂ pŇĘ xĎ ’Y
¡Ą ’Ą âl¿ ynĳĎBĎ=tŇ’ĆwĘ yê¡ĂS
Ę ’Ă=tŇ’Ć ynĂŔŁdŇ’Ğ=tŇ’Ć
wynąĎd
ŁŇ ’Ğ ‘YÄČ rĎwĘ hŇĳĎCzU
z Ę hČ=l’Ć o’¡ tŇlĆDŔĆhČ=l’Ć ÉoSyGĂhĂwĘ MyhĂŔŁl’ĹăhĎ =l’Ć
Sy’
ËĂ rJ
Ł¿ mĘyĂ=ykĲŇĂ wĘ
: Ml
ĲĎ ‘ŁlĘ od¡ŇbĎŇ‘ĞwĲČ ‘ČYĄŔrĘUČBČ ÉonzĘ’Ď=tŇ’Ć
ynÌĄy‘ĄBĘ hŇ‘ÂrĎ=M’
Ď
Ă : MydŇĲĂbĎŇ‘ĞhĲĎ tŇ’Ň¿YĄ JĘ ’Y
¡Ą tŇĄ âl¿ hŇĳmĎ ’ĎlĘ oê¡BĂ=tŇ’Ć
Hr¡ĎkŇĘ mĎlĘ lS
Ł ¿ mĘyĂ=âlĲ yrËĂkŇĘ nĎ M‘¿ČlĘ HDĳĎpŇĘ hĆwĘ Hd¡ĎŇ‘ĎyĘ âl¿ř=rS
Ć ’Ğ hĎynËĆd
ŁŇ ’Ğ
: HQ
ĲĎ =hŇW
Ć ‘ĞyĲČ tŇon¡BĎhČ Tj
¿Č S
Ę mĂJĘ hŇeĎdĳŇĆ‘ĎyyĲĂ on¡bŇĘ lĂ=M’ĂwĘ : Hb
ĲĎŇ =odŇgŇĘ bŇĂ BĘ
=M’ÄĂ wĘ : ‘rĲĎgŇĘ yĂ âl¿ Ht
¡ŇĎ nĎŁ‘ĲwĘ Ht
¿ŇĎ CsJĘ HrËĎ’ĄS
Ę olĳ=xuČyĲĂ tŇrĆx
¡Ć’Č=M’řĂ
: PŇsĆJĲĎ Ny’¿Ą Me
¡ĎxĂ hŇ¿’Ď YĘyĲĎwĘ Hl
ĳĎ hŇ¡W
Ć ‘ĞyĲČ âl¿ hŇQĆ’ĄŔ=SlĎS
Ę
hŇăĎ’
e Ă Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎwĘ hŇdĎŔYĎ âlă ÉrS
Ć ’ĞwĲČ : tŇmĲĎCy tŇom¿ tŇ¡mĄ wĎ Sy’
ËĂ hŇ¿JĄ mČ
dŇ¿zĂyĎ=ykĲŇĂ wĘ
: hŇUĎS
ĲĎ sCn¡yĎ rS
¿Ć ’Ğ MoqŔmĎ ÉìlĘ yê
ąĂ mĘW
Č wĘ odŇĳyĎlĘ
: tŇCmĲlĎ Cex
¡Ć uĎêĂ yxĂŔBĘzĘmĂ M‘ăĂmĄ hŇĳmĎ rĘ‘ĎbŇĘ ogŇă rĘhĎlĘ Ch‘¡ĄrĄ=l‘Č Sy’
ËĂ
: tŇmĲĎCy tŇom¿ oU¡’ĂwĘ wyb
ËŇĂ ’Ď hŇ¿JĄ mČC
: tŇmĲĎCy tŇom¿ od¡ŇyĎbŇĘ ’Y
¿Ď mĘnĂwĘ orËkĎŇmĘC śSy’
ÌĂ bŇnĄÄŁgŇwĘ
Nb
ăĚŇ yrĂyĘ=ykĲŇĂ wĘ
: tŇmĲĎCy tŇom¿ oU¡’ĂwĘ wyb
ËŇĂ ’Ď lQ
¿Ą qČmĘC
tŇCm¡yĎ âl¿wĘ PŇrĳ
Ł gŇĘ ’ĆbŇĘ o’ă NbĆŇ¡’Ć BĘ Ch‘ĄŔrĄ=tŇ’Ć ÉSy’Ă=hŇJĎhĂwĘ MyS
ĂŔ nĎ’Ğ
hŇuăĎnĂwĘ oê¡nĘ‘ČS
Ę mĂ=l‘Č ZCxËBČ ëŇ¿ĄQhČtŇĘ hĂwĘ MCqÂyĎ=M’Ă : bŇJĲĎS
Ę mĂlĘ lp
¿ČŇ nĎwĘ
žhJĆyČ=ykĲŇĂ wĘ
: ’j
ĲĄ rČyĘ ’j
Ł¿ rČwĘ Nê
¡ĄyĂ oêËbŇĘ S
Ă qr¿Č hŇĳĆJUČhČ
Mq
Ł ¡ nĎ odŇĳyĎ tŇxČê
ăČ tŇ¡mĄ C TbĆŇè
ĄŔ BČ ÉotŇmĎ’Ğ=tŇ’Ć o’ą oDÁbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć Sy’ÄĂ
: ’ChĲ oj¡sĘkČŇ yJ
¿Ă MuČŔyĚ âlă dŇm
Ł ĳ ‘ĞyĲČ MyĂm¡Čoy o’¿ MoyË=M’Ă ëŇ¿’Č : MqĲĄeĎyĂ
hĎydŔĆlĎyĘ C’ăYĘyĲĎwĘ ÉhrĎhĎ hŇąè
Ď ’Ă CpÁgŇĘ nÄĎ wĘ MyS
Ăę nĎ’Ğ CYăeĎyĂ=ykĲŇĂ wĘ
Nt
¡ŇČ nĎwĘ hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ l‘ČB
ăČ ÉwylĎ‘Ď tŇyS
ąĂ yĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ SnĄę‘ĎyĲĄ Sonă‘Ď Nosĳ’Ď hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ âl¿wĘ
tŇxČê
ăČ NyĂ‘Čť : SpĆŇĲnĎ tŇxČê
¿Č SpĆŇ¡nĆ hŇê
¿Ď tŇČ ĲnĎ wĘ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ Nos¡’Ď=M’ĂwĘ : MylĲĂlĂpŇĘ BĂ
tŇxČê
ăČ ÉhIĎwĂJĘ : lgĆŇrĲĎ tŇxČê
ăČ lgĆŇr¡Ć dŇyĎŔ tŇxČê
ăČ dŇyĎť NS
ĳĄ tŇxČê
ăČ NS
¡Ą NyĂ‘ČŔ
: hŇrĲĎCBxČ tŇxČê
¡Č hŇrĎěCBxČ ‘YČĳĎj tŇxČê
ăČ ‘YČ¡jĆ hŇIĎŔwĂJĘ
Ht
ĳŇĎ xĞS
ĲĂ wĘ otŇ¡ mĎ’Ğ Ny‘¿Ą=tŇ’Ć=o’Ĳ oDËbŇĘ ‘Č Ny‘¿Ą=tŇ’Ć Sy’ÁĂ hŇJĆÄyČ=ykĲŇĂ wĘ
lyjĳĂyČ otŇ¡ mĎ’Ğ NS
¿Ą =o’ oDËbŇĘ ‘Č NS
¿Ą =M’ĂwĘ : onĲy‘Ą tŇxČê
¿Č Cex
¡Ć QĘS
Č yĘ yS
¿Ă pŇĘ xĎĲlČ
yVpxl
,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,V"x Nkw yrqw bytk âl ’"sbw ,r"tw ‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.8
l’ĄrĎW
Ę yĂ ynĄBĘmĂ Vy’ l"Y v.16 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k d"y Nkw =M’ĂwĘ ’"s v.10 .d"ydw b"yd ,’"yd
.+z d"k Myrbd Nyy‘ : ‘"tw +rt Nk wrkmw
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21. 28–22. 7

: oeĲS
Ă tŇxČê
¿Č Cex
¡Ć QĘS
Č yĘ yS
¿Ă pŇĘ xĎĲlČ
roèęhČ lqÁĄ iĎyĂ loqÄsĎ tŇĳmĄ wĎ hŇ¡è
Ď ’Ă=tŇ’Ć o’¿ Sy’
ËĂ =tŇ’Ć roS
¿ xGÄČ yĂ=ykĲŇĂ wĘ 28
’ChÁ xGÄĎ nČ žroS M’ÃĂ wĘ : yqĲĂnĎ roè
¡ hČ l‘Čb
¿ČŇ C orŔW
Ď BĘ=tŇ’Ć É lkĄŇ’ĎyĲĄ âląwĘ 29
o’ă Sy’
¡Ă tŇym
¿Ă hĄwĘ CerĆŔmĘS
Ę yĂ âlăwĘ ÉwylĎ‘ĎbŇĘ BĂ dŇ‘ąČChwĘ MS
Ł ę lĘS
Ă lm
Ł ă êĘmĂ
ÉNtŇČ nĎwĘ wyl
ĳĎ ‘Ď tŇăS
Č Cy rpĆŇJ
Ł¡ =M’řĂ : tŇmĲĎCy wyl
¡Ď ‘ĎBĘ=MgČŇwĘ lqĄŔiĎyĂ ÉroèhČ hŇĳè
Ď ’Ă 30
xG
ĳĎyĂ tŇăbČŇ =o’ xG
¡ĎyĂ Nb
¿ĄŇ =o’ : wyl
ĲĎ ‘Ď tŇ¡S
Č Cy=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JřĘ oSŔpŇĘ nČ NyăŁdĘŇjĂ 31
ű PŇsĆăJĆ hŇĳmĎ ’Ď o’ă roè
¡ hČ xG
¿ČyĂ dŇbĆŇ‘ËĆ=M’Ă : oQĲ hŇW
Ć ‘¿ĎyĄ hŇ¡Ćh
E Č Tj
¿Ď S
Ę UĂJČ 32
: lqĲĄiĎyĂ roè
¡ hČwĘ wynĎŔŁdŇ’ŇĲlČ ÉNêĄyĂ MylĂęqĎS
Ę MyS
ăĂ ŁlS
Ę
=lpČŇĲnĎ wĘ Cei
ĳĆ kČŇyĘ âlăwĘ rB
Ł ¡ Sy’
ËĂ hŇr¿ĆkŇĘ yĂ=yJĲĂ o’ţ roBę Sy’ÁĂ xêÄČ pŇĘ yĂ=ykĲŇĂ wĘ
33
wyl
ĳĎ ‘ĎbŇĘ lĂ bŇyS
ăĂ yĎ PŇsĆ¡JĆ MQĄŔS
Č yĘ ÉroBhČ l‘ČB
ąČ : romĲxĞ o’¿ roè
¡ hŇUĎ¿S
Ď 34
roS
¿ =tŇ’Ć Sy’
ËĂ =roSĲ PŇŁGÌyĂ=ykĲŇĂ wĘ
: oQĲ=hŇyĆhĘyĲĂ tŇ¡UĄ hČwĘ 35
=tŇ’Ć Mg
¿ČŇ wĘ ojŔsĘJČ=tŇ’Ć CYăxĎwĘ ÉyxČhČ roè
ą hČ=tŇ’Ć CrÁkŇĘ mĎÄC tŇĳmĄ wĎ Ch‘¡ĄrĄ
âl¿wĘ MS
Ł Ŕ lĘS
Ă lomăêĘmĂ É’Ch xG
¿ĎnČ roS
ă yJĂţ ‘dČęon o’ă : NCYĲxĹyĲĆ tŇ¡UĄ hČ 36
: oQĲ=hŇyĆhĘyĲĂ tŇ¡UĄ hČwĘ roèŔhČ tŇxČê
ăČ ÉroS MQ
¿Ą S
Č yĘ MQĄÄS
Č wyl
ĳĎ ‘ĎBĘ Cer¡ĆmĘS
Ę yĂ
orĳkĎŇmĘ o’ă ox¡bĎŇTĘC hŇW
ĆŔ =o’ roS
ă ÉSy’Ă=bŇnĲŁgŇĘ yĂ yJ
ąřĂ
37
: hŇv
ĲĆ hČ tŇxČê
¿Č N’ŇY
Ł ¡ =‘B
ĲČ rĘ’ČwĘ roèŔhČ tŇxČê
ăČ ÉMQĄS
Č yĘ rqęĎ bĎŇ hŇăè
Ď mĂxĞ
hŇ¿xĎ rĘzĲĎ=M’Ă : MymĲĂDĎ ol¡ Ny’¿Ą tŇĳmĄ wĎ hŇăJĎ hĚwĘ bŇ¡ĎG
e ČhČ ’Y
¿Ą UĎyĂ tŇrĆêËĆxĘUČBČ=M’Ă bk, 2
: otŇĲ bĎŇĲnĄ gŇĘ BĂ rJ
¡Č mĘnĂwĘ olŔ Ny’ăĄ=M’řĂ MQĄŔS
Č yĘ MQ
ăĄ S
Č olĳ Mym
ăĂ DĎ wyl
¡Ď ‘Ď SmĆËè
Ć hČ
hŇ¡W
Ć =dŇ‘Č romËxĞ=dŇ‘Č roè
Ì mĂ hŇbĎęnĄGĘhČ odÁyĎbŇĘ ’YĄÄUĎtŇĂ ž’YĄUĎhĂ=M’Ă 3
MrĆkĆŔ=o’ hŇdăŇĆW
Ď ÉSy’Ă=r‘ĆbŇĘ yČ yJ
ąřĂ
: MQ
ĲĄ S
Č yĘ MyĂn¡ČS
Ę MyIĳx
ĂČ 4
bŇ¿TČ ymĄC ChdËŇĄW
Ď bŇ¿TČ ymĄ rx
ĳĄ’Č hŇdăŇĄW
Ę BĂ śr‘¡ĄbŇĂ C hŇr
Ł yř‘ĂBĘ=tŇ’Ć ÉxQČS
Ă wĘ
lk
ăČŇ ’ĹĲnĆ wĘ ÉMyYĂq
Ł hŇą’Ď YĘmĲĎC S’ĄÁ ’YĄÄtŇĄ =yJĲĂ
: MQ
ĲĄ S
Č yĘ om¡rĘJČ 5
: hŇrĲĎ‘ĄBĘhČ=tŇ’Ć r‘¡ĂbŇĘ UČhČ MQĄŔS
Č yĘ MQ
ăĄ S
Č hŇdĳŇĆv
Ď hČ o’ă hŇm
¡Ď uĎhČ o’¿ SydĂŔGĎ
rm
ŁŔ S
Ę lĂ ÉMylĂkĄŇ=o’Ĳ PŇsĆąĆJ Ch‘ÁĄ rĄ=l’Ć Sy’ÄĂ žNêĄyĂ=yJĲřĂ
6
âlą=M’řĂ : MyĂnĲĎS
Ę MQ
¿Ą S
Č yĘ bŇ¡ĎG
e ČhČ ’Y
¿Ą UĎyĂ=M’Ă Sy’
ĳĂ hĎ tŇyB
ăĄ mĂ bŇ¡Čg
e ĚŇ wĘ 7
’Ymy
.rd"nq y"k +d Nkw yrqw bytk lk
Ł BĘ ’"s ,lk
Ł BĘ rybs v.30 .s"tw ‘"t ,y"k ’"t Nkw =M’ĂwĘ ’"s v.30
y"k +b Nkw ykĂwĘ ’"s v.4 .s"tw ‘"t Nkw Ny’=M’ĂwĘ ’"s v.2 .bk .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ykĂwĘ ’"s v.37
ChdĄv
Ď mĂ MQĄS
Č yĘ MQĄS
Č rx’ l"n v.4 .yrq ory‘ĂBĘ y’br‘ml ,y’xndml Nk v.4 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq
‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw =ykĂwĘ ’"s v.6 .‘"tw V"x Nk +wgw bTym ry‘ĂbĘyČ hdĆv
Ď hČ=lJĎ M’ĂwĘ ht
Ł ’ĎCbtĘkĂ
.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k b"y Nkw =M’ĂwĘ ’"s v.7 .s"tw

22. 8–26

8

9

10
11
12

13
14
15
16
17
18, 19
20
21
22
23

24
25
26

MyTpVm

125

xl
ËČ S
Ď âl¿=M’Ă Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=l’Ć tŇyĂB
¡Č hČ=l‘ČB
ĲČ bŇr¿ČqĘnĂwĘ bŇeĎŔGČhČ É’YĄUĎyĂ
rřomxĞţ=l‘řČ roSÃ=l‘Č ‘S
Č jĆÃ=rbČŇDĘ=lJĎ=l‘řĲČ : Ch‘ĲĄrĄ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘBĂ od¡ŇyĎ
dŇ‘Čť hŇzĆŔ ’Chă=yJĂ ÉrmČ’ŇyŁ rS
ąĆ ’Ğ hŇdĎębĄŇ’Ğ=lJĎ=l‘řČ hŇmĎÁlĘW
Č =l‘řČ hŇW
ĆÄ =l‘Č
MyĂn¡ČS
Ę MQ
¿Ą S
Č yĘ MyhĂŔŁl’Ĺ ÉN‘ĚyS
Ă rĘyČ rS
ąĆ ’Ğ Mh
ĳĆ ynĄS
Ę =rbČŇDĘ ’b
Ł ¡Ň yĎ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ
roS
¿ =o’ romÄxĞ Ch‘ÁĄ rĄ=l’Ć Sy’ÄĂ žNêĄyĂ=yJĲřĂ
: Ch‘ĲĄrĄlĘ
: hŇ’ĲĆr
Ł Ny’¿Ą hŇ¡BĎ S
Ę nĂ=o’Ĳ rB
¿Č S
Ę nĂ=o’Ĳ tŇËmĄ C rm
Łĳ S
Ę lĂ hŇm
¡Ď hĄBĘ=lkĎŇwĘ hŇËW
Ć =o’
tŇkĆŇ’ŇăĆlmĘBĂ od¡ŇyĎ xl
ËČ S
Ď âl¿=M’Ă MhĆŔynĄS
Ę NyB
ăĄ ÉhyĆhĘêĲĂ hoĎęhyĘ śtŇ‘ăČbĚŇS
Ę
MQ
¡Ą S
Č yĘ oUĳ‘ĂmĲĄ bŇ¡ĄG
n ĎyĂ bŇnŁ¿ GĎ=M’ĂwĘř : MQ
ĲĄ S
Č yĘ âl¿wĘ wyl
¡Ď ‘ĎBĘ xq¿ČlĎwĘ Ch‘ĳĄrĄ
: MQ
ĲĄ S
Č yĘ âl¿ř hŇ¡pĎŇ rĄFĘhČ dŇ‘ĳĄ Ch’
ăĄ bŇĂ yĘ PŇr¡ĄFĎyĂ PŇr¿
Ł TĎ=M’řĂ : wyl
ĲĎ ‘ĎbŇĘ lĂ
MQ
¿Ą S
Č oU¡‘Ă=Ny’ĲĄ wyl
¿Ď ‘ĎBĘ tŇĳmĄ =o’ rB
ăČ S
Ę nĂwĘ Ch‘¡ĄrĄ M‘¿ĂmĄ Sy’
ËĂ l’
¿Č S
Ę yĂ=ykĲŇĂ wĘ
: orĲkĎŇW
Ę BĂ ’B
¡Ď ’ChŔ ryk
ăŇĂ W
Ď =M’Ă MQ
ĳĄ S
Č yĘ âlă oU¡‘Ă wyl
¿Ď ‘ĎBĘ=M’Ă : MQ
ĲĄ S
Č yĘ
bŇăkČŇ S
Ď wĘ hŇW
Ď r¡Ď’
Ł =âlĲ rS
¿Ć ’Ğ hŇËĎlCtŇBĘ Sy’ęĂ hŇê
ăĆpČŇyĘ=ykĲŇĂ wĘ
Hê
ăĎ tŇĂ lĘ hĎyb
¡ŇĂ ’Ď N’
ËĄ mĎyĘ Ó N’
ÌĄ mĎ=M’řĂ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ oQ¡ hŇeĎr¿ĆhĎmĘyĂ rh
Ł Ë mĎ HU
ĳĎ ‘Ă
âl¿ hŇ¡pĎŇ è
Ą kČŇmĘ
: tŇŁlĲCtŇBĘhČ rhČŁm¡JĘ lq
ŁŔ S
Ę yĂ PŇsĆăJĆ olĳ
xČ¿bĄŇ zŁ
: tŇmĲĎCy tŇom¿ hŇm
¡Ď hĄBĘ=M‘Ă bŇ¿kĄŇ S
Ł =lJĎ : hŇIĲĆxČtŇĘ
CeY
ĳĆ xĎlĘtŇĂ âlăwĘ hŇ¡Ćot
n Ň =âlĲ rg¿ŇĄwĘ : oDĲbČŇlĘ ho¡Ďhyl
ĲČ yê¿ĂlĘBĂ MrĳĎxĽyĲĎ Myh
¡Ă Łl’ĹĲlĎ
: NCeĲ‘ČtŇĘ âl¿ MotŇ¡ yĎwĘ hŇ¿Ďm
n Ď lĘ’Č=lJĎ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ Mt
¡ŇĆ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ
‘m
¡Č S
Ę ’Ć ‘Čm
Ł¿ S
Ď ylČŔ’Ą Éq‘ČYĘyĂ q‘Ł ą YĎ=M’Ă yJ
ăĂ otŇĳ ’
Ł hŇ¡Ć‘
e ČtŇĘ hŇ¿Ą‘
e Č=M’Ă
tŇonŔmĎlĘ’Č ÉMkĆŇyS
Ą nĘ CyąhĎwĘ bŇrĆx
ĳĎBĆ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿ĂgŇĘ rČhĲĎwĘ yjĂŔ’Č hŇrăĎxĎwĘ : otŇĲ qĎ‘ĞYĲČ
: MymĲĂŁtŇyĘ Mk
¡ĆŇ ynĄbŇĘ C
hŇĳĆSnŁJĘ ol¡ř hŇ¿Ćh
y Ę tŇĲĂ =âl ëŇUĎŔ‘Ă ÉynĂ‘ĎhĲĆ=tŇ’Ć yUęĂ ‘Č=tŇ’Ć hŇăĆl
w Ę êČ ű PŇsĆăJĆ =M’Ă
’B
Ł ¿ =dŇ‘Č ìŇ‘ĳĆrĄ tŇm
ăČ lĘW
Č lB
Ł ¡ xĘêČ lb
Ł ¿Ň xĎ=M’Ă : ëŇS
Ć ĲnĆ wyl
¡Ď ‘Ď NCm¿yW
Ă tŇĘ =âlĲř
otŇ¡ lĎmĘW
Ă ’wh
¿Ă HDĎŔbČŇlĘ hŇŁtŇCsřkŇĘ ’wh
ąřĂ yJ
ăĂ : olĲ Ceb
¿ĆŇ yS
Ă êĘ SmĆ¡è
Ć hČ
: ynĂ’ĲĎ NCe¿xČ=yJĲĂ yê¡Ă‘ĘmČS
ĲĎ wĘ ylČŔ’Ą q‘ăČYĘyĂ=yJĲĂ ÉhyĎhĎwĘ bŇJĎŔS
Ę yĂ hŇăUĆ BČ orĳ‘ŁlĘ
l’
’"s v.9

.hnTq ’Vylt žromx
Ğ =l‘Č ’"s v.8

.s"tw ‘"t Nkw =l‘ČwĘ ’"s .’y‘g ’lb =l‘Č n"b ’"n v.8

.V"x Nkw =M’Ă ’"s v.11 .qsp hoęĎhyĘ ű t‘ăČb
ĚS
Ę ’"s v.10 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw =ykĂwĘ
Nkw =M’ĂwĘ ’"s v.16 .‘"tw V"x Nkw âlwĘ ’"s v.12 .s"tw ‘"t ,rd"nq y"k "k Nkw =M’ĂwĘ ’"s v.12
.‘"t Nkw yrqw bytk =âlwĘ rybs v.24 .Vgdb oQ ’"s v.24 .qsp N’k Ny’ ’"sb .s"tw ‘"t ,V"x
.yrq otCskĘ v.26 .yrqw bytk ’yhĂ y"k Myrpsh tYqmb ,yrq ’yhĂ ’"s v.26
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22. 27–23. 17

: r’
Ł Ĳ tŇĎ âlă ì¡ŇUĘ‘ČbŇĘ ’yW
¿Ă nĎwĘ lQ
ĳĄ qČtŇĘ âlă Myh
¡Ă Łl’Ĺ
27
hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ=NJ
ĲĄř : yQĲĂ=NêĆêĲĂ ìŇyn¡ĆBĎ rokŇ¿ BĘ rx
ĳĄ’ČtŇĘ âlă ì¡Ň‘ĞmĘdĂŇwĘ ì¿ŇtŇĘ ’ĲĎlĄmĘ 28, 29
=onêĘêĂ yn¡ĂymĂè
Ę hČ MoI¿BČř oUŔ’Ă=M‘Ă hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉMymĂyĎ tŇ‘ąČbŇĘ S
Ă ìŇn’
ĳĆŇ Y
Ł lĘ ì¡ŇrĘS
Ł Ĳ lĘ
ClkĄŔ’ŇŁtŇ âlă ÉhpĎŇrĄTĘ hŇdąŇĆv
Ď BČ rW
ĎÄ bĎŇC yl
ĳĂ NCyăhĘêĲĂ SdŇĆq
Ł ¡ =yS
Ą nĘ’ČwĘ : ylĲĂ 30
=l’Č ’wĘS
ĳĎ ‘mČăS
Ą ’v
¡Ď tŇĂ âl¿
: otŇĲ ’
Ł NCkŇ¿ lĂS
Ę êČ bŇlĆ¡JĆ lČ gk
MyB
¡Ă rČ=yrĲĄxĞ’ĲČ hŇ¿Ćh
y Ę tŇĲĂ =âl : smĲĎxĎ dŇ‘¿Ą tŇy¡ŁhĘlĲĂ ‘S
ĎŔ rĎ=M‘Ă ÉìdĘŇyĲĎ tŇS
Ćê
ąĎ 2
ldĎěwĘ : tŇŁFĲhČlĘ MyB
¡Ă rČ yr¿ĄxĞ’ĲČ tŇT
Ł Ë nĘlĂ bŇrĂę=l‘Č hŇăĆ‘
n ĞtĲŇČ =âlwĘ tŇŁ‘ĳrĎlĘ 3
o’¿ ìËŇbŇĘ yĂ’
Ł Ĳ roS
Ì ‘GÂČ pŇĘ tŇĂ yJ
ăĂ
: obŇĲ yrĂBĘ rD¡ČhĘtŇĆ âl¿ 4
romăxĞ hŇ’ÂĆ rĘtŇĂ =yJĲĂ
: olĲ Ceb
¡ĆŇ yS
Ă êĘ bŇ¿S
Ą hĎ hŇ‘ĳĆê
Ł or¡m
Ł xĞ 5
: oUĲ‘Ă bŇŁz¡‘ĞêĲČ bŇŁz¿‘Ď olĳ bŇŁză‘ĞmĲĄ ê
¡Ď lĘdČŇxĲĎwĘ o’Ŕv
Ď mČ tŇxČê
ăČ ÉZbĄŇr
Ł ìę’ĞĲnČŁW
rqĆ¡S
Ć =rbČŇDĘmĂ : obŇĲ yrĂBĘ ì¡ŇnĘyĲŁbŇĘ ’Ć Tj
¿Č S
Ę mĂ hŇËFĆ tŇČ âl¿
6, 7
dŇxČŁS
¡ wĘ : ‘S
ĲĎ rĎ qyD¡ĂYĘ’Č=âlĲ yJ
¿Ă gŇr
Ł Ŕ hĞêĲČ=l’ĲČ ÉqyDĂYČwĘ yqąĂnĎwĘ qx
ĳĎ rĘêĂ 8
rg¡ŇĄwĘ : MyqĲĂyDĂYČ yr¿ĄbŇĘ DĂ PŇ¡ĄQsČywĲĂ MyxĂŔqĘjřĂ rCăĄ‘ČyĘ ÉdxČŁèÄhČ yJ
ąĂ xuĳĎtŇĂ âlă 9
ZrĆ’¿ĆBĘ Mt
¡ŇĆ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ rGĄŔhČ SpĆŇănĆ=tŇ’Ć ÉMêĆ‘ĘdČŇyĘ MêęĆ ’ČwĘ Zx
ĳĎ lĘtŇĂ âlă
: HtĲŇĎ ’ĎCbŇĲ êĘ=tŇ’Ć ê
¡Ď pŇĘ sČ’ĲĎwĘ ìŇĳĆYrĘ’Č=tŇ’Ć ‘răČzĘêĂ Myn¡ĂS
Ď SS
¿Ą wĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ 10
lk
¡ČŇ ’Ňê
Ł MrĎětŇĘ yĂwĘ ìŇUĆŔ‘Č ynăĄyŁbŇĘ ’Ć ÉClkŇĘ ’ĲĎwĘ HêęĎ S
Ę TČnĘC hŇeĎăTĆ mĘS
Ę êĂ tŇ‘Âyb
Ă ŇĂ è
Ę hČwĘ 11
hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ ÉMymĂyĎ tŇS
Ć ąS
Ą : ìŇtĲŇĆ yzĄlĘř ì¡ŇmĘrĘkČŇlĘ hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ=NJ
ĲĄř hŇdĳŇĆv
Ď hČ tŇăIČxČ 12
Sp
¿ĄŇ eĎyĂwĘ ìŇrĆŔm
Ł xĞwĲČ ÉìrĘoSĲ xČCnęyĎ N‘Čm
ăČ lĘ tŇŁBĳS
Ę êĂ y‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ MoI¿bČŇC ìŇyW
ĆŔ ‘ĞmĲČ
MS
ĄÄ wĘ Crm
ĳĄè
Ď êĂ Mk
¡ĆŇ ylĄ’Ğ yêĂrĘm¿Č’Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ bŇĘ Cř : rGĲĄhČwĘ ì¡ŇtŇĘ mĲĎ’Ğ=NBĆř 13
MylĂŔgĎŇrĘ SŁlăS
Ď : ìŇyjĲĂ=l‘Č ‘m
¡Č è
Ď yĂ âl¿ CryJĂŔzĘtŇČ âlăř ÉMyrĂxĄ’Ğ Myh
ąĂ Łl’Ĺ 14
lkÄČ ’ŇŁê žMymĂyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ůrm
Ł S
Ę êĂ Èto~UČhČ gŇx
ăČ =tŇ’Ć : hŇĲnĎ è
Ď BČ yl
¡Ă gŇx
Ł ¿ êĎ 15
MyĂrĳĎYĘUĂmĂ tŇĎ ’ŇăYĎ yĎ ob¡Ň=yJĂ bŇybĂŔ’ĎhĲĎ SdŇĆx
Ł ă Éd‘ĄomlĘ ìŇtęĂ yCĂYĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ tŇo~ÁmČ
rS
¿Ć ’Ğ ìŇyW
ĆŔ ‘ĞmĲČ yrăĄCJBĂ ÉryYĂuĎhČ gŇx
ąČ wĘ : MqĲĎyrĄ yn¡ČpĎŇ C’¿rĎyĲĄ=âlwĘ 16
ìŇyW
¡Ć ‘ĞmĲČ=tŇ’ĲĆ ì¿ŇjĘsĘ’ĎBĘ hŇnĎŔè
Ď hČ tŇ’ŇăYĄ BĘ ÉPsĂ’ĎhĲĎ gŇx
ąČ wĘ hŇdĳŇĆv
Ď BČ ‘r¡ČzĘêĂ
yn¡ĄjĘ=l’Ć ìŔrĘCkŇă zĘ=lJĎ Éh’ĆrĎyĲĄ hŇĳĎè
n Ď BČ Mym
¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿S
Ď : hŇdŇĲĆv
Ď hČ=NmĂ 17
Nd’h
bwrb Nkw MoIbČC rybs v.29 .’y‘gb =NJ
ĲĄ n"b ,’y‘g ’lb =NJĄ ’"b ’"n v.29 .Myqwspb rpsh yYx v.27
.s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw Myxqp ynĄy‘Ą ’"s v.8 .gk .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x ,b"d ,y"k Myrps
,’"b Nk v.12 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ìtĆyzĄlĘC ’"s v.11 .’y‘gb =NJ
ĲĄ n"b ,’y‘g ’lb =NJĄ ’"b ’"n v.11
‘"t ,V"x ,y"k Myrpsb Nkw âlwĘ rybs v.13 .lk
Ł wĘ ’"sbw ,lk
Ł BĘ ’"s ,lk
Ł BĘ rybs v.13 .’y‘gb =NB
ĲĆ n"b
.s"tw

23. 18–24. 2
18
19

20
21
22

23

24
25

26
27

28
29
30
31

32
33
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yG¡ĂxČ=bŇlĆxĲĄ Nyl
¿Ă yĎ=âlĲwĘ yx
ĳĂ bŇĘ zĂ=MDČ Zm
¡Ą xĎ=l‘Č xB
¿Č zĘtŇĂ =âlĲ : hoĲĎhyĘ ű Nd¿
ŁŇ ’ĎhĲĎ
ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇyB
¡Ą ’yběĂ êĎ ìŔtŇĘ m
ăĎ dĘŇ’Č ÉyrĄCJBĂ tŇyS
Ăę ’ŇrĄ : rqĆŁBĲ=dŇ‘Č
: oUĲ’Ă bŇ¿ĄlxĞB
ĲČ yd¡ĂŇGĘ lè
¿Ą bČŇtŇĘ =âlĲ
=l’Ć ìŔ’Ğyb
ăŇĂ hĞĲlČ wĘ ëŇrĆDĳĎBČ ì¡ŇrĘmĎS
Ę lĂ ìŇynĆŔpĎŇlĘ Éë’ĎlĘmČ xČąlĄ S
Ł ykÁĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂ
rU
ăĄ êČ=l’Č ol¡q
Ł BĘ ‘m
¿Č S
Ę C wynËĎjĎmĂ rmĆÌè
Ď hĂ : ytŇĂ nĲŁkŇĂ hĞ rS
¿Ć ’Ğ Moq¡UĎhČ
‘ČoąmřS
Ď =M’Ă yJ
ăĂ : oBĲrĘqĂBĘ ym
¡Ă S
Ę yJ
¿Ă MkĆŔ‘ĞS
Ę pŇĂ lĘ É’v
Ď yĂ âlą yJ
ăĂ oBĳ
ìŇybĆŔyĘ’
Ł ă =tŇ’Ć ÉyêĂbŇĘ yČ’ĲĎwĘ rB
ĳĄdČŇ’Ğ rS
ăĆ ’Ğ lJ
Ł¡ tŇĎ yW
Ăě ‘ĎwĘ olŔq
Ł BĘ É‘mČS
Ę êĂ
=l’Ć ìę’ĞybĲŇĂ hĹwĲĆ ůìynĆpĎŇlĘ ÈykŇĂ ’ĎlĘmČ ëŇăĄlyĄ=yJĲĂ : ìŇyrĲĆrĘY
Ł Ĳ =tŇ’Ć yê¡ĂrĘYČwĘ
: wyêĲĂdĘŇxČkŇĘ hĂwĘ ys
ĳĂ CbŇyĘhČwĘ yC¡ĂxĂhĲČř ynĂŔ‘ĞnĲČJĘhĲČwĘ ÉyEĂrĂjĘhČwĘ yêŔĂ xĂăhČ wĘ ÉyrĂm
Ł ’ĹhĲĎ
Mh
ĳĆ yW
Ą ‘ĞmĲČJĘ hŇ¡W
Ć ‘ĞtĲŇČ âl¿wĘ MdŔĄbŇĘ ‘ĎtĲŇĎ âlăwĘ ÉMhĆyhĄŁlĲ’ŇlĄ hŇąĆx
w Ğ êĲČS
Ę tŇĂ =âlĲ
tŇ’Ąť MêęĆ dĘŇbČŇ‘ĞwĲČ : MhĲĆytŇĄ ŁbŇĲ ~ĄmČ rB
¡Ą S
Č êĘ rB
¿Ą S
Č wĘ MsĄŔrĘhăĎêĘ ÉsrĄhĎ yJ
ąĂ
hŇ¡ĎlxĞmĲČ yt¿ĂŇr
Ł sĲĂhĞwĲČ ìŇym
ĳĆymĄ=tŇ’ĆwĘ ì¡ŇmĘxĘlČ=tŇ’ĲĆ ëŇr¿ČbĄŇC MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ
ìŇĳĆYrĘ’ČBĘ hŇr¡ĎqĎ‘ĞwĲČ hŇ¿ĎlJĄS
Č mĘ hŇËĆh
y Ę tŇĲĂ âl¿
: ìŇB
ĲĆ rĘuĂmĂ
ÉytŇĂ U
Ł hČwĘ ìŇynĆŔpĎŇlĘ xQ
ăČ S
Č ’Ğ ÉytŇĂ mĎy’ĲĄ=tŇ’Ć : ’Q
ĲĄ mČ’Ğ ìŇym
¡Ć yĎ rj
¿Č sĘmĂ=tŇ’Ć
ìŇyl
¡Ć ’Ą ìŇyb
ËŇĆ yĘ’
Ł Ĳ =lJĎ=tŇ’Ć yê
ÌĂ tŇČ ĲnĎ wĘ Mh
ĳĆ BĎ ’b
Ł ¡Ň êĎ rS
¿Ć ’Ğ M‘ĎŔhĎ=lJĎ=tŇ’Ć
=tŇ’Ćř yCÌx
Ă Ă hĲČ=tŇ’Ć hŇS
Ďę rĘgĲĄŇwĘ ìŇynĳĆpĎŇlĘ hŇ‘¡ĎrĘ~ĂhČ=tŇ’Ć yê¿ĂxĘlČS
ĲĎ wĘ : PŇrĆ‘Ł Ĳ
tŇĳxĎ ’Ć hŇăĎS
n Ď BĘ ìŇyn¡ĆjĎmĂ CeS
ËĆ rĘgĲĎŇ’Ğ âlÌ : ìŇynĲĆpĎŇQĘmĂ yê¡ĂxĂhĲČ=tŇ’ĆwĘ ynËĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ
T‘ËČmĘ śT‘¿ČmĘ : hŇdŇĲĆv
Ď hČ tŇ¿IČxČ ìŇyl
¡Ć ‘Ď hŇ¿BĎ rČwĘ hŇmĎŔmĎS
Ę ÉZrĆ’ÄĎ hĎ hŇąĆh
y Ę êĲĂ=NjĆ
yêăĂS
Č wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć ê
¡Ď lĘxČĲnĎ wĘ hŇrĆŔpŇĘ êĂ rS
ăĆ ’Ğ dŇ‘Čť ìŇynĳĆjĎmĂ CeS
¡Ć rĘgĲĎŇ’Ğ
ű yJ
ăĂ rh
ĳĎeĎhČ=dŇ‘Č rB
¡Ď dĘŇUĂmĂC MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ MyăĎ=dŇ‘ČwĘ ÉPCs=MIČmĂ ìęlĘb
ĲĚŇ GĘ=tŇ’Ć
tŇr¿
Ł kŇĘ tŇĂ =âlĲ : ìŇynĲĆjĎmĂ omê
¡Ď S
Ę rČgĲŇĄ wĘ ZrĆ’ĎŔhĎ yb
ăŇĄ S
Ęř yĲŁ tŇ’Ąť MkĆędĘŇyĆBĘ Nê
ăĄ’Ć
yl
ĳĂ ì¡ŇtŇĘ Ł’Ĳ C’yT
¿Ă xĞyĲČ=NjĆ ìŔYĘrĘ’ČBĘ ÉCbŇS
Ę yĲĄ âlą : tŇyrĲĂBĘ Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’ŇlĄwĘ Mh
ËĆ lĎ
: SqĲĄomlĘ ì¡ŇlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=yJĂ MhĆŔyhĄŁlă’Ĺ=tŇ’Ć ÉdŁbŇ‘ĞtĲŇČ yJ
ąĂ

dk ’ChŔybŇĂ ’
Ğ wĲČ bŇdăĎŇnĎ ÉNr
Ł hĞ’ĲČwĘ ÉhêĎ’Č hoĎęhyĘ=l’Ć hŇăĄl‘Ğ rmÁČ ’Ď hŇS
ĆÄ m
Ł =l’ĆwĘ
2

ÉoDbČŇlĘ hŇąS
Ćm
Ł SGÄČ nĂwĘ : qx
Ł Ĳ rĎmĲĄ Mt
¡ŇĆ ywĂxĞêĲČS
Ę hĂwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄqĘEĂmĂ My‘¡ĂbŇĘ S
Ă wĘ
hwhy=l’
,yllhb Nk v.28 .s"tw ‘"t ,y"k ‘"t ,V"x Nkw yCĂxĂhČwĘ ’"s v.23 .rsx ‘Čm
ŁS
Ď ymlVwry ,yllhb Nk v.22
’"s v.31 .w"dw g"d Nkw qsp ű T‘m ’"s v.30 .‘"tw y"t ,y"k ’"t ,y"k Myrps bwrb Nkw =t’ĆwĘ ymlVwry
.b"dw y"t Nkw ybVy=lJĎ
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24. 3–18

rj
ąĄsČyĘwČ hŇS
Ćę m
Ł ’b
Ł ăŇ IĎwČ : oUĲ‘Ă Cl¡‘ĞyĲČ âl¿ M‘ěĎ hĎwĘ CSG
ĳĎyĂ âlă Mh
¡Ą wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć
M‘ÁĎ hĎ=lJĎ řN‘ČIČÄwČ MyT
ĳĂ jĎS
Ę UĂhČ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ hoĎŔhyĘ yrăĄbŇĘ DĂ=lJĎ tŇ’Ąť ÉM‘ĎlĎ
bŇŁêăkŇĘ IĂwČ : hŇW
ĲĆ ‘ĞnĲČ ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ MyrËĂbĎŇDĘhČ=lJĎ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ ÉdxĎ’Ć loqą
rh
ĳĎhĎ tŇxČê
ăČ xČ¡BĄ zĘmĂ NbĆŇ¿IĂwČ rqĆŁBŔBČ MJ
ăĄ S
Ę IČwČ hoĎŔhyĘ yrăĄbŇĘ DĂ=lJĎ tŇ’Ąť hŇS
Ćę m
Ł
xlČęS
Ę IĂřwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă rW
¡Ď ‘Ď Myn¿ĄS
Ę lĂ hŇbĎŔ~ĄmČ ÉhrĄW
Ę ‘Ć Myê
ąĄS
ĘC
ho¡Ďhyl
ĲČ Mym
ËĂ lĎS
Ę Myx
ÌĂ bĎŇzĘ CxÂBĘzĘIĂwĲČ tŇŁlĳ‘Ł Cl¡‘ĞIĲČwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉyrĄ‘ĞnĲČ=tŇ’ĲĆ
qr¡ČzĎ MDĎŔhČ yY
ăĂ xĞwĲČ tŇŁnĳGĎ’ČB
ĲĎ MW
Ć ¡IĎwČ MDĎŔhČ yY
ăĂ xĞ ÉhS
Ćm
Ł xuąČIĂwČ : MyrĲĂjĎ
CrŔmĘ’ŇIăŁwČ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’ĎBĘ ’r¡ĎqĘIĂwČ tŇyrĂŔBĘhČ rpĆŇăsĄ ÉxuČIĂwČ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ=l‘Č
MDĎŔhČ=tŇ’Ć ÉhS
Ćm
Ł xuąČIĂwČ : ‘mĲĎS
Ę nĂwĘ hŇ¿W
Ć ‘ĞnĲČ ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁË
MkĆŔUĎ‘Ă ÉhoĎhyĘ tŇrąČJĎ rS
ĆÄ ’Ğ ÉtyrĂBĘhČ=MdČŇ hŇąĄh
e Ă rmĆ’ŇŁIęwČ M‘ĳĎhĎ=l‘Č qr¡
Ł zĘIĂwČ
’ChŔybŇĂ ’ĞwĲČ ÉbdĎŇnĎ Nrĳ
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇ¡S
Ćm
Ł l‘ČI¿ČwČ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ l‘¿Č
wylĎęgŇĘ rČ tŇxČt
ăŇČ wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇ¡’Ą C’ěrĘIĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄqĘEĂmĂ My‘¡ĂbŇĘ S
Ă wĘ
ÉylĄyYĂ’Ğ=l’ĆwĘ : rhČŁTĲlĎ MyĂm¡Čè
Ď hČ MYĆ‘¿ĆkŇĘ C ryjĂŔiČhČ tŇăČb
n ŇĘ lĂ ÉhW
Ą ‘ĞmĲČJĘ
: CêĲS
Ę IĂwČ Cl¡kŇĘ ’ŇIĲŁwČ MyhĂŔŁl’ĹăhĎ =tŇ’Ć ÉCzxĹIĆwĲČ odŇĳyĎ xl
¡Č S
Ď âl¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
=hŇyĄhĘwĲĆ hŇrĎh¡ĎhĎ yl
ËČ ’Ą hŇ¿Ąl‘Ğ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
yêĂbŇĘ t
¡ŇČ JĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇwĎŔYĘUĂhČwĘ ÉhrĎoêhČwĘ NbĆŇ’ĆęhĎ tŇx
Łă l
Ě =tŇ’Ć ìÁlĘ hŇnÄĎ êĘ’ĆwĘ MS
ĳĎ
rh
¿Č =l’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł l‘ČI¿ČwČ otŇĳ rĘS
ĲĎ mĘ ‘ČS
¡Ě ohywĲĂ hŇS
ĆŔ m
Ł MqĎăIĎwČ : MtĲŇĎ r
Ł ohĲlĘ
bŇCS
¡ nĎ=rS
Ć ’Ğ dŇ‘¿Č hŇzĆŔbĎŇ Cnl
ăĎ =CbŇS
Ę ÉrmČ’Ď MynąĂqĄEĘhČ=l’ĆwĘ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ
: MhĲĆlĄ’Ğ SG
¿ČyĂ Myr¡ĂbĎŇDĘ l‘Čb
¿ČŇ =ymĂ MkĆŔUĎ‘Ă ÉrCxwĘ Nrą
Ł hĞ’ĲČ hŇeĄÄhĂwĘ Mk
ĳĆŇ ylĄ’Ğ
ÉhoĎhyĘ=dŇobŇĲ JĘ NJ
Łą S
Ę IĂwČ : rhĲĎhĎ=tŇ’Ć N¡Ďn‘ĎhĲĆ sk
¿ČŇ yĘwČ rh
ĳĎhĎ=l’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł l‘ČI¿ČwČ
MoI¿BČ hŇËS
Ćm
Ł =l’Ć ’rÌĎqĘIĂwČ Mym
ĳĂ yĎ tŇS
Ć ăS
Ą N¡Ďn‘ĎhĲĆ Chi
¿Ą kČŇyĘwČ ynČŔysĂ rh
ăČ =l‘Č
S’Ňră
Ł BĘ tŇlĆ¡kĆŇ ’
Ł S’
¿Ą JĘ hoĎŔhyĘ dŇobăŇJĘ Éh’ĄrĘmČC : NnĲĎ‘ĎhĲĆ ëŇoê¿mĂ y‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ
rh
ĳĎhĎ=l’Ć l‘ČIăČwČ N¡Ďn‘ĎhĲĆ ëŇotŇ¿ BĘ hŇËS
Ćm
Ł ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡Ąy‘ĄlĘ rh
ĳĎhĎ
yhyw

.xQČS
Č yĘwČ rybs v.5

.V"x Nkw yrqw bytk Cn‘ĞIČwČ ’"s ,Cn‘ĞIČwČ rybs v.3
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: hŇlĎyĘl
ĲĎ My‘¡ĂBĎrĘ’ČwĘ MoyŔ My‘ăĂBĎrĘ’Č rhĎŔBĎ ÉhS
Ćm
Ł yh
ąĂ yĘwČ
hk, 2 yl
¡Ă =CxqĘyĂwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉrBĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
3, 4
5
6
7
8, 9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

: ytŇĲĂ mĎCrĲêĘ=tŇ’Ć Cx¡qĘêĂ oBŔlĂ Ceb
ăĆŇ DĘyĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉSy’Ă=lJĎ tŇą’Ą mĄ hŇĳmĎ CrêĘ
tŇlĆÌĄkŇ tŇĘ C : tŇS
Ćx
Ł Ĳ nĘC PŇsĆ¡kĆŇ wĎ bŇ¿hĎ zĎ Mê
ĳĎ ’ĂmĲĄ Cx¡qĘêĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎŔCrêĘhČ Ét’ŇzŁwĘ
tŇr¿
Ł ‘ŁwĘ Mym
ËĂ DĎ’ĎmĘ Ml
ÌĂ y’Ą tŇŁrÄ‘ŁwĘ : MyEĲĂ‘ĂwĘ SS
¿Ą wĘ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ
hŇxĎŔS
Ę UĂhČ NmĆăS
Ć lĘ ÉMymĂW
Ď BĘ r’
Łĳ UĎlČ NmĆ¡S
Ć : MyFĲĂS
Ă yY¿Ą‘ĞwĲČ MyS
¡Ă xĎêĘ
: NS
Ć ŁxĲlČwĘ dŇŁpŇ¡ ’ĄĲlĎ My’
ĳĂ Q
Ě mĂ yn¡ĄbŇĘ ’ČwĘ MhČŁSě=ynĄbŇĘ ’Č : MyUĲĂiČhČ tŇrĆT
Ł ¡ qĘlĂwĘ
hŇă’Ć rĘmČ ÉynĂ’Ğ rS
ąĆ ’Ğ lk
Ł ę JĘ : MkĲĎŇotŇBĘ yê¡ĂnĘkČŇS
ĲĎ wĘ SDĳĎqĘmĂ yl
¡Ă CW‘¿ĎwĘ
: CWĲ‘ĞêĲČ Nk
¡ĄŇ wĘ wyl
ĳĎ JĄ=lJĎ tŇynăĂbŇĘ êČ tŇ¡’Ą wĘ NJĎŔS
Ę UĂhČ tŇynăĂbŇĘ êČ tŇ’Ąť ìŔtŇĘ o’Ĳ
hŇąUĎ ’ČwĘ oJęrĘ’Ď yYĂxĄÁwĎ MyĂtÄČ UĎ’Č MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ Nor¡’Ğ CW
¿ ‘ĎwĘ
rohŔTĎ bŇăhĎ zĎ ÉotŇ’
Ł t
ąŇĎ yjĂYĂwĘ : otŇĲ mĎq
Ł Ĳ yYĂ¡xĄ wĎ hŇU
¿Ď ’ČwĘ oBŔxĘrĎ ÉyYĂxĄÄwĎ
oQę êĎqĘăYČ yĎwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ bŇ¡hĎ zĎ rz¿Ą wyl
ËĎ ‘řĎ tŇĎ yW
ÌĂ ‘ĎwĘ Cej
ĳĆ YČêĘ ZCx¡mĂC tŇyĂB
¿Č mĂ
tŇŁ‘ęBĎTČ yê
ăĄS
Ę C wyt
ĳŇĎ m
Ł ‘ĞjĲČ ‘B
ăČ rĘ’Č l‘¡Č hŇêŔĎ tŇČ ănĎwĘ bŇhĎŔzĎ tŇŁ‘ăBĘTČ É‘BČrĘ’Č
yD¡ĄbČŇ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ : tŇynĲĂè
Ą hČ o‘¡lĘYČ=l‘Č tŇŁ‘ŔBĎTČ ÉyêĄS
Ę C tŇxĎŔ’ĆhĲĎ Éo‘lĘYČ=l‘Č
tŇ‘Ł Ŕ BĎFČBČ ÉMyDĂBČhČ=tŇ’Ć t
ąŇĎ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ : bŇhĲĎzĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł t
¿ŇĎ yjĂYĂwĘ MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ
Nr
Ł Ŕ ’ĎhĲĎ Ét‘ŁBĘTČBĘ : MhĲĆBĎ Nr¡
Ł ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć tŇ’Ň¿W
Ą lĎ Nrĳ
Ł ’ĎhĲĎ tŇŁ‘ălĘYČ l‘¡Č
tŇdŔĚ‘ĄhĲĎ tŇ’Ąť Nrĳ
Ł ’ĎhĲĎ=l’Ć ê
¡Ď tŇČ ĲnĎ wĘ : CeUĲĆřmĂ Crs
¡ĚyĎ âl¿ MyDĳĂBČhČ Cy¡hĘyĲĂ
ÉyYĂxĄÄwĎ MyĂt
ąŇČ UĎ’Č rohĳTĎ bŇăhĎ zĎ tŇrĆj
Ł¡ kČŇ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą Nê
¡Ą’Ć rS
¿Ć ’Ğ
ÉhS
Ď qĘmĂ bŇĳhĎ zĎ Myb
¡ŇĂ rĚJĘ MyĂn¿ČS
Ę tŇĎ yW
ËĂ ‘ĎwĘ : HB
ĲĎ xĘrĎ yYĂ¡xĄ wĎ hŇU
¿Ď ’ČwĘ HJĎŔrĘ’Ď
ÉhYĎuĎmĂ dŇąxĎ ’Ć bŇCrÄJĘ hŇW
Ą ‘ĞwĲČţ : tŇrĆj
Ł Ĳ JČhČ tŇoY¿qĘ yn¡Ąè
Ę mĂ MtŔĎ ’
Ł hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ
Myb
¡ŇĂ rřĚJĘhČ=tŇ’Ć CřW
¿ ‘ĞêĲČ tŇrĆj
ŁË JČhČ=NmĂ hŇĳĆm
E Ă hŇ¡YĎ uĎmĂ dŇ¿xĎ ’Ć=bŇCrĲkŇĘ C hŇEĆŔmĂ
ynV=l‘

V’r ,+g Myrdsw .x"yq Myqwspw .ynnx Nk ’Ymn w"Tdb , l’yz‘ [21:1—24:18] hVrph MV v.18
twytw’w .bŁsŁw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[23:20] xlV ykn’ hnh ,[22:24] hwlt Psk=M’ ,[21:1] hVrph
n"b Nk ’lw Ktm’ M‘ NB
Ć PTwx ’"b ,[22:12] Ktm’=NB
Ć Vpnyw +b Mypwlxw .gŁyŁw tw’m VlVw Mypl’ tVmx
’Ymt wYmh=M’
ĲĂ Pwlx ’lbw .’y‘gb wzxIĆwČĲ n"bw ’y‘g ’lb wzxIĆwČ ’rwq ’"b ,[24:11] wzxIĆwČ ,’y‘gb =NB
ĲĆ lb’
,[22:16] N’my N’m=M’Ă +b twqspw .Mwy wmŁ hymy rpsmw .[23:11] wrbtw ,[22:29] hV‘t=NJ
ĲĄ .[22:3] wdyb
.[22:26] htwsk ’wh yk ,[22:4] hry‘b=t’ hlVw ,[21:8] hd‘y ’l=rV’ +tk +gw .[23:17] y"y Nd’h
y"k +w Nkw ol ’"s v.11 .g"y qwsp +w d‘ w"k qwsp +h +’ Myklmb hmkx Ntn hwhyw hrTph v.1 .hk
: s"tw ‘"t ,V"x Nkw hW
Ć ‘ĞêČ yllhb v.19 .heĎUĆmĂ rybs v.15 .+g +l Nmql Nyy‘ : s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq
.Vgdb tybh MyBĂrĚkh yllhb ,hgwmb Nk v.19 .x"y qwsp Nyy‘

+p7 , sŘ20
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Myk
ąŇĂ kŇĘ ŁsĲ hŇlĎ‘ĘmČęlĘ MyĂpÁČ nĎkŇĘ yW
ĄÄ rĘj
Ł Ĳ žMybŇĂ rĚJĘhČ CyăhĎwĘ : wytĲŇĎ oYqĘ yn¿ĄS
Ę =l‘Č
tŇrĆj
Ł Ŕ JČhČ=l’ĆÄ wyx
ĳĂ ’Ď=l’Ć Sy’
ăĂ Mh
¡Ć ynĄpŇĘ C tŇrĆj
Ł Ŕ JČhČ=l‘Č ÉMhĆypĄŇnĘkČŇBĘ
hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘmĂ Nr¡
Ł ’ĎhĲĎ=l‘Č tŇrĆj
ŁË JČhČ=tŇ’Ć ê
ÌĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : MybĲŇĂ rĚJĘhČ yn¿ĄjĘ Cy¡hĘyĲĂ
ÈìlĘ yêăĂdĘŇ‘ČonĲwĘ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą Nê
¡Ą’Ć rS
¿Ć ’Ğ tŇdŔĚ‘ĄhĲĎ=tŇ’Ć ÉNêĄêĂ Nr
Ł Ŕ ’ĎăhĎ =l’ĆwĘ
rS
¡Ć ’Ğ MybĂŔrĚJĘhČ ynăĄS
Ę ÉNyBĄmĂ tŇrĆj
Ł ę JČhČ l‘ăČmĄ ìÁêĘ’Ă yêÄĂ rĘBČdĂŇwĘ ůMS
Ď
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć ì¡ŇtŇĘ o’Ĳ hŇËĆY
C Č ’Ğ rS
ÌĆ ’Ğ=lJĎ tŇă’Ąř tŇdĳŇĚ‘řĄ hĲĎ Noărř’Ğ=l‘Č
hŇU
¿Ď ’ČwĘ oBŔxĘrĎ hŇU
ăĎ ’ČwĘ ÉoJrĘ’Ď MyĂt
ąŇČ UĎ’Č MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ Nx
¡Ď lĘS
Ě tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ
: bŇybĲŇĂ sĎ bŇ¡hĎ zĎ rz¿Ą oQË tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ rohĳTĎ bŇăhĎ zĎ otŇ¡ ’
Ł t
¿ŇĎ yjĂYĂwĘ : otŇĲ mĎq
Ł Ĳ yYĂ¡xĄ wĎ
oê¡rĘGČsĘmĂlĘ bŇËhĎ zĎ=rzĲĄ tŇĎ yW
ÌĂ ‘ĎwĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ xpČŇT
Ł ¡ tŇrĆGËĆsĘmĂ oQ¿ tŇĎ yW
ĂÄ ‘ĎwĘ
l‘Čť tŇ‘Ł Ŕ BĎFČhČ=tŇ’Ć ÉêĎtŇČ ĲnĎ wĘ bŇĳhĎ zĎ tŇŁ‘ăBĘTČ ‘B
¡Č rĘ’Č oQŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ
íyy¡ĆhĘêĲĂ tŇrĆGĆŔsĘUĂhČ ÉtUČ‘ĚlĘ : wyl
ĲĎ gŇĘ rČ ‘B
¿Č rĘ’ČlĘ rS
¡Ć ’Ğ tŇŁ’ŔjĄhČ ‘B
ăČ rĘ’Č
=tŇ’Ć tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ : NxĲĎlĘè
Ě hČ=tŇ’Ć tŇ’Ň¡W
Ą lĎ MyDĂŔbČŇlĘ MyêăĂbĎŇlĘ tŇŁ‘ĳBĎFČhČ
: NxĲĎlĘè
Ě hČ=tŇ’Ć Mb
¡ĎŇ =’v
Ď nĂwĘ bŇĳhĎ zĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł t
¿ŇĎ yjĂYĂwĘ MyFĂŔS
Ă yYăĄ‘Ğ ÉMyDĂBČhČ
bŇ¿hĎ zĎ řNĳhĄ BĎ ëŇ¡iČ yĚ rS
¿Ć ’Ğ wytŔĎ ŁIuĂnČmĘC ÉwytŇĎ oWqĘC wytęĎ j
Ł kČŇwĘ wytÁĎ r
Ł ‘ĲĎuĘ tŇĎ yW
ĂÄ ‘ĎwĘ
: dŇymĲĂêĎ yn¿ČpĎŇlĘ Myn¡ĂjĎ MxĆ¿Ćl Nx
ËĎ lĘè
Ě hČ=l‘ĲČ ê
ÌĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : MtĲŇĎ ’
Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ roh¡TĎ
HnĎŔqĎwĘ Hk
ăĎŇ rĄyĘ ÉhrĎonUĘhČ hŇąW
Ć ‘ĎyřêĲĄ hŇS
ĎÂ qĘmĂ rohĳTĎ bŇăhĎ zĎ tŇr¡ČnŁmĘ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ
My’
¡Ă YĘyĲŁ MynĂŔqĎ hŇăè
ĎS
Ă wĘ : CyĲhĘyĲĂ hŇeĎ¿UĆ mĂ hĎyx
¡Ć rĎpŇĘ C hĎyr¿Ćê
Ł pŇĘ JČ hĎy‘ËĆybŇĂ GĘ
hŇrĎŔnŁmĘ ynăĄqĘ ÉhS
Ď ŁlS
Ę C dŇxĎŔ’ĆhĲĎ ÉHDĎ~ĂmĂ hŇrĎęnŁmĘ ynăĄqĘ ű hŇăS
Ď ŁlS
Ę hĎyDĳĆ~ĂmĂ
rê
Ł ă pŇĘ JČ ÈdxĎ’ĆhĲĎ hŇăĆu
n Ď BČ MydĂÂuĎS
Ě mĲĘ My‘ĂbŇĂ gŇĘ ţ hŇăS
Ď ŁlS
Ę : ynĲĂè
Ą hČ HD¡Ď~ĂmĂ
xrČp
ĳŇĎ wĎ rê
Ł ă pŇĘ JČ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ hŇ¿Ću
n Ď BČ MydËĂŇuĎS
Ě mĘ My‘ęĂ bŇĂ gŇĘ hŇăS
Ď ŁlS
Ę C ůxrČpĆŇwĎ
hŇ‘ăĎBĎrĘ’Č hŇr¡ĎnŁUĘbČŇC : hŇrĲĎnŁUĘhČ=NmĂ My’
¡Ă YĘIĲŁhČ MynĂŔuĎhČ tŇS
Ć ăS
Ą lĘ NJĄť
MynÁĂ uĎhČ ynĄÄS
Ę žtxČêČ rê
Ł Ã pŇĘ kČŇwĘ : hĎyxĲĆrĎpŇĘ C hĎyr¡Ćê
Ł pŇĘ JČ MydĂŔuĎS
ĚÄ mĘ My‘ĳĂbŇĂ gŇĘ
yn¿ĄS
Ę =tŇxČêĲČ rê
Ł ě pŇĘ kČŇwĘ hŇeĎUĆŔmĂ ÉMynĂuĎhČ ynąĄS
Ę tŇxČê
ăČ Érê
Ł pŇĘ kČŇwĘ hŇeĎUĆęmĂ
Mynqh
wxyry Vmwxb v.22 .w"Tdw b"yd ,w"dx ,y"k Myrpsh tYqmb Nkw rsx Nr
Ł’
Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.22
,"k Myrpsb ’lm Nk v.31 .b"dw V"x Nkw MhĆBĎ ’"s v.29 .‘"t Nkw t’ĄwĘ ’"s v.22 .’lm tCd‘ĄhĎ
,y"k Myrps bwrb Nkw dwy rsx hW
Ć ‘ĎêČ ymlVwryw hgwm rpsb ,w"Tdw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,g"dx ,b"d ,b"dx
.‘"tw V"x Nkw hW
Ć ‘ĞêČ tYqmb ,d"ydw w"dx ,w"d ,h"dx ,’"d

20

21
22

23
24
25
26
27
28

29
30

31
32

33

34
35

25. 36–26. 13
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Mh
¿Ć yrĄê
Ł Ĳ pŇĘ JČ : hŇrĲĎnŁUĘhČ=NmĂ My’
¡Ă YĘIĲŁhČ MynĂŔuĎhČ ÉtS
ĆS
ĄÄ lĘ hŇeĎĳUĆ mĂ Myn¡ĂuĎhČ
37 t
ŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ : rohĲTĎ bŇ¿hĎ zĎ tŇ¡xČ ’Č hŇ¿S
Ď qĘmĂ HQ
ËĎ JĚ CyĳhĘyĲĂ hŇeĎăUĆ mĂ Mt
¡ŇĎ nŁqĘC
: hĎynĲĆjĎ rbĆŇ‘¿Ą=l‘Č ry’
¡Ă hĄwĘ hĎytŔĆ r
Ł ănĄ=tŇ’Ć ÉhlĎ‘ĹhĲĆwĘ hŇ‘ĳĎbŇĘ S
Ă hĎyt
¡ŇĆ r
Ł ĲnĄ =tŇ’Ć
38, 39 Ht
ĳŇĎ ’
Ł hŇăW
Ć ‘řĞyĲČ roh¡TĎ bŇ¿hĎ zĎ rJ
ËČJĂ : rohĲTĎ bŇ¿hĎ zĎ hĎyt
¡ŇĆ ê
Ł xĘmČC hĎyx
¿Ć qĎlĘmČC
40 h
Ňê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ MtŔĎ ynĂbŇĘ tÄČ BĘř hŇĳĄW‘ĞwĲČ hŇ¡’Ą rĘC : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myl
¡Ă JĄhČ=lJĎ tŇ¿’Ąř
wk tŇŁ‘ĳyrĂyĘ rW
Ć ‘ăĆ hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ NJ
¿Ď S
Ę UĂhČ=tŇ’ĆwĘ
: rhĲĎBĎ hŇ¡’Ć rĘmĎ
bŇ¡S
Ąx
Ł hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ Myb
ËŇĂ rĚJĘ ynĂŔS
Ď tŇ‘Čl
ăČ ŁtŇwĘ ÉNmĎGĎrĘ’ČwĘ tŇlĆąĄkŇ tŇĘ C rzĎęS
Ę mĎ SS
ăĄ
2 h
Ň UĎŔ’ČB
ĲĎ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇąĆm
nŁ S
Ę tŇxČę’ČhĲĎ hŇ‘ăĎyrĂyĘhČ ű ëŇrĆ’
Ł ă : MtĲŇĎ ’
Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ
: tŇŁ‘ĲyrĂyĘhČ=lkĎŇlĘ tŇ¡xČ ’Č hŇD¿ĎmĂ tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ hŇ‘¡ĎyrĂyĘhČ hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ ‘B
ăČ rĘ’Č ÉbxČŁrÄwĘ
3 Ét‘
Ł yrĂyĘ Sm
ąĄ xĎwĘ Ht
ĳŇĎ x
Ł ’Ğ=l’Ć hŇ¡è
Ď ’Ă tŇŁrŔbŇĘ ŁxĲ ÉíyyÄĆhĘêĲĂ tŇŁ‘ęyrĂyĘhČ Sm
ăĄ xĞ
4 t
Ň ąpČŇ W
Ę l‘ăČ tŇlĆkĄęêĘ tŇŁ’ălĘĲl
Ě tŇĎ yW
ĂÁ ‘ĎwĘ : HtĲŇĎ x
Ł ’Ğ=l’Ć hŇ¡è
Ď ’Ă tŇŁrŔbŇĘ ŁxĲ
hŇ‘ĎŔyrĂyĘhČ tŇăpČŇ W
Ę BĂ ÉhW
Ć ‘ĞêĲČ Nk
ąĄŇ wĘ tŇrĆb
ĳŇĎ x
Ł B
ĲČ hŇ¡YĎ uĎmĂ tŇxĎŔ’ĆhĲĎ Éh‘ĎyrĂyĘhČ
5 h
Ň ‘ăĎyrĂyĘBČ ÈhW
Ć ‘ĞêĲČ tŇŁ’ęlĎĲl
Ě Myè
ăĂ mĂxĞ : tŇynĲĂè
Ą hČ tŇrĆB
¡Ć xĘUČBČ hŇnĎŔoYyuăĂhČ
tŇrĆB
ăĆ xĘUČBČ rS
¡Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔyrĂyĘhČ hŇăYĄ qĘBĂ ÉhW
Ć ‘ĞêĲČ tŇŁ’ęlĎĲl
Ě Myè
ăĂ mĂxĞwĲČ ůtxĎ’ĆhĲĎ
6 Myè
¡Ă mĂxĞ tŇĎ yW
Ăě ‘ĎwĘ : HtĲŇĎ x
Ł ’Ğ=l’Ć hŇ¡è
Ď ’Ă tŇŁ’ŔlĎăĚQhČ ÉtŁlyBĂqĘmČ tŇynĳĂè
Ą hČ
MysĂŔrĎuĘBČ ÉHtŇĎ Łx’Ğ=l’Ć hŇąè
Ď ’Ă tŇŁ‘ÁyrĂyĘhČ=tŇ’Ć ÉêĎrĘBČxĂwĘ bŇĳhĎ zĎ ysăĄrĘqČ
7 NJ
ĳĎ S
Ę UĂhČ=l‘Č lhĆŁ’¡lĘ MyEĂŔ ‘Ă tŇ‘Ł ă yrĂyĘ ÉtĎyW
ĂÄ ‘ĎwĘ : dŇxĲĎ’Ć NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ hŇ¿yĎhĎwĘ
8 t
Ň xČę’ČhĲĎ hŇ‘ăĎyrĂyĘhČ ű ëŇrĆ’
Ł ă : MtĲŇĎ ’
Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ tŇŁ‘¡yrĂyĘ hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=yêĲĄS
Ę ‘Č
hŇDăĎmĂ tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ hŇ‘¡ĎyrĂyĘhČ hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ ‘B
ăČ rĘ’Č ÉbxČŁrÄwĘ hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ ÉMyS
Ă ŁlS
Ę
9 d
Ň bĎŔlĘ Ét‘ŁyrĂyĘhČ Sm
ąĄ xĞ=tŇ’Ć êÂĎ rĘBČxĂwĘ : tŇŁ‘ĲyrĂyĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć yê
¿ĄS
Ę ‘ČlĘ tŇxČŔ’Č
lCm¡=l’Ć tŇyè
ĂŔ è
Ă hČ hŇ‘ăĎyrĂyĘhČ=tŇ’Ć ÉêĎlĘpČŇkĲĎŇwĘ dŇĳbĎŇ lĘ tŇŁ‘¡yrĂyĘhČ SS
¿Ą =tŇ’ĆwĘ
10 t
Ň xĎŔ’ĆhĲĎ Éh‘ĎyrĂyĘhČ tŇąpČŇ W
Ę l‘ăČ tŇŁ’ęlĎĲl
Ě Myè
ăĂ mĂxĞ tŇĎ yW
ĂÁ ‘ĎwĘ : lhĆŁ’ĲhĎ yn¿ĄjĘ
tŇrĆb
¡ŇĆ x
Ł hĲČ hŇ‘ĎŔyrĂyĘhČ tŇăpČŇ W
Ę l‘Čť tŇŁ’ęlĎĲl
Ě Myè
ăĂ mĂxĞwĲČ tŇrĆb
ĳŇĎ x
Ł B
ĲČ hŇ¡ĎY
nŁ yuĲĂhČ
11 ÉMys
Ă rĎuĘhČ=tŇ’Ć t
ąŇĎ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ Myè
ĳĂ mĂxĞ tŇS
Ć Łx¡nĘ ys¿ĄrĘqČ tŇĎ yW
ËĂ ‘ĎwĘ : tŇynĲĂè
Ą hČ
12 t
Ň ‘Ł ¡ yrĂyBĲĂ PŇdŔĄ‘ŁhĲĎ ÉxrČsĆÄwĘ : dŇxĲĎ’Ć hŇ¿yĎhĎwĘ lhĆ’
Ł ¡ hĎ=tŇ’Ć ê
¿Ď rĘBČxĂwĘ tŇŁ’ŔlĎĲQ
Ě BČ
13 h
Ň UÄĎ ’ČhĲĎwĘ : NJĲĎS
Ę UĂhČ yr¿Ąx
Ł ’Ğ l‘¡Č xrČěsĘêĂ tŇpĆŇdŔĆ‘ŁhĲĎ Éh‘ĎyrĂyĘhČ yY
ąĂ xĞ lhĆŁ’ĳhĎ
36

hzm
z"l Nmql Nyy‘ : V"x Nkw t’ĄwĘ ’"s v.39

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw yrqw bytk hW
Ć ‘ĞêČ ’"sb ,hW
Ć ‘ĞêČ rybs v.39
.w"dw ‘"t Nkw MtĎynĂbĘtČJĘ ’"s v.40 .d"k

sŘ21
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26. 14–31

xČCrÁsĎ hŇyÄĆhĘyĲĂ lhĆ’
Łĳ hĎ tŇŁ‘ăyrĂyĘ ëŇrĆ’
Ł ¡ BĘ PŇdŔĄ‘ŁB
ĲĎ ÉhEĆmĂ hŇąUĎ ’ČhĲĎwĘ hŇEĆÁmĂ
tŇŁr¿‘Ł lhĆŁ’ŔlĎ ÉhsĆkŇĘ mĂ tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ : otŇĲ i
Ł kČŇlĘ hŇ¡Ćm
E Ă C hŇ¿Ćm
E Ă NJ
ËĎ S
Ę UĂhČ yDÌĄYĂ=l‘Č
: hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘmĂ MyS
¡Ă xĎêĘ tŇr¿
Ł ‘Ł hŇËsĄ kŇĘ mĂC Mym
ĳĂ DĎ’ĎmĘ Ml
¡Ă y’Ą

sŘ22

tŇoU¡’Č rW
Ć ‘¿Ć : MydŇĲĂmĘŁ‘Ĳ MyF
¡Ă S
Ă yY¿Ą‘Ğ NJ
ĳĎ S
Ę UĂlČ MyS
¡Ă rĎuĘhČ=tŇ’Ć tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ
yê
ăĄ S
Ę : dŇxĲĎ’ĆhĲĎ SrĆu¿ĆhČ bŇxČr¡
Ł hŇUĎŔ’ČhĲĎ yY
ăĂ xĞwĲČ ÉhUĎ’ČwĘ SrĆuĳĎhČ ëŇrĆ’
Łă
hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ NJ
ăĄ Ht
ĳŇĎ x
Ł ’Ğ=l’Ć hŇ¡è
Ď ’Ă tŇŁbŔQĎS
ĚÄ mĘ dŇxĎŔ’ĆhĲĎ ÉSrĆuÄĆ lČ tŇodęyĎ
MyrăĂW
Ę ‘Ć NJ
ĳĎ S
Ę UĂlČ MyS
¡Ă rĎuĘhČ=tŇ’Ć tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ : NJĲĎS
Ę UĂhČ yS
¿Ą rĘqČ lk
ŁŇ¡ lĘ
tŇxČê
¡Č hŇW
Ćě ‘ĞêĲČ PŇsĆkĆŔ=ynĄdĘŇ’Č ÉMy‘ĂBĎrĘ’ČwĘ : hŇnĎmĲĎytŇĄ hŇBĎgŇĘ ¿nĆ tŇ¡’Č pŇĘ lĂ SrĆřqĆŔ
wytŔĎ ŁdŇyĘ yê
ăĄ S
Ę lĂ ÉdxĎ’ĆhĲĎ SrĆuąĆhČ=tŇxČêĲČ MynÁĂ dĎŇ’Ğř ynĄÄS
Ę SrĆřuĳĎhČ MyrăĂW
Ę ‘Ć
NJ
ËĎ S
Ę UĂhČ ‘lČÌĆYlĘC : wytĲŇĎ ŁdŇyĘ yê
¿ĄS
Ę lĂ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ SrĆu¿ĆhČ=tŇxČêĲČ MynËĂdĎŇ’Ğ ynÌĄS
ĘC
ynăĄS
Ę PŇsĆĳĎJ Mh
¡Ć ynĄdĘŇ’Č My‘¿ĂBĎrĘ’ČwĘ : SrĆřqĲĎ Myr¡ĂW
Ę ‘Ć NopĳŇYĎ tŇă’Č pŇĘ lĂ tŇyn¡Ăè
Ą hČ
: dŇxĲĎ’ĆhĲĎ SrĆu¿ĆhČ tŇxČê
¡Č MynĂŔdĎŇ’Ğ ynăĄS
Ę C dŇxĎŔ’ĆhĲĎ SrĆuăĆhČ tŇxČêČť MynęĂ dĎŇ’Ğ
ÉMyS
Ă rĎqĘ ynąĄS
Ę C : MyS
ĲĂ rĎqĘ hŇ¿è
ĎS
Ă hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ hŇUĎĳĎy NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ yt
¿ŇĄ JĘrĘyČlĘCĲ
ůhFĎmČQĘmĂ ÈMymĂ’ĞŁtŇĲ CyăhřĘ yĲĂwĘ : MyĂtĲŇĎ kĎŇrĘIČBČ NJ
ĳĎ S
Ę UĂhČ tŇŁ‘¡YĘqĚmĘlĂ hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ
hŇăĆh
y Ę yĲĂ NJĄť tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ tŇ‘ČB
¡Č FČhČ=l’Ć oSŔ’Ňr
Ł =l‘Č ÉMyUĂtŇČ CyąhĘyĲĂ wDĎęxĘyČwĘ
Mh
ăĆ ynĄdĘŇ’ČwĘ MyS
ĂŔ rĎqĘ hŇăĎm
nŁ S
Ę ÉCyhĎřwĘ : CyĲhĘyĲĂ tŇ‘Ł ¡ Y
Ł qĘUĂhČ yn¿ĄS
Ę lĂ MhĆŔynĄS
Ę lĂ
ynăĄS
Ę C dŇxĎŔ’ĆhĲĎ SrĆuăĆhČ tŇxČêČť MynęĂ dĎŇ’Ğ ynăĄS
Ę MynĳĂdĎŇ’Ğ rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿è
ĎS
Ă PŇsĆJĆŔ
hŇè
Ďě mĂxĞ MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ Mx
¡Ă yrĂbŇĘ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ : dŇxĲĎ’ĆhĲĎ SrĆu¿ĆhČ tŇxČê
¡Č MynĂŔdĎŇ’Ğ
=‘lČYĲĆ yS
¿Ą rĘqČlĘ MxĂŔyrĂbŇĘ hŇăè
Ď mĂxĞwĲČ : dŇxĲĎř’ĆhĲĎ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ=‘lČYĲĆ yS
¿Ą rĘqČlĘ
MyĂt
¡ŇČ kĎŇrĘIČlČ NJĎŔS
Ę UĂhČ ‘lČăYĆ ÉyS
Ą rĘqČlĘ MxęĂ yrĂbŇĘ hŇăè
Ď mĂxĞwĲČ tŇynĳĂè
Ą hČ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ
=l’Ć hŇ¡YĆ uĎhČ=NmĂ xČrĂěbŇĘ mČ MyS
ĳĂ rĎuĘhČ ëŇotŇă BĘ Nk
ŁŇ¡ yêĂhČ xČyrř¿ĂBĘhČwĘ : hŇUĎyĲĎ
bŇhĎŔzĎ hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ ÉMhĆřytŇĄ Ł‘ĲBĘTČ=tŇ’ĆwĘ bŇhĎęzĎ hŇăjĆ YČêĘ MyS
ÂĂ rĎuĘhČ=tŇ’ĆwĲĘ : hŇYĲĆuĎhČ
NJ
ĳĎ S
Ę UĂhČ=tŇ’Ć t
¡ŇĎ m
Ł qĲĄhĞwĲČ : bŇhĲĎzĎ Mx
¡Ă yrĂBĘhČ=tŇ’Ć t
¿ŇĎ yjĂYĂwĘ Mx
ĳĂ yrĂBĘlČ Myê¡ĂBĎ
tŇkĆŇŁrępĎŇ tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ
: rhĲĎBĎ tŇĎ y’¡ĄrĘhĎ rS
¿Ć ’Ğ oTŔjĎS
Ę mÄĂ JĘ
tlkt

,rd"nq y"k +b Nkw MyS
Ă rĎuĘhČ ’"s v.19 .s"tw y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +h Nkw MyS
Ă rĎqĘ ’"s v.18 .wk
,rd"nq y"k +’ Nkw MyS
Ă rĎqĘ ’"s v.20 .MynĂd
Ł’
Ğ ’"s v.19 .zk ,h"k ,w"l Nmql Nyy‘ : s"tw y"t ,’"t ,V"x
: tx
ĲĎ ’ĆhĎ l"n v.26 .CyhĘyĂwĘ rybs v.25 .V"xw rd"nq y"k +x Nkw CyhĎwĘ ’"s v.24 .s"tw y"t ,’"t ,V"x
bytk MtĎ‘
Ł BĘTČ ’"sbw : d"l ,w"l Nmql Nyy‘ : MtĎ‘
Ł BĘTČ ’"s v.29 .rsx xČrĂBĘhČwĘ ’"s v.28 .’"l w"l Nyy‘
.yrq MhĆytĄ‘
Ł BĘTČ

14

15, 16
17

18
19

20
21

22, 23
24

25

26
27

28
29
30
31

26. 32–27. 11
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hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲřČ bŇËS
Ąx
Ł hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎS
Ę mĎ SS
ăĄ wĘ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆÌĄkŇ êĘ
32 Myj
ăĂ YĚmĘ MyFĂŔS
Ă ydăŇĄCU‘Č Éh‘ĎBĎrĘ’Č=l‘Č HtęĎ ’
Ł hŇê
ăĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : MybĲŇĂ rĚJĘ Ht
¡ŇĎ ’
Ł
33 Ètk
ĆŇ r
Ł jĎhČ=tŇ’Ć hŇê
ăĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : PŇsĆkĲĎŇ=ynĄdĘŇ’Č hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č=l‘Č bŇĳhĎ zĎ Mh
¡Ć ywĄwĲĎ bŇhĎŔzĎ
tŇCdŇĳ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ tŇ¡’Ą tŇkĆŇŁrŔjĎlČ tŇyB
ăĄ mĂ ÉhUĎS
ĎÄ t
¿ŇĎ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ ůMysĂrĎuĘhČ tŇxČê
ăČ
: MyS
ĲĂ dĎŇuĽhČ SdŇĆq
Ł ¿ Nyb
¡ŇĄ C SdŇĆŁuŔhČ NyB
ăĄ MkĆŔlĎ ÉtkĆŇŁrÄjĎhČ hŇąĎlyDĂbŇĘ hĂwĘ
34, 35 ê
ąĎ mĘW
Č wĘ : MyS
ĲĂ dĎŇuĽhČ SdŇĆq
Ł ¡ BĘ tŇdĳŇĚ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ l‘¡Č tŇrĆj
Ł Ŕ JČhČ=tŇ’Ć ÉêĎtŇČ ĲnĎ wĘ
‘lČ¿YĆ l‘ËČ NxĎŔlĘè
Ě hČ xkČŇnŁă ÉhrĎnŁUĘhČ=tŇ’ĆwĘ tŇkĆŇŁrŔjĎlČ ZCxămĂ ÉNxĎlĘè
Ě hČ=tŇ’Ć
36 Éës
Ď mĎ tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ : NopŇĲ YĎ ‘lČ¿YĆ =l‘Č Nê
¡ĄêĂ NxĎŔlĘè
Ě hČÄwĘ hŇnĎĳmĎ yêĄ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ
hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎS
Ę mĎ SS
ăĄ wĘ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆÌĄkŇ êĘ lhĆŁ’ŔhĎ xtŇČ ăpĆŇ lĘ
37 b
Ň hĎŔzĎ ÉMtŇĎ ’
Ł t
ąŇĎ yjĂYĂwĘ MyFĂŔS
Ă ydăŇĄCU‘Č Éhè
Ď mĂxĞ ëŇsĎęUĎlČ tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ : MqĲĄr
Ł
: tŇS
Ć ŁxĲnĘ yn¿ĄdĘŇ’Č hŇ¡è
Ď mĂxĞ MhĆŔlĎ ê
ăĎ qĘYČyĲĎwĘ bŇĳhĎ zĎ Mh
¡Ć ywĄwĲĎ
zk tŇoUă’Č Sm
ÌĄ xĎwĘ ëŇrĆ’
Ł Á tŇoUÄ’Č žSmĄxĎ MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=tŇ’Ć tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ
2 wyt
ęĎ nŁrĘqČ tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ : otŇĲ mĎq
Ł Ĳ tŇoU¡’Č SŁl¿S
Ď wĘ xČBĄŔzĘUĂhČ ÉhyĆhĘyĲĂ ‘ČCbąŇrĎ bŇxČŁrę
: tŇS
Ć ŁxĲnĘ otŇ¡ ’
Ł t
¿ŇĎ yjĂYĂwĘ wyt
ĳŇĎ nŁrĘqČ íyyăĆhĘêĲĂ CeU
¡Ć mĂ wytŔĎ eŁjĂ ‘B
ăČ rĘ’Č l‘Čť
3 wyt
ĳŇĎ ê
Ł xĘmČC wyt
¡ŇĎ gŁŇ lĘzĘmĂC wytŔĎ q
Ł rĘzĘmĂC Éwy‘ĎyĎwĘ onŔè
Ę dČŇlĘ ÉwytŇĎ r
Ł yiĲĂ tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ
4 t
ŇS
Ć răĆ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ rBĎŔkŇĘ mĂ ÉoQ tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ : tŇS
Ć ŁxĲnĘ hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ wyl
¡Ď JĄ=lkĎŇlĘř
‘B
¿Č rĘ’Č l‘¡Č tŇS
Ć ŁxŔnĘ tŇŁ‘ăBĘTČ É‘BČrĘ’Č tŇS
Ć rĆęhĎ=l‘Č tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ tŇS
Ć ŁxĳnĘ
5 h
Ňt
ăŇĎ yĘhĲĎwĘ hŇFĎĳmĎ QĘmĂ xČ¡BĄ zĘUĂhČ bŇJ
Ł¿ rĘJČ tŇxČê
ËČ HtęĎ ’
Ł hŇê
ăĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : wytĲŇĎ oYřqĘ
6 MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ yD¡ĄBČ xČBĄŔzĘUĂlČ ÉMyDĂbČŇ tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ yY
¿Ă xĞ dŇ‘¡Č tŇS
Ć rĆŔhĎ
7 MyDĂ
ę BČhČ CyăhĎwĘ tŇŁ‘ĳBĎFČBČ wyD¡ĎBČ=tŇ’Ć ’b
¿ĎŇ ChwĘ : tŇS
Ć ŁxĲnĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł t
¿ŇĎ yjĂYĂwĘ
8 ot
Ňĳ ’
Ł hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ tŇx
Ł¡ l
Ě bŇCb¿ŇnĘ : otŇĲ ’
Ł tŇ¿’Ą W
Ę BĂ xČ¡BĄ zĘUĂhČ tŇŁ‘¿lĘYČ yê
ËĄS
Ę =l‘Č
9 t
Ň ¡’Ą tŇĎ yW
Ăě ‘ĎwĘ
: CWĲ‘ĞyĲČ NJ
¿Ą rh
¡Ď BĎ ìËŇtŇĘ Ł’Ĳ hŇ¿’Ď rĘhĆ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ
rzĎęS
Ę mĎ SS
ăĄ rYĄÁxĎĲlĆ My‘ÄĂ lĎqĘ hŇnĎmĎyêĄţ=bŇgĆŇĲnĆ tŇă’Č pŇĘ lĂ NJ
ĳĎ S
Ę UĂhČ rY
ăČ xĞ
10 Mh
¿Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ MyrĂŔW
Ę ‘Ć wydăĎŇUĚ‘ČwĘ : tŇxĲĎ’ĆhĲĎ hŇ¡’Ď jĄlČ ëŇrĆ’
Ł Ŕ ÉhUĎ’Čb
ĲĎŇ hŇą’Ď mĄ
11 ÉNop
Ň YĎ tŇą’Č pŇĘ lĂ NkĄÄwĘ : PŇsĆJĲĎ Mh
¡Ć yqĄS
ĲĚ xĞwĲČ MydËĂŇUĚ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇS
Ć ŁxĳnĘ Myr¡ĂW
Ę ‘Ć
ÉMyrĂW
Ę ‘Ć Mh
ąĆ ynĄdĘŇ’ČwĘ MyrĂęW
Ę ‘Ć wdămř‘w ëŇrĆřŁ’ĳ hŇ’ĎămĄ My‘¡ĂlĎqĘ ëŇrĆ’
Ł Ŕ BĎ
tVxn

’"s v.4 .+g x"l Nmql Nyy‘ : =lJĎ rybs v.3 .zk .s"tw ‘"t ,y"k Myrpsb Nkw hW
Ć ‘ĞêĲČ rybs v.31
.’"y x"l Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw hUĎ’ČbĎ l"Y v.11 .w"dw h"dx ,b"d ,y"k Myrpsb Nkw rsx wytĎY
Ł qĘ
.w"dw h"dx ,g"d Nkw yrqw bytk wydĎUĚ‘ČwĘ ’"sb : yrq wydĎUĚ‘ČwĘ bytk odUĚ‘ČwĘ v.11
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MyĎŔ=tŇ’ČpŇĘ lĂ ÉrYĄxĎhĲĆ bŇxČŁrąwĘ : PŇsĆJĲĎ Mh
¡Ć yqĄS
ĲĚ xĞwĲČ MydËĂŇUĚ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇS
Ć ŁxŔnĘ 12
bŇxČră
Ł wĘ : hŇrĲĎW
Ď ‘Ğ Mh
¡Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ hŇrĎŔW
Ď ‘Ğ Mh
ăĆ ydŇĄU
ĲĚ ‘Č hŇĳUĎ ’Č Myè
ăĂ mĂxĞ My‘¡ĂlĎqĘ 13
hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć SmĄÄxĞwĲČ : hŇUĲĎ’Č Myè
¿Ă mĂxĞ hŇxĎr¡ĎzĘmĂ hŇmĎdĘŇq¿Ą tŇË’Č pŇĘ lĂ rYĄęxĎhĲĆ 14
ÉPtŇĄ JĎlČwĘ : hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę Mh
¡Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ hŇS
ĎŔ ŁlS
Ę Mh
ăĆ ydŇĄU
ĲĚ ‘Č PŇĳtŇĄ JĎlČ My‘¡ĂlĎqĘ hŇËUĎ ’Č 15
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę Mh
¡Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ hŇS
ĎŔ ŁlS
Ę Mh
ăĆ ydŇĄU
ĲĚ ‘Č My‘ĳĂlĎqĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć Sm
¿Ą xĞ tŇynĂŔè
Ą hČ
ynËĂS
Ď tŇ‘Čl
ÌČ otŇwĘ NmÁĎ GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆkĄÄêĘ hŇUĎę’Č MyrăĂW
Ę ‘Ć ű ëŇăsĎ mĎ rYĄÁxĎhĲĆ r‘ČS
ČÄ lĘC 16
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’Č Mh
¡Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ hŇ‘ĎŔBĎrĘ’Č ÉMhĆydŇĄU
ĲĚ ‘Č MqĳĄr
Ł hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ rz¡ĎS
Ę mĎ SS
¿Ą wĘ
Mh
¡Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ PŇsĆĳĎJ Mh
¡Ć ywĄwĲĎ PŇsĆJĆŔ MyqăĂè
Ď xĚmĘ ÉbybŇĂ sĎ rYąĄxĎhĲĆ ydÄĄCU‘Č=lJĎ 17
Myè
Ăę mĂxĞB
ĲČ Myè
ăĂ mĂxĞ ű bŇxČră
Ł wĘ hŇUÁĎ ’Čb
ĲĎŇ hŇ’ÄĎ mĄ žrYĄxĎhĲĆ ëŇrĆ’
Ł ă : tŇS
Ć ŁxĲnĘ 18
yl
ăĄ JĘ É lk
ŁŇ lĘř : tŇS
Ć ŁxĲnĘ Mh
¡Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ rzĳĎS
Ę mĎ SS
ăĄ tŇoU¡’Č Sm
¿Ą xĎ hŇËmĎ q
Ł wĘ 19
: tŇS
Ć ŁxĲnĘ rY¡ĄxĎhĲĆ tŇd¿
ŁŇ tŇĘ yĂ=lkĎŇwĘ wyt
ËŇĎ ŁdŇtĲŇĄ yĘ=lkĎŇwĘ otŇĳ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ lk
ŁŇ¡ BĘ NJĎŔS
Ę UĂhČ
NmĆăS
Ć ìŇylĆÁ’Ą CxÄqĘyĂwĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć ű hŇăĆY
C Č êĘ hŇêÂĎ ’ČwĘ
20
žd‘Ąom lhĆŁ’ăBĘ : dŇymĲĂêĎ rn¡Ą tŇŁl¿‘ĞhĲČlĘ ro’ĳUĎlČ tŇyt¡ĂŇJĎ ëŇËĎz tŇyĂz¿Č 21
bŇrĆ‘¿ĆmĄ wynËĎbĎŇC NrÌ
Ł hĞ’ĲČ otÄ’
Ł žër
Ł ‘ĞyĲČ tŇdęĚ‘ĄhĲĎ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ tŇkĆŇŁrÁjĎlČ ZCxÄmĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ tŇ¡’Ą mĄ MtŔĎ r
Ł dă
ŁŇ lĘ ÉMlĎo‘ tŇuąČxĚ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ rqĆŁB¡=dŇ‘Č
wynăĎBĎ=tŇ’ĆwĘ ìŇyxÁĂ ’Ď Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ=tŇ’Ć žìylĆ’Ą bŇrăĄqĘhČ hŇêÃĎ ’ČwĘ
xk
rz¿Ď‘ĎlĘ’Ć ’ChËybŇĂ ’ĞwĲČ bŇdÌŇĎnĎ Nr
Ł ě hĞ’ĲČ yl
ĳĂ =onhĞřkĲČŇlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ ëŇoêËmĂ oêŔ’Ă
dŇob¡ŇkĎŇlĘ ìŇyx
ĳĂ ’Ď Nră
Ł hĞ’ĲČlĘ SdŇĆq
Ł ¡ =ydŇĄgŇĘ bŇĂ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ : NrĲ
Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ rm
¡Ď tŇĎ y’ĲĂwĘ 2
wřyt¡ĂŇ’ŇQĄmĂ rS
¿Ć ’Ğ bŇlĄŔ=ymĄkŇĘ xČ=lJĎ=l’Ć ÉrBĄdČŇêĘ hŇêęĎ ’ČwĘ : tŇrĆ’ĲĎpŇĘ tŇĂ lĘC 3
hŇQĆ’ĄÄwĘ : ylĲĂ=onhĞřkĲČŇlĘ oS
¡ DĘqČlĘ NrË
Ł hĞ’ĲČ ydÌŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ć CW
Â ‘ĎwĘ hŇĳmĎ kŇĘ xĎ xČCră 4
tŇpĆŇănĆYĘmĂ ZB
¡Ą S
Ę êČ tŇnĆt
Ł Ň¿ kŇĘ C ly‘ŔĂ mĘC ÉdopŇ’ĄwĘ NS
Ć Łxą CWę‘ĞyĲČ rS
ăĆ ’Ğ MydĂÁgĎŇBĘhČ
ÉMhĄwĘ : ylĲĂ=onhĞřkĲČŇlĘ wyn¡ĎbĎŇlĘC ìŇyx
ËĂ ’Ď Nr¿
Ł hĞ’ĲČlĘ SdŇĆq
Ł Á =ydŇĄgŇĘ bŇĂ CWÄ‘ĎwĘ Tn
ĳĄbŇĘ ’ČwĘ 5
yn¡Ăè
Ď hČ tŇ‘Čl
¿Č oê=tŇ’ĆwĘ Nm
ĳĎ GĎrĘ’ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇlĆ¡kĄŇ êĘhČ=tŇ’ĆwĘř bŇhĎŔEĎhČ=tŇ’Ć CxăqĘyĂ
: Sè
ĲĄ hČ=tŇ’ĆwĘ
wV‘w

’Ymn w"Tdb , wls [25:1—27:19] hVrph MV v.19 .lk
Ł wĘ ‘"t : lJĎ=t’Ć tĎyW
Ă ‘ĎwĘ V"x : lJ
Ł rybs v.19
Mylmw .[26:31] tkrp tyV‘w ,[26:1] hV‘t NkVmh=t’w ,[25:1] yl=wxqyw +g Myrdsw .w"Y Myqwspw .wy‘
Ď yĎ Nk
ttnw wl’b wrbxthw .Pwlx hb Ny’w .bŁYŁw tw’m VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w .Vmxw My‘br’w h’mw Pl’
d‘ +y qwsp g"m l’qzxyb Md’=Nb ht’ hrTph v.20 .[26:22] NkVmh ytkrylwĲ ,[25:30] NxlVh=l‘ĲČ
Nkw NhĄkČlĘ l"n v.3 .MytĂ’QĄmĂ rybs v.3 .s"tw ‘"t ,’"t ,V"x Nkw NhĄkČlĘ l"n v.1 .xk .z"k qwsp
.=t’Ć ’"s v.5 .s"tw ‘"t ,’"t ,V"x Nkw NhĄkČlĘ l"n v.4 .s"tw ‘"t ,’"t ,V"x

28. 6–24
6
7
8
9
10

11

12

13
14

15

16, 17

18, 19
20
21

22
23
24

hwYt
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rz¡ĎS
Ę mĎ SS
¿Ą wĘ ynËĂS
Ď tŇ‘Čl
ÌČ oêř NmĎÁGĎrĘ’ČwĘ tŇlĆkĄÄêĘ bŇhĎzĎţ dŇŁpĳŇ’ĄhĲĎ=tŇ’Ć CW
¡ ‘ĎwĘ
wyt
¡ŇĎ oYqĘ yn¿ĄS
Ę =l’Ćř oQË=hŇyĆhĘyĲĂ tŇŁrębŇĘ ŁxĲ tŇp
ŁŇă tŇĄ kŇĘ yê
ÌĄS
Ę : bŇS
ĲĄ x
Ł hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ
bŇhĎęzĎ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ CeU
ăĆ mĂ ChW
¡Ą ‘ĞmĲČJĘ wylĎŔ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉotŇDĎpĚŇ’Ğ bŇS
Ć ąxĄ wĘ : rB
ĲĎ xĚwĘř
yê
¡Ą S
Ę =tŇ’Ć êŔĎ xĘqČăĎlwĘ : rzĲĎS
Ę mĎ SS
¿Ą wĘ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆÌĄkŇ êĘ
MtŔĎ m
Ł è
Ę mĂ Éhè
ĎS
Ă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ tŇom¡S
Ę MhĆŔylĄ‘Ğ ê
ăĎ xĘêČpŇĂ C MhČŁS
ĳ =ynĄbŇĘ ’Č
NbĆŇ¿’Ć hĎ=l‘Č MyrËĂtŇĎ oeĲhČ hŇÌè
Ďè
Ă hČ tŇomÂS
Ę =tŇ’ĲĆřwĘ tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ NbĆŇă’Ć hĎ l‘¡Č
ÉxêČpČŇêĘ MřtęĎ x
Ł yx
ăĄ CêjĂ ůNbĆŇ’Ć ÈSrČxĎ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ : MtĲŇĎ ŁdŇlĘotŇĲ JřĘ tŇyn¡Ăè
Ą hČ
bŇ¡hĎ zĎ tŇoY¿BĘS
Ę mĂ tŇŁBËsČm
ĲĚ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ tŇm
Ł¡ S
Ę =l‘Č MynĂŔbĎŇ’ĞhĲĎ yê
ăĄS
Ę =tŇ’Ć
dŇŁpŔ’ĄhĲĎ tŇŁpŇă tŇĘ JĂ l‘Čť MynęĂ bĎŇ’ĞhĲĎ yê
ăĄS
Ę =tŇ’Ć êÂĎ mĘW
Č wĘ : MtĲŇĎ ’
Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ
hoËĎhyĘ ynÌĄpŇĘ lĂ MtÁĎ omS
Ę =tŇ’Ć Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ ž’W
Ď nĎwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ Nr¡
Ł JĎzĂ yn¿ĄbŇĘ ’Č
: bŇhĲĎzĎ tŇŁY¡BĘS
Ę mĂ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ
: NrĲ
Ł JĎzĂlĘ wyp
¡ŇĎ tŇĄ kŇĘ yê
¿ĄS
Ę =l‘Č
tŇŁbĳŇ‘Ğ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ Mt
¡ŇĎ ’
Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ tŇŁlËBĎgŇĘ mĂ rohŔTĎ bŇăhĎ zĎ Étr
Ł S
Ę rĘS
Č yê
ąĄS
ĘC
: tŇŁYĲBĘS
Ę UĂhĲČ=l‘Č tŇt
Ł Ň¡ ŁbŇ‘ĞhĲĎ tŇr¿
Ł S
Ę rĘS
Č =tŇ’Ć hŇê
ËĎ tŇČ ĲnĎ wĘ
CeW
ĳĆ ‘ĞêĲČ dŇŁpŇ¡ ’Ąř hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČJĘ bŇS
ĄŔ x
Ł hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ ÉTjĎS
Ę mĂ NS
Ć Łxą tŇĎ yW
ĂÁ ‘ĎwĘ
: otŇĲ ’
Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ rz¡ĎS
Ę mĎ SS
¿Ą wĘ ynËĂS
Ď tŇ‘Čl
ÌČ otŇwĘ NmÁĎ GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆkĄÄêĘ bŇhĎzĎţ
tŇ’ČăQĚmĂ ÉobŇ t
¿ŇĎ ’ŇQĄmĂC : oBĲxĘrĎ tŇrĆz¿ĆwĘ oJ¡rĘ’Ď tŇrĆz¿Ć lCpĳŇJĎ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ ‘ČCb¿ŇrĎ
rCF¡hČ tŇqĆrĆŔbĎŇC ÉhdĎŇTĘjĂ MdŇĆŁ’ą rCTę NbĆŇĳ’Ď MyrăĂCT hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č NbĆŇ’ĆŔ
MS
Ć ¿Ćl yS
ĳĂ ylĂè
Ę hČ rCF¡hČwĘ : MŁlĲhĞyĲČwĘ ryj
¡Ă sČ ëŇpĆŇŁn¿ ynĳĂè
Ą hČ rCF¡hČwĘ : dŇxĲĎ’ĆhĲĎ
MyY
¿Ă BĎS
Ě mĘ hŇĳĆpŇ S
Ęř yĲĎwĘ MhČŁS
¡ wĘ SyS
¿Ă rĘêČ y‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ ÉrCFhČwĘ : hŇmĎĲlĎ xĘ’ČwĘ ob¡ŇS
Ę
l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇm
ŁÌ S
Ę =l‘Č íyyÁĆhĘêĲĂ MynĂbĎŇ’ĞhĲĎwĘţ : MtĲŇĎ ’
Ł CQĲmĂBĘ Cy¡hĘyĲĂ bŇËhĎ zĎ
íyyěĆhĘêĲĂ omŔS
Ę =l‘Č Sy’
ăĂ ÉMtŇĎ ox yx
ąĄCêjĂ Mt
ĳŇĎ m
Ł S
Ę =l‘Č hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć Myê
¿ĄS
Ę
hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ tŇ¡ĚlbŇĘ GČ tŇŁS
¿ rĘS
Č NS
Ć ŁxËhČ=l‘Č tŇĎ yW
ÌĂ ‘ĎwĘ : TbĆŇS
ĲĎ rW
¡Ď ‘Ď yř¿nĄS
Ę lĂ
êęĎ tŇČ ĲnĎ wĘ bŇĳhĎ zĎ tŇo‘ăBĘTČ yê
¡ĄS
Ę NS
Ć ŁxŔhČ=l‘Č ÉtĎyW
ĂÄ ‘ĎwĘ : rohĲTĎ bŇ¡hĎ zĎ tŇŁbĳŇ‘Ğ
ÉyêĄS
Ę =tŇ’Ć hŇêęĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : NS
Ć ŁxĲhČ tŇoY¿qĘ yn¡ĄS
Ę =l‘Č tŇo‘ŔBĎFČhČ ÉyêĄS
Ę =tŇ’Ć
ttb‘
l"n v.7 .+d T"l Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw =l‘Č l"n v.7 .s"tw q"d ,’"t ,V"x Nkw t‘ČlČotwĘ ’"s v.6
’"s v.10 .’y‘gb =t’
ĲĆwĘ n"b ,’y‘g ’lb =t’ĆwĘ ’"b ’"n v.10 .+d T"l Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw rBĎx
Ě yĘ
.V"x Nk dp
Ł ’ĄhĎ l"n v.15 .’lm MtĎx
Ł h ymlVwry ,yllhb Nk v.11 .d"ydw b"yd ,w"dx Nkw rsx MtĎd
Ł lĘt
Ł JĘ
,b"dx ,’"d Nkw yrY hpĄS
Ę yĎwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb lwgsb Nk v.20
.V"x Nkw yrqw bytk MynĄS
Ę lĂ ’+"sb ,MynĄS
Ę lĂ rybs v.21 .’"ydw g"d ,d"dx
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yê
ąĄ S
Ę tŇ’ĄÄwĘ : NS
Ć ŁxĲhČ tŇoY¡qĘ=l’Ćř tŇŁ‘ĳBĎFČhČ yê
¡ĄS
Ę =l‘Č bŇhĎŔEĎhČ tŇŁtŇă ŁbŇ‘Ğ
=l‘Č hŇê
ËĎ tŇČ ĲnĎ wĘ tŇoYĳBĘS
Ę UĂhČĲ yê
ăĄS
Ę =l‘Č Nê
¡ĄêĂ tŇt
Ł Ŕ ŁbŇ‘ĞhĲĎ yê
ăĄS
Ę ÉtoYqĘ
ê
ăĎ mĘW
Č wĘ bŇhĎŔzĎ tŇo‘ăBĘTČ ÉyêĄS
Ę tŇĎ yW
Ăę ‘ĎwĘ : wynĲĎjĎ lCm¿=l’Ć dŇŁpŇ¡ ’ĄhĲĎ tŇopŇ¿ tŇĘ JřĂ
dŇp
ŁŇ¡ ’ĄřhĲĎ rbĆŇ‘¿Ą=l’Ć rS
ËĆ ’Ğ otěpĎŇW
Ę =l‘Č NS
Ćx
Ł ĳ hČ tŇoYăqĘ yn¡ĄS
Ę =l‘Č MtŔĎ ’
Ł
žyêĄS
Ę =l‘Č MtÃĎ ’
Ł hŇê
ăĎ tŇČ ĲnĎ wĘ ůbhĎzĎ tŇo‘ăBĘTČ yê
ăĄS
Ę ÈtĎyW
Ă ‘ĎwĘ : hŇtŇĎ yĘB
ĲĎ
l‘ČUČěmĂ oêĳrĘBČxĘmČ tŇU
¡Č ‘ĚlĘ wynĎŔjĎ lCUămĂ ÉhFĎmČÄQĘmĂ dŇopąŇ’ĄhĲĎ tŇopÄtŇĘ kŇĂ
Édp
ŁŇ ’ĄhĲĎ tŇŁ‘ąBĘTČ=l’Ć wtÂ‘břTm NS
Ćx
Ł hČţ=tŇ’Ć CsăJĘrĘyĂwĘ : dŇopŇĲ ’ĄhĲĎ bŇS
Ć ¡xĄ lĘ
l‘¡ČmĄ NS
Ćx
Ł Ŕ hČ xEăČyĂ=âlĲwĘ dŇopĳŇ’ĄhĲĎ bŇS
Ć ăxĄ =l‘Č tŇoy¡hĘlĲĂ tŇlĆkĄŔêĘ lytăĂŇpŇĘ BĂ
Tj
ËĎ S
Ę UĂhČ NS
Ć ŁxÌBĘ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇomÄS
Ę =tŇ’Ć Nr
Ł hĞ’ĲČţ ’W
ăĎ nĎwĘ : dŇopŇĲ ’ĄhĲĎ
êÂĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : dŇymĲĂêĎ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpŇĘ lĂ Nr¿
Ł JĎzĂlĘ SdŇĆu
Ł ĳ hČ=l’Ć o’ăŁbŇBĘ oB¡lĂ=l‘Č
Nr
Ł Ŕ hĞř’ĲČ bŇăĄl=l‘Č ÉCyhĎwĘ MyUĂŔêĚhČ=tŇ’ĆwĘ ÉMyrĂC’hĲĎ=tŇ’Ć TjĎęS
Ę UĂhČ NS
Ć Łxă=l’Ć
=l‘Č l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ TjÄČ S
Ę mĂ=tŇ’Ć Nr
Ł hĞ’ĲČţ ’W
ăĎ nĎwĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ o’¡ŁbŇBĘ
dŇopŇ¡ ’ĄhĲĎ ly‘¿ĂmĘ=tŇ’Ć tŇĎ yW
ËĂ ‘ĎwĘ
: dŇymĲĂêĎ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ oBËlĂ
bŇybÁĂ sĎ wypÄĂ lĘ žhyĆhĘyĲĂ hŇpĎÃW
Ď okĳŇotŇBĘ oS
¡ ’Ňr
Ł =ypĲŇĂ hŇ¿yĎhĎwĘ : tŇlĆk
ĲĄŇ êĘ lyl
¿Ă JĘ
wylĎęCS=l‘Č tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ : ‘ČrĲĄuĎyĂ âl¿ oQ¡=hŇyĆhĘyĲĂ ’rËĎxĘtŇČ yp
¿ŇĂ JĘ gŇrĄę’
Ł hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ
bŇËhĎ zĎ yn¿Ąm
Ł ‘ĞpĲČŇCř bŇyb
ĳŇĂ sĎ wyl
¡Ď CS=l‘Č ynĂŔS
Ď tŇ‘Čl
ăČ otŇwĘ ÉNmĎGĎrĘ’ČwĘ tŇlĆąĄkŇ êĘ ÉynĄU
Ł rĂ
yl
¿Ą CS=l‘Č NoUĳrĂwĘ bŇ¡hĎ zĎ Nm
Ł ¿ ‘ĞjĲČ NoUŔrĂwĘ ÉbhĎzĎ Nm
Ł ą ‘ĞjĲČ : bŇybĲŇĂ sĎ Mk
¡ĎŇ otŇBĘ
o’ÄŁbŇBĘ oloqţ ‘m
ăČ S
Ę nĂwĘ tŇrĳĄS
Ď lĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l‘ĲČ hŇ¿yĎhĎwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ ly‘¡ĂUĘhČ
: tŇCmĲyĎ âl¿wĘ otŇ¡ ’ŇYĄbŇĘ C hoËĎhyĘ ynÌĄpŇĘ lĂ SdŇĆu
Ł Á hČ=l’Ć
SdŇĆq
Ł ¡ MtŔĎ x
Ł yx
ăĄ CêjĂ ÉwylĎ‘Ď ê
ąĎ xĘêČpŇĂ C rohĳTĎ bŇăhĎ zĎ Zř y~
¡Ă tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ
tŇpĆŇĳnĎYĘUĂhČ=l‘Č hŇ¡yĎhĎwĘ tŇlĆkĄŔêĘ lytăĂŇjĘ=l‘Č ÉotŇ’
Ł ê
ąĎ mĘW
Č wĘ : hoĲĎhyl
ĲČ
’W
ĎÄ nĎwĘ ůNr
Ł hĞ’ĲČ xYČămĄ =l‘Č ÈhyĎhĎwĘ : hŇyĲĆhĘyĲĂ tŇpĆŇ¡nĆYĘUĂhČ=ynĲĄjĘ lCm¿=l’Ć
tŇnŁ¡ êĘmČ=lkĲĎŇlĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCSyDĂÄqĘyČ rS
ąĆ ’Ğ MyS
Ăę dĎŇuĽhČ NwăŁ‘Ğ=tŇ’Ć Nr
Ł Á hĞ’ĲČ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Mh
¡Ć lĎ NoY¿rĎlĘ dŇymĂŔêĎ ÉoxYĘmĂ=l‘Č hŇąĎh
y Ď wĘ Mh
ĳĆ yS
Ą dĘŇqĎ
hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ Tn
¿ĄbŇĘ ’ČwĘ SS
ĳĄ tŇpĆŇănĆYĘmĂ tŇĎ yW
¡Ă ‘ĎwĘ SS
ĄŔ tŇnĆŁtŇă JĘhČ ÉêĎYĘBČS
Ă wĘ
MyT
ĳĂ nĄbŇĘ ’Č Mh
¡Ć lĎ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ tŇŁnŔêĽřkĚŇ hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ ynąĄbŇĘ lĂwĘ : MqĲĄr
Ł hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ
tw‘bgmw
Nk v.26

.rsx tp
Ł tĘJĂ yllhb ,ymlVwry Nk v.25

Nk v.33

.‘ybr Nręh’ ’"s v.30 .yrq wytĎ‘
Ł BĘFČmĂ ,bytk oê‘ĘBČFČmĂ v.28
.z"kr Nmys +’ tw’ hrsm Nyy‘ : ytbr +Z v.36

.z"y T"l Nmql Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw =l‘Č l"n v.24
.rsx dp
Ł ’ĄhĎ ymlVwry ,yllhb
.’y‘gb wywh ynm‘pČCĲ n"b ,’"b
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28

29
30

31
32
33

34
35

36
37
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39
40
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ÉMtŇĎ ’
Ł ê
ąĎ S
Ę BČlĘhĂwĘ : tŇrĆ’ĲĎpŇĘ tŇĂ lĘC dŇob¡ŇkĎŇlĘ MhĆŔlĎ hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ Éto‘řBĎgŇĘ mĂC
MdËŇĎyĎ=tŇ’Ć t
ÌŇĎ ’ŇQĄmĂC MtÁĎ ’
Ł ÉêĎxĘS
Č mĲĎC oêĳ’Ă wyn¡ĎBĎ=tŇ’ĆwĘ ìŇyxĂŔ’Ď Nră
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’Ć
42 rW
ăČ BĘ tŇoi¡kČŇlĘ dŇbĎŔ=ysĄnĘkŇĘ mĂ ÉMhĆlĎ hŇąW
Ą ‘ĞwĲČ : ylĲĂ Cn¿hĞkĲŇĂ wĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ê
¿Ď S
Ę DČqĂwĘ
43 wyn
ĎÁ BĎ=l‘ČwĘ Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ=l‘Č žCyhĎwĘ : CyĲhĘyĲĂ MyĂk
¡ŇČ rĄyĘ=dŇ‘ČwĘř MyĂn¿ČtŇĘ UĎmĂ hŇĳĎrĘ‘
w Ć
SdŇĆŁuŔBČ tŇrăĄS
Ď lĘ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ=l’Ć Mê
ąĎ S
Ę gŇĂ bŇĘ o’ăř dŇ‘ęĄ om lhĆŁ’ă=l’Ć ű M’
ăĎ ŁbŇBĘ
: wyrĲĎxĞ’ĲČ o‘¿rĘzČlĘC ol¡ Ml
ËĎ o‘ tŇu¿ČxĚ CtŇĳmĄ wĎ Nw¡Ł‘Ď C’¿W
Ę yĂ=âlĲwĘ
Tk xqČlĘţ yl
ĳĂ Nh
ăĄ kČŇlĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł SD¿ĄqČlĘ Mh
ËĆ lĎ hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ=rS
Ć ’Ğ rbĎÁDĎhČ hŇzĆÄwĘ
2 t
ŇŁQąxČwĘ tŇo~ęmČ MxĆăĆlwĘ : MmĲĂymĂêĘ MyĂn¡ČS
Ę Ml
¿Ă y’ĄwĘ rqËĎBĎ=NBĆ dŇÌxĎ ’Ć rj
ăČ
MyF
¡Ă xĂ tŇlĆŁs¿ NmĆĳè
Ď BČ Myx
ăĂ S
Ě mĘ tŇo~¡mČ yq¿ĄyqĂrĘC NmĆè
ĆŔ BČ tŇŁlăClBĘ Ét~
Ł mČ
3 li
ĳĎ BČ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ê
¿Ď bŇĘ rČqĘhĂwĘ dŇxĎŔ’Ć ls
ăČ =l‘Č ÉMtŇĎ o’ ê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : MtĲŇĎ ’
Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ
4 b
Ň yrĂŔqĘêČ ÉwynĎBĎ=tŇ’ĆwĘ Nrą
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĆwĘ : MlĲĂy’ĄhĲĎ yn¿ĄS
Ę tŇ¡’Ą wĘ rjĎŔhČ=tŇ’ĆÄwĘ
5 MydĂ
ę gĎŇBĘhČ=tŇ’Ć ê
ăĎ xĘqČĲlĎ wĘ : MyĂUĲĎBČ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ê
¿Ď YĘxČrĲĎwĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă xtŇČ ¡jĆ =l’Ć
dŇŁpŇ¡ ’ĄhĲĎ=tŇ’ĆwĘ dŇp
Ł Ŕ ’ĄhĲĎ ly‘ăĂmĘ Ét’ĄwĘ tŇnĆŁêŔJĚhČ=tŇ’Ć ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ ê
ąĎ S
Ę BČlĘhĂwĘ
6 =l‘
Č tŇpĆŇ¡nĆYĘUĂhČ ê
¿Ď mĘW
Č wĘ : dŇŁpŇĲ ’ĄhĲĎ bŇS
Ć ¡xĄ BĘ olŔ ê
ăĎ dĘŇpČŇ’ĲĎwĘ NS
Ć ŁxĳhČ=tŇ’ĆwĘ
7 Nm
Ć ăS
Ćř =tŇ’Ć ÉêĎxĘqČĲlĎ wĘ : tŇpĆŇĲnĎ YĘUĂhČ=l‘Č SdŇĆu
Ł ¡ hČ rzĆ¿nĄ=tŇ’Ć śê
ËĎ tŇČ ĲnĎ wĘ oS
ĳ ’Ňr
Ł
8 b
Ň yrĳĂqĘêČ wyn¡ĎBĎ=tŇ’ĆwĘ : otŇĲ ’
Ł ê
¡Ď xĘS
Č mĲĎC oS
ĳ ’Ňr
Ł =l‘Č ê
¡Ď qĘYČyĲĎwĘ hŇxĎŔS
Ę UĂhČ
9 ê
ąĎ S
Ę bČŇxĲĎwĘ wynĎębĎŇC Nră
Ł hĞ’ĲČ TnĄÁbŇĘ ’Č MtÄĎ ’
Ł žêĎrĘgČŇxĲĎwĘ : tŇnĲŁêĽřJĚ Mê
¡Ď S
Ę BČlĘhĂwĘ
Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=dŇyĲČ t
¿ŇĎ ’ŇQĄmĂC Ml
ĳĎ o‘ tŇuăČxĚlĘ hŇ¡Ďh
e Ě JĘ Mh
ËĆ lĎ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ tŇŁ‘ŔBĎgŇĘ mĂ ÉMhĆlĎ
10 NrÌ
Ł hĞ’ĲČ ëŇmÄČ sĎwĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă yn¡ĄpŇĘ lĂ rjĎŔhČ=tŇ’Ć ÉêĎbŇĘ rČqĘhĂwĘ : wynĲĎBĎ=dŇyČwĘ
11 ho
ĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ rj
¡Ď hČ=tŇ’Ć ê
¿Ď TĘxČS
ĲĎ wĘ : rjĲĎhČ S’Ňr¿
Ł =l‘Č Mh
¡Ć ydŇĄyĘ=tŇ’Ć wynËĎbĎŇC
12 x
Č ¡BĄ zĘUĂhČ tŇŁn¿rĘqČ=l‘Č hŇê
ËĎ tŇČ ĲnĎ wĘ rjĎŔhČ MDăČmĂ ÉêĎxĘqČĲlĎ wĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ
13 ê
ęĎ xĘqČĲlĎ wĘ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ dŇos¡yĘ=l’Ć ëŇŁjŔS
Ę êĂ MDăĎhČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ìŇ‘ĳĆBĎYĘ’ĆBĘ
dŇbĄŔJĎhČ=l‘Č ÉtrĆtÄĆ ŁIhČ tŇ’ĄęwĘ ůbrĆuĆhČ=tŇ’Ć hŇăiĆ kČŇmĘhĲČ ÈblĆxĄhČ=lJĎ=tŇ’ĲĆ
: hŇxĎB
ĲĄ zĘUĂhČ ê
¡Ď rĘTČqĘhĂwĘ Nh
ĳĆ ylĄ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ bŇlĆ¡xĄ hČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁyŔlĎJĘhČ yê
ăĄS
Ę Ét’ĄwĘ
14 ZCx
¡ mĂ S’ĄŔBĎ PŇră
Ł W
Ę êĂ oSŔrĘjĂ=tŇ’ĆwĘ oră‘Ł=tŇ’ĆwĘ ÉrjĎhČ rW
ąČ BĘ=tŇ’ĆwĘ
15 NrÌ
Ł ř hĞ’ĲČ CkÁmĘsÄĎ wĘ xuĳĎêĂ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ lyĂ’¿ČhĎ=tŇ’ĆwĘ : ’ChĲ tŇ’Ň¡FĎ xČ hŇĳĆx
n Ğ UĲČlČĲ
41

wynbw
.b"dx Nkw rsx t‘
Ł BĎgĘmĂC ymlVwry ,yllhb Nk v.40 .’"ydw ’"d Nkw dbl ’wVb tnŁêĘk
Ě wxyry v.40
NmĆS
Ą yqwbnzb v.7 .’lm hêĎtČnĎwĘ yllhb v.6 .Tk .MtVgb=o’ n"b ’"n v.43 .=d‘Č hgwm v.42
.+m x"k ly‘l Nyy‘ : Myrx’ Myrpsb Nkw tnŁêĘJ
Ě wxyry v.8 .rw’ml NmĆS
Ą Nkw yrYb
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ÉêĎxĘqČĲlĎ wĘ lyĂ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć ê
¡Ď TĘxČS
ĲĎ wĘ : lyĂ’ĲĎhĎ S’Ňr¿
Ł =l‘Č Mh
¡Ć ydŇĄyĘ=tŇ’Ć wynËĎbĎŇC
wyx
ĳĎtŇĎ nĘlĂ xČê
¡ĄnČêĘ lyĂ’ČŔhĎ=tŇ’ĆÄwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č ê
¿Ď qĘrČzĲĎwĘ omŔDĎ=tŇ’Ć
ê
ąĎ rĘTČqĘhĂwĘ : oSĲ’ŇŁr=l‘ČwĘ wyx
¡Ď tŇĎ nĘ=l‘Č ê
¿Ď tŇČ ĲnĎ wĘ wy‘ĎŔrĎkŇĘ C ÉoBrĘqĂ ê
ąĎ YĘxČrĲĎwĘ
hŇ¿è
Ć ’Ă xČoxŔyřnĂ xČyrăĄř hoĳĎhyl
ĲČ ’Ch¡ hŇ¿Ďl‘Ł hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ É lyĂ’ÄČ hĎ=lJĎ=tŇ’Ć
wynËĎbĎŇC NrÌ
Ł hĞ’ĲČ ëŇmČÄsĎwĘ ynĳĂè
Ą hČ lyĂ’ăČhĎ tŇ¡’Ą êŔĎ xĘqČăĎlwĘ : ’ChĲ ho¡Ďhyl
ĲČ
ÉomDĎmĂ ê
ąĎ xĘqČĲlĎ wĘ lyĂ’ČęhĎ=tŇ’Ć ê
ăĎ TĘxČS
ĲĎ wĘ : lyĂ’ĲĎhĎ S’Ňr¿
Ł =l‘Č Mh
¡Ć ydŇĄyĘ=tŇ’Ć
=l‘ČwĘ tŇynĂŔmĎyĘhČ ÉwynĎBĎ NzĆŁ’ą ëŇCnÄêĘ=l‘ČwĘ Nr
Ł Á hĞ’ĲČ NzĆŁ’Ä žëCnêĘ=l‘Č hŇêÃĎ tŇČ ĲnĎ wĘ
MDËĎhČ=tŇ’Ć ê
ÌĎ qĘrČzĲĎwĘ tŇynĳĂmĎyĘhČ Ml
¡Ď gŇĘ rČ NhĆŁB¿=l‘ČwĘ tŇynĂŔmĎyĘhČ ÉMdĎŇyĎ NhĆŁBą
NmĆăè
Ć mĂC ÈxČBĄzĘUĂhČ=l‘ĲČ rS
¿Ć ’Ğ MDĎÄhČ=NmĂ êÂĎ xĘqČĲlĎ wĘ : bŇybĲŇĂ sĎ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č
wyn¡ĎbĎŇ yd¿ŇĄgŇĘ BĂ=l‘ČwĘ wynËĎBĎ=l‘ČwĘ wydĎŔgĎŇBĘ=l‘ČwĘ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=l‘ĲČ t
ąŇĎ yEĄhĂwĘ ůhxĎS
Ę UĂhČ
=NmĂ ê
ăĎ xĘqČĲlĎ wĘ : oêĲ’Ă wyn¡ĎbĎŇ yd¿ŇĄgŇĘ bŇĂ C wynËĎbĎŇC wydĎŔgĎŇbŇĘ C É’Ch Sd¿ČŇqĎwĘ oêĳ’Ă
tŇ’ĄÄwĘ bŇrĆuĆęhČ=tŇ’Ć hŇăiĆ kČŇmĘhĲČ ű bŇlĆăxĄ hČ=tŇ’ĆwĘ hŇyĎÁlĘ’ČhĲĎwĘ bŇlĆxĄÄhČ lyĂ’ČhĎţ
tŇ¡’Ą wĘ NhĆŔlĄ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ ÉblĆxĄÄhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁyęlĎJĘhČ yê
ăĄS
Ę ű tŇă’Ą wĘ ÉdbĄŇJĎhČ tŇrĆtąĆŇyŁ
MxĆ¿Ćl tŇQČÄxČwĲĘ tŇxČę’Č MxĆlĆÁ rJÄČ kŇĂ wĘ : ’ChĲ My’
¡Ă Q
Ě mĂ ly’¿Ą yJ
ËĂ Nym
ĳĂ IĎhČ qoS
ă
ê
ăĎ mĘW
Č wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ rS
¡Ć ’Ğ tŇo~ŔUČhČ É liČmĂ dŇĳxĎ ’Ć qyqăĂrĎwĘ tŇ¡xČ ’Č NmĆËS
Ć
yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇ¡pĎŇ CnêĘ Mt
ËŇĎ Ł’ ê
¿Ď pŇĘ nČhĲĄwĘ wynĳĎbĎŇ yj
ăĄJČ l‘¡ČwĘ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ yj
ăĄJČ l‘Čť lJ
Ł Ŕ hČ
xČyrąĄlĘ hŇĳĎl‘ŁhĲĎ=l‘Č hŇxĎ¡BĄ zĘUĂhČ ê
¿Ď rĘTČqĘhĂwĘ MdĎŔIĎmĂ ÉMtŇĎ ’
Ł ê
ąĎ xĘqČĲlĎ wĘ : hoĲĎhyĘ
ly’
ąĄmĄ hŇzĆęxĎhĲĆ=tŇ’Ć ê
ăĎ xĘqČĲlĎ wĘ : hoĲĎhyl
ĲČ ’Ch¡ hŇ¿è
Ć ’Ă hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉxČoÄxÄynĂ
hŇ¿yĎhĎwĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ hŇ¡pĎŇ CnêĘ otŇË ’
Ł ê
¿Ď pŇĘ nČhĲĄwĘ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČlĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMy’ĂQ
Ě UĂhČ
hŇmĎŔCrêĘhČ qoS
ă Ét’ĄwĘ hŇpĎęCnêĘhČ hŇăĄx
z Ğ ű tŇă’Ą êÂĎ S
Ę DČqĂwĘ : hŇĲnĎ mĎlĘ ì¡ŇlĘ
rS
¿Ć ’ĞmĲĄC Nr¡
Ł hĞ’ĲČlĘ rS
¿Ć ’ĞmĲĄ My’ĂŔQ
Ě UĂhČ É ly’ĄmĄ MrĳĎCh rS
ăĆ ’ĞwĲČ PŇ¡ČCh
n rS
¿Ć ’Ğ
yJ
¿Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Ét’ĄmĄ MlĎęo‘=qxĎlĘ wynÁĎ bĎŇlĘC Nr
Ł Ä hĞ’ĲČlĘ žhyĎhĎwĘ : wynĲĎbĎŇlĘ
MhĆŔymĄlĘS
Č yx
ăĄ bŇĘ EĂmĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇą’Ą mĄ hŇyÄĆhĘyĲĂ hŇmÂĎ CrtŇĘ C ’Chĳř hŇm
¡Ď CrtŇĘ
wyrĳĎxĞ’ĲČ wyn¡ĎbĎŇlĘ Cy¿hĘyĲĂ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČlĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉSdŇĆŁuÄhČ ydąŇĄgŇĘ bŇĂ C : hoĲĎhyl
ĲČ Mt
¡ŇĎ mĎCrĲêĘ
MS
ÌĎ BĎlĘyĂ MymęĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă : MdŇĲĎyĎ=tŇ’Ć Mb
¡ĎŇ =’QĄmČlĘC MhĆŔbĎŇ hŇăxĎ S
Ę mĎlĘ
: SdŇĆŁuĲBČ tŇr¿ĄS
Ď lĘ dŇ‘¡Ąom lhĆŁ’¿=l’Ć ’b
Ł ËŇ yĎ rS
¿Ć ’Ğ wynĳĎBĎmĂ wyê
¡Ď xĘêČ Nh
ËĄ J
Ł hČ
t’w
.rsx xČx
Ł ynĂ yllhb v.18

.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t Nkw xČyrĄlĘ ’"s v.18 .’lm Norh
Ğ ’Č wxyryb v.15
.yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,’yhĂ rybs v.28

16
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20
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lkÄČ ’ĎwĘ : SdĲŁŇ qĎ Mq
Ł ¿ mĎBĘ or¡W
Ď BĘ=tŇ’Ć ê
¿Ď lĘè
Č bŇĂ C xuĳĎêĂ My’
¡Ă Q
Ě UĂhČ ly’¿Ą tŇË’Ą wĘ
lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ li
ĳĎ BČ rS
ăĆ ’Ğ MxĆ¡ĆQhČ=tŇ’ĆwĘ lyĂ’ČŔhĎ rW
ăČ BĘ=tŇ’Ć ÉwynĎbĎŇC Nrą
Ł hĞ’ĲČ
SDăĄqČlĘ Md¡ĎŇyĎ=tŇ’Ć ’Q
¿Ą mČlĘ MhĆŔBĎ rj
ăČ JĚ rS
ăĆ ’Ğ ÉMtŇĎ ’
Ł CląkŇĘ ’ĲĎwĘ : dŇ‘ĲĄom
My’
ËĂ Q
Ě UĂhČ rW
ÌČ BĘmĂ rtÂĄ CĎyĂ=M’ĂwĘĲ : MhĲĄ SdŇĆq
Ł ¿ =yJĂ lk
¡ČŇ ’ŇyŁ=âlĲ rz¿ĎwĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł
lk
¡ĄŇ ’ĎyĲĄ âl¿ S’ĄŔBĎ ÉrtŇĎ oehČ=tŇ’Ć ê
ąĎ pŇĘ rČW
ĲĎ wĘ rqĆB
Łĳ hČ=dŇ‘Č MxĆ¡ĆQhČ=NmĂC
ytŇĂ yC¡ĂYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ hŇkĎŇJĎŔ ÉwynĎbĎŇlĘC Nrą
Ł hĞ’ĲČlĘ tŇĎ yW
ĂÁ ‘ĎwĘ : ’ChĲ SdŇĆq
Ł ¿ =yJĂ
ÉMoIlČ hŇąW
Ć ‘ĞêĲČ tŇ’ŇFĎÁxČ rpÄČ C : MdŇĲĎyĎ ’Q
¿Ą mČêĘ Mym
¡Ă yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă hŇkĎŇt
ĳŇĎ ’
Ł
otŇ¡ ’
Ł ê
¿Ď xĘS
Č mĲĎC wyl
ĳĎ ‘Ď ì¡ŇrĘjĆkČŇBĘ xČBĄŔzĘUĂhČ=l‘Č ÉtĎ’ŇFĄxĂwĘ MyrĂŔjĚJĂhČ=l‘Č
hŇąĎh
y Ď wĘ otŇĳ ’
Ł ê
¡Ď S
Ę DČqĂwĘ xČBĄŔzĘUĂhČ=l‘Č ÉrjĄkČŇêĘ MymęĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă : oSĲDĘqČlĘ
: SDĲĎqĘyĂ xČ¡BĄ zĘUĂBČ ‘Čg¿ŇĄeŁhČ=lJĎ MyS
ĂŔ dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ă ÉxČBĄÄzĘUĂhČ
MoI¡lČ MyĂn¿ČS
Ę hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
ÌĂ bĎŇJĘ xČĳĄBzĘUĂhČ=l‘Č hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ hŇzĆěwĘ
ynĂŔè
Ą hČ WbĆŇăJĆ hČ Ét’ĄwĘ rqĆŁBĳbČŇ hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ WbĆŇ¿JĆ hČ=tŇ’Ć : dŇymĲĂêĎ
‘bČŇrăĆ ÉtytŇĂ JĎ NmĆąS
Ć BĘ lClÄBĎ tŇlĆs
Ł Á Nr
ŁÄ v
Ď ‘ĂwĘ : MyĂB
ĲĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB
¿Ą hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ
ynĂŔè
Ą hČ WbĆŇăJĆ hČ Ét’ĄwĘ : dŇxĲĎ’ĆhĲĎ WbĆŇ¡JĆ lČ NyĂyĳĎ Nyh
¡Ă hČ tŇ‘ř¿ĂybŇĂ rĘ ëŇsĆnĄěwĘ NyhĂŔhČ
xČyrăĄlĘ HQĎŔ=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ ÉHJĎsĘnĂkŇĘ C rqĆŁBąhČ tŇxÄČ nĘmĂJĘ MyĂB
ĳĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB
ăĄ hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ
dŇ‘¡Ąom=lhĆŁ’Ĳ xtŇČ ¿jĆ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ ÉdymĂêĎ tŇąČl‘Ł : hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă xČŁxŔynĂ
yê¿ĂdĘŇ‘ČnĲŁwĘ : MS
ĲĎ ìŇyl
¡Ć ’Ą rB
¿Ą dČŇlĘ hŇUĎS
ĎŔ ÉMkĆŇlĎř dŇ‘ąĄCĎ’Ă rS
ĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ
dŇ‘¡Ąom lhĆŁ’¿=tŇ’Ć yê
ËĂ S
Ę DČqĂwĘ : ydŇĲĂŁbŇkŇĘ BĂ SD¡ČqĘnĂwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ hŇUĎ¡S
Ď
yêŔĂ nĘkČŇăS
Ď wĘ : ylĲĂ Nh
¿Ą kČŇlĘ SD¡ĄqČ’Ğ wynËĎBĎ=tŇ’ĆwĘ NrÌ
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĆwĘ xČĳĄBzĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ
ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJ
ăĂ C‘ędĘŇyĲĎwĘ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ Mh
¡Ć lĎ ytŇĂ yy¿ĂhĎwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ
yn¡Ă’Ğ Mk
ĳĎŇ otŇbŇĘ ynăĂkŇĘ S
Ď lĘ MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mt
ËŇĎ ’
Ł ytŇĂ ’ŇÌĄYoh rS
ĆÄ ’Ğ MhĆŔyhĄŁlă’Ĺ
: MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ
oJÁrĘ’Ď hŇUÄĎ ’Č : otŇĲ ’
Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ MyF
¡Ă S
Ă yY¿Ą‘Ğ tŇrĆT
Ł ĳ qĘ rT
ăČ qĘmĂ xČ¡BĄ zĘmĂ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ
ÉtĎyjĂYĂwĘ : wytĲŇĎ nŁrĘqČ CeU
¡Ć mĂ otŇĳ mĎŁqĲ MyĂt
¡ŇČ UĎ’ČwĘ hŇyŔĆhĘyĲĂ ‘ČCbăŇrĎ ÉoBxĘrĎ hŇąUĎ ’ČwĘ
tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ wyt
ĳŇĎ nŁrĘqČ=tŇ’ĆwĘ bŇyb
¡ŇĂ sĎ wyt
ËŇĎ r
Ł yqĲĂ=tŇ’ĆwĘ oGÌGČ=tŇ’Ć rohęTĎ bŇăhĎ zĎ otÁ’
Ł
oręzĄlĘ tŇxČê
ăČ mĂ ű oQă=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ bŇhÁĎ zĎ tŇŁ‘ÄBĘTČ žyêĄS
Ę C : bŇybĲŇĂ sĎ bŇ¡hĎ zĎ rz¿Ą oQË
l‘
.‘"tw V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ìlĘ ’"s v.42

.ty‘ĂbĂrĘ l"sb ,b"dxw ’"d Nkw ’lm ty‘ĂybĂrĘ ’"s v.40
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30. 5–18

MyDĂŔbČŇlĘ MyêăĂbĎŇlĘ ÉhyĎřhĎwĘ wyDĳĎYĂ ynăĄS
Ę =l‘Č hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ wytŔĎ ‘ŁlĘYČ yê
ăĄS
Ę l‘Čť
t
¿ŇĎ yjĂYĂwĘ MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ MyD¡ĂBČhČ=tŇ’Ć tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ : hŇUĎhĲĄBĎ otŇ¡ ’
Ł tŇ’Ň¿W
Ą lĎ
tŇdĳŇĚ‘ĄhĲĎ Nră
Ł ’Ğ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ tŇkĆŇŁrŔjĎhČ ynăĄpŇĘ lĂ ÉotŇ’
Ł hŇê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : bŇhĲĎzĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł
ryT
¿Ă qĘhĂwĘ : hŇUĎS
ĲĎ ì¡ŇlĘ dŇ‘¿ĄCĎ’Ă rS
ËĆ ’Ğ tŇdŔĚ‘Ąh
ăĎ =l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ tŇrĆj
Ł ę JČhČ ynăĄpŇĘ lĂř
tŇŁr¡eĄhČ=tŇ’Ć obËŇyTĂyhĲĄBĘ rqĆŁBęBČ rqĆŁBăBČ MyU
ĳĂ sČ tŇrĆT
Ł ă qĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ wyl
ËĎ ‘Ď
hŇeĎrĳĆyTĂqĘyČ MyĂB
¡Č rĘ‘ĞhĲĎ NyB
¿Ą tŇŁrËeĄhČ=tŇ’Ć NrÌ
Ł hĞ’ĲČ tŇŁlÄ‘ĞhĲČbŇĘ Cř : hŇeĎrĲĆyTĂqĘyČ
hŇr¡ĎzĎ tŇrĆT
Ł ¿ qĘ wyl
ËĎ ‘Ď Cl¿‘ĞtĲŇČ =âl : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁrĲŁdŇlĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇym
ËĂ êĎ tŇrĆT
Ł Ì qĘ
wytŔĎ nŁrĘqČ=l‘Č ÉNr
Ł hĞ’ĲČ rj
ąĆkŇĂ wĘ : wyl
ĲĎ ‘Ď CkŇ¡ iĘtŇĂ âl¿ ëŇsĆnĄěwĘ hŇĳxĎ nĘmĂC hŇăĎl‘ŁwĘ
ÉwylĎ‘Ď rj
ąĄkČŇyĘ ÉhnĎè
Ď BČ tŇąxČ ’Č MyrĂęjĚJĂhČ tŇ’ŇăFČ xČ MDČÂmĂ hŇĳĎè
n Ď BČ tŇ¡xČ ’Č
: hoĲĎhyl
ĲČ ’Ch¡ MyS
¿Ă dĎŇqĲĎ=SdŇĆŁqĲ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ
È l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ S’Ňr¿
Ł =tŇ’Ć ’v
ĎÂ tŇĂ yJ
ăĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł dŇq
Ł ă pŇĘ BĂ ho¡Ďhyl
ĲČ oS
Ë pŇĘ nČ rpĆŇŁJÌ Sy’
ăĂ CnÁtŇĘ nÄĎ wĘ ůMhĆydŇĄqĲĚpŇĘ lĂ
MydĂŔqĚjĘhČ=l‘Č ÉrbĄŇ‘ŁhĲĎ=lJĎ CnęêĘyĂ ű hŇăĆz : MtĲŇĎ ’
Ł dŇq
Ł ¿ pŇĘ BĂ PŇgĆŇ¡nĆ Mh
ËĆ bĎŇ
tŇyY
ăĂ xĞmĲČ lqĆè
ĆŔ hČ ÉhrĎGĄ MyrąĂW
Ę ‘Ć SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡è
Ć hČ tŇyY
¿Ă xĞmĲČ
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć NB
ËĆř mĂ MydĂŔqĚjĘhČ=l‘Č ÉrbĄŇ‘ŁhĲĎ lJ
Ł ę : hoĲĎhyl
ĲČ hŇm
¡Ď CrêĘ lqĆè
ĆŔ hČ
É lDČhČwĘ hŇBĆęrĘyČ=âlĲ ryS
ăĂ ‘ĎhĲĆ : hoĲĎhyĘ tŇm
¿Č CrêĘ Nê
¡ĄyĂ hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ hŇ¡ĎS
nĎ
rj
¡ĄkČŇlĘ hoĎŔhyĘ tŇm
ăČ CrêĘ=tŇ’Ć ÉttŇĄ lĎ lqĆĳè
Ď hČ tŇyY
¡Ă xĞUĲČmĲĂ Ty‘ŔĂ mĘyČ âlă
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Ét’ĄmĄ MyrĂęjĚJĂhČ PŇsĆăJĆ =tŇ’Ć êÂĎ xĘqČĲlĎ wĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ S
Ł Ĳ pŇĘ nČ=l‘Č
ÉNorJĎzĂlĘ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ ynĄÄbŇĘ lĂ žhyĎhĎwĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğ=l‘Č otŔ’
Ł ê
ăĎ tŇČ ĲnĎ wĘ
: Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁSĲpŇĘ nČ=l‘Č rj
¡ĄkČŇlĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ
tŇS
Ćx
Ł ¡ nĘ oe¿kČŇwĘ tŇS
Ć ŁxËnĘ roI¿JĂ tŇĎ yW
ĂÁ ‘ĎwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
hŇUĎ¡S
Ď ê
¿Ď tŇČ ĲnĎ wĘ xČBĄŔzĘUĂhČ Nyb
ăŇĄ C Éd‘Ąom lhĆŁ’ą=NyB
ĲĄ otę’
Ł ê
ăĎ tŇČ ĲnĎ wĘ hŇĳYĎ xĘrĎlĘ
Mym

Nk v.8 .g"dw b"d Nkw ynĄpĘlĂwĘ ’"s v.6 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw CyhĎwĘ ’"s v.4 .l
.l’kym [27:20—30:10] hVrph MV v.10 .’lm tol‘ĞhČbĘC yllhbw ,’y‘gb wywh tl‘hbĘCĲ n"b ,’"b
tyV‘w ,[29:1] rbdh hzw ,[27:20] hVrph V’r ,’bh rdsh Nm Myqwsp hrV‘w +b Myrdsw .’"q Myqwspw
+g Mypwlxw .MyVlVw tw’m ‘br’w Mypl’ tVmx twytw’w .bŁyŁw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[30:1] xbzm
n"bw ’y‘g ’lb ,[28:33] ynm‘pČC ’rwq ’"b ,’y‘gb =t’
ĲĆwĘ n"bw ,[28:5] tlxth M‘ =t’ĆwĘ hlm PTwx ’"b
Pwlx Mhb Ny’ rV’w ,’y‘gb wywh tl‘hbĘCĲ n"bw ,[30:8] ’y‘g ’lb tl‘hbĘC ’rwq ’"b ,’y‘gb wywh ynm‘pČCĲ
Myklmb Mybr Mymy yhyw hrTph v.11 .[29:34] rtwy=M’
ĲĂ wĘ ,[29:13] blxh lk=t’
ĲĆ ,[28:10] twmV=t’
ĲĆwĘ
yllhb v.14 .+k qwsp b’x’ xlVyw Nylyxtm Mydrpsw : MyznkV’h ghnmk T"l qwsp d‘ +’ qwsp h"y +’
.yrYb NB
Ą mĂ

5
6
7

8
9
10

11, 12

13

14
15

16

17, 18

30. 19–31. 3
19
20
21

22, 23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

37
38

’l, 2
3
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: MhĲĆylĄgŇĘ rČ=tŇ’ĆwĘ Mh
¡Ć ydŇĄyĘ=tŇ’Ć CeU
ĳĆ mĂ wyn¡ĎbĎŇC Nr¿
Ł hĞ’ĲČ CYËxĞrĲĎwĘ : MyĂmĲĎ
Mê
ąĎ S
Ę gŇĂ bŇĘ o’ă CtŇĳmĚ yĎ âlăwĘ MyĂm¡Č=CYxĞrĘyĂ dŇ‘ËĄom lhĆŁ’Ì=l’Ć M’ÂĎ ŁbŇBĘ
Mh
¿Ć ydŇĄyĘ CYËxĞrĲĎwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă ryT
¿Ă qĘhČlĘ tŇrĄŔS
Ď lĘ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ=l’Ć
: MtĲŇĎ r
Ł ŁdĲŇ lĘ o‘¡rĘzČlĘC ol¿ Ml
ËĎ o‘=qxĎ Mh
ÌĆ lĎ hŇtÄĎ yĘhĲĎwĘ CtŇĳmĚ yĎ âlăwĘ Mh
¡Ć ylĄgŇĘ rČwĘ
ůS’Ňr
Ł Mym
ăĂ W
Ď BĘ ÈìlĘ=xqČ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
MyĂtĳĎŇ’ŇmĎC Myè
ăĂ mĂxĞ otŇ¡ yYĂxĞmĲČ MW
Ć ¿BĆ =NmĎřeĘqĂwĘ tŇo’ŔmĄ Sm
ăĄ xĞ ÉrorDĘ=rmĎ
SdŇĆŁuĳhČ lqĆăS
Ć BĘ tŇo’¡mĄ Sm
¿Ą xĞ hŇDĎěqĂwĘ : MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎC Myè
¿Ă mĂxĞ MW
Ć Łb¡Ň=hŇnĄqĘC
tŇxČq¡ČrĘmĂ xqČr¿
Ł SdŇĆŁqŔ=tŇxČS
Ę mĂ NmĆS
Ć ť otę’
Ł tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ : NyhĲĂ tŇyĂz¡Č NmĆ¿S
Ć wĘ
lhĆŁ’ă=tŇ’Ć ob¡Ň ê
¿Ď xĘS
Č mĲĎC : hŇyĲĆhĘyĲĂ SdŇĆq
Ł ¡ =tŇxČS
Ę mĂ NmĆ¿S
Ć xČqĳĄr
Ł hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ
=tŇ’ĆwĘ wylĎŔJĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉNxĎlĘè
Ě hČ=tŇ’ĆwĘ : tŇdŇĲĚ‘ĄhĲĎ Nor¿’Ğ tŇ¡’Ą wĘ dŇ‘ĳĄom
hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ xB
¿Č zĘmĂ=tŇ’ĆwĘ : tŇrĆT
Ł Ĳ uĘhČ xB
¿Č zĘmĂ tŇ¡’Ą wĘ hĎyl
ĳĆ JĄÍtŇ’ĆwĘ hŇr¡ĎnŁUĘhČ
SdŇĆŁqă Cy¡hĎwĘ MtŔĎ ’
Ł ê
ăĎ S
Ę DČqĂwĘ : oeĲJČ=tŇ’ĆwĘ rI¡ŁJĂhČ=tŇ’ĆwĘ wyl
ĳĎ JĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
xS
ĳĎ mĘêĂ wyn¡ĎBĎ=tŇ’ĆwĘ Nr¿
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĆwĘ : SDĲĎqĘyĂ Mh
¡Ć BĎ ‘Čg¿ŇĄeŁhČ=lJĎ MyS
ĳĂ dĎŇqĲĎ
NmĆS
Ć ţ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rB
ăĄ dČŇêĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’ĆwĘ : ylĲĂ Nh
¿Ą kČŇlĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ê
¿Ď S
Ę DČqĂwĘ
ëŇsĎŔyyĂ âlă ÉMdĎŇ’Ď rW
ąČ BĘ=l‘Č : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁrĲŁdŇlĘ yl
¡Ă hŇËĆz hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ SdŇĆq
Ł Ä =tŇxČS
Ę mĂ
Sy’Ăť : Mk
ĲĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ SdŇĆq
Ł ¡ ’ChŔ SdŇĆq
Ł ă Chm
Ł ĳ JĎ CW
¡ ‘ĞtĲŇČ âl¿ oêŔnĘJĚtŇĘ mÄČ bŇĘ C
: wyUĲĎ‘ČmĲĄ tŇr¡ČkŇĘ nĂwĘ rzĳĎ=l‘Č CeU
¡Ć mĂ Nê
ËĄyĂ rS
¿Ć ’ĞwĲČ Chm
Ł Ŕ JĎ xqăČrĘyĂ rS
ăĆ ’Ğ
ű PŇąTĎ nĎ MyUęĂ sČ ìăŇlĘ=xqČ hŇS
ĆÁ m
Ł =l’Ć hoĎÄhyĘ žrmĆ’ŇIŁwČ
tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ : hŇyĲĆhĘyĲĂ dŇ¡bČŇ BĘ śdŇ¿BČ hŇĳĎJzČ hŇăĎb
nŁ Ň lĘC MyU
¡Ă sČ hŇnĎŔBĘlĘxĆwĘ ÉtlĆxĄÄS
ĘC
ê
ăĎ qĘxČS
ĲĎ wĘ : SdŇĆŁqĲ roh¿TĎ xQ
¡Ď mĚmĘ xČqĳĄor hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ xqČr¡
Ł tŇrĆT
Ł Ŕ qĘ ÉHtŇĎ ’
Ł
rS
ËĆ ’Ğ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ăBĘ ÉtdŇĚ‘ĄhĲĎ ynąĄpŇĘ lĂ hŇeĎUĆÁmĂ hŇêÄĎ tŇČ ĲnĎ wĘ ůqdŇĄhĎ ÈheĎUĆmĂ
rS
ăĆ ’Ğ ÉtrĆT
Ł Ä uĘhČwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ MyS
¡Ă dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ¿ hŇUĎĳS
Ď ì¡ŇlĘ dŇ‘¿ĄCĎ’Ă
Sy’
ËĂ : hoĲĎhyl
ĲČ ì¡ŇlĘ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ SdŇĆŁqË Mk
ĳĆŇ lĎ CW
¡ ‘ĞtĲŇČ âl¿ HêŔĎ nĘJĚtŇĘ mÄČ BĘ hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ
: wyUĲĎ‘ČmĲĄ tŇr¡ČkŇĘ nĂwĘ HB
ĳĎ xČyrăĂhĎlĘ hĎom¡kĎŇ hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ
l’
ËĄ lĘYČBĘ MS
ĳĄ bŇĘ ytŇĲĂ ’ŇrăĎqĎ hŇ¡’Ą rĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ xČCră otŇ¡ ’
Ł ’Q
¿Ą mČ’ĞwĲĎ : hŇdŇĲĎChyĘ hŇ¿FĄ mČlĘ rCx¡=NbĆŇ yr¿ĂC’=NBĆ
hmkxb
.qsp dbb ű db v.34

.‘"tw V"x Nkw hylk=lJĎ=t’w ’"s v.27

.Mlwxb Nm
Ł nĘqĂwĘ n"b ,’"b Nk v.23
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twmV

31. 4–32. 1

tŇŁbĳŇS
Ď xĞmĲČ bŇŁS
¡ xĘlČř : hŇkĲĎŇ’ŇlĎmĘ=lkĎŇbŇĘ C tŇ‘Čd¡ČŇbŇĘ C hŇ¿ĎCb
n Ň tŇĘ bŇĂ Cř hŇËmĎ kŇĘ xĎBĘ 4
tŇâQ¡mČlĘ NbĆŇË’Ć tŇS
Ć r¿
Ł xĞb
ĲČŇ C : tŇS
Ć ŁxĲeĘbČŇC PŇsĆ¡JĆ bČŇC bŇ¿hĎ EĎBČ tŇoW
Ë ‘Ğl
ĲČ 5
oêę’Ă yêĂt
ăŇČ nĎ hŇÌĄh
e Ă ynÂ’
Ă Ğ wĲČ : hŇkĲĎŇ’ŇlĎmĘ=lkĎŇBĘ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ Z‘ĳĄ tŇS
Ć ră
Ł xĞb
ĲČŇ C 6
yêĂt
ăŇČ nĎ bŇ¡Ąl=MkČŇxĞ=lJĎ bŇ¿ĄlbŇĘ C NdĎŔ=hŇFĄmČlĘ ÉëmĎsĎyxĲĂ’Ğ=NBĆ bŇ’ÂĎ ylĂhĽ’ĲĎ tŇă’Ą
ÉNr
Ł ’ĎhĲĎ=tŇ’ĆwĘ dŇ‘ęĄ om lhĆŁ’ă ű tŇă’Ą : ìŇtŇĲĂ yCĂYĂ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ¡’Ą CWě‘ĎwĘ hŇĳmĎ kŇĘ xĎ 7
=tŇ’ĆwĘř : lhĆŁ’ĲhĎ yl
¿Ą JĘ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ wyl
ĳĎ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ tŇrĆj
Ł¡ JČhČ=tŇ’ĆwĘ tŇdŔĚ‘Ąl
ĲĎ 8
tŇ¡’Ą wĘ hĎyl
ĳĆ JĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ hŇr¡Ďh
Ł FĘhČ hŇr¿ĎnŁUĘhČ=tŇ’ĆwĘř wylĎŔJĄÍtŇ’ĆwĘ ÉNxĎlĘè
Ě hČ
roI¡JĂhČ=tŇ’ĆwĘ wyl
ĳĎ JĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ xB
¿Č zĘmĂ=tŇ’ĆwĘ : tŇrĆT
Ł Ĳ uĘhČ xB
¿Č zĘmĂ 9
NhĄŔJ
Ł hČ Nră
Ł hĞ’ĲČlĘ ÉSdŇĆŁuÄhČ ydąŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’ĆwĘ dŇrĳĎřv
Ę hČ ydăŇĄgŇĘ BĂ tŇ¡’Ą wĘ : oeĲJČ=tŇ’ĆwĘ 10
MyU
¡Ă iČhČ tŇrĆT
Ł ¿ qĘ=tŇ’ĆwĘ hŇËxĎ S
Ę UĂhČ NmĆÌĆS tŇ’ĄÄwĘ : NhĲĄkČŇlĘ wyn¡ĎbĎŇ yd¿ŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’ĆwĘ 11
: CWĲ‘ĞyĲČ ìŇt¡ĂŇyCĂYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ SdŇĆŁuĳlČ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=l’Ć rBĄÄDČ hŇêÂĎ ’ČwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ 12, 13
ÉMkĆŇynĄyb
ĲĄŇ C ynąĂyBĄ ’whÁĂ tŇo’Ä žyJĂ Crm
Łĳ S
Ę êĂ yt
¡ŇČ ŁtŇBĘS
Č =tŇ’Ć ëŇ¿’Č rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
tŇBĎŔè
Č hČÍtŇ’Ć ÉMêĆrĘmČS
Ę C : Mk
ĲĆŇ S
Ę DĂqČmĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ tŇ‘ČdČělĎ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ 14
ÉHbĎŇ hŇ¿W
Ć ‘ŁhĲĎ=lJĎ yJęĂ tŇmĎŔCy tŇomă ÉhĎylĆÄlĘxĲČmĘ Mk
ĳĆŇ lĎ ’wh
¡Ă SdŇĆq
Ł ¿ yJ
ËĂ
ÈMymĂyĎ tŇS
Ć ăS
Ą : hĎyUĲĆ‘Č śbŇrĆu¿ĆmĂ ’wh
¡Ă hČ SpĆŇ¿eĆhČ hŇt
ËŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ hŇkĎŔ’ŇlĎmĘ 15
hoĳĎhyl
ĲČ SdŇĆŁq¡ NotŇË BĎS
Č tŇÌBČ S
Č y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăbČŇC ůhkĎŇ’ŇlĎmĘ hŇăW
Ć ‘ĎyĲĄ
=ynĲĄbŇĘ Cr¿mĘS
ĲĎ wĘ : tŇmĲĎCy tŇom¿ tŇ¡BĎ è
Č hČ Moy¿BĘ hŇËkĎŇ ’ŇlĎmĘ hŇÌĆW‘ŁhĲĎ=lJĎ 16
: Ml
ĲĎ o‘ tŇyr¿ĂBĘ Mt
¡ŇĎ r
Ł ŁdĲŇ lĘ tŇËBĎ è
Č hČÍtŇ’Ć tŇoW
Ì ‘Ğl
ĲČ tŇĳBĎ è
Č hČÍtŇ’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
hŇąW
Ď ‘Ď MymęĂ yĎ tŇS
Ć ăS
Ą =yJĲĂ Ml
ĳĎ ‘ŁlĘ ’wh
¡Ă tŇo’¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉNybĄŇC ynęĂ yBĄ 17
: SpĲČŇeĎIĂwČ tŇ¡bČŇ S
Ď y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ ÉMoIbČŇC ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂmăČè
Ď hČ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ
ynČŔysĂ rh
ăČ BĘ Éoê’Ă rB
ąĄdČŇlĘ ÉotŇŁQkČŇJĘ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć Nê
ăĄIĂwČ
18
’rĘIăČwČ : MyhĲĂŁl’Ĺ ‘B
¿Č YĘ’ĆBĘ Myb
¡ŇĂ tŇĚ JĘ NbĆŇ’ĆŔ tŇx
Łă l
Ě tŇdĳŇĚ‘ĄhĲĎ tŇŁxăl
Ě yn¡ĄS
Ę bl
Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=l‘ĲČ M‘ÁĎ hĎ lhĄÄuĎIĂwČ rh
ĳĎhĎ=NmĂ tŇdŇĆrăĆlĎ hŇ¡S
Ćm
Ł SS
¿Ą ŁbŇ=yJĲĂ M‘ĎŔhĎ
ű hŇăĆ=yJ
z Ă CnynĄŔpĎŇlĘ ÉCkŇlĘyĲĄ rS
ąĆ ’Ğ MyhęĂ Łl’Ĺ Cnl
ăĎř =hŇW
Ą ‘Ğ ű MCqă ÉwylĎ’Ą CrąmĘ’ŇIĲŁwČ
hVm

.b"l h"l Nmql Nyy‘ : V"xw rd"nq y"k +h Nkw bS
Ł xĘlČwĘ ’"s v.4 .q"dw y"k ’"t Nkw hnĎCbtĘBĂ ’"s v.3 .’l
+l ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw wylk=lJĎ=t’w ’"s v.8 .V"xw rd"nq y"k +w Nkw =t’Ć ’"s v.8
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw trĄè
Ď hČ ’"s v.10 .V"xw rd"nq y"k +d Nkw =t’Ć ’"s v.8 .z"k
.tbVh=Moy=t’ rybs v.16 .s"tw y"k ’"t Nkw hĎyUĆ‘ČmĄ ’"s v.14 .tbVh=Moy=t’ rybs v.14
.Vgdb dmlh CnQĎ ’"s v.1 .bl

32. 2–16

2
3
4

5
6

7
8

9
10
11

12

13

14

15
16
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hŇyĎh¿Ď=hŇmĆ Cn‘Ęd¡ČŇyĎ âl¿ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉCnlĎÄ‘ĹhĲĆ rS
ąĆ ’Ğ Sy’ęĂ hĎ hŇăS
Ćm
Ł
MkĆŔyS
Ą nĘ ynăĄzĘ’ĎBĘ ÉrS
Ć ’Ğ bŇhĎŔEĎhČ ym
ăĄ zĘnĂ ÉCqrĘjĲĎ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ : olĲ
ym
¿Ą zĘnĂ=tŇ’Ć M‘ĎŔhĎ=lJĎ ÉCqrĘjĲĎtŇĘ IĲĂwČ : yl
ĲĎ ’Ą C’yb
¡ŇĂ hĎwĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ nĲŁbŇĘ C Mk
¡ĆŇ ynĄBĘ
rYČąĎwČ
I MdĎęIĎmĂ xuăČIĂwČ : NrĲ
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆ C’yb
¡ŇĂ IĎwČ Mh
ĳĆ ynĄzĘ’ĎBĘ rS
ăĆ ’Ğ bŇ¡hĎ EĎhČ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hŇQĆą’Ą CrŔmĘ’ŇIăŁwČ hŇĳĎkŇ iĄmČ lgĆŇ‘ăĄ ChW
¡Ą ‘ĞIĲČwČĲ TrĆxĆŔBČ ÉotŇ’
Ł
wynĳĎpĎŇlĘ xČ¡BĄ zĘmĂ NbĆŇ¿IĂwČ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ ’rĘIăČwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇCl¡‘ĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ
Clă‘ĞIĲČwČ tŇrĎŔxĽU
ăĎ mĲĂ ÉCmyJÄĂ S
Ę IČwČ : rxĲĎmĎ ho¡Ďhyl
ĲČ gŇx
¿Čř rmČŔ’ŇIŁwČ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ ’rąĎqĘIĂwČ
: qxĲĄYČlĘř Cmq¡ĚIĎwČ otŔS
Ď wĘ lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ ÉM‘ĎhĎ bŇS
Ć ąĄwČ
I Mym
ĳĂ lĎS
Ę CSG¡ĂIČwČ tŇŁlŔ‘Ł
tŇĎ yl
¡Ą ‘ĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ ìŔUĘ‘Č tŇăxĄ S
Ă yJĂť dŇrĄě=ëŇlĆ hŇĳĆSm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
MhĆŔlĎ CW
ă ‘Ď MtŔĂ yřCĂYĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉërĆDÄĆhČ=NmĂ rhĄęmČ Crs
ăĎ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ
ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hŇQĆą’Ą CrŔmĘ’ŇŁIăwČ olŔ=CxBĘzĘIĂwČ Éol=CwxĞêĲČS
Ę IĂwČ hŇĳĎkŇ iĄmČ lgĆŇ‘¡Ą
hŇĳĆSm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇCl¡‘ĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
hŇxĎyeăĂhČ ÉhêĎ‘ČwĘ : ’ChĲ PŇrĆ‘Ł ¡ =hŇS
Ą qĘ=M‘Č hŇ¿Ąh
e Ă wĘ hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ
hŇS
ĆŔ m
Ł lx
ăČ yĘwČ : lodĲŇ GĎ yogŇ¿ lĘ ì¡ŇtŇĘ o’Ĳ hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĘ MQ
ĳĄ kČŇ’ĞwĲČ Mh
¡Ć bĎŇ yj
¿Ă ’Č=rxČyĲĂwĘ yQĂŔ
rS
ąĆ ’Ğ ìŇUĆŔ‘ČBĘ ÉìjĘ’Č hŇrąĆxĹyĲĆ ÉhoĎhyĘ hŇąmĎ lĎ rmĆ’ŇŁIęwČ wyh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡ĄjĘ=tŇ’Ć
CrÄmĘ’ŇyĲŁ žhUĎlĎ : hŇqĲĎzĎxĞ dŇy¿ĎbŇĘ C lod¡ŇGĎ xČk
ŁŇ¿ BĘ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉtĎ’ŇYĄÄoh
MtŔĎŁQkČŇlĘCÄ MyrĂŔhĎB
ĲĆ ÉMtŇĎ ’
Ł gŇrą
Ł hĞĲlČ ÉM’ĎyYĂohĲ hŇ‘ąĎrĎBĘ rm
Ł ę ’ŇlĄ MyĂrČÁYĘmĂ
: ìŇUĲĆ‘ČlĘ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ=l‘Č Mx
¿Ą eĎhĂwĘ ìŇjĆŔ’Č NorăxĞmĲĄ bŇCSť hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ
ÈMhĆlĎ êĎ‘ĘăBČ S
Ę nĂ rS
ĆÄ ’Ğ ìŇydęĆbĎŇ‘Ğ l’ĄÁrĎW
Ę yĂlĘCĲ qxÄĎ YĘyĂlĘ žMhĎrĎbŇĘ ’ČlĘ rk
Ł Ã zĘ
=lkĎŇwĘ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ yb
¡ŇĄ kŇĘ okŇĲ JĘ MkĆŔ‘ĞrĘzČ=tŇ’ĲĆř ÉhBĆrĘ’Č MhĆŔlĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇêĘwČ ůëBĎ
MxĆ¡eĎIĂwČ : Ml
ĲĎ ‘ŁlĘ Cl¡xĞĲnĎ wĘ MkĆŔ‘ĞrĘzČlĘ ÉNêĄ’Ć yêĂrĘmČę’Ď rS
ăĆ ’Ğ tŇ’ŇŁEÁhČ ZrĆ’ÄĎ hĎ
: oUĲ‘ČlĘ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ rB
¡Ć DĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=l‘Č hoĳĎhyĘ
ÉMybŇĂ tŇĚ JĘ tŇŁxęl
Ě odŇĳyĎBĘ tŇd¡ŇĚ‘ĄhĲĎ tŇŁx¿l
Ě ynËĄS
Ę C rhĎŔhĎ=NmĂ ÉhS
Ćm
Ł dŇrĆIąĄwČ NpĆŇIĂÁwČ
Myh
¡Ă Łl’Ĺ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ tŇŁxŔQ
Ě hČÄwĘ : MybĲŇĂ tŇĚ JĘ Mh
¿Ą hŇ¡Ćm
E Ă C hŇ¿Ćm
E Ă MhĆŔyrĄbŇĘ ‘Ć ynăĄè
Ę mĂ
hmh
,y"k ’"t Nkw MtĎyCĂYĂ ’"s v.8

.w"Tdw b"d Nkw M‘Tb +ĲĆl wyl‘ rsmnw qx
ĲĆYl ’"s v.6 .Zmq gxĎ ’"s v.5
.’y‘g ’lb =t’Ć n"b ’"n v.13 .‘"tw q"d
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‘m
ÌČ S
Ę IĂwČ : tŇŁxĲQ
Ě hČ=l‘Č tŇCr¡xĎ ’ChŔ ÉMyhĂŁl’Ĺ bŇê
ąČ kŇĘ mĂ bŇêęĎ kŇĘ UĂhČwĘ hŇUĎĳhĄ
hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ loq¿ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇŁ‘ĳrĄřBĘ M‘¡ĎhĎ loq¿=tŇ’Ć ‘ČS
ËĚ ohyĘ
hŇĳS
Ď ClxĞ tŇonă‘Ğ loq¡ Ny’¿ĄwĘ hŇrĎŔCbŇGĘ tŇonă‘Ğ É loq Ny’¿Ą rmĆ’ŇŁIęwČ : hŇnĆxĞUĲČBČĲ
=tŇ’Ć ’rĘI¿ČwČ hŇnĆŔxĞUĲČhČĲ=l’Ć ÉbrČqĎ rS
ąĆ ’ĞJĲČ yhęĂ yĘwČ : ‘ČmĲĄS
Ł yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ tŇoeŔ‘Č loqă
rB
¿Ą S
Č yĘwČ tŇx
ŁŔ Q
Ě hČ=tŇ’Ć Éwdřym ëŇąĄlS
Ę IČwČ hŇS
Ćę m
Ł PŇă’Č =rxČIĲĂwČ tŇŁlĳx
Ł mĘC lgĆŇ‘¡ĄhĎ
S’ĄŔBĎ PŇră
Ł W
Ę IĂwČ ÉCW‘Ď rS
ąĆ ’Ğ lgĆŇ‘ÄĄ hĎ=tŇ’Ć xuÂČ IĂwČ : rhĲĎhĎ tŇxČê
¿Č Mt
¡ŇĎ ’
Ł
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć qĘS
Ę ¡IČwČ MyĂUČŔhČ ynăĄjĘ=l‘Č ÉrzĆIĂÄwČ qDĳĎ=rS
Ć ’Ğ dŇ‘ăČ Nx
¡Č TĘIĂwČ
wyl
¡Ď ‘Ď tŇĎ ’Ň¿bĄŇ hĄ=yJĲĂ hŇĳĆh
E Č M‘ăĎhĎ ì¡ŇlĘ hŇ¿W
Ď ‘Ď=hŇmĆ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=l’ĲĆ ÉhS
Ćm
Ł rmĆ’ŇŁIąwČ
êĎ‘ĘdăČŇyĎ ÉhêĎ’Č ynĳĂd
ŁŇ ’Ğ PŇ¡’Č rxČ¿yĂ=l’Č Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇĲlĎ ŁdŇgŇĘ hŇ¿’Ď TĎxĞ
rS
¿Ć ’Ğ MyhĂŔŁl’Ĺ Cnl
ăĎ =hŇW
Ą ‘Ğ ylĂŔ CrmĘ’ŇIăŁwČ : ’ChĲ ‘r¡ĎbŇĘ yJ
¿Ă M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć
MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉCnlĎÄ‘ĹhĲĆ rS
ąĆ ’Ğ Sy’ęĂ hĎ hŇăS
Ćm
Ł ű hŇăĆ=yJ
z Ă CnynĳĄpĎŇlĘ CkŇ¡ lĘyĲĄ
yl
ĳĂ =CnêĘIĂwČ Cqr¡ĎjĎtŇĘ hĂ bŇhĎŔzĎ ym
ăĂ lĘ ÉMhĆlĎ rm
ąČ ’
Ł wĲĎ : olĲ hŇyĎh¿Ď=hŇmĆ Cn‘Ęd¡ČŇyĎ âl¿
yJ
¿Ă M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉhS
Ćm
Ł ’rĘIąČwČ : hŇĲEĆhČ lgĆŇ‘¿ĄhĎ ’Y
¡Ą IĄwČ S’ĄŔbĎŇ Chk
ăĄŇ lĂS
Ę ’ČwĲĎ
ÉhS
Ćm
Ł dŇŁmą‘ĞIĲČwČ : MhĲĆymĄqĲřĎ BĘ hŇ¡YĎ mĘS
Ă lĘ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ hŇŁ‘ărĎřpŇĘ =yJĲĂ ’Chĳ ‘Čr¡ĚpĎŇ
: ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ=lJĎ wyl
¡Ď ’Ą CpŇ¿ sĘ’ĲĎIĄwČ yl
ĳĎ ’Ą ho¡Ďhyl
ĲČ ym
¿Ă rmĆ’ŇŁIěwČ hŇnĆŔxĞUĲČhČĲ r‘ČS
ăČ BĘ
oB¡rĘxČ=Sy’ĲĂ CmyW
¿Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ MhĆęlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ
=tŇ’Ć=Sy’ĲĂ CgÌŇrĘhĂwĘ hŇnĆŔxĞUĲČBČĲ Ér‘ČS
ČÄ lĎ r‘Čè
ąČ mĂ CbŇCřSÁwĎ CrÄbŇĘ ‘Ă okĳŇrĄyĘ=l‘Č
rb
ăČŇ dĘŇJĂ yw¡ĂlĄ=ynĲĄbŇĘ CW
¿ ‘ĞIĲČwČ : obŇĲ r
Ł qĘ=tŇ’Ć Sy’
¿Ă wĘ Ch‘¡ĄrĄ=tŇ’Ć Sy’
¿Ă wĘ wyx
ËĂ ’Ď
rmĆ’ŇIăŁwČ : Sy’ĲĂ yp
¡ŇĄ lĘř’Č tŇS
Ć Łl¿S
Ę JĂ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉM‘ĎhĎ=NmĂ lj
Łą IĂwČ hŇĳĆSm
Ł
tŇÌtŇĄ lĎwĘ wyx
ĳĂ ’ĎbŇĘ C on¡bŇĘ BĂ Sy’
¿Ă yJ
ËĂ hoĎŔhyl
ĲČ ÉMoIhČ MřąĆkŇ dĘŇyĆ C’ÄlĘmĂ hŇS
Ćę m
Ł
Mê
¿Ć ’Č M‘ĎŔhĎ=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł rmĆ’ŇŁIąwČ tŇrĎŔxĽU
ăĎ mĲĂ ÉyhĂyĘwČĲ : hŇkĲĎŇrĎBĘ MoI¡hČ Mk
ËĆŇ ylĄ‘Ğ
hŇr¡ĎjĘkČŇ’Ğ yl
¿Č C’ hoĎŔhyĘ=l’Ć hŇăĆl‘Ĺ’ĲĆ ÉhêĎ‘ČwĘ hŇĳĎlŁdŇgŇĘ hŇă’Ď TĎxĞ Mt
¡ŇĆ ’ŇTĎxĞ
M‘ąĎhĎ ’TÂĎ xĎ ’eĎęă’Ď rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇËS
Ćm
Ł bŇS
Ď ÌĎwČ
I : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’ŇFČxČ dŇ‘¿ČBĘ
’v
ăĎ êĂ=M’Ă hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : bŇhĲĎzĎ yh
¿ĄŁl’Ĺ Mh
¡Ć lĎ CW
¿ ‘ĞIĲČwČ hŇlĎŔŁdŇgŇĘ hŇă’Ď TĎxĞ ÉhEĆhČ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : êĎbŇĘ tĲŇĎ JĎ rS
¿Ć ’Ğ ì¡ŇrĘpŇĘ iĂmĲĂ ’nĎŔ ynĂăxĄ mĘ NyĂ’Čě=M’ĂwĘ Mt
ĳŇĎ ’ŇFĎxČ
ű ëŇăĄl hŇêÂĎ ‘ČwĘ : yrĲĂpŇĘ iĂmĂ Cex
¡Ć mĘ’Ć ylĂŔ=’TĎxĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ymĂť hŇĳĆSm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ
hxn
rsmn ’"sb ,hqwbd Pwq v.25 .yrq o‘rĎpĘ v.25 .yrq wydĎIĎmĂ ,bytk odIĎmĂ v.19 .yrq o‘rĄBĘ v.17
’"s v.29 .MypĂlĎ’
Ğ rybs v.28 .b"d Nkw rsx CbS
Ě wĎ ’"s v.27 .’ry‘z Pwq ’"sbw ,ytbr Pwq hyl‘
.s"tw ‘"t ,V"x Nkw MkĆydĄyĘ
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ìŇynĳĆpĎŇlĘ ëŇăĄlyĄ yk
¡ŇĂ ’ĎlĘmČ hŇ¿Ąh
e řĂ ëŇlĎŔ ÉyêĂrĘBČÄDĂ=rS
Ć ’Ğ l’
ąĆ M‘ęĎ hĎ=tŇ’Ć hŇăxĄ nĘ
35 M‘
ĳĎhĎ=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ PŇŁG¿IĂwČ : MtĲŇĎ ’ŇFĎxČ Mh
¡Ć lĄř‘Ğ yê¿ĂdĘŇqČpĲĎŇC ydĂŔqĘjĎ MoyăbŇĘ C
: NrĲ
Ł hĞ’ĲČ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ lgĆŇ‘ĄŔhĎ=tŇ’Ć CW
ă ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ l‘Čť
gl rS
¿Ć ’Ğ M‘ĎŔhĎwĘ hŇê
ăĎ ’Č hŇEĆŔmĂ hŇăĄl‘Ğ ëŇăĄl ÉhS
Ćm
Ł =l’Ć hoąĎhyĘ rBĄÄdČŇyĘwČ
MhĎÄrĎbŇĘ ’ČlĘ yêĂ‘ĘBČS
Ę nĂţ rS
ăĆ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎř=l’Ć MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ tŇĎ yl
¡Ă ‘ĹhĲĆ
2 ë
Ň ĳ’Ď lĘmČ ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ yê¿ĂxĘlČS
ĲĎ wĘ : hŇeĎĲnĆ êĘ’Ć ì¡Ň‘ĞrĘzČlĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Ébq
Ł ‘ĞyĲČlĘCĲ qx
ąĎ YĘyĂlĘ
: ysĲĂCbŇyĘhČwĘ yC¡ĂxĂhĲČř yEĂŔ rĂjĘhČwĘ ÉyêĂxĂhĲČwĘ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎř ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’Ć yêęĂ S
Ę rČgĲŇĄ wĘ
3 =h
ŇS
Ą qĘ=M‘Č yJ
ąĂ ìęBĘrĘqĂBĘ hŇlĆÁ‘Ĺ’ĲĆ âlÄ žyJĂ Sb
ĳĎŇ dĘŇC bŇ¡ĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ ZrĆ’
ËĆ=l’Ć
4 ‘r
ËĎhĎ rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć M‘ęĎ hĎ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : ëŇrĆDĲĎBČ ì¡ŇlĘkĆŇ’Ğ=NjĆ hŇêĎ’ČŔ ÉPrĆ‘ŁÄ
5 h
ŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď oy¡dĘŇ‘Ć Sy’
¿Ă CtŇËS
Ď =âlwĘ ClB
ĳĎ ’ČtŇĘ IĂwČ hŇ¡Ćh
EČ
hŇ¿Ćl‘Ĺ’ĲĆ dŇËxĎ ’Ć ‘gČŇrÌĆ PŇrĆ‘Ł Ŕ =hŇS
Ą qĘ=M‘Č Mê
ăĆ’Č É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=l’Ć rm
Ł ą ’Ĺ
=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇm
¿Ď hŇ‘¡ĎdĘŇ’ĲĄwĘ ìŇylĆŔ‘ĎmĲĄ ÉìyĘdĘŇ‘Ć dŇrąĄoh hŇêęĎ ‘ČwĘ ìŇyt
ĳŇĂ yQĂkŇĂ wĘ ì¡ŇBĘrĘqĂbŇĘ
6, 7 xu
ÄČ yĂ žhS
Ćm
Ł C : bŇrĲĄox rh
¿Č mĄ My¡ĎdĘŇ‘Ć=tŇ’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ ClÌ~ĘnČtŇĘ IĲĂwČ : ëŇĲQĎ
’rĎq¿ĎwĘ hŇnĆŔxĞUĲČhČĲ=NmĂ ÉqxĄrĘhČ hŇnĆęxĞUĲČlČĲ ZCxămĂ ű olă=hŇTĎĲnĎ wĘ lhĆŁ’ÁhĎ=tŇ’Ć
dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă=l’Ć É’YĄyĄ hoĎŔhyĘ SuăĄbČŇmĘ=lJĎ ÉhyĎhĎwĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă ol¡
8 ÉCmCq
Ä yĎ lhĆ’
Ł Ŕ hĎ=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł tŇ’ŇąYĄ JĘ hŇyĎęhĎwĘ : hŇĲnĆ xĞUĲČlČĲ ZCx¿mĂ rS
¡Ć ’Ğ
o’¡B
Ł =dŇ‘Č hŇS
ĆŔ m
Ł yrăĄxĞ’ĲČ ÉCTyBÄĂ hĂwĘ olĳhĽ’ĲĎ xtŇČ ăjĆ Sy’
¡Ă CbŔ~ĘnÄĂ wĘ M‘ĎŔhĎ=lJĎ
9 xt
ŇČ ăjĆ dŇm
¡Č ‘ĎwĘ NnĎŔ‘ĎhĲĆ dŇCUă‘Č ÉdrĄyĄ hŇlĎhĹ’
Ł Ŕ hĎ ÉhS
Ćm
Ł ’b
Ł ąŇ JĘ hŇyĎęhĎwĘ : hŇlĎhĹ’
Ł Ĳ hĎ
10 d
Ň ¡mĄ ‘Ł NnĎŔ‘ĎhĲĆ dŇCUă‘Č=tŇ’Ć ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇ hŇą’Ď rĎwĘ : hŇS
ĲĆ m
Ł =M‘Ă rB
¡Ćř dĂŇwĘ lhĆŁ’ĳhĎ
11 rB
ĆÄ dĂŇwĘ : olĲhĽ’ĲĎ xtŇČ ¿jĆ Sy’
¡Ă CwŔxĞêĲČS
Ę hĲĂwĘ ÉM‘ĎhĎ=lJĎ MqąĎwĘ lhĆŁ’ĳhĎ xtŇČ ăjĆ
Ch‘ĳĄrĄ=l’Ć Sy’
¡Ă rB
¿Ą dČŇyĘ rS
ËĆ ’ĞJĲČ MynĂŔjĎ=l’Ć MynăĂjĎ ÉhS
Ćm
Ł =l’Ć hoąĎhyĘ
ëŇoê¿mĂ Sym
¡Ă yĎ âl¿ r‘ČnČŔ ÉNCn=NBĂ ‘ČS
ąĚ ohyĘ otÁrĘS
ĎÄ mĘC hŇnĆŔxĞUĲČhČĲ=l’Ć ÉbS
Ď wĘ
: lhĆŁ’ĲhĎ
12 M‘
ăĎhĎ=tŇ’Ć l‘ČhČť ÉylČ’Ą rm
ąĄ ’
Ł hŇêÂĎ ’Č hŇ’ĄrĘţ hoĎęhyĘ=l’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł rmĆ’ŇŁIÄwČ
ÉêĎrĘmČÄ’Ď hŇê
ąĎ ’ČwĘ yU
ĳĂ ‘Ă xl
¡Č S
Ę êĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą ynĂêŔČ ‘ĘdČŇohĲ âlă ÉhêĎ’ČwĘ hŇEĆŔhČ
13 Nx
ĄÁ ytŇĂ ’ŇYĎÄmĎ ž’nĎ=M’Ă hŇêÃĎ ‘ČwĘ : ynĲĎy‘ĄBĘ Nx
¡Ą tŇĎ ’Ň¿YĎ mĎ=MgČŇwĘ MS
ĄŔ bŇĘ ìŇyêăĂ‘ĘdČŇyĘ
Kyny‘b

’"s v.1 .gl .’lm MhĆylĄ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.34 .V"x Nkw yrqw bytk heĄhĂwĘ ’"s ,heĄhĂwĘ rybs v.34
‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw yCĂxĂhČwĘ ’"s v.2 .Nwmdq swpd ’"tw s"t ,V"x Nkw yrĂm
Ł’
ĹhĎwĘ ’"s v.2 .Zr’Ŕh
.yrYb rB
Ą dw yqwbnzb v.9 .s"tw
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ìŇynĳĆy‘ĄBĘ Nx
¡Ą =’YĎmĘ’Ć N‘Čm
¿Č lĘ ìŔ‘ĞdăĎŇ’ĄwĘ ìŇkĆŔrĎDĘ=tŇ’Ć É’nĎ ynĂ‘ąĄdŇĂohĲ ìŇynĆęy‘ĄBĘ
rmĆ’ŇI¡ŁwČ : ëŇĲlĎ ytŇĂ x
Ł ¿ nĂhĞwĲČ CkŇ¡ĄlyĄ yn¿ČjĎ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ : hŇĲEĆhČ yoG¿hČ ì¡ŇUĘ‘Č yJ
¿Ă hŇ’ĄěrĘC
’opę’Ą ‘dăČŇCĎyĂ ű hŇăUĆ bČŇC : hŇĲEĆmĂ Cnl
¡Ą ‘ĞêĲČ=l’ĲČ MykĂŔlĘh
Ł Ĳ ÉìynĆÄjĎ Ny’
ąĄ=M’Ă wyl
ĳĎ ’Ą
ÉCnyřlĂÄpŇĘ nĂwĘ CnU
ĳĎ ‘Ă ìăŇêĘkŇĘ lĆBĘ ’ol¡hĞ ìŇUĆŔ‘ČwĘ ynăĂ’Ğ ÉìynĆÄy‘ĄBĘ Nx
ąĄ ytŇĂ ’ŇYÄĎ mĎ=yJĲĂ
: hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ M‘ĎŔhĎ=lJÄĎ mĂ ìŔUĘ‘ČwĘ ynăĂ’Ğ
êĎrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇËĆh
E Č rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć MG
ăČ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
’n
¡Ď ynĂ¿’Ą rĘhČ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ : MS
ĲĄ BĘ ì¡Ň‘ĞdŇĲĎ’ĄwĲĎ ynČŔy‘ĄBĘ ÉNxĄ tŇĎ ’ŇąYĎ mĎ=yJĲĂ hŇĳĆW‘Ĺ’ĲĆ
ytŇĲĂ ’ŇrÌĎqĎwĘ ìŇynĆŔjĎ=l‘Č ÉybŇĂ CT=lJĎ ryb
ąŇĂ ‘Ğ’ĲČ ynÄĂ ’Ğ rmĆ’ŇŁIęwČ : ìŇdŇĲĆŁbŇJĘ=tŇ’Ć
rS
¿Ć ’Ğ=tŇ’Ć yê¡ĂmĘxČrĲĂwĘ Nx
Ł Ŕ ’Ď rS
ăĆ ’Ğ=tŇ’Ć ÉytŇĂ eŁxČwĘ ìŇynĳĆpĎŇlĘ ho¡ĎhyĘ MS
ËĄ bŇĘ
Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ ynĂ¿’Č rĘyĂ=âlĲ yJ
ËĂ ynĳĎjĎ=tŇ’Ć tŇŁ’ărĘlĂ lk
¡ČŇ CtŇ âl¿ rmĆ’ŇŁIěwČ : MxĲĄřrČ’Ğ
ÉhyĎhĎwĘ : rC~ĲhČ=l‘Č ê
¡Ď bŇĘ ~ČnĂwĘ yê
ĳĂ ’Ă Moq¡mĎ hŇ¿Ąh
e Ă hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : yxĲĎwĎ
=dŇ‘Č ìŇyl
¡Ć ‘Ď yj
ËĂ kČŇ yt¿ĂŇJ
Ł W
Č wĘ rC~ĳhČ tŇrăČqĘnĂBĘ ìŇyê¡ĂmĘW
Č wĘ ydĂŔŁbŇJĘ rb
Ł ăŇ ‘ĞB
ĲČ
: C’ĲrĎyĲĄ âl¿ yn¡ČpĎŇC yrĳĎx
Ł ’Ğ=tŇ’Ć tŇĎ y’
¡Ă rĎwĘ yjĂŔJČ=tŇ’Ć ÉytŇĂ r
Ł sĲĂhĞwĲČ : yrĲĂbŇĘ ‘Ď
sŘ28

14, 15
16

17
18
19

20
21, 22

23

MynĳĂS
Ł ’ŇrĲĂJĎ Myn¡ĂbĎŇ’Ğ tŇŁx¿l
Ě =ynĲĄS
Ę ìËŇlĘ=lsĎjĘ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ dl
tŇŁx¿Q
Ě hČ=l‘Č CyËhĎ rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČ=tŇ’ĆÄ tŇŁxŔQ
Ě hČ=l‘Č ÉyêĂbŇĘ tŇČ kĲĎŇwĘ
ÉrqĆŁBÄbČŇ tŇĎ yl
ąĂ ‘ĎwĘ rqĆŁBĳlČ NokŇ¡ nĎ hŇ¿Ąh
y Ę wĲĆ : êĎrĘB
ĲČ S
Ă rS
¿Ć ’Ğ Myn¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ 2
hŇăĆl‘ĞyĲČ=âl ÉSy’ĂwĘ : rhĲĎhĎ S’Ňr¿
Ł =l‘Č MS
¡Ď yl
ËĂ ê
¿Ď bŇĘ ~ČnĂwĘ ynČŔysĂ rh
ăČ =l’Ć 3
C‘ŔrĘyĂ=l’Č ÉrqĎBĎhČwĘ N’ŇŁ~ąhČ=MGČ rh
ĳĎhĎ=lkĎŇBĘ ’r¡ĎyĄ=l’Č Sy’
¿Ă =MgČŇwĘ ëŇUĎŔ‘Ă
MynęĂ S
Ł ’ŇrĲĂJĎ MynÁĂ bĎŇ’Ğ tŇŁxÄl
Ě =ynĲĄS
Ę ls
Ł Ã pŇĘ IĂwČ : ’ChĲhČ rh
¿Ď hĎ lCm¡=l’Ć 4
otŇĳ ’
Ł ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ ynČŔysĂ rh
ăČ =l’Ć É l‘ČIČÄwČ ÉrqĆŁBÄbČŇ hŇąS
Ćm
Ł MJĄÄS
Ę IČwČ
oU¡‘Ă bŇ¿~Ą yČtŇĘ IĂwČ NnĎŔ‘ĎB
ĲĆ ÉhoĎhyĘ dŇrĆIąĄwČ : MynĲĂbĎŇ’Ğ tŇŁx¿l
Ě yn¡ĄS
Ę odŔyĎBĘ xuăČIĂwČ 5
ű hoăĎhyĘ ů’rĎqĘIĂwČ ÈwynĎjĎ=l‘Č ű ho¿ĎhyĘ rb
Ł Ä ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ MS
¡Ą bŇĘ ’r¿ĎqĘIĂwČ MS
ĳĎ 6
rY¿řĄnŁ : tŇmĲĆ’ĹwĲĆ dŇsĆ¿xĆ =bŇrČwĘ MyĂj
¡Č’Č ëŇrĆ’¿Ć NCeĳxČwĘ MCx¡rČ l’
¿Ą hoĎŔhyĘ 7
ű dŇqăĄj
Ł hŇuĆŔnČyĘ âlă ÉhuĄnČwĘ hŇĳ’Ď FĎxČwĘ ‘S
Č ¡pĆŇ wĎ NwËŁ‘Ď ’W
¿Ą nŁ MypĂŔlĎ’ĞĲlĎ ÉdsĆxĆÄ
: My‘ĲĂBĄrĂ=l‘ČwĘ MyS
¡Ă QĄS
Ă =l‘Č MynĂŔbĎŇ ynăĄBĘ=l‘ČwĘ ÉMynĂBĎ=l‘Č tŇobę’Ď NwăŁ‘Ğ
rhmyw
.ytbr +n v.7

.dl

.lwgsb MxĆr’ ’"s v.19

.l"s Nkw ÉCnylĄÄpŇĘ nĂwĘ ’"s v.16

34. 8–25
8, 9

10

11

12

13
14
15
16

17, 18

19
20

21
22
23
24

25
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ytŇĂ ’ŇYÄĎ mĎ ž’nĎ=M’Ă rmĆ’ŇŁIÃwČ : CxêĲĎS
Ę IĂwČ hŇYĎrĘ’¡Č dŇu
Ł ¿ IĂwČ hŇĳĆSm
Ł rh
¡Ą mČyĘwČ
ÉPrĆ‘ŁÄ =hŇS
Ą qĘ=M‘Č yJ
ąĂ CnB
ĳĄ rĘqĂBĘ yn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ ’n
¿Ď=ëŇlĆyĲĄ ynĎŔŁdŇ’Ğ ÉìynĆÄy‘ĄBĘ Nx
ąĄ
ÈykŇĂ nŁ’ĲĎ hŇăĄh
e Ă rmĆ’ŇŁIęwČ : CnêĲĎlĘxČnĘC Cnřt
¡ŇĄ ’ŇFĎxČlĘC Cnn
¿Ąř wŁ‘Ğl
ĲČ ê
ËĎ xĘlČsĲĎwĘ ’ChŔ
C’¿rĘbŇĘ nĂ=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ tŇŁ’ŔlĎpŇĘ nĂ hŇăW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ ÉìUĘ‘Č=lJĲĎ dŇgĆŇąnĆ ůtyrĂBĘ tŇrăĄJ
Ł
oBÁrĘqĂbŇĘ hŇêÄĎ ’Č=rS
Ć ’Ğ M‘ĎhĎţ=lkĎŇ hŇă’Ď rĎwĘ MyĳĂoGhČ=lkĎŇbŇĘ C ZrĆ’¡ĎhĎ=lkĎŇbŇĘ
ìŔlĘ=rmÄĎ S
Ęř : ëŇUĲĎ‘Ă hŇ¿W
Ć ‘Ł yn¡Ă’Ğ rS
¿Ć ’Ğ ’ChŔ ’răĎon=yJĲĂ ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ą ‘ĞmĲČ=tŇ’Ć
ÉyrĂm
Ł ’ĹhĲĎ=tŇ’Ć ìŇynĆęjĎmĂ SrăĄgŁŇ ynÌĂnĘhĂ MoIĳhČ ìăŇCĘYČmĘ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇË’Ą
tŇrą
Ł kŇĘ êĂ=NjĆ ìęlĘ rmĆăè
Ď hĂ : ysĲĂCbŇyĘhČwĘ yC¡ĂxĂhĲČwĘ yEĂŔ rĂjĘhČwĘ ÉyêĂxĂhĲČwĘ ynĂŔ‘ĞnĲČJĘhĲČwĘ
Sq¡ĄomlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=NjĆ hĎyl
ĳĆ ‘Ď ’B
ăĎ hŇê
¡Ď ’Č rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ bŇăS
Ą oylĘ ÉtyrĂBĘ
=tŇ’ĆwĘ NCrĳBĄS
Č êĘ Mt
¡ŇĎ ŁbŇ~ĲĄmČ=tŇ’ĆwĘ NCYŔê
Ł êĂ ÉMtŇĎ x
Ł BĘzĘmĂ=tŇ’Ć yJ
ąĂ : ìŇB
ĲĆ rĘqĂBĘ
’e
ăĎqČ ÉhoĎhyĘ yJ
ąĂ rř x
ĳĄ’Č l’
ăĄ lĘ hŇ¡Ćx
w Ğ êĲČS
Ę tŇĲĂ âl¿ yJ
ËĂ : NCtŇĲ r
Ł kŇĘ êĂ wřyr¡ĎS
Ą ’Ğ
yrăĄxĞ’ĲČ ű CnăzĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇăS
Ą oylĘ tŇyr¡ĂBĘ tŇr¿
Ł kŇĘ êĂ=NjĆ : ’ChĲ ’e
¡ĎqČ l’
¿Ą omŔS
Ę
ê
¿Ď xĘqČĲlĎ wĘ : oxĲbŇĘ EĂmĂ ê
¡Ď lĘkČŇ’ĲĎwĘ ìŔlĘ ’răĎqĎwĘ MhĆŔyhĄŁlă’ŇlĄ ÉCxbŇĘ ĲzĎwĘ MhĆęyhĄŁlĲ’Ĺ
yr¡ĄxĞ’ĲČ ìŇynĆŔBĎ=tŇ’Ć ÉCnzĘhĂwĘ NhĆŔyhĄŁlă’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ wytęĎ nŁbŇĘ CnăzĎwĘ ìŇynĳĆbĎŇlĘ wyt
¡ŇĎ nŁBĘmĂ
ůrm
Ł S
Ę êĂ Èto~UČhČ gŇx
ăČ =tŇ’Ć : ëŇĲQĎ =hŇW
Ć ‘ĞtĲŇČ âl¿ hŇ¡kĎŇ iĄmČ yh
¿ĄŁl’Ĺ : NhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ
yJĂť bŇyb
ĳŇĂ ’ĎhĲĎ SdŇĆx
Ł ă dŇ‘¡ĄomlĘ ìŇtŔĂ yCĂYĂ rS
ăĆ ’Ğř Éto~mČ lk
ąČŇ ’Ňê
Ł MymÁĂ yĎ tŇ‘ÄČ bŇĘ S
Ă
ÉìnĘqĘmĂ=lkĲĎŇwĘ yl
ĳĂ MxĆr¡Ć rTĆ¿jĆ =lJĎ : MyĂrĲĎYĘUĂmĂ tŇĎ ’Ň¡YĎ yĎ bŇybĂŔ’ĎhĲĎ SdŇĆŁxăBĘ
âl¿=M’ĂwĘ hŇW
ĆŔ bŇĘ hŇDăĆpŇĘ êĂ ÉromxĞ rTĆąpĆŇ C : hŇW
ĲĆ wĎ roS
¿ rTĆ¡jĆ rkĎŔEĎêĂ
: MqĲĎyrĄ yn¡ČpĎŇ C’¿rĎyĲĄ=âlwĘ hŇDŔĆpŇĘ êĂ ÉìynĆÄBĎ rokąŇBĘ lJ
Łăř oêĳpŇĘ rČ‘ĞwĲČ hŇD¡ĆpŇĘ tŇĂ
ryY
¡Ă uĎbČŇC Syr¿ĂxĎB
ĲĆ tŇŁBĳS
Ę êĂ y‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ MoI¿bČŇC dŇŁbŔ‘ĞêĲČ ÉMymĂyĎ tŇS
Ć ąS
Ą
PŇysĂŔ’ĎhĲĎ ÉgxČwĘ MyF
ĳĂ xĂ ryY
ăĂ qĘ yr¡ĄCJBĂ ìŔlĘ hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ Ét‘ŁbĚŇS
ĲĎ gŇx
ąČ wĘ : tŇŁBĲS
Ę êĂ
ynËĄjĘ=tŇ’Ć ìŔrĘCkŇă zĘ=lJĎ Éh’ĆrĎyĲĄ hŇĳĎè
n Ď BČ Mym
¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿S
Ď : hŇĲnĎ è
Ď hČ tŇ¡pČŇ CqêĘ
yê¡ĂbŇĘ xČrĘhĂwĘ ìŇynĆŔjĎmĂ ÉMyĂoG SyrąĂo’=yJĲĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ű Nd¿
ŁŇ ’ĎhĲĎ
=tŇ’Ć Éto’rĎl
ĲĄ ìętŇŁl
Ę Ĳ ‘ĞB
ĲČ ìŔYĘrĘ’Č=tŇ’ĲĆ ÉSy’Ă dŇŁm¿xĘyČ=âlĲwĘ ìŇĳĆlCbŇGĘ=tŇ’Ć
Zm
¡Ą xĎ=l‘Č Tx
¿Č S
Ę tŇĂ =âlĲ : hŇĲnĎ è
Ď BČ Mym
¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿S
Ď ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄjĘ
yxbz=Md
.s"tw ‘"t ,y"k V"x Nkw CnytĄ’FĎxČlĘC ’"s v.9 .s"tw ‘"t ,V"x ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw CnynĄwŁ‘ĞlČ ’"s v.9
.MhĆyrĄS
Ą’
Ğ w’ MrĎS
Ą’
Ğ rybs v.13 .Pqm ’lb rm
ŁÄ S
Ę ’"s v.11 .wŁmŁVŁ hŁyŁbŁ Nmysw Pdh V’rb v.11
rybs v.20 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk rS
Ć’
Ğ JČ ’"s ,rS
Ć’
Ğ JČ rybs v.18 .ytbr +r v.14
.y"tw q"d ,y"k ’"t ,V"x Nkw yrqw bytk lk
Ł wĘ ’"sb ,lk
Ł wĘ
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34. 26–35. 3

ÉyrĄCJBĂ tŇyS
Ăę ’ŇrĄ : xsČjĲĎhČ gŇx
¿Č xbČŇ¡Ćz rqĆŁBŔlČ Nyl
ăĂ yĎ=âlĲwĘ yx
ĳĂ bŇĘ zĂ=MDČ
: oUĲ’Ă bŇ¿ĄlxĞB
ĲČ yd¡ĂŇGĘ lè
¿Ą bČŇtŇĘ =âlĲ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇyB
¡Ą ’yběĂ êĎ ìŔtŇĘ m
ăĎ dĘŇ’Č
sŘ29

+p10

26

=l‘Č yJÂĂ hŇQĆĳ’Ą hĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć ì¡ŇlĘ=bŇtŇĎ JĘ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ 27
MS
ăĎ =yhĂyĘwĲČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’ĆwĘ tŇyr¡ĂBĘ ìËŇêĘ’Ă yêĂrÌČJĎ hŇQĆ’ĄęhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ ű yj
ăĂ 28
âlă MyĂm¡ČC lkČŔ’Ď âlă MxĆlĆť hŇlĎyĘlČŔ My‘ăĂBĎrĘ’ČwĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎrĘ’Č hoĎęhyĘ=M‘Ă
: MyrĲĂbĎŇDĘhČ tŇrĆW
¡Ć ‘Ğ tŇyrĂŔBĘhČ yrăĄbŇĘ DĂ tŇ’Ąť tŇŁxęQ
Ě hČ=l‘Č bŇŁêăkŇĘ IĂwČ hŇt
ĳŇĎ S
Ď
hŇS
ĆŔ m
Ł =dŇyČBĘ ÉtdŇĚ‘ĄhĲĎ tŇŁxąl
Ě ynĄÄS
Ę C ynČŔysĂ rh
ăČ mĄ ÉhS
Ćm
Ł tŇdŇĆrąĆBĘ yhęĂ yĘwČ 29
: oêĲ’Ă or¿BĘdČŇBĘ wyn¡ĎjĎ ro‘¿ NrËČqĎ yJ
¿Ă ‘dČęyĎ=âlĲ hŇăS
Ćm
Ł C rh
ĳĎhĎ=NmĂ oê¡dĘŇrĂBĘ
wynĳĎjĎ ro‘ă Nr¡ČqĎ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ hŇS
ĆŔ m
Ł =tŇ’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=lkĎŇwĘ Nr
Ł Á hĞ’ĲČ ’rĘIČÄwČ 30
Nr¿
Ł hĞ’ĲČ wyl
ËĎ ’Ą CbŇÌĚSIĎwČ hŇS
ĆŔ m
Ł ÉMhĆlĄ’Ğ ’rąĎqĘIĂwČ : wyl
ĲĎ ’Ą tŇS
Ć ¿Ćm
G Ă C’¡rĘyIĲĂwČ 31
CS
¡ GĘnĂ Nk
¿ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČwĘ : MhĲĆlĄ’Ğ hŇ¡S
Ćm
Ł rB
¿Ą dČŇyĘwČ hŇdĳŇĎ‘ĄB
ĲĎ My’
¡Ă W
Ă eĘhČ=lkĎŇwĘ 32
rh
¿Č BĘ oê¡’Ă hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ rS
ĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą MCěĄYČyĘwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=lJĎ
hŇS
ĆÁ m
Ł ’b
Ł Ä bŇĘ C : hŇwĲĆsĘmČ wyn¡ĎjĎ=l‘Č Nê
¿ĄIĂwČ Mê
ĳĎ ’Ă rB
¡Ą DČmĂ hŇS
ĆŔ m
Ł lk
ăČŇ yĘwČ : ynĲĎysĂ 33, 34
ÉrBĆdĂŇwĘ ’YĎęyĎwĘ otŇĳ ’ŇYĄ=dŇ‘Č hŇ¡Ćs
w Ę UČhČ=tŇ’Ć rys
¿Ă yĎ oêŔ’Ă rB
ăĄ dČŇlĘ ÉhoĎhyĘ ynąĄpŇĘ lĂ
ynăĄjĘ=tŇ’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’ąrĎwĘ : hŇCĲĆYĚyĘ rS
¿Ć ’Ğ tŇ¡’Ą l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć 35
wynĎŔjĎ=l‘Č ÉhwĆsĘUČhČ=tŇ’Ć hŇąS
Ćm
Ł bŇyS
ĂÄ hĄwĘ hŇĳĆSm
Ł ynăĄjĘ ro‘¡ NrČŔqĎ yJ
ăĂ hŇS
ĆŔ m
Ł
tŇdËŇČ‘Ğ=lJĎ=tŇ’ĲĆ hŇS
Ćę m
Ł lh
ăĄ qĘIČwČ
: oêĲ’Ă rB
¿Ą dČŇlĘ o’¡B
Ł =dŇ‘Č hl
ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČ hŇQĆ’Ąť Mh
ĳĆ lĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ
hŇyÄĆhĘyĲĂ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăbČŇC ůhkĎŇ’ŇlĎmĘ hŇăW
Ć ‘ĎêĲĄ ÈMymĂyĎ tŇS
Ć ăS
Ą : MtĲŇĎ ’
Ł tŇŁW
¿ ‘Ğl
ĲČ 2
: tŇmĲĎCy hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ obËŇ hŇ¿W
Ć ‘ŁhĲĎ=lJĎ hoĳĎhyl
ĲČ NotŇ¡ BĎS
Č tŇ¿BČ S
Č SdŇĆŁqË Mk
¿ĆŇ lĎ
: tŇB
ĲĎ è
Č hČ Moy¡BĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ b
Ł ŇĲ S
Ęm
Ł Ĳ lk
ŁŇ¡ BĘ S’ĄŔ Cră‘Ğb
ĲČŇ tŇĘ =âlĲ 3
rm’yw

tyV‘w rds MwlV +’ qwsp twxp +d Myrdsw .T"lq Myqwspw .l’nnx [30:11—34:35] hVrph MV v.35
’bh rdsh Nm Myqwsp h‘Vtw ,[34:1] twxl ynV Kl=lsp ,[32:15] dryw Npyw ,[31:1] yt’rq h’r ,xbzm
’rwq ’"b +b Mypwlxw .dŁkŁtŁw Mypl’ t‘bV twytw’w .bŁw Mypl’ Mylmw .[34:27] Kl=btk rds ’yhw
rV’w ,’y‘gb =t’
ĲĆn"bw ,[34:10] hV‘m M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,Mlxb Nm
Ł nqw n"bw ,[30:23] Zmqb =NmĎnqw
.[32:19] wdym ,[32:17] h‘rb +b +wtkw .[34:14] hwxtV
Ęt
ĲĚ ’l yk ,[33:6] ynb wlYntIĲĂwČ wyl‘ wrbxth
.Mwy MynmV hymy rpsmw .[34:23] +h ű Nd’h ,[34:6] +h ű +h ,[34:6] +h rb‘yw ,[30:34] PTn +d twqspw
+m qwsp Mwryh V‘yw : Mydrpsh ghnmk z"k qwsp d‘ g"y qwsp +z +’ Myklmb Klmh xlVyw hrTph v.1 .hl
.MyznkV’h ghnmk +n qwsp d‘
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=rS
Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ hŇăĆz rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇd¿ČŇ‘Ğ=lJĎ=l’Ćř hŇS
ĆŔ m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ
bŇydăĂŇnĘ lJ
Ł ť hoĎŔhyl
ĲČ ÉhmĎCrêĘ Mk
ąĆŇ êĘ’ĂmĲĄ CxÄqĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ
tŇlĆÌĄkŇ tŇĘ C : tŇS
Ć ŁxĲnĘC PŇsĆ¡kĆŇ wĎ bŇ¿hĎ zĎ hoĳĎhyĘ tŇm
ăČ CrêĘ tŇ¡’Ą hĎ’ĆěybŇĂ yĘ oBŔlĂ
Mym
ËĂ DĎ’ĎmĘ Ml
ÌĂ y’Ą tŇŁrÄ‘ŁwĘ : MyEĲĂ‘ĂwĘ SS
¿Ą wĘ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ
NmĆăS
Ć lĘ ÉMymĂW
Ď bŇĘ C ro’ĳřUĎlČ NmĆř¡S
Ć wĘ : MyFĲĂS
Ă yY¿Ą‘ĞwĲČ MyS
¡Ă xĎêĘ tŇr¿
Ł ‘ŁwĘ
dŇopŇ¡ ’ĄĲlĎ My’
ĳĂ Q
Ě mĂ yn¡ĄbŇĘ ’ČwĘ MhČŁSŔ=ynĄbŇĘ ’ČÄwĘ : MyUĲĂiČhČ tŇrĆT
Ł ¡ qĘlĂwĘ hŇxĎŔS
Ę UĂhČ
hŇ¡CĎYĂ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą CWŔ‘ĞyĲČwĘ C’b
Ł ăŇ yĎ Mk
ĳĆŇ BĎ bŇ¡Ąl=MkČŇxĞ=lkĎŇwĘ : NS
Ć ŁxĲlČwĘ
=tŇ’ĆwĘ ÉwysĎrĎqĘ=tŇ’Ć Chs
ĳĄ kŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ol¡hĽ’ĲĎ=tŇ’ĲĆř NJĎŔS
Ę UĂhÄČ =tŇ’Ć : hoĲĎhyĘ
wyD¡ĎBČ=tŇ’ĆwĘ Nr¿
Ł ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć : wynĲĎdĎŇ’Ğ=tŇ’ĆwĘ wyd¡ĎŇUĚ‘Č=tŇ’Ć wxěyrřb=tŇ’Ć wyS
ĎŔ rĎqĘ
=tŇ’ĆwĘ wyD¡ĎBČ=tŇ’ĆwĘ Nx
¿Ď lĘè
Ě hČ=tŇ’Ć : ëŇsĲĎUĎhČ tŇkĆŇr¿
Ł jĎ tŇ¡’Ą wĘ tŇrĆj
Łĳ JČhČ=tŇ’Ć
hĎyl
¡Ć JĄ=tŇ’ĆwĘ ro’ËUĎhČ tŇrÌČnŁmĘ=tŇ’ĆwĘ : MynĲĂjĎhČ MxĆ¿Ćl tŇ¡’Ą wĘ wyl
ĳĎ JĄ=lJĎ
wyDĎŔBČ=tŇ’ĆwĘ ÉtrĆT
Ł Ä uĘhČ xB
ąČ zĘmĂ=tŇ’ĆwĘ : ro’ĲUĎhČ NmĆ¿S
Ć tŇ¡’Ą wĘ hĎyt
ĳŇĆ r
Ł ĲnĄ =tŇ’ĆwĘ
xtŇČ ¿pĆŇ lĘ xtŇČ ¡jĆ hČ ëŇ¿sČ mĎ=tŇ’ĆwĘ MyU
ĳĂ iČhČ tŇrĆT
Ł ă qĘ tŇ¡’Ą wĘ hŇxĎŔS
Ę UĂhČ NmĆăS
Ć Ét’ĄwĘ
olŔ=rS
Ć ’Ğ ÉtS
Ć ŁxÄeĘhČ rB
ąČ kŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ hŇlĎę‘ŁhĲĎ xB
ăČ zĘmĂ ű tŇă’Ą : NJĲĎS
Ę UĂhČ
rYĄŔxĎhĲĆ y‘ăĄlĘqČ tŇ’Ąť : oeĲJČ=tŇ’ĆwĘ rI¡ŁJĂhČ=tŇ’Ć wyl
ĳĎ JĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ wyD¡ĎBČ=tŇ’Ć
tŇŁdŇÌtŇĘ yĂ=tŇ’Ć : rYĲĄxĎhĲĆ r‘ČS
¿Č ëŇ¡sČ mĎ tŇ’ĄěwĘ hĎynĳĆdĎŇ’Ğ=tŇ’ĆwĘ wyd¡ĎŇUĚř‘Č=tŇ’Ć
dŇr¡Ďv
Ę hČ yd¿ŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ć : MhĲĆyrĄtŇĘ ymĲĄ=tŇ’ĆwĘ rY¡ĄxĎhĲĆ tŇŁd¿ŇtŇĘ yĂ=tŇ’ĆwĘ NJ
ËĎ S
Ę UĂhČ
wyn¡ĎbĎŇ yd¿ŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’ĆwĘ NhĄŔJ
Ł hČ Nră
Ł hĞ’ĲČlĘ ÉSdŇĆŁuÄhČ ydąŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ć SdŇĆŁuĳBČ tŇrăĄS
Ď lĘ
C’řŁběIĎwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł yn¿ĄpŇĘ QĂmĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇd¿ČŇ‘Ğ=lJĎ C’ËYĘIĲĄwČ : NhĲĄkČŇlĘ
C’ybŇĂ hĄţ otę’
Ł oxÁCr hŇbĎÄdĘŇnĲĎ žrS
Ć ’Ğ lk
Ł Ã wĘ oBĳlĂ o’ăW
Ď nĘ=rS
Ć ’Ğ Sy’
¡Ă =lJĎ
yd¡ŇĄgŇĘ bŇĂ lĘC otŔdĎŇŁbăŇ‘Ğ=lkĎŇlĘC Éd‘Ąom lhĆŁ’ą tŇkĆŇ’ŇlĆÄmĘlĂ hoĎÁhyĘ tŇmÄČ CrêĘ=tŇ’Ć
xx
ăĎ C’ybŇĂ hĄţ bŇlĄę bŇydăĂŇnĘ ű lJ
Łă MyS
ĳĂ eĎhČ=l‘Č MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ C’řŁb¿ŇIĎwČ : SdŇĆu
Ł Ĳ hČ
tŇ¿pČŇ CnêĘ PŇynËĂhĄ rS
¿Ć ’Ğ Sy’ěĂ =lkĎŇwĘ bŇhĎŔzĎ yl
ăĂ JĘ=lJĎř ÉzmĎCkŇwĘ tŇ‘ČB
ąČ TČwĘř MzĆnĆÁwĎ
tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆÌĄkŇ êĘ oêę’Ă ’Y
ăĎ mĘnĂ=rS
Ć ’Ğ Sy’Â=lk
Ă ĎŇ wĘ : hoĲĎhyl
ĲČ bŇ¡hĎ zĎ
: C’ybĲŇĂ hĄ MyS
¡Ă xĎêĘ tŇr¿
Ł ‘ŁwĘ Mym
ËĂ DĎ’ĎmĘ Ml
ÌĂ y’Ą tŇŁrÄ‘ŁwĘ MyEĳĂ‘ĂwĘ SS
ăĄ wĘ yn¡ĂS
Ď
Myrm=lk
wlh’=t’ĆwĘ ’"s v.11 .rsx r’
Ł UĎlČ yllhb v.8 .yrYb NmĆS
Ą wĘ yqwbnzb v.8 .’y‘gb =l’
ĲĆ n"b ’"n v.4
’"tw V"x Nkw hĎydĆCU‘Č ’"s v.17 .yrq wyxĎyrĂB ,bytk oxyrĂBĘ v.11 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw
Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw C’ybĂIČwČ l"n v.22 .d"n b"y ’"l rbdmb Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw C’ybĂIČwČ l"n v.21 .y"k
Nkw lyg‘Ď t‘ČBČTČ w’ ‘"t Nkw lygĂ‘ĎwĘ t‘bTw ’"sbw ,V"xw b"d Nkw t‘ČBČTČ ’"s v.22 .d"n b"y ’"l rbdmb
.s"tw y"t Nkw =lkĎwĘ ’"s v.22 .V"x
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lk
Ł Ã wĘ hoĳĎhyĘ tŇm
ăČ CrêĘ tŇ¡’Ą C’yběĂ hĄ tŇS
Ć ŁxŔnĘC ÉPsĆJĆÄ tŇmČCrąêĘ MyrĂęmĄ=lJĎ
: C’ybĲŇĂ hĄ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘ĞhĲĎ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lkĎŇlĘ MyF
ËĂ S
Ă yY¿Ą‘Ğ oêÁ’Ă ’YÄĎ mĘnĂ žrS
Ć ’Ğ
ÉtlĆkĄÄêĘhČ=tŇ’ĲĆ hŇwęĆTĘmČ C’yb
ăŇĂ IĎwČ CwĳTĎ hĎydăŇĆyĎBĘ bŇ¡Ąl=tŇmČkŇĘ xČ hŇ¿è
Ď ’Ă=lkĎŇwĘ
rS
ĆÄ ’Ğ MyS
ĂŔ eĎřhÄČ =lkĎŇwĘ : Sè
ĲĄ hČ=tŇ’ĆwĘ yn¡Ăè
Ď hČ tŇ‘Čl
¿Č oê=tŇ’Ć NmĎŔGĎrĘ’ČăhĎ =tŇ’ĆwĘ
tŇ’Ąť C’ybĂŔhĄ M’
ăĂ W
Ă eĘhČwĘ : MyEĲĂ‘ĂhĲĎ=tŇ’Ć Cw¡TĎ hŇĳmĎ kŇĘ xĎBĘ hŇnĎt
¡ŇĎ ’
Ł NB
ËĎ lĂ ’W
¿Ď nĎ
MW
Ć ŁB¡hČ=tŇ’ĆwĘ : NS
Ć ŁxĲlČwĘ dŇopŇ¡ ’ĄĲlĎ My’
ĳĂ Q
Ě UĂhČ ynăĄbŇĘ ’Č tŇ¡’Ą wĘ MhČŁèŔhČ ynăĄbŇĘ ’Č
Sy’
ăĂ =lJĎř : MyUĲĂiČhČ tŇrĆT
Ł ¡ qĘlĂwĘ hŇxĎŔS
Ę UĂhČ ÉNmĆS
ĆÄ lĘC ro’ěmĎlĘ NmĆĳè
Ď hČ=tŇ’ĆwĘ
rS
ĆÄ ’Ğ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ=lkĎŇlĘ É’ybŇĂ hĎlĘ ůMtŇĎ ’
Ł ÈMBĎlĂ bŇdăČŇnĎ rS
ĆÄ ’Ğ hŇè
Ďę ’ĂwĘ
: hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡bĎŇ dĎŇnĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’yb
ÌŇĂ hĄ hŇĳĆSm
Ł =dŇyČBĘ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ hoËĎhyĘ hŇÌĎY
CĂ
sŘ30

24

25
26
27
28
29

l’
ËĄ lĘYČBĘ MS
ĳĄ BĘ ho¡ĎhyĘ ’r¿ĎqĎ C’ËrĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł rmĆ’ŇŁIąwČ 30
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ xČCră otŇ¡ Ł’ ’Q
¿Ą mČyĘwČ : hŇdŇĲĎChyĘ hŇ¿FĄ mČlĘ rCx¡=NbĆŇ yr¿ĂC’=NBĆ 31
tŇŁbĳŇS
Ď xČmĲČ bŇŁS
¡ xřĘ lČwĘ : hŇkĲĎŇ’ŇlĎmĘ=lkĎŇbŇĘ C tŇ‘Čd¡ČŇbŇĘ C hŇ¿ĎCb
n Ň tŇĘ BĂř hŇËmĎ kŇĘ xĎBĘ 32
tŇâQ¡mČlĘ NbĆŇË’Ć tŇS
Ć r¿
Ł xĞb
ĲČŇ C : tŇS
Ć ŁxĲeĘbČŇC PŇsĆ¡JĆ bČŇC bŇ¿hĎ EĎBČ tŇŁW
Ë ‘Ğl
ĲČ 33
Nt
ăŇČ nĎ tŇr¡
Ł ohlĘC : tŇbĆŇS
ĲĎ xĞmĲČ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lkĎŇBĘ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ Z‘ĳĄ tŇS
Ć ră
Ł xĞb
ĲČŇ C 34
MtÁĎ ’
Ł ’QĄÄmĂ : NdŇĲĎ=hŇFĄmČlĘ ëŇm
¡Ď sĎyxĲĂ’Ğ=NBĆ bŇ¿’Ď ylĂhĽ’ĲĎwĘ ’Chě oBĳlĂBĘ 35
tŇlĆăkĄŇ êĘBČ MqÂĄ r
Ł wĘ ůbS
Ąx
Ł wĘ ű SrăĎxĎ tŇkĆŇ’ŇăĆlmĘ=lJĎř ÈtoW‘Ğl
ĲČ bŇlĄę=tŇmČkŇĘ xĎ
yb
¡ŇĄ S
Ę ŁxĲwĘ hŇkĎŔ’ŇlĎmĘ=lJĎ ÉyW
Ą ‘Ł gŇrĳĄ’
Ł wĘ Sè
¡Ą bČŇC ynËĂè
Ď hČ tŇ‘Čl
ÌČ otŇBĘř NmĎęGĎrĘ’Čb
ĲĎŇ C
bŇlĄę=MkČŇxĞ Sy’
ăĂ ű lk
ŁŇă wĘ bŇ’ĎÁylĂhĽ’ĲĎwĘ l’ĄÄlĘYČbŇĘ žhW
Ď ‘ĎwĘ : tŇŁbŇĲ S
Ď xĞmĲČ wl
=lJĎ=tŇ’ĲĆ tŇŁWŔ‘Ğl
ĲČ tŇ‘ČdăČŇlĎ hŇUĎhĄŔBĎ ÉhnĎCbŇtŇĘ C hŇąmĎ kŇĘ xĎ hoĎÁhyĘ NtÄČ nĎ žrS
Ć ’Ğ
hŇS
Ćę m
Ł ’răĎqĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ hŇ¡CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ lĘ SdŇĆŁuĳhČ tŇdăČŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¡ĆlmĘ 2
Nt
ÌŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ bŇlĄŔ=MkČŇxĞ Sy’
ăĂ =lJĎ É l’ĆwĘ ůb’ĎylĂhĽ’ĲĎ=l’ĆwĘ È l’ĄlĘYČBĘ=l’Ć
hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎUĘhČ=l’Ć hŇ¿bĎŇ rĘqĎlĘ oBŔlĂ o’ăW
Ď nĘ rS
ăĆ ’Ğ lJ
Ł ť oBĳlĂBĘ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎ hoËĎhyĘ
rS
ĆÄ ’Ğ ÉhmĎCrêĘhČ=lJĎ tŇą’Ą hŇS
Ćę m
Ł ynăĄpŇĘ QĂmĂ CxÂqĘIĂwČ : HtĲŇĎ ’
Ł tŇŁW
¿ ‘Ğl
ĲČ 3
MhĄwĘţ Ht
ĳŇĎ ’
Ł tŇŁW
ă ‘Ğl
ĲČ SdŇĆu
Ł ¡ hČ tŇd¿ČŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’ŇËĆlmĘlĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ C’ybÁĂ hĄ
w’ybh
.rds N’k Ny’ ’"sb v.30 .‘"tw y"t ,V"x Nkw =lkĎwĘ ’"s v.29 .MyS
ĂŔ eĎhČ=lkĎŇwĘ ’"s ,w"Tdb Nk v.26
.+d ’"l ly‘l Nyy‘ : ‘"t Nkw bS
Ł x
Ğ lČ l"n v.32 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw hnĎCbtĘbĂC ’"s v.31
.s"tw y"t ,q"dw y"k ’"t ,V"x Nkw t‘ČlČwtbĘC ’"s v.35 .V"xw b"d Nkw =lkĎB ’"s v.35
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MymĂŔkĎŇxĞăhČ =lJĎ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ : rqĆŁBĲBČ rqĆŁB¿BČ hŇ¡bĎŇ dĎŇnĘ dŇo‘Ë wyl
¿Ď ’Ą C’ybÄĂ hĄ
=rS
Ć ’Ğ oê¡kŇĘ ’ŇlČUĘmĂ Sy’
¿Ă =Sy’ĲĂ SdŇĆu
Ł ĳ hČ tŇkĆŇ’ŇăĆlmĘ=lJĎ tŇ¡’Ą MyW
Ăě ‘ŁhĲĎ
’yb
ĳŇĂ hĎlĘ M‘¡ĎhĎ MyB
¿Ă rĘmČ rm
Ł Ŕ ’ŇQĄ hŇăS
Ćm
Ł =l’Ć ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : MyW
ĲĂ ‘Ł hŇUĎ¿hĄ
wY
ăČ yĘwČ : HtĲŇĎ ’
Ł tŇŁW
¿ ‘Ğl
ĲČ ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘlČ ÉhdĎŇŁbŇ‘ĞhĲĎ yDąĄmĂ
dŇo‘Ë=CW‘ĞyĲČ=l’Č hŇè
Ďę ’ĂwĘ Sy’
ăĂ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈhnĆxĞUĲČBČĲ loq¿ CrybÄĂ ‘ĞIĲČwČ hŇS
Ćę m
Ł
hŇkĎę’ŇlĎUĘhČwĘ : ’ybĲŇĂ hĎmĲĄ M‘¡ĎhĎ ’l
¿Ą JĎIĂwČ SdŇĆŁuĳhČ tŇm
ăČ CrtŇĘ lĂ hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ
: rtĲŇĄ ohwĘ Ht
ĳŇĎ ’
Ł tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎUĘhČ=lkĎŇlĘ MIËĎdČŇ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ
rW
Ć ‘ăĆ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ=tŇ’Ć hŇËkĎŇ ’ŇlĎUĘhČ yW
ÌĄ ‘ŁBĘ bŇlĄÁ=MřkČŇxĞ=lkĎŇ CWÄ‘ĞIĲČwČ
hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ Myb
ËŇĂ rĚJĘ ynĂŔS
Ď tŇ‘Čl
ăČ otŇwĘ ÉNmĎGĎrĘ’ČwĘ tŇlĆąĄkŇ tŇĘ C rzĎęS
Ę mĎ SS
ăĄ tŇŁ‘ĳyrĂyĘ
hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇąĆm
nŁ S
Ę tŇxČę’ČhĲĎ hŇ‘ăĎyrĂyĘhČ ëŇrĆ’
Ł Á : MtĲŇĎ ’
Ł hŇ¿W
Ď ‘Ď bŇ¡S
Ąx
Ł
: tŇŁ‘ĲyrĂyĘhČ=lkĎŇlĘ tŇ¡xČ ’Č hŇD¿ĎmĂ tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ hŇ‘¡ĎyrĂyĘhČ hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ ‘B
ăČ rĘ’Č ÉbxČŁrÄwĘ
rBČŔxĂ Ét‘ŁyrĂyĘ Sm
ąĄ xĎwĘ tŇĳxĎ ’Ć=l’Ć tŇ¡xČ ’Č tŇ‘Ł Ŕ yrĂyĘhČ Sm
ăĄ xĞ=tŇ’Ć ÉrBĄxČyĘwČ
tŇxĎŔ’ĆhĲĎ Éh‘ĎyrĂyĘhČ tŇąpČŇ W
Ę l‘ăČ tŇlĆkĄęêĘ tŇŁ’ălĘĲl
Ě W‘ČIČÁwČ : tŇxĲĎ’Ć=l’Ć tŇ¡xČ ’Č
tŇrĆB
¡Ć xĘUČBČ hŇnĎŔoYyuăĂhČ hŇ‘ĎŔyrĂyĘhČ tŇăpČŇ W
Ę BĂ ÉhW
Ď ‘Ď NJ
ąĄ tŇrĆB
ĳĎ xĘUČBČ hŇ¡YĎ uĎmĂ
tŇŁ’ęlĎĲl
Ě Myè
ăĂ mĂxĞwĲČ ůtxĎ’ĆhĲĎ hŇ‘ăĎyrĂyĘBČ ÈhW
Ď ‘Ď tŇŁ’ęlĎĲl
Ě Myè
ăĂ mĂxĞ : tŇynĲĂè
Ą hČ
tŇŁ’ŔlĎăĚQhČ ÉtŁlyBĂqĘmČ tŇynĳĂè
Ą hČ tŇrĆB
ăĆ xĘUČBČ rS
¡Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔyrĂyĘhČ hŇăYĄ qĘBĂ ÉhW
Ď ‘Ď
tŇ‘ŁÁ rĂyĘhČ=tŇ’Ć rBĄÄxČyĘwČ bŇĳhĎ zĎ ysăĄrĘqČ Myè
¡Ă mĂxĞ W‘ČIČěwČ : tŇxĲĎ’Ć=l’Ć tŇ¡xČ ’Č
: dŇxĲĎ’Ć NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ yh
¿Ă yĘwĲČ MysĂŔrĎuĘBČ ÉtxČ’Č=l’Ć tŇąxČ ’Č
tŇ‘Ł ¡ yrĂyĘ hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=yêĲĄS
Ę ‘Č NJ
ĳĎ S
Ę UĂhČ=l‘Č lhĆŁ’¡lĘ MyEĂŔ ‘Ă tŇŁ‘ăyrĂyĘ ÉW‘ČIČÄwČ
‘B
ăČ rĘ’ČwĘ hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ ÉMyS
Ă ŁlS
Ę tŇxČę’ČhĲĎ hŇ‘ăĎyrĂyĘhČ ëŇrĆ’
Ł Á : MtĲŇĎ ’
Ł hŇ¿W
Ď ‘Ď
: tŇŁ‘ĲyrĂyĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć yê
¿ĄS
Ę ‘ČlĘ tŇxČŔ’Č hŇDăĎmĂ tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ hŇ‘ăĎyrĂyĘhČ bŇxČr¡
Ł tŇoUŔ’Č
W‘ČIČÁwČ : dŇb
ĲĎŇ lĘ tŇŁ‘¡yrĂyĘhČ SS
¿Ą =tŇ’ĆwĘ dŇĳbĎŇ lĘ tŇŁ‘¡yrĂyĘhČ Sm
¿Ą xĞ=tŇ’Ć rB
ËĄxČyĘwČ
Myè
ăĂ mĂxĞwĲČ tŇrĆB
ĳĎ xĘUČBČ hŇ¡ĎY
nŁ yuĲĂhČ hŇ‘ĎŔyrĂyĘhČ tŇăpČŇ W
Ę l‘Čť Myè
Ăę mĂxĞ tŇŁ’ălĎĲl
Ě
ys¿ĄrĘqČ W‘ČIËČwČ : tŇynĲĂè
Ą hČ tŇrĆb
¡ŇĆ x
Ł hĲČ hŇ‘ĎŔyrĂyĘhČ tŇăpČŇ W
Ę =l‘Č ÉhW
Ď ‘Ď tŇŁ’ęlĎĲl
Ě
ÉhsĆkŇĘ mĂ W‘ČIąČwČ : dŇxĲĎ’Ć tŇŁy¿hĘlĲĂ lhĆŁ’¡hĎ=tŇ’Ć rB
¿Ą xČlĘ Myè
ĳĂ mĂxĞ tŇS
Ć Łx¡nĘ
: hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘmĂ MyS
¡Ă xĎêĘ tŇr¿
Ł ‘Ł hŇËsĄ kŇĘ mĂC Mym
ĳĂ DĎ’ĎmĘ Ml
¡Ăř y’Ą tŇr¿
Ł ‘Ł lhĆŁ’ŔlĎ
V‘yw
.MylĂ’Ą l"sb v.19

.+g x"k ly‘l Nyy‘ : y"tw ’"t ,V"x Nkw bl=ymĄkĘxČ ’"s v.8
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: MydŇĲĂmĘŁ‘Ĳ MyF
¡Ă S
Ă yY¿Ą‘Ğ NJ
ĳĎ S
Ę UĂlČ MyS
¡Ă rĎuĘhČ=tŇ’Ć W‘ČI¿ČwČ
SrĆu¿ĆhČ bŇxČr¡
Ł hŇUĎŔ’ČhĲĎ yY
ăĂ xĞwĲČ ÉhUĎ’ČwĘ SrĆuĳĎhČ ëŇrĆ’
Ł ă tŇŁU¡’Č rW
Ć ‘¿Ć
tŇĳxĎ ’Ć=l’Ć tŇ¡xČ ’Č tŇŁbŔQĎS
ĚÄ mĘ dŇxĎŔ’ĆhĲĎ ÉSrĆuÄĆ lČ tŇd
Ł ę yĎ yê
ăĄS
Ę : dŇxĲĎ’ĆhĲĎ
NJ
ĳĎ S
Ę UĂlČ MyS
¡Ă rĎuĘhČ=tŇ’Ć W‘ČI¿ČwČ : NJĲĎS
Ę UĂhČ yS
¿Ą rĘqČ lk
ŁŇ¡ lĘ hŇW
ĎŔ ‘Ď NJ
ăĄ
hŇW
Ďě ‘Ď PŇsĆkĆŔ=ynĄdĘŇ’Č ÉMy‘ĂBĎrĘ’ČwĘ : hŇnĎmĲĎyêĄ bŇgĆŇ¿nĆ tŇ¡’Č pŇĘ lĂ MyS
ĂŔ rĎqĘ MyrăĂW
Ę ‘Ć
yê
ăĄ S
Ę lĂ ÉdxĎ’ĆhĲĎ SrĆuąĆhČ=tŇxČêĲČ MynÁĂ dĎŇ’Ğ ynĄÄS
Ę MyS
ĳĂ rĎuĘhČ MyrăĂW
Ę ‘Ć tŇxČê
¡Č
‘lČÌĆYlĘC : wytĲŇĎ ŁdŇyĘ yê
¿ĄS
Ę lĂ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ SrĆu¿ĆhČ=tŇxČêĲČ MynËĂdĎŇ’Ğ ynÌĄS
Ę C wytŔĎ ŁdŇyĘ
My‘¿ĂBĎrĘ’ČwĘ : MyS
ĲĂ rĎqĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć hŇ¡W
Ď ‘Ď NopĳŇYĎ tŇă’Č pŇĘ lĂ tŇyn¡Ăè
Ą hČ NJ
ËĎ S
Ę UĂhČ
tŇxČê
¡Č MynĂŔdĎŇ’Ğ ynăĄS
Ę C dŇxĎŔ’ĆhĲĎ SrĆuăĆhČ tŇxČêČť MynęĂ dĎŇ’Ğ ynăĄS
Ę PŇsĆĳĎJ Mh
¡Ć ynĄdĘŇ’Č
: MyS
ĲĂ rĎqĘ hŇ¿è
ĎS
Ă hŇ¡W
Ď ‘Ď hŇUĎĳĎy NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ yt
¿ŇĄ JĘrĘyČlĘCĲ : dŇxĲĎ’ĆhĲĎ SrĆu¿ĆhČ
ÈMmĂ’ĞotŇĲ CyăhĎwĘř : MyĂtĲŇĎ kĎŇrĘIČBČ NJ
ĳĎ S
Ę UĂhČ tŇŁ‘¡YĘqĚmĘlĂ hŇW
ĎŔ ‘Ď ÉMyS
Ă rĎqĘ ynąĄS
ĘC
NJĄť tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ tŇ‘ČB
¡Č FČhČ=l’Ć oSŔ’Ňr
Ł =l’Ćř ÉMyUĂtŇČ CyąhĘyĲĂ wDĎęxĘyČwĘ ůhFĎmČQĘmĂ
Mh
ăĆ ynĄdĘŇ’ČwĘ MyS
ĂŔ rĎqĘ hŇăĎm
nŁ S
Ę ÉCyhĎwĘ : tŇŁ‘ĲY
Ł qĘUĂhČ yn¡ĄS
Ę lĂ MhĆŔynĄS
Ę lĂ hŇăW
Ď ‘Ď
SrĆu¿ĆhČ tŇxČê
¡Č MynĂŔdĎŇ’Ğ ynăĄS
Ę ÉMynĂdĎŇ’Ğ ynąĄS
Ę MynĳĂdĎŇ’Ğ rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿è
ĎS
Ă PŇsĆJĆŔ
NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ=‘lČYĲĆ yS
¿Ą rĘqČlĘ hŇè
Ďě mĂxĞ MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ yx
¡Ą yrĂBĘ W‘ČI¿ČwČ : dŇxĲĎ’ĆhĲĎ
hŇąè
Ď mĂxĞwĲČ tŇynĳĂè
Ą hČ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ=‘lČYĲĆ yS
¿Ą rĘqČlĘ MxĂŔyrĂbŇĘ hŇăè
Ď mĂxĞwĲČ : tŇxĲĎ’ĆhĲĎ
xČyrăĂBĘhČ=tŇ’Ć W‘ČI¡ČwČ : hŇUĎyĲĎ MyĂt
¡ŇČ kĎŇrĘIČlČ NJĎŔS
Ę UĂhČř yS
ăĄ rĘqČlĘ ÉMxĂyrĂbŇĘ
=tŇ’ĆwĲĘ : hŇYĲĆuĎhČ=l’Ć hŇ¡YĆ uĎhČ=NmĂ MyS
ĂŔ rĎuĘhČ ëŇotŇă BĘ ÉxČŁrÄbŇĘ lĂ Nk
ŁĳŇ yêĂhČ
Mx
ĳĂ yrĂBĘlČ Myê¡ĂBĎ bŇhĎŔzĎ hŇăW
Ď ‘Ď ÉMtŇĎ ‘ŁBĘTČ=tŇ’ĆwĘ bŇhĎęzĎ hŇăjĎ YĂ MyS
ÂĂ rĎuĘhČ
Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆÌĄkŇ êĘ tŇkĆŇŁrŔjĎhČ=tŇ’Ć ÉW‘ČIČÄwČ : bŇhĲĎzĎ Mx
¡Ă yrĂBĘhČ=tŇ’Ć PŇ¿YČ yĘwČ
: MybĲŇĂ rĚJĘ Ht
¡ŇĎ ’
Ł hŇ¿W
Ď ‘Ď bŇËS
Ąx
Ł hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎS
Ę mĎ SS
ăĄ wĘ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ
qY
Ł ă IĂwČ bŇĳhĎ zĎ Mh
¡Ć ywĄwĲĎ bŇhĎŔzĎ Mj
ăĄ YČyĘwČ MyFĂŔS
Ă ydăŇĄCUř‘Č Éh‘ĎBĎrĘ’Č HlĎę W‘ČIăČwČ
tŇlĆÌĄkŇ êĘ lhĆŁ’ŔhĎ xtŇČ ăpĆŇ lĘ ÉësĎmĎ W‘ČIąČwČ : PŇsĆkĲĎŇ=ynĄdĘŇ’Č hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č MhĆŔlĎ
wydąŇĎCUř‘Č=tŇ’ĆwĘ : MqĲĄr
Ł hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ rzĳĎS
Ę mĎ SS
ăĄ wĘ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ
Mh
¿Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ bŇĳhĎ zĎ Mh
¡Ć yqĄS
ĲĚ xĞwĲČ Mh
ËĆ yS
Ą ’ŇrĲĎ hŇÌĎjYĂwĘ MhĆŔywĄwăĎ=tŇ’ĆwĘ Éhè
Ď mĂxĞ
: tŇS
Ć ŁxĲnĘ hŇ¡è
Ď mĂxĞ
V‘yw
,V"x Nkw NkVmh=‘lČYĆ ’"s v.32 .’"tw V"x Nkw =l‘Č ’"s v.29 .CyhĎ ’"s v.29 .CyhĘIĂwČ rybs v.29
.rsx wydĎUĚ‘Č yllhb v.38 .rsx ydĄUĚ‘Č ’"sb ,wxyryb Nk v.36 .z"k w"k ly‘l Nyy‘ : y"tw ’"t
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zl hŇąUĎ ’ČwĘ oJęrĘ’Ď yYĂxĄÁwĎ MyĂtÄČ UĎ’Č MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ Nr¡
Ł ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć l’
ËĄ lĘYČBĘ W‘ČIÌČwČ
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

19

ZCxĳmĂC tŇyĂB
ăČ mĂ roh¡TĎ bŇ¿hĎ zĎ Chj
ËĄ YČyĘwČ : otŇĲ mĎŁqĲ yYĂ¡xĄ wĎ hŇU
¿Ď ’ČwĘ oBŔxĘrĎ ÉyYĂxĄÄwĎ
l‘¡Č bŇhĎŔzĎ tŇ‘Ł ă BĘTČ É‘BČrĘ’Č olę qY
Ł ă IĂwČ : bŇybĲŇĂ sĎ bŇ¡hĎ zĎ rz¿Ą olË W‘ČI¿ČwČ
tŇo‘ŔBĎTČ ÉyêĄS
Ę C tŇxĎŔ’ĆhĲĎ Éo‘lĘYČ=l‘Č tŇ‘Ł ę BĎTČ yê
ăĄS
Ę C wyt
ĳŇĎ m
Ł ‘ĞjĲČ ‘B
ăČ rĘ’Č
: bŇhĲĎzĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł PŇ¿YČ yĘwČ MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ yD¡ĄBČ W‘ČI¿ČwČ : tŇynĲĂè
Ą hČ o‘¡lĘYČ=l‘Č
: NrĲ
Ł ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć tŇ’Ň¡W
Ą lĎ Nrĳ
Ł ’ĎhĲĎ tŇ‘Ł ă lĘYČ l‘¡Č tŇ‘Ł Ŕ BĎFČBČ ÉMyDĂBČhČ=tŇ’Ć ’b
ąĄŇ IĎwČ
yYĂ¡xĄ wĎ hŇU
¿Ď ’ČwĘ HJĎŔrĘ’Ď ÉyYĂxĄÄwĎ MyĂt
ąŇČ UĎ’Č rohĳTĎ bŇăhĎ zĎ tŇrĆj
Ł¡ JČ W‘ČI¿ČwČ
tŇoY¿qĘ yn¡Ąè
Ę mĂ MtŔĎ ’
Ł hŇăW
Ď ‘Ď ÉhS
Ď qĘmĂ bŇĳhĎ zĎ Myb
¡ŇĂ rĚkŇĘ yn¿ĄS
Ę W‘ČIËČwČ : HB
ĲĎ xĘrĎ
hŇĳĆm
E Ă hŇ¡YĎ uĎmĂ dŇ¿xĎ ’Ć=bŇCrĲkŇĘ C hŇEĆŔmĂ ÉhYĎuĎmĂ dŇąxĎ ’Ć=bŇCrĲJřĘ : tŇrĆj
Ł Ĳ JČhČ
žMybŇĂ rĚJĘhČ CyăhĘIĲĂwČ : wtĲwwYřq yn¿Ąè
Ę mĂ Myb
¡ŇĂ rĚJĘhČ=tŇ’Ć hŇ¿W
Ď ‘Ď tŇrĆj
ŁË JČhČ=NmĂ
Mh
¡Ć ynĄpŇĘ C tŇrĆj
Ł Ŕ JČhČ=l‘Č ÉMhĆypĄŇnĘkČŇBĘ Myk
ąŇĂ kŇĘ s
Ł Ĳ hŇlĎ‘ĘmČęlĘ MyĂpČÁnĎkŇĘ yW
ĄÄ rĘj
ŁĲ
: MybĲŇĂ rĚJĘhČ yn¿ĄjĘ Cy¡hĎ tŇrĆj
Ł Ŕ JČhČ=l’ĆÄ wyx
ĳĂ ’Ď=l’Ć Sy’
ăĂ
hŇU
¿Ď ’ČwĘ oBŔxĘrĎ hŇU
ăĎ ’ČwĘ ÉoJrĘ’Ď MyĂt
ąŇČ UĎ’Č MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ Nx
¡Ď lĘè
Ě hČ=tŇ’Ć W‘ČI¿ČwČ
: bŇybĲŇĂ sĎ bŇ¡hĎ zĎ rz¿Ą olË W‘ČI¿ČwČ rohĳTĎ bŇăhĎ zĎ otŇ¡ ’
Ł PŇ¿YČ yĘwČ : otŇĲ mĎŁqĲ yYĂ¡xĄ wĎ
: bŇybĲŇĂ sĎ oê¡rĘGČsĘmĂlĘ bŇËhĎ zĎ=rzĲĄ W‘ČIÌČwČ bŇyb
ĳŇĂ sĎ xpČŇŁT¡ tŇrĆGËĆsĘmĂ ol¿ W‘ČIČÄwČ
tŇ’
Ł Ŕ jĄhČ ‘B
ăČ rĘ’Č l‘Čť tŇŁ‘ŔBĎFČhČ=tŇ’Ć ÉNêĄIĂwČ bŇĳhĎ zĎ tŇŁ‘ăBĘTČ ‘B
¡Č rĘ’Č olŔ qY
Ł ă IĂwČ
ÉMyêĂBĎ tŇŁ‘ĳBĎFČhČ Cy¡hĎ tŇrĆGĆŔsĘUĂhČ ÉtUČ‘ĚlĘ : wyl
ĲĎ gŇĘ rČ ‘B
¿Č rĘ’ČlĘ rS
¡Ć ’Ğ
PŇ¿YČ yĘwČ MyFĂŔS
Ă yYăĄ‘Ğ ÉMyDĂBČhČ=tŇ’Ć W‘ČIąČwČ : NxĲĎlĘè
Ě hČ=tŇ’Ć tŇ’Ň¡W
Ą lĎ MyDĂŔBČlČ
=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ű Myl
ăĂ JĄhČ=tŇ’ĲĆ W‘ČIČÁwČ : NxĲĎlĘè
Ě hČ=tŇ’Ć tŇ’Ň¡W
Ą lĎ bŇĳhĎ zĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł
tŇwŁŔ W
Ď uĘhČ=tŇ’ĆwĘ wytŔĎ ŁIuĂnČmĘ Ét’ĄwĘ ÉwytŇĎ j
Ł JČ=tŇ’ĆwĘ wyt
ąŇĎ r
Ł ‘ĲĎqĘ=tŇ’Ć NxĎęlĘè
Ě hČ
: rohĲTĎ bŇ¡hĎ zĎ Nh
ĳĄ BĎ ëŇ¡iČ yĚ rS
¿Ć ’Ğ
Hk
ăĎŇ rĄyĘ ÉhrĎnŁUĘhČ=tŇ’Ć hŇąW
Ď ‘Ď hŇS
ĎÂ qĘmĂ rohĳTĎ bŇăhĎ zĎ hŇr¡ĎnŁUĘhČ=tŇ’Ć W‘ČI¿ČwČ
My’
¡Ă YĘyĲŁ MynĂŔqĎ hŇăè
ĎS
Ă wĘ : CyĲhĎ hŇeĎ¿UĆ mĂ hĎyx
¡Ć rĎpŇĘ C hĎyr¿Ćê
Ł pŇĘ JČ hĎy‘ËĆybŇĂ GĘ HnĎŔqĎwĘ
hŇrĎŔnŁmĘ ynăĄqĘ ÉhS
Ď ŁlS
Ę C dŇxĎŔ’ĆhĲĎ ÉHDĎ~ĂmĂ hŇrĎęnŁmĘ ynăĄqĘ ű hŇăS
Ď ŁlS
Ę hĎyDĳĆ~ĂmĂ
rê
Ł ă pŇĘ JČ ÈdxĎ’ĆhĲĎ hŇăĆu
n Ď BČ MydĂÂuĎS
Ě mĲĘ My‘ĂbŇĂ gŇĘ ţ hŇăS
Ď ŁlS
Ę : ynĲĂè
Ą hČ HD¡Ď~ĂmĂ
xrpw
Nkw ,yrqw bytk wytĎY
Ł qĂ w’ wytĎoYqĂ ’"s ,yrq wytĎoYqĂ ,bytk otowYĘqĂ v.8 .w"Td Nkw dx’ bCrÄJĘ ’"s v.8 .zl
.’"yd Nkw yrqw bytk wytĎowYqĘ y"k tYqmb ,yrq w"yw dxb wytĎoYqĘ bytk wytĎwoYqĘ ’"sbw ,V"xw b"d ,b"dx
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NJĄť xrČp
ĳŇĎ wĎ rê
Ł ă pŇĘ JČ dŇ¡xĎ ’Ć hŇ¿Ćq
n Ď BĘ MydËĂŇuĎS
Ě mĘ My‘ęĂ bŇĂ gŇĘ hŇăS
Ď ŁlS
Ę C ůxrČpĆŇwĎ
My‘ĳĂbŇĂ gŇĘ hŇ‘ăĎBĎrĘ’Č hŇr¡ĎnŁUĘbČŇC : hŇrĲĎnŁUĘhČ=NmĂ My’
¡Ă YĘIĲŁhČ MynĂŔuĎhČ tŇS
Ć ăS
Ą lĘ 20
hŇeĎUĆęmĂ MynÁĂ uĎhČ ynĄÄS
Ę žtxČêČ rê
Ł Ã pŇĘ kČŇwĘ : hĎyxĲĆrĎpŇĘ C hĎyr¡Ćê
Ł pŇĘ JČ MydĂŔuĎS
ĚÄ mĘ 21
Myn¡ĂuĎhČ yn¿ĄS
Ę =tŇxČêĲČ rê
Ł ě pŇĘ kČŇwĘ hŇeĎUĆŔmĂ ÉMynĂuĎhČ ynąĄS
Ę tŇxČê
ăČ Érê
Ł pŇĘ kČŇwĘ
hŇeĎăUĆ mĂ Mt
¡ŇĎ nŁqĘC Mh
¿Ć yrĄê
Ł Ĳ pŇĘ JČ : hŇeĎUĲĆmĂ My’
¡Ă YĘŁIĲhČ MynĂŔuĎhČ ÉtS
ĆS
ĄÄ lĘ hŇeĎĳUĆ mĂ 22
hŇ‘ĳĎbŇĘ S
Ă hĎyt
¡ŇĆ r
Ł ĲnĄ =tŇ’Ć W‘ČI¿ČwČ : rohĲTĎ bŇ¿hĎ zĎ tŇ¡xČ ’Č hŇ¿S
Ď qĘmĂ HQ
ËĎ JĚ CyĳhĎ 23
Ht
ĳŇĎ Ł’ hŇăW
Ď ‘Ď roh¡TĎ bŇ¿hĎ zĎ rJ
ËĎJĂ : rohĲTĎ bŇ¿hĎ zĎ hĎyt
¡ŇĆ ê
Ł xĘmČC hĎyx
¿Ć qĎlĘmČC 24
: hĎyl
ĲĆ JĄ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ
oBÁxĘrĎ hŇUÄĎ ’ČwĘ žoJrĘ’Ď hŇU
ăĎ ’Č MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ tŇrĆT
Ł ¡ uĘhČ xB
¿Č zĘmĂ=tŇ’Ć W‘ČIËČwČ 25
bŇăhĎ zĎ otÁ’
Ł PŇYÄČ yĘwČ : wytĲŇĎ nŁrĘqČ Cy¿hĎ CeU
¡Ć mĂ otŔmĎŁqĲ ÉMyĂtÄČ UĎ’ČwĘ ‘ČCbęrĎ 26
rz¿Ą olË W‘ČI¿ČwČ wyt
ĳŇĎ nŁrĘqČ=tŇ’ĆwĘ bŇyb
¡ŇĂ sĎ wyt
ËŇĎ r
Ł yqĲĂ=tŇ’ĆwĘ oGÌGČ=tŇ’Ć rohęTĎ
l‘Čť oręzĄlĘ tŇxČê
ăČ mĂ ű olă=hŇW
Ď ‘ĲĎ bŇhÁĎ zĎ tŇŁ‘ÄBĘTČ žyêĄS
Ę C : bŇybĲŇĂ sĎ bŇ¡hĎ zĎ 27
: MhĲĆBĎ otŇ¡ ’
Ł tŇ’Ň¿W
Ą lĎ MyDĂŔbČŇlĘ MyêăĂbĎŇlĘ wyDĳĎYĂ ynăĄS
Ę l‘¡Č wytŔĎ ‘ŁlĘYČ yê
ăĄS
Ę
NmĆąS
Ć =tŇ’Ć W‘ČIČÁwČ : bŇhĲĎzĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł PŇ¿YČ yĘwČ MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ MyD¡ĂBČhČ=tŇ’Ć W‘ČI¿ČwČ 28, 29
: xČqĲĄr
Ł hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ rohĳTĎ MyU
¡Ă iČhČ tŇrĆT
Ł ¿ qĘ=tŇ’ĆwĘ SdŇĆŁqŔ ÉhxĎS
Ę UĂhČ
oJÁrĘ’Ď tŇoUÄ’Č žSmĄxĎ MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ xB
¿Č zĘmĂ=tŇ’Ć W‘ČIËČwČ
xl
wytęĎ nŁrĘqČ W‘ČIăČwČ : otŇĲ mĎŁqĲ tŇoU¡’Č SŁl¿S
Ď wĘ ‘ČCbŔrĎ ÉoBxĘrĎ tŇoUą’Č SmĄÄxĎřwĘ 2
W‘ČIČÁwČ : tŇS
Ć ŁxĲnĘ otŇ¡ ’
Ł PŇ¿YČ yĘwČ wyt
ĳŇĎ nŁrĘqČ CyăhĎ CeU
¡Ć mĂ wytŔĎ eŁjĂ ‘B
ăČ rĘ’Č l‘Čť 3
tŇŁqŔrĎzĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ ÉMy‘ĂIĎhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁrąyiĂhČ=tŇ’Ć xČBĄęzĘUĂhČ yl
ăĄ JĘ=lJĎ=tŇ’ĲĆ
W‘ČIąČwČ : tŇS
Ć ŁxĲnĘ hŇ¿W
Ď ‘Ď wyl
¡Ď JĄ=lJĎ tŇŁêĳxĘUČhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁgŇ¡ lĎzĘUĂhČ=tŇ’Ć 4
hŇFĎm
¡Č QĘmĂ oBËJĚrĘJČ tŇxČê
ÌČ tŇS
Ć ŁxĳnĘ tŇS
Ć răĆ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ rBĎŔkŇĘ mĂ ÉxČBĄÄzĘUĂlČ
tŇS
Ćx
Ł ĳ eĘhČ rB
ăČ kŇĘ mĂlĘ tŇw¡ŁYĎuĘhČ ‘B
¿Č rĘ’ČBĘ tŇŁ‘ËBĎTČ ‘B
ÌČ rĘ’Č qY
ŁÂ IĂwČ : oyĲYĘxĆ=dŇ‘Č 5
: tŇS
Ć ŁxĲnĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł PŇ¿YČ yĘwČ MyF
ĳĂ S
Ă yYăĄ‘Ğ MyD¡ĂBČhČ=tŇ’Ć W‘ČI¿ČwČ : MyDĲĂBČlČ Myê¡ĂBĎ 6
Mh
ĳĆ BĎ otŇ¡ ’
Ł tŇ’Ň¿W
Ą lĎ xČBĄŔzĘUĂhČ tŇ‘Ł ă lĘYČ l‘Čť tŇ‘Ł ę BĎFČBČ MyDĂÁBČhČ=tŇ’Ć ’bĄÄIĎwČ 7
tŇS
Ć ŁxŔnĘ roIăJĂhČ tŇ’Ąť W‘ČIČęwČ
: otŇĲ ’
Ł hŇ¿W
Ď ‘Ď tŇŁx¡l
Ě bŇCb¿ŇnĘ 8
: dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ C’ŔbŇĘ YĲĎ rS
ăĆ ’Ğ tŇŁ’ŔbŇĘ ~
Ł ă hČ Ét’
Ł rĘmČBĘ tŇS
Ć ŁxĳnĘ oeăJČ tŇ¡’Ą wĘ
y‘ąĄlĘqČ hŇnĎmĎęyêĄ bŇgĆŇănĆ ű tŇă’Č pŇĘ lĂ rY
ĳĄxĎhĲĆ=tŇ’Ć W‘ČI¡ČwČ
9
rYxh
.=Sm
ĲĄxĎwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.1

.xl

38. 10–25
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Mh
¿Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ MyrĂŔW
Ę ‘Ć Mh
ăĆ ydŇĄCUĲ‘Č : hŇUĲĎ’ČB
ĲĎ hŇ¡’Ď mĄ rzĎŔS
Ę mĎ SS
ăĄ ÉrYĄxĎhĲĆ
hŇă’Ď mĄ ÉNopŇYĎ tŇą’Č pŇĘ lĂwĘ : PŇsĆJĲĎ Mh
¡Ć yqĄS
ĲĚ xĞwĲČ MydËĂŇUĚ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇS
Ć ŁxĳnĘ Myr¡ĂW
Ę ‘Ć
MydËĂŇCU‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ tŇS
Ćx
Ł ĳ nĘ Myr¡ĂW
Ę ‘Ć Mh
¿Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ MyrĂŔW
Ę ‘Ć Mh
ăĆ ydŇĄCUĲ‘Č hŇUĎŔ’Čb
ĲĎŇ
Mh
¿Ć ydŇĄCUřĲ ‘Č hŇUĎŔ’ČB
ĲĎř Myè
ăĂ mĂxĞ ÉMy‘ĂlĎqĘ MyĎę=tŇ’ČpŇĘ lĂwĘ : PŇsĆJĲĎ Mh
¡Ć yqĄS
ĲĚ xĞwĲČ
tŇË’Č pŇĘ lĂwĘ : PŇsĆJĲĎ Mh
¡Ć yqĄCSĲxĞwĲČ MydËĂŇUĚ‘ČhĲĎ ywÌĄwĎ hŇrĳĎW
Ď ‘Ğ Mh
¡Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ hŇrĎŔW
Ď ‘Ğ
hŇU
¡Ď ’Č hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=SmĲĄxĞ My‘ËĂlĎqĘ : hŇUĲĎ’Č Myè
¿Ă mĂxĞ hŇxĎr¡ĎzĘmĂ hŇmĎdĘŇq¿Ą
tŇynęĂ è
Ą hČ PŇt
ăŇĄ JĎlČwĘ : hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę Mh
¡Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ hŇS
ĎŔ ŁlS
Ę Mh
ăĆ ydŇĄCUĲ‘Č PŇĳtŇĄ JĎhČ=l’Ć
Mh
ăĆ ydŇĄU
ĲĚ ‘Č hŇĳUĎ ’Č hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć Sm
¿Ą xĞ My‘ěĂ lĎqĘ rYĄŔxĎhĲĆ r‘ČS
ăČ lĘ ÉhEĆmĂC hŇąĆm
EĂ
: rzĲĎS
Ę mĎ SS
¿Ą bŇyb
¡ŇĂ sĎ rYËĄxĎhĲĆ y‘ÌĄlĘqČ=lJĎ : hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę Mh
¡Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ hŇS
ĎŔ ŁlS
Ę
yCj¿YĂwĘ PŇsĆJĆŔ ÉMhĆyqĄCSĲxĞwĲČ MydĂÁCU‘ČhĲĎ ywÄĄwĎ ůtS
Ćx
Ł nĘ ÈMydĂŇUĚ‘Čl
ĲĎ MynăĂdĎŇ’ĞhĲĎwĘ
ëŇsÂČ mĎC : rYĲĄxĎhĲĆ yd¿ŇĄUĚ‘Č lJ
Ł¡ PŇsĆJĆŔ MyqăĂè
Ď xĚmĘ ÉMhĄwĘ PŇsĆĳĎJ Mh
¡Ć yS
Ą ’ŇrĲĎ
SS
ăĄ wĘ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆÌĄkŇ êĘ MqĄŔr
Ł hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ ÉrYĄxĎhĲĆ r‘ČS
ąČ
tŇU
¡Č ‘ĚlĘ tŇoUŔ’Č Sm
ăĄ xĎ ÉbxČŁrÄbŇĘ hŇąmĎ oqwĘ ëŇrĆ’
Ł Ŕ ÉhUĎ’Č MyrąĂW
Ę ‘ĆwĘ rzĳĎS
Ę mĎ
Mh
ăĆ ywĄwĲĎ tŇS
Ć ŁxĳnĘ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č Mh
¿Ć ynĄdĘŇ’ČwĘ hŇ‘ĎŔBĎrĘ’Č ÉMhĆydŇĄU
ĲĚ ‘ČwĘ : rYĲĄxĎhĲĆ y‘¿ĄlĘqČ
NJ
ÌĎ S
Ę UĂlČ tŇd
ŁÂ tŇĄ yĘhČ=lkĎŇwĲĘ : PŇsĆJĲĎ Mh
¡Ć yqĄS
ĲĚ xĞwĲČ Mh
ËĆ yS
Ą ’ŇrĲĎ yCjÌYĂwĘ PŇsĆJĆŔ
NJ
ăČ S
Ę mĂ ÉNJĎS
Ę UĂhČ ydąŇĄCqpŇĘ hŇQĆă’Ą
: tŇS
Ć ŁxĲnĘ bŇyb
¡ŇĂ sĎ rYËĄxĎĲlĆ wĘ
rmĎŔtŇĎ y’ĲĂ ÉdyČBĘ MIĂŔwĂlĘhĲČ ÉtdČŇŁbŇ‘Ğ hŇĳĆSm
Ł yj
ăĂ =l‘Č dŇu¡ČjĚ rS
¿Ć ’Ğ tŇdŔĚ‘ĄhĲĎ
hŇW
Ďě ‘Ď hŇdĳŇĎChyĘ hŇăFĄ mČlĘ rCx¡=NbĆŇ yr¿ĂC’=NBĆ l’
ËĄ lĘYČbŇĘ C : NhĲĄJ
Ł hČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=NB
ĲĆ
ëŇËmĎ sĎyxĲĂ’Ğ=NBĆ bŇ’ÂĎ ylĂhĽ’ĲĎ oêę’ĂwĘ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą
tŇ‘Čl
¿Č otŇbŇĘ C NmĎŔGĎrĘ’ČăbĎŇ C ÉtlĆkĄÄêĘBČ MqĄęr
Ł wĘ bŇĳĄSx
Ł wĘ SrăĎxĎ Nd¡ĎŇ=hŇFĄmČlĘ
lk
ŁŇ¡ BĘ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘlČ ÉyCW‘ĎhĲĆ bŇhĎęEĎhČ=lJĎ
: Sè
ĲĄ bČŇC yn¡Ăè
Ď hČ
‘bČÄS
Ę C rJĎŔJĂ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ ‘S
Čê
ąĄ hŇpĎęCnêĘhČ bŇăhČ zĘ ű yh
ăĂ yĘwČ SdŇĆŁuĳhČ tŇkĆŇ’ŇăĆlmĘ
hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ yd¿ŇĄCqjĘ PŇsĆËĆkŇ wĘ : SdŇĆu
Ł Ĳ hČ lqĆ¿S
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć MyS
ËĂ ŁlS
Ę C tŇo’ÌmĄ
lqĆ¿S
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘ËĂbŇĘ S
Ă wĘ hŇÌè
Ď mĂxĞwĲČ tŇo’ÁmĄ ‘bČÄS
Ę C žPlĆ’ĆwĘ rJ
ĳĎJĂ tŇă’Č mĘ
Vdqh
MV v.20
.w"w rsx MhĆydĄUĚ‘Č yllhb ,ymlVwry Nk v.12
.V"x Nkw hUĎ’Č ’"s v.12
rds MwlV Myqwsp h‘Vt twxp +g Myrdsw
.b"kq Myqwspw .h’wns [35:1—38:20] hVrph
tVV twytw’w .xŁnŁw tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[37:1] l’lYb V‘yw ,[35:30] +h ’rq w’r ,[34:27] Kl btk
rV’w ,’y‘gb =l’
ĲĆ n"bw ,[36:2] =l’Ć txt ’y‘g ’lb l’lYb M‘ =l’Ć PTwx ’"b +’ Pwlxw .’ŁnŁqŁw Mypl’
hrTph v.21 .[37:8] wtwwYq +’ +tkw .[38:3] xbzmh ylk lk =t’
ĲĆ ,[35:25] tlkth =t’
ĲĆ wyl‘ wrbxth
’"k qwsp +x d‘ ’"n qwsp +z hk’lmh=lk MlVtw : Mydrpsh ghnmk +m qwsp +z +’ Myklmb Mwryh V‘yw
.MyznkV’h ghnmk
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38. 26–39. 10

lk
ŁÄ lĘ SdŇĆŁuĳhČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡è
Ć hČ tŇyY
¿Ă xĞmĲČ tŇlĆŁGŔlĘGĚlČ ‘qČBĆť : SdŇĆu
Ł Ĳ hČ 26
tŇo’¿mĄ=SS
ĲĄ lĘ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ MydĂęqĚjĘhČ=l‘Č rbĄÁ‘ŁhĲĎ
rJ
ăČ JĂ Ét’ČmĘ yhęĂ yĘwČ : Myè
ĲĂ mĂxĞwĲČ tŇo’¡mĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ MypĂŔlĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlăS
Ę C ÉPlĆ’ĆÄ 27
MynËĂdĎŇ’Ğ tŇÌ’Č mĘ tŇkĆŇrĳ
Ł jĎhČ ynăĄdĘŇ’Č tŇ¡’Ą wĘ SdŇĆŁuŔhČ ynăĄdĘŇ’Č tŇ’Ąť tŇqĆYĆęlĎ PŇsĆJĆŔhČ
hŇăè
Ď mĂxĞwĲČ Éto’UĄhČ ‘b
ąČŇ S
Ę C PŇlĆ’ĆÁhĎ=tŇ’ĆwĘ : NdŇĆ’ĲĎlĎ rJ
¿Ď JĂ rJ
¡Ď JĂhČ tŇ¿’Č mĘlĂ 28
: MtĲŇĎ Ł’ qè
¿Č xĂwĘ Mh
¡Ć yS
Ą ’ŇrĲĎ hŇ¿jĎ YĂwĘ MydĳĂŇCU‘Čl
ĲĎ Myw¡ĂwĎ hŇ¿W
Ď ‘Ď My‘ŔĂ bŇĘ S
Ă wĘ
: lqĆS
ĲĎ tŇo’¡mĄ=‘B
ĲČ rĘ’ČwĘ MyĂj
¿ČlĘ’ČwĘ rJ
ĳĎJĂ My‘ăĂbŇĘ S
Ă hŇ¡pĎŇ CnêĘhČ tŇS
Ć Łx¿nĘC 29
tŇS
Ć ŁxŔeĘhČ xB
ăČ zĘmĂ Ét’ĄwĘ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă xtŇČ jĆť ÉynĄdĘŇ’Č=tŇ’Ć HBĎę W‘ČIăČwČ 30
ynąĄdĘŇ’Č=tŇ’ĆwĘ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ yl
¿Ą JĘ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ olĳ=rS
Ć ’Ğ tŇS
Ć Łx¡eĘhČ rB
¿Č kŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ 31
NJ
ËĎ S
Ę UĂhČ tŇŁdŇÌtŇĘ yĂ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ rY
ĳĄxĎhĲĆ r‘ČS
ăČ yn¡ĄdĘŇ’Č=tŇ’ĆwĘ bŇybĂŔsĎ ÉrYĄxĎhĲĆ
tŇ‘Čl
ăČ otŇwĘ ÉNmĎGĎrĘ’ČhĲĎwĘ tŇlĆąĄkŇ êĘhČ=NmĂC : bŇybĲŇĂ sĎ rY¡ĄxĎhĲĆ tŇŁd¿ŇtŇĘ yĂ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ Tl
ÉSdŇĆu
Ł Ä hČ ydąŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ć CW
Â ‘ĞIĲČwČĲ SdŇĆu
Ł ĳ BČ tŇrăĄS
Ď lĘ dŇr¡ĎW
Ę =ydŇĲĄgŇĘ bŇĂ CW
¿ ‘Ď ynĂŔè
Ď hČ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČlĘ rS
ăĆ ’Ğ
: rzĲĎS
Ę mĎ SS
¿Ą wĘ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆÌĄkŇ êĘ bŇhĎęzĎ dŇŁpĳŇ’ĄhĲĎ=tŇ’Ć W‘ČI¡ČwČ
ÉtlĆkĄÄêĘhČ ëŇotŇą BĘ tŇoWę‘Ğl
ĲČ ůMlĂytŇĂ jĘ Z~
ăĄ qĂwĘ ÈbhĎEĎhČ yx
ăĄ jČ=tŇ’Ć C‘ÂuĘrČyĘwČĲ
hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ Sè
ĳĄ hČ ëŇotŇă bŇĘ C yn¡Ăè
Ď hČ tŇ‘Čl
¿Č oê ëŇotŇË bŇĘ C NmĎŔGĎrĘ’ČhĲĎ ëŇotŇă bŇĘ C
bŇS
Ć xĄÄwĘ : rB
ĲĎ xĚ wt¡wwYřq yn¿ĄS
Ę =l‘Č tŇrĳ
Ł bŇĘ ŁxĲ ol¡=CW‘ĲĎ tŇp
ŁŇ¿ tŇĄ JĘ : bŇS
ĲĄ x
Ł
Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆÌĄkŇ êĘ bŇhĎęzĎ ůChW
Ą ‘ĞmĲČJĘ È’Ch CeU
ăĆ mĂ wylĎę‘Ď rS
ăĆ ’Ğ otÁDĎpĚŇ’Ğ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ rzĳĎS
Ę mĎ SS
ăĄ wĘ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ
Étx
Ł êĎpĚŇmĘ bŇĳhĎ zĎ tŇŁYăBĘS
Ę mĂ tŇŁB¡sČm
ĲĚ MhČŁèŔhČ ynăĄbŇĘ ’Č=tŇ’Ć ÉCW‘ĞIĲČwČĲ
tŇp
ŁŇă tŇĘ JĂ l‘Čť MtęĎ ’
Ł MW
Ć ăIĎwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ tŇom¡S
Ę =l‘Č MtŔĎ ox yx
ăĄ CêjĂ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ Nor¡JĎzĂ yn¿ĄbŇĘ ’Č dŇŁpŔ’ĄhĲĎ
tŇlĆÌĄkŇ êĘ bŇhĎęzĎ dŇŁpĳŇ’Ąř hŇăW
Ą ‘ĞmĲČJĘ bŇ¡S
Ąx
Ł hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ NS
Ć ŁxËhČ=tŇ’Ć W‘ČIÌČwČ
CW
ă ‘Ď lCpŇ¡ JĎ hŇËĎh
y Ď ‘ČCbÌŇrĎ : rzĲĎS
Ę mĎ SS
¿Ą wĘ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ
hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č obŔ=C’lĘmÄČ yĘwČ : lCpŇĲ JĎ oB¡xĘrĎ tŇrĆz¿ĆwĘ oJËrĘ’Ď tŇrĆÌĆz NS
Ć ŁxĳhČ=tŇ’Ć
yrwT
.V"x Nk dp
Ł ’ĄhĎ l"n v.8

.yrq wytĎoYqĘ ,bytk otowYĘqĂ v.4

.Tl
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rCF¡hČwĘ : dŇxĲĎ’ĆhĲĎ rCF¡hČ tŇqĆrĆŔbĎŇC ÉhdĎŇTĘjĂ MdŇĆŁ’ą rCTę NbĆŇĳ’Ď yrĄCTă
: hŇmĎĲlĎ xĘ’ČwĘ ob¡ŇS
Ę MS
Ć ¿Ćl yS
ĳĂ ylĂè
Ę hČ rCF¡hČwĘ : MŁlĲhĞyĲČwĘ ryj
¡Ă sČ ëŇpĆŇŁn¿ ynĳĂè
Ą hČ
bŇ¡hĎ zĎ tŇoY¿BĘS
Ę mĂ tŇŁBËsČCmĲ hŇĳĆpŇ S
Ę yĲřĎwĘ MhČŁS
¡ SyS
¿Ă rĘêČ y‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ ÉrCFhČwĘ
hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć Myê
¿Ą S
Ę hŇeĎËhĄ l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇm
ŁÄ S
Ę =l‘Č MynĂbĎŇ’ĞhĲĎwĘţ : MtĲŇĎ ’
Ł ĲQ
Ě mĂBĘ
: TbĆŇS
ĲĎ rW
¡Ď ‘Ď Myn¿ĄS
Ę lĂ omŔS
Ę =l‘Č Sy’
ăĂ ÉMtŇĎ x
Ł yx
ąĄCêjĂ Mt
ĳŇĎ m
Ł S
Ę =l‘Č
: rohĲTĎ bŇ¡hĎ zĎ tŇŁbĳŇ‘Ğ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ tŇ¡ĚlbŇĘ GČ tŇŁr¿S
Ę rĘS
Č NS
Ć ŁxËhČ=l‘Č CW
Ì ‘ĞIĲČwČ
ÉyêĄS
Ę =tŇ’Ć CnęêĘIĂwČĲ bŇĳhĎ zĎ tŇŁ‘ăBĘTČ yê
¡ĄS
Ę C bŇhĎŔzĎ tŇY
Ł ă BĘS
Ę mĂ ÉyêĄS
Ę CWę‘ĞIĲČwČĲ
bŇhĎŔEĎhČ tŇŁtŇă ŁbŇ‘ĞhĲĎ ÉyêĄS
Ę CnęêĘIĂwČĲ : NS
Ć ŁxĲhČ tŇoY¿qĘ yn¡ĄS
Ę =l‘Č tŇŁ‘ŔBĎFČhČ
yê
ăĄ S
Ę ÉtoYqĘ yê
ąĄS
Ę tŇ’ĄÄwĘ : NS
Ć ŁxĲhČ tŇoY¡qĘ=l‘Č tŇŁ‘ĳBĎFČhČ yê
¡ĄS
Ę =l‘Č
dŇŁpŇ¡ ’ĄhĲĎ tŇŁpŇ¿ tŇĘ JĂ=l‘Č Mn
ËĚêĘIĂwČĲ tŇŁYĳBĘS
Ę UĂhČĲ yê
ăĄS
Ę =l‘Č Cn¡tŇĘ ĲnĎ tŇt
Ł Ŕ ŁbŇ‘ĞhĲĎ
tŇoYăqĘ yn¡ĄS
Ę =l‘Č CmyW
Ăě IĎwČ bŇhĎŔzĎ tŇ‘Ł ă BĘTČ ÉyêĄS
Ę CWę‘ĞIĲČwČĲ : wynĲĎjĎ lCm¿=l’Ć
yê
ăĄ S
Ę ÈCW‘ĞIĲČwĲČ : hŇtŇĎ yĘB
ĲĎ dŇp
ŁŇ¡ ’ĄhĲĎ rbĆŇ‘¿Ą=l’Ć rS
ËĆ ’Ğ otěpĎŇW
Ę =l‘Č NS
Ć ŁxĳhČ
lCUămĂ ÉhFĎmÄČ QĘmĂ dŇŁpąŇ’ĄhĲĎ tŇŁpÄtŇĘ kŇĂ žyêĄS
Ę =l‘Č MnĚÃêĘIĂwČĲ ůbhĎzĎ tŇŁ‘ăBĘTČ
NS
Ćx
Ł Ã hČ=tŇ’Ć CsăJĘrĘIĂwČ : dŇŁpŇĲ ’ĄhĲĎ bŇS
Ć ¡xĄ lĘ l‘ČUČěmĂ oêĳrĘBČxĘmČ tŇU
¡Č ‘ĚlĘ wynĎŔjĎ
bŇS
Ć ăxĄ =l‘Č ÉtyŁhĘlĲĂ tŇlĆkĄęêĘ lytăĂŇpŇĘ BĂ dŇŁpÁ’ĄhĲĎ tŇŁ‘ÄBĘTČ=l’Ć žwt‘břTm
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ dŇŁpĳŇ’ĄhĲĎ l‘¡ČmĄ NS
Ć ŁxŔhČ xEăČyĂ=âlĲwĘ dŇŁpŔ’ĄhĲĎ
ly‘¿ĂUĘhČ=ypĲŇĂ C : tŇlĆk
ĲĄŇ êĘ lyl
¡Ă JĘ gŇrĳĄ’
Ł hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ dŇp
ŁŇ¡ ’ĄhĲĎ ly‘¿ĂmĘ=tŇ’Ć W‘ČIËČwČ
ÉCW‘ĞIĲČwČĲ : ‘ČrĲĄuĎyĂ âl¿ bŇyb
¡ŇĂ sĎ wyp
ËŇĂ lĘ hŇ¿pŇĎ W
Ď ’rĳĎxĘtŇČ yp
ăŇĂ JĘ okŇ¡ otŇBĘ
: rzĲĎS
Ę mĎř ynĳĂS
Ď tŇ‘Čl
ăČ otŇwĘ Nm
¡Ď GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆ¿kĄŇ êĘ ynĄěoUrĂ ly‘ŔĂ UĘhČ yl
ăĄ CS=l‘Č
MynęĂ U
Ł rĂhĲĎ ëŇotŇă BĘ MynÁĂ m
Ł ‘ĞjĲČhČ=tŇ’Ć CnÄêĘIĂwČ rohĳTĎ bŇăhĎ zĎ yn¡Ąm
Ł ‘ĞpĲČŇ CW
¿ ‘ĞIĲČwČ
NU
Ł Ŕ rĂwĘ Nm
Ł ă ‘ĞjĲČ ÉNU
Ł rĂwĘ Nm
Ł ą ‘ĞjĲČ : MynĲĂU
Ł rĂhĲĎ ëŇotŇ¡ BĘ bŇybĂŔsĎ É ly‘ĂUĘhČ yl
ąĄ CS=l‘Č
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ tŇrĄěS
Ď lĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ ly‘¡ĂUĘhČ yl
¿Ą CS=l‘Č
Nr¡
Ł hĞ’ĲČlĘ gŇrĳĄ’
Ł hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ SS
¡Ą tŇnŁ¿ tŇĘ JĎhČ=tŇ’Ć CW
Ë ‘ĞIĲČwČĲ
=tŇ’ĆwĘ SS
ĳĄ tŇŁ‘¡BĎřgŇĘ UĂhČ yr¿Ą’ĞjĲČ=tŇ’ĆwĘ SS
ĄŔ tŇpĆŇănĆYĘUĂhČ Ét’ĄwĘ : wynĲĎbĎŇlĘC
ysnkm
,b"dx ,’"d Nkw yrY hpĄS
Ę yĎwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb lwgsb Nk v.13
’"s v.24 .x"k x"k ly‘l Nyy‘ : w"Tdw g"d Nkw yrq wytĎ‘
Ł BĘFČmĂ ,bytk oê‘ĘBČFČmĂ v.21 .’"ydw g"d ,d"dx
.’lm to‘BĎgĘUĂhČ yllhb ,ymlVwryw wxyryb Nk v.28 .+w x"k ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x Nkw rzVm SS
¡Ą wĘ
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tŇlĆÌĄkŇ tŇĘ Cř rzĎęS
Ę mĎ SS
ăĄ TnÂĄ bŇĘ ’ČhĲĎ=tŇ’ĆwĲĘ : rzĲĎS
Ę mĎ SS
¿Ą dŇ¡BĎ hČ ys¿ĄnĘkŇĘ mĂ
=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ MqĳĄr
Ł hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ yn¡ĂS
Ď tŇ‘Čl
¿Č otŇwĘ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ
rohĳTĎ bŇăhĎ zĎ SdŇĆu
Ł ¡ hČ=rzĆĲnřĆ ZyY
¿Ă =tŇ’Ć CW
Ë ‘ĞIĲČwČĲ
: hŇS
ĲĆ m
Ł
ÉwylĎ‘Ď CnąêĘIĂwČ : hoĲĎhyl
ĲČ SdŇĆq
Ł ¡ MtŔĎ ox yx
ăĄ CêjĂ ÉbêČkŇĘ mĂ wylĎę‘Ď CbăŇêĘkŇĘ IĂwČ
ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘmĂ tŇpĆŇ¡nĆYĘUĂhČ=l‘Č tŇt
¿ŇĄ lĎ tŇlĆkĄŔêĘ lytăĂŇjĘ
dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă NJ
¡Č S
Ę mĂ tŇdČěŁbŇ‘Ğ=lJĎ lkĆŇêěĄ wČ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć
: CWĲ‘Ď NJ
¿Ą hŇ¡S
Ćm
Ł =tŇ’Ć hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ lk
ŁŇ JĘţ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCW‘ĞIĲČwČĲ
sŘ33

wys
ăĎ rĎqĘ wyl
ĳĎ JĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ lhĆŁ’¡hĎ=tŇ’Ć hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉNJĎS
Ę UĂhČ=tŇ’Ć C’yb
ąŇĂ IĎwČ
ÉMlĂy’ĄhĲĎ tŇrą
Ł o‘ hŇsÂĄ kŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘĲ : wynĲĎdĎŇ’ĞwĲČ wyd¿ĎŇUĚ‘ČwĘř wx¡řyrb wyS
ĎŔ rĎqĘ
: ëŇsĲĎUĎhČ tŇkĆŇr¿
Ł jĎ tŇ¡’Ą wĘ MyS
ĳĂ xĎêĘhČ tŇră
Ł ‘Ł hŇ¡sĄ kŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ MymĂŔDĎ’ĎmĘhĲČ
=tŇ’Ćř ÉNxĎlĘè
Ě hČ=tŇ’Ćř : tŇrĆj
Ł Ĳ JČhČ tŇ¡’Ą wĘ wyDĳĎBČ=tŇ’ĆwĘ tŇd¡ŇĚ‘ĄhĲĎ Nr¿
Ł ’Ğ=tŇ’Ćř
hĎytęĆ r
Ł ĲnĄ =tŇ’Ćř hŇrĎÁh
Ł FĘhČ hŇrĎÄnŁUĘhČ=tŇ’Ćř : MynĲĂjĎhČ MxĆ¿Ćl tŇ¡’Ą wĘ wylĎŔJĄ=lJĎ
xB
ăČ zĘmĂ Ét’ĄwĘ : ro’ĲUĎhČ NmĆ¿S
Ć tŇ¡’Ą wĘ hĎyl
ĳĆ JĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡kĎŇ rĎ‘ĞUĲČhČ tŇrË
Ł nĄ
xtŇČ ¿jĆ ëŇ¡sČ mĎ tŇ’ĄěwĘ MyU
ĳĂ iČhČ tŇrĆT
Ł ă qĘ tŇ¡’Ą wĘ hŇxĎŔS
Ę UĂhČ NmĆăS
Ć Ét’ĄwĘ bŇhĎŔEĎhČ
olŔ=rS
Ć ’Ğ ÉtS
Ćx
Ł Ä eĘhČ rB
ąČ kŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ tŇS
Ć ŁxęeĘhČ xB
ăČ zĘmĂ ű tŇă’Ąř : lhĆŁ’ĲhĎ
rYĄÁxĎhĲĆ y‘ÄĄ lĘqČ žt’Ą : oeĲJČ=tŇ’ĆwĘ rI¡ŁJĂhČ=tŇ’Ćř wyl
ĳĎ JĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ wyD¡ĎBČ=tŇ’Ćř
wyr¡ĎtŇĎ ymĲĄ=tŇ’Ć rYĄŔxĎhĲĆ r‘ČS
ăČ lĘ ÉësĎUĎhČ=tŇ’ĆwĘ hĎynĆędĎŇ’Ğ=tŇ’ĆwĘ hĎydăŇĆUĚ‘Č=tŇ’Ćř
yd¿ŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ćř : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿lĘ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ tŇd¿ČŇŁbŇ‘Ğ yl
ËĄ JĘ=lJĎ tŇ’ĄęwĘ hĎyt
ĳŇĆ ŁdŇtĲŇĄ ywĂ
=tŇ’ĆwĘ NhĄŔJ
Ł hČ Nră
Ł hĞ’ĲČlĘ ÉSdŇĆŁuÄhČ ydąŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ć SdŇĆŁuĳBČ tŇrăĄS
Ď lĘ dŇr¡Ďv
Ę hČ
ÉCW‘Ď NJ
ąĄ hŇĳĆSm
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ JĘ : NhĲĄkČŇlĘ wyn¡ĎbĎŇ yd¿ŇĄgŇĘ BĂ
hŇkĎę’ŇlĎUĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł ’rĘIČÄwČ : hŇdŇĲĎŁbŇ‘ĞhĲĎ=lJĎ tŇ¡’Ą l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
: hŇS
ĲĆ m
Ł Mt
¡ŇĎ Ł’ř ëŇrĆb
¿ŇĎ yĘwČ CW
ĳ ‘Ď NJ
ăĄ ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ HtŔĎ ’
Ł CW
ă ‘Ď ÉheĄhĂwĘ
rbdyw
oxyrĂBĘ v.33 .d"dxw b"dx ,’"d Nkw yrY =rzĆĄn ’"s v.30 .r"tw s"t ,V"x Nkw tlĆkĄêĘ ’"s v.29
.r"tw V"x ,rd"nq y"k +h Nkw wydĎUĚ‘Č v.33 .V"xw b"d Nkw yrqw bytk wyxĎyrĂBĘ ’"sb ,yrq wyxĎyrĂBĘ ,bytk
y"t ,Nwmdq swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.36 .s"tw y"t ,y"k ’"t ,y"k V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.35
.s"tw y"t ,Nwmdq swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.37 .s"tw y"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.37 .s"tw
Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.40 .s"tw Nwmdq swpdw y"k ’"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.39 .s"tw y"t Nkw t’ĄwĘ ’"s v.39
Nwmdq swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.41 .r"tw s"t ,y"k y"t ,Nwmdq swpdw y"k ’"t ,y"k V"x
.’lm MtĎo’ ymlVwry ,yllhb Nk v.43 .s"tw

29

30
31

32

33
34

35, 36
37
38

39
40

41

42
43

40. 1–21
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m, 2 dŇăxĎ ’ĆBĘ NoS
¡ ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆx
Ł ¿ hČ=MoyĲBĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20

21

Noră’Ğ tŇ¡’Ą MS
ĎŔ ê
ăĎ mĘW
Č wĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ NJ
¡Č S
Ę mĂ=tŇ’Ć MyqěĂ êĎ SdŇĆŁxĳlČ
NxĎŔlĘè
Ě hČ=tŇ’Ć ÉtĎ’ŇbĄŇhĲĄwĘ : tŇkĆŇŁrĲjĎřhČ=tŇ’Ć Nr¡
Ł ’ĎhĲĎ=l‘Č t
¿ŇĎ J
Ł sČwĘ tŇCdŇĳ‘řĄ hĲĎ
: hĎytĲŇĆ r
Ł ĲnĄ =tŇ’Ć t
¡ŇĎ ylĄ‘ĞhĲČwĘ hŇrĎŔnŁUĘhČ=tŇ’Ć ÉtĎ’ŇbĄŇhĲĄwĘ oJĳrĘ‘Ć=tŇ’Ć ê
¡Ď kŇĘ rČ‘ĲĎwĘ
ê
ËĎ mĘW
Č wĘ tŇdĳŇĚ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ yn¡ĄpŇĘ lĂ tŇrĆT
Ł Ŕ qĘlĂ ÉbhĎEĎhČ xB
ąČ zĘmĂ=tŇ’Ć hŇêÂĎ tŇČ ĲnĎ wĘ
ynĄěpŇĘ lĂ hŇĳĎl‘ŁhĲĎ xB
ăČ zĘmĂ tŇ¡’Ą hŇêŔĎ tŇČ ănĎwĘ : NJĲĎS
Ę UĂlČ xtŇČ ¡jĆ hČ ëŇ¿sČ mĎ=tŇ’Ć
dŇ‘¡Ąom lhĆŁ’¿=NyB
ĲĄ rŁIŔJĂhČ=tŇ’Ć ÉêĎtŇČ ĲnĎ wĘ : dŇ‘ĲĄom=lhĆŁ’Ĳ NJ
¿Č S
Ę mĂ xtŇČ ¡jĆ
êŔĎ tŇČ ănĎwĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ rY¡ĄxĎhĲĆ=tŇ’Ć ê
¿Ď mĘW
Č wĘ : MyĂmĲĎ MS
¡Ď ê
¿Ď tŇČ ĲnĎ wĘ xČĳĄBzĘUĂhČ Nyb
ăŇĄ C
ê
¿Ď xĘS
Č mĲĎC hŇxĎŔS
Ę UĂhČ NmĆăS
Ć =tŇ’Ć ÉêĎxĘqČĲlĎ wĘ : rYĲĄxĎhĲĆ r‘ČS
¿Č ëŇ¡sČ mĎ=tŇ’Ć
wyl
¡Ď JĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ otŇË ’
Ł ê
¿Ď S
Ę DČqĂwĘ oBĳ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ=tŇ’Ć
ÉêĎS
Ę DČqĂwĘ wyl
ĳĎ JĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ xB
¿Č zĘmĂ=tŇ’Ć ê
ËĎ xĘS
Č mĲĎC : SdŇĆŁqĲ hŇyĎh¿ĎwĘ
rI¡ŁJĂhČ=tŇ’Ć ê
¿Ď xĘS
Č mĲĎC : MyS
ĲĂ dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ¿ xČ¡BĄ zĘUĂhČ hŇ¿yĎhĎwĘ xČBĄŔzĘUĂhČ=tŇ’Ć
xtŇČ ¡jĆ =l’Ć wynĎŔBĎ=tŇ’ĆwĘ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ ê
ąĎ bŇĘ rČqĘhĂwĘ : otŇĲ ’
Ł ê
¡Ď S
Ę DČqĂwĘ oeĳJČ=tŇ’ĆwĘ
tŇ¡’Ą Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ ÉêĎS
Ę BČlĘhĂwĘ : MyĂUĲĎBČ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ê
¿Ď YĘxČrĲĎwĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă
wyn¡ĎBĎ=tŇ’ĆwĘ : ylĲĂ Nh
¿Ą kŇĂ wĘ otŇ¡ ’
Ł ê
¿Ď S
Ę DČqĂwĘ otŇË ’
Ł ê
¿Ď xĘS
Č mĲĎC SdŇĆŁuĳhČ ydăŇĄgŇĘ BĂ
ÉêĎxĘS
ČÄ mĎ rS
ąĆ ’ĞJĲČ MtęĎ ’
Ł ê
ăĎ xĘS
Č mĲĎC : tŇnĲŁêĽřJĚ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ê
¿Ď S
Ę BČlĘhĂwĘ bŇyrĳĂqĘêČ
Ml
¡Ď o‘ tŇ¿Čh
e Ě kŇĘ lĂ Mt
ËŇĎ xĎS
Ę mĎ Mh
ÌĆ lĎ tŇŁyÄhĘlĲĂ hŇtŇĎ yĘhĲĎwĘţ yl
ĳĂ Cn¡hĞkĲŇĂ wĘ MhĆŔybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć
: hŇW
ĲĎ ‘Ď NJ
¿Ą otŇ¡ ’
Ł hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ lk
ŁŇ JĘţ hŇĳĆSm
Ł W‘ČI¡ČwČ : MtĲŇĎ r
Ł dĲŁŇ lĘ
dŇăxĎ ’ĆBĘ tŇyn¡Ăè
Ą hČ hŇ¿Ďè
n Ď BČ NoS
Ë ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxÌBČ yhÂĂ yĘwČ
wynĎŔdĎŇ’Ğ=tŇ’Ć ÉNêĄIĂwČ NJĎęS
Ę UĂhČ=tŇ’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł MqĆIĎÄwČ : NJĲĎS
Ę UĂhČ Mq¡ČřCh SdŇĆŁxĳlČ
Wrą
Ł pŇĘ IĂwČ : wydŇĲĎCU‘Č=tŇ’Ć MqĆ¡IĎwČ wyx
ĳĎyrĂBĘ=tŇ’Ć Nê
¡ĄIĂwČ wyS
ĎŔ rĎqĘ=tŇ’Ć ÉMW
Ć IĎÄwČ
hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘmĂ wyl
¡Ď ‘Ď lhĆŁ’ËhĎ hŇ¿sĄ kŇĘ mĂ=tŇ’Ć MW
Ć IĎÁwČ NJĎŔS
Ę UĂhČ=l‘Č É lhĆŁ’ÄhĎ=tŇ’Ć
=tŇ’Ć Nê
ąĄ IĂwČ xuÂČ IĂřwČ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
tŇrĆj
ŁË JČhČ=tŇ’Ć Nê
ÌĄIĂwČ Nrĳ
Ł ’ĎhĲĎ=l‘Č MyD¡ĂBČhČ=tŇ’Ć MW
Ć ¿IĎwČ Nr
Ł Ŕ ’ĎăhĎ =l’Ć ÉtdŇĚ‘ĄhĲĎ
MW
Ć IĎęwČ ůNJĎS
Ę UĂhČ=l’Ć ÈNr
Ł ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć ’b
ăĄŇ IĎwČ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘmĂ Nr¡
Ł ’ĎhĲĎ=l‘Č
t’
’"d Nkw tnŁêĘJ
Ě ’"s v.14

.y"tw V"x Nkw trĆj
Ł JČhČ ’"s v.3

.rsx tdĚ’ĄhĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.3

.‘ybr xqęyw ’"s v.20

.Zmq MqĎCh ’"s v.17

.m

.b"dxw
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40. 22–38

ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ tŇCdŇĳ‘ĄhĲĎ Noră’Ğ l‘¡Č ëŇsĆIĎěwČ ëŇsĎŔUĎhČ tŇkĆŇră
Ł jĎ tŇ’Ąť
l‘ËČ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ăBĘ ÉNxĎlĘè
Ě hČ=tŇ’Ć Nê
ąĄIĂwČ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć
MxĆ¡Ćl ëŇrĆ‘¿Ą wyl
ËĎ ‘Ď ëŇr¿
Ł ‘ĞIĲČwČ : tŇkĆŇrĲ
Ł jĎlČ ZCx¡mĂ hŇnĎŁpĳŇYĎ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ ëŇrĆy¿řĆ
MW
Ć ąĎwČ
I
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ
: hŇBĎgŇĘ ĲnĆ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ ëŇrĆy¿Ć l‘ËČ Nx
ĳĎ lĘè
Ě hČ xkČŇnŁ¡ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ăBĘ ÉhrĎnŁUĘhČ=tŇ’Ć
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ tŇr¡
Ł eĄhČ l‘ČI¿ČwČ
rT
¿Ą qĘIČwČ : tŇkĆŇrĲ
Ł jĎhČ yn¡ĄpŇĘ lĂ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ăBĘ bŇ¡hĎ EĎhČ xB
¿Č zĘmĂ=tŇ’Ć MW
Ć ËĎwČ
I
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ MyU
ĳĂ sČ tŇrĆT
Ł ă qĘ wyl
¡Ď ‘Ď
xtŇČ ¡jĆ MW
Ďě hŇlĎŔ‘ŁhĲĎ xB
ăČ zĘmĂ Ét’ĄwĘ : NJĲĎS
Ę UĂlČ xtŇČ ¡jĆ hČ ëŇ¿sČ mĎ=tŇ’Ć MW
Ć ËĎwČ
I
rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇxĎŔnĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ ÉhlĎ‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć wylĎę‘Ď l‘ČIăČwČ dŇ‘ĳĄom=lhĆŁ’Ĳ NJ
ăČ S
Ę mĂ
lhĆŁ’¿=NyB
ĲĄ rŁIŔJĂhČ=tŇ’Ć ÉMW
Ć IĎÄwČ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ
hŇ¡S
Ćm
Ł CeUĆŔmĂ CYăxĞrĲĎwĘ : hŇYĲĎxĘrĎlĘ MyĂm¡Č hŇUĎËS
Ď Nê
¿ĄIĂwČ xČĳĄBzĘUĂhČ Nyb
ăŇĄ C dŇ‘¡Ąom
dŇ‘ęĄ om lhĆŁ’ă=l’Ć M’ÂĎ ŁbŇBĘ : MhĲĆylĄgŇĘ rČ=tŇ’ĆwĘ Mh
¡Ć ydŇĄyĘ=tŇ’Ć wynĳĎbĎŇC Nră
Ł hĞ’ĲČwĘř
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ CYx
ĳĎ rĘyĂ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l’Ć Mt
ËŇĎ bĎŇrĘqĎbŇĘ C
NêěĄ IĂwČ xČBĄŔzĘUĂlČwĘ NJ
ăĎ S
Ę UĂlČ ÉbybŇĂ sĎ rYĄęxĎhĲĆ=tŇ’Ć MqĆăIĎwČ
: hŇkĲĎŇ’ŇlĎUĘhČÍtŇ’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł lk
¿ČŇ yĘwČ rY
ĳĄxĎhĲĆ r‘ČS
ăČ ëŇ¡sČ mĎ=tŇ’Ć
: NJĲĎS
Ę UĂhČ=tŇ’Ć ’l
¡Ą mĎ hoĎŔhyĘ dŇobăŇkŇĘ C dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă=tŇ’Ć N¡Ďn‘ĎhĲĆ sk
¿ČŇ yĘwČ
dŇobăŇkŇĘ C NnĳĎ‘ĎhĲĆ wyl
¡Ď ‘Ď Nk
¿ČŇ S
Ď =yJĲĂ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă=l’Ć É’obŇlĎř hŇS
Ćę m
Ł lk
ŁŇă yĎ=âlĲwĘ
ynăĄBĘ C‘¡sĘyĂ NJĎŔS
Ę UĂhČ l‘ăČmĄ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ tŇolą‘ĎhĲĄbŇĘ C : NJĲĎS
Ę UĂhČ=tŇ’Ć ’l
¡Ą mĎ hoĎŔhyĘ
Moy¡=dŇ‘Č C‘ŔsĘyĂ âlăwĘř NnĳĎ‘ĎhĲĆ hŇ¡Ćl‘ĎyĲĄ âl¿=M’ĂwĘ : MhĲĆy‘ĄsĘmČ lk
ŁŇ¡ BĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
oBĳ hŇlĎyĘl
¡Č hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ S’ĄěwĘ MmĎŔoy ÉNJĎS
Ę UĂhČ=l‘Č hoąĎhyĘ NnČÄ‘Ğ žyJĂ : otŇŁl‘
Ĳ ĲĎhĄ
: MhĲĆy‘ĄsĘmČ=lkĎŇBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ =lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄlĘ

,rd"nq y"k +g Nkw hk’lmh=lJĎ=t’ ’"s v.33 .V"x Nkw Nr
Łh
Ğ’
ĲČ ’"s v.31 .yrYb ërĆyĄ yqwbnzb v.22
.r"tw s"t ,‘"t Nkw âl ’"s v.37 .rsx ’b
Ł lĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.35 .r"tw ‘"t ,V"x

22
23
24

25
26, 27

28, 29

30
31
32

33

34
35
36
37
38

ydwqp
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twmV[ llqt ’l Myhl’ wyYhw .Trâ
Ł Nmysw h‘Vtw Myt’mw Pl’ twmV hl’w rpsd yqwsp Mwks
Vmxw Pl’ MyVlVw VlV twytw’w .hrV‘ VlVw tw’m ‘bVw Pl’ rV‘ hVV Mylmw .]z"k b"k
.]+g T"y Mylht[ t‘d=hwxy hlyll hlylw Nmysw MyVlVw VlV wyrdsw .h‘Vtw MyrV‘w tw’m
w"s hy‘Vy[ yl=wnbt rV’ tyb hz=y’ Nmysw hrV‘ tx’ wytwyVrpw .MyrV‘w h‘Vt wyrdsw ’"n
twyVrp ‘br’w MyVVw h’m lkh .My‘Vtw Vmx twmwtshw ,MyVVw ‘Vt twxwtph Nyynm .]+’
tmVm ,hnV My‘br’w h’m rpsh twnV .]+g +k Mylht[ Kd‘sy NwyYmw Vdqm Krz‘ xlVy Nmysw
.NkVmh MqwhV d‘ MyrYm Zr’m l’rVy ynb t’Yl tynVh hnVh d‘ Pswy

The number of the verses of the book of Exodus is 1209; and the sign is Trâ
Ł
(â
Ł = 1000, r = 200, T = 9. Note that the actual number of verses in the text is
1210. And its middle point is, Thou shalt not revile the gods [Exo 22.27]. And
the words are 16713. And the letters are 33529. And its sedarim are 33, and
the sign is, And night unto night SHEWETH Knowledge [Psa 19.3]; other copies
(say), And its sedarim are 29. And its parashiyot are 11; and the sign is, WHAT
manner of house will ye build unto me [Isa 66.1]. The open sections are 69, and
the closed 95, the total 164 sections, and the sign is, He will send thy help from
the sanctuary and from Zion will he STRENGTHEN THEE [Psa 20.3]. The years
of the book are 140 years from the death of Joseph to the second year after the
departure of the children of Israel from the land of Egppt until the tabernacle was
set up.

w’ybyw ,[38:21] hVrph V’r +b Myrdsw .b"Y Myqwspw .hyz‘ [38:21—40:38] hVrph MV v.38
MyVlVw tw’m ‘br’w Mypl’ t‘br’ twytw’w .MynVw MynmVw h’mw Pl’ Mylmw .[39:33] NkVmh t’
NVxh=t’ wskryw ,’y‘gb =Nm
ĲĂ C n"bw ,’y‘g ’lb =NmĂC ’rwq ’"b ,[39:1] tlkth=NmĂC +g Mypwlxw .MynVw
=t’ĆwĘ PTwx ’"b ,[39:28] dbh ysnkm =t’ĆwĘ ,n"b Nk ’lw ,’y‘gb wyt‘bFČm
ĲĂ ’rwq ’"b ,[39:21] wytĎ‘
Ł BĘFČmĂ
’lb Mhl tyhl htĎyĘhĎwĘ ,[39:29] Tnb’h =t’
ĲĆwĂ wl’b wrbxtnw .’y‘gb =t’
ĲĆwĘ n"bw ,’y‘g ’lb ysnkm M‘
.[40:15] ’y‘g

’rqyw
sŘ1

: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ dŇ‘¡Ąom lhĆŁ’¿mĄ wylĎŔ’Ą ÉhoĎhyĘ rB
ąĄdČŇyĘwČ hŇĳĆSm
Ł =l’Ć ’řr¡ĎqĘIĂwČ ’
MJ
ËĆ mĂ bŇyr¿ĂqĘyČ=yJĲĂ MdĎę’Ď MhĆŔlĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=l’Ć rBÂĄ DČ 2
=tŇ’Ć CbŇyr¡ĂqĘêČ N’ŇŁ~ŔhČ=NmĂC ÉrqĎBĎhČ=NmĂ hŇmĎęhĄBĘhČ=NmĂ hoĳĎhyl
ĲČ NB
¡Ď rĘqĎ
Ceb
ĳĆŇ yrĂqĘyČ Mym
¡Ă êĎ rk
¿ĎŇ zĎ rqĎŔBĎhČ=NmĂ ÉonBĎrĘqĎ hŇąĎl‘Ł=M’Ă : Mk
ĲĆŇ nĘBČrĘqĎ 3
ëŇm
ăČ sĎwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ on¡Y
Ł rĘlĂ otŔ’
Ł bŇyrăĂqĘyČ Éd‘Ąom lhĆŁ’ą xtŇČ jĆÁ=l’Ć 4
NB
¿Ć =tŇ’Ć Tx
ËČ S
Ď wĘ : wyl
ĲĎ ‘Ď rj
¿ĄkČŇlĘ ol¡ hŇ¿YĎ rĘnĂwĘ hŇĳĎl‘ŁhĲĎ S’Ňră
Ł l‘¡Č odŔyĎ 5
CqÄrĘzĲĎwĘ MDĎŔhČ=tŇ’Ć ÉMynĂhĞŁJĲhČ Nrą
Ł hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CbŇyrĂqĘhĂwĘţ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ rq¡ĎBĎhČ
TyS
¡Ă pŇĘ hĂwĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ =rS
Ć ’Ğ bŇybĂŔsĎ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ=l‘Č MDąĎhČ=tŇ’Ć 6
S’
¡Ą Nh
ËĄř J
Ł hČ NrÌ
Ł hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CntŇĘ ĲnĎ wĘţ : hĎyxĲĆtŇĎ nĘlĂ Ht
¡ŇĎ ’
Ł xê
¿Č nĂwĘ hŇĳĎl‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć 7
MynĂŔhĞŁJăhČ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ ynąĄBĘ CkęrĘ‘ĲĎwĘ : S’ĲĄhĎ=l‘Č MyY
¡Ă ‘Ą CkŇ¿ rĘ‘ĲĎwĘ xČĳĄBzĘUĂhČ=l‘Č 8
=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ÉMyYĂ‘ĄhĲĎ=l‘Č rdŇĆj
ĳĎhČ=tŇ’ĆwĘ S’Ňr¡
Ł hĎ=tŇ’Ćř MyxĂŔtŇĎ eĘhČ tŇ’Ąť
ryTÄĂ qĘhĂwĘ MyĂU
ĳĎBČ ZřăxČ rĘyĂ wy‘¡ĎrĎkŇĘ C oB¿rĘqĂwĘ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ S’ĄŔhĎ 9
: hoĲĎhyl
ĲČ xČox¡ynĂ=xČyrĲĄ hŇ¿è
Ą ’Ă śhŇËĎl‘Ł hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ É lJ
Ł hČ=tŇ’Ć Nh
ąĄ J
Ł hČ
MyE¡Ă‘ĂhĲĎ=NmĂ o’¿ Myb
ËŇĂ W
Ď JĘhČ=NmĂ onÌBĎrĘqĎ N’ŇŁ~ÄhČ=NmĂ=M’ĂwĘ
10
xČËBĄ zĘUĂhČ ëŇrĆyÌĆ l‘ăČ otÁ’
Ł TxÄČ S
Ď wĘ : Ceb
ĲĆŇ yrĂqĘyČ Mym
¡Ă êĎ rk
¿ĎŇ zĎ hŇĳĎl‘ŁlĘ 11
=l‘Č omËDĎ=tŇ’Ć MynÌĂhĞŁJĲhČ Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ žynĄBĘ CqÃrĘzĲĎwĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ hŇnĎŁpŇ¡ YĎ
ëŇrąČ‘ĎwĘ orĳdĘŇjĂ=tŇ’ĆwĘ oS
¡ ’Ňr
Ł =tŇ’ĆwĘ wyxĎŔtŇĎ nĘlĂ ÉotŇ’
Ł xê
ąČ nĂwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ xČ¡BĄ zĘUĂhČ 12
: xČB
ĲĄ zĘUĂhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ S’ĄŔhĎ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ÉMyYĂ‘ĄhĲĎ=l‘Č MtŔĎ ’
Ł ÉNhĄJ
Ł hČ
ryT
ăĂ qĘhĂwĘ É lJ
Ł hČ=tŇ’Ć Nh
ąĄ J
Ł hČ bŇyrĂÄqĘhĂwĘ MyĂU
ĳĎBČ Zx
ăČ rĘyĂ MyĂ‘¡ČrĎJĘhČwĘ bŇrĆu¿ĆhČwĘ 13
: hoĲĎhyl
ĲČ xČŁx¡ynĂ xČyr¿Ą hŇËè
Ą ’Ă ’Chę hŇăĎl‘Ł hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ
o’Ë MyrĂęê
Ł hČ=NmĂ bŇyrăĂqĘhĂwĘ hoĳĎhyl
ĲČ on¡BĎrĘqĎ hŇ¿Ďl‘Ł PŇo‘ËhĎ=NmĂ M’
ÌĂ wĘ
ÉqlČmĎC xČBĄŔzĘUĂhČ=l’Ć ÉNhĄJ
Ł hČ obąŇyrĂqĘhĂwĘ : onĲBĎrĘqĎ=tŇ’Ć hŇ¡ĎoIh
n Č yn¿ĄBĘ=NmĂ
: xČB
ĲĄ zĘUĂhČ ryq¿Ă l‘¡Č omŔdĎŇ hŇăYĎ mĘnĂwĘ hŇxĎĳĄBzĘUĂhČ ryT
¡Ă qĘhĂwĘ oSŔ’Ňr
Ł =tŇ’Ć
ryshw

’"s v.7 .’ry‘z +’ v.1 .g"k qwsp d"m d‘ ’"k qwsp g"m hy‘Vyb yl ytrYy hz=M‘ hrTph v.1 .’
‘"t ,V"x Nk CYx
Ğ rĘyĂ l"Y v.9 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.8 .s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw Mynh
ĞJ
Ł hČ
.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw ’Ch hl‘ ’"s v.9 .r"tw

14
15

1. 16–2. 16
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hŇmĎdĘŇqĄŔ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ lYĆą’Ą HtÁĎ ’
Ł ëŇylĂÄS
Ę hĂwĘ Ht
ĳŇĎ YĎřnĲŁBĘ otŇ¡ ’ĎrĘmĚ=tŇ’Ć rys
¿Ă hĄwĘ
17 ot
Ňą ’
Ł ryTÄĂ qĘhĂwĘ ů lyDĂbŇĘ yČ âlăř ÈwypĎŇnĎkŇĘ bŇĂ otŇă ’
Ł ‘iÄČ S
Ă wĘ : NS
Ć DĲĎhČ Moq¡mĘ=l’Ć
xČyr¿Ą hŇËè
Ą ’Ă ’Chę hŇăĎl‘Ł S’
ĳĄ hĎ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ MyY
¡Ă ‘ĄhĲĎ=l‘Č hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ ÉNhĄJ
Ł hČ
b ÉhxĎnĘmĂ NB
ąČ rĘqĎ bŇyrĂÂqĘtŇČ =yJĲĂ SpĆŇnĆęwĘ
: hoĲĎhyl
ĲČ xČŁx¡ynĂ
: hŇĲnĎ ŁbŇlĘ hĎyl
¡Ć ‘Ď Nt
¿ŇČ nĎwĘ NmĆS
ĆŔ ÉhĎylĆÄ‘Ď qY
ąČ yĎwĘ onĳBĎrĘqĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ tŇlĆŁs¡ hoĎŔhyl
ĲČ
2 oY
ę mĘqĚ âlămĘ Mè
ĎÁ mĂ ZmÄČ qĎwĘ ůMynĂhĞŁJĲhČ ÈNr
Ł hĞ’ĲČ ynăĄBĘ=l’Ć H’ĎęybŇĂ hĹwĲĆ
ÉHtŇĎ rĎJĲĎzĘ’Č=tŇ’Ć NhĄÁJ
Ł hČř ryTÄĂ qĘhĂwĘ Ht
ĳŇĎ nĎŁbŇĲ lĘ=lJĎ l‘¡Č HnĎŔmĘè
Č mĂC ÉHêĎlĘiĎmĂ
3 h
Ň xĎŔnĘUĂhČ=NmĂ ÉtrĆtÄĆ oehČwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ xČŁx¡ynĂ xČyr¿Ą hŇËè
Ą ’Ă hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ
4 yk
¿ŇĂ wĘ
: hoĲĎhyĘ yè
¿Ą ’ĂmĲĄ MyS
¡Ă dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ¿ wynĳĎbĎŇlĘC Nr¡
Ł hĞ’ĲČlĘ
tŇŁlăClBĘ ÉtŁ~řmČ tŇoQąxČ tŇlĆs
Ł ă rCeĳtŇČ hŇăpĄŇ ’ĞmĲČ hŇ¡xĎ nĘmĂ NB
¿Č rĘqĎ bŇrËĂqĘtŇČ
5 h
Ň ¿xĎ nĘmĂ=M’ĂwĘ
: NmĆè
ĲĎ BČ Myx
¿Ă S
Ě mĘ tŇo~¡mČ yq¿ĄyqĂrĘC NmĆè
ĆŔ BČ
6 t
Ň otŇą jĎ : hŇyĲĆhĘtŇĲĂ hŇ¿~Ď mČ NmĆ¡è
Ć bČŇ hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆŁsË ìŇnB
ĳĆĎ rĘqĎ tŇ¡bČŇ xĞUĲČhĲČ=l‘Č
: ’whĲĂ hŇ¡xĎ nĘmĂ NmĆĳS
Ď hĎyl
¡Ć ‘Ď ê
¿Ď qĘYČyĲĎwĘ MyêŔĂ jĂ ÉHtŇĎ ’
Ł
7, 8 t
ăŇĎ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ : hŇW
ĲĆ ‘ĎêĲĄ NmĆ¡è
Ć BČ tŇlĆs
Ł ¿ ìŇnB
ĳĆĎ rĘqĎ tŇS
Ć ¡xĆ rĘmČ tŇ¿xČ nĘmĂ=M’ĂwĘ
NhĄŔJ
Ł hČ=l’Ć ÉHbĎŇyrĂqĘhĂwĘ hoĳĎhyl
ĲČ hŇQĆ¡’Ą mĄ hŇËW
Ć ‘ĎyĲĄ rS
ÌĆ ’Ğ hŇxĎęnĘUĂhČ=tŇ’Ć
9 Ht
ŔĎ rĎJ
ăĎzĘ’Č=tŇ’Ć ÉhxĎnĘUĂhČ=NmĂ Nh
ąĄ J
Ł hČ MyrĂÄhĄwĘ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ=l’Ć HS
¡Ď yGĂhĂwĘ
10 =Nm
Ă ÉtrĆtÄĆ oehČwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ xČx
Ł ¡ ynĂ xČyr¿Ą hŇËè
Ą ’Ă hŇxĎĳĄBzĘUĂhČ ryT
¡Ă qĘhĂwĘ
11 h
Ň xĎęnĘUĂhČ=lJĎ : hoĲĎhyĘ yè
¿Ą ’ĂmĲĄ MyS
¡Ă dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ¿ wynĳĎbĎŇlĘC Nr¡
Ł hĞ’ĲČlĘ hŇxĎŔnĘUĂhČ
SbČŔDĘ=lkĎŇwĘ ÉrŁ’W
Ę =lkĎŇ yJ
ąĂ Zm
ĳĄ xĎ hŇ¡W
Ć ‘ĎtĲŇĄ âl¿ hoĎŔhyl
ĲČ ÉCbŇyrĂÄqĘêČ rS
ąĆ ’Ğ
12 Cb
Ň yr¿ĂqĘêČ tŇyS
ËĂ ’ŇrĄ NB
¿Č rĘqĎ : hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă CeU
ËĆ mĂ CryT
ÌĂ qĘtŇČ =âlĲ
13 NB
ăČ rĘqĎ=lkĎŇwĘ : xČŁxĲynĂ xČyr¿ĄlĘ Cl¡‘ĞyĲČ=âl xČ¿BĄ zĘUĂhČ=l’ĆwĘ hoĳĎhyl
ĲČ Mt
¡ŇĎ ’
Ł
ìŇyhĆŔŁl’Ĺ tŇyrăĂBĘ xlČmĆť tŇyBĂęS
Ę tŇČ âlăwĘ ůxlĎmĘêĂ xlČăUĆ BČ ÈìtŇĘ xĲĎnĘmĂ
: xlČmĲĆ bŇyr¿ĂqĘêČ ì¡ŇnĘB
ĲĎ rĘqĎ=lJĎ l‘¿Č ìŇĳtŇĆ xĎnĘmĂ l‘¡ČmĄ
14 WrĆG
ăĆ ÉS’ĄBĎ yCląqĎ bŇybÂĂ ’Ď hoĳĎhyl
ĲČ Myr¡ĂCJBĂ tŇ¿xČ nĘmĂ bŇyrËĂqĘêČ=M’ĂwĘ
15 ê
¿Ď mĘW
Č wĘ NmĆS
ĆŔ ÉhĎylĆÄ‘Ď ê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : ìŇyrĲĆCJBĂ tŇ¿xČ nĘmĂ tŇ¡’Ą bŇyrĂěqĘêČ lmĆŔrĘJČ
16 ÉHW
Ď rĘGĂmĂ HtęĎ rĎJĲĎzĘ’Č=tŇ’Ć NhĄÁJ
Ł hČ ryTÄĂ qĘhĂwĘ : ’whĲĂ hŇ¡xĎ nĘmĂ hŇĳĎb
nŁ Ň lĘ hĎyl
¡Ć ‘Ď
16

hnmVmw
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw âlwĘ ’"s v.17 .‘"tw V"x Nk otYĎnŁBĘ = ht
Ł YĎnŁBĘ l"Y v.16
.’lm to~mČ ymlVwry ,yllhb Nk v.4 .w"Td Nkw Nhąkh ’"s ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .b
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3. 1–16

: hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă Ht
ĳŇĎ nĎŁbŇĲ lĘ=lJĎ l‘¡Č HnĎŔmĘè
Č mĂC
ÉrkĎŇzĎ=M’Ă bŇyrĂŔqĘmČ ’Chă ÉrqĎBĎhČ=NmĂ M’
ąĂ onĳBĎrĘqĎ Mym
¡Ă lĎS
Ę xbČŇ¿Ć=M’
z Ă wĘ g
S’Ňră
Ł =l‘Č ÉodŇyĎ ëŇąmČ sĎwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Ceb
¡ĆŇ yrĂqĘyČ Mym
¿Ă êĎ hŇbĎŔqĄnĘ=M’Ă 2
MynÌĂhĞŁJĲhČ Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ žynĄBĘ CqÃrĘzĲĎwĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă xtŇČ ¡jĆ oTěxĎS
Ę C onŔBĎrĘqĎ
hŇ¡è
Ć ’Ă MymĂŔlĎè
Ę hČ xbČŇăĆm
E Ă ÉbyrĂqĘhĂwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č MDËĎhČ=tŇ’Ć 3
rS
¡Ć ’Ğ bŇlĆxĄŔhČ=lJĎ Ét’ĄwĘ bŇrĆuĆŔhČ=tŇ’Ć hŇăiĆ kČŇmĘhĲČ ÉblĆxĄÄhČ=tŇ’Ć hoĳĎhyl
ĲČ
rS
¡Ć ’Ğ NhĆŔlĄ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ ÉblĆxĄÄhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁyŔlĎJĘhČ yê
ăĄS
Ę Ét’ĄwĘ : bŇrĆuĲĆhČ=l‘Č 4
: hŇeĎrĲĆysĂyĘ tŇo¡ylĎřJĘhČ=l‘Č dŇbĄŔJĎhČ=l‘Č ÉtrĆtÄĆ IŁhČ=tŇ’ĆwĘ Myl
ĳĂ sĎJĘhČ=l‘Č
MyY
¡Ă ‘ĄhĲĎ=l‘Č rS
¿Ć ’Ğ hŇlĎŔ‘ŁăhĎ =l‘Č hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=ynĲĄbŇĘ otŇą ’
Ł CryTÄĂ qĘhĂwĘ 5
: hoĲĎhyl
ĲČ xČŁx¡ynĂ xČyr¿Ą hŇËè
Ą ’Ă S’
ĳĄ hĎ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ
hŇbĎŔqĄnĘ o’ă ÉrkĎŇzĎ hoĳĎhyl
ĲČ Mym
¡Ă lĎS
Ę xbČŇ¿Ćl
z Ę onËBĎrĘqĎ N’ŇŁ~ÌhČ=NmĂ=M’ĂwĘ 6
bŇyr¿ĂqĘhĂwĘ onĳBĎrĘqĎ=tŇ’Ć bŇyr¡ĂqĘmČ=’ChĲ bŇW
Ćř ¿JĆ =M’Ă : Ceb
ĲĆŇ yrĂqĘyČ Mym
¡Ă êĎ 7
otŔ’
Ł Tx
ăČ S
Ď wĘ onŔBĎrĘqĎ S’Ňră
Ł =l‘Č ÉodŇyĎ=tŇ’Ć ëŇąmČ sĎwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ otŇ¡ ’
Ł 8
: bŇybĲŇĂ sĎ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č omËDĎ=tŇ’Ć NrÌ
Ł hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CqrĘzĲĎwĘţ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă yn¡ĄpŇĘ lĂ
hŇmĎŔymĂtŇĘ hŇăyĎlĘ’ČhĲĎ ÉoBlĘxĆ ůhoĎhyl
ĲČ hŇăè
Ć ’Ă ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆm
E Ă bŇyrĂÄqĘhĂwĘ 9
Ét’ĄwĘ bŇrĆuĆŔhČ=tŇ’Ć hŇăiĆ kČŇmĘhĲČ ÉblĆxĄÄhČ=tŇ’ĆřwĘ hŇeĎrĳĆysĂyĘ hŇ¡YĆ ‘ĎhĲĆ tŇU
¿Č ‘ĚlĘ
ÉblĆxĄÄhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁyŔlĎJĘhČ yê
ăĄS
Ę Ét’ĄwĘ : bŇrĆuĲĆhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ bŇlĆxĄŔhČ=lJĎ 10
=l‘Č dŇbĄŔJĎhČ=l‘Č ÉtrĆtÄĆ IŁhČ=tŇ’ĆwĘ Myl
ĳĂ sĎJĘhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ NhĆŔlĄ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ
: hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă MxĆ¿Ćl hŇxĎĳĄBzĘUĂhČ Nh
¡Ą J
Ł hČ or¿yTĂqĘhĂwĘ : hŇeĎrĲĆysĂyĘ tŇy¡ŁlĎJĘhČ 11
=l‘Č ÉodŇyĎ=tŇ’Ć ëŇąmČ sĎwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ ob¡ŇyrĂqĘhĂwĘ onĳBĎrĘqĎ z‘¡Ą=M’řĂ wĘ
omËDĎ=tŇ’Ć NrÌ
Ł hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CqrĘzĲĎwĘţ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă yn¡ĄpŇĘ lĂ otŔ’
Ł Tx
ăČ S
Ď wĘ oSŔ’Ňr
Ł
=tŇ’Ć hoĳĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă onŔBĎrĘqĎ ÉCeUĆÄmĂ bŇyrąĂqĘhĂwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č
: bŇrĆuĲĆhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ bŇlĆxĄŔhČ=lJĎ Ét’ĄwĘ bŇrĆuĆŔhČ=tŇ’Ć hŇăiĆ kČŇmĘhĲČ ÉblĆxĄÄhČ
Myl
ĳĂ sĎJĘhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ NhĆŔlĄ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ ÉblĆxĄÄhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁyŔlĎJĘhČ yê
ăĄS
Ę Ét’ĄwĘ
Nh
¡Ą J
Ł hČ Mr¿ĎyTĂqĘhĂwĘ : hŇeĎrĲĆysĂyĘ tŇy¡ŁlĎJĘhČ=l‘Č dŇbĄŔJĎhČ=l‘Č ÉtrĆtÄĆ IŁhČ=tŇ’ĆwĘ
hxbzmh
,b"yd Nkw =t’Ć ’"s v.9

.rd"nq y"k +h Nkw Wb
Ć JĆ ’"s v.7 .rsx tyŁlĎJĘhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.4 .g
.Pqm ’lbw ’krmb ¿’Ă wĘ yqwbnzb v.12 .y"tw y"k ’"t

12, 13

14

15
16

3. 17–4. 14
17
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ÉMlĎo‘ tŇuąČxĚ : hoĲĎhyl
ĲČ bŇlĆ¡xĄ =lJĎ śxČŁxŔynĂ xČyrăĄlĘ Éhè
Ć ’Ă MxĆąlĆ hŇxĎĳĄBzĘUĂhČ
: Clk
ĲĄŇ ’ŇŁtŇ âl¿ MD¡Ď=lkĎŇwĘ bŇlĆ¿xĄ =lJĎ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ S
Ęř omĲ lk
ŁŇ¡ BĘ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ

d, 2 ůrm
Ł ’ŇlĄ È l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć rBÂĄ DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
3

4

5
6
7

8
9

10
11

12

13
14

hŇnĎyW
ĳĆ ‘ĎtĲŇĄ âlă rS
¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇwăŁYĘmĂ É lJ
Ł mĂ ÉhgĎŇgĎŇS
Ę bŇĂ ’T
ąĎ xĹtĲŇĆ =yJĂ SpĆŇnĆę
M‘ĳĎhĎ tŇm
ăČ S
Ę ’ČlĘ ’T
¡Ď xĹyĲĆ xČyS
ËĂ UĎhČ Nh
ÌĄ J
Ł hČ M’
ăĂ : hŇeĎhĲĄmĄ tŇ¡xČ ’ČmĲĄ hŇW
Ďě ‘ĎwĘ
ho¡Ďhyl
ĲČ Mym
ËĂ êĎ rq¿ĎBĎ=NBĆ rj
ăČ ’TÁĎ xĎ rS
ĆÄ ’Ğ žotŇ’ŇFĎxČ l‘ăČ bŇyrĂÃqĘhĂwĘ
hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ dŇ‘¡Ąom lhĆŁ’¿ xtŇČËjĆ =l’Ć rjĎęhČ=tŇ’Ć ’yb
ăŇĂ hĄwĘ : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ rj
¡Ď hČ=tŇ’Ć Tx
¿Č S
Ď wĘ rjĎŔhČ S’Ňră
Ł =l‘Č ÉodŇyĎ=tŇ’Ć ëŇąmČ sĎwĘ
: dŇ‘ĲĄom lhĆ’
Ł ¿ =l’Ć otŇ¡ ’
Ł ’yb
¿ŇĂ hĄwĘ rj
ĳĎhČ MDăČmĂ xČyS
¡Ă UĎhČ Nh
¿Ą J
Ł hČ xqËČlĎwĘ
ynăĄpŇĘ lĂ ÉMymĂ‘ĎjĘ ‘bČŇąS
Ć MDĎÁhČ=NmĂ hŇEĎÄhĂwĘ MDĳĎBČ o‘¡BĎYĘ’Ć=tŇ’Ć Nh
ËĄ J
Ł hČ lb
ÌČŇ TĎwĘ
tŇonřrĘqČţ=l‘Č MDĎÁhČ=NmĂ NhĄÄJ
Ł hČ žNtŇČ nĎwĘ : SdŇĆu
Ł Ĳ hČ tŇkĆŇr¿
Ł jĎ yn¡ĄjĘ=tŇ’Ć hoĎŔhyĘ
ű tŇă’Ą wĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ăBĘ rS
¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂř ÉMyUĂiČhČ tŇrĆT
Ł ą qĘ xBČÄzĘmĂ
lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ =rS
Ć ’Ğ hŇlĎŔ‘ŁhĲĎ xB
ăČ zĘmĂ ÉdosyĘ=l’Ć Éëj
Ł S
Ę yĂ rjĎęhČ MDăČ=lJĎ
ÉblĆxĄÄhČ=tŇ’Ć CeU
ĳĆ mĂ MyrăĂyĎ tŇ’Ň¡FĎ xČhĲČ rj
¿Č bŇlĆËxĄ =lJĎ=tŇ’ĆwĘ : dŇ‘ĲĄom
Ét’ĄřwĘ : bŇrĆuĲĆhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ bŇlĆxĄŔhČ=lJĎ Ét’ĄwĘ bŇrĆuĆŔhČ=l‘řČ hŇăiĆ kČŇmĘhĲČ
=tŇ’ĆwĘ Myl
ĳĂ sĎJĘhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ NhĆŔylĄ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ ÉblĆxĄÄhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁyŔlĎJĘhČ yê
ăĄS
Ę
roè
¡ mĂ MrČŔCy rS
ăĆ ’ĞJĲČ : hŇeĎrĲĆysĂyĘ tŇoy¡lĎřJĘhČ=l‘Č dŇbĄŔJĎhČ=l‘Č ÉtrĆtÄĆ IŁhČ
ro‘ą=tŇ’ĆwĘ : hŇĲlĎ ‘ŁhĲĎ xB
¿Č zĘmĂ l‘¡Č NhĄŔJ
Ł hČ ÉMrĎyTĂqĘhĂwĘ Mym
ĳĂ lĎè
Ę hČ xbČŇăĆz
: oSĲrĘpŇĂ C oB¡rĘqĂwĘ wy‘ĳĎrĎJĘ=l‘ČwĘ oS
¡ ’Ňr
Ł =l‘Č orŔW
Ď BĘ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉrjĎhČ
=l’Ć ÉrohTĎ MoqąmĎ=l’Ć hŇnĆÁxĞUĲČlČĲ ZCxÄmĂ=l’Ć rjĎhČţ=lJĎ=tŇ’Ć ’yY
ăĂ ohwĘ
: PŇrĲĄv
Ď yĂ NS
Ć D¡ĆhČ ëŇpĆŇ¿S
Ć =l‘Č S’
ĳĄ BĎ MyY
¡Ă ‘Ą=l‘Č otŇË ’
Ł PŇr¿ČW
Ď wĘ NS
Ć DŔĆhČ ëŇpĆŇăS
Ć
CW‘ĎwĘţ lh
ĳĎ uĎhČ yn¡Ąy‘ĄmĲĄ rbĎŔDĎ Ml
ăČ ‘ĘnĆwĘ CGŔS
Ę yĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ tŇdąŇČ‘Ğ=lJĎ M’ÄĂ wĘ
Éh‘ĎdĘŇonĲwĘ : CmS
ĲĄ ’ĎwĘ hŇnĎyW
¡Ć ‘ĎtĲŇĄ =âl rS
¿Ć ’Ğ hoËĎhyĘ tŇŁwÌYĘmĂ=lJĎmĂ tŇxÄČ ’Č
ÉrqĎBĎ=NBĆ rj
ąČ lhÁĎ uĎhČ CbŇyrĂÄqĘhĂwĘ hĎyl
ĳĆ ‘Ď C’¡TĘxĲĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇ’ŇFĎŔxČhĲČ
t’Txl

,yllhb Nk v.7 .d .’lm MkĆytĄobS
Ę om yllhb ,ymlVwry Nk v.17 .‘"tw V"x Nkw hoĎhylČ xxyn ’"s v.16
’"s v.9 .‘"tw y"t ,’"t ,V"x ,d"dx Nkw =t’Ć ’"s v.8 .ynpl=rS
Ć’
Ğ rybs v.7 .rsx tnŁrĘqČ ymlVwry
.rsx tyŁlĎJĘhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.9 .t’
ăĄwĘ
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4. 15–30

hŇdÌŇĎ‘ĄhĲĎ ynĄÄqĘzĂ CkŇmĘsĲĎwĘţ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ yn¡ĄpŇĘ lĂ otŔ’
Ł C’yb
ăŇĂ hĄwĘ tŇ’ŇFĎŔxČlĘ
yn¿ĄpŇĘ lĂ rj
¡Ď hČ=tŇ’Ć Tř¿xČ S
Ď wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ rj
¡Ď hČ S’Ňr¿
Ł =l‘Č Mh
ËĆ ydŇĄyĘ=tŇ’Ć
lb
ÌČŇ TĎwĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¡=l’Ć rj
ĳĎhČ MDăČmĂ xČyS
¡Ă UĎhČ Nh
¿Ą J
Ł hČ ’yb
ËŇĂ hĄwĘ : hoĲĎhyĘ
yn¡ĄjĘÍtŇ’Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMymĂ‘ĎjĘ ‘bČŇąS
Ć hŇEÂĎhĂwĘ MDĳĎhČ=NmĂ śo‘¡BĎYĘ’Ć Nh
ËĄ J
Ł hČ
hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉrS
Ć ’Ğ xČBĄęzĘUĂhČ tŇnŁă rĘřqČ=l‘Č ű Nê
ăĄyĂ MDĎÂhČ=NmřĂ C : tŇkĆŇrĲ
Ł jĎhČ
hŇlĎŔ‘ŁhĲĎ xB
ăČ zĘmĂ ÉdosyĘ=l’Ć Éëj
Ł S
Ę yĂ MDĎęhČ=lJĎ tŇă’Ąř wĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ăBĘ rS
¡Ć ’Ğ
ryT
¡Ă qĘhĂwĘ CeU
ĳĆ mĂ MyrăĂyĎ oB¡lĘxĆ=lJĎ tŇ¿’Ą wĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ =rS
Ć ’Ğ
oQĳ=hŇW
Ć ‘ĞyĲČ NJ
¡Ą tŇ’ŇFĎŔxČhĲČ rp
ăČŇ lĘ ÉhW
Ď ‘Ď rS
ąĆ ’ĞJĲČ rjĎŔlČ hŇăW
Ď ‘ĎwĘ : hŇxĎB
ĲĄ zĘUĂhČ
ÉZCxmĂ=l’Ć rjĎęhČ=tŇ’Ć ’yY
ăĂ ohwĘ : MhĲĆlĎ xl
¿Č sĘnĂwĘ Nh
¡Ą J
Ł hČ Mh
ËĆ lĄ‘Ğ rj
ÌĆkŇĂ wĘ
tŇ’Ň¿FČ xČ NoS
ĳ ’ŇrĂhĲĎ rj
ăĎ hČ tŇ¡’Ą PŇrČŔW
Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ otŔ’
Ł PŇrăČW
Ď wĘ hŇnĆŔxĞUĲČlČĲ
: ’ChĲ lh
¡Ď uĎhČ
rS
ÌĆ ’Ğ wyhÁĎ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ žtwŁYĘmĂ=lJĎmĂ tŇăxČ ’Č hŇW
ĎÃ ‘ĎwĘ ’T
ĳĎ xĹyĲĆ ’yW
¡Ă nĎ rS
¿Ć ’Ğ
’T
¡Ď xĎ rS
¿Ć ’Ğ otŔ’ŇFĎxČ ÉwylĎ’Ą ‘dąŇČohÍo’Ĳ : MS
ĲĄ ’ĎwĘ hŇ¡gĎŇ gĎŇS
Ę BĂ hŇnĎyW
ËĆ ‘ĎtĲŇĄ =âl
ÉodŇyĎ ëŇąmČ sĎwĘ : MymĲĂêĎ rk
¿ĎŇ zĎ MyE¡Ă‘Ă ry‘¿ĂW
Ę onËBĎrĘqĎ=tŇ’Ć ’yb
ÌŇĂ hĄwĘ HB
ĳĎ
hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć Tř¿xČ S
Ę yĂ=rS
Ć ’Ğ MoqËmĘBĂ otŔ’
Ł Tx
ăČ S
Ď wĘ ry‘ŔĂ v
Ď hČ S’Ňră
Ł =l‘Č
o‘ŔBĎYĘ’ĆBĘ Ét’ŇFĎxČhĲČ MDąČmĂ NhĄÁJ
Ł hČ xqÄČ lĎwĘ : ’ChĲ tŇ’Ň¡FĎ xČ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ
xB
¿Č zĘmĂ dŇos¡yĘ=l’Ć ëŇŁjŔS
Ę yĂ omăDĎ=tŇ’ĆwĘ hŇĳĎl‘ŁhĲĎ xB
ăČ zĘmĂ tŇŁn¡rĘqČ=l‘Č NtěČ nĎwĘ
Mym
ĳĂ lĎè
Ę hČ xbČŇăĆz bŇlĆ¡xĄ JĘ hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ ryT
ăĂ qĘyČ ÉoBlĘxĆ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ : hŇĲlĎ ‘ŁhĲĎ
: olĲ xl
¿Č sĘnĂwĘ otŇ¡ ’ŇFĎxČmĲĄ Nh
ËĄ J
Ł hČ wyl
ÌĎ ‘Ď rjĆÄkŇĂ wĘ
tŇxÄČ ’Č HtŇĎŁW‘ĞB
ĲČ ţ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČmĄ hŇ¡gĎŇ gĎŇS
Ę bŇĂ ’T
¿Ď xĹêĲĆ tŇËxČ ’Č SpĆŇÌĆ=M’
n Ă wĘ
otŇ¡ ’ŇFĎxČ wylĎŔ’Ą ‘dăČŇoh śo’ť : MS
ĲĄ ’ĎwĘ hŇnĎyW
¡Ć ‘ĎtĲŇĄ =âl rS
¿Ć ’Ğ hoËĎhyĘ tŇŁwÌYĘUĂmĂ
=l‘Č hŇbĎŔqĄnĘ hŇm
ăĎ ymĂêĘ ÉMyEĂ‘Ă tŇrąČy‘ĂW
Ę onÁBĎrĘqĎ ’ybÄĂ hĄwĘ ’T
ĳĎ xĎ rS
ăĆ ’Ğ
ÉTxČS
Ď wĘ tŇ’ŇĳFĎ xČhĲČ S’Ňră
Ł l‘¡Č odŔyĎ=tŇ’Ć ÉëmČsĎwĘ : ’TĲĎxĎ rS
¿Ć ’Ğ otŇ¡ ’ŇFĎxČ
NtěČ nĎwĘ o‘ŔBĎYĘ’ĆBĘ ÉHmĎDĎmĂ Nh
ąĄ J
Ł hČ xqÄČ lĎwĘ : hŇĲlĎ ‘ŁhĲĎ Moq¡mĘBĂ tŇ’ŇFĎŔxČăhČ =tŇ’Ć
: xČB
ĲĄ zĘUĂhČ dŇos¡yĘ=l’Ć ëŇŁjŔS
Ę yĂ Hm
ăĎ DĎ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ hŇĳĎl‘ŁhĲĎ xB
ăČ zĘmĂ tŇŁn¡rĘqČ=l‘Č
hblx=lk=t’w
Nyy‘ : V"x Nk +wgw ‘bV Mdh Nm hEĎhĂwĘ MDĎBČ w‘bY’ l"Y v.17 .s"tw ‘"t Nk CTx
ĞS
Ď wĘ = T
Ěx
ĞS
Ď wĘ l"Y v.15
ymlVwry ,yllhb Nk v.18 .’y‘gb =Nm
ĲĂ C n"b ,’"b Nk v.18 .y¿Ąj
n Ę t’
¡Ą yllhb v.17 .+w qwsp ly‘l
.‘"tw V"x Nk CTx
ĞS
Ę yĂ l"Y v.24 .‘"t Nk ‘dČonwĘ l"Y v.23 .=t’ĆwĘ ’"s yqwbnzb Nk v.18 .’lm tonrĘqČ
.‘"t Nk ‘dČonwĘ l"Y v.28
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ůMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆz l‘ăČmĄ ÈblĆxĄ rs
ăČ Ch rS
ĆÄ ’ĞJĲČ rysęĂ yĎ HB
ăĎ lĘxĆ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
Nh
¡Ą J
Ł hČ wyl
ËĎ ‘Ď rj
¿ĆkŇĂ wĘ hoĳĎhyl
ĲČ xČŁx¡ynĂ xČyr¿ĄlĘ hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ ÉNhĄJ
Ł hČ ryT
ąĂ qĘhĂwĘ
: olĲ xl
¿Č sĘnĂwĘ
ÉëmČsĎwĘ : hŇeĎ’ĲĆybŇĂ yĘ hŇm
¡Ď ymĂtŇĘ hŇ¿bĎŇ qĄnĘ tŇ’ŇĳFĎ xČlĘ on¡BĎrĘqĎ ’yb
¿ŇĂ yĎ WbĆŇËĆJ=M’ĂwĘ
MoqěmĘBĂ tŇ’ŇFĎŔxČlĘ ÉHtŇĎ ’
Ł Tx
ąČ S
Ď wĘ tŇ’ŇĳFĎ xČhĲČ S’Ňră
Ł l‘¡Č odŔyĎ=tŇ’Ć
o‘ŔBĎYĘ’ĆBĘ Ét’ŇFĎxČhĲČ MDąČmĂ NhĄÁJ
Ł hČ xqÄČ lĎwĘ : hŇĲlĎ ‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć Tř¡xČ S
Ę yĂ rS
¿Ć ’Ğ
dŇos¡yĘ=l’Ć ëŇŁjŔS
Ę yĂ Hm
ăĎ DĎ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ hŇĳĎl‘ŁhĲĎ xB
ăČ zĘmĂ tŇŁn¡rĘqČ=l‘Č NtěČ nĎwĘ
ÈbW
Ć JĆhČ=bŇlĆxĲĄ rs
¿Č Cy rS
ĆÄ ’ĞJĲČ rysęĂ yĎ HB
ăĎ lĘxĆ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ
yè
ăĄ ’Ă l‘¡Č hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ ÉMtŇĎ ’
Ł Nh
ąĄ J
Ł hČ ryTÄĂ qĘhĂwĘ ůMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆm
EĂ
: olĲ xl
¿Č sĘnĂwĘ ’T
¡Ď xĎ=rS
Ć ’Ğ otŇ¿ ’ŇFĎxČ=l‘Č Nh
ËĄ J
Ł hČ wyl
ÌĎ ‘Ď rjĆÄkŇĂ wĘ hoĳĎhyĘ

h ‘d
ĳŇĎyĎ o’ă hŇ¡’Ď rĎ o’¿ dŇ‘ĄŔ ’ChăwĘ hŇlĎŔ’Ď loqă Éh‘ĎmĘS
ĲĎ wĘ ’TĎęxĹtĲŇĆ =yJĂ SpĆŇănĆwĘ
2

3

4

5
6

7

8

9

’m
¡Ą TĎř rb
ăĎŇ DĎ=lkĎŇBĘ È‘GČêĂ rS
ăĆ ’Ğ SpĆŇnĆę o’ă : onĲwŁ‘Ğ ’W
¿Ď nĎwĘ dŇyG¡ĂyČ ’ol¿=M’Ă
tŇ¡ČlbŇĘ nĂBĘ o’ě hŇ’ĎŔmĄTĘ hŇm
ăĎ hĄBĘ ÉtlČbŇĘ nĂBĘ o’ť hŇ’ĎęmĄTĘ hŇIĎÁxČ tŇlČÄbŇĘ nĂbŇĘ žo’
tŇă’Č mĘTĚBĘ É‘GČyĂ yk
ąŇĂ o’ă : MS
ĲĄ ’ĎwĘ ’m
¡Ą TĎ ’Ch¿wĘ CeUĆŔmĂ Ml
ăČ ‘ĘnĆwĘ ’m
ĳĄ TĎ ZrĆS
ăĆ
‘d¡ČŇyĎ ’Ch¿wĘ CeUĆŔmĂ Ml
ăČ ‘ĘnĆwĘ HB
ĳĎ ’m
¡Ď TĘyĂ rS
¿Ć ’Ğ otŔ’ĎmĘTĚ É lk
ŁŇ lĘ MdĎŔ’Ď
bŇyTęĂ yhĄlĘ o’ă ű ‘răČhĎlĘ MyĂtÁČ pĎŇW
Ę bŇĂ ’FĄÄbČŇlĘ ž‘bČŇè
Ď tŇĂ yJ
ăĂ SpĆŇnĆÃ o’ă : MS
ĲĄ ’ĎwĘ
‘d¿ČŇyĎ=’ChĲwĘ CeU
ĳĆ mĂ Ml
ăČ ‘ĘnĆwĘ hŇ‘¡ĎbĚŇS
Ę BĂ MdËŇĎ’ĎhĲĎ ’F
ÌĄ bČŇyĘ rS
ĆÄ ’Ğ lk
ŁŇ lĘţ
hŇDĎŔwČtŇĘ hÄĂ wĘ hŇQĆĳ’Ą mĄ tŇăxČ ’ČlĘ MS
¡Č ’řĘ yĆ=ykĲŇĂ hŇ¿yĎhĎwĘ : hŇQĆ’ĲĄmĄ tŇ¿xČ ’ČlĘ MS
¡Ą ’ĎwĘ
rS
ĆÄ ’Ğ žotŇ’ŇFĎxČ l‘ăČ hoĎÃhyl
ĲČ omăS
Ď ’Ğ=tŇ’Ć ’yb
ăŇĂ hĄwĘ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď ’T
¡Ď xĎ rS
¿Ć ’Ğ
rj
¿ĆkŇĂ wĘ tŇ’ŇĳFĎ xČlĘ MyE¡Ă‘Ă tŇr¿Čy‘ĂW
Ę =o’Ĳ hŇËBĎ W
Ę JĂ N’Ň~
Ł ¿ hČř=NmĂ hŇbĎÄqĄnĘ ’TĎÁxĎ
’ybÄĂ hĄwĘ ůhW
Ć yDăĄ ÈodŇyĎ ‘ČyGăĂtŇČ âlÄ=M’ĂwĘ : otŇĲ ’ŇFĎxČmĲĄ Nh
¡Ą J
Ł hČ wyl
ËĎ ‘Ď
hoĳĎhyl
ĲČ hŇ¡Ďoy=yn
n ĲĄ bŇĘ yn¿ĄS
Ę =o’Ĳ MyrËĂt
Ł Ň yê
¿ĄS
Ę ’TĎęxĎ rS
ăĆ ’Ğ omÁS
Ď ’Ğ=tŇ’Ć
bŇyrËĂqĘhĂwĘ NhĄŔJ
Ł hČ=l’Ć ÉMtŇĎ ’
Ł ’yb
ąŇĂ hĄwĘ : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ dŇ¿xĎ ’ĆwĘ tŇ’Ň¡FĎ xČlĘ dŇ¿xĎ ’Ć
âl¿wĘ oj¡rĘ‘Ď lCU¿mĂ oS
Ë ’Ňr
Ł =tŇ’Ć ql
ÌČ mĎC hŇĳĎoS’
n Ň rĲĂ tŇ’Ň¡FĎ xČĲlČ rS
¿Ć ’Ğ=tŇ’Ć
MDĎŔBČ r’
ăĎ S
Ę eĂhČwĘ xČBĄŔzĘUĂhČ ryqăĂ=l‘Č Ét’ŇFĎxČhĲČ MDąČmĂ hŇEÂĎhĂwĘ : lyDĲĂbŇĘ yČ
hYmy
qwsp Nmql Nyy‘ : ‘dČyĎ l"n v.2

.rds N’k Ny’ ’"sb v.1 .h .‘"tw V"x Nk CTx
ĞS
Ę yĂ = T
Ěx
ĞS
Ę yĂ l"Y v.33
.N’YÌh=Nm ’"s v.6 .’"d Nkw MV’
ĹyĆ yqwbnzb v.5 .+g
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5. 10–24

hŇ¡Ďl‘Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ ynËĂè
Ą hČ=tŇ’ĆwĘ : ’ChĲ tŇ’Ň¡FĎ xČ xČĳĄBzĘUĂhČ dŇosăyĘ=l’Ć hŇ¡YĄ UĎyĂ
: olĲ xl
¿Č sĘnĂwĘ ’T
¡Ď xĎ=rS
Ć ’Ğ otŇ¿ ’ŇFĎxČmĲĄ Nh
ËĄ J
Ł hČ wyl
ÌĎ ‘Ď rjĆÄkŇĂ wĘ Tj
ĳĎ S
Ę UĂJČ
ynăĄS
Ę lĂ Èo’ MyrĂęŁtŇ yê
ăĄS
Ę lĂ odÁyĎ gŇyv
ĂÄ tŇČ žâl=M’ĂwĘ
tŇlĆŁs¡ hŇËpĎŇ ’ĄhĲĎ tŇrÌĂyW
Ă ‘Ğ ’TĎęxĎ rS
ăĆ ’Ğ onÁBĎrĘqĎ=tŇ’Ć ’ybÄĂ hĄwĘ ůhnĎoy=ynĲĄbŇĘ
tŇ’Ň¡FĎ xČ yJ
¿Ă hŇnĎŔŁbŇlĘ ÉhĎylĆÄ‘Ď Nê
ąĄyĂ=âlĲwĘ NmĆS
Ćę hĎylĆÁ‘Ď MyW
ĂÄ yĎ=âlĲ tŇ’ŇĳFĎ xČlĘ
oYÁmĘqĚ ’olÄmĘ hŇeĎUĆmĂţ ű Nh
ăĄ J
Ł hČ Zm
ăČ qĎwĘ ůNhĄJ
Ł hČ=l’Ć ÈH’ĎybŇĂ hĹwĲĆ : ’whĲřĂ
: ’whĲřĂ tŇ’Ň¡FĎ xČ hoĳĎhyĘ yè
ăĄ ’Ă l‘¡Č hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ ryT
ăĂ qĘhĂwĘ ÉHtŇĎ rĎJĲĎzĘ’Č=tŇ’Ć
xl
ăČ sĘnĂwĘ hŇQĆ¡’Ą mĄ tŇ¿xČ ’ČmĲĄ ’T
ËĎ xĎ=rS
Ć ’Ğ otŇÌ ’ŇFĎxČ=l‘Č NhĄÁJ
Ł hČ wylĎÄ‘Ď žrjĆkŇĂ wĘ
hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
: hŇxĲĎnĘUĂJČ Nh
¡Ą J
Ł lČ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ olĳ
hoĳĎhyĘ yS
¡Ą dĘŇuĎmĂ hŇgĎŔgĎŇS
Ę BĂ Éh’ĎTĘxĲĎwĘ l‘ČmČŔ l‘Ł ă mĘtŇĂ =yJĲĂ SpĆŇnĆť : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ
=PŇsĆJ
ĲĆ ìËŇJĘrĘ‘ĆBĘ N’ŇŁ~ęhČ=NmĂ Mym
ăĂ êĎ lyĂ’ÌČ hoĎÁhyl
ĲČ omÄS
Ď ’Ğ=tŇ’Ć ž’ybŇĂ hĄwĘ
SdŇĆu
Ł Á hČ=NmĂ ’TĎÄxĎ žrS
Ć ’Ğ tŇă’Ą wĘ : MS
ĲĎ ’ĎlĘ SdŇĆu
Ł ¡ hČ=lqĆS
ĲĆ BĘ Myl
¿Ă qĎS
Ę
rj
¿ĄkČŇyĘ NhĄęJ
Ł hČwĘ Nh
ĳĄ J
Ł lČ otŇ¡ ’
Ł Nt
¿ŇČ nĎwĘ wylĎŔ‘Ď PŇ soy
ăĄ ÉotŇS
Ă ymĲĂxĞ=tŇ’ĆwĘ MQĄęS
Č yĘ
: olĲ xl
¿Č sĘnĂwĘ MS
¡Ď ’ĎhĲĎ ly’¿ĄBĘ wyl
ËĎ ‘Ď
rS
¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇwăŁYĘmĂ=lJĎmĂ ÉtxČ’Č hŇtęĎ W
Ę ‘ĲĎwĘ ’TĎŔxĹtĲŇĆ yJ
ăĂ ÉSpĆŇnĆÄ=M’ĂwĘ
Mym
ÌĂ êĎ lyĂ’ăČ ’ybŇĂ hĄwĘţ : onĲwŁ‘Ğ ’W
¿Ď nĎwĘ MS
¡Ą ’ĎwĘ ‘d¿ČŇyĎ=âlĲwĘ hŇnĎyW
ĳĆ ‘ĎtĲŇĄ śâlă
l‘ăČ NhĄÁJ
Ł hČ wylĎÄ‘Ď žrjĆkŇĂ wĘ Nh
ĳĄ J
Ł hČ=l’Ć MS
¡Ď ’ĎlĘ ì¿ŇJĘrĘ‘ĆBĘ N’ŇŁ~ËhČ=NmĂ
MS
Ł ¿ ’Ď ’Chĳ MS
¡Ď ’Ď : olĲ xl
¿Č sĘnĂwĘ ‘d¡ČŇyĎ=âlĲ ’Ch¿wĘ gŇg
ËĎŇ S
Ď =rS
Ć ’Ğ otŇÌ gĎŇgŇĘ S
Ă
: hoĲĎhyl
ĲČ MS
¡Č ’Ď
l‘Čm
¡Č hŇ¿Ďl‘ĞmĲĎC ’TĎŔxĹtĲŇĆ yJ
ăĂ SpĆŇnĆť : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
o’¡ lzĄŔgĎŇbŇĘ o’ă ÉdyĎ tŇmĆřCW
ą tŇĘ bŇĂ =o’Ĳ NodęuřĎ pŇĂ BĘ otÁymĂ‘ĞB
ĲČ SxĄÄkŇĂ wĘ hoĳĎhyB
ĲČ
rqĆĳS
Ď =l‘Č ‘B
ăČ S
Ę nĂwĘ HB
¡Ď SxĆ¿kŇĂ wĘ hŇdËŇĎbĄŇ’Ğ ’Y
ÌĎ mĎ=o’Ĳ : otŇĲ ymĂ‘Ğ=tŇ’Ć qS
¿Č ‘Ď
ÈhyĎhĎwĘ : hŇeĎhĲĄbĎŇ ’T
Ł ¿ xĞĲlČ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁË mĂ tŇxČę’Č=l‘Č
ÉqS
Ć ‘ŁhĎ=tŇ’Ć o’ą lzĎęGĎ rS
ăĆ ’Ğ hŇlĎÁzĄGĘhČ=tŇ’Ć bŇyS
ĂÄ hĄwĘ ůMS
Ą ’ĎwĘ ’T
ăĎ xĹyĲĆ=yJĂ
hŇd¡ĎŇbĄŇ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć o’¿ oêĳ’Ă dŇq¡ČpŇĘ hĎ rS
¿Ć ’Ğ NodŔuĎjĂhČ=tŇ’Ć o’ť qS
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ
ÉotŇ’
Ł MQ
ąČ S
Ă wĘ ůrqĆè
Ć lČ ÈwylĎ‘Ď ‘b
ăČŇ è
Ď yĂ=rS
Ć ’Ğř lJ
ŁÂ mĂ o’ţ : ’YĲĎmĎ rS
¿Ć ’Ğ
wV’rb
.=âl ’"s v.17 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.12 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.11
,’"b Nk v.24 .xtpb tmČwVtb yllhb v.21 .rsx Nd
Ł uĎpĂBĘ ’"s v.21 .rds N’k Vy ’"sb v.20
.NyVbw Pl’b ’y‘gb rS
ĲĆ Ĳ’
Ğ n"b

10

11

12

13
14
15

16

17
18

19

20, 21

22
23

24

5. 25–6. 13

25
26

w, 2
3

4

5

6
7
8

9

10
11

12, 13

wY

169

: otŇĲ mĎS
Ę ’Č Moy¿BĘ Cen
¡ĆêĘyĂ olË ’Ch¿ rS
ĆÄ ’ĞĲlČ wyl
ĳĎ ‘Ď PŇ sy
ăĄ Ł wyt
¡ŇĎ S
Ăř mĲĂxĞwĲČ oSŔ’Ňr
Ł BĘ
MS
¡Ď ’ĎlĘ ì¿ŇJĘrĘ‘ĆBĘ N’ŇŁ~ËhČ=NmĂ Mym
ÌĂ êĎ lyĂ’ăČ hoĳĎhyl
ĲČ ’yb
¡ŇĂ yĎ om¿S
Ď ’Ğ=tŇ’ĆwĘ
tŇËxČ ’Č=l‘Č olĳ xl
ăČ sĘnĂwĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Nh
ËĄ J
Ł hČ wyl
ÌĎ ‘Ď rjĆÄkŇĂ wĘ : NhĲĄJ
Ł hČ=l’Ć
: Hb
ĲĎŇ hŇm
¿Ď S
Ę ’ČlĘ hŇ¡W
Ć ‘ĞyĲČ=rS
ĲĆ ’Ğ lJ
Ł¿ mĂ
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ wynăĎBĎ=tŇ’ĆwĘ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ wYąČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
=lJĎ xČąBĄ zĘUĂhČ=l‘Č hŇdĎÄqĘomřĲ ž l‘Č hŇlĎÃ‘ŁhĲĎ ’wh
ăĂ hŇĳĎl‘ŁhĲĎ tŇr¡Čoê tŇ’ŇŁz¿
oDămĂ NhĄÁJ
Ł hČ SbČÄlĎwĘ : oBĲ dŇqČCê¿ xČ¡BĄ zĘUĂhČ S’
¿Ą wĘ rqĆŁBŔhČ=dŇ‘Č ÉhlĎyĘQČÄhČ
rS
ĆÄ ’Ğ NS
Ć DęĆhČ=tŇ’Ć MyrăĂhĄwĘ ůorW
Ď BĘ=l‘Č SB
ăČ lĘyĂ ÈdbČŇ=ysĄnĘkŇĘ mřĂ C dŇbČę
ÉTS
Č pĎŇC : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ lYĆ¡’Ą oměW
Ď wĘ xČĳĄBzĘUĂhČ=l‘Č hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć S’
ËĄ hĎ lk
¿ČŇ ’Ňê
Ł
ZCxămĂ=l’Ć ÉNS
Ć DÄĆhČ=tŇ’Ć ’yY
ąĂ ohwĘ MyrĳĂxĄ’Ğ MydăĂŇgĎŇBĘ Sb
¡ČŇ lĎwĘ wydĎŔgĎŇBĘ=tŇ’Ć
âlă ÉoB=dŇqČCêĲ xČąBĄ zĘUĂhČ=l‘Č S’ĄÄhĎwĘ : rohĲTĎ Moq¡mĎ=l’Ć hŇnĆŔxĞUĲČlČĲ
ÉhĎylĆÄ‘Ď ëŇrąČ‘ĎwĘ rqĆŁBĳBČ rqĆŁBăBČ MyY
¡Ă ‘Ą Nh
ËĄ ŁJhČ hĎyl
ÌĆ ‘Ď r‘ÄĄ bŇĂ C hŇBĆŔkŇĘ tŇĂ
=l‘Č dŇq¿ČCê dŇym
ËĂ êĎ S’Ąę : MymĲĂlĎè
Ę hČ yb
¿ŇĄ lĘxĆ hĎyl
¡Ć ‘Ď ryT
¿Ă qĘhĂwĘ hŇlĎŔ‘ŁhĲĎ
bŇrĄÄqĘhČ hŇĳxĎ nĘUĂhČ tŇr¡Čoê tŇ’ŇŁz¿wĘ
: hŇB
ĲĆ kŇĘ tŇĂ âl¿ xČ¡BĄ zĘUĂhČ
CeřUĆÁmĂ MyrĂÄhĄwĘ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ yn¡ĄjĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=ynĲĄBĘ Ht
ąŇĎ ’
Ł
=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ hŇnĎŔŁbŇQĘhČ=lJĎ Ét’ĄwĘ HnĎŔmĘè
Č mĂC ÉhxĎnĘUĂhČ tŇlĆŁiąmĂ oYęmĘqĚBĘ
tŇrĆtăĆŇoehČwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ Ht
¡ŇĎ rĎJĲĎzĘ’Č xČŁxËynĂ xČyrÌĄ śxČBĄęzĘUĂhČ ryT
ăĂ qĘhĂwĘ hŇĳxĎ nĘUĂhČ
rY
¿Č xĞB
ĲČ Sd
Ł Ŕ qĎ MoqămĎBĘ É lkĄŇ’ĎêĲĄ tŇo~ąmČ wynĳĎbĎŇC Nră
Ł hĞ’ĲČ Cl¡kŇĘ ’ŇyĲŁ hŇeĎUĆŔmĂ
yřè
ĳĎ ’ĂmĲĄ Ht
¡ŇĎ ’
Ł yêĂt
¿ŇČ nĎ MqËĎlĘxĆ ZmĄŔxĎ ÉhpĆŇ’ĎtĲŇĄ âlą : hĎClĲkŇĘ ’ŇyĲŁ dŇ‘¡Ąom=lhĆŁ’Ĳ
ÉNr
Ł hĞ’ĲČ ynąĄbŇĘ BĂ rkÂĎ zĎ=lJĎ : MS
ĲĎ ’ĎkĲĎŇwĘ tŇ’Ň¡FĎ xČJĲČ ’whĂŔ ÉMyS
Ă dĎŇqĲĎ SdŇĆŁqą
Mh
¡Ć BĎ ‘G
¿ČyĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁË hoĳĎhyĘ yè
¡Ą ’ĂmĲĄ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ ÉMlĎo‘=qxĎ hŇeĎlĆŔkŇĘ ’ŇyĲŁ
: SDĲĎqĘyĂ
=rS
Ć ’Ğ wynÁĎ bĎŇC Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ žNBČrĘqĎ hŇzĆÃ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
wbyrqy

.’"yq Myqwspw .l’w‘d [1:1—5:26] hVrph MV v.26 .V"xw w"d ,b"d Nkw otS
Ă mĂx
Ğ wČ ’"s v.24
hVrph Pws d‘ ’Txt=yk Vpnw Nmw ,[4:1] hggVb ’Txt=yk Vpn ,[1:1] hVm l’ ’rqyw ,yYxw +b Myrdsw
,[5:24] ‘bVy=rS
Ć’
Ğ +’ Pwlxw .bŁkŁw Myt’mw Mypl’ tVV twytw’w .gŁ‘Łw tw’m VVw Pl’ Mylmw .[5:1] rds yYx
Nhkh wyl‘ rpkw spwlx ’lbw .NyVb ’y‘gw Pl’b ’y‘gb rS
ĲĆ ’
ĞĲ N"b ,‘bVy M‘ =rS
Ć’
Ğ PTwx ’"b
.g"k qwsp +T d‘ ’"k qwsp +z hymryb +h rm’ hk hrTph v.1 .w .=l‘ĲČ rpwV ’lb ,[4:35] wt’Tx=l‘ĲČ
bytk hnĎUĆmĂ ’"sb ,heĎUĆmĂ rybs v.8 .’y‘g ’lb ysnkmĂC n"b ’y‘gb ysnkm
ĲĂ C ’"b ’"n v.3 .’ry‘z +m v.2
yS’m l"Y v.10 .+T +bw ,+T +’ ly‘l Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk +wgw xyr hè
Ą ’Ă hxĎB
Ą zĘUĂhČ l"Y v.8 .V"x Nkw yrqw
.’"y qwsp Nmql Nyy‘ : r"tw ‘"t ,V"x ,y"k Myrps tYqmb Nk hoĎhyĘ yè’m = +y +è’m =

+p2
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’rqyw

6. 14–7. 9

hŇ¡xĎ nĘmĂ tŇlĆŁsË hŇ¿pĎŇ ’ĄhĲĎ tŇrĂÄyW
Ă ‘Ğ otŔ’
Ł xS
ăČ UĎhĂ ÉMoyBĘ hoĎęhyl
ĲČ CbŇyrăĂqĘyČ
NmĆËè
Ć BČ tŇbČęxĞmĲČ=l‘ĲČ : bŇrĆ‘ĲĎBĎ Ht
¡ŇĎ yYĂxĞmĲČC rqĆŁBŔBČ Ht
ăŇĎ yYĂxĞmĲČ dŇym
ĳĂ êĎ
xČŁx¡ynĂ=xČyrĲĄ bŇyr¿ĂqĘêČ MyêŔĂ jĂ tŇăxČ nĘmĂ ÉynĄypŇĂ êĲĚ hŇeĎ’
ĳĆybŇĂ êĘ tŇkĆŇăBĆ rĘmĚ hŇ¡W
Ć ‘ĎêĲĄ
MlĎěo‘=qxĎ Ht
ĳŇĎ ’
Ł hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ wyn¡ĎBĎmĂ wyê
ËĎ xĘêČ xČyS
ÌĂ UĎhČ NhĄÄJ
Ł hČwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ
: lk
ĲĄŇ ’ĎtĲŇĄ âl¿ hŇ¡Ćh
y Ę êĲĂ lyl
¿Ă JĎ Nh
ËĄ J
Ł tŇ¿xČ nĘmĂ=lkĎŇwĘ : rTĲĎqĘêĎ lyl
¿Ă JĎ ho¡Ďhyl
ĲČ
wynăĎBĎ=l’ĆwĘ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆ rB
ąĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
Tx
ąĄ è
Ď êĂ hŇlĎÁ‘ŁhĲĎ TxĄÄè
Ď êĂ žrS
Ć ’Ğ MoqÃmĘBĂ tŇ’ŇĳFĎ xČhĲČ tŇr¡Čoê tŇ’ŇŁz¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
’F
¿Ą xČmřĘ hĲČ Nh
ËĄ J
Ł hČ : ’whĲĂ MyS
¡Ă dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ¿ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Ét’ŇFĎxČhĲČ
lJ
ŁË : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ rY
¡Č xĞB
ĲČ lkĄŔ’ĎêĲĄ ÉSŁdŇqĎ MoqąmĎBĘ hŇeĎĳlĆ kŇĘ ’ŇyĲŁ Ht
¡ŇĎ ’
Ł
ÉrS
Ć ’Ğ dŇgĆŇBĆŔhČ=l‘Č ÉHmĎDĎmĂ hŇąĆyĂ
E rS
ĆÄ ’ĞwĲČ SDĳĎqĘyĂ Hr¡ĎW
Ď bŇĘ BĂ ‘G
¿ČyĂ=rS
Ć ’Ğ
oB¡=lè
Č bĚŇêĘ rS
¿Ć ’Ğ WrĆx
ËĆ=ylĂkŇĘ C : SdĲŁŇ qĎ Moq¿mĎBĘ sB
¡Ą kČŇêĘ hĎylĆŔ‘Ď hŇăĆyĂ
E
rk
¿ĎŇ zĎ=lJĎ : MyĂUĲĎBČ PŇ¡FČ S
Ě wĘ qr¿Čm
Ł C hŇlĎè
ĎŔ BĚ ÉtS
Ć ŁxÄnĘ yl
ąĂ kŇĘ BĂ=M’ĂwĘ rb
ĳŇĄ è
Ď yĂ
’bĎÄCy žrS
Ć ’Ğ tŇ’ŇFĎÃxČ=lkĎŇwĘ : ’whĲĂ MyS
¡Ă dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ¿ Ht
ĳŇĎ ’
Ł lk
ăČŇ ’ŇyŁ Myn¡ĂhĞŁJĲBČ
: PŇrĲĄv
Ď êĂ S’
¡Ą BĎ lk
ĳĄŇ ’ĎtĲŇĄ âlă SdŇĆu
Ł ¡ BČ rj
¿ĄkČŇlĘ dŇ‘ËĄom lhĆŁ’Ì=l’Ć HmÁĎ DĎmĂ

14

15
16

17, 18
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20

21
22
23

ÉCTxĞS
Ę yĂ rS
ąĆ ’Ğ MoqęmĘBĂ : ’ChĲ MyS
¡Ă dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ¿ MS
ĳĎ ’ĎhĲĎ tŇr¡Čoê tŇ’ŇŁz¿wĘ z, 2
xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č qr¿
Ł zĘyĂ omËDĎ=tŇ’ĆwĘ MS
ĳĎ ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć CT¡xĞS
Ę yĂ hŇlĎŔ‘ŁăhĎ =tŇ’Ć
bŇlĆ¡xĄ hČ=tŇ’ĆwĘ hŇyĎŔlĘ’ČhĲĎ tŇ’Ąť CeU
ĳĆ mĂ bŇyrăĂqĘyČ oB¡lĘxĆ=lJĎ śtŇ¿’Ą wĘ : bŇybĲŇĂ sĎ 3
rS
ăĆ ’Ğ ÉblĆxĄÄhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁyŔlĎřJĘhČ yê
ăĄS
Ę Ét’ĄwĘ : bŇrĆuĲĆhČ=tŇ’Ć hŇ¿iĆ kČŇmĘhĲČ 4
tŇy¡ŁlĎJĘhČ=l‘Č dŇbĄŔJĎhČ=l‘Č ÉtrĆtÄĆ ŁIhČ=tŇ’ĆwĘ Myl
ĳĂ sĎJĘhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ NhĆŔylĄ‘Ğ
MS
¡Ď ’Ď hoĳĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ ÉNhĄJ
Ł hČ Mt
ąŇĎ ’
Ł ryTÄĂ qĘhĂwĘ : hŇeĎrĲĆysĂyĘ 5
SdŇĆq
Ł ¿ lkĄŔ’ĎyĲĄ ÉSodŇqřĎ MoqąmĎBĘ Cel
ĳĆ kŇĘ ’ŇyĲŁ Myn¡ĂhĞŁJĲBČ rk
¿ĎŇ zĎ=lJĎ : ’ChĲ 6
rS
¿Ć ’Ğ Nh
ËĄ J
Ł hČ Mh
ĳĆ lĎ tŇ¡xČ ’Č hŇr¿Ďoê MS
ĎŔ ’ĎJĲĎ Ét’ŇFĎřxČJĲČ : ’ChĲ MyS
¡Ă dĎŇqĲĎ 7
ÉhlĎ‘ŁhĲĎ ro‘ą Sy’
ĳĂ tŇlČŁ‘ă=tŇ’Ć bŇyr¡ĂqĘUČhČ NhĄŔJ
Ł hÄČ wĘ : hŇyĲĆhĘyĲĂ ol¿ oB¡=rjĆkČŇyĘ 8
rCeŔêČBČ ÉhpĆŇ’ĎêĲĄ rS
ąĆ ’Ğ hŇxĎęnĘmĂ=lkĎŇwĘ : hŇyĲĆhĘyĲĂ ol¿ Nh
¡Ą J
Ł lČ bŇyrĂŔqĘhĂ rS
ăĆ ’Ğ 9
hV‘n=lkw

Nkw lk=t’ĆwĘ ’"s ,w"Tdw h"dx ,d"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .z .’TxmĞhČ yllhb ,hgwmb Nk v.19
.rsx Sd
Ł qĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.6 .’lm toylĎJĘhČ yllhb ,ymlVwry Nk v.4 .d"ydw b"yd ,g"d ,b"d ,’"d
.xtp t’FČxk yllhb v.7

7. 10–27
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ol¿ Ht
¡ŇĎ ’
Ł bŇyr¿ĂqĘUČhČ Nh
ËĄ J
Ł lČ tŇĳbČŇ xĞmĲČ=l‘ĲČwĘ tŇS
Ć ¡xĆ rĘUČbČŇ hŇ¿W
Ď ‘ĞnĲČ=lkĎŇwĘ
NrË
Ł hĞ’ĲČ ynÌĄBĘ=lkĎŇlĘ hŇĳbĎŇ rĄxĞwĲČ NmĆ¡è
Ć bČŇ=hŇĲlĎ ClbŇĘ hŇ¿xĎ nĘmĂ=lkĎŇwĘ : hŇyĲĆhĘtŇĲĂ
: wyxĲĂ’ĎJĘ Sy’
¿Ă hŇ¡Ćh
y Ę êĲĂ
ÈhdĎŇoê=l‘Č M’
ăĂ : hoĲĎhyl
ĲČ bŇyr¡ĂqĘyČ rS
¿Ć ’Ğ Mym
ĳĂ lĎè
Ę hČ xbČŇăĆz tŇr¡Čoê tŇ’ŇŁz¿wĘ
NmĆè
ĆŔ BČ tŇŁlăClBĘ Éto~mČ tŇoQąxČ hŇdĎęoêhČ xbČŇăĆ=l‘
z Č ű bŇyrăĂqĘhĂwĘ ůCebĆŇyrĂqĘyČ
tŇŁl¿ClBĘ tŇŁQ¡xČ tŇkĆŇBĆŔrĘmĚ tŇlĆs
Ł ă wĘ NmĆĳè
Ď BČ Myx
ăĂ S
Ě mĘ tŇo~¡mČ yq¿ĄyqĂrĘC
tŇd¿ČŇoê xbČŇ¡Ć=l‘
z Č onĳBĎrĘqĎ bŇyr¡ĂqĘyČ ZmĄŔxĎ MxĆăĆl ÉtŁQxČ=l‘Č : NmĆè
ĲĎ BČ
NhĄęJ
Ł lČ hoĳĎhyl
ĲČ hŇm
¡Ď CrêĘ NBĎŔrĘqĎ=lJĎmĂ ÉdxĎ’Ć CeU
ąĆ mĂ bŇyrĂÄqĘhĂwĘ : wymĲĎlĎS
Ę
wymĎŔlĎS
Ę tŇdăČŇoê xbČŇzĆť rW
Čę bŇĘ C : hŇyĲĆhĘyĲĂ ol¿ Mym
¡Ă lĎè
Ę hČ MD¿Č=tŇ’Ć qrËĄEŁhČ
o’ă ű rdŇĆănĆ=M’ĂwĘ : rqĆŁBĲ=dŇ‘Č CeU
¡Ć mĂ xČye¿ĂyČ=âlĲ lk
ĳĄŇ ’ĎyĲĄ on¡BĎrĘqĎ Moy¿BĘ
tŇrĎŔxĽU
ăĎ mĲĂC lk
ĳĄŇ ’ĎyĲĄ ox¡bŇĘ zĂ=tŇ’Ć ob¿ŇyrĂqĘhČř MoyËBĘ onŔBĎrĘqĎ xbČŇzĆť hŇbĎędĎŇnĘ
yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ ÉMoIBČ xbČŇĳĎh
E Č rW
ăČ BĘmĂ rt
¡ŇĎ oehČwĘ : lk
ĲĄŇ ’ĎyĲĄ CeU
¡Ć mĂ rt
¿ŇĎ oehČwĘ
MoIăBČ wymÁĎ lĎS
Ę xbČŇzĆÄ=rW
Č BĘmĂ lkĄŇ’ĎyĲĄţ lk
ŁŇă ’ĎhĲĄ M’
ăřĂ wĘ : PŇrĲĄv
Ď yĂ S’
¡Ą BĎ
lCGăjĂ ol¡ bŇËS
Ą xĎyĲĄ âlÌ otę’
Ł bŇyrăĂqĘUČhČ ůhYĆrĎyĲĄ âlă ÈyS
Ă ylĂè
Ę hČ
‘G
ąČyĂ rřS
ĆÄ ’Ğ rW
ĎÂ BĎhČwĘ : ’v
ĲĎ êĂ Hn
¿ĎwŁ‘Ğ Ceř¡UĆ mĂ tŇlĆ¿kĆŇ ’
Ł hĲĎ SpĆŇËeĆhČwĘ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ
lk
¿ČŇ ’ŇyŁ roh¡TĎ=lJĎ rW
ĎŔ BĎhÄČ wĘ PŇrĳĄv
Ď yĂ S’
¡Ą BĎ lkĄŔ’ĎyĲĄ âlă É’mĄTĎ=lkĎŇBĘ
hoĎŔhyl
ĲČ rS
ăĆ ’Ğ ÉMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇąĆm
E Ă rW
Ďę BĎ lk
ăČŇ ’Ňê
Ł =rS
Ć ’Ğ SpĆŇeĆÁhČwĘ : rW
ĲĎ BĎ
‘G
ăČtŇĂ =yJĲĂ SpĆŇnĆÁwĘ : hĎyUĲĆ‘ČmĲĄ ’wh
¡Ă hČ SpĆŇ¿eĆhČ hŇt
ËŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ wyl
ĳĎ ‘Ď otŇ¡ ’ĎmĘTĚwĘ
ZqřĆ ăS
Ć =lkĎŇBĘ o’ť hŇ’ĎęmĄTĘ hŇm
ăĎ hĄbŇĘ BĂ ű o’ă ÉMdĎŇ’Ď tŇą’Č mĘTĚBĘ ’mĄęTĎ=lkĎŇBĘ
SpĆŇ¿eĆhČ hŇt
ËŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ hoĳĎhyl
ĲČ rS
ăĆ ’Ğ Mym
¡Ă lĎè
Ę hČ xbČŇ¿Ć=rW
z Č BĘmĂ lk
ËČŇ ’ĎwĘ ’mĄŔTĎ
yn¿ĄBĘ=l’Ć rB
ËĄ DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ : hĎyUĲĆ‘ČmĲĄ ’wh
¡Ă hČ
bŇlĆąxĄ wĘ : Clk
ĲĄŇ ’ŇŁtŇ âl¿ z‘¡ĄwĎ bŇW
Ć ËĆkŇ wĘ roS
¿ bŇlĆxĄÁ=lJĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
: Chl
ĲĚ kŇĘ ’ŇŁtŇĲ âl¿ lk
ŁŇ¡ ’ĎwĘ hŇĳĎkŇ ’ŇlĎmĘ=lkĎŇlĘ hŇ¡W
Ć ‘ĎyĲĄ hŇpĎŔrĄTĘ bŇlĆăxĄ wĘ ÉhlĎbĄŇnĘ
hoĳĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă hŇeĎËUĆ mĂ śbŇyr¿ĂqĘyČ rS
ĆÄ ’Ğ hŇmĎŔhĄBĘhČř=NmÄĂ bŇlĆxĄŔ lk
ăĄŇ ’
Ł =lJĎ yJĂť
lk
ŁŇ¡ BĘ ClŔkŇĘ ’ŇŁtŇĲ âlă ÉMDĎ=lkĎŇwĘ : hĎyUĲĆ‘ČmĲĄ tŇlĆ¡kĆŇ ’
Ł hĲĎ SpĆŇ¿eĆhČ hŇt
ËŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ
MDĳĎ=lJĎ lk
ăČŇ ’Ňê
Ł =rS
Ć ’Ğ SpĆŇ¡nĆ=lJĎ : hŇmĲĎhĄBĘlČwĘ PŇo‘¡lĎ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ S
Ę omĲ
htrknw
hnĎUĆmĂ y"k Myrps bwrb ,hnĎUĆmĂ rybs v.18 .=M’ĂwĘ ’"s v.18 .obyrĂqĘhĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16
hmhbhÄČ =NmĂ ’"s v.25 .s"tw ’"t ,V"x Nkw ZrĆS
Ć ’"s v.21 .Pqmb =rV’ ’"s v.19 .yrqw bytk
.V"xw ’"k ’"t Nkw CbyrĂqĘyČ ’"s v.25 .’lz’
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7. 28–8. 8

:ś hĎyUĲĆ‘ČmĲĄ ’wh
¡Ă hČ SpĆŇ¿eĆhČ hŇt
ËŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć rB
ËĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ 28, 29
xbČŇ¿Ćm
E Ă ho¡Ďhyl
ĲČ onËBĎrĘqĎ=tŇ’Ć ’yb
ÌŇĂ yĎ hoĎŔhyl
ĲČ ÉwymĎlĎS
Ę xbČŇąĆ=t
z Ň ’Ć bŇyrĂÂqĘUČhČ
ÉhzĆxĎhĲĆ=l‘Č bŇlĆąxĄ hČ=tŇ’Ć hoĳĎhyĘ yè
ăĄ ’Ă tŇ¡’Ą hŇnĎy’ĆŔybŇĂ êĘ wydăĎŇyĎ : wymĲĎlĎS
Ę 30
ryT
ÌĂ qĘhĂwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇ¡pĎŇ CnêĘ otŇË ’
Ł PŇyn¿ĂhĎlĘ hŇzĆęxĎhĲĆ tŇă’Ąř Ce’ĆŔybŇĂ yĘ 31
Ét’ĄwĘ : wynĲĎbĎŇlĘC Nr¡
Ł hĞ’ĲČlĘ hŇzĆŔxĎhĲĆ ÉhyĎhĎwĘ hŇxĎĳĄBzĘUĂhČ bŇlĆ¡xĄ hČ=tŇ’Ć Nh
ËĄ J
Ł hČ 32
bŇyrĂÂqĘUČhČ : Mk
ĲĆŇ ymĄlĘS
Č yx
¡Ą bŇĘ EĂmĂ Nh
ĳĄ J
Ł lČ hŇm
¡Ď CrtŇĘ Cn¿êĘêĂ NymĂŔIĎhČ qoS
ă 33
Nym
¡Ă IĎhČ qoS
¿ hŇËĆh
y Ę tŇĲĂ olÌ Nrĳ
Ł hĞ’ĲČ ynăĄBĘmĂ bŇlĆ¡xĄ hČ=tŇ’ĆwĘ Mym
ËĂ lĎè
Ę hČ MDÌČ=tŇ’Ć
tŇă’Ą mĄ ÉyêĂxĘqÄČ lĎ hŇmĎęCrêĘhČ qoS
ă ű tŇă’Ą wĘ hŇpĎÁCnêĘhČ hŇzĄÄxĞ=tŇ’Ć žyJĂ : hŇĲnĎ mĎlĘ 34
ÉwynĎbĎŇlĘC Nh
ąĄ J
Ł hČ Nr
Ł Ä hĞ’ĲČlĘ MtŇĎ ’
Ł ţ Nê
ăĄ’ĆwĲĎ Mh
ĳĆ ymĄlĘS
Č yx
¡Ą bŇĘ EĂmĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ
tŇăxČ S
Ę mĂC ÉNr
Ł hĞ’ĲČ tŇąxČ S
Ę mĂ tŇ’ŇŁză : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ tŇ¡’Ą mĄ MlĎŔo‘=qxĎlĘ 35
hŇCĎÄYĂ žrS
Ć ’Ğř : hoĲĎhyl
ĲČ Nh
¡Ą kČŇlĘ MtŔĎ ’
Ł bŇyrăĂqĘhĂ ÉMoyBĘ hoĳĎhyĘ yè
¡Ą ’ĂmĲĄ wynĎŔBĎ 36
tŇu¿ČxĚ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ tŇ¡’Ą mĄ MtŔĎ ’
Ł oxăS
Ę mĎ ÉMoyBĘ MhĆęlĎ tŇt
ăŇĄ lĎ hoĎÁhyĘ
MS
ĳĎ ’ĎĲlĎ wĘ tŇ’Ň¡FĎ xČĲlČ wĘ hŇxĎŔnĘUĂlČř ÉhlĎ‘ŁĲlĎ hŇrĎęoêhČ tŇ’ŇŁză : MtĲŇĎ r
Ł dĲŁŇ lĘ Ml
¡Ď o‘ 37
rh
ăČ BĘ hŇ¡S
Ćm
Ł =tŇ’Ć hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğř : MymĲĂlĎè
Ę hČ xbČŇ¡Ćl
z Ę C My’ĂŔCQUĂlČÄwĘ 38
ho¡Ďhyl
ĲČ Mh
ËĆ ynĄBĘrĘqĎ=tŇ’Ć bŇyrÌĂqĘhČlĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć otÁCŁYČ MoyÄBĘ ynĳĎysĂ
: ynĲĎysĂ rB
¿Č dĘŇmĂBĘ
oêŔ’Ă wynăĎBĎ=tŇ’ĆwĘ ÉNŁrhĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ xqąČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ x, 2
ynăĄS
Ę Ét’ĄwĘ tŇ’ŇFĎęxČhĲČ rj
ăČ ű tŇă’Ą wĘ hŇĳxĎ S
Ę UĂhČ NmĆăS
Ć tŇ¡’Ą wĘ MydĂŔgĎŇBĘhČ Ét’ĄwĘ
xtŇČ ¡jĆ =l’Ć lh
ĳĄ qĘhČ hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ=lJĎ tŇ¿’Ą wĘ : tŇo~ĲUČhČ ls
¿Č tŇ¡’Ą wĘ MylĂŔy’ĄhĲĎ 3
É lhĄuĎêĂwČ otŇĳ ’
Ł ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇS
ĆŔ m
Ł W‘ČIăČwČ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ 4
hŇăĆz hŇdĳŇĎ‘ĄhĲĎ=l’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł rmĆ’ŇI¿ŁwČ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ =l’Ć hŇdĎŔ‘ĄhĲĎ 5
Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ hŇS
ĆŔ m
Ł bŇrăĄqĘIČwČ : tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ 6
rGŁą xĘIČwČ tŇnĆŁêęJĚhČ=tŇ’Ć wylĎÁ‘Ď NêÄĄ IĂwČ : MyĂUĲĎBČ Mt
¡ŇĎ ’
Ł Zx
¿Č rĘIĂwČ wynĳĎBĎ=tŇ’ĆwĘ 7
dŇp
ŁĳŇ ’ĄhĲĎ=tŇ’Ć wyl
¡Ď ‘Ď Nê
¿ĄIĂwČ ly‘ŔĂ UĘhČ=tŇ’ĲĆ ÉotŇ’
Ł SB
ąĄ lĘIČwČ TnĄŔbŇĘ ’ČB
ĲĎ ÉotŇ’
Ł
NS
Ć ŁxĳhČ=tŇ’Ć wyl
¡Ď ‘Ď MW
Ć ¿IĎwČ : oBĲ ol¡ dŇŁj¿’ĘIĆwČ dŇŁpŔ’ĄhĲĎ ÉbS
Ć xĄÄBĘ otę’
Ł rGŁă xĘIČwČ 8
Ntyw
yrqw bytk rS
Ć’
Ğ JČ ’"sb ,rS
Ć’
Ğ JČ rybs v.36 .r"tw y"t Nkw t’ĄwĘ ’"s v.30 .hmwts Myrps tYqm v.27
rS
Ć’
Ğ JČ ’"sb ,rS
Ć’
Ğ JČ rybs v.38 .s"tw ‘"t ,V"x ,y"k ’"t ,d"dx Nkw hxĎnĘUĂlČwĘ v.37 .s"tw ‘"t Nkw
.s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk

8. 9–24
9

10

11
12
13

14
15

16

17
18
19
20
21

22
23

24
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tŇpĆŇ¡nĆYĘUĂhČ=tŇ’Ć MW
Ć ¿IĎwČ : MyUĲĂêĚhČ=tŇ’ĆwĘ Myr¡ĂC’hĲĎ=tŇ’Ć NS
Ć ŁxŔhČ=l’Ć ÉNêĄIĂwČ
ÉbhĎEĎhČ ZyY
ąĂ tŇă’Ąř wynĎęjĎ lCmă=l’Ć tŇpĆŇnĆÁYĘUĂhČ=l‘Č MW
Ć IĎÄwČ oS
ĳ ’Ňr
Ł =l‘Č
NmĆăS
Ć =tŇ’Ć ÉhS
Ćm
Ł xuąČIĂwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ SdŇĆŁuŔhČ rzĆănřĄ
: MřtĲŇĎ ’
Ł SD¡ĄqČyĘwČ oBĳ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ=tŇ’Ć xS
¿Č mĘIĂwČ hŇxĎŔS
Ę UĂhČ
=tŇ’ĆwĘ xČBĄÁzĘUĂhČ=tŇ’Ć xS
ČÄ mĘIĂwČ Mym
ĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇăS
Ć xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č CeU
ËĆ mĂ zI¿ČwČ
hŇxĎŔS
Ę UĂhČ NmĆăè
Ć mĂ ÉqY
Ł IĂwČ : MS
ĲĎ DĘqČlĘ oe¡JČ=tŇ’ĆwĘ rIŁËJĂhČ=tŇ’ĆwĘ wylĎęJĄ=lJĎ
ynăĄBĘ=tŇ’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł bŇrĄÄqĘIČwČ : oSĲDĘqČlĘ otŇ¡ ’
Ł xS
¿Č mĘIĂwČ Nrĳ
Ł hĞ’ĲČ S’Ňră
Ł l‘¡Č
tŇo‘ĳBĎgŇĘ mĂ Mh
¡Ć lĎ Sb
Ł ¿Ň xĞIĲČwČ TnĄŔbŇĘ ’Č ÉMtŇĎ ’
Ł rGŁą xĘIČwČ ÉtnŁêĽřJĚ MS
ąĄ BĂlĘIČwČ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ
ëŇŁmÄsĘIĂwČ tŇ’ŇĳFĎ xČhĲČ rj
ăČ tŇ¡’Ą SGĄěIČwČ : hŇS
ĲĆ Łm=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
xuÄČ IĂwČ TxĎęS
Ę IĂwČ : tŇ’ŇFĲĎxČhĲČ rj
¿Č S’Ňr¡
Ł =l‘Č MhĆŔydŇĄyĘ=tŇ’Ć ÉwynĎbĎŇC Nrą
Ł hĞ’ĲČ
’F
¡Ą xČyĘwČ o‘ŔBĎYĘ’ĆBĘ ÉbybŇĂ sĎ xČąBĄ zĘUĂhČ tŇonÄrĘqČ=l‘Č NêĄIĂwČţ ÉMDĎhČ=tŇ’Ć hŇąS
Ćm
Ł
rj
¿ĄkČŇlĘ ChS
¡Ą DĘqČyĘwĲČ xČBĄŔzĘUĂhČ dŇosăyĘ=l’Ć ÉqYČyĎ MDĎęhČ=tŇ’ĆwĘ xČĳĄBzĘUĂhČ=tŇ’Ć
tŇrĆtăĆŇyŁ Ét’ĄwĘ ůbrĆuĆhČ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ÈblĆxĄhČ=lJĎ=tŇ’ĲĆ xuęČ IĂwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď
: hŇxĎB
ĲĄ zĘUĂhČ hŇ¡S
Ćm
Ł rT
¿Ą qĘIČwČ Nh
ĳĆ BĘlĘxĆ=tŇ’ĆwĘ tŇy¡ŁlĎJĘhČ yê
¿ĄS
Ę =tŇ’ĆwĘ dŇbĄŔJĎhČ
ZCx¡mĂ S’ĄŔBĎ PŇrăČW
Ď oSŔrĘjĂ=tŇ’ĆwĘ orăW
Ď BĘ=tŇ’ĆwĘ Éor‘Ł=tŇ’ĆwĘ rj
ąĎhČ=tŇ’ĆwĘ
hŇĳĎl‘ŁhĲĎ ly’ăĄ tŇ¡’Ą bŇrĄěqĘIČwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇĳĆx
n Ğ UĲČlČĲ
qr
Ł Ä zĘIĂwČ Tx
ĳĎ S
Ę IĂwČ : lyĂ’ĲĎhĎ S’Ňr¿
Ł =l‘Č Mh
¡Ć ydŇĄyĘ=tŇ’Ć wynËĎbĎŇC NrÌ
Ł hĞ’ĲČ CkÂmĘsĘIĂwĲČ
wyx
ĳĎtŇĎ nĘlĂ xê
¡Č nĂ lyĂ’ČŔhĎ=tŇ’ĆÄwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č MDËĎhČ=tŇ’Ć hŇÌĆSm
Ł
=tŇ’ĆwĘ : rdŇĆjĲĎhČ=tŇ’ĆwĘ Myx
¡Ă tŇĎ eĘhČ=tŇ’ĆwĘ S’ŇŁrŔhĎ=tŇ’Ć ÉhS
Ćm
Ł rT
ąĄ qĘIČwČ
lyĂ’ÁČ hĎ=lJĎ=tŇ’Ć hŇS
ĆÄ m
Ł žrTĄqĘIČwČ MyĂU
ĳĎBČ Zx
ăČ rĎ MyĂ‘¡ČrĎJĘhČ=tŇ’ĆwĘ bŇrĆu¿ĆhČ
rS
ËĆ ’ĞJĲČ hoĎŔhyl
ĲČ É’Ch hŇ¿è
Ć ’Ă ÉxČŁxÄynĂ=xČyrĲĄlĘ ’Chą hŇlĎÄ‘Ł hŇxĎBĄęzĘUĂhČ
My’
ĳĂ Q
Ě UĂhČ ly’¡Ą ynĂŔè
Ą hČ lyĂ’ăČhĎ=tŇ’Ć ÉbrĄqĘIČwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ
xuąČIĂwČ ű TxĎőS
Ę IĂwČ : lyĂ’ĲĎhĎ S’Ňr¿
Ł =l‘Č Mh
¡Ć ydŇĄyĘ=tŇ’Ć wynËĎbĎŇC NrÌ
Ł hĞ’ĲČ CkÂmĘsĘIĂwĲČ
ÉodŇyĎ NhĆŁBą=l‘ČwĘ tŇynĳĂmĎyĘhČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=NzĆŁ’Ĳ ëŇCn¿êĘ=l‘Č Nê
ËĄIĂwČ omŔDĎmĂ ÉhS
Ćm
Ł
NêÄĄ IĂwČ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ ynăĄBĘ=tŇ’Ć bŇrĄ
Â qĘIČwČ : tŇynĲĂmĎyĘhČ ol¡gŇĘ rČ NhĆŁB¿=l‘ČwĘ tŇynĂŔmĎyĘhČ
tŇynĂŔmĎyĘhČ ÉMdĎŇyĎ NhĆŁBą=l‘ČwĘ tŇynĂŔmĎyĘhČ ÉMnĎzĘ’Ď ëŇCnąêĘ=l‘Č ÉMDĎhČ=NmĂ hŇąS
Ćm
Ł
Nhb=l‘w
.‘"tw y"t Nkw ot’
Ł ’"s v.10

.lgs rzĆĆn ’"s v.9

.yqwbnzb Nk v.9

.Myqwspb hrwth yYx v.8 .x
.tnŁêĘJ
Ě wxyryb v.13
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8. 25–9. 2

xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č MDËĎhČ=tŇ’Ć hŇÌĆSm
Ł qr
Ł Ä zĘIĂwČ tŇynĳĂmĎyĘhČ Ml
¡Ď gŇĘ rČ NhĆŁB¿=l‘ČwĘ
rS
ăĆ ’Ğ ÈblĆxĄhČ=lJĎ=tŇ’ĲĆwĘ hŇyĎęlĘ’ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ bŇlĆăxĄ hČ=tŇ’Ć xuÂČ IĂwČ : bŇybĲŇĂ sĎ 25
Nh
ĳĆ BĘlĘxĆ=tŇ’ĆwĘ tŇy¡ŁlĎJĘhČ yê
¿ĄS
Ę =tŇ’ĆwĘ dŇbĄŔJĎhČ tŇrĆtăĆŇyŁ Ét’ĄwĘ ůbrĆuĆhČ=l‘Č
xqČlĎţ hoĎęhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ű rS
ăĆ ’Ğ tŇo~ÁUČhČ liÄČ mĂC : NymĲĂIĎhČ qoS
¿ tŇ¡’Ą wĘ 26
ÉMW
Ć IĎÄwČ dŇĳxĎ ’Ć qyqăĂrĎwĘ tŇ¡xČ ’Č NmĆËS
Ć MxĆ¿Ćl tŇQČÄxČwĲĘ ÉtxČ’Č hŇą~Ď mČ tŇQČÄxČ
Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ yj
ăĄJČ l‘Čť lJ
Ł Ŕ hČ=tŇ’Ć Nê
ăĄIĂwČ : NymĲĂIĎhČ qoS
¿ l‘¡ČwĘ MybĂŔlĎxĞăhČ =l‘Č 27
ÉMtŇĎ Ł’ hŇąS
Ćm
Ł xuÄČ IĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇ¡pĎŇ CnêĘ Mt
ËŇĎ ’
Ł PŇnĆÌIĎwČ wynĳĎbĎŇ yj
ăĄJČ l‘¡ČwĘ 28
xČyrăĄlĘ ÉMhĄ My’
¿Ă Q
Ě mĂ hŇĳĎl‘ŁhĲĎ=l‘Č hŇxĎ¡BĄ zĘUĂhČ rT
¿Ą qĘIČwČ MhĆŔyjĄJČ l‘ăČmĄ
hŇ¡pĎŇ CntŇĘ Chp
¿ĄŇ ynĂyĘwČ hŇzĆŔxĎăhĆ =tŇ’Ć ÉhS
Ćm
Ł xuąČIĂwČ : hoĲĎhyl
ĲČ ’Ch¡ hŇ¿è
Ć ’Ă xČŁxŔynĂ 29
ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇnĎŔmĎlĘ ÉhyĎhĎ hŇąS
Ćm
Ł lĘ My’ęĂ Q
Ě UĂhČ ly’ăĄmĄ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ
=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ÈMDĎhČ=NmĂC hŇxĎęS
Ę UĂhČ NmĆăè
Ć mĂ hŇS
ĆÁ m
Ł xuÄČ IĂwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć 30
oêĳ’Ă wyn¡ĎbĎŇ yd¿ŇĄgŇĘ BĂ=l‘ČwĘ wynËĎBĎ=l‘ČwĘ wydĎŔgĎŇBĘ=l‘řČ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=l‘ĲČ zIąČwČ ůxČBĄzĘUĂhČ
: oêĲ’Ă wyn¡ĎbĎŇ yd¿ŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’ĆwĘ wynËĎBĎ=tŇ’ĆwĘ wydĎŔgĎŇBĘ=tŇ’Ćř ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ SDąĄqČyĘwČ
lhĆŁ’ă xtŇČ ăjĆ ÈrW
Ď BĎhČ=tŇ’Ć Clăè
Ę BČ wynĎęBĎ=l’ĆwĘ Nră
Ł hĞ’ĲČ=l’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł rmĆ’ŇŁIÄwČ 31
rS
ąĆ ’ĞJĲČ My’
ĳĂ Q
Ě UĂhČ ls
ăČ BĘ rS
¡Ć ’Ğ MxĆQĆŔhČ=tŇ’ĆÄwĘ otŔ’
Ł ClăkŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ ÉMS
Ď wĘ ůd‘Ąom
MxĆĳQĎ bČŇC rW
¡Ď BĎBČ rt
¿ŇĎ oehČwĘ : Chl
ĲĚ kŇĘ ’ŇyĲŁ wyn¡ĎbĎŇC Nr¿
Ł hĞ’ĲČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉytŇĂ yCÄĄYřĂ 32
MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ÉC’YĘtĲŇĄ âlą dŇ‘ÁĄ om lhĆŁ’Ä žxtŇČ jĆmĂC : CpŇrĲ
Ł W
Ę êĂ S’
¡Ą BĎ 33
: Mk
ĲĆŇ dĘŇyřĆ=tŇ’Ć ’Q
¡Ą mČyĘ MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă yJĂť Mk
ĳĆŇ y’ĄĲQ
Ě mĂ ym
¡Ą yĘ tŇâŇlŔmĘ Moyă dŇ‘Čť
: Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ rj
¿ĄkČŇlĘ tŇŁW
¡ ‘Ğl
ĲČ hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă hŇĳĆh
E Č MoIăBČ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ 34
Mê
ËĆ rĘmČS
Ę C MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ÉhlĎyĘlČÄwĎ Mm
ąĎ oy CbÄS
Ę êĲĄ dŇ‘ÁĄ om lhĆŁ’Ä žxtŇČ pĆŇC 35
wynĳĎbĎŇC Nr¡
Ł hĞ’ĲČ W‘ČI¿ČwČ : ytŇĂ yCĲĄYĚ Nk
¡ĄŇ =yJĂ CtŇCmĳtŇĎ âlăwĘ ho¡ĎhyĘ tŇrĆm
¿ĆS
Ę mĂ=tŇ’Ć 36
: hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ’Ąť
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¡ĄqĘzĂlĘC wynĳĎbĎŇlĘC Nr¡
Ł hĞ’ĲČlĘ hŇS
ĆŔ m
Ł ’răĎqĎ ynĂŔymĂè
Ę hČ MoIăBČ ÉyhĂyĘwĲČ T
hŇ¡Ďl‘ŁlĘ lyĂ’¿ČwĘ tŇ’ŇËFĎ xČlĘ rqÌĎBĎ=NBĆ lgĆŇ‘ăĄ ìŇlĘţ=xqČ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=l’Ć rmĆ’ŇIăŁwČ 2
Mmymt
swpdw y"k ’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.30 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,d"dx ,y"k ’"t ,V"x Nkw =l‘ČwĘ ’"s v.30
’"s v.33 .h"l qwsp Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk ytĂyCĄYĚ l"Y v.31 .s"tw ‘"t ,y"t ,Nwmdq
yYxw +b Myrdsw .z"Y Myqwspw .whydb‘ [6:1—8:36] hVrph MV v.36 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw MkĆydĄyĘ
Mypl’ tVmx twytw’w .gŁyŁVŁw Pl’ Mylmw .[8:1] Nrh’=t’ xq rds yYxw ,[6:12] wynbw Nrh’ Nbrq hz ,rds
.[8:25] blxh=lk=t’
ĲĆwĘ ,[8:16] blxh lk=t’
ĲĆ xqyw wrbxthw ,Pwlx hb Ny’w .Mymy +z hymy rpsmw .wŁYŁw
.’"k d‘ +’ qwsp +w +b l’wmVb dwd dw‘ Psyw hrTph v.1 .T

9. 3–21
3

4
5
6

7

8
9

10

11
12
13
14
15

16, 17

18

19
20
21
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rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rB
ăĄ dČŇêĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’ĆwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ bŇr¡ĄqĘhČwĘ Mm
ĳĂ ymĂêĘ
: hŇĲlĎ ‘ŁlĘ Mm
¡Ă ymĂêĘ hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ WbĆŇÌĆkŇ wĎ lgĆŇ‘ÄĄ wĘ tŇ’ŇFĎŔxČlĘ ÉMyEĂ‘Ă=ry‘ĲĂW
Ę CxąqĘ
yJ
ăĂ NmĆĳè
Ď bČŇ hŇăĎlClBĘ hŇ¡xĎ nĘmĂC hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉxČŁBÄzĘlĂ MymęĂ lĎS
Ę lĂ lyĂ’ÁČ wĎ roSÄwĘ
yn¡ĄjĘ=l’Ć hŇS
ĆŔ m
Ł hŇăCĎYĂ rS
ăĆ ’Ğ tŇ’Ąť CxęqĘIĂwČ : Mk
ĲĆŇ ylĄ’Ğ hŇ¿’Ď rĘnĂ ho¡ĎhyĘ MoIŔhČ
hŇS
ĆŔ m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Cd¡ŇmĘ‘ČIĲČwČ hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ ÉCbŇrĘqĘIĂwĲČ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă
: hoĲĎhyĘ dŇob¿ŇJĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ’Ğ ’r¿ĎyĄwĘ CW
ĳ ‘ĞêĲČ ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ rb
ËĎŇ DĎhČ hŇÌĆz
ÉìtŇĘ ’ŇFĲĎxČ=tŇ’Ć hŇW
ĄÂ ‘ĞwĲČ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ=l’Ć bŇrąČqĘ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=l’ĲĆ hŇS
ĆÁ m
Ł rmĆ’ŇŁIÄwČ
ÉM‘ĎhĎ NB
ąČ rĘqĎ=tŇ’Ć hŇW
ĄÂ ‘ĞwĲČ M‘ĳĎhĎ dŇ‘ăČbŇĘ C ì¡ŇdĘŇ‘ČB
ĲČ rj
¿ĄkČŇwĘ ìŇtŔĆ lĎŁ‘ă=tŇ’ĆwĘ
xČĳĄBzĘUĂhČ=l’Ć Nr¡
Ł hĞ’ĲČ bŇr¿ČqĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ MdĎŔ‘ĞB
ĲČ rj
ăĄkČŇwĘ
Nră
Ł hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ CbŇrĂqĘIČwČţ : olĲ=rS
Ć ’Ğ tŇ’Ň¡FĎ xČhĲČ lgĆŇ‘¿Ą=tŇ’Ć Tx
ËČ S
Ę IĂwČ
xČĳĄBzĘUĂhČ tŇonărĘqČ=l‘Č Nê
¡ĄIĂwČ MDĎŔBČ Éo‘BĎYĘ’Ć lB
Ł ą TĘIĂwČ ůwylĎ’Ą ÈMDĎhČ=tŇ’Ć
tŇŁyÁlĎřJĘhČ=tŇ’ĆwĘ bŇlĆxĄÄhČ=tŇ’ĆwĘ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ dŇos¡yĘ=l’Ć qYČŔyĎ MDăĎhČ=tŇ’ĆwĘ
rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇxĎĳĄBzĘUĂhČ ryT
¡Ă qĘhĂ tŇ’ŇFĎŔxČăhČ =NmĂ ÉdbĄŇJĎhČ=NmĂ tŇrĆtąĆŇIŁhČ=tŇ’ĆwĘ
S’ĄŔBĎ PŇrăČW
Ď ro‘ĳhĎ=tŇ’ĆwĘ rW
¡Ď BĎhČ=tŇ’ĆwĘ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ
ÉwylĎ’Ą Nrą
Ł hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ C’YĂmĘIČwČţ hŇĳĎl‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć Tx
¡Č S
Ę IĂwČ : hŇĲnĆ xĞUĲČlČĲ ZCx¡mĂ
wyl
ËĎ ’Ą C’yřYÌĂmĘhĂ hŇlĎę‘ŁhĲĎ=tŇ’ĆwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č Chq¿ĄrĘzĘIĂwČ MDĎŔhČ=tŇ’Ć
bŇrĆu¡ĆhČ=tŇ’Ć Zx
¿Č rĘIĂwČ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ=l‘Č rT
¡Ą qĘIČwČ S’Ňrĳ
Ł hĎ=tŇ’ĆwĘ hĎyx
¡Ć tŇĎ nĘlĂ
NB
ăČ rĘqĎ tŇ¡’Ą bŇrĄěqĘIČwČ : hŇxĎB
ĲĄ zĘUĂhČ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ=l‘Č rT
¿Ą qĘIČwČ MyĂ‘ĳĎrĎJĘhČ=tŇ’ĆwĘ
Ch’
¡Ą FĘxČyĘwČĲ ChT
¿Ą xĎS
Ę IĂwČ M‘ĎŔlĎ rS
ăĆ ’Ğ Ét’ŇFĎxČhĲČ ry‘ąĂW
Ę =tŇ’Ć xuÂČ IĂwČ M‘ĳĎhĎ
=tŇ’Ć ÈbrĄqĘIČwČ : TjĲĎS
Ę UĂJČ hĎ¡W
Ć ‘ĞIĲČwĲČ hŇĳĎl‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć bŇr¡ĄqĘIČwČ : NoSĲ’ŇrĂJĲĎ
tŇ¿Čl‘Ł dŇ¡bČŇ QĘmĂ xČĳĄBzĘUĂhČ=l‘Č rT
¡Ą qĘIČwČ hŇeĎUĆŔmĂ ÉojkČŇ ’Q
ąĄ mČyĘwČ ůhxĎnĘUĂhČ
rS
ăĆ ’Ğ Mym
¡Ă lĎè
Ę hČ xbČŇ¿Ćz lyĂ’ČŔhĎ=tŇ’ĆwĘ ÉroèhČ=tŇ’Ć Tx
ąČ S
Ę IĂwČ : rqĆŁBĲhČ
xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č Chq¿ĄrĘzĘIĂwČ wylĎŔ’Ą ÉMDĎhČ=tŇ’Ć Nrą
Ł hĞ’ĲČ ynĄÄBĘ C’YĂmĘIČwČţ M‘ĳĎlĎ
ÉhiĆkČŇmĘhĲČwĘ hŇąĎl
y Ę ’ČhĲĎ lyĂ’ČŔhĎÍNmÄĂ C roè
ĳ hČ=NmĂ Myb
¡ŇĂ lĎxĞhĲČ=tŇ’ĆwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ
rT
¿Ą qĘIČwČ tŇozĳxĎhĲĆ=l‘Č Myb
¡ŇĂ lĎxĞhĲČ=tŇ’Ć CmyW
¿Ă IĎwČ : dŇb
ĲĄŇ JĎhČ tŇrĆt¡ĆŇyŁwĘ tŇŁyŔlĎJĘhČwĘ
NrË
Ł hĞ’ĲČ PŇynÌĂhĄ NymĂŔIĎhČ qoS
ă Ét’ĄwĘ tŇozęxĎhĲĆ tŇă’Ą wĘ : hŇxĎB
ĲĄ zĘUĂhČ Myb
¡ŇĂ lĎxĞhĲČ
hpwnt
.Pqm ’lb NmÄĂ C ’"s v.19

.rsx C’YĂmĘhĂ hgwmb v.13

.’lm toylĎJĘhČ yllhb ,ymlVwry Nk v.10

176

sŘ6

’rqyw

9. 22–10. 12

wdËřy=tŇ’Ć NrÌ
Ł hĞ’ĲČ ’v
ĎÄ IĂwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł śhŇ¿CĎYĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ hŇ¡pĎŇ CnêĘ 22
: MymĲĂlĎè
Ę hČwĘ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎwĘ tŇ’ŇËFĎ xČhĲČ tŇŁW
Ì ‘ĞmĲĄ dŇrĆIęĄwČř Mk
ĳĄŇ rĘb
ĲĎŇ yĘwČĲ M‘¡ĎhĎ=l’Ć
’r¿ĎIĄwČ M‘ĳĎhĎ=tŇ’Ć CkŇ¡ rĞbĲŇĎ yĘwČĲ C’ŔYĘăĄwČ
I dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă=l’Ć ÉNr
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇąS
Ćm
Ł ’b
Ł Ä IĎwČ 23
É lkČŇ’ŇŁêÄwČ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ QĂmĂ ÉS’Ą ’YĄê
ąĄwČ : M‘ĲĎhĎ=lJĎ=l’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇobŇĲ kŇĘ 24
Cer
Ł Ŕ IĎwČ ÉM‘ĎhĎ=lJĎ ’rĘIąČwČ Myb
ĳŇĂ lĎxĞhĲČ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć xČBĄŔzĘUĂhČ=l‘Č
otęêĎxĘmČ Sy’
ăĂ ’ChřybÁĂ ’ĞwĲČ bŇdĎÄnĎ Nr
Ł hĞ’ĲČţ=ynĲĄbŇĘ CxăqĘIĂwČ : MhĲĆynĄjĘ=l‘Č Cl¡jĘIĂwĲČ y
S’
ăĄ ÉhoĎhyĘ ynąĄpŇĘ lĂ CbŇyrĂÁqĘIČwČ tŇrĆT
Ł ĳ qĘ hĎyl
¡Ć ‘Ď CmyW
¿Ă IĎwČ S’ĄŔ ÉNhĄbĎŇ CnąêĘIĂwČ
Mt
ĳŇĎ o’ lkČŇ’ŇŁêăwČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ QĂmĂ S’
ËĄ ’YĄê
¿ĄwČ : MtĲŇĎ ’
Ł hŇ¡CĎYĂ âl
£ rS
ÌĆ ’Ğ hŇrĎŔzĎ 2
rBĆÄDĂ=rS
Ć ’Ğ ž’Ch Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=l’ĲĆ hŇS
ĆÁ m
Ł rmĆ’ŇŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ CtŇ¡mĚ IĎwČ 3
MD¡
Ł IĂwČ dŇb
ĳŇĄ JĎ’Ć M‘¡ĎhĎ=lkĎŇ yn¿ĄjĘ=l‘ČwĘ SdŔĄuĎ’Ć yb
ăČŇ r
Ł qĘBĂ Érm
Ł ’ŇlĄ ű hoąĎhyĘ
l’
¡Ą yEĂ‘Ě yn¿ĄBĘ NpĎŔYĎlĘ’Ć l’
ăĆ wĘ É l’ĄS
Ď ymĲĂ=l’Ć hŇS
Ćę m
Ł ’răĎqĘIĂwČ : NrĲ
Ł hĞ’ĲČ 4
=ynĲĄjĘ tŇă’Ą mĄ ÉMkĆŇyxĄ’Ğ=tŇ’Ć C’ąW
Ę CbÂrĘqĂţ MhĆęlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ Nrĳ
Ł hĞ’ĲČ dŇDă
Ł
ZCx¡mĂ=l’Ć MtŔĎ nŁêĽkĚŇBĘ ÉM’Ěv
Ď IĂwČ CbęrĘqĘIĂwĲČ : hŇĲnĆ xĞUĲČlČĲ ZCx¡mĂ=l’Ć SdŇĆŁuŔhČ 5
žrzĎ‘ĎlĘ’ĆlĘC Nr
Ł Ã hĞ’ĲČ=l’ĲĆ hŇăS
Ćm
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ hŇĳĆx
n Ğ UĲČlČĲ 6
ÉCmr
Ł Ä pŇĘ tŇĂ =âlĲ Mk
ąĆŇ ydŇĄgŇĘ bŇĂ C ű C‘răĎpŇĘ êĂ=l’Č Mk
¿ĆŇ yS
Ą ’ŇrĲĎ wynÁĎ BĎ ű rmÄĎ tŇĎ y’ĲĂlĘC
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =lJĎ ÉMkĆŇyxĄ’ĞwĲČ PŇŁYĳqĘyĂ hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ=lJĎ l‘¿ČwĘ CtŇmĚŔtŇĎ âlăwĘ
âlą dŇ‘ÁĄ om lhĆŁ’Ä žxtŇČ jĆmĂC : hoĲĎhyĘ PŇr¿ČW
Ď rS
¡Ć ’Ğ hŇpĎŔrĄv
Ę hČ=tŇ’Ć ÉCJbŇĘ yĂ 7
rb
¿ČŇ dĘŇJĂ CW
¡ ‘ĞIĲČwĲČ Mk
ĳĆŇ ylĄ‘Ğ ho¡ĎhyĘ tŇ¿xČ S
Ę mĂ NmĆËS
Ć =yJĂ CtŇmĚŔêĎ=NjĆ ÉC’YĘtĲŇĄ
: hŇS
ĲĆ m
Ł
ű hŇê
ăĎ ’Č ű êĘS
Ęê
ăĄ =l’Č rkÂĎ S
Ą wĘ NyĂyăČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ 8, 9
Ml
¡Ď o‘ tŇu¿ČxĚ CtŇĳmĚ tŇĎ âlăwĘ dŇ‘¡Ąom lhĆŁ’¿=l’Ć Mk
ËĆŇ ’ĞŁbŇĲ BĘ ëŇêęĎ ’Ă ìŇynăĆbĎŇC
Nyb
¿ŇĄ C ’m
¡Ą FĎhČ Nyb
¿ŇĄ C lx
Ł ĳ hČ Nyb
ăŇĄ C SdŇĆu
Ł ¡ hČ NyB
¿Ą lyDĂŔbŇĘ hČlĘCĲ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ rĲ
Ł ŁdŇlĘ 10
rB
ÌĆDĂ rS
ĆÄ ’Ğ MyuŔĂ xĚăhČ =lJĎ tŇ’Ąť l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć tŇr¡
Ł ohlĘC : rohĲFĎhČ 11
: hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ hoËĎhyĘ
ÈwynĎBĎ ű rm
¿Ď tŇĎ y’ÄĂ =l’ĆwĘ rzĎ‘ĎlĘ’Ćţ l’
ăĆ wĘ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=l’ĲĆ hŇS
ĆÁ m
Ł rBĄÄdČŇyĘwČ 12
tŇo~¡mČ hĎCl¿kŇĘ ’ĂwĘ hoĎŔhyĘ yè
ăĄ ’ĂmĲĄ ÉtrĆtÄĆ oehČ hŇxĎęnĘUĂhČ=tŇ’Ć CxăqĘ ůMyrĂtŇĎ oeĲhČ
lY’
.yrq wydĎyĎ ,bytk odyĎ v.22

.+wgw g"y +x ly‘l Nyy‘ : ‘"tw ’"t ,V"x Nkw =t’Ć hoĎhyĘ hwY ’"s v.21
.l"sb Nkw ‘rlm ’ChÁybŇĂ ’
Ğ wĲČ ’"s v.1 .y .dryÁw ’"s v.22

10. 13–11. 9
13
14

15

16

17

18
19

20
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7
8
9
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MoqămĎBĘř ÉHtŇĎ ’
Ł Mê
ąĆlĘkČŇ’ĞwĲČ : ’whĲĂ MyS
¡Ă dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ¿ yJ
ËĂ xČĳBĄ zĘUĂhČ lYĆă’Ą
žt’ĄwĘ : ytŇĂ yCĲĄYĚ Nk
¡ĄŇ =yJĂ hoĳĎhyĘ yè
¡Ą ’ĂmĲĄ ’whĂŔ ÉìynĆÄBĎ=qxĎwĘ ìąŇqĘxĎ yJ
ăĂ SodŔqĎ
hŇêěĎ ’Č rohŔTĎ MoqămĎBĘ ÉClkŇĘ ’ŇŁêĲ hŇmĎęCrêĘhČ qoS
ă ű tŇă’Ą wĘ hŇpĎÁCnêĘhČ hŇzĄÄxĞ
yn¿ĄBĘ ym
¡Ą lĘS
Č yx
¿Ą bŇĘ EĂmĂ CnŔêĘnĂ ÉìynĆÄBĎ=qxĎwĘ ìąŇqĘxĎ=yJĲĂ ëŇê
ĳĎ ’Ă ìŇyt
¡ŇĆ nŁbŇĘ C ìŇyn¿ĆbĎŇC
C’ybĂŔyĎ ÉMybŇĂ lĎxĞhĲČ yè
ąĄ ’Ă l‘ăČ hŇpĎęCnêĘhČ hŇăĄx
z Ğ wĲČ hŇmÂĎ CrêĘhČ qoS
ă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
MlĎŔo‘=qxĎlĘ ÉìêĘ’Ă ìŇynąĆbĎŇlĘC ìÁlĘ hŇyĎÄhĎwĘ hoĳĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇ¡pĎŇ CnêĘ PŇyn¿ĂhĎlĘ
hŇ¡S
Ćm
Ł SrËČDĎř Sr¿
Ł DĎ tŇ’ŇFĎęxČhĲČ ry‘ăĂW
Ę ű tŇă’Ą wĘ : hoĲĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ
Mr¡ĂtŇĎ oeĲhČ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉrmĎtŇĎ y’ĲĂ=l‘ČwĘ rząĎ‘ĎlĘ’Ć=l‘Č PŇY
Ł qĘIĂwČţ PŇrĳĎŁW hŇăĄh
e Ă wĘ
yJ
ËĂ SdŇĆu
Ł Ŕ hČ MoqămĘBĂ Ét’ŇFĎxČhĲČ=tŇ’Ć Mê
ąĆlĘkČŇ’Ğ=âlĲ ‘ČCDęmČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
hŇdĎŔ‘ĄhĲĎ NwăŁ‘Ğ=tŇ’Ć Ét’ŇW
Ą lĎ MkĆęlĎ Nt
ăŇČ nĎ ű Ht
ăŇĎ ’
Ł wĘ ’wh
ĳĂ MyS
¡Ă dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł¿
SdŇĆŁu¡hČ=l’Ć HmĎŔDĎ=tŇ’Ć ’b
ăĎŇ Ch=âlĲ NhĄť : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ rj
¿ĄkČŇlĘ
Nr
Ł Á hĞ’ĲČ rBĄÄdČŇyĘwČ : ytŇĂ yCĲĄYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ SdŇĆu
Ł ¡ BČ Ht
ËŇĎ ’
Ł Cl¿kŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ lokÄ’Ď hŇmĎynĳĂjĘ
hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMtŇĎ lĎŁ‘Ĳ=tŇ’ĆwĘ Mt
ąŇĎ ’ŇFĎxČ=tŇ’Ć CbŇyrĂÄqĘhĂ MoIhČţ Nh
ăĄ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć
: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ bŇ¡TČ yIĂhČ MoIŔhČ Ét’ŇFĎxČ yêĂlĘąkČŇ ’ĎwĘ hŇQĆĳ’Ą JĎ yt¡ĂŇ’
Ł hŇnĎ’Ňr¿ĆqĘêĂwČ
: wynĲĎy‘ĄBĘ bŇ¡TČ yIĂwČ hŇS
ĆŔ m
Ł ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ
yn¿ĄBĘ=l’Ć CrËBĘDČ : MhĲĆlĄ’Ğ rm
Ł ¿ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoËĎhyĘ rB
ÌĄdČŇyĘwČ
rS
¿Ć ’Ğ hŇm
¡Ď hĄBĘhČ=lJĎmĂ ClŔkŇĘ ’ŇŁêĲ rS
ăĆ ’Ğ ÉhIĎxČhĲČ tŇ’ŇŁzą rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
tŇ¿Čl‘ĞmĲČ tŇs
Ł Ŕ rĎjĘ É‘sČřS
ĆÄ tŇ‘Čs
ąČ S
Ł wĘ hŇsĎęrĘjČ tŇsĆrăĆpŇĘ mČ ű lJ
Łă : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č
ÉylĄ‘ĞUĲČmĲĂ ClŔkŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ âlă ÉhzĆ=tŇ’Ć ëŇą’Č : Clk
ĲĄŇ ’Ňê
Ł Ht
¡ŇĎ ’
Ł hŇĳmĎ hĄBĘBČ hŇr¡ĎGĄ
’Chę hŇrĎÁgĄŇ hŇlĄÄ‘ĞmĲČ=yJĂ lmĎGĎhČţ=tŇ’Ć hŇĳsĎ rĘjČhČ ys¡ĄśrĂpŇĘ UČmĂC hŇrĎŔGĄhČ
hŇąĄl‘ĞmĲČ=yJĂ NpĎęè
Ď hČ=tŇ’ĆwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m
¿Ą TĎ syrĂŔpŇĘ mČ Cen
ăĆy’Ą ÉhsĎrĘpČŇC
tŇbĆŇnĆęrĘ’ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m
¿Ą TĎ syrĳĂpŇĘ yČ âlă hŇ¡sĎ rĘpČŇC ’ChŔ ÉhrĎgĄŇ
: Mk
ĲĆŇ lĎ ’wh
¡Ă hŇ¿’Ď mĄTĘ hŇsĎyrĳĂpŇĘ hĂ âlă hŇ¡sĎ rĘpČŇC ’whĂŔ ÉhrĎGĄ tŇąČl‘ĞmĲČ=yJĂ
’Ch¡wĘ hŇsĎŔrĘjČ É‘sČS
ĆÄ ‘s
¿Č S
Ł wĘ ’Chę hŇsÁĎ rĘjČ syrĂÄpŇĘ mČ=yJĲĂ ryzĂxĞhĲČţ=tŇ’ĲĆwĘ
Mt
¡ŇĎ lĎbŇĘ nĂbŇĘ C ClkĄŔ’ŇŁtŇ âlă ÉMrĎW
Ď BĘmĂ : Mk
ĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m
¿Ą TĎ rGĳĎyĂ=âlĲ hŇrăĎGĄ
MyĂU
ĳĎBČ rS
ăĆ ’Ğ lJ
Ł¡ mĂ ClŔkŇĘ ’ŇŁêĲ ÉhzĆ=tŇ’Ć : Mk
ĲĆŇ lĎ Mh
¡Ą My’
¿Ă mĄTĘ C‘G
ĳĎtŇĂ âlă
lk
t"ld ,twbytb hrwth yYx ’yhw ,wŁmŁVŁ hŁyŁbŁ Nmys hTyV V’rb Vrd v.16 .’y‘gb MoqmĎB
ĲĘ wxyryb v.13
.+w d"y Myrbd Nyy‘ : s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw tsrp yêĄS
Ę ‘sV ’"s v.3 .’y .t"ld lkm ’nqsm
.’lm ysĄyrĂpĘUČmĂC ymlVwry ,yllhb Nk v.4
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11. 10–31

Mt
¿ŇĎ ’
Ł Myl
¡Ă xĎeĘbČŇC MyU
ËĂ IČBČ MyĂUČęBČ tŇW
Ć qÁĆ W
Ę qČwĘ ryjÄĂ nČsĘ žol=rS
Ć ’Ğ lJ
Łă
MylĂŔxĎeĘbČŇC ÉMyUĂIČBČ tŇW
Ć qĆęW
Ę qČwĘ ryj
ăĂ nČsĘ olÁ=Ny’ĲĄ rS
ĆÄ ’Ğ ž lk
ŁŇ wĘ : Clk
ĲĄŇ ’Ňê
Ł
: Mk
ĲĆŇ lĎ Mh
¡Ą ZqĆ¿S
Ć MyĂU
ĳĎBČ rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡IĎxČhĲČ SpĆŇ¿nĆ lJ
ŁË mĂC MyĂUČŔhČ ZrĆS
ăĆ É lJ
Ł mĂ
: CYuĲĄS
Č êĘ Mt
¡ŇĎ lĎbŇĘ nĂ=tŇ’ĆwĘ ClkĄŔ’ŇŁtŇ âlă ÉMrĎW
Ď BĘmĂ Mk
ĳĆŇ lĎ CyăhĘyĲĂ ZqĆ¡S
Ć wĘ
: Mk
ĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ZqĆ¿S
Ć MyĂU
ĳĎBČ tŇW
Ć q¡ĆW
Ę qČwĘ ryj
¿Ă nČsĘ olË=Ny’ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ lJ
Łăř
ÉrS
Ć eĆÄhČ=tŇ’Ć Mh
ĳĄ ZqĆăS
Ć Cl¡kŇĘ ’ĲĎyĄ âl¿ PŇo‘ŔhĎ=NmĂ CYăuĘS
Č êĘ ÉhQĆ’ĄÄ=tŇ’ĆwĘ
tŇ¿’Ąř : HnĲĎymĂlĘ hŇ¡IĎ’ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ hŇ’ĎŔDĎřhČ=tŇ’ĆÄwĘ : hŇIĲĎnĂzĘ‘ĎhĲĎ tŇ¡’Ą wĘ srĆjĆŔhČ=tŇ’ĆwĘ
PŇxČĳè
Ď hČ=tŇ’ĆwĘ sm
¡Ď xĘêČhČ=tŇ’ĆwĘ hŇnĎŔ‘ĞIĲČhĲČ tŇăBČ Ét’ĄwĘ : onĲymĂlĘ bŇr¡Ą‘Ł=lJĎ
=tŇ’ĆwĘ : PŇCSĲnĘIČhČ=tŇ’ĆwĘ ëŇ¡Ďlè
Ď hČ=tŇ’ĆwĘ soJ¿hČ=tŇ’ĆwĘ : ChnĲĄymĂlĘ Ze
¡ĄhČ=tŇ’ĆwĘ
hŇ¡pĎŇ nĎ’ĞhĲĎ hŇdĎŔysĂxĞhĲČ Ét’ĄwĘ : MxĲĎrĎhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ¡’Ď uĎhČ=tŇ’ĆwĘ tŇmĆ¿S
Ć nĘêĂhČ
ëŇ¡Ąlh
Ł hĲČ PŇo‘ŔhĎ ZrĆS
ăĆ lJ
Ł ř ť : PŇĲQĄ TČ‘ĞhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ¡pČŇ yřkŇĂ CDĲhČ=tŇ’ĆwĘ Hn
ĳĎymĂlĘ
ZrĆS
ăĆ É lJ
Ł mĂ ClŔkŇĘ ’ŇŁêĲ ÉhzĆ=tŇ’Ć ëŇą’Č : Mk
ĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ZqĆ¿S
Ć ‘B
ĳČ rĘ’Č=l‘Č
rê
¿ĄnČlĘ wylĎŔgŇĘ rČlĘ l‘ČU
ăČ mĂ ÉMyĂ‘ÄČ rĎkŇĘ âląř=rS
Ć ’Ğ ‘B
ĳČ rĘ’Č=l‘Č ëŇ¡Ąlh
Ł hĲČ PŇo‘ŔhĎ
onŔymĂlĘ hŇăBĆ rĘ’ČhĲĎ=tŇ’Ć ClkĄŔ’Ňê
Ł ÉMhĆmĄ hŇQĆą’Ą =tŇ’Ć : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č řN¡hĄ BĎ
: ChnĲĄymĂlĘ bŇ¡gĎŇ xĎhĲĆ=tŇ’ĆwĘ ChnĄŔymĂlĘ lGŁă rĘxČhĲČ=tŇ’ĆwĘ Chn
ĳĄymĂlĘ M‘¡ĎlĘiĎhČ=tŇ’ĆwĘ
: Mk
ĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ZqĆ¿S
Ć MyĂl
ĳĎ gŇĘ rČ ‘B
ăČ rĘ’Č ol¡=rS
Ć ’Ğ PŇo‘ŔhĎ ZrĆS
ăĆ É lk
ŁŇ wĘ
=lkĎŇwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ď TĘyĂ Mt
¡ŇĎ lĎbŇĘ nĂBĘ ‘Čg¿ŇĄeŁhČ=lJĎ C’U
ĳĎ FČêĂ hŇQĆ¡’Ą lĘC
hŇmĎÃhĄBĘhČ=lkĎŇlĲĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ wyd¡ĎŇgĎŇBĘ sB
¿Ą kČŇyĘ Mt
ĳŇĎ lĎbŇĘ eĂmĂ ’W
¡Ą eŁhČ
hŇeĎănĆy’Ą ÉhrĎgĄŇwĘ tŇ‘ČsČęS
Ł hŇeĎănĆy’Ą ű ‘sČăS
Ć wĘ hŇsÁĎ rĘjČ tŇsĆrĆÄpŇĘ mČ ž’whĂ rS
ăĆ ’Ğ
ëŇăĄloh ű lk
ŁŇă wĘ : ’mĲĎTĘyĂ Mh
¡Ć BĎ ‘Čg¿ŇĄeŁhČ=lJĎ Mk
ĳĆŇ lĎ Mh
¡Ą My’
¿Ă mĄTĘ hŇlĎŔ‘ĞmĲČř
=lJĎ Mk
ĳĆŇ lĎ Mh
¡Ą My’
¿Ă mĄTĘ ‘BČŔrĘ’Č=l‘Č tŇkĆŇăĆlh
Ł hĲČ ÉhIĎxČhĲČ=lkĎŇBĘ wyjĎęJČ=l‘Č
sB
¿Ą kČŇyĘ MtŔĎ lĎbŇĘ nĂ=tŇ’Ć É’W
Ą eŁhČwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ď TĘyĂ Mt
¡ŇĎ lĎbŇĘ nĂBĘ ‘Čg¿ŇĄeŁhČ
: Mk
ĲĆŇ lĎ hŇUĎ¡hĄ My’
¿Ă mĄTĘ bŇrĆ‘ĳĎhĎ=dŇ‘Č ’m
ăĄ TĎwĘ wyd¡ĎŇgĎŇBĘ
rB
¡Ď kŇĘ ‘ČhĲĎwĘ dŇlĆx
Ł ¿ hČ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č ZrăĄè
Ł hČ ZrĆè
¡Ć BČ ’mĄŔFĎhČ ÉMkĆŇlĎ hŇąĆwĘ
z
: tŇmĆS
ĲĎ nĘêĂhČwĘ TmĆŁx¡hČwĘ hŇĳ’Ď TĎQĘhČwĘ xČJ
Ł¡ hČwĘ hŇq¿ĎnĎ’ĞhĲĎwĘ : ChnĲĄymĂlĘ bŇ¿~Ď hČwĘ
Mt
¡ŇĎ m
Ł BĘ Mh
ËĆ BĎ ‘ČgÌŇe
ĄŁ hČ=lJĎ ZrĆè
ĳĎ hČ=lkĎŇBĘ Mk
¡ĆŇ lĎ My’
¿Ă mĄFĘhČ hŇQĆË’Ą
’mTy
,q"d y"t ,’"t ,V"x Nkw t’ĄwĘ ’"s v.15 .g"y d"y Myrbd Nyy‘ v.14 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw lk
Ł wĘ ’"s v.12
ol v.21 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw lk
Ł wĘ ’"s v.20 .Zmqb tpĎykwdh hgwmb v.19 .r"tw s"t ,‘"t
.Vgdb hl‘U
ĲČ ’"s v.26 .V"x Nkw MhĆBĎ y"k Myrps bwrb v.21 .yrq
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’mĎęTĘyĂ MtÁĎ m
Ł BĘ ű MhĆÄmĄ žwylĎ‘Ď lj
Łă yĂ=rS
Ć ’Ğ ślŁkŇă wĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ď TĘyĂ
hŇ¿W
Ć ‘ĎyĲĄ=rS
Ć ’Ğ ylĂěJĘ=lJĎ qW
ĎŔ o’ă Éro‘=o’ dŇgĆŇąbĆŇ o’ă ÉZ‘Ą=ylĂJĘ=lJĎmĂ
=ylĂJĘ=lkÄĎ wĘ : rhĲĄTĎwĘ bŇrĆ‘¡ĆhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ ’b
ËĎŇ Cy MyĂU
ÌČBČ Mh
ĳĆ BĎ hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ
otŇ¿ ’
Ł wĘ ’m
¡Ď TĘyĂ okËŇotŇBĘ rS
ÌĆ ’Ğ lJ
Łă okĳŇoê=l’Ć Mh
¡Ć mĄ lj
Ł¿ yĂ=rS
Ć ’Ğ WrĆxĆŔ
’m
ĳĎ TĘyĂ MyĂm¡Č wyl
ËĎ ‘Ď ś’ob¿ŇyĎ rS
ĆÄ ’Ğ lkĄę’ĎyĲĄ rS
ăĆ ’Ğ lkĆŇŁ’ÁhĎ=lJĎmĂ : CrB
ŁĲ S
Ę tŇĂ
lj
ŁÄ yĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ wĘţ : ’mĲĎTĘyĂ yl
¡Ă JĘ=lkĎŇBĘ hŇtŔĆ è
Ď yĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉhqĆS
Ę mČ=lkĎŇwĘ
My’
¡Ă mĄTĘC Mh
ĳĄ My’
ăĂ mĄTĘ Zê
¡Ď yĚ MyĂrËČykŇĂ wĘ rCeÌêČ ů’mĎTĘyĂ ÈwylĎ‘Ď ű Mt
ăŇĎ lĎbŇĘ eĂmĂ
Mt
¡ŇĎ lĎbŇĘ nĂBĘ ‘Čg¿ŇĄnŁwĘ rohĳTĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ MyĂm¡Č=hŇwĄqĘmĂ robËŇC Ny¿Ď‘ĘmČ ëŇă’Č : Mk
ĲĆŇ lĎ Cy¿hĘyĲĂ
roh¡TĎ ‘ČrĳĄEĎyĂ rS
ăĆ ’Ğ ‘ČCr¡zĄ ‘rČz¿Ć=lJĎ=l‘Č MtŔĎ lĎbŇĘ eĂmĂ É lj
Ł yĂ yk
ąŇĂ wĘ : ’mĲĎTĘyĂ
’Ch¡ ’m
¿Ą TĎ wyl
ĳĎ ‘Ď Mt
¡ŇĎ lĎbŇĘ eĂmĂ lp
¿ČŇ nĎwĘ ‘rČzĆŔ=l‘Č ÉMyĂmČÄ=NêČyĚ yk
ąŇĂ wĘ : ’ChĲ
Mk
¡ĆŇ lĎ ’yh
¿Ă =rS
Ć ’Ğ hŇmĎŔhĄBĘhČ=NmĂ ÉtCmyĎ yk
ąŇĂ wĘ
: Mk
ĲĆŇ lĎ
HtŔĎ lĎbŇĘ eĂmĂ É lkĄŇŁ’hĲĎwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ď TĘyĂ Ht
¡ŇĎ lĎbŇĘ nĂBĘ ‘Čg¿ŇĄeŁhČ hŇĳĎlkŇĘ ’ĎlĘ
wyd¡ĎŇgĎŇBĘ sB
¿Ą kČŇyĘ HtŔĎ lĎbŇĘ nĂ=tŇ’Ć É’W
Ą eŁhČwĘ bŇrĆ‘ĳĎhĎ=dŇ‘Č ’m
ăĄ TĎwĘ wyd¡ĎŇgĎŇBĘ sB
¿Ą kČŇyĘ
’Ch¡ ZqĆ¿S
Ć ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č ZrăĄè
Ł hČ ZrĆè
¡Ć hČ=lkĎŇwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ
dŇ‘Čť ‘BČęrĘ’Č=l‘Č ëŇăĄloh ű lk
ŁŇă wĘ řNoxÁGĎ=l‘Č ëŇlĄÄoh ž lJ
Ł ř : lk
ĲĄŇ ’ĎyĲĄ âl¿
MCl¡kŇĘ ’ŇŁtŇĲ âl¿ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č ZrăĄè
Ł hČ ZrĆè
¡Ć hČ=lkĎŇlĘ MyĂlČŔgŇĘ rČ hŇăBĄ rĘmČ=lJĎ
ZrĳĄè
Ł hČ ZrĆè
¡Ć hČ=lkĎŇBĘ MkĆŔytŇĄ ŁS
ă pŇĘ nČ=tŇ’Ć ÉCYuĘS
Č êĘ=l’Čř : MhĲĄ ZqĆ¿S
Ć =yJĂ
ůMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ ÈhoĎhyĘ ynăĂ’Ğ yJ
ăĂ : MB
ĲĎ Mt
¡ŇĆ mĄřTĘnĂwĘ MhĆŔBĎ ÉC’UĘFČtŇĲĂ âląwĘ
=tŇ’Ć ÉC’UĘTČtŇĘ âląwĘ ynĂĳ’Ď Sod¡ŇqĎ yJ
¿Ă MyS
ĂŔ ŁdŇqĘ Mt
ăŇĆ yyĂhĘwĲĂ ÉMêĆS
Ę DĂqČtŇĘ hĲĂwĘ
hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ű yJ
ăĂ : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č Wm
¿Ą r
Ł hĲĎ ZrĆè
¡Ć hČ=lkĎŇBĘ MkĆŔytŇĄ S
Ł ă pŇĘ nČ
Mt
ăŇĆ yyĂhĘwĲĂ Myh
ĳĂ Łl’ŇĲlĄ Mk
¡ĆŇ lĎ tŇŁy¿hĘlĲĂ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć hŇąĆl‘ĞUĲČhČř
SpĆŇănĆ É lk
ŁŇ wĘ PŇo‘ŔhĎwĘ ÉhmĎhĄBĘhČ tŇrąČoê tŇ’ŇŁză : ynĂ’ĲĎ Sod¡ŇqĎ yJ
¿Ă MyS
ĂŔ ŁdŇqĘ
lyDĂěbŇĘ hČlĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č tŇYĆr¿Ćè
Ł hČ SpĆŇ¡nĆ=lkĎŇlĘC MyĂU
ĳĎBČ tŇW
Ć ¡mĆ r
Ł hĲĎ hŇIĎŔxČhĲČ
rS
¡Ć ’Ğ hŇIĎŔxČhĲČ ÉNybĄŇC tŇlĆkĆŔ’ĹĲeĆ hĲČ ÉhIĎxČhĲČ Nyb
ąŇĄ C rh
Ł ĳ FĎhČ Nyb
ăŇĄ C ’m
¡Ą FĎhČ NyB
¿Ą
’l
‘"t ,b"d Nkw lk
Ł wĘ ’"s v.42 .rsx ’b
Ł yĎ ymlVwry ,C’obyĎ rybs v.34 .=lkĎwĘ n"b ,lk
Łă wĘ ’"b ’"n v.32
=l’
ĲČ n"b ,’"b Nk v.43 .‘Ym’b w N’km N N’km xg ,twytw’b hrwth yYx ’yhw ytbr +w v.42 .s"tw
n"b ,’y‘gb hl‘mhČĲ ’"b ’"n v.45 .V"x Nkw yrqw bytk MtĆ’mĄTĘnĂwĘ ’"sb : yrq MtĆ’mĄTĘnĂwĘ v.43 .’y‘gb
.’y‘g ’lb hl‘mhČ
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: lk
ĲĄŇ ’ĎtĲŇĄ âl¿
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=l’Ć rBÂĄ DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ by, 2
tŇD¿ČnĂ ym
ËĄyJĂ MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă Éh’ĎmĘTĲĎwĘ rk
ĳŇĎ zĎ hŇd¡ĎŇlĘyĲĎwĘ ‘ČyrĂŔzĘtŇČ yJ
ăĂ Éhè
Ď ’Ă
MyS
¿Ă ŁlS
Ę C : otŇĲ lĎrĘ‘Ď rW
¿Č BĘ loU¡yĂ ynĳĂymĂè
Ę hČ MoI¡bČŇC : ’mĲĎTĘêĂ Ht
¡ŇĎ wŁDĘ 3, 4
‘GĎętŇĂ =âlĲ SdŇĆŁqă=lkĎŇBĘ hŇrĳĎhĽTĲĎ ym
ăĄ dĘŇBĂ bŇ¡S
Ą êĄ MymĂŔyĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę C ÉMoy
hŇăbĎŇ qĄnĘ=M’ĂwĘ : HrĲĎhĽTĲĎ ym
¿Ą yĘ tŇâŇl¡mĘ=dŇ‘Č ’b
Ł Ŕ tŇĎ âlă ÉSDĎqĘUĂhČ=l’ĆwĘ 5
bŇ¡S
Ą êĄ MymĂŔyĎ tŇS
Ć ăS
Ą wĘ ÉMoy Myè
¿Ă S
Ă wĘ Ht
ĳŇĎ DĎnĂJĘ MyĂ‘¡ČbĚŇS
Ę hŇ¿’Ď mĘTĲĎwĘ dŇlĄŔtŇĄ
’ybÂĂ êĎ ůtbČŇlĘ o’ă ÈNbĄŇlĘ HrĎęhĽTĲĎ ym
ăĄ yĘ ű tŇâŇlăřmĘbŇĂ C : hŇrĲĎhĽTĲĎ ym
¿Ą DĘ=l‘Č 6
xtŇČ ¿jĆ =l’Ć tŇ’ŇĳFĎ xČlĘ rt
Ł Ň¡ =o’ hŇ¿Ďoy=Nb
n ĆŇ C hŇlĎŔ‘ŁlĘ ÉotŇnĎS
Ę =NBĆ WbĆŇąĆJ
śhĎylĆŔ‘Ď rj
ăĆkŇĂ wĘ ÉhoĎhyĘ ynąĄpŇĘ lĂ obÂyrĂqĘhĂwĘ : NhĲĄJ
Ł hČ=l’Ć dŇ‘¡Ąom=lhĆŁ’Ĳ 7
: hŇb
ĲĎŇ qĄeĘlČ o’¿ rk
¡ĎŇ EĎlČ tŇdŇĆlĆŔIŁhČ ÉtrČoê tŇ’ŇŁzą hĎym
ĳĆDĎ rq
Ł ă UĘmĂ hŇr¡ĎhĞTĲĎwĘ
ynăĄBĘ ÉynĄS
Ę o’ą MyrĂęŁtŇ=yêĲĄS
Ę hŇăxĎ qĘĲlĎ wĘ ůhW
Ć yDăĄ ÈHdĎŇyĎ ’Y
ăĎ mĘtŇĂ âlÄ=M’ĂwĘ 8
: hŇrĎhĲĄTĎwĘ Nh
¡Ą J
Ł hČ hĎyl
ËĆ ‘Ď rj
¿ĆkŇĂ wĘ tŇ’ŇĳFĎ xČlĘ dŇăxĎ ’ĆwĘ hŇ¡Ďl‘ŁlĘ dŇ¿xĎ ’Ć hŇnĎŔoy
hŇąĆh
y Ę yĲĂ=yJĂ MdĎę’Ď : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoĎŔhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ gy, 2
or¡W
Ď BĘ=ro‘ĲbŇĘ hŇ¿yĎhĎwĘ tŇrĆhĆŔbČŇ o’ă ÉtxČjÄČ sČ=o’Ĳ tŇą’Ą W
Ę ÉorW
Ď BĘ=ro‘ĲbŇĘ
wyn¡ĎBĎmĂ dŇ¿xČ ’Č=l’Ć o’Ë NhĄŔJ
Ł hČ Nră
Ł hĞ’ĲČ=l’Ć É’bĎŇChwĘ tŇ‘ČrĳĎYĎ ‘gČŇănĆlĘ
‘gČŇeĆÁBČ r‘ÄĎ W
Ą wĘ rW
Ď BĎhČţ=ro‘řĲ BĘ ‘gČŇăeĆhČ=tŇ’Ć Nh
ăĄ J
Ł hČ hŇă’Ď rĎwĘ : MynĲĂhĞŁJĲhČ 3
’Chĳ tŇ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ¿nĆ orŔW
Ď BĘ ro‘ămĄ Éqm
Ł ‘Ď É‘gČŇeĆÄhČ hŇą’Ą rĘmČC NbĎęlĎ Ó ëŇăpČŇ hĎ
oręW
Ď BĘ ro‘ăBĘ ’whÁĂ hŇnÄĎ bĎŇlĘ žtrĆhĆBČ=M’ĂwĘ : otŇĲ ’
Ł ’U
¿Ą TĂwĘ Nh
¡Ą J
Ł hČ Ch’
¿Ď rĎwĘ 4
Nh
ËĄ J
Ł hČ ryGÌĂsĘhĂwĘ Nb
ĳĎŇ lĎ ëŇăpČŇ hĎ=âlĲ hŇrř¡Ď‘ĎW
Ę C ro‘ŔhĎ=NmĂ hĎă’Ć rĘmČ=Ny’ĲĄ Éqm
Ł ‘ĎwĘ
hŇąĄh
e Ă wĘ ůy‘ĂybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ ÈNhĄJ
Ł hČ Ch’
ăĎ rĎwĘ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă ‘gČŇ¡eĆhČ=tŇ’Ć 5
tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă Nh
ËĄ J
Ł hČ orÌyGĂsĘhĂwĘ ro‘ĳBĎ ‘gČŇ¡eĆhČ hŇ¿W
Ď pĎŇ=âlĲ wyřnĎŔy‘ĄBĘ dŇm
ăČ ‘Ď É‘gČŇeĆÄhČ
Mymy

Mdqwmh rdsh yYx ,yYxw Myrds ynV hb Vyw .’"Y Myqwspw .whykym [9:1—11:47] hVrph MV v.47
VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w .xŁlŁw Myt’mw Pl’ Mylmw .[11:1] hyxh t’z ,[10:8] rkVw Nyy ,Nrh’ t’ xq
wdy=t’ +b +tkw .’y‘gb =’
ĲČ n"bw ,[11:43] ’y‘g ’lb wYqVt M‘ =l’Č PTwx ’"b +’ Pwlxw .My‘bVw tw’m
qwsp +d +b Myklmb hVlV l‘bm ’b Vy’w hrTph v.1 .by .[11:21] My‘rk ’l=rV’ ,[9:22] M‘h=l’
‘"t ,V"x Nk NhĄJ
Ł hČ hyl‘ l"Y v.7 .’lm twâlmĘbĂC y’xndml ,y’br‘ml Nk v.6 .T"y qwsp +h d‘ b"m
ű ëp
ăČ hĎ wxyryb Nk v.3 .’y‘g ’lb =ro‘BĘ n"b ,’y‘g =ro‘ĲBĘ ’"b ’"n v.3 .gy .+x qwsp Nmql Nyy‘ : s"tw
Nk v.4 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,’"d Nkw qsp ’lb ’"s ,d"dxw b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw qsp
.h"n qwsp Nmql Nyy‘ : ony‘ĄBĘ l"n v.5 .‘"t Nkw +h qypm HrĎ‘Vw y’xndml ,y’br‘ml
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ÉheĄhĂwĘ ůtynĂS
Ą Èy‘ĂybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ otÁ’
Ł NhĄÄJ
Ł hČ žh’ĎrĎwĘ : tŇynĲĂS
Ą Mym
¡Ă yĎ
’wřhĂŔ tŇxČăjČ sĘmĂ ÉNhĄJ
Ł hČ orąhĞTĲĂwĘ ro‘ĳBĎ ‘gČŇ¡eĆhČ hŇ¿W
Ď pĎŇ=âlĲwĘř ‘gČŇeĆŔhČ hŇăhĎ JĄ
yrÌĄxĞ’ĲČ ro‘ŔBĎ ÉtxČjČÄsĘUĂhČ hŇąW
Ć pŇĘ tŇĂ hŇŁWÄjĎř=M’ĂwĘ : rhĲĄTĎwĘ wyd¡ĎŇgĎŇBĘ sB
¿Ć kŇĂ wĘ
Éh’ĎrĎwĘ : NhĲĄJ
Ł hČ=l’Ć tŇyn¡ĂS
Ą hŇ¿’Ď rĘnĂwĘ otŇĳ rĎhĽTĲĎřlĘ Nh
¡Ą J
Ł hČ=l’Ć otŇË ’
Ł rĲĎhĄ
: ’whĲĂ tŇ‘Čr¿ČYĎ Nh
¡Ą J
Ł hČ o’¿UĘTĂwĘ ro‘ĳBĎ tŇxČ¡jČ sĘUĂhČ hŇt
¿ŇĎ W
Ę jĲĎ hŇËĄh
e Ă wĘ NhĄŔJ
Ł hČ
NhĄęJ
Ł hČ hŇă’Ď rĎwĘ : NhĲĄJ
Ł hČ=l’Ć ’b
¡ĎŇ ChwĘ MdĳŇĎ’ĎBĘ hŇ¡Ćh
y Ę tŇĲĂ yJ
¿Ă tŇ‘ČrČŔYĎ ‘gČŇănĆ
rW
¿Ď BĎ tŇËČx
y Ę mĲĂC Nb
ĳĎŇ lĎ r‘ăĎW
Ą hŇ¡kĎŇ pŇĘ hĲĎ ’yhěĂ wĘ ro‘ŔBĎ ÉhnĎbĎŇlĘ=tŇ’ĲĄW
Ę hŇąĄh
e Ă wĘ
âlă Nh
ĳĄ J
Ł hČ o’¡UĘTĂwĘ orŔW
Ď BĘ ro‘ăBĘ É’whĂ tŇnĆS
ąĆ on tŇ‘ČrČÄYĎ : tŇ’ĲĄW
Ę BČř yx
¡Č
hŇt
ăŇĎ iĘkŇĂ wĘ ro‘ŔBĎ Ét‘ČrČÄ~ĎhČ xrąČpŇĘ êĂ xČorÄjĎ=M’ĂwĘ : ’ChĲ ’m
¡Ą TĎ yJ
¿Ă CerĆŔGřĂ sĘyČ
hŇ¡’Ą rĘmČ=lkĎŇlĘ wyl
ĳĎ gŇĘ rČ=dŇ‘ČwĘ oS
¡ ’Ňr
Ł mĲĄ ‘gČŇeĆŔhČ ro‘ă=lJĎ tŇ’Ąť tŇ‘ČrČę~ĎhČ
orŔW
Ď BĘ=lJĎ=tŇ’Ć Ét‘ČrČÄ~ĎhČ hŇt
ąŇĎ iĘkŇĂ hŇeĄÄhĂwĘ NhĄęJ
Ł hČ hŇă’Ď rĎwĘ : NhĲĄJ
Ł hČ yn¿Ąy‘Ą
tŇo’¿rĎhĲĄ MoyÄbŇĘ C : ’ChĲ roh¿TĎ Nb
¡ĎŇ lĎ ëŇ¿pČŇ hĎ oQËJĚ ‘gČŇĳeĎhČ=tŇ’Ć rh
¡Č TĂwĘ
o’ĳUĘTĂwĘ yx
¡Č hČ rW
¿Ď BĎhČ=tŇ’Ć Nh
ËĄ J
Ł hČ hŇÌ’Ď rĎwĘ : ’mĲĎTĘyĂ yx
¡Č rW
¿Ď BĎ oBË
rW
¿Ď BĎhČ bŇCS
Ë yĎ yk
¿ŇĂ o’ă : ’ChĲ tŇ‘Čr¿ČYĎ ’Ch¡ ’m
¿Ą TĎ yx
ËČ hČ rW
¿Ď BĎhČ
ëŇ¿jČ hĘnĆ hŇËĄh
e Ă wĘ NhĄŔJ
Ł hČ ÉCh’ÄĎ rĎwĘ : NhĲĄJ
Ł hČ=l’Ć ’b
¡ĎŇ C Nb
ĳĎŇ lĎlĘ ëŇăjČ hĘnĆwĘ yx
¡Č hČ
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ËĄ J
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ĳĂ S
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: NhĲĄJ
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Ę C ro‘ŔhĎ=NmĂ lp
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Ď ÉhĎ’ĆÄrĘmČ hŇąĄh
e Ă wĘ NhĄęJ
Ł hČ hŇă’Ď rĎwĘ
hŇeĎă’Ć rĘyĂ ű M’
ăĂ wĘ : hŇxĎrĲĎjĎ Nyx
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Ę BČ ’wh
¡Ă tŇ‘Čr¿ČYĎ=‘gČŇĲnĆ Nh
ËĄ J
Ł hČ o’ÌUĘTĂwĘ
’yh
ăĂ wĘ ro‘¡hĎ=NmĂ hŇeĎËnĆy’Ą hŇ¿ĎlpĎŇS
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Ą ÉHBĎ=Ny’ĲĄ hŇąĄh
e Ă wĘ NhĄęJ
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ro‘ĳBĎ hŇ¡W
Ć pŇĘ tŇĂ hŇŁW
¿ jĎř=M’ĂwĘ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă Nh
¡Ą J
Ł hČ or¿yGĂsĘhĂwĘ hŇĳhĎ kĄŇ
ÉtrĆhĆÄBČhČ dŇŁmą‘ĞêĲČ hĎyêÁĆ xĘêČ=M’ĂwĘ : ’whĲřĂ ‘gČŇ¿nĆ otŇ¡ ’
Ł Nh
ËĄ J
Ł hČ ’U
ÌĄ TĂwĘ
: NhĲĄJ
Ł hČ or¡hĞTĲĂwĘ ’wh
ĳĂ Nyx
¡Ă è
Ę hČ tŇbĆŇr¿ĆYĎ hŇtŇĎ W
ĎŔ pĎŇ âlă
w’
.yrq oWjĎ v.7 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb : yrq ’yhĂ v.6 .+h qwsp Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw =âl ’"s v.6
CerĆyGĂsĘyČ yllhb ,ymlVwry v.11 .Vgdb t’v
Ę BČ yqwbnzb v.10 .otrĎhĎT
Ł lĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7
.’yhĂ ’"s v.22 .yrq oWjĎ v.22 .’lm
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hŇwĎękŇĘ UĂhČ tŇăyČxĘmĲřĂ hŇtÂĎ yĘhĲĎwřĲĘ S’
ĳĄ =tŇwČkŇĘ mĂ or¡‘ŁbŇĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=yJĂ rW
ĎŔ bĎŇ o’ă
hŇăĄh
e Ă wĘ NhĄÃJ
Ł hČ Ht
ăŇĎ ’
Ł hŇă’Ď rĎwĘ : hŇĲnĎ bĎŇlĘ o’¿ tŇmĆD¡ĆmĘdČŇ’Ğ hŇ¿Ďb
n ĎŇ lĘ tŇrĆh
ËĆBČ
’whĂŔ tŇ‘ČrăČYĎ ro‘ŔhĎ=NmĂ qm
Ł ă ‘Ď ÉhĎ’ĆÄrĘmČC tŇrĆhĆęBČBČ NbĎÁlĎ r‘ÄĎ W
Ą žëjČhĘnĆ
hŇeĎă’Ć rĘyĂ ű M’
ăĂ wĘ : ’whĲĂ tŇ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ¿nĆ NhĄŔJ
Ł hČ ÉotŇ’
Ł ’U
ąĄ TĂwĘ hŇxĎrĳĎjĎ hŇ¡wĎkŇĘ UĂBČ
ro‘¡hĎ=NmĂ hŇeĎËnĆy’Ą hŇ¿ĎlpĎŇS
Ę C NbĎŔlĎ r‘ăĎW
Ą ÉtrĆhĆÄBĆBČ=Ny’ĲĄř hŇąĄh
e Ă wĘ NhĄęJ
Ł hČ
MoIăBČ Nh
¡Ą J
Ł hČ Ch’
¿Ď rĎwĘ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă Nh
¡Ą J
Ł hČ or¿yGĂsĘhĂwĘ hŇĳhĎ kĄŇ ’wh
ăĂ wĘ
tŇ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ¿nĆ otŔ’
Ł ÉNhĄřJ
Ł hČ ’U
ąĄ TĂwĘ ro‘ŔBĎ ÉhW
Ć pŇĘ tŇĂ hŇŁW
ą jĎř=M’Ă y‘ĳĂybŇĂ è
Ę hČ
’wh
ăĂ wĘ Éro‘bĎŇ hŇt
ąŇĎ W
Ę pĲĎŇ=âl tŇrĆhĆÁBČhČ dŇŁmÄ‘ĞtĲŇČ žhĎyêĆxĘêČ=M’ĂwĘ : ’whĲĂ
: ’whĲĂ hŇ¡wĎkŇĘ UĂhČ tŇbĆŇr¿ĆYĎ=yJĲĂ NhĄŔJ
Ł hČ ÉorhĞTĲĂwĘ ’wh
ĳĂ hŇ¡wĎkŇĘ UĂhČ tŇ¿’Ą W
Ę hŇhĎŔkĄŇ
sŘ9

NhĄÁJ
Ł hČ hŇ’ÄĎ rĎwĘ : NqĲĎzĎbŇĘ o’¿ S’Ňr¡
Ł BĘ ‘gČŇĳnĎ ob¡Ň hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=yJĂ hŇè
ĎŔ ’Ă o’ă ÉSy’ĂwĘ
qDĳĎ bŇŁh¡YĎ r‘¿ĎW
Ą obËŇC ro‘ŔhĎ=NmĂ qm
Ł ă ‘Ď ÉCh’ĄÄrĘmČ hŇąĄh
e Ă wĘ ‘gČŇeĆęhČ=tŇ’Ć
=ykĲŇĂ wĘ : ’ChĲ Nq¡ĎEĎhČ o’¿ S’ŇŁrËhĎ tŇ‘ČrÌČYĎ ’ChŔ qtŇĆănĆ ÉNhĄJ
Ł hČ otŇą ’
Ł ’UĄÄTĂwĘ
ro‘ŔhĎ=NmĂ qm
Ł ă ‘Ď ÉCh’ĄÄrĘmČ=Ny’ĲĄř hŇąĄh
e Ă wĘ qtŇĆ eĆęhČ ‘gČŇănĆ=tŇ’Ć NhĄÁJ
Ł hČ hŇ’ĆÄrĘyĂ
: MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă qtŇĆ¡eĆhČ ‘gČŇ¿nĆ=tŇ’Ć Nh
ËĄ J
Ł hČ ryGÌĂsĘhĂwĘ oBĳ Ny’ăĄ rx
Ł¡ S
Ď r‘¿ĎW
Ą wĘ
qtŇĆ eĆŔhČ hŇăW
Ď pĎŇ=âlĲ ÉheĄhĂwĘ ůy‘ĂybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ È‘gČŇeĆhČ=tŇ’Ć Nh
ăĄ J
Ł hČ hŇ’ĎÄrĎwĘ
: ro‘ĲhĎ=NmĂ qm
Ł ¡ ‘Ď Ny’¿Ą qtŇĆ eĆŔhČ hŇă’Ą rĘmČC bŇh
Ł ĳ YĎ r‘ăĎW
Ą ob¡Ň hŇyĎh¿Ď=âlwĘ
tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă qtŇĆËeĆhČ=tŇ’Ć Nh
ÌĄ J
Ł hČ ryGÄĂ sĘhĂwĘ xČĳQĄ gČŇyĘ âlă qtŇĆ¡eĆhČ=tŇ’ĆwĘ xQĎŔGČř tŇĘ hÄĂ wĘ
hŇeĄhĂwĘţ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ qtŇĆ eĆÁhČ=tŇ’Ć NhĄÄJ
Ł hČ žh’ĎrĎwĘ : tŇynĲĂS
Ą Mym
¡Ă yĎ
rh
ąČ TĂwĘ ro‘ĳhĎ=NmĂ qm
Ł ¡ ‘Ď Cen
¿Ćy’Ą Ch’ĄěrĘmČC ro‘ŔBĎ ÉqtŇĆ eĆÄhČ hŇąW
Ď pĎŇ=âlĲ
ro‘ĳBĎ qtŇĆ¡eĆhČ hŇËW
Ć pŇĘ yĂ hŇŁW
¿ jĎř=M’ĂwĘ : rhĲĄTĎwĘ wyd¡ĎŇgĎŇBĘ sB
¿Ć kŇĂ wĘ NhĄŔJ
Ł hČ ÉotŇ’
Ł
ruÌĄbČŇyĘ=âlĲ ro‘ĳBĎ qtŇĆ¡eĆhČ hŇ¿W
Ď jĎ hŇËĄh
e Ă wĘ NhĄŔJ
Ł hČ ÉCh’ÄĎ rĎwĘ : otŇĲ rĎhĽTĲĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ
qtŇĆ eĆÁhČ dŇmÄČ ‘Ď žwyřnĎy‘ĄBĘ=M’ĂwĘ : ’ChĲ ’m
¿Ą TĎ bŇh
Ł ¡ ~ĎhČ r‘¿Ďv
Ą lČ Nh
ËĄ J
Ł hČ
: NhĲĄŁJhČ or¡hĞTĲĂwĘ ’Chĳ rohăTĎ qtŇĆ¡eĆhČ ’j
¿Ď rĘnĂ oBË=xmČYĲĎ rx
ŁÌ S
Ď r‘ÄĎ W
Ą wĘ
tŇrĳ
Ł hĎB
ĲĆ Mr¡ĎW
Ď BĘ=ro‘ĲbŇĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=yJĂ hŇè
ĎŔ ’Ă=o’Ĳ ÉSy’ĂwĘ
trhb
.yrq oWjĎ v.27
hrwth yYx v.33

.Ny’ą ’"s v.26 .’y‘g ’lb tyČxĘmĂ ’"n v.24 .’y‘g ’lb htyhĎwĘ ’"s v.24
.’y‘g ’lb =Ny’Ą n"b ,’"b Nk v.31 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw NhĄJ
Ł hČ ot’
Ł ’"s v.27
.h"n qwsp Nmql Nyy‘ : ony‘ĄBĘ l"n v.37 .yrq oWjĎ v.35 .ytbr +g v.33 .Myqwspb
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tŇohăJĄ tŇr¡
Ł hĎB
ĲĆ MrËĎW
Ď BĘ=ro‘ĲbŇĘ hŇÌĄh
e Ă wĘ NhĄęŁJhČ hŇă’Ď rĎwĘ : tŇnĲŁbĎŇlĘ tŇr¡
Ł hĎB
ĲĆ
Sy’ěĂ wĘ
: ’ChĲ roh¿TĎ ro‘¡BĎ xr¿ČjĎ ’ChË qhČŁB¿ tŇŁnĳbĎŇlĘ
Tr¡ĄUĎyĂ wynĎŔjĎ tŇă’Č jĘmĂ ÉM’ĂwĘ : ’ChĲ roh¿TĎ ’Ch¡ xČr¿ĄqĄ oS
ĳ ’Ňr
Ł Tr¡ĄUĎyĂ yJ
¿Ă
tŇxČBČŔGČbČŇ o’ă ÉtxČrČÄuĎbČŇ hŇąĆh
y Ę yĲĂ=ykŇĂ wĘ : ’ChĲ roh¿TĎ ’Ch¡ xČ¿BĄ GĂ oS
ĳ ’Ňr
Ł
: oêĲxĘBČgČŇbŇĘ o’¿ oê¡xĘrČqĲĎBĘ ’whĂŔ ÉtxČrČÄj
Ł tŇ‘ČrąČYĎ MDĳĎmĘdČŇ’Ğ Nb
ăĎŇ lĎ ‘gČŇ¡nĆ
oê¡xĘrČqĲĎBĘ tŇmĆDŔĆmĘdČŇ’Ğ hŇăĎb
n ĎŇ lĘ É‘gČŇeĆÄhČ=tŇ’ĄW
Ę hŇąĄh
e Ă wĘ NhĄęJ
Ł hČ otÁ’
Ł hŇ’ĎÄrĎwĘ
’m
ăĄ TĎ ’Ch¡ ‘ČCr¿YĎ=Sy’Ă : rW
ĲĎ BĎ ro‘¿ tŇ‘Čr¡ČYĎ hŇ¿’Ą rĘmČJĘ oêĳxĘBČgČŇbŇĘ o’ă
‘gČŇeĆęhČ oBă=rS
Ć ’Ğ ‘ČCrÁ~ĎhČwĘ : o‘ĲgŇĘ nĂ oS
¿ ’Ňr
Ł BĘ Nh
¡Ą J
Ł hČ Ce’
ËĆ UĘTČyĘ ’U
ÌĄ TČ ’Chĳ
ű ’m
¿Ą TĎwĘ hŇĳTĆ ‘ĘyČ Mp
¡ĎŇ W
Ď =l‘ČwĘ ‘ČCrŔpĎŇ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉoS’Ňr
Ł wĘ ÉMymĂrĚpŇĘ CyąhĘyĲĂ wydĎÂgĎŇBĘ
bŇS
ĄŔ yĄ dŇdăĎŇBĎ ’Chĳ ’m
ăĄ TĎ ’m
¡Ď TĘyĂ oBË ‘gČŇ¿eĆhČ rS
ĆÄ ’Ğ ymÂĄ yĘ=lJĎ : ’rĲĎqĘyĂ ’m
¡Ą TĎ
‘gČŇănĆ ob¡Ň hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=yJĂ dŇgĆŇBĆěhČwĘ
: obŇĲ S
Ď omĲ hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČlČĲ ZCx¿mĂ
bŇrĆ‘ĄŔbŇĘ o’ă ÉytŇĂ S
Ę bĲŇĂ o’ą : MyêĲĂS
Ę jĂ dŇgĆŇ¿bĆŇ BĘ o’¡ rmĆYĆŔ dŇgĆŇăbĆŇ BĘ tŇ‘ČrĳĎYĎ
‘gČŇeĆÁhČ hŇyĎÄhĎwĘ : ro‘Ĳ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lkĎŇBĘ o’¡ ro‘ŔbŇĘ o’ă rmĆĳ~Ď lČwĘ Myê¡ĂS
Ę jĂlČ
o’ă ÉbrĆ‘ÄĄ bĎŇ=o’Ĳ yt
ąŇĂ è
Ę bČŇ=o’Ĳ ro‘ÁbĎŇ o’Ä ždgĆŇBĆBČ MDĎęmřĘ dČŇ’Ğ o’ă ű qrăČqĘrČyĘ
Nh
¡Ą J
Ł hČ hŇ¿’Ď rĎwĘ : NhĲĄJ
Ł hČ=tŇ’Ć hŇ¡’Ď rĘhĎwĘ ’Chĳ tŇ‘Čr¡ČYĎ ‘gČŇ¿nĆ ro‘Ŕ=ylĂJĘ=lkĎŇbŇĘ
‘gČŇeĆÁhČ=tŇ’Ć hŇ’ÄĎ rĎwĘ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă ‘gČŇ¡eĆhČ=tŇ’Ć ryG¿ĂsĘhĂwĘ ‘gČŇĳeĎhČ=tŇ’Ć
o’ă ÉbrĆ‘ÄĄ bĎŇ=o’Ĳ yt
ąŇĂ è
Ę bČŇ=o’Ĳ dŇgĆŇBĆBČţ É‘gČŇeĆÄhČ hŇąW
Ď pĎŇ=yJĲĂ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ
‘gČŇ¡eĆhČ tŇrĆ’
ËĆmĘmČ tŇ‘ČrÌČYĎ hŇĳĎkŇ ’ŇlĎmĘlĂ ro‘¡hĎ hŇ¿W
Ć ‘ĎyĲĄ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ lĘ ro‘ŔbĎŇ
bŇrĆ‘ęĄ hĎ=tŇ’Ć o’ă ű ytăĂŇè
Ę hČ=tŇ’Ć o’¿ dŇgĆŇBĆÁhČ=tŇ’Ć PŇrČÄW
Ď wĘ : ’ChĲ ’m
¿Ą TĎ
‘gČŇĳeĎhČ ob¡Ň hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=rS
Ć ’Ğ ro‘ŔhĎ yl
ăĂ JĘ=lJĎ=tŇ’Ć o’ť MyêŔĂ S
Ę jĂbČŇ o’ă ÉrmĆ~ĆÄBČ
ÉheĄhĂwĘ ůNhĄJ
Ł hČ hŇă’Ć rĘyĂ ÈM’ĂwĘ : PŇrĲĄv
Ď êĂ S’
¡Ą BĎ ’whĂŔ ÉtrĆ’ĆÄmĘmČ tŇ‘ČrąČYĎ=yJĲĂ
: ro‘Ĳ=ylĂJĘ=lkĎŇBĘ o’¡ bŇrĆ‘ĳĄbĎŇ o’ă yt¡ĂŇè
Ę bČŇ o’¿ dŇgĆŇBĆěBČ ‘gČŇeĆŔhČ hŇăW
Ď pĎŇ=âlĲ
Mym
¡Ă yĎ=tŇ‘ČbŇĘ S
Ă or¿yGĂsĘhĂwĘ ‘gČŇĳeĎhČ oB¡=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą CsŔBĘkÄĂ wĘ NhĄŔJ
Ł hČ ÉhCĎYĂwĘ
ëŇpÄČ hĎ=âlĲ hŇeĄhĂwĘţ ‘gČŇeĆęhČ=tŇ’Ć sB
ăĄ JČhĚ ű yrăĄxĞ’ĲČ NhĄÁJ
Ł hČ hŇ’ÄĎ rĎwĘ : tŇynĲĂS
Ą
Cep
ĳĆŇ rĘW
Ę êĂ S’
¡Ą BĎ ’ChŔ ’m
ăĄ TĎ hŇW
ĎŔ pĎŇ=âlĲ ‘gČŇăeĆhČwĘ Éony‘Ą=tŇ’Ć ‘gČŇąeĆhČ
ÉheĄhĂwĘ ůNhĄJ
Ł hČ hŇă’Ď rĎ ÈM’ĂwĘ : oêĲxĘBČgČŇbŇĘ o’¿ oê¡xĘrČqĲĎBĘ ’whĂŔ tŇtŇĆ ăxĆ jĘ
ro‘ŔhĎ=NmĂ o’ă ÉdgĆŇBĆÄhČ=NmĂ otę’
Ł ‘răČqĎwĘ otŇĳ ’
Ł sB
ăĄ JČhĚ yr¡ĄxĞ’ĲČ ‘gČŇeĆŔhČ hŇăhĎ JĄ
w’
.xtpb MDČmd’ ’"s v.49
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yt
ąŇĂ śè
Ę bČŇ=o’Ĳ dŇgĆŇBĆBČţ dŇo‘Á hŇ’ĆÄrĎêĲĄ=M’ĂwĘ : bŇrĆ‘řĲĄhĎ=NmĂ o’¿ yt¡ĂŇè
Ę hČ=NmřĂ o’¿ 57
tŇ¿’Ą CepĆŔrĘW
Ę êĂ S’
ăĄ BĎ ’wh
ĳĂ tŇxČr¡Čj
Ł ro‘Ŕ=ylĂJĘ=lkĎŇbŇĘ o’ă ÉbrĆ‘ÄĄ bĎŇ=o’Ĳ
Éro‘hĎ yl
ąĂ JĘ=lkĎŇ=o’Ĳ bŇrĆ‘ÁĄ hĎ=o’Ĳ ytÄĂ è
Ę hČ=o’Ĳ dŇgĆŇBĆÃhČwĘ : ‘gČŇĲeĎ hČ oB¡=rS
Ć ’Ğ 58
tŇrČÄoê tŇ’ŇzŁţ : rhĲĄTĎwĘ tŇyn¡ĂS
Ą sB
¿Č kĚŇwĘ ‘gČŇĳeĎhČ Mh
¡Ć mĄ rs
¿Ď wĘ sBĄŔkČŇêĘ rS
ăĆ ’Ğ 59
o’¡ bŇrĆ‘ĄŔhĎ o’ă ÉytŇĂ è
Ę hČ o’ą MyêęĂ S
Ę jĂhČ o’ă ű rmĆă~Ć hČ dŇgĆŇ¿BĆ tŇ‘ČrČÁYĎ=‘gČŇĲnĆ
: o’ĲUĘTČlĘ o’¿ or¡hĞTĲČlĘ ro‘ĳ=ylĂJĘ=lJĎ
‘rĎŔY
Ł UĘhČ tŇrăČoê ÉhyĆhĘêĲĂ tŇ’ŇŁzą : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄř hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ dy, 2
hŇĳĆx
n Ğ UĲČlČĲ ZCx¡mĂ=l’Ć NhĄŔJ
Ł hČ É’YĎyĎwĘ : NhĲĄJ
Ł hČ=l’Ć ’b
¡ĎŇ ChwĘ otŇĳ rĎhĽTĲĎ Moy¡BĘ 3
NhĄŔJ
Ł hČ ÉhCĎYĂwĘ : ‘ČCrĲ~ĎhČ=NmĂ tŇ‘Čr¡Č~ĎhČ=‘gČŇĲnĆ ’j
¿Ď rĘnĂ hŇËĄh
e Ă wĘ NhĄŔJ
Ł hČ Éh’ĎrĎwĘ 4
tŇ‘Čl
¡Č otŇ yn¿ĂS
Ę C zrĆ’ĆŔ Z‘ăĄwĘ tŇorĳh
Ł TĘ tŇoI¡xČ Myr¿ĂjĽYĂ=yêĲĄS
Ę rh
ËĄ FČUĂlČ xqÌČlĎwĘ
WrĆx
¡Ć=ylĂJĘ=l’Ć tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ rojă~ĂhČ=tŇ’Ć Tx
¡Č S
Ď wĘ NhĄŔJ
Ł hČ ÉhCĎYřĂ wĘ : bŇŁzĲ’ĄwĘ 5
zrĆ’
ËĆhĎ Z‘¿Ą=tŇ’ĆwĘ HtŔĎ ’
Ł xuăČyĂ ÉhIĎxČhĲČ rj
Łą ~ĂhČ=tŇ’Ćř : MyIĲĂxČ MyĂm¿Č=l‘Č 6
hŇIĎęxČhĲČ rj
Łă ~ĂhČ ű tŇă’Ą wĘ MtÁĎ o’ lbČÄTĎwĘ bŇŁzĳ’ĄřhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ‘Čl
¡Č oêhČ yn¿ĂS
Ę =tŇ’ĆwĘ
rh
ËĄ FČUĂhČ l‘ÌČ hŇEĎęhĂwĘ : MyIĲĂxČhĲČ MyĂU¿ČhČ l‘¡Č hŇTĎŔxĚè
Ę hČ rj
Łă ~ĂhČ ÉMdČŇBĘ 7
=l‘Č hŇ¡IĎxČhĲČ rj
Ł¿ ~ĂhČ=tŇ’Ć xQ
ËČ S
Ă wĘ orŔhĞT
ăĂ wĘ Mym
ĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇăS
Ć tŇ‘Čr¡Č~ĎhČ=NmĂ
orę‘ĎW
Ę =lJĎ=tŇ’Ć xQ
ăČ gŇĂ wĘ wydĎÁgĎŇBĘ=tŇ’Ć rhĄÄFČUĂhČ žsBĆkŇĂ wĘ : hŇdŇĲĆv
Ď hČ yn¿ĄjĘ 8
ol¡hĽ’ĲĎlĘ ZCx¿mĂ bŇËS
Č yĎwĘ hŇĳĆx
n Ğ UĲČhČĲ=l’Ć ’obăŇyĎ rx
¡Č ’ČwĘ rhĄŔTĎwĘ ÉMyĂUÄČ BČ Zx
ąČ rĎwĘ
=tŇ’Ć orę‘ĎW
Ę =lJĎ=tŇ’Ć xQ
ăČ gČŇyĘ y‘ÁĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎwĘ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă 9
sB
ăĆ kŇĂ wĘ xČĳQĄ gČŇyĘ or¡‘ĎW
Ę =lJĎ=tŇ’ĆwĘ wynĎŔy‘Ą tŇŁBăGČ Ét’ĄwĘ ÉonqĎzĘ=tŇ’ĆwĘ oS
ą ’Ňr
Ł
xuąČyĂ ynęĂ ymĂè
Ę hČ MoIăbČŇC : rhĲĄTĎwĘ MyĂU¡ČBČ orËW
Ď BĘ=tŇ’Ć Zx
ÌČ rĎwĘ wydĎęgĎŇBĘ=tŇ’Ć 10
hŇăS
Ď ŁlS
Ę C hŇĳmĎ ymĂêĘ Ht
¡ŇĎ nĎS
Ę =tŇBČ tŇËxČ ’Č hŇW
¿Ďř bŇĘ kČŇwĘ MmĂŔymĂêĘ ÉMyW
Ă bĎŇkŇĘ =ynĲĄS
Ę
dŇymÂĂ ‘ĹhĲĆwĘ : NmĆS
ĲĎ dŇ¡xĎ ’Ć gŇŁl¿wĘ NmĆè
ĆŔ bČŇ hŇăĎlClBĘ ÉhxĎnĘmĂ tŇlĆŁsą MynęĂ r
Ł W
Ę ‘Ć 11
lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Mt
ĳŇĎ ’
Ł wĘ rh
¡Ą FČUĂhČ Sy’
¿Ă hĎ tŇË’Ą rhĄęTČmĘhĲČ Nh
ăĄ J
Ł hČ
d‘wm
MV v.59
.Vgdb yêĂè
Ę bČ yllhb v.57
.br‘ĲĆh ’"s v.56
.’y‘gb =Nm
ĲĂ n"b ,’"b Nk v.56
.[13:29] hV’ w’ Vy’w ,[12:1] ‘yrzt yk hV’ +b Myrdsw .z"s Myqwspw .hynb [12:1—13:59] hVrph
’"b ,[13:31] wh’rm=Ny’
ĲĄ hnhw +b Mypwlxw .wŁsŁw tw’m VVw Mypl’ tVlV twytw’w .hrV‘w Pl’ Mylmw
,’y‘gb =Nm
ĲĂ n"bw ytVh M‘ =NmĂ PTwx ’"b ,[13:56] ytVh =NmĂ w’ ,’y‘g ’lb =Ny’Ą n"bw ,’y‘gb =Ny’
ĲĄ ’rwq
.[13:45] ’mT ű ’mTw +’ qwspw .[13:48] xtp ’lb ytVb w’ ,[13:26] trhbb =Ny’
ĲĄ hnhw Pwlx ’lbw
+w twmV Nyy‘ : ypr dmlh ’"s v.1 .+k qwsp d‘ +g qwsp +z +b Myklmb MyVn’ h‘br’w hrTph v.1 .dy
ymlVwry ,yllhb Nk v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x rd"nq y"k +w Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.6 .hwăYw ’"s v.5 .+y
.’ry‘z +h v.10 .’lm boz’ĄhĎ
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MS
¡Ď ’ĎlĘ otŇË ’
Ł bŇyr¿ĂqĘhĂwĘ dŇxĎę’ĆhĲĎ WbĆŇăJĆ hČ=tŇ’Ćř NhĄÁJ
Ł hČ xqÄČ lĎwĘ : dŇ‘ĲĄom
=tŇ’Ć Tx
ăČ S
Ď wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇ¡pĎŇ CnêĘ Mt
ËŇĎ ’
Ł PŇyn¿ĂhĄwĘ NmĆĳè
Ď hČ gŇŁlă=tŇ’ĆwĘ
MoqămĘBĂ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ’ŇËFĎ xČhĲČ=tŇ’Ć Tx
ÌČ S
Ę yĂ rS
ĆÄ ’Ğ MoqmĘBĂţ WbĆŇJĆęhČ
: ’ChĲ MyS
¡Ă dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ¿ NhĄŔJ
Ł lČ É’Ch MS
¿Ď ’ĎhĲĎ tŇ’ŇFĎxČJĲČţ yJÃĂ SdŇĆŁuĳhČ
rh
¡Ą FČUĂhČ NzĆŁ’¿ ëŇCnËêĘ=l‘Č NhĄŔJ
Ł hČ ÉNtŇČ nĎwĘ ůMS
Ď ’ĎhĲĎ MDăČmĂ ÈNhĄJ
Ł hČ xqăČlĎwĘ
xq¿ČlĎwĘ : tŇynĲĂmĎyĘhČ ol¡gŇĘ rČ NhĆŁB¿=l‘ČwĘ tŇynĂŔmĎyĘhČ ÉodŇyĎ NhĆŁBą=l‘ČwĘ tŇynĳĂmĎyĘhČ
lb
ąČŇ TĎwĘ : tŇylĲĂ’ŇmĎv
Ę hČ Nh
¡Ą J
Ł hČ PŇ¿JČ =l‘Č qY
ËČ yĎwĘ NmĆĳè
Ď hČ gŇŁQămĂ Nh
¡Ą J
Ł hČ
tŇyl
ĳĂ ’ŇmĎv
Ę hČ oj¡JČ=l‘Č rS
¿Ć ’Ğ NmĆè
Ćě hČ=NmĂ tŇynĂŔmĎyĘhČ o‘ăBĎYĘ’Ć=tŇ’Ć ÉNhĄJ
Ł hČ
rtŇĆ IÄĆmĂC : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Mym
¡Ă ‘ĎjĘ ‘bČŇ¿S
Ć o‘ËBĎYĘ’ĆBĘ NmĆÌĆèhČ=NmĂ hŇEÄĎhĂwĘ
tŇynĂŔmĎyĘhČ ÉrhĄFČUĂhČ NzĆŁ’ą ëŇCnÂêĘ=l‘Č ÉNhĄJ
Ł hČ śNê
ąĄyĂ ojęJČ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ NmĆè
ĆÁ hČ
: MS
ĲĎ ’ĎhĲĎ MD¿Č l‘¡Č tŇynĳĂmĎyĘhČ ol¡gŇĘ rČ NhĆŁB¿=l‘ČwĘ tŇynĂŔmĎyĘhČ ÉodŇyĎ NhĆŁBą=l‘ČwĘ
rh
ĳĄFČUĂhČ S’Ňră
Ł =l‘Č Nê
¡ĄyĂ NhĄŔJ
Ł hČ PŇăJČ =l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ ÉNmĆè
ĆÄ BČ rtęĎ oehČwĘ
rjĆěśkŇĂ wĘ tŇ’ŇFĎŔxČăhČ =tŇ’Ć ÉNhĄJ
Ł hČ hŇąW
Ď ‘ĎwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Nh
¡Ą J
Ł hČ wyl
ËĎ ‘Ď rj
¿ĆkŇĂ wĘ
Nh
ËĄ J
Ł hČ hŇÌĎl‘ĹhĲĆwĘ : hŇĲlĎ ‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć Tx
¿Č S
Ę yĂ rx
¡Č ’ČwĘ otŇĳ ’ĎmĘFĚmĂ rh
¡Ą FČUĂhČ=l‘Č
: rhĲĄTĎwĘ Nh
¡Ą J
Ł hČ wyl
ËĎ ‘Ď rj
¿ĆkŇĂ wĘ hŇxĎĳĄBzĘUĂhČ hŇ¡xĎ nĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ hŇ¿Ďl‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć
dŇ¿xĎ ’Ć WbĆŇăJĆ xqČlĎwĘţ ůtgĆŇv
Ć mČ ÈodŇyĎ Ny’ăĄwĘ ’Chę lDăČ=M’ĂwĘ
NmĆËè
Ć BČ lCl¿BĎ dŇxÄĎ ’Ć tŇlĆs
Ł Á NorÄv
Ď ‘ĂwĘ wyl
ĳĎ ‘Ď rj
ăĄkČŇlĘ hŇ¡pĎŇ CntŇĘ lĂ MS
ËĎ ’Ď
gŇyv
¡Ă êČ rS
¿Ć ’Ğ hŇnĎŔoy ynăĄBĘ ÉynĄS
Ę o’ą MyrĂęŁtŇ yê
ăĄS
Ę C : NmĆS
ĲĎ gŇŁl¿wĘ hŇ¡xĎ nĘmĂlĘ
ynËĂymĂè
Ę hČ MoIÌBČ MtÁĎ ’
Ł ’ybÄĂ hĄwĘ : hŇĲlĎ ‘Ł dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎwĘ tŇ’ŇFĎŔxČ ÉdxĎ’Ć hŇąĎh
y Ď wĘ odŇĳyĎ
xqÌČlĎwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇ‘¡Ąom=lhĆŁ’Ĳ xtŇČ ¿jĆ =l’Ć Nh
ĳĄ J
Ł hČ=l’Ć otŇ¡ rĎhĽTĲĎlĘ
Nh
ËĄ J
Ł hČ Mt
ÌŇĎ ’
Ł PŇynÄĂ hĄwĘ NmĆĳè
Ď hČ gŇŁlă=tŇ’ĆwĘ MS
¡Ď ’ĎhĲĎ WbĆŇ¿JĆ =tŇ’Ć Nh
ËĄ J
Ł hČ
ÉNhĄJ
Ł hČ xqąČlĎwĘ ůMS
Ď ’ĎhĲĎ WbĆŇăJĆ =tŇ’Ć ÈTxČS
Ď wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇ¡pĎŇ CnêĘ
ÉodŇyĎ NhĆŁBą=l‘ČwĘ tŇynĳĂmĎyĘhČ rh
¡Ą FČUĂhČ=NzĆŁ’Ĳ ëŇCn¿êĘ=l‘Č Nt
ËŇČ nĎwĘ MS
ĎŔ ’ĎhĲĎ MDăČmĂ
PŇ¿JČ =l‘Č Nh
ĳĄ J
Ł hČ qY
Ł ă yĂ NmĆ¡è
Ć hČ=NmĂC : tŇynĲĂmĎyĘhČ ol¡gŇĘ rČ NhĆŁB¿=l‘ČwĘ tŇynĂŔmĎyĘhČ
NmĆè
Ćě hČ=NmĂ tŇynŔĂ mĎyĘhČ o‘ăBĎYĘ’ĆBĘ ÉNhĄJ
Ł hČ hŇąĎh
E Ă wĘ : tŇylĲĂ’ŇmĎv
Ę hČ Nh
¡Ą J
Ł hČ
NtÄČ nĎwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Mym
¡Ă ‘ĎjĘ ‘bČŇ¿S
Ć tŇyl
ĳĂ ’ŇmĎv
Ę hČ oj¡JČ=l‘Č rS
¿Ć ’Ğ
Nhkh
,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.19

.NhŔkh ÉNty ’"s v.17 .y‘drhnl hymrgl dx’h ű Vbkăh ű t’ă v.12
.d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw rp¿kw ’"s ,w"Tdw d"dx
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tŇynĂŔmĎyĘhČ ÉrhĄFČUĂhČ NzĆŁ’ą ëŇCnÂêĘ=l‘Č ojęJČ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ű NmĆăè
Ć hČ=NmĂ NhĄÁJ
Ł hČ
MD¿Č Moq¡mĘ=l‘Č tŇynĳĂmĎyĘhČ ol¡gŇĘ rČ NhĆŁB¿=l‘ČwĘ tŇynĂŔmĎyĘhČ ÉodŇyĎ NhĆŁBą=l‘ČwĘ
S’Ňră
Ł =l‘Č Nê
¡Ą yĂ NhĄŔJ
Ł hČ PŇăJČ =l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ ÉNmĆè
ĆÄ hČ=NmĂ rtęĎ oehČwĘ : MS
ĲĎ ’ĎhĲĎ
MyrĂŔŁêhČ=NmĂ ÉdxĎ’ĆhĲĎ=tŇ’Ć hŇąW
Ď ‘ĎwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ wyl
¡Ď ‘Ď rj
¿ĄkČŇlĘ rh
ĳĄFČUĂhČ
odęyĎ gŇyv
ÂĂ êČ=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą : odĲŇ yĎ gŇyv
¡Ă êČ rS
¿Ć ’ĞmĲĄ hŇĳĎoIh
n Č ynăĄBĘ=NmĂ o’¡
Nh
ËĄ J
Ł hČ rj
ÌĆkŇĂ wĘ hŇĳxĎ nĘUĂhČ=l‘Č hŇ¡Ďl‘Ł dŇ¿xĎ ’ĆhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ’ŇËFĎ xČ dŇ¿xĎ ’ĆhĲĎ=tŇ’Ć
rS
ËĆ ’Ğ tŇ‘ČrĳĎYĎ ‘gČŇănĆ oB¡=rS
Ć ’Ğ tŇrČŔoê tŇ’ŇŁză : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ rh
¡Ą FČUĂhČ l‘¿Č
: otŇĲ rĎhĽTĲĎBĘ od¡ŇyĎ gŇyv
¿Ă tŇČ =âlĲ
ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉC’b
Ł Ä tŇĎ yJ
ąĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoĎŔhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
tŇyb
¡ŇĄ BĘ tŇ‘ČrČŔYĎ ‘gČŇănĆ ÉyêĂtŇČ ĲnĎ wĘ hŇĳĎx
E Ě ’ĞĲlČ Mk
¡ĆŇ lĎ Nt
¿ŇĄ nŁ ynËĂ’Ğ rS
¿Ć ’Ğ N‘ČnČŔJĘ
‘gČŇnĆěJĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Nh
¡Ą J
Ł lČ dŇyG¿ĂhĂwĘ tŇyĂBČŔhČ olă=rS
Ć ’Ğ É’bĎŇC : Mk
ĲĆŇ tŇĘ EČxĚ’Ğ ZrĆ’¿Ć
’b
Ł ąŇ yĎ MrĆTĆÄBĘ tŇyĂBČęhČ=tŇ’Ć CeăpŇĂ C NhĄÁJ
Ł hČ hŇCĎÄYĂwĘ : tŇyĂB
ĲĎ BČ yl
¡Ă hŇ¿’Ď rĘnĂ
NJ
ËĄ rxČ¿’Čř wĘ tŇyĂB
ĳĎ BČ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ ’m
¡Ď TĘyĂ âl¿wĘ ‘gČŇeĆŔhČ=tŇ’Ć tŇo’ărĘlĂ ÉNhĄJ
Ł hČ
É‘gČŇeĆÄhČ hŇąĄh
e Ă wĘ ‘gČŇeĆęhČ=tŇ’Ć hŇă’Ď rĎwĘ : tŇyĂB
ĲĎ hČ=tŇ’Ć tŇo’¿rĘlĂ Nh
¡Ą J
Ł hČ ’řŁb¿ŇyĎ
lp
¡ĎŇ S
Ď Nh
¿Ć y’ĄrĘmČC tŇU
Ł ĳ DČmĘdČŇ’Ğ o’¡ tŇŁuŔrČqĘrČyĘ Étr
Ł Cr‘ĞqĲČS
Ę tŇyĂBČŔhČ tŇră
Ł yqĂBĘ
ryG¿ĂsĘhĂwĘ tŇyĂB
ĳĎ hČ xtŇČ ăjĆ =l’Ć tŇyĂB
¡Č hČ=NmĂ Nh
ËĄ ŁJhČ ’Y
ÌĎ yĎwĘ : ryuĲĂhČ=NmĂ
hŇËĄh
e Ă wĘ hŇ’ĎěrĎwĘ y‘ĳĂybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ Nh
¡Ą J
Ł hČ bŇ¿S
Ď wĘ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă tŇyĂB
¡Č hČ=tŇ’Ć
MynĂŔbĎŇ’ĞăhĎ =tŇ’Ć ÉCYQĘxĂwĘ NhĄŔJ
Ł hČ ÉhCĎYĂwĘ : tŇyĂB
ĲĎ hČ tŇr¿
Ł yqĂBĘ ‘gČŇ¡eĆhČ hŇ¿W
Ď jĎ
Moq¡mĎ=l’Ć ry‘ŔĂ lĎ ZCxămĂ=l’Ć ÉNhĆtŇĘ ’Ć CkŇyl
ąĂ S
Ę hĂwĘ ‘gČŇĳeĎhČ Nh
¡Ą BĎ rS
¿Ć ’Ğ
rS
ăĆ ’Ğ ÉrpĎŇ‘ĎhĲĆ=tŇ’Ć CkępŇĘ S
ĲĎ wĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ tŇyĂB
¡Č mĂ ‘ČY
¿Ă qĘyČ tŇyĂB
ËČ hČ=tŇ’ĆwĘ : ’mĲĄTĎ
tŇorŔxĄ’Ğ MynăĂbĎŇ’Ğ ÉCxqĘĲlĎ wĘ : ’mĲĄTĎ Moq¡mĎ=l’Ć ry‘ŔĂ lĎ ZCxămĂ=l’Ć CYŔqĘhĂ
: tŇyĂB
ĲĎ hČ=tŇ’Ć xT
¿Ď wĘ xu¡ČyĂ rx
ËĄ’Č rp
¿ĎŇ ‘ĎwĘ MynĳĂbĎŇ’ĞhĲĎ tŇxČê
ăČ =l’Ć C’yb
¡ŇĂ hĄwĘ
yrËĄxĞ’ĲČwĘ MynĳĂbĎŇ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć ZQ
ăĄ xĂ rx
¡Č ’Č tŇyĂBČŔBČ xrăČpĎŇC É‘gČŇeĆÄhČ bŇCS
ą yĎ=M’ĂwĘ
hŇ¿W
Ď jĎ hŇËĄh
e Ă wĘ hŇ’ĎěrĎwĘ NhĄŔJ
Ł hČ É’bĎŇC : xČoFĲhĂ yr¿ĄxĞ’ĲČwĘ tŇyĂB
¡Č hČ=tŇ’Ć tŇoY¿qĘhĂ
Zt
ăŇČ nĎwĘ : ’ChĲ ’m
¿Ą TĎ tŇyĂB
¡Č BČ ’wh
ËĂ tŇrĆ’¿ĆmĘmČ tŇ‘ČrČÄYĎ tŇyĂB
ĳĎ BČ ‘gČŇ¡eĆhČ
É’yYĂohwĘ tŇyĂB
ĳĎ hČ rp
ăČŇ ‘Ğ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ wyYĎŔ‘Ą=tŇ’ĆwĘ ÉwynĎbĎŇ’Ğ=tŇ’Ć tŇyĂBČęhČ=tŇ’Ć
ym
¡Ą yĘ=lJĎ tŇyĂBČŔhČ=l’Ć É’BĎhČwĘ : ’mĲĄTĎ Moq¡mĎ=l’Ć ry‘ŔĂ lĎ ZCxămĂ=l’Ć
rygsh
.’lm ’obyĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.36

.h"dxw b"d ,’"d Nkw =rx’
ĲČ w ’"s v.36
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wydĳŇĎgĎŇBĘ=tŇ’Ć sB
¡Ą kČŇyĘ tŇyĂBČŔBČ bŇăkĄŇ è
Ł hČwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¡Ď TĘyĂ otŇĳ ’
Ł ryGăĂsĘhĂ
Éh’ĎrĎwĘ NhĄęJ
Ł hČ ’b
Ł Á yĎ ’B
Ł Ä =M’ĂwĘ : wydŇĲĎgĎŇBĘ=tŇ’Ć sB
¡Ą kČŇyĘ tŇyĂBČŔBČ lk
ăĄŇ ’
Ł hĲĎwĘ
rh
ąČ TĂwĘ tŇyĂB
ĳĎ hČ=tŇ’Ć xČF
Ł ă hĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇyĂBČŔBČ É‘gČŇeĆÄhČ hŇąW
Ď pĎŇ=âlĲ hŇeĄhĂwĘţ
tŇyĂB
¡Č hČ=tŇ’Ć ’F
¿Ą xČlĘ xqËČlĎwĘ : ‘gČŇĲeĎ hČ ’j
¡Ď rĘnĂ yJ
¿Ă tŇyĂBČŔhČ=tŇ’Ć ÉNhĄJ
Ł hČ
rj
Łă ~ĂhČ=tŇ’Ć Tx
¡Č S
Ď wĘ : bŇŁzĲ’ĄřwĘ tŇ‘Čl
¡Č otŇ yn¿ĂS
Ę C zrĆ’ĆŔ Z‘ăĄwĘ MyrĳĂjĽYĂ yê
ăĄS
Ę
zrĆ’ĆhĎţ=Z‘ĲĄ=tŇ’Ćř xqăČlĎwĘ : MyIĲĂxČ MyĂm¿Č=l‘Č WrĆx
¡Ć=ylĂJĘ=l’Ć tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ
MtęĎ ’
Ł lb
ăČŇ TĎwĘ ůhIĎxČhĲČ rj
Łă ~ĂhČ Èt’ĄwĘ tŇ‘ČlČęoêhČ ynăĂS
Ę ű tŇă’Ą wĘ bŇŁzÁ’ĄhĎÄ=tŇ’ĆwĘ
‘bČŇ¿S
Ć tŇyĂB
¡Č hČ=l’Ć hŇ¿Ďh
E Ă wĘ MyIĳx
Ă Č hĲČ MyĂU¡ČbČŇC hŇTĎŔCxè
Ę hČ rj
Łă ~ĂhČ ÉMdČŇBĘ
rj
Łă ~ĂbČŇC MyIĳx
Ă Č hĲČ MyĂU¡ČbČŇC rojŔ~ĂhČ ÉMdČŇBĘ tŇyĂBČŔhČ=tŇ’Ć ’F
ăĄ xĂwĘ : MymĲĂ‘ĎjĘ
rj
ŁÌ ~ĂhČ=tŇ’Ć xQČÂS
Ă wĘ : tŇ‘Čl
ĲĎ oêhČ yn¿ĂS
Ę bŇĂ C bŇŁz¡’Ąb
ĲĎŇ C zrĆ’
ËĆhĎ Z‘¿ĄbŇĘ C hŇIĎęxČhĲČ
: rhĲĄTĎwĘ tŇyĂB
¡Č hČ=l‘Č rj
¿ĆkŇĂ wĘ hŇdĳŇĆv
Ď hČ ynăĄjĘ=l’Ć ry‘¡ĂlĎ ZCx¿mĂ=l’Ć hŇËĎx
I Č hĲČ
: tŇyĂB
ĲĎ lČwĘ dŇgĆŇ¡BĆ hČ tŇ‘Čr¿ČYĎlĘC : qtŇĆ ĲeĎ lČwĘ tŇ‘Čr¡Č~ĎhČ ‘gČŇ¿nĆ=lkĎŇlĘ hŇrĳĎoêhČ tŇ’ŇŁz¡
rh
Ł ĳ FĎhČ MoyăbŇĘ C ’m
¡Ą FĎhČ Moy¿BĘ tŇŁrěohlĘř : tŇrĆhĲĎBĆlČwĘ tŇxČ¡jČ iČlČwĘ tŇ¿’Ą W
Ę lČwĘ
: tŇ‘ČrĲĎ~ĎhČ tŇr¡Čoê tŇ’ŇŁz¿
ynăĄBĘ=l’Ć ÉCrBĘDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoĎŔhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
ob¡Ňoz orŔW
Ď BĘmĂ bŇăĎz ÉhyĆhĘyĲĂ yJ
ąĂ Sy’ęĂ Sy’
ăĂ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ Mê
¡ĆrĘmČ’ĞwĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
obęoz=tŇ’Ć orÂW
Ď BĘ rrăĎ obĳŇozBĘ otŇ¡ ’ĎmĘTĚ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ tŇ’ŇŁzËwĘ : ’ChĲ ’m
¿Ą TĎ
rS
ĆÄ ’Ğ bŇJĎęS
Ę UĂhČ=lJĎ : ’whĲĂ otŇ¡ ’ĎmĘTĚ obŔoEmĂ ÉorW
Ď BĘ Myê
ąĂ xĘhĆ=o’Ĳ
: ’mĲĎTĘyĂ wyl
¡Ď ‘Ď bŇ¿S
Ą yĄ=rS
Ć ’Ğ yl
ËĂ JĘhČ=lkĲĎŇwĘ ’m
ĳĎ TĘyĂ bŇ¡Ďh
E Č wyl
ËĎ ‘Ď bŇ¿JČ S
Ę yĂ
’m
¿Ą TĎwĘ MyĂU¡ČBČ Zx
¿Č rĎwĘ wydËŇĎgĎŇBĘ sB
ÌĄ kČŇyĘ obĳŇJĎS
Ę mĂBĘ ‘G
¡ČyĂ rS
¿Ć ’Ğ Sy’ěĂ wĘ
sB
ÌĄ kČŇyĘ bŇĳĎh
E Č wyl
¡Ď ‘Ď bŇ¿S
Ą yĄ=rS
Ć ’Ğ ylĂŔJĘhČ=l‘ĲČ ÉbS
Ą IŁhČwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č
sB
ÌĄ kČŇyĘ bŇĳĎh
E Č rW
ăČ bŇĘ BĂ ‘Čg¡ŇĄeŁhČwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ MyĂU¡ČBČ Zx
¿Č rĎwĘ wydËŇĎgĎŇBĘ
rohĳřFĎBČ bŇ¡Ďh
E Č qr¿
Ł yĎ=ykĲŇĂ wĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ MyĂU¡ČBČ Zx
¿Č rĎwĘ wydËŇĎgĎŇBĘ
bŇJĎęrĘUĆhČ=lkĎŇwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ MyĂU¡ČBČ Zx
¿Č rĎwĘ wydËŇĎgĎŇBĘ sB
ÌĆ kŇĂ wĘ
hŇăĆh
y Ę yĲĂ rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ BĘ ‘ČgĄęeŁhČ=lkĎŇwĘ : ’mĲĎTĘyĂ bŇ¡Ďh
E Č wyl
ËĎ ‘Ď bŇ¿JČ rĘyĂ rS
ĆÄ ’Ğ
Zx
¿Č rĎwĘ wydËŇĎgĎŇBĘ sB
ÌĄ kČŇyĘ MtŔĎ o’ ’W
ăĄ oehČwĘ bŇrĆ‘ĳĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¡Ď TĘyĂ wyêŔĎ xĘtŇČ
Mymb
V"x Nkw tr
Ł ohlĘC ’"s v.57 .’y‘gb =t’
ĲĆ n"b ’"n v.51 .’lm boz’ĄwĘ hgwmbw ymlVwry ,yllhb Nk v.49
.rsx rh
Ł FĎBČ yllhb ,ymlVwry Nk v.8 .Myqwspb rpsh yYx v.7 .wT .s"tw ‘"t ,y"k
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PŇăTČ S
Ď =âlĲ wyd¡ĎŇyĎwĘ bŇEĎŔhČ ÉoB=‘GČyĲĂ rS
ąĆ ’Ğ lk
ŁÄ wĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ MyĂU¡ČBČ
WrĆx
ËĆ=ylĂkŇĘ C : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ MyĂU¡ČBČ Zx
¿Č rĎwĘ wydËŇĎgĎŇBĘ sB
ÌĆ kŇĂ wĘ MyĂU
ĳĎBČ
=ykĲŇĂ wĘ : MyĂUĲĎBČ PŇ¡TĄ è
Ď yĂ Z‘ĄŔ=ylĂJĘ=lkĎŇwĘ rb
ĳŇĄ è
Ď yĂ bŇ¡Ďh
E Č oB¿=‘GČyĂ=rS
Ć ’Ğ
wydĳŇĎgĎŇBĘ sB
ăĆ kŇĂ wĘ otŇ¡ rĎhĽTĲĎlĘ Mym
ËĂ yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă olÁ rpČŇsÄĎ wĘ obŔoEmĂ ÉbEĎhČ rh
ąČ TĘyĂ
yê
ăĄ S
Ę Éol=xuČyĲĂ ynęĂ ymĂè
Ę hČ MoIăbČŇC : rhĲĄTĎwĘ MyI¡ĂxČ MyĂm¿ČBĘ orËW
Ď BĘ Zx
ÌČ rĎwĘ
dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă ÉxtŇČ jĆÄ=l’Ć hoĎęhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ű ’b
ăĎŇ C hŇĳĎoy
n ynăĄBĘ yn¡ĄS
Ę o’¿ MyrĂŔŁtŇ
dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎwĘ tŇ’ŇFĎŔxČ dŇăxĎ ’Ć NhĄŔJ
Ł hČ ÉMtŇĎ ’
Ł hŇąW
Ď ‘ĎwĘ : NhĲĄJ
Ł hČ=l’Ć Mn
¡ĎtŇĎ nĘC
Sy’ěĂ wĘ
: obŇĲ oEmĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Nh
ËĄ J
Ł hČ wyl
ÌĎ ‘Ď rjĆÄkŇĂ wĘ hŇĳĎl‘Ł
’m
¿Ą TĎwĘ or¡W
Ď BĘ=lJĎ=tŇ’Ć MyĂU
ËČBČ Zx
¿Č rĎwĘ ‘rČzĳĎ=tŇbČŇkŇĘ S
Ă CeU
¡Ć mĂ ’Y
¿Ą tŇĄ =yJĲĂ
‘rČzĳĎ=tŇbČŇkŇĘ S
Ă wyl
¡Ď ‘Ď hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=rS
Ć ’Ğ ro‘Ŕ=lkĎŇwĘ dŇgĆŇăBĆ =lkĎŇwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č
Ht
¡ŇĎ Ł’ Sy’
ËĂ bŇ¿JČ S
Ę yĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇè
Ďě ’ĂwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ MyĂU¡ČBČ sB
¿Č kĚŇwĘ
ś: bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č C’¡mĘTĲĎwĘ MyĂUČŔbČŇ CYăxĞrĲĎwĘ ‘rČzĳĎ=tŇbČŇkŇĘ S
Ă
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ÉMymĂyĎ tŇ‘ąČbŇĘ S
Ă HrĳĎW
Ď bŇĘ BĂ Hb
¡ĎŇ zŁ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ MDËĎ hŇbĎŔzĎ hŇăĆh
y Ę tŇĲĂ =yJĂ Éhè
Ď ’ĂwĘ
rS
ĆÄ ’Ğ ž lk
ŁŇ wĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ď TĘyĂ HB
¡Ď ‘Čg¿ŇĄeŁhČ=lkĎŇwĘř HtŔĎ DĎnĂbŇĘ hŇăĆh
y Ę êĲĂ
: ’mĲĎTĘyĂ wyl
¡Ď ‘Ď bŇ¿S
Ą êĄ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ wĘ ’m
ĳĎ TĘyĂ Ht
¡ŇĎ DĎnĂBĘ wyl
ËĎ ‘Ď bŇ¿JČ S
Ę êĂ
=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ MyĂU¡ČBČ Zx
¿Č rĎwĘ wydËŇĎgĎŇBĘ sB
ÌĄ kČŇyĘ Hb
ĳĎŇ JĎS
Ę mĂBĘ ‘Čg¡ŇĄeŁhČ=lkĎŇwĘ
wydËŇĎgĎŇBĘ sB
ÌĄ kČŇyĘ wyl
ĳĎ ‘Ď bŇăS
Ą êĄ=rS
Ć ’Ğ yl
¡Ă JĘ=lkĎŇBĘř ‘ČgĄŔeŁhČ=lkĎÄwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ
o’Ì ’Chę bŇJÁĎ S
Ę UĂhČ=l‘řĲČ M’ÄĂ wĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ MyĂU¡ČBČ Zx
¿Č rĎwĘ
: bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¡Ď TĘyĂ obĳŇ=o‘gŇĘ nĎBĘ wyl
¡Ď ‘Ď=tŇbĆŇS
ĲĆ Ły ’wh
¿Ă =rS
Ć ’Ğ yl
ËĂ JĘhČ=l‘ĲČ
tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ’m
¡Ą TĎwĘ wylĎŔ‘Ď ÉHtŇĎ DĎnĂ yh
ąĂ tŇĘ C HtęĎ ’
Ł Sy’ÁĂ bŇJÄČ S
Ę yĂ žbk
ŁŇ S
Ď M’ÃĂ wĘ
: ’mĲĎTĘyĂ wyl
¡Ď ‘Ď bŇ¿JČ S
Ę yĂ=rS
Ć ’Ğ bŇËJĎ S
Ę UĂhČ=lkĎŇwĘ Mym
ĳĂ yĎ
o’¿ HtŔĎ DĎnĂ=tŇ‘řĆ ÉâlBĘ MyBĂęrČ Mym
ăĂ yĎ HmÁĎ DĎ bŇozÄ žbCzyĎ=yJĲĂ hŇè
ĎÃ ’ĂwĘ
hŇ¡Ćh
y Ę êĲĂ Ht
ËŇĎ DĎnĂ ym
ÌĄyJĂ HtęĎ ’ĎmĘTĚ bŇoză ymÂĄ yĘ=lJĎ Ht
ĳŇĎ DĎnĂ=l‘Č bŇCz¡tŇĎ =ykĲŇĂ
HbĎŔoz ym
ăĄ yĘ=lJĎ ÉwylĎ‘Ď bŇąJČ S
Ę êĂ rS
ĆÄ ’Ğ bŇJÂĎ S
Ę UĂhČ=lJĎř : ’whĲĂ hŇ¿’Ď mĄTĘ
’m
ăĄ TĎ wylĎŔ‘Ď bŇăS
Ą êĄ rS
ăĆ ’Ğ ÉylĂJĘhČ=lkĎŇwĘ HQ
ĳĎ =hŇyĆhĘyĲĂ Ht
¡ŇĎ DĎnĂ bŇ¿JČ S
Ę mĂJĘ
hyhy
Mlwxb lk
Ł BĘ hgwmb v.22 .‘"tw y"t ,y"k ’"t ,V"x ,b"yd Nkw =lJĎ ’"s v.19 .hmwts ’"s v.18
=lJ
ĲĎ n"b ,’"b Nk v.26 .t‘ăĆ ’"s v.25 .’y‘g ’lb =l‘Č n"b ,’y‘gb =l‘ĲČ ’"b ’"n v.23 .’krmbw
.s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t Nkw =lkĎwĘ ’"s ,’y‘gb

11
12
13

14

15
16

17
18

19
20

21
22
23

24

25

26

15. 27–16. 10
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Zx
¿Č rĎwĘ wydËŇĎgĎŇBĘ sB
ÌĆ kŇĂ wĘ ’m
ĳĎ TĘyĂ MB
¡Ď ‘Čg¿ŇĄoehČ=lkĎŇwĘ : HtĲŇĎ DĎnĂ tŇ¡’Č mĘTĚJĘ hŇyŔĆhĘyĲĂ
28 t
Ň ‘¿ČbŇĘ S
Ă HQ
ËĎ hŇrĎpŇĘ ¿sĎ wĘ Hb
ĳĎŇ oEmĂ hŇr¡ĎhĞTĲĎ=M’ĂwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ą TĎwĘ MyĂU¡ČBČ
29 o’
¿ MyrĂŔŁtŇ yê
ăĄ S
Ę ÉHlĎ=xuČêĲĂ ynęĂ ymĂè
Ę hČ MoIăbČŇC : rhĲĎTĘêĂ rx
¿Č ’ČwĘ Mym
¡Ă yĎ
: dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ =l’Ć NhĄŔJ
Ł hČ=l’Ć ÉMtŇĎ o’ hŇą’Ď ybŇĂ hĲĄwĘ hŇĳĎoy
n ynăĄBĘ yn¡ĄS
Ę
30 h
Ď yl
ąĆ ‘Ď rjĆÄkŇĂ wĘ hŇĳĎl‘Ł dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ’ŇFĎŔxČ dŇăxĎ ’ĆhĲĎ=tŇ’Ć ÉNhĄJ
Ł hČ hŇąW
Ď ‘ĎwĘ
31 l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć Mê
¿ĆrĘśEČhĂwĘ : HtĲŇĎ ’ĎmĘTĚ bŇoE¡mĂ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉNhĄJ
Ł hČ
rS
¿Ć ’Ğ yn¡ĂJĎS
Ę mĂ=tŇ’Ć M’
¿Ď UĘTČBĘ MtŔĎ ’ĎmĘTĚBĘ ÉCtŇmĚÄyĎ âląwĘ Mt
ĳŇĎ ’ĎmĘFĚmĂ
32 ‘rČz
¡Ć=tŇbČŇkŇĘ S
Ă CeU
ËĆ mĂ ’Y
¿Ą êĄ rS
ĆÄ ’ĞwĲČ bŇĳĎh
E Č tŇr¡Čoê tŇ’ŇŁz¿ : MkĲĎŇotŇBĘ
33 h
Ň ĳbĎŇ qĄeĘlČwĘ rk
¡ĎŇ EĎlČ obŔoz=tŇ’Ć ÉbEĎhČwĘ HtŔĎ DĎnĂBĘ ÉhwĎDĎhČwĘ : Hb
ĲĎŇ =hŇ’ĎmĘTĎlĘ
: hŇ’ĲĎmĄTĘ=M‘Ă bŇ¡JČ S
Ę yĂ rS
¿Ć ’Ğ Sy’ěĂ lĘC
zT śMt
¿ŇĎ bĎŇrĘqĎBĘ Nrĳ
Ł hĞ’ĲČ ynăĄBĘ yn¡ĄS
Ę tŇomŔ yrăĄxĞ’ĲČ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rB
ąĄdČŇyĘwČ
2 Nră
Ł hĞ’ĲČ=l’Ć ÈrBĄDČ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : CtŇm
ĲĚ IĎwČ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpŇĘ lĂ
ynĄÄjĘ=l’Ć tŇkĆŇrĳ
Ł jĎlČ tŇyB
¡Ą mĂ SdŇĆŁuŔhČ=l’Ć Ét‘Ą=lkĎŇbŇĘ ’b
Ł ąŇ yĎ=l’ČwĘ ůìyxĂ’Ď
=l‘Č hŇ¡’Ć rĎ’ĲĄ NnĎŔ‘ĎB
ĲĆ yJĂť tŇCmŔyĎ âlăwĘ ÉNr
Ł ’ĎhĲĎ=l‘Č rS
ąĆ ’Ğ tŇrĆj
ŁÁ JČhČ
3 t
Ň ’Ň¡FĎ xČlĘ rqËĎBĎ=NBĆ rp
ÌŇČ BĘ SdŇĆu
Ł ĳ hČ=l’Ć Nr¡
Ł hĞ’ĲČ ’b
Ł ¿Ň yĎ tŇ’ŇŁzËBĘ : tŇrĆj
Ł Ĳ JČhČ
4 =l‘
Č CyăhĘyĲĂ ÈdbČŇ=ysĄnĘkŇĘ mĲĂC SBĎęlĘyĂ SdŇĆŁqÁ dŇBČÄ=tŇnĆt
Ł ŇĲ JĘ : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ lyĂ’¿ČwĘ
SdŇĆŁqă=ydŇĄgŇĘ BĂ PŇnŁĳ YĘyĂ dŇ¡BČ tŇpĆŇ¿nĆYĘmĂbŇĘ C rGŁ Ŕ xĘyČ ÉdBČ Tn
¿ĄbŇĘ ’ČbŇĘ C ůorW
Ď BĘ
5 l’
ĄŔ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉtdČŇ‘Ğ tŇ’ĄęmĄC : MS
ĲĎ bĄŇlĘC or¡W
Ď BĘ=tŇ’Ć MyĂU
ËČBČ Zx
¿Č rĎwĘ MhĄŔ
6 b
Ň yrÌĂqĘhĂwĘ : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ dŇ¡xĎ ’Ć lyĂ’¿ČwĘ tŇ’ŇĳFĎ xČlĘ MyE¡Ă‘Ă yr¿Ąy‘ĂW
Ę =ynĲĄS
Ę xuËČyĂ
: otŇĲ yBĄ dŇ‘¿ČbŇĘ C od¡Ň‘ĞB
ĲČ rj
¿ĆkŇĂ wĘ olĳ=rS
Ć ’Ğ tŇ’Ň¡FĎ xČhĲČ rj
¿Č =tŇ’Ć NrË
Ł hĞ’ĲČ
7 lh
Ć Ł’¿ xtŇČ ¡jĆ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMtŇĎ ’
Ł dŇym
ąĂ ‘ĹhĲĆwĘ MrĳĂy‘Ăv
Ę hČ ynăĄS
Ę =tŇ’Ć xq¡ČlĎwĘ
8 hoĎŔhyl
ĲČ ÉdxĎ’Ć lrąĎoG tŇolĳrĎGŁ Ĳ Mr¡Ăy‘Ăv
Ę hČ yn¿ĄS
Ęř =l‘Č NrË
Ł hĞ’ĲČ Nt
ÌŇČ nĎwĘ : dŇ‘ĲĄom
9 h
Ň ¿Ďl‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ ry‘ŔĂ v
Ď hČ=tŇ’Ć ÉNr
Ł hĞ’ĲČ bŇyrąĂqĘhĂwĘ : lzĲĄ’ŇzĎ‘Ğl
ĲČ dŇ¡xĎ ’Ć lr¿ĎogŇwĘ
10 wyl
ąĎ ‘Ď hŇlĎÄ‘Ď žrS
Ć ’Ğ ry‘ęĂ v
Ď hČwĘ : tŇ’ŇFĲĎxČ ChW
¡Ď ‘ĎwĘ hoĳĎhyl
ĲČ lr¡ĎoGhČ wyl
ËĎ ‘Ď
27

lrwgh

+g Myrdsw .+Y Myqwspw .wd‘y [14:1—15:33] hVrph MV v.33 .‘"tw V"x Nk MêĎrĘhČzĘhĂwĘ l"Y v.31
hV’w Nm Myqwsp h‘Vtw ,[15:1] bz hyhy yk ,[14:33] t‘rY ‘gn yttnw ,[14:1] hyht t’z ,Myqwsp h‘Vtw
,[15:26] bkVmh=lJĎ +’ Pwlxw .zŁYŁw tw’m VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w .dŁ‘Łw Pl’ Mylmw .[15:25] bwzy=yk
d‘ +g qwsp +z +b Myklmb MyVn’ h‘br’w hrTph v.1 .zT .’y‘gb =lJ
ĲĎ n"bw ,bkVmh M‘ =lJĎ PTwx ’"b
ynS hgwmb v.8 .+’ +y ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t Nk hrĎzĎ S’Ą Mtbrqb l"Y v.1 .+k qwsp
.wŁmŁVŁ hŁyŁbŁ Nmys ,Pdh V’rb
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16. 11–24

otŇË ’
Ł xQ
¿Č S
Č lĘ wyl
ĳĎ ‘Ď rj
ăĄkČŇlĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ yx
ËČ =dŇmČ‘ĽyĲĎ lzĄŔ’ŇzĎ‘Ğl
ĲČ É lrĎoGhČ
olŔ=rS
Ć ’Ğ Ét’ŇFĎxČhĲČ rj
ąČ=tŇ’Ć Nr
Ł Á hĞ’ĲČ bŇyrĂÄqĘhĂwĘ : hŇrĎB
ĲĎ dĘŇUĂhČ lz¡Ą’ŇzĎ‘Ğl
ĲČ
: olĲ=rS
Ć ’Ğ tŇ’Ň¡FĎ xČhĲČ rj
¿Č =tŇ’Ć Tx
ËČ S
Ď wĘ otŇĳ yBĄ dŇ‘ăČbŇĘ C od¡Ň‘ĞB
ĲČ rj
¿ĆkŇĂ wĘ
hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ QĂmĂ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ l‘ąČmĄ S’ÂĄ =ylĄxĞGĲČ hŇêĎxĘUČhČţ=âlĲmĘ xqăČlĎwĘ
Nt
ÌŇČ nĎwĘ : tŇkĆŇrĲ
Ł jĎlČ tŇyB
¿Ą mĂ ’yb
¡ŇĂ hĄwĘ hŇuĳĎDČ MyU
¡Ă sČ tŇrĆT
Ł ¿ qĘ wynĎŔpŇĘ xĎ âlămĘC
=tŇ’Ć tŇrĆT
Ł ę uĘhČ NăČn‘Ğ ű hŇăiĎ kŇĂ wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ S’
¡Ą hĎ=l‘Č tŇrĆT
Ł Ë uĘhČ=tŇ’Ć
hŇÌĎh
E Ă wĘ rjĎŔhČ MDăČmĂ ÉxqČlĎwĘ : tŇCmĲyĎ âl¿wĘ tŇCd¡Ň‘ĄhĲĎ=l‘Č rS
¿Ć ’Ğ tŇrĆj
ŁË JČhČ
=‘bČŇS
ĲĆ hŇÌĆyČ
E tŇrĆj
Ł ę JČhČ ynăĄpŇĘ lĂwĘ hŇmĎdĘŇqĳĄ tŇrĆj
Ł¡ JČhČ yn¿ĄjĘ=l‘Č o‘ËBĎYĘ’ĆbŇĘ
rS
ăĆ ’Ğ Ét’ŇFĎxČhĲČ ry‘ąĂW
Ę =tŇ’Ć TxÂČ S
Ď wĘ : o‘ĲBĎYĘ’ĆBĘ MD¡ĎhČ=NmĂ Mym
ËĂ ‘ĎjĘ
rS
ąĆ ’ĞJĲČ omęDĎ=tŇ’Ć hŇăW
Ď ‘ĎwĘ tŇkĆŇrĳ
Ł jĎlČ tŇyB
¡Ą mĂ=l’Ć omŔDĎ=tŇ’Ć É’ybŇĂ hĄwĘ M‘ĎŔlĎ
rj
ăĆkŇĂ wĘ : tŇrĆj
Ł Ĳ JČhČ yn¿ĄpŇĘ lĂwĘ tŇrĆj
Ł¡ JČhČ=l‘Č otŇË ’
Ł hŇ¿Ďh
E Ă wĘ rjĎŔhČ MdăČŇlĘ ÉhW
Ď ‘Ď
Nk
ąĄŇ wĘ Mt
ĳŇĎ ’ŇF
Ł xČ=lkĎŇlĘ Mh
¡Ć y‘ĄS
Ę jĂmĂC l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Ét’
Ł mĘFĚmĂ SdŇĆŁuęhČ=l‘Č
MdĎÂ’Ď=lkĎŇwĘ : MtĲŇĎ Ł’mĘTĚ ëŇotŇ¡ BĘ MêŔĎ ’Ă Nk
ăĄŇ è
Ł hČ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ălĘ ÉhW
Ć ‘ĞyĲČ
rj
ąĆkŇĂ wĘ otŇĳ ’ŇYĄ=dŇ‘Č SdŇĆu
Ł ¡ BČ rj
¿ĄkČŇlĘ o’ËŁbŇBĘ dŇ‘ęĄ om lhĆŁ’ăBĘ ű hŇăĆh
y Ę yĲĂ=âl
xČËBĄ zĘUĂhČ=l’Ć ’YĎęyĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ lh
¿Č qĘ=lJĎ dŇ‘¡ČbŇĘ C otŔyBĄ dŇ‘ăČbŇĘ C ÉodŇ‘ĞB
ĲČ
ry‘ŔĂ v
Ď hČ MDăČmĂC ÉrjĎhČ MDąČmĂ xqÂČ lĎwĘ wyl
ĳĎ ‘Ď rj
ăĆkŇĂ wĘ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpŇĘ lĂ rS
¿Ć ’Ğ
o‘¡BĎYĘ’ĆBĘ MDËĎhČ=NmĂ wyl
ÌĎ ‘Ď hŇEÄĎhĂwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ xČ¡BĄ zĘUĂhČ tŇon¿rĘqČ=l‘Č Nt
ËŇČ nĎwĘ
rj
ăĄJČmĂ ÉhQĎkŇĂ wĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ tŇŁ’¡mĘFĚmĂ oSŔDĘqĂwĘ orăhĞTĲĂwĘ Mym
ĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇăS
Ć
ry‘¿Ăv
Ď hČ=tŇ’Ć bŇyr¡ĂqĘhĂwĘ xČĳĄBzĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ dŇ‘¡Ąom lhĆŁ’¿=tŇ’ĆwĘ SdŇĆŁuŔhČ=tŇ’Ć
ůyxČhČ Èry‘Ăv
Ď hČ S’Ňră
Ł l‘ăČ wřdęy yê
ăĄS
Ę =tŇ’Ć Nr
Ł Á hĞ’ĲČ ëŇmÄČ sĎwĘ : yxĲĎhĆ
Mh
¡Ć y‘ĄS
Ę jĂ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉtnŁwŁ‘Ğ=lJĎ=tŇ’Ć wylĎę‘Ď hŇDăĎwČtŇĘ hĂwĘ
Sy’
¿Ă =dŇyČBĘ xQ
ËČ S
Ă wĘ ry‘ŔĂ v
Ď hČ S’Ňră
Ł =l‘Č ÉMtŇĎ ’
Ł Nt
ąŇČ nĎwĘ Mt
ĳŇĎ ’ŇF
Ł xČ=lkĎŇlĘ
ZrĆ’ăĆ=l’Ć Mt
¡ŇĎ nŁwŁ‘Ğ=lJĎ=tŇ’Ć wyl
ËĎ ‘Ď ry‘¿Ăv
Ď hČ ’W
ĎÄ nĎwĘ : hŇrĎB
ĲĎ dĘŇUĂhČ yê¡Ă‘Ă
dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă=l’Ć ÉNŁrhĞ’ĲČ ’b
ąĎŇ C : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ ry‘¡Ăv
Ď hČ=tŇ’Ć xQ
¿Č S
Ă wĘ hŇrĳĎzĄGĘ
Mx
¡Ď yeĂhĂwĘ SdŇĆŁuĳhČ=l’Ć o’ăŁbŇBĘ Sb
¡ČŇ lĎ rS
¿Ć ’Ğ dŇBĎŔhČ ydăŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ć ÉTS
Č pĎŇC
wydĳŇĎgĎŇBĘ=tŇ’Ć Sb
¡ČŇ lĎwĘ SodŔqĎ MoqămĎBĘ ÉMyĂUČÄbČŇ orąW
Ď BĘ=tŇ’Ć ZxÄČ rĎwĘ : MS
ĲĎ
: M‘ĲĎhĎ dŇ‘¿ČbŇĘ C od¡Ň‘ĞB
ĲČ rj
¿ĆkŇĂ wĘ M‘ĎŔhĎ tŇăČl‘Ł=tŇ’ĆwĘ ÉotŇlĎŁ‘Ĳ=tŇ’Ć hŇąW
Ď ‘ĎwĘ ’YĎęyĎwĘ
t’w
.b"d Nkw yrqw bytk wydĎyĎ ’"sb ,yrq wydĎyĎ ,bytk odyĎ v.21
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Éry‘Ăv
Ď hČ=tŇ’Ć xČąQĄ S
Č mĘhĲČwĘ : hŇxĎB
ĲĄ zĘUĂhČ ryT
¿Ă qĘyČ tŇ’Ň¡FĎ xČhĲČ bŇlĆ¿xĄ tŇË’Ą wĘ
’ob¿ŇyĎ Nk
¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČwĘ MyĂU
ĳĎBČ or¡W
Ď BĘ=tŇ’Ć Zx
¿Č rĎwĘ wydĎŔgĎŇBĘ sB
ăĄ kČŇyĘ lzĄŔ’ŇzĎ‘Ğl
ĲČ
rS
ĆÄ ’Ğ tŇ’ŇFĎęxČhĲČ ry‘ăĂW
Ę ű tŇă’Ą wĘ tŇ’ŇFÁĎ xČhĲČ rjÄČ žt’ĄwĘ : hŇĲnĆ xĞUĲČhČĲ=l’Ć
CpŇă rĘW
ĲĎ wĘ hŇĳĆx
n Ğ UĲČlČĲ ZCxămĂ=l’Ć ’yY
¡Ă oy SdŇĆŁuŔBČ rj
ăĄkČŇlĘ ÉMmĎDĎ=tŇ’Ć ’b
ąĎŇ Ch
sB
ăĄ kČŇyĘ MtŔĎ ’
Ł PŇrăĄŁvhČwĘ : MS
ĲĎ rĘjĂ=tŇ’ĆwĘ Mr¡ĎW
Ď BĘ=tŇ’ĆwĘ Mt
¿ŇĎ r
Ł Ł‘Ĳ=tŇ’Ć S’ĄŔbĎŇ
: hŇĲnĆ xĞUĲČhČĲ=l’Ć ’ob¿ŇyĎ Nk
¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČwĘ MyĂU
ĳĎBČ or¡W
Ď BĘ=tŇ’Ć Zx
¿Č rĎwĘ wydĎŔgĎŇBĘ
SdŇĆx
Ł Á lČ roWÄ‘ĎB
ĲĆ y‘ĂybŇĂ è
Ę hČţ SdŇĆx
Ł ă BČ Ml
ĳĎ o‘ tŇuăČxĚlĘ Mk
¡ĆŇ lĎ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ
rG¡ĄhČwĘ xrĎŔzĘ’ĆhĲĎ CWŔ‘ĞtĲŇČ âlă ÉhkĎŇ’ŇlĎmĘ=lkĎŇwĘ MkĆęytŇĄ S
Ł Ĳ pŇĘ nČ=tŇ’Ć Ceă‘ČêĘ
Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć rh
ăĄ TČlĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ rj
¿ĄkČŇyĘ hŇËĆh
E Č MoI¿bČŇ=yJĲĂ : Mk
ĲĆŇ kŇĘ otŇĲ BĘ rG¿ĎhČ
MkĆŔlĎ É’yhĂ NotŇ¿ BĎS
Č tŇBČÄS
Č : CrhĲĎTĘêĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ MkĆŔytŇĄ ’ŇŁFăxČ É lJ
Ł mĂ
xS
ăČ mĘyĂ=rS
Ć ’Ğ NhĄÁJ
Ł hČ rjĆÄkŇĂ wĘ : Ml
ĲĎ o‘ tŇu¡ČxĚ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ S
Ł Ĳ pŇĘ nČ=tŇ’Ć Mt
¡ŇĆ yeĂ‘ĂwĘ
yd¿ŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ć Sb
ËČŇ lĎwĘ wyb
ĳŇĂ ’Ď tŇxČê
ăČ Nh
¡Ą kČŇlĘ odŔyĎ=tŇ’Ć É’QĄmČyĘ rS
ąĆ ’ĞwĲČ otę’
Ł
lhĆŁ’Ì=tŇ’ĆwĘ SdŇĆŁuŔhČ SDăČqĘmĂ=tŇ’Ć ÉrjĆkŇĂ wĘ : SdŇĆu
Ł Ĳ hČ yd¿ŇĄgŇĘ BĂ dŇ¡BĎ hČ
lh
¡Ď uĎhČ M‘¿Č=lJĎ=l‘ČwĘ MynËĂhĞJ
Ł Ĳ hČ l‘ÌČwřĘ rj
ĳĄkČŇyĘ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ dŇ‘ËĄom
É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=l‘Č rjÂĄ kČŇlĘ MlĎęo‘ tŇuăČxĚlĘ MkĆÁlĎ tŇ’ŇŁEÄ=hŇtŇĎ yĘhĲĎwĘ : rj
ĲĄ kČŇyĘ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ W‘ČIČěwČ hŇĳĎè
n Ď BČ tŇ¡xČ ’Č MtŔĎ ’ŇF
Ł xČ=lJĎmĂ

zy, 2 É l’ĆwĘ wynĎęB
Ď =l’ĆwĘ Nr
Ł Á hĞ’ĲČ=l’ĲĆ rBĄÄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
3
4

5

6

ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ hŇăĆz Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=lJĎ
bŇW
Ć ËĆkŇ =o’ roS
¿ TxÁČ S
Ę yĂ rS
ĆÄ ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ mĂ ÉSy’Ă Sy’
¿Ă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
lhĆŁ’ă xtŇČ jĆÁ=l’ĆwĘ : hŇĲnĆ xĞUĲČlČĲ ZCx¡mĂ TřxĎŔS
Ę yĂ rS
ăĆ ’Ğ o’ť hŇĳĆx
n Ğ UĲČBČĲ z‘¡Ą=o’
hoĳĎhyĘ NJ
ăČ S
Ę mĂ yn¡ĄpŇĘ lĂ hoĎŔhyl
ĲČ ÉNBĎrĘqĎ bŇyrąĂqĘhČlĘ ůo’ybŇĂ hĹ âlă Èd‘Ąom
bŇrĆu¿ĆmĂ ’Ch¡hČ Sy’
¿Ă hĎ tŇrËČkŇĘ nĂwĘ ëŇpĎŔS
Ď MDăĎ É’ChhČ Sy’
ąĂ lĎ bŇS
ĄÂ xĎyĲĄ MDăĎ
Mh
ăĄ śrăS
Ć ’Ğ ÈMhĆyxĄbŇĘ zĂ=tŇ’ĲĆ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ C’ybÁĂ yĎ rS
ĆÄ ’Ğ žN‘ČmČlĘ : oUĲ‘Č
dŇ‘¡Ąom lhĆŁ’¿ xtŇČËjĆ =l’Ć hoĎęhyl
ĲČ M’
ăĚ ybŇĂ hĹwĲĆ ůhdŇĆv
Ď hČ ynăĄjĘ=l‘Č ÈMyxĂbŇĘ ŁzĲ
Nh
ąĄ J
Ł hČ qrČÄzĎwĘ : MtĲŇĎ o’ ho¡Ďhyl
ĲČ Mym
ËĂ lĎS
Ę yx
ÌĄbŇĘ zĂ CxÁbŇĘ zÄĎwĘ Nh
ĳĄ J
Ł hČ=l’Ć
Mdh=t’

xtpb TxČS
Ę yĂ yllhb v.3 .zy .y"k Myrps tYqmw V"x ,rd"nq y"k +w Nkw l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.33
Pqmb =rV’ ’"s ,w"Tdw d"yd ,h"dx ,d"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.5 .w"dw h"dx ,d"dx ,’"d Nkw
.b"ydw g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw
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bŇlĆxĄŔhČ ryT
ăĂ qĘhĂwĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă xtŇČ ¡jĆ hoĎŔhyĘ xB
ăČ zĘmĂ=l‘Č ÉMDĎhČ=tŇ’Ćř
MrĂěy‘Ăv
Ę lČ MhĆŔyxĄbŇĘ zĂ=tŇ’Ć Édo‘ Cx¿BĘzĘyĂ=âlĲwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ xČŁx¡ynĂ xČyr¿ĄlĘ
: MtĲŇĎ r
Ł ŁdĲŇ lĘ Mh
¡Ć lĎ tŇ’ŇEŁ¿=hŇyĆhĘêĲĂ Ml
ËĎ o‘ tŇu¿ČxĚ Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČ Myn¡ĂzŁ Mh
¿Ą rS
ËĆ ’Ğ
rCgŇă yĎ=rS
Ć ’Ğ rG¡ĄhČ=NmĂC l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ mĂ ÉSy’Ă Sy’
¿Ă rmČŔ’Ňê
Ł Mh
ăĆ lĄ’ĞwĲČ
Éd‘Ąom lhĆŁ’ą xtŇČ jĆÁ=l’ĆwĘ : xbČŇĲzĎ=o’ hŇ¡Ďl‘Ł hŇ¿Ćl‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ MřĳĎkŇ otŇBĘ
: wyUĲĎ‘ČmĲĄ ’Ch¡hČ Sy’
¿Ă hĎ tŇrËČkŇĘ nĂwĘ hoĳĎhyl
ĲČ otŇ¡ ’
Ł tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ Ce’ĆŔybŇĂ yĘ âlă
lk
¡ČŇ ’ŇyŁ rS
¿Ć ’Ğ MřkĎŔotŇBĘ rGăĎhČ ÉrGĄhČ=NmĂC l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ mĂ Sy’ÁĂ Sy’ÄĂ wĘ
Ht
¡ŇĎ Ł’ yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ MDĎŔhČ=tŇ’Ć tŇlĆăkĆŇ ’
Ł hĲĎ ÉSpĆŇeĆÄBČ ynČępĎŇ yêăĂtŇČ ĲnĎ wĘ MDĳĎ=lJĎ
ÉMkĆŇlĎ wyê
ąĂ tŇČ nĘ ynÂ’
Ă Ğ wĲČ ů’whřĂ MDăĎBČ ÈrW
Ď BĎhČ SpĆŇănĆ yJ
ăĂ : HUĲĎ‘Č bŇrĆu¿ĆmĂ
: rj
ĲĄ kČŇyĘ SpĆŇ¿eĆBČ ’Ch¡ MD¿ĎhČ=yJĲĂ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁSĲpŇĘ nČ=l‘Č rj
¡ĄkČŇlĘ xČBĄŔzĘUĂhČ=l‘Č
MDĳĎ lkČŇ’ŇŁtŇă =âl MJ
¡Ć mĂ SpĆŇ¿nĆ=lJĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ ÉyêĂrĘmÄČ ’Ď NJ
ąĄ =l‘Č
l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘmĂ Sy’ÁĂ Sy’ÄĂ wĘ : MDĲĎ lkČŇ’Ňy¿Ł=âl Mk
¡ĆŇ kŇĘ otŇĲ BĘ rG¿ĎhČ rGËĄhČwĘ
lk
ĳĄŇ ’ĎyĲĄ rS
ăĆ ’Ğ PŇo‘¡=o’ hŇËĎx
I Č dŇyY¿Ą dŇCYÁyĎ rS
ĆÄ ’Ğ MřkĎŔotŇBĘ rGăĎhČ ÉrGĄhČ=NmĂC
ÈoSpŇĘ nČbŇĘ omăDĎ rW
Ďę BĎ=lJĎ SpĆŇănĆ=yJĂ : rpĲĎŇ‘ĎB
ĲĆ Chi
¡Ď kŇĂ wĘ omŔDĎ=tŇ’Ć ÉëpČŇS
Ď wĘ
SpĆŇąnĆ yJ
ăĂ Clk
ĳĄŇ ’ŇŁtŇ âlă rW
¡Ď BĎ=lJĎ MD¿Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ ÉrmČ’
Ł wĲĎ ů’Ch
lk
ąČŇ ’ŇŁê rS
ĆÄ ’Ğ SpĆŇnĆę=lkĎŇwĘ : tŇrĲĄJĎyĂ wyl
¡Ď kŇĘ Ł’Ĳ=lJĎ ’whĂŔ omăDĎ ÉrW
Ď BĎ=lJĎ
’m
¿Ą TĎwĘ MyĂU
ËČBČ Zx
¿Č rĎwĘ wydĎÁgĎŇBĘ sBĆÄkŇĂ wĘ rGĳĄbČŇC xr¡ĎzĘ’ĆB
ĲĎ hŇpĎŔrĄTĘC ÉhlĎbĄŇnĘ
: onĲwŁ‘Ğ ’W
¡Ď nĎwĘ Zx
ĳĎ rĘyĂ âlă or¡W
Ď bŇĘ C sBĄŔkČŇyĘ âlă ÉM’ĂwĘ : rhĲĄTĎwĘ bŇrĆ‘¡ĆhĎ=dŇ‘Č
sŘ15

7

8
9

10

11

12
13

14

15

16

l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉrBĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ć Łm=l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ xy, 2
rS
¿Ć ’Ğ MyĂrËČYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆ hŇÌĄW‘ĞmĲČJĘ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ 3
’ybÄĂ mĄ žynĂ’Ğ rS
ăĆ ’Ğ N‘ČnČÃJĘ=ZrĆ’ĲĆ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČkŇĘ Cř CW
ĳ ‘ĞtĲŇČ âlă HB
¡Ď =MêĆbŇĘ S
Č yĘ
yT
ÌČjĎS
Ę mĂ=tŇ’Ć : CkŇĲlĄ tŇĄ âl¿ Mh
¡Ć ytŇĄ ŁuĲxĚbŇĘ C CWŔ‘ĞtĲŇČ âlă ÉhUĎS
ĎÄ Mk
¿ĆŇ tŇĘ ’Ć 4
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ Mh
ĳĆ BĎ tŇkĆŇăĆllĎ Cr¡mĘS
Ę êĂ yt
¿ŇČ u
Ł xĚ=tŇ’ĆwĘ CW
Ë ‘ĞêĲČ
Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ Mt
ËŇĎ ’
Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ rS
ĆÄ ’Ğ yTČŔjĎS
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉytŇČ u
Ł xĚ=tŇ’Ć Mê
ąĆrĘmČS
ĘC 5
r’
ăĄ S
Ę =lJĎ=l’Ć ÉSy’Ă Sy’
¿Ă
: hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ Mh
ĳĆ BĎ yx
ăČ wĎ 6
wrVb
MkĆkĘotBĘ ’"s v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t Nkw MkĆkĘotBĘ ’"s v.8 .Mdh=NmĂ wxyry Vmwxb v.6
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MkĆkĘotBĘ ’"s v.13 .yrq ’yhĂ v.11 .r"tw s"t ,‘"t ,’"t Nkw
.’y‘gb hV‘mkĘCĲ n"b ,’"b Nk v.3 .xy
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tŇ¿wČrĘ‘Ć
: hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ hŇĳĎrĘ‘
w Ć tŇoQăgČŇlĘ Cb¡ŇrĘqĘtŇĂ âl¿ orŔW
Ď BĘ
: HtĲŇĎ wĎrĘ‘Ć hŇ¡ĆQgČŇtŇĘ âl¿ ’whĂŔ ìăŇUĘ’Ă hŇĳĄQgČŇtŇĘ âlă ì¡ŇUĘ’Ă tŇ¿wČrĘ‘ĆwĘ ìŇyb
ËŇĂ ’Ď
: ’whĲĂ ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď tŇ¿wČrĘ‘Ć hŇĳĄQgČŇtŇĘ âlă ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇS
Ć ’ĲĄ tŇ¿wČrĘ‘Ć
tŇdŇĆălĆ om ìŇUĆŔ’Ă=tŇbČŇ o’ă ÉìybÄĂ ’Ď=tŇbČŇ ìąŇtŇĘ oxĲ’Ğ tŇwČÄrĘ‘Ć
tŇąČrĘ‘
w Ć
: NtĲŇĎ wĎrĘ‘Ć hŇ¡ĆQgČŇtŇĘ âl¿ ZCxĳ tŇdŇĆălĆ om o’¡ tŇyĂřBČŔ
: hŇeĎhĲĄ ì¡ŇtŇĘ wĲĎrĘ‘Ć yJ
¿Ă Nt
ĳŇĎ wĎrĘ‘Ć hŇ¡ĆQgČŇtŇĘ âl¿ ìŔêĘBĂ=tŇb
ĲČŇ o’ă ÉìnĘBĂ=tŇBČ
ì¡ŇtŇĘ oxĲ’Ğ ìŇybĂŔ’Ď tŇdŇĆălĆ om ÉìybÄĂ ’Ď tŇS
Ć ą’Ą =tŇBČ tŇwČÄrĘ‘Ć
âlă ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇoxĲ’Ğ tŇ¿wČrĘ‘Ć
: HtĲŇĎ wĎrĘ‘Ć hŇ¡ĆQgČŇtŇĘ âl¿ ’wřĳhĂ
âlă ì¡ŇUĘ’Ă=tŇoxĲ’Ğ tŇ¿wČrĘ‘Ć
: ’whĲĂ ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď r’
¿Ą S
Ę śhŇĳĄQgČŇtŇĘ
ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď=yxĲĂ’Ğ tŇ¿wČrĘ‘Ć
: ’whĲĂ ì¡ŇUĘ’Ă r’
¿Ą S
Ę =yJĲĂ hŇĳĄQgČŇtŇĘ
: ’whĲĂ ì¡ŇtŇĘ dŇĲĎD
Ł bŇrĎŔqĘtŇĂ âlă ÉoêS
Ę ’Ă=l’Ćř hŇĳĄQgČŇtŇĘ âlă
: HtĲŇĎ wĎrĘ‘Ć hŇ¡ĆQgČŇtŇĘ âl¿ ’whĂŔ ÉìnĘBĂ tŇS
Ć ą’Ą hŇĳĄQgČŇtŇĘ âlă ì¡ŇtŇĘ ĲQĎ JČ tŇ¿wČrĘ‘Ć
: ’whĲĂ ìŇyx
¡Ă ’Ď tŇ¿wČrĘ‘Ć hŇĳĄQgČŇtŇĘ âlă ìŇyx
¡Ă ’Ď=tŇS
Ć ’ĲĄ tŇ¿wČrĘ‘Ć
HnÂĎ BĘ=tŇBČ=tŇ’ĲĆ hŇĳĄQgČŇtŇĘ âlă Hê
¡Ď bŇĂ C hŇËè
Ď ’Ă tŇ¿wČrĘ‘Ć
: ’whĲĂ hŇU
¿Ď zĂ hŇeĎ¡hĄ hŇr¿Ď’ĞS
ĲČ HtŔĎ wĎrĘ‘Ć tŇoQăgČŇlĘ ÉxuČtŇĂ âlą HêęĎ BĂ=tŇBČ=tŇ’ĆwĘ
: hĎyIĲĆxČBĘ hĎyl
¡Ć ‘Ď Ht
ËŇĎ wĎrĘ‘Ć tŇoQÌgČŇlĘ rr
Ł ę YĘlĂ xuĳĎtŇĂ âlă Ht
¡ŇĎ x
Ł ’Ğ=l’Ć hŇ¿è
Ď ’ĂwĘ
=l’ĆwĘ : HtĲŇĎ wĎrĘ‘Ć tŇoQ¡gČŇlĘ bŇrČŔqĘtŇĂ âlă Ht
ĳŇĎ ’ĎmĘTĚ tŇDăČnĂBĘ hŇ¡è
Ď ’Ă=l’ĆwĘ
ì¿Ň‘ĞrĘEČmřĂ C : Hb
ĲĎŇ =hŇ’ĎmĘTĎlĘ ‘rČzĳĎlĘ ì¡ŇêĘbŇĘ kĎŇS
Ę Nê
¿ĄtŇĂ =âlĲ ìŔtŇĘ ymĲřĂ ‘Ğ ÉtS
Ć ’ĄÄ
yn¿Ă’Ğ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ MS
¿Ą =tŇ’Ć lQ
ËĄ xČtŇĘ âlÌwĘ ëŇlĆŁUĳlČ ryb
ăŇĂ ‘ĞhĲČlĘ Nê
¡ĄtŇĂ =âlĲ
: ’whĲĂ hŇ¡bĎŇ ‘ĄoêĲ hŇĳè
Ď ’Ă yb
ăŇĄ JĘS
Ę mĂ bŇ¡JČ S
Ę tŇĂ âl¿ rkĎŔzĎ=tŇ’ĆÄwĘ : hoĲĎhyĘ
dŇm
ŁÂ ‘ĞtĲŇČ =âlĲ hŇè
Ďę ’ĂwĘ Hb
ĳĎŇ =hŇ’ĎmĘTĎlĘ ì¡ŇêĘbŇĘ kĎŇS
Ę Nê
¿ĄtŇĂ =âlĲ hŇËmĎ hĄBĘ=lkĎŇbŇĘ C
yJ
ąĂ hŇQĆĳ’Ą =lkĎŇBĘ C’¡UĘFČêĲĂ=l’Č : ’ChřĲ lbĆŇê
¿Ć H‘¡ĎbŇĘ rĂlĘ hŇËmĎ hĄbŇĘ ynÌĄpŇĘ lĂ
’m
ăĎ TĘêĂwČ : Mk
ĲĆŇ ynĄjĘmĂ xČ¡ĄQS
Č mĘ yn¿Ă’Ğ=rS
Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ C’ămĘTĘnĂ ÉhQĆ’ĄÄ=lkĎŇbŇĘ
Mê
ăĆ rĘmČS
Ę C : hĎyb
ĲĆŇ S
Ę yĲŁ=tŇ’Ć ZrĆ’¡ĎhĎ ’q¿ĂêĎwČ hĎyl
ĳĆ ‘Ď Hn
¡ĎwŁ‘Ğ dŇq
Ł ¿ pŇĘ ’ĆwĲĎ ZrĆ’ĎŔhĎ
hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇŁb¡Ň‘ĄoêĲhČ lJ
Ł¿ mĂ CWŔ‘ĞtĲŇČ âlăwĘ yTČŔjĎS
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉytŇČ u
Ł xĚ=tŇ’Ć MêęĆ ’Čř
xrz’h
.r"tw s"t ,‘"t Nkw r’V=yJĂ ’"s v.12 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.11 .Zmqb tyĂBĎ ’"s v.9
w"Tdw d"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.20 .Nwmdq swpdw r"t ,s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw =l’ĆwĘ ’"s v.14
.’y‘g ’lb K‘rzmĂC n"b ,’y‘gb K‘rzm
ĲĂ C ’"b ’"n v.21 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw KŔtymă‘Ğ n"b ’"n
,‘"t ,V"x Nkw MêĆ’Č tlm ’lb =t’Ć MêĆrĘmČS
Ę C ’"s v.26 .’whĂ swpdh tw’xswnbw y"k Myrps bwrb v.23
.r"tw s"t
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18. 27–19. 15

CW
¿ ‘Ď lř’ĄŔhĎ tŇŁbăŇ‘ĄoêĲhČ=lJĎ=tŇ’Ć yJĂť : Mk
ĲĆŇ kŇĘ otŇĲ BĘ rG¿ĎhČ rG¡ĄhČwĘ xrĎŔzĘ’ĆhĲĎ 27
ÉZrĆ’ÄĎ hĎ ’yqąĂtŇĎ =âlĲwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ ’m
¡Ď TĘêĂwČ Mk
ĳĆŇ ynĄpŇĘ lĂ rS
ăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=yS
ĲĄ nĘ’Č 28
: Mk
ĲĆŇ ynĄpŇĘ lĂ rS
¿Ć ’Ğ yoG¡hČ=tŇ’Ć hŇË’Ď qĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ Ht
ĳŇĎ ’
Ł Mk
¡ĆŇ ’ĞUĲČTĲČBĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć
tŇoS
¿ř pĎŇeĘhČ CtŇË rĘkŇĘ nĂwĘ hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇŁb¡Ň‘ĄoêĲhČ lJ
Ł¿ mĂ hŇW
ĆŔ ‘ĞyĲČ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ yJĂť 29
tŇoWÁ‘Ğ yêÄĂ lĘbŇĂ lĘ yêęĂ rĘmČS
Ę mĂ=tŇ’Ć Mê
ăĆrĘmČS
Ę C : MUĲĎ‘Č bŇrĆu¿ĆmĂ tŇŁW
¡ ‘ŁhĲĎ 30
yn¡Ă’Ğ MřĳhĆ BĎ C’¡UĘFČtŇĲĂ âl¿wĘ MkĆŔynĄpŇĘ lĂ CW
ă ‘ĞnĲČ rS
ăĆ ’Ğ ÉtŁbŇ‘ĄoêĲhČ tŇouąxĚmĲĄ
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ
l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdÌŇČ‘Ğ=lJĎ=l’Ćř rBÂĄ DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ Ty, 2
Sy’
ăĂ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ SodŔqĎ yJ
ăĂ CyĳhĘêĲĂ MyS
ăĂ ŁdŇqĘ Mh
¡Ć lĄ’Ğ ê
¿Ď rĘmČ’ĲĎwĘ 3
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ Crm
Łĳ S
Ę êĂ yt
¡ŇČ ŁtŇBĘS
Č =tŇ’ĆwĘ C’rĎŔyêĂ ÉwybŇĂ ’ĎwĘ oUą’Ă
ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ Mk
ĳĆŇ lĎ CW
¡ ‘ĞtĲŇČ âl¿ hŇkĎŔiĄmČ ÉyhĄŁl’ŇwĲĄ MylĂŔylĂ’ĹhĲĎ=l’Ć ÉCnpŇĘ êĂ=l’Č 4
: Chx
ĲĚ BĎzĘêĂ Mk
¡ĆŇ nĘŁYĲrĘlĲĂ hoĳĎhyl
ĲČ Mym
¡Ă lĎS
Ę xbČŇ¿Ćz CxËBĘzĘtŇĂ ykÌŇĂ wĘ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ 5
S’
¡Ą BĎ yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ Moyă=dŇ‘Č ÉrtŇĎ oehČwĘ tŇrĳĎxĽUĲĎmĲĂC lk
¡ĄŇ ’ĎyĲĄ Mk
ËĆŇ xĞbŇĘ zĂ MoyÌBĘ 6
: hŇYĲĆrĎyĲĄ âl¿ ’Ch¡ lCG¿jĂ yS
ĳĂ ylĂè
Ę hČ MoIăBČ lk
¡ĄŇ ’ĎyĲĄ lk
ŁŇ¿ ’ĎhĲĄ M’
ËĂ wĘ : PŇrĲĄv
Ď yĂ 7
SpĆŇ¿eĆhČ hŇt
ËŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ lQ
ĳĄ xĂ ho¡ĎhyĘ SdŇĆq
Ł ¿ =tŇ’Ć=yJĲĂ ’v
ĎŔ yĂ onăwŁ‘Ğ ÉwylĎkŇĘ Ł’ĲwĘ 8
tŇ¿’Č jĘ hŇËĆQkČŇtŇĘ âlÌ MkĆŔYĘrĘ’Č ryY
ăĂ qĘ=tŇ’Ć ÉMkĆŇrĘYĘqĚbŇĘ CĲ : hĎyUĲĆ‘ČmĲĄ ’wh
¡Ă hČ 9
llĄŔo‘tŇĘ âlă ÉìmĘrĘkČŇwĘ : TuĲĄlČtŇĘ âl¿ ì¡ŇrĘyYĲĂqĘ TqĆ¿lĆ wĘ rY
Łĳ qĘlĂ ì¡ŇdĘŇW
ĲĎ 10
ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MtŔĎ ’
Ł bŇŁză‘ĞêĲČ ÉrGĄlČwĘ ynąĂ‘Ďl
ĲĆ TuĳĄlČtŇĘ âlă ì¡ŇmĘrĘJČ TrĆp
¿ŇĆ C
: otŇĲ ymĂ‘ĞB
ĲČ Sy’
¿Ă Cr¡uĘS
Č tŇĘ =âlĲwĘ CS
¿ xĞkĲČŇtŇĘ =âlĲwĘ CbŇŁnĳgŇĘ êĂ âl¡ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ 11
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ MS
¿Ą =tŇ’Ć ê
ËĎ lĘQČxĂwĘ rqĆĳè
Ď lČ ym
¡Ă S
Ę bŇĂ C‘¿bŇĘ è
ĲĎ tŇĂ =âlĲwĘ 12
ì¡ŇêĘ’Ă ryk
ËŇĂ W
Ď tŇ¿ČQ‘ĚjĘ NylĂÂtŇĎ =âlĲř lzŁĳgŇĘ tŇĂ âlăwĘ ì¡Ň‘ĞrĲĄ=tŇ’Ć qS
Ł ¿ ‘ĞtĲŇČ =âl 13
lS
Łĳ kŇĘ mĂ Nê
¡Ą tŇĂ âl¿ rCŔĄ‘Ă ynăĄpŇĘ lĂwĘ SrĄŔxĄ lQ
ăĄ qČtŇĘ =âlĲ : rqĆŁBĲ=dŇ‘Č 14
’v
ăĎ tŇĂ =âlĲ TjĎŔS
Ę UĂBČ É lwĆ‘ÄĎ CW
¿ ‘ĞtĲŇČ =âl : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ìŇyh
¡ĆŁl’ĹUĲĄ tŇĎ ’Ňr¿ĄyĎwĘ 15
ld=ynp
.NhĆBĎ rybs v.30 .rsx tS
Ł pĎeĘhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.29 .yrqw bytk hQĆ’ĄhĎ ’"sb ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.27
hVy’w rds MwlVt Myqwsp h‘Vt twxp +g Myrdsw .+p Myqwspw .wd‘ [16:1—18:30] hVrph MV v.30
Mypl’ t‘br’ twytw’w .‘ŁqŁw Pl’ Mylmw .[18:1] Zr’ hV‘mk ,[17:1] tybm Vy’ Vy’ ,[15:25] bwzy=yk
’lbw ,’y‘gb hW
Ą ‘ĞmČkĘCĲ n"bw ’y‘g ’lb ’lb hW
Ą ‘ĞmČkĘC ’rwq ’"b ,[18:3] N‘nk=Wr’ hW
Ą ‘ĞmČkĘC +’ Pwlxw .dŁYŁrŁw
qwsp +k l’qzxyb yl’ +h rbd yhyw hrTph v.1 .Ty .’y‘g ’lb =t’Ć ,[16:13] trTqh=t’Ć Ntnw Pwlx
.MyznkV’h ghnmk w"T qwsp d‘ +z qwsp +T swm‘b MyyVk ynbk ’wlh : Mydrpsh ghnmk +k qwsp d‘ +b
.‘"tw y"t ,V"x Nkw =âlwĘ ’"s v.13 .’y‘gb =l’
ĲĆ n"b ’"n v.2

19. 16–34
16
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ëŇąĄltŇĄ =âlĲ : ìŇtĲŇĆ ymĂ‘Ğ Tj
Ł¿ S
Ę êĂ qdŇĆY¡ĆBĘ lodŇĳgĎŇ ynăĄjĘ rD¡ČhĘtŇĆ âl¿wĘ ldĎŔ=ynĄpŇĘ
’n
¿ĎW
Ę tŇĂ =âlĲ : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ ìŇ‘ĳĆrĄ MDăČ=l‘Č dŇŁm¡‘ĞtĲŇČ âl¿ř ìŇyřUĆŔ‘ČBĘ É lykŇĂ rĎ
wyl
¡Ď ‘Ď ’v
¿Ď tŇĂ =âlĲwĘ ìŇtŔĆ ymĂ‘Ğ=tŇ’Ć ÉxČykÄĂ oê xČąĄkŇ oh ìŇĳĆbŇ bĎŇlĘBĂ ìŇyx
¡Ă ’Ď=tŇ’Ć
ìŇomĳJĎ ì¡Ň‘ĞrĲĄlĘ ê
¿Ď bŇĘ hČ’ĲĎwĘ ìŇUĆŔ‘Č ynăĄBĘ=tŇ’Ć ÉrŁFtŇĂ =âlĲwĘ Mu
Ł ą tŇĂ =âlĲ : ’TĘxĲĄ
MyĂ’ČŔlĘJĂ ‘ČyB
ăĂ rĘtŇČ =âlĲ ÉìêĘmĘhĆBĘ ůCrm
Ł S
Ę êĂ ÈytŇČ u
Ł xĚ=tŇ’Ć : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ
: ìŇyl
ĲĆ ‘Ď hŇ¡Ćl‘ĞyĲČ âl¿ znĄŔTĘ‘ČS
ĲČ ÉMyĂ’ÄČ lĘJĂ dŇgĆŇąbĆŇ C MyĂ’ĳĎlĘJĂ ‘răČzĘtŇĂ =âlĲ ì¡ŇdĘŇW
ĲĎř
tŇpĆŇrăĆxĹnĲĆ ÉhxĎpŇĘ S
Ă ’wh
ąĂ wĘ ‘rČzĆę=tŇbČŇkŇĘ S
Ă hŇè
ĎÁ ’Ă=tŇ’Ć bŇJÄČ S
Ę yĂ=yJĲĂ Sy’ĂwĘţ
hŇËĆh
y Ę êĲĂ tŇrĆu
Ł Ì BĂ Hl
ĳĎ =NêČnĂ âlă hŇ¡S
Ď pŇĘ xĚ o’¿ hŇtŇĎ DĎŔpŇĘ nĂ âlă ÉhDĄpŇĘ hĎwĘ Sy’ĂŔlĘ
xtŇČ ¡jĆ =l’Ć hoĎŔhyl
ĲČ ÉomS
Ď ’Ğ=tŇ’Ć ’yb
ąŇĂ hĄwĘ : hŇS
Ď jĲĎxĚ âl¿=yJĂ CtŇ¡ mĘCyĲ âl¿
ynăĄpŇĘ lĂ ÉMS
Ď ’ĎhĲĎ ly’
ąĄBĘ NhĄÁJ
Ł hČ wylĎÄ‘Ď žrjĆkŇĂ wĘ : MS
ĲĎ ’Ď ly’¡Ą dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă
: ’TĲĎxĎ rS
¿Ć ’Ğ otŇ¡ ’ŇFĎxČmĲĄ olŔ xl
ăČ sĘnĂwĘ ’T
ĳĎ xĎ rS
ăĆ ’Ğ otŇ¡ ’ŇFĎxČ=l‘Č hoĎŔhyĘ
otŇ¡ lĎrĘ‘Ď Mê
¿Ć lĘrČ‘ĞwĲČ lkĎŔ’ĞmĲČ Z‘ăĄ=lJĎ ÉMêĆ‘ĘTČnĘC ZrĆ’ĎęhĎ=l’Ć C’b
Ł ăŇ tŇĎ =ykĲŇĂ wĘ
ÉhnĎè
Ď bČŇC : lk
ĲĄŇ ’ĎyĲĄ âl¿ Myl
¡Ă rĄ‘Ğ Mk
ËĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ MynęĂ S
Ď SŁlăS
Ď oyĳrĘjĂ=tŇ’Ć
hŇăĎè
n Ď bČŇC : hoĲĎhyl
ĲČ Myl
¡Ă CQhĂ SdŇĆq
Ł ¿ oyĳrĘjĂ=lJĎ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ tŇ‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ
ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ otŇĳ ’ĎCbŇĲ êĘ Mk
¡ĆŇ lĎ PŇys
¿Ă ohlĘ oyŔrĘjĂ=tŇ’Ć ÉClkŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ tŇśS
Ăę ymĂxĞhĲČ
âlă : CnnĲĄo‘tŇĘ âl¿wĘ CS
¡ xĞĲnČ tŇĘ âl¿ MDĳĎhČ=l‘Č Cl¡kŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ âl¿ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ
SpĆŇnĆęlĎ TrĆW
ăĆ wĘ : ìŇĲnĆ qĎzĘ tŇ¿’Č jĘ tŇ¡’Ą tŇyxĂŔS
Ę tŇČ âlăwĘ Mk
ĳĆŇ S
Ę ’ŇrĲ
Ł tŇ¡’Č jĘ CpŇuŔĂ tŇČ
: śhoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ Mk
ĳĆŇ BĎ Cn¡êĘtŇĂ âl¿ ‘qČŔ‘ĞqĲČ tŇbĆŇŁtŇă kŇĘ C MkĆŔrĘW
Č bŇĘ BĂ ÉCnêĘtŇĂ âlą
ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ¿’Ď lĘmĲĎC ZrĆ’ĎŔhĎ hŇăĆz
n Ę tŇĂ =âlĲwĘ Ht
ĳŇĎ onzĘhČlĘ ì¡ŇêĘBĂ=tŇ’ĲĆ lQ
¿Ą xČêĘ=l’Č
CnąpŇĘ êĂ=l’Č : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ C’rĳĎyêĂ yS
¡Ă DĎqĘmĂC Crm
ŁŔ S
Ę êĂ yt
ăŇČ ŁtŇBĘS
Č =tŇ’Ć : hŇUĲĎzĂ
ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ Mh
ĳĆ bĎŇ hŇă’Ď mĘTĎlĘ CS
¡ qĘbČŇêĘ=l’Č MynĂŔ‘ŁDĘIĂhČ=l’ĆwĘ ÉtŁbŇ’
Ł hĲĎ=l’Ć
ìŇyh
¡ĆŁl’ĹUĲĄ tŇĎ ’Ňr¿ĄyĎwĘ NqĳĄzĎ ynăĄjĘ ê
¡Ď rĘdČŇhĲĎwĘ MCqŔêĎ ÉhbĎŇyW
Ą ynąĄjĘmĂ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ
Cn¡otŇ âl¿ Mk
ĳĆŇ YĘrĘ’ČBĘ rG¡Ą śìËŇêĘ’Ă rCgÌŇyĎř=ykĲŇĂ wĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ
Éol ê
¿Ď bŇĘ hČ’ĲĎwĘ MkĆęêĘ’Ă rGăĎhČ ű rGăĄhČ MkĆÁlĎ hŇyÄĆhĘyĲĂ žMJĆmĂ xrăĎzĘ’ĆJĘ : otŇĲ ’
Ł
Kwmk
.q"dw y"k y"t ,’"t ,y"k V"x Nkw =âlwĘ ’"s v.16 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ìUĆ‘ČBĘ ’"s v.16
hw¿hy ’"s v.28 .’lm tyS
Ă ymĂx
Ğ hČ yllhb ,ymlVwry Nk v.25 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ìdĘW
Ď wĘ ’"s v.19
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MkĆêĘ’Ă ’"s v.33 .rwg¿y ’"s v.33 .s"tw ‘"t ,y"k ’"t Nkw Mk
ĲĆ yhĄŁl’
Ĺ
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=âl : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ Mt
¡ŇĆ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ ìŇomŔJĎ 35
qdŇĆYăĆ ynĄzĘ’ŇŁmÌ : hŇrĲĎCWUĘbČŇC lq¡ĎS
Ę UĂBČ hŇDĎěUĂBČ Tj
ĳĎ S
Ę UĂBČ lwĆ‘¡Ď CW
¿ ‘ĞtĲŇČ 36
MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ’Ğ Mk
ĳĆŇ lĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ qdŇĆY¡Ć Nyh
¿Ă wĘ qdŇĆYËĆ tŇpČŇy’¿Ą qdŇĆYĆę=ynĄbŇĘ ’Č
ÉytŇČ u
Ł xĚ=lJĎ=tŇ’Ć Mê
ąĆrĘmČS
Ę C : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ytŇĂ ’Ň¿YĄ oh=rS
Ć ’Ğ 37
: hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ Mt
ĳŇĎ ’
Ł Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ yTČŔjĎS
Ę mĂ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
ůrmČ’Ňê
Ł È l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’ĆwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄř hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ k, 2
Nê
ÌĄ yĂ rS
ĆÄ ’Ğ l’ĄęrĎW
Ę yĂBĘ rGăĎhČ ű rGăĄhČ=NmĂC l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ynĄÄBĘmĂ žSy’Ă Sy’
ăĂ
Nê
ąĄ ’Ć ynÂ’
Ă Ğ wĲČ : NbĆŇ’ĲĎbĎŇ Chm
¿Ě GĘrĘyĂ ZrĆ’¡ĎhĎ M‘¿Č tŇĳmĎ Cy tŇomă ëŇlĆŁU¡lČ o‘ËrĘEČmĂ 3
Nt
ăŇČ nĎ Éo‘rĘEČmĂ yJ
ąĂ oUĳ‘Č bŇrĆuăĆmĂ otŇ¡ ’
Ł yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ ’ChŔhČ Sy’
ăĂ BĎ ÉynČjĎ=tŇ’Ć
M’ÃĂ wĘ : yS
ĲĂ dĘŇqĎ MS
¿Ą =tŇ’Ć lQ
¡Ą xČlĘC yS
ĂŔ DĎqĘmĂ=tŇ’Ć É’UĄTČ N‘ČmČęlĘ ëŇlĆŁUŔlČ 4
oê¿tŇĂ BĘ ’ChŔhČ Sy’
ăĂ hĎ=NmĂ ÉMhĆynĄy‘ĲĄ=tŇ’Ć ZrĆ’ÁĎ hĎ M‘ÄČ žCmĲylĂ‘ĘyČ Ml
ăĄ ‘ĘhČ
Sy’
¿Ă BĎ ynËČjĎ=tŇ’Ć ynÌĂ’Ğ yêÄĂ mĘW
Č wĘ : otŇĲ ’
Ł tŇym
¿Ă hĎ yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ ëŇlĆŁUĳlČ o‘¡rĘEČmĂ 5
tŇonËzĘlĂ wyrĎęxĞ’ĲČ MynăĂEŁhČ=lJĎ ű tŇă’Ą wĘ otÁ’
Ł yêÄĂ rČkŇĘ hĂwĘ oêĳxĘjČS
Ę mĂbŇĘ C ’Ch¡hČ
ÉtŁbŇ’
Ł hĲĎ=l’Ć hŇąĆp
n ŇĘ êĂ rS
ĆÄ ’Ğ SpĆŇeĆęhČwĘ : MUĲĎ‘Č bŇrĆu¿ĆmĂ ëŇlĆŁU¡hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ 6
’whĂŔhČ SpĆŇăeĆBČ ÉynČjĎ=tŇ’Ć yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČ tŇŁn¡zĘlĂ MynĂŔ‘ŁDĘIĂhČ=l’ĆwĘ
yn¿Ă’Ğ śyËJĂ MyS
ĳĂ ŁdŇqĘ Mt
¡ŇĆ yyĂhĘwĲĂ MêŔĆ S
Ę DĂqČtŇĘ hÄĂ wĘ : oUĲ‘Č bŇrĆu¿ĆmĂ otŇ¡ Ł’ř yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ 7
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ Mt
ĳŇĎ ’
Ł Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ ytŔČ u
Ł xĚ=tŇ’Ć ÉMêĆrĘmČS
Ę C : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ 8
tŇomă oU¡’Ă=tŇ’ĆwĘ wyb
ËŇĂ ’Ď=tŇ’Ć lQ
ÌĄ qČyĘ rS
ĆÄ ’Ğ Sy’ęĂ Sy’
ăĂ =yJĂ : Mk
ĲĆŇ S
Ę DĂqČmĘ 9
tŇS
Ć ă’Ą =tŇ’Ć ÉP’ČnĘyĂ rS
ąĆ ’Ğ Sy’ęĂ wĘ : oBĲ wym
¿Ď DĎ lQ
¡Ą qĂ oUË’ĂwĘ wyb
ÌŇĂ ’Ď tŇĳmĎ Cy 10
: tŇpĆŇ’ĲĎeŁhČwĘ PŇ¡’Ą eŁhČ tŇm
¿Č Cy=tŇomřĲ Ch‘ĳĄrĄ tŇS
Ć ă’Ą =tŇ’Ć PŇ¡’Č nĘyĂ rS
¿Ć ’Ğř Sy’ĂŔ
CtŇ¿ mĘCyĲ=tŇomĲ hŇĳĎQGĂ wyb
¡ŇĂ ’Ď tŇ¿wČrĘ‘Ć wybĂŔ’Ď tŇS
Ć ă’Ą =tŇ’Ć ÉbJČS
Ę yĂ rS
ąĆ ’Ğ Sy’ęĂ wĘ 11
CtŇ¡ mĘCyĲ tŇom¿ otŔQĎJČ=tŇ’Ć ÉbJČS
Ę yĂ rS
ąĆ ’Ğ Sy’ęĂ wĘ : MB
ĲĎ Mh
¿Ć ymĄDĘ Mh
¡Ć ynĄS
Ę 12
ÉrkĎŇzĎ=tŇ’Ć bŇąJČ S
Ę yĂ rS
ĆÄ ’Ğ Sy’ęĂ wĘ : MB
ĲĎ Mh
¿Ć ymĄDĘ CW
¡ ‘Ď lbĆŇê
¿Ć Mh
ĳĆ ynĄS
Ę 13
: MB
ĲĎ Mh
¿Ć ymĄDĘ CtŇm
¡Ď Cy tŇom¿ Mh
ĳĆ ynĄS
Ę CW
¡ ‘Ď hŇ¿bĎŇ ‘ĄoêĲ hŇè
ĎŔ ’Ă yb
ăŇĄ JĘS
Ę mĂ
CpąŇrĘW
Ę yĂ S’ÂĄ BĎ ’wh
ĳĂ hŇU
ăĎ zĂ HU
¡Ď ’Ă=tŇ’ĆwĘ hŇËè
Ď ’Ă=tŇ’Ć xuÌČyĂ rS
ĆÄ ’Ğ Sy’ęĂ wĘ 14
oêËbŇĘ kĎŇS
Ę Nê
ÌĄ yĂ rS
ĆÄ ’Ğ Sy’ęĂ wĘ : Mk
ĲĆŇ kŇĘ otŇĲ BĘ hŇU
¡Ď zĂ hŇ¿Ćh
y Ę tŇĲĂ =âlwĘ NhĆŔtŇĘ ’ĆwĘ ÉotŇ’
Ł 15
hmhbb

’"s v.7 .V"x yrqw bytk Nkw ,HtĎ’
Ł rybs v.6 .+y +w twmV Nyy‘ : Vgd ’lb dmlh rm
Ł ’lĄ ’"s v.1 .k
.’y‘g ’lb =tom n"b ’"n v.10 .r"tw s"t ,‘"t Nkw rS
Ć’
Ğ wČ ’"s v.10 .‘"tw V"x Nkw yn’ SodqĎ yk
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bŇrąČqĘêĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇè
Ďę ’ĂwĘ : CgŇrĲ
Ł hĞêĲČ hŇm
¡Ď hĄBĘhČ=tŇ’ĆwĘ tŇĳmĎ Cy tŇomă hŇm
¡Ď hĄbŇĘ BĂ
hŇĳmĎ hĄBĘhČ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ=tŇ’Ć ê
¿Ď gŇĘ rČhĲĎwĘ HtŔĎ ’
Ł hŇ‘ăĎbŇĘ rĂlĘ ÉhmĎhĄBĘ=lJĎ=l’Ć
wyb
ăŇĂ ’Ď=tŇBČ otÃŁx’Ğ=tŇ’Ć xuăČyĂ=rS
Ć ’Ğ Sy’
ăĂ wĘ : MB
ĲĎ Mh
¿Ć ymĄDĘ CtŇm
¡Ď Cy tŇom¿
dŇsĆăxĆ ÉotŇwĎrĘ‘Ć=tŇ’Ć hŇą’Ć rĘtŇĂ ’yhÄĂ wĘ HtÁĎ wĎrĘ‘Ć=tŇ’Ć hŇ’ÄĎ rĎwĘ oU’Ăţ=tŇbČŇ o’ăř
: ’v
ĲĎ yĂ on¿wŁ‘Ğ hŇ¡ĎQGĂ otŇË x
Ł ’Ğ tŇÌČrĘ‘
w Ć MU
ĳĎ ‘Č ynăĄBĘ yn¡Ąy‘ĄlĘ CtŔrĘkŇĘ nÄĂ wĘ ’ChŔ
HrăĎq
Ł mĘ=tŇ’Ćř ÉHtŇĎ wĎrĘ‘Ć=tŇ’Ć hŇąĎQgŇĂ wĘ hŇwĎęDĎ hŇè
ĎÁ ’Ă=tŇ’Ć bŇJČÄS
Ę yĂ=rS
Ć ’Ğ Sy’ĂwĘţ
bŇrĆu¿ĆmĂ Mh
¡Ć ynĄS
Ę CtŇ¿ rĘkŇĘ nĂwĘ hĎym
ĳĆDĎ roqămĘ=tŇ’Ć hŇt
¡ŇĎ QĘGĂ ’yhěĂ wĘ hŇrĎŔ‘ĹhĲĆ
orË’ĄS
Ę =tŇ’Ć yJÌĂ hŇĳĄQgČŇtŇĘ âlă ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď tŇox¿’ĞwĲČ ìËŇUĘ’Ă tŇoxÌ’Ğ tŇwČÄrĘ‘ĆwĘ : MUĲĎ‘Č
hŇĳĎQGĂ od¡ŇD
Ł tŇ¿wČrĘ‘Ć otŔdĎŇDă
Ł =tŇ’Ć ÉbJČS
Ę yĂ rS
ąĆ ’Ğ Sy’ęĂ wĘ : C’v
ĲĎ yĂ Mn
¿ĎwŁ‘Ğ hŇr¡Ď‘ĹhĲĆ
wyx
¡Ă ’Ď tŇS
Ć ¿’Ą =tŇ’Ć xuËČyĂ rS
¿Ć ’Ğ Sy’ęĂ wĘ : CtŇm
ĲĚ yĎ Myr¿ĂyrĂ‘Ğ C’v
¡Ď yĂ M’
¿Ď TĘxĆ
=lJĎ=tŇ’Ć Mê
ąĆrĘmČS
Ę C : CyĲhĘyĲĂ Myr¿ĂyrĂ‘Ğ hŇ¡ĎQGĂ wyx
ËĂ ’Ď tŇ¿wČrĘ‘Ć ’wh
ĳĂ hŇDăĎnĂ
ZrĆ’ĎŔhĎ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć ’yqąĂtŇĎ =âlĲwĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ yTČŔjĎS
Ę mĂ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉytŇČ u
Ł xĚ
tŇŁuăxĚBĘ ÉCkŇlĘtĲŇĄ âląwĘ : HB
ĲĎ tŇbĆŇ¿S
Ć lĎ hŇUĎ¡S
Ď Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć ’yb
¿ŇĂ mĄ ynÁĂ ’Ğ rS
ĆÄ ’Ğ
Zq¡Ě’ĎwĲĎ CWŔ‘Ď ÉhQĆ’ĄÄ=lJĎ=tŇ’Ć yJ
ąĂ Mk
ĳĆŇ ynĄjĘmĂ xČ¡ĄQS
Č mĘ yn¿Ă’Ğ=rS
Ć ’Ğ yřoGŔhČ
ÉMkĆŇlĎ hŇeĎąnĆêĘ’Ć ynÂ’
Ă Ğ wĲČ ůMtŇĎ mĎdĘŇ’Č=tŇ’Ć CS
ă rĘyêĲĂ ÈMêĆ’Č MkĆęlĎ rm
ăČ ’
Ł wĲĎ : MB
ĲĎ
=rS
Ć ’Ğ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ’Ğ Sb
ĳĎŇ dĘŇC bŇ¡ĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ ZrĆ’
ËĆ HtŔĎ ’
Ł tŇS
Ć răĆlĎ
ÉhrĎh
Ł FĘhČ hŇąmĎ hĄBĘhČ=NyB
ĲĄ MêÂĆ lĘDČbŇĘ hĂwĘ : MyUĲĂ‘ČhĲĎ=NmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yêĂlĘD¿ČbŇĘ hĂ
MkĆÁytŇĄ ŁSĲpŇĘ nČ=tŇ’Ć CYÄuĘS
Č tŇĘ =âlĲwĘ rh
Ł ĳ FĎlČ ’m
¡Ą FĎhČ PŇo‘¿hĎ=NybĄŇC hŇ’ĎŔmĄFĘlČ
yêĂlĘD¿ČbŇĘ hĂ=rS
Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ Wm
Ł ă rĘêĂ rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ bŇĘ C PŇo‘ębĎŇC hŇm
ăĎ hĄBĘBČ
lD¿ĂbŇĘ ’ČwĲĎ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ Sod¡ŇqĎ yJ
¿Ă MyS
ĂŔ ŁdŇqĘ ÉylĂ MtŇĆ yyąh
Ă Ę wĲĂ : ’UĲĄTČlĘ Mk
¡ĆŇ lĎ
Mh
¿Ć bĎŇ hŇyÄĆhĘyĲĂ=yJĂ hŇè
Ďę ’Ă=o’Ĳ Sy’
ăĂ wĘ : ylĲĂ tŇoy¿hĘlĲĂ MyU
¡Ă ‘ČhĲĎ=NmĂ Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć
: MB
ĲĎ Mh
¿Ć ymĄDĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł Cm¿GĘrĘyĂ NbĆŇË’Ć BĎ CtŇĳmĎ Cy tŇomă yn¡Ă‘ŁDĘyĂ o’¿ bŇo’Ë

’k ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ Nrĳ
Ł hĞ’ĲČ ynăĄBĘ Myn¡ĂhĞŁJĲhČř=l’Ć rm
Ł ¿ ’Ĺ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
Mhl’
,d"dx ,b"d ,’"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =o’ ’"s ,g"dw y"k Myrps bwrb Nkw Pqm ’lbw xnwmb Nk v.17
,V"t ,V"x Nkw MyĂoGhČ ’"s v.23 .s"tw y"k ’"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.18 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx
MyVdq +b Myrdsw .d"s Myqwspw .l’yzyw [19:1—20:27] hVrph MV v.27 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t
Pwlxw .TŁkŁrŁw Mypl’ tVlV twytw’w .xŁsŁw tw’m hnmV Mylmw .[19:23] Zr’h=l’ w’bt ykw ,[19:1] wyht
qV‘t=’l Pwlx ’lbw ,tb M‘ wpTwxw ’y‘gb =o’Ĳ n"b ,rpwVb o’ă ’rwq ’"b ,[20:17] wm’=tb o’ tx’ hlm
.’y‘g ’lb =t’Ć ,[19:13] K‘r=t’

+p8 , sŘ18
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21. 2–22

wyl
ĳĎ ’Ą bŇr¡
Ł uĎhČ orŔ’ĄS
Ę lĂ=M’Ă yJĂť : wyUĲĎ‘ČBĘ ’U
¡Ď FČyĂ=âlĲ SpĆŇ¿nĆlĘ MhĆŔlĄ’Ğ
hŇăbĎŇ oruĘhČ ÉhlĎCtŇBĘhČ otŇą x
Ł ’ĞĲlČ wĘ : wyxĲĂ’ĎlĘC oê¡bŇĂ lĘC on¿bŇĘ lĂwĘ wybĂŔ’ĎlĘC oUă’ĂlĘ
l‘ČB
ăČ ’U
¡Ď FČyĂ âl¿ : ’UĲĎFČyĂ Hl
¡Ď Sy’
ĳĂ lĘ hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ=âl rS
¿Ć ’Ğ wylĎŔ’Ą
âlă Mn
¡ĎqĎzĘ tŇ¿’Č pŇĘ C MS
ĎŔ ’Ňr
Ł BĘ ÉhxĎrĘqĎ hxąřrqy=âlĲ : oQĲxČ¡hĄ lĘ wyU
ĳĎ‘ČBĘ
MhĆŔyhĄŁlă’ŇlĄ ÉCyhĘyĲĂ MyS
ąĂ ŁdŇqĘ : tŇTĆrĲĎW
Ď CT¡rĘW
Ę yĂ âl¿ MrĎŔW
Ď bŇĘ bÄĂ C CxQ
ĳĄ gČŇyĘ
Mh
ËĆ yhĄŁlĲ’Ĺ MxĆÌlĆ hoĎÁhyĘ yè
ĄÄ ’Ă=tŇ’Ć žyJĂ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ MS
¡Ą ClŔQĘxČyĘ âlăwĘ
hŇËè
Ď ’ĂwĘ CxuĎŔyĂ âlă ÉhlĎlĎxĞwĲČ hŇąĎz
nŁ hŇè
ĎÄ ’Ă : SdŇĆŁqĲ Cyh
¿Ď wĘ Mb
¡ŇĂ yrĂqĘmČ Mh
¿Ą
oêŔS
Ę DČřqÄĂ wĘ : wyhĲĎŁl’ŇĲlĄ ’Ch¡ Sd¿
ŁŇ qĎ=yJĲĂ CxuĳĎyĂ âlă HS
¡Ď y’ĂmĲĄ hŇ¿S
Ď CrGĘ
yn¿Ă’Ğ SodŔqĎ yJ
ăĂ ëŇQĎŔ=hŇyĆhĘyĲĂ ÉSŁdŇqĎ bŇyrĳĂqĘmČ ’Chă ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ MxĆ¿Ćl=tŇ’Ć=yJĲřĂ
’yh
ăĂ ÉhĎybÄĂ ’Ď=tŇ’Ć tŇonĳzĘlĂ lx
¡Ą tŇĄ yJ
¿Ă NhĄŔJ
Ł Sy’
ăĂ ÉtbČŇC : Mk
ĲĆŇ S
Ę DĂqČmĘ ho¡ĎhyĘ
wyxÁĎ ’ĆmĲĄ lodÄGĎhČ žNhĄJ
Ł hČwĘ
: PŇrĲĄv
Ď êĂ S’
¡Ą BĎ tŇlĆQĆŔxČmĘ
SB
Ł ¡ lĘlĂ odŔyĎ=tŇ’Ć ’Q
ăĄ mĂC ÉhxĎS
Ę UĂhČ NmĆąS
Ć ű oS
ă ’Ňr
Ł =l‘Č qY
¿Č Cy=rS
Ć ’ĞřĲ
=lJĎ l‘ËČwĘ : MrĲ
Ł pŇĘ yĂ âl¿ wyd¡ĎŇgĎŇbŇĘ C ‘rĎŔpŇĘ yĂ âlă ÉoS’Ňr
Ł =tŇ’Ć MydĳĂŇgĎŇBĘhČ=tŇ’Ć
âlă ÉSDĎqĘUĂhČ=NmĂC : ’UĲĎFČyĂ âl¿ oU¡’ĂlĘC wyb
¿ŇĂ ’ĎlĘ ’b
ŁĳŇ yĎ âlă tŇ¡mĄ tŇS
Ł ¿ pŇĘ nČ
wyh
ËĎŁl’Ĺ tŇÌxČ S
Ę mĂ NmĆăS
Ć rzĆnĄţ yJÃĂ wyh
ĳĎŁl’Ĺ SDăČqĘmĂ tŇ¡’Ą lQĄŔxČyĘ âlăwĘ ’YĄŔyĄ
ÉhS
Ď CrgŇĘ C hŇąĎm
n Ď lĘ’Č : xuĲĎyĂ hĎyl
¡Ć CtŇbŇĘ bŇĂ hŇ¿è
Ď ’Ă ’ChěwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ wyl
¡Ď ‘Ď
: hŇè
ĲĎ ’Ă xu¿ČyĂ wyU
¡Ď ‘ČmĲĄ hŇ¿ĎlCtŇBĘ=M’Ă yJ
ËĂ xuĳĎyĂ âlă hŇQĆ¡’Ą =tŇ’Ć hŇnĎŔzŁ hŇăĎllĎxĞwĲČ
: oSĲDĘqČmĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ wyU
ĳĎ‘ČBĘ o‘¡rĘzČ lQ
¿Ą xČyĘ=âlĲwĘ
Sy’
ăĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆ rB
¿Ą DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ć Łm=l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
MxĆ¿Ćl bŇyr¡ĂqĘhČlĘ bŇrČŔqĘyĂ âlă MCmŔ ÉobŇ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ rS
ĆÄ ’Ğ MtęĎ r
Ł dĲŁŇ lĘ ìÂ‘ĞrĘEČmĲĂ
xČiĄŔpŇĂ o’ă ÉrCĄ‘Ă Sy’
ąĂ bŇrĳĎqĘyĂ âlă MCm¡ oB¿=rS
Ć ’Ğ Sy’
ËĂ =lkĎŇ yJ
¿Ă : wyhĲĎŁl’Ĺ
o’¡ lgĆŇrĳĎ rbĆŇăS
Ć ob¡Ň hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=rS
Ć ’Ğ Sy’ĂŔ o’ă : ‘ČCrĲW
Ď o’¿ Mr¡ĚřxĎ o’¿
tŇpĆŇQĆŔyČ o’ă ÉbrĎgĎŇ o’ą onĳy‘ĄBĘ lQ
ăĚ bČŇêĘ o’¡ qdČŔ=o’ NB
ăĄ gŇĂ =o’Ĳ : dŇyĲĎ rbĆŇ¿S
Ć
âlă NhĄŔJ
Ł hČ Nră
Ł hĞ’ĲČ É‘rČEĆÄmĂ MCmę oBă=rS
Ć ’Ğ Sy’Â=lJ
Ă Ď : ëŇS
Ć ’ĲĎ xČor¿mĘ o’¡
SG
¡ČyĂ âl¿ wyhĎŔŁl’Ĺ MxĆăĆl tŇ’Ąť oBŔ MCmă hoĳĎhyĘ yè
ăĄ ’Ă=tŇ’Ć bŇyr¡ĂqĘhČlĘ SGČŔyĂ
: lk
ĲĄŇ ’ŇyŁ MyS
¡Ă dĎŇuĽhČ=NmĂC MyS
ĳĂ dĎŇuĽhČ yS
¡Ą dĘŇuĎmĂ wyhĎŔŁl’Ĺ MxĆăĆl : bŇyrĲĂqĘhČlĘ
K’

MynhJ
Łh
ĲČ n"b ,’"b Nk v.1 .’"l qwsp d‘ w"T qwsp d"m l’qzxyb Mywlh Mynhkhw hrTph v.1 .’k
,h"dx ,’"d Nkw rybt yJ
ËĂ ’"s v.8 .’lz’ ’lb hgwmb v.8 .yrq CxrĘqĘyĂ ,bytk hxĎrĘqĘyĂ v.5 .’y‘gb
.’lm MCrxĎ ’"s v.18 .’y‘g =rS
Ć’
ĞĲ wxyryb Nk v.10 .w"Tdw d"yd ,b"yd

2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12

13, 14

15
16, 17

18
19
20
21

22

21. 23–22. 16

rm’
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oBĳ MCmă=yJřĂ SG
¡ČyĂ âl¿ xČËBĄ zĘUĂhČ=l’ĆwĘ ’b
Ł ę yĎ âlă tŇkĆŇŁrÁjĎhČ=l’Ć ëŇă’Č
24 h
ŇS
ĆŔ m
Ł rB
ăĄ dČŇyĘwČ : MS
ĲĎ DĘqČmĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ yS
ČŔ DĎqĘmĂ=tŇ’Ć É lQĄxČyĘ âląwĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¡ĄBĘ=lJĎ=l’ĲĆwĘ wynĳĎBĎ=l’ĆwĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆ
bk, 2 ÉCrzĘĲeĎ yĂwĘ wynĎęB
Ď =l’ĆwĘ Nr
Ł Á hĞ’ĲČ=l’ĲĆ rBĄÄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
Mh
ÌĄ rS
ĆÄ ’Ğ yS
ĳĂ dĘŇqĎ MS
ăĄ =tŇ’Ć Cl¡QĘxČyĘ âl¿wĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yS
ăĄ dĘŇuĎmĂ
3 =rS
Ć ’Ğ ű Sy’
ăĂ =lJĎ MkĆÁytŇĄ ŁrÄŁdŇlĘ MhĆęlĄ’Ğ rm
Ł ă ’Ĺ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yl
¡Ă MyS
ËĂ DĂqĘmČ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CSyDąĂqĘyČ rS
ĆÄ ’Ğ ÉMyS
Ă dĎŇuĽhČ=l’Ć MkĆę‘ĞrĘzČ=lJĎmĂ bŇrăČqĘyĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yn¡ČpĎŇQĘmĂ ’wh
ËĂ hČ SpĆŇÌĆh
e Č hŇtÂĎ rĘkŇĘ nĂwĘ wyl
ĳĎ ‘Ď otŇ¡ ’ĎmĘTĚwĘ hoĎŔhyl
ĲČ
4 d
Ň ‘¡Č lkČŔ’ŇyŁ âlă ÉMyS
Ă dĎŇuĽBČ bŇzĎŔ o’ă É‘ČCrÄYĎ ’ChąwĘ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ ‘rČEăĆmĂ Sy’ÂĂ Sy’
ăĂ
CeU
¡Ć mĂ ’Y
¿Ą êĄ=rS
Ć ’Ğ Sy’ĂŔ o’ă SpĆŇnĆŔ=’mĄTĘ=lkĎŇBĘ É‘ČgĄÄeŁhČwĘ rh
ĳĎTĘyĂ rS
ăĆ ’Ğ
5 ol
ĳ =’mĎTĘyĂ rS
ăĆ ’Ğ ZrĆS
¡Ć =lkĎŇBĘ ‘GČŔyĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉSy’Ă=o’ : ‘rČzĲĎ=tŇbČŇkŇĘ S
Ă
6 oB
Ŕ =‘GČêĲĂ rS
ăĆ ’Ğ SpĆŇnĆť : otŇĲ ’ĎmĘTĚ lk
ŁŇ¡ lĘ olŔ=’mĎTĘyĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉMdĎŇ’ĎbŇĘ o’ą
or¡W
Ď BĘ Zx
¿Č rĎ=M’Ă yJ
ËĂ MyS
ĂŔ dĎŇuĽhČ=NmĂ É lkČŇ’ŇyŁ âląwĘ bŇrĆ‘ĳĎhĎ=dŇ‘Č hŇ¡’Ď mĘTĲĎwĘ
7 om
¡ xĘlČ yJ
¿Ă MyS
ĂŔ dĎŇuĽhČ=NmĂ lk
ăČŇ ’ŇyŁ ÉrxČ’ČwĘ rh
ĳĄTĎwĘ SmĆ¡è
Ć hČ ’b
¿ĎŇ C : MyĂUĲĎBČ
8, 9 Crăm
ĘS
ĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ Hb
ĳĎŇ =hŇ’ĎmĘTĎlĘ lk
¡ČŇ ’ŇyŁ âl¿ hŇËpĎŇ rĄTĘC hŇÌĎlbĄŇnĘ : ’ChĲ
yn¿Ă’Ğ Chl
ĳĚ QĘxČyĘ yJ
ăĂ ob¡Ň CtŇ¿mĄ C ’TĘxĄŔ ÉwylĎ‘Ď C’ąW
Ę yĂ=âlĲwĘ yêęĂ rĘmČS
Ę mĂ=tŇ’Ć
10 ryk
¡ŇĂ W
Ď wĘ Nh
ËĄ J
Ł bŇ¿S
Č oê SdŇĆq
Ł ĳ lkČŇ’ŇyăŁ=âl rz¡Ď=lkĎŇwĘ : MS
ĲĎ DĘqČmĘ ho¡ĎhyĘ
11 lk
ČŇ ’ŇyăŁ ’Ch¡ ojŔsĘJČ NyăČnĘqĂ ÉSpĆŇnĆÄ hŇ¿Ćq
n Ę yĂ=yJĲĂ NhĄęŁkŇwĘ : SdŇĆŁqĲ lkČŇ’Ňy¿Ł=âl
12 Sy’
ăĂ lĘ hŇ¡Ćh
y Ę tŇĲĂ yJ
¿Ă NhĄŔJ
Ł =tŇbČÄC : omĲxĘlČbŇĘ Cl¿kŇĘ ’ŇyĲŁ Mh
¡Ą otŔyBĄ dŇyl
ăĂ ywĂ oBĳ
13 h
Ň yÁĆhĘtŇĲĂ yJÄĂ žNhĄJ
Ł =tŇbČŇC : lk
ĲĄŇ ’ŇŁtŇ âl¿ MyS
¡Ă dĎŇuĽhČ tŇm
¿Č CrtŇĘ BĂ ’whěĂ rzĳĎ
hĎyrĆŔC‘nĘJřĂ ÉhĎybÄĂ ’Ď tŇyB
ąĄ=l’Ć hŇbÂĎ S
Ď wĘ ůHlĎ Ny’ăĄ È‘rČzĆwĘ hŇS
Ďę CrgŇĘ C hŇăĎm
n Ď lĘ’Č
14 lk
¿ČŇ ’ŇyŁ=yJĲĂ Sy’ěĂ wĘ : oBĲ lkČŇ’Ňy¿Ł=âl rz¡Ď=lkĎŇwĘ lk
ĳĄŇ ’Ňê
Ł hĎyb
¡ŇĂ ’Ď MxĆ¿ĆQmĂ
15 âl
ă wĘ : SdŇĆŁuĲhČ=tŇ’Ć Nh
¡Ą J
Ł lČ Nt
¿ŇČ nĎwĘ wylĎŔ‘Ď ÉotŇyřS
Ă mĲĂxĞ PŇsyĎwĘ
ąČ hŇĳĎgŇ gĎŇS
Ę BĂ SdŇĆq
Ł¡
16 C’yv
ąĂ hĂwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ Cmyr¡ĂyĎ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ąř l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ yS
¡Ą dĘŇqĎ=tŇ’Ć ClŔQĘxČyĘ
: MS
ĲĎ DĘqČmĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ Mh
ĳĆ yS
Ą dĘŇqĎ=tŇ’Ć Ml
¡Ď kŇĘ ’ĎBĘ hŇmĎŔS
Ę ’Č NwăŁ‘Ğ ÉMtŇĎ o’
23

rbdyw
’"sb v.15

.otS
Ă ymĂx
Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.14

.b"d Nkw hĎyrĆC‘nĘBĂ ’"s v.13 .bk .yJ
ăĂ ’"s v.23
.t’Ą tlm N’k ’Ymn ’l V"xbw
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22. 17–23. 3

wynĎęBĎ=l’ĆwĘ Nr
Ł Á hĞ’ĲČ=l’ĲĆ rBĄÄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ 17, 18
l’ĄÁrĎW
Ę yĂ tŇyBĄÄmĂ žSy’Ă Sy’
ăĂ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=lJĎ É l’ĆwĘ
=lkĎŇlĘC ÉMhĆyrĄdĘŇnĂ=lkĎŇlĘ ÉonBĎrĘqĎ bŇyrąĂqĘyČ rS
ĆÄ ’Ğ l’ĄęrĎW
Ę yĂBĘ śrăGĄhČ=NmĂC
rkĎŔzĎ Mym
ăĂ êĎ Mk
ĳĆŇ nĘŁYĲrĘlĲĂ : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ ho¡Ďhyl
ĲČ CbŇyr¿ĂqĘyČ=rS
Ć ’Ğ MtŔĎ obŇdĘŇnĂ 19
CbŇyrĳĂqĘtŇČ âlă MCm¡ oB¿=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁË : MyEĲĂ‘Ăb
ĲĎŇ C Myb
¡ŇĂ W
Ď JĘBČ rqěĎ BĎBČ 20
hoĎŔhyl
ĲČ ÉMymĂlĎS
Ę =xbČŇĲzĆ bŇyrąĂqĘyČ=yJĲĂ Sy’ęĂ wĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ NoY¡rĎlĘ âl¿=yJĂ 21
NoYŔrĎlĘ ÉhyĆhĘyĲĂ Mym
ąĂ êĎ N’ŇŁ~ĳbČŇ o’ă rq¡ĎBĎBČ hŇbĎŔdĎŇnĘlĂ o’ă ÉrdŇĆnĆÄ=’QĄpČŇlĘ
tŇlĆBĆęyČ=o’Ĳ ZCrăxĎ=o’Ĳ rCbÁS
Ď o’Ä žtrĆCĆ‘Č : oBĲ=hŇyĆhĘyĲĂ âl¿ MCm¡=lJĎ 22
Cn¿êĘtŇĂ =âlĲ hŇè
Ćę ’ĂwĘ hoĳĎhyl
ĲČ hŇQĆ¡’Ą CbŇyr¿ĂqĘtŇČ =âlĲ tŇpĆŇQĆŔyČ o’ă ÉbrĎgĎŇ o’ą
ÉhbĎŇdĎŇnĘ TClĳqĎwĘ ‘ČCrăW
Ď hŇ¡W
Ć wĎ roS
¿ wĘ : hoĲĎhyl
ĲČ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č Mh
ËĆ mĄ 23
âl¿ tŇCrŔkĎŇwĘ qCtŇă nĎwĘ ÉtCtŇkĎŇwĘ ëŇC‘ąmĎC : hŇYĲĆrĎyĲĄ âl¿ rdŇĆ¡nĄlĘC otŔ’
Ł hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ 24
CbŇyrËĂqĘtŇČ âl¿ rkĎęnĄ=NBĆ dŇIăČmĂC : CWĲ‘ĞtĲŇČ âl¿ Mk
¡ĆŇ YĘrĘ’ČbŇĘ CĲ hoĳĎhyl
ĲČ CbŇyr¡ĂqĘtŇČ 25
âl¿ MBĎŔ MCmă ÉMhĆBĎ Mt
ąŇĎ xĎS
Ę mĎ yJ
ăĂ hŇQĆĳ’Ą =lJĎmĂ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ MxĆ¿Ćl=tŇ’Ć
roS
ă : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
: Mk
ĲĆŇ lĎ CY¡rĎyĲĄ 26, 27
MoIąmĂC oUĳ’Ă tŇxČê
ăČ Mym
¡Ă yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă hŇËĎh
y Ď wĘ dŇlĄŔCĎyĂ yJ
ăĂ Éz‘Ą=o’ bŇW
Ć ąĆkŇ =o’
otŇă ’
Ł hŇĳĆW=o’ř roS
¡ wĘ : hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă NB
¿Č rĘqĎlĘ hŇYĆěrĎyĲĄ hŇ’ĎlĘhĎŔwĎ ÉynĂymĂè
Ę hČ 28
hoĳĎhyl
ĲČ hŇd¡ĎŇoê=xbČŇĲzĆ Cx¿BĘzĘtŇĂ =ykĲŇĂ wĘ : dŇxĲĎ’Ć Moy¿BĘ CT¡xĞS
Ę tŇĂ âl¿ onŔBĘ=tŇ’ĆwĘ 29
rqĆŁBĳ=dŇ‘Č CeU
¡Ć mĂ Cryt¿ĂŇotŇ=âlĲ lkĄŔ’ĎyĲĄ É’ChhČ MoIąBČ : CxřB
ĲĎ zĘêĂ Mk
¡ĆŇ nĘY
Ł Ĳ rĘlĲĂ 30
âląwĘ : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ Mt
ĳŇĎ ’
Ł Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ ytŔČ wŁYĘmĂ ÉMêĆrĘmČS
Ę C : hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ 31, 32
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ yêŔĂ S
Ę DČqĘnÄĂ wĘ yS
ĂŔ dĘŇqĎ MS
ăĄ =tŇ’Ć ÉClQĘxČtŇĘ
Myh
ĳĂ Łl’ŇĲlĄ Mk
¡ĆŇ lĎ tŇoy¿hĘlĲĂ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć ’yY
ąĂ oUhČ : Mk
ĲĆŇ S
Ę DĂqČmĘ 33
: hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ
ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=l’Ć rBÂĄ DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ gk, 2
Mh
¡Ą hŇQĆ¿’Ą SdŇĆŁqĳ y’ăĄrĎqĘmĂ Mt
¡ŇĎ ’
Ł C’¿rĘqĘêĂ=rS
Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ ydăŇĄ‘ĞomĲ MhĆŔlĄ’Ğ
tŇąBČ S
Č y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăbČŇC ůhkĎŇ’ŇlĎmĘ hŇăW
Ć ‘ĎêĲĄ ÈMymĂyĎ tŇS
Ć ăS
Ą : ydŇĲĎ‘ĞomĲ 3
hoĎŔhyl
ĲČ É’whĂ tŇ¿BĎ S
Č CW
ĳ ‘ĞtĲŇČ âlă hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ=lJĎ SdŇĆŁqŔ=’rĎqĘmĂ ÉNotŇBĎS
Č
lkb
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw rGĎhČ rgh ’"s v.18 .+’ qwsp ly‘l Nyy‘ : rds N’k Ny’ ’"sb v.17
.s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw Chx
Ě BĎzĘêĂ ’"s v.29 .w"d Nkw Pqm ’lbw xnwm o’ă ’"s v.28
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: Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ S
Ę omĲ lk
ŁŇ¡ BĘ
: MdŇĲĎ‘ĞomĲBĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł C’¿rĘqĘêĂ=rS
Ć ’Ğ SdŇĆq
Ł ĳ y’¡ĄrĎqĘmĂ hoĎŔhyĘ ydăŇĄ‘ĞomĲ hŇQĆ’Ąť
xsČ¡jĆ MyĂB
ĳĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB
ăĄ SdŇĆx
Ł ¡ lČ śrW
ËĎ ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČBĘ NoSę’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxăBČ
hoĳĎhyl
ĲČ tŇo~¡UČhČ gŇx
¿Č hŇEĆŔhČ SdŇĆx
Ł ă lČ ÉMoy rW
¿Ď ‘Ď hŇè
ĎÄ mĂxĞb
ĲČŇ C : hoĲĎhyl
ĲČ
hŇăĆh
y Ę yĲĂ SdŇĆŁq¡=’rĎqĘmĂ NoSŔ’ŇrĂhĲĎ ÉMoIBČ : Clk
ĲĄŇ ’Ňê
Ł tŇo~¿mČ Mym
¡Ă yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă
ho¡Ďhyl
ĲČ hŇËè
Ć ’Ă Mê
¿ĆbŇĘ rČqĘhĂwĘ : CWĲ‘ĞtĲŇČ âl¿ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lJĎ Mk
ĳĆŇ lĎ
hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lJĎ SdŇĆŁqŔ=’rĎqĘmĂ Éy‘ĂybŇĂ è
Ę hČ MoIąBČř Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă
: CWĲ‘ĞtĲŇČ âl¿
ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=l’Ć rBÂĄ DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
Mê
¡Ć rĘYČqĘC śMkĆŔlĎ Nt
ăŇĄ nŁ ÉynĂ’Ğ rS
ąĆ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ=l’Ć C’b
Ł ăŇ tŇĎ =yJĲĂ MhĆŔlĄ’Ğ
: NhĲĄJ
Ł hČ=l’Ć Mk
¡ĆŇ rĘyYĲĂqĘ tŇyS
¿Ă ’ŇrĄ rmĆŁ‘Ë=tŇ’Ć Mt
¿ŇĆ ’ŇbĄŇhĞwĲČ HrĳĎyYĂqĘ=tŇ’Ć
Cep
¡ĆŇ ynĂyĘ tŇBĎŔè
Č hČ ÉtrČxĽUĲĎmĲĂ Mk
ĳĆŇ nĘŁYĲrĘlĲĂ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ rmĆŁ‘ËhĎ=tŇ’Ć PŇynÌĂhĄwĘ
otŇË nĎS
Ę =NBĆ Mym
ÌĂ êĎ WbĆŇăJĆ rmĆŁ‘ĳhĎ=tŇ’Ć Mk
¡ĆŇ pŇĘ ynĲĂhĞ Moy¿BĘ MtěĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ : NhĲĄJ
Ł hČ
NmĆËè
Ć bČŇ hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆs
Ł ă MynÁĂ r
Ł W
Ę ‘Ć ynĄÄS
Ę žotŇxĎnĘmĂC : hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡Ďl‘ŁlĘ
žMxĆlĆwĘ : NyhĲĂhČ tŇ‘¿ĂybŇĂ rĘ NyĂy¡Č hŇJ
Ł¿ř sĘnĂwĘ xČŁxĳynĂ xČyrăĄ ho¡Ďhyl
ĲČ hŇ¿è
Ć ’Ă
MkĆŔ’Ğyb
ăŇĂ hĞ dŇ‘Čť hŇEĆŔhČ MoIăhČ ÉMYĆ‘ÄĆ =dŇ‘Č ClękŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ âlă lmĆÁrĘkČŇwĘ ylĂÄqĎwĘ
: Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ S
Ę ŁmĲ lk
ŁŇ¡ BĘ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ ÉMlĎo‘ tŇuąČxĚ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ NB
¡Č rĘqĎ=tŇ’Ć
MkĆŔ’Ğyb
ăŇĂ hĞ ÉMoImĂ tŇBĎŔè
Č hČ tŇrăČxĽUĲĎmĂ ÉMkĆŇlĎ Mê
ąĆrĘpČŇsĘC
tŇrąČxĽUĲĎmĂ dŇ‘ăČ : hŇnĎyyĲĆhĘêĲĂ tŇm
Ł ¿ ymĂêĘ śtŇotŇ¡ BĎS
Č ‘bČŇ¿S
Ć hŇĳĎpŇ CnêĘhČ rmĆŁ‘¡=tŇ’Ć
hŇ¡S
Ď dĎŇxĞ hŇ¿xĎ nĘmĂ Mê
ËĆbŇĘ rČqĘhĂwĘ Moyĳ Myè
ăĂ mĂxĞ Cr¡jĘsĘêĂ tŇ‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ ÉtBĎè
Č hČ
MynĂŔr
Ł W
Ę ‘Ć ynăĄS
Ę ÉMyĂêÄČ S
Ęř hŇpĎęCnêĘ MxĆăĆl ű Cîřyb
ăŇĂ êĎ MkĆÁytŇĄ ŁbÄS
Ęř oUĲmĂ : hoĲĎhyl
ĲČ
Mê
ăĆ bŇĘ rČqĘhĂwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ Myr¡ĂCJBĂ hŇnĎyp
ĳŇĆ ’ĎêĲĄ Zm
¡Ą xĎ hŇnĎyyŔĆhĘêĲĂ tŇlĆŁsă
rqËĎBĎ=NBĆ rp
ÌŇČ C hŇnĎŔS
Ď ynăĄBĘ ÉMmĂymĂêĘ MyW
ąĂ bĎŇJĘ tŇ‘ÄČ bŇĘ S
Ă MxĆQĆęhČ=l‘Č
hŇ¿è
Ą ’Ă MhĆŔyJĄsĘnĂwĘ ÉMtŇĎ xĎnĘmĂC hoĎŔhyl
ĲČ ÉhlĎ‘Ł CyąhĘyĲĂ MyĂnĳĎS
Ę Ml
ăĂ y’ĄwĘ dŇ¡xĎ ’Ć
ynÌĄS
Ę C tŇ’ŇĳFĎ xČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ę Mt
ËŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ : hoĲĎhyl
ĲČ xČŁx¡ynĂ=xČyrĲĄ
MyVbk

: Nyy‘ v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw MoIbČC ’"s v.8 .r"tw ‘"t ,V"x Nkw Moy rV‘ ’"s v.5 .gk
.+T z"T Myrbd : Nyy‘ v.15 .yrq ’lb hJ
Ł sĘnĂwĘ yllhb ,yrq oJsĘnĂwĘ hgwmb v.13 .’"yw +y +h ‘Vwhy
n"b ,hgwmb Nkw MyĂêČS
Ę ť ’"b ’"n v.17 .Vgdb +’ v.17 .’lm MkĆytĄobS
Ę oUmĂ yllhb ,ymlVwry Nk v.17
.ÉMyĂêÄČ S
Ę

sŘ20
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MxĆlĆÄ ž l‘Č MtÃĎ ’
Ł ű Nh
ăĄ J
Ł hČ PŇynăĂhĄwĘ : MymĲĂlĎS
Ę xbČŇ¿Ćl
z Ę hŇ¡ĎS
n Ď yn¿ĄBĘ MyW
ËĂ bĎŇkŇĘ
ho¡Ďhyl
ĲČ Cy¿hĘyĲĂ SdŇĆŁqË MyW
ĳĂ bĎŇJĘ yn¡ĄS
Ę =l‘Č hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉhpĎŇCnêĘ MyrąĂJĚBĂhČ
MkĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉSdŇĆŁqÄ=’rĎqĘmĲĂ hŇEĆęhČ MoIăhČ ű MYĆ‘ăĆBĘ MtÂĆ ’ŇrĎqĘC : NhĲĄJ
Ł lČ
Mk
¡ĆŇ ytŇĄ Łb¿ŇS
Ę omĲ=lkĎŇBĘ Ml
ËĎ o‘ tŇu¿ČxĚ CW
ĳ ‘ĞtĲŇČ âlă hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lJĎ
ÉìdĘŇW
ĲĎ tŇą’Č jĘ hŇQĆÂkČŇtŇĘ =âlĲ MkĆęYĘrĘ’Č ryY
ăĂ qĘ=tŇ’Ć MkÂĆ rĘYĘqĚbŇĘ CĲ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ rĲ
Ł ŁdŇlĘ
yn¡Ă’Ğ MtŔĎ ’
Ł bŇŁză‘ĞêĲČ ÉrGĄlČwĘ ynąĂ‘Ďl
ĲĆ TuĳĄlČtŇĘ âlă ì¡ŇrĘyYĲĂqĘ TqĆ¿lĆ wĘ ìŇrĆŔYĘqĚBĘ
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć rB
ËĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
hŇ‘¡ĎCrêĘ Nor¿kŇĘ zĂ NotŔBĎS
Č ÉMkĆŇlĎ hŇąĆh
y Ę yĲĂ SdŇĆx
Ł ę lČ dŇăxĎ ’ĆBĘ y‘ÁĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁxÄBČ
hŇ¡è
Ć ’Ă Mê
¿ĆbŇĘ rČqĘhĂwĘ CW
ĳ ‘ĞtĲŇČ âlă hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lJĎ : SdŇĆŁqĲ=’rĎqĘmĂ
ëŇ’ČÃ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
: hoĲĎhyl
ĲČ
ÉSdŇĆq
Ł Ä =’rĎqĘmĲĂ ’Chę MyrăĂjĚJĂhČ MoyÌ hŇEĆÁhČ y‘ÄĂ ybŇĂ è
Ę hČ žSdŇĆx
Ł lČ roW
ă ‘ĎB
ĲĆ
: hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă Mê
¿ĆbŇĘ rČqĘhĂwĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁSĲpŇĘ nČ=tŇ’Ć Mt
¡ŇĆ yeĂ‘ĂwĘ MkĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ
ÉMyrĂjĚJĂ Moyą yJ
ăĂ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ CWŔ‘ĞtĲŇČ âlă ÉhkĎŇ’ŇlĎmĘ=lkĎŇwĘ
rS
ăĆ ’Ğ ÉSpĆŇeĆÄhČ=lkĎŇ yJ
ąĂ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ MkĆŔylĄ‘Ğ rj
ăĄkČŇlĘ ’ChŔ
SpĆŇeĆęhČ=lkĎŇwĘ : hĎyUĲĆ‘ČmĲĄ hŇt
¡ŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ hŇeĆŔ‘ĚtŇĘ =âlĲ
=tŇ’Ć yê
ËĂ dĘŇbČŇ’ĞhĲČwĘ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ MYĆ‘¡ĆBĘ hŇkĎŔ’ŇlĎmĘ=lJĎ ÉhW
Ć ‘ĞêĲČ rS
ąĆ ’Ğ
tŇuąČxĚ CW
ĳ ‘ĞtĲŇČ âlă hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ=lJĎř : HUĲĎ‘Č bŇrĆu¿ĆmĂ ’wh
¡Ă hČ SpĆŇ¿eĆhČ
MkĆŔlĎ É’Ch NotŇ¿ BĎS
Č tŇBČÄS
Č : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ S
Ęm
Ł Ĳ lk
ŁŇ¡ BĘ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ ÉMlĎo‘
bŇrĆ‘ĆŔ=dŇ‘Č bŇrĆ‘ăĆmĄ bŇrĆ‘ĆŔBĎ ÉSdŇĆŁxÄlČ hŇ‘ąĎS
Ę tŇĂ BĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ S
Ł Ĳ pŇĘ nČ=tŇ’Ć Mt
¡ŇĆ yeĂ‘ĂwĘ
: Mk
ĲĆŇ êĘBČS
Č CtŇ¡ BĘS
Ę êĂ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć rB
ËĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă tŇoJËiĚhČ gŇx
ÌČ hŇEĆŔhČ Éy‘ĂybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁxąlČ Moyę rW
ĎÁ ‘Ď hŇè
ĎÄ mĂxĞB
ĲČ
hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lJĎ SdŇĆq
Ł ĳ =’rĎqĘmĂ NoS
¡ ’ŇrĂhĲĎ MoI¿BČ : hoĲĎhyl
ĲČ Mym
¡Ă yĎ
ynÃĂ ymĂè
Ę hČ MoIăBČř hoĳĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă CbŇyr¿ĂqĘêČ MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă : CWĲ‘ĞtĲŇČ âl¿
’whĂŔ tŇrĆYăĆ‘Ğ ÉhoĎhyl
ĲČ hŇąè
Ć ’Ă MêÄĆ bŇĘ rČqĘhĂwĘ MkĆÁlĎ hŇyÄĆhĘyĲĂ žSdŇĆq
Ł =’rĎqĘmĂ
=rS
Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ ydăŇĄ‘ĞomĲ hŇQĆ’Ąť : CWĲ‘ĞtĲŇČ âl¿ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lJĎ
w’rqt
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw MoIbČC ’"s v.36

.r"tw s"t ,V"x Nkw =lkĎwĘ ’"s v.31
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hŇËxĎ nĘmĂC hŇÌĎl‘Ł hoĎęhyl
ĲČ hŇè
ĆÁ ’Ă bŇyrĂÄqĘhČlĘ SdŇĆŁqĳ y’ăĄrĎqĘmĂ Mt
¡ŇĎ ’
Ł C’¿rĘqĘêĂ
dŇăbČŇ QĘmĂC hoĳĎhyĘ tŇt
Ł Ňă BĘS
Č dŇ¡bČŇ QĘmĂ : omĲoyBĘ Moy¿=rbČŇDĘ Myk
¡ŇĂ sĎnĘC xbČŇ¿Ćz
rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔytŇĄ ŁbăŇdĘŇnĂ=lJĎ ÉdbČŇQĘmĂC ÉMkĆŇyrĄdĘŇnĂ=lJĎ dŇąbČŇ QĘmĂC MkĆęytŇĄ onřĲ êĘmČ
ÉMkĆŇjĘsĘ’ĎBĘ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆx
Ł ă lČ MoyÁ rW
ĎÄ ‘Ď žhè
Ď mĂxĞB
ĲČ ëŇ’ČÃ : hoĲĎhyl
ĲČ Cn¡êĘêĂ
MoIąBČ Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ho¡ĎhyĘ=gŇxČ=tŇ’Ć CGx
Ł ¿ êĎ ZrĆ’ĎŔhĎ tŇă’Č CbŇêĘ=tŇ’Ć
MoIăBČ MkĆÁlĎ MêÄĆ xĘqČlĘC : NotŇĲ BĎS
Č yn¡ĂymĂè
Ę hČ MoI¿bČŇC NotŔBĎS
Č ÉNoS’ŇrĂhĲĎ
lxČĳnĎ=ybĄŇrĘ‘ČwĘ tŇŁb¡Ň‘Ď=Z‘Ą PŇ¿Č‘
n ĞwĲČ MyrĂŔmĎêĘ tŇŁjăJČ ÉrdĎŇhĎ Z‘ąĄ yrĂÄjĘ NoSę’ŇrĂhĲĎ
ÉotŇ’
Ł Mt
ąŇĆ GŁxČwĘ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĄpŇĘ lĂ MêęĆ xĘmČW
ĘC
SdŇĆŁx¿BČ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ ÉMlĎo‘ tŇuąČxĚ hŇĳĎè
n Ď BČ Mym
¡Ă yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă hoĎŔhyl
ĲČ gŇx
ăČ
ÉxrĎzĘ’ĆhĲĎ=lJĎ Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă Cb¡ŇS
Ę êĲĄ tŇJ
Ł¿ iĚBČ : otŇĲ ’
Ł CGx
Ł ¿ êĎ y‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ
tŇoJęiĚbČŇ yJ
ăĂ ůMkĆŇytŇĄ ŁrĲŁdŇ C‘ădĘŇyĲĄ ÈN‘ČmČlĘ : tŇŁJĲiĚBČ Cb¡ŇS
Ę yĲĄ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ
yn¡Ă’Ğ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt
¡ŇĎ o’ y’
¿Ă yYĂohĲBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć ÉyêĂbŇĘ S
ČÄ oh
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¡ĄBĘ=l’Ć hoĳĎhyĘ yd¡ŇĄ‘Ğm
Ł Ĳ =tŇ’ĲĆř hŇS
ĆŔ Łm rB
ăĄ dČŇyĘwČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ

dk, 2 ìŇyl
ĆÁ’Ą CxÄqĘyĂwĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć wYÂČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
3

4

5
6
7
8

9

tŇkĆŇr
Ł Ä pĎŇlĘ žZCxmĂ : dŇymĲĂêĎ rn¡Ą tŇŁl¿‘ĞhĲČlĘ ro’ĳUĎlČ tŇyt¡ĂŇJĎ ëŇËĎz tŇyĂz¿Č NmĆăS
Ć
yn¿ĄpŇĘ lĂ rqĆŁBË=dŇ‘Č bŇrĆ‘ÌĆmĄ śNŁrÁhĞ’ĲČ otÄ’
Ł žër
Ł ‘ĞyĲČ dŇ‘ęĄ om lhĆŁ’ăBĘ tŇdÁĚ‘ĄhĲĎ
ëŇr¡
Ł ‘ĞyĲČ hŇrĎŔh
Ł FĘhČ hŇrăĎnŁUĘhČ l‘Čť : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁrĲŁdŇlĘ Ml
¡Ď o‘ tŇu¿ČxĚ dŇym
ĳĂ êĎ ho¡ĎhyĘ
: dŇymĲĂêĎ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ tŇorĳeĄhČ=tŇ’Ć
MynĂŔr
Ł W
Ę ‘Ć ÉynĄS
Ę tŇoQĳxČ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć Myê
¿ĄS
Ę HtŔĎ ’
Ł t
ăŇĎ ypŇĂ ’ĲĎwĘ tŇlĆŁsŔ ê
ăĎ xĘqČĲlĎ wĘ
SS
ăĄ tŇokŇ¡ rĎ‘ĞmĲČ MyĂê
¿Č S
Ę Mt
ËŇĎ o’ ê
¿Ď mĘW
Č wĘ : tŇxĲĎ’ĆhĲĎ hŇ¿ĎQxČhĲČ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ
tŇkĆŇr¡Ć‘ĞUĲČhČĲ=l‘Č ê
¿Ď tŇČ ĲnĎ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ rh
Ł ¡ FĎhČ Nx
¿Ď lĘè
Ě hČ l‘ËČ tŇkĆŇrĳĎ‘ĞUĲČhČĲ
tŇBĎÁè
Č hČ MoyÄBĘ : hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă hŇrĎŔJĎzĘ’ČlĘ ÉMxĆQĆÄlČ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ hŇĳĎJzČ hŇăĎb
nŁ Ň lĘ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇ¿’Ą mĄ dŇym
ĳĂ êĎ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Cek
ËĆŇ rĘ‘ČyĲČ tŇBĎęè
Č hČ MoyăBĘ
yJÃĂ Sd
ŁŇĳqĎ MoqămĎBĘ Chl
¡Ě kĎŇ’ĞwĲČ wynĎŔbĎŇlĘC Nră
Ł hĞ’ĲČlĘ ÉhtŇĎ yĘhĲĎwĘ : Ml
ĲĎ o‘ tŇyr¿ĂBĘ
: Ml
ĲĎ o‘=qxĎ ho¡ĎhyĘ yè
¿Ą ’ĂmĲĄ olË ’Ch¿ř MyS
ĂÄ dĎŇqĲĎ žSdŇĆq
Ł
’Yyw
Nrh’ ’"s v.3

.dk

.’y‘g ’lb =t’Ć n"b ,’"b Nk v.44 .rsx MkĆytĄnŁêĘmČ ,yllhb ,ymlVwry Nk v.38
.’yhĂ rybs v.9 .‘"tw y"k ’"t ,V"x Nkw wynĎbĎC
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ynăĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ yrĂŔYĘmĂ Sy’
ăĂ =NBĆ É’ChwĘ tŇylĂŔ’ĄrĘW
Ę yĂ hŇăè
Ď ’Ă=NBĆ É’YĄIĄwČ
10
bŇu
Ł IĂwČţ : ylĲĂ’ĄrĘW
Ę IĂhČ Sy’
¡Ă wĘ tŇylĂŔ’ĄrĘW
Ę IĂhČ NBĆť hŇnĆŔxĞUĲČBČĲ ÉCYeĎIĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ 11
hŇĳĆSm
Ł =l’Ć otŇ¡ ’
Ł C’yb
¿ŇĂ IĎwČ lQĄŔqČyĘwČ ÉMè
Ą hČ=tŇ’Ć tŇyl
ąĂ ’ĄrĘW
Ę IĂhČ hŇè
ĎÄ ’ĂhĲĎ=NBĆ
rm
ĳĎ S
Ę UĂBČ Chx
¡Ě yeĂIČwČ : NdŇĲĎ=hŇFĄmČlĘ yr¡ĂbŇĘ DĂ=tŇBČ tŇym
¿Ă ŁlS
Ę oUË’Ă MS
¿Ą wĘ 12
: hoĲĎhyĘ yj
¿Ă =l‘Č Mh
¡Ć lĎ Sr¿
Ł pŇĘ lĂ
ÉZCxmĂ=l’Ć lQĄęqČmĘhĲČ=tŇ’Ć ’Y
ăĄ oh : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ 13, 14
otŇ¡ ’
Ł Cm¿gŇĘ rĲĎwĘ oS
ĳ ’ŇŁr=l‘Č Mh
¡Ć ydŇĄyĘ=tŇ’Ć My‘ËĂmĘŁèĲhČ=lkĎŇ CkÌŇmĘsĲĎwĘ hŇnĆŔxĞUĲČlČĲ
lQ
¿Ą qČyĘ=yJĲĂ Sy’
ËĂ Sy’
¿Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rB
ăĄ dČŇêĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’ĆwĘ : hŇdŇĲĎ‘ĄhĲĎ=lJĎ 15
ob¡Ň=CmGĘrĘyĂ MogŇ¿ rĎ tŇmĎŔCy tŇomă ÉhoĎhyĘ=MS
ĲĄ bŇqąĄnŁwĘ : o’ĲTĘxĆ ’W
¿Ď nĎwĘ wyh
¡ĎŁl’Ĺ 16
hŇ¡JĆ yČ yJ
¿Ă Sy’ěĂ wĘ : tŇmĲĎCy MS
¡Ą ob¿ŇqĘnĎBĘ xrĎŔzĘ’ĆJĲĎ ÉrGĄJČ hŇdĳŇĎ‘ĄhĲĎ=lJĎ 17
SpĆŇ¡nĆ hŇeĎĳmĆ QĘS
Č yĘ hŇm
¡Ď hĄBĘ=SpĆŇĲnĆ hŇ¿JĄ mČC : tŇmĲĎCy tŇom¡ MdĳŇĎ’Ď SpĆŇănĆ=lJĎ 18
hŇW
Ć ‘¿ĎyĄ NJ
¡Ą hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ otŇĳ ymĂ‘ĞB
ĲČ MCm¡ Nê
¿ĄyĂ=yJĲĂ Sy’ěĂ wĘ : SpĆŇĲnĎ tŇxČê
¿Č 19
Nê
¿Ą yĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ NS
ĳĄ tŇxČê
ăČ NS
¡Ą NyĂ‘ČŔ tŇxČê
ăČ NyĂ‘Čť rbĆŇS
ĆŔ tŇxČê
ăČ rbĆŇS
Ć ť : oQĲ 20
Md¡ĎŇ’Ď hŇ¿JĄ mČC hŇeĎĳmĆ QĘS
Č yĘ hŇm
¡Ď hĄbŇĘ hŇ¿JĄ mČC : oBĲ NtŇĆ ¿eĎyĂ NJ
¡Ą MdĎŔ’ĎB
ĲĎ ÉMCm 21
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ xr¡ĎzĘ’ĆJĲĎ rG¿ĄJČ MkĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉdxĎ’Ć Tj
ąČ S
Ę mĂ : tŇmĲĎCy 22
lQĄęqČmĘhĲČ=tŇ’Ć C’yY
ăĂ oIwČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÈhS
Ćm
Ł rB
ăĄ dČŇyĘwČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ 23
rS
ËĆ ’ĞJĲČ CWŔ‘Ď l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C NbĆŇĳ’Ď otŇ¡ ’
Ł Cm¿GĘrĘIĂwČ hŇnĆŔxĞUĲČlČĲ ÉZCxmĂ=l’Ć
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=l’Ć rBÂĄ DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yn¡ČysĂ rh
¿Č BĘ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rB
ąĄdČŇyĘwČ hk, 2
hŇt
ăŇĎ bŇĘ S
ĲĎ wĘ Mk
ĳĆŇ lĎ Nt
ăŇĄ nŁ yn¡Ă’Ğ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=l’Ć ÉC’b
Ł Ä tŇĎ yJ
ąĂ MhĆŔlĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ
rm
Ł ă zĘêĂ Myn¡ĂS
Ď SS
¿Ą wĘ ìŇdŔĆW
Ď ‘răČzĘêĂ ÉMynĂS
Ď SS
ąĄ : hoĲĎhyl
ĲČ tŇ¡BĎ S
Č ZrĆ’ĎŔhĎ 3
ÉNotŇBĎS
Č tŇąBČ S
Č tŇ‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ hŇăĎè
n Ď bČŇC : HtĲŇĎ ’ĎCbŇĲ êĘ=tŇ’Ć ê
¡Ď pŇĘ sČ’ĲĎwĘ ìŇĳmĆ rĘJČ 4
hyhy

,[21:1] Mynhkh=l’ rm’ ,yYxw +g Myrdsw .d"kq Myqwspw .yd‘m [21:1—24:23] hVrph MV v.23
Pl’ Mylmw .[24:1] Kz tyz NmV rds yYxw ,[23:10] hryYq=t’ MtrYqw ,[22:17] wnbrq byrqy rV’
MynĂh
ĞJ
Ł hČ ’rwq ’"b ,[21:1] Mynhkh=l’ rm’ +z Pwlxw .TŁwŁqŁw Mypl’ tVV twytw’w .dŁyŁw tw’m VVw
M‘ hpTwx ’"b Pkh txt ’y‘gb =lJ
ĲĎ mĂ ’rwq’"b ,[22:3] Mk‘rz=lkm ,’y‘gb MynĂh
ĞJ
Łh
ĲČ n"bw ’y‘g ’lb
rS
Ć’
Ğ ,’y‘gb =rĲS
Ć’
Ğ n"b ,’y‘g ’lb w’rqt M‘ =rS
Ć’
Ğ PTwx ’"b ,[23:2] ’mdq Mt’ w’rqt=rV’ ,Mk‘rz
,’y‘gb MkĆêĘBČĲS
Č n"bw ’y‘g ’lb MkĆêĘBČS
Č ’rwq ’"b ,[23:32] MkĆêĘBČS
Č wtbVt ,[23:4] ’mdk ’rtb w’rqt
M‘ ob¿qĘnĎBĘ PTwx ’"b ,[24:16] MV wbqnb ,yd‘m M‘ wpTwx n"b ,’y‘gb =t’
ĲĆ ’rwq ’"b ,[23:44] yd‘m=t’Ć
.[23:20] Mt’ Nhkh Pynhw +’ qwspw .[23:17] MyĂê
ăČS
Ę Pwlx ’lbw ,’kr’mw ’xrTb MS
¿Ą ob¡qĘnĎBĘ ’rwq n"b MS
Ą
Nymyysmw +w qwsp b"l hymryb whymry rm’yw hrTph v.1 .hk .[23:13] hksnw ,[21:5] hxrqy +b +tkw
.z"k qwspb Nymyysm twrx’ twlhqb ,b"k qwspb

25. 5–22
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: rm
Ł Ĳ zĘtŇĂ âl¿ ì¡ŇmĘrĘkČŇwĘ ‘rĎŔzĘtŇĂ âlă ÉìdĘŇW
ĲĎ hoĳĎhyl
ĲČ tŇ¡BĎ S
Č ZrĆ’ĎŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ
tŇ¿ČS
n Ę rY
Łĳ bŇĘ tŇĂ âlă ìŇr¡ĆřyzĂnĘ yb
¿ŇĄ eĘ‘Ă=tŇ’ĆwĘ roYŔqĘtŇĂ âlă ÉìrĘyYĲĂqĘ xČyp
ąŇĂ sĘ tŇă’Ą
ì¡ŇlĘ hŇlĎŔkŇĘ ’ĎlĘ ÉMkĆŇlĎ ZrĆ’ąĎhĎ tŇBČÄS
Č hŇtŇĎ yĘhĲĎwĘţ : ZrĆ’ĲĎlĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ NotŇ¡ BĎS
Č
ìŔêĘmĘhĆbŇĘ lĂÄwĘ : ëŇUĲĎ‘Ă Myr¡ĂGĎhČ ìŔbŇĘ ăS
Ď otŇlĘC ÉìrĘykĲŇĂ W
Ę lĂwĘ ìŇĳtŇĆ mĎ’ĞĲlČ wĘ ìăŇDĘbŇĘ ‘ČlĘC
: lk
ŁŇĲ ’ĹĲlĆ Ht
¡ŇĎ ’ĎCbŇĲ êĘ=lkĎŇ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ ìŇĳĆYrĘ’ČBĘ rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡IĎxČĲlČ wĘ
CyăhĎwĘ Mym
ĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇăS
Ć Myn¡ĂS
Ď ‘bČŇ¿S
Ć MynĂŔS
Ď tŇŁtŇă BĘS
Č ‘bČŇS
Ć ť ìęlĘ ê
ăĎ rĘpČŇsĲĎwĘ
êÂĎ rĘbČŇ‘ĞhĲČwĘ : hŇĲnĎ S
Ď My‘¡ĂBĎrĘ’ČwĘ ‘S
Čê
¿Ą MynĂŔè
Ď hČ tŇŁtŇă BĘS
Č ‘bČŇS
Ć ť ÉymĄyĘ ìęlĘ
MyrĂŔjĚJĂhČ ÉMoyBĘ SdŇĆŁxĳlČ roW
¡ ‘ĎB
ĲĆ y‘ŔĂ bŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁxăBČ Éh‘ĎCrêĘ rp
ąŇČ oS
ÉMyè
Ă mĂxĞhĲČ tŇąČS
n Ę tŇă’Ą MêęĆ S
Ę DČqĂwĘ : Mk
ĲĆŇ YĘrĘ’Č=lkĎŇBĘ rp
¡ĎŇ oS Cryb
¿ŇĂ ‘ĞêĲČ
MkĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę êĲĂ É’whĂ lb
¿ĄŇ oy hĎyb
ĳŇĆ S
Ę yĲŁ=lkĎŇlĘ ZrĆ’¡ĎBĎ rorËDĘ Mt
¿ŇĆ ’ŇrĎqĘC hŇnĎŔS
Ď
’whęĂ lb
ăĄŇ oy : CbŇS
ĲĚ êĎ oê¡xĘjČS
Ę mĂ=l’Ć Sy’
¿Ă wĘ otŔEĎxĚ’Ğ=l’Ć Sy’Ăť MêęĆ bŇĘ S
Č wĘ
=tŇ’Ć ÉCrYĘqĘtŇĂ âląwĘ C‘rĎŔzřĘ tŇĂ âlă Mk
ĳĆŇ lĎ hŇăĆh
y Ę êĲĂ hŇ¡ĎS
n Ď Myè
¿Ă mĂxĞhĲČ tŇËČS
nĘ
Mk
ĳĆŇ lĎ hŇăĆh
y Ę êĲĂ SdŇĆq
Ł ¡ ’whĂŔ lb
ăĄŇ oy yJĂť : hĎyrĲĆzĂnĘ=tŇ’Ć Cr¡YĘbŇĘ tŇĂ âl¿wĘ hĎyxĆŔypŇĂ sĘ
CbŇS
Ěě êĎ tŇ’ŇŁEĳhČ lb
¡ĄŇ oIhČ tŇ¿ČS
n Ę BĂ : HtĲŇĎ ’ĎCbŇĲ êĘ=tŇ’Ć Cl¡kŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ hŇdŔĆv
Ď hČ=NmÄĂ
dŇIăČmĂ hŇŁn¡qĎ o’¿ ìŇtŔĆ ymĂ‘Ğl
ĲČ ÉrJĎmĘmĂ CrąJĘmĘtŇĂ =ykĲŇĂ wĘ : otŇĲ EĎxĚ’Ğ=l’Ć Sy’
¡Ă
lbĄŔoIhČ rx
ăČ ’Č ÉMynĂS
Ď rj
ąČsĘmĂBĘ : wyxĲĂ’Ď=tŇ’Ć Sy’
¿Ă Cn¡oê=l’Č ìŇĳtŇĆ ymĂ‘Ğ
bŇră
Ł ű yp
ăŇĂ lĘ : ëŇĲlĎ =rJĎmĘyĂ tŇŁ’¡CbŇtŇĘ =ynĲĄS
Ę rj
¿Č sĘmĂBĘ ìŇĳtŇĆ ymĂ‘Ğ tŇă’Ą mĄ hŇ¡Ćq
n Ę êĂ
yJĂť otŇĳ nĎqĘmĂ Ty‘¡ĂmĘêČ MynĂŔè
Ď hČ T‘Ł ă mĘ ÉypŇĂ lĘC otŔnĎqĘmĂ ÉhBĆrĘêČ MynęĂ è
Ď hČ
tŇĎ ’Ňr¡ĄyĎwĘ otŔymĂ‘Ğ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ ÉCnotŇ âląwĘ : ëŇĲlĎ rk
¡ŇĄ m
Ł ’Ch¿ tŇŁ’ŔCbŇêĘ rj
ăČ sĘmĂ
=tŇ’ĆwĘ ytŔČ u
Ł xĚ=tŇ’Ć ÉMtŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ ìŇyh
ĳĆŁl’ĹmĲĄ
: xTČb
ĲĆŇ lĎ ZrĆ’¡ĎhĎ=l‘Č Mê
¿ĆbŇĘ S
Č ywĲĂ Mt
ĳŇĎ ’
Ł Mt
ăŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ Cr¡mĘS
Ę êĂ yT
¿Č jĎS
Ę mĂ
: hĎyl
ĲĆ ‘Ď xTČ¡bĆŇ lĎ Mê
¿ĆbŇĘ S
Č ywĲĂ ‘bČŇŁW
ĳ lĎ Mê
¡ĆlĘkČŇ’ĞwĲČ HyĎŔrĘjĂ ÉZrĆ’ĎÄhĎ hŇąĎt
n ŇĘ ĲnĎ wĘ
PŇŁs¡’ĹĲnĆ âl¿wĘ ‘rĎŔzĘnĂ âlă NhĄť tŇ‘ĳĂybŇĂ è
Ę hČ hŇăĎè
n Ď BČ lk
¡ČŇ ’ŇeŁ=hŇmČ CrŔmĘ’Ňt
Ł ŇĲ yk
ăŇĂ wĘ
ÉtW
Ď ‘ĎwĘ tŇyè
ĳĂ è
Ă hČ hŇ¡Ďè
n Ď BČ MkĆŔlĎ ÉytŇĂ kĎŇrĘBĂ=tŇ’Ć ytŇĂ yCąY
Ă Ă wĘ : CntĲŇĄ ’ĎřCbŇĲ êĘ=tŇ’Ć
tŇnĂŔymĂè
Ę hČ hŇăĎè
n Ď hČ tŇ’Ąť MêęĆ ‘ĘrČzĘC : MynĲĂè
Ď hČ SŁl¡S
Ę lĂ hŇ’ĎŔCbŇêĘhČ=tŇ’Ć
É’oB=dŇ‘Č tŇ‘ęĂ yS
Ă êĘhČ hŇăĎè
n Ď hČ ű dŇ‘ăČ NS
ĳĎ yĎ hŇă’Ď CbŇêĘhČ=NmĂ Mê
¡ĆlĘkČŇ’ĞwĲČ
ht’wbt
,w"d Nkw CnytĄ’ĎCbêĘ ’"s v.20

.‘ybr C‘ręĎzĘtĂ ’"s ,wxyryb Nk v.11

.r"tw s"t ,V"x Nkw ìyrĆyzĂnĘ ’"s v.5
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x
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25. 23–41

ZrĆ’ĳĎhĎ yl
¡Ă =yJĂ tŇtĚŔmřĂ YĘlĂ ÉrkĄŇUĎtŇĂ âlą ZrĆ’ĎęhĎwĘ : NS
ĲĎ yĎ Cl¡kŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ HtŔĎ ’ĎCbăŇêĘ
hŇ¡ĎQ’ĚGĘ Mk
ĳĆŇ tŇĘ EČxĚ’Ğ ZrĆ’ăĆ lk
ŁŇ¡ bŇĘ C : ydŇĲĂUĎ‘Ă Mê
¡Ć’Č Myb
ËŇĂ S
Ď otŇĲ wĘ MyrÌĂgĄŇ=yJĲĂ
’b
ąĎŇ C otŇĳ EĎxĚ’ĞmĲĄ rk
¡ČŇ mĎC ìŇyxĂŔ’Ď ëŇCmăyĎ=yJĲřĂ
: ZrĆ’ĲĎlĎ Cn¿êĘêĂ
oQ¡=hŇyĆhĘyĲĂ âl¿ yJ
ËĂ Sy’ěĂ wĘ : wyxĲĂ’Ď rJ
¿Č mĘmĂ tŇ¡’Ą l’ČěgĎŇwĘ wylĎŔ’Ą bŇră
Ł uĎhČ Éol’ĞŁgŇĲ
orŔJĎmĘmĂ ynăĄS
Ę =tŇ’Ć Ébè
Č xĂwĘ : otŇĲ QĎ’ĚgŇĘ yd¿ŇĄJĘ ’Y
¡Ď mĎC odŔyĎ hŇgĎŇyv
ăĂ hĂwĘ l’
ĳĄ GŁ
M’ÄĂ wĘ : otŇĲ EĎxĚ’ĞĲlČ bŇ¡S
Ď wĘ olĳ=rkČŇmĲĎ rS
ăĆ ’Ğ Sy’
¡Ă lĎ PŇdŔĄ‘ŁăhĎ =tŇ’Ć ÉbyS
Ă hĄwĘ
dŇ‘¡Č otŔ’
Ł hŇăĆu
nŁ hČ ÉdyČBĘ oręJĎmĘmĂ hŇăyĎhĎwĘ ůol bŇyS
ăĂ hĎ ÈyDĄ odęyĎ hŇ’ÁĎ YĘmĲĎ=âl
Sy’ęĂ wĘ
: otŇĲ EĎxĚ’ĞĲlČ bŇ¡S
Ď wĘ lbĄŔIŁBČ É’YĎyĎwĘ lb
ĳĄŇ oIhČ tŇăČS
nĘ
tŇăČS
n Ę Mê
Ł ¡ =dŇ‘Č otŔQĎ’ĚGĘ ÉhtŇĎ yĘhĲĎwĘ hŇmĎŔox ry‘ăĂ ÉbS
Č om=tŇyB
ĲĄ rJ
Łą mĘyĂ=yJĲĂ
hŇăĎS
n Ď Èol tŇâŇlămĘ=dŇ‘Č l’ĄęGĎyĂ=âlĲ M’
ăĂ wĘ : otŇĲ QĎ’ĚgŇĘ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ Mym
¡Ă yĎ orĳJĎmĘmĂ
hŇ¿Ću
nŁ lČ tŇËtŇĚ ymĂ~ĘlČ hŇmĎęx
Ł âlăř=rS
Ć ’Ğ ry‘ÁĂ BĎ=rS
Ć ’Ğ tŇyĂBČÄhČ MqĎwĘţ ůhmĎymĂtŇĘ
Mh
ąĆ lĎ=Ny’ĲĄ rS
ĆÄ ’Ğ MyrĂęYĄxĞhĲČ yê
ăĄbĎŇC : lb
ĲĄŇ IŁBČ ’Y
¡Ą yĄ âl¿ wyt
ĳŇĎ r
Ł dĲŁŇ lĘ otŇ¡ ’
Ł
lb
¡ĄŇ IŁbČŇC oQŔ=hŇyĆhĘêĲĂ ÉhQĎ’ĚGĘ bŇĳĄSxĎyĲĄ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇd¿ŇĄW
Ę =l‘Č bŇybĂŔsĎ ÉhmĎx
Ł
: MIĲĂwĂlĘĲlČ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ Ml
¡Ď o‘ tŇ¿ČQ’ĚGĘ Mt
ĳŇĎ EĎxĚ’Ğ yrăĄ‘Ď yê
¡ĄBĎ MIĂŔwĂlĘhĲČ ÉyrĄ‘ĎwĘ : ’YĲĄyĄ
yJ
ăĂ lb
ĳĄŇ IŁBČ otŇ¡ EĎxĚ’Ğ ry‘¿ĂwĘ tŇyĂB
ËČ =rJČmĘmĂ ’Y
ÌĎ yĎwĘ MIĂŔwĂlĘhĲČ=NmĂ É l’ČgŇĘ yĂ śrS
ąĆ ’ĞwĲČ
Sr¿ČgŇĘ mĂ hŇdËŇĄW
Ğř CĲ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ MtŔĎ EĎxĚ’Ğ ’whřĂ ť MIĂęwĂlĘhĲČ yrăĄ‘Ď yêÂĄ bĎŇ
: MhĲĆřlĎ ’Ch¡ř Ml
ËĎ o‘ tŇ¿Čx
E Ě ’Ğ=yJĲĂ rk
ĳŇĄ UĎyĂ âlă Mh
¡Ć yrĄ‘ĲĎ
yx
¡Č wĎ bŇËS
Ď otŇwĘ rGÌĄ oBŔ êĎqĘăČx
z ĹhĲĆwĘ ëŇĳUĎ ‘Ă od¡ŇyĎ hŇTĎ¿mĎ C ìŇyxĂŔ’Ď ëŇCmăyĎ=ykĲŇĂ wĘ
ìŇyx
¡Ă ’Ď yx
¿Ą wĘ ìŇyh
ĳĆŁl’ĹmĲĄ tŇĎ ’Ňr¡ĄyĎwĘ tŇyBĂŔrĘtŇČ wĘ ëŇS
Ć ăĆn Éoê’ĂmĲĄ xuąČêĂ=l’Č : ëŇUĲĎ‘Ă
: ìŇĲlĆ kŇĘ ’Ď Nê
¿Ą tŇĂ =âlĲ tŇyB
¡Ă rĘmČbŇĘ C ëŇS
Ć ĳĆB
n Ę ol¡ Nê
¿ĄtŇĂ =âlĲ ìŔjĘsĘJČ=tŇ’ĆÄ : ëŇUĲĎ‘Ă
tŇt
ąŇĄ lĎ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ytŇĂ ’Ň¿YĄ oh=rS
Ć ’Ğ MkĆŔyhĄŁlă’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynęĂ ’Ğ
: MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ Mk
¡ĆŇ lĎ tŇoy¿hĘlĲĂ N‘ČnČŔJĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć ÉMkĆŇlĎ
: dŇbĆŇ‘ĲĎ tŇdČŇŁb¿Ň‘Ğ oB¡ dŇŁb¿Ň‘ĞtĲŇČ =âl ëŇl=rJ
ĳĎ Č mĘnĂwĘ ëŇ¡UĎ ‘Ă ìŇyx
ËĂ ’Ď ëŇCm¿yĎ=ykĲŇĂ wĘ
É’YĎyĎwĘ : ëŇUĲĎ‘Ă dŇŁb¿Ň‘ĞyĲČ lb
¡ĄŇ ŁIhČ tŇ¿ČS
n Ę =dŇ‘Č ëŇĳUĎ ‘Ă hŇăĆh
y Ę yĲĂ bŇ¡S
Ď otŇJĘ ryk
¿ŇĂ W
Ď JĘ
wyt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇ¿Čx
E Ě ’Ğ=l’ĆwĘ oêŔxĘjČS
Ę mĂ=l’Ć ÉbS
Ď wĘ oUĳ‘Ă wynăĎbĎŇC ’Ch¡ ëŇUĎŔ‘ĂmĲĄ
bwVy
ol ’"sb ,yrq ol v.30 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =ykĂwĘ ’"s v.25 .’lm ttĚymĂYĘlĂ yllhb ,ymlVwry Nk v.23
bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.33 .r"t Nk l’gy âl rV’w l"n v.33 .‘"tw ’"t ,V"x Nkw yrqw bytk
rybs v.34 .d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw dbl ’wVb hdĄW
Ę C ’"s ,ymlVwry Nk v.34 .yrqw
.yrq MhĆlĎ ,bytk MkĆlĎ ’"sb ,y"k ’"t Nkw MkĆlĎ ’"s v.34 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,’yhĂ

23
24
25
26
27
28

29

30

31

32
33
34

35
36
37
38

39
40, 41

25. 42–26. 4
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âl¿ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt
¡ŇĎ Ł’ř ytŇĂ ’Ň¿YĄ oh=rS
Ć ’Ğ MhĄŔ ydăČŇbĎŇ‘Ğ=yJĲĂ : bŇCSĲyĎ
43 : ì
Ň yhĲĆŁl’ĹmĲĄ tŇĎ ’Ňr¡ĄyĎwĘ ëŇrĆp
ĳŇĎ BĘ ob¡Ň hŇD¿ĆrĘtŇĂ =âlĲ : dŇbĆŇ‘ĲĎ tŇrĆJ
¿ĆmĘmĂ Cr¡kŇĘ UĲĎyĂ
44 Mk
ĆŔ ytŇĄ ŁbăŇybŇĂ sĘ ÉrS
Ć ’Ğ MyĂęoGhČ tŇă’Ą mĄ ëŇl=Cyh
ĳĎ Ę yĲĂ rS
ăĆ ’Ğ ì¡ŇtŇĘ mĲĎ’ĞwĲČ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘ČwĘ
45 ÉMk
ĆŇ UĎ‘Ă MyrąĂGĎhČ MybÁĂ S
Ď oêĲhČ ynĄÄBĘmĂ MgČŇwĘţ : hŇmĲĎ’ĎwĘ dŇbĆŇ‘¿Ć Cn¡qĘêĂ Mh
¿Ć mĄ
Mk
ĳĆŇ YĘrĘ’ČBĘ CdŇyl
¡Ă oh rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔUĎ‘Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉMêĎxĘjČS
Ę UĂmĂC CnŔqĘêĂ Mh
ăĆ mĄ
46 t
ŇS
Ć răĆlĎ ÉMkĆŇyrĄxĞ’ĲČ Mk
ąĆŇ ynĄbŇĘ lĂ MtÁĎ ’
Ł MêÄĆ lĘxĞĲnČ tŇĘ hĂwĘ : hŇEĲĎxĚ’ĞĲlČ Mk
¡ĆŇ lĎ Cy¿hĎwĘ
wyxĂŔ’ĎBĘ Sy’
ăĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ Mk
ąĆŇ yxĄ’ÄČ bŇĘ C CdŇŁbĳŇ‘ĞêĲČ Mh
ăĆ BĎ Ml
¡Ď ‘ŁlĘ hŇEĎŔxĚ’Ğ
47 ÉbS
Ď otŇwĘ rGąĄ dŇyăČ gŇyv
Ăę tŇČ yk
ăŇĂ wĘ
: ëŇrĆpĲŇĎ BĘ ob¡Ň hŇD¿ĆrĘtŇĂ =âlĲ
rqĆ‘¡ĄlĘ o’¿ ëŇUĎŔ‘Ă ÉbS
Ď oêř rgąŇĄlĘ rJČęmĘnĂwĘ oUĳ‘Ă ìŇyx
¡Ă ’Ď ëŇm
¿Ď C ëŇUĎŔ‘Ă
48 : Cel
ĲĆ ’ĎgŇĘ yĂ wyx
¡Ď ’ĆmĲĄ dŇ¿xĎ ’Ć oQĳ=hŇyĆhĘêĲĂ hŇ¡ĎQ’ĚGĘ rJČŔmĘnĂ yrăĄxĞ’ĲČ : rGĲĄ tŇxČ¿jČ S
Ę mĂ
49 Cel
ĳĆ ’ĎgŇĘ yĂ oê¡xĘjČS
Ę UĂmĂ orËW
Ď BĘ r’
ÌĄè
Ę mĂ=o’Ĳ CelĆŔ’ĎgŇĘ yĂ ÉodŇD
Ł =NbĆŇ o’ą odÂŁdŇ=o’Ĳ
50 olŔ ork
ŇĘ U
ăĎ hĂ ÉtnČè
Ę mĂ ChnĄŔq
Ł =M‘Ă Ébè
Č xĂwĘ : l’ĲĎgŇĘ nĂwĘ od¡ŇyĎ hŇgĎŇyv
¿Ă hĂ=o’Ĳ
ryk
¡ŇĂ W
Ď ym
¿Ą yJĂ MynĂŔS
Ď rj
ăČ sĘmĂBĘ ÉorJĎmĘmĂ PŇsĆąĆJ hŇÂh
yĎ Ď wĘ lb
ĳĄŇ IŁhČ tŇăČS
n Ę dŇ‘¡Č
51 P
Ň sĆ¡JĆ mĂ otŔQĎ’ĚGĘ bŇyS
ăĂ yĎ ÉNhĆypŇĂ lĘ MynĳĂè
Ď BČ tŇoB¡rČ dŇo‘¿=M’Ă : oUĲ‘Ă hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ
52 ol
ĳ =bŇè
Č xĂwĘ lb
¡ĄŇ ŁIhČ tŇ¿ČS
n Ę =dŇ‘Č MynËĂè
Ď BČ r’ÌČS
Ę nĂ T‘Âm
Č Ę =M’ĂwĘ : otŇĲ nĎqĘmĂ
53 oU
ĳ ‘Ă hŇăĆh
y Ę yĲĂ hŇ¡ĎS
n Ď BĘ hŇËĎS
n Ď ryk
¿ŇĂ W
Ę JĂ : otŇĲ QĎ’ĚGĘ=tŇ’Ć bŇyS
¡Ă yĎ wynĎŔS
Ď yp
ăŇĂ JĘ
54 t
ŇăČS
n Ę BĂ É’YĎyĎwĘ hŇQĆĳ’Ą BĘ l’
¡Ą GĎyĂ âl¿=M’ĂwĘ : ìŇynĲĆy‘ĄlĘ ëŇrĆp
¡ŇĆ BĘ CeD¿ĆrĘyĂ=âlĲ
55 Mh
ĄŔ ydăČŇbĎŇ‘Ğ MydĂŔbĎŇ‘Ğ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yl
ąĂ =yJĂ : oUĲ‘Ă wyn¿ĎbĎŇC ’Ch¡ lbĄŔIŁhČ
wk =âl : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt
¡ŇĎ o’ ytŇĂ ’Ň¿YĄ oh=rS
Ć ’Ğ
tŇyJęĂ W
Ę mČ NbĆŇă’Ć wĘ MkĆŔlĎ CmyqăĂtŇĎ =âlĲ ÉhbĎŇ~ĄmČC lsĆąpĆŇ C MlĂęylĂ’Ĺ MkĆÁlĎ CWÄ‘ĞtĲŇČ
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ hĎyl
ĳĆ ‘Ď tŇw¡ŁxĞêĲČS
Ę hĲĂlĘ MkĆŔYĘrĘ’ČBĘ ÉCnêĘtŇĂ âlą
2
: hoĲĎhyĘ yn¡Ă’Ğ C’rĳĎyêĂ yS
¡Ă DĎqĘmĂC Crm
ŁŔ S
Ę êĂ yt
ăŇČ ŁtŇBĘS
Č =tŇ’Ć
42

3, 4

yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ : MtĲŇĎ ’
Ł Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ CrŔmĘS
Ę êĂ yt
ăŇČ wŁYĘmĂ=tŇ’ĆwĘ CkŇĳĄlêĄ yt
¡ŇČ u
Ł xĚBĘ=M’Ă
MkymVg

MV v.2 .wk
.s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw bS
Ď otwĘ ’"s v.47
.’lm MtĎâ ’"s v.42
wrkmt=ykw ,l’rVy ynb=t’ wY rds yYx ,yYxw +b Myrdsw .z"n Myqwspw .lyTx [25:1—26:2] hVrph
’"b ,[25:7] ìêĘmĘhĆbĘlĂwĘ +b Mypwlxw .zŁyŁw tw’m ‘bV Mylmw .[25:35] hTmw Kyx’ Kwmy=ykw ,[25:14] rkmm
.’y‘gb =t’
ĲĆ ’"bw Kpsk M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,[25:37] Kpsk=t’Ć ,’y‘g ’lb N"bw ,’y‘gb ìêĘmĘhĆbĘĲlĂ wĘ ’rwq
hrTph v.3 .[25:30] hmx ’l=rV’ +’ +tkw .[25:52] T‘m=M’ĂĲwĘ ,[25:9] ’y‘g MkYr’=lk
ĲĎ BĘ Pwlx ’lbw
.rhb trTph ’yh yn’ylTy’lw : d"y qwsp z"y d‘ T"y qwsp z"T hymryb yz‘mw yz‘ +h

+p10 , sŘ24
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26. 5–23

: oyĲrĘjĂ Nê
¿Ą yĂ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ Z‘¿ĄwĘ HlĎŔCbŇyĘ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ hŇąĎt
n ŇĘ ĲnĎ wĘ Mê
ĳĎ ‘ĂBĘ Mk
¡ĆŇ ymĄS
Ę gŇĂ
Mê
ąĆ lĘkČŇ’ĞwĲČ ‘rČzĳĎ=tŇ’Ć gŇyv
ăĂ yČ ryY
¡Ă bĎŇC ryYĂŔBĎ=tŇ’Ć ÉSyĂDČÄ Mk
¿ĆŇ lĎ gŇyv
ĂÄ hĂwĘ
ZrĆ’ĎŔBĎ ÉMolS
Ď yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : Mk
ĲĆŇ YĘrĘ’ČBĘ xTČ¡bĆŇ lĎ Mê
¿ĆbŇĘ S
Č ywĲĂ ‘bČŇŁWŔlĎ ÉMkĆŇmĘxĘlČ
bŇrĆx
¡ĆwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=NmĂ Éh‘ĎrĎ hŇąĎx
I Č yêÂĂ BČS
Ę hĂwĘ dŇyrĳĂxĞmĲČ Ny’ăĄwĘ Mê
¡ĆbŇĘ kČŇS
ĘC
Mk
¡ĆŇ ynĄpŇĘ lĂ Cl¿pŇĘ ĲnĎ wĘ Mk
ĳĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ =tŇ’Ć Mê
¡ĆpŇĘ dČŇrĘC : Mk
ĲĆŇ YĘrĘ’ČBĘ rb
Ł ¿Ň ‘ĞtĲŇČ =âl
CpŇŁDĳrĘyĂ hŇăbĎŇ bĎŇrĘ MJ
¡Ć mĂ hŇ¿’Ď mĄC hŇ’ĎŔmĄ Éhè
Ď mĂxĞ MJ
ąĆ mĂ ÉCpŇdĘŇrĲĎwĘ : bŇrĆxĲĎlĆ
MkĆŔtŇĘ ’Ćř ytăĂŇyrĄpŇĘ hĂwĘ MkĆŔylĄ’Ğ ytŇĂ ynăĂpĎŇC : bŇrĆxĲĎlĆ Mk
¡ĆŇ ynĄpŇĘ lĂ Mk
ËĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ ClÌpŇĘ ĲnĎ wĘ
NS
¡Ď yĎ Mê
¿Ć lĘkČŇ’ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ êĘ’Ă yt¡ĂŇyrĂBĘ=tŇ’Ć yt¿ĂŇm
Ł yqĲĂhĞwĲČ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ćř yt¡ĂŇyBĄrĘhĂwĘ
=âlĲwĘ Mk
ĳĆŇ kŇĘ otŇĲ BĘ yn¡ĂJĎS
Ę mĂ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ : C’yYĲĂoêĲ Sd¡ĎŇxĎ yn¿ĄjĘmĂ NS
Ďě yĎwĘ NS
ĳĎ on
Myh
ĳĂ Łl’ŇĲlĄ Mk
¡ĆŇ lĎ ytŇĂ yy¿ĂhĎwĘ MkĆŔkŇĘ otŇă BĘ ÉyêĂkŇĘ QČhČtŇĘ hĂwĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć yS
¡Ă pŇĘ nČ l‘¿ČgŇĘ tŇĂ
ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć ytŇĂ ’ŇąYĄ oh rS
ĆÄ ’Ğ MkĆęyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ynÂ’
Ă Ğ : M‘ĲĎlĘ yl
¿Ă =CyhĘêĲĂ Mê
¡Ć’ČwĘ
ëŇ¿Ąlo’wĲĎ MkĆŔQĘ‘Ě tŇŁTăm
Ł ÉrB
Ł S
Ę ’ĆwĲĎ MydĳĂŇbĎŇ‘Ğ Mh
¡Ć lĎ tŇy¿ŁhĘmĲĂ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ
: tŇCIĲmĂmĘoqĲ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć
: hŇQĆ’ĲĄhĎ tŇw¡ŁYĘUĂhČ=lJĎ tŇ¿’Ą CWŔ‘ĞtĲŇČ âlăwĘ yl
ĳĂ C‘¡mĘS
Ę tŇĂ âl¿=M’ĂwĘ
yê
ąĂ lĘbŇĂ lĘ Mk
ĳĆŇ S
Ę pŇĘ nČ l‘ăČgŇĘ êĂ yT
¡Č jĎS
Ę mĂ=tŇ’Ć M’
¿Ă wĘ Cs’ĎŔmĘêĂ yt
ăŇČ u
Ł xĚBĘ=M’ĂwĘ
=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ ynÂ’
Ă Ğ =PŇ’Č : ytŇĲĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć Mk
¡ĆŇ rĘpŇĘ hČlĘ ytŔČ wŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć ÉtoW‘Ğ
tŇxČDČŔuČhČ=tŇ’ĆwĘ tŇpĆŇăxĆ è
Č hČ=tŇ’Ć ÉhlĎhĎB
ĲĆ Mk
ąĆŇ ylĄ‘Ğ yêÄĂ dĘŇqČpŇĘ hĂwĘ MkĆęlĎ tŇ’ŇŁEă
Chl
¡Ě kĎŇ’ĞwĲČ MkĆŔ‘ĞrĘzČ ÉqyrĂlĎ Mê
ąĆ‘ĘrČzĘC SpĆŇĳnĎ tŇŁbăŇydĂŇmĘC MyĂn¡Čy‘Ą tŇoQ¿kČŇmĘ
ÉMkĆŇbĎŇ CdŇąrĎwĘ Mk
ĳĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ ynăĄpŇĘ lĂ Mê
¡ĆpŇĘ GČnĂwĘ MkĆŔBĎ ÉynČpĎŇ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : Mk
ĲĆŇ ybĄŇyĘ’
ŁĲ
yl
ĳĂ C‘¡mĘS
Ę tŇĂ âl¿ hŇQĆ’ĄŔ=dŇ‘Č=M’ÄĂ wĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć PŇd¿ŇĄr
Ł =Ny’ĲĄwĘ Mê
¡ĆsĘnČwĘ MkĆŔy’ĄnĘŁWĲ
No’ăGĘ=tŇ’Ć yê¡ĂrĘbČŇS
ĲĎ wĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ’ŇŁFĲxČ=l‘Č ‘bČŇ¡S
Ć MkĆŔtŇĘ ’Ć hŇrăĎiĘyČlĘ ÉyêĂpŇĘ sČyĲĎwĘ
Mřt
¿ŇČ wĘ : hŇS
ĲĎ xĚeĘJČ Mk
¡ĆŇ YĘrĘ’Č=tŇ’ĲĆwĘ lzĆŔrĘBČJČ ÉMkĆŇymĄS
Ę =tŇ’Ć yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ Mk
ĳĆŇ EĘ‘Ě
Nê
¡Ą yĂ âl¿ ZrĆř’ĎŔhĎ Z‘ăĄwĘ HlĎŔCbŇyĘ=tŇ’Ć ÉMkĆŇYĘrĘ’Č Nê
ąĄtŇĂ =âlĲwĘ Mk
ĳĆŇ xĞŁJĲ qyr¡ĂlĎ
yê
ąĂ pŇĘ sČyĲĎwĘ yl
ĳĂ ‘Čm
Łă S
Ę lĂ Cb¡Ň’ŇŁtŇ âl¿wĘ yrĂqĆŔ ÉyUĂ‘Ă CkąŇlĘêĲĄ=M’ĂwĘ : oyĲrĘjĂ
tŇąČx
I Č =tŇ’Ć MkĆÁbĎŇ yêÄĂ xĘlČS
Ę hĂwĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ’ŇŁFĲxČJĘ ‘bČŇ¡S
Ć hŇJĎŔmČ ÉMkĆŇylĄ‘Ğ
hŇTĎy‘¡ĂmĘhĂwĘ MkĆŔêĘmĘhĆBĘ=tŇ’Ć ÉhtŇĎ yrĂÄkŇĘ hĂwĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć hŇăĎlJĘS
Ă wĘ ÉhdŇĆv
Ď hČ
Mê
¿Ć kŇĘ lČhĞwĲČ yl
ĳĂ Cr¡sĘCĲĎtŇĂ âl¿ hŇQĆ’ĄŔBĘ=M’ÄĂ wĘ : Mk
ĲĆŇ ykĄŇrĘDČ CUS
¡Č nĎwĘ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć
ym‘
.‘"tw V"x Nkw hdĆv
Ď hČ ’"s v.20

.Zmq MtĎwĘ yqwbnzb v.20

.MtĎ’
Ł yllhb ,ymlVwry Nk v.9

5
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7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20

21
22
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26. 24–41
24
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26

27
28
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35
36

37
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ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć yt
ąŇĂ yJĄřhĂwĘ yrĂqĳĆBĘ Mk
¡ĆŇ UĎ‘Ă ynËĂ’Ğ=PŇ’Č yê
ÌĂ kŇĘ lČhĲĎwĘ : yrĂqĲĆ yU
¡Ă ‘Ă
ÉtmĆqÄĆ nŁ bŇrĆxĆę MkĆÁylĄ‘Ğ ytÄĂ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ’ŇF
Ł Ĳ xČ=l‘Č ‘bČŇ¡S
Ć ynĂ’ĎŔ=MGČ
MkĆŔkŇĘ otŇă BĘ ÉrbĆŇdÄĆ yêĂxĘąČQS
Ă wĘ Mk
ĳĆŇ yrĄ‘ĲĎ=l’Ć Mê
¡ĆpŇĘ sČ’ĹĲnĆ wĘ tŇyrĂŔBĘ=MqČnĘ
MyS
ąĂ nĎ rW
Ć ‘ăĆ CpŇ’ĎwĘţ ůMxĆlĆ=hŇFĄmČ ÈMkĆŇlĎ yrăĂbŇĘ S
Ă BĘ : bŇyĲĄo’=dŇyČBĘ Mê
¡ĆêČnĂwĘ
âl¿wĘ Mê
¡ĆlĘkČŇ’ĞwĲČ lqĳĎS
Ę UĂBČ Mk
¡ĆŇ mĘxĘlČ CbŇyS
¿Ă hĄwĘ dŇxĎŔ’Ć rCeătŇČ BĘ ÉMkĆŇmĘxĘlČ
Mê
¿Ć kŇĘ lČhĞwĲČ yl
ĳĂ C‘¡mĘS
Ę tŇĂ âl¿ tŇ’ŇŁzŔBĘ=M’ÄĂ wĘ
: C‘B
ĲĎ W
Ę tŇĂ
ynĂ’ĎŔ=PŇ’Č ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć yê
ąĂ rĘiČyĂwĘ yrĂqĳĆ=tŇmČxĞB
ĲČ Mk
¡ĆŇ UĎ‘Ă yê¿ĂkŇĘ lČhĲĎwĘ : yrĂqĲĆBĘ yU
¡Ă ‘Ă
Mk
¡ĆŇ ytŇĄ nĲŁBĘ rW
¿Č bŇĘ C Mk
ĳĆŇ ynĄBĘ rW
ăČ BĘ Mê
¡ĆlĘkČŇ’ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ’ŇF
Ł Ĳ xČ=l‘Č ‘bČŇ¡S
Ć
ÉyêĂtŇČ ĲnĎ wĘ MkĆŔynĄU
ăĎ xČ=tŇ’Ć ÉyêĂrČkŇĘ hĂwĘ MkĆęytŇĄ m
Ł Ĳ BĎ=tŇ’Ć yêÂĂ dĘŇmČS
Ę hĂwĘ : Clk
ĲĄŇ ’Ňê
Ł
yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć yS
¡Ă pŇĘ nČ hŇ¿Ďl‘ĞgĲĎŇwĘ Mk
ĳĆŇ ylĄCQĲGĂ yr¡ĄgŇĘ jĂ=l‘Č MkĆŔyrĄgŇĘ jĂ=tŇ’Ć
xČyr¡ĄBĘ xČyrĂŔ’Ď âlăwĘ Mk
ĳĆŇ yřS
Ą DĘqĘmĂ=tŇ’Ć yt¡ĂŇoUS
Ă hĞwĲČ hŇBĎŔrĘxĎ ÉMkĆŇyrĄ‘ĲĎ=tŇ’Ć
MkĆŔybĄŇyĘ’
Ł Ĳ ÉhĎylĆÄ‘Ď CmąmĘS
ĲĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć yn¡Ă’Ğ yt¿ĂŇU
Ł S
Ă hĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ xĞŁxĲynĂ
bŇrĆx
ĳĎ Mk
¡ĆŇ yrĄxĞ’ĲČ yt¿ĂŇq
Ł yrĲĂhĞwĲČ MyĂŔoGbČŇ hŇrăĆzĎ’Ĺ ÉMkĆŇtŇĘ ’ĆwĘ : HB
ĲĎ Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ
ZrĆ’ÁĎ hĎ hŇYĆÄrĘêĂ žz’Ď : hŇB
ĲĎ rĘxĎ Cy¿hĘyĲĂ Mk
¡ĆŇ yrĄ‘ĲĎwĘ hŇmĎŔmĎS
Ę ÉMkĆŇYĘrĘ’Č hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ
tŇăBČ S
Ę êĂ z’Ďť Mk
ĳĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ ZrĆ’ăĆBĘ Mê
¡Ć’ČwĘ hŇUĎŔè
Č hĽ ym
ăĄ yĘ lJ
Ł ť hĎytęĆ ŁtŇBĘS
Č =tŇ’Ć
rS
ÌĆ ’Ğ tŇă’Ą tŇŁBĳS
Ę êĂ hŇU
¡Ď è
Č hĎ ym
¿Ą yĘ=lJĎ : hĎytĲŇĆ ŁtŇBĘS
Č =tŇ’Ć tŇ¡YĎř rĘhĂwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ
MkĆęBĎř MyrăĂ’ĎS
Ę eĂhČwĘ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď Mk
¿ĆŇ êĘbŇĘ S
Ă BĘ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ t
Ł ŇĲ BĘS
Č BĘ hŇt
ËŇĎ bŇĘ S
ĲĎ =âl
hŇăĆl‘Ď loqť MtęĎ ’
Ł PŇdăČŇrĎwĘ Mh
ĳĆ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ tŇY
Ł ¡ rĘ’ČBĘ MbĎŔbĎŇlĘBĂ ÉërĆm
Ł Ä ytŇĂ ’ŇąbĄŇ hĄwĘ
wyx
ËĂ ’ĎBĘ=Sy’ĲĂ ClÌS
Ę kĲĎŇwĘ : PŇdŇĲĄr
Ł Ny’¿ĄwĘ Cl¡pŇĘ ĲnĎ wĘ bŇrĆx
ËĆ=tŇsČĲĚnmĘ CsÌnĎwĘ PŇDĎŔnĂ
: Mk
ĲĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ yn¡ĄpŇĘ lĂ hŇmĎŔCqêĘ ÉMkĆŇlĎ hŇąĆh
y Ę tŇĲĂ =âlwĘ NyĂ’ĳĎ PŇdăŇĄr
Ł wĘ bŇrĆx
¡Ć=ynĄjĘmĂJĘ
MkĆęBĎ MyrăĂ’ĎS
Ę eĂhČwĘ : Mk
ĲĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ ZrĆ’¡Ć MkĆŔtŇĘ ’Ć hŇăĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ MyĳĂoGBČ Mê
¡ĆdĘŇbČŇ’ĞwĲČ
: CuUĲĎyĂ Mê
¿Ď ’Ă Mt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇnŁ¿ wŁ‘ĞB
ĲČ PŇË’Č wĘ Mk
ĳĆŇ yřbĄŇyĘ’
Ł Ĳ tŇY
Ł ¡ rĘ’ČBĘ MnĎŔwŁ‘ĞB
ĲČ ÉCuUČÄyĂ
PŇ’ČěwĘ yb
ĳŇĂ =Cl‘ĞmĲĎ rS
ăĆ ’Ğ Ml
¡Ď ‘ĞmĲČBĘ MtŔĎ ŁbŇ’Ğ NwăŁ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ ÉMnĎwŁ‘Ğ=tŇ’Ć CDąwČtŇĘ hĂwĘ
ytăĂŇ’ŇbĄŇhĲĄwĘ yrĂqĆŔBĘ ÉMUĎ‘Ă ëŇąĄl’Ą ynęĂ ’Ğ=PŇ’Č : yrĂqĲĆBĘ yU
¡Ă ‘Ă CkŇ¿ lĘhĲĎ=rS
Ć ’Ğ
=tŇ’Ć CY¿rĘyĂ z’
¡Ď wĘ lrĄŔ‘ĎhĲĆ ÉMbĎŇbĎŇlĘ ‘nČęJĎyĂ z’
ăĎ =o’ Mh
ĳĆ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ ZrĆ’¡ĆBĘ MtŔĎ ’
Ł
Mnw‘
’"s v.34 .s"tw V"x ,’"yd Nkw rsx MkĆS
Ą DĘqĘmĂ ’"s v.31 .rsx ytĂJĄhĂwĘ ymlVwry ,yllhb Nk ’"s v.24
,yrq MhĆyb
Ą yĘ’
Ł bytk MkĆyb
Ą yĘ’
Ł ’"s ,Pkb hgwmb Nk v.39 .NTp Pqz MkŔb yllhb v.36 .xtp tYČrĘhĂwĘ
.s"tw ‘"t ,V"x ,w"d ,h"dx Nkw yrqw bytk MhĆyb
Ą yĘ’
Ł y"k Myrps bwrbw
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26. 42–27. 11

PŇ’ÄČ wĘ qxĎÁYĘyĂ ytÄĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć žP’ČwĘ bŇoqĳ‘ĞyĲČ ytăĂŇyrĂBĘ=tŇ’Ć yê¡ĂrĘkČŇĲzĎwĘ : MnĲĎwŁ‘Ğ
MhĆÁmĄ bŇzĄÄ‘ĎêĲĄ žZrĆ’ĎhĎwĘ : rJ
Ł Ĳ zĘ’Ć ZrĆ’¿ĎhĎwĘ rJ
Ł¡ zĘ’Ć Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’Č yt
ÌŇĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć
N‘ČyăČ Mn
ĳĎwŁ‘Ğ=tŇ’Ć CYărĘyĂ Mh
¡Ą wĘ MhĆŔmĄ ÉhUĎS
Č hĘBĎ hĎytęĆ ŁtŇBĘS
Č =tŇ’Ć ZrĆtăĂŇwĘ
tŇ’ŇzŁţ=MGČ=PŇ’ČwĘ : MS
ĲĎ pŇĘ nČ hŇ¿Ďl‘ĞGĲĎ yt
¡ŇČ u
Ł xĚ=tŇ’ĆwĘ Cs’ĎŔmĎ yT
ăČ jĎS
Ę mĂBĘ N‘ČyČŔbŇĘ C
MtŔĎŁQkČŇlĘ ÉMyêĂlĘ‘ČgŇĘ =âlĲwĘ Myê
ąĂ sĘ’ČmĘ=âlĲ MhĆęybĄŇyĘ’
Ł Ĳ ZrĆ’ăĆBĘ MtÂĎ oyhĘBĲĂ
tŇyrăĂBĘ Mh
¡Ć lĎ yê¿ĂrĘkČŇĲzĎwĘ : MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ Mê
ĳĎ ’Ă yt¡ĂŇyrĂBĘ rp
¿ŇĄ hĎlĘ
tŇoy¿hĘlĲĂ MyĂęoGhČ ynăĄy‘ĄlĘ MyĂrČÁYĘmĂ ZrĆ’ĆÄmĄ žMtŇĎ ’
Ł =ytŇĂ ’ŇYĲĄoh rS
ăĆ ’Ğ MynĳĂS
Ł ’ŇrĲĂ
ůtr
Ł oêhČwĘ ÈMyTĂjĎS
Ę UĂhČwĘ MyuăĂxĚhĲČ hŇQĆ’Ąţ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ Myh
¡Ă Łl’ŇĲlĄ Mh
ËĆ lĎ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ yn¡ČysĂ rh
¿Č BĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Nyb
¡ŇĄ C oněyBĄ hoĎŔhyĘ Nt
ăŇČ nĎ ÉrS
Ć ’Ğ
sŘ25

42
43

44

45

46

ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=l’Ć rBÂĄ DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ zk, 2
ÉìJĘrĘ‘Ć hŇąĎh
y Ď wĘ : hoĲĎhyl
ĲČ tŇŁS
¡ pĎŇnĘ ì¿ŇJĘrĘ‘ĆBĘ rdŇĆĳĆn ’l
¡Ă pŇĘ yČ yJ
¿Ă Sy’ěĂ MhĆŔlĄ’Ğ 3
ìęJĘrĘ‘Ć hŇăyĎhĎwĘ hŇĳĎS
n Ď Myè
ăĂ S
Ă =NBĆ dŇ‘¡ČwĘ hŇnĎŔS
Ď MyrăĂW
Ę ‘Ć ÉNBĆmĂ rkĎŔEĎhČ
ì¡ŇJĘrĘ‘Ć hŇ¿yĎhĎwĘ ’wh
ĳĂ hŇ¡bĎŇ qĄnĘ=M’ĂwĘ : SdŇĆŁuĲhČ lqĆ¿S
Ć BĘ PŇsĆ¡JĆ lqĆ¿S
Ć Myè
ËĂ mĂxĞ 4
hŇnĎŔS
Ď MyrăĂW
Ę ‘Ć=NBĆ Éd‘ČwĘ MynęĂ S
Ď SmĄÁxĎ=NBĆmĂ M’ÄĂ wĘ : lqĆS
ĲĎ MyS
¿Ă ŁlS
Ę 5
: MylĲĂqĎS
Ę tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ hŇ¡bĎŇ qĄeĘlČwĘ Myl
ĳĂ qĎS
Ę MyrăĂW
Ę ‘Ć rk
¡ĎŇ EĎhČ ìËŇJĘrĘ‘Ć hŇÌĎh
y Ď wĘ
hŇ¿è
Ď mĂxĞ rkĎŔEĎhČ ÉìJĘrĘ‘Ć hŇąĎh
y Ď wĘ MynĂŔS
Ď Sm
ăĄ xĎ=NBĆ Éd‘ČwĘ SdŇĆŁxę=NBĆmĂ M’
ăĂ wĘ 6
M’ĂwĘţ : PŇsĆJĲĎ Myl
¡Ă qĎS
Ę tŇS
Ć Łl¿S
Ę ìŔJĘrĘ‘Ć hŇăbĎŇ qĄeĘlČwĘ PŇsĆĳĎJ Myl
¡Ă qĎS
Ę 7
rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿è
Ď mĂxĞ ìŔJĘrĘ‘Ć hŇăyĎhĎwĘ rkĎŔzĎ=M’Ă ÉhlĎ‘ĘmČÄwĎ hŇąĎS
n Ď Myè
ĂÄ S
Ă =NBĆmĂ
ÉodŇymĂ‘ĹhĲĆwĘ ìŇJĆŔrĘ‘ĆmĲĄ É’Ch ëŇm
¿Ďř =M’ĂwĘ : MylĲĂqĎS
Ę hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ hŇ¡bĎŇ qĄeĘlČwĘ lqĆĳS
Ď 8
rdŔĄeŁhČ dŇyăČ Égyv
Ă êČ rS
ąĆ ’Ğ yjęĂ =l‘Č Nh
ĳĄ J
Ł hČ otŇ¡ ’
Ł ëŇyr¿Ă‘ĹhĲĆwĘ NhĄŔJ
Ł hČ ynăĄpŇĘ lĂ
hŇeĎËUĆ mĂ CbŇyrÌĂřqĘyČ rS
ĆÄ ’Ğ hŇmĎŔhĄBĘ=M’ÄĂ wĘ
: NhĲĄJ
Ł hČ Cek
¡ĆŇ yrĂ‘ĞyĲČ 9
âlă : SdŇĆŁuĲ=hŇyĆhĘyĲĂ ho¡Ďhyl
ĲČ CeřËUĆ mĂ Nê
¿ĄyĂ rS
ĆÄ ’Ğ ž lJ
Ł hoĳĎhyl
ĲČ NB
¡Ď rĘqĎ 10
rmĄÄhĎ=M’ĂwĘ bŇoTĳBĘ ‘răČ=o’ ‘r¡ĎBĘ bŇoT¿ otŇË ’
Ł rym
¿Ă yĎ=âlĲwĘ CepĆęylĂxĞyĲČ
ÉM’ĂwĘ : SdŇĆŁuĲ=hŇyĆhĘyĲĂ otŇ¡ rĎCmĲtŇĘ C ’Ch¿=hŇyĎhĲĎwĘ hŇmĎŔhĄbŇĘ BĂ ÉhmĎhĄBĘ rym
ąĂ yĎ 11
hoĳĎhyl
ĲČ NB
¡Ď rĘqĎ hŇeĎËUĆ mĂ CbŇyrÌĂqĘyČ=âlĲ rS
Ć ’Ğţ hŇ’ĎŔmĄTĘ hŇm
ăĎ hĄBĘ=lJĎ
dym‘hw
,V"x Nkw yrqw bytk hnĎUĆmĂ ’"sb ,hnĎUĆmĂ rybs v.9

.V"x Nkw byrĂqĘyČ ’"s v.9

.xtp ëmČ ’"s v.8 .zk
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t

27. 12–31
12
13
14

15
16

17, 18

19

20
21
22
23

24
25
26

27
28

29
30
31
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NyB
¿Ą HtŔĎ ’
Ł ÉNhĄJ
Ł hČ ëŇyrąĂ‘ĹhĲĆwĘ : NhĲĄJ
Ł hČ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇm
¡Ď hĄBĘhČ=tŇ’Ć dŇym
¿Ă ‘ĹhĲĆwĘ
hŇeĎĳlĆ ’ĎgŇĘ yĂ l’
Ł ¡ GĎ=M’ĂwĘ : hŇyĲĆhĘyĲĂ NJ
¿Ą Nh
¡Ą J
Ł hČ ì¿ŇJĘrĘ‘ĆJĘ ‘rĳĎ Nyb
ăŇĄ C bŇoT¡
ÉSdŇĆŁqÄ otŇ¿ yBĄ=tŇ’Ć SDĂÄqĘyČ=yJĲĂ Sy’ęĂ wĘ : ìŇJ
ĲĆ rĘ‘Ć=l‘Č otŇ¡ S
Ă ymĲĂxĞ PŇsyĎwĘ
¿Č
otŇË ’
Ł ëŇyr¿Ă‘ĞyĲČ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ ‘rĳĎ Nyb
ăŇĄ C bŇoT¡ NyB
¿Ą NhĄŔJ
Ł hČ ÉokŇyrĂ‘ĹhĲĆwĘ hoĎŔhyl
ĲČ
tŇyS
ÌĂ ymĂxĞ PŇsČyĎwĘţ otŇĳ yBĄ=tŇ’Ć l’
¡Č gŇĘ yĂ SyDĂŔqĘUČhČ=M’ÄĂ wĘ : MCqĲyĎ NJ
¿Ą Nh
¡Ą J
Ł hČ
ÉSy’Ă SyD¿ĂqĘyČ otęEĎxĚ’Ğ hŇdăŇĄv
Ę mĂ ű M’
ăĂ wĘ : olĲ hŇyĎh¿ĎwĘ wyl
¡Ď ‘Ď ìËŇJĘrĘ‘Ć=PŇsĆJ
ĲĆ
lqĆ¿S
Ć Myè
¡Ă mĂxĞB
ĲČ MyrĂŔ‘ŁW
Ę rmĆŁxă ‘rČzĆť o‘ĳrĘzČ yp
ăŇĂ lĘ ì¡ŇJĘrĘ‘Ć hŇ¿yĎhĎwĘ hoĎŔhyl
ĲČ
rx
ăČ ’Č=M’ĂwĘ : MCqĲyĎ ì¡ŇJĘrĘ‘ĆJĘ ChdĳŇĄW
Ď SyDăĂqĘyČ lb
¡ĄŇ IŁhČ tŇ¿Čè
n Ę mĂ=M’řĂ : PŇsĆJĲĎ
ÉMynĂè
Ď hČ yj
ąĂ =l‘Č PŇsĆJĆęhČ=tŇ’Ć NhĄÁJ
Ł hČ olÄ=bŇè
Č xĂwĘ ůChdŇĄW
Ď SyDăĂqĘyČ È lbĄŇIŁhČ
É l’ČgŇĘ yĂ l’
Ł ą GĎ=M’ĂwĘ : ìŇJ
ĲĆ rĘ‘ĆmĲĄ ‘r¡ČgŇĘ nĂwĘ lb
ĳĄŇ IŁhČ tŇăČS
n Ę dŇ‘¡Č tŇŁrŔtŇĎ oeăhČ
wyl
¡Ď ‘Ď ìËŇJĘrĘ‘Ć=PŇsĆJ
ĲĆ tŇyS
ÌĂ mĂxĞ PŇsČyĎwĘţ otŇĳ ’
Ł SyD¡ĂqĘUČhČ hŇdŔĆv
Ď hČ=tŇ’Ć
hŇd¡ŇĆv
Ď hČ=tŇ’Ć rk
¿ČŇ mĎ=M’ĂwĘ hŇdŔĆv
Ď hČ=tŇ’Ć É l’ČgŇĘ yĂ âlą=M’ĂwĘ : olĲ Mq¿ĎwĘ
SdŇĆŁqË lbĄęIŁbČŇ otŇă ’ŇYĄBĘ hŇdÁĆv
Ď hČ hŇyĎÄhĎwĘ : dŇo‘Ĳ l’
¡Ą GĎyĂ=âlĲ rx
ĳĄ’Č Sy’
ăĂ lĘ
hŇdăŇĄW
Ę =tŇ’Ć ÉM’ĂwĘ : otŇĲ EĎxĚ’Ğ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ Nh
¡Ą J
Ł lČ MrĆx
ĳĄhČ hŇdăŇĄW
Ę JĂ ho¡Ďhyl
ĲČ
olă=bŇè
Č xĂwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ SyD¡ĂqĘyČ otŇĳ EĎxĚ’Ğ hŇdăŇĄv
Ę mĂ âl¡ rS
Ćě ’Ğ otŔnĎqĘmĂ
ÉìJĘrĘ‘ĆhĲĎ=tŇ’Ć Nt
ąŇČ nĎwĘ lb
ĳĄŇ ŁIhČ tŇăČS
n Ę dŇ‘¡Č ìŔJĘrĘ‘ĆhĲĎ tŇăsČ kŇĘ mĂ tŇ’Ąť NhĄęJ
Ł hČ
rS
¿Ć ’ĞĲlČ hŇdŔĆv
Ď hČ bŇCS
ă yĎ É lbĄŇoIhČ tŇąČS
n Ę BĂ : hoĲĎhyl
ĲČ SdŇĆq
Ł ¡ ’ChŔhČ MoIăBČ
lqĆăS
Ć BĘ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ ìŔJĘrĘ‘Ć=lkÄĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ tŇ¿Čx
E Ě ’Ğ ol¡=rS
Ć ’ĞĲlČ oêĳ’řĂ mĲĄ Chn
¡ĎqĎ
rJ
ąČbĚŇyĘ rS
ĆÄ ’Ğ rokÂBĘ=ëŇ’Č : lqĆè
ĲĎ hČ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ hŇr¡ĎGĄ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć SdŇĆŁuĳhČ
ho¡Ďhyl
ĲČ hŇW
ĆŔ =M’Ă roS
ă =M’Ă otŇĳ ’
Ł Sy’
¡Ă SyD¿ĂqĘyČ=âlĲ hŇmĎŔhĄbŇĘ BĂ ÉhoĎhyl
ĲČ
wyl
ĳĎ ‘Ď otŇ¡ S
Ă mĲĂxĞ PŇsyĎwĘ
¿Č ìŇJĆŔrĘ‘ĆbŇĘ hŇdăĎŇpĎŇC Éh’ĎmĄFĘhČ hŇąmĎ hĄBĘBČ M’ÄĂ wĘ : ’ChĲ
Sy’ÄĂ žMrĂxĞyĲČ rS
ăĆ ’Ğ MrĆxĄÃ=lJĎ ëŇă’Č : ìŇJ
ĲĆ rĘ‘ĆBĘ rJ
¿Č mĘnĂwĘ l’
¡Ą GĎyĂ âl¿=M’ĂwĘ
rk
¡ŇĄ UĎyĂ âl¿ otŔEĎxĚ’Ğ hŇdăŇĄv
Ę mĂC ÉhmĎhĄbŇĘ C MdąŇĎ’ĎmĲĄ olę=rS
Ć ’Ğ=lJĎmĂ hoĎÁhyl
ĲČ
rS
ÌĆ ’Ğ MrĆxĄę=lJĎ : hoĲĎhyl
ĲČ ’Ch¡ MyS
¿Ă dĎŇqĲĎ=SdŇĆŁqĲ MrĆxĄě=lJĎ l’
ĳĄ GĎyĂ âlăwĘ
‘rČEąĆmĂ ZrĆ’ĎÁhĎ rW
ČÄ ‘ĘmČ=lkĎŇwĘ : tŇmĲĎCy tŇom¡ hŇdĳŇĆjĎyĂ âlă Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=NmĂ MrËČxĽyĲĎ
l’
ËČ gŇĘ yĂ l’
Ł ¿ GĎ=M’ĂwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ SdŇĆq
Ł ¡ ’Chĳ ho¡Ďhyl
ĲČ Z‘ĄŔhĎ yrăĂjĘmřĂ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ
Vy’
,V"x Nkw yrĂjĘmĂC ’"s v.30

.ot’
Ł mĄ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.24

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw =M’ĂwĘ ’"s v.17
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t
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N’ŇŁYŔwĎ ÉrqĎBĎ rW
ąČ ‘ĘmČ=lkĎŇwĘ : wyl
ĲĎ ‘Ď PŇ sy
¿Ą Ł otŇ¡ yS
Ă mĲĂxĞ orĳW
Ę ‘ČUĲČmĂ Sy’
¡Ă
âlÌ : hoĲĎhyl
ĲČ SdŇĆu
Ł ¡ =hŇyĆhĘyĲĂ yrĂěyW
Ă ‘ĞhĲĎ TbĆŇĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ rb
Ł ¡Ň ‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł¿
’ChÌ=hŇyĎhĲĎwĘ CerĆŔymĂyĘ rm
ăĄ hĎ=M’ĂwĘ CerĳĆymĂyĘ âlăwĘ ‘r¡ČlĎ bŇoT¿=NyB
ĲĄ ruËĄbČŇyĘ
hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ tŇŁwęYĘUĂhČ hŇQĆă’Ą : l’ĲĄGĎyĂ âl¿ SdŇĆq
Ł ¡ =hŇyĆhĘyĲĂ otŇË rĎCmĲtŇĘ C
: ynĲĎysĂ rh
¡Č BĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł =tŇ’Ć

G

wyYxw .]K"l +l twmV[ PTn Nmysw ,h‘Vtw MyVmxw tw’m hnwmV ’rqyw rps lkd yqwsp Mwks
hnmV wytwytw’w .rV‘ hVlVw tw’m VVw Pl’ MyrV‘ Mylmw .]+z w"T ’rqyw[ bzh rVbb ‘gnhw
hghy wtrwtbw Nmysw MyrV‘w hVlV ’"n : MyrV‘w hVmx wyrdsw .h‘br’w MyVVw Pl’ My‘bVw
twxwtph Nynm .]’"y +l tyV’rb[ dg ’b Nmysw hrV‘ wytwyVrpw .]+b +’ Mylht[ hlylw Mmwy
Mwd’w xY ydwd Nmysw My‘Vrp My‘Vtw hnmV lkh .My‘br’w VV twmwtshw MyVmhx MytV
Vdx ynVh Vdxh d‘ NwV’rh Vdxl dx’b NkVmh MqwhVm rpsh twnV .]+y +h MyryVh ryV[
.Mymy

The number of the verses of the whole book of Leviticus is 859; and the sign
is PTn (n = 50, T = 9, P = 800; [Exo 30.34]). And its middle point is, And he
that toucheth the flesh of him that hath the issue [Lev 15.7]. And the words are
20613. And its letters are 78064. And its sedarim are 25; other copies (say) 23.
And the sign is, And in his law DOTH HE MEDITATE day and night (y = 10, h
= 5, g = 3, h = 5; [Psa 1.2]). And its parashiyot are 10; and the sign is, A troop
cometh (b = 2, ’ = 1, g = 3, d = 4; [Gen 30.11]). The open sections are 52, and
the closed 46; the total is 98 sections; and the sign is, My beloved is WHITE and
ruddy (Z = 90, x = 8; [Sol 5.10]). The years of the book are from the setting
up of the tabernacle on the first day of the first month unto the second month, a
month of days.

.[27:1] ’ylpy yk Vy’ ,[26:3] ytqxb M’ +b Myrdsw .x"‘ Myqwspw .’z‘ [26:3—27:34] hVrph MV v.34
Mny’w Pwlx MwbVxy twlm ytV lb’ ,Pwlx hb Ny’w .bŁYŁw tw’m ‘Vtw Mypl’ tVlV twytw’w .gŁyŁw Pl’ Mylmw
.[27:25] ’y‘g ’lb Kkr‘=lkw ,[27:8] Zmq KmĎ=M’w ,Pwlx
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rbdmb
’ ždxĎ’ĆBĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ăBĘ yn¡ČysĂ rB
¿Č dĘŇmĂBĘ hŇËS
Ćm
Ł =l’Ć hoÌĎhyĘ rBĄÄdČŇyĘwČ
2
3

4
5
6, 7
8, 9
10
11, 12
13, 14
15, 16
17
18

19

20

21

: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mt
ËŇĎ ’ŇYĄlĘ tŇynęĂ è
Ą hČ hŇăĎè
n Ď BČ ynÁĂ è
Ą hČ SdŇĆŁxÄlČ
Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdăČŇ‘Ğ=lJĎ ÉS’Ňr
Ł =tŇ’Ć C’ęW
Ę
hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ : MtĲŇĎŁlGřĘ lĘgĚŇlĘ rk
¡ĎŇ zĎ=lJĎ tŇomŔS
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ
: NrĲ
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇê
¿Ď ’Č Mt
¡ŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ Mt
ËŇĎ ’
Ł Cd¿ŇqĘpŇĘ êĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ ’b
¡ĎŇ YĎ ’Y
¿Ą yŁ=lJĎ
: ’ChĲ wyt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ S’Ňr¿
Ł Sy’
ËĂ hŇĳFĆ UČlČ Sy’
¡Ă Sy’
¿Ă CyŔhĘyĲĂ Mk
ăĆŇ êĘ’ĂwĘ
rCY¡ylĂ’Ĺ NbĄěC’rĘlĂ Mk
ĳĆŇ êĘ’Ă Cd¡ŇmĘ‘ČyĲČ rS
¿Ć ’Ğ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇomăS
Ę ÉhQĆ’ĄÄwĘ
NoS
¡ xĘnČ hŇdĎěChylĲĂ : yDĲĎS
Č yrřĲĂCY=NBĆ l’
¡Ą ymĂĲl
ĚS
Ę No‘ěmĘS
Ă lĘ : rC’ĲydŇĄS
Ę =NBĆ
bŇ¡’Ď ylĂ’Ĺ Nl
Ěě CbŇzĘlĂ : r‘ĲĎCY=NBĆ l’
¡Ą nĘtŇČ nĘ rkĎŔVřv
Ď yĂÄlĘ : bŇdŇĲĎnĎyUĲřĂ ‘Č=NBĆ
hŇè
Ćě nČmĘlĂ dŇChĳyUĂ‘Č=NBĆ ‘m
¡Ď S
Ď ylĲĂ’Ĺ MyĂrČěpŇĘ ’ĆlĘ PŇsĄŔoy ynăĄbŇĘ lĂ : NŁlĲxĄ=NBĆ
rzĆ‘¡ĆyxĂ’Ğ NdĎělĘ : ynĲĂ‘ŁdĘŇGĂ=NBĆ Nd¡ĎŇybŇĂ ’Ğ NmĂŔyĎnĘbÄĂ lĘ : rCYřĲ hŇdĎŇjĘ=NBĆ l’
¡Ą ylĂmĘGČ
=NBĆ PŇsyĎ
¡Ď řlĘ’Ć dŇgĎělĘ : NrĲĎkŇĘ ‘Ď=NBĆ l’
¡Ą y‘ĂgŇĘ jČ rS
Ąě ’ĎlĘ : yDĲĎS
Č yUĲřĂ ‘Č=NBĆ
y’¡ĄyW
Ă nĘ hŇdĎŔ‘ĄhĲĎ y’ăyrřq hŇQĆ’Ąť : NnĲĎy‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ’Ğ ylĂŔêĎpŇĘ nÄČ lĘ : l’ĲĄC‘DĘ
tŇ’Ąť Nrĳ
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇ¡S
Ćm
Ł xu¿ČIĂwČ : MhĲĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yp
¿ŇĄ lĘ’Č yS
ËĄ ’ŇrĎ Mt
ĳŇĎ obŇ’Ğ tŇoFămČ
ClyhęĂ qĘhĂ hŇdĎÁ‘ĄhĲĎ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ : tŇomĲS
Ą BĘ Cb¡ŇuĘnĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎ
Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂ=l‘Č Cd¿ŇlĘyĲČtŇĘ IĂřwČ ynĂŔè
Ą hČ SdŇĆŁxălČ ÉdxĎ’ĆBĘ
rS
ËĆ ’ĞJĲČ : MtĲŇĎŁlGĘlĘgĚŇlĘ hŇlĎ‘Ęm
¡Č wĎ hŇËĎS
n Ď Myr¿ĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ tŇomęS
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ
: ynĲĎysĂ rB
¿Č dĘŇmĂBĘ Md¡ŇĄqĘpŇĘ IĂwČĲ hŇĳĆSm
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ
tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ rk
ŁŇă BĘ ÉNbĄŇC’rĘ=ynĲĄbŇĘ CyąhĘIĲĂwČ
ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ rkĎęzĎ=lJĎ MtŔĎŁlGĘlĘgĚŇlĘ ÉtomS
Ą rj
ąČsĘmĂBĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ
My‘ËĂBĎrĘ’ČwĘ hŇÌè
ĎS
Ă Nb
ĳĄŇ C’rĘ hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ : ’b
ĲĎŇ YĎ ’Y
¿Ą yŁ lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ
: tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć
ynbl
Nyrt yDĎS yrĂCY ’"s v.6 .ytbr +g v.2 .b"k qwsp d‘ +’ qwsp +b ‘Vwhyb rpsm hyhw hrTph v.1 .’
tyV’rb Nyy‘ v.8 .Nylm Nyrt bdĎnĎ yUĂ‘Č ’"s v.7 .d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,b"dx Nk ,Nylm
yDĎS
Č yUĂ‘Č ’"s v.12 .d"yd ,w"dx ,w"d ,g"d ,b"d ,b"dx ,’"d Nkw Nylm Nyrt rCY=hdĎjĘ ’"s v.10 .x"y +l
’"b ’"n v.18 .yrq y’ĄCrqĘ bytk y’ĄyrĂqĘ v.16 .PsĎ’yĎlĘ’Ć ’"s v.14 .yrq Nylm Nyrt yDĎS
Č cĂ‘Č bytk
.’y‘g ’lb wdlytĘIĂwČ n"b ,’y‘gb wdlytĲĘIĂwČ

sŘ1
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rj
ąČsĘmĂBĘ wydĎęqĚřjĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ No‘ŔmĘS
Ă ynăĄbŇĘ lĂ
’Y
¿Ą yŁ lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ rkĎęzĎ=lJĎ MtŔĎŁlGřĘ lĘgĚŇlĘ ÉtomS
Ą
SŁl¿S
Ę C PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ mĂxĞwĲČ hŇ‘ÌĎS
Ę êĂ No‘ĳmĘS
Ă hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ : ’b
ĲĎŇ YĎ
: tŇo’ĲmĄ
tŇomęS
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ dŇgĎŔ ynăĄbŇĘ lĂ
dŇĳgŇĎ hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ : ’b
ĲĎŇ YĎ ’Y
¿Ą yŁ lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ
: Myè
ĲĂ mĂxĞwĲČ tŇo’¡mĄ SS
¿Ą wĘ PŇlĆ’ĆŔ ÉMy‘ĂBĎrĘ’ČwĘ hŇąè
Ď mĂxĞ
tŇm
Łę S
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ hŇdĎŔChyĘ ynăĄbŇĘ lĂ
hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ : ’b
ĲĎŇ YĎ ’Y
¿Ą Ły lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ
: tŇo’ĲmĄ SS
¿Ą wĘ PŇlĆ¡’Ć My‘ËĂbŇĘ S
Ă wĘ hŇ‘ÌĎBĎrĘ’Č hŇdĳŇĎChyĘ
tŇm
Łę S
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ rkĎŔVřv
Ď yĂ ynăĄbŇĘ lĂ
hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ : ’b
ĲĎŇ YĎ ’Y
¿Ą Ły lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ
: tŇo’ĲmĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ mĂxĞwĲČ hŇ‘ÌĎBĎrĘ’Č rk
ĳŇĎ Vřv
Ď yĂ
tŇm
Łę S
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ Nl
ĚŔ CbŇzĘ ynăĄbŇĘ lĂ
hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ : ’b
ĲĎŇ YĎ ’Y
¿Ą Ły lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ
: tŇo’ĲmĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ mĂxĞwĲČ hŇ‘ÌĎbŇĘ S
Ă Nl
ĳĚCbŇzĘ
Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć ynăĄbŇĘ lĂ ÉPsĄoy ynąĄbŇĘ lĂ
: ’b
ĲĎŇ YĎ ’Y
¿Ą yŁ lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ tŇm
Łę S
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ
: tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć My‘¿ĂBĎrĘ’Č MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ
tŇomęS
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ hŇè
ĆŔ nČmĘ ynăĄbŇĘ lĂ
hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ : ’b
ĲĎŇ YĎ ’Y
¿Ą Ły lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ
: MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎC PŇlĆ¡’Ć MyS
ËĂ ŁlS
Ę C MyĂnÌČS
Ę hŇĳĆènČmĘ
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tŇŁmęS
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ NmĂŔyĎnĘbŇĂ ynăĄbŇĘ lĂ
hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ : ’b
ĲĎŇ YĎ ’Y
¿Ą Ły lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ
: tŇo’ĲmĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ PŇlĆ¡’Ć MyS
ËĂ ŁlS
Ę C hŇÌè
Ď mĂxĞ Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ
NBĆÄmĂ tŇŁmęS
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ NdĎŔ ynăĄbŇĘ lĂ
MyĂnÌČS
Ę NdĳŇĎ hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ : ’b
ĲĎŇ YĎ ’Y
¿Ą Ły lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć
: tŇo’ĲmĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę C PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ S
Ă wĘ
tŇŁmęS
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ rS
ĄŔ ’Ď ynăĄbŇĘ lĂ
rS
ĳĄ ’Ď hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ : ’b
ĲĎŇ YĎ ’Y
¿Ą Ły lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ
: tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć My‘ËĂBĎrĘ’ČwĘ dŇÌxĎ ’Ć
tŇŁmęS
Ą rj
ăČ sĘmĂBĘ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¿ŇĎ ŁdŇlĘoêĲ ylĂŔêĎpŇĘ nČ ynăĄBĘř
hŇăFĄ mČlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚjĘ : ’b
ĲĎŇ YĎ ’Y
¿Ą Ły lJ
Ł¡ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ
: tŇo’ĲmĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ mĂxĞwĲČ hŇÌS
Ď ŁlS
Ę yl
ĳĂ êĎpŇĘ nČ
Myn¿ĄS
Ę l’ĄŔrĎW
Ę yĂ y’ăĄyW
Ă nĘC ÉNr
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇąS
Ćm
Ł dŇqÄČ jĎ žrS
Ć ’Ğ MydĂÃqĚjĘhČ hŇQĆă’Ą
=ynĲĄbŇĘ yd¿ŇĄCqjĘ=lJĎ CyËhĘIĲĂwČ : CyĲhĎ wyt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ dŇ¿xĎ ’Ć=Sy’ĲĂ Sy’
ĳĂ rW
¡Ď ‘Ď
’b
¡ĎŇ YĎ ’Y
¿Ą yŁ=lJĎ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
MypĳŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlăS
Ę C PŇlĆ¡’Ć tŇo’¿mĄ=SS
ĲĄ MydĂŔqĚjĘhČ=lJĲĎ ÉCyhĘIĲĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ
Cd¡ŇqĘjĲĎtŇĘ hĎ âl¿ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ hŇăFĄ mČlĘ MI¡ĂwĂlĘhĲČwĘ : Myè
ĲĂ mĂxĞwĲČ tŇo’¡mĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ
: MkĲĎŇotŇBĘ
dŇq
Ł Ŕ pŇĘ tŇĂ âlă ÉywĂlĄ hŇąFĄ mČ=tŇ’Ć ëŇă’Č : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄř hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
dŇqăĄpŇĘ hČ hŇêÃĎ ’ČwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ ’v
ĳĎ tŇĂ âlă MS
¡Ď ’Ňr
Ł =tŇ’ĆwĘ
ůol=rS
Ć ’Ğ=lJĎ l‘řăČwĘ ÈwylĎJĄ=lJĎ l‘ăČwĘ tŇdÁĚ‘ĄhĲĎ NJČÄS
Ę mĂ=l‘Č žMIĂwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć
bŇyb
¿ŇĂ sĎwĘ Cht
ĳŇĚ rĘřS
ĲĎ yĘ Mh
¡Ą wĘ wylĎŔJĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉNJĎS
Ę UĂhČ=tŇ’Ć C’ąW
Ę yĂ hŇUĎhĄÁ
NJĎŔS
Ę UĂhČ ÉtnŁxĞb
ĲČŇ C MIĂŔwĂlĘhĲČ ÉotŇ’
Ł CdŇyrąĂoy NJĎęS
Ę UĂhČ ‘Čs
Ł ă nĘbŇĂ C : CnĲxĞyĲČ NJ
¡Ď S
Ę UĂlČ
Sy’
ÌĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Cn¡xĎwĘ : tŇmĲĎCy bŇr¡ĄuĎhČ rE¿ĎhČwĘ MIĳĂwĂlĘhĲČ otŇ¡ ’
Ł Cmyq¿ĂyĎ
whnxm=l‘
rm
Ł ’lĄ ’"s v.48 .hmwts y’drhnl ,hxwtp y’rwsl Nk v.48 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ynĄbĘlĂ ’"s v.42
’"s v.50 .g"dw y"k Myrps Nkw hnygn ’lbw Pqm =l‘ČwĘ ’"s v.50 .+y +w twmV Nyy‘ : Vgd ’lb d"mlh
.ChtĚrĞS
ĲĎ yĘ
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ÉbybŇĂ sĎ CnąxĞyĲČ MIĂÂwĂlĘhĲČwĘ : MtĲŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ ol¡gŇĘ DĂ=l‘Č Sy’
¿Ă wĘ Chn
ËĄxĞmĲČ=l‘ĲČ 53
ÉCrmĘS
ĲĎ wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ tŇd¡ČŇ‘Ğ=l‘Č PŇYĆqĆŔ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=âlwĘ tŇdŔĚ‘ĄhĲĎ NJ
ăČ S
Ę mĂlĘ
lk
ŁŇ JĘţ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ CW
¡ ‘ĞIĲČwČĲ : tŇCdĲŇ ‘ĄhĲĎ NJ
¿Č S
Ę mĂ tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂ=tŇ’Ć MIĂŔwĂlĘhĲČ 54
: CWĲ‘Ď NJ
¿Ą hŇ¡S
Ćm
Ł =tŇ’Ć hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ
olągŇĘ DĂ=l‘Č Sy’
ăĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoĎŔhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ b, 2
dŇ‘¡Ąom=lhĆŁ’ĲlĘ bŇyb
¿ŇĂ sĎ dŇgĆŇeĆěmĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Cn¡xĞyĲČ MtŔĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉtŁtŇ’
Ł bŇĘ
Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ hŇd¡ĎŇChyĘ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČ lgĆŇDËĆ hŇxĎrĎŔzĘmĂ hŇmĎdĘŇqăĄ ÉMynĂx
Ł hĲČwĘ : CnĲxĞyĲČ 3
Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ C o’¡bĎŇYĘC : bŇdŇĲĎnĎyUĲřĂ ‘Č=NBĆ NoS
¡ xĘnČ hŇdĎŔChyĘ ynăĄbŇĘ lĂ É’yW
Ă nĎwĘ 4
rk
ĳŇĎ Vřv
Ď yĂ hŇăFĄ mČ wyl
¡Ď ‘Ď Myn¿Ăx
Ł hĲČwĘ : tŇo’ĲmĄ SS
¿Ą wĘ PŇlĆ¡’Ć My‘ËĂbŇĘ S
Ă wĘ hŇ‘ÌĎBĎrĘ’Č 5
hŇ‘ÌĎBĎrĘ’Č wydĳŇĎqĚpŇĘ C o’¡bĎŇYĘC : r‘ĲĎCY=NBĆ l’
¡Ą nĘtŇČ nĘ rkĎŔVřv
Ď yĂ ynăĄbŇĘ lĂ É’yW
Ă nĎwĘ 6
Nl
ĚŔ CbŇzĘ ynăĄbŇĘ lĂ É’yW
Ă nĎwĘ Nl
ĳĚCbŇzĘ hŇ¡FĄ mČř : tŇo’ĲmĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ mĂxĞwĲČ 7
‘B
¿Č rĘ’ČwĘ PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ mĂxĞwĲČ hŇ‘ÌĎbŇĘ S
Ă wydĳŇĎqĚpŇĘ C o’¡bĎŇYĘC : NŁlĲxĄ=NBĆ bŇ¡’Ď ylĂ’Ĺ 8
PŇlĆË’Ć Myn¿Ăm
Ł S
Ę C PŇlĆ’ĆÁ tŇ’ČÄmĘ hŇdĎęChyĘ hŇăĄx
n Ğ mĲČlĘ MydĂÂqĚjĘhČ=lJĲĎ : tŇo’ĲmĄ 9
: C‘iĲĎyĂ hŇ¡ĎS
nŁ ’ŇrĲĂ Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ tŇo’¡mĄ=‘B
ĲČ rĘ’ČwĘ Myp
¿ŇĂ lĎ’Ğ=tŇS
ĆS
ĲĄ wĘ
NbĄŔC’rĘ ynăĄbŇĘ lĂ É’yW
Ă nĎwĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ hŇnĎm
¡Ď yêĄ Nb
ËĄŇ C’rĘ hŇÌĄx
n Ğ mĲČ lgĆŇDăĆ
10
PŇlĆ¡’Ć My‘ËĂBĎrĘ’ČwĘ hŇÌè
ĎS
Ă wydĳŇĎqĚpŇĘ C o’¡bĎŇYĘC : rC’ĲydŇĄS
Ę =NBĆ rCY¡ylĂ’Ĺ 11
No‘ŔmĘS
Ă ynăĄbŇĘ lĂ É’yW
Ă nĎwĘ No‘ĳmĘS
Ă hŇăFĄ mČ wyl
¡Ď ‘Ď Mn¿ĂoxřhĲČwĘ : tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ 12
PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ mĂxĞwĲČ hŇ‘ÌĎS
Ę êĂ Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ C o’¡bĎŇYĘC : yDĲĎS
Č yrř¿ĂCY=NBĆ l’
¡Ą ymĂĲl
ĚS
Ę 13
: l’ĲĄC‘rĘř=NBĆ PŇsyĎl
¡Ď Ę ’Ć dŇgĎŔ ynăĄbŇĘ lĂ É’yW
Ă nĎwĘ dŇĳGĎ hŇ¡FĄ mČCř : tŇo’ĲmĄ SŁl¿S
Ę C 14
: Myè
ĲĂ mĂxĞwĲČ tŇo’¡mĄ SS
¿Ą wĘ PŇlĆ’ĆŔ ÉMy‘ĂBĎrĘ’ČwĘ hŇąè
Ď mĂxĞ Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ C o’¡bĎŇYĘC 15
PŇlĆË’Ć Myè
¿Ă mĂxĞwĲČ dŇxÄĎ ’ĆwĘ PŇlĆ’ĆÁ tŇ’ÄČ mĘ NbĄęC’rĘ hŇăĄx
n Ğ mĲČlĘ MydĂÂqĚjĘhČ=lJĲĎ 16
: C‘iĲĎyĂ MI¡ĂnĂS
Ę C Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ Myè
¡Ă mĂxĞwĲČ tŇo’¿mĄ=‘B
ĲČ rĘ’ČwĘ
ÉCnxĞyĲČ rS
ąĆ ’ĞJĲČ tŇŁnĳxĞUĲČhČĲ ëŇotŇă BĘ MI¡ĂwĂlĘhĲČ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČ dŇ‘ËĄom=lhĆŁ’Ĳ ‘s
ÌČ nĎwĘ
17
hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČ lgĆŇDăĆ
: MhĲĆylĄgŇĘ dĂŇlĘ od¡ŇyĎ=l‘Č Sy’
¿Ă C‘iĎŔyĂ NJ
ăĄ 18
=NBĆ ‘m
¡Ď S
Ď ylĲĂ’Ĺ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć ynăĄbŇĘ lĂ É’yW
Ă nĎwĘ hŇUĎĳĎy Mt
¡ŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ MyĂrËČpŇĘ ’Ć
wyl
¡Ď ‘ĎwĘ : tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć My‘¿ĂBĎrĘ’Č Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ C o’¡bĎŇYĘC : dŇChĲyUĂ‘Č 19, 20
hTm

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ : rkĎV
ĎW
Ę yĂ n"b ,’"b Nk v.5 .+z +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt bdĎnĎ yUĂ‘Č ’"s v.3 .b
’"s v.12 .b"dw ’"d Nkw rsx MynĂx
Ł hČwĘ ’"s v.12 .T"k ,b"k ,d"y qwsp Nyy‘ : V"x Nkw hFĄmČC ’"s v.7
y"t ,y"k ’"t ,V"x ,b"d Nkw l’ĄC‘DĘ ’"s v.14 .hFĄmČwĘ l"sb v.14 .+w +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt yDĎS
Č yrĂCY
.r"tw y"k
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o’¡bĎŇYĘC : rCYřĲ hŇdĎŇjĘ=NBĆ l’
¡Ą ylĂmĘGČ hŇè
ĆŔ nČmĘ ynăĄbŇĘ lĂ É’yW
Ă nĎwĘ hŇĳĆènČmĘ hŇăFĄ mČ
22 É’yW
Ă nĎwĘ Nm
ĳĂ yĎnĘBĂ hŇ¡FĄ mČC : MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎC PŇlĆ¡’Ć MyS
ËĂ ŁlS
Ę C MyĂnÌČS
Ę Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ C
23 MyS
ËĂ ŁlS
Ę C hŇÌè
Ď mĂxĞ Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ C o’¡bĎŇYĘC : ynĲĂ‘ŁdĘŇGĂ=NBĆ Nd¡ĎŇybŇĂ ’Ğ NmĂŔyĎnĘbŇĂ ynăĄbŇĘ lĂ
24 P
Ň lĆË’Ć tŇ¿’Č mĘ MyĂrČępŇĘ ’Ć hŇăĄx
n Ğ mĲČlĘ MydĂÂqĚjĘhČ=lJĲĎ : tŇo’ĲmĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ PŇlĆ¡’Ć
: C‘iĲĎyĂ MyS
¡Ă lĂS
Ę C Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ hŇ¡’Ď mĄC Myp
¿ŇĂ lĎ’Ğ=tŇnČm
ŁĲ S
ĘC
25 rzĆ‘
¡ĆyxĂ’Ğ NdĎŔ ynăĄbŇĘ lĂ É’yW
Ă nĎwĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ hŇnĎp
ŁŇ¡ YĎ NdËŇĎ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČ lgĆŇDăĆ
26 : t
Ň o’ĲmĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę C PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ S
Ă wĘ MyĂnÌČS
Ę Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ C o’¡bĎŇYĘC : yDĲĎS
Č yUĲřĂ ‘Č=NBĆ
27 : NrĲĎk
ŇĘ ‘Ď=NBĆ l’
¡Ą y‘ĂgŇĘ jČ rS
ĄŔ ’Ď ynăĄbŇĘ lĂ É’yW
Ă nĎwĘ rS
ĳĄ ’Ď hŇăFĄ mČ wyl
¡Ď ‘Ď Myn¿Ăx
Ł hĲČwĘ
28, 29 h
Ň ¡FĄ mČC : tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć My‘ËĂBĎrĘ’ČwĘ dŇÌxĎ ’Ć Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ C o’¡bĎŇYĘC
30 Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ C o’¡bĎŇYĘC : NnĲĎy‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ’Ğ ylĂŔêĎpŇĘ nČ ynăĄbŇĘ lĂ É’yW
Ă nĎwĘ yl
ĳĂ êĎpŇĘ nČ
31 NdĎ
Ŕ hŇnĄxĞm
ăČ lĘ ÉMydĂŇqĚjĘhČ=lJĲĎ : tŇo’ĲmĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ mĂxĞwĲČ hŇÌS
Ď ŁlS
Ę
C‘¡sĘyĂ hŇ¿Ďr
nŁ xĞ’ĲČlĎ tŇo’ĳmĄ SS
ăĄ wĘ PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ mĂxĞwĲČ hŇ‘ÌĎbŇĘ S
Ă wĘ PŇlĆ’Ćę tŇă’Č mĘ
: MhĲĆylĄgŇĘ dĂŇlĘ
32 Étn
Ł xĞUĲČhČĲ ydąŇĄCqjĘ=lJĎ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yd¿ŇĄCqjĘ hŇQĆË’Ą
tŇo’¡mĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ MypĂŔlĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlăS
Ę C ÉPlĆ’ĆÄ tŇo’¿mĄ=SS
ĲĄ MtŔĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ
33 h
Ň ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ CdŔqĘjĲĎtŇĘ hĎ âlă MIĂŔwĂlĘhČÄwĘ : Myè
ĲĂ mĂxĞwĲČ
34 hoĎ
ÁhyĘ hŇCĎÄYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ JĘţ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ CW
¡ ‘ĞIĲČwČĲ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ
tŇyB
¿Ą =l‘Č wyt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Sy’
¿Ă C‘sĎŔnĎ Nk
ăĄŇ wĘ ÉMhĆylĄgŇĘ dĂŇlĘ CnąxĎÍNJ
ĲĄ hŇS
Ćę m
Ł =tŇ’Ć
: wytĲŇĎ ŁbŇ’Ğ
g rh
¿Č BĘ hŇ¡S
Ćm
Ł =tŇ’Ć hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ MoyęBĘ hŇĳĆSm
Ł C Nr¡
Ł hĞ’ĲČ tŇŁd¿ŇlĘoêĲ hŇQĆË’Ą wĘ
2 rz
¡Ď‘ĎlĘ’Ć ’ChěybŇĂ ’ĞwĲČ bŇdĳŇĎnĎ ű rk
ŁŇă BĘhČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=ynĲĄBĘ tŇom¿S
Ę hŇQĆË’Ą wĘ : ynĲĎysĂ
3 ’Q
¿Ą mĂ=rS
Ć ’Ğ Myx
ĳĂ S
Ě UĘhČ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉtomS
Ę hŇQĆř’Ąę : rmĲĎtŇĎ y’ĲĂwĘ
4 h
Ň rĎÁzĎ S’ĄÄ žMbĎŇrĂqĘhČBĲĘ hoĎÃhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ’řChăybŇĂ ’ĞwĲČ bŇdăĎŇnĎ tŇmĎăIĎwČ : NhĲĄkČŇlĘ Md¡ĎŇyĎ
ÉrzĎ‘ĎlĘ’Ć Nh
ąĄ kČŇyĘwČ Mh
ĳĆ lĎ CyăhĎ=âlĲ Myn¡ĂbĎŇC ynČŔysĂ rB
ăČ dĘŇmĂBĘ ÉhoĎhyĘ ynąĄpŇĘ lĂ
: MhĲĆybŇĂ ’Ğ Nr¿
Ł hĞ’ĲČ yn¡ĄjĘ=l‘Č rmĎŔtŇĎ y’
ăĂ wĘ
5, 6 ê
ăĎ dĘŇmČ‘ĞhĲČwĘ ywĂŔlĄ hŇăFĄ mČ=tŇ’Ć ÉbrĄqĘhČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
21

wt’
’"b ’"n v.34 .yrq Nylm Nyrt yDĎS
Č yUĂ‘Č ’"s v.25
.s"tw y"k ’"t ,y"k V"x ,g"dx Nkw hQĆ’ĄwĘ ’"s v.3 .g

.+y +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt rCY hdĲjĘ ’"s v.20
.wnąx NJ
ăĄ n"b ,wnąx=NJ
ĲĄ ’"b w’ ,wnąx=NJ
ĲĄ n"b ,wnąx NJ
ăĄ
.qsp ű ’whyb’w ’"s v.4
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3. 7–26

oêęrĘmČS
Ę mĂ=tŇ’Ć CrămĘS
ĲĎ wĘ : otŇĲ ’
Ł CtŇ¡ rĘS
ĲĄ wĘ Nh
ĳĄ ŁJhČ Nră
Ł hĞ’ĲČ yn¡ĄpŇĘ lĂ otŔ’
Ł
tŇd¿ČŇŁbŇ‘Ğ=tŇ’Ć dŇŁb¡Ň‘Ğl
ĲČ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă yn¡ĄpŇĘ lĂ hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ ÉtrĆmĆÄS
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ
ynăĄBĘ tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă ÉylĄJĘ=lJĎ=tŇ’ĲĆ CręmĘS
ĲĎ wĘ : NJĲĎS
Ę UĂhČ
Nr¡
Ł hĞ’ĲČlĘ MIĂŔwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć ÉhêĎtŇČ ĲnĎ wĘ : NJĲĎS
Ę UĂhČ tŇd¿ČŇb
Ł Ň ‘Ğ=tŇ’Ć dŇŁb¡Ň‘Ğl
ĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
Nrą
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĆwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ tŇ¡’Ą mĄ olŔ ÉhUĎhĄÄ Mn¿ĂCtŇnĘ MnÄĂ CtŇnĘ wynĳĎbĎŇlĘC
: tŇmĲĎCy bŇr¡ĄuĎhČ rE¿ĎhČwĘ Mt
ĳŇĎ eĎhĚJĘ=tŇ’Ć Cr¡mĘS
ĲĎ wĘ dŇŁqŔpŇĘ êĂ ÉwynĎBĎ=tŇ’ĆwĘ
MIĂęwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć yêĂxĘqăČlĎ hŇÌĄh
e Ă ynÂ’
Ă Ğ wĲČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘmřĂ MxĆr¡Ć rTĆ¿jĆ rokËŇBĘ=lJĎ tŇxČê
ÌČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉëoêmĂ
ZrĆ’ăĆBĘ rokÁBĘ=lkĎŇ ytÄĂ J
Ł hČ žMoyBĘ ůrokŇBĘ=lJĎ ÈylĂ yJ
ăĂ : MIĲĂwĂlĘhĲČ yl
¡Ă Cyh
¿Ď wĘ
yl
¿Ă hŇĳmĎ hĄBĘ=dŇ‘Č Md¡ĎŇ’ĎmĲĄ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉrokŇBĘ=lkĎŇ yl
ąĂ yêĂS
Ę DČÄqĘhĂ MyĂrČęYĘmĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ Cy¡hĘyĲĂ
ywĂŔlĄ ynăĄBĘ=tŇ’Ć Édq
Ł jĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yn¡ČysĂ rB
¿Č dĘŇmĂBĘ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rB
ąĄdČŇyĘwČ
: MdŇĲĄqĘpŇĘ êĂ hŇlĎ‘Ęm
¡Č wĎ SdŇĆŁx¿=NBĆmĂ rk
ËŇĎ zĎ=lJĎ Mt
ĳŇĎ ŁxjĘS
Ę mĂlĘ Mt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ
hŇQĆ¿’Ą =CyhĘIĲĂwČ : hŇCĲĎYĚ rS
¡Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ yj
ăĂ =l‘Č hŇ¡S
Ćm
Ł Mt
ËŇĎ ’
Ł dŇq
Ł ¿ pŇĘ IĂwČ
NoS
¡ rĘgĲĄŇ=ynĄBĲĘ tŇom¿S
Ę hŇQĆË’Ą wĘ : yrĲĂrĎmĘC tŇ¡hĎ qřĘ C NoSěrĘGĲĄ Mt
ĳŇĎ m
Ł S
Ę BĂ yw¡ĂlĄ=ynĲĄbŇĘ
rhĎŔYĘyĂwĘ MrăĎmĘ‘Č Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ tŇ¡hĎ qřĘ yn¿ĄbŇĘ C : y‘ĲĂmĘS
Ă wĘ yn¡ĂbŇĘ lĂ Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ
hŇQĆ¿’Ą yS
ĳĂ CmC yl
ăĂ xĘmČ Mt
¡ŇĎ x
Ł jřĘ S
Ę mĂlĘ yrËĂrĎmĘ ynÌĄbŇĘ C : l’ĲĄyEĂ‘ĚwĘ Nor¡bŇĘ xĆř
ynĂŔbŇĘ QĂhČ ÉtxČjČÄS
Ę mĂ NoSŔrĘgăŇĄlĘ : MtĲŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ yw¡ĂQĄhČ tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ Mh
ËĄ
ÉMhĆydŇĄqĲĚjĘ : yeĲĂS
Ě rĘGĲĄhČ tŇx
Ł ¡ jĘS
Ę mĂ MhĄŔ hŇQĆă’Ą y‘ĳĂmĘè
Ă hČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂC
Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă MhĆŔydŇĄqăĚjĘ hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ SdŇĆŁx¡=NBĆmĂ rkĎŔzĎ=lJĎ rj
ăČ sĘmĂBĘ
: hŇUĎyĲĎ Cn¡xĞyĲČ NJ
ËĎ S
Ę UĂhČ yrÌĄxĞ’ĲČ yeĳĂS
Ě rĘGĲĄhČ tŇx
Ł ¡ jĘS
Ę mĂ : tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ
=ynĄBĘ tŇrĆm
ąĆS
Ę mĂC : l’ĲĄlĎ=NBĆ PŇsyĎl
¡Ď Ę ’Ć yeĳĂS
Ě rĘGĲĄlČ bŇ¡’Ď =tŇyb
ĲĄŇ ’yW
¿Ă nĘC
lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ ëŇsČěmĎC ChsĄěkŇĘ mřĂ lhĆŁ’ĳhĎwĘ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ăBĘ ÉNoSrĘgĲĄŇ
NJ
ËĎ S
Ę UĂhČ=l‘Č rS
ÌĆ ’Ğ rYĄŔxĎhĲĆ xtŇČ ăjĆ ÉësČmĎ=tŇ’ĆwĘ rYĄęxĎhĲĆ y‘ăĄlĘqČwĘ : dŇ‘ĲĄom
xbzmh=l‘w
,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.17 .h"m qwsp Nyy‘ : y"k ’"tw V"x Nkw ynĄbĘBĂ ’"s v.12
dbl ’wVb Nk v.19 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,d"dx Nkw Zmq PTx thĎqĽ wxyryb ,g"dw b"d
,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,d"dx Nkw Zmq PTx thĎqĽ wxyryb ,g"dw b"d ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb
’"s v.25 .MtĎx
Ł jĘS
Ę mĂlĘ N’k Ny’ y"k Myrps tYqmb v.20 .d"dx Nkw NorbĘxĆwĘ ’"s v.19 .w"Tdw d"yd
.r"tw s"t ,‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw ChsĄkĘmĂC
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: otŇĲ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ lk
ŁŇ¡ lĘ wyrĎŔtŇĎ ymĲĄ Ét’ĄwĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘ČwĘ
ÉtxČjÄČ S
Ę mĂC yrĂŔhĎYĘIĂhČ tŇxČăjČ S
Ę mĂC ÉymĂrĎmĘ‘ČhĲĎ tŇxČąjČ S
Ę mĂ tŇhĎęqĘlĂwĘ
: ytŇĲĂ hĎuřĘ hČ tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ Mh
¡Ą hŇQĆ¿’Ą yl
ĳĂ ’ĄyEĲĂ‘řĎ hĲĎ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂC ynĂŔr
Ł bŇĘ xĆhČ
tŇo’ŔmĄ SS
ăĄ wĘ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇąČm
nŁ S
Ę hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ SdŇĆŁx¡=NBĆmĂ rkĎŔzĎ=lJĎ ÉrjČsĘmĂBĘ
ëŇrĆy¿Ć l‘ËČ CnĳxĞyĲČ tŇ¡hĎ qřĘ =ynĲĄBĘ tŇx
Ł ¿ jĘS
Ę mĂ : SdŇĆŁuĲhČ tŇrĆm
¿ĆS
Ę mĂ yr¡ĄmĘS
ŁĲ
Np
¡ĎŇ YĎylĲĂ’Ć yt
ĳŇĂ hĎuřĘ hČ tŇx
Ł ă jĘS
Ę mĂlĘ bŇ¡’Ď =tŇyb
ĲĄŇ ’yW
¿Ă nĘC : hŇnĎmĲĎyêĄ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ
yl
ăĄ kŇĘ C tŇx
Ł Ŕ BĘzĘUĂhĲČwĘ hŇrăĎnŁUĘhČwĘ ÉNxĎlĘè
Ě hČwĘ Nrą
Ł ’ĎhĲĎ MêęĎ rĘmČS
Ę mĂC : l’ĲĄyEĂ‘Ě=NBĆ
y’ăĄyW
Ă nĘ É’yW
Ă nĘC : otŇĲ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ lk
ŁŇ¡ wĘ ëŇsĎŔUĎhÄČ wĘ Mh
ĳĆ BĎ CtŇ¡ rĘS
ĲĎ yĘ rS
¿Ć ’Ğ SdŇĆŁuŔhČ
: SdŇĆŁuĲhČ tŇrĆm
¿ĆS
Ę mĂ yr¡ĄmĘŁSĲ tŇDČěqĚjĘ Nh
ĳĄ J
Ł hČ Nră
Ł hĞ’ĲČ=NBĆ rz¡Ď‘ĎlĘ’Ć ywĂŔQĄhČ
tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ Mh
¡Ą hŇQĆ¿’Ą yS
ĳĂ CUhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂC ylĂŔxĘUČhČ ÉtxČjÄČ S
Ę mĂ yrĂěrĎmĘlĂ
tŇS
Ć ¿S
Ą hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ SdŇĆŁx¡=NBĆmĂ rkĎŔzĎ=lJĎ rj
ăČ sĘmĂBĘ ÉMhĆydŇĄqĲĚpŇĘ C : yrĲĂrĎmĘ
l’
¡Ą yrĂCYĲ yrĂŔrĎmĘ tŇx
Ł ă jĘS
Ę mĂlĘ Éb’Ď=tŇyb
ĲĄŇ ’yW
ąĂ nĘC : MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎC Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ
ÈtrĆmĆS
Ę mĂ tŇDăČqĚpŇĘ C : hŇnĎŁpŇĲ YĎ Cn¡xĞyĲČ NJ
ËĎ S
Ę UĂhČ ëŇrĆyÌĆ l‘ăČ lyĂx
ĳĎybŇĂ ’Ğ=NBĆ
wylĎŔJĄ=lkÄĎ wĘ wynĳĎdĎŇ’ĞwĲČ wydăĎŇUĚ‘ČwĘ wyx
¡Ď yrĂbŇĘ C NJĎŔS
Ę UĂhČ ÉyS
Ą rĘqČ ůyrĂrĎmĘ ynăĄBĘ
: MhĲĆyrĄtŇĘ ymĲĄC Mt
¡ŇĎ ŁdŇtĲŇĄ ywĂ Mh
ĳĆ ynĄdĘŇ’ČwĘ bŇyb
¡ŇĂ sĎ rYËĄxĎhĲĆ ydÌŇĄUĚ‘ČwĘ : otŇĲ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ lk
ŁŇ¡ wĘ
ű hŇăS
Ćm
Ł hŇxĎrĎÁzĘmĂ ű dŇ‘ÄĄ om=lhĆŁ’Ĳ žynĄpŇĘ lĂ hŇmĎdĘŇqăĄ NJĎÃS
Ę UĂhČ ynăĄpŇĘ lĂ MynăĂx
Ł hĲČwĘ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂlĘ SDĎŔqĘUĂhČ tŇrĆm
ăĆS
Ę mĂ ÉMyrĂmĘS
Ł Ĳ wynĎębĎŇC Nră
Ł hĞ’ĲČwĘř
ŁNŁrËŁśhĞŁ’ĲČŁwĘŁ hŇÌĆSm
Ł dŇqÄČ jĎ žrS
Ć ’Ğ MIĂÁwĂlĘhĲČ ydÄĄCqjĘ=lJĎ : tŇmĲĎCy bŇr¡ĄuĎhČ rE¿ĎhČwĘ
MyĂn¿ČS
Ę hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ SdŇĆŁxă=NBĆmĂ ÉrkĎŇzĎ=lJĎ Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l‘Č
=lJĎ dŇŁqÄjĘ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: PŇlĆ’ĲĎ Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ
rj
¿Č sĘmĂ tŇ¡’Ą ’W
Ďě wĘ hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ SdŇĆx
Ł ¡ =NBĆmĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ ÉrkĎŇzĎ rk
ŁąŇ BĘ
rk
ŁŇ¡ BĘ=lJĎ tŇxČê
¿Č hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ ÉylĂ MI¿ĂwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć ÉêĎxĘqČĲlĎ wĘ : MtĲŇĎ m
Ł S
Ę
yn¿ĄBĘ tŇm
¡Č hĹb
ĲĆŇ BĘ rokŔBĘ=lJĎ tŇxČê
ăČ MIĂŔwĂlĘhĲČ tŇm
ăČ hĹB
ĲĆ Ét’ĄwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ BĂ
rokŇ¡ BĘ=lJĎ=tŇ’ĲĆ otŇĳ ’
Ł ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇS
ĆŔ m
Ł dŇq
Ł ă pŇĘ IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
=NBĆmĂ tŇomËS
Ą rj
¿Č sĘmĂBĘ rkÁĎ zĎ rokÄBĘ=lkĎŇ žyhĂyĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ BĂ
My‘¡ĂbŇĘ S
Ă wĘ hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę PŇlĆ’ĆŔ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ MyĂnąČS
Ę Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ lĂ hŇlĎ‘Ęm
¡Č wĎ SdŇĆŁx¿
Myt’mw
wxyryb v.30 .thĎqĽ wxyryb v.29 .ythuĽhČ wxyryb v.27 .xtp ylĂ’ĄyEĂ‘ČhĎ yqwbnzbw yllhb v.27
Ny’ s"tbw V"xb ,y"k Myrps tYqbw ,NŁrŁhŁ’ŁwŁ l‘ dqn v.39 .V"xw b"d Nkw Nr
Łh
Ğ ’Č ’"s v.38 .ythuĽh
.Nr
Łh
Ğ ’ČwĘ N’k
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3. 44–4. 11

: MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎC
ÉrokŇBĘ=lJĎ tŇxČê
ąČ MIĂęwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć xqăČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ 44, 45
MI¡ĂwĂlĘhĲČ yl
¿Ă =CyhĲĎwĘ Mê
ĳĎ mĘhĆBĘ tŇxČê
ăČ MI¡ĂwĂlĘhĲČ tŇm
¿Č hĹB
ĲĆ =tŇ’ĆwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ BĂ
ÉMypŇĂ dĘŇ‘Ł Ĳ hĎ MyĂtĳĎŇ’ŇUĎhČwĘ My‘¡ĂbŇĘ è
Ă hČwĘ hŇS
ĎŔ Łlè
Ę hČ yyăĄCdŇjĘ Ét’ĄwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ 46
Myl
¡Ă qĎS
Ę tŇS
Ć ËmĄ xĞ tŇS
Ć ÌmĄ xĞ êęĎ xĘqČĲlĎ wĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ rokŇ¡ BĘmĂ MIĂŔwĂlĘhĲČ=l‘Č 47
hŇê
ăĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : lqĆè
ĲĎ hČ hŇr¡ĎGĄ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć xuĎŔêĂ ÉSdŇĆu
Ł Ä hČ lqĆąS
Ć BĘ tŇlĆŁGĳlĘGĚlČ 48
tŇ¡’Ą hŇS
ĆŔ m
Ł xuăČIĂwČ : MhĲĆBĎ Myp
¡ŇĂ dĘŇŁ‘ĲhĎ yyěĄCdŇjĘ wynĳĎbĎŇlĘC Nr¡
Ł hĞ’ĲČlĘ PŇsĆJĆŔhČ 49
yn¿ĄBĘ rokËŇBĘ tŇ’ĄęmĄ : MIĲĂwĂlĘhĲČ yy¿ĄCdŇjĘ l‘¡Č MypĂŔdĘŇ‘Ł ă hĎ Ét’ĄmĄ MoyĳdĘŇjĂhČ PŇsĆăJĆ 50
PŇlĆ¡’Ć wĎ tŇo’ËmĄ SŁl¿S
Ę C Myè
ĂÁ S
Ă wĘ hŇè
ĎÄ mĂxĞ PŇsĆĳĎJhČ=tŇ’Ć xqăČlĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
wyn¡ĎbĎŇlĘC Nr¿
Ł hĞ’ĲČlĘ MyËdřph PŇsĆÌĆJ=tŇ’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł NêÄĄ IĂwČ : SdŇĆŁuĲhČ lqĆ¿S
Ć BĘ 51
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ yj
ăĂ =l‘Č
ÉS’Ňr
Ł =tŇ’Ć ’ŁWęnĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoĎŔhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ d, 2
NBĆÄmĂ : MtĲŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ywĳĂlĄ ynăĄBĘ ëŇoê¡mĂ tŇhĎŔqĘ ynăĄBĘ 3
’bĎŔ~ĎlČ É’BĎ=lJĎ hŇĳĎS
n Ď Myè
ăĂ mĂxĞ=NBĆ dŇ‘¡ČwĘ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyS
ąĂ ŁlS
Ę
lhĆŁ’ăBĘ tŇ¡hĎ qřĘ =ynĲĄBĘ tŇd¿ČŇŁbŇ‘Ğ tŇ’ŇŁzË : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿BĘ hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ 4
CdŇrĂěohwĘ hŇnĆŔxĞUĲČhČĲ ‘Čs
Ł ă nĘBĂ ÉwynĎbĎŇC Nrą
Ł hĞ’ĲČ ’bĎÄC : MyS
ĲĂ dĎŇuĽhČ SdŇĆq
Ł ¡ dŇ‘ĳĄom 5
wylĎę‘Ď CnătŇĘ ĲnĎ wĘ : tŇdŇĲĚ‘ĄhĲĎ Nr¿
Ł ’Ğ tŇ¡’Ą HbĎŔ=CikÄĂ wĘ ëŇĳsĎ UĎhČ tŇkĆŇră
Ł jĎ tŇ¡’Ą 6
Cm¡W
Ď wĘ hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘmĂ tŇlĆ¡kĄŇ êĘ lyl
ËĂ JĘ=dŇgĆŇb
ĲĆŇ śCW
Ì rĘpĲĎŇC SxČêŔČ ro‘ă ÉyCsJĘ
wylĎ‘Ďţ CnătŇĘ ĲnĎ wĘ ůtlĆkĄŇêĘ dŇgĆŇăBĆ ÈCWrĘpŇĘ yĂ MynęĂ jĎhČ Nx
ăČ lĘS
Ě ű l‘ăČwĘ : wyDĲĎBČ 7
MxĆ¿ĆlwĘ ëŇsĆĳeĎhČ tŇoW
ă qĘ tŇ¡’Ą wĘ tŇŁIŔuĂnČUĘhČ=tŇ’ĆwĘ Étj
Ł JČhČ=tŇ’ĆwĘ tŇrą
Ł ‘ĎuĘhČ=tŇ’Ć
otŔ’
Ł CiăkŇĂ wĘ ynĂŔS
Ď tŇ‘Čl
ăČ oê dŇgĆŇBĆť MhĆęylĄ‘Ğ CW
ă rĘpĲĎŇC : hŇyĲĆhĘyĲĂ wyl
¿Ď ‘Ď dŇym
¡Ă êĎhČ 8
CiÂkŇĂ wĘ tŇlĆkĄęêĘ dŇgĆŇăBĆ ű CxăqĘĲlĎ wĘ : wyDĲĎBČ=tŇ’Ć Cm¡W
Ď wĘ SxČê
ĳĎ ro‘ă hŇ¡sĄ kŇĘ mĂBĘ 9
hĎyt
ĳŇĆ ŁêxĘmČ=tŇ’ĆwĘ hĎyx
¡Ć qĎlĘmČ=tŇ’ĆwĘ hĎytŔĆ r
Ł ănĄ=tŇ’ĆwĘ Éro’UĎhČ tŇrąČnŁmĘ=tŇ’Ć
ÉHtŇĎ Ł’ CnątŇĘ ĲnĎ wĘ : MhĲĆBĎ Hl
¡Ď =CtŇrĘS
ĲĎ yĘ rS
¿Ć ’Ğ HnĎŔmĘS
Č yl
ăĄ JĘ=lJĎ Ét’ĄwĘ 10
ű l‘ăČwĘ : ToUĲhČ=l‘Č Cn¡tŇĘ ĲnĎ wĘ SxČê
ĳĎ ro‘ă hŇ¡sĄ kŇĘ mĂ=l’Ć hĎylĆŔJĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ 11
SxČê
ĳĎ ro‘ă hŇ¡sĄ kŇĘ mĂBĘ otŔ’
Ł CiăkŇĂ wĘ tŇlĆkĄŔêĘ dŇgĆŇăBĆ ÉCWrĘpŇĘ yĂ bŇhĎęEĎhČ xB
ăČ zĘmĂ
wmVw
.thĎqĽ wxyryb v.4

.d

.V"xw b"d Nkw yrqw bytk MyĂCdjĘhČ ’"sb ,yrq MyĂCdjĘhČ ,bytk MyŁdĘjĂhČ v.51
.‘"tw V"x Nkw wylĎ‘Ď wVrpw ’"s v.6

4. 12–25
12

13
14

15

16

17, 18
19

20

21, 22
23

24
25
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Mb
ăĎŇ =CtŇrĘS
ĲĎ yĘ rS
ÌĆ ’Ğ tŇrĄÁè
Ď hČ ylĄÄJĘ=lJĎ=tŇ’Ć žCxqĘĲlĎ wĘ : wyDĲĎBČ=tŇ’Ć Cm¡W
Ď wĘ
SxČê
ĳĎ ro‘ă hŇ¡sĄ kŇĘ mĂBĘ MtŔĎ o’ CiăkŇĂ wĘ tŇlĆkĄŔêĘ dŇgĆŇăBĆ =l’Ć ÉCntŇĘ ĲnĎ wĘ SdŇĆu
Ł ę BČ
: NmĲĎGĎrĘ’Č dŇgĆŇ¡BĆ wylĎŔ‘Ď CW
ă rĘpĲĎŇC xČĳĄBzĘUĂhČ=tŇ’Ć Cn¡è
Ę dĂŇwĘ : ToUĲhČ=l‘Č Cn¡tŇĘ ĲnĎ wĘ
tŇŁêąxĘUČhČ=tŇ’Ć MhĆęBĎ wyl
ăĎ ‘Ď CtŇÌ rĘS
ĲĎ yĘ rS
ăĆ ’Ğ wylĎÂJĄ=lJĎ=tŇ’ĲĆ wylĎ‘Ďţ CnătŇĘ ĲnĎ wĘ
CW
ă rĘpĲĎŇC xČĳĄBzĘUĂhČ yl
ăĄ JĘ lJ
Ł¡ tŇŁqŔrĎzĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ My‘ăĂIĎhČ=tŇ’ĆwĘ ÉtŁgŇlĎzĘUĂhČ=tŇ’Ćř
tŇŁiÄkČŇlĘ wynĎbĎŇCţ Nră
Ł hĞ’ĲČ hŇăĎQkŇĂ wĘ : wyDĲĎbČŇ Cm¿W
Ď wĘ SxČê
¡Č ro‘¿ yCsËJĘ wylĎę‘Ď
NkĄę=yrĄxĞ’ĲČwĘ ůhnĆxĞUĲČhČĲ ‘Čs
Ł ă nĘBĂ ÈSdŇĆu
Ł hČ yl
ăĄ JĘ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ SdŇĆu
Ł Á hČ=tŇ’Ć
’v
¿Ď mČ hŇQĆË’Ą CtŇĳmĄ wĎ SdŇĆu
Ł ¡ hČ=l’Ć C‘¿GĘyĂ=âlĲwĘ tŇ’ŇW
ĄŔ lĎ ÉthĎqřĘ =ynĲĄbŇĘ C’b
Ł ąŇ yĎ
NmĆąS
Ć NhĄęJ
Ł hČ Nră
Ł hĞ’ĲČ=NBĆ ű rzăĎ‘ĎlĘ’Ć tŇDČÂqĚpŇĘ C : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿BĘ tŇ¡hĎ qřĘ =ynĲĄbŇĘ
tŇDČęqĚjĘ hŇĳxĎ S
Ę UĂhČ NmĆăS
Ć wĘ dŇym
¡Ă êĎhČ tŇ¿xČ nĘmĂC MyUĂŔiČhČ tŇrĆT
Ł ă qĘC Éro’UĎhČ
: wyl
ĲĎ kĄŇbŇĘ C SdŇĆq
Ł ¡ BĘ oBŔ=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ ÉNJĎS
Ę UĂhČ=lJĎ
=tŇ’Ć CtŇyrĂěkŇĘ êČ=l’Č : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoĎŔhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
âlăwĘ ÉCyxĎwĘ MhĆęlĎ CW
ă ‘Ğ ű tŇ’ŇŁzăwĘ : MIĲĂwĂlĘhĲČ ëŇoê¡mĂ yt
ĳŇĂ hĎuřĘ hČ tŇŁxăjĘS
Ę mĂ TbĆŇ¡S
Ą
MtęĎ o’ CmăW
Ď wĘ C’b
Ł Ŕ yĎ ÉwynĎbĎŇC Nrą
Ł hĞ’ĲČ MyS
ĳĂ dĎŇuĽhČ SdŇĆq
Ł ă =tŇ’Ćř Mê
¡Ď S
Ę gŇĂ BĘ CtŇmĚŔyĎ
‘Q
¿Č bČŇJĘ tŇo’ËrĘlĂ C’b
ŁÌŇ yĎ=âlĲwĘ : o’Ĳv
Ď mČ=l’ĆřwĘ otŇ¡ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ=l‘Č Sy’
ËĂ Sy’
¿Ă
: CtŇmĲĄwĎ SdŇĆu
Ł ¡ hČ=tŇ’Ć
NoS
¡ rĘgĲĄŇ yn¿ĄBĘ S’ŇŁrË=tŇ’Ć ’ŁWęnĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
hŇlĎ‘ĘmČęwĎ hŇnÁĎ S
Ď MyS
ĂÄ ŁlS
Ę žNBĆmĂ : MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ Mh
ĳĄ =MGČ
’bĎŔYĎ ’b
Ł ăŇ YĘlĂ É’BĎhČ=lJĎ Mt
ĳŇĎ o’ dŇq
Ł ă pŇĘ êĂ hŇ¡ĎS
n Ď Myè
¿Ă mĂxĞ=NBĆ dŇ‘řËČ
yeĳĂS
Ě rĘGĲĄhČ tŇŁx¡jĘS
Ę mĂ tŇdČŔŁbŇ‘Ğ tŇ’ŇŁză : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿BĘ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ dŇŁb¿Ň‘Ğl
ĲČ
dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă=tŇ’ĆwĘ ÉNJĎS
Ę UĂhČ tŇŁ‘ąyrĂyĘ=tŇ’Ć C’ÁW
Ę nÄĎ wĘ : ’v
ĲĎ mČlĘC dŇŁb¡Ň‘Ğl
ĲČ
xtŇČ ¡jĆ ëŇsČŔmĎ=tŇ’ĆÄwĘ hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘmĂ wyl
¡Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ SxČê
¿Č hČ hŇËsĄ kŇĘ mĂC ChsĄěkŇĘ mĂ
lh’
.ytĂhĎuĽhČ wxyryb v.18 .thĎqĽ wxyryb v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.14
MV v.20
.V"xw ’"d Nkw =l‘ĞwĘ ’"s v.19
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw =l’Ć ’"s v.19
hl’w ,[2:1] wlgd=l‘ Vy’ ,[1:1] ynys rbdmb +g Myrdsw .T"nq Myqwspw .whyqlx [1:1—4:20] hVrph
.hVlVw MyrV‘w tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[4:17] wtyrkt=l’ rds Nm Myqwsp +dw ,[3:1] Nrh’ tdlwt
txt ’y‘gb Nrh’
ĲĞ ’rwq ’"b ,[4:15] wynbw Nrh’ hlkw +’ Pwlxw .gŁYŁw tw’m VlVw Mypl’ t‘bV twytw’w
,[4:14] wyl‘ wtrS
Č ĲyĘ rS
ÌĆ’
Ğ ,[3:26] NkVmh=l‘Č rV’ wyl‘ wrbxth rV’w .Vyrh txt ’y‘gb NrĲh’ n"bw Pl’h
.[3:33] hxrzm ,[3:2] rwkbh +b twqspw .[1:16] hd‘h y’yrq hl’ +’ +tkw .[4:16] Nhkh Nrh’=NB
ĲĆ ű rz‘l’
: y"tw V"x Nkw d‘ČwĘ ’"s v.23 .h"k qwsp d‘ +b qwsp g"y MyTpwVb h‘rYm dx’ Vy’ yhyw hrTph v.21
.+l qwsp Nmql Nyy‘

sŘ4

+p2
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4. 26–43

rYĄęxĎhĲĆ r‘ČS
ăČ ű xtŇČ ăjĆ ű ëŇăsČ mĎ=tŇ’ĆwĘ rYĄÁxĎhĲĆ y‘ÄĄ lĘqČ žt’ĄwĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿
=tŇ’ĲĆwĘ MhĆŔyrĄtŇĘ ymĲĄ Ét’ĄwĘ bŇybĂŔsĎ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ=l‘ČwĘ NJ
ąĎ S
Ę UĂhČ=l‘Č rS
ĆÄ ’Ğ
žyjĂ=l‘Č : CdŇb
ĲĎŇ ‘ĎwĘ Mh
¡Ć lĎ hŇËW
Ć ‘ĎyĲĄ rS
ÌĆ ’Ğ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ Mt
ĳŇĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ yl
¡Ą JĘ=lJĎ
lk
ŁŇ¡ lĘC M’ĎŔv
Ď mČ=lkÄĎ lĘ yeĂŔS
Ě rĘGĲĄhČ ynăĄBĘ ÉtdČŇŁbŇ‘Ğ=lJĎ hŇyęĆhĘêĲĂ wynĎÁbĎŇC Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ
tŇ’ŇŁză : M’ĲĎv
Ď mČ=lJĎ tŇ¡’Ą tŇrĆmĆŔS
Ę mĂBĘ ÉMhĆlĄř‘Ğ Mê
ąĆdĘŇqČpŇĘ C Mt
ĳŇĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ
ÉdyČBĘ MêŔĎ rĘmČS
Ę mÄĂ C dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ăBĘ ye¡ĂS
Ě rĘGĲĄhČ yn¿ĄBĘ tŇŁxËjĘS
Ę mĂ tŇdČęŁbŇ‘Ğ
Mt
¿ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ yrĳĂrĎmĘ yn¡ĄBĘ
: NhĲĄJ
Ł hČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=NB
ĲĆ rmĎŔtŇĎ y’ĲĂ
dŇ‘ËČwĘ hŇlĎ‘ĘmČęwĎ hŇnĎÁS
Ď MyS
ĂÄ ŁlS
Ę žNBĆmĂ : MtĲŇĎ ’
Ł dŇq
Ł ¿ pŇĘ êĂ Mt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ
tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğ=tŇ’Ć dŇŁbě‘Ğl
ĲČ ’bĎŔ~ĎlČ É’BĎhČ=lJĎ MdĳŇĄqĘpŇĘ êĂ hŇ¡ĎS
n Ď Myè
¿Ă mĂxĞ=NBĆ
lhĆŁ’ăBĘ Mt
¡ŇĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ=lkĎŇlĘ M’ĎŔv
Ď mČ tŇrĆm
ăĆS
Ę mĂ Ét’ŇzŁwĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿
rYĄÄxĎhĲĆ žydŇĄCU‘ČwĘ : wynĲĎdĎŇ’ĞwĲČ wyd¿ĎŇCU‘ČwĘ wyx
¡Ď yrĂbŇĘ C NJĎŔS
Ę UĂhČ ÉyS
Ą rĘqČ dŇ‘ĳĄom
Mt
ĳŇĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ lk
ŁŇ¡ lĘC MhĆŔylĄJĘ=lkÄĎ lĘ MhĆŔyrĄtŇĘ ym
ăĄ C ÉMtŇĎ ŁdŇtĲŇĄ ywĂ MhĆęynĄdĘŇ’ČwĘ bŇybÁĂ sĎ
Étx
Ł jĘS
Ę mĂ tŇdČęŁbŇ‘Ğ tŇ’ŇŁză : M’ĲĎv
Ď mČ tŇrĆm
¿ĆS
Ę mĂ yl
¡Ą JĘÍtŇ’Ć CdŔqĘpŇĘ êĂ tŇŁmăS
Ą bŇĘ C
Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=NB
ĲĆ rmĎŔtŇĎ y’ĲĂ ÉdyČBĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ăBĘ Mt
¡ŇĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ=lkĎŇlĘ yrĂŔrĎmĘ ynăĄBĘ
yt
ĳŇĂ hĎuĘhČ ynăĄBĘ=tŇ’Ć hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ y’¿ĄyW
Ă nĘC NrË
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇÌĆSm
Ł dŇŁqÄpŇĘ IĂwČ : NhĲĄJ
Ł hČ
dŇ‘¡ČwĘ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyS
ąĂ ŁlS
Ę NBĆÄmĂ : MtĲŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘC Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ
Cy¿hĘIĲĂwČ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿BĘ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ ’bĎŔ~ĎlČ É’BĎhČ=lJĎ hŇĳĎS
n Ď Myè
ăĂ mĂxĞ=NBĆ
hŇQĆą’Ą : Myè
ĲĂ mĂxĞwĲČ tŇo’¡mĄ ‘ř¿bČŇ S
Ę MyĂjČělĘ’Č Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚpŇĘ
dŇqąČjĎ rS
ĆÄ ’Ğ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ăBĘ dŇ¡bĄŇ ‘ŁhĲĎ=lJĎ ytŔĂ hĎuřĘ hČ tŇŁxăjĘS
Ę mĂ ÉydŇĄCqpŇĘ
yd¡ŇĄCqpŇĘ C
: hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l‘Č Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČwĘ ÉhS
Ćm
Ł
ÉhnĎS
Ď MyS
ąĂ ŁlS
Ę NBĆÄmĂ : MtĲŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘCř Mt
¡ŇĎ oxjĘS
Ę mĂlĘ NoS
ĳ rĘgĲĄŇ ynăĄBĘ
lhĆŁ’¿BĘ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ ’bĎŔ~ĎlČ É’BĎhČ=lJĎ hŇĳĎS
n Ď Myè
ăĂ mĂxĞ=NBĆ dŇ‘¡ČwĘ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ
SS
¿Ą wĘ MyĂjČělĘ’Č Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ MhĆŔydŇĄqăĚjĘ ÉCyhĘIĲĂwČ : dŇ‘ĲĄom
dŇ¡bĄŇ ‘ŁhĲĎ=lJĎ NoSŔrĘgĲĄŇ ynăĄBĘ Étx
Ł jĘS
Ę mĂ ydęĄCqpŇĘ hŇQĆă’Ą : MyS
ĲĂ ŁlS
Ę C tŇo’¡mĄ
yděĄCqpŇĘ C : hoĲĎhyĘ yj
¿Ă =l‘Č Nr¡
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇËS
Ćm
Ł dŇq¿ČjĎ rS
ĆÄ ’Ğ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ăBĘ
MyS
ąĂ ŁlS
Ę NBĆÄmĂ : MtĲŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ yrĳĂrĎmĘ ynăĄBĘ tŇŁx¡jĘS
Ę mĂ
hnV
y"k y"t ,V"x Nkw ylk=lJĎ=t’ ’"s v.32 .b"ydw w"dx ,b"d Nkw ’lm MhĆylĄ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.27
.ytĂhĎuĽhČ wxyry v.37 .s"tw y"t ,V"x ,g"dxb Nkw yrqw bytk ‘bČS
Ę C ’"sb ,‘bČS
Ę C rybs v.36 .‘"tw
.s"tw ‘"t ,V"x Nkw tyb
Ą lĘ ’"s v.38
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hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ ’bĎŔ~ĎlČ É’BĎhČ=lJĎ hŇĳĎS
n Ď Myè
ăĂ mĂxĞ=NBĆ dŇ‘¡ČwĘ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď
Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć Łl¿S
Ę Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Mh
¡Ć ydŇĄqĲĚpŇĘ Cy¿hĘIĲĂwČ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿BĘ
ÉhS
Ćm
Ł dŇqąČjĎ rS
ĆÄ ’Ğ yrĳĂrĎmĘ ynăĄBĘ tŇx
Ł ¡ jĘS
Ę mĂ ydŔĄCqpŇĘ hŇQĆă’Ą : MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎC
hŇÌĆSm
Ł dŇqÄČ jĎ žrS
Ć ’Ğ MydĂÃqĚjĘhČ=lJĲĎ : hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l‘Č Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČwĘ
: MtĲŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘCř Mt
¡ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ MIĳĂwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ y’¿ĄyW
Ă nĘC NrË
Ł hĞ’ĲČwĘ
’BĎęhČ=lJĎ hŇĳĎS
n Ď Myè
ăĂ mĂxĞ=NBĆ dŇ‘¡ČwĘ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyS
ąĂ ŁlS
Ę NBĆÄmĂ
Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚjĘ Cy¡hĘIĲĂwČ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿BĘ ’v
¡Ď mČ tŇd¿ČŇŁbŇ‘ĞwĲČ hŇdËŇĎŁbŇ‘Ğ tŇdÌŇČŁbŇ‘Ğ dŇŁbÄ‘Ğl
ĲČ
ÉMtŇĎ o’ dŇqąČjĎ hoĎÁhyĘ yjÄĂ =l‘Č : MynĲĂm
Ł S
Ę C tŇo’¡mĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ MypĂŔlĎ’Ğ tŇăČm
nŁ S
Ę
hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğř wydĎěqĚpŇĘ C o’ĳv
Ď mČ=l‘ČwĘ otŇ¡ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ=l‘Č Sy’
ËĂ Sy’
¿Ă hŇS
ĆŔ m
Ł =dŇyČBĘ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ
=NmĂ ÉCxQĘS
Č ywĲĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć wYČť : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
ÉhbĎŇqĄnĘ=dŇ‘řČ rk
ąŇĎ EĎmĂ : SpĆŇĲnĎ lĎ ’m
¿Ą TĎ lk
ŁŇ¡ wĘ bŇĳĎ=lk
z ĎŇ wĘ ‘ČCr¡YĎ=lJĎ hŇnĆŔxĞUĲČhČĲ
MhĆŔynĄxĞm
ăČ =tŇ’Ć ÉC’UĘTČyĘ âląwĘ MCxĳQĘS
Č êĘ hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČlČĲ ZCx¿mĂ=l’Ć CxQĄŔS
Č êĘ
MtŔĎ o’ CxăQĘS
Č yĘwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉNkĄŇ=CW‘ĞIĲČwČ : MkĲĎŇotŇBĘ Nk
¿ĄŇ S
Ł yn¡Ă’Ğ rS
¿Ć ’Ğ
yn¿ĄBĘ CW
¡ ‘Ď NJ
¿Ą hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rB
ąĆDĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ hŇĳĆx
n Ğ UĲČlČĲ ZCx¡mĂ=l’Ć
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
Sy’
ăĂ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÈrBĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
hoĳĎhyB
ĲČ l‘Čm
¡Č l‘Ł ¿ mĘlĂ MdĎŔ’ĎhĲĎ tŇ’ŇF
Ł ă xČ=lJĎmĂ ÉCW‘ĞyĲČ yJ
ąĂ hŇè
Ďę ’Ă=o’Ĳ
bŇyS
ąĂ hĄwĘ ůCW‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÈMtŇĎ ’ŇFĎxČ=tŇ’ĲĆ CDęwČtŇĘ hĂwĘ : ’whĲĂhČ SpĆŇ¿eĆhČ hŇm
¡Ď S
Ę ’ĲĎwĘ
MS
¿Č ’Ď rS
¡Ć ’ĞĲlČ NtěČ nĎwĘ wyl
ĳĎ ‘Ď PŇ sy
ăĄ Ł otŇ¡ S
Ă ymĲĂxĞwĲČ oSŔ’Ňr
Ł BĘ ÉomS
Ď ’Ğ=tŇ’Ć
bŇ¿S
Ď CUhČ MS
ËĎ ’ĎhĲĎ wylĎŔ’Ą ÉMS
Ď ’ĎhĲĎ bŇyS
ąĂ hĎlĘ l’ĄęGŁ Sy’ÁĂ lĎ Ny’ĄÄ=M’ĂwĘ : olĲ
: wyl
ĲĎ ‘Ď oB¡=rjĆkČŇyĘ rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔjĚJĂhČ ly’Ąť dŇbČęQĘmĂ Nh
ĳĄ J
Ł lČ ho¡Ďhyl
ĲČ
ol¿ Nh
¡Ą J
Ł lČ CbŇyr¿ĂqĘyČ=rS
Ć ’Ğ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yS
ÌĄ dĘŇqĎ=lkĎŇlĘ hŇmÂĎ CrêĘ=lkĎŇwĘ
: hŇyĲĆhĘyĲĂ ol¿ Nh
¡Ą J
Ł lČ Nê
¿ĄyĂ=rS
Ć ’Ğ Sy’
ËřĂ CyĳhĘyĲĂ olă wyS
¡Ď dĎŇqĽ=tŇ’Ć Sy’
¿Ă wĘ : hŇyĲĆhĘyĲĂ

11, 12

ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉrBĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ

44
45
46

47
48
49

h, 2
3

4
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Mhl’
s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk rS
Ć’
Ğ JČ ’"sb ,rS
Ć’
Ğ JČ rybs v.49 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw tyb
Ą lĘ ’"s v.46
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5. 13–27

bŇkÄČ S
Ď wĘ : l‘ČmĲĎ ob¡Ň hŇ¿Ďl‘ĞmĲĎC oêŔS
Ę ’Ă hŇăTĆ W
Ę tŇĂ =yJĲĂ ÉSy’Ă Sy’
¿Ă Mh
ĳĆ lĄ’Ğ
’yh
ăĂ wĘ hŇr¡ĎêĘsĘnĂwĘ HS
ĎŔ y’Ă ynăĄy‘ĄmĲĄ ÉMlČř‘ĘnĆwĘ ů‘rČzĆ=tŇbČŇkŇĘ S
Ă ÈHtŇĎ ’
Ł Sy’
ăĂ
hŇË’Ď nĘqĂ=xČCrĲ wyl
ÌĎ ‘Ď rbČÄ‘ĎwĘ : hŇW
Ď jĲĎtŇĘ nĂ âl¿ ’wh
¡Ă wĘ HBĎŔ Ny’ăĄ Éd‘ĄwĘ hŇ’ĎĳmĎ TĘnĂ
’e
ăĄqĂwĘ Éh’ĎnĘqĂ=xČCrĲ wyl
ąĎ ‘Ď rbČÄ‘Ď=o’Ĳ hŇ’ĎĳmĎ TĘnĂ ’wh
ăĂ wĘ oê¡S
Ę ’Ă=tŇ’Ć ’e
¿ĄqĂwĘ
=l’Ć ÈoêS
Ę ’Ă=tŇ’Ć Sy’
ăĂ hĎ ’ybÄĂ hĄwĘ : hŇ’ĎmĲĎTĘnĂ âl¿ ’yh
¡Ă wĘ oêŔS
Ę ’Ă=tŇ’Ć
MyrĳĂ‘ŁW
Ę xmČqăĆ hŇ¡pĎŇ y’ĄhĲĎ tŇr¿ĂyW
Ă ‘Ğ hĎylĆŔ‘Ď ÉHnĎBĎrĘqĎ=tŇ’Ć ’yb
ąŇĂ hĄwĘ ůNhĄJ
Ł hČ
’řChŔ Ét’
Ł nĎqĘ tŇąxČ nĘmĂ=yJĲĂ hŇnĎŔŁbŇlĘ ÉwylĎ‘Ď Nê
ąĄyĂ=âlĲwĘ NmĆS
Ćę wylĎÁ‘Ď qY
Ł Ä yĂ=âlĲ
yn¿ĄpŇĘ lĂ Hd¡ĎŇmĂ‘ĹhĲĆwĘ Nh
ĳĄ J
Ł hČ Ht
¡ŇĎ ’
Ł bŇyr¿ĂqĘhĂwĘ : NwĲŁ‘Ď tŇrĆJ
¿ĆzĘmČ Nor¡JĎzĂ tŇ¿xČ nĘmĂ
rS
ąĆ ’Ğ rpĎę‘ĎhĲĆ=NmĂC WrĆx
ĳĎ=ylĂkŇĘ BĂ MyS
¡Ă ŁdŇqĘ MyĂm¿Č Nh
ËĄ J
Ł hČ xqÌČlĎwĘ : hoĲĎhyĘ
dŇymÄĂ ‘ĹhĲĆwĘ : MyĂUĲĎhČ=l’Ć Nt
¿ŇČ nĎwĘ Nh
¡Ą J
Ł hČ xu¿ČyĂ NJĎŔS
Ę UĂhČ ‘qăČrĘqČBĘ ÉhyĆhĘyĲĂ
Nt
ăŇČ nĎwĘ hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ S’Ňră
Ł =tŇ’Ć É‘rČpĎŇC ůhoĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Èhè
Ď ’ĂhĲĎ=tŇ’Ć Nh
¿Ą J
Ł hČ
CyŔhĘyĲĂ ÉNhĄJ
Ł hČ dŇąyČbŇĘ C ’řwh
ĳĂ tŇŁ’¡nĎqĘ tŇ¿xČ nĘmĂ NorŔJĎEĂhČ tŇăxČ nĘmĂ tŇ’Ąť hĎyjĆęJČ=l‘Č
Éhè
Ď ’ĂhĲĎ=l’Ć rm
ąČ ’ĎwĘ NhĄęJ
Ł hČ HtÁĎ ’
Ł ‘ČyBÄĂ S
Ę hĂwĘ : MyrĲĂrĘ’ĲĎmĘhĲČ Myr¡ĂUĎhČ ym
¿Ą
ëŇĳĄSy’Ă tŇxČê
ăČ hŇ¡’Ď mĘTĚ tŇyT
ËĂ W
Ď âl¿=M’ĂwĘ ëŇtŔĎ ’
Ł ÉSy’Ă bŇ¿kČŇ S
Ď âlÄ=M’Ă
tŇxČê
¿Č tŇyT
ËĂ W
Ď yJ
¿Ă êĘ’ČęwĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂrĘ’ĎmĘhĲČ Myr¿ĂUĎhČ yU
ËĄmĂ yqěĂ eĎhĂ
: ëŇS
ĲĄ y’Ă yd¡ŇĄ‘ĞlĘBČmĲĂ oêŔbŇĘ kĎŇS
Ę =tŇ’Ć ÉëBĎ Sy’
¿Ă NêÄĄ IĂwČ tŇ’ŇĳmĄ TĘnĂ yk
ăŇĂ wĘ ëŇ¡S
Ą y’Ă
ÉNhĄJ
Ł hČ rm
ąČ ’ĎwĘ ůhlĎ’ĎhĲĎ tŇ‘ăČbĚŇS
Ę BĂ Èhè
Ď ’ĂhĲĎ=tŇ’Ć Nh
¿Ą J
Ł hČ ‘ČyBÄĂ S
Ę hĂwĘ
hoąĎhyĘ tŇtÄĄ BĘ ëŇĳUĄ ‘Č ëŇotŇă BĘ hŇ‘¡ĎbĚŇS
Ę lĂwĘ hŇ¿Ďl’ĎlĘ ëŇt
ËŇĎ o’ř ho¿ĎhyĘ NêÄĄ yĂ hŇè
ĎŔ ’ĂĲlĎ
MyrąĂrĘ’ĲĎmĘhĲČ MyĂUÄČ hČ C’bĎŇCţ : hŇb
ĲĎŇ YĎ ëŇ¡ĄT
n Ę BĂ=tŇ’ĆwĘ tŇlĆpĆŔnŁ ÉëkĄŇrĄyĘ=tŇ’Ć
ű Nm
¿Ą ’Ď hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ hŇr¿ĎmĘ’ĲĎwĘ ëŇrĳĄyĎ lj
ăĂ nĘlČwĘ NTĆ¡BĆ tŇoB¿YĘlČ ëŇyĂ‘ČŔmĄBĲĘ ÉhQĆ’ĄÄhĎ
ym
¿Ą =l’Ć hŇ¡xĎ mĎC rpĆŇĳĄiBČ Nh
¡Ą J
Ł hČ hŇQĆË’Ą hĎ tŇŁl¿’ĎhĲĎ=tŇ’Ć bŇtŇČ kĎŇwĘţ : NmĲĄ’Ď
C’b
¿ĎŇ C MyrĳĂrĘ’ĲĎmĘhĲČ Myr¡ĂUĎhČ ym
¿Ą =tŇ’Ć hŇè
ĎŔ ’ĂăhĎ =tŇ’Ć ÉhqĎS
Ę hĂwĘ : MyrĲĂUĎhČ
tŇ¡’Ą hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ dŇIăČmĂ ÉNhĄJ
Ł hČ xqąČlĎwĘ : MyrĲĂmĎlĘ Myr¡ĂrĘ’ĲĎmĘhĲČ MyĂU¿ČhČ Hb
ËĎŇ
Ht
¡ŇĎ Ł’ bŇyr¿ĂqĘhĂwĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉhxĎnĘUĂhČ=tŇ’Ć PŇynąĂhĄwĘ tŇŁ’ĳnĎuĘhČ tŇăxČ nĘmĂ
ryT
¡Ă qĘhĂwĘ HtŔĎ rĎJ
ăĎzĘ’Č=tŇ’Ć ÉhxĎnĘUĂhČ=NmĂ Nh
ąĄ J
Ł hČ ZmÄČ qĎwĘ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ=l’Ć
=tŇ’Ć HqăĎS
Ę hĂwĘ : MyĂUĲĎhČ=tŇ’Ć hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ=tŇ’Ć hŇq¿ĆS
Ę yČ rx
ËČ ’ČwĘ hŇxĎĳĄBzĘUĂhČ
Mymh
bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.18

.yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.15 .Zmq MlĎ‘nw yqwbnzb v.13
.rsx ëtĎ’
Ł ymlVwry ,yllhb Nk v.21 .yrqw
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HbĎÁ C’bĎÄC ůHS
Ď y’ĂBĘ l‘Čm
ăČ l‘Ł ă mĘêĂwČ Èh’ĎmĘTĘnĂ=M’ĲĂ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎwĘ MyĂUČęhČ
hŇt
ÌŇĎ yĘhĲĎwĘ Hk
ĳĎŇ rĄyĘ hŇ¡ĎlpŇĘ ĲnĎ wĘ HnĎŔTĘbŇĂ hŇt
ăŇĎ bŇĘ YĲĎwĘ MyrĂŔmĎlĘ ÉMyrĂrĘ’ĲĎmĘhĲČ MyĂU
ąČhČ
hŇr¡Ďh
Ł TĘC hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ Éh’ĎmĘTĘnĂ âlą=M’ĂwĘ : HUĲĎ‘Č bŇrĆq¿ĆBĘ hŇ¡Ďl’ĎlĘ hŇËè
Ď ’ĂhĲĎ
hŇ¿TĆ W
Ę êĂ rS
ĆÄ ’Ğ tŇŁ’ĳnĎuĘhČ tŇr¡Čoê tŇ’ŇŁz¿ : ‘rČzĲĎ hŇ‘¿ĎrĘřzĘnĂwĘ hŇt
¡ŇĎ uĘnĂwĘ ’řwh
ĳĂ
xČCr¿ wyl
ËĎ ‘Ď rb
Ł ¿Ň ‘ĞêĲČ rS
ĆÄ ’Ğ Sy’ęĂ o’ă : hŇ’ĎmĲĎTĘnĂwĘ HS
¡Ď y’Ă tŇxČê
¿Č hŇËè
Ď ’Ă
hŇW
Ď ‘ąĎwĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Éhè
Ď ’ĂhĲĎ=tŇ’Ć dŇym
ąĂ ‘ĹhĲĆwĘ oêĳS
Ę ’Ă=tŇ’Ć ’e
ăĄqĂwĘ hŇ¡’Ď nĘqĂ
hŇăè
Ď ’ĂhĲĎwĘ NwŁĳ‘ĎmĲĄ Sy’
¡Ă hĎ hŇu¿ĎnĂwĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇr¡ĎoêhČ=lJĎ tŇ¿’Ą NhĄŔJ
Ł hČ ÉHlĎ
: HnĲĎwŁ‘Ğ=tŇ’Ć ’v
¡Ď êĂ ’whĂŔhČ
ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉrBĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
: hoĲĎhyl
ĲČ ryE¡ĂhČlĘ ryzĂŔnĎ rdŇĆănĆ ÉrD
Ł nĘlĂ É’lĂpŇĘ yČ yJ
ąĂ hŇè
Ďę ’Ă=o’Ĳ Sy’
ăĂ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ
tŇrąČS
Ę mĂ=lkĎŇwĘ hŇĳêĆS
Ę yĂ âlă rk
¡ĎŇ S
Ą ZmĆx
Ł ¿ wĘ NyĂyËČ ZmĆŁx¿ ryEĂŔ yČ ÉrkĎŇS
Ą wĘ NyĂIąČmĂ
ym
ăĄ yĘ lJ
Ł¡ : lk
ĲĄŇ ’ŇyŁ âl¿ MyS
¡Ă bĄŇywĲĂ Myx
¿Ă lČ Myb
ËŇĂ nĎ‘ĞwĲČ hŇêŔĆ S
Ę yĂ âlă ÉMybŇĂ nĎ‘Ğ
: lk
ĲĄŇ ’ŇyŁ âl¿ gŇz¡Ď=dŇ‘ČwĘ MyeËĂYČrĘxČmĲĄ NyĂIČęhČ NpĆŇăĆm
G Ă hŇW
ĆÁ ‘ĎyĲĄ rS
ĆÄ ’Ğ ž lJ
Ł mĂ orĳzĘnĂ
MmÁĂ IĎřhČ tŇâŇlÄmĘ=dŇ‘Č oS
ĳ ’Ňr
Ł =l‘Č rb
Ł ăŇ ‘ĞyĲČ=âl r‘Čê
¡Č orŔzĘnĂ rdŇĆănĆ ÉymĄyĘ=lJĎ
ym
¿Ą yĘ=lJĎ : oSĲ’Ňr
Ł r‘¿ČW
Ę ‘rČj
¡Ć lD¿ĄGČ hŇyŔĆhĘyĲĂ Sdă
ŁŇ qĎ ÉhoĎhyl
ĲČ ryEąĂyČ=rS
Ć ’Ğ
ÉwyxĂ’ĎlĘ oUę’ĂlĘC wyb
ăŇĂ ’ĎlĘ : ’b
Ł ŇĲ yĎ âl¿ tŇ¡mĄ SpĆŇ¿nĆ=l‘Č hoĳĎhyl
ĲČ or¡yEĂhČ
lJ
Ł¡ : oSĲ’Ňr
Ł =l‘Č wyh
¡ĎŁl’Ĺ rzĆ¿nĄ yJ
ËĂ Mt
ĳŇĎ m
Ł BĘ Mh
¡Ć lĎ ’U
¿Ď FČyĂ=âlĲ otŔx
Ł ă’Č lĘC
M’
Ł Ŕ tŇĘ jĂ ‘tŇČ ăpĆŇ BĘ ÉwylĎ‘Ď tŇąmĄ tŇCmÄyĎ=ykĲŇĂ wĘ : hoĲĎhyl
ĲČ ’Ch¡ Sd¿
ŁŇ qĎ orĳzĘnĂ ym
ăĄ yĘ
y‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ MoI¿BČ otŔrĎhĽTĲĎ MoyăBĘ ÉoS’Ňr
Ł xQ
ąČ gŇĂ wĘ orĳzĘnĂ S’Ňră
Ł ’U
¡Ą TĂwĘ
=l’ĆÄ hŇĳĎoy
n ynăĄBĘ yn¡ĄS
Ę o’¿ MyrĂŔŁtŇ yê
ăĄS
Ę É’bŇĂ yĎ ynęĂ ymĂè
Ę hČ MoIăbČŇC : CexĲĆQĘgČŇyĘ
dŇăxĎ ’ĆwĘ Ét’ŇFĎxČlĘ dŇąxĎ ’Ć NhĄęJ
Ł hČ hŇăW
Ď ‘ĎwĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ =l’Ć NhĄŔJ
Ł hČ
oS
¡ ’Ňr
Ł =tŇ’Ć SD¿ČqĂwĘ SpĆŇĳeĎhČ=l‘Č ’T
¡Ď xĎ rS
¿Ć ’ĞmĲĄ wylĎŔ‘Ď rj
ăĆkŇĂ wĘ hŇlĎŔ‘ŁlĘ
otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ WbĆŇ¿JĆ ’yb
ËŇĂ hĄwĘ orŔzĘnĂ ym
ăĄ yĘ=tŇ’Ć ÉhoĎhyl
ĲČ ryEąĂhĂwĘ : ’ChĲhČ MoI¿BČ
tŇr¡Čoê tŇ’ŇŁz¿wĘ : orĲzĘnĂ ’m
¡Ą TĎ yJ
¿Ă ClŔjĘyĂ ÉMynĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ Mym
ąĂ IĎhČwĘ MS
ĳĎ ’ĎlĘ
: dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ xtŇČ ¡jĆ =l’Ć otŔ’
Ł ’yb
ăŇĂ yĎ orŔzĘnĂ ym
ăĄ yĘ ÉtâŇlmĘ MoyęBĘ ryzĳĂeĎhČ
hŇlĎŔ‘ŁlĘ ÉdxĎ’Ć Mym
ąĂ tŇĎ otÄnĎS
Ę =NBĆ žWbĆŇJĆ hoĎÃhyl
ĲČ onăBĎrĘqĎ=tŇ’Ć bŇyrăĂqĘhĂwĘ
hVbkw
.=h‘Ďrznw n"b ’"n ,hĎ‘ĎrĘzĘnĂwĘ wxyrybw h‘ĎrĽzĘnĂwĘ yllhb ,hgwmb Nk v.28 .yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.28
.d"ydw b"d Nkw ’lm MymĂIĎhČ yllhb ,ymlVwry Nk v.5 .w
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rbdmb

6. 15–7. 5

Mym
¡Ă êĎ dŇ¿xĎ ’Ć=lyĂ’ĲČwĘ tŇ’ŇĳFĎ xČlĘ hŇm
¡Ď ymĂêĘ Ht
ËŇĎ nĎS
Ę =tŇBČ tŇÌxČ ’Č hŇW
ĎÄ bŇĘ kČŇwĘř
tŇo~¡mČ yq¿ĄyqĂrĘC NmĆè
ĆŔ BČ tŇŁlăClBĘ ÉtŁQxČ tŇlĆs
Ł ą tŇo~ęmČ ls
ăČ wĘ : MymĲĂlĎS
Ę lĂ
hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Nh
¡Ą J
Ł hČ bŇyr¿ĂqĘhĂwĘ : MhĲĆyJĄsĘnĂwĘ Mt
¡ŇĎ xĎnĘmĂC NmĆĳè
Ď BČ Myx
ăĂ S
Ě mĘ
ÉMymĂlĎS
Ę xbČŇąĆz hŇW
ĆÄ ‘ĞyĲČ lyĂ’ÁČ hĎ=tŇ’ĆwĘ : otŇĲ lĎŁ‘Ĳ=tŇ’ĆwĘ otŇ¡ ’ŇFĎxČ=tŇ’Ć hŇ¿W
Ď ‘ĎwĘ
: oJĲsĘnĂ=tŇ’ĆwĘ otŇ¡ xĎnĘmĂ=tŇ’Ć NhĄŔJ
Ł hČ ÉhW
Ďř ‘ĎwĘ tŇo~ĳUČhČ ls
ăČ l‘¡Č hoĎŔhyl
ĲČ
Ér‘ČW
Ę =tŇ’Ć xqęČ lĎwĘ orĳzĘnĂ S’Ňră
Ł =tŇ’Ć dŇ‘¡Ąom lhĆŁ’¿ xtŇČËjĆ ryzęĂ eĎhČ xQ
ăČ gŇĂ wĘ
xqÄČ lĎwĘ : MymĲĂlĎè
Ę hČ xbČŇ¿Ćz tŇxČê
¡Č =rS
Ć ’Ğ S’ĄŔhĎ=l‘Č ÉNtŇČ nĎwĘ orŔzĘnĂ S’Ňră
Ł
liČŔhČ=NmĂ ÉtxČ’Č hŇą~Ď mČ tŇQČÄxČwĲĘ ů lyĂ’ČhĎ=NmĂ ÈhlĎS
Ą BĘ ‘Čră
Ł EĘhČ=tŇ’Ć NhĄÁJ
Ł hČ
: orĲzĘnĂ=tŇ’Ć ox¿QĘGČtŇĘ hĂ rx
¡Č ’Č ryzĂŔeĎhČ yj
ăĄJČ=l‘Č ÉNtŇČ nĎwĘ dŇĳxĎ ’Ć hŇ¡~Ď mČ qyq¿ĂrĘC
NhĄŔJ
Ł lČ É’Ch SdŇĆq
Ł ą ůhoĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÈhpĎŇCnêĘ ű Nh
¿Ą J
Ł hČ MtÄĎ o’ žPynĂhĄwĘ
: NyĂyĲĎ ryz¡ĂeĎhČ hŇê
¿Ć S
Ę yĂ rx
ËČ ’ČwĘ hŇĳmĎ CrêĘhČ qoS
ă l‘¡ČwĘ hŇpĎŔCnêĘhČ hŇăĄx
z Ğ l‘Čť
dŇ¡bČŇ QĘmĂ orŔzĘnĂ=l‘Č ÉhoĎhyl
ĲČ onąBĎrĘqĎ ůrD
Ł yĂ rS
ăĆ ’Ğ ÈryzĂeĎhČ tŇrăČoê tŇ’ŇŁză
: orĲzĘnĂ tŇr¿Čoê l‘¡Č hŇW
ĆŔ ‘ĞyĲČ NJ
ăĄ rD
Ł Ŕ yĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉorřdĘŇnĂ yp
ąŇĂ JĘ odŇĳyĎ gŇyv
ăĂ êČÍrS
Ć ’Ğ
sŘ7

15
16
17

18
19

20

21

wynăĎBĎ=l’ĆwĘ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆ rB
ąĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ 22, 23
: MhĲĆlĎ rom¡’Ď l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć CkŇ¡ rĘb
ĲĎŇ tŇĘ hŇŁJ¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
ìŇyl
¡Ć ’Ą wynËĎjĎ ű hoÌĎhyĘ r’ĄÄyĎ
: ìŇrĲĆmĘS
Ę yĂwĘ ho¡ĎhyĘ ì¿ŇkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ 24, 25
: MolĲS
Ď ì¡ŇlĘ MW
¿Ą yĎwĘ ìŇylĆŔ’Ą ÉwynĎjĎ ű hoąĎhyĘ ’v
ĎÄ yĂ
: OĎĲeĆ xĚywĲĂ 26
: Mk
ĲĄŇ rĘb
ĲĎŇ ’Ğ yn¡Ă’ĞwĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l‘Č ym
¡Ă S
Ę =tŇ’Ć Cm¿W
Ď wĘ
27
NJĎęS
Ę UĂhČ=tŇ’Ć MyqăĂhĎlĘ hŇS
ĆÁ m
Ł tŇoQÄJČř žMoyBĘ yhÃĂ yĘwČ
z
=lJĎ=tŇ’ĆwĘ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ wylĎŔJĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉotŇ’
Ł SDąĄqČyĘwČ otÁ’
Ł xS
ČÄ mĘIĂwČ
tŇyB
ăĄ yS
¡Ą ’ŇrĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ y’ăĄyW
Ă nĘ ÉCbŇyrĂÄqĘIČwČ : MtĲŇĎ ’
Ł SD¿ĄqČyĘwČ Mx
¡Ą S
Ď mĘIĂwČ wyl
ĳĎ JĄ 2
C’ybÄĂ IĎwČ : MydŇĲĂqĚřjĘhČ=l‘Č Myd¡ĂŇmĘŁ‘ĲhĎ Mh
¿Ą tŇŁFŔUČřhČ y’ăĄyW
Ă nĘ MhĄť Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ 3
hŇËĎlgĎŇ‘Ğ rqĎŔBĎ rW
ăĎ ‘Ď yřănĄS
Ę C ÉbYĎ tŇŁl¿gŇĘ ‘Ć=SS
ĲĄ hoĎęhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ MnÁĎ BĎrĘqĎ=tŇ’Ć
: NJĲĎS
Ę UĂhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ Mt
¡ŇĎ o’ CbŇyr¿ĂqĘIČwČ dŇĳxĎ ’ĆlĘ roS
ă wĘ My’
¡Ă W
Ă eĘhČ yn¿ĄS
Ę =l‘Č
=tŇ’Ć dŇŁbě‘Ğl
ĲČ CyěhĎwĘ MêŔĎ ’ĂmĲĄ xqČť : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ 4, 5
tdb‘
Nkw orzĘnĂ ’"s v.21 .gyV
ă t rV
ă ’ hgwmb ,yllhb Nk v.21 .xnwm hV
ă ‘w ’"s v.17 .’ry‘z +h v.14
,yllhb Nk v.2 .d"ydw b"yd ,h"dx ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw rsx tŁQJČ hgwmb ,yllhb Nk v.1 .z .g"dx
.V"x Nkw yrqw bytk MynĄS
Ę C ’"sb ,MynĄS
Ę C rybs v.3 .hqwbd +q v.2 .b"d Nkw ’lm toFUČhČ ymlVwry

7. 6–25

6
7
8
9
10

11

12
13

14
15
16, 17

18, 19

20
21
22, 23

24, 25
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: otŇĲ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ yp
¿ŇĂ JĘ Sy’
¡Ă MIĂŔwĂlĘhĲČ=l’Ć ÉMtŇĎ o’ hŇê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğ
: MIĲĂwĂlĘhĲČ=l’Ć Mt
¡ŇĎ o’ Nê
¿ĄIĂwČ rqĳĎBĎhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁl¡gĎŇ‘ĞhĲĎ=tŇ’Ć hŇS
ĆŔ m
Ł xuăČIĂwČ
NoS
ĳ rĘgĲĄŇ ynăĄbŇĘ lĂ Nt
¡ŇČ nĎ rqĎŔBĎhČ tŇ‘ČB
ăČ rĘ’Č Ét’ĄwĘ tŇolęgĎŇ‘ĞhĲĎ yê
ăĄS
Ę ű tŇă’Ą
Nt
¡ŇČ nĎ rqĎŔBĎhČ tŇăČm
nŁ S
Ę Ét’ĄwĘ tŇŁlęgĎŇ‘ĞhĲĎ ‘B
ăČ rĘ’Č ű tŇă’Ą wĘ : MtĲŇĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ yp
¡ŇĂ JĘ
yn¿ĄbŇĘ lĂwĘ : NhĲĄJ
Ł hČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=NB
ĲĆ rmĎŔtŇĎ y’ĲĂ ÉdyČBĘ MtŔĎ dĎŇŁbăŇ‘Ğ ÉypŇĂ JĘ yrĳĂrĎmĘ ynăĄbŇĘ lĂ
CbŇyrăĂqĘIČwČ : C’v
ĲĎ yĂ PŇt
¡ŇĄ JĎBČ MhĆŔlĄ‘Ğ ÉSdŇĆŁuÄhČ tŇdąŇČŁbŇ‘Ğ=yJĲĂ Nt
ĳŇĎ nĎ âlă tŇ¡hĎ qřĘ
M’
ËĂ yW
Ă eĘhČ CbŇyrÌĂqĘIČwČ otŇĳ ’
Ł xS
ăČ UĎhĂ Moy¡BĘ xČBĄŔzĘUĂhČ tŇăJČ ĚnxĞ tŇ’Ąť My’ęĂ W
Ă eĘhČ
dŇxÁĎ ’Ć ’yW
ĂÄ nĎ hŇĳĆSm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ Mn
¡ĎBĎrĘqĎ=tŇ’Ć
: xČB
ĲĄ zĘUĂhČ tŇ¡JČ ĚnxĞĲlČ MnĎŔBĎrĘqĎ=tŇ’Ć ÉCbŇyrĂÄqĘyČ MoIŔlČ ÉdxĎ’Ć ’yW
ąĂ nĎ MoIęlČ
NoS
¿ xĘnČ onĳBĎrĘqĎ=tŇ’Ć NoS
¡ ’ŇrĂhĲĎ MoI¿BČ bŇyrËĂqĘUČhČ yhęĂ yĘwČ
MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ =tŇrČ‘ĞqĲČ onÂBĎrĘqĎwĘ : hŇdŇĲĎChyĘ hŇ¿FĄ mČlĘ bŇd¡ĎŇnĎyUĲĂ‘Č=NBĆ
SdŇĆŁuĳhČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă PŇsĆJĆŔ ÉdxĎ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC
hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆŁsË My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę
dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ=NBĆ dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ : tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ
ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ
hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ MydăĂŇCê‘Č Éhè
Ď mĂxĞ Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ
: bŇdŇĲĎnĎyUĲĂ‘Č=NBĆ NoS
¡ xĘnČ NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ
bŇrĂÄqĘhĂ : rkĲĎŇVřv
Ď yĂ ’yW
¡Ă nĘ r‘ĳĎCY=NBĆ l’
ăĄ nĘtŇČ nĘ bŇyr¡ĂqĘhĂ ynĂŔè
Ą hČ ÉMoIBČ
qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ =tŇrČ‘ĞqĲČ onÁBĎrĘqĎ=tŇ’Ć
tŇlĆŁsË My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă PŇsĆJĆŔ ÉdxĎ’Ć
: tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ hŇ¿ĎlClBĘ
: hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ=NBĆ dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ
Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř
NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ MydăĂŇêĚ‘Č Éhè
Ď mĂxĞ
: r‘ĲĎCY=NBĆ l’
¡Ą nĘtŇČ nĘ
onÂBĎrĘqĎ : NŁlĲxĄ=NBĆ bŇ¡’Ď ylĂ’Ĺ Nl
ĳĚCbŇzĘ ynăĄbŇĘ lĂ ’yW
¡Ă nĎ yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ ÉMoIBČ
Psk=tr‘q
’"s v.22

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.18

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
Ę C ’"s v.16 .thĎqĽ wxyry v.9
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
ĘC
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7. 26–43

PŇsĆJĆŔ ÉdxĎ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ =tŇrČ‘ĞqĲČ
hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆŁsË My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă
dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ : tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ=NBĆ
Éhè
Ď mĂxĞ Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć
bŇ¡’Ď ylĂ’Ĺ NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ MydăĂŇêĚ‘Č
: NŁlĲxĄ=NBĆ
onÂBĎrĘqĎ : rC’ĲydŇĄS
Ę =NBĆ rCY¡ylĂ’Ĺ Nb
ĳĄŇ C’rĘ ynăĄbŇĘ lĂ ’yW
¡Ă nĎ y‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ ÉMoIBČ
PŇsĆJĆŔ ÉdxĎ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ =tŇrČ‘ĞqĲČ
hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆŁsË My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă
dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ : tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ=NBĆ
Éhè
Ď mĂxĞ Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć
rCY¡ylĂ’Ĺ NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ MydăĂŇêĚ‘Č
: rC’ĲydŇĄS
Ę =NBĆ
: yDĲĎS
Č yrĲĂCY=NBĆ l’
¡Ą ymĂĲl
ĚS
Ę No‘ĳmĘS
Ă ynăĄbŇĘ lĂ ’yW
¡Ă nĎ yS
ĂŔ ymĂxĞhĲČ ÉMoIBČ
ÉdxĎ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ =tŇrČ‘ĞqĲČ onÂBĎrĘqĎ
hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆŁsË My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă PŇsĆJĆŔ
dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ : tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ=NBĆ
Éhè
Ď mĂxĞ Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć
l’
¡Ą ymĂĲl
ĚS
Ę NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ MydăĂŇêĚ‘Č
: yDĲĎS
Č yrĲĂCY=NBĆ
=tŇrČ‘ĞqĲČ onÂBĎrĘqĎ : l’ĲĄC‘DĘ=NBĆ PŇsyĎl
¡Ď Ę ’Ć dŇĳgŇĎ ynăĄbŇĘ lĂ ’yW
¡Ă nĎ yè
ĂŔ è
Ă hČ ÉMoIBČ
My‘¿ĂbŇĘ S
Ă PŇsĆJĆŔ ÉdxĎ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ
NmĆ¡è
Ć bČŇ hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆs
Ł Ë My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę SdŇĆŁuĳhČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć
hxnml
’"s v.40

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
Ę C ’"s v.34

.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
Ę C ’"s v.28
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
ĘC
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32, 33
34
35

36
37

38, 39
40
41

42, 43

7. 44–64
44, 45
46
47
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50, 51
52
53

54, 55

56, 57
58
59
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=NBĆ dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ : tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ
dŇ¡xĎ ’Ć MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ
MydăĂŇêĚ‘Č Éhè
Ď mĂxĞ Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ
: l’ĲĄC‘DĘ=NBĆ PŇsyĎl
¡Ď Ę ’Ć NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ
onÂBĎrĘqĎ : dŇChĲyUĂ‘Č=NBĆ ‘m
¡Ď S
Ď ylĲĂ’Ĺ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć ynăĄbŇĘ lĂ ’yW
¡Ă nĎ y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ ÉMoIBČ
PŇsĆJĆŔ ÉdxĎ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ =tŇrČ‘ĞqĲČ
hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆŁsË My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă
dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ : tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ=NBĆ
Éhè
Ď mĂxĞ Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć
‘m
¡Ď S
Ď ylĲĂ’Ĺ NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ MydăĂŇêĚ‘Č
: dŇChĲyUĂ‘Č=NBĆ
onÂBĎrĘqĎ : rCYĲhŇdĎŇjřĘ =NBĆ l’
¡Ą ylĂmĘGČ hŇĳĆènČmĘ ynăĄbŇĘ lĂ ’yW
¡Ă nĎ ynĂŔymĂè
Ę hČ ÉMoIBČ
PŇsĆJĆŔ ÉdxĎ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ =tŇrČ‘ĞqĲČ
hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆŁsË My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă
dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ : tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ=NBĆ
Éhè
Ď mĂxĞ Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć
l’
¡Ą ylĂmĘGČ NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ MydăĂŇêĚ‘Č
: rCYĲhŇdĎŇjřĘ =NBĆ
onÂBĎrĘqĎ : ynĲĂ‘ŁdĘŇGĂ=NBĆ Nd¡ĎŇybŇĂ ’Ğ Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ ynăĄbŇĘ lĂ ’yW
¡Ă nĎ y‘ŔĂ yS
Ă êĘhČ ÉMoIBČ
PŇsĆJĆŔ ÉdxĎ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ =tŇrČ‘ĞqĲČ
hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆŁsË My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă
dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ : tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ=NBĆ
dx’
’"s v.54 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
Ę C ’"s v.52 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
Ę C ’"s v.46
rCY=hdĎjĘ ’"s v.59 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
Ę C ’"s v.58 .+y +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt rCY=hdĎjĘ
.s"tw ‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
Ę C ’"s v.64 .+y +’ ly‘l Nyy‘ : Nylm Nyrt
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Éhè
Ď mĂxĞ Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć
Nd¡ĎŇybŇĂ ’Ğ NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ MydăĂŇêĚ‘Č
: ynĲĂ‘ŁdĘŇGĂ=NBĆ
onÂBĎrĘqĎ : yDĲĎS
Č yUĲřĂ ‘Č=NBĆ rzĆ‘¡ĆyxĂ’Ğ NdĳŇĎ ynăĄbŇĘ lĂ ’yW
¡Ă nĎ yrĂŔyW
Ă ‘ĞhĲĎ ÉMoIBČ
PŇsĆJĆŔ ÉdxĎ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ =tŇrČ‘ĞqĲČ
hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆŁsË My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă
dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ : tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ=NBĆ
Éhè
Ď mĂxĞ Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć
rzĆ‘¡ĆyxĂ’Ğ NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ MydăĂŇêĚ‘Č
: yDĲĎS
Č yUĲřĂ ‘Č=NBĆ
: NrĲĎkŇĘ ‘Ď=NBĆ l’
¡Ą y‘ĂgŇĘ jČ rS
ĳĄ ’Ď ynăĄbŇĘ lĂ ’yW
¡Ă nĎ MoyŔ rW
ăĎ ‘Ď yê
ăĄS
Ę ‘Č ÉMoyBĘ
ÉdxĎ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ =tŇrČ‘ĞqĲČ onÂBĎrĘqĎ
hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆŁsË My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă PŇsĆJĆŔ
dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ : tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ=NBĆ
Éhè
Ď mĂxĞ Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć
l’
¡Ą y‘ĂgŇĘ jČ NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ MydăĂŇêĚ‘Č
: NrĲĎkŇĘ ‘Ď=NBĆ
: NnĲĎy‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ’Ğ yl
ĳĂ êĎpŇĘ nČ ynăĄbŇĘ lĂ ’yW
¡Ă nĎ MoyŔ rW
ăĎ ‘Ď=MynĲĄS
Ę ÉMoyBĘ
ÉdxĎ’Ć qrąĎzĘmĂ ůHlĎqĎS
Ę mĂ Èh’ĎmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇxČę’Č PŇsĆăJĆ =tŇrČ‘ĞqĲČ onÂBĎrĘqĎ
hŇ¿ĎlClBĘ tŇlĆŁsË My’ęĂ lĄmĘ ű Mh
ăĆ ynĄS
Ę SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ lqĆ¡S
Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă PŇsĆJĆŔ
dŇxÂĎ ’Ć rj
ăČ : tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ hŇ¿’Ď lĄmĘ bŇ¡hĎ zĎ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇËxČ ’Č PŇ¿JČ : hŇxĲĎnĘmĂlĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : hŇĲlĎ ‘ŁlĘ otŇ¡ nĎS
Ę =NBĆ dŇ¿xĎ ’Ć=WbĆŇJ
ĲĆ dŇËxĎ ’Ć lyĂ’ÌČ rqęĎ BĎ=NBĆ
Éhè
Ď mĂxĞ Ml
ąĂ y’Ą ůMyĂnČS
Ę rqăĎBĎ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆl
z Ę C : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć
‘r¡ČyxĂ’Ğ NB
¿Č rĘqĎ hŇËĆz hŇĳè
Ď mĂxĞ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ hŇè
ĎŔ mĂxĞ MydăĂŇêĚ‘Č
Nny‘=Nb
’"s v.71 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
Ę C ’"s v.70 .yrq Nylm Nyrt yDĎS
Č cĂ‘Č bytk yDĎS
Č yUĂ‘Č ’"s v.66
Nkw ry‘ĂW
Ę C ’"s v.82 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
Ę C ’"s v.76 .yrq Nylm Nyrt yDĎS
Č cĂ‘Č bytk yDĎS
Č yUĂ‘Č
.s"tw ‘"t ,V"x

65

66, 67

68, 69
70
71

72
73

74, 75
76
77

78
79

80, 81
82
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7. 84–8. 7
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: NnĲĎy‘Ą=NBĆ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ y’ăĄyW
Ă nĘ tŇ¡’Ą mĄ otŔ’
Ł xS
ăČ UĎhĂ ÉMoyBĘ xČBĄęzĘUĂhČ tŇăJČ ĚnxĞ ű tŇ’ŇŁză
tŇoj¿JČ rW
ĎŔ ‘Ď MynăĄS
Ę ÉPsĆkĆÄ=yqĄrĘzĘmĲĂ hŇrĄęW
Ę ‘Ć Myê
ăĄS
Ę PŇsĆJĆÁ tŇŁrÄ‘ĞqĲČ
PŇsĆJĆŔ ÉtxČ’ČhĲĎ hŇrąĎ‘ĎuřĘ hČ hŇ’ĎęmĄC MyS
ăĂ ŁlS
Ę : hŇrĲĄW
Ę ‘Ć Myê
¿ĄS
Ę bŇ¡hĎ zĎ
tŇo’¡mĄ=‘B
ĲČ rĘ’ČwĘ MyĂj
¿ČlĘ’Č MylĂŔJĄhČ PŇsĆăJĆ lJ
Ł ť dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ qrăĎzĘUĂhČ My‘¡ĂbŇĘ S
Ă wĘ
tŇrĆT
Ł Ŕ qĘ tŇŁ’ălĄmĘ ÉhrĄW
Ę ‘Ć=MyêĲĄS
Ę bŇąhĎ zĎ tŇojÄJČ : SdŇĆŁuĲhČ lqĆ¿S
Ć BĘ
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć tŇoj¡JČhČ bŇ¿hČ zĘ=lJĎ SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ PŇ¡JČ hČ hŇrËĎW
Ď ‘Ğ hŇrÌĎW
Ď ‘Ğ
ÉrW
Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę Ml
ąĂ y’Ą MyrĂęjĎ rW
ăĎ ‘Ď MynÌĄS
Ę hŇlĎÁ‘ŁĲlĎ rqÄĎ BĎhČ=lJĎ : hŇ’ĲĎmĄC
Myn¿ĄS
Ę MyEËĂ‘Ă yr¿Ąy‘ĂW
Ę C Mt
ĳŇĎ xĎnĘmĂC rW
¡Ď ‘Ď Myn¿ĄS
Ę hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
ÌĂ bĎŇJĘ
Èh‘ĎBĎrĘ’ČwĘ MyrăĂW
Ę ‘Ć MymęĂ lĎè
Ę hČ xbČŇăĆz ű rqăČBĘ lk
ŁÂ wĘ : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ rW
¡Ď ‘Ď
Myè
ĳĂ S
Ă hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇJĘ Myè
ĂŔ S
Ă MydăĂŇêĚ‘Č ÉMyè
ĂS
Ă Ml
ąĂ y’Ą ůMyrĂjĎ
=l’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł ’b
Ł Ä bŇĘ C : otŇĲ ’
Ł xS
¿Č UĎhĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ xČBĄŔzĘUĂhČ tŇăJČ ĚnxĞ tŇ’ŇzŁť
l‘ąČmĄ wylĎę’Ą rB
ăĄ DČmĂ louÁhČ=tŇ’Ć ‘mÄČ S
Ę IĂwČ ůoê’Ă rB
ăĄ dČŇlĘ Èd‘Ąom lhĆŁ’ă
: wyl
ĲĎ ’Ą rB
¡Ą dČŇyĘwČ Myb
ĳŇĂ rĚJĘhČ ynăĄS
Ę NyB
¡Ą mĂ tŇdŔĚ‘ĄhĲĎ Nră
Ł ’Ğ=l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ ÉtrĆj
ŁÄ JČhČ

x, 2 wyl
ĳĎ ’Ą ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=l’ĲĆ ÉrBĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
3
4

5, 6
7

tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă Cry’
¡Ă yĎ hŇrĎŔonUĘhČ ynăĄjĘ É lCm=l’Ć tŇŁrŔeĄhČ=tŇ’Ć ÉìtŇŁl
Ę Ĳ ‘ĞhĲČBĘ
hĎyt
ĳŇĆ r
Ł ĲnĄ hŇ¡Ďl‘ĹhĲĆ hŇrĎŔonUĘhČ ynăĄjĘ É lCm=l’Ć Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ ÉNJĄ W‘ČIąČwČ : tŇorĲeĄhČ
bŇhĎŔzĎ hŇăS
Ď qĘmĂ ÉhrĎnŁUĘhČ hŇąW
Ą ‘ĞmĲČ hŇzĆÄwĘ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
ÉhoĎhyĘ hŇą’Ď rĘhĆ rS
ĆÄ ’Ğ hŇ’ĆęrĘUČJČ ’wh
ĳĂ hŇăS
Ď qĘmĂ Hx
¡Ď rĘřjĂ=dŇ‘řČ Hk
¿ĎŇ rĄyĘ=dŇ‘Č
: hŇrĲĎnŁUĘhČ=tŇ’Ć hŇ¡W
Ď ‘Ď NJ
¿Ą hŇS
ĆŔ m
Ł =tŇ’Ć
ynăĄBĘ ëŇoê¡mĂ MIĂŔwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć xqČť : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ hŇ¿Ąh
E Č MrĎŔhĞTĲČlĘ ÉMhĆlĎ hŇąW
Ć ‘ĞtĲŇČ =hŇk
ŁŇ wĘ : MtĲŇĎ ’
Ł ê
¡Ď rĘhČTĲĂwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
ym

t‘br’ twxp +h Myrdsw .w"‘q Myqwspw .swm‘ [4:21—7:89] hVrph MV v.89 .hrĎ‘ĎuĽhČ ’"s v.85
yk ,[5:11] hTVt=yk Vy’ Vy’ ,[4:17] wtyrxt=l’ : ynys rbdmb tVrp l’ wrbxth rV’ Myqwsph
Mypl’ tnmV twytw’w .dŁsŁw Myt’mw Mypl’ Mylmw .[7:48] ’yVn y‘ybVh Mwyb ,[6:22] wkrbt hk ,[6:1] ’lpy
,’y‘g ’lb w’rqy MtYqmw ’y‘gb Myrr’
ĲĎ mh lk w’rqy Md’ ynb tYqm lb’ ,Pwlx hb Ny’w .bŁlŁw tw’m VVw
,[5:24] Myrr’
ĲĎ mh Mymh hb w’bw ,[5:19] Myrr’
ĲĎ mh Myrmh ymm yqnh ’y‘gb twlm ytV wyl‘ wrbxth rV’w
ynr hrTph v.1 .x .[6:26] ’Vy ,[6:25] r’y ,[6:20] Pynhw ,[5:22] Nm’ +d twqspw .’y‘g ’lb ’r’Vw
= hĎxĆrĎjĘ l"Y v.4 .y"tw y"k ’"t ,V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.4 .+z qwsp +d d‘ d"y qwsp +b hyrkzb yxmVw
.‘"tw V"x Nk hĎyxĆrĎjĘ

+p3 , sŘ9
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rbdmb

8. 8–24

Mh
¡Ć ydŇĄgŇĘ bŇĂ Cs¿BĘkŇĂ wĘ MrĎŔW
Ď BĘ=lJĎ=l‘Č Ér‘ČtÄČ Cryb
ąŇĂ ‘ĹhĲĆwĘ tŇ’ŇĳFĎ xČ ym
ăĄ
NmĆĳè
Ď bČŇ hŇăĎlClBĘ tŇlĆs
Ł ¡ otŔxĎnĘmÄĂ C rqĎŔBĎ=NBĆ rj
ăČ ÉCxqĘĲlĎ wĘ : CrhĲĎFĆhĂwĘ
yn¡ĄpŇĘ lĂ MIĂŔwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć ÉêĎbŇĘ rČqĘhĂwĘ : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ xu¿ČêĂ rq¡ĎBĎ=NbĆŇ yn¿ĂS
Ą =rpČŇC
=tŇ’Ć ê
¿Ď bŇĘ rČqĘhĂwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ tŇd¡ČŇ‘Ğ=lJĎ=tŇ’ĲĆ êŔĎ lĘhČqĘhÄĂ wĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă
: MIĲĂwĂlĘhĲČ=l‘Č Mh
¡Ć ydŇĄyĘ=tŇ’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CkÌŇmĘsĲĎwĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ MI¡ĂwĂlĘhĲČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ tŇ¡’Ą mĄ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉhpĎŇCnêĘ MIąĂwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ žPynĂhĄwĘ
l‘¡Č MhĆŔydŇĄyĘ=tŇ’Ć CkŇă mĘsĘyĂ ÉMIĂwĂlĘhĲČwĘ : hoĲĎhyĘ tŇd¿ČŇŁbŇ‘Ğ=tŇ’Ć dŇŁb¡Ň‘Ğl
ĲČ CyěhĎwĘ
hoĎŔhyl
ĲČ ÉhlĎ‘Ł dŇąxĎ ’ĆhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ’ŇFÁĎ xČ dŇxĎÄ’ĆhĲĎ=tŇ’Ć hŇW
Ą ‘ĞwĲČţ MyrĳĂjĎhČ S’Ňră
Ł
wynĳĎbĎŇ ynăĄpŇĘ lĂwĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄpŇĘ lĂ MIĂŔwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć ÉêĎdĘŇmČř‘ĞhĲČwĘ : MIĲĂwĂlĘhĲČ=l‘Č rj
¡ĄkČŇlĘ
ynăĄBĘ ëŇoê¡mĂ MIĂŔwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć ÉêĎlĘDČbŇĘ hĂwĘ : hoĲĎhyl
ĲČř hŇ¡pĎŇ CnêĘ Mt
ËŇĎ ’
Ł ê
¿Ď pŇĘ nČhĲĄwĘ
lhĆŁ’ăÍtŇ’Ć dŇŁb¡Ň‘Ğl
ĲČ MIĂŔwĂlĘhĲČ C’b
Ł ăŇ yĎ ÉNkĄŇ=yrĄxĞ’ĲČwĘ : MIĲĂwĂlĘhĲČ yl
¡Ă Cyh
¿Ď wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
Myn¿ĂtŇĚ nĘ MynÄĂ tŇĚ nĘ žyJĂ : hŇpĲĎŇCnêĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ê
¿Ď pŇĘ nČhĲĄwĘ MtŔĎ ’
Ł ê
ăĎ rĘhČTĲĂwĘ dŇ‘ĳĄom
É lJ
Ł rokŇ¿ BĘ MxĆrĆÁ=lJĎ tŇrČÄTĘjřĂ žtxČêČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ëŇoê¡mĂ ylĂŔ ÉhUĎhĄÄ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ BĂ ÉrokŇBĘ=lkĎŇ yl
ąĂ yJ
ăĂ : ylĲĂ Mt
¡ŇĎ ’
Ł yêĂxĘq¿ČlĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘmĂ
yêĂS
Ę D¿ČqĘhĂ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrokŇBĘ=lkĎŇ yt
ąŇĂ J
Ł hČ MoyęBĘ hŇĳmĎ hĄBĘbČŇC Md¡ĎŇ’ĎB
ĲĎ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ BĂ rokŇ¡ BĘ=lJĎ tŇxČê
¿Č MIĳĂwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć xu¡Č’ĆwĲĎ : ylĲĂ Mt
¡ŇĎ ’
Ł
ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÈëoêmĂ wynĎębĎŇlĘC Nră
Ł hĞ’ĲČlĘ ű MynăĂtŇĚ nĘ MIĂÁwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć hŇnÄĎ êĘ’ĆwĲĎ
ynăĄBĘ=l‘Č rj
¡ĄkČŇlĘC dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ăBĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdąŇČŁbŇ‘Ğ=tŇ’Ć dŇŁbÂ‘Ğl
ĲČ
=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇS
Ć ¿ĆgŇ BĘ PŇgĆŇnĆŔ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄbŇĘ BĂ hŇyÁĆhĘyĲĂ âlÄwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
lk
ŁŇ JĘţ MIĳĂwĂlĘĲlČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇd¿ČŇ‘Ğ=lkĎŇwĘ NrË
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇÌĆSm
Ł W‘ČIČÄwČ : SdŇĆu
Ł Ĳ hČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ Mh
¡Ć lĎ CW
¿ ‘Ď=NJĄ MIĂŔwĂlĘĲlČ ÉhS
Ćm
Ł =tŇ’Ć hoąĎhyĘ hŇCĎÄYĂ=rS
Ć ’Ğ
ynăĄpŇĘ lĂ hŇ¡pĎŇ CnêĘ Mt
ËŇĎ Ł’ Nr¿
Ł hĞ’ĲČ PŇnĆIĎÄwČ MhĆŔydŇĄgŇĘ BĂ ÉCsBĘkČŇyĘwĲČ MIĂęwĂlĘhĲČ C’ăFĘxČtŇĘ IĂwČ
MIĂęwĂlĘhĲČ C’B
ăĎ NkÂĄ =yrĄxĞ’ĲČwĘ : MrĲĎhĞTĲČlĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ rj
ÌĄkČŇyĘwČ hoĳĎhyĘ
žrS
Ć ’ĞJĲČ wynĳĎbĎŇ ynăĄpŇĘ lĂwĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ăBĘ ÉMtŇĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ=tŇ’Ć dŇŁbąŇ‘Ğl
ĲČ
: MhĲĆlĎ CW
¿ ‘Ď NJ
¡Ą MIĂŔwĂlĘhĲČ=l‘Č ÉhS
Ćm
Ł =tŇ’Ć hoąĎhyĘ hŇCĎÄYĂ
žNBĆmĂ MIĳĂwĂlĘĲlČ rS
ăĆ ’Ğ tŇ’ŇŁz¡ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
Vmx
lh’ tdČb
Ł ‘Ğ=t’ ’"s v.15

.‘"tw y"t ,’"t Nkw hoĎhyĘ ynĄpĘlĂ ’"s v.13 .Zmqb êĎdĘmČ‘ĞhĎwĘ yqwbnzb v.13
.V"x Nkw ynbm MxĆrĆ rTĆjĆ rokBĘ=lJĎ txt rybs v.16 .‘"tw y"k ’"t ,V"x Nkw

8
9
10

11
12

13
14
15
16

17

18
19

20

21
22

23, 24

8. 25–9. 14

25
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lhĆŁ’¿ tŇd¡ČŇŁbŇ‘ĞB
ĲČ ’bĎŔYĎ ’b
Ł ăŇ YĘlĂ É’obŇyĎ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘ĆwĘ SmĄÄxĎ
dŇŁb¡Ň‘ĞyĲČ âl¿wĘ hŇdĳŇĎŁbŇ‘ĞhĲĎ ’b
ăĎŇ ~ĘmĂ bŇCS
¡ yĎ hŇnĎŔS
Ď Myè
ăĂ mĂxĞ ÉNBĆmĂC : dŇ‘ĲĄom
hŇd¡ĎŇŁbŇ‘ĞwĲČ tŇrĆmĆŔS
Ę mĂ rm
Łă S
Ę lĂ Éd‘Ąom lhĆŁ’ąBĘ wyxÁĎ ’Ć=tŇ’Ć tŇrĄÄS
Ą wĘ : dŇo‘Ĳ
: MtĲŇĎ r
Ł mĘS
Ę mĂBĘ MI¡ĂwĂlĘĲlČ hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ hŇkĎŇËJĎ dŇŁbĳŇ‘ĞyĲČ âlă

T MtÄĎ ’ŇYĄlĘ tŇynÁĂ è
Ą hČ hŇnÄĎ è
Ď BČ ynČysĂţ=rBČdĘŇmĂbŇĘ hŇăS
Ćm
Ł =l’Ć hoăĎhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
2
3

4, 5

6

7

8

9, 10

11

12
13

14

l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CW
Ì ‘ĞyĲČwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ NoS
¡ ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁx¿BČ MyĂrËČYĘmĂ ZrĆ’
ÌĆmĄ
NyB
ÌĄ hŇEĆÁhČ SdŇĆŁxÄBČ Moyţ=rW
ĲĎ ‘Ď hŇ‘ăĎBĎrĘ’ČBĘ : odĲŇ ‘ĞomĲBĘ xsČ¡jĎ hČ=tŇ’Ć
CW
¿ ‘ĞêĲČ wyT
¡Ď jĎS
Ę mĂ=lkĎŇkŇĘ C wyt
¿ŇĎ u
Ł xĚ=lkĎŇJĘ odŇĳ‘ĞomĲBĘ otŇ¡ ’
Ł CW
¿ ‘ĞêĲČ MyĂB
ËČ rĘ‘ĞhĲĎ
CW
ă ‘ĞIĲČwČ : xsČjĲĎhČ tŇŁW
¿ ‘Ğl
ĲČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć hŇËS
Ćm
Ł rB
¿Ą dČŇyĘwČ : otŇĲ ’
Ł
MyĂB
¡Č rĘ‘ČhĲĎ NyB
¿Ą SdŇĆŁxËlČ Moy¿ rW
ĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎrĘ’ČBĘ NoSÃ’ŇrĂB
ĲĎ xsČjĆÃhČ=tŇ’Ć
yn¿ĄBĘ CW
¡ ‘Ď NJ
¿Ą hŇS
ĆŔ m
Ł =tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇąĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ lk
ŁŇ JĘţ ynĳĎysĂ rB
ăČ dĘŇmĂBĘ
Cl¿kŇĘ yĲĎ=âlwĘ MdĎŔ’Ď SpĆŇănĆlĘ ÉMy’ĂmĄTĘ CyąhĎ rS
ĆÄ ’Ğ MyS
Ăę nĎ’Ğ yh
ăřĂ yĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
MoI¿BČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄpŇĘ lĂwĘ hŇËS
Ćm
Ł yn¿ĄpŇĘ lĂ CbÂrĘqĘIĂwČĲ ’ChĳhČ MoIăBČ xsČ¡jĆ hČ=tŇŁWĲ‘Ğl
ĲČ
MdĳŇĎ’Ď SpĆŇănĆlĘ My’
¡Ă mĄTĘ CnxĘ¿Č’
n Ğ wylĎŔ’Ą ÉhUĎhĄÄhĎ MyS
ąĂ nĎ’ĞhĲĎ CrmĘ’ŇIĲŁwČţ : ’ChĲhČ
yn¿ĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ odŔ‘Ğm
Ł ă BĘ ÉhoĎhyĘ NB
ąČ rĘqĎ=tŇ’Ć bŇyrĂÁqřĘ hČ yêÄĂ lĘbŇĂ lĘ ‘rČęGĎnĂ hŇUĎăĎl
ho¡ĎhyĘ hŇ¿ĆY
C Č yĘ=hŇmČ hŇ‘ĎŔmĘS
Ę ’ĆwĘ CdăŇmĘ‘Ă hŇĳĆSm
Ł Mh
¡Ć lĄ’Ğ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
: Mk
ĲĆŇ lĎ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć rB
ËĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
MkĆęlĎ hŁqÁĎ x
Ł rĘř ëŇrĆdÄĆbŇĘ žo’ SpĆŇnĆÃlĎ ű ’m
ăĄ TĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=yJĂ Sy’
ăĂ Sy’
ăĂ
hŇ‘ÄĎ BĎrĘ’ČBĘ ynÁĂ è
Ą hČ SdŇĆŁxÄBČ : hoĲĎhyl
ĲČ xsČ¡pĆŇ hŇW
Ď ‘¿ĎwĘ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ o’ť
: Chl
ĲĚ kŇĘ ’ŇyĲŁ Myr¡Ăr
Ł mĘC tŇo~¿mČ=l‘Č otŇĳ ’
Ł CW
ă ‘ĞyĲČ MyĂB
¡Č rĘ‘ČhĲĎ NyB
¿Ą MoyË rW
¿Ď ‘Ď
tŇu¿ČxĚ=lkĎŇJĘ obĳŇ=CrBĘS
Ę yĂ âlă MYĆ‘¡ĆwĘ rqĆŁBŔ=dŇ‘Č ÉCeUĆÄmĂ Cry’
ąĂ S
Ę yČ=âlĲ
hŇyĎęhĎ=âlĲ ëŇrĆdăŇĆbŇĘ C rohÁTĎ ’ChÄ=rS
Ć ’Ğ žSy’ĂhĎwĘ : otŇĲ ’
Ł CW
¿ ‘ĞyĲČ xsČ¡jĆ hČ
NB
ăČ rĘqĎ ű yJ
ăĂ hĎyU
ĳĆ‘ČmĲĄ ’wh
¡Ă hČ SpĆŇ¿eĆhČ hŇt
ËŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ xsČjĆŔhČ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ É ldČŇxĎwĘ
rCgÄyĎ=ykĲŇĂ wĘ : ’ChĲhČ Sy’
¿Ă hĎ ’v
¡Ď yĂ o’¿TĘxĆ odŔ‘Ğm
Ł ă BĘ ÉbyrĂqĘhĂ âlą hoĎęhyĘ
hŇĳĆW‘ĞyĲČ NJ
ăĄ oT¡jĎS
Ę mĂkŇĘ C xsČËjĆ hČ tŇu¿ČxĚJĘ hoĎŔhyl
ĲČ ÉxsČpĆÄ hŇW
Ď ‘ąĎwĘ rGĄę MkĆÁêĘ’Ă
hqx
.rsx brĂqĘhČ hgwmb v.7

.r"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk CyhĘIĂwČ ’"sb ,CyhĘIĂwČ rybs v.6 .T
.+h l‘ dwqn v.10
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9. 15–10. 10

: ZrĆ’ĲĎhĎ xr¿ČzĘ’ĆlĘC rG¡ĄlČwĘ MkĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉtxČ’Č hŇuąĎxĚ
lhĆŁ’¡lĘ NJĎŔS
Ę UĂhČ=tŇ’Ć ÉNnĎ‘ĎhĲĆ hŇąiĎ JĂ NJĎŔS
Ę UĂhČ=tŇ’Ć MyqăĂhĎ ÉMoybŇĘ C
NJĄť : rqĆŁBĲ=dŇ‘Č S’
¡Ą =hŇ’ĄrĘmČJĘ NJ
ËĎ S
Ę UĂhČ=l‘ĲČ hŇÌĆh
y Ę yĲĂ bŇrĆ‘ÁĆ bĎŇC tŇdĳŇĚ‘ĄhĲĎ
ÉNnĎ‘ĎhĲĆ tŇolą‘ĎhĲĄ ypÂĂ lĘC : hŇlĎyĘl
ĲĎ S’
¡Ą =hŇ’ĄrĘmČC Cei
ĳĆ kČŇyĘ N¡Ďn‘ĎhĲĆ dŇymĂŔtŇĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ
=NJĎS
Ę yĂ rS
ąĆ ’Ğ MoqęmĘbŇĂ C l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ C‘¡sĘyĂ NkĄŔÍyrĄxĞă’Č wĘ lhĆŁ’ŔhĎ l‘ăČmĄ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉC‘sĘyĂ hoĎęhyĘ yj
ăĂ =l‘Č : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ Cn¡xĞyĲČ MS
¿Ď NnĎŔ‘ĎhĲĆ ÉMS
Ď
: CnĲxĞyĲČ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ=l‘Č NËĎn‘ĎhĲĆ NJ
ŁÌ S
Ę yĂ rS
ĆÄ ’Ğ ymĄęyĘ=lJĎ CnĳxĞyĲČ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l‘ČwĘ
l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CrÌmĘS
ĲĎ wĘ MyB
ĳĂ rČ Mym
ăĂ yĎ NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ=l‘Č NËĎn‘ĎhĲĆ ëŇyrÌĂ’ĞhĲČbŇĘ C
Mym
¿Ă yĎ NËĎn‘ĎhĲĆ hŇÌĆh
y Ę yĲĂ rS
ĆÄ ’Ğ SyÂwĘĄ : C‘iĲĎyĂ âl¿wĘ ho¡ĎhyĘ tŇrĆm
¿ĆS
Ę mĂ=tŇ’Ć
SyÂwĘĄ : C‘iĲĎyĂ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l‘ČwĘ CnŔxĞyĲČ ÉhoĎhyĘ yj
ąĂ =l‘Č NJ
ĳĎ S
Ę UĂhČ=l‘Č rj
¡Ď sĘmĂ
C‘s
ĳĎ nĎwĘ rqĆŁB¡BČ NËĎn‘ĎhĲĆ hŇÌĎl‘ĞnĲČwĘ rqĆŁBŔ=dŇ‘Č bŇrĆ‘ăĆmĄ ÉNnĎ‘ĎhĲĆ hŇąĆh
y Ę yĲĂ rS
ĆÄ ’Ğ
MymęĂ yĎ=o’Ĳ SdŇĆx
Ł ă =o’ MyĂmÁČ Ły=o’Ĳ : C‘sĲĎnĎwĘ N¡Ďn‘ĎhĲĆ hŇ¿Ďl‘ĞnĲČwĘ hŇlĎyĘlČŔwĎ Mm
ăĎ oy o’ť
âlăwĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cn¿xĞyĲČ wylĎŔ‘Ď NJ
Łă S
Ę lĂ ÉNJĎS
Ę UĂhČ=l‘Č NąĎn‘ĎhĲĆ ëŇyrĂÄ’ĞhĲČBĘ
=tŇ’Ć C‘i
ĳĎ yĂ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l‘ČwĘ CnŔxĞyĲČ ÉhoĎhyĘ yj
ąĂ =l‘Č : C‘iĲĎyĂ otŇ¡Łl‘ĲĎhĄbŇĘ C C‘i
ĳĎ yĂ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l‘Č CrmĎŔS
Ď ÉhoĎhyĘ tŇrĆm
ąĆS
Ę mĂ
sŘ10

15
16
17

18

19
20
21

22

23

tŇŁrăYĘoYĲxĞ ÉyêĄS
Ę ìęlĘ hŇăW
Ą ‘Ğ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ y, 2
‘i
¡Č mČlĘC hŇdĎŔ‘ĄhĲĎ ’răĎqĘmĂlĘ ÉìlĘ CyąhĎwĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ hŇ¡S
Ď qĘmĂ PŇsĆJĆŔ
xtŇČ ¡jĆ =l’Ć hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ ÉìylĆÄ’Ą CdŇą‘ĞonĲwĘ Nh
ĳĄ BĎ C‘¡qĘtĲŇĎ wĘ : tŇonĲxĞUĲČhČĲ=tŇ’Ć 3
yS
¡Ą ’ŇrĎ My’ĂŔyW
Ă eĘhČ ÉìylĆÄ’Ą CdŇą‘ĞonĲwĘ C‘qĳĎtŇĘ yĂ tŇ¡xČ ’ČBĘ=M’ĂwĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ 4
Myn¡Ăx
Ł hĲČ tŇonŔxĞUĲČhČĲ ÉC‘sĘĲnĎ wĘ hŇ‘ĳĎCrêĘ Mê
¡Ć‘ĘqČtŇĘ C : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yp
¿ŇĄ lĘ’Č 5
hŇnĎĳmĎ yêĄ Myn¡Ăx
Ł hĲČ tŇonŔxĞUĲČhČĲ ÉC‘sĘĲnĎ wĘ tŇynĂŔS
Ą Éh‘ĎCrêĘ Mê
ąĆ‘ĘqČtŇĘ C : hŇmĎdĘŇqĲĄ 6
âl¿wĘ C‘¡qĘtŇĘ êĂ lh
ĳĎ uĎhČ=tŇ’Ć lyh
¡Ă qĘhČbŇĘ C : MhĲĆy‘ĄsĘmČlĘ C‘¡qĘtŇĘ yĂ hŇ‘¿ĎCrêĘ 7
Mk
ËĆŇ lĎ Cy¿hĎwĘ tŇorĳYĘŁYĲxĞB
ĲČ C‘¡qĘtŇĘ yĂ MynĂŔhĞJ
Łă hČ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ ynąĄbŇĘ C : C‘yrĲĂtŇĎ 8
=l‘Č MkĆęYĘrĘ’ČBĘ hŇmÁĎ xĎlĘmĂ C’b
Ł Ä tŇĎ =ykĲŇĂ wĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ rĲ
Ł ŁdŇlĘ Ml
¡Ď o‘ tŇu¿ČxĚlĘ 9
hoăĎhyĘ ÉynĄpŇĘ lĂ MêęĆ rĘJČzĘnĂwĘ tŇrĳ
Ł YĘŁYĲxĞB
ĲČ Mt
¡ŇĆ ‘ŁrĲĄhĞwĲČ MkĆŔtŇĘ ’Ć rrăĄ~
Ł hČ Ér~ČhČ
ÈMkĆŇydŇĄ‘ĞomĲbŇĘ CĲ Mk
ăĆŇ tŇĘ xČmĘW
Ă MoyÄbŇĘ C : Mk
ĲĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ mĄ Mê
¡Ć‘ĘS
Č onĲwĘ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ 10
yV’rbw
.’dx hlm NkĄyrĄx
Ğ ’ČwĘ ’"s v.17

10. 11–32

Ktl‘hb
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yx
ăĄ bŇĘ zĂ l‘¡ČwĘ MkĆŔytŇĄŁlă‘Ł l‘Čť tŇŁręYĘŁYĲxĞB
ĲČ Mê
ăĆ‘ĘqČtŇĘ C ůMkĆŇS
Ąř dĘŇxĎ yS
ăĄ ’ŇrĎbŇĘ C
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ ynăĄpŇĘ lĂ ÉNorJĎzĂlĘ Mk
ąĆŇ lĎ CyÄhĎwĘ Mk
ĳĆŇ ymĄlĘS
Č
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20, 21
22

23, 24
25

26, 27
28
29

30
31
32

NnĎŔ‘ĎhĲĆ ÉhlĎ‘ĞnĲČ SdŇĆŁxĳBČ MyrăĂW
Ę ‘ĆBĘ yn¡Ăè
Ą hČ SdŇĆŁx¿BČ tŇynËĂè
Ą hČ hŇÌĎè
n Ď BČ yhÂĂ yĘwČ
rB
ăČ dĘŇUĂmĂ Mh
¡Ć y‘ĄsĘmČlĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C‘ÌsĘIĂwČ : tŇdŇĲĚ‘ĄhĲĎ NJ
¿Č S
Ę mĂ l‘¡ČmĄ
ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l‘Č hŇĳĎS
nŁ ’ŇrĲĂBĎ C‘¡sĘIĂwČ : NrĲĎ’ŇjĎ rB
¿Č dĘŇmĂBĘ N¡Ďn‘ĎhĲĆ NJ
Ł¿ S
Ę IĂwČ ynĳĎysĂ
Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ hŇ¡ĎS
nŁ ’ŇrĲĂBĎ hŇdËŇĎChyĘ=ynĲĄbŇĘ hŇÌĄx
n Ğ mĲČ lgĆŇDăĆ ‘iÂČ IĂwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ
rk
ĳŇĎ Vřv
Ď yĂ ynăĄBĘ hŇ¡FĄ mČ ’bĎŔYĘ=l‘ÄČ wĘ : bŇdŇĲĎnĎyUĲĂ‘Č=NBĆ NoS
¡ xĘnČ o’ŔbĎŇYĘ=l‘ÄČ wĘ
: NŁlĲxĄ=NBĆ bŇ¡’Ď ylĂ’Ĺ Nl
ĳĚCbŇzĘ ynăĄBĘ hŇ¡FĄ mČ ’bĎŔYĘ=l‘ÄČ wĘ : r‘ĲĎCY=NBĆ l’
¡Ą nĘtŇČ nĘ
: NJĲĎS
Ę UĂhČ y’¡ĄW
Ę nĲŁ yrĂŔrĎmĘ ynăĄbŇĘ C ÉNoSrĘgĲĄŇ=ynĄbŇĘ C‘ąsĘĲnĎ wĘ NJ
ĳĎ S
Ę UĂhČ dŇr¡ČChwĘ
=NBĆ rCY¡ylĂ’Ĺ o’ŔbĎŇYĘ=l‘ÄČ wĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ Nb
¡ĄŇ C’rĘ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČ lgĆŇDËĆ ‘sČęnĎwĘ
: yDĲĎS
Č yrĲĂCY=NBĆ l’
¡Ą ymĂĲl
ĚS
Ę No‘ĳmĘS
Ă ynăĄBĘ hŇ¡FĄ mČ ’bĎŔYĘ=l‘ÄČ wĘ : rC’ĲydŇĄS
Ę
MytŔĂ hĎuřĘ hČ ÉC‘sĘĲnĎ wĘ : l’ĲĄC‘DĘ=NBĆ PŇsyĎl
¡Ď Ę ’Ć dŇĳgŇĎ=ynĄbŇĘ hŇăFĄ mČ ’b
¡ĎŇ YĘ=l‘ČwĘ
lgĆŇDËĆ ‘sČęnĎwĘ : M’ĲĎB
Ł =dŇ‘Č NJ
¡Ď S
Ę UĂhČ=tŇ’Ć Cmyq¿ĂhĄwĘ SDĳĎqĘUĂhČ y’¡ĄW
Ę nĲŁ
: dŇChĲyUĂ‘Č=NBĆ ‘m
¡Ď S
Ď ylĲĂ’Ĺ o’ŔbĎŇYĘ=l‘ÄČ wĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć=ynĲĄbŇĘ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČ
’bĎŔYĘ=l‘ÄČ wĘ : rCYĲhŇdĎŇjĘ=NBĆ l’
¡Ą ylĂmĘGČ hŇĳĆènČmĘ ynăĄBĘ hŇ¡FĄ mČ ’bĎŔYĘ=l‘ÄČ wĘ
NdĎŔ=ynĄbŇĘ hŇăĄx
n Ğ mĲČ lgĆŇDĆť ‘sČęnĎwĘ : ynĲĂo‘dĘŇGĂ=NBĆ Nd¡ĎŇybŇĂ ’Ğ Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ ynăĄBĘ hŇ¡FĄ mČ
: yDĲĎS
Č yUĲřĂ ‘Č=NBĆ rzĆ‘¡ĆyxĂ’Ğ o’ŔbĎŇYĘ=l‘ÄČ wĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ tŇŁn¡xĞUĲČhČĲ=lkĎŇlĘ PŇ¿iĄ ’ČmĘ
hŇ¡FĄ mČ ’bĎŔYĘ=l‘ÄČ wĘ : NrĲĎkŇĘ ‘Ď=NBĆ l’
¡Ą y‘ĂgŇĘ jČ rS
ĳĄ ’Ď ynăĄBĘ hŇ¡FĄ mČ ’bĎŔYĘ=l‘ÄČ wĘ
Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ y‘¿ĄsĘmČ hŇQĆË’Ą : NnĲĎy‘Ą=NBĆ ‘r¡ČyxĂ’Ğ yl
ĳĂ êĎpŇĘ nČ ynăĄBĘ
ÈynĂyĎdĘŇUĂhČ l’
ăĄ C‘rĘ=NBĆ bŇbĎŇx
Ł lĘţ hŇS
Ćę m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ
: C‘iĲĎIĂwČ
Nê
ăĄ ’Ć otŇ¡ ’
Ł hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉMoqUĎhČ=l’Ć CnxĘnČę’Ğ ű My‘ăĂsĘnĲŁ ůhS
Ćm
Ł Nt
ăŇĄ x
Ł
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č bŇoT¡=rBĆDĂ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ ëŇlĎŔ CnbŇĘ ăTČ hĄwĘ ÉCnêÄĎ ’Ă hŇąkĎŇ lĘ Mk
ĳĆŇ lĎ
: ëŇĲlĄ ’Ą yê¡ĂdĘŇlČomĲ=l’ĆwĘ yY
ËĂ rĘ’Č=l’Ć=M’Ă yJÌĂ ëŇĳĄl’Ą âlă wyl
¡Ď ’Ą rmĆ’ŇI¿ŁwČ
rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉCntÄĄ nŁxĞ êĎ‘ĘdČęyĎ NJ
ăĄ =l‘Č ű yJ
ăĂ Cnt
ĳŇĎ ’
Ł bŇŁză‘ĞêĲČ ’n
¡Ď=l’Č rmĆ’ŇŁIěwČ
’ChęhČ bŇoFăhČ ű hŇăyĎhĎwĘ CnU
ĳĎ ‘Ă ëŇăĄltŇĄ =yJĲĂ hŇ¡yĎhĎwĘ : MyĂnĲĎy‘ĄlĘ CnQ
¡Ď tŇĎ yy¿ĂhĎwĘ
rV’
+l tyV’rb Nyy‘ v.15

.b"ydw b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ’lm MkĆyS
Ą dĘxĎ yllhb ,hgwmb Nk v.10 .y
.yrq Nylm Nyrt yDĎS
Č cĂ‘Č bytk yDĎS
Č yUĂ‘Č ’"s v.25 .MythuĽhČ wxyryb v.21 .x"y
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10. 33–11. 14

ëŇrĆD¡Ć hoĎŔhyĘ rh
ăČ mĄ ÉC‘sĘIĂwČ : ëŇĲlĎ CnbŇĘ ¿TČ hĄwĘ CnU
¡Ď ‘Ă hoËĎhyĘ bŇyT
ÌĂ yyĄ rS
ĆÄ ’Ğ
tŇS
Ć ŁlăS
Ę ëŇrĆDĆť MhĆęynĄpŇĘ lĂ ‘Čs
ăĄ nŁ hoĎÁhyĘ=tŇyrĲĂBĘ NorÄ’ĞwĲČ Mym
ĳĂ yĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę
M‘¡ĎsĘnĎBĘ Mm
ĳĎ oy Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ hoËĎhyĘ NnÌČ‘ĞwĲČ : hŇxĲĎCnmĘ Mh
¡Ć lĎ rCtŇ¿ lĎ MymĂŔyĎ
hŇĳĆSm
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ Nr¡
Ł ’ĎhĲĎ ‘Čs
Ł ¿ nĘBĂ yh
ËĂ yĘwČ
ß : hŇĲnĆ xĞUĲČhČĲ=NmĂ
hŇŁx¡Ěnř bŇĘ C : ìŇynĲĆjĎmĂ ìŇy’¡ĆnĘW
Č mĘ Csn
¿ĚyĎwĘ ìŇybĆŔyĘ’
Ł Ĳ ÉCYpĚÄyĎwĘ hoĎęhyĘ ű hŇm
ăĎ Cq
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e Ă wĘ lhĆŁ’ŔhĎ l‘ăČmĄ rsĎť NnĎę‘ĎhĲĆwĘ : ëŇĲlČ IĄwČ 10
ynĂŔŁdŇ’Ğ yB
ăĂ hŇĳĆSm
Ł =l’Ć Nr¡
Ł hĞ’ĲČ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : tŇ‘ČrĲĎY
Ł mĘ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ My¡ĎrĘmĂ=l’Ć NrË
Ł hĞ’ĲČ 11
’n=l’
hyl‘ rsmnw yrqw bytk wlĎv
Ę hČ ’"sb ,yllhb Nkw yrq wylĎv
Ę hČ v.32 .q"dw y"k ’"t Nkw Zr’h=lkĎ ’"s v.31
,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +y Nkw h’ĆrĘUČBČ ’"s v.8 .MkĆbĎ ’ybĂnĎ l"n v.6 .yrq wynĎ‘Ď v.3 .by .Nk +tk +b
.s"tw ‘"t

12. 12–13. 16
12
13

14

15
16
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’n
¿Ď=l’Č : Cn’ŇTĲĎxĎ rS
¿Ć ’ĞwĲČ CnlĘ¡’Č on rS
¿Ć ’Ğ tŇ’ŇFĎŔxČ ÉCnylĄÄ‘Ď tŇąS
Ą tŇĎ ’nÄĎ =l’Č
q‘ăČYĘIĂwČ : orĲřW
Ď bŇĘ yY
¿Ă xĞ lk
¡ĄŇ ’ĎIĲĄwČ oUŔ’řĂ MxĆrăĆmĄ ÉotŇ’ŇYĄBĘ rS
ąĆ ’Ğ tŇĳUĄ JČ yh
¡Ă tŇĘ
: Hl
ĲĎ ’n
¡Ď ’p
¿ĎŇ rĘ ’n
ËĎ l’Ąě rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇS
ĆŔ m
Ł
Ml
¡Ą JĎtŇĂ âl¿hĞ hĎynĆŔpĎŇBĘ ÉqrČyĎ qrą
Ł yĎ ÉhĎybÄĂ ’ĎwĘ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: PŇsĲĄ’ĎêĲĄ rx
¡Č ’ČwĘ hŇnĆŔxĞUĲČlČĲ ZCxămĂ ÉMymĂyĎ tŇ‘ąČbŇĘ S
Ă rgÂĄ iĎêĂ Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă
dŇ‘¿Č ‘sČŔnĎ âlă ÉM‘ĎhĎwĘ Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČlČĲ ZCx¿mĂ MyËĎrĘmĂ rg¿ŇĄiĎêĂwČ
: NrĲĎ’ŇjĎ rB
¿Č dĘŇmĂBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ tŇorĳYĄxĞmĲĄ M‘¡ĎhĎ C‘¿sĘĲnĎ rx
ËČ ’ČwĘ : MyĲĎrĘmĂ PŇ s’
¡Ą Ď hĲĄ

gy, 2 =tŇ’Ć ÉCrtÄĚ yĎwĘ MyS
Ăę nĎ’Ğ ìăŇlĘ=xlČS
Ę : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
3

4, 5
6, 7
8, 9
10, 11
12
13, 14
15, 16

dŇxÁĎ ’Ć Sy’ÄĂ ždxĎ’Ć Sy’
ăĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ Nt
¡ŇĄ nŁ yn¿Ă’Ğ=rS
Ć ’Ğ N‘ČnČŔJĘ ZrĆ’ăĆ
hŇËS
Ćm
Ł Mt
¿ŇĎ ’
Ł xlČÄS
Ę IĂwČ : MhĲĆbĎŇ ’yW
¿Ă nĎ lJ
Ł¡ CxlĎŔS
Ę êĂ ÉwytŇĎ ŁbŇ’Ğ hŇąFĄ mČlĘ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yS
¿Ą ’ŇrĎ MyS
ĂŔ nĎ’Ğ MQ
ăĎ JĚ hoĳĎhyĘ yj
ăĂ =l‘Č Nr¡Ď’ŇjĎ rB
¿Č dĘŇUĂmĂ
hŇăFĄ mČlĘ : rCJĲzČ=NBĆ ‘ČCU¡S
Č NbĄŔC’rĘ hŇăFĄ mČlĘ Mt
ĳŇĎ omS
Ę hŇQĆ¡’Ą wĘ : hŇUĎhĲĄ
hŇăFĄ mČlĘ : hŇĲeĆř pĚŇyĘ=NBĆ bŇ¡ĄlJĎ hŇdĎŔChyĘ hŇăFĄ mČlĘ : yrĲĂox=NBĆ Tp
¡ĎŇ S
Ď No‘ŔmĘS
Ă
hŇăFĄ mČlĘ : NCnĲ=NBĂ ‘ČS
¿Ą oh MyĂr¡ĎpŇĘ ’Ć hŇ¿FĄ mČlĘ : PŇsĲĄoy=NBĆ l’
¡Ď gŇĘ yĂ rkĎŔVřv
Ď yĂ
hŇ¿FĄ mČlĘ : ydŇĲĂos=NBĆ l’
¡Ą yDĂGČ Nl
ĚŔ CbŇzĘ hŇăFĄ mČlĘ : ’CpŇĲ rĎ=NBĆ yT
¡Ă lĘjČ NmĂŔyĎnĘbŇĂ
: yQĲĂmČGĘ=NBĆ l’
¡Ą yUĂ‘Č NdĎŔ hŇăFĄ mČlĘ : ysĲĂCs=NBĆ yD¡ĂGČ hŇĳĆènČmĘ hŇăFĄ mČlĘ PŇ soy
¡Ą
: ysĲĂpŇĘ wĎ=NBĆ yB
¡Ă xĘnČ ylĂŔêĎpŇĘ nČ hŇăFĄ mČlĘ : l’ĲĄkĎŇymĲĂ=NBĆ rCtŇ¡ sĘ rS
ĄŔ ’Ď hŇăFĄ mČlĘ
xl
¿Č S
Ď =rS
Ć ’Ğ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇomăS
Ę hŇQĆ’Ąť : ykĲŇĂ mĎ=NBĆ l’
¡Ą C’GĘ dŇgĎŔ hŇăFĄ mČlĘ
: ‘ČS
ĲĚ ohyĘ NCn¡=NBĂ ‘ČS
¿Ą ohlĘ hŇËS
Ćm
Ł ’r¿ĎqĘIĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć rCtŇă lĎ hŇ¡S
Ćm
Ł
xlVyw
’l’ CnrĄW
Ď bĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.12 .bwtkh hnykV ’l’ CnUĄ’Ă yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.12
,[8:1] Ktl‘hb +d Myrdsw .w"lq Myqwspw .l’llhm [8:1—12:16] hVrph MV v.16 .bwtkh hnykV
twytw’w .My‘br’w tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[11:23] y"y dyh ,[11:16] yl=hps’ ,[10:1] Kl hV‘
’y‘gb n"b ,wV‘ M‘ =Nk PTwx ’"b ,[8:20] Mhl wV‘=Nk +h Mypwlxw .hVmxw MyVmxw Mypl’ t‘bV
yk ,’y‘gb Kyr’hbĘCĲ n"bw ,w"ywh txt ’y‘g ’lb Kyr’hbĘC ’rwq ’"b ,[9:19] Nn‘h Kyr’hbĘC ,NJ
ĲĄ txt
yl=hpsĘ’Ć ’rwq ’"b ,[11:16] yl=hps’ ,’y‘gb =M’
ĲĂ n"bw ’y‘g ’lb =M’Ă ’rwq ’"b ,[10:30] yYr’=l’=M’
=M’
ĲĂ n"bw hyhy M‘ =M’Ă PTwx ’"b ,[12:6] Mk’ybn hyhy=M’ ,P"l’h txt ’y‘gb =hpsĘĲ’Ć n"bw ’y‘g ’lb
tqwspw .[12:3] d’m wn‘ +’ +tkw .[11:22] Myh ygd=lk=t’
ĲĆ M’
ăĂ ,[11:16] MV wbYyth
ĲĂ wĘ wrbxth rV’w ,’y‘gb
.Mwy MyVVw hVlV hymy rpsmw .[11:26] wb +b ,[11:26] wr’Vyw ,[11:25] lY’yw ,[9:10] Vpnl ű ’mT +d
y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.6 .d"k qwsp d‘ +’ qwsp +b ‘Vwhyb ‘Vwhy xlVyw hrTph v.1 .gy
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.7 .’lm hnĆCpyĘ

+p4 , sŘ13
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Cl¿‘Ğ MhĆęlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć rCtŇ¡ lĎ hŇS
ĆŔ m
Ł ÉMtŇĎ ’
Ł xl
ąČ S
Ę IĂwČ
’wh
ĳĂ =hŇmČ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć Mt
¿ŇĆ y’ĂrĘC : rhĲĎhĎ=tŇ’Ć Mt
¡ŇĆ ylĂ‘ĞwĲČ bŇgĆŇeĆŔBČ ÉhzĆ
: bŇrĲĎ=M’Ă ’Ch¡ T‘¿ČmĘhČ hŇpĆŔrĎhĞ É’Ch qz¿ĎxĎhĲĆ hĎylĆŔ‘Ď bŇăS
Ą IŁhČ ÉM‘ĎhĎ=tŇ’ĆwĘ
hŇm
ăĎ C hŇ‘ĳĎrĎ=M’Ă ’wh
¡Ă hŇ¿bĎŇ oThĞ HBĎŔ bŇăS
Ą yŁ É’Ch=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ hŇm
ăĎ C
hŇm
ăĎ C : MyrĲĂYĎbŇĘ mĂBĘ M’
¿Ă Myn¡ĂxĞmĲČBĘhČ hŇeĎhĄŔBĎ bŇăS
Ą oy É’Ch=rS
Ć ’Ğ MyrĂę‘ĎhĲĆ
MêŔĆ qĘEČxČtŇĘ hÄĂ wĘ NyĂ’ČŔ=M’Ă ÉZ‘Ą HB
¿Ď =SyĲĄhĞ hŇzĎęrĎ=M’Ă ’whÁĂ hŇnÄĎ mĄè
Ę hČ ZrĆ’ĎhĎţ
Crt
ăŇĚ IĎwČ Cl¡‘ĞIĲČwČĲ : MybĲŇĂ nĎ‘Ğ yr¿ĄCJBĂ ym
¡Ą yĘ MymĂŔIĎhÄČ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yrăĂjĘmĂ Mê
¡ĆxĘqČlĘC
’řŁbăŇIĎwČ ÈbgĆŇeĆbČŇ Clă‘ĞIĲČwČ : tŇmĲĎxĞ ’b
Ł ¿Ň lĘ bŇŁx¡rĘ=dŇ‘Č NY
¿Ă =rBČdĘŇUĂmĂ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć
‘bČŇąS
Ć NorębŇĘ xĆwĘ qn
ĳĎ‘ĞhĲĎ yd¡ŇĄylĂyĘ ymČŔlĘtŇČ wĘ yS
ăČ S
Ą ÉNmČřyxĂ’Ğ MS
ąĎ wĘ ůNorbŇĘ xĆ=dŇ‘Č
CtÄrĘkŇĘ IĂwČ lJ
Łę S
Ę ’Ć lxČăČ=d
n Ň ‘Č C’b
Ł Á IĎwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ N‘ČY
Ł ¿ yn¡ĄpŇĘ lĂ hŇtŔĎ nĘbŇĘ nĂ ÉMynĂS
Ď
MyĂnĳĎS
Ę BĂ ToU¡bČŇ Ch’
¿Ě v
Ď IĂwČ dŇxĎŔ’Ć ÉMybŇĂ nĎ‘Ğ loJąS
Ę ’ĆwĘ ÉhrĎomzĘ Mè
ąĎ mĂ
l‘Čť loJĳřS
Ę ’Ć lxČăČn ’r¡ĎqĎ ’ChŔhČ MoqăUĎlČ : MynĲĂ’ĄêĘhČ=NmĂC Myn¡ĂU
Ł rĂhĲĎ=NmĂC
rCêămĂ CbŇ¡S
Ě IĎwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ Mè
¡Ď mĂ CtŇ¿ rĘJĲĎ=rS
Ć ’Ğ loJŔS
Ę ’ĆhĲĎ tŇodăŇ’
Ł
Nr
Ł Á hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇS
ĆÄ m
Ł =l’Ć žC’b
Ł Ň IĎwČ CkÃlĘIĲĄwČ : MoyĲ My‘¿ĂBĎrĘ’Č Zu¡ĄmĂ ZrĆ’ĳĎhĎ
CbŇyS
ĂÄ IĎwČ hŇS
Ď dĳŇĄqĎ Nr¡Ď’ŇjĎ rB
¿Č dĘŇmĂ=l’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdÌŇČ‘Ğ=lJĎ=l’ĆwĘ
Éol=CrjĘsČyĘwČĲ : ZrĆ’ĲĎhĎ yr¿ĂjĘ=tŇ’Ć MC’¡rĘIČwČ hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉrbĎŇDĎ Mt
ąŇĎ ’
Ł
Sb
ËČŇ dĘŇC bŇ¿ĎlxĎ tŇbČÄzĎ MgČŇwĘţ Cnê
ĳĎ xĘlČS
Ę rS
ăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=l’Ć Cn’ŇBĎě CrŔmĘ’ŇIăŁwČ
MyrĂę‘ĎhĲĆwĘ ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ¡S
Ą IŁhČ M‘ĎŔhĎ z‘ăČ=yJĂ spĆŇ’Ćť : HyĲĎrĘjĂ=hŇzĆwĘ ’wh
¡Ă
bŇ¡S
Ą oy ql
¿Ą mĎ‘Ğ : MS
ĲĎ Cny’
¿Ă rĎ qn
¡Ď‘ĞhĲĎ yd¿ŇĄlĂyĘ=MgČŇwĘ dŇŁ’ŔmĘ ÉtŁld
ŁŇ GĘ tŇorąYĚBĘ
ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhČĲwĘ rhĎŔBĎ bŇăS
Ą oy ÉyrĂm
Ł ’ĹhĲĎwĘ ys
ąĂ CbŇyĘhČwĘ yêĂxĂhĲČwĘţ bŇgĆŇĳĆh
e Č ZrĆ’ăĆBĘ
hŇĳĆSm
Ł =l’Ć M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć bŇËĄlJĎ sř hČÌČIřwČ : NDĲĄrĘIČhČ dŇy¿Č l‘¡ČwĘ MIĎŔhČ=l‘Č bŇăS
Ą oy
MyS
ĂÁ nĎ’ĞhÄĎ wĘ : Hl
ĲĎ lk
¡ČŇ Cn lokŇ¿ yĎ=yJĲĂ HtŔĎ ’
Ł CnS
Ę răČyĎwĘ ÉhlĆ‘ĞnĲČ hŇŁlą‘řĎ rmĆ’ŇŁIęwČ
’Ch¡ qz¿ĎxĎ=yJĲĂ M‘ĳĎhĎ=l’Ć tŇolă‘Ğl
ĲČ lk
¡ČŇ Cn âl¿ CrŔmĘ’ĲĎ ÉoU‘Ă Clą‘Ď=rS
Ć ’Ğ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć HtŔĎ ’
Ł CrăêĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ tŇąBČ DĂ C’yYÁĂ IŁwČ : CeřUĲĆmĂ
ÉhĎybĆÄS
Ę oyĲ tŇlĆąĆkŇ ’
Ł ZrĆ’ăĆ HtęĎ ’
Ł rCtŇă lĎ HbĎÁ CnrĘbČÄ‘Ď žrS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎÃhĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
’wh
Nkw Zmq NmĎyxĂ’
Ğ ’"s v.22 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk C’b
Ł IĎwČ ’"sb ,C’b
Ł IĎwČ rybs v.22
+s v.30 .Zmq shČIĎwČ v.30 .rsx lJ
ŁS
Ę ’Ć ymlVwry ,yllhb Nk v.24 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d
.ypr CnŇUĆmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.31 .yrq ol‘Ď v.30 .ytbr
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Cny’ęĂ rĎ MS
ăĎ wĘ : tŇoDĲmĂ yS
¿Ą nĘ’Č Hk
¡ĎŇ otŇbŇĘ Cny’
¿Ă rĎ=rS
Ć ’Ğ M‘ËĎhĎ=lkĎŇwĘ ’whĂŔ
Nk
¿ĄŇ wĘ MybĂŔgĎŇxĞJĲČ ÉCnynĄÄy‘ĄbŇĘ yh
ąĂ eĘwČ Myl
ĳĂ pŇĂ eĘhČ=NmĂ qn
¡Ď‘Ğ yn¿ĄBĘ Myl
ËĂ yřpŇĂ eĘhČ=tŇ’Ć
dy M‘¡ĎhĎ CJ¿bŇĘ IĂwČ Ml
ĳĎ oq=tŇ’Ć Cn¡êĘIĂwČĲ hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ É’v
Ď êĂwČ : MhĲĆynĄy‘ĲĄBĘ Cnyy¡ĂhĎ
2 l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ lJ
Ł¡ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=l‘ĲČwĘ hŇăS
Ćm
Ł =l‘Č ÉCnŁQÄIĂwČ : ’ChĲhČ hŇlĎyĘQ
¿Č BČ
rB
¿Ď dĘŇUĂBČ o’Ë MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCntŇĘ mÄČ =Cl hŇdĎę‘ĄhĲĎ=lJĎ MhĆÁlĄ’Ğ CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ
3 lj
Łă nĘlĂ Ét’ŇEŁhČ ZrĆ’ąĎhĎ=l’Ć CntÁĎ ’
Ł ’ybÄĂ mĄ hoĎhyĘţ hŇm
ăĎ lĎwĘ : CntŇĘ mĲĎ=Cl hŇ¡Ćh
EČ
: hŇmĎyĘrĲĎYĘmĂ bŇCS
¿ Cnl
¡Ď bŇoT£ ’olÌřhĞ zb
ĳČŇ lĎ CyăhĘyĲĂ Cnj
¡Ąř TČwĘ CnyS
¿Ą nĎ bŇrĆxĆŔBČ
4, 5 lj
Ł¿ IĂwČ : hŇmĎyĘrĲĎYĘmĂ hŇbĎŇCS
¿ nĎwĘ S’Ňr¡
Ł hŇ¿Ďê
n Ę nĂ wyx
ĳĂ ’Ď=l’Ć Sy’
ăĂ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ tŇd¡ČŇ‘Ğ lh
¿Č qĘ=lJĎ ynĄěpŇĘ lĂ Mh
ĳĆ ynĄjĘ=l‘Č Nr¡
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇËS
Ćm
Ł
6 C‘
¡ rĘqĲĎ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć Myr¡ĂêĎhČ=NmĂ hŇeĆŔpĚŇyĘř=NBĆ ÉblĄkĎŇwĘ NCnę=NBĂ ‘ČS
ăĚ ohywĲĂ
7 rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇd¿ČŇ‘Ğ=lJĎ=l’Ć CrŔmĘ’ŇIăŁwČ : MhĲĆydŇĄgŇĘ BĂ
8 ÉCnB
ĎÄ Zp
¿ĄŇ xĎ=M’Ă : dŇŁ’ĲmĘ dŇŁ’¿mĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ¿bĎŇ oT HtŔĎ ’
Ł rCtŇă lĎ ÉHbĎŇ CnrĘb
ąŇČ ‘Ď
’wh
ËĂ =rS
Ć ’Ğ ZrĆ’Ćě Cnl
ĳĎ Hn
¡ĎtŇĎ nĘC tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ=l’Ć ÉCntÄĎ ’
Ł ’yb
ąŇĂ hĄwĘ hoĎŔhyĘ
9 ÉC’rĘyê
ĲĂ =l’Č MêęĆ ’ČwĘ ůCdŇr
Ł mĘêĂ=l’Č ÈhoĎhyB
ĲČ ëŇă’Č : Sb
ĲĎŇ dĘŇC bŇ¡ĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ
Cnê
¡Ď ’Ă ho¿ĎhywĲČ Mh
ËĆ ylĄ‘ĞmĲĄ MQ
ÌĎ YĂ rs
ăĎř Mh
ĳĄ Cnm
¡Ąř xĘlČ yJ
¿Ă ZrĆ’ĎŔhĎ M‘ăČ=tŇ’Ć
10 d
Ň obăŇkŇĘ C MynĳĂbĎŇ’ĞB
ĲĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł MoG¿řrĘlĂ hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : M’ĲĚrĎyêĲĂ=l’Č
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¡ĄBĘ=lJĎ=l’ĲĆ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ăBĘ Éh’ĎrĘnĂ hoĎęhyĘ
33

11
12
13

14

ÉhnĎ’ÄĎ =dŇ‘ČwĘ hŇĳĆh
E Č M‘ăĎhĎ ynĂ¡YĚ’ĞĲnČ yĘ hŇnĎ¿’Ď =dŇ‘Č hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
CeJ
¿Ć ’Č : oBĲrĘqĂBĘ ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ tŇotŔ’
Ł hĲĎř É lk
ŁŇ BĘ ybĂŔ Cnym
ăĂ ’ĞyĲČ=âl
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : CeUĲĆmĂ MCY¡‘ĎwĘ lod¿ŇGĎ=yogŇĲ lĘ ìŔtŇĘ Ł’řĲ ÉhW
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĘ CeS
ĳĆ rĂo’ĲwĘ rbĆŇD¡ĆbČŇ
hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎhĎ=tŇ’Ć ìËŇxĞŁkŇĲ bŇĘ tŇĎ yl
ÌĂ ‘ĹhĲĆ=yJĂ MyĂrČŔYĘmĂ C‘ămĘS
ĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ=l’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł
hoĎŔhyĘ hŇê
ăĎ ’Č=yJĲĂ ÉC‘mĘS
ĲĎ ůt’ŇEŁhČ ZrĆ’ăĎhĎ ÈbS
Ą oy=l’Ć CręmĘ’ĲĎwĘ : oBĲrĘuĂmĂ
ÉìnĘĲnĎ ‘ĞwĲČ hoĎęhyĘ hŇê
ăĎ ’Č ű hŇă’Ď rĘnĂ NyĂ‘ÁČ BĘ NyĂ‘ÄČ =rS
Ć ’Ğ hŇĳĆh
E Č M‘ăĎhĎ bŇrĆq¡ĆBĘ
dŇCU¿‘ČbŇĘ C MmĎŔoy ÉMhĆynĄpŇĘ lĂ ëŇąĄlh
Ł hŇêÄĎ ’Č NnĎę‘Ď dŇăUĚ ‘ČbŇĘ C MhĆŔlĄ‘Ğ dŇămĄ ‘Ł
V’

.b"d Nkw CnyjĄTČwĘ ’"s v.3 .dy .’mdq dwy rsx MylĂpĂeĘhČ ymlVwry ,’nynt dwy rsx MlĂypĂeĘhČ yllhb v.33
.’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.6 .’"ydw b"d ,b"dx Nkw rsx âlh
Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.3
.rsx MGŁrĘlĂ ymlVwry ,yllhb Nk v.10 .’"yd Nkw xtp rsČ yqwbnzb v.9 .b"d Nkw ’lm CnymĄxĘlČ ’"s v.9
.w"dw h"dx Nkw ’lm ìtĘo’ ymlVwry ,yllhb Nk v.12 .rsx tt
Ł ’
Ł hĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.11
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MyĂŔoGhČ ÉCrmĘ’ĲĎwĘ dŇĳxĎ ’Ć Sy’
ăĂ JĘ hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎhĎ=tŇ’Ć hŇê
ËĎ mČhĲĄwĘ : hŇlĎyĘl
ĲĎ S’
¡Ą
É’ybŇĂ hĎlĘ hoĎęhyĘ tŇlĆk
ŁŇă yĘ yêÂĂ lĘBĂmĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ì¡Ň‘ĞmĘS
Ă =tŇ’ĲĆ C‘¿mĘS
ĲĎ =rS
Ć ’Ğ
: rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ MT
¡Ą xĎS
Ę IĂwČ Mh
ĳĆ lĎ ‘B
ăČ S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=l’Ć hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ=tŇ’Ć
ëŇrĆ’
ąĆ hoĎęhyĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ êĎrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ynĳĎd
ŁŇ ’Ğř xČŁJă ’n
¡Ď=lDČgŇĘ yřĂ hŇêěĎ ‘ČwĘ
ÉtobŇ’Ď NwąŁ‘Ğ dŇqÂĄ j
Ł hŇuĆŔnČyĘ âlă ÉhuřĄ nČwĘ ś‘S
Č ĳĎpŇ wĎ Nw¡Ł‘Ď ’W
¿Ą nŁ śdŇsĆxĆŔ=bŇrČwĘ ÉMyĂjČÄ’Č
hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎhĎ NwËŁ‘Ğl
ĲČ ’nĎę=xlČsĲĘ : My‘ĲĂBĄrĂ=l‘ČwĘ MyS
¡Ă QĄS
Ă =l‘Č MynĂŔBĎ=l‘Č
: hŇeĎhĲĄ=dŇ‘ČwĘ MyĂr¡ČYĘUĂmĂ hŇEĆŔhČ M‘ăĎlĎ ÉhtŇĎ ’ŇW
ĎÄ nĎ rS
ąĆ ’ĞkĲČŇwĘ ìŇDĳĆsĘxČ ldŇĆŁgŇă JĘ
ho¡ĎhyĘ=dŇośbŇĲ kŇĘ ’l
¿Ą UĎyĂwĘ ynĂĳ’Ď =yxČ Ml
¡Ď C’wĘ : ìŇrřĲĆbĎŇdĘŇJĂ yêĂxĘ¡ČlsĎ hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
ytŔČ ŁtŇ’
Ł ă =tŇ’ĆwĘ ÉydĂŇŁbŇJĘ=tŇ’Ć My’
ąĂ r
Ł hĲĎ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ=lkĎŇ yJ
ăĂ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć
MymĂŔ‘ĎjĘ rW
Ć ‘ăĆ hŇzĆť ytęĂ ’
Ł CiănČyĘwČ rB
ĳĎ dĘŇUĂbČŇC MyĂr¡ČYĘmĂbŇĘ ytŇĂ yW
¿Ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’ĞĲlČ yêĂ‘Ę¡BČ S
Ę nĂ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉC’rĘyĂ=M’Ă : ylĲĂoqřBĘ C‘¡mĘS
ĲĎ âl¿wĘ
ÉtrĆxĆÄ’Č xČCrą hŇtÂĎ yĘhĲĎ bŇqĆ‘ăĄ bŇlĄękĎŇ yDăĂbŇĘ ‘ČwĘ : hĎC’ĲrĘyĂ âl¿ yY
¡Č ’ĞĲnČ mĘ=lkĎŇwĘ
o‘¡rĘzČwĘ hŇUĎS
ĎŔ ’B
ăĎ =rS
Ć ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄhĎ=l’Ć wytęĂ ’
Ł ybĲŇĂ hĞwĲČ yrĳĎxĞ’ĲČ ’Q
¡Ą mČyĘwČ oUŔ‘Ă
Mk
ËĆŇ lĎ C‘¿sĘC CnÄjĘ rxĎęmĎ qmĆ‘ĳĄBĎ bŇăS
Ą oy yn¡Ă‘ĞnĲČJĘhČĲwĘ yq¿ĂlĄmĲĎ‘ĞhĲĎwĘ : hŇeĎS
ĲĆ rĂřoyĲ
: PŇCsĲ=MyČ ëŇrĆD¿Ć rř¡BĎ dĘŇUĂhČ
hŇdąŇĎ‘Ąl
ĲĎ ytęČ mĎ=dŇ‘Č : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoĎŔhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ tŇoeÂl
Ě êĘ=tŇ’Ć yl
ĳĎ ‘Ď Myn¡ĂyQĂmČ hŇUĎ¿hĄ rS
ËĆ ’Ğ tŇ’ŇŁEŔhČ Éh‘ĎrĎhĲĎ
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉynĂ’ÄĎ =yxČ MhĆęlĄ’Ğ rm
Ł ă ’Ĺ : yêĂ‘ĘmĲĎS
Ď yl
¡Č ‘Ď MynËĂyQĂmČ hŇUĎÌhĄ rS
ĆÄ ’Ğ
rB
ăĎ dĘŇUĂBČ : Mk
ĲĆŇ lĎ hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJ
¡Ą ynĳĎzĘ’ĎBĘ Mê
¡ĆrĘBČDĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ âlě=M’Ă
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć NB
ËĆ mĂ MkĆŔrĘjČsĘmĂ=lkĎŇlĘ ÉMkĆŇydŇĄqĲĚjĘ=lkĎŇwĘ MkĆÁyrĄgŇĘ pŇĂ ClÄjĘyĂ hŇEĆhČţ
ZrĆ’ĎŔhĎ=l’Ć C’b
Ł ăŇ êĎ ÉMêĆ’Č=M’Ă : yl
ĲĎ ‘Ď Mt
¡ŇĆ nŁylĲĂhĞ rS
¿Ć ’Ğ hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ hŇ¡ĎS
nĎ
hŇeĆŔpĚŇyĘř=NBĆ bŇăĄlJĎ=M’Ă yJĂť HB
ĳĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć NJ
¿Ą S
Č lĘ ydĂŔyĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ ’ŇW
ĎÄ nĎ rS
ąĆ ’Ğ
ytăĂŇ’ŇyřbĄŇhĲĄwĘ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ zb
ăČŇ lĎ Mê
¡ĆrĘmČ’Ğ rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔjĘTÄČ wĘ : NCnĲ=NBĂ ‘ČS
¡Ě ohywĲĂ
Mt’
.+w d"l twmV Nyy‘ : ‘"tw y"t ,V"x Nkw tmĆ’
ĹwĆ dsx ’"s v.18 .b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.17 .ytbr +y v.17
’"s v.20 .lwgsb huĆnČwĘ yqwbnzb v.18 .+z d"l twmV Nyy‘ : ‘"tw y"t ,V"x Nkw h’ĎFĎxČwĘ ‘S
Č pĆwĎ ’"s v.18
,yllhb Nk v.22 .b"dx Nkw rsx db
Ł kĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.21 .w"dw d"dx ,V"x Nkw ’lm ìyrĆbĎdĘJĂ
.d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw d"wy ’lm heĎS
Ć yrĂoy yllhb ,ymlVwry Nk v.24 .b"dx Nkw rsx ylĂq
Ł BĘ ymlVwry
,rsx y’br‘ml Nk v.30 .V"xw rd"nq y"k b"y Nkw yrqw bytk hrĎBĎdĘUĂhČ ’"sb ,hrĎBĎdĘUĂhČ rybs v.25
.b"d Nkw rsx ytĂ’b
Ą hĄwĘ ’"sb ,+y ’lm wxyryb Nk v.31 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml
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Mê
ĳĆ ’Č Mk
¡ĆŇ yrĄgŇĘ pŇĂ C : HB
ĲĎ Mê
¡ĆsĘ’ČmĘ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉC‘dĘŇyĲĎwĘ MtŔĎ ’
Ł
hŇnĎŔS
Ď My‘ăĂBĎrĘ’Č ÉrBĎdĘŇUĂBČ My‘ąĂŁrř CyÄhĘyĲĂ MkĆŇynĄbŇĘ Cţ : hŇĲEĆhČ rB
¿Ď dĘŇUĂBČ Cl¡jĘyĂ
MymÁĂ IĎhČ rjÄČ sĘmĂBĘ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ Mk
¡ĆŇ yrĄgŇĘ jĂ Mê
Ł ¿ =dŇ‘Č Mk
ĳĆŇ ytŇĄ CnĲzĘ=tŇ’Ć C’¡W
Ę ĲnĎ wĘ
hŇnĎęè
Ď lČ śMoyă hŇÂnĎè
Ď lČ Moyă ůMoy My‘ăĂBĎrĘ’Č ÈZrĆ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć Mê
ăĆrĘêČ=rS
Ć ’Ğ
ynăĂ’Ğ : ytŇĲĂ ’ĎCnĲêĘ=tŇ’Ć Mê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ hŇĳĎS
n Ď My‘¡ĂBĎrĘ’Č MkĆŔytŇĄ ŁnăwŁ‘Ğ=tŇ’Ć ÉC’W
Ę êĂ
tŇ’ŇŁEŔhČ Éh‘ĎrĎhĲĎ hŇdąŇĎ‘ĄhĲĎ=lkĎŇlĘ hŇW
Ćę ‘Ĺ’ĲĆ tŇ’ŇŁză ű âlă=M’Ă ůyêĂrĘBČDĂ ÈhoĎhyĘ
=rS
Ć ’Ğ MyS
ĂŔ nĎ’ĞăhĎ wĘ : CtŇm
ĲĚ yĎ MS
¿Ď wĘ CUê
¡Č yĂ hŇËĆh
E Č rB
¿Ď dĘŇUĂBČ yl
ĳĎ ‘Ď Myd¡ĂŇ‘ĎoeĲhČ
hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ=tŇ’Ć ÉwylĎ‘Ď wnwląřyw CbŇS
Ěę IĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć rCtŇă lĎ hŇ¡S
Ćm
Ł xl
¿Č S
Ď
ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇBČdĂŇ y’¿ĄYĂomĲ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCtŇmĚÄIĎwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č hŇ¡BĎ dĂŇ ’yY
¿Ă ohlĘ
ÉCyxĎ hŇĳĆp
e ĚŇ yĘř=NBĆ bŇ¡ĄlkĎŇwĘ NCnŔ=NBĂ ‘ČS
ăĚ ohywĲĂ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇ¡pĎŇ GĄUČBČ hŇ‘ĳĎrĎ
ÉhS
Ćm
Ł rB
ąĄ dČŇyĘwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć rCtŇ¿ lĎ Myk
¡ŇĂ lĘh
Ł Ĳ hČ MhĄŔhĎ MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎ=NmĂ
: dŇŁ’ĲmĘ M‘¡ĎhĎ Cl¿BĘ’ČtŇĘ IĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yn¡ĄBĘ=lJĎ=l’ĲĆ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć
=l’Ć Cnyl
ËĂ ‘ĎwĘ CeeĆęhĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rh
¡Ď hĎ=S’ŇŁrĲ=l’Ć Cl¿‘ĞIĲČwČ rqĆŁBŔbČŇ CmJ
ăřĂ S
Ę IČwČ
Mê
¿Ć ’Č hŇËĆE hŇUĎ¿Ďl hŇS
ĆŔ m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ : Cn’ŇTĲĎxĎ yJ
¿Ă ho¡ĎhyĘ rm
¿Č ’Ď=rS
Ć ’Ğ MoqËUĎhČ
ho¡ĎhyĘ Ny’¿Ą yJ
ËĂ ClŔ‘Ğê
ăČ =l’Č : xl
ĲĎ YĘtŇĂ âl¿ ’wh
¡Ă wĘ hoĳĎhyĘ yj
ăĂ =tŇ’Ć Myr¡ĂbŇĘ Ł‘Ĳ
yn¿Ă‘ĞnĲČJĘhČwĘ yqÄĂ lĄmĲĎ‘ĞhĲĎ žyJĂ : Mk
ĲĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ yn¡ĄpŇĘ lĂ CpŔgŇĘ ăeĎêĂ ÉâlwĘ Mk
ĳĆŇ BĘrĘqĂBĘ
hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČmĄ ÉMêĆbŇĘ S
Č NJ
ąĄ =l‘Č=yJĲĂ bŇrĆx
ĳĎBĆ Mê
¡ĆlĘpČŇnĘC MkĆŔynĄpŇĘ lĂ ÉMS
Ď
Norą’ĞwĲČ rh
ĳĎhĎ S’Ňră
Ł =l’Ć tŇol¡‘Ğl
ĲČ CljěĂ ‘ĘIČwČ : Mk
ĲĆŇ UĎ‘Ă ho¡ĎhyĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ
ÉyqĂlĄmĲĎ‘ĞhĲĎ dŇrĆIąĄwČ : hŇĲnĆ xĞUĲČhČĲ bŇrĆu¿ĆmĂ CSm
¡Ď =âl hŇS
ĆŔ m
Ł C ÉhoĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ
: hŇmĲĎrĘxĎhĲČ=dŇ‘Č MCtŇ¡ JĘIČwČ MCJ¿IČwČ ’ChĳhČ rh
ăĎ BĎ bŇ¡S
Ą IŁhČ ynĂŔ‘ĞnĲČJĘhĲČwĘ

wT, 2 ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉrBĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
3

: Mk
ĲĆŇ lĎ Nt
¿ŇĄ nŁ yn¡Ă’Ğ rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔytŇĄ ŁbăŇS
Ę omĲ ÉZrĆ’ĆÄ=l’Ć C’b
Ł ę tŇĎ yJ
ăĂ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ
o’¡ hŇbĎŔdĎŇnĘbŇĂ o’ă ÉrdŇĆnĆÄ=’QĄpČŇlĘ xbČŇzĆŔ=o’ hŇăĎl‘Ł ÉhoĎhyl
ĲČ hŇąè
Ć ’Ă MtÄĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ
: N’ŇŁ~ĲhČ=NmĂ o’¿ rq¡ĎBĎhČ=NmĂ hoĎŔhyl
ĲČ ÉxČŁxÄynĂ xČyrąĄ tŇoW
Â ‘Ğl
ĲČ Mk
ĳĆŇ ydŇĄ‘Ğm
Ł řĲ BĘ
byrqhw
,‘"t Nkw tynV M‘p hnĎè
Ď lČ Moy ’Ymn ’l ’"sb v.34 .g"y b"l Nmql Nyy‘ : ‘"t Nk My‘Ăt
Ł w’ My‘ĂnĎ l"n v.33
Nk v.40 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.38 .yrq CnyQĂIČwČ ,bytk CnoQIĂwČ v.36 .r"tw s"t
b"d Nkw ’lm MkĆydĄ‘ĞomBĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.3 .wT .b"dxw b"d Nkw ’lm CmJĂS
Ę IČwČ ymlVwry ,yllhb
.b"dxw
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lClěBĎ NorŔv
Ď ‘Ă tŇlĆs
Ł ă ÉhxĎnĘmĂ hoĳĎhyl
ĲČ on¡BĎrĘqĎ bŇyr¿ĂqĘUČhČ bŇyrËĂqĘhĂwĘ
hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ=l‘Č hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ NyhĂŔhČ tŇy‘řăĂybŇĂ rĘ ÉësĆeĆÄlČ NyĂyąČwĘ : NmĆS
ĲĎ Nyh
¡Ă hČ tŇy‘ř¿ĂbŇĂ rĘBĂ
ynăĄS
Ę tŇlĆŁs¡ hŇxĎŔnĘmĂ hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ É lyĂ’ČÄlĎ o’ą : dŇxĲĎ’ĆhĲĎ WbĆŇ¡JĆ lČ xbČŇĳĎl
E Č o’ă
Nyh
ĳĂ hČ tŇyS
ăĂ lĂřS
Ę ëŇsĆ¡eĆlČ NyĂy¿ČwĘ : NyhĲĂhČ tŇyS
¿Ă lĂřS
Ę NmĆ¡è
Ć bČŇ hŇ¿ĎlClBĘ MynĳĂr
Ł W
Ę ‘Ć
xbČŇĳĎ=o’
z
hŇăĎl‘Ł rq¡ĎBĎ=NbĆŇ hŇ¿W
Ć ‘ĞtĲŇČ =ykŇĂ wĘ : hoĲĎhyl
ĲČ xČŁx¡ynĂ=xČyrĲĄ bŇyr¿ĂqĘêČ
hŇxĎŔnĘmĂ ÉrqĎBĎhČ=NBĆ=l‘Č bŇyrąĂqĘhĂwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ Mym
¡Ă lĎS
Ę =o’Ĳ rdŇĆ¿nĆ=’QĄpČŇlĘ
bŇyr¿ĂqĘêČ NyĂyËČwĘ : NyhĲĂhČ yY
¿Ă xĞ NmĆ¡è
Ć BČ lCl¿BĎ MynĳĂr
Ł W
Ę ‘Ć hŇăS
Ď ŁlS
Ę tŇlĆŁs¡
ÉroèlČ hŇW
Ćę ‘ĎIĲřĄ hŇkĎŇăJĎ : hoĲĎhyl
ĲČ xČŁx¡ynĂ=xČyrĲĄ hŇ¿è
Ą ’Ă Nyh
ĳĂ hČ yY
ăĂ xĞ ëŇsĆ¡eĆlČ
rj
¡Ď sĘUĂJČ : MyEĲĂ‘Ăb
ĲĎŇ o’¿ MyW
¡Ăř bĎŇJĘbČŇ hŇ¿v
Ć lČ=o’Ĳ dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ lyĂ’ăČlĎ o’¡ dŇxĎŔ’ĆhĲĎ
=hŇW
Ć ‘ĞyĲČ xr¿ĎzĘ’ĆhĲĎ=lJĎ : MrĲĎjĎsĘmĂJĘ dŇ¡xĎ ’ĆĲlĎ CW
¿ ‘ĞêĲČ hŇkĎŇËJĎ CW
ĳ ‘ĞêĲČ rS
ăĆ ’Ğ
žrCgŇyĎ=ykĲŇĂ wĘ : hoĲĎhyl
ĲČ xČx
Ł ¡ ynĂ=xČyrĲĄ hŇ¿è
Ą ’Ă bŇyrËĂqĘhČlĘ hŇQĆĳ’Ą =tŇ’Ć hŇkĎŇ¡JĎ
xČŁx¡ynĂ=xČyrĲĄ hŇ¿è
Ą ’Ă hŇËW
Ď ‘ĎwĘ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ ÉMkĆŇkŇĘ otŇĲ BĘ=rS
Ć ’Ğ o’ą rGĄÁ MkĆÄêĘ’Ă
Mk
¡ĆŇ lĎ tŇËxČ ’Č hŇu¿ĎxĚ lhĎěuĎhČ : hŇW
ĲĆ ‘ĞyĲČ NJ
¿Ą CW
¡ ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyl
ĲČ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ rG¿ĄJČ Mk
ËĆŇ JĎ MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ ÉMlĎo‘ tŇuąČxĚ rGĳĎhČ rGăĄlČwĘ
: Mk
ĲĆŇ êĘ’Ă rG¿ĎhČ rG¡ĄlČwĘ Mk
ĳĆŇ lĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ dŇ¡xĎ ’Ć Tj
¿Ď S
Ę mĂC tŇËxČ ’Č hŇr¿Ďoê
ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉrBĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
: hŇUĎS
ĲĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ’yb
¿ŇĂ mĄ ynËĂ’Ğ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=l’Ć ÉMkĆŇ’ĞřŁbŇĲ BĘ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ
ÉtyS
Ă ’ŇrĄ : hoĲĎhyl
ĲČ hŇm
¡Ď CrtŇĘ Cmyr¿ĂêĎ ZrĆ’ĳĎhĎ MxĆăĆQmĂ Mk
¡ĆŇ lĘkĎŇ’ĞB
ĲČ hŇyĎěhĎwĘ
: HtĲŇĎ Ł’ Cmyr¿ĂêĎ NJ
¡Ą NrĆGŁ Ŕ tŇm
ăČ CrtŇĘ JĂ hŇĳmĎ CrtŇĘ CmyrăĂêĎ hŇ¡ĎQxČ MkĆŔtŇĄ ŁsărĂř‘Ğ
: Mk
ĲĆŇ ytŇĄ r¡
Ł ŁdŇlĘ hŇĳmĎ CrêĘ ho¡Ďhyl
ĲČ Cn¿êĘêĂ MkĆŔytŇĄ ŁsărĂř‘Ğ ÉtyS
Ă ’ŇrĄmĲĄ
rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇw¡ŁYĘUĂhČ=lJĎ tŇ¿’Ą CWŔ‘ĞtĲŇČ âlăwĘ CGŔS
Ę tŇĂ yk
ăŇĂ wĘ
hŇĳĆSm
Ł =dŇyČBĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ’Ğ hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą : hŇS
ĲĆ m
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ
Mwyh=Nm
.g"dw b"d Nkw ’lmd ’lm ty‘ĂybĂrĘBĂ ’"sbw ,+ynt d"wy rsx t‘ĂybĂrĘBĂ ymlVwry ,rsxd rsx t‘ĂbĂrĘBĂ yllhb v.4
d"wy rsx tS
Ă ylĂS
Ę ymlVwry ,’mdq d"wy rsx yllhb Nk v.6 .+ynt d"wy rsx t‘ĂybĂrĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.5
d"wy rsx tS
Ă ylĂS
Ę ymlVwry ,’mdq d"wy rsx yllhb Nk v.7 .b"d Nkw ’lmd ’lm tyS
Ă ylĂS
Ę ’"sb ,’nynt
,MybĂW
Ď JĘbČ rybs v.11 .Vgd ylb d"wyh hV‘yĄ ’"s v.11 .b"d Nkw ’lmd ’lm tyS
Ă ylĂS
Ę ’"sb ,’nynt
rsx hgwmb Nk v.20 .’lm MkĆ’
Ğ obBĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.18 .V"x Nkw yrqw bytk MybĂW
Ď JĘbČ ’"sb
’"sbw ,w"dw h"dx Nkw ’mdq d"wy ’lm MkĆtĄs
Ł yrĂ‘Ğ ’"sb ,d"ydw b"d Nkw ’lmd ’lm MkĆytĄs
Ł yrĂ‘Ğ yllhb ,rsxd
’"sb ,d"ydw b"yd ,w"dx Nkw ’lmd ’lm MkĆytĄs
Ł yrĂ‘Ğ ’"s v.21 .b"ydw w"dx Nkw +ynt d"wy ’lm MkĆytĄs
Ł rĂ‘Ğ
.rsxd rsx MkĆtĄs
Ł rĂ‘Ğ
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ynăĄy‘ĄmĲĄ M’
ăĂ hŇyĎęhĎwĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁrĲŁdŇlĘ hŇ’ĎlĘ¡hĎ wĎ hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ MoIÂhČ=NmĂ
dŇxÄĎ ’Ć žrqĎBĎ=NBĆ rj
ăČ hŇdĎÃ‘ĄhĲĎ=lkĎŇ CW
ă ‘ĎwĘ ůhgĎŇgĎŇS
Ę lĂ hŇt
ăŇĎ W
Ę ‘ĆnĲĆ ÈhdĎŇ‘ĄhĲĎ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ę C Tj
ĳĎ S
Ę UĂJČ oJ¡sĘnĂwĘ otŇ¿ xĎnĘmĂC hoĎŔhyl
ĲČ ÉxČŁxÄynĂ xČyrąĄlĘ hŇlĎÁ‘ŁlĘ
xl
ăČ sĘnĂwĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ tŇdËŇČ‘Ğ=lJĎ=l‘Č NhĄęŁJhČ rj
ăĆkŇĂ wĘ : tŇFĲĎřxČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć
hoĎęhyl
ĲČ hŇăè
Ć ’Ă MnÁĎ BĎrĘqĎ=tŇ’Ć C’ybÄĂ hĄ žMhĄwĘ ’wřhĂŔ hŇăgĎŇ gĎŇS
Ę =yJĲĂ Mh
ĳĆ lĎ
ynăĄBĘ ÉtdČŇ‘Ğ=lkĎŇlĘ xlČęsĘnĂwĘ : MtĲŇĎ gĎŇgŇĘ S
Ăř =l‘Č ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Mt
ËŇĎ ’ŇFĎxČwĘ
: hŇgĲĎŇgĎŇS
Ę BĂ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇlĘ yJ
¿Ă Mk
ĳĎŇ otŇBĘ rGăĎhČ rG¡ĄlČwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
Ht
¡ŇĎ nĎS
Ę =tŇBČ z‘¿Ą hŇbĎŇyrËĂqĘhĂwĘ hŇĳĎgŇ gĎŇS
Ę bŇĂ ’T
ăĎ xĹêĲĆ tŇ¡xČ ’Č SpĆŇ¿nĆ=M’ĂwĘ
hŇ¡gĎŇ gĎŇS
Ę bŇĂ hŇ¿’Ď TĘxĆBĘ tŇgĆŇËgŇĆè
Ł hČ SpĆŇÌeĆhČ=l‘Č NhĄęJ
Ł hČ rj
ăĆkŇĂ wĘ : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ
rG¡ĄlČwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ BĂ ÉxrĎzĘ’ĆhĲĎ : olĲ xl
¿Č sĘnĂwĘ wyl
¡Ď ‘Ď rj
¿ĄkČŇlĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ
SpĆŇeĆÁhČwĘ : hŇgĲĎŇgĎŇS
Ę BĂ hŇ¡W
Ć ‘ŁĲlĎ MkĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉtxČ’Č hŇrąĎoê Mk
ĳĎŇ otŇBĘ rGăĎhČ
’Chă ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć rGĄŔhČ=NmĂC ÉxrĎzĘ’ĆhĲĎ=NmĂ hŇmĎęrĎ dŇyăĎBĘ ű hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ=rS
Ć ’Ğ
ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yJ
ąĂ : HUĲĎ‘Č bŇrĆu¿ĆmĂ ’wřh
¡Ă hČ SpĆŇ¿eĆhČ hŇt
ËŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ PŇDĳĄgČŇmĘ
: Hb
ĲĎŇ hŇ¿Ďw
nŁ ‘Ğ ’wřh
¡Ă hČ SpĆŇ¿eĆhČ tŇrËĄJĎêĂ ű tŇrÌĄJĎhĂ rp
ĳŇČ hĄ otŇ¡ wĎYĘmĂ=tŇ’ĆwĘ hŇzĎŔBĎ
Moy¿BĘ MyY
¡Ă ‘Ą SS
¿Ą q
Ł mĘ Sy’
ËĂ C’ęYĘmĘIĂwČĲ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cy¿hĘIĲĂwČ
ÉhS
Ćm
Ł =l’Ć MyYĳĂ‘Ą SS
ăĄ q
Ł mĘ otŇ¡ ’
Ł My’
¿Ă YĘU
Ł Ĳ hČ otŔ’
Ł CbŇyrăĂqĘIČwČ : tŇB
ĲĎ è
Č hČ
SrČŔŁpŇ âlă yJĂť rm
ĳĎ S
Ę UĂBČ otŇ¡ ’
Ł Cxye¿ĂIČwČ : hŇdŇĲĎ‘ĄhĲĎ=lJĎ l’
¡Ć wĘ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ
tŇm
¡Č Cy tŇom¿ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
: olĲ hŇ¡W
Ć ‘ĎIĲĄ=hŇmČ
C’yYÄĂ IŁwČ : hŇĲnĆ xĞUĲČlČĲ ZCx¡mřĂ hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ ÉMynĂbĎŇ’Ğb
ĲĎŇ otŇą ’
Ł MogÄrĎ Sy’
ĳĂ hĎ
tŇŁmĳIĎwČ Myn¡ĂbĎŇ’ĞB
ĲĎ otŇË ’
Ł Cm¿GĘrĘIĂwČ hŇnĆŔxĞUĲČlČĲ ÉZCxmĂ=l’Ć hŇdĎę‘ĄhĲĎ=lJĎ otÁ’
Ł
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=l’Ć rBÂĄ DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
CnËtŇĘ ĲnĎ wĘ Mt
ĳŇĎ r
Ł ŁdĲŇ lĘ Mh
¡Ć ydŇĄgŇĘ bŇĂ yp
¿ŇĄ nĘJČ=l‘Č tŇËYĂ yYĂ Mh
¿Ć lĎ CWÄ‘ĎwĘ MhĆŔlĄ’Ğ
Mt
ăŇĆ y’ĂrĘC ůtYĂyYĂlĘ ÈMkĆŇlĎ hŇăyĎhĎwĘ : tŇlĆk
ĲĄŇ êĘ lyt¿ĂŇjĘ PŇ¡ĎJ
n Ď hČ tŇY
¿Ă yYĂ=l‘Č
CrCtÁtŇĎ =âlĲwĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ tŇwăŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć ÉMêĆrĘkČŇzĘC otę’
Ł
yrx’
PTx MtĎgĎĞgS
Ă ’"s v.25 .yrq ’yhĂ v.25 .V"xw d"yd Nkw yrqw bytk t’FĎxČlĘ ’"sb ,yrq t’FĎxČlĘ v.24
’"s v.35 .yrqw bytk ’yhĂhČ ’"sb ,yrq ’yhĂhČ v.31 .yrqw bytk ’yhĂhČ ’"sb ,yrq ’yhĂhČ v.30 .xtp
.w"l qwsp Nyy‘ : d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw Zwxm=l’Ć
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15. 40–16. 12

N‘Čm
ăČ lĘ : MhĲĆyrĄxĞ’ĲČ Myn¡ĂzŁ Mê
¿Ć’Č=rS
Ć ’Ğ MkĆŔynĄy‘ĲĄ yrăĄxĞ’ĲČwĘ ÉMkĆŇbŇĘ bČŇlĘ yrąĄxĞ’ĲČ 40
ynÂ’
Ă Ğ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’ŇĲlĄ MyS
¡Ă ŁdŇqĘ Mt
¿ŇĆ yyĂhĘwĲĂ yt
ĳŇĎ wŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ CrŔJĘzĘêĂ 41
Mk
¡ĆŇ lĎ tŇoy¿hĘlĲĂ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć ytŇĂ ’ŇąYĄ oh rS
ĆÄ ’Ğ MkĆęyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ Myh
ĳĂ Łl’ŇĲlĄ
bŇË’Ď ylĂ’Ĺ ynÌĄBĘ MrĎÁybŇĂ ’ĞwĲČ NtÄĎ dĎŇwĘ ywĳĂlĄ=NBĆ tŇ¡hĎ qřĘ =NBĆ rh
¿Ď YĘyĂ=NBĆ xrČq
Ł Ŕ xřuăČIĂwČ zT
=ynĲĄBĘmĂ MyS
¿Ă nĎ’ĞwĲČ hŇS
ĆŔ m
Ł ynăĄpŇĘ lĂ ÉCmqĚÄIĎwČ : Nb
ĲĄŇ C’rĘ yř¿nĄBĘ tŇlĆ¡jĆ =NBĆ No’¿wĘ 2
: MS
ĲĄ =yS
Ą nĘ’Č dŇ‘¡Ąom y’¿ĄrĂřqĘ hŇdËŇĎ‘Ą y’¿ĄyW
Ă nĘ MyĂtĳĎŇ’ŇmĎC Myè
ăĂ mĂxĞ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
=lkĎŇ yJ
ąĂ ůMkĆŇlĎ=bŇrČ ÈMhĆlĄ’Ğ CrămĘ’ŇIĲŁwČ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=l‘ĲČwĘ hŇăS
Ćm
Ł =l‘Č ClÂhĞuĲĎIĲĂwČ 3
lh
¿Č qĘ=l‘Č C’¡v
Ę nČtŇĘ êĲĂ ‘ČCD¿mČC hoĳĎhyĘ Mk
¡ĎŇ otŇbŇĘ C MyS
ĂŔ ŁdŇqĘ MQ
ăĎ JĚ ÉhdĎŇ‘ĄhĲĎ
=l’ĆwĘ xrČq
Ł Á =l’Ć rBĄÄdČŇyĘwČ : wynĲĎjĎ=l‘Č lj
Ł¡ IĂwČ hŇS
ĆŔ m
Ł ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : hoĲĎhyĘ 4, 5
Sod¡ŇuĎhČ=tŇ’ĆwĘ olË=rS
Ć ’Ğ=tŇ’Ć hoÌĎhyĘ ‘dČÄyŁwĘ rqĆB
Ł ţ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈotŇdĎŇ‘Ğ=lJĎ
CW
ĳ ‘Ğ tŇ’ŇŁz¡ : wyl
ĲĎ ’Ą bŇyr¿ĂqĘyČ oB¡=rxČbŇĘ yĂ rS
¿Ć ’Ğ tŇË’Ą wĘ wyl
ĳĎ ’Ą bŇyrăĂqĘhĂwĘ 6
žCmyW
Ă wĘ S’ĄÃ ű Nh
ăĄ bĎŇ CnătŇĘ C : otŇĲ dĎŇ‘Ğ=lkĎŇwĘ xrČq
Ł ¡ tŇoêŔxĘmČ Mk
ăĆŇ lĎ=CxĲqĘ 7
ho¡ĎhyĘ rx
¿Č bŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ Sy’
ËĂ hĎ hŇyĎęhĎwĘ rxĎŔmĎ ÉhoĎhyĘ ynąĄpŇĘ lĂ tŇrĆT
Ł Á qĘ NhĆÄylĄ‘Ğ
=C‘mĘS
Ă xrČq
Ł ĳ =l’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ Mk
¡ĆŇ lĎ=bŇrČ SodŇĳuĎhČ ’Chă 8
ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ yhĄÄŁl’Ĺ ž lyDĂbŇĘ hĂ=yJĲĂ MJĆęmĂ T‘ăČmĘhČ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ ’n
¡Ď 9
NJ
ăČ S
Ę mĂ ÉtdČŇŁbŇ‘Ğ=tŇ’Ć dŇŁbę‘Ğl
ĲČ wyl
ĳĎ ’Ą Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć bŇyr¿ĂqĘhČlĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇdăČŇ‘ĞmĲĄ
ìŇyx
¿Ć ’Č=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ìŔtŇĘ Ł’Ĳ ÉbrĄqĘIČwČ : MtĲŇĎ rĘS
ĲĎ lĘ hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇm
Ł Ë ‘Ğl
ĲČ wĘ hoĎŔhyĘ 10
ìŔtŇĘ dăĎŇ‘Ğ=lkĎŇwĘ ÉhêĎ’Č NkĄęlĎ : hŇĲeĎ hĚJĘ=MGČ Mê
¡ĆS
Ę uČbŇĂ C ëŇê
ĳĎ ’Ă yw¡ĂlĄ=ynĲĄbŇĘ 11
xl
ăČ S
Ę IĂwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď wnwl¡řt yJ
¿Ă ’ChŔ=hŇmČ Nră
Ł hĞ’ĲČwĘ hoĳĎhyĘ=l‘Č Myd¡ĂŇ‘ĎeĲŁhČ 12
: hŇĲlĆ ‘ĞnĲČ âl¿ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ bŇĳ’Ď ylĂ’Ĺ ynăĄBĘ Mr¡ĎybŇĂ ’ĞĲlČ wĘ Nt
¿ŇĎ dĎŇlĘ ’rË
Ł qĘlĂ hŇS
ĆŔ m
Ł
T‘mh
hn’=d‘ ,[13:1] Kl=xlV +g Myrdsw .t"yq Myqwspw .Tlp [13:1—15:41] hVrph MV v.41
hnmVw Mypl’ tVmx twytw’w .My‘br’w tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[15:1] w’bt yk ,[14:11] ynY’ny
=lkĎwĘ ,’y‘gb Mynxmbh
ĲČ n"bw ’y‘g ’lb Mynxmbh ’rwq ’"b ,[13:19] Mynxmbh +z Mypwlxw .MyrV‘w tw’m
=t’Ć PTwx ’"b ,[14:27] twnlt=t’Ć ,Pkh txt ’y‘gb =lk
ĲĎ wĘ n"bw yY’nm M‘ =lkĎwĘ PTwx ’"b ,[14:23] yY’nm
w’ ,’y‘gb yn‘nkh
ĲČ wĘ n"bw ’y‘g ’lb yn‘nkhČwĘ ’rwq ’"b ,[14:43] ynĂ‘ĞnČJĘhČwĘ ,’y‘gb =t’
ĲĆ ’rwq n"bw twnlt M‘
PTwx ’"b ,[15:24] hd‘h=lkĎ wV‘w .’y‘gb rS
ĲĆ ’
Ğ n"bw Mkkwtb M‘ =rS
Ć’
Ğ PTwx ’"b ,[15:14] Mkkwtb rS
Ć’
Ğ
hrTph v.1 .zT .[13:26] hd‘=lk=l’
ĲĆwĘ ,[13:17] hz wl‘Ğ Pwlx ’lbw ,’y‘gb =lk
ĲĎ n"bw hd‘h M‘ =lkĎ
wxyry v.1 .MqĎIĎwČ w’ lhĄuĎIĂwČ l"n v.1 .b"k qwsp b"y d‘ d"y qwsp ’"y +’ l’wmVb M‘h l’ l’wmV rm’yw
ly‘l Nyy‘ : yrq y’ĄCrqĘ l"nw ,b"d Nkw ’lm y’ĄyrĂqĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.2 .‘"tw V"x Nkw NB
Ć v.1 .thĎqĽ
.b"dw b"dx Nkw yrqw bytk CnyQĂtČ ’"sb ,yrq CnyQĂtČ ,bytk CnoQtĂ v.11 .z"T +’

16. 13–30
13
14

15

16
17

18

19

20, 21
22

23
24
25
26

27

28
29

30

xrq

247

rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ Cnt
¡ŇĄ ymĂhĞĲlČ SbČŔdĘŇC ÉblĎxĎ tŇąbČŇ zĎ ZrĆ’ĆÄmĄ ÉCntÄĎ ylĂ‘ĹhĲĆ yJ
ąĂ T‘ęČ mĘhČ
bŇąĎlxĎ tŇbČÄzĎ žZrĆ’Ć=l’Ć âlă PŇ’ČÃ : rrĲĄêĎW
Ę hĂ=MGČř Cnyl
¡Ą ‘Ď rr¿ĄêĎW
Ę tŇĂ =yJĲĂ
MyS
¿Ă nĎ’ĞhĲĎ ynÂĄ y‘ĄhĲČ MrĆk
ĳŇĎ wĎ hŇdăŇĆW
Ď tŇ¡ČlxĞĲnČ CnlĎŔ=NêĆêÄĂ wČ CntŔĎ ’
Ł yb
ăŇĂ hĞ ÉSbČŇdĘŇC
hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ dŇŁ’ŔmĘ ÉhS
Ćm
Ł lĘ rxČąIĂwČ : hŇĲlĆ ‘ĞnĲČ âl¿ ru¡ĄnČêĘ Mh
ËĄ hĎ
ytŇĂ ‘Ł ¡ rĄhĞ âl¿wĘ ytŇĂ ’ŇW
ĎŔ nĎ ÉMhĆmĄ dŇąxĎ ’Ć romÄxĞ âlţ Mt
ĳŇĎ xĎnĘmĂ=l’Ć NpĆŇê
¡Ą=l’Č
ìŔtŇĘ dăĎŇ‘Ğ=lkĎŇwĘ ÉhêĎ’Č xrČq
Ł Ŕ =l’Ć ÉhS
Ćm
Ł rmĆ’ŇŁIąwČ : MhĲĆmĄ dŇ¿xČ ’Č=tŇ’Ć
otęêĎxĘmČ Sy’
ăĂ ű CxăqĘC : rxĲĎmĎ Nr¡
Ł hĞ’ĲČwĘ Mh
ËĄ wĎ hŇê
¿Ď ’Č hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Cy¡hĹ
otŔêĎxĘmČ Sy’
ăĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄpŇĘ lĂ MêÂĆ bŇĘ rČqĘhĂwĘ tŇrĆT
Ł Ŕ qĘ ÉMhĆylĄ‘Ğ Mê
ąĆtŇČ nĘC
Sy’
ăĂ CxÂqĘIĂwČ : otŇĲ êĎxĘmČ Sy’
¿Ă Nr¡
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇê
¿Ď ’ČwĘ tŇŁêĳxĘmČ MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎC Myè
¿Ă mĂxĞ
xtŇČËjĆ CdęmĘ‘ČIČwĲČ tŇrĆT
Ł ĳ qĘ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ CmyW
¿Ă IĎwČ S’ĄŔ ÉMhĆylĄ‘Ğ CnąêĘIĂwČ otęêĎxĘmČ
hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ=tŇ’Ć ÉxrČq
Ł Ä Mh
¿Ć ylĄ‘Ğ lhĄÄqĘIČwČ : NrĲ
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł Cř dŇ‘¡Ąom lhĆŁ’¿
: hŇdŇĲĎ‘ĄhĲĎ=lJĎ=l’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇobŇĲ kŇĘ ’r¿ĎIĄwČ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă xtŇČ ¡jĆ =l’Ć
ClŔdĘŇB
ăĎ hĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoĎŔhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
ÉMhĆynĄjĘ=l‘Č CląjĘIĂwČ : ‘gČŇrĲĎJĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł hŇ¿ĆřQkČŇ’ČwČ tŇ’ŇŁEĳhČ hŇdăĎŇ‘ĄhĲĎ ëŇoê¡mĂ
’TĎŔxĹyĲĆ ÉdxĎ’Ć Sy’
ąĂ hĲĎ rW
ĳĎ BĎ=lkĎŇlĘ tŇŁx¡CrhĲĎ yh
¿ĄŁl’Ĺ l’Ąě CrŔmĘ’ŇIăŁwČ
hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
: PŇY
Ł Ĳ qĘêĂ hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ=lJĎ l‘¿ČwĘ
xrČq
Ł ¡ =NJČS
Ę mĂlĘ bŇybĂŔiĎmĂ ÉCl‘ĎhĲĄ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ=l’Ć rB
¿Ą DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ
wyr¡ĎxĞ’ĲČ CkŇ¿ lĘIĲĄwČ MrĳĎybŇĂ ’ĞwĲČ Nt
ăŇĎ DĎ=l’Ć ëŇlĆ¡ĄwČ
I hŇS
ĆŔ m
Ł MqĎăIĎwČ : MrĲĎybŇĂ ’ĞwĲČ Nt
¿ŇĎ DĎ
ylĄÄhĽ’ĲĎ ž l‘ČmĄ ’nĎÃ CrCsă rm
Ł ę ’ŇlĄ hŇdĎÁ‘ĄhĲĎ=l’Ć rBĄÄdČŇyĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄqĘzĂ
CpŇ¡ iĎêĂ=NjĆ Mh
ĳĆ lĎ rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇBĘ C‘¡GĘêĂ=l’ČwĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ ÉMy‘ĂS
Ď rĘhĲĎ MyS
ąĂ nĎ’ĞhĲĎ
bŇyb
ĳŇĂ iĎmĂ Mr¡ĎybŇĂ ’ĞwĲČ Nt
¿ŇĎ DĎ xrĆq
Ł Ë =NJČS
Ę mĂ l‘ÌČmĄ Clę‘ĎIĲĄwČ : MtĲŇĎ ’ŇF
Ł xČ=lkĎŇBĘ
Mh
¡Ć ynĄbŇĘ C Mh
¿Ć yS
Ą nĘC MhĆŔylĄhĽ’ĲĎ xtŇČ jĆť MybĂę~ĎnĂ C’ăYĘyĲĎ MrĎÁybŇĂ ’ĞwĲČ NtÄĎ dĎŇwĘ
tŇoWě‘Ğl
ĲČ ynĂxČŔlĎS
Ę hoăĎhyĘ=yJĲĂ NC‘ŔdĘŇêĲĄ Ét’ŇzŁBĘ ůhS
Ćm
Ł ÈrmĆ’ŇIŁwČ : MjĲĎTČwĘ
ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ=lJĎ tŇomąJĘ=M’Ă : yBĲĂQĂmĂ âl¡=yJĂ hŇQĆĳ’Ą hĎ MyW
¡Ă ‘ĞUĲČhČĲ=lJĎ tŇ¿’Ą
: ynĂxĲĎlĎS
Ę ho¡ĎhyĘ âl¿ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ dŇq¡ĄjĎyĂ MdĎŔ’ĎăhĎ =lJĎ ÉtDČqĚpŇĘ C hŇQĆ’ĄŔ NCtŇă mĚyĘ
hŇ‘ąĎlĘb
ĲĎŇ C ÉhĎyjÄĂ =tŇ’Ć hŇąmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ hŇtÄĎ YĘpĲĎŇC hoĎęhyĘ ’răĎbŇĘ yĂ hŇ’ÂĎ yrĂBĘ=M’ĂwĘ
Mt’
wxyryb v.21

.r"tw s"t ,‘"t ,rd"nq y"k +b Nkw hS
Ćm
Ł ’"s v.18 .Pqm ’lbw ’krm MG
¿Č ’"s v.13
.T"y +k Myrbd Nyy‘ : Sy’ĂhČ l"n v.22 .+b
Ą hyl‘ rsmnw w"Td Nkw yryY hQĄkČ’
Ğ wČ
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rbdmb

16. 31–17. 11

yJÌĂ MêěĆ ‘ĘdČŇywĲĂ hŇlĎŁ’ĳS
Ę MyI¡ĂxČ Cd¿ŇrĘyĲĎwĘ MhĆŔlĎ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉMtŇĎ ’
Ł
tŇ¿’Ą rBĄědČŇlĘ otŔŁQkČŇJĘ ÉyhĂyĘwČĲ : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć hŇQĆ¡’Ą hĎ MyS
¿Ă nĎ’ĞhĲĎ CYË’ĞnĲĂ 31
xê
ąČ pŇĘ êĂwČ : MhĲĆyêĄxĘêČ rS
¿Ć ’Ğ hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎ ‘q¿ČBĎêĂwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ 32
ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ=lJĎ tŇą’Ą wĘ Mh
ĳĆ yêĄB
ĲĎ =tŇ’ĆwĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ‘l
¿Č bŇĘ êĂwČ hĎyjĂŔ=tŇ’Ć ÉZrĆ’ÄĎ hĎ
MyI¡ĂxČ Mh
ËĆ lĎ rS
¿Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ Mh
ăĄ CdÁrĘIÄĄwČ : SCkŇĲ rĘhĲĎ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ xrČq
Ł Ŕ lĘ rS
ăĆ ’Ğ 33
l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ : lhĲĎuĎhČ ëŇoê¿mĂ Cd¡ŇbŇĘ ’ŇIĲŁwČ ZrĆ’ĎŔhĎ ÉMhĆylĄ‘Ğ sk
ąČŇ êĘwČ hŇlĎŁ’ĳS
Ę 34
S’
¿Ą wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ Cn‘¡ĄlĎbŇĘ êĂ=NjĆ CrŔmĘ’ĲĎ yJ
ăĂ Ml
ĳĎ q
Ł lĘ Csn
ăĎ Mh
¡Ć ytŇĄ ŁbŇĲ ybŇĂ sĘ rS
ËĆ ’Ğ 35
yb
¡ŇĄ yrĂqĘmČ Sy’ĂŔ ÉMyĂtÄČ ’ŇmĎC Myè
ąĂ mĂxĞhĲČ tŇă’Ąř lkČŇ’Ňê
Ł ę wČ hoĳĎhyĘ tŇă’Ą mĄ hŇ¡’Ď YĘyĲĎ
rm
Ł Ä ’Ĺ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
: tŇrĆT
Ł Ĳ uĘhČ zy, 2
hŇpĎŔrĄv
Ę hČ NyB
ăĄ mĂ Étê
Ł xĘUČhČ=tŇ’Ć MrąĄyĎwĘ NhĄęJ
Ł hČ Nră
Ł hĞ’ĲČ=NBĆ rzÁĎ‘ĎlĘ’Ć=l’ĲĆ
hŇQĆ’ĄÁhĎ My’ÄĂ FĎxČhĲČ žtoêxĘmČ tŇ’ĄÃ : CSdŇĲĄqĎ yJ
¡Ă hŇ’ĎlĘĳhĎ =hŇrĄzĘ S’
¡Ą hĎ=tŇ’ĆwĘ 3
Mb
¿ĚŇ yrĂqĘhĂ=yJĲĂ xČBĄŔzĘUĂlČ yCjăYĂ ÉMyxĂpČŇ y‘ąĄuĚrĂ MtÁĎ ’
Ł CWÄ‘ĎwĘ MtęĎ S
Ł pŇĘ nČBĘ
rzăĎ‘ĎlĘ’Ć xuÂČ IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ tŇo’¡lĘ Cy¿hĘyĲĂwĘ CSDĳĎqĘIĂwČ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpŇĘ lĂ 4
MC‘¡uĘrČyĘwČĲ MypĳŇĂ rĚv
Ę hČ CbŇyr¡ĂqĘhĂ rS
¿Ć ’Ğ tŇS
Ć ŁxŔeĘhČ tŇoêăxĘmČ tŇ’Ąť NhĄęJ
Ł hČ
Sy’
ăĂ bŇrČÁqĘyĂ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ N‘ČmČlĘţ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ NorÂJĎzĂ : xČB
ĲĄ zĘUĂlČ yCj¿YĂ 5
hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ tŇrĆT
Ł ¡ qĘ ryT
¿Ă qĘhČlĘ ’ChŔ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ ‘rČEąĆmĂ âlă rS
Ć ’Ğţ rzĎę
: olĲ hŇ¡S
Ćm
Ł =dŇyČBĘ hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ otŔdĎŇ‘Ğk
ăŇČ wĘř ÉxrČq
Ł Ä kŇĘ hŇąĆh
y Ę yĲĂ=âlwĘ
Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l‘ĲČwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l‘Č tŇrĎŔxĽU
ăĎ mĲĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdąŇČ‘Ğ=lJĎ CnŁQÁIĂwČ
ÉhdĎŇ‘ĄhĲĎ lh
ąĄ uĎhĂBĘ yhęĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ M‘¿Č=tŇ’Ć Mê
¡ĆmĂhĞ Mê
¿Ć’Č rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
NnĳĎ‘ĎhĲĆ Chi
¡Ď kŇĂ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă=l’Ć ÉCnpŇĘ IĂwČ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=l‘ĲČwĘ hŇăS
Ćm
Ł =l‘Č
: dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ yn¡ĄjĘ=l’Ć Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČwĘ ÉhS
Ćm
Ł ’b
Ł ąŇ IĎwČ : hoĲĎhyĘ dŇob¿ŇJĘ ’r¡ĎIĄwČ
ÉëoêmĂ CUr
Ł ę hĄ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
rmĆ’ŇŁIÄwČ : MhĲĆynĄjĘ=l‘Č Cl¡jĘIĂwČĲ ‘gČŇrĳĎJĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł hŇ¿ĆřQkČŇ’ĞwĲČ tŇ’ŇŁEŔhČ hŇdăĎŇ‘ĄhĲĎ
ÉxČBĄÄzĘUĂhČ l‘ąČmĄ S’ĄÁ hĎylĆÄ‘Ď=NtŇĆ wĘ hŇêĎxĘUČhČţ=tŇ’Ć xqăČ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=l’ĲĆ hŇS
ĆÁ m
Ł
’Y
¿Ď yĎ=yJĲĂ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ rj
ăĄkČŇwĘ hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ=l’Ć hŇrËĎhĄmĘ ëŇÌĄlohwĘ tŇrĆT
Ł Ŕ qĘ MyW
ăĂ wĘ
PYqh
.Zmq wtd‘kĎwĘ yqwbnzb v.5

.zy

.’"ydw b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =t’Ć ’"sb ,yqwbnzbw yllhb Nk v.35
.yryY hQĆkČ’
Ğ wČ wxyryb v.10

6
7

8
9, 10
11

17. 12–27
12

13
14
15
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rB
ăĆ DĂ ű rS
ăĆ ’ĞJĲČ Nr
Ł Á hĞ’ĲČ xuÄČ IĂwČ : PŇgĆŇĲeĎ hČ lx
¿Ą hĄ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ QĂmĂ PŇYĆuËĆhČ
ÉNêĄIĂwČ M‘ĳĎBĎ PŇgĆŇ¡eĆhČ lx
¿Ą hĄ hŇËĄh
e Ă wĘ lhĎŔuĎhČ ëŇoêă=l’Ć ÉZrĎIĎÄwČ hŇS
Ćę m
Ł
MyIĳx
Ă Č hĲČ Nyb
ăŇĄ C Myt¡ĂŇUĄhČ=NyB
ĲĄ dŇm
Ł ¿ ‘ĞIĲČwČ : M‘ĲĎhĎ=l‘Č rj
¡ĄkČŇyĘwČ tŇrĆT
Ł Ŕ uĘhČ=tŇ’ĲĆ
PŇlĆ¡’Ć rW
ËĎ ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č hŇpĎŔGĄUČBČ ÉMytŇĂ UĄhČ CyęhĘIĲĂwČ : hŇpĲĎŇGĄUČhČ rY
¡Č ‘ĎêĲĄwČ
=l’Ć ÉNr
Ł hĞ’ĲČ bŇS
Ď ąĎwČ
I : xrČq
Ł Ĳ =rbČŇDĘ=l‘Č Myt¡ĂŇUĄhČ dŇ¿bČŇ QĘmĂ tŇo’ĳmĄ ‘b
ăČŇ S
ĘC
: hŇrĎYĲĎ‘ĹnĲĆ hŇ¡pĎŇ GĄUČhČwĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă xtŇČ ¡jĆ =l’Ć hŇS
ĆŔ m
Ł

26

xqăČwĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ű rB
ăĄ DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
MtŔĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉMhĆ’ĄyW
ĲĂ nĘ=lJĎ tŇą’Ą mĄ bŇ’ÁĎ tŇybĄÄlĘ žhFĆmČ hŇăFĆ mČ MêÃĎ ’ĂmĲĄ
Ét’ĄwĘ : ChFĲĄmČ=l‘Č bŇŁê¡kŇĘ êĂ omŔS
Ę =tŇ’Ć Sy’
ăĂ tŇoFĳmČ rW
¡Ď ‘Ď Myn¿ĄS
Ę
tŇyB
¿Ą S’Ňr¡
Ł lĘ dŇxĎŔ’Ć hŇăFĆ mČ yJĂť ywĳĂlĄ hŇăFĄ mČ=l‘Č bŇŁê¡kŇĘ êĂ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ MS
ăĄ
Mř¡kĆŇ lĎ dŇ‘¿ĄCĎ’Ă rS
ËĆ ’Ğ tŇCdŔ‘ĄhĲĎ ÉynĄpŇĘ lĂ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ăBĘ Mê
¡Ď xĘeČhĂwĘ : MtĲŇĎ obŇ’Ğ
ytăĂŇJ
Ł S
Ă hĞwĲČ xrĳĎpŇĘ yĂ ChF
ăĄ mČ oB¡=rxČbŇĘ ’Ć rS
¿Ć ’Ğ Sy’
ËĂ hĎ hŇyĎęhĎwĘ : hŇUĎS
ĲĎ
rBĄÄdČŇyĘwČ : Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ Mn¡ĂyQĂmČ Mh
¿Ą rS
ËĆ ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Étoel
Ě êĘ=tŇ’Ć ylČę‘ĎmĲĄ
’yW
ĂÄ nĎlĘ žhFĆmČ MhĆÃy’ĄyW
ĲĂ nĘ=lJĎ ű wyl
ăĎ ’Ą CnăêĘIĂwČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł
hŇ¿FĄ mČC tŇoFĳmČ rW
¡Ď ‘Ď Myn¿ĄS
Ę MtŔĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉdxĎ’Ć ’yW
ąĂ nĎlĘ hŇFĆÄmČ dŇxÁĎ ’Ć
lhĆŁ’¡BĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ tŇF
Ł ¡ř UČhČ=tŇ’Ć hŇËS
Ćm
Ł xe
¿ČIČwČ : MtĲŇĎ oFmČ ëŇotŇ¿ BĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ
xr¿ČjĎ hŇËĄh
e Ă wĘ tŇCdŔ‘ĄhĲĎ lhĆŁ’ă=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł ’b
Ł ąŇ IĎwČ tŇrĎęxĽUĲĎmĲĂ yh
ăĂ yĘwČ : tŇdŇĲĚ‘ĄhĲĎ
: MydŇĲĂqĄS
Ę lm
Ł ¡ gŇĘ IĂwČ ZyYĂŔ ZY
¿ĄřăIĎwČ ÉxrČpĆÄ ’Y
¿Ą IąŁwČ ywĳĂlĄ tŇyb
ăŇĄ lĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=hŇFĄmČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yn¡ĄBĘ=lJĎ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ QĂmĂ ÉtF
Ł UČhČ=lJĎ=tŇ’Ć hŇąS
Ćm
Ł ’YĄÄIŁwČ
: ChFĲĄmČ Sy’
¿Ă Cx¡qĘIĂwČ C’¿rĘIĂwČ
tŇCdŔ‘ĄhĲĎ ynăĄpŇĘ lĂ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ hŇąFĄ mČ=tŇ’Ć bŇS
ĄÂ hĎ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: CtŇm
ĲĚ yĎ âl¿wĘ yl
¡Č ‘ĎmĲĄ Mt
ËŇĎ eŁClĲřêĘ lk
ÌČŇ tŇĘ C yrĂm
ĳĆ=ynĄbŇĘ lĂ tŇo’¡lĘ tŇrĆm
¿ĆS
Ę mĂlĘ
: hŇW
ĲĎ ‘Ď NJ
¿Ą otŇ¡ ’
Ł hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’ĞJĲČ hŇĳĆSm
Ł W‘ČI¡ČwČ

27

CnQ
¿Ď JĚ CndĘŇb
¡ŇČ ’Ď Cn‘ĘËČG
w Ď Nh
¿Ą rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇ¡S
Ćm
Ł =l’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ

16, 17

18

19
20
21

22
23

24

25

wndb’
.Myqwspb rpsh yYx v.20 .w"lw +w +l twmV Nyy‘ : r"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw ìlĘ ’"s v.19
,ymlVwry Nk v.25 .ydYb Nwgnh qr wb Ny’ wxyryb v.23 .b"d Nkw ’lm oFUČhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.22
.w"dw h"dx ,g"d Nkw rsx MtĎeŁĚlêĘ yllhb

sŘ17
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17. 28–18. 14

M’
¿Ă hČ tŇCmĳyĎ ho¡ĎhyĘ NJ
¿Č S
Ę mĂ=l’Ć bŇrËĄuĎhČ ű bŇrÌĄuĎhČ lJ
Łăř : CndĘŇb
ĲČŇ ’Ď 28
ìŇynąĆbĎŇC hŇêęĎ ’Čř Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
: ‘ČwĲŁgŇĘ lĂ CnmĘê
¡Č xy
ëŇêŔĎ ’Ă ìŇynăĆbĎŇC ÉhêĎ’ČwĘ SDĳĎqĘUĂhČ NwăŁ‘Ğ=tŇ’Ć C’¡W
Ę êĂ ëŇêŔĎ ’Ă ÉìybÄĂ ’Ď=tŇyb
ĲĄŇ C
ÉìybÄĂ ’Ď TbĆŇąS
Ą ywĂÁlĄ hŇFĄÄmČ žìyxĆ’Č=tŇ’Ć Mg
ăČŇ wĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ eČhĚJĘ Nw¿Ł‘Ğ=tŇ’Ć C’¡W
Ę êĂ 2
lhĆŁ’¿ yn¡ĄpŇĘ lĂ ëŇêŔĎ ’Ă ìŇynăĆbĎŇC ÉhêĎ’ČwĘ ìŇCtŇĳ rĘS
ĲĎ ywĲĂ ìŇyl
¡Ć ‘Ď Cw¿QĎyĂwĘ ëŇêŔĎ ’Ă bŇrăĄqĘhČ
ylĄÄJĘ=l’Ć žë’Č lhĆ’
Łĳ hĎ=lJĎ tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂC ìŔêĘrĘmČS
Ę mĲĂ ÉCrmĘS
ĲĎ wĘ : tŇdŇĲĚ‘ĄhĲĎ 3
: MêĲĆ’Č=MGČ Mh
¡Ą =MgČŇ CtŇ¿mĚ yĎ=âlĲwĘ CbŇrĎŔqĘyĂ âlă ÉxČBĄÄzĘUĂhČ=l’ĆwĘ SdŇĆu
Ł ą hČ
lhĆŁ’ĳhĎ tŇdăČŇŁbŇ‘Ğ lk
ŁŇ¡ lĘ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă ÉtrĆmĆÄS
Ę mĂ=tŇ’Ć CręmĘS
ĲĎ wĘ ìŇylĆŔ‘Ď CwălĘnĂwĘ 4
tŇ¡’Ą wĘ SdŇĆŁuŔhČ tŇrĆm
ăĆS
Ę mĂ tŇ’Ąť MêęĆ rĘmČS
Ę C : Mk
ĲĆŇ ylĄ’Ğ bŇr¿ČqĘyĂ=âlĲ rz¡ĎwĘ 5
ynęĂ ’ĞwĲČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l‘Č PŇYĆq¡Ć dŇo‘Ë hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ xČĳBĄ zĘUĂhČ tŇrĆm
ăĆS
Ę mĂ 6
hŇąĎê
n Ď mČ MkÂĆ lĎř l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ëŇoê¡mĂ MIĂŔwĂlĘhĲČ Mk
ăĆŇ yxĄ’Ğ=tŇ’Ć ÉyêĂxĘqÄČ lĎ hŇąĄh
eĂ
ìŇêĘ’Ăţ ìŇynăĆbĎŇC hŇê
ăĎ ’ČwĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğ=tŇ’Ć dŇŁbě‘Ğl
ĲČ hoĎŔhyl
ĲČ ÉMynĂtŇĚ nĘ 7
tŇkĆŇr¡
Ł jĎlČ tŇyB
¿Ą mĂlĘC xČËBĄ zĘUĂhČ rb
ÌŇČ DĘ=lkĎŇlĘ MkĆÁtŇĘ eČhĚJĘ=tŇ’Ć CrÄmĘS
Ę êĂ
: tŇmĲĎCy bŇr¡ĄuĎhČ rE¿ĎhČwĘ MkĆŔtŇĘ eČhĚJĘ=tŇ’Ć ÉNêĄ’Ć hŇnĎęêĎmČ tŇdăČŇŁbŇ‘Ğ Mê
ĳĆdĘŇbČŇ‘ĞwĲČ
tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂ=tŇ’Ć ìŔlĘ yêĂt
ăŇČ nĎ hŇăĄh
e Ă ÉynĂ’ĞwĲČ ůNr
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆ ÈhoĎhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
ìŇyn¡ĆbĎŇlĘC hŇËxĎ S
Ę mĎlĘ Myê
ÌĂ tŇČ nĘ ÉìlĘ l’ĄrĎW
Ę yĂţ=ynĲĄbŇĘ yS
ăĄ dĘŇqĎ=lkĎŇlĘ yt
ĳŇĎ m
Ł CrĲêĘ
=lJĎ S’
ĳĄ hĎ=NmĂ MyS
¡Ă dĎŇuĽhČ SdŇĆu
Ł ¿ mĂ ìËŇlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ hŇăĆzř : Ml
ĲĎ o‘=qxĎlĘ
rS
ăĆ ’Ğ ÉMmĎS
Ď ’Ğ=lkĎŇlĘC MtęĎ ’ŇFĎxČ=lkĎŇlĘC MtÂĎ xĎnĘmĂ=lkĎŇlĘĲ MnĎBĎrĘqĎţ
MyS
¡Ă dĎŇuĽhČ SdŇĆŁq¿BĘ : ìŇynĲĆbĎŇlĘC ’Ch¡ ìËŇlĘ MyS
¿Ă dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ă ylĂŔ CbŇyS
ăĂ yĎ
tŇm
ăČ CrêĘ ìÂQĘ=hŇzĆwĘ : ëŇĲQĎ =hŇyĆhĘyĲĂ SdŇĆq
Ł ¡ otŔ’
Ł lk
ăČŇ ’ŇyŁ ÉrkĎŇzĎ=lJĎ Cel
ĳĆ kŇĘ ’Ňê
ŁĲ
ìŇyt
ËŇĆ nŁbŇĘ lĂwĘ ìŇynÌĆbĎŇlĘC MyêęĂ tŇČ nĘ ìăŇlĘ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Ètp
ŁŇ CnêĘ=lkĎŇlĘ MnĎęêĎmČ
bŇlĆăxĄ lJ
Ł ť : otŇĲ Ł’ lk
¿ČŇ ’ŇyŁ ì¡ŇtŇĘ yb
ĲĄŇ BĘ roh¿TĎ=lJĎ Ml
ĳĎ o‘=qxĎlĘ ì¡ŇêĘ’Ă
ì¿ŇlĘ ho¡Ďhyl
ĲČ Cn¿êĘyĂ=rS
Ć ’Ğ Mt
ËŇĎ yS
Ă ’ŇrĲĄ Ng
ĳĎŇ dĎŇwĘ SorăyêĂ bŇlĆ¡xĄ =lkĎŇwĘ rhĎŔYĘyĂ
ìăŇlĘ ho¡Ďhyl
ĲČ C’yb
¿ŇĂ yĎ=rS
Ć ’Ğ MY
ËĎ rĘ’ČBĘ rS
ÌĆ ’Ğ=lJĎ yrĄ
Â CJBĂ : MyêĲĂtŇČ nĘ
ì¿ŇlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂBĘ MrĆx
¿Ą=lJĎ : Cel
ĲĆ kŇĘ ’ŇyĲŁ ì¡ŇtŇĘ yb
ĲĄŇ BĘ roh¿TĎ=lJĎ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ
hyhy
,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d Nkw ’mdq hêÄĎ ’Č ’"s v.1

.xy

.w"dw h"dx ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =lJĎ ’"s v.28

,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Pqm ’lbw xnwmb Nk v.9 .d"dxw b"d Nkw ‘ybr MkĆęlĎ ’"s v.6 .d"ydw b"yd
.hnygn ’lbw Pqm =hzĆ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx

8

9

10
11

12

13
14

18. 15–28
15

16

17

18
19

20

21
22
23

24

25, 26

27
28
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Md¿ĎŇ’ĎB
ĲĎ hoËĎhyl
ĲČ CbŇyrÌĂqĘyČ=rS
Ć ’Ğ rW
ĎÂ BĎ=lkĎŇlĘĲ MxĆrĆţ rTĆăjĆ =lJĎ : hŇyĲĆhĘyĲĂ
tŇË’Ą wĘ MdĎŔ’ĎhĲĎ rokŇă BĘ tŇ’Ąť hŇDęĆpŇĘ tŇĂ hŇdă
ŁŇ jĎ ű ëŇă’Č ëŇĳĎQ=hŇyĆhĘyĲĂ hŇm
¡Ď hĄBĘbČŇC
hŇDŔĆpŇĘ êĂ SdŇĆŁxă=NBĆmĂ ÉwyĎCdŇpŇĘ C : hŇDĲĆpŇĘ êĂ hŇ¡’Ď mĄFĘhČ hŇm
¿Ď hĄBĘhČ=rokŇĲ BĘ
hŇr¡ĎGĄ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć SdŇĆu
Ł ĳ hČ lqĆăS
Ć BĘ Myl
¡Ă qĎS
Ę tŇS
Ć ¿mĄ xĞ PŇsĆËĆJ ìŔJĘrĘ‘ÄĆ BĘ
hŇD¡ĆpŇĘ tŇĂ âl¿ z‘ËĄ rokŇ¿ bŇĘ =o’Ĳ bŇW
Ć JĆÁ rokÄbŇĘ =o’Ĳ roSÃ=rokŇBĲĘ ëŇă’Č : ’ChĲ
ryTĂŔqĘêČ MB
ăĎ lĘxĆ=tŇ’ĆwĘ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ=l‘Č qrą
Ł zĘêĂ MmÂĎ DĎ=tŇ’Ćř Mh
ĳĄ SdŇĆq
Łă
hŇËpĎŇ CnêĘhČ hŇÌĄx
z Ğ JĲČ ëŇĳĎQ=hŇyĆhĘyĲĂ Mr¡ĎW
Ď bŇĘ C : hoĲĎhyl
ĲČ xČŁx¡ynĂ xČyr¿ĄlĘ hŇËè
Ć ’Ă
Cmyr¿ĂyĎ rS
ĆÄ ’Ğ MyS
Ăę dĎŇuĽhČ tŇm
Ł ăř CrêĘ ű lJ
Łă : hŇyĲĆhĘyĲĂ ì¿ŇlĘ Nym
¡Ă IĎhČ qoS
¿ kŇĘ C
=qxĎlĘ ì¡ŇêĘ’Ă ìŇyt
ËŇĆ nŁbŇĘ lĂwĘ ìŇynÌĆbĎŇlĘC ìęlĘ yêĂt
ăŇČ nĎ ůhoĎhyl
ĲČ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ
: ëŇêĲĎ’Ă ì¿Ň‘ĞrĘzČlĘC ì¡ŇlĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ É’wřhĂ Ml
¿Ď o‘ xlČmĆÄ žtyrĂBĘ Ml
ĳĎ o‘
ì¡ŇlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âl qlĆxĄěwĘ lxĎŔnĘtŇĂ âlă ÉMYĎrĘ’ČBĘ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=l’ĲĆ hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ ìŔtŇĘ ăĎlxĞĲnČ wĘ ÉìqĘlĘxĆ ynąĂ’Ğ Mk
ĳĎŇ otŇBĘ
PŇlĆąxĄ hŇĳĎlxĞĲnČ lĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂBĘ rW
¿Ą ‘ĞmĲČ=lJĎ yêĂt
ËŇČ nĎ hŇ¿Ąh
e Ă ywĂŔlĄ ynăĄbŇĘ lĂwĘ
Cb¿ŇrĘqĘyĂ=âlĲwĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿ tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğ=tŇ’Ć MydĂŔbŇĘ Ł‘Ĳ Mh
ăĄ =rS
Ć ’Ğ ÉMtŇĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ
dŇbČÄ‘ĎwĘ : tŇCmĲlĎ ’TĘ¡xĄ tŇ’Ň¿W
Ą lĎ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ dŇo‘Ë
ÉMlĎo‘ tŇuąČxĚ Mn
ĳĎwŁ‘Ğ C’ăW
Ę yĂ Mh
¡Ą wĘ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă ÉtdČŇŁbŇ‘Ğ=tŇ’Ć ’Chę ywĂÁQĄhČ
rW
ăČ ‘ĘmČ=tŇ’Ć yJÂĂ : hŇĲlĎ xĞĲnČ Cl¡xĞnĘyĂ âl¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇbŇĘ C MkĆŔytŇĄ ră
Ł ŁdŇlĘ
hŇĳĎlxĞĲnČ lĘ MI¡ĂwĂlĘĲlČ yêĂt
¿ŇČ nĎ hŇmĎŔCrêĘ ÉhoĎhyl
ĲČ CmyrąĂyĎ rS
ĆÄ ’Ğ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ
: hŇĲlĎ xĞĲnČ Cl¡xĞnĘyĂ âl¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇBĘ MhĆŔlĎ yêĂrĘmăČ’Ď ÉNJĄ=l‘Č
ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ ÈrBĄdČŇêĘ MIăĂwĂlĘhĲČ=l’ĆwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
yêĂt
ÌŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ rW
Ąę ‘ĞUĲČhČĲ=tŇ’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇ’ĄÄmĄ CxqĘtĂţ=yJĲĂ ůMhĆlĄ’Ğ
rW
¡Ą ‘ĞmĲČ hoĎŔhyĘ tŇm
ăČ CrêĘ ÉCeUĆÄmĂ Mt
ąŇĆ m
Ł rĲĄhĞwĲČ Mk
ĳĆŇ tŇĘ lČxĞĲnČ BĘ Mê
¡Ď ’ĂmĲĄ Mk
ËĆŇ lĎ
hŇ¡’Ď lĄmřĘ kĲČŇwĘ NrĆGŁ Ŕ hČ=NmĂ ÉNgĎŇDĎJČ Mk
ĳĆŇ tŇĘ mČCrĲêĘ Mk
¡ĆŇ lĎ bŇ¿S
Č xĘnĆwĘ : rW
ĲĄ ‘ĞUĲČhČĲ=NmĂ
MkĆŔytŇĄ ră
Ł W
Ę ‘ĘmČ É lJ
Ł mĂ hoĎŔhyĘ tŇm
ăČ CrêĘ ÉMêĆ’Č=MgČŇ CmyrąĂêĎ NJ
ăĄ : bŇqĆIĲĎhČ=NmĂ
hoĎŔhyĘ tŇm
ăČ CrêĘ=tŇ’Ć ÉCeUĆÄmĂ Mê
ąĆtŇČ nĘC l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ tŇ¡’Ą mĄ CxŔqĘêĂ rS
ăĆ ’Ğ
Nrh’l
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw tmČCrêĘ ’"s v.19 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,y"k V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.17
.h’lmĞkČwĘ hgwmb ,yllhb Nk v.27 .yrqw bytk ’Ch tYqmb ,yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.19
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18. 29–19. 11

hoĳĎhyĘ tŇm
ăČ CrêĘ=lJĎř tŇ¡’Ą CmyrĂěêĎ MkĆŔytŇĄ nŁă êĘmČ É lJ
Ł mĂ : NhĲĄJ
Ł hČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČlĘ 29
Mk
ąĆŇ mĘyrĲĂhĞB
ĲČ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ : CeUĲĆmĂ oS
¡ DĘqĘmĂ=tŇ’Ć oBŔlĘxĆ=lJÄĎ mĂ 30
: bŇqĆyĲĎ tŇ¿’Č CbŇtŇĘ kŇĂ wĘ NrĆGŁ¡ tŇ¿’Č CbŇtŇĘ JĂ MIĂŔwĂlĘĲlČ ÉbS
Č xĘnĆwĘ CeUĆŔmĂ ÉoBlĘxĆ=tŇ’Ć
MkĆŔlĎ É’Ch rk
¿ĎŇ W
Ď =yJĲĂ Mk
ĳĆŇ tŇĘ yřb
ĲĄŇ C Mê
¡Ć’Č MoqŔmĎ=lkĎŇBĘ ÉotŇ’
Ł Mê
ąĆlĘkČŇ’ĞwĲČ 31
Mk
¿ĆŇ mĘyrĲĂhĞB
ĲČ ’TĘxĄŔ ÉwylĎ‘Ď C’ąW
Ę tŇĂ =âlĲwĘ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿BĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ dČŇŁbŇĲ ‘Ğ PŇlĆ¿xĄ 32
âl¿wĘ Cl¡QĘxČtŇĘ âl¿ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yS
ÌĄ dĘŇqĎ=tŇ’ĆwĘ CeU
ĳĆ mĂ oB¡lĘxĆ=tŇ’Ć
: CtŇCmĲtŇĎ
hŇrĎŔoêhČ tŇuăČxĚ tŇ’ŇzŁť : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoĎŔhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ Ty, 2
hŇrĎÄpĎŇ žìylĆ’Ą CxăqĘyĂwĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ű rB
ăĄ DČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ
: l‘Ł Ĳ hĎyl
¡Ć ‘Ď hŇ¿Ďl‘Ď=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ MCmŔ ÉHBĎ=Ny’ĲĄ rS
ąĆ ’Ğ hŇmĎęymĂêĘ hŇUÁĎ dŇĚ’Ğ
hŇnĆŔxĞUĲČlČĲ ZCxămĂ=l’Ć ÉHtŇĎ ’
Ł ’yY
ąĂ ohwĘ Nh
ĳĄ J
Ł hČ rz¡Ď‘ĎlĘ’Ć=l’Ć HtŔĎ ’
Ł Mê
ăĆtŇČ nĘC 3
o‘ĳBĎYĘ’ĆBĘ Hm
¡Ď DĎmĂ Nh
ËĄ J
Ł hČ rzÌĎ‘ĎlĘ’Ć xqÂČ lĎwĘ : wynĲĎpĎŇlĘ Ht
¡ŇĎ ’
Ł Tx
¿Č S
Ď wĘ 4
PŇr¿ČW
Ď wĘ : MymĲĂ‘ĎjĘ ‘bČŇ¿S
Ć Hm
¡Ď DĎmĂ dŇ‘ËĄom=lhĆŁ’Ĳ ynÌĄjĘ xkČŇŁnÄ=l’Ć hŇEÂĎhĂwĘ 5
HS
¡Ď rĘjĂ=l‘Č HmĎŔDĎ=tŇ’ĆwĘ ÉHrĎW
Ď BĘ=tŇ’ĆwĘ HrąĎ‘Ł=tŇ’Ć wynĳĎy‘ĄlĘ hŇr¡ĎjĎhČ=tŇ’Ć
ëŇylĂěS
Ę hĂwĘ tŇ‘Čl
ĳĎ otŇ ynăĂS
Ę C bŇoz¡’ĄwĘ zrĆ’
ËĆ Z‘¿Ą NhĄęJ
Ł hČ xqăČlĎwĘ : PŇrĲ
Ł W
Ę yĂ 6
MyĂUČŔBČ ÉorW
Ď BĘ Zx
ąČ rĎwĘ NhĄęJ
Ł hČ wydĎÁgĎŇBĘ sBĆÄkŇĂ wĘ : hŇrĲĎjĎhČ tŇ¿pČŇ rĄW
Ę ëŇoê¡=l’Ć 7
HtŔĎ ’
Ł PŇrăĄŁvhČwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č Nh
¡Ą J
Ł hČ ’m
¿Ą TĎwĘ hŇĳĆx
n Ğ UĲČhČĲ=l’Ć ’řŁbăŇyĎ rx
¡Č ’ČwĘ 8
ű PŇăsČ ’ĎwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¡Ą TĎwĘ MyĂU
ĳĎBČ or¡W
Ď BĘ Zx
¿Č rĎwĘ MyĂUČŔBČř ÉwydĎŇgĎŇBĘ sB
ąĄ kČŇyĘ 9
rohĳTĎ MoqămĎBĘ hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČlČĲ ZCx¿mĂ xČyeËĂhĂwĘ hŇrĎŔjĎhČ rpĆŇă’Ą tŇ’Ąť rohęTĎ Sy’
ăĂ
: ’wřhĲĂ tŇ’Ň¿FĎ xČ hŇD¡ĎnĂ ym
¿Ą lĘ tŇrĆm
ËĆS
Ę mĂlĘ l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdČÄ‘Ğl
ĲČ hŇtŇĎ yĘhĲĎwĘţ
bŇrĆ‘ĳĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¡Ą TĎwĘ wydĎŔgĎŇBĘ=tŇ’Ć ÉhrĎjĎhČ rpĆŇą’Ą =tŇ’Ć PŇsĄÄ’
Ł hĲĎ sBĆkŇĂ wĘţ 10
‘Čg¿ŇĄeŁhČ : Ml
ĲĎ o‘ tŇu¿ČxĚlĘ Mk
¡ĎŇ otŇBĘ rG¿ĎhČ rGËĄlČwĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ hŇtÂĎ yĘhĲĎwĘ 11
tmb
‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw MkĆyêĄbĎC ’"s v.31 .r"tw ‘"t Nkw =lJĎ tlm ’lb tm
ăČ CrêĘ t’
¡Ą ’"s v.29
xqw ,[16:1] xrq xqyw +b Myrdsw .T"Y Myqwspw .l’ynd [16:1—18:32] hVrph MV v.32 .r"tw
.MyrV‘w Vmxw tw’m VlVw Mypl’ tVmx twytw’w .h‘Vtw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[17:16] Mt’m
,[18:9] Kl hyhy hzĆ ,=lJĎ M‘ wpTwx n"bw Kyr’mb t’
¿Ć ’rwq ’"b ,[16:28] MyV‘mh=lk t’Ć +b Mypwlxw
Ntyw ,[17:2] Nrh’=Nb rz‘l’=l’
ĲĆ rm’ wyl‘ wrbxth rV’w .rpwVb hzăĆ n"b ,hyĆhĘyĂ M‘ =hzĆ PTwx ’"b
+b ,[16:7] V’ ű Nhb wntw +d twqspw .[16:11] wnwlt +’ +tkw .[18:19] Kt’ K‘rzlCĲ Kl ,[17:12] trTqh=t’
ĲĆ
yd‘lgh xtpyw hrTph v.1 .Ty .[17:28] brqh ű brqh lk ,[17:21] Mhy’yVn=lk ű wyl’ wntyw ,[16:7] wb
’obyĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.7 .h"k x"y ly‘l rdsh hz ’"sb v.1 .g"l qwsp d‘ +’ qwsp ’"y MyTpwVb
.yrq ’yhĂ v.9 .x"k z"T ’rqyw Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nkw MyĂUČBČ tlm ’lb ZxČrĎwĘ wydĎgĎBĘ ’"s v.8 .’lm

19. 12–20. 4
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obÂ=’FĎxČtŇĘ yĂ ’Chă : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă ’m
¡Ą TĎwĘ MdĳŇĎ’Ď SpĆŇănĆ=lkĎŇlĘ tŇ¡mĄ BĘ
MoIÌBČ ’FĎÁxČtŇĘ yĂ âlÄ=M’ĂwĘ rh
ĳĎTřĘ yĂ y‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ MoI¿bČŇC yS
ËĂ ylĂè
Ę hČ MoIÌBČ
13 žSp
ĆŇ nĆBĘ tŇămĄ BĘ ‘ČgĄÃeŁhČ=lJĎ : rhĲĎTĘyĂ âl¿ y‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ MoI¿bČŇC yS
ËĂ ylĂè
Ę hČ
hŇt
ËŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ ’UĄŔTĂ ÉhoĎhyĘ NJ
ąČ S
Ę mĂ=tŇ’Ć ’FĎęxČtŇĘ yĂ âlăwĘ tŇCmÁyĎ=rS
Ć ’Ğ MdĎÄ’ĎhĲĎř
hŇyŔĆhĘyĲĂ ’m
ăĄ TĎ ÉwylĎ‘Ď qrąČzŁ=âlĲ hŇDĎÁnĂ ymĄÄ žyJĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę IĂmĂ ’wh
¡Ă hČ SpĆŇ¿eĆhČ
14 ’B
ąĎ hČ=lJĎ lhĆŁ’ĳBĘ tŇCmăyĎ=yJĲĂ Md¡ĎŇ’Ď hŇrĎŔoêhČ tŇ’ŇzŁť : obŇĲ otŇ¿ ’ĎmĘTĚ dŇo‘¡
15 yl
ăĂ JĘ É lk
ŁŇ wĘ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă ’m
¡Ď TĘyĂ lhĆŁ’ŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ É lhĆŁ’ÄhĎ=l’Ć
16 ‘G
ÁČ yĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁÄ wĘ : ’ChĲ ’m
¡Ą TĎ wyl
ĳĎ ‘Ď lyt¡ĂŇjĎ dŇym
¿Ă YĎ=Ny’ĲĄ rS
ËĆ ’Ğ xČCtŔpĎŇ
rbĆŇqĳĎbŇĘ o’ă Md¡ĎŇ’Ď MYĆ‘¿ĆbŇĘ =o’Ĳ tŇmĄŔbŇĘ o’ă ÉbrĆxĆÄ=llČxĞB
ĲČ hŇdęĆv
Ď hČ ynăĄjĘ=l‘Č
17 Nt
¿ŇČ nĎwĘ tŇ’ŇĳFĎ xČhĲČ tŇăpČŇ rĄW
Ę rp
¡ČŇ ‘ĞmĲĄ ’mĄŔFĎlČ ÉCxqĘĲlĎ wĘ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă ’m
¡Ď TĘyĂ
18 ůrohT
Ď Sy’
ăĂ ÈMyĂUČBČ lb
ăČŇ TĎwĘ bŇozÁ’Ą xqÄČ lĎwĘ : ylĂJ
ĲĆ =l’Ć MyI¡ĂxČ MyĂm¿Č wyl
ËĎ ‘Ď
MS
ĳĎ =CyhĲĎ rS
ăĆ ’Ğ tŇoS
¡ř pĎŇeĘhČ=l‘ČwĘ MylĂŔJĄhČ=lJĎř=l‘ČwĘ É lhĆŁ’ÄhĎ=l‘Č hŇąĎh
E Ă wĘ
19 Érh
Ł FĎhČ hŇąĎh
E Ă wĘ : rbĆŇuĲĎbČŇ o’¿ tŇ¡UĄ bČŇ o’¿ llĎŔxĎb
ĲĆŇ o’ă ÉMYĆ‘ÄĆ BČř ‘ČgĄęeŁhČ=l‘ČwĘ
y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ Éo’FĘxĂwĘ y‘ĳĂybŇĂ è
Ę hČ MoIăbČŇC yS
¡Ă ylĂè
Ę hČ MoI¿BČ ’mĄŔFĎhČ=l‘Č
20 âl
ă wĘ É’mĎTĘyĂ=rS
Ć ’Ğ Sy’
ąĂ wĘ : bŇrĆ‘ĲĎBĎ rh
¿Ą TĎwĘ MyĂU¡ČBČ Zx
¿Č rĎwĘ wydËŇĎgĎŇBĘ sB
ÌĆ kŇĂ wĘ
hoĎÁhyĘ SDČÄqĘmĂ=tŇ’Ć žyJĂ lh
ĳĎ uĎhČ ëŇoêămĂ ’wřh
¡Ă hČ SpĆŇ¿eĆhČ hŇt
ËŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ ’FĎŔxČtŇĘ yĂ
21 t
Ň uăČxĚlĘ Mh
¡Ćř QĎ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ : ’ChĲ ’m
¿Ą TĎ wyl
¡Ď ‘Ď qr¿ČzŁ=âlĲ hŇDËĎnĂ ym
¿Ą ’UĄęTĂ
’m
¡Ď TĘyĂ hŇDĎŔeĂhČ ym
ăĄ BĘ É‘ČgĄÄeŁhČwĘ wydĎŔgĎŇBĘ sB
ăĄ kČŇyĘ ÉhDĎeĂhČ=ymĲĄ hŇąĄm
E Č C Ml
ĳĎ o‘
22 t
Ň ‘Čg
¡ČŇ eŁhČ SpĆŇ¿eĆhČwĘ ’m
ĳĎ TĘyĂ ’m
¡Ą FĎhČ oB¿=‘GČyĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ wĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č
: bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č ’m
¿Ď TĘêĂ
k bŇS
Ć ¿ĄwČ
I NoSŔ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆx
Ł ă BČ ÉNYĂ=rBČdĘŇmĂ hŇdąŇĎ‘ĄhÄĎ =lJĎ l’ĄrĎW
Ę yĂţ=ynĲĄbŇĘ C’b
Ł ăŇ IĎwČ
2 MyĂm
¡Č hŇyĎh¿Ď=âlwĘ : MS
ĲĎ rb
¡ĄŇ uĎêĂwČ MyĎŔrĘmĂ ÉMS
Ď tŇmĎê
ąĎ wČ SdĳŇĄqĎBĘ M‘¡ĎhĎ
3 h
Ň ĳĆSm
Ł =M‘Ă M‘¡ĎhĎ bŇrĆI¿ĎwČ : NrĲ
Ł hĞ’ĲČ=l‘ĲČwĘ hŇ¡S
Ćm
Ł =l‘Č ClŔhĞuăĎIĲĂwČ hŇdĳŇĎ‘Ąl
ĲĎ
4 h
Ň ąmĎ lĎwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Cnyx
¡Ą ’Č ‘w¿ČgŇĘ BĂ Cn‘ĘËČg
w ĎŇ Cl¿wĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ CrămĘ’ŇIĲŁwČ
CnxĘ¡Č’
n Ğ MS
ĎŔ tŇCmălĎ hŇĳĆh
E Č rB
¡Ď dĘŇUĂhČ=l’Ć hoĎŔhyĘ lh
ăČ qĘ=tŇ’Ć ÉMtŇĆ ’ŇbĄŇhĞř
12

wnry‘bw
’"s v.18 .’"y qwsp ly‘l Nyy‘ : ‘"tw V"x Nk MdĎ’Ď l"n v.13 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk rhĄTĎwĘ l"n v.12
Nk v.18 .rsx tS
Ł pĎeĘhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.18 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =lJĎ tlm ’lb MylĂJĄhČ=l‘ČwĘ
.g"y qwsp ly‘l Nyy‘ : ’yhĂhČ ’"s v.20 .MY‘BĎ ’"s ,w"Tdw d"dx ,b"dx Nkw xtpb t"ybh hgwmbw wxyryb
tĎ’b
Ą hĄ l"n v.4 .k .d"l ,T"k z"T ’rqyw Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,V"x ,rd"nq y"k ’"k Nkw MkĆlĎ ’"s v.21
.‘"t Nk
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sŘ19

rbdmb

20. 5–20

Moq¿UĎhČ=l’Ć CntŔĎ ’
Ł ’yb
ăŇĂ hĎlĘ MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉCntÄĚ ylĂř‘ĹhĲĆ hŇąmĎ lĎwĘ : CnrĲĄy‘ĂbŇĘ C
: tŇoêĲS
Ę lĂ NyĂ’¡Č MyĂm¿ČC NoUŔrĂwĘ ÉNpĆŇgĆÄwĘ hŇąĎ’
n Ą tŇĘ C ‘rČzĆę MoqămĘ ű âlă hŇĳĆh
E Č ‘r¡ĎhĎ
Cl¡jĘIĂwĲČ dŇ‘ĄŔom lhĆ’
Ł ă ÉxtŇČ jĆÄ=l’Ć lhĎęuĎhČ ynăĄjĘmĂ Nr
Ł Á hĞ’ĲČwĘ hŇS
ĆÄ m
Ł ž’b
Ł Ň IĎwČ
: MhĲĆyřlĄ’Ğ ho¡ĎhyĘ=dŇobŇĲ kŇĘ ’r¿ĎIĄwČ Mh
ĳĆ ynĄjĘ=l‘Č
=tŇ’Ć lh
ąĄ qĘhČwĘ hŇFĆęUČhČ=tŇ’Ć xqăČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
Nt
ăŇČ nĎwĘ Mh
¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ ‘lČËiĆ hČ=l’Ć Mê
ÌĆrĘBČdĂŇwĘ ìŇyxĂŔ’Ď Nră
Ł hĞ’ĲČwĘ ÉhêĎ’Č ÉhdĎŇ‘ĄhĲĎ
=tŇ’ĆwĘ hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ=tŇ’Ć t
¿ŇĎ yqĂS
Ę hĂwĘ ‘lČiĆŔhČ=NmĂ ÉMyĂmÄČ Mh
¿Ć lĎ ÉtĎ’ŇYĄohĲwĘ wym
ĳĎymĄ
: ChCĲĎYĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ QĂmĂ hŇ¡FĆ UČhČ=tŇ’Ć hŇËS
Ćm
Ł xu¿ČIĂwČ : MrĲĎy‘ĂBĘ
MhĆęlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ ‘lČĳiĎ hČ ynăĄjĘ=l’Ć lh
¡Ď uĎhČ=tŇ’Ć NrË
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇÌĆSm
Ł ClhÁĂ qĘIČwČ
MrĆIĎÄwČ : MyĂmĲĎ Mk
¡ĆŇ lĎ ’yY
¿Ă on hŇEĆŔhČ ‘lČăiĆ hČ=NmĂhĞ MyrĂŔU
Ł hČ É’nĎ=C‘mĘS
Ă
MyBĂŔrČ MyĂmăČ ÉC’YĘIĲĄwČ MyĂm
ĳĎ‘ĞjĲČ ChF
¡Ą mČBĘ ‘lČËiĆ hČ=tŇ’Ć ëŇÌČwČ
I odęyĎ=tŇ’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł
hŇăS
Ćm
Ł =l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
: MrĲĎy‘ĂbŇĘ C hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ êĘS
Ęê
¿ĄwČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ yn¡Ąy‘ĄlĘ ynĂS
ĄŔ yDĂqĘhÄČ lĘ yBĂŔ Mê
ăĆnĘmČ’ĹhĲĆ=âl N‘ČyČť ůNr
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ
: MhĲĆlĎ yêĂt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=l’Ć hŇEĆŔhČ lh
ăĎ uĎhČ=tŇ’Ć ÉC’ybÄĂ tŇĎ âlą NkĄęlĎ
: MB
ĲĎ Sd¡ŇĄuĎIĂwČ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cb¿ŇrĎ=rS
Ć ’Ğ hŇbĎŔyrĂmĘ ym
ăĄ hŇUĎhĄť
ModŇĳ’Ĺ ëŇlĆămĆ =l’Ć Sd¡ŇĄuĎmĂ Myk
ËŇĂ ’ĎlĘmČ hŇÌĆSm
Ł xlČÄS
Ę IĂwČ
rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡’Ď lĎêĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą êĎ‘ĘdČŔyĎ hŇê
ăĎ ’Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ìŇyx
ăĂ ’Ď ÉrmČ’Ď hŇŁJą
MyB
ĳĂ rČ Mym
ăĂ yĎ MyĂr¡ČYĘmĂBĘ bŇS
Ć ¿ĄwČ
e hŇmĎyĘrČŔYĘmĂ ÉCnytÄĄ ŁbŇ’Ğ CdŇąrĘIĲĄwČ : CntŇĘ ’ĲĎYĎmĘ
CnlĄŔq
Ł ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć q‘ąČYĘeĂwČ : CnytĲŇĄ ŁbŇ’ĞĲlČ wĘ MyĂr¡ČYĘmĂ Cnl
ËĎ C‘r¿ĄIĎwČ
hŇ¿YĄ qĘ ry‘¡Ă SdŔĄqĎbŇĘ CnxĘăČ’
n Ğ ÉheĄhĂwĘ MyĂrĳĎYĘUĂmĂ Cn’
¡Ą YřĂ IŁwČ ëŇ’ĎŔlĘmČ xl
ăČ S
Ę IĂwČ
âl¿wĘ MrĆkĆŔbŇĘ C hŇdăŇĆW
Ď BĘ ÉrŁbŇ‘ĞnĲČ âlą ìŇYĆęrĘ’ČbŇĘ ’e
ăĎ=hŇrĎBĘ‘ĘnČ : ìŇĲlĆ CbŇgŇĘ
dŇ‘¿Č lwř’ŇŁmŔW
Ę C Nym
ăĂ yĎ ÉhFĆnĂ âlą ëŇlĄęnĄ ëŇlĆăUĆ hČ ëŇrĆDÌĆ r’
ĳĄbŇĘ ym
ăĄ hŇê
¡ĆS
Ę nĂ
bŇrĆx
¡ĆBČ=NjĆ yB
ĳĂ rb
Ł ¡Ň ‘ĞtĲŇČ âl¿ ModŔ’Ĺ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇIŁąwČ : ìŇĲlĆ bĚŇGĘ rb
Ł ¡Ň ‘ĞnĲČ=rS
ĲĆ ’Ğ
ůhlĆ‘ĞnĲČ hŇăĎQsĂmĘB
ĲČ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ wyl
¿Ď ’Ą CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ : ìŇtĲŇĆ ’ŇrĎqĘlĂ ’Y
¿Ą ’Ą
yl
¿Č gŇĘ rČBĘ rb
¡ĎŇ DĎ=Ny’ĲĄ qr¿Č MrĳĎkŇĘ mĂ yê¡ĂtŇČ ĲnĎ wĘ ynČŔqĘmĂC ynăĂ’Ğ ÉhêĆS
Ę nĂ ìŇym
ąĆymĄ=M’ĂwĘ
dŇ¡bĄŇ JĎ M‘¿ČBĘ otŔ’ŇrĎqĘlĂ ÉModŇ’Ĺ ’Y
ąĄ IĄwČ rb
ŁĳŇ ‘ĞtĲŇČ âlă rmĆ’ŇI¡ŁwČ : hŇrĎb
Ł ŇĲ ‘Ĺ’ĲĆ
dybw
Cn’ĄyYĂoIwČ ymlVwry ,rsxd rsx yllhb Nk v.16 .rsx MhĄlĄ’
Ğ ymlVwry ,yllhb Nk v.6 .CntĎylĂ‘ĹhĆ l"n v.5
Nkw rsxw ’lm Cn’ĄYĂoIwČ tYqmb ,d"ydw b"yd ,w"dx ,b"dx Nkw ’lmw rsx Cn’ĄyYĂIŁwČ ’"s ,b"d Nkw ’lmd ’lm
.rsx l’m
ŁW
Ę C ymlVwry ,yllhb Nk v.17 .w"dw h"dx

5

6

7, 8

9
10
11

12

13
14

15
16

17

18
19

20

20. 21–21. 8
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TI¿ĄwČ olĳbĚŇgŇĘ BĂ rb
Ł ¡Ň ‘Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉNŁtŇnĘ Modę’Ĺ ű N’
ăĄ mĎřyĘwČ : hŇqĲĎzĎxĞ dŇy¿ĎbŇĘ C
: wyl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
22, 23 rm
Ć ’ŇŁIÌwČ : rhĲĎhĎ rh
Ł ¿ hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ=lJĎ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’b
ŁÌŇ IĎwČ SdĳŇĄuĎmĂ C‘¡sĘIĂwČ
Mod¡Ň’Ĺ=ZrĆ’ĲĆ lCb¿ŇGĘ=l‘Č rh
ĳĎhĎ rh
Ł ă BĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=l’ĲĆwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć hoËĎhyĘ
24 rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=l’Ć É’ŁbŇyĎ âlą yJ
ăĂ wyUĎŔ‘Č=l’Ć ÉNr
Ł hĞ’ĲČ PŇ s’
ąĄ Ď yĲĄ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
: hŇb
ĲĎŇ yrĂmĘ ym
¿Ą lĘ yj
¡Ă =tŇ’Ć Mt
¿ŇĆ yrĂmĘ=rS
Ć ’Ğ l‘ËČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ yêĂt
¡ŇČ nĎ
25, 26 TS
ąĄ pŇĘ hČwĘ : rhĲĎhĎ rh
Ł ¿ Mt
¡ŇĎ ’
Ł l‘Čh
¿Č wĘ onĳBĘ rz¡Ď‘ĎlĘ’Ć=tŇ’ĆwĘ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ xqČť
PŇ s’
¡Ą Ď yĲĄ Nr¿
Ł hĞ’ĲČwĘ onĳBĘ rzăĎ‘ĎlĘ’Ć=tŇ’Ć Mê
¡Ď S
Ę BČlĘhĂwĘ wydĎŔgĎŇBĘ=tŇ’Ć ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ
27 rh
ĎŔ hĎ rh
Ł ă =l’Ć ÉCl‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ hŇăCĎYĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ hŇS
ĆŔ m
Ł W‘ČIăČwČ : MS
ĲĎ tŇ¿mĄ C
28 SB
ąĄ lĘIČwČ wydĎęgĎŇBĘ=tŇ’Ć Nr
Ł Á hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ hŇS
ĆÄ m
Ł žTS
Ą pŇĘ IČwČ : hŇdŇĲĎ‘ĄhĲĎ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ
dŇrĆIÌĄwČ rh
ĳĎhĎ S’Ňră
Ł BĘ MS
¡Ď NrË
Ł hĞ’ĲČ tŇmĎÌĎwČ
I onŔBĘ rzăĎ‘ĎlĘ’Ć=tŇ’Ć ÉMtŇĎ ’
Ł
29 Nrĳ
Ł hĞ’ĲČ ‘w¡ČgĎŇ yJ
¿Ă hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ ÉC’rĘIĂwČ : rhĲĎhĎ=NmĂ rz¡Ď‘ĎlĘ’ĆwĘ hŇËS
Ćm
Ł
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą lJ
Ł¡ MoyŔ MyS
ăĂ ŁlS
Ę ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ CJąbŇĘ IĂwČ
’k ëŇrĆD¡Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ’B
ăĎ yJĂť bŇgĆŇeĆŔhČ bŇăS
Ą yŁ ÉdrĎ‘Ğ=ëŇlĆmĲĆ ynąĂ‘ĞnĲČJĘhČ ‘mÂČ S
Ę IĂwČ
2 rd
ŇĆËnĆ l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ rDČÄIĂwČ : ybŇĂ S
ĲĆ CeU
¡Ć mĂ ű BĘS
Ę ¿IĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉMxĆQĎÄIĂwČ MyrĳĂtŇĎ ’ĞhĲĎ
=tŇ’Ć yê¡ĂmĘrČxĞhĲČwĘ ydĂŔyĎBĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ=tŇ’Ć NêÁĄ êĂ Nt
Ł Ä nĎ=M’Ă rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ho¡Ďhyl
ĲČ
3 Mr
¿ĄxĞIĲČwČ śynĂŔ‘ĞnĲČJĘhČĲ=tŇ’Ć ÉNêĄIĂwČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ loqăBĘ hoĎÁhyĘ ‘mÄČ S
Ę IĂwČ : MhĲĆyrĄ‘ĲĎ
: hŇmĲĎrĘxĎ Moq¡UĎhČ=MS
ĲĄ ’r¿ĎqĘIĂwČ Mh
ĳĆ yrĄ‘ĲĎ=tŇ’ĆwĘ Mh
¡Ć tŇĘ ’Ć
21

4
5

6
7

8

rY
¿Č qĘêĂwČ ModŇĳ’Ĺ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć bŇŁB¡řsĘlĂ PŇCsŔ=MyČ ëŇrĆDăĆ ÉrhĎhĎ rh
Ł ą mĄ C‘ÂsĘIĂwČ
hŇąmĎ lĎ ůhS
Ćm
Ł bŇĘ C ÈMyhĂŁl’ŇB
ĲĄ M‘ęĎ hĎ rB
ăĄ dČŇyĘwČ : ëŇrĆDĲĎBČ M‘¡ĎhĎ=SpĆŇĲnĆ
CnS
ăĄ pŇĘ nČwĘ MyĂmČŔ Ny’ăĄwĘ ÉMxĆlĆÄ Ny’¿Ą yJ
ăĂ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ tŇCm¡lĎ MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉCntÄĚ ylĂ‘ĹhĲĆ
MypĂŔrĎv
Ę hČ MyS
ăĂ xĎeĘhČ tŇ’Ąť M‘ęĎ BĎ hoĎÁhyĘ xQČÄS
Č yĘwČ : lqĲĄŁluĘhČ MxĆ¡ĆQBČ hŇYĎqĎŔ
hŇS
ĆÁ m
Ł =l’Ć M‘ÄĎ hĎ ž’b
Ł Ň IĎwČ : l’ĲĄrĎW
Ę IĂmĂ bŇr¡Ď=M‘Č tŇmĎ¿IĎwČ M‘ĳĎhĎ=tŇ’Ć CkŇ¡ è
Ę nČyĘwČĲ
rs
¿Ą yĎwĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć É lQĄjČtŇĘ hĂ ëŇbĎŔwĎ ÉhoĎhyb
ĲČŇ CnrĘB
ąČ dĂŇ=yJĲĂ Cn’ŇTĎęxĎ CrămĘ’ŇIĲŁwČ
hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : M‘ĲĎhĎ dŇ‘¿ČBĘ hŇ¡S
Ćm
Ł lQ
¿Ą jČtŇĘ IĂwČ Sx
ĳĎ eĎhČ=tŇ’Ć Cnyl
¡Ą ‘ĎmĲĄ
hVm=l’

.‘"tw V"x Nk odyĎBĘ yn‘nkh l"n v.3 .’k .b"dx Nkw xtp N’ĄmČyĘwČ yqwbnzb ,qsp ’lb N’ĄmĎyĘwČ ’"s v.21
Nkw hpr bb
ŁŇ sĘlĂ ’br ’rwzxmb ,d"ydw ’"yd ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw Vgd ’yrbTl Nk v.4
.w"Tdw b"yd ,w"dx ,’"d
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rbdmb

21. 9–25

ëŇCSŔeĎhČ=lJĎ ÉhyĎhĎwĘ sn
ĳĄ=l‘Č otŇ¡ ’
Ł MyW
¿Ă wĘ PŇrĎŔW
Ď ÉìlĘ hŇąW
Ą ‘Ğ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć
hŇyĎęhĎwĘ se
ĳĄhČ=l‘Č Chm
¡Ą W
Ă yĘwČ tŇS
Ć ŁxŔnĘ Sx
ăČ nĘ ÉhS
Ćm
Ł W‘ČIąČwČ : yxĲĎwĎ otŇ¡ ’
Ł hŇ¿’Ď rĎwĘ
C‘¡sĘIĂwČ : yxĲĎwĎ tŇS
Ćx
Ł ¡ eĘhČ Sx
¿Č nĘ=l’Ć TyB
ËĂ hĂwĘ Sy’ĂŔ=tŇ’Ć ÉSxĎeĎhČ ëŇąS
Č nĎ=M’Ă
MyrĂębĎŇ‘ĞhĲĎ yIăĄ‘ĂBĘ CnÂxĞIĲČwČĲ tŇŁbĳŇ’
Ł mĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : tŇŁbŇĲ ’
Ł BĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
Cn¡xĞIĲČwČĲ C‘s
ĳĎ nĎ Mè
¡Ď mĂ : SmĆè
ĲĎ hČ xr¡ČzĘUĂmĂ bŇ’ĎŔom ynăĄjĘ=l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ ÉrBĎdĘŇUĂBČ
rBĎŔdĘŇUĂBČ rS
ăĆ ’Ğ ÉNonřrĘ’Č rbĆŇ‘ąĄmĄ CnęxĞIĲČwČĲ ůC‘sĎnĎ ÈMè
Ď mĂ : dŇrĆzĲĎ lxČ¿ČB
nĘ
Nyb
¿ŇĄ C bŇ¡’Ď om NyB
¿Ą bŇ’ĎŔom lCbăŇGĘ ÉNonřrĘ’Č yJ
ąĂ yrĳĂm
Ł ’ĹhĲĎ lCbăŇGĘmĂ ’Y
¡Ą IŁhČ
hŇpĎŔCsBĘ bŇăhĄ wĎÍtŇ’Ć hoĳĎhyĘ tŇm
Ł ă xĞlĘmĂ rpĆŇ¡sĄ BĘ rmČŔ’ĎyĲĄ ÉNJĄ=l‘Č : yrĲĂm
Ł ’ĹhĲĎ
r‘ĳĎ tŇbĆŇăS
Ć lĘ hŇ¡TĎ nĎ rS
¿Ć ’Ğ MylĂŔxĎeĘhČ ÉdS
Ć ’ĆÄwĘř : NonřĲ rĘ’Č Myl
¡Ă xĎeĘhČ=tŇ’ĆwĘ
rm
ąČ ’Ď rS
ĆÄ ’Ğ r’ĄęBĘhČ ’wřh
ăĂ hŇrĎ’
ĳĄBĘ Mè
¡Ď mĂC : bŇ’ĲĎom lCb¿ŇgŇĘ lĂ N‘¡ČS
Ę nĂwĘ
: MyĂmĲĎ Mh
¡Ć lĎ hŇ¿Ďê
n Ę ’ĆwĘ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉPs
Ł ’Ĺ hŇS
ĆŔ m
Ł lĘ ÉhoĎhyĘ
: Hl
ĲĎ =Cn‘Ĺ r’
¡Ą bŇĘ yl
¿Ă ‘Ğ tŇ’ŇEŁĳhČ hŇr¡Ďyè
Ă hČ=tŇ’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ryS
ăĂ yĎ z’Ďť
Mt
ĳŇĎ nŁ‘ĞS
Ę mĂBĘ qq¡Ąx
Ł mĘBĂ M‘ĎŔhĎ yb
ăŇĄ ydĂŇnĘ ÉhĎCrÄJĎ MyrĂęW
Ď hĎCrăpĎŇxĞ r’ÂĄ BĘ
tŇomęBĎmĂC : tŇomĲBĎ l’
¡Ą ylĂxĞĲeČ mĂC l’
ĳĄ ylĂxĞĲnČ hŇ¡Ďê
n Ď UČmĂC : hŇĲnĎ êĎmČ rB
¡Ď dĘŇUĂmĂC
yn¿ĄjĘ=l‘Č hŇpĎŇq¡ĎS
Ę nĂwĘř hŇĳĎs
G Ę jĂhČ S’Ňr¡
Ł bŇ’ĎŔom hŇdăŇĄW
Ę BĂ ÉrS
Ć ’Ğ É’yĘGČhČ
: Nm
Ł Ĳ yS
Ă yĘhČ
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎ=ëŇlĆmĲĆ Nx
Ł ¿ ysĂ=l’Ć MykĂŔ’ĎlĘmČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ xl
ąČ S
Ę IĂwČ
ym
ăĄ hŇê
¡ĆS
Ę nĂ âl¿ MrĆkĆŔbŇĘ C hŇdăŇĆW
Ď BĘ ÉhFĆnĂ âlą ìŇYĆęrĘ’ČbŇĘ hŇrăĎBĘ‘Ę’Ć
NtÄČ nĎ=âlĲwĘ : ìŇĲlĆ bĚŇGĘ rb
Ł ¡Ň ‘ĞnĲČ=rS
ĲĆ ’Ğ dŇ‘¿Č ëŇlĄŔnĄ ÉëlĆUĆÄhČ ëŇrĆdŇąĆBĘ r’
ĳĄbŇĘ
oUę‘Č=lJĎ=tŇ’Ć Nx
Ł Á ysĂ PŇs
Ł Ä ’ĹIĲĆwČ ůolbĚŇgŇĘ BĂ rb
Ł ăŇ ‘Ğ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’ĲĆ Nx
Ł ă ysĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ MxĆ¡ĎQIĂwČ hŇYĎhĘĳĎy ’b
Ł ¡Ň IĎwČ hŇrĎBĎŔdĘŇUĂhČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ tŇ’ŇrąČqĘlĂ ’YÂĄ IĄwČ
ÉqB
Ł yČ=dŇ‘Č NŁnęrĘř’ČmĲĄ oYÁrĘ’Č=tŇ’Ć SrČÄyIĂwČ bŇrĆx
ĳĎ=ypŇĂ lĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ChJ
¿Ą IČwČ
tŇ¿’Ą l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉxuČIĂwČ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡ŇGĘ zř‘ĎŔ yJ
ăĂ NoUŔ‘Č ynăĄBĘ=dŇ‘Č
NoB¡S
Ę xĆBĘ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ yrăĄ‘Ď=lkĎŇBĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ bŇS
Ć ąĄwČ
I hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ=lJĎ
hytnb=lkbw
hlm bhĄwĎt’Ć ymlVwry rpsb ,twbyt ytV ’rz‘ rpsb Nk v.14 .rsx NnŁrĘ’Č ymlVwry ,yllhb Nk v.13
’"s ,’"ydw b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb lwgsb Nk v.15 .rsx NnŁrĘ’Č ymlVwry ,yllhb Nk v.14 .’dx
yrqw bytk ’yhĂ ’"s ,yrq ’yhĂ v.16 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx ,b"d Nkw yryY dS
Ć ’ĄwĘ
Nkw ’lm NonrĘ’ČmĄ ’"s ,wxyry Vmwxb rsx Nk v.24 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk PqĎS
Ę eĂhČ l"n v.20 .b"d Nkw
.l"sb Nkw xtpb z‘Č ’"s ,’"ydw w"d ,h"dx ,g"d ,’"d Zmq Nk v.24 .b"d

9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19, 20

21
22
23

24
25

21. 26–22. 5
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’ChăwĘ ’wřĳhĂ yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆ¿mĆ Nx
Ł Ë ysĂ ry‘ęĂ NoBŔS
Ę xĆ yJ
ăĂ : hĎytĲŇĆ nŁBĘ=lkĎŇbŇĘ C
=dŇ‘Č od¡ŇIĎmĂ oYËrĘ’Č=lJĎ=tŇ’Ć xuÌČIĂwČ NoSŔ’ŇrĂhĲĎ Éb’Ďom ëŇlĆąmĆ BĘ MxČęlĘnĂ
27 N¡Ą
noJtŇĂ wĘ hŇ¿ĆB
n Ď êĂ NoBĳS
Ę xĆ C’B
Ł ă Myl
¡Ă S
ĘU
Ł Ĳ hČ Cr¿mĘ’ŇyĲŁ NJ
ËĄ =l‘Č : NnĲŁrĘř’Č
28 Nx
Ł ĳ ysĂ tŇăyČrĘuĂmĂ hŇ¡bĎŇ hĎĲlĆ NoBŔS
Ę xĆmĲĄ hŇă’Ď YĘyĲĎ ÉS’Ą=yJĂ : NoxřĲ ysĂ ry‘¿Ă
29 ê
Ď dĘŇb
¡ŇČ ’Ď bŇ’ĎŔom ìăŇlĘ=yo’Ĳ : NnĲŁrĘ’Č tŇom¿BĎ yl
¡Ą ‘ĞB
ĲČ bŇ’ĎŔom r‘řăĎ ÉhlĎkŇĘ ’ĲĎ
: NoxĲysĂ yr¡Ăm
Ł ’Ĺ ëŇlĆ¿mĆ lĘ tŇybĂŔè
Ę BČ wyt
ăŇĎ nŁbŇĘ C ÉMTĂylĄjĘ wynąĎBĎ NtÄČ nĎ SomĳJĘ=M‘Č
30 : ’b
ĲĎŇ dĘŇymĲĄ=dŇ‘řČ rŁ¡S
Ć ’Ğř xpČŇŁnŔ=dŇ‘Č Myè
ăĂ eČwČ Nb
ŁĳŇ yDĂ=dŇ‘Č NoB¡S
Ę xĆ dŇ¿bČŇ ’Ď MrËĎyeĂwČ
31, 32 rzĄŔ‘ĘyČ=t
Ň ’Ć lG
ăĄrČlĘ ÉhS
Ćm
Ł xl
ąČ S
Ę IĂwČ : yrĲĂm
Ł ’ĹhĲĎ ZrĆ’¡ĆBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉbS
Ć IÄĄwČ
33 ë
Ň rĆD¡Ć ClŔ‘ĞIĲČwČĲ ÉCnpŇĘ IĂwČ : MS
ĲĎ =rS
Ć ’Ğ yr¿Ăm
Ł ’ĹhĲĎ=tŇ’Ć Vry¡řyw hĎyt
ĳŇĆ nŁBĘ Cd¡ŇJĘlĘIĂwČĲ
hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ oUË‘Č=lkĎŇwĘ ’ChÌ MtÁĎ ’ŇrĎqĘlĂ NS
ĎÄ BĎhČ=ëŇlĆmĲĆ žgo‘ ’Y
ăĄ IĄwČ NS
ĳĎ BĎhČ
34 ì
Â dĘŇyĲĎbŇĘ yJ
ăĂ otŔ’
Ł ’răĎyêĂ=l’Č ÉhS
Ćm
Ł =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : y‘ĂrĲĆdĘŇ’Ć
tŇĎ yW
Ăę ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ oQŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ oYĳrĘ’Č=tŇ’ĆwĘ oU¡‘Č=lJĎ=tŇ’ĆwĘ otŇË ’
Ł yêĂt
ÌŇČ nĎ
35 Éwyn
Ď BĎ=tŇ’ĆwĘ otŇą Ł’ CJÄIČwČ : NoBĲS
Ę xĆBĘ bŇ¡S
Ą oy rS
¿Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆămĆ ÉNx
Ł ysĂlĘ
: oYĲrĘ’Č=tŇ’Ć CS
¡ rĘyIĲĂwČ dŇyrĳĂW
Ď ol¡=ry’ĲĂS
Ę hĂ yê¿ĂlĘBĂ=dŇ‘Č oUŔ‘Č=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
bk : oxĲrĄyĘ ND¿ĄrĘyČlĘ rb
ĆŇ ‘¡ĄmĄ bŇ’ĎŔom tŇobăŇrĘ‘ĲČBĘ ÉCnxĞIĲČwČĲ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ C‘¡sĘIĂwČ
2 l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ hŇ¿W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą rojĳYĂ=NBĆ ql
¡Ď BĎ ’rĘI¿ČwČ
3 b
Ň ’ĎŔom ZqĎăIĎwČ ’Chĳ=bŇrČř yJ
ăĂ dŇŁ’¡mĘ M‘ËĎhĎ yn¿ĄjĘmĂ bŇ’ĎÁom rgĎŇIĎÄwČ : yrĲĂm
Ł ’ĹĲlĎ
4 Ck
ąŇ xĞĲlČ yĘ hŇêÂĎ ‘Č NyĎędĘŇmĂ ynăĄqĘzĂ=l’Ć bŇ’ÁĎ om rmĆ’ŇŁIÄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ
ql
ÌĎ bĎŇC hŇdĳŇĆv
Ď hČ qrĆyăĆ tŇ¡’Ą roèŔhČ ëŇŁxălĘJĂ CnytŔĄ ŁbŇyb
ăŇĂ sĘ=lJĎ=tŇ’Ć É lhĎřuĎhČ
5 M‘
ăĎlĘBĂ=l’Ć MykÁĂ ’ĎlĘmČ xlČÄS
Ę IĂwČ : ’wřhĲĂhČ tŇ‘¿ĄBĎ bŇ¡’Ď omlĘ ëŇlĆ¿mĆ rojËYĂ=NBĆ
olĳ=’r
Ł qĘlĂ oU¡ř‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’¿Ć rh
ËĎ eĎhČ=l‘Č rS
ÌĆ ’Ğ hŇrĎotŇjĘţ ro‘ęBĘ=NBĆ
26

rm’l
Nk v.27 .’lm NonrĘ’Č yllhb ,ymlVwry Nk v.26 .b"d Nkw yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ v.26
S’Ą l"Yw ,+r l‘ dwqn v.30 .xtp r‘Č ’"s v.28 .w"k qwsp Nyy‘ : rsx Nx
Ł ysĂ ymlVwry ,yllhb
.yrq SrĆoIwČ ,bytk SrČyIĂwČ v.32 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k +b Nkw =l‘Č ’"s v.30 .‘"tw V"x Nk
xlVyw ,[19:1] hrwth tqx t’z +b Myrdsw .z"p Myqwspw .yz‘ [19:1—22:1] hVrph MV v.1 .bk
.My‘bVw tw’m VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w .hVmxw My‘br’w Myt’mw Pl’ Mylmw .[20:14] Myk’lm hVm
’lw ’y‘gb rS
ĲĆ ’
Ğ ’rwq n"b ,oB M‘ =‘GČyĂw ‘GČyĂ M‘ =rS
Ć’
Ğ PTwx ’"b ,[19:22] wb ‘gy=rV’=lkw +g Mypwlxw
,’"hh txt ’y‘gb yn‘nJĘh
ĲČ n"bw ’y‘g ’lb yn‘nJĘhČ ’rwq ’"b ,[21:1] ynĂ‘ĞnČJĘhČ ‘mVyw ,oB M‘ ‘GČyĂ PTwx
bb
ŁŇ sĘlĂ Pwlx ’lbw .’y‘gb =t’
ĲĆ n"bw l’rVy M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,[21:23] l’rVy=t’Ć Nxys Ntn=’lw
.+x qwsp +w d‘ +w qwsp +h hkymb bq‘yb tyr’V hyhw hrTph v.2 .[21:32] Vryyw +’ +tkw .[21:4] yprb
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nk hEĆhČ lhqh l"n v.4 .xnwmb br
ăČ ,Pqm w’ xnwm M’ ygylp hyl‘ rsmn hrsmb v.3
.r"tw s"t ,V"x ,rd"nq y"k g"y Nkw NoU‘Č ’"s v.5 .b"d Nkw ’yhĂhČ ’"s v.4
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22. 6–22

’Ch¿wĘ ZrĆ’ĎŔhĎ Ny‘ăĄ=tŇ’Ć ÉhiĎkŇĂ hŇąĄh
e řĂ ÉMyĂrČÄYĘUĂmĂ ’Y
ąĎ yĎ M‘ăČ hŇeĄhĂţ rm
Ł ę ’ŇlĄ
MCY¿‘Ď=yJĲĂ hŇEĆęhČ M‘ăĎhĎ=tŇ’Ć yQĂÁ=hŇrĎ’ĲĎ ’eĎÄ=hŇkĎŇlĘ žhêĎ‘ČwĘ : ylĲĂUĚmĂ bŇ¡S
Ą yŁ
yêĂ‘ĘdČęyĎ yJ
ăĂ ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ CeS
¡Ć rĘřgĲĎŇ’ĞwĲČ oBŔ=hŇJĆnČ É lkČŇC’ yl
ąČ C’ yeĂUĆŔmĂ É’Ch
Éb’Ďom ynąĄqĘzĂ CkÁlĘIÄĄwČ : r’ĲĎCy r’
Ł ¡ êĎ rS
¿Ć ’ĞwĲČ ëŇrĎŔŁbŇmĘ ÉërĄbĎŇêĘ=rS
Ć ’Ğ tŇą’Ą
yr¿ĄbŇĘ DĂ wyl
¡Ď ’Ą Cr¿BĘdČŇyĘwČ M‘ĎŔlĘBĂ=l’Ć ÉC’b
Ł Ä IĎwČ MdĳŇĎyĎBĘ Mym
¡Ă sĎqĘC NyĎŔdĘŇmĂ ynăĄqĘzĂwĘ
rbĎŔDĎ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć yt
ąŇĂ b
ŁŇ S
ĲĂ hĞwĲČ hŇlĎyĘQČŔhČ ÉhŁpŇ Cnyl
ąĂ MhĆęylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : ql
ĲĎ bĎŇ
’b
Ł ¿Ň IĎwČ : M‘ĲĎlĘBĂ=M‘Ă bŇ¡’Ď om=yrĲĄW
Ď Cb¿ŇS
Ę IĲĄwČ yl
ĳĎ ’Ą ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ëŇUĲĎ‘Ă hŇQĆ¡’Ą hĎ MyS
¿Ă nĎ’ĞhĲĎ ym
ËĂ rmĆ’ŇŁIěwČ M‘ĳĎlĘBĂ=l’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ
: yl
ĲĎ ’Ą xl
¿Č S
Ď bŇ¡’Ď om ëŇlĆ¿mĆ rj
ŁË YĂ=NBĆ ql
ÌĎ BĎ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=l’Ć M‘¡ĎlĘBĂ
hŇąkĎŇ lĘ hŇêęĎ ‘řČ ZrĆ’ĳĎhĎ Ny‘ăĄ=tŇ’Ć sk
¡ČŇ yĘwČ MyĂrČŔYĘUĂmĂ ’Y
ăĄ IŁhČ ÉM‘ĎhĎ hŇąĄh
eĂ
ÉMyhĂŁl’Ĺ rmĆ’ŇŁIąwČ : wyêĲĂS
Ę rČgĲŇĄ wĘ oB¡ MxĆ¿ĎQhĂlĘ lk
ËČŇ C’ yl
¿Č C’ otŔ’
Ł ÉyQĂ=hŇbĎŇqĲĎ
: ’ChĲ ëŇCr¡bĎŇ yJ
¿Ă M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć Ér’
Ł tŇĎ âląř Mh
ĳĆ UĎ‘Ă ëŇ¡ĄltŇĄ âl¿ M‘ĎŔlĘBĂ=l’Ć
Mk
ĳĆŇ YĘrĘ’Č=l’ĲĆ CkŇ¡ lĘ qlĎŔbĎŇ yrăĄW
Ď =l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ rqĆŁBŔBČ ÉM‘ĎlĘBĂ MqĎąĎwČ
I
C’b
Ł ¡Ň IĎwČ bŇ’ĎŔom yrăĄW
Ď ÉCmCqÄIĎwČ : Mk
ĲĆŇ UĎ‘Ă ëŇŁl¿hĞĲlČ yê¡ĂtŇĂ lĘ hoĎŔhyĘ N’
ăĄ mĄ yJĂť
xČŁlăS
Ę ql
ĳĎ BĎ dŇo‘¡ PŇsĆŁI¿wČ : CnUĲĎ‘Ă ëŇŁl¿hĞ M‘¡ĎlĘBĂ N’
¿Ą mĄ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ ql
ĳĎ BĎ=l’Ć
olę CrmĘ’ŇIăŁwČ M‘ĳĎlĘBĂ=l’Ć C’b
Ł ¡Ň IĎwČ : hŇQĆ’ĲĄmĄ Myd¡ĂŇBĎkŇĘ nĂwĘ MyB
¿Ă rČ MyrĂŔW
Ď
dŇąBĄ kČŇ=yJĲĂ : yl
ĲĎ ’Ą ëŇŁl¿hĞmĲĄ ‘n
¡ČUĎtŇĂ ’n
¿Ď=l’Č rojŔYĂ=NBĆ ql
ăĎ BĎ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
yQĂŔ=hŇbĎŇqĲĎ É’eĎ=hŇkĎŇlĘCĲ hŇĳĆW‘Ĺ’ĲĆ yl
¡Č ’Ą rm
¿Č ’Ňê
Ł =rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ wĘ dŇŁ’ŔmĘ ÉìdĘŇBĆkČŇ’Ğ
yl
¿Ă =NêĆyĂ=M’Ă qlĎŔbĎŇ ydăŇĄbŇĘ ‘Č=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ M‘ęĎ lĘBĂ N‘ČIăČwČ : hŇĲEĆhČ M‘¿ĎhĎ tŇ¡’Ą
yhĎŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉyjĂ=tŇ’Ć ÉrŁbŇ‘Ğl
ĲČ lkČęC’ âlă bŇĳhĎ zĎwĘ PŇsĆăJĆ otŇ¡ ybĄŇ âl¿mĘ ql
ËĎ bĎŇ
hŇlĎyĘQ
ĳĎ hČ Mê
¡Ć ’Č=MGČ hŇËĆb
z ĎŇ ’n
¿Ď CbÄS
Ę hŇêęĎ ‘ČwĘ : hŇĲlĎ odŇgŇĘ o’¿ hŇ¡ĎT
e Č qĘ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ
ÈM‘ĎlĘBĂ=l’Ć ű Myh
¿Ă Łl’Ĺ ’b
Ł Ä IĎwČ : yUĲĂ‘Ă rB
¿Ą DČ ho¡ĎhyĘ PŇ sI
¿Ą Ł =hŇmČ hŇ‘ĎŔdĘŇ’ăĄwĘ
ëŇ’ČęwĘ Mê
ĳĎ ’Ă ëŇăĄl MCq¡ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ C’B
ăĎ ÉìlĘ ’rą
Ł qĘlĂ=M’Ă olę rmĆ’ŇIăŁwČ ůhlĎyĘlČ
rqĆŁBŔBČ ÉM‘ĎlĘBĂ MqĎąĎwČ
I : hŇW
ĲĆ ‘ĞtĲŇČ otŇ¿ ’
Ł ìŇyl
¡Ć ’Ą rB
¿Ą dČŇ’Ğ=rS
Ć ’Ğ rb
ËĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć
ÈMyhĂŁl’Ĺ PŇă’Č =rxČIĲĂwČ : bŇ’ĲĎom yr¿ĄW
Ď =M‘Ă ëŇlĆ¡ĄwČ
I onĳŁtŇ’Ğ=tŇ’Ć Sb
Ł ¡Ň xĞIĲČwČĲ
lwh=yk
y"k hbrhb dbl ’wVb Nk v.6 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw yrqw bytk heĄhĂwĘ ’"sb ,heĄhĂwĘ rybs v.5
’"s v.11 .T"k g"k twmV Nyy‘ : d"dx Nkw xtp PTx CeS
Ć rĞgĎ’
Ğ wČ yqwbnzb ,+’ Nm rb swpdh tw’xswn lkbw
,‘"t ,y"t ,V"x ,y"k Myrps bwrb yrqw bytk Nkw âlwĘ rybs v.12 .+w qwsp Nyy‘ : ‘"tw y"t ,V"x Nkw hêĎ‘ČwĘ
.r"tw s"t
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bŇăkĄŇ r
Ł É’ChwĘ olĳ NT
ăĎ W
Ď lĘ ëŇrĆD¡ĆBČ hoËĎhyĘ ëŇÌ’Č lĘmČ bŇ~ÂĄ yČtŇĘ IĂwČ ů’Ch ëŇăĄloh=yJĲĂ
hoĎÁhyĘ ëŇ’ÄČ lĘmČ=tŇ’Ć žNotŇ’ĎhĲĎ ’rĆêăĄwČ : oUĲ‘Ă wyr¡Ď‘ĎnĘ yn¿ĄS
Ę C onŔŁtŇ’Ğ=l‘Č
ëŇlĆê
¡Ą wČ ëŇrĆDŔĆhČ=NmĂ ÉNotŇ’ĎhĲĎ Tê
ąĄwČ odŔyĎBĘ ÉhpĎŇClS
Ę oBąrĘxČwĘ ëŇrĆDęĆBČ bŇă~Ď nĂ
ëŇă’Č lĘmČ Édm
Ł ‘ĞIĲČwČĲ : ëŇrĆDĲĎhČ Ht
¡ŇĎ F
Ł hČlĘ NotŔ’ĎăhĎ =tŇ’Ć ÉM‘ĎlĘBĂ ëŇąČwČ
I hŇdĳŇĆv
Ď BČ
NotÁ’ĎhĲĎ ’rĆêÄĄ wČ : hŇĲEĆmĂ rd¿ŇĄgĎŇwĘ hŇ¡Ćm
E Ă rd¿ŇĄGĎ Mym
ĳĂ rĎJĘhČ lo‘¡S
Ę mĂBĘ hoĎŔhyĘ
M‘¡ĎlĘBĂ lgĆŇr¿Ć=tŇ’Ć Zx
ËČ lĘêĂwČ ryuŔĂ hČ=l’Ć ÉZxĄQĎêĂwČ hoĎęhyĘ ëŇă’Č lĘmČ=tŇ’Ć
Édm
Ł ‘ĞIĲČwČĲ robĳŇ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=ëŇ’ČřlĘmČ PŇsĆoI¿wČ : HtĲŇĎ ŁJřhČlĘ PŇsĆI¡ŁwČ ryuĳĂhČ=l’Ć
ÉNotŇ’ĎhĲĎ ’rĆêąĄwČ : lwř’ŇŁmĲW
Ę C Nym
¿Ă yĎ tŇoT¡nĘlĂ ëŇrĆD¿Ć=Ny’ĲĄ rS
ËĆ ’Ğ rřYĎŔ MoqămĎBĘ
ëŇ¿IČwČ M‘ĎŔlĘBĂ PŇă’Č =rxČIĲĂwČ M‘ĳĎlĘBĂ tŇxČê
ăČ ZB
¡Č rĘêĂwČ hoĎŔhyĘ ëŇă’Č lĘmČ=tŇ’Ć
ÉM‘ĎlĘbŇĂ lĘ rmĆ’Ňê
Ł ą wČ NotŇĳ ’ĎhĲĎ yj
ăĂ =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ xê
¿Č pŇĘ IĂwČ : luĲĄUČBČ NotŇ¡ ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć
ÉM‘ĎlĘBĂ rmĆ’ŇIąŁwČ : MylĲĂgĎŇrĘ SŁl¿S
Ď hŇ¡Ćz ynĂtŔČ yJĂhĂ yJ
ăĂ ìŔlĘř ytŇĂ yW
ăĂ ‘Ď=hŇmĲĆ
: ëŇyêĲĂgŇĘ rČhĞ hŇê
¡Ď ‘Č yJ
¿Ă ydĂŔyĎBĘ ÉbrĆxĆÄ=SyĆ Clą yB
ĳĂ êĘlĘ¡ČQ‘ČtŇĘ hĂ yJ
¿Ă NotŔ’ĎĲlĎ
ylČę‘Ď êĎbŇĘ ăkČŇ rĎ=rS
Ć ’Ğ ìÁnĘŁtŇĲ ’Ğ ykÄĂ nŁ’ĲĎ ž’olhĞ M‘ęĎ lĘBĂ=l’Ć NotÁ’ĎhĲĎ rmĆ’Ňê
Ł Ä wČ
rmĆ’ŇI¡ŁwČ hŇŁJĳ ì¡ŇlĘ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ yêĂnĘJČŔsĘhĂ NJ
ăĄ sĘhČhĲČ hŇEĆŔhČ MoIăhČ=dŇ‘Č ÉìdĘŇo‘ĲmĄ
bŇă~Ď nĂ ÉhoĎhyĘ ëŇą’Č lĘmČ=tŇ’Ć ’rĘIČÂwČ ůM‘ĎlĘbŇĂ ynăĄy‘Ą=tŇ’Ć ÈhoĎhyĘ lg
ăČŇ yĘwČ : âlĲ
ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ : wyjĲĎ’ČlĘ Cxê
¡Č S
Ę IĂwČ dŇu
Ł ¿ IĂwČ odŇĳyĎBĘ hŇ¡pĎŇ l
ĚS
Ę oB¿rĘxČwĘ ëŇrĆDŔĆBČ
hŇąĄh
e Ă Myl
ĳĂ gĎŇrĘ SolăS
Ď hŇ¡Ćz ìŔnĘŁtŇă ’Ğ=tŇ’Ć ÉtĎyJÄĂ hĂ hŇmĎę=l‘Č hoĎŔhyĘ ëŇă’Č lĘmČ
Tê
ăĄwČ NotŔ’ĎhĲĎ ÉynĂ’ÄČ rĘêĂwČ : yDĲĂgŇĘ nĆlĘ ëŇrĆD¡ĆhČ Tr¿ČyĎ=yJĲĂ NTĎŔW
Ď lĘ ytŇĂ ’ŇăYĎ yĎ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ
hŇ¿kĎŇ tŇĘ Ł’Ĳ=MGČ hŇê
ËĎ ‘Č yJ
¿Ă ynČŔjĎmĂ hŇt
ăŇĎ TĘĲnĎ ÉylČC’ Myl
ĳĂ gĎŇrĘ SŁlăS
Ď hŇ¡Ćz ynČŔpĎŇlĘ
ytŇĂ ’ŇTĎŔxĎ ÉhoĎhyĘ ëŇą’Č lĘmČ=l’Ć M‘ÁĎ lĘBĂ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ytŇĂ yyĲĄxĹhĲĆ Ht
¿ŇĎ o’wĘ yêĂgŇĘ r¡ČhĎ
‘r¿Č=M’Ă hŇê
ËĎ ‘ČwĘ ëŇrĆDĳĎBČ yt¡ĂŇ’ŇrĎqĘlĂ bŇ¿~Ď nĂ hŇê
ËĎ ’Č yJ
¿Ă yêĂ‘ĘdČŔyĎ âlă yJĂť
ëŇlĄť M‘ęĎ lĘBĂ=l’Ć hoĎÁhyĘ ëŇ’ÄČ lĘmČ žrmĆ’ŇIŁwČ : yQĲĂ hŇbĎŇCS
¿ ’Ď ìŇyn¡Ćy‘ĄBĘ
rB
ĳĄdČŇtŇĘ otŇă ’
Ł ìŇyl
¡Ć ’Ą rB
¿Ą dČŇ’Ğ=rS
Ć ’Ğ rb
ËĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć spĆŇ’ĆęwĘř MyS
ĂŔ nĎ’ĞăhĎ =M‘Ă
’YĄÄIĄwČ M‘ĳĎlĘbŇĂ ’b
ăĎŇ yJ
ăřĂ ql
¡Ď BĎ ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ : ql
ĲĎ bĎŇ yr¿ĄW
Ď =M‘Ă M‘¡ĎlĘBĂ ëŇlĆ¿ĄwČ
I
hŇ¿YĄ qĘBĂ rS
¡Ć ’Ğ NnŁŔ rĘ’Č lCbăŇGĘ=l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ bŇ’Ďęom ry‘ăĂ=l’Ć otÁ’ŇrĎqĘlĂ
lwbgh
.xtp rYČ yqwbnzb v.26 .yrq ë’ČlĘmČ ,bytk ëlČmČ ’"s v.26 .’lm HtĎJ
Ł hČlĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.25
spĆ’ĄwĘ yqwbnzb v.35 .yrq ëlĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.28 .rsx l’m
ŁW
Ę C ymlVwry ,yllhb Nk v.26
,w"Tdw b"yd ,w"dx ,d"dx ,y"k Myrps bwrb Pqm ’lbw xnwm Nk v.36 .’"ydw w"d ,h"dx ,b"dx Nkw yryYb
.d"ydw w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =yJĂ ’"s
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22. 37–23. 14

ÉìylĆÄ’Ą yêĂxĘąČlS
Ď xČŁlÄS
Ď žâlhĞ M‘ęĎ lĘBĂ=l’Ć qlĎÁBĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ : lCbŇĲ GĘhČ 37
: ìŇdŇĲĆBĘJČ lk
¡ČŇ C’ âl¿ MnĎŔmĘ’ĚăhČ yl
ĳĎ ’Ą êĎkŇĘ ¡ČlhĎ=âlĲ hŇUĎ¿Ďl ëŇlĎŔÍ’r
Ł qĘlĂ
lk
¡ČŇ C’ lk
ŁŇ¿ yĎhĞ hŇêěĎ ‘Č ìŇylĆŔ’Ą ÉytŇĂ ’ŇbĎÄ=hŇeĄhĂ qlĎęBĎ=l’Ć M‘ÁĎ lĘBĂ rmĆ’ŇŁIÄwČ 38
ëŇlĆ¿ĄwČ
I : rB
ĲĄ dČŇ’Ğ otŇ¿ ’
Ł yp
¡ŇĂ BĘ Myh
ËĂ Łl’Ĺ MyW
ÌĂ yĎ rS
ĆÄ ’Ğ rbĎęDĎhČ hŇmĎC’ĳmĘ rB
ăĄ DČ 39
N’ŇŁYĳwĎ rqăĎBĎ ql
¡Ď BĎ xB
¿Č zĘIĂwČ : tŇoYĲxĚ tŇ¿yČrĘqĂ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ ql
ĳĎ BĎ=M‘Ă M‘¡ĎlĘBĂ 40
ÉqlĎBĎ xuąČIĂwČ rqĆB
Ł Ŕ bČŇ yh
ăĂ yĘwČ : oêĲ’Ă rS
¿Ć ’Ğ Myr¡Ăv
Ď lČwĘ M‘ĎŔlĘbŇĂ lĘ xQ
ăČ S
Č yĘwČ 41
rmĆ’ŇŁIąwČ : M‘ĲĎhĎ hŇ¿YĄ qĘ Mè
¡Ď mĂ ’rĘI¿ČwČ l‘ČB
ĳĎ tŇomăBĎ Chl
¡Ą ‘ĞIĲČwČĲ M‘ĎŔlĘBĂ=tŇ’Ć gk
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¿Ă wĘ
KbVt
s"t ,y"t ,V"x Nkw ìytĆnŁJĘS
Ę mĂC ’"s v.5 .wŁmŁVŁ hŁyŁbŁ Nmysw Pdx V’rb =hmČ hgwmb v.5 .ytbr +m v.5
y"k +g Nkw M’ĎyYĂom ’"s v.8 .Zmqb ggĎ’
Ğ mĄ ’"s v.7 .s"tw ‘"t ,y"t Nkw MylĂhĎ’ĎJĘ ’"s v.6 .r"tw
,bytk o~xĂwĘ ’"s v.8 .rsx tp
Ł ‘Ğt
Ł JĘ yllhb ,ymlVwry Nk v.8 .b"k g"k ly‘l Nyy‘ : s"tw y"t ,’"t ,rd"nq
ymlVwry ,yllhb Nk v.15 .NB
Ć rybs v.15 .+b b"y tyV’rb Nyy‘ : dbl ’wVb Nk v.9 .yrq wy~ĎxĂwĘ
.h"m x"m hymry Nyy‘ : V"x Nk dq
Ł dĘqĎwĘ l"n v.17 .’lm ro‘BĘ

4
5, 6

7
8
9
10

11

12
13

14
15

16
17

18
19, 20

21
22

24. 23–25. 14
23, 24
25
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dŇIăČmĂ ÉMyYĂwĘ : l’ĲĄ om¿řv
Ě mĂ hŇ¡Ćx
y Ę yĲĂ ym
¿Ă yo’ě rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ol¡S
Ď mĘ ’v
¿Ď IĂwČ : OĎB
ĲĆ S
Ę êĂ
M‘ĎŔlĘBĂ MqĎăIĎwČ : dŇb
ĲĄŇ ’
Ł yd¿ŇĄ‘Ğ ’Ch¡=MgČŇwĘ rbĆŇ‘řĳĄ=Ce‘ĂwĘ rCè
¡ ’Č Ce¿‘ĂwĘ MyêŔĂ JĂ
: oJĲrĘdČŇlĘ ëŇ¿ČlhĎ ql
¡Ď BĎ=MgČŇwĘ omĳq
Ł mĘlĂ bŇS
Ď ăIĎwČ ëŇlĆ¡ĄwČ
I

hk : bŇ’
ĲĎ om tŇon¿BĘ=l’Ć tŇon¡zĘlĂ M‘ĎŔhĎ lxĆăIĎwČ MyF
ĳĂ è
Ă BČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I
2
3, 4

5

6

7
8

9

10, 11

12
13
14

: NhĲĆyhĄŁlĲ’ŇlĄ Cw¡xĞêĲČS
Ę IĲĂwČ M‘ĎŔhĎ lkČŇ’ŇIăŁwČ Nh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ yx
¡Ą bŇĘ zĂlĘ M‘ĎŔlĎ í’ŇrăĆqĘêĂwČ
rmĆ’ŇŁIÄwČř : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ ho¡ĎhyĘ=PŇ’Č=rxČIĲĂwČ ro‘ĳjĘ l‘Čb
ăČŇ lĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ dŇmĆ¿~Ď IĂwČ
ho¡Ďhyl
ĲČ Mt
ËŇĎ o’ ‘q¿ČohwĘ M‘ĎŔhĎ yS
ăĄ ’ŇrĎ=lJĎ=tŇ’Ć xqČť hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ
hŇS
ĆŔ m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę IĂmĂ ho¡ĎhyĘ=PŇ’Č Nor¿xĞ bŇS
Ł Ë yĎwĘ SmĆĳè
Ď hČ dŇgĆŇănĆ
: ro‘ĲjĘ l‘Čb
¿ČŇ lĘ Myd¡ĂŇmĎYĘeĂhČ wyS
ĎŔ nĎ’Ğ Sy’
ăĂ ÉCgŇrĘhĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yT
¡Ą pŇĘ S
Ł Ĳ =l’Ć
tŇynĂŔyĎdĘŇUĂhČ=tŇ’Ć ÉwyxĎ’Ć=l’Ć bŇrąĄqĘIČwČ ’BĎę l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ynĄÄBĘmĂ žSy’Ă hŇeĄÃhĂwĘ
xtŇČ ¡jĆ MykĂŔŁbŇ hŇUĎăhĄ wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdăČŇ‘Ğ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘC hŇS
ĆŔ m
Ł ynăĄy‘ĄlĘ
ÉMqĎIĎÄwČ Nh
ĳĄ J
Ł hČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=NB
ĲĆ rzĎŔ‘ĎlĘ’Ć=NBĆ ÉsxĎnĘyjĲĂ ’rĘIČęwČ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿
l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂ rxÄČ ’Č ’b
Ł Ň IĎwČţ : odĲŇ yĎBĘ xmČr¡
Ł xu¿ČIĂwČ hŇdĎŔ‘ĄhĲĎ ëŇoêămĂ
hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ=tŇ’ĆwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ tŇ’Ąť MhĆŔynĄS
Ę =tŇ’Ć Érq
Ł dĘŇIĂwČ hŇBĎęuĚhČ=l’Ć
Myt¡ĂŇUĄhČ CyěhĘIĲĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ l‘¡ČmĄ hŇpĎŔGĄUČhČ ÉrYČ‘ĎêĲĄwČ Ht
ĳŇĎ bĎŇqĽ=l’Ć
: PŇlĆ’ĲĎ Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č hŇĳĎpŇ GĄUČBČ
Nră
Ł hĞ’ĲČ=NBĆ rzÁĎ‘ĎlĘ’Ć=NBĆ sxĎÄnĘyjĲĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
yt¡ĂŇ’ĎnĘqĂ=tŇ’Ć o’¿nĘqČBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ l‘ăČmĄ ÉytŇĂ mĎxĞ=tŇ’Ć bŇyS
ąĂ hĄ NhĄęJ
Ł hČ
ynÄĂ nĘhĂ rm
Ł ĳ ’Ĺ Nk
¡ĄŇ lĎ : ytŇĲĂ ’ĎnĘqĂBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć ytŇĂ yQ
¿Ă kŇĂ =âlĲwĘ Mk
ĳĎŇ otŇBĘ
tŇăČh
e Ě JĘ tŇyr¡ĂBĘ wyrĎŔxĞ’ĲČ o‘ărĘzČlĘC ÉoQ hŇtŇĎ yĘh
ąĎwĘ : MřÏlĲS
Ď yt¡ĂŇyrĂBĘ=tŇ’Ć olË Nt
¿ŇĄ nŁ
žMS
Ą wĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l‘Č rj
¡ĄkČŇyĘwČ wyhĎŔŁl’ŇĲlĄ É’eĄqĂ rS
ąĆ ’Ğ tŇxČêęČ Ml
ĳĎ o‘
Vy’
,g"d ,d"dx ,g"dx ,b"dx ,’"d ,y"k hbrhb Nkw dwxl l’Ąw dwxl omv
Ě mĂ hyl‘ rsmn y‘drhnl Nk v.23
l’Ąomv
Ě mĂ wxyry Vmwxb Nkw yrqw bytk hlm ’dx hyl‘ rsmn rx’ hrsmb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd
MV v.9 .hxwtp hVrp N’k Vy ’"sb v.4 .hk .lwgsb rb
Ć ‘Ć ’"s v.24 .w"dw h"dx ,b"d Nkw
l’rVy bVyw ,[23:10] hnm ym ,[22:2] qlb ’ryw +g Myrdsw .d"q Myqwspw .xwnm [22:2—25:9] hVrph
h‘Vtw tw’m VlVw Mypl’ tVmx twytw’w .MyVmxw hVmxw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[25:1] MyTVb
,[23:23] l‘ČjĎ=hm ,’y‘gb =l‘ĲČ n"bw rhnh M‘ =l‘Č PTwx ’"b ,[22:5] rhnh=l‘Č rV’ +g Mypwlxw .MyVmxw
txt ’y‘gb ’"b ,[24:22] r‘bl hyhy=M’Ă yk ,Ny‘h txt ’y‘gb l‘ĲČjĎ n"bw l‘Čj
ĲĎb ’"ph txt ’y‘gb ’"b
.[22:20] M‘lb l’ ű Myhl’ ’byw +’ qspw ,[23:8] hbq ’l +’ +tkw .hyhy M‘ =M’Ă PTwx n"bw =M’
ĲĂ
h‘wTq +w v.12 .’"k qwsp T"y d‘ w"m qwsp h"y +’ Myklmb htyh +h dyw hrTph v.10

sŘ22

+p8 , sŘ23
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rbdmb

25. 15–26. 14

’ClĳsĎ=NBĆ yr¡ĂmĘzĂ tŇynĂŔyĎdĘŇUĂhČ=tŇ’Ć ÉhJĎhĚ rS
ąĆ ’Ğ hŇJĆęUĚhČ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ Sy’ÄĂ
yB
ăĂ zĘJĎ tŇyn¡ĂyĎdĘŇUĂhČ hŇËJĎ UĚhČ hŇÌè
Ď ’ĂhĲĎ MS
ĄÄ wĘ : ynĲĂ‘ŁmĘè
Ă lČ bŇ¡’Ď =tŇyb
ĲĄŇ ’yW
¿Ă nĘ
: ’ChĲ Ny¡ĎdĘŇmĂBĘ bŇË’Ď =tŇyB
ĲĄ tŇoU¿’Ě S’Ňră
Ł rCYĳ=tŇbČŇ

15

Mt
¡ŇĆ yJĂhĂwĘ MynĳĂyĎdĘŇUĂhČ=tŇ’Ć ror¡YĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ 16, 17
Mk
¡ĆŇ lĎ Cl¿JĘnĂ=rS
Ć ’Ğ Mh
ËĆ ylĄkŇĘ nĂBĘ MkĆŔlĎ ÉMhĄ Myr¿ĂrĘřY
Ł Ĳ yJ
ăĂ : MtĲŇĎ o’ 18
hŇ¿JĎ UĚhČ MtŔĎ x
Ł ’Ğ ÉNyĎdĘŇmĂ ’yW
ąĂ nĘ=tŇbČŇ yBÄĂ zĘJĎ rbÂČ DĘ=l‘ČwĘ ro‘ĳjĘ rb
ăČ DĘ=l‘Č
śhŇĳĎpŇ GĄUČhČ yrăĄxĞ’ĲČ yh
¡Ă yĘwČ : ro‘ĲjĘ rb
¿Č DĘ=l‘Č hŇ¡pĎŇ GĄUČhČ=MoyĲbŇĘ wk
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nh
¡Ą J
Ł hČ Nr¿
Ł hĞ’ĲČ=NBĆ rzËĎ‘ĎlĘ’Ć l’
ÌĆ wĘ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
hŇËĎS
n Ď Myr¿ĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdăČŇ‘Ğ=lJĎ ű S’Ňră
Ł =tŇ’Ć C’ÂW
Ę
hŇS
ĆÁ m
Ł rBĄÄdČŇyĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ ’b
¡ĎŇ YĎ ’Y
¿Ą Ły=lJĎ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ hŇlĎ‘Ęm
¡Č wĎ
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ox¡rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ=l‘Č bŇĳ’Ď om tŇŁbăŇrĘ‘ĲČBĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł Nh
ËĄ J
Ł hČ rzÌĎ‘ĎlĘ’ĆwĘ
ynăĄbŇĘ C ÉhS
Ćm
Ł =tŇ’Ć hoąĎhyĘ hŇCĎÄYĂ žrS
Ć ’ĞJĲČ hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ hŇ¡ĎS
n Ď Myr¿ĂW
Ę ‘Ć NB
ËĆ mĂ
ynăĄBĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ rokŇă BĘ Nb
¡ĄŇ C’rĘř : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ My’
¡Ă YĘIĲŁhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
Nr
Ł ě YĘxĆlĘ : y’ĲĂQ
Ě jČhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ ’CQěpČŇlĘ ykĂŔnŁxĞhĲČ tŇxČăjČ S
Ę mĂ ÉëonxĞ NbĄęC’rĘ
tŇŁxăjĘS
Ę mĂ hŇQĆ¡’Ą : ymĲĂrĘJČhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ yměĂ rĘkČŇlĘ ynĳĂorYĘxĆhĲČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ
tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę C PŇlĆ’ĆŔ ÉMy‘ĂBĎrĘ’ČwĘ hŇąS
Ď ŁlS
Ę MhĆęydŇĄqĲĚpŇĘ CyăhĘIĲĂwČ ynĳĂbĄŇC’rĲhĎ
Nt
ăŇĎ dĎŇwĘ l’
¡Ą CmnĘ bŇ’ĎŔylĂ’Ĺ ynăĄbŇĘ C : bŇ’ĲĎylĂ’Ĺ ’CQ¡pČŇ yn¿ĄbŇĘ Cř : MyS
ĲĂ ŁlS
ĘC
hŇąS
Ćm
Ł =l‘Č C~ÁhĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇdĎę‘ĄhĲĎ y’ăwrřq MrĎÁybŇĂ ’ĞwĲČ NtÄĎ dĎŇ=’ChĲ MrĳĎybŇĂ ’ĞwĲČ
ZrĆ’ÁĎ hĎ xêÄČ pŇĘ êĂwČ : hoĲĎhyĘ=l‘Č Mt
¡ŇĎ ~
Ł hČBĘ xrČq
Ł Ŕ =tŇdČŇ‘ĞB
ĲČ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=l‘ĲČwĘ
S’ĄęhĎ lk
ŁŇă ’ĞB
ĲČ hŇdĳŇĎ‘ĄhĲĎ tŇomăBĘ xrČq
Ł ¡ =tŇ’ĆwĘ Mt
ËŇĎ ’
Ł ‘l
¿Č bŇĘ êĂwČ hĎyjęĂ =tŇ’Ć
: CtŇmĲĄ=âlř xrČq
Ł ¡ =ynĄbŇĘ C : snĲĄlĘ Cy¡hĘIĲĂwČ Sy’ĂŔ ÉMyĂtÄČ ’ŇmĎC Myè
ąĂ mĂxĞř tŇă’Ą
ÉtxČjÄČ S
Ę mĂ l’ĄęCmnĘlĂ ůMtŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÈNo‘mĘS
Ă ynăĄBĘ
xrČzĆělĘ : ynĲĂykŇĂ IĲĎhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ NykěĂ yĎlĘ ynĳĂymĂIĲĎhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ NyměĂ yĎlĘ ylĂŔ’ĄCmăeĘhČ
tŇŁxăjĘS
Ę mĂ hŇQĆ¡’Ą : ylĲĂC’è
ĲĎ hČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ lC’ěS
Ď lĘ yx
ĳĂ rĘEČhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ
yn‘mVh

rwkb Nbw’r ’"s v.5 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .wk .w"dw h"dx Nkw xtp PTx MyrĂrĞY
Ł ’"s v.18
’"s v.10 .yrq y’ĄyrĂqĘ ,bytk y’ĄCrqĘ v.9 .Nb
Ć C rybs v.8 .qsp ’l lbb rps hyl‘ rsmnw hxwtp
.g"d Nkw hkrm ’l¿ ’"s v.11 .b"d Nkw Myè
Ă mĂx
Ğ hČ

2
3

4
5
6
7

8, 9

10

11
12
13
14

26. 15–34
15

16
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19
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32
33

34
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ÈdgĎŇ ynăĄBĘ
: MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎC PŇlĆ¡’Ć MyrËĂW
Ę ‘ĆwĘ MyĂnÌČS
Ę ynĳĂ‘ŁmĘè
Ă hČ
yGĳĂxČhĲČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ yGěĂ xČlĘ ynĂŔopŇ~ĘhČ ÉtxČjÄČ S
Ę mĂ NopęYĘlĂ ůMtŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ
tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ yrĂě‘ĄlĘ ynĳĂzĘ’ĎhĲĎ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ yněĂ zĘ’ĎlĘ : ynĲĂCèhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ yněĂ CSlĘ
: ylĲĂ’ĄrĘ’ČhĲĎ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ ylĂŔ’ĄrĘ’ÄČ lĘ ydĳĂŇor’ĞhĲĎ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ dŇorě’ĞĲlČ : yrĲĂ‘ĄhĲĎ
: tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć My‘¿ĂBĎrĘ’Č Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ lĂ dŇg¡ŇĎ=ynĄBĘ tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ hŇQĆË’Ą
ZrĆ’¿ĆBĘ N¡Ďno’wĘ r‘ËĄ tŇmĎ¿IĎwČ NnĳĎo’wĘ r‘ăĄ hŇd¡ĎŇChyĘ yn¿ĄBĘ
ynĂŔlĎăè
Ą hČ ÉtxČjÄČ S
Ę mĂ hŇlĎęS
Ą lĘ ůMtŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÈhdĎŇChyĘ=ynĲĄbŇĘ CyăhĘIĲĂwČ : N‘ČnĲĎJĘ
=ynĄbŇĘ CyăhĘIĲĂwČ : yxĲĂrĘEČhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ xrČzĆělĘ yYĳĂrĘjČhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ ZrĆpĆělĘ
: ylĲĂCmxĲĎhĆ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ lCměxĎlĘ ynĳĂr
Ł YĘxĆhĲČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ Nr
Ł ě YřĘ xĆlĘ ZrĆpĆŔ
Sm
¿Ą xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć My‘ËĂbŇĘ S
Ă wĘ hŇÌè
ĎS
Ă Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ lĂ hŇd¡ĎŇChyĘ tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ hŇQĆË’Ą
tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ ‘lĎěoêř MtŔĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÉrkĎŇVřv
Ď yĂ ynąĄBĘ
: tŇo’ĲmĄ
yb
ĳŇĂ CSIĲĎhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ bŇCSěyĎlĘ : ynĲĂCjhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ hŇwĎěpĚŇlĘ y‘ĳĂlĎoêĲhČ
Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ lĂ rk
¡ĎŇ Vřv
Ď yĂ tŇx
Ł ¿ jĘS
Ę mĂ hŇQĆË’Ą : ynĲĂr
Ł mĘè
Ă hČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ Nr
Ł ě mĘS
Ă lĘ
ÈNl
Ě CbŇzĘ ynăĄBĘ
: tŇo’ĲmĄ SŁl¿S
Ę C PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ S
Ă wĘ hŇ‘ÌĎBĎrĘ’Č
ynĳĂŁl’ĲĄřhĎ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ Nolě’ĄlĘ yDĂŔrĘiČhČ ÉtxČjČÄS
Ę mĂ dŇrĆřsĆęlĘ ůMtŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ
Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ lĂ yn¡ĂŁlCbŇĲ EĘhČ tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ hŇQĆË’Ą : ylĲĂ’ĄlĘxĘIČhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ l’ĄŔlĘxĘyČÄlĘ
Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ PŇ soy
¡Ą yn¿ĄBĘ
: tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć Myè
¿Ă S
Ă
ryk
¡ŇĂ mĎC yrĂŔykŇĂ UĲĎhČ tŇxČăjČ S
Ę mĂ ÉrykŇĂ mĎlĘ hŇè
Ćę nČmĘ ynăĄBĘ : MyĂrĲĎpŇĘ ’ĆwĘ hŇ¡è
Ć nČmĘ
dŇ‘ĎŔlĘgŇĂ ynăĄBĘ hŇQĆ’Ąť : ydŇĲĂ‘ĎlĘGĂhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ dŇ‘ěĎ lĘgŇĂ lĘ dŇ‘ĳĎlĘGĂ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh
l’ĄŔyrĂW
Ę ’ÄČ wĘ : yqĲĂlĘxĆhĲČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ qlĆxĄělĘř yrĳĂzĘ‘Ćy’ĲĂhĎ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ rzĆ‘ěĆ y’Ă
tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ ‘dĎěymĂS
Ę C : ymĲĂkŇĘ è
Ă hČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ MkĆŇS
Ćě wĘ yl
ĳĂ ’ĄrřĲĂW
Ę ’ČhĲĎ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ
=âl rpĆŇxĄę=NBĆ dŇăxĎ pŇĘ lĎYĘC : yrĲĂpŇĘ xĆhĲČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ rpĆŇxĄěwĘ y‘ĳĂdŇĎymĲĂè
Ę hČ
hŇ‘ĎŔnŁwĘ hŇăĎlxĘmČ dŇxĎŔpŇĘ lĎYĘ tŇonăBĘ ÉMS
Ą wĘ tŇonĳBĎ=M’Ă yJ
ăĂ Myn¡ĂBĎ olË Cyh
¿Ď
MyĂnÌČS
Ę MhĆŔydŇĄqăĚpŇĘ Cř hŇĳĆènČmĘ tŇŁxăjĘS
Ę mĂ hŇQĆ¡’Ą : hŇYĲĎrĘtŇĂ wĘř hŇ¡JĎ lĘmřĂ hŇ¿ĎlgŇĘ xĎ
MyVmxw
+d Nkw ‘lĎotlĘ ’"s v.23 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.23 .g"d Nkw ’lm NorYĘxĆlĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.21
.w"dw h"dx ,b"d ,b"dx Nkw yryYb drĆsĄlĘ ’"s v.26 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.25 .‘"tw V"x ,rd"nq y"k
.r"tw y"k V"x ,b"d ,rd"nq y"k +b Nkw qlĆxĄwĘ ’"s v.30 .b"dx Nkw ’lm ynĂol’ĄhĎ yllhb ,ymlVwry Nk v.26
.r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw hJĎlĘmĂC ’"s v.33 .b"dxw b"d Nkw ’lm ylĂ’ĄyrĂW
Ę ’ČhĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.31
.‘"tw V"x Nkw MhĆydĄqĚpĘlĂ ’"s v.34 .hYĎrĘêĂ lbb rpsb ,y’br‘ml Nk v.33
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26. 35–54

ÈMyĂrČpŇĘ ’Ć=ynĲĄbŇĘ hŇQĆă’Ą
: tŇo’ĲmĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę C PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ mĂxĞwĲČ
tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ rkĆŇbĆělĘ yxĂŔlĘtŇČ ăè
Ě hČ ÉtxČjÄČ S
Ę mĂ xlČtęĆ CSlĘ ůMtŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ
NrĎě‘řĄ lĘ xlČt
ĳŇĎ CS ynăĄBĘ hŇQĆ¡’Ą wĘř : ynĲĂxĞêĲČhČĲ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ NxČtěČ lĘ yrĳĂkŇĘ BČhČ
MyĂnÌČS
Ę MhĆŔydŇĄqăĚpŇĘ lĂ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć=ynĲĄBĘ tŇŁxąjĘS
Ę mĂ hŇQĆă’Ą : ynĲĂrĎ‘ĲĄhĎ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ
: MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ PŇ soy=yn
¡Ą ĲĄ bŇĘ hŇQĆ¿’Ą tŇo’ĳmĄ Sm
ăĄ xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć MyS
ËĂ ŁlS
ĘC
y‘ŔĂ lĘBČhČ ÉtxČjÄČ S
Ę mĂ ‘lČbĆęlĘ ůMtŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÈNmĂyĎnĘbŇĂ ynăĄBĘ
: ymĲĂrĎyxĲĂ’ĞhĲĎ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ MrĎěyxĂ’ĞĲlČ yl
ĳĂ BĄS
Ę ’ČhĲĎ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ lBĄěS
Ę ’ČlĘ
Cy¿hĘIĲĂwČ : ymĲĂpĎŇCxĲhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ MpĎěCxlĘ ym
ĳĂ pĎŇCèĲhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ MpĎěCpŇS
Ę lĂ
: ymĲĂ‘ĞeĲČhČĲ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ NmĎŔ‘ĞnĲČlĘ yDĂŔrĘ’ČhĲĎ ÉtxČjČÄS
Ę mĂ Nm
ĳĎ ‘ĞnĲČwĘ DĘrĘ’ăČ ‘lČ¡bĆŇ =ynĄbŇĘ
PŇlĆ¡’Ć My‘ËĂBĎrĘ’ČwĘ hŇÌè
Ď mĂxĞ MhĆŔydŇĄqăĚpŇĘ Cř Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ =ynĲĄbŇĘ hŇQĆ¿’Ą
MxĎěCSlĘ MtŔĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÉNdĎŇ=ynĄbŇĘ hŇQĆą’Ą
: tŇo’ĲmĄ SS
¿Ą wĘ
=lJĎ : MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ND¡Ď tŇx
Ł ¿ jĘS
Ę mĂ hŇQĆË’Ą ym
ĳĂ xĎCèĲhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ
‘B
¿Č rĘ’ČwĘ PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ S
Ă wĘ hŇ‘ÌĎBĎrĘ’Č Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ lĂ ym
¡Ă xĎCèĲhČ tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ
ÉtxČjÄČ S
Ę mĂ hŇnĎęmĘyĂlĘ ůMtŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÈrS
Ą ’Ď ynăĄBĘ
: tŇo’ĲmĄ
: y‘ĲĂyrĂBĘhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ hŇ‘ěĎ yrĂbŇĘ lĂ ywĳS
Ă Ę IĂhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ ywĂěS
Ę yĂlĘ hŇnĎŔmĘIĂhČ
tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ l’ĄŔyJĂlĘmÄČ lĘ yrĳĂbŇĘ xĆhĲČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ rbĆŇxĆělĘ hŇ‘ĎŔyrĂbŇĘ ynăĄbŇĘ lĂ
=ynĲĄBĘ tŇx
Ł ¿ jĘS
Ę mĂ hŇQĆË’Ą : xrČW
ĲĎ rS
¡Ą ’Ď=tŇBČ MS
¿Ą wĘ : ylĲĂ’ĄyJĲĂlĘUČhČ
: tŇo’ĲmĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ PŇlĆ¡’Ć Myè
ËĂ mĂxĞwĲČ hŇÌS
Ď ŁlS
Ę Mh
ĳĆ ydŇĄqĲĚpŇĘ lĂ rS
¡Ą ’Ď
yl
ĳĂ ’ĄYĘxĘIČhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ l’ĄŔYĘxĘyČÄlĘ MtŔĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÉylĂêĎpŇĘ nČ ynąĄBĘ
tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ MQĄěS
Ă lĘ yrĳĂYĘIĂhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ rYĆyěĄlĘ : ynĲĂCGhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ yněĂ CgŇlĘ
hŇÌè
Ď mĂxĞ MhĆŔydŇĄqăĚpŇĘ C Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ yl
¡Ă êĎpŇĘ nČ tŇŁx¿jĘS
Ę mĂ hŇQĆË’Ą : ymĲĂQĄè
Ă hČ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉydŇĄCqjĘ hŇQĆ’Ąę : tŇo’ĲmĄ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ PŇlĆ¡’Ć My‘ËĂBĎrĘ’ČwĘ
: MyS
ĲĂ ŁlS
Ę C tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ęř PŇlĆĳ’Ď wĎ PŇlĆ¡’Ć tŇo’¿mĄ=SS
ĲĄ
sŘ24

hŇ¡ĎlxĞĲnČ BĘ ZrĆ’ËĎhĎ ql
¿Ą xĎêĲĄ hŇQĆ’ĄęlĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
otŇĳ lĎxĞĲnČ Ty‘¡ĂmĘêČ T‘ěČ mĘlČwĘ otŔlĎxĞĲnČ ÉhBĆrĘêČ bŇrČęlĎ : tŇomĲS
Ą rj
¿Č sĘmĂBĘ
Vy’
‘"t ,V"x Nkw ynĂdŇĎ‘ĄhĎ . . . NdŇĎ‘ĄlĘ ’"sb ,xtp NrČ‘ĄlĘ yqwbnzb v.36 .‘"tw y"t ,V"x Nkw hQĆ’Ą ’"s v.36
’"sb ,‘bČS
Ę C rybs v.51 .hmwts N’k Ny’ ’"sb v.42 .‘"tw V"x Nkw MhĆydĄqĚpĘlĂ ’"s v.41 .s"tw
.s"tw ‘"t ,V"x ,g"dx Nkw yrqw bytk ‘bČS
ĘC

35

36
37

38

39, 40

41
42
43

44

45
46, 47

48
49
50
51

52, 53
54

26. 55–27. 5
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ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć ql
¡Ą xĎyĲĄ lrĎěogŇBĘ=ëŇ’Č : otŇĲ lĎxĞĲnČ Nê
¡Č yĚ wydĎŔqĚpŇĘ yp
ăŇĂ lĘ Sy’Ăť
56 ot
Ňĳ lĎxĞĲnČ ql
¡Ą xĎêĲĄ lrĎŔoGhČ ÉyjĂ=l‘Č : ClxĲĎnĘyĂ Mt
¡ŇĎ b
Ł Ň ’Ğ=tŇoFĲmČ tŇom¿S
Ę lĂ
57 ůMt
ŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÈywĂQĄhČ ydăŇĄCqpŇĘ hŇQĆ’ĄÄwĘ
: T‘ĲĎmĘlĂ bŇr¡Č NyB
¿Ą
yrĂěrĎmĘlĂ yt
ĳŇĂ hĎuřĘ hČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ tŇhĎěqĘlĂ yeĂŔS
Ě rĘGăĄhČ ÉtxČjÄČ S
Ę mĂ NoSęrĘgĲĄŇlĘ
58 t
Ň xČąjČ S
Ę mĂ ynÁĂ bŇĘ QĂhČ tŇxČjÄČ S
Ę mĂ ywĂęlĄ tŇŁxăjĘS
Ę mĂ ű hŇQĆă’Ą : yrĲĂrĎUĘhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ
yx
ĳĂ rĘuĎhČ tŇxČ¡jČ S
Ę mĂ yS
ĂŔ CUhČ tŇxČăjČ S
Ę mĂ ÉylĂxĘUČhČ tŇxČąjČ S
Ę mĂ ÉynĂr
Ł bŇĘ xĆhĲČ
59 ywĂŔl
Ą =tŇBČ ÉdbĆŇkĆÄoy MrĎęmĘ‘Č tŇS
Ć ă’Ą ű MS
ăĄ wĘ : MrĲĎmĘ‘Č=tŇ’Ć dŇ¿lĂ oh tŇ¡hĎ qĘC
=tŇ’ĆwĘ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆ MrĎęmĘ‘ČlĘ dŇlĆê
ăĄwČ MyĂrĳĎYĘmĂBĘ yw¡ĂlĄlĘ Ht
ËŇĎ ’
Ł hŇd¿ĎŇlĘyĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ
60 ’Ch
ĳ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ bŇd¡ĎŇnĎ=tŇ’Ć Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČlĘ dŇălĄ CĎIĂwČ : MtĲŇĎ x
Ł ’Ğ My¿ĎrĘmĂ tŇ¡’Ą wĘ hŇS
ĆŔ m
Ł
61 Mb
¿ĎŇ yrĂqĘhČBĘ ’ChĳybŇĂ ’ĞwĲČ bŇd¡ĎŇnĎ tŇmĎ¿IĎwČ : rmĲĎtŇĎ y’ĲĂ=tŇ’ĆwĘ rz¡Ď‘ĎlĘ’Ć=tŇ’Ć
62 P
Ň lĆ’ĆŔ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇąS
Ď ŁlS
Ę MhĆęydŇĄqĲĚpŇĘ CyăhĘIĲĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇr¡ĎzĎ=S’ĲĄ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇBĘ CdęqĘjĲĎtŇĘ hĎ âlă ű yJ
ăĂ hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ SdŇĆŁxă=NBĆmĂ rk
¡ĎŇ zĎ=lJĎ
63 h
ŇS
ĆŔ m
Ł ydăŇĄCqjĘ hŇQĆ’Ąť : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ hŇlĎŔxĞĲnČ ÉMhĆlĎ Nê
ąČ nĂ=âlĲ yJĂţ
l‘¡Č bŇ’ĎŔom tŇŁbăŇrĘ‘ĲČBĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=tŇ’Ć CdÁqĘjĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ Nh
ĳĄ J
Ł hČ rz¡Ď‘ĎlĘ’ĆwĘ
64 Nh
ĳĄ J
Ł hČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇS
ĆŔ m
Ł ydăŇĄCqjĘmĂ Sy’ĂŔ hŇyĎhăĎ=âl ÉhQĆ’ĄÄbŇĘ C : oxĲrĄyĘ ND¿ĄrĘyČ
65 Mh
ĆŔ lĎ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=yJĲĂ : ynĲĎysĂ rB
¿Č dĘŇmĂBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć CdËŇqĘjĲĎ rS
¿Ć ’Ğ
hŇeĆŔpĚŇyĘř=NBĆ bŇăĄlJĎ=M’Ă yJĂť Sy’ĂŔ ÉMhĆmĄ rt
ąŇČ on=âlĲwĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ CtŇ¡mĚ yĎ tŇom¿
zk =NB
Ć dŇxĎępŇĘ lĎYĘ tŇonăBĘ hŇnĎbŇĘ rČÁqĘêĂwČ
: NCnĲ=NBĂ ‘ČS
¡Ě ohywĲĂ
PŇ ĳĄsoy=NbĆŇ hŇăè
Ć nČmĘ tŇŁx¡jĘS
Ę mĂlĘ hŇè
ĆŔ nČmĘ=NBĆ ryk
ăŇĂ mĎ=NBĆ Éd‘ĎlĘGĂ=NBĆ rpĆŇąxĄ
: hŇYĲĎrĘtŇĂ wĘ hŇ¡JĎ lĘmĂC hŇ¿ĎlgŇĘ xĎwĘ hŇ‘ĎŔnŁ hŇăĎlxĘmČ wytŔĎ nŁBĘ tŇomăS
Ę ÉhQĆ’ĄÄwĘ
2 M’
¡Ă yW
Ă eĘhČ yn¿ĄpŇĘ lĂwĘ NhĄŔJ
Ł hČ rzăĎ‘ĎlĘ’Ć ÉynĄpŇĘ lĂwĘ hŇS
Ćę m
Ł ynăĄpŇĘ lĂ hŇnĎdĘŇm
Ł Á ‘ĞêĲČwČĲ
3 ůrB
Ď dĘŇUĂBČ tŇămĄ ÈCnybŇĂ ’Ď : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ dŇ‘¡Ąom=lhĆŁ’Ĳ xtŇČ ¿jĆ hŇdĳŇĎ‘ĄhĲĎ=lkĎŇwĘ
xrČq
Ł ĳ =tŇdČŇ‘ĞB
ĲČ ho¡ĎhyĘ=l‘Č MydËĂŇ‘ĎoeĲhČ hŇdĎę‘ĄhĲĎ ëŇotŇă BĘ hŇyĎÁhĎ=âlĲ ’ChÄwĘ
4 ÉCnyb
ÄĂ ’Ď=MS
ĲĄ ‘rąČGĎyĂ hŇUĎăĎl : olĲ Cyh
¿Ď =âl Myn¡ĂbĎŇC tŇmĄŔ o’ăTĘxĆbŇĘ =yJĲĂ
yx
¿Ą ’Ğ ëŇotŇ¡ BĘ hŇEĎŔxĚ’Ğ CnQ
ăĎ =hŇnĎřêĘ NB
ĳĄ ol¡ Ny’¿Ą yJ
ËĂ oêŔxĘjČS
Ę mĂ ëŇoêămĂ
5
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ řN¡TĎ jĎS
Ę mĂ=tŇ’Ć hŇËS
Ćm
Ł bŇr¿ĄqĘIČwČ : CnybĲŇĂ ’Ď
55

rm’yw
‘"t ,V"x Nk =CnêĘ l"n v.4

.zk

.’lm hnĆCbyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.65

.ythqĽhČ wxyryb v.57
.ytbr +N v.5 .r"tw
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27. 6–28. 2

Nt
Ł Ä nĎ ůtr
Ł bŇĘ ŁDĲ ÈdxĎpŇĘ lĎYĘ tŇonăBĘ NJĄę : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ 6, 7
tŇ¿ČlxĞĲnČ =tŇ’Ć ê
ËĎ rĘbČŇ‘ĞhĲČwĘ MřĳhĆ ybŇĂ ’Ğ yx
ăĄ ’Ğ ëŇotŇ¡ BĘ hŇlĎŔxĞĲnČ tŇăČx
E Ě ’Ğ ÉMhĆřlĎ Nê
ąĄêĂ
ÉNbĄŇC tŇCmęyĎ=yJĲĂ Sy’
ăĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rB
ăĄ dČŇêĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’ĆwĘ : NhĲĆlĎ Nh
¡Ć ybŇĂ ’Ğ 8
Mê
¿Ć tŇČ nĘC tŇĳBČ ol¡ Ny’¿Ą=M’ĂwĘ : oêĲbŇĂ lĘ otŇ¡ lĎxĞĲnČ =tŇ’Ć Mê
¿ĆrĘbČŇ‘ĞhĲČwĘ olŔ Ny’ăĄ 9
yx
¿Ą ’ĞĲlČ otŇ¡ lĎxĞĲnČ =tŇ’Ć Mê
¿ĆtŇČ nĘC Myx
ĳĂ ’Č ol¡ Ny’¿Ą=M’ĂwĘ : wyxĲĎ’ĆlĘ otŇ¡ lĎxĞĲnČ =tŇ’Ć 10
bŇr¿
Ł uĎhČ orÂ’ĄS
Ę lĂ otęlĎxĞĲnČ =tŇ’Ć Mê
ăĆtŇČ nĘC ůwybŇĂ ’ĎlĘ ÈMyxĂ’Č Ny’ăĄ=M’ĂwĘ : wybĲŇĂ ’Ď 11
TjĎŔS
Ę mĂ tŇuăČxĚlĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄbŇĘ lĂ hŇtÁĎ yĘhÄĎ wĘ Ht
ĳŇĎ ’
Ł SrăČyĎwĘ oê¡xĘjČS
Ę UĂmĂ wyl
ËĎ ’Ą
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
Éh’ĄrĘC hŇĳĆh
E Č Myr¡ĂbĎŇ‘ĞhĲĎ rh
¿Č =l’Ć hŇËĄl‘Ğ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ 12
ê
¿Ď pŇĘ sČ’ĹĲnĆ wĘ HtŔĎ ’
Ł hŇtŇĎ y’
ăĂ rĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć 13
MtÄĆ yrĂmĘ žrS
Ć ’ĞJĲČ : ìŇyxĲĂ’Ď Nr¿
Ł hĞ’ĲČ PŇs’
¡Č ĹĲnĆ rS
¿Ć ’ĞJĲČ hŇêĎĳ’Ď =MGČ ìŇyU
¡Ć ‘Č=l’Ć 14
Mh
ĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ MyĂU¡ČbČŇ ynĂ¿S
Ą yDĂqĘhČlĘ hŇdĎŔ‘ĄhĲĎ ÉtbČŇyrĂmĘBĂ NYęĂ =rBČdĘŇmĂBĘ yjÁĂ
hŇS
ĆŔ m
Ł rB
ăĄ dČŇyĘwČ
: NYĲĂ=rBČdĘŇmĂ Sd¡ŇĄqĎ tŇ¿bČŇ yrĂmĘ=ymĲĄ Mh
ËĄ 15
Sy’
¡Ă rW
ĳĎ BĎ=lkĎŇlĘ tŇx
Ł ¡ CrhĲĎ yh
¿ĄŁl’Ĺ hoĎŔhyĘ dŇq
Ł ă pŇĘ yĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć 16
rS
¿Ć ’ĞwĲČ MhĆŔynĄpŇĘ lĂ É’ŁbŇyĎ rS
ąĆ ’ĞwĲČ MhĆęynĄpŇĘ lĂ ’Y
ăĄ yĄ=rS
Ć ’Ğ : hŇdŇĲĎ‘ĄhĲĎ=l‘Č 17
=Ny’ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ N’ŇŁ~ěJČ hoĎŔhyĘ tŇdăČŇ‘Ğ ÉhyĆhĘtŇĲĂ âląwĘ M’
ĳĄ ybŇĂ yĘ rS
ăĆ ’ĞwĲČ M’
¡Ą yYĂoyĲ
NCnŔ=NBĂ ‘ČS
ăĚ ohyĘ=tŇ’Ć ÉìlĘ=xqČ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇ‘ĲĆr
Ł Mh
¡Ć lĎ 18
ÉynĄpŇĘ lĂ otę’
Ł ê
ăĎ dĘŇmČ‘ĞhĲČwĘ : wyl
ĲĎ ‘Ď ì¡ŇdĘŇyĲĎ=tŇ’Ć ê
¿Ď kŇĘ mČsĲĎwĘ oBĳ xČCră=rS
Ć ’Ğ Sy’
¡Ă 19
hŇê
¿Ď tŇČ ĲnĎ wĘ : MhĲĆynĄy‘ĲĄlĘ otŇ¡ ’
Ł hŇt
¿ŇĎ yCĂYĂwĘ hŇdĳŇĎ‘ĄhĲĎ=lJĎ yn¡ĄpŇĘ lĂwĘ NhĄŔJ
Ł hČ rzăĎ‘ĎlĘ’Ć 20
rząĎ‘ĎlĘ’Ć ynĄÄpŇĘ lĂwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ tŇd¡ČŇ‘Ğ=lJĎ C‘ŔmĘS
Ę yĂ N‘Čm
ăČ lĘ wyl
ĳĎ ‘Ď ì¡ŇdĘŇohĲmĄ 21
C’ÁYĘyĲĄ wyjÄĂ =l‘Č hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Myr¡ĂC’hĲĎ Tj
¿Č S
Ę mĂBĘ olË l’Č¿S
Ď wĘ dŇŁmŔ‘ĞyĲČ ÉNhĄJ
Ł hČ
W‘ČIăČwČ : hŇdŇĲĎ‘ĄhĲĎ=lkĎŇwĘ oê¡’Ă l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=lkĎŇwĘ ’ChË C’b
Ł ę yĎ wyj
ăĂ =l‘ČwĘ 22
ÉynĄpŇĘ lĂ ÉChdÄĄmĂ‘ĞIĲČwČĲ ‘ČS
Ěę ohyĘ=tŇ’Ć xuăČIĂwČ otŇĳ ’
Ł ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇS
ĆŔ m
Ł
ChCĳĄYČyĘwČ wyl
¡Ď ‘Ď wydËŇĎyĎ=tŇ’Ć ëŇm
Ł Ì sĘIĂwČ : hŇdŇĲĎ‘ĄhĲĎ=lJĎ yn¡ĄpŇĘ lĂwĘ NhĄŔJ
Ł hČ rzăĎ‘ĎlĘ’Ć 23
: hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć wYČť : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ xk, 2
Mhl’
.V"x Nkw NhĆybĂ’
Ğ ’"s v.7

.V"xw rd"nq y"k ’"y Nkw NhĆlĎ ’"s v.7
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bŇyr¿ĂqĘhČlĘ CrěmĘS
Ę êĂ yxĂŔx
Ł ynĲĂ xČyrĄť yè
Čę ’ĂlĘ ymÁĂ xĘlČ ynÄĂ BĎrĘqĎ=tŇ’Ć Mh
ĳĆ lĄ’Ğ
hoĳĎhyl
ĲČ CbŇyr¡ĂqĘêČ rS
¿Ć ’Ğ hŇè
ĆŔ ’ĂhĲĎ hŇzĆť MhĆŔlĎ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : odĲŇ ‘ĞomĲBĘ yl
¡Ă
WbĆŇ¿JĆ hČ=tŇ’Ć : dŇymĲĂtŇĎ hŇ¿Ďl‘Ł MoI¡lČ MyĂn¿ČS
Ę Mm
ËĂ ymĂtŇĘ hŇÌĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
ĂÄ bĎŇJĘ
: MyĂB
ĲĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB
¿Ą hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ ynĂŔè
Ą hČ WbĆŇăJĆ hČ Ét’ĄwĘ rqĆŁBĳbČŇ hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ dŇ¡xĎ ’Ć
tŇ‘¿ĂybŇĂ rĘ tŇyt¡ĂŇJĎ NmĆ¿S
Ć BĘ hŇËĎlClBĘ hŇĳxĎ nĘmĂlĘ tŇlĆŁs¡ hŇËpĎŇ y’ĄhĲĎ tŇyrÌĂyW
Ă ‘ĞwĲČ
hŇ¡è
Ć ’Ă xČŁxŔynĂ xČyrăĄlĘ ynČŔysĂ rh
ăČ BĘ ÉhyĎW
Ě ‘ĞhĲĎ dŇym
ĳĂ êĎ tŇ¡Čl‘Ł : NyhĲĂhČ
ëŇsĆ¿nĆ ëŇËiĄ hČ SdŇĆu
Ł ę BČ dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ WbĆŇ¡JĆ lČ NyhĂŔhČ tŇ‘ăĂybŇĂ rĘ ÉoJsĘnĂwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ
tŇxÄČ nĘmĂJĘ MyĂB
ĳĎ rĘ‘ČhĲĎ NyB
ăĄ hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ ynĂŔè
Ą hČ WbĆŇăJĆ hČ Ét’ĄwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ rk
¡ĎŇ S
Ą
: hoĲĎhyl
ĲČ xČx
Ł ¡ ynĂ xČyr¿Ą hŇËè
Ąř ’Ă hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ ÉoJsĘnĂkŇĘ C rqĆŁBąhČ
MynęĂ r
Ł W
Ę ‘Ć ynăĄS
Ę C Mm
ĳĂ ymĂêĘ hŇ¡ĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
¿Ă bĎŇkŇĘ =ynĲĄS
Ę tŇBĎŔè
Č hČ ÉMoybŇĘ C
tŇ¿Čl‘Ł=l‘Č oêĳBČS
Č BĘ tŇ¡BČ S
Č tŇ¿Čl‘Ł : oJĲsĘnĂwĘ NmĆ¡è
Ć bČŇ hŇ¿ĎlClBĘ hŇËxĎ nĘmĂ tŇlĆŁsÌ
: HJĲĎsĘnĂwĘ dŇym
¡Ă êĎhČ
ÉMyĂnČÄS
Ę rqąĎbĎŇ=ynĲĄBĘ MyrĂÄjĎ hoĳĎhyl
ĲČ hŇ¡Ďl‘Ł CbŇyr¿ĂqĘêČ MkĆŔyS
Ą dĘŇxĎ ÉyS
Ą ’ŇrĎbŇĘ C
MynęĂ r
Ł W
Ę ‘Ć hŇăS
Ď ŁlS
Ę C : MmĲĂymĂêĘ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
ÌĂ bĎŇJĘ dŇxĎŔ’Ć lyĂ’ăČwĘ
tŇlĆŁsą MynęĂ r
Ł W
Ę ‘Ć ynăĄS
Ę C dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ rj
¡Ď lČ NmĆè
ĆŔ bČŇ hŇăĎlClBĘ ÉhxĎnĘmĂ tŇlĆŁsą
ÉhxĎnĘmĂ tŇlĆŁsą řNoręv
Ď ‘Ă Nră
Ł v
Ď ‘ĂwĘ : dŇxĲĎ’ĆhĲĎ lyĂ’¡ČlĎ NmĆè
ĆŔ bČŇ hŇăĎlClBĘ ÉhxĎnĘmĂ
: hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă xČŁxŔynĂ xČyrăĄ ÉhlĎ‘Ł dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ WbĆŇ¡JĆ lČ NmĆè
ĆŔ bČŇ hŇăĎlClBĘ
tŇ‘¿ĂybŇĂ rĘC lyĂ’ČęlĎ Nyh
ăĂ hČ tŇÌS
Ă ylĂS
Ę C rjÁĎ lČ hŇyÄĆhĘyĲĂ žNyhĂhČ yY
ăĂ xĞ MhĆęyJĄsĘnĂwĘ
ry‘ÄĂ W
Ę C : hŇĲnĎ è
Ď hČ yS
¡Ą dĘŇxĎlĘ oSŔdĘŇxĎBĘ ÉSdŇĆŁxÄ tŇ¿Čl‘Ł tŇ’ŇŁză NyĂyĳĎ WbĆŇ¡JĆ lČ Nyh
ËĂ hČ
: oJĲsĘnĂwĘ hŇ¡W
Ć ‘ĎyĲĄ dŇym
ËĂ êĎhČ tŇÌČl‘Ł=l‘Č hoĳĎhyl
ĲČ tŇ’Ň¡FĎ xČlĘ dŇËxĎ ’Ć MyE¿Ă‘Ă
SdŇĆŁxĳlČ Moy¡ rW
ËĎ ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČBĘ NoSę’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxăbČŇC
MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă gŇx
ĳĎ hŇ¡Ćh
E Č SdŇĆŁx¿lČ MoyË rW
¿Ď ‘Ď hŇè
ĎÄ mĂxĞb
ĲČŇ C : hoĲĎhyl
ĲČ xsČ¡jĆ
hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lJĎ SdŇĆq
Ł ĳ =’rĎqĘmĂ NoS
¡ ’ŇrĂhĲĎ MoI¿BČ : lk
ĲĄŇ ’ĎyĲĄ tŇo~¡mČ
rqËĎbĎŇ=ynĲĄBĘ MyrÌĂjĎ hoĎŔhyl
ĲČ ÉhlĎ‘Ł hŇąè
Ć ’Ă MêÄĆ bŇĘ rČqĘhĂwĘ : CWĲ‘ĞtĲŇČ âl¿
Cy¿hĘyĲĂ Mm
¡Ă ymĂêĘ hŇnĎŔS
Ď ynăĄBĘ ÉMyW
Ă bĎŇkŇĘ hŇ‘ąĎbŇĘ S
Ă wĘ dŇĳxĎ ’Ć lyĂ’ăČwĘ MyĂn¡ČS
Ę
ynÌĄS
Ę C rjĎęlČ MynÁĂ r
Ł W
Ę ‘Ć hŇS
ĎÄ ŁlS
Ę NmĆĳè
Ď bČŇ hŇăĎlClBĘ tŇlĆŁs¡ MtŔĎ xĎnĘmÄĂ C : Mk
ĲĆŇ lĎ
MynrV‘
.rsx Nr
Łv
Ď ‘Ă ’"s v.13

.b"dx Nkw lwgsb hè
Ć ’Ă ’"s v.8
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dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ WbĆŇ¡JĆ lČ hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ ÉNorv
Ď ‘Ă Norąv
Ď ‘Ă : CWĲ‘ĞêĲČ lyĂ’¡ČlĎ MynËĂr
Ł W
Ę ‘Ć 21
ÉdbČŇQĘmĂ : Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ rj
¡ĄkČŇlĘ dŇĳxĎ ’Ć tŇ’Ň¡FĎ xČ ry‘¿ĂW
Ę C : MyW
ĲĂ bĎŇJĘhČ tŇ‘¡ČbŇĘ S
Ă lĘ 22, 23
CW
ą ‘ĞêĲČ hŇQĆ’ĄÁJĎ : hŇQĆ’ĲĄ=tŇ’Ć CW
¡ ‘ĞêĲČ dŇym
ĳĂ êĎhČ tŇăČl‘ŁlĘ rS
¡Ć ’Ğ rqĆŁBŔhČ tŇăČl‘Ł 24
tŇÌČlo‘=l‘Č hoĳĎhyl
ĲČ xČx
Ł ¡ ynĂ=xČyrĲĄ hŇ¿è
Ą ’Ă MxĆËlĆ MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ÉMoIlČ
Mk
ĳĆŇ lĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ SdŇĆŁq¡=’rĎqĘmĂ y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ ÉMoIbČŇC : oJĲsĘnĂwĘ hŇ¡W
Ć ‘ĎyĲĄ dŇym
ËĂ êĎhČ 25
MyrĂęCJBĂhČ MoyăbŇĘ C
: CWĲ‘ĞtĲŇČ âl¿ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lJĎ 26
ÉSdŇĆq
Ł Ä =’rĎqĘmĲĂ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ Ł‘¡bĚŇS
ĲĎ BĘ hoĎŔhyl
ĲČ ÉhS
Ď dĎŇxĞ hŇąxĎ nĘmĂ MkĆÁbŇĘ yrĂÄqĘhČBĘ
hŇlĎÁo‘ MêÄĆ bŇĘ rČqĘhĂwĘ : CWĲ‘ĞtĲŇČ âl¿ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lJĎ MkĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ 27
hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă dŇĳxĎ ’Ć lyĂ’ăřČ MyĂn¡ČS
Ę rqËĎbĎŇ=ynĲĄBĘ MyrÌĂjĎ hoĎŔhyl
ĲČ ÉxČŁxÄynĂ xČyrąĄlĘ
hŇąS
Ď ŁlS
Ę NmĆĳè
Ď bČŇ hŇăĎlClBĘ tŇlĆs
Ł ¡ MtŔĎ xĎnĘmÄĂ C : hŇĲnĎ S
Ď yn¿ĄBĘ MyW
¡Ă bĎŇkŇĘ 28
NorŔv
Ď ‘Ă ÉNorv
Ď ‘Ă : dŇxĲĎ’ĆhĲĎ lyĂ’¡ČlĎ MynĂŔr
Ł W
Ę ‘Ć ÉynĄS
Ęř dŇxĎŔ’ĆhĲĎ rj
ăĎ lČ ÉMynĂr
Ł W
Ę ‘Ć 29
rj
¡ĄkČŇlĘ dŇĳxĎ ’Ć MyE¡Ă‘Ă ry‘¿ĂW
Ęř : MyW
ĲĂ bĎŇJĘhČ tŇ‘¡ČbŇĘ S
Ă lĘ dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ WbĆŇ¡JĆ lČ 30
Mk
¡ĆŇ lĎ=CyĲhĘyĲĂ Mm
¿Ă ymĂêĘ CW
ĳ ‘ĞêĲČ otŇ¡ xĎnĘmĂC dŇym
ËĂ êĎhČ tŇÌČl‘Ł dŇbÂČ QĘmĂ : Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ 31
: MhĲĆyJĄsĘnĂwĘ
=lJĎ MkĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉSdŇĆŁqÄ=’rĎqĘmĲĂ SdŇĆŁxęlČ dŇăxĎ ’ĆBĘ y‘ÁĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁxÄbČŇC Tk
MtÄĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ hŇ‘¡ĎCrêĘ Moy¿ CW
ĳ ‘ĞtĲŇČ âlă hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ 2
MyW
ÌĂ bĎŇJĘ dŇĳxĎ ’Ć lyĂ’ăČ dŇ¡xĎ ’Ć rqËĎBĎ=NBĆ rj
ÌČ hoĎŔhyl
ĲČ ÉxČŁxÄynĂ xČyrąĄlĘ hŇlĎÁ‘Ł
hŇąS
Ď ŁlS
Ę NmĆĳè
Ď bČŇ hŇăĎlClBĘ tŇlĆs
Ł ¡ MtŔĎ xĎnĘmÄĂ C : MmĲĂymĂêĘ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ 3
WbĆŇ¡JĆ lČ dŇxĎŔ’Ć Norăv
Ď ‘ĂwĘ : lyĂ’ĲĎlĎ Myn¡Ăr
Ł W
Ę ‘Ć yn¿ĄS
Ęř rjĎŔlČ ÉMynĂr
Ł W
Ę ‘Ć 4
rj
¡ĄkČŇlĘ tŇ’ŇĳFĎ xČ dŇ¡xĎ ’Ć MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ę C : MyW
ĲĂ bĎŇJĘhČ tŇ‘¡ČbŇĘ S
Ă lĘ dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ 5
HtŔĎ xĎnĘmĂC ÉdymĂêĎhČ tŇąČl‘ŁwĘ HtęĎ xĎnĘmĂC SdŇĆŁxÁhČ tŇlČÄ‘Ł ždbČŇQĘmĂ : Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ 6
: hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡è
Ć ’Ă xČŁxŔynĂ xČyrăĄlĘ MT
ĳĎ jĎS
Ę mĂJĘ Mh
¡Ć yJĄsĘnĂwĘ
MkĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉSdŇĆŁqÄ=’rĎqĘmĲĂ hŇEĆęhČ y‘ÁĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁxÄlČ žroW‘Ďb
ĲĆŇ C
7
MêÄĆ bŇĘ rČqĘhĂwĘ : CWĲ‘ĞtĲŇČ âl¿ hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ=lJĎ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ S
Ł Ĳ pŇĘ nČ=tŇ’Ć Mt
¡ŇĆ yeĂ‘ĂwĘ 8
MyW
ąĂ bĎŇJĘ dŇĳxĎ ’Ć lyĂ’ăČ dŇ¡xĎ ’Ć rqËĎBĎ=NBĆ rj
ÌČ xČŁxŔynĂ xČyrăĄ ÉhoĎhyl
ĲČ hŇąĎl‘Ł
hŇăĎlClBĘ tŇlĆŁs¡ MtŔĎ xĎnĘmÄĂ C : Mk
ĲĆŇ lĎ Cy¿hĘyĲĂ Mm
¡Ă ymĂêĘ hŇ‘ĎŔbŇĘ S
Ă ÉhnĎS
Ď =ynĲĄBĘ 9
NmVb
.s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k h"k ,b"d Nkw ynĄS
Ę C ’"s v.28
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw ynĄS
Ę C ’"s v.3 .Tk

.s"tw y"t ,V"x ,b"d Nkw lyĂ’ČwĘ ’"s v.27
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
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29. 10–27

10, 11

12

13

14

15
16
17

18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
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: dŇxĲĎ’ĆhĲĎ lyĂ’¡ČlĎ MynĂŔr
Ł W
Ę ‘Ć ÉynĄS
Ęř rjĎŔlČ ÉMynĂr
Ł W
Ę ‘Ć hŇąS
Ď ŁlS
Ę NmĆĳè
Ď bČŇ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ęř : MyW
ĲĂ bĎŇJĘhČ tŇ‘¡ČbŇĘ S
Ă lĘ dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ WbĆŇ¡JĆ lČ NorŔv
Ď ‘Ă ÉNorv
Ď ‘Ă
Ht
¡ŇĎ xĎnĘmĂC dŇymĂŔêĎhČ tŇăČl‘ŁwĘ ÉMyrĂjĚJĂhČ tŇ’ŇąFČ xČ dŇbÂČ QĘmĂ tŇ’ŇĳFĎ xČ dŇ¡xĎ ’Ć
śy‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁxălČ MoyÁ rW
ĎÄ ‘Ď žhè
Ď mĂxĞb
ĲČŇ C
: MhĲĆyJĄsĘnĂwĘ
Mt
¿ŇĆ GŁxČwĘ CW
ĳ ‘ĞtĲŇČ âlă hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lJĎ MkĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉSdŇĆq
Ł Ä =’rĎqĘmĲĂ
ÉxČx
Ł Ä ynĂ xČyrąĄ hŇè
ĄÄ ’Ă hŇlĎÁ‘Ł MêÄĆ bŇĘ rČqĘhĂwĘ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă ho¡Ďhyl
ĲČ gŇx
ËČ
=ynĲĄBĘ MyW
ÌĂ bĎŇJĘ MyĂnĳĎS
Ę Ml
ăĂ y’Ą rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę rqËĎbĎŇ=ynĲĄBĘ MyrÌĂjĎ hoĎŔhyl
ĲČ
NmĆĳè
Ď bČŇ hŇăĎlClBĘ tŇlĆs
Ł ¡ MtŔĎ xĎnĘmÄĂ C : CyĲhĘyĲĂ Mm
¿Ă ymĂêĘ rW
¡Ď ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č hŇËĎS
nĎ
ÉMynĂr
Ł W
Ę ‘Ć ynąĄS
Ęř MyrĂŔjĎ ÉrW
Ď ‘Ď hŇąS
Ď ŁlS
Ę lĂ dŇxĎę’ĆhĲĎ rj
ăĎ lČ MynÁĂ r
Ł W
Ę ‘Ć hŇS
ĎÄ ŁlS
Ę
dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ WbĆŇ¡JĆ lČ NorŔv
Ď ‘Ă ÉNoŁrřv
Ď ‘ĂwĘ : MlĲĂy’ĄhĲĎ yn¡ĄS
Ę lĂ dŇxĎŔ’ĆhĲĎ lyĂ’ăČlĎ
ÉdbČŇQĘmĂ tŇ’ŇĳFĎ xČ dŇ¡xĎ ’Ć MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ę C : MyW
ĲĂ bĎŇJĘ rW
¡Ď ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČlĘ
MyrÌĂjĎ ynęĂ è
Ą hČ MoIăbČŇC
: HJĲĎsĘnĂwĘ Ht
¡ŇĎ xĎnĘmřĂ dŇymĂŔêĎhČ tŇăČl‘Ł
hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
ÌĂ bĎŇJĘ MyĂnĳĎS
Ę Ml
ăĂ y’Ą rW
¡Ď ‘Ď Myn¿ĄS
Ę rqËĎbĎŇ=ynĲĄBĘ
MyW
ËĂ bĎŇJĘlČwĘ Ml
ÌĂ y’ĄĲlĎ MyrĂjĎlČţ MhĆÃyJĄsĘnĂwĘ Mt
ăŇĎ xĎnĘmĂC : MmĲĂymĂêĘ rW
¡Ď ‘Ď
tŇăČl‘Ł ÉdbČŇQĘmĂ tŇ’ŇĳFĎ xČ dŇ¡xĎ ’Ć MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ę C : TjĲĎS
Ę UĂJČ Mr¡ĎjĎsĘmĂBĘ
Myr¿ĂjĎ yS
ËĂ ylĂè
Ę hČ MoIÌbČŇC
: MhĲĆyJĄsĘnĂwĘ Ht
¡ŇĎ xĎnĘmĂC dŇymĂŔêĎhČ
rW
¡Ď ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
ÌĂ bĎŇJĘ MyĂnĳĎS
Ę Ml
ăĂ y’Ą rW
¡Ď ‘Ď=yêĲĄS
Ę ‘Č
Mr¡ĎjĎsĘmĂBĘ MyW
ËĂ bĎŇJĘlČwĘ Ml
ÌĂ y’ĄĲlĎ MyrĂjĎlČţ MhĆÃyJĄsĘnĂwĘ Mt
ăŇĎ xĎnĘmĂC : MmĲĂymĂêĘ
Ht
¡ŇĎ xĎnĘmĂC dŇymĂŔêĎhČ tŇăČl‘Ł ÉdbČŇQĘmĂ dŇĳxĎ ’Ć tŇ’Ň¡FĎ xČ ry‘¿ĂW
Ę C : TjĲĎS
Ę UĂJČ
MyĂnĳĎS
Ę Ml
ăĂ y’Ą hŇr¡ĎW
Ď ‘Ğ Myr¿ĂjĎ y‘ËĂybŇĂ rĘhĲĎ MoIÌbČŇC
: HJĲĎsĘnĂwĘ
MhĆÃyJĄsĘnĂwĘ Mt
ăŇĎ xĎnĘmřĂ : MmĲĂymĂêĘ rW
¡Ď ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
ÌĂ bĎŇJĘ
MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ę C : TjĲĎS
Ę UĂJČ Mr¡ĎjĎsĘmĂBĘ MyW
ËĂ bĎŇJĘlČwĘ Ml
ÌĂ y’ĄĲlĎ MyrĂjĎlČţ
: HJĲĎsĘnĂwĘ Ht
¡ŇĎ xĎnĘmřĂ dŇymĂŔêĎhČ tŇăČl‘Ł ÉdbČŇQĘmĂ tŇ’ŇĳFĎ xČ dŇ¡xĎ ’Ć
MyW
ÌĂ bĎŇJĘ MyĂnĳĎS
Ę Ml
ăĂ y’Ą hŇ‘¡ĎS
Ę êĂ Myr¿ĂjĎ yS
ËĂ ymĂxĞhĲČ MoIÌbČŇC
MyrĂjĎlČţ MhĆÃyJĄsĘnĂwĘ Mt
ăŇĎ xĎnĘmĂC : MmĲĂymĂêĘ rW
¡Ď ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ
Mly’l
’"s v.12 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ry‘ĂW
Ę C ’"s v.11 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw ynĄS
Ę C ’"s v.9
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ynĄS
Ę C ’"s v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +d Nkw hEĆhČ y‘ybVh
’"s v.24 .r"tw s"t ,V"x Nkw HtĎxĎnĘmĂC ’"s v.16 .NŁoŁrŁv
ĎŁ ‘ŁĂwĘŁ l‘ dwqn ’"sb ,’rtb +w l‘ dwqn v.15
.r"tw s"t ,’"t ,V"x Nkw MtĎxĎnĘmĂC ’"s v.25 .s"tw ‘"t ,’"t ,V"x ,’"d Nkw MtĎxĎnĘmĂC
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29. 28–30. 6

dŇĳxĎ ’Ć tŇ’Ň¡FĎ xČ ry‘¿ĂW
Ę C : TjĲĎS
Ę UĂJČ Mr¡ĎjĎsĘmĂBĘ MyW
ËĂ bĎŇJĘlČwĘ Ml
ÌĂ y’ĄĲlĎ 28
MoIÌbČŇC
: HJĲĎsĘnĂwĘ Ht
¡ŇĎ xĎnĘmĂC dŇymĂŔêĎhČ tŇăČl‘Ł ÉdbČŇQĘmĂ 29
hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
ÌĂ bĎŇJĘ MyĂnĳĎS
Ę Ml
ăĂ y’Ą hŇ¡Ďm
nŁ S
Ę Myr¿ĂjĎ yè
ËĂ è
Ă hČ
MyW
ËĂ bĎŇJĘlČwĘ Ml
ÌĂ y’ĄĲlĎ MyrĂjĎlČţ MhĆÃyJĄsĘnĂwĘ Mt
ăŇĎ xĎnĘmĂC : MmĲĂymĂêĘ rW
¡Ď ‘Ď 30
dŇymĂŔêĎhČ tŇăČl‘Ł ÉdbČŇQĘmĂ dŇĳxĎ ’Ć tŇ’Ň¡FĎ xČ ry‘¿ĂW
Ę C : TjĲĎS
Ę UĂJČ Mr¡ĎjĎsĘmĂBĘ 31
hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă Myr¿ĂjĎ y‘ËĂybŇĂ è
Ę hČ MoIÌbČŇC
: hĎyk
ĲĆŇ sĎnĘCř Ht
¡ŇĎ xĎnĘmřĂ 32
Mt
ăŇĎ xĎnĘmĂC : MmĲĂymĂêĘ rW
¡Ď ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
ÌĂ bĎŇJĘ MyĂnĳĎS
Ę Ml
ăĂ y’Ą 33
ry‘¿ĂW
Ę C : MřTĲĎjĎS
Ę mĂJĘ Mr¡ĎjĎsĘmĂBĘ MyW
ËĂ bĎŇJĘlČwĘ Ml
ÌĂ y’ĄĲlĎ MyrĂjĎlČţ MhĆÃJĄsĘnĂwĘ 34
: HJĲĎsĘnĂwĘ Ht
¡ŇĎ xĎnĘmřĂ dŇymĂŔêĎhČ tŇăČl‘Ł ÉdbČŇQĘmĂ dŇĳxĎ ’Ć tŇ’Ň¡FĎ xČ
âl¿ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=lJĎ Mk
ĳĆŇ lĎ hŇăĆh
y Ę êĲĂ tŇrĆY¡Ć‘Ğ ynĂŔymĂè
Ę hČ ÉMoIBČř
35
lyĂ’ăČ dŇ¡xĎ ’Ć rj
¿Č hoĎŔhyl
ĲČ ÉxČŁxÄynĂ xČyrąĄ hŇè
ĄÄ ’Ă hŇlĎÁ‘Ł MêÄĆ bŇĘ rČqĘhĂwĘ : CWĲ‘ĞtĲŇČ 36
rjÄĎ lČ MhĆęyJĄsĘnĂwĘ Mt
ăŇĎ xĎnĘmřĂ : MmĲĂymĂêĘ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă hŇËĎS
n Ď =ynĲĄBĘ MyW
ÌĂ bĎŇJĘ dŇĳxĎ ’Ć 37
ÉdbČŇQĘmĂ dŇĳxĎ ’Ć tŇ’Ň¡FĎ xČ ry‘¿ĂW
Ę C : TjĲĎS
Ę UĂJČ Mr¡ĎjĎsĘmĂBĘ MyW
ËĂ bĎŇJĘlČwĘ lyĂ’ÌČlĎ 38
Mk
ĳĆŇ ydŇĄ‘ĞomĲBĘ ho¡Ďhyl
ĲČ CW
¿ ‘ĞêĲČ hŇQĆË’Ą : HJĲĎsĘnĂwĘ Ht
¡ŇĎ xĎnĘmĂC dŇymĂŔêĎhČ tŇăČl‘Ł 39
Mk
¡ĆŇ yJĄsĘnĂlĘC MkĆŔytŇĄ x
Ł ă nĘmĂlĘC ÉMkĆŇytŇĄŁlĲ‘ŁlĘ MkĆęytŇĄ ŁbŇĲ dĘŇnĂwĘ MkĆÁyrĄdĘŇeĂmĂ dŇbČÄlĘ
hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ JĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł rmĆ’ŇI¿ŁwČ : Mk
ĲĆŇ ymĄlĘS
Č lĘC l
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ
hŇăĆz rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ tŇoFŔUČhČ yS
ăĄ ’ŇrĎ=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł rB
ąĄdČŇyĘwČ 2
‘bČŇąè
Ď hĂ=o’Ĳ hoĎęhyl
ĲČ rdŇĆnĆÁ rD
ŁÄ yĂ=yJĲĂ žSy’Ă : hoĲĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
¡Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ 3
’Y
¿Ą IŁhČ=lkĎŇJĘ orĳbĎŇDĘ lx
¡Ą yČ âl¿ oSŔpŇĘ nČ=l‘Č ÉriĎ’Ă rs
Ł ą ’ĘlĆ Éh‘ĎbĚŇS
Ę
tŇyb
¿ŇĄ BĘ riËĎ’Ă hŇr¿ĎsĘ’ĲĎwĘ hoĳĎhyl
ĲČ rdŇĆ¡nĆ rD¿
Ł tŇĂ =yJĲĂ hŇè
Ďě ’ĂwĘ : hŇW
ĲĆ ‘ĞyĲČ wyj
¡Ă mĂ 4
hŇrăĎsĘ’ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉHrĎsĎ’ĹwĲĆ HrĎędĘŇnĂ=tŇ’Ć hĎybÁĂ ’Ď ‘mÄČ S
Ď wĘ : hĎyrĲĆ‘ĚnĘBĂ hĎyb
¡ŇĂ ’Ď 5
riËĎ’Ă=lkĎŇwĘ hĎyrĆŔdĎŇnĘ=lJĎ ÉCmqÄĎ wĘ hĎyb
ĳŇĂ ’Ď Hl
¡Ď Syr¿ĂxĹhĲĆwĘ HS
ĎŔ pŇĘ nČ=l‘Č
MoyăBĘ ÈHtŇĎ ’
Ł hĎyb
ăŇĂ ’Ď ’ynÄĂ hĄ=M’ĂwĘ : MCqĲyĎ HS
¡Ď pŇĘ nČ=l‘Č hŇr¿ĎsĘ’ĲĎ=rS
Ć ’Ğ 6
w‘mV
TjĎS
Ę UĂJČ ’"s v.33 .s"tw y"t Nkw HJĎsĘnĂwĘ ’"s v.31 .r"tw s"t ,’"t ,V"x Nkw HtĎxĎnĘmĂC ’"s v.31
,V"x Nkw HtĎxĎnĘmĂC ’"s v.34 .z"lw +l qwspw x"y qwsp ly‘l Nyy‘ : y"Vrw r"t ,V"x ,rd"nq y"k w"T Nkw
y"k g"y Nkw MtĎxĎnĘmĂC ’"s v.37 .s"tw ‘"t ,V"x ,rd"nq y"k ’"y Nkw MoIbČC ’"s v.35 .r"tw s"t ,’"t
+d Myrdsw .x"sq Myqwspw .whlpyl’w [25:10—30:1] hVrph MV v.1 .l .r"tw s"t ,V"x ,rd"nq
MynmVw tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[28:26] Myrwkbh Mwybw ,[27:15] y"y dqpy ,[26:52] hl’l ,[25:10] sxnyp
qwsp +’ hymryb hymry yrbd hrTph v.2 .hVlVw MyVmxw tw’m hnmVw Mypl’ t‘bV twytw’w .h‘bVw
.+g qwsp +b d‘ +’

30. 7–31. 6

7

8
9

10
11
12

13

14
15

16
17
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MCqĳyĎ âlă HS
¡Ď pŇĘ nČ=l‘Č hŇr¿ĎsĘ’ĲĎ=rS
Ć ’Ğ hĎyrËĆsĎ’ĹwĲĆ hĎyrĆędĎŇnĘ=lJĎ ůo‘mĘS
Ď
Sy’ĂŔlĘ ÉhyĆhĘtŇĲĂ oyąhĎ=M’ĂwĘ : HtĲŇĎ ’
Ł hĎyb
¡ŇĂ ’Ď ’yn¿ĂhĄ=yJĲĂ HlĎŔ=xlČsĘyĲĂ ÉhoĎhywĲČ
: HS
ĲĎ pŇĘ nČ=l‘Č hŇr¡ĎsĘ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ hĎytŔĆ pĎŇW
Ę ’T
ăĎ bŇĘ mĂ o’ť hĎyl
ĳĆ ‘Ď hĎyr¡ĆdĎŇnĘC
hĎrËĆsĎ’ĹwĲĆ hĎyrĆędĎŇnřĘ CmqăĎwĘ Hl
ĳĎ SyrăĂxĹhĲĆwĘ o‘¡mĘS
Ď Moy¿BĘ HS
ËĎ y’Ă ‘m
¿Č S
Ď wĘ
’ynăĂyĎ ÈHS
Ď y’Ă ‘Čm
Łă S
Ę MoyÄBĘ M’ĂwĘţ : CmqĲĚyĎ HS
¡Ď pŇĘ nČ=l‘Č hŇr¿ĎsĘ’ĲĎ=rS
Ć ’Ğ
rS
¿Ć ’Ğ hĎytŔĆ pĎŇW
Ę ’T
ăĎ bŇĘ mĂ Ét’ĄwĘ hĎylĆŔ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉHrĎdĘŇnĂ=tŇ’Ć rpĄęhĄwĘ ůHtŇĎ o’
lJ
ŁË hŇĳS
Ď CrgŇĘ C hŇ¡Ďm
n Ď lĘ’Č rdŇĆ¿nĄwĘ : Hl
ĲĎ =xlČsĘyĲĂ ho¡ĎhywĲČ HS
ĳĎ pŇĘ nČ=l‘Č hŇr¡ĎsĘ’ĲĎ
=o’ hŇrĎdĳŇĎnĎ HS
¡Ď y’Ă tŇyB
¿Ą =M’ĂwĘ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď MCq¿yĎ HS
¡Ď pŇĘ nČ=l‘Č hŇr¿ĎsĘ’ĲĎ=rS
Ć ’Ğ
âl¿ HlĎŔ SrăĂxĹhĲĆwĘ ÉHS
Ď y’Ă ‘m
ąČ S
Ď wĘ : hŇ‘ĲĎbĚŇS
Ę BĂ HS
¡Ď pŇĘ nČ=l‘Č riËĎ’Ă hŇr¿ĎsĘ’ĲĎ
HS
¡Ď pŇĘ nČ=l‘Č hŇr¿ĎsĘ’ĲĎ=rS
Ć ’Ğ riËĎ’Ă=lkĎŇwĘ hĎyrĆŔdĎŇnĘ=lJĎ ÉCmqÄĎ wĘ Ht
ĳŇĎ ’
Ł ’yn¡ĂhĄ
’YĎÄom=lJĎ ůo‘mĘS
Ď MoyăBĘ ÈHS
Ď y’Ă ű Mt
¿ŇĎ ’
Ł rpĄÄyĎ žrpĄŇhĎ=M’ĂwĘ : MCqĲyĎ
ho¡ĎhywĲČ MrĎŔpĄŇhĞ HS
ăĎ y’Ă MCqĳyĎ âlă HS
¡Ď pŇĘ nČ ri
¿Čř ’ĂlĘC hĎyrËĆdĎŇnĘlĂ hĎyt
ÌŇĆ pĎŇW
Ę
HS
¿Ď y’Ă SpĆŇĳnĎ tŇeŁ‘řČ lĘ ri
¡Ď ’Ă tŇ‘¿ČbĚŇS
Ę =lkĎŇwĘ rdŇĆËnĄ=lJĎ : Hl
ĲĎ =xlČsĘyĲĂ
MoIămĂ ÈHS
Ď y’Ă Hl
¿Ď SyrĂÄxĞyĲČ žSrĄxĞhĲČ=M’ĂwĘ : CerĲĆpĄŇyĘ HS
¿Ď y’ĂwĘ Cem
¡Ć yqĂyĘ
hĎyl
ĳĆ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ hĎyr¡ĆsĎ’Ĺ=lJĎ=tŇ’Ć o’¿ hĎyrĆŔdĎŇnĘ=lJĎ=tŇ’Ć ÉMyqĂhĄwĘ ůMoy=l’Ć
Mt
¡ŇĎ ’
Ł rp
ËŇĄ yĎ rp
¿ŇĄ hĎ=M’ĂwĘ : o‘ĲmĘS
Ď Moy¿BĘ Hl
¡Ď Sr¿ĂxĹhĲĆ=yJĂ MtŔĎ ’
Ł MyqăĂhĄ
ÉhoĎhyĘ hŇąĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ MyuęĂ xĚhĲČ hŇQĆă’Ą : HnĲĎwŁ‘Ğ=tŇ’Ć ’W
¡Ď nĎwĘ o‘ĳmĘS
Ď yrăĄxĞ’ĲČ
: hĎybĲŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą hĎyr¡Ć‘ĚnĘBĂ oêŔbŇĂ lĘ bŇă’Ď =NyB
ĲĄ oêĳS
Ę ’ĂlĘ Sy’
¡Ă NyB
¿Ą hŇS
ĆŔ m
Ł =tŇ’Ć

’l, 2 l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉtmČqĘnĂ Mq
Ł ę nĘ
3

4
5
6

: rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
M‘ăĎhĎ=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł rB
ąĄdČŇyĘwČ : ìŇyUĲĆ‘Č=l’Ć PŇ s’
¿Ą Ď êĲĄ rx
¡Č ’Čř MynĳĂyĎdĘŇUĂhČ tŇ¡’Ą mĄ
tŇt
¿ŇĄ lĎ NyĎŔdĘŇmĂ=l‘Č ÉCyhĘyĲĂwĘ ’b
ĳĎŇ ~ĎlČ MyS
¡Ă nĎ’Ğ Mk
ËĆŇ êĘ’ĂmĲĄ CYÌlĘxĲĎhĄ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
tŇoFămČ É lk
ŁŇ lĘ hŇĳFĆ UČlČ PŇlĆ¡’Ć hŇFĆŔUČlČ PŇlĆ’Ćť : NyĲĎdĘŇmĂBĘ ho¡ĎhyĘ=tŇmČqĘnĂ
hŇĳFĆ UČlČ PŇlĆ¡’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yp
ăŇĄ lĘ’ČmĲĄ ÉCrsĘUĲĎIĂwČ : ’b
ĲĎŇ ~ĎlČ Cx¡lĘS
Ę êĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
hŇ¡FĆ UČlČ PŇlĆ¿’Ć hŇËS
Ćm
Ł Mt
¿ŇĎ ’
Ł xlČÄS
Ę IĂwČ : ’b
ĲĎŇ YĎ yY¿ĄClxĞ PŇlĆ¡’Ć rW
¿Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę
SdŇĆŁuËhČ yl
¿Ą kŇĘ C ’bĎŔ~ĎlČ ÉNhĄJ
Ł hČ rząĎ‘ĎlĘ’Ć=NBĆ sxÁĎ nĘyjÄĂ =tŇ’ĆwĘ MtŇĎ ’
Ł ţ ’b
ĳĎŇ ~ĎlČ
twrYYxw
Nk v.13 .w"T b"y qwsp Nmqlw +w +h qwsp ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw hyrdn=lJĎ ’"s v.8
.b"d Nkw ’lm toe‘ČlĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.14 .’"ydw g"d ,’"d Nkw Zmq riĎ’ĂlĘC y’xndml ,y’br‘ml
s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk rxČ’ČwĘ y"k Myrps bwrb ,rxČ’ČwĘ twyhl KyrY : Myrpws rwT‘ v.2 .’l
.r"tw
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31. 7–24

ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ NyĎŔdĘŇmĂ=l‘Č ÉC’BĘYĘIĂwČĲ : odĲŇ yĎBĘ hŇ‘¡ĎCrêĘhČ tŇor¿YĘY
Ł Ĳ xĞwĲČ
MhĆęylĄlĘxČ=l‘Č CgŇă rĘhĲĎ NyĎÁdĘŇmĂ ykĄÄlĘmČ=tŇ’ĆwĘ : rkĲĎŇzĎ=lJĎ CgŇ¡ rĘhČIĲČwČ hŇĳĆSm
Ł =tŇ’Ć
yk
ăŇĄ lĘmČ tŇS
Ć ¡mĄ xĞ ‘bČŇrĆŔ=tŇ’ĆwĘ ÉrCx=tŇ’ĆwĘ rCYą=tŇ’ĆwĘ ÉMqĆrĆÄ=tŇ’ĆwĘ ywąĂ’Ĺ=tŇ’Ć
l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CBÌS
Ę IĂwČ : bŇrĆxĲĎBĆ CgŇ¡ rĘhĲĎ ro‘ŔBĘ=NBĆ M‘ăĎlĘBĂ Ét’ĄwĘ NyĳĎdĘŇmĂ
Mh
ËĆ nĄřqĘmĂ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ Mê
ÌĎ mĘhĆBĘ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ Mj
ĳĎ TČ=tŇ’ĆwĘ Ny¡ĎdĘŇmĂ yS
¿Ą nĘ=tŇ’Ć
=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ MtŔĎ ŁbŇS
Ę omăBĘ ÉMhĆyrĄ‘ĲĎ=lJĎ tŇą’Ą wĘ : CzzĲĎBĎ Ml
¡Ď yxĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
xČoqĳlĘUČhČ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ llĎŔè
Ď hČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉCxqĘIĂwČ : S’ĲĄBĎ CpŇ¡ rĘW
ĲĎ Mt
ĳŇĎ r
Ł yTĲĂ
tŇdăČŇ‘ĞÍl’ĆwĘ NhĄÁJ
Ł hČ rzÄĎ‘ĎlĘ’Ć=l’ĆwĘ žhS
Ćm
Ł =l’Ć C’bĂÃIĎwČ : hŇmĲĎhĄBĘbČŇC Md¡ĎŇ’ĎB
ĲĎ
hŇĳĆx
n Ğ UĲČhČĲ=l’Ć ll
¡Ď è
Ď hČ=tŇ’ĆwĘ xČoqËlĘUČhČ=tŇ’ĆwĘ yb
ÌŇĂ è
Ę hČ=tŇ’Ć l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ
C’ÁYĘIÄĄwČ
: oxĲrĄyĘ ND¿ĄrĘyČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ bŇ’ĎŔom tŇŁbăŇrĘ‘ĲČ=l’Ć
ZCx¡mĂ=l’Ć Mt
ĳŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ y’¿ĄyW
Ă nĘ=lkĎŇwĘ Nh
ËĄ J
Ł hČ rzÌĎ‘ĎlĘ’ĆwĘ hŇS
ĆÄ m
Ł
yrăĄW
Ď wĘ ÉMypŇĂ lĎ’ĞhĲĎ yrąĄW
Ď lyĂx
ĳĎhĆ ydăŇĄCqjĘ l‘¡Č hŇS
ĆŔ m
Ł PŇY
Ł ă qĘIĂwČ : hŇĲnĆ xĞUĲČlČĲ
Mt
¡ŇĆ yIĂxĂhĲČ hŇĳĆSm
Ł Mh
¡Ć ylĄ’Ğ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : hŇmĲĎxĎlĘUĂhČ ’b
¿ĎŇ ~ĘmĂ My’
¡Ă BĎhČ tŇo’ŔUĄhČ
=rsĎmĘlĂ M‘ĎŔlĘBĂ rb
ăČŇ dĘŇBĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄbŇĘ lĂ CyÄhĎ hŇeĎhĄÁ řNăhĄ : hŇb
ĲĎŇ qĄnĘ=lJĎ
hŇêěĎ ‘ČwĘ : hoĲĎhyĘ tŇd¿ČŇ‘ĞB
ĲČ hŇ¡pĎŇ GĄUČhČ yh
¿Ă êĘwČ ro‘ĳjĘ=rbČŇDĘ=l‘Č ho¡ĎhyB
ĲČ l‘Čm
¿Č
: CgŇrĲ
Ł hĞ rk
¡ĎŇ zĎ bŇ¿JČ S
Ę mĂlĘ Sy’
ËĂ tŇ‘Čd¿ČŇyŁ hŇè
Ďę ’Ă=lkĎŇwĘ PŇĳFĎ BČ rk
¡ĎŇ zĎ=lkĎŇ CgŇ¿ rĘhĂ
MêęĆ ’ČwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ Cy¡xĞhĲČ rk
ĳŇĎ zĎ bŇăJČ S
Ę mĂ C‘¡dĘŇyĲĎ=âl rS
¿Ć ’Ğ MyS
ĂŔ eĎBČ PŇăFČ hČ É lk
ŁŇ wĘ
llĎęxĎB
ĲĆ ‘ČgăŇĄnŁ ű lk
ŁŇă wĘ SpĆŇnĆÁ gŇrĄÄh
Ł ž lJ
Ł Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČlČĲ ZCx¿mĂ CnËxĞ
=lkĎŇwĘ : Mk
ĲĆŇ ybŇĂ S
Ę C Mê
¡Ć’Č y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăbČŇC ÉyS
Ă ylĂè
Ę hČ MoIąBČ C’ÂFĘxČtŇĘ êĲĂ
: C’FĲĎxČtŇĘ êĂ Z‘ĳĄ=ylĂJĘ=lkĎŇwĘ MyE¡Ă‘Ă hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ=lkĎŇwĘ ro‘Ë=ylĂJĘ=lkĎŇwĘ dŇgĆŇB
ÌĆ
My’
¡Ă BĎhČ ’bĎŔ~ĎhČ yS
ăĄ nĘ’Č=l’Ć ÉNhĄJ
Ł hČ rząĎ‘ĎlĘ’Ć rmĆ’ŇŁIÄwČ
ëŇ¿’Č : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ hŇrĎŔoêhČ tŇuăČxĚ tŇ’ŇzŁť hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ
lyd¡ĂŇBĘhČ=tŇ’ĲĆř lzĆŔrĘBČhČ=tŇ’Ćř ÉtS
Ć ŁxÄeĘhČ=tŇ’ĲĆř PŇsĆĳĎJhČ=tŇ’ĆwĘ bŇ¡hĎ EĎhČ=tŇ’Ć
rhĄŔTĎwĘ ÉS’ĄbĎŇ Cryb
ąŇĂ ‘ĞêĲČ S’ĄębĎŇ ’b
Ł ăŇ yĎ=rS
Ć ’Ğ rbÂĎ DĎ=lJĎ : tŇrĆpĲŇĎ ‘ŁhĲĎ=tŇ’ĆwĘ
: MyĂUĲĎbČŇ Cryb
¿ŇĂ ‘ĞêĲČ S’
¡Ą BĎ ’b
Ł ËŇ yĎ=âlĲ rS
ÌĆ ’Ğ lk
ŁÄ wĘ ’F
ĳĎ xČtŇĘ yĂ hŇD¡ĎnĂ ym
¿Ą BĘ ëŇ’Čě
=l’Ć C’b
Ł ¿Ň êĎ rx
¡Č ’ČwĘ Mê
ĳĆrĘhČTĘC y‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ MoI¿BČ Mk
ËĆŇ ydŇĄgŇĘ BĂ Mê
ÌĆsĘBČkŇĂ wĘ
hnxmh
s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw =lJĎ=l’w ’"s v.12 .y"tw ‘"t ,V"x ,b"yd ,w"dx ,b"d Nkw ’lm MhĆynĄqĘmĂ ’"s v.9
.‘"tw V"x Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.22 .b"d Nkw hymrgl ű Nh
ăĄ ’"s v.16 .r"tw
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’W
Ďę : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
: hŇĲnĆ xĞUĲČhČĲ
NhĄŔJ
Ł hČ rzăĎ‘ĎlĘ’ĆwĘ ÉhêĎ’Č hŇĳmĎ hĄBĘbČŇC Md¡ĎŇ’ĎB
ĲĎ ybĂŔè
Ę hČ ÉxČoÄqÄlĘmČ S’Ňrą
Ł tŇă’Ąř
hŇmĎŔxĎlĘUĂhČ yW
ăĄ pŇĘ ŁêĲ NyBĄť xČoqŔlĘUČhČ=tŇ’Ć ÉtĎyYÄĂ xĎwĘ : hŇdŇĲĎ‘ĄhĲĎ tŇob¿Ň’Ğ yS
¡Ą ’ŇrĎwĘ
tŇ’ÂĄ mĄ hoĎęhyl
ĲČ skĆŇmĆÁ ÉtĎm
Ł rĲĄhĞwĲČ : hŇdŇĲĎ‘ĄhĲĎ=lJĎ Nyb
¡ŇĄ C ’b
ĳĎŇ ~ĎlČ My’
¡Ă YĘIĲŁhČ
tŇo’ĳUĄhČ Sm
¡Ą xĞmĲĄ SpĆŇnĆŔ dŇăxĎ ’Ć ’bĎŔ~ĎlČ My’
ăĂ YĘIĲŁhČ ÉhmĎxĎlĘUĂhČ yS
ąĄ nĘ’Č
Mt
¡ŇĎ yYĂxĞUĲČmĲĂ : N’ŇŁ~ĲhČ=NmĂC Myr¡Ăm
Ł xĞhĲČ=NmĂC rqĎŔBĎhČ=NmĂC ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ=NmĂ
=ynĲĄBĘ tŇYÄĂ xĞUĲČmĂC : hoĲĎhyĘ tŇm
¿Č CrêĘ Nh
¡Ą J
Ł hČ rz¿Ď‘ĎlĘ’ĆlĘ hŇê
ËĎ tŇČ ĲnĎ wĘ CxuĳĎêĂ
rqËĎBĎhČ=NmřĂ MdÌŇĎ’ĎhĲĎ=NmĂ Myè
Ăę mĂxĞhĲČ=NmĂ zx
ăĚ ’Ď ű dŇăxĎ ’Ć ű xuăČêĂ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ
MIĂŔwĂlĘĲlČ ÉMtŇĎ ’
Ł hŇê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ hŇĳmĎ hĄBĘhČ=lJĎmřĂ N’Ň~
Ł ¡ hČ=NmĂC Myr¿Ăm
Ł xĞhĲČ=NmřĂ
rS
ËĆ ’ĞJĲČ Nh
ĳĄ J
Ł hČ rz¡Ď‘ĎlĘ’ĆwĘ hŇS
ĆŔ m
Ł W‘ČIăČwČ : hoĲĎhyĘ NJ
¿Č S
Ę mĂ tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂ yrĄěmĘS
ŁĲ
M‘ăČ Cz¡zĘB
ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ zBĎŔhČ rtŇĆ ăyĆ xČoqŔlĘUČhČ ÉyhĂyĘwČĲ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ
: MypĲŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ¿mĄ xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă wĘ PŇlĆË’Ć tŇo’¿mĄ=SS
ĲĄ N’ŇŁYę ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ
: PŇlĆ’ĲĎ Myè
¡Ă S
Ă wĘ dŇ¿xĎ ’Ć MyrĂěm
Ł xĞwĲČ : PŇlĆ’ĲĎ My‘¡ĂbŇĘ S
Ă wĘ MyĂn¿ČS
Ę rqěĎ bĎŇC
SpĆŇnĆě=lJĎ rk
ĳŇĎ zĎ bŇăJČ S
Ę mĂ C‘¡dĘŇyĲĎ=âl rS
¿Ć ’Ğ MyS
ĂŔ eĎhÄČ =NmĂ MdĎŔ’Ď SpĆŇănĆwĘ
’b
ĳĎŇ ~ĎBČ My’
¡Ă YĘIĲŁhČ qlĆxĄě hŇYĎŔxĹUĲĆhČĲ ÉyhĂêĘwČ : PŇlĆ’ĲĎ MyS
¡Ă ŁlS
Ę C MyĂn¿ČS
Ę
Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă wĘ PŇlĆ’ĆŔ MyS
ăĂ ŁlS
Ę C ÉPlĆ’ĆÄ tŇo’¿mĄ=SŁlĲS
Ę N’ŇŁ~ęhČ rj
ăČ sĘmĂ
Sm
¿Ą xĎ tŇo’¡mĄ SS
¿Ą N’ŇŁ~ĳhČ=NmĂ ho¡Ďhyl
ĲČ skĆŇ¿UĆ hČ yh
ËĂ yĘwČ : tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ
MyĂn¿ČS
Ę ho¡Ďhyl
ĲČ Ms
¿Ď kŇĘ mĂC PŇlĆĳ’Ď MyS
¡Ă ŁlS
Ę C hŇ¿è
ĎS
Ă rqĎŔBĎhÄČ wĘ : My‘ĲĂbŇĘ S
Ă wĘ
ho¡Ďhyl
ĲČ Ms
¿Ď kŇĘ mĂC tŇo’ĳmĄ Sm
ăĄ xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć MyS
¿Ă ŁlS
Ę MyrĂěm
Ł xĞwĲČ : My‘ĲĂbŇĘ S
Ă wĘ
MyĂn¿ČS
Ę hoĎŔhyl
ĲČ ÉMsĎkŇĘ mĂC PŇlĆĳ’Ď rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿è
ĎS
Ă MdĎŔ’Ď SpĆŇănĆwĘ : Myè
ĲĂ S
Ă wĘ dŇ¿xĎ ’Ć
rz¡Ď‘ĎlĘ’ĆlĘ hoĎŔhyĘ tŇm
ăČ CrêĘ ÉskĆŇmĆÄ=tŇ’Ć hŇS
Ćę m
Ł Nê
ăĄIĂwČ : SpĆŇĲnĎ MyS
¡Ă ŁlS
ĘC
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ tŇyY
¡Ă xĞUĲČmĲĂC : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ Nh
ĳĄ J
Ł hČ
hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ tŇ¿YČ xĹmĲĆ yh
ËĂ êĘwČ : My’ĲĂbŇĘ Ł~ĲhČ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ=NmĂ hŇS
ĆŔ m
Ł hŇăYĎ xĎ ÉrS
Ć ’Ğ
Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ăř PŇlĆ’ĆŔ MyS
ăĂ ŁlS
Ę C ÉPlĆ’ĆÄ tŇo’¿mĄ=SŁlĲS
Ę N’ŇŁ~ĳhČ=NmĂ
MyS
¿Ă ŁlS
Ę MyrĂěm
Ł xĞwĲČ : PŇlĆ’ĲĎ MyS
¡Ă ŁlS
Ę C hŇ¿è
ĎS
Ă rqěĎ bĎŇC : tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ
hŇS
ĆÁ m
Ł xuÄČ IĂwČ : PŇlĆ’ĲĎ rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿è
ĎS
Ă MdĎŔ’Ď SpĆŇănĆwĘ : tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ PŇlĆ¡’Ć
tYxmm
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw =NmĂC ’"s v.30 .’"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =t’Ć ’"s ,yllhb Nk v.26
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw t‘ČbĘS
Ă wĘ ’"s v.43 .s"tw ‘"t ,y"t ,y"k V"x Nkw =lJĎmĂC ’"s v.30
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31. 48–32. 7

Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=NmĂ Myè
ĂŔ mĂxĞhĲČ=NmĂ dŇăxĎ ’Ć ÉzxĚ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇY
ăĂ xĞUĲČmĂ
hoĎŔhyĘ NJ
ăČ S
Ę mĂ ÉtrĆmĆÄS
Ę mĂ ÉyrĄmĘŁSĲ MIĂęwĂlĘĲlČ MtÁĎ ’
Ł NêÄĄ IĂwČ hŇĳmĎ hĄBĘhČ=NmĂC
rS
¡Ć ’Ğ MydĂěqĚjĘhČ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉCbŇrĘqĘIĂwČĲ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : tŇo’ĲUĄhČ yr¿ĄW
Ď wĘ Myp
¡ŇĂ lĎ’ĞhĲĎ yr¿ĄW
Ď ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ yp
ăŇĄ lĘ’ČlĘ
dŇq¿ČpŇĘ nĂ=âlĲwĘ CndĳŇĄyĎřBĘ rS
ăĆ ’Ğ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂhČ yS
¿Ą nĘ’Č S’ŇrË
Ł =tŇ’Ć C’ęW
Ę ĲnĎ ìŇydăŇĆbĎŇ‘Ğ
ÉbhĎzĎ=ylĲĂřkŇĘ ’Y
ąĎ mĎ rS
ĆÄ ’Ğ žSy’Ă hoĎęhyĘ NB
ăČ rĘqĎ=tŇ’Ć bŇrĄ
Â qĘeČwČ : Sy’ĲĂ Ceř¡UĆ mĂ
yn¿ĄpŇĘ lĂ Cnyt
¡ŇĄ S
Ł pŇĘ nČ=l‘Č rj
¿ĄkČŇlĘ zm
ĳĎ CkŇwĘ lygăŇ‘
Ă Ď tŇ‘ČB
¡Č TČ dŇymĂŔYĎwĘ hŇdăĎŇ‘ĎYĘ’Ć
yl
¿Ă JĘ lJ
Ł¡ Mê
ĳĎ ’ĂmĲĄ bŇ¡hĎ EĎhČ=tŇ’Ć Nh
ËĄ J
Ł hČ rzÌĎ‘ĎlĘ’ĆwĘ hŇS
ĆÁ m
Ł xuÄČ IĂwČ : hoĲĎhyĘ
hŇè
ĎÄ S
Ă hoĎŔhyl
ĲČ ÉCmyrĂÄhĄ rS
ąĆ ’Ğ hŇmĎęCrêĘhČ bŇăhČ zĘ=lJĎ ű yh
ăĂ yĘwČ : hŇW
ĲĆ ‘ĞmĲČ
MypĂŔlĎ’ĞhĲĎ yrăĄW
Ď Ét’ĄmĄ lqĆĳS
Ď Myè
¡Ă mĂxĞwĲČ tŇo’¿mĄ=‘bČŇS
Ęř PŇlĆË’Ć rW
¿Ď ‘Ď
xuÄČ IĂwČ : olĲ Sy’
¿Ă Cz¡zřĘ B
ĲĎ ’bĎŔ~ĎhČ ÉyS
Ą nĘ’Č : tŇo’ĲUĄhČ yr¿ĄW
Ď tŇ¡’Ą mĄC
tŇo’ĳUĄhČwĘ Myp
¡ŇĂ lĎ’ĞhĲĎ yr¿ĄW
Ď tŇË’Ą mĄ bŇhĎŔEĎhČ=tŇ’Ć ÉNhĄJ
Ł hČ rząĎ‘ĎlĘ’ĆwĘ hŇS
ĆÁ m
Ł
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ lĂ Nor¿JĎzĂ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă=l’Ć ÉotŇ’
Ł C’b
ąŇĂ IĎwČ
sŘ30

48
49

50

51
52

53, 54

C’ÂrĘIĂwČ dŇŁ’ĳmĘ MCYă‘Ď dŇg¡ŇĎ=ynĄbŇĘ lĂwĘ Nb
ËĄŇ C’rĘ ynÌĄbŇĘ lĂ hŇÂh
yĎ Ď bŇrČę ű hŇăĆq
n Ę mĂC bl
: hŇĲnĆ qĘmĂ Moq¿mĘ Moq¡UĎhČ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ dŇ‘ĎŔlĘGĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ’ĆwĘ ÉrzĄ‘ĘyČ ZrĆ’
ąĆ=tŇ’Ć
rzăĎ‘ĎlĘ’Ć=l’ĆwĘ ÉhS
Ćm
Ł =l’Ć CrąmĘ’ŇIĲŁwČ Nb
ĳĄŇ C’rĘ ynăĄbŇĘ C dŇg¡ŇĎ=ynĄbŇĘ C’b
Ł ¿Ň IĎwČ 2
hŇrĎŔmĘnĂwĘ rzăĄ‘ĘyČwĘ ÉNŁbŇydĂŇwĘ tŇorąřTĎ‘Ğ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ y’¿ĄyW
Ă nĘ=l’ĆwĘ NhĄŔJ
Ł hČ 3
hŇąJĎ hĂ rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ : N‘Ł Ĳ bŇĘ C ob¡ŇnĘC Mb
¿ĎŇ W
Ę C hŇĳĄřl‘ĎlĘ’ĆwĘ NoB¡S
Ę xĆwĘ 4
: hŇĲnĆ qĘmĂ ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ wĘ ’wh
ĳĂ hŇ¡Ćq
n Ę mĂ ZrĆ’¿Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇdăČŇ‘Ğ ÉynĄpŇĘ lĂ ÉhoĎhyĘ
ZrĆ’ÌĎhĎ=tŇ’Ć NêÂČ yĚ ìŇynĆŔy‘ĄBĘ ÉNxĄ Cn’ŇąYĎ mĎ=M’Ă CręmĘ’ŇIĲŁwČ
5
hŇS
ĆŔ m
Ł rmĆ’ŇIăŁwČ : NDĲĄrĘIČhČ=tŇ’Ć Cnr¡ĄbŇĂ ‘ĞêĲČ=l’Č hŇĳĎx
E Ě ’ĞĲlČ ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ tŇ’ŇEŁËhČ 6
CbŇS
Ęê
¿Ą Mê
¡Ć ’ČwĘ hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ ÉC’b
Ł Ä yĎ MkĆęyxĄ’ĲČhČ Nb
ĳĄŇ C’rĘ ynăĄbŇĘ lĂwĘ dŇg¡ŇĎ=ynĄbŇĘ lĂ
ZrĆ’ĎŔhĎ=l’Ć ÉrŁbŇ‘ĞmĲĄ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ bŇ¡Ąl=tŇ’Ć Nw’Ŕwnřt hŇUĎăĎlwĘ : hŇp
ŁŇĲ 7
Ntn=rV’
,=ylĄkĘ rybs v.50 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.49 .d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw CndĄyĎBĘ ’"s v.49
,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk =‘bČS
Ę C ’"sb ,=‘bČS
Ę C rybs v.52 .rd"nq y"k +T Nkw yrqw bytk =ylĄkĘ ’"sb
Nkw xtp PTx CzzĞBĎ tYqmb ,w"dw h"dx ,b"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.53 .r"tw s"t
.lwgs hl
ĳĆ‘ĎlĘ’ĆwĘ ’"s v.3 .rsx tr
Ł TĎ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.3 .bl .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,d"dx
Nkw yrqw bytk NC’ynĂtĘ ’"sb ,h’mdq +w l‘ dwqn NC’CŁntĘ y’xndml ,yrq NC’ynĂtĘ ,bytk NC’CntĘ y’br‘ml v.7
.y"k Myrps tYqmb

32. 8–25
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10
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14
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18
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20
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23
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Sd¿ŇĄuĎmĂ Mt
ËŇĎ ’
Ł yx
¿Ă lĘS
Ď BĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ CW
¡ ‘Ď hŇŁJ¿ : hoĲĎhyĘ Mh
¡Ć lĎ Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ
ÉC’rĘIĂwČ loJęS
Ę ’Ć lxČăČ=d
n Ň ‘Č ClÂ‘ĞIĲČwČĲ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć tŇo’¿rĘlĂ ‘Čn¡ĄrĘBČ
ZrĆ’ĎŔhĎ=l’Ć É’ŁbŇ=yêĂlĘbŇĂ lĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ bŇ¡Ąl=tŇ’Ć C’yněĂ IĎwČ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć
‘b
¡ČŇ è
Ď IĂwČ ’ChĳhČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ PŇ¿’Č =rxČIĲĂwČ : hoĲĎhyĘ Mh
¡Ć lĎ Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ
ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ MyĂrČęYĘUĂmĂ Myl
ăĂ ‘ŁhĲĎ MyS
ĂÁ nĎ’ĞhĲĎ C’ÄrĘyĂ=M’Ă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
bŇŁqĳ‘ĞyĲČlĘCĲ qx
¡Ď YĘyĂlĘ Mh
¿Ď rĎbŇĘ ’ČlĘ yêĂ‘ĘËBČ S
Ę nĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ tŇ’Ąť hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ
NCnĳ=NBĂ ‘ČS
¡Ě ohywĲĂ yEĂŔ nĂuĘhČ ÉheĆřpĚŇyĘ=NBĆ bŇąĄlJĎ yêÂĂ lĘBĂ : yrĲĎxĞ’ĲČ C’¡lĘmĂ=âlĲ yJ
¿Ă
rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉM‘ĄnĂyĘwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉhoĎhyĘ PŇą’Č =rxČIĲĂwČ : hoĲĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ C’¡lĘmĂ yJ
¿Ă
: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rř¡ĎhĎ hŇ¿W
Ć ‘ŁhĲĎ roDŔhČ=lJĎ ÉMê
Ł =dŇ‘Č hŇĳĎS
n Ď My‘¡ĂBĎrĘ’Č
tŇojăsĘlĂ My’
ĳĂ FĎxČ MyS
ăĂ nĎ’Ğ tŇCB¡rĘêČ MkĆŔytŇĄ ŁbăŇ’Ğ tŇxČêČť MêęĆ mĘqČ hŇăĄh
e Ă wĘ
PŇsyĎwĘ
ăČ wyrĎŔxĞ’ĲČmĲĄ ÉNbĚŇCStŇĘ yJ
ąĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l’Ć ho¡ĎhyĘ=PŇ’Č Nor¿xĞ l‘ËČ dŇo‘ę
: hŇĲEĆhČ M‘¿ĎhĎ=lkĎŇlĘ Mê
¡ĆxČS
ĲĂ wĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ ox¡yeĂhČlĘ dŇo‘Ŕ
Myr¡Ă‘ĎwĘ hŇŁjĳ Cnn
¡Ąř qĘmĂlĘ hŇ¿Ćb
n ŇĘ nĂ N’ŇŁYË tŇr¿
Ł dĘŇGĂ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ ÉwylĎ’Ą CS
ą GĘIĂwČ
rS
¿Ć ’Ğ dŇ‘ËČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉynĄpŇĘ lĂ MyS
Ăę xĚř Zl
ăĄ xĎĲnĄ CnxĘnÁČ ’ĞwĲČ : Cnj
ĲĄ TČlĘ
yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ yn¡ĄjĘmĂ rYĎŔbŇĘ UĂhČ yrăĄ‘ĎBĘ ÉCnjĄÄTČ bŇąS
Č yĎwĘ Mm
ĳĎ oqmĘ=l’Ć Mn
¡Ě’
Ł ybĲŇĂ hĞ=M’Ă
Sy’
¡Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ É lxĄnČtŇĘ hĂ dŇ‘ęČ Cnyê
ĳĄBĎ=l’Ć bŇCS
¡ nĎ âl¿ : ZrĆ’ĲĎhĎ
hŇ’ĎąbĎŇ yJ
ăĂ hŇ’ĎlĘĳhĎ wĎ ND¡ĄrĘIČlČ rbĆŇ‘¿ĄmĄ MêŔĎ ’Ă É lxČnĘnĂ âlą yJ
ăĂ : otŇĲ lĎxĞĲnČ
: hŇxĎrĲĎzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČř rbĆŇ‘¿ĄmĄ CnylĄŔ’Ą ÉCntÄĄ lĎxĞĲnČ
CYËlĘxĲĎêĄ=M’Ă hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć NCW
¡ ‘ĞêĲČ=M’ĲĂ hŇS
ĆŔ m
Ł ÉMhĆylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ
ynăĄpŇĘ lĂ ND¡ĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ZClËxĎ=lJĎ Mk
ÌĆŇ lĎ rbČÄ‘ĎwĘ : hŇmĲĎxĎlĘUĂlČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ
ynąĄpŇĘ lĂ ZrĆ’ÁĎ hĎ hŇS
ĎÄ BĘkŇĘ nĂwĘ : wynĲĎjĎmĂ wyb
¡ĎŇ yĘ’
Ł Ĳ =tŇ’Ć oS
Ë yrĂohĲ dŇ‘ÌČ hoĳĎhyĘ
ZrĆ’ÄĎ hĎ hŇtŇĎ yĘhĲĎwĘţ l’
ĳĄ rĎW
Ę IĂmĂC ho¡ĎhyĘmĲĄ MIËřq
Ă Ă nĘ Mt
ÌŇĆ yyĂhĘwĲĂ CbŇS
ĚŔ êĎ rx
ăČ ’ČwĘ ÉhoĎhyĘ
hŇ¿Ąh
e řĂ NJĄŔ ÉNCW‘ĞtĲŇČ âlą=M’ĂwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇ¡Ďx
E Ě ’ĞĲlČ Mk
ËĆŇ lĎ tŇ’ŇŁE¿hČ
Mk
ąĆŇ lĎ=CnĲBĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć ’Y
¡Ď mĘêĂ rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔtŇĘ ’ŇFČxČ ÉC‘dĘŇC hoĳĎhyl
ĲČ Mt
¡ŇĆ ’ŇTĎxĞ
rřmĆ’ŇŁIąwČ : CWĲ‘ĞêĲČ Mk
¡ĆŇ yjĂmĂ ’Y
¿Ą ŁIhČwĘ Mk
ĳĆŇ ’ĞĲnČ Y
Ł lĘ tŇr¡
Ł dŇĄgŇĘ C MkĆŔjĘTČlĘ ÉMyrĂ‘Ď
dg=ynb
Nkw CnynĄqĘmĂlĘ ’"s v.16 .’"yd Nkw xtp ‘rČhĎ ’"s v.13 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.12
Nk v.22 .q"dw y"t ,’"t ,V"x Nkw NDĄrĘIČlČ ’"s v.19 .r"tw ‘"t Nk MyS
Ă mĚx
Ğ l"n v.17 .V"xw b"d
.yrqw bytk heĄhĂwĘ ’"sb ,bytk heĄhĂwĘ rybs v.23 .h"dxw w"d ,b"d Nkw ’lm MIĂqĂnĘ ymlVwry ,yllhb
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk CrmĆ’IŁwČ ’"sb ,CrmĆ’IŁwČ rybs v.25
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32. 26–42

rS
¿Ć ’ĞJĲČ CWŔ‘ĞyĲČ ìŇydăŇĆbĎŇ‘Ğ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇ¡S
Ćm
Ł =l’Ć NbĄŔC’rĘ ynăĄbŇĘ C ÉdgĎŇ=ynĄBĘ
yr¿Ą‘ĎBĘ MS
¡Ď =CyhĘyĲĂ Cnê
ĳĄmĘhĆBĘ=lkĎŇwĘ Cnn
¡Ąř qĘmĂ CnyS
ĄŔ nĎ Cnj
ăĄř TČ : hŇCĲĆYČmĘ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ
hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ ’b
ËĎŇ YĎ ZCl¿xĞ=lJĎ CrÁbŇĘ ‘ČyĲČ ìŇydÄĆbĎŇ‘ĞwĲČ : dŇ‘ĲĎlĘGĂhČ
tŇ¡’Ą wĘ NhĄŔJ
Ł hČ rzăĎ‘ĎlĘ’Ć tŇ’Ąť hŇS
ĆŔ m
Ł ÉMhĆlĎ wYąČyĘwČ : rb
ĲĄŇ D
Ł yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ rS
¿Ć ’ĞJĲČ
rmĆ’ŇŁIÄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ tŇoF¡UČhČ tŇob¿Ň’Ğ yS
ËĄ ’ŇrĎ=tŇ’ĆwĘ NCnĳ=NBĂ ‘ČS
ăĚ ohyĘ
NDÂrĘIČh
Ą Č =tŇ’Ć MkĆŇêĘ’Ăţ ű Nb
ăĄŇ C’rĘ=ynĲĄbŇĘ C dŇgăŇĎ=ynĄbŇĘ CrăbŇĘ ‘ČyĲČ=M’Ă MhĆęlĄ’Ğ hŇS
ĆÁ m
Ł
Mê
¿Ć tŇČ nĘC Mk
ĳĆŇ ynĄpŇĘ lĂ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ¿S
Ď BĘkŇĘ nĂwĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉhmĎxĎlĘUĂlČ ZCląxĎ=lJĎ
śMĳĆkŇ êĘ’Ă MyY
¡Ă ClxĞ CrËbŇĘ ‘ČyĲČ âlÌ=M’ĂwĘ : hŇEĲĎxĚ’ĞĲlČ dŇ‘¡ĎlĘGĂhČ ZrĆ’¿Ć=tŇ’Ć Mh
ËĆ lĎ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Nb
¡ĄŇ C’rĘ yn¿ĄbŇĘ C dŇgËŇĎ=ynĄbŇĘ CnÌ‘ĞIĲČwČ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Mk
¡ĆŇ śkŇĘ t
Ł ŇĲ bŇĘ Cz¿xĞ’ŇnĲŁwĘ
MyY
ËĂ ClxĞ rb
ŁÌŇ ‘ĞnĲČ CnxĘăČn : hŇW
ĲĆ ‘ĞnĲČ NJ
¿Ą ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘Ğ=l’Ć hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ rS
ĆÄ ’Ğ žt’Ą
: NDĲĄrĘIČlČ rbĆŇ‘¡ĄmĄ CntŔĄ lĎxĞĲnČ tŇăČx
E Ě ’Ğ ÉCnêÄĎ ’ĂwĘ N‘ČnĳĎJĘ ZřrĆ’ăĆ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ
hŇăè
Ć nČmĘ ű TbĆŇăS
Ą ű yY
ăĂ xĞĲlČ wĘ NbĄÁC’rĘ ynĄÄbŇĘ lĂwĘ ždgĎŇ=ynĄbŇĘ lĂ hŇS
ĆÃ m
Ł ű Mh
ăĆ lĎ Nê
ăĄIĂwČ
gŇo‘¡ tŇkĆŇlĆŔmĘmČ=tŇ’ĆÄwĘ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆămĆ ÉNx
Ł ysĂ ÉtkĆŇlĆÄmĘmČ=tŇ’Ć PŇsĄęoy=NbĆŇ
CnăbŇĘ IĂwČ : bŇybĲŇĂ sĎ ZrĆ’¡ĎhĎ yr¿Ą‘Ď tŇŁlŔbĚŇgŇĘ BĂ ÉhĎyrĆÄ‘ĎlĘ ZrĆ’ĎęhĎ NS
ĳĎ BĎhČ ëŇlĆămĆ
Np
ËĎŇ oS tŇr¿
Ł TĘ‘Č=tŇ’ĆwĘ : r‘ĲĄr
Ł ‘Ğ tŇ¡’Ą wĘ tŇrĳ
Ł ř TĎ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ Nb
Ł ¡Ň yDĂ=tŇ’Ć dŇgĎŔ=ynĄbŇĘ
rY
¡Ď bŇĘ mĂ yr¿Ą‘Ď NrĳĎhĎ tŇyB
ăĄ =tŇ’ĆwĘ hŇr¡ĎmĘnĂ tŇyB
¿Ą =tŇ’ĆwĘ : hŇhĲĎBĘgŇĘ yĎwĘ rz¡Ą‘ĘyČ=tŇ’ĆwĘ
tŇ¡’Ą wĘ ’l
ĳĄ ‘ĎlĘ’Ć=tŇ’ĆwĘ NoB¡S
Ę xĆ=tŇ’Ć CnŔBĎ ÉNbĄŇC’rĘ ynąĄbŇĘ C : N’ŇŁYĲ tŇr¿
Ł dĘŇgŇĂ wĘ
hŇĳmĎ śbŇĘ W
ĲĂ =tŇ’ĆwĘ MS
¡Ą tŇŁB¿sČCmĲ No‘ËmĘ l‘ČB
ÌČ =tŇ’ĆwĘ obÂnĘ=tŇ’ĆwĘ : MyĂtĲŇĎ yĎrĘqĂ
ynĄÄBĘ CkÁlĘIÄĄwČ : CnĲBĎ rS
¿Ć ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ tŇom¿S
Ę =tŇ’Ć tŇŁmŔS
Ą bŇĘ C’ărĘqĘIĂwČ
: HB
ĲĎ =rS
Ć ’Ğ yr¿Ăm
Ł ’ĹhĲĎ=tŇ’Ć Vryřy¡w hĎdĳŇĚJĘlĘIĂwĲČ hŇdĎŇ‘¡ĎlĘGĂ hŇËè
Ć nČmĘ=NBĆ rykÌŇĂ mĎ
ry’
ąĂ yĎwĘ : HB
ĲĎ bŇS
Ć ¡ĄwČ
I hŇĳĆènČmĘ=NBĆ ryk
¡ŇĂ mĎlĘ dŇ‘ĎŔlĘGĂhČ=tŇ’Ć ÉhS
Ćm
Ł Nê
ąĄIĂwČ
: ry’ĲĂyĎ tŇC¿ŁxČ Nh
¡Ć tŇĘ ’Ć ’r¿ĎqĘIĂwČ Mh
ĳĆ ytŇĄ CŁxČř=tŇ’Ć dŇŁJ¡lĘIĂwČ ëŇlČŔhĎ Éhè
Ć nČmĘ=NBĆ
: omĲS
Ę BĂ xbČŇŁn¡ hŇ£Ďl ’rÌĎqĘIĂwČ hĎyt
ĳŇĆ nŁBĘ=tŇ’ĆwĘ tŇ¡Ďq
n Ę =tŇ’Ć dŇŁJ¿lĘIĂwČ ëŇlČŔhĎ xbČŇŁnăwĘ
hl’

hmĎxĎlĘUĂlČ Mkt’ yrx’ N’k Pswn ‘"tb v.30 .V"xw b"d Nkw CnnĄqĘmĂ ’"s v.26 .b"d Nkw CnyjĄTČ ’"s v.26
’wVb Nk v.30 .+wgw wzx’nw N‘ČnČJĘ hYĎrĘ’Č MkĆynĄpĘlĂ MêĎmĘhĆBĘ=t’ĆwĘ MhĆyS
Ą nĘ =t’ĆwĘ MjĎTČ=t’Ć MêĆrĘbČ‘ĞhČwĘ hoĎhyĘ ynĄpĘlĂ
ymlVwry ,yllhb Nk v.34 .hYĎrĘ’Č rybs v.32 .+T g"k tyV’rb Nyy‘ : xtp PTx MkĆk
Ğt
Ł bĘ ’"s ,dbl
CSyrĂoIwČ l"nw ,yrq SrĆoIwČ ,bytk SrČyIĂwČ v.39 .h"dxw w"d Nkw xtp PTx hmĎb
ĞW
ĲĂ ’"s v.38 .’lm torTĎ‘Ğ
.MhĆytĄwŁx
Ğ yllhb ,hgwmb Nk v.41 .V"x Nk

26
27
28
29

30
31
32

33

34
35
36
37
38
39

40, 41

42

33. 1–26
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gl Mt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ YĂlĘ MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ C’ËYĘyĲĎ rS
¿Ć ’Ğ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ y‘ăĄsĘmČ hŇQĆ’ĄÁ
2
3

4

5
6, 7

8
9

10, 11
12, 13
14
15
16, 17
18, 19
20
21, 22
23, 24
25, 26

Mh
¡Ć y‘ĄsĘmČlĘ Mh
ËĆ y’ĄYĲĎom=tŇ’Ć hŇS
ĆÁ m
Ł bŇŁêÄkŇĘ IĂwČ : NrĲ
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇ¡S
Ćm
Ł =dŇyČBĘ
ÉssĄmĘ‘ĘrČmĲĄ C‘ąsĘIĂwČ : MhĲĆy’ĄYĲĎomlĘ Mh
¡Ć y‘ĄsĘmČ hŇQĆ¿’Ą wĘ hoĳĎhyĘ yj
ăĂ =l‘Č
tŇrăČxĽUĲĎmĂ NoS
ĳ ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆx
Ł ă lČ Moy¡ rW
ËĎ ‘Ď hŇ¿è
Ď mĂxĞB
ĲČ NoSŔ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxăBČ
MyĂrăČYĘmĂC : MyĂrĲĎYĘmĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇmĎŔrĎ dŇyăĎBĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’ąYĘyĲĎ xsČjĆęhČ
MhĆŔyhĄŁlă’ŇbĄŇC rokĳŇBĘ=lJĎ Mh
¡Ć BĎ hoËĎhyĘ hŇÌĎJhĂ rS
ĆÄ ’Ğ žt’Ą MyrĂęBĘqČmĘ
: tŇŁJĲsĚBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ ss
ĳĄ mĘ‘ĘrČmĲĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C‘¿sĘIĂwČ : MyTĲĂpĎŇS
Ę ho¡ĎhyĘ hŇ¿W
Ď ‘Ď
MtŔĎ ’ĄmĲĄ ÉC‘sĘIĂwČ : rB
ĲĎ dĘŇUĂhČ hŇ¿YĄ qĘBĂ rS
¡Ć ’Ğ MtŔĎ ’ĄbŇĘ CnăxĞIĲČwČ tŇŁJĳiĚmĂ C‘¡sĘIĂwČ
yn¿ĄpŇĘ lĂ Cn¡xĞIĲČwČĲ NopĳŇYĘ l‘ČB
ăČ yn¡ĄjĘ=l‘Č rS
¿Ć ’Ğ tŇŁrŔyxĂhĲČ yj
ăĂ =l‘Č ÉbS
Ďř IĎÄwČ
CkÁlĘIÄĄwČ hŇrĎB
ĳĎ dĘŇUĂhČ MI¡ĎhČ=ëŇotŇĲ bŇĘ Cr¿bŇĘ ‘ČIĲČwČ tŇŁrŔyxĂhĲČ ynăĄjřĘ mĂ ÉC‘sĘIĂwČ : lDĲŁ gŇĘ mĂ
hŇrĎŔUĎmĂ ÉC‘sĘIĂwČ : hŇrĲĎmĎBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ MtŔĎ ’Ą rB
ăČ dĘŇmĂBĘ ÉMymĂyĎ tŇS
Ć ŁląS
Ę ëŇrĆDăĆ
Myr¡ĂmĎêĘ My‘¿ĂbŇĘ S
Ă wĘ MyĂm
ËČ tŇnŁ¿ y‘Ą hŇrĄÁW
Ę ‘Ć MyêÄĄ S
Ę MlĂy’ĄbŇĘ Cţ hŇmĎĳĂly’Ą C’b
Ł ¡Ň IĎwČ
PŇCsĳ=MIČmĂ C‘¡sĘIĂwČ : PŇCsĲ=MyČ=l‘Č Cn¡xĞIĲČwČĲ Ml
ĳĂ y’ĄmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : MS
ĲĎ =CnxĞIĲČwČĲ
C‘¡sĘIĂwČ : hŇqĲĎpŇĘ dĎŇBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ Nys
ĳĂ =rBČdĘŇUĂmĂ C‘¡sĘIĂwČ : NysĲĂ=rBČdĘŇmĂBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ
hŇyĎhÄĎ =âlwĘ MdĂŔypŇĂ rĘBĂ ÉCnxĞIĲČwČĲ SClĳ’ĎmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : SClĲ’ĎBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ hŇqĳĎpŇĘ DĎmĂ
: ynĲĎysĂ rB
¿Č dĘŇmĂBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ MdĳĂŇypŇĂ rĘmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : tŇoêĲS
Ę lĂ M‘¡ĎlĎ MyĂm
ËČ MS
¿Ď
tŇră
Ł ř bŇĘ uĂmĂ C‘¡sĘIĂwČ : hŇwĲĎ’ĞêĲČhČĲ tŇŁr¿řbŇĘ qĂBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ ynĳĎysĂ rB
ăČ dĘŇUĂmĂ C‘¡sĘIĂwČ
C‘¡sĘIĂwČ : hŇmĲĎtŇĘ rĂBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ tŇrĳ
Ł YĄxĞmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : tŇrĲ
Ł YĄxĞB
ĲČ Cn¡xĞIĲČwČĲ hŇĳĎ’
w Ğ êĲČhČĲ
: hŇĲnĎ bŇĘ lĂBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ ZrĆj
ĳĎ NU
Ł ă rĂmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : ZrĆjĲĎ NU
Ł ¿ rĂBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ hŇĳmĎ tŇĘ rĂmĲĄ
: hŇtŇĎ ĲlĎ hĄqĘBĂ Cn¡xĞIĲČwČĲ hŇĳiĎ rĂmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : hŇiĲĎrĂBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ hŇĳĎb
n ŇĘ QĂmĂ C‘¡sĘIĂwČ
Cn¡xĞIĲČwČĲ rpĆŇĳS
Ď =rhČmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : rpĆŇS
ĲĎ =rhČBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ hŇtŇĎ ĳlĎ hĄuĘmĂ C‘¡sĘIĂwČ
tŇŁlĳhĄqĘUČmĂ C‘¡sĘIĂwČ : tŇŁlĲhĄqĘmČBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ hŇdĳŇĎrĎxĞmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : hŇdŇĲĎrĎxĞB
ĲČ
wnxyw

,[31:1] tmqn Mqn ,[30:2] twTmh yV’r +d Myrdsw .b"yq Myqwspw .yqb [30:2—32:42] hVrph MV v.42
twytw’w .h‘br’w MynmVw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[32:1] hyh br=hnqmw ,[31:25] V’r t’ ’V
,[31:22] lzrbh=t’
ĲĆ tVxnh=t’
ĲĆ wrbxthw ,[31:12] ybVh=t’
ĲĆ +’ Pwlxw .bŁnŁw tw’m hnmVw Mypl’ tVmx
,[32:7] Nw’wnt hmlw +tk +bw .xtp ’br ’rwzxm h’r yk yltpn Nb rm’w ,[32:13] xtp ‘rČhĎ hV‘h
ű Mhl Ntyw ,[32:29] dg=ynb wrb‘y=M’ ,[30:13] rpy rph=M’w +g twqspw .[32:39] yrm’h=t’ Vryyw
MyznkV’h lb’ ,x"k qwsp d‘ +d qwsp +b hymryb +h rbd w‘mV hrTph v.1 .gl .[32:33] hVm
Nyy‘ : V"x Nk CbS
Ě IĎwČ l"n v.7 .+bw +’ qwsp +d Myrmw’w Mypyswm Mydrpshw ,+d qwsp +g Myrmw’w Mypyswm
,yllhb Nk v.16 .r"tw s"t ,y"t ,V"x ,h"dx Nkw yrqw bytk yjĂmĂ ’"sb ,yjĂmĂ rybs v.8 .+b d"y twmV
.b"dw ’"d Nkw ’lm torbĘuĂmĂ ymlVwry ,yllhb Nk v.17 .b"dw ’"d Nkw ’lm torbĘqĂBĘ ymlVwry

+p10 , sŘ31
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Cn¡xĞIĲČwČĲ xrČêĳĎmĂ C‘¡sĘIĂwČ : xrČtĲŇĎ BĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ tŇxČê
ĳĎ mĂ C‘¡sĘIĂwČ : tŇxČtĲŇĎ BĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ
hŇĳĎm
nŁ S
Ę xČmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : hŇĲnĎ m
Ł S
Ę xČBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ hŇqĳĎtŇĘ UĂmĂ C‘¡sĘIĂwČ : hŇqĲĎtŇĘ mĂBĘ
ynăĄBĘmĂ C‘¡sĘIĂwČ : NqĲĎ‘ĞyĲČ yn¿ĄbŇĘ BĂ Cn¡xĞIĲČwČĲ tŇorĳsĄU
Ł Ĳ mĂ C‘¡sĘIĂwČ : tŇorĲsĄm
Ł Ĳ BĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ
: hŇtŇĎ b
ĲĎŇ TĘyĎBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ dŇĳGĎdĘŇGĂhČ rx
Ł ă mĄ C‘¡sĘIĂwČ : dŇGĲĎdĘŇGĂhČ rx
Ł ¿ BĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ NqĳĎ‘ĞyĲČ
Ny¿ŁYřĘ ‘ĆBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ hŇĳĎr
nŁ bŇĘ ‘ČmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : hŇĲnĎ r
Ł bŇĘ ‘ČBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ hŇtŇĎ ĳbĎŇ TĘIĎmĂ C‘¡sĘIĂwČ
C‘¡sĘIĂwČ : SdŇĲĄqĎ ’wřh
¿Ă NY
¡Ă =rBČdĘŇmĂbŇĘ Cn¿xĞIĲČwČĲ rbĆŇĳĎG NoyăYřĘ ‘ĆmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : rbĆŇGĲĎ
NhĄÁJ
Ł hČ Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ ž l‘ČIČwČ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿Ć hŇ¡YĄ qĘBĂ rhĎŔhĎ rh
Ł ă BĘ ÉCnxĞIĲČwČĲ SdĳŇĄuĎmĂ
tŇ’ŇąYĄ lĘ My‘ęĂ BĎrĘ’ČhĲĎ tŇăČS
n Ę BĂ MS
ĳĎ tŇmĎăIĎwČ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l‘Č rh
ËĎ hĎ rh
Ł ¿ =l’Ć
: SdŇĆŁxĲlČ dŇ¿xĎ ’ĆBĘ yS
¡Ă ymĂxĞhĲČ SdŇĆx
Ł ¿ BČ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ
: rhĲĎhĎ rh
Ł ¿ BĘ otŇ¡ m
Ł BĘ hŇĳĎS
n Ď tŇ¡’Č mĘC MyrËĂW
Ę ‘ĆwĘ SŁlÌS
Ď =NBĆ Nr
Ł Ŕ hĞă’Č wĘ
ZrĆ’ăĆBĘ bŇgĆŇ¡eĆBČ bŇ¿S
Ą Ły=’ChĲwĘ dŇrĎŔ‘Ğ ëŇlĆămĆ ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhČĲ ‘mČęS
Ę IĂwČ
: hŇĲnĎ m
Ł lĘYČBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ rh
ĳĎhĎ rh
Ł ă mĄ C‘¡sĘIĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ ’b
Ł ¡Ň BĘ N‘ČnĳĎJĘ
C‘¡sĘIĂwČ : tŇŁbŇĲ ’
Ł BĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ NnŁĳ CjmĂ C‘¡sĘIĂwČ : NnĲŁCpŇBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ hŇĳĎm
nŁ lĘ~ČmĂ C‘¡sĘIĂwČ
Cn¡xĞIĲČwČĲ MyIĳĂ‘ĂmĲĄ C‘¡sĘIĂwČ : bŇ’ĲĎom lCb¿ŇgŇĘ BĂ Myr¡ĂbĎŇ‘ĞhĲĎ yI¿Ą‘ĂBĘ CnËxĞIĲČwČĲ tŇŁbĳŇ’
Ł mĲĄ
C‘¡sĘIĂwČ : hŇmĎyĘtĲŇĎ lĎbŇĘ DĂ Nm
Ł ¿ lĘ‘ČBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ dŇĳGĎ Nb
Ł ăŇ yDĂmĂ C‘¡sĘIĂwČ : dŇGĲĎ Nb
Ł ¿Ň ydĂŇBĘ
C‘¡sĘIĂwČ : obŇĲ nĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Myr¡ĂbĎŇ‘ĞhĲĎ yr¿ĄhĎBĘ CnËxĞIĲČwČĲ hŇmĎyĘtĳĎŇlĎbŇĘ DĂ Nm
Ł ă lĘ‘ČmĲĄ
CnąxĞIĲČwČĲ : oxĲrĄyĘ ND¿ĄrĘyČ l‘¡Č bŇ’ĎŔom tŇŁbăŇrĘ‘ĲČBĘ ÉCnxĞIĲČwČĲ MyrĳĂbĎŇ‘ĞhĲĎ yrăĄhĎmĲĄ
: bŇ’ĲĎom tŇŁb¡ŇrĘ‘ĲČBĘ MyF
ĳĂ è
Ă hČ lb
ăĄŇ ’Ď dŇ‘¡Č tŇŁmŔS
Ăř yĘhČ tŇyB
ăĄ mĂ ÉNDĄrĘIČhČ=l‘Č
ND¿ĄrĘyČ=l‘Č bŇĳ’Ď om tŇŁbăŇrĘ‘ĲČBĘ hŇ¡S
Ćm
Ł =l’Ć hoËĎhyĘ rB
ÌĄdČŇyĘwČ
Mê
ËĆ ’Č yJ
¿Ă Mh
ĳĆ lĄ’Ğ ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉrBĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ox¡rĄyĘ
yb
ąŇĄ S
Ę ŁyĲ=lJĎ=tŇ’Ć MêÁĆ S
Ę rČohÄwĘ : N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć ND¡ĄrĘIČhČ=tŇ’Ć Myr¿ĂbŇĘ Ł‘Ĳ
ym
ąĄlĘYČ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ Mt
ĳŇĎ IŁJĂW
Ę mČ=lJĎ tŇ¡’Ą MêŔĆ dĘŇBČ’ÄĂ wĘ MkĆŔynĄjĘmĂ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ
=tŇ’Ć Mê
¿Ć S
Ę rČohĲwĘ : CdŇymĲĂS
Ę êČ Mt
¡ŇĎ m
Ł B
ĲĎ =lJĎ tŇ¿’Ą wĘ CdŇBĄŔ’ČêĘ ÉMtŇĎ ŁkŇiĲĄmČ
: HtĲŇĎ Ł’ tŇS
Ć r¿ĆlĎ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć yêĂt
¿ŇČ nĎ Mk
ËĆŇ lĎ yJ
¿Ă HB
ĳĎ =MêĆbŇĘ S
Č ywĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎ
=tŇ’Ć CBąrĘêČ bŇrČÂlĎ MkĆęytŇĄ ŁxĲjĘS
Ę mĂlĘ lrĎÁogŇBĘ ZrĆ’ÄĎ hĎ=tŇ’Ć žMêĆlĘxČĲnČ tŇĘ hĂwĘ
hŇUĎËS
Ď ol¿ ’YĄyÄĄ=rS
Ć ’Ğ ž l’Ć otŔlĎxĞĲnČ =tŇ’Ć Ty‘ăĂmĘêČ ÉT‘ČmĘlČwĘ ÉotŇlĎxĞĲnČ
lrwgh
b"d Nkw ’lm NoyYĘ‘ĆmĄ ymlVwry ,yllhb Nk v.36 .b"dxw b"d Nkw ’lm NoyYĘ‘ĆBĘ ymlVwry ,yllhb Nk v.35
’lm tomyS
Ă yĘhČ ’"sb ,h"dxw w"d Nkw d"wy lm tm
Ł yS
Ă yĘhČ ymlVwry ,yllhb Nk v.49 .’yhĂ ’"s v.36 .b"dxw
.b"d Nkw ’lmd

27, 28
29, 30
31, 32
33
34, 35
36, 37
38

39
40
41
42, 43, 44
45
46, 47
48
49

50
51
52

53

54

33. 55–34. 15
55

56
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CSyrĂÁotŇ âlÄ=M’ĂwĘ : ClxĲĎnĆtŇĘ êĂ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ b
Ł ŇĲ ’Ğ tŇoF¿mČlĘ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ olă lr¡ĎoGhČ
ÉMyJĂW
Ă lĘ MhĆŔmĄ CrytăĂŇoê rS
ăĆ ’Ğ ÉhyĎhĎwĘ ůMkĆŇynĄjĘmĂ ÈZrĆ’ĎhĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=tŇ’Ć
Mê
¡Ć ’Č rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l‘Č MkĆŔtŇĘ ’Ć CrărĘYĲĎwĘ Mk
ĳĆŇ yDĄYĂBĘ Mn¡ĂynĂYĘlĂwĘ MkĆŔynĄy‘ăĄBĘ
: Mk
ĲĆŇ lĎ hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ Mh
¡Ć lĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ ytŇĂ yU
ËĂ DĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ hŇyĎęhĎwĘ : HB
ĲĎ Myb
¿ŇĂ S
Ę yĲŁ

dl, 2 ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=tŇ’Ć wYÂČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

lj
Łą êĂ rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ tŇ’ŇŁză N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĎhĎř=l’Ć My’
¡Ă BĎ Mê
¿Ć’Č=yJĲĂ MhĆŔlĄ’Ğ
bŇgĆŇËnĆ=tŇ’ČjĘ Mk
ÌĆŇ lĎ hŇyĎÄhĎwĘ : hĎytĲŇĆŁlb
ĲĚŇ gŇĘ lĂ N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿Ć hŇlĎŔxĞĲnČ BĘĲ ÉMkĆŇlĎ
=MyĎ hŇ¿YĄ qĘmĂ bŇgĆŇnĆŔ lCbăŇGĘ ÉMkĆŇlĎ hŇąĎh
y Ď wĘ ModŇĳ’Ĺ ydăŇĄyĘ=l‘Č NY
¡Ă =rBČdĘŇUĂmĂ
ÉMyBĂrČqĘ‘Č hŇąĄl‘ĞmĲČlĘ bŇgĆŇeĆÁmĂ lCbÄGĘhČ žMkĆŇlĎ bŇăsČ nĎwĘ : hŇmĎdĘŇqĲĄ xlČ¡UĆ hČ
rD¡Ď’Č=rYČxĞ ’Y
¿Ď yĎwĘ ‘ČĳĄrĘB
n Č SdăŇĄqĎlĘ bŇgĆŇ¡eĆmĂ wytŔĎ ’
Ł YĘoêĲ Éhyřhw hŇnĎYĂŔ rbČŇ‘ăĎwĘ
Cy¿hĎwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ hŇlĎxĘăČn Nom¡YĘ‘ČmĲĄ lCbËŇGĘhČ bŇÌsČ nĎwĘ : hŇnĎm
Ł Ĳ YĘ‘Č rb
¿ČŇ ‘ĎwĘ
lCbĳŇgŇĘ C lod¡ŇGĎhČ MI¿ĎhČ Mk
ËĆŇ lĎ hŇ¿yĎhĎwĘ MyĎŔ lCbăŇgŇĘ C : hŇUĎIĲĎhČ wyt
¡ŇĎ ’
Ł YĘotŇĲ
ÉMIĎhČ=NmĂ NopĳŇYĎ lCbăŇGĘ Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=hŇzĆwĘ : MyĲĎ lCb¿ŇGĘ Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=hŇzĆ
tŇĳmĎ xĞ ’b
Ł ăŇ lĘ C’¡tŇĎ êĘ rhĎŔhĎ rh
Ł ă mĄ : rhĲĎhĎ rh
Ł ¿ Mk
¡ĆŇ lĎ C’¿tŇĎ êĘ ld
Ł Ŕ GĎhČ
wyt
¡ŇĎ ’
Ł YĘotŇĲ Cy¿hĎwĘ hŇnĎŁrŔpŇĘ zĂ É lbĚŇGĘhČ ’Y
ąĎ yĎwĘ : hŇdĎŇdŇĲĎYĘ lb
¡ĚŇ GĘhČ tŇŁ’¿YĘoêĲ CyËhĎwĘ
lCbăŇgŇĘ lĂ Mk
¡ĆŇ lĎ Mt
¿ŇĆ yCĂ’ČtŇĘ hĂwĘ : NopŇĲ YĎ lCb¿ŇGĘ Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=hŇzĆ NnĳĎy‘Ą rY
ăČ xĞ
MdŇĆuăĆmĂ hŇ¡ĎlbŇĘ rĂhĲĎ Mp
ËĎŇ è
Ę mĂ lb
ÌĚŇ GĘhČ dŇrČÄyĎwĘ : hŇmĎpĲĎŇS
Ę N¡Ďny‘Ą rY
¿Č xĞmĲĄ hŇmĎdĘŇqĳĄ
dŇrąČyĎwĘ : hŇmĎdĘŇqĲĄ tŇrĆe¡ĆJřĂ =MyĲĎ PŇtŇĆ¿JĆ =l‘Č hŇËxĎ mĎC lbĚŔGĘhČ dŇrăČyĎwĘ NyĂ‘ĳĎlĎ
ZrĆ’ËĎhĎ Mk
¿ĆŇ lĎ hŇyÄĆhĘêĲĂ žt’ŇzŁ xlČĳUĆ hČ MyăĎ wyt
¡ŇĎ ’
Ł YĘotŇĲ Cy¿hĎwĘ hŇnĎDŔĄrĘIČhČ É lCbŇGĘhČ
ZrĆ’ĎęhĎ tŇ’ŇŁză rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć hŇS
ĆŔ m
Ł wY
ăČ yĘwČ : bŇybĲŇĂ sĎ hĎyt
¡ŇĆŁlb
ĲĚŇ gŇĘ lĂ
tŇ‘¿ČS
Ę tŇĂ lĘ tŇt
ËŇĄ lĎ hoĎŔhyĘ hŇăCĎYĂ ÉrS
Ć ’Ğ lrĎŔogŇBĘ ÉHtŇĎ ’
Ł CląxĞĲnČ tŇĘ êĂ rS
ĆÄ ’Ğ
tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉynĂbĄŇC’rĲhĎ ynąĄbŇĘ hŇFĄÄmČ CxÂqĘĲlĎ yJ
ăĂ : hŇFĲĆUČhČ yY
¿Ă xĞwĲČ tŇoF¡UČhČ
Cx¡qĘĲlĎ hŇè
ĆŔ nČmĘ hŇăFĄ mČ ÉyYĂxĞwĲČ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ yd¡ĂŇGĎhČ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČC MtŔĎ ŁbŇ’Ğ
ND¿ĄrĘyČlĘ rbĆŇ‘ËĄmĄ MtęĎ lĎxĞĲnČ CxăqĘĲlĎ hŇĳFĆ UČhČ yY
ăĂ xĞwĲČ tŇoF¡UČhČ yn¿ĄS
Ę : MtĲŇĎ lĎxĞĲnČ
: hŇxĎrĲĎzĘmĂ hŇmĎdĘŇq¿Ą ox¡rĄyĘ
rbdyw

yrqw bytk CyhĎwĘ ’"sb ,yrq CyhĎwĘ ,bytk hyĎhĎwĘ v.4 .V"x Nkw yrqw bytk ZrĆ’Ć ’"sb ,ZrĆ’Ć rybs v.2 .dl
.xtp trĆeĆJČ yllhb v.11 .b"y +T +h qwsp Nmql Nyy‘ : b"dxw b"d Nkw
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34. 16–35. 8

=rS
Ć ’Ğ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇomăS
Ę hŇQĆ’Ąť : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ 16, 17
’yW
¿Ă nĎwĘ : NCnĲ=NBĂ ‘ČS
¡Ě ohywĲĂ NhĄŔJ
Ł hČ ÉrzĎ‘ĎlĘ’Ć ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć Mk
¡ĆŇ lĎ Cl¿xĞnĘyĂ 18
tŇomăS
Ę hŇQĆ¡’Ą wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć lx
Ł ¿ nĘlĂ Cx¡qĘêĂ hŇĳFĆ UČmĂ dŇ¡xĎ ’Ć ’yW
¿Ă nĎ dŇËxĎ ’Ć 19
No‘ŔmĘS
Ă ynăĄBĘ ÉhFĄmČlĘCř : hŇĲeĆ śpĚŇyĘ=NBĆ bŇ¡ĄlJĎ hŇdĎŔChyĘ hŇăFĄ mČlĘ MyS
ĳĂ nĎ’ĞhĲĎ 20
hŇ¿FĄ mČlĘCř : NolĲsĘJĂ=NBĆ dŇd¡ĎŇylĂ’Ĺ NmĂŔyĎnĘbŇĂ hŇăFĄ mČlĘ : dŇChĲyUĂ‘Č=NBĆ l’
¡Ą CmS
Ę 21, 22
hŇ¡è
Ć nČmĘ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČlĘ PŇsĄŔoy ynăĄbŇĘ lĂ : ylĲĂgŇĘ yĎ=NBĆ yu¡ĂBĚ ’yW
ĳĂ nĎ Nd¡ĎŇ=ynĄbŇĘ 23
l’
¡Ą CmqĘ ’yW
ĳĂ nĎ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć=ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČlĘC : dŇp
ŁŇĲ ’Ą=NBĆ l’
¡Ą yeĂxČ ’yW
ĳĂ nĎ 24
hŇ¿FĄ mČlĘC : ëŇĲnĎ rĘjČ=NBĆ Np
¡ĎŇ YĎylĲĂ’Ĺ ’yW
ĳĂ nĎ N¡ĚlCbŇzĘ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČlĘC : NTĲĎpŇĘ S
Ă =NBĆ 25, 26
’yW
ĳĂ nĎ rS
¡Ą ’Ď=ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČlĘC : NEĲĎ‘Č=NBĆ l’
¡Ą yTĂlĘjČ ’yW
ĳĂ nĎ rk
¡ĎŇ Vřv
Ď yĂ=ynĲĄbŇĘ 27
=NBĆ l’
¡Ą hĘśdŇČjĘ ’yW
ĳĂ nĎ yl
¡Ă êĎpŇĘ nČ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČlĘC : ymĲĂŁlS
Ę =NBĆ dŇCh¡yxĂ’Ğ 28
ZrĆ’¿ĆBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć lx
¿Ą nČlĘ hoĳĎhyĘ hŇăCĎYĂ rS
¡Ć ’Ğ hŇQĆ’Ąě : dŇChĲyUĂ‘Č 29
: N‘ČnĲĎJĘ
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ox¡rĄyĘ ND¿ĄrĘyČ=l‘Č bŇĳ’Ď om tŇŁbăŇrĘ‘ĲČBĘ hŇ¡S
Ćm
Ł =l’Ć hoËĎhyĘ rB
ÌĄdČŇyĘwČ hl
tŇbĆŇĳS
Ď lĎ MyrăĂ‘Ď Mt
¡ŇĎ EĎxĚ’Ğ tŇËČlxĞĲeČ mĲĂ MIĂęwĂlĘĲlČ CnătŇĘ ĲnĎ wĘ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć ÈwYČ 2
Mh
¡Ć lĎ MyrËĂ‘ĎhĲĆ CyÌhĎwĘ : MIĲĂwĂlĘĲlČ Cn¡êĘêĂ MhĆŔytŇĄ ŁbăŇybŇĂ sĘ ÉMyrĂ‘Ďl
ĲĆ SrĎęgŇĘ mĂC 3
: MtĲŇĎ IĎxČ lk
ŁŇ¡ lĘC MS
ĎŔ kĚŇrĘlĂwĘ ÉMêĎmĘhĆbŇĘ lĂ CyąhĘyĲĂ MhĆęyS
Ą rĘgŇĘ mĂC tŇbĆŇĳS
Ď lĎ
PŇlĆ¿’Ć hŇYĎCxŔwĎ Éry‘ĂhĎ ryuąĂmĂ MIĳĂwĂlĘĲlČ Cn¡êĘêĂ rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔ‘ĎhĲĆ ÉyS
Ą rĘgŇĘ mĂC 4
MyĂj
ÀČlĘ’Č hŇmĎdĘŇqăĄ=tŇ’ČjĘ=tŇ’Ć ry‘ęĂ lĎ ZCxămĂ MtÂĆ D
Ł mČC : bŇybĲŇĂ sĎ hŇU
¡Ď ’Č 5
MyĂj
ăČlĘ’Č ű MyăĎ=tŇ’ČjĘ=tŇ’ĆwĘ hŇUÁĎ ’ČB
ĲĎ MyĂjÄČ lĘ’Č žbgĆŇnĆ=tŇ’ČjĘ=tŇ’ĆwĘ hŇUłĎ ’ČB
ĲĎ
hŇăĆh
y Ę yĲĂ hŇzĆť ëŇwĆêĳĎBČ ry‘ăĂhĎwĘ hŇU
¡Ď ’ČB
ĲĎ MyĂj
¿ČlĘ’Č NopËŇYĎ tŇ¿’Č jĘ tŇ’ĄÄwĘ hŇUĎę’ČB
ĲĎ
tŇ’Ąť MIĂŔwĂlĘĲlČ ÉCnêĘêĂ rS
ąĆ ’Ğ MyrĂę‘ĎhĲĆ tŇă’Ą wĘ : MyrĲĂ‘ĎhĲĆ yS
¡Ą rĘgŇĘ mĂ MśhĆŔlĎ 6
CnŔêĘêĂ Mh
ăĆ ylĄ‘ĞwĲČ xČĳĄYr
Ł hĲĎ hŇUĎ¡S
Ď sn
¿ĚlĎ CnŔêĘêĂ rS
ăĆ ’Ğ TlĎŔqĘUĂhČ yrăĄ‘Ď=SS
ĲĄ
My‘¿ĂBĎrĘ’Č MIĂŔwĂlĘĲlČ ÉCnêĘêĂ rS
ąĆ ’Ğ MyrĂę‘ĎhĲĆ=lJĎ : ry‘ĲĂ MyĂê
¡Č S
Ę C My‘¿ĂBĎrĘ’Č 7
tŇăČx
E Ě ’ĞmĲĄ ÉCnêĘêĂ rS
ąĆ ’Ğ MyrĂę‘ĎhĲĆwĘ : NhĲĆyS
Ą rĘgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Nh
¡Ć tŇĘ ’Ć ry‘ĳĂ hŇ¡Ćm
nŁ S
ĘC 8
Sy’ęĂ CTy‘ĳĂmĘêČ T‘¡ČmĘhČ tŇ¿’Ą mĄC CBŔrĘêČ ÉbrČřhĎ tŇą’Ą mĄ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ
ypk
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw hFĄmČlĘ ’"s v.20 .’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.19
wxyry Vmwxb Nk v.28 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.26 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw hFĄmČlĘ ’"s v.22
rybs v.5 .hl .Nylm +b l’Ą=hdĎjĘ ’"n ,qypm ’l yllhbw +h qypm l’HĘdČp hgwmb ,Zmq l’ĄhĘdĎjĘ ’"s ,xtp
.h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq brĎhĎ ’"s v.8 .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk MkĆlĎ ’"sb ,MkĆlĎ
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: MIĲĂwĂlĘĲlČ wyr¡Ď‘ĎmĲĄ Nê
¿ĄyĂ ClxĎŔnĘyĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉotŇlĎxĞĲnČ yp
ąŇĂ JĘ
9, 10
11

12
13
14

15
16
17

18
19
20
21
22
23

24
25

26
27

ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉrBĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇQĄ hŇ¿S
Ćm
Ł =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
ÉMkĆŇlĎ Mt
ąŇĆ yrĂqĘhĂwĘ : N‘ČnĲĎJĘ hŇYĎrĘ’¿Č ND¡ĄrĘIČhČ=tŇ’Ć Myr¿ĂbŇĘ Ł‘Ĳ Mê
ËĆ’Č yJ
¿Ă Mh
ĳĆ lĄ’Ğ
SpĆŇ¡nĆ=hŇJĄmČ xČYĄŔr
Ł ÉhUĎS
ĎÄ sn
¿ĎwĘ Mk
ĳĆŇ lĎ hŇnĎyyăĆhĘêĲĂ Tl
¡Ď qĘmĂ yr¿Ą‘Ď MyrĂŔ‘Ď
xČYĄŔr
Ł hĲĎ ÉtCmyĎ âląwĘ l’
ĳĄ GŁmĂ Tl
¡Ď qĘmĂlĘ MyrËĂ‘ĎhĲĆ Mk
ÌĆŇ lĎ CyÄhĎwĘ : hŇgĲĎŇgĎŇS
Ę BĂ
yr¿Ą‘Ď=SS
ĲĄ Cnê
ĳĄêĂ rS
ăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆwĘ : TjĲĎS
Ę UĂlČ hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ odËŇmĘ‘Ď=dŇ‘Č
NDŔĄrĘIČlČ rbĆŇ‘ăĄmĄ ÉCnêĘêĂ MyrĂę‘ĎhĲĆ SŁlăS
Ę ű tŇă’Ą : Mk
ĲĆŇ lĎ hŇnĎyy¿ĆhĘêĲĂ Tl
¡Ď qĘmĂ
: hŇnĎyyĲĆhĘêĲĂ Tl
¡Ď qĘmĂ yr¿Ą‘Ď N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ Cn¡êĘêĂ MyrĂŔ‘ĎhĲĆ SŁlăS
Ę Ét’ĄwĘ
Myr¿Ă‘ĎhĲĆ=SS
ĲĄ hŇnĎyyËĆhĘêĲĂ MkĎŔotŇBĘ ÉbS
Ď oêlČwĘ rGąĄlČwĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ
ylĂÄkŇĘ BĂ=M’ĂwĘ : hŇgĲĎŇgĎŇS
Ę BĂ SpĆŇ¡nĆ=hŇJĄmČ=lJĎ hŇUĎS
ĎŔ sCnălĎ Tl
ĳĎ qĘmĂlĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ
NbĆŇă’Ć BĘ M’ÃĂ wĘ : xČYĲĄr
Ł hĲĎ tŇm
¡Č Cy tŇom¿ ’Chĳ xČăYĄ r
Ł tŇŁm¡IĎwČ ChJ
ËĎ hĂ ű lz
ÌĆrĘbČŇ
: xČYĲĄr
Ł hĲĎ tŇm
¡Č Cy tŇom¿ ’Chĳ xČăYĄ r
Ł tŇm
Ł ¡ IĎwČ ChJ
ËĎ hĂ HB
¿Ď tŇCmÄyĎ=rS
Ć ’Ğ ždyĎ
tŇom¿ ’Chĳ xČăYĄ Łr tŇm
Ł ¡ IĎwČ ChJ
ËĎ hĂ oB¿ tŇCmÄyĎ=rS
Ć ’Ğ ždyĎ=Z‘ĲĄ yl
ăĂ kŇĘ BĂ oś’Ã
’Ch¿ ob¡Ň=o‘gŇĘ pŇĂ BĘř xČĳĄYr
Ł hĲĎ=tŇ’Ć tŇym
¡Ă yĎ ’Ch¿ MDĎŔhČ l’
ăĄ GŁ : xČYĲĄr
Ł hĲĎ tŇm
¡Č Cy
: tŇŁmĲIĎwČ hŇ¡IĎdĂŇYĘBĂ wyl
ËĎ ‘Ď ëŇyl
¿Ă S
Ę hĂ=o’Ĳ Cep
ĳĆŇ DřĽhĘyĆ hŇ¡’Ď nĘW
Ă BĘ=M’ĂwĘ : CetĲŇĆ ymĂyĘ
l’
ăĄ GŁ ’Chĳ xČăYĄ r
Ł hŇ¡JĆ UČhČ tŇm
¿Č Cy=tŇomĲ tŇŁmŔIĎwČ ÉodŇyĎbŇĘ ChJ
ąĎ hĂ hŇbÂĎ y’ĄbŇĘ o’ă
hŇ¡bĎŇ y’Ą=âlĲBĘ ‘tŇČ ¿pĆŇ BĘ=M’ĂwĘ : obŇĲ =o‘gŇĘ pŇĂ BĘ xČ¡YĄ r
Ł hĲĎ=tŇ’Ć tŇym
ËĂ yĎ MDĎęhČ
NbĆŇ’ĆÁ=lkĎŇbŇĘ o’ă : hŇIĲĎdĂŇYĘ âl¿BĘ yl
¡Ă JĘ=lJĎ wyl
ËĎ ‘Ď ëŇyl
¿Ă S
Ę hĂ=o’Ĳ opĳŇdĎŇhĞ
bŇăĄo’=âl
y
Ĳ É’ChwĘ tŇm
Ł ĳ IĎwČ wyl
¡Ď ‘Ď lj
¿Ą IČwČ tŇo’ŔrĘ âlăBĘ ÉHBĎ tŇCm¿yĎ=rS
Ć ’Ğ
l’
ăĄ GŁ Nyb
¡ŇĄ C hŇJĆŔUČhČ NyBĄť hŇdĎŔ‘ĄhĲĎ ÉCTpŇĘ S
ĲĎ wĘ : otŇĲ ‘ĎrĲĎ Su¡ĄbČŇmĘ âl¿wĘ olŔ
ÈdIČmĂ xČYĄęr
Ł hĲĎ=tŇ’Ć hŇdĎÁ‘ĄhĲĎ Cly~ÄĂ hĂwĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ MyT
¡Ă jĎS
Ę UĂhČ l‘¿Č MDĳĎhČ
sn
ăĎ=rS
Ć ’Ğ oT¡lĎqĘmĂ ry‘¿Ă=l’Ć hŇdĎŔ‘ĄhĲĎ ÉotŇ’
Ł CbŇyS
ąĂ hĄwĘ ůMDĎhČ l’
ăĄ GŁ
NmĆ¿S
Ć BĘ otŇ¡ ’
Ł xS
¿Č mĎ=rS
Ć ’Ğ ld
Ł Ŕ GĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČ Étom=dŇ‘Č HBĎę bŇS
Č ăyĎwĘ hŇUĎĳS
Ď
rS
¿Ć ’Ğ oTŔlĎqĘmĂ ry‘ăĂ É lCbŇGĘ=tŇ’Ć xČĳĄYr
Ł hĲĎ ’Y
¡Ą yĄ ’Y
Ł ¿ yĎ=M’ĂwĘ : SdŇĆu
Ł Ĳ hČ
oTĳlĎqĘmĂ ry‘ăĂ lCb¡ŇgŇĘ lĂ ZCxěmĂ MDĎŔhČ l’
ăĄ GŁ ÉotŇ’
Ł ’Y
ąĎ mĎC : hŇUĎS
ĲĎ sCn¡yĎ
xYrw
y’xndml ,y’br‘ml Nk v.20

.o‘gĘpĂJĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.19

.r"tw ‘"t ,V"x Nkw M’ĂwĘ ’"s v.18
.CepĆDĘhĘyĆ ’"s : hyl‘ rsmnw CepĆDĎhĘyČ
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35. 28–36. 7

bŇS
ĄŔ yĄ ÉoTlĎqĘmĂ ry‘ąĂbŇĘ yJ
ăĂ : MDĲĎ ol¡ Ny’¿Ą xČYĄŔr
Ł ăhĎ =tŇ’Ć ÉMDĎhČ l’
ąĄ GŁ xYÂČ rĎwĘ
xČYĄŔr
Ł hĲĎ ÉbCSyĎ ld
Ł Ŕ GĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČ Étom yr¿ĄřxĞ’ĲČwĘ ld
ŁŇĳGĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČ tŇom¡=dŇ‘Č
Mk
ĳĆŇ ytŇĄ rĲ
Ł ŁdŇlĘ Tj
¡Ď S
Ę mĂ tŇu¿ČxĚlĘ Mk
ËĆŇ lĎ hŇQĆÌ’Ą CyÄhĎwĘ : otŇĲ EĎxĚ’Ğ ZrĆ’¡Ć=l’Ć
xČĳĄYr
Ł hĲĎ=tŇ’Ć xY
¡Č rĘyĂ MydĂŔ‘Ą yp
ăŇĂ lĘ SpĆŇnĆŔ=hŇJĄmÄČ =lJĎ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ S
Ę omĲ lk
ŁŇ¡ BĘ
SpĆŇănĆlĘ ÉrpĆŇŁkÄ Cx¿qĘtŇĂ =âlĲwĘ : tŇCmĲlĎ SpĆŇ¡nĆbŇĘ hŇ¿Ć‘
n ĞyĲČ=âl dŇxĎŔ’Ć dŇ‘ăĄwĘ
rpĆŇŁkŔ CxăqĘtŇĂ =âlĲwĘ : tŇmĲĎCy tŇom¡=yJĂ tŇCmĳlĎ ‘S
¡Ď rĎ ’Ch¿=rS
Ć ’Ğ xČYĄŔr
Ł
: NhĲĄŁJhČ tŇom¡=dŇ‘Č ZrĆ’ĎŔBĎ tŇbĆŇăS
Ć lĎ ÉbCSlĎ oTĳlĎqĘmĂ ry‘ăĂ=l’Ć sCn¡lĎ
PŇyn¡ĂxĞyĲČ ’Ch¿ MDĎŔhČ yJ
ăĂ HBĎŔ ÉMêřĆ ’Č rS
ąĆ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ=tŇ’Ć CpŇynăĂxĞtĲŇČ =âlwĘ
Md¿ČŇBĘ M’
¡Ă =yJĂ HBĎŔ=ëŇjČS
Ě rS
ăĆ ’Ğ ÉMDĎlČ rjČękĚŇyĘ=âlĲ ZrĆ’ăĎlĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć
rS
¿Ć ’Ğ HBĎŔ Myb
ăŇĂ S
Ę yĲŁ ÉMêĆ’Č rS
ąĆ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ=tŇ’Ć ’řăUĄ TČtŇĘ âlÌřwĘ : okŇĲ pŇĘ S
ŁĲ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ NkĄěS
Ł hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂť Hk
ĳĎŇ otŇBĘ Nk
ăĄŇ S
Ł yn¡Ă’Ğ

28

29
30
31
32

33

34

=NBĆ ryk
ăŇĂ mĎ=NBĆ Éd‘ĎlĘgŇĂ =ynĲĄBĘ tŇxČąjČ S
Ę mĂlĘ tŇobę’ĎhĲĎ yS
ăĄ ’ŇrĎ CbÂrĘqĘIĂwČĲ wl
My’ĂŔW
Ă eĘhČ ynăĄpŇĘ lĂwĘ ÉhS
Ćm
Ł ynąĄpŇĘ lĂ CrÂBĘdČŇyĘwĲČ PŇ ĳĄsoy ynăĄBĘ tŇŁx¡jĘS
Ę UĂmĲĂ hŇè
ĆŔ nČmĘ
tŇtÄĄ lĎ hoĎŔhyĘ hŇăCĎYĂ ÉynĂŁdŇ’Ğ=tŇ’Ć CręmĘ’ŇIĲŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ tŇob¡Ň’Ď yS
¿Ą ’ŇrĎ 2
hoĎŔhyb
ĲČŇ hŇăCĎYĚ ÉynĂŁdŇ’ŇwĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ lr¡ĎogŇBĘ hŇËĎlxĞĲnČ BĘ ZrĆ’ÌĎhĎ=tŇ’Ć
ynĄÄBĘmĂ dŇxÂĎ ’ĆlĘ CyhĎwĘţ : wytĲŇĎ nŁbŇĘ lĂ Cnyx
¡Ă ’Ďř dŇ¿xĎ pŇĘ lĎYĘ tŇËČlxĞĲnČ =tŇ’Ć tŇtęĄ lĎ 3
CnytŔĄ ŁbŇ’Ğ tŇăČlxĞĲeČ mĂ ÉNtŇĎ lĎxĞĲnČ hŇ‘ąĎrĘgŇĘ nĂwĘ ůMyS
Ă nĎlĘ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă
Cnt
¡ŇĄ lĎřxĞĲnČ lr¿ČGŁmĂC Mh
ĳĆ lĎ hŇnĎyy¡ĆhĘêĲĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇFĆŔUČhČ tŇăČlxĞĲnČ l‘Čť PŇsČěonwĘ
l‘Čť NtŔĎ lĎxĞĲnČ ÉhpĎŇsĘonĲwĘ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ È lbĄŇŁIhČ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=M’ĂwĘ : ‘ČrĲĄGĎyĂ 4
‘r¡ČGĎyĂ CnytŔĄ ŁbŇ’Ğ hŇăFĄ mČ ÉtlČxĞĲeČ mĲĂC Mh
ĳĆ lĎ hŇnĎyy¡ĆhĘêĲĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇFĆŔUČhČ tŇăČlxĞĲnČ
NJ
ËĄ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l‘Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć ÉhS
Ćm
Ł wYąČyĘwČ : NtĲŇĎ lĎxĞĲnČ 5
tŇonąbŇĘ lĂ hoĎęhyĘ hŇăCĎYĂ=rS
Ć ’Ğ rbÂĎ DĎhČ hŇăĆz : MyrĲĂbŇĘ DĲŁ PŇ soy=yn
¡Ą ĲĄ bŇĘ hŇ¿FĄ mČ 6
tŇxČËjČ S
Ę mĂlĘ ëŇ’Čę MyS
ĳĂ nĎlĘ hŇnĎyyăĆhĘêĲĂ Mh
¡Ć ynĄy‘ĲĄBĘ bŇoF¿lČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉdxĎpŇĘ lĎYĘ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ ÉhlĎxĞĲnČ bŇi
Ł ą tŇĂ =âlĲwĘ : MyS
ĲĂ nĎlĘ hŇnĎyy¿ĆhĘêĲĂ Mř¡hĆ ybŇĂ ’Ğ hŇ¿FĄ mČ 7
hTmm
Nyy‘ : s"tw ‘"w ,V"x ,rd"nq y"k +d Nkw hb MybĂS
Ę yŁ Mt’ ’"s v.33 .hnygn ’lbw Pqmb =yrx’w ’"s v.28
y"k +d Nkw C’UĘTČtĘ ’"s v.34 .h"dxw w"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =âlwĘ ’"s v.34 .d"l qwsp Nmql
,w"d ,b"d Nkw ’lm CnytĄlĎx
ĞĲnČ ’"s v.3 .xtp CnyxĂ’Č yqwbnzb v.2 .wl .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq
.b"y qwsp Nmql Nyy‘ : V"x Nkw NhĆybĂ’
Ğ ’"s v.6 .d"ydw b"yd ,w"dx ,h"dx ,b"dx

36. 8–13

8

9
10
11

12
13

y‘sm
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yn¿ĄBĘ Cq¡BĘdĘŇyĂ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ hŇăFĄ mČ ÉtlČxĞĲnČ BĘ Sy’ęĂ yJ
ăĂ hŇĳFĆ mČ=l’Ć hŇ¡FĆ UČmĂ
dŇxĎę’ĆlĘ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÈtoFUČmĂ hŇlĎęxĞĲnČ tŇS
Ć răĆyŁ tŇBÂČ =lkĎŇwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCSrĘyyĲĂ N‘ČmČęlĘ hŇĳè
Ď ’ĂlĘ hŇăĆh
y Ę êĲĂ hĎyb
¡ŇĂ ’Ď hŇ¿FĄ mČ tŇxČËjČ S
Ę UĂmĂ
rx
ĳĄ’Č hŇăFĄř mČlĘ hŇ¡FĆ UČmĂ hŇËĎlxĞĲnČ bŇi
ŁÌ tŇĂ =âlĲwĘ : wytĲŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇ¿ČlxĞĲnČ Sy’
¡Ă
hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ tŇoF¡mČ CqěBĘdĘŇyĂ otŔlĎxĞĲnČř BĘ ÉSy’Ă=yJĂ
hŇăĎlxĘmČ hŇnĎyyÁĆhĘêĲĂwČ : dŇxĲĎpŇĘ lĎYĘ tŇon¿BĘ CW
¡ ‘Ď NJ
¿Ą hŇĳĆSm
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ
: MyS
ĲĂ nĎlĘ Nh
¡Ć ydŇĄdĲŁŇ yn¿ĄbŇĘ lĂ dŇĳxĎ pŇĘ lĎYĘ tŇonăBĘ hŇ‘¡ĎnŁwĘ hŇËJĎ lĘmĂC hŇÌĎlgŇĘ xĎwĘ hŇYĎęrĘtŇĂ
=l‘Č NtŔĎ lĎxĞĲnČ ÉyhĂêĘwČ MyS
ĳĂ nĎlĘ CyăhĎ PŇ soy=Nb
¡Ą ĆŇ hŇ¿è
Ć nČmĘ=ynĲĄBĘ tŇŁxËjĘS
Ę UĂmĲĂ
hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ MyTęĂ jĎS
Ę UĂhČwĘ tŇÂŁwYĘUĂhČ hŇQĆă’Ą : NhĲĆybŇĂ ’Ğ tŇxČ¿jČ S
Ę mĂ hŇ¡FĄ mČ
ND¿ĄrĘyČ l‘¡Č bŇ’ĎŔom tŇŁbăŇrĘ‘ĲČBĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł =dŇyČBĘ hoËĎhyĘ
: oxĲrĄyĘ
G

rV’ Vy’h hyhw wyYxw .xrpâ
Ł Nmysw hnmVw MynmVw Myt’mw Pl’ rbdmb rpsd yqwsp Mwks
wytwytw’w .hnmVw tw’m ‘br’w Pl’ rV‘ hVV wytwlmw .]+k z"y rbdmb[ xrpy whTm wb=rxb’
Nmysw MyVlVw MynV ’"n ,MyVlVw hVlV wyrdsw .MynVw MyVlVw tw’m Vmxw Pl’ hVlVw MyVV
b"l Myrbd[ wnhny ddb y"y Nmysw hrV‘ wytwyVrpw .]b"y ’"n Mylht[ Myhl’ yl=’rb rwhT bl
twyVrp hnmVw MyVmxw h’m lkh ,VVw MyVV twmwtshw ,My‘Vtw MytV twxwtph Nyynm .]b"y
MyVdx h‘Vtw hnV hnmVw MyVlV rpsh twnV .]+k x"y rbdmb[ Ktlxnw Kqlx yn’ Nmysw
.hryYyl Pxtb Nmysw

The number of the verses of the book of Numbers is 1288; and the sign is
xrpâ
Ł (â
Ł = 1000, p = 80, r = 200, x = 8). And its middle point is, And it shall
come to pass that the man whom I shall choose, his rod shall bud [Num 17.20].
And its words are 16408. And its letters are 63532. And its sedarim are 33; other
copies (say) 32; and the sign is, Create in me a clean HEART, O God [Psa 51.12].
,w"dx ,h"dx ,w"d ,g"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb dbl NTq Pqzb Nk v.9 .lwgsb hFĆmČlĘ ’"s ,hgwmb Nk v.9
Myqwspw .qlb [33:1—36:13] hVrph MV v.13 .w"Td Nkw NTq Pqz xnwm otŔlĎx
ĞăČB
n Ę ’"s ,d"ydw b"yd
.’ŁsŁw tw’m ‘br’w Pl’ Mylmw .[35:9] Mtyrqhw ,[34:1] Zr’h t’z ,[33:1] y‘sm hl’ +g Myrdsw .b"lq
wlxntĘêĂ ’rwq ’"b ,[34:13] Clx
Ğ nČtĘêĂ rV’ +b Mypwlxw .VlVw My‘bV tw’m ‘bVw Mypl’ tVmx twytw’w
’lw ’y‘gb wrbdyĘwĲČ ’rwq ’"b ,[36:1] hVm ynpl CrBĘdČyĘwČ ,’mdq w"yth txt ’y‘gb wlxntĘêĲĂ n"bw ’y‘g ’lb
.[34:4] wyt’Ywt hyhw +’ +tkw .[35:16] lzrb ylkb M’w +’ qspw .[33:3] xsph trxmm
ĲĂ Pwlx ’lbw ,n"b Nk
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And its parashiyot are 10, The Lord ALONE did lead him [Deu 32.12]. The open
sections are 92 and the closed 66, the total is 158 sections, and the sign is, I am
THY PORTION and thine inheritance [Num 18.20]. The years of the book are
38 years and 9 months; and the sign is, At the LAYING DOWN of creation.

Myrbdh hl’
’ ND
ĳĄrĘIČhČ rbĆŇ‘¡ĄBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł rB
ąĆ DĂ rS
ĆÄ ’Ğ MyrĂębĎŇDĘhČ hŇQĆă’Ą
2
3

4
5

6
7

8

9
10

11
12
13
14
15

16

tŇr¡
Ł YĄxĞwĲČ Nb
¿ĎŇ lĎwĘ lpĆŇŁêË=Nyb
ĲĄŇ C NrÌĎ’ŇjĎ=NyB
ĲĄ PŇCsÁ lomÄ žhbĎŇrĎ‘ĞB
ĲĎ rBĎÃdĘŇUĂBČ
Sd¿ŇĄqĎ dŇ‘¡Č ry‘ĳĂW
Ą =rhČ ëŇrĆD¡Ć bŇrĄŔx
Ł mĲĄ ÉMoy rW
¿Ď ‘Ď dŇxÄČ ’Č : bŇhĲĎzĎ yd¿ĂŇwĘ
SdŇĆŁxĳlČ dŇăxĎ ’ĆBĘ SdŇĆx
Ł ¡ rW
¿Ď ‘Ď=yêĲĄS
Ę ‘ČBĘ hŇnĎŔS
Ď My‘ăĂBĎrĘ’ČBĘ ÉyhĂyĘwČĲ : ‘ČnĲĄrĘBČ
: MhĲĆlĄ’Ğ otŇ¡ ’
Ł hoËĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ lk
ŁŇ JĘţ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł rB
ąĆDĂ
tŇ’ĄęwĘ NoBĳS
Ę xĆBĘ bŇ¡S
Ą oy rS
¿Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆămĆ ÉNx
Ł ysĂ tŇ’Ąť otęJ
Ł hČ yrăĄxĞ’ĲČ
ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ‘¿ĄBĘ : y‘ĂrřĲĆdĘŇ’ĆBĘ tŇr¡
Ł êĎS
Ę ‘ČBĘ bŇ¿S
Ą oy=rS
Ć ’Ğ NS
ĎŔ BĎhČ ëŇlĆămĆ gŇo‘ť
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ tŇ’ŇŁE¡hČ hŇr¿ĎoêhČ=tŇ’Ć r’
ËĄBĄ hŇS
ĆŔ m
Ł ly’
ăĂ oh bŇĳ’Ď om ZrĆ’ăĆBĘ
rh
¿Ď BĎ tŇbĆŇ¡S
Ć Mk
¿ĆŇ lĎ=bŇrČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ bŇrăĄx
Ł BĘ Cnyl
¡Ą ’Ą rB
¿Ć DĂ Cnyh
ËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ
ůwynĎkĄŇS
Ę =lJĎ=l’ĆwĘ ÈyrĂm
Ł ’ĹhĲĎ rh
¿Č C’b
Ł Ä C MkĆęlĎ C‘ăsĘC ű CnăjĘ : hŇĲEĆhČ
ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ ZrĆ’
ąĆ MIĳĎhČ PŇoxăbŇĘ C bŇgĆŇ¡eĆbČŇC hŇ¿ĎlpĄŇè
Ę bČŇC rh
ËĎ bĎŇ hŇ¿bĎŇ rĎ‘ĞB
ĲĎ
Mk
¡ĆŇ ynĄpŇĘ lĂ yêĂt
¿ŇČ nĎ hŇË’Ą rĘ : tŇrĲĎjĘ rh
¿Č nĘ ld¡
ŁŇ GĎhČ rh
¿Ď eĎhČ=dŇ‘Č NonŔbĎŇQĘhČwĘ
MkĆÁytŇĄ ŁbÄ’ĞĲlČ hoĎhyĘţ ś‘ăBČ S
Ę nĂ rS
ăĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć CS
ă rĘC C’B
Ł ť ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć
rm
ăČ ’
Ł wĲĎ : MhĲĆyrĄxĞ’ĲČ M‘¡ĎrĘzČlĘC MhĆŔlĎ tŇt
ăŇĄ lĎ Ébq
Ł ‘ĞyĲČlĘCĲ qx
ąĎ YĘyĂlĘ MhÄĎ rĎbŇĘ ’ČlĘ
ho¿ĎhyĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć tŇ¿’Ą W
Ę yD¡ĂbČŇlĘ lk
¿ČŇ C’=âlĲ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ’wh
¡Ă hČ tŇ‘¿ĄBĎ MkĆŔlĄ’Ğ
: bŇrĲ
Ł lĎ MyĂm¡Čè
Ď hČ yb
¿ŇĄ kŇĘ okŇĲ JĘ MoIŔhČ Mk
ăĆŇ eĘhĂwĘ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć hŇăBĎ rĘhĂ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ
ëŇrăĄbĎŇywĲĂ Mym
ĳĂ ‘ĎjĘ PŇlĆă’Ć Mk
¡ĆŇ JĎ Mk
ËĆŇ ylĄ‘Ğ PŇÌĄsyŁ MkĆętŇĄ obŇĲ ’Ğř yh
ăĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ
Mk
¡ĆŇ ’Ğv
ĲČ mĲČC Mk
¿ĆŇ xĞrĘTĎ yDĳĂbČŇlĘ ’v
¡Ď ’Ć hŇ¿kĎŇ y’Ą : Mk
ĲĆŇ lĎ rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ MkĆŔtŇĘ ’Ć
Mk
ĳĆŇ yTĄbŇĘ S
Ă lĘ My‘¡ĂdŇĚywĲĂ MynËĂb
Ł Ň nĘC Mym
ÌĂ kĎŇxĞ MyS
ĂÄ nĎ’Ğ MkĆŇlĎţ CbăŇhĎ : Mk
ĲĆŇ bŇĘ yrĲĂwĘ
=rS
Ć ’Ğ rb
¿ĎŇ DĎhČÍbŇoT CrŔmĘ’ŇŁêăwČ yt
ĳŇĂ ’
Ł Cn¡‘ĞêĲČwČĲ : Mk
ĲĆŇ yS
Ą ’ŇrĲĎBĘ Mm
¡Ąř yW
Ă ’ĞwĲČ
ÉMymĂkĎŇxĞ MyS
ąĂ nĎ’Ğ MkĆęyTĄbŇĘ S
Ă yS
ăĄ ’ŇrĎ=tŇ’Ć xuÂČ ’ĆwĲĎ : tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ êĎrĘB
¡Č DĂ
tŇo’ęmĄ yrăĄW
Ď wĘ MypÁĂ lĎ’Ğ yrĄÄW
Ď Mk
ĳĆŇ ylĄ‘Ğ MyS
¡Ă ’ŇrĎ Mt
ËŇĎ o’ Nê
¿Ą’ĆwĲĎ My‘ŔĂ dŇĚywĲĂ
=tŇ’Ć ÉhCĆYČ’ĞwĲĎ : Mk
ĲĆŇ yTĄbŇĘ S
Ă lĘ Myr¡ĂTĘŁSĲwĘ tŇŁrŔW
Ď ‘Ğ yrăĄW
Ď wĘ ÉMyè
Ă mĂxĞ yrąĄW
Ď wĘř
MkyTpV

Nkw y‘ĂrĆdĘ’ĆbĘC ’"s ,y‘rĄd’b ’"s v.4 .x"k qwsp d‘ +’ qwsp +’ hy‘Vyb why‘Vy Nwzx hrTph v.1 .’
w"yw rsx MkĆytĄb
Ł’
Ğ ’"s v.11 .Mkytb’l yêĂ‘ĘBČS
Ę nĂ ‘"t ,V"xb v.8 .+d b"y ‘Vwhy Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t
’"s v.14 .rsx MmĄW
Ă’
Ğ wČ ’"s ,’lm wxyrybw lbb rpsb Nk v.13 .lbb rpsb +tk MkĆytĄob’
Ğ wyl‘ rsmnw
.V"xw d"dx Nkw yrĄW
Ď ’"s v.15 .’y‘gb =bwTĲ n"b ,’y‘g ’lb =bwT ’"b ’"n ,rbŔdh bwTă
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qdŇĆYĆŔ Mê
ăĆ TĘpČŇS
Ę C ÉMkĆŇyxĄ’Ğ=NyB
ĲĄ ‘Čm
Łą S
Ď rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ’wh
¡Ă hČ tŇ‘¿ĄBĎ MkĆŔyTĄpŇĘ S
Łă
NT
Ł ą uĎJČ TjĎęS
Ę UĂBČ MynÁĂ pĎŇ CryJÄĂ tŇČ =âlĲ : orĲGĄ Nyb
¿ŇĄ C wyx
¡Ă ’Ď=Nyb
ĲĄŇ C Sy’
¿Ă =NyB
ĲĄ
Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ Tj
¡Ď S
Ę UĂhČ yJ
¿Ă Sy’ĂŔ=ynĄjĘmĂ ÉCrCgÄtŇĎ âlą NC‘ŔmĎS
Ę êĂ É ld
ŁŇ GĎJČ
hŇ¿ĆY
C Č ’ĞwĲĎ : wyêĲĂ‘ĘmČS
Ę C yl
¡Č ’Ą NCb¿ŇrĂqĘêČ MJĆŔmĂ hŇăS
Ć qĘyĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČwĘ ’Chĳ
bŇrĄęx
Ł mĲĄ ‘i
ăČ eĂwČ : NCWĲ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą ’wh
ĳĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć
MtęĆ y’ĂrĘ rS
ăĆ ’Ğ ’ChÁhČ ’rĎÄoehČwĘ ž lodŇGĎhČ rB
ăĎ dĘŇUĂhČ=lJĎ tŇă’Ą ëŇlĆeĄÃwČ
dŇ‘¡Č ’b
Ł ě eĎwČ Cnt
ĳŇĎ ’
Ł Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇËĎY
C Ă rS
¿Ć ’ĞJĲČ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ rh
ăČ ëŇrĆDĆť
ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ rh
ăČ =dŇ‘Č ÉMtŇĆ ’ŇBĎ Mk
ĳĆŇ lĄ’Ğ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ : ‘ČnĲĄrĘBČ Sd¿ŇĄqĎ
ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ NtÄČ nĎ hŇ’ĄrĘţ : Cnl
ĲĎ Nt
¿ŇĄ nŁ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ
’r¡ĎyêĂ=l’Č ëŇlĎŔ ÉìytÄĆ ŁbŇ’Ğ yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rBĆÄDĂ žrS
Ć ’ĞJĲČ SrĄę śhŇăĄl‘Ğ
ÉMyS
Ă nĎ’Ğ hŇąxĎ lĘS
Ę nĂ CręmĘ’ŇŁêĲwČ ůMkĆŇQĘJĚ ÈylČ’Ą NCbăŇrĘqĘêĂwČ : tŇxĲĎêĄ=l’ČwĘ
ÉërĆDÄĆhČ=tŇ’Ć rbĎŔDĎ ÉCntÄĎ ’
Ł CbŇąS
Ă yĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć Cnl
¡Ď =CrjĘxĘyČwĘ CnynĄŔpĎŇlĘ
yn¡Čy‘ĄBĘ bŇ¿TČ yIĂwČ : NhĲĆylĄ’Ğ ’b
Ł ¡Ň nĎ rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔ‘ĎhĲĆ Ét’ĄwĘ HBĎŔ=hŇlĆ‘ĞnĲČ rS
ăĆ ’Ğ
ÉCnpŇĘ IĂwČ : TbĆŇè
ĲĎ lČ dŇ¡xĎ ’Ć Sy’
¿Ă MyS
ĂŔ nĎ’Ğ rW
ăĎ ‘Ď MynăĄS
Ę ÉMJĆmĂ xuąČ’ĆwĲĎ rb
ĳŇĎ DĎhČ
ÉMdĎŇyĎbŇĘ CxąqĘIĂwČ : HtĲŇĎ ’
Ł Cl¡GĘrČyĘwČĲ lJ
Łĳ S
Ę ’Ć lxČăČ=d
n Ň ‘Č C’b
Ł ¡Ň IĎwČ hŇrĎhĎŔhĎ Clă‘ĞIĲČwČ
hŇăbĎŇ oT CrŔmĘ’ŇIăŁwČ ÉrbĎŇdĎŇ Cnt
ąŇĎ ’
Ł CbŇS
ĂÄ IĎwČ Cnyl
ĳĄ ’Ą CdŇr¡ĂoIwČ ZrĆ’ĎŔhĎ yrăĂjĘmĂ
CrěmĘêČwČ tŇŁlĳ‘Ğl
ĲČ Mt
¡ŇĆ ybŇĂ ’Ğ âl¿wĘ : Cnl
ĲĎ Nt
¿ŇĄ nŁ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ
tŇą’Č nĘW
Ă BĘ CrŔmĘ’ŇŁêăwČ ÉMkĆŇylĄhĽ’ĲĎbŇĘ CnągŇĘ rĲĎêĄwČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =tŇ’Ć
yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎ dŇy¿ČBĘ Cnt
ËŇĎ ’
Ł tŇt
¿ŇĄ lĎ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ Cn’
¡Ď yYĂohĲ CntŔĎ ’
Ł ÉhoĎhyĘ
rm
Ł ę ’ŇlĄ CnřbĄÁbĎŇlĘ=tŇ’Ć CimÄČ hĄ žCnyxĄ’Č MylĂę‘Ł CnxĘăČ’
n Ğ ű hŇăĎ’
n Ď : CndŇĲĄymĂS
Ę hČlĘ
yn¿ĄBĘ=MgČŇwĘ MyĂm
ĳĎè
Ď BČ tŇr¡
Ł YĚřbŇĘ C tŇŁl¿ŁdŇGĘ MyrËĂ‘Ď CeřUĆŔmĂ ÉMrĎřwĎ lodŇąGĎ M‘ăČ
: MhĲĆmĄ NC’¡rĘytŇĲĂ =âlwĲĘ NCY¿rĘ‘ČtĲŇČ =âl Mk
ĳĆŇ lĄ’Ğ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ : MS
ĲĎ Cny’
¿Ă rĎ Myq¡ĂnĎ‘Ğ
rS
ĆÄ ’Ğ lk
ŁŇ JĘţ Mk
ĳĆŇ lĎ Mx
ăĄ QĎyĂ ’Ch¡ MkĆŔynĄpŇĘ lĂ ëŇăĄlh
Ł hĲČ ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoąĎhyĘ
rS
ąĆ ’Ğ tŇĎ y’ĂŔrĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉrBĎdĘŇUĂbČŇC : Mk
ĲĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ MyĂr¡ČYĘmĂBĘ Mk
ËĆŇ êĘ’Ă hŇÌW
Ď ‘Ď
ÉërĆDÄĆhČ=lkĎŇBĘ onĳBĘ=tŇ’Ć Sy’
¡Ă =’v
Ď yĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ Éì’ĞW
ĲĎ nĘ
ÉMkĆŇnĘy’ĲĄ hŇĳĆh
E Č rb
¡ĎŇ DĎbČŇC : hŇĲEĆhČ Moq¿UĎhČ=dŇ‘Č Mk
¡ĆŇ ’ĞŁBĲ=dŇ‘Č MêŔĆ kŇĘ lČhĞ rS
ăĆ ’Ğ
Mnym’m
Nk v.28

.‘"tw V"x Nkw brČwĘ ’"s v.28 .w"d Nkw ’lm Cnyb
Ą bĎlĘ ’"s v.28 .qsp ű hlă‘ ’"s v.21
.’mdq w"yw ’lm tr
Ł CYbĘC rsx y’xndml ,rsx y’br‘ml Nk v.28 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml
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Mk
ËĆŇ lĎ rCtŇ¿ lĎ ëŇrĆDęĆBČ MkĆÁynĄpŇĘ lĂ ëŇlĄÄh
Ł hĲČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyB
ĲČ MnĂŔymĂ’ĞmĲČ
HbĎŔ=CkŇlĘêĲĄ rS
ăĆ ’Ğ ÉërĆDÄĆBČ ÉMkĆŇtŇĘ Ł’ĲrĘlČ hŇlĎyĘlČę ű S’
ăĄ BĎ Mk
ĳĆŇ tŇĘ nĲŁxĞĲlČ Moq¡mĎ
34 ‘b
¿ČŇ è
Ď IĂwČ PŇŁY¡qĘIĂwČ Mk
ĳĆŇ yrĄbŇĘ DĂ loqă=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ : MmĲĎoy N¡Ďn‘Ďb
ĲĆŇ C
35 h
ŇĳĆh
E Č ‘r¡ĎhĎ roD¿hČ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyS
ăĂ nĎ’ĞB
ĲĎ ÉSy’Ă hŇ¿’Ć rĘyĂ=M’Ă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
36 yt
ÂĂ lĎCzĲ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞĲlČ tŇt
¡ŇĄ lĎ yêĂ‘ĘBČŔS
Ę nĂ rS
ăĆ ’Ğ hŇbĎŔoFhČ ZrĆ’ăĎhĎ tŇ’Ąť
HB
¡Ď =ëŇrČDĲĎ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ=tŇ’Ć Nê
ÌĄ’Ć=olĲwĘ hŇeĎ’ĆŔrĘyĂ ’Chă ÉheĆřpĚŇyĘ=NBĆ bŇąĄlJĎ
37 hoĎŔhyĘ P
ŇăČ’
e Č tŇĘ hĂ ÉyBĂ=MGČ : hoĲĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ ’Q
¡Ą mĂ rS
¿Ć ’Ğ N‘ČyČě wynĳĎbĎŇlĘC
38 d
Ň ămĄ ‘ŁhĲĎ ÉNCn=NBĂ ‘ČS
ąĚ ohyĘ : MřS
ĲĎ ’b
Ł ¿Ň tŇĎ =âlĲ hŇê
¡Ď ’Č=MGČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Mk
¡ĆŇ lĘlČgŇĘ BĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć hŇeĎ¿lĆ xĂnĘyČ ’Ch¡=yJĂ qEĄŔxČ otŇă ’
Ł hŇUĎĳS
Ď ’b
Ł Ň ăyĎ ’Ch¡ ìŇynĆŔpĎŇlĘ
39 ÉMoIh
Č C‘ądĘŇyĲĎ=âl rS
ĆÄ ’Ğ MkĆŇynĄbŇĘ Cţ hŇyęĆhĘyĲĂ zb
ăČŇ lĎ MêÁĆ rĘmČ’Ğ rS
ĆÄ ’Ğ žMkĆŇjĘTČwĘ
40 Mê
¡Ć ’ČwĘ : hĎCSĲrĎyyĲĂ Mh
¡Ą wĘ hŇeĎnĆŔêĘ’Ć Mh
ăĆ lĎwĘ hŇUĎĳS
Ď C’b
Ł ăŇ yĎ hŇUĎ¡hĄ ‘rĎŔwĎ bŇoTă
41 yl
Čę ’Ą CrămĘ’ŇŁêĲwČ ű Cnă‘ĞêĲČwČĲ : PŇCsĲ=MyČ ëŇrĆD¿Ć hŇrĎB
¡Ď dĘŇUĂhČ C‘¿sĘC Mk
ĳĆŇ lĎ CnăjĘ
hoăĎhyĘ CnC¡ĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ CnmĘxČŔlĘnĂwĘ ÉhlĆ‘ĞnĲČ CnxĘąČ’
n Ğ ůhoĎhyl
ĲČ ÈCn’ŇTĎxĎ
: hŇrĎhĲĎhĎ tŇŁl¿‘Ğl
ĲČ Cnyh
¡Ă êĎwČ oêŔmĘxČlĘmĂ yl
ăĄ JĘ=tŇ’Ć Sy’Ăť CręGĘxĘêČwČĲ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ
42 yeĂ¡nĆy’
Ą yJ
¿Ă CmŔxĞĲQĎ tŇĲĂ âlăwĘ ÉCl‘ĞtĲŇČ âlą ÉMhĆlĎ rm
Ł ą ’Ĺ ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
43 âl
ă wĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ’Ğ rB
¿Ą dČŇ’ĞwĲĎ : Mk
ĲĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ yn¡ĄpŇĘ lĂ CpŔgŇĘ ĲeĎ êĂ ÉâlwĘ Mk
ĳĆŇ BĘrĘqĂBĘ
44 yrĂ
Ám
Ł ’ĹhĲĎ ’YĄÄIĄwČ : hŇrĎhĲĎhĎ Cl¿‘ĞêĲČwČ CdŇ¡zĂêĎwČ hoĎŔhyĘ yj
ăĂ =tŇ’Ć ÉCrmĘêČwČ Mê
ĳĆ‘ĘmČS
Ę
hŇnĎyW
¡Ć ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’ĞJĲČ MkĆŔtŇĘ ’Ć CpŇă DĘrĘIĂwČ MkĆŔtŇĘ ’ŇrČqĘlĂ É’ChhČ rh
ąĎ BĎ bŇS
ĄÄ IŁhČ
45 yn
ăĄpŇĘ lĂ CJ¡bŇĘ êĂwČ CbŇ¿S
Ě êĎwČ : hŇmĲĎrĘxĎ=dŇ‘Č ry‘¡ĂW
Ą BĘ Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć CtŇ¿ JĘIČwČ MyrĳĂb
Ł Ň DĘhČ
46 Cb
¿Ň S
Ę êĲĄwČ : Mk
ĲĆŇ ylĄ’Ğ Nyz¡Ă’ĹhĲĆ âl¿wĘ MkĆŔlĘq
Ł ă BĘ ÉhoĎhyĘ ‘m
ąČ S
Ď =âlĲwĘ hoĳĎhyĘ
b ÉhrĎB
ĎÄ dĘŇUĂhČ ‘i
ąČ eĂwČ NpĆŇeĄÁwČ : MêĲĆbŇĘ S
Č yĘ rS
¿Ć ’Ğ Mym
¡Ă IĎJČ MyB
ĳĂ rČ Mym
ăĂ yĎ Sd¡ŇĄqĎbŇĘ
Mym
¿Ă yĎ ry‘¡ĂW
Ą =rhČ=tŇ’Ć bŇsĎ¿eĎwČ yl
ĳĎ ’Ą ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ PŇCsŔ=MyČ ëŇrĆDăĆ
2, 3 b
Ň Łs¡ MkĆělĎ=bŇrČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
: MyBĲĂrČ
4 Mê
ăĆ ’Č ůrm
Ł ’ŇlĄ wY
ăČ ÈM‘ĎhĎ=tŇ’ĆwĘ : hŇnĎŁpŇĲ YĎ Mk
¡ĆŇ lĎ Cn¿jĘ hŇĳĆh
E Č rh
ăĎ hĎ=tŇ’Ć
MJĆŔmĂ C’ărĘyyĲĂwĘ ry‘ĳĂW
Ą BĘ Myb
¡ŇĂ S
Ę ŁIĲhČ wW
ĎŔ ‘Ą=ynĲĄBĘ Mk
ăĆŇ yxĄ’Ğ É lCbŇgŇĘ BĂ MyrĂębŇĘ Ł‘Ĳ
5 MY
ĎŔ rĘ’ČmĲĄ ÉMkĆŇlĎ Nê
ąĄ’Ć=âlĲ yJĂţ MbĎŔ CrăGĎtŇĘ êĂ=l’Č : dŇŁ’ĲmĘ Mê
¡ĆrĘmČS
Ę nĂwĘ
: ry‘ĲĂW
Ą rh
¿Č =tŇ’Ć yêĂt
¡ŇČ nĎ wW
ĎŔ ‘ĄlĘ hŇăè
Ď rĚyĘ=yJĲĂ lgĆŇrĳĎ=PŇJČ ëŇrăČdĘŇmĂ dŇ‘¡Č
33

lk’
hVrp ’"s v.1

.b

.b"dw V"x Nkw hUĎS
Ď ’"s v.37

.’lm hnĆCpyĘ y’xndml ,rsx y’br‘ml v.36
.hmwts
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Mê
ËĎ ’ĂmĲĄ CrÌkŇĘ êĂ MyĂmÁČ =MgČŇwĘ Mê
ĳĆlĘkČŇ’ĞwĲČ PŇsĆ¡JĆ BČ Mê
ËĎ ’ĂmĲĄ CrÌBĘS
Ę êĂ lkĆŇŁ’ă
‘dăČŇyĎ ìŇdŔĆyĎř hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ É lk
ŁŇ BĘ ìękŇĘ rČB
ĲĄ ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ : MtĲŇĆ ytŇĂ S
Ę C PŇsĆ¡JĆ BČ
ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇnĎęS
Ď My‘ăĂBĎrĘ’Č ű hŇăĆz hŇĳĆh
E Č ld¡
ŁŇ GĎhČ rB
¿Ď dĘŇUĂhČ=tŇ’Ć ìŔêĘkŇĘ lĆ
ÉMybŇĂ S
Ę IĲŁhČ wW
Ďę ‘Ą=ynĲĄbŇĘ Cnyx
ăĄ ’Č tŇÌ’Ą mĄ rb
ŁÂ ‘ĞeĲČwČĲ : rb
ĲĎŇ DĎ êĎrĘs¡ČxĎ âl¿ ëŇUĎŔ‘Ă
rbĆŇĳĎG NyăŁYĘ‘ĆmĲĄC tŇ¡Čly’ĄmĲĄ hŇbĎŔrĎ‘ĞhĲĎ ÉërĆDÄĆmĂ ry‘ŔĂ W
Ą BĘ
ÉrYČêÄĎ =l’Č ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : bŇ’ĲĎom rB
¿Č dĘŇmĂ ëŇrĆD¡Ć rb
Ł Ŕ ‘ĞeĲČwČĲ ÉNpĆŇeĄÄwČ
ÉoYrĘ’ČmĲĄ ìąŇlĘ NêÄĄ ’Ć=âlĲ yJĂţ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ MB
¡Ď rG¿ĎtŇĘ êĂ=l’ČwĘ bŇ’ĎŔom=tŇ’Ć
Myn¡ĂpĎŇlĘ Mym
¿Ă ’ĄhĲĎ : hŇè
ĲĎ rĚyĘ r‘¡Ď=tŇ’Ć yêĂt
¿ŇČ nĎ TolŔ=ynĄbŇĘ lĂ yJ
ăĂ hŇè
ĎŔ rĚyĘ
Mh
¡Ą =PŇ’Č Cb¿ŇS
Ę xĲĎyĄ My’
ËĂ pĎŇrĘ : MyqĲĂnĎ‘ĞJĲĎ Mr¡ĎwĎ bŇrËČwĘ lod¿ŇGĎ M‘ăČ Hb
ĳĎŇ CbŇS
Ę ăyĎ
ÈMyrĂx
Ł hĲČ CbăŇS
Ę yĲĎ ry‘ÂW
Ă Ą bŇĘ C : MymĲĂ’Ą Mh
¡Ć lĎ C’¿rĘqĘyĂ MybĂŔ’ĎŁUăhČwĘ MyqĳĂnĎ‘ĞJĲĎ
Mê
ĳĎ xĘêČ Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ MhĆŔynĄjĘmĂ ÉMCdŇymĂS
Ę IČwČ MCSęrĎyyĲĂ wW
ăĎ ‘Ą ynÌĄbŇĘ C ůMynĂpĎŇlĘ
hŇêęĎ ‘řČ : MhĲĆlĎ ho¡ĎhyĘ Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ otŔè
Ď rĚyĘ ÉZrĆ’ĆÄlĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ hŇăW
Ď ‘Ď rS
ÌĆ ’ĞJĲČ
MymÂĂ IĎhČwĘ : dŇrĆzĲĎ lxČ¿Č=t
n Ň ’Ć rb
Ł ¡Ň ‘ĞeĲČwČĲ dŇrĆzĳĎ lxČăČ=t
n Ň ’Ć Mk
¡ĆŇ lĎ Cr¿bŇĘ ‘ĂwĘ CmqËĚ
dŇrĆzĆŔ lxČăČ=t
n Ň ’Ć ÉCnrĘbČÄ‘Ď=rS
Ć ’Ğ dŇ‘ąČ ‘ČnĄęrĘBČ SdăŇĄuĎmĂ ű CnkŇĘ ăČlhĎ=rS
Ć ’Ğ
bŇrĆuăĆmĂ ÉhmĎxĎlĘUĂhČ yS
ąĄ nĘ’Č roDÁhČ=lJĎ Mê
Ł Ä =dŇ‘Č hŇĳĎS
n Ď hŇ¡Ćm
nŁ S
Ę C MyS
¿Ă ŁlS
Ę
MBĎŔ hŇtŇĎ yĘhăĎ ÉhoĎhyĘ=dŇyČ Mg
ąČŇ wĘ : MhĲĆlĎ ho¡ĎhyĘ ‘B
¿Č S
Ę nĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇnĆŔxĞUĲČhČĲ
yS
ÌĄ nĘ’Č=lJĎ CUêÁČ =rS
Ć ’ĞřkĲČŇ yhÄĂ yĘwČ : MUĲĎêĚ dŇ‘¡Č hŇĳĆx
n Ğ UĲČhČĲ bŇrĆuăĆmĂ MU
¡Ď hĚlĘ
yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ rB
¿Ą dČŇyĘwČ
: M‘ĲĎhĎ bŇrĆu¿ĆmĂ tŇCm¡lĎ hŇËmĎ xĎlĘUĂhČ
êęĎ bŇĘ rČqĲĎwĘ : r‘ĲĎ=tŇ’Ć bŇ¡’Ď om lCb¿ŇGĘ=tŇ’Ć MoIËhČ rb
¿ĄŇ ‘Ł hŇêÄĎ ’Č : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
ZrĆ’ĆÄmĄ NêĄ’Ćţ=âlĲ yJ
ăĂ MB
ĳĎ rGăĎtŇĘ êĂ=l’ČwĘ Mr¡ĄYĚêĘ=l’Č NoUŔ‘Č ynăĄBĘ lCmť
My’
¿Ă pĎŇrĘ=ZrĆ’ĲĆ : hŇè
ĲĎ rĚyĘ hĎyê¿ĂtŇČ nĘ Tol¡=ynĄbŇĘ lĂ yJ
¿Ă hŇè
ĎŔ rĚyĘ ÉìlĘ NoUą‘Č=ynĲĄBĘ
Mh
¡Ć lĎ C’¿rĘqĘyĂ MynĂŔU
Ł ‘Čh
ăĎ wĘ MynĂŔpĎŇlĘ ÉHbĎŇ=CbŇS
Ę yĲĎ My’
ąĂ pĎŇrĘ ’wh
ĳĂ =PŇ’Č bŇ¡S
Ą xĎêĲĄ
MhĆŔynĄjĘmĂ ÉhoĎhyĘ MdąŇĄymĂS
Ę IČwČ MyqĳĂnĎ‘ĞJĲĎ Mr¡ĎwĎ bŇrËČwĘ lod¿ŇGĎ M‘ăČ : MyUĲĂĚzmĘzČ
Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ wW
ĎŔ ‘Ą ynăĄbŇĘ lĂ ÉhW
Ď ‘Ď rS
ąĆ ’ĞJĲČ : MêĲĎxĘtŇČ Cb¿ŇS
Ę IĲĄwČ MS
¡Ě rĎyIĲĂwČ
MêŔĎ xĘtŇČ CbăŇS
Ę IĲĄwČ ÉMS
Ě rĎyIĲĂwČ MhĆŔynĄjĘmĂ ÉyrĂx
Ł hĲČ=tŇ’Ć dŇym
ąĂ S
Ę hĂ rS
ĆÄ ’Ğ ry‘ĳĂW
Ą BĘ
ÉMyrĂê
Ł pŇĘ JČ hŇĳĎ‘
E Č=dŇ‘Č Myr¡ĂYĄxĞB
ĲČ Myb
¿ŇĂ S
Ę ŁIĲhČ MyCËĂ‘ČhĲĎwĘ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č
My’Yyh
.‘"tw V"x Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.13

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x ,b"yd ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw ’lm ìydĆyĎ ’"s v.7
.Vgd =rV’JČ n"b ’"n v.16

6
7

8

9

10
11
12

13
14

15
16
17
18, 19

20

21
22

23

2. 24–3. 3
24

25

26
27
28

29

30

31

32, 33
34

Myrbd

291

ÈCrbŇĘ ‘ĂwĘ C‘ęiĘ CmCqă : MêĲĎxĘtŇČ Cb¿ŇS
Ę IĲĄwČ Md¡ŇĚymĂS
Ę hĂ roêŔpŇĘ JČmĂ My’
ăĂ YĘIĲŁhČ
yrËĂm
Ł ’ĹhĲĎ NoBÌS
Ę xĆ=ëŇlĆmĲĆ Nx
Ł Ä ysĂ=tŇ’Ć ìŇdĘŇyĲĎbŇĘ ţ yêĂt
ăŇČ nĎ hŇă’Ą rĘ ůNnŁrĘ’Č lxČăČ=t
n Ň ’Ć
tŇê
ąĄ É lxĄ’Ď hŇEĆęhČ MoIăhČ : hŇmĲĎxĎlĘmĂ oB¡ rG¿ĎtŇĘ hĂwĘ SrĳĎ lx
ăĄ hĎ oY¡rĘ’Č=tŇ’ĆwĘ
ÉNC‘mĘS
Ę yĂ rS
ąĆ ’Ğ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ=lJĎ tŇxČê
¡Č MyUĂŔ‘ČhĲĎ ÉynĄjĘ=l‘Č ìŔtŇĘ ă’Ď rĘyĂwĘ ÉìDĘxĘjČ
tŇomŔdŇĄqĘ rB
ăČ dĘŇUĂmĂ ÉMykŇĂ ’ĎlĘmČ xl
ąČ S
Ę ’ĆwĲĎ : ìŇynĲĆjĎmĂ Cl¡xĎwĘ Cz¿gŇĘ rĲĎwĘ ìŔ‘ĞmĘS
Ă
ìŇYĆŔrĘ’ČbŇĘ hŇrăĎBĘ‘Ę’Ć : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Mol¡S
Ď yr¿ĄbŇĘ DĂ NoBĳS
Ę xĆ ëŇlĆămĆ Nox¡ysĂ=l’Ć
PŇsĆąĆJBČ lkĆŇŁ’ă : lw’Ňm
ŁĲ W
Ę C Nym
¿Ă yĎ rCs¡’Ď âl¿ ëŇĳĄl’Ą ëŇrĆD¡ĆBČ ëŇrĆD¿ĆBČ
hŇr¿ĎBĘ‘Ę’Ć qr¡Č ytŇĂ yt
ĳŇĂ S
Ď wĘ yl
¡Ă =NêĆêĲĂ PŇsĆ¿JĆ BČ MyĂm
ËČC yêĂlĘkČŔ’ĎwĘ ÉynĂrĄÄBĂS
Ę êČ
MybĂŔ’ĎoUăhČwĘ ry‘ŔĂ W
Ą BĘ ÉMybŇĂ S
Ę ŁIĲhČ wW
Ďę ‘Ą ynăĄBĘ ylĂÁ=CW‘ĲĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ : yl
ĲĎ gŇĘ rČbŇĘ
=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l’Ć NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ÉrŁbŇ‘Ĺ’ĲĆ=rS
ĲĆ ’Ğ dŇ‘ąČ r‘ĳĎBĘ Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ
oBĳ Cnr¡ĄbŇĂ ‘ĞhĲČ NoBŔS
Ę xĆ ëŇlĆămĆ ÉNx
Ł ysĂ hŇbĎę’Ď âlăwĘ : Cnl
ĲĎ Nt
¿ŇĄ nŁ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
oê¿êĂ N‘Čm
ËČ lĘ obŔbĎŇlĘ=tŇ’Ć ÉZUĄ’ĂwĘ oxęCr=tŇ’Ć ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žhS
Ď qĘhĂ=yJĲĂ
ÉytŇŁQ
Ă ÄxĂhĲČ hŇ’ĄęrĘ ylČŔ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇIąŁwČ
: hŇĲEĆhČ MoI¿JČ ì¡ŇdĘŇyĲĎbŇĘ
: oYĲrĘ’Č=tŇ’Ć tŇS
Ć r¡ĆlĎ SrĎŔ lx
ăĄ hĎ oYĳrĘ’Č=tŇ’ĆwĘ Nx
Ł ¡ ysĂ=tŇ’Ć ìŇynĆŔpĎŇlĘ tŇê
ăĄ
Chn
ËĄêĘIĂwČĲ : hŇYĎhĘyĲĎ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ oUË‘Č=lkĎŇwĘ ’ChÌ CntÁĄ ’ŇrĎqĘlĂ Nx
Ł Ä ysĂ ž’YĄIĄwČ
dŇŁJąlĘeĂwČ : oUĲ‘Č=lJĎ=tŇ’ĆwĘ wn¡řb=tŇ’ĆwĘ otŇË ’
Ł ëŇ ¿Čeř wČ CnynĳĄpĎŇlĘ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ

MyS
¡Ă eĎhČwĘ MtŔĂ mĘ ry‘ăĂ=lJĎ=tŇ’Ć ÉMrĄxĞĲeČ wČĲ ’whĂŔhČ tŇ‘ăĄBĎ ÉwyrĎ‘Ď=lJĎ=tŇ’Ć
35 ll
¿Č S
Ę C Cnl
ĳĎ CnzĘăzČBĎ hŇm
¡Ď hĄBĘhČ qr¿Č : dŇyrĲĂW
Ď CnrĘ’¡ČS
Ę hĂ âl¿ PŇĳFĎ hČwĘ
36 ry‘
ÄĂ hĎwĘ NŁnÁrĘ’Č lxČnČÄ=tŇpČŇW
Ę =l‘Č žrS
Ć ’Ğ r‘ÃĄ r
Ł ‘ĞmĲĄ : CndĘŇkĲĎŇlĎ rS
¿Ć ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ
CeřĳUĆ mĂ hŇ¡bĎŇ gŇĘ W
ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇyĎŔrĘqĂ ÉhtŇĎ yĘhĲĎ âlą dŇ‘ĎŔlĘGĂhČ=dŇ‘ČwĘ É lxČeÄČ BČ rS
ąĆ ’Ğ
37 NoU
¡ ‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć qrËČ : CnynĲĄpĎŇlĘ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ Nt
ËŇČ nĎ lJ
Łě hČ=tŇ’Ć
ho¿ĎhyĘ hŇ¡CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ wĘ rhĎŔhĎ yrăĄ‘ĎwĘ ÉqB
Ł yČ lxČąnČ dŇÂ=lJ
yČ Ď êĎbŇĘ rĳĎqĎ âlă
g CntÁĄ ’ŇrĎqĘlĂ NS
ĎÄ BĎhČ=ëŇlĆmĲĆ žgo‘ ’Y
ăĄ IĄwČ NS
ĳĎ BĎhČ ëŇrĆD¡Ć l‘ČeČŔwČ NpĆŇăeĄwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ
2 ’r
ăĎyêĂ=l’Č ÉylČ’Ą hoąĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : y‘ĂrřĲĆdĘŇ’Ć hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ oUË‘Č=lkĎŇwĘ ’ChÌ
oQŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ oYĳrĘ’Č=tŇ’ĆwĘ oU¡‘Č=lJĎ=tŇ’ĆwĘ otŇË ’
Ł yêĂt
ÌŇČ nĎ ìÂdĘŇyĲĎbŇĘ yJ
ăĂ otŔ’
Ł
3 žNê
ĄIĂwČ : NoBĲS
Ę xĆBĘ bŇ¡S
Ą oy rS
¿Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆămĆ ÉNx
Ł ysĂlĘ tŇĎ yW
Ăę ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ
hwhy
.s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,b"dx Nkw yrqw bytk wynĎBĎ ’"sb ,yrq wynĎBĎ ,bytk onBĘ v.33 .ytbr +K v.33
.yryY y‘rĄd’ ’"s v.1 .g .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.36
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oUĳ‘Č=lJĎ=tŇ’ĆwĘ NS
¡Ď BĎhČ=ëŇlĆmĲĆ gŇo‘¿=tŇ’Ć MG
ËČ CndęĄyĎřBĘ CnyhĄÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ
tŇ‘ăĄBĎ ÉwyrĎ‘Ď=lJĎ=tŇ’Ć dŇŁJąlĘeĂwČ : dŇyrĲĂW
Ď ol¡=ry’ĲĂS
Ę hĂ yê¿ĂlĘBĂ=dŇ‘Č ChJĄěeČwČ
=lJĎ Éry‘Ă Myè
¿Ă S
Ă Mê
ĳĎ ’ĂmĲĄ CnxĘq¡ČlĎ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ hŇyĎŔrĘqĂ ÉhtŇĎ yĘhĲĎ âlą ’whĂŔhČ
hŇm
¿Ď ox tŇrË
Ł YĚBĘ MyrÌĂ‘Ď hŇQĆ’ĄÁ=lJĎ : NS
ĲĎ BĎBČ gŇo‘¡ tŇkĆŇ¿ĆlmĘmČ bŇŁGŔrĘ’Č lbĆŇăxĆř
MrăĄxĞĲeČ wČ : dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿BĄ rĘhČ yz¡ĂrĎjĘhČ yr¿Ą‘ĎmĲĄ dŇËbČŇ lĘ xČyrĳĂbŇĘ C MyĂt
ăŇČ lĎDĘ hŇ¡hĎ ŁbŇgŇĘ
MtŔĂ mĘ ry‘ăĂ=lJĎ ÉMrĄxĞhĲČ NoBĳS
Ę xĆ ëŇlĆămĆ Nx
Ł ¡ ysĂlĘ CnyW
ĂŔ ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ MtŔĎ o’
xuÂČ eĂwČ : Cnl
ĲĎ CnoE¿BČ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ ll
¿Č S
Ę C hŇËmĎ hĄBĘhČ=lkĎŇwĘ : PŇFĲĎhČwĘ MyS
¡Ă eĎhČř
rbĆŇ‘ăĄBĘ rS
¡Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ yk
ăŇĄ lĘmČ ÉynĄS
Ę dŇIČęmĂ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć É’whĂhČ tŇ‘ąĄBĎ
Nom¡rĘxĆlĘ C’¿rĘqĘyĂ MynËĂd
ŁŇ yYĲĂ : NomĲrĘxĆ rh
¿Č =dŇ‘řČ NnŁ¡ rĘ’Č lxČ¿Čm
e Ă NDĳĄrĘIČhČ
Éd‘ĎlĘGĂhČ=lkĎŇwĘ rS
Ł ę yUĂhČ yrăĄ‘Ď ű lJ
Łă : rynĲĂW
Ę ol¡=C’rĘqĘyĂ yrĂŔm
Ł ’ĹăhĎ wĘ NyŁĳrĘW
Ă
yJ
ăĂ : NS
ĲĎ BĎBČ gŇo‘¡ tŇkĆŇ¿ĆlmĘmČ yrËĄ‘Ď y‘ĂrĳĆřdĘŇ’ĆwĘ hŇ¡kĎŇ lĘsĲČ=dŇ‘Č NS
ĎŔ BĎhČ=lkĎŇwĘ
Wř rĆ‘ăĆ ÉoWrĘ‘Č hŇąĄh
e řĂ ůMy’ĂpĎŇrĘhĲĎ rtŇĆ ăIĆmĂ Èr’ČS
Ę nĂ NS
Ďę BĎhČ ëŇlĆămĆ gŇo‘Â=qrČ
‘B
¿Č rĘ’ČwĘ HJĎęrĘ’Ď tŇoUă’Č ‘S
Č ÌêĄ NoUĳ‘Č ynăĄBĘ tŇ¡BČ rČBĘ ’whĂŔ hŇŁlăhĞř lzĆŔrĘBČ
tŇ‘ăĄBĎ CnS
Ę r¡ČyĎ tŇ’ŇŁEËhČ ZrĆ’ÌĎhĎ=tŇ’ĆwĘ : Sy’ĲĂ=tŇUČ’ČBĘ HB
¡Ď xĘrĎ tŇoUË’Č
wyrĎŔ‘ĎwĘ Éd‘ĎlĘGĂhČ=rhČ yY
ąĂ xĞwĲČ NŁnęrĘř’Č lxČăČÍl‘
n Č=rS
Ć ’Ğ r‘Âr
Ą Ł ‘ĞmĲĄ ’wh
ĳĂ hČ
gŇo‘Ŕ tŇkĆŇăĆlmĘmČ ÉNS
Ď BĎhČ=lkĎŇwĘ dŇ‘ąĎlĘGĂhČ rtŇĆ yÄĆwĘ : ydŇĲĂGĎlČwĘ yn¡ĂbĄŇC’ŇrĲlĎ yêĂtěČ nĎ
’Ch¿hČ NS
ĎŔ BĎhČ=lkĎŇlĘř ÉbGŁrĘ’ČhĲĎ lbĆŇąxĆř lJ
Łă hŇĳĆènČmĘhĲČ TbĆŇăS
Ą yY
¡Ă xĞĲlČ yêĂtěČ nĎ
bŇŁGŔrĘ’Čř lbĆŇăxĆř =lJĎ=tŇ’Ć ÉxqČlĎ hŇè
Ćę nČmĘ=NBĆ ry’
ăĂ yĎ : My’ĲĂpĎŇrĘ ZrĆ’¿Ć ’r¡ĄuĎyĂ
ÉNS
Ď BĎhČ=tŇ’Ć omąS
Ę =l‘Č MtÄĎ ’
Ł ž’rĎqĘIĂwČ yt
ĳŇĂ kĎŇ‘ĞUĲČhČwĘ yr¡ĂCSGĘhČ lCb¿ŇGĘ=dŇ‘Č
ynÄĂ bĄŇC’ŇrĲlĎwĘ : dŇ‘ĲĎlĘGĂhČ=tŇ’Ć yêĂt
¿ŇČ nĎ ryk
¡ŇĂ mĎlĘC : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č ry’ĂŔyĎ tŇCăŁxČ
Éd‘ČwĘ lb
ĳĚŇ gŇĘ C lxČ¡Čh
e Č ëŇoê¿ NnŁŔ rĘ’Č lxČăČ=d
n Ň ‘ČwĘ Éd‘ĎlĘGĂhČ=NmĂ yêĂt
ąŇČ nĎ ydĂÁGĎlČwĘ
tŇrĆeĆęJĂmĂ lb
ĳĚŇ gŇĘ C NDăĄrĘIČhČwĘ hŇ¡bĎŇ rĎ‘ĞhĲĎwĘ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡ŇGĘ lxČeČŔhČ qB
Ł ă yČ
wY
ăČ ’ĞwĲĎ : hŇxĎrĲĎzĘmĂ hŇ¡GĎsĘjĂhČ tŇD¿
ŁS
Ę ’Č tŇxČê
ËČ xlČUĆŔhČ MyăĎ ÉhbĎŇrĎ‘ĞhĲĎ MyąĎ dŇ‘ÄČ wĘ
ZrĆ’ąĎhĎ=tŇ’Ć MkĆÁlĎ NtÄČ nĎ MkĆęyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ’wh
¡Ă hČ tŇ‘¿ĄBĎ MkĆŔtŇĘ ’Ć
t’zh
s"t ,‘"t ,y"t Nkw MyS
Ă eĎhČwĘ ’"s v.6 .lb
Ć xĄ yllhb v.4 .r"tw ‘"t ,w"d ,h"dx ,b"d Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.3
+V v.11 .heĄhĂwĘ rybs v.11 .yryY y‘rĄd’w ’"s v.10 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.8 .r"tw
lxn=tpČW
Ę =l‘ rV’ ’"s v.12 .y"k Myrps bwrb Nkw yrqw bytk âlh
Ğ ymlVwry ,yrq âlh
Ğ v.11 .ytbr
.b"d Nkw ’lm NonrĘ’Č yllhb ,hgwmb Nk v.12 .w"l +b ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw
lb
Ć xĄ ’"s v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t Nkw =lkĎwĘ ’"s v.13 .+d qwsp ly‘l Nyy‘ : yryY lb
Ć xĄ ’"s v.13
.b"dw W"x Nkw bGŁrĘ’ČhĎ ’"s v.14 .+d qwsp ly‘l Nyy‘ : yryY
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3. 19–4. 2

19
20

21

22

23, 24

25

26
27

28

29

Nnxt’w

293

l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ Mk
¿ĆŇ yxĄ’Ğ ynËĄpŇĘ lĂ CrębŇĘ ‘ČêĲČ MyY
ăĂ ClxĞ HêŔĎ S
Ę rĂlĘ Ét’ŇEŁhČ
hŇ¿Ćq
n Ę mĂ=yJĲĂ yêĂ‘ĘdČěyĎ ůMkĆŇnĄqĘmĂC ÈMkĆŇjĘTČwĘ Mk
ăĆŇ yS
Ą nĘ qrČţ : lyĂxĲĎ=ynĄBĘ=lJĎ
xČynÄĂ yĎ=rS
Ć ’Ğ dŇ‘Čţ : Mk
ĲĆŇ lĎ yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔyrĄ‘ăĎBĘ ÉCbŇS
Ę yĲĄ Mk
ĳĆŇ lĎ bŇr¡Č
hoÌĎhyĘ rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=tŇ’Ć MhĄŔ=MgČŇ CS
ă rĘyĲĎwĘ ůMkĆŇJĎ ÈMkĆŇyxĄ’ĞĲlČ ű ho¿ĎhyĘ
rS
¿Ć ’Ğ otŔè
Ď rĚylĲĂ Sy’Ăť MêęĆ bŇĘ S
Č wĘ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ăĄBĘ Mh
¡Ćř lĎ Nt
¿ŇĄ nŁ Mk
ËĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ
tŇŁ’ęr
Ł hĲĎ ìŇynăĆy‘Ą rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ’wh
¡Ă hČ tŇ‘¿ĄBĎ ytŇĂ yCŔĄYĂ ‘ČCS
ă ohyĘ=tŇ’ĆwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ yêĂt
¡ŇČ nĎ
hŇQĆ’ĄŔhĎ Myk
ăŇĂ lĎUĘhČ ÉynĄS
Ę lĂ ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoąĎhyĘ hŇW
ĎÁ ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą
âl¡ : hŇUĎS
ĲĎ rb
¿ĄŇ ‘Ł hŇê
¡Ď ’Č rS
¿Ć ’Ğ tŇokŔlĎmĘUČhČ=lkĎŇlĘ ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ć ‘ĞyĲČ=NJ
ĲĄ
: Mk
ĲĆŇ lĎ Mx
¿Ď lĘeĂhČ ’Ch¡ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂť MC’ĳrĎyêĲĂ
ÉtĎŁQÄxĂhĲČ hŇê
ąĎ ’Č hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’wh
¡Ă hČ tŇ‘¿ĄBĎ hoĳĎhyĘ=l’Ć Ne
¡ČxČtŇĘ ’ĆwĲĎ
É l’Ą=ymĂ rS
ąĆ ’Ğ hŇqĳĎzĎxĞhĲČ ì¡ŇdĘŇyĲĎ=tŇ’ĆwĘ ìŔlĘdĘŇGĎ=tŇ’ĆÄ ìŔDĘbŇĘ ‘Č=tŇ’ĲĆ tŇo’ărĘhČlĘ
’eĎę=hŇrĎBĘ‘Ę’Ć : ìŇtĲŇĆ r
Ł CbŇĲ gŇĘ kŇĂ wĘ ìŇyW
¡Ć ‘ĞmĲČkŇĘ hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔbĎŇC MyĂmăČè
Ď BČ
hŇ¡Ćh
E Č bŇoFËhČ rh
¿Ď hĎ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ăĄBĘ rS
¡Ć ’Ğ hŇbĎŔoFhČ ZrĆ’ăĎhĎ=tŇ’Ć Éh’ĆrĘ’ĆwĘ
hoąĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ yl
ĳĎ ’Ą ‘m
¡Č S
Ď âl¿wĘ MkĆŔnĘ‘Čm
ăČ lĘ ÉyBĂ ho¿ĎhyĘ rBĄÄ‘ČtŇĘ IĂwČ : NnĲŁbĎŇQĘhČwĘ
S’Ňră
Ł ű hŇăĄl‘Ğ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎBČ dŇo‘¡ yl
ËČ ’Ą rB
¿Ą DČ PŇsĆřoêę=l’Č ëŇlĎŔ=bŇrČ ÉylČ’Ą
ìŇynĳĆy‘ĄbŇĘ hŇă’Ą rĘC hŇxĎr¡ĎzĘmĂC hŇnĎm
¿Ď ytŇĄ wĘ hŇnĎŁpËŇYĎwĘ hŇUĎÌĎy ìŇynËĆy‘Ą ’W
¿Ď wĘ hŇGĎęsĘjĂhČ
ChY
ĳĄ UĘ’ČwĘ ChqăĄEĘxČwĘ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=tŇ’Ć wY
¿Č wĘ : hŇĲEĆhČ ND¿ĄrĘIČhČ=tŇ’Ć rb
Ł ¡Ň ‘ĞtĲŇČ âl¿=yJĂ
ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć MtŔĎ o’ lyx
ăĂ nĘyČ É’ChwĘ hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉynĄpŇĘ lĂ rb
Ł ę ‘ĞyĲČ ’Chă=yJĂ
: ro‘ĲjĘ tŇyB
¿Ą lCm¡ ’yĘGĎŔBČ bŇS
Ć ăĄwČ
e : hŇ’ĲĆrĘêĂ rS
¿Ć ’Ğ

d yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ MyTĂŔjĎS
Ę UĂhČ=l’ĆwĘ ÉMyuĂxĚhĲČ=l’Ć ‘m
ąČ S
Ę l’ĄęrĎW
Ę yĂ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ
2

ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć Mê
ăĆS
Ę rĂywĲĂ ÉMtŇĆ ’ŇbĎŇC CyęxĘêĲĂ N‘Čm
ăČ lĘ tŇoW
ĳ ‘Ğl
ĲČ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć dŇ¿UĄ lČmĘ
ÉrbĎŇDĎhČ=l‘Č CpŇsęĂ ŁtŇ âlă : Mk
ĲĆŇ lĎ Nt
¿ŇĄ nŁ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ rS
ÌĆ ’Ğ
ÉtwŁYĘmĂ=tŇ’Ć rm
Łę S
Ę lĂ CeU
ĳĆ mĂ C‘¡rĘgŇĘ tŇĂ âl¿wĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć hŇăĆY
C Č mĘ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ąĆ ’Ğ
hwhy

.hyklm [1:1—3:22] hVrph MV v.22 .y"tw g"dxb Nkw yrqw bytk MkĆlĎ ’"sb ,MkĆlĎ rybs v.20
tw’m Vmxw Pl’ Mylmw .[2:31] ytlx h’r ,[2:2] Mkl br ,[1:1] Myrbdh hl’ +g Myrdsw .h"q Myqwspw
wzb wrbxthw Pwlx hb Ny’w .MynVw My‘bVw tw’m ‘Vtw Mypl’ tVmx twytw’w .hnwmVw My‘br’w
hy‘Vyb ym‘ wmxn wmxn hrTph v.23 .[3:20] y"y xyny +’ qspw .[3:11] ’wh hlh +’ +tkw .[1:44] wtkIČwČ
.rsx PsĆê
Ł yllhb ,hgwmb Nk v.26 .w"k qwsp d‘ +’ qwsp +m

+p2 , sŘ4
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4. 3–18

tŇË’Ą tŇo’Ŕr
Ł hĲĎ ÉMkĆŇynĄy‘ĲĄ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ¿ĆY
C Č mĘ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ
yrăĄxĞ’ĲČ ÉëlČhĎ rS
ąĆ ’Ğ Sy’ęĂ hĎ=lkĎŇ yJ
ăĂ ro‘ĳjĘ l‘Čb
ăČŇ BĘ ho¡ĎhyĘ hŇ¿W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
MyqŔĂ bĄŇDĘhČ ÉMêĆ’ČwĘ : ìŇB
ĲĆ rĘuĂmĂ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ odËŇymĂS
Ę hĂ ro‘ŔjĘ=l‘Čb
ĲČŇ
ÉMyuĂxĚ MkĆętŇĘ ’Ć yêĂdĘŇU
ăČ lĂ ű hŇă’Ą rĘ : MoIĲhČ Mk
¡ĆŇ QĘJĚ MyI¿ĂxČ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyB
ĲČ
ZrĆ’ĎŔhĎ bŇrĆqăĆBĘ NJĄŔ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ yh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĂ¡CČYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ MyTĂŔjĎS
Ę mĂC
’wh
ąĂ yJ
ăĂ ůMtŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ ÈMêĆrĘmČS
Ę C : HêĲĎS
Ę rĂlĘ hŇUĎ¡S
Ď My’
¿Ă BĎ Mê
ËĆ’Č rS
¿Ć ’Ğ
MyuăĂxĚhĲČ=lJĎ tŇ’Ąť NC‘ęmĘS
Ę yĂ rS
ăĆ ’Ğ MyU
ĳĂ ‘ČhĲĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ MkĆŔtŇĘ nČyb
ăŇĂ C ÉMkĆŇtŇĘ mČkŇĘ xĎ
yogŇă =ymĂ yJĂť : hŇĲEĆhČ lod¡ŇGĎhČ yoG¿hČ NobŔnĎwĘ Mk
ăĎŇ xĎ=M‘Č qrČť CręmĘ’ĲĎwĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ
Cn’
¡Ą rĘqĎ=lkĎŇBĘ CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyJĲČ wyl
ĳĎ ’Ą Myb
ăŇĂ r
Ł qĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ol¿=rS
Ć ’Ğ lodŔGĎ
É lk
ŁŇ JĘ MqĳĂyDĂYČ MyT
¡Ă jĎS
Ę mĂC Myu¿ĂxĚ olË=rS
Ć ’Ğ lodŔGĎ yoGă ÉymĂC : wyl
ĲĎ ’Ą
žìlĘ rmĆăè
Ď hĂ qrČÃ : MoIĲhČ Mk
¡ĆŇ ynĄpŇĘ lĂ Nt
¿ŇĄ nŁ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ tŇ’ŇŁEŔhČ hŇrăĎoêhČ
ìŇynĆęy‘Ą C’ărĎ=rS
Ć ’Ğ MyrĂÁbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć xJÄČ S
Ę êĂ=NjĆ dŇŁ’ęmĘ ìÁS
Ę pŇĘ nČ rm
ŁÄ S
ĘC
: ìŇynĲĆbĎŇ yn¿ĄbŇĘ lĂwĘ ìŇyn¡ĆbĎŇlĘ Mê
¿Ď ‘ĘdČŇohĲwĘ ìŇyIĳĆxČ ym
ăĄ yĘ lJ
Ł¡ ìŔbŇĘ ăbĎŇ QĘmĂ ÉCrřCsÄyĎ=NpĆŇC
ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rm
Ł Ä ’ĹB
ĲĆ ůbrĄx
Ł BĘ ÈìyhĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĄÄpŇĘ lĂ êĎdĘŇmČÁ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ Moyę
hŇă’Ď rĘyĂlĘ NCdÁmĘlĘyĂ rS
ĆÄ ’Ğ yrĳĎbĎŇDĘ=tŇ’Ć M‘¡ĄmĂS
Ę ’ČwĘ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉylĂ=lhĆqĘhČ
Mh
¡Ć ynĄBĘ=tŇ’ĆwĘ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l‘Č ÉMyIĂxČ Mh
ąĄ rS
ĆÄ ’Ğ ÉMymĂIĎhČ=lJĎ ytęĂ ’
Ł
ÉS’ĄBĎ r‘ąĄB
Ł rhÂĎ hĎwĘ rh
ĳĎhĎ tŇxČê
ăČ NCd¡ŇmĘ‘ČêĲČwČ NCb¿ŇrĘqĘêĂwČ : NCdĲŇ UĄlČyĘ
ëŇoêămĂ Mk
¡ĆŇ ylĄ’Ğ hoËĎhyĘ rB
ÌĄdČŇyĘwČ : lp
ĲĆŇ rĎ‘ĞwĲČ N¿Ďn‘Ď ëŇS
Ć Łx¡ MyĂmČŔè
Ď hČ bŇăĄl=dŇ‘Č
yt¿ĂŇlĎCzĲ My’
¡Ă r
Ł Mk
¿ĆŇ nĘy’ĲĄ hŇËĎCmt
n ŇĘ C My‘ŔĂ mĘŁSĲ Mê
ăĆ’Č ÉMyrĂbĎŇDĘ loqą S’
ĳĄ hĎ
tŇrĆW
¡Ć ‘Ğ tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć hŇąĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ otęyrĂBĘ=tŇ’Ć MkĆÁlĎ dŇGĄÄIČwČ : loqĲ
tŇ‘ăĄBĎ ÉhoĎhyĘ hŇąĎY
C Ă ytÂĂ ’
Ł wĘ : MynĲĂbĎŇ’Ğ tŇox¿l
Ě yn¡ĄS
Ę =l‘Č MbĄŔêĘkŇĘ IĂwČĲ MyrĳĂbĎŇDĘhČ
ZrĆ’ĎěBĎ MtŔĎ ’
Ł Mk
ăĆŇ tŇŁW
Ę Ĳ ‘Ğl
ĲČ MyT
ĳĂ jĎS
Ę mĂC Myu¡ĂxĚ MkĆŔtŇĘ ’Ć dŇăUĄ lČlĘ ’whĂŔhČ
Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁSĲpŇĘ nČlĘ dŇ’
Ł ¡ mĘ Mê
¿ĆrĘmČS
Ę nĂwĘ : HêĲĎS
Ę rĂlĘ hŇUĎ¡S
Ď Myr¿ĂbŇĘ Ł‘Ĳ Mê
ËĆ’Č rS
¿Ć ’Ğ
bŇr¡Ąx
Ł BĘ Mk
ËĆŇ ylĄ’Ğ hoÌĎhyĘ rBĆÄDĂ MoyęBĘ hŇnĎŔCmêĘ=lJĎ ÉMtŇĆ y’ĂrĘ âlą yJ
ăĂ
lmĆĳsĎ =lJĎ tŇăČCmê
n Ę lsĆ¡jĆ Mk
ËĆŇ lĎ Mt
¿ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ NCtŔxĂS
Ę êÄČ =NjĆ : S’ĲĄhĎ ëŇoê¿mĂ
ÉtynĂbŇĘ êČ ZrĆ’ĳĎBĎ rS
ăĆ ’Ğ hŇm
¡Ď hĄBĘ=lJĎ tŇyněĂ bŇĘ êČ : hŇb
ĲĎŇ qĄnĘ o’¿ rk
¡ĎŇ zĎ tŇyn¿ĂbŇĘ êČ
hŇĳmĎ dĎŇ’ĞB
ĲĎ Wm
¡Ą r
Ł =lJĎ tŇyněĂ bŇĘ êČ : MyĂmĲĎè
Ď BČ PŇC‘¡êĎ rS
¿Ć ’Ğ PŇnĎŔJĎ rojăYĂ=lJĎ
tynbt
.rsx CrsĚyĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.9
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ìŇynĆÁy‘Ą ’v
ĎÄ êĂ=NpĆŇC : ZrĆ’ĲĎlĎ tŇxČê
¿Č mĂ MyĂU¡ČBČ=rS
Ć ’Ğ hŇ¿gĎŇ DĎ=lJĎ tŇynËĂbŇĘ êČ
lJ
Ł ť MybĂękĎŇoJĲhČ=tŇ’ĆwĘ xČrĄÁIĎhČ=tŇ’ĆwĘ SmĆè
ĆÄ hČ=tŇ’Ć tŇĎ y’ĂrĎwĲĘţ hŇmĎyĘmČęè
Ď hČ
hoąĎhyĘ qlČÁxĎ rS
ĆÄ ’Ğ Mê
ĳĎ dĘŇbČŇ‘ĞwĲČ Mh
¡Ć lĎ tŇĎ yw¿ĂxĞêĲČS
Ę hĂwĘ ê
ËĎ xĘDČnĂwĘ MyĂmČŔè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ
xqăČlĎ ÉMkĆŇtŇĘ ’ĆwĘ : MyĂmĲĎè
Ď hČ=lJĎ tŇxČê
¡Č MyUĂŔ‘ČhĲĎ É lk
ŁŇ lĘ MtŔĎ ’
Ł ÉìyhĆÄŁl’Ĺ
hŇ¡ĎlxĞĲnČ M‘¿ČlĘ olË tŇoy¿hĘlĲĂ MyĂrĳĎYĘUĂmĂ lz¡ĆrĘBČhČ rCJ¿mĂ Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć ’Y
¿Ă oIwČ hoĎŔhyĘ
yê
ąĂ lĘbŇĂ lĘ ‘bČęè
Ď IĂwČ Mk
ĳĆŇ yrĄbŇĘ DĂ=l‘Č yB
¡Ă =PŇeČ’ČtŇĘ hĂ ho¿ĎhywĲČ : hŇĲEĆhČ MoI¿JČ
hoăĎhyĘ ÉrS
Ć ’Ğ hŇbĎŔoFhČ ZrĆ’ăĎhĎ=l’Ć É’ŁbŇ=yêĂlĘbŇĂ lĘC NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ÉyrĂbŇĘ ‘Ď
rb
¡ĄŇ ‘Ł yeĂ¿nĆy’Ą tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎBĎ ÉtmĄ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ yJ
ăĂ : hŇĲlĎ xĞĲnČ ì¡ŇlĘ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
: tŇ’ŇŁEĲ hČ hŇ¡bĎŇ oFhČ ZrĆ’¿ĎhĎ=tŇ’Ć MêěĆ S
Ę rĂywĲĂ MyrĂŔbŇĘ Ł‘Ĳ ÉMêĆ’ČwĘ NDĳĄrĘIČhČ=tŇ’Ć
tŇr¡ČJĎ rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔyhĄŁlă’Ĺ ÉhoĎhyĘ tŇyrąĂBĘ=tŇ’Ć ÉCxJĘS
Ę êĂ=Nj
ĲĆ MkĆęlĎ CrămĘè
ĲĎ hĂ
: ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡ŇCĘYĂ rS
¿Ć ’Ğř lJ
Ł Ŕ tŇnČCmăêĘ É lsĆjĆÄ Mk
¿ĆŇ lĎ MtÄĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ Mk
ĳĆŇ UĎ‘Ă
: ’eĲĎqČ l’
¡Ą ’Chĳ hŇ¡ĎlkŇĘ ’
Ł Ĳ S’
¿Ą ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂť
MtŇĆ yW
ąĂ ‘ĞwĲČ MêęĆ xČS
Ę hĂwĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Mê
¡ĆnĘS
Č onĲwĘ MynĂŔbĎŇ ynăĄbŇĘ C ÉMynĂBĎ dŇyl
ąĂ otŇ=yJĲĂ
: osĲy‘ĂkŇĘ hČlĘ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ=hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ Mt
¿ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ lJ
Ł Ŕ tŇnČCmăêĘ É lsĆjĆÄ
ÈNCdŇbĄŇ’ŇŁêĲ dŇŁbăŇ’Ď=yJĲĂ ZrĆ’ĎęhĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂmăČè
Ď hČ=tŇ’Ć MoIÁhČ MkĆÄbĎŇ žytŇĂ ŁdŇy‘ĂhĲČ
Hê
ĳĎ S
Ę rĂlĘ hŇUĎ¡S
Ď NDËĄrĘIČhČ=tŇ’Ć MyrÌĂbŇĘ Ł‘Ĳ MêÁĆ ’Č rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ l‘ăČmĄ ůrhĄmČ
hoËĎhyĘ ZypÌŇĂ hĄwĘ : NCdĲŇ mĄè
ĲĎ êĂ dŇ¡mĄ è
Ď hĂ yJ
¿Ă hĎylĆŔ‘Ď ÉMymĂyĎ Nk
ąĚŇ yrĂ’ĞtĲŇČ =âl
hoËĎhyĘ gŇh
ÌĄ nČyĘ rS
ĆÄ ’Ğ MyĂěoGBČ rjĎŔsĘmĂ yt
ăŇĄ mĘ ÉMêĆrĘ’ČS
Ę nĂwĘ MyU
ĳĂ ‘ČB
ĲĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć
NbĆŇ’ĆŔwĎ Z‘ăĄ MdĳŇĎ’Ď ydăŇĄyĘ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ MyhĂŔŁl’Ĺ MS
ăĎ =MêĆdĘŇbČŇ‘ĞwĲČ : hŇUĎS
ĲĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć
Mřê
¿Ć S
Ę uČbŇĂ C : Nx
ĲĚ yrĂyĘ âl¿wĘ NCl¡kŇĘ ’ŇyĲŁ âl¿wĘ NC‘ŔmĘS
Ę yĂ âlăwĘ ÉNC’rĘyĂ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ
=lkĎŇbŇĘ C ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=lkĎŇBĘ CeS
ĆŔ rĘdĘŇtŇĂ yJ
ăĂ tŇĎ ’ŇĳYĎ mĎC ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć Mè
ËĎ mĂ
MymĂŔIĎhČ ÉtyrĂxĞ’ĲČBĘ hŇQĆĳ’Ą hĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ lJ
Ł¡ ìŇC’ěYĎmĘC ìŔlĘ r~
ăČ BČ : ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ
hoăĎhyĘ ÉMCxrČ l’
ąĄ yJ
ăĂ : olĲq
Ł BĘ ê
¡Ď ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=dŇ‘Č ÉêĎbŇĘ S
Č wĘ
ìŇytŔĆ ŁbŇ’Ğ tŇyrăĂBĘ=tŇ’Ć ÉxJČS
Ę yĂ âląwĘ ìŇĳtŇĆ yxĂS
Ę yČ âlăwĘ ì¡ŇjĘrĘyČ âl¿ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
CyăhĎ=rS
Ć ’Ğ MynÁĂ S
Ł ’ŇrĲĂ MymÄĂ yĎlĘ ž’nĎ=l’ČS
Ę yJ
ăĂ : MhĲĆlĎ ‘B
¡Č S
Ę nĂ rS
¿Ć ’Ğ
hŇ¿YĄ qĘmĂlĘC ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č ÉMdĎŇ’Ď ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄBĎ žrS
Ć ’Ğ ÉMoIhČ=NmĂlĘ ìŇynĆępĎŇlĘ
MymVh
.V"x Nk êĎS
Ę uČbĂC l"Y v.29

.rds N’k Ny’ ’"sb v.25

.rS
Ć’
Ğ JČ rybs v.23
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4. 33–47

o’¡ hŇEĆŔhČ É lodŇGĎhČ rb
ąĎŇ DĎJČ hŇyĎęhĘnĲĂhĞ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ hŇăYĄ qĘ=dŇ‘ČwĘ MyĂm¡Čè
Ď hČ
S’
ËĄ hĎ=ëŇoêĲmĂ rB
ÌĄdČŇmĘ śMyhÁĂ Łl’Ĺ loqÄ žM‘Ď ‘mĲČăS
Ď hĞ : Chm
Ł Ĳ JĎ ‘m
¿Č S
Ę nĂhĞ
tŇxČqÄČ lĎ ’řobŇlĎţ MyhęĂ Łl’Ĺ hŇăiĎ nĂhĞ ű o’ă : yxĂIĲĆwČ hŇê
¡Ď ’Č êĎ‘Ęm
¿Č S
Ď =rS
Ć ’ĞJĲČ
dŇąyĎbŇĘ C hŇmĎęxĎlĘmĂbŇĘ C MytÁĂ pŇĘ omĲbŇĘ C tŇŁtÄ’
Ł BĘ žti
Ł mČBĘ ůyoG bŇrĆuăĆmĂ ÈyogŇ olă
MkĆÁlĎ hŇW
ĎÄ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ JĘţ Myl
ĳĂ ŁdŇGĘ My’
¡Ă rĎomĲbŇĘ C hŇyĎŔCTnĘ ‘ČorăzĘbŇĂ C ÉhqĎzĎxĞ
ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă tŇ‘ČdČŔlĎ tŇĎ ă’Ą rĘhĎ ÉhêĎ’Č : ìŇynĲĆy‘ĄlĘ MyĂr¡ČYĘmĂBĘ Mk
ËĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoÌĎhyĘ
ol¡q
Ł =tŇ’Ć ì¿Ň‘ĞymĲĂS
Ę hĂ MyĂm
ËČè
Ď hČ=NmĂ : oDĲbČŇQĘmĂ dŇo‘¡ Ny’¿Ą Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă
êĎ‘Ęm
¡Č S
Ď wyr¿ĎbĎŇdĘŇC hŇlĎŔodŇGĘhČ oè
ă ’Ă=tŇ’Ć Éì’ĞrĘhĆ ZrĆ’ĎęhĎ=l‘ČwĘ OĎrĳĆiĘyČlĘ
wyrĳĎxĞ’ĲČ o‘¡rĘzČBĘ rx
¿Č bŇĘ IĂwČ ìŇytŔĆ ŁbŇ’Ğ=tŇ’Ć ÉbhČ’Ď yJ
ąĂ tŇxČtęČ wĘ : S’ĲĄhĎ ëŇoê¿mĂ
Myl
ÌĂ ŁdŇGĘ MyËĂoG SyrĂęohlĘ : MyĂrĲĎYĘUĂmĂ ld¡
ŁŇ GĎhČ ox¿ŁkŇBĘ wynËĎpĎŇBĘ ìÌŇ’ĞYĲĂoIwČ
MoI¿JČ hŇ¡ĎlxĞĲnČ MY
ËĎ rĘ’Č=tŇ’Ć ìÌŇlĘ=tŇtŇĆ ĲlĎ ìę’ĞybĲŇĂ hĞĲlČ ìŇynĳĆjĎmĂ ì¡ŇUĘmĂ Mym
ËĂ YĚ‘ĞwĲČ
MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ ’Chă ÉhoĎhyĘ yJ
ąĂ ůìbĆŇbĎŇlĘ=l’Ć ÈtĎŁbŇS
ĲĄ hĞwĲČ MoIęhČ ê
ăĎ ‘ĘdČŇyĲĎwĘ : hŇĲEĆhČ
wyuăĎxĚ=tŇ’Ć êÂĎ rĘmČS
ĲĎ wĘ : dŇo‘Ĳ Ny’¡Ą tŇxČê
ĳĎ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=l‘ČwĘ l‘ČUČŔmĂ MyĂmăČè
Ď BČ
ìŇyn¡ĆbĎŇlĘC ìŔlĘ bŇăTČ yyĂ ÉrS
Ć ’Ğ MoIŔhČ ÉìCĘYČmĘ yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ wytęĎ wŁYĘmĂ=tŇ’ĆwĘ
Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rS
ĆÄ ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l‘Č ÉMymĂyĎ ëŇyrąĂ’ĞêĲČ N‘ČmÄČ lĘC ìŇyrĳĆxĞ’ĲČ
: MymĲĂIĎhČ=lJĎ ì¡ŇlĘ
snĚÄlĎ : SmĆS
ĲĎ hŇ¡xĎ rĘzĘmĂ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ‘¡ĄBĘ MyrĂŔ‘Ď SŁlăS
Ď ÉhS
Ćm
Ł lyDąĂbŇĘ yČ z’
ăĎ
’n
¿ĄŁW=âlĲ ’ChËwĘ tŇ‘ČdČŔ=ylĂbŇĘ BĂ ÉCh‘ÄĄ rĄ=tŇ’Ć xY
ąČ rĘyĂ rS
ĆÄ ’Ğ xČYĄęor hŇUĎS
ĎÁ
rYĆÌĆB=tŇ’Ć : yxĲĎwĎ lř¡’Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ=NmĂ tŇËxČ ’Č=l’Ć snĎęwĘ MS
Łĳ lĘS
Ă lm
Ł ă êĘmĂ ol¡
ydĂŔGĎlČ Éd‘ĎlĘGĂBČ tŇm
Ł ą ’ŇrĎ=tŇ’ĆwĘ ynĳĂbĄŇC’rĲlĎ rS
Ł ¡ yUĂhČ ZrĆ’¿ĆBĘ rB
ËĎ dĘŇUĂBČ
yn¡ĄpŇĘ lĂ hŇS
ĆŔ m
Ł MW
ăĎ =rS
Ć ’Ğ hŇrĳĎoêhČ tŇ’ŇŁz¡wĘ : yè
ĲĂ nČmĘĲlČ NS
¡Ď BĎBČ N¿ĎloG=tŇ’ĆwĘ
rB
ąĆDĂ rS
ĆÄ ’Ğ MyT
ĳĂ jĎS
Ę UĂhČwĘ Myu¡ĂxĚhĲČwĘ tŇŁdŔ‘ĄhĲĎ hŇQĆ’Ąť : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ
’yĘGČęBČ NDÁĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ÄĄ BĘ : MyĂrĲĎYĘUĂmĂ Mt
¡ŇĎ ’ŇYĄBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉhS
Ćm
Ł
NoBĳS
Ę xĆBĘ bŇ¡S
Ą oy rS
¿Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆămĆ ÉNx
Ł ysĂ ZrĆ’ĆęBĘ ro‘ŔjĘ tŇyB
ăĄ lCmť
CSÄrĘyIĲĂwČ : MyĂrĲĎYĘUĂmĂ Mt
¡ŇĎ ’ŇYĄBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ C ÉhS
Ćm
Ł hŇąJĎ hĂ rS
ĆÄ ’Ğ
rS
¡Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ yk
ăŇĄ lĘmČ ÉynĄS
Ę NS
Ďę BĎhČ=ëŇlĆmĲĆ gŇo‘ă ű ZrĆ’ăĆ=tŇ’ĆwĘ oYÁrĘ’Č=tŇ’Ć
rb‘b
.rsx ’b
Ł lĎ ymlVwry ,yllhb Nk v.34

.g"k +h ly’l Nyy‘ : ‘"tw V"x Nkw MyIĂxČ Myhl’ ’"s v.33
.yrqw bytk hQĆ’ĄhĎ V"xb ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.42

33
34

35
36

37
38

39
40

41, 42

43

44
45
46

47

4. 48–5. 15
48
49

Nnxt’w
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lxČÌnČ=tŇpČŇW
Ę =l‘Č rS
ĆÄ ’Ğ r‘Âr
Ą Ł ‘ĞmĲĄ : SmĆS
ĲĎ xr¡ČzĘmĂ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ăĄBĘ
ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ąĄ hŇbĎÁrĎ‘ĞhÄĎ =lkĎŇwĘ : NomĲrĘxĆ ’Ch¿ N’
Ł ¡ yW
Ă rh
¿Č =dŇ‘ČwĘ NnŁË rĘ’Č
: hŇGĲĎsĘjĂhČ tŇD¿
ŁS
Ę ’Č tŇxČê
¡Č hŇĳbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ MyăĎ dŇ‘¡ČwĘ hŇxĎrĎŔzĘmĂ

h É l’ĄrĎW
Ę yĂ ‘m
ąČ S
Ę MhĆęlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l’Ć ÈhS
Ćm
Ł ’răĎqĘIĂwČ
2
3
4
5

6
7
8

9

10
11

12
13, 14

15

MoIĳhČ Mk
¡ĆŇ ynĄzĘ’ĎBĘ rb
¿ĄŇ D
Ł yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ MyTĂŔjĎS
Ę UĂhČ=tŇ’ĆwĘ MyuăĂxĚhĲČ=tŇ’Ć
CnU
ËĎ ‘Ă tŇr¿ČJĎ CnyhĄęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ : MtĲŇĎŁW‘Ğl
ĲČ Mê
¡ĆrĘmČS
Ę C MtŔĎ ’
Ł Mê
ăĆdĘŇmČlĘC
tŇ’ŇŁEĳhČ tŇyrăĂBĘhČ=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ tŇr¿ČJĎ CnytŔĄ ŁbŇ’Ğ=tŇ’Ć âlă : bŇrĲĄx
Ł BĘ tŇyr¡ĂBĘ
rBĆÄDĂ MynęĂ pĎŇBĘ ű MynăĂjĎ : MyIĲĂxČ CnQ
¿Ď JĚ MoI¡hČ śhŇp
ŁËŇ hŇQĆ¿’Ą CnxĘnÄČ ’Ğ CnêęĎ ’Ă yJ
ăĂ
ÉMkĆŇynĄyb
ĲĄŇ C hoąĎhyĘ=NyB
ĲĄ dŇmĄÄ‘Ł ykŇĂ nŁ’ĲĎţ : S’ĲĄhĎ ëŇoê¿mĂ rh
¡Ď BĎ Mk
ËĆŇ UĎ‘Ă hoÌĎhyĘ
S’ĄŔhĎ ynăĄjĘmĂ ÉMtŇĆ ’ŇrĄyĘ yJ
ąĂ hoĳĎhyĘ rb
ăČŇ DĘ=tŇ’Ć Mk
¡ĆŇ lĎ dŇyG¿ĂhČlĘ ’whĂŔhČ tŇ‘ăĄBĎ
ìŇyh
ĳŔĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ Éy¡kŇĂ nŁ’ĲĎ
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ rh
¡Ď BĎ Mt
¿ŇĆ ylĂ‘Ğ=âlĲwĘ
žìËŇlĘ hŇăy¿ĆhĘyĲĂ=âlă : MyĳdŇĲĂbĎŇ‘Ğ tŇyăB
¿Ą mĂ MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇyt
ËŇĂ ’ŇYĄohĲ rS
ÌĆ ’Ğ
hŇÃnĎŔCmêĘ=lJĎř űÉ lsĆăpĆÄ ăì¿ŇQĘŇ=hŇW
ĲĆÄ ‘ĞtĲŇČ =âlă : yČnĲęĎ jĎ=l‘Č MyrÁ¡ĂxĄ’Ğ Myh
¿ÄĂ Łl’Ĺ
ű MyĂăU¡ČBČ rS
¿Ć ’ĞwĲČ tŇxČĳČêÁĎ mĂ ZrĆ’¡ÄĎ BĎ žrS
¿Ć ’ĞwĲČ l‘ČÃUČŔmĂ ű ÉMyĂmăČÄè
Ď BČ răS
ąĆ ’Ğ
hoąĎhyĘ ykÂĂ nŁ’ĲĎ yJ
ăĂ ůMdĳŇĄbŇĘ ‘ĎtĲŇĎ âlăwĘ ÈMh
¡Ć lĎ hŇăw¿ĆxĞêĲČS
Ę tŇĂ =âlĲ : ZrĆ’ĲĎęlĎ tŇxČăê¿ČmĂ
=l‘ČwĘ MyS
¿Ă QĄS
Ă =l‘ČwĘř MynËĂBĎ=l‘Č tŇobÌŇ’Ď NwŁÄ‘Ğ dŇqĄj
Ł ţ ’eĎŔqČ l’
ăĄ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ
: wtĲwYřm yr¿ĄmĘŁSĲlĘC yb
¡ČŇ hĞŁ’ĲlĘ MypĳŔĂ lĎ’ĞĲlČ ÉdsĆ¡xĆÄ hŇW
Ć ąŁ‘¿wĘ : yĳ’ĲĎnĘŁWĲlĘ My‘¡ĂBĄrĂ
âlą yJ
ăĂ ’wĘè
ĳĎ lČ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=MS
ĲĄ =tŇ’Ć ’v
ËĎ tŇĂ âl¿
: ’wĘè
ĲĎ lČ om¡S
Ę =tŇ’Ć ’v
¿Ď yĂ=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą hoĎŔhyĘ ÉhuĆnČyĘ
: ìŇyhĲĆęŁl’Ĺ hŇăo¿ĎhyĘ ű ăì¡ŇCĘYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ oS
ĳÁ DĘqČlĘ tŇ¡BĎÄ è
Č hČ žMoy¿=tŇ’Ć roămËS
Ď
yÁ‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ ÉMoyÄwĘ : ůìêĲĆkŇĘ ’ŇlČmĘ=lJĎ tŇĎ yăW
¡Ă ‘ĎwĘ Èdb
Ł Ŕ ‘ĞêĲČ ÉMym
ăĂ yĎ tŇS
Ć ăS
ąĄ
=ìŇĲ nĘbŇĂ C ű hŇê
ăĎ ’Č hŇÃkĎÁ’ŇlĎmĘ=lkĎŇ hŇăW
ĆÄ ‘ĞtĲŇČ =âlă ìŇyh
ĳęĆŁl’Ĺ hŇăoĎhyl
ĲČ ű tŇăB
¡Ď S
Č
rS
ăĆ ’Ğ ÉìrĘgĲĄŇwĘ ìŇęêŔĆ mĘhĆBĘ=lkĎŇwĘ ÉìÁrĘm
Ł Ĳ xĞwĲČ ÉìąrĘoSĲwĘ ìŇtęĆ mĎ’ĞwĲČţ=ìŇĲ DĘbŇĘ ‘ČwĘ ìŇê
ăĆbŇĂ C
dŇbĆŇ¿‘ąĆ=yJ
ăĂ ÂêęĎ rĘkČŇĲzĎwĘ : ìŇoĳmĲJĎ ì¡ŇtŇĘ mĲĎ’ĞwĲČ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘Č xČCnËyĎ N‘ČmČęlĘ ìŇyrĆŔ‘ĎS
Ę BĂ
tyyh

twmV Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk =lkĎwĘ ’"sb ,=lkĎwĘ rybs v.8 .Vgd hj
Ł ’"s v.3 .h
ytĎoYĘmĂ ’"sb ,yrq ytĎwŁYĘmĂ ,bytk otwĎYĘmĂ v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,b"d Nkw =l‘Č ’"s v.9 .+d +k
wytĎoYĘmĂ y"k Myrps tYqmb ,yrq wytĎoYĘmĂ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk
.yrqw bytk
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5. 16–28

Éhq¡ĎzĎxĞ dŇąy¿ĎBĘ ÉMè
ĎŔ mĂ Éìyh
ąÄĆŁl’Ĺ hŇąĎoÄhyĘ žìÁ’ĞYĲÄĂ ŁIwČ MyĂęrŔ ČYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ű ÉtĎyyÄh
ăĂ Ď
: tŇB
ĲĎ è
Č hČ Moy¿=tŇ’Ć tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìCĘYĂ NJĄę=l‘Č hŇĳĎyŔ CTnĘ ‘Čră
Ł zĘbŇĂ C
hoăĎhyĘ ì¡ŇCĘYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ìŇUĆŔ’Ă=tŇ’ĆwĘ ÉìybÄĂ ’Ď=tŇ’Ć dŇąBĄ JČ
=rS
Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ l‘Čť ëŇlĎŔ bŇTČyyăĂ ÉN‘ČmÄČ lĘC ìŇymĆęyĎ Nk
ăĚŇ yrĂ’ĞyĲČ ű N‘Čm
ăČ lĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ
: xĲĎY¡ČrĘêŇĂ â¡l¿
: ëŇĲlĎ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
=âlwĘř
: bŇŁnŔĲ gŇĘ êŇĂ â¡lăwĘř
: PŇĲ’ĳĎnĘêŇĂ â¡lăwĘř
ìŇ‘ĳĆrĄ tŇS
Ć ă’Ą dŇŁm¡xĘtŇČ âl¿wĘř
: ’řwĘS
ĲĎ dŇ‘¿Ą ì¡Ň‘ĞrĲĄbŇĘ hŇ¿Ć‘
n ĞtĲŇČ
ÉotŇmĎ’ĞwĲČ oDąbŇĘ ‘ČwĘ ChdÁĄW
Ď ìŇ‘ęĆ rĄ tŇyB
ăĄ hŇCÁĆ’ČtŇĘ tŇĂ âlÄwĘ
MyrăĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć
: ìŇ‘ĲĆrĄlĘ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ wĘ orŔm
Ł xĞwĲČ orăoSř
NăĎn‘ĎhĲĆ ÉS’ĄhĎ ëŇoêąmĂ rhĎęBĎ MkĆÁlĘhČqĘ=lJĎ=l’Ć hoĎÄhyĘ žrBĆDĂ hŇQĆ’ĄÃhĎ
MynĂŔbĎŇ’Ğ tŇŁxăl
Ě ÉynĄS
Ę =l‘Č MbĄęêĘkŇĘ IĂwČĲ PŇ syĎ
ĳĎ âlăwĘ lod¡ŇGĎ loq¿ lpĆŔrĎ‘ĞhĲĎwĘ
r‘ăĄB
Ł rh
¡Ď hĎwĘ ëŇS
Ćx
Ł Ŕ hČ ëŇoêămĂ É louhČ=tŇ’Ć Mk
ąĆŇ ‘ĞmĘS
Ď JĘ yhęĂ yĘwČ : yl
ĲĎ ’Ą Mn
¡ĄêĘIĂwČĲ
CręmĘ’ŇŁêĲwČ : Mk
ĲĆŇ ynĄqĘzĂwĘ Mk
¡ĆŇ yTĄbŇĘ S
Ă yS
¿Ą ’ŇrĎ=lJĎ ylČŔ’Ą NCbăŇrĘqĘêĂwČ S’
ĳĄ BĎ
Cn‘Ęm
¡Č S
Ď ol¿q
Ł =tŇ’ĆwĘ olŔdĘŇGĎ=tŇ’ĆwĘ odăŇŁbŇJĘ=tŇ’Ć ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ Cn’ÁĎ rĘhĆ Nh
ăĄ
: yxĲĎwĎ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć Myh
ËĂ Łl’Ĺ rB
ÌĄdČŇyĘ=yJĲĂ Cny’ĂŔrĎ ÉhEĆhČ MoIąhČ S’
ĳĄ hĎ ëŇoêămĂ
ű Myp
ăŇĂ sĘyĲŁ=M’Ă tŇ’ŇŁEĳhČ hŇ¡ĎlŁdŇGĘhČ S’
¿Ą hĎ CnlĄŔkŇĘ ’ŇŁtŇĲ yJ
ăĂ tŇCmŔnĎ hŇUĎăĎl ÉhêĎ‘ČwĘ
ym
ăĂ yJ
ăĂ : CntŇĘ mĲĎwĎ dŇo‘¡ Cnyh
ËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ loqÄ=tŇ’Ć ‘Čm
Ł S
Ę lĂţ CnxĘnČę’Ğ
S’
ËĄ hĎ=ëŇoêĲmĂ rB
ÌĄdČŇmĘ MyIĂÁxČ MyhÄĂ Łl’Ĺ ž loq ‘m
ăČ S
Ď rS
ăĆ ’Ğ rW
ĎÃ BĎ=lkĎŇ
Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’ŇyŁ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą ‘mĎŔS
Ğ CĲ ÉhêĎ’Č bŇrąČqĘ : yxĂIĲĆwČ Cnm
Ł ¡ JĎ
ìŇyl
¡Ć ’Ą Cnyh
ËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rBĄÁdČŇyĘ rS
ĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą CnylĄę’Ą rB
ăĄ dČŇêĘ ű êĘă’Č wĘ
Mk
¡ĆŇ rĘBĆdČŇBĘ MkĆŔyrĄbŇĘ DĂ loqă=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ : CnyW
ĲĂ ‘ĎwĘ Cn‘Ęm
¿Č S
Ď wĘ
rS
ăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ yrĄÁbŇĘ DĂ loqÄ=tŇ’Ć yêĂ‘ĘmČS
Ď ţ ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ yl
ĳĎ ’Ą
MbĎÄbĎŇlĘ žhyĎhĎwĘ NêÃĄ yĂ=ymĲĂ : CrB
ĲĄ DĂ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ CbŇyT
¡Ă yhĄ ìŇylĆŔ’Ą CrăBĘDĂ
N‘ČmÄČ lĘ Mym
ĳĂ IĎhČ=lJĎ yt
¡ŇČ wŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć rm
Ł¿ S
Ę lĂwĘ yt
ËŇĂ ’
Ł hŇ¿’Ď rĘyĂlĘ MhĆęlĎ hŇzĆÁ
Mk
¡ĆŇ lĎ CbŇCS
¿ Mh
ĳĆ lĎ rm
Ł ă ’Ĺ ëŇ¡Ąl : Ml
ĲĎ ‘ŁlĘ Mh
¡Ć ynĄbŇĘ lĂwĘ Mh
ËĆ lĎ bŇ¿TČ yyĂ
=lJĎ tŇÌ’Ą ìŇylĆę’Ą hŇrăĎBĘdČŇ’ĞwĲČ ůydĂŇUĎ‘Ă dŇm
Ł ă ‘Ğ Èhj
Ł hŇêęĎ ’ČwĘ : Mk
ĲĆŇ ylĄhĽ’ĲĎlĘ
hwYmh
’"s v.18

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw âl ’"s v.18

.rqĆS
Ď ’"s v.17

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw âl ’"s v.17
.s"tw ‘"t Nkw oroSwĘ

16

17

18

19

20
21

22
23

24

25

26

27
28

5. 29–6. 15
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rS
ÌĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔbĎŇ CW
ă ‘ĎwĘ MdĳŇĄUĘlČêĘ rS
ăĆ ’Ğ MyT
¡Ă jĎS
Ę UĂhČwĘ Myu¿ĂxĚhĲČwĘ hŇËĎY
w Ę UĂhČ
29 ho
¿ĎhyĘ hŇËĎY
C Ă rS
¿Ć ’ĞJĲČ tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ Mê
ăĆrĘmČS
Ę C : HêĲĎS
Ę rĂlĘ Mh
¡Ć lĎ Nt
¿ŇĄ nŁ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ
30 h
Ň CĎÁYĂ rS
ĆÄ ’Ğ ëŇrĆDęĆhČ=lkĎŇBĘ : l’Ňm
ŁĲ W
Ę C Nym
¿Ă yĎ Crs
¡ĚtŇĎ âl¿ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ
Mê
ăĆ kŇĘ rČ’ĞhĲČwĘ MkĆŔlĎ bŇoTăwĘ ÉNCyxĘêĲĂ N‘Čm
ąČ lĘ CkŇĳĄlêĄ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć Mk
ËĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoÌĎhyĘ
w MyTĂŔjĎS
Ę UĂhČwĘ ÉMyuĂxĚhĲČ hŇwĎęYĘUĂhČ tŇ’ŇŁzăwĘ : NCSĲrĎyêĲĂ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ MymĂŔyĎ
rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔBĎ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć dŇăUĄ lČlĘ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇËĎY
C Ă rS
¿Ć ’Ğ
2 ì
Ň yhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ’rĎÁyêĂ N‘ČmÄČ lĘ : HêĲĎS
Ę rĂlĘ hŇUĎ¡S
Ď Myr¿ĂbŇĘ Ł‘Ĳ Mê
ËĆ’Č
ìăŇnĘbŇĂ C ÉhêĎ’Č ůìCĆYČmĘ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÈwytŇĎ wŁYĘmĂC wyt
ăŇĎ u
Ł xĚ=lJĎ=tŇ’Ć rm
Ł S
Ę lĂţ
3 É l’
Ą rĎW
Ę yĂ ê
ąĎ ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ : ìŇymĲĆyĎ Nk
¿ĚŇ rĂ’ĞyĲČ N‘Čm
¡Č lĘC ìŇyIĳĆxČ ym
ăĄ yĘ lJ
Ł¡ ìŔnĘBĂ=NbĆŇC
rBĆÄDĂ žrS
Ć ’ĞJĲČ dŇŁ’ĳmĘ NCB¡rĘêĂ rS
¿Ć ’ĞwĲČ ìŔlĘ bŇăTČ yyĂ ÉrS
Ć ’Ğ tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ ê
ăĎ rĘmČS
ĲĎ wĘ
: Sb
ĲĎŇ dĘŇC bŇ¡ĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ ZrĆ’
ËĆ ëŇlĎŔ ÉìytÄĆ ŁbŇ’Ğ yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ
4, 5
6
7

8
9, 10

11

12
13
14
15

tŇ¡’Ą êŔĎ bŇĘ hČă’Ď wĘ : dř xĲĎ’Ć ű ho¿ĎhyĘ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ‘ř m
¡Č S
Ę
CyÂhĎwĘ : ìŇdŇĲĆ’
Ł mĘ=lkĎŇbŇĘ C ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C ì¿ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=lkĎŇBĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
Mê
ăĎ nĘeČS
Ă wĘ : ìŇb
ĲĆŇ bĎŇlĘ=l‘Č MoI¡hČ ìËŇCĘYČmĘ ykÌŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ hŇQĆ’ĄęhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ
ì¡ŇBĘkŇĘ S
Ď bŇĘ CĲ ëŇrĆDŔĆbČŇ ìăŇêĘkŇĘ lĆbŇĘ C ÉìtÄĆ ybĄŇBĘ ìąŇêĘbŇĘ S
Ă BĘ MB
ĳĎ ê
¡Ď rĘBČdĂŇwĘ ìŇynĆŔbĎŇlĘ
: ìŇynĲĆy‘Ą NyB
¿Ą tŇp
ŁŇ¡ TĎŁTĲlĘ Cy¿hĎwĘ ìŇdĳŇĆyĎř=l‘Č tŇo’¡lĘ Mê
¿Ď rĘS
Č qĘC : ìŇmĲĆCqbŇĘ C
=yJĲĂ hŇÂh
yĎ Ď wĘ
: ìŇyrĲĆ‘ĎS
Ę bŇĂ C ìŇt
¡ŇĆ yBĄ tŇoz¿ĚzmĘ=l‘Č Mê
ËĎ bŇĘ tŇČ kŇĘ C
Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’ČlĘ ìŇyt
ËŇĆ ŁbŇ’ĞĲlČ ‘B
ÌČ S
Ę nĂ rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ÁĎ hĎ=l’Ć ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ìăŇ’ĞybĲŇĂ yĘ
: tŇĎ ynĲĂbĎŇ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ tŇŁb¡ŇT
Ł wĘ tŇŁl¿ŁdŇGĘ MyrËĂ‘Ď ëŇl
ĳĎ tŇtŇĆ ălĎ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČlĘCĲ qx
¿Ď YĘyĂlĘ
rS
ăĆ ’Ğ ÉMybŇĂ CYxĞ tŇŁrąŁbŇC ůtĎ’ŇQĄmĂ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ ÈbCT=lJĎ My’
ăĂ lĄmĘ MyřêÁĂ bĎÄC
: êĎ‘Ęb
ĲĎŇ W
Ď wĘ ê
¡Ď lĘkČŇ’ĲĎwĘ êĎ‘ĘĳTĎ nĎ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ Myt¡ĂŇyzĄwĘ Mym
¿Ă rĎJĘ êĎbŇĘ YČŔxĎ=âlĲ
MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìËŇ’ĞyYĲĂoh rS
ÌĆ ’Ğ śhĳĎhyĘ=t
o Ň ’Ć xJ
¡Č S
Ę êĂ=NjĆ ìŔlĘ rmĆăè
Ď hĂ
om¡S
Ę bŇĂ C dŇŁbĳŇ‘ĞtĲŇČ otŇă ’
Ł wĘ ’r¡ĎyêĂ ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ’Ć : MydŇĲĂbĎŇ‘Ğ tŇyB
¿Ą mĂ
rS
¡Ć ’Ğ MyUĂŔ‘ČhĲĎ ÉyhĄŁl’ĹmĲĄ MyrĳĂxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ NCkŔlĘtĲŇĄ âlă : ‘Čb
ĲĄŇ è
Ď êĂ
=PŇ’Č hŇrĆxĹyĲĆţ=NjĆ ìŇĳĆBrĘqĂBĘ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ’e
ËĎqČ l’
¿Ą yJ
ăĂ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ obŇĲ ybŇĂ sĘ
: hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ ìŔdĘŇym
ăĂ S
Ę hĂwĘ ëŇBĎŔ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ
’l
hwăhy ’"s v.12

.yqwbnzb Nk v.11

.V"x Nkw ’lm ìydĆyĎ ’"s v.8

.ytbr +d v.4 .ytbr +‘ v.4 .w
.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw ìyh
ĳĆŁl’
Ĺ

sŘ7
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Myrbd

6. 16–7. 7

romăS
Ď : hŇiĲĎUČBČ Mt
¡ŇĆ yiĂnĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć CiŔnČtŇĘ âlă
16, 17
: ëŇCĲĎYĂ rS
¿Ć ’Ğ wyu¡ĎxĚwĘ wyt
¿ŇĎ ŁdŇ‘ĲĄwĘ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇw¡ŁYĘmĂ=tŇ’Ć NCrŔmĘS
Ę êĂ
ÉêĎS
Ę rČyĲĎwĘ tŇĎ ’ŇbĎęC ëŇlĎŔ bŇTČyyăĂ ÉN‘ČmČÄlĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ bŇoF¡hČwĘ rS
¿Ď IĎhČ tŇĎ yW
ËĂ ‘ĎwĘ 18
=lJĎ=tŇ’Ć PŇŁd¿ŇhĞĲlČ : ìŇytĲŇĆ ŁbŇ’ĞĲlČ ho¡ĎhyĘ ‘B
¿Č S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ hŇbĎŔF
Ł hČ ZrĆ’ăĎhĎ=tŇ’Ć 19
ì¿ŇlĘ’ĲĎS
Ę yĂ=yJĲĂ
: hoĲĎhyĘ rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ ìŇynĳĆjĎmĂ ìŇyb
¡ŇĆ yĘ’
Ł Ĳ 20
hŇËĎY
C Ă rS
¿Ć ’Ğ MyTĂŔjĎS
Ę UĂhČwĘ ÉMyuĂxĚhĲČwĘ tŇd
Ł ę ‘ĄhĲĎ hŇm
ăĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rx
¡Ď mĎ ìËŇnĘbŇĂ
hŇŁ‘¡rĘpČŇlĘ Cnyy¿ĂhĎ MydËĂŇbĎŇ‘Ğ ìŔnĘbŇĂ lĘ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 21
tŇŁtŇă o’ hoĎÃhyĘ Nê
ăĄ IĂwČ : hŇqĲĎzĎxĞ dŇy¿ĎBĘ MyĂr¡ČYĘUĂmĂ hoËĎhyĘ Cn’
ÌĄ yYĂIĲŁwČ MyĂrĳĎYĘmĂBĘ 22
: CnynĲĄy‘ĄlĘ otŇ¡ yBĄ=lkĎŇbŇĘ C hŇŁ‘¿rĘpČŇBĘ MyĂrËČYĘmĂBĘ ű My‘ÌĂrĎwĘ MylĂÄd
ŁŇ GĘ žMytŇĂ pŇĘ m
ŁĲ C
ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉCnlĎÄ tŇtŇĆ ąlĎ CntŔĎ ’
Ł ’yb
ăŇĂ hĎ ÉN‘ČmÄČ lĘ Mè
ĳĎ mĂ ’yY
ăĂ oh Cnt
¡ŇĎ o’wĘ 23
MyuăĂxĚhĲČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉtoW‘Ğl
ĲČ hoĎęhyĘ CnCăĄYČyĘwČ : CnytĲŇĄ ŁbŇ’ĞĲlČ ‘B
¡Č S
Ę nĂ rS
¿Ć ’Ğ 24
Cnt
¡ŇĄ IŁxČlĘ MymĂŔIĎhČ=lJĎ ÉCnlĎÄ bŇoT¿lĘ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć hŇ¡’Ď rĘyĂlĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ
=lJĎ=tŇ’Ć tŇoWÁ‘Ğl
ĲČ rm
ŁÄ S
Ę nĂ=yJĲĂ CnQ
ĳĎ =hŇyĆhĘêĲĂ hŇq¡ĎdĎŇYĘC : hŇĲEĆhČ MoI¿hČJĘ 25
: CnCĲĎYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĄpŇĘ lĂ tŇ’ŇŁEęhČ hŇăwĎYĘUĂhČ
hŇUĎ¡S
Ď =’bĎŇ hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l’Ć ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ Éì’ĞybĲŇĂ yĘ yJ
ąĂ
z
yrĂÁm
Ł ’ĹhĲĎwĘ yS
ĂÄ GĎrĘGĂhČwĘ žyêĂxĂhĲČ ìŇynĆÃjĎmĂ ű MyB
ăĂ rČ=MyĂoGĲ lS
ăČ nĎwĘ Hê
ĳĎ S
Ę rĂlĘ
Mym
¡Ă CY‘ĞwĲČ MyB
¿Ă rČ MyĂŔogŇ hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă ysĂŔCbŇyĘhČwĘ ÉyCĂxĂhĲČwĘ yEĂę rĂjĘhČwĘ ynăĂ‘ĞnĲČJĘhĲČwĘ
ÉMyrĂxĞêĲČ MrąĄxĞhĲČ Mt
ĳŇĎ yJĂhĂwĘ ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ MnÂĎ tŇĎ nĘC : OĎUĲĆmĂ 2
MB
ĳĎ Nê
¡Ą xČtŇĘ tŇĂ âl¿wĘ : MeĲĄxĎtŇĘ âl¿wĘ tŇyr¡ĂBĘ Mh
ËĆ lĎ tŇr¿
Ł kŇĘ tŇĂ =âlĲ MtŔĎ ’
Ł 3
ÉìnĘBĂ=tŇ’Ć rys
ąĂ yĎ=yJĲĂ : ìŇĲnĆ bŇĘ lĂ xu¿ČtŇĂ =âlĲ oê¡bŇĂ C onŔbŇĘ lĂ Nê
ăĄtŇĂ =âlĲ ÉìêĘBĂ 4
ì¡ŇdĘŇymĲĂS
Ę hĂwĘ MkĆŔBĎ ÉhoĎhyĘ=PŇ’Č hŇrąĎxĎwĘ MyrĳĂxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ Cd¡ŇbŇĘ ‘řĲĎwĘ yrČŔxĞ’ĲČmĄ
Mt
¡ŇĎ ŁbŇ~ĲĄmČC CYê
Ł Ŕ êĂ Mh
ăĆ ytŇĄ ŁxĲBĘzĘmĂ MhĆŔlĎ ÉCW‘ĞtĲŇČ hŇŁJą=M’Ă yJ
ăĂ : rhĲĄmČ 5
M‘ąČ yJ
ăĂ : S’ĲĄBĎ NCpŇ¿ rĘW
Ę êĂ Mh
¡Ć ylĄysĲĂpŇĘ C NC‘ŔDĄgČŇêĘ ÉMhĆrĄyřS
ĲĄ ’ĞwĲČ CrB
ĳĄS
Č êĘ 6
Éol tŇoy¿hĘlĲĂ ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű rx
ăČ BĎ ìÂBĘř ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ hŇêŔĎ ’Č ÉSodŇqĎ
MkÂĆ BĘrĚmĲĄ âlă : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ MyUĂŔ‘ČhĲĎ É lJ
Ł mĂ hŇQĎŔgĚŇsĘ M‘ăČlĘ 7
T‘¡ČmĘhČ Mê
¿Ć ’Č=yJĲĂ Mk
ĳĆŇ BĎ rx
ăČ bŇĘ IĂwČ Mk
¡ĆŇ BĎ hoËĎhyĘ qS
ÌČ xĎ MyUęĂ ‘ČhĲĎ=lJĎmĂ
Mym‘h=lkm

.+g b"y Nmql Nyy‘ : V"xw w"d ,b"d ,’"d Nkw MhĆyrĄS
Ą’
Ğ wČ ’"s v.5 .r"tw ‘"t ,V"x Nkw dbČ‘ĎwĘ ’"s v.4 .z
.+b d"y Nmql Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw ìbĘC ’"s v.6

7. 8–19
8

9

10
11

12

13

14

15
16

17
18
19
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Éh‘ĎbĚŇè
Ę hČ=tŇ’Ć orąmĘè
Ď mĂC MkĆętŇĘ ’Ć hoĎÁhyĘ tŇbČÄhĞ’ĲČmĄ žyJĂ : MyUĲĂ‘ČhĲĎ=lJĎmĂ
ÉìDĘpŇĘ IĂwĲČ hŇqĳĎzĎxĞ dŇyăĎBĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć hoËĎhyĘ ’yYÌĂoh MkĆŔytŇĄ ŁbăŇ’ĞĲlČ É‘BČS
Ę nĂ rS
ąĆ ’Ğ
ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ êŔĎ ‘ĘdČŇyăĎwĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇŁ‘¿rĘjČ dŇI¡ČmĂ MydĂŔbĎŇ‘Ğ tŇyB
ăĄ mĂ
wyb
ËŇĎ hĞŁ’ĲlĘ dŇsĆxĆęhČwĘ tŇyrăĂBĘhČ rm
ÌĄS
Ł NmĎŔ’ĹĲeĆ hČĲ É l’ĄhĎ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă
odŇĳybŇĂ ’ĞhĲČlĘ wyn¡ĎjĎ=l’Ć wy’ËĎnĘŁWĲlĘ MQ
ÌĄ S
Č mĘC : roDĲ PŇlĆ¿’Ć lĘ wt¡wYřm yr¿ĄmĘS
Ł Ĳ lĘC
hŇwĎÁYĘUĂhČ=tŇ’Ć ÉêĎrĘmČS
ĲĎ wĘ : olĲ=MQĆS
Č yĘ wyn¡ĎjĎ=l’Ć o’ŔnĘŁW
ă lĘ ÉrxĄ’ČyĘ âląř
: MtĲŇĎ oW‘Ğl
ĲČ MoI¡hČ ìËŇCĘYČmĘ ykÌŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ MyTęĂ jĎS
Ę UĂhČ=tŇ’ĆwĘ MyuăĂxĚhĲČ=tŇ’ĆwĘ
Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ Mê
¿ĆrĘmČS
Ę C hŇQĆ’ĄŔhĎ ÉMyTĂjĎS
Ę UĂhČ tŇą’Ą NC‘ęmĘS
Ę êĂ bŇqĆ‘ăĄ ű hŇăyĎhĎwĘ
rS
¿Ć ’Ğ dŇsĆxĆŔhČ=tŇ’ĆwĘ ÉtyrĂBĘhČ=tŇ’ĲĆ ìęlĘ ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrmČS
Ď wĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł
ìăŇnĘTĘbŇĂ =yrĲĂjĘ ëŇrăČbĄŇC ìŇĳĆBrĘhĂwĘ ì¡ŇkŇĘ rČb
ĲĄŇ C ìŔbŇĘ ăhĄ ’ĞwĲČ : ìŇytĲŇĆ ŁbŇ’ĞĲlČ ‘B
¡Č S
Ę nĂ
tŇră
Ł êĘS
Ę ‘ČwĘ ÉìypĆÄlĎ’Ğ rgąŇS
Č Ę ìŇrĆęhĎYĘyĂwĘ ìăŇS
Ę ŁrĲytŇĂ wĘ ìÁnĘgĎÄDĘ ìŇtŇĆ mĎdĘŇ’Čţ=yrĲĂpŇĘ C
ëŇCr¿BĎ : ëŇĲlĎ tŇtŇĆ ¿lĎ ìŇyt
¡ŇĆ ŁbŇ’ĞĲlČ ‘B
¿Č S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ l‘Čť ìŇnĆŔ’ŇY
Ł
: ìŇêĲĆmĘhĆbŇĘ bŇĂ C hŇr¡ĎqĎ‘ĞwĲČ rq¿Ď‘Ď ìËŇbŇĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âl MyU
ĳĂ ‘ČhĲĎ=lJĎmĂ hŇ¡Ćh
y Ę êĲĂ
rS
ăĆ ’Ğ My‘ÁĂ rĎhĲĎ MyĂrČÄYĘmĂ žywřĄdĘŇmČ=lkĎŇwĘ ylĂx
Ł ĳ =lJĎ ì¡ŇUĘmĂ hoËĎhyĘ rys
ÌĂ hĄwĘ
=lJĎ=tŇ’Ć ê
ăĎ lĘkČŇ’ĲĎwĘ : ìŇy’ĲĆnĘŁWĲ=lkĎŇBĘ Mn
¡ĎtŇĎ nĘC ëŇBĎŔ ÉMmĎyW
Ă yĘ âlą êĎ‘ĘdČęyĎ
Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ ì¡ŇnĘy‘ĲĄ sox¿tŇĎ =âlĲ ëŇlĎŔ Nt
ăŇĄ nŁ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ rS
ĆÄ ’Ğ MyUęĂ ‘ČhĲĎ
: ëŇĲlĎ ’Ch¡ Sq¿Ąom=yJĲĂ MhĆŔyhĄŁlă’Ĺ=tŇ’Ć ÉdŁbŇ‘ĞtĲŇČ âląwĘ
lk
¡ČŇ C’ hŇ¿kĎŇ y’Ą yeĂĳUĆ mĂ hŇQĆ¡’Ą hĎ My¿ĂoGhČ MyB
ËĂ rČ ìŔbŇĘ ăbĎŇ lĘBĂ ÉrmČ’ŇŁtŇ yJ
ąĂ
hoăĎhyĘ ÉhW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇą’Ą rJ
Ł ę zĘêĂ rk
ŁŇă zĎ Mh
ĳĆ mĄ ’r¡ĎytŇĂ âl¿ : MS
ĲĎ yrĂohĲlĘ
ìŇynĆęy‘Ą C’ărĎ=rS
Ć ’Ğ tŇŁlÁd
ŁŇ GĘhČ tŇi
Ł Ä UČhČ : MyĂrĲĎYĘmĂ=lkĎŇlĘC hŇŁ‘¡rĘpČŇlĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
tt’hw
’"s v.10 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,b"d Nkw yrqw bytk wytĎoYĘmĂ ’"sb ,yrq wytĎwŁYĘmĂ ,bytk otwĎYĘmĂ v.9
+d Myrdsw .T"yq Myqwspw .Tlp [3:23—7:11] hVrph MV v.11 .r"tw ‘"t ,y"t ,q"d ’"t Nkw âlwĘ
My‘bVw tw’m hnmVw Pl’ Mylmw .[6:4] l’rVy ‘mV ,[4:41] lydby z’ ,[4:25] dylwt=yk ,[3:23] Nnxt’w
=M’Ă ’rwq ’"b ,[5:22] Mypsy=M’Ă +h Mypwlxw .hVlVw My‘br’w tw’m VlVw Mypl’ t‘bV twytw’w .hnmVw
txt ’y‘gb KtklbĘCĲ n"bw ’y‘g ’lb KtklbĘC ’rwq ’"b ,[6:7] Krdb ìêĘkĘĆlbĘC ,’y‘gb =M’
ĲĂ n"bw ’y‘g ’lb
M‘ =MyĂoG PTwx ’"b ,[7:1] Mybr=MyĂoG lVnw ,’y‘gb =Np
ĲĆ n"bw hrxy M‘ =NpĆ PTwx ’"b ,[6:15] hrxy=NpĆ ,w"ywh
Pwlx ’lbw .’y‘gb yn‘nJĘh
ĲČ wĘ n"bw ’y‘g ’lb yn‘nkĘhČwĘ ’rwq ’"b ,[7:1] ynĂ‘ĞnČJĘhČwĘ ,MyĲĂoG txt ’y‘gb N"bw Mybr
ű Myhl’ ’rb +h twqspw .[6:10] K’yb
ĲĂ yĘ=yJĂ ,[5:19] Myrbdh=t’
ĲĆ ,[5:15] Pqm db‘=yJĂ ,[3:24] Kdb‘=t’
ĲĆ
,[5:10] wtwYm +wtk +bw .[7:1] Kypm ű Mybr=Mywg ,[6:4] dx’ ű y"y ,[5:8] lsp ,[5:4] Mynpb ű Mynp ,[4:32] Md’
Nkw hwĄdĘmČ ’"s v.15 .+d qwsp ’"n d‘ d"y qwsp T"m hy‘Vyb NwyY rm’tw hrTph v.12 .[7:9] wrbxw
.r"tw ‘"t ,w"d

+p3 , sŘ8
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Myrbd

7. 20–8. 8

ì¡Ň’ĞYĲĂoh rS
¿Ć ’Ğ hŇyĎŔCTeĘhČ ‘Čră
Ł EĘhČwĘ ÉhqĎzĎxĞhĲČ dŇąIĎhČwĘ ÉMytŇĂ pŇĘ U
Ł Ĳ hČwĘ tŇt
Ł Ňą ’
Ł hĲĎwĘř
hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =lkĎŇlĘ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇW
ĆÂ ‘ĞyĲČ=NJ
ĲĄ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
=dŇ‘Č MB
ĳĎ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xQ
ËČ S
Č yĘ hŇ‘ĎŔrĘ~ĂhČ=tŇ’Ć ÉMgČŇwĘ : MhĲĆynĄjĘmĂ ’r¡ĄyĎ 20
hoąĎhyĘ=yJĲĂ Mh
ĳĆ ynĄjĘmĂ Zr¡
Ł ‘ĞtĲŇČ âl¿ : ìŇynĲĆjĎmĂ Myr¡ĂêĎsĘeĂhČwĘ MyrËĂ’ĎS
Ę eĂhČ dŇŁbę’Ğ 21
My¿ĂoGhČ=tŇ’Ć ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž lS
Č nĎwĘ : ’rĲĎonwĘ lod¡ŇGĎ l’
¿Ą ìŇBĆŔrĘqĂBĘ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ 22
ìŇyl
¡Ć ‘Ď hŇ¿BĆ rĘêĂ=NjĆ rhĄŔmČ Mt
ăŇĎŁQJČ É lkČŇCtŇ âlą T‘ĳĎmĘ T‘ăČmĘ ìŇyn¡ĆjĎmĂ lřË’Ą hĎ
hŇlĎŔŁdŇgŇĘ hŇm
ăĎ ChmĘ ÉMmĎhĎwĘ ìŇynĳĆpĎŇlĘ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ Mn
ËĎtŇĎ nĘC : hŇdŇĲĆv
Ď hČ tŇ¿IČxČ 23
tŇxČê
¡Č mĂ MmĎŔS
Ę =tŇ’Ć ê
ăĎ dĘŇbČŇ’ĞhĲČwĘ ìŇdŔĆyĎBĘř ÉMhĆykĄŇlĘmČ Nt
ąŇČ nĎwĘ : MdŇĲĎmĘè
ĲĎ hĂ dŇ‘¡Č 24
yl
¿Ą ysĂjĘ : MtĲŇĎ ’
Ł ì¡ŇdĘŇmĲĂS
Ę hĂ dŇ‘¿Č ìŇynĆŔpĎŇBĘ ÉSy’Ă bŇ¿~Ą yČtŇĘ yĂ=âlĲ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ 25
ê
ăĎ xĘqČĲlĎ wĘ ÉMhĆylĄ‘Ğ bŇąhĎ zĎwĘ PŇsĆJĆÄ ždm
Ł xĘtŇČ =âlĲ S’
ĳĄ BĎ NCpŇă rĘW
Ę êĂ Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’Ĺ
’yb
ąŇĂ tŇĎ =âlĲwĘ : ’ChĲ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇËbČŇ ‘ĞotŇĲ yJÌĂ oBŔ SqăĄCĎêĂ NjĆť ëŇlĎŔ 26
ű bŇ‘¿ĄtŇČ wĘ CeY
ËĆ uĘS
Č êĘ ű ZuÌĄS
Č Chm
Ł ĳ JĎ MrĆx
¡Ą tŇĎ yy¿ĂhĎwĘ ìŇtŔĆ yBĄ=l’Ć ÉhbĎŇ‘ĄotŇĲ
: ’ChĲ MrĆx
¿Ą=yJĂ Ceb
¡ĆŇ ‘ĞtĲŇČ êřĲĘ
N‘ČmÄČ lĘ tŇoW
ĳ ‘Ğl
ĲČ NCrămĘS
Ę êĂ MoI¡hČ ìËŇCĘYČmĘ ykÌŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ hŇwĎęYĘUĂhČ=lJĎ x
ho¡ĎhyĘ ‘B
¿Č S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć Mê
ăĆS
Ę rĂywĲĂ ÉMtŇĆ ’ŇbĎŇC MtęĆ ybŇĂ rĘC NCyÁxĘêĲĂ
ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ ìÁkŇĘ ylĲĂh
Ł rS
ĆÄ ’Ğ ëŇrĆDęĆhČ=lJĎ=tŇ’Ć ê
ăĎ rĘkČŇĲzĎwĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞĲlČ 2
rS
ÌĆ ’Ğ=tŇ’Ć tŇ‘ČdČÁlĎ ìętŇĘ i
Ł Ĳ nČlĘ ìÁtŇĘ eĲŁ‘Č N‘ČmÄČ lĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ hŇ¡ĎS
n Ď My‘¿ĂBĎrĘ’Č hŇËĆz
ìąŇlĘkĲŇĂ ’ĞIĲČwČ ůìbĆŇ‘ĂrĘIČwČ ÈìeĘ‘ČyĘwĲČ : âlĲ=M’Ă wt¡wYřm rm
Ł¿ S
Ę tŇĂ hĞ ìËŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘBĲĂř 3
yJĂţ ìę‘ĞdŇĲĂoh N‘Čm
ăČ lĘ ìŇyt
ĳŇĆ ŁbŇ’Ğ NC‘¡dĘŇyĲĎ âl¿wĘ êĎ‘ĘdČŔyĎ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ ÉNUĎhČ=tŇ’Ć
ho¡ĎhyĘ=ypĲŇĂ ’Y
¿Ď om=lJĎ=l‘Č yJ
ËĂ MdĎŔ’ĎhĲĎ hŇăĆx
y Ę yĲĂ ÉoDbČŇlĘ MxĆąQĆ hČ=l‘Č âlă
hŇ¡Ćz hŇqĎĳĄYbĎŇ âlă ì¡ŇlĘgŇĘ rČwĘ ìŇylĆŔ‘ĎmĲĄ ÉhtŇĎ lĘb
ĲĎŇ âlą ìÁtŇĘ lĎÄmĘW
Ă : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ hŇ¿Ćx
y Ę yĲĂ 4
onŔBĘ=tŇ’Ć ÉSy’Ă ri
¿Ą yČyĘ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ yJęĂ ìŇĳĆbŇ bĎŇlĘ=M‘Ă ê
¡Ď ‘ĘdČŇyĲĎwĘ : hŇĲnĎ S
Ď My‘¿ĂBĎrĘ’Č 5
tŇkĆŇ¿ĆllĎ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇw¡ŁYĘmĂ=tŇ’Ć êŔĎ rĘmČăS
Ď wĘ : OĎrĲĆiĘyČmĘ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 6
hŇĳbĎŇ oT ZrĆ’ăĆ=l’Ć ì¡Ň’ĞybĲŇĂ mĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂť : otŇĲ ’
Ł hŇ¿’Ď rĘyĂlĘC wyk
¡ŇĎ rĎdĘŇBĂ 7
ZrĆ’
ąĆ : rhĲĎbĎŇC hŇ‘¡ĎqĘBĂBČ My’
¿Ă YĘyĲŁ tŇŁmŔh
Ł tŇĘ C ÉtnŁyĎ‘Ğ MyĂmĎŔ ylĄxĞănČ ZrĆ’Ćť 8
hTx
.V"x Nkw yrqw bytk hQĆ’ĄhĎ ’"sb ,hQĆ’ĄhĎ rybs v.22 .s"tw ‘"t ,y"k y"t ,V"x Nkw tt
Ł ’
Ł hĎ ’"s v.19
n"b ,’"b Nk v.2 .x .’y‘g ’lb Ceb
Ć ‘ĞtČêĘ n"b ,’"b Nk v.26 .r"tw s"t ,‘"t Nkw ìydĆyĎWB ’"s v.24
s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw yrqw bytk wytĎoYĘmĂ ’"sb ,yrq wytĎwŁYĘmĂ ,bytk otwĎYĘmĂ v.2 .’y‘g ’lb KbblĘBĂ
.r"tw

8. 9–9. 4
9

10

11
12
13
14
15

16

17
18

bq‘
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ZrĆ’Ćę : Sb
ĲĎŇ dĘŇC NmĆ¡S
Ć tŇyz¿Ą=ZrĆ’ĲĆ NoUĳrĂwĘ hŇ¡Ď’
n Ą tŇĘ C NpĆŇ¿ĆgŇ wĘ hŇrĎŔ‘ŁW
Ę C ÉhFĎxĂ
ZrĆ’Ćť HB
ĳĎ lJ
Ł¡ rs
¿Č xĘtŇĆ =âlĲ MxĆlĆŔ HB
ăĎ =lkČŇ’Ňê
Ł Ĳ ÉtĚnJĄsĘmĂbŇĘ âlą rS
ĆÄ ’Ğ
êĎ‘ĘĳbĎŇ W
Ď wĘ ê
¡Ď lĘkČŇ’ĲĎwĘ : tŇS
Ć ŁxĲnĘ bŇY
Ł ¿ xĘêČ hĎyr¡ĆrĎhĞmĲĄC lzĆŔrĘbČŇ hĎynăĆbĎŇ’Ğ rS
ăĆ ’Ğ
: ëŇĲlĎ =NtŇČ ĲnĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡bĎŇ F
Ł hČ ZrĆ’¿ĎhĎ=l‘Č ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉêĎkŇĘ rČb
ĲĄŇ C
ÉwytŇĎ wŁYĘmĂ rm
Łą S
Ę yêÄĂ lĘbŇĂ lĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć xJ
¡Č S
Ę êĂ=NjĆ ìŔlĘ rmĆăè
Ď hĂ
êĎ‘ĘĳbĎŇ W
Ď wĘ lk
¡ČŇ ’Ňê
Ł =NjĆ : MoIĲhČ ì¡ŇCĘYČmĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ wytŔĎ u
Ł xĚwĘ wyT
ăĎ jĎS
Ę mĂC
bŇ¡hĎ zĎwĘ PŇsĆ¿kĆŇ wĘ NyĚŔBĘrĘyĂ ÉìnĘ’ŇŁYĲwĘ ìąŇrĘqĲĎbŇĘ C : êĎbŇĘ S
ĲĎ yĎwĘ hŇ¡Ćb
n ŇĘ êĂ Myb
ËŇĂ oT Myê¿ĂbĎŇC
hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉêĎxĘkČŇS
ĲĎ wĘ ìŇĳĆbŇ bĎŇlĘ Mr¡ĎwĘ : hŇB
ĲĆ rĘyĂ ì¡ŇlĘ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ wĘ ëŇĳĎQ=hŇBĆrĘyĂ
ìÁkŇĘ ylĂÄoUhČ : MydŇĲĂbĎŇ‘Ğ tŇyB
¿Ą mĂ MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìËŇ’ĞyYĲĂoUhČ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
=Ny’ĲĄ rS
ăĆ ’Ğ No’¡UĎYĂwĘ bŇrĎŔqĘ‘ČwĘ ÉPrĎW
Ď ű Sx
ąĎ nĎ ’rĎęoehČwĘ ldă
ŁŇ GĎhČ ű rB
ăĎ dĘŇUĂBČ
rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉNmĎ ì¿ŇlĘkÄĂ ’ĞUĲČhČ : SymĲĂQĎxČhĲČ rC~¡mĂ MyĂmČŔ ÉìlĘ ’yY
ąĂ oUhČ MyĂm
ĳĎ
ì¡ŇbŇĘ TĲĂyhĄlĘ ìŇtŔĆ i
Ł nČ ÉN‘ČmÄČ lĘC ìętŇĘ eĲŁ‘Č N‘Čm
ăČ lĘ ìŇyt
ĳŇĆ ŁbŇ’Ğ NC‘¡dĘŇyĲĎ=âl rS
¿Ć ’Ğ
lyĂx¿ČhČ=tŇ’Ć yl
¡Ă hŇW
Ď ‘¿Ď ydĂŔyĎ MYĆŁ‘ăwĘ ÉyxĂJ
Ł ìŇĳĆbŇ bĎŇlĘBĂ ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ : ìŇtĲŇĆ yrĂxĞ’ĲČBĘ
tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ xČŁJ¡ ìËŇlĘ Nt
¿ŇĄ eŁhČ ’Chę yJ
ăĂ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉêĎrĘkČŇĲzĎwĘ : hŇĲEĆhČ
: hŇĲEĆhČ MoI¿JČ ìŇyt
¡ŇĆ ŁbŇ’ĞĲlČ ‘B
¿Č S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ otŇË yrĂBĘ=tŇ’Ć MyqÌĂhĎ N‘ČmÄČ lĘ lyĂx
ĳĎ

Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ êęĎ kŇĘ lČhĲĎwĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉxJČS
Ę êĂ xČŁkąŇS
Ď =M’Ă hŇyĎęhĎwĘ
dŇŁb¡Ň’Ď yJ
¿Ă MoIŔhČ ÉMkĆŇbĎŇ ytŇĂ ŁdŇą‘ĂhĲČ Mh
ĳĆ lĎ tŇĎ ywăĂxĞêĲČS
Ę hĂwĘ Mê
¡Ď dĘŇbČŇ‘ĞwĲČ MyrĂŔxĄ’Ğ
20 b
Ň qĆ‘Ąť NCdŇĳbĄŇ’ŇŁtŇ NJ
¡Ą MkĆŔynĄjĘmĂ dŇyb
ăŇĂ ’ĞmĲČ ÉhoĎhyĘ rS
ąĆ ’Ğ MyĂęoGJČ : NCdĲŇ bĄŇ’Ňê
ŁĲ
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡BĘ NC‘ŔmĘS
Ę tŇĂ âlă
T MyĂŔoG tŇS
Ć răĆlĎ É’ŁbŇlĎ NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ÉMoIhČ rb
ąŇĄ ‘Ł hŇêÄĎ ’Č l’ĄęrĎW
Ę yĂ ‘m
ăČ S
Ę
2 lod¿
Ň GĎ=M‘ĲČ : MyĂmĲĎè
Ď BČ tŇr¡
Ł YĚbŇĘ C tŇŁl¿ŁdŇGĘ MyrËĂ‘Ď OĎĳUĆ mĂ Mym
¡Ă YĚ‘ĞwĲČ Myl
¿Ă ŁdŇGĘ
yn¡ĄpŇĘ lĂ bŇ~ĄŔyČtŇĘ yĂ ym
ăĂ êĎ‘ĘmČŔS
Ď hŇê
ăĎ ’ČwĘ ÉêĎ‘ĘdČÄyĎ hŇê
ąĎ ’Č rS
ĆÄ ’Ğ MyqĳĂnĎ‘Ğ ynăĄBĘ Mr¡ĎwĎ
3 S’
ăĄ ÉìynĆÄpĎŇlĘ rb
ąŇĄ ‘ŁhĲĎ=’ChĲ ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ MoIęhČ ê
ăĎ ‘ĘdČŇyĲĎwĘ : qnĲĎ‘Ğ yn¿ĄBĘ
ÉMêĎdĘŇbČŇ’ČhĲČwĘ Mê
ąĎ S
Ę rČohĲwĘ ìŇynĳĆpĎŇlĘ M‘¡ĄynĂkŇĘ yČ ’Ch¿wĘ MdËŇĄymĂS
Ę yČ ’ChÌ hŇlĎŔkŇĘ Ł’Ĳ
4 žhoĎhyĘ P
Ň ŁdăŇhĞB
ĲČ ìębŇĘ b
ĲĎŇ lĘBĲĂř rm
ăČ ’Ňê
Ł =l’Č : ëŇĲlĎ ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ rhĄŔmČ
tŇS
Ć r¡ĆlĎ hoĎŔhyĘ ynĂă’Č ybŇĂ hĹ ÉytŇĂ qĎdĘŇYĂBĘ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈìynĆpĎŇQĘřmĂ ű Mt
¿ŇĎ ’
Ł ìŇyhĆÄŁl’Ĺ
19

Zr’h=t’
.ypr ìynĆpĎlĘŇmĂ yllhb ,hgwmb hVwgdb dml Nk v.4

.’y‘g ’lb KbblĘBĂ n"b ,’"b Nk v.4
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9. 5–18

: ìŇynĲĆjĎmĂ MS
¿Ď yrĂomĲ ho¡ĎhyĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyăĂoGhČ Ét‘ČS
Ę rĂbŇĘ C tŇ’ŇŁEĳhČ ZrĆ’ăĎhĎ=tŇ’Ć
yJÂĂ MY
ĳĎ rĘ’Č=tŇ’Ć tŇS
Ć răĆlĎ ’b
¡ĎŇ hŇê
¿Ď ’Č ìŔbŇĘ ăbĎŇ lĘ ÉrS
Ć ŁyÄbŇĘ C ìętŇĘ qĲĎdĘŇYĂbŇĘ âlă
N‘ČmÁČ lĘC ìŇynĆŔjĎmĂ MS
ăĎ yrĂomĲ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇQĆ’ĄęhĎ MyăĂoGhČ ű tŇ‘ăČS
Ę rĂBĘ
qx
¡Ď YĘyĂlĘ Mh
¿Ď rĎbŇĘ ’ČlĘ ìŇytŔĆ ŁbŇ’ĞĲlČ ÉhoĎhyĘ ‘B
ąČ S
Ę nĂ rS
ĆÄ ’Ğ rbĎęDĎhČ=tŇ’Ć MyqăĂhĎ
=tŇ’Ć ìÁlĘ NtÄĄ nŁ ìŇyhĆŁl’Ĺţ hoăĎhyĘ ÉìtŇĘ qĲĎdĘŇYĂbŇĘ âlą yJĂţ êęĎ ‘ĘdČŇyĲĎwĘ : bŇŁqĲ‘ĞyĲČlĘCĲ
ÉrŁkŇzĘ : hŇêĎ’ĲĎ PŇrĆ‘Ł ¡ =hŇS
Ą qĘ=M‘Č yJ
¿Ă Hê
ĳĎ S
Ę rĂlĘ tŇ’ŇŁE¡hČ hŇËbĎŇ oFhČ ZrĆ’ÌĎhĎ
=NmĂlĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć êĎpŇĘ ËYČ qĘhĂ=rS
Ć ’Ğ tŇÌ’Ą xJČŔS
Ę êĂ=l’Č
hŇEĆŔhČ MoqăUĎhČ=dŇ‘Č ÉMkĆŇ’ĞŁBĲ=dŇ‘Č MyĂrČęYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ű tĎ’ŇăYĎř yĎ=rS
Ć ’Ğ MoIÂhČ
PŇÌČ’
e Č tŇĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć Mê
¡ĆpŇĘ YČqĘhĂ bŇr¿Ąx
Ł bŇĘ C : hoĲĎhyĘ=M‘Ă Mt
¡ŇĆ yyĂhĹ Myr¿ĂmĘmČ
tŇx
Ł ą Cl tŇxČqÁČ lĎ hŇrĎhĎęhĎ ytăĂŇŁl‘ĞB
ĲČ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć dŇym
¿Ă S
Ę hČlĘ Mk
¡ĆŇ BĎ hoËĎhyĘ
rhĎęBĎ bŇăS
Ą ’ĄwĲĎ Mk
ĳĆŇ UĎ‘Ă ho¡ĎhyĘ tŇr¿ČJĎ=rS
Ć ’Ğ tŇyrĂŔBĘhČ tŇŁxăCl ÉMynĂbĎŇ’ĞhĲĎ
: ytŇĂ ytŇĲĂ S
Ď âl¿ MyĂm¡ČC yêĂlĘkČŔ’Ď âlă MxĆlĆť hŇlĎyĘlČŔ My‘ăĂBĎrĘ’ČwĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎrĘ’Č
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ‘B
ăČ YĘ’ĆBĘ Myb
¡ŇĂ tŇĚ JĘ MynĂŔbĎŇ’ĞhĲĎ tŇŁxăCl ÉynĄS
Ę =tŇ’Ć ylČę’Ą hoĎÁhyĘ NêÄĄ IĂwČ
ëŇoê¿mĂ rh
ËĎ BĎ Mk
¿ĆŇ UĎ‘Ă hoĎÄhyĘ žrBĆDĂ rS
ăĆ ’Ğ MyrĂÃbĎŇDĘhČ=lkĎŇJĲĘ MhĆęylĄ‘ĞwĲČ
NtÄČ nĎ hŇlĎyĘl
ĳĎ My‘¡ĂBĎrĘ’ČwĘ MoyŔ My‘ăĂBĎrĘ’Č ÉZuĄmĂ yhęĂ yĘwČ : lhĲĎuĎhČ Moy¿BĘ S’
¡Ą hĎ
hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : tŇyrĲĂBĘhČ tŇox¿l
Ě Myn¡ĂbĎŇ’ĞhĲĎ tŇx
Ł¿ l
Ě ynËĄS
Ę =tŇ’Ć ylČę’Ą hoĎÁhyĘ
MyĂrĳĎYĘUĂmĂ tŇĎ ’Ň¡YĄ oh rS
¿Ć ’Ğ ìŔUĘ‘Č tŇăxĄ S
Ă yJĂť hŇEĆŔmĂ ÉrhĄmČ dŇrąĄ MCqă ylČę’Ą
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : hŇkĲĎŇiĄmČ Mh
¡Ć lĎ CW
¿ ‘Ď MtŔĂ yCĂYĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉërĆDÄĆhČ=NmĂ rhĄęmČ Crs
ăĎ
PŇrĆ‘Ł ¡ =hŇS
Ą qĘ=M‘Č hŇ¿Ąh
e Ă wĘ hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ yl
ăČ ’Ą ho¡ĎhyĘ
MyĂm
ĳĎè
Ď hČ tŇxČê
¡Č mĂ MmĎŔS
Ę =tŇ’Ć hŇăxĆ mĘ’ĆwĘ MdŔĄymĂS
Ę ’ČwĘ ÉyeĂUĆÄmĂ PŇrĆh
ąĆ : ’ChĲ
rhĎŔhĎ=NmĂ ÉdrĄ’ĄwĲĎ NpĆŇ’ĄęwĎ : CeUĲĆmĂ bŇr¡ĎwĎ MCY¿‘Ď=yogŇĲ lĘ ìŔtŇĘ o’ă ÉhW
Ć ‘řĹ’ĲĆwĘ
’rĆ’ĄęwĎ : ydŇĲĎyĎ yê
¿ĄS
Ę l‘¡Č tŇyrĂŔBĘhČ tŇŁxăl
Ě ÉynĄS
Ę C S’
ĳĄ BĎ r‘ăĄB
Ł rh
¡Ď hĎwĘ
Mê
ăĆ rĘsČ hŇĳĎkŇ iĄmČ lgĆŇ‘¡Ą MkĆŔlĎ Mt
ăŇĆ yW
Ă ‘Ğ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ ÉMtŇĆ ’ŇTĎxĞ hŇąĄh
e Ă wĘ
tŇŁxŔQ
Ě hČ ynăĄS
Ę BĂ ÉWj
Ł tŇĘ ’ĆwĲĎ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ ëŇrĆDěĆhČ=NmĂ rhĄŔmČ
ynĄÄpŇĘ lĂ ž ljČnČtŇĘ ’ĆwĲĎ : Mk
ĲĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ Mr¡ĄBĘS
Č ’ĞwĲĎ ydĳŇĎyĎ yê
ăĄS
Ę l‘¡ČmĄ MkĄŔlĂS
Ę ’ČwĲĎ
yêĂlĘkČŔ’Ď âlă MxĆlĆť hŇlĎyĘlČŔ My‘ăĂBĎrĘ’ČwĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎrĘ’Č hŇnĎęS
Ł ’ŇrĲĂJĎ hoĎÁhyĘ
Mymw
.hW
Ć ‘Ę’ĆwĘ hgwmb v.14

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw MtĆ’YĎyĘ ’"s v.7
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tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ MtŔĆ ’ŇTĎxĞ rS
ăĆ ’Ğ ÉMkĆŇtŇĘ ’ŇFČxČ=lJĎ l‘ąČ ytŇĂ yt
ĳŇĂ S
Ď âlă MyĂm¡ČC
hŇmĎŔxĄăhČ wĘ ÉP’ČhĎ ynąĄjĘmĂ yêĂrĘgŁę yĎ yJ
ăĂ : osĲy‘ĂkŇĘ hČlĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ
MG
¡Č ylČŔ’Ą ÉhoĎhyĘ ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć dŇym
ăĂ S
Ę hČlĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ hoËĎhyĘ PŇÌYČ qĎ rS
ĆÄ ’Ğ
lQ
ËĄ jČtŇĘ ’ĆwĲĎ odŇĳymĂS
Ę hČlĘ dŇŁ’¡mĘ hoËĎhyĘ PŇÌČ’
e Č tŇĘ hĂ Nr
Ł ę hĞ’ĲČbŇĘ CĲ : ’whĲĂhČ M‘Čj
¿Č BČ
Mt
ăŇĆ yW
Ă ‘Ğ=rS
Ć ’Ğ MkÂĆ tŇĘ ’ŇFČxČ=tŇ’ĆwĲĘ : ’whĲĂhČ tŇ‘¿ĄBĎ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ dŇ‘¿ČBĘ=MGČ
ÉNoxTĎ otŇą ’
Ł tŇŁJÄ’ĆwĲĎ ůS’ĄBĎ ű otŇă ’
Ł PŇră
Ł W
Ę ’ĆwĲĎ ÈyêĂxĘqČlĎ lgĆŇ‘ęĄ hĎ=tŇ’Ć
dŇr¿ĄIŁhČ lxČ¡Čh
e Č =l’Ć orŔpĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć ÉëlĂS
Ę ’ČwĲĎ rp
ĳŇĎ ‘ĎlĘ qD¡Č=rS
Ć ’Ğ dŇ‘¿Č bŇTĄŔyhĄ
Mt
¡ŇĆ yyĂhĹ Myp
¿ŇĂ YĂqĘmČ hŇĳĎ’
w Ğ êĲČhČĲ tŇr¡
Ł bŇĘ qĂbŇĘ C hŇiĎŔmČbŇĘ C ÉhrĎ‘ĄbŇĘ tŇČ bŇĘ CĲ : rhĲĎhĎ=NmĂ
CS
ă rĘC ÉCl‘Ğ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ É‘ČnĄÄrĘBČ SdąŇĄuĎmĂ MkĆętŇĘ ’Ć hoĎÁhyĘ xČŁlÄS
Ę bŇĂ C : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć
âląwĘ MkĆŔyhĄŁlă’Ĺ ÉhoĎhyĘ yj
ąĂ =tŇ’Ć CręmĘêČwČ Mk
ĳĆŇ lĎ yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć
hoĳĎhyĘ=M‘Ă Mt
¡ŇĆ yyĂhĹ Myr¿ĂmĘmČ : olĲq
Ł BĘ Mê
¡Ć‘ĘmČS
Ę âl¿wĘ olŔ ÉMêĆnĘmČ’ĹhĲĆ
MoIËhČ My‘¿ĂBĎrĘ’Č tŇă’Ą hoĎęhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ljÂČ nČtŇĘ ’ĆwĲĎ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿Ă‘ĘDČ MoI¡mĂ
dŇym
¿Ă S
Ę hČlĘ ho¡ĎhyĘ rm
¿Č ’Ď=yJĲĂ yêĂlĘĳĎjnČtŇĘ hĂ rS
ăĆ ’Ğ hŇlĎyĘQ
¡Č hČ My‘¿ĂBĎrĘ’Č=tŇ’ĆwĘ
ÉìUĘ‘Č tŇąxĄ S
Ę êČ=l’Č hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ůrmČ’
Ł wĲĎ ÈhoĎhyĘ=l’Ć lQ
ăĄ jČtŇĘ ’ĆwĲĎ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć
: hŇqĲĎzĎxĞ dŇy¿ĎBĘ MyĂr¡ČYĘUĂmĂ tŇĎ ’Ň¿YĄ oh=rS
Ć ’Ğ ìŇĳĆldĘŇgĎŇBĘ tŇĎ yd¡ĂŇjĎ rS
¿Ć ’Ğ ìŔtŇĘ ăĎlxĞĲnČ wĘ
M‘ăĎhĎ ÉyS
Ă qĘ=l’Ć NpĆŇêęĄ =l’Č bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČlĘCĲ qx
¡Ď YĘyĂlĘ Mh
¿Ď rĎbŇĘ ’ČlĘ ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ ÉrŁkŇzĘ
Cnt
ăŇĎ ’ŇYĄohĲ rS
ăĆ ’Ğ ÈZrĆ’ĎhĎ CręmĘ’ŇyĲŁ=NjĆ : otŇĲ ’ŇFĎxČ=l’ĆwĘ o‘¡S
Ę rĂ=l’ĆwĘ hŇEĆŔhČ
Mh
ĳĆ lĎ rB
ăĆ DĂ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=l’Ć M’ĎěybŇĂ hĞĲlČ hoĎŔhyĘ tŇlĆŁkŇă yĘ ÉylĂBĘmĂ ůMè
Ď mĂ
ìŇĳtŇĆ lĎxĞĲnČ wĘ ì¡ŇUĘ‘Č Mh
¿Ą wĘ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ Mt
¿ŇĎ mĂhĞĲlČ M’
¡Ď yYĂohĲ MtŔĎ o’ otŇă ’ĎnĘv
Ă mĂC
: hŇyĲĎCTeĘhČ ì¡Ň‘ĞrĲ
Ł zĘbĲŇĂ C ld
Ł Ŕ GĎhČ ìăŇxĞŁkŇĲ BĘ ÉtĎ’ŇYĄÄoh rS
ąĆ ’Ğ

y ÉMynĂb
ĎŇ ’Ğ tŇŁxąCl=ynĲĄS
Ę ìÂlĘ=lsĎjĘ ylČę’Ą hoăĎhyĘ rm
ÌČ ’Ď ’whÁĂ hČ tŇ‘ÄĄ BĎ
2

3

4

Ébê
Ł kŇĘ ’ĆwĘ : Z‘ĲĄ Nor¿’Ğ ì¡ŇQĘ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ hŇrĎh
ĳĎhĎ yl
¡Č ’Ą hŇ¿Ąl‘ĞwĲČ MynĂŔS
Ł ’ŇrăĂJĎ
rS
ăĆ ’Ğ Myn¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ tŇx
Ł¿ Q
Ě hČ=l‘Č CyËhĎ rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČ=tŇ’ĆÄ tŇŁxŔQ
Ě hČ=l‘Č
ls
Ł Ë pŇĘ ’ĆwĲĎ MyFĂŔS
Ă yYăĄ‘Ğ ÉNor’Ğ W‘Č’
ąČ wĎ : NorĲ’ĎB
ĲĎ Mê
¡Ď mĘW
Č wĘ êĎrĘB
ĳČ S
Ă
: ydŇĲĂyĎBĘ tŇŁx¡Q
Ě hČ yn¿ĄS
Ę C hŇrĎhĎŔhĎ l‘Č’
ăČ wĎ MynĳĂS
Ł ’ŇrĲĂJĎ Myn¡ĂbĎŇ’Ğ tŇŁx¿l
Ě =ynĲĄS
Ę
rS
ăĆ ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČ tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ tŇ’Ąť NoSę’ŇrĂhĲĎ bŇê
ăĎ kŇĘ UĂJČ tŇŁxÁQ
Ě hČ=l‘ĲČ bŇê
Ł Ä kŇĘ IĂwČ
rbd
.hnTq +ynt +m ’"s ,hnTq +m v.24
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10. 5–21

ho¡ĎhyĘ Mn
¿ĄêĘIĂwČ lh
ĳĎ uĎhČ MoyăBĘ S’
¡Ą hĎ ëŇoê¿mĂ rh
ËĎ BĎ Mk
¿ĆŇ ylĄ’Ğř hoĎÄhyĘ žrBĆDĂ
rS
ăĆ ’Ğ Nor¡’ĎB
ĲĎ tŇŁxŔQ
Ě hČ=tŇ’Ć ÉMW
Ă ’ĎwĲĎ rhĎŔhĎ=NmĂ ÉdrĄ’ĄwĲĎ NpĆŇ’ĄęwĎ : yl
ĲĎ ’Ą
tŇŁr¿’ĄBĘmĂ C‘ËsĘĲnĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ C : hoĲĎhyĘ ynĂ¡CČYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ MS
ĎŔ CyhĘăIĂwČ ytŇĂ yW
ĳĂ ‘Ď
rz¿Ď‘ĎlĘ’Ć Nh
ËĄ kČŇyĘwČ MS
ĎŔ rb
ăĄŇ uĎIĂwČ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ tŇąmĄ MS
ăĎ hŇrĳĎsĄomĲ Nq¡Ď‘ĞyĲČ=ynĄBĘ
ZrĆ’¡Ć hŇtŇĎ bĎŔTĘyĎ hŇdĎŇŁGădĘŇGĚhČ=NmĂC hŇdĎŇŁGĳdĘŇGĚhČ C‘¡sĘĲnĎ Mè
¿Ď mĂ : wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ
tŇ’Ň¡W
Ą lĎ ywĂŔQĄhČ TbĆŇăS
Ą =tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ lyDąĂbŇĘ hĂ ’whęĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ : MyĂmĲĎ=ylĄxĞĲnČ
omŔS
Ę BĂ ëŇrăĄbĎŇlĘC ÉotŇrĘS
ĲĎ lĘ hoąĎhyĘ ynĄÄpŇĘ lĂ ždm
Ł ‘Ğl
ĲČ hoĳĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Noră’Ğ=tŇ’Ć
wyx
ĳĎ’Ć=M‘Ă hŇ¡ĎlxĞĲnČ wĘ qlĆ¿xĄ ywËĂlĄlĘ hŇÌĎh
y Ď =âlĲ řNJÂĄ =l‘Č : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č
yêĂdĘŇm
ăČ ‘Ď ykÂĂ nŁ’ĲĎwĘ : olĲ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rB
ËĆDĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ otŔlĎxĞĲnČ ’Chă ÉhoĎhyĘ
‘mÄČ S
Ę IĂwČ hŇlĎyĘl
ĳĎ My‘¡ĂBĎrĘ’ČwĘ MoyŔ My‘ăĂBĎrĘ’Č MynĂŔS
Ł ’ŇrăĂhĎ ÉMymĂIĎJČ rhĎębĎŇ
rmĆ’ŇŁIąwČ : ìŇtĲŇĆ yxĂS
Ę hČ ho¡ĎhyĘ hŇ¿bĎŇ ’Ď=âlĲř ’whĂŔhČ M‘Čj
ăČ BČ MGČť ylČę’Ą hoĎÁhyĘ
ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć CS
ă rĘyřyĲĂwĘ ÉC’b
Ł Ä yĎwĘ M‘ĳĎhĎ ynăĄpŇĘ lĂ ‘i
¡Čř mČlĘ ëŇ¿Ąl MCqË ylČŔ’Ą ÉhoĎhyĘ
: MhĲĆlĎ tŇt
¿ŇĄ lĎ Mt
¡ŇĎ ŁbŇ’ĞĲlČ yêĂ‘Ę¿BČ S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ
hŇ’ĎrĘyĂlĘţ=M’Ă yJ
ăĂ ëŇĳUĎ ‘ĂmĲĄ l’
¡Ą S
Ł ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ hŇmĎť l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉhêĎ‘ČwĘ
ÉdŁbŇ‘Ğl
ĲČ wĘ otŔ’
Ł hŇăbĎŇ hĞ’ĲČlĘC ÉwykĎŇrĎDĘ=lkĎŇBĘ tŇkĆŇąĆllĎ ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ=tŇ’Ć
tŇwąŁYĘmĂ=tŇ’Ć rřŁmÂS
Ę lĂ : ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=lkĎŇBĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć
hoăĎhyl
ĲČ NhĄť : ëŇĲlĎ bŇoT¡lĘ MoIĳhČ ì¡ŇCĘYČmĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ wytŔĎ u
Ł xĚ=tŇ’ĆwĘ ÉhoĎhyĘ
qrÌČ : HB
ĲĎ =rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ ym
ăĄ S
Ę C MyĂm¡Čè
Ď hČ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
MhĆęyrĄxĞ’ĲČ M‘ăĎrĘzČBĘ rxÂČ bŇĘ IĂwČ Mt
ĳŇĎ o’ hŇăbĎŇ hĞ’ĲČlĘ ho¡ĎhyĘ qS
¿Č xĎ ìŇyt
ËŇĆ ŁbŇ’ĞB
ĲČ
Mk
ĳĆŇ bŇĘ bČŇlĘ tŇăČlrĘ‘Ď tŇ¡’Ą MêěĆ lĘmČC : hŇĲEĆhČ MoI¿JČ MyU
¡Ă ‘ČhĲĎ=lJĎmĂ Mk
ËĆŇ BĎ
MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ yh
ăĄŁl’Ĺ ’Chť MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂť : dŇo‘Ĳ CS
¡ qĘtŇČ âl¿ MkĆŔjĘrĘ‘ÄĎ wĘ
’v
ăĎ yĂ=âlĲ ÉrS
Ć ’Ğ ’rĎŔoehČwĘ ÉrB
Ł GĂhČ ld
ŁŇąGĎhČ l’ĄÄhĎ MynĳĂd
ŁŇ ’ĞhĲĎ yn¡Ąd
ŁŇ ’ĞwĲČ
rGĄŔ bŇăhĄ ’
Ł wĘ hŇĳĎm
n Ď lĘ’ČwĘ MotŇ¡ yĎ Tj
¿Č S
Ę mĂ hŇËW
Ć ‘Ł : dŇxČS
Ł Ĳ xu¡ČyĂ âl¿wĘ MynĂŔpĎŇ
Mt
¡ŇĆ yyĂhĹ Myr¿ĂgĄŇ=yJĲĂ rGĳĄhČ=tŇ’Ć Mê
¡ĆbŇĘ hČ’ĞwĲČ : hŇĲlĎ mĘW
Ă wĘ MxĆ¿Ćl ol¡ tŇtŇĆ ¿lĎ
qBĎŔdĘŇtŇĂ obăŇC dŇŁbĳŇ‘ĞtĲŇČ otŇă Ł’ř ’r¡ĎyêĂ ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ’Ć : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ
ìęêĘ’Ă hŇăW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ ’ChăwĘ ì¡ŇtŇĘ ĲQĎ hĂtŇĘ ’Ch¿ : ‘Čb
ĲĄŇ è
Ď êĂ om¡S
Ę bŇĂ C
ldgh=t’
s"t ,‘"t ,V"x Nkw =âlwĘ ’"s v.10
’"s v.20

.‘ybr Nkę=l‘ ’"s v.9

.‘ybr rmęVl hgwmb v.13

.y"tw ’"t ,V"x Nkw MkĆUĎ‘Ă ’"s v.4

.y

.b"d Nkw CSrĘyyĲĂwĘ ’"s v.11 .Zmq ‘iĎmČlĘ ’"s v.11 .r"tw
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ot’
Ł wĘ

5
6

7
8

9
10

11

12

13
14
15

16
17

18
19
20
21

10. 22–11. 13

bq‘
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My‘ăĂbŇĘ S
Ă BĘ : ìŇynĲĆy‘Ą C’¡rĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ Ét’
Ł rĎoeĲhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁląŁdŇGĘhČ=tŇ’Ć
yb
¿ŇĄ kŇĘ okŇĲ JĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìmĘW
ĲĎ hŇêęĎ ‘ČwĘ hŇmĎyĘrĳĎYĘmĂ ìŇyt
¡ŇĆ ŁbŇ’Ğ Cd¿ŇrĘyĲĎ SpĆŇnĆŔ
’y oêęrĘmČS
Ę mĂ ê
ăĎ rĘmČS
ĲĎ wĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ¡’Ą êŔĎ bŇĘ hČă’Ď wĘ : bŇrĲ
Ł lĎ MyĂm¡Čè
Ď hČ
2 âl
ă ű yJ
ăĂ ůMoIhČ ÈMêĆ‘ĘdČŇywĲĂ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ wyt
¡ŇĎ wŁYĘmĂC wyT
ËĎ jĎS
Ę mĂC wyt
ÌŇĎ u
Ł xĚwĘ
hoăĎhyĘ rs
¡Č Cm=tŇ’Ć C’ŔrĎ=âlĲ rS
ăĆ ’ĞwĲČ ÉC‘dĘŇyĲĎ=âl rS
ąĆ ’Ğ MkĆęynĄBĘ=tŇ’Ć
3 Éwyt
ŇĎ ŁtŇŁ’Ĳ=tŇ’ĆwĘ : hŇyĲĎCTeĘhČ o‘¡r
Ł zĘC hŇqĎŔzĎxĞhĲČ ÉodŇyĎ=tŇ’Ćř olědĘŇGĎ=tŇ’Ć Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ
MyĂr¡ČYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇŁ‘¿rĘpČŇlĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ëŇotŇă BĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ wyW
ĎŔ ‘ĞmĲČ=tŇ’ĲĆwĘ
4 rS
ĆÄ ’Ğ oBękŇĘ rĂlĘC wys
ăĎ CslĘ MyĂrČÁYĘmĂ lyxĄÄlĘ žhW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’ĞwĲČ : oYĲrĘ’Č=lkĎŇlĘC
MdăŇĄBĘ’ČyĘwČ Mk
ĳĆŇ yřrĄxĞ’ĲČ Mp
¡ĎŇ dĘŇrĎBĘ MhĆŔynĄjĘ=l‘Č ÉPCs=MyČ ym
ąĄ=tŇ’Ć PŇyYÁĂ hĄ
5 Mk
¡ĆŇ ’ĞŁBĲ=dŇ‘Č rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ Mk
¡ĆŇ lĎ hŇËW
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’ĞwĲČ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č hoĎŔhyĘ
6 Èb’
Ď ylĂ’Ĺ ynăĄBĘ MrĎęybŇĂ ’ĞĲlČ wĘ Nt
ăŇĎ dĎŇlĘ hŇW
ĎÁ ‘Ď rS
ĆÄ ’ĞwĲČ : hŇĲEĆhČ Moq¿UĎhČ=dŇ‘Č
Mh
¡Ć yêĄB
ĲĎ =tŇ’ĆwĘ M‘¿ĄlĎbŇĘ êĂwČ hĎyjĂŔ=tŇ’Ć ÉZrĆ’ÄĎ hĎ hŇt
ąŇĎ YĘjĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ ůNbĄŇC’rĘ=NBĆ
=lJĎ bŇrĆq¡ĆBĘ MhĆŔylĄgŇĘ rČBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMCqyĘhČ=lJĎ tŇą’Ą wĘ Mh
ĳĆ ylĄhĽ’ĲĎ=tŇ’ĆwĘ
7 rS
¡Ć ’Ğ ld
ŁŇĳGĎhČ ho¡ĎhyĘ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ=lJĎ tŇË’Ć tŇŁ’Ŕr
Ł hĲĎ ÉMkĆŇynĄy‘ĲĄ yJ
ąĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
8 N‘
Čm
ăČ lĘ MoIĳhČ ì¡ŇCĘYČmĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ hŇwĎŔYĘUĂhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉMêĆrĘmČS
Ę C : hŇW
ĲĎ ‘Ď
hŇUĎ¡S
Ď Myr¿ĂbŇĘ ‘Ł Ĳ Mê
ËĆ’Č rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć Mê
ăĆS
Ę rĂywĲĂ ÉMtŇĆ ’ŇbĎŇC CqęzĘxĆêĲĆ
9 ‘B
ČÄ S
Ę nĂ žrS
Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l‘Č ÉMymĂyĎ CkŇyrąĂ’ĞêĲČ N‘ČmÄČ lĘC : HêĲĎS
Ę rĂlĘ
: Sb
ĲĎŇ dĘŇC bŇ¡ĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ ZrĆ’
ËĆ M‘ĳĎrĘzČlĘC Mh
¡Ć lĎ tŇt
¿ŇĄ lĎ Mk
ËĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞĲlČ hoÌĎhyĘ
10 âl
ă HêŔĎ S
Ę rĂlĘ ÉhUĎS
ĎÄ =’bĎŇ hŇê
ąĎ ’Č rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ yJ
ăĂ
ìŔ‘ĞrĘzČ=tŇ’ĲĆ É‘rČzĘêĂ rS
ąĆ ’Ğ Mè
ĳĎ mĂ Mt
¡ŇĆ ’ŇYĎyĘ rS
¿Ć ’Ğ ’whĂŔ ÉMyĂrČÄYĘmĂ ZrĆ’
ąĆkŇĘ
11 Myr
¿ĂbŇĘ ‘Ł Ĳ MêÁĆ ’Č rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎwĘ : qrĲĎIĎhČ Ng
¿ČŇ JĘ ì¡ŇlĘgŇĘ rČbŇĘ tŇĎ yq¿ĂS
Ę hĂwĘ
=hŇêĆS
Ę êřĲĂ MyĂm¡Čè
Ď hČ rT
¿Č mĘlĂ tŇŁ‘ĳqĎbŇĘ C Myr¡ĂhĎ ZrĆ’¿Ć HêŔĎ S
Ę rĂlĘ ÉhUĎS
ĎÄ
12 ho
ąĎhyĘ ynĄÄy‘Ą dŇymęĂ êĎ Ht
ĳŇĎ ’
Ł SrăĄD
Ł ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’Ćě : MyĂUĲĎ
: hŇĲnĎ S
Ď tŇyr¿ĂxĞ’ĲČ dŇ‘¡ČwĘ hŇnĎŔè
Ď hČ ÉtyS
Ă rĄřmĲĄ HBĎŔ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ
13 Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ¿ĆY
C Č mĘ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ ytŔČ wŁYĘmĂ=l’Ć ÉC‘mĘS
Ę êĂ ‘Čm
Łą S
Ď =M’Ă hŇyĎęhĎwĘ
=lkĎŇbŇĘ C Mk
¡ĆŇ bŇĘ bČŇlĘ=lkĎŇBĘ odŔbŇĘ ‘ĎlĘC ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoąĎhyĘ=tŇ’Ć hŇbÂĎ hĞ’ĲČlĘ MoIĳhČ
22

MkVpn

lbb : wyl‘ rsmn ’"sbw ,MhĆyrĄx
Ğ ’Č ’"s v.4 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x ,b"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.2 .’y
.yrq tyS
Ă ’rĄmĄ v.12 .’y‘g ’lb =htS
Ę êĂ n"b ,’"b Nk v.11 .MhĆyrĄx
Ğ ’Č ’ymps’w MkĆyrĄx
Ğ ’Č

sŘ11
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Myrbd

11. 14–27

ê
ăĎ pŇĘ sČ’ĲĎwĘ SoqĳlĘmČC hŇrăĆoy oê¡‘ĂBĘ Mk
ËĆŇ YĘrĘ’Č=rTĲČmĘ yê
ÌĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : Mk
ĲĆŇ S
Ę pŇĘ nČ
ê
¡Ď lĘkČŇ’ĲĎwĘ ìŇĳêĆ mĘhĆbŇĘ lĂ ì¡ŇdĘŇW
ĲĎ BĘ bŇW
Ć ‘¿Ą yê
ËĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : ìŇrĲĆhĎYĘyĂwĘ ì¡ŇS
Ę rĲ
Ł ytŇĂ wĘ ìŇnĆŔgĎŇdĘŇ
ÉMêĆdĘŇbČŇ‘ĞwĲČ MêęĆ rĘsČwĘ Mk
ĳĆŇ bŇĘ bČŇlĘ hŇê
¡ĆpŇĘ yĂ=NjĆ MkĆŔlĎ CrămĘè
ĲĎ hĂ : êĎ‘Ęb
ĲĎŇ W
Ď wĘ
rYąČ‘ĎwĘ MkĆęBĎ hoĎÁhyĘ=PŇ’Č hŇrĎÄxĎwĘ : MhĲĆlĎ Mt
¡ŇĆ ywĂxĞêĲČS
Ę hĂwĘ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ
Hl
ĳĎ CbŇyĘ=tŇ’Ć Nê
¡Ą tŇĂ âl¿ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ wĘ rTĎŔmĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=âlwĘ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ=tŇ’Ć
: Mk
ĲĆŇ lĎ Nt
¿ŇĄ nŁ ho¡ĎhyĘ rS
¿Ć ’Ğ hŇbĎŔF
Ł hČ ZrĆ’ăĎhĎ É l‘ČmĄ hŇrĎęhĄmĘ Mê
ăĆdĘŇbČŇ’ĞwĲČ
MêÄĆ rĘS
Č qĘC Mk
ĳĆŇ S
Ę pŇĘ nČ=l‘ČwĘ Mk
¡ĆŇ bŇĘ bČŇlĘ=l‘Č hŇQĆ’ĄŔ yrăČbĎŇDĘ=tŇ’Ć ÉMêĆmĘW
Č wĘ
Mê
¿Ć dĘŇUČlĂwĘ : Mk
ĲĆŇ ynĄy‘ĲĄ NyB
¿Ą tŇp
ŁŇ¡ TĎoTĲlĘ Cy¿hĎwĘ MkĆŔdĘŇyĆ=l‘Č Éto’lĘ Mt
ąŇĎ ’
Ł
ëŇrĆDŔĆbČŇ ìăŇêĘkŇĘ lĆbŇĘ C ÉìtÄĆ ybĄŇBĘ ìąŇêĘbŇĘ S
Ă BĘ MB
ĳĎ rB
ăĄ dČŇlĘ Mk
¡ĆŇ ynĄBĘ=tŇ’Ć Mt
ËŇĎ ’
Ł
: ìŇyrĲĆ‘ĎS
Ę bŇĂ C ìŇt
¡ŇĆ yBĄ tŇoz¿CzmĘ=l‘Č Mê
ËĎ bŇĘ tŇČ kŇĘ C : ìŇmĲĆCqbŇĘ C ì¡ŇBĘkŇĘ S
Ď bŇĘ C
hoËĎhyĘ ‘B
ÌČ S
Ę nĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ l‘Čť MkĆŔynĄbŇĘ ym
ăĄ ywĂ ÉMkĆŇymĄyĘ CBąrĘyĂ N‘ČmÄČ lĘ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č MyĂm¡Čè
Ď hČ ym
¿Ą yJĂ Mh
ĳĆ lĎ tŇt
ăŇĄ lĎ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞĲlČ
yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ tŇ’ŇŁEęhČ hŇăwĎYĘUĂhČ=lJĎ=tŇ’Ć NCrÁmĘS
Ę êĂ rm
ŁÄ S
Ď =M’Ă žyJĂ
tŇkĆŇ¿ĆllĎ Mk
ËĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ’Ć hŇbÂĎ hĞ’ĲČlĘ Ht
ĳŇĎŁW‘Ğl
ĲČ śM¡kĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ¿ĆY
C Č mĘ
hŇQĆ¡’Ą hĎ My¿ĂoGhČ=lJĎ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ SyrÌĂohwĘ : obŇĲ =hŇqĎbŇĘ dĎŇlĘCĲ wyk
¡ŇĎ rĎDĘ=lkĎŇBĘ
MoqęUĎhČ=lJĎ : MJ
ĲĆ mĂ Mym
¡Ă YĚ‘ĞwĲČ Myl
¿Ă ŁdŇGĘ MyĂŔoG Mê
ăĆS
Ę rĂywĲĂ Mk
ĳĆŇ ynĄpŇĘ QĂmĂ
NonÁbĎŇQĘhČwĘ rBĎÄdĘŇUĂhČ=NmĂ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ Mk
ăĆŇ lĎ oB¡ Mk
ËĆŇ lĘgŇĘ rČ=PŇJĲČ ëŇrÌ
Ł dĘŇêĂ rS
ĆÄ ’Ğ
=âlĲ : Mk
ĲĆŇ lĘb
ĲĚŇ GĘ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ NorŔxĞ’ĲČhĎ MIăĎhČ Éd‘ČwĘ tŇrĎęjĘ=rhČnĘ śrăhĎ eĎhČ=NmřĂ
MkĆęyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ű Nê
ăĄyĂ MkĆÁ’ĞrĲČomC MkĆÄDĘxĘjČ Mk
ĳĆŇ ynĄpŇĘ BĂ Sy’
¡Ă bŇ¿~Ą yČtŇĘ yĂ
: Mk
ĲĆŇ lĎ rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ HbĎŔ=CkŇrĘdĘŇêĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ=lkĎŇ ynąĄjĘ=l‘Č
=tŇ’Ć : hŇĲlĎ lĎqĘC hŇ¡kĎŇ rĎBĘ MoIĳhČ Mk
¡ĆŇ ynĄpŇĘ lĂ Nt
¿ŇĄ nŁ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ hŇ’ĄęrĘ
yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉtwŁYĘmĂ=l’Ć C‘ęmĘS
Ę êĂ rS
ăĆ ’Ğ hŇĳĎkŇ rĎBĘhČ
hwYm
ld
Ł GĎhČ rhnh ’"s v.24 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw =NmĂC ’"s v.24 .s"tw ‘"t ,V"x Nkw MoIhČ Mkt’ ’"s v.22
,[7:12] bq‘ hyhw +g Myrdsw .’"yq Myqwspw .l’w‘d [7:12—11:25] hVrph MV v.25 .r"tw ‘"t Nkw
tw’m ‘bVw Pl’ Mylmw .[11:10] Zr’h rds tyVylVw .[10:1] y"y rm’ ’whh t‘b ,[9:1] l’rVy ‘mV
,[7:26] Ceb
Ć ‘ĞtČêĘ b‘tw +d Mypwlxw .Vmxw MyVVw tw’m hnmVw Mypl’ tVV twytw’w .h‘bVw My‘br’w
Nk ’lw ’y‘gb KbblĘB
ĲĂ ’"b ,[8:2] ìbĘbĎlBĂ rV’=t’ ,n"b Nk ’lw w"yth txt ’y‘gb wnb‘tČêĲĘ ’rwq ’"b
’rwq ’"b ,[11:19] Krdb ìêĘkĘĆlbĘC ,n"b Nk ’lw ’y‘gb =htS
Ę êĲĂ ’rwq ’"b ,[11:11] Mym=hêĆS
Ę êĂ ,n"b
,[10:4] txlh=l‘ĲČ .[9:2] lwdg=M‘ĲČ wyl‘ wrbxth rV’w ,w"ywh txt ’y‘gb KtklbĘCĲ n"bw ’y‘g ’lb KtklbĘw
,[8:15] PrV ű Vxn ,[7:26] wb +b ,[7:26] wnYqVt ű ZqV twqspw .Pqmb ’yhw Kyr’mb ,[10:7] Mym=ylxn
qwsp d"n hy‘Vyb hr‘s hyn‘ hrTph v.26 .[8:2] wtwYm +’ +tkw .[9:21] wt’ PrV’w ,[9:14] y"y Pdhb
.+h qwsp h"n d‘ ’"y
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16
17

18
19

20
21

22

23
24

25

26, 27

11. 28–12. 11

h’r

309

hoăĎhyĘ ÉtwŁYĘmĂ=l’Ć ÉC‘mĘS
Ę tŇĂ âlą=M’Ă hŇlĎęlĎuĘhČwĘ : MoIĲhČ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ¿ĆY
C Č mĘ
tŇkĆŇlĆęlĎ MoIĳhČ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ¿ĆY
C Č mĘ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ ëŇrĆDŔĆhČ=NmĂ Mê
ăĆrĘsČwĘ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ
29 h
Ň yĎęhĎwĘ
: MêĲĆ‘ĘdČŇyĘ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ Myr¡ĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ
hŇUĎ¡S
Ď =’bĎŇ hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l’Ć ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ Éì’ĞybĲŇĂ yĘ yJ
ąĂ
hŇ¡ĎllĎuĘhČ=tŇ’ĆwĘ MyzĂŔrĂGĘ rh
ăČ =l‘Č ÉhkĎŇrĎBĘhČ=tŇ’Ć hŇê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ Hê
ĳĎ S
Ę rĂlĘ
30 ’ob
ăŇ mĘ ëŇrĆDĆť ÉyrĄxĞ’ĲČ NDęĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ăĄBĘ hŇUĎhĄÁ=âlhĞ : lb
ĲĎŇ y‘Ą rh
¿Č =l‘Č
yn¿Ąol’ĲĄ lYĆ¡’Ą lGĎŔlĘGĂhČ lCmť hŇĳbĎŇ rĎ‘ĞB
ĲĎ bŇ¡S
Ą ŁIhČ ynĂŔ‘ĞnĲČJĘhČĲ ÉZrĆ’ĆÄBĘ SmĆè
ĆŔ hČ
31 ZrĆ’
ĎŔ hĎ=tŇ’Ć tŇS
Ć răĆlĎ É’ŁbŇlĎ NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć MyrăĂbŇĘ Ł‘Ĳ ÉMêĆ’Č yJ
ąĂ : hŇrĲĆm
Ł
: HB
ĲĎ =MêĆbŇĘ S
Č ywĲĂ Ht
¡ŇĎ ’
Ł Mê
¿ĆS
Ę rĂywĲĂ Mk
ĳĆŇ lĎ Nt
ăŇĄ nŁ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ
32 yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ MyT
ĳĂ jĎS
Ę UĂhČ=tŇ’ĆwĘ Myu¡ĂxĚhĲČ=lJĎ tŇ¿’Ą tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ Mê
ăĆrĘmČS
ĘC
by NCrămĘS
Ę êĂ rS
ăĆ ’Ğ ÈMyTĂjĎS
Ę UĂhČwĘ MyuăĂxĚhĲČ hŇQĆ’Ąţ : MoIĲhČ Mk
¡ĆŇ ynĄpŇĘ lĂ Nt
¿ŇĄ nŁ
Hê
ĳĎ S
Ę rĂlĘ ì¡ŇlĘ ìŇyt
ËŇĆ ŁbŇ’Ğ yh
ÌĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ NtÄČ nĎ žrS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěBĎ ůtoW‘Ğl
ĲČ
2 NCd
Ň BĘ’ČêĘţ dŇăBĄ ’Č : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ=l‘Č MyI¡ĂxČ Mê
¿Ć’Č=rS
Ć ’Ğ MymĂŔIĎhČ=lJÄĎ
MyS
¿Ă rĘyĲŁ Mê
ËĆ’Č rS
¿Ć ’Ğ MyĂęoGhČ MS
ăĎ =CdŇbŇĘ ‘ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ tŇomÂq
Ł UĘhČ=lJĎ=tŇ’ĲĆ
tŇxČt
¡ŇČ wĘ tŇo‘ŔbĎŇGĘhČ=l‘ČwĘ ÉMymĂrĎhĲĎ MyrąĂhĎhĲĆ=l‘Č Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ=tŇ’Ć Mt
¡ŇĎ ’
Ł
3 Mt
ŔĎ ŁbŇă~Ą mČ=tŇ’Ć ÉMêĆrĘBČS
Ă wĘ MtęĎ x
Ł BĘzĘmĂ=tŇ’Ć Mê
ăĆYĘêČnĂwĘ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ
Mê
ăĆ dĘŇBČ’ĂwĘ NC‘ĳDĄgČŇêĘ Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’Ĺ yl
¿Ą ysĂpŇĘ C S’ĄŔBĎ NCpŇă rĘW
Ę êĂ ÉMhĆyrĄS
ĲĄ ’ĞwĲČ
4 : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ NJĄŔ NCW
ă ‘ĞtĲŇČ =âl : ’ChĲhČ Moq¡UĎhČ=NmĂ MmĎŔS
Ę =tŇ’Ć
5 Mk
ĆŔ yTĄbŇĘ S
Ă =lJĎmĂ ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoąĎhyĘ rxÄČ bŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ MoqÂUĎhČ=l’Ć=M’ĲĂ yJĂţ
6 Mt
ăŇĆ ’ŇbĄŇhĞwĲČ : hŇUĎS
ĲĎ tŇĎ ’Ň¿bĎŇ C CS
¡ rĘdĘŇtŇĂ on¿kŇĘ S
Ă lĘ MS
ĳĎ om¡S
Ę =tŇ’Ć MCW
¿ lĎ
Mk
ĳĆŇ dĘŇyĆ tŇm
ăČ CrêĘ tŇ¡’Ą wĘ MkĆŔytŇĄ ră
Ł W
Ę ‘ĘmČ Ét’ĄwĘ MkĆŔyxĄbŇĘ zĂwĘ ÉMkĆŇytŇĄŁlĲ‘Ł hŇUĎS
Ďę
7 MS
Ďę =MêĆlĘkČŇ’ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ nĘ’ŇŁYĲwĘ Mk
¡ĆŇ rĘqČBĘ tŇr¿
Ł ŁkŇbŇĘ C MkĆŔytŇĄ ŁbăŇdĘŇnĂwĘ ÉMkĆŇyrĄdĘŇnĂwĘ
Mk
ĳĆŇ yêĄb
ĲĎŇ C Mê
¡Ć ’Č MkĆŔdĘŇyĆ xl
ăČ S
Ę mĂ É lk
ŁŇ BĘ MêęĆ xĘmČW
Ę C MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpŇĘ lĂ
8 MyW
ËĂ ‘Ł CnxĘÌČ’
n Ğ rS
ĆÄ ’Ğ lk
ŁŇ JĘţ NCWŔ‘ĞtĲŇČ âlă : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡ŇkŇĘ rČB
ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ
9 =l’
Ć hŇêĎ‘ĳĎ=dŇ‘Č Mt
¡ŇĆ ’ŇBĎ=âlĲ yJ
¿Ă : wynĲĎy‘ĄBĘ rS
¿Ď IĎhČ=lJĎ Sy’
¡Ă MoIĳhČ hŇj
Ł¡
10 ÈMê
Ć rĘbČŇ‘ĞwĲČ : ëŇĲlĎ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ hŇlĎŔxĞĲeČ hČĲ=l’ĆwĘ ÉhxĎCnUĘhČ
Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć lyx
ăĂ nĘmČ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔBĎ Mê
ăĆbŇĘ S
Č ywĲĂ ůNDĄrĘIČhČ=tŇ’Ć
11 h
Ň ăyĎhĎwĘ : xTČB
ĲĆ =MêĆbŇĘ S
Č ywĲĂ bŇyb
¡ŇĂ iĎmĂ Mk
ËĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ =lJĎmĂ Mk
ÌĆŇ lĎ xČynÄĂ hĄwĘ
28
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hŇUĎăS
Ď MS
ĎŔ ÉomS
Ę NJ
ąĄ S
Č lĘ ÉoB Mk
¿ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoĎÄhyĘ žrxČbŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ MoqęUĎhČ
MkĆęyxĄbŇĘ zĂwĘ Mk
ăĆŇ ytŇĄŁlĲo‘ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć hŇăĆY
C Č mĘ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą C’ybĂŔtŇĎ
Cr¡DĘřêĂ rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔyrĄdĘŇnĂ rx
ăČ bŇĘ mĂ É lk
ŁŇ wĘ MkĆŔdĘŇyĆ tŇm
ăČ rĚtŇĘ C ÉMkĆŇytŇĄ rĲ
Ł W
Ę ‘ĘmČ
MkĆŔytŇĄ ŁnăbŇĘ C ÉMkĆŇynĄbŇĘ C MêęĆ ’Č ůMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ÈynĄpŇĘ lĂ MêęĆ xĘmČW
Ę C : hoĲĎhyl
ĲČ
qlĆ¿xĄ olË Ny’¿Ą yJ
ăĂ MkĆŔyrĄ‘ĞS
ĲČ BĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉywĂQĄhČwĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁhĲmĘ’ČwĘ Mk
¡ĆŇ ydŇĄbŇĘ ‘ČwĘ
rS
¿Ć ’Ğ Moq¡mĎ=lkĎŇBĘ ìŇyt
ĳŇĆŁl‘Ł Ĳ hŇ¡Ćl‘ĞêĲČ=NjĆ ìŔlĘ rmĆăè
Ď hĂ : Mk
ĲĆŇ êĘ’Ă hŇ¡ĎlxĞĲnČ wĘ
MS
¡Ď ìŇyTĆŔbĎŇS
Ę dŇăxČ ’ČBĘ ÉhoĎhyĘ rx
ąČ bŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ MoqÂUĎBČ=M’Ă yJ
ăĂ : hŇ’ĲĆrĘêĂ
tŇCČÄ’Č=lkĎŇBĘ žqrČ : OĎCĲĆYČmĘ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ lJ
ŁË hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ MS
ăĎ wĘ ìŇyt
ĳŇĆŁl‘Ł Ĳ hŇăĆl‘ĞêĲČ
ì¡ŇlĘ=NtŇČ ĲnĎ rS
¿Ć ’Ğ ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ tŇJÄČ rĘbŇĂ JĘ rW
Ďę bĎŇ ê
ăĎ lĘkČŇ’ĲĎwĘ ű xB
ăČ zĘêĂ ìÁS
Ę pŇĘ nČ
MD¡ĎhČ qr¿Č : lIĲĎ’ČkĲĎŇwĘ yb
¡ŇĂ ~ĘJČ CelĆŔkŇĘ ’ŇyĲŁ ÉrohFĎhČwĘ ’m
ąĄ FĎhČ ìŇyrĳĆ‘ĎS
Ę =lkĎŇBĘ
lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ lkÂČ CtŇ=âlĲ : MyĂUĲĎJČ Cek
¡ĆŇ jĘS
Ę êĂ ZrĆ’¿ĎhĎ=l‘Č Clk
ĳĄŇ ’ŇŁtŇ âlă
ìŇn’
ĳĆŇ Y
Ł wĘ ì¡ŇrĘqĲĎBĘ tŇr¿
Ł k
ŁŇ bŇĘ C ìŇrĆŔhĎYĘyĂwĘ ìăŇS
Ę ŁrĲytŇĂ wĘř ÉìnĘgĲĎŇDĘ rW
ąČ ‘ĘmČ ìŇyrĆę‘ĎS
Ę BĂ
žynĄpŇĘ lĂ=M’Ă yJÃĂ : ìŇdŇĲĆyĎř tŇm
¿Č CrtŇĘ C ìŇyt
¡ŇĆ ŁbŇdĘŇnĂwĘ rD
Ł Ŕ êĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉìyrĆÄdĎŇnĘ=lkĎŇwĘ
ůoB ÈìyhĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rxÁČ bŇĘ yĂ rS
ĆÄ ’Ğ ÉMoqUĎBČ CelĆękŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ
êęĎ xĘmČW
ĲĎ wĘ ìŇyrĳĆ‘ĎS
Ę BĂ rS
ăĆ ’Ğ yw¡ĂQĄhČwĘ ìŇtŔĆ mĎ’ĞwĲČ ìăŇDĘbŇĘ ‘ČwĘ ÉìêÄĆ bŇĂ C ìąŇnĘbŇĂ C hŇêÄĎ ’Č
=tŇ’Ć bŇŁz¡‘ĞêĲČ=NjĆ ìŔlĘ rmĆăè
Ď hĂ : ìŇdŇĲĆyĎř xl
¿Č S
Ę mĂ lk
ŁŇ¡ BĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpŇĘ lĂ
hoĎÄhyĘ žbyxĂrĘyČ=yJĲĂ
: ìŇtĲŇĆ mĎdĘŇ’Č=l‘Č ìŇym
¡Ć yĎ=lJĎ ywĳĂQĄhČ
rW
ĎŔ bĎŇ hŇăĎlkŇĘ Ł’Ĳ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ ůëlĎ=rBĆDĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ ÈìlĘCbŇĲ GĘ=tŇ’ĲĆ ìŇyh
¿ĆŁl’Ĺ
: rW
ĲĎ BĎ lk
¿ČŇ ’Ňê
Ł ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČ tŇ¿CČ’Č=lkĎŇBĘ rW
ĳĎ BĎ lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČ hŇ¿Ć’
C Č tŇĘ =yJĲĂ
omăS
Ę MCW
ă lĎ ÈìyhĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rxÁČ bŇĘ yĂ rS
ĆÄ ’Ğ MoqęUĎhČ ìÁUĘmĂ qxÄČ rĘyĂ=yJĲĂ
ìŇt
ĳŇĂ yCĂYĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ ìŔlĘ ÉhoĎhyĘ Nt
ąŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ ìęnĘ’ŇŁ~ĲmĂC ìăŇrĘqĲĎBĘmĂ êÂĎ xĘbČŇĲzĎwĘ ůMS
Ď
ÉybŇĂ ~ĘhČ=tŇ’Ć lk
ąĄŇ ’ĎyĲĄ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ ëŇ’Čę : ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ tŇ¿CČ’Č lk
ŁŇ¡ BĘ ìŇyrĆŔ‘ĎS
Ę BĂ ÉêĎlĘkČŇ’ĲĎwĘ
qrăČ : Cel
ĲĆ kŇĘ ’ŇyĲŁ wD¡ĎxĘyČ rohŔFĎhČwĘ É’mĄFĎhČ Cel
ĳĆ kŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ NJ
¡Ą lIĎŔ’ČăhĎ =tŇ’ĆwĘ
SpĆŇ¡eĆhČ lk
¿ČŇ ’ŇŁtŇ=âlĲwĘ SpĆŇĳeĎhČ ’Chă MD¡ĎhČ yJ
¿Ă MDĎŔhČ lk
ŁŇă ’Ğ ÉyêĂlĘbŇĂ lĘ qzČęxĞ
âl¡ : MyĂUĲĎJČ Cek
¡ĆŇ jĘS
Ę êĂ ZrĆ’¿ĎhĎ=l‘Č Cel
ĳĆ kŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ âl¡ : rW
ĲĎ BĎhČ=M‘Ă
rS
¡Ď IĎhČ hŇ¿W
Ć ‘ĞtĲŇČ =yJĂ ìŇyrĆŔxĞ’ĲČ ìŇynăĆbĎŇlĘC ÉìlĘ bŇąTČ yyĂ N‘ČmÄČ lĘ Cel
ĳĆ kŇĘ ’Ňê
ŁĲ
yny‘b
ìydĆyĎ ’"s v.17

.y"tw y"k ’"t ,V"x Nkw ìS
Ęr
Ł yêĂ ’"s v.17 .ypr CrdĘŇêĂ yllhb ,hgwmb Nk v.11 .by
.w"Tdw y"t ,V"x Nkw ìydĆyĎ ’"s v.18 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,V"x Nkw
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tŇĎ ’ŇbĎŔC ’v
ăĎ êĂ ìŇyrĳĆdĎŇnĘC ì¡ŇlĘ Cy¿hĘyĲĂ=rS
Ć ’Ğ ìŇyS
ËĆ dĎŇqĲĎ qrÌČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ
27 MDĎ
Ŕ hČwĘ rW
ăĎ BĎhČ ÉìytÄĆŁl‘Ł Ĳ tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ : hoĲĎhyĘ rx
¿Č bŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ Moq¡UĎhČ=l’Ć
hoăĎhyĘ ÉxBČzĘmĂ=l‘Č ÉëpĄŇè
Ď yĂ ìŇyxĆębĎŇzĘ=MdČŇwĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ xB
¡Č zĘmĂ=l‘Č
28 h
Ň QĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ’Ąť êęĎ ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ rm
Ł ăř S
Ę : lk
ĲĄŇ ’Ňê
Ł rW
¡Ď BĎhČwĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
yJ
ąĂ MlĎŔo‘=dŇ‘Č ÉìyrĆÄxĞ’ĲČ ìŇynąĆbĎŇlĘC ìÁlĘ bŇTÄČ yyĂ žN‘ČmČlĘ OĎĳĆY
C Č mĘ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ
29 =yJ
ĲĂ
: ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ rS
ĎŔ IĎhČwĘ bŇoFăhČ ÉhW
Ć ‘ĞtĲŇČ
tŇS
Ć r¿ĆlĎ hŇUĎËS
Ď =’bĎŇ hŇê
¿Ď ’Č rS
ĆÄ ’Ğ MyĂęoGhČ=tŇ’Ć ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žtyrĂkŇĘ yČ
30 =Nj
Ć ìęlĘ rmĆăè
Ď hĂ : MYĲĎrĘ’ČBĘ ê
¡Ď bŇĘ S
Č yĲĎwĘ MtŔĎ ’
Ł ê
ăĎ S
Ę rČyĲĎwĘ ìŇynĳĆjĎmĂ Mt
¡ŇĎ o’
MhĆÁyhĄŁlĲ’ŇlĄ Sr
Ł Ä dĘŇêĂ=NpĆŇC ìŇynĳĆjĎmĂ MdăĎŇmĘè
ĲĎ hĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ MhĆŔyrĄxĞ’ĲČ ÉSqĄeĎêĂ
NJ
¡Ą =hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĘ MhĆŔyhĄŁlă’Ĺ=tŇ’Ć ÉhQĆ’ĄÄhĎ MyąĂoGhČ CdÁbŇĘ ‘ČyĲČ hŇkÄĎ y’Ą rm
Ł ę ’ŇlĄ
31 hoĎ
ÁhyĘ tŇbČÄ‘ĞoêĲ=lkĎŇ žyJĂ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ NkĄŔ hŇăW
Ć ‘ĞtĲŇČ =âl : ynĂ’ĲĎ=MGČ
MhĆŔytŇĄ ŁnăBĘ=tŇ’ĆwĘ ÉMhĆynĄBĘ=tŇ’Ć Mg
ąČŇ yJ
ăĂ MhĆŔyhĄŁlă’ŇlĄ ÉCW‘Ď ’nĄęW
Ď rS
ăĆ ’Ğ
gy hŇăĆY
C Č mĘ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ąĆ ’Ğ rbĎęDĎhČ=lJĎ tŇă’Ą : MhĲĆyhĄŁlĲ’ŇlĄ S’
¡Ą bĎŇ CpŇ¿ rĘW
Ę yĂ
: CeUĲĆmĂ ‘r¡ČgŇĘ tŇĂ âl¿wĘ wylĎŔ‘Ď PŇ st
ăĄ Ł Ň =âlĲ tŇoW
ĳ ‘Ğl
ĲČ Cr¡mĘS
Ę tŇĂ otŇ¿ ’
Ł MkĆŔtŇĘ ’Ć
26

2
3
4

5

6

7

o’¿ tŇo’¡ ìŇyl
ËĆ ’Ą Nt
¿ŇČ nĎwĘ MolĳxĞ Ml
ăĄ x
Ł o’¡ ’ybĂŔnĎ ÉìBĘrĘqĂBĘ MCqąyĎ=yJĲĂ
hŇkÂĎ lĘĲnĄ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ìŇyl
¡Ć ’Ą rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ tŇpĄŔoUhČwĘ Éto’hĎ ’b
ąĎŇ C : tŇp
ĲĄŇ om
‘mČęS
Ę tŇĂ âlă : MdŇĲĄbŇĘ ‘ĎnĲĎwĘ Mê
¡Ď ‘ĘdČŇyĘ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ MyrËĂxĄ’Ğ Myh
ÌĂ Łl’Ĺ yrĄÄxĞ’ĲČ
hŇiÂĆ nČmĘ yJ
ăĂ ’ChĳhČ Mol¡xĞhĲČ Ml
¿Ą ox=l’Ć o’Ë ’ChŔhČ ’yb
ăŇĂ eĎhČ ÉyrĄbŇĘ DĂ=l’Ć
MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉMybŇĂ hĞŁ’Ĳ Mk
ąĆŇ S
Ę yĂhĞ tŇ‘ČdČęlĎ MkĆŔtŇĘ ’Ć ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoąĎhyĘ
CkŇ¡ĄlêĄ Mk
ËĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoÌĎhyĘ yrĄÄxĞ’ĲČ : Mk
ĲĆŇ S
Ę pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C Mk
¡ĆŇ bŇĘ bČŇlĘ=lkĎŇBĘ
CdŇŁb¡Ň‘ĞtĲŇČ otŇ¿ ’
Ł wĘ C‘mĎŔS
Ę tŇĂ olăq
Ł bŇĘ C ÉCrm
ŁÄ S
Ę êĂ wyt
ąŇĎ wŁYĘmĂ=tŇ’ĆwĘ C’rĳĎytŇĂ otŇă ’
Ł wĘ
tŇmĎęCy ’ChÁhČ MolÄxĞhĲČ žMlĄx
Ł o’ă ’ChÃhČ ’yb
ăŇĂ eĎhČwĘ : NCqĲBĎdĘŇtŇĂ ob¿ŇC
ZrĆ’ăĆmĄ ű Mk
ăĆŇ tŇĘ ’Ć ’yY
¿Ă oUhČ MkĆÁyhĄŁlĲ’Ĺ hoĎÄhyĘ=l‘Č hŇrĎsĎţ=rBĆdĂŇ yJ
ăĂ
ìËŇCĘYĂ rS
ÌĆ ’Ğ ëŇrĆDŔĆhČ=NmĂ ÉìxĞyDĲĂhČĲlĘ MydĂŔbĎŇ‘Ğ tŇyB
ăĄ mĂ ÉìdĘŇj
Ł Ĳ hČwĘ MyĂrČęYĘmĂ
: ìŇB
ĲĆ rĘuĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê
¿Ď rĘ‘ČbĲŇĂ C HB
ĳĎ tŇkĆŇăĆllĎ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
ìŇqĆęyxĄ tŇS
Ć ă’Ą ű o’ă ìÁêĘbŇĂ =o’Ĳ ÉìnĘbŇĂ =o’Ĳ ìŇUĆ’Ăţ=NbĆŇ ìŇyx
ăĂ ’Ď ìÃtŇĘ ysĲĂyĘ yJ
ăĂ
w’
.wŁmŁVŁ hŁyŁbŁ Nmysw Pdh V’rb rm
ŁS
Ę v.28

sŘ13
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Myrbd

13. 8–14. 4

Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉhdĎŇbŇĘ ‘ČnĲČwĘ hŇkĎęlĘĲnĄ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rtŇĆ ăiĄ BČ ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČJĘ rS
¿Ć ’Ğ ìËŇ‘ĞrĲĄ o’Ì
ÉrS
Ć ’Ğ MyUęĂ ‘ČhĲĎ yh
ăĄŁl’ĹmĲĄ : ìŇytĲŇĆ ŁbŇ’ĞwĲČ hŇê
¡Ď ’Č êĎ‘ĘdČŔyĎ âlă ÉrS
Ć ’Ğ MyrĂŔxĄ’Ğ 8
ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ¿YĄ qĘmĂ OĎĳUĆ mĂ MyqăĂx
Ł rĘhĲĎ o’¡ ìŇylĆŔ’Ą Myb
ăŇĂ r
Ł uĘhČ MkĆŔytŇĄ ŁbăŇybŇĂ sĘ
soxątŇĎ =âlĲwĘ wyl
ĳĎ ’Ą ‘m
¡Č S
Ę tŇĂ âl¿wĘ olŔ hŇăbĆŇ ’ŇŁtŇ=âlĲ : ZrĆ’ĲĎhĎ hŇ¿YĄ qĘ=dŇ‘ČwĘ 9
ìËŇdĘŇyĲĎ CegĆŔrĘhČêĲČ Égr
Ł hĎ yJ
ąĂ : wyl
ĲĎ ‘Ď hŇ¡iĆ kČŇtŇĘ =âlĲwĘ lm
Ł ¿ xĘtŇČ =âlĲwĘ wylĎŔ‘Ď ÉìnĘy‘ĲĄ 10
oê¿lĘqČsĘC : hŇĲnĎ r
Ł xĞ’ĲČBĎ M‘¡ĎhĎ=lJĎ dŇy¿ČwĘ otŇĳ ymĂhĞĲlČ hŇ¡ĎoS’
n Ň rĲĂbĎŇ oB¿=hŇyĆhĘêĲĂ 11
ìËŇ’ĞyYĲĂoUhČ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ É l‘ČmĄ ÉìxĞyDĲĂhČĲlĘ SuĄębŇĂ yJ
ăĂ tŇĳmĄ wĎ Myn¡ĂbĎŇ’Ğb
ĲĎŇ
NC’ĳrĎyĲĂwĘ C‘¡mĘS
Ę yĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkÄĎ wĘ : MydŇĲĂbĎŇ‘Ğ tŇyB
¿Ą mĂ MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 12
: ìŇB
ĲĆ rĘqĂBĘ hŇ¡Ćh
E Č ‘rËĎhĎ rb
¿ĎŇ DĎJČ tŇoWę‘Ğl
ĲČ CpŇs
ăĂ oy=âlĲwĘ
tŇbĆŇ¿S
Ć lĎ ìËŇlĘ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žrS
Ć ’Ğ ìŇyrĆę‘Ď tŇăxČ ’ČBĘ ‘mÂČ S
Ę tŇĂ =yJĲĂ
13
yb
¿ŇĄ S
Ę ŁyĲ=tŇ’Ć CxyDËĂIČwČ ìŇBĆŔrĘuĂmĂ É l‘ČIČÄlĂbŇĘ =ynĲĄBĘ MyS
ąĂ nĎ’Ğ C’ÂYĘyĲĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ MS
¡Ď 14
: MêĲĆ‘ĘdČŇyĘ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ Myr¡ĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’Ĺ hŇdËŇĎbŇĘ ‘ČnĲČwĘ hŇkĎęlĘĲnĄ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Mr¡Ďy‘Ă
hŇt
ËŇĎ W
Ę ‘ĆnĲĆ rbĎŔDĎhČ NokŇă nĎ ÉtmĆ’Ĺ hŇąĄh
e Ă wĘ bŇĳTĄ yhĄ ê
¡Ď lĘ’ČS
ĲĎ wĘ ê
ÌĎ rĘqČxĲĎwĘ ê
ÌĎ S
Ę rČdŇĲĎwĘ 15
’wh
¡řĂ hČ ry‘¿ĂhĎ yb
ËŇĄ S
Ę yĲŁ=tŇ’Ć hŇJĆętŇČ hŇăJĄ hČ : ìŇB
ĲĆ rĘqĂBĘ tŇ’ŇŁE¡hČ hŇ¿bĎŇ ‘ĄoêĲhČ 16
=ypŇĂ lĘ Hê
¡Ď mĘhĆBĘ=tŇ’ĆwĘ HB
ËĎ =rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ Ht
ÌŇĎ ’
Ł MrĄÄxĞhĲČ bŇrĆx
ĳĎ=ypŇĂ lĘ
S’ĄÁbĎŇ ÉêĎpŇĘ rČW
ĲĎ wĘ ůHbĎŇx
Ł rĘ ëŇoêă=l’Ć ÈZB
Ł qĘêĂ HlĎęlĎS
Ę =lJĎ=tŇ’ĆwĘ : bŇrĆxĲĎ 17
lê
ăĄ ÉhtŇĎ yĘhĲĎwĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ lylĂŔJĎ ÉHlĎlĎS
Ę =lJĎ=tŇ’ĆwĘ ry‘ąĂhĎ=tŇ’Ć
MrĆx
ĳĄhČ=NmĂ hŇmĎC’¡mĘ ìËŇdĘŇyĲĎBĘ qB
ÌČ dĘŇyĂ=âlĲwĘ : dŇo‘Ĳ hŇ¡ĆB
n Ď tŇĂ âl¿ MlĎŔo‘ 18
ìŇBĆŔrĘhĂwĘ ìăŇmĘxČrĲĂwĘ ÉMymĂxĞrĲČ ìąŇlĘ=NtŇČ ĲnĎ wĘ oję’Č NorăxĞmĲĄ hoĎÁhyĘ bŇCSÄyĎ žN‘ČmČlĘ
ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ ‘mČęS
Ę tŇĂ yJ
ăĂ : ìŇytĲŇĆ ŁbŇ’ĞĲlČ ‘B
¡Č S
Ę nĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ 19
rS
ĎŔ IĎhČ ÉtoW‘Ğl
ĲČ MoIĳhČ ì¡ŇCĘYČmĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ wytŔĎ wŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć Érm
Ł S
Ę lĂ
Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ MêŔĆ ’Č MynăĂBĎ
: ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ dy
M‘ąČ yJ
ăĂ : tŇmĲĄlĎ Mk
¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄ NyB
¿Ą hŇËxĎ rĘqĎ CmyW
ÌĂ tŇĎ =âlĲwĘ CdędĘŇŁGĲtŇĘ tŇĂ âlă 2
M‘ăČlĘ Éol tŇoy¿hĘlĲĂ śhoĎęhyĘ rx
ăČ BĎ ìÂbŇĘ C ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ hŇêŔĎ ’Č ÉSodŇqĎ
: hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ MyUĂŔ‘ČhĲĎ É lJ
Ł mĂ hŇQĎŔgĚŇsĘ
roSě Clk
ĳĄŇ ’Ňê
Ł rS
ăĆ ’Ğ hŇm
¡Ď hĄBĘhČ tŇ’ŇŁz¿ : hŇb
ĲĎŇ ‘ĄoêĲ=lJĎ lř¡kČŇ ’ŇŁtŇ âl¿
3, 4
hV
,y"t ,V"x Nkw ìyhĆŁl’
Ĺ hwhy ’"s v.2

.dy

.b"dw b"dx Nkw yrqw bytk ’yhĂhČ ’"sb ,yrq ’yhĂhČ v.16 .gy
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ClkĘ’t
Ł l"n v.3 .s"tw ‘"t

14. 5–25
5
6
7

8

9
10
11
12
13, 14
15
16, 17
18
19, 20
21

22
23

24

25

h’r
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o’¿tŇĘ C NS
Ł ¡ ydĂŇwĘ ou¿’ČwĘ rCmĳxĘyČwĘ yb
¡ŇĂ YĘC lI¿Ď’Č : MyEĲĂ‘Ă hŇ¿W
Ą wĘ Myb
¡ŇĂ W
Ďř kŇĘ hŇ¿W
Ą
tŇosŔrĎpŇĘ yê
ăĄ S
Ę É‘sČS
ĆÄ tŇ‘Čs
ąČ S
Ł wĘ hŇsĎęrĘjČ tŇsĆrăĆpŇĘ mČ hŇmÂĎ hĄBĘ=lkĎŇwĘ : rmĆĲzĎwĎ
ÉClkŇĘ ’ŇŁtŇĲ âlą hŇÂzĆ =tŇ’Ć ëŇă’Č : Clk
ĲĄŇ ’Ňê
Ł Ht
¡ŇĎ ’
Ł hŇĳmĎ hĄBĘBČ hŇr¡ĎGĄ tŇ¿Čl‘ĞmĲČ
=tŇ’ĆwĘ lmĎGĎhČţ=tŇ’Ć hŇ‘ĳĎCsè
Ę hČ hŇ¡sĎ rĘjČhČ ys¿ĄyrĂřpŇĘ UČmĂC hŇrĎŔGĄhČ yl
ăĄ ‘ĞUĲČmĂ
CsyrĂŔpŇĘ hĂ âlă ÉhsĎrĘpČŇC hŇUĎhĄę hŇrăĎgĄŇ hŇÌĄl‘ĞmĲČ=yJĂ NpĎÁè
Ď hČ=tŇ’ĆwĘ tŇbĆŇnĆÄrĘ’ČhĲĎ
âlăwĘ É’Ch hŇ¿sĎ rĘjČ syrĂÄpŇĘ mČ=yJĲĂ ryzĂxĞhĲČţ=tŇ’ĲĆwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ Mh
¡Ą My’
¿Ă mĄTĘ
: C‘GĲĎtŇĂ âl¿ Mt
¡ŇĎ lĎbŇĘ nĂbŇĘ C ClkĄŔ’ŇŁtŇ âlă ÉMrĎW
Ď BĘmĂ Mk
ĳĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m
¿Ą TĎ hŇrĎŔgĄŇ
olË=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁÌ MyĂU
ĳĎBČ rS
ăĆ ’Ğ lJ
Ł¡ mĂ ClŔkŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ ÉhzĆ=tŇ’Ć
tŇW
Ć q¡ĆW
Ę qČwĘ ryj
¿Ă nČsĘ olË=Ny’ĲĄ rS
ÌĆ ’Ğ lk
ŁÄ wĘ : Clk
ĲĄŇ ’Ňê
Ł tŇW
Ć q¡ĆW
Ę qČwĘ ryj
¿Ă nČsĘ
hŇr¡Ďh
Ł TĘ roj¿YĂ=lJĎ
: Mk
ĲĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m
¿Ą TĎ Clk
ĳĄŇ ’ŇŁtŇ âlă
: hŇIĲĎnĂzĘ‘ĎhĲĎwĘ srĆj
¡ĆhČwĘ rS
Ć ¿Ćh
e Č Mh
ĳĆ mĄ Cl¡kŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ =âl rS
¿Ć ’Ğ hŇzĆěwĘ : Clk
ĲĄŇ ’Ňê
Ł
: onĲymĂlĘ bŇr¡Ą‘Ł=lJĎ tŇ¿’Ą wĘ : HnĲĎymĂlĘ hŇ¡IĎDČhČwĘ hŇIĎŔ’ČăhĎ =tŇ’ĆwĘ Éh’ĎrĎřhĲĎwĘ
: ChnĲĄymĂlĘ Ze
¡ĄhČ=tŇ’ĆwĘ PŇxČĳè
Ď hČ=tŇ’ĆwĘ sm
¡Ď xĘêČhČ=tŇ’ĆwĘ hŇnĎŔ‘ĞIĲČhČĲ tŇăBČ Ét’ĄwĘ
hŇmĎ¡xĎ rĎhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ¿’Ď uĎhČwĘ : tŇmĆS
ĲĎ nĘêĂhČwĘ PŇCS
¡ nĘIČhČ=tŇ’ĆwĘ soJ¿hČ=tŇ’Ćř
: PŇĲQĄ TČ‘ĞhĲĎwĘ tŇ¡pČŇ ykŇĂ CDřhČwĘ Hn
ĳĎymĂlĘ hŇ¡pĎŇ nĎ’ĞhĲĎwĘ hŇdĎŔysĂxĞăhČ wĘ : ëŇĲlĎ è
Ď hČ=tŇ’ĆwĘ
roh¡TĎ PŇo‘¿=lJĎ : Clřk
ĲĄŇ ’ĎyĲĄ âl¡ Mk
ĳĆŇ lĎ ’Ch¡ ’m
¿Ą TĎ PŇo‘ŔhĎ ZrĆS
ăĆ É lk
ŁŇ wĘ
hŇeĎănĆêĘêĂ ìŇyrĆÁ‘ĎS
Ę BĂ=rS
Ć ’Ğ rGĄÄlČ hŇlĎbĄŇnĘţ=lkĎŇ ClăkŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ âlăř : Clk
ĲĄŇ ’Ňê
Ł
ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ hŇêŔĎ ’Č ÉSodŇqĎ M‘ąČ yJ
ăĂ yrĂŔkŇĘ nĎlĘ ÉrŁkŇmĎ o’ą HlĎękĎŇ’ĞwĲČ
: oUĲ’Ă bŇ¿ĄlxĞB
ĲČ yd¡ĂŇGĘ lè
¿Ą bČŇtŇĘ =âlĲ
: hŇĲnĎ S
Ď hŇ¿ĎS
n Ď hŇd¡ŇĆv
Ď hČ ’Y
¿Ą ŁIhČ ìŇ‘ĳĆrĘzČ tŇă’Č CbŇêĘ=lJĎ tŇ¡’Ą rv
ĄŔ ‘ČêĘ rv
ăĄ ‘Č
omăS
Ę NJ
ăĄ S
Č lĘ ÈrxČbŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ MoqăUĎBČ ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄpŇĘ lĂ êÂĎ lĘkČŇ’ĲĎwĘ
N‘Čm
ăČ lĘ ìŇn’
ĳĆŇ Y
Ł wĘ ì¡ŇrĘqĲĎBĘ tŇr¿
Ł k
ŁŇ bŇĘ C ìŇrĆŔhĎYĘyĂwĘ ìăŇS
Ę rĲ
Ł yêĂ ÉìnĘgĲĎŇDĘ rW
ąČ ‘ĘmČ ůMS
Ď
ìÁUĘmĂ hŇBĆÄrĘyĂ=ykĲŇĂ wĘ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć hŇË’Ď rĘyĂlĘ dŇmČęlĘêĂ
ÉrxČbŇĘ yĂ rS
ąĆ ’Ğ MoqŔUĎhČ ÉìUĘmĂ qx
ąČ rĘyĂ=yJĲĂ ůotŇ’ĄW
Ę È lkČŇCtŇ âlă yJ
ăĂ ëŇrĆDęĆhČ
hŇê
¡Ď tŇČ ĲnĎ wĘ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡ŇkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ yJ
¿Ă MS
ĳĎ om¡S
Ę MCW
¿ lĎ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
rx
ËČ bŇĘ yĂ rS
¿Ć ’Ğ MoqŔUĎhČ=l’Ć ÉêĎkŇĘ lČhĲĎwĘ ìŔdĘŇyăĎBĘ ÉPsĆJĆÄhČ ê
ąĎ rĘYČwĘ PŇsĆĳĎJBČ
hwhy
V"x Nk h’ĎdĎhĎwĘ ’"s v.13 .rsx ysĄrĂpĘUČmĂC ymlVwry ,yllhb Nk v.7 .w"dw ’"d Nkw MyW
Ă bĎk ’"s v.4
hgwmb v.18 .s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,d"dx Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.16 .d"y ’"y ’rqyw Nyy‘ : ‘"tw
.Pqmb =âl ’"s v.21 .lkĄ’ĎyĄ rybs v.19 .Zmqb tpĎykwdh
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Myrbd

14. 26–15. 11

ìÁS
Ę pŇĘ nČ hŇCÄĆ’ČêĘ=rS
Ć ’Ğ ž lk
ŁŇ BĘ PŇsĆJĆÃhČ hŇê
ăĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : oBĲ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 26
êĎlĘăkČŇ ’ĎwĘ ìŇĳĆSpŇĘ nČ ì¡ŇlĘ’ĲĎS
Ę êĲĂ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁËŇ bŇĘ C rkĎŔè
Ą bČŇC ÉNyĂIČÄbČŇC N’ŇŁ~ębČŇC rqăĎBĎBČ
=rS
Ć ’Ğ yw¿ĂQĄhČwĘ : ìŇtĲŇĆ ybĄŇC hŇê
¿Ď ’Č ê
¡Ď xĘmČW
ĲĎ wĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpŇĘ lĂ Mè
Ďę 27
: ëŇUĲĎ‘Ă hŇ¡ĎlxĞĲnČ wĘ qlĆ¿xĄ olË Ny’¿Ą yJ
ăĂ Ceb
ĳĆŇ zĘ‘ČtĲŇČ âlă ìŇyr¡Ć‘ĎS
Ę BĂ
hŇ¡Ďè
n Ď BČ ìŔtŇĘ ă’Ď CbŇêĘ ÉrW
Č ‘ĘmČ=lJĎ=tŇ’Ć É’yYĂoêĲ MynęĂ S
Ď SŁlăS
Ď ű hŇăYĄ qĘmĂ
28
hŇlĎÁxĞĲnČ wĘ qlĆxĄÄ žol=Ny’ĲĄ yJ
ăĂ ywĂÃQĄhČ ’b
ăĎŇ C : ìŇyrĲĆ‘ĎS
Ę BĂ ê
¡Ď xĘeČhĂwĘ ’wh
ĳĂ hČ 29
C‘b
ĳĄŇ W
Ď wĘ Cl¡kŇĘ ’ĲĎwĘ ìŇyrĆŔ‘ĎS
Ę BĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉhnĎmĎlĘ’ČhĲĎwĘ MotŇą IĎhČwĘ rGĄhČwĘţ ëŇUĎę‘Ă
: hŇW
ĲĆ ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ ì¡ŇdĘŇyĲĎ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ=lkĎŇBĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ N‘Čm
ąČ lĘ
rb
ăČŇ DĘ ÈhzĆwĘ : hŇFĲĎmĂS
Ę hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ Myn¡ĂS
Ď =‘bČŇS
ĲĆ Zu¿ĄmĂ
wT, 2
WGŁą yĂ=âlĲ Ch‘ĳĄrĄBĘ hŇ¡è
Ć yČ rS
¿Ć ’Ğ odŔyĎ hŇăè
Ą mČ É l‘ČBČÄ=lJĎ TomęS
Ď ůhFĎmĂè
Ę hČ
WGŁĳ êĂ yr¡ĂkŇĘ eĎhČ=tŇ’Ć : hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡FĎ mĂS
Ę ’r¿ĎqĎ=yJĲĂ wyxĂŔ’Ď=tŇ’ĆwĘ ÉCh‘ÄĄ rĄ=tŇ’Ć 3
ì¡ŇBĘ=hŇyĆhĘyĲĂ âl¿ yJ
ËĂ spĆŇ’Ćě : ìŇdŇĲĆyĎ Tm
¿Ą S
Ę êČ ìŇyx
¡Ă ’Ď=tŇ’Ć ìËŇlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ rS
ĆÄ ’ĞwĲČ 4
ì¿ŇlĘ=NtĲŇĄ nŁ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěBĎ śhoĎŔhyĘ ÉìkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ ëŇrąĄbĎŇ=yJĲĂ NoyĳbŇĘ ’Ć
ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡BĘ ‘mČŔS
Ę êĂ ‘ČomăS
Ď =M’Ă qrČť : HêĲĎS
Ę rĂlĘ hŇ¡ĎlxĞĲnČ 5
: MoIĲhČ ì¡ŇCĘYČmĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ tŇ’ŇŁEŔhČ hŇăwĎYĘUĂhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉtoW‘Ğl
ĲČ rm
Łą S
Ę lĂ
MyBĂęrČ MyăĂoG êÂĎ TĘbČŇ‘ĞhĲČwĘ ëŇl=rB
ĳĎ Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ ìŔkŇĘ rČB
ĲĄ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=yJĲĂ 6
: ClS
Ł Ĳ mĘyĂ âl¿ ì¡ŇbŇĘ C MyBĂŔrČ MyăĂogŇBĘ ÉêĎlĘS
Č mĲĎC Tb
Ł Ŕ ‘ĞtĲŇČ âlă ÉhêĎ’ČwĘ
ìŇyrĆŔ‘ĎS
Ę dŇăxČ ’ČBĘ ÉìyxĆÄ’Č dŇąxČ ’ČmĲĄ NoyÁbŇĘ ’Ć ÉìbŇĘ žhyĆhĘyĲĂ=yJĂ
7
âląwĘ ìębŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=tŇ’Ć ZU
ăĄ ’ČtŇĘ âlÌ ëŇl
ĳĎ Nt
ăŇĄ nŁ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ ìŔYĘrĘ’ÄČ BĘ
olĳ ì¡ŇdĘŇyĲĎ=tŇ’Ć xê
ËČ pŇĘ êĂ xČt
Ł ŇÌ pĎŇ=yJĲĂ : NoyĲbŇĘ ’ĆhĲĎ ìŇyx
¡Ă ’ĎmĲĄ ìŔdĘŇyăĎ=tŇ’Ć ÉZj
Ł qĘtŇĂ 8
ìÃlĘ rmĆăè
Ď hĂ : olĲ rs
¡Č xĘyĆ rS
¿Ć ’Ğ orŔs
Ł xĘmČ yDĄť CeTĆŔybŇĂ ‘ĞêĲČ ÉTbĄŇ‘ĞhĲČwĘ 9
È‘bČŇè
Ć hČ=tŇnČS
Ę hŇăbĎŇ rĘqĲĎ rm
Ł ę ’ŇlĄ l‘ČIČÁlĂbŇĘ ÉìbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=M‘Ă žrbĎŇdĎŇ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=NjĆ
’rąĎqĎwĘ olĳ Nê
¡Ą tŇĂ âl¿wĘ NoyŔbŇĘ ’ĆhĲĎ ÉìyxÄĂ ’ĎBĘ ìęnĘy‘ĲĄ hŇ‘ăĎrĎwĘ ůhFĎmĂè
Ę hČ tŇăČS
nĘ
ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ ‘r¿ČyĄ=âlĲwĘ olŔ ÉNêĄêĂ NotŇą nĎ : ’TĘxĲĄ ì¡ŇbŇĘ hŇ¿yĎhĎwĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉìylĆÄ‘Ď 10
=lkÄĎ BĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ hŇEĆęhČ rb
ăĎŇ DĎhČ ű ll
ăČ gŇĘ BĂ yJÂĂ olĳ ìăŇêĘtŇĂ BĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ bŇrĆuăĆmĂ Noy¡bŇĘ ’Ć lD¿ČxĘyĆ=âlĲ yJ
ËĂ : ìŇdŇĲĆyĎ xl
¿Č S
Ę mĂ lk
ŁŇ¡ bŇĘ C ìŇW
ĆŔ ‘ĞmĲČ 11
Nk=l‘
.r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw ìyhĆŁl’
Ĺ hwhy ’"s v.4

.wT

15. 12–16. 4
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14
15
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ìŇËĆn
I Ă ‘Ğl
ĲČř ìŇyx
ÌĂ ’ĎlĘ ìÁdĘŇyĲĎ=tŇ’Ć xêÄČ pŇĘ êĂ xČŁtŇjĎţ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìCĘYČmĘ yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ NJÂĄ =l‘Č
yrĂębŇĘ ‘ĂhĲĎ ìŇyx
ăĂ ’Ď ìÁlĘ rkĄÄUĎyĂ=yJĲĂ
: ìŇYĲĆrĘ’ČBĘ ì¡ŇnĘyĲŁbŇĘ ’ĆlĘCĲ
Cex
¿Ć QĘS
Č êĘ tŇ‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ ÉhnĎè
Ď bČŇC MynĳĂS
Ď SS
ăĄ ì¡ŇdĘŇb
ĲĎŇ ‘ĞwĲČ hŇIĎŔrĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ o’ť
: MqĲĎyrĄ Cex
¡Ć QĘS
Č tŇĘ âl¿ ëŇĳUĎ ‘ĂmĲĄ yS
¡Ă pŇĘ xĎ Cex
¿Ć QĘS
Č tŇĘ =ykĲŇĂ wĘ : ëŇUĲĎ‘ĂmĲĄ yS
¡Ă pŇĘ xĎ
ho¿ĎhyĘ ìËŇkŇĘ rČB
ĲĄ rS
ÌĆ ’Ğ ìŇĳĆbŇ qĘIĂmĂC ì¡ŇnĘrĘGĎmĲĂC ìŔnĘ’Ň~
Ł ă mĂ olŔ ÉqynĂ‘ĞêĲČ qynąĄ‘ĞhĲČ
ì¡ŇDĘpŇĘ IĂwČĲ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉtĎyyĂÄhĎ dŇbĆŇ‘ąĆ yJ
ăĂ êęĎ rĘkČŇĲzĎwĘ : olĲ=NêĆêĲĂ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ
ÉhyĎhĎwĘ : MoIĲhČ hŇ¡Ćh
E Č rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć ìËŇCĘYČmĘ ykÌŇĂ nŁ’ĲĎ NJÂĄ =l‘Č ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
bŇoT¿=yJĂ ìŇtŔĆ yBĄ=tŇ’ĆwĘ ÉìbŇĘ hĲĄ’Ğ yJ
ąĂ ëŇĳUĎ ‘ĂmĲĄ ’Y
¡Ą ’Ą âl¿ ìŇylĆŔ’Ą rm
ăČ ’ŇyŁ=yJĲĂ
hŇ¿yĎhĎwĘ tŇlĆDŔĆbČŇC ÉonzĘ’ĎbŇĘ hŇê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ ‘ČYĄęrĘUČhČ=tŇ’Ć ê
ăĎ xĘqČĲlĎ wĘ : ëŇUĲĎ‘Ă ol¡
ìŇnĆęyř‘ĄbŇĘ hŇăS
Ć qĘyĂ=âlĲ : NJ
ĲĄ =hŇW
Ć ‘ĞêĲČ ì¡ŇtŇĘ mĲĎ’ĞĲlČ PŇ¿’Č wĘ Ml
ĳĎ o‘ dŇbĆŇ‘ăĆ ì¡ŇlĘ
SS
ăĄ ì¡ŇdĘŇb
ĲĎŇ ‘Ğ rykĂŔW
Ď rk
ăČŇ W
Ę ÉhnĆS
Ę mĂ yJęĂ ëŇUĎŔ‘ĂmĲĄ ÉyS
Ă pŇĘ xĎ otŇą ’
Ł ÉìxĞĲQĄ S
Č BĘ
: hŇW
ĲĆ ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ BĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkŇĘ rČb
ĲĄŇ C MynĳĂS
Ď

hoăĎhyl
ĲČ SyD¡ĂqĘêČ rkĎŔEĎhČ ÉìnĘ’ŇŁYĲbŇĘ C ìąŇrĘqĲĎbŇĘ BĂ dŇlĄÄCĎyĂ žrS
Ć ’Ğ rokÃBĘhČ=lJĲĎ
20 žyn
Ą pŇĘ lĂ : ìŇĲnĆ ’ŇY
Ł rokŇ¿ BĘ zgŁŇ¡ tŇĎ âl¿wĘ ìŇrĆŔoS rk
ŁŇă bŇĘ BĂ ÉdŁbŇ‘ĞtĲŇČ âlą ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ
hoĳĎhyĘ rx
ăČ bŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ Moq¡UĎBČ hŇnĎŔS
Ď bŇĘ hŇăĎS
n Ď ÉCelĆÄkŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ ìŇyh
ąĆŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ
21 ‘r
ĳĎ MCmă lJ
Ł¡ rCŔĄ‘Ă o’ă ÉxČiĄÄjĂ MCmę obÁ hŇyÄĆhĘyĲĂ=ykŇĂ wĘ : ìŇtĲŇĆ ybĄŇC hŇê
¡Ď ’Č
22 ÉrohF
Ď hČwĘ ’m
ąĄ FĎhČ Cel
ĳĆ kŇĘ ’ŇŁêĲ ìŇyr¡Ć‘ĎS
Ę BĂ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ CexĆŔBĎzĘtŇĂ âlă
23 Cek
¡ĆŇ jĘS
Ę êĂ ZrĆ’¿ĎhĎ=l‘Č lřĳĄkŇ ’ŇŁtŇ âlă om¡DĎ=tŇ’Ć qr¿Č : lIĲĎ’ČkĲĎŇwĘ yb
¡ŇĂ ~ĘJČ wDĎŔxĘyČ
: MyĂUĲĎJČ
zT SdŇĆŁxăBĘ yJ
ÂĂ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ xsČjĆŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ bŇybĂŔ’ĎhĲĎ SdŇĆŁxă=tŇ’Ć ÉromS
Ď
2 xs
Č ËjĆ êĎxĘ¿bČŇ zĎwĘ : hŇlĎyĘl
ĲĎ MyĂr¡ČYĘUĂmĂ ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ ìÁ’ĞyYÄĂ oh bŇybĂę’ĎhĲĎ
om¡S
Ę NJ
¿Ą S
Č lĘ hoĎŔhyĘ rx
ăČ bŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ ÉMoqUĎBČ rqĳĎbĎŇC N’ŇY
Ł ă ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ
3 t
Ň o~¡mČ wyl
¿Ď ‘Ď=lkČŇ’ŇŁêĲ Mym
ËĂ yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă ZmĄŔxĎ ÉwylĎ‘Ď lk
ąČŇ ’ŇŁtŇ=âlĲ : MS
ĲĎ
Moyą=tŇ’Ć rJ
Ł ę zĘêĂ N‘Čm
ăČ lĘ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉtĎ’ŇYĎÄyĎ NozęjĎxĂbŇĘ yJ
ăĂ ynĂŁ‘ĳ MxĆăĆl
4 =lk
ĎŇ BĘ r’
ŁË W
Ę ì¿ŇlĘ hŇ’ĆÄrĎyĲĄ=âlwĘ : ìŇyIĲĆxČ ym
¿Ą yĘ lJ
Ł¡ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉìtŇĘ ’ŇYĲĄ
19

Klbg
.s"tw V"x ,d"dx ,g"dx ,b"d Nkw ’lmd ’lm ìynĆy‘ĄbĘ ’"s v.18 .dmlh Vwgd Kyn‘ĞQ
ĲČ ’"s v.11
.s"tw ‘"t ,y"t ,y"k y’"t Nkw ClkĄ’t
Ł ’"s v.23

316

Myrbd

16. 5–17

bŇrĆ‘ËĆBĎ xB
¿Č zĘêĂ rS
ĆÄ ’Ğ rW
Ďę BĎhČ=NmĂ Nyl
ăĂ yĎ=âlĲwĘ Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ì¡ŇlĘb
ĲĚŇ GĘ
dŇăxČ ’ČBĘ xsČĳĎjhČ=tŇ’Ć xČŁBăzĘlĂ lk
¡ČŇ CtŇ âl¿ : rqĆŁBĲlČ NoS
¡ ’ŇrĂhĲĎ MoI¿BČ
=rS
Ć ’Ğ MoqÂUĎhČ=l’Ć=M’ĲĂ yJĂţ : ëŇĲlĎ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ ìŇyrĆŔ‘ĎS
Ę
bŇrĆ‘ĳĎBĎ xsČ¡jĆ hČ=tŇ’Ć xB
¿Č zĘêĂ MS
ËĎ omŔS
Ę NJ
ăĄ S
Č lĘ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ rxÄČ bŇĘ yĂ
MoqěUĎBČ êŔĎ lĘkČŇă’Ď wĘ ÉêĎlĘè
Č bŇĂ C : MyĂrĲĎYĘUĂmĂ ì¿ŇtŇĘ ’ŇYĲĄ dŇ‘¡Ąom SmĆè
ĆŔ hČ ’obăŇJĘ
: ìŇyl
ĲĆ hĎŁ’ĲlĘ ê
¡Ď kŇĘ lČhĲĎwĘ rqĆŁBŔbČŇ tŇĎ ynăĂpĎŇC oBĳ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rx
ËČ bŇĘ yĂ rS
¿Ć ’Ğ
ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ ÉtrĆYĆÄ‘Ğ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăbČŇC tŇo~ĳmČ lk
ăČŇ ’Ňê
Ł Mym
¡Ă yĎ tŇS
Ć ¿S
Ą
ëŇl=rj
ĳĎ Ď sĘêĂ tŇŁ‘¡bĚŇS
ĲĎ hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă
: hŇkĲĎŇ’ŇlĎmřĘ hŇ¡W
Ć ‘ĞtĲŇČ âl¿
tŇĎ yW
ĂÁ ‘ĎwĘ : tŇo‘ĲbĚŇS
ĲĎ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă rj
Ł Ŕ sĘlĂ lx
ăĄ êĎ hŇmĎŔuĎBČ ÉSmĄrĘxĆ lx
ąĄ hĎmĲĄ
rS
¿Ć ’ĞJĲČř Nê
ĳĄ êĂ rS
ăĆ ’Ğ ì¡ŇdĘŇyĲĎ tŇ¿bČŇ dĘŇnĂ tŇËiČ mĂ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ Éto‘bĚŇS
ĲĎ gŇx
ąČ
ìăŇnĘbŇĂ C hŇêÄĎ ’Č ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄpŇĘ lĂ êÂĎ xĘmČW
ĲĎ wĘ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡ŇkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ
MotŇ¿ IĎhČwĘ rGËĄhČwĘ ìŇyrĆŔ‘ĎS
Ę BĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉywĂQĄhČwĘ ůìtŇĆ mĎ’ĞwĲČ ìăŇDĘbŇĘ ‘ČwĘ ÈìêĆbŇĂ C
ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrxČbŇĘ yĂ rS
ąĆ ’Ğ MoqęUĎBČ ìŇĳĆBrĘqĂBĘ rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡Ďm
n Ď lĘ’ČhĲĎwĘ
tŇĎ yW
ĂŔ ‘ĎwĘ ê
ăĎ rĘmČS
ĲĎ wĘ MyĂrĳĎYĘmřĂ BĘ tŇĎ yy¡ĂhĎ dŇbĆŇ‘¿Ć=yJĂ êŔĎ rĘkČŇăĎwĘ
z : MS
ĲĎ om¡S
Ę NJ
¿Ą S
Č lĘ
: hŇQĆ’ĲĄhĎ Myu¡ĂxĚhĲČ=tŇ’Ć
: ìŇb
ĲĆŇ qĘIĂmĂC ì¡ŇnĘrĘGĎmĲĂ ìŔjĘsĘ’ÄĎ BĘ Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ì¡ŇlĘ hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ tŇŁJËiĚhČ gŇx
ÌČ
rGËĄhČwĘ ywĂęQĄhČwĘ ìŇtŔĆ mĎ’ĞwĲČ ìăŇDĘbŇĘ ‘ČwĘ ÉìêÄĆ bŇĂ C ìąŇnĘbŇĂ C hŇêÄĎ ’Č ìŇĳĆx
G Č BĘ ê
¡Ď xĘmČW
ĲĎ wĘ
hoăĎhyl
ĲČ Égx
Ł êĎ MymęĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă : ìŇyrĲĆ‘ĎS
Ę BĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡Ďm
n Ď lĘ’ČhĲĎwĘ MotŇ¿ IĎhČwĘ
=lkĎŇBĘ ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ìÂkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ yJ
ăĂ hoĳĎhyĘ rx
ăČ bŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ Moq¡UĎBČ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
ű Mym
ăĂ ‘ĎjĘ SolăS
Ď : xČmĲĄW
Ď ëŇ¿’Č tŇĎ yy¡ĂhĎwĘ ìŇydŔĆyĎ hŇăW
Ąř ‘ĞmĲČ É lk
ŁŇ bŇĘ C ÉìtŇĘ ’ĲĎCbŇêĘ
rS
ăĆ ’Ğ ÉMoqUĎBČ ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄjĘ=tŇ’Ć ìÁrĘCkŇĲ zĘ=lkĎŇ hŇ’ĆÄrĎyĲĄ hŇnĎÃè
Ď BČ
hŇË’Ć rĎyĲĄ âlÌwĘ tŇoJĳiĚhČ gŇx
ăČ bŇĘ C tŇo‘¡bĚŇè
ĲĎ hČ gŇx
¿Č bŇĘ C tŇo~ËUČhČ gŇx
ÌČ BĘ rxĎŔbŇĘ yĂ
ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇËJČ rĘbŇĂ JĘ odŇĳyĎ tŇăČê
n Ę mČJĘ Sy’
¡Ă : MqĲĎyrĄ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄjĘ=tŇ’Ć
rV’

V"x Nkw MyĂrĎYĘmĂ ZrĆ’ĆBĘ ’"s v.12

.rS
Ć’
Ğ rybs v.10

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw hk’lm=lJĎ ’"s v.8 .zT
.lwgsb hW
Ć ‘ĞmČ yqwbnzb v.15 .‘"tw
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16

17

16. 18–17. 8
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=lkĎŇBĘ ÉìlĘ=NêĆêĲĂ MyrĂęTĘŁSĲwĘ MyT
ăĂ pŇĘ ŁSĲ
: ëŇĲlĎ =NtŇČ ĲnĎ rS
¿Ć ’Ğ
M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć CT¿pŇĘ S
ĲĎ wĘ ìŇyT
ĳĆbĎŇS
Ę lĂ ì¡ŇlĘ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rS
ĆÄ ’Ğ ìŇyrĆŔ‘ĎS
Ę
19 d
Ň xČS
Ł Ŕ xuăČtŇĂ =âlĲwĘ MynĳĂjĎ ryJ
¡Ă tŇČ âl¿ř TjĎŔS
Ę mĂ hŇăFĆ tŇČ =âlĲ : qdŇĆYĲĆ=TjČS
Ę mĂ
20 qd
ŇĆY¡Ć qdŇĆY¿Ć : MqĲĂyDĂYČ yr¿ĄbŇĘ DĂ PŇ¡ĄQsČywĲĂ MymĂŔkŇĎ xĞ ynăĄy‘Ą ÉrCĄ‘ČyĘ dŇxČŁèęhČ yJ
ăĂ
Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ê
ăĎ S
Ę rČyĲĎwĘ ÉhyĆxĘêĲĂ N‘Čm
ąČ lĘ PŇŁDĳrĘêĂ
21 xB
ËČ zĘmĂ lYĆ’Ąę Z‘ĳĄ=lJĎ hŇr¡ĎS
Ą ’Ğ ìËŇlĘ ‘F
¿Č tŇĂ =âlĲ
: ëŇĲlĎ
22 rS
¿Ć ’Ğ hŇĳbĎŇ ~ĄmČ ì¡ŇlĘ Myq¿ĂtŇĎ =âlĲwĘ : ëŇĲQĎ =hŇW
Ć ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
zy ìŇyhĆÁŁl’
Ĺ hoĎÄhyl
ĲČ žxBČzĘtŇĂ =âlĲ
: ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ’n
¡ĄW
Ď
ho¿ĎhyĘ tŇËbČŇ ‘ĞotŇĲ yJÌĂ ‘rĳĎ rb
ăĎŇ DĎ lJ
Ł¡ MCmŔ ÉobŇ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇW
Ćę wĎ roS
ă
2 ì
Ň yrĆŔ‘ĎS
Ę dŇăxČ ’ČBĘ ÉìBĘrĘqĂbŇĘ ’Y
ąĄ UĎyĂ=yJĲĂ
: ’ChĲ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ
‘rËČhĎ=tŇ’Ć hŇÌĆW‘ĞyĲČ rS
ĆÄ ’Ğ hŇè
Ďę ’Ă=o’Ĳ Sy’
ăĂ ëŇl
ĳĎ Nt
ăŇĄ nŁ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ
3 MyrĂ
Ŕ xĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉdŁbŇ‘ĞIĲČwČĲ ëŇlĆIęĄwČ : otŇĲ yrĂBĘ rb
Ł ¿Ň ‘Ğl
ĲČ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ=hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ
rS
¿Ć ’Ğ MyĂm¡Čè
Ď hČ ’b
¿ĎŇ YĘ=lkĎŇlĘ o’Ë xČrĄęIĎlČ o’ă ű SmĆăè
Ć lČwĘ Mh
ĳĆ lĎ Cxê
¡Č S
Ę IĂwČ
4 Nok
Ňă nĎ ÉtmĆ’Ĺ hŇąĄh
e Ă wĘ bŇTĄŔyhĄ ê
ăĎ S
Ę rČdŇĲĎwĘ êĎ‘ĘĳmĎ S
Ď wĘ ì¡ŇlĘ=dŇGČh
ĲĚ wĘ : ytŇĂ yCĲĂYĂ=âlĲ
5 Sy’
ăĂ hĎ=tŇ’Ć t
ăŇĎ ’ŇYĄohĲwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ tŇ’ŇEŁ¡hČ hŇ¿bĎŇ ‘ĄoêĲhČ hŇt
ËŇĎ W
Ę ‘ĆnĲĆ rbĎŔDĎhČ
ÉhEĆhČ ‘rąĎřhĎ rbĎÄDĎhČ=tŇ’Ć CW‘Ďţ rS
ăĆ ’Ğ ’whÁĂ hČ hŇè
ĎÄ ’ĂhĲĎ=tŇ’Ć žo’ ’ChÃhČ
: CtŇmĲĄwĎ Myn¡ĂbĎŇ’ĞB
ĲĎ Mê
¿Ď lĘqČsĘC hŇĳè
Ď ’ĂhĲĎ=tŇ’Ć o’¡ Sy’ěĂ hĎ=tŇ’Ć ìŇyrĆŔ‘ĎS
Ę =l’Ć
6 t
Ň mČŔCy âlă tŇĳUĄ hČ tŇm
ăČ Cy Myd¡ĂŇ‘Ą hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę o’Ë MydĂę‘Ą MyĂnăČS
Ę ű yj
ăĂ =l‘Č
7 ot
Ŕ ymĂhĞĲlČ ÉhnĎS
Ł ’ŇrĲĂbĎŇ oBą=hŇyĆhĘêĲĂ MydĂÂ‘ĄhĲĎ dŇyăČ : dŇxĲĎ’Ć dŇ‘¿Ą yj
¡Ă =l‘Č
: ìŇB
ĲĆ rĘuĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê
¿Ď rĘ‘ČbĲŇĂ C hŇĳĎr
nŁ xĞ’ĲČBĎ M‘¡ĎhĎ=lJĎ dŇy¿ČwĘ

18

8

Nyb
¿ŇĄ C NydĂęlĘ NyDăĂ=NyB
ĲĄ MdĎÁlĘ ű MDĎÄ=NyB
ĲĄ TjĎęS
Ę UĂlČ rbĎÁdĎŇ ÉìUĘmĂ ž’lĄjĎyĂ yJ
ăĂ
MoqŔUĎhČ=l’ĆÄ tŇĎ ylĂŔ‘ĎwĘ ê
ăĎ mĘqČwĘ ìŇyrĳĆ‘ĎS
Ę BĂ tŇŁb¡ŇyrĂ yr¿ĄbŇĘ DĂ ‘gČŇnĆŔlĎ É‘gČŇnĆÄ
rV’

tVrpbV rds tyVylV rsxh +h Myrdsw .w"mq Myqwspw .hy’lp [11:26—16:17] hVrph MV v.17
Mylmw .[15:7] Nwyb’ Kb hyhy=yk ,[14:1] Mt’ Mynb ,[13:2] Mwqy=yk ,[12:20] byxry=yk ,bq‘ hyhw
+b Mypwlxw .MynVw My‘br’w tw’m ‘br’w Mypl’ t‘bV twytw’w .MyVlVw MynVw tw’m ‘Vtw Pl’
M‘ =rS
Ć’
Ğ PTwx ’"b ,[16:2] y"y rxby=rS
Ć’
Ğ ,’y‘gb =t’
ĲĆ n"bw Kdy M‘ =t’Ć PTwx ’"b ,[15:8] Kdy=t’Ć
.[16:16] Mym‘p +’ qspw .[15:9] ‘bVh tnV hbrqĲĎ ,[14:26] Kl’S
Ę êĲĂ wrbxthw ,rpwVb rS
ăĆ’
Ğ n"bw rxby
=âlwĘ ’"sb ,=âlwĘ rybs v.19 .b"y qwsp b"n d‘ b"y qwsp ’"n hy‘Vyb Mkmxnm ’wh ykn’ hrTph v.18
.xtp ‘rČhĎ hgymb ,Zmq ‘rĎhĎ yllhb Nk v.5 .zy .s"tw ‘"t ,y"t ,V"x Nkw yrqw bytk

+p5 , sŘ16
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17. 9–18. 3

MIĂŔwĂlĘhĲČ ÉMynĂhĞŁJĲhČ=l’Ć tęĎ ’ŇbĎŇC : oBĲ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rx
ËČ bŇĘ yĂ rS
¿Ć ’Ğ 9
tŇ¡’Ą ìŔlĘ CdŇyGăĂhĂwĘ ÉêĎS
Ę rČdŇĲĎwĘ Mh
ĳĄ hĎ Mym
ăĂ IĎBČ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ rS
¿Ć ’Ğ TpĄŔè
Ł hČ=l’ĆÄwĘ
=NmĂ ìŔlĘ CdĲŇ yGăĂyČ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ yj
ąĂ =l‘Č tŇĎ yW
Ăę ‘ĎwĘ : TjĲĎS
Ę UĂhČ rb
¿ČŇ DĘ 10
rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ JĘ tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ ê
ăĎ rĘmČS
ĲĎ wĘ hoĳĎhyĘ rx
ăČ bŇĘ yĂ rS
¡Ć ’Ğ ’ChŔhČ MoqăUĎhČ
Cr¿mĘ’ŇyĲŁ=rS
Ć ’Ğ Tj
ËĎ S
Ę UĂhČ=l‘ČwĘ ìŇCręoy rS
ăĆ ’Ğ hŇrĎÁoêhČ yjÄĂ =l‘Č : ìŇCrĲoy 11
: l’ŇŁmĲW
Ę C Nym
¿Ă yĎ ì¡ŇlĘ CdĲŇ yG¿ĂyČ=rS
Ć ’Ğ rb
ËĎŇ DĎhČ=NmĂ rCsętŇĎ âlă hŇĳĆW‘ĞêĲČ ì¡ŇlĘ
dŇmÂĄ ‘ŁhĲĎ ÉNhĄJ
Ł hČ=l’Ć ‘Čm
Łą S
Ę yêÄĂ lĘbŇĂ lĘ NodęzĎbŇĘ hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ Sy’Âh
Ă Ď wĘ 12
’ChŔhČ Sy’
ăĂ hĎ ÉtmĄC Tp
ĳĄŇ è
Ł hČ=l’Ć o’¡ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉMS
Ď tŇrĆS
ąĎ lĘ
: dŇo‘Ĳ NCd¡ŇyzĂyĘ âl¿wĘ C’rĳĎyĂwĘ C‘ămĘS
Ę yĂ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę IĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê
¿Ď rĘ‘ČbĲŇĂ C 13
ëŇlĎŔ Nt
ăŇĄ nŁ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ=l’Ć ’b
Ł ăŇ tŇĎ =yJĲĂ
14
My¡ĂoGhČ=lkĎŇJĘ ëŇlĆmĆŔ ÉylČ‘Ď hŇmĎyW
ąĂ ’Ď êęĎ rĘmČ’ĲĎwĘ HB
ĳĎ hŇêĎbŇĘ ăS
Č yĎwĘ Hê
¡Ď S
Ę rĂywĲĂ
ho¿ĎhyĘ rx
ËČ bŇĘ yĂ rS
¿Ć ’Ğ ëŇlĆmĆŔ ÉìylĆÄ‘Ď MyW
ąĂ êĎ MoW
ă : ytĲŇĎ ŁbŇybĲŇĂ sĘ rS
¿Ć ’Ğ 15
ÉìylĆÄ‘Ď tŇt
ąŇĄ lĎ lkČęCtŇ âlă ëŇlĆmĆŔ ÉìylĆÄ‘Ď MyW
ąĂ êĎ ìŇyxĆę’Č bŇrĆuăĆmĂ oBĳ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ
ůMysĂCs oQă=hŇBĆrĘyČ=âlĲ ÈqrČ : ’ChĲ ìŇyx
¡Ă ’Ď=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ yrĂŔkŇĘ nĎ Sy’
ăĂ 16
rm
ăČ ’Ď ÉhoĎhywĲČ sCsĳ tŇoBărĘhČ N‘Čm
¡Č lĘ hŇmĎyĘrČŔYĘmĂ ÉM‘ĎhĎ=tŇ’Ć bŇyS
ąĂ yĎ=âlĲwĘ
MyS
ĂŔ nĎ ÉoQ=hŇBĆrĘyČ âląwĘ : dŇo‘Ĳ hŇ¡Ćh
E Č ëŇrĆD¿ĆBČ bŇCS
Ë lĎ NCpęsĂt
Ł ŇĲ âlă MkĆŔlĎ 17
oêŔbŇĘ S
Ă kŇĘ hŇăyĎhĎwĘ : dŇ’
Ł Ĳ mĘ wQ¡=hŇBĆrĘyČ âl¿ bŇhĎŔzĎwĘ PŇsĆăkĆŇ wĘ obĳŇbĎŇlĘ rCs¡yĎ âl¿wĘ 18
rpĆŇsĄŔ=l‘Č Ét’ŇEŁhČ hŇrąĎoêhČ hŇnĄÄS
Ę mĂ=tŇ’Ć olÁ bŇtŇČ kÄĎ wĘ oêĳkŇĘ lČmĘmČ ’i
ăĄ JĂ l‘¡Č
N‘Čm
ăČ lĘ wyIĳĎxČ ym
ăĄ yĘ=lJĎ śob¡Ň ’rĎq¿ĎwĘ oUŔ‘Ă hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎwĘ : MIĲĂwĂlĘhĲČ Myn¿ĂhĞŁJĲhČ yn¡ĄpŇĘ QĂmĂ 19
hŇr¿ĎoêhČ yrĄ
Â bŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’Ć rm
Ł S
Ę lĂţ wyhĎŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć Éh’ĎrĘyĂlĘ dŇmČęlĘyĂ
wyxĎŔ’ĆmĲĄ ÉobŇbĎŇlĘ=MCrĲ yê
ąĂ lĘbŇĂ lĘ : MtĲŇĎŁW‘Ğl
ĲČ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myu¿ĂxĚhĲČ=tŇ’ĆwĘ tŇ’ŇEŁËhČ 20
=l‘Č Mym
ÌĂ yĎ ëŇyrĂÄ’ĞyĲČ žN‘ČmČlĘ lw’Ňm
Łĳ W
Ę C Nym
ăĂ yĎ hŇ¡wĎYĘUĂhČ=NmĂ rCs¿ yê
ËĂ lĘbŇĂ lĘC
hŇyĆhĘyĲĂţ=âl
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ bŇrĆq¿ĆBĘ wyn¡ĎbĎŇC ’Ch¿ oêËkŇĘ lČmĘmČ xy
yè
ÌĄ ’Ă l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=M‘Ă hŇ¡ĎlxĞĲnČ wĘ qlĆ¿xĄ ywËĂlĄ TbĆŇÌĄS=lJĎ MIĂÁwĂlĘhĲČ MynÄĂ hĞŁJĲlČ
ÉhoĎhyĘ wyx
ĳĎ’Ć bŇrĆqăĆBĘ oQ¡=hŇyĆhĘyĲĂ=âl hŇ¿ĎlxĞĲnČ wĘ : NClĲkĄŇ’ŇyĲŁ otŇ¡ lĎxĞĲnČ wĘ hoËĎhyĘ 2
TjÄČ S
Ę mĂ žhyĆhĘyĲĂ hŇzĆÃwĘ
: olĲ=rBĆDĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ otŔlĎxĞĲnČ ’Chă 3
Mynhkh
.HbĎ rybs v.19

.y’xndml Myqwspb rpsh yYx v.12

.y’br‘ml Myqwspb rpsh yYx v.10

18. 4–22

4
5

6

7
8
9
10

11, 12

13, 14

15
16

17, 18

19
20

21
22
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ÉNtŇČ nĎwĘ hŇĳĆW=M’Ă roS
ă =M’Ă xbČŇ¡Ćh
E Č yx
¿Ą bŇĘ ŁzĲ tŇË’Ą mĄ M‘ęĎ hĎ tŇă’Ą mĄř MynÁĂ hĞŁJĲhČ
ìŇrĆęhĎYĘyĂwĘ ìăŇS
Ę rĲ
Ł yêĂ ìÁnĘgĲĎŇDĘ tŇyS
ĂÄ ’ŇrĄ : hŇb
ĲĎŇ uĄhČwĘ MyĂy¡ČxĎQĘhČwĘ ‘Čr¿
Ł EĘhČ NhĄŔJ
Ł lČ
=lJĎmĂ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rx
ËČ BĎ obę yJ
ăĂ : oQĲ=NêĆêĲĂ ì¡ŇnĘ’ŇY
Ł Ĳ zG
¿Ą tŇyS
ËĂ ’ŇrĄwĘ
: MymĲĂIĎhČ=lJĎ wyn¡ĎbĎŇC ’Ch¿ hoËĎhyĘ=MS
ĲĄ BĘ tŇrÌĄS
Ď lĘ dŇm
Ł Ä ‘Ğl
ĲČ ìŇyT
ĳĆbĎŇS
Ę
’Ch¡=rS
Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎmĂ ÉìyrĆÄ‘ĎS
Ę dŇąxČ ’ČmĲĄ ywĂÁQĄhČ ’b
Ł Ä yĎ=ykĲŇĂ wĘ
: hoĲĎhyĘ rx
¿Č bŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ Moq¡UĎhČ=l’Ć oSŔpŇĘ nČ tŇăCČ’Č=lkĎŇBĘ É’bĎŇC MS
ĳĎ rGăĎ
MS
¡Ď Myd¿ĂŇmĘŁ‘ĲhĎ MIĂŔwĂlĘhĲČ ÉwyxĎ’Ć=lkĎŇJĘ wyh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ MS
¡Ą BĘ tŇrĄěS
Ą wĘ
: tŇobŇĲ ’ĎhĲĎ=l‘Č wyr¡ĎJĎmĘmĂ dŇ¿bČŇ lĘ Clk
ĳĄŇ ’ŇŁy qlĆ¡xĄ JĘ qlĆ¿xĄ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ
Nt
ăŇĄ nŁ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=l’Ć ’B
ăĎ ÉhêĎ’Č yJ
ąĂ
ìŔbŇĘ ’Y
ăĄ UĎyĂ=âlĲ : MhĲĄhĎ My¿ĂoGhČ tŇŁb¡Ň‘ĞotŇĲ JĘ tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ dŇm
ăČ lĘtŇĂ =âlĲ ëŇl
ĳĎ
: PŇè
ĲĄ kČŇmĘC Sx
¡Ą nČmĘC N¿Ąno‘mĘ MymĂŔsĎqĘ Ms
ăĄ q
Ł S’
ĳĄ BĎ oê¡bŇĂ C=onĲBĘ ryb
¿ŇĂ ‘ĞmĲČ
tŇ¿bČŇ ‘ĞotŇĲ =yJĂ : MytŇĲĂ UĄhČ=l’Ć Sr¡Ąd
ŁŇ wĘ ynĂŔ‘ŁDĘyĂwĘ Ébo’ l’
¿Ą S
Ł wĘ rbĆŇĳxĎ rb
¡ĄŇ x
Ł wĘ
ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ tŇŁbăŇ‘ĄoêĲhČ É llČgŇĘ bŇĂ C hŇQĆĳ’Ą hŇW
Ą Ł‘ă=lJĎ śh¡oĎhyĘ
MyăĂoGhČ ű yJ
ăĂ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ M‘¡Ă hŇyŔĆhĘêĲĂ Mym
ăĂ êřĎ : ìŇynĲĆjĎmĂ Mt
¡ŇĎ o’ Syr¿Ăom
C‘m
ĳĎ S
Ę yĂ Mym
¡Ă sĘq
Ł Ĳ =l’ĆwĘ Myn¿ĂnĘŁ‘ĲmĘ=l’Ć MtŔĎ o’ SrăĄoy ÉhêĎ’Č rS
ąĆ ’Ğ hŇQĆ’ĄęhĎ
ÉìyxĆÄ’ČmĲĄ ìąŇBĘrĘuĂmĂ ’ybÄĂ nĎ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡ŇlĘ NtŇČ ¿nĎ NkĄŔ âlă hŇêěĎ ’ČwĘ
êĎlĘ’ČÁS
Ď =rS
Ć ’Ğ lk
ŁÄ JĘ : NC‘ĲmĎS
Ę êĂ wyl
¡Ď ’Ą ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ì¡ŇlĘ Myq¿ĂyĎ ynĂŁmŔJĎ
É‘Čm
ŁÄ S
Ę lĂ PŇsĄę’
Ł âlă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ lh
¡Ď uĎhČ Moy¿BĘ bŇrĄŔx
Ł BĘ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ M‘ÄĂ mĄ
dŇo‘¡ hŇ¿’Ć rĘ’Ć=âlĲ tŇ’ŇŁEËhČ hŇ¿ĎlŁdŇGĘhČ S’ĄÄhĎ=tŇ’ĆwĘ yhĎŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ É loq=tŇ’Ć
Myq¿Ă’Ď ’ybÄĂ nĎ : CrB
ĲĄ DĂ rS
¿Ć ’Ğ CbŇyT
¡Ă yhĄ yl
ĳĎ ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : tŇCmĲ’Ď âl¿wĘ
MhĆŔylĄ’Ğ rB
ăĆ dĂŇwĘ wypĂŔBĘ ÉyrČbĎŇdĘŇ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ ìŇomĳJĎ Mh
¡Ć yxĄ’Ğ bŇrĆu¿ĆmĂ Mh
ËĆ lĎ
yrČŔbĎŇDĘ=l’Ć É‘mČS
Ę yĂ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ ÉSy’ĂhĎ hŇyĎęhĎwĘ : CeCĲĆYČ’Ğ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ¡’Ą
ždyzĂyĎ rS
ăĆ ’Ğ ’ybĂÃeĎhČ ëŇă’Č : oUĲ‘ĂmĲĄ Sr¿
Ł dĘŇ’Ć yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ ym
ĳĂ S
Ę BĂ rB
¡Ą dČŇyĘ rS
¿Ć ’Ğ
rBĄŔdČŇyĘ rS
ăĆ ’ĞwĲČ rBĄŔdČŇlĘ ÉwytŇĂ yCĂYĂ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ tŇă’Ą ymęĂ S
Ę BĂ rbĎÁDĎ rBĄÄdČŇlĘ
ìŇĳĆbŇ bĎŇlĘBĂ rm
¡Č ’ŇŁtŇ yk
¿ŇĂ wĘ : ’ChĲhČ ’yb
¿ŇĂ eĎhČ tŇ¡mĄ C MyrĳĂxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ MS
¡Ą BĘ
rBĄÄdČŇyĘ žrS
Ć ’Ğ : hoĲĎhyĘ or¡BĘdĂŇ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ=tŇ’Ć ‘dăČŇnĄ ÉhkĎŇy’Ą
’ybnh
Ny’ ’"sb v.14

.ytbr +t v.13

.s"tw ‘"t ,V"x Nkw ìyhĆŁl’
Ĺ hwhy ’"s v.12

.=NmĂ rybs v.3 .xy
.rds N’k
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19. 1–14

rbĎŔDĎhČ ’Chă ’obŔyĎ âlăwĘ ÉrbĎŇDĎhČ hŇąĆh
y Ę yĲĂ=âlwĘ hoĎęhyĘ MS
ăĄ BĘ ’ybÁĂ eĎhČ
: CeUĲĆmĂ rCgŇ¡ tŇĎ âl¿ ’ybĂŔeĎhČ orăBĘDĂ ÉNodŇzĎBĘ hoĳĎhyĘ or¡BĘdĂŇ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ
hoăĎhyĘ ÉrS
Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ=tŇ’Ć ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ tŇyrĂÂkŇĘ yČ=yJĲĂ
Ty
: MhĲĆyêĄb
ĲĎŇ bŇĘ C Mh
¡Ć yrĄ‘řĲĎbŇĘ ê
¿Ď bŇĘ S
Č yĲĎwĘ MêěĎ S
Ę rĂywĲĂ MY
ĳĎ rĘ’Č=tŇ’Ć ì¡ŇlĘ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrS
Ć ’Ğ ìŔYĘrĘ’Č ëŇotŇă BĘ ëŇl
ĳĎ lyDăĂbŇĘ êČ Myr¡Ă‘Ď Sol¿S
Ď 2
rS
¿Ć ’Ğ ìŔYĘrĘ’Č lCbăŇGĘ=tŇ’Ć ÉêĎS
Ę QČS
Ă wĘ ůërĆDĆhČ ÈìlĘ Nyk
ăŇĂ êĎ : HêĲĎS
Ę rĂlĘ ì¡ŇlĘ 3
rb
ăČŇ DĘ ÉhzĆwĘ : xČYĲĄr
Ł =lJĎ hŇUĎ¡S
Ď sCn¿lĎ hŇyĎěhĎwĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ì¡ŇlĘyxĲĂnĘyČ 4
tŇ‘ČdČŔ=ylĂbŇĘ BĂ ÉCh‘ÄĄ rĄ=tŇ’Ć hŇąĆJyČ rS
ĆÄ ’Ğ yx
ĳĎwĎ hŇUĎ¡S
Ď sCn¿yĎ=rS
Ć ’Ğ xČYĄŔr
Ł hĲĎ
Èr‘ČIČbČŇ Ch‘¿ĄrĄ=tŇ’Ć ’b
Ł Ä yĎ žrS
Ć ’ĞwĲČ : MS
Ł Ĳ lĘS
Ă lm
Ł ¿ êĘmĂ ol¡ ’n
¿ĄŁW=âlĲ ’ChËwĘ 5
=NmĂ É lzĆrĘBČhČ lS
ąČ nĎwĘ Z‘ĄŔhĎ tŇră
Ł kŇĘ lĂ ÉNzĆrĘGČbČŇ odŇąyĎ hŇxÄĎ DĘnĂwĘ ůMyYĂ‘Ą bŇŁTăxĘlČ
hŇQĆ¡’Ą hĎ=MyrĲĂ‘ĎhĲĆ tŇ¿xČ ’Č=l’Ć sCnËyĎ ’Chę tŇĳmĄ wĎ Ch‘¡ĄrĄ=tŇ’Ć ’Y
¿Ď mĎC Z‘ĄŔhĎ
ogËŇyv
Ă hĂwĘ ůobŇbĎŇlĘ ÈMxČyĄ yJ
ăĂ xČYĄęr
Ł hĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ MDĎÁhČ l’ĄÄGŁ žPD
Ł rĘyĂ=NjĆ : yxĲĎwĎ 6
’n
¿ĄŁW âlă yJĂţ tŇwĆmĎŔ=TjČS
Ę mĂ Ny’ăĄ ÉolwĘ SpĆŇĳnĎ ChJ
ăĎ hĂwĘ ëŇrĆD¡ĆhČ hŇ¿BĆ rĘyĂ=yJĲĂ
Myr¡Ă‘Ď SŁl¿S
Ď rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ì¡ŇCĘYČmĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ NJ
ËĄ =l‘Č : MoSĲlĘS
Ă lom¿êĘmĂ ol¡ ’ChË 7
‘B
¡Č S
Ę nĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ìŔlĘăbĚŇ GĘ=tŇ’Ć ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ bŇyxÂĂ rĘyČ=M’ĂwĘ : ëŇĲlĎ lyD¿ĂbŇĘ êČ 8
: ìŇytĲŇĆ ŁbŇ’ĞĲlČ tŇt
¿ŇĄ lĎ rB
¡Ć DĂ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=lJĎ=tŇ’Ć ÉìlĘ NtŇČ ąnĎwĘ ìŇyt
ĳŇĆ ŁbŇ’ĞĲlČ
ÈìCĘYČmĘ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ HtęĎŁW‘Ğl
ĲČ tŇ’ŇŁEÁhČ hŇwĎÄYĘUĂhČ=lJĎ=tŇ’Ć žrm
Ł S
Ę tŇĂ =yJĲĂ 9
Mym
ĳĂ IĎhČ=lJĎ wyk
¡ŇĎ rĎdĘŇBĂ tŇkĆŇ¿ĆllĎwĘ ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ’Ć hŇbÂĎ hĞ’ĲČlĘ ůMoIhČ
MDăĎ ÉëpĄŇè
Ď yĂ âląwĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ SŁl¿è
Ď hČ l‘¡Č MyrĂŔ‘Ď SŁlăS
Ď Édo‘ ì¿ŇlĘ ÉêĎpŇĘ sČyĲĎwĘ 10
ìŇyl
¡Ć ‘Ď hŇ¿yĎhĎwĘ hŇĳĎlxĞĲnČ ì¡ŇlĘ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrS
Ć ’Ğ ìŔYĘrĘ’Č bŇrĆqăĆBĘ yqŔĂ nĎ
: MymĲĂDĎ
SpĆŇ¡nĆ ChJ
¿Ď hĂwĘ wylĎŔ‘Ď MqăĎwĘ Éol bŇrČ’ąĎwĘ Ch‘ĄŔrĄlĘ ’n
ăĄŁW ÉSy’Ă hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=ykŇĂ wĘ 11
Cx¿qĘĲlĎ wĘ orŔy‘Ă ynăĄqĘzĂ ÉCxlĘS
ĲĎ wĘ : lř’ĲĄhĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ tŇ¡xČ ’Č=l’Ć snĎěwĘ tŇĳmĄ wĎ 12
ì¡ŇnĘy‘ĲĄ sox¿tŇĎ =âlĲ : tŇmĲĄwĎ MD¡ĎhČ l’
¿Ą GŁ dŇËyČBĘ otę’
Ł CnătŇĘ ĲnĎ wĘ Mè
ĳĎ mĂ otŇ¡ ’
Ł 13
âlą
: ëŇĲlĎ bŇoT¿wĘ l’
¡Ą rĎW
Ę IĂmĂ yqËĂeĎhČ=MdČŇ ê
ÌĎ rĘ‘ČbĲŇĂ C wyl
ĳĎ ‘Ď 14
lxČŔnĘêĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉìtŇĘ ĲlĎ xĞĲnČ BĘ MynĳĂS
Ł ’ŇrĲĂ Cl¡bŇĘ GĲĎ rS
¿Ć ’Ğ ìŔ‘ĞrĲĄ lCbăŇGĘ ÉgyiĂtŇČ
: HêĲĎS
Ę rĂlĘ ì¡ŇlĘ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěBĎ
Mwqy=’l
.hQĆ’ĄhĎ rybs v.11

.Vwgd Mhyr‘BĘ yllhb ,hgwmb Nk v.1

.Ty
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=lkĎŇBĘ tŇ’ŇFĎŔxČ=lkĎŇlĘC ÉNwŁ‘Ď=lkĎŇlĘ Sy’ęĂ BĘ dŇxÁĎ ’Ć dŇ‘ÄĄ žMCqyĎ=âlĲ
Myd¡ĂŇ‘Ą=hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę yj
¿Ă =l‘Č o’Ë MydĂę‘Ą ynăĄS
Ę ű yj
ăĂ =l‘Č ’T
ĳĎ xĹyĲĆ rS
ăĆ ’Ğ ’TĘ¡xĄ
16, 17 Cd
ŇÌmĘ‘ĲĎwĘ : hŇrĲĎsĎř oB¡ tŇon¿‘Ğl
ĲČ Sy’
ĳĂ BĘ sm
¡Ď xĎ=dŇ‘ĲĄ MCq¿yĎ=yJĲĂ : rb
ĲĎŇ DĎ MCq¿yĎ
ÉMynĂhĞŁJĲhČ ynąĄpŇĘ lĂř hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ bŇyr¡ĂhĎ Mh
¿Ć lĎ=rS
Ć ’Ğ MyS
ËĂ nĎ’ĞhĲĎ=ynĄS
Ę
18 b
Ň ĳTĄ yhĄ MyT
¡Ă pŇĘ ŁèĲhČ CS
¿ rĘdŇĲĎwĘ : MhĲĄhĎ Mym
¿Ă IĎBČ Cy¡hĘyĲĂ rS
¿Ć ’Ğ MyTĂŔpŇĘ è
Ł ă hČwĘ
19 rS
¿Ć ’ĞJĲČ olŔ MtŇĆ yW
ăĂ ‘ĞwĲČ : wyxĲĂ’ĎbŇĘ hŇ¿Ď‘
n Ď rqĆ¡S
Ć dŇ‘ĄŔhĎ ÉrqĆS
ĆÄ =dŇ‘ĲĄ hŇąĄh
e Ă wĘ
20 C‘
ă mĘS
Ę yĂ Myr¡Ă’ĎS
Ę eĂhČwĘ : ìŇB
ĲĆ rĘuĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê
¿Ď rĘ‘ČbĲŇĂ C wyx
ĳĂ ’ĎlĘ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ Mm
¡Č zĎ
21 âl
¿ wĘř : ìŇB
ĲĆ rĘqĂBĘ hŇ¡Ćh
E Č ‘rËĎhĎ rb
¿ĎŇ DĎJČ dŇo‘ę tŇoWÁ‘Ğl
ĲČ CpŇsÄĂ yŁ=âlĲwĘ C’rĳĎyĂwĘ
: lgĆŇrĲĎBĘ lgĆŇr¿Ć dŇy¡ĎBĘ dŇy¿Ď NS
ĄŔ BĘ NS
ăĄ ÉNyĂ‘ÄČ BĘ NyĂ‘ąČ SpĆŇnĆęBĘ SpĆŇănĆ ìŇny‘
ĳĆ Ą sox¡tŇĎ
k Ébk
ĆŇ rĆÄwĎ sCsą tŇĎ y’ÁĂ rĎwĘĲ ìŇbĆęyĘř’
Ł Ĳ =l‘Č hŇmÁĎ xĎlĘUĂlČ ’YĄÄtŇĄ =yJĲĂ
ì¡ŇlĘ‘ČUĲČhČ ëŇUĎŔ‘Ă ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=yJĲĂ Mh
ĳĆ mĄ ’r¡ĎytŇĂ âl¿ ìŔUĘmĂ bŇrăČ M‘Čť
2 Nh
¡Ą J
Ł hČ SG
¿ČnĂwĘ hŇĳmĎ xĎlĘUĂhČ=l’Ć Mk
¡ĆŇ bŇĘ rĎqĲĎJĘ hŇyĎěhĎwĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ
3 MoIËh
Č Myb
¿ŇĂ rĄqĘ MêÄĆ ’Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ‘m
ăČ S
Ę ÉMhĆlĄ’Ğ rm
ąČ ’ĎwĘ : M‘ĲĎhĎ=l’Ć rB
¿Ć dĂŇwĘ
CzËjĘxĘêČ=l’ĲČwĘ C’ÌrĘyêĲĂ=l’Č MkĆębŇĘ bČŇlĘ ëŇrăČyĄ=l’Č Mk
ĳĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ =l‘Č hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ
4 Mx
¿Ą QĎhĂlĘ Mk
ĳĆŇ UĎ‘Ă ëŇ¡Ąlh
Ł hĲČ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂť : MhĲĆynĄjĘmĂ CY¡rĘ‘ČêĲČ=l’ČwĘ
5 M‘
ăĎhĎ=l’Ć ÈMyrĂTĘŁèĲhČ CrăBĘdĂŇwĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć ‘ČyS
¿Ă ohlĘ Mk
¡ĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ =M‘Ă Mk
ËĆŇ lĎ
bŇŁS
ă yĎwĘ ëŇ¡ĄlyĄ okŔnĎxĞ âlăwĘ ÉSdĎŇxĎ=tŇyĂb
ĲČŇ hŇąĎB
n Ď rS
ĆÄ ’Ğ Sy’Âh
Ă Ď =ymĲĂ ůrm
Ł ’ŇlĄ
6 rS
ĆÄ ’Ğ Sy’Âh
Ă Ď =ymĲĂC : Cek
ĲĆŇ nĘxĘyČ rx
¡Ą ’Č Sy’
¿Ă wĘ hŇmĎŔxĎlĘUĂBČ ÉtCmyĎ=NjĆ otŇĳ ybĄŇlĘ
hŇmĎŔxĎlĘUĂBČ ÉtCmyĎ=NjĆ otŇĳ ybĄŇlĘ bŇŁS
ă yĎwĘ ëŇ¡ĄlyĄ olŔQĘxĂ âlăwĘ ÉMrĆJĆÄ ‘T
¿Č nĎ
7 Hx
ĎŔ qĎlĘ âlăwĘ Éhè
Ď ’Ă WrąČ’Ą rS
ĆÄ ’Ğ Sy’Âh
Ă Ď =ymĲĂC : Cel
ĲĆ QĘxČyĘ rx
¡Ą ’Č Sy’
¿Ă wĘ
8 Cp
Ňă sĘyĲĎwĘ : hŇeĎxĲĆuĎyĂ rx
¡Ą ’Č Sy’
¿Ă wĘ hŇmĎŔxĎlĘUĂBČ ÉtCmyĎ=NjĆ otŇĳ ybĄŇlĘ bŇS
Ł ă yĎwĘ ëŇ¡ĄlyĄ
bŇbĎŔQĄhČ ëŇrăČwĘ É’rĄIĎhČ Sy’
ąĂ hĎ=ymĲĂ CręmĘ’ĲĎwĘ ůM‘ĎhĎ=l’Ć rB
ăĄ dČŇlĘ ÈMyrĂTĘè
Ł Ĳ hČ
9 h
Ň ËĎh
y Ď wĘ : obŇĲ bĎŇlĘJĂ wyx
¡Ď ’Ć bŇ¿bČŇ lĘ=tŇ’Ć sU
ËČ yĂ âl¿wĘ otŇĳ ybĄŇlĘ bŇS
Ł ă yĎwĘ ëŇ¡ĄlyĄ
S’Ňr¿
Ł BĘ tŇo’¡bĎŇYĘ yr¿ĄW
Ď CdŇËqĘpĲĎŇC M‘ĳĎhĎ=l’Ć rB
ăĄ dČŇlĘ Myr¡ĂTĘè
Ł Ĳ hČ tŇŁQ¿kČŇJĘ
10 t
ŇĎ ’Ňr¿ĎqĎwĘ hĎyl
ĳĆ ‘Ď Mx
¡Ą QĎhĂlĘ ry‘ŔĂ =l’Ć bŇrăČqĘtŇĂ =yJĲĂ
: M‘ĲĎhĎ
11 =lJ
Ď hŇÂh
yĎ Ď wĘ ëŇl
ĳĎ hŇ¡xĎ tŇĘ pĲĎŇC ìŔnĘ‘ČêĲČ MolăS
Ď =M’Ă ÉhyĎhĎwĘ : MolĲS
Ď lĘ hĎyl
¡Ć ’Ą
15

M‘h
Nkw âl ’"s v.21 .s"tw ‘"t ,y"k V"x Nkw ynĄpĘlĂwĘ ’"s v.17 .Vgd hrĎiĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16
.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ìyb
Ć yĘ’
Ł ’"s v.1 .rds N’k Ny’ ’"sb v.1 .k .r"tw s"t ,V"x
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ëŇUĎŔ‘Ă ÉMylĂS
Ę tŇČ âlą=M’ĂwĘ : ìŇCdĲŇ bĎŇ‘ĞwĲČ sm
¡Č lĎ ìËŇlĘ Cy¿hĘyĲĂ HbĎę=’YĎmĘeĂhČ M‘ăĎhĎ
ìŇdĳŇĆyĎřBĘ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ Hn
ËĎtŇĎ nĘC : hĎyl
ĲĆ ‘Ď ê
¡Ď rĘYČwĘ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ ì¡ŇUĘ‘Ă hŇt
¿ŇĎ W
Ę ‘ĲĎwĘ
hŇmÁĎ hĄBĘhČwĘ PŇFČÄhČwĘ MyS
Ă eĎhČţ qrăČ : bŇrĆxĲĎ=ypŇĂ lĘ Hr¡ĎCkŇzĘ=lJĎ=tŇ’Ć t
¿ŇĎ yJĂhĂwĘ
ll
ăČ S
Ę =tŇ’Ć ÉêĎlĘkČŇ’ĲĎwĘ ëŇl
ĳĎ zb
Ł ăŇ êĎ Hl
¡Ď lĎS
Ę =lJĎř ry‘ËĂbĎŇ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ rS
ĆÄ ’Ğ ž lk
ŁŇ wĘ
MyrĂŔ‘Ďh
ăĆ =lkĎŇlĘ ÉhW
Ć ‘ĞêĲČ NJ
ąĄ : ëŇĲlĎ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ Nt
ËŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ ìŇybĆŔyĘ’
ŁĲ
qrČę : hŇeĎhĲĄ hŇQĆ¡’Ą hĎ=MyĂoGĲhČ yr¿Ą‘ĎmĲĄ=âl rS
ËĆ ’Ğ dŇŁ’ĳmĘ ì¡ŇUĘmĂ tŇq
Ł¿ x
Ł rĘhĲĎ
âl¿ hŇĳĎlxĞĲnČ ì¡ŇlĘ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrS
Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ ÉMyUĂ‘ČhĲĎ yrąĄ‘ĎmĲĄ
ynăĂ‘ĞnĲČJĘhČ ÉyrĂm
Ł ’ĹhĲĎwĘ yê
ąĂ xĂhĲČ MmĄęyrĂxĞêĲČ MrăĄxĞhĲČ=yJĂ : hŇmĲĎS
Ď nĘ=lJĎ hŇ¡Ćx
I Č tŇĘ
rS
ĆÄ ’Ğ N‘ČmČęlĘ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡ŇCĘYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ys
ĳĂ CbŇyĘhČwĘ yC¡ĂxĂhĲČř yEĂŔ rĂjĘhČwĘ
Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’ŇlĄ CW
¡ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ MtŔĎ ŁbŇ‘ĞoêĲ É lk
ŁŇ JĘ tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć CdąŇUĘlČyĘ=âlĲ
žry‘Ă=l’Ć rCYătŇĎ =yJĲĂ
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ Mt
¡ŇĆ ’ŇTĎxĞwĲČ
ÉHYĎ‘Ą=tŇ’Ć tŇyx
ąĂ S
Ę tŇČ =âlĲ HW
Ďę pŇĘ tŇĎ lĘ hĎyl
ăĆ ‘Ď Mx
ÌĄ QĎhĂlĲĘ MyBÁĂ rČ MymÄĂ yĎ
ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ yJ
ąĂ tŇrĳ
Ł kŇĘ tŇĂ âlă otŇ¡ ’
Ł wĘ lkĄŔ’ŇŁtŇ CeU
ăĆ mĂ yJĂť NzĆŔrĘGČ ÉwylĎ‘Ď xČDą
Ł nĘlĂ
yJ
ăĂ ‘dČęêĄ=rS
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žhĎClqĎsĘC hĎybĂę’Ď=tŇyB
ĲĄ xtŇČ ăjĆ =l’Ć rÁ‘řnh=tŇ’Ć C’yYÄĂ ohwĘ : rĲ‘řnl
tŇon¡zĘlĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉhlĎbĎŇnĘ hŇt
ąŇĎ W
Ę ‘ĲĎ=yJĂ hŇtŇĎ mĄŔwĎ ÉMynĂbĎŇ’ĞB
ĲĎ HrąĎy‘Ă yS
ĄÄ nĘ’Č
Sy’ÁĂ ’YĄÄUĎyĂ=yJĲĂ
: ìŇB
ĲĆ rĘuĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê
¿Ď rĘ‘ČbĲŇĂ C hĎyb
ĳŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ
bŇ¿kĄŇ è
Ł hČ Sy’
ËĂ hĎ MhĆŔynĄS
Ę =MGČ ÉCtŇmĄÄC l‘ČBČę=tŇlČ‘ĲĚbŇĘ hŇăè
Ď ’Ă=M‘Ă ű bŇăkĄŇ S
Ł
: l’ĲĄrĎW
Ę IĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê
¿Ď rĘ‘ČbĲŇĂ C hŇĳè
Ď ’ĂhĲĎwĘ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ=M‘Ă
ry‘¡ĂBĎ Sy’
ËĂ H’
¿Ď YĎmĘC Sy’
ĳĂ lĘ hŇ¡W
Ď rĎ’
Ł Ĳ mĘ hŇlĎŔCtŇbŇĘ ră‘řn ÉhyĆhĘyĲĂ yJ
ąĂ
’whęĂ hČ ry‘ăĂhĎ ű r‘ČS
ăČ =l’Ć MhĆÁynĄS
Ę =tŇ’Ć MtÄĆ ’ŇYĄohĲwĘ : HUĲĎ‘Ă bŇ¿kČŇ S
Ď wĘ
=âl rS
ăĆ ’Ğ ÉrbČŇDĘ=l‘Č rę‘řnh=tŇ’Ć ůCtŇmĄwĎ ÈMynĂbĎŇ’ĞB
ĲĎ Mt
¿ŇĎ ’
Ł MêÄĆ lĘqČsĘC
Ch‘ĳĄrĄ tŇS
Ć ă’Ą =tŇ’Ć hŇ¡Ď‘
e Ă =rS
Ć ’Ğ rb
¿ČŇ DĘ=l‘Č Sy’ĂŔhĎ=tŇ’ĆÄwĘ ry‘ŔĂ bĎŇ hŇqăĎ‘ĞYĲĎ
Sy’ęĂ hĎ ’Y
ăĎ mĘyĂ hŇdÂv
Ć Ď BČ=M’ĂwĘĲ
: ìŇB
ĲĆ rĘuĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê
¿Ď rĘ‘ČbĲŇĂ C
tŇmĄęC HU
ĳĎ ‘Ă bŇăkČŇ S
Ď wĘ Sy’
¡Ă hĎ HB
¿Ď =qyzĲĂxĹhĲĆwĘ hŇW
ĎŔ rĎ’
Ł ă mĘhĲČ Ér‘řnh=tŇ’Ć
Ny’¿Ą rbĎŔdĎŇ hŇăW
Ć ‘ĞtĲŇČ =âl Ér‘řnlw : oDĲbČŇlĘ HU
¡Ď ‘Ă bŇ¿kČŇ S
Ď =rS
Ć ’Ğ Sy’
ËĂ hĎ
SpĆŇnĆŔ oxăYĎrĘC ÉCh‘ÄĄ rĄ=l‘Č Sy’
ąĂ MCqÄyĎ žrS
Ć ’ĞJĲČ yJÃĂ tŇwĆm
ĳĎ ’TĘăxĄ r¡‘řnl
Ny’¿ĄwĘ hŇW
ĎŔ rĎ’
Ł ă mĘhĲČ Ér‘řnh hŇqęĎ ‘ĞYĲĎ H’
ĳĎ YĎmĘ hŇd¡ŇĆv
Ď bČŇ yJ
¿Ă : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎhČ NJ
¡Ą
rS
ăĆ ’Ğ ÉhlĎCtŇbŇĘ rą‘řn Sy’ęĂ ’Y
ăĎ mĘyĂ=yJĲĂ
: Hl
ĲĎ ‘ČyS
¡Ă om
hVr’=’l
,‘"t ,V"x Nkw HlĎ MV ’"s v.17 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.16 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.15
hrĎ‘ĞeČ ,bytk r‘ČeČ v.23 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.21 .yrq hrĎ‘ĞeČlČ ,bytk r‘ČeČlČ v.20 .r"tw s"t
hrĎ‘ĞeČlČC ,bytk r‘ČeČlČC v.26 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.25 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.24 .yrq
.yrq hrĎ‘ĞnČ ,bytk r‘ČnČ v.28 .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.27 .yrq hrĎ‘ĞeČlČ ,bytk r‘ČeČlČ v.26 .yrq
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22. 29–23. 17

bŇ¿kĄŇ è
Ł hČ Sy’ÄĂ hĎ NtŇČ nĎwĘţ : C’YĲĎmĘnĂwĘ HU
ĳĎ ‘Ă bŇăkČŇ S
Ď wĘ HW
¡Ď pĎŇtŇĘ C hŇW
Ď rĎŔ’
Ł =âlĲ 29
rS
ăĆ ’Ğ tŇxČêČť hŇè
Ďę ’ĂlĘ hŇăĆh
y Ę tŇĲĂ =olwĘ PŇsĆĳĎJ Myè
ăĂ mĂxĞ r¡‘řnh yb
¿ŇĂ ’ĞĲlČ HU
ËĎ ‘Ă
Sy’
¡Ă xu¿ČyĂ=âlĲ
: wymĲĎyĎ=lJĎ Hx
¡Ď QĘS
Č lk
¿ČŇ Cy=âlĲ HeĎŔ‘Ă gk
’b
ŁÌŇ yĎ=âlĲ
: wybĲŇĂ ’Ď PŇ¿ČJ
n Ę hŇ¡ĆQgČŇyĘ âl¿wĘ wyb
ĳŇĂ ’Ď tŇS
Ć ă’Ą =tŇ’Ć 2
=âlĲ
: hoĲĎhyĘ lh
¿Č qĘBĂ hŇ¡kĎŇ pŇĘ S
Ď tŇCr¿kŇĘ C hŇËJĎř DČ=‘ČCYĲpŇĘ 3
lh
¿Č qĘBĂ ol¡ ’b
Ł ¿Ň yĎ=âlĲ yrĂŔyW
Ă ‘Ğ roDă MGČť hoĳĎhyĘ lh
ăČ qĘBĂ rz¡ĄmĘmČ ’b
Ł ¿Ň yĎ
MGČť hoĳĎhyĘ lh
ăČ qĘBĂ yb
¡ŇĂ ’ĎomĲC ynËĂoU‘Č ’b
ŁÌŇ yĎ=âlĲ
: hoĲĎhyĘ 4
rbÂČ DĘ=l‘Č : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č ho¡ĎhyĘ lh
¿Č qĘBĂ Mh
ËĆ lĎ ’b
Ł ¿Ň yĎ=âlĲ yrĂŔyW
Ă ‘Ğ roDă 5
MyĂrĳĎYĘUĂmĂ Mk
ăĆŇ tŇĘ ’ŇYĲĄBĘ ëŇrĆD¡ĆBČ MyĂUČŔbČŇC MxĆăĆQBČ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć CmąDĘqĂ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ
MyĂr¡ČhĞĲnČ Mr¿Č’Ğ rotŇË jĘmĂ ro‘ęBĘ=NBĆ M‘ăĎlĘBĂ=tŇ’Ć ìŇylĆÁ‘Ď rkÄČ W
Ď žrS
Ć ’ĞwĲČ
žëp
ŁŇ hĞIĲČwČ M‘ĎŔlĘBĂ=l’Ć ‘Čm
Łă S
Ę lĂ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇbÂĎ ’Ď=âlĲwĘ : OĎĲlĆ lĘqĲČlĘ 6
: ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡ŇbŇĘ hĲĄ’Ğ yJ
¿Ă hŇĳĎkŇ rĎbŇĘ lĂ hŇ¡ĎllĎuĘhČ=tŇ’Ć ìËŇQĘ ìŇyh
ÌĆŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ ìŇym
¡Ć yĎ=lJĎ Mt
ĳŇĎ bĎŇŁTĲwĘ Mm
¡ĎŁlS
Ę Sr¿
Ł dĘŇtŇĂ =âlĲ 7
rg¡ŇĄ=yJĂ yrĂŔYĘmĂ bŇ‘ăĄtŇČ tŇĘ =âlĲ ’Chĳ ìŇyx
¡Ă ’Ď yJ
¿Ă ymĂŔŁdŇ’Ğ bŇ‘¿ĄtŇČ tŇĘ =âlĲř
8
’b
Ł ¿Ň yĎ yS
ĳĂ ylĂS
Ę roDă Mh
¡Ć lĎ Cd¿ŇlĘCĲĎyĂ=rS
Ć ’Ğ MynËĂBĎ : oYĲrĘ’ČbŇĘ tŇĎ yy¿ĂhĎ 9
ìŇyb
ĳŇĆ yĘ’
Ł Ĳ =l‘Č hŇ¡Ćx
n Ğ mĲČ ’Y
¿Ą tŇĄ =yJĲĂ
: hoĲĎhyĘ lh
¿Č qĘBĂ Mh
¡Ć lĎ 10
hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âl rS
ËĆ ’Ğ Sy’ĂŔ ÉìbŇĘ hŇąĆh
y Ę yĲĂ=yJĂ : ‘rĲĎ rb
¿ĎŇ DĎ lJ
Ł¡ mĂ êŔĎ rĘmČS
Ę nÄĂ wĘ 11
ëŇoê¿=l’Ć ’b
Ł ¡Ň yĎ âl¿ hŇnĆŔxĞUĲČlČĲ ZCxămĂ=l’Ć É’YĎyĎwĘ hŇlĎyĘl
ĳĎ =hŇrĄuĘmĂ roh¡TĎ
’b
Ł ¡Ň yĎ SmĆè
ĆŔ hČ ’b
Ł ăŇ kŇĘ C MyĂU
ĳĎBČ Zx
ăČ rĘyĂ bŇrĆ‘¡Ć=tŇonĲpŇĘ lĂ hŇ¿yĎhĎwĘ : hŇĲnĆ xĞUĲČhČĲ 12
hŇUĎ¡S
Ď tŇĎ ’Ň¿YĎ yĎwĘ hŇĳĆx
n Ğ UĲČlČĲ ZCx¡mĂ ìŔlĘ hŇăĆh
y Ę êĲĂ ÉdyĎwĘ : hŇĲnĆ xĞUĲČhČĲ ëŇoê¿=l’Ć 13
hŇê
ăřĎ rĘpČŇxĲĎwĘ ZCxŔ ìăŇêĘbŇĘ S
Ă BĘ ÉhyĎhĎwĘ ìŇĳĆnř zĄ’Ğ=l‘Č ì¡ŇlĘ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ dŇt
ËŇĄ yĎwĘ : ZCxĲ 14
ű ëŇăĄQhČtŇĘ mĂ ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ : ìŇtĲŇĆ ’ĎYĲĄ=tŇ’Ć tŇĎ yi
¿Ă kŇĂ wĘ ê
¡Ď bŇĘ S
Č wĘ HbĎŔ 15
SodŇĳqĎ ìŇyn¡řĆxĞmĲČ hŇ¿yĎhĎwĘ ìŇynĆŔpĎŇlĘ ÉìybĆÄyĘ’
Ł Ĳ tŇt
ąŇĄ lĎwĘ ÉìlĘy~ĲĂhČlĘ ìŇnĆęxĞřmĲČ bŇrĆqăĆBĘ
: ìŇyrĲĆxĞ’ĲČmĄ bŇ¡S
Ď wĘ rbĎŔDĎ tŇăwČrĘ‘Ć ÉìbŇĘ hŇą’Ć rĘyĂ=âlĲwĘ
: wynĲĎŁdŇ’Ğ M‘¿ĂmĄ ìŇyl
¡Ć ’Ą lY
¿Ą eĎyĂ=rS
Ć ’Ğ wynĳĎd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć dŇbĆŇ‘¡Ć ryG¿ĂsĘtŇČ =âlĲ
16
bŇoFăBČ ìŇyr¡Ć‘ĎS
Ę dŇ¿xČ ’ČBĘ rx
ËČ bŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ MoqÌUĎBČ ìęBĘrĘqĂBĘ bŇăS
Ą yĄ ìÂUĘ‘Ă 17
wl

.r"tw s"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw =âlwĘ ’"s v.8 .’JĎDČ ’"s v.2 .gk .yrq hrĎ‘ĞeČhČ ,bytk r‘ČeČhČ v.29
V"x Nkw ìynĆx
Ğ mČ ’"s v.15 .rsx êĎrĘpČxĎwĘ hgwm rpsb v.14 .y"tw w"d ,h"dx ,b"d Nkw ìynĆĄz’
Ğ ’"s v.14
.r"tw V"x ,’"t Nkw ìnĆx
Ğ mČ ’"s v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,y"k

23. 18–24. 7

’Yt=yk
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l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇonăBĘmĂ hŇ¡S
Ď dŇĄqĘ hŇ¿Ćh
y Ę tŇĲĂ =âl
: CenĲĆoê âl¡ olĳ
19 ryx
ăĂ mĘC hŇnÁĎ oz NnÄČ tŇĘ ’Ć ž’ybŇĂ tŇĎ =âlĲ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘmĂ Sd¡ŇĄqĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ
ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇËbČŇ ‘ĞotŇĲ yJÌĂ rdŇĆĳnřĆ=lkĎŇlĘ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇyB
ËĄ bŇlĆJĆę
20 ë
ŇS
Ć ăĆn PŇsĆ¡JĆ ëŇS
Ć ¿Ćn ìŇyxĂŔ’ĎlĘ ëŇyè
ăĂ tŇČ =âlĲ
: MhĲĆynĄS
Ę =MGČ
21 ë
Ň yè
ĳĂ tŇČ âlă ìŇyx
¡Ă ’ĎlĘC ëŇyè
ĂŔ tŇČ yrăĂkŇĘ eĎlČ : ëŇè
ĲĎ yĂ rS
¿Ć ’Ğ rb
¡ĎŇ DĎ=lJĎ ëŇS
Ć nĆě lkĆŇŁ’ĳ
=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l‘Č ìŇdŔĆyĎř xl
ăČ S
Ę mĂ É lk
ŁŇ BĘ ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ìÁkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ N‘ČmÄČ lĘ
22 ho
ăĎhyl
ĲČ ÉrdŇĆnĆÄ rD¿
Ł tŇĂ =yJĲĂ
: HêĲĎS
Ę rĂlĘ hŇUĎ¡S
Ď =’bĎŇ hŇê
¿Ď ’Č
ëŇUĎŔ‘ĂmĲĄ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ CeS
ĆÁ rĘdĘŇyĂ Sr
Ł Ä DĎ=yJĲĂ omĳQĘS
Č lĘ rx
¡Ą ’ČtŇĘ âl¿ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
23, 24 ’Y
¿Ď omř : ’TĘxĲĄ ì¡ŇbŇĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âl rD
Ł ĳnĘlĂ lD¡ČxĘtŇĆ yk
¿ŇĂ wĘ : ’TĘxĲĄ ì¡ŇbŇĘ hŇ¿yĎhĎwĘ
rS
¿Ć ’Ğ hŇbĎŔdĎŇnĘ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyl
ĲČ êĎrĘdČÁnĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ tŇĎ yW
ĳĂ ‘ĎwĘ rm
Łă S
Ę êĂ ìŇyt
¡ŇĆ pĎŇW
Ę
25 ê
ÌĎ lĘkČŇ’ĲĎwĘ ìŇ‘ĆŔrĄ MrĆk
ăŇĆ BĘ É’ŁbŇtŇĎ yJ
ąĂ
: ìŇypĲŇĂ BĘ êĎrĘB
¡Č DĂ
: NêĲĄtŇĂ âl¿ ì¡ŇyĘlĘJĆ=l’ĲĆwĘ ìŇ‘ĳĆbŇĘ W
Ď ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČJĘ Myb
ËŇĂ nĎ‘Ğ
26 âl
ă ÉSmĄrĘxĆwĘ ìŇdĳŇĆyĎBĘ tŇŁl¡ylĂmĘ ê
¿Ď pŇĘ TČqĲĎwĘ ìŇ‘ĆŔrĄ tŇm
ăČ qĎBĘ É’ŁbŇtŇĎ yJ
ąĂ
dk Hl
ĳĎ ‘ĎbŇĘ C hŇ¡è
Ď ’Ă Sy’
ËĂ xu¿ČyĂ=yJĲĂ
: ìŇ‘ĲĆrĄ tŇm
¿Č qĎ l‘¡Č PŇynĂŔtŇĎ
bŇtŇČ kÄĎ wĘ rbĎŔDĎ tŇăwČrĘ‘Ć ÉHbĎŇ ’YĎąmĎ =yJĂ wynĎęy‘ĄBĘ Nx
ăĄ =’YĎmĘtŇĂ âlÌ=M’Ă hŇÂh
yĎ Ď wĘ
2 ot
Ňĳ yBĄmĂ hŇ¡’Ď YĘyĲĎwĘ : otŇĲ yBĄmĂ Hx
¡Ď QĘS
Ă wĘ HdĎŔyĎBĘ Nt
ăŇČ nĎwĘ ÉttŇĚ yrĂJĘ rpĆŇąsĄ HlĎÁ
3 Hl
ĎÁ bŇtŇČ kĎÄwĘ ůNorxĞ’ĲČhĎ Sy’
ăĂ hĎ ÈH’ĎnĄW
Ę C : rxĲĄ’Č=Sy’ĲĂlĘ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ hŇ¡kĎŇ lĘhĲĎwĘ
Sy’
ăĂ hĎ ÉtCmyĎ yk
ąŇĂ o’ă otŇĳ yBĄmĂ Hx
¡Ď QĘS
Ă wĘ HdĎŔyĎBĘ Nt
ăŇČ nĎwĘ ÉttŇĚ yrĂJĘ rpĆŇąsĄ
4 NoS
ă ’ŇrĂhĲĎ Hl
ăĎ ‘ĘBČ lk
ăČŇ Cy=âlĲ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ol¡ Hx
¿Ď qĎlĘ=rS
Ć ’Ğ NorŔxĞ’ĲČhĎ
rS
ăĆ ’Ğ ÉyrĄxĞ’ĲČ hŇè
Ďę ’ĂlĘ olă tŇoyÌhĘlĲĂ HêÁĎ xĘqČlĘ bŇCSÄlĎ HxĎQĘS
Ă ţ=rS
Ć ’Ğ
ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć É’yTĂxĞtĲŇČ âląwĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ’wh
¡Ă hŇ¿bĎŇ ‘ĄotŇĲ =yJĂ hŇ’ĎUĎŔFČhĚ
5 ÉSy’
Ă xu¿ČyĂ=yJĲĂ
: hŇĲlĎ xĞĲnČ ì¡ŇlĘ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrS
Ć ’Ğ
rb
ĳŇĎ DĎ=lkĎŇlĘř wyl
¡Ď ‘Ď rb
Ł ¿Ň ‘ĞyĲČ=âlwĘ ’bĎŔ~ĎBČ É’YĄyĄ âlą hŇS
ĎŔ dĎŇxĞ hŇăè
Ď ’Ă
: xqĲĎlĎ=rS
Ć ’Ğ oê¿S
Ę ’Ă=tŇ’Ć xU
¡Č W
Ă wĘ tŇxĎŔ’Ć hŇăĎS
n Ď ÉotŇybĄŇlĘ hŇąĆh
y Ę yĲĂ yqÂn
ĂĎ
6
: lb
ĲĄŇ x
Ł ’Ch¿ SpĆŇ¡nĆ=yJĂ bŇkĆŇrĳĎwĎ MyĂx¡ČrĄ lb
Ł ¿Ň xĞyĲČ=âl
7 oB
¡ř =rUĆ‘ČtŇĘ hĂwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘmĂ ÉwyxĎ’ĆmĲĄ SpĆŇąnĆ bŇnĄÄGŁ Sy’ęĂ ’Y
ăĄ UĎyĂ=yJĲĂ
18

wrkmw
.rds N’k Vy ’"sb v.22

.r"tw ‘"t ,V"x ,b"yd ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.21 .yrY rdĆnĄ ’"s v.19
.HBĎ rybs v.7 .=lJĎ rybs v.5 .dk .wŁmŁVŁ hŁyŁbŁ Nmys V’rb ’Ywm v.24
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24. 8–25. 3

: ìŇB
ĲĆ rĘuĂmĂ ‘r¡ĎhĎ ê
¿Ď rĘ‘ČbĲŇĂ C ’ChŔhČ bŇăĎG
e ČhČ ÉtmĄC orĳkĎŇmĘC
=rS
Ć ’Ğ ž lk
ŁŇ JĘ tŇoW
ĳ ‘Ğl
ĲČ wĘ dŇŁ’¡mĘ rm
Ł¿ S
Ę lĂ tŇ‘ČrËČ~ĎhČ=‘gČŇĲnĆ BĘ rmĆÌè
Ď hĂ
8
rokězĎ : tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ Cr¿mĘS
Ę êĂ Mt¡ĂŇyCĂYĂ rS
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: oSĲydĂŇBĘ roS
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ĎÄ GĘnĂwĘ : HêĲĎxĘqČlĘ
Sy’ĂŔlĎ hŇăW
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ĲĎ bĚŇmĘBĂ hŇqĎyz¡ĂxĹhĲĆwĘ HdĎŔyĎ
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tŇËbČŇ ‘ĞotŇĲ yJÌĂ : ëŇĲlĎ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ l‘Čť ìŇymĆŔyĎ
: lwĆ‘ĲĎ hŇW
Ą Ł‘¿ lJ
Ł¡ hŇQĆĳ’Ą hŇW
Ą Ł‘ă=lJĎ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ

: MyĂrĲĎYĘUĂmĂ Mk
¿ĆŇ tŇĘ ’ŇYĲĄBĘ ëŇrĆD¡ĆBČ ql
ĳĄ mĎ‘Ğ ì¡ŇlĘ hŇ¿W
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hŇê
¡Ď ’ČwĘ ìŇyrĆŔxČ’ĲČ Myl
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Ď xĹeĲĆhČ=lJĎ ÉìBĘ bŇąĄz
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ìŇlĘţ ű ìyh
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+p7 , sŘ25
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ăĎ mĘW
Č wĘ ëŇ¡Ďl Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyh
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ăŇĄ mĘBĂ MS
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ËŇĎ ’
Ł C‘rÌĄIĎwČ : bŇrĲĎwĎ 6
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¡Ą mĎ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ CnyËĄnĘ‘Ď=tŇ’Ć 8
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¡Ă hŇêĎt
¿ŇČ nĎ
ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìËŇlĘ=NtŇČ ĲnĎ rS
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Ğ PTwx ’"b ,[23:16] lYny=rS
Ć’
Ğ ,dmlh txt ’y‘gb twnpĘĲlĂ n"bw ’y‘g ’lb onpĘl ’rwq
,[22:6] rwpY=Nq +b twqspw .[24:11] Twb‘h=t’
ĲĆ ,[22:25] hdVb=M’ĂĲwĘ Pwlx ’lbw ,=rS
ĲĆ ’
Ğ txt ’y‘gb
Nkw MCY‘ĎwĘ ’"s v.5 .b"k qwsp d‘ +’ qwsp +s hy‘Vyb yrw’ ymwq hrTph v.1 .wk .[25:19] xynhb
.n"b Nkw Vgdb rv
Ą ‘ĘlČ Nyrwq ’yrTb ,’br ’rwzxmb Nk v.12 .‘"tw y"t ,’"t ,V"x

26. 14–27. 7
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’wbt=yk

rS
ăĆ ’Ğ ì¡ŇtŇĘ wĲĎYĘmĂ=lkĎŇJĘ hŇnĎŔmĎlĘ’ČĲlĎ wĘ MotŇă IĎlČ ÉrGĄlČwĘř ÉywĂQĄlČ wyê
ąĂ tŇČ nĘ MgÄČ wĘ
14 yn
ÁĂ ’
Ł bŇĘ yêĂlĘkČÄ’Ď=âlĲ : yêĂxĘkĲĎŇS
Ď âl¿wĘ ìŇyt
¡ŇĆ wŁYĘUĂmĂ yêĂrĘb
¿ŇČ ‘Ď=âlĲ ynĂt
ĳŇĎ yCĂYĂ
yêĂ‘ĘmČęS
Ď tŇĳmĄ lĘ CeU
¡Ć mĂ yêĂt
¿ŇČ nĎ=âlĲwĘ ’mĄŔTĎBĘ ÉCeUĆÄmĂ yêĂrĘ‘ąČbŇĂ =âlĲwĘ CeUĆęmĂ
15 No‘
Ä UĘmĂ žhpĎŇyqĂS
Ę hČ : ynĂtĲŇĎ yCĂYĂ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ JĘ ytŇĂ yW
Ăě ‘Ď yhĎŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ
hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ Ét’ĄwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉìUĘ‘Č=tŇ’ĲĆ ëŇrąĄbĎŇC MyĂmČęè
Ď hČ=NmĂ ìÁS
Ę dĘŇqĎ
bŇ¡ĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ ZrĆ’
ËĆ CnytŔĄ ŁbŇ’ĞĲlČ ÉêĎ‘ĘBČÄS
Ę nĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ Cnl
ĳĎ hŇêĎt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ
16 t
Ň oW
Ë ‘Ğl
ĲČ ìÌŇCĘYČmĘ ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ hŇEĆęhČ MoIăhČ
: Sb
ĲĎŇ dĘŇC
MtŔĎ o’ ÉtĎyW
ĂÄ ‘ĎwĘ ê
ąĎ rĘmČS
ĲĎ wĘ MyT
ĳĂ jĎS
Ę UĂhČ=tŇ’ĆwĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myu¿ĂxĚhĲČ=tŇ’Ć
17 žtoyh
Ę lĲĂ MoIĳhČ êĎrĘm¡Č’ĹhĲĆ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć : ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=lkĎŇBĘ
wyT
¡Ď jĎS
Ę mĂC wyt
ËŇĎ wŁYĘmĂC wyuÌĎxĚ rm
ŁÄ S
Ę lĂwĘř wykĎęrĎdĘŇBĂ tŇkĆŇăĆllĎwĘ MyhÁĂ Łl’ŇĲlĄ ÉìlĘ
18 h
Ň QĎŔgĚŇsĘ M‘ăČlĘ Éol tŇoy¿hĘlĲĂ MoIęhČ ìăŇrĘymĲĂ’ĹhĲĆ hoĎÂhywĲČ : olĲq
Ł BĘ ‘Čm
Ł¿ S
Ę lĂwĘ
19 =lJ
Ď l‘ąČ NoyęlĘ‘Ć ìăŇêĘtŇĂ lĘC : wytĲŇĎ wŁYĘmĂ=lJĎ rm
Ł¡ S
Ę lĂwĘ ëŇl=rB
ĳĎ Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ
Sd
ŁŇËqĎ=M‘Č ìÌŇtŇĘ yĲŁhĘlĂwĘ tŇrĆ’ĳĎpŇĘ tŇĂ lĘC MS
ăĄ lĘCř hŇ¡ĎQhĂtŇĘ lĂ hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ
: rB
ĲĄ DĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ
zk hŇwĎŔYĘUĂhČ=lJĎ=tŇ’Ć Érm
Ł S
Ď rm
Ł ĳ ’ŇlĄ M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄqĘzĂwĘ ÉhS
Ćm
Ł wYąČyĘwČ
2 Crăb
ŇĘ ‘ČêĲČ rS
ăĆ ’Ğ ÈMoIBČ hŇyĎęhĎwĘ : MoIĲhČ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ¿ĆY
C Č mĘ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ
ÉìlĘ t
ąŇĎ m
Ł qĲĄhĞwĲČ ëŇl
ĳĎ Nt
ăŇĄ nŁ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l’Ć ůNDĄrĘIČhČ=tŇ’Ć
3 =lJ
Ď =tŇ’Ć NhĆęylĄ‘Ğ ê
ăĎ bŇĘ tŇČ kĲĎŇwĘ : dŇyv
ĲĂ BČ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ê
¿Ď dĘŇW
Č wĘ tŇolŔŁdŇGĘ MynăĂbĎŇ’Ğ
ZrĆ’ÁĎ hĎ=l’Ć ’b
Ł Ä êĎ žrS
Ć ’Ğ N‘ČmČÃlĘ ìŇrĳĆbŇĘ ‘ĎBĘ tŇ’ŇŁE¡hČ hŇr¿ĎoêhČ yrËĄbŇĘ DĂ
rS
¿Ć ’ĞJĲČ SbČŔdĘŇC ÉblĎxĎ tŇąbČŇ zĎ ZrĆ’ăĆ ìęlĘ Nt
ăŇĄ nŁ ű ìyh
ăĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ
4 ůNDĄrĘIČh
Č =tŇ’Ć Mk
ăĆŇ rĘbŇĘ ‘ĎBĘ ÈhyĎhĎwĘ : ëŇĲlĎ ìŇyt
¡ŇĆ ŁbŇ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rB
ËĆDĂ
MoI¡hČ Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ¿ĆY
C Č mĘ ykÁĂ nŁ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ hŇQĆ’ĄęhĎ MynăĂbĎŇ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć CmyqÁĂ êĎ
5 ho
¡Ďhyl
ĲČ xČBĄŔzĘmĂ ÉMè
Ď tŇĎ ynąĂbĎŇC : dŇyv
ĲĂ BČ Mt
¡ŇĎ o’ ê
¿Ď dĘŇW
Č wĘ lb
ĳĎŇ y‘Ą rh
ăČ BĘ
6 Étoml
ĄS
Ę MynąĂbĎŇ’Ğ : lzĲĆrĘBČ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ PŇyn¿ĂtŇĎ =âlĲ MynĂŔbĎŇ’Ğ xB
ăČ zĘmĂ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ
ho¡Ďhyl
ĲČ tŇŁlŔo‘ ÉwylĎ‘Ď tŇĎ yl
ąĂ ‘ĞhĲČwĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ xB
¡Č zĘmĂ=tŇ’Ć hŇnĆŔbŇĘ êĂ
7 ho
¿ĎhyĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ êŔĎ xĘmČăW
Ď wĘ Mè
ĳĎ êĎlĘăkČŇ ’ĎwĘ Mym
¡Ă lĎS
Ę ê
¿Ď xĘbČŇĲzĎwĘ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ
l’
.s"tw q"dw y"k ’"t ,V"x ,b"d Nkw MS
Ą lĘ ’"s v.19

.rm
ŁS
Ę lĂ ’"s v.17

.V"x Nkw rGĄlČ ’"s v.13
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sŘ26

Myrbd

27. 8–28. 1

tŇ’ŇŁE¡hČ hŇr¿ĎoêhČ yrËĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’ĲĆ MynęĂ bĎŇ’ĞhĲĎ=l‘Č ê
ăĎ bŇĘ tŇČ kĲĎŇwĘ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ 8
l’
¿Ć MIĂŔwĂlĘhĲČ MynăĂhĞŁJĲhČwĘ ÉhS
Ćm
Ł rB
ąĄdČŇyĘwČ
: bŇTĲĄyhĄ r’
¿Ą BČ 9
tŇĎ yyăĄhĘnĲĂ ÉhEĆhČ MoIąhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ É‘mČS
Ę C ű tŇąĄJsĘhČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lJĎ
tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡BĘ êŔĎ ‘ĘmČăS
Ď wĘ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ M‘ĎŔlĘ 10
: MoIĲhČ ì¡ŇCĘYČmĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ wyuĎŔxĚ=tŇ’ĆwĘ ÉwtřwYm=tŇ’Ć
CdÂmĘ‘ČyĲČ hŇQĆ’Ąţ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’Ch¡hČ MoI¿BČ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉhS
Ćm
Ł wYąČyĘwČ
11, 12
ÉNo‘mĘS
Ă NDĳĄrĘIČhČ=tŇ’Ć Mk
¡ĆŇ rĘbŇĘ ‘ĎBĘ MyEĂŔ rĂGĘ rh
ăČ =l‘Č ÉM‘ĎhĎ=tŇ’Ć ëŇrąĄbĎŇlĘ
hŇ¡ĎllĎuĘhČ=l‘Č Cd¿ŇmĘ‘ČyĲČ hŇQĆË’Ą wĘ : NmĲĂyĎnĘbŇĂ C PŇ soywĘ
¿Ą rk
¡ĎŇ Vřv
Ď yĂwĘ hŇdĎŔChywĲĂ ywăĂlĄwĘ 13
Cnă‘ĎwĘ : ylĲĂêĎpŇĘ nČwĘ ND¿Ď N¡ĚlCbŇzĘC rS
ĄŔ ’ĎwĘ dŇGăĎ ÉNbĄŇC’rĘ lb
ĳĎŇ y‘Ą rh
ăČ BĘ 14
: MrĲĎ loq¿ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sy’
¿Ă =lJĎ=l’Ć CrËmĘ’ĲĎwĘ MIĂęwĂlĘhĲČ
hoĎęhyĘ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ hŇkÁĎ iĄmČC lsĆpĆÄ žhW
Ć ‘ĞyĲČ rS
ăĆ ’Ğ Sy’ÃĂ hĎ rCră’Ď
15
: NmĲĄ’Ď Cr¡mĘ’ĲĎwĘ M‘ËĎhĎ=lkĎŇ CnÌ‘ĎwĘ rtŇĆĳiĎ BČ MW
ăĎ wĘ Sr¡ĎxĎ yd¿ŇĄyĘ hŇËW
Ą ‘ĞmĲČ
: NmĲĄ’Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ rm
¿Č ’ĎwĘ oUĳ’ĂwĘ wyb
¡ŇĂ ’Ď hŇ¿ĆlqĘmČ rCrě’Ď
16
: NmĲĄ’Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ rm
¿Č ’ĎwĘ Ch‘ĳĄrĄ lCbăŇGĘ gŇyi
¡Ă mČ rCrě’Ď
17
: NmĲĄ’Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ rm
¿Č ’ĎwĘ ëŇrĆDĳĎBČ rC¡Ą‘Ă hŇ¿ĆS
G Ę mČ rCrě’Ď
18
rm
¿Č ’ĎwĘ hŇĳĎm
n Ď lĘ’ČwĘ MotŇ¡ yĎ=rGĲĄ Tj
¿Č S
Ę mĂ hŇËFĆ mČ rCrę’Ď
19
PŇăČJ
n Ę hŇ¡ĎQgŇĂ yJ
¿Ă wybĂŔ’Ď tŇS
Ć ă’Ą =M‘Ă ÉbkĄŇS
Ł rCrę’Ď : NmĲĄ’Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ 20
=M‘Ă bŇ¡kĄŇ S
Ł rCrě’Ď
: NmĲĄ’Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ rm
¿Č ’ĎwĘ wyb
ĳŇĂ ’Ď 21
ÉbkĄŇS
Ł rCrę’Ď
: NmĲĄ’Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ rm
¿Č ’ĎwĘ hŇĳmĎ hĄBĘ=lJĎ 22
: NmĲĄ’Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ rm
¿Č ’ĎwĘ oUĳ’Ă=tŇbČŇ o’ă wyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇBČ otŔx
Ł ’Ğ=M‘Ă
: NmĲĄ’Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ rm
¿Č ’ĎwĘ oêĳnĘtŇČ ŁxĲ=M‘Ă bŇ¡kĄŇ S
Ł rCrě’Ď
23
: NmĲĄ’Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ rm
¿Č ’ĎwĘ rtŇĆĳiĎ BČ Ch‘¡ĄrĄ hŇ¿JĄ mČ rCrě’Ď
24
: NmĲĄ’Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ rm
¿Č ’ĎwĘ yqĳĂnĎ MDăĎ SpĆŇ¡nĆ tŇoJ¿hČlĘ dŇxČŁSŔ xČqăĄŁl ÉrCr’Ď
25
tŇ’ŇŁE¡hČ=hŇrĲĎoêhČ yr¿ĄbŇĘ DĂÍtŇ’Ć MyqËĂyĎ=âlĲ rS
ÌĆ ’Ğ rCrę’Ď
26
: NmĲĄ’Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ rm
¿Č ’ĎwĘ Mt
ĳŇĎ o’ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ
ÉtoW‘Ğl
ĲČř rm
Łą S
Ę lĂ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ É‘mČS
Ę êĂ ‘ČomąS
Ď =M’Ă hŇyĎęhĎwĘ xk
wytwYm=lk=t’

.r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,b"d Nkw yrqw bytk wytĎwŁYĘmĂ ’"sb ,yrq wytĎwŁYĘmĂ ,bytk otwĎYĘmĂ v.10 .zk
,y"t ,V"x Nkw toW‘ĞlČwĘ ’"s v.1 .xk .‘"tw V"x Nkw yrbd=lJĎ ’"s v.26 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.12
.r"tw s"t ,‘"t

28. 2–20
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ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ ìÁnĘtĲÄĎ nĘC MoIĳhČ ì¡ŇCĘYČmĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ wytŔĎ wŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć
hŇQĆ¡’Ą hĎ tŇokŇ¿ rĎBĘhČ=lJĎ ìŇyl
ËĆ ‘Ď C’b
ÌĎŇ C : ZrĆ’ĲĎhĎ yy¿ĄoG=lJĎ l‘¡Č NoyŔlĘ‘Ć
ëŇCr¿bĎŇC ry‘ĳĂBĎ hŇê
¡Ď ’Č ëŇCr¿BĎ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡BĘ ‘mČŔS
Ę tŇĂ yJ
ăĂ ìŇĳĚgŇ yv
Ă hĂwĘ
ìŇĳêĆmĘhĆbŇĘ yrăĂpŇĘ C ì¡ŇtŇĘ mĲĎdĘŇ’Č yr¿ĂpŇĘ C ìËŇnĘTĘbŇĂ =yrĲĂjĘ ëŇCrÌBĎ : hŇdŇĲĆv
Ď BČ hŇê
¡Ď ’Č
ëŇCr¿BĎ : ìŇêĲĆrĘ’ČS
Ę mĂC ì¡Ň’ĞnĘTČ ëŇCr¿BĎ : ìŇĲnĆ ’ŇY
Ł tŇor¿êĘS
Ę ‘ČwĘ ìŇyp
¡ŇĆ lĎ’Ğ rg¿ŇS
ČĘ
Mym
ăĂ uĎhČ ÉìybĆÄyĘ’
Ł Ĳ =tŇ’Ć hoąĎhyĘ NêÄĄ yĂ : ìŇtĲŇĆ ’ŇYĄBĘ hŇê
¡Ď ’Č ëŇCr¿bĎŇC ìŇĳ’Ć ŁbŇBĘ hŇê
¡Ď ’Č
Myk
¡ŇĂ rĎdĘŇ hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă bŇĘ C ìŇylĆŔ’Ą C’ăYĘyĲĄ ÉdxĎ’Ć ëŇrĆdŇąĆBĘ ìŇynĳĆpĎŇlĘ Myp
¡ŇĂ GĎnĂ ìŇylĆŔ‘Ď
lk
ŁŇ¡ bŇĘ C ìŇymĆěsĎ’ĞB
ĲČ hŇkĎŔrĎBĘhČ=tŇ’Ć ÉìêĘ’Ă hoąĎhyĘ wYÄČ yĘ : ìŇynĲĆpĎŇlĘ CsCn¿yĎ
ÉìmĘyqĲĂyĘ : ëŇĲlĎ Nt
¿ŇĄ nŁ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěBĎ ìŔkŇĘ rČb
ăŇĄ C ìŇdĳŇĆyĎř xl
ăČ S
Ę mĂ
ÉtwŁYĘmĂ=tŇ’Ć rm
Łę S
Ę tŇĂ yJ
ăĂ ëŇl=‘B
ĳĎ Č S
Ę nĲĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ SodŔqĎ M‘ăČlĘ Éol ho¿ĎhyĘ
MS
¿Ą yJ
ËĂ ZrĆ’ĎŔhĎ yU
ăĄ ‘Č=lJĎ ÉC’rĎwĘ : wykĲĎŇrĎdĘŇBĂ ê
¡Ď kŇĘ lČhĲĎwĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
yrÌĂpŇĘ BĂ hŇbĎŔoTlĘ ÉhoĎhyĘ ìąŇrĘtŇĲĂ ohwĘ : OĎUĲĆmĂ C’¡rĘyĲĎwĘ ìŇyl
ĳĆ ‘Ď ’răĎqĘnĂ ho¡ĎhyĘ
‘B
ÌČ S
Ę nĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ l‘Čť ìŇĳtŇĆ mĎdĘŇ’Č yrăĂpŇĘ bŇĂ C ì¡ŇêĘmĘhĆbŇĘ yr¿ĂpŇĘ bŇĂ C ìËŇnĘTĘbŇĂ
bŇoFÁhČ orÄYĎo’Ĳ=tŇ’Ć ìŇlĘţ ű hoăĎhyĘ xê
ăČ pŇĘ yĂ : ëŇĲlĎ tŇtŇĆ ¿lĎ ìŇyt
¡ŇĆ ŁbŇ’ĞĲlČ hoËĎhyĘ
hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ=lJĎ tŇ¡’Ą ëŇrĄěbĎŇlĘC oêŔ‘ĂBĘ ÉìYĘrĘ’Č=rTĲČmĘ tŇt
ąŇĄ lĎ MyĂmČęè
Ď hČ=tŇ’Ć
ÉS’Ňr
Ł lĘ hoąĎhyĘ ÉìnĘtĲŇĎ nĘC : hŇwĲĆlĘtŇĂ âl¿ hŇê
¡Ď ’ČwĘ MyBĂŔrČ MyăĂoG ÉtĎywĂÄlĘhĂwĘ ìŇdĳŇĆyĎř
=l’Ć ‘mÂČ S
Ę tŇĂ =yJĲĂ hŇFĎĳmĎ lĘ hŇ¡Ćh
y Ę tŇĲĂ âl¿wĘ hŇlĎ‘ĘmČŔlĘ qrăČ ÉtĎyyĂÄhĎwĘ bŇnĎŔzĎlĘ âlăwĘ
: tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ wĘ rm
Ł¿ S
Ę lĂ MoI¡hČ ìËŇCĘYČmĘ ykÌŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű tŇwăŁYĘmĂ
Nym
ăĂ yĎ MoI¡hČ Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ¿ĆY
C Č mĘ ykÁĂ nŁ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇDĘhČ=lJĎmĂ rCsętŇĎ âlăwĘ
: MdŇĲĎbŇĘ ‘ĎlĘ Myr¡ĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ tŇkĆŇlĆęlĎ lw’ŇŁmĳW
ĘC
ÉtoW‘Ğl
ĲČ rm
Łą S
Ę lĂ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ É‘mČS
Ę tŇĂ âlą=M’Ă hŇyĎęhĎwĘ
ìŇyl
ËĆ ‘Ď C’b
ÌĎŇ C MoIĳhČ ì¡ŇCĘYČmĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ wytŔĎ u
Ł xĚwĘ wyt
ăŇĎ wŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć
hŇê
¡Ď ’Č rCr¿’ĎwĘ ry‘ĳĂBĎ hŇê
¡Ď ’Č rCr¿’Ď : ìŇCgŇĲ yv
Ă hĂwĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ tŇol¿lĎuĘhČ=lJĎ
yrăĂpŇĘ C ì¡ŇnĘTĘbŇĂ =yrĲĂjĘ rCr¿’Ď : ìŇêĲĆrĘ’ČS
Ę mĂC ì¡Ň’ĞnĘTČ rCr¿’Ď : hŇdŇĲĆv
Ď BČ
rCr¿’ĎwĘ ìŇĳ’Ć ŁbŇBĘ hŇê
¡Ď ’Č rCr¿’Ď : ìŇĲnĆ ’ŇY
Ł tŇr¿
Ł êĘS
Ę ‘ČwĘ ìŇyp
¡ŇĆ lĎ’Ğ rg¿ŇS
Č Ę ìŇĳtŇĆ mĎdĘŇ’Č
ÉhmĎChUĘhČ=tŇ’Ćř hŇrąĎ’ĄUĘhČ=tŇ’Ć ìŇBĘţ ű hoăĎhyĘ xQ
ăČ S
Č yĘ : ìŇtĲŇĆ ’ŇYĄBĘ hŇê
¡Ď ’Č
tr‘gmh=t’w
s"t ,‘"t ,y"t ,V"x ,w"d ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.12

.r"tw y"t ,V"x ,w"d ,d"dx ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.8
.r"tw

334

Myrbd

28. 21–37

ìąŇdĘŇmĆè
ĲĎ hĂ dŇ‘ăČ hŇĳĆW‘ĞêĲČ rS
ăĆ ’Ğ ì¡ŇdĘŇyĲĎ xl
¿Č S
Ę mĂ=lkĎŇBĘ tŇrĆ‘ĆŔgŇĘ UĂhČ=tŇ’ĆwĘ
qB
ÌĄ dĘŇyČ : ynĂêĲĎbŇĘ zČ‘Ğ rS
¿Ć ’Ğ ìŇyl
¡Ć lĎ‘ĞmĲČ ‘Čr¿
Ł ynËĄjĘmĂ rhĄŔmČ ÉìdĘŇbĎŇ’Ğ=dŇ‘ČwĘ
hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ É l‘ČmĄ ìŔtŇĘ Ł’Ĳ otŇăŁQJČ dŇ‘Čť rbĆŇDĳĎhČ=tŇ’Ć ì¡ŇBĘ hoËĎhyĘ
tŇqĆQĆęDČbČŇC tŇxČDČÁuČbČŇC tŇpĆŇxĆÄè
Č BČ hoĎhyĘţ hŇăkĎŇ JĘyČ : HêĲĎS
Ę rĂlĘ hŇUĎ¡S
Ď =’bĎŇ
Cy¿hĎwĘ : ìŇdŇĲĆbŇĘ ’Ď dŇ‘¿Č ìŇCpŇ¡ dĎŇrĘC NoqĳrĎIĲĄbČŇC NopŇ¡ DĎè
Ă bČŇC bŇrĆxĆŔbČŇC ÉrxĚrĘxČb
ĲČŇ C
Nê
ÌĄ yĂ : lzĲĆrĘBČ ìŇyê
¡Ć xĘêČ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’¿ĎhĎwĘ tŇS
Ć ŁxĳnĘ ì¡ŇS
Ę ’ŇrĲ
Ł =l‘Č rS
¿Ć ’Ğ ìŇym
ËĆS
Ď
dŇ‘¡Č ìŇylĆŔ‘Ď dŇrăĄyĄ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ=NmĂ rp
ĳŇĎ ‘ĎwĘ qb
ăĎŇ ’Ď ì¡ŇYĘrĘ’Č rT
¿Č mĘ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ
’Y
ăĄ êĄ ÉdxĎ’Ć ëŇrĆdŇąĆBĘ ůìybĆŇyĘ’
Ł Ĳ ynăĄpŇĘ lĂ ÈPGĎnĂ ű ho¿ĎhyĘ ÉìnĘêĆyĂ : ëŇdŇĲĎmĘè
ĲĎ hĂ
tŇokŇ¿ lĘmĘmČ lk
ŁŇ¡ lĘ hŇwĎŔ‘ĞzĲČlĘ tŇĎ yyăĂhĎwĘ wynĳĎpĎŇlĘ sCnăêĎ Myk
¡ŇĂ rĎdĘŇ hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă bŇĘ C wylĎŔ’Ą
tŇm
ăČ hĹb
ĲĆŇ lĘC MyĂm¡Čè
Ď hČ PŇo‘¿ÍlkĎŇlĘ lkĎŔ’ĞmĲČlĘ ÉìtŇĘ ĲlĎ bŇĘ nĂ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ
MylŔpř‘bw ÉMyĂrČÄYĘmĂ Nyx
ąĂ S
Ę BĂ hoĎÁhyĘ hŇkÄĎ JĘyČ : dŇyrĲĂxĞmĲČ Ny’¡ĄwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ
No‘¡GĎS
Ă BĘ hoĎŔhyĘ hŇăkĎŇ JĘyČ : ’p
ĲĄŇ rĎhĲĄlĘ lk
¡ČŇ CtŇ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ srĆx
ĳĎbĆŇC bŇr¡ĎGĎbČŇC
Sè
ąĄ mČyĘ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ MyĂrČęhĽ~ĲĎBČĲ Sè
ăĄ mČmĘ tŇĎ yyĂÁhĎwĘ : bŇb
ĲĎŇ lĄ Noh¡mĘtŇĂ bŇĘ C NorĳCĎ‘ĂbŇĘ C
lCzËgĎŇwĘ qCS
Ì ‘Ď ëŇă’Č tŇĎ yyĂÁhĎwĘ ìŇyk
ĳŇĆ rĎDĘ=tŇ’Ć xČyl
¡Ă YĘtŇČ âl¿wĘ hŇlĎŔpĄŇ’ĞB
ĲĎ ÉrCĄ‘ĂhĲĎ
tŇyĂB
¿Č hŇeĎlĆŔGĎřS
Ę yĂ ÉrxĄ’Č Sy’
ąĂ wĘ WrĄę’ĎtŇĘ hŇăè
Ď ’Ă : ‘ČyS
ĲĂ om Ny’¿ĄwĘ Mym
¡Ă IĎhČ=lJĎ
xČCbăŇTĎ ìÂrĘoSĲ : Cel
ĲĆ QĘxČtŇĘ âl¿wĘ ‘F
¡Č êĂ MrĆJ
¿Ć oBĳ bŇăS
Ą tŇĄ =âlĲwĘ hŇ¡Ćb
n ŇĘ êĂ
ëŇl
ĳĎ bŇCS
¡ yĎ âl¿wĘ ìŇynĆŔpĎŇQĘmĂ lCzăGĎ ÉìrĘm
Ł Ĳ xĞ ůCeUĆmĂ È lkČŇ’ŇŁtŇ âlăwĘ ìŇynĆęy‘ĄlĘ
MynÄĂ tŇĚ nĘ ìŇytÁĆ nŁbŇĘ C ìŇynĆÄBĎ : ‘ČyS
ĲĂ om ì¡ŇlĘ Ny’¿ĄwĘ ìŇybĆŔyĘ’
Ł Ĳ lĘ tŇonătŇĚ nĘ ÉìnĘ’ŇY
ŁĲ
: ìŇdŇĲĆyĎř l’
¡Ą lĘ Ny’¿ĄwĘ MoIĳhČ=lJĎ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ tŇol¿kĎŇwĘ tŇo’Ŕr
Ł ìŇynăĆy‘ĄwĘ ÉrxĄ’Č M‘ąČlĘ
qrËČ tŇĎ yyĂęhĎwĘ êĎ‘ĘdĳŇĎyĎ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ M‘¡Č lk
¿ČŇ ’ŇyŁ ìŔ‘ĞygăŇyĘ=lk
Ă ĎŇ wĘ ÉìtŇĘ mĲĎdĘŇ’Č yrąĂjĘ
rS
¿Ć ’Ğ ìŇyn¡Ćy‘Ą hŇ¿’Ą rĘUČmĂ ‘G
ĳĎS
Ě mĘ tŇĎ yy¡ĂhĎwĘ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ ZCY¡rĎwĘ qCS
¿ ‘Ď
rS
¿Ć ’Ğ MyĂqČŔè
Ł hČ=l‘ČwĘ ÉMyĂJÄČ rĘBĂhČ=l‘Č ‘rĎę Nyx
ăĂ S
Ę BĂ hoĎÁhyĘ hŇkĎÄJĘyČ : hŇ’ĲĆrĘêĂ
ìętŇĘ Ł’Ĳ hoĎÁhyĘ ëŇlĄÄoy : ìŇdŇĲĆqĽřdĘŇqĎ dŇ‘¿ČwĘ ì¡ŇlĘgŇĘ rČ PŇ¿JČ mĂ ’p
ĳĄŇ rĎhĲĄlĘ lk
¡ČŇ CtŇ=âlĲ
hŇê
ăĎ ’Č êĎ‘Ęd¡ČŇyĎ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ yoGě=l’Ć ìŇylĆŔ‘Ď MyqăĂêĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉìJĘlĘmČ=tŇ’ĲĆwĘ
hŇUĎŔS
Č lĘ tŇĎ yyăĂhĎwĘ : NbĆŇ’ĲĎwĎ Z‘¿Ą Myr¡ĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’Ĺ Mè
ËĎ êĎdĘŇb
¿ŇČ ‘ĎwĘ ìŇyt
ĳŇĆ ŁbŇ’ĞwĲČ
lVml
.s"tw ‘"t ,y"k ’"t ,V"x Nkw Po‘lĘ ’"s v.26 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,g"dx Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.20
V"xb ,yrq heĎb
Ć JĎS
Ę yĂ v.30 .yrqw bytk MyrĂx
Ł FĘbČC ’"sb ,yrq MyrĂx
Ł FĘbČC ,bytk MylĂp
Ł ‘ĘbČC w’ MylĂpĎ‘ĽbĎC v.27
.ìdĆqĘdĘqĎ yllhb v.35 .s"tw w"d ,h"dx ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.32 .yrqw bytk HUĎ‘Ă bJČS
Ę yĂ
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24

25

26
27
28
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31
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33
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39

40
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‘rČz¿Ć : hŇUĎS
ĲĎ ho¡ĎhyĘ ì¿ŇgŇĘ hĆĲnČ yĘ=rS
Ć ’Ğ MyUĂŔ‘ČhĲĎ É lk
ŁŇ BĘ hŇĳĎyn
n ĂS
Ę lĂwĘ lS
¡Ď mĎlĘ
Mym
¿Ă rĎJĘ : hŇB
ĲĆ rĘ’ČhĲĎ Cel
¡Ć sĘxĘyČ yJ
¿Ă PŇŁsŔ’ĹêĲĆ T‘ăČmĘC hŇdĳŇĆv
Ď hČ ’yY
ăĂ oêĲ bŇr¡Č
: tŇ‘Čl
ĲĎ ê
Ł hČ Cel
¡Ć kŇĘ ’ŇŁtŇĲ yJ
¿Ă rgŁ Ŕ ’ĹtĲŇĆ âlăwĘ ÉhêĆS
Ę tŇĂ =âlĲ NyĂyąČwĘ êĎdĘŇb
ĳŇĎ ‘ĎwĘ ‘F
¡Č êĂ
: ìŇtĲŇĆ yzĄ lè
¡Č yĂ yJ
¿Ă ëŇCsŔtŇĎ âlă ÉNmĆS
ĆÄ wĘ ìŇĳĆlCbŇGĘ=lkĎŇBĘ ì¡ŇlĘ Cy¿hĘyĲĂ Myt
ËŇĂ yzĄ
yrăĂpŇĘ C ì¡ŇYĘ‘ĲĄ=lJĎ : ybŇĂ è
ĲĆ BČ CkŇ¡ lĘyĲĄ yJ
¿Ă ëŇlĎŔ CyăhĘyĲĂ=âlwĘ dŇyl
ĳĂ oê tŇon¡bĎŇC Myn¿ĂBĎ
hŇlĎ‘Ęm
ăČ ìŇyl
¡Ć ‘Ď hŇ¿Ćl‘ĞyĲČ ìŔBĘrĘqĂBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉrGĄhČ : lYĲČlĎ~ĘhČ Sr¡ĄyĎyĘ ìŇĳtŇĆ mĎdĘŇ’Č
CewĳĆlĘtŇČ âlă hŇê
¡Ď ’ČwĘ ìŔwĘlĘyČ ’Chă : hŇFĎUĲĎ hŇFĎm
¿Č dŇr¡ĄtŇĄ hŇê
¿Ď ’ČwĘ hŇlĎ‘ĘĳUĎ
tŇolălĎuĘhČ=lJĎ ìŇylĆÁ‘Ď C’bĎÄC : bŇĲnĎ zĎlĘ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ hŇê
¡Ď ’ČwĘ S’ŇŁrŔlĘ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ’Chť
É loqBĘ êĎ‘ĘmČęS
Ď âlă=yJĂ ëŇdĳŇĎmĘè
ĲĎ hĂ dŇ‘¡Č ìŇCgŔyv
Ă hĂwĘ ÉìCpÄdĎŇrĘC hŇQĆ’ĄęhĎ
tŇo’¡lĘ ìŔbŇĘ CyăhĎwĘ : ëŇCĲĎYĂ rS
¿Ć ’Ğ wyt
¡ŇĎ u
Ł xĚwĘ wyt
¿ŇĎ ŁwYĘmĂ rm
ŁË S
Ę lĂ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉêĎdĘŇbČÄ‘Ď=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ tŇxČêęČ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č ì¡Ň‘ĞrĘzČbŇĘ CĲ tŇĳĄpŇ omlĘC
ìŇybĆęyĘ’
Ł Ĳ =tŇ’Ć ê
ăĎ dĘŇbČŇ‘ĲĎwĘ : lJ
Ł Ĳ bŇr¡
Ł mĄ bŇĳbĎŇ lĄ bŇCTăbŇĘ C hŇ¡xĎ mĘW
Ă BĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
lJ
Łĳ rsĆŁxăbŇĘ C Mr¡
Ł y‘ĄbŇĘ C ’m
ËĎ YĎbŇĘ C bŇ‘ÌĎrĎBĘ ëŇBĎŔ ÉhoĎhyĘ Cex
ąĆ QĘS
Č yĘ rS
ĆÄ ’Ğ
žhoĎhyĘ ’v
ăĎ yĂ : ëŇtĲŇĎ ’
Ł od¡ŇymĂS
Ę hĂ dŇ‘¿Č ìŇrĆŔ’ŇCĎYČ=l‘Č É lzĆrĘBČ l‘Ł ą NtÂČ nĎwĘ
rS
¿Ć ’Ğ yoGě rS
Ć ĳĎh
e Č hŇ¡’Ć dĘŇyĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ZrĆ’ĎŔhĎ hŇăYĄ qĘmĂ ÉqoxrĎmĲĄ yoGą ìŇylĆÄ‘Ď
r‘Čn¡ČwĘ NqĄŔzĎlĘ ÉMynĂpĎŇ ’v
ąĎ yĂ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ MynĳĂjĎ z‘ăČ yoG¡ : onĲS
Ł lĘ ‘m
¡Č S
Ę tŇĂ =âlĲ
rS
ĆÄ ’Ğ ůëdĎŇmĘè
ĲĎ hĂ dŇ‘ăČ ÈìtŇĘ mĲĎdĘŇ’Č=yrĲĂpŇĘ C ì¿ŇêĘmĘhĆbŇĘ yrĂÄjĘ lkČŇ’ĎwĘţ : Nx
Ł Ĳ yĎ âl¿
ìŇn’
ĳĆŇ Y
Ł tŇră
Ł êĘS
Ę ‘ČwĘ ìŇyp
¡ŇĆ lĎ’Ğ rg¿ŇS
Č Ę rhĎŔYĘyĂwĘ SorăyêřĂ ÉNgĎŇDĎ ìęlĘ ry’ÁĂ S
Ę yČ=âlĲ
ÉìytÄĆ m
Ł ŁxĲ tŇdŇĆrąĆ dŇ‘ăČ ìŇyrĆę‘ĎS
Ę =lkĎŇBĘ ìÁlĘ rYČÄhĄwĘ : ëŇtĲŇĎ ’
Ł od¡ŇybŇĂ ’ĞhĲČ dŇ‘¿Č
ÉìlĘ rYąČhĄwĘ ìŇĳĆYrĘ’Č=lkĎŇBĘ Nh
¡Ą BĎ xČ¿TĄ B
Ł hŇê
ËĎ ’Č rS
¿Ć ’Ğ tŇorŔYĚBĘhČwĘ tŇohăŁbŇGĘhČ
ê
ăĎ lĘkČŇ’ĲĎwĘ : ëŇĲlĎ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ Nt
ËŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ ìŔYĘrĘ’Č=lkÄĎ BĘ ìŇyrĆŔ‘ĎS
Ę =lkĎŇBĘ
ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ì¡ŇlĘ=NtŇČ ĲnĎ rS
¿Ć ’Ğ ìŇytŔĆ nŁbŇĘ C ÉìynĆÄBĎ rW
ąČ BĘ ìęnĘTĘbŇĂ =yrĲĂpŇĘ
gŇnŁ¡ ‘ĎhĲĆwĘ ìŔBĘ ëŇrăČhĎ ÉSy’ĂhĎ : ìŇb
ĲĆŇ yĘř’
Ł Ĳ ì¡ŇlĘ qyY
¿Ă yĎ=rS
Ć ’Ğ qoYŔmĎbŇĘ C ÉroYmĎBĘ
: rytŇĲĂ oy rS
¿Ć ’Ğ wyn¡ĎBĎ rtŇĆ ¿yĆbŇĘ C oqŔyxĄ tŇS
Ć ă’Ą bŇĘ C ÉwyxĂ’ĎbŇĘ onąy‘Ą ‘rČÄêĄ dŇŁ’ĳmĘ
ol¡=ry’ĲĂS
Ę hĂ yl
¿Ă BĘmĂ lkĄŔ’ŇyŁ rS
ăĆ ’Ğ ÉwynĎBĎ rW
ąČ BĘmĂ MhĆęmĄ dŇăxČ ’ČlĘ ű tŇê
ăĄmĂ
: ìŇyrĲĆ‘ĎS
Ę =lkĎŇBĘ ì¡ŇbŇĘ yĂ’
Ł Ĳ ìËŇlĘ qyY
¿Ă yĎ rS
ĆÄ ’Ğ qoYŔmĎbŇĘ C ÉroYmĎBĘ lJ
Łĳ
hkrh
.V"xw b"d Nkw ìyb
Ć yĘ’
Ł ’"s v.53

.s"tw V"x Nkw SorytĂwĘ ’"s v.51
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ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č gŇ~
ăĄ hČ ÉHlĎgŇĘ rČ=PŇkČŇ hŇt
ąŇĎ iĘnĂ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ hŇGĎęĚn‘ĞhĲĎwĘ ìÁbŇĘ hŇJÄĎ rČhĲĎ
: HêĲĎbŇĂ bŇĘ C Hn
¡ĎbŇĘ bŇĂ C HqĎŔyxĄ Sy’
ăĂ BĘ ÉHnĎy‘Ą ‘rąČêĄ ëŇrĳ
Ł mĄC gŇe
¡Ą‘ČtŇĘ hĂmĲĄ
Ml
¿Ą kŇĘ ’ŇŁtŇĲ =yJĂ dŇlĄŔêĄ rS
ăĆ ’Ğ ÉhĎynĆÄbĎŇbŇĘ C hĎylĆęgŇĘ rČ NyB
ăĄ mĂ ű tŇăYĄř oIhČ HtÂĎ yĎlĘS
Ă bŇĘ CĲ
ì¡ŇbŇĘ yĂ’
Ł Ĳ ìËŇlĘ qyY
¿Ă yĎ rS
ĆÄ ’Ğ qoYŔmĎbŇĘ C ÉroYmĎBĘ rtŇĆĳiĎ BČ lJ
Ł¡ =rsĆŁxĲBĘ
tŇ’ŇŁEŔhČ hŇrăĎoêhČ ÉyrĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’Ć tŇoWę‘Ğl
ĲČ rm
ŁÁ S
Ę tŇĂ âlÄ=M’Ă : ìŇyrĲĆ‘ĎS
Ę BĂ
hŇEĆŔhČ É’rĎoehČwĘ dŇąBĎ kŇĘ eĂhČ Mè
ĄÂ hČ=tŇ’Ć hŇ’ĎrĘyĂlĘţ hŇĳĆh
E Č rpĆŇăiĄ BČ Myb
¡ŇĂ tŇĚ JĘhČ
ìŇ‘ĳĆrĘzČ tŇoJămČ tŇ¡’Ą wĘ ìŔtŇĘ J
Łă mČ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ ’l
ąĎ pŇĘ hĂwĘ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ¡’Ą
tŇ’Ąť ìęBĘ bŇyS
ăĂ hĄwĘ : MynĲĂmĎ’ĹĲnĆ wĘ My‘¡ĂrĎ My¿ĂlĎxĽwĲĎ tŇonŔmĎ’ĹănĆwĘ ÉtŁld
ŁŇ GĘ tŇoJąmČ
ÉylĂxĽ=lJĎ MG
ąČ : ëŇB
ĲĎ Cq¡bŇĘ dŇĲĎwĘ Mh
ĳĆ ynĄjĘmĂ êĎrĘgŁŇ¡ yĎ rS
¿Ć ’Ğ MyĂrČŔYĘmĂ hŇăĄwřdĘŇmČ=lJĎ
ÉhoĎhyĘ Ml
ąĄ ‘ĘyČ tŇ’ŇŁEĳhČř hŇrăĎoêhČ rpĆŇ¡sĄ BĘ bŇCtŔkĎŇ âlă ÉrS
Ć ’Ğ hŇJĎŔmČ=lkĎŇwĘ
MtŔĆ yyĂhĹ rS
ăĆ ’Ğ tŇxČêČť T‘ĎŔmĘ yt
ăŇĄ mĘBĂ ÉMêĆrĘ’ČS
Ę nĂwĘ : ëŇdŇĲĎmĘè
ĲĎ hĂ dŇ‘¡Č ìŇylĆŔ‘Ď
hŇyĎhĎwĘţ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡BĘ êĎ‘ĘmČŔS
Ď âlă=yJĂ bŇrĳ
Ł lĎ MyĂm¡Čè
Ď hČ yb
¿ŇĄ kŇĘ okŇĲ JĘ
NJ
ăĄ ůMkĆŇtŇĘ ’Ć tŇoBărĘhČlĘC ÈMkĆŇtŇĘ ’Ć bŇyT
ăĂ yhĄlĘ MkĆęylĄ‘Ğ hoĎÁhyĘ WW
ĎÄ =rS
Ć ’ĞJĲČ
ÉMêĆxĘiČnĂwĘ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć dŇym
ăĂ S
Ę hČlĘC Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć dŇyb
¿ŇĂ ’ĞhĲČlĘ MkĆŔylĄ‘Ğ ÉhoĎhyĘ WyW
ąĂ yĎ
ÉhoĎhyĘ ìąŇYĘypĲŇĂ hĹwĲĆ : HêĲĎS
Ę rĂlĘ hŇUĎ¡S
Ď =’bĎŇ hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ l‘ăČmĄ
Myh
ăĂ Łl’Ĺ Mè
ĎÁ êĎdĘŇbČÄ‘ĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇăYĄ qĘ=dŇ‘ČwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ¿YĄ qĘmĂ MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =lkĎŇBĘ
ÉMhĄhĎ MyąĂoGbČŇC : NbĆŇ’ĲĎwĎ Z‘¿Ą ìŇyt
¡ŇĆ ŁbŇ’ĞwĲČ hŇê
¿Ď ’Č êĎ‘ĘdËŇČyĎ=âlĲ rS
ÌĆ ’Ğ MyrĂęxĄ’Ğ
bŇăĄl ÉMS
Ď ì¿ŇlĘ hoĎÄhyĘ žNtŇČ nĎwĘ ìŇĳĆlgŇĘ rČ=PŇkČŇlĘ xČon¡mĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ ‘ČyGĂŔrĘtŇČ âlă
dŇgĆŇĳeĆmĂ ì¡ŇlĘ My’
¿Ă l
Ě êĘ ìŇyIŔĆxČ CyăhĎwĘ : SpĆŇĲnĎ Nob¿Ň’ĞdŇĲČwĘ MyĂn¡Čy‘Ą Noy¿lĘkŇĂ wĘ zGĎŔrČ
Nê
ăĄ yĂ=ymĲĂ ÉrmČ’Ňê
Ł rqĆŁBąBČ : ìŇyIĲĆxČBĘ Nym
¡Ă ’ĞtĲŇČ âl¿wĘ MmĎŔoywĘ hŇlĎyĘl
ăČ ÉêĎdĘŇxČpĲĎŇC
dŇxĎŔpŇĘ êĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉìbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ dŇxČąjČ mĂ rqĆŁBĳ Nê
ăĄyĂ=ymĲĂ rm
¡Č ’Ňê
Ł bŇrĆ‘¿ĆbĎŇC bŇrĆ‘ĆŔ
ůtoInĂ’ĽB
ĲĎ ÈMyĂrČYřĘ mĂ ű ho¿ĎhyĘ ÉìbŇĘ yS
ĲĂ hĹwĲĆ : hŇ’ĲĆrĘêĂ rS
¿Ć ’Ğ ìŇyn¡Ćy‘Ą hŇ¿’Ą rĘUČmĂC
MêÄĆ rĘJ
Čř mČtŇĘ hĂwĘ Ht
ĳŇĎ ’
Ł rĘlĂ dŇo‘¡ PŇys
¿Ă ŁtŇ=âlĲ ìŔlĘ yêĂrĘmăČ’Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉërĆDÄĆBČ
: hŇĲnĆ q
Ł Ny’¿ĄwĘ tŇox¡pĎŇS
Ę lĂwĘ Myd¿ĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ ìŇyb
ËŇĆ yĘ’
Ł Ĳ lĘ MS
ÌĎ
tŇrË
Ł kŇĘ lĂ hŇS
Ćę m
Ł =tŇ’Ć hoăĎhyĘ hŇÌĎY
C Ă =rS
Ć ’Ğ tŇyrĂÁBĘhČ yrĄÄbŇĘ dĂŇ žhQĆ’Ą
Mê
¡Ď ’Ă tŇr¿ČJĎ=rS
Ć ’Ğ tŇyrĂŔBĘhČ dŇăbČŇ QĘmĂ bŇĳ’Ď om ZrĆ’ăĆBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć
brxb
y"t ,V"x ,q"d Nkw hEĆhČ ’"s v.61

.r"tw s"t ,y"t ,’"t ,V"x Nkw ywĄdĘmČ ’"s v.60 .yrq t’YĄIŁhČ v.57
.ytbr +k v.68 .ytbr +Y v.68 .+y ,+lw +k ,T"k Nmql Nyy‘ : s"tw
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: bŇrĲĄx
Ł BĘ
Tk tŇă’Ą MtęĆ y’ĂrĘ Mê
ăĆ’Č Mh
ĳĆ lĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lJĎ=l’Ć hŇËS
Ćm
Ł ’r¿ĎqĘIĂwČ
=lkĎŇlĘC hŇ‘Ł ¿ rĘpČŇlĘ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMkĆŇynĄy‘ĲĄlĘ hoąĎhyĘ hŇW
ĎÄ ‘Ď žrS
Ć ’Ğ=lJĎ
2 t
Ň ŁtŇÌ ’
Ł hĲĎ ìŇynĳĆy‘Ą C’¡rĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇŁlŔŁdŇGĘhČ ÉtoiUČhČ : oYĲrĘ’Č=lkĎŇlĘC wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ
3 MyĂn
¿Čy‘ĄwĘ tŇ‘ČdČŔlĎ ÉblĄ Mk
¿ĆŇ lĎ hoĎÄhyĘ žNtŇČ nĎ=âlĲwĘ : MhĲĄhĎ Myl
¡Ă ŁdŇGĘhČ Myt
ËŇĂ pŇĘ U
Ł Ĳ hČwĘ
4 My‘
¿ĂBĎrĘ’Č Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć ëŇ¿Ąlo’wĲĎ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č ‘Čm
Łĳ S
Ę lĂ MyĂnăČzĘ’ĎwĘ tŇo’¡rĘlĂ
hŇt
¡ŇĎ lĘb
ĲĎŇ =âl ì¿ŇlĘ‘ČnĲČwĘ MkĆŔylĄ‘ĞmĲĄ ÉMkĆŇytŇĄ m
Ł Ĳ lĘW
Č CląbĎŇ=âlĲ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ hŇ¡ĎS
nĎ
5 ÉN‘
ČmÄČ lĘ Mt
ĳŇĆ ytŇĂ S
Ę âlă rk
¡ĎŇ S
Ą wĘ NyĂy¿ČwĘ MêŔĆ lĘkČŇ’Ğ âlă MxĆlĆť : ìŇĲlĆ gŇĘ rČ l‘¿ČmĄ
6 ’Y
ăĄ IĄwČ hŇĳĆh
E Č MoqăUĎhČ=l’Ć C’b
Ł ¡Ň êĎwČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ C‘ŔdĘŇêĲřĄ
: MJ
ĲĄ eČwČ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ Cnt
ËŇĄ ’ŇrĎqĘlĂ NS
ÌĎ BĎhČ=ëŇlĆmĲĆ gŇo‘ÄwĘ NoBS
Ę xĆţ=ëŇlĆmĲĆ Nx
Ł ă ysĂ
7 Tb
ĆŇ ¿S
Ą yY
¡Ă xĞĲlČ wĘ ydĳĂŇGĎlČwĘ yn¡ĂbĄŇC’rĲlĎ hŇlĎŔxĞĲnČ lĘ Hn
ăĎêĘeĂwČ MYĎŔrĘ’Č=tŇ’Ć ÉxuČeĂwČ
8 Mt
ĳŇĎ ’
Ł Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ tŇ’ŇŁEŔhČ tŇyrăĂBĘhČ ÉyrĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć MêęĆ rĘmČS
Ę C : yè
ĲĂ nČmĘhĲČ
: NCWĲ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ¡’Ą ClyJĂŔW
Ę êČ N‘Čm
ăČ lĘ
9 Mk
ăĆŇ yS
Ą ’ŇrĲĎ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ MkĆŔQĘJĚ ÉMoIhČ Myb
ąŇĂ ~ĎnĂ MêÄĆ ’Č
10 Mk
ĆŔ yS
Ą nĘ Mk
ăĆŇ jĘTČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Sy’
¿Ă lJ
Ł¡ MkĆŔyrĄTĘS
Ł ă wĘ ÉMkĆŇynĄqĘzĂ MkĆęyTĄbŇĘ S
Ă
: ìŇymĲĆymĄ bŇ¿’Ą S
Ł dŇ‘¡Č ìŇyYĆŔ‘Ą bŇăTĄ x
Ł mĲĄ ìŇynĳĆxĞmĲČ bŇrĆqăĆBĘ rS
¡Ć ’Ğ ìŔrĘgăŇĄwĘ
11 ì
Ň yhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrS
Ć ’Ğ otŇĳ lĎ’ĲĎbŇĘ C ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇyrËĂbŇĘ BĂ ìęrĘbŇĘ ‘ĎlĘ
12 ’Ch
ą wĘ M‘ęĎ lĘ olÁ ű MoIÄhČ žìtŇĘ Ł’Ĳ=MyqĲĂhĎ N‘Čm
ăČ lĘ : MoIĲhČ ì¡ŇUĘ‘Ă tŇr¿ĄJ
Ł
ìŇytŔĆ ŁbŇ’ĞĲlČ É‘BČS
Ę nĂ rS
ąĆ ’ĞkĲČŇwĘ ëŇl=rB
ĳĎ Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ MyhĂŔŁl’ŇĲlĄ ÉìQĘ=hŇyĆhĘyĲĂ
13 ÉtrĄJ
Ł ykęĂ nŁ’ĲĎ Mk
ĳĆŇ DĘbČŇlĘ Mk
¡ĆŇ êĘ’Ă âl¿wĘ : bŇŁqĲ‘ĞyĲČlĘCĲ qx
¡Ď YĘyĂlĘ Mh
¿Ď rĎbŇĘ ’ČlĘ
14 on
ÁS
Ę yĆ rS
ĆÄ ’Ğ=tŇ’Ć žyJĂ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇ¡Ďl’ĎhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ tŇyrăĂBĘhČ=tŇ’Ć
Cen
ËĆy’Ą rS
¿Ć ’Ğ tŇ’ĄÄwĘ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ MoIŔhČ dŇămĄ ‘Ł ÉCnUÄĎ ‘Ă hŇŁję
15 ZrĆ’
ăĆBĘ CnbŇĘ ¡S
Č yĎ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą MêŔĆ ‘ĘdČŇyĘ Mê
ăĆ’Č=yJĲĂ : MoIĲhČ CnU
¿Ď ‘Ă hŇj
Ł¡
16 ÉC’rĘê
Ă wČ : MêĲĆrĘbČŇ‘Ğ rS
¿Ć ’Ğ My¡ĂoGhČ bŇrĆq¿ĆBĘ CnrĘb
ËŇČ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇÌ’Ą wĘ MyĂrĳĎYĘmĂ
MhyYwqV=t’

hyhw +b Myrdsw .b"kq Myqwspw .ynbkm [26:1—29:8] hVrph MV v.8 .NC‘dĘêĄ ’"s v.5 .Tk
tVV twytw’w .h‘bVw My‘br’w tw’m ‘bVw Pl’ Mylmw .[28:1] ‘wmV=M’ hyhw ,[26:1] ’wbt yk
’y‘g ’lb KtyhlĂwĘ ’rwq ’"b ,[26:19] Vdq M‘ ìtĘyŁhĘlĂwĘ +’ Pwlxw .rV‘ dx’w tw’m hnmVw Mypl’
,[27:9] tksh +h twqspw .[28:52] rV’ KYr’=lk
ĲĎ BĘ Pwlx ’lbw ,d"mlh tw’ txt ’y‘gb Ktyhl
ĲĂ wĘ n"bw
,[27:10] tkshh wtwYm +g +wtkw .[28:68] MyrYm ű y"y KbyVhw ,[28:25] Knty ,[28:20] xlVy ,[28:12] xtpy
.+T qwsp g"s d‘ +y qwsp ’"s hy‘Vyb VyV’ VwV hrTph v.9 .[28:30] hnlgVy ,[28:27] Mylp‘bw

+p8 , sŘ27
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: MhĲĆUĎ‘Ă rS
¿Ć ’Ğ bŇ¡hĎ zĎwĘ PŇsĆ¿JĆ NbĆŇ’ĆŔwĎ Z‘ăĄ Mh
ĳĆ ylĄĲQ
Ě GĂ tŇ¡’Ą wĘ MhĆŔyYĄCuăS
Ă =tŇ’Ć
obÄbĎŇlĘ žrS
Ć ’Ğ TbĆŇS
Ąę =o’ hŇăxĎ jĎS
Ę mĂ o’Ì hŇè
ĎÂ ’Ă=o’Ĳ Sy’
ăĂ MkĆŇBĎţ SyăĄ=NjĆ 17
MyăĂoGhČ yh
¡ĄŁl’Ĺ=tŇ’Ć dŇŁbŔ‘Ğl
ĲČ tŇkĆŇăĆllĎ CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉM‘ĂmĄ ÉMoIhČ hŇąĆp
nŁ Ň
žo‘mĘS
Ď BĘ hŇyĎÃhĎwĘ : hŇĲnĎ ‘Ğl
ĲČ wĘ S’Ňr¡
Ł hŇr¿Ćj
Ł SrĆS
Ł Ë MkĆęBĎ SyăĄ=NjĆ Mh
ĳĄ hĎ 18
=hŇyĆhĘyĲĂ MolăS
Ď Érm
Ł ’ŇlĄ obąŇbĎŇlĘBĂ ëŇrĄÄBĎtŇĘ hĂwĘ tŇ’ŇŁEęhČ hŇlĎÁ’ĎhĲĎ yrĄÄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć
: hŇ’ĲĎmĄ~ĘhČ=tŇ’Ć hŇ¡wĎrĎhĲĎ tŇopŇ¿ sĘ N‘Čm
ËČ lĘ ëŇĳĄl’Ą yB
¡Ă lĂ tŇCr¿rĂS
Ę BĂ yJ
ËĂ yQĂŔ
Sy’
ăĂ BĎ ÉotŇ’ĎnĘqĂwĘ hoąĎhyĘ=PŇ’Č NS
ČÄ ‘ĘyĆ z’Ďţ yJ
ăĂ ůol xČŁlăsĘ ÈhoĎhyĘ hŇăbĆŇ ’ŇyŁ=âlĲ 19
hŇąxĎ mĎC hŇĳĆh
E Č rpĆŇăiĄ BČ hŇ¡bĎŇ CtŇJĘhČ hŇlĎŔ’ĎăhĎ =lJĎ ÉoB hŇYĎbŇĘ rąĎwĘ ’ChŔhČ
lJ
Ł¡ mĂ hŇ‘ĎŔrĎlĘ ÉhoĎhyĘ oląyDĂbŇĘ hĂwĘ : MyĂmĲĎè
Ď hČ tŇxČê
¡Č mĂ omŔS
Ę =tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ 20
hŇr¡ĎoêhČ rpĆŇ¿sĄ BĘ hŇbĎěCtŇJĘhČ tŇyrĂŔBĘhČ tŇolă’Ď É lk
ŁŇ JĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă
MkĆŔyrĄxĞă’Č mĄ ÉCmCqÄyĎ rS
ąĆ ’Ğ ÉMkĆŇynĄBĘ NoręxĞ’ĲČhĎ roDăhČ rmÂČ ’ĎwĘ : hŇĲEĆhČ 21
É’whĂhČ ZrĆ’ąĎhĎ tŇoJÂmČ=tŇ’Ć C’rĎwĘţ hŇqĳĎoxrĘ ZrĆ’ăĆmĄ ’b
Ł ¡Ň yĎ rS
¿Ć ’Ğ yrĂŔkŇĘ eĎhČÄwĘ
hŇăpĎŇ rĄW
Ę ÈxlČmĆwĎ tŇyrăĂpŇĘ GĎ : HB
ĲĎ ho¡ĎhyĘ hŇ¿ĎQxĂ=rS
Ć ’Ğ hĎy’ĆŔl
Ě xĞê
ăČ =tŇ’ĆwĘ 22
bŇW
Ć ‘ĳĄ=lJĎ Hb
¡ĎŇ hŇ¿Ćl‘ĞyĲČ=âlwĘ xČmĂŔYĘtŇČ âlăwĘ É‘rČEĎtŇĂ âlą ůHYĎrĘ’Č=lkĎŇ
oj¡’ČBĘ hoĎŔhyĘ ëŇăpČŇ hĎ ÉrS
Ć ’Ğ MyŔybřYw hŇm
ăĎ dĘŇ’Č ÉhrĎm
Ł ‘ĞwĲČ Mdą
ŁŇ sĘ tŇkÂČ jĄhĘmČJĲĘ
ZrĆ’ăĎlĎ hŇkĎŇ¡JĎ hoËĎhyĘ hŇÌW
Ď ‘Ď hŇmĆÄ=l‘Č MyĂŔoGhČ=lJĎ ÉCrmĘ’ĲĎwĘ : otŇĲ mĎxĞb
ĲČŇ C 23
CbŔzĘ‘ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ l‘Čť CrŔmĘă’Ď wĘ : hŇĲEĆhČ lod¡ŇGĎhČ PŇ¿’Č hĎ yrËĂxĽ hŇ¿mĆř tŇ’ŇŁEĳhČ 24
Mt
¡ŇĎ ’
Ł o’¿yYĂohĲBĘ MUĎŔ‘Ă tŇrăČJĎ ÉrS
Ć ’Ğ Mt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ tŇyr¿ĂBĘ=tŇ’Ć
Mh
ĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČS
Ę IĲĂwČ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉCdŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ CkęlĘIĲĄwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 25
ho¡ĎhyĘ PŇ¿’Č =rxČIĲĂwČ : MhĲĆlĎ ql
¡Č xĎ âl¿wĘ MC‘ŔdĎŇyĘ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyhĂŁl’Ĺ 26
rpĆŇ¿iĄ BČ hŇ¡bĎŇ CtŇJĘhČ hŇlĎŔlĎuĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉhĎylĆÄ‘Ď ’yb
ąŇĂ hĎlĘ ’wh
ĳřĂ hČ ZrĆ’ăĎBĎ
lodŇĳGĎ PŇYĆqăĆbŇĘ C hŇm
¡Ď xĄbŇĘ C PŇ¿’Č BĘ MtŔĎ mĎdĘŇ’Č l‘ăČmĄ ÉhoĎhyĘ MS
ąĄ êĘIĂwČ : hŇĲEĆhČ 27
Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ tŇŁrŔêĎsĘeÄĂ hČ : hŇĲEĆhČ MoI¿JČ tŇrĆx
¡Ć’Č ZrĆ’¿Ć=l’Ć Mk
ËĄŇ lĂř S
Ę IČwČ 28
hŇr¿ĎoêhČ yr¡ĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’Ć tŇoWě‘Ğl
ĲČ MlĎŔo‘=dŇ‘Č ÉCŁnŁyŁnĄŁŁbĎŇlĘŁCŁ śCŁnŁąĎŁl tŇŁlÂgŇĘ eĂhČwĘ
hŇQĆ’ĄęhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ=lJĎ ìŇylĆÁ‘Ď C’b
Ł Ä yĎ=ykĲŇĂ žhyĎhĎwĘ
: tŇ’ŇEĲŁ hČ l
ìŇbĆŔbĎŇlĘ=l’Ć ÉtĎŁbŇS
ĲĄ hĞwĲČ ìŇynĳĆpĎŇlĘ yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇlĎŔlĎuĘhČwĘ ÉhkĎŇrĎBĘhČ
Mywgh=lkb
,w"Td Nkw hmĆC ’"s v.23 .T"y +y tyV’rb Nyy‘ : yrqw bytk MyĂobYĘC ’"sb ,yrq MyĂobYĘC ,bytk MyyĂb
Ł YĘC v.22
.hrwtb twdwqn +y v.28 .ytbr +l v.27 .b"dxw b"d Nkw ’yhĂhČ ’"s v.26 .s"tw W"x
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hoąĎhyĘ=dŇ‘Č êÂĎ bŇĘ S
Č wĘ : hŇUĎS
ĲĎ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìËŇxĞyDĲĂhĲĂ rS
ÌĆ ’Ğ MyĂŔoGhČ=lkÄĎ BĘ
ìŇynĆŔbĎŇC hŇê
ăĎ ’Č MoIĳhČ ì¡ŇCĘYČmĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ JĘ olŔq
Ł bŇĘ ê
ăĎ ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ
ì¡ŇtŇĘ CbŇĲ S
Ę =tŇ’Ć ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ bŇS
ĎÄ wĘ : ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=lkĎŇBĘ
ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìËŇYĘypĲŇĂ hĹ rS
ÌĆ ’Ğ MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =lJĎmĂ ÉìYĘBĆqĂwĘ bŇS
Ďę wĘ ìŇĳmĆ xĞrĲĂwĘ
hoăĎhyĘ ÉìYĘBĆqČyĘ Mè
Ďę mĂ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ hŇăYĄ qĘBĂ ì¡ŇxĞDĲČnĲĂ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=M’Ă : hŇUĎS
ĲĎ
=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ=l’Ć ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ìÂ’ĞybĲŇĂ hĹwĲĆ : ìŇxĲĆuĎyĂ Mè
¡Ď mĂC ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
hoÌĎhyĘ lmÄĎ C : ìŇytĲŇĆ ŁbŇ’ĞmĲĄ ì¡ŇBĘrĘhĂwĘ ì¿ŇbŇĘ TĲĂyhĄwĘ Hê
ĳĎ S
Ę rĂywĲĂ ìŇyt
¡ŇĆ ŁbŇ’Ğ CS
¿ rĘyĲĎ
ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ=tŇ’Ć hŇbÂĎ hĞ’ĲČlĘ ìŇ‘ĳĆrĘzČ bŇăbČŇ lĘ=tŇ’ĆwĘ ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=tŇ’Ć ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ
tŇ¿’Ą ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉNtŇČ nĎwĘ : ìŇyIĲĆxČ N‘Čm
¿Č lĘ ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C ì¿ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=lkĎŇBĘ
hŇê
ăĎ ’ČwĘ : ìŇCpŇĲ dĎŇrĘ rS
¿Ć ’Ğ ìŇy’¡ĆnĘŁWĲ=l‘ČwĘ ìŇyb
¿ŇĆ yĘ’
Ł Ĳ =l‘Č hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇol¡’ĎhĲĎ=lJĎ
yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ wytŔĎ wŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć ÉtĎyW
ĂÄ ‘ĎwĘ śhĳĎhyĘ
o loqăBĘ ê
¡Ď ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ bŇCSŔtŇĎ
yrĂÄpŇĘ BĂ ìŇdęĆyĎř hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ ű lk
ŁŇă BĘ ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žìrĘytŇĲĂ ohwĘ : MoIĲhČ ì¡ŇCĘYČmĘ
hoĎęhyĘ bŇCS
ă yĎ ű yJ
ăĂ hŇĳbĎŇ T
Ł lĘ ì¡ŇtŇĘ mĲĎdĘŇ’Č yr¿ĂpŇĘ bŇĂ C ìËŇêĘmĘhĆbŇĘ yrÌĂpŇĘ bŇĂ C ìÁnĘTĘbŇĂ
É loqBĘ ‘mČęS
Ę tŇĂ yJ
ăĂ : ìŇytĲŇĆ ŁbŇ’Ğ=l‘Č WW
¡Ď =rS
Ć ’ĞJĲČ bŇoTŔlĘ ÉìylĆÄ‘Ď WCW
ą lĎ
hŇr¡ĎoêhČ rpĆŇ¿sĄ BĘ hŇbĎěCtŇJĘhČ wytŔĎ u
Ł xĚwĘ ÉwytŇĎ wŁYĘmĂ rm
Łą S
Ę lĂ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
: ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=lkĎŇBĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉbCStŇĎ yJ
ąĂ hŇĳĆh
EČ
=âlĲ MoIĳhČ ì¡ŇCĘYČmĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ tŇ’ŇŁEŔhČ hŇăwĎYĘUĂhČ yJĂť
rm
Ł ę ’ŇlĄ ’wh
ĳřĂ MyĂm¡Čè
Ď bČŇ âl¿ : ’whĲřĂ hŇq¡Ďx
Ł rĘ=âlĲwĘ ìŔUĘmĂ É’whřĂ tŇ’Ň¿ĄlpŇĘ nĂ
: hŇeĎW
ĲĆ ‘ĞnĲČwĘ Ht
¡ŇĎ Ł’ Cn‘¿ĄmĂS
Ę yČwĘ CnQĎŔ hĎăxĆ uĎyĂwĘ ÉhmĎyĘmČÄè
Ď hČ CnQ
ąĎ =hŇlĆ‘ĞyĲČ ym
ăĂ
ÉMIĎhČ rbĆŇ‘ąĄ=l’Ć CnlĎÁ=rbĎŇ‘ĞyĲČ ym
ăĂ rm
Ł ę ’ŇlĄ ’wh
ĳřĂ MI¡ĎlČ rbĆŇ‘¿ĄmĄ=âlĲwĘ
rb
¡ĎŇ DĎhČ ìŇyl
ËĆ ’Ą bŇor¿qĎ=yJĲĂ : hŇeĎW
ĲĆ ‘ĞnĲČwĘ Ht
¡ŇĎ ’
Ł Cn‘¿ĄmĂS
Ę yČwĘ CnQĎŔ hĎăxĆ uĎyĂwĘ
ÉìynĆÄpĎŇlĘ yêĂt
ąŇČ nĎ hŇ’ĄÄrĘ
: otŇŁW‘
Ĳ Ğl
ĲČ ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘbŇĂ C ìŇyp
¿ŇĂ BĘ dŇŁ’ĳmĘ
yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğř : ‘rĲĎhĎ=tŇ’ĆwĘ tŇwĆU¡ĎhČ=tŇ’ĆwĘ bŇoFĳhČ=tŇ’ĆwĘ MyI¡ĂxČhĲČ=tŇ’Ć MoIŔhČ
rm
ŁË S
Ę lĂwĘ wykĎŔrĎdĘŇBĂ tŇkĆŇăĆllĎ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=tŇ’Ć hŇbÂĎ hĞ’ĲČlĘ ůMoIhČ ÈìCĘYČmĘ
ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìkŇĘ rČb
ĲĄŇ C tŇĎ ybĂŔrĎwĘ tŇĎ yyăĂxĎwĘ wyT
ĳĎjĎS
Ę mĂC wyt
¡ŇĎ u
Ł xĚwĘ wyt
¿ŇĎ wŁYĘmĂ
Zr’b

,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.9 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,rd"nq y"k +d Nkw ìyhĆŁl’
Ĺ hwhy ’"s v.8 .l
Nkw yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq y’hĂ v.11 .b"d Nkw ’yhĂ ’"s v.11 .r"tw s"t ,‘"t ,y"t ,’"t ,V"x
Mym‘p ‘br’ Nyl’ l‘ rsmn hlwrgh hrsmb : b"d Nkw ’yhĂ ’"s v.13 .b"d Nkw ’yhĂ ’"s v.12 .b"d
.+T T"y ly‘l Nyy‘ : ‘"t Nk +dgw rV’ ìyhĆŁl’
Ĺ hoĎhyĘ twŁYĘmĂ=t’Ć rm
ŁS
Ę êĂ =yJĂ l"n v.16 .Nykyr’ N"yww +d ’whĂ
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âlăwĘ ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ hŇ¿Ćp
n ŇĘ yĂ=M’ĂwĘ : HêĲĎS
Ę rĂlĘ hŇUĎ¡S
Ď =’bĎŇ hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěBĎ
yêĂdĘŇąGČhĂ : MêĲĎdĘŇbČŇ‘ĞwĲČ Myr¡ĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’ŇĲlĄ tŇĎ ywËx
ĂĞ êĲČS
Ę hĲĂwĘ êęĎ xĘDČnĂwĘ ‘m
ĳĎ S
Ę tŇĂ
hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l‘Č ÉMymĂyĎ Nk
ąĚŇ yrĂ’ĞtĲŇČ =âl NCdŇĳbĄŇ’ŇŁêĲ dŇŁb¡Ň’Ď yJ
¿Ă MoIŔhČ ÉMkĆŇlĎ
ytŇĂ ŁdÄy‘ĂhĲČ : HêĲĎS
Ę rĂlĘ hŇUĎ¡S
Ď ’oŇb¿lĎ NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ÉrbĄŇ‘Ł hŇê
ąĎ ’Č rS
ĆÄ ’Ğ
ìŇynĆŔpĎŇlĘ yêĂt
ăŇČ nĎ ÉtwĆUÄĎ hČwĘ MyIąx
Ă Č hĲČ ůZrĆ’ĎhĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂmăČè
Ď hČ=tŇ’Ć ÈMoIhČ Mk
ăĆŇ bĎŇ
: ìŇ‘ĲĆrĘzČwĘ hŇê
¿Ď ’Č hŇ¡Ćx
y Ę êĲĂ N‘Čm
¿Č lĘ MyIĂŔxČB
ĲČ ÉêĎrĘxČb
ĲĎŇ C hŇĳĎllĎuĘhČwĘ hŇ¡kĎŇ rĎBĘhČ
’Chą yJ
ăĂ obĳŇ=hŇqĎbŇĘ dĎŇlĘC ol¡q
Ł BĘ ‘Čm
Ł¿ S
Ę lĂ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉhbĎŇhĞ’ĲČlĘ
hoÌĎhyĘ ‘BČÄS
Ę nĂ žrS
Ć ’Ğ hŇmĎędĎŇ’ĞhĲĎ=l‘Č tŇbĆŇăS
Ć lĎ ìŇymĆŔyĎ ëŇrĆ’
Ł ă wĘ ÉìyIÄĆxČ
: MhĲĆlĎ tŇt
¿ŇĄ lĎ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČlĘCĲ qx
¿Ď YĘyĂlĘ Mh
ËĎ rĎbŇĘ ’ČlĘ ìŇyt
ËŇĆ ŁbŇ’ĞĲlČ
+p9

17
18

19

20

rmĆ’ŇIăŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l’Ć hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ćř rB
ËĄdČŇyĘwČ hŇĳĆSm
Ł ëŇlĆ¡ĄwČ
I ’l, 2
dŇo‘¡ lk
¿ČŇ C’=âlĲ MoIŔhČ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ hŇąĎS
n Ď MyrĂÄW
Ę ‘ĆwĘ žh’ĎmĄ=NBĆ MhĆęlĄ’Ğ
: hŇĲEĆhČ ND¿ĄrĘIČhČ=tŇ’Ć rb
Ł ¡Ň ‘ĞtĲŇČ âl¿ ylČŔ’Ą rm
ăČ ’Ď ÉhoĎhywĲČ ’obĳŇlĎwĘ tŇ’ŇăYĄ lĎ
hŇQĆË’Ą hĎ My¿ĂoGhČ=tŇ’Ć dŇymÂĂ S
Ę yČ=’ChĲ ìŇynĆępĎŇlĘ rb
ăĄŇ ‘Ł ű ’Chă ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ 3
: hoĲĎhyĘ rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ ìŇynĆŔpĎŇlĘ rb
ăĄŇ ‘Ł ’Chť ‘ČS
Ěę ohyĘ Mê
ĳĎ S
Ę rĂywĲĂ ìŇyn¡ĆpĎŇQĘmĂ
yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎ yk
¿ŇĄ lĘmČ gŇo‘ËlĘC Nox¿ysĂlĘ hŇW
Ďę ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ MhĆŔlĎ ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ď ‘ĎwĘ 4
Mt
ăŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ Mk
ĳĆŇ ynĄpŇĘ lĂ ho¡ĎhyĘ Mn
¿ĎtŇĎ nĘC : MtĲŇĎ ’
Ł dŇym
¡Ă S
Ę hĂ rS
¿Ć ’Ğ MY
ĳĎ rĘ’ČlĘC 5
C’¿rĘyêĲĂ=l’Č CYŔmĘ’ĂwĘ CqăzĘxĂ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć ytŇĂ yC¡ĂYĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇwĎŔYĘUĂhČ=lkĎÄJĘ MhĆŔlĎ 6
âl¿ ëŇUĎŔ‘Ă ëŇăĄlh
Ł hĲČ ’Chť ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű yJ
ăĂ Mh
ĳĆ ynĄjĘmĂ CY¡rĘ‘ČêĲČ=l’ČwĘ
rmĆ’ŇŁIÄwČ ‘ČS
Ěę ohylĲĂ hŇS
ĆÁ m
Ł ’rĎÄqĘIĂwČ
: OĎb
ĲĆŇ zĘ‘ČyĲČ âl¿wĘ ì¡ŇjĘrĘyČ 7
M‘ăĎhĎ=tŇ’Ć É’obŇêřĎ hŇêęĎ ’Č yJ
ăĂ ůZmĎ’ĹwĲĆ qzăČxĞ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇ ynăĄy‘ĄlĘ wylĎÁ’Ą
hŇê
¡Ď ’ČwĘ Mh
ĳĆ lĎ tŇt
ăŇĄ lĎ Mt
¡ŇĎ ŁbŇ’ĞĲlČ hoËĎhyĘ ‘B
ÌČ S
Ę nĂ rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l’Ć hŇEĆŔhČ
âl¿ ëŇUĎŔ‘Ă hŇăĆh
y Ę yĲĂ ’Chť ìŇynĆępĎŇlĘ ëŇăĄlh
Ł hĲČ ű ’Chă hoĎÂhywĲČ : MtĲŇĎ o’ hŇeĎ¿lĆ yxĂnĘêČ 8
=tŇ’Ć ÈhS
Ćm
Ł bŇŁêăkŇĘ IĂwČ : tŇxĲĎtŇĄ âl¿wĘ ’r¡ĎytŇĂ âl¿ OĎĳĆbŇ zĘ‘ČyĲČ âlăwĘ ì¡ŇjĘrĘyČ 9
Nor¡’Ğ=tŇ’Ć My’ĂŔW
Ę ŁeăhČ ywĂŔlĄ ynăĄBĘ ÉMynĂhĞŁJĲhČ=l’Ć HnĎęêĘIĂwČĲ ůt’ŇEŁhČ hŇrăĎoêhČ
tyrb

: MyznkV’h ghnmk +x qwsp w"n Nmys d‘ +w qwsp h"n Nmys hy‘Vyb w’Ymhb +h wVrd hrTph v.1 .’l
+k qwsp d‘ x"y qwsp +z Nmys hkymb Nymyysmw +y qwsp d‘ +b qwsp d"y Nmys ‘Vwhb l’rVy hbwV
.r"tw s"t ,‘"t Nkw =lJĎ=t’ ’"s v.1 .hVrp ’lb yllhb hyl‘ rsmn hrsmb v.1 .Mydrpsh ghnmk
.g"k qwsp Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,V"x Nkw ’ybĂêĎ ’"s v.7

31. 10–20
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rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Mt
ăŇĎ o’ř hŇ¡S
Ćm
Ł wY
¿Č yĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¡ĄqĘzĂ=lJĎ=l’ĆwĘ hoĳĎhyĘ tŇyrăĂBĘ
’obăŇBĘ : tŇoJĲiĚhČ gŇx
¿Č BĘ hŇ¡FĎ mĂè
Ę hČ tŇ¿ČS
n Ę dŇ‘ËĄm
Ł BĘ MynęĂ S
Ď ‘bČŇăS
Ć ű ZuăĄmĂ
rx
ĳĎbŇĘ yĂ rS
ăĆ ’Ğ Moq¡UĎBČ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄjĘ=tŇ’Ć Éto’rĎl
ĲĄ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lkĎŇ
lh
ăĄ qĘhČ : MhĲĆynĄzĘ’ĎBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lJĎ dŇgĆŇ¿nĆ tŇ’ŇEŁËhČ hŇr¿ĎoêhČ=tŇ’Ć ’rĎÂqĘêĂ
N‘ČmÄČ lĘ ìŇyrĳĆ‘ĎS
Ę BĂ rS
ăĆ ’Ğ ì¡ŇrĘgĲĄŇwĘ PŇFČŔhČwĘ ÉMyS
Ă eĎhČwĘ MyS
ąĂ nĎ’ĞhĲĎ M‘ęĎ hĎ=tŇ’Ć
tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ CrămĘS
ĲĎ wĘ MkĆŔyřhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉC’rĘyĲĎwĘ CdęmĘlĘyĂ N‘Čm
ăČ lĘC C‘ÁmĘS
Ę yĂ
ÉC‘mĘS
Ę yĂ C‘ędĘŇyĲĎ=âl rS
ăĆ ’Ğ MhÂĆ ynĄbŇĘ C : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇr¿ĎoêhČ yr¡ĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’Ć
ÉMyIĂxČ Mê
ąĆ ’Č rS
ĆÄ ’Ğ MymęĂ IĎhČ=lJĎ Mk
ĳĆŇ yřhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć hŇ¡’Ď rĘyĂlĘ CdŔmĘăĎlwĘ
: HêĲĎS
Ę rĂlĘ hŇUĎ¡S
Ď NDËĄrĘIČhČ=tŇ’Ć MyrÌĂbŇĘ Ł‘Ĳ MêÁĆ ’Č rS
ĆÄ ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l‘Č
‘ČS
Ěę ohyĘ=tŇ’Ć ’răĎqĘ ůtCmlĎ ÈìymĆyĎ CbăŇrĘqĲĎ Nh
ăĄ hŇS
Ćę m
Ł =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
Cb¡Ň~ĘyČtŇĘ IĲĂwČ ‘ČS
ĚŔ ohywĲĂ ÉhS
Ćm
Ł ëŇlĆąĄwČ
I CeCĳĆYČ’ĞwĲČ dŇ‘¡Ąom lhĆŁ’¿BĘ CbËŇ~ĘyČtŇĘ hĲĂwĘ
dŇCU¿‘Č dŇŁmË‘ĞIĲČwČĲ NnĳĎ‘Ď dŇCUă‘ČBĘ lhĆŁ’¡BĎ hoËĎhyĘ ’rÌĎIĄwČ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿BĘ
bŇ¡kĄŇ S
Ł ì¿ŇeĘhĂ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ : lhĆŁ’ĲhĎ xtŇČ ¿jĆ =l‘Č N¡Ďn‘ĎhĲĆ
rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ=rkČŇĲnĄ yh
ăĄŁl’Ĺ ű yrăĄxĞ’ĲČ ű hŇăĎz
n ĎwĘ hŇEĆÁhČ M‘ÄĎ hĎ žMqĎwĘ ìŇyt
ĳŇĆ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă
yêĂr¡ČJĎ rS
¿Ć ’Ğ ytŔĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć ÉrpĄŇhĄwĘ ynĂbČězĎ‘ĞwĲČ oBŔrĘqĂBĘ ÉhUĎS
ĎÄ =’bĎŇ ’Chą
ÉMhĆmĄ ynąČpĎŇ yêÄĂ rĘêČsĘhĂwĘ MyêÂĂ bŇĘ zČ‘ĞwĲČ ’ChhČţ=MoIĲbČŇ obăŇ yj
ăĂ ’Č hŇrăĎxĎwĘ : oêĲ’Ă
’ChŔhČ MoIăBČ ÉrmČ’ĎwĘ tŇorĳYĎwĘ tŇoB¡rČ tŇo‘¿rĎ Ch’
ËĚ YĎmĘC lk
Ł Ŕ ’ĹĲlĆ hŇăyĎhĎwĘ
ykęĂ nŁ’ĲĎwĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ tŇo‘¿rĎhĲĎ ynĂC’¡YĎmĘ yBĂŔrĘqĂBĘ ÉyhČŁl’Ĺ Ny’
ąĄ=yJĂ l‘ăČ âlęhĞ
hŇĳW
Ďř ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ=lJĎ l‘¿Č ’ChŔhČ MoIăBČ ÉynČřjĎ ryê
ąĂ sĘ’Č rêÄĄ sĘhČ
hŇrăĎyè
Ă hČ=tŇ’Ć ÉMkĆŇlĎ CbąŇtŇĘ JĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ : MyrĲĂxĄ’Ğ Myh
¡Ă Łl’Ĺ=l’Ć hŇnĎŔpĎŇ yJ
ăĂ
yQĂÁ=hŇyĆhĘêĲĂ N‘ČmÄČ lĘ Mh
ĳĆ ypŇĂ BĘ Hm
ăĎ yW
Ă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć Hd¿ĎŇUĘlČwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ
ű hŇm
ăĎ dĎŇ’ĞhĲĎ=l’Ć Ceř’ĆÁybŇĂ ’Ğ=yJĲĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ BĂ dŇ‘¡ĄlĘ tŇ’ŇEŁËhČ hŇr¿Ďyè
Ă hČ
NS
ĳĄ dĎŇwĘ ‘b
¡ČŇ W
Ď wĘ lk
¿ČŇ ’ĎwĘ SbČŔdĘŇC ÉblĎxĎ tŇąbČŇ zĎ wřytęĎ ŁbŇ’ĞĲlČ yêĂ‘ĘăBČ S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ
: ytŇĲĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć rp
¡ŇĄ hĄwĘ ynĂCYŔ’ĞănĂwĘ MCdŔbĎŇ‘ĞwĲČ ÉMyrĂxĄ’Ğ Myh
ąĂ Łl’Ĺ=l’Ć hŇÂnĎpĎŇC
hyhw
,d"dx ,b"d Nkw yrqw bytk MhĆyhĄŁl’
Ĺ ’"sb ,MhĆyhĄŁl’
Ĺ rybs v.12 .w"dw h"dx ,b"d Nkw rsx MtĎ’
Ł ’"s v.10
ynp ’"s v.18 .r"tw s"t ,V"x ,d"dx Nkw yrqw bytk MhĆyhĄŁl’
Ĺ ’"sb ,MhĆyhĄŁl’
Ĺ rybs v.13 .w"dw h"dx
bytk CW‘Ď ’"sb ,CW‘Ď rybs v.18 .z"y qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,y"t ,’"t ,V"x ,rd"nq y"k +g Nkw MhĆmĄ
.s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk MtĎb
Ł’
Ğ lČ ’"sb ,MtĎb
Ł’
Ğ lČ rybs v.20 .M’ĄybĂ’
Ğ rybs v.20 .s"tw V"x Nkw yrqw
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31. 21–32. 2

hŇrĎÄyè
Ă hČ hŇtŇĎ nĘ‘ĲĎwĘţ ůtorYĎwĘ ÈtoBrČ tŇo‘ărĎ otÁ’
Ł í’ŇYĆÄmĘtŇĂ =yJĲĂ hŇyĎhĎwĘţ
=tŇ’Ć yêĂ‘ĘdăČŇyĎ yJÌĂ o‘ĳrĘzČ yj
ăĂ mĂ xk
¡ČŇ è
Ď tŇĂ âl¿ yJ
ËĂ dŇ‘ĄŔlĘ ÉwynĎpĎŇlĘ tŇ’ŇEŁąhČ
rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=l’Ć Ce’ĆŔybŇĂ ’Ğ MrĆT
ăĆBĘ MoIŔhČ ÉhW
Ć ‘Ł ’Chą rS
ĆÄ ’Ğ oręYĘyĂ
Hd¡ĎŇUĘlČyĘwČĲ ’ChĳhČ MoIăBČ tŇ’ŇEŁ¡hČ hŇr¿Ďyè
Ă hČ=tŇ’Ć hŇËS
Ćm
Ł bŇŁê¿kŇĘ IĂwČ : śyêĂ‘ĘB
ĲČ S
Ę nĂ
ůZmĎ’ĹwĲĆ qzăČxĞ ÈrmĆ’ŇIŁwČ NCnę=NBĂ ‘ČS
ăĚ ohyĘ=tŇ’Ć wYÂČ yĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć
yêĂ‘ĘăBČ S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=l’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć É’ybŇĂ êĎ hŇêęĎ ’Č yJ
ăĂ
yr¿ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć bŇŁêËkŇĘ lĂ hŇS
Ćę m
Ł tŇoQăkČŇJĘ ű yh
ăĂ yĘwČ : ëŇUĲĎ‘Ă hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ Mh
ĳĆ lĎ
y’
ËĄW
Ę nĲŁ MIĂŔwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć ÉhS
Ćm
Ł wYąČyĘwČ : MUĲĎêĚ dŇ‘¡Č rpĆŇĳĄs=l‘Č tŇ’ŇŁE¡hČ=hŇrĲĎoêhČ
Mê
ăĆ mĘW
Č wĘ hŇEĆŔhČ ÉhrĎoêhČ rpĆŇąsĄ tŇă’Ą xČq
Ł ę lĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Nor¿’Ğ
yJ
ăĂ : dŇ‘ĲĄlĘ ì¡ŇBĘ MS
¿Ď =hŇyĎhĲĎwĘ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Nor¿’Ğ dŇË~Č mĂ otŔ’
Ł
MkĆÁUĎ‘Ă yxÄČ žyeĂdŇĆo‘BĘ Nh
ăĄ hŇĳĆSuĎhČ ì¡ŇjĘrĘ‘Ď=tŇ’ĲĆwĘ ìŔyĘřrĘmĆ=tŇ’ĲĆ ÉyêĂ‘ĘdČÄyĎ yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ
Clyh
ÌĂ qĘhČ : ytŇĲĂ om yr¿ĄxĞ’ĲČ=yJĂ PŇ¡’Č wĘ hoĎŔhyĘ=M‘Ă ÉMtŇĆ yĂhĹ MyrąĂmĘmČ MoIęhČ
tŇ’Ąť MhĆęynĄzĘ’ĎbŇĘ hŇrăĎBĘdČŇ’ĞwĲČ Mk
ĳĆŇ yrĄTĘŁSĲwĘ Mk
¡ĆŇ yTĄbŇĘ S
Ă yn¿ĄqĘzĂ=lJĎ=tŇ’Ć yl
ËČ ’Ą
yJ
ăĂ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂm¡Čè
Ď hČ=tŇ’Ć MBĎŔ hŇdĎŇy‘řăĂ’ĎwĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČř
rS
¿Ć ’Ğ ëŇrĆDŔĆhČ=NmĂ Mê
ăĆrĘsČwĘ NCtŔxĂS
Ę êČ tŇăxĄ S
Ę hČ=yJĲĂ ÉytŇĂ om yrąĄxĞ’ĲČ yêĂ‘ĘdČęyĎ
CW
ą ‘ĞtĲŇČ =yJĂ MymĂŔIĎhČ tŇyrăĂxĞ’ĲČBĘ Éh‘ĎrĎhĲĎ Mk
ąĆŇ tŇĘ ’Ć tŇ’ŇrĎÄqĎwĘ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć ytŇĂ yC¡ĂYĂ
hŇS
Ćę m
Ł rB
ăĄ dČŇyĘwČ : Mk
ĲĆŇ ydŇĄyĘ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČBĘ os¡y‘ĂkŇĘ hČlĘ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ=tŇ’Ć
: MUĲĎêĚ dŇ‘¡Č tŇ’ŇŁEĳhČ hŇr¡Ďyè
Ă hČ yr¿ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ lh
ăČ qĘ=lJĎ ÉynĄzĘ’ĎBĘ
: ypĲŇĂ =yrĄmĘ’Ă ZrĆ’¡ĎhĎ ‘m
¿Č S
Ę tŇĂ wĘ
yt
ĳŇĂ rĎmĘ’Ă lF
¡Č JČ lE¿ČêĂ
: bŇW
Ć ‘ĲĄ=ylĄ‘Ğ Myb
¡ŇĂ ybŇĂ rĘkŇĂ wĘ

+p10 , sŘ30

21

22
23

24
25
26
27

28

29

30

hŇrĎB
ĳĄdČŇ’ĞwĲČ MyĂm¡Čè
Ď hČ Cnyz¿Ă’ĞhĲČ bl
yxĂŔqĘlĂ ÉrTĎUĎJČ PŇrą
Ł ‘ĞyĲČ 2
’S
Ć dŔĆ=ylĄ‘Ğ MrăĂy‘ĂW
Ę JĂ

yk
ìIĘrĘmĆ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.27 .s"tw ‘"t Nk MtĎb
Ł’
Ğ lČ w’ ,V"x Nk wytĎb
Ł’
Ğ lČ yt‘bVn l"n v.21
.wŁmŁVŁ hŁyŁbŁ Nmysw dwm‘ V’rb hdĎy‘Ă’ĎwĘ hgwmb v.28 .‘"tw b"d Nkw Myrbdh=lJĎ ’"s v.28 .Vgd d"wy
hwYmh yk ,[29:9] MybYn Mt’ +g Myrdsw .+‘ Myqwspw .hynd’ [29:9—31:30] hVrph MV v.30
tw’m VVw Mypl’ t‘br’ twytw’w .rV‘w Myt’mw Pl’ Mylmw .[31:14] hVm=l’ y"y rm’yw ,[30:11] t’zh
yt‘BĎVn n"bw t"ybh txt xtpb yt‘BČVn ’rwq ’"b ,[31:21] yêĂ‘ĘBČS
Ę nĂ rV’ +’ Pwlxw .hnmVw My‘Vtw
+’ +tkw[29:12] Ktw’ Myqh N‘ml +’ qspw .[31:20] ’y‘g ’lb hmd’h=l’Ć Pwlx ’lbw .t"ybh txt Zmqb
ghnmk ’"n qwsp d‘ +’ qwsp b"k Nmys +b l’wmVb +hl dwd rbdyw hrTph v.1 .bl .[29:22] MyybYw
rpwV w‘qt Nymyysmw +y qwsp d‘ +b qwsp d"y Nmys ‘Vwhb l’rVy hbwV Nylyhtm MyznkV’hw : Mydrpsh
.z"k qwsp d‘ w"T qwsp +b Nmys l’wyb

32. 3–17

wnyz’h

: CnyhĲĄŁl’ŇĲlĄ ldŇĆŁgŇ¡ Cb¿ŇhĎ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ wyk
¡ŇĎ rĎDĘ=lkĎŇ yJ
¿Ă
: ’ChĲ rS
¡Ď yĎwĘ qyD¿ĂYČ
: lê
Ł Ĳ lĘtŇČ pŇĘ Cř Su¡Ą‘Ă roD¿
Mk
ĳĎŇ xĎ âlăwĘ lb
¡ĎŇ nĎ M‘¿Č
: ìŇĲnĆ nĘk
ŁŇĲ yĘwĲČ ì¡ŇW
Ę ‘ĲĎ ’Ch¿
rd
ŁŇĳwĎ=rDĲŁ tŇonăS
Ę CnyB
¡Ă
: ëŇĲlĎ CrmĘ’Ňy¿ŁwĘ ìŇyn¡ĆqĄzĘ
MdĳŇĎ’Ď ynăĄBĘ od¡ŇyrĂpŇĘ hČBĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ rj
¡Č sĘmĂlĘ
: otŇĲ lĎxĞĲnČ lbĆŇ¿xĆ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ
Nm
Łĳ S
Ă yĘ ll
ăĄ yĘ Cht
Ł Ň¡ bŇĘ C
: onĲy‘Ą NoS
¿ y’ĂJĘ ChnĘr¡Ć~ĘyĂ
PŇ ĳĄxrČyĘ
ř wyl
¡Ď zĎoGĲ=l‘Č
: otŇĲ rĎbŇĘ ’Ć=l‘Č Ch’
¡Ą v
Ď yĂ
: rkĲĎŇnĄ l’
¿Ą oU¡‘Ă Ny’¿ĄwĘ
ydĳŇĎW
Ď tŇŁbăŇCnêĘ lk
¡ČŇ ’ŇIŁwČř
: rCYĲ Sym
¿Ă lĘxČmĲĄ NmĆ¡S
Ć wĘ
MyrĂÁJĎ bŇlĆxĄÄ=M‘Ă
hŇĳFĎ xĂ tŇoyălĘJĂ bŇlĆ¡xĄ =M‘Ă
T‘ĎŔbŇĘ IĂwČ ÉNCrřS
Ě yĘ Nm
ąČ S
Ę IĂwČ
ChW
ĎŔ ‘Ď HČolă’Ĺ ÉSF
Ł IĂwČ
MyrĳĂzĎBĘ Ch’
¡Ě nĂqĘyČ
HČŁlŔ’Ĺř âlă ÉMydĂŇè
Ą lČ CxęBĘzĘyĂ
C’BĎŔ bŇră
Ł uĎmĂ ÉMyS
Ă dĎŇxĞ

3
4

5
6

7

8

9
10

11

12
13

14

15

16
17
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’rĳĎqĘ’Ć ho¡ĎhyĘ MS
¿Ą yJ
ËĂ
olŔ‘ĽjĲĎ Mym
ăĂ êĎ ÉrC~ř hČ
lwĆ‘ĎŔ Ny’ăĄwĘ ÉhnĎCm’Ĺ l’
ąĄ
Mm
ĳĎ Cm wynăĎBĎ âQ¡ olË tŇ¿xĄ S
Ă
tŇ’ŇŁzŔ=ClmĘgŇĘ êĂ ÉhoĎhylĘ hČř
ìŇnĆŔuĎ ìŇyb
ăŇĂ ’Ď É’Ch=’olhĞ
MlĎŔo‘ tŇomăyĘ ÉrŁkŇzĘ
ìŇdĘŇGĄŔyČwĘ ÉìybÄĂ ’Ď l’
ąČ S
Ę
MyĂŔoG ÉNoylĘ‘Ć lx
ąĄ nĘhČBĘ
MyUĂŔ‘Č tŇŁlăbĚŇGĘ Éb~ĄyČ
oUĳ‘Č ho¡ĎhyĘ qlĆ¿xĄ yJ
ËĂ
rBĎŔdĘŇmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCh’ĄÄYĎmĘyĂ
ChnĄŔnĘobăŇyĘ ÉChnĘbĆÄbŇĘ ŁsĲyĘ
oeŔqĂ ry‘ăĂyĎ ÉrS
Ć nĆÄJĘ
ChxĄŔuĎyĂ ÉwypĎŇnĎJĘ Wrą
Ł pŇĘ yĂ
Cex
ĳĆ nĘyČ dŇdăĎŇBĎ ho¡ĎhyĘ
ZrĆ’ĎŔ ytwřmbă=l‘Č ÉChbĄÄJĂrĘyČ
‘lČiĆŔmĂ ÉSbČŇdĘŇ ChqąĄnĂIĲĄwČ
N’ŇŁYę bŇăĄlxĞwĲČ rqÁĎ BĎ tŇ’ÄČ mĘxĆ
MydĂŔCê‘ČwĘ ÉNS
Ď bĎŇ=ynĲĄBĘ Myl
ąĂ y’ĄřwĘ
: rmĆxĲĎ=hŇêĆS
Ę êĂ bŇ¡Ď‘
n Ą=MdČŇwĘ
tŇĎ yW
ĳĂ JĎ tŇĎ yb
ăŇĂ ‘Ď êĎnĘm
¡Č S
Ď
: otŇĲ ‘ĎS
ĲĚ yĘ rCY¿ lB
¡Ą nČyĘwČ
: ChsĲĚy‘ĂkŇĘ yČ tŇŁb¡Ň‘ĄotŇĲ BĘ
MC‘ĳdĎŇyĘ âlă Myh
¡ĂŁl’Ĺ

’l
dwxl lhČ y‘drhnl ,dwxl hoĎhylĘ dwxl hČ y’rwsl Nk v.6 .ytbr +h v.6 .ytbr +p v.5 .ytbr +Y v.4
ytĄomBĎ v.13 .lwgs PxĆrČyĘ ’"s v.11 .w"Td Nkw ’dx hlm hoĎhylĘhČ ’"sbw ,’rz‘ rpsb Nkw dwxl hoĎhyĘ
Nk v.15 .hTyVh V’rb wxyry Vmwxb Nk v.14 .‘"tw V"x Nk ChlĄkĂ’
Ğ yČ l"n v.13 .yrq ytĄm
ĽBĎ ,bytk
.w"T qwsp ly‘l Nyy‘ : yrqw bytk HČol’
Ĺ ’"sb ,yrq HČol’
Ĺ v.17 .rsxd rsx NrĚS
Ě yĘ yllhb ,ymlVwry
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yřS
Ă ĳêĆ

ì¡ŇdĘŇĲlĎ yĘ rCY¿
Z’
ĳĎ nĘIĂwČ ho¡ĎhyĘ ’rĘI¿ČwČ
MhĆŔmĄ ÉynČpĎŇ hŇrĎyê
ąĂ sĘ’Č rmĆ’ŇŁIęwČ
hŇUĎhĄŔ Étk
ŁŇ jĚhĘêČ rodŇą yJ
ăĂ
l’ĄŔ=âlbŇĘ ynĂC’ănĘqĂ MhĄť
M‘ĎŔ=âlBĘ M’
ăĄ ynĂqĘ’Č ÉynĂ’ĞwĲČ
yjĂŔ’ČbŇĘ hŇăxĎ dĘŇqĲĎ ÉS’Ą=yJĂ
HlĎŔbĚŇywĲĂ ÉZrĆ’ĆÄ lkČŇ’ŇŁêąwČ
tŇo‘ĳrĎ omyl
¡Ą ‘Ď hŇ¿jĆ sĘ’Č
PŇS
Ć r¡Ć ymĄ¿xĚ lĘC bŇ‘ËĎrĎ yz¿ĄmĘ
MBĎŔ=xQČS
Č ’Ğ Étm
Ł hĄBĘ=NS
Ćř wĘ
bŇrĆxĆŔ=lJĆS
Č êĘ ÉZCxmĂ
hŇlĎŔCtŇBĘ=MGČ ÉrCxBĎ=MGČ
Mh
ĳĆ y’ĄpŇĘ ’Č yêĂrĘm¡Č’Ď
rCgŔ’Ď ÉbyĄo’ s‘ČJ
ąČ ylĄęCl
hŇmĎrĎŔ CndăŇĄyĎř ÉCrmĘ’ŇyĲŁ=NjĆ
hŇUĎĳhĄ tŇoY¡‘Ą dŇ¿bČŇ ’
Ł yogËŇ=yJĂ
tŇ’ŇŁzĳ ClyJ
ăĂ W
Ę yČ Cm¡kŇĘ xĲĎ Cl¿
PŇlĆ’ĆŔ ÉdxĎ’Ć PŇŁDąrĘyĂ hŇkÂĎ y’Ą
MrĎŔkĎŇmĘ MrăĎCY=yJĲĂ Éâl=M’Ă
MrĳĎCY Cnr¡ĄCYkŇĘ âl¿ yJ
ËĂ
MnĎŔpŇĘ GČ ÉMŁdŇsĘ NpĆŇąĆm
G Ă =yJĲĂ
SřorŔ=ybĄŇeĘ‘Ă ÉombĄÄnĎ‘Ğ
Mn
ĳĎyyĄ Mn¡ĂyeĂêČ tŇm
¿Č xĞ
ydĳĂŇUĎ‘Ă sm
ăĚ JĎ ’Ch¡=âlřhĞ

32. 18–34

: Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ MCr¡‘ĎW
Ę âl¿
: ìŇĲlĆ lĘŁxĲmĘ l’
¿Ą xJ
¡Č S
Ę êĂwČ
: wytĲŇĎ nŁbŇĘ C wyn¡ĎBĎ s‘ČJ
¿Č mĂ
Mt
ĳŇĎ yrĂxĞ’ĲČ hŇm
ăĎ hŇ¡’Ć rĘ’Ć
: MB
ĲĎ Nm
¿Ěř ’Ą=âlĲ Myn¡ĂBĎ
Mh
ĳĆ ylĄbŇĘ hČBĘ ynĂCs¡‘ĞJĲĂ
: MsĲĄy‘ĂkŇĘ ’Č lb
¡ĎŇ nĎ yogŇ¿ BĘ
tŇyê
ĳĂ xĘêČ lo’ăS
Ę =dŇ‘Č dŇq¡ČyêĂwČ
: MyrĲĂhĎ yd¿ŇĄsĘomĲ Th
¡Ą lČêĘwČ
: MB
ĲĎ =hŇQĆkČŇ’Ğ y~
¡Č xĂ
yrĳĂyrĂmĘ bŇTĆqăĆwĘ
: rpĲĎŇ‘Ď yl
¿Ą xĞŁzĲ tŇm
¡Č xĞ=M‘Ă
hŇĳmĎ y’Ą Myr¡ĂdĎŇxĞmĲĄC
: hŇb
ĲĎŇ yW
Ą Sy’
¿Ă =M‘Ă qn
¡Ąoy
: MrĲĎkŇĘ zĂ Son¡’ĹmĲĄř hŇtŇĎ yB
¿Ă S
Ę ’Č
omyrĳĄYĎ Cr¡JĘnČyĘ=NjĆ
: tŇ’ŇŁzĲ=lJĎ l‘¿ČjĎ ho¡ĎhyĘ âl¿wĘ
: hŇĲnĎ CbŇêĘ Mh
¡Ć BĎ Ny’¿ĄwĘ
: MtĲŇĎ yrĂxĞ’ĲČlĘ Cnyb
¡ŇĂ yĎ
hŇĳbĎŇ bĎŇrĘ CsynăĂyĎ MyĂn¡ČS
ĘC
: MrĲĎyGĂsĘhĂ ho¡ĎhywĲČ
: MylĲĂylĂjĘ Cnyb
¡ŇĄ yĘ’
Ł Ĳ wĘ
hŇrĳĎm
Ł ‘Ğ tŇŁm¡dĘŇè
Č mĂC
: oml
ĲĎ tŇr¡
Ł r
Ł mĘ tŇŁl¿JĘS
Ę ’Č
: rzĲĎkŇĘ ’Č Myn¡ĂtŇĎ jĘ S’Ňr¿
Ł wĘ

Mwtx
.yrY =NS
ĲĄ wĘ ’"s ,yllhb Nk v.24 .yrqw bytk NCm’Ą ’"sb ,yrq NCm’Ą ’"s v.21 .’ry‘z +y v.18
Nkw Vgd Son’
ĹUĄ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nkw htypr M"mh wxyryb Nk v.27
,yrq S’r
Ł v.32 .d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,b"dx ,b"d ,’"d Nkw ’lm CnydĄyĎ ’"s v.27 .b"dw ’"d
.’lm ’olh
Ğ ’"s v.34 .V"x Nkw yrqw bytk S’r
Ł ’"sb

18
19
20

21

22

23
24

25

26
27

28
29
30

31
32

33
34

32. 35–47

MQĄŔS
Ă wĘ ÉMqĎnĎ yl
ąĂř
MdĎŔy’Ą Moyă ÉborqĎ yJ
ąřĂ
oUŔ‘Č ÉhoĎhyĘ NydąĂŇyĎ=yJĲĂ
dŇyĎŔ tŇlČzĘă’Ď =yJĂ Éh’ĆrĘyĂ yJ
ąĂ
omyh
ĳĄl’Ĺ y’ăĄ rm
¡Č ’ĎwĘ
ClkĄŔ’ŇyŁ ÉomyxĄÄbĎŇzĘ bŇlĆąxĄ rS
ĆÄ ’Ğ
MkĆŔrĚzĘ‘ĘyČwĘ ÉCmCqÄyĎ
’ChŔ ÉynĂ’Ğ ynąĂ’Ğ yJ
ăĂ hŇêęĎ ‘Č ű C’ărĘ
hŇIęĆxČ’ĞwĲČ tŇym
ăĂ ’Ď ynÌĂ’Ğř
: ly~ĲĂmČ yd¡ĂŇIĎmĂ Ny’¿ĄwĘ
: Ml
ĲĎ ‘ŁlĘ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ yx
¿Č yêĂrĘmČě’ĎwĘ
ydĳĂŇyĎ Tj
¡Ď S
Ę mĂBĘ zx
¿Ą ’ŇŁtŇwĘ
: MQ
ĲĄ S
Č ’Ğ y’
¡Č nĘW
Č mĘlĂwĘ
rW
ĳĎ BĎ lk
ăČŇ ’Ňê
Ł yB
¡Ă rĘxČwĘ
: bŇyĲĄo’ tŇo‘¿rĘjČ S’Ňr¡
Ł mĄ
MouĳyĂ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ=MdČŇ yJ
¿Ă
: oUĲ‘Č otŇ¡ mĎřdĘŇ’Č rj
¿ĆkŇĂ wĘ
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: ytĲŇĎ r
Ł YĘo’ĲBĘ MCtŇ¡ xĎ
Ml
ĳĎ gŇĘ rČ TCmăêĎ tŇ‘¡ĄlĘ
: oml
ĲĎ tŇŁd¿ŇtŇĂ ‘řĞ Sx
¡Ď wĘ
Mx
ĳĎ nĆtŇĘ yĂ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ=l‘ČwĘ
: bŇCzĲ‘ĎwĘ rCY¿‘Ď spĆŇ¡’Ć wĘ
: obŇĲ Cys
¿Ď xĎ rCY¡
Mk
ĳĎŇ ysĂnĘ NyyăĄ Cê¡S
Ę yĂ
: hŇrĲĎtŇĘ sĂ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ yh
¿řĂ yĘ
ydĳĂŇUĎ‘Ă Myh
¡ĂŁl’Ĺ Ny’¿ĄwĘ
’jĎŔrĘ’Ć ynăĂ’ĞwĲČ ÉyêĂYĘxÄČ mĎ
ydĳĂŇyĎ MyĂm¡ČS
Ď =l’Ć ’v
¿Ď ’Ć=yJĲĂ
yBĂŔrĘxČ qrăČBĘ ÉytŇĂ oeřS
Č =M’Ă
yrĎŔYĎlĘ ÉMqĎnĎ bŇyS
ąĂ ’Ď
MDĎŔmĂ Éy~ČxĂ ryJ
ąĂ S
Ę ’Č
hŇyĎŔbŇĘ S
Ă wĘ É llĎxĎ MDąČmĂ
oUŔ‘Č ÉMyĂogŇ CnynąĂrĘhČ
wyrĎŔYĎlĘ bŇyS
ăĂ yĎ ÉMqĎnĎwĘ

M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’ĎBĘ tŇ’ŇŁE¡hČ=hŇrĲĎyè
Ă hČ yr¿ĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’Ć rB
ËĄdČŇyĘwČ hŇS
Ćę m
Ł ’b
Ł ăŇ IĎwČ
hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć rB
ËĄdČŇlĘ hŇS
Ćę m
Ł lk
ăČŇ yĘwČ : NCnĲ=NBĂ ‘ČS
¿Ą ohwĘ ’Ch¡
MyrĂŔbĎŇDĘhČ=lkÄĎ lĘ MkĆŔbŇĘ bČŇlĘ CmyW
ăĂ ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l’Ć
rm
Łă S
Ę lĂ MkĆŔynĄBĘ=tŇ’Ć ÉMCĚYČêĘ rS
ąĆ ’Ğ MoIĳhČ Mk
¡ĆŇ BĎ dŇy‘¿ĂmĄ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ
É’Ch qr¿Ą rbĎÄdĎŇ=âlĲ yJĂţ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇr¿ĎoêhČ yr¡ĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’Ć tŇoWŔ‘Ğl
ĲČř
hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l‘Č ÉMymĂyĎ CkŇyrąĂ’ĞêĲČ hŇEĆęhČ rb
ăĎŇ DĎbČŇC Mk
ĳĆŇ yIĄxČ ’Ch¡=yJĂ MJĆŔmĂ
: HêĲĎS
Ę rĂlĘ hŇUĎ¡S
Ď NDËĄrĘIČhČ=tŇ’Ć MyrÌĂbŇĘ Ł‘Ĳ MêÁĆ ’Č rS
ĆÄ ’Ğ
rbdyw
.qwsp Vyr borqĎ yJĂ y’xndml ,qwsp dx y’br‘ml Nk v.35 .‘"tw V"x ,’"t Nk MoylĘ = +yl l"n v.35
Nk v.39 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x ,’"t Nk CyhĘyĂ l"n v.39 .’lm todtĂ‘Ğ yllhb ,ymlVwry Nk v.36
Nkw ly‘lm ÉytĂoeÄS
Č wxyryb hyl‘ rsmn hrsmb v.41 .qwsp Vyr tymĂ’Ď ynĂ’
Ğ y’xndml ,qwsp dx y’br‘ml
.s"tw ‘"t ,y"t ,V"x ,b"d Nkw toW‘ĞlČwĘ ’"s v.46 .‘"tw V"x Nk tmČdĘ’Č l"Y v.43 .w"d
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32. 48–33. 10

žrhČ=l’Ć hŇlĄÃ‘Ğ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇ¡Ćh
E Č MoI¿hČ MYĆ‘ËĆBĘ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉhoĎhyĘ rB
ąĄdČŇyĘwČ
oxĳrĄyĘ ynăĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ bŇ’ĎŔom ZrĆ’ăĆBĘ ÉrS
Ć ’Ğ obęnĘ=rhČ hŇEĆÁhČ MyrĂÄbĎŇ‘ĞhĲĎ
: hŇEĲĎxĚ’ĞĲlČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ Nt
ËŇĄ nŁ yn¿Ă’Ğ rS
ĆÄ ’Ğ N‘ČnČŔJĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć Éh’ĄrĘC
tŇmÂĄ =rS
Ć ’ĞJĲČ ìŇyřU
ĳĆ‘Č=l’Ć PŇ s’
¡Ą Ď hĲĄwĘ hŇUĎS
ĎŔ hŇăĆl‘Ł ÉhêĎ’Č rS
ąĆ ’Ğ ÉrhĎBĎ tŇmĚęC
yBĂę MêÁĆ lĘ‘ČmĘ rS
ĆÄ ’Ğ ž l‘Č : wyUĲĎ‘Č=l’Ć PŇsĆ¡’Ď IĄwČ rhĎŔhĎ rh
Ł ă BĘ ÉìyxÄĂ ’Ď Nrą
Ł hĞ’ĲČ
=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ l‘ăČ NY
ĳĂ =rBČdĘŇmĂ Sd¡ŇĄqĎ tŇ¿bČŇ yrĂmĘ=ymĲĄBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉëotŇBĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć hŇă’Ć rĘêĂ dŇgĆŇ¡eĆmĂ yJ
¿Ă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ ytŔĂ o’ ÉMêĆS
Ę DČqĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ Nt
¡ŇĄ nŁ yn¿Ă’Ğ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l’Ć ’obŔtŇĎ âlă ÉhUĎS
ĎÄ wĘ
+p11 , sŘ31

48, 49

50
51

52

l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’
¿Ă hŇËS
Ćm
Ł ëŇr¿ČBĄ rS
ĆÄ ’Ğ hŇkĎęrĎBĘhČ tŇ’ŇŁzăwĘ gl
É‘ČypÄĂ oh omlĎŔ Éry‘Ăv
Ą mĂ xrąČzĎwĘ É’BĎ yn¿ČyiĂmĂ hoĎÂhyĘ rmČę’ŇIŁwČ : otŇĲ om yn¡ĄpŇĘ lĂ 2
PŇ’Čť : oml
ĲĎ td¡řV’¿ oněymĂymĲĂ SdŇĆq
Ł ĳ tŇŁbăŇbŇĘ rĲĂmĄ hŇt
¡ŇĎ ’ĎwĘ NrĎŔ’ŇjĎ rh
ăČ mĄ 3
: ìŇytĲŇĆ r
Ł BĘDČmĂ ’v
¡Ď yĂ ìŇlĆŔgŇĘ rČřlĘ CJăêĚ ÉMhĄwĘ ìŇdĳŇĆyĎBĘ wyS
¡Ď ŁdŇqĘ=lJĎ MyUĂŔ‘Č bŇăbĄŇ x
Ł
ëŇlĆĳmĆ NCr¡S
Ěř ybĲŇĂ yh
¿Ă yĘwČř : bŇŁqĲ‘ĞyĲČ tŇ¿ČQhĂqĘ hŇ¡S
Ď rĎomĲ hŇĳĆSm
Ł Cnl
¡Ď =hŇCĎYĂ hŇr¿Ďoê 4, 5
tŇm
Ł ĳ yĎ=l’ČwĘ Nb
¡ĄŇ C’rĘ yx
¿Ă yĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă dŇxČ¡yČ M‘ĎŔ yS
Ą ’ŇrăĎ ÉPiĄ’ČtŇĘ hĂBĘ 6
‘m
ąČ S
Ę ůrmČ’ŇIŁwČ ÈhdĎŇChylĲĂ tŇ’ŇŁzăwĘ
: rjĲĎsĘmĂ wyt
¡ŇĎ mĘ yh
¿Ă ywĂ 7
wyr¡Ď~ĎmĂ rzĆ‘¿ĄwĘ olŔ bŇrăĎ ÉwydĎŇyĎ Ce’
ĳĆ ybŇĂ êĘ oU¡‘Č=l’ĆwĘ hŇdĎŔChyĘ loqă ÉhoĎhyĘ
: hŇyĲĆhĘêĲĂ
hŇiĎŔmČBĘ ÉotŇyiĂnĂ rS
ąĆ ’Ğ ìŇdĳŇĆysĂxĞ Sy’
ăĂ lĘ ìŇyr¡ĆC’wĘ ìŇyU
¿Ć êĚ rmČŔ’Ď ywăĂlĄlĘC 8
wytŔĂ y’ĂrĘ âlă ÉoU’ĂlĘC wyb
ąŇĂ ’ĎlĘ rmÂĄ ’
Ł hĲĎ : hŇb
ĲĎŇ yrĂmĘ ym
¿Ą =l‘Č Chb
¡ĄŇ yrĂêĘ 9
ìŇtŔĆ rĎmĘ’Ă ÉCrmĘS
ĲĎ yJ
ąĂ ‘dĳŇĎyĎ âlă wn¡řb=tŇ’ĆwĘ ryJĂŔhĂ âlă ÉwyxĎ’Ć=tŇ’ĆwĘ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂlĘ ì¡ŇtŇĘ rĲĎotŇwĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČlĘ ÉìyTĆÄjĎS
Ę mĂ Crąoy : CrY
Ł Ĳ nĘyĂ ì¡ŇtŇĘ yrĲĂbŇĘ C 10
wmyVy
’whw .b"n Myqwspw .blk [32:1—52] hVrph MV v.52 .s"tw ‘"t ,V"x ,b"d Nkw ìUĆ‘Č ’"s v.50
’wh twlm ytV Pwlxh Nm hbw .hVVw MyrV‘w tw’m Mypl’ twytw’w .rV‘ hVmxw tw’m VV Mylmw . +’ rds
yhyw hrTph v.1 .gl .[32:10] wh’YmyĲĂ ,Pkh txt w’ wwh txt ’y‘g M’ wplhtn ,[32:6] KnnkyĘwĲČ KV‘
,yrq tDČ S’Ą w’ tDĎ S’Ą ,bytk td
ŁS
Ą’
Ğ w’ tD
ŁS
Ę ’Č v.2 .x"y qwsp d‘ +’ qwsp +’ ‘Vwhyb hVm twm yrx’
d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,g"d ,g"dx ,b"dx ,b"d Nkw yrqw bytk xtpb tDČ w’ Zmqb tDĎ S’Ą ’"sb
,yllhb Nk v.5 .yhĂywĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5 .V"xw w"d ,b"d Nkw ’lm ìylĆgĘrČlĘ ’"s v.3 .V"xw
.r"tw s"t ,‘"t ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk wynĎBĎ ’"sb ,yrq wynĎBĎ ,bytk onBĘ v.9 .NrĚCSybĂ ymlVwry

33. 11–34. 1

hkrbh t’zw
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olŔyxĄ ÉhoĎhyĘ ëŇrąĄBĎ : ìŇxĲĆBĘzĘmĂ=l‘Č lyl
¡Ă kĎŇwĘ ìŇjĆŔ’ČBĘ ÉhrĎoTqĘ CmyW
ąĂ yĎ
: NCmĲCqyĘ=NmĂ wy’
¡Ď nĘW
Č mĘC wym
ËĎ qĎ MyĂnÌČtŇĘ mĎ ZxÄČ mĘ hŇĳĆYrĘêĂ wyd¡ĎŇyĎ l‘Čp
ŁŇ¿ C
12 P
Ň ąpĄŇ x
Ł wyl
ĳĎ ‘Ď xTČ¡bĆŇ lĎ śNJ
Ł¿ S
Ę yĂ hoĎŔhyĘ dŇydăĂŇyĘ rmČŔ’Ď Nm
ăĂ yĎnĘbŇĂ lĘř
13 rm
ČŔ ’Ď PŇ soyl
ăĄ Ę C
: Nk
ĲĄŇ S
Ď wyp
¡ŇĎ ytŇĄ JĘ Nyb
¿ŇĄ C MoIŔhČ=lJĎ ÉwylĎ‘Ď
: tŇxČêĲĎ tŇYĆ¿bĆŇ r
Ł Moh¡êĘmĂC lFĎŔmĂ ÉMyĂmČÄS
Ď dŇgĆŇąUĆ mĂ oYĳrĘ’Č ho¡ĎhyĘ tŇkĆŇr¿Ćb
Ł Ň mĘ
14, 15 Md
ŇĆqĳĆ=yrĄrĘhĲČ S’Ňr¡
Ł mĄC : MyxĲĂrĎyĘ SrĆG¿Ć dŇgĆŇ¡UĆ mĂC SmĆĳS
Ď tŇŁ’ăCbŇêĘ dŇgĆŇ¡UĆ mĂC
16 h
ŇĳĆs
n Ę yn¡ĂkŇĘ ŁSĲ NoY¿rĘC HâĎŔlmĘC ZrĆ’Ćť dŇgĆŇUĆęmĂC : Ml
ĲĎ o‘ tŇo‘¿bŇĘ GĂ dŇgĆŇ¡UĆ mĂC
17 rd
ăĎŇhĎ orÁoS rokÄBĘ : wyxĲĎ’Ć ryz¿ĂnĘ dŇq
Ł ¡ dĘŇqĎlĘC PŇsĄŔoy S’Ňră
Ł lĘ ÉhtŇĎ ’ŇobÄêĎ
ÉMhĄwĘ ZrĆ’ĳĎ=ysĄpŇĘ ’Č wD¡ĎxĘyČ xG
¿ČnČyĘ MyU
ËĂ ‘Č MhĆęBĎ wynĎŔrĘqČ ÉM’ĄrĘ ynąĄrĘqČwĘ olę
18 rm
ČŔ ’Ď NăĚlCbŇzĘlĂwĘ
: hŇè
ĲĆ nČmĘ yp
¿ŇĄ lĘ’Č Mh
¡Ą wĘ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć tŇobăŇbŇĘ rĲĂ
19 C’rĎ
Ŕ qĘyĂ=rhČ ÉMyUĂ‘Č : ìŇyl
ĲĆ hĎŁ’ĲBĘ rk
¡ĎŇ Vřv
Ď yĂwĘ ìŇĳtŇĆ ’ŇYĄBĘ N¡ĚlCbŇzĘ xm
¿Č W
Ę
: loxĲ ynĄCm¿TĘ yn¡ĄpĚŇW
Ę C CqnĎŔyyĂ ÉMyUĂyČ ‘pČŇąS
Ć yJ
ăĂ qdŇĆY
ĳĆ=yxĄbŇĘ zĂ CxăBĘzĘyĂ MS
¡Ď
20 P
Ň r¿ČTĎwĘ NkĄŔS
Ď ’yb
ăŇĂ lĎJĘ dŇĳGĎ bŇyx
ăĂ rĘmČ ëŇCr¡BĎ rmČŔ’Ď dŇgăŇl
ĎĘ C
21 NCp
ĳŇ sĎ qq¡Ąx
Ł mĘ tŇq¿ČlĘxĆ MS
ËĎ =yJĂ olŔ ÉtyS
Ă ’ŇrĄ ’rĘIąČwČ : dŇŁqĲdĘŇqĎ=PŇ’Č ‘Čor¡zĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=M‘Ă wyT
¡Ď jĎS
Ę mĂC hŇW
ĎŔ ‘Ď ÉhoĎhyĘ tŇqąČdĘŇYĂ M‘ĎŔ yS
Ą ’ŇrăĎ É’tŇĆ IÄĄwČ
22, 23 yl
ăĂ êĎpŇĘ nČlĘC : NS
ĲĎ BĎhČ=NmĂ qe
¡ĄzČyĘ hŇĳĄrĘ’
y Č rCGă ND¡Ď rmČŔ’Ď NdăĎŇlĘC
: hŇS
Ď rĲĎyĘ Mor¡dĎŇwĘ My¿Ď hoĳĎhyĘ tŇăJČ rĘBĂ ’l
¡Ą mĎC NoYŔrĎ ‘b
ăČŇ W
Ę ÉylĂêĎpŇĘ nČ rmČŔ’Ď
24 wyx
ĎŔ ’Ć ÉyCYrĘ yh
ąĂ yĘ rS
ĳĄ ’Ď Myn¡ĂBĎmĂ ëŇCr¿BĎ rmČŔ’Ď rS
ăĄ ’ĎlĘC
25, 26 Ny’
¿Ą : ìŇ’ĲĆbŇĘ DĎ ìŇym
¡Ć yĎkŇĘ C ìŇĳĆřl‘ĎnĘmĂ tŇS
Ćx
Ł ¡ nĘC lz¿ĆrĘBČ : olĲgŇĘ rČ NmĆ¡è
Ć BČ lb
¿ĄŇ T
Ł wĘ
27 yh
ĄŁlă’Ĺ ÉhnĎ‘ŁmĘ : MyqĲĂxĎS
Ę otŇ¡ wĎ’ĞgĲČŇbŇĘ C ìŇrĆŔzĘ‘ĆbŇĘ ÉMyĂmČÄS
Ď bŇąĄkŇ r
Ł NCrĳS
Ě yĘ l’
¡Ą JĎ
: dŇmĲĄS
Ę hČ rmĆ’ŇI¿ŁwČ bŇ¡Ąo’
y ìŇynËĆjĎmĂ SrĆgÌŇyĘwČ
Ď Ml
ĳĎ o‘ tŇŁ‘ăr
Ł zĘ tŇxČê
¡Č mĂC MdŇĆqĆŔ
28 Sorĳyt
ŇĂ wĘ Ng
ăĎŇ DĎ ZrĆ’¡Ć=l’Ć bŇŁqŔ‘ĞyĲČ Ny‘ăĄ ÉddĎŇBĎ xTČąBĆ l’ĄÄrĎW
Ę yĂ žNJ
Ł S
Ę IĂwČ
29 ‘S
ăČ on M‘Čť ìŇomękĎŇ ym
ăĂ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ìŇyrĆÄS
Ę ’Čř : lTĲĎ=CpŇrĘ‘ČyĲČ wym
¡Ď S
Ď =PŇ’Č
hŇê
¡Ď ’ČwĘ ëŇlĎŔ ÉìybĆÄyĘ’
Ł Ĳ CS
ą xĞJĲĎyĂwĘ ìŇĳtŇĆ wĎ’ĞGĲČ bŇrĆx
¡Ć=rS
Ć ’ĞwĲČ ìŇrĆŔzĘ‘Ć Ng
ăĄŇ mĎ hoĎŔhyB
ĲČ
dl Éb’Ďom tŇŁb
ąŇ rĘ‘ČmĲĄ hŇS
ĆÁ m
Ł l‘ČIČÄwČ
: ëŇrĲ
Ł dĘŇtŇĂ omyt
¿ŇĄ omB
ĲĎ =l‘Č
hoÌĎhyĘ Ch’ĄÄrĘIČwČ oxĳrĄyĘ ynăĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ hŇGĎŔsĘjĂhČ S’ŇŁrřť obŔnĘ rh
ăČ =l’Ć
11

Zr’h=lk=t’
Nyy‘ v.18 .‘"tw V"x Nk PpĄx
Ł wĘ xTČĳĆl
b Ď NkVy l"n v.12 .r"tw s"t ,‘"t ,V"x Nkw NmĂyĎnĘbĂlĘC ’"s v.12
,’"yd ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ’lm ìylĆ‘ĎnĘmĂ ’"s ,rsx yllhb Nk v.25 .x"y +l tyV’rb
.w"dw h"dx ,g"d Nkw xnwm V’ră ’"s v.1 .dl .ytbr +’ v.29 .V"xw d"yd
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34. 2–12

ZrĆ’¿Ć=tŇ’ĆwĘ ylĂŔêĎpŇĘ nČ=lJĎ Ét’ĄwĘ : NDĲĎ=dŇ‘Č dŇ‘¡ĎlĘGĂhČ=tŇ’Ć ZrĆ’ËĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć
=tŇ’ĆwĘ : NorĲxĞ’ĲČhĎ MI¿ĎhČ dŇ‘¡Č hŇdĎŔChyĘ ZrĆ’ăĆ=lJĎ Ét’ĄwĘ hŇĳĆènČmĘC MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć
rmĆ’ŇŁIÄwČ : r‘ČY
Ł Ĳ =dŇ‘Č Myr¡ĂmĎêĘhČ ry‘¿Ă oxËrĄyĘ tŇ‘ÌČqĘBĂ rJÂĎ JĂhČ=tŇ’ĆwĘ bŇgĆŇeĆęhČ
Ébq
Ł ‘ĞyĲČlĘCĲ qx
ąĎ YĘyĂlĘ MhÄĎ rĎbŇĘ ’ČlĘ yêĂ‘ĘBČS
Ę nĂţ rS
ăĆ ’Ğ ÉZrĆ’ĎÄhĎ tŇ’ŇŁzą wylĎę’Ą hoĎÁhyĘ
tŇmĎIĎÄwČ : rb
Ł ŇĲ ‘ĞtĲŇČ âl¿ hŇUĎ¡S
Ď wĘ ìŇynĆŔy‘řĄ bŇĘ ìŇytăĂŇy’ĂrĘhĆ hŇeĎĳĆê
n Ę ’Ć ì¡Ň‘ĞrĘzČlĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
otŇą ’
Ł rB
Ł Ä qĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ yj
¿Ă =l‘Č bŇ¡’Ď om ZrĆ’¿ĆBĘ hoËĎhyĘ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇÌĆSm
Ł MS
ĎÁ
otŔrĎb
ăŇĚ qĘ=tŇ’Ć ÉSy’Ă ‘d¿ČŇyĎ=âlĲwĘ ro‘ĳjĘ tŇyB
ăĄ lCm¡ bŇ’ĎŔom ZrĆ’ăĆBĘ ÉyGČřbČŇ
hŇt
¿ŇĎ hĞkĲĎŇ=âl otŇĳ m
Ł BĘ hŇ¡ĎS
n Ď MyrËĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇÌ’Ď mĄ=NBĆ hŇS
Ćę m
Ł C : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č
tŇŁb¿ŇrĘ‘ĲČBĘ hŇËS
Ćm
Ł =tŇ’Ć l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ ynĄÄbŇĘ žCJbŇĘ IĂwČ : hŇŁxĲlĄř sn
¿Ď=âlwĘ on¡y‘Ą
NCnę=NBĂ ‘ČS
ăĚ ohywĲĂ : hŇS
ĲĆ m
Ł lbĆŇ¿’Ą yk
¡ŇĂ bŇĘ ym
¿Ą yĘ CmŔêĘIĂwČĲ Moyĳ MyS
¿Ă ŁlS
Ę bŇ¡’Ď om
wyl
ąĎ ’Ą C‘ÄmĘS
Ę IĂwČ wyl
ĳĎ ‘Ď wyd¡ĎŇyĎ=tŇ’Ć hŇËS
Ćm
Ł ëŇm
¿Č sĎ=yJĲĂ hŇmĎŔkŇĘ xĎ xČCră É’lĄmĎ
’yb
¿ŇĂ nĎ MqÄĎ =âlwĘ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ CWŔ‘ĞIĲČwČĲ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ
=lkĎŇlĘ : MynĲĂjĎ=l’Ć Myn¡ĂjĎ hoĎŔhyĘ o‘ădĎŇyĘ ÉrS
Ć ’Ğ hŇĳĆSm
Ł JĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂBĘ dŇo‘Ë
MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ hoĎŔhyĘ ÉoxlĎS
Ę rS
ąĆ ’Ğ MytęĂ pŇĘ oUĲhČwĘ tŇt
ŁÁ ’
Ł hĲĎ
lk
ŁŇ¡ lĘC hŇqĎŔzĎxĞhĲČ dŇIăĎhČ É lk
ŁŇ lĘC : oYĲrĘ’Č=lkĎŇlĘC wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ=lkĎŇlĘC hŇŁ‘¿rĘpČŇlĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘř hŇS
ĆŔ m
Ł hŇăW
Ď ‘Ď ÉrS
Ć ’Ğ lodŇĳGĎhČ ’răĎoUhČ
G

tyV‘w wyYxw .]w"T d"y Myrbd[ Znh Nmysw hVmxw MyVmxw tw’m ‘Vt Myrbd rpsd yqwsp Mwks
.‘br’w My‘Vtw Myt’mw Pl’ rV‘ h‘br’ Nylmw .]+y z"y Myrbd[ Kl wdtgy rV’ rbdh yp=l‘
Nmysw h‘bVw MyrV‘ ’"n : dx’w MyVlV wyrdsw .bYw tw’m hnmVw Pl’ ‘br’w MyVmx wytwytw’w
Mylht[ Mytwb‘b gx wrs’ Nmysw rV‘ dx’ wytwyVrpw .]z"y b"y ylVm[ qdY dygy hnwm’ xypy
MyVmxw h’m lkh ,h‘br’w MyrV‘w h’m twmwtshw h‘br’w MyVlV twxwtph Nyynm .]z"k x"yq
Vdx rV‘ ytV‘m rpsh twnV .]+x +b +’ l’wmV[ Mlyxny dwbk ’skw Nmysw twyVrp hnmVw
Nhb wkbV Mwy MyVlV Nhm ’Wy ,Mwy My‘bV yrh Vdxl rV‘b NwV’rh Vdxh d‘ Vdxl dx’b
.Mymy h‘bVw MyVlV ryytVn ,MyVlVw hVlV yrh hdyW Mhl wnykhW Mymy tVlVw
oxlČ v.7 .V"xw b"d Nkw yrqw bytk ’yĘGČbČ ’"sb ,yrq ’yĘGČbČ v.6 .Vgd Kyny‘BĘ yllhb ,ypr yqwbnzb Nk v.4
.l’w’g [33:1—34:12] hVrph MV v.12 .ytbr +l v.12 .b"d Nkw yrqw bytk oxlČ ’"sb ,yrq
MynmVw tw’m ‘Vtw Pl’ twytw’w .rV‘ MynVw tw’m Vmx Mylmw .[33:1] +’ rds ’yhw .’"m Myqwspw
.hkr’mb ,[33:28] lT=CprĘ‘ČyĲČ ,[33:17] PTx Myrp’ twbb
Ğ rĲĂ twlm ytV l‘ wrbxthw ,Pwlx hb Ny’w .h‘Vtw
.[34:7] wxl sn=’lw ,[33:9] wnb=t’w +b +wtkw
Note that the actual number of verses in this parashah is not 41 but 44.
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hmxŁhŁ rw’w Nmysw hVmxw My‘br’w tw’m hnmVw Mypl’ tVmx hrwth lk lV Myqwsph Mwks
.]+x +x ’rqyw[ Mymth=t’w Myrw’h=t’ NVxh=l’ Ntyw wyYxw .]w"k +l hy‘Vy[ Myt‘bV hyhy
tw’m VlV twytw’h lk rpsm .h‘br’w tw’m ‘br’ Pl’ MynmVw dx’ twlmh lk rpsm
h’m ’"n : h‘bVw MyVVw h’m Myrdsh lk rpsm .h‘bVw tw’m hnmVw Mypl’ t‘br’w Pl’
Nmysw My‘Vtw Myt’m twxwtph lk Nyynm .h‘br’w MyVmx twyVrph lk Nyynm .h‘br’w MyVmxw
h‘Vtw My‘bVw tw’m VlV twmwtshw .]z"T +d MyryVh ryV[ wydgm yrp lk’yw wngl ydwd ’by
twxwtp twyVrph lk Nyynm w’Wmn .]’"y +l rbdmb[ h‘bVb hVpn=l‘ rs’ hrs’=w’ Nmysw
Vmwx lV NwbVx .]+T +x Myrbd[ wb lk rsxt=’l Nmysw h‘Vtw MyVVw tw’m VV twmwtsw
.hnV My‘br’w tw’m hnwmW Mypl’ tVmx

The number of the verses of the book of Deuteronomy is 955 and the sign
is Znh [Deu 14.15]. And its middle point is, And thou shalt do according to the
tenor of the sentence which they shall shew thee [Deu 17.10]. And the words
are 14294. And its letters are 54892. And its sedarim are 31; other copies (say)
27; and the sign is, He that uttereth truth SHEWETH FORTH righteousness
[Pro 12.17]. And its parashiyot are 11; and the sign is, Bind the SACRIFICE
with cords [Psa 118.27]. The open sections are 34 and the closed 124; the total is
158 sections; and the sign is, And MAKE THEM INHERIT the throne of GLOry
[1Sa 2.8]. The years of the book are from the eleventh month on the first of the
month unto the first month on the tenth of the month, i.e. 70 days, 30 of them
were spent wherein they lamented and 3 days in which they provided food for
themselves, i.e. 33, there are left 37 days.
The number of the verses of the whole Pentateuch is 5845; and the sign is,
And the light of THE SUN shall be sevenfold [Isa 30.26]. And its middle point
is, And he placed on the breastplate the Urim and the Thummim [Lev 8.8]. The
number of all the words is 81440. The number of all the letters is 304807. The
number of all sedarim is 167; other copies (have) 154. The number of all the
parashiyot is 54. The number of all the open sections is 290; and the sign is, Let
my beloved come into his garden and eat his precious FRUITS [Sol 4.16]. And of
the closed sections 379; and the sign is, Or bound her soul by a bond WITH AN
OATH [Num 30.11]. The number of all the open and closed sections is found to
be 669; and the sign is, THOU SHALT Not LACK anything in it [Deu 8.9]. The
reckoning of the Pentateuch is 5840 years.

‘Vwhy
sŘ1

‘ČS
ăĚ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ hoĳĎhyĘ dŇbĆŇ‘ăĆ hŇ¡S
Ćm
Ł tŇom¿ yrËĄxĞ’ĲČ yhęĂ yĘwČ ’
rb
Ł Á ‘Ğ MCqÄ žhêĎ‘ČwĘ tŇĳmĄ yD¡ĂbŇĘ ‘Č hŇ¿S
Ćm
Ł : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇ¡S
Ćm
Ł tŇr¿ĄS
Ď mĘ NCnŔ=NBĂ 2
yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l’Ć hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ=lkĎŇwĘ ÉhêĎ’Č hŇEĆęhČ NDăĄrĘIČhČ=tŇ’Ć
Mk
ËĆŇ lĘgŇĘ rČ=PŇJĲČ ëŇrÌ
Ł dĘŇêĂ rS
ĆÄ ’Ğ MoqęmĎ=lJĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ Mh
¡Ć lĎ Nt
¿ŇĄ nŁ 3
NonÄbĎŇQĘhČwĘ žrBĎdĘŇUĂhČmĲĄ : hŇS
ĲĆ m
Ł =l’Ć yêĂrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ wyê
ĳĂ tŇČ nĘ Mk
ăĆŇ lĎ oB¡ 4
MI¿ĎhČ=dŇ‘ČwĘ MyêŔĂ xĂhĲČ ZrĆ’ăĆ lJ
Ł ť tŇrĎęjĘ=rhČnĘ lodăŇGĎhČ rh
ÌĎeĎhČ=dŇ‘ČwĲĘ hŇEĆÁhČ
ìŇynĆŔpĎŇlĘ ÉSy’Ă bŇ¿~Ą yČtŇĘ yĂ=âlĲ : Mk
ĲĆŇ lĘCřbŇĲ GĘ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ SmĆĳè
Ď hČ ’obăŇmĘ lod¡ŇGĎhČ 5
ì¡ŇjĘrĘ’Č âl¿ ëŇUĎŔ‘Ă hŇăĆh
y Ę ’ĲĆ ÉhS
Ćm
Ł =M‘Ă ytŇĂ yyąh
Ă Ď rS
ĆÄ ’ĞJĲČ ìŇyIĳĆxČ ym
ăĄ yĘ lJ
Ł¡
hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ=tŇ’Ć É lyxĂnĘêČ hŇêęĎ ’Č yJ
ăĂ Zm
ĳĎ ’ĹwĲĆ qz¡ČxĞ : OĎb
ĲĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ âl¿wĘ 6
qzÄČxĞ žqrČ : MhĲĆlĎ tŇt
¿ŇĄ lĎ Mt
¡ŇĎ obŇ’ĞĲlČ yêĂ‘Ę¿BČ S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=tŇ’Ćř 7
yDĂŔbŇĘ ‘Č hŇăS
Ćm
Ł ÉìCĘYĂ rS
ąĆ ’Ğ hŇrĎęoêhČ=lkĎŇJĘ ÉtoW‘Ğl
ĲČř rm
Łą S
Ę lĂ dŇŁ’ęmĘ ZmČÁ’ĹwĲĆ
: ëŇĲlĄ êĄ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ BĘ lyJĂŔW
Ę êČ N‘Čm
ăČ lĘ lw’Ňm
Łĳ W
Ę C Nym
ăĂ yĎ Ceř¡UĆ mĂ rCs¿êĎ=l’Č
ÉN‘ČmÄČ lĘ hŇlĎyĘlČŔwĎ Mm
ăĎ oy ÉoB tŇĎ ygąŇh
Ă Ď wĘ ìŇyjęĂ mĂ hŇEĆÁhČ hŇrĎÄoêhČ žrpĆŇsĄ SCmÃyĎ=âlĲ 8
z’
¿Ď wĘ ìŇ¡kĆŇ rĎřDĘ=tŇ’Ć xČyl
¿Ă YĘêČ z’
ËĎ =yJĂ oBĳ bŇCtŇ¡ JĎhČ=lkĎŇJĘ tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ rm
Łă S
Ę êĂ
yJ
ąĂ tŇĳxĎ êĄ=l’ČwĘ Zr¡
Ł ‘ĞêĲČ=l’ĲČ ZmĎŔ’ĹwĲĆ qzăČxĞ ÉìytÄĂ yCĂYĂ ’oląhĞ : lyJĲĂW
Ę êČ 9
‘ČS
ĚŔ ohyĘ wY
ăČ yĘwČ
: ëŇĲlĄ êĄ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ BĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉìUĘ‘Ă 10
ÉM‘ĎhĎ=tŇ’Ć CCąYČwĘ hŇnĆęxĞUĲČhČĲ bŇrĆqăĆBĘ ű CrăbŇĘ ‘Ă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ M‘¡ĎhĎ yr¿ĄTĘS
Ł Ĳ =tŇ’Ć 11
ÉMyrĂbŇĘ ‘Ł Ĳ ÉMêĆ’Č MymęĂ yĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę ű dŇo‘ăBĘ yJÂĂ hŇdĳŇĎYĄ Mk
¡ĆŇ lĎ Cnyk
¿ŇĂ hĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉrS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć tŇS
Ć răĆlĎ É’obŇlĎ hŇEĆŔhČ NDăĄrĘIČhČ=tŇ’Ć
: HêĲĎS
Ę rĂlĘ Mk
¡ĆŇ lĎ Nt
¿ŇĄ nŁ
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ‘ČS
¡Ě ohyĘ rm
¿Č ’Ď hŇĳĆènČmĘhĲČ TbĆŇăS
Ą yY
¡Ă xĞĲlČ wĘ ydĂŔGĎlČwĘ ÉynĂbĄŇC’rĲlĎwĘ 12
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇ¿S
Ćm
Ł Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ¿CĎYĂ rS
ĆÄ ’Ğ rbĎŔDĎhČ=tŇ’Ć ÉrokŇzĎ 13
Mk
ăĆŇ yS
Ą nĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ=tŇ’Ć Mk
¡ĆŇ lĎ Nt
¿ŇČ nĎwĘ MkĆŔlĎ xČynăĂmĄ ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoąĎhyĘ 14
MkpT

Nkw =l’Ć ’"s v.6 .rsx MkĆlĘb
Ě GĘ ’"s v.4 .x"y qwsp d‘ +’ qwsp NmĂ hrwt txmVl hrTph v.1 .’
heĎUĆmĂ ’"s ,heĎUĆmĂ rybs v.7 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw toW‘ĞlČwĘ ’"s v.7 .’"ydw h"dx ,b"d ,’"d
.b"d Nkw ìykĆrĎDĘ ’"s v.8 .yrqw bytk

1. 15–2. 8
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rbĆŇ‘ăĄBĘ hŇ¡S
Ćm
Ł Mk
ËĆŇ lĎ Nt
¿ŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎěBĎ CběS
Ę yĲĄ ůMkĆŇynĄřqĘmĂC ÈMkĆŇjĘTČř
lyĂxČŔhČ yrăĄoBGĂ lJ
Ł ť MkĆęyxĄ’Ğ ynăĄpŇĘ lĂ MyS
ĂÁ mĚxĞ CrÄbŇĘ ‘ČêĲČ žMêĆ’ČwĘ NDĳĄrĘIČhČ
CS
ă rĘyĲĎwĘ ůMkĆŇJĎ ÈMkĆŇyxĄ’ĞĲlČ ű ho¿ĎhyĘ xČynÄĂ yĎ=rS
Ć ’Ğ dŇ‘Čţ : MtĲŇĎ o’ Mê
¡ĆrĘzČ‘ĞwĲČ
MêÂĆ bŇĘ S
Č wĘ Mh
ĳĆř lĎ Nt
ăŇĄ nŁ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=tŇ’Ć hŇUĎhĄŔ=MgČŇ
dŇbĆŇ‘ăĆ ÉhS
Ćm
Ł MkĆęlĎ Nt
ăŇČ nĎ ű rS
ăĆ ’Ğ HtŔĎ o’ Mê
ăĆS
Ę rĂywĲĂ ÉMkĆŇtŇĘ è
Č rĚyĘ ZrĆ’
ąĆlĘ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=tŇ’Ć CnŔ‘ĞIĲČwČĲ : SmĆè
ĲĎ hČ xr¿ČzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ‘¿ĄBĘ hoĎŔhyĘ
lk
ŁąŇ JĘ : ëŇĲlĄ nĄ Cnx
¡Ą lĎS
Ę êĂ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ=l’ĲĆwĘ hŇW
ĆŔ ‘ĞnĲČ ÉCntÄĎ yCĂYĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
Łą
ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇÂh
yĆ Ę yĲĂ qrČţ ìŇyl
ĳĆ ’Ą ‘m
ăČ S
Ę nĂ NJ
¡Ą hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć ÉCn‘ĘmÄČ S
Ď =rS
Ć ’Ğ
ìŇyjęĂ =tŇ’Ć hŇrăĆmĘyČ=rS
Ć ’Ğ Sy’Â=lJ
Ă Ď : hŇS
ĲĆ Łm=M‘Ă hŇ¡yĎhĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ëŇUĎŔ‘Ă
: ZmĲĎ’ĹwĲĆ qz¿ČxĞ qr¡Č tŇĳmĎ Cy CeC¡ĆYČêĘ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ lĘ ìŇyrËĆbĎŇDĘ=tŇ’Ćř ‘m
ÌČ S
Ę yĂ=âlĲwĘ

b SrĆx
ăĆ ÉMylĂGĘrČmĘ MyS
ąĂ nĎ’Ğ MyĂnÄČ S
Ę MyFÂĂ è
Ă hČ=NmĂ NCnţ=NBĂ ‘ČS
ăĚ ohyĘ xl
ăČ S
Ę IĂwČ
2

3

4
5

6
7

8

hŇ¿è
Ď ’Ă tŇyB
ăřĄ C’b
Ł Ň IĎwČţ CkÁlĘIÄĄwČ oxĳyrĂyĘ=tŇ’ĆwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć C’¿rĘř CkËŇlĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ox¡yrĂyĘ ëŇlĆ¿mĆ lĘ rmČŔ’ĎăĄwČ
I : hŇUĎS
ĲĎ =CbŇJĘS
Ę IĂřwČ bŇ¡xĎ rĎ Hm
¿Ď S
Ę C hŇËĎoz
n
=tŇ’Ć rj
Ł¿ xĘlČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘmĂ hŇlĎyĘQ
ËČ hČ hŇeĎÌhĄ C’B
ăĎ MyS
Ă nĎ’Ğţ hŇăĄh
eĂ
MyS
ĂÄ nĎ’ĞhĲĎ y’ĂyYĂohţ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ bŇ¡xĎ rĎ=l’Ć oxŔyrĂyĘ ëŇlĆămĆ ÉxlČS
Ę IĂwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ
: C’B
ĲĎ ZrĆ’¡ĎhĎ=lJĎř=tŇ’Ć rj
Ł¿ xĘlČ yJ
ËĂ ëŇtŔĄ ybĄŇlĘ C’B
ăĎ =rS
Ć ’Ğ ÉëyĂlČÄ’Ą My’
ąĂ BĎhČ
ÉylČ’Ą C’B
ąĎ NJĄę ű rmĆ’ŇŁêăwČ onĳjĘYĘêĂwĲČ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ yn¿ĄS
Ę =tŇ’Ć hŇËè
Ď ’ĂhĲĎ xuÌČêĂwČ
ÉëS
Ćx
Ł Ä BČ roGęsĘlĂ r‘Čè
ČÁ hČ yhÄĂ yĘwČ : hŇUĎhĲĄ NyĂ’¿ČmĄ yêĂ‘Ęd¡ČŇyĎ âl¿wĘ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ
rh
ËĄ mČ CpŇ¿ dĘŇrĂ MyS
ĳĂ nĎ’ĞhĲĎ CkŇ¡ lĘhĲĎ hŇnĎ¿’Ď yêĂ‘ĘdČŔyĎ âlăř C’YĎŔyĎ MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎwĘ
yê
ăĄ S
Ę pŇĂ BĘ ÉMnĄmĘTĘêĂwČĲ hŇgĎŇĳGĎhČ MtŇČ ălĎ ‘ĹhĲĆ ’yh
¡Ă wĘ : MCgŇĲ yv
Ă tŇČ yJ
¿Ă Mh
¡Ć yrĄxĞ’ĲČ
ëŇrĆDăĆ ÉMhĆyrĄxĞ’ĲČ CpąŇdĘŇrĲĎ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎwĘ : gŇGĲĎhČ=l‘Č Hl
¡Ď tŇokŇ¿ rĚ‘ĞhĲĎ Z‘ĄŔhĎ
Myp
¡ŇĂ dĘŇrĲ
Ł hĎ C’¿YĘyĲĎ rS
ËĆ ’ĞJĲČř yrĄěxĞ’ĲČ CrgĎŔsĎ r‘Čè
ăČ hČwĘ tŇorĳBĘ‘ĘUČhČĲ lř‘¡Č NDŔĄrĘIČhČ
: gŇGĲĎhČ=l‘Č Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ hŇt
¿ŇĎ lĘ‘ĲĎ ’yh
ËĂ wĘ NCbĳŇJĎS
Ę yĂ MrĆT
ăĆ hŇUĎ¡hĄ wĘ : MhĲĆyrĄxĞ’ĲČ
rm’tw
,MkĆlĎ rybs v.15 .h"dxw b"d ,’"d Nkw rsx MkĆĄnqĘmĂC ’"s v.14 .r"tw s"t ,‘"t Nkw MkĆBĘTČwĘ ’"s v.14
Nkw =l’Ć ’"s v.18 .yrq MhĆlĎ ,bytk MkĆlĎ ’"sbw ,+rtw w"d ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MkĆlĎ ’"sb
Nkw C’rĘC ’"s v.1 .d"k qwsp d‘ +’ qwsp Nm Kl=xlV tVrpl hrTph v.1 .b .w"dw h"dx ,b"d ,’"d
’lb ZrĆ’ĎhĎ=t’Ć ’"s v.3 .’y‘gb wbkVIĲĂwČ n"b ,’"b Nk v.1 .Pqmb =tyB
ĲĄ ’"s v.1 .r"tw ‘"t ,’"d
.s"tw ’"d ,y"k Myrpsb Nkw âlwĘ ’"s v.5 .+b qwsp ly‘l Nyy‘ : s"tw ‘"t ,rd"nq y"k +w Nkw =lJĎ tlm
y"k +g Nkw yrqw bytk Nkw rS
Ć’
Ğ rybs v.7 .r"tw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk d‘Č ’"s ,d‘Č rybs v.7
.rd"nq
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2. 9–23

ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć Mk
¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ Nt
ÌŇČ nĎ=yJĲĂ yêĂ‘ĘdČěyĎ MyS
ĂŔ nĎ’ĞăhĎ =l’Ć ÉrmĆ’Ňê
Ł Ä wČ
: Mk
ĲĆŇ ynĄjĘmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ CgŇm
Ł Ë nĎ yk
¿ŇĂ wĘ CnylĄŔ‘Ď ÉMkĆŇtŇĘ mČy’ĲĄ hŇąĎlpŇĘ ĲnĎ =ykĲŇĂ wĘ
MkĆŔynĄjĘmĂ ÉPCs=MyČ ym
ąĄ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ SybÄĂ oh=rS
Ć ’Ğ tŇ’Ąţ Cn‘ĘmČęS
Ď yJ
ăĂ
rS
ĆÄ ’Ğ yrĂÁm
Ł ’ĹhĲĎ ykĄÄlĘmČ žynĄS
Ę lĂ MtÃĆ yW
Ă ‘Ğ rS
ăĆ ’ĞwĲČ MyĂrĳĎYĘUĂmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’ŇYĲĄBĘ
É‘mČS
Ę eĂwČ : MtĲŇĎ o’ Mê
¡ĆmĘrČxĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ gŇo‘ŔlĘC Nx
Ł ă ysĂlĘ ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ąĄBĘ
hoăĎhyĘ yJĂť Mk
ĳĆŇ ynĄjĘmĂ Sy’
¡Ă BĘ xČCrË dŇo‘¿ hŇmĎqÄĎ =âlwĘ CnbĄŔbĎŇlĘ sU
ăČ IĂwČ
hŇêęĎ ‘ČwĘ : tŇxČêĲĎmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=l‘ČwĘ l‘ČUČŔmĂ MyĂmăČè
Ď BČ ÉMyhĂŁl’Ĺ ’Chą MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ
MêÁĆ ’Č=MGČ MtÄĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ dŇsĆĳxĎ Mk
¡ĆŇ UĎ‘Ă ytŇĂ yW
¿Ă ‘Ď=yJĲĂ hoĎŔhyB
ĲČ ÉylĂ ’n
¿Ď=C‘bŇĘ è
ĲĎ hĂ
yb
ăŇĂ ’Ď=tŇ’Ć MtÂĆ yĂxĞhĲČwĘ : tŇmĲĆ’Ĺ tŇo’¿ yl
¡Ă Mê
¿ĆtŇČ nĘC dŇsĆxĆŔ ÉybŇĂ ’Ď tŇyB
ąĄ=M‘Ă
Mê
¿Ć lĘ~ČhĂwĘ Mh
ĳĆ lĎ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ ytŔwxř’=tŇ’ĆwĘ ÉyxČ’Č=tŇ’ĆwĘ yUęĂ ’Ă=tŇ’ĆwĘ
ÉMkĆŇyêĄxĘtŇČ CnS
ąĄ pŇĘ nČ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ Hl
ăĎ CrmĘ’ŇIŁÌwČ : tŇwĆUĲĎmĂ Cnyt
¡ŇĄ S
Ł pŇĘ nČ=tŇ’Ć
ÉCnlĎÄ ho¿ĎhyĘ=tŇtĲŇĄ BĘ hŇyĎęhĎwĘ hŇĳĆz Cnr¡ĄbĎŇDĘ=tŇ’Ć CřdŇyGĂŔtŇČ âlă M’Ăť tŇCmŔlĎ
dŇ‘ăČBĘ lbĆŇ¡xĆ BČ Md¿ŇĄrĂoêĲwČ : tŇmĲĆ’ĹwĲĆ dŇsĆ¿xĆ ëŇU
¡Ď ‘Ă CnyW
¿Ă ‘ĎwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć
rmĆ’ŇŁêąwČ : tŇbĆŇS
ĲĎ oy ’yh
¿Ă hŇm
¡Ď oxb
ĲČŇ C hŇmĎŔoxhĲČ ryqăĂBĘ ÉHtŇĎ ybĄŇ yJ
ąĂ NoQĳxČhĲČ
hŇUĎS
ĎÁ MtÄĆ BĄřxĘnČwĘ MypĳŇĂ dĘŇŁrĲhĎ Mk
¡ĆŇ bĎŇ C‘¿GĘpŇĘ yĂ=Nj
ĲĆ CkŇQĄŔ hŇrĎhăĎhĎ ÉMhĆlĎ
Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : Mk
ĲĆŇ JĘrĘdČŇlĘ CkŇ¿ lĘêĲĄ rx
¡Č ’ČwĘ MypĂŔdĘŇrĲ
Ł hĎ bŇS
Ł ă dŇ‘Čť MymęĂ yĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę
: CnêĲĎ‘ĘBČS
Ę hĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č ëŇt
¿ŇĄ ‘Ďb
ĲĚŇ è
Ę mĂ CnxĘnČŔ’Ğ MIăĂqĂnĘ MyS
ĳĂ nĎ’ĞhĲĎ hĎyl
¡Ć ’Ą
yrĂęS
Ę qĘêĂ hŇEĆÁhČ ynÄĂ è
Ď hČ žTCx tŇwČÃqĘêĂ=tŇ’Ć ZrĆ’ĳĎBĎ My’
¡Ă bĎŇ CnxĘ¿Č’
n Ğ hŇËĄh
eĂ
Ét’ĄwĘ ëŇyĂxČę’Č=tŇ’ĆwĘ ëŇUĄÁ’Ă=tŇ’ĆwĘ ëŇybÄĂ ’Ď=tŇ’ĆwĘ obŔ Cnê
ăĄdĘŇrČohĲ rS
ăĆ ’Ğ ÉNoQxČB
ĲČ
ž’YĄyĄ=rS
Ć ’Ğ lJ
Łă hŇyĎÃhĎwĘ : hŇtŇĎ yĘB
ĲĎ hČ ëŇyĂl
¡Č ’Ą yp
¿ŇĂ sĘ’ČêĲČ ëŇybĂŔ’Ď tŇyB
ăĄ =lJĎ
rS
ĆÄ ’Ğ lk
ŁŇ wĘţ MIĳĂqĂnĘ CnxĘăČ’
n Ğ wĲČ oS
¡ ’Ňr
Ł bŇĘ om¿DĎ hŇYĎCxËhČ ű ëŇÌtŇĄ ybĄŇ ytÄĄ lĘDČmĂ
ydĂŇyG¡ĂêČ=M’ĂwĘ : oBĲ=hŇyĆhĘêĲĂ dŇy¡Ď=M’Ă CnS
ĄŔ ’Ňr
Ł bŇĘ omăDĎ tŇyĂBČŔBČ ÉëêĎ’Ă hŇąĆh
y Ę yĲĂ
ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ : CnêĲĎ‘ĘBČS
Ę hĂ rS
¿Ć ’Ğ ëŇt
¡ŇĄ ‘Ďb
ĲĚŇ è
Ę mĂ MIĂŔqĂnĘ CnyyăĂhĎwĘ hŇĳĆz CnrăĄbĎŇDĘ=tŇ’Ć
yn¡Ăè
Ď hČ tŇ¿wČqĘêĂ=tŇ’Ć rS
Ł Ë qĘêĂwČ CkŇĳĄlIĄwČ Mx
¡Ą QĘS
Č êĘwĲČ ’ChŔ=NJĆ Mk
ăĆŇ yrĄbŇĘ dĂŇJĘ
CbŇ¡S
Ď =dŇ‘Č MymĂŔyĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę ÉMS
Ď CbŇS
Ę ąĄwČ
I hŇrĎhĎŔhĎ C’b
Ł ăŇ IĎwČ ÉCkŇlĘIĲĄwČ : NoQĲxČB
ĲČ
CbŇS
ĚÁ IĎwČ : C’YĲĎmĎ âl¿wĘ ëŇrĆD¡ĆhČ=lkĎŇBĘ Myp
ËŇĂ dĘŇrĲ
Ł hĎ CS
Ì qĘbČŇyĘwČ MypĳŇĂ dĘŇrĲ
Ł hĎ
ynV
,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytČyŁxĘ’Č w’ ytČoyxĘ’Č ’"sb ,yrq ytČyŁxĘ’Č w’ ytČoyxĘ’Č ,bytk ytĂx
Ł’
Ğ w’ ytĂox’
Ğ v.13
MtĆ’B
Ą xĘnČwĘ v.16 .yrq ydĂyGĂtČ ,bytk CdyGĂtČ ’"sb ,r"tw b"d ,’"d Nkw ydĂyGĂtČ ’"s v.14 .r"tw s"t ,’"yd
.yrq

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20
21

22
23
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NCnĳ=NBĂ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=l’Ć C’b
Ł Ŕ IĎwČ ÉCrbŇĘ ‘ČIĲČwČ rhĎŔhĎmĲĄ CdăŇrĘIĲĄwČ ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ ynąĄS
Ę
24 Nt
ÌŇČ nĎ=yJĲĂ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : MtĲŇĎ o’ř tŇo’¡YĘU
Ł Ĳ hČ=lJĎ tŇ¿’Ą olŔ=CrjĘsČyĘwČÄ
: CnynĲĄjĎmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ CgŇm
Ł Ë nĎ=MgČŇwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć Cnd¡ŇĄyĎřBĘ hoËĎhyĘ
g ÉC’b
Ł Ä IĎwČ MyFęĂ è
Ă hČmĲĄ C‘ăsĘIĂwČ rqĆŁBÁBČ ‘ČS
ĚÄ ohyĘ žMJĄS
Ę IČwČ
2 yh
ěĂ yĘwČ : Crb
Ł ŇĲ ‘ĞyĲČ MrĆT
¿Ć MS
¡Ď Cnl
¿Ă IĎwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=lkĎŇwĘ ’Ch¡ NDŔĄrĘIČhČ=dŇ‘Č
3 ÈCCY
Č yĘwČ : hŇĲnĆ xĞUĲČhČĲ bŇrĆq¿ĆBĘ Myr¡ĂTĘŁèĲhČ Cr¿bŇĘ ‘ČIĲČwČ Mym
ĳĂ yĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę hŇ¡YĄ qĘmĂ
MkĆŔyhĄŁlă’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Norą’Ğ tŇă’Ą MkĆętŇĘ Ł’ĲrĘJĂ ůrm
Ł ’ŇlĄ M‘ăĎhĎ=tŇ’Ć
Mê
¡Ć kŇĘ lČhĞwĲČ MkĆŔmĘoqăUĘmĂ ÉC‘sĘêĂ MêęĆ ’ČwĘ otŇĳ ’
Ł My’
¡Ă W
Ę nĲŁ MIĂŔwĂlĘhĲČř ÉMynĂhĞŁJĲhČwĘ
4 h
Ň DĳĎUĂBČ hŇU
¡Ď ’Č MyĂj
¿ČlĘ’ČJĘ wnŔybřw ÉMkĆŇynĄyB
ĲĄ hŇyęĆhĘyĲĂ qoxărĎ ű ëŇă’Č : wyrĲĎxĞ’ĲČ
HbĎŔ=CkŇlĘêĲĄ rS
ăĆ ’Ğ ÉërĆDÄĆhČ=tŇ’Ć ÉC‘dĘŇêĲĄ=rS
Ć ’Ğ N‘Čm
ąČ lĘ wylĎę’Ą CbăŇrĘqĘêĂ=l’ĲČ
5 rm
Ć ’ŇŁIÌwČ
: MoSĲlĘS
Ă lom¿êĘmĂ ëŇrĆD¡ĆBČ Mê
ËĆrĘbČŇ‘Ğ âlÌ yJ
ăĂ
Mk
¡ĆŇ BĘrĘqĂBĘ hoËĎhyĘ hŇÌĆW‘ĞyĲČ rxĎęmĎ yJ
ăĂ CSDĳĎqČtŇĘ hĂ M‘¡ĎhĎ=l’Ć ‘ČS
ËĚ ohyĘ
6 Noră’
Ğ =tŇ’Ć ÉC’W
Ę rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ MynăĂhĞŁJĲhČ=l’Ć É‘ČS
ĚÄ ohyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ : tŇo’ĲlĎpŇĘ nĂ
yn¿ĄpŇĘ lĂ CkŇ¡ lĘIĲĄwČ tŇyrĂŔBĘhČ Noră’Ğ=tŇ’Ć ÉC’W
Ę IĂwČ M‘ĳĎhĎ ynăĄpŇĘ lĂ Cr¡bŇĘ ‘ĂwĘ tŇyrĂŔBĘhČ
7 É lx
Ą ’Ď hŇEĆęhČ MoIăhČ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
: M‘ĲĎhĎ
hŇ¡S
Ćm
Ł =M‘Ă ytŇĂ yyËh
Ă Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ yJęĂ NC‘ŔdĘŇyĲĄ ÉrS
Ć ’Ğ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄBĘř ìŔlĘDĆGČ
8 t
Ň yr¡ĂBĘhČ=NorĲ’Ğ y’¿ĄW
Ę nĲŁ MynĂŔhĞŁJăhČ=tŇ’Ć ÉhCĆYČêĘ hŇêęĎ ’ČwĘ : ëŇUĲĎ‘Ă hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ
9 rm
Ć ’ŇI¿ŁwČ : CdŇŁmĲ‘ĞêĲČ ND¡ĄrĘIČBČ NDŔĄrĘIČhČ ym
ăĄ ÉhYĄqĘ=dŇ‘Č MkĆę’ĞŁbŇĲ JřĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
ho¿ĎhyĘ yr¡ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć C‘ěmĘS
Ă wĘ hŇeĎhĄŔ CSGŁă l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ‘ČS
¡Ě ohyĘ
10 Mk
ĳĆŇ BĘrĘqĂBĘ yx
¡Č l’
¿Ą yJ
ËĂ NC‘ŔdĘŇêĲĄ Ét’ŇzŁBĘ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ
=tŇ’ĆwĘ yCĂęxĂhĲČ=tŇ’ĆwĘ yêÁĂ xĂhĲČ=tŇ’ĆwĘ ynÄĂ ‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’Ć MkĆŇynĄjĘmĂţ SyrăĂoy SrăĄohwĘ
11 Nod¡
Ň ’Ğ tŇyrĂŔBĘhČ Noră’Ğ ÉheĄhĂ : ysĲĂCbŇyĘhČwĘ yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎwĘ yS
ĂŔ GĎrĘGĂhČ=tŇ’ĆwĘ ÉyEĂrĂjĘhČ
12 rW
ăĎ ‘Ď śyănĄS
Ę ÉMkĆŇlĎ CxąqĘ hŇêęĎ ‘ČwĘ : NDĲĄrĘIČBČ Mk
¡ĆŇ ynĄpŇĘ lĂ rb
¿ĄŇ ‘Ł ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ
13 x
Č onăJĘ hŇyĎÃhĎwĘ : TbĆŇè
ĲĎ lČ dŇ¡xĎ ’Ć=Sy’ĲĂ dŇ¿xĎ ’Ć=Sy’ĲĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yT
¡Ą bŇĘ è
Ă mĂ Sy’ĂŔ
ym
ăĄ BĘ ÉZrĆ’ĎÄhĎ=lJĎ NodŇą’Ğ hoĎÁhyĘ NorÄ’Ğ žy’ĄW
Ę nĲŁ MynÃĂ hĞŁJĲhČ yl
ăĄ gŇĘ rČ tŇojăJČ
Ndryh

Nkw MIĂwĂlĘhČwĘ ’"s v.3 .g .r"tw s"t ,b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.24 .rsx MtĎ’
Ł ’"s v.23
ynĄy‘ĄlĘ ’"s v.7 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.7 .yrq wynĎyb
Ą C ,bytk onyb
Ą C v.4 .s"tw ‘"t ,w"d ,b"d ,’"d
yrqw bytk Nkw MynĄS
Ę rybs v.12 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw MkĆ’
Ğ ŁbBĘ ’"s v.8 .b"ydw rd"nq y"k d"y Nkw
.w"dw b"d ,’"d ,y"k Myrps tYqmb
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3. 14–4. 8

dŇ¿nĄ Cd¡ŇmĘ‘ČyĲČwĘ hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘmĂ Myd¡ĂŇrĘIĲŁhČ MyĂU¿ČhČ NCtŔrĄJ
ăĎyĂ ÉNDĄrĘIČhČ ym
ąĄ NDŔĄrĘIČhČ
MynęĂ hĞŁJĲhČwĘ NDĳĄrĘIČhČ=tŇ’Ć rb
Ł ¡Ň ‘Ğl
ĲČ MhĆŔylĄhĽă’Ď mĄ ÉM‘ĎhĎ ‘Čs
Ł ą nĘBĂ yhęĂ yĘwČ : dŇxĲĎ’Ć 14
NDŔĄrĘIČhČ=dŇ‘Č ÉNor’ĎhĲĎ y’
ąĄW
Ę nĲŁ ’obÂkŇĘ Cř : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ tŇyr¡ĂBĘhČ Nor¿’ĎhĲĎ y’
ËĄW
Ę nĲŁ 15
É’lĄmĎ NDęĄrĘIČhČwĘ MyĂU
ĳĎhČ hŇăYĄ qĘBĂ Cl¡BĘTĘnĂ NorŔ’ĎhĲĎ y’ăĄW
Ę nĲŁ ÉMynĂhĞŁJĲhČ yl
ąĄ gŇĘ rČwĘ
hŇlĎ‘ĘmČÁlĘmĂ MydĂÄrĘIĲŁhČ žMyĂUČhČ CdÃmĘ‘ČIĲČwČ : ryYĲĂqĎ ym
¿Ą yĘ lJ
Ł¡ wytŔĎ odŇGĘ=lJĎ=l‘Č 16
NtŔĎ rĘYĲĎ dŇă~Č mĂ ÉrS
Ć ’Ğ Éry‘ĂhĎ Mdą’bř dŇŁ’ÁmĘ qxĄÄrĘhČ dŇxĎę’Ć=dŇĲnĄ CmqăĎ
Cr¡bŇĘ ‘ĲĎ M‘¿ĎhĎwĘ CtŇrĳĎkŇĘ nĂ CUê
ăČ xlČ¡UĆ hČ=MyĎ hŇËbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ MyÌĎ l‘ăČ MydĂęrĘIĲŁhČwĘ
hŇËbĎŇ rĎxĲĎBĆ hoĎÁhyĘ=tŇyrĲĂBĘ NorÄ’ĎhĲĎ y’ĄW
Ę nĲŁţ MynÃĂ hĞŁJĲhČ CdăŇmĘ‘ČIĲČwČ : oxĲyrĂyĘ dŇgĆŇ¿nĆ 17
ÉCUêÄČ =rS
Ć ’Ğ dŇ‘ąČ hŇbĎŔrĎxăĎBĆ ÉMyrĂbŇĘ Ł‘Ĳ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ Nk
ĳĄŇ hĎ ND¡ĄrĘIČhČ ëŇotŇ¿ BĘ
rob¡Ň‘Ğl
ĲČ yoGŔhČ=lkĎŇ CUê
ăČ =rS
Ć ’ĞJĲČ ÉyhĂyĘwČĲ : NDĲĄrĘIČhČ=tŇ’Ć rb
Ł ¡Ň ‘Ğl
ĲČ yoGŔhČ=lJĎ d
CxąqĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
NDĳĄrĘIČhČ=tŇ’Ć 2
: TbĆŇè
ĲĎ mĂ dŇ¡xĎ ’Ć=Sy’ĲĂ dŇ¿xĎ ’Ć=Sy’ĲĂ MyS
ĳĂ nĎ’Ğ rW
¡Ď ‘Ď Myn¿ĄS
Ę M‘ĎŔhĎ=NmĂ ÉMkĆŇlĎ
yl
ăĄ gŇĘ rČ Éb~ČUČmĂ NDęĄrĘIČhČ ëŇoêămĂ hŇEĆÁmĂ MkĆÄlĎ=C’ĲW
Ę ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈMtŇĎ o’ CCăYČwĘ 3
MkĆŔUĎ‘Ă ÉMtŇĎ o’ Mê
ąĆrĘbČŇ‘ĞhĲČwĘ MynĳĂbĎŇ’Ğ hŇrăĄW
Ę ‘Ć=MyêĲĄS
Ę Nyk
¡ŇĂ hĎ MynĂŔhĞŁJĲhČ
: hŇlĎyĘQ
ĲĎ hČ ob¡Ň Cnyl
¿Ă êĎ=rS
Ć ’Ğ NolěUĎBČ MtŔĎ o’ Mê
ăĆxĘeČhĂwĘ
ynăĄBĘmĂ Nyk
¡ŇĂ hĄ rS
¿Ć ’Ğ Sřy’ĂŔ ÉrW
Ď ‘ĎhĲĆ MynąĄS
Ę =l’Ć ‘ČS
Ěę ohyĘ ’răĎqĘIĂwČ
4
‘ČS
ĚŔ ohyĘ ÉMhĆlĎ rmĆ’ŇIąŁwČ : TbĆŇè
ĲĎ mĂ dŇ¡xĎ ’Ć=Sy’ĲĂ dŇ¿xĎ ’Ć=Sy’ĲĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ 5
MkĆÁlĎ CmyrĂÄhĎwĘ NDĳĄrĘIČhČ ëŇoêă=l’Ć Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoËĎhyĘ NorÌ’Ğ ynĄÄpŇĘ lĂ CrbŇĘ ‘Ăţ
N‘ČmČęlĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă rj
¡Č sĘmĂlĘ omŔkŇĘ S
Ă =l‘Č ÉtxČ’Č NbĆŇą’Ć Sy’
ăĂ 6
hŇËmĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉrxĎřmĎ Mk
ąĆŇ ynĄBĘ NClÄ’ĎS
Ę yĂ=yJĲĂ Mk
ĳĆŇ BĘrĘqĂBĘ tŇo’¡ tŇ’ŇŁz¿ hŇËĆh
y Ę êĲĂ
ÉNDĄrĘIČhČ ym
ąĄymĄ CtÁrĘkŇĘ nĂ rS
ĆÄ ’Ğ MhĆęlĎ Mê
ăĆrĘmČ’ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ lĎ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myn¿ĂbĎŇ’ĞhĲĎ 7
CyhĎwĘţ NDĳĄrĘIČhČ ym
ăĄ CtŇ¡ rĘkŇĘ nĂ NDŔĄrĘIČřBČ ÉorbŇĘ ‘ĎBĘ hoĎŔhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Noră’Ğ ÉynĄjĘmĂ
Nk
ăĄŇ =CW‘ĞIĲČwČ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ NorËJĎzĂlĘ hŇQĆÌ’Ą hĎ MynÄĂ bĎŇ’ĞhĲĎ 8
MynÁĂ bĎŇ’Ğ hŇrĄÄW
Ę ‘Ć=yêĲĄS
Ę C’ÃW
Ę IĂwČ ů‘ČS
Ě ohyĘ hŇăCĎYĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ
=ynĲĄbŇĘ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă rj
¡Č sĘmĂlĘ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rB
ąĆDĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ NDęĄrĘIČhČ ëŇoêămĂ
l’rVy
w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MdĎ’ĎmĄ ’"s ,yrq MdĎ’ĎmĄ ,bytk MdĎ’ĎBĘ v.16 .b"dw ’"d Nkw ’obbĘC ’"s v.15
rW
Ď ‘ĎhĆ MynĄS
Ę ’"s v.4 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .d .r"tw s"t ,+rt
.’"k qwsp Nyy‘ : b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw Mt
ăĎb
Ł’
Ğ =t’Ć rxm ’"s v.6 .bytk ’lw yrq Sy’Ă wyl‘ rsmnw rS
Ć’
Ğ
.w"Tdw g"d Nkw Vgd ’lb NDĄrĘyČBČ ’"s v.7
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hŇrăĄW
Ę ‘Ć Myê
ÌĄ S
Ę C : MS
ĲĎ MCx¡eĂIČwČ NolŔUĎhČ=l’Ć ÉMUĎ‘Ă MCrąbŇĂ ‘ĞIĲČwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
MynĂŔhĞŁJĲhČ yl
ăĄ gŇĘ rČ Éb~ČmČ tŇxČêęČ ůNDĄrĘIČhČ ëŇotŇă BĘ È‘ČS
Ě ohyĘ MyqăĂhĄ MynęĂ bĎŇ’Ğ
y’ăĄW
Ę nĲŁ MynÂh
Ă Ğ ŁJĲhČwĘ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č MS
ĎŔ CyhĘăIĂwČ tŇyrĳĂBĘhČ Noră’Ğ y’¡ĄW
Ę nĲŁ
hoąĎhyĘ hŇCĎÄYĂ=rS
Ć ’Ğ rbĎŇDĎhČţ=lJĲĎ Mê
Ł ă dŇ‘ăČ ůNDĄrĘIČhČ ëŇotŇă BĘ ÈMydĂŇmĘŁ‘Ĳ Norę’ĎhĲĎ
‘ČS
ĳĚ ohyĘ=tŇ’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ JĘ M‘ĎŔhĎ=l’Ć rB
ăĄ dČŇlĘ É‘ČS
ĚÄ ohyĘ=tŇ’Ćř
rb
ŁÌŇ ‘ĞIĲČwČ robĳŇ‘Ğl
ĲČ M‘¡ĎhĎ=lJĎ Mê
¿Č =rS
Ć ’ĞJĲČ yh
ËĂ yĘwČ : Crb
Ł ŇĲ ‘ĞIĲČwČĲ M‘¡ĎhĎ Cr¿hĞmĲČyĘwČ
dŇgÁĎ =ynĄbŇĘ C NbĄÄC’rĘ=ynĲĄBĘ CrbŇĘ ‘ČIĲČwČţ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ Myn¡ĂhĞŁJĲhČwĘ hoËĎhyĘ=NorĲ’Ğ
rB
¿Ć DĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ MyS
ĂŔ mĚxĞ Éhè
Ć nČmĘhĲČ TbĆŇąS
Ą yYÄĂ xĞwĲČ
ÉhoĎhyĘ ynąĄpŇĘ lĂ CrÂbŇĘ ‘ĲĎ ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ yYăĄClxĞ PŇlĆ¡’Ć My‘¿ĂBĎrĘ’ČJĘ : hŇS
ĲĆ m
Ł Mh
¡Ć ylĄ’Ğ
: oxĲyrĂyĘ tŇob¿ŇrĘ‘ĲČ l’
¡Ć hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ
otŔ’
Ł C’ărĘIĲĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ lDąČGĂ ’ChęhČ MoIăBČ
: wyIĲĎxČ ym
¿Ą yĘ=lJĎ hŇ¡S
Ćm
Ł =tŇ’Ć C’¿rĘyĲĎ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
Noră’Ğ y’¡ĄW
Ę nĲŁ MynĂŔhĞJ
Łă hČ=tŇ’Ć ÉhCĄYČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
Cl¡‘Ğ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ=tŇ’Ć ‘ČS
ĚŔ ohyĘ wY
ăČ yĘwČ : NDĲĄrĘIČhČ=NmĂ Cl¡‘ĞyĲČwĘ tŇCdŇĳ‘ĄhĲĎ
ëŇoêămĂ ÉhoĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Norą’Ğ y’ĄÄW
Ę nĲŁ MynÁĂ hĞŁJĲhČ tŇol‘ĞB
ĲČř yhĂyĘwČţ : NDĲĄrĘIČhČ=NmĂ
ÉNDĄrĘIČhČ=ymĲĄ CbŇąĚSIĎwČ hŇĳbĎŇ rĎxĎhĲĆř l’
¡Ć MynĂŔhĞŁJĲhČ yl
ăĄ gŇĘ rČ ÉtojJČ CqęêĘnĂ NDŔĄrĘIČhČ
ÉCl‘Ď M‘ęĎ hĎwĘ : wytĲŇĎ odŇGĘ=lJĎ=l‘Č MoS
¡ lĘS
Ă =lomřĲ tŇĘ kŇĂ CkŇ¿ lĘIĲĄwČ MmĎŔoqmĘlĂ
xr¿ČzĘmĂ hŇ¡YĄ qĘBĂ lGĎŔlĘGĂBČ ÉCnxĞIĲČwČĲ NoS
ĳ ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxălČ roW
¡ ‘ĎB
ĲĆ NDŔĄrĘIČhČ=NmĂ
=NmĂ Cx¡qĘĲlĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ ÉMynĂbĎŇ’ĞhĲĎ hŇrąĄW
Ę ‘Ć MyêÄĄ S
Ę žt’ĄwĘ : oxĲyrĂyĘ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć rmĆ’ŇŁIËwČ : lGĲĎlĘGĂBČ ‘ČS
¡Ě ohyĘ Myq¿ĂhĄ NDĳĄrĘIČhČ
Myn¿ĂbĎŇ’ĞhĲĎ hŇm
¡Ď rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Mt
ăŇĎ obŇ’Ğ=tŇ’Ć ÉrxĎmĎ Mk
ąĆŇ ynĄBĘ NClÄ’ĎS
Ę yĂ žrS
Ć ’Ğ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ rb
ăČŇ ‘Ď ÉhS
Ď BĎIČBČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Mk
ăĆŇ ynĄBĘ=tŇ’Ć Mê
¡Ć‘ĘdČŇohĲwĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ
NDËĄrĘIČhČ ym
ÌĄ=tŇ’Ć MkĆÁyhĄŁlĲ’Ĺ hoĎÄhyĘ žSybŇĂ oh=rS
Ć ’Ğ : hŇĲEĆhČ ND¡ĄrĘIČhČ=tŇ’Ć
PŇCsË=MyČlĘ Mk
ÌĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoĎÄhyĘ žhW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ Mk
ĳĆŇ rĘbŇĘ ‘Ď=dŇ‘ĲČ Mk
¡ĆŇ ynĄjĘmĂ
ÉZrĆ’ÄĎ hĎ yU
ąĄ‘Č=lJĎ tŇ‘ČDČÁ N‘ČmČlĘţ : CnrĲĄbŇĘ ‘Ď=dŇ‘Č Cnyn¡ĄjĎmĂ Syb
¿ŇĂ oh=rS
Ć ’Ğ
Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć Mt
ËŇĆ ’ŇrĎyĘ N‘Čm
ÌČ lĘ ’yh
ĳĂ hŇq¡ĎzĎxĞ yJ
¿Ă hoĎŔhyĘ dŇyăČ=tŇ’Ć
Mymyh=lk
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk tol‘ĞJČ ’"s ,yrq tol‘ĞJČ v.18 .w"dw b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.10
gtm ’lb ’"hh hbĎrĎxĲĎhĆ dxw ,w"Tdw d"yd ,w"d ,g"d ,y"k Myrpsb gtm ’lb t"yxhw gtmb ’"hh Nk v.18
.rsx lm
Ł tĘkĂ ’"s v.18 .z"dw d"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw gtm ’lb hbĎrĎxĎhĆ ’"sbw ,gtmb t"yxhw
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5. 1–13

: MymĲĂIĎhČ=lJĎ
=lkĎŇwĘ hŇUĎyĎę NDÁĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ÄĄ BĘ žrS
Ć ’Ğ yrĂÃm
Ł ’ĹhĲĎ yk
ăŇĄ lĘmČ=lJĎ ‘Čm
Łă S
Ę JřĂ yh
ăĂ yĘwČ h
ym
ÌĄ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ SybÄĂ oh=rS
Ć ’Ğ tŇ’Ąţ MIĎŔhČ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ yk
ąŇĄ lĘmČ
hŇyĎhÄĎ =âlwĘ MbĎębĎŇlĘ sU
ăČ IĂwČ wnrĳřb‘=dŇ‘Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yn¿ĄjĘmĂ NDËĄrĘIČhČ
’yhęĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ xČCrŔ Édo‘ Mb
¿ĎŇ 2
lm
Ł ¿ bŇCS
Ë wĘ MyrĳĂYĚ tŇobăŇrĘxĲČ ì¡ŇlĘ hŇ¿W
Ą ‘Ğ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď
É lmĎIĎÄwČ MyrĳĂYĚ tŇobăŇrĘxĲČ ‘ČS
¡Ě ohyĘ ol¿=W‘ČIĲČwČ : tŇynĲĂS
Ą l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć 3
lm
ăĎ =rS
Ć ’Ğ rb
¡ĎŇ DĎhČ hŇ¿ĆwĘ
z : tŇolĲrĎ‘ĞhĲĎ tŇ‘¡ČbŇĘ GĂ=l’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć 4
hŇmĎęxĎlĘUĂhČ yS
ăĄ nĘ’Č ű lJ
Łă MyrĂÁkĎŇEĘhČ MyĂrČÄYĘUĂmĂ ž’YĄIŁhČ M‘ăĎhĎ=lJĎ ‘ČS
ĳĚ ohyĘ
M‘¡ĎhĎ=lJĎ CyŔhĎ Myl
ăĂ mĚ=yJĲĂ : MyĂrĲĎYĘUĂmĂ Mt
¡ŇĎ ’ŇYĄBĘ ëŇrĆDŔĆBČ ÉrBĎdĘŇUĂbČŇ CtŇąmĄ 5
MyĂr¡ČYĘUĂmĂ Mt
¿ŇĎ ’ŇYĄBĘ ëŇrĆDËĆBČ rB
¿Ď dĘŇUĂBČ MydĂÄŁQIĂhČ M‘ĎhĎţ=lkĎŇwĘ My’
ĳĂ YĘIĲŁhČ
=dŇ‘Č ůrBĎdĘŇUĂBČ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CkŇă lĘhĲĎ hŇnĎęS
Ď My‘ăĂBĎrĘ’Č ű yJ
ăĂ : ClmĲĎ=âl 6
C‘¡mĘS
ĲĎ =âl rS
¿Ć ’Ğ MyĂrČŔYĘUĂmĂ My’
ăĂ YĘŁIĲhČ ÉhmĎxĎlĘUĂhČ yS
ąĄ nĘ’Č yoGÁhČř=lJĎ Mê
ŁÄ
ZrĆ’ĎęhĎ=tŇ’Ć Mt
ăŇĎ o’rĘhČ yêÂĂ lĘbŇĂ lĘ MhĆŔlĎ ÉhoĎhyĘ ‘B
ąČ S
Ę nĂ rS
ĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ loqăBĘ
: Sb
ĲĎŇ dĘŇC bŇ¡ĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ ZrĆ’
ËĆ CnlĎŔ tŇtŇĆ ălĎ ÉMtŇĎ obŇ’ĞĲlČ hoąĎhyĘ ‘BČÄS
Ę nĂ žrS
Ć ’Ğ
CyŔhĎ Myl
ăĂ rĄ‘Ğ=yJĲĂ ‘ČS
ĳĚ ohyĘ lm
ăĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł MêŔĎ xĘêČ MyqăĂhĄ ÉMhĆynĄBĘ=tŇ’ĆwĘ 7
loUĳhĂlĘ yoG¡hČ=lkĎŇ CUê
¿Č =rS
Ć ’ĞJĲČ yh
ËĂ yĘwČ : ëŇrĆDĲĎBČ Mt
¡ŇĎ o’ Clm
¿Ď =âl yJ
ËĂ 8
ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇIąŁwČ
: MtĲŇĎ oyxĞ dŇ‘¿Č hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČB
ĲČ Mê
ËĎ xĘtŇČ Cb¿ŇS
Ę IĲĄwČ 9
’rĎÂqĘIĂwČ Mk
ĳĆŇ ylĄ‘ĞmĲĄ MyĂr¡ČYĘmĂ tŇ¿jČ rĘxĆ=tŇ’Ć ytŇĂ oQËGČ MoIęhČ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ=l’Ć
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cn¿xĞIĲČwČ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č lGĎŔlĘGĂ É’ChhČ MoqąUĎhČ MS
ăĄ 10
bŇrĆ‘¡ĆBĎ SdŇĆŁxËlČ Moy¿ rW
ĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎrĘ’ČBĘř xsČjĆÃhČ=tŇ’Ć CW
ă ‘ĞIĲČwČ lG
ĳĎlĘGĂBČ
tŇo~ămČ xsČ¡jĆ hČ tŇr¿ČxĽUĲĎmřĂ ZrĆ’ËĎhĎ rCb¿Ň‘ĞmĲĄ ClÁkŇĘ ’ŇŁIÄwČ : oxĲyrĂyĘ tŇob¿ŇrĘ‘ĲČBĘ 11
rCbăŇ‘ĞmĲĄ ÉMlĎkŇĘ ’ĎBĘ tŇrĎęxĽUĲĎmřĂ NUĎÁhČ tŇŁBÄS
Ę IĂwČ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡ĆBĘ yClĳqĎwĘ 12
ZrĆ’ăĆ Ét’ČCbŇêĘmĂ ClękŇĘ ’ŇIĲŁwČ Nm
ĳĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ dŇo‘Ë hŇyĎh¿Ď=âlwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ
ůoxyrĂyBĲĂ È‘ČS
Ě ohyĘ tŇoyăhĘBĲĂ yhęĂ yĘwČ
: ’yhĲĂhČ hŇ¡Ďè
n Ď BČ N‘ČnČŔJĘ 13
’Vyw

Vgdb P"kh ‘Čm
ŁS
Ę JŇĂ tYqmb ,d"ydw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb Nkw ypr P"kh ‘Čm
ŁS
Ę kŇĂ ’"s v.1 .h
‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk MrĎbĘ‘Ď ’"s ,yrq MrĎbĘ‘Ď ,bytk CnrĄbĘ‘Ď v.1 .gylp hyl‘ rsmnw yprw
Myrbd Nyy‘ : b"dw ’"d Nkw roDhČ ’"s v.6 .+’ +w d‘ +b qwsp Nm xsp lV NwV’r Mwyl hrTph v.2 .r"tw
.’y‘gb trxUĎm
ĲĂ n"b ,’"b Nk v.11 .s"tw y"k +rt ,b"d ,’"d Nkw h‘br’b NoSÃ’rĂBĎ ’"s v.10 .d"y +b
.’y‘gb trxUĎm
ĲĂ n"b ,’"b Nk v.12

5. 14–6. 10
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odŇĳyĎBĘ hŇ¡pĎŇ ClS
Ę oB¿rĘxČwĘ oDŔgŇĘ nĆlĘ dŇămĄ ‘Ł ÉSy’Ă=hŇeĄhĂwĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎy‘Ą ’v
ąĎ IĂwČ
14 ű rm
Ć ’ŇIăŁwČ : CnyrĲĄYĎlĘ=M’Ă hŇê
¡Ď ’Č Cnl
¿Ď hĞ ořlŔ rmĆ’ŇIăŁwČ ÉwylĎ’Ą ‘ČS
ąĚ ohyĘ ëŇlĆIÄĄwČ
wyn¿ĎjĎ=l’Ćř ‘ČS
ĚÄ ohyĘ ž lj
Ł IĂwČ ytŇĂ ’ŇĳbĎŇ hŇê
ăĎ ‘Č ho¡ĎhyĘ=’b
ĲĎŇ YĘ=rW
Č yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ âřlę
15 žrm
Ć ’ŇIŁwČ : oDĲbŇĘ ‘Č=l’Ć rB
¿Ą dČŇmĘ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ hŇm
¿Ď olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ CxêŔĎ S
Ę IĂwČ ÉhYĎrĘ’ÄČ
MoqęUĎhČ yJ
ăĂ ìŇlĆŔgŇĘ rČř l‘ăČmĄ ÉìlĘ‘ČnĲČ=lS
Č ‘ČS
Ěę ohyĘ=l’Ć hoĎÁhyĘ ’bĎÄYĘ=rW
Č
w tŇrĆg
ăŇĆs
Ł ÉoxyrĂywĲĂ : NJ
ĲĄ ‘ČS
¡Ě ohyĘ W‘ČI¿ČwČ ’Chĳ SdŇĆŁqřă wyl
¡Ď ‘Ď dŇ¿mĄ ‘Ł hŇê
ËĎ ’Č rS
¿Ć ’Ğ
: ’B
ĲĎ Ny’¿ĄwĘ ’Y
¡Ą oy Ny’¿Ą l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ tŇrĆGĆŔsĚmĘC
2
3
4

5

6

7
8

9

10

=tŇ’ĆwĘ ox¡yrĂyĘ=tŇ’Ć ìŔdĘŇyĲĎbŇĘ yêĂt
ăŇČ nĎ Éh’ĄrĘ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
hŇmĎŔxĎlĘUĂhČ yS
ăĄ nĘ’Č lJ
Ł ť ry‘ęĂ hĎ=tŇ’Ć Mt
ăŇĆ B
Ł sČwĘ : lyĂxĲĎhĆ yr¡ĄoBGĂ HřĳĎJlĘmČ
hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă wĘ : MymĲĂyĎ tŇS
Ć ¿S
Ą hŇ¡W
Ć ‘ĞtĲŇČ hŇJ
Ł¿ tŇĳxĎ ’Ć M‘Čj
ăČ ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć PŇyu¿ĄhČ
ÉMoIbČŇC NorŔ’ĎhĲĎ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMylĂbŇĘ oIĲhČ tŇorąpŇĘ oSĲ hŇ‘ÄĎ bŇĘ S
Ă žC’W
Ę yĂ MynÃĂ hĞŁkŇĲ
C‘¡qĘtŇĘ yĂ MynĂŔhĞŁJăhČwĘ Mym
ĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇăS
Ć ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć CBs
Ł ¿ êĎ y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ
loqă=tŇ’Ć MkĆŇ‘ĞmĘS
Ď BĘř lbĄęoIhČ NrĆqăĆBĘ Ó ëŇS
Ł ă mĘBĂ hŇÂh
yĎ Ď wĘ : tŇorĲpĎŇoèĲBČ
Éry‘ĂhĎ tŇąmČ ox hŇlĎÁpŇĘ nÄĎ wĘ hŇĳĎlodŇgŇĘ hŇ‘ăĎCrêĘ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇ C‘yr¿ĂyĎ rpĎŔoèhČ
MynĂŔhĞŁJăhČ=l’Ć ÉNCn=NBĂ ‘ČS
ąĚ ohyĘ ’rĎÂqĘIĂwČ : oDĲgŇĘ nĆ Sy’
¿Ă M‘¡ĎhĎ Cl¿‘ĎwĘ hĎyêŔĆ xĘêČ
ÉC’W
Ę yĂ MynęĂ hĞŁkŇĲ hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă wĘ tŇyrĳĂBĘhČ Noră’Ğ=tŇ’Ć C’¡W
Ę MhĆŔlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ
M‘ĎŔhĎ=l’Ć wrÄmř’yÄw : hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ yn¡ĄpŇĘ lĂ MylĂŔbŇĘ oyĲ ÉtorpŇĘ oSĲ hŇ‘ąĎbŇĘ S
Ă
yhęĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ yn¡ĄpŇĘ lĂ rb
Ł ě ‘ĞyĲČ ZClŔxĎăhĆ wĘ ry‘ĳĂhĎ=tŇ’Ć CBs
Ł ă wĘ Cr¡bŇĘ ‘Ă
hŇ‘ÄĎ bŇĘ S
Ă žMy’ĂW
Ę nĲŁ MynÃĂ hĞŁJĲhČ hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă wĘ ůM‘ĎhĎ=l’Ć È‘ČS
Ě ohyĘ rm
Ł ă ’ĹJ
ĲĆř
ÉNor’ĞwĲČ tŇorĳpĎŇoèĲBČ C‘¡qĘtĲŇĎ wĘ CrěbŇĘ ‘ĲĎ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMylĂbŇĘ oIĲhČ tŇorąpŇĘ oSĲ
MynĂŔhĞŁJăhČ ÉynĄpŇĘ lĂ ëŇlĄŔh
Ł ZClăxĎhĲĆwĘ : MhĲĆyrĄxĞ’ĲČ ëŇ¡Ąlh
Ł hoĎŔhyĘ tŇyrăĂBĘ
‘Čoq¿tŇĎ wĘ ëŇol¡hĎ NorŔ’ĎhĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ ÉëlĄh
Ł PŇiĄę’ČmĘhĲČwĘ tŇorĳpĎŇoèĲhČ w‘¡qřtĲ
=âlĲwĘ ÉC‘yrĂÄtŇĎ âlą rm
Ł ę ’ŇlĄ ‘ČS
ĚÁ ohyĘ hŇCĎÄYĂ žM‘ĎhĎ=tŇ’ĆwĘ : tŇorĲpĎŇoèĲBČ
w‘ymVt
.yrq ol bytk âl ’"sbw ,s"tw ‘"t ,y"k +rt Nkw ol ’"s v.14 .Vgd oQ +n"b ,ypr ’"b Nk v.13
,‘"t Nkw ’lm ìylĆgĘrČ ’"s v.15 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d ,y’rwsl Nkw yrqw bytk =l‘Č ’"s ,=l‘Č rybs v.14
’"s v.2 .w .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw Sd
Ł qĎ w’ SodqĎ ’"s v.15 .+h +g twmV Nyy‘ : r"tw s"t
’"s ,yrq rmĆ’IŁwČ ,bytk CrmĘ’IŁwČ v.7 .yrq MkĆŇ‘ĞmĘS
Ď JĘ v.5 .qsp N’k Ny’ ’"sb v.5 .ypr ’"hh hŇJĎlĘmČ
,rd"nq y"k w"l Nkw rm
Ł’
ĹB
Ć ’"s v.8 .r"tw s"t ,+rt ,b"yd ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rmĆ’IŁwČ
.yrq y‘ĄqĘê
Ł ,bytk C‘qĘêĎ v.9 .yrq rm
Ł’
ĹJĆ ,bytk rm
Ł’
ĹB
Ć ’"sbw
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6. 11–22

yrÌĂmĘ’Ď Moyă dŇ‘Čţ rb
ĳŇĎ DĎ Mk
¡ĆŇ yjĂmĂ ’Y
¿Ą yĄ=âlĲwĘ MkĆŔlĘoqĲ=tŇ’Ć C‘ym
ăĂ S
Ę tŇČ
PŇu¡ĄhČ ry‘ŔĂ hĎ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ=NorĲ’Ğ bŇąiĄ IČwČ : MtĲŇĆ ‘ŁyrĲĂhĞwĲČ C‘yr¡ĂhĎ Mk
ËĆŇ ylĄ’Ğ
: hŇĲnĆ xĞUĲČBČĲ Cnyl
¡Ă IĎwČ hŇnĆŔxĞUĲČhČĲ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ tŇĳxĎ ’Ć M‘Čj
ăČ
: hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ’Ć Myn¡ĂhĞJ
Ł Ĳ hČ C’¿W
Ę IĂwČ rqĆŁBĳBČ ‘ČS
¡Ě ohyĘ MJ
¿Ą S
Ę IČwČ
Noră’Ğ ÉynĄpŇĘ lĂ MylĂębŇĘ IĲŁhČ tŇorÁpŇĘ oSĲ hŇ‘ÄĎ bŇĘ S
Ă žMy’ĂW
Ę nĲŁ MynÃĂ hĞŁJĲhČ hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă wĘ
MhĆŔynĄpŇĘ lĂ ëŇăĄlh
Ł ÉZClxĎhĲĆwĘ tŇorĳpĎŇoèĲBČ C‘¡qĘtĲŇĎ wĘ ëŇolŔhĎ Myk
ăŇĂ lĘh
Ł Ĳ hoĎŔhyĘ
CBs
Ł Ä IĎwČ : tŇorĲpĎŇoèĲBČ ‘Čoq¿tŇĎ wĘ Kl¡řwh hoĎŔhyĘ Noră’Ğ ÉyrĄxĞ’ĲČ ÉëlĄh
Ł PŇiĄę’ČmĘhĲČwĘ
tŇS
Ć ¿S
Ą CW
¡ ‘Ď hŇŁJ¿ hŇĳĆx
n Ğ UĲČhČĲ CbŇ¡S
Ě IĎwČ tŇxČŔ’Č M‘Čj
ăČ ÉynĂè
Ą hČ MoIąBČ ry‘ÁĂ hĎ=tŇ’Ć
CBs
ŁÌ IĎwČ rxČè
ČŔ hČ tŇolă‘ĞB
ĲČř ÉCmJÄĂ S
Ę IČwČ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ ű yh
ăĂ yĘwČ : MymĲĂyĎ
Cb¿ŇbŇĘ sĲĎ ’ChŔhČ MoIăBČ qrČť Mym
ĳĂ ‘ĎjĘ ‘bČŇăS
Ć hŇ¡Ćh
E Č Tj
¿Ď S
Ę UĂJČ ry‘ËĂhĎ=tŇ’Ć
Myn¡ĂhĞŁJĲhČ C‘¿qĘêĲĎ tŇy‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ M‘Čj
ăČ BČ ÉyhĂyĘwĲČ : MymĲĂ‘ĎjĘ ‘bČŇ¿S
Ć ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć
Mk
¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ Nt
ÌŇČ nĎ=yJĲĂ C‘yrĂŔhĎ ÉM‘ĎhĎ=l’Ć ‘ČS
ąĚ ohyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ tŇorĳpĎŇoèĲBČ
žqrČ hoĳĎhyl
ĲČ HB
¡Ď =rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ ’yh
¿Ă MrĆx
ËĄ ry‘¿ĂhĎ hŇtÄĎ yĘhĲĎwĘ : ry‘ĲĂhĎ=tŇ’Ć
hŇtŇĎ ’ČŔBĘxĘhĆ yJ
ăĂ tŇyĂBČŔBČ Hê
ăĎ ’Ă rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ ’yhĂť hŇyęĆxĘêĲĂ hŇnĎÁoEhČ bŇxÄĎ rĎ
=Nj
ĲĆ MrĆxĄŔhČř=NmĂ CrămĘS
Ă ÉMêĆ’Č=qrČřwĘ : CnxĘĲlĎ S
Ď rS
¿Ć ’Ğ Myk
¡ŇĂ ’ĎlĘUČhČ=tŇ’Ć
MrĆxĄŔlĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ hŇąĄx
n Ğ mĲČ=tŇ’ĲĆ MêÂĆ mĘW
Č wĘ MrĆx
ĳřĄhČ=NmĂ Mê
ăĆxĘqČlĘC Cmyrř¡ĂxĞêĲČ
SdŇĆq
Ł ¿ lzĆŔrĘbČŇC ÉtS
Ć ŁxÄnĘ yl
ąĄ kŇĘ C bŇhĎęzĎwĘ PŇsĆăJĆ ű lk
ŁŇă wĘ : otŇĲ o’ Mê
¡ĆrĘkČŇ‘ĞwĲČ
tŇorĳřpĎŇoèĲBČ C‘¡qĘtŇĘ IĂwĲČ M‘ĎŔhĎ ‘rČIăĎwČ : ’řobŇĲ yĎ ho¡ĎhyĘ rY
¿Č o’ hoĳĎhyl
ĲČ ’Ch¡
hŇlĎŔodŇgŇĘ hŇ‘ăĎCrêĘ ÉM‘ĎhĎ C‘yrąĂIĎwČ rpĎęoèhČ loqă=tŇ’Ć M‘ÁĎ hĎ ‘Čm
ŁÄ S
Ę kŇĂ žyhĂyĘwČ
=tŇ’Ć Cd¡ŇJĘlĘIĂwĲČ oDŔgŇĘ nĆ Sy’
ăĂ ÉhrĎy‘ÄĂ hĎ M‘ąĎhĎ l‘ČIČÄwČ hĎyêęĆ xĘêČ hŇmĎÁoxhĲČ lj
ŁÄ êĂwČ
r‘Če¡ČmĂ hŇè
ĎŔ ’Ă=dŇ‘ČwĘ ÉSy’ĂmĄ ry‘ŔĂ BĎ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć ÉCmyrĂÄxĞIĲřČwČ : ry‘ĲĂhĎ
MyS
ĂÁ nĎ’ĞhĲĎ MyĂnČÄS
Ę lĂwĘ : bŇrĆxĲĎ=ypŇĂ lĘ rom¡xĞwĲČ hŇËW
Ć wĎ roS
¿ dŇ‘ÄČ wĘ NqĳĄzĎ=dŇ‘ČwĘ
hŇĳĎoEh
n Č hŇăè
Ď ’ĂhĲĎ=tŇyB
ĲĄ C’B
Ł ¡ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ rm
ăČ ’Ď ÉZrĆ’ÄĎ hĎ=tŇ’Ć Myl
ąĂ GĘrČmřĘ hĲČ
Mê
¡Ć ‘ĘBČS
Ę nĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ HlĎŔ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ Éhè
Ď ’ĂhĲĎ=tŇ’Ć Mè
ąĎ mĂ C’yYÄĂ ohwĘ
hl
tol‘ĞJČ ,bytk tol‘ĞBČ v.15 .’"ydw w"d ,g"d Nkw yrqw bytk ëolhĎ ’"sb ,yrq ëolhĎ ,bytk ëlĄoh v.13
Nkw Pqm ’lbw Kphm qr
ąČwĘ ’"s v.18 .+rtw b"yd ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk tol‘ĞJČ ’"s ,w"Td Nkw yrq
.’"k +z Nmql Nyy‘ : ‘"t Nkw CdmĘxĘêČ l"n v.18 .lwgsb MrĆxĆhČ ’"s v.18 .qrČ ’"sbw ,w"dw g"d ,b"d
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb Nkw rsx ’b
Ł yĎ ’"sb ,C’obyĎ rybs v.19 .’y‘gb =t’
ĲĆ n"b ,’"b Nk v.18
,d"dx Nm rb swpd tw’xswn lk Nkw ,’mdq w"yw rsx torpĎè
Ł BČ +g Nm rb y"k Myrps lkb ’lmd ’lm Nk v.20
.Vgdb MylgrUĘhČ n"b ,MylgrmĘh
ĲČ ’"b ’"n v.22 .’y‘g ’lb wmyrxIČwČ n"b ,’"b Nk v.21 .’"ydw w"d ,g"d

11

12
13

14

15

16

17

18

19
20

21
22
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hĎybÄĂ ’Ď=tŇ’ĆwĘ bŇxĎrĎţ=tŇ’Ć C’yYÃĂ ŁIwČ MylĂęGĘrČmřĘ hĲČ MyrăĂ‘ĎeĘhČ C’b
Ł Á IĎwČ : Hl
ĲĎ
hĎyt
¡ŇĆ oxjĘS
Ę mĂ=lJĎ tŇ¿’Ą wĘ HlĎŔ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉhĎyxĆÄ’Č=tŇ’ĆwĘ HU
ąĎ ’Ă=tŇ’ĆwĘ
24 S’
¡Ą bĎŇ CpŇ¿ rĘW
ĲĎ ry‘ËĂhĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČlĘ ZCx¡mĂ MCxŔyeĂIČÄwČ C’yYĳĂoh
Cn¡tŇĘ ĲnĎ lzĆŔrĘBČhČwĘ ÉtS
Ć ŁxÄeĘhČ yl
ąĄ kŇĘ C bŇhĎęEĎhČwĘ PŇsĆăJĆ hČ ű qrăČ HB
ĳĎ =rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ
25 =lJ
Ď =tŇ’ĆwĘ hĎyb
ąŇĂ ’Ď tŇyBĄÄ=tŇ’ĆwĘ hŇnĎoEhČţ bŇăxĎ rĎ=tŇ’ĆwĲĘ : hoĲĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ rY
¿Č o’
yJ
ąĂ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ dŇ‘¡Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ bŇrĆqăĆBĘ ÉbS
Ć êÄĄ wČ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ hŇăyĎxĹhĲĆ ÉHlĎ=rS
Ć ’Ğ
: oxĲyrĂyĘ=tŇ’Ć lG
¿ĄrČlĘ ‘ČS
¡Ě ohyĘ xl
¿Č S
Ď =rS
Ć ’Ğ MykĂŔ’ĎlĘUČhČ=tŇ’Ć Éh’ĎyBÄĂ xĘhĆ
26 Sy’
ÁĂ hĎ rCrÄ’Ď rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ’yh
¡Ă hČ tŇ‘¿ĄBĎ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ ‘B
ăČ S
Ę IČwČ
orăk
ŁŇ bŇĘ BĂ oxŔyrĂyĘ=tŇ’Ć Ét’ŇEŁhČ ry‘ąĂhĎ=tŇ’Ć hŇÂnĎbĎŇC ÉMCqyĎ rS
ąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ
27 yh
¿Ă yĘwČ ‘ČS
ĳĚ ohyĘ=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ yh
¿Ă yĘwČ : hĎytĲŇĆ lĎDĘ bŇy~
¿Ă yČ or¡y‘ĂYĘbŇĂ C hŇeĎdŔĆiĘyČyĘ
z xuÃČ IĂwČ MrĆx
ĳřĄBČ l‘Čm
¡Č l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ ClÌ‘ĞmĘIĂwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇBĘ o‘¡mĘS
Ď
=rxČIĲĂwČ MrĆxĄŔhČ=NmĂ ÉhdĎŇChyĘ hŇąFĄ mČlĘ xrČzĆÁ=NbĆŇ yDĂÄbŇĘ zČ=NbĆŇ žymĂrĘJČ=NBĆ Nk
ăĎŇ ‘Ď
2 MyS
ĂÁ nĎ’Ğ ‘ČS
ĚÄ ohyĘ žxlČS
Ę IĂwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ BĂ ho¡ĎhyĘ PŇ¿’Č
ÉMhĆyřlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ l’ĄŔÍtŇyb
ĲĄŇ lĘ MdŇĆuăĆmĂ ÉNwĆ’ÄĎ tŇyB
¿Ą =M‘Ă rS
ĆÄ ’Ğ y‘Âh
Č Ď oxęyrĂymĲĂ
: y‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć Cl¡GĘrČyĘwČĲ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCl‘ĞIČwĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć ClăGĘrČwĘ Cl¡‘Ğ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
3 MyĂj
ăČlĘ’ČJĘ ůM‘ĎhĎ=lJĎ l‘ČyăČ=l’Č ÈwylĎ’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ ‘ČS
Ěę ohyĘ=l’Ć CbŇăS
Ě IĎwČ
‘G
¿ČyČêĘ=l’Č y‘ĳĎhĎ=tŇ’Ć CJăyČwĘ Cl¡‘ĞyĲČ Sy’ĂŔ Myp
ăŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlăS
Ę JĂ o’ť Sy’ęĂ
4 h
Ň UĎS
ĎŔ ÉM‘ĎhĎ=NmĂ Clą‘ĞIĲČwČ : hŇUĎhĲĄ T‘¡ČmĘ yJ
¿Ă M‘ĎŔhĎ=lJĎ=tŇ’Ć ÉhUĎS
ĎÄ
5 yS
ăĄ nĘ’Č MhĆÁmĄ CJÄIČwČ : y‘ĲĎhĎ yS
¿Ą nĘ’Č yn¡ĄpŇĘ lĂ CsnĚěIĎwČ Sy’
ĳĂ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć Łl¿S
Ę JĂ
MyrĂŔbĎŇè
Ę hČ=dŇ‘Č Ér‘Čè
ČÄ hČ ynąĄpŇĘ lĂ MCpÂDĘrĘIĂwČĲ Sy’ĂŔ Éhè
ĎS
Ă wĘ MyS
ąĂ ŁlS
Ę JĂ y‘ęČ hĎ
6 ‘
ČS
ĚÁ ohyĘ ‘rČÄqĘIĂwČ : MyĂmĲĎlĘ yh
¿Ă yĘwČ M‘¡ĎhĎ=bŇbČŇlĘ sU
¿Č IĂwČ dŇrĳĎoUBČ MCJ¡IČwČ
’Ch¡ bŇrĆ‘ĆŔhĎ=dŇ‘Č ÉhoĎhyĘ Norą’Ğ ynĄÄpŇĘ lĂ hŇYĎrĘ’ÁČ wynĎÄjĎ=l‘Č ž lj
Ł IĂwČ wytęĎŁlmĘW
Ă
7 ű Hh
ăĎ ’Ğ ‘ČS
ĚÁ ohyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : MS
ĲĎ ’Ňr
Ł =l‘Č rp
¡ĎŇ ‘Ď Cl¿‘ĞIĲČwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄqĘzĂwĘ
NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ=tŇ’Ć rybÁĂ ‘ĞhĲČ êřĎ rĘbČÄ‘ĞhĄ hŇmĎlĎţ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ
rbĆŇ‘¡ĄBĘ bŇS
Ć eĄŔwČ CnlĘă’Č oh ÉClwĘ CndĳŇĄybŇĂ ’ĞhĲČlĘ yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎ dŇy¿ČBĘ Cnt
ËŇĎ ’
Ł tŇt
¿ŇĄ lĎ
8 yn
¿ĄpŇĘ lĂ PŇrĆ‘Ł ¡ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ëŇÌČpŇ hĎ rS
ĆÄ ’Ğ yrĄxĞ’ĲČţ rmČŔ’
Ł hŇm
ăĎ ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ yB
¡Ă : NDĲĄrĘIČhČ
23

wyby’

,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,y"k Myrpsb yrYb Nk v.1 .z .Vgdb MylgrUĘhČ n"b ,MylgrmĘh
ĲČ ’"b ’"n v.23
’"s v.2 .hlm ’dx l’ĄtĘyb
Ą lĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.2 .b"d Nkw lwgsb MrĆxĆBČ ’"sb ,w"Tdw d"yd
.+h +lm +l wyl‘ rsmnw hêĎrb‘h ’"s v.7 .+rpsb +sx +b wyl‘ rsmnw MhĆlĄ’
Ğ
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7. 9–22

CtŇyr¿ĂkŇĘ hĂwĘ CnylĄŔ‘Ď CBs
ăČ nĎwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ É lk
ŁŇ wĘ ynęĂ ‘ĞnĲČJĘhĲČ C‘ămĘS
Ę yĂwĘ : wyb
ĲĎŇ yĘ’
ŁĲ
: lodĲŇ GĎhČ ì¿ŇmĘS
Ă lĘ hŇ¡W
Ą ‘ĞêĲČ=hŇmĲČC ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ Cnm
¡Ą S
Ę =tŇ’Ć
: ìŇynĲĆjĎ=l‘Č lp
¿ĄŇ nŁ hŇê
¡Ď ’Č hŇEĆŔ hŇUĎăĎl ëŇl
ĳĎ MqăĚ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=l’Ć hoËĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÌwČ
Mg
ąČŇ wĘ Mt
ĳŇĎ o’ř ytŇĂ yC¡ĂYĂ rS
¿Ć ’Ğ ytŔĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć CrăbŇĘ ‘ĲĎ ÉMgČŇwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ É’TĎxĎ
âlÄwĘ : MhĲĆylĄkŇĘ bŇĂ CmW
¿Ď Mg
¡ČŇ wĘ CSŔxĞJĲĂ Mg
ăČŇ wĘ ÉCbŇnĘGĲĎ Mg
ąČŇ wĘ MrĆxĄŔhČ=NmĂ ÉCxqĘĲlĎ
MhĆŔybĄŇyĘ’
Ł Ĳ ynăĄpŇĘ lĂ ÉCnpŇĘ yĂ PŇrĆ‘Ł ę MhĆŔybĄŇyĘ’
Ł Ĳ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMCqlĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ClÁkŇĘ ĲyĚ
MrĆx
¡ĄhČ CdŇym
ËĂ S
Ę tŇČ âl¿=M’Ă MkĆŔUĎ‘Ă tŇoyăhĘlĲĂ ÉPysĂo’ âlą MrĆx
ĳĄlĘ Cy¡hĎ yJ
¿Ă
yJ
ăĂ rx
ĳĎmĎlĘ CS
ă DĘqČtŇĘ hĂ ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć SDăĄqČ MqĚť : Mk
ĲĆŇ BĘrĘuĂmĲĂ
lkČęCtŇ âlă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉìBĘrĘqĂBĘ MrĆx
ąĄ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmÄČ ’Ď žhk
ŁŇ
Mê
¿Ć bŇĘ rČqĘnĂwĘ : Mk
ĲĆŇ BĘrĘuĂmĲĂ MrĆx
¡ĄhČ Mk
¿ĆŇ rĘysĲĂhĞ=dŇ‘Č ìŇybĆŔyĘ’
Ł Ĳ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMCqlĎ
bŇrăČqĘyĂ hoĎÁhyĘ CedÄĆJĘlĘyĂ=rS
Ć ’Ğ žTbĆŇè
Ą hČ hŇyĎÃhĎwĘř Mk
ĳĆŇ yTĄbŇĘ S
Ă lĘ rqĆŁB¡BČ
MyêŔĂ B
ĲĎ lČ bŇrăČqĘêĂ ÉhoĎhyĘ hŇeĎdąŇĆJĘlĘyĂ=rS
Ć ’Ğ hŇxÂĎ jĎS
Ę UĂhČwĘ tŇoxęjĎS
Ę UĂlČ
dŇăJĎ lĘeĂhČ ÉhyĎhĎwĘ : MyrĲĂbĎŇGĘlČ bŇr¡ČqĘyĂ hoĎŔhyĘ CedăŇĆJĘlĘyĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉtyĂBČÄhČwĘ
tŇyrăĂBĘ=tŇ’Ć ÉrbČŇ‘Ď yJ
ąĂ olĳ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ otŇ¡ ’
Ł S’ĄŔBĎ PŇrăĄv
Ď yĂ MrĆxĄŔBČ
bŇr¿ĄqĘIČwČ rqĆB
Ł Ŕ BČ É‘ČS
ĚÄ ohyĘ MJ
ąĄ S
Ę IČwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ hŇ¡ĎlbĎŇnĘ hŇ¿W
Ď ‘Ď=ykĲŇĂ wĘ hoĎŔhyĘ
tŇxČřăjČ S
Ę mĂ=tŇ’Ć ÉbrĄqĘIČwČ : hŇdŇĲĎChyĘ TbĆŇ¿S
Ą dŇ¡kĄŇ QĎIĂwČ wyT
ĳĎbĎŇS
Ę lĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
ÉyxĂrĘEČhČ tŇxČąjČ S
Ę mĂ=tŇ’Ć bŇrĄ
Â qĘIČwČ yx
ĳĂ rĘEČhČ tŇxČăjČ S
Ę mĂ tŇ¡’Ą dŇŁJělĘIĂwČ hŇdĎŔChyĘ
=NBĆ NkÂĎ ‘Ď dŇkĄęQĎIĂwČ MyrĳĂbĎŇGĘlČ otŇ¡ yBĄ=tŇ’Ć bŇr¿ĄqĘIČwČ : yDĲĂbŇĘ zČ dŇ¡kĄŇ QĎIĂwČ MyrĂŔbĎŇGřĘ lČ
NkĎę‘Ď=l’Ć ‘ČS
ĚÁ ohyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇdŇĲĎChyĘ hŇ¿FĄ mČlĘ xrČz¡Ć=NBĆ yDËĂbŇĘ zČ=NbĆŇ ym
ÌĂ rĘJČ
’n
¿Ď=dŇGĆhČwĘ hŇdĳŇĎotŇ olă=NtŇĆ wĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyl
ĲČ dŇobękĎŇ ’n
ăĎ=MyW
ĲĂ ÉynĂBĘ
rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=tŇ’Ć Nk
ËĎŇ ‘Ď N‘ČIÌČwČ : yeĂUĲĆmĂ dŇ¡xĄ kČŇêĘ=l’Č tŇĎ yW
ĂŔ ‘Ď hŇămĆ ÉylĂ
: ytŇĂ yW
ĲĂ ‘Ď tŇ’ŇŁz¡kĎŇwĘ tŇ’ŇŁz¿kĎŇwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyl
ĲČ ÉytŇĂ ’ŇTĎÄxĎ yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ hŇnĎęmĘ’Ď
PŇsĆJĆę Myl
ăĂ qĎS
Ę MyĂtÌČŇ’ŇmĎC hŇbĎÁoT tŇxČÄ’Č žr‘ĎnĘS
Ă tŇrĆDăĆ’Č llĎÃè
Ď bČŇ h’răř’w
Mx
ĳĄ uĎ’ĆwĲĎ Md¡ŇĄmĘxĘ’ĆwĲĎ olŔqĎS
Ę mĂ ÉMylĂqĎS
Ę Myè
ąĂ mĂxĞ ÉdxĎ’Ć bŇąhĎ zĎ NoSÄlĘC
xl
ąČ S
Ę IĂwČ : hĎyêĲĆxĘêČ PŇsĆ¿JĆ hČwĘ yl
¡Ă hĽ’ĲĎhĎ ëŇotŇ¿ BĘ ZrĆ’ËĎBĎ Myn¿ĂCmTĘ MeÄĎ hĂwĘ
PŇsĆ¿JĆ hČwĘ ol¡hĽ’ĲĎBĘ hŇËĎCmT
n Ę hŇÌĄh
e Ă wĘ hŇlĎhĹ’
Łĳ hĎ CYr¡ĚIĎwČ MykĂŔ’ĎlĘmČ É‘ČS
ĚÄ ohyĘ
hytxt
.r"tw ‘"t ,rd"nq y"k +w Nkw tx
Ł jĘS
Ę mĂ ’"s v.17 .’y‘gb hyĎhĎĲwĘ ’"s v.14 .rsx MtĎ’
Ł ’"s v.11
,yrq ’rĆ’ĄwĎ ,bytk h’ĆrĘ’ĆwĎ y’br‘ml v.21 .r"tw s"t ,b"d ,’"d ,rd"nq y"k +x Nkw MyêĂBĎlČ ’"s v.17
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’rĆ’ĄwĎ ’"sb ,yrq h’ĆrĘ’ĆwĎ ,bytk ’rĆ’ĄwĎ y’xndml
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ynăĄBĘ=lJĎ l’
¡Ć wĘ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ=l’Ć ÉMC’bŇĂ yĘwČ lhĆŁ’ŔhĎ ëŇoêămĂ ÉMCxuĎIĂwČ : hĎyêĲĆxĘêČ
24 =t
Ň ’ĆwĘ xrČzĆÃ=NBĆ Nk
ăĎŇ ‘Ď=tŇ’Ć ‘ČS
ăĚ ohyĘ xuăČIĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Mq¡Ě~ĂIČwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
wytÃĎ nŁBĘ=tŇ’ĆwĲĘ wynĎÃBĎ=tŇ’ĆwĲĘ bŇhĎÃEĎhČ NoS
ă lĘ=tŇ’ĆwĲĘ tŇrĆDăĆ’ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ PŇsĆăJĆ hČ
olŔ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉolhĽ’ĲĎ=tŇ’ĲĆwĘ oną’ŇY
Ł =tŇ’ĆwĘ orÄm
Ł xĞ=tŇ’ĆwĘ žoroS=tŇ’ĆwĘ
25 h
Ň ămĆ É‘ČS
ĚÄ ohyĘ rmĆ’ŇIąŁwČ : rokŇĲ ‘Ď qmĆ‘¿Ą Mt
¡ŇĎ Ł’ř Cl¿‘ĞIĲČwČ oUĳ‘Ă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ
NbĆŇ’ĆŔ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇ otŇą ’
Ł CmÄGĘrĘIĂwČ hŇĳĆh
E Č MoIăBČ ho¡ĎhyĘ ì¿ŇrĘJĎ‘ĘyČ CnêŔĎ rĘkČŇ‘Ğ
26 =lG
Č wylĎÁ‘Ď CmyqÄĂ IĎwČ : MynĲĂbĎŇ’ĞB
ĲĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł Cl¿qĘsĘIĂwČ S’ĄŔBĎ ÉMtŇĎ ’
Ł CpąŇrĘW
Ę IĂwČ
’rĎÂqĎ NJĄţ=l‘Č ojĳ’Č NorăxĞmĲĄ ho¡ĎhyĘ bŇS
Ď ¿IĎwČ hŇEĆŔhČ MoIăhČ dŇ‘Čť lodęGĎ MynăĂbĎŇ’Ğ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č rokŔ‘Ď qmĆ‘ăĄ É’ChhČ MoqąUĎhČ śMăS
Ą
x tŇ’Ąť ìęUĘ‘Ă xqăČ tŇxĎŔêĄ=l’ČwĘ ’răĎyêĂ=l’Č É‘ČS
ĚÄ ohyĘ=l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
ëŇlĆąmĆ =tŇ’Ć ìędĘŇyĲĎbŇĘ yêĂt
ăŇČ nĎ ű hŇă’Ą rĘ y‘ĳĎhĎ hŇăĄl‘Ğ MCq¡wĘ hŇmĎŔxĎlĘUĂhČ M‘ăČ=lJĎ
2 HJ
Ďę lĘmČlĘC y‘ÁČ lĎ tŇĎ yW
ĂÄ ‘ĎwĘ : oYĲrĘ’Č=tŇ’ĆwĘ or¡y‘Ă=tŇ’ĆwĘ oUŔ‘Č=tŇ’ĆwĘ Éy‘ČhĎ
Mk
ĳĆŇ lĎ CEb
Ł ăŇ êĎ Hê
¡Ď mĘhĆbŇĘ C Hl
¿Ď lĎS
Ę =qrČ HJĎŔlĘmČlĘC ÉoxyrĂylĲĂ tŇĎ yW
ąĂ ‘Ď rS
ĆÄ ’ĞJĲČ
3 h
Ňm
¡Ď xĎlĘUĂhČ M‘¿Č=lkĎŇwĘ ‘ČS
ËĚ ohyĘ MqĎÌIĎwČ : hĎyrĲĆxĞ’ĲČmĄ ry‘¡ĂlĎ bŇrËĄ’
Ł ì¿ŇlĘ=MyW
ĲĂ
lyĂxČŔhČ yrăĄoBGĂ ÉSy’Ă PŇlĆą’Ć MyS
ĂÄ ŁlS
Ę ‘ČS
Ě ohyĘţ rx
ăČ bŇĘ IĂwČ y‘ĳĎhĎ tŇolă‘Ğl
ĲČ
4 Éry‘Ăl
Ď Myb
ąŇĂ rĘ’
Ł Ĳ MêÂĆ ’Č C’rĘţ rm
Ł ę ’ŇlĄ MtÁĎ ’
Ł wYÄČ yĘwČ : hŇlĎyĘl
ĲĎ Mx
¡Ą lĎS
Ę IĂwČ
: MynĲĂŁkŇnĘ Mk
¡ĆŇ QĘJĚ Mt
¿ŇĆ yyĂhĘwĲĂ dŇŁ’ĳmĘ ry‘¡ĂhĎ=NmĂ Cqyx
¿Ă rĘêČ=l’Č ry‘ŔĂ hĎ yrăĄxĞ’ĲČmĄ
5 C’
ą YĘyĲĄ=yJĲĂ hŇyĎęhĎwĘ ry‘ĳĂhĎ=l’Ć bŇr¡ČqĘnĂ yêŔĂ ’Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇwĘ ynęĂ ’ĞwĲČ
6 d
Ň ‘ăČ CnyrĄęxĞ’ĲČ C’ăYĘyĲřĎwĘ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ CnsĘ¡ČwĘ
n hŇnĎŔS
Ł ’ŇrĲĂBĎ rS
ăĆ ’ĞJĲČ ÉCntÄĄ ’ŇrĎqĘlĂ
hŇĳĎS
nŁ ’ŇrĲĂBĎ rS
¡Ć ’ĞJĲČ CnynĄŔpĎŇlĘ Mys
ăĂ nĎ CrŔmĘ’ŇyĲŁ yJ
ăĂ ry‘ŔĂ hĎ=NmĂ ÉMtŇĎ o’ CnqąĄyêĂhČ
7 ry‘
ĳĂhĎ=tŇ’Ć Mê
¡ĆS
Ę rČohĲwĘ bŇrĄŔo’h
ăĎ mĄ ÉCmqĚÄêĎ MêęĆ ’ČwĘ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ CnsĘ¡ČwĘ
n
8 Ct
Ň y~
ąĂ êČ ry‘ęĂ hĎ=tŇ’Ć Mk
ăĆŇ W
Ę pŇĘ tŇĎ JĘ hŇÂh
yĎ Ď wĘ : Mk
ĲĆŇ dĘŇyĆBĘ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ Hn
ËĎtŇĎ nĘC
9 Mx
ăĄ lĎS
Ę IĂwČ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć ytŇĂ yC¿ĂYĂ C’¡rĘ CW
ĳ ‘ĞêĲČ ho¡ĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ S’ĄŔBĎ Éry‘ĂhĎ=tŇ’Ć
MIăĎmĂ y‘¡ČhĎ Nyb
¿ŇĄ C l’
ËĄ ÍtŇyB
ĲĄ NyB
ÌĄ CbęS
Ę IĲĄwČ bŇrĎŔ’ĞřUČhČĲ=l’Ć ÉCkŇlĘIĲĄwČ ‘ČS
Ěę ohyĘ
10 É‘
ČS
ĚÄ ohyĘ MJ
ąĄ S
Ę IČwČ : M‘ĲĎhĎ ëŇotŇ¿ BĘ ’Ch¡hČ hŇlĎyĘQ
¿Č BČ ‘ČS
ËĚ ohyĘ NlĆÌĎwČ
I y‘ĳĎlĎ
M‘¡ĎhĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄqĘzĂwĘ ’ChÁ l‘ČIČÄwČ M‘ĳĎhĎ=tŇ’Ć dŇq
Ł ¡ pŇĘ IĂwČ rqĆŁBŔBČ
23

y‘h
.g"dw b"d Nkw =MS
ĲĄ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.26 .’lm MtĎo’ ’"s v.24
,y’br‘ml Nk v.9 .h"l +T MyTpV Nyy‘ : brĎ’ĘUČhČ ’"s v.9 .+ypr +z wyl‘ rsmnw C’YĘyĄwĘ ’"s v.6 .x
.hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml
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8. 11–23

dŇgĆŇănĆ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ CSŔGĘIĂwĲČ ÉCl‘Ď oêę’Ă rS
ăĆ ’Ğ hŇmÁĎ xĎlĘUĂhČ M‘ÄĎ hĎ=lkĎŇwĘ : y‘ĲĎhĎ
tŇS
Ć ¿mĄ xĞJĲČ xuěČ IĂwČ : y‘ĲĎhĎ=NybĄŇC wn¿řyb śyG¡řČhČwĘ y‘ČŔlĎ NopŇă ~ĘmĂ ÉCnxĞIĲČwČĲ ry‘ĳĂhĎ
: ry‘řĲĂ lĎ MI¿ĎmĂ y‘¡ČhĎ Nyb
¿ŇĄ C l’
ËĄ ÍtŇyB
ĲĄ NyB
ÌĄ bŇrĄę’
Ł MtÁĎ o’ MW
Ć IĎÄwČ Sy’
ĳĂ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ
ob¡ŇqĄ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ ry‘ŔĂ lĎ NopŇă ~ĘmĂ ÉrS
Ć ’Ğ hŇnĆęxĞUĲČhČĲ=lJĎ=tŇ’Ć M‘ÁĎ hĎ CmyW
ĂÄ IĎwČ
tŇo’ărĘJĂ yhÂĂ yĘwČ : qmĆ‘ĲĄhĎ ëŇotŇ¿ BĘ ’Ch¡hČ hŇlĎyĘQ
¿Č BČ ‘ČS
ËĚ ohyĘ ëŇlĆřÌĄwČ
I ry‘ĳĂlĎ MIăĎmĂ
l’ĄrĎW
Ę yĂţ=tŇ’ŇrĲČqĘlĂ ry‘ăĂhĎ=yS
ĲĄ nĘ’Č C’ăYĘIĲĄwČ CmyJÃĂ S
Ę IČwČ CrÃhĞmĲČyĘwĲČ y‘ęČ hĎ=ëŇlĆmĲĆ
‘dČŔyĎ âlă É’ChwĘ hŇĳbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ynăĄpŇĘ lĂ dŇ‘¡ĄoUlČ oUË‘Č=lkĎŇwĘ ’ChÌ hŇmÂĎ xĎlĘUĂlČ
Mh
ĳĆ ynĄpŇĘ lĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ ‘ČS
¿Ě ohyĘ C‘ËgŇĘ ĲeĎ IĂwČ : ry‘ĲĂhĎ yr¿ĄxĞ’ĲČmĄ ol¡ bŇr¿Ą’
Ł =yJĲĂ
PŇŁD¡rĘlĂ ry‘ŔĂ BĎř rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ=lJĎ Cqę‘ĞEĲĎIĂwČ : rB
ĲĎ dĘŇUĂhČ ëŇrĆD¿Ć Csn
¡ĚIĎwČ
r’
ăČ S
Ę nĂ=âlĲwĘ : ry‘ĲĂhĎ=NmĂ Cq¡tŇĘ ĲeĎ IĂwČ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ yrăĄxĞ’ĲČ ÉCpŇDĘrĘIĂwĲČ Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČ
CbąŇzĘ‘ČIĲČwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yrăĄxĞ’ĲČ C’¡YĘyĲĎ=âl rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔ śtŇyb
ăŇĄ Cř Éy‘ČBĎ Sy’ęĂ
rmĆ’ŇŁIÄwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ CpŇ¡ DĘrĘIĂwĲČ hŇxĎŔCtŇjĘ Éry‘ĂhĎ=tŇ’Ć
ì¡ŇdĘŇyĲĎbŇĘ yJ
¿Ă y‘ČŔhĎ=l’Ć ÉìdĘŇyĲĎBĘ=rS
Ć ’Ğ NodŇąyJĂBČ hŇTĄnĘţ ‘ČS
Ěę ohyĘ=l’Ć hoĎÁhyĘ
žMqĎ bŇrĄÃo’hĲĎwĘ : ry‘ĲĂhĎ=l’Ć od¡ŇyĎBĘ=rS
Ć ’Ğ Nod¿ŇyJĂBČ ‘ČS
ËĚ ohyĘ TIÌĄwČ hŇeĎĳĆê
n Ę ’Ć
CrŔhĞmĲČyĘwĲČ hĎCdŇĳJĘlĘIĂwĲČ ry‘¡ĂhĎ C’b
Ł ¿Ň IĎwČ odŔyĎ tŇoTănĘJřĂ ÉCYCrÄIĎwČ omąoqUĘmĂ hŇrĎÄhĄmĘ
hŇeĄÄhĂwĘ C’ęrĘIĂwČ MhĆÁyrĄxĞ’ĲČ y‘ÄČ hĎ žyS
Ą nĘ’Č CnăpŇĘ IĂwČ : S’ĲĄBĎ ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć CtŇy~
¿Ă IČwČ
hŇeĎĳhĄ wĎ hŇeĎăhĄ sCn¡lĎ MyĂdËŇČyĎ Mh
¿Ć bĎŇ hŇyĎÄhĎ=âlĲwĘ hŇmĎyĘmČŔè
Ď hČ Éry‘ĂhĎ NS
ąČ ‘Ğ hŇlĎÁ‘Ď
l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ ‘ČS
ĚÄ ohywĲĂ : PŇdŇĲĄorhĲĎ=l’Ć ëŇ¡jČ hĘnĆ rBĎŔdĘŇUĂhČ se
ăĎhČ ÉM‘ĎhĎwĘ
CbŇS
Ěě IĎwČ ry‘ĳĂhĎ NS
ăČ ‘Ğ hŇ¡Ďl‘Ď yk
¿ŇĂ wĘ ry‘ŔĂ hĎ=tŇ’Ć ÉbrĄ’
Ł hĲĎ dŇąkČŇ lĎ=yJĲĂ C’ęrĎ
CyąhĘIĲĂwČ MtŔĎ ’ŇrĎqĘlĂ Éry‘ĂhĎ=NmĂ C’ąYĘyĲĎ hŇQĆ’ĄÄwĘ : y‘ĲĎhĎ yS
¿Ą nĘ’Č=tŇ’Ć CJ¡IČwČ
yê¿ĂlĘBĂ=dŇ‘Č MtŔĎ o’ř CJăIČwČ hŇĳĆm
E Ă hŇQĆă’Ą wĘ hŇ¡Ćm
E Ă hŇQĆ¿’Ą ëŇwĆêŔĎ BČ É l’ĄrĎW
Ę yĂlĘ
CbŇr¿ĂqĘIČwČ yx
ĳĎ CWpŇĘ ê
ăĎ y‘¡ČhĎ ëŇlĆ¿mĆ =tŇ’ĆwĘ : TylĲĂpĎŇC dŇyr¿ĂW
Ď Mh
¡Ćř lĎ=ry’ĲĂS
Ę hĂ
wt’
.d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ’krm ’xpT ’krm Nyb
¿ĄC on¡yB
Ą yG¿ČhČwĘ ’"s v.11 .yrq ’yĘGČhČwĘ v.11
bytk y’br‘ml Nk v.12 .hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.12 .yrq wynĎyB
Ą ,bytk onyB
Ą v.11
’"s v.13 .w"Td Nkw yrq y‘ĎlĎ ,bytk ry‘ĂlĎ y’xndml ,d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw
Nkw yrqw bytk y’br‘ml Nk v.16 .+T qwsp Nyy‘ : yrq NlĆyĎwČ bytk ëlĆIĄwČ ’"sb ,b"ydw b"d ,’"d Nkw NlĆIĎwČ
.’"yd Nkw yrqw bytk y‘ČBĎ ’"sbw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,g"d Nkw yrq y‘ČBĎ ,bytk ry‘ĂBĎ y’xndml ,w"dw b"d
.b"ydw w"d ,’"d Nkw toTnĘBĂ v.19 .hlm ’dx l’ĄtĘyb
Ą C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.17 .tyb
Ą bĘC rybs v.17
y’xndml ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,d"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb Nkw y’br‘ml Nk v.22 .rsx MtĎ’
Ł ’"s v.22
.yrq MhĆlĎ bytk ol ’"sbw ,’"ydw z"d ,w"d ,g"d Nkw ol yllhbw
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ybĄÄS
Ę yĲŁ=lJĎ=tŇ’Ć žgr
Ł hĞĲlČ l’ĄÃrĎW
Ę yĂ tŇoQăkČŇJĘ yh
ăĂ yĘwČ : ‘ČS
ĲĚ ohyĘ=l’Ć otŇ¡ ’
Ł
bŇrĆx
¡Ć=ypŇĂ lĘ MQ
ËĎ kĚŇ Cl¿jĘIĂwĲřČ oBŔ MCpŇă dĎŇrĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉrBĎdĘŇUĂBČ hŇdęĆv
Ď BČ y‘ÁČ hĎ
žyhĂyĘwČ : bŇrĆxĲĎ=ypŇĂ lĘ Ht
¡ŇĎ ’
Ł CJ¿IČwČ y‘ČŔhĎ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lřkĎŇ CbŇąĚSIĎwČ śMĳUĎ êĚ=dŇ‘Č
lJ
Ł¡ PŇlĆĳ’Ď rW
¡Ď ‘Ď Myn¿ĄS
Ę hŇè
ĎŔ ’Ă=dŇ‘ČwĘ Sy’
ăĂ mĄ É’ChhČ MoIąBČ MylĂÁpŇĘ ŁeÄhČ=lkĎŇ
rS
ăĆ ’Ğ dŇ‘Čť NodŇĳyJĂBČ hŇ¡TĎ nĎ rS
¿Ć ’Ğ odŔyĎ bŇyS
ăĂ hĄ=âlĲ É‘ČS
ĚÄ ohywĲĂ : y‘ĲĎhĎ yS
¿Ą nĘ’Č
’yhĂŔhČ ry‘ăĂhĎ É llČS
Ę C hŇmĎęhĄBĘhČ qrăČ : y‘ĲĎhĎ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ tŇ¡’Ą MyrĂŔxĹhĲĆ
PŇr¿
Ł W
Ę IĂwČ : ‘ČS
ĲĚ ohyĘ=tŇ’Ć hŇ¡CĎYĂ rS
¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ l’
ĳĄ rĎřW
Ę yĂ Mh
¡Ć lĎ Cz¿zĘB
ĲĎ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č hŇmĎŔmĎS
Ę ÉMlĎo‘=lêĲĄ hĎąmĆ yW
Ă yĘwČ y‘ĳĎhĎ=tŇ’Ć ‘ČS
¡Ě ohyĘ
žSmĆè
Ć hČ ’řobăŇkŇĘ C bŇrĆ‘ĳĎhĎ tŇ‘ăĄ=dŇ‘Č Z‘¡ĄhĎ=l‘Č hŇ¿ĎlêĎ y‘ËČhĎ ëŇlĆÌmĆ =tŇ’ĆwĘ
=l’Ć ÉHtŇĎ o’ CkŇyl
ąĂ S
Ę IČwČ Z‘ęĄ hĎ=NmĂ otŇă lĎbŇĘ nĂ=tŇ’Ć CdŇyrÌĂřIŁwČ ‘ČS
ĚÁ ohyĘ hŇCĎÄYĂ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č lodŔGĎ MynăĂbĎŇ’Ğ=lGČ ÉwylĎ‘Ď CmyqąĂIĎwČ ry‘ŔĂ hĎ r‘ČS
ăČ ÉxtŇČ jĆÄ
: lb
ĲĎŇ y‘Ą rh
¡Č BĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ xČBĄŔzĘmĂ É‘ČS
ĚÄ ohyĘ hŇąĆb
n ŇĘ yĂ z’
ăĎ
ÉrpĆŇsĄÄBĘ ÉbCtŇJĎJČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ćř hoĎÁhyĘ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇS
ĆÄ m
Ł žhCĎYĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ
lz
ĳĆrĘBČ Nh
¡Ć ylĄ‘Ğ PŇyn¿ĂhĄ=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ tŇomŔlĄS
Ę MynăĂbĎŇ’Ğ ÉxBČzĘmĂ hŇS
ĆŔ m
Ł tŇrăČoê
=l‘Č MS
¡Ď =bŇêĎkŇĘ IĂwČ : MymĲĂlĎS
Ę Cx¡BĘzĘIĂwĲČ hoĎŔhyl
ĲČ Étol‘Ł wyl
ąĎ ‘Ď ClÄ‘ĞIĲČwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ bŇtŔČ JĎ rS
ăĆ ’Ğ hŇS
ĆŔ m
Ł tŇrăČoê ÉhnĄS
Ę mĂ tŇ’Ąę MynĳĂbĎŇ’ĞhĲĎ
NorÃ’ĎĲlĎ ű hŇăĆm
E Ă C ű hŇăĆm
E Ă MydăĂŇmĘŁ‘Ĳ wyTĎÃpŇĘ ŁSĲwĘ ű MyrřăĂTĘS
Ł Ĳ wĘ wynĎÃqĄzĘC l’ĄÃrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ
xrĎŔzĘ’ĆJĲĎ ÉrGĄJČ hoĎęhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Noră’Ğ ű y’ăĄW
Ę nĲŁ MIĂÁwĂlĘhĲČ MynÄĂ hĞŁJĲhČ ždgĆŇnĆ
rS
ĆÄ ’ĞJĲČ lb
ĳĎŇ y‘Ą=rhČ lCmă=l’Ć oy¡YĘxĆhĲČwĘ MyzĂŔrĂGĘ=rhČ lCmă=l’Ć ÉoyYĘxĆ
: hŇĲnĎ S
Ł ’ŇrĲĂBĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ M‘¿ĎhĎ=tŇ’Ć ëŇrËĄbĎŇlĘ hoĎęhyĘ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇăS
Ćm
Ł hŇCĎÁYĂ
=lkĎŇJĘ hŇĳĎllĎuĘhČwĘ hŇ¡kĎŇ rĎBĘhČ hŇrĎŔoêhČ yrăĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’Ć É’rĎqĎ NkĄę=yrĄxĞ’ĲČwĘ
hŇĳĆSm
Ł hŇăCĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł¡ mĂ rbĎŔdĎŇ hŇăyĎhĎ=âlĲ : hŇrĲĎoêhČ rpĆŇ¿sĄ BĘ bŇCtŇ¡ JĎhČ
PŇFČŔhČwĘ MyS
ăĂ eĎhČwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ lh
ąČ qĘ=lJĎ dŇgĆŇănĆ ‘ČS
Ěę ohyĘ ’rĎÁqĎ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ
rghw
,z"d ,w"d ,g"d ,d"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’qsp ’lb Nk v.24 .’y‘g ’lb wlpIĂwČ n"b ,’"b Nk v.24
=lk
ĲĎ n"b ,’"b Nk v.24 .qwsp +w’Ymb +qsyp Nwylygb hyl‘ rsmnw ’qsp N’k Vy dbl w"Tdb ,d"ydw b"yd
,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.29 .r"tw s"t ,‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw l’rVy y¿ĄB
n ’"s v.27 .’y‘gb
,b"d ,’"d Nkw ’lmd ’lm CdyrĂoIwČ ’"s v.29 .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ’b
Ł kĘC ’"s ,w"Tdw b"yd ,T"d ,w"d
+rt Nkw wyrĎTĘS
Ł wĘ ’"s v.33 .w"dw ’"d Nkw =l’Ć ’"s v.31 .rds N’k Vy ’"sb v.30 .b"ydw ’"yd ,w"d
.s"tw
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9. 1–15

MykÃĂ lĎUĘhČ=lJĲĎ ‘Čm
Łă S
Ę JřĂ yh
ăĂ yĘwČ
: MB
ĲĎ rĘqĂBĘ ëŇ¿Ąlh
Ł hĲČ rG¡ĄhČwĘ T
lodŔGĎhČ MIăĎhČ PŇoxť É lk
ŁŇ bŇĘ C hŇlĎępĄŇè
Ę bČŇC rh
ăĎ BĎ NDÁĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ÄĄ BĘ žrS
Ć ’Ğ
: ysĲĂCbŇyĘhČwĘ yC¡ĂxĂhĲČ yEĂŔ rĂjĘhČ ÉynřĂ ‘ĞnĲČJĘhĲČ yrĂŔm
Ł ’ĹăhĎ wĘ ÉyêĂxĂhĲČ NonĳbĎŇQĘhČ lCm¡=l’Ć
: dŇxĲĎ’Ć hŇ¡jĆ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=M‘ĂwĘ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=M‘Ă Mx
¿Ą QĎhĂlĘ wDĎŔxĘyČ CYăBĘqČtŇĘ IĲĂwČ 2
‘ČS
ËĚ ohyĘ hŇÌW
Ď ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğř žt’Ą C‘ęmĘS
ĲĎ No‘ÁbŇĘ gŇĂ ybĄÄS
Ę yĲŁwĘ
3
CxÂqĘIĂwČ CrřĳIĎTČYĘIĂwČ CkŇ¡ lĘIĲĄwČ hŇmĎŔrĘ‘ĎBĘ ÉhUĎhĄÄ=MgČŇ CW
ą ‘ĞIĲČwČ : y‘ĲĎlĎwĘ ox¡yrĂylĲĂ 4
: MyrĲĂrĎY
Ł Ĳ mĘC My‘¡ĂuĎbĚŇmĘC MylĂŔBĎ ÉNyĂyČÄ tŇod¿Ň’ŇnŁwĘř MhĆŔyrĄomăxĞĲlČ ÉMylĂBĎ MyuąĂW
Č
É lk
ŁŇ wĘ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ tŇol¡BĎ tŇom¿lĎW
Ę C MhĆŔylĄgŇĘ rČBĘ Éto’QĎTĚmĘC tŇoląBĎ tŇolÄ‘ĎnĘC 5
hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČhČĲ=l’Ć ‘ČS
ËĚ ohyĘ=l’Ć CkÌŇlĘIĲĄwČ : MydŇĲĂuĚnĂ hŇ¿yĎhĎ Sb
¡ĄŇ yĎ MdĎŔyYĄ MxĆăĆl 6
Cn’ŇBĎŔ ÉhqĎoxrĘ ZrĆ’
ąĆmĄ l’ĄęrĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ =l’ĆwĘ wylĎÁ’Ą CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ lG
ĳĎlĘGĂhČ
ylČęC’ yCĳx
Ă Ă hĲČ=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂ wrmř’y¿w : tŇyrĲĂbŇĘ Cnl
¿Ď =CtŇrĘJĂ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ 7
‘ČS
¡Ě ohyĘ=l’Ć Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : tŇyrĲĂbŇĘ ì¿ŇlĘ=twrřk’ ëŇy’¡ĄwĘ bŇS
ĄŔ oy hŇê
ăĎ ’Č ÉyBĂrĘqĂBĘ 8
: C’b
Ł ŇĲ êĎ NyĂ’¿ČmĄC Mê
¡Ć’Č ym
¿Ă ‘ČS
ËĚ ohyĘ Mh
ÌĆ lĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ CnxĘĳĎ’
n Ğ ìŇydăŇĆbĎŇ‘Ğ
hoăĎhyĘ MS
¡Ą lĘ ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğ C’B
ăĎ Éd’
Ł mĘ hŇqąĎoxrĘ ZrĆ’ĆÄmĄ wylĎę’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ 9
ű tŇă’Ą wĘ : MyĂrĲĎYĘmĂBĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą wĘ o‘ŔmĘS
Ď Cn‘Ęm
ăČ S
Ď =yJĲĂ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ 10
ÉNoxysĂlĘ NDĳĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ăĄBĘ rS
¡Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ yk
ăŇĄ lĘmČ ÉynĄS
Ę lĂ hŇW
Ďę ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ
CnylĄÃ’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ : tŇorĲêĎS
Ę ‘ČBĘ rS
¿Ć ’Ğ NS
¡Ď BĎhČ=ëŇlĆmĲĆ gŇo‘¿lĘC NoBŔS
Ę xĆ ëŇlĆămĆ 11
CkŇ¡ lĘC ëŇrĆDŔĆlČ ÉhdĎŇyYĄ Mk
ąĆŇ dĘŇyĆbŇĘ CxÄqĘ rm
Ł ę ’ŇlĄ CnYĄÁrĘ’Č ybĄÄS
Ę yĲŁ=lkĎŇwĘ žCnynĄyqřĄ zĘ
Cnl
¿Ď =CtŇrĘJĂ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ CnxĘnČŔ’Ğ Mk
ăĆŇ ydŇĄbŇĘ ‘Č ÉMhĆylĄ’Ğ Mê
ąĆrĘmČ’ĞwĲČ Mt
ĳŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ
Cnt
¡ŇĄ ’ŇYĄ Moy¿BĘ CnyêŔĄ BĎmĂ ÉotŇ’
Ł CndĘŇąIČTČYĘhĂ MxÂĎ CnmĄęxĘlČ ű hŇăĆz : tŇyrĲĂbŇĘ 12
tŇodąŇ’ŇŁnř hŇQĆ’ĄÄwĘ : MydŇĲĂuĚnĂ hŇ¡yĎhĎwĘ SbĄŔyĎ hŇăĄh
e Ă ÉhêĎ‘ČwĘ Mk
ĳĆŇ ylĄ’Ğ tŇkĆŇăĆllĎ 13
ÉCnytÄĄ omlĘW
Č hŇQĆą’Ą wĘ C‘uĳĎBČtŇĘ hĲĂ hŇ¡Ąh
e Ă wĘ MyS
ĂŔ dĎŇxĞ Cn’ŇăĄQmĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉNyĂIČÄhČ
yj
¿Ă =tŇ’ĆwĘ MdĳŇĎy~ĄmĂ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cx¿qĘIĂwČ : dŇŁ’ĲmĘ ëŇrĆD¡ĆhČ bŇr¿
Ł mĄ ClěBĎ CnylĄŔ‘ĎnĘC 14
tŇyr¡ĂBĘ Mh
ËĆ lĎ tŇr¿
Ł kŇĘ IĂwČ MolŔS
Ď É‘ČS
ĚÄ ohyĘ Mh
ąĆ lĎ W‘ČIČÄwČ : Cl’ĲĎS
Ď âl¿ ho¡ĎhyĘ 15
Mtwyxl

’"s v.1 .+’ +h ly‘l Nyy‘ : d"ydw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb Nkw ypr P"kh ‘Čm
ŁS
Ę kŇĂ ’"s v.1 .T
,+rt Nkw CdŇIĎTČYĘIĂwČ ’"s v.4 .r"tw ‘"t Nkw rV’=lJĎ ’"s v.3 .s"tw ‘"t ,b"d ,’"d Nkw yEĂrĂjĘhČwĘ ynĂ‘ĞnČJĘhČwĘ
rmĆ’IŁwČ ’"sb ,yrq rmĆ’IŁwČ ,bytk CrmĘ’IŁwČ v.7 .yrq todnŁwĘ v.4 .b"yw ’"y qwsp Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t
b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =trĎkĘ’Ć ’"sb ,yrq =trĎkĘ’Ć bytk torkĘ’Ć v.7 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk
.yrq todnŁ v.13 .b"ydw ’"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw rsx CnynĄqĄzĘ ’"s v.11 .d"ydw
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MymĂŔyĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę ÉhYĄqĘmĂ yhęĂ yĘwČ : hŇdŇĲĎ‘ĄhĲĎ y’¡ĄyW
Ă nĘ MhĆŔlĎ C‘ăbŇĘ è
ĲĎ IĂwČ Mt
ĳŇĎ oIxČlĘ
wylĎŔ’Ą ÉMhĄ Myb
¿ŇĂ r
Ł qĘ=yJĲĂ C‘ęmĘS
Ę IĂwĲČ tŇyrĳĂBĘ Mh
¡Ć lĎ CtŇ¿ rĘJĲĎ=rS
Ć ’Ğ yrĄěxĞ’ĲČ
17 MoIăB
Č Mh
¡Ć yrĄ‘ĲĎ=l’Ć C’b
Ł ËŇ IĎwČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C‘ăsĘIĂwČ : MybĲŇĂ S
Ę yĲŁ Mh
¿Ą oB¡rĘqĂbŇĘ C
18 âl
ą wĘ : MyrĲĂ‘ĎyĘ tŇ¿yČrĘqĂwĘ tŇor¡’ĄbŇĘ C hŇrĎŔypŇĂ JĘhČwĘ No‘ăbŇĘ GĂ ÉMhĆyrĄ‘ĲĎwĘ yS
ĳĂ ylĂè
Ę hČ
yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyB
ĲČ hŇdĎŔ‘ĄhĲĎ y’ăĄyW
Ă nĘ ÉMhĆlĎ C‘ąBĘS
Ę nĂ=yJĲĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉMCJhĂ
19 ÉMy’
Ă yW
Ă eĘhČ=lkĎŇ CrąmĘ’ŇIĲŁwČ : My’ĲĂyW
Ă eĘhČ=l‘Č hŇd¡ĎŇ‘ĄhĲĎ=lkĎŇ CnŁQ¿IĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
hŇêěĎ ‘ČwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyB
ĲČ MhĆŔlĎ Cn‘ĘăBČ S
Ę nĂ ÉCnxĘnÄČ ’Ğ hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ=l’Ć
20 h
Ň ąĆh
y Ę yĲĂ=âlwĘ Mt
ĳŇĎ o’ hŇăĄx
y Ğ hĲČwĘ Mh
¡Ć lĎ hŇ¿W
Ć ‘ĞnĲČ tŇ’ŇŁzË : MhĲĆBĎ ‘ČGŁ¿ nĘlĂ lk
¡ČŇ Cn âl¿
21 Mh
ËĆ ylĄ’Ğ CrÌmĘ’ŇIĲŁwČ : MhĲĆlĎ Cn‘Ę¿BČ S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ hŇ‘¡ĎCbŇè
Ę hČ=l‘Č PŇYĆqĆŔ ÉCnylĄÄ‘Ď
hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lkĎŇlĘ ÉMyĂmÄČ =ybĄŇ’ĞŁSĲwĘ MyY
ąĂ ‘Ą ybĄÄTĘŁxĲ CyhřĘ IĲĂwČţ CyĳxĘyĲĂ My’
¡Ă yW
Ă eĘhČ
22 rB
¿Ą dČŇyĘwČ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ ÉMhĆlĎ ’rąĎqĘIĂwČ : My’ĲĂyW
Ă eĘhČ Mh
¡Ć lĎř Cr¿BĘDĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČř
ÉMJĆmĂ CnxĘąČ’
n Ğ MyqÄĂ oxrĘ rm
Ł ę ’ŇlĄ CntÁĎ ’
Ł MtÄĆ yUĂrĂ žhUĎlĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ
23 t
Ň rĄÄJĎyĂ=âlĲwĘ Mê
ĳĆ’Č MyrăĂCr’Ğ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : MybĲŇĂ S
Ę yĲŁ CnB
¿Ą rĘqĂBĘ Mê
¡Ć’ČwĘ dŇŁ’ŔmĘ
24 =t
Ň ’Ć CnÄ‘ĞIĲČwČ : yhĲĎŁl’Ĺ tŇyb
¿ŇĄ lĘ MyĂm¡Č=ybĄŇ’ĞŁSĲwĘ MyY
ËĂ ‘Ą yb
¿ŇĄ TĘx
Ł wĘř dŇbĆŇ‘ęĆ MJĆÁmĂ
hoąĎhyĘ hŇCĎÁYĂ rS
ĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ dŇąGČhĚ dŇGĄÄhĚ žyJĂ CręmĘ’ŇIĲŁwČ ‘ČS
ĚÁ ohyĘ
dŇym
ËĂ S
Ę hČlĘC ZrĆ’ĎŔhĎ=lJĎ=tŇ’Ć ÉMkĆŇlĎ tŇt
ąŇĄ lĎ oDŔbŇĘ ‘Č hŇăS
Ćm
Ł =tŇ’Ć ÉìyhĆÄŁl’Ĺ
MkĆŔynĄjĘmĂ ÉCnytÄĄ S
Ł pŇĘ nČlĘ dŇŁ’ąmĘ ’rĎÄyeĂwČ Mk
ĳĆŇ ynĄjĘmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ=tŇ’Ć
25 rS
ÌĎ IĎkČŇwĘ bŇoFÄJČ ìŇdĳŇĆyĎbŇĘ CnănĘhĂ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć hŇ¡W
Ą ‘ĞeĲČwČĲ
26 d
Ň I¿ČmĂ Mt
ËŇĎ o’ l~
¿Ą IČwČ NJ
ĳĄ Mh
¡Ć lĎ W‘ČI¿ČwČ : hŇW
ĲĄ ‘Ğ Cnl
¡Ď tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ ìŇynËĆy‘ĄBĘ
27 MyY
ËĂ ‘Ą yb
¿ŇĄ TĘŁxĲ ’ChęhČ MoIăBČ ‘ČS
ĚÁ ohyĘ MnĄÄêĘIĂwČ : MCgŇĲ rĎhĞ âl¿wĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ
Moq¡UĎhČ=l’Ć hŇEĆŔhČ MoIăhČ=dŇ‘Č ÉhoĎhyĘ xB
ąČ zĘmĂlĘC hŇdĳŇĎ‘Ąl
ĲĎ MyĂm¡Č=ybĄŇ’ĞS
Ł Ĳ wĘ
: rxĲĎbŇĘ yĂ rS
¿Ć ’Ğ
y =tŇ’Ć ‘ČS
ăĚ ohyĘ dŇkČÄlĎ=yJĲĂ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ ëŇlĆămĆ qdŇĆYĆÁ=ynĂdĲŁŇ ’Ğ ‘Čm
ŁÄ S
Ę JřĂ žyhĂyĘwČ
y‘¡ČlĎ hŇ¿W
Ď ‘Ď=NJĄ HJĎŔlĘmČlĘC ÉoxyrĂylĲĂ hŇąW
Ď ‘Ď rS
ĆÄ ’ĞJĲČ ůHmĎřyrĂxĞIĲČwČ Èy‘ČhĎ
: MB
ĲĎ rĘqĂBĘ Cy¡hĘIĲĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉNo‘bŇĘ gŇĂ yb
ąŇĄ S
Ę yĲŁ CmylĂÁS
Ę hĂ ykÄĂ wĘ HJ
ĳĎ lĘmČlĘC
2 yk
ÄĂ wĘ hŇĳĎkŇ lĎmĘUČhČ yrăĄ‘Ď tŇ¡xČ ’ČJĘ No‘ŔbŇĘ GĂ ÉhlĎodŇGĘ ry‘ąĂ yJ
ăĂ dŇŁ’ŔmĘ C’ărĘyIĲĂwČ
16

’yh
.b"dw ’"d Nkw yb
Ą TĘx
Ł ’"s v.23
.MhĆylĄ’
Ğ ’"s v.21
.rS
Ć’
Ğ rybs v.21
.CyhĘyĂwĘ rybs v.21
Nk v.1 .+’ +h ly‘l Nyy‘ : d"ydw b"yd ,’"yd ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb Nkw ypr P"kh ‘Čm
ŁS
Ę kŇĂ ’"s v.1 .y
.+h qypm ’l hŇmĎyrĂx
Ğ IČwČ y’xndml ,y’br‘ml
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10. 3–14

qdŇĆYĆÁ=ynĂŁdĲŇ ’Ğ xlČÄS
Ę IĂwČ : MyrĲĂB
Ł GĂ hĎyS
¡Ć nĎ’Ğ=lkĎŇwĘ y‘ČŔhĎ=NmĂ ÉhlĎodŇgŇĘ ’yh
ąĂ
tŇCmÁrĘyČ=ëŇlĆmĲĆ M’ÄĎ rĘjĂ=l’ĆwĘ NorbŇĘ xĆţ=ëŇlĆmĲĆ Mh
ăĎ oh=l’Ć MĂlČęS
Ď CrĲyĘ ëŇlĆămĆ
=ClĲ‘Ğ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nol¡gŇĘ ‘Ć=ëŇlĆmĲĆ ryb
¿ŇĂ DĘ=l’ĆwĘ Syk
ËŇĂ lĎ=ëŇlĆmĲĆ ‘ČypÌŇĂ yĎ=l’ĆwĘ
yn¿ĄBĘ=tŇ’ĆwĘ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=tŇ’Ć hŇmĎyl
¿Ă S
Ę hĂ=yJĲĂ No‘ĳbŇĘ GĂ=tŇ’Ć hŇ¡JĆ nČwĘ ynrŔzř‘w yl
ăČ ’Ą
MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ ëŇlĆămĆ yrĂęm
Ł ’ĹhĲĎ yk
ăŇĄ lĘmČ ű tŇS
Ć ămĄ xĞ ClÁ‘ĞIĲČwĲČ CpÄsĘ’ĲĎIĄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
=lkĎŇwĘ Mh
¡Ą NolŔgŇĘ ‘Ć=ëŇlĆmĲĆ Syk
ăŇĂ lĎ=ëŇlĆmĲĆ ÉtCmrĘyČ=ëŇlĆmĲĆ NorąbŇĘ xĆ=ëŇlĆmĲĆ
žyS
Ą nĘ’Č CxălĘS
Ę IĂwČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď Cm¡xĞĲQĎ IĲĂwČ No‘ŔbŇĘ GĂ=l‘Č ÉCnxĞIĲČwČĲ Mh
ĳĆ ynĄxĞmĲČ
ìŇyřd¡ŇĆyĎ PŇrĆê¿Ć=l’Č rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ hŇlĎăGĎlĘGĂhČ ÉhnĆxĞUĲČhČĲ=l’Ć ‘ČS
ąĚ ohyĘ=l’Ć No‘ÄbŇĘ gŇĂ
CYăBĘqĘnĂ yJĂť CnrĄŔzĘ‘ĎwĘ ÉCnQĎÄ hŇ‘ĎyS
ąĂ ohwĘ hŇrĎęhĄmĘ Cnyl
ăĄ ’Ą hŇÌĄl‘Ğ ìŇydĳŇĆbĎŇ‘ĞmĲĄ
lGĎęlĘGĂhČ=NmĂ ‘ČS
ĚÁ ohyĘ l‘ČIČÄwČ : rhĲĎhĎ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎ yk
¿ŇĄ lĘmČ=lJĎ CnylĄŔ’Ą
: lyĂxĲĎhĆ yr¿ĄoBGĂ lk
ŁŇ¡ wĘ oUŔ‘Ă ÉhmĎxĎlĘUĂhČ M‘ąČ=lkĎŇwĘ ’Chť
sŘ6

Myê
ĳĂ tŇČ nĘ ì¡ŇdĘŇyĲřĎbŇĘ yJ
¿Ă MhĆŔmĄ ’răĎyêĂ=l’Č É‘ČS
ĚÄ ohyĘ=l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
M’
Łĳ tŇĘ jĂ ‘ČS
¡Ě ohyĘ Mh
ËĆ ylĄ’Ğ ’b
ŁÌŇ IĎwČ : ìŇynĲĆpĎŇBĘ Mh
¡Ć mĄ Sy’
ËĂ dŇŁm¿‘ĞyĲČ=âlř
MJ
¿Ą IČwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄpŇĘ lĂ ÉhoĎhyĘ MU
ąĄ hĚyĘwČ : lGĲĎlĘGĂhČ=NmĂ hŇ¡Ďl‘Ď hŇlĎyĘQČěhČ=lJĎ
MJ
¿Ą IČwČ Nr
Ł Ŕ ox=tŇyb
ĲĄŇ hŇăĄl‘ĞmĲČ ëŇrĆDĆť MpĄęDĘrĘIĂwĲČ No‘ĳbŇĘ gŇĂ BĘ hŇ¡ĎlodŇgŇĘ =hŇJĲĎmČ
dŇrąČomBĘ MhÂĄ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄjĘmĂ ű Ms
ăĎ ĚnBĘ yhÂĂ yĘwČ : hŇdŇĲĎuĄmČ=dŇ‘ČwĘ hŇq¡ĎzĄ‘Ğ=dŇ‘Č
MyĂm
ËČè
Ď hČ=NmĂ tŇolÌd
ŁŇ GĘ MynÄĂ bĎŇ’Ğ žMhĆylĄ‘Ğ ëŇyl
ăĂ S
Ę hĂ hoĎÃhywĲČ ÉNr
Ł ox=tŇyB
ĲĄ
CgËŇrĘhĲĎ rS
¿Ć ’ĞmĲĄ dŇrĎŔBĎhČ ynăĄbŇĘ ’ČBĘ ÉCtŇmĄÄ=rS
Ć ’Ğ MyBĂęrČ CtŇĳmĚ IĎwČ hŇq¡ĎzĄ‘Ğ=dŇ‘Č
: bŇrĆxĲĎBĆ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ
ynăĄBĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ yrĂŔm
Ł ’ĹăhĎ =tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇê
ąĄ MoyęBĘ hoĎŔhyl
ĲČ É‘ČS
ĚÄ ohyĘ rB
ąĄdČŇyĘ z’
ăĎ
qmĆ‘¿ĄBĘ xČr¡ĄyĎwĘ MoDŔ No‘ăbŇĘ gŇĂ BĘ SmĆS
Ć ť l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄy‘ĄlĘ ű rmĆ’ŇIăŁwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
’yh
¿Ă =âlhĞ wybĎŔyĘ’
Ł Ĳ ÉyoG Mu
Ł ¿ yĂ=dŇ‘Č dŇmĎę‘Ď xČrăĄyĎwĘ SmĆè
ĆÁ hČ MD
ŁÄ IĂwČ : NolĲIĎ’Č
Z’
¿Ď =âlwĘ MyĂmČŔè
Ď hČ yY
ăĂ xĞB
ĲČ ÉSmĆè
ĆÄ hČ dŇm
Ł ą ‘ĞIĲČwČ rS
ĳĎ IĎhČ rpĆŇăsĄ =l‘Č hŇ¡bĎŇ CtŇkŇĘ
‘Čm
Ł¿ S
Ę lĂ wyrĎŔxĞ’ĲČwĘ wynăĎpĎŇlĘ É’ChhČ MoIąJČ hŇyĎÁhĎ âlÄwĘ : MymĲĂêĎ Moy¿JĘ ’ob¡ŇlĎ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂlĘ Mx
¡Ď lĘnĂ hoĎŔhyĘ yJ
ăĂ Sy’
ĳĂ loqăBĘ ho¡ĎhyĘ
bVyw
y"k Myrps lkb yrqw bytk Nk v.8 .w"dw b"d ,’"d Nkw ìdĆyĎ ’"s v.6 .yrq ynĂCrzĘ‘ĂwĘ ,bytk ynĂrĄzĘ‘ĎwĘ v.4
b"d ,’"d Nkw =âlwĘ ’"s ,hgwm rpsb Nk v.8 .d"wy ryty hyl‘ rsmnw ìydĆyĎbĘ w"Td Nm rb MynVy Myswpdw
.s"tw
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: hŇlĎGĲĎlĘGĂhČ hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČhČĲ=l’Ć oUŔ‘Ă l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ É‘ČS
ĚÄ ohyĘ bŇS
Ď ąĎwČ
I
dŇG¡ČIĚwČ : hŇdŇĲĎuĄmČBĘ hŇr¡Ď‘ĎUřĘ bČŇ C’¿bŇĘ xĲĎIĄwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myk
ăŇĂ lĎUĘhČ tŇS
Ć ¡mĄ xĞ CsnĚěIĎwČ
hŇr¡Ď‘ĎUĘBČ My’
¿Ă BĘxĘnĆ MykĂŔlĎUĘhČ tŇS
Ć ămĄ xĞ ÉC’YĘmĘnĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ‘ČS
ăĚ ohylĲĂ
hŇrĳĎ‘ĎUĘhČ yj
ăĂ =l’Ć tŇol¡ŁdŇGĘ Myn¿ĂbĎŇ’Ğ CQGŁË ‘ČS
ĚŔ ohyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇdŇĲĎuĄmČBĘ
ÉCpŇdĘŇrĂ CdŇŁmŔ‘ĞêĲČ=l’ĲČ ÉMêĆ’ČwĘ : MrĲĎmĘS
Ď lĘ MyS
¡Ă nĎ’Ğ hĎyl
ËĆ ‘Ď CdŇyqÌĂpŇĘ hČwĘ
MhĆŔyrĄ‘ăĎ=l’Ć É’obŇlĎ MCnęêĘêĂ=l’ĲČ Mt
ĳŇĎ o’ Mê
¡ĆbŇĘ eČzĂwĘ MkĆŔybĄŇyĘ’
Ł Ĳ yrăĄxĞ’ĲČ
ynăĄbŇĘ C ‘ČS
ĚÁ ohyĘ tŇoQÄkČŇJĘ žyhĂyĘwČ : Mk
ĲĆŇ dĘŇyĆBĘ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ Mn
ËĎtŇĎ nĘ yJÌĂ
CdăŇrĘW
ĲĎ ÉMydĂŇyrĂřv
Ę hČwĘ MU
ĳĎ êĚ=dŇ‘Č dŇŁ’¡mĘ=hŇlĎodŇgŇĘ hŇ¿JĎ mČ Mt
ËŇĎ oJhČlĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ
hŇÌĆx
n Ğ UĲČhČĲ=l’Ć M‘ÄĎ hĎ=lkĎŇ žCbŇS
Ě IĎwČ : rYĲĎbŇĘ UĂhČ yr¿Ą‘Ď=l’Ć C’b
Ł ¡Ň IĎwČ MhĆŔmĄř
=tŇ’Ć Sy’
¡Ă lĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄbŇĘ lĂ ZrČÂxĎ=âlĲ MolĳS
Ď BĘ hŇd¡ĎŇuĄmČ ‘ČS
ËĚ ohyĘ=l’Ć
ylČę’Ą C’yY
ăĂ ohwĘ hŇrĳĎ‘ĎUĘhČ yj
ăĂ =tŇ’Ć Cx¡tŇĘ jĂ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : onĲS
Ł lĘ
wylĎę’Ą C’yY
ăĂ IŁwČ NkĄŔ CW‘ĞIăČwČ : hŇrĲĎ‘ĎUĘhČ=NmĂ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myk
¿ŇĂ lĎUĘhČ tŇS
Ć ËmĄ xĞ=tŇ’Ć
MĂlČęS
Ď CrĲyĘ ëŇlĆămĆ ű tŇă’Ą hŇrĳĎ‘ĎUĘhČ=NmĂ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myk
¿ŇĂ lĎUĘhČ tŇS
Ć ËmĄ xĞ=tŇ’Ć
ëŇlĆ¿mĆ =tŇ’Ć Syk
¡ŇĂ lĎ ëŇlĆ¿mĆ =tŇ’Ć tŇCmŔrĘyČ ëŇlĆămĆ =tŇ’Ć ÉNorbŇĘ xĆ ëŇlĆąmĆ =tŇ’Ć
’rĎÄqĘIĂwČ ů‘ČS
Ě ohyĘ=l’Ć ÈhQĆ’ĄhĎ Myk
ăŇĂ lĎUĘhČř=tŇ’Ć M’ÂĎ yYĂohĲJĘ yhĂyĘwČţ : NolĲgŇĘ ‘Ć
ÉhmĎxĎlĘUĂhČ yS
ąĄ nĘ’Č ynÂĄ yYĂqĘ=l’Ć rmĆ’ŇIŁwČţ l’ĄęrĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ =lJĎ=l’Ć ‘ČS
ĚÁ ohyĘ
Myk
ăŇĂ lĎUĘhČ yr¡Ą’ŇCĘYČ=l‘Č MkĆŔylĄgŇĘ rČ=tŇ’Ć CmyW
Ă ť CbęrĘqĂ oêŔ’Ă ’řCkŇă lĘhĲĎhĆ
rmĆ’ŇŁIąwČ : MhĲĆyrĄ’ŇCĘYČ=l‘Č Mh
¡Ć ylĄgŇĘ rČ=tŇ’Ć CmyW
¿Ă IĎwČ CbŔrĘqĘIĂwČĲ hŇQĆĳ’Ą hĎ
hŇkĎŇkĎę yJ
ăĂ CYŔmĘ’ĂwĘ CqăzĘxĂ Cêx
ĳĎ êĄ=l’ČwĘ C’¡rĘyêĲĂ=l’Č ‘ČS
ĚŔ ohyĘ ÉMhĆylĄ’Ğ
MJĄÄIČwČ : MtĲŇĎ o’ Mym
¿Ă xĎlĘnĂ Mê
¡Ć’Č rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔybĄŇyĘ’
Ł ă =lkĎŇlĘ ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ć ‘ĞyĲČ
My¿ĂClêĘ CyËhĘIĲĂwČ MyYĳĂ‘Ą hŇăè
Ď mĂxĞ l‘¡Č MlĄětŇĘ IĂwČ MtŔĄ ymĂyĘwČ ÉNkĄŇ=yrĄxĞ’ĲČ ‘ČS
ąĚ ohyĘ
É‘ČS
ĚÄ ohyĘ hŇąĎY
C Ă SmĆè
Ćę hČ ’oBă ű tŇ‘ăĄlĘ yhÂĂ yĘwČ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č MyY
¡Ă ‘ĄhĲĎ=l‘Č
MS
ĳĎ =C’BĘxĘnĆ rS
ăĆ ’Ğ hŇr¡Ď‘ĎUĘhČ=l’Ć MkĚŔlĂS
Ę IČÄwČ MyYĂŔ‘ĄhĲĎ l‘ăČmĄ ÉMCdŇyrĂIĲŁwČ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡Ć=dŇ‘Č hŇrĎŔ‘ĎUĘhČ yj
ăĂ =l‘Č Étold
ŁŇ GĘ MynąĂbĎŇ’Ğ CmW
ĂÁ IĎwČ
=ypŇĂ lĘ hĎăJĆ IČwČ ’ChęhČ MoIăBČ ‘ČS
ĚÁ ohyĘ dŇkČÄlĎ žhdĎŇuĄmČ=tŇ’ĆwĘ
brx
,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lmd ’lm Nk v.20 .t"ybh Vgd hrĎ‘ĎUĘBČ yllhb v.16
.w"dw b"d ,’"d Nkw Myklmh tS
Ć ăĄx
m Ğ =t’ ’"s v.24 .Zmq MhĎmĄ yllhb v.20 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk CklĘhĎhĆ ’"sb ,yrq CklĘhĎhĆ v.24
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10. 29–40

âl¿ HBĎŔ=rS
Ć ’Ğ ÉSpĆŇeĆÄhČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ MřtęĎ o’ MrăĂxĹhĲĆ ůHJĎlĘmČ=tŇ’ĆwĘ ÈbrĆxĆ
: oxĲyrĂyĘ ëŇlĆ¿mĆ lĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ hŇdĎŔuĄmČ ëŇlĆămĆ lĘ ÉW‘ČIČÄwČ dŇyrĳĂW
Ď ry’
¡Ă S
Ę hĂ
hŇĳĎb
n ŇĘ lĂ hŇd¡ĎŇuĄUČmĂ oUË‘Ă l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ ‘ČS
Ě ohyĘţ rb
Ł ăŇ ‘ĞIĲČwČ
=tŇ’ĆwĘ È l’ĄrĎW
Ę yĂ dŇyăČBĘ HtÁĎ o’=MGČ hoĎÄhyĘ žNêĄIĂwČ : hŇĲnĎ bŇĘ lĂ=Mř‘Ă MxĆ¡ĎQIĂwČ
ry’
¿Ă S
Ę hĂ=âlĲ HBĎŔ=rS
Ć ’Ğ ÉSpĆŇeĆÄhČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ bŇrĆxĆę=ypŇĂ lĘ hĎăJĆ IČwČ ůHJĎlĘmČ
: oxĲyrĂyĘ ëŇlĆ¿mĆ lĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ HJĎŔlĘmČlĘ W‘ČIăČwČ dŇyrĳĂW
Ď HB
¡Ď
NxČăIĂwČ hŇS
Ď ykĳŇĂ lĎ hŇ¡Ďb
n ŇĘ QĂmĂ oUË‘Ă l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ ‘ČS
Ě ohyĘţ rb
Ł ăŇ ‘ĞIĲČwČ
ÉHdĎŇJĘlĘIĂwĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ dŇyăČBĘ SykÁĂ lĎ=tŇ’Ć hoĎÄhyĘ žNêĄIĂwČ : HB
ĲĎ MxĆ¡ĎQIĂwČ hĎylĆŔ‘Ď
lk
ŁŇ¿ JĘ HB
ĳĎ =rS
Ć ’Ğ SpĆŇ¡eĆhČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ bŇrĆxĆŔ=ypŇĂ lĘ hĎăJĆ IČwČ ynĂŔè
Ą hČ MoIăBČ
: hŇĲnĎ bŇĘ lĂlĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
É‘ČS
ĚÄ ohyĘ ChJ
ąĄ IČwČ SykĳŇĂ lĎ=tŇ’Ć rzŁ¡‘ĘlČ rzĆGĆŔ ëŇlĆămĆ ÉMrĎh
Ł hŇlĎę‘Ď z’
ăĎ
rb
Ł ăŇ ‘ĞIĲČwČ
: dŇyrĲĂW
Ď ol¡=ry’ĲĂS
Ę hĂ yê¿ĂlĘBĂ=dŇ‘Č oUŔ‘Č=tŇ’ĆwĘ
Cm¡xĞĲQĎ IĲĂwČ hĎylĆŔ‘Ď CnăxĞIĲČwČ hŇnĎŁlĳgŇĘ ‘Ć Syk
¡ŇĂ QĎmĂ oUË‘Ă l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ ‘ČS
Ě ohyĘţ
=lJĎ Ét’ĄwĘ bŇrĆxĆŔ=ypŇĂ lĘ hĎCJăIČwČ É’ChhČ MoIąBČ hĎCdÁJĘlĘIĂwĲČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď
: SykĲŇĂ lĎlĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ MyrĳĂxĹhĲĆ ’Ch¡hČ MoI¿BČ HBĎŔ=rS
Ć ’Ğ SpĆŇăeĆhČ
Cm¡xĞĲQĎ IĲĂwČ hŇnĎorĳbŇĘ xĆ hŇnĎol¡gŇĘ ‘ĆmĲĄ oUË‘Ă l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ ‘ČS
Ě ohyĘţ l‘ČIăČwČ
hĎyrĆÁ‘Ď=lJĎ=tŇ’ĆwĘ HJÄĎ lĘmČ=tŇ’ĆwĘ bŇrĆxĆţ=ypŇĂ lĘ=hĎCJĲIČwČ hĎCdăŇJĘlĘIĂwĲČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď
hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ dŇyrĂŔW
Ď ry’
ăĂ S
Ę hĂ=âlĲ ÉHBĎ=rS
Ć ’Ğ SpĆŇąeĆhČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
: HB
ĲĎ =rS
Ć ’Ğ SpĆŇ¡eĆhČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ HtŔĎ o’ MrăĄxĞIĲČwČ NolĳgŇĘ ‘ĆlĘ
HdĎÂJĘlĘIĂwĲČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď MxĆ¡ĎQIĂwČ hŇrĎb
ĳŇĂ DĘ oU¡‘Ă l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ ‘ČS
ËĚ ohyĘ bŇS
Ď ÌĎwČ
I
=tŇ’Ć ÉCmyrĂÄxĞIĲČwČĲ bŇrĆxĆŔ=ypŇĂ lĘ MCJăIČwČ ÉhĎyrĆÄ‘Ď=lJĎ=tŇ’ĆwĘ HJ
ąĎ lĘmČ=tŇ’ĆwĘ
NorębŇĘ xĆlĘ hŇW
ĎÁ ‘Ď rS
ĆÄ ’ĞJĲČ dŇyrĳĂW
Ď ry’
¡Ă S
Ę hĂ âl¿ HBĎŔ=rS
Ć ’Ğ SpĆŇănĆ=lJĎ
: HJĲĎlĘmČlĘC hŇ¡Ďb
n ŇĘ lĂlĘ hŇËW
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’ĞkĲČŇwĘ HJĎŔlĘmČlĘC ÉhrĎbÄĂ dĘŇlĂ hŇąW
Ď ‘Ď=NJĄř
tŇodęS
Ą ’ĞhĲĎwĘ hŇlĎÁpĄŇè
Ę hČwĘ bŇgĆŇeĆÄhČwĘ žrhĎhĎ ZrĆ’ĎÃhĎ=lJĎ=tŇ’ĲĆř ‘ČS
ăĚ ohyĘ hŇăJĆ IČwČ
MyrĂŔxĹhĲĆ ÉhmĎS
Ď eĘhČ=lJĎ tŇą’Ą wĘ dŇyrĳĂW
Ď ry’
¡Ă S
Ę hĂ âl¿ MhĆŔykĄŇlĘmČ=lJĎ Ét’ĄwĘ
rV’k
,HtĎo’ rybs wyl‘ rsmn ’"sb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb yrqw bytk Nk v.28
n"b ,’"b Nk v.39 .w"dw ’"d Nkw =l‘Č ’"s v.29 .z"l qwsp Nyy‘ : b"dw ’"d Nkw yrqw bytk HtĎo’ ’"sb
.’y‘g ’lb =t’Ć n"b ,’"b Nk v.40 .’y‘gb =NJ
ĲĄ

29
30

31
32

33
34

35

36
37

38, 39

40

10. 41–11. 12
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‘Čn¡ĄrĘBČ Sd¿ŇĄuĎmĂ ‘ČS
ËĚ ohyĘ MJ
ÌĄ IČwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ hŇCĎŔYĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ
42 Myk
ąŇĂ lĎUĘhČ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ : No‘ĲbŇĘ GĂ=dŇ‘ČwĘ NS
Ć ŁG¡ ZrĆ’¿Ć=lJĎ tŇË’Ą wĘ hŇĳĎ‘
E Č=dŇ‘ČwĘ
yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ yJęĂ tŇĳxĎ ’Ć M‘Čj
ăČ ‘ČS
¡Ě ohyĘ dŇ¿kČŇ lĎ MYĎŔrĘ’Č=tŇ’ĆwĘ ÉhQĆ’ĄÄhĎ
43 oU
Ŕ ‘Ă l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ É‘ČS
ĚÄ ohyĘ bŇS
Ď ąĎwČ
I : l’ĲĄrĎW
Ę yĂlĘ Mx
¡Ď lĘnĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
’y =ëŇl
Ć mĲĆ Nyb
ăŇĂ yĎ ‘Čm
Ł¡ S
Ę JĂ yhěĂ yĘwČ
: hŇlĎGĲĎlĘGĂhČ hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČhČ=l’Ć
ëŇlĆ¿mĆ =l’ĆwĘ Nor¡mĘS
Ă ëŇlĆ¿mĆ =l’ĆwĘ NodŔmĎ ëŇlĆămĆ ÉbbĎŇoy=l’Ć xlČęS
Ę IĂwČ roYĳxĎ
2 b
Ň gĆŇ¿nĆ hŇËbĎŇ rĎ‘Ğb
ĲĎŇ C rh
ÌĎBĎ Nopę~ĘmĂ rS
ăĆ ’Ğ MykÂĂ lĎUĘhČ=l’ĆwĲĘ : PŇS
ĲĎ kŇĘ ’Č
3 MIĎŔm
Ă C xrăĎzĘUĂmĂ ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ : MIĲĎmĂ roD¡ tŇopŇ¿ nĎbŇĘ C hŇĳĎlpĄŇè
Ę bČŇC tŇor¡nřĘ JĲĂ
ZrĆ’¡ĆBĘ NomŔrĘxĆ tŇxČê
ăČ ÉyCĂxĂhĲČwĘ rh
ĳĎBĎ ys
¡Ă CbŇyĘhČwĘ yE¿ĂrĂjĘhČwĘ yê
ËĂ xĂhĲČwĘ yrÌĂm
Ł ’ĹhĲĎwĘ
4 rS
¿Ć ’Ğ loxËJČ bŇrĎě=M‘Č MUĎŔ‘Ă ÉMhĆynĄxĞmĲČ=lkĎŇwĘ MhĄę C’ăYĘIĲĄwČ : hŇjĲĎYĘUĂhČ
5 Myk
ăŇĂ lĎUĘhČ lJ
Ł¡ CdŔ‘ĞCăĎIĂwČ : dŇŁ’ĲmĘ=bŇrČ bŇkĆŇr¡ĆwĎ sCs¿wĘ bŇrĳ
Ł lĎ MI¡ĎhČ=tŇpČŇW
Ę =l‘Č
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=M‘Ă Mx
¡Ą QĎhĂlĘ MorŔmĄ ym
ăĄ =l’Ć ÉwDĎxĘyČ CnąxĞIĲČwČ C’b
Ł Á IĎwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ
41

6

7

8

9

10

11
12

tŇ‘ăĄJĎ rxÂĎ mĎ yJ
ăĂ ůMhĆynĄjĘmĂ ’răĎyêĂ=l’Č È‘ČS
Ě ohyĘ=l’Ć hoăĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
Mh
ăĆ ysĄCsĲ=tŇ’Ć l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄpŇĘ lĂ Myl
¡Ă lĎxĞ MQ
ËĎ JĚ=tŇ’Ć Nt
ÌŇĄ nŁ ykÂĂ nŁ’ĲĎ tŇ’ŇŁEęhČ
=lkĎŇwĘ ‘ČS
ĚÃ ohyĘ ’b
Ł ăŇ IĎwČ : S’ĲĄBĎ PŇr¿
Ł W
Ę êĂ Mh
¡Ć ytŇĄ ŁbŇĲ JĘrĘmČ=tŇ’ĆwĘ ruÂĄ ‘ČêĘ
: MhĲĆBĎ Cl¡jĘIĂwĲČ M’
Łĳ tŇĘ jĂ Mor¡mĄ ym
¿Ą =l‘řČ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ oUÌ‘Ă hŇmÄĎ xĎlĘUĂhČ žM‘Č
Éd‘ČwĘ hŇBĎęrČ NodăŇyYĂ=dŇ‘Č MCpÂDĘrĘIĂwĲČ ůMCJIČwČ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=dŇyĲČBĘ ho¿ĎhyĘ MnĄÄêĘIĂwČ
yê¿ĂlĘBĂ=dŇ‘Č MJĚěIČwČ hŇxĎrĳĎzĘmĂ hŇ¡jĆ YĘmĂ tŇ‘¿ČqĘBĂ=dŇ‘ČwĘ MyĂmČŔ tŇopŇă rĘW
Ę mĂ
hoĳĎhyĘ ol¡=rmČ’ĲĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ ÉMhĆlĎ W‘ČIąČwČ : dŇyrĲĂW
Ď Mh
¡Ć lĎ=ry’ĲĂS
Ę hĂ
: S’ĲĄBĎ PŇr¿ČW
Ď Mh
¡Ć ytŇĄ b
Ł ŇĲ JĘrĘmČ=tŇ’ĆwĘ ruĄŔ‘Ă Mh
ăĆ ysĄCsĲ=tŇ’Ć
hŇăJĎ hĂ HJ
¡Ď lĘmČ=tŇ’ĆwĘ roYŔxĎ=tŇ’Ć dŇŁJălĘIĂwČ É’yhĂhČ tŇ‘ąĄBĎ ‘ČS
ĚÁ ohyĘ bŇS
Ď IĎÄwČ
: hŇQĆ’ĲĄhĎ tŇokŇ¿ lĎmĘUČhČ=lJĎř S’Ňr¡
Ł ’yhěĂ MynĂŔpĎŇlĘ roYăxĎ=yJĲĂ bŇrĆx
ĳĎbĆŇ
rt
¡ŇČ on âl¿ MrĄŔxĞhĲČ ÉbrĆxĆÄ=ypŇĂ lĘ HB
ąĎ =rS
Ć ’Ğ SpĆŇeĆÄhČ=lJĎ=tŇ’Ć CJřIČwČţ
Myk
ăĂ lĎUĘhČ yrăĄ‘Ď=lJĎ=tŇ’ĆwĲĘ : S’ĲĄBĎ PŇr¿ČW
Ď roY¡xĎ=tŇ’ĆwĘ hŇĳmĎ S
Ď nĘ=lJĎ
hl’h

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d Nkw twrnĞJĲĂ ’"s ,’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb dbl ’wVb Nk v.2 .’y
CJIČwČ ,bytk MJ
Ě IČwČ ’"s v.11 .b"dw ’"d Nkw =lkĎlĘ ’"s v.10 .r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.7
.yrq

sŘ7
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11. 13–12. 1

MyrăĂxĹhĲĆ bŇrĆx
¡Ć=ypŇĂ lĘ MJ
¿Ą IČwČ ‘ČS
ËĚ ohyĘ dŇk
ÌŇČ lĎ MhÂĆ ykĄŇlĘmČ=lJĎ=tŇ’ĆwĲĘ hŇQĆ’ĄhĎţ
ÉtodŇmĘ‘Ł Ĳ hĎ MyrĂę‘ĎhĲĆ=lJĎ qrăČ : hoĲĎhyĘ dŇbĆŇ‘¿Ć hŇ¡S
Ćm
Ł hŇCĎŔYĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ Mt
ĳŇĎ o’ 13
PŇr¿ČW
Ď HD¡ĎbČŇlĘ roY¿xĎ=tŇ’Ć yt
ËŇĂ lĎCzĲ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ Mp
¡ĎŇ rĎW
Ę âl¿ MQĎŔêĂ=l‘Č
ynăĄBĘ Mh
¡Ć lĎ Cz¿zĘB
ĲĎ hŇmĎŔhĄBĘhČwĘ ÉhQĆ’ĄÄhĎ MyrąĂ‘ĎhĲĆ llČÂS
Ę lk
ŁŇ wĘţ : ‘ČS
ĲĚ ohyĘ 14
MtŔĎ o’ ÉMdĎŇmĂS
Ę hĂ=dŇ‘Č bŇrĆxĆę=ypŇĂ lĘ CJăhĂ MdĎÂ’ĎhĲĎ=lJĎ=tŇ’ĲĆ qrăČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
oDŔbŇĘ ‘Č hŇăS
Ćm
Ł =tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇąĎY
C Ă rS
ĆÄ ’ĞJĲČ : hŇmĲĎS
Ď nĘ=lJĎ Cry’
¡Ă S
Ę hĂ âl¿ 15
rbĎŔDĎ rys
ăĂ hĄ=âlĲ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ hŇăW
Ď ‘Ď ÉNkĄŇwĘ ‘ČS
ĳĚ ohyĘ=tŇ’Ć hŇ¡S
Ćm
Ł hŇ¿CĎYĂ=NJĄ
ZrĆ’ăĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć ‘ČS
ĚÁ ohyĘ xuÄČ IĂwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁË mĂ 16
hŇ¡ĎlpĄŇè
Ę hČ=tŇ’ĆwĘ NS
Ć ŁGŔhČ ZrĆ’ăĆ=lJĎ Ét’ĄwĘ ÉbgĆŇeĆÄhČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ rh
ąĎ hĎ tŇ’ŇŁEęhČ
ÉqlĎxĎhĲĆ rh
ąĎ hĎ=NmĂ : hŇŁtŇĲ lĎřp
ĲĄŇ S
Ę C l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ rh
¿Č =tŇ’ĆwĘ hŇĳbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ=tŇ’ĆwĘ 17
NomĳrĘxĆ=rhČ tŇxČê
¡Č NonŔbĎŇQĘhČ tŇ‘ăČqĘbŇĂ BĘ ÉdGĎ l‘ČB
ąČ =dŇ‘ČwĘ ry‘ŔĂ W
Ą hŇăĆlo‘hĲĎ
hŇÌW
Ď ‘Ď MyBĂęrČ Mym
ăĂ yĎ : MtĲŇĄ ymřĂ yĘwČ MJ
¡Ą IČwČ dŇkČŔlĎ ÉMhĆykĄŇlĘmČ=lJĎ tŇą’Ą wĘ 18
rS
ąĆ ’Ğ ry‘ęĂ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ=âlĲ : hŇmĲĎxĎlĘmĂ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myk
¿ŇĂ lĎUĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć ‘ČS
ËĚ ohyĘ 19
lJ
Ł¡ hČ=tŇ’Ć No‘ĳbŇĘ gŇĂ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ yC¡ĂxĂhĲČ yê¿ĂlĘBĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=lř’Ć ÉhmĎylĂÄS
Ę hĂ
žMBĎlĂ=tŇ’Ć qEăĄxČlĘ hŇtÃĎ yĘhĲĎ ű hoăĎhyĘ tŇă’Ą mĄ yJ
ăĂ : hŇmĲĎxĎlĘUĂbČŇ Cx¿qĘĲlĎ 20
=tŇoyĲhĹ yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ MmĎŔyrĂxĞhĲČ N‘Čm
ăČ lĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć hŇąmĎ xĎlĘUĂhČ tŇ’ŇrČÄqĘlĂ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ MdĎŔymĂS
Ę hČ N‘Čm
ăČ lĘ yJĂť hŇĳĎx
e Ă êĘ Mh
¡Ć lĎ
ÉMyqĂnĎ‘ĞhĲĎ=tŇ’Ć tŇrąĄkŇĘ IČwČ ’yhęĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ ‘ČS
ĚÁ ohyĘ ’b
Ł Ä IĎwČ
21
lJ
Ł¡ mĂC hŇdĎŔChyĘ rh
ăČ É lJ
Ł mĂC bŇnĎŔ‘Ğ=NmřĂ rb
ăŇĂ DĘ=NmĂ ÉNorbŇĘ xĆ=NmĂ rh
ąĎ hĎ=NmĂ
MyqŔĂ nĎ‘Ğ rt
ăŇČ on=âlĲ : ‘ČS
ĲĚ ohyĘ Mm
¿Ď yrĂxĹhĲĆ Mh
¡Ć yrĄ‘ĲĎ=M‘Ă l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ rh
ăČ 22
xuÄČ IĂwČ : Cr’ĲĎS
Ę nĂ dŇoD¡S
Ę ’ČbŇĘ C tŇ¿gČŇ BĘ hŇËĎ‘
E ČBĘ qrČę l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ZrĆ’¡ĆBĘ 23
ůhS
Ćm
Ł =l’Ć ÈhoĎhyĘ rB
ăĆ DĂ rS
ĆÄ ’Ğ lk
ŁŇ JĘţ ZrĆ’ĎęhĎ=lJĎ=tŇ’Ć ‘ČS
ĚÁ ohyĘ
ZrĆ’¿ĎhĎwĘ Mh
ĳĆ yTĄbŇĘ S
Ă lĘ Mt
¡ŇĎ q
Ł lĘxĘmČJřĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂlĘ hŇÌĎlxĞĲnČ lĘ ‘ČS
ĚÄ ohyĘ žHnĎêĘIĂwČ
rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ yk
ăŇĄ lĘmČ ű hŇQĆă’Ą wĘ
: hŇmĲĎxĎlĘUĂmĂ hŇ¡TĎ qĘS
ĲĎ by
hŇăxĎ rĘzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ‘¿ĄBĘ MYĎŔrĘ’Č=tŇ’Ć CS
ă rĘIĲĂwČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CJąhĂ
: hŇxĎrĲĎzĘmĂ hŇ¡bĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ=lkĎŇwĘ NomŔrĘxĆ rh
ăČ =dŇ‘Č ÉNonrĘ’Č lxČąeČmĂ SmĆĳè
Ď hČ
Nwxys
Nkw =t’Ć ’"s v.19 .yrq MtĄymĂyĘwČ ,bytk MCtymĂyĘwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.17 .yrq otlĎpĄS
Ę wĘ v.16
,b"d ,’"d Nkw MtĎq
Ł lĘxĘmČBĘ ’"s v.23 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =NmĂC ’"s v.21 .+rtw ’"yd ,q"d
.s"tw ‘"t ,b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d
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žrS
Ć ’Ğ r‘ÃĄ r
Ł ‘ĞmĲĄ lS
ĄÃ m
Ł NoBĳS
Ę xĆBĘ bŇ¡S
Ą oIhČ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆămĆ ÉNoxysĂ
lxČeČŔhČ qB
Ł ă yČ Éd‘ČwĘ dŇ‘ĎŔlĘGĂhČ yY
ăĂ xĞwĲČ É lxČeÄČ hČ ëŇotŇą wĘ NonÁrĘ’Č lxČnÄČ =tŇpČŇW
Ę =l‘Č
MyăĎ dŇ‘ČwĘţ hŇxĎrĎęzĘmĂ tŇorÁnĘJĲĂ MyĎÄ=dŇ‘Č žhbĎŇrĎ‘ĞhĲĎwĘ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡ŇGĘ
tŇxČê
¡Č NmĎŔyêĄmÄĂ C tŇomĳřS
Ă yĘhČ tŇyB
ăĄ ëŇrĆD¡Ć hŇxĎrĎŔzĘmĂ ÉxlČUĆÄhČ=MyĎ hŇąbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ
My’
ĳĂ pĎŇrĘhĲĎ rtŇĆ ¡IĆmĂ NS
ĎŔ BĎhČ ëŇlĆămĆ gŇo‘ť lCbęgŇĘ C : hŇGĲĎsĘjĂhČ tŇoD¿S
Ę ’Č
ÉhkĎŇlĘsČřbŇĘ C NomąrĘxĆ rhÄČ BĘ lS
Ąm
Ł Cţ : y‘ĂrĲĆdĘŇ’ĆbŇĘ C tŇor¡êĎS
Ę ‘ČBĘ bŇ¿S
Ą oIhČ
lCb¡ŇGĘ dŇ‘ĎŔlĘGĂhČ ÉyYĂxĞwĲČ yt
ĳŇĂ kĎŇ‘ĞUĲČhČwĘ yr¡ĂCSGĘhČ lCb¿ŇGĘ=dŇ‘Č NS
ĎŔ BĎhČ=lkĎŇbŇĘ C
HnĎêĘIĂwĲČţ MCJĳhĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ C hoËĎhyĘ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇÌĆSm
Ł : NoBĲS
Ę xĆ=ëŇlĆmĲĆ Nox¿ysĂ
: hŇè
ĲĆ nČmĘhĲČ TbĆŇ¿S
Ą yY
¡Ă xĞĲlČ wĘ ydĂŔGĎlČwĘ ÉynĂbĄŇC’rĲlĎ hŇè
Ďę rĚyĘ hoĎÁhyĘ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇS
ĆÄ m
Ł
ynăĄbŇĘ C ‘ČS
ĚÁ ohyĘ hŇJĎÄhĂ žrS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎÃhĎ yk
ăŇĄ lĘmČ hŇQĆă’Ą wĘ
=dŇ‘ČwĘř NonŔbĎŇQĘhČ tŇ‘ăČqĘbŇĂ BĘ ÉdGĎ l‘ČB
ąČ mĂ hŇUĎyĎŔ ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ąĄBĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ
l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ yT
ÌĄbŇĘ S
Ă lĘ ‘ČS
ĚÁ ohyĘ HnÄĎ êĘIĂwČ hŇrĎy‘ĳĂW
Ą hŇăĆl‘ŁhĲĎ ql
¡Ď xĎhĲĆ rh
¿Ď hĎ
tŇodŔS
Ą ’ĞăbĎŇ C ÉhbĎŇrĎ‘Ğb
ĲĎŇ C hŇlĎępĄŇè
Ę bČŇC rh
ăĎ BĎ
: MtĲŇĎ q
Ł lĘxĘmČJřĘ hŇ¡è
Ď rĚyĘ
: ysĲĂCbŇyĘhČwĘ yC¡ĂxĂhĲČ yEĂŔ rĂjĘhČ ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČwĘ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ ÉyêĂxĂhĲČ bŇgĆŇĳĆb
e ČŇ C rB
¡Ď dĘŇUĂbČŇC
dŇĳxĎ ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
Klm

ox¡yrĂyĘ ëŇlĆ¿mĆ
l’
¡Ą ÍtŇyB
ĲĄ dŇ¿~Č mĂ=rS
Ć ’Ğ y‘ËČhĎ ëŇlĆÌmĆ
ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ ëŇlĆąmĆ
Nor¡bŇĘ xĆ ëŇlĆ¿mĆ
ÉtCmrĘyČ ëŇlĆąmĆ
Syk
¡ŇĂ lĎ ëŇlĆ¿mĆ
ÉNolgŇĘ ‘Ć ëŇlĆąmĆ
rzĆ¡GĆ ëŇlĆ¿mĆ
ÉrbŇĂ DĘ ëŇlĆąmĆ
rdŇĆ¡GĆ ëŇlĆ¿mĆ
ÉhmĎrĘxĎ ëŇlĆąmĆ

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb ’y‘g ’lb Nk v.5 .rsx tm
ŁS
Ă yĘhČ ’"s v.3 .by
Nk v.9 .s"tw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw MtĎq
Ł lĘxĘmČBĘ ’"s v.7 .r"tw b"d ,’"d Nkw =d‘Č ’"s v.7
.hlm ’dx l’ĄtĘyb
Ą C y’xndml ,y’br‘ml
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12. 15–13. 4

: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇxĎŔ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇĳxĎ ’Ć
: dŇxĲĎ’Ć
dŇĳxĎ ’Ć
sŘ8

dŇr¡Ď‘Ğ ëŇlĆ¿mĆ
ÉhnĎbŇĘ lĂ ëŇlĆąmĆ 15
MQ
¡Ď dŇĚ‘Ğ ëŇlĆ¿mĆ
ÉhdĎŇuĄmČ ëŇlĆąmĆ 16
l’
¡Ą ÍtŇyB
ĲĄ ëŇlĆ¿mĆ
ÉxČCjÄêČ ëŇlĆąmĆ 17
rpĆŇ¡xĄ ëŇlĆ¿mĆ
ÉqpĄŇ’Ğ ëŇlĆąmĆ 18
Nor¡è
Ď lČ ëŇlĆ¿mĆ
ÉNodŇmĎ ëŇlĆąmĆ 19
roY¡xĎ ëŇlĆ¿mĆ
ÉNo’ŇrřmĘ NorąmĘS
Ă ëŇlĆămĆ 20
PŇ¡S
Ď kŇĘ ’Č ëŇlĆ¿mĆ
ÉënČ‘řĘ êČ ëŇlĆąmĆ 21
oD¡gŇĂ mĘ ëŇlĆ¿mĆ
ÉSdŇĆqÄĆ ëŇlĆąmĆ 22
lm
¡Ć rĘJČlČ M‘¿ĎnĘqĘyĎ=ëŇlĆmĲĆ
roD¡ tŇ¿pČŇ nĎlĘ roDË ëŇlĆ¿mĆ 23
lG
¡ĎlĘgŇĂ lĘ My¿ĂoG=ëŇlĆmĲĆ
hŇ¡YĎ rĘêĂ ëŇlĆ¿mĆ 24
: dŇxĲĎ’ĆwĘ MyS
¿Ă ŁlS
Ę Myk
¡ŇĂ lĎmĘ=lJĎ
tŇĎ ’ŇăBĎ ÉhêřĎ nĘqÄČ zĎ hŇê
ąĎ ’Č wylĎę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ Mym
ĳĂ IĎBČ ’B
¡Ď NqĄŔzĎ ‘ČS
ăĚ ohywĲĂ gy
ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ’ŇŁz¿ : HêĲĎS
Ę rĂlĘ dŇŁ’¡mĘ=hŇB
ĲĄ rĘhČ hŇr¿Ď’ĞS
Ę nĂ ZrĆ’ËĎhĎwĘ MymĂŔIĎbČŇ 2
roxÂyè
Ă hČ=NmĂ : yrĲĂCSGĘhČ=lkĎŇwĘ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘhČ tŇol¿ylĂGĘ=lJĎ tŇrĆ’ĳĎS
Ę eĂhČ 3
bŇĳĄSxĎêĲĄ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘlČĲ hŇnĎopŔYĎ ÉNorqĘ‘Ć lCbąŇGĘ dŇ‘ÄČ wĘ MyĂrČęYĘmĂ ynăĄjĘ=l‘Č ű rS
ăĆ ’Ğ
yêŔĂ GĂhČř ynăĂolqĘS
Ę ’ĆhĲĎ ÉydĂŇoDS
Ę ’ČhĲĎwĘ yt
ąŇĂ EĎ‘ČhĲĎ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄrĘsČ ű tŇS
Ć ămĄ xĞ
rS
¿Ć ’Ğ hŇrËĎ‘ĎmĘC ynęĂ ‘ĞnĲČJĘhĲČ ZrĆ’ăĆ=lJĎ NmÂĎ yêĄmĂ : śMyCĲĂ‘ČhĲĎwĘ yn¡ĂorqĘ‘ĆhĲĎwĘ 4
MyndyYl

,w"d ,g"d ,b"d Nkw Kn‘ĞêĲČ ’"s v.21 .yrq NormĘ v.20 .hlm ’dx l’ĄtĘyb
Ą C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16
‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw yêĂGĂhČwĘ ’"s v.3 .rsx êĎnĘqČzĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.1 .gy .w"Tdw d"yd
.s"t Nk : Nm
ĲĎ yêĄmĂ MyCăĂ‘ČhĎwĘ l"Y v.3 .s"tw

13. 5–21
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=lkĎŇwĘ ylĂębŇĘ GĂhČ ZrĆ’ăĎhĎwĘ : yrĲĂm
Ł ’ĹhĲĎ lCb¿ŇGĘ dŇ‘¡Č hŇqĎĳĄpŇ ’Ğ=dŇ‘Č Myn¡Ăd
ŁŇ y~ĲĂlČ
’ob¿ŇlĘ dŇ‘¡Č NomĳrĘxĆ=rhČ tŇxČê
¡Č dŇGĎŔ l‘ČB
ăČ mĂ SmĆè
ĆŔ hČ xrăČzĘmĂ ÉNonbĎŇQĘhČ
=lJĎ ÉMyĂmČÄ tŇp
ŁŇ¿ rĘW
Ę mĂ=dŇ‘Č NonÂbĎŇQĘhČ=NmĂ rhĎhĎţ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ : tŇmĲĎxĞ
É l’ĄrĎW
Ę yĂlĘ hĎąĆljĂhČ qrČţ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ MS
ĄŔ yrĂřo’Ĳ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ MynĂŔŁdŇyY
ăĂ
hŇ¡ĎlxĞĲnČ BĘ tŇ’ŇŁEËhČ ZrĆ’ÌĎhĎ=tŇ’Ć qQĄÂxČ hŇêęĎ ‘ČwĘ : ìŇytŇĲĂ yCĂYĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ hŇlĎŔxĞĲnČ BĘ
ydĂŔGĎhČwĘ ÉynĂbĄŇC’rĲhĎ oUę‘Ă : hŇè
ĲĆ nČmĘhĲČ TbĆŇ¿è
Ą hČ yY
¡Ă xĞwĲČ MyT
ĳĂ bĎŇè
Ę hČ tŇ‘ăČS
Ę tŇĂ lĘ
hŇxĎrĎŔzĘmĂ ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ąĄBĘ hŇS
Ćę m
Ł MhĆÁlĎ NtÄČ nĎ žrS
Ć ’Ğ Mt
ĳŇĎ lĎxĞĲnČ Cx¡qĘĲlĎ
=tŇpČŇW
Ę =l‘Č žrS
Ć ’Ğ r‘ÃĄ or‘ĞmĲĄ : hoĲĎhyĘ dŇbĆŇ‘¿Ć hŇ¡S
Ćm
Ł MhĆŔlĎ Nt
ăŇČ nĎ ÉrS
Ć ’ĞJĲČř
’b
¡ĎŇ dĘŇymĲĄ rS
Ł ¿ yUĂhČ=lkĎŇwĘ lxČËeČhČ=ëŇotŇĲ BĘ rS
ÌĆ ’Ğ ry‘ÄĂ hĎwĘ NonÁrĘ’Č lxČnÄČ
NoBĳS
Ę xĆBĘ ëŇ¡ČlmĎ rS
¿Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆămĆ ÉNoxysĂ ÉyrĄ‘Ď lk
Ł ę wĘ : NobŇĲ yDĂ=dŇ‘řČ
lk
ŁÄ wĘ ytęĂ kĎŇ‘ĞUĲČhČwĘ yrăĂCSGĘhČ lCbÌŇgŇĘ C dŇ‘Âl
Ď Ę GĂhČwĘ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ lCb¡ŇGĘ=dŇ‘Č
NS
ĎŔ BĎBČ Égo‘ tŇCkŇ¿ lĘmĘmČ=lJĎ : hŇkĲĎŇlĘsČř=dŇ‘Č NS
¡Ď BĎhČ=lkĎŇwĘ NomËrĘxĆ rh
¿Č
My’ĂŔpĎŇrĘhĲĎ rtŇĆ ăIĆmĂ Ér’ČS
Ę nĂ ’Chą y‘ĂrĳĆdĘŇ’ĆbŇĘ C tŇor¡êĎS
Ę ‘ČBĘ ëŇ¿ČlmĎ=rS
Ć ’Ğ
yr¡ĂCSGĘhČ=tŇ’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCSyrĂÄoh âląwĘ : MS
ĲĄ rĂIĲŁwČ hŇ¡S
Ćm
Ł MJ
¿Ą IČwČ
MoI¿hČ dŇ‘¡Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ bŇrĆqăĆBĘ ÉtkĎŇ‘ĞmĲČC rCS
ą GĘ bŇS
Ć IÄĄwČ yt
ĳŇĂ kĎŇ‘ĞUĲČhČ=tŇ’ĆwĘ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ yè
ĄÄ ’Ă hŇĳĎlxĞĲnČ Nt
¡ŇČ nĎ âl¿ ywĂŔQĄhČ TbĆŇăS
Ą lĘ qrČť : hŇĲEĆhČ
hŇ¿FĄ mČlĘ hŇS
ĆŔ m
Ł Nê
ăĄIĂwČ
: olĲ=rBĆDĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ otŔlĎxĞĲnČ ’Chă
žrS
Ć ’Ğ r‘ÃĄ or‘ĞmĲĄ lCbęGĘhČ MhĆÁlĎ yhÄĂ yĘwČ : MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Nb
¡ĄŇ C’rĘ=ynĲĄbŇĘ
rS
Ł ¡ yUĂhČ=lkĎŇwĘ lxČËeČhČ=ëŇotŇĲ BĘ rS
ÌĆ ’Ğ ry‘ÄĂ hĎwĘ NonÁrĘ’Č lxČnÄČ =tŇpČŇW
Ę =l‘Č
tŇomăbĎŇC ÉNobŇyDĂř rS
Łĳ yUřĂ BČ rS
ăĆ ’Ğ hĎyr¡Ć‘Ď=lkĎŇwĘ NoB¿S
Ę xĆ : ’b
ĲĎŇ dĘŇymĲĄ=lř‘Č
MyĂt
ăŇČ yĎrĘqĂwĘ : tŇ‘ČpĲĎŇmĄC tŇm
Ł ¡ dŇĄqĘC hŇYĎhĘ¿yČwĘ : No‘ĲmĘ l‘ČB
¿Č tŇyb
¡ŇĄ C l‘ČBČŔ
tŇoD¿S
Ę ’ČwĘ ro‘ËjĘ tŇyb
¿ŇĄ C : qmĆ‘ĲĄhĎ rh
¿Č BĘ rxČ¡è
Č hČ tŇrĆY¿ĆwĘ hŇmĎŔbŇĘ W
Ă wĘ
ÉNoxysĂ tŇCkęlĘmĘmČ=lkĲĎŇwĘ rS
Ł Ŕ yUĂhČ yrăĄ‘Ď É lk
ŁŇ wĘ : tŇomĲS
Ă yĘhČ tŇyb
¿ŇĄ C hŇ¡GĎsĘjĂhČ
=tŇ’ĆwĘ ű otŇă ’
Ł hŇS
ĆÁ m
Ł hŇJÄĎ hĂ žrS
Ć ’Ğ NoBĳS
Ę xĆBĘ ëŇ¡ČlmĎ rS
¿Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆămĆ
‘bČŇrĆŔ=tŇ’ĆwĘ ÉrCx=tŇ’ĆwĘ rCYą=tŇ’ĆwĘ ÉMqĆrĆÄ=tŇ’ĆwĘ ywąĂ’Ĺ=tŇ’Ć NyĎędĘŇmĂ y’ăĄyW
Ă nĘ
ykysn
’lb Nk v.11 .b"dw ’"d Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.9 .rS
Ć’
Ğ rybs v.8 .w"Td Nkw d"wy rsx MS
Ą rĂo’ ’"s v.6
‘"t ,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =d‘Č ’"sb ,=d‘Č rybs v.16 .+h b"y ly‘l Nyy‘ : y"k Myrpsb ’y‘g
.rsx Nb
Ł yDĂ ’"s v.17 .w"Tdw b"d ,’"d Nkw ’lm roSUĂBČ ’"s v.17 .s"tw

374

‘Vwhy

13. 22–14. 5

CgÌŇrĘhĲĎ Ms
ĳĄ ouhČ ro‘¡BĘ=NBĆ M‘¿ĎlĘBĂ=tŇ’ĆwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ NoxŔysĂ yk
ăŇĄ ysĂnĘ 22
ND¡ĄrĘIČhČ NbĄŔC’rĘ ynăĄBĘ É lCbŇGĘ yhęĂ yĘwČ : MhĲĆylĄlĘxČ=l’Ćř bŇrĆx
¡ĆBČ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ 23
: řNhĲĆyrĄYĘxČwĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ MtŔĎ oxjĘS
Ę mĂlĘ ÉNbĄŇC’rĘ=ynĲĄBĘ tŇąČlxĞĲnČ tŇ’ŇŁză lCbĳŇgŇĘ C
: MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ dŇg¡ŇĎ=ynĄbŇĘ lĂ dŇgĎŔ=hŇFĄmČlĘ ÉhS
Ćm
Ł Nê
ąĄIĂwČ
24
ynăĄBĘ ZrĆ’¡Ć yYěĂ xĞwĲČ dŇ‘ĎŔlĘGĂhČ yrăĄ‘Ď=lkĎŇwĘ ÉrzĄ‘ĘyČ lCbŔGĘhČ ÉMhĆlĎ yh
ąĂ yĘwČ 25
tŇm
¿Č rĎ=dŇ‘Č NoBËS
Ę xĆmĲĄC : hŇB
ĲĎ rČ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ r‘ěĄ or‘Ğ=dŇ‘Č NoUĳ‘Č 26
žMrĎhĎ tŇyB
ăĄ qmĆ‘ÃĄ bĎŇC : rbĲŇĂ dĘŇlĂ lCb¿ŇGĘ=dŇ‘Č MyĂn¡ČxĞUĲČmĲĂC MynĳĂT
Ł bŇĘ C hŇ¡jĆ YĘUĂhČ 27
NoBŔS
Ę xĆ ëŇlĆămĆ ÉNoxysĂ tŇCkęlĘmĘmČ rtŇĆ yĆ ť NopęYĎwĘ tŇoJăsĚwĘ hŇrĎÁmĘnĂ tŇybĄÄC
tŇ’ŇzŁË : hŇxĎrĲĎzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ rbĆŇ‘¿Ą tŇrĆeĆŔJĂ=MyĲĎ ÉhYĄqĘ=dŇ‘Č lb
ĳĚŇ gŇĘ C ND¡ĄrĘIČhČ 28
: MřhĲĆyrĄYĘxČwĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ dŇg¡ŇĎ=ynĄBĘ tŇ¿ČlxĞĲnČ
hŇ¡è
Ć nČmĘ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČ yY
ËĂ xĞĲlČ yhęĂ yĘwČ hŇĳĆènČmĘ TbĆŇăS
Ą yY
¡Ă xĞĲlČ hŇS
ĆŔ m
Ł Nê
ăĄIĂwČ
29
ű tŇCkŇă lĘmĘmČ=lJĲĎ NS
ĎÁ BĎhČ=lJĲĎř MyĂnÄČ xĞUĲČmĂ MlĎęCřbŇgŇĘ yh
ăĂ yĘwČ : MtĲŇĎ oxjĘS
Ę mĂlĘ 30
: ry‘ĲĂ Myè
¿Ă S
Ă NS
¡Ď BĎBČ rS
¿Ć ’Ğ ry’
ËĂ yĎ tŇC¿ŁxČ=lkĎŇwĘ NS
Ďę BĎhČ=ëŇlĆmĲĆ gŇo‘ă
NS
ĳĎ BĎBČ gŇo‘¡ tŇCkŇ¿ lĘmĘmČ yrËĄ‘Ď y‘ĂrĆŔdĘŇ’ĆwĘ tŇorăêĎS
Ę ‘ČwĘ Éd‘ĎlĘGĂhČ yY
ąĂ xĞwĲČ 31
hŇQĆ’Ąě : MtĲŇĎ oxjĘS
Ę mĂlĘ ryk
¡ŇĂ mĎ=ynĲĄbŇĘ yY
¿Ă xĞĲlČ hŇè
ĆŔ nČmĘ=NBĆ ÉrykŇĂ mĎ ynąĄbŇĘ lĂ 32
: hŇxĎrĲĎzĘmĂ ox¡yrĂyĘ ND¿ĄrĘyČlĘ rbĆŇ‘ËĄmĄ bŇĳ’Ď om tŇobăŇrĘ‘ĲČBĘ hŇ¡S
Ćm
Ł lx
¿Č nĂ=rS
Ć ’Ğ
yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ hŇĳĎlxĞĲnČ hŇ¡S
Ćm
Ł Nt
¿ŇČ nĎ=âlĲ ywĂŔQĄhČ ÉTbĆŇS
ĄÄ lĘC
33
hŇQĆË’Ą wĘ
: MhĲĆlĎ rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ MtŔĎ lĎxĞĲnČ ’Chă É l’ĄrĎW
Ę yĂ dy
rząĎ‘ĎlĘ’Ć MtęĎ o’ ClÁxĞnĲĂ rS
ĆÄ ’Ğ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cl¿xĞĲnĎ =rS
Ć ’Ğ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ tŇoF¡UČhČ tŇob¿Ň’Ğ yS
ËĄ ’ŇrĎwĘ NCnŔ=NBĂ ‘ČS
ăĚ ohywĲĂ ÉNhĄJ
Ł hČ
tŇoF¡UČhČ tŇ‘¿ČS
Ę tŇĂ lĘř hŇS
ĆŔ m
Ł =dŇyČBĘ ÉhoĎhyĘ hŇąĎY
C Ă rS
ĆÄ ’ĞJĲČř Mt
ĳŇĎ lĎxĞĲnČ lr¡ČogŇBĘ 2
hŇFĆŔUČhČ yY
ăĂ xĞwĲČ ÉtoFUČhČ ynąĄS
Ę tŇlČÄxĞĲnČ hŇS
ĆÁ m
Ł NtÄČ nĎ=yJĲĂ : hŇFĲĆUČhČ yY
¿Ă xĞwĲČ 3
PŇ soy=yn
ËĄ ĲĄ bŇĘ CyÌhĎ=yJĲĂ : MkĲĎŇotŇBĘ hŇ¡ĎlxĞĲnČ Nt
¿ŇČ nĎ=âlĲ MIĂŔwĂlĘlČÄwĘ NDĳĄrĘIČlČ rbĆŇ‘¡ĄmĄ 4
yJ
ąĂ ZrĆ’ĎęBĎ MIĂÁwĂlĘĲlČ qlĆxĄÄ žCntŇĘ ĲnĎ =âlwĘ MyĂrĳĎpŇĘ ’ĆwĘ hŇăè
Ć nČmĘ tŇoF¡mČ yn¿ĄS
Ę
hŇąĎY
C Ă rS
ĆÄ ’ĞJĲČ : MnĲĎyĎnĘqĂlĘC Mh
¡Ć ynĄqĘmĂlĘ MhĆŔyS
Ą rĘgŇĘ mÄĂ C tŇbĆŇS
ĆŔ lĎ ÉMyrĂ‘Ď=M’Ă 5
: ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć Cq¡lĘxĘIČwĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ CW
¡ ‘Ď NJ
¿Ą hŇS
ĆŔ m
Ł =tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ
wVgyw
’"s v.28 .rpsh yYx v.26 .b"dw ’"d Nkw MhĆyrĄYĘxČwĘ ’"s v.23 .+rtw b"d ,’"d Nkw =l‘Č ’"s v.22
.rS
Ć’
Ğ rybs v.2 .dy .‘"tw b"d Nkw =lkĎwĘ ’"s v.30 .Mlwbg=lkĎ ’"s v.30 .b"yd Nkw NhĆyrĄYĘxČwĘ
.g"y d"l rbdmb Nyy‘ : s"tw b"yd Nkw t‘Vtl tt
ËĄlĎ ’"s v.2

14. 6–15. 4
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wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ lGĎŔlĘGĂBČ É‘ČS
ĚÄ ohyĘ=l’Ć hŇdąŇĎChyĘ=ynĲĄbŇĘ CSÄGĘIĂwČ
hoĎÁhyĘ rBĆÄDĂ=rS
Ć ’Ğ žrbĎŇDĎhČ=tŇ’ĲĆ êĎ‘ĘdČÃyĎ hŇê
ăĎ ’Č yEĳĂnĂuĘhČ hŇ¡Ćp
e ĚŇ yĘ=NBĆ bŇ¿ĄlJĎ
: ‘ČnĲĄrĘBČ Sd¿ŇĄqĎBĘ ìŇyt
¡ŇĆ odŇŁ’Ĳ l‘¿ČwĘ yt
ËŇČ odŇŁ’Ĳ l‘ÌČ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă hŇăS
Ćm
Ł =l’Ć
7 Sd
¿ŇĄuĎmĂ yt
ËŇĂ ’
Ł ho¿ĎhyĘ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇS
ĆÄ m
Ł xČŁlS
Ę BĂţ ykęĂ nŁ’ĲĎ hŇnÁĎ S
Ď My‘ÄĂ BĎrĘ’Č=NBĆ
: ybĲŇĂ bĎŇlĘ=M‘Ă śr¡S
Ć ’ĞJĲČ rbĎŔDĎ ÉotŇ’
Ł bŇąS
Ą ’ĎwĲĎ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć lG
ăĄrČlĘ ‘Čn¡ĄrĘBČ
8 yr
¡ĄxĞ’ĲČ ytŇĂ ’ŇQĄŔmĂ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ M‘ĳĎhĎ bŇăĄl=tŇ’Ć wys
¡Ă mĘhĂ yUĂŔ‘Ă Clă‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉyxČ’ČwĘ
9 ÉZrĆ’
ÄĎ hĎ âlę=M’Ă ůrm
Ł ’ŇlĄ È’ChhČ MoIăBČ hŇS
Ćę m
Ł ‘b
ăČŇ è
Ď IĂwČ : yhĲĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
yJ
ăĂ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č ìŇyn¡ĆbĎŇlĘC hŇËĎlxĞĲnČ lĘ hŇÌĆh
y Ę tŇĲĂ ÉìlĘ HBĎŔ ÉìlĘgŇĘ rČ hŇąkĎŇ rĘDĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ
10 rS
ăĆ ’ĞJĲČ ÈytŇĂ o’ř ű hoăĎhyĘ hŇyĎÄxĹhĲĆ žheĄhĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ : yhĲĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇĎ ’ŇQĄŔmĂ
ÉhEĆhČ rb
ąĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ rBĆÄDĂ z’ĎmĄţ hŇnĎęS
Ď SmĄÁxĎwĘ My‘ÄĂ BĎrĘ’Č žhzĆ ůrBĄDĂ
MoIŔhČ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ hŇăĄh
e Ă ÉhêĎ‘ČwĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ëŇ¿ČlhĎ=rS
Ć ’Ğ hŇS
ĆŔ m
Ł =l’Ć
11 x
ČŁląS
Ę MoyÄBĘ ÉrS
Ć ’ĞJĲČ qzĎęxĎ MoIÁhČ yeĂdÄĆo‘ : hŇĲnĎ S
Ď Myn¡ĂomS
Ę C Sm
¿Ą xĎ=NBĆ
: ’obŇĲ lĎwĘ tŇ’Ň¿YĄ lĎwĘ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ hŇêĎ‘ĳĎ yxĂk
ŁŇă kŇĘ C z’
¡Ď yxĂŁkŇ¿ JřĘ hŇS
ĆŔ m
Ł ÉytŇĂ o’
12 yJ
ăĂ ’ChĳhČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ hŇEĆŔhČ rh
ăĎ hĎ=tŇ’Ć ÉyQĂ=hŇnĎêĘ hŇêęĎ ‘ČwĘ
tŇorŔYĚBĘ tŇolăŁdŇGĘ ÉMyrĂ‘ĎwĘ MS
Ďę MyqăĂnĎ‘Ğ=yJĲĂ ’ChÁhČ MoIÄbČŇ žêĎ‘ĘmČS
Ď =hŇêĲĎ’Č
13 ‘
ČS
ĳĚ ohyĘ Chk
¡ĄŇ rĘb
ĲĎŇ yĘwĲČ : hoĲĎhyĘ rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ MyêŔĂ S
Ę rČohăwĘ ÉytŇĂ o’ř hoąĎhyĘ ylČÄC’
14 Norb
ŇĘ xĆţ=hŇtŇĎ yĘhĲĎ NJ
ăĄ =l‘Č : hŇĲlĎ xĞĲnČ lĘ hŇ¡Ćp
e ĚŇ yĘ=NBĆ bŇ¿ĄlkĎŇlĘ NorËbŇĘ xĆ=tŇ’Ć Nê
ÌĄIĂwČ
rS
ăĆ ’Ğ N‘ČyČť hŇĳĆh
E Č MoIăhČ dŇ‘¡Č hŇlĎŔxĞĲnČ lĘ ÉyEĂnĂuĘhČ hŇąĆp
e ĚŇ yĘ=NBĆ bŇlĄÄkĎŇlĘ
15 t
Ň ăyČrĘqĂ ÉMynĂpĎŇlĘ NorąbŇĘ xĆ MS
ĄÄ wĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ yrĄěxĞ’ĲČ ’QĄŔmĂ
: hŇmĲĎxĎlĘUĂmĂ hŇ¡TĎ qĘS
ĲĎ ZrĆ’¿ĎhĎwĘ ’Chĳ Myq¡ĂnĎ‘ĞB
ĲĎ lodŇËGĎhČ MdÌŇĎ’ĎhĲĎ ‘BČŔrĘ’Č
wT Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ hŇd¡ĎŇChyĘ yn¿ĄBĘ hŇËFĄ mČlĘ lrĎęoGhČ yh
ăĂ yĘwČ
2 ÉMh
Ć lĎ yh
ąĂ yĘwČ : NmĲĎytŇĄ hŇ¿YĄ qĘmĂ hŇBĎgŇĘ ¡nĆ NY
ËĂ =rBČdĘŇmĂ ModŇÌ’Ĺ lCbÄGĘ=l’Ć
3 ’Y
Ď yĎwĘţ : hŇBĎgŇĘ ĲnĆ hŇ¿Ćj
nŁ hČ NS
Ł ¡ QĎhČ=NmĂ xlČĳUĆ hČ MyăĎ hŇ¡YĄ qĘmĂ bŇgĆŇnĆŔ lCbăŇGĘ
SdăŇĄqĎlĘ bŇgĆŇ¡eĆmĂ hŇ¿Ďl‘ĎwĘ hŇnĎYĂŔ rbČŇ‘ăĎwĘ ÉMyBĂrČqĘ‘Č hŇąĄl‘ĞmĲČlĘ bŇgĆŇeĆÁmĂ=l’Ć
4 rb
ăČŇ ‘ĎwĘ : hŇ‘ĎqĲĎrĘuČhČ bŇ¡sČ nĎwĘ hŇrĎDĎŔ’Č hŇăĎl‘ĎwĘ ÉNorYĘxĆ rb
ąČŇ ‘ĎwĘ ‘ČĳĄrĘB
n Č
6

hnwmY‘
Nwylgb w"T swpdw hrsmb v.11 .’"d Nkw rsx ytĂ’
Ł ’"s v.10 .s"tw +rt Nkw hyĎhĎ rV’k ’"s v.7
.yêĂ’Ă rybs v.12 .ytbr P"kh Ny’ MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb lb’ ytbr b"’ Nm hyl‘ rsmn

sŘ9
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15. 5–19

hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=hŇzĆ hŇUĎĳĎy lCb¡ŇGĘhČ tŇo’¿YřĘ ŁêĲ hřyËhw MyĂrČŔYĘmĂ lxČăČn É’YĎyĎwĘ hŇnĎomęYĘ‘Č
NDĳĄrĘIČhČ hŇ¡YĄ qĘ=dŇ‘Č xlČUĆŔhČ MyăĎ ÉhmĎdĘŇqÄĄ lCb¿ŇgŇĘ C : bŇgĆŇĲnĆ lCb¿ŇGĘ Mk
¡ĆŇ lĎ
É lCbŇGĘhČ hŇąĎl‘ĎwĘ : NDĲĄrĘIČhČ hŇ¡YĄ qĘmĂ MIĎŔhČ NoS
ă QĘmĂ ÉhnĎopÄYĎ tŇą’Č pŇĘ lĂ lCbÂgŇĘ C
NbĆŇ¿’Ć lCbŔGĘhČ hŇăĎl‘ĎwĘ hŇĳbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ tŇyb
ăŇĄ lĘ NopŇ¡ ~ĘmĂ rbČě‘ĎwĘ hŇlĎŔgŇĘ xĎ tŇyB
ăĄ
hŇnĎopÁYĎwĘ ůrokŇ‘Ď qmĆ‘ăĄmĄ ÈhrĎbŇĂ DĘ ű lCb¿ŇGĘhČ hŇlĎÄ‘ĎwĘ : Nb
ĲĄŇ C’rĘ=NBĆ NhČŁB¡
lxČĳeĎlČ bŇgĆŇ¡eĆmĂ rS
¿Ć ’Ğ MyUĂŔdŇĚ’Ğ hŇăĄl‘ĞmĲČlĘ ÉxkČŇŁnÄ=rS
Ć ’Ğ lGĎęlĘGĂhČ=l’Ć hŇăĆj
nŁ
: lgĲĄŇr
Ł Ny‘¿Ą=l’Ć wyt
¡ŇĎ ’
Ł YĘŁtŇĲ Cy¿hĎwĘ SmĆS
ĆŔ =Ny‘ĲĄ ym
ăĄ =l’Ć É lCbŇGĘhČ rb
ąČŇ ‘ĎwĘ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ ’yh
¡Ă bŇgĆŇeĆŔmĂ ÉysĂCbŇyĘhČ PŇtŇĆ J
ąĆ=l’Ć MŁeęhĂ=NbĆŇ yGăĄ lCbÁGĘhČ hŇlĎÄ‘ĎwĘ
hŇUĎyĎŔ ÉMeŁhĂÍygĲĄŇ ynąĄjĘ=l‘Č rS
Ć ’Ğţ rhĎęhĎ S’Ňră
Ł =l’Ć lCbÁGĘhČ hŇlĎÄ‘ĎwĘ
rhĎęhĎ S’Ňră
Ł mĄ lCbÁGĘhČ r’ÄČ tŇĎ wĘ : hŇnĎopŇĲ YĎ My’
¡Ă pĎŇrĘ=qmĆ‘ĲĄ hŇ¿YĄ qĘBĂ rS
ËĆ ’Ğ
É lCbŇGĘhČ r’
ąČ tŇĎ wĘ NorĳpŇĘ ‘Ć=rhČ yrăĄ‘Ď=l’Ć ’Y
¡Ď yĎwĘ xČoêŔpŇĘ nĆ ym
ăĄ ÉNyČ‘ĘmČ=l’Ć
rh
ăČ =l’Ć ÉhUĎyĎÄ hŇ¿Ďl‘ĞB
ĲČ mĲĂ lCbÄGĘhČ žbsČnĎwĘ : MyrĲĂ‘ĎyĘ tŇ¿yČrĘqĂ ’yh
¡Ă hŇlĎŔ‘ĞB
ĲČ
dŇr¿ČyĎwĘ NolĳsĎkŇĘ ’yh
ăĂ hŇnĎopŇ¡ ~ĎmĂ MyrËĂ‘ĎyĘ=rhČ PŇtŇĆ ÌJĆ=l’Ć rbČě‘ĎwĘ ry‘ŔĂ W
Ą
ůhnĎopŇYĎ ÈNorqĘ‘Ć PŇtŇĆăJĆ =l’Ć lCbÁGĘhČ ’YÄĎ yĎwĘ : hŇĲnĎ mĘêĂ rb
¿ČŇ ‘ĎwĘ SmĆ¡S
Ć =tŇyB
ĲĄ
CyËhĎwĘ l’
ĳĄ nĘbŇĘ yČ ’Y
ăĎ yĎwĘ hŇ¡Ďl‘ĞB
ĲČ hČ=rhČ rb
¿ČŇ ‘ĎwĘ hŇnĎorŔJĘS
Ă É lCbŇGĘhČ r’
ąČ tŇĎ wĘ
lCbÌŇGĘ hŇzĆţ lCbĳŇgŇĘ C lod¡ŇGĎhČ hŇUĎ¿IĎhČ MyĎŔ lCbăŇgŇĘ C : hŇUĎyĲĎ lCb¡ŇGĘhČ tŇo’¿YĘê
ŁĲ
ÉqlĆxĄÄ NtŇČ ąnĎ hŇeĆępĚŇyĘ=NBĆ bŇăĄlkĎŇlĘC : MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ bŇyb
¡ŇĂ sĎ hŇdËŇĎChyĘ=ynĲĄBĘ
yb
¿ŇĂ ’Ğ ‘B
ËČ rĘ’Č tŇ¿yČrĘqĂ=tŇ’Ć ‘ČS
ĳĚ ohylĲĂ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l’Ć hŇdĎŔChyĘ=ynĲĄBĘ ëŇotŇă BĘ
qn
ĳĎ‘ĞhĲĎ ynăĄBĘ hŇ¡S
Ď olS
Ę =tŇ’Ć bŇlĄŔJĎ ÉMè
Ď mĂ SrĆIŁąwČ : NorĲbŇĘ xĆ ’yh
¿Ă qn
¡Ď‘ĞhĲĎ
Mè
ĎŔ mĂ l‘ČIăČwČ : qnĲĎ‘ĞhĲĎ yd¡ŇĄylĂyĘ ymČŔlĘêČ=tŇ’ĆwĘ ÉNmĎřyxĂ’Ğ=tŇ’ĆwĘ yS
ąČ S
Ą =tŇ’Ć
bŇlĄŔJĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : rpĆŇsĲĄ=tŇyČrĘqĂ Myn¡ĂpĎŇlĘ rb
¿ŇĂ DĘ=MS
ĲĄ wĘ rb
ĳŇĂ DĘ yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ=l’Ć
yê¡ĂbŇĂ hŇ¿sĎ kŇĘ ‘Č=tŇ’Ć olË yêĂt
¿ŇČ ĲnĎ wĘ HdĳŇĎkĎŇlĘC rpĆŇ¡sĄ =tŇyČrĘqĂ=tŇ’Ć hŇ¿JĆ yČ=rS
Ć ’Ğ
hŇ¿sĎ kŇĘ ‘Č=tŇ’Ć olË=NêĆIĲĂwČ bŇĳĄlkĎŇ yx
ăĂ ’Ğ zn¡ČqĘ=NBĆ l’
¿Ą ynĂtŇĘ ‘Ď HdËŇĎJĘlĘIĂwĲČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ
ÉhĎybÄĂ ’Ď=tŇ’ĄmĲĄ lo’ąS
Ę lĂ ÉChtÄĄ ysĂêĘwČ H’ĎęobŇBĘ yh
ăĂ yĘwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ oê¡bŇĂ
rmĆ’ŇŁêÁwČ : ëŇĲQĎ =hŇmČ bŇ¡ĄlJĎ Hl
¿Ď =rmĆ’ŇIĲŁwČ romĳxĞhĲČ l‘ăČmĄ xn
¡ČYĘêĂwČ hŇdŔĆW
Ď
MyĂm
ĳĎ tŇŁQăGĚ yl
¡Ă hŇê
¿Ď tŇČ ĲnĎ wĘ ynĂêŔĎ tŇČ nĘ ÉbgĆŇeĆÄhČ ZrĆ’
ąĆ yJ
ăĂ hŇkĎęrĎbŇĘ yQ
ăĂ =hŇnĎêĘ
hl=Ntyw
.s"tw w"d ,b"d ,’"d Nkw Mnx=Nb
Ć =yg ’"s v.8

.’lm to’YĘoê ’"s v.4

.yrq CyhĎwĘ ,bytk hyĎhĎwĘ v.4 .wT
.xtp NmČyxĂ’
Ğ ’"s v.14
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: tŇoIĲêĂxĘêČ tŇŁQ¿GĚ tŇ¡’Ą wĘ tŇoIŔQĂř‘Ă tŇŁQăGĚ tŇ’Ąť śHlĎę=NêĆIĲĂwČ
MyrĂę‘ĎhĲĆ CyăhĘIĲĂwČ : MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ hŇd¡ĎŇChyĘ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČ tŇËČlxĞĲnČ tŇ’ŇŁzę
l’
¿Ą YĘbŇĘ qČ hŇBĎgŇĘ ĳeĆBČ Mod¡Ň’Ĺ lCb¿ŇGĘ=l’Ć hŇdĎŔChyĘ=ynĲĄbŇĘ hŇăFĄ mČlĘ ÉhYĄqĘmĂ
: NnĲĎtŇĘ yĂwĘ roY¡xĎwĘ SdŇĆq¿ĆwĘ : hŇdŇĲĎ‘ĎdĘŇ‘ČwĘ hŇ¡Ďomyd
n ŇĲĂwĘ hŇ¿Ďyq
n Ă wĘ : rCgŇĲ yĎwĘ rdŇĆ‘¡ĄwĘ
: roYĲxĎ ’yh
¿Ă Nor¡YĘxĆ tŇoIŔrĂqĘC ÉhêĎdČŇxĞ ű roYąxĎwĘ : tŇolĲ‘ĎbŇĘ C MlĆ¡TĆ wĎ PŇyz¿Ă
rY
¿Č xĞwĲČ : TlĆjĲĎ tŇyb
¿ŇĄ C Nom¡S
Ę xĆwĘ hŇDËĎGČ rY
¿Č xĞwĲČ : hŇdŇĲĎlĎomĲC ‘m
¡Č S
Ę C Mm
¿Ď ’Ğ
dŇ¿lČ oêlĘř’ĆwĘ : MYĆ‘ĲĎwĎ MyI¡Ă‘ĂwĘ hŇ¿Ďl‘ĞB
ĲČ : hŇyĲĎtŇĘ oyřzĘbŇĂ C ‘bČŇ¡S
Ć r’
¿Ą bŇĘ C l‘ËĎCS
Myx
¡Ă lĘS
Ă wĘ tŇo’¿bĎŇlĘC : hŇĲeĎ sČnĘsČwĘ hŇ¡Ďm
e Č dĘŇmČC gŇl
¿Č qĘYĲĂwĘ : hŇmĲĎrĘxĎwĘ lys
¡Ă kŇĘ C
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ ‘S
Čt
¡ŇĄ wĎ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć MyrËĂ‘Ď=lJĎ NoUĳrĂwĘ śNyĂ‘ăČwĘ
xČCj¡êČ MyeĂŔGČ Ny‘ăĄwĘ ÉxČoÄnÄzĎwĘ : hŇĲnĎ S
Ę ’ČwĘ hŇ‘¡ĎrĘYĎwĘ lo’¿êĎS
Ę ’Ć hŇĳĎlpĄŇè
Ę BČ
MyĂtŔČ ydĂŇ‘ĞwĲČ ÉMyĂrČÄ‘ĞS
ĲČ wĘ : hŇqĲĎzĄ‘ĞwĲČ hŇk
ŁŇ¡ oWř MQĎŔdŇĚ‘ĞwĲČ ÉtCmrĘyČ : MnĲĎy‘ĄhĲĎwĘ
: řNhĲĆyrĄYĘxČwĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć=‘B
ĲČ rĘ’Č Myr¿Ă‘Ď MyĂtĳĎŇr
Ł dŇĲĄgŇĘ C hŇr¡ĎdŇĄGĘhČwĘ
Syk
¿ŇĂ lĎ : l’ĲĄtŇĘ qĘyĎwĘ hŇ¡jĆ YĘUĂhČwĘ N‘¿ĎlĘdĂŇwĘ : dŇGĲĎ=lDČgŇĘ mĂC hŇ¡S
Ď dĎŇxĞwĲČ N¿ĎnYĘ
NogŇ¿ DĎ=tŇyB
ĲĄ tŇorědŇĄgŇĘ C : SylĲĂtŇĘ kŇĂ wĘ sřm
¡Ď xĘlČwĘ NoB¿kČŇwĘ : NolĲgŇĘ ‘ĆwĘ tŇq¡ČYĘbĎŇC
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć=SS
ĲĄ Myr¿Ă‘Ď hŇdĳŇĎuĄmČC hŇm
¡Ď ‘ĞnĲČwĘ
hŇ¿Ďly‘ĂqĘC : bŇyYĲĂnĘC hŇ¡ĎS
n Ę ’ČwĘ xê
¿Ď pŇĘ yĂwĘ : NS
ĲĎ ‘ĎwĘ rtŇĆ ‘¡ĆwĎ hŇ¿Ďb
n ŇĘ lĂ
hĎyt
¡ŇĆ nŁbŇĘ C Nor¿qĘ‘Ć : NhĲĆyrĄYĘxČwĘ ‘S
Čê
¡Ą Myr¿Ă‘Ď hŇĳS
Ď ’ŇrĄmĲĎC bŇyz¡ĂkŇĘ ’ČwĘ
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ dŇoD¡S
Ę ’Č dŇy¿Č=l‘Č=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁË hŇUĎĳĎwĎ
y Nor¡qĘ‘ĆmĲĄř : hĎyrĲĆYĄxĞwĲČ
MyĂrĳĎYĘmĂ lxČăČ=d
n Ň ‘Č hĎyr¡ĆYĄxĞwĲČ hĎyt
¿ŇĆ onBĘ hŇ¿Ď‘
E Č hĎyrĆęYĄxĞwĲČ hĎyt
ăŇĆ onBĘ dŇoDÂS
Ę ’Č
hŇ¿ĎdČ
e Ň wĘ : hŇŁkŇĲ oWřwĘ ryê¡ĂyČwĘ rym
¿Ă S
Ď rh
ĳĎbĎŇC : lCbŇĲ gŇĘ C lwb¡řgh MI¿ĎhČwĘ
NŁl¡x
Ł wĘ NS
Ć ŁgŇ¿ wĘř : MynĲĂ‘ĎwĘ hŇm
Ł ¡ êřĘ S
Ę ’ĆwĘ bŇ¿Ď‘
n ĞwĲČ : rbĲŇĂ dĘŇ ’yh
¿Ă hŇ¡Ďs
e Č =tŇyČrĘqĂwĘ
hŇm
¡Ď CdřwĘ bŇr¿Č’Ğ
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć=tŇxČ’ĲČ Myr¿Ă‘Ď hŇŁlĳgŇĂ wĘř
‘B
ËČ rĘ’Č tŇ¿yČrĘqĂwĘ hŇTĎęmĘxĚwĘ : hŇqĲĎpĄŇ’ĞwĲČ xČCj¡êČ=tŇyb
ĲĄŇ C Myn¿řyw : N‘ĲĎS
Ę ’ĆwĘ
’yh
+sx +l wyl‘ rsmnw rsx tIŁQĂ‘Ă ’"s v.19 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw blĄęJĎ hlă=Ntyw ’"s v.19
’"s v.30 .z"k ’"y hymxn Nyy‘ : hĎytĆnŁbĘC l"Yw ,Nylm Nyrt hyĎ=toyzĘbĂC y’xndml ,y’br‘ml Nk v.28 .+w
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.33 .T"k ’"y hymxn Nyy‘ : ‘"t Nk NoUrĂ Ny‘ĄwĘ l"Y v.32 .Nylm Nyrt dlČoê=l’ĆwĘ
.b"ydw ’"yd ,w"d ,g"d Nkw MmĎxĘlČwĘ ’"s v.40 .b"ydw ’"yd Nkw MhĆyrĄYĘxČwĘ ’"s v.36 .yrq okoW v.35
lodGĎhČ ,bytk lCbGĘhČ v.47 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw NorqĘ‘ĆmĄC ’"s v.46 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.42
,bytk NS
Ą GŁ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.51 .yrq omêĘS
Ę ’ĆwĘ v.50 .yrq okoWwĘ v.48 .yrq
hmĎCrwĘ ’"s v.52 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.52 .yrq olgĂwĘ v.51 .NS
Ć GŁ +ndml NS
Ć gŁwĘ +‘ml ’"n ,yrq NS
Ć gŁwĘ
.yrq MCnyĎwĘ ,bytk MynĂyĎwĘ v.53 .r"tw s"t ,‘"t ,l"s Nkw V"yrb

378

‘Vwhy

15. 55–17. 2

ű No‘¿mĎ
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ ‘S
Čê
¡Ą Myr¿Ă‘Ď r‘Ł ĳ yYĂwĘ Nor¡bŇĘ xĆ ’yh
¿Ă 55
hŇ‘ăĎbŇĘ GĂ NyĂu¡ČhČ : xČonĲzĎwĘ M‘¡ĎdĘŇqĘyĎwĘ l’Ň‘¿ĆrĘzĘyĂwĘ : hŇFĲĎCywĘ PŇyz¿ĂwĎ lm
¡Ć rĘJČ 56, 57
rCY¡=tŇyB
ĲĄ lCx¿lĘxČ
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ rW
Ć ‘¡Ć Myr¿Ă‘Ď hŇĳĎm
n Ę tŇĂ wĘ 58
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ SS
¡Ą Myr¿Ă‘Ď Nq
Ł ĳ êĘlĘ’ĆwĘ tŇon¡‘Ğ=tŇyb
ĲĄŇ C tŇr¿Ď‘ĞmĲČC : rodĲŇ gŇĘ C 59
Myr¿Ă‘Ď hŇĳBĎ rČhĲĎwĘ Myr¡Ă‘ĎyĘ tŇ¿yČrĘqĂ ’yh
ËĂ l‘ČBČę=tŇyČrĘqĂ
60
NyD¡ĂmĂ hŇbĎŔrĎ‘ĞhĲĎ tŇyBĄť rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ MyĂê
¡Č S
Ę 61
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ SS
¡Ą Myr¿Ă‘Ď ydĂŇĳGĆ Ny‘ăĄwĘ xlČ¡UĆ hČ=ry‘ĲĂwĘ NS
¿Ď bŇĘ eĂhČwĘ : hŇkĲĎŇkĎŇsĘC 62
MS
ĳĎ yrĂohĲlĘ hŇd¡ĎŇChyĘ=ynĲĄbŇĘ Cl¿křwy=âl MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę oyĲ ÉysĂCbŇyĘhČ=tŇ’ĆwĘ 63
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉhdĎŇChyĘ ynąĄBĘ=tŇ’Ć ysÁĂ CbŇyĘhČ bŇS
Ć IÄĄwČ
ox¡yrĂyĘ ym
¿Ą lĘ oxŔyrĂyĘ NDăĄrĘIČmĂ ÉPsĄoy ynąĄbŇĘ lĂ lrĎÁoGhČ ’YĄÄIĄwČ
zT
l’
¡Ą ÍtŇyB
ĲĄ mĂ ’Y
¿Ď yĎwĘ : l’ĲĄÍtŇyB
ĲĄ rh
¡Ď BĎ oxËyrĂymĲĂ hŇÌĆl‘Ł rBĎędĘŇUĂhČ hŇxĎrĳĎzĘmĂ 2
lCbăŇGĘ=l’Ć hŇUĎyĎÁ=dŇrČyĲĎwĘ : tŇorĲTĎ‘Ğ yJ
¡Ă rĘ’ČhĲĎ lCb¿ŇGĘ=l’Ć rb
ËČŇ ‘ĎwĘ hŇzĎClĳ 3
wt¡’řYt Cy¿hĎwĘ rzĆĳGĎ=dŇ‘ČwĘ Noê¡xĘêČ NrË
Ł ox=tŇyB
ĲĄ lCbÌŇGĘ dŇ‘ăČ yTęĂ lĄpŇĘ IČhČ
MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć=ynĲĄBĘ lCb¿ŇGĘ yh
ËĂ yĘwČ : MyĂrĲĎpŇĘ ’ĆwĘ hŇ¿è
Ć nČmĘ PŇ soy=yn
¡Ą ĲĄ bŇĘ Cl¿xĞnĘIĂwČ : hŇUĎřyĲĎ 4, 5
tŇyB
¿Ą =dŇ‘Č rDĎŔ’Č tŇorăTĘ‘Č hŇxĎrĎŔzĘmĂ ÉMtŇĎ lĎxĞĲnČ lCbąŇGĘ yhÂĂ yĘwČ Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ
lCbËŇGĘhČ bŇÌsČ nĎwĘ NopŔ~ĎmĂ ÉttŇĎ mĘkŇĘ UĂhĲČ hŇUĎIĎęhČř lCbÁGĘhČ ’YÄĎ yĎwĘ : NoyĲlĘ‘Ć Nr¡
Ł ox 6
hŇxĎon¡IĎmĂ dŇr¿ČyĎwĘ : hŇxĎonĲyĎ xr¡ČzĘUĂmĂ otŔo’ř rb
ăČŇ ‘ĎwĘ hŇŁlĳS
Ăř tŇăČ’
n Ğ êĲČ hŇxĎr¡ĎzĘmĂ 7
ëŇlĄÄyĄ xČCjÁêČmĂ : NDĲĄrĘIČhČ ’Y
¡Ď yĎwĘ oxŔyrĂyBĲĂ É‘gČŇpĎŇC hŇtŇĎ rĳĎ‘ĞnĲČwĘ tŇorăTĎ‘Ğ 8
hŇ¿FĄ mČ tŇËČlxĞĲnČ tŇ’ŇŁzę hŇUĎĳĎh
I Č wyt
¡ŇĎ ’
Ł YĘŁtŇĲ Cy¿hĎwĘ hŇnĎŔqĎ lxČăČn ÉhUĎyĎÄ lCb¿ŇGĘhČ
MyĂrČŔpŇĘ ’Ć ynăĄbŇĘ lĂ ÉtolDĎbŇĘ UĂhČ MyrĂę‘ĎhĲĆwĘ : MtĲŇĎ ŁxjĘS
Ę mĂlĘ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć=ynĲĄbŇĘ 9
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ=lJĲĎ hŇĳĆènČmĘ=ynĲĄBĘ tŇăČlxĞĲnČ ëŇotŇ¡ BĘ
ynÁĂ ‘ĞnĲČJĘhĲČ bŇS
Ć IÄĄwČ rzĆĳgŇB
Ď Ę bŇăS
Ą oIhČ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’Ć CSyrĂŔoh âlăwĘ
10
: dŇb
ĲĄŇ ‘Ł=smČlĘ yh
¡Ă yĘwČ hŇEĆŔhČ MoIăhČ=dŇ‘Č ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć bŇrĆqąĆBĘ
žrykŇĂ mĎlĘ PŇ ĳĄsoy rokŇă BĘ ’Ch¡=yJĂ hŇè
ĆŔ nČmĘ hŇăFĄ mČlĘ É lrĎoGhČ yh
ąĂ yĘwČ
zy
ol¡=yhĂyĘwĲČ hŇmĎŔxĎlĘmĂ Sy’
ăĂ ÉhyĎhĎ ’Chą yJ
ăĂ dŇ‘ęĎ lĘGĂhČ yb
ăŇĂ ’Ğ hŇè
ĆÁ nČmĘ rokÄBĘ
ynĄÄbŇĘ lĂ ůMtŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÈMyrĂtŇĎ oeĲhČ hŇ¿è
Ć nČmĘ ynĄÄbŇĘ lĂ yhĂyĘwČţ : NS
ĲĎ BĎhČwĘ dŇ‘¿ĎlĘGĂhČ 2
rz‘yb’

,y’br‘ml Nk v.2 .hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.1 .zT .yrq ClkĘyĎ ,bytk ClkĘCy v.63
.hU
ĲĎ IĎ ’"s v.6 .hUĎIĎhČ ’"s v.3 .yrq wytĎ’
Ł YĘot ,bytk ot’ĎYĘt
Ł v.3 .hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą mĂ y’xndml
.rsx ot’
Ł ’"s v.6 .yrq olS
Ă v.6
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rpĆŇ¡xĄ =ynĄbŇĘ lĂwĘ MkĆŇS
ĆŔ =ynĄbŇĘ lĂwĘ É l’ĄyrĂW
Ę ’Č ynąĄbŇĘ lĂwĘ qlĆxĄę=ynĄbŇĘ lĂwĘ rzĆ‘ÁĆ ybŇĂ ’Ğ
: MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Myr¡ĂkĎŇEĘhČ PŇ soy=NB
ËĄ Ć hŇÌĆènČmĘ ynĄÄBĘ hŇQĆ’Ąţ ‘dĳŇĎymĂS
Ę ynăĄbŇĘ lĂwĘ
olË Cyh
¿Ď =âl hŇè
Ćę nČmĘ=NBĆ ryk
ăŇĂ mĎ=NBĆ dŇ‘ÁĎ lĘGĂ=NBĆ rpĆŇxĄÄ=NBĆ ždxĎpŇĘ lĎYĘlĂwĘ
hŇ¿ĎlgŇĘ xĎ hŇ‘ĎŔnŁwĘ hŇăĎlxĘmČ wytŔĎ nŁBĘ tŇomăS
Ę ÉhQĆ’ĄÄwĘ tŇonĳBĎ=M’Ă yJ
ăĂ Myn¡ĂBĎ
‘ČS
ăĚ ohyĘ ű ynăĄpŇĘ lĂwĘ NhĄÁJ
Ł hČ rzÄĎ‘ĎlĘ’Ć žynĄpŇĘ lĂ hŇnĎbŇĘ rČÃqĘêĂwČ : hŇYĲĎrĘtŇĂ wĘ hŇ¡JĎ lĘmřĂ
Cnl
¿Ď =tŇtŇĆ ĲlĎ hŇS
ĆŔ m
Ł =tŇ’Ćř hŇăCĎYĂ ÉhoĎhyĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMy’ĂyW
Ă eĘhČ ynąĄpŇĘ lĂwĘ NCnę=NBĂ
yx
¿Ą ’Ğ ëŇotŇ¡ BĘ hŇlĎŔxĞĲnČ ÉhoĎhyĘ yj
ąĂ =l’Ć MhĆÁlĎ NêÄĄ IĂwČ Cnyx
ĳĄ’Č ëŇotŇă BĘ hŇ¡ĎlxĞĲnČ
NS
ĎŔ BĎhČwĘ Éd‘ĎlĘGĂhČ ZrĆ’
ąĆmĄ dŇbÂČ lĘ hŇrĳĎW
Ď ‘Ğ hŇ¡è
Ć nČmĘ=yl
ĲĄ bŇĘ xČ Cl¿jĘIĂwČ : NhĲĆybŇĂ ’Ğ
wynĳĎBĎ ëŇotŇă BĘ hŇ¡ĎlxĞĲnČ Cl¿xĞĲnĎ hŇè
ĆŔ nČmĘ tŇonăBĘ yJĂť : NDĲĄrĘIČlČ rbĆŇ‘¿ĄmĄ rS
¡Ć ’Ğ
Éhè
Ć nČmĘ=lCbŇĲ gŇĘ yh
ąĂ yĘwČ : MyrĲĂtŇĎ oeĲhČ hŇ¡è
Ć nČmĘ=ynĲĄbŇĘ lĂ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ dŇ‘ĎŔlĘGĂhČ ÉZrĆ’ĆÄwĘ
NymĂŔIĎhČ=l’Ć É lCbŇGĘhČ ëŇąČlhĎwĘ Mk
ĳĆŇ S
Ę ynăĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ tŇtŔĎ mĘkŇĘ UĂhĲČ rS
ĄŔ ’ĎmĲĄ
=l’Ć xČCjËtŇČ wĘ xČCjĳêČ ZrĆ’ăĆ hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ hŇè
Ćě nČmĘlĂ : xČCjĲêČ Ny‘¿Ą yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ=l’Ć
lxČeČęlČ hŇBĎgŇĘ ănĆ hŇnÁĎ qĎ lxČnÄČ ž lCbŇGĘhČ dŇrăČyĎwĘ : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć yn¿ĄbŇĘ lĂ hŇ¡è
Ć nČmĘ lCb¿ŇGĘ
NopŇă ~ĘmĂ Éhè
Ć nČmĘ lCbąŇgŇĘ C hŇĳĆènČmĘ yrăĄ‘Ď ëŇotŇ¡ BĘ MyĂrČŔpŇĘ ’ĆlĘ ÉhQĆ’ĄÄhĎ MyrąĂ‘Ď
hŇè
ĆŔ nČmĘlĂ ÉhnĎopÄYĎwĘ MyĂrČępŇĘ ’ĆlĘ hŇBĎgŇĘ ănĆ : hŇUĎIĲĎhČ wyt
¡ŇĎ ’
Ł YĘt
Ł ŇĲ yh
¿Ă yĘwČř lxČeČŔlČ
yhÄĂ yĘwČ : xrĲĎzĘUĂmĂ rk
¡ĎŇ Vřv
Ď yĂbŇĘ C NopŔ~ĎmĂ NC‘ăGĘpŇĘ yĂ ÉrS
Ą ’ĎbŇĘ C olĳCbŇGĘ MI¡ĎhČ yh
¿Ă yĘwČ
hĎytÁĆ onbŇĘ C M‘ÄĎ lĘbŇĘ yĂwĘ hĎytŇĆ onbŇĘ Cţ N’
ăĎ S
Ę =tŇyB
ĲĄ rS
Ąę ’ĎbŇĘ C rk
ăĎŇ Vřv
Ď yĂBĘ hŇè
ĆÁ nČmĘlĂ
ÉënČ‘ĘtŇČ yb
ąŇĄ S
Ę yĲŁwĘ hĎytŔĆ nŁbŇĘ C ÉrD
Ł =Ny‘ĲĄ yb
ąŇĄ S
Ę yĲŁwĘ hĎytęĆ onbŇĘ C rř’Ňdă
ŁŇ yb
ÌŇĄ S
Ę yĲŁ=tŇ’ĆwĲĘ
ynăĄBĘ ÉClkŇĘ yĲĎ âląwĘ : tŇpĆŇĲeĎ hČ tŇS
Ć Łl¡S
Ę hĎyt
ĳŇĆ onbŇĘ C oD¡gŇĂ mĘ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁwĘ hĎytŔĆ nŁbŇĘ C
ZrĆ’¿ĎBĎ tŇbĆŇ¡S
Ć lĎ ynĂŔ‘ĞnĲČJĘhĲČ É l’ĆoIÄwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ=tŇ’Ć Syr¡ĂohlĘ hŇè
ĆŔ nČmĘ
sm
ĳČ lĎ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’Ć Cn¿êĘIĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCqzĘxĲĎ yJ
ąĂ yhęĂ yĘwČ : tŇ’ŇEĲŁ hČ
: oSĲyrĂohĲ âl¿ Sr¡ĄohwĘ
hŇlĎęxĞĲnČ yQĂÁ hŇêĎtÄČ nĎ ž‘ČCDmČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=tŇ’Ćř PŇsĄŔoy ynăĄBĘ ÉCrBĘdČŇyĘwĲČ
ynĂ¿kČŇ rĘB
ĲĄ hŇŁJ¡=dŇ‘ČÍrS
Ć ’Ğ dŇ‘¿Č bŇrĎŔ=M‘Č ynăĂ’ĞwČř dŇxĎŔ’Ć lbĆŇăxĆ wĘ ÉdxĎ’Ć lrąĎoG
hwhy
‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw hVm=dyĎbĘ ’"s v.4 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw hJĎlĘmĂC ’"s v.3 .zy
.yrq roi v.11 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.11 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.10 .CyhĘIĲĂwČ rybs v.9 .r"tw
’lb Nk v.14 .w"dw b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14
,b"yd ,’"yd ,T"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .w"Tdw d"yd ,b"yd Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps bwrb gtm
.w"dw g"d Nkw =d‘Č tlm ’lb hJ
Ł =rS
Ć’
Ğ ’"s ,w"Tdw d"yd
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ìăŇlĘ hŇăĄl‘Ğ ÉhêĎ’Č bŇrąČ=M‘Č=M’Ă ‘ČS
Ěę ohyĘ MhĆÁylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ 15
ì¡ŇlĘ Z’
¿Ď =yJĂ My’
ĳĂ pĎŇrĘhĲĎwĘ yE¡ĂrĂjĘhČ ZrĆ’¿ĆBĘ MS
ĎŔ ÉìlĘ t
ąŇĎ ’ŇrĄb
ĲĄŇ C hŇrĎ‘ĘIČŔhČ
lzĆęrĘBČ bŇkĆŇrăĆwĘ rh
ĳĎhĎ Cnl
¡Ď ’YĄU
¿Ď yĂ=âlĲ PŇsĄŔoy ynăĄBĘ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć=rhČ 16
hĎytŔĆ onbŇĘ C ÉN’ĎS
Ę =tŇyb
ĲĄŇ BĘ rS
ąĆ ’ĞĲlČř qmĆ‘ĄŔhĎ=ZrĆ’ĲĆBĘ bŇăS
Ą IŁhČ ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ=lkĎŇBĘ
MyĂr¿ČpŇĘ ’ĆlĘ PŇsĄŔoy tŇyB
ăĄ =l’Ć É‘ČS
ĚÄ ohyĘ rmĆ’ŇIąŁwČ : l’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂ qmĆ‘¿ĄBĘ rS
¡Ć ’ĞĲlČ wĘ 17
ì¡ŇlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âl ëŇlĎŔ É lodŇGĎ xČŁkąŇwĘ hŇêęĎ ’Č bŇrăČ=M‘Č rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇ¡è
Ć nČmĘlĂwĘ
ì¡ŇlĘ hŇ¿yĎhĎřwĘ otŔ’ŇrĄb
ăŇĄ C ’ChŔ r‘ČyăČ=yJĂ ÉëQĎ=hŇyĆhĘyĲĂ rh
ąČ yJ
ăĂ : dŇxĲĎ’Ć lr¿ĎoG 18
: ’ChĲ qz¡ĎxĎ yJ
¿Ă olŔ É lzĆrĘBČ bŇkĆŇrąĆ yJ
ăĂ ynęĂ ‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’Ć SyrăĂotŇ=yJĲĂ wyt
ĳŇĎ ’
Ł YĘê
ŁĲ
CnyJ
¿Ă S
Ę IČwČ hŇŁlŔS
Ăř É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdąŇČ‘Ğ=lJĎ ClÁhĞuÄĎ IĂwČ
xy
ynăĄbŇĘ BĂ ÉCrtŇĘ CĲĎIĂwČ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ hŇ¡S
Ď BĘkŇĘ nĂ ZrĆ’¿ĎhĎwĘ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă=tŇ’Ć MS
¡Ď 2
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : MyTĲĂbĎŇS
Ę hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă Mt
ĳŇĎ lĎxĞĲnČ =tŇ’Ć Cq¡lĘxĲĎ=âl rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ 3
tŇS
Ć răĆlĎ É’obŇlĎ MyjĂŔrČtŇĘ mĂ Mê
ăĆ’Č ÉhnĎ’ÄĎ =dŇ‘Č l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ‘ČS
¡Ě ohyĘ
Mk
ËĆŇ lĎ Cb¿ŇhĎ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MkĆŔlĎ Nt
ăŇČ nĎ ÉrS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć 4
Cb¿ŇêĘkŇĘ yĂwĘ ZrĆ’ËĎbĎŇ CkŇ¿ QĘhČtŇĘ yĲĂwĘ CmřqĚÁyĎwĘ MxĄęlĎS
Ę ’ĆwĘ TbĆŇĳè
Ď lČ MyS
¡Ă nĎ’Ğ hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę
MyqĳĂlĎxĞ hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă lĘ Ht
¡ŇĎ ’
Ł Cq¿QĘxČtŇĘ hĲĂwĘ : yl
ĲĎ ’Ą C’b
Ł ¿Ň yĎwĘ Mt
¡ŇĎ lĎxĞĲnČ yp
¿ŇĂ lĘ Ht
ËŇĎ o’ 5
Ml
¡Ď CbŇGĘ=l‘Č Cd¿ŇmĘ‘ČyĲČ PŇ soy
ËĄ tŇyb
¿ŇĄ C bŇgĆŇeĆŔmĂ ÉolCbŇGĘ=l‘Č dŇm
Ł ą ‘ĞyĲČ hŇdĎÂChyĘ
Mt
¿ŇĆ ’ŇbĄŇhĞwĲČ MyqŔĂ lĎxĞ hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ăř ÉZrĆ’ÄĎ hĎ=tŇ’Ć CbąŇêĘkŇĘ êĂ MêÂĆ ’ČwĘ : NopŇĲ ~ĎmĂ 6
yJĂţ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ hŇŁjŔ É lrĎoG Mk
ąĆŇ lĎ ytŇĂ yrĂÄyĎwĘ hŇeĎĳhĄ yl
¡Č ’Ą 7
NbĄÃC’rĘC dŇgĎÃwĘ otŇĳ lĎxĞĲnČ ho¡ĎhyĘ tŇ¿Čh
e Ě kŇĘ =yJĲĂ MkĆŔBĘrĘqĂBĘ ÉMIĂwĂlĘĲlČ qlĆąxĄ =Ny’ĲĄ
hŇxĎrĎŔzĘmĂ ÉNDĄrĘIČlČ rbĆŇ‘ąĄmĄ MtęĎ lĎxĞĲnČ CxăqĘĲlĎ hŇè
ĆÁ nČmĘhĲČ TbĆŇS
ĄÄ žyYĂxĞwĲČ
wY
ăČ yĘwČ CkŇĳĄlIĄwČ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cmq¿ĚIĎwČ : hoĲĎhyĘ dŇbĆŇ‘¿Ć hŇ¡S
Ćm
Ł MhĆŔlĎ Nt
ăŇČ nĎ ÉrS
Ć ’Ğ 8
CkÄQĘhČtŇĘ hĂwĘ CkŇlĘţ rm
Ł ę ’ŇlĄ ZrĆ’ĎÁhĎ=tŇ’Ć bŇŁêÄkŇĘ lĂ žMykŇĂ lĘŁhĲhČ=tŇ’Ć ‘ČS
ĚÃ ohyĘ
lrËĎoG Mk
¿ĆŇ lĎ ëŇylĂÄS
Ę ’Č hŇŁpŇCţ ylČŔ’Ą CbŇCS
ă wĘ ÉHtŇĎ o’ CbąŇtŇĘ kŇĂ wĘ ZrĆ’ÁĎ bĎŇ
hĎCbÌŇêĘkŇĘ IĂwČ ZrĆ’ĎŔbĎŇ CrăbŇĘ ‘ČIĲČwČ ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ CkąŇlĘIĲĄwČ : hŇŁlĲS
Ăř BĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ 9
hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČhĲČ=l’Ć ‘ČS
ËĚ ohyĘ=l’Ć C’b
ŁÌŇ IĎwČ rpĆŇĳĄs=l‘Č Myq¡ĂlĎxĞ hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă lĘ MyrËĂ‘Ďl
ĲĆ
MS
ĎÄ =qQĆxČyĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ hŇŁl¡S
Ăř BĘ lrËĎoG ‘ČS
ÌĚ ohyĘ MhĆÄlĎ žëlĄS
Ę IČwČ : hŇŁlĲS
Ăř 10
‘Vwhy
olS
Ă v.1

.xy

.yrq CyhĎwĘ ,bytk hyĎhĎwĘ ’"dbw ,CyhĎwĘ ’"s v.18

.b"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw rS
Ć’
Ğ lČwĘ ’"s v.16

CmqęĚyĎwĘ tYqmb ,w"Tdw d"yd ,w"d ,d"dx ,b"d Nkw ’TVp ÉCmqÄĚyĎwĘ ’"s ,z"dw Myrps bwrb Vrgb Nk v.4 .yrq
.yrq olS
Ă v.9 .yrq olS
Ă BĘ v.8 .+T qwsp Nyy‘ : b"yd Nkw h‘ĎbĘS
Ă lĘ ’"s v.6 .‘ybr
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: MtĲŇĎ q
Ł lĘxĘmČJřĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂř ZrĆ’ËĎhĎ=tŇ’Ć ‘ČS
ÌĚ ohyĘ
MlĎŔrĎoGĲ lCbăŇGĘ É’YĄIĄwČ Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ =ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČ lrËČoG l‘ČIČęwČ
hŇnĎopŇ¡ YĎ tŇ¿’Č pŇĘ lĂ lCbËŇGĘhČ Mh
ÌĆ lĎ yhÄĂ yĘwČ : PŇsĲĄoy yn¿ĄBĘ Nyb
¡ŇĄ C hŇdĎŔChyĘ ynăĄBĘ NyBĄť
hŇUĎyĎŔ ÉrhĎbĎŇ hŇąĎl‘ĎwĘ Nopę~ĎmĂ oxÁyrĂyĘ PŇtŇĆ JĆÄ=l’Ć ž lCbŇGĘhČ hŇăĎl‘ĎwĘ NDĳĄrĘIČhČ=NmĂ
hŇzĎClę lCbÁGĘhČ Mè
ĎÄ mĂ žrbČŇ‘ĎwĘ : NwĆ’ĲĎ tŇyB
¿Ą hŇrĎB
¡Č dĘŇmĂ wytŔĎ ’
Ł YĘê
Ł Ĳ Éhyřhw
rDĎŔ’Č tŇorăTĘ‘Č É lCbŇGĘhČ dŇrąČyĎwĘ l’
ĳĄ śtŇyB
ăĄ ’yh
¡Ă hŇBĎgŇĘ nĆŔ ÉhzĎClÄ PŇtŇĆ J
ąĆ=l’Ć
bŇsÄČ nĎwĘ ž lCbŇGĘhČ r’
ăČ tŇĎ wĘ : NoêĲxĘêČ Nor¡x
Ł =tŇyb
ĲĄŇ lĘ bŇgĆŇ¿eĆmĂ rS
ËĆ ’Ğ rhĎěhĎ=l‘Č
hyăřhw ůhBĎgŇĘ nĆ ÈNorx
Ł =tŇyb
ĲĄŇ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
ĆÄ ’Ğ ÉrhĎhĎ=NmĂ hŇBĎgŇĘ nĆę MyĎÁ=tŇ’ČpŇĘ lĂ
hŇdĳŇĎChyĘ ynăĄBĘ ry‘¡Ă MyrĂŔ‘ĎyĘ tŇăyČrĘqĂ ’yhĂť É l‘ČBČÄ=tŇyČrĘqĂ=l’Ćř wytęĎ ’
Ł YĘt
Ł ŇĲ
É lCbŇGĘhČ ’Y
ąĎ yĎwĘ MyrĳĂ‘ĎyĘ tŇăyČrĘqĂ hŇ¡YĄ qĘmĂ hŇBĎgŇĘ nĆě=tŇ’ČpŇĘ C : MyĲĎ=tŇ’ČjĘ tŇ’ŇŁz¡
rhĎęhĎ hŇăYĄ qĘ=l’Ć lCbÁGĘhČ dŇrČÄyĎwĘ : xČoêĲpŇĘ nĆ ym
¿Ą Ny¡Č‘ĘmČ=l’Ć ’YĎěyĎwĘ hŇUĎyĎŔ
ždrČyĎwĘ hŇnĎopĳŇYĎ My’
¡Ă pĎŇrĘ qmĆ‘¿ĄBĘ rS
ËĆ ’Ğ MeŁŔ hĂ=NbĆŇ yGăĄ ÉynĄjĘ=l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ
Nopę~ĎmĂ r’
ăČ tŇĎ wĘ : lgĲĄŇr
Ł Ny‘¿Ą dŇr¡ČyĎwĘ hŇBĎgŇĘ nĆŔ ÉysĂCbŇyĘhČ PŇtŇĆ J
ąĆ=l’Ć MŁeÁhĂ yGĄÄ
MyU
ĳĂ dŇĚ’Ğ hŇăĄl‘ĞmĲČř xkČŇnŁ¡ =rS
Ć ’Ğ tŇolŔylĂGĘ=l’Ć É’YĎyĎwĘ SmĆS
ĆŔ Ny‘ăĄ É’YĎyĎwĘ
hŇnĎopĳŇYĎ hŇ¡bĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ=lCmĲ PŇtŇĆ¿JĆ =l’Ć rb
ËČŇ ‘ĎwĘ : Nb
ĲĄŇ C’rĘ=NBĆ NhČŁB¡ NbĆŇ¿’Ć dŇrČěyĎwĘ
ůhnĎopŇYĎ ÈhlĎgŇĘ xĎ=tŇyB
ĲĄ PŇtŇĆăJĆ =l’Ć lCbÁGĘhČ rbČÄ‘ĎwĘ : hŇtŇĎ b
ĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ dŇr¡ČyĎwĘ
hŇ¿YĄ qĘ=l’Ć hŇnĎopŔYĎ ÉxlČUĆÄhČ=MyĎ NoS
ą lĘ=l’Ć lCbęGĘhČ wytw’ăřYt hyăřhw
hŇmĎdĘŇqĳĄ=tŇ’ČpŇĘ lĂ otŇ¡ ’
Ł =lřŁBĲgŇĘ yĂ ND¿ĄrĘIČhČwĘ : bŇgĆŇĲnĆ lCb¿ŇGĘ hŇ¡Ćz hŇBĎgŇĘ ĳĆn ND¡ĄrĘIČhČ
CyăhĎřwĘ : MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ bŇyb
¡ŇĂ sĎ hĎyt
ËŇĆŁlCbŇĲ gŇĘ lĂ Nm
ÌĂ yĎnĘbŇĂ ynĄÄBĘ žtlČxĞĲnČ tŇ’ŇŁzÃ
hŇ¡ĎlgŇĘ xĎ=tŇyb
ĲĄŇ C ox¿yrĂyĘ Mh
ĳĆ ytŇĄ oxĲjĘS
Ę mĂlĘ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ yn¿ĄBĘ hŇËFĄ mČlĘ MyrĂę‘ĎhĲĆ
MyC¿Ă‘ČhĲĎwĘ : l’ĲĄÍtŇyb
ĲĄŇ C MyĂr¡ČmĎYĘC hŇËbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ tŇyb
ÌŇĄ C : ZyYĲĂqĘ qmĆ‘¿ĄwĘ
=MyêĲĄS
Ę Myr¿Ă‘Ď ‘bČŇĳĎgŇ wĎ yn¡ĂpŇĘ ‘ĎhĲĎwĘ ynËm‘řh rp
ÌŇČ kŇĘ C : hŇrĲĎpŇĘ ‘ĎwĘ hŇr¡ĎjĎhČwĘ
hŇr¡ĎypŇĂ JĘhČwĘ hŇ¿jĆ YĘUĂhČwĘ : tŇorĲ’ĄbŇĘ C hŇm
¡Ď rĎhĲĎwĘ No‘¿bŇĘ GĂ : NhĲĆyrĄYĘxČwĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć
’yh
ąĂ ysÄĂ CbŇyĘhČwĘ PŇlĆ’ĆÁhĎ ‘lČÃYĄwĘ : hŇĲlĎ ’ĞrĘtŇČ wĘ l’
¡Ą jĘrĘyĂwĘ MqĆr¿ĆwĘ : hŇYĲĎU
Ł hČwĘ
MlVwry
hyĎhĎwĘ v.12 .b"ydw z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw MtĎq
Ł lĘxĘmČBĘ ’"s v.10 .ynĄpĘlĂ ’"s v.10 .yrq olS
Ă BĘ v.10
.yrq CyhĎwĘ ,bytk hyĎhĎwĘ v.14 .hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13 .yrq CyhĎwĘ ,bytk
.yrq CyhĎwĘ ,bytk hyĎhĎwĘ v.19 .b"dw ’"d Nkw hlĄ‘ĞmČlĘ ’"s v.17 .=l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.14
’"b ’"n v.20 .b"ydw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk to’YĘoê ’"sb ,yrq to’YĘoê ,bytk wytĎo’YĘoê v.19
.hlm ’dx l’ĄtĘyb
Ą C y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22 .yrq CyhĎwĘ ,bytk hyĎhĎwĘ ’"s v.21 .lB
Ł gĘyĂ n"b ,lBĎgĘyĂ
.yrq hnĎU
Ł ‘ČhĎ ,bytk ynĂU
Ł ‘ČhĎ v.24
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19. 1–22

tŇ¿ČlxĞĲnČ tŇ’ŇŁzË Nh
ĳĆ yrĄYĘxČwĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć=‘B
ĲČ rĘ’Č Myr¿Ă‘Ď tŇyČŔrĘqĂ tŇ‘ăČbŇĘ GĂ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ
: MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ =ynĲĄBĘ
Mt
ĳŇĎ oxjĘS
Ę mĂlĘ No‘¡mĘS
Ă =ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČlĘ No‘ŔmĘS
Ă lĘ ÉynĂè
Ą hČ lrąĎoGhČ ’YÂĄ IĄwČ Ty
Mt
ĳŇĎ lĎxĞĲnČ BĘ Mh
¡Ć lĎ yh
¿Ă yĘwČ : hŇdŇĲĎChyĘ=ynĲĄBĘ tŇ¿ČlxĞĲnČ ëŇotŇ¡ BĘ MtŔĎ lĎxĞĲnČ ÉyhĂyĘwĲČ 2
dŇ¿lČ oêlĘř’ĆwĘ : MYĆ‘ĲĎwĎ hŇ¡ĎlbĎŇC l‘ËĎCS rY
¿Č xĞwĲČ : hŇdŇĲĎlĎomĲC ‘bČŇ¡S
Ć wĘ ‘bČŇ¿S
Ć =r’ĲĄBĘ 3, 4
tŇyb
¿ŇĄ C : hŇsĲĎCs rY
¿Č xĞwĲČ tŇob¡ŇJĎřrĘUČhČ=tŇyb
ĲĄŇ C gŇl
¿Č qĘYĲĂwĘ : hŇmĲĎrĘxĎwĘ lCtŇ¡ bŇĘ C 5, 6
rtŇĆ ‘ăĆwĎ NoU¡rĂ ű NyĂ‘¿Č : NhĲĆyrĄYĘxČwĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć=SŁlĲS
Ę Myr¿Ă‘Ď Nx
ĳĆ CrS
ĲĎ wĘ tŇo’¡bĎŇlĘ 7
ÉtobŇybŇĂ sĘ rS
ąĆ ’Ğ MyrĂęYĄxĞhĲČ=lkĎŇwĘ : NhĲĆyrĄYĘxČwĘ ‘B
¡Č rĘ’Č Myr¿Ă‘Ď NS
ĳĎ ‘ĎwĘ 8
hŇ¿FĄ mČ tŇËČlxĞĲnČ tŇ’ŇŁzę bŇgĆŇĳnĆ tŇmČrřăĎ r’
¡Ą BĘ tŇ¿Čl‘ĞB
ĲČ =dŇ‘Č hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ
No‘ĳmĘS
Ă ynăĄBĘ tŇ¡ČlxĞĲnČ hŇdĎŔChyĘ ynăĄBĘ É lbĆŇxĆÄmĄ : MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ No‘¡mĘS
Ă =ynĲĄbŇĘ 9
ëŇotŇ¿ BĘ No‘¡mĘS
Ă =ynĲĄbŇĘ Cl¿xĞnĘIĂwČ MhĆŔmĄ bŇrăČ ÉhdĎŇChyĘ=ynĲĄBĘ qlĆąxĄ hŇÂh
yĎ Ď =yJĲĂ
N¡ĚlCbŇzĘ yn¿ĄbŇĘ lĂ yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ lrăĎoGhČ É l‘ČIČÄwČ
: MtĲŇĎ lĎxĞĲnČ 10
hŇUĎËĎl
I Č ű Ml
ÌĎ CbŇgŇĘ hŇlĎÄ‘ĎwĘ : dŇyrĲĂW
Ď =dŇ‘Č Mt
¡ŇĎ lĎxĞĲnČ lCb¿ŇGĘ yh
ËĂ yĘwČ Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ 11
: M‘ĲĎnĘqĘyĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ lxČeČŔhČ=l’Ć É‘gČŇpĎŇC tŇS
Ć ĳBĎ dČŇBĘ ‘g
ăČŇ pĎŇC hŇ¡Ďl‘ĞrĘmČC
rb
ŁĳŇ êřĎ tŇŁl¡sĘJĂ lCb¿ŇGĘ=l‘Č SmĆè
ĆŔ hČ xrăČzĘmĂ hŇmĎdĘŇqĄť dŇyrĂęv
Ď mĂ bŇăS
Ď wĘ 12
hŇxĎrĎŔzĘmĂ hŇmĎdĘŇqăĄ ÉrbČŇ‘Ď Mè
ąĎ mĂC : ‘ČypĲŇĂ yĎ hŇ¿Ďl‘ĎwĘ tŇr¡ČbŇĘ DĲĎhČ=l’Ć ’Y
¿Ď yĎwĘ 13
ÉotŇ’
Ł bŇąsČ nĎwĘ : hŇ‘ĲĎeĄhČ r’
¡Ď ŁtŇUĘhČ NoU¿rĂ ’Y
ËĎ yĎwĘ NyYĳĂqĎ hŇê
ăĎ ‘Ă rpĆŇ¡xĄ hŇê
¿Ď GĂ 14
É llĎhĞĲnČ wĘ tŇąFĎ qČwĘ : l’ĲĄ=xêČpŇĘ yĂ yG¡Ą wytŔĎ ’
Ł YĘŁêĲ ÉCyhĎřwĘ Nt
Ł Ňĳ eĎxČ NopŇ¡ ~řĘ mĂ lCbŔGĘhČ 15
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć=MyêĲĄS
Ę Myr¿Ă‘Ď MxĆĳlĎ tŇyb
ăŇĄ C hŇ¡Ďl’ĞřdĘŇyĂwĘ NorŔmĘS
Ă wĘ
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ Mt
ĳŇĎ oxjĘS
Ę mĂlĘ N¡ĚlCbŇzĘ=ynĲĄBĘř tŇ¿ČlxĞĲnČ tŇ’ŇŁzË 16
rk
¡ĎŇ Vřv
Ď yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ y‘ĳĂybŇĂ rĘhĲĎ lrăĎoGhČ ’Y
¡Ď yĎ rkĎŔVřv
Ď yĂÄlĘ
17
MyĂr¿ČpĎŇxĞwĲČ : MnĲĄCSwĘ tŇoQ¡sĚJĘhČwĘ hŇlĎ’Ň‘¿ĆrĘzĘyĂ Ml
ĳĎ CbŇGĘ yh
¡Ă yĘwČ : MtĲŇĎ oxjĘS
Ę mĂlĘ 18, 19
Ny‘¿ĄwĘ MyeËĂGČ=Ny‘ĲĄwĘ tŇmĆrÌĆwĘ : ZbĆŇ’ĲĎwĎ Noy¡S
Ę qĂwĘ tŇyB
¿Ă rČhĲĎwĘ : tŇrĲČxĞĲnĎ ’ĞwĲČ No’¡yS
Ă wĘ 20, 21
SmĆS
ĆŔ tŇyb
ăŇĄ C ÉhmřwYÄxVw robąŇtŇĎ BĘ lCbÄGĘhČ ž‘gČŇpĎŇC : Z~ĲĄjČ tŇyb
¿ŇĄ C hŇD¡ĎxČ 22
wyhw

.+l w"T ly‘l Nyy‘ : w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw Nylm Nyrt dlČoê=l’ĆwĘ ’"s v.4 .Ty
Nkw lwgsb tobJĎrĘUĆhČ ’"sbw ,w"Td Nkw rsx tb
Ł JĎrĘUČhČ Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb ’lm Nk v.5
b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw tmČ’rĎ ’"s ,w"Tdw d"dx ,y"k Myrps bwrb P"l’ ’lb Nk v.8 .b"d
.Zmq Nop~ĎmĂ ’"s ,s"tw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .’lm robêĎ ’"s v.12 .d"ydw
’"s v.16 .w"Tdw b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw V"yrb hlĎ’
Ğ rĘyĂwĘ ’"s v.15 .yrq CyhĎwĘ ,bytk hyĎhĎwĘ ’"s v.14
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ : rkĎW
ĎW
Ę yĂ n"b ,’"b Nk v.17 .rkĎW
ĎW
Ę yĂlĘ n"b ,’"b Nk v.17 .r"tw ‘"t Nkw ynb=hFĄmČ
.yrq hmĎyYĂx
ĞĲS
Č wĘ ,bytk hmĎCYx
ĞĲS
Č wĘ v.22

19. 23–47
23

24
25, 26
27

28
29
30
31

32
33
34

35
36, 37
38
39
40
41
42, 43
44, 45
46, 47
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tŇ’ŇŁzę : NhĲĆyrĄYĘxČwĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć=SS
ĲĄ Myr¿Ă‘Ď NDĳĄrĘIČhČ Ml
¡Ď CbŇGĘ tŇo’¿YĘê
Ł Ĳ CyËhĎwĘ
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ rk
¡ĎŇ Vřv
Ď yĂ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČ tŇËČlxĞĲnČ
: MtĲŇĎ oxjĘS
Ę mĂlĘ rS
¡Ą ’Ď=ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČlĘ yS
ĂŔ ymĂxĞhĲČ lrăĎoGhČ É’YĄIĄwČ
dŇ‘¡ĎmĘ‘ČwĘ ëŇlĆ¿UĆ lČ’ĲČwĘ : PŇS
ĲĎ kŇĘ ’ČwĘ NTĆ¿bĆŇ wĎ yl
¡Ă xĞwĲČ tŇq¿ČlĘxĆ Ml
ĳĎ CbŇGĘ yh
¡Ă yĘwČ
xrăČzĘmĂ bŇS
ĎÄ wĘ : tŇĲnĎ bŇĘ lĂ rox¡yS
Ă bŇĘ C hŇUĎIĎŔhČ É lmĆrĘkČŇBĘ ‘g
ąČŇ pĎŇC l’
ĳĎ S
Ę mĂC
tŇyB
¿Ą hŇnĎopËŇYĎ l’
¿Ą =xêČpŇĘ yĂ ygĄÄbŇĘ C NClbĚŇzĘBĂţ ‘g
ăČŇ pĎŇC ůNgŁŇ DĎ tŇyB
ăĄ ÈSmĆè
Ć hČ
NoUăxČwĘ bŇx
Ł ¡ rĘC Nr¿
Ł bŇĘ ‘řĆ wĘ : l’ŇŁmĲv
Ę mĂ lCb¡ŇJĎ=l’Ć ’Y
¿Ď yĎwĘ l’
ĳĄ y‘ĂnĘC qmĆ‘¡ĄhĎ
rY
Łĳ =rYČbŇĘ mĂ ry‘¡Ă=dŇ‘ČwĘ hŇmĎŔrĎhĲĎ É lCbŇGĘhČ bŇąS
Ď wĘ : hŇB
ĲĎ rČ Nod¿ŇyYĂ dŇ‘¡Č hŇĳĎq
n Ď wĘ
hŇm
¿Ď ‘ĚwĘ : hŇbĎŇyzĲĂkŇĘ ’Č lbĆŇ¿xĄř mĄ hŇUĎ¡IĎhČ wyt
ËŇĎ ’
Ł YĘŁtŇĲ wyÌhřyw hŇsĎŔx
Ł É lCbŇGĘhČ bŇąS
Ď wĘ
hŇ¿FĄ mČ tŇËČlxĞĲnČ tŇ’ŇŁzę : NhĲĆyrĄYĘxČwĘ MyĂê
¡Č S
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć MyrËĂ‘Ď bŇŁxĳrĘC qp
¡ĄŇ ’ĞwĲČ
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ rS
¡Ą ’Ď=ynĲĄbŇĘ
: MtĲŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ yl
¡Ă êĎpŇĘ nČ yn¿ĄbŇĘ lĂ yè
ĳĂ è
Ă hČ lrăĎoGhČ ’Y
¡Ď yĎ ylĂŔêĎpŇĘ nČ ynăĄbŇĘ lĂ
l’
¡Ą nĘbŇĘ yČwĘ bŇqĆËeĆhČ ym
¿Ă dĎŇ’ĞwĲČ MyeęĂ nČ‘ĞYĲČBĘ NolÁ’ĄmĲĄ PŇlĆxĄÄmĄ MlĎęCbŇgŇĘ yh
ăĂ yĘwČ
tŇonăzĘ’Č ÉhUĎyĎÄ lCb¿ŇGĘhČ bŇS
ĎÄ wĘ : NDĲĄrĘIČhČ wyt
¡ŇĎ ’
Ł YĘt
Ł ŇĲ yh
¿řĂ yĘwČ MCuĳlČ=dŇ‘Č
‘g
ăČŇ jĎ ÉrS
Ą ’ĎbŇĘ C bŇgĆŇeĆęmĂ NClÁbĚŇzĘBĂ ‘gÄČ pĎŇC hŇqĎŁqĳxĚř Mè
¡Ď mĂ ’Y
¿Ď yĎwĘ robŔêĎ
rYĄŔ MyDăĂ~ĂhČ rYĳĎbŇĘ mĂ yr¡Ą‘ĎwĘ : SmĆè
ĲĎ hČ xr¿ČzĘmĂ ND¡ĄrĘIČhČ hŇdĎŔChyb
ăŇĂ C MIĎŔmĂ
y‘Ăr¡ĆdĘŇ’ĆwĘ SdŇĆq¿ĆwĘ : roYĲxĎwĘ hŇm
¡Ď rĎhĲĎwĘ hŇm
¿Ď dĎŇ’ĞwĲČ : tŇrĆeĲĎkŇĂ wĘ tŇu¿ČrČ tŇU
¡Č xČwĘ
SmĆĳS
Ď tŇyb
ăŇĄ C tŇ¡Ď‘
n Ğ=tŇyb
ĲĄŇ C Mr¿ĄřxĽ l’ĄŔ=lDČgŇĘ mĂC ÉNo’rĘyĂwĘ : roYĲxĎ Ny‘¿ĄwĘ
yl
¡Ă êĎpŇĘ nČ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČ tŇËČlxĞĲnČ tŇ’ŇŁzę : NhĲĆyrĄYĘxČwĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć=‘S
ĲČ êĘ Myr¿Ă‘Ď
Nd¡ĎŇ=ynĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČlĘ
: NhĲĆyrĄYĘxČwĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ
hŇ‘¿ĎrĘYĎ Mt
ĳŇĎ lĎxĞĲnČ lCbăŇGĘ yh
¡Ă yĘwČ : y‘ĲĂybŇĂ è
Ę hČ lr¿ĎoGhČ ’Y
¡Ď yĎ Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ
hŇtŇĎ ¡nĎmĘtŇĂ wĘ Nol¿y’ĄwĘ : hŇĲlĎ tŇĘ yĂwĘ Nol¡IĎ’ČwĘ řNyB
¿Ă lČ‘ĞS
ĲČ wĘ : SmĆS
ĲĎ ry‘ř¿ĂwĘ lo’¡êĎS
Ę ’ĆwĘ
: NoUĲrĂ=tŇgČŇwĘ qr¡ČbŇĘ =ynĲĄbŇĘ C dŇ¿hĚ ywĂ : tŇĲlĎ ‘Ğb
ĲČŇ C NotŇ¡ BĘgŇĂ wĘ hŇq¿ĄêĘlĘ’ĆwĘ : NorĲqĘ‘ĆwĘ
Nd¡ĎŇ=ynĄBĘ lCb¿ŇgŇĘ ’Y
¿Ą IĄwČ : opŇĲ yĎ lCm¿ lCb¡ŇGĘhČ=M‘ĲĂ NouĳrČhĲĎwĘ Noq¡rĘIČhČ ym
¿Ą C
Ht
ăŇĎ o’ CJÌIČwČ ű Ht
ăŇĎ o’ Cd¿ŇJĘlĘIĂwČ MS
Ć lĆÁ=M‘Ă CmÄxĞĲQĎ IĂwČ NdĎţ=ynĄbŇĘ Clă‘ĞIĲČwČ Mh
ĳĆ mĄ
brx=ypl
ND
Ł bĘ‘ČwĘ ,bytk Nr
Ł bĘ‘ĆwĘ ’"sbw ,ND
Ł bĘ‘ČwĘ ’"s v.28 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.24 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.23
Nk v.29 .yrqw bytk CyhĎwĘ ’"sb ,yrq CyhĎwĘ ,bytk CyhĘIĂwČ v.29 .T"n +w +’ h"dw ,+l ’"k Nmql Nyy‘ : yrq
Nk v.38 .Vgdb hqĎu
Łx
Ě ’"sbw ,’lm hqĎq
Ł Cx ’"s v.34 .CyhĘIĂwČ rybs v.33 .lwgsb lb
Ć xĆmĄ ’"s ,yllhb
.yrq MrĄxĎwĘ ,bytk MrĎCx +ndml ,MrĄxĎwĘ +‘ml ’"n ,yrq MrĄx
Ľ ,bytk MCrxĎ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml
.b"dw ’"d Nkw MyBĂlČ‘ĞS
Č wĘ ’"s v.42 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw Ny‘ĄwĘ ’"s v.41
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MS
¡Ą JĘ NDĎŔ ÉMS
Ć lĆÄlĘ C’ąrĘqĘIĂwĲČ HbĎŔ CbŇS
Ę ăĄwČ
I ÉHtŇĎ o’ CS
ą rĘIĲĂwČ bŇrĆxĆę=ypŇĂ lĘ
Myr¿Ă‘ĎhĲĆ Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ Nd¡ĎŇ=ynĄbŇĘ hŇ¿FĄ mČ tŇËČlxĞĲnČ tŇ’ŇŁzę : MhĲĆybŇĂ ’Ğ ND¿Ď
CnÄêĘIĂwČ hĎyt
ĳŇĆŁlCbŇĲ gŇĘ lĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć=lx
Ł nĘlĂ CQ¿kČŇyĘwČ : NhĲĆyrĄYĘxČwĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ
CntŇĘăĎn hoĎÁhyĘ yjÄĂ =l‘Č : MkĲĎŇotŇBĘ NCn¡=NBĂ ‘ČS
¿Ě ohylĲĂ hŇËĎlxĞĲnČ l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ
hŇ¿Ćb
n ŇĘ IĂwČ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć rh
ăČ BĘ xrČs¡Ć=tŇnČmĘêĂ=tŇ’Ć l’ĎŔS
Ď rS
ăĆ ’Ğ Éry‘ĂhĎ=tŇ’Ć olę
ű Nh
ăĄ ŁJhČ rzăĎ‘ĎlĘ’Ć ClăxĞnĲĂ rS
ăĆ ’Ğ tŇŁlÃxĎeĘhČ hŇQĆă’Ą : HB
ĲĎ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć
ű lrąĎogŇBĘ ű l’ĄÄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ žtoFmČlĘ tŇobăŇ’ĎhĲĎ yS
ăĄ ’ŇrĎwĘ NCnł=NBĂ ‘ČS
ÀĚ ohywĲĂ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć qQ
¡Ą xČmĲĄ CQěkČŇyĘwČ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă xtŇČ ¡jĆ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉhŁlS
Ăř BĘ

48
49
50

51

rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć rB
ËĄDČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ k, 2
: hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ’Ğ yêĂrĘB
¿Č DĂ=rS
Ć ’Ğ TlĎŔqĘUĂhČ yrăĄ‘Ď=tŇ’Ć ÉMkĆŇlĎ CnąêĘ
ÉMkĆŇlĎ CyąhĎwĘ tŇ‘ČdĳŇĎ=ylĂbŇĘ BĂ hŇ¡gĎŇ gĎŇS
Ę BĂ SpĆŇ¿nĆ=hŇJĄmČ xČYĄŔor ÉhUĎS
ĎÄ sCn¿lĎ 3
ÉdmČ‘ĎwĘ hŇQĆ’ĄęhĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆmĄ ű tŇăxČ ’Č=l’Ć snÂĎ wĘ : MDĲĎhČ l’
¡Ą GŁmĂ TlĎŔqĘmĂlĘ 4
wyrĳĎbĎŇDĘ=tŇ’Ć ’yh
¡Ă hČ=ry‘ĲĂhĎ yn¿ĄqĘzĂ ynËĄzĘ’ĎBĘ rB
ËĆdĂŇwĘ ry‘ŔĂ hĎ r‘ČS
ăČ xtŇČ jĆť
ykÄĂ wĘ : MUĲĎ‘Ă bŇ¿S
Č yĎwĘ Moq¡mĎ ol¿=CntŇĘ ĲnĎ wĘ MhĆŔylĄ’Ğ ÉhrĎy‘ÄĂ hĎ otŇą ’
Ł CpÄsĘ’ĲĎwĘ 5
=ylĂbŇĘ bŇĂ yJ
ąĂ odŇĳyĎBĘ xČ¡YĄ r
Ł hĲĎ=tŇ’Ć CrG¿ĂsĘyČ=âlĲwĘ wyrĎŔxĞ’ĲČ ÉMDĎhČ l’
ąĄ GŁ PŇD
ŁÁ rĘyĂ
: MoSĲlĘS
Ă lom¿êĘmĂ ol¡ ’ChË ’n
¿ĄŁW=âlĲwĘ Ch‘ĄŔrĄ=tŇ’Ć hŇăJĎ hĂ Ét‘ČdČÄ
Étom=dŇ‘Č TjĎŔS
Ę UĂlČ ÉhdĎŇ‘ĄhĲĎ ynąĄpŇĘ lĂ odÂmĘ‘Ď=dŇ‘Č ’yhęĂ hČ ry‘ăĂBĎ ű bŇăS
Č yĎwĘ 6
’b
ąĎŇ C xČYĄęorhĲĎ bŇCS
ă yĎ ű z’
ăĎ Mh
ĳĄ hĎ Mym
ăĂ IĎBČ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ rS
¿Ć ’Ğ lodŔGĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČ
=tŇ’Ć CSDĂÁqĘIČwČ : Mè
ĲĎ mĂ sn
¿Ď=rS
Ć ’Ğ ry‘¡ĂhĎ=l’Ć otŔyBĄ=l’ĆwĘ Éory‘Ă=l’Ć 7
tŇ¿yČrĘqĂ=tŇ’ĆwĘ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć rh
ăČ BĘ Mk
¡ĆŇ S
Ę =tŇ’ĆwĘ ylĂŔêĎpŇĘ nČ rh
ăČ BĘ É lylĂGĎBČ SdŇĆqąĆ
hŇxĎrĎŔzĘmĂ ÉoxyrĂyĘ NDąĄrĘyČlĘ rbĆŇ‘ÁĄ mĄC : hŇdŇĲĎChyĘ rh
¿Č BĘ Nor¡bŇĘ xĆ ’yh
¿Ă ‘B
ËČ rĘ’Č 8
tŇm
Ł ą ’ŇrĎř=tŇ’ĆwĘ Nb
ĳĄŇ C’rĘ hŇăFĄ UČmĂ rS
Ł ¡ yUĂBČ rB
ËĎ dĘŇUĂBČ rYĆÌĆB=tŇ’Ć CnÂtŇĘ ĲnĎ
žCyhĎ hŇQĆă’Ą : hŇè
ĲĆ nČmĘ hŇ¿FĄ UČmĂ NS
¡Ď BĎBČ Nwl¿řg=tŇ’ĆwĘ dŇgĎŔ=hŇFĄUČmĂ Éd‘ĎlĘGĂBČ 9
sCnălĎ MkĎŔotŇBĘ rGăĎhČ ÉrGĄlČwĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ű lk
ŁŇă lĘ hŇdĎÁ‘ĎCUĲhČ yrĄÄ‘Ď
=dŇ‘Č MDĎŔhČ l’
ăĄ GŁ ÉdyČBĘ tŇCmęyĎ âlăwĘ hŇĳĎgŇ gĎŇS
Ę BĂ SpĆŇ¡nĆ=hŇJĄmČ=lJĎ hŇUĎS
ĎŔ
MIĂŔwĂlĘhĲČ tŇobăŇ’Ğ ÉyS
Ą ’ŇrĎ CSęGĘIĂwĲČ
: hŇdŇĲĎ‘ĄhĲĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ od¡ŇmĘ‘Ď ’k
rz‘l’=l’
NolGĎ v.8

.w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm tom’rĎ ’"s v.8

.k

.yrq olS
Ă BĘ v.51
.yrq

21. 2–16

2

3
4

5
6

7
8

9

10
11

12
13

14
15, 16
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tŇoF¡UČhČ tŇob¿Ň’Ğ yS
ËĄ ’ŇrĎ=l’ĆwĘ NCnĳ=NBĂ ‘ČS
¡Ě ohyĘ=l’ĆwĘ NhĄŔJ
Ł hČ ÉrzĎ‘ĎlĘ’Ć=l’Ć
ÉhoĎhyĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉN‘ČnÄČ JĘ ZrĆ’
ąĆBĘ hŇŁlęS
Ăř BĘ MhĆÁylĄ’Ğ CrÄBĘdČŇyĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ
: CnêĲĄmĘhĆbŇĘ lĂ Nh
¡Ć yS
Ą rĘgŇĘ mĂC tŇbĆŇĳS
Ď lĎ Myr¡Ă‘Ď Cnl
¿Ď =tŇtŇĆ ĲlĎ hŇS
ĆŔ m
Ł =dŇyČřbŇĘ hŇăCĎYĂ
Myr¿Ă‘ĎhĲĆ=tŇ’Ć hoĳĎhyĘ yj
ăĂ =l’Ćř Mt
¡ŇĎ lĎxĞĲeČ mĂ MIËĂwĂlĘĲlČ l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CnÄêĘIĂwČ
yhÃĂ yĘwČ yt
ĳŇĂ hĎuĘhČ tŇx
Ł ă jĘS
Ę mĂlĘ lr¡ĎoGhČ ’Y
¿Ą IĄwČ : NhĲĆyS
Ą rĘgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ
ynÁĂ ‘ŁmĘè
Ă hČ hŇFĄÄUČmĂC hŇdĎŇChyĘţ hŇăFĄ UČmĂ MIĂęwĂlĘhĲČ=NmĂ NhĄÁJ
Ł hČ Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ žynĄbŇĘ lĂ
: hŇrĲĄW
Ę ‘Ć SŁl¿S
Ę Myr¡Ă‘Ď lrĎŔoGBČ ÉNmĂyĎnĘbŇĂ hŇąFĄ UČmĂC
NdĎÂ=hŇFĄUČmĂC MyĂrČpŇĘ ’Ćţ=hŇFĲĄmČ tŇx
Ł ă jĘS
Ę UĂmĂ MyrĂętŇĎ oeĲhČ tŇhÁĎ qĘ ynĄÄbŇĘ lĂwĘ
ynăĄbŇĘ lĂwĘ
: rW
Ć ‘ĲĎ Myr¿Ă‘Ď lr¡ĎoGBČ hŇËè
Ć nČmĘ hŇÌFĄ mČ yYÄĂ xĞmĲĄC
ylĂÁêĎpŇĘ nČ hŇFĄÄUČmĂC rS
Ą ’Ďţ=hŇFĲĄUČmĂC rk
ăĎŇ Vřv
Ď yĂ=hŇFĲĄmČ tŇŁxăjĘS
Ę UĂmĂ NoSęrĘgĲĄŇ
: hŇrĲĄW
Ę ‘Ć SŁl¿S
Ę Myr¡Ă‘Ď lrĎŔoGBČ ÉNS
Ď BĎbČŇ hŇąè
Ć nČmĘ hŇFĄÄmČ yYĂxĞmĲĄCţ
=hŇFĄUČmĂC Nb
ąĄŇ C’rĘ hŇFĄÄUČmĂ MtęĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ yrĂÁrĎmĘ ynĄÄbŇĘ lĂ
CnąêĘIĂwČ
: hŇrĲĄW
Ę ‘Ć Myê
¿ĄS
Ę Myr¡Ă‘Ď Nl
ĚŔ CbŇzĘ hŇăFĄ UČmĂC ÉdgĎŇ
rS
ĆÄ ’ĞJĲČ Nh
ĳĆ yS
Ą rĘgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ=tŇ’Ć MIĂŔwĂlĘĲlČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ
ynăĄBĘ ÉhFĄUČmĂ CnęêĘIĂwĲČ
: lrĲĎoGBČ hŇ¡S
Ćm
Ł =dŇyČBĘ hoËĎhyĘ hŇÌĎY
CĂ
’r¿ĎqĘyĂ=rS
Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ tŇ’Ąť No‘ĳmĘS
Ă ynăĄBĘ hŇ¡FĄ UČmĂC hŇdĎŔChyĘ
ynăĄBĘmĂ yt¡ĂŇhĎuĘhČ tŇox¿jĘS
Ę UĂmĂ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ ynăĄbŇĘ lĂ ÉyhĂyĘwČĲ : MS
ĲĄ BĘ Nh
¡Ć tŇĘ ’Ć
žtyČrĘqĂ=tŇ’Ć MhĆÁlĎ CnÄêĘIĂwČ : hnĲVy’řr lr¡ĎoGhČ hŇ¿yĎhĎ Mh
ËĆ lĎ yJ
¿Ă ywĳĂlĄ
hĎ¡S
Ć rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ hŇdĳŇĎChyĘ rh
ăČ BĘ Nor¡bŇĘ xĆ ’yh
¿Ă qonË‘ĞhĲĎ yb
ÌŇĂ ’Ğ ‘BČÄrĘ’Č
hŇ¡Ćp
e ĚŇ yĘ=NBĆ bŇ¿ĄlkĎŇlĘ CnËtŇĘ ĲnĎ hĎyrĳĆYĄxĞ=tŇ’ĆwĘ ry‘¡ĂhĎ hŇd¿ŇĄW
Ę =tŇ’ĆwĘ : hĎytĲŇĆ ŁbŇybĲŇĂ sĘ
Éry‘Ă=tŇ’Ć ÉCntŇĘ ĲnĎ NhĄęJ
Ł hČ Nră
Ł hĞ’ĲČ ű ynăĄbŇĘ lĂwĘ
: otŇĲ EĎxĚ’ĞB
ĲČ
=tŇ’ĆwĘ hŇ¡Ďb
n ŇĘ lĂ=tŇ’ĆwĘ hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Nor¡bŇĘ xĆ=tŇ’Ć xČYĄŔr
Ł hĲĎ Tl
ăČ qĘmĂ
: hĎS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ‘Čm
Ł ¡ êĘS
Ę ’Ć=tŇ’ĆwĘ hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉrêĂyČ=tŇ’ĆwĘ : hĎS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ
NyĂ‘ăČ=tŇ’ĆwĘ : hĎS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ rb
¡ŇĂ DĘ=tŇ’ĆwĘ hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉNŁlx
Ł =tŇ’ĆwĘ
=tŇ’ĆwĘ SmĆ¡S
Ć tŇyB
¿Ą =tŇ’Ćř hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉhFĎyĚ=tŇ’ĆwĘ hĎS
Ćę rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ
hVrgm

’"sb v.8 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.6 .=l‘Č rybs v.3 .Vgdb =dyČBĘ ’"s v.2 .yrq olS
Ă BĘ v.2 .’k
s"t ,‘"t ,b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.16 .yrq hnĎS
Ł ’rĂ ,bytk hnĎS
Ł y’ĂrĘ v.10 .’qsp N’k Ny’
.r"tw
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21. 17–34

hŇăFĄ UČmĂC : hŇQĆ’ĲĄhĎ MyT
¡Ă bĎŇè
Ę hČ yn¿ĄS
Ę tŇ’ĄěmĄ ‘S
Č êŔĄ MyrăĂ‘Ď hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ 17
=tŇ’Ćř : hĎS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ‘bČŇ¡Ć=t
G Ň ’Ć hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ No‘¡bŇĘ GĂ=tŇ’Ć NmĂŔyĎnĘbŇĂ 18
: ‘B
ĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Nom¡lĘ‘Č=tŇ’ĆwĘř hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉtotŇnĎ‘Ğ
: NhĲĆyS
Ą rĘgŇĘ mĂC Myr¡Ă‘Ď hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=SŁlĲS
Ę MynĳĂhĞŁJĲhČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=ynĲĄbŇĘ yr¿Ą‘Ď=lJĎ 19
ynăĄBĘmĂ Myr¡ĂtŇĎ oeĲhČ MIĂŔwĂlĘhĲČ ÉthĎqĘ=ynĲĄBĘ tŇoxąjĘS
Ę mĂlĘC
20
=tŇ’Ć MhĆÁlĎ CnÄêĘIĂwČ : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć hŇ¡FĄ UČmĂ MlĎŔrĎogŇĲ yrăĄ‘Ď ÉyhĂyĘwČĲ tŇĳhĎ qĘ 21
MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć rh
ăČ BĘ hĎ¡S
Ć rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Mk
¿ĆŇ S
Ę =tŇ’Ć xČËYĄ r
Ł hĲĎ Tl
ÌČ qĘmĂ ry‘ÄĂ
tŇyB
¿Ą =tŇ’ĆwĘ hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉMyĂYÄČ bŇĘ qĂ=tŇ’ĆwĘ : hĎS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ rzĆ¡GĆ=tŇ’ĆwĘ 22
NdĎŔ=hŇFĄUČÄmĂC
: ‘B
ĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Nr¡
Ł ox 23
=tŇ’Ćř : hĎS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ NotŇ¡ BĘGĂ=tŇ’ĲĆř hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ’q¡ĄêĘlĘ’Ć=tŇ’ĲĆ 24
: ‘B
ĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ NoU¡rĂ=tŇGČ=tŇ’Ć hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉNolIĎ’Č
hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉënČ‘ĘêČ=tŇ’Ć hŇè
ĆŔ nČmĘ hŇăFĄ mČ ÉtyYĂxĞUĲČmĲĂC
25
rW
Ć ‘¡Ć Myr¿Ă‘Ď=lJĎ : MyĂêĲĎS
Ę Myr¡Ă‘Ď hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ NoU¡rĂ=tŇGČ=tŇ’ĆwĘ 26
: MyrĲĂtŇĎ oeĲhČ tŇ¡hĎ qĘ=ynĲĄBĘ tŇox¿jĘS
Ę mĂlĘ Nh
ĳĆ yS
Ą rĘgŇĘ mĂC
hŇè
Ćę nČmĘ hŇăFĄ mČ yYÂx
Ă Ğ mĲĄ ůMIĂwĂlĘhĲČ tŇŁxăjĘS
Ę UĂmĂ ÈNoSrĘgĲĄŇ ynăĄbŇĘ lĂwĘ
27
=tŇ’ĲĆwĘ hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉNS
Ď BĎBČ Nwřląg=tŇ’Ć xČYĄŔr
Ł hĲĎ Tl
ăČ qĘmĂ Éry‘Ă=tŇ’Ć
hŇăFĄ UČmĂC
: MyĂêĲĎS
Ę Myr¡Ă‘Ď hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ hŇr¡ĎêĘS
Ę ‘ĆBĘ 28
: hĎS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ tŇr¡ČbŇĘ DĲĎ=tŇ’Ć hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Noy¡S
Ę qĂ=tŇ’Ć rkĎŔVřv
Ď yĂ
Myr¡Ă‘Ď hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Mye¡ĂGČ Ny‘¿Ą=tŇ’Ćř hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉtCmrĘyČ=tŇ’Ć 29
hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ l’
¡Ď S
Ę mĂ=tŇ’Ć rS
ĄŔ ’Ď hŇăFĄ UČmĂC
: ‘B
ĲČ rĘ’Č 30
bŇŁx¡rĘ=tŇ’ĆwĘ hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉtqĎlĘxĆ=tŇ’Ćř : hĎS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ NoD¡bŇĘ ‘Č=tŇ’Ć 31
: ‘B
ĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ
lyl
ąĂ GĎBČ SdŇĆqÄĆ =tŇ’Ć xČYĄęr
Ł hĲĎ Tl
ăČ qĘmĂ ű ry‘ăĂ=tŇ’Ć ylĂÁêĎpŇĘ nČ hŇFĄÄUČmĂC 32
=tŇ’ĆwĘ Nê
¡Ď rĘqČ=tŇ’ĆwĘ hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Ér’ŇŁDř tŇU
Ł ¿ xČ=tŇ’ĆwĘ ÉhĎS
ĆÄ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ
hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=SŁlĲS
Ę Mt
ĳŇĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ye¡ĂS
Ě rĘGĲĄhČ yr¿Ą‘Ď=lJĎ : SŁlĲS
Ď Myr¡Ă‘Ď hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ33
MIăĂwĂlĘhĲČ ÈyrĂrĎmĘ=ynĲĄBĘ tŇoxăjĘS
Ę mĂlĘC
: NhĲĆyS
Ą rĘgŇĘ mĂC ry‘¡Ă 34
Myrtwnh
,‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.23 .=t’Ć ’"s v.18 .r"tw s"t ,‘"t Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.18
Nyy‘ v.28 .yrq NlĎoG ,bytk NolGĎ v.27 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.24 .r"tw s"t
s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.31 .r"tw s"t ,‘"t ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.29 .x"y +l tyV’rb
.yrq roD v.32 .r"tw
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=tŇ’Ćř hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ M‘¡ĎnĘqĘyĎ=tŇ’ĲĆ Nl
ĚŔ CbŇzĘ hŇăFĄ mČ Ét’ĄmĄ ůMyrĂtŇĎ oeĲhČ
35 ll
¡Ď hĞĲnČ =tŇ’ĲĆ hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉhnĎmĘDĂ=tŇ’Ć : hĎS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ hŇê
¡Ď rĘqČ
36 =t
Ň ’Ć śNbĄŔC’rĘ hŇăFĄ UČmĂC
: ‘B
ĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ
37 Étomd
ŇĄqĘ=tŇ’Ćř : hĎS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ hŇYĎhĘ¡yČ=tŇ’ĆwĘř hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ rYĆ¡BĆ
: ‘B
ĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ tŇ‘Čp
¡ĎŇ ymĄ=tŇ’ĆwĘ hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ
38 d
Ň ‘¡ĎlĘGĂBČ tŇŁm¿rĎ=tŇ’Ć xČYĄŔr
Ł hĲĎ Tl
ăČ qĘmĂ Éry‘Ă=tŇ’Ć dŇgĎę=hŇFĄUČmĂC
39 =t
Ň ’ĆwĘ ÉNoBS
Ę xĆ=tŇ’Ć : hĎS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ MyĂn¡ČxĞmĲČ=tŇ’ĲĆwĘ hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ
40 MyrĂ
Á ‘ĎhĆÄ=lJĎ : ‘B
ĲČ rĘ’Č Myr¡Ă‘Ď=lJĎ hĎĳĆSrĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ rz¡Ą‘ĘyČ=tŇ’Ć hĎS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ
ÉyhĂyĘwČĲ MIĳĂwĂlĘhĲČ tŇoxăjĘS
Ę UĂmĂ Myr¡ĂtŇĎ oeĲhČ MtŔĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÉyrĂrĎmĘ ynąĄbŇĘ lĂ
41 t
Ň ăČx
E Ě ’Ğ ëŇotŇ¡ BĘ MIĂŔwĂlĘhĲČ yrăĄ‘Ď lJ
Ł ť : hŇrĲĄW
Ę ‘Ć Myê
¿ĄS
Ę Myr¡Ă‘Ď MlĎŔrĎoGĲ
42 Myr
ăĂ‘ĎhĲĆ ÉhnĎyyÄĆhĘêĲĂ : NhĲĆyS
Ą rĘgŇĘ mĂC hŇ¡Ćm
nŁ S
Ę C My‘¿ĂBĎrĘ’Č MyrËĂ‘Ď l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ
: hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ=lkĎŇlĘ NJ
¡Ą hĎyt
ĳŇĆ ŁbŇybĲŇĂ sĘ hĎyS
¡Ć rĎgŇĘ mĂC ry‘ŔĂ ry‘ăĂ hŇQĆ’ĄŔhĎ
43 ‘B
¡Č S
Ę nĂ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=lJĎ=tŇ’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂlĘ ÉhoĎhyĘ Nê
ąĄIĂwČ
44 b
Ň ybĂŔiĎmĂ ÉMhĆlĎ hoąĎhyĘ xnČIĎÄwČ : Hb
ĲĎŇ CbŇS
Ę ¿ĄwČ
I hĎCS
¡ rĎIĲĂwČ Mt
ĳŇĎ obŇ’ĞĲlČ tŇt
ăŇĄ lĎ
=lJĎmĂ ÉMhĆynĄpŇĘ BĂ Sy’
ąĂ dŇmČ‘ÄĎ =âlwĘ Mt
ĳŇĎ obŇ’ĞĲlČ ‘B
¡Č S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ
45 É lJ
Ł mĂ rbĎŔDĎ lp
ăČŇ nĎ=âlĲ : MdŇĲĎyĎBĘ ho¡ĎhyĘ Nt
¿ŇČ nĎ MhĆŔybĄŇyĘ’
Ł ă =lJĎ tŇ’Ąť MhĆŔybĄŇyĘ’
Łă
: ’B
ĲĎ lJ
Ł¡ hČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ bŇoFŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ
bk hŇ¿FĄř mČ yY
¡Ă xĞĲlČ wĘ ydĳĂŇGĎlČwĘ yn¡ĂbĄŇC’rĲlĎ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ ’răĎqĘyĂ z’Ďť
2 h
Ň ăCĎYĂ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ’Ąť MêŔĆ rĘmČS
Ę Mê
ăĆ’Č MhĆŔylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇè
ĲĆ nČmĘ
ytŇĂ yC¡ĂYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ lĘ ylĂŔoqbŇĘ C‘ămĘS
Ę êĂwČ hoĳĎhyĘ dŇbĆŇ‘ăĆ hŇ¡S
Ćm
Ł MkĆŔtŇĘ ’Ć
3 h
ŇĳĆh
E Č MoIăhČ dŇ‘¡Č MyBĂŔrČ Mym
ăĂ yĎ hŇzĆť MkĆęyxĄ’Ğ=tŇ’Ć Mê
ăĆbŇĘ zČ‘Ğ=âlĲ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć
4 ho
ąĎhyĘ xČynÄĂ hĄ hŇêęĎ ‘ČwĘ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇ¡wČYĘmĂ tŇrĆmĆěS
Ę mĂ=tŇ’Ć MêěĆ rĘmČS
ĘC
MkĆÁlĎ CkÄlĘřC žCnjĘ hŇêÃĎ ‘ČwĘ Mh
ĳĆř lĎ rB
ăĆ DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ MkĆŔyxĄ’ĞĲlČ ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ
dŇbĆŇ‘ăĆ ÉhS
Ćm
Ł MkĆęlĎ Nt
ăŇČ nĎ ű rS
ăĆ ’Ğ MkĆŔtŇĘ EČxĚ’Ğ ÉZrĆ’ĆÄ=l’Ć MkĆęylĄhĽ’ĲĎlĘ
5 h
Ň ăwĎYĘUĂhČ=tŇ’Ć tŇoWÄ‘Ğl
ĲČ dŇŁ’ęmĘ CrămĘS
Ă ű qrăČ : NDĲĄrĘIČhČ rbĆŇ‘¡ĄBĘ hoĎŔhyĘ
hrwth=t’w
rYb xČYĄr
Ł hĎ TlČqĘmĂ ry‘Ă=t’Ć Nbw’r ’"s v.36 .r"tw +rt ,b"yd ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.34
.‘"tw d"yd ,b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.37 .=t’Ć ’"s v.36 .r"tw ‘"t Nkw rBĎdĘUĂBĎ
.+z qwsp Nyy‘ : hS
Ć nČmĘh
ĲČ Tb
ĆS
Ą ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw Tb
ĆS
Ą ’"s v.1 .bk .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.43
.b"ydw w"d ,’"d Nkw C‘sĘC ’"s v.4 .b"dw ’"d ,y"k Myrps bwrb yrqw bytk Nkw MkĆlĎ rybs v.4
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=tŇ’Ć hŇbĎŇhĞ’ĲČlĘţ ůhoĎhyĘ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇăS
Ćm
Ł ÈMkĆŇtŇĘ ’Ć hŇăCĎYĂ rS
ăĆ ’Ğ ÈhrĎoêhČ=tŇ’ĆwĘ
obĳŇ=hŇqĎbŇĘ dĎŇlĘC wyt
¡ŇĎ wŁYĘmĂ rm
Ł¿ S
Ę lĂwĘ wyk
ËŇĎ rĎDĘ=lkĎŇBĘ tŇkĆŇÌlĆ lĎwĘ MkĆÁyhĄŁlĲ’Ĺ hoĎÄhyĘ
MxĄŔQĘS
Č yĘwĲČ ‘ČS
ĳĚ ohyĘ Mk
¡ĄŇ rĘb
ĲĎŇ yĘwĲČ : Mk
ĲĆŇ S
Ę pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C Mk
¡ĆŇ bŇĘ bČŇlĘ=lkĎŇBĘ oděbŇĘ ‘ĎlĘC
: MhĲĆylĄhĽ’ĲĎ=l’Ć CkŇ¡ lĘIĲĄwČ
É‘ČS
ĚÄ ohyĘ Nt
ąŇČ nĎ oyęYĘxĆlĘC ůNS
Ď BĎBČ ÈhS
Ćm
Ł Nt
ăŇČ nĎ hŇè
Ćę nČmĘhĲČ TbĆŇăS
Ą ű yY
ăĂ xĞĲlČ wĘ
=l’Ć ‘ČS
ËĚ ohyĘ Mx
ÌĎ QĘS
Ă =yJĲĂ MgČŇwĘţ hŇUĎĳĎy ND¡ĄrĘIČhČ rbř‘¿m MhĆŔyxĄ’Ğ=M‘Ă
MyBÁĂ rČ MysÄĂ kĎŇnĘBĂ rm
Ł ę ’ŇlĄ MhĆÁylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ : Mk
ĲĄŇ rĘb
ĲĎŇ yĘwĲČ Mh
¡Ć ylĄhĽ’ĲĎ
tŇS
Ćx
Ł Ì nĘbŇĂ C bŇhĎÁzĎbŇĘ C PŇsĆkĆÄBĘ dŇŁ’ŔmĘ=bŇrČ hŇăĆq
n Ę mĂbŇĘ C ÉMkĆŇylĄhĽ’ĲĎ=l’Ć CbŇCS
ą
=M‘Ă Mk
¡ĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ =llČS
Ę Cq¿lĘxĂ dŇŁ’ĳmĘ hŇăBĄ rĘhČ tŇom¡lĎW
Ę bŇĂ C lzËĆrĘbČŇbŇĘ C
ű yY
ăĂ xĞwĲČ dŇgĎÁ=ynĄbŇĘ C NbĄÄC’rĘ=ynĲĄBĘ CkÃlĘIĲĄwČ CbŇăS
Ě IĎwČ
: Mk
ĲĆŇ yxĄ’Ğ
N‘ČnĳĎJĘ=ZrĆ’ĲĆBĘ rS
ăĆ ’Ğ hŇŁl¡è
Ăř mĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Ét’ĄmĄ hŇè
Ćę nČmĘhĲČ TbĆŇăS
Ą
HbĎŔ=CzxĞ’ŇnĲŁ rS
ăĆ ’Ğ ÉMtŇĎ EĎxĚ’Ğ ZrĆ’
ąĆ=l’Ć dŇ‘ęĎ lĘGĂhČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć tŇkĆŇlĆÁlĎ
rS
¡Ć ’Ğ NDŔĄrĘIČhČ tŇolăylĂGĘ=l’Ć ÉC’b
Ł Ä IĎwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă =l‘Č
hŇè
ĆÄ nČmĘhĲČ žTbĆŇS
Ą yY
ăĂ xĞwĲČ dŇgĎÃ=ynĄbŇĘ C Nb
ăĄŇ C’rĘ=ynĲĄbŇĘ CnăbŇĘ IĂwČ N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆBĘ
=ynĲĄbŇĘ C‘¿mĘS
Ę IĂwČ : hŇ’ĲĆrĘmČlĘ lod¡ŇGĎ xČ¿BĄ zĘmĂ NDŔĄrĘIČhČ=l‘Č ÉxČBĄÄzĘmĂ MS
ąĎ
TbĆŇS
ĄÄ žyYĂxĞwĲČ dŇgĎÃ=ynĄbŇĘ C Nb
ăĄŇ C’rĘ=ynĲĄbŇĘ CnăbĎŇ hŇăĄh
e Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
NDŔĄrĘIČhČ ÉtolylĂGĘ=l’Ć N‘ČnČŔJĘ ZrĆ’ăĆ É lCm=l’Ć xČBĄęzĘUĂhČ=tŇ’Ć hŇè
ĆÁ nČmĘhĲČ
=lJĎ ClÁhĞuÄĎ IĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ C‘¡mĘS
Ę IĂwĲČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ rbĆŇ‘¡Ą=l’Ć
: ’b
ĲĎŇ ~ĎlČ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ tŇol¿‘Ğl
ĲČ hŇŁlŔS
ĲĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇdąŇČ‘Ğ
yY
¿Ă xĞ=l’ĆwĘ dŇËgŇĎ=ynĄBĘ=l’ĆwĘ Nb
ÌĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ=l’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CxÄlĘS
Ę IĂwČ
: NhĲĄŁJhČ rz¿Ď‘ĎlĘ’Ć=NBĆ sx
¡Ď nĘyjĲĂ=tŇ’Ć dŇ‘ĳĎlĘGĂhČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć hŇ¡è
Ć nČmĘ=TbĆŇS
ĲĄ
lk
ŁŇ¡ lĘ bŇ’ĎŔ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉdxĎ’Ć ’yW
ąĂ nĎ dŇxÁĎ ’Ć ’yW
ĂÄ nĎ oUŔ‘Ă ÉMy’ĂW
Ă nĘ hŇrąĎW
Ď ‘ĞwĲČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yp
¿ŇĄ lĘ’ČlĘ hŇUĎ¡hĄ Mt
ËŇĎ obŇ’Ğ=tŇyB
ĲĄ S’ŇŁrÌ Sy’ÄĂ wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇoFămČ
=l’Ć hŇ¡è
Ć nČmĘ=TbĆŇS
ĲĄ yY
¿Ă xĞ=l’ĆwĘ dŇËgŇĎ=ynĄBĘ=l’ĆwĘ Nb
ÌĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ=l’Ć C’b
Ł Á IĎwČ
hoĎęhyĘ tŇdăČŇ‘Ğ ű lJ
Łă CrÂmĘ’ĲĎ hŇŁJă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Mê
¡Ď ’Ă Cr¿BĘdČŇyĘwČ dŇ‘ĳĎlĘGĂhČ ZrĆ’ăĆ
MoIŔhČ bŇCS
ă lĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’ŇB
ĲĄ ÉMêĆlĘ‘ČmĘ rS
ąĆ ’Ğ ÉhEĆhČ l‘ČU
ąČ hČ=hŇmĲĎ
: hoĲĎhyB
ĲČ MoI¡hČ Mk
¿ĆŇ dĘŇrĎmĘlĂ xČBĄŔzĘmĂ ÉMkĆŇlĎ Mk
ąĆŇ tŇĘ onĲbŇĘ BĂ hoĳĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČmĄ
wnl=T‘mh
.yrq olS
Ă v.12

.yrq olè
Ă mĂ v.9

.yrq rb
Ć ‘ĄBĘ ,bytk rb
Ć ‘ĄmĄ v.7
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MoIăhČ dŇ‘¡Č CeUĆŔmĂ ÉCnrĘhÄČ FČhĂ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ ro‘ŔjĘ NwăŁ‘Ğ=tŇ’Ć ÉCnlĎÄ=T‘ČmĘhČ
hoĳĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČmĄ MoIŔhČ CbŇăS
Ě êĎ ÉMêĆ’ČwĘ : hoĲĎhyĘ tŇd¿ČŇ‘ĞB
ĲČ PŇgĆŇ¡eĆhČ yh
¿Ă yĘwČ hŇĳĆh
EČ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇd¿ČŇ‘Ğ=lJĎ=l’ĲĆ rxĎěmĎC hoĎŔhyB
ĲČ ÉMoIhČ CdąŇrĘmĘêĂ MêÂĆ ’Č hŇyĎęhĎwĘ
ZrĆ’ĆÄ=l’Ć MkĆÁlĎ CrÄbŇĘ ‘Ă MkĆętŇĘ EČxĚ’Ğ ZrĆ’ăĆ hŇ’ÁĎ mĄTĘ=M’Ă ëŇ’ÄČ wĘ : PŇY
Ł Ĳ qĘyĂ
hoăĎhyb
ĲČŇ C Cnk
ĳĄŇ otŇBĘ Cz¡xĞ’ĲĎhĄwĘ hoĎŔhyĘ NJ
ăČ S
Ę mĂ ÉMS
Ď =NkČŇS
ĲĎ rS
ąĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇąČx
E Ě ’Ğ
ydŔĄ‘ĞlĘBČmĲĂ xČBĄŔzĘmĂ ÉMkĆŇlĎ Mk
ąĆŇ tŇĘ nĲŁbŇĘ BĂ CdŇŁrŔmĘêĂ=l’Ć ÉCntÄĎ ’
Ł wĘ CdŇŁręmĘêĂ=l’Č
MrĆxĄŔBČ É l‘ČmÄČ l‘Čm
ąĎ xrČzĆę=NBĆ Nk
ăĎŇ ‘Ď ű ’olăhĞ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xB
¡Č zĘmĂ
‘w¡ČgĎŇ âl¿ dŇxĎŔ’Ć Sy’
ăĂ É’ChwĘ PŇYĆqĳĎ hŇyĎhăĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇd¿ČŇ‘Ğ=lJĎ=l‘řĲČwĘ
TbĆŇăS
Ą yY
¡Ă xĞwĲČ dŇgĎŔ=ynĄbŇĘ C Nb
ăĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ ÉCn‘ĞIĲČwČ
: onĲwŁ‘ĞB
ĲČ
hoĎÁhyĘ ű MyhÄĂ Łl’Ĺ űž l’Ą : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yp
¿ŇĄ lĘ’Č yS
¡Ą ’ŇrĎ=tŇ’Ćř CrŔBĘdČŇyĘwČĲ hŇĳĆènČmĘhĲČ
dŇrĆm
ąĆBĘ=M’Ă ‘dĳŇĎyĄ ’Chă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂwĘ ‘ČdŔĄyŁ ’Chă ÉhoĎhyĘ ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ ű l’
ăĄ
xČBĄŔzĘmĂ ÉCnlĎÄ tŇon¿bŇĘ lĂ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ Cn‘¡ĄyS
Ă oêĲ=l’Č hoĎŔhyB
ĲČ É l‘ČmÄČ BĘ=M’ĂwĘř
=M’ĂwĘ hŇxĎęnĘmĂC hŇăĎlo‘ wylĎÁ‘Ď tŇolÄ‘ĞhĲČlĘ=M’ĂwĘ hoĳĎhyĘ yrăĄxĞ’ĲČmĄ bŇCS
¡ lĎ
ÉhgĎŇ’ĎDĘmĂ âlą=M’ĂwĘ : SuĲĄbČŇyĘ ’Ch¿ ho¡ĎhyĘ MymĂŔlĎS
Ę yx
ăĄ bŇĘ zĂ ÉwylĎ‘Ď tŇoW
ą ‘Ğl
ĲČ
ÉCnynĄÄbĎŇlĘ Mk
ąĆŇ ynĄbŇĘ CrÄmĘ’ŇyĲŁ rxĎęmĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ tŇ’ŇŁz¡=tŇ’Ć CnyW
¿Ă ‘Ď rbĎŔDĎmĂ
CnyřnĄÄyBĄ hoĎhyĘţ=NtŇČ ĲnĎ lCbăŇgŇĘ C : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ wĘ MkĆěQĎ=hŇmČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
hoĳĎhyB
ĲČ qlĆ¡xĄ Mk
¿ĆŇ lĎ=Ny’ĲĄ NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ÉdgĎŇ=ynĄbŇĘ C Nb
ąĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ MkĆÁynĄyb
ĲĄŇ C
rmĆ’ŇŁeěwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć ’r¿
Ł yĘ yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ CnynĄŔBĎ=tŇ’Ć ÉMkĆŇynĄbŇĘ CtŇyB
ąĂ S
Ę hĂwĘ
žyJĂ : xbČŇĲzĎlĘ âl¿wĘ hŇ¡Ďlo‘lĘ âl¿ xČĳĄBzĘUĂhČ=tŇ’Ć tŇon¡bŇĘ lĂ CnlĎŔ ’e
ăĎ=hŇW
Ć ‘ĞnĲČ
tŇdąŇČŁbŇ‘Ğ=tŇ’Ć dŇŁbÂ‘Ğl
ĲČ ůCnyrĄxĞ’ĲČ ÈCnytŇĄ orřDĲŁ Nyb
ăŇĄ C MkĆęynĄyb
ĲĄŇ C CnynăĄyBĄ ’ChÁ dŇ‘ÄĄ
Mk
ąĆŇ ynĄbŇĘ CrÄmĘ’ŇyĲŁ=âlwĘ Cnym
ĳĄlĎS
Ę bŇĂ C Cnyx
¡Ą bĎŇzĘbŇĂ C Cnyt
¿ŇĄ ol‘Ł Ĳ BĘ wynĎŔpĎŇlĘ ÉhoĎhyĘ
Cr¿mĘ’ŇyĲŁ=yJĂ hŇyĎęhĎwĘ rmĆ’ŇŁeěwČ : hoĲĎhyB
ĲČ qlĆ¡xĄ Mk
¿ĆŇ lĎ=Ny’ĲĄ CnynĄŔbĎŇlĘ ÉrxĎmĎ
hoĎÁhyĘ xBČÄzĘmĂ žtynĂbŇĘ êČ=tŇ’Ć C’ărĘ CnrĘmČÃ’ĎwĘ rx
ĳĎmĎ Cnyt
¡ŇĄ r
Ł DĲŁ =l’ĆwĘ Cnyl
ËĄ ’Ą
Cnyn¡ĄyBĄ ’ChŔ dŇ‘ăĄ=yJĂ xbČŇzĆŔlĘ âlăwĘ ÉhlĎo‘lĘ âlą CnytęĄ obŇ’Ğ CW
ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
ÉMoIhČ bŇCS
ą lĎwĘ hoĎęhyB
ĲČ dŇră
Ł mĘlĂ CeUĆÁmĂ CnQĎÄ žhlĎylĂxĎ : Mk
ĲĆŇ ynĄyb
ĲĄŇ C
ÉxBČzĘmĂ dŇbČęQĘmĂ xbČŇĳĎl
z Ę C hŇăxĎ nĘmĂlĘ hŇ¡Ďl‘ŁlĘ xČBĄŔzĘmĂ tŇonăbŇĘ lĂ hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČmĄ
hwhy
y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22 .‘"tw b"yd ,’"yd Nkw =l’Ć ’"s v.21 .=l’ĆwĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.20
rsxd rsx CnytĄr
ŁD
Ł ’"s ,w"Tdw ’"yd ,w"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.27 .rsx CnnĄyB
Ą ’"s v.25 .=M’Ă
.b"yd Nkw ’lmd ’lm CnytĄoroD ’"sbw ,d"ydw b"yd ,T"d ,b"d ,’"d Nkw
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22. 30–23. 8

sx
ăĎ nĘyjĲĂ ‘mÂČ S
Ę IĂwČ
: onĲJĎS
Ę mĂ yn¿ĄpŇĘ lĂ rS
¡Ć ’Ğ CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ 30
=tŇ’Ć oêŔ’Ă rS
ăĆ ’Ğ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yp
ąŇĄ lĘ’Č yS
ĄÄ ’ŇrĎwĘ hŇdĎÁ‘ĄhĲĎ y’ĄÄyW
Ă nĘC NhĄęJ
Ł hČ
bŇ¡TČ yIĂwČ hŇĳĆènČmĘ ynăĄbŇĘ C dŇg¡ŇĎ=ynĄbŇĘ C Nb
¿ĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ CrËBĘDĂ rS
ÌĆ ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČÄ
NbĄÄC’rĘ=ynĲĄBĘ=l’Ć NhĄÃJ
Ł hČ rzăĎ‘ĎlĘ’Ć=NBĆ sx
ăĎ nĘyjĲĂ rmĆ’ŇIăŁwČ : MhĲĆynĄy‘ĲĄBĘ 31
hoĎŔhyĘ Cnk
ăĄŇ otŇbŇĘ =yJĲĂ ÉCn‘ĘdČÄyĎ ű MoIąhČ hŇè
Ćę nČmĘ ynăĄBĘ=l’ĆwĘ dŇgÁĎ =ynĄBĘ=l’ĆwĘ
yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć Mê
ËĆ lĘ~ČhĂ z’Ďę hŇĳĆh
E Č l‘ČU
ăČ hČ ho¡ĎhyB
ĲČ Mê
¿ĆlĘ‘ČmĘ=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ
My’ÃĂ yW
Ă eĘhČwĲĘ ű Nh
ăĄ J
Ł hČ rzăĎ‘ĎlĘ’Ć=NBĆ sx
ăĎ nĘyjĲĂ bŇS
Ď ăIĎwČ : hoĲĎhyĘ dŇI¿ČmĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ 32
N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć dŇ‘ËĎlĘGĂhČ ZrĆ’
ÌĆmĄ dŇgÁĎ =ynĄBĘ tŇ’ĄÄmĄC žNbĄŇC’rĘ=ynĲĄBĘ tŇă’Ą mĄ
ÉynĄy‘ĄBĘ rbĎęDĎhČ bŇăTČ yIĂwČ : rb
ĲĎŇ DĎ Mt
¡ŇĎ o’ CbŇS
¿Ă IĎwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć 33
tŇolą‘Ğl
ĲČ CręmĘ’ĲĎ âlăwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ CkŇ¿ rĘb
ĲĎŇ yĘwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
dŇg¡ŇĎ=ynĄbŇĘ C Nb
¿ĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ rS
ËĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉtxĄS
Č lĘ ’bĎŔ~ĎlČ ÉMhĆylĄ‘Ğ
É’Ch dŇ‘¿Ą yJ
ăĂ śxČĳĄBzĘUĂlČ dŇg¡ŇĎ=ynĄbŇĘ C Nb
¿ĄŇ C’rĘ=ynĲĄBĘ C’ËrĘqĘIĂwĲČ : HB
ĲĎ Myb
¿ŇĂ S
Ę yĲŁ 34
MyBĂŔrČ Mym
ăĂ IĎmĂ ÉyhĂyĘwČĲ
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎř ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă CnytŔĄ nŁyB
ĲĄ gk
‘ČS
ăĚ ohywĲĂ bŇyb
ĳŇĂ iĎmĂ Mh
¡Ć ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ =lJĎmĂ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂlĘ hoÌĎhyĘ xČynÄĂ hĄ=rS
Ć ’Ğ yrĄxĞ’ĲČţ
wyS
ĎŔ ’ŇrĎlĘC ÉwynĎqĄzĘlĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘ É‘ČS
ĚÄ ohyĘ ’rąĎqĘIĂwČ : MymĲĂIĎBČ ’B
¡Ď NqĄŔzĎ 2
: MymĲĂIĎBČ ytŇĂ ’Ň¡BĎ yêĂnĘqČŔzĎ ynăĂ’Ğ MhĆŔlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ wyrĳĎTĘS
Ł Ĳ lĘC wyT
¡Ď pŇĘ S
Ł Ĳ lĘC
My¿ĂoGhČ=lkĎŇlĘ Mk
ËĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoÌĎhyĘ hŇW
ĎÁ ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą MtęĆ y’ĂrĘ Mê
ăĆ’ČwĘ 3
žC’rĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ Mx
¿Ď lĘeĂhČ ’Ch¡ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂť Mk
ĳĆŇ ynĄjřĘ mĂ hŇQĆ¡’Ą hĎ 4
Mk
ĳĆŇ yTĄbŇĘ S
Ă lĘ hŇ¡ĎlxĞĲnČ BĘ hŇQĆË’Ą hĎ Myr¿Ă’ĎS
Ę eĂhČ MyĂoGhČţ=tŇ’Ć MkĆÁlĎ yêĂlĘjČÄhĂ
: SmĆè
ĲĎ hČ ’ob¿ŇmĘ lod¡ŇGĎhČ MI¿ĎhČwĘ yêĂrČŔkŇĘ hĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ=lkĎŇwĘ NDęĄrĘIČhČ=NmĂ
Mk
ĳĆŇ ynĄpŇĘ QĂmĂ Mt
¡ŇĎ ’
Ł Syr¿ĂohwĘ MkĆŔynĄjĘmĂ Mp
ăĄŇ DĽhĘyĆ ’Chť MkĆęyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhywĲČ 5
Mê
ăĆ qĘzČxĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ lĎ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ rB
ËĆDĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ MYĎŔrĘ’Č=tŇ’Ć ÉMêĆS
Ę rĂywĲĂ 6
hŇĳĆSm
Ł tŇrăČoê rpĆŇ¡sĄ BĘ bŇCtŔJĎhČ=lJĎ tŇ’Ąť tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ wĘ rm
Łă S
Ę lĂ dŇŁ’ŔmĘ
hŇQĆ’ĄŔhĎ MyăĂoGBČ É’obŇ=yêĂlĘbŇĂ lĘ : lwř’m
ŁĲ W
Ę C Nym
¿Ă yĎ CeU
¡Ć mĂ=rCsĲ yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ 7
âlăwĘ ÉCryJÄĂ zĘtŇČ =âlĲ Mh
ąĆ yhĄŁlĲ’Ĺ MS
ĄÄ bŇĘ C Mk
ĳĆŇ êĘ’Ă hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿Ă’ĎS
Ę eĂhČ
ho¿ĎhyB
ĲČ =M’Ă yJ
ËĂ : MhĲĆlĎ Cw¡xĞêĲČS
Ę tŇĲĂ âl¿wĘ MCdŔbŇĘ ‘ČtĲŇČ âlăwĘ C‘yBĂŔS
Ę tŇČ 8
l’
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw Myhl’h ’Ch ’"s v.34 .s"tw y"k +rt ,b"d ,’"d Nkw d‘ĳĄ xb¿zml ’"s v.34
.yrq l’m
ŁW
Ę C v.6 .g"yw +h qwsp Nmql Nyy‘ : b"ydw b"d ,’"d Nkw MkĆynĄpĘQĂmĂ ’"s v.3 .gk
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ÉhoĎhyĘ SrĆoIąwČ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č MtŔĆ yW
Ă ‘Ğ rS
ăĆ ’ĞJĲČ CqB
ĳĎ dĘŇêĂ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ
dŇ‘¡Č MkĆŔynĄpŇĘ BĂ ÉSy’Ă dŇmČ‘ąĎ=âl MêęĆ ’ČwĘ Mym
ĳĂ CY‘ĞwĲČ Myl
ăĂ ŁdŇGĘ My¡ĂoG MkĆŔynĄjĘmĂ
10 ’Chť Mk
Ćę yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ű yJ
ăĂ PŇlĆĳ’Ď =PŇDĎrĘyĂ MJ
¡Ć mĂ dŇ¿xĎ ’Ć=Sy’ĲĂ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ
11 Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁSĲpŇĘ nČlĘ dŇŁ’¡mĘ Mê
¿ĆrĘmČS
Ę nĂwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ MkĆŔlĎ Mx
ăĎ lĘeĂhČ
12 ÉMê
Ć qĘbČŇdĘŇC CbŇCSęêĎ bŇoS
ă =M’Ă ű yJ
ăĂ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć hŇ¡bĎŇ hĞ’ĲČlĘ
Mh
ËĆ BĎ Mê
¿Ć nĘêČxČtŇĘ hĲĂwĘ Mk
ĳĆŇ êĘ’Ă hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿Ă’ĎS
Ę eĂhČ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyăĂoGhČ ÉrtŇĆ yÄĆBĘ
13 ho
ăĎhyĘ PŇysÁĂ oy âlÄ žyJĂ C‘ŔdĘŇê
ăĄ É‘ČodÄyĎ : Mk
ĲĆŇ BĎ Mh
¿Ą wĘ Mh
¡Ć BĎ Mt
¿ŇĆ ’ŇbĎŇC
xp
ăČŇ lĘ MkĆÁlĎ CyÄhĎwĘ Mk
ĳĆŇ ynĄpŇĘ QĂmĂ hŇQĆ¡’Ą hĎ My¿ĂoGhČř=tŇ’Ć SyrËĂohlĘ MkĆęyhĄŁlĲ’Ĺ
l‘ČmĄţ MkĆędĘŇbĎŇ’Ğ=dŇ‘Č MkĆŔynĄy‘ĲĄBĘ MynăĂnĂYĘlĂwĘ ÉMkĆŇyDĄYĂBĘ TT
ąĄ S
Ł lĘC SqĄęomlĘC
14 h
Ň eĄÄhĂwĘ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ MkĆŔlĎ Nt
ăŇČ nĎ ÉrS
Ć ’Ğ tŇ’ŇŁEŔhČ ÉhbĎŇoFhČ hŇąmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ
Mk
ăĆŇ bŇĘ bČŇlĘ=lkĎŇBĘ MêÂĆ ‘ĘdČŇywĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ ëŇrĆd¡ŇĆBĘ MoIŔhČ ÉëlĄoh yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ
MybĂęoFhČ MyrăĂbĎŇDĘhČ ű lJ
Łă mĂ dŇxÁĎ ’Ć rbĎÄDĎ ž lpŇČ nĎ=âlĲ yJ
ăĂ MkĆęS
Ę pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C
lp
¿ČŇ nĎ=âlĲ MkĆŔlĎ C’B
ăĎ É lJ
Ł hČ MkĆŔylĄ‘Ğ ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoąĎhyĘ rBĆÁDĂ rS
ĆÄ ’Ğ
15 b
Ň oFŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=lJĎ ÉMkĆŇylĄ‘Ğ ’B
ąĎ =rS
Ć ’ĞJĲČ hŇyĎęhĎwĘ : dŇxĲĎ’Ć rb
¿ĎŇ DĎ CeU
¡Ć mĂ
tŇ’Ąť MkĆęylĄ‘Ğ hoĎÁhyĘ ’ybÄĂ yĎ žNJĄ Mk
ĳĆŇ ylĄ‘řĞ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ rB
ËĆDĂ rS
¿Ć ’Ğ
ÉhbĎŇoFhČ hŇąmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ l‘ČmĄţ MkĆętŇĘ o’Ĳ odăŇymĂS
Ę hČ=dŇ‘Č ‘rĎŔhĎ rb
ăĎŇ DĎhČ=lJĎ
16 t
Ň yrĂÄBĘ=tŇ’Ć MkĆŇrĘbŇĘ ‘ĎBĘţ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ MkĆŔlĎ Nt
ăŇČ nĎ ÉrS
Ć ’Ğ tŇ’ŇŁEŔhČ
Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉMêĆdĘŇbČŇ‘ĞwĲČ MêęĆ kŇĘ lČhĞwĲČ ůMkĆŇtŇĘ ’Ć hŇăCĎYĂ rS
ăĆ ’Ğ ÈMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ
Mê
ăĆ dĘŇbČŇ’ĞwĲČ MkĆŔBĎ ÉhoĎhyĘ=PŇ’Č hŇrąĎxĎwĘ Mh
ĳĆ lĎ Mt
¡ŇĆ ywĂxĞêĲČS
Ę hĂwĘ MyrĂŔxĄ’Ğ
: Mk
ĲĆŇ lĎ Nt
¿ŇČ nĎ rS
¡Ć ’Ğ hŇbĎŔoFhČ ZrĆ’ăĎhĎ É l‘ČmĄ hŇrĎŔhĄmĘ
dk ynĄÄqĘzĂlĘ ž’rĎqĘIĂwČ hŇmĎĳĆkŇ S
Ę l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă =lJĎ=tŇ’Ć ‘ČS
ËĚ ohyĘ PŇŁsÌ’ĆIĲĆwČ
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ Cb¡Ň~ĘyČtŇĘ IĲĂwČ wyrĎŔTĘŁS
ă lĘC ÉwyTĎpŇĘ S
Ł Ĳ lĘC wyS
Ďę ’ŇrĎlĘC l’ĄÁrĎW
Ę yĂ
2 ů l’
Ą rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÈhoĎhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇJ
Ł Ĳ M‘ęĎ hĎ=lJĎ=l’Ć ‘ČS
ĚÁ ohyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
yb
ăŇĂ ’ĞwĲČ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č yb
¿ŇĂ ’Ğ xrČêËĆ MlĎŔo‘mĲĄ ÉMkĆŇytŇĄ obŇĲ ’Ğ CbąŇS
Ę yĲĎ rhĎęeĎhČ rbĆŇ‘ăĄBĘ
3 ÉMh
Ď rĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć Mk
ąĆŇ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć xuČ’ĆwĲĎţ : MyrĲĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’Ĺ Cd¡ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ roxĳnĎ
o‘ŔrĘzČ=tŇ’Ć Ébrř’w N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇBĘ otŇ¡ o’ ëŇ¿Ąlo’wĲĎ rhĎŔeĎhČ rbĆŇ‘ăĄmĄ
9

wl=Nt’w
,g"d ,b"d ,’"d Nkw MkĆylĄ’
Ğ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.15 .b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw Mywgh=lJĎ ’"s v.13
.yrq hB
Ć rĘ’ČwĎ ,bytk brĆ’ĆwĎ v.3 .dk .d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d
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24. 4–17

NêÄĄ ’ĆwĲĎ wW
ĳĎ ‘Ą=tŇ’ĆwĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ qxĎŔYĘyĂlĘ Nê
ăĄ’ĆwĲĎ : qxĲĎYĘyĂ=tŇ’Ć ol¡=NêĆ’ĆwĲĎ
: MřyĂrĲĎYĘmĂ Cd¿ŇrĘyĲĎ wyn¡ĎbĎŇC bŇq
Ł ¿ ‘ĞyĲČwĘ otŔo’ tŇS
Ć răĆlĎ Éry‘ĂW
Ą rh
ąČ =tŇ’Ć wW
ĎÁ ‘ĄlĘ
ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ MyĂrČŔYĘmĂ=tŇ’Ć PŇŁGă’ĆwĲĎ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆwĘ hŇąS
Ćm
Ł =tŇ’Ć xlČÂS
Ę ’ĆwĲĎ
MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉMkĆŇytŇĄ obŇĲ ’Ğ=tŇ’Ć ’yY
ąĂ o’wĲĎ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć ytŇĂ ’Ň¿YĄ oh rx
¡Č ’ČwĘ oBĳrĘqĂBĘ
MyS
¡Ă rĎpĲĎŇbŇĘ C bŇkĆŇr¿ĆBĘ Mk
ËĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ yrÌĄxĞ’ĲČ MyĂrČÁYĘmĂ CpÄDĘrĘIĂwČ hŇUĎĳĎh
I Č C’b
Ł ¡Ň êĎwČ
MyrĂęYĘUĂhČ Nyb
ăŇĄ C ű Mk
ăĆŇ ynĄyB
ĲĄ lpĄÁ’ĞmĲČ MW
Ć IĎÄwČ hoĎęhyĘ=l’Ć Cqă‘ĞYĘIĂwČ : PŇCsĲ=MyČ
=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą MkĆŔynĄy‘ĲĄ ÉhnĎy’ĆÄrĘêĂwČ ChiĄŔkČŇyĘwČ ÉMIĎhČ=tŇ’Ć wyl
ąĎ ‘Ď ’bĄÄIĎwČ
MkĆętŇĘ ’Ć h’băř’w : MyBĲĂrČ Mym
¿Ă yĎ rB
¡Ď dĘŇUĂbČŇ Cb¿ŇS
Ę êĲĄwČ MyĂrĳĎYĘmĂBĘ ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď
NêÄĄ ’ĆwĲĎ Mk
ĳĆŇ êĘ’Ă Cm¡xĞĲQĎ IĂwĲČ NDŔĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ăĄBĘ ÉbS
Ą oIhČ ÉyrĂm
Ł ’ĹhĲĎ ZrĆ’
ąĆ=l’Ć
MqĎIĎÄwČ : Mk
ĲĆŇ ynĄjĘmĂ Md¡ŇĄymĂS
Ę ’ČwĲĎ MYĎŔrĘ’Č=tŇ’Ć CS
ă rĘyêĲĂwČ ÉMkĆŇdĘŇyĆBĘ Mt
ąŇĎ o’
’rËĎqĘIĂwČ xlČęS
Ę IĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ MxĆ¡ĎQIĲĂwČ bŇ’ĎŔom ëŇlĆămĆ ÉrojYĂ=NBĆ ql
ąĎ BĎ
M‘ĳĎlĘbŇĂ lĘ ‘Čm
Łă S
Ę lĂ ytŇĂ yb
¡ŇĂ ’Ď âl¿wĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć lQ
¿Ą qČlĘ ro‘¡BĘ=NBĆ M‘¿ĎlĘbŇĂ lĘ
ÈNDĄrĘIČhČ=tŇ’Ć CrăbŇĘ ‘ČêĲČwČ : odĲŇ IĎmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć l~
¿Ă ’ČwĲĎ MkĆŔtŇĘ ’Ć ÉëorBĎ ëŇrĆb
ąŇĎ yĘwČ
yEĂÁrĂjĘhČwĘ yrĂÄm
Ł ’ĹhĲĎ oxyrĂyĘţ=yl
ĲĄ ‘ĞB
ĲČ Mk
ăĆŇ bĎŇ CmăxĞĲQĎ IĂwČ ůoxyrĂyĘ=l’Ć C’b
Ł ăŇ êĎwČ
: Mk
ĲĆŇ dĘŇyĆBĘ Mt
¡ŇĎ o’ Nê
¿Ą’ĆwĲĎ ys
ĳĂ CbŇyĘhČwĘ yC¡ĂxĂhĲČ yS
ĂŔ GĎrĘGĂhČwĘ ÉyêĂxĂhĲČwĘ ynęĂ ‘ĞnĲČJĘhĲČwĘ
yk
ăŇĄ lĘmČ yn¡ĄS
Ę MkĆŔynĄjĘmĂ ÉMtŇĎ o’ SrĆgąŇê
Ď Ę wČ hŇ‘ĎŔrĘ~ĂhČ=tŇ’Ć ÉMkĆŇynĄpŇĘ lĂ xl
ąČ S
Ę ’ĆwĲĎ
rS
ÌĆ ’Ğ ű ZrĆ’ăĆ MkĆÁlĎ NêÄĄ ’ĆwĲĎ : ìŇêĲĆS
Ę qČbŇĘ âl¿wĘ ì¡ŇBĘrĘxČbŇĘ âl¿ yrĳĂm
Ł ’ĹhĲĎ
Mym
ąĂ rĎJĘ Mh
ĳĆ BĎ Cb¡ŇS
Ę êĲĄwČ MtŔĆ ynĂbŇĘ =âlĲ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyrĂ‘ĎwĘ HBĎę êĎ‘ĘăgČŇ yĎ=âlĲ
hoËĎhyĘ=tŇ’Ć C’rÌyĘ hŇêÂĎ ‘ČwĘ : MylĲĂkŇĘ Ł’Ĳ Mê
¡Ć’Č MêŔĆ ‘ĘTČnĘ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ ÉMytŇĂ yzĄwĘ
CdÄbŇĘ ‘ĲĎ žrS
Ć ’Ğ MyhęĂ Łl’Ĺ=tŇ’Ć Crys
ăĂ hĎwĘ tŇĳmĆ ’Ĺb
ĲĆŇ C Mym
ăĂ tŇĎ BĘ otŇ¡ ’
Ł Cd¿ŇbŇĘ ‘ĂwĘ
‘rČÄ žM’ĂwĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć Cd¡ŇbŇĘ ‘ĂwĘ MyĂrČŔYĘmĂbŇĘ C ÉrhĎeĎhČ rbĆŇ‘ąĄBĘ MkĆÁytŇĄ obŇĲ ’Ğ
ůNCdŇŁbŇ‘ĞtĲŇČ ym
ăĂ =tŇ’Ć ÈMoIhČ Mk
ăĆŇ lĎ CrÄxĞB
ĲČ hoĎęhyĘ=tŇ’Ć dŇŁbăŇ‘Ğl
ĲČ MkĆÁynĄy‘ĲĄBĘ
ÉM’ĂwĘ rhĎŔeĎhČ rb‘ăb ÉrS
Ć ’Ğ MkĆęytŇĄ obŇĲ ’Ğ CdăŇbŇĘ ‘ĲĎ=rS
Ć ’Ğ MyhÂŁl’
Ă Ĺ =tŇ’Ć M’
ăĂ
ytŔĂ ybĄŇC yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ MY
ĳĎ rĘ’ČBĘ Myb
ăŇĂ S
Ę yĲŁ Mê
¡Ć’Č rS
¿Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ yh
ăĄŁl’Ĺ=tŇ’Ć
CnQĎŔ hŇlĎyl
ăĂ xĎ rmĆ’ŇŁIŔwČ ÉM‘ĎhĎ N‘ČIąČwČ
: hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć dŇŁb¡Ň‘ĞnĲČ
CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yJĂť : MyrĲĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’Ĺ dŇŁb¡Ň‘Ğl
ĲČ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć bŇŁz¡‘ĞmĲĄ
’wh
y’xndml ,yrq ’ybĂ’ĎwĎ ,bytk h’ĎybĂ’ĎwĎ y’br‘ml v.8 .yrqw bytk hmĎyĘrĎYĘmĂ ’"sb ,hmĎyĘrĎYĘmĂ rybs v.4
,’"d Nkw yrqw bytk rb
Ć ‘ĄBĘ y’br‘ml v.15 .yrqw bytk ’ybĂ’ĎwĎ y’br‘ml ’"n : yrq h’ĎybĂ’ĎwĎ ,bytk ’ybĂ’ĎwĎ
rb
Ć ‘ĄmĄ y"k Tw‘ymb ,yrq rb
Ć ‘ĄmĄ bytk rb
Ć ‘ĄBĘ y’xndml ,r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,d"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d
.yrqw bytk
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MydĳĂŇbĎŇ‘Ğ tŇyB
ăĄ mĂ MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Cnyt
ËŇĄ obŇ’Ğ=tŇ’ĆwĘ Cnt
ÌŇĎ ’
Ł hŇlĆÄ‘ĞUĲČhČ ž’Ch
CnrĄęmĘS
Ę IĂwĲČ hŇQĆ’ĄŔhĎ Étold
ŁŇ GĘhČ tŇotŇą ’
Ł hĲĎ=tŇ’Ć CnynĄęy‘ĄlĘ hŇăW
Ď ‘Ď rS
ÌĆ ’ĞwĲČ
CnrĘb
¡ŇČ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ MyUĂŔ‘ČhĲĎ É lk
ŁŇ bŇĘ C HbĎŔ CnkŇĘ ăČlhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉërĆDÄĆhČ=lkĎŇBĘ
ZrĆ’¡ĎhĎ bŇ¿S
Ą yŁ yrËĂm
Ł ’ĹhĲĎ=tŇ’ĆwĘ MyUęĂ ‘ČhĲĎ=lJĎ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ SrĆgÄĎ yĘwČ : MB
ĲĎ rĘqĂBĘ
rmĆ’ŇŁIÄwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ’Ch¡=yJĂ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć dŇŁbăŇ‘ĞnĲČ ÉCnxĘnÄČ ’Ğ=MGČ CnynĳĄjĎmĂ
MyS
¡Ă ŁdŇqĘ Myh
¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć dŇŁbăŇ‘Ğl
ĲČ ÉClkŇĘ CtŇĲ âlą M‘ęĎ hĎ=l’Ć ‘ČS
ĚÁ ohyĘ
yJ
ąĂ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ w’ŇŁFĲxČlĘC Mk
¡ĆŇ ‘ĞS
Ę pŇĂ lĘ ’v
¿Ď yĂ=âlĲ ’ChŔ ’oeăqČ=l’ĲĄ ’Chĳ
hŇăĎQkŇĂ wĘ ÉMkĆŇlĎ ‘rąČhĄwĘ bŇS
ĎÄ wĘ rk
ĳŇĎ nĄ yh
ăĄŁl’Ĺ Mê
¡ĆdĘŇbČŇ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉCbŇzĘ‘ČtĲŇČ
‘ČS
ĳĚ ohyĘ=l’Ć M‘¡ĎhĎ rmĆř’ŇI¿ŁwČ : Mk
ĲĆŇ lĎ bŇyT
¿Ă yhĄ=rS
Ć ’Ğ yr¡ĄxĞ’ĲČ MkĆŔtŇĘ ’Ć
ÉMêĆ’Č MydąĂŇ‘Ą M‘ęĎ hĎ=l’Ć ‘ČS
ĚÁ ohyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : dŇŁbŇĲ ‘ĞnĲČ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć yJ
¿Ă âlě
Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ otŇĳ o’ dŇŁbăŇ‘Ğl
ĲČ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć Mk
ËĆŇ lĎ Mê
¿ĆrĘxČBĘ MêÂĆ ’Č=yJĲĂ MkĆŔBĎ
ÉCFhČwĘ Mk
ĳĆŇ BĘrĘqĂBĘ rS
ăĆ ’Ğ rk
¡ĎŇ eĄhČ yh
¿ĄŁl’Ĺ=tŇ’Ć Crys
ËĂ hĎ hŇêěĎ ‘ČwĘ : MydŇĲĂ‘Ą
‘ČS
ĳĚ ohyĘ=l’Ć M‘¡ĎhĎ Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć MkĆŔbŇĘ bČŇlĘ=tŇ’Ć
tŇyrËĂBĘ ‘ČS
ÌĚ ohyĘ tŇŁrÄkŇĘ IĂwČ : ‘mĲĎS
Ę nĂ ol¡oqbŇĘ C dŇŁbŔ‘ĞnĲČ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=tŇ’Ć
É‘ČS
ĚÄ ohyĘ bŇŁêąkŇĘ IĂwČ : Mk
ĲĆŇ S
Ę BĂ Tj
¡Ď S
Ę mĂC qx
Ł ¿ olË MW
Ć ¿IĎwČ ’ChĳhČ MoIăBČ M‘¡ĎlĎ
hŇlĎŔodŇGĘ NbĆŇă’Ć ÉxuČIĂwČ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ tŇrăČoê rpĆŇ¡sĄ BĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć
: hoĲĎhyĘ SD¿ČqĘmĂBĘ rS
¡Ć ’Ğ hŇQĎŔ’ČhĲĎ tŇxČêČť Mè
ĎŔ hĎămĆ yqĂyĘwČ
CnB
ăĎ =hŇyĆhĘêĲĂ Ét’ŇEŁhČ NbĆŇą’Ć hĎ hŇeĄÄhĂ M‘ęĎ hĎ=lJĎ=l’Ć ‘ČS
ĚÁ ohyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
CnU
ĳĎ ‘Ă rB
¡Ć DĂ rS
¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ yrăĄmĘ’Ă=lJĎ tŇ’Ąť hŇ‘ęĎ mĘS
ĲĎ ’yh
ăĂ =yJĂ hŇdĎŔ‘ĄlĘ
É‘ČS
ĚÄ ohyĘ xQ
ąČ S
Č yĘwČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’ŇBĄ NCS
¡ xĞkĲČŇêĘ=Nj
ĲĆ hŇdĎŔ‘ĄlĘ ÉMkĆŇbĎŇ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ
MyrăĂbĎŇDĘhČ ÉyrĄxĞ’ĲČ yhęĂ yĘwČ
: otŇĲ lĎxĞĲnČ lĘ Sy’
¡Ă M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć
: MynĲĂS
Ď rW
Ć ‘¡ĆwĎ hŇ¿’Ď mĄ=NBĆ hoĳĎhyĘ dŇbĆŇ‘ăĆ NCn¡=NBĂ ‘ČS
¿Ě ohyĘ tŇmĎËĎwČ
I hŇQĆ’ĄŔhĎ
MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć=rhČBĘ rS
ăĆ ’Ğř xrČs¡Ć=tŇnČmĘtŇĂ BĘ otŔlĎxĞĲnČ lCbăŇgŇĘ BĂ ÉotŇ’
Ł CrąBĘqĘIĂwČ
‘ČS
ĳĚ ohyĘ ym
ăĄ yĘ lJ
Ł¡ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ dŇb
Ł ąŇ ‘ĞIĲČwČ ś: S‘ČGĲĎ=rhČlĘ NopŇ¡ ~ĘmĂ
C‘ędĘŇyĲĎ rS
ăĆ ’ĞwĲČ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMymĂyĎ CkŇyrąĂ’ĹhĲĆ rS
ĆÄ ’Ğ MynęĂ qĄEĘhČ ym
ăĄ yĘ ű lk
ŁŇă wĘ
t’
.‘"tw b"d ,’"d Nkw rS
Ć’
Ğ tlm ’lb rhăB xrs¡ ’"s v.30 .d"k qwsp Nmql Nyy‘ : CrmĘ’IŁwČ rybs v.21
NhĆBĎ lmĎ rS
Ć’
Ğ MyrĂ~ĚhČ tobrĘxČ=t’Ć MS
Ď oto’ CrbĘqĎ rS
Ć’
Ğ rb
Ć uĆBČ oê’Ă CmyW
Ă IĎwČ : qwsph hz N’k ’Ymn ‘"tb v.30
.+g +b +h ly‘l Nyy‘ : hEĆhČ MoIhČ=d‘Č MS
Ď MeĎhĂwĘ hoĎhyĘ MtĎo’ hCĎYĂ rS
Ć’
Ğ JČ MyĂrĎYĘUĂmĂ M’ĎyYĄohBĘ lGĎlĘGĂBČ l’ĄrĎW
Ę yĂ ynĄBĘ=t’Ć

394

‘Vwhy

24. 32–33

PŇsĄoyţ tŇomăYĘ‘Č=tŇ’ĆwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂlĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ=lJĎ tŇ’Ąť
tŇqăČlĘxĆBĘ ůMkĆŇS
Ę bŇĂ CrăbŇĘ qĲĎ ÈMyĂrČYĘUĂmĂ ű l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ ClÄ‘ĹhĲĆ=rS
Ć ’Ğ
hŇă’Ď mĄBĘ Mk
¡ĆŇ S
Ę =ybĲŇĂ ’Ğ rom¿xĞ=ynĲĄBĘ tŇË’Ą mĄ bŇq
Ł Ë ‘ĞyĲČ hŇÌĎq
n Ď rS
ĆÄ ’Ğ hŇdęĆv
Ď hČ
tŇĳmĄ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ=NB
ĲĆ rz¿Ď‘ĎlĘ’ĆwĘ : hŇĲlĎ xĞĲnČ lĘ PŇ soy=yn
¡Ą ĲĄ bŇĘ lĂ Cy¿hĘIĲĂwČ hŇĳTĎ yW
Ă qĘ
ś: MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć rh
¿Č BĘ ol¡=NêČnĂ rS
¿Ć ’Ğ onŔBĘ sx
ăĎ nĘyjĲĂ Ét‘ČbŇĘ gŇĂ BĘ otę’
Ł CrăBĘqĘIĂwČ
G

wyYxw .]+w h"l hy‘Vy[ Ml’ NwVl Nrtw Nmysw .VVw MyVmxw yw’m VV ‘Vwhy rpsd yqwsp Mwks
l’qzxy[ y"y dy yl‘ htyh Nmysw rV‘ h‘br’ wyrdsw .]w"k g"y ‘Vwhy[ hpYmh tmr=d‘ NwbVxmw
Ndryh t’ l’rVy ynb wrb‘Vm hnV ‘bVw MyrV‘ rpsh twnV .MynVw MyrV‘ wytwqspw .]+’ z"l
.‘Vwhy tmV d‘ dysxh ‘Vwhy ymyb

The number of the verses of the book of Joshua is 656; and the sign is, And
the tongue of the dumb SHALL SING [Isa 35:6]. And its middle point is, And
from Heshbon unto Ramath-mizpeh [Jos 13:26]. And its sedarim are 14; and the
sign is, THE HAND of the Lord was upon me (y = 10, d = 4; Ezek 37:1]. And
its peseqot are 22. The years of the book are 27 years from the crossing of the
children of Israel in the days of Joshua the pious unto the death of Joshua.

NhĄkČyĘwČ MkĎotBĘ ChC’v
Ď IĂwČ hoĎhyĘ Nor’
Ğ =t’Ć l’ĄrĎW
Ę yĂ ynĄBĘ CxqĘlĎ ’ChhČ MoIbČC : Myqwsph wl’ N’k w’Ymn ‘"tb v.33
CdbĘ‘ČIČwČ ory‘ĂlĘC omoqmĘlĂ Sy’Ă CklĘhĎ l’ĄrĎW
Ę yĂ ynĄbĘC : ol=rS
Ć’
Ğ h‘ĎbĘGĂBČ rb
Ą uĎIĂwČ otom d‘Č wybĂ’Ď rzĎ‘ĎlĘ’Ć txČêČ sxĎnĘjĂ
ëlĆmĆ NolgĘ‘Ć dyČBĘ MyhĂŁl’
Ĺ MrĄJĘmĘIĂwČ MhĆytĄobybĂsĘ rS
Ć’
Ğ MyĂoGhČ yhĄŁl’
Ĺ=t’ĆwĘ torêĎS
Ę ‘ČhĎ=t’ĆwĘ hrĎS
Ą’
Ğ hĎ=t’Ć l’ĄrĎW
Ę yĂ ynĄbĘ
.d"y d‘ b"y Nm +g MyTpV Nyy‘ : hnĎS
Ď hrĄW
Ę ‘Ć hnĆomS
Ę MhĆylĄ‘Ğ rW
Č IĎwČ b’Ďom

32

33
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’ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyB
ĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCl’ĞS
Ę IĂwČĲ ‘ČS
ĚŔ ohyĘ tŇomă ÉyrĄxĞ’ĲČ yhęĂ yĘwČ
2
3

4

5
6
7

8
9
10

11
12

13
14

15

16

ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : oBĲ MxĆ¿ĎQhĂlĘ hŇ¡ĎQxĂêĘBČ ynËĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ=l’Ć CnQ
ÌĎ =hŇlĆ‘ĞyĲČ ym
ăĂ
žhdĎŇChyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : odĲŇ yĎBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć yêĂt
¿ŇČ nĎ hŇËĄh
e řĂ hŇĳĆl‘ĞyĲČ hŇdăĎŇChyĘ
yê
ÌĂ kŇĘ lČhĲĎwĘ ynĂŔ‘ĞnĲČJĘB
ĲČ ÉhmĎxĞĲQĎ nĲĂwĘ ylĂęrĎřŁgŇĲ bŇĘ yêăĂ’Ă hŇÌĄl‘Ğ wyxÁĂ ’Ď No‘ÄmĘS
Ă lĘ
Nê
ÌĄ IĂwČ hŇdĎŔChyĘ l‘ČIăČwČ : No‘ĲmĘS
Ă oê¡’Ă ëŇlĆ¿ĄwČ
I ìŇĳĆlrĎogŇĲ BĘ ì¡ŇêĘ’Ă ynËĂ’Ğ=MgČŇ
Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ qzĆbĆŔBĘ MCJăIČwČ MdĳŇĎyĎBĘ yE¡ĂrĂjĘhČwĘ yn¿Ă‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ
yn¡Ă‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’Ć CJěIČwČ oBĳ Cm¡xĞĲQĎ IĲĂwČ qzĆbĆŔBĘ ÉqzĆbĆÄ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ=tŇ’Ć C’YĘmĘIĂwČţĲ : Sy’ĲĂ
CYŔ~ĘqČyĘwĲČ otŔ’
Ł CzăxĞ’ŇIĲŁwČ wyrĳĎxĞ’ĲČ CpŇ¡ DĘrĘIĂwĲČ qzĆbĆŔ ynĂdă
ŁŇ ’Ğ ÉsnĎIĎÄwČ : yEĲĂrĂjĘhČ=tŇ’ĆwĘ
MykÃĂ lĎmĘ ű My‘ăĂbŇĘ S
Ă qzĆbĆę=ynĂŁdĲŇ ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : wyl
ĲĎ gŇĘ rČwĘ wyd¡ĎŇyĎ tŇon¿h
Ł BĘ=tŇ’Ć
ynĂŔxĎlĘS
Ě tŇxČê
ăČ ÉMyTĂuĘlČmĘ CyąhĎ MyYęĂ ~ĎqĚmĘ MhĆÁylĄgŇĘ rČwĘ MhĆÄydŇĄyĘ žtonh
Ł BĲĘ
: MS
ĲĎ tŇmĎ¿IĎwČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ Ch’
¿Ě ybŇĂ yĘwČ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ yl
¡Ă =MQČS
Ă NJ
¿Ą ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ
HtŔĎ o’ CdăŇJĘlĘIĂwČ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉhdĎŇChyĘ=ynĲĄbŇĘ CmąxĞĲQĎ IĂwČ
ynăĄBĘ ÉCdŇrĘyĲĎ rxČę’ČwĘ : S’ĲĄbĎŇ Cx¿QĘS
Ă ry‘¡ĂhĎ=tŇ’ĆwĘ bŇrĆx
ĳĎ=ypŇĂ lĘ hĎCJ¡IČwČ
ëŇlĆăĄwČ
I : hŇĲlĎ pĄŇè
Ę hČwĘ bŇgĆŇ¡eĆhČwĘ rhĎŔhĎ bŇăS
Ą oy ynĳĂ‘ĞnĲČJĘB
ĲČ Mx
¡Ą QĎhĂlĘ hŇdĎŔChyĘ
tŇăyČrĘqĂ Myn¡ĂpĎŇlĘ Nor¿bŇĘ xĆ=MS
ĲĄ wĘ NorŔbŇĘ xĆBĘ bŇăS
Ą oIhČ ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ=l’Ć hŇdĎęChyĘ
Mè
ĎŔ mĂ ëŇlĆăĄwČ
I : ymĲĎlĘêČ=tŇ’ĆwĘ Nm
¡Č yxĂ’Ğ=tŇ’ĆwĘ yS
¿Č S
Ą =tŇ’Ć CJËIČwČ ‘B
ĳČ rĘ’Č
bŇlĄŔJĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : rpĆŇsĲĄ=tŇyČrĘqĂ Myn¡ĂpĎŇlĘ ryb
¿ŇĂ DĘř=MS
ĲĄ wĘ ryb
ĳŇĂ DĘř yb
¡ŇĄ S
Ęř oyĲ=l’Ć
yê¡ĂbŇĂ hŇ¿sĎ kŇĘ ‘Č=tŇ’Ć olË yêĂt
¿ŇČ ĲnĎ wĘ HdĳŇĎkĎŇlĘC rpĆŇ¡sĄ =tŇyČrĘqĂ=tŇ’Ć hŇ¿JĆ yČ=rS
Ć ’Ğ
CeU
ĳĆ mĂ NT
Ł ă uĎhČ bŇ¡ĄlkĎŇ yx
¿Ă ’Ğ znČŔqĘ=NBĆ l’
ăĄ ynĂtŇĘ ‘Ď ÉHdĎŇJĘlĘIĂwĲČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ
ÉChtÄĄ ysĂêĘwČ H’ĎęobŇBĘ yh
ăĂ yĘwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ oê¡bŇĂ hŇ¿sĎ kŇĘ ‘Č=tŇ’Ć olË=NêĆIĲĂwČ
Hl
¿Ď =rmĆ’ŇIĲŁwČ romĳxĞhĲČ l‘ăČmĄ xn
¡ČYĘêĂwČ hŇdŔĆv
Ď hČ ÉhĎybÄĂ ’Ď=tŇ’ĲĄřmĄ lo’ąS
Ę lĂ
ÉbgĆŇeĆÄhČ ZrĆ’
ąĆ yJ
ăĂ hŇkĎęrĎbŇĘ yQ
ăĂ =hŇbĎŇhĲĎ olÁ rmĆ’Ňê
Ł Ä wČ : ëŇĲQĎ =hŇmČ bŇ¡ĄlJĎ
tŇyQĂŔ‘Ă tŇŁQăGĚ tŇ’Ąť bŇlĄęJĎ Hl
ăĎ =NêĆIĂwČ MyĂm
ĳĎ tŇŁQăGĚ yl
¡Ă hŇê
¿Ď tŇČ ĲnĎ wĘ ynĂêŔĎ tŇČ nĘ
ClÄ‘Ď hŇS
ĆÁ m
Ł NtÄĄ x
Ł žynĂyqĄ ynăĄbŇĘ C
: tŇyêĲĂxĘêČ tŇŁQ¿GĚ tŇ¡’Ą wĘ
ry‘m
yb
ĄS
Ę oy ’"s v.11

.z"dw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ylĂrĎogbĘ ’"s v.3 .w"dw b"d ,’"d Nkw heĄhĂwĘ ’"s v.2 .’
.=t’Ćm
ĲĄ ’"s v.14 .rsx rbĂDĘ ’"s v.11 .’lm

sŘ1
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1. 17–30

bŇgĆŇănĆBĘ rS
¡Ć ’Ğ hŇdĎŔChyĘ rB
ăČ dĘŇmĂ hŇdĎŔChyĘ ynăĄBĘ=tŇ’Ć ÉMyrĂmĎêĘhČ ry‘ąĂmĄ
CJěIČwČ wyxĂŔ’Ď No‘ămĘS
Ă =tŇ’Ć ÉhdĎŇChyĘ ëŇlĆąĄwČ
I : M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć bŇS
Ć ¿ĄwČ
I ëŇlĆ¡ĄwČ
I dŇrĳĎ‘Ğ
ry‘¡ĂhĎ=MS
ĲĄ =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘIĂwČ HtŔĎ o’ CmyrăĂxĞIĲČwČ tŇĳČpŇ YĘ bŇăS
Ą oy yn¡Ă‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’Ć
Nol¡qĘS
Ę ’Č=tŇ’ĲĆwĘ HlĎŔCbŇGĘ=tŇ’ĆwĘ hŇăĎ‘
E Č=tŇ’Ć ÉhdĎŇChyĘ dŇŁJąlĘIĂwČ : hŇmĲĎrĘxĎ
hŇdĎŔChyĘ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ yh
ąĂ yĘwČ : Hl
ĲĎ CbŇGĘ=tŇ’ĆwĘ Nor¡qĘ‘Ć=tŇ’ĆwĘ HřĳĎlCbŇGĘ=tŇ’ĆwĘ
bŇkĆŇr¿Ć=yJĂ qmĆ‘ĄŔhĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=tŇ’Ć ÉSyrĂohlĘ śâlą yJ
ăĂ rh
ĳĎhĎ=tŇ’Ć SrĆI¡ŁwČ
SrĆoIăwČ hŇĳĆSm
Ł rB
ăĆ DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ NorŔbŇĘ xĆ=tŇ’Ć ÉblĄkŇĎ lĘ CnąêĘIĂwČ : MhĲĆlĎ lz¡ĆrĘBČ
âl¿ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ bŇăS
Ąř yŁ ÉysĂCbŇyĘhČ=tŇ’ĆwĘ : qnĲĎ‘ĞhĲĎ yn¿ĄBĘ hŇ¡S
Ď ŁlS
Ę =tŇ’Ć Mè
ĎŔ mĂ
MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉNmĂyĎnĘbŇĂ ynąĄBĘ=tŇ’Ć ysÁĂ CbŇyĘhČ bŇS
Ć IÄĄwČ Nm
ĳĂ yĎnřĘ bŇĂ ynăĄBĘ CSyr¡Ăoh
l’
ĳĄ ÍtŇyB
ĲĄ Mh
¡Ą =MGČ PŇ soy=t
ËĄ Ň yřb
ĲĄŇ ClÌ‘ĞIĲČwČ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č
Myn¡ĂpĎŇlĘ ry‘¿ĂhĎ=MS
ĲĄ wĘ l’
ĳĄ ÍtŇyb
ĲĄŇ BĘ PŇ soy=t
¡Ą Ň yb
ĲĄŇ Cryt¿ĂŇIĎwČ : MUĲĎ‘Ă ho¡ĎhywĲČ
Cn’
ąĄ rĘhČ olę CrmĘ’ŇIăŁwČ ry‘ĳĂhĎ=NmĂ ’Y
ăĄ oy Sy’
¡Ă MyrĂŔmĘè
Ł ă hČ ÉC’rĘIĂwČ : zClĲ
’řobăŇmĘ=tŇ’Ć ÉM’ĄrĘIČwČ : dŇsĆxĲĎ ì¡ŇUĘ‘Ă CnyW
¿Ă ‘ĎwĘ ry‘ŔĂ hĎ ’obăŇmĘ=tŇ’Ć É’nĎ
oê¡xĘjČS
Ę mĂ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ Sy’
¿Ă hĎ=tŇ’ĆwĘ bŇrĆx
ĳĎ=ypŇĂ lĘ ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć CJ¿IČwČ ry‘ŔĂ hĎ
zClŔ ÉHmĎS
Ę ’rąĎqĘIĂwČ ry‘ęĂ NbĆŇăIĂwČ Myê
ĳĂ xĂhĲČ ZrĆ’¡Ć Sy’ĂŔhĎ ëŇlĆăĄwČ
I : CxQ
ĲĄ S
Ă
hŇè
Ćę nČmĘ SyrăĂoh=âlĲwĘř
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č HmĎŔS
Ę ’Chă
ÉbVřy=tŇ’ĆwĘ ůhĎytŇĆ nĲŁBĘ=tŇ’ĆwĘ ëŇăČn‘řĘ êČ=tŇ’ĆwĘ ÈhĎytŇĆ onĲBĘ=tŇ’ĆwĘ N’
ăĎ S
Ę =tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć
yb
¿ŇĄ S
Ę oyĲ=tŇ’ĆwĘ hĎytŔĆ nŁBĘ=tŇ’ĆwĘ ÉM‘ĎlĘbŇĘ yĂ yb
ąŇĄ S
Ę oyĲ=tŇ’ĆwĘ hĎytęĆ onBĘ=tŇ’ĆwĘ rodÁ
ÉyhĂyĘwČĲ : tŇ’ŇEĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎBĎ tŇbĆŇ¡S
Ć lĎ ynĂŔ‘ĞnĲČJĘhĲČ É l’ĆoIÄwČ hĎyt
ĳŇĆ onBĘ=tŇ’ĆwĘ oD¡gŇĂ mĘ
: oSĲyrĂohĲ âl¿ Syr¡ĄohwĘ sm
ĳČ lĎ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’Ć MW
Ć ¿IĎwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ qzăČxĎ=yJĲĂ
rzĆĳgŇB
Ď Ę bŇăS
Ą oIhČ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’Ć SyrĂŔoh âlă ÉMyĂrČÄpŇĘ ’ĆwĘ
ÉSyrĂoh âlą Nl
Ěę CřbŇzĘ
: rzĆgĲĎŇBĘ oB¡rĘqĂBĘ ynËĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ bŇS
Ć ÌĄwČ
I
Cy¡hĘIĲĂwČ oBŔrĘqĂBĘ ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ bŇS
Ć ąĄwČ
I lŁlĳhĞĲnČ yb
¡ŇĄ S
Ę oyĲ=tŇ’ĆwĘ NorŔTĘqĂ yb
ăŇĄ S
Ę oyĲ=tŇ’Ć
sml
Nyy‘ : s"t Nkw SyrĂoh ’l ’"sbw ,r"tw ‘"t ,+rt Nkw SyrĂohlĘ ClkĘyĎ âl ’"s v.19 .ypr hŇlĎCbgĘ yllhb v.18
yb
ĄS
Ę yŁ ’"sb ,yrq yb
ĄS
Ę yŁ ,bytk bS
Ą yŁ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.21 .g"lw ’"l ,+l ,T"k ,z"k qwsp
,z"T ‘Vwhy Nyy‘ : ‘"t Nkw =ynĄbĘ ’"s v.22 .g"m w"T ‘Vwhy Nyy‘ : ydĎChyĘ l"n v.21 .b"d Nkw yrqw bytk
l’ĄtĘyb
Ą BĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.23 .hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22 .d"y ,z"y ,+d
’"sb v.27 .w"Td Nkw rsx ’b
Ł mĘ +b Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb ’lm Nk v.25 .hlm ’dx
bS
Ą yŁ v.27 .’"k b"y ‘Vwhy Nyy‘ : T"dw w"d ,g"d Nkw ënĎ‘ĞêĲČ ’"s v.27 .âl ’"s v.27 .’qsp N’k Ny’
Nk v.30 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.29 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk yb
ĄS
Ę yŁ ’"sb ,yrq yb
ĄS
Ę yŁ ,bytk
.w"Td Nkw ’lm +l wyl‘ rsmnw NClCbzĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
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=tŇ’ĆwĘ oJŔ‘Č yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=tŇ’Ć ÉSyrĂoh âlą rS
Ąę ’Ď
: smĲČlĎ
qyp
¡ŇĂ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ hŇBĎŔlĘxĆ=tŇ’ĆwĘ ÉbyzĂkŇĘ ’Č=tŇ’ĆwĘ bŇąĎlxĘ’Č=tŇ’ĆwĘ NodŇĳyYĂ yb
¡ŇĄ S
Ę oyĲ
32 yJ
¡Ă ZrĆ’ĳĎhĎ yb
ăŇĄ S
Ęř yĲŁ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘhĲČ bŇrĆq¿ĆBĘ yrĂŔS
Ą ă’Ď hĎ ÉbS
Ć IÄĄwČ : bŇŁxĲrĘ=tŇ’ĆwĘ
33 =t
Ň yb
ĲĄŇ yb
ąŇĄ S
Ę yĲŁ=tŇ’Ć SyrĂÂoh=âlĲ ylĂęêĎpŇĘ nČ
: oSĲyrĂohĲ âl¿
ZrĆ’ĳĎhĎ yb
ăŇĄ S
Ęř yĲŁ yn¡Ă‘ĞnĲČJĘhĲČ bŇrĆq¿ĆBĘ bŇS
Ć IěĄwČ tŇnĎŔ‘Ğ=tŇyb
ĲĄŇ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=tŇ’ĆwĘ ÉSmĆS
ĆÄ
34 yr
ËĂm
Ł ’ĹhĲĎ CYÌxĞlĘIĂwČ : smĲČlĎ Mh
¡Ć lĎ Cy¿hĎ tŇnĎŔ‘Ğ tŇyb
ăŇĄ C ÉSmĆS
ĆÄ =tŇyb
ĲĄŇ yb
ąŇĄ S
Ę yĲŁwĘ
35 ÉyrĂm
Ł ’ĹhĲĎ l’ĆoIąwČ : qmĆ‘ĲĄlĎ tŇdŇĆr¿ĆlĎ on¡tŇĎ nĘ âl¿=yJĂ hŇrĎh
ĳĎhĎ Nd¡ĎŇ=ynĄBĘ=tŇ’Ć
PŇsĄŔoy=tŇyB
ĲĄ dŇyăČ ÉdBČkŇĘ êĂwČ Myb
ĳŇĂ lĘ‘ČS
ĲČ bŇĘ C Nol¡IĎ’ČBĘ srĆxĆŔ=rhČBĘ tŇbĆŇăS
Ć lĎ
36 : h
Ň lĎ‘ĘmĲĎwĎ ‘lČ¡iĆ hČmĲĄ MyB
ĳĂ rČqĘ‘Č hŇ¡Ąl‘ĞUĲČmĲĂ yrĂŔŁm’ĹhĲĎ É lCbŇgŇĘ C : smĲČlĎ Cy¡hĘIĲĂwČ
b
MykĳŇĂ B
Ł hČ=l’Ć lG
¡ĎlĘGĂhČ=NmĂ hoËĎhyĘ=ëŇ’ČlĘmČ l‘ČIÌČwČ
ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć ’yb
ąŇĂ ’ĎwĲĎ MyĂrČęYĘUĂmĂ MkĆÁtŇĘ ’Ć hŇlĆÄ‘Ğ’ĲČ žrmĆ’ŇIŁwČ
yt
ËŇĂ yrĂBĘ rp
ÌŇĄ ’Ď=âlĲ rmČě’
Ł wĲĎ MkĆŔytŇĄ ŁbăŇ’ĞĲlČ ÉyêĂ‘ĘBČÄS
Ę nĂ rS
ąĆ ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ=l’Ć
2 t
Ň ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ ÉybĄŇS
Ę yĲŁlĘ ÉtyrĂbŇĘ CtŇą rĘkŇĘ tŇĂ =âlĲ MêęĆ ’ČwĘ : Ml
ĲĎ o‘lĘ Mk
¡ĆŇ êĘ’Ă
3 Mg
ăČŇ wĘř : MtĲŇĆ yW
Ă ‘Ğ tŇ’ŇEŁ¿=hŇmČ yl
¡Ă oqBĘ Mê
¿Ć‘ĘmČS
Ę =âlĲwĘ NCYĳê
Ł êĂ Mh
¡Ć ytŇĄ oxĲBĘzĘmĂ
MhĆŔyhĄŁlă’ŇwĄ MyDĂŔYřĂ lĘ ÉMkĆŇlĎ CyąhĎwĘ Mk
ĳĆŇ ynĄjřĘ mĂ Mt
¡ŇĎ o’ Sr¿ĄgĎŇ’Ğ=âlĲ yêĂrĘmČŔ’Ď
4 Myr
ăĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ ëŇą’Č lĘmČ rBÂĄ dČŇJĘ yhęĂ yĘwČ : SqĲĄomlĘ Mk
¡ĆŇ lĎ Cy¿hĘyĲĂ
: CJĲbŇĘ IĂwČ Ml
¡Ď oq=tŇ’Ć M‘ËĎhĎ C’¿W
Ę IĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yn¡ĄBĘ=lJĎ=l’ĲĆ hŇQĆ’ĄŔhĎ
5
: hoĲĎhyl
ĲČ MS
¡Ď =CxBĘzĘIĂwČ MykĳŇĂ B
Ł ’Ch¡hČ Moq¿UĎhČ=MS
ĲĄ C’ËrĘqĘIĂwĲČ
6 ot
Ň¡ lĎxĞĲnČ lĘ Sy’
¿Ă l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CkÌŇlĘIĲĄwČ M‘ĳĎhĎ=tŇ’Ć ‘ČS
¡Ě ohyĘ xQ
¿Č S
Č yĘwČ
7 ‘
ČS
ĳĚ ohřyĘ ym
ăĄ yĘ lJ
Ł¡ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉM‘ĎhĎ CdŇąbŇĘ ‘ČIĲČwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć tŇS
Ć r¿ĆlĎ
rS
ăĆ ’Ğ ‘ČCSŔohyĘ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMymĂyĎ CkŇyrąĂ’ĹhĲĆ rS
ĆÄ ’Ğ MynęĂ qĄEĘhČ ym
ăĄ yĘ ű lk
ŁŇă wĘ
8 t
Ň mĎËĎwČ
I : l’ĲĄrĎW
Ę yĂlĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğř lodŔGĎhČ ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ą ‘ĞmĲČ=lJĎ tŇă’Ą C’ęrĎ
9 Éot
Ň o’ CrąBĘqĘIĂwČ : MynĲĂS
Ď rW
Ć ‘¡ĆwĎ hŇ¿’Ď mĄ=NBĆ hoĳĎhyĘ dŇbĆŇ‘ăĆ NCn¡=NBĂ ‘ČS
¿Ě ohyĘ
: S‘ČGĲĎ=rhČlĘ NopŇ¡ ~ĘmĂ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć rh
ăČ BĘ srĆx
¡řĆ =tŇnČmĘtŇĂ BĘ otŔlĎxĞĲnČ lCbăŇgŇĘ BĂ
10 rx
ĄÁ ’Č roDÄ žMqĎIĎwČ wyt
ĳŇĎ obŇ’Ğ=l’Ć CpŇ¡ sĘ’ĆĲnĆ ’ChŔhČ roDăhČ=lJĎ ÉMgČŇwĘ
31

Mhyrx’

.qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .b .r"tw ‘"t Nkw bS
Ą yŁ ’"s v.33 .r"tw ‘"t Nkw bS
Ą yŁ ’"s v.32
y’xndml v.7 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw MyrĂYĎlĘ ’"s v.3 .b"dw ’"d Nkw MkĆynĄpĘQĂmĂ ’"s v.3 .MGČ rybs v.3
,+n T"y ‘Vwhy Nyy‘ : r"tw s"t Nkw xrČsĆ ’"s v.9 .r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw rS
Ć’
Ğ wČ ’"s v.7 .’lm ‘ČCSohyĘ
.+l d"k
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2. 11–3. 3

hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇW
ĆŔ ‘ĞUĲČhĲČ=tŇ’Ć ÉMgČŇwĘ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉC‘dĘŇyĲĎ=âl rS
ąĆ ’Ğ MhĆęyrĄxĞ’ĲČ
ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ=tŇ’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CW
Ì ‘ĞIĲČwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂlĘ 11
MtęĎ obŇ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ=tŇ’Ć CbÂzĘ‘ČIĲČwČ : MylĲĂ‘ĎBĘhČ=tŇ’Ć Cd¡ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ hoĳĎhyĘ 12
MyrĂęxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ű yrăĄxĞ’ĲČ CkÂlĘIĲĄwČ ůMyĂrČYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈMtŇĎ o’ ’yY
ăĂ oUhČ
=tŇ’Ć Cs‘¡ĂkŇĘ IČwČ Mh
ĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČS
Ę IĲĂwČ MhĆŔytŇĄ obăŇybŇĂ sĘ ÉrS
Ć ’Ğ ÉMyUĂ‘ČhĲĎ yh
ąĄŁl’ĹmĲĄ
PŇą’Č =rxČIĲĂwČ : tŇorĲêĎS
Ę ‘Čl
ĲĎ wĘ l‘ČB
¡Č lČ Cd¿ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć Cb¡ŇzĘ‘ČIĲČwČ : hoĲĎhyĘ 13, 14
dŇąyČBĘ MrĄ
Â JĘmĘIĂwĲČ Mt
ĳŇĎ o’ CiS
Ł ¡ IĎwČ MysĂŔS
Ł =dŇyČBĘ ÉMnĄêĘIĂwĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉhoĎhyĘ
ű lk
ŁŇă BĘ : MhĲĆybĄŇyĘo’Ĳ yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇm
Ł ¡ ‘Ğl
ĲČ dŇo‘Ŕ ClăkŇĘ yĲĎ=âlwĘ bŇybĂŔiĎmĂ ÉMhĆybĄŇyĘo’Ĳ 15
hoĎŔhyĘ rB
ăĆ DĂ ÉrS
Ć ’ĞJĲČ hŇ‘ĎŔrĎlĘ MB
ăĎ =hŇtŇĎ yĘhĲĎ ÉhoĎhyĘ=dŇyČ C’ęYĘyĲĎ rS
ăĆ ’Ğ
MyT
ĳĂ pŇĘ ŁSĲ ho¡ĎhyĘ MqĆ¿IĎwČ : dŇŁ’ĲmĘ Mh
¡Ć lĎ rYĆ¿ĄwČ
I Mh
ĳĆ lĎ ho¡ĎhyĘ ‘B
¿Č S
Ę nĂ rS
ËĆ ’ĞkĲČŇwĘ 16
CnęzĎ yJ
ăĂ C‘mĄŔS
Ď âlă ÉMhĆyTĄpŇĘ ŁSĲ=l’Ć Mg
ąČŇ wĘ : MhĲĆysĄS
Ł Ĳ dŇI¡ČmĂ MC‘ŔyS
Ă oIăwČ 17
rS
ĆÄ ’Ğ ëŇrĆDÁĆhČ=NmĂ rhĄęmČ Crs
ăĎ Mh
ĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČS
Ę IĲĂwČ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ
MyqÄĂ hĄ=ykĲŇĂ wĘ : Nk
ĲĄŇ CW‘¿Ď=âl ho¡ĎhyĘ=tŇwĲŁYĘmĂ ‘Čm
Ł¿ S
Ę lĂ Mt
ËŇĎ obŇ’Ğ CkÌŇlĘhĲĎ 18
dŇIăČmĂ ÉM‘ĎyS
Ă ohĲwĘ TpĄŔè
Ł hČ=M‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇąĎh
y Ď wĘ ůMyTĂpŇĘ S
Ł Ĳ ÈMhĆlĎ ű ho¿ĎhyĘ
Mh
¡Ć yYĄxĞŁlĲ yn¿ĄjĘmĂ MtŔĎ qĎ’ĞĲeČ mĂ ÉhoĎhyĘ Mx
ąĄ eĎyĂ=yJĲĂ Tp
ĳĄŇ oèhČ ym
ăĄ yĘ lJ
Ł¡ MhĆŔybĄŇyĘ’
ŁĲ
MtŔĎ obŇ’ĞmĲĄ CtŇyx
ăĂ S
Ę hĂwĘ ÉCbŇS
ĚÄ yĎ TpĄęoèhČ tŇomăBĘ ű hŇăyĎhĎwĘ : MhĲĆyqĄxĞdĲŁŇ wĘ 19
âlą Mh
ĳĆ lĎ tŇwăŁxĞêĲČS
Ę hĂlĘC Md¡ĎŇbŇĘ ‘ĎlĘ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ tŇkĆŇlĆęlĎ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ ho¡ĎhyĘ PŇ¿’Č =rxČIĲĂwČ : hŇS
ĲĎ uĎhČ MJ
¡Ď rĘDČmĂC MhĆŔylĄlĘ‘ČU
ăČ mĂ ÉClyjÄĂ hĂ 20
ytŇĂ yCăĂYĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉytŇĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć hŇEĆęhČ yoGăhČ CrÁbŇĘ ‘ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ žN‘ČyČ rmĆ’ŇŁIęwČ
Syr¿ĂohlĘ PŇysĂŔo’ âlă ÉynĂ’Ğ=MGČ : ylĲĂoqlĘ C‘¡mĘS
ĲĎ âl¿wĘ MtŔĎ obŇ’Ğ=tŇ’Ć 21
tŇoi¿nČ N‘Čm
ËČ lĘ : tŇŁmĲIĎwČ ‘ČS
¡Ě ohyĘ bŇ¿Č‘
z Ď=rS
Ć ’Ğ MyËĂoGhČ=NmĂ Mh
ĳĆ ynĄjĘmĂ Sy’
¡Ă 22
rS
ËĆ ’ĞJĲČ MřBĎę tŇkĆŇăĆllĎ hoĎÁhyĘ ëŇrĆDÄĆ=tŇ’Ć žMhĄ MyrăĂmĘS
Ł Ĳ hĞ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć MB
¡Ď
yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyăĂoGhČ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ xe
ąČIČwČ : âlĲ=M’Ă Mt
¡ŇĎ obŇ’Ğ Cr¿mĘS
ĲĎ 23
hŇQĆą’Ą wĘ
: ‘ČS
ĲĚ ohyĘ=dŇyČBĘ Mn
¡ĎtŇĎ nĘ âl¿wĘ rh
ĳĄmČ MS
¡Ď yrĂohĲ g
rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ’Ąť l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć MB
¡Ď tŇoi¿nČlĘ hoĎŔhyĘ xČyeăĂhĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ
=ynĲĄBĘ tŇorăD
Ł tŇ‘ČDČť ÉN‘ČmÄČ lĘ qrČę : N‘ČnĲĎJĘ tŇom¿xĞlĘmĂ=lJĎ tŇ¡’Ą C‘ŔdĘŇyĲĎ=âl 2
ű tŇS
Ć ămĄ xĞ : MC‘ĲdĎŇyĘ âl¿ Myn¡ĂpĎŇlĘ=rS
Ć ’Ğ qr¿Č hŇĳmĎ xĎlĘmĂ Md¡ĎŇUĘlČlĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ 3
ynrs
.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk HBĎ ’"sb ,HBĎ rybs v.22
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NonĳbĎŇQĘhČ rh
ăČ bŇ¡S
Ą Ły yCĂŔxĂăhČ wĘ ynĂŔŁdŇy~
ăĂ hČwĘ ÉynĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ=lkĎŇwĘ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄrĘsČ
=tŇ’Ć MB
¡Ď tŇoi¿nČlĘ CyěhĘIĲĂwČ : tŇmĲĎxĞ ’ob¿ŇlĘ dŇ‘¡Č NomŔrĘxĆ l‘ČB
ăČ ÉrhČmĄ
Mt
¡ŇĎ obŇ’Ğ=tŇ’Ć hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇwăŁYĘmĂ=tŇ’Ć ÉC‘mĘS
Ę yĂhĞ tŇ‘ČdČęlĎ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
ÉyrĂm
Ł ’ĹhĲĎwĘ yê
ąĂ xĂhĲČ ynĳĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ bŇrĆqăĆBĘ Cb¡ŇS
Ę yĲĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ C : hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ
=tŇ’ĆwĘ MyS
ĂŔ nĎlĘ ÉMhĆlĎ Mh
ąĆ ytŇĄ onĲBĘ=tŇ’Ć CxÄqĘIĂwČ : ysĲĂCbŇyĘhČwĘ yC¡ĂxĂhĲČwĘ yEĂŔ rĂjĘhČwĘ
: MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ=tŇ’Ć Cd¡ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ Mh
ĳĆ ynĄbŇĘ lĂ CnătŇĘ ĲnĎ Mh
¡Ć ytŇĄ onĲBĘ
hoăĎhyĘ=tŇ’Ć Cx¡JĘS
Ę IĂwĲČ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ=tŇ’Ć l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CWÄ‘ĞIĲČwČ
ÉhoĎhyĘ PŇą’Č =rxČIĲĂwČ : tŇorĲS
Ą ’ĞřhĲĎ=tŇ’ĆwĘ Myl
¡Ă ‘ĎBĘhČ=tŇ’Ć Cd¿ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ
MyĂrĳĎhĞĲnČ MrăČ’Ğ ëŇlĆ¡mĆ MyĂtŔČ ‘ĎS
Ę rĂ NS
ăČ CJ ÉdyČBĘ MrĄęJĘmĘIĂwĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ
Cqą‘ĞzĘIĂwČ : MynĲĂS
Ď hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę MyĂt
¡ŇČ ‘ĎS
Ę rĂ NS
¿Č CJ=tŇ’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CdŇÌbŇĘ ‘ČIĲČwČ
M‘ĳĄyS
Ă oIĲwČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ ‘ČyS
ËĂ om ho¿ĎhyĘ MqĆIĎÄwČ hoĎŔhyĘ=l’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ
wyl
¿Ď ‘Ď yhÄĂ êĘwČ : CeUĲĆmĂ NT
Ł ¿ uĎhČ bŇ¡ĄlkĎŇ yx
¿Ă ’Ğ znČŔqĘ=NBĆ l’
ăĄ ynĂtŇĘ ‘Ď tŇ’Ąť
odŔyĎBĘ ÉhoĎhyĘ Nê
ąĄ IĂwČ hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ É’YĄIĄwČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Tj
Łă S
Ę IĂwČ ÈhoĎhyĘ=xČCrĲ
: MyĂtĲŇĎ ‘ĎS
Ę rĂ NS
¿Č CJ l‘¡Č odŔyĎ z‘Ďê
ăĎ wČ MrĳĎ’Ğ ëŇlĆămĆ MyĂt
¡ŇČ ‘ĎS
Ę rĂ NS
¿Č CJ=tŇ’Ć
: znĲČqĘ=NBĆ l’
¿Ą ynĂtŇĘ ‘Ď tŇmĎ¡IĎwČ hŇĳĎS
n Ď My‘ăĂBĎrĘ’Č ZrĆ’¡ĎhĎ Tq
Ł¿ S
Ę êĂwČ
hoĎÁhyĘ qEĄÄxČyĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇsÄĂ IŁwČ
yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ=tŇ’Ć CW
¿ ‘Ď=yJĲĂ l‘ËČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č Éb’Ďom=ëŇlĆmĲĆ NolągŇĘ ‘Ć=tŇ’Ć
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉëIČwČ ëŇlĆIęĄwČ ql
ĳĄ mĎ‘ĞwĲČ NoU¡‘Č yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć wylĎŔ’Ą PŇŁsă’ĹIĲĆwČ : hoĲĎhyĘ
NolăgŇĘ ‘Ć=tŇ’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CdŇąbŇĘ ‘ČIĲČwČ : MyrĲĂmĎêĘhČ ry‘¿Ă=tŇ’Ć CS
¡ rĘyIĲĂwČ
ůhoĎhyĘ=l’Ć È l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cqă‘ĞzĘIĂwČ : hŇĲnĎ S
Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć hŇ¿ĆomS
n Ę bŇ’ĎŔom=ëŇlĆmĲĆ
Sy’
¿Ă ynĂŔymĂyĘhČ=NBĆ É’rĎGĄ=NBĆ dŇChą’Ą=tŇ’Ć ‘ČyS
Ăę om MhĆÁlĎ hoĎÄhyĘ žMqĆIĎwČ
ëŇlĆ¿mĆ Nol¡gŇĘ ‘ĆlĘ hŇxĎŔnĘmĂ ÉośdŇyĎBĘ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CxÄlĘS
Ę IĂwČ onĳymĂyĘ=dŇyČ rF
¡Ą ’Ă
rGŁą xĘIČwČ HJ
ĳĎ rĘ’Ďř dŇmĆŁGă tŇoy¡pĄŇ yn¿řĄS
Ę Hl
ËĎ wĘ bŇrĆxĆę dŇChÁ’Ą olÄ žW‘ČIČwČ : bŇ’ĲĎom
hŇxĎŔnĘUĂhČ=tŇ’Ć ÉbrĄqĘIČwČ : onĲymĂyĘ ëŇrĆy¿Ć l‘¡Č wyDĎŔmČlĘ tŇxČê
ăČ mĂ ÉHtŇĎ o’
hŇQĎŔJĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ ÉyhĂyĘwČĲ : dŇŁ’ĲmĘ ’yr¡ĂBĎ Sy’
¿Ă NolěgŇĘ ‘ĆwĘ bŇĳ’Ď om ëŇlĆămĆ Nol¡gŇĘ ‘ĆlĘ
’ChăwĘ : hŇxĲĎnĘUĂhČ y’¡ĄW
Ę nĲŁ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉxQČS
Č yĘwČ hŇĳxĎ nĘUĂhČ=tŇ’Ć bŇyr¡ĂqĘhČlĘ
bV
.w"dw b"d ,’"d Nkw odyĎBĘ hxĎnĘmĂ ’"s v.15

.g"y +b ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t Nkw torêĎS
Ę ‘ČhĎ ’"s v.7 .g
.xtp hkrĘ’Č yllhb v.16 .b"ydw ’"d Nkw yêĄS
Ę ’"s v.16
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3. 20–4. 3

ìŇyl
¡Ć ’Ą yl
ËĂ rtŇĆ ¿sĄ =rbČŇDĘ rmĆ’ŇŁIěwČ lGĎŔlĘGĂhČ=tŇ’Ć rS
ăĆ ’Ğ ÉMylĂysĂjĘhČ=NmĂ bŇS
Ďę
ű dŇChă’ĄwĘ : wyl
ĲĎ ‘Ď Myd¡ĂŇmĘŁ‘ĲhĎ=lJĎ wylĎŔ‘ĎmĲĄ ÉC’YĘIĲĄwČ shĎŔ rmĆ’ŇIăŁwČ ëŇlĆĳUĆ hČ 20
rmĆ’ŇIăŁwČ oDŔbČŇlĘ Éol=rS
Ć ’Ğ hŇrąĎqĄUĘhČ tŇIČÄlĂ‘ĞB
ĲČ bŇS
Ą yŁţ ’ChăwĘ wylĎę’Ą ’B
ăĎ
ÉdCh’Ą xl
ąČ S
Ę IĂwČ : ’iĲĄJĂhČ l‘¿ČmĄ MqĎ¡IĎwČ ìŇyl
ĳĆ ’Ą yl
¡Ă Myh
¿Ă Łl’Ĺ=rbČŇDĘ dŇChŔ’Ą 21
hĎ‘¡ĆqĎtŇĘ IĂwČ onĳymĂyĘ ëŇrĆyăĆ l‘¡ČmĄ bŇrĆxĆŔhČ=tŇ’Ć ÉxuČIĂwČ olŔ’Ňm
Ł W
Ę dŇyăČ=tŇ’Ć
dŇ‘ăČBĘ ÉblĆxĄÄhČ rGŁą sĘIĂwČ bŇhČQČęhČ rx
ăČ ’Č bŇ~ÁĎ eĂhČ=MgĲČŇ ’b
Ł Ä IĎwČ : onĲTĘbŇĂ BĘ 22
’Y
¿Ą IĄwČ : hŇnĎŁdĲŇ S
Ę rĘjČhČĲ ’Y
¡Ą IĄwČ onĳTĘBĂmĂ bŇrĆx
¡ĆhČ PŇlS
ËČ Ď âl¿ yJ
ăĂ bŇhČQČŔhČ 23
É’YĎyĎ ’ChąwĘ : l‘ĲĎnĎwĘ od¡Ň‘ĞB
ĲČ hŇËĎl
I Ă ‘ČhĲĎ tŇotŇÌ lĘDČ rGŁÂ sĘIĂwČ hŇnĎorĳDĘsĘUĂhĲČ dŇCh¡’Ą 24
ëŇys
¿Ă mĄ ëŇă’Č CrŔmĘ’ŇIăŁwČ tŇolĳ‘ĚnĘ hŇ¡IĎlĂ‘ĞhĲĎ tŇotŇ¿ lĘDČ hŇËĄh
e Ă wĘ C’ěrĘIĂwČ C’BĎŔ wydăĎŇbĎŇ‘ĞwĲČ
Cen
¿Ćy’Ą hŇËĄh
e Ă wĘ SoBŔ=dŇ‘Č Clyx
ăĂ IĎwČ : hŇrĲĎqĄUĘhČ rd¿ČŇxĞB
ĲČ wyl
¡Ď gŇĘ rČ=tŇ’Ć ’ChË 25
MhĆŔynĄŁdăŇ’Ğ ÉheĄhĂwĘ CxêŔĎ pŇĘ IĂwČ ÉxČêÄĄ pŇĘ UČhČ=tŇ’Ć CxąqĘIĂwČ hŇ¡IĎlĂ‘ĞhĲĎ tŇotŇă lĘDČ xČt
¡ŇĄ p
ŁŇ
rb
ăČŇ ‘Ď É’ChwĘ Mh
ĳĎ mĘhĘmČtŇĘ hĲĂ dŇ‘ăČ Tl
¡Č mĘnĂ dŇCh¿’ĄwĘ : tŇmĲĄ hŇYĎrĘ’¡Č lp
¿ĄŇ nŁ 26
rp
¡ĎŇ oèBČ ‘q¿ČtŇĘ IĂwČ o’ŔobŇBĘ yh
ăĂ yĘwČ : hŇtŇĎ rĲĎy‘Ăv
Ę hČ Tl
¡Ą UĎIĂwČ MylĂŔysĂjĘhČ=tŇ’Ć 27
: MhĲĆynĄpŇĘ lĂ ’Ch¿wĘ rh
¡Ď hĎ=NmĂ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ oUÌ‘Ă CdÄrĘIĲĄwČ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć rh
ăČ BĘ
bŇ¡’Ď om=tŇ’Ć Mk
ËĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ =tŇ’Ć hoÌĎhyĘ NtÄČ nĎ=yJĲĂ yrČŔxĞ’ĲČ CpŇă dĘŇrĂř ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ 28
=âlwĘ bŇ’ĎŔomlĘ ÉNDĄrĘIČhČ tŇorąBĘ‘ĘmČ=tŇ’Ć CdÂJĘlĘIĂwĲČ wyrĎęxĞ’ĲČ CdăŇrĘIĲĄwČ Mk
ĳĆŇ dĘŇyĆBĘ
ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
ąĆ ‘ĞJĲČ ’yhęĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ bŇ’ĎÁom=tŇ’Ć CJÄIČwČ : rb
Ł ŇĲ ‘Ğl
ĲČ Sy’
¡Ă Cn¿tŇĘ ĲnĎ 29
Éb’Ďom ‘n
ąČJĎêĂwČ : Sy’ĲĂ Tl
¡Č mĘnĂ âl¿wĘ lyĂx
ĳĎ Sy’
ăĂ =lkĎŇwĘ Nm
¡Ą S
Ď =lJĎ Sy’ĂŔ 30
: śhŇĲnĎ S
Ď Myn¿ĂomS
Ę ZrĆ’¡ĎhĎ Tq
Ł¿ S
Ę êĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ dŇyăČ tŇxČê
¡Č ’ChŔhČ śMoIăBČ
ÉMyêĂS
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć ëŇąČwČ
I tŇnĎŔ‘Ğ=NBĆ rGăČmĘS
Č ÉhyĎhĎ wyrąĎxĞ’ĲČwĘ
31
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’Ch¡=MGČ ‘S
Č I¿ŁwČ rqĳĎBĎhČ dŇm
¡Č lĘmČBĘ Sy’ĂŔ tŇo’ămĄ=SS
ĲĄ
hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇsÄĂ IŁwČ
d
ëŇ¡ČlmĎ rS
¿Ć ’Ğ N‘ČnČŔJĘ=ëŇlĆmĲĆ Nyb
ăŇĂ yĎ ÉdyČBĘ hoĎęhyĘ MrăĄJĘmĘIĂwČ : tŇmĲĄ dŇCh¡’ĄwĘ 2
Cq¿‘ĞYĘIĂwČ : MyĲĂoGhČ tŇS
Ć r¿
Ł xĞB
ĲČ bŇ¡S
Ą oy ’Ch¿wĘ ’rĎŔsĘysĲĂ Éo’bĎŇYĘ=rW
Č wĘ roYĳxĎBĘ 3
’ChwĘţ olŔ É lzĆrĘBČ=bŇkĆŇrĲĆ tŇo’ąmĄ ‘S
ČÄ êĘ yJĂţ hoĳĎhyĘ=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ
: hŇĲnĎ S
Ď Myr¿ĂW
Ę ‘Ć hŇq¡ĎzĘxĎBĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄBĘ=tŇ’Ć ZxÂČ lĎ
hrwbdw
hmV yrx’ Pswn ‘"tb v.30

.s"tw rd"nq y"k g"y Nkw ’yhĂhČ t‘ĄBĎ ’"s v.30 .‘"t Nk CdrĘ l"Y v.28
.otom d‘Č dCh’Ą MtĎ’
Ł Tj
ŁS
Ę IĂwČ
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=tŇ’Ć hŇ¿TĎ pŇĘ ŁSĲ ’yh
ËřĂ tŇodŇĳyjĂlČ tŇS
Ć ¡’Ą hŇ’ĎŔybŇĂ nĘ hŇăè
Ď ’Ă ÉhrĎobŇdĘŇC
NyB
ÌĄ hŇrĎęobŇDĘ rmĆŁêÁ=tŇxČêĲČ tŇbĆŇS
ĆÄ oy ’yhĂwĘţ : ’yřhĲĂhČ tŇ‘¿ĄBĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ hĎyl
ËĆ ’Ą Cl¿‘ĞIĲČwČ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć rh
ăČ BĘ l’
¡Ą ÍtŇyB
ĲĄ Nyb
¿ŇĄ C hŇËmĎ rĎhĲĎ
yl
ĳĂ êĎpŇĘ nČ SdŇĆu¡ĆmĂ M‘ČnŁŔ ybŇĂ ’Ğ=NBĆ qrăĎbĎŇlĘ É’rĎqĘêĂwČ xlČęS
Ę êĂwČ : TjĲĎS
Ę UĂlČ
rh
ăČ BĘ ÉêĎkŇĘ S
Č mĲĎC ëŇąĄl l’ĄęrĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű hŇăCĎYĂ=âlĲhĞ wylĎÁ’Ą rmĆ’Ňê
Ł Ä wČ
yn¿ĄBĘmĂC yl
¡Ă êĎpŇĘ nČ yn¿ĄBĘmĂ Sy’ĂŔ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
ąĆ ‘Ğ ìęUĘ‘Ă ê
ăĎ xĘqČĲlĎ wĘ robŔêĎ
’b
ăĎŇ YĘ=rW
Č É’rĎsĘysĲĂ=tŇ’Ć NoSęyqĂ lxČăČ=l’
n Ć ìŇylĆÁ’Ą yêÄĂ kŇĘ S
Č mĲĎC : NClĲbĚŇzĘ
qrĎŔBĎ ÉhĎylĆÄ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ : ìŇdŇĲĆyĎBĘ Chyê¡ĂtŇČ nĘC onĳomhĞ=tŇ’ĆwĘ oB¡kŇĘ rĂ=tŇ’ĆwĘř NybĂŔyĎ
rmĆ’ŇŁêÁwČ : ëŇĲlĄ ’Ą âl¿ yU
¡Ă ‘Ă yk
ËŇĂ lĘtĲŇĄ âl¿=M’ĂwĘ yêĂkŇĘ ĳĎlhĎwĘ yU
¡Ă ‘Ă yk
¿ŇĂ lĘêĲĄ=M’Ă
rS
ăĆ ’Ğ ÉërĆDÄĆhČ=l‘Č ìęêĘrĘ’ČpŇĘ êĲĂ hŇyÁĆhĘtŇĲĂ âlÄ žyJĂ spĆŇ’Ćť ëŇUĎę‘Ă ëŇăĄl’Ą ëŇŁlÌhĎ
hŇrËĎobŇDĘ MqĎê
ÌĎ wČ ’rĳĎsĘysĲĂ=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ rJ
Ł¿ mĘyĂ hŇè
ĎŔ ’Ă=dŇyČbĲŇĘ yJ
ăĂ ëŇlĄŔoh hŇê
ăĎ ’Č
ÉylĂêĎpŇĘ nČ=tŇ’ĆwĘ NąĚlCbŇzĘ=tŇ’Ć qrĎÁBĎ q‘ÄĄ zĘIČwČ : hŇS
Ď dĘŇqĲĄ qr¡ĎBĎ=M‘Ă ëŇlĆê
¿ĄwČ
: hŇrĲĎobŇDĘ oU¡‘Ă l‘Čê
¿Č wČ Sy’
ĳĂ yp
¡ŇĄ lĘř’Č tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ wylĎŔgŇĘ rČBĘ l‘ČIăČwČ hŇS
Ď dĘŇqĄŔ
olŔhĽ’ĲĎ TIăĄwČ hŇĳĆSm
Ł Nt
ăŇĄ x
Ł bŇ¡bĎŇ x
Ł yn¿ĄBĘmĂ NyĂuČŔmĂ dŇrřăĎpŇĘ nĂ ÉynĂyuĄhČ rbĆŇąxĆř wĘ
hŇËĎl‘Ď yJ
¿Ă ’rĳĎsĘysĲĂlĘ CdŇ¡GĂ IČwČ : SdŇĆqĲĆ=tŇ’Ć rS
¿Ć ’Ğ Myn¡ř‘Yb Nol¿’Ąř=dŇ‘Č
‘S
ąČ êĘ oBękŇĘ rĂ=lJĎ=tŇ’Ć ’rĎÁsĘysĲĂ q‘ÄĄ zĘIČwČ : robŇĲ êĎ=rhČ M‘ČnŁ¡ ybŇĂ ’Ğ=NBĆ qr¿ĎBĎ
My¡ĂoGhČ tŇS
Ć r¿
Ł xĞmĲĄ oêĳ’Ă rS
ăĆ ’Ğ M‘¡ĎhĎ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ lzĆŔrĘBČ bŇkĆŇrăĆ Éto’mĄ
ÉMoIhČ hŇąĆz yJ
ăĂ MCqę qrĎÁBĎ=l’Ć hŇrĎÄŁbŇDĘ žrmĆ’Ňê
Ł wČ : NoSĲyqĂ lxČ¿Č=l’
n Ć
dŇrĆIąĄwČ ìŇynĳĆpĎŇlĘ ’Y
ăĎ yĎ ho¡ĎhyĘ âl¿hĞ ìŇdŔĆyĎBĘ É’rĎsĘysĲĂ=tŇ’Ć hoąĎhyĘ NtÄČ nĎ žrS
Ć ’Ğ
hoĎhyĘţ MhĎăIĎwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ Sy’
¡Ă Myp
ËŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
ÌĆ ‘ĞwĲČ robŔêĎ rh
ăČ mĄ ÉqrĎBĎ
ynăĄpŇĘ lĂ bŇrĆx
¡Ć=ypŇĂ lĘ hŇËĆx
n Ğ UĲČhĲČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ bŇkĆŇrÌĆhĎ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ’rĎÄsĘysĲĂ=tŇ’Ć
PŇdČÂrĎ qrĎębĎŇC : wyl
ĲĎ gŇĘ rČBĘ snĎ¿IĎwČ hŇ¡bĎŇ JĎrĘUĆhČ l‘¿ČmĄ ’rËĎsĘysĲĂ dŇrĆIÌĄwČ qrĳĎbĎŇ
hŇąĄx
n Ğ mĲČ=lJĎ lj
ŁÂ IĂwČ MyĳĂoGhČ tŇS
Ć ră
Ł xĞ dŇ‘¡Č hŇnĆŔxĞUĲČhĲČ yrăĄxĞ’ĲČwĘ ÉbkĆŇrĆÄhĎ yrąĄxĞ’ĲČ
wylĎŔgŇĘ rČBĘ sn
ăĎ É’rĎsĘysĲĂwĘ : dŇxĲĎ’Ć=dŇ‘Č r’
¡Č S
Ę nĂ âl¿ bŇrĆxĆŔ=ypŇĂ lĘ É’rĎsĘysĲĂ
lh’=l’

hrwbd rVtw Nylyhtm Mydrpshw : MyznkV’h ghnmk ’"l +h d‘ +d +d Nm xlVb tVrpl hrTph v.4 .d
,y’br‘ml Nk v.5 .b"d Nkw w"ywb ’whĂhČ ’"s v.4 .w"dxw z"d ,b"d ,’"d Nkw ’yhĂwĘ ’"s v.4 .+’ +h
Nyy‘ : MypĂlĎ’
Ğ rybs v.10 .d"ydw b"yd ,w"dx ,z"d ,d"dx Nkw =t’Ć ’"s v.7 .hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml
,y"k Myrps bwrb Nk v.11 .xtp drČpĘnĂ ’"s v.11 .w"dw g"d ,b"d Nkw rb
Ć xĄwĘ ’"s v.11 .d"y qwsp
,bytk MyĂnČ‘ĞYĎBĘ w’ MynĂ‘Ď~ĘBČ v.11 .d"ydw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw +lmd +lm Noly’Ą ’"s ,w"Tdw b"yd ,’"yd ,g"d
.yrq MyeĂ‘ĞYČBĘ
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4. 18–5. 8

roYŔxĎ=ëŇlĆmĲĆ Nyb
ăŇĂ yĎ NyBĄť MolęS
Ď yJ
ăĂ ynĳĂyuĄhČ rbĆŇăxĆ tŇS
Ć ¡’Ą l‘ĄŔyĎ lhĆŁ’ă=l’Ć
rmĆ’ŇŁêăwČ ů’rĎsĘysĲĂ tŇ’ŇrăČqĘlĂ È l‘ĄyĎ ’Y
ăĄ êĄwČ : ynĲĂyuĄhČ rbĆŇ¿xĆ tŇyB
¡Ą NybĄěC
hŇlĎhĹ’
Ł Ŕ hĎ ÉhĎylĆÄ’Ą rsČąĎwČ
I ’rĳĎyêĂ=l’Č yl
¡Č ’Ą hŇr¿ĎCs ynËĂd
ŁŇ ’Ğ hŇrÌĎCs wylĎę’Ą
yJ
ăĂ MyĂm¡Č=T‘ČmĘ ’n
¿Ď=ynĂyqĲĂS
Ę hČ hĎyl
ËĆ ’Ą rmĆ’ŇIŁÌwČ : hŇkĲĎŇymĂv
Ę BČ Chi
¡Ą kČŇêĘwČ
hĎylĆŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : ChiĲĄkČŇêĘwČ Chq¡ĄS
Ę êČwČ bŇËĎlxĎhĲĆ dŇwř’nŁÌ =tŇ’Ć xêÂČ pŇĘ êĂwČ ytŇĂ ĳmĄř YĎ
hŇŁj¿=SyĲĄhĞ rm
ËČ ’ĎwĘ ëŇlĄę’ĄS
Ę C ’obÁyĎ Sy’ÄĂ =M’Ă žhyĎhĎwĘ lhĆŁ’ĳhĎ xtŇČ ăjĆ dŇŁm¡‘Ğ
MW
Ćê
ÌĎ wČ lhĆŁ’ÁhĎ dŇtÄČ yĘ=tŇ’Ć rbĆŇxĆţ=tŇS
Ć ’ĲĄ l‘ăĄyĎ xuăČêĂwČ : NyĂ’ĲĎ êĘrĘm¿Č’ĎwĘ Sy’
¡Ă
ÉdtŇĄ IĎhČ=tŇ’Ć ‘qąČtŇĘ êĂwČ Tř’ŇQĎŔBČ ÉwylĎ’Ą ’řobąŇêĎwČ HdĎęyĎBĘ tŇbĆŇuăĆUČhČ=tŇ’Ć
ÈqrĎbĎŇ hŇăĄh
e Ă wĘ : tŇm
Ł Ĳ IĎwČ PŇ‘ČI¡ĎwČ MD¿ĎřrĘnĂ=’ChĲwĘ ZrĆ’ĳĎBĎ xn
¡ČYĘêĂwČ otŔuĎrČBĘ
OĎ’ĆŔrĘ’ČwĘ ëŇăĄl olŔ rmĆ’ŇŁêăwČ otŔ’ŇrĎqĘlĂ É l‘ĄyĎ ’Y
ąĄ êĄwČ ů’rĎsĘysĲĂ=tŇ’Ć PŇdăŇĄr
Ł
lp
ăĄŇ nŁ É’rĎsĘysĲĂ hŇąĄh
e Ă wĘ hĎylĆŔ’Ą ’b
Ł ăŇ IĎwČ SuĳĄbČŇmĘ hŇê
ăĎ ’Č=rS
Ć ’Ğ Sy’
¡Ă hĎ=tŇ’Ć
=ëŇlĆmĲĆ Nyb
ăŇĂ yĎ tŇ¡’Ą ’ChŔhČ MoIăBČ ÉMyhĂŁl’Ĺ ‘n
ąČkŇĘ IČwČ : otŇĲ uĎrČBĘ dŇt
¡ŇĄ IĎhČwĘ tŇmĄŔ
hŇS
ĎŔ qĎwĘ ëŇolăhĎ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ dŇąyČ ëŇlĆêÁĄ wČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ N‘ČnĳĎJĘ
: N‘ČnĲĎJĘ=ëŇlĆmĲĆ Nyb
¿ŇĂ yĎ tŇ¡’Ą CtŇyrĂŔkŇĘ hĂ rS
ăĆ ’Ğ dŇ‘Čť N‘ČnĳĎJĘ=ëŇlĆmĲĆ Nyb
ăŇĂ yĎ l‘¡Č
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: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’Ch¡hČ MoI¿BČ M‘ČnŁĳ ybŇĂ ’Ğ=NBĆ qr¡ĎbĎŇC hŇrĎŔobŇDĘ rS
Čê
ăĎ wČ h
: hoĲĎhyĘ CkŇ¡ rĘB
ĲĎ M‘ĳĎ bŇD¡ĄnČtŇĘ hĂBĘ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ Éto‘rĎjĘ ‘Črą
Ł pŇĘ BĂ 2
hŇrĎyS
ĂŔ ’Ď yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ ÉhoĎhyl
ĲČ ykęĂ nŁ’ĲĎ
MynĳĂzĘŁrĲ Cnyz¡Ă’ĞhĲČř MykĂŔlĎmĘ C‘ămĘS
Ă 3
Éry‘Ăv
Ą mĂ ìąŇtŇĘ ’ŇYĲĄBĘ hoĎęhyĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ rUĄězČ’Ğ 4
CpŇĳTĎ nĎ MyĂm¡ČS
Ď =MGČ hŇS
Ď ‘ĎŔrĎ ZrĆ’ăĆ
ModŔ’Ĺ hŇdăŇĄv
Ę mĂ ÉìDĘ‘ĘYČBĘ
hŇăĆz
hoĳĎhyĘ ynăĄjĘmĂ Cl¡zĘĲnĎ Myr¿ĂhĎ
: MyĂmĲĎ CpŇTĘ¿Ďn Myb
¡ŇĂ ‘Ď=MGČ 5
=NBĆ rGąČmĘS
Č ymÂĄ yBĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ynĄějĘmĂ ynČŔysĂ 6
CkělĘyĲĄ tŇobŔytŇĂ nĘ yk
ăŇĄ lĘŁhĲwĘ
tŇoxĳrĎ’Ľ Cl¡dĘŇxĲĎ l‘ĄŔyĎ ym
ăĄ yBĂ
ÉtnĎ‘Ğ
dŇ‘ąČ
CQdĳŇĄxĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂBĘ NozËrĎpŇĘ ClÌdĘŇxĲĎ : tŇoQĲqČlĘqČ‘Ğ tŇox¡rĎ’Ľ 7
ÉrxČbŇĘ yĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ M’
¡Ą yêĂmĘu¿ČS
Čř
hŇrĎŔobŇDĘ ÉyêĂmĘuÄČ S
Čř 8
l’
’"sb ,yrq d’nŁ v.19 .’"ydw z"d ,w"d ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytĂ’mĄYĎ ’"sb ,yrq ytĂ’mĄYĎ v.19
bytk TQĎBĎ ’"sb ,yrq TQĎBČ v.21 .d"dxw b"d ,’"d Nkw rsx ’b
Ł êĎwČ ’"s v.21 .b"d Nkw yrqw bytk d’nŁ
d"yd ,b"yd ,’"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,d"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb Zmqb MDĎrĘnĂ Nk v.21 .b"dw ’"d Nkw yrqw
ytmqS
Ď ’"s v.7 .s"tw ‘"t ,’"d Nkw CnyzĂ’
Ğ hĄwĘ ’"s v.3 .h .w"dxw h"dx Nkw xtp MDČrĘnĂ ’"s ,w"Tdw
.g"dw b"d Nkw Zmq
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Éh’ĆrĎyĲĄ=M’Ă Ng
ąĄŇ mĎ
MyrĳĂ‘ĎS
Ę Mx
ăĆ lĎ z’
¡Ď
MyS
ĂŔ dĎŇxĞ Myh
ăĂ Łl’Ĺ
yqăĄqĘoxĲlĘ ÉyBĂlĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ PŇlĆ¡’Ć My‘¿ĂBĎrĘ’ČBĘ
xmČŁrŔwĎ
žybĄŇkŇĘ rĲ
Ł
: hoĲĎhyĘ CkŇ¡ rĘB
ĲĎ M‘ĳĎBĎ Myb
¡ŇĂ DĘnČtŇĘ UĲĂhČ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
ëŇrĆD¡Ć=l‘Č yk
¿ŇĄ lĘŁhĲwĘ
NyDËĂmĂ=l‘Č yb
ÌŇĄ S
Ę yĲŁ
tŇorÁx
Ł YĘ tŇonÄŁtŇ’Ğ
ÉCetŇČ yĘ MS
ąĎ
MyBĂŔ’ČS
Ę mČ NyBĄť MyYęĂ YĘxĲČmĘ louămĂ
: CxyW
ĲĂ
Cd¿ŇrĘyĲĎ z’
ËĎ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ on¡ozrĘjĂ tŇŁq¿dĘŇYĂ
hoĎŔhyĘ tŇoqădĘŇYĂ
yrĂC‘¿
hŇrĎŔobŇDĘ ÉyrĂC‘ yrąĂC‘
: hoĲĎhyĘ=M‘Č Myr¡Ă‘Ďè
Ę lČ
: M‘ČnĲŁybŇĂ ’Ğ=NBĆ ì¡ŇyĘbŇĘ S
Ć hŇ¿bĄŇ S
Ğ CĲ qrËĎBĎ MCq¿
ryS
ĳĂ =yrĂBĘDČ yrĂC‘¡
: MyrĲĂoBGĂBČ yl
¡Ă =dŇrČyĘ hoĎěhyĘ
śM‘ĳĎ Myr¡ĂyDĂ’ČlĘ dŇyrĂŔW
Ď dŇrăČyĘ z’Ďť
ìŇym
ĳĆmĎ‘ĞB
ĲČ Nym
¡Ă yĎnĘbŇĂ ìŇyr¿ĆxĞ’ĲČ
qlĄŔmĎ‘ĞB
ĲČ ÉMS
Ď rĘS
Ď MyĂrČępŇĘ ’Ć yeăĂmĂ
TbĆŇ¿S
Ą BĘ Myk
¡ŇĂ S
Ęm
Ł Ĳ Nl
ĚŔ CbŇEĘmÄĂ C
MyqŔĂ qĘŁxămĘ ÉCdŇrĘyĲĎ rykęĂ mĎ yeăĂmĂ
ÉrkĎŇVřv
Ď yĂwĘ
hŇrĎŔŁbŇDĘ=M‘Ă ÉrkĎŇVřv
Ď yĂBĘ yrąČřW
Ď wĘ
: rp
ĲĄŇ s
Ł
NbĄŔC’rĘ tŇoGălČpŇĘ BĂ
wyl
ĳĎ gŇĘ rČBĘ xQ
ăČ S
Ě qmĆ‘¡ĄBĎ
qrĎŔBĎ NJ
ăĄ
MyĂtŔČ jĘS
Ę UĂhĲČ NyBĄť êĎbŇĘ S
Čę yĎ hŇUĎăĎl
: bŇĲlĄ =yqĄqĘxĲĂ Myl
¡Ă ŁdŇGĘ
=yrĄqĘxĲĂ Myl
¡Ă odŇGĘ NbĄŔC’rĘ tŇoGălČpŇĘ lĂ
MyrĳĂdĎŇ‘Ğ tŇoqărĂS
Ę ‘Čm
Ł¡ S
Ę lĂ
rCgŇ¡ yĎ hŇUĎ¿Ďl NdĎěwĘ
NkĄŔS
Ď ÉNDĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ąĄBĘ dŇ‘ęĎ lĘGĂ
: bŇĲlĄ
: NoJĲS
Ę yĂ wyY
¡Ď rĎpŇĘ mĂ l‘¿ČwĘ
MyUĂŔyČ PŇoxălĘ ÉbS
Č yĎ rS
Ąę ’Ď
tŇoIĳnĂ’Ľ
ym
¿Ą ormĘ l‘¡Č yl
ĳĂ êĎpŇĘ nČwĘ
tŇCm¡lĎ oS
Ë pŇĘ nČ PŇr¿ĄxĄ M‘ăČ NClębĚŇzĘ
N‘ČnČŔkŇĘ yk
ăŇĄ lĘmČ ÉCmxĞlĘnĂ z’
ąĎ
CmxĎŔlĘnĂ ÉMykŇĂ lĎmĘ C’B
ąĎ
: hŇdŇĲĆW
Ď
=NmĂ
: CxqĲĎlĎ âl¿ PŇsĆ¡JĆ ‘YČ¿BĆ
oDĳgŇĂ mĘ ym
ăĄ =l‘Č ëŇ¡Ďnř ‘ĘtŇČ BĘ
: ’rĲĎsĘysĲĂ M‘¿Ă Cm¡xĞlĘnĂ MtŔĎ oQsĂUĘmĲĂ ÉMybŇĂ kĎŇoJĲhČ
Cmx
ĳĎ lĘnĂ MyĂm¡ČS
Ď
yk
¿ŇĂ rĘdĘŇêĂ
NoS
ĳ yqĂ lxČăČn Mym
¡Ă CdŇqĘ lxČ¿Čn
MpĎŔrĎGĘ ÉNoSyqĂ lxČąnČ
tŇor¿hĞDĲČ tŇor¡hĞDĲČmĲĂ
sCsĳ=ybĄŇuĘ‘Ă Cm¡lĘhĲĎ z’
¿Ď
: z‘Ł Ĳ yS
¡Ă pŇĘ nČ
Cr’
Ł¿
hoĎŔhyĘ ëŇă’Č lĘmČ ÉrmČ’Ď zoręmĄ Cro’ă
: wyrĲĎyBĂ’Č
tŇr¿ČzĘ‘ĆlĘ
hoĎŔhyĘ tŇrăČzĘ‘ĆlĘ ÉC’bĎÄ=âl yJ
ąĂ
hĎyb
ĳŇĆ S
Ę yĲŁ ror¡’Ď
rbĆŇăxĆ tŇS
Ć ¡’Ą
l‘ěĄ yĎ MyS
ĂŔ eĎmĂ ÉërČb
Ł Ň êĘ
: MyrĲĂoBGĂBČ ho¡ĎhyĘ
ynyqh
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.15

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrĄW
Ď wĘ ’"s v.15

.‘"t Nkw hoĳĎhyĘ=M‘ ’"s v.13
.z"d Nkw xtp KnČ‘tb ’"s v.19
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5. 25–6. 9

bŇăĎlxĎ l’
¡Č S
Ď MyĂm¿Č
: ëŇrĲĎŁbŇêĘ lhĆŁ’¡BĎ MyS
¿Ă eĎmĂ
ynĳĂyuĄhČ
dŇt
ăŇĄ IĎlČ ÉHdĎŇyĎ
: hŇ’ĲĎmĘxĆ hŇbĎŇyr¿ĂqĘhĂ Myr¡ĂyDĂ’Č lpĆŇ¿sĄ BĘ
hŇnĎt
ĳŇĎ nĎ
É’rĎsĘysĲĂ hŇąmĎ lĘhĲĎwĘ
Myl
ĳĂ mĄ‘Ğ tŇCmălĘhČlĘ Hn
¡ĎymĂywĲĂ
hŇnĎxĘlČŔS
Ę êĂ
hĎylĆŔgŇĘ rČ NyB
ăĄ
: otŇĲ uĎrČ hŇ¡pĎŇ lĘxĲĎwĘ hŇ¿YĎ xĞmĲĎCř
oSŔ’Ňr
Ł hŇqăĎxĞmĲĎ
rS
ăĆ ’ĞB
ĲČ
lpĎŔnĎ ‘răČJĎ ÉhĎylĆÄgŇĘ rČ NyB
ąĄ
bŇĳĎkŇ S
Ď lp
¡ČŇ nĎ ‘r¿ČJĎ
bŇËBĄ yČêĘwČ hŇÌĎpŇ qĘS
Ę nĂ NoQÄxČhĲČ žd‘ČBĘ
: dŇCdĲŇ S
Ď lp
¿ČŇ nĎ MS
¡Ď ‘rČŔJĎ
’obŔlĎ ÉoBkŇĘ rĂ SS
ąĄ B
Ł ‘ČCDęmČ
bŇĳĎS
n Ę ’ĆhĲĎ dŇ‘ăČBĘ ’r¡ĎsĘysĲĂ M’
¿Ą
hŇeĎynĳĆ‘ĞêĲČ hĎyt
¡ŇĆ orW
ĲĎ tŇom¿kŇĘ xČ
: wytĲŇĎ obŇJĘrĘmČ ym
¡Ą ‘ĞjĲČ CrŔxĹ’ĲĆ ‘ČCDămČ
llĎęS
Ď CqăQĘxČyĘ C’ÁYĘmĘyĂ âlÄhĞ
: Hl
ĲĎ hĎyr¡ĆmĎ’Ğ bŇyS
¿Ă êĎ ’yhěĂ =PŇ’Č
’rĎŔsĘys
ăĂ lĘ ÉMy‘ĂbĎŇYĘ ll
ąČ S
Ę
rbĆŇGĆŔ S’Ňră
Ł lĘ ÉMyĂtÄČ mĎxĞrĲČ MxČrąČ
: ll
ĲĎ S
Ď yr¿Ą’ŇCĘYČlĘ MyĂt
¡ŇČ mĎqĘrĂ ‘bČŇ¿YĆ
hŇĳmĎ qĘrĂ My‘¡ĂbĎŇYĘ ll
¿Č S
Ę
SmĆ¡è
Ć hČ tŇ’Ň¿YĄ JĘ wybĎŔhĞŁ’ăwĘ
hoĎŔhyĘ ÉìybĆÄyĘo’Ĳ=lkĎŇ CdąŇbŇĘ ’ŇyĲŁ NJĄţ
: hŇĲnĎ S
Ď My‘¿ĂBĎrĘ’Č
ZrĆ’¡ĎhĎ Tq
Ł¿ S
Ę êĂwČ
otŇĳ rĎb
ĲĚŇ gŇĘ BĂ

25
26

27

28

29
30

31

Ny¡ĎdĘŇmĂ=dŇyČBĘ hoËĎhyĘ Mn
ÌĄêĘIĂwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CW
Ì ‘ĞIĲČwČ w
ű Mh
ăĆ lĎ=CWĲ‘Ď NyĎÁdĘŇmĂ ynĄÄjĘmĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č Ny¡ĎdĘŇmĂ=dŇyČ z‘Ďê
¿Ď wČ : MynĲĂS
Ď ‘bČŇ¿S
Ć 2
=tŇ’ĆwĘ tŇor¡‘ĎUĘhČ=tŇ’ĆwĘ MyrĂŔhĎB
ĲĆ rS
ăĆ ’Ğ ÉtorhĎnĘUĂhČ=tŇ’Ć l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
MdŇĆq¡Ć=ynĄbŇĘ C ql
ËĄ mĎ‘ĞwĲČ NyÌĎdĘŇmĂ hŇlĎÄ‘ĎwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ‘răČzĎ=M’Ă hŇ¡yĎhĎwĘ : tŇodĲŇ YĎUĘhČ 3
ì¡Ň’ĞoBĲ=dŇ‘Č ZrĆ’ĎŔhĎ lCbăŇyĘ=tŇ’Ć ÉCtŇyxÄĂ S
Ę IČwČ MhĆęylĄ‘Ğ CnăxĞIĲČwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď Cl¿‘ĎwĘ 4
yJÃĂ : romĲxĞwĲČ roS
¡ wĎ hŇ¿W
Ć wĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉhyĎxĘmĲĂ Cry’
ąĂ S
Ę yČ=âlĲwĘ hŇĳĎ‘
EČ 5
Mh
¿Ć lĎwĘ bŇr
Ł Ŕ lĎ ÉhBĆrĘ’Č=ydŇĲĄkŇĘ w’řbąy MhĆęylĄhĽ’ĲĎwĘ ClÁ‘ĞyĲČ MhĆÄynĄqĘmĂC žMhĄ
l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ lDÌČIĂwČ : HtĲŇĎ xĞS
ĲČ lĘ ZrĆ’¡ĎbĎŇ C’b
Ł ¿Ň IĎwČ rj
ĳĎsĘmĂ Ny’ăĄ Mh
¡Ć yQĄmČgŇĘ lĂwĘ 6
: hoĲĎhyĘ=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cq¿‘ĞzĘIĂwČ NyĳĎdĘŇmĂ ynăĄjĘmĂ dŇŁ’¡mĘ
xl
ÌČ S
Ę IĂwČ : NyĲĎdĘŇmĂ tŇod¿Ň’
Ł l‘¡Č hoĳĎhyĘ=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cq¿‘ĞzĲĎ=yJĂ yhěĂ yĘwČ
7, 8
ű hoăĎhyĘ rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ MhĆÁlĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ’yb
¡ŇĂ nĎ Sy’
¿Ă hoËĎhyĘ
Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ’yY
¿Ă o’wĲĎ MyĂrČŔYĘUĂmřĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć ytŇĂ yl
ąĄ ‘ĹhĲĆ ykÂĂ nŁ’ĲĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ
Mk
ĳĆŇ yYĄxĞŁlĲ=lJĎ dŇI¡ČmĂC MyĂrČŔYĘmĂ dŇIăČmĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć l~
ąřĂ ’ČwĲĎ : MydŇĲĂbĎŇ‘Ğ tŇyB
¿Ą mĂ 9
Vrg’w

.w"dw g"d ,b"d Nkw yrqw bytk C’bĎC ’"sb ,yrq C’bĎC ,bytk C’b
Ł yĎ v.5 .w .+rt Nkw hYĎx
Ğ mĎ ’"s v.26
.s"tw ‘"t Nkw MyĂrČYĘmĂ ZrĆ’ĆmĄ ’"s v.8 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.7
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hŇrăĎmĘŁ’ĲwĎ : MYĲĎrĘ’Č=tŇ’Ć Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿Ďê
n Ę ’ĆwĲĎ MkĆŔynĄjĘmĂ ÉMtŇĎ o’ SrąĄgĎŇ’ĞwĲřĎ
rS
¿Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ yh
ăĄŁl’Ĺ=tŇ’Ć ÉC’rĘytŇĲĂ âlą MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ’Ğ MkĆęlĎ
: ylĲĂoqBĘ Mê
¡Ć‘ĘmČS
Ę âl¿wĘ MY
ĳĎ rĘ’ČBĘ Myb
ăŇĂ S
Ę oyĲ Mê
¡Ć’Č
rS
¿Ć ’Ğ hŇrĎŔpŇĘ ‘ĎBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉhlĎ’ĄhĲĎ tŇxČê
ąČ ÉbS
Ć IÄĄwČ hoĎęhyĘ ëŇă’Č lĘmČ ’b
ŁÂ IĎwČ
yn¿ĄjĘmĂ syn¡ĂhĎlĘ tŇGČŔBČ ÉMyFĂxĂ Tb
ąĄŇ x
Ł onęBĘ No‘ădĘŇgŇĂ wĘ yrĳĂzĘ‘ĆhĲĎ yb
ăŇĂ ’Ğ S’
¡Ď oylĘ
roB¿GĂ ì¡ŇUĘ‘Ă ho¿ĎhyĘ wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ hoĳĎhyĘ ëŇă’Č lĘmČ wyl
¡Ď ’Ą ’r¿ĎIĄwČ : NyĲĎdĘŇmĂ
hŇUĎ¿ĎlwĘ CnUĎŔ‘Ă ÉhoĎhyĘ SyąĄwĘ ynĂŔŁdŇ’Ğ yB
ăĂ ÉNo‘dĘŇGĂ wyl
ąĎ ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ : lyĂxĲĎhĆ
CnytÁĄ obŇ’Ğ CnlĎÄ=CrjĘsĂ žrS
Ć ’Ğ wytÃĎ ’
Ł lĘpŇĘ nĂ=lkĲĎŇ hŇăĄ’
I Č wĘ tŇ’ŇŁzĳ=lJĎ CntŇĘ ¡’Č YĎmĘ
Cnn
¡ĄêĘIĂwĲČ hoĎŔhyĘ CnS
ăĎ TĎnĘ ÉhêĎ‘ČwĘ hoĎŔhyĘ Cnl
ăĎ ‘ĹhĲĆ ÉMyĂrČÄYĘUĂmĂ âląhĞ rm
Ł ę ’ŇlĄ
ê
¿Ď ‘ĘS
Č ohĲwĘ hŇzĆŔ ìăŇxĞŁkŇĲ BĘ ëŇlĄť rmĆ’ŇŁIęwČ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ’Ą NpĆŇąIĂwČ : NyĲĎdĘŇmĂ=PŇkČŇBĘ
ynĎŔŁdŇ’Ğ yB
ăĂ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇIąŁwČ : ìŇyêĲĂxĘlČS
Ę âl¡hĞ NyĳĎdĘŇmĂ PŇăJČ mĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ hŇè
ĆŔ nČmĘBĂ lDăČhČ ÉyjĂlĘ’Č hŇąĄh
e Ă l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ‘ČyS
¡Ă o’ hŇU
¿Ď BČ
t
¿ŇĎ yJĂhĂwĘ ëŇĳUĎ ‘Ă hŇ¡Ćh
y Ę ’ĲĆ yJ
¿Ă hoĎŔhyĘ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ : ybĲŇĂ ’Ď tŇyb
¿ŇĄ BĘ ry‘¡Ă~ĎhČ
ìŇynĳĆy‘ĄBĘ Nx
¡Ą ytŇĂ ’Ň¿YĎ mĎ ’n
ËĎ=M’Ă wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : dŇxĲĎ’Ć Sy’
¿Ă JĘ Ny¡ĎdĘŇmĂ=tŇ’Ć
y’
ăĂ B
Ł =dŇ‘Č ÉhEĆmĂ Sm
ąĚ tŇĎ ’nĎÄ=l’Č : yUĲĂ‘Ă rB
¿Ą dČŇmĘ hŇê
¡Ď ’ČS
ĲĎ tŇo’Ŕ ÉyQĂ tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ
dŇ‘¿Č bŇ¡S
Ą ’Ą yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rmČě’ŇIŁwČ ìŇynĳĆpĎŇlĘ yê¡ĂxĘeČhĂwĘ ytŔĂ xĎnĘmĂ=tŇ’Ć ÉytŇĂ ’ŇYĄŁhĲwĘ ìŇylĆŔ’Ą
ÉrW
Ď BĎhČ tŇo~ŔmČ xmČqăĆ=tŇpČŇy’ĲĄwĘ ÉMyEĂ‘Ă=ydŇĲĂGĘ W‘ČIąČwČ ’BĎę No‘ădĘŇgŇĂ wĘ : ìŇb
ĲĆŇ CS
hŇ¡Ďl’ĄhĲĎ tŇxČê
¿Č =l’Ć wyl
ËĎ ’Ą ’Y
¿Ą oIwČ rCrĳjĎBČ MW
ăĎ qr¡ČUĎhČwĘ liČŔBČ MW
ăĎ
=tŇ’Ć xqăČ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ ëŇă’Č lĘmČ wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ
: SGĲČIČwČ
ëŇopĳŇS
Ę qr¡ČUĎhČ=tŇ’ĆwĘ zQĎŔhČ ‘lČăiĆ hČ=l’Ć ÉxeČhČwĘ Éto~UČhČ=tŇ’ĆwĘ rW
ąĎ BĎhČ
odŔyĎBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉtnĆ‘ÄĆ S
Ę UĂhČ hŇąYĄ qĘ=tŇ’Ć hoĎęhyĘ ëŇă’Č lĘmČ xlČÂS
Ę IĂwČ : NJ
ĲĄ W‘ČI¡ČwČ
ÉrW
Ď BĎhČ=tŇ’Ć lkČŇ’ŇŁêąwČ rC~ęhČ=NmĂ S’ĄÁhĎ l‘ČêÄČ wČ tŇo~ĳUČbČŇC rW
¡Ď BĎBČ ‘G
¿ČIĂwČ
ëŇ¿’Č lĘmČ=yJĲĂ No‘ŔdĘŇGĂ ’rĘIăČwČ : wynĲĎy‘ĄmĲĄ ëŇ¡ČlhĎ hoĎŔhyĘ ëŇă’Č lĘmČC tŇo~ŔUČhČ=tŇ’ĆwĘ
ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ NJ
ąĄ =l‘Č=yJĲĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉHhĎ’Ğ No‘ędĘŇGĂ rmĆ’ŇIăŁwČ ’Chĳ ho¡ĎhyĘ
=l’Č ì¡ŇlĘ Mol¿S
Ď hoËĎhyĘ olÌ rmĆ’ŇŁIÄwČ : MynĲĂjĎ=l’Ć Myn¡ĂjĎ hoĎŔhyĘ ëŇă’Č lĘmČ
ho¡ĎhyĘ ol¿=’rĎqĘIĂwČ hoĎŔhyl
ĲČ ÉxČBĄÄzĘmĂ No‘ądĘŇGĂ MS
ĎÄ žNbĆŇIĂwČ : tŇCmĲêĎ âl¡ ’rĳĎyêĂ
MwlV
SrĄgĎ’
Ğ wČ ’"s v.9

.’lm ly~Ă’ČwĎ ’"sb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,z"d ,g"d Nkw rsx l~Ă’ČwĎ ’"s ,w"dw b"d ,’"d Nk v.9
.w"Td Nkw
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6. 25–38

: yrĲĂzĘ‘ĆhĲĎ yb
¿ŇĂ ’Ğ tŇr¡ČpŇĘ ‘ĎBĘ CeděĆo‘ hŇEĆŔhČ MoIăhČ dŇ‘Čť MolĳS
Ď
ÉroèhČ=rjČ=tŇ’Ć xqąČ hoĎęhyĘ olă rmĆ’ŇIŁÌwČ ů’ChhČ hŇlĎyĘQ
ăČ BČ ÈyhĂyĘwČ
É l‘ČBČÄhČ xB
ąČ zĘmĂ=tŇ’Ć êęĎ sĘrČhĲĎwĘ MynĳĂS
Ď ‘bČŇăS
Ć yn¡řĂ è
Ą hČ rp
¿ČŇ C ìŇybĂŔ’ĎlĘ rS
ăĆ ’Ğ
xČBĄÁzĘmĂ tŇĎ ynÄĂ bĎŇC : tŇŁrĲkŇĘ êĂ wyl
¡Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ hŇr¿ĎS
Ą ’ĞhĲĎ=tŇ’ĆwĘ ìŇybĂŔ’ĎlĘ rS
ăĆ ’Ğ
=tŇ’Ć ÉêĎxĘqČĲlĎ wĘ hŇĳĎkŇ rĎ‘ĞUĲČBČĲ hŇ¡Ćh
E Č zřo‘ËUĎhČ S’ŇŁrÌ l‘ăČ ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ
xuÄČ IĂwČ : tŇrĲ
Ł kŇĘ êĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇr¡ĎS
Ą ’ĞhĲĎ yY¿Ą‘ĞB
ĲČ hŇlĎŔo‘ tŇĎ yl
ăĂ ‘ĞhĲČwĘ ynĂŔè
Ą hČ rj
ăĎ hČ
hoĳĎhyĘ wyl
¡Ď ’Ą rB
¿Ć DĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ W‘ČIČěwČ wydĎŔbĎŇ‘ĞmĲĄ ÉMyS
Ă nĎ’Ğ hŇrąĎW
Ď ‘Ğ No‘ÁdĘŇGĂ
Mm
¡Ď oy tŇoW
¿ ‘ĞmĲĄ ry‘ËĂhĎ yS
¿Ą nĘ’Č=tŇ’ĆwĘ wybÁĂ ’Ď tŇyBĄÄ=tŇ’Ć ž’rĄyĎ rS
ăĆ ’ĞJĲČ yhÃĂ yĘwČ
xB
ăČ zĘmĂ ÉZêČĚn hŇąĄh
e Ă wĘ rqĆŁBŔBČ Éry‘ĂhĎ yS
ąĄ nĘ’Č CmyJÁĂ S
Ę IČwČ : hŇlĎyĘl
ĲĎ W‘ČI¿ČwČ
hŇlĎě‘Ğh
Ł Ĳ ynĂŔè
Ą hČ rj
ăĎ hČ Ét’ĄwĘ hŇtŇĎ rĳĎJ
Ł wyl
¡Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ hŇr¿ĎS
Ą ’ĞhĲĎwĘ l‘ČBČŔhČ
rb
ăĎŇ DĎhČ hŇ¡W
Ď ‘Ď ym
¿Ă Ch‘ĄŔrĄ=l’Ć Sy’
ăĂ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : yCnĲBĎhČ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č
rb
¿ĎŇ DĎhČ hŇ¡W
Ď ‘Ď S’ĎŔoy=NBĆ ÉNo‘dĘŇGĂ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ CSŔqĘbČŇyĘwČĲ ÉCSrĘdĘŇIĲĂwČ hŇĳĆh
EČ
yJ
ąĂ tŇŁmĳyĎwĘ ì¡ŇnĘBĂ=tŇ’Ć ’Y
¿Ą oh S’ĎŔoy=l’Ć Éry‘ĂhĎ yS
ąĄ nĘ’Č CrÁmĘ’ŇŁIÄwČ : hŇĲEĆhČ
rmĆ’ŇIăŁwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ hŇr¿ĎS
Ą ’ĞhĲĎ tŇr¡ČkĎŇ yk
¿ŇĂ wĘ l‘ČBČŔhČ xB
ăČ zĘmĂ=tŇ’Ć ÉZtŇČ nĎ
ÉMêĆ’Č=M’Ă l‘ČBČęlČ NCbăŇyrĂêĘ ű Mê
ăĆ’ČhĲČ wylĎÁ‘Ď CdÄmĘ‘ĲĎ=rS
Ć ’Ğ ž lk
ŁŇ lĘ S’ĎÃoy
É’Ch Myh
¿Ă Łl’Ĺ=M’Ă rqĆŁBĳhČ=dŇ‘Č tŇm
¡Č Cy olË bŇyr¿ĂyĎ rS
ĆÄ ’Ğ otŔo’ NC‘ăyS
Ă oêĲ
l‘ČB
ăČ rĚyĘ ’Ch¡hČ=MoIĲbČŇ ol¿=’rĎqĘIĂwČ : oxĲBĘzĘmĂ=tŇ’ĲĆ Zt
¡ŇČ nĎ yJ
¿Ă olŔ bŇrĆyăĎ
: oxĲBĘzĘmĂ=tŇ’ĲĆ Zt
¡ŇČ nĎ yJ
¿Ă l‘ČBČŔhČ ÉoB bŇrĆyąĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
Cn¡xĞIĲČwČĲ Cr¿bŇĘ ‘ČIĲČwČ wDĳĎxĘyČ CpŇă sĘ’ĆĲnĆ MdŇĆq¡Ć=ynĄbŇĘ C ql
ËĄ mĎ‘ĞwĲČ NyÌĎdĘŇmĂ=lkĎŇwĘ
rpĎŔoèBČ É‘qČtŇĘ IĂwČ No‘ĳdĘŇGĂ=tŇ’Ć hŇ¡S
Ď bŇĘ ĲlĎ hoĎŔhyĘ xČCrăwĘ : l’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂ qmĆ‘¿ĄBĘ
q‘¿ĄEĎIĂwČ hŇè
ĆŔ nČmĘ=lkĎŇBĘ xl
ăČ S
Ď ÉMykŇĂ ’ĎlĘmČC : wyrĲĎxĞ’ĲČ rzĆ‘¡ĆybŇĂ ’Ğ q‘¿ĄEĎIĂwČ
Cl¡‘ĞIĲČwĲČ ylĂŔêĎpŇĘ nČbŇĘ C ÉNClbĚŇzĘbŇĂ C rS
ąĄ ’ĎBĘ xlČęS
Ď Myk
ăŇĂ ’ĎlĘmČC wyrĳĎxĞ’ĲČ ’Ch¡=MGČ
ydËĂŇyĎBĘ ‘ČyS
ÌĂ om ìÂS
Ę yĆ=M’Ă Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=l’Ć No‘¡dĘŇGĂ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : MtĲŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ
rmĆ¡~Ć hČ tŇ¿ČG
E Ă =tŇ’Ć gŇy~
ËĂ mČ ykęĂ nŁ’ĲĎ hŇăĄh
e Ă : êĎrĘB
ĲČ DĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
bŇrĆx
Ł Ŕ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ=lJĎ=l‘ČwĘ HDĎębČŇlĘ hŇEÁĎGĂhČ=l‘ĲČ hŇyÄĆhĘyĲĂ ž lTČ M’ÃĂ NrĆGŁĳ BČ
NkĄě=yhĂyĘwĲČ : êĎrĘB
ĲČ DĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ydËĂŇyĎBĘ ‘ČyS
ÌĂ otŇ=yJĲĂ yêęĂ ‘ĘdČŇyĲĎwĘ
MkVyw
Nkw yrqw bytk No’UĎhČ ’"sb ,No’UĎhČ y’rwsl ,y’‘drhnl Nk v.26

.yrq ynĂè
Ą hČ ,bytk MynĂè
Ą hČ ’"sb v.25
.w"dw b"d ,’"d

25

26

27

28

29

30
31

32

33
34
35

36
37

38
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lpĆŇ¡iĄ hČ ’ol¿mĘ hŇEĎŔGĂhČ=NmĂ É lTČ ZmĆąIĂwČ hŇĳĎG
E Ă hČ=tŇ’Ć rzČI¡ĎwČ tŇrĎŔxĽUĲĎmĲĂ ÉMJĄS
Ę IČwČ
39 h
Ň r¡ĎBĘdČŇ’ĞwĲČ yBĂŔ ÉìjĘ’Č rxČąyĂ=l’Č MyhĂŔŁl’ĹăhĎ =l’Ć ÉNo‘dĘŇGĂ rmĆ’ŇŁIąwČ : MyĂmĲĎ
ÉhEĎGĂhČ=l’Ćř bŇrĆx
Ł ą ’nÄĎ =yhĂyĘ hŇEĎŔGĂBČ ÉM‘ČjÄČ hČ=qrČ=’eĎ hŇąiĆ nČ’Ğ M‘Čj
ĳĎhČ ëŇă’Č
40 h
Ň lĎyĘQ
ăČ BČ NJ
¡Ą Myh
ËĂ Łl’Ĺ W‘ČIÌČwČ : lFĲĎ=hŇyĆhĘyĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=lJĎ=l‘ČwĘ HDĎŔbČŇlĘ
: lTĲĎ hŇyĎh¿Ď ZrĆ’¡ĎhĎ=lJĎ=l‘ČwĘ HDĎŔbČŇlĘ ÉhEĎGĂhČ=l’Ćř bŇrĆx
Ł ą =yhĂyĘwĲČ ’ChĳhČ
z oêŔ’Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇwĘ No‘ędĘŇgŇĂ ’Chă l‘ČBČÁrĚyĘ MJĄÄS
Ę IČwČ
hŇr¡ĆoUhČ tŇ‘¿ČbŇĘ GĂmĂ NopŔ~ĎmĂ olă=hŇyĎhĲĎ ÉNyĎdĘŇmĂ hŇąĄx
n Ğ mĲČC dŇrĳ
Ł xĞ Ny‘ăĄ=l‘Č Cn¡xĞIĲČwČĲ
2 rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ bŇrČę No‘ŔdĘŇGĂ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇIŁąwČ
: qmĆ‘ĲĄBĎ
yd¡ĂŇyĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yl
ąČ ‘Ď r’ĄÄjĎtŇĘ yĂ=NjĆ MdĳŇĎyĎBĘ Ny¡ĎdĘŇmĂ=tŇ’Ć yê¿ĂêĂmĂ ëŇêŔĎ ’Ă
3 d
Ň rĄŔxĎwĘ ’răĄyĎ=ymĲĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉM‘ĎhĎ ynąĄzĘ’ĎBĘ ’nÁĎ ’rĎÄqĘ hŇêęĎ ‘ČwĘ : yQĲĂ hŇ‘ĎyS
¿Ă oh
PŇlĆ’ĆŔ ÉMyĂnÄČ S
Ę C MyrąĂW
Ę ‘Ć M‘ęĎ hĎ=NmĂ bŇS
Ď ăIĎwČ dŇ‘ĳĎlĘGĂhČ rh
ăČ mĄ rj
Ł¡ YĘyĂwĘ bŇS
Ł ¿ yĎ
4 No‘
ę dĘŇGĂ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: Cr’ĲĎS
Ę nĂ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
¿Ć ‘ĞwĲČ
hŇyĎÃhĎwĘ MS
ĳĎ ì¡ŇlĘ Cep
¿ĆŇ rĘYĘ’ĆwĘ MyĂUČŔhČ=l’Ć ÉMtŇĎ o’ dŇrąĄoh ůbrĎ M‘ăĎhĎ Èdo‘
rmÁČ ’
Ł =rS
Ć ’Ğ lk
ŁÄ wĘ ëŇêŔĎ ’Ă ëŇăĄlyĄ ’Chť ëŇêęĎ ’Ă ëŇăĄlyĄ ű hŇăĆz ìŇylĆÁ’Ą rmÄČ ’
Ł žrS
Ć ’Ğ
5 =l’
Ć M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć dŇrĆoI¿wČ : ëŇĲlĄ yĄ âl¿ ’Ch¡ ëŇUĎŔ‘Ă ëŇăĄlyĄ=âlĲ hŇzĆť ìŇylĆę’Ą
MyĂUÁČ hČ=NmĂ onÄoSlĘBĂ žqŁlyĎ=rS
Ć ’Ğ lJ
Łă No‘ędĘŇGĂ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ MyĂU
ĳĎhČ
=l‘Č ‘r¿ČkŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ wĘ dŇbĎŔlĘ ÉotŇo’ gŇy~
ąĂ êČ bŇlĆJĆęhČ qŁlăyĎ rS
ÌĆ ’ĞJĲČ
6 SŁl
¿S
Ę MhĆŔyjĂ=l’Ć ÉMdĎŇyĎBĘ MyqąĂqĘĲlČ mĞhĲČ rjÂČ sĘmĂ yhęĂ yĘwČ : tŇoêĲS
Ę lĂ wyJ
¡ĎrĘBĂ
: MyĂmĲĎ tŇoê¿S
Ę lĂ Mh
¡Ć ykĄŇrĘBĂ=l‘Č C‘¿rĘJĲĎ M‘ĎŔhĎ rtŇĆ ăyĆ É lk
ŁŇ wĘ Sy’
ĳĂ tŇo’¡mĄ
7 Sy’
ąĂ hĎ tŇo’ÄmĄ žSŁlS
Ę BĂ No‘ędĘŇGĂ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
CkŇ¡ lĘyĲĄ M‘ĎŔhĎ=lkĎŇwĘ ìŇdĳŇĆyĎBĘ Ny¡ĎdĘŇmĂ=tŇ’Ć yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć ‘ČyS
ăĂ o’ ÉMyqĂqĘĲlČ mĘhĲČ
8 Mh
Ćę ytŇĄ rĲ
Ł pŇĘ oSĲ tŇă’Ą wĘ MdĎÁyĎBĘ M‘ÄĎ hĎ žhdĎŇYĄ=tŇ’Ć CxăqĘIĂwČ : omĲq
Ł mĘlĂ Sy’
¿Ă
Sy’
¡Ă hĎ tŇo’¿mĄ=SŁlĲS
Ę bŇĂ C wylĎŔhĎŁ’ĲlĘ Sy’
ăĂ ÉxQČS
Ă É l’ĄrĎW
Ę yĂ Sy’
ąĂ =lJĎ tŇ’ĄÄwĘ
: qmĆ‘ĲĄBĎ tŇxČê
¿Č mĂ ol¡ hŇyĎh¿Ď NyĎŔdĘŇmĂ hŇăĄx
n Ğ mĲČC qyzĳĂxĹhĲĆ
9 h
ŇĳĆx
n Ğ UĲČBČĲ dŇrăĄ MCq¡ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇIąŁwČ ’ChŔhČ hŇlĎyĘQ
ăČ BČ ÉyhĂyĘwČĲ
10 h
Ň r¿ĎpĚŇC hŇê
ËĎ ’Č dŇr¿Ą tŇdŇĆrĳĆlĎ hŇê
¡Ď ’Č ’r¿ĄyĎ=M’ĂwĘ : ìŇdŇĲĆyĎBĘ wyê¡ĂtŇČ nĘ yJ
¿Ă
Kr‘n
,’"d Nkw =l‘Č ’"s v.40

.yrq =l‘Č ,bytk =l’Ć ’"sb ,z"l qwsp ly‘l Nyy‘ : b"ydw b"d Nkw =l‘Č ’"s v.39
.b"ydw b"d

sŘ5
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7. 11–23

ìŇydŔĆyĎ hŇnĎqĘăČx
z ĹêĲĆ ÉrxČ’ČwĘ CrBĄŔdČŇyĘ=hŇmČ ÉêĎ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ : hŇĲnĆ xĞUĲČhČĲ=l’Ć ì¡ŇrĘ‘ČnĲČ
MyS
¡Ă mĚxĞhČ hŇ¿YĄ qĘ=l’Ć orŔ‘ĞnĲČ hŇrăĎpĚŇC É’Ch dŇrĆIąĄwČ hŇĳĆx
n Ğ UĲČBČĲ ê
¡Ď dĘŇrČyĲĎwĘ
qmĆ‘ĄŔBĎ Myl
ăĂ pŇĘ nĲŁ ÉMdŇĆqÄĆ =ynĄBĘ=lkĎŇwĘ ql
ąĄ mĎ‘ĞwĲČ NyĎÄdĘŇmĂC : hŇĲnĆ xĞUĲČBČĲ rS
¿Ć ’Ğ
MI¡ĎhČ tŇ¿pČŇ W
Ę =l‘řČ S
ĲĆ loxËJČ rjĎŔsĘmĂ Ny’ăĄ ÉMhĆyQĄmČgŇĘ lĂwĘ bŇrĳ
Ł lĎ hŇ¡BĆ rĘ’ČJĲĎ
hŇÌĄh
e Ă rmĆ’ŇŁIÁwČ MolĳxĞ Ch‘¡ĄrĄlĘ rj
¿ĄsČmĘ Sy’ĂŔ=hŇeĄhÄĂ wĘ No‘ŔdĘŇgŇĂ ’b
Ł ăŇ IĎwČ : bŇrĲ
Ł lĎ
NyĎŔdĘŇmĂ hŇăĄx
n Ğ mĲČBĘ ÉëjĄhČtŇĘ mĂ ÉMyrĂ‘ŁW
Ę MxĆąlĆ lwlÁYř hŇeĄÄhĂwĘ yêĂmĘlČęxĎ MolăxĞ
: lhĆŁ’ĲhĎ lp
¿ČŇ nĎwĘ hŇlĎ‘Ęm
¡Č lĘ Chk
¿ĄŇ pŇĘ hČIĲČwČ lj
ŁË IĂwČ ChJ
ÌĄ IČwČ lhĆ’
Ł hĎţ=dŇ‘Č ’b
Ł ăŇ IĎwČ
S’
¡Ď oy=NBĆ No‘¿dĘŇGĂ bŇrĆx
ËĆ=M’Ă yêęĂ lĘBĂ tŇ’ŇŁzŔ Ny’ăĄ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ Ch‘ąĄrĄ N‘ČIČÄwČ
: hŇĲnĆ xĞUĲČhČĲ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ Ny¡ĎdĘŇmĂ=tŇ’Ć odŔyĎBĘ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ Nt
ąŇČ nĎ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ
=tŇ’ĆwĘ MolËxĞhĲČ rj
ÌČsĘmĂ=tŇ’Ć No‘ÁdĘŇGĂ ‘Čm
ŁÄ S
Ę kŇĂ žyhĂyĘwČ
Nt
ÌŇČ nĎ=yJĲĂ CmCqŔ rmĆ’ŇIăŁwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ hŇăĄx
n Ğ mĲČ=l’Ć ÉbS
Ď IĎÄwČ Cxê
ĳĎ S
Ę IĂwČ or¡bŇĘ S
Ă
Sy’
¡Ă hĎ tŇo’¿mĄ=SŁlĲS
Ę =tŇ’Ć ZxČËČwČ
I : NyĲĎdĘŇmĂ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČ=tŇ’Ć Mk
¡ĆŇ dĘŇyĆBĘ hoËĎhyĘ
Myd¡ĂŇyjřĂ lČwĘ MyqŔĂ yrĄř MyDăĂkČŇwĘ ÉMQĎJĚ=dŇyČBĘ tŇorąpĎŇoSĲ NêÄĄ IĂwČ MyS
ĳĂ ’ŇrĎ hŇăS
Ď ŁlS
Ę
yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂwĘ CW
ĳ ‘ĞêĲČ Nk
ăĄŇ wĘ C’¡rĘtŇĂ yeĂ¿UĆ mĂ MhĆŔylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : MyDĲĂJČhČ ëŇotŇ¿ BĘ
ÉyêĂ‘ĘqÄČ tĲŇĎ wĘ : NCWĲ‘ĞêĲČ NJ
¿Ą hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ=rS
Ć ’ĞkĲČŇ hŇ¿yĎhĎwĘ hŇnĆŔxĞUĲČhČĲ hŇăYĄ qĘBĂ É’bĎŇ
MêęĆ ’Č=MGČ tŇorÁpĎŇoèĲBČ MêÄĆ ‘ĘqČtŇĘ C yê
ĳĂ ’Ă rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rpĎŔoèBČ
: No‘ĲdĘŇgŇĂ lĘC ho¿Ďhyl
ĲČ śMê
¡ĆrĘmČ’ĞwĲČ hŇnĆŔxĞUĲČhČĲ=lJĎ ÉtobŇybŇĂ sĘ
S’Ňr
Ł ť hŇnĆęxĞUĲČhČĲ hŇăYĄ qĘBĂ oêÁ’Ă=rS
Ć ’Ğ Sy’ÄĂ =hŇ’ĎmĲĄC No‘dĘŇgĂţ ’b
Ł ăŇ IĎwČ
ÉC‘qĘtŇĘ IĂwĲČ MyrĳĂmĘŁèĲhČ=tŇ’Ć Cmyq¡ĂhĄ Mq¿ĄhĎ ëŇË’Č hŇnĎŔokŇyêĲĂhČ tŇrĆm
Łă S
Ę ’ČhĲĎ
MyS
¿Ă ’ŇrĎhĲĎ tŇS
Ć ŁlÄS
Ę C‘qĘtŇĘ IĂwĲČţ : MdŇĲĎyĎBĘ rS
¿Ć ’Ğ MyD¡ĂJČhČ ZopŇ¿ nĎwĘ tŇorŔpĎŇoè
ă BČ
MydĂŔjĂQČBČ ÉMlĎwř’Ňm
Ł W
Ę =dŇyČbŇĘ CqyząĂxĞIĲČwČ ůMyDĂJČhČ CrăBĘS
Ę IĂwČ ÈtorpĎŇoèĲBČ
: No‘ĲdĘŇgŇĂ lĘC ho¡Ďhyl
ĲČ bŇrĆx
¿Ć C’ŔrĘqĘIĂwČĲ ‘ČoqĳtŇĘ lĂ tŇor¡pĎŇoèĲhČ MnĎŔymĂyĘ=dŇyČÄbŇĘ C
C‘yr¡ĂIĎwČ hŇËĆx
n Ğ UĲČhČĲ=lJĎ ZrĎIÌĎwČ hŇĳĆx
n Ğ UĲČlČĲ bŇyb
¡ŇĂ sĎ wyêŔĎ xĘêČ Sy’
ăĂ ÉCdŇmĘ‘ČIĲČwČ
bŇrĆx
¿Ć tŇă’Ą hoĎęhyĘ MW
Ć ăIĎwČ ůtorpĎŇoèĲhČ tŇo’ămĄ=SŁlĲS
Ę ÈC‘qĘtŇĘ IĂwĲČ : wsynřĲ yw
ÉhFĎè
Ă hČ tŇyB
ąĄ=dŇ‘Č hŇnĆÁxĞUĲČhČĲ snĎIĎÄwČ hŇĳĆx
n Ğ UĲČhČĲ=lkĎŇbŇĘ C Ch‘¡ĄrĄBĘ Sy’
ËĂ
=Sy’ĲĂ q‘ÌĄ~ĎIĂwČ : tŇB
ĲĎ TČ=lř‘Č hŇ¡ĎloxmĘ lb
¿ĄŇ ’Ď=tŇpČŇW
Ę dŇ‘ËČ hŇtŇĎ rĎŔrĄYĘ
l’rVy

,’"d Nkw rsx MyqĂrĄ ’"s v.16 .yrq lylĂYĘ ,bytk lClYĘ v.13 .b"dw ’"d Nkw =l‘Č=rS
Ć’
Ğ ’"s v.12 .z
.+k qwsp Nyy‘ : s"tw +rt Nkw hwhyl brĆxĆ v.18 .w"Td Nkw rsx MydĂjĂlČwĘ ’"s v.16 .w"dw d"dx ,b"d
.yrqw bytk =d‘Č ’"sb ,=d‘Č rybs v.22 .yrq CsCnIĎwČ ,bytk CsynĂIĎwČ v.21 .yrq MlĎ’m
ŁW
Ę v.20

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21
22

23
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: NyĲĎdĘŇmĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ CpŇ¡ DĘrĘIĂwĲČ hŇĳĆènČmĘ=lJĎ=NmĂC rS
¡Ą ’Ď=NmĂC yl
¿Ă êĎpŇĘ eČřmĂ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ
24 t
Ň ’ŇrąČqĘlĂ CdÂrĘ rm
Ł ę ’ŇlĄ MyĂrČÁpŇĘ ’Ć rhÄČ =lkĎŇBĘ žNo‘dĘŇGĂ xl
ăČ S
Ď MykÃĂ ’ĎlĘmČC
q‘Â~
Ą Ď IĂwČ NDĳĄrĘIČhČ=tŇ’ĆwĘ hŇr¡ĎBĎ tŇyB
¿Ą dŇ‘ËČ MyĂUČŔhČ=tŇ’Ć ÉMhĆlĎ CdŇąkŇĘ lĂwĘ ÉNyĎdĘŇmĂ
: NDĲĄrĘIČhČ=tŇ’ĆwĘ hŇr¡ĎBĎ tŇyB
¿Ą dŇ‘ËČ MyĂUČŔhČ=tŇ’Ć CdăŇJĘlĘIĂwČ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć Sy’
ąĂ =lJĎ
25 b
Ň rąĄo‘=tŇ’Ć CgÄrĘhČIĲČwČ bŇ’ĄęzĘ=tŇ’ĆwĘ bŇrăĄ‘Ł=tŇ’Ć NyĎÁdĘŇmĂ yrĄÄW
Ď =ynĲĄS
Ę CdÃJĘlĘIĂwĲČ
NyĳĎdĘŇmĂ=l’Ć CpŇ¡ DĘrĘIĂwĲČ bŇ’ĄŔzĘ=bŇqĆyĲĆbŇĘ CgŇă rĘhĲĎ Éb’ĄzĘ=tŇ’ĆwĘ ÉbrĄo‘=rCYĲBĘ
x CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ : NDĲĄrĘIČl
Č rbĆŇ‘¡ĄmĄ No‘ŔdĘŇGĂ=l’Ć ÉC’ybÄĂ hĄ bŇ’ĄŔzĘC bŇrăĄ‘Ł=S’ŇrĲ
Ł wĘ
tŇwř’Ňră
Ł qĘ ÉyêĂlĘbŇĂ lĘ CnQĎŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď ÉhEĆhČ rb
ąĎŇ DĎhČ=hŇmĲĎ MyĂrČępŇĘ ’Ć Sy’
ăĂ wylĎÁ’Ą
2 rm
Ć ’ŇIăŁwČ : hŇqĲĎzĘxĎBĘ oê¡’Ă NCb¿ŇyrĂyĘwČ NyĳĎdĘŇmĂBĘ Mx
ăĄ QĎhĂlĘ êĎkŇĘ ¡ČlhĎ yJ
¿Ă CnlĎŔ
ryY
¿Ă bŇĘ mĂ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć tŇol¿lĘŁ‘Ĳ bŇoTË ’olęhĞ Mk
ĳĆŇ JĎř hŇê
¡Ď ‘Č ytŇĂ yW
¿Ă ‘Ď=hŇmĲĆ MhĆŔylĄ’Ğ
3 b
Ň ’ĄŔzĘ=tŇ’ĆwĘ bŇrăĄ‘Ł=tŇ’Ć ÉNyĎdĘŇmĂ yrąĄW
Ď =tŇ’Ć MyhÁĂ Łl’Ĺ NtÄČ nĎ žMkĆŇdĘŇyĆBĘ : rzĆ‘ĲĆybŇĂ ’Ğ
rb
¿ĎŇ DĎhČ or¡řBĘdČŇBĘ wylĎŔ‘ĎmĲĄ ÉMxĎCr hŇt
ąŇĎ pŇĘ rĎ z’Ďę Mk
ĳĆŇ JĎř tŇoW
ă ‘Ğ yêĂlĘŁkŇ¡ IĎ=hŇmČC
4 rS
ăĆ ’Ğ ÉSy’ĂhĎ tŇo’ąmĄ=SŁlĲS
Ę C ’Chę rb
ăĄŇ ‘Ł hŇnĎDĳĄrĘIČhČ No‘¡dĘŇgŇĂ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : hŇĲEĆhČ
5 Mx
Ć lĆŔ tŇorăJĘJĂ É’nĎ=CnêĘ tŇoJŔsĚ yS
ăĄ nĘ’ČlĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : MypĲŇĂ dĘŇrĲ
Ł wĘ Myp
¡ŇĂ yĄ‘Ğ oêŔ’Ă
‘e
¡ĎmĚlĘYČwĘ xbČŇ¿Ćz yrËĄxĞ’ĲČ PŇdËŇĄr
Ł ykęĂ nŁ’ĲĎwĘ MhĄŔ Myp
ăŇĂ yĄ‘Ğ=yJĲĂ yl
ĳĎ gŇĘ rČBĘ rS
ăĆ ’Ğ M‘¡ĎlĎ
6 ì
Ň dĳŇĆyĎBĘ hŇê
¡Ď ‘Č ‘e
ËĎmĚlĘYČwĘ xbČŇÌĆz PŇkČŇhĞţ tŇoJŔsĚ yrăĄW
Ď ÉrmĆř’ŇŁIÄwČ : NyĲĎdĘŇmĂ yk
¿ŇĄ lĘmČ
7 xb
ČŇ¿Ć=t
z Ň ’Ć hoËĎhyĘ tŇÌtŇĄ BĘ NkĄęlĎ No‘ŔdĘŇGĂ rmĆ’ŇIăŁwČ : MxĆĲlĎ ì¡Ň’Ğb
ĲĎŇ YĘlĲĂ Nê
¿ĄnĂ=yJĲĂ
=tŇ’ĆwĘ rB
¡Ď dĘŇUĂhČ yY¿Ąoq=tŇ’Ć MkĆŔrĘW
Č BĘ=tŇ’Ć ÉyêĂS
Ę dČŇwĘ ydĳĂŇyĎBĘ ‘e
¡ĎmĚlĘYČ=tŇ’ĆwĘ
8 Éot
Ň o’ Cną‘ĞIĲČwČ tŇ’ŇŁzĳJĎ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ rB
¿Ą dČŇyĘwČ l’ĄŔCnjĘ ÉMè
Ď mĂ l‘ČIąČwČ : MynĲĂqĽrĘBČhĲČ
9 l’
¡Ą CnpŇĘ yS
¿Ą nĘ’ČlĘ=MGČ rmĆ’ŇŁIËwČ : tŇoJĲsĚ yS
¿Ą nĘ’Č Cn¡‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ l’ĄŔCnpŇĘ yS
ăĄ nĘ’Č
: hŇĲEĆhČ lD¿ĎgŇĘ UĂhČ=tŇ’Ć Zê
Ł ¡ ’Ć MolŔS
Ď bŇĘ yb
ăŇĂ CSBĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
10 P
Ň lĆ’ĆŔ ÉrW
Ď ‘Ď tŇS
Ć ąmĄ xĞJĲČ ÉMUĎ‘Ă Mh
ąĆ ynĄxĞmĲČC rq
Ł ę rĘuČBČ ‘eÁĎ mĚlĘYČwĘ xbČŇzĆÄwĘ
Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ’ÄĎ mĄ MylĂŔpŇĘ eŁă hČwĘ MdŇĆqĳĆ=ynĲĄbŇĘ hŇăĄx
n Ğ mĲČ lJ
Ł¡ mĂ MyrĂŔtŇĎ oeăhČ lJ
Ł ť
11 Myl
ĂŔ hĎ’Ľb
ĲĎŇ ynăĄCkŇè
Ę hČ ëŇrĆDĆť No‘ędĘŇGĂ l‘ČIăČwČ : bŇrĆxĲĎ PŇĲlĄ S
Ł ¿ Sy’
¡Ă PŇlĆË’Ć
: xTČb
ĲĆŇ hŇyĎh¿Ď hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČhČĲwĘ hŇnĆŔxĞUĲČhČĲ=tŇ’Ć ÉëIČwČ hŇĳhĎ BĘgŇĘ yĎwĘ xbČŇŁn¡lĘ MdŇĆu¿ĆmĂ
wswnyw

MkĆBĎ ’"s v.3 .w"dw ’"d Nkw MkĆBĎ ’"s v.2 .yrq t’r
Ł qĘ v.1 .x .’"yd Nkw ylĂêĎpĘnČ=NmĂ ’"s v.23
,bytk orBĘdČJĘ y’xndml ’"n ,yrq orBĘdČBĘ ,bytk yrĂBĘdČBĘ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.3 .’"d Nkw
.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk CrmĘ’IŁwČ ’"sb ,CrmĘ’IŁwČ rybs v.6 .yrq orBĘdČBĘ
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yk
ăŇĄ lĘmČ ű ynăĄS
Ę =tŇ’Ć dŇŁJÂlĘIĂwČ Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČ PŇD¡
Ł rĘIĂwČ ‘eĎŔmĚlĘYČwĘ xbČŇzĆť CsCnęIĎwČ
No‘¿dĘŇGĂ bŇS
Ď ËĎwČ
I : dŇyrĲĂxĹhĲĆ hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČhČĲ=lkĎŇwĘ ‘eĎŔmĚlĘYČ=tŇ’ĆwĘ ÉxbČŇzĆÄ=tŇ’Ć NyĎędĘŇmĂ
yS
¿Ą nĘ’ČmĲĄ r‘ČnËČ=dŇJĎlĘIĂwČ : srĆxĲĎhĆ hŇ¡Ąl‘ĞmĲČlĘmĲĂ hŇĳmĎ xĎlĘUĂhČ=NmĂ S’
¡Ď oy=NBĆ
My‘¿ĂbŇĘ S
Ă hĎynĆŔqĄzĘ=tŇ’ĆwĘ ÉtoJsĚ yrąĄW
Ď =tŇ’Ć wylĎÁ’Ą bŇê
Ł Ä kŇĘ IĂwČ Chl
ĳĄ ’ĎS
Ę IĂwČ tŇoJ¡sĚ
‘eĳĎmĚlĘYČwĘ xbČŇăĆz hŇ¡Ąh
e Ă rmĆ’ŇŁIěwČ tŇoJŔsĚ yS
ăĄ nĘ’Č=l’Ć É’ŁbŇIĎwČ : Sy’ĲĂ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă wĘ
yJ
¿Ă ìŇdŔĆyĎBĘ ÉhêĎ‘Č ‘e
ąĎmĚlĘYČwĘ xbČŇăĆz PŇkČŇhĞţ rm
Ł ę ’ŇlĄ ytÁĂ o’ MêÄĆ pŇĘ rČxĲĄ žrS
Ć ’Ğ
yY¿Ąoq=tŇ’ĆwĘ ry‘ŔĂ hĎ ynăĄqĘzĂ=tŇ’Ć ÉxuČIĂwČ : MxĆĲlĎ Myp
¡ŇĂ ‘ĄIĘhČ ìŇyS
¿Ć nĎ’ĞĲlČ Nê
ËĄnĂ
lD¿ČgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ : tŇoJĲsĚ yS
¿Ą nĘ’Č tŇ¡’Ą MhĆŔBĎ ‘dČŇŁIăwČ MynĳĂqĽrĘBČhĲČ=tŇ’ĆwĘ rB
¡Ď dĘŇUĂhČ
=l’ĆwĘ ÉxbČŇzĆÄ=l’Ć rmĆ’ŇŁIęwČ : ry‘ĲĂhĎ yS
¿Ą nĘ’Č=tŇ’Ć gŇr¡
Ł hĞIĲČwČĲ Zt
ĳŇĎ nĎ l’
¡Ą CnjĘ
ìŇomăJĎ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ robĳŇtŇĎ BĘ Mê
¡ĆgŇĘ rČhĞ rS
¿Ć ’Ğ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉhŁpŇy’Ą ‘eĎŔmĚlĘYČ
=yxČ Mh
ĳĄ yU
¡Ă ’Ă=ynĲĄBĘ yx
¿Č ’Č rmČě’ŇIŁwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄBĘ r’ČŁtŇ¡ JĘ dŇxĎě’Ć MhĆŔomkŇĘ
orŔokŇBĘ rtŇĆ ăyĆlĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć yêĂgŇĘ r¡ČhĎ âl¿ MtŔĎ o’ Mt
ăŇĆ yĂxĞhĲČ Clť hoĎęhyĘ
: r‘ČnĲĎ Ced¡ŇĆo‘ yJ
¿Ă ’rĄŔyĎ yJ
ăĂ ÉoBrĘxČ Ér‘ČeÄČ hČ PŇlČÄS
Ď =âlĲwĘ Mt
ĳŇĎ o’ gŇră
Ł hĞ MCq¡
otŇĳ rĎCbŇĲ GĘ Sy’
¡Ă kĎŇ yJ
¿Ă CnBĎŔ=‘gČŇpŇĘ C ÉhêĎ’Č MCqą ‘eĎęmĚlĘYČwĘ xbČŇăĆz rmĆ’ŇŁIÁwČ
MynĂŔr
Ł hĞăv
Č hČ=tŇ’Ć ÉxuČIĂwČ ‘eĎŔmĚlĘYČ=tŇ’ĆwĘ xbČŇăĆ=t
z Ň ’Ć Égr
Ł hĞIĲČwČĲ No‘ędĘŇGĂ MqĎăIĎwČ
=lS
Ď mĘ No‘ŔdĘŇGĂ=l’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂ CrąřmĘ’ŇIĲŁwČ : MhĲĆyQĄmČgŇĘ yr¿Ą’ŇCĘYČBĘ rS
¡Ć ’Ğ
: NyĲĎdĘŇmĂ dŇI¿ČmĂ Cnê
¡Ď ‘ĘS
Č ohĲ yJ
¿Ă ìŇnB
ĳĆĘ =NBĆ MG
ăČ ì¡ŇnĘBĂ=MGČ hŇêŔĎ ’Č=MGČ ÉCnBĎÄ
Mk
ĳĆŇ BĎ yn¡ĂBĘ lS
Ł ¿ mĘyĂ=âlĲwĘ MkĆŔBĎ ÉynĂ’Ğ lS
Ł ą mĘ’Ć=âlĲ No‘ŔdĘŇGĂ ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ
hŇlĎŔ’ĄS
Ę ÉMJĆmĂ hŇąĎl’ĞS
Ę ’Ć No‘ędĘŇGĂ MhĆÁlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ : Mk
ĲĆŇ BĎ lS
Ł ¿ mĘyĂ ho¡ĎhyĘ
: MhĲĄ Myl
¡Ă ’Ň‘ĄmĘS
Ę yĂ yJ
¿Ă MhĆŔlĎ ÉbhĎzĎ ym
ąĄzĘnĂ=yJĲĂ olĳlĎS
Ę MzĆănĆ Sy’
¡Ă ylĂě=CntŇĘ C
MzĆ¿nĆ Sy’
¡Ă hŇUĎS
ĎŔ CkŇyl
ăĂ S
Ę IČwČ hŇlĎŔmĘv
Ă hČ=tŇ’Ć ÉCWrĘpŇĘ IĂwĲČ Nê
ĳĄnĂ NotŇă nĎ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ
tŇo’¡mĄ=‘bČŇS
Ę C PŇlĆ¿’Ć l’ĎŔS
Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉbhĎEĎhČ ym
ąĄzĘnĂ lqÂČ S
Ę mĂ yhęĂ yĘwČ : olĲlĎS
Ę
yk
ăŇĄ lĘmČ É l‘ČS
Ć NmĎęGĎrĘ’ČhĲĎ ydăŇĄgŇĘ bŇĂ C tŇopÁyTĂeĘhČwĘ MynÄĂ r
Ł hĞv
ĲČ hČ=NmĂ dŇbČŇlĘţ bŇĳhĎ zĎ
otÄo’ žW‘ČIČwČ : MhĲĆyQĄmČgŇĘ yr¿Ą’ŇCĘYČBĘ rS
¡Ć ’Ğ tŇoqŔnĎ‘ĞhăĎ=NmĂ ÉdbČŇlĘC NyĎŔdĘŇmĂ
wyr¡ĎxĞ’ĲČ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=lkĲĎŇ CnÌzĘIĂwČ hŇrĎŔpŇĘ ‘ĎBĘ Éory‘ĂbŇĘ otŇą o’ gŇ~ĄÄIČwČ dŇopę’ĄlĘ No‘ÁdĘŇgŇĂ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉynĄpŇĘ lĂ NyĎędĘŇmĂ ‘n
ăČJĎIĂwČ : SqĲĄomlĘ otŇ¡ ybĄŇlĘC No‘¿dĘŇgŇĂ lĘ yh
ËĂ yĘwČ MS
ĳĎ
’lw
.‘"tw b"d Nkw yrqw bytk rmą’yw ’"sb ,rmĆ’IŁwČ rybs v.22

12
13
14

15
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ym
¿Ą yBĂ hŇ¡ĎS
n Ď My‘¿ĂBĎrĘ’Č ZrĆ’ËĎhĎ Tq
Ł¿ S
Ę êĂwČ MS
ĳĎ ’Ňr
Ł tŇ’ŇăW
Ą lĎ CpŇ¡ sĘyĲĎ âl¿wĘ
29
: otŇĲ ybĄŇBĘ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I S’
¡Ď oy=NBĆ l‘ČB
¿Č rĚyĘ ëŇlĆËĄwČ
I : No‘ĲdĘŇgŇĂ
30 Cyh
¿Ď tŇoB¡rČ MyS
¿Ă nĎ=yJĲĂ okĳŇrĄyĘ y’¡ĄYĘyĲŁ MynĂŔBĎ My‘ăĂbŇĘ S
Ă ÉCyhĎ No‘ędĘŇgŇĂ lĘC
31 om
¡S
Ę =tŇ’Ć MW
Ć ¿IĎwČ NB
ĳĄ ’yh
¡Ă =MgČŇ oQ¿=hŇdĎŇlĘyĲĎ MkĆŔS
Ę BĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉoSgŇĘ lČypĲŇĂ C : olĲ
32 Érb
ĆŇ qÄĆ BĘ rbĄęuĎIĂwČ hŇĳbĎŇ oT hŇăbĎŇ yW
Ą BĘ S’
¡Ď oy=NBĆ No‘¿dĘŇGĂ tŇmĎËĎwČ
I : ëŇlĆmĲĆybŇĂ ’Ğ
33 t
Ň ămĄ ÉrS
Ć ’ĞJĲČ yhęĂ yĘwČ
: yrĲĂzĘ‘ĆhĲĎ yb
¿ŇĂ ’Ğ hŇr¡ĎpŇĘ ‘ĎBĘ wybĂŔ’Ď S’
ăĎ oy
Mh
ËĆ lĎ CmyW
ÌĂ IĎwČ Myl
ĳĂ ‘ĎBĘhČ yrăĄxĞ’ĲČ Cn¡zĘIĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCbŇCSÄIĎwČ No‘ŔdĘŇGĂ
34 Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCrkŇĘ ĲzĎ âląwĘ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ tŇyr¡ĂBĘ l‘ČB
¿Č
35 d
Ň sĆxĆŔ CW
ă ‘Ď=âlĲwĘ : bŇybĲŇĂ iĎmĂ Mh
¡Ć ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ =lJĎ dŇI¿ČmĂ Mt
ËŇĎ o’ ly~
¿Ă UČhČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=M‘Ă hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇbĎŔoFhČ=lkĎÄJĘ No‘ĳdĘŇGĂ l‘ČB
¡Č rĚyĘ tŇyB
¿Ą =M‘Ă
T oUĳ’Ă yx
¡Ą ’Ğ=l’Ć hŇmĎkĆŔS
Ę É l‘ČBČÄrĚyĘ=NBĆ ëŇlĆąmĆ ybŇĂ ’Ğ ëŇlĆIÄĄwČ
2 =CrB
Ę DČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ oU¡’Ă yb
¿ŇĂ ’Ğ=tŇyB
ĲĄ tŇxČËjČ S
Ę mĂ=lJĎ=l’ĆwĘ MhĆŔylĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
My‘ăĂbŇĘ S
Ă MkĆÁBĎ lS
Ł Ä mĘhČ ůMkĆŇlĎ bŇoFă=hŇmČ ÈMkĆŇS
Ę yl
ăĄ ‘ĞB
ĲČ =lkĎŇ ynĄÄzĘ’ĎBĘ ’nÂĎ
=yJĲĂ MêěĆ rĘkČŇzĘC dŇĳxĎ ’Ć Sy’
ăĂ Mk
¡ĆŇ BĎ lS
Ł ¿ mĘ=M’Ă l‘ČBČŔrĚyĘ ynăĄBĘ lJ
Ł ť Sy’ęĂ
3 yl
ăĄ ‘ĞB
ĲČ =lJĎ ÉynĄzĘ’ĎBĘ wylĎę‘Ď oUÁ’Ă=yxĲĄ’Ğ CrÄBĘdČŇyĘwČ : ynĂ’ĲĎ Mk
¡ĆŇ rĘW
Č bŇĘ C Mk
¿ĆŇ mĄYĘ‘Č
yJ
¿Ă ëŇlĆmĆŔybŇĂ ’Ğ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMBĎlĂ TIąĄwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą MkĆŔS
Ę
4 t
Ň yrĳĂBĘ l‘ČB
ăČ tŇyB
¡Ą mĂ PŇsĆJĆŔ My‘ăĂbŇĘ S
Ă Éol=CnêĘIĂwČ : ’ChĲ Cnyx
¿Ă ’Ď Cr¡mĘ’ĲĎ
: wyrĲĎxĞ’ĲČ CkŇ¡ lĘIĲĄwČ MyzĂŔxĞp
ŁŇă C ÉMyqĂyrĄ MyS
ąĂ nĎ’Ğ ëŇlĆmĆęybŇĂ ’Ğ MhĆÁBĎ rJ
ŁÄ W
Ę IĂwČ
5 My‘
¿ĂbŇĘ S
Ă l‘ČB
ËČ rĚyĘ=ynĲĄBĘ wyx
ÌĎ’Ć=tŇ’Ć gŇr
ŁÂ hĞIĲČwČĲ hŇtŇĎ rĎŔpŇĘ ‘Ď ÉwybŇĂ ’Ď=tŇyb
ĲĄŇ ’b
Ł ąŇ IĎwČ
: ’B
ĲĎ xĘnĆ yJ
¿Ă NT
Ł ¡ uĎhČ l‘ČB
ËČ rĚyĘ=NBĆ Mt
ÌŇĎ oy rtÂĄ CĎIĂwČ tŇĳxĎ ’Ć NbĆŇă’Ć =l‘Č Sy’
¡Ă
6 Ck
Ŕ lĘăĄwČ
I ’oQŔmĂ tŇyB
ăĄ =lkĎŇwĘ ÉMkĆŇS
Ę yl
ąĄ ‘ĞB
ĲČ =lJĎ CpÁsĘ’ĎÄIĄwČ
7 Cd
Ň ăGĂ IČwČ : Mk
ĲĆŇ S
Ę BĂ rS
¿Ć ’Ğ bŇ¡~Ď mĚ Nol¿’Ą=M‘Ă ëŇlĆĳmĆ lĘ ëŇlĆ¡mĆ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć CkŇyl
¿Ă mĘIČwČ
rmĆ’ŇIăŁwČ ’rĳĎqĘIĂwČ ol¡oq ’v
¿Ď IĂwČ MyzĂŔrĂřGĘ=rhČ S’Ňră
Ł BĘ Édm
Ł ‘ĞIĲČwČĲ ÉëlĆIÄĄwČ MtęĎ oylĘ
8 ë
Ň oląhĎ : MyhĲĂŁl’Ĺ Mk
¡ĆŇ ylĄ’Ğ ‘m
¿Č S
Ę yĂwĘ MkĆŔS
Ę yl
ăĄ ‘ĞB
ĲČ ÉylČ’Ą C‘ąmĘS
Ă MhĆęlĎ
: Cnyl
ĲĄ ‘Ď hk¿wlřm tŇyĂE¡ČlČ Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ ëŇlĆĳmĆ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ xČS
Ł ¿ mĘlĂ MyYĂŔ‘ĄhĲĎ ÉCkŇlĘhĲĎ
9 Myh
¡Ă Łl’Ĺ Cd¿ŇBĘkČŇyĘ yB
ËĂ =rS
Ć ’Ğ ynĂŔS
Ę DĂ=tŇ’Ć ÉyêĂlĘdČÄxĽhĲĆ tŇyĂEČŔhČ ÉMhĆlĎ rmĆř’ŇŁIąwČ
10 =yk
ŇĂ lĘ hŇĳĎ’
n Ą êĘlČ MyY
¡Ă ‘ĄhĲĎ Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : MyYĲĂ‘ĄhĲĎ=l‘Č ‘ČCn¡lĎ yêŔĂ kŇĘ lČăhĎ wĘ MyS
ĳĂ nĎ’ĞwĲČ
t’
.b"dw ’"d Nkw rmĆ’ê
Ł wČ ’"s v.9

.yrq ykĂlĘmĎ ,bytk ykĂolmĘ v.8

.Vgd MyEĂrĂGĘ ’"s v.7

.T
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yqŔĂ tŇĘ mĎ=tŇ’Ć ÉyêĂlĘdČÄxĽhĲĆ hŇnĎŔ’ĄêĘhČ ÉMhĆlĎ rmĆ’Ňê
Ł ą wČ : Cnyl
ĲĄ ‘Ď yk
¿ŇĂ lĘmĎ êĘ¡’Č
MyY
¡Ă ‘ĄhĲĎ Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : MyYĲĂ‘ĄhĲĎ=l‘Č ‘ČCn¡lĎ yêŔĂ kŇĘ lČăhĎ wĘ hŇĳbĎŇ oFhČ yt¡ĂŇbĎŇCnĲêĘ=tŇ’ĆwĘ
=tŇ’Ć ÉyêĂlĘdČÄxĽhĲĆ NpĆŇGĆŔhČ ÉMhĆlĎ rmĆ’ŇŁêąwČ : Cnyl
ĲĄ ‘Ď yk¿wlřm êĘ¡’Č =ykŇĂ lĘ NpĆŇĳĎl
GČ
: MyYĲĂ‘ĄhĲĎ=l‘Č ‘ČCn¡lĎ yêŔĂ kŇĘ lČăhĎ wĘ MyS
ĳĂ nĎ’ĞwĲČ Myh
¡Ă Łl’Ĺ xČ¿UĄ W
Č mĘhĲČ yS
ĂŔ oryêăĂ
rmĆ’ŇIăŁwČ : Cnyl
ĲĄ ‘Ď=ëŇlĎmĘ hŇê
¡Ď ’Č ëŇ¿Ąl dŇĳTĎ ’ĎhĲĎ=l’Ć MyY
¡Ă ‘ĄhĲĎ=lkĎŇ Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ
MkĆŔylĄ‘Ğ ÉëlĆmĆÄlĘ yt
ąŇĂ ’
Ł MyxÄĂ S
Ę ŁmĲ žMêĆ’Č tŇămĆ ’ĹB
ĲĆ M’ÃĂ ůMyYĂ‘ĄhĲĎ=l’Ć ÈdTĎ’ĎhĲĎ
yz¿ĄrĘ’Č=tŇ’Ć lk
¡ČŇ ’ŇŁtŇwĘ dŇTĎŔ’ĎăhĎ =NmĂ ÉS’Ą ’YĄê
ąĄ NyĂ’Čě=M’ĂwĘ yQ
ĳĂ YĂbŇĘ CsăxĞ C’B
Ł¡
=tŇ’Ć CkŇyl
¡Ă mĘêČwČ MtŔĆ yW
Ă ‘Ğ ÉMymĂtŇĎ bŇĘ C tŇąmĆ ’ĹB
ĲĆ =M’Ă hŇêęĎ ‘ČwĘ : NonĲbĎŇQĘhČ
lCm¿gŇĘ JĂ=M’ĂwĘ otŔyBĄ=M‘ĂwĘ l‘ČB
ăČ rĚyĘ=M‘Ă ÉMtŇĆ yW
Ă ‘Ğ hŇąbĎŇ oT=M’ĂwĘ ëŇlĆĳmĆ ybŇĂ ’Ğ
ÉoSpŇĘ nČ=tŇ’Ć ëŇąĄlS
Ę IČwČ Mk
ĳĆŇ ylĄ‘Ğ yb
¡ŇĂ ’Ď Mx
¿Č lĘnĂ=rS
Ć ’Ğ : olĲ MtŇĆ yW
¿Ă ‘Ğ wyd¡ĎŇyĎ
ÉybŇĂ ’Ď tŇyB
ąĄ =l‘Č MêÄĆ mĘqČ MêÂĆ ’ČwĘ : NyĲĎdĘŇmĂ dŇI¿ČmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć l~
¿Ą IČwČ dŇgĆŇeĆŔmĂ
CkŇylĂÁmĘêČwČ tŇĳxĎ ’Ć NbĆŇă’Ć =l‘Č Sy’
¡Ă My‘¿ĂbŇĘ S
Ă wynËĎBĎ=tŇ’Ć CgÌŇrĘhČêĲČwČ MoIŔhČ
=M’ĂwĘ : ’ChĲ Mk
¡ĆŇ yxĂ’Ğ yJ
¿Ă MkĆŔS
Ę yl
ăĄ ‘ĞB
ĲČ =l‘Č ÉotŇmĎ’Ğ=NBĆ ëŇlĆąmĆ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć
ÉCxmĘW
Ă hŇĳĆh
E Č MoIăhČ otŇ¡ yBĄ=M‘ĂwĘ l‘ČB
¿Č rĚyĘ=M‘Ă Mt
ËŇĆ yW
Ă ‘Ğ Mym
ÌĂ tŇĎ bŇĘ C tŇmĆÄ’ĹB
ĲĆ
ëŇlĆmĆŔybŇĂ ’ĞmĲĄ ÉS’Ą ’YĄê
ąĄ NyĂ’Čě=M’ĂwĘ : Mk
ĲĆŇ BĎ ’Ch¡=MGČ xm
¿Č W
Ę yĂwĘ ëŇlĆmĆŔybŇĂ ’ĞB
ĲČ
yl
ąĄ ‘ĞB
ĲČ mĂ S’ĄÁ ’YĄÄtŇĄ wĘ ’oQĳmĂ tŇyB
ăĄ =tŇ’ĆwĘ Mk
¡ĆŇ S
Ę yl
¿Ą ‘ĞB
ĲČ =tŇ’Ć lk
ËČŇ ’ŇŁtŇwĘ
xr¡ČbŇĘ IĂwČ MtŔĎ oy snĎăIĎwČ : ëŇlĆmĲĆybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć lk
¡ČŇ ’ŇŁtŇwĘ ’oQŔmĂ tŇyB
ăĄ mĂC ÉMkĆŇS
Ę
: wyxĲĂ’Ď ëŇlĆ¿mĆ ybŇĂ ’Ğ yn¡ĄjĘmĂ MS
ĎŔ bŇS
Ć ăĄwČ
I hŇrĎ’
ĳĄBĘ ëŇlĆăĄwČ
I
ÉMyhĂŁl’Ĺ xl
ąČ S
Ę IĂwČ : MynĲĂS
Ď SŁl¿S
Ď l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇlĆËmĆ ybŇĂ ’Ğ rW
Č ÌĎwČ
I
Mk
¡ĆŇ S
Ę =yl
ĲĄ ‘Ğb
ĲČŇ Cd¿ŇGĘbŇĘ IĂwČ Mk
ĳĆŇ S
Ę yl
ăĄ ‘ĞB
ĲČ Nyb
¡ŇĄ C ëŇlĆmĆŔybŇĂ ’Ğ NyB
ăĄ hŇ‘ĎŔrĎ xČCră
=l‘Č MCW
Â lĎ MmĎędĎŇwĘ l‘ČB
ĳĎ rĚyĘ=ynĲĄBĘ My‘ăĂbŇĘ S
Ă sm
¡Č xĞ ’obělĎ : ëŇlĆmĲĆybŇĂ ’ĞB
ĲČ
Cq¿EĘxĂ=rS
Ć ’Ğ MkĆŔS
Ę yl
ăĄ ‘ĞB
ĲČ É l‘ČwĘ MtŔĎ o’ gŇrăČhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMhĆyxĂ’Ğ ëŇlĆąmĆ ybŇĂ ’Ğ
l‘Čť MybĂęrĘ’ĲĎmĘ MkĆÁS
Ę ylĄÄ‘Ğb
ĲČŇ žol CmyW
ăĂ IĎwČ : wyxĲĎ’Ć=tŇ’Ć gŇr¿
Ł hĞĲlČ wyd¡ĎŇyĎ=tŇ’Ć
dŇG¡ČIĚwČ ëŇrĆDĳĎBČ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ rb
Ł ¿Ň ‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą ClęzĘgŇĘ IĂwĲČ MyrĂŔhĎhĲĆ yS
ăĄ ’ŇrĎ
Cr¡bŇĘ ‘ČIĲČwČ wyxĎŔ’ĆwĘ ÉdśbĆŇ‘ÄĆ =NBĆ l‘ČGąČ ’b
ŁÂ IĎwČ
: ëŇlĆmĲĆybŇĂ ’ĞĲlČ
=tŇ’Ć CrąYĘbŇĘ IĂwČ hŇdÁĆv
Ď hČ C’ÄYĘIĲĄwČ : Mk
ĲĆŇ S
Ę yl
¿Ą ‘ĞB
ĲČ ob¡Ň=CxTĘbŇĘ IĂwČ Mk
ĳĆŇ S
Ę BĂ
ÉClkŇĘ ’ŇIĲŁwČ MhĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ tŇyB
ăĄ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ Myl
ĳĂ CQhĂ CW
¡ ‘ĞIĲČwĲČ CkŔrĘdĘŇIĂwĲČ ÉMhĆymĄrĘJČ
wtVyw
,b"d Nkw rb
Ć ‘Ć ’"s v.26
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ëŇlĆąmĆ ybŇĂ ’Ğ=ymĲĂ dŇśbĆŇ‘ęĆ =NBĆ l‘ČG
ăČ ű rmĆ’ŇIăŁwČ : ëŇlĆmĲĆybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć Cl¡lĘqĲČyĘwĲČ CêŔS
Ę IĂwČ
CdębŇĘ ‘Ă odŇĳyqĂjĘ lb
ăĚŇ zĘC l‘ČB
¡Č rĚyĘ=NbĆŇ âl¿hĞ CedŔĆbŇĘ ‘ČnĲČ yJ
ăĂ ÉMkĆŇS
Ęř =ymĲĂC
NêÁĄ yĂ ymÄĂ C : CnxĘĲnĎ ’Ğ Ced¿ŇĆbŇĘ ‘ČnĲČ ‘ČCD¡mČC MkĆŔS
Ę yb
ăŇĂ ’Ğ ÉromxĞ yS
ąĄ nĘ’Č=tŇ’Ć
ëŇlĆmĆŔybŇĂ ’ĞĲlČ ÉrmĆř’ŇŁIÄwČ ëŇlĆĳmĆ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć hŇrĎys
¡Ă ’ĎwĘ ydĂŔyĎBĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ=tŇ’Ć
l‘ČG
ăČ yr¡ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć ry‘ŔĂ hĎ rW
ăČ É lbĚŇzĘ ‘mČęS
Ę IĂwČ : hŇ’ĎYĲĄwĎ ì¡Ň’Ğb
ĲĎŇ YĘ hŇ¿BĆ rČ
hŇm
ăĎ rĘtŇĎ BĘ ëŇlĆ¡mĆ ybŇĂ ’Ğ=l’Ć Myk
ËŇĂ ’ĎlĘmČ xl
ÌČ S
Ę IĂwČ : ojĲ’Č rxČ¡IĂwČ dŇśbĆŇ‘ĳĎ=NBĆ
Myr¿ĂYĎ Me
ËĎhĂwĘ hŇmĎkĆŔS
Ę My’
ăĂ BĎ ÉwyxĎ’ĆwĘ dŇśbĆŇ‘ąĆ=NBĆ l‘ČgČÄ žheĄhĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
ëŇê
ĳĎ ’Ă=rS
Ć ’Ğ M‘ăĎhĎwĘ hŇê
¡Ď ’Č hŇlĎyĘlČŔ MCqă ÉhêĎ‘ČwĘ : ìŇyl
ĲĆ ‘Ď ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć
ê
ăĎ TĘS
Č pĲĎŇC MyJ
¡Ă S
Ę êČ SmĆè
ĆŔ hČ xČră
Ł zĘJĂ ÉrqĆŁBÄbČŇ hŇąĎh
y Ď wĘ : hŇdŇĲĆv
Ď BČ bŇr¡
Ł ’ĹwĲĆ
oQŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ ìŇylĆŔ’Ą My’
ăĂ YĘŁyĲ Éoê’Ă=rS
Ć ’Ğ M‘ąĎhĎwĘ ’ChÂ=hŇeĄhĂwĘ ry‘ĳĂhĎ=l‘řČ
hŇlĎyĘl
ĳĎ oU¡‘Ă=rS
Ć ’Ğ M‘¿ĎhĎ=lkĎŇwĘ ëŇlĆËmĆ ybŇĂ ’Ğ MqĎÌIĎwČ : ìŇdŇĲĆyĎ ’Y
¿Ď mĘêĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ
dŇŁmě‘ĞIĲČwČĲ dŇśbĆŇ‘ĆŔ=NBĆ l‘ČG
ăČ É’YĄIĄwČ : MyS
ĲĂ ’ŇrĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č MkĆŔS
Ę =l‘Č CbăŇrĘ’ĆIĲĆwČ
: bŇrĲĎ’ĞřUČhČĲ=NmĂ oê¡’Ă=rS
Ć ’Ğ M‘¿ĎhĎwĘ ëŇlĆËmĆ ybŇĂ ’Ğ MqĎÌIĎwČ ry‘ĳĂhĎ r‘ČS
ăČ xtŇČ ¡jĆ
yS
¡Ą ’ŇrĎmĲĄ dŇrĄŔoy M‘ăĎ=hŇeĄhĂ lbĚŔzĘ=l’Ć rmĆ’ŇIăŁwČ ůM‘ĎhĎ=tŇ’Ć È l‘ČGČ=’rĘIČwČ
: MyS
ĲĂ nĎ’ĞJĲĎ hŇ¡’Ć r
Ł hŇê
¿Ď ’Č MyrËĂhĎhĲĆ lY
ÌĄ tŇă’Ą lbĚŔzĘ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ MyrĳĂhĎhĲĆ
rCBăTČ M‘¡ĂmĄ MydĂŔrĘoyĲ ÉM‘Ď=hŇeĄhĂ rmĆ’ŇŁIěwČ ůrBĄdČŇlĘ È l‘ČGČ dŇo‘ă PŇsĆŁIÄwČ
lbĚęzĘ wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ : MynĲĂnĘo‘ĲmĘ Nol¿’Ą ëŇrĆD¡ĆmĂ ’BĎŔ dŇăxĎ ’Ć=S’ŇrĲ
Ł wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ
âlÄhĞ CedĳŇĆbŇĘ ‘ČnĲČ yJ
ăĂ ëŇlĆ¡mĆ ybŇĂ ’Ğ ym
¿Ă rmČŔ’Ňê
Ł rS
ăĆ ’Ğ ÉìypÄĂ ’opŇ¿ ’Ą hŇIÄĄ’Č
’YĄăĄwČ
I : oBĲ MxĆ¿ĎQhĂwĘ hŇê
¡Ď ‘řČ ’n
¿Ď=’YĄ oBŔ hŇêĎsĘă’Č mĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ hŇąĆz
ëŇlĆmĆŔybŇĂ ’Ğ Chp
ăĄŇ DĘrĘIĂwČ : ëŇlĆmĲĆybŇĂ ’ĞB
ĲČ MxĆ¡ĎQIĂwČ Mk
ĳĆŇ S
Ę yl
ăĄ ‘ĞB
ĲČ yn¡ĄpŇĘ lĂ l‘ČgČŔ
bŇS
Ć ¿ĄwČ
I : r‘Čè
ĲĎ hČ xtŇČ ¿jĆ =dŇ‘Č MyB
¡Ă rČ Myl
¿Ă lĎxĞ ClËjĘIĂwĲČ wynĳĎjĎmĂ snĎ¡IĎwČ
tŇbĆŇ¿è
Ć mĂ wyx
¡Ď ’Ć=tŇ’ĆwĘ l‘ČG
¿Č=tŇ’Ć lb
ËĚŇ zĘ SrĆgÌŇyĘwČ
Ď hŇĳmĎ Crř’ŇB
ĲĎ ëŇlĆ¡mĆ ybŇĂ ’Ğ
CdŇ¡GĂ IČwČ hŇdĳŇĆv
Ď hČ M‘¡ĎhĎ ’Y
¿Ą IĄwČ tŇrĎŔxĽUĲĎmĲĂ ÉyhĂyĘwĲČ
: Mk
ĲĆŇ S
Ę BĂ
bŇr¡
Ł ’ĹIĲĆwČ MyS
ĂŔ ’ŇrĎ hŇăS
Ď ŁlS
Ę lĂ ÉMYĄxĹIĲĆwĲČ M‘ęĎ hĎ=tŇ’Ć xuăČIĂwČ : ëŇlĆmĲĆybŇĂ ’ĞĲlČ
: MJ
ĲĄ IČwČ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ MqĎ¿IĎwČ ry‘ŔĂ hĎ=NmĂ ’Y
ăĄ yŁ ÉM‘ĎhĎ hŇąĄh
e Ă wĘ ’rĘIČęwČ hŇdĳŇĆv
Ď BČ
Klmyb’w
’"s v.30 .‘"t Nk rmČ’
Ł wĘ l"Y v.29 .‘"t Nk MkV=NB
Ć l"Y v.28 .w"dw g"d ,b"d Nkw rb
Ć ‘Ć ’"s v.28
.=l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.33 .w"dw g"d ,b"d Nkw rb
Ć ‘Ć ’"s v.31 .w"dw g"d ,b"d Nkw rb
Ć ‘Ć
.hêĎ’Č rybs v.38 .+T +x ‘Vwhy Nyy‘ : brĎ’ĘUČhČ ’"s v.35 .w"dw g"d ,b"d Nkw rb
Ć ‘Ć ’"s v.35
.yrq hmĎCrBĎ v.41
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ry‘ĳĂhĎ r‘ČS
ăČ xtŇČ ¡jĆ CdŔmĘ‘ČIăČwČ CTěS
Ę jĲĎ oUŔ‘Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉMyS
Ă ’ŇrĎhĲĎwĘ ëŇlĆmĆęybŇĂ ’ĞwĲČ 44
ëŇlĆmĆÁybŇĂ ’ĞwĲČ : MCJĲIČwČ hŇd¡ŇĆv
Ď BČ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ=l‘ĲČ CTËS
Ę jĲĎ MyS
Ăę ’ŇrĎhĲĎ ynăĄS
Ę C 45
M‘¿ĎhĎ=tŇ’ĆwĘ ry‘ŔĂ hĎ=tŇ’Ć ÉdJ
Ł lĘIĂwČ ’ChŔhČ MoIăhČ lJ
Ł ť ry‘ęĂ BĎ Mx
ăĎ lĘnĂ
: xlČmĲĆ hĎ‘¡ĆrĎzĘIĂwČ ry‘ŔĂ hĎ=tŇ’Ć ÉZê
Ł IĂwČ gŇrĳĎhĎ HB
¡Ď =rS
Ć ’Ğ
l’
¿Ą tŇyB
¡Ą xČyrĂŔYĘ=l’Ć C’b
Ł ăŇ IĎwČ Mk
ĳĆŇ S
Ę =lDČgŇĘ mĲĂ yl
¡Ą ‘ĞB
ĲČ =lJĲĎ C‘ŔmĘS
Ę IĂwĲČ
46
: Mk
ĲĆŇ S
Ę =lDČgŇĘ mĲĂ yl
¡Ą ‘ĞB
ĲČ =lJĲĎ CYŔBĘqČtŇĘ hĲĂ yJ
ăĂ ëŇlĆĳmĆ ybŇĂ ’ĞĲlČ dŇG¡ČIĚwČ : tŇyrĲĂBĘ 47
žxuČIĂwČ ůoê’Ă=rS
Ć ’Ğ M‘ăĎhĎ=lkĎŇwĘ È’Ch NomęlĘYČ=rhČ ëŇlĆmĆÁybŇĂ ’Ğ l‘ČIČÄwČ 48
MW
Ć ¡IĎwČ hĎ’ĆŔv
Ď IĂÄwČ MyYĂŔ‘Ą tŇăkČŇ oW Étr
Ł kŇĘ IĂwČ odęyĎBĘ tŇoUÁDĚrĘuČhČ=tŇ’Ć ëŇlĆmĆÄybŇĂ ’Ğ
Cr¡hĞmĲČ ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď ÉMtŇĆ y’ĂrĘ hŇąmĎ oUę‘Ă=rS
Ć ’Ğ M‘ăĎhĎ=l’Ć rmĆ’ŇŁIÁwČ omĳkŇĘ S
Ă =l‘Č
yrąĄxĞ’ĲČ CkÁlĘIÄĄwČ hŇŁkęoWř Sy’
ăĂ M‘ÁĎ hĎ=lJĎ=MgČŇ CtÄrĘkŇĘ IĂwČ : ynĂomĲkĎŇ CW
¿ ‘Ğ 49
S’
ĳĄ BĎ xČyr¡Ă~ĘhČ=tŇ’ĲĆ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ CtŇy~ÌĂIČwČ xČyrĂŔ~ĘhČ=l‘ĲČ CmyW
ăĂ IĎwČ ÉëlĆmĆÄybŇĂ ’Ğ
: hŇè
ĲĎ ’ĂwĘ Sy’
¿Ă PŇlĆ¡’Ć JĘ Mk
ËĆŇ S
Ę =lDČgŇĘ mĲĂ yS
ÌĄ nĘ’Č=lJĎ MG
ăČ CtŇmĚÁIĎwČ
Èz‘Ł=lDČgŇĘ mĂC : HdŇĲĎJĘlĘIĂwĲČ Zb
¡ĄŇ tŇĄ BĘ NxČ¿IĂwČ Zb
ĳĄŇ êĄ=l’Ć ëŇlĆ¡mĆ ybŇĂ ’Ğ ëŇlĆ¿ĄwČ
I
50, 51
yl
ăĄ ‘ĞB
ĲČ É lk
ŁŇ wĘ MyS
Ăę eĎhČwĘ MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎ=lJĎ hŇUĎS
ĎÁ CsnĚÄIĎwČ ůry‘ĂhĎ=ëŇotŇĲ bŇĘ hŇăyĎhĎ
ÉëlĆmĆÄybŇĂ ’Ğ ’b
Ł ąŇ IĎwČ : lDĲĎgŇĘ UĂhČ gŇG
¿Č=l‘Č Cl¡‘ĞIĲČwĲČ MdĳŇĎ‘ĞB
ĲČ Cr¡GĘsĘIĂwĲČ ry‘ŔĂ hĎ 52
: S’ĲĄbĎŇ opŇ¿ rĘW
Ď lĘ lD¡ĎgŇĘ UĂhČ xtŇČ ¿jĆ =dŇ‘Č SG
ËČIĂwČ oBĳ MxĆ¡ĎQIĂwČ lDĎŔgŇĘ UĂhČ=dŇ‘Č
=tŇ’Ć ZrĂê
¡Ď wČ ëŇlĆĳmĆ ybŇĂ ’Ğ S’Ňră
Ł =l‘Č bŇkĆŇr¡Ć xlČ¿jĆ tŇËxČ ’Č hŇ¿è
Ď ’Ă ëŇlĄÂS
Ę êČwČ 53
PŇŁląS
Ę Éol rmĆ’ŇŁIąwČ wylĎękĄŇ ’W
ăĄ nŁ ű r‘ČeăČhČ=l’Ć hŇrĎÁhĄmĘ ’rĎÄqĘIĂwČ : oêĲlĘGĎlĘGĚ 54
or¡‘ĞnĲČ Chr¿ĄqĘdĘŇIĂwČ ChtŇĘĳĎgŇ rĎhĞ hŇăè
Ď ’Ă yl
¡Ă CrmĘ’ŇŁy¿=NjĆ ynĂtŔĄ tŇĘ omăC ÉìBĘrĘxČ
: omĲq
Ł mĘlĂ Sy’
¿Ă CkŇ¡ lĘIĲĄwČ ëŇlĆĳmĆ ybŇĂ ’Ğ tŇămĄ yJ
ăĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂ C’¿rĘIĂwČ : tŇm
Ł Ĳ IĎwČ 55
gŇr¡
Ł hĞĲlČ wybĂŔ’ĎlĘ ÉhW
Ď ‘Ď rS
ąĆ ’Ğ ëŇlĆĳmĆ ybŇĂ ’Ğ tŇ‘ăČrĎ tŇ¡’Ą MyhĂŔŁl’Ĺ bŇS
Ć ăIĎwČ 56
Myh
¡Ă Łl’Ĺ bŇyS
¿Ă hĄ MkĆŔS
Ę yS
ăĄ nĘ’Č Ét‘ČrĎ=lJĎ tŇ’ĄęwĘ : wyxĲĎ’Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă =tŇ’Ć 57
: l‘ČB
ĲĎ rĚyĘ=NBĆ Mt
¿ŇĎ oy tŇ¡ČllĘqĲĂ MhĆŔylĄ’Ğ ’b
Ł ăŇ êĎwČ MS
ĳĎ ’Ňr
Ł BĘ
hŇË’Ď Cj=NBĆ ‘l
ÌĎ oê l’ĄęrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ‘ČyS
ăĂ ohlĘ ëŇlĆmĆÁybŇĂ ’Ğ yrĄÄxĞ’ĲČ žMqĎIĎwČ
y
ÉTj
Ł S
Ę IĂwČ : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć rh
¿Č BĘ rym
¡Ă S
Ď BĘ bŇ¿S
Ą yŁ=’ChĲwĘ rk
ĳŇĎ Vřv
Ď yĂ Sy’
ăĂ od¡ŇoD=NBĆ 2
: rymĲĂS
Ď BĘ rb
¿ĄŇ uĎIĂwČ tŇmĎ¡IĎwČ hŇĳĎS
n Ď SŁl¡S
Ď wĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉTj
Ł S
Ę IĂwČ ydĳĂŇ‘ĎlĘGĂhČ ry’
¡Ă yĎ wyrĎŔxĞ’ĲČ MqĎăIĎwČ
3
MytVw
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.1

.y

.yrq okoW v.49
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MyrĂŔyĎ‘Ğ MyS
ăĂ ŁlS
Ę =l‘Č ÉMybŇĂ kŇĘ ŁrĲ MynęĂ BĎ MyS
ăĂ ŁlS
Ę olÂ=yhĂyĘwĲČ : hŇĲnĎ S
Ď MyĂê
¡Č S
ĘC
hŇEĆŔhČ MoIăhČ dŇ‘Čť ry’ęĂ yĎ tŇCăŁxČ ű C’ărĘqĘyĂ MhÂĆ lĎ Mh
ĳĆ lĎ Myr¡ĂyĎř‘Ğ MyS
¿Ă ŁlS
ĘC
: NomĲqĎBĘ rb
¡ĄŇ uĎIĂwČ ry’ĂŔyĎ tŇmĎăIĎwČ : dŇ‘ĲĎlĘGĂhČ ZrĆ’¿ĆBĘ rS
¡Ć ’Ğ
CdăŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ ůhoĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ È‘rČhĎ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ű CpŇs
ăĂ IŁwČ
NodÁyYĂ yhĄÄŁl’Ĺ=tŇ’ĆwĘ žMrĎ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ=tŇ’ĆwĘ tŇorÃêĎS
Ę ‘ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ Myl
ăĂ ‘ĎBĘhČ=tŇ’Ć
Myê
ĳĂ S
Ę lĂpŇĘ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇ¡’Ą wĘ NoUŔ‘Č=ynĲĄbŇĘ yh
ăĄŁl’Ĺ Ét’ĄwĘ bŇ’Ďęom yh
ăĄŁl’Ĺ ű tŇă’Ą wĘ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ ho¡ĎhyĘ PŇ¿’Č =rxČIĲĂwČ : ChCdĲŇ bĎŇ‘Ğ âl¿wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć Cb¿ŇzĘ‘ČIĲČwČ
ynăĄBĘ=tŇ’Ć ÉCYYĘŁrĲyĘwČĲ CYą‘ĞrĘIĂwĲČ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ dŇy¡ČbŇĘ C MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ=dŇyČBĘ ÉMrĄJĘmĘIĂwĲČ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=lJĎ=tŇ’ĲĆ hŇnĎęS
Ď hŇrĄÁW
Ę ‘Ć hŇnĆÄŁmS
Ę ’yh
ĳĂ hČ hŇ¡Ďè
n Ď BČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
CrąbŇĘ ‘ČIĲČwČ : dŇ‘ĲĎlĘGĂBČ rS
¿Ć ’Ğ yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎ ZrĆ’¿ĆBĘ NDŔĄrĘIČhČ rbĆŇ‘ăĄBĘ ÉrS
Ć ’Ğ
tŇyb
ăŇĄ bŇĘ C Nym
¡Ă yĎnĘbŇĂ bŇĘ C hŇd¿ĎŇChyBĲĂ=MGČ Mx
ËĄ QĎhĂlĘ NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ÉNoU‘Č=ynĲĄbŇĘ
ho¡ĎhyĘ=l’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCq‘ĞzĘIĂwĲČ : dŇŁ’ĲmĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂlĘ rYĆê
¿ĄwČ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć
: MylĲĂ‘ĎBĘhČ=tŇ’Ć dŇŁb¡Ň‘ĞeĲČwČĲ CnyhĄŔŁl’ĹÍtŇ’Ć ÉCnbŇĘ zČÄ‘Ď yk
ąŇĂ wĘř ëŇlĎŔ Cn’ŇăTĎ xĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
ÉMyĂrČÄYĘUĂmĂ âląhĞ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
No‘ŔmĎC ÉqlĄmĎ‘ĞwĲČ MynąřĂodŇyYĲĂwĘ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ=NmĂC NoU¡‘Č yn¿ĄBĘ=NmĂCř yrĂŔm
Ł ’ĹăhĎ =NmĂC
ÉMêĆ’ČwĘ : MdŇĲĎIĎmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ‘ĎyS
¿Ă o’wĲĎ ylČŔ’Ą Cqă‘ĞYĘêĂwČ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć CY¡xĞĲlĎ
‘ČyS
¿Ă ohlĘ PŇys
¡Ă o’=âlĲ Nk
¿ĄŇ lĎ MyrĳĂxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ Cd¡ŇbŇĘ ‘ČêĲČwČ ytŔĂ o’ Mê
ăĆbŇĘ zČ‘Ğ
hŇUĎËhĄ MB
ĳĎ Mê
¡ĆrĘxČBĘ rS
¿Ć ’Ğ MyhĂŔŁl’ĹăhĎ =l’Ć ÉCq‘ĞzĲČwĘ CkęlĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć
ÉhoĎhyĘ=l’Ć l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ rČYĲĎ tŇ‘¿ĄBĘ Mk
¡ĆŇ lĎ C‘yS
¿Ă oy
’n
¡Ď Cnl
¿Ą y~ĂhČ ëŇË’Č ìŇynĳĆy‘ĄBĘ bŇoF¡hČ=lkĎŇJĘ CnlĎŔ hŇê
ăĎ ’Č=hŇW
ĲĄ ‘Ğ Cn’ŇTĎŔxĎ
hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć Cd¡ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ MBĎŔrĘuĂmĂ ÉrkĎŇeĄhČ yh
ąĄŁl’Ĺ=tŇ’Ć CrysÁĂ IĎwČ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ
NoUŔ‘Č ynăĄBĘ ÉCq‘Ğ~ĲĎIĂwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ lm
¿Č ‘ĞB
ĲČ oS
¡ pŇĘ nČ rY
¿Č qĘêĂwČ
CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ : hŇjĲĎYĘUĂBČ Cn¡xĞIĲČwČĲ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇsĘ’ĲĎIĄwČ dŇ‘ĳĎlĘGĂBČ Cn¡xĞIĲČwČĲ
Mx
¡Ą QĎhĂlĘ lxĄŔyĎ rS
ăĆ ’Ğ Sy’ĂŔhĎ ym
ăĂ Ch‘ĄŔrĄ=l’Ć Sy’
ăĂ Éd‘ĎlĘgŇĂ yrąĄW
Ď M‘ÁĎ hĎ
: dŇ‘ĲĎlĘgŇĂ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ lk
ŁŇ¡ lĘ S’ŇŁrŔlĘ hŇăĆh
y Ę yĲĂ NoUĳ‘Č ynăĄbŇĘ BĂ
xtpyw
.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk yJĂ ’"sb ,yrq yJĂ v.10 .Myqwspb rpsh yYx v.8 .MyrĂ‘Ď ’"s v.4
Nm rb MynVy Myswpd lkbw y"k Myrps lkb ynb=NmĂC Nk v.11 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw wnyhl’ hoĎhyĘ ’"s v.10
.rsx MynĂd
Ł yYĂwĘ ’"s v.12 .w"Td Nk ynb=NmĂ dx

416

MyTpV

11. 1–17

dŇlĆoI¿wČ hŇĳĎoz
n hŇăè
Ď ’Ă=NBĆ ’Ch¡wĘ lyĂxČŔ roBăGĂ ÉhyĎhĎ ydĂę‘ĎlĘGĂhČ xê
ăĎ pŇĘ yĂwĘ ’y
=ynĲĄbŇĘ ClÄDĘgŇĘ IĂwČ MynĳĂBĎ ol¡ dŇ‘ËĎlĘGĂ=tŇS
Ć ’ĲĄ dŇlĆÌêĄwČ : xêĲĎpŇĘ yĂ=tŇ’Ć dŇ‘¡ĎlĘGĂ 2
CnybĂŔ’Ď=tŇyb
ĲĄŇ BĘ lx
ăČ nĘtŇĂ =âlĲ Éol CrmĘ’ŇŁIąwČ xêęĎ pŇĘ yĂ=tŇ’Ć CS
ă rĘgĲĎŇyĘwČ hŇè
ĎÁ ’ĂhĲĎ
bŇS
Ć ¡ĄwČ
I wyxĎŔ’Ć ynăĄjĘmĂ ÉxêĎpŇĘ yĂ xrąČbŇĘ IĂwČ : hŇêĎ’ĲĎ tŇrĆx
¡Ć’Č hŇ¿è
Ď ’Ă=NBĆ yJ
ËĂ 3
: oUĲ‘Ă C’¡YĘIĲĄwČ MyqŔĂ yrĄ MyS
ăĂ nĎ’Ğ ÉxêĎpŇĘ yĂ=l’Ć CTąuĘlČtŇĘ IĲĂwČ bŇoTĳ ZrĆ’ăĆBĘ
yhěĂ yĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=M‘Ă NoU¡‘Č=ynĲĄbŇĘ Cm¿xĞĲQĎ IĂwČ Mym
ĳĂ IĎmĂ yh
¡Ă yĘwČ
4, 5
tŇxČq¿ČlĎ dŇ‘ĎŔlĘgŇĂ ynăĄqĘzĂ ÉCkŇlĘIĲĄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=M‘Ă NoU¡‘Č=ynĲĄbŇĘ Cm¿xĞlĘnĂ=rS
Ć ’ĞJĲČ
CnQ
¡Ď hŇtŇĎ yy¿ĂhĎwĘ hŇkĎělĘ xêŔĎ pŇĘ yĂlĘ CrămĘ’ŇIĲŁwČ : bŇoTĲ ZrĆ’¿ĆmĄ xê
¡Ď pŇĘ yĂ=tŇ’Ć 6
âląhĞ dŇ‘ĎŔlĘgŇĂ ynăĄqĘzĂlĘř ÉxêĎpŇĘ yĂ rmĆ’ŇŁIąwČ : NoUĲ‘Č yn¿ĄbŇĘ BĂ hŇm
¡Ď xĞĲQĎ nĲĂwĘ NyYĳĂqĎlĘ 7
ÉylČ’Ą Mt
ąŇĆ ’ŇBĎ ‘ČCDÁmČC yb
ĳŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ mĂ ynĂCS
¡ rĘgĲĎŇêĘwČ ytŔĂ o’ Mt
ăŇĆ ’ŇnĄW
Ę ÉMêĆ’Č
ÉNkĄŇlĎ xêęĎ pŇĘ yĂ=l’Ć dŇ‘ÁĎ lĘgŇĂ ynĄÄqĘzĂ žCrmĘ’ŇIĲŁwČ : Mk
ĲĆŇ lĎ rY
¿Č rS
¡Ć ’ĞJĲČ hŇêĎ‘ČŔ 8
tŇĎ yyąh
Ă Ď wĘ NoUĳ‘Č ynăĄbŇĘ BĂ ê
¡Ď mĘxČlĘnĂwĘ CnUĎŔ‘Ă ê
ăĎ kŇĘ lČhĲĎwĘ ìŇylĆŔ’Ą CnbŇĘ ăS
Č ÉhêĎ‘Č
dŇ‘ęĎ lĘgŇĂ ynăĄqĘzĂ=l’Ć xêÁĎ pŇĘ yĂ rmĆ’ŇŁIÄwČ : dŇ‘ĲĎlĘgŇĂ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ lk
ŁŇ¡ lĘ S’ŇŁrŔlĘ ÉCnQĎÄ 9
Mt
¡ŇĎ o’ hoËĎhyĘ Nt
ÌŇČ nĎwĘ NoUŔ‘Č ynăĄbŇĘ BĂ ÉMxĄQĎhĂlĘ ÉytŇĂ o’ Mê
ąĆ’Č MybÄĂ yS
Ă mĘ=M’Ă
xê
ĳĎ pŇĘ yĂ=l’Ć dŇ‘¡ĎlĘgŇĂ =ynĲĄqĘzĂ Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : S’ŇŁrĲlĘ Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ ykěĂ nŁ’ĲĎ ynĳĎpĎŇlĘ 10
ëŇlĆąĄwČ
I : hŇW
ĲĆ ‘ĞnĲČ NJ
¿Ą ì¡ŇrĘřb
ĲĎŇ dĘŇkŇĂ âl¿=M’Ă CnytŔĄ onyB
ĲĄ É‘ČmĄÄS
Ł hŇąĆh
y Ę yĲĂ hoĎęhyĘ 11
NyYĳĂqĎlĘC S’Ňră
Ł lĘ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ otŇË o’ M‘¿ĎhĎ CmyW
ĂÄ IĎwČ dŇ‘ĎŔlĘgŇĂ ynăĄqĘzĂ=M‘řĂ ÉxêĎpŇĘ yĂ
: hŇjĲĎYĘUĂBČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ wyrËĎbĎŇDĘ=lJĎ=tŇ’Ć xê
ÌĎ pŇĘ yĂ rBĄÄdČŇyĘwČ
yQ
ăĂ =hŇmČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ NoU¡‘Č=ynĲĄBĘ ëŇlĆ¿mĆ =l’Ć MykĂŔ’ĎlĘmČ ÉxêĎpŇĘ yĂ xl
ąČ S
Ę IĂwČ
12
NoUÁ‘Č=ynĲĄBĘ ëŇlĆmĆÄ žrmĆ’ŇIŁwČ : yYĲĂrĘ’ČBĘ Mx
¿Ą QĎhĂlĘ yl
¡Č ’Ą tŇĎ ’Ň¿bĎŇ =yJĂ ëŇlĎŔwĎ 13
MyĂrČŔYĘUĂmĂ otŇă ol‘ĞB
ĲČ ÉyYĂrĘ’Č=tŇ’Ć l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ xqÄČ lĎ=yJĲĂ xêęĎ pŇĘ yĂ yk
ăŇĄ ’ĞlĘmČ=l’Ć
: MolĲS
Ď BĘ Nh
¡Ć tŇĘ ’Ć hŇbĎŇyS
¿Ă hĎ hŇêěĎ ‘ČwĘ NDĳĄrĘIČhČ=dŇ‘ČwĘ qB
Ł ¡ IČhČ=dŇ‘ČwĘř Non¿rĘ’ČmĲĄ
rřmĆ’ŇIăŁwČ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ ëŇlĆ¡mĆ =l’Ć MykĂŔ’ĎlĘmČ ÉxlČS
Ę IĂwČ xê
ĳĎ pŇĘ yĂ dŇo‘¡ PŇsĆoI¿wČ 14, 15
ZrĆ’¡Ć=tŇ’ĆwĘ bŇ’ĎŔom ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ xqąČlĎ=âlĲ xê
ĳĎ pŇĘ yĂ rm
ăČ ’Ď hŇŁJ¡ olŔ
=MyČ=dŇ‘Č ÉrBĎdĘŇUĂBČ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆIÄĄwČ MyĂrĳĎYĘUĂmĂ Mt
ăŇĎ ol‘ĞB
ĲČ yJ
¡Ă : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ 16
ű ModÄ’Ĺ žëlĆmĆ=l’Ć ű Myk
ăŇĂ ’ĎlĘmČ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ xl
ăČ S
Ę IĂwČ : hŇS
Ď dŇĲĄqĎ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ PŇCsŔ 17
rm’l

,’"b Nk v.10 .+T qwsp Nyy‘ : ynĄqĘzĂ=l’Ć ’"s v.7 .g"l d‘ +’ ’"y Nm tqx tVrpl hrTph v.1 .’y
.r"tw ‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw =d‘Č ’"s v.13 .g"dw b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.11 .’y‘gb KrbdĘk
ĲĂ n"b
.yrqw bytk CrmĘ’IŁwČ ’"sb ,CrmĘ’IŁwČ rybs v.15
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ëŇlĆÌmĆ =l’Ć MgÄČ wĘ ModŔ’Ĺ ëŇlĆămĆ É‘mČS
Ď âląwĘ ìŇYĆęrĘ’ČbŇĘ ’e
ăĎ=hŇrĎBĘ‘Ę’Ćř rm
Ł Á ’ŇlĄ
rBĎędĘŇUĂBČ ëŇlĆăĄwČ
I : SdŇĲĄqĎBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I hŇĳbĎŇ ’Ď âlăwĘ xl
¡Č S
Ď bŇË’Ď om
ÉSmĆS
ĆÄ =xrČzĘUĲĂmĂ ’b
Ł ąŇ IĎwČ bŇ’ĎŔom ZrĆ’ăĆ=tŇ’ĆwĘ ÉModŇ’Ĺ ZrĆ’
ąĆ=tŇ’Ć bŇsĎIĎÁwČ
yJ
¿Ă bŇ’ĎŔom lCbăŇgŇĘ BĂ ÉC’bĎÄ=âlwĘ NonĳrĘ’Č rbĆŇ‘ăĄBĘ NCn¡xĞIĲČwČĲ bŇ’ĎŔom ZrĆ’ăĆlĘ
=ëŇlĆmĲĆ Nox¿ysĂ=l’Ć MykĂŔ’ĎlĘmČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ xl
ąČ S
Ę IĂwČ : bŇ’ĲĎom lCb¿ŇGĘ Non¡rĘ’Č
ì¡ŇYĘrĘ’ČbŇĘ ’e
¿Ď=hŇrĎBĘ‘ĘnČř l’ĄŔrĎW
Ę yĂ Éol rmĆ’ŇŁIąwČ NoBĳS
Ę xĆ ëŇlĆămĆ yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎ
PŇŁsą’ĹIĲĆwČ olŔbĚŇgŇĘ BĂ rb
Ł ăŇ ‘Ğ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć NoxąysĂ NymÄĂ ’ĹhĲĆ=âlwĘ : ymĲĂoqmĘ=dŇ‘Č
NêĄIĂwČţ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=M‘řĂ MxĆ¡ĎQIĂwČ hŇYĎhĘĳĎB
y Ę Cn¡xĞIĲČwČĲ oUŔ‘Č=lJĎ=tŇ’Ć ÉNoxysĂ
MCJĳIČwČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ dŇy¿ČBĘ oUË‘Č=lJĎ=tŇ’ĆwĘ NoxÌysĂ=tŇ’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ
: ’yhĲĂhČ ZrĆ’¿ĎhĎ bŇ¡S
Ą oy yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ ZrĆ’ăĆ=lJĎ tŇ’Ąť l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉSrČyIĂwČ
rB
¡Ď dĘŇUĂhČ=NmĂC qB
Ł Ŕ IČhČ=dŇ‘ČwĘ ÉNonrĘ’ČmĲĄ yrĳĂm
Ł ’ĹhĲĎ lCbăŇGĘ=lJĎ tŇ¡’Ą CSŔrĘyIăĂwČ
yrĂŔm
Ł ’ĹăhĎ =tŇ’Ć ÉSyrĂoh l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ hŇêÂĎ ‘ČwĘ : NDĲĄrĘIČhČ=dŇ‘ČwĘ
Som¿JĘ ìËŇS
Ę yrĲĂoy rS
ÌĆ ’Ğ tŇă’Ą âlÂhĞ : CeS
ĲĆ rĎyêĲĂ hŇê
¡Ď ’ČwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ oUă‘Č yn¡ĄjĘmĂ
Cnyn¡ĄjĎmĂ Cnyh
ËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ SyrĂÁoh rS
ĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’ĄwĘ SrĳĎytŇĂ otŇ¿ o’ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ
ëŇlĆămĆ roj¡YĂ=NBĆ ql
¿Ď BĎmĂ hŇêŔĎ ’Č ÉboT bŇoT¿hĞ hŇêęĎ ‘ČwĘ : SrĲĎynĂ otŇ¿ o’
tŇbĆŇăS
Ć BĘ : MřB
ĲĎ Mx
¡Č lĘnĂ Mx
Ł ¿ lĘnĂ=M’řĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=M‘Ă ÉbrĎ bŇor¿řhĞ bŇĳ’Ď om
ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ=lkĎŇbŇĘ C hĎytęĆ onbŇĘ bŇĂ C ro‘řă rĘ‘ČbŇĘ C hĎytÁĆ onbŇĘ bŇĂ C NoBÄS
Ę xĆBĘ l’ĄrĎW
Ę yĂţ
tŇ‘¿ĄBĎ Mê
¡Ć lĘ~ČhĂ=âlĲ ‘ČCD¿mČC hŇĳĎS
n Ď tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę NonŔrĘ’Č ydăŇĄyĘ=l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ
MxĆăĎQhĂlĘ hŇ‘¡ĎrĎ yê
ËĂ ’Ă hŇ¿W
Ć ‘Ł hŇêÂĎ ’ČwĘ ëŇlĎŔ ytŇĂ ’ŇăTĎ xĎ=âlĲ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎwĘ : ’yhĲĂhČ
: NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ Nyb
¡ŇĄ C l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ NyBĄť MoIŔhČ ÉTpĄŇè
Ł hČ hoąĎhyĘ Tj
ŁÄ S
Ę yĂ yB
ĳĂ
: wyl
ĲĎ ’Ą xl
¡Č S
Ď rS
¿Ć ’Ğ xêŔĎ pŇĘ yĂ yrăĄbŇĘ DĂ=l’Ć NoUĳ‘Č ynăĄBĘ ëŇlĆ¡mĆ ‘mČŔS
Ď âlăwĘ
hŇĳĆènČmĘ=tŇ’ĆwĘ dŇ‘¡ĎlĘGĂhČ=tŇ’Ć rb
Ł ¿Ň ‘ĞIĲČwČ hoĎŔhyĘ xČCră ÉxêĎpŇĘ yĂ=l‘Č yh
ąĂ êĘwČ
rDČÄIĂwČ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘř rb
¡ČŇ ‘Ď dŇ‘ĎŔlĘgŇĂ hŇăjĄ YĘUĂmĂC dŇ‘ĎŔlĘgŇĂ hŇăjĄ YĘmĂ=tŇ’Ć ÉrŁbŇ‘ĞIĲČwČĲ
: ydŇĲĂyĎBĘ NoU¡‘Č yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć Nê
ËĄêĂ NotŇ¿ nĎ=M’Ă rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ho¡Ďhyl
ĲČ rdŇĆËnĆ xê
¿Ď pŇĘ yĂ
Mol¡S
Ď bŇĘ yb
¿ŇĂ CSBĘ ytŔĂ ’ŇrĎqĘlĂ ÉytŇĂ ybĄŇ yt
ąŇĄ lĘDČmĂ ’YĄÁyĄ rS
ĆÄ ’Ğ ’YĄęoIhČ hŇăyĎhĎwĘ
ynbm
,’"d Nkw =hrĎBĘ‘Ę’Ć ’"s v.19 .T"y qwsp Nyy‘ : s"tw y"k Myrps tYqmb Nkw =hrĎBĘ‘ĘnČ hgwm rps v.17
.b"dw ’"d Nkw =M’ĂwĘ ’"s v.25 .rsx br
Łh
Ğ ’"s v.25 .=t’Ć ’"s v.20 .z"y qwsp Nyy‘ : r"tw b"d
.r"tw s"t ,y"k +rt Nkw ynb=l’Ć ’"s v.29 .rsx r‘
Ł rĘ‘ČbĘC ’"s v.26 .HBĎ rybs v.25
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11. 32–12. 3

: hŇĲlĎř o‘ Cht¡ĂŇyřlĂ‘ĞhĲČwĘ hoĎŔhyl
ĲČ ÉhyĎhĎwĘ NoUĳ‘Č ynăĄBĘmĂ
MJĄÃIČwČ : odĲŇ yĎBĘ ho¡ĎhyĘ Mn
¿ĄêĘIĂwČ MB
ĳĎ MxĆăĎQhĂlĘ NoU¡‘Č yn¿ĄBĘ=l’Ć xê
ËĎ pŇĘ yĂ rb
Ł ¿Ň ‘ĞIĲČwČ 32, 33
hŇ¡JĎ mČ MymĂŔrĎJĘ lb
ăĄŇ ’Ď Éd‘ČwĘ ry‘ęĂ MyrăĂW
Ę ‘Ć tŇyeÁĂ mĂ Éì’ĞřŁBĲ=dŇ‘ČwĘř žr‘Ąr
Ł ‘řĞmĲĄ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ NoUŔ‘Č ynăĄBĘ ÉC‘nĘJĲĎIĂwČ dŇŁ’ĳmĘ hŇăĎlodŇGĘ
otŔ’ŇrĎqĘlĂ tŇ’ŇăYĄ yŁ ÉoêbŇĂ hŇąĄh
e Ă wĘ ůotŇyBĄ=l’Ć ÈhjĎYĘUĂhČ xê
ăĎ pŇĘ yĂ ’b
Ł Ä IĎwČ
34
: tŇb
ĲČŇ =o’ NB
¡Ą CeřËUĆ mĂ ol¿ř=Ny’ĲĄ hŇdĎŔyxĲĂyĘ ’yh
ăĂ ÉqrČwĘ tŇolĳx
Ł mĘbŇĂ C Myj
¡Ă tŇĚ bŇĘ
‘ČrăĄkŇĘ hČ ÉyêĂBĂ Hh
ąĎ ’Ğ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ wydĎęgĎŇBĘ=tŇ’Ć ‘răČqĘIĂwČ HtÁĎ o’ otÄo’rĘřkŇĂ žyhĂyĘwČ 35
âl¿wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉypŇĂ ytŇĂ yY
ąĂ jĎ ykęĂ nŁ’ĲĎwĘ yrĳĎkŇĘ Ł‘ĲBĘ tŇĘ yyăĂhĎ êĘ¡’Č wĘ ynĂêŔĂ ‘ĘrČkŇĘ hĂ
hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉìyjÄĂ =tŇ’Ć hŇtŇĎ yY
ąĂ jĎ ÉybŇĂ ’Ď wylĎę’Ą rmĆ’ŇŁêăwČ : bŇCSĲlĎ lk
¡ČŇ C’ 36
tŇomËqĎnĘ hoÌĎhyĘ ÉìlĘ žhW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ yrĄÃxĞ’ĲČ ìŇyjĳĂmĂ ’Y
ăĎ yĎ rS
¡Ć ’ĞJĲČ ylĂŔ hŇăW
Ą ‘Ğ
hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ yQ
¡Ă hŇW
Ć ‘¿ĎyĄ hĎybĂŔ’Ď=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘmĂ ìŇyb
¡ŇĆ yĘ’
Ł Ĳ mĄ 37
ÉhJĆbŇĘ ’ĆwĘ MyrĂŔhĎhĲĆ=l‘Č yêăĂdĘŇrČyĲĎwĘ ÉhkĎŇlĘ’ĲĄwĘ MyS
Ăę dĎŇxĽ MyĂnăČS
Ę yeĂUĆÁmĂ hŇjĄÄrĘhČ
MyS
ĳĂ dĎŇxĽ ynăřĄS
Ę Ht
¡ŇĎ o’ř xl
¿Č S
Ę IĂwČ ykŇĂ lĄŔ rmĆ’ŇIăŁwČ : ytĲy‘řrw yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ ylČŔCtŇBĘ=l‘Č 38
ű ZuăĄmĂ yhÂĂ yĘwČ : MyrĲĂhĎhĲĆ=l‘Č hĎyl
¡Ć CtŇBĘ=l‘Č OĘbŇĘ ê
¿ĄwČ hĎytŔĆ o‘răĄwĘ É’yhĂ ëŇlĆê
ąĄwČ 39
rS
ăĆ ’Ğ or¡dĘŇnĂ=tŇ’Ć HlĎŔ W‘ČIăČwČ hĎybĂŔ’Ď=l’Ć ÉbS
Ď êÄĎ wČ MyS
Ăę dĎŇxĽ MyĂnăČS
Ę
hŇmĎymęĂ yĎ ű Mym
ăĂ IĎmĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ qx
Ł ¡ =yhĂêĘwČ Sy’ĂŔ hŇ‘ăĎdĘŇyĲĎ=âl É’yhĂwĘ rdĳŇĎnĎ 40
tŇ‘ČB
¿Č rĘ’Č ydĳĂŇ‘ĎlĘGĂhČ xê
¡Ď pŇĘ yĂ=tŇbČŇlĘ tŇoeětŇČ lĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇonăBĘ ÉhnĎkŇĘ lČÄêĄ
: hŇĲnĎ è
Ď BČ Mym
¡Ă yĎ
ű ‘ČCDămČ xêÁĎ pŇĘ yĂlĘ CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ hŇnĎopĳŇYĎ rb
Ł ¡Ň ‘ĞIĲČwČĲ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć Sy’
ăĂ Éq‘Ą~ĎIĂwČ by
ëŇUĎŔ‘Ă tŇkĆŇăĆllĎ ÉtĎ’ŇrĎÄqĎ âlą ÉCnlĎÄwĘ NoUę‘Č=ynĲĄbŇĘ BĂ Mx
ăĄ QĎhĂlĘ ű êĎrĘb
ăŇČ ‘Ď
bŇyrĂę Sy’
ăĂ MhĆŔylĄ’Ğ ÉxêĎpŇĘ yĂ rmĆ’ŇIąŁwČ : S’ĲĄBĎ ìŇyl
¡Ć ‘Ď PŇr¿
Ł W
Ę nĂ ìětŇĘ yB
ĲĄ 2
Mê
¿Ć ‘ĘS
Č oh=âlĲwĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć q‘ăČzřĘ ’ĆwĲĎ dŇŁ’ĳmĘ NoU¡‘Č=ynĲĄbŇĘ C yU
¿Ă ‘ČwĘ ynËĂ’Ğ ytŇĂ yyËh
ĂĎ
ÉyjĂkČŇbŇĘ yS
ąĂ pŇĘ nČ hŇmĎyW
ĂÄ ’ĎwĲĎ ‘ČyS
Ăę om ìăŇnĘy’ĲĄ=yJĂ hŇ’ÂĆ rĘ’ĆwĲĎ : MdŇĲĎIĎmĂ yt¡ĂŇo’ 3
yl
ËČ ’Ą Mt
¿ŇĆ ylĂ‘Ğ hŇmÂĎ lĎwĘ ydĳĂŇyĎBĘ ho¡ĎhyĘ Mn
¿ĄêĘIĂwČ NoUŔ‘Č ynăĄBĘ=l’Ć ÉhrĎBĘ‘Ę’ĆwĲĎ
Mwyh
.rsx hlĎ‘
Ł ’"s v.31 .yrq ChytĂylĂ‘ĞhČwĘ ,bytk ChytĂol‘ĞhČwĘ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.31
.=d‘Č ’"s v.33 .d"ydw b"yd ,w"dx ,z"d ,g"d Nkw ’lm r‘Ąor‘ĞmĄ ’"s v.33 .hxwtp N’k Ny’ ’"s v.32
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,z"d ,d"dx Nkw ’lm ì’
Ğ oB ’"s ,’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.33
ytĎyŁ‘ĞrČwĘ w’ ytĂyĎ‘ĘrČwĘ v.37 .Vgd wtw’rJĂ n"b ,’"b Nk v.35 .heĎUĆmĂ rybs v.34 .HlĎ rybs v.34
.q‘ČYĘ’ĆwĎ ’"s v.2 .by .yrq ynĄS
Ę ,bytk MyĂnČS
Ę ’"s v.38 .rsx htĎ’
Ł ’"s v.38 .yrq ytĎo‘rĄwĘ ,bytk

12. 4–13. 5
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dŇ‘ĎŔlĘgŇĂ yS
ăĄ nĘ’Č=lJĎ=tŇ’Ć ÉxêĎpŇĘ yĂ ZB
Ł ą qĘIĂwČ : yBĲĂ MxĆ¿ĎQhĂlĘ hŇ¡Ćh
E Č MoI¿hČ
ÉCrmĘ’ĲĎ yJ
ąĂ MyĂrČępŇĘ ’Ć=tŇ’Ć dŇ‘ÁĎ lĘgŇĂ yS
ĄÄ nĘ’Č žCJIČwČ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć=tŇ’Ć MxĆ¡ĎQIĂwČ
5 d
Ň ŁJ¿lĘIĂwČ : hŇè
ĲĆ nČmĘ ëŇotŇ¿ BĘř MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć ëŇotŇ¿ BĘ dŇ‘ěĎ lĘGĂ MêŔĆ ’Č ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć yT
ąĄylĂjĘ
yT
ąĄylĂjĘ CrÂmĘ’ŇyĲŁ yJ
ăĂ hŇyĎhĎwĘţ MyĂrĳĎpŇĘ ’ĆlĘ ND¡ĄrĘIČhČ tŇor¿BĘ‘ĘmČ=tŇ’ĲĆ dŇ‘ËĎlĘGĂ
ű rmĲĆ’ŇI¿ŁwČ hŇêĎ¡’Č yt¿ĂŇrĎpŇĘ ’ĆhĲČ dŇ‘ËĎlĘgŇĂ =yS
ĲĄ nĘ’Č olÌ CrmĘ’ŇŁIÄwČ hŇrĎb
Ł Ŕ ‘Ĺ’ĲĆ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć
6 rB
ăĄ dČŇlĘ ÉNykŇĂ yĎř âląwĘ tŇlĆŁBęsĂ rmĆ’ŇIăŁwČ tŇlĆŁBÁS
Ă ’nÄĎ =rmĎ’Ĺ žol CrmĘ’ŇIăŁwČ : âlĲř
É’yhĂhČ tŇ‘ąĄBĎ lj
ŁÂ IĂwČ NDĳĄrĘIČhČ tŇorăBĘ‘ĘmČ=l’Ć ChCT¡řxĎS
Ę IĂwČ otŔo’ CzăxĞ’ŇIĲŁwČ NJĄŔ
7 SS
ăĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć xê
ËĎ pŇĘ yĂ Tj
Ł¿ S
Ę IĂwČ : PŇlĆ’ĲĎ MyĂn¡ČS
Ę C My‘¿ĂBĎrĘ’Č MyĂrČŔpŇĘ ’ĆmĲĄ
: dŇ‘ĲĎlĘgŇĂ yr¿Ą‘ĎBĘ rb
¡ĄŇ uĎIĂwČ ydĂŔ‘ĎlĘGĂhČ ÉxêĎpŇĘ yĂ tŇmĎIĎęwČ MynĳĂS
Ď
8, 9 ol
Â=yhĂyĘwĲČ : MxĆĲlĎ tŇyB
¿Ą mĂ NY
¡Ď bŇĘ ’Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉwyrĎxĞ’ĲČ Tj
Łą S
Ę IĂwČ
tŇonŔBĎ MyS
ăĂ ŁlS
Ę C hŇYĎCxŔhČ xQ
ăČ S
Ă ÉtonBĎ MyS
ąĂ ŁlS
Ę C MynęĂ BĎ MyS
ăĂ ŁlS
Ę
10 t
Ň mĎăIĎwČ : MynĲĂS
Ď ‘bČŇ¿S
Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Tj
Ł¿ S
Ę IĂwČ ZCxĳhČ=NmĂ wyn¡ĎbĎŇlĘ ’yb
¿ŇĂ hĄ
11 =t
Ň ’Ć ÉwyrĎxĞ’ĲČ Tj
Łą S
Ę IĂwČ
: MxĆĲlĎ tŇyb
¿ŇĄ BĘ rb
¡ĄŇ uĎIĂwČ NYĎŔbŇĘ ’Ă
12 t
Ň mĎ¡IĎwČ : MynĲĂS
Ď rW
Ć ‘¿Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Tj
Ł¿ S
Ę IĂwČ ynĳĂŁlCbŇĲ EĘhČ Nol¡y’Ą l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
: Nl
ĲĚ CbŇzĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Nol¡IĎ’ČBĘ rb
¿ĄŇ uĎIĂwČ ynĳĂŁlCbŇĲ EĘhČ Nolăy’Ą
13 : yn
ĲĂ otŇ‘ĲĎrĘjĂhČ lQ
¡Ą hĂ=NBĆ NoD¿bŇĘ ‘Č l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć wyr¡ĎxĞ’ĲČ Tj
Ł¿ S
Ę IĂwČ
14 My‘
ăĂbŇĘ S
Ă =l‘Č Myb
¡ŇĂ kŇĘ ŁrĲ MynĂŔbĎŇ ynăĄBĘ ÉMyS
Ă ŁlS
Ę C MynęĂ BĎ My‘ăĂBĎrĘ’Č olÂ=yhĂyĘwĲČ
15 lQ
¡Ą hĂ=NBĆ NoD¿bŇĘ ‘Č tŇmĎËĎwČ
I : MynĲĂS
Ď hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Tj
Ł¿ S
Ę IĂwČ MrĳĂyĎ‘Ğ
: yqĲĂlĄmĲĎ‘ĞhĲĎ rh
¡Č BĘ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć ZrĆ’ăĆBĘ ÉNotŇ‘ĎrĘpŇĂ BĘ rb
ąŇĄ uĎIĂwČ ynĳĂotŇ‘ĲĎrĘjĂhČ
gy hoĳĎhyĘ yn
ăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCpŇsÄĂ IŁwČ
2 žyh
Ă yĘwČ
: hŇĲnĎ S
Ď My‘¿ĂBĎrĘ’Č Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ=dŇyČBĘ hoËĎhyĘ Mn
ÌĄêĘIĂwČ
hŇr¡ĎqĎ‘Ğ oê¿S
Ę ’ĂwĘ xČonĳmĎ omăS
Ę C yn¡ĂDĎhČ tŇxČ¿jČ S
Ę UĂmĂ hŇ‘ËĎrĘ~ĎmĂ dŇÌxĎ ’Ć Sy’ÄĂ
3 ’n
ąĎ=hŇeĄhĂ hĎylĆę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ hŇĳè
Ď ’ĂhĲĎ=l’Ć ho¡ĎhyĘ=ëŇ’ČlĘmČ ’r¿ĎIĄwČ : hŇdĎŇl
ĲĎ yĎ âl¿wĘ
4 yrĂm
Ę ăè
Ď hĂ ÉhêĎ‘ČwĘ : NB
ĲĄ êĘdĘŇ¿lČ yĎwĘ tŇyr¡ĂhĎwĘ êĘdĘŇlČŔyĎ âlăwĘ ÉhrĎqĎ‘Ğ=êĘ’Č
5 ë
Ň eÄĎ hĂ žyJĂ : ’mĲĄTĎ=lJĎ yl
¡Ă kŇĘ ’ŇŁêĲ=l’ČwĘ rk
ĳŇĎ S
Ą wĘ NyĂyăČ yê¡ĂS
Ę êĂ=l’ČwĘř ’nĎŔ
Myh
ËĂ Łl’Ĺ ryzÌĂnĘ=yJĲĂ oSŔ’Ňr
Ł =l‘Č hŇăĆl‘ĞyĲČ=âl ÉhrĎomC NBĄę êĘdĘŇălČ yŁwĘ hŇrĎÁhĎ
4

hyhy
,’"d Nkw NybĂyĎ ’"s v.6 .hVwgd d"mlh âQ ’"s v.5 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw ëotbĘC ’"s v.4
,bytk =l’ČwĘ ’"sb ,r"t Nkw =l’Č ’"s v.4 .gy .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ChT
Ě xĎS
Ę IĂwČ ’"s v.6 .w"dw b"d
.yrq =l’Č
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13. 6–19

dŇI¿ČmĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ‘ČyS
¿Ă ohlĘ lx
ËĄ yĎ ’ChęwĘ NTĆĳBĎ hČ=NmĂ r‘Če¡ČhČ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ
ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ Sy’
ąĂ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈHS
Ď y’ĂlĘ rmĆř’ŇŁêăwČ hŇè
Ďę ’ĂhĲĎ ’b
Ł ăŇ êĎwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ
âląwĘ dŇŁ’ĳmĘ ’răĎon Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ ëŇ¿’Č lĘmČ hŇË’Ą rĘmČJĘ Ch’ĄěrĘmČC ylČŔ’Ą ’B
ăĎ
ylĂŔ rmĆ’ŇIăŁwČ : ylĲĂ dŇyG¿ĂhĂ=âlĲ om¡S
Ę =tŇ’ĆwĘ ’ChŔ hŇăĆm
E Ă =y’ĲĄ ÉChyêÄĂ lĘ’ĂS
Ę
ÉylĂkŇĘ ’ŇŁêĲ=l’ČwĘ rkĎęS
Ą wĘ NyĂyăČ ű yêăĂS
Ę êĂ=l’Č hŇêÂĎ ‘ČwĘ NB
ĳĄ êĘdĘŇălČ yŁwĘ hŇr¡ĎhĎ ëŇ¿Ďh
eĂ
: otŇĲ om Moy¿=dŇ‘řČ NTĆ¡BĆ hČ=NmĂ r‘ČeČŔhČ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉMyhĂŁl’Ĺ ryząĂnĘ=yJĲĂ hŇ’ĎŔmĘTĚ=lJĎ
Sy’
ăĂ ynĎŔodŇ’Ğř yB
ăĂ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć xČonËmĎ rê
¿Č ‘ĘIĆwČ
hŇ¡W
Ć ‘ĞeĲČ=hŇmČ CnrĄěoywĘ CnylĄŔ’Ą Édo‘ ’n
¿Ď=’obŇyĲĎ êĎxĘlČęS
Ď rS
ăĆ ’Ğ MyhÂŁl’
Ă Ĺ hĲĎ
žë’ČlĘmČ ’b
Ł ăŇ IĎřwČ xČonĳmĎ loqăBĘ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ : dŇĲQĎ CIhČ r‘Če¿ČlČ
Ny’¿Ą HS
¡Ď y’Ă xČon¿mĎC hŇdŔĆv
Ď BČ tŇbĆŇăS
Ć oy É’yhĂwĘ hŇè
Ďę ’ĂhĲĎ=l’Ć dŇo‘Á MyhÄĂ Łl’ĹhĲĎ
hŇeĄÄhĂ wylĎŔ’Ą rmĆ’Ňê
Ł ă wČ HS
ĳĎ y’ĂlĘ dŇăGĄêČwČ ZrĎê
¡Ď wČ hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ ÉrhĄmČêĘwČ : HUĲĎ‘Ă
yrăĄxĞ’ĲČ xČon¡mĎ ëŇlĆ¿ĄwČ
I MqĎËĎwČ
I : yl
ĲĎ ’Ą MoI¡bČŇ ’B
¿Ď =rS
Ć ’Ğ Sy’ĂŔhĎ ÉylČ’Ą hŇą’Ď rĘnĂ
êĎrĘB
¿Č DĂ=rS
Ć ’Ğ Sy’
ËĂ hĎ hŇê
¿Ď ’ČhĲČ olę rmĆ’ŇIăŁwČ Sy’ĂŔhĎ=l’Ć É’ŁbŇIĎwČ oêĳS
Ę ’Ă
=hŇmČ ìŇyrĳĆřbĎŇdĘŇ ’řŁbăŇyĎ hŇê
¡Ď ‘Č xČonŔmĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : ynĂ’ĲĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ=l’Ć
xČonĳmĎ=l’Ć ho¡ĎhyĘ ëŇ¿’Č lĘmČ rmĆ’ŇŁIËwČ : ChW
ĲĄ ‘ĞmĲČC r‘Če¡ČhČ=TjČS
Ę mĂ hŇ¿Ćh
y Ę IĲĂ
NpĆŇGĆÄmĂ ž’YĄyĄ=rS
Ć ’Ğ lJ
Łă mĂ : rmĲĄè
Ď êĂ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ=l’Ć yêĂrĘm¿Č’Ď=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁË mĂ
lJ
Ł¿ř lk
ĳČŇ ’Ňê
Ł =l’Čř hŇ¡’Ď mĘTĚ=lkĎŇwĘ êĘS
Ę êŔĄ =l’Č ÉrkĎŇS
Ą wĘ NyĂyąČwĘ lkČę’ŇŁtŇ âlă NyĂIČÁhČ
’e
ăĎ=hŇrĎYĘ‘ĘnČ hoĳĎhyĘ ëŇă’Č lĘmČ=l’Ć xČon¡mĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : rm
ŁĲ S
Ę êĂ hĎyt¡ĂŇyCĂYĂ=rS
Ć ’Ğ
xČonęmĎ=l’Ć hoĎÁhyĘ ëŇ’ÄČ lĘmČ žrmĆ’ŇIŁwČ : MyEĲĂ‘Ă yd¿ĂŇGĘ ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ hŇ¿W
Ć ‘ĞnĲČwĘ ëŇtŔĎ o’
hŇeĎĳlĆ ‘ĞêĲČ ho¡Ďhyl
ĲČ hŇlĎŔ‘Ł hŇăW
Ć ‘řĞêĲČ=M’ĂwĘ ìŇmĆŔxĘlČBĘ lk
ăČŇ ’
Ł =âlĲ ÉynĂrĄÄYĘ‘ĘêČ=M’Ă
=l’Ć xČonËmĎ rmĆ’ŇŁIÌwČ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ ëŇ¿’Č lĘmČ=yJĲĂ xČonŔmĎ ‘dăČŇyĎ=âlĲ yJĂť
Éol rmĆ’ŇIąŁwČ : ìŇCnĲdĘŇBČkŇĂ wĘ Kyřrbd ’b
Ł ¿Ň yĎ=yJĲĂ ìŇĳmĆ S
Ę ym
ăĂ ho¡ĎhyĘ ëŇ¿’Č lĘmČ
xČonÁmĎ xuÄČ IĂwČ : y’řlpĲ ’Ch¡wĘ ym
ĳĂ S
Ę lĂ l’
ăČ S
Ę êĂ hŇ¡ĆE hŇUĎ¿Ďl hoĎŔhyĘ ëŇă’Č lĘmČ
’l
ăĂ pŇĘ mČC hoĳĎhyl
ĲČ rC~¡hČ=l‘Č l‘ČI¿ČwČ hŇxĎŔnĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ ÉMyEĂ‘ĂhĲĎ ydąĂŇGĘ=tŇ’Ć
twV‘l
,b"d ,’"d Nkw rsx ynĎd
Ł’
Ğ ’"s v.8 .b"dw ’"d ,rd"nq y"k ’"y Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.7 .dGĄêČwČ ’"s v.6
,ìrĆbĎdĘ ’"s v.12 .C’b
Ł yĎ rybs v.12 .w"dw g"d ,b"d Nkw ’rĎIĄwČ ’"s v.9 .d"ydw b"yd ,’"yd ,z"d ,d"dx
.w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw âlă ’"s v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,b"yd ,’"yd ,b"d Nkw yrqw bytk ìrĆbĎdĘ ’"sb
ìyrĆbĎdĘ y’br‘ml v.17 .s"t Nkw hlĆ‘ĞêČ ’"s v.16 .lk
Ł JĘ ’"sbw ,w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw lJ
Ł mĂ ’"s v.14
y’ĂlĘjĂ v.18 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nkw yrqw bytk ìrĘbĎdĘ y’xndml ,yrq ìrĘbĎdĘ ,bytk
.yrq ’ylĂjĆ w’ ylĂjĆ ,bytk
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ÉxČBĄÄzĘUĂhČ l‘ąČmĄ bŇhČQČÁhČ tŇolÄ‘řĞb
ĲČŇ žyhĂyĘwČ : My’ĲĂr
Ł oê¡S
Ę ’ĂwĘ xČon¿mĎC tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ
My’ĂŔr
Ł ÉoêS
Ę ’ĂwĘ xČonąmĎC xČĳĄBzĘUĂhČ bŇhČăČlBĘ ho¡ĎhyĘ=ëŇ’ČlĘmČ l‘ČI¿ČwČ hŇmĎyĘmČŔè
Ď hČ
hŇŁ’¡rĎřhĲĄlĘ hoĎŔhyĘ ëŇă’Č lĘmČ Édo‘ PŇsČąĎ=âl
y Ĳ wĘ : hŇYĎrĘ’ĲĎ Mh
¡Ć ynĄjĘ=l‘Č Cl¿jĘIĂwČ
rmĆ’ŇŁIÌwČ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ ëŇ¿’Č lĘmČ=yJĲĂ xČonŔmĎ ‘dăČŇyĎ z’Ďť oêĳS
Ę ’Ă=l’ĆwĘ xČonămĎ=l’Ć
olă rmĆ’ŇŁêÌwČ : Cny’ĲĂrĎ Myh
¡Ă Łl’Ĺ yJ
¿Ă tŇCmĳnĎ tŇomă oê¡S
Ę ’Ă=l’Ć xČonËmĎ
âl¿wĘ hŇxĎŔnĘmĂC hŇăĎl‘Ł ÉCndÄĄIĎřmĂ xqąČlĎ=âlĲ ÉCntÄĄ ymĂhĞĲlČ hoąĎhyĘ ZpĄÄxĎ žCl oêęS
Ę ’Ă
Éhè
Ď ’ĂhĲĎ dŇlĆê
ąĄ wČ : tŇ’ŇzĲŁ JĎ Cn‘¡ĎymĂS
Ę hĂ âl¿ tŇ‘ěĄ kĎŇwĘ hŇQĆĳ’Ą =lJĎ=tŇ’Ć Cn’
¡Ď rĘhĆ
: hoĲĎhyĘ Chk
¡ĄŇ rĘb
ĲĎŇ yĘwĲČ r‘ČeČŔhČ lDăČgŇĘ IĂwČ NoS
ĳ mĘS
Ă om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘêĂwČ NBĄŔ
: l’
Ł Ĳ êĎS
Ę ’Ć Nyb
¿ŇĄ C hŇ‘¡ĎrĘYĎ NyB
¿Ą NdĳŇĎ=hŇnĄxĞmĲČBĘ om¡‘ĞpĲČŇlĘ hoĎŔhyĘ xČCră É lxĆêÄĎ wČ

dy : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ tŇon¿BĘmĂ hŇtŇĎ ¡nĎmĘtŇĂ BĘ hŇËè
Ď ’Ă ’rĘI¿ČwČ hŇtŇĎ ĳnĎmĘêĂ NoS
¡ mĘS
Ă dŇrĆI¿ĄwČ
2
3

4

5

6

7, 8

9

10
11

tŇonăBĘmĂ hŇtŇĎ ¡nĎmĘtŇĂ bŇĘ ytŇĂ y’
¿Ă rĎ hŇËè
Ď ’Ă rmĆ’ŇŁIęwČ oUŔ’ĂlĘC wyb
ăŇĂ ’ĎlĘ ÉdGĄIČwČ l‘ČIČęwČ
wyb
ăŇĂ ’Ď olÁ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ yQ
¡Ă Ht
ËŇĎ o’ Cx¿qĘ hŇêěĎ ‘ČwĘ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ
ÉëlĄoh hŇê
ąĎ ’Č=yJĲĂ hŇè
ĎŔ ’Ă ÉyUĂ‘Č=lkĎŇbŇĘ C ìŇyx
ąĆ’Č tŇonÄbŇĘ BĂ žNy’ĄhČ oUę’ĂwĘ
ÉwybŇĂ ’Ď=l’Ć NoS
ą mĘS
Ă rmĆ’ŇŁIÄwČ Myl
ĳĂ rĄ‘ĞhĲĎ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘmĂ hŇè
ĎŔ ’Ă tŇxČqăČlĎ
C‘ędĘŇyĲĎ âlă oUÁ’ĂwĘ wybÄĂ ’ĎwĘ : ynĲĎy‘ĄbŇĘ hŇr¿ĎS
Ę yĲĎ ’yh
¡Ă =yJĂ ylĂŔ=xqČ Ht
ăŇĎ o’
’yhĂŔhČ tŇ‘ăĄbĎŇC Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘmĂ Su¡ĄbČŇmĘ=’ChĲ hŇ¿Ď’
nĞt
Ł ŇĲ =yJĂ ’yhĂŔ ÉhoĎhyĘmĲĄ yJ
ąĂ
wyb
¿ŇĂ ’ĎwĘ NoS
Ë mĘS
Ă dŇrĆIÌĄwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ Myl
¿Ă S
Ęm
Ł Ĳ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ
tŇoyŔrĎ’Ğ ryp
ăŇĂ JĘ ÉheĄhĂwĘ hŇtŇĎ nĎŔmĘtŇĂ ym
ăĄ rĘJČ=dŇ‘Č ÉC’b
Ł Ä IĎwČ hŇtŇĎ ĳnĎmĘêĂ oU¡’ĂwĘ
ydĂŔGĘhČ ‘i
ăČ S
Č JĘ ÉCh‘ÄĄ iĘS
Č yĘwĲČ hoĎęhyĘ xČCră wylĎÁ‘Ď xlČÄYĘêĂwČ : otŇĲ ’ŇrĎqĘlĂ gŇ’
¡Ą S
Ł
: hŇW
ĲĎ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ tŇ¡’Ą oUŔ’ĂlĘC wyb
ăŇĂ ’ĎlĘ ÉdyGĂhĂ âląwĘ odŇĳyĎBĘ Ny’ăĄ hŇmĎC’¡mĘC
ÉMymĂIĎmĂ bŇS
Ď ąĎwČ
I : NoSĲmĘS
Ă yn¿Ąy‘ĄBĘ rS
¡Č yêĂwČ hŇĳè
Ď ’ĂĲlĎ rB
ăĄ dČŇyĘwČ dŇrĆI¡ĄwČ
MyrËĂobŇDĘ tŇdÌŇČ‘Ğ hŇeĄÄhĂwĘ hŇĳĄrĘ’
y Č hĲĎ tŇlĆăjĆ mČ tŇ¡’Ą tŇo’ŔrĘlĂ rsČăIĎwČ HêŔĎ xĘqČlĘ
lk
Ł Ŕ ’ĎwĘ ÉëolhĎ ëŇlĆąĄwČ
I wyjĎęJČ=l’Ć ChDăĄrĘIĂwČ : Sb
ĲĎŇ dĘŇC hŇ¡ĄrĘ’
y Č hĲĎ tŇ¿IČwĂgŇĘ BĂ
yJ
ËĂ MhĆŔlĎ dŇyGăĂhĂ=âlĲwĘ Clk
ĳĄŇ ’ŇIŁwČ Mh
¡Ć lĎ Nê
¿ĄIĂwČ oUŔ’Ă=l’ĆwĘ wyb
ăŇĂ ’Ď=l’Ć ÉëlĆIÄĄwČ
W‘ČIČÄwČ hŇĳè
Ď ’ĂhĲĎ=l’Ć Chyb
¡ŇĂ ’Ď dŇrĆI¿ĄwČ : Sb
ĲĎŇ DĘhČ hŇd¿ĎŇrĎ hŇ¡ĄrĘ’
y Č hĲĎ tŇ¿IČwĂGĘmĂ
Mt
ăŇĎ o’rĘJřĂ yh
¡Ă yĘwČ : MyrĲĂCxB
ĲČ hČ CW
¡ ‘ĞyĲČ NJ
¿Ą yJ
ËĂ hŇêŔĆ S
Ę mĂ ÉNoSmĘS
Ă MS
ąĎ
wtw’
Nkw CnydĄIĎmĂ ’"s v.23

.yrq o’rĎhĄlĘ v.21

.yrq tol‘ĞkČ ,bytk tol‘ĞbČ ’"sb ,’"d Nkw tol‘ĞkČ ’"s v.20
.w"dw ’"d
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14. 12–15. 4

NoSŔmĘS
Ă ÉMhĆlĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : oêĲ’Ă Cy¡hĘIĲĂwČ My‘ŔĂ rĄmĲĄ MyS
ăĂ ŁlS
Ę ÉCxqĘIĂwČ otŇĳ o’
ym
ąĄyĘ tŇ‘ÄČ bŇĘ S
Ă ylĂÁ HtÄĎ o’ žCdŇyGĂêČ dŇăGĄhČ=M’Ă hŇdĳŇĎyxĂ Mk
¡ĆŇ lĎ ’e
¿Ď=hŇdĎŇCxĲ’Ď
tŇp
ŁŇ¿ lĂxĞ MyS
¡Ă ŁlS
Ę C MynĂŔydĂŇsĘ MyS
ăĂ ŁlS
Ę ÉMkĆŇlĎ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ MtŔĆ ’ŇYĎmĘC ÉhêĆS
Ę UĂhČ
MyS
ăĂ ŁlS
Ę ÉylĂ Mê
¿Ć’Č MêÄĆ tŇČ nĘC ůylĂ dŇyGăĂhČlĘ ÈClkŇĘ CtŇĲ âlă=M’ĂwĘ : MydŇĲĂgĎŇBĘ
ì¡ŇtŇĘ dŇĲĎyxĂ hŇdĎŇCx¿ olŔ CrmĘ’ŇIăŁwČ MydĳĂŇgĎŇBĘ tŇopŇă ylĂxĞ MyS
¡Ă ŁlS
Ę C MynĂŔydĂŇsĘ
qotŇĳ mĎ ’Y
ăĎ yĎ z‘¡ČmĄC lkĎŔ’ĞmĲČ ’Y
ăĎ yĎ É lkĄŇ’
Ł hĲĎmĄ MhĆęlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇeĎ‘ĲĆmĎS
Ę nĂwĘ
y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČř MoIăBČ ű yh
ăĂ yĘwČ : MymĲĂyĎ tŇS
Ć Łl¿S
Ę hŇd¡ĎŇyxĂhĲČ dŇyG¿ĂhČlĘ ClËkŇĘ yĲĎ âl¿wĘ
hŇdĎŔyxĂăhČ =tŇ’Ć ÉCnlĎÄ=dŇGĆyČwĘ ëŇS
Ąę y’Ă=tŇ’Ć yêăĂjČ ÉNoSmĘS
Ă =tŇS
Ć ’ĲĄlĘ CrąmĘ’ŇIĲŁwČ
Cnl
¡Ď Mt
¿ŇĆ ’ŇrĎqĘ CnS
Ąě rĘyĲĎlĘhČ S’
ĳĄ BĎ ëŇyb
¡ŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą =tŇ’ĆwĘ ëŇt
ËŇĎ o’ PŇr¿
Ł W
Ę nĂ=NjĆ
âlăwĘ ÉynĂtÄČ ’ŇnĄW
Ę =qrČ ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ wylĎę‘Ď NoSÁmĘS
Ă tŇS
Ć ’ĄÄ žOĘbŇĘ êĄwČ : âlĲřhĞ
HlĎę rmĆ’ŇIăŁwČ hŇêĎdĘŇĳGČhĂ âlă yl
¡Ă wĘ yUĂŔ‘Č ynăĄbŇĘ lĂ ÉhêĎdĘŇxČÄ hŇd¿ĎŇyxĂhĲČ ynĂêŔĎ bŇĘ hČ’Ğ
tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ÉwylĎ‘Ď OĘbŇĘ ê
ąĄwČ : dŇyGĲĂ’Č ëŇ¿ĎlwĘ yêĂdĘŇG¡ČhĂ âl¿ yU
ËĂ ’ĂlĘC yb
ÌŇĂ ’ĎlĘ hŇeĄÄhĂ
ÉHlĎ=dŇGĆIČwČ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ ű yh
ăĂ yĘwČ hŇĳêĆS
Ę UĂhČ Mh
¡Ć lĎ hŇ¿yĎhĎ=rS
Ć ’Ğ MymĂŔIĎhČ
ry‘ÁĂ hĎ yS
ĄÄ nĘ’Č žol CrmĘ’ŇIăŁwČ : HUĲĎ‘Č yn¿ĄbŇĘ lĂ hŇd¡ĎŇyxĂhĲČ dŇ¿GĄêČwČ ChtŇĘ qČŔyYĂhĹ yJ
ăĂ
z‘ř¡Č hŇ¿mĆ C SbČŔDĘmĂ qotŇă UĎ=hŇmČ hŇsĎrĘřxČŔhČ ’b
Ł ăŇ yĎ ÉMrĆTĆÄBĘ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ
: ytŇĲĂ dĎŇyxĲĂ Mt
¡ŇĆ ’ŇYĎmĘ âl¿ ytŔĂ lĎgŇĘ ‘ĆBĘ Mê
ăĆS
Ę rČxĞ É’lĄCl MhĆŔlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ yrĳĂ’ĞmĲĄ
Sy’ęĂ MyS
ăĂ ŁlS
Ę ű Mh
ăĆ mĄ ëŇ¿IČwČ NolÁqĘS
Ę ’Č dŇrĆIÄĄwČ hoĎęhyĘ xČCră wylĎÁ‘Ď xlČÄYĘêĂwČ
ojŔ’Č rxČăIĂwČ hŇdĳŇĎyxĂhĲČ yd¡ŇĄyGĂmČlĘ tŇopŔylĂxĞhĲČ ÉNêĄIĂwČ MtŔĎ oYyl
ăĂ xĞ=tŇ’Ć ÉxuČIĂwČ
: olĲ hŇ‘¡ĎrĄ rS
¿Ć ’Ğ Ch‘ĄŔrĄm
ăĄlĘ NoS
ĳ mĘS
Ă tŇS
Ć ă’Ą yh
¡Ă êĘwČ : ChybĲŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą l‘ČI¡ČwČ

12

13

14
15

16

17

18

19

20

ydăĂŇgŇĘ BĂ ÉoêS
Ę ’Ă=tŇ’Ć NoS
ą mĘS
Ă dŇŁqÄpŇĘ IĂwČ MyFęĂ xĂ=ryYĲĂqĘ ym
ăĄ yBĂ MymÁĂ IĎmĂ yhÄĂ yĘwČ wT
: ’obŇĲ lĎ hĎyb
¡ŇĂ ’Ď on¿tŇĎ nĘ=âlĲwĘ hŇrĎdĘŇx
ĳĎhĆ yê¡ĂS
Ę ’Ă=l’Ć hŇ’ĎŁb¿Ň’Ď rmĆ’ŇŁIěwČ MyEĂŔ ‘Ă
ìŇ‘ĳĆrĄmĲĄlĘ hŇeĎ¡nĆêĘ’ĆwĲĎ HtŔĎ ’ŇnĄW
Ę ’nŁă W
Ď =yJĲĂ ÉyêĂrĘmÄČ ’Ď rm
Ł ą ’Ď hĎybĂę’Ď rmĆ’ŇIăŁwČ 2
rmĆ’ŇŁIąwČ : hĎyêĲĆxĘêČ ì¡ŇlĘ ’n
¿Ď=yhĂêĘ hŇeĎUĆŔmĂ hŇăbĎŇ oT ÉheĎTČuĘhČ Ht
ąŇĎ ox’Ğ âlÄhĞ 3
: hŇ‘ĲĎrĎ MU
¡Ď ‘Ă ynËĂ’Ğ hŇ¿W
Ć ‘Ł=yJĲĂ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘmĂ M‘Čj
¡Č hČ ytŇĂ yu¿ĄnĂ NoSŔmĘS
Ă ÉMhĆlĎ
ÉbnĎzĎ NpĆŇąĆwČ
I MydĂęjĂlČ xuăČIĂwČ Myl
ĳĂ ‘ĎCSĲ tŇo’ămĄ=SŁlĲS
Ę dŇŁJ¡lĘIĂwČ NoSŔmĘS
Ă ëŇlĆăĄwČ
I 4
bnz=l’

,yrq âlh
Ğ ,bytk MŁlh
Ğ y’rwsl v.15 .s"tw ‘"t Nk y‘ĂybĂrĘhĎ l"n v.15 .‘"t Nk MtĎ’ĎrĘyĂBĘ l"Y v.11 .dy
,b"d Nkw Zmq z‘Ď ’"s v.18 .+’ w"T Nmql Nyy‘ : hrĎdĘxČhČ l"n v.18 .yrq MŁlh
Ğ ,bytk âlh
Ğ y‘drhnl
.w"dw g"d ,d"dx

15. 5–18
5

6

7
8

9, 10

11

12

13

14

15
16

17
18
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ÉS’Ą=r‘ĆbŇĘ IČwČ : ëŇwĆêĲĎBČ tŇob¡ŇnĎEĘhČ yn¿ĄS
Ę =NyB
ĲĄ dŇËxĎ ’Ć dŇyj
¿Ă lČ MW
Ć IĎÄwČ bŇnĎŔzĎ=l’Ć
hŇm
¡Ď qĎ=dŇ‘ČwĘ Syd¿ĂŇGĎmĂ r‘ËĄbŇĘ IČwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ tŇomăqĎBĘ xQ
¡Č S
Č yĘwČ MydĂŔyjřĂ QČBČ
CręmĘ’ŇIĲŁwČ ůt’ŇzŁ hŇW
Ď ‘ăĎ ym
ăĂ ÈMyêĂS
Ę lĂpŇĘ CrămĘ’ŇIĲŁwČ : tŇyĂzĲĎ MrĆJ
¿Ć=dŇ‘ČwĘ
Clă‘ĞIĲČwČ Ch‘ĳĄrĄmĲĄlĘ Hn
¡ĎêĘIĂwĲČ oêŔS
Ę ’Ă=tŇ’Ć xqăČlĎ yJĂť ynĂŔmĘêĂhČ Nt
ăŇČ xĞ ÉNoSmĘS
Ă
NoSŔmĘS
Ă ÉMhĆlĎ rmĆ’ŇIąŁwČ : S’ĲĄBĎ hĎyb
¡ŇĂ ’ĎÍtŇ’ĆwĘ Ht
ËŇĎ o’ CpŇ¿ rĘW
Ę IĂwČ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ
Mt
¿ŇĎ o’ř ëŇIČÄwČ : lDĲĎxĘ’Ć rx
¿Č ’ČwĘ Mk
¡ĆŇ bĎŇ yêĂmĘu¿ČnĂ=M’Ă yJ
ËĂ tŇ’ŇŁzĳJĎ NCW
¡ ‘ĞêĲČ=M’ĲĂ
: MTĲĎy‘Ą ‘lČ¿sĆ PŇy‘¡ĂsĘBĂ bŇS
Ć IŔĄwČ dŇrĆřăIĄwČ hŇĳĎlodŇgŇĘ hŇăJĎ mČ ëŇr¡ĄyĎ=l‘Č qoS
Ë
Sy’
ăĂ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : yxĂĲQĆ BČ CS
¡ TĘĲeĎ IĂwČ hŇdĳŇĎChyBĲĂ Cn¡xĞIĲČwČĲ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ Clă‘ĞIĲČwČ
CnylĂŔ‘Ď ÉNoSmĘS
Ă =tŇ’Ć rosą’ĹĲlĆ CręmĘ’ŇIĲŁwČ Cnyl
ĳĄ ‘Ď Mt
ăŇĆ ylĂ‘Ğ hŇm
¡Ď lĎ hŇdĎŔChyĘ
Sy’ÁĂ MypÄĂ lĎ’Ğ žtS
Ć ŁlS
Ę CdÃrĘIĲĄwČ : Cnl
ĲĎ hŇW
Ď ‘¿Ď rS
¡Ć ’ĞJĲČ olŔ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ
=yJĂ ÉêĎ‘ĘdČÄyĎ âląhĞ NoSęmĘS
Ă lĘ CrămĘ’ŇIĲŁwČ ůMTĎy‘Ą ‘lČăsĆ ÈPy‘ĂsĘ=l’Ć hŇdĎęChymĲĂ
ÉrS
Ć ’ĞJĲČ MhĆŔlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ CnQ
ĳĎ tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď tŇ’ŇEŁ¡=hŇmČC MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ ÉCnBĎÄ Myl
¿Ă S
Ęm
ŁĲ
ì¡ŇêĘtŇĂ lĘ CndĘŇrČŔyĎ ìăŇrĘsĎ’ĹĲlĆ Éol CrmĘ’ŇIąŁwČ : MhĲĆlĎ ytŇĂ yW
¿Ă ‘Ď NJ
¡Ą ylĂŔ CW‘ăĎ
yB
¡Ă NC‘¿GĘpŇĘ êĂ=NjĆ ylĂŔ C‘bŇĘ ăè
Ď hĂ NoSŔmĘS
Ă ÉMhĆlĎ rmĆ’ŇŁIąwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ=dŇyČBĘ
MdĎŔyĎbŇĘ ìŇCeătŇČ nĘC ÉìrĘsĎ’ĹĲnĆ rs
Ł ą ’Ď=yJĲĂ âlą rm
Ł ę ’ŇlĄ olă CrmĘ’ŇŁIÌwČ : MêĲĆ’Č
ChCl¡‘ĞIĲČwĲČ MyS
ĂŔ dĎŇxĞ MytăĂŇŁbŇ‘Ğ ÉMyĂnÄČ S
Ę BĂ ChręĚsĘ’ČIĲČwČ ìŇĳtŇĆ ymĂnĘ âlă tŇ¡mĄ hĎwĘ
xlČÄYĘêĂwČ otŇĳ ’ŇrĎqĘlĂ C‘yrăĂhĄ Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ C yxĂlĆŔ=dŇ‘Č ’b
ăĎŇ =’Ch : ‘lČiĲĎhČ=NmĂ
ÉMyêĂS
Ę jĂJČ wytęĎ o‘orĲzĘ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ MytÁĂ ŁbŇ‘ĞhĲĎ hŇnĎyyÄĆhĘêĲĂwČ hoĎęhyĘ xČCră wylĎÁ‘Ď
rom¡xĞ=yxĲĂlĘ ’Y
¿Ď mĘIĂwČ : wydŇĲĎyĎ l‘¿ČmĄ wyr¡ĎCs’Ĺř CiU
¿Č IĂwČ S’ĄŔbĎŇ Cră‘ĞB
ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ
NoSŔmĘS
Ă rmĆ’ŇIăŁwČ : Sy’ĲĂ PŇlĆ¿’Ć HB
¡Ď =ëŇIČwČ hĎxĆŔuĎIĂwČ ÉodŇyĎ xl
ąČ S
Ę IĂwČ hŇĳĎrĂT
I Ę
: Sy’ĲĂ PŇlĆ¿’Ć ytŇĂ yJ
¡ĄhĂ romŔxĞhĲČ yx
ăĂ lĘBĂ MyĂtĳĎŇrĎřm
Ł Ĳ xĞ rom¡xĞ romŔxĞhĲČ yx
ăĂ lĘBĂ
’Ch¡hČ Moq¿UĎlČ ’rËĎqĘIĂwČ odŇĳIĎmĂ yx
¡Ă QĘhČ ëŇ¿ĄlS
Ę IČwČ rBĄŔdČŇlĘ otŇăŁQkČŇJĘ ÉyhĂyĘwČĲ
êĎt
ăŇČ nĎ ÉhêĎ’Č rmČŔ’ŇIŁwČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć ’rąĎqĘIĂwČ ůd’
Ł mĘ È’mĎYĘIĂwČ : yxĂĲlĆ tŇmČr¿Ď
’mĎŔ~ĎBČ tŇCmă’Ď ÉhêĎ‘ČwĘ tŇ’ŇŁEĳhČ hŇ¡ĎlŁdŇGĘhČ hŇ‘¿ĎCSêĘhČ=tŇ’Ć ìŔDĘbŇĘ ‘Č=dŇyĲČbŇĘ
ytlpnw

dxw ,z"d Nk ’mdq d"wy rsx MydĂjĂQČBČ +g Nm rb MynVy Myswpdw y"k Myrps lkb ’lmd ’lm Nk v.5 .wT
rsx MtĎ’
Ł ’"s v.8 .s"tw ‘"t ,’"d Nkw hyb’=tyB
Ą =t’w ’"s v.6 .w"Td Nk ’nynt d"wy rsx MdĂyjĂQČBČ
wyrĎCs’
Ğ ’"s ,’"ydw d"dx lwgs PTx Nk v.14 .s"tw ’"yd Nkw ëlĆIĄwČ ’"s v.8 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw
.‘"t Nk MyêĂrĘmČx
Ğ romxĎ l"nw ,b"d Nkw MyĂtĎr
Łm
Łx
Ğ ’"s v.16 .w"Tdw b"yd ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xtp PTx
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15. 19–16. 11

yxĂQĆęBČ=rS
Ć ’Ğ Sê
ăĄkŇĘ UČhČ=tŇ’Ć MyhÁĂ Łl’Ĺ ‘qÄČ bŇĘ IĂwČ : MylĲĂrĄ‘ĞhĲĎ dŇy¿ČBĘ yê¡ĂlĘpČŇĲnĎ wĘ 19
Ny‘ąĄ HmĎęS
Ę ’răĎqĎ ű NJ
ăĄ =l‘Č yxĂĳĆwČ
I ox¡Cr bŇS
Ďê
¿Ď wČ êĘS
Ę IŔĄwČ ÉMyĂmÄČ CeU
ąĆ mĂ C’ÄYĘIĲĄwČ
ym
¿Ą yBĂ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Tj
ŁÌ S
Ę IĂwČ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č yxĂQĆŔBČ rS
ăĆ ’Ğ É’rĄouhČ 20
: hŇĲnĎ S
Ď Myr¿ĂW
Ę ‘Ć Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ
ű MytăĂŇEĎ‘Čl
ĲĎř : hĎyl
ĲĆ ’Ą ’b
Ł ¡Ň IĎwČ hŇnĎŔoz hŇăè
Ď ’Ă ÉMS
Ď =’rĘIČwČ hŇtŇĎ ĳEĎ‘Č NoS
¡ mĘS
Ă ëŇlĆ¿ĄwČ
I zT, 2
r‘ČS
ăČ BĘ hŇlĎyĘQ
¡Č hČ=lkĎŇ ol¿=CbŇrĘ’ĆIĲĆwČ CBs
Ł Ë IĎwČ hŇeĎhĄŔ ÉNoSmĘS
Ă ’B
ąĎ rm
Ł ę ’ŇlĄ
: ChnĲĚgŇĘ rČřhĞwĲČ rqĆŁB¡hČ ro’¿=dŇ‘Č rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhlĎyĘQČÄhČ=lkĎŇ CS
ą rĘxĲĎtŇĘ IĂwČ ry‘ĳĂhĎ
zx
ŁÂ ’ĹIĲĆwČ hŇlĎyĘQČęhČ yY
ăĂ xĞB
ĲČ ű MqĎăIĎwČ ůhlĎyĘQČhČ yY
ăĂ xĞ=dŇ‘Č ÈNoSmĘS
Ă bŇăJČ S
Ę IĂwČ 3
MW
Ć ¡IĎwČ xČyrĂŔBĘhČ=M‘Ă ÉM‘ĄiĎIĂwČ tŇozŔCzUĘhČ yê
ăĄS
Ę bŇĂ C Éry‘ĂhĎ=r‘ČS
ĲČ tŇotŇą lĘdČŇBĘ
: NorĲbŇĘ xĆ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ rhĎŔhĎ S’Ňră
Ł =l’Ć ÉMlĄ‘ĞIĲČwĲČ wyp
ĳŇĎ tŇĄ JĘ=l‘Č
ClÄ‘ĞIĲČwČ : hŇĲlĎ ylĂDĘ Hm
¡Ď S
Ę C qrĳĄřŁW lxČăČB
n Ę hŇ¡è
Ď ’Ă bŇ¿hČ ’ĹIĲĆwČ NkĄŔÍyrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂyĘwČĲ
oxăJ
Ł ÉhUĆBČ Éy’ĂrĘC otęo’ř yêăĂjČ HlĎÁ CrmĘ’ŇŁIÄwČ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄrĘsČ hĎylĆÁ’Ą
Sy’ěĂ ëŇślĎŔ=NêřČ nĂ ÉCnxĘnÄČ ’ĞwĲČ otŇĳ eŁ‘ČlĘ ChCn¡řrĘsČ’ĞwĲČ olŔ lkČŇCnă ÉhUĆbČŇC lodŔgĎŇ
’e
ăĎ=hŇdĎŇyGĲĂhČ NoSŔmĘS
Ă =l’Ć ÉhlĎylĂDĘ rmĆ’ŇŁêąwČ : PŇsĆJĲĎ hŇ¡’Ď mĄC PŇlĆ¿’Ć
ÉhĎylĆÄ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ : ìŇtĲŇĆ oe‘ČlĘ rs
¡Ą ’ĎtĲŇĄ hŇ¿UĆ bČŇC lodŇĳgĎŇ ìăŇxĞŁJĲ hŇ¡UĆ BČ ylĂŔ
CbŇr¡Ďx
Ł =âlĲ rS
ăĆ ’Ğ Myx
¡Ă lČ Myr¿ĂtŇĎ yĘ hŇ‘ËĎbŇĘ S
Ă BĘ ynĂręĚsřĘ ’ČyĲČ=M’Ă NoSŔmĘS
Ă
hŇ‘ËĎbŇĘ S
Ă MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄrĘsČ HlĎÂ=Cl‘ĞIĲČwČ : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ dŇ¿xČ ’ČJĘ ytŇĂ yy¡ĂhĎwĘ ytŇĂ yl
¿Ă xĎwĘ
bŇ¿S
Ą yŁ bŇrĄę’
Ł hĲĎwĘ : MhĲĆBĎ Chr¡ĄsĘ’ČêĲČwČ CbŇrĳĎx
Ł =âlĲ rS
ăĆ ’Ğ Myx
¡Ă lČ Myr¿ĂtŇĎ yĘ
=tŇ’Ć ÉqêĄnČyĘwČ NoS
ĳ mĘS
Ă ìŇyl
¡Ć ‘Ď Myê¿ĂS
Ę lĂjĘ wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇŁêăwČ rdŇĆxĆŔBČ ÉHlĎ
‘d¡ČŇon âl¿wĘ S’ĄŔ oxăyrĂhĞB
ĲČ ÉtrĆ‘ŁÄ eĘhČ=lytŇĲĂ jĘ qt
ąŇĄ eĎyĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ MyrĂŔtŇĎ yĘhČ
rB
¿Ą dČŇêĘwČ yBĂŔ êĎlĘt
ăŇČ hĄ ÉheĄhĂ NoSŔmĘS
Ă =l’Ć ÉhlĎylĂDĘ rmĆ’Ňê
Ł ą wČ : oxĲJ
Ł
hĎylĆŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : rsĲĄ’ĎêĲĄ hŇ¡UĆ BČ ylĂŔ ’e
ăĎ=hŇdĎŇyGĲĂhČ ÉhêĎ‘Č Myb
ĳŇĂ zĎJĘ yl
¡Č ’Ą
Mh
¡Ć bĎŇ hŇ¿W
Ď ‘ĞnĲČ=âl rS
ËĆ ’Ğ MyS
ĂŔ dĎŇxĞ MytăĂŇŁbŇ‘ĞB
ĲČ ÉynĂCrÄsĘ’ČyĲČ rosą’Ď=M’Ă
hk’lm
,b"d ,’"d Nkw ’dx hlm NkĄyrĄx
Ğ ’Č ’"s v.4 .ChnĚgĘrĘh
Ğ wČ l"sb v.2 .‘"t Nk Mytz‘l dGČIĚwČ ’"s v.2 .zT
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,z"d ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw ’lm qrĄoW ’"s ,’"ydw g"d rsx Nk v.4 .w"dw g"d
,z"d ,w"d ,d"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.5 .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ot’
Ł ’"s v.5
.z"dw b"d Nkw yryY NêĄnĂ w’ ,w"dw g"d Nkw lwgs NêĆnĂ +yglp v.5 .w"Td Nkw rsx ChnĚrĘsČ’
Ğ wČ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd
.d"dxw b"d ,’"d Nkw ’lm ynĂCrsĘ’ČyČ ’"s v.7 .qrx ëlĂ yllhb v.5
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MytÄĂ ŁbŇ‘Ğ žhlĎylĂDĘ xuăČêĂwČ : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ dŇ¿xČ ’ČJĘ ytŇĂ yy¡ĂhĎwĘ ytŇĂ yl
¿Ă xĎwĘ hŇĳĎkŇ ’ŇlĎmĘ
NoSŔmĘS
Ă ÉìylĆÄ‘Ď Myê
ąĂ S
Ę lĂjĘ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁêąwČ MhĆębĎŇ ChrăĄsĘ’ČêĲČwČ MyS
ĂÁ dĎŇxĞ
rmĆ’ŇŁêÄwČ : TCxĲJČ wyt
¡ŇĎ ‘ŁŁrĲzĘ l‘¿ČmĄ MqËĄêĘnČyĘwĲČ rdŇĆx
ĳĎBĆ bŇăS
Ą yŁ bŇr¡Ą’
Ł hĲĎwĘ
MybĂŔzĎJĘ ÉylČ’Ą rB
ąĄdČŇêĘwČ ÉyBĂ êĎlĘt
ąŇČ hĄ hŇeĎhĄÁ=dŇ‘Č NoSęmĘS
Ă =l’Ć hŇlĎÁylĂDĘ
‘bČŇËS
Ć =tŇ’Ć ygęĂ rĘ’ČêĲČ=M’Ă hĎylĆŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ rs
ĳĄ’ĎêĲĄ hŇ¡UĆ BČ yřQĂŔ śhŇdĎŇyGăĂhČ
wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇŁêăwČ dŇtŔĄ IĎBČ É‘qČtŇĘ êĂwČ : śtŇkĆŇiĲĎUČhČ=M‘Ă yS
¡Ă ’Ňr
Ł tŇopŇ¿ lĘxĘmČ
gŇrĆ’¡ĆhĎ dŇt
¿ŇČ yĘhČř=tŇ’Ć ‘i
ËČ IĂwČ otŔnĎè
Ę mĂ ÉZqČyIĂwČ NoS
ĳ mĘS
Ă ìŇyl
¡Ć ‘Ď Myê¿ĂS
Ę lĂjĘ
Ny’ăĄ ì¡ŇBĘlĂwĘ ëŇyêŔĂ bŇĘ hČ’Ğ rm
ăČ ’Ňê
Ł ëŇy’Ąť wylĎę’Ą rmĆ’ŇŁêăwČ : tŇkĆŇiĲĎUČhČ=tŇ’ĆwĘ
ì¿ŇxĞŁJĲ hŇ¡UĆ BČ yQĂŔ êĎdĘŇGăČhĂ=âlĲwĘ yBĂŔ êĎlĘt
ăŇČ hĄ ÉMymĂ‘ĎjĘ SŁląS
Ď hŇăĆz yê
ĳĂ ’Ă
ChY
ĳĄ lĘ’ĲČêĘwĲČ Mym
¡Ă IĎhČ=lJĎ hĎyrËĆbĎŇdĘŇbŇĂ oQÌ hŇqĎyYÄĂ hĄ=yJĲĂ yhĂyĘwČţ : lodĲŇ gĎŇ
ÉhrĎom ÉHlĎ rmĆ’ŇIąŁwČ oBęlĂ=lJĎ=tŇ’Ć Hl
ăĎ =dŇGĆIČwČ : tŇCmĲlĎ oS
¡ pŇĘ nČ rY
¿Č qĘêĂwČ
ÉyêĂxĘQČÄGĚ=M’Ă yU
ĳĂ ’Ă NTĆăBĆ mĂ yn¡Ă’Ğ Myh
ËĂ Łl’Ĺ ryzÌĂnĘ=yJĲĂ yS
ĂŔ ’Ňr
Ł =l‘Č hŇăĎl‘Ď=âlĲ
hŇlĎęylĂDĘ ’rĆêăĄwČ : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ=lkĎŇJĘ ytŇĂ yy¡ĂhĎwĘ ytŇĂ yl
¿Ă xĎwĘ yxĂŔŁkŇ yeĂăUĆ mĂ rs
ăĎ wĘ
Myê
ąĂ S
Ę lĂpŇĘ ynĄÄrĘsČlĘ ž’rĎqĘêĂwČ xlČÃS
Ę êĂwČ ůoBlĂ=lJĎ=tŇ’Ć ÈHlĎ dŇyGăĂhĂ=yJĲĂ
ynăĄrĘsČ ÉhĎylĆÄ’Ą Clą‘ĎwĘ oBĳlĂ=lJĎ=tŇ’Ć hl¡ř dŇyG¿ĂhĂ=yJĲĂ M‘ČjČŔhČ Clă‘Ğ Érm
Ł ’ŇlĄ
’răĎqĘêĂwČ hĎyJĆŔrĘBĂ=l‘Č ÉChnĄÄè
Ę yČêĘwČ : MdŇĲĎyĎBĘ PŇsĆ¡JĆ hČ Cl¿‘ĞIĲČwČ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ
rsČ¿IĎwČ otŔoe‘ČlĘ É lxĆêÄĎ wČ oS
ĳ ’Ňr
Ł tŇopŇă lĘxĘmČ ‘bČŇ¡S
Ć =tŇ’Ć xQČěgČŇêĘwČ Sy’ĂŔlĎ
otęnĎè
Ę mĂ ZqăČIĂwČ NoS
ĳ mĘS
Ă ìŇyl
¡Ć ‘Ď Myê¿ĂS
Ę lĂjĘ rmĆ’Ňê
Ł ě wČ : wyl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ ox¡J
Ł
ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă ‘dČŔyĎ âlă É’ChwĘ r‘ĄŔeĎ’ĂwĘ ÉM‘ČpÄČ BĘ M‘Čp
ąČŇ JĘ ’YÂĄ ’Ą ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
CdŇyrĂÄoIwČ wynĳĎy‘Ą=tŇ’Ć Cr¡uĘnČyĘwČ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ ChCzăxĞ’ŇIĲŁwČ : wyl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ rs
¿Ď
: MyrĲys’h tŇyb
¿ŇĄ BĘ Nx
¡Ą oT yh
¿Ă yĘwČ MyĂêŔČ S
Ę xĚnĘB
ĲČ ÉChCrÄsĘ’ČIĲČwČ hŇtŇĎ EĎę‘Č otÁo’
ynăĄrĘsČwĘ
: xQ
ĲĎ GĚ rS
¿Ć ’ĞJĲČ xČ¡UĄ YČlĘ oS
Ë ’Ňr
Ł =r‘ČW
Ę lxĆÌĎwČ
I
hŇĳxĎ mĘW
Ă lĘC Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’Ĺ NogŇ¿ dĎŇlĘ lodŇËGĎ=xbČŇĲzĆ xČŁBÌzĘlĂ ÉCpŇsĘ’ĹĲnĆ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ
M‘ĎŔhĎ ÉotŇ’
Ł C’ąrĘIĂwČ : Cnśb
ĲĄŇ yĘo’Ĳ NoS
¿ mĘS
Ă tŇ¡’Ą CnśdŔĄyĎBĘ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ Nt
ąŇČ nĎ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ
wllhyw
Vgd ’lb d"mlh lĂŇ ’"s v.13 .+yw +w qwsp Nyy‘ : ‘"tw b"d ,’"d ,rd"nq y"k by Nkw ’eĎ=hdygh ’"s v.13
hlĎylĂDĘ xuČêĂwČ NS
Ą yĎ ykĂ yhĂyĘwČ : MdŇ’
Ď Ď hĎ dxČ’ČJĘ ytĂyyĂhĎwĘ ytĂylĂxĎwĘ dtĄIĎbČ y‘ĂqĘtĘtĂwĘ N’k Pswn ‘"tb v.13 .w"d Nkw
HlĎ v.18 .‘"t Nk dtČyĘ l"n v.14 .+wgw dtyb ‘qttw tkĆiĆUČhČ=M‘Ă MgĄrĘ’ČêČwČ oS’r
Ł toplĘxĘmČ ‘bČS
Ć =t’Ć
,bytk MyrĂysĂ’
Ğ hĎ v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ylĂ ’"sb ,yrq ylĂ ,bytk
,b"d ,’"d Nkw Cnyb
Ą yĘ’
Ł ’"s v.23 .r"tw d"yd ,b"yd ,z"d ,’"d Nkw ’lm CnydĄyĎBĘ ’"s v.23 .yrq MyrĂCs’
Ğ hĎ
.’lmd ’lm Cnyb
Ą yĘo’ tYqmb ,d"dx Nkw rsxd rsx Cnb
Ą yĘ’
Ł ’"sbw ,’"ydw w"d
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16. 25–17. 4

CnśbĄŔyĘo’ă=tŇ’Ć ÉCnśdÄĄyĎbŇĘ Cnyh
ąĄŁl’Ĺ NtÄČ nĎ CręmĘ’ĲĎ yJ
ăĂ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ=tŇ’Ć Cl¡lĘhČyĘwČĲ
bŇoTăÍyk ÉyhĂyĘwČĲ : CnyřĲlĄ lĎxĞ=tŇ’Ć hŇ¡BĎ rĘhĂ rS
¿Ć ’ĞwĲČ CnYĄŔrĘ’Č bŇyrăĂxĞmĲČ Ét’ĄwĘ 25
tŇyB
ăĄ mĂ NoSÁmĘS
Ă lĘ C’ÄrĘqĘIĂwČ Cnl
ĳĎř =qxĆW
ĲČ ywĂ NoS
¡ mĘS
Ă lĘ C’¿rĘqĂ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ MBĎŔlĂ
rmĆ’ŇŁIÄwČ : MydŇĲĂCU‘ČhĲĎ NyB
¿Ą otŇ¡ o’ CdŇym
¿Ă ‘ĞIĲČwČ MhĆŔynĄpŇĘ lĂ ÉqxĄYČyĘwČ Myręyřs’h 26
=tŇ’Ć ÉynVÄmyhřw ůytŇĂ o’ř hŇxĎyeăĂhČ ÈodŇyĎBĘ qyzăĂxĞUĲČhČ r‘ČeČÄhČ=l’Ć NoSÁmĘS
Ă
’l
ąĄ mĎ tŇyĂBČęhČwĘ : MhĲĆylĄ‘Ğ N‘¡Ąè
Ď ’ĆwĘ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ NokŇă nĎ tŇyĂB
¡Č hČ rS
¿Ć ’Ğ MydĂŔUĚ‘ČhĲĎ 27
tŇS
Ć ŁląS
Ę JĂ gŇGĎęhČ=l‘ČwĘ Myê
ĳĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄrĘsČ lJ
Ł¡ hŇUĎS
Ďě wĘ MyS
ĂŔ eĎhČwĘ ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ
NoS
Ë mĘS
Ă ’r¿ĎqĘIĂwČ : NoSĲmĘS
Ă qox¿W
Ę BĂ My’
¡Ă r
Ł hĲĎ hŇè
ĎŔ ’ĂwĘ Sy’
ăĂ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ 28
M‘Čj
ąČ hČ ëŇă’Č ’nÁĎ ynĂqÄĄ EĘxČwĘ ž’nĎ ynĂrăĄkŇĘ zĎ hoĂÃhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć
: MyêĲĂS
Ę lĂjĘmĂ yn¡Čy‘Ą yt
¿ŇĄ è
Ę mĂ tŇËxČ ’Č=MqČnĘ hŇÌmĎ qĘĲeĎ ’ĂwĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ ÉhEĆhČ
MhĆŔylĄ‘Ğ NokŇă nĎ ÉtyĂBČÄhČ rS
ąĆ ’Ğ ëŇwĆêęĎ hČ ydăŇĄCU‘Č ű ynăĄS
Ę =tŇ’Ć NoSÁmĘS
Ă tŇŁjÄlĘIĂwČ 29
NoSęmĘS
Ă rmĆ’ŇIăŁwČ : olĲ’Ňm
Ł W
Ę BĂ dŇ¿xĎ ’ĆwĘ on¡ymĂyBĲĂ dŇ¿xĎ ’Ć Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ ëŇ¡mĄ iĎIĂwČ 30
MynĂŔrĎiĘhČ=l‘Č ÉtyĂBČÄhČ lj
Łą IĂwČ xČŁkŔBĘ TIăĄwČ ůMyêĂS
Ę lĂjĘ=M‘Ă ÈyS
Ă pŇĘ nČ tŇŁmăřêĎ
otŔomBĘ tŇym
ăĂ hĄ rS
ăĆ ’Ğ ÉMytŇĂ UĄhČ CyąhĘIĲĂwČ oBĳ=rS
Ć ’Ğ M‘¡ĎhĎ=lJĎ=l‘ČwĘ
ÈChybŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ =lkĎŇwĘ wyxÁĎ ’Ć CdÄrĘIĲĄwČ : wyIĲĎxČBĘ tŇym
¡Ă hĄ rS
¿Ć ’ĞmĲĄ MyBěĂ rČ 31
l’
Ł Ŕ êĎS
Ę ’Ć Nyb
ăŇĄ C Éh‘ĎrĘYĎ NyB
ąĄ otęo’ CrăBĘqĘIĂwČ ű Clă‘ĞIĲČwČĲ ůotŇŁ’ř C’ăW
Ę IĂwČ
: hŇĲnĎ S
Ď Myr¿ĂW
Ę ‘Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Tp
¿ČŇ S
Ď ’ChËwĘ wyb
ĳŇĂ ’Ď xČonămĎ rbĆŇq¡ĆBĘ
rmĆ’ŇIăŁwČ : ChyĘkĲĎŇymĂ om¿S
Ę C MyĂr¡ĎpŇĘ ’Ć=rhČmĲĄ Sy’
¿Ă =yhĂyĘwĲČ
zy, 2
ÉMgČŇwĘ ÉytylÄ’ ytř’ąw ëŇlĎę=xuČĲl
Ě rS
ăĆ ’Ğ PŇsĆJĆÁhČ hŇ’ÄĎ mĄC žPlĆ’Ć oUÃ’ĂlĘ
ëŇCr¿BĎ oUŔ’Ă rmĆ’Ňê
Ł ă wČ wyê
ĳĂ xĘqČlĘ ynăĂ’Ğ yê¡Ă’Ă PŇsĆ¿JĆ hČ=hŇĲeĄ hĂ ynČŔzĘ’ĎBĘ êĘrĘmăČ’Ď
oUÃ’Ă rmĆ’ŇŁêăwČ oUĳ’ĂlĘ PŇsĆ¡JĆ hČ hŇ¿’Ď mĄC=PŇlĆ’ĲĆ=tŇ’Ć bŇS
Ć ËĎwČ
I : hoĲĎhyl
ĲČ yn¡ĂBĘ 3
lsĆăjĆ ÉtoW‘Ğl
ĲČ ynęĂ bŇĘ lĂ ydĂÁIĎmĂ hoĎÄhyl
ĲČ žPsĆJĆhČ=tŇ’Ć yêĂS
Ę DăČqĘhĂ SDăĄqĘhČ
xuăČêĂwČ oUĳ’ĂlĘ PŇsĆ¡JĆ hČ=tŇ’Ć bŇS
Ć ¿IĎwČ : ëŇĲlĎ Ceb
¿ĆŇ yS
Ă ’Ğ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ hŇkĎŔiĄmČC 4
wm’
tYqmb ,’"ydw ’"d Nkw Cnyb
Ą yĘ’
Ł ’"s v.24 .r"tw d"yd ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw ’lm CnydĄyĎbĘ ’"s v.24
rsx CnlĄlĎx
Ğ ’"s v.24 .’lmd ’lm Cnyb
Ą yĘo’ tYqmbw ,d"ydw b"yd ,w"d ,d"dx ,b"d Nkw rsxd rsx Cnb
Ą yĘ’
Ł
Nkw yrqw bytk boT=yJĂ ’"sb ,yrq boTJĘ ,bytk boT=yJĂ v.25 .d"ydw b"yd ,’"yd ,z"d ,g"d ,d"dx Nkw
.r"tw s"t ,‘"t ,’"d Nkw CnynĄpĎlĘ ’"s v.25 .’"yd Nkw yrqw bytk boTJĘ ’"sbw ,+rtw b"yd ,w"d ,g"d
,bytk ynĂS
Ą mĂyhĄwĘ v.26 .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx ytĂ’
Ł ’"s v.26 .yrq MyrĂCs’
Ğ hĎ ,bytk MyrĂysĂ’
Ğ hĎ v.25
’"s v.30 .’"yd Nkw rsx ynĂS
Ą mĂh
Ğ wČ w’ ,"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ynĂS
Ą ymĂh
Ğ wČ ’"sb ,yrq ynĂS
Ą ymĂh
Ğ wČ
.’lm oto’ hgwm rpsb v.31 . .d"s Nmys +w tw’ hrsm Nyy‘ : ’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm tomêĎ
.yrq tylĂ’Ď ,bytk ytĂylĂ’Ď v.2 .yrq êĘ’ČwĘ ,bytk yêĂ’ČwĘ v.2 .zy
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yh
¡Ă yĘwČ hŇkĎŔiĄmČC lsĆăjĆ ÉChW
ĄÄ ‘ĞIĲČwĲČ PŇrĄęo~lČ Chn
ăĄêĘêĂwČ PŇsĆJĆÁ MyĂtÄČ ’ŇmĎ žoU’Ă
5 Édop
Ň ’Ą W‘ČIąČwČ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ tŇyB
ăĄ ol¡ hŇkĎŔymĂ Sy’
ăĂ hĎwĘ : ChyĘkĲĎŇymĂ tŇyb
¿ŇĄ BĘ
6 Mh
ĄŔ hĎ Mym
ăĂ IĎBČ : NhĲĄk
ŁŇ lĘ ol¡=yhĂyĘwĲČ wynĎŔBĎmĂ ÉdxČ’Č dŇąyČ=tŇ’Ć ’QĄęmČyĘwČ MypĂŔrĎtŇĘ C
: hŇW
ĲĆ ‘ĞyĲČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ rS
¿Ď IĎhČ Sy’
ËĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ ëŇlĆ¡mĆ Ny’¿Ą
7 yw¡Ăl
Ą ’Ch¿wĘ hŇdĳŇĎChyĘ tŇxČ¡jČ S
Ę UĂmĂ hŇdĎŔChyĘ ÉMxĆlĆÄ tŇyB
¿Ą mĂ r‘ČnČę=yhĂyĘwĲČ
8 rCg
Ň¡ lĎ hŇdĎŔChyĘ ÉMxĆlĆÄ tŇyB
¿Ą mĂ ry‘ęĂ hĎmĲĄ Sy’ÁĂ hĎ ëŇlĆIÄĄwČ : MS
ĲĎ =rgĲĎŇ ’Ch¿wĘ
: oJĲrĘDČ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ hŇ¡kĎŇ ymĂ tŇyB
¿Ą =dŇ‘Č MyĂrËČpŇĘ ’Ć=rhČ ’b
ŁÌŇ IĎwČ ’Y
ĳĎ mĘyĂ rS
ăĆ ’ĞB
ĲČ
9 ÉMx
Ć lĆÄ tŇyB
¿Ą mĂ ykŇĂ Łnę’Ď ywăĂlĄ wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ ’obĳŇêĎ NyĂ’ăČmĄ hŇ¡kĎŇ ymĂ ol¿=rmĆ’ŇIĲŁwČ
10 h
Ň ăbĎŇ S
Ę hŇkÁĎ ymĂ olÄ žrmĆ’ŇIŁwČ : ’YĲĎmĘ’Ć rS
¿Ć ’ĞB
ĲČ rCgŇ¡ lĎ ëŇlĄŔh
Ł yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ hŇdĎŔChyĘ
MymĂŔIĎlČ ÉPsĆJĆÄ tŇrĆW
ąĆ ‘Ğ ìÁlĘ=NêĆ’ĲĆ ykÄĂ nŁ’ĲĎwĘ ůNhĄŁkŇlĘC bŇă’Ď lĘ ÈylĂ=hŇyĄhĘwĲĆ ydĂęUĎ‘Ă
11 Sy’
ĳĂ hĎ=tŇ’Ć tŇbĆŇăS
Ć lĎ yw¡ĂQĄhČ l’ĆoI¿wČ : ywĲĂQĄhČ ëŇlĆ¡ĄwČ
I ìŇĳtŇĆ yĎxĘmřĂ C Myd¡ĂŇgĎŇBĘ ëŇrĆ‘¿ĄwĘ
12 ol
¿ =yhĂyĘwĲČ ywĂŔQĄhČ dŇyăČ=tŇ’Ć ÉhkĎŇymĂ ’Q
ąĄ mČyĘwČ : wynĲĎBĎmĂ dŇ¡xČ ’ČJĘ olŔ Ér‘ČeÄČ hČ yh
ąĂ yĘwČ
13 yê
Ă ‘ĘdČŔyĎ hŇê
ăĎ ‘Č hŇkĎŔymĂ rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇkĲĎŇymĂ tŇyb
¿ŇĄ BĘ yh
¡Ă yĘwČ Nh
ĳĄ ŁkŇlĘ r‘Če¡ČhČ
xy ëŇl
Ć ¡mĆ Ny’¿Ą MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ : NhĲĄk
ŁŇ lĘ yw¡ĂQĄhČ yl
ËĂ =hŇyĎhĲĎ yJÌĂ yl
ĳĂ ho¡ĎhyĘ bŇyT
¿Ă yyĄ=yJĲĂ
tŇbĆŇS
ĆŔ lĎ ÉhlĎxĞĲnČ olą=SuĆbČŇmĘ ynÂDĎh
Ă Č TbĆŇăS
Ą MhĄęhĎ Mym
ăĂ IĎbČŇC l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ
: hŇĲlĎ xĞĲnČ BĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă =ëŇotŇĲ BĘ ’ChËhČ MoI¿hČ=dŇ‘Č oQÁ hŇlĎpŇĘ nĎÄ=âl žyJĂ
2 MyS
ăĂ nĎ’Ğ hŇăè
Ď mĂxĞ MêÃĎ xĘjČS
Ę UĂmĂ ű NdăĎŇ=ynĄbŇĘ CxălĘS
Ę IĂwČ
ÉZrĆ’ÄĎ hĎ=tŇ’Ć lG
ąĄrČlĘ l’
Ł ę êĎS
Ę ’ĆmĲĄC hŇ‘ăĎrĘ~ĎmĂ lyĂxÁČ =ynĄBĘ MyS
ĂÄ nĎ’Ğ žMtŇĎ oYqĘmĂ
=rhČ C’b
Ł ąŇ IĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć CrăqĘxĂ CkŇ¡ lĘ MhĆŔlĄ’Ğ CrămĘ’ŇIĲŁwČ HrĎŔqĘxĎlĘC
3 h
Ň UĎăhĄ wĘ hŇkĎŔymĂ tŇyB
ăĄ =M‘Ă hŇUĎhĄť : MS
ĲĎ Cnyl
¡Ă IĎwČ hŇkĎŔymĂ tŇyB
ăĄ =dŇ‘Č ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć
ìăŇ’ĞybŇĂ hĹ=ymĲĂ Éol CrmĘ’ŇŁIąwČ MS
Ďę CrCsăIĎwČ ywĳĂQĄhČ r‘Če¡ČhČ loq¿=tŇ’Ć CryJĂŔhĂ
4 h
Ň ŁzăJĎř MhĆŔlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇŁpŇĲ ì¿ŇQĘ=hŇmČC hŇ¡ĆB
z Ď hŇËW
Ć ‘Ł hŇê
¿Ď ’Č=hŇmĲĎC MŁlŔhĞ
5 ol
¡ CrmĘ’ŇI¿ŁwČ : NhĲĄk
ŁŇ lĘ ol¡=yhĂ’ĹwĲĎ ynĂrĄěJĘW
Ę IĂwČ hŇĳĎkŇ ymĂ yl
¡Ă hŇW
Ď ‘¿Ď hŇzĆŔkĎŇwĘ
Myk
¿ŇĂ lĘŁhĲ CnxĘ¡Č’
n Ğ rS
¿Ć ’Ğ CnJĄŔrĘDČ xČyl
ăĂ YĘtŇČ hĞ hŇ‘ĎŔdĘŇănĄwĘ Myh
ĳĂ Łl’Ňb
ĲĄŇ ’n
ăĎ=l’ČS
Ę
6 rS
¿Ć ’Ğ Mk
¡ĆŇ JĘrĘDČ hoĎŔhyĘ xkČŇnŁă MolĳS
Ď lĘ CkŇă lĘ Nh
¡Ą J
Ł hČ Mh
ËĆ lĎ rmĆ’ŇŁIÌwČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď
7 M‘
ăĎhĎ=tŇ’Ć C’ărĘIĂwČ hŇS
Ď yĘl
ĳĎ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ tŇS
Ć ămĄ xĞ ÉCkŇlĘIĲĄwČ : Hb
ĲĎŇ =CkŇlĘêĲĄ
xČTĄęŁbŇC ű TqăĄS
Ł MynÁĂ ŁdŇYĲĂ TjČÄS
Ę mĂJĘ xTČbĆŇlĎţ tŇbĆŇăS
Ć oy HB
ăĎ rĘqĂBĘ=rS
Ć ’Ğ
Mylkm=Ny’w
.yrq ozJĎ v.4

.xy

.’y‘gb Ktyxm
ĲĂ C n"b ,’"b Nk v.10

sŘ12
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18. 8–21

MynĂŔŁdŇy~
ăĂ mĂ ÉhUĎhĄÄ Myq¿ĂoxrĘC rYĆ‘ĆŔ SrăĄoy ÉZrĆ’ÄĎ BĎ rb
ąĎŇ DĎ MylĂÄkŇĘ mČ=Ny’ĲĄwĘ
l’
Łĳ êĎS
Ę ’ĆwĘ hŇ‘¡ĎrĘYĎ MhĆŔyxĄ’Ğ=l’Ć ÉC’b
Ł Ä IĎwČ : MdŇĲĎ’Ď=M‘Ă Mh
¡Ć lĎ=Ny’ĲĄ rb
¿ĎŇ dĎŇwĘ
yJ
ąĂ MhĆŔylĄ‘Ğ hŇăĆl‘ĞnĲČwĘ hŇmĎřCqť CręmĘ’ŇIĲŁwČ : śMêĲĆ’Č hŇ¿mĎ Mh
¡Ć yxĄ’Ğ Mh
ËĆř lĎ Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ
ClŔYĘ‘ăĎêĄ=l’Č MyS
ĂŔ xĘmČ Mê
ăĆ’ČwĘ dŇŁ’ĳmĘ hŇ¡bĎŇ oT hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉCny’ÄĂ rĎ
xČTĄęB
Ł M‘ăČ=l’Ć ű C’b
Ł ăŇ êĎ MkÂĆ ’ĞŁbŇĲ JĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć tŇS
Ć r¿ĆlĎ ’b
Ł ¡Ň lĎ tŇkĆŇ¿ĆllĎ
rS
ăĆ ’Ğ ÉMoqmĎ Mk
ĳĆŇ dĘŇyĆBĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺř Hn
¿ĎtŇĎ nĘ=yJĲĂ MyĂdČŔyĎ tŇăbČŇ xĞrĲČ ÉZrĆ’ÄĎ hĎwĘ
tŇxČăjČ S
Ę UĂmĂ ÉMè
Ď mĂ C‘ąsĘIĂwČ : ZrĆ’ĲĎBĎ rS
¿Ć ’Ğ rb
¡ĎŇ DĎ=lJĎ rosŔxĘmČ MS
ăĎ =Ny’ĲĄ
: hŇmĲĎxĎlĘmĂ yl
¿Ą JĘ rCgŇ¡ xĎ Sy’ĂŔ tŇo’ămĄ=SS
ĲĄ l’
Łĳ êĎS
Ę ’ĆmĲĄC hŇ‘¡ĎrĘ~ĎmĂ ynĂŔDĎhČ
’ChÁhČ MoqÄUĎlČ žC’rĘqĲĎ NJĄÃ=l‘Č hŇdĳŇĎChyBĲĂ Myr¡Ă‘ĎyĘ tŇ¿yČrĘqĂBĘ CnËxĞIĲČwČĲ Clę‘ĞIĲČwĲČ
Cr¿bŇĘ ‘ČIĲČwČ : MyrĲĂ‘ĎyĘ tŇ¿yČrĘqĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ hŇeĄěhĂ hŇEĆŔhČ MoIăhČ dŇ‘Čť NdĎę=hŇnĄxĞmĲČ
MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ tŇS
Ć ămĄ xĞ CnÂ‘ĞIĲČwĲČ : hŇkĲĎŇymĂ tŇyB
¿Ą =dŇ‘Č C’b
Ł ¡Ň IĎwČ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć=rhČ Mè
¡Ď mĂ
MêęĆ ‘ĘdČŇyĘhČ MhĆŔyxĄ’Ğ=l’Ć ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ ůSyĂlČ ZrĆ’ăĎhĎ=tŇ’Ć È lGĄrČlĘ ÈMykŇĂ lĘh
Ł Ĳ hČ
C‘¿DĘ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ hŇĳĎkŇ iĄmČC lsĆ¡pĆŇ C MypĂŔrĎtŇĘ C dŇopŇă ’Ą ÉhQĆ’ĄÄhĎ Myê
ąĂ B
ĲĎ BČ SyăĄ yJĂţ
hŇĳĎkŇ ymĂ tŇyB
ăĄ yw¡ĂQĄhČ r‘Če¿ČhČ=tŇyB
ĲĄ =l’Ć C’b
Ł ËŇ IĎwČ hŇUĎS
ĎŔ CrCsăIĎwČ : CWĲ‘ĞêĲČ=hŇmĲČ
MêŔĎ mĘxČlĘmĂ yl
ăĄ JĘ ÉMyrĂCgŇxĞ Sy’ęĂ tŇo’ămĄ=SS
ĲĄ wĘ : MolĲS
Ď lĘ ol¡=Cl’ĞS
Ę IĂwČ
MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ tŇS
Ć ămĄ xĞ ClÂ‘ĞIĲČwČĲ : NdŇĲĎ=ynĄBĘmĂ rS
¡Ć ’Ğ r‘Čè
ĳĎ hČ xtŇČ ăjĆ Myb
¡ŇĂ ~ĎnĂ
=tŇ’ĆwĘ É lsĆjĆÄhČ=tŇ’Ć CxęqĘĲlĎ hŇUĎS
ĎŔ C’B
ăĎ ůZrĆ’ĎhĎ=tŇ’Ć lG
ăĄrČlĘ ÈMykŇĂ lĘŁhĲhČ
r‘Čè
ČŔ hČ xtŇČ ăjĆ Éb~ĎnĂ NhĄęJ
Ł hČwĘ hŇĳĎkŇ iĄUČhČ=tŇ’ĆwĘ Myp
¡ŇĂ rĎêĘhČ=tŇ’ĆwĘ dŇopŔ’ĄăhĎ
tŇyB
ăĄ C’BĎť hŇQĆ’ĄęwĘ : hŇmĲĎxĎlĘUĂhČ yl
¿Ą JĘ rCgŇ¡ xĎhĲĆ Sy’ĂŔhĎ tŇo’ămĄ=SS
ĲĄ wĘ
hŇĳĎkŇ iĄUČhČ=tŇ’ĆwĘ Myp
¡ŇĂ rĎêĘhČ=tŇ’ĆwĘ dŇopŔ’ĄhĲĎ ślsĆăjĆ =tŇ’Ć ÉCxqĘIĂwČ hŇkĎŔymĂ
SrĄÁxĞhĲČ olÄ žCrmĘ’ŇIĲŁwČ : MyW
ĲĂ ‘Ł Mê
¡Ć’Č hŇm
¿Ď NhĄŔJ
Ł hČ ÉMhĆylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ
ű bŇoTăhĞ Nh
ĳĄ ŁkŇlĘC bŇă’Ď lĘ Cnl
¡Ď =hŇyĄhĘwĲĆ CnUĎŔ‘Ă ëŇăĄlwĘ ÉìyjÄĂ =l‘Č ìąŇdĘŇyĲĎ=MyW
ĲĂ
hŇ¡xĎ jĎS
Ę mĂlĘC TbĆŇ¿S
Ą lĘ NhĄŔk
ŁŇ ìăŇtŇĘ oyĲhĹ o’ť dŇxĎŔ’Ć Sy’
ăĂ ÉtybĄŇlĘ NhĄęŁkŇ ìăŇtŇĘ oyĲhĹ
Myp
¡ŇĂ rĎêĘhČ=tŇ’ĆwĘ dŇopŔ’ĄăhĎ =tŇ’Ć ÉxuČIĂwČ NhĄŔJ
Ł hČ bŇăĄl ÉbTČyIĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ
PŇÌFČ hČ=tŇ’Ć CmyW
ĂÄ IĎwČ CkŇĳĄlIĄwČ Cn¡pŇĘ IĂwČ : M‘ĲĎhĎ bŇrĆq¿ĆBĘ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ lsĆĳĎjhČ=tŇ’ĆwĘ
hnqmh=t’w
CmCq ,bytk hmĎCq y’xndml ,y’br‘ml Nk v.9 .‘"t Nk : MyS
Ă xĘmČ Mt’ l"n v.8 .‘"t Nk =l’Ć l"n v.8
.r"tw +rt Nkw hoĎhyĘ ’"s ,hgwmb Nk v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ’"yd ,b"d Nkw yrqw bytk CmCq ’"sb ,yrq
.z"y qwsp ly‘l Nyy‘ : ‘"t Nk =t’ĆwĘ lsĆjĆhČ=t’Ć l"n v.18
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tŇyB
ăĄ mĂ Cqyx
¡Ă rĘhĂ hŇUĎ¿hĄ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ hŇD¡ĎCbŇJĘhČ=tŇ’ĆwĘ hŇËĆq
n Ę UĂhČ=tŇ’ĆwĘ
CqŔ‘ĞzĘnĂ hŇkĎŔymĂ tŇyB
ăĄ =M‘Ă ÉrS
Ć ’Ğ ÉMyêĂB
ĲĎ BČ rS
ąĆ ’Ğ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎwĘ hŇĳĎkŇ ymĂ
23 Crăm
Ę ’ŇIĲŁwČ Mh
ĳĆ ynĄjĘ CBi
¡Ą IČwČ NdĎŔ=ynĄBĘ=l’Ć ÉC’rĘqĘIĂwĲČ : NdŇĲĎ=ynĄBĘ=tŇ’Ć CqyB
¡Ă dĘŇIČwČ
24 yt
ŇĂ yW
ĂÄ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ žyhČŁl’Ĺ=tŇ’Ć rmĆ’ŇŁIÃwČ : êĎqĘ‘ĲĎzĘnĂ yJ
¿Ă ì¡ŇQĘ=hŇmČ hŇkĎŔymĂlĘ
yl
¡Č ’Ą Cr¿mĘ’ŇŁêĲ hŇËĆ=h
E Ň mČC dŇo‘ĳ yQ
ăĂ =hŇmČC CkŇ¡ lĘêĲĄwČ Nh
ËĄ J
Ł hČ=tŇ’ĆwĘ Mê
ÌĆxĘqČlĘ
25 C‘
ă GĘpŇĘ yĂ=NjĆ CnU
ĳĎ ‘Ă ì¡ŇlĘoqĲ ‘m
¿Č S
Ę êČ=l’Č NdĎŔ=ynĄBĘ ÉwylĎ’Ą CrąmĘ’ŇIĲŁwČ : ëŇĲQĎ =hŇmČ
26 Ck
Ň¿ lĘIĲĄwČ : ìŇtĲŇĆ yBĄ SpĆŇ¿nĆwĘ ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČ hŇê
¿Ď pŇĘ sČ’ĲĎwĘ SpĆŇnĆŔ yrĄmăĎ ÉMyS
Ă nĎ’Ğ MkĆębĎŇ
bŇS
Ď ¿IĎwČ NpĆŇ¡IĂwČ CeUĆŔmĂ ÉhUĎhĄÄ Myq¿ĂzĎxĞ=yJĲĂ hŇkĎęymĂ ’rĘIăČwČ MJ
ĳĎ rĘdČŇlĘ Nd¡ĎŇ=ynĄbŇĘ
27 ÈNh
ĄJ
Ł hČ=tŇ’ĆwĲĘ hŇkĎęymĂ hŇăW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇÌ’Ą CxÁqĘĲlĎ hŇUĎhĄÄwĘ : otŇĲ yBĄ=l’Ć
Mřt
¡ŇĎ o’ CJ¿IČwČ xČTĄŔŁbŇC TqăĄS
Ł ÉM‘Č=l‘Č SyĂlČę=lř‘Č C’b
Ł ăŇ IĎwČ ůol=hŇyĎhĲĎ rS
ăĆ ’Ğ
28 ’yh
ăĂ =hŇqĎoxrĲĘ yJÌĂ ly~ÁĂ mČ Ny’ĄÄwĘ : S’ĲĄbĎŇ CpŇ¿ rĘW
ĲĎ ry‘¡ĂhĎ=tŇ’ĆwĘ bŇrĆx
ĳĎ=ypŇĂ lĘ
bŇoxĳrĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ rS
ăĆ ’Ğ qmĆ‘¡ĄBĎ ’yhěĂ wĘ MdĎŔ’Ď=M‘Ă ÉMhĆlĎ=Ny’ĲĄ rb
ąĎŇ dĎŇwĘ Nodęy~ĂmĂ
29 ND
ăĎ ÉMS
Ą BĘř NDĎŔ Éry‘ĂhĎ=MS
ĲĄ C’ąrĘqĘIĂwĲČ : Hb
ĲĎŇ CbŇS
Ę ¿ĄwČ
I ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć Cn¿bŇĘ IĂwČ
: hŇĲnĎ S
Ł ’ŇrĲĂlĎ ry‘¡ĂhĎ=MS
ĲĄ SyĂl
¿Č Ml
ËĎ C’wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂlĘ dŇ¡QČ Cy rS
¿Ć ’Ğ MhĆŔybŇĂ ’Ğ
30 h
Ňè
ĆÁ ˜mřĘ =NBĆ MS
Ł Ä rĘGĲĄ=NBĆ NtŇĎ nĎohĲywĂţ lsĆĳĎjhČ=tŇ’Ć Nd¡ĎŇ=ynĄBĘ Mh
ËĆ lĎ CmyqÌĂIĎwČ
31 CmyW
ăĂ IĎwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ tŇol¿GĘ Moy¡=dŇ‘Č ynĂŔDĎhČ TbĆŇăS
Ą lĘ ÉMynĂhĞŁkŇĲ CyąhĎ wynĎębĎŇC ’Chă
Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=tŇyB
ĲĄ tŇoy¿hĹ ym
ËĄyĘ=lJĎ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡kĎŇ ymĂ lsĆ¿jĆ =tŇ’Ć MhĆŔlĎ
: hŇŁlĲśS
Ă BĘ
Ty yt
ăŇĄ JĘrĘyČBĘ rGĎť ywĂęlĄ Sy’
ăĂ ű yh
ăĂ yĘwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ Ny’ăĄ ëŇlĆ¡mĆ C MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ ÉyhĂyĘwĲČ
2 h
ŇąĆz
n Ę êĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ MxĆ¡Ćl tŇyB
¿Ą mĂ SgĆŇlĆŔypŇĂ hŇăè
Ď ’Ă Éol=xuČIĲĂwČ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć=rhČ
hŇdĳŇĎChyĘ MxĆ¡Ćl tŇyB
¿Ą =l’Ć hĎybĂŔ’Ď tŇyB
ăĄ =l’Ć Éoê’ĂmĲĄ ëŇlĆê
ąĄwČ oSŔgŇĘ lČyjĲĂ ÉwylĎ‘Ď
3 h
Ď yrĆęxĞ’ĲČ ëŇlĆăĄwČ
I HS
ĎÁ y’Ă MqĎIĎÄwČ : MyS
ĲĂ dĎŇxĽ hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č Mym
¡Ă yĎ MS
Ďě =yhĂêĘwČ
ÉCh’ĄÄybŇĂ êĘwČ MyrĳĂm
Ł xĞ dŇmĆăYĆ wĘ oU¡‘Ă or¿‘ĞnĲČwĘ wřbŔyVhl ÉHBĎlĂ=l‘Č rB
ąĄdČŇlĘ
4 oB
ą =qzĆxĞIĲČwČ : otŇĲ ’ŇrĎqĘlĂ xm
¡Č W
Ę IĂwČ hŇrĎŔ‘ĞeĲČhČĲ yb
ăŇĂ ’Ğ ÉCh’ĄÄrĘIĂwČ hĎybĂŔ’Ď tŇyB
ăĄ
Cnyl
¡Ă IĎwČ CêŔS
Ę IĂwČ ÉClkŇĘ ’ŇIĲŁwČ Mym
ĳĂ yĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę oê¡’Ă bŇS
Ć ¿ĄwČ
I hŇrĎŔ‘ĞeĲČhČĲ yb
ăŇĂ ’Ğ ÉontŇĘ ŁxĲ
5 žrm
Ć ’ŇIŁwČ tŇkĆŇĳlĆ lĎ MqĎăIĎwČ rqĆŁB¡bČŇ CmyJ
¿Ă S
Ę IČwČ y‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ MoIăBČ ÉyhĂyĘwČĲ : MS
ĲĎ
22

yb’
+n v.30 .‘"tw b"yd ,g"d ,’"d Nkw MS
Ą JĘ ’"s v.29 .HtĎo’ rybs v.27 .‘"tw ’"yd Nkw =d‘Č ’"s v.27
bytk obyS
Ăh
ĞĲlČ y’xndml ,yrq HbĎyS
Ăh
ĞĲlČ ,bytk obyS
Ăh
ĞĲlČ y’br‘ml v.3 .Ty .yrq olS
Ă BĘ v.31 .hywlt
.yrqw
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19. 6–20

CbęS
Ę IĲĄwČ : CkŇĲlĄ êĄ rx
¿Č ’ČwĘ MxĆ¡Ćl=tŇjČ ìËŇBĘlĂ dŇ‘ÌĎsĘ onętŇĎ xĞ=l’Ć hŇrĎÁ‘ĞeĲČhČĲ ybÄĂ ’Ğ
Sy’ĂŔhĎ=l’Ć ÉhrĎ‘ĞeĲČhČĲ yb
ąŇĂ ’Ğ rmĆ’ŇŁIÁwČ CêĳS
Ę IĂwČ wD¡ĎxĘyČ Mh
ËĆ ynĄS
Ę ClÌkŇĘ ’ŇIĲŁwČ
onŔtŇĘ ŁxĲ ÉoB=rYČpŇĘ IĂwČ tŇkĆŇĳlĆ lĎ Sy’
¡Ă hĎ MqĎ¿IĎwČ : ìŇB
ĲĆ lĂ bŇ¿TČř yĂwĘ Nyl
¡Ă wĘ ’n
¿Ď=l’ĆohĲ
ű rmĆ’ŇIăŁwČ ůtkĆŇlĆlĎ ÈyS
Ă ymĂxĞhĲČ MoIăBČ rqĆŁBÁBČ MJĄÄS
Ę IČwČ : MS
ĲĎ NlĆ¿IĎwČ bŇS
Ď ¡IĎwČ
Cl¡kŇĘ ’ŇIĲŁwČ MoIĳhČ tŇoTănĘ=dŇ‘Č Ch¡mĘhĘmČtŇĘ hĲĂwĘ ìŔbŇĘ ăbĎŇ lĘ É’nĎ=dŇ‘ĎsĘ hŇrĎę‘ĞeĲČhČĲ yb
ăŇĂ ’Ğ
onătŇĘ x
Ł Ĳ olă rmĆ’ŇIăŁwČ orĳ‘ĞnĲČwĘ oS
¡ gŇĘ lČypĲŇĂ C ’Ch¿ tŇkĆŇlĆŔlĎ ÉSy’ĂhĎ MqĎąĎwČ
I : MhĲĆynĄS
Ę
tŇonąxĞ hŇeĄÄhĂ ’nÂĎ =CnylĲĂ bŇŁrę‘Ğl
ĲČ MoIÁhČ hŇpÄĎ rĎ ž’nĎ hŇăĄh
e Ă hŇrĎÃ‘ĞeĲČhČĲ yb
ăŇĂ ’Ğ
ê
¡Ď kŇĘ lČhĲĎwĘ MkĆŔJĘrĘdČŇlĘ ÉrxĎmĎ Mê
ąĆmĘJČS
Ę hĂwĘ ìŇbĆŔbĎŇlĘ bŇăTČ yyĂwĘř Éhj
Ł Nyl
¿Ă ÉMoIhČ
xkČŇŁnă=dŇ‘Č É’ŁbŇIĎwČ ëŇlĆIęĄwČ MqĎăIĎwČ NClŔlĎ ÉSy’ĂhĎ hŇąbĎŇ ’Ď=âlĲwĘ : ìŇśl
ĲĆ hĎŁ’ĲlĘ
: oUĲ‘Ă oS
¡ gŇĘ lČypĲŇĂ C MyS
ĂŔ CbŇxĞ ÉMyrĂomxĞ dŇmĆąYĆ oUę‘ĂwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ ’yh
¡Ă sCbŔyĘ
’e
ËĎ=hŇkĎŇlĘ wynĎęŁdŇ’Ğ=l’Ć r‘ČeÁČ hČ rmĆ’ŇŁIÄwČ dŇŁ’ĳmĘ dŇrăČ MoI¡hČwĘ sCbŔyĘ=M‘Ă Mh
ăĄ
wynĎŔŁdŇ’Ğ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇIąŁwČ : HB
ĲĎ Nyl
¿Ă nĎwĘ tŇ’ŇEŁ¡hČ ys
¿Ă CbŇyĘhČ=ry‘ĲĂ=l’Ć hŇrĎCsËnĎwĘ
CnrĘb
¡ŇČ ‘ĎwĘ hŇeĎřĳhĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘmĂ=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ yrĂŔkŇĘ nĎ ry‘ăĂ=l’Ć ÉrCsnĎ âlą
Cel
¿Č wĘ tŇomĳq
Ł UĘhČ dŇśxăČ’ČBĘ hŇ¡bĎŇ rĘqĘnĂwĘ K¿lř orŔ‘ĞnĲČlĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇ‘ĲĎbŇĘ GĂ=dŇ‘Č
lYĆ¿’Ą SmĆè
ĆŔ hČ ÉMhĆlĎ ’b
Ł ąŇ êĎwČ CkŇĳĄlIĄwČ Cr¡bŇĘ ‘ČIĲČwČ : hŇmĲĎrĎb
ĲĎŇ o’¿ hŇ‘¡ĎbŇĘ GĂbČŇ
’b
Ł ę IĎwČ hŇ‘ĳĎbŇĘ GĂBČ NClălĎ ’ob¡ŇlĎ MS
ĎŔ Crs
ăĚIĎwČ : NmĲĂyĎnĘbŇĂ lĘ rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘¡ĎbŇĘ GĂhČ
ű hŇăĄh
e Ă wĘ : NClĲlĎ hŇtŇĎ yĘB
¡Č hČ Mt
¿ŇĎ o’=PŇiĲĄ’ČmĘ Sy’
ËĂ Ny’¿ĄwĘ ry‘ŔĂ hĎ bŇŁxărĘBĂ ÉbS
Ć IÄĄwČ
MyĂrČŔpŇĘ ’Ć rh
ăČ mĄ ÉSy’ĂhĎwĘ bŇrĆ‘ĆŔBĎ ÉhdŇĆv
Ď hČ=NmĂ ChW
ąĄ ‘ĞmĲČ=NmĲřĂ ’B
ăĎ NqĄęzĎ Sy’
ăĂ
’rĘIËČwČ wynĎęy‘Ą ’v
ăĎ IĂwČ : ynĲĂymĂyĘ yn¿ĄBĘ Moq¡UĎhČ yS
¿Ą nĘ’ČwĘ hŇ‘ĳĎbŇĘ GĂBČ rg¡ŇĎ=’ChwĘ
ëŇ¡ĄltŇĄ hŇnĎ¿’Ď NqËĄEĎhČ žSy’
ÌĂ hĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ ry‘ĳĂhĎ bŇoxărĘBĂ xČr¡Ą’
Ł hĲĎ Sy’
¿Ă hĎ=tŇ’Ć
ÈhdĎŇChyĘ MxĆăĆl=tŇyB
ĲĄ mĂ CnxĘnÁČ ’Ğ MyrĂÄbŇĘ Ł‘Ĳ wylĎę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : ’obŇĲ êĎ NyĂ’¿ČmĄC
hŇdĳŇĎChyĘ MxĆ¡Ćl tŇyB
¿Ą =dŇ‘Č ëŇlĄě’ĄwĲĎ ykŇĂ ŁnŔ’Ď Mè
ăĎ mĂ ůMyĂrČpŇĘ ’Ć=rhČ yt
ăŇĄ JĘrĘyČ=dŇ‘Č
=MgČŇwĘř : hŇtŇĎ yĘB
ĲĎ hČ yt¡ĂŇo’ PŇ¿iĄ ’ČmĘ Sy’ĂŔ Ny’ăĄwĘ ëŇlĄŔŁh ynăĂ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇyB
ąĄ=tŇ’ĆwĘ
ìŇtŔĆ mĎ’ĞălČ wĘ ÉylĂ=SyĆ NyĂyąČwĎ MxĆăĆl MgČŇwĘţ CnyrĄŔomxĞĲlČ SyăĄ É’ojsĘmĂ=MGČř NbĆŇê
ąĆ
ÉNqĄEĎhČ Sy’
ąĂ hĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ : rb
ĲĎŇ DĎ=lJĎ ros¡xĘmČ Ny’¿Ą ìŇydĳŇĆbĎŇś‘Ğ=M‘Ă r‘Če¡ČlČwĘ
MwlV
.bTyywĲĂ n"b ,’"b Nk v.9 .+sx +g wyl‘ rsmn ’"sbw ,w"Tdw b"d ,’"d Nkw bTČyĂwĘ ’"sb ,bTČyywĂ n"b ,’"b Nk v.6
.yrq hkĎlĘ ,bytk ëlĄ v.13 .+rtw q"d Nkw hUĎhĄ ’"s v.12 .b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw ìylĆhĎ’
Ł lĘ ’"s v.9
.=MGČ rybs v.19 .’y‘g ’lb =NmĂ n"b ,’"b Nk v.16 .yrqw bytk txČ’ČBĘ ’"sb ,yrq txČ’ČBĘ v.13
.s"tw +rt ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ìDĆbĘ‘Č ’"s v.19 .=MgČwĘ ’"s v.19
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Ch’
ăĄ ybŇĂ yĘwČ : Nl
ĲČ êĎ=l’Č bŇox¡rĘB
ĲĎ qr¿Č yl
ĳĎ ‘Ď ì¡ŇrĘosĲxĘmČ=lJĎ qr¿Č ëŇlĎŔ MolăS
Ď
22 ÈhU
Ď hĄ : CêĲS
Ę IĂwČ Cl¡kŇĘ ’ŇIĲŁwČ MhĆŔylĄgŇĘ rČ ÉCYxĞrĘIĂwĲČ MyrĳĂomxĞĲlČ lwbřy¡w otŔybĄŇlĘ
ÉCBsČÄnĎ l‘ČIČęlĂbŇĘ =ynĲĄbŇĘ yS
ăĄ nĘ’Č ry‘ÁĂ hĎ yS
ĄÄ nĘ’Č žheĄhĂwĘ ůMBĎlĂ=tŇ’Ć Myb
ăŇĂ yTĂymĲĄ
tŇyĂB
ąČ hČ l‘ČB
ăČ Sy’ĂhĎţ=l’Ć CręmĘ’ŇIĲŁwČ tŇlĆDĳĎhČ=l‘Č Myq¡ĂjĘDČtŇĘ mĲĂ tŇyĂBČŔhČ=tŇ’Ć
: Ce‘ĲĆdĎŇĲnĄ wĘ ì¡ŇtŇĘ yB
ĲĄ =l’Ć ’B
¿Ď =rS
Ć ’Ğ Sy’
ËĂ hĎ=tŇ’Ć ’YĄęoh rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉNqĄEĎhČ
23 =l’
Č yx
¡Č ’Č=l’Č MhĆŔlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ tŇyĂBČŔhČ l‘ČB
ăČ ÉSy’ĂhĎ MhĆęylĄ’Ğ ’Y
ăĄ IĄwČ
CW
¡ ‘ĞêĲČ=l’ĲČ ytŔĂ yBĄ=l’Ć ÉhEĆhČ Sy’
ąĂ hĎ ’BÂĎ =rS
Ć ’Ğ yrĄxĞ’ĲČţ ’n
ĳĎ C‘răĄêĎ
24 ’e
ąĎ=hŇ’ĎyYĲĂo’ ChS
Ąę gŇĘ lČypĲŇĂ C hŇlĎÁCtŇBĘhČ yêÄĂ bŇĂ žheĄhĂ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇ¿ĎlbĎŇeĘhČ=tŇ’Ć
ÉhEĆhČ Sy’
ąĂ lĎwĘ Mk
ĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇoF¡hČř MřhĆŔlĎ CW
ă ‘ĞwĲČ MtŔĎ o’ Ceă‘ČwĘ ÉMtŇĎ o’
25 ‘
Čm
Łă S
Ę lĂ ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ CbąŇ’Ď=âlĲwĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇ¿ĎlbĎŇeĘhČ rb
¡ČŇ DĘ CWŔ‘ĞtĲŇČ âlăř
HtŇĎ o’ţ C‘ădĘŇIĲĄwČ ZCxĳhČ Mh
¡Ć yřlĄ’Ğ ’Y
¿Ą IŁwČ oSŔgŇĘ lČyp
ăŇĂ BĘ ÉSy’ĂhĎ qząĄxĞIĲČwČ olŔ
: rxČè
ĲĎ hČ tŇol‘ĞB
ĲČř hĎCx¡QĘS
Č yĘwĲČ rqĆŁBŔhČ=dŇ‘Č ÉhlĎyĘQČÄhČ=lJĎ Hb
ąĎŇ =ClQĘ‘ČtŇĘ IĲĂwČ
26 =rS
Ć ’Ğ Sy’
ËĂ hĎ=tŇyB
ĲĄ xtŇČ j
ÌĆ lj
ŁÂ êĂwČ rqĆŁBĳhČ tŇonăpŇĘ lĂ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ ’b
Ł ¿Ň śêĎwČ
27 t
Ň otŇă lĘDČř ÉxêČpŇĘ IĂwČ rqĆŁBęBČ hĎynĆÁŁdŇ’Ğ MqĎIĎÄwČ : ro’ĲhĎ=dŇ‘Č Mè
¡Ď hĎyn¿ĆodŇ’Ğ
xtŇČ ăjĆ ÉtlĆpĆÄnŁ oSęgŇĘ lČypĲŇĂ hŇăè
Ď ’ĂhĲĎ hŇÌĄh
e Ă wĘ oJĳrĘdČŇlĘ tŇkĆŇăĆllĎ ’Y
¡Ą IĄwČ tŇyĂBČŔhČ
28 h
ŇĳĆ‘
nŁ ř Ny’ăĄwĘ hŇkĎŇ¡ĄlnĄwĘ ymĂCq¿ hĎyl
ËĆ ’Ą rmĆ’ŇIŁÌwČ : PŇiĲČhČ=l‘Č hĎyd¡ŇĆyĎwĘ tŇyĂBČŔhČ
29 ot
ę yBĄ=l’Ć ’b
Ł ăŇ IĎwČ : omĲq
Ł mĘlĂ ëŇlĆ¡ĄwČ
I Sy’ĂŔhĎ MqĎăIĎwČ romŔxĞhĲČ=l‘ĲČ ÉhĎxĆÄuĎIĂwČ
Myn¿ĄS
Ę lĂ hĎymĆŔYĎ‘Ğl
ĲČ ÉhĎxĆÄêĘnČyĘwČĲ oSŔgŇĘ lČypĲŇĂ BĘ qzăĄxĞIĲČwČ ÉtlĆkĆÄ’ĞUĲČhČĲ=tŇ’Ć xuąČIĂwČ
30 h
Ň ’Ćęr
Ł hĲĎ=lkĎŇ hŇăyĎhĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ lCb¿ŇGĘ lk
ŁŇ¡ BĘ hĎxĆŔQĘS
Č yĘwČĲ Myx
ĳĂ tŇĎ nĘ rW
¡Ď ‘Ď
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇolą‘Ğ MoIÂmĂlĘ tŇ’ŇŁzŔJĎ ÉhtŇĎ ’ĞrĘnĂ=âlĲwĘ hŇt
ąŇĎ yĘhĘnĲĂ=âl ÉrmČ’ĎwĘ
: CrB
ĲĄ dČŇwĘ CY‘¿Ě hĎyl
¡Ć ‘Ď Mk
¿ĆŇ lĎ=CmyW
ĲĂ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ dŇ‘¡Č MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ
k Sy’
ăĂ JĘ hŇdĎÁ‘ĄhĲĎ lhĄÄuĎêĂwČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=lJĎ ÈC’YĘIĲĄwČ
: hŇjĲĎYĘUĂhČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć dŇ‘ĳĎlĘGĂhČ ZrĆ’¡ĆwĘ ‘bČŇS
ĆŔ r’
ăĄ BĘ=dŇ‘ČwĘ ÉNDĎmĂlĘ dŇxĎę’Ć
2 Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ M‘ăČ lh
¡Č qĘBĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă lJ
Ł ť M‘ęĎ hĎ=lJĎ tŇoeăjĂ CbÂ~ĘyČtŇĘ IĲĂwČ
: bŇrĆxĲĎ PŇĲlĄř ŁS
¿ yl
¡Ă gŇĘ rČ Sy’
¿Ă PŇlĆË’Ć tŇo’¿mĄ ‘BČÄrĘ’Č
21

w‘mVyw
=l’Č ’"s v.24 .boFJČ ’"s v.24 .w"dw b"d ,’"d Nkw NhĆlĎ ’"s v.24 .yrq lbĎIĎwČ ,bytk lobIĎwČ v.21
Nkw yrqw bytk tol‘ĞJČ ’"sb ,yrq tol‘ĞJČ v.25 .rsx MhĆlĄ’
Ğ ’"s v.25 .r"tw ‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw
.’lm hnĆo‘ ’"s v.28 .b"ydw b"d ,’"d Nkw twtld=t’Ć ’"s v.27 .’lm ’obêĎwČ ’"s v.26 .w"dw b"d
.b"d Nkw gtm ’lb PlĄS
Ł¿ ’"s v.2 .k
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20. 3–18

ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ hŇĳĎjYĘUĂhČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cl¿‘Ď=yJĲĂ NmĂŔyĎnĘbŇĂ ynăĄBĘ ÉC‘mĘS
Ę IĂwĲČ
Sy’
ăĂ hĎ N‘ČIČÁwČ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇ‘¿ĎrĎhĲĎ hŇt
¡ŇĎ yĘhĘnĲĂ hŇ¿kĎŇ y’Ą CrěBĘDČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
NmĂŔyĎnĘbŇĂ lĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉhtŇĎ ‘ÄĎ bŇĘ GĂhČ rm
ĳČ ’ŇŁIwČ hŇ¡xĎ YĎrĘeĂhČ hŇ¿è
Ď ’ĂhĲĎ Sy’
ËĂ ywĂęQĄhČ
yl
ËČ ‘Ď CBs
ŁÌ IĎwČ hŇ‘ĎŔbŇĘ GĂhČ yl
ăĄ ‘ĞB
ĲČ ÉylČ‘Ď CmqąĚIĎwČ : NClĲlĎ yS
¡Ă gŇĘ lČypĲŇĂ C yn¿Ă’Ğ ytŇĂ ’ŇËBĎ
: tŇŁmĲêĎwČ Ce¡‘Ă yS
¿Ă gŇĘ lČyjĲĂ=tŇ’ĆwĘ gŇr
Ł Ŕ hĞĲlČ CUăDĂ ÉytŇĂ o’ hŇlĎyĘl
ĳĎ tŇyĂB
¡Č hČ=tŇ’Ć
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇăČlxĞĲnČ hŇd¡ŇĄW
Ę =lkĎŇBĘ hĎxĆŔQĘS
Č ’ĞwĲĎ hĎxĆŔêĘnČ’ĞwĲĎ ÉyS
Ă gŇĘ lČypĲŇĂ BĘ zx
ąĄ ’
Ł wĲĎ
Cb¿ŇhĎ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Mk
¡ĆŇ QĘkĚŇ hŇ¿Ąh
e Ă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ hŇ¡ĎlbĎŇnĘC hŇU
¿Ď zĂ CW
Ë ‘Ď yJ
¿Ă
âlą rm
Ł ĳ ’ŇlĄ dŇ¡xĎ ’Ć Sy’
¿Ă JĘ M‘ĎŔhĎ=lJĎ ÉMqĎIĎÄwČ : MŁlĲhĞ hŇ¡YĎ ‘ĄwĘ rb
¿ĎŇ DĎ Mk
ËĆŇ lĎ
rbĎŔDĎhČ hŇăĆz hŇêěĎ ‘ČwĘ : otŇĲ ybĄŇlĘ Sy’
¿Ă rCs¡nĎ âl¿wĘ olŔhĽ’ĲĎlĘ Sy’
ăĂ ÉëlĄnĄ
MyS
ĂÄ nĎ’Ğ žhrĎW
Ď ‘Ğ CnxĘqăČlĎwĘ : lrĲĎogŇBĘ hĎyl
¡Ć ‘Ď hŇ‘ĳĎbŇĘ GĂlČ hŇ¡W
Ć ‘ĞnĲČ rS
¿Ć ’Ğ
tŇxČq¿ČlĎ hŇbĎŔbĎŇrĘlĎ PŇlĆă’Ć wĘ ÉPlĆ’ĆÄlĎ hŇą’Ď mĄC l’ĄęrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă ű lk
ŁŇă lĘ hŇ’ÁĎ UĄlČ
rS
¿Ć ’Ğ hŇlĎŔbĎŇeĘhČ=lkÄĎ JĘ NmĂŔyĎnĘBĂ ‘bČŇăĆgŇ lĘ ÉM’ĎobŇlĘ tŇoWę‘Ğl
ĲČ M‘ĳĎlĎ hŇd¡ĎŇYĄ
dŇ¡xĎ ’Ć Sy’
¿Ă JĘ ry‘ŔĂ hĎ=l’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ Sy’
ąĂ =lJĎ PŇsÂĄ ’ĎIĲĄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď
: MyrĲĂbĄŇxĞ
hŇmĎť rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă =lkĎŇBĘ MyS
ĂŔ nĎ’Ğ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yT
ąĄbŇĘ S
Ă CxÂlĘřS
Ę IĂwĲČ
MyS
ĂÄ nĎ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć žCnêĘ hŇêÃĎ ‘ČwĘ : Mk
ĲĆŇ BĎ hŇt
¡ŇĎ yĘhĘnĲĂ rS
¿Ć ’Ğ tŇ’ŇŁEŔhČ hŇ‘ăĎrĎhĲĎ
âląwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę IĂmĂ hŇ‘¡ĎrĎ hŇr¿Ď‘Ğb
ĲČŇ nĘC MtŔĄ ymĂnĘC Éh‘ĎbŇĘ GĂBČ rS
ąĆ ’Ğ l‘ČIČÁlĂbŇĘ =ynĲĄBĘ
=ynĲĄbŇĘ CpÌŇsĘ’ĲĎIĄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ Mh
¿Ć yxĄ’Ğ loq¡BĘ ‘Čm
Łě S
Ę lĂ NmĂŔyĎnřĘ bŇĂ ÉCbŇ’Ď
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=M‘Ă hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ tŇ’Ň¿YĄ lĎ hŇtŇĎ ‘ĳĎbŇĘ GĂhČ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ=NmĂ Nm
ËĂ yĎnĘbŇĂ
hŇ¿è
ĎS
Ă wĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć MyrĂŔ‘Ďh
ăĆ mĄ É’ChhČ MoIąBČ NmÁĂ yĎnĘbŇĂ ynĄÄbŇĘ žCdŇqĘjĲĎtŇĘ IĂwČ
‘b
¿ČŇ S
Ę CdŔqĘăjĎ tŇĘ hĂ Éh‘ĎbŇĘ GĂhČ yb
ąŇĄ S
Ę IĲŁmĂ dŇbČŇlĘţ bŇrĆx
ĳĎ PŇĲlĄ S
Ł ă Sy’
¡Ă PŇlĆË’Ć
rCxŔBĎ Sy’
ăĂ Éto’mĄ ‘b
ąČŇ S
Ę hŇEĆęhČ M‘ăĎhĎ ű lJ
Łă mĂ : rCxĲBĎ Sy’
¿Ă tŇo’¡mĄ
: ’TĲĂxĞyĲČ âl¿wĘ hŇr¡Ď‘Ğv
ĲČ hČĲ=l’Ć NbĆŇË’Ć BĎ ‘Čl
ÌĄ q
Ł hŇzĆę=lJĎ onĳymĂyĘ=dŇyČ rF
¡Ą ’Ă
‘BČÄrĘ’Č NmĂŔyĎnĘBĂmĂ ÉdbČŇlĘ CdęqĘjĲĎtŇĘ hĂ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ Sy’ÄĂ wĘ
CmqĚÁIĎwČ : hŇmĲĎxĎlĘmĂ Sy’
¿Ă hŇ¡Ć=lJ
z Ď bŇrĆx
ĳĎ PŇĲlĄ S
Ł ă Sy’
¡Ă PŇlĆË’Ć tŇo’¿mĄ
ymĂť l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ ůMyhĂŁl’Ňb
ĲĄŇ Clă’ĞS
Ę IĂwČ È l’ĄÍtŇyb
ĲĄŇ Clă‘ĞIĲČwČ
wnl=hl‘y
’"sbw ,s"tw ‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk Nmynb ynĄbĘ ’"sb ,yrq Nmynb ynĄbĘ v.13 .CxQĘS
Č yĘwČ ’"s v.12
y’xndml ,y’br‘ml Nk v.18 .+k qwsp Nyy‘ : w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw ynĄbĘ tlm ’lb yrqw bytk Nmynb wb’
.hlm ’dx l’ĄtĘyb
Ą
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hŇd¿ĎŇChyĘ ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ ynăĄBĘ=M‘Ă hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ hŇQĎŔxĂêĘbČŇ CnQ
ăĎ =hŇlĆ‘ĞyĲČ
É’YĄIĄwČ : hŇ‘ĲĎbŇĘ GĂhČ=l‘Č Cn¡xĞIĲČwĲČ rqĆŁBĳBČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CmCq¿IĎwČ : hŇĲQĎ xĂêĘbČŇ
l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂ Mê
ÌĎ ’Ă CkÄrĘ‘ČIĲČwČ Nm
ĳĂ yĎnĘBĂř=M‘Ă hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ
CtŇyxÄĂ S
Ę IČwČ hŇ‘ĳĎbŇĘ GĂhČ=NmĂ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ =ynĲĄbŇĘ C’¿YĘIĲĄwČ : hŇ‘ĲĎbŇĘ GĂhČ=l’Ćř hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ
qE¿ĄxČtŇĘ IĂwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ Sy’
¡Ă PŇlĆË’Ć Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ MyĂnÄČ S
Ę ’ChęhČ MoIăBČ l’ĄÁrĎW
Ę yĂbŇĘ
=CkŇrĘ‘ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ MoqěUĎBČ hŇmĎŔxĎlĘmĂ ëŇră
Ł ‘Ğl
ĲČ ÉCpŇsÄĂ IŁwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ M‘¡ĎhĎ
ÈhoĎhyĘ=ynĲĄpŇĘ lĂ CJăbŇĘ IĂwČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Clă‘ĞIĲČwČ : NoSĲ’ŇrĂhĲĎ MoI¿BČ MS
¡Ď
hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ ÉtS
Ć gĆÄlĎ PŇysęĂ o’hĲČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhoĎhyb
ĲČŇ Clą’ĞS
Ę IĂwČ ůbrĆ‘ĆhĎ=dŇ‘Č
: wyl
ĲĎ ’Ą Cl¿‘Ğ ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ yx
ĳĂ ’Ď Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ yn¿ĄBĘ=M‘Ă
ž’YĄIĄwČ : ynĲĂè
Ą hČ MoI¿BČ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CbÌŇrĘqĘIĂwČ
ynĄÄbŇĘ bŇĂ žCtŇyxĂS
Ę IČwČ ůynĂè
Ą hČ MoIăBČ Èh‘ĎbŇĘ GĂhČ=NmĂ ű Mt
¿ŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ ű NmÄĂ yĎnĘbŇĂ
ypĄŇlĘŁS
¿ hŇQĆ¡’Ą =lJĎ hŇYĎrĘ’ĳĎ Sy’
¡Ă PŇlĆË’Ć rW
¿Ď ‘Ď tŇnČÄm
Ł S
Ę dŇo‘ę l’ĄÁrĎW
Ę yĂ
ÉCJbŇĘ IĂwČ l’ĄęÍtŇyb
ĲĄŇ C’b
Ł ăŇ IĎwČ M‘ÁĎ hĎ=lkĎŇwĘ l’ĄÄrĎW
Ę yĂ žynĄBĘ=lkĎŇ Clă‘ĞIĲČwĲČ : bŇrĆxĲĎ
ClË‘ĞIĲČwČĲ bŇrĆ‘ĳĎhĎ=dŇ‘Č ’Ch¡hČ=MoIĲbČŇ CmCY¿IĎwČ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMS
Ď CbŇS
Ę ąĄwČ
I
MS
Ďę wĘ hoĳĎhyB
ĲČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cl¿’ĞS
Ę IĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ Mym
¡Ă lĎS
Ę C tŇol¿‘Ł
śNr
Ł Á hĞ’ĲČ=NB
ĲĆ rzÄĎ‘ĎlĘ’Ć=NBĆ sxĎnĘypĲŇĂ Cţ : MhĲĄhĎ Mym
¡Ă IĎBČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyrăĂBĘ ÉNor’Ğ
hŇËmĎ xĎlĘUĂlČ tŇ’ŇÌĄYlĎ dŇo‘Á PŇsÄĂ o’hĲČ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈMhĄhĎ Mym
ăĂ IĎBČ wynĎępĎŇlĘ ű dŇămĄ ‘Ł
Cen
¿ĆêĘ’Ć rx
¡Ď mĎ yJ
¿Ă ClŔ‘Ğ ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇIąŁwČ lDĳĎxĘ’Ć=M’Ă yx
¡Ă ’Ď Nm
¿Ă yĎnĘbŇĂ =ynĲĄBĘ=M‘Ă
: bŇybĲŇĂ sĎ hŇ‘¡ĎbŇĘ GĂhČ=l’Ć MybĂŔrĘ’
Ł Ĳ É l’ĄrĎW
Ę yĂ MW
Ć ąĎwČ
I : ìŇdŇĲĆyĎbŇĘ
=l’Ć CkŇ¿ rĘ‘ČIĲČwČ yS
ĳĂ ylĂè
Ę hČ MoIăBČ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ yn¿ĄBĘ=l’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ ClÌ‘ĞIĲČwČ
Cq¡êĘnĘhĎ M‘ĎŔhĎ tŇ’ŇrăČqĘlĂ ÉNmĂyĎnĘbŇĂ =ynĲĄbŇĘ C’ąYĘIĲĄwČ : M‘ČpĲĎŇBĘ M‘Čp
¿ČŇ JĘ hŇ‘¡ĎbŇĘ GĂhČ
ÉtoQsĂmĘB
ĲČ M‘ČpČęBĘ ű M‘Čp
ăČŇ JĘ MylĂÁlĎxĞ M‘ÄĎ hĎmĲĄř žtoJhČlĘ CQxĄÃIĎwČ ry‘ĳĂhĎ=NmĂ
Sy’
¡Ă MyS
¿Ă ŁlS
Ę JĂ hŇdŔĆv
Ď BČ ÉhtŇĎ ‘ÄĎ bŇĘ GĂ tŇąxČ ’ČwĘ l’ĄęÍtŇyb
ĲĄŇ hŇăĎl‘Ł tŇxÁČ ’Č rS
ĆÄ ’Ğ
hŇĳĎS
nŁ ’ŇrĲĂbĎŇJĘ Cnyn¡ĄpĎŇlĘ Mh
ËĄ Myp
¿ŇĂ GĎnĂ NmĂŔyĎnĘbŇĂ ynăĄBĘ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ
: tŇoQĲsĂmĘhĲČ=l’Ć ry‘¡ĂhĎ=NmĂ ChnĚŔuĘtŇČ nĘCĲ ÉhsĎCnÄnĎ CręmĘ’ĲĎ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄbŇĘ C
lkw
.+rt Nkw =l‘Č ’"s v.20 .x"y qwsp Nyy‘ : ’"d Nkw Nmynb=ynĄBĘ ’"s v.20 .’qsp N’k Vy ’"sb v.20
M‘ĎhĎ=NmĂ ’"s v.31 .s"t Nkw NhĄJ
Ł hČ Nrh’ ’"s v.28 .hlm ’dx l’Ątyb
Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.26
.hlm ’dx l’Ątyb
Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.31 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw

sŘ14
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20. 33–47

bŇrÌĄ’
Ł wĘ rm
ĳĎ êĎ l‘Čb
ăČŇ BĘ CkŇ¡ rĘ‘ČIĲČwČ omŔoqUĘmĂ CmqĎť l’ĄęrĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ ű lk
ŁŇă wĘ
hŇ‘ÁĎ bŇĘ GĂlČ śdŇgĆŇeĆÄmĂ žC’b
Ł Ň IĎwČ : ‘bČŇgĲĎŇ=hŇrĄ‘ĞUĲČmĂ om¡q
Ł UĘmĂ xČyg¿Ňm
Ă Ą l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ
ÉMhĄwĘ hŇdĎŇb
ĳŇĄ JĎ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂhČwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎmĂ ÉrCxBĎ Sy’
ąĂ MypÄĂ lĎ’Ğ žtrĆW
Ć ‘Ğ
ű ho¿ĎhyĘ PŇŁGÄIĂwČ
: hŇ‘ĲĎrĎhĲĎ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ tŇ‘Čg
¿ČŇ nŁ=yJĲĂ C‘ŔdĘŇyĲĎ âlă
MoIăBČ ÉNmĂyĎnĘbŇĂ BĘ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ ynĄÄbŇĘ žCtŇyxĂS
Ę IČwČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄpŇĘ lĂ ÈNmĂyĎnĘBĂ=tŇ’Ć
: bŇrĆxĲĎ PŇlĄŁS
¿ hŇQĆ¡’Ą =lJĎ Sy’
ĳĂ hŇ¡’Ď mĄC PŇlĆË’Ć hŇ¿è
Ď mĂxĞwĲČ MyrĂÄW
Ę ‘Ć ’ChŔhČ
NmĂŔyĎnĘbŇĂ lĘ ÉMoqmĎ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂ CnÄêĘIĂwČ CpŇĳĎn
G Ă yJ
ăĂ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ =ynĲĄbŇĘ C’¿rĘIĂwČ
CSyxĂŔhĄ bŇrăĄ’
Ł hĲĎwĘ : hŇ‘ĲĎbŇĘ GĂhČ=l’Ćř CmW
¡Ď rS
¿Ć ’Ğ bŇrĄŔ’
Ł ăhĎ =l’Ć ÉCxTĘb
ĲĎŇ yJ
ąĂ
=ypŇĂ lĘ ry‘¡ĂhĎ=lJĎ=tŇ’Ć ëŇ¿IČwČ bŇrĄŔ’
Ł hĲĎ ÉëS
Ł mĘIĂwČ hŇ‘ĳĎbŇĘ GĂhČ=l’Ćř CT¡S
Ę pŇĘ IĂwĲČ
Mt
ËŇĎ ol‘ĞhĲČlĘ bŇrĆhĆě bŇrĳĄ’
Ł hĲĎ=M‘Ă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sy’
¿Ă lĘ hŇËĎh
y Ď dŇ‘ęĄ oUhČwĘ : bŇrĆxĲĎ
NmÃĂ yĎnĘbŇĂ C hŇĳmĎ xĎlĘUĂBČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂ ëŇp
ŁŇ¿ hĞIĲČwČ : ry‘ĲĂhĎ=NmĂ NS
¡Ď ‘ĎhĲĆ tŇ¿’Č W
Ę mČ
CrŔmĘ’ĲĎ yJ
ăĂ Sy’ĂŔ MyS
ăĂ ŁlS
Ę JĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂBĘ Myl
ąĂ lĎxĞ tŇoJÄhČlĘ ž lxĄhĄ
tŇ’ĄęW
Ę UČhČwĘ : hŇĲnĎ S
Ł ’ŇrĲĂhĎ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂJČ CnynĄŔpĎŇlĘ É’Ch PŇ¿GĎnĂ PŇoGÄnĂ žë’Č
hŇËĄh
e Ă wĘ wyrĎŔxĞ’ĲČ ÉNmĂyĎnĘBĂ NpĆŇąIĂwČ NS
ĳĎ ‘Ď dŇCUă‘Č ry‘¡ĂhĎ=NmĂ tŇol¿‘Ğl
ĲČ hŇQĎËxĄ hĄ
lh
¡Ą BĎIĂwČ ëŇpČŔhĎ É l’ĄrĎW
Ę yĂ Sy’
ąĂ wĘ : hŇmĎyĘmĲĎè
Ď hČ ry‘¡ĂhĎ=lylĲĂkŇĘ hŇ¿Ďl‘Ď
ynĄÄpŇĘ lĂ CnÂpŇĘ IĂwČ : hŇ‘ĲĎrĎhĲĎ wyl
¡Ď ‘řĎ hŇ‘¿ĎgŇĘ ĲnĎ =yJĂ hŇ’ĎŔrĎ yJ
ăĂ Nm
ĳĂ yĎnĘBĂ Sy’
ăĂ
ÉrS
Ć ’ĞwĲČ ChtŇĘ qĳĎyBĂdĘŇhĂ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂhČwĘ rřBĎŔdĘŇUĂhČ ëŇrĆDăĆ=l’Ćř É l’ĄrĎW
Ę yĂ Sy’
ąĂ
ChpĚŔydĂŇïĘřhĂ ÉNmĂyĎnĘBĂ=tŇ’Ć CrąêĘJĂ : okŇĲ otŇBĘ otŇ¡ o’ Myt¿ĂŇyxĂS
Ę mČ MyrĂŔ‘Ďh
ăĆ mĄ
ÉCljĘIĂwĲČ : SmĆS
ĲĎ =xrČzĘUĂmĂ hŇ‘¡ĎbŇĘ GĂhČ xkČŇnŁ¿ dŇ‘ËČ Chk
ĳĚŇ yrĂdĘŇhĂ hŇ¡xĎ CnmĘ
CnÂpŇĘ IĂwČ : lyĂxĲĎ=yS
Ą nĘ’Č hŇQĆ¡’Ą =lJĎ=tŇ’Ć Sy’
ĳĂ PŇlĆ¡’Ć rW
¿Ď ‘Ď=hŇĲnĎ m
Ł S
Ę NmĂŔyĎnĘBĂmĂ
tŇS
Ć ¿mĄ xĞ tŇoQŔsĂmĘB
ĲČ ÉChl
ĚÄlĘŁ‘ĲyĘwČĲ NoUŔrĂhĲĎ ‘lČăsĆ =l’Ć ÉhrĎBĎÄdĘŇUĂhČ Csn
ąĚIĎwČ
MyĂj
¿ČlĘ’Č CeU
¡Ć mĂ CJ¿IČwČ M‘Ł Ŕ dĘŇGĂ=dŇ‘Č ÉwyrĎxĞ’ĲČ CqyB
ąĂ dĘŇIČwČ Sy’
ĳĂ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ
Sy’
ËĂ PŇlĆ¿’Ć hŇè
ĎÄ mĂxĞwĲČ žMyrĂW
Ę ‘Ć NmęĂ yĎnĘBĂmĂ MylĂÁpŇĘ ŁeÄhČ=lkĎŇ žyhĂyĘwČ : Sy’ĲĂ
Csn
ąĚIĎwČ CnÂpŇĘ IĂwČ : lyĂxĲĎ=yS
Ą nĘ’Č hŇQĆ¡’Ą =lJĎ=tŇ’Ć ’ChĳhČ MoIăBČ bŇrĆx
¡Ć PŇĲlĄ S
Ł¿
‘lČăsĆ BĘ ÉCbŇS
Ę IĲĄwČ Sy’
ĳĂ tŇo’¡mĄ SS
¿Ą NoUŔrĂhĲĎ ‘lČăsĆ =l’Ć ÉhrĎBĎÄdĘŇUĂhČ
Nwmr
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk =l‘Č ’"sb : =l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.36 .+rtw b"yd Nkw bgĆĆemĂ ’"s v.34
.b"ydw b"d Nkw wylĎ’Ą ’"s v.41 .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk =l‘Č ’"sb : =l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.37
yrqw bytk hrĎBĎdĘUĂhČ ’"sb ,hrĎBĎdĘUĂhČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.42 .=l‘Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.42
.Vgd +r v.43 .b"dw ’"d Nkw
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ÉNmĂyĎnĘbŇĂ ynąĄBĘ=l’Ć CbŇăS
Ď l’ĄÁrĎW
Ę yĂ Sy’ÄĂ wĘ : MyS
ĲĂ dĎŇxĽ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č NoUŔrĂ
MG
ËČ ’Y
ĳĎ mĘeĂhČ=lJĎ dŇ‘¡Č hŇmĎŔhĄBĘ=dŇ‘řČ ÉMŁtŇmřĘ ry‘ąĂmĄ bŇrĆxĆŔ=ypŇĂ lĘ MCJăIČwČ
: S’ĲĄbĎŇ Cx¿QĘS
Ă tŇo’¡YĎmĘeĂhČ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ=lJĎ
’k oêËBĂ Nê
¿Ą yĂ=âlĲ CeřUĆŔmĂ Sy’
ăĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇ¡jĎ YĘUĂBČ ‘B
¿Č S
Ę nĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ wĘ
2 b
Ň rĆ‘ĆŔhĎ=dŇ‘Č ÉMS
Ď CbŇS
Ę ąĄwČ
I l’ĄŔÍtŇyB
ĲĄ ÉM‘ĎhĎ ’b
Ł ąŇ IĎwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ lĘ
3 h
Ň mĎęlĎ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ : lodĲŇ gĎŇ yk
¿ŇĂ BĘ CJ¡bŇĘ IĂwČ MlĎŔoq C’ăW
Ę IĂwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ yn¡ĄpŇĘ lĂ
l’
¡Ą rĎW
Ę IĂmĂ MoIËhČ dŇq¿ĄjĎhĂlĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ tŇ’ŇŁz¡ hŇtŇĎ yĘh¿Ď l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
4 Cl
¿ ‘ĞIĲČwČ xČĳĄBzĘmĂ MS
¡Ď =CnbŇĘ IĂwČ M‘ĎŔhĎ CmyJ
ăĂ S
Ę IČwČ tŇrĎŔxĽU
ăĎ mĲĂ ÉyhĂyĘwĲČ : dŇxĲĎ’Ć TbĆŇ¿S
Ą
5 rS
ĆÄ ’Ğ ymĂţ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ
: MymĲĂlĎS
Ę C tŇol¡‘Ł
hŇ‘ÄĎ CbŇè
Ę hČ žyJĂ hoĳĎhyĘ=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă =lJĎmĂ lh
ËĎ uĎbČŇ hŇÌĎl‘Ď=âlĲ
tŇom¿ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ hŇËjĎ YĘUĂhČ hoÌĎhyĘ=l’Ć hŇlĎÄ‘Ď=âlĲ rS
Ć ’ĞĲlČ ţ hŇtęĎ yĘhĲĎ hŇlĎÁodŇGĘhČ
6 MoIËh
Č ‘D¿ČřgŇĘ nĂ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ wyx
ĳĂ ’Ď Nm
¡Ă yĎnĘBĂ=l’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCmxĞĲeĎ IĲĂwČ : tŇmĲĎCy
7 ÉCnx
Ę nČÄ’ĞwĲČ MyS
ĳĂ nĎlĘ Myr¡ĂtŇĎ oeĲlČ Mh
ËĆ lĎ hŇ¿W
Ć ‘ĞeĲČ=hŇmČ : l’ĲĄrĎW
Ę IĂmĂ dŇ¡xĎ ’Ć TbĆŇ¿S
Ą
8 ym
ęĂ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ : MyS
ĲĂ nĎlĘ Cnyt
¡ŇĄ onBĘmĂ Mh
¿Ć lĎ=tŇêĄ yê
ËĂ lĘbŇĂ lĘ hoĎŔhyb
ĲČŇ Cn‘ĘăBČ S
Ę nĂ
hŇeĄhĂwĘţ hŇĳĎjYĘUĂhČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇ¿Ďl‘Ď=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ è
Ă mĂ ÉdxĎ’Ć
9 d
Ň q¡ĄjĎřtŇĘ IĂwČ : lhĲĎuĎhČ=l’Ć dŇ‘¡ĎlĘGĂ Syřb
¿ŇĄ IĎmĂ hŇËĆx
n Ğ UĲČhČĲ=l’Ć Sy’
ÌĂ =’bĎŇ âlă
10 MS
ăĎ =CxlĘS
Ę IĂwČ : dŇ‘ĲĎlĘGĂ Sb
¿ĄŇ yĎ yb
¡ŇĄ S
Ę oIĲmĂ Sy’ĂŔ ÉMS
Ď =Ny’ĲĄ hŇąĄh
e Ă wĘ M‘ĳĎhĎ
rm
Ł ę ’ŇlĄ MtÁĎ o’ CCÄYČyĘwČ lyĂx
ĳĎhĆ ynăĄBĘmĂ Sy’
¡Ă PŇlĆË’Ć rW
¿Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę hŇdĎę‘ĄhĲĎ
: PŇFĲĎhČwĘ MyS
¡Ă eĎhČwĘ bŇrĆxĆŔ=ypŇĂ lĘ Éd‘ĎlĘGĂ Sb
ąĄŇ yĎ ybĄÄS
Ę oyĲ=tŇ’Ć MtÂĆ yJĂhĂwĘ CkŇlĘţ
11 rk
¡ĎŇ zĎ=bŇJČS
Ę mĂ tŇ‘Čd¿ČŇyŁ hŇËè
Ď ’Ă=lkĎŇwĘ rkĎęzĎ=lJĎ CW
ĳ ‘ĞêĲČ rS
ăĆ ’Ğ rb
¡ĎŇ DĎhČ hŇ¿ĆwĘ
z
12 h
Ň răĎ‘ĞnĲČ Éto’mĄ ‘B
ąČ rĘ’Č dŇ‘ęĎ lĘGĂ SřăbĄŇ yĎ ű yb
ăŇĄ S
Ę oIĲmĂ C’ÂYĘmĘIĂwĲČ : CmyrĲĂxĞêĲČ
Mt
ąŇĎ o’ C’ybÄĂ IĎwČ rk
ĳŇĎ zĎ bŇăJČ S
Ę mĂlĘ Sy’
¡Ă hŇ‘ËĎdŇĘyĲĎ=âl rS
ÌĆ ’Ğ hŇlĎŔCtŇbŇĘ
13 ÉCxl
ĘS
Ę IĂwĲČ
: N‘ČnĲĎJĘ ZrĆ’¿ĆBĘ rS
¡Ć ’Ğ hŇŁlŔS
Ăř ÉhnĆxĞUĲČhČĲ=l’Ć
C’¿rĘqĘIĂwČ NoUĳrĂ ‘lČăsĆ BĘ rS
¡Ć ’Ğ NmĂŔyĎnĘbŇĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉCrBĘdČŇyĘwĲČ hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =lJĎ
14 rS
ăĆ ’Ğ MyS
ĂŔ eĎhČ ÉMhĆlĎ CnąêĘIĂwČ ’yhĂŔhČ tŇ‘ăĄBĎ ÉNmĂyĎnĘBĂ bŇS
Ď ąĎwČ
I : MolĲS
Ďř Mh
¡Ć lĎ
48

wyx
,b"d ,’"d Nkw =d‘wĘ ’"s v.48 .b"yd Nkw rsx MtĂmĘ ’"sbw ,r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw MytĂmĘ ’"s v.48
Nk v.2 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.1 .hxwtp N’k Ny’ ’"sb v.1 .’k .s"tw ‘"t ,w"d
.rsx Sb
Ą IĎmĂ ’"s v.8 .b"dw ’"d Nkw V"yrb ‘rČgĘnĂ ’"s v.6 .hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml ,y’br‘ml
,’"d Nkw MolS
Ď lĘ ’"s v.13 .yrq olS
Ă v.12 .’lm Syb
Ą yĎ ’"s v.12 .’"ydw b"d Nkw duĄjČtĘIĂwČ ’"s v.9
.r"tw ‘"t ,b"yd ,b"d
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21. 15–25

Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ lĘ Mx
¡Ď nĂ M‘¿ĎhĎwĘ : NJ
ĲĄ Mh
¡Ć lĎ C’¿YĘmĲĎ=âlwĘ dŇ‘ĳĎlĘGĂ Sb
ăĄŇ yĎ yS
¡Ą eĘmĂ CIŔxĂ
hŇdĎŔ‘ĄhĲĎ ynăĄqĘzĂ CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă BĘ ZrĆj
¡Ć hoËĎhyĘ hŇÌW
Ď ‘Ď=yJĲĂ
CrŔmĘ’ŇIăŁwČ : hŇè
ĲĎ ’Ă Nm
¡Ă yĎnĘBĂmĂ hŇd¿ĎŇmĘS
Ę nĂ=yJĲĂ MyS
ĳĂ nĎlĘ Myr¡ĂtŇĎ oeĲlČ hŇ¿W
Ć ‘ĞeĲČ=hŇmČ
CnxĘnČę’ĞwĲČ : l’ĲĄrĎW
Ę IĂmĂ TbĆŇ¡S
Ą hŇ¿xĆ UĎyĂ=âlĲwĘ Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ lĘ hŇ¡TĎ ylĄjĘ tŇ¿è
Č rĚyĘ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C‘ąBĘS
Ę nĂ=yJĲĂ Cnyt
ĳŇĄ onBĘmĂ MyS
¡Ă nĎ Mh
¿Ć lĎ=tŇtŇĄ lĎ lk
ËČŇ Cn âl¿
hoĎÄhřyĘ=gŇxČ žheĄhĂ CrÃmĘ’ŇIĲŁwČ : NmĲĂyĎnĘbŇĂ lĘ hŇ¡è
Ď ’Ă Nt
¿ŇĄ nŁ rCrě’Ď rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
SmĆè
ĆŔ hČ hŇăxĎ rĘzĘmĂ É l’ĄÍtŇyb
ĲĄŇ lĘ hŇnĎopąŇ~ĘmĂ rS
ĆÂ ’Ğ hŇmĎymęĂ yĎ ű Mym
ăĂ IĎmĂ olÁS
Ă BĘ
yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć wěYywř : hŇĲnĎ obŇlĘlĂ bŇgĆŇ¡eĆmĂC hŇmĎĳĆkŇ S
Ę l’
¡Ą ÍtŇyB
ĲĄ mĂ hŇ¿Ďl‘ŁhĲĎ hŇQĎŔsĂmĘlĂ
C’¿YĘyÄĄ=M’Ă hŇeĄhĂwĘţ MtęĆ y’ĂrĘC : MymĲĂrĎJĘBČ Mê
¿ĆbŇĘ rČ’ĞwĲČ CkŇ¡ lĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ
Mê
¿Ć pŇĘ TČxĞwĲČ MymĂŔrĎJĘhČ=NmĂ ÉMtŇĆ ’ŇYĎywĲĂ ůtolx
Ł UĘBČ lCxălĎ ÈolyS
Ă =tŇonĲbŇĘ
hŇyĎÃhĎwĘ : NmĲĂyĎnĘBĂ ZrĆ’¿řĆ Mê
¡ĆkŇĘ lČhĞwĲČ olĳyS
Ă tŇonăBĘmĂ oê¡S
Ę ’Ă Sy’
¿Ă Mk
ËĆŇ lĎ
ÉMhĆylĄ’Ğ CnrĘm
ąČ’ĎwĘ CnylĄę’Ą ű bwřrăl MhĆÁyxĄ’Ğ o’Ä žMtŇĎ obŇ’Ğ C’b
Ł ăŇ yĎ=yJĲĂ
Mê
ËĆ ’Č âl¿ yJ
ăĂ hŇĳmĎ xĎlĘUĂBČ oê¡S
Ę ’Ă Sy’
¿Ă CnxĘqËČlĎ âl¿ yJ
ăĂ MtŔĎ o’ CnCeăxĎ
ÉMyS
Ă nĎ C’ąW
Ę IĂwČ NmĂŔyĎnĘbŇĂ ynăĄBĘ ÉNkĄŇ=CW‘ĞIĲČwČ : CmS
ĲĎ ’ĘêĆ tŇ‘¿ĄJĎ Mh
¡Ć lĎ Mê
¿ĆtŇČ nĘ
MtŔĎ lĎxĞănČ=l’Ć ÉCbŇCSÄIĎwČ CkęlĘIĲĄwČ ClzĳĎGĎ rS
ăĆ ’Ğ tŇol¡lĘŁxĲUĘhĲČ=NmĂ MrĎŔjĎsĘmĂlĘ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ Mè
ąĎ mĂ CkÄQĘhČtŇĘ IĂwČ : MhĲĆBĎ Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ MyrĂŔ‘Ďh
ăĆ =tŇ’Ć ÉCnbŇĘ IĂwČ
: otŇĲ lĎxĞĲnČ lĘ Sy’
¡Ă Mè
ĎŔ mĂ C’ăYĘIĲĄwČ oêĳxĘjČS
Ę mĂlĘC oT¡bŇĘ S
Ă lĘ Sy’
¿Ă ’yhĂŔhČ tŇ‘ăĄBĎ
: hŇW
ĲĆ ‘ĞyĲČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ rS
¿Ď IĎhČ Sy’
ËĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘř ëŇlĆ¡mĆ Ny’¿Ą MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ
G

.]+y d"l Mylht[ wyVdq y"y=t’ w’ry Nmysw ,rV‘ hnmVw yw’m VV MyTpV rpsd yqwsp Mwks
ryV[ MynVy ytpV bbwd Nmysw d"y wyrdsw .]+x +y MyTpV[ l’rVy ynb=t’ wYYryw wY‘ryw wyYxw
MynV ‘br’w MyrV‘w tw’m VlV rpsh twnV .rV‘ wytwqspw .]+’ z"l l’qzxy[ .]+y +z MyryVh
.yndh xwnm Nb NwVmV tmV d‘ znq Nb l’ynt‘m

The number of the verses of the book of Judges is 618, and the sign is, O
FEAR THE Lord ye his saints [Psa 34:10]. And its middle point is, And they
,y’br‘ml Nk v.19 .hlm ’dx l’ĄtĘyb
Ą lĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.19 .b"dw ’"d Nkw hoĎhylČ ’"s v.19
.b"dw ’"d Nkw Zr’=l’Ć ’"s v.21 .yrq CCYČyĘwČ ,bytk wYČyĘwČ v.20 .hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą mĂ y’xndml
.rsx +l wyl‘ rsmnw l’ĄrĎW
Ę BĂ ’"s v.25 .yrq byrĂlĎ ,bytk borlĎ v.22
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vexed and oppressed the children of Israel [Jdg 10:8]. And its sedarim are 14 and
the sign is, GLIDING THROUGH the lips of those that are asleep [Sol 7:10]. And
its peseqot are 10. The years of the book are 324 years from Othniel the son of
Kenaz unto the death of Samson the son of Manoah the Danite.

’ l’wmV
sŘ1

hŇnĎqĎlĘ’Ćţ omÃS
Ę C MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć rh
ăČ mĄ Myp
¡ŇĂ oYř MyĂt
ËŇČ mĎrĲĎhĎ=NmĂ dŇxÁĎ ’Ć Sy’ÄĂ žyhĂyĘwČ ’
MyS
ĂŔ nĎ yê
ăĄ S
Ę ÉolwĘ : ytŇĲĂ rĎpŇĘ ’Ć PŇCY¡=NbĆŇ Cxê
Ł ¿ =NBĆ ’ChËylĂ’Ĺ=NBĆ Mx
ÌĎ r
Ł yĘ=NBĆ 2
Ny’¿Ą hŇ¡Ďx
e Č lĘC MydĂŔlĎyĘ ÉheĎnĂpŇĘ lĂ yh
ąĂ yĘwČ hŇĳĎn
e Ă jĘ tŇyn¡Ăè
Ą hČ MS
¿Ą wĘ hŇeĎŔxČ ÉtxČř’Č MS
ąĄ
tŇŁwÌxĞêĲřČ S
Ę hĲĂlĘ hŇmĎymĂŔyĎ ű Mym
ăĂ IĎmĂ Éory‘ĂmĲĄ ’ChąhČ Sy’ÄĂ hĎ žhlĎ‘ĎwĘ : MydŇĲĂlĎyĘ 3
sxĎŔnřĘ ăpŇĂ C ÉynĂpŇĘ xĎ ylĂę‘Ą=ynĲĄbŇĘ ynăĄS
Ę MS
ĎÂ wĘ hŇŁlĳS
Ăř BĘ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿Ďhyl
ĲČ xČŁBËzĘlĂwĘ
oêęS
Ę ’Ă hŇăĎn
e Ă pŇĘ lĂ NtÂČ nĎwĘ hŇĳĎq
n Ď lĘ’Ć xB
¡Č zĘIĂwČ MoIŔhČ yh
ăĂ yĘwČ : hoĲĎhyl
ĲČ Myn¡ĂhĞŁJĲ 4
yJ
ąĂ MyĂj
ĳřĎ ’Č tŇ¡xČ ’Č hŇ¿Ďm
n Ď Nê
ËĄyĂ hŇeĎěxČlĘC : tŇonĲmĎ hĎyt
¡ŇĆ onbŇĘ C hĎynËĆBĎ=lkĎŇlĘC 5
s‘ČJČŔ=MGČ ÉHtŇĎ rĎYĲĎř hŇêĎąsČ ‘ĞkĲŇĂ wĘ : HmĲĎxĘrČ rg¿Ňs
Č Ď ho¡ĎhywĲČ bŇhĄŔ’Ď ÉheĎxČ=tŇ’Ć 6
hŇăĎS
n Ď hŇW
ĆÁ ‘ĞyĲČ NkĄÄwĘ : HmĲĎxĘrČ dŇ‘¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ rg¿Ňs
Č Ď =yJĲĂ Hm
ĳĎ ‘ĂïĘřhČ rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ 7
âl¿wĘ hŇ¡JĆ bŇĘ êĂwČ hŇeĎs
ĳĆ‘ĂkŇĘ êČ NJ
¡Ą hoĎŔhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘř ÉHtŇĎŁl‘Ğ yDąĄmĂ hŇnĎęS
Ď bŇĘ
âlă ÉhmĆlĎÄwĘ yJęĂ bŇĘ tŇĂ hŇmĆăĎl ÉheĎxČ HS
Ďę y’Ă hŇăĎq
n Ď lĘ’Ć HlĎÁ rmĆ’ŇŁIÄwČ : lkĲČŇ’ŇŁtŇ 8
: MynĲĂBĎ hŇr¡ĎW
Ď ‘ĞmĲĄ ëŇlĎŔ bŇoTă ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ ’oląhĞ ëŇĳĄbŇ bĎŇlĘ ‘răČyĄ hŇmĆ¡ĎlwĘ ylĂŔkŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ
ÉbS
Ą yŁ NhĄęJ
Ł hČ yl
ăĂ ‘ĄwĘ hŇŁtŇĳ S
Ď yrăĄxĞ’ĲČwĘ hŇŁl¡S
Ăř bŇĘ hŇ¿ĎlkŇĘ ’Ď yrËĄxĞ’ĲČ hŇeĎŔxČ MqĎê
ăĎ wČ 9
lQ
¿Ą jČtŇĘ êĂwČ SpĆŇĳnĎ tŇrČmăĎ ’yh
¡Ă wĘ : hoĲĎhyĘ lk
¿ČŇ yhĄ tŇ¡ČCzm
z Ę =l‘Č ’iĄŔJĂhČ=l‘Č 10
tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ rmČę’Ňê
Ł wČ rdŇĆnĆÁ rD
ŁÄ êĂwČ : hŇJ
ĲĆ bŇĘ tŇĂ hŇŁkŇ¿ bĎŇCř ho¡ĎhyĘ=l‘řČ 11
ìŇtŔĆ mĎ’Ğ=tŇ’Ć xJ
ăČ S
Ę tŇĂ =âlĲwĘ ÉynĂêÄČ rĘkČŇzĘC ìŇtęĆ mĎ’Ğ ynăĂ‘ĽB
ĲĎ ű hŇă’Ć rĘtŇĂ hŇŁ’¿rĎ=M’Ă
hŇr¡ĎomC wyIĎŔxČ ym
ăĄ yĘ=lJĎ ÉhoĎhyl
ĲČ wyê
ąĂ tŇČ nĘC MyS
ĳĂ nĎ’Ğ ‘rČzăĆ ì¡ŇtŇĘ mĲĎ’ĞĲlČ hŇê
¿Ď tŇČ ĲnĎ wĘ
hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂř lQ
¡Ą jČtŇĘ hĂlĘ hŇtŔĎ BĘrĘhĂ yJ
ăĂ ÉhyĎhĎwĘ : oSĲ’Ňr
Ł =l‘Č hŇ¿Ćl‘ĞyĲČ=âl 12
hĎyt
ăŇĆ pĎŇW
Ę qrČť HBĎŔlĂ=l‘Č tŇrĆB
ăĆ dČŇmĘ ’yhĂť hŇeĎęxČwĘ : hĎyjĲĂ=tŇ’Ć rm
¿Ą S
Ł yl
¡Ă ‘ĄwĘ 13
ÉhĎylĆÄ’Ą rmĆ’ŇIąŁwČ : hŇrĲĎJ
Ł S
Ă lĘ yl
¡Ă ‘Ą hĎ¿bĆŇ S
Ę xĘIČwČ ‘Čm
ĳĄ è
Ď yĂ âlă Hl
¡Ď oqwĘ tŇo‘ŔeĎ 14
hŇąĎx
e Č N‘ČêÄČ wČ : ëŇyĂl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ ëŇ¡Ąyy
n Ą=tŇ’Ć yrĂys
¿Ă hĎ NyrĳĂJĎêČS
Ę êĂ yt
¡ŇČ mĎ=dŇ‘Č ylĂŔ‘Ą 15
ytŇĂ yt
ĳŇĂ S
Ď âlă rk
¡ĎŇ S
Ą wĘ NyĂy¿ČwĘ ykŇĂ ŁnŔ’Ď ÉxČCrÄ=tŇS
Č qĘ hŇąè
Ď ’Ă ynĂŔŁdŇ’Ğ âlă ÉrmĆ’Ňê
Ł Ä wČ
=tŇBČ yn¡ĄpŇĘ lĂ ìŔtŇĘ m
ăĎ ’Ğ=tŇ’Ć ÉNêĄêĂ=l’Č : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ yS
¡Ă pŇĘ nČ=tŇ’Ć ëŇj
Ł¿ S
Ę ’ĆwĲĎ 16
l‘ylb

.b"d Nkw txČ’ČhĎ ’"s v.2 .‘"t Nk ypĂCY l"Y v.1 .hnVh V’r lV NwV’r Mwyl hrTph v.1 .’
.’lm sxĎnĘypĂC y’xndml ,y’br‘ml Nk v.3 .yrq olS
Ă BĘ v.3 .’y‘g ’lb twxtVhĂlĘ n"b ,’"b Nk v.3
Nkw tyB
Ą ’"s v.7 .Vgdb +r v.6 .Vgd htr~Ď ’"s v.6 .x"k g"y rbdmb Nyy‘ : ‘"t Nk ,spĆ’Ć l"Y v.5
.q"d Nkw =l’Ć ’"s v.12 .yrq okbĎC v.10 .r"tw ‘"t Nkw =l’Ć ’"s v.10 .yrq olS
Ă bĘ v.9 .’"yd
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rmĆ’ŇI¡ŁwČ yl
ËĂ ‘Ą N‘ČIÌČwČ : hŇeĎhĲĄ=dŇ‘Č yêĂrĘB
¿Č DĂ ys
¡Ă ‘ĘkŇČ wĘ yx
ËĂ yW
Ă bŇr¿
Ł mĄ=yJĲĂ l‘ČIĳĎlĂBĘ
: oUĲ‘ĂmĲĄ êĘlĘ¡’Č S
Ď rS
¿Ć ’Ğ ëŇtŔĄ lĎśS
ăĄ =tŇ’Ć ÉNêĄyĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’ŇwĲĄ MolĳS
Ď lĘ yk
ăŇĂ lĘ
18 ÉHJ
Ď rĘdČŇlĘ hŇąè
Ď ’ĂhĲĎ ëŇlĆêÄĄ wČ ìŇynĳĆy‘ĄBĘ Nx
¡Ą ìËŇtŇĘ xĎpŇĘ S
Ă ’Y
ÌĎ mĘêĂ rmĆ’Ňê
Ł ě wČ
19 yn
ăĄpŇĘ lĂ ÉCwxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ rqĆŁBębČŇ CmJ
ăĂ S
Ę IČwČ : dŇo‘Ĳ Hl
¡Ď =CyhĲĎ=âl hĎyn¿ĆpĎŇC lkČŔ’Ňê
Ł wČ
hŇăĎx
e Č =tŇ’Ć ÉhnĎqĎlĘ’Ć ‘dČŇąIĄwČ hŇtŇĎ ĳmĎ rĎhĲĎ Mt
¡ŇĎ yBĄ=l’Ć C’b
Ł ¿Ň IĎwČ CbŇËĚSIĎwČ hoĎŔhyĘ
20 d
Ň lĆê
ăĄ wČ hŇ¡Ďx
e Č rhČê
¿Č wČ MymĂŔIĎhČ tŇopŇă qĚřtŇĘ lĂ ÉyhĂyĘwĲČ : hoĲĎhyĘ hĎr¡ĆJĘzĘIĂwĲČ oêŔS
Ę ’Ă
21 Sy’
¿Ă hĎ l‘ČIËČwČ : wyêĲĂlĘ’ĂS
Ę ho¡ĎhyĘmĲĄ yJ
¿Ă l’ĄŔCmS
Ę ÉomS
Ę =tŇ’Ć ’rąĎqĘêĂwČ NB
ĳĄ
: orĲdŇĘnĂ=tŇ’ĆwĘ Mym
¡Ă IĎhČ xbČŇ¿Ć=t
z Ň ’Ć hoËĎhyl
ĲČ xČŁBÌzĘlĂ otŇĳ yBĄ=lkĎŇwĘ hŇ¡Ďq
n Ď lĘ’Ć
22 wyt
ęĂ ’
Ł b
ăŇĂ hĞwĲČ Ér‘ČeÄČ hČ lm
ąĄ GĎyĂ dŇ‘ăČ HS
Ďę y’ĂlĘ hŇrăĎmĘ’ĲĎ=yJĂ hŇtŇĎ ĳlĎ ‘Ď âlă hŇ¡Ďx
e Č wĘ
23 h
Ň nÄĎ qĎlĘ’Ć žHlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č MS
¡Ď bŇS
Č ¿yĎwĘ hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ=tŇ’Ć Éh’ĎrĘnĂwĘ
ho¡ĎhyĘ Mq¿ĄyĎ ëŇË’Č otŔ’
Ł ëŇăĄlmĘGĎ=dŇ‘Č ÉybŇĂ S
Ę ëŇyĂnČęy‘ĄBĘ bŇoFăhČ yW
ÌĂ ‘Ğ HS
ĎÁ y’Ă
: otŇĲ ’
Ł Hl
¡Ď mĘgĎŇ=dŇ‘Č HnĎŔBĘ=tŇ’Ć qnĆyê
ăĄwČ Éhè
Ď ’ĂhĲĎ bŇS
Ćê
ąĄwČ orĳbĎŇDĘ=tŇ’Ć
24 t
Ň ¿xČ ’Č hŇpÄĎ y’ĄwĘ ÉhS
Ď ŁlS
Ę śMyrąĂpĎŇBĘ CêlČęmĎGĘ rS
ăĆ ’ĞJĲČ HUÁĎ ‘Ă ChlĄÄ‘ĞêĲČwČ
25 CT
¡ xĞS
Ę IĂwĲČ : r‘ČnĲĎ r‘Če¡ČhČwĘ olĳS
Ă ho¡ĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ Ch’
¿Ą bŇĂ êĘwČ NyĂyČŔ lbĆŇăĄwĘ
n ÉxmČqÄĆ
26 ì
¡Ň S
Ę pŇĘ nČ yx
¿Ą ynĂŔŁdŇ’Ğ yB
ăĂ ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ : ylĲĂ‘Ą=l’Ć r‘Če¡ČhČ=tŇ’Ć C’yb
¿ŇĂ IĎwČ rj
ĳĎhČ=tŇ’Ć
: hoĲĎhyĘ=l’Ć lQ
¡Ą jČtŇĘ hĂlĘ hŇzĆŔBĎ ÉhkĎŇUĘ‘Ă tŇbĆŇą~Ć eĂhČ hŇè
Ďę ’ĂhĲĎ ynăĂ’Ğ ynĳĂd
ŁŇ ’Ğ
27 rS
¿Ć ’Ğ ytŔĂ lĎă’Ą S
Ę =tŇ’Ć ÉylĂ ho¿ĎhyĘ NêÄĄ IĂwČ yêĂlĘĳĎQjČtŇĘ hĂ hŇ¡Ćh
E Č r‘Če¿ČhČ=l’Ć
28 rS
ăĆ ’Ğ ÉMymĂIĎhČ=lJĎ hoĎŔhyl
ĲČ ÉChêÄĂ lĘ’ĂS
Ę hĂ ykęĂ nŁ’ĲĎ Mg
ăČŇ wĘř : oUĲ‘ĂmĲĄ yêĂlĘ¡’Č S
Ď
: hoĲĎhyl
ĲČ MS
¡Ď Cxê
¿Č S
Ę IĂwČ hoĳĎhyl
ĲČ lC’¡S
Ď ’Ch¿ hŇyĎŔhĎř
b hoĳĎhyB
ĲČ yn¡ĂrĘqČ hŇmĎr¿Ď hoĎŔhřyB
ĲČ ÉyBĂlĂ Zl
ąČ ‘Ď rmČŔ’Ňê
Ł wČ ÉheĎxČ lQ
ąĄ jČtŇĘ êĂwČ
2 ho
¡ĎhyJĲČ Sod¿ŇqĎ=Ny’ĲĄ : ìŇtĲŇĆ ‘ĎCSĲyBĂ yêĂxĘm
¡Č W
Ď yJ
¿Ă ybČŔyĘo’ă=l‘Č ÉyjĂ bŇxČrąĎ
3 h
Ň ăhĎ ŁbŇGĘ ÉCrBĘdČŇtŇĘ CBąrĘêČ=l’Č : CnyhĲĄŁl’ŇJ
ĲĄ rCY¡ Ny’¿ĄwĘ ìŇĳêĆlĘBĂ Ny’ăĄ yJ
ăĂ
: tŇolĲlĂ‘Ğ Cn¡JĘtŇĘ nĂ âl¿řwĘ hoĎŔhyĘ Éto‘DĄ l’
ąĄ yJ
ăĂ Mk
ĳĆŇ yjĂmĂ qt
¡ŇĎ ‘Ď ’Y
¿Ą yĄ hŇhĎŔŁbŇgŇĘ
4, 5 CrJ
ĎŔ W
Ę nĂ ÉMxĆQĆÄBČ My‘ąĂbĄŇW
Ę : lyĂxĲĎ CrzĘ¿’Ď Myl
¡Ă S
Ď kŇĘ nĂwĘ Myê
ĳĂ xČ Myr¡ĂB
Ł GĂ tŇS
Ć q¿Ć
: hŇlĎĲlĎ mĘ’Ě Myn¡ĂBĎ tŇ¿BČ rČwĘ hŇ‘ĎŔbŇĘ S
Ă hŇdăĎŇlĘyĲĎ ÉhrĎqĎ‘Ğ=dŇ‘Č CQdĳŇĄxĎ Myb
¡ŇĂ ‘ĄrĘC
17

hwhy
.r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,g"d Nkw tpČqĚtĘlĂ ’"s v.20 .yrqw bytk ëtĄlĎ’ĄS
Ę ’"sb ,yrq ëtĄlĎ’ĄS
Ę v.17
l"Y v.28 .MGČ rybs v.28 .+T w"T tyV’rb Nyy‘ : s"tw ‘"t Nk ,SQĎS
Ě mĘ rpČBĘ = VlVmrpb l"Y v.24
yrqw bytk olwĘ ’sĘb ,yrq olwĘ v.3 .r"tw ‘"t ,b"d ,’"d Nkw yhĎŁl’B
Ą ’"s v.1 .b .s"tw ‘"t ,+rt Nk yxČ
.r"tw ’"yd Nkw
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2. 6–22

ryS
ĳĂ ‘ĞmĲČC SyrăĂom ho¡ĎhyĘ : l‘ČIĲĎwČ lo’¡S
Ę dŇyr¿Ăom hŇĳĆx
I Č mĘC tŇym
ăĂ mĄ ho¡ĎhyĘ
NoyŔbŇĘ ’Ć MyrăĂyĎ Étj
Ł S
Ę ’ČmĲĄ lDĎę rpĎÁ‘ĎmĲĄ MyqÄĂ mĄ : MmĲĄormĘ=PŇ’Č lyj
¡Ă S
Ę mČ
ZrĆ’ĆŔ yqĄăYĚmĘ ÉhoĎhyl
ĲČ yJ
ąĂ Ml
ĳĄ xĂnĘyČ dŇob¡ŇkĎŇ ’i
¿Ą kŇĂ wĘ MybĂŔydĂŇnĘ=M‘Ă ÉbyS
Ă ohlĘ
CUDĳřĎyĂ ëŇS
Ć ŁxăBČ My‘¡ĂS
Ď rĘC rm
ŁŔ S
Ę yĂ Éwdřysx yl
ąĄ gŇĘ rČ : lb
ĲĄŇ êĄ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ tŇS
Ć ¿IĎwČ
MyĂmăČè
Ď BČ Éwlř‘ wbęyřrm Cêx
ăČ yĄ hoĎÂhyĘ : Sy’ĲĂ=rBČgŇĘ yĂ xČŁkŇ¡ bŇĘ âl¿=yJĂ
: oxĲyS
Ă mĘ NrĆq¿Ć Mr¡ĄyĎwĘ oJŔlĘmČlĘ z‘Ł ă =NêĆyĂwĘ ZrĆ’ĳĎ=ysĄpŇĘ ’Č NydăĂŇyĎ ho¡ĎhyĘ M‘ĄŔrĘyČ
hŇąĎh
y Ď r‘ČeČęhČwĘ otŇĳ yBĄ=l‘řČ hŇtŇĎ m
¡Ď rĎhĲĎ hŇËĎq
n Ď lĘ’Ć ëŇlĆÌĄwČ
I
âl¿ l‘ČIĳĎlĂbŇĘ ynăĄBĘ yl
¡Ă ‘Ą yn¿ĄbŇĘ C : NhĲĄJ
Ł hČ yl
¿Ă ‘Ą yn¡ĄjĘ=tŇ’Ć hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉtrĄS
Ď mĘ
xbČŇzĆę xČăbĄŇ zŁ Sy’Â=lJ
Ă Ď M‘ĳĎhĎ=tŇ’Ćř Myn¡ĂhĞŁJĲhČ Tj
¿Č S
Ę mĂC : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć C‘¡dĘŇyĲĎ
: odĲŇ yĎBĘ MyĂe¡Čè
Ă hČ SŁl¿S
Ę gŇl
ËĄ zĘUČhČwĘ rW
ĎŔ BĎhČ lè
ăĄ bČŇJĘ ÉNhĄJ
Ł hČ r‘ČnąČ ’bĎÄC
hŇăĆl‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł ť rCrŔjĎbČŇ o’ă ÉtxČQČÄuČbČŇ o’ą dŇCDębČŇ o’ă roIÁJĂbČŇ hŇJĎÄhĂwĘ
MS
¡Ď My’
¿Ă BĎhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘ CW
ă ‘ĞyĲČ hŇkĎŇJĎť oBĳř Nh
¡Ą J
Ł hČ xu¿ČyĂ gŇlĄŔzĘUČhČ
ÉrmČ’ĎwĘ NhĄęJ
Ł hČ r‘ČnăČ ű ’b
ăĎŇ C ůblĆxĄhČ=tŇ’Ć NCrăTĂqĘyČ ÈMrĆTĆBĘ ÈMGČ : hŇŁlĲS
Ăř BĘ
rW
¿Ď BĎ ìËŇUĘmĂ xuÌČyĂ=âlĲwĘ Nh
ĳĄ J
Ł lČ tŇol¡YĘlĂ rW
ĎŔ bĎŇ hŇăĎê
n Ę xČbĄŔEŁhČ Sy’
ăĂ lĎ
ÉMoIJČ NCrąyTĂqĘyČ rFĄÄqČ Sy’ęĂ hĎ wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ : yxĲĎ=M’Ă yJ
¿Ă lè
¡Ď bĚŇmĘ
NêŔĄ tŇĂ hŇê
ăĎ ‘Č yJĂť Éolř ű rm
¿Č ’ĎwĘ ìŇĳĆSpŇĘ nČ hŇ¡Ć’
C Č êĘ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ìŔlĘ śxqÄČ wĘ bŇlĆxĄŔhČ
dŇŁ’¡mĘ hŇ¿ĎlodŇGĘ MyrËĂ‘ĎeĘhČ tŇ’ŇÌFČ xČ yhÄĂ êĘwČ : hŇqĲĎzĘxĎbŇĘ yêĂxĘq¿ČlĎ âl¡=M’ĂwĘ
l’ĄěCmS
Ę C : hoĲĎhyĘ tŇ¿xČ nĘmĂ tŇ¡’Ą MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCY’ĞnĲĂ yJ
ąĂ hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ=tŇ’Ć
=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ ÉNT
Ł qĎ ly‘ąĂmĘC : dŇB
ĲĎ dŇopŇ¿ ’Ą rCgŇ¡ xĎ r‘ČnČě hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ=tŇ’Ć tŇr¡ĄS
Ď mĘ
xČŁB¡zĘlĂ HS
ĎŔ y’Ă=tŇ’Ć ÉHtŇĎ ol‘ĞB
ĲČ hŇmĎym
ĳĂ yĎ ű Mym
ăĂ IĎmĂ ol¡ hŇt
¿ŇĎ lĘ‘ČhČwĘ oUŔ’Ă oQă
ÉrmČ’ĎwĘ oêęS
Ę ’Ă=tŇ’ĆwĘ hŇăĎq
n Ď lĘ’Ć=tŇ’Ć ylĂÁ‘Ą ëŇrČÄbĄŇC : MymĲĂIĎhČ xbČŇ¿Ć=t
z Ň ’Ć
rS
¿Ć ’Ğ hŇlĎŔ’Ąè
Ę hČ tŇxČêČť tŇ’ŇŁEŔhČ hŇăè
Ď ’ĂhĲĎ=NmĂ É‘rČzĆÄ ì¿ŇlĘ hoĎÄhyĘ žMW
Ą yĎ
rhČê
ËČ wČ hŇeĎŔxČ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ dŇqąČpĎŇÍyJĲĂ : omřĲ q
Ł mĘlĂ CkŇ¡ lĘhĲĎwĘ hoĳĎhyl
ĲČ l’
¡Č S
Ď
: hoĲĎhyĘ=M‘Ă l’
¡Ą CmS
Ę r‘Če¿ČhČ lDËČgŇĘ IĂwČ tŇonĳbĎŇ yê
ăĄS
Ę C Myn¡ĂbĎŇ=hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę dŇlĆê
¿ĄwČ
ÉwynĎBĎ NCW
ą ‘ĞyĲČ rS
ĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą ‘mČęS
Ď wĘ dŇŁ’ĳmĘ NqăĄzĎ yl
¡Ă ‘ĄwĘ
l’rVy=lkl
ol‘Ď v.10 .yrq wybĎyrĂmĘ ,bytk obyrĂmĘ v.10 .xtp wmDČy ’"s v.9 .yrq wydĎysĂx
Ğ ,bytk odysĂx
Ğ v.9
Nk ol l"Y v.14 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw t’
ăĄmĄ ’"s v.13 .’"sb Nkw =l’Ć yllhb v.11 .yrq wylĎ‘Ď ,bytk
âl ’"sb ,yrq âl v.16 .hnygn ’lbw Pqmb =xqČwĘ ’"s v.16 .yrq olS
Ă BĘ v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt
.s"tw ‘"t Nk dq
Ł pĘIĂwČ l"Y v.21 .s"t Nkw MmĎoqmĘlĂ v.20 .r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk
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xtŇČ ¡jĆ tŇo’ŔbŇĘ Ł~ăhČ MyS
ĂŔ eĎhČ=tŇ’Ć ÉNbĚŇJřĘ S
Ę yĂ=rS
Ć ’Ğ tŇą’Ą wĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘ
rS
ĆÄ ’Ğ hŇQĆĳ’Ą hĎ MyrăĂbĎŇDĘJČ NCW
¡ ‘ĞtĲŇČ hŇUĎ¿Ďl MhĆŔlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿
ynĳĎBĎ l’
¡Č : hŇQĆ’ĲĄ M‘¿ĎhĎ=lJĎ tŇ¡’Ą mĄ My‘ŔĂ rĎ Mk
ăĆŇ yrĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć É‘ČmĄÄS
Ł yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ
: hoĲĎhyĘ=M‘Č Myrř¡ĂbŇĂ ‘ĞmĲČ ‘ČmĄŔS
Ł yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ Éh‘ĎmĚè
Ę hČ hŇąbĎŇ oT=’olĲ yJĂţ
ym
¡Ă Sy’ĂŔ=’TĎxĹyĲĆ ÉhoĎhyl
ĲČ M’
ąĂ wĘ MyhĂŔŁl’Ĺ olălĘpĲŇĂ C ÉSy’ĂlĘ Sy’
ąĂ ’TÄĎ xĹyĲĆ=M’Ă
: MtĲŇĎ ymĂhĞĲlČ ho¡ĎhyĘ Zp
¿ĄŇ xĎ=yJĲĂ MhĆŔybŇĂ ’Ğ loqălĘ ÉC‘mĘS
Ę yĂ âląwĘ olĳ=lQĆjČřtŇĘ yĂ
: MyS
ĲĂ nĎ’Ğ=M‘Ă Mg
¡ČŇ wĘ hoĎŔhyĘ=M‘Ă MGČť bŇoTĳwĎ ld¡ŇĄgĎŇwĘ ëŇ¿Ąlh
Ł l’ĄŔCmS
Ę r‘ČeăČhČwĘ
hŇŁlągŇĘ nĂhĞř hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť wylĎę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ yl
ĳĂ ‘Ą=l’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ=Sy’ĲĂ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ
rx
Ł ă bĎŇC : hŇŁ‘ĲrĘjČ tŇyb
¿ŇĄ lĘ śMyĂr¡ČYĘmĂBĘ Mt
¿ŇĎ oyhĘBĲĂ ìŇybĂŔ’Ď tŇyB
ăĄ =l’Ć ÉytŇĂ ylĄgŇĘ nĂ
ryT
¿Ă qĘhČlĘ yxęĂ BĘzĘmĂ=l‘Č tŇolă‘Ğl
ĲČ NhĄŔk
ŁŇ lĘ ÉylĂ l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ yTĄÄbŇĘ S
Ă =lJĎmĂ otŇ’
Ł ţ
yè
¡Ą ’Ă=lJĎ=tŇ’Ć ìŇybĂŔ’Ď tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉhnĎêĘ’ĆwĲĎ ynĳĎpŇĎ lĘ dŇopŇ¡ ’Ą tŇ’Ň¿W
Ą lĎ tŇrĆT
Ł Ë qĘ
ytŇĂ yC¡ĂYĂ rS
¿Ć ’Ğ ytŔĂ xĎnĘmĂbŇĘ C ÉyxĂbŇĘ zĂBĘ CTę‘ĞbŇĘ tŇĂ hŇUĎăĎl : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ
tŇ¿xČ nĘmĂ=lJĎ tŇyS
ËĂ ’ŇrĄmĲĄ MkĆę’ĞyrĲĂbŇĘ hČlĘ yeĂUĆŔmĂ ÉìynĆÄBĎ=tŇ’Ć dŇąBĄ kČŇêĘwČ No‘ĳmĎ
yêĂrĘmČŔ’Ď romă’Ď ů l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÈhoĎhyĘ M’
ăĚ nĘ NkĄęlĎ : yUĲĂ‘řČ lĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
ÉhoĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇê
ąĎ ‘ČwĘ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č yn¡ČpĎŇlĘ CkŇ¿ QĘhČřtŇĘ yĂ ìŇybĂŔ’Ď tŇyb
ăŇĄ C ÉìtŇĘ yB
ĲĄ
My’ĂŔBĎ Mym
ăĂ yĎ ÉheĄhĂ : CQqĲĎyĄ yz¿Čb
Ł Ň C dŇ¡BĄ kČŇ’Ğ yd¿ČŇBĘkČŇmĘ=yJĲĂ yQĂŔ hŇlĎyl
ăĂ xĎ
: ìŇtĲŇĆ ybĄŇBĘ Nq¡ĄzĎ tŇoy¿hĘmĲĂ ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ ‘Čr¡
Ł zĘ=tŇ’ĆwĘ ìŔ‘Ğră
Ł zĘ=tŇ’Ć ÉyêĂ‘ĘdČŇgĲĎŇwĘ
hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć bŇyT
¡Ă yyĄ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ BĘ No‘ŔmĎ rY
ăČ ÉêĎTĘBČhĂwĘ
yxĂŔBĘzĘmĂ M‘ăĂmĄ ÉìlĘ tŇyrąĂkŇĘ ’Č=âlĲ Sy’ęĂ wĘ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ ì¡ŇtŇĘ yb
ĲĄŇ BĘ NqËĄzĎ
śCtŇCm¿yĎ ì¡ŇtŇĘ yB
ĲĄ tŇyB
¿Ă rĘmČ=lkĎŇwĘ ìŇĳĆřSpŇĘ nČ=tŇ’Ć bŇydăĂŇ’ĞĲlČ wĘ ìŇyn¡řĆy‘Ą=tŇ’Ć tŇoQ¿kČŇlĘ
yn¡ĂpŇĘ xĎ=l’Ć ìŇynĆŔbĎŇ ynăĄS
Ę =l’Ć É’ŁbŇyĎ rS
ąĆ ’Ğ tŇo’ęhĎ ìăŇQĘ=hŇzĆwĘ : MyS
ĲĂ nĎ’Ğ
NmĎŔ’ĹĲnĆ Nh
ăĄ J
Ł ÉylĂ yt¿ĂŇm
Ł yqĲĂhĞwĲČ : MhĲĆynĄS
Ę CtŇCm¿yĎ dŇ¡xĎ ’Ć Moy¿BĘ sx
ĳĎ nĘypĲŇĂ C
ëŇ¿ĄQhČtŇĘ hĂwĘ NmĎŔ’ĹĲnĆ tŇyĂB
ăČ Éol ytŇĂ ynąĂbĎŇC hŇĳĆW‘ĞyĲČ yS
¡Ă pŇĘ nČbŇĘ C yb
¿ŇĂ bĎŇlĘBĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ
É’obŇyĎ ìŔtŇĘ yb
ăŇĄ BĘ ÉrtŇĎ oehČ=lJĎ hŇyĎęhĎwĘ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ yx
¡Ă yS
Ă mĘ=ynĲĄpŇĘ lĂ
twxtVhl
.’y‘gb =llj
ĲČ ty n"b ,’"b Nk v.25 .w"dw ’"d Nkw ’lm MyrĂybĂ‘ĞmČ ’"s v.24 .’lm NCbJĘS
Ę yĂ ’"s v.22
.‘"t Nk ynĎpĎlĘ l"Y v.29 .‘"t Nk Myd
¡ĂbĎ‘Ğ Myr¿Ymb l"Y v.27 .s"tw ‘"t ,+rt Nk hŁlgĘnĂ l"Y v.27
l"Y v.33 .‘"t Nk oSpĘnČ l"Y v.33 .‘"t Nk wynĎy‘Ą l"Y v.33 .’y‘gb wklhtĘĲyĂ n"b ,’"b Nk v.30
.‘"t Nk MyVn’ brĆxĆBĘ
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3. 1–17

=l’Ć ’n
ËĎ ynĂ¿xĄ pĎŇsĘ rmČę’ĎwĘ MxĆĳlĎ =rJČkŇĂ wĘ PŇsĆ¡JĆ tŇrČogŇ¿ ’ĞĲlČ olŔ tŇwăŁxĞêĲČS
Ę hĂlĘ
l’
ËĄ CmS
Ę r‘ČeÌČhČwĘ
: MxĆĲlĎ =tŇjČ lk
ŁŇ¿ ’ĹĲlĆ tŇoe¡hĚJĘhČ tŇ¿xČ ’Č g
MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ ÉrqĎyĎ hŇąĎh
y Ď hoĎęhyĘ=rbČŇdĘŇC yl
ĳĂ ‘Ą ynăĄpŇĘ lĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć tŇr¿ĄS
Ď mĘ
bŇăkĄŇ S
Ł yl
¡Ă ‘ĄwĘ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉyhĂyĘwČĲ
: ZrĲĎpŇĘ nĂ Noz¡xĎ Ny’¿Ą 2
MrĆT
ăĆ ÉMyhĂŁl’Ĺ rnąĄwĘ : tŇo’ĲrĘlĂ lk
¡ČŇ Cy âl¿ tŇohŔkĄŇ CQx
ăĄ hĄ Éwnřy‘w omĳq
Ł mĘBĂ 3
: MyhĲĂŁl’Ĺ Nor¿’Ğ MS
¡Ď =rS
Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ lk
ăČŇ yhĄBĘ bŇĳĄkŇ S
Ł l’
¡Ą CmS
Ę C hŇBĆŔkŇĘ yĂ
ZrĎIăĎwČ : ynĂĲeĄ hĂ rmĆ’ŇI¿ŁwČ l’
¡Ą CmS
Ę =l’Ć hoËĎhyĘ ’rÌĎqĘIĂwČ
4, 5
bŇCS
ă ytŇĂ ’Ňr¡ĎqĎ=âlĲ rmĆ’ŇI¿ŁwČ yQĂŔ tŇĎ ’ŇrăĎqĎ=yJĲĂ ÉynĂnĘhĂ rmĆ’ŇŁIąwČ ylĂę‘Ą=l’Ć
É l’ĄCmS
Ę MqĎąĎwČ
I ů l’ĄCmS
Ę Èdo‘ ’ră
Ł qĘ hoĎęhyĘ PŇsĆŁIăwČ : bŇJĲĎS
Ę IĂwČ ëŇlĆ¡ĄwČ
I bŇĳĎkŇ S
Ę 6
ytŇĂ ’Ňr¿ĎqĎ=âlĲ rmĆ’ŇŁIËwČ yl
ĳĂ tŇĎ ’Ňr¡ĎqĎ yJ
¿Ă ynĂŔnĘhĂ rmĆ’ŇIăŁwČ ylĂŔ‘Ą=l’Ć ëŇlĆăĄwČ
I
hŇ¿ĆlGĎyĂ MrĆT
ËĆwĘ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć ‘dăČŇyĎ MrĆT
¡Ć l’ĄěCmS
Ę C : bŇkĲĎŇS
Ę bŇCS
¿ yn¡ĂbŇĘ 7
ÉMqĎIĎÄwČ ůtyS
Ă lĂè
Ę BČ È l’ĄCmS
Ę =’rĲ
Ł qĘ ho¿ĎhyĘ PŇsĆŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ=rbČŇDĘ wyl
¡Ď ’Ą 8
ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă ylĂŔ‘Ą NbĆŇăIĎwČ yl
ĳĂ tŇĎ ’Ňr¡ĎqĎ yJ
¿Ă ynĂŔnĘhĂ rmĆ’ŇIăŁwČ ylĂŔ‘Ą=l’Ć ëŇlĆăĄwČ
I
’răĎqĘyĂ=M’Ă ÉhyĎhĎwĘ ůbkĎŇS
Ę ëŇăĄl È l’ĄCmS
Ę lĂ yl
ăĂ ‘Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ : r‘ČeĲĎlČ ’r¿Ąq
Ł 9
bŇ¡JČ S
Ę IĂwČ l’ĄŔCmS
Ę ëŇlĆăĄwČ
I ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č ‘Čm
¡Ą S
Ł yJ
¿Ă hoĎŔhyĘ rB
ăĄ DČ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ ìŇylĆŔ’Ą
ű l’
ăĄ CmS
Ę M‘Čp
¡ČŇ BĘ=M‘ČpĲČŇkŇĘ ’r¿ĎqĘIĂwČ bŇ~ČŔyČtŇĘ IĂwČ ÉhoĎhyĘ ’b
Ł ąŇ IĎwČ : omĲoqmĘBĂ 10
: ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č ‘Čm
¡Ą S
Ł yJ
¿Ă rBĄŔDČ É l’ĄCmS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ l’
ĳĄ CmS
Ę
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ rb
¡ĎŇ dĎŇ hŇ¿W
Ć ‘Ł yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ hŇÌĄh
e Ă l’ĄŔCmS
Ę =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
11
MyqăĂ’Ď É’ChhČ MoIąBČ : wynĲĎzĘ’Ď yê
¿ĄS
Ę hŇnĎyQ
¡Ć YĂêĘ o‘ŔmĘS
Ł ă =lJĎ ÉrS
Ć ’Ğ 12
yêĂdĘŇGăČhĂwĘ : hŇĲQĄ kČŇwĘ lx
¡Ą hĎ otŇĳ yBĄ=l’Ć yêĂrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą ylĂŔ‘Ą=l’Ć 13
=yJĲĂ ‘dČęyĎ=rS
Ć ’Ğ NwăŁ‘ĞB
ĲČ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č otŇ¡ yBĄ=tŇ’Ć ynËĂ’Ğ Tp
¿ĄŇ S
Ł =yJĲĂ olŔ
yl
ĳĂ ‘Ą tŇyb
ăŇĄ lĘ yêĂ‘Ę¡BČ S
Ę nĂ Nk
¿ĄŇ lĎwĘ : MB
ĲĎ hŇ¡hĎ kŇĂ âl¿wĘ wynĎŔBĎ ÉMhĆřlĎ Myl
ąĂ lĘqĲČmĘ 14
bŇąJČ S
Ę IĂwČ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č hŇ¡xĎ nĘmĂbŇĘ C xbČŇ¿ĆB
z Ę yl
ËĂ ‘Ą=tŇyB
ĲĄ NwŁÌ‘Ğ rjÂĄ JČtŇĘ yĂ=M’Ă 15
l’
ăĄ CmS
Ę C hoĳĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇotŇă lĘDČ=tŇ’Ć xê
¡Č pŇĘ IĂwČ śrqĆŁBŔhČ=dŇ‘Č É l’ĄCmS
Ę
l’ĄŔCmS
Ę =tŇ’Ćř ÉylĂ‘Ą ’rąĎqĘIĂwČ : ylĲĂ‘Ą=l’Ć hŇ¡’Ď rĘUČhČ=tŇ’Ć dŇyG¿ĂhČmĲĄ ’rĄŔyĎ 16
rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ hŇąmĎ rmĆ’ŇŁIęwČ : ynĂĲeĄ hĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ ynĳĂBĘ l’
ăĄ CmS
Ę rmĆ’ŇI¡ŁwČ 17
rbd

’l’ ol yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.13 .yrq wynĎy‘ĄwĘ ,bytk ony‘ĄwĘ v.2 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .g
’"s v.16 .‘"t Nk rqĆB
Ł BČ MJĄS
Ę IČwČ rqbh l"Y v.15 .z"k b"k twmV Nyy‘ ,MyhĂŁl’
Ĺ ‘"tb .bwtkh hnykV
.b"ydw b"d ,’"d Nkw =l’Ć
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hŇŁkŇă wĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ ìąŇQĘ=hŇW
Ć ‘ĞyĲČ hŇJ
Łă yeĂĳUĆ mĂ dŇ¡xĄ kČŇtŇĘ ’n
¿Ď=l’Č ìŇylĆŔ’Ą rB
ăĆ DĂ
: ìŇyl
ĲĆ ’Ą rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ rb
¡ĎŇ DĎhČ=lJĎmĂ rbĎŔDĎ ÉyeĂUĆÄmĂ dŇąxĄ kČŇêĘ=M’Ă PŇysĂŔoy
18 rm
Čě ’ŇIŁwČ CeU
ĳĆ mĂ dŇ¡xĄ kŇĂ âl¿wĘ MyrĂŔbĎŇDĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć É l’ĄCmS
Ę olą=dŇGĆIČwČ
19 l’
ĳĄ CmS
Ę lD¡ČgŇĘ IĂwČ
: hŇW
ĲĆ ‘ĞyĲČ wn¡řy‘b bŇoF¿hČ ’ChŔ hoăĎhyĘ
20 =lJ
Ď É‘dČŇIÄĄwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ wyr¡ĎbĎŇDĘ=lJĎmĂ lyj
¿Ă hĂ=âlĲwĘ oUŔ‘Ă hŇăyĎhĎ ÉhoĎhywĲČ
: hoĲĎhyl
ĲČ ’yb
¡ŇĂ nĎlĘ l’ĄŔCmS
Ę Nm
ăĎ ’ĹĲnĆ =yJĂ ‘bČŇĳS
Ď r’
ăĄ BĘ=dŇ‘ČwĘ ND¡ĎmĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
21 =l’
Ć hoÌĎhyĘ hŇlĎÄgŇĘ nĂ=yJĲĂ hŇŁlĳS
Ăř bŇĘ hŇŁ’ărĎřhĲĄlĘ ho¡ĎhyĘ PŇsĆI¿ŁwČ
d l’
¡Ą CmS
Ę =rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: hoĲĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇBĂř ol¡S
Ă BĘ l’
ËĄ CmS
Ę
MyêÁĂ S
Ę lĂjĘ tŇ’ŇrČÄqĘlĂ ž l’ĄrĎW
Ę yĂ ’Y
ăĄ IĄwČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘ
2 Ck
Ä rĘ‘ČIĲČwČ : qp
ĲĄŇ ’Ğb
ĲČŇ Cn¿xĎ Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ C rzĆ‘ĄŔhĎ NbĆŇă’Ć hĎ=l‘Č ÉCnxĞIĲČwČĲ hŇmĎęxĎlĘUĂlČ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ PŇgĆŇ¿eĎIĂwČ hŇmĎŔxĎlĘUĂhČ ÉSF
Ł êĂwČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇ’ŇrăČqĘlĂ MyêÁĂ S
Ę lĂpŇĘ
: Sy’ĲĂ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ČB
¿Č rĘ’ČJĘ hŇdŔĆv
Ď BČ ÉhkĎŇrĎ‘ĞUĲČbČŇ CJąIČřwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄpŇĘ lĂ
3 ho
ËĎhyĘ Cnp
ÌĎŇ gĎŇnĘ hŇUĎăĎl l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄqĘzĂ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ ůhnĆxĞUĲČhĲČ=l’Ć ÈM‘ĎhĎ ’b
Ł ăŇ IĎwČ
hoĎŔhyĘ tŇyrăĂBĘ ÉNor’Ğ=tŇ’Ć hŇŁlęè
Ă mřĂ Cnyl
ăĄ ’Ą hŇÌxĎ qĘnĂ Myê
ĳĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄpŇĘ lĂ MoI¡hČ
4 C’
ăW
Ę IĂwČ hŇŁlŔS
Ăř ÉM‘ĎhĎ xl
ąČ S
Ę IĂwČ : Cnřyb
ĲĄŇ yĘ’
Ł Ĳ PŇ¿JČ mĂ Cn‘¡ĄS
Ă yĲŁwĘ CnBĄŔrĘqĂbŇĘ ’b
Ł ăŇ yĎwĘ
ynăĄS
Ę MS
ĎÂ wĘ Myb
ĳŇĂ rĚJĘhČ bŇăS
Ą Ły tŇo’¡bĎŇYĘ hoËĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ NorÌ’Ğ tŇă’Ą Mè
Ďę mĂ
5 ’ob
Ä JĘ yhęĂ yĘwČ : sxĲĎnĘypĲŇĂ C yn¡ĂpŇĘ xĎ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyrăĂBĘ ÉNor’Ğ=M‘Ă ylĂę‘Ą=ynĲĄbŇĘ
hŇĳĎlodŇgŇĘ hŇ‘ăĎCrêĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇ C‘r¿ĂIĎwČ hŇnĆŔxĞUĲČhĲČ=l’Ć ÉhoĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Norą’Ğ
6 Cr
Ŕ mĘ’ŇIăŁwČ hŇ‘ĎŔCrêĘhČ loqă=tŇ’Ć ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ C‘ąmĘS
Ę IĂwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ Mh
Ł ¡ êĄwČ
yJĂť C‘ŔdĘŇăIĄwČ MyrĳĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ hŇăĄx
n Ğ mĲČBĘ tŇ’ŇEŁ¡hČ hŇËĎlodŇGĘhČ hŇ‘ÌĎCrêĘhČ loqă hŇmĆţ
7 ’B
¿Ď CrŔmĘ’ĲĎ yJ
ăĂ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘhČ ÉC’rĘIĲĂwČ : hŇĲnĆ xĞUĲČhĲČ=l’Ć ’B
¡Ď hoĎŔhyĘ Noră’Ğ
lom¿tŇĘ ’Ć tŇ’ŇŁz¡JĎ hŇt
ËŇĎ yĘhĲĎ âl¿ yJ
ăĂ CnlĎŔ yo’ă ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ hŇĳĆx
n Ğ UĲČhĲČ=l’Ć Myh
¡Ă Łl’Ĺ
8 h
Ň QĆÌ’Ą hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂyDĂ’ČhĲĎ Myh
¿Ă Łl’ĹhĲĎ dŇËIČmĂ CnlĄŔy~ĂyČ ym
ăĂ CnlĎŔ yo’ă : MS
Ł Ĳ lĘS
Ă
9 Cq
ÂEĘxČtŇĘ hĲĂ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ hŇ¡JĎ mČ=lkĎŇBĘ MyĂrËČYĘmĂ=tŇ’Ć MyJÌĂUČhČ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ Mh
ăĄ
Mk
ĳĆŇ lĎ Cd¡ŇbŇĘ ‘ĲĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ MyrĂŔbŇĘ ‘ĂĲlĎ CdăŇbŇĘ ‘ČêĲČ NjĆť MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ ÉMyS
Ă nĎ’ĞĲlČ CyąhĘwĲĂ
Mtyyhw
.yrq o’rĎhĄlĘ v.21 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ ’"sb ,yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.18
,‘"t Nk CJIĚwČ l"Y v.2 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .d .’"d Nkw rbČdĘJĂ ’"s v.21 .yrq olS
Ă bĘ v.21
.yrq olè
Ă v.4 .b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw Cnb
Ą yĘ’
Ł ’"s v.3 .yrq olè
Ă mĂ v.3 .r"tw s"t
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4. 10–5. 2

É l’ĄrĎW
Ę yĂ PŇgĆŇąeĎIĂwČ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ CmăxĞĲQĎ IĂwČ : MêĲĆmĘxČlĘnĂwĘ MyS
¡Ă nĎ’ĞĲlČ Mt
¿ŇĆ yyĂhĘwĲĂ 10
l’ĄŔrĎW
Ę IĂmĂ É lj
Ł IĂwČ dŇŁ’ĳmĘ hŇăĎlodŇGĘ hŇ¡JĎ UČhČ yh
¿Ă êĘwČ wylĎŔhĎŁ’ĲlĘ Sy’
ăĂ ÉCsnĚÄIĎwČ
CtŇmĄŔ ÉylĂ‘Ą=ynĲĄbŇĘ ynąĄS
Ę C xqĳĎlĘnĂ Myh
¡Ă Łl’Ĺ Nor¿’ĞwĲČ : ylĲĂgŇĘ rČ PŇlĆ¡’Ć MyS
¿Ă ŁlS
Ę 11
MoIăBČ hŇŁl¡S
Ăř ’b
Ł ¿Ň IĎwČ hŇkĎŔrĎ‘ĞUăČhČmĲĄ ÉNmĂyĎnĘBĂ=Sy’ĲĂ ZrĎIąĎwČ : sxĲĎnĘypĲŇĂ C yn¡ĂpŇĘ xĎ 12
ylĂ‘Ąţ hŇăĄh
e Ă wĘ ’obęIĎwČ : oSĲ’Ňr
Ł =l‘Č hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞwĲČ My‘ŔĂ rĚqĘ wyDăĎmČC ’ChĳhČ 13
Noră’Ğ l‘¡Č dŇrĄŔxĎ ÉoBlĂ hŇąĎh
y Ď =yJĲĂ hŇjĆŔYČmĘ ÉërĆDÄĆ Křy¿ ’iĄÁJĂhČ=l‘Č bŇS
ĄÄ yŁ
‘m
ąČ S
Ę IĂwČ : ry‘ĲĂhĎ=lJĎ q‘¡ČzĘêĂwČ ry‘ŔĂ BĎ dŇyGăĂhČlĘ ’BĎť Sy’ęĂ hĎwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ 14
rhČŔmĂ Sy’
ăĂ hĎwĘ hŇĳĆh
E Č Nom¡hĎhĲĆ loq¿ hŇËmĆ rmĆ’ŇŁIěwČ hŇqĎŔ‘Ď~ĘhČ loqă=tŇ’Ć ÉylĂ‘Ą
âl¿wĘ hŇmĎřqĎŔ wynăĎy‘ĄwĘ hŇĳĎS
n Ď hŇ¡Ćm
nŁ S
Ę C My‘¿ĂS
Ę êĂ=NBĆ ylĂě‘ĄwĘ : ylĲĂ‘ĄlĘ dŇ¿GĄIČwČ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ 15
hŇkĎŔrĎ‘ĞUĲČhČ=NmĂ ’B
ăĎ hČ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ ylĂę‘Ą=l’Ć Sy’ÁĂ hĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ : tŇo’ĲrĘlĂ lokŇ¡ yĎ 16
N‘ČIČÄwČ : ynĲĂBĘ rb
¡ĎŇ DĎhČ hŇ¿yĎhĎ=hŇmĲĆ rmĆ’ŇIËŁwČ MoIĳhČ yêĂsĘăČn hŇ¡kĎŇ rĎ‘ĞUĲČhČ=NmĂ yněĂ ’ĞwĲČ 17
hŇ¡ĎlodŇgŇĘ hŇ¿pĎŇ GĄmČ Mg
ËČŇ wĘ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄpŇĘ lĂř É l’ĄrĎW
Ę yĂ sn
ąĎ rmĆ’ŇŁIęwČ rv
ĄÁ bČŇmĘhĲČ
Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nor¿’ĞwĲČ sxĎŔnĘyp
ăŇĂ C ÉynĂpŇĘ xĎ CtŇmĄę ìŇynĆÁbĎŇ ynĄÄS
Ę =MgČŇwĘ M‘ĳĎbĎŇ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ
lj
Łă IĂwČ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ’Ć ű orăyJĂzĘhČJřĘ yhÂĂ yĘwČ
: hŇxĎqĲĎlĘnĂ 18
ÉoêqĘrČpŇĘ mČ rb
ąŇĄ è
Ď êĂwČ r‘Čè
Čę hČ dŇyăČ ű dŇ‘ăČBĘ tŇyeÁĂ rČx
Ł Ä ’Ğ ’iĄJĂhČţ=l‘ČmĲĄ
My‘¿ĂBĎrĘ’Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Tp
¿ČŇ S
Ď ’ChËwĘ dŇb
ĳŇĄ kĎŇwĘ Sy’
¡Ă hĎ Nq¿ĄzĎ=yJĲĂ tŇŁmŔIĎwČ
hŇ‘ĎŔCmè
Ę hČ=tŇ’Ć ‘m
ăČ S
Ę êĂwČ ůtlČlĎ hŇrăĎhĎ ÈsxĎnĘyjĲĂ=tŇS
Ć ’ĲĄ otŇă QĎkČŇwĘ : hŇĲnĎ S
Ď 19
dŇlĆêŔĄ wČ ‘răČkŇĘ êĂwČ HS
ĳĎ y’ĂwĘ hĎym
¡Ă xĎ tŇ¿mĄ C MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Noră’Ğ ÉxqČQĎhĂ=l’Ć
hĎylĆŔ‘Ď tŇobăŇ~ĎeĂhČ ÉhnĎrĘBĄÄdČŇêĘwČ HtęĎ Cm tŇ‘řăĄkŇĘ C : hĎyrĲĆYĂ hĎyl
¡Ć ‘Ď CkŇ¿ pŇĘ hĆĲnĆ =yJĂ 20
’răĎqĘêĂwČ : HB
ĲĎ lĂ hŇtŇĎ ¿S
Ď =âlwĘ hŇt
¡ŇĎ nĘ‘ĲĎ âl¿wĘ êĘdĘŇĳlĎ yĎ Nb
ăĄŇ yJ
ăĂ y’
¡Ă rĘyêĲĂ=l’Č 21
Noră’Ğ ÉxqČQĎhĂ=l’Ć l’
ĳĄ rĎW
Ę IĂmĂ dŇob¡ŇkĎŇ hŇ¿ĎlGĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉdobŇkĎŇ y’
¿Ă r‘ČeČęlČ
yJ
¿Ă l’
ĳĄ rĎW
Ę IĂmĂ dŇob¡ŇkĎŇ hŇ¿ĎlGĎ rmĆ’ŇŁêěwČ : HS
ĲĎ y’ĂwĘ hĎym
¡Ă xĎř=l’ĆwĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ 22
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ xq¡ČlĘnĂ
rzĆ‘¡ĆhĎ NbĆŇ¿’Ć mĄ Ch’
ËĚ bŇĂ yĘwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ tŇ¡’Ą CxŔqĘĲlĎ ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ C h
otŇ¡ ’
Ł C’yb
¿ŇĂ IĎwČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ’Ć ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ CxąqĘIĂwČ : hŇdĎŇoDĲS
Ę ’Č 2
tyb
,+rt Nkw dyČ=l‘Č w’ dyČlĘ l"Yw ,’"ydw b"d Nkw yrqw bytk dyČ ’"sb ,yrq dyČ ,bytk ëyČ v.13 .yrq olè
Ă v.12
,b"yd Nkw ynĄjĘmĂ ’"s v.17 .yrq CmqĎ ,bytk hmĎqĎ y’xndml ,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.15 .s"tw ‘"t
.r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw t‘ĄbĘC ’"s v.20 .w"dw b"d ,’"d Nkw oryJĂzĘhČBĘ ’"s v.18 .s"tw ‘"t
.T"y qwsp Nyy‘ : hymx tm
¿ĄC ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw tm
¿Ą=l’w ’"s v.21
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śtŇrĎŔxĽU
ăĎ mĲĂ ÉMydĂŇoDS
Ę ’Č CmJ
ąĂ S
Ę IČwČ : NogŇĲ DĎ lYĆ¿’Ą otŇ¡ ’
Ł CgŇy~
¿Ă IČwČ NogĳŇDĎ tŇyB
ăĄ
NogŔDĎ=tŇ’Ć ÉCxqĘIĂwČ hoĳĎhyĘ Noră’Ğ yn¡ĄpŇĘ lĂ hŇYĎrĘ’ČŔ ÉwynĎpĎŇlĘř lp
ąĄŇ nŁ NogędĎŇ hŇăĄh
e Ă wĘ
4 lp
ąĄŇ nŁ NogędĎŇ hŇăĄh
e Ă wĘ ůtrĎxĽUĲĎmĲĂ ÈrqĆB
Ł bČŇ CmJ
ăĂ S
Ę IČwČ : omĲoqmĘlĂ otŇ¡ ’
Ł CbŇS
¿Ă IĎwČ
wydĎęyĎ tŇojăJČ ű yê
ăĄS
Ę C NogÁDĎ S’ŇŁrÄwĘ hoĳĎhyĘ Noră’Ğ yn¡ĄpŇĘ lĂ hŇYĎrĘ’ČŔ ÉwynĎpĎŇlĘř
5 žCk
Ň rĘdĘŇyĂ=âlĲ NJĄÃ=l‘Č : wyl
ĲĎ ‘Ď r’
¿Č S
Ę nĂ NogŇ¡ DĎ qr¿Č NêŔĎ pŇĘ UĂhČ=l’Ć ÉtotŇrĚJĘ
dŇoDĳS
Ę ’ČBĘ NogŇ¡ DĎ Nê
¿Č pŇĘ mĂ=l‘Č NogËŇDĎ=tŇyB
ĲĄ My’
ÌĂ BĎhČ=lkĎŇwĘ NogÁdĎŇ ynĄÄhĞŁkŇĲ
6 Myd
¡ĂŇoDS
Ę ’ČhĲĎ=l’Ć hoËĎhyĘ=dŇyČ dŇÌBČ kŇĘ êĂwČ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č
7 C’
¿ rĘIĂwČ : hĎyl
ĲĆ CbŇGĘ=tŇ’ĆwĘ dŇoD¡S
Ę ’Č=tŇ’Ć MylŔpř‘b ÉMtŇĎ ’
Ł ëŇąČwČ
I MU
ĳĄ S
Ă yĘwČ
CnUĎŔ‘Ă É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ NorÄ’Ğ bŇS
ĄÂ yĄ=âlĲ CręmĘ’ĲĎwĘ Nk
ĳĄŇ =yJĂ dŇoD¡S
Ę ’Č=yS
ĲĄ nĘ’Č
8 =t
Ň ’Ć žCpŇsĘ’ČIĲČwČ CxÃlĘřS
Ę IĂwČĲ : CnyhĲĄŁl’Ĺ NogŇ¿ DĎ l‘¡ČwĘ CnylĄŔ‘Ď ÉodŇyĎ hŇt
ąŇĎ S
Ę qĲĎ=yJĂ
yh
ăĄŁl’Ĺ ÉNor’ĞĲlČ hŇW
Ćę ‘ĞeĲČ=hŇmČ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ MhĆęylĄ’Ğ MyêÁĂ S
Ę lĂpŇĘ ynĄÄrĘsČ=lJĎ
Nor¡’Ğ=tŇ’Ć CBiĄěIČwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Nor¡’Ğ bŇŁiŔyĂ tŇăGČ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
9 yh
ÄĂ êĘwČ otę’
Ł CBs
ăČ hĄ ű yrăĄxĞ’ĲČ yhÂĂ yĘwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ
ry‘ŔĂ hĎ yS
ăĄ nĘ’Č=tŇ’Ć ÉëIČwČ dŇŁ’ŔmĘ hŇăĎlodŇGĘ ÉhmĎChmĘ Éry‘ĂBĎ ű hoąĎhyĘ=dŇyČ
10 Nor¿’
Ğ =tŇ’Ć CxËQĘS
Č yĘwĲČ : MylĲpř‘ Mh
¡Ć lĎ Cr¿tŇĘ v
ĲĎ IĂwČ lodŇĳGĎ=dŇ‘ČwĘ NT
Ł ¡ uĎmĂ
CqÄ‘ĞzĘIĂwČ NorŔqĘ‘Ć ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ Norą’Ğ ’obÄJĘ yhęĂ yĘwČ NorĳqĘ‘Ć Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ
ynĂt
¡ŇĄ ymĂhĞĲlČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉNor’Ğ=tŇ’Ć ÉylČ’Ą CBs
ąČ hĄ rm
Ł ę ’ŇlĄ MynÁĂ r
Ł qĘ‘ĆhĲĎ
11 ÉCrm
Ę ’ŇIĲŁwČ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄrĘsČ=lJĎ=tŇ’Ć CpÁsĘ’ČIĲČwČ CxÄlĘS
Ę IĂwČ : yUĲĂ‘Č=tŇ’ĆwĘ
yt¡ĂŇ’
Ł tŇym
¿Ă yĎ=âlĲwĘ omŔoqmĘlĂ bŇŁS
ă yĎwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ NorÄ’Ğ=tŇ’Ć CxÂQĘS
Č
dŇy¿Č dŇŁ’ËmĘ hŇd¿ĎŇbŇĘ JĲĎ ry‘ŔĂ hĎ=lkĎŇBĘ ÉtwĆmÄĎ =tŇmČChĲmĘ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎ=yJĂ yU
ĳĂ ‘Č=tŇ’ĆwĘ
12 l‘
Čê
ËČ wČ Mylĳpř‘b CJ¡hĚ CtŇmĄŔ=âl rS
ăĆ ’Ğ ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎwĘ : MS
ĲĎ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ
w hŇd¿ŇĄW
Ę BĂ hoËĎhyĘ=NorĲ’Ğ yh
ÌĂ yĘwČ
: MyĂmĲĎè
Ď hČ ry‘¡ĂhĎ tŇ‘¿ČwĘS
Č
2 ÉMym
Ă sĘŁuĲlČwĘ MynąĂhĞŁJĲlČ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ C’ărĘqĘIĂwČ : MyS
ĲĂ dĎŇxĽ hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ
: omĲoqmĘlĂ Cex
¿Ć QĘS
Č nĘ hŇ¡UĆ BČ Cn‘ěĚdĂŇohĲ hoĳĎhyĘ Noră’ĞĲlČ hŇ¡W
Ć ‘ĞeĲČ=hŇmČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
3 Éot
Ň’
Ł CxąQĘS
Č êĘ=l’Čř É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ NorÄ’Ğ=tŇ’Ć śMyxÂĂ QĘS
Č mĘ=M’ĲĂ CręmĘ’ŇIĲŁwČ
3

Mqyr

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw wynĎjĎ=l‘Č l"Y v.3 .‘"t Nk +wgw hnhw C’rĘIĂwČ NogDĎ C’b
Ł IĎwČ trxmm l"Y v.3 .h
wxlVIĂwČ n"b ,’"b Nk v.8 .yrq MyrĂx
Ł FĘBČ ,bytk MylĂpĎ‘ĽB
ĲĎ v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw wynĎjĎ=l‘Č l"Y v.4
MyrĂx
Ł FĘBČ ,bytk MylĂpĎ‘ĽB
ĲĎ v.12 .yrq MyrĂx
Ł TĘ ,bytk MylĂpĎ‘Ľ v.9 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9 .’y‘g ’lb
.’y‘gb =l’
ĲČ n"b ,’"b Nk v.3 .s"tw ‘"t ,+rt Nk MêĆ’Č MyxlVm l"Y v.3 .w .yrq
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6. 4–15

hŇUĎËĎl MkĆŔlĎ ‘dăČŇonwĘ ÉC’pŇĘ rĲĎêĄ z’
ąĎ MS
ĳĎ ’Ď ol¡ CbŇyS
ËĂ êĎ bŇ¿S
Ą hĎ=yJĲĂ MqĎŔyrĄ
CręmĘ’ŇIĲŁwČ ůol bŇyS
ăĂ nĎ rS
ăĆ ’Ğ ÈMS
Ď ’ĎhĲĎ hŇm
ăĎ CręmĘ’ŇIĲŁwČ : MJ
ĲĆ mĂ od¡ŇyĎ rCs¿tŇĎ =âlĲ
bŇĳhĎ zĎ yrăĄBĘkŇĘ ‘Č hŇ¡è
Ď mĂxĞwĲČ bŇhĎŔzĎ ylăpř‘ Éhè
Ď mĂxĞ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄrĘsČ ÉrjČsĘmĂ
MkÁyřlp‘ ymĄÄlĘYČ žMtŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ ynĄrĘsČlĘC MQ
¡Ďř kĚŇlĘ tŇËxČ ’Č hŇ¿pĎŇ GĄmČ=yJĲĂ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’ŇĲlĄ Mê
ËĆtŇČ nĘC ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉMtŇĂ yxĂS
Ę UČhČ MkĆęyrĄBĘkŇĘ ‘Č ym
ăĄ lĘYČwĘ
l‘¿ČmĄC Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ l‘¿ČmĄC MkĆŔylĄ‘ĞmĲĄ ÉodŇyĎ=tŇ’Ć lqąĄyĎ ylČęC’ dŇobĳŇJĎ
MyĂr¿ČYĘmĂ CdŇËBĘJĂ rS
ÌĆ ’ĞJĲČ MkĆŔbŇĘ bČŇlĘ=tŇ’Ć ÉCdŇBĘkČŇtŇĘ hŇUĎąĎlwĘ : Mk
ĲĆŇ YĘrĘ’Č
: CkŇĲlĄ IĄwČ MCx¡QĘS
Č yĘwČ MhĆŔBĎ lQ
ăĄ ‘ČtŇĘ hĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ É’olhĞ MB
ĳĎ lĂ=tŇ’Ć hŇŁ‘¡rĘpČŇC
rS
ËĆ ’Ğ tŇolŔ‘Ď ÉtorpĎŇ yê
ąĄS
Ę C tŇxĎŔ’Ć ÉhS
Ď dĎŇxĞ hŇąĎlgĎŇ‘Ğ CWÁ‘ĞwĲČ CxÄqĘ hŇêęĎ ‘ČwĘ
Mt
ÌŇĆ ŁbŇyS
ĲĄ hĞwĲČ hŇlĎŔgĎŇ‘ĞB
ĲĎ ÉtorjĎhČ=tŇ’Ć Mê
ąĆrĘsČ’ĞwĲČ l‘Ł ĳ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ hŇ¿Ďl‘Ď=âlĲ
Mê
ąĆ tŇČ nĘC hoĎęhyĘ Noră’Ğ=tŇ’Ć MêÂĆ xĘqČlĘC : hŇtŇĎ yĘB
ĲĎ hČ Mh
¡Ć yrĄxĞ’ĲČmĄ Mh
ËĆ ynĄBĘ
MS
ĎŔ ’Ď Éol Mt
¿ŇĆ ŁbŇS
ĲĄ hĞ rS
ĆÄ ’Ğ bŇhĎęEĎhČ yl
ăĄ JĘ ű tŇă’Ą wĘ hŇlĎŔgĎŇ‘ĞhăĎ=l’Ć ÉotŇ’
Ł
ëŇrĆDÄĆ=M’Ă MtęĆ y’ĂrĘC : ëŇĲlĎ hĎwĘ otŇ¡ ’
Ł Mê
¿ĆxĘQČS
Ă wĘ oDĳ~ĂmĂ zG
¡ČrĘ’Čb
ĲĎŇ CmyW
¿Ă êĎ
hŇ¡ĎlodŇGĘhČ hŇ‘¿ĎrĎhĲĎÍtŇ’Ć CnlĎŔ hŇW
Ď ‘ăĎ ’Chť SmĆS
ĆŔ tŇyB
ăĄ ÉhlĆ‘ĞyĲČ oląCbŇGĘ
hŇyĎh¿Ď ’Ch¡ hŇr¿ĆqĘmĂ CnBĎŔ hŇ‘ĎgŇĘ ănĎ ÉodŇyĎ âlą yJ
ăĂ ÉCn‘ĘdČÄyĎwĘ âlę=M’ĂwĘ tŇ’ŇŁEĳhČ
MCr¡sĘ’ČIĲČwČ tŇolŔ‘Ď ÉtorpĎŇ yê
ąĄS
Ę CxęqĘIĂwČ NJĄŔ ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ CW
ą ‘ĞIĲČwČ : Cnl
ĲĎ
=l’Ć ho¡ĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ’Ć CmW
ËĂ IĎwČ : tŇyĂB
ĲĎ bČŇ Cl¿JĎ Mh
¡Ć ynĄBĘ=tŇ’ĆwĘ hŇĳĎlgĎŇ‘ĞB
ĲĎ
: MhĲĆyrĄřŁxĲTĘ ym
¿Ą lĘYČ tŇ¡’Ą wĘ bŇhĎŔEĎhČ yrăĄBĘkŇĘ ‘Č Ét’ĄwĘ zGČęrĘ’ČhĲĎ tŇă’Ą wĘ hŇĳĎlgĎŇ‘ĞhĲĎ
tŇxČę’Č hŇăĎQsĂmĘBĂ SmĆS
ĆŔ tŇyB
ăĄ ÉërĆDÄĆ=l‘Č ëŇrĆDęĆBČ tŇorÁjĎhČ hŇnĎrĘè
ČÄ IĂwČ
Myk
ăŇĂ lĘŁhĲ ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ ynąĄrĘsČwĘ lwř’Ňm
Łĳ W
Ę C Nym
ăĂ yĎ Crs
¡Ď =âlwĘ o‘ŔgĎŇwĘ ÉëŁlhĎ CkąŇlĘhĲĎ
MyF
¡Ă xĂ=ryYĲĂqĘ Myr¿ĂYĘq
Ł Ĳ SmĆS
ĆŔ tŇyb
ăŇĄ C : SmĆS
ĲĎ tŇyB
¿Ą lCb¡ŇGĘ=dŇ‘Č MhĆŔyrĄxĞ’ĲČ
: tŇo’řĲ rĘlĂ Cx¡mĘW
Ę IĂwĲČ NorŔ’ĎăhĎ =tŇ’Ć ÉC’rĘIĂwČ MhĆęynĄy‘ĲĄ=tŇ’Ć C’ăW
Ę IĂwČ qmĆ‘ĳĄBĎ
MS
¡Ď wĘ MS
ĎŔ dŇŁmă‘ĞêĲČwČ ÉyS
Ă mĘè
Ă hČ=tŇyB
ĲĄ ‘ČS
ąĚ ohyĘ hŇdÄĄW
Ę =l’Ć hŇ’ĎBĎţ hŇlĎÃgĎŇ‘ĞhĲĎwĘ
hŇ¡Ďl‘Ł Cl¿‘ĹhĲĆ tŇorŔjĎhČ=tŇ’ĆÄwĘ hŇlĎŔgĎŇ‘ĞhĲĎ yYăĄ‘Ğ=tŇ’Ć ÉC‘uĘbČŇyĘwĲČ hŇĳĎlodŇGĘ NbĆŇă’Ć
: hoĲĎhyl
ĲČ
=rS
Ć ’Ğ Éoê’Ă=rS
Ć ’Ğ zG
ąČrĘ’ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ hoĎęhyĘ Noră’Ğ=tŇ’Ć ű CdŇyrăĂoh MIĂÂwĂlĘhĲČwĘ
wb
MkĆQĘk
Ě lĘ ,bytk MQĎk
Ě lĘ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"yd Nkw MkĆQĘk
Ě lĘ ’"s v.4 .yrq yrĄx
Ł TĘ ,bytk ylĄpĘ‘Ď v.4
’"s v.11 .w"dw b"d ,’"d Nkw h‘rh=lJĎ=t’ ’"s v.9 .yrq MkĆyrĄx
Ł TĘ ,bytk MkĆylĄpĘ‘Ď v.5 .yrq
.+g T"y MyTpV Nyy‘ : ‘"t Nk ot’rĎqĘlĂ l"Y v.13 .yrq l’m
ŁW
Ę C v.12 .yrq MhĆyrĄx
Ł T ,bytk MhĆylĄpĘ‘Ď

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15
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ClÄ‘ĹhĲĆ SmĆS
Ćę =tŇyb
ĲĄŇ yS
ăĄ nĘ’ČwĘ hŇĳĎlodŇGĘhČ NbĆŇă’Ć hĎ=l’Ćř CmW
¡Ă IĎwČ bŇhĎŔzĎ=yl
ĲĄ kŇĘ oBă
16 Myê
¡Ă S
Ę lĂpŇĘ =ynĲĄrĘsČ hŇ¿è
Ď mĂxĞwĲČ : hoĲĎhyl
ĲČ ’Ch¡hČ MoI¿BČ Myx
ËĂ bĎŇzĘ CxÌBĘzĘIĂwČ tŇolÁ‘Ł
: ’ChĲhČ MoI¿BČ Nor¡qĘ‘Ć CbŇ¿S
Ě IĎwČ C’ĳrĎ
17 ho
ĳĎhyl
ĲČ MS
¡Ď ’Ď Myê
ËĂ S
Ę lĂpŇĘ CbŇyS
ÌĂ hĄ rS
ĆÄ ’Ğ bŇhĎŔEĎhČ yrăĄx
Ł TĘ ÉhQĆ’ĄÄwĘ
Nor¿qĘ‘ĆlĘ dŇ¡xĎ ’Ć tŇ¿gČŇ lĘ dŇxĎŔ’Ć NolăqĘS
Ę ’ČlĘ ÉdxĎ’Ć hŇąĎ‘
E ČlĘ dŇxĎŔ’Ć dŇoDÄS
Ę ’ČlĘ
18 ÉMyê
ĂS
Ę lĂpŇĘ yrąĄ‘Ď=lJĎ rjÂČ sĘmĂ bŇhĎęEĎhČ yrăĄBĘkŇĘ ‘ČwĘ
: dŇxĲĎ’Ć
lřăbĄŇ ’Ď ű dŇ‘ăČwĘ yzĳĂrĎjĘhČ rpĆŇJ
Łă dŇ‘¡ČwĘ rYĎŔbŇĘ mĂ ry‘ăĂmĄ MynĂŔrĎiĘhČ tŇS
Ć ămĄ xĞĲlČ
hŇEĆŔhČ MoIăhČ dŇ‘Čť hoĎŔhyĘ Noră’Ğ tŇ’Ąť ÉhĎylĆÄ‘Ď CxyeąĂhĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇlĎęodŇGĘhČ
19 yJ
ąĂ SmĆS
Ćę =tŇyb
ĲĄŇ yS
ăĄ nĘ’ČBĘ ëŇÂwČ
IČ : yS
ĲĂ mĘè
Ă hČ=tŇyB
ĲĄ ‘ČS
¡Ě ohyĘ hŇd¿ŇĄW
Ę BĂ
Sy’
ĳĂ PŇlĆ¡’Ć Myè
¿Ă mĂxĞ Sy’ĂŔ My‘ăĂbŇĘ S
Ă ÉM‘ĎBĎ ëŇąČwČ
I hoĎŔhyĘ Noră’ĞB
ĲČ ÉC’rĎ
20 ÉCrm
Ę ’ŇIĲŁwČ : hŇĲlĎ odŇgŇĘ hŇ¿JĎ mČ M‘¡ĎBĎ hoËĎhyĘ hŇÌĎJhĂ=yJĲĂ M‘ĎŔhĎ ClăBĘ’ČřtŇĘ IĲĂwČ
Sod¡ŇuĎhČ Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ hoÌĎhyĘ ynĄÄpŇĘ lĂ dŇŁmŔ‘Ğl
ĲČ lk
ăČŇ Cy ymřĂ ť SmĆS
ĆŔ =tŇyb
ĲĄŇ yS
ăĄ nĘ’Č
21 yb
¿ŇĄ S
Ę oyĲ=l’Ć MykĂŔ’ĎlĘmČ ÉCxlĘS
Ę IĂwĲČ : Cnyl
ĲĄ ‘ĎmĲĄ hŇ¿Ćl‘ĞyĲČ ym
¡Ă =l’ĆwĘ hŇĳĆh
EČ
Cl¿‘ĞhĲČ CděrĘ hoĎŔhyĘ Noră’Ğ=tŇ’Ć ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ CbŇąS
Ă hĄ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Myr¡Ă‘ĎyĘ=tŇyČrĘqĂ
z hoĎŔhyĘ Noră’
Ğ =tŇ’Ć ÉCl‘ĞIĲČwČ MyrĂę‘ĎyĘ tŇăyČrĘqĂ ű yS
ăĄ nĘ’Č C’b
Ł Á IĎwČ : Mk
ĲĆŇ ylĄ’Ğ otŇ¡ ’
Ł
CSŔDĘqĂ ÉonBĘ rząĎ‘ĎlĘ’Ć=tŇ’ĆwĘ hŇ‘ĳĎbŇĘ GĂBČř bŇd¡ĎŇnĎybĲŇĂ ’Ğ tŇyB
¿Ą =l’Ć otŔ’
Ł C’b
ăŇĂ IĎwČ
2 ÉNor’
Ď hĲĎ tŇbĆŇąS
Ć MoIÂmĂ yhęĂ yĘwČ
: hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ’Ć rm
Ł¡ S
Ę lĂ
tŇyB
¿Ą =lJĎ ChËeĎIĂwČ hŇĳĎS
n Ď MyrăĂW
Ę ‘Ć Cy¡hĘIĲĂwČ MymĂŔIĎhČ ÉCBrĘIĂwČ MyrĂŔ‘ĎyĘ tŇăyČrĘqĂBĘ
3 =lJ
Ď =l’Ć l’ĄęCmS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ
: hoĲĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉMybŇĂ S
Ď Mê
ąĆ’Č MkĆębŇĘ bČŇlĘ=lkĎŇBĘ=M’Ă ůrm
Ł ’ŇlĄ È l’ĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ
Mk
ąĆŇ bŇĘ bČŇlĘ CnykÄĂ hĎwĘ tŇorĳêĎS
Ę ‘ČhĲĎwĘ Mk
¡ĆŇ kŇĘ oêĲmĂ rk
ËŇĎ eĄhČ yh
ÌĄŁl’Ĺ=tŇ’Ć CrysÁĂ hĎ
4 ÉCrys
ÄĂ IĎwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ dŇI¿ČmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć l~
¿Ą yČwĘ oDŔbČŇlĘ ChdăŇĚbŇĘ ‘ĂwĘ ÉhoĎhyĘ=l’Ć
ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć Cd¿ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ tŇrĳ
Ł êĎS
Ę ‘ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ Myl
¡Ă ‘ĎBĘhČ=tŇ’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
5 l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć CY¿bŇĘ qĂ l’ĄŔCmS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ
: oDĲbČŇlĘ
6 h
Ň tŇĎ jĎYĘUĂhČţ CYăbŇĘ uĲĎIĂwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć Mk
¡ĆŇ dĘŇ‘ČB
ĲČ lQ
¿Ą jČtŇĘ ’ĆwĘ hŇtŇĎĳĎjYĘUĂhČ
CrmĘ’ŇIăŁwČ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉCmCYÄIĎwČ hoĎęhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ű CkŇă jĘS
Ę IĂwČĲ MyĂmÁČ =CbŇ’ĞS
Ę IĲĂwČ
MV
qwsp Nyy‘ : ‘"tw +rt Nkw Nb
Ć ’Ć ’"s v.18 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.18 .’"yd Nkw =l‘Č ’"s v.15
’"s v.1 .z .hnygn ’lbw Pqmb =ymĂ ’"s v.20 .’y‘g ’lb wlb’tIĂwČ n"b ,’"b Nk v.19 .w"Tw d"y
.s"tw ‘"t ,+rt ,b"d Nkw h‘bgb=rS
Ć’
Ğ
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7. 7–8. 5

: hŇjĲĎYĘUĂBČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć l’
ËĄ CmS
Ę Tj
ŁÌ S
Ę IĂwČ hoĳĎhyl
ĲČ Cn’Ň¡TĎ xĎ MS
ĎŔ
Cl¿‘ĞIĲČwČ hŇtŇĎ jĎŔYĘUĂhČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CYąBĘqČtŇĘ hĂ=yJĲĂ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ C‘ămĘS
Ę IĂwČ 7
yn¿ĄjĘmĂ C’¡rĘIĲĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉC‘mĘS
Ę IĂwĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l’Ć Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ =ynĲĄrĘsČ
CeřUĆŔmĂ SrăĄxĞêĲČ=l’Č l’ĄŔCmS
Ę =l’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CrąmĘ’ŇIĲŁwČ : MyêĲĂS
Ę lĂpŇĘ 8
l’ĄęCmS
Ę xuăČIĂwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ dŇI¿ČmĂ Cn‘¡ĄS
Ă yĲŁwĘ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć q‘Ł ¡ EĘmĂ 9
=l’Ć l’
ąĄ CmS
Ę q‘ÄČ zĘIĂwČ hoĳĎhyl
ĲČ lyl
¡Ă JĎ hŇËĎlo‘ śhlÌ‘yw dŇxĎŔ’Ć ÉblĎxĎ hŇąĄlTĘ
hŇlĎŔo‘hĲĎ hŇăĆl‘ĞmĲČ É l’ĄCmS
Ę yh
ąĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ Chn
¡Ą‘ĞIĲČwĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ dŇ‘ăČBĘ ÉhoĎhyĘ 10
lodŇGĎţ=loqĲBĘ ű hoăĎhyĘ M‘ăĄrĘIČwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ CSŔGĘnĂ MyêăĂS
Ę lĂpŇĘ C
C’ÁYĘIÄĄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄpŇĘ lĂ CpŇ¡ gŇĘ eĎIĂwČ MUĄŔhĚyĘwČ ÉMyêĂS
Ę lĂjĘ=l‘Č ’ChąhČ MoIÄBČ 11
=dŇ‘Č MCJěIČwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć CpŇ¡ DĘrĘIĂwĲČ hŇjĎŔYĘUĂhČ=NmĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yS
ąĄ nĘ’Č
ÉhjĎYĘUĂhČ=NyB
ĲĄ MW
Ć ąĎwČ
I tŇxČę’Č NbĆŇă’Ć l’ĄÁCmS
Ę xuÄČ IĂwČ : rJĲĎ tŇyb
¿ŇĄ lĘ tŇxČê
¡Č mĂ 12
Cnr¿ĎzĎ‘Ğ hŇeĎ¡hĄ =dŇ‘Č rmČě’ŇIŁwČ rzĆ‘ĳĎhĎ NbĆŇă’Ć Hm
¡Ď S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘIĂwČ Nè
ĄŔ hČř Nyb
ăŇĄ C
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ lCbăŇgŇĘ BĂ ’ob¡ŇlĎ dŇo‘Ŕ CpŇă sĘyĲĎ=âlwĘ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘhČ ÉC‘nĘJĲĎIĂwČ : hoĲĎhyĘ 13
MyrĂÃ‘ĎhĲĆ hŇnĎbŇĘ ŁS
ă êĎwČ : l’ĲĄCmS
Ę ym
¿Ą yĘ lJ
Ł¡ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘBČ ÉhoĎhyĘ=dŇyČ yh
ąĂ êĘwČ 14
tŇGČŔ=dŇ‘ČwĘ NorăqĘ‘ĆmĲĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂlĘ ű l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ tŇ’ĄÄmĄ žMyêĂS
Ę lĂpŇĘ =CxqĘĲlĎ śrăS
Ć ’Ğ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ NyB
¿Ą MolŔS
Ď yh
ăĂ yĘwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ dŇIăČmĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ly~
¿Ă hĂ NlĎŔCbŇGĘ=tŇ’ĆÄwĘ
ëŇlČęhĎwĘ : wyIĲĎxČ ym
¿Ą yĘ lJ
Ł¡ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć É l’ĄCmS
Ę Tj
Łą S
Ę IĂwČ : yrĲĂm
Ł ’ĹhĲĎ Nyb
¿ŇĄ C 15, 16
ÉTpČŇS
Ď wĘ hŇĳĎjYĘUĂhČwĘ lG
¡ĎlĘGĂhČwĘ l’ĄŔÍtŇyB
ĲĄ ÉbbČŇsĎwĘ hŇnĎŔS
Ď BĘ ÉhnĎS
Ď yDąĄmĂ
ÉhtŇĎ mÄĎ rĎhĲĎ otŇą bĎŇS
ĲĚ tŇĘ C : hŇQĆ’ĲĄhĎ tŇom¡oqUĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć 17
: hoĲĎhyl
ĲČ xČ¡BĄ zĘmĂ MS
¿Ď =NbĆŇIĲĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Tp
ăĎŇ S
Ď MS
¡Ď wĘ otŔyBĄ MS
ăĎ =yJĂ
MyT
¡Ă pŇĘ ŁSĲ wynËĎBĎ=tŇ’Ć MW
Ć ÌĎwČ
I l’
ĳĄ CmS
Ę Nq¡ĄzĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ yhěĂ yĘwČ
x
hŇĳĎb
I ŇĂ ’Ğ Chn
¡ĄS
Ę mĂ MS
¿Ą wĘ l’ĄŔoy ÉrokŇBĘhČ onąBĘ=MS
Ć yhÂĂ yĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂlĘ 2
yrăĄxĞ’ĲČ CF¡IĂwČ wkŔrřdb ÉwynĎbĎŇ CkąŇlĘhĲĎ=âlwĘ : ‘bČŇS
ĲĎ r’
¿Ą bŇĘ BĂ MyT
¡Ă pŇĘ S
ŁĲ 3
lJ
Ł¡ CYŔBĘqČtŇĘ IĲĂwČ
: TjĲĎS
Ę mĂ CF¡IČwČ dŇxČŁSŔ=CxqĘIĂÄwČ ‘YČĳBĎ hČ 4
ÉheĄhĂ wylĎę’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ : hŇtŇĎ mĲĎrĎhĲĎ l’
¡Ą CmS
Ę =l’Ć C’b
Ł ¿Ň IĎwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄqĘzĂ 5
ht’
.‘"t Nk hnĎS
Ď yĘhČ l"Y v.12 .yrq ChlĄ‘ĞIČwČ ,bytk hlĆ‘ĞIČwČ v.9 .ypr CnŇUĄmĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.8
.hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.16 .hnygn ’lbw Pqmb =rS
Ć’
Ğ n"b ,’"b Nk v.14
’"sbw ,r"tw s"t ,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wykĎrĎdĘBĂ ’"sb ,yrq wykĎrĎdĘBĂ ,bytk oJrĘdČBĘ v.3 .x
.‘"t Nkw yrqw bytk oJrĘdČBĘ
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ëŇlĆËmĆ CnQ
¿Ď =hŇmĎyW
ĲĂ hŇêęĎ ‘Č ìŇyk
ĳŇĆ rĎdĘŇBĂ CkŇ¡ lĘhĲĎ âl¿ ìŇynĆěbĎŇC êĎnĘqČŔzĎ hŇê
ăĎ ’Č
rS
ăĆ ’ĞJĲČ l’ĄŔCmS
Ę ynăĄy‘ĄBĘ ÉrbĎŇDĎhČ ‘rČIąĄwČ : MyĲĂoGhČ=lkĎŇJĘ CnT
¡Ą pŇĘ S
Ď lĘ
: hoĲĎhyĘ=l’Ć l’
¡Ą CmS
Ę lQ
¿Ą jČtŇĘ IĂwČ CnT
ĳĄ pŇĘ S
Ď lĘ ëŇlĆ¡mĆ CnQ
¿Ď =hŇnĎêĘ CrŔmĘ’ĲĎ
M‘ĎŔhĎ loqăBĘ É‘mČS
Ę l’ĄŔCmS
Ę =l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
Cs¡’ĞmĲĎ yt¿ĂŇ’
Ł =yJĲĂ Cs’ĎŔmĎ ÉìtŇĘ Ł’Ĳ âlą yJ
ăĂ ìŇyl
ĳĆ ’Ą Cr¡mĘ’ŇyĲŁ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ lĘ
Mt
ąŇĎ o’ ytÄŁl‘
Ă ĞhĲČ žMoImĂ CWę‘Ď=rS
Ć ’Ğ MyW
ăĂ ‘ĞUĲČhČ=lkĲĎŇJĘ : MhĲĆylĄ‘Ğ ëŇŁl¿UĘmĂ
hŇUĎ¿hĄ NJ
ËĄ MyrĳĂxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ Cd¡ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ ynĂbĚŔzĘ‘ČIăČwČ hŇEĆŔhČ MoIăhČ=dŇ‘ČwĘ ÉMyĂrČÄYĘUĂmĂ
MhĆŔBĎ Édy‘ĂêĎ dŇ‘ąĄhĎ=yJĲĂ ëŇ’Čę Ml
ĳĎ oqBĘ ‘m
ăČ S
Ę hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : ëŇĲlĎ =MGČ MyW
¡Ă ‘Ł
: MhĲĆylĄ‘Ğ ëŇŁl¡mĘyĂ rS
¿Ć ’Ğ ëŇlĆUĆŔhČ Tj
ăČ S
Ę mĂ MhĆŔlĎ ê
ăĎ dĘŇGČhĂwĘ
oê¡’ĂmĲĄ Myl
¿Ă ’Ğè
Ł hČ M‘ěĎ hĎ=l’Ć hoĳĎhyĘ yrăĄbŇĘ DĂ=lJĎ tŇ¡’Ą l’ĄŔCmS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ
ëŇŁl¡mĘyĂ rS
¿Ć ’Ğ ëŇlĆUĆŔhČ Tj
ăČ S
Ę mĂ ÉhyĆhĘyĲĂ hŇzĆę rmĆ’ŇŁIěwČ
: ëŇlĆmĲĆ
CY¡rĎwĘ wyS
ĎŔ rĎpĲĎŇbŇĘ C oêăbŇĘ JČrĘmĆBĘ Éol MW
¿Ď wĘ xuęĎ yĂ Mk
ăĆŇ ynĄBĘ=tŇ’Ć Mk
ĳĆŇ ylĄ‘Ğ
Srą
Ł xĞĲlČ wĘ Myè
ĳĂ mĂxĞ yrăĄW
Ď wĘ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ yr¿ĄW
Ď olŔ MCW
ă lĎwĘ : oêĲbŇĘ JČrĘmĆ yn¿ĄpŇĘ lĂ
=tŇ’ĆwĘ : oBĲkŇĘ rĂ yl
¿Ą kŇĘ C oê¡mĘxČlĘmĂ=yl
ĲĄ JĘ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ wĘ orŔyYĂqĘ rY
Ł ă qĘlĂwĘ ÉoSyrĂxĞ
MkĆŇytŇĄ odĲŇ W
Ę ţ=tŇ’ĆwĘ : tŇopŇĲ ’
Ł lĘC tŇox¡BĎTČlĘC tŇox¿uĎrČlĘ xuĳĎyĂ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ onĲBĘ
Mk
¿ĆŇ y‘ĄrĘzČwĘ : wydŇĲĎbĎŇ‘Ğl
ĲČ Nt
¡ŇČ nĎwĘ xuĳĎyĂ Myb
¡ŇĂ oFhČ Mk
ËĆŇ ytŇĄ yzĲĄwĘ Mk
ÌĆŇ ymĄrĘJČ=tŇ’ĆwĘ
=tŇ’ĆwĲĘ žMkĆŇydŇĄbŇĘ ‘Č=tŇ’ĆwĘ : wydŇĲĎbĎŇ‘Ğl
ĲČ wĘ wys
¡Ď yrĂsĲĎlĘ Nt
¿ŇČ nĎwĘ rŁW
ĳ ‘ĘyČ Mk
¡ĆŇ ymĄrĘkČŇwĘ
hŇ¡W
Ď ‘ĎwĘ xuĳĎyĂ Mk
¡ĆŇ yrĄomĲxĞ=tŇ’ĆwĘ Myb
ËŇĂ oFhČ Mk
ÌĆŇ yrĄřCxĲBČ=tŇ’ĆwĘ MkĆÁytŇĄ oxÄpŇĘ S
Ă
ÉMêĆqĘ‘ČzĘC : MydŇĲĂbĎŇ‘Ğl
ĲČ ol¿=CyhĘêĲĂ Mê
¡Ć’ČwĘ rŁW
ĳ ‘ĘyČ Mk
¡ĆŇ nĘ’ŇY
Ł Ĳ : oêĲkŇĘ ’ŇlČmĘlĂ
hoËĎhyĘ hŇÌĆ‘
n ĞyĲČ=âlwĘ Mk
ĳĆŇ lĎ Mê
¡ĆrĘxČBĘ rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔJĘlĘmČ ynăĄpŇĘ QĂmĂ ’ChŔhČ MoIăBČ
CrămĘ’ŇIĲŁwČ l’
ĳĄ CmS
Ę loqăBĘ ‘Čm
Ł¡ S
Ę lĂ M‘ĎŔhĎ Cnă’ĞmĲĎyĘwČ : ’ChĲhČ MoI¿BČ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć
MyĳĂoGhČ=lkĎŇJĘ CnxĘ¡Č’
n Ğ =MgČŇ Cnyy¿ĂhĎwĘ : Cnyl
ĲĄ ‘Ď hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ ëŇlĆ¡mĆ =M’Ă yJ
¿Ă âřQŔ
‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : CnřytĲŇĄ m
Ł xĞlĘmĂ=tŇ’Ć Mx
¡Č lĘnĂwĘ CnynĄŔpĎŇlĘ ’Y
ăĎ yĎwĘ ÉCnJĄÄlĘmČ CnT
ąĎ pĎŇS
ĘC
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄzĘ’ĎBĘ Mr¡ĄBĘdČŇyĘwČ M‘ĳĎhĎ yrăĄbŇĘ DĂ=lJĎ tŇ¡’Ą l’ĄŔCmS
Ę
ëŇlĆĳmĆ Mh
¡Ć lĎ ê
¿Ď kŇĘ lČmĘhĂwĘ MlĎŔoqBĘ ‘m
ăČ S
Ę É l’ĄCmS
Ę =l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: orĲy‘ĂlĘ Sy’
¿Ă CkŇ¡ lĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yS
ăĄ nĘ’Č=l’Ć É l’ĄCmS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ
Vy’=yhyw
.yrq âQ ,bytk oQ ’"sbw oQ ’"s v.19

.‘"t Nk MkĆyrĄqĘBĂ l"Y v.16

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.11
.CntĄm
Łx
Ğ lĘmĂ ’"s v.20
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9. 1–14

=NBĆ rorÌYĘ=NBĆ l’ÂĄ ybŇĂ ’Ğ=NBĆ SyqăĂ omS
Ę Cţ NymęĂ yĎÍNBĂmĂ Sy’
ăĂ =yhĂyĘwĲČ
T
omąS
Ę C NbĄÁ hŇyĎÄhĎ=olĲwĘ : lyĂxĲĎ roB¡GĂ ynĳĂymĂyĘ Sy’
ăĂ =NBĆ xČyp
¡ŇĂ ’Ğ=NBĆ tŇrËČokŇBĘ 2
omăkŇĘ è
Ă mĂ CeU
ĳĆ mĂ bŇoTă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘmĂ Sy’
ËĂ Ny’¿ĄwĘ bŇoTŔwĎ rCxăBĎ É lC’S
Ď
lC’ĳS
Ď yb
ăŇĂ ’Ğ Syq¡ĂlĘ tŇonŔŁtŇ’ĞhĲĎ ÉhnĎdĘŇbČÄ’ŇŁêĲwČ : M‘ĲĎhĎ=lJĎmĂ HČŁb¡ŇGĎ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ 3
MyrĂŔ‘ĎeĘhČmĲĄ dŇăxČ ’Č=tŇ’Ć ÉìêĘ’Ă ’n
ąĎ=xqČ onęBĘ lC’ăS
Ď =l’Ć SyqÁĂ rmĆ’ŇŁIÄwČ
rb
Ł ¿Ň ‘ĞIĲČwČ MyĂrËČpŇĘ ’Ć=rhČBĘ śrŁbÌŇ‘ĞIĲČwČ : tŇnĲŁŁtŇ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć Su¡ĄBČ ëŇlĄŔ MCqăwĘ 4
rb
Ł ¿Ň ‘ĞIĲČwČ NyĂ’ČŔwĎ ÉMylĂ‘ĞS
ĲČ =ZrĆ’ĲĆbŇĘ CrąbŇĘ ‘ČIĲČwČ C’Y
ĳĎ mĎ âlăwĘ hŇS
Ď ¡lĂ S
Ď =ZrĆ’ĲĆBĘ
rm
ËČ ’Ď lC’¿S
Ď wĘ PŇCYŔ ZrĆ’ăĆBĘ C’BĎť hŇUĎhĄę : C’YĲĎmĎ âl¿wĘ yn¡ĂymĂyĘ=ZrĆ’ĲĆBĘ 5
tŇon¡ŁtŇ’ĞhĲĎ=NmĂ yb
ËŇĂ ’Ď lD¿ČxĘyĆ=NjĆ hŇbĎŇCS
ĳ nĎwĘ hŇăkĎŇ lĘ oU¡‘Ă=rS
Ć ’Ğ or¿‘ĞnĲČlĘ
Sy’
ăĂ hĎwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂBĎ ÉMyhĂŁl’Ĺ=Sy’ĲĂ ’n
ąĎ=hŇeĄhĂ olę rmĆ’ŇIăŁwČ : Cnl
ĲĎ gŇ’Čd¿ĎŇwĘ 6
CnlĎŔ dŇyGăĂyČ ÉylČC’ Mè
ĎŔ hŇkĎŇlĘăĄn ÉhêĎ‘Č ’obĳŇyĎ ’oBă rB
¡Ą dČŇyĘ=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł¿ dŇBĎŔkŇĘ nĂ
ÈëlĄnĄ hŇăĄh
e Ă wĘ orę‘ĞnĲČlĘ lC’ÁS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď CnkŇĘ ¿ČlhĎ=rS
Ć ’Ğ CnJ
¡Ą rĘDČ=tŇ’Ć 7
’yb
¡ŇĂ hĎlĘ=Ny’ĲĄ hŇr¿ĎCStŇĘ C CnylĄŔJĄmĂ lzăČ’Ď ÉMxĆQĆÄhČ yJ
ąĂ ůSy’ĂlĎ ’yb
ăŇĂ eĎ=hŇmČC
rmĆ’ŇŁIěwČ lC’ŔS
Ď =tŇ’Ć tŇonă‘Ğl
ĲČ Ér‘ČeÄČ hČ PŇsĆŁIąwČ : CnêĲĎ’Ă hŇm
¡Ďř Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ lĘ 8
dŇyG¿ĂhĂwĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ lĘ ÉyêřĂ tÄČ ĲnĎ wĘ PŇsĆĳĎJ lqĆăS
Ć ‘bČŇr¡Ć ydĂŔyĎbŇĘ ’Y
ăĎ mĘnĂ ÉheĄhĂ
ÉoêkŇĘ lĆBĘ ÉSy’ĂhĎ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ l’ĄęrĎW
Ę yĂBĘ ű MynăĂpĎŇlĘ : CnJ
ĲĄ rĘDČ=tŇ’Ć Cnl
¡Ď 9
’r¿ĄuĎyĂ MoIŔhČ É’ybŇĂ eĎlČ yJ
ąĂ hŇĳ’Ć r
Ł hĲĎ=dŇ‘řČ hŇ¡kĎŇ lĘĲnĄ wĘ CkŇ¿ lĘ MyhĂŔŁl’Ĺ SorădĘŇlĂ
hŇkĎŇĳĄlnĄř ű hŇăkĎŇ lĘ ì¡ŇrĘb
ĲĎŇ DĘ bŇoT¿ orË‘ĞnĲČlĘ lC’ÌS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇ’ĲĆr
Ł hĲĎ Myn¡ĂpĎŇlĘ 10
hŇăĄl‘ĞmĲČBĘ ÉMylĂ‘Ł hŇUĎhĄę : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ Sy’
¿Ă MS
¡Ď =rS
Ć ’Ğ ry‘ŔĂ hĎ=l’Ć ÉCkŇlĘIĲĄwČ 11
NhĆŔlĎ CrămĘ’ŇIĲŁwČ MyĂm
ĳĎ bŇŁ’ăS
Ę lĂ tŇo’¡YĘyĲŁ tŇorŔ‘ĎnĘ C’ăYĘmĲĎ ÉhUĎhĄÄwĘ ry‘ŔĂ hĎ
śìŇynĳĆpĎŇlĘ hŇăĄh
e Ă SI¡Ą hŇnĎrĘm¿Č’Ňê
Ł wČ Mt
ËŇĎ o’ hŇnĎynÌĆ‘ĞêĲČwČ : hŇ’ĲĆr
Ł hĲĎ hŇ¡ĆB
z Ď Sy¿ĄhĞ 12
: hŇmĲĎBĎBČ M‘¡ĎlĎ MoIËhČ xbČŇÌĆz yJ
ăĂ ry‘ŔĂ lĎ ’B
ăĎ ÉMoIhČ yJ
ąĂ hŇêęĎ ‘Č ű rh
ăĄ mČ
yJĂţ lk
Ł ę ’ĹĲlĆ hŇtŇĎ mĎÁBĎhČ hŇlĆÄ‘ĞyĲČ žMrĆTĆBĘ otÃ’
Ł NC’ăYĘmĘêĂ NJ
ăĄ ry‘ăĂhĎ Mk
ăĆŇ ’ĞŁbŇĲ JĘ 13
ClăkŇĘ ’ŇyĲŁ Nk
¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČř xbČŇEĆŔhČ ëŇrăĄbĎŇyĘ É’Ch=yJĂ o’ŔB
Ł =dŇ‘Č ÉM‘ĎhĎ lk
ąČŇ ’ŇyŁ=âlĲ
ry‘ĳĂhĎ Cl¡‘ĞIĲČwĲČ : otŇĲ ’
Ł NC’¿YĘmĘêĂ MoI¡hČkŇĘ otŇ¿ ’
Ł =yJĲĂ ClŔ‘Ğ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ My’
ĳĂ rĚuĘhČ 14
hmh
.b"dw ’"d Nkw hmĎC ’"s v.7 .r"tw ‘"t Nkw CrbĘ‘ĞyČwČ ’"s v.4 .yrq NymĂyĎnĘBĂmĂ ,bytk NymĂyĎ=NBĂmĂ v.1 .T
l"Y v.12 .‘"tw b"yd Nkw hkĎĄlĄnwĘ ’"s v.10 .r"tw ‘"t Nkw =l’Ć ’"s v.9 .‘"t Nk êĎtČnĎwĘ l"Y v.8
.r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =yrĄx
Ğ ’ČwĘ ’"s v.13 .‘"t Nk MoIhČkĘ ht‘ MkĆynĄpĘlĂ
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tŇol¡‘Ğl
ĲČ MtŔĎ ’ŇrĎqĘlĂ ’Y
ăĄ Ły É l’ĄCmS
Ę hŇąĄh
e Ă wĘ ry‘ŔĂ hĎ ëŇotŇă BĘ ÉMy’ĂBĎ hŇUĎhĄę
dŇxĎŔ’Ć Moyă l’
ĳĄ CmS
Ę NzĆŁ’ă=tŇ’Ć hŇ¡ĎlGĎ hoĎŔhywĲČ
: hŇmĲĎBĎhČ
ZrĆ’ăĆmĄ Sy’ÁĂ ìŇylĆÄ’Ą žxlČS
Ę ’Ć rxĎÃmĎ ű tŇ‘ăĄJĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ lC’¡S
Ď =’obŇĲ yn¿ĄpŇĘ lĂ
dŇIăČmĂ yU
¡Ă ‘Č=tŇ’Ć ‘ČyS
¿Ă ohwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yU
ăĂ ‘Č=l‘Č ÉdygŇĂ nĎlĘ oêąxĘS
Č mĘC NmęĂ yĎnĘBĂ
l’
¡Ą CmS
Ę C : yl
ĲĎ ’Ą otŇ¡ qĎ‘ĞYĲČ hŇ’Ď¿BĎ yJ
ËĂ yUĂŔ‘řČ =tŇ’Ć ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ yJ
ąĂ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ
ìŇylĆŔ’Ą yêĂrĘmăČ’Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉSy’ĂhĎ hŇąĄh
e Ă ChnĎŔ‘Ď hoăĎhywĲČ lC’ĳS
Ď =tŇ’Ć hŇă’Ď rĎ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ r‘Čè
ĳĎ hČ ëŇotŇă BĘ l’
¡Ą CmS
Ę =tŇ’Ć lC’ËS
Ď SG
¿ČIĂwČ : yUĲĂ‘ČBĘ rY
Ł ¿ ‘ĘyČ hŇ¡Ćz
lC’ęS
Ď =tŇ’Ć l’ĄÁCmS
Ę N‘ČIČÄwČ : hŇ’ĲĆr
Ł hĲĎ tŇyB
¿Ą hŇ¡Ć=y’
z Ą ylĂŔ ’e
ăĎ=hŇdĎŇyGĲĂhČ
MoIĳhČ yU
¡Ă ‘Ă Mê
¿ĆlĘkČŇ’ĞwĲČ hŇmĎŔBĎhČ ÉynČpĎŇlĘ hŇąĄl‘Ğ hŇ’ĆŔr
Ł hĲĎ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
tŇonÂŁtŇ’ĞĲlĎ wĘ : ëŇĲlĎ dŇyG¿Ă’Č ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘBĲĂ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁËŇ wĘ rqĆŁBŔbČŇ ìŇyêăĂxĘQČS
Ă wĘ
yJ
ăĂ Mh
¡Ć lĎ ìËŇBĘlĂ=tŇ’ĲĆ MW
Ćê
ÌĎ =l’Č MymĂŔIĎhČ tŇS
Ć ŁlăS
Ę ÉMoIhČ ìęlĘ tŇodăŇbŇĘ Ł’ĲhĎ
: ìŇybĲŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą lk
ŁŇ¡ lĘC ìŔlĘ ’olăhĞ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇDăČmĘxĆ=lJĎ ÉymĂlĘC C’Y
ĳĎ mĘnĂ
ÉyeĄTČuĘmĂ ÉykŇĂ ŁnÄ’Ď ynąĂymĂyĘ=NbĆŇ ’olÄhĞ rmĆ’ŇŁIęwČ lC’ÁS
Ď N‘ČIČÄwČ
Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă tŇox¡jĘS
Ę mĂ=lJĎmĂ hŇrĎŔ‘Ă~ĘhČ ÉyêĂxĘjČS
Ę mĂC l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄř bŇĘ S
Ă
É l’ĄCmS
Ę xuąČIĂwČ
: hŇĲEĆhČ rb
¡ĎŇ DĎJČ ylČŔ’Ą êĎrĘB
ăČ DĂ ÉhUĎlĎÄwĘ
S’Ňră
Ł BĘ ÉMoqmĎ Mh
ąĆ lĎ NêÄĄ IĂwČ hŇtŇĎĳĎJS
Ę lĂ M’
¡Ą ybŇĂ yĘwČ orŔ‘ĞnĲČ=tŇ’ĲĆwĘ lC’ăS
Ď =tŇ’Ć
ÉhnĎêĘ xBĎŔFČlČ É l’ĄCmS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ : Sy’ĲĂ MyS
¿Ă ŁlS
Ę JĂ hŇUĎ¡hĄ wĘ My’ĂŔCruĘhČ
: ëŇUĲĎ‘Ă Ht
¡ŇĎ ’
Ł MyW
¿Ă ìŇylĆŔ’Ą yêĂrĘmăČ’Ď ÉrS
Ć ’Ğ ëŇl
ĳĎ yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇnĎŔUĎhČ=tŇ’Ć
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ lC’ęS
Ď ynăĄpŇĘ lĂ ű MW
Ć ăIĎwČ hĎylĆÁ‘ĎhĲĆwĘ qoèÄhČ=tŇ’Ć xBĎFČhČţ MrĆIăĎwČ
rm
Ł ¡ ’ŇlĄ ì¿ŇlĘ=rCmřS
ĲĎ dŇ‘ËĄoUlČ yJÌĂ lk
Ł Ŕ ’Ĺ ìŇynăĆpĎŇlĘ=MyW
Ăř Ér’ĎS
Ę eĂhČ hŇąĄh
eĂ
Cd¿ŇrĘIĲĄwČ : ’ChĲhČ MoI¿BČ l’
¡Ą CmS
Ę =M‘Ă lC’ËS
Ď lkČŇ’ŇŁIÌwČ ytŇĂ ’ŇrĳĎqĎ ű M‘ăĎhĎ
tŇolą‘ĞJĲČř yhÂĂ yĘwČ CmřJęĂ S
Ę IČwČ : gŇGĲĎhČ=l‘Č lC’¡S
Ď =M‘Ă śr¿BĄ dČŇyĘwČ ry‘ĳĂhĎ hŇm
¡Ď BĎhČmĲĄ
OĎĳxĆ QĘS
Č ’ĞwĲČ hŇmĎCq¡ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ śggăh É lC’S
Ď =l’Ć l’
ąĄ CmS
Ę ’rĎÄqĘIĂwČ ÉrxČè
ČÄ hČ
ÉMydĂŇrĘoyĲ hŇUĎhĄę : hŇYĎCxĲhČ l’
¡Ą CmS
Ę C ’Ch¿ Mh
ËĆ ynĄS
Ę C’ÌYĘIĲĄwČ lC’ęS
Ď MqĎăIĎwČ
rb
Ł ¿Ň ‘ĞyĲČwĘ r‘ČeËČlČ rm
Ł ¿ ’Ĺ lC’ęS
Ď =l’Ć rm
ăČ ’Ď l’ÂĄ CmS
Ę C ry‘ŔĂ hĎ hŇăYĄ qĘBĂ
wnynpl
.’y‘gb =MyW
ĲĂ n"b ,’"b Nk v.24 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nk Tb
ĆS
Ą l"Y v.21 .‘"tw +rt Nk ynĂ‘Ľ l"Y v.16
.‘"t Nk P"s : bJĎS
Ę IĂwČ l"Y v.26 .‘"t Nk lC’S
Ď lĘ odBĘrĘIĂwČ l"Y v.25 .=rwmĲV n"b ,’"b Nk v.24
.yrq hGĎGĎhČ ,bytk gGĎhČ v.26 .yrq tol‘ĞJČ ,bytk tol‘ĞBČ ’"sbw ,tol‘ĞBČ ’"s v.26
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10. 1–12

: MyhĲĂŁl’Ĺ rb
¿ČŇ DĘ=tŇ’Ć ì¡Ň‘ĞymĲĂS
Ę ’ČwĘ MoIŔJČ dŇm
Ł ă ‘Ğ ÉhêĎ’ČwĘ rb
ŁĳŇ ‘ĞIĲČwĲČ Cnyn¡ĄpĎŇlĘ
oS
¡ ’Ňr
Ł =l‘Č qY
Ł ¿ IĂwČ NmĆËè
Ć hČ ëŇ¿jČ =tŇ’Ć l’ĄÁCmS
Ę xuÄČ IĂwČ
y
: dŇygĲŇĂ nĎlĘ otŇ¡ lĎxĞĲnČ =l‘Č śhËĎhyĘ
o
ìÌŇxĞS
ĲĎ mĘ=yJĲĂ ’olęhĞ rmĆ’ŇŁIěwČ ChqĳĄè
Ď IĂwČ
lx
ËĄ rĎ tŇr¿ČbĚŇqĘ=M‘Ă MyS
ĂÁ nĎ’Ğ ynĄÄS
Ę žtĎ’ŇYĎmĎC ydĂŔUĎ‘ĂmĲĄ ÉMoIhČ ìąŇêĘkŇĘ lĆBĘ 2
rS
ăĆ ’Ğ Étont
Ł Ň ’ĞhĲĎ C’ąYĘmĘnĂ ìŇylĆę’Ą CrămĘ’ĲĎwĘ xY
ĳČ lĘYĆBĘ Nm
¡Ă yĎnĘBĂ lCb¿ŇgŇĘ BĂ
ÉMkĆŇlĎ gŇ’
ąČ dĎŇwĘ tŇonŔŁtŇ’ĞhĲĎ yrăĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć ÉìybÄĂ ’Ď ST
ąČ nĎ hŇeĄÄhĂwĘ SuĄŔbČŇlĘ êĎkŇĘ ăČlhĎ
Nolă’Ą=dŇ‘Č ÉtĎ’ŇbĎÄC hŇ’ĎlĘhĎęwĎ Mè
ĎÁ mĂ ÉêĎpŇĘ lČxĲĎwĘ : ynĲĂbŇĘ lĂ hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇm
¿Ď rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ 3
l’
ĳĄ ÍtŇyB
ĲĄ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=l’Ć Myl
¿Ă ‘Ł MyS
ĂŔ nĎ’Ğ hŇăS
Ď ŁlS
Ę ÉMè
Ď ìŇC’ąYĎmĘC robŔêĎ
MxĆlĆŔ tŇorăJĘJĂ ÉtS
Ć ŁlÄS
Ę ’W
Ąę nŁ ÉdxĎ’ĆwĘ MyyĂędĎŇgŇĘ hŇăS
Ď ŁlS
Ę ű ’W
ăĄ nŁ dŇxÂĎ ’Ć
MxĆlĆŔ=yêĄS
Ę ÉìlĘ CnątŇĘ ĲnĎ wĘ MolĳS
Ď lĘ ì¡ŇlĘ Cl¿’ĞS
ĲĎ wĘ : NyĂyĲĎ=lbĆŇĲnĄ ’W
¡Ą nŁ dŇ¿xĎ ’ĆwĘ 4
yb
ăŇĄ YřĂ nĘ MS
¡Ď =rS
Ć ’Ğ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇ‘ăČbŇĘ GřĂ É’obŇêĎ NJĄę rxČă’Č : MdŇĲĎIĎmĂ ê
¡Ď xĘqČĲlĎ wĘ 5
MydăĂŇrĘyĲŁ ÉMy’ĂybŇĂ nĘ lbĆŇąxĆ êÂĎ ‘ĘgČŇpĲĎŇC ry‘ęĂ hĎ MS
ĎÁ Éì’ĞŁbŇĲ kŇĘ žyhĂywĂ Myê
ĳĂ S
Ę lĂpŇĘ
: My’ĲĂBĘnČtŇĘ mĲĂ hŇUĎ¡hĄ wĘ roeŔkŇĂ wĘ lyl
ăĂ xĎwĘ ÉPŁtŇwĘ lbĆŇąĄn MhÂĆ ynĄpŇĘ lĂwĘ hŇmĎŔBĎhČmĲĄ
: rxĲĄ’Č Sy’
¿Ă lĘ ê
¡Ď kŇĘ jČhĘnĆwĘ MU
ĳĎ ‘Ă tŇĎ yB
¡Ă nČtŇĘ hĲĂwĘ hoĎŔhyĘ xČCră ÉìylĆÄ‘Ď hŇąxĎ lĘYĲĎwĘ 6
ìŇdŔĆyĎ ’Y
ăĎ mĘêĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉìlĘ hŇąW
Ą ‘Ğ ëŇl
ĳĎ hŇQĆ¡’Ą hĎ tŇotŇ¿ ’
Ł hĲĎ hny’řbËt yJ
¿Ă hŇyĎęhĎwĘ 7
ìŇylĆŔ’Ą dŇrăĄyŁ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ hŇąĄh
e Ă wĘ ů lGĎlĘGĂhČ ÈynČpĎŇlĘ ê
ăĎ dĘŇrČyĲĎwĘ : ëŇUĲĎ‘Ă Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ yJ
¿Ă 8
y’
ăĂ oB=dŇ‘Č É lxĄoê Mym
ąĂ yĎ tŇ‘ÄČ bŇĘ S
Ă Mym
ĳĂ lĎS
Ę yx
ăĄ bŇĘ zĂ xČŁB¡zĘlĂ tŇolŔ‘Ł tŇolă‘ĞhĲČlĘ
ÉomkŇĘ S
Ă otŇą nŁpŇĘ hČJĘ hŇyĎęhĎwĘ : hŇW
ĲĆ ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ tŇ¡’Ą ìŔlĘ yêăĂ‘ĘdČŇohĲwĘ ìŇylĆŔ’Ą 9
=lJĎ C’b
Ł ËŇ IĎwČ rx
ĳĄ’Č bŇăĄl Myh
¡Ă Łl’Ĺ ol¿=ëŇpĎŇhĞIĲČwČ l’ĄŔCmS
Ę M‘ăĂmĄ ÉtkĆŇlĆÄlĎ
hŇtŇĎ ‘ĎŔbŇĘ GĂhČ ÉMS
Ď C’b
Ł ąŇ IĎwČ
: ’ChĲhČ MoI¿BČ hŇQĆ¡’Ą hĎ tŇotŇ¿ ’
Ł hĲĎ 10
’B
¡Ą nČtŇĘ IĲĂwČ MyhĂŔŁl’Ĺ xČCră ÉwylĎ‘Ď xl
ąČ YĘêĂwČ otŇĳ ’ŇrĎqĘlĂ My’
¡Ă bŇĂ nĘ=lbĆŇxĲĆ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ
=M‘Ă hŇ¿Ąh
e Ă wĘ C’ěrĘIĂwČ MS
Ł Ŕ lĘS
Ă lomăêĘ’ĂmĲĄ Éo‘dĘŇoyĲ=lJĎ yhęĂ yĘwČ : MkĲĎŇotŇBĘ 11
ÉhEĆ=hŇmČ Ch‘ęĄ rĄ=l’Ć Sy’
ăĂ M‘ÁĎ hĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
’B
ĳĎ nĂ My’
¡Ă bŇĂ nĘ
rmĆ’ŇI¡ŁwČ Mè
ËĎ mĂ Sy’
¿Ă N‘ČIČÄwČ : My’ĲĂybŇĂ eĘBČ lC’¡S
Ď Mg
¿ČŇ hĞ SyqŔĂ =NbĆŇlĘ hŇăyĎhĎ 12
ymw

dIČmĂ Ce‘ĄyS
Ă ot êĎ’ČwĘ hoĎhyĘ M‘ČBĘ rY
Ł ‘ĞtČ hêĎ’ČwĘ l’
ĳĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č oU‘Č=l‘Č dygĂnĎlĘ hwhy N’k ’Ymn r"tw ‘"tb v.1 .y
Nk v.5 .hlm ’dx l’ĄtĘyB
Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.3 .+wgw hwhy ìx
ĞS
Ď mĘ=yJĂ to’hĎ ìlĘ hzĆwĘ bybĂiĎmĂ wybĎyĘ’
Ł
Nyy‘ : s"tw ‘"t ,+rt Nk byYĂnĘ l"Y v.5 .w"Tdw ’"yd ,T"d ,g"d Nkw =l’Ć tlm ’lb y"k Myrps bwrb
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.10 .yrq hnĎ’b
Ł tĎ ,bytk hnĎy’Ćb
Ł tĘ v.7 .yrq tĎ’B
Ą nČtĘhĂwĘ v.6 .+g g"y Nmql
.qwsp ‘Ym’b ’qsp v.11

10. 13–27
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É lkČŇyĘwČ : My’ĲřĂ bŇĂ eĘBČ lC’¡S
Ď Mg
¿ČŇ hĞ lS
ĎŔ mĎlĘ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ ÉNJĄ=l‘Č Mh
ĳĆ ybŇĂ ’Ğ ym
ăĂ C
or¡‘ĞnĲČ=l’ĲĆwĘ wyl
ËĎ ’Ą lC’¿S
Ď dŇoDÄ žrmĆ’ŇIŁwČ : hŇmĲĎBĎhČ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ tŇoBŔnČřtŇĘ hĂmĲĄ
’ob¡ŇeĎwČ NyĂ’ČŔ=ykŇĂ hŇă’Ć rĘeĂwČ tŇonŔŁtŇ’ĞăhĎ =tŇ’Ć ÉSuĄbČŇlĘ rmĆ’ŇŁIěwČ Mê
ĳĆkŇĘ lČhĞ N’
ăĎ
Mk
¡ĆŇ lĎ rm
¿Č ’Ď=hŇmĲĎ ylĂŔ ’e
ăĎ=hŇdĎŇyGĲĂhČ lC’ĳS
Ď dŇoDă rmĆ’ŇI¡ŁwČ : l’ĲĄCmS
Ę =l’Ć
C’¡YĘmĘnĂ yJ
¿Ă CnlĎŔ ÉdyGĂhĂ dŇąGĄhČ odŔoD=l’Ć É lC’S
Ď rmĆ’ŇŁIąwČ : l’ĲĄCmS
Ę
: l’ĲĄCmS
Ę rm
¿Č ’Ď rS
¡Ć ’Ğ olŔ dŇyGăĂhĂ=âlĲ ÉhkĎŇClUĘhČ rb
ąČŇ DĘ=tŇ’ĆwĘ tŇonĳŁtŇ’ĞhĲĎ
: hŇjĲĎYĘUĂhČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć É l’ĄCmS
Ę q‘ąĄYĘIČwČ
yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ű rmĆ’ŇIăŁwČ
MyĂrČŔYĘmĂ dŇIăČmĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć ly~
ąĂ ’ČwĲĎ MyĂrĳĎYĘUĂmĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ytŇĂ yl
¿Ą ‘ĹhĲĆ
Mê
ăĆ sĘ’ČmĘ MoIÁhČ MêÄĆ ’ČwĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć MyY
¡Ă xĞŁQĲhČ tŇokŔlĎmĘUČhČ=lJĎ ÉdIČmĂC
ůMkĆŇytŇĄ rĲ
Ł YĎwĘ Mk
ăĆŇ ytŇĄ o‘ĲrĎ=lJĎmĂ ÈMkĆŇlĎ ‘ČyS
ăĂ om ’Chă=rS
Ć ’Ğ MkĆęyhĄŁlĲ’Ĺ=tŇ’Ć
hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉCbŇ~ĘyČtŇĘ hĲĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ Cnyl
ĳĄ ‘Ď MyW
ăĂ êĎ ëŇlĆ¡mĆ =yJĂ śolŔ CrmĘ’ŇŁêăwČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă =lJĎ tŇ¡’Ą l’ĄŔCmS
Ę bŇrăĄqĘIČwČ : Mk
ĲĆŇ ypĄŇlĘ’ČlĘC Mk
¡ĆŇ yTĄbŇĘ S
Ă lĘ
wtŔxřpVml ÉNmĂyĎnĘBĂ TbĆŇąS
Ą =tŇ’Ć bŇrĄ
Â qĘIČwČ : NmĲĂyĎnĘBĂ TbĆŇ¿S
Ą dŇ¡kĄŇ QĎIĂwČ
âl¿wĘ ChS
¡Ě qĘbČŇyĘwČ SyqŔĂ =NBĆ lC’ăS
Ď ÉdkĄŇQĎIĂwČ yrĳĂřTĘUČhČ tŇxČăjČ S
Ę mĂ dŇ¡kĄŇ QĎêĂwČ
Sy’
ĳĂ MŁlăhĞ dŇo‘¡ ’b
¿ĎŇ hĞ hoĎŔhyB
ĲČ Édo‘=Cl’ĞS
Ę IĂwČ : ’YĲĎmĘnĂ
Chx
ăĚ uĎIĂwČ ÉCYrÄĚIĎwČ : MylĲĂJĄhČ=l’Ć ’B
¡Ď xĘnĆ ’Ch¿=hŇeĄhĂ hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
: hŇlĎ‘ĘmĲĎwĎ om¡kŇĘ è
Ă mĂ M‘ĎŔhĎ=lJĎmĂ ÉHBČgŇĘ IĂwČ M‘ĳĎhĎ ëŇotŇă BĘ bŇ¡~Ą yČtŇĘ IĂwČ Mè
ĎŔ mĂ
hoĎŔhyĘ oBă=rxČB
ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMtŇĆ y’ĂïĘřhČ M‘ęĎ hĎ=lJĎ=l’Ć l’ĄÁCmS
Ę rmĆ’ŇŁIÄwČ
: ëŇlĆUĲĆhČ yx
¿Ă yĘ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ M‘ËĎhĎ=lkĎŇ C‘rÌĂIĎwČ M‘ĳĎhĎ=lkĎŇBĘ Chm
Ł ¡ JĎ Ny’¿Ą yJ
ËĂ
hŇkĎŔl
Ě UĘhČ Tj
ăČ S
Ę mĂ tŇ’Ąť M‘ęĎ hĎ=l’Ć l’ĄÁCmS
Ę rBĄÄdČŇyĘwČ
M‘¡ĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć l’
ËĄ CmS
Ę xQ
ÌČ S
Č yĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ xe
¡ČIČwČ rpĆŇiĄŔBČ bŇŁêăkŇĘ IĂwČ
lyĂxČěhČř oUŔ‘Ă CkŇă lĘIĲĄwČ hŇtŇĎ ‘ĳĎbŇĘ GĂ otŇ¡ ybĄŇlĘ ëŇ¿ČlhĎ lC’ŔS
Ď =MgÄČ wĘ : otŇĲ ybĄŇlĘ Sy’
¿Ă
hŇzĆŔ ÉCn‘ÄĄ S
Ă IĲŁ=hŇmČ CręmĘ’ĲĎ l‘ČIăČlĂbŇĘ ynÌĄbŇĘ C : MB
ĲĎ lĂBĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ‘g
¿ČŇ nĎ=rS
Ć ’Ğ
: SyrĲĂxĞmĲČJĘ yh
¡Ă yĘwČ hŇĳxĎ nĘmĂ ol¡ C’yb
¿ŇĂ hĄ=âlĲwĘ ChzĚěbŇĘ IĂwČ
l‘yw
ol ’"sbw .r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw âl ’"s v.19 .yrq to’BĘnČtĘhĂmĄ v.13 .’lm My’ĂybĂeĘBČ ’"s v.12
yrĂTĘUČhČ txČjČS
Ę mĂ=t’Ć brĄqĘIČwČ yrTmh l"Y v.21 .yrq wytĎx
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ,bytk oêxĘjČS
Ę mĂlĘ v.21 .yrq âl ,bytk
,lyxh=ynĄBĘ l"Y v.26 .Vgdb +r v.24 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.22 .z"y +z ‘Vwhy Nyy‘ : ‘"t Nk ,MyrĂbĎGĘlČ
.‘"t Nk
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11. 1–13

yS
ąĄ nĘ’Č=lJĎ CrÁmĘ’ŇŁIÄwČ dŇ‘ĳĎlĘGĂ Syb
ăŇĄ yĎ=l‘Č NxČ¡IĂwČ ynĂŔoU‘ČhĲĎ ÉSxĎnĎ l‘ČIČęwČ ’y
MhĆęylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : OĎdŇĲĆbŇĘ ‘ČnĲČwĘ tŇyr¡ĂbŇĘ Cnl
¿Ď =tŇrĎJĘ SxĎŔnĎ=l’Ć ÉSybĄŇyĎ 2
Nym
ĳĂ yĎ Ny‘ăĄ=lJĎ Mk
¡ĆŇ lĎ roq¿nĘBĂ śMkĆŔlĎ tŇră
Ł kŇĘ ’Ć Ét’ŇzŁBĘ ynĂŔoU‘ČhĲĎ ÉSxĎnĎ
SybĄęyĎ ynăĄqĘzĂ wylĎÁ’Ą CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č hŇ¡jĎ rĘxĆ hĎyê¿ĂmĘW
Č wĘ 3
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ lCbăŇGĘ lk
ŁŇ¡ BĘ MykĂŔ’ĎlĘmČ ÉhxĎlĘS
Ę nĂwĘ MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ÉCnlĎÄ PŇrĆh
ąĆ
tŇ‘ăČbŇĘ GĂ ÉMykŇĂ ’ĎlĘUČhČ C’b
Ł ąŇ IĎwČ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą Cn’Ň¿YĎ yĎwĘ Cnt
¡ŇĎ ’
Ł ‘ČyS
ËĂ om Ny’¿Ą=M’ĂwĘ 4
Ml
¡Ď oq=tŇ’Ć M‘ËĎhĎ=lkĎŇ C’ÌW
Ę IĂwČ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’ĎBĘ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ Cr¿BĘdČŇyĘwČ lC’ŔS
Ď
lC’ŔS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ hŇdŔĆv
Ď hČ=NmĂ ÉrqĎBĎhČ yrąĄxĞ’ĲČ ’B
ăĎ lC’ęS
Ď hŇăĄh
e Ă wĘ : CJĲbŇĘ IĂwČ 5
xl
ąČ YĘêĂwČ : Syb
ĲĄŇ yĎ yS
¿Ą nĘ’Č yr¡ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć olŔ=CrjĘsÄČ yĘwČ CJĳbŇĘ yĂ yJ
ăĂ M‘¡ĎQĎ=hŇmČ 6
oj¡’Č rxČ¿IĂwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć o‘mĘS
Ď BĘř lC’ŔS
Ď =l‘Č ÉMyhĂŁl’Ĺř=xČCrĲ
È l’ĄrĎW
Ę yĂ lCbăŇGĘ=lkĎŇBĘ xQČÂS
Č yĘwČ ChxĄęêĘnČyĘwĲČ rqÁĎ BĎ dŇmĆYĆÄ žxuČIĂwČ : dŇŁ’ĲmĘ 7
rřăxČ ’ČwĘ É lC’S
Ď yrąĄxĞ’ĲČ ’YĄÁŁy CenĆÄy’Ą žrS
Ć ’Ğ ůrm
Ł ’ŇlĄ ű Myk
ăŇĂ ’ĎlĘUČhČ dŇyăČBĘ
C’¡YĘIĲĄwČ M‘ĎŔhĎ=l‘Č ÉhoĎhyĘ=dŇxČjĲČ lj
Łą IĂwČ orĳqĎbŇĘ lĂ hŇ¡W
Ć ‘ĎyĲĄ hŇŁJ¿ l’ĄŔCmS
Ę
tŇo’ămĄ SŁlăS
Ę É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CyąhĘIĲĂwČ qzĆb
ĳŇĎ BĘ Md¡ŇĄqĘpŇĘ IĂwĲČ : dŇxĲĎ’Ć Sy’
¿Ă JĘ 8
My’ęĂ BĎhČ Myk
ăŇĂ ’ĎlĘUČlČ CrÂmĘ’ŇIĲŁwČ : PŇlĆ’ĲĎ MyS
¿Ă ŁlS
Ę hŇd¡ĎŇChyĘ Sy’
¿Ă wĘ PŇlĆ’ĆŔ 9
hŇ‘¡ĎCSêĘ Mk
¿ĆŇ lĎ=hŇyĆhĘêĲĂ rx
ËĎ mĎ dŇ‘ĎŔlĘGĂ Syb
ăŇĄ yĎ ÉSy’řĂ lĘ ÉNCrmĘ’Ňt
Ł ŇĲ hŇŁJą
: CxmĲĎW
Ę IĂwČ Syb
¡ŇĄ yĎ yS
¿Ą nĘ’ČlĘ CdŇyGËĂIČwČ MykęĂ ’ĎlĘUČhČ C’b
Ł ăŇ IĎwČ SmĆĳè
Ď hČ Mx
Ł BĘř
bŇoF¡hČ=lkĎŇJĘ CnQĎŔ Mt
ăŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ Mk
ĳĆŇ ylĄ’Ğ ’Y
ăĄ nĄ rx
¡Ď mĎ SybĄŔyĎ yS
ăĄ nĘ’Č ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ 10
ÈM‘ĎhĎ=tŇ’Ć lC’ăS
Ď MW
Ć IĎÄwČ tŇrĎęxĽUĲĎmĲĂ yh
ăĂ yĘwČ
: Mk
ĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ 11
CJ¿IČwČ rqĆB
Ł Ŕ hČ tŇrĆm
Łă S
Ę ’ČBĘ ÉhnĆxĞUĲČhČĲ=ëŇotŇĲ bŇĘ C’b
Ł ąŇ IĎwČ ůMyS
Ă ’ŇrĎ hŇăS
Ď ŁlS
Ę
Mb
¡ĎŇ =Cr’ĞS
Ę nĂ âl¿wĘ CYpĚŔIĎwČ ÉMyrĂ’ĎS
Ę eĂhČ yh
ąĂ yĘwČ MoIĳhČ Mx
Ł ă =dŇ‘Č NoU¡‘ČÍtŇ’Ć
ëŇŁlămĘyĂ ślC’¡S
Ď rmĄŔ’
Ł hĲĎ ym
ăĂ l’ĄŔCmS
Ę =l’Ć ÉM‘ĎhĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : dŇxČyĲĎ MyĂn¿ČS
Ę 12
MoIăBČ Sy’
¡Ă tŇm
¿Č Cy=âlĲ lC’ŔS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ : MtĲŇĄ ymĂnĘC MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cn¿êĘ Cnyl
ĳĄ ‘Ď 13
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ hŇ‘¡ĎCSêĘ ho¿ĎhyĘ=hŇW
ĲĎ ‘Ď MoIËhČ yJ
¿Ă hŇĳĆh
EČ
rm’yw

’"s ,yrk o‘mĘS
Ď JĘ v.6 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw hoĎhyĘ ’"s v.6 .r"tw s"t ,‘"t Nkw tyrĂBĘ Mkl ’"s v.2 .’y
: r"tw s"t ,‘"t Nkw yS
Ą nĘ’ČlĘ ’"s v.9 .b"ydw w"d ,g"d Nkw yrĄx
Ğ ’ČwĘ ’"s v.7 .’"d Nkw ,yrqw bytk o‘mĘS
Ď JĘ
,+rt Nkw Nwm‘=ynĄBĘ ’"s v.11 .w"dw g"d ,b"d Nkw yrqw bytk Mx
Ł JĘ ’"sb : yrq Mx
Ł JĘ v.9 .+y qwsp Nyy‘
.s"tw ‘"t ,+rt Nkw Klmy=âl ’"s v.12 .s"tw ‘"t
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MS
¡Ď SD¿ĄxČnĘC lG
ĳĎlĘGĂhČ hŇăkĎŇ lĘĲnĄ wĘ CkŇ¡ lĘ M‘ĎŔhĎ=l’Ć É l’ĄCmS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ
15 lC’
ÁS
Ď =tŇ’Ć MS
ĎÄ žCkŇlĂmĘIČwČ lGĎęlĘGĂhČ M‘ÁĎ hĎ=lkĎŇ CkÄlĘIĲĄwČ : hŇkĲĎŇClUĘhČ
hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Mym
¡Ă lĎS
Ę Myx
¿Ă bĎŇzĘ MS
ËĎ =CxBĘzĘIĂwČ lGĎŔlĘGĂBČ ÉhoĎhyĘ ynąĄpŇĘ lĂ
: dŇŁ’ĲmĘ=dŇ‘Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yS
¿Ą nĘ’Č=lkĎŇwĘ lC’ËS
Ď MS
¿Ď xmÄČ W
Ę IĂwČ
by lk
ŁŇ¿ lĘ MkĆŔlĘŁqĲbŇĘ yêĂ‘Ęm
ăČ S
Ď ÉheĄhĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l’Ć É l’ĄCmS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ
2 űë
Ň lĆăUĆ hČ hŇ¿Ąh
e Ă hŇêÂĎ ‘ČwĘ : ëŇlĆmĲĆ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ ëŇyl
¿Ă mĘ’ČwĲĎ yl
ĳĂ Mê
¡ĆrĘmČ’Ğ=rS
Ć ’Ğ
ÉynĂ’ĞwĲČ Mk
ĳĆŇ êĘ’Ă Me
ăĎhĂ yn¡ČbĎŇC yêĂbŇĘ W
ČŔ wĎ yêĂnĘqăČzĎ ÉynĂ’ĞwĲČ MkĆęynĄpŇĘ lĂ ëŇăĄQhČtŇĘ mĂ
3 d
Ň gĆŇnĆÄ žybŇĂ Cnă‘Ğ ynăĂnĘhĂ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ=dŇ‘Č yr¡Č‘ĚeĘmĂ MkĆŔynĄpŇĘ lĂ yêĂkŇĘ ăČQhČtŇĘ hĂ
=tŇ’ĆwĘ yêĂxĘqęČ lĎ ym
ăĂ romÌxĞwĲČ yêĂxĘqÁČ lĎ ymÄĂ ű žroS=tŇ’Ć oxęyS
Ă mĘ dŇgĆŇănĆwĘ hoĎÁhyĘ
yn¡Čy‘Ą Myl
¿Ă ‘Ę’ČwĘ rpĆŇŁkŔ yêĂxĘqăČlĎ ÉymĂ=dŇIČmĂC ytŇĂ o~ŔrČ ym
ăĂ =tŇ’Ćř ÉyêĂqĘS
ČÄ ‘Ď ym
ąĂ
4 ê
Ď xĘq¿ČlĎ=âlĲwĘ Cnt
ĳŇĎ o~rČ âlăwĘ Cnê
¡Ď qĘS
Č ‘Ğ âl¿ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ : Mk
ĲĆŇ lĎ bŇyS
¡Ă ’ĎwĘ oBĳ
5 ÉoxyS
Ă mĘ dŇ‘ąĄwĘ MkĆęBĎ hoăĎhyĘ dŇ‘ÌĄ MhĆÁylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇmĎC’ĲmĘ Sy’
¡Ă =dŇIČmĂ
: dŇ‘ĲĄ rřmĆ’ŇŁI¡wČ hŇmĎC’ĳmĘ yd¡ĂŇyĎBĘ Mt
ËŇĆ ’ŇYĎmĘ âlÌ yJ
ăĂ hŇEĆŔhČ MoIăhČ
6 h
Ň ăS
Ćm
Ł =tŇ’Ć ÉhW
Ď ‘Ď rS
ąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ M‘ĳĎhĎ=l’Ćř l’
¡Ą CmS
Ę rmĆ’ŇI¿ŁwČ
7 h
Ň êęĎ ‘ČwĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ=tŇ’Ć hŇËĎl‘ĹhĲĆ rS
ÌĆ ’ĞwĲČ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆwĘ
hoĎŔhyĘ tŇoqădĘŇYĂ=lJĎ tŇ’Ąť śhĳĎhyĘ
o ynăĄpŇĘ lĂ Mk
¡ĆŇ êĘ’Ă hŇ¿TĎ pŇĘ è
Ď ’ĂwĘ CbËŇ~ĘyČtŇĘ hĲĂ
8 M
ř yĂrĳĎYĘmĂ bŇŁq¡‘ĞyĲČ ’B
¿Ď =rS
Ć ’ĞJĲČ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ Mk
¡ĆŇ êĘ’Ă hŇ¿W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=tŇ’ĲĆwĘ hŇăS
Ćm
Ł =tŇ’Ć hoĎÁhyĘ xlČÄS
Ę IĂwČ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉMkĆŇytŇĄ obŇĲ ’Ğ Cqą‘ĞzĘIĂwČ
9 Cx
¡ JĘS
Ę IĂwĲČ : hŇĲEĆhČ Moq¿UĎBČ MCb¡ŇS
Ăř IĲŁwČ MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉMkĆŇytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ=tŇ’Ć C’yY
ąĂ oIwČ
roYÁxĎ ś’bĎÄYĘ=rW
Č ž’rĎsĘysĲĂ dŇyăČBĘ MtÃĎ ’
Ł rJ
Łă mĘIĂwČ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć
10 ÉhoĎhyĘ=l’
Ć Cqą‘ĞzĘIĂwČ : MB
ĲĎ Cm¡xĞĲQĎ IĲĂwČ bŇ’ĎŔom ëŇlĆămĆ ÉdyČbŇĘ C MyêęĂ S
Ę lĂjĘ=dŇyČbŇĘ C
=tŇ’ĆwĘ Myl
¡Ă ‘ĎBĘhČ=tŇ’Ć dŇŁb¿Ň‘ĞeĲČwČ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉCnbŇĘ zČÄ‘Ď yJ
ąĂ Cn’ŇTĎŔxĎ răřm’yw
11 ÉhoĎhyĘ xl
ąČ S
Ę IĂwČ : OĎdŇĲĆbŇĘ ‘ČnĲČwĘ Cnyb
¡ŇĄ yĘ’
Ł Ĳ dŇI¿ČmĂ Cnl
ËĄ y~ĂhČ hŇêęĎ ‘ČwĘ tŇorĳêĎS
Ę ‘ČhĲĎ
dŇąIČmĂ MkĆÁtŇĘ ’Ć l~ĄÄIČwČ l’
ĳĄ CmS
Ę =tŇ’ĆwĘ xê
¡Ď pŇĘ yĂ=tŇ’ĆwĘ NdĎŔBĘ=tŇ’ĆwĘ l‘ČB
ăČ rĚyĘ=tŇ’Ć
12 ÈNoU‘
Č=ynĲĄBĘ ëŇlĆămĆ SxÂĎ nĎ yJ
ăĂ C’ęrĘêĂwČ : xTČB
ĲĆ Cb¡ŇS
Ę êĲĄwČ bŇybĂŔiĎmĂ ÉMkĆŇybĄŇyĘ’
ŁĲ
14

’b

,CrmĘ’IŁwČ rybs v.5 .+rtw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw =t’ĆwĘ ’"s v.3 .by .xrq xqyw tVrpl hrTph v.14
Nk MkĆlĎ hdĎyGĂ’ČwĘ hwhy l"Y v.7 .‘"t Nk hwhy d‘Ą l"Y v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw bytk CrmĘ’IŁwČ ’"sb
l"Y v.9 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nk Mb
Ą yS
Ă IŁwČ l"Yw ,’lm MCbyS
Ă IŁwČ ’"s v.8 .hmĎyĘrĎYĘmĂ rybs v.8 .‘"t
.yrq CrmĘIŁwČ ,bytk rmĆ’IŁwČ v.10 .‘"t Nk rwYx ëlĆmĆ NybĂyĎ
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Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhywĲČ Cnyl
ĳĄ ‘Ď ëŇŁlămĘyĂ ëŇlĆ¡mĆ =yJĂ âlě ylĂŔ CrmĘ’ŇŁêăwČ ůMkĆŇylĄ‘Ğ ’B
ăĎ
Mê
ĳĆ lĘ’ĆS
Ę rS
ăĆ ’Ğř Mê
¡ĆrĘxČBĘ rS
¿Ć ’Ğ ëŇlĆËUĆ hČ hŇ¿Ąh
e Ă hŇêęĎ ‘ČwĘ : Mk
ĲĆŇ JĘlĘmČ
Mê
ąĆ dĘŇbČŇ‘ĞwĲČ hoĎęhyĘ=tŇ’Ć C’ărĘyêĲĂ=M’Ă : ëŇlĆmĲĆ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ hoËĎhyĘ Nt
ÌŇČ nĎ hŇeĄÄhĂwĘ
MêęĆ ’Č=MGČ Mt
ăŇĆ yĂhĘwĲĂ hoĳĎhyĘ yj
ăĂ =tŇ’Ć Cr¡mĘtŇČ âl¿wĘ olŔq
Ł BĘ Mê
ăĆ‘ĘmČS
Ę C ÉotŇ’
Ł
âlą=M’ĂwĘ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ rx
¡Č ’Č MkĆŔylĄ‘Ğ ëŇăČlmĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉëlĆUĆÄhČ=MgČŇwĘ
hoËĎhyĘ=dŇyČ hŇt
ÌŇĎ yĘhĲĎwĘ hoĳĎhyĘ yj
ăĂ =tŇ’Ć Mt
¡ŇĆ yrĂmĘC hoĎŔhyĘ loqăBĘ ÉC‘mĘS
Ę tŇĂ
lod¡ŇGĎhČ rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć C’ŔrĘC CbăŇ~ĘyČtŇĘ hĂ ÉhêĎ‘Č=MGČ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğb
ĲČŇ C Mk
¡ĆŇ BĎ
MoIŔhČ ÉMyFĂxĂ=ryYĲĂqĘ ’oląhĞ : Mk
ĲĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ hŇ¡W
Ć ‘Ł hoĎŔhyĘ rS
ăĆ ’Ğ hŇĳĆh
EČ
ÉhBĎrČ Mk
ąĆŇ tŇĘ ‘ČrĲĎ=yJĂ C’ęrĘC C‘ădĘŇC rT
ĳĎ mĎC tŇol¡q
Ł Nê
¿ĄyĂwĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć É’rĎqĘ’Ć
: ëŇlĆmĲĆ Mk
¡ĆŇ lĎ lo’¿S
Ę lĂ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ÉMtŇĆ yW
Ă ‘Ğ rS
ąĆ ’Ğ
’ChĳhČ MoIăBČ rT
¡Ď mĎC tŇŁl¿q
Ł hoËĎhyĘ Nê
ÌĄIĂwČ hoĎŔhyĘ=l’Ć É l’ĄCmS
Ę ’rąĎqĘIĂwČ
M‘ÁĎ hĎ=lkĎŇ CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ : l’ĲĄCmS
Ę =tŇ’ĆwĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć dŇŁ’ËmĘ M‘¿ĎhĎ=lkĎŇ ’rĎÄyIĂwČ
tŇCmĳnĎ=l’ČwĘ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ìŇydËŇĆbĎŇ‘Ğ=dŇ‘ČBĘ lQ
ÌĄ jČtŇĘ hĂ l’ĄęCmS
Ę =l’Ć
: ëŇlĆmĲĆ Cnl
¡Ď l’
Ł¿ S
Ę lĂ hŇ‘ĎŔrĎ ÉCnytÄĄ ’ŇF
Ł xČ=lJĎ=l‘Č CnpŇĘ ąsČ yĎ=yJĲĂ
=lJĎ tŇ¿’Ą MtŔĆ yW
Ă ‘Ğ Mê
ăĆ’Č C’rĎŔyêĂ=l’Č ÉM‘ĎhĎ=l’Ć l’
ąĄ CmS
Ę rmĆ’ŇŁIÄwČ
ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć Mê
¿ĆdĘŇbČŇ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČmĄ ÉCrCsÄêĎ=l’Č ëŇ’Čę tŇ’ŇŁEĳhČ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ
Cly‘ËĂoy=âlĲ rS
ÌĆ ’Ğ Chê
Ł ę hČ yrăĄxĞ’ĲČ ű yJ
ăĂ śCrCsĳêĎ âl¡wĘ : Mk
ĲĆŇ bŇĘ bČŇlĘ=lkĎŇBĘ
rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ oUŔ‘Č=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ SF
Ł ą yĂ=âlĲ yJĂţ : hŇUĎhĲĄ Cht
Ł Ň¿ =yJĂ Cly~
¡Ă yČ âl¿wĘ
ykęĂ nŁ’ĲĎ MG
ăČ : M‘ĲĎlĘ ol¡ Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ hoĎŔhyĘ ly’
ăĂ oh yJĂť lodŇĳGĎhČ omăS
Ę
ytăĂŇyrĄohĲwĘ Mk
ĳĆŇ dĘŇ‘ČB
ĲČ lQ
ăĄ jČtŇĘ hĂlĘ ld¡
ŁŇ xĞmĲĄ hoĎŔhyl
ĲČ ’T
Ł ă xĞmĲĄ ÉyQĂ hŇlĎyl
ąĂ xĎ
Mê
¿Ć dĘŇbČŇ‘ĞwĲČ hoĎęhyĘ=tŇ’Ć C’răyĘ ű ëŇă’Č : hŇrĲĎS
Ď yĘhČwĘ hŇ¡bĎŇ oFhČ ëŇrĆd¿ŇĆBĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć
: Mk
ĲĆŇ UĎ‘Ă lD¡ĂgŇĘ hĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą C’ŔrĘ yJ
ăĂ Mk
ĳĆŇ bŇĘ bČŇlĘ=lkĎŇBĘ tŇ¡mĆ ’ĹB
ĲĆ otŇË ’
Ł
: CpŇĲ iĎêĂ Mk
¡ĆŇ JĘlĘmČ=MGČ Mê
¿Ć’Č=MGČ C‘rĳĄêĎ ‘Čr¡ĄhĎ=M’ĂwĘ

13
14

15

16
17

18
19

20

21
22
23

24

25

=rxČbŇĘ IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇ¡ČlmĎ MynĂŔS
Ď yê
ăĄS
Ę C okĳŇlĘmĎBĘ lC’ăS
Ď hŇ¡ĎS
n Ď =NBĆ gy, 2
MyĂjČęlĘ’Č lC’ÁS
Ď =M‘Ă CyÄhĘIĲĂwČ ů l’ĄrĎW
Ę IĂmĂ ÈMśypŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlăS
Ę lC’ÁS
Ď olÄ
Vmkmb
.r"tw s"t ,‘"t Nk yJĂ tlm ’lb yrĄx
Ğ ’Č CrCsêĎ l"Y v.21

.r"tw s"t ,w"d ,g"d ,’"d Nkw rS
Ą’
Ğ wČ ’"s v.13
.‘"t Nk Sy’Ă Mypl’ l"Y v.2 .gy

13. 3–14
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4

5

6
7

8
9
10
11

12
13

14
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Nym
ĳĂ yĎnĘBĂ tŇ‘¡ČbŇĘ gŇĂ BĘ NtŔĎ nĎoyă=M‘Ă ÉCyhĎ PŇlĆ’ĆęwĘ l’ĄŔÍtŇyB
ĲĄ rh
ăČ bŇĘ C ÉWmĎřkŇĘ mĂBĘ
ÉMyêĂS
Ę lĂjĘ bŇyY
ąĂ nĘ tŇă’Ą NtęĎ nĎoyĲ ëŇăIČwČ : wyl
ĲĎ hĎŁ’ĲlĘ Sy’
¿Ă xQ
¡Č S
Ă M‘ĎŔhĎ rtŇĆ ăyĆwĘ
=lkĎŇBĘ rp
ąŇĎ oèBČ ‘qÄČ êĎ ž lC’S
Ď wĘ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ C‘¡mĘS
Ę IĂwĲČ ‘bČŇgĆŔBĘ rS
ăĆ ’Ğ
rm
Ł ę ’ŇlĄ C‘ămĘS
ĲĎ l’ÂĄ rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ : MyrĲĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ C‘¡mĘS
Ę yĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ
Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘBČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ S’
¿Č bŇĘ nĂ=MgČŇwĘ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ bŇyY
ăĂ nĘ=tŇ’Ć É lC’S
Ď hŇąJĎ hĂ
Mx
ăĄ QĎhĂlĘ ű CpŇă sĘ’ĆĲnĆ MyêÂĂ S
Ę lĂpŇĘ C : lGĲĎlĘGĂhČ lC’¡S
Ď yr¿ĄxĞ’ĲČ M‘ËĎhĎ Cq¿‘Ğ~ĲĎIĂwČ
M‘ěĎ wĘ MyS
ĂŔ rĎjĲĎ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ąS
Ą wĘ ÉbkĆŇrĆÄ PŇlĆą’Ć MyS
ĂÄ ŁlS
Ę l’ĄęrĎW
Ę yĂ=M‘Ă
tŇm
¡Č dĘŇqĂ WřmĎŔkŇĘ mĂbŇĘ CnăxĞIĲČwČ ÉCl‘ĞIĲČwĲČ bŇrĳ
Ł lĎ MI¡ĎhČ=tŇpĲČŇW
Ęř =l‘Č rS
¿Ć ’Ğ loxËJČ
C’ăBĘxČtŇĘ IĲĂwČ M‘ĳĎhĎ WG
¡ČnĂ yJ
¿Ă olŔ=rYČ yJ
ăĂ ÉC’rĎ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ Sy’ÄĂ wĘ : NwĆ’ĲĎ tŇyB
¿Ą
MyrĂębŇĘ ‘ĂwĘ : tŇorĲB
Ł bČŇC Myx
¡Ă rĂ~ĘbČŇC My‘ŔĂ lĎiĘbČŇC ÉMyxĂwĎxĞřb
ĲČŇ C tŇorą‘ĎUĘBČ M‘ęĎ hĎ
=lkĎŇwĘ lGĎŔlĘGĂbČŇ CedăŇĆo‘ É lC’S
Ď wĘ dŇ‘ĳĎlĘgŇĂ wĘ dŇG¡Ď ZrĆ’¿Ć NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ÉCrbŇĘ ‘ĲĎ
l’ĄŔCmS
Ę śrăS
Ć ’Ğ Éd‘ĄoUlČ MymęĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ű lxřyyăw : wyrĲĎxĞ’ĲČ Cd¿ŇrĘxĲĎ M‘¡ĎhĎ
CSGăĂhČ lC’ŔS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ : wyl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ M‘¡ĎhĎ ZpĆŇ¿IĎwČ lG
ĳĎlĘGĂhČ l’
¡Ą CmS
Ę ’b
¿ĎŇ =âlwĘ
tŇolă‘ĞhĲČlĘ ÉotŇŁQkČŇJĘ yhęĂ yĘwČ : hŇĲlĎ ‘ŁhĲĎ l‘ČI¡ČwČ Mym
ĳĂ lĎè
Ę hČwĘ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ ylČŔ’Ą
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : okŇĲ rĘb
ĲĎŇ lĘ otŇ¡ ’ŇrĎqĘlĂ lC’ËS
Ď ’Y
¿Ą IĄwČ ’B
ĳĎ l’
¡Ą CmS
Ę hŇ¿Ąh
e Ă wĘ hŇlĎŔ‘ŁhĲĎ
ylČę‘ĎmĲĄ M‘ÁĎ hĎ ZpÄČ nĎ=ykĲŇĂ žytŇĂ y’ĂrĎ=yJĲĂ lC’ÃS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ tŇĎ yW
ĳĂ ‘Ď hŇămĆ l’
¡Ą CmS
Ę
: WřmĲĎkŇĘ mĂ Myp
¿ŇĂ sĎ’ĹĲnĆ Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ C MymĂŔIĎhČ dŇ‘ăĄomlĘ ÉtĎ’ŇbĎÄ=âlĲ ÉhêĎ’ČwĘ
âlă ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ C lGĎŔlĘGĂhČ ÉylČ’Ą Myê
ąĂ S
Ę lĂpŇĘ CdÄrĘyĲĄ hŇêĎ‘Čţ rmČę’
Ł wĲĎ
l’
ËĄ CmS
Ę rmĆ’ŇIŁÌwČ
: hŇĲlĎ ‘ŁhĲĎ hŇ¡Ćl‘Ğ’ĲČwĎ qjČŔ’ČtŇĘ ’ĆwĲĎ ytŇĂ yQ
ĳĂ xĂ
rS
ăĆ ’Ğ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ tŇÂY
wČ Ę mĂ=tŇ’Ć êĎrĘmČęS
Ď âlăř êĎlĘĳĎJsĘnĂ lC’¡S
Ď =l’Ć
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l’Ć ìËŇêĘkŇĘ lČmĘmĲČ=tŇ’Ć hoÌĎhyĘ NykÄĂ hĄ hŇêęĎ ‘Č yJ
ăĂ ëŇCĎŔYĂ
ChCÄĄYČyĘwČ obębĎŇlĘJĂ Sy’
ăĂ olÁ hoĎÄhyĘ žSuĄBĂ MCqĳtŇĎ =âlĲ ìăŇêĘkŇĘ lČmĘmĲČ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ
: hoĲĎhyĘ ì¡ŇCĘYĂ=rS
ĲĆ ’Ğ tŇ¿’Ą êĎrĘmČŔS
Ď âlă yJĂť oUŔ‘Č=l‘Č ÉdygŇĂ nĎlĘ hoąĎhyĘ
Mqyw
l’ĄtĘyB
Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.2 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nymy SmĎkmb ’"s v.2
.w"Tdw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nymy SmĎkmb ’"s v.5 .’y‘gb =tp
ĲČ W
Ę n"b ,’"b Nk v.5 .hlm ’dx
’"sw .‘"tw +rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rm
ăČ’Ď rV’ ’"s v.8 .yrq lxĆoywČ ,bytk lxĆIĎIĂwČ v.8 .MyrĂoxbČC l"n v.6
’l=yJĂ ’"sbw ,r"tw w"d ,g"d ,b"d Nkw âlwĘ ’"s v.13 .z"Tw +h qwsp Nyy‘ : SmĎkĘmĂBĘ ’"s v.11 .MW
Ď rV’
.s"tw ‘"t Nkw
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lC’ęS
Ď dŇŁqăpŇĘ IĂwČ Nm
ĳĂ yĎnĘBĂ tŇ‘ăČbŇĘ GĂ śl¡GĎlĘGĂhČ=NmĂ l‘ČIËČwČ l’ĄęCmS
Ę MqĎăIĎwČ 15
Nt
ăŇĎ nĎoyĲwĘ lC’ÂS
Ď wĘ : Sy’ĲĂ tŇo’¡mĄ SS
¿Ą JĘ oUŔ‘Ă My’
ăĂ YĘmĘeĂhČ ÉM‘ĎhĎ=tŇ’Ć 16
Cn¿xĎ Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ C Nm
ĳĂ yĎnĘBĂ ‘bČŇăĆgŇ BĘ Myb
¡ŇĂ S
Ę ŁyĲ MUĎŔ‘Ă ’Y
ăĎ mĘeĂhČ ÉM‘ĎhĎwĘ onęBĘ
MyS
ĳĂ ’ŇrĎ hŇăS
Ď ŁlS
Ę Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ hŇ¿Ąx
n Ğ UĲČmřĂ tŇyx
ËĂ S
Ę UČhČ ’Y
ÌĄ IĄwČ : WřmĲĎkŇĘ mĂbŇĘ 17
S’Ňrą
Ł hĎwĘ : l‘ĲĎCS ZrĆ’¿Ć=l’Ć hŇr¡ĎpŇĘ ‘Ď ëŇrĆD¿Ć=l’Ć hŇËĆp
n ŇĘ yĂ dŇ¿xĎ ’Ć S’ŇŁrÄhĎ 18
lCbŔGĘhČ ëŇrĆDăĆ ÉhnĆpŇĘ yĂ dŇąxĎ ’Ć S’ŇŁrÄhĎwĘ Norĳx
Ł tŇyB
ăĄ ëŇrĆD¡Ć hŇnĆŔpŇĘ yĂ ÉdxĎ’Ć
âlă ÉSrĎxĎwĘ
: hŇrĎB
ĲĎ dĘŇUĂhČ My‘¡Ăb
Ł Ň ~ĘhČ yG¿Ą=l‘Č PŇqËĎS
Ę eĂhČ 19
MyrĂŔbŇĘ ‘ĂhĲĎ CW
ă ‘ĞyĲČ NjĆť MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ răřm’=yJĲĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ZrĆř’ăĆ lk
ŁŇ¡ BĘ ’YĄŔUĎyĂ
Sy’
ăĂ SoTlĘlĂţ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘhČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇ Cd¿ŇrĘIĲĄwČ : tŇynĲĂxĞ o’¿ bŇrĆx
¡Ć 20
hŇtÂĎ yĘhĲĎwĲĘ : otŇĲ S
Ď rĲĄxĞřmĲČ tŇ¡’Ą wĘ oUŔDĚrĘqČ=tŇ’ĆwĘ ÉotŇ’Ą=tŇ’ĆwĘ oêąS
Ę rČxĞmĲČ=tŇ’Ć 21
MyU
ĳĂ DĚrĘuČhČlĘC NoS
¡ QĘqĂ SŁl¿S
Ę lĂwĘ MytŔĂ ’ĄăĎlwĘ ÉtoSrĄxĞUĲČlČ MypęĂ hŇrĎyY
ăĂ jĘhČ
ÉtynĂxĞwĲČ bŇrĆx
ąĆ ’YÁĎ mĘnĂ âlÄwĘ tŇmĆxĆŔlĘmĂ MoyăBĘ ÉhyĎhĎwĘ : Nb
ĲĎŇ rĘDĲĎhČ bŇy~
¡Ă hČlĘC 22
lC’ŔS
Ď lĘ ’Y
ăĄ UĎêĂwČ Nt
ĳŇĎ nĎoyĲ=tŇ’ĆwĘ lC’¡S
Ď =tŇ’Ć rS
¿Ć ’Ğ M‘ĎŔhĎ=lJĎ dŇyăČBĘ
: WmĲĎkŇĘ mĂ rb
¡ČŇ ‘ĞmĲČ=l’ĲĆ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ bŇă~Č mČ É’YĄIĄwČ : onĲBĘ Nt
¡ŇĎ nĎoyĲlĘC 23
wylĎŔkĄŇ ’W
ăĄ nŁ Ér‘ČeÄČ hČ=l’Ć É lC’S
Ď =NBĆ Nt
ąŇĎ nĎoyĲ rmĆ’ŇŁIÄwČ MoIęhČ yh
ăĂ yĘwČ
dy
âl¿ wyb
¡ŇĂ ’ĎlĘC zQ
ĳĎ hČ rbĆŇ‘ăĄmĄ rS
¡Ć ’Ğ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ bŇă~Č mČ=l’Ć ÉhrĎBĘ‘ĘnČwĘ hŇkĎęlĘ
NorĳgŇĘ mĂBĘ rS
ăĆ ’Ğ NoU¡rĂhĲĎ tŇxČê
¿Č hŇ‘ĎŔbŇĘ GĂhČ hŇăYĄ qĘBĂ ÉbS
Ą oy lC’ęS
Ď wĘ : dŇyGĲĂhĂ 2
yxÃĂ ’Ğ bŇCTÃxĂ’Ğ=NbĆŇ hŇăIĎxĂ’ĞwĲČ : Sy’ĲĂ tŇo’¡mĄ SS
¿Ą JĘ oUŔ‘Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎwĘ 3
ÉM‘ĎhĎwĘ dŇopĳŇ’Ą ’W
ăĄ nŁ ol¡řS
Ă BĘ hoËĎhyĘ ű Nh
ÌĄ J
Ł ylĂÁ‘Ą=NBĆ sxÄĎ nĘyjĲĂ=NBĆ ű dŇobăŇkĎŇy’Ă
ÉrŁbŇ‘Ğl
ĲČ ÉNtŇĎ nĎoyĲ SuąĄBĂ rS
ĆÄ ’Ğ tŇoręBĘ‘ĘUČhĲČ Nyb
ăŇĄ C : NtĲŇĎ nĎoyĲ ëŇ¡ČlhĎ yJ
¿Ă ‘dČŔyĎ âlă 4
rbĆŇ‘¡ĄhĎmĲĄ ‘lČ¿iĆ hČ=NS
ĲĄ wĘ hŇEĆŔmĂ ÉrbĆŇ‘ÄĄ hĎmĲĄ ‘lČąiĆ hČ=NS
ĲĄ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ bŇă~Č mČ=l‘Č
qCY¿mĎ dŇËxĎ ’ĆhĲĎ Nè
ÌĄ hČ : hŇeĆsĲĆ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ MS
¿Ą wĘ ZYĄŔoB ÉdxĎ’ĆhĲĎ MS
ąĄ wĘř hŇĳĆm
EĂ 5
: ‘bČŇGĲĎ lCm¿ bŇgĆŇ¡eĆmĂ dŇ¿xĎ ’ĆhĲĎwĘ Wm
ĳĎ kŇĘ mĂ lCmă NopŇ¡ ~ĎmĂ
=l’Ć hŇrĎęBĘ‘ĘnČwĘ ÉhkĎŇlĘ wylĎękĄŇ ’W
ăĄ nŁ ű r‘ČeăČhČ=l’Ć NtÁĎ nĎohĲyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
6
ÉhoĎhyl
ĲČ Ny’
ąĄ yJ
ăĂ Cnl
ĳĎ ho¡ĎhyĘ hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ yl
ËČ C’ hŇQĆ’ĄŔhĎ Myl
ăĂ rĄ‘ĞhĲĎ Éb~ČmČ
rwY‘m
C’b
Ł IĎwČ hmĎxĎlĘUĂhČ=M‘Č t’rČqĘlĂ lC’S
Ď yrĄx
Ğ ’Č hlĎ‘Ď M‘ĎhĎ rtĆyĆwĘ oJrĘdČlĘ ëlĆIĄwČ lglgh=Nm N’k ’Ymn ‘"tb v.15
.’y‘gb hnxmm
ĲĂ n"b ,’"b Nk v.17 .w"Tdw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nymy SmĎkmb ’"s v.16 .+wgw lgĎlĘGĂhČ=NmĂ
’"s v.3 .dy .s"tw ‘"t Nk oSmĄrĘxĆ l"Y v.20 .yrq CrmĘ’Ď ,bytk rmČ’Ď v.19 .lCbGĘ ’"s v.19
.r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw MS
Ą ’"s v.4 .w"Tdw w"d ,b"d ,’"d Nkw hŁlS
Ă BĘ
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hŇ¡W
Ą ‘Ğ wylĎŔkĄŇ ’W
ăĄ nŁ Éol rmĆ’ŇŁIąwČ : T‘ĲĎmĘbŇĂ o’¿ bŇr¡ČBĘ ‘ČyS
¿Ă ohlĘ roYŔ‘ĘmČ
: ìŇb
ĲĆŇ bĎŇlĘJĂ ì¡ŇUĘ‘Ă yn¿ĂnĘhĂ ëŇlĎŔ hŇăTĄ nĘ ìŇĳĆbŇ bĎŇlĘBĂ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ
Cnyl
¡Ă gŇĘ nĂwĘ MyS
ĳĂ nĎ’ĞhĲĎ=l’Ć Myr¡ĂbŇĘ Ł‘Ĳ CnxĘ¿Č’
n Ğ hŇËĄh
e Ă NtŔĎ nĎohăyĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
CndĘŇm
ăČ ‘ĎwĘ Mk
ĳĆŇ ylĄ’Ğ Cn‘¡ĄyGĂhČ=dŇ‘Č CUD
Ł ě CnylĄŔ’Ą ÉCrmĘ’ŇyĲŁ hŇŁJą=M’Ă : MhĲĆylĄ’Ğ
CnylĂŔ‘ĎwĘ ÉCnylĄÄ‘řĎ Clą‘Ğ CrÁmĘ’ŇyĲŁ hŇŁJÄ=M’ĂwĘ : MhĲĆylĄ’Ğ hŇ¡Ćl‘ĞnĲČ âl¿wĘ CnyêŔĄ xĘtŇČ
bŇ¡~Č mČ=l’Ć MhĆŔynĄS
Ę ClăGĎIĂwČ : tŇo’ĲhĎ CnQ
¡Ď =hŇzĆwĘ CnřdĳŇĄyĎBĘ ho¡ĎhyĘ Mn
¿ĎtŇĎ nĘ=yJĲĂ
rS
¿Ć ’Ğ Myr¡Ăx
Ł hĲČ=NmĂ My’ĂŔYĘyĲŁ ÉMyrĂbŇĘ ‘Ă hŇąĄh
e Ă MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ CrămĘ’ŇIĲŁwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ
wylĎękĄŇ ’W
ăĄ nŁ=tŇ’ĆwĘ ű Nt
ăŇĎ nĎoyĲ=tŇ’Ć hŇbĎÁ~ĎUČhČ yS
ĄÄ nĘ’Č žCn‘ĞIĲČwČ : MS
ĲĎ =C’BĘxČtŇĘ hĂ
rmĆ’ŇŁIÄwČ
rb
ĳŇĎ DĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ‘Ďyd¿ĂŇonwĘ CnylĄŔ’Ą Clă‘Ğ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ dŇy¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Mn
¿ĎtŇĎ nĘ=yJĲĂ yrČŔxĞ’ĲČ hŇăĄl‘Ğ ÉwylĎkĄŇ ’W
ąĄ nŁ=l’Ć NtÁĎ nĎoyĲ
ynăĄpŇĘ lĂ ÉCljĘIĂwĲČ wyrĳĎxĞ’ĲČ wyl
¡Ď kĄŇ ’W
¿Ą nŁwĘ wylĎŔgŇĘ rČ=l‘ČwĘ ÉwydĎŇyĎ=l‘Č NtęĎ nĎoyĲ l‘ČIăČwČ
rS
ĆÄ ’Ğ hŇnĎęS
Ł ’ŇrĲĂhĎ hŇăJĎ UČhČ yhÂĂ êĘwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ tŇt
¿ŇĄ ommĘ wyl
¡Ď kĄŇ ’W
¿Ą nŁwĘ NtŔĎ nĎoyĲ
: hŇdŇĲĆW
Ď dŇmĆ¿YĆ hŇ¡Ď‘
n ĞmĲČ yY
¿Ă xĞb
ĲČŇ JĘ Sy’
ĳĂ MyrăĂW
Ę ‘ĆJĘ wyl
¡Ď kĄŇ ’W
¿Ą nŁwĘ Nt
ËŇĎ nĎoyĲ hŇÌĎJhĂ
tŇyxĂŔS
Ę UČhČwĘ Éb~ĎUČhČ M‘ĎŔhĎ=lkĎŇbŇĘ C ÉhdŇĆv
Ď bČŇ hŇąĆx
n Ğ UĲČbČŇ hŇdĎÄrĎxĞ žyhĂêĘwČ
C’ąrĘIĂwČ : MyhĲĂŁl’Ĺ tŇD¿ČrĘxĆlĘ yh
¡Ă êĘwČ ZrĆ’ĎŔhĎ zG
ăČrĘêĂwČ hŇUĎĳhĄ =MGČ Cd¡ŇrĘxĲĎ
: MŁlĲhĞwĲČ ëŇlĆř¿ĄwČ
I gŇom¡nĎ NomËřhĎhĲĆ hŇÌĄh
e Ă wĘ Nm
ĳĂ yĎnĘBĂ tŇ‘¡ČbŇĘ gŇĂ BĘ lC’ŔS
Ď lĘ ÉMypŇĂ ~
Ł hČ
CnU
ĳĎ ‘ĂmĲĄ ëŇăČlhĎ ym
¡Ă C’ŔrĘC ’n
ăĎ=CdŇqĘjĂ oêŔ’Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎlĎ lC’ęS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ
hŇIĎŔxĂ’ĞĲlČ É lC’S
Ď rmĆ’ŇŁIąwČ : wyl
ĲĎ kĄŇ ’W
¿Ą nŁwĘ Nt
¡ŇĎ nĎoyĲ Ny’¿Ą hŇËĄh
e Ă wĘ CdŔqĘpŇĘ IĂwĲČ
yn¿ĄbŇĘ Cř ’Ch¡hČ MoI¿BČ Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ NorÌ’Ğ hŇÂh
yĎ Ď =yJĲĂ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ hŇS
Ď yG¡ĂhČ
hŇăĄx
n Ğ mĲČBĘ ÉrS
Ć ’Ğ NomęhĎhĲĆwĘ NhĄŔJ
Ł hČ=l’Ć É lC’S
Ď rB
ąĆDĂ dŇ‘ăČ yhęĂ yĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
bŇrĳĎwĎ ëŇol¡hĎ ëŇlĆ¿ĄwČ
I MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ
ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇwĘ lC’ęS
Ď q‘ăĄEĎIĂwČ : ìŇdŇĲĆyĎř PŇs
Ł ¿ ’Ĺ Nh
¡Ą J
Ł hČ=l’Ć lC’ËS
Ď rmĆ’ŇŁIÌwČ
Ch‘ĄŔrĄBĘ ÉSy’Ă bŇrĆx
ąĆ hŇtÁĎ yĘhĲĎ hŇeĄÄhĂwĘ hŇĳmĎ xĎlĘUĂhČ=dŇ‘Č C’b
Ł ¡Ň IĎwČ oêŔ’Ă rS
ăĆ ’Ğ
lomătŇĘ ’ĆJĘ ÉMyêĂS
Ę lĂjĘlČ CyąhĎ MyrĂębŇĘ ‘ĂhĲĎwĘ : dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿ĎlodŇGĘ hŇm
¡Ď ChmĘ
MwVlV
.b"y qwsp Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw CnylĄ’Ą ’"s v.10 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.8
‘"t Nk hnĆx
Ğ UČhČ l"Y v.16 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.12 .r"tw ‘"t ,b"d ,’"d Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.10
’qsp v.19 .r"tw s"t ,+rt Nk =ynĄbĘ M’Ă w’ =ynĄBĘ NyB
¡Ą l"Y v.18 .‘"t Nk MŁlh
Ğ l"Y v.16 .s"tw
.‘"tw w"d ,b"d ,’"d Nkw ìydĆyĎ ’"s v.19 .’qsp N’k Ny’ ’"sb : qwsp ‘Ym’b
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14. 22–34

=M‘Ă ÉtoyhĘlĲĂ hŇUĎhĄę=MgČŇwĘ śbŇyb
ĳŇĂ sĎ hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČB
ĲČ MU
ËĎ ‘Ă Cl¿‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ MoSŔlĘS
Ă
My’
ąĂ BĘxČtŇĘ UĲĂhČ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ Sy’ÄĂ ž lk
ŁŇ wĘ : NtĲŇĎ nĎoyĲwĘ lC’¡S
Ď =M‘Ă rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
Mh
¡Ć yrĄxĞ’ĲČ hŇUĎËhĄ =MgČŇ Cq¿BĘdĘŇIČwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ Csn
¡Ď=yJĂ C‘ŔmĘS
ĲĎ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć=rhČBĘ
hŇmĎŔxĎlĘUĂhČÄwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’Ch¡hČ MoI¿BČ hoËĎhyĘ ‘S
Č oIÌwČ : hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ
ž l’ĆIŁwČ ’ChĳhČ MoIăBČ WG
¡ČnĂ l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂwĘ : śNwĆ’ĲĎ=tŇyB
¿Ą =tŇ’Ćř hŇr¡ĎbŇĘ ‘ĲĎ
=dŇ‘Č MxĆlĆÁ lkČŇ’ŇŁyÄ=rS
Ć ’Ğ Sy’ĂhĎţ rCră’Ď rm
Ł ę ’ŇlĄ M‘ÁĎ hĎ=tŇ’Ć lC’ÄS
Ď
ZrĆ’¡ĎhĎ=lkĎŇwĘ : MxĆĲlĎ M‘¡ĎhĎ=lJĎ M‘¿ČTĎ=âlĲwĘ ybČŔyĘ’
Ł ă mĄ ÉyêĂmĘuÄČ nĂwĘ bŇrĆ‘ęĆ hĎ
r‘ČIČŔhČ=l’Ć ÉM‘ĎhĎ ’b
Ł ąŇ IĎwČ : hŇdŇĲĆv
Ď hČ yn¿ĄjĘ=l‘Č Sb
¡ČŇ dĘŇ yh
¿Ă yĘwČ r‘ČIĳĎbČŇ C’B
ăĎ
=tŇ’Ć M‘¡ĎhĎ ’r¿ĄyĎ=yJĲĂ wyjĂŔ=l’Ć ÉodŇyĎ gŇyv
ąĂ mČ=Ny’ĲĄwĘ Sb
ĳĎŇ DĘ ëŇlĆăhĄ hŇ¡Ąh
e Ă wĘ
xlČęS
Ę IĂwČ ůM‘ĎhĎ=tŇ’Ć ÈwybŇĂ ’Ď ‘ČyB
ăĂ S
Ę hČBĘ ‘mČęS
Ď =âlĲ Nt
ăŇĎ nĎoyĲwĘ : hŇ‘ĲĎbĚŇè
Ę hČ
bŇS
Ć ąĎwČ
I Sb
ĳĎŇ DĘhČ tŇrăČ‘ĘyČBĘ Ht
¡ŇĎ o’ lB
Ł ¿ TĘIĂwČ odŔyĎBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉhFĆUČhČ hŇąYĄ qĘ=tŇ’Ć
ž‘ČBĄS
Ę hČ rmĆ’ŇŁIęwČ M‘ÁĎ hĎmĲĄ Sy’ÄĂ žN‘ČIČwČ : wynĲĎy‘Ą hn’r¡třw wyjĂŔ=l’Ć ÉodŇyĎ
MxĆ¡Ćl lkČŇ’Ňy¿Ł=rS
Ć ’Ğ Sy’
ËĂ hĎ rCr¿’Ď rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉM‘ĎhĎ=tŇ’Ć ìŇyb
ąŇĂ ’Ď ‘ČyBÄĂ S
Ę hĂ
É’nĎ=C’rĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć yb
¡ŇĂ ’Ď rk
¿ČŇ ‘Ď NtŔĎ nĎoyĲ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : M‘ĲĎhĎ PŇ‘ČI¡ĎwČ MoIĳhČ
lk
ŁÄ ’Ď ž’Clř yJÃĂ PŇ’Čę : hŇĲEĆhČ Sb
¿ČŇ DĘ T‘¡ČmĘ yêĂmĘ‘ČŔTĎ yJ
ăĂ ynČŔy‘Ą Cr’
Ł ă =yJĂ
hŇt
¿ŇĎ bŇĘ rĲĎ=âl hŇê
ËĎ ‘Č yJ
¿Ă ’Y
ĳĎ mĎ rS
ăĆ ’Ğ wyb
¡ĎŇ yĘ’
Ł Ĳ ll
¿Č è
Ę mĂ M‘ĎŔhĎ ÉMoIhČ lk
ąČŇ ’Ď
hŇnĎŁlĳIĎ’Č Wm
¡Ď kŇĘ UĂmĂ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘBČ É’ChhČ MoIąBČ CJÂIČwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘBČ hŇ¡JĎ mČ
yn¿ĄbŇĘ C rqËĎbĎŇC N’ŇŁYÌ CxÄqĘIĂwČ llŔVř=l’Ć ÉM‘ĎhĎ Wř‘ČIČwČ : dŇŁ’ĲmĘ M‘¡ĎhĎ PŇ‘ČI¿ĎwČ
É lC’S
Ď lĘ CdŇyGąĂIČwČ : MDĲĎhČ=l‘Č M‘¡ĎhĎ lkČŇ’ŇŁI¿wČ hŇYĎrĘ’ĳĎ=CTřxĞS
Ę IĂwČ rq¡ĎbĎŇ
MêŔĆ dĘŇgČŇBĘ rmĆ’ŇIăŁwČ MDĳĎhČ=l‘Č lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ ho¡Ďhyl
ĲČ My’řT¿x M‘ËĎhĎ hŇ¿Ąh
e Ă rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
Mê
ăĆ rĘmČ’ĞwĲČ M‘ÃĎ bĎŇ CYj
ăĚ lC’ăS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇĲlĎ odŇGĘ NbĆŇ¿’Ć MoI¡hČř yl
¿Č ’Ą=CQGŁ Ĳ
MêŔĆ lĘkČŇ’ĞwĲČ ÉhzĆBĎ Mê
ąĆTĘxČS
Ę C ChyęĄW
Ę Sy’
ăĂ wĘ orÁoS Sy’ÄĂ žylČ’Ą CSyGăĂhČ MhĆÃlĎ
orÌoS Sy’
ăřĂ M‘ÁĎ hĎ=lkĎŇ CSGÄĂ IČwČ MDĳĎhČ=l’Ćř lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ ho¡Ďhyl
ĲČ C’¿TĘxĆtĲŇĆ =âlwĘ
wdyb
N’k ’Ymn ‘"tb v.23 .r"tw +rt Nkw =d‘Č ’"s v.23 .s"tw ‘"t Nk MgČ CbbĘsĎ = Mgwbbs l"Y v.21
hgĎgĎS
Ę hgĎS
Ď lC’S
Ď wĘ : MyĂrĎpĘ’Ć rhČBĘ ry‘Ă=lkĎBĘ tYĆp
Ł nĎ hmĎxĎlĘUĂhČ yhĂêĘwČ Sy’Ă MypĂlĎ’
Ğ trĆW
Ć ‘ĞJČ lC’S
Ď =M‘Ă hyĎhĎ M‘ĎhĎ=lkĎwĘ
,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hnĎrĘ’
Ł êĎwČ ’"sb ,yrq hnĎrĘ’
Ł êĎwČ ,bytk hnĎ’ĆrĘêĂwČ v.27 .’whh Mwyb hlĎodgĘ
,’"d Nkw ,yrqw bytk T‘ČIČwČ ’"sb ,yrq T‘ČIČwČ v.32 .s"tw w"d ,b"d ,’"d Nkw âl ’"s v.30 .r"tw s"t
wTăxVyw ’"s v.32 .yrq llĎè
Ď hČ ,bytk llĎS
Ď v.32 .T"y w"T Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,b"d
l"Y v.34 .=l‘Č ’"s v.34 .‘"t Nk MŁlh
Ğ l"Y v.33 .yrq MyTĂx
Ł ,bytk My’ĂTĘx
Ł v.33 .Pqm ’lbw
.‘"t Nk oroS tlm ’lb rS
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lxĄŔhĄ otŇă ’
Ł hoĳĎhyl
ĲČ xČ¡BĄ zĘmĂ lC’ËS
Ď NbĆŇÌĂwČ
I : MS
ĲĎ =CTxĞS
Ę IĂwČ hŇlĎyĘQ
¡Č hČ odŇËyĎbŇĘ
žyrĄxĞ’ĲČ hŇdăĎŇrĘnĲĄ lC’ÃS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ
: hoĲĎhyl
ĲČ xČ¡BĄ zĘmĂ tŇon¿bŇĘ lĂ
ÉMhĆBĎ r’
ąĄS
Ę nČ=âlĲwĘ rqĆŁBęhČ ro’ă=dŇ‘Č ű Mh
ăĆ bĎŇ hŇzĎŁb¿ŇnĎwĲĘ hŇlĎyĘlČÁ ű MyêÄĂ S
Ę lĂpŇĘ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
hŇĳĄW‘Ğ ìŇyn¡Ćy‘ĄBĘ bŇoF¿hČ=lJĎ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ Sy’ĂŔ
MyhĂŔŁl’ŇB
ĲĄ É lC’S
Ď l’
ąČ S
Ę IĂwČ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ=l’Ć MŁl¡hĞ hŇ¿bĎŇ rĘqĘnĂ NhĄŔJ
Ł hČ
MoI¿BČ Chn
¡Ď‘Ď âl¿wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ dŇyăČBĘ Mn
¡ĄêĘtŇĂ hĞ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ yrăĄxĞ’ĲČ ÉdrĄ’ĄhĲČ
hŇUĎęBČ C’ŔrĘC C‘ădĘŇC M‘ĳĎhĎ tŇoeăjĂ lJ
Ł¡ MŁlŔhĞ CSGŁă lC’ŔS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ : ’ChĲhČ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć É‘ČyS
ĂÄ oUhČ hoĎęhyĘ=yxČ yJ
ăĂ : MoIĲhČ tŇ’ŇŁE¡hČ tŇ’Ň¿FĎ xČhĲČ hŇt
ËŇĎ yĘhĲĎ
: M‘ĲĎhĎ=lJĎmĂ Chn
¡Ą‘Ł Ny’¿ĄwĘ tŇCmĳyĎ tŇomă yJ
ăĂ yn¡ĂBĘ Nt
¿ŇĎ nĎoyĲBĘ onËS
Ę yĆ=M’Ă yJÌĂ
ynĂŔBĘ Nt
ăŇĎ nĎoyĲwĘ ÉynĂ’ĞwĲČ dŇxĎŔ’Ć rbĆŇ‘ăĄlĘ ÉCyhĘêĲĂ ÉMêĆ’Č l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l’Ć rmĆ’ŇIăŁwČ
: hŇW
ĲĄ ‘Ğ ìŇyn¡Ćy‘ĄBĘ bŇoF¿hČ lC’ŔS
Ď =l’Ć ÉM‘ĎhĎ CrąmĘ’ŇIĲŁwČ dŇĳxĎ ’Ć rbĆŇ‘ăĄlĘ hŇ¡Ćh
y Ę nĲĂ
hŇbĎŇăhĎ śl¡’Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=l’Ć lC’ęS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ
ClyjěĂ hČ lC’ŔS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ : C’YĲĎyĎ M‘¿ĎhĎwĘ lC’¡S
Ď wĘ Nt
ËŇĎ nĎoyĲ dŇÌkŇĄ QĎIĂwČ Mym
ĳĂ tŇĎ
NtŔĎ nĎoyă=l’Ć É lC’S
Ď rmĆ’ŇIąŁwČ : NtĲŇĎ nĎoyĲ dŇ¡kĄŇ QĎIĂwČ ynĳĂBĘ Nt
ăŇĎ nĎoyĲ Nyb
¡ŇĄ C yněĂ yBĄ
hŇYĄÄqĘBĂ yêĂmĘ‘ÁČ TĎ M‘ŁÄ TĎ žrmĆ’ŇIŁwČ NtęĎ nĎoyĲ olă=dŇGĆIČwČ hŇtŇĎ yW
ĳĂ ‘Ď hŇămĆ yQ
¡Ă hŇdĎŇyG¿ĂhČ
: tŇCmĲ’Ď yn¿ĂnĘhĂ Sb
¡ČŇ DĘ T‘¿ČmĘ ydËĂŇyĎBĘ=rS
Ć ’Ğ hŇÌFĆ UČhČ
tŇCm¡êĎ tŇom¿=yJĂ PŇĳsĂ oy hŇk
ŁŇă wĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ śhŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ=hŇŁJĲ lC’ŔS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ
hŇW
Ď ‘Ďţ rS
ăĆ ’Ğ ÉtCmyĎ ű Nt
ąŇĎ nĎoyĲhĞ lC’ęS
Ď =l’Ć M‘ÁĎ hĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ : NtĲŇĎ nĎoyĲ
lj
ŁÂ yĂ=M’Ă ÉhoĎhyĘ=yxČ hŇlĎylĂęxĎ ů l’ĄrĎW
Ę yĂBĘ Èt’ŇEŁhČ hŇăĎlodŇGĘhČ hŇ‘ÄĎ CSyĘhČ
CD¿pŇĘ IĂwČ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ hŇ¡W
Ď ‘Ď Myh
¿Ă Łl’Ĺ=M‘Ă=yJĲĂ hŇYĎrĘ’ČŔ ÉoS’Ňr
Ł tŇrąČ‘Ğv
ĲČ mĂ
yr¡ĄxĞ’ĲČmĄ lC’ŔS
Ď l‘ČIăČwČ
: tŇmĲĄ=âlwĘ Nt
¡ŇĎ nĎoyĲ=tŇ’Ć M‘ËĎhĎ
hŇ¡kĎŇ ClUĘhČ dŇ¿kČŇ lĎ lC’ËS
Ď wĘ : MmĲĎoqmĘlĂ CkŇ¿ lĘhĲĎ Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ C Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ
NoUÄ‘Č=ynĲĄbŇĘ bŇĂ C ű bŇă’Ď omBĘ wybĎÃyĘ’
Ł Ĳ =lkĎŇBĲĘ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ MxĆăĎQIĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č
: ‘ČyS
ĲĂ rĘřyČ hŇ¡Ćp
n ŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ bŇĘ C MyêŔĂ S
Ę lĂjĘbČŇC ÉhbĎŇoY yk
ąŇĄ lĘmČbŇĘ C ModÁ’Ĺb
ĲĆŇ C
: ChsĲĄS
Ł dŇI¿ČmĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć l~
¿Ą IČwČ ql
ĳĄ mĎ‘Ğ=tŇ’Ć ëŇ¡IČwČ lyĂxČŔ W‘ČIăČwČ
wyhyw
MoIhČ ìDĘbĘ‘Č=t’Ć tĎynĂ‘Ď âl hUĎlĎ l’rVy yhl’ N’k ’Ymn r"tbw ‘"tb v.41 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.36
l’ĄrĎW
Ę yĂ ìUĘ‘ČBĘ hEĆhČ NwŁ‘ĎhĆ onS
Ę yĆ M’ĂwĘ MyrĂC’ hbĎhĎ l’ĄrĎW
Ę yĂ yhĄŁl’
Ĺ hoĎhyĘ hEĆhČ NwŁ‘ĎhĆ ynĂBĘ NtĎnĎoybĘ o’ yBĂ=SyĆ M’Ă
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yQĂ=hV‘y ’"s v.44 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.44 .MyUĂtĚ hbĎhĎ
.‘"t Nk ‘ČS
Ą CĎyĂ l"Y v.47

462

’ l’wmV

14. 49–15. 11

ÉMS
Ą wĘ ‘ČCS
ĳ ÍyJĂlĘmČC yw¡ĂS
Ę yĂwĘ Nt
¿ŇĎ nĎoyĲ lC’ŔS
Ď ynăĄBĘ ÉCyhĘIĲĂwČ
49
tŇS
Ć ă’Ą ÉMS
Ą wĘ : lkĲČŇymĂ hŇ¡ĎT
e Č uĘhČ MS
¿Ą wĘ bŇrČŔmĄ ÉhrĎykŇĂ BĘhČ MS
ąĄ wytŔĎ nŁbŇĘ yê
ăĄS
Ę 50
rn¡Ą=NBĆ rnĄŔybŇĂ ’Ğ Éo’bĎŇYĘ=rW
Č MS
ąĄ wĘ Z‘Čm
ĳĎ yxĂ’Ğ=tŇBČ M‘ČnŁ¡ yxĂ’Ğ lC’ŔS
Ď
: l’ĲĄybŇĂ ’Ğ=NBĆ rn¡ĄbŇĘ ’Č=ybĲŇĂ ’Ğ rn¿ĄwĘ lC’ËS
Ď =ybĲŇĂ ’Ğ SyqÌĂwĘ : lC’ĲS
Ď dŇoD¿ 51
ym
ăĄ yĘ lJ
Ł¡ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ=l‘Č hŇqăĎzĎxĞ ÉhmĎxĎlĘUĂhČ yh
ąĂ êĘwČ
52
: wyl
ĲĎ ’Ą Chp
¡ĄŇ sĘ’ČIĲČwČ lyĂxČŔ=NBĆ=lkĎŇwĘ ÉroBGĂ Sy’
ąĂ =lJĎ lC’ÁS
Ď hŇ’ÄĎ rĎwĘ lC’ĳS
Ď
ÉhoĎhyĘ xl
ąČ S
Ď ytÄĂ Ł’ lC’ŔS
Ď =l’Ć É l’ĄCmS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ
wT
yr¿ĄbŇĘ DĂ loq¡lĘ ‘mČŔS
Ę hŇê
ăĎ ‘ČwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č oU¡‘Č=l‘Č ëŇlĆmĆŔlĘ ìăŇxĽS
ĲĎ mĘlĂ
=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą yêĂdĘŇqěČ jĎ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
: hoĲĎhyĘ 2
: MyĂrĲĎYĘUĂmĂ otŇ¡Łl‘ĞB
ĲČ ëŇrĆDŔĆBČ Éol MW
¿Ď =rS
Ć ’Ğ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂlĘ ql
¡Ą mĎ‘Ğ hŇ¿W
Ď ‘Ď
âl¿wĘ olŔ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć ÉMêĆmĘrČxĞhĲČwĘ qlĄęmĎ‘Ğ=tŇ’Ć hŇtÁĎ yJĂhĂwĘ ëŇlĄÄ žhêĎ‘řČ 3
roè
ă mĂ qnĄŔoy=dŇ‘ČwĘ É llĄo‘řmĲĄ hŇè
Ďę ’Ă=dŇ‘řČ Sy’
ăĂ mĄ hŇêÂĎ mČhĲĄwĘ wyl
ĳĎ ‘Ď lm
Ł ¡ xĘtŇČ
=tŇ’Ć É lC’S
Ď ‘U
ąČ S
Č yĘwČ
: romĲxĞ=dŇ‘ČwĘ lm
¡Ď GĎmĂ hŇW
ĆŔ =dŇ‘ČwĘ 4
Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
¿Ć ‘ĞwĲČ yl
ĳĂ gŇĘ rČ PŇlĆ¡’Ć MyĂt
¿ŇČ ’ŇmĎ My’ĂŔlĎFĘBČ ÉMdŇĄqĘpŇĘ IĂwĲČ M‘ĎŔhĎ
: lxČĲeĎ BČ bŇrĆI¡ĎwČ ql
ĳĄ mĎ‘Ğ ry‘ăĂ=dŇ‘Č lC’¡S
Ď ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : hŇdŇĲĎChyĘ Sy’
¿Ă =tŇ’Ć 5
ÉìpŇĘ sĲĂ’
Ł =NjĆ yqęĂ lĄmĲĎ‘Ğ ëŇoêămĂ CdÁïĘř CriĚÄ žCkŇlĘ ynÃĂ yuĄhČ=l’Ć lC’ăS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ 6
MyĂrĳĎYĘUĂmĂ Mt
¡ŇĎ ol‘ĞB
ĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=lJĎ=M‘Ă ÉdsĆxĆÄ hŇtŇĎ yW
ąĂ ‘Ď hŇêÂĎ ’ČwĘ oUŔ‘řĂ
ìăŇ’ĞoBĲ ÉhlĎywĂxĞmĲĄ ql
ĳĄ mĎ‘Ğ=tŇ’Ć lC’¡S
Ď ëŇ¿IČwČ : ql
ĲĄ mĎ‘Ğ ëŇoê¿mĂ yn¡ĂyqĄ rsČ¿IĎwČ 7
ql
¡Ą mĎ‘Ğ=ëŇlĆmĲĆ gŇg
¿ČŇ ’Ğ=tŇ’Ć Wj
ŁË tŇĘ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ rCSŔ 8
M‘ÁĎ hĎwĘ lC’ÄS
Ď ž lm
Ł xĘIČwČ : bŇrĆxĲĎ=ypŇĂ lĘ Myr¿ĂxĹhĲĆ M‘¡ĎhĎ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ yx
ĳĎ 9
=l‘ČwĘ ÉMyrĂJĎhČ=l‘ČwĘ MynąĂS
Ę UřĂ hČwĘ rqÄĎ BĎhČwĘ žN’Ň~
Ł hČ bŇăTČ ymĄ=l‘ČwĘ gŇgĎę’Ğ=l‘Č
Ht
¿ŇĎ Ł’ sm
¡Ą nĎwĘ hŇ¿Ďb
z ŇĘ mĂnĘ hŇËkĎŇ ’ŇlĎUĘhČ=lkĎŇwĘ Mm
ĳĎ yrĂxĞhĲČ Cb¡Ň’Ď âl¿wĘ bŇoFŔhČ=lJĎ
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą CmS
Ę =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwČĲ
: CmyrĲĂxĹhĲĆ 10
=tŇ’ĆwĘ yrČŔxĞ’ĲČmĄ ÉbS
Ď =yJĂ ëŇlĆmĆŔlĘ É lC’S
Ď =tŇ’Ć yêĂkŇĘ ąČlmĘhĂ=yJĲĂ yêĂmĘxČęnĂ 11
: hŇlĎyĘQ
ĲĎ hČ=lJĎ ho¡ĎhyĘ=l’Ć q‘¿ČzĘIĂwČ l’ĄŔCmS
Ę lĂ ÉrxČIĂÄwČ MyqĳĂhĄ âlă yr¡ČbĎŇDĘ
MkVyw
hêĎ‘ČwĘ ’"s v.3 .rwkz tVrpl hrTph v.1 .wT .hlm ’dx ‘ČCSyJĂlĘmČC y’xndml ,y’br‘ml Nk v.49
.Vwgd +r v.6 .rsx llĄ‘
Ł mĄ ’"s v.3 .s"tw ‘"t ,’"yd ,w"d ,g"d Nkw =d‘ČwĘ ’"s v.3 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw
.s"tw +rt Nkw MynĂmĄè
Ę hČwĘ ’"s v.9 .yrq oU‘Ă ,bytk yUĂ‘Ă y’xndml ,y’br‘ml Nk v.6

15. 12–27
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13
14
15
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rm
Ł ę ’ŇlĄ l’ĄÁCmS
Ę lĂ dŇGÄČ IĚwČ rqĆŁBĳBČ lC’¡S
Ď tŇ’Ňr¿ČqĘlĂ l’
ËĄ CmS
Ę MJ
ÌĄ S
Ę IČwČ
dŇrĆI¡ĄwČ rb
Ł Ŕ ‘ĞIĲČwĲČ Ébi
Ł IĂwČ dŇyĎŔ Éol bŇy~
¿Ă mČ hŇeĄÄhĂwĘ ÉhlĎmĆÄrĘJČhČ lC’ąS
Ď =’B
ĲĎ
ÉhêĎ’Č ëŇCrąBĎ lC’ęS
Ď olă rmĆ’ŇIŁÌwČ lC’ĳS
Ď =l’Ć l’
¡Ą CmS
Ę ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : lGĲĎlĘGĂhČ
N’ŇŁ~¿hČ=loqřĲ hŇËmĆ C l’ĄŔCmS
Ę rmĆ’ŇŁIăwČ : hoĲĎhyĘ rb
¿ČŇ DĘ=tŇ’Ć ytŇĂ Łm¡yqĂhĞ hoĎŔhyl
ĲČ
lC’ÁS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ : ‘ČmĲĄS
Ł yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ rqĎŔBĎhČ loqăwĘ ynĳĎzĘ’ĎBĘ hŇ¡Ćh
EČ
rqĎŔBĎhČwĘ ÉN’Ň~
Ł hČ bŇąTČ ymĄ=l‘Č ÉM‘ĎhĎ lm
ąČ xĎ rS
ĆÄ ’Ğ MC’ęybŇĂ hĹ yqăĂlĄmĲĎ‘ĞmĲĄ
: CnmĘrĲČxĹhĲĆ rt
¡ŇĄ oIhČ=tŇ’ĆwĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ xČŁb¡ŇzĘ N‘Čm
¿Č lĘ
rS
ĆÄ ’Ğ žt’Ą ìŔQĘ hŇdĎŇyGăĂ’ČwĘ PŇrĆhĆť lC’ŔS
Ď =l’Ć É l’ĄCmS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ
: rB
ĲĄ DČ ol¡ wrmř’y¿w hŇlĎyĘQ
ĳĎ hČ yl
¡Č ’Ą hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ
yT
¿Ą bŇĘ S
Ă S’ŇrË
Ł ìŇynĆŔy‘ĄBĘ ÉhêĎ’Č NT
Ł ą qĎ=M’Ă ’olęhĞ l’ĄŔCmS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ
ì¿ŇxĞĲlĎ S
Ęř IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ lĘ hoËĎhyĘ ìÌŇxĞS
ĲĎ mĘIĂwČ hŇêĎĳ’Ď l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
qlĄŔmĎ‘Ğ=tŇ’Ć ÉMy’ĂFĎxČhĲČ=tŇ’Ć hŇêÂĎ mĘrČxĞhĲČwĘ ëŇăĄl rmĆ’ŇŁIęwČ ëŇrĆdŇĳĎBĘ ho¡ĎhyĘ
hoĳĎhyĘ loqăBĘ êĎ‘Ęm
¡Č S
Ď =âlĲ hŇUĎ¿ĎlwĘ : MtĲŇĎ ’
Ł Mřt
¡ŇĎ oQJČ=dŇ‘Č obŔ ê
ăĎ mĘxČlĘnĂwĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘Čê
¿Č wČ llĎŔè
Ď hČ=l’Ć ÉT‘ČêÄČ wČ
ëŇlĄě’ĄwĲĎ hoĎŔhyĘ loqăBĘ ÉyêĂ‘ĘmÄČ S
Ď rS
ąĆ ’Ğ l’ĄęCmS
Ę =l’Ć lC’ÁS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ
=tŇ’ĆwĘ qlĄŔmĎ‘Ğ ëŇlĆămĆ ÉggČŇ’Ğ=tŇ’Ć ’ybĂę’ĎwĲĎ hoĳĎhyĘ ynĂăxČ lĎS
Ę =rS
Ć ’Ğ ëŇrĆD¡ĆBČ
MrĆx
ĳĄhČ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄ rq¡ĎbĎŇC N’ŇY
Ł ¿ ll
ËĎ è
Ď hČmĲĄ M‘ÌĎhĎ xuÄČ IĂwČ : yêĂmĘrĲČxĹhĲĆ ql
¡Ą mĎ‘Ğ
l’ĄęCmS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ
: lGĲĎlĘGĂBČ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ xČŁBËzĘlĂ
É‘Čm
ŁÄ S
Ę hŇąĄh
e Ă hoĳĎhyĘ loqăBĘ ‘Čm
Ł¡ S
Ę JĂ MyxĂŔbĎŇzĘC tŇolă‘ŁBĘ ÉhoĎhyl
ĲČ ZpĆŇąxĄ hČ
NwĆ’¿ĎwĘ yrĂmĆŔ ÉMsĆqÄĆ =tŇ’ŇFČxČ yJ
ąĂ : MylĲĂy’Ą bŇlĆ¿xĄ mĄ bŇyS
¡Ă qĘhČlĘ bŇoTŔ xbČŇăĆm
EĂ
: ëŇlĆUĲĆmĂ ì¡ŇsĘ’ĲĎmřĘ IĂwČ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ DĘ=tŇ’Ć ÉêĎsĘ’ÄČ mĎ N‘ČyČę rYĳČpŇĘ hČ Myp
¡ŇĂ rĎtŇĘ C
yêĂrĘb
¿ŇČ ‘Ď=yJĲĂ ytŇĂ ’ŇTĎŔxĎ É l’ĄCmS
Ę =l’Ć lC’ąS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ
: Ml
ĲĎ oqBĘ ‘m
¡Č S
Ę ’ĆwĲĎ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ ’ŇrĄÄyĎ yJ
ąĂ ìŇyřrĳĆbĎŇDĘ=tŇ’ĆwĘ ho¡ĎhyĘ=yjĲĂ=tŇ’Ć
rmĆ’ŇŁIąwČ : hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡Ćx
w Ğ êĲČS
Ę ’ĲĆwĘ yUĂŔ‘Ă bŇCS
ă wĘ yt
ĳŇĂ ’ŇFĎxČ=tŇ’Ć ’n
¡Ď ’W
¿Ď hŇêěĎ ‘ČwĘ
hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ DĘ=tŇ’Ć ÉhêĎsĘ’ÄČ mĎ yJ
ąĂ ëŇĳUĎ ‘Ă bŇCS
¡ ’Ď âl¿ lC’ŔS
Ď =l’Ć É l’ĄCmS
Ę
tŇkĆŇĳlĆ lĎ l’
¡Ą CmS
Ę bŇi
Ł ¿ IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ tŇoy¿hĘmĲĂ hoĎŔhyĘ ìăŇsĘ’ĲĎmĘIĂwČ
qzxyw
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.17 .yrq rmĆ’IŁwČ ,bytk CrmĘ’IŁwČ v.16 .’y‘g ’lb =loq n"b ,’"b Nk v.14
Ks’mIĲĂwČ n"b ,’"b Nk v.23 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw ìtĘoQJČ ’"s v.18 .’y‘gb KxlVyĲĂwČ n"b ,’"b Nk v.18
.‘"tw b"d Nkw ìrĆbĎDĘ ’"s v.24 .’y‘gb
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15. 28–16. 7

hoĎÁhyĘ ‘rČÄqĎ l’ĄŔCmS
Ę ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇIąŁwČ : ‘rĲČuĎIĂwČ ol¡y‘ĂmĘ=PŇnČkŇĘ BĂ qz¿ĄxĞIĲČwČ 28
: OĎUĲĆmĂ bŇoF¿hČ ì¡Ň‘ĞrĲĄlĘ HnĎětŇĎ nĘC MoIĳhČ ìŇyl
¡Ć ‘ĎmĲĄ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ tŇCkÌŇlĘmĘmČ=tŇ’Ć
: MxĲĄeĎhĂlĘ ’Ch¡ MdËŇĎ’Ď âl¿ yJ
ăĂ Mx
ĳĄ eĎyĂ âlăwĘ ru¡ĄS
Č yĘ âl¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ xYČănĄ ÉMgČŇwĘ 29
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ dŇgĆŇănĆwĘ yU
¡Ă ‘Č=ynĲĄqĘzĂ dŇgĆŇ¿nĆ ’n
ËĎ ynĂd¿ŇĄBĘJČ hŇêęĎ ‘řČ ytŇĂ ’ŇTĎŔxĎ rmĆ’ŇIăŁwČ 30
bŇS
Ď ¿IĎwČ
: ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ ytŇĂ yw¡ĄxĞêĲČS
Ę hĲĂwĘ yUĂŔ‘Ă bŇCS
ă wĘ 31
l’ĄęCmS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ : hoĲĎhyl
ĲČ lC’¡S
Ď Cxê
¿Č S
Ę IĂwČ lC’ĳS
Ď yrăĄxĞ’ĲČ l’
¡Ą CmS
Ę 32
tŇŁeĳdČŇ‘ĞmĲČ gŇg
¡ČŇ ’Ğ wylĎŔ’Ą ëŇlĆăĄwČ
I qlĄŔmĎ‘Ğ ëŇlĆămĆ ÉggČŇ’Ğ=tŇ’Ć ÉylČ’Ą CSyGąĂhČ
hŇąĎlJĘS
Ă rS
ĆÄ ’ĞJĲČ l’ĄŔCmS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ : tŇwĆUĲĎhČ=rmČ rs
¿Ď Nk
¡ĄŇ ’Ď gŇgĎŔ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ 33
=tŇ’Ć l’
ÌĄ CmS
Ę PŇiĄÄS
Č yĘwČ ìŇĳUĆ ’Ă MyS
¡Ă eĎmĂ lJ
¿Č S
Ę êĂ=NJĄ ìŇBĆŔrĘxČ ÉMyS
Ă nĎ
hŇtŇĎ ĳmĎ rĎhĲĎ l’
¡Ą CmS
Ę ëŇlĆ¿ĄwČ
I
: lGĲĎlĘGĂBČ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ gŇg
ËĎŇ ’Ğ 34
l’ĄÁCmS
Ę PŇsÄČ yĎ=âlĲwĘ : lC’ĲS
Ď tŇ‘¿ČbŇĘ GĂ otŇ¡ yBĄ=l’Ć hŇ¿Ďl‘Ď lC’ËS
Ď wĘ 35
lC’ĳS
Ď =l’Ć l’
¡Ą CmS
Ę lB
¿Ą ’ČtŇĘ hĂ=yJĲĂ otŔom Moyă=dŇ‘Č É lC’S
Ď =tŇ’Ć tŇo’ąrĘlĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č lC’¡S
Ď =tŇ’Ć ëŇyl
¿Ă mĘhĂ=yJĲĂ MxĎŔnĂ hoăĎhywĲČ
=l’Ćř lB
ăĄ ’ČtŇĘ mĂ ÉhêĎ’Č ÉytŇČ mĎ=dŇ‘Č l’ĄęCmS
Ę =l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
zT
ëŇąĄlwĘ NmĆS
Ćę ìÁnĘrĘqČ ’QĄÄmČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇŁl¡UĘmĂ wyêŔĂ sĘ’ČmĘ ynăĂ’ĞwĲČ lC’ŔS
Ď
: ëŇlĆmĲĆ yl
¡Ă wynËĎbĎŇBĘ ytŇĂ y’
ÌĂ rĎ=yJĲĂ ymĂŔxĘQČhČ=tŇyB
ĲĄ yS
ăČ yĂ=l’Ć ÉìxĞĲlĎ S
Ę ’ĲĆř
ynĂĳĎgŇ rĎhĞwĲČ lC’¡S
Ď ‘m
¿Č S
Ď wĘ ëŇlĄŔ’Ą ëŇy’ăĄ É l’ĄCmS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ 2
ho¡Ďhyl
ĲČ xČŁB¿zĘlĂ êŔĎ rĘmČă’Ď wĘ ìŇdŔĆyĎBĘ xuăČêĂ ÉrqĎBĎ tŇąČlgŇĘ ‘Ć hoĎęhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą Éì‘ĞydŇĲĂo’ ykęĂ nŁ’ĲĎwĘ xbČŇĳĎB
E Č yS
¡Č yĂlĘ tŇĎ ’Ňr¿ĎqĎwĘ : ytŇĂ ’ŇB
ĲĎ 3
rB
ăĆ DĂ rS
ăĆ ’Ğ tŇ’Ąť l’ĄęCmS
Ę W‘ČIăČwČ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą rm
¡Č ’
Ł =rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą ylĂŔ ê
ăĎ xĘS
Č mĲĎC 4
MŁl¿S
Ďř rřmĆ’ŇI¡ŁwČ otŔ’ŇrĎqĘlĂ Éry‘ĂhĎ ynąĄqĘzĂ CdÂrĘxĆIĆwČ MxĆĳlĎ tŇyB
ăĄ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ hoĎŔhyĘ
Mt
¿ŇĆ ’ŇbĎŇC CSŔDĘqČtŇĘ hĲĂ ytŇĂ ’ŇBĎŔ ÉhoĎhyl
ĲČ xČŁBązĘlĂ MolęS
Ď ű rmĆ’ŇIăŁwČ : ìŇ’ĲĆoB 5
yh
ăĂ yĘwČ : xbČŇEĲĎlČ Mh
¡Ć lĎ ’r¿ĎqĘIĂwČ wynĎŔBĎ=tŇ’ĆwĘ ÉyS
Č yĂ=tŇ’Ć SDąĄqČyĘwČ xbČŇĳĎB
E Č yê¡Ă’Ă 6
rmĆ’ŇŁIÄwČ : oxĲyS
Ă mĘ ho¡ĎhyĘ dŇgĆŇ¿nĆ ëŇË’Č rmĆ’ŇŁIěwČ bŇĳ’Ď ylĂ’Ĺ=tŇ’Ć ’rĘI¡ČwČ M’ĎŔobŇBĘ 7
yJ
ăĂ otŇ¡ mĎoq HČŁb¿ŇGĘ=l’ĆwĘ Ch’
ËĄ rĘmČ=l’Ć TB
ÌĄ êČ=l’Č l’ĄęCmS
Ę =l’Ć hoĎÁhyĘ
whyts’m
’lb KxlS
Ę ’Ć n"b ,’"b Nk v.1 .=l‘Č ’"s v.1 .zT .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.31 .hê
Â‘
Ď Č ’"s v.30
Nkw yrqw bytk CrmĘ’IŁwČ ’"sb ,CrmĘ’IŁwČ rybs v.4 .’qsp N’k Ny’ ’"sb ,qwsp ‘Ym’b ’qsp v.2 .’y‘g
.MŁlS
Ďh
Ğ rybs v.4 .r"tw s"t ‘"t ,+rt ,b"d ,’"d
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MyĂnČŔy‘Ąl
ĲČ hŇă’Ć rĘyĂ ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ yJ
ąĂ MdĎŔ’ĎhĲĎ Éh’ĆřrĘyĂ rS
ąĆ ’Ğ śâlę ű yJ
ăĂ Chyê
ĳĂ sĘ’ČmĘ
8 yn
ăĄpŇĘ lĂ Chr¡ĄbŇĂ ‘ĞIĲČwČ bŇdĎŔnĎyb
ăŇĂ ’Ğ=l’Ć ÉyS
Č yĂ ’rąĎqĘIĂwČ : bŇb
ĲĎŇ QĄlČ hŇ¿’Ć rĘyĂ ho¡ĎhywĲČ
9 h
Ň ĳUĎ S
Č yS
¡Č yĂ rb
¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ rx
¿Č bĎŇ=âlĲ hŇ¡ĆB
z Ď =MGČ rmĆ’ŇŁIěwČ l’
ĳĄ CmS
Ę
10 yn
ăĄpŇĘ lĂ wyn¡ĎBĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă yS
ËČ yĂ rb
¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ rx
¿Č bĎŇ=âl hŇ¡ĆB
z Ď =MGČ rmĆ’ŇŁIěwČ
11 rm
Ć ’ŇŁIÄwČ : hŇQĆ’ĲĄBĎ ho¡ĎhyĘ rx
¿Č bĎŇ=âl yS
ČŔ yĂ=l’Ć É l’ĄCmS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ l’
ĳĄ CmS
Ę
hŇ¿Ąh
e Ă wĘ NTĎŔuĎhČ r’
ăČ S
Ď dŇo‘ť rmĆ’ŇŁIęwČ ůMyrĂ‘ĎeĘhČ CUt
ăŇČ hĞ ÈyS
Č yĂ=l’Ć l’
ăĄ CmS
Ę
bŇŁs¡nĎ=âlĲ yJ
¿Ă CexĆŔqĎwĘ hŇăxĎ lĘS
Ă ÉyS
Č yĂ=l’Ć l’
ąĄ CmS
Ę rmĆ’ŇŁIÄwČ N’ŇŁ~ĳBČ hŇ‘¡Ćr
Ł
12 MyĂn
¡Čy‘Ą hŇ¿pĄŇ yĘ=M‘řĂ ynĂŔomdĘŇ’Č ’ChăwĘ ÉCh’ĄÄybŇĂ yĘwČ xl
ąČ S
Ę IĂwČ : hŇp
ŁŇĲ o’¿B
Ł =dŇ‘Č
: ’ChĲ hŇ¿Ć=yJ
z Ă Chx
¡Ą S
Ď mĘ MCq¿ hoËĎhyĘ rmĆ’ŇIŁÌwČ
y’Ărĳ
Ł bŇoTăwĘ
13 xl
ąČ YĘêĂwČ ůwyxĎ’Ć bŇrĆqăĆBĘ ÈotŇ’
Ł xS
ăČ mĘIĂwČ NmĆè
Ćę hČ NrĆqăĆ=tŇ’Ć l’ĄÁCmS
Ę xuÄČ IĂwČ
ëŇlĆ¡ĄwČ
I l’ĄŔCmS
Ę MqĎăIĎwČ hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ ’Ch¡hČ MoI¿hČmĲĄ dŇwĂŔDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ=xČCrĲ
14 t
Ň ¿’Ą mĄ hŇ‘¡ĎrĎ=xČCrĲ Cêt
¿ŇČ ‘ĞbĲŇĂ C lC’ĳS
Ď M‘ăĂmĄ hŇrĎs¡Ď hoËĎhyĘ xČCrÌwĘ : hŇtŇĎ mĲĎrĎhĲĎ
15 h
Ň ‘¡ĎrĎ Myh
ËĂ Łl’Ĺ=xČCrĲ ’n
ÌĎ=hŇeĄhĂ wyl
ĳĎ ’Ą lC’¡S
Ď =ydŇĲĄbŇĘ ‘Č Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : hoĲĎhyĘ
16 NG
ăĄnČmĘ ‘Čd¡ŇĄyŁ Sy’ěĂ CSěqĘbČŇyĘ ìŇynĆŔpĎŇlĘ ìŇydăŇĆbĎŇ‘Ğ ÉCnnĄÄŁdŇ’Ğ ’n
ąĎ=rmČ’ŇyŁ : ìŇêĲĆ‘ĂbČŇmĘ
bŇoT¿wĘ od¡ŇyĎBĘ NG
¿ĄnĂwĘ hŇ‘ĎŔrĎ ÉMyhĂŁl’Ĺ=xČCrĲ ìŇyl
ąĆ ‘Ď tŇoyÄhĘBĲĂ hŇyĎęhĎwĘ roeĳJĂBČ
17 Sy’
Ă ť ylĂę ’n
ăĎ=C’rĘ wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ=l’Ć lC’¡S
Ď rmĆ’ŇI¿ŁwČ
: ëŇĲlĎ
18 h
Ň eĄÄhĂ rmĆ’ŇŁIęwČ MyrĂÁ‘ĎeĘhČmĲĄ dŇxÄĎ ’Ć žN‘ČIČwČ : yl
ĲĎ ’Ą Mt
¡ŇĆ o’ybŇĂ hĞwĲČ NGĄŔnČlĘ bŇyT
ăĂ ymĄ
hŇËmĎ xĎlĘmĂ Sy’
ÌĂ wĘ lyĂxÁČ roBÄgŇĂ wĘ NGĄnČţ ‘ČdăŇĄŁy ůymĂxĘQČhČ tŇyB
ăĄ ÈyS
Č yĂlĘ NB
ăĄ ytŇĂ y’ÁĂ rĎ
19 Myk
¡ŇĂ ’ĎlĘmČ lC’ËS
Ď xl
¿Č S
Ę IĂwČ : oUĲ‘Ă ho¡ĎhywĲČ r’ČŁêĳ Sy’
ăĂ wĘ rb
¡ĎŇ DĎ Nob¿ŇnĘC
20 xu
ÄČ IĂwČ : N’ŇŁ~ĲBČ rS
¿Ć ’Ğ ì¡ŇnĘBĂ dŇ¿wĂDĎ=tŇ’Ć yl
ËČ ’Ą hŇ¿xĎ lĘS
Ă rmĆ’ŇŁIěwČ yS
ĳĎ yĂ=l’Ć
on¡BĘ dŇ¿wĂDĎ=dŇyČBĘ xl
ËČ S
Ę IĂřwČ dŇĳxĎ ’Ć MyE¡Ă‘Ă yd¿ĂŇgŇĘ C NyĂyČŔ dŇ’ŇŁnăwĘ ÉMxĆlĆÄ rom¿xĞ yS
ČÁ yĂ
21 d
Ň’
Ł Ŕ mĘ Chb
ăĄŇ hĎ’ĹIĲĆwČ wynĳĎpĎŇlĘ dŇm
Ł ¡ ‘ĞIĲČwĲČ lC’ŔS
Ď =l’Ć ÉdwĂdĎŇ ’b
Ł ąŇ IĎwČ : lC’ĲS
Ď =l’Ć
22 ’n
ąĎ=dŇmĎ‘ĞyĲČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ yS
¡Č yĂ=l’Ć lC’ŔS
Ď xl
ăČ S
Ę IĂwČ : MylĲĂkĄŇ ’W
¿Ą nŁ ol¡=yhĂyĘwĲČ
23 ÉMyh
řĂ Łl’Ĺ=xČCrĲ tŇoyąhĘBĲĂ hŇyĎęhĎwĘ : ynĲĎy‘ĄBĘ Nx
¡Ą ’YĎm
¿Ď =yJĂ ynČŔpĎŇlĘ ÉdwĂdĎŇ
bŇoTăwĘ É lC’S
Ď lĘ xwąČrĎwĘ odŇĳyĎBĘ NG
ăĄnĂwĘ roe¡JĂhČ=tŇ’Ć dŇËwĂDĎ xq¿ČlĎwĘ lC’ŔS
Ď =l’Ć
zy Myê
ąĂ S
Ę lĂpŇĘ CpÄsĘ’ČIĲČwČ
: hŇ‘ĲĎrĎhĲĎ xČCr¿ wyl
¡Ď ‘ĎmĲĄ hŇrĎs¿ĎwĘ olŔ
Mhynxm=t’
.w"n z"y Nyy‘ : MlĆ‘Ć l"Y v.12 .‘"t Nk MyhĂŁl’
ĹhĎ h’ĆrĘyĂ Md’h l"n v.7 .Vgd âQ n"b ,’"b Nk v.7
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw h‘ĎrĎ Myhl’ ’"s v.23 .xQČS
Č yĘwČ rybs v.20 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.12
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17. 2–18

CnËxĞIĲČwČĲ hŇdĳŇĎChylĲĂ rS
ăĆ ’Ğ hŇk
ŁŇ¡ ŁWř CpŔsĘă’Ď IĄwČ hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ ÉMhĆynĄxĞmĲČ=tŇ’Ć
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂwĘ lC’ąS
Ď wĘ : MyUĲĂDČ spĆŇ¿’Ć BĘ hŇq¡ĎzĄ‘Ğ=Nyb
ĲĄŇ C hŇŁkŇ¿ oW=NyB
ĲĄ
: MyêĲĂS
Ę lĂjĘ tŇ’Ňr¿ČqĘlĂ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ CkŇ¿ rĘ‘ČIĲČwČ hŇĳĎl’ĄhĲĎ qmĆ‘ăĄBĘ Cn¡xĞIĲČwČĲ CpŔsĘ’ĆĲnĆ
hŇĳĆm
E Ă rh
¡Ď hĎ=l’Ć Myd¿ĂŇmĘŁ‘Ĳ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂwĘ hŇEĆŔmĂ ÉrhĎhĎ=l’Ć MydąĂŇmĘŁ‘Ĳ MyêÂĂ S
Ę lĂpŇĘ C
om¡S
Ę tŇ¿yĎlĘGĎ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ tŇonăxĞUĲČmĂ ÉMyĂnČÄBĄhČ=Sy’ĲĂ ’Y
ąĄ IĄwČ : MhĲĆynĄyB
ĲĄ ’yĘG¡ČhČwĘ
Noy¿rĘS
Ă wĘ oSŔ’Ňr
Ł =l‘Č ÉtS
Ć ŁxÄnĘ ‘bČŇokąŇwĘ : tŇrĆzĲĎwĎ tŇoU¡’Č SS
¿Ą ohěbŇĘ GĎ tŇĳČm
GĂ
Myl
¡Ă qĎS
Ę Myp
¿ŇĂ lĎ’Ğ=tŇS
Ć mĄxĞ NoyŔrĘè
Ă hČ É lqČS
Ę mĂC SCbĳŇlĎ ’Chă Myv
¡Ă qČW
Ę qČ
: wypĲĎŇtŇĄ JĘ NyB
¿Ą tŇS
Ćx
Ł ¡ nĘ Nod¿ŇykŇĂ wĘ wyl
ĳĎ gŇĘ rČ=l‘Č tŇS
Ć Łx¡nĘ tŇ¿xČř YĘmĂC : tŇS
ĲĆ ŁxĲnĘ
Myl
¡Ă qĎS
Ę tŇo’¿mĄ=SS
ĲĄ otŔynĂxĞ tŇbĆŇăhĆ lČwĘ MygĂŔrĘ’
Ł Ĳ ÉronmĘJĂ otęynĂxĞ Zx
ăĄř wĘ
tŇŁkŇă rĘ‘ČmČ=l’Ć É’rĎqĘIĂwČ dŇm
Ł ę ‘ĞIĲČwĲČ : wynĲĎpĎŇlĘ ëŇ¿ĄlŁh hŇ¡Ď~
e Ă hČ ’W
¿Ą nŁwĘ lz
ĳĆrĘBČ
yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ ’olÌhĞ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ ëŇră
Ł ‘Ğl
ĲČ C’¡YĘtĲŇĄ hŇUĎ¿Ďl MhĆŔlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
: yl
ĲĎ ’Ą dŇr¿ĄyĄwĘ Sy’
¡Ă Mk
¿ĆŇ lĎ=CrBĘ lC’ŔS
Ď lĘ MydăĂŇbĎŇ‘Ğ ÉMêĆ’ČwĘ yêęĂ S
Ę lĂjĘhČ
ynąĂ’Ğ=M’ĂwĘ MydĳĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ Mk
¡ĆŇ lĎ Cnyy¿ĂhĎwĘ ynĂJĎŔhĂwĘ ÉyêĂ’Ă Mx
ąĄ QĎhĂlĘ lkÂČ Cy=M’Ă
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : CntĲŇĎ ’
Ł Mê
¡ĆdĘŇbČŇ‘ĞwĲČ MydĂŔbĎŇ‘Ğl
ĲČ ÉCnlĎÄ MtŇĆ yyąh
Ă Ę wĲĂ wytŔĂ yJĂhĂwĘ Éol=lkČŇC’Ĳ
yl
ăĂ =CnêĘ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇokŇ¿ rĘ‘ČmČ=tŇ’Ć yêĂpŇĘ rËČxĄ ynęĂ ’Ğ yêŔĂ S
Ę lĂjĘhČ
yr¿ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ É lC’S
Ď ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ : dŇxČyĲĎ hŇm
¡Ď xĞĲQĎ nĲĂwĘ Sy’ĂŔ
=NBĆ ždwĂdĎŇwĘ
: dŇŁ’ĲmĘ C’¡rĘIĲĂwČ Cêx
¿Č IĄwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ yê¡ĂS
Ę lĂjĘhČ
MynĳĂbĎŇ hŇăĎm
nŁ S
Ę ol¡wĘ yS
ČŔ yĂ omăS
Ę C hŇdĎŔChyĘ ÉMxĆlĆÄ tŇyB
¿Ą mĂ hŇEĆęhČ ytÁĂ rĎpŇĘ ’Ć Sy’ÄĂ
ÉyS
Č yĂ=ynĲĄBĘ tŇS
Ć ŁląS
Ę CkÁlĘIÄĄwČ : MyS
ĲĂř nĎ’Ğb
ĲČŇ ’B
¿Ď Nq¡ĄzĎ lC’ŔS
Ď ym
ăĄ yBĂ ÉSy’ĂhĎwĘ
rS
ąĆ ’Ğ wynĎęBĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę ű MS
ăĄ wĘ hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ lC’¡S
Ď =yrĄxĞ’ĲČ CkŇ¿ lĘhĲĎ MylĂŔŁdŇGĘhČ
yS
¡Ă lĂè
Ę hČwĘ bŇdĎŔnĎyb
ăŇĂ ’Ğ ÉChnĄÄS
Ę mĂC rokęBĘhČ bŇă’Ď ylĂ’Ĺ hŇmĎŔxĎlĘUĂBČ ÉCkŇlĘhĲĎ
: lC’ĲS
Ď yr¿ĄxĞ’ĲČ CkŇ¡ lĘhĲĎ MylĂŔŁdŇGĘhČ ÉhS
Ď ŁlS
Ę C NT
ĳĎ uĎhČ ’Chă dŇ¡wĂdĎŇwĘ : hŇUĲĎS
Č
N’ŇŁY¿=tŇ’Ć tŇo‘ËrĘlĂ lC’ĳS
Ď l‘ăČmĄ bŇ¡S
Ď wĎ ëŇ¿Ąlh
Ł dŇËwĂdĎŇwĘ
bŇ¡~Ą yČtŇĘ IĂwČ bŇrĳĄ‘ĞhĲČwĘ MJ
ăĄ S
Ę hČ yê¡ĂS
Ę lĂjĘhČ SG
¿ČIĂwČ : MxĆĲlĎ =tŇyB
ĲĄ wyb
¡ŇĂ ’Ď
tŇąpČŇ y’Ą ÉìyxĆÄ’ČlĘ ’n
ąĎ=xqČ onęBĘ dŇăwĂdĎŇlĘ yS
ČÁ yĂ rmĆ’ŇŁIÄwČ : MoyĲ My‘¿ĂBĎrĘ’Č
tŇ’ĄwĘţ : ìŇyxĲĆ’ČlĘ hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČhĲČ Zr¿ĄhĎwĘ hŇĳĆh
E Č MxĆ¡Ćl hŇr¿ĎW
Ď ‘ĞwĲČ hŇEĆŔhČ É’ylĂuĎhČ
trV‘
Nkw yrqw bytk Z‘ĄwĘ ’"sb ,yrq Z‘ĄwĘ v.7

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nk tx
Ł YĘmĂC l"Y v.6 .yrq okŁW v.1 .zy
.s"tw ‘"t Nk MynĂè
Ď bČ l"Y v.12 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt
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ÉìyxĆÄ’Č=tŇ’ĆwĘ PŇlĆĳ’Ď hĎ=rW
Č lĘ ’yb
¡ŇĂ êĎ hŇQĆ’ĄŔhĎ ÉblĎxĎhĲĆ yYąĄrĂxĞ tŇrĆW
ĆÁ ‘Ğ
Sy’
ăĂ =lkĎŇwĘ ÉhUĎhĄÄwĘ lC’ąS
Ď wĘ : xuĲĎêĂ Mt
¡ŇĎ BĎrĚ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ MolŔS
Ď lĘ dŇq
Ł ă pŇĘ êĂ
: MyêĲĂS
Ę lĂjĘ=M‘Ă Mym
¡Ă xĎlĘnĂ hŇĳĎl’ĄhĲĎ qmĆ‘¡ĄBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
ëŇlĆIŔĄwČ ’v
ăĎ IĂwČ rmĄŔS
Ł =l‘Č ÉN’Ň~
Ł hČ=tŇ’Ć SF
Ł ą IĂwČ rqĆŁBęBČ dŇwĂÁDĎ MJĄÄS
Ę IČwČ
hŇkĎŔrĎ‘ĞUăČhČ=l’Ć É’YĄIŁhČ lyĂxČęhČwĘ hŇlĎGĎŔ‘ĘUČhČ É’ŁbŇIĎwČ yS
ĳĎ yĂ ChC¡ĎYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ
tŇ’Ňr¿ČqĘlĂ hŇ¡kĎŇ rĎ‘ĞmĲČ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ C É l’ĄrĎW
Ę yĂ ëŇrą
Ł ‘ĞêĲČwČ : hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ C‘r¡ĄhĄwĘ
MylĂŔJĄhČ rm
ăĄ oS ÉdyČ=l‘Č wylĎę‘ĎmĲĄ MylĂÁJĄhČ=tŇ’Ć dŇwĂÄDĎ žSF
Ł IĂwČ : hŇkĲĎŇrĎ‘ĞmĲČ
MUĎę‘Ă rB
ăĄ dČŇmĘ ű ’ChăwĘ : MolĲS
Ď lĘ wyx
¡Ď ’ĆlĘ l’
¿Č S
Ę IĂwČ ’b
Ł ě IĎwČ hŇĳĎkŇ rĎ‘ĞUĲČhČ ZrĎI¡ĎwČ
twăr‘řmm ÉtGČmĂ omąS
Ę yêÄĂ S
Ę lĂjĘhČ žtyĎlĘGĎ hŇlĆÂo‘ MyĂnČÃBĄhČ Sy’
ăĂ hŇăĄh
e Ă wĘ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ É lk
ŁŇ wĘ : dŇwĲĂDĎ ‘m
¡Č S
Ę IĂwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ MyrăĂbĎŇDĘJČ rB
¡Ą dČŇyĘwČ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ
Sy’
ăĂ ű rmĆ’ŇIăŁwČ : dŇŁ’ĲmĘ C’¡rĘyIĲĂwČ wynĎŔjĎmĂ ÉCsnĚÄIĎwČ Sy’
ĳĂ hĎ=tŇ’Ć Mt
¡ŇĎ o’rĘBĂ
hŇĳĆl‘Ł l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć PŇr¿ĄxĎlĘ yJ
ËĂ hŇEĆŔhČ ÉhlĆ‘ŁhĲĎ Sy’
ąĂ hĎ ÉMtŇĆ y’ĂïĘřhČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ
ÉoêBĂ=tŇ’ĆwĘ lodęGĎ rS
Ć Ł‘ă ű ëŇlĆăUĆ hČ Cer¿ĆS
Ę ‘ĘyČ CeJĆÁyČ=rS
Ć ’Ğ Sy’ÄĂ hĎ hŇyĎhĎwĲĘţ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ yS
¡Ă pŇĘ xĎ hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ wybĂŔ’Ď tŇyB
ăĄ Ét’ĄwĘ olŔ=NêĆyĲĂ
hŇW
Ćę ‘ĎIĲĄ=hŇmČ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈoU‘Ă MydăĂŇmĘŁ‘ĲhĎ MyS
ÂĂ nĎ’ĞhĲĎ=l’Ć dŇwĂęDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ l‘ăČmĄ hŇ¡jĎ rĘxĆ rys
¿Ă hĄwĘ zQĎŔhČ yêăĂS
Ę lĂjĘhČ=tŇ’Ć ÉhJĆyČ rS
ąĆ ’Ğ ÉSy’ĂlĎ
: MyIĲĂxČ Myh
¿Ă Łl’Ĺ tŇokŇ¡ rĘ‘ČmĲČ PŇrĄŔxĄ yJ
ăĂ hŇEĆŔhČ É lrĄ‘ĎhĲĆ yê
ąĂ S
Ę lĂjĘhČ ymęĂ yJ
ăĂ
: CeJ
ĲĆ yČ rS
¿Ć ’Ğ Sy’
¡Ă lĎ hŇW
ĆŔ ‘ĎyĲĄ hŇJ
Łă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇ¡Ćh
E Č rb
¿ĎŇ DĎJČ M‘ĎŔhĎ Éol rmĆ’ŇŁIąwČ
žP’Č=rxČIĲĂwČ MyS
ĳĂ nĎ’ĞhĲĎ=l’Ć or¡BĘdČŇBĘ lodŔGĎhČ wyx
ăĂ ’Ď Éb’ĎylĂ’Ĺ ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ
T‘ÄČ mĘ êĎS
Ę TÁČ nĎ ymÄĂ =l‘ČwĘ êĎdĘŇrČęyĎ hŇăĆ=h
E Ň UĎĲlĎ ű rmĆ’ŇIăŁwČ dŇwĂÁdĎŇBĘ bŇ’ÄĎ ylĂ’Ĺ
yJęĂ ìŇbĆŔbĎŇlĘ ‘Čră
Ł Ét’ĄwĘ ìęnĘŁdŇzĘ=tŇ’Ć yêĂ‘ĘdăČŇyĎ ynÌĂ’Ğ rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉheĎhĄhĎ N’ŇŁ~ąhČ
hŇêĎ‘ĳĎ ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď hŇ¿mĆ dŇwĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : êĎdĘŇrĲĎyĎ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂhČ tŇo’¿rĘ N‘Čm
ËČ lĘ
rb
ăĎŇ DĎJČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ rxĄŔ’Č lCmă=l’Ć ÉolYĘ’ĆmĲĄ bŇŁiąIĂwČ : ’ChĲ rb
¿ĎŇ DĎ ’ol¡hĞ
MyrĂŔbĎŇDĘhČ ÉC‘mĘè
ĲĎ IĘwČ : NoSĲ’ŇrĂhĲĎ rb
¡ĎŇ DĎJČ rbĎŔDĎ ÉM‘ĎhĎ Chb
ąĚŇ S
Ă yĘwČ hŇĳĆh
EČ
=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : ChxĲĄuĎIĂwČ lC’¡S
Ď =ynĲĄpŇĘ lĂ CdŇ¿GĂ IČwČ dŇwĳDĂ Ď rB
ăĆ DĂ rS
¡Ć ’Ğ
yê¿ĂS
Ę lĂjĘhČ=M‘Ă Mx
¡Č lĘnĂwĘ ëŇlĄŔyĄ ìăŇDĘbŇĘ ‘Č wyl
ĳĎ ‘Ď Md¡ĎŇ’Ďř=bŇĲlĄ lj
Ł¿ yĂ=l’Č lC’ŔS
Ď
hzh
+r v.25

.s"tw ‘"t ,+rt ,b"d Nkw yrqw bytk tokrĘ‘ČUČmĂ ’"sb ,yrq tokrĘ‘ČUČmĂ ,bytk tor‘ĞUČmĂ v.23
.‘"t Nk ynĂd
Ł’
Ğ l"Y v.32 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.26 .hVwgd
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17. 33–46

yêăĂS
Ę lĂjĘhČ=l’Ć ÉtkĆŇlĆÄlĎ É lkČŇCtŇ âlą dŇwĂęDĎ=l’Ć lC’ÁS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇĲEĆhČ
: wyrĲĎ‘ĚeĘmĂ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ Sy’
¿Ă ’ChËwĘ hŇêĎ’ČŔ r‘ČnăČ=yJĂ oUĳ‘Ă Mx
¡Ą QĎhĂlĘ hŇEĆŔhČ
wřyb
¡ŇĂ ’ĎlĘ ìËŇDĘbŇĘ ‘Č hŇÌĎh
y Ď hŇ‘ÄĆ r
Ł lC’ŔS
Ď =l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇŁIąwČ
ytŇĂ ’ŇÌYĎ yĎwĘ : rdŇĆ‘ĲĄhĎmĲĄ hŇ¡W
Ć ’W
¿Ď nĎwĘ bŇoDŔhČ=tŇ’ĆwĘ ÉyrĂ’ĞhĲĎ ’b
ąĎŇ C N’ŇŁ~ĳBČ
wyt¡ĂŇJĂhĂwĘ onŔqĎzĘBĂ ÉyêĂqĘzČÄxĹhĲĆwĘ ylČŔ‘Ď MqĎăIĎwČ wyjĳĂmĂ yêĂlĘă~Č hĂwĘ wyt¡ĂŇJĂhĂwĘ wyrËĎxĞ’ĲČ
yêÄĂ S
Ę lĂjĘhČ hŇyĎhĎwĲĘţ ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č hŇăJĎ hĂ bŇoD¡hČÍMGČ yrËĂ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć MG
ÌČ : wyêĲĂymĂhĞwĲČ
: MyIĲĂxČ Myh
¿Ă Łl’Ĺ tŇk
ŁŇ¡ rĘ‘ČmĲČ PŇrĄŔxĄ yJ
ăĂ śMhĆŔmĄ dŇăxČ ’ČJĘ ÉhEĆhČ lrąĄ‘ĎhĲĆ
ÉyrĂ’ĞhĲĎ dŇąIČmĂ ynĂlČÁ~ĂhĂ rS
ĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ ůdwĂDĎ ÈrmĆ’ŇIŁwČ
rmĆ’ŇŁIÄwČ
hŇĳĆh
E Č yê¡ĂS
Ę lĂjĘhČ dŇI¿ČmĂ ynĂlĄŔy~ĂyČ ’Chă bŇD
Ł Ŕ hČ dŇIăČmĂC
ÉdwĂDĎ=tŇ’Ć lC’ąS
Ď SBĄÄlĘIČwČ : ëŇUĲĎ‘Ă hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ ho¡ĎhywĲČ ëŇlĄŔ ÉdwĂDĎ=l’Ć lC’ąS
Ď
rGŁă xĘIČwČ : NoyĲrĘS
Ă otŇ¡ ’
Ł SB
¿Ą lĘIČwČ oS
ĳ ’Ňr
Ł =l‘Č tŇS
Ć Łx¡nĘ ‘bČŇoqř¿ Nt
ËŇČ nĎwĘ wyDĎŔmČ
rmĆ’ŇŁIÄwČ ůhiĎnĂ=âlĲ yJ
ăĂ ÈtkĆŇlĆlĎ l’ĆřIăŁwČ wyDĎÁmČlĘ l‘ÄČ mĄ oBrĘxČţ=tŇ’Ć dŇăwĂDĎ
dŇ¡wĂDĎ Mr¿ĄsĂyĘwČ ytŇĂ yi
ĳĂ nĂ âlă yJ
ăĂ hŇQĆ¡’Ą BĎ tŇkĆŇ¿ĆllĎ lk
ËČŇ C’ âl¿ lC’ęS
Ď =l’Ć dŇwĂÁDĎ
=NmĂ ű MynăĂbĎŇ’Ğ=yqĲĄQ
Ěř xČ hŇăè
Ď mĂxĞ olă=rxČbŇĘ IĂwČ odęyĎBĘ olÁqĘmČ xuÄČ IĂwČ : wyl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ
odŇĳyĎbŇĘ o‘ăQĘqČwĘ TCq¡lĘIČbČŇC olË=rS
Ć ’Ğ My‘ÌĂr
Ł hĲĎ ylĂÄkŇĘ BĂ MtŇĎ ’
Ł ţ MW
Ć ăIĎwČ lxČeČÃhČ
Sy’
ËĂ hĎwĘ dŇwĳDĂ Ď=l’Ć bŇr¡ĄqĎwĘ ëŇ¿Ąlh
Ł yêŔĂ S
Ę lĂjĘhČ ÉëlĆIÄĄwČ : yêĲĂS
Ę lĂjĘhČ=l’Ć SG
¡ČIĂwČ
Chz
ĳĄbŇĘ IĂwČ dŇ¡wĂDĎ=tŇ’Ć hŇ¿’Ć rĘIĂwČ yê
ËĂ S
Ę lĂjĘhČ TB
ÌĄ IČwČ : wynĲĎpĎŇlĘ hŇ¡Ď~
e Ă hČ ’W
¿Ą nŁ
=l’Ć ÉyêĂS
Ę lĂjĘhČ rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇ’ĲĆrĘmČ hŇ¿pĄŇ yĘ=M‘řĂ yn¡Ăm
Ł dĘŇ’ČwĘ r‘ČnČŔ hŇăyĎhĎ=yJĲĂ
yê
ËĂ S
Ę lĂjĘhČ lQ
ÌĄ qČyĘwČ tŇolĳqĘUČBČ yl
¡Č ’Ą=’b
ĲĎŇ hŇê
¿Ď ’Č=yJĲĂ ykŇĂ ŁnŔ’Ď bŇlĆăkĆŇ hĞ dŇwĂŔDĎ
ÉhnĎêĘ’ĆwĘ ylČŔ’Ą hŇăkĎŇ lĘ dŇwĳDĂ Ď=l’Ć yê¡ĂS
Ę lĂjĘhČ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : wyhĲĎŁl’ŇB
ĲĄ dŇ¡wĂDĎ=tŇ’Ć
: hŇdŇĲĆv
Ďř hČ tŇm
¿Č hĹb
ĲĆŇ lĘC MyĂm¡Čè
Ď hČ PŇo‘¿lĘ ìŔrĘW
ăĎ BĘ=tŇ’Ć
tŇynăĂxĞb
ĲČŇ C bŇrĆx
¡ĆBĘ ylČŔ’Ą ’B
ăĎ ÉhêĎ’Č yêŔĂ S
Ę lĂjĘhČ=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇŁIąwČ
tŇokŇ¿ rĘ‘ČmĲČ yh
ËĄŁl’Ĺ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉMS
Ą BĘ ìŇylĆę’Ą=’b
ĲĎŇ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ NodŇĳykŇĂ bŇĘ C
ìŇtęĂ yJĂhĂwĘ ydĂÁyĎBĘ hoĎÄhyĘ žìrĘGĆsČyĘ hŇEĆÃhČ MoIăhČ : êĎpŇĘ rĲČxĄ rS
¿Ć ’Ğ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ hŇąĄx
n Ğ mĲČ śrgĆŇăjĆ yêÁĂ tŇČ nĎÄwĘ ìŇylĆŔ‘ĎmĲĄ ÉìS
Ę ’ŇrĲ
Ł =tŇ’Ć yt
ąŇĂ r
Ł sĲĂhĞwĲČ
Mwyh
rysĂ’ĎwĘ ot’
Ł hJĆ’ČwĘ ëlĄ’Ą âlh
Ğ Mhm N’k ’Ymn ‘"tb v.36 .bwdh=t’Ć=Mg ’"s v.36 .ybĂ’ĎlĘ ’"s v.34
Nkw ‘bČoJ ’"s v.38 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.37 .+wgw yk hEĆhČ lrĄ‘ĎhĆ ymĂ yJĂ l’ĄrĎW
Ę IĂmĂ hjĎrĘxĆ MoIhČ
.w"n z"y Nyy‘ : MlĆ‘Ć l"Y v.42 .yqĄĲĚx
l Ğ ’"sbw ,yuĄĲĚx
l Č ’"s v.40 .‘"t Nk ’lĆIĄwČ l"Y v.39 .w"dw b"d
.‘"t Nk hnxm yrĄgĘpĂC ìrĘgĘjĂ l"Y v.46 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw ZrĆ’ĎhĎ ’"s v.44
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yJ
ËĂ ZrĆ’ĎŔhĎ=lJĎ ÉC‘dĘŇyĲĄwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇăIČxČlĘC MyĂm¡Čè
Ď hČ PŇo‘¿lĘ hŇEĆŔhČ MoIăhČ
47 b
Ň rĆx
¿ĆBĘ âlË=yJĂ hŇEĆŔhČ lh
ăĎ uĎhČ=lJĎ ÉC‘dĘŇyĲĄwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂlĘř Myh
¡Ă Łl’Ĺ Sy¿Ą
: CnśdŇĲĄyĎBĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć Nt
¿ŇČ nĎwĘ hŇmĎŔxĎlĘUĂhČ ÉhoĎhyl
ĲČ yJ
ąĂ hoĳĎhyĘ ‘ČyS
ăĂ ohyĘ tŇyn¡ĂxĞb
ĲČŇ C
48 t
Ň ’ŇrăČqĘlĂ bŇr¡ČqĘIĂwČ ëŇlĆ¿ĄwČ
I yêŔĂ S
Ę lĂjĘhČ MqăĎ=yJĂ ÉhyĎhĎwĘ
49 d
Ň wĂÄDĎ žxlČS
Ę IĂwČ : yêĲĂS
Ę lĂjĘhČ tŇ’Ňr¿ČqĘlĂ hŇ¡kĎŇ rĎ‘ĞUĲČhČ ZrĎI¿ĎwČ dŇwĂŔDĎ rh
ăĄ mČyĘwČ dŇwĳDĂ Ď
yê¡ĂS
Ę lĂjĘhČ=tŇ’Ć ëŇ¿IČwČ ‘QČŔqČyĘwČ ÉNbĆŇ’ĆÄ Mè
¿Ď mĂ xuÄČ IĂwČ ylĂJĆęhČ=l’Ć odÁyĎ=tŇ’Ć
50 qzÄČx
ĹIĲĆwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ wyn¡ĎjĎ=l‘Č lj
Ł¿ IĂwČ oxŔYĘmĂBĘ ÉNbĆŇ’ĆÄhĎ ‘B
ąČ TĘêĂwČ oxĳYĘmĂ=l’Ć
Cht
ĳŇĄ ymĂyĘwČ yê¡ĂS
Ę lĂjĘhČ=tŇ’Ć ëŇ¿IČwČ NbĆŇ’ĆŔbĎŇC ‘lČuăĆBČ ÉyêĂS
Ę lĂjĘhČ=NmĂ dŇąwĂDĎ
51 xu
ăČIĂwČ yêÁĂ S
Ę lĂjĘhČ=l’Ć dŇŁmÄ‘ĞIĲČwČ dŇwĂDĎţ ZrĎIăĎwČ : dŇwĲĂDĎ=dŇyČBĘ Ny’¿Ą bŇrĆx
¡ĆwĘ
oS
ĳ ’Ňr
Ł =tŇ’Ć HB
¡Ď =tŇrĎkŇĘ IĂwČ ChtŔĄ tŇĘ m
Ł ă yĘwČ ÉHrĎ‘ĘêČmĂ Hp
ąĎŇ lĘS
Ę IĂwĲČ oBrĘxČţ=tŇ’Ć
52 l’
ĄÄ rĎW
Ę yĂ žyS
Ą nĘ’Č CmqăĚIĎwČ : CsnĲĚIĎwČ Mr¡ĎoBGĂ tŇ¿mĄ =yJĂ Myê
ËĂ S
Ę lĂjĘhČ C’ÌrĘIĂwČ
yrăĄ‘ĞS
ĲČ dŇ‘¡ČwĘ ’řyĘgČŔ ìăŇ’ĞoBĲ=dŇ‘Č MyêŔĂ S
Ę lĂjĘhČ=tŇ’Ć ÉCpŇDĘrĘIĂwĲČ C‘rĂęIĎwČ hŇdĎÁChywĲĂ
=dŇ‘ČwĘ tŇ¡GČ=dŇ‘ČwĘ MyĂrČŔ‘ĞS
ĲČ ëŇrĆdăŇĆBĘ ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ yl
ąĄ lĘxĲČ ClÂjĘIĂwĲČ NorĳqĘ‘Ć
53 CiS
Ł ¡ IĎwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂpŇĘ yrăĄxĞ’ĲČ qŁl¡DĘmĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCbŇS
ĚÄ IĎwČ : NorĲqĘ‘Ć
54 MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ Ch’
¡Ą bŇĂ yĘwČ yêŔĂ S
Ę lĂjĘhČ S’Ňră
Ł =tŇ’Ć ÉdwĂDĎ xuąČIĂwČ : MhĲĆynĄxĞmĲČ=tŇ’Ć
55 d
Ň wĂęDĎ=tŇ’Ć lC’ÁS
Ď tŇo’ÄrĘkŇĂ wĘ
: olĲhĽ’ĲĎBĘ MW
¿Ď wyl
¡Ď JĄ=tŇ’ĆwĘ
=ymĂ=NBĆ ’bĎŔ~ĎhČ rW
ăČ ÉrnĄbŇĘ ’Č=l’Ć rmČę’Ď yêŔĂ S
Ę lĂjĘhČ tŇ’ŇrăČqĘlĂ É’YĄyŁ
: yêĂ‘ĘdŇĲĎyĎ=M’Ă ëŇlĆ¡UĆ hČ ì¿ŇS
Ę pŇĘ nČ=yxĲĄ rnĄŔbŇĘ ’Č rmĆ’ŇIăŁwČ rnĳĄbŇĘ ’Č r‘Če¡ČhČ hŇ¿Ćz
56
: MlĆ‘ĲĎhĎ hŇ¡Ć=ym
z Ă =NBĆ hŇêŔĎ ’Č l’
ăČ S
Ę ëŇlĆĳUĆ hČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ
57 Ch’
¡Ą bŇĂ yĘwČ rnĄŔbŇĘ ’Č ÉotŇ’
Ł xuąČIĂwČ yêŔĂ S
Ę lĂjĘhČ=tŇ’Ć ÉtoJhČmĲĄ dŇwĂęDĎ bŇCS
ăř kŇĘ C
58 ym
¿Ă =NBĆ lC’ŔS
Ď ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇIąŁwČ : odĲŇ yĎBĘ yê¡ĂS
Ę lĂjĘhČ S’Ňr¿
Ł wĘ lC’ĳS
Ď ynăĄpŇĘ lĂ
xy yhęĂ yĘwČ : ym
ĲĂ xĘQČhČ tŇyB
¿Ą yS
¡Č yĂ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘Č=NB
ĲĆ dŇwĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ r‘ČeĳĎhČ hŇê
¡Ď ’Č
dŇwĳDĂ Ď SpĆŇănĆBĘ hŇr¡ĎS
Ę qĘnĂ NtŔĎ nĎohăyĘ ÉSpĆŇnĆÄwĘ lC’ŔS
Ď =l’Ć rB
ăĄ dČŇlĘ ÉotŇŁQkČŇJĘ
2 onŔt
ŇĎ nĘ âlăwĘ ’ChĳhČ MoIăBČ lC’¡S
Ď Chx
¿Ą uĎIĂwČ : oSĲpŇĘ nČJĘ Nt
¡ŇĎ nĎohĲyĘ wb¿řh’yw
3 ot
Ň¡ ’
Ł otŇ¿ bĎŇhĞ’ĲČBĘ tŇyrĳĂBĘ dŇ¡wĂdĎŇwĘ Nt
ËŇĎ nĎohĲyĘ tŇrÌ
Ł kŇĘ IĂwČ : wybĲŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą bŇCS
¡ lĎ
4 d
Ň wĳdĂŇĎlĘ Chn
¡ĄêĘIĂwĲČ wylĎŔ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ É ly‘ĂUĘhČ=tŇ’ĲĆ NtęĎ nĎohĲyĘ Tè
ăĄ jČtŇĘ IĂwČ : oSĲpŇĘ nČJĘ
wydmw
.r"tw ,s"t ,‘"t ,w"t ,b"d Nkw CnydĄyĎBĘ ’"s v.47 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw l’ĄrĎW
Ę yĂBĘ ’"s v.46
.’"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw bCSbĘC ’"s v.57 .‘"t Nk tgČ l"Y v.52 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.48
.yrq Chb
Ą hĎ’
ĹIĆwČ ,bytk obhĎ’
ĹIĆwČ v.1 .xy
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18. 5–20

rS
ĆÄ ’Ğ ž lk
ŁŇ BĘ dŇwĂÁdĎŇ ’YĄÄIĄwČ : orĲŁgŇxĞ=dŇ‘ČwĘ oê¡S
Ę qČ=dŇ‘ČwĘ oB¿rĘxČ=dŇ‘ČwĘř wyDĎěmČC
hŇĳmĎ xĎlĘUĂhČ yS
ăĄ nĘ’Č l‘¡Č lC’ŔS
Ď Chm
ăĄ W
Ă yĘwČ lyJĂŔW
Ę yČ É lC’S
Ď Cex
ąĆ lĎS
Ę yĂ
: lC’ĲS
Ď yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č yn¡Ąy‘ĄBĘ MgČěwĘ M‘ĎŔhĎ=lkĎŇ ynăĄy‘ĄBĘ ÉbTČyIĂwČ

sŘ12

MyS
ĂÁ eĎhČ hŇnĎ’ŇYĆÄêĄwČ yêŔĂ S
Ę lĂjĘhČ=tŇ’Ć tŇoJăhČmĲĄ ÉdwĂDĎ bŇCS
ą BĘ M’ĎęobŇBĘ yh
ăĂ yĘwČ
ëŇlĆĳUĆ hČ lC’ăS
Ď tŇ’Ňr¡ČqĘlĂ tŇolŔx
Ł UĘhČwĘ rwV
ăř l É l’ĄrĎW
Ę yĂ yrąĄ‘Ď=lJĎmĂ
tŇoq¡xĞW
ĲČ mĘhĲČ MyS
¿Ă eĎhČ hŇnĎynËĆ‘ĞêĲČwĲČ : MyS
ĲĂ lĂS
ĲĎ bŇĘ C hŇ¡xĎ mĘW
Ă BĘ Myj
¿Ă tŇĚ BĘ
lC’ÁS
Ď lĘ rxČIĂÄwČ : wtbřbrb dŇ¡wĂdĎŇwĘ wpŔl’řb É lC’S
Ď hŇąJĎ hĂ írĘm
ĳČ’Ňê
Ł wČ
yl
¿Ă wĘ tŇobŔbĎŇrĘ ÉdwĂdĎŇlĘ CnątŇĘ ĲnĎ rmĆ’ŇŁIęwČ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ ÉwynĎy‘ĄBĘ ‘rČIąĄwČ dŇŁ’ęmĘ
dŇwĳDĂ Ď=tŇ’Ć Nwă‘ř lC’¡S
Ď yh
¿Ă yĘwČ : hŇkĲĎŇClUĘhČ ëŇ¿’Č ol¡ dŇo‘¿wĘ MypĳŇĂ lĎ’ĞhĲĎ Cn¡tŇĘ ĲnĎ
žxČCr xl
ăČ YĘêĂwČ tŇrĎęxĽUĲĎmĲĂ yh
ăĂ yĘwČ
: hŇ’ĎlĘhĲĎwĎ ’Ch¡hČ MoI¿hČmĲĄ
od¡ŇyĎBĘ NG
¿ĄnČmĘ dŇËwĂdĎŇwĘ tŇyĂBČŔhČ=ëŇotŇĲ bŇĘ ’B
ăĄ nČtŇĘ IĲĂwČ É lC’S
Ď =l’Ć ű hŇ‘ąĎrĎ ű MyhÄĂ Łl’Ĺ
rmĆ’ŇŁIěwČ tŇynĂŔxĞhĲČ=tŇ’Ć É lC’S
Ď lTĆąĎwČ
I : lC’ĲS
Ď =dŇyČBĘ tŇyn¡ĂxĞhĲČwĘ MoyĳBĘ ű MoyăJĘ
ynăĄpŇĘ QĂmĂ lC’¡S
Ď ’r¿ĎIĂwČ : MyĂmĲĎ‘ĞjĲČ wyn¡ĎjĎmĂ dŇËwĂDĎ bŇŁi¿IĂwČ ryuĳĂbČŇC dŇ¡wĂdĎŇbŇĘ hŇ¿JĆ ’Č
oUŔ‘ĂmĲĄ É lC’S
Ď ChrąĄsĂyĘwČ : rsĲĎ lC’¡S
Ď M‘¿ĂmĄC oUŔ‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇąĎh
y Ď =yJĲĂ dŇwĳdĂŇĎ
: M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ ’Y
¿Ą IĄwČ PŇlĆĳ’Ď =rW
Č ol¡ Chm
¿Ą W
Ă yĘwČ
lC’ŔS
Ď ’rĘIăČwČ : oUĲ‘Ă ho¡ĎhywĲČ lyJĳĂW
Ę mČ wk¡rřd=lkĎŇlĘř dŇËwĂdĎŇ yh
¿Ă yĘwČ
hŇdĎŔChywĲĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ : wynĲĎjĎmĂ rgĎŇI¡ĎwČ dŇŁ’ĳmĘ lyJ
ăĂ W
Ę mČ ’Ch¡=rS
Ć ’Ğ
: MhĲĆynĄpŇĘ lĂ ’b
¡ĎŇ wĎ ’Y
¿Ą oy ’ChË=yJĂ dŇwĳDĂ Ď=tŇ’Ć bŇ¡hĄ ’
Ł
=NêĆ’Ć ÉHtŇĎ ’
Ł ÉbrČmĄ hŇąĎlodŇGĘhČ yêÄĂ bŇĂ žheĄhĂ dŇwĂęDĎ=l’Ć lC’ÁS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ
lC’ăS
Ď wĘ hoĳĎhyĘ tŇomăxĞlĘmĂ Mx
¡Ą QĎhĂwĘ lyĂxČŔ=NbĆŇlĘ yQ
ăĂ =hŇyĄhĹ ëŇ’Čť hŇè
ĎŔ ’ĂlĘ ìăŇlĘ
: MyêĲĂS
Ę lĂjĘ=dŇyČ ob¡Ň=yhĂtŇĘ C oBŔ ÉydĂŇyĎ yh
ąĂ êĘ=l’Č rmČę’Ď
yb
¡ŇĂ ’Ď tŇxČ¿jČ S
Ę mĂ yIČŔxČ ym
ăĂ C ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ ym
ąĂ lC’ęS
Ď =l’Ć dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
=tŇBČ bŇr¿ČmĄ=tŇ’Ć tŇê
ËĄ tŇ‘¿ĄBĘ yhęĂ yĘwČ : ëŇlĆUĲĆlČ Nt
¡ŇĎ xĎ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ=yJĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ
bŇËhČ ’ĹêĲĆwČř : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ yt¡ĂŇlĎŁxĲUĘhČ l’
¿Ą yrĂdĘŇ‘ČlĘ hŇËĎê
n Ę nĂ ’yh
ÌřĂ wĘ dŇwĳdĂŇĎlĘ lC’¡S
Ď
lkym
bytk ryS
Ă lĎ ’"sb ,yrq ryS
Ă lĎ ,bytk rCSlĎ v.6 .d‘w d‘w ,d‘ Nwhb ty’d +sp +g wyl‘ rsmnw =d‘Č ’"s v.4
NwĄ‘
Ł v.9 .yrq wytĎb
Ł bĘrĂBĘ ,bytk otbĎbĘrĂBĘ v.7 .yrq wypĎlĎ’
Ğ BČ ,bytk ojlĘ’ČBĘ v.7 .’"ydw ’"d Nkw yrqw
’"sb ,=lkĎBĘ rybs v.14 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.14 .b"d Nkw yrqw bytk NyĄo‘ ’"sb ,yrq NyĄo‘ ,bytk
.’yh¿w ’"s v.19 .yrq wykĎrĎDĘ ,bytk oJrĘDČ v.14 .r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =lkĎBĘ
.’y‘gb bh’twĲČ n"b ,’"b Nk v.20
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: wynĲĎy‘ĄBĘ rb
¡ĎŇ DĎhČ rS
¿Čř IĂwČ lC’ŔS
Ď lĘ CdŇăGĂ IČwČ dŇwĳDĂ Ď=tŇ’Ć lC’¡S
Ď =tŇBČ lk
¿ČŇ ymĂ
21 Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ=dŇyČ ob¡Ň=yhĂtŇĘ C SqĄŔomlĘ olă=yhĂtŇĘ C ÉoQ hŇeĎąnĆêĘ’Ć lC’ÁS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ
22 lC’
ÁS
Ď wYÄČ yĘwČ : MoIĲhČ yB
¡Ă Nê
¿ĄxČtŇĘ êĂ MyĂê
ËČ S
Ę BĂ dŇwĂŔDĎ=l’Ć É lC’S
Ď rmĆ’ŇŁIąwČ
ëŇlĆUĆŔhČ ÉìBĘ Zp
ąĄŇ xĎ hŇeĄÄhĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉTQĎBČ dŇąwĂDĎ=l’Ć CrÄBĘDČ wdębř‘=tŇ’Ć
23 É lC’S
Ď ydąŇĄbŇĘ ‘Č CrÂBĘdČŇyĘwĲČ : ëŇlĆUĲĆBČ Nê
¿ĄxČtŇĘ hĂ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ ìŇCbĳŇhĄ’Ğ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ=lkĎŇwĘ
ÉMkĆŇynĄy‘ĲĄbŇĘ hŇąĎQqČnĘhĲČ dŇwĂęDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć dŇwĂŔdĎŇ ynăĄzĘ’ĎBĘ
24 ol
¡ lC’ËS
Ď yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č CdŇGÁĂ IČwČ : hŇĲlĆ qĘnĂwĘ Sr¿Ď=Sy’ĲĂ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ëŇlĆUĆŔBČ Nê
ăĄxČtŇĘ hĂ
: dŇwĲĂDĎ rB
¿Ć DĂ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘJČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
25 śyJ
ęĂ rhČŁmŔBĘ ÉëlĆUĆÄlČ ZpĆŇąxĄ =Ny’ĲĄ dŇwĂędĎŇlĘ CrămĘ’Ňt
Ł ŇĲ =hŇJ
Ł lC’ÁS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ
bŇS
ČŔ xĎ lC’ăS
Ď wĘ ëŇlĆĳUĆ hČ yb
ăŇĄ yĘ’
Ł Ĳ BĘ Mq¡ĄeĎhĂlĘ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ tŇolăřrĘ‘Ď Éh’ĎmĄBĘ
26 =t
Ň ’Ć ÉdwĂdĎŇlĘ wydąŇĎbĎŇ‘Ğ CdŇGÄĂ IČwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ=dŇyČBĘ dŇ¡wĂDĎ=tŇ’Ć lyj
¿Ă hČlĘ
âl¿wĘ ëŇlĆĳUĆ BČ Nê
¡ĄxČtŇĘ hĂlĘ dŇwĂŔdĎŇ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrbĎŇDĎhČ rS
ąČ IĂwČ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ
27 ÈMyê
ĂS
Ę lĂjĘBČ ëŇăIČwČ wyS
Ďę nĎ’ĞwĲČ ’Chă ű ëŇlĆăĄwČ
I dŇwĂÁDĎ MqĎIĎÄwČ : MymĲĂIĎhČ C’¡lĘmĲĎ
Nê
¡Ą xČtŇĘ hĂlĘ ëŇlĆUĆŔlČ MC’ăřlĘmČyĘwČ MhĆŔytŇĄŁlărĘ‘Ď=tŇ’Ć ÉdwĂdĎŇ ’b
ąĄŇ IĎwČ ůSy’Ă MyĂt
ăŇČ ’ŇmĎ
28 É lC’S
Ď ’rĘIąČwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ oê¡BĂ lk
¿ČŇ ymĂ=tŇ’Ć lC’ËS
Ď ol¿=NêĆIĲĂwČ ëŇlĆĳUĆ BČ
29 P
Ň sĆř’ŇIăŁwČ : ChtŇĘ b
ĲČŇ hĄ’Ğ lC’¡S
Ď =tŇBČ śl¿kČŇ ymĂC dŇwĳDĂ Ď=M‘Ă ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă ‘dČŇIŔĄwČ
: MymĲĂIĎhČ=lJĎ dŇ¡wĂDĎ=tŇ’Ć bŇ¿Ą’
yŁ lC’ËS
Ď yh
¿Ă yĘwČ dŇo‘ĳ dŇ¡wĂdĎŇ yn¿ĄjĘmĂ ’rË
Ł lĄ lC’ęS
Ď
30 lk
ąČŇ W
Ď MtęĎ ’ŇYĄ yDăĄmĂ ű yh
ăĂ yĘwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂpŇĘ yrăĄW
Ď C’¡YĘIĲĄwČ
Ty rB
ăĄ dČŇyĘwČ
: dŇŁ’ĲmĘ om¡S
Ę rq¿ČyIĂwČ lC’ŔS
Ď ydăŇĄbŇĘ ‘Č É lJ
Ł mĂ ÉdwĂDĎ
ÉNtŇĎ nĎohĲywĂ dŇwĳDĂ Ď=tŇ’Ć tŇym
¡Ă hĎlĘ wydĎŔbĎŇ‘Ğ=lJĎ=l’ĆwĘ ÉonBĘ Nt
ąŇĎ nĎoyĲ=l’Ć lC’ęS
Ď
2 Su
ËĄbČŇmĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ dŇăwĂdĎŇlĘ ÉNtŇĎ nĎohĲyĘ dŇąGĄIČwČ : dŇŁ’ĲmĘ dŇ¡wĂdĎŇBĘ Zp
¿ĄŇ xĎ lC’ŔS
Ď =NBĆ
rtŇĆ ¡iĄ bČŇ ê
¿Ď bŇĘ S
Č yĲĎwĘ rqĆŁBŔbČŇ ’n
ăĎ=rmĆè
ĲĎ hĂ ÉhêĎ‘ČwĘ ìŇĳtŇĆ ymĂhĞĲlČ yb
¡ŇĂ ’Ď lC’¿S
Ď
3 h
Ňê
ăĎ ’Č rS
ăĆ ’Ğ ÉhdŇĆv
Ď BČ ybĂę’Ď=dŇyČlĘ yêăĂdĘŇmČ‘ĲĎwĘ ’YĄÁ’Ą ynÄĂ ’ĞwĲČ : tŇĎ ’ŇB
ĲĄ xĘnČwĘ
: ëŇĲlĎ yêĂdĘŇG¿ČhĂwĘ hŇm
¡Ď ytŇĂ y’
¿Ă rĎwĘ yb
ĳŇĂ ’Ď=l’Ć ì¡ŇBĘ rB
¿Ą dČŇ’Ğ yněĂ ’ĞwĲČ MS
ĎŔ
4 rm
Ć ’ŇIăŁwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď lC’¡S
Ď =l’Ć bŇoTŔ ÉdwĂdĎŇBĘ Nt
ąŇĎ nĎohĲyĘ rBĄÄdČŇyĘwČ
wyl’
bytk M’Ă yk y’xndml ,=M’Ă yk rybs v.25 .yrq wydĎbĎ‘Ğ ,bytk oDbĘ‘Č v.22 .’lm rS
Č yIĂwČ ’"s v.20
.r"tw ‘"t Nkw M’ĄQĘmČyĘwČ l"Y v.27 .rsx tŁlrĘ‘Ď y’xndml ,y’br‘ml Nk v.25 .y"k Myrps tYqmb yrqw
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .Ty .yrq PsĆoIwČ v.29 .‘"t Nk ot’
Ł bhĄ’
Ł l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎ ykĂwĘ l"Y v.28
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.4
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19. 5–20

yk
¿ŇĂ wĘ ëŇlĎŔ É’TĎxĎ ’olą yJ
ăĂ dŇwĂędĎŇbŇĘ oDăbŇĘ ‘ČBĘ ëŇlĆUĆÁhČ ’TÄĎ xĹyĲĆ=l’Č wylĎ’Ąţ
yêęĂ S
Ę lĂjĘhČ=tŇ’Ć ëŇăIČwČ ojÁkČŇbŇĘ oSÄpŇĘ nČ=tŇ’Ć žMW
Ć IĎwČ : dŇŁ’ĲmĘ ì¿ŇlĘ=bŇoT wyW
¡Ď ‘ĞmĲČ
hŇUĎąĎlwĘ xm
ĳĎ W
Ę êĂwČ tŇĎ y’
¡Ă rĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘ ÉhlĎodŇgŇĘ hŇ‘ąĎCSêĘ hoĎÁhyĘ W‘ČIČÄwČ
loqăBĘ lC’¡S
Ď ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ : MeĲĎxĂ dŇ¡wĂDĎ=tŇ’Ć tŇym
¿Ă hĎlĘ yqŔĂ nĎ MdăĎŇBĘ É’TĎxĹtĲŇĆ
dŇwĂŔdĎŇlĘ ÉNtŇĎ nĎohĲyĘ ’rąĎqĘIĂwČ : tŇmĲĎCy=M’Ă ho¡ĎhyĘ=yxČ lC’ŔS
Ď ‘b
ăČŇ è
Ď IĂwČ Nt
ĳŇĎ nĎohĲyĘ
ÉdwĂDĎ=tŇ’Ć Nt
ąŇĎ nĎohĲyĘ ’bĄÄIĎwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą NtŔĎ nĎohăyĘ Éol=dŇGĆIČwČ
PŇsĆoê¿wČ
: MoSĲlĘS
Ă lom¿tŇĘ ’ĆJĘ wyn¡ĎpĎŇlĘ yh
¿Ă yĘwČ lC’ŔS
Ď =l’Ćř
hŇăJĎ mČ ÉMhĆBĎ ëŇąČwČ
I MyêęĂ S
Ę lĂjĘBČ MxĆăĎQIĂwČ dŇwĂÁdĎŇ ’YĄÄIĄwČ tŇoyĳhĘlĲĂ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂhČ
É’ChwĘ lC’ŔS
Ď =l’Ć Éh‘ĎrĎ ű hoąĎhyĘ xČCrÄ žyhĂêĘwČ : wynĲĎjĎmĂ Csn
¡ĚIĎwČ hŇlĎŔodŇgŇĘ
tŇoJąhČlĘ lC’ÁS
Ď SuÄĄ bČŇyĘwČ : dŇyĲĎBĘř NG
¿ĄnČmĘ dŇ¡wĂdĎŇwĘ odŇĳyĎBĘ otŇ¡ ynĂxĞwĲČ bŇS
ĄŔ oy otŇă ybĄŇBĘ
ryuĳĂBČ tŇyn¡ĂxĞhĲČ=tŇ’Ć ëŇ¿IČwČ lC’ŔS
Ď ynăĄjĘmĂ ÉrTČpŇĘ IĂwČ ryuŔĂ bČŇC dŇăwĂdĎŇBĘ ÉtynĂxĞB
ĲČ
: ’ChřĲ hŇlĎyĘQ
¿Č BČ Tl
¡Ą UĎIĂwČ sn
¿Ď dŇËwĂdĎŇwĘ
rqĆŁBĳBČ otŇ¡ ymĂhĞĲlČ wĘ orŔmĘS
Ď lĘ ÉdwĂDĎ tŇyB
ąĄ=l’Ć MykÁĂ ’ĎlĘmČ lC’ÄS
Ď žxlČS
Ę IĂwČ
ÉìS
Ę pŇĘ nČ=tŇ’Ć TQ
ąĄ mČmĘ ìÁnĘy’ĄÄ=M’Ă rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉoêS
Ę ’Ă lk
ąČŇ ymĂ dŇwĂędĎŇlĘ dŇăGĄêČwČ
NoQĳxČhĲČ dŇ‘ăČBĘ dŇ¡wĂDĎ=tŇ’Ć lk
ËČŇ ymĂ dŇrĆê
Ł Ì wČ : tŇmĲĎCm hŇê
¿Ď ’Č rx
¡Ď mĎ hŇlĎyĘQČŔhČ
=l’Ć ÉMW
Ć êÄĎ wČ MypęĂ rĎêĘhČ=tŇ’Ć lkÁČ ymĂ xuÄČ êĂwČ : Tl
ĲĄ UĎIĂwČ xr¡ČbŇĘ IĂwČ ëŇlĆ¿ĄwČ
I
: dŇgĆŇB
ĲĎ BČ sk
¡ČŇ êĘwČ wyt
ĳŇĎ S
Ł ’ĞrĲČmĘ hŇmĎ¡W
Ď MyEĂŔ ‘ĂhĲĎ ryb
ăŇĂ JĘ Ét’ĄwĘ hŇFĎŔUĂhČ
hŇ¿Ćlx
Ł rmĆ’ŇŁê¡wČ dŇwĳDĂ Ď=tŇ’Ć tŇxČqăČlĎ Myk
¡ŇĂ ’ĎlĘmČ lC’ËS
Ď xl
¿Č S
Ę IĂwČ
=tŇ’Ć tŇo’¿rĘlĂ MykĂŔ’ĎlĘUČhČ=tŇ’Ć É lC’S
Ď xl
ąČ S
Ę IĂwČ
: ’ChĲ
MykĂŔ’ĎlĘUČhČ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ : otŇĲ mĂhĞĲlČ yl
¡Č ’Ą hŇËFĎ UĂbČŇ otŇÌ ’
Ł ClÄ‘ĞhĲČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ dŇ¡wĂDĎ
: wytĲŇĎ S
Ł ’ĞrĲČmĘ MyE¡Ă‘ĂhĲĎ ryb
¿ŇĂ kŇĘ C hŇĳFĎ UĂhČ=l’Ć Myp
¡ŇĂ rĎêĘhČ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ
=tŇ’Ć yx
¿Ă QĘS
Č êĘwČ ynĂtŔĂ yUĂrĂ ÉhkĎŇJĎ hŇUĎąĎl lkČęymĂ=l’Ć lC’ÁS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ
ynĂx
¡Ă QĘS
Č yl
ËČ ’Ą rm
¿Č ’Ď=’Ch lC’ŔS
Ď =l’Ć É lkČŇymĂ rmĆ’Ňê
Ł ą wČ Tl
ĳĄ UĎIĂwČ yb
¡ŇĂ yĘ’
ŁĲ
hŇtŇĎ mĎŔrĎhĲĎ É l’ĄCmS
Ę =l’Ć ’b
Ł ąŇ IĎwČ TlĄęUĎIĂwČ xrČÁBĎ dŇwĂÄdĎŇwĘ : ëŇtĲŇĄ ymřĂ ’Ğ hŇm
¿Ď lĎ
Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ l’ĄŔCmS
Ę C É’Ch ëŇlĆąĄwČ
I lC’ĳS
Ď ol¡=hŇW
Ď ‘ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą olŔ=dŇGĆIČÄwČ
xlČÄS
Ę IĂwČ : hŇmĲĎrĎBĎ třy¡wnb dŇwĂŔdĎŇ hŇăĄh
e Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ lC’¡S
Ď lĘ dŇG¿ČIĚwČ : třyĲwnb
lw’V
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.14 .’ChhČ rybs v.10 .r"t Nkw odyĎBĘ ’"s v.9 .lC’S
Ď lĘ ’"s v.7
.rsxw tyl wyl‘ rsmnw ëtĄmĂ’
Ğ ’"n v.17 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.17 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.15
.yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.19 .yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.18
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ÉMy’ĂybŇĂ eĘhČ tŇqąČhĞĲlČ =tŇ’ĲĆ ’rĘřIČęwČ ůdwĂDĎ=tŇ’Ć tŇxČqăČlĎ ÈMykŇĂ ’ĎlĘmČ lC’ăS
Ď
xČCră É lC’S
Ď yk
ąŇĄ ’ĞlĘmČ=l‘ĲČ yhÂĂ êĘwČ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ bŇ¡~Ď nĂ dŇ¿mĄ ‘Ł l’ĄěCmS
Ę C My’ĂŔBĘnĂ
21 Myk
ăŇĂ ’ĎlĘmČ ÉxlČS
Ę IĂwČ lC’ęS
Ď lĘ CdŇăGĂ IČwČ : hŇUĎhĲĄ=MGČ C’¡BĘnČtŇĘ IĲĂwČ MyhĂŔŁl’Ĺ
ÉxlČS
Ę IĂwČ lC’ęS
Ď PŇsĆŁIăwČ
hŇUĎĳhĄ =MGČ C’¡BĘnČtŇĘ IĲĂwČ MyrĂŔxĄ’Ğ
22 h
Ň tŇĎ mĎęrĎhĲĎ ’ChÁ=MGČ ëŇlĆIÄĄwČ : hŇUĎhĲĄ=MGČ C’¡BĘnČtŇĘ IĲĂwČ MyS
ĂŔ lĂS
Ę Myk
ăŇĂ ’ĎlĘmČ
l’
¡Ą CmS
Ę hŇŁpŇ¿ y’Ą rřmĆ’ŇŁIŔwČ l’
ăČ S
Ę IĂwČ CkŇv
ĆŔ BČ rS
ăĆ ’Ğ É lodŇGĎřhČ roBą=dŇ‘Č É’ŁbŇIĎwČ
23 h
Ň ĳmĎ rĎBĎ třy¡wn=l’Ć MřS
ĎŔ ëŇlĆăĄwČ
I : hŇmĲĎrĎBĎ třy¿wnb hŇ¡Ąh
e Ă rmĆ’ŇŁIěwČ dŇwĳdĂŇĎwĘ
o’¡B
Ł =dŇ‘Č ’BĄŔnČtŇĘ IĲĂwČ ÉëolhĎ ëŇlĆąĄwČ
I MyhęĂ Łl’Ĺ xČCră ’ChÁ=MGČ wylĎÄ‘Ď žyhĂêĘwČ
24 yn
ăĄpŇĘ lĂ É’Ch=MgČŇ ’B
ąĄ nČtŇĘ IĲĂwČ wydĎęgĎŇBĘ ’ChÁ=MGČ TS
ČÄ pŇĘ IĂwČ : hŇmĲĎrĎBĎ třy¿wnb
CrŔmĘ’ŇyĲŁ ÉNJĄ=l‘Č hŇlĎyĘQ
ĳĎ hČ=lkĎŇwĘ ’Ch¡hČ MoI¿hČ=lJĎ Mr
Ł Ŕ ‘Ď lj
Łă IĂwČ l’ĄŔCmS
Ę
: M’ĲĂybŇĂ eĘBČ lC’¡S
Ď Mg
¿ČŇ hĞ
k hŇąmĆ NtęĎ nĎohĲyĘ yn
ăĄpŇĘ lĂ ű rmĆ’ŇIăŁwČ ’b
ŁÂ IĎwČ hŇĳmĎ rĎBĎ třy¡wnm dŇwĂŔDĎ xrăČbŇĘ IĂwČ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ=tŇ’Ć Su¡ĄbČŇmĘ yJ
¿Ă ìŇybĂŔ’Ď ynăĄpŇĘ lĂ ÉytŇĂ ’ŇFĎxČ=hŇmĲĆC ynąĂwŁ‘Ğ=hŇmĲĆ ÉytŇĂ yW
ĂÄ ‘Ď
2 lod
ę GĎ rb
ăĎŇ DĎ ybÁĂ ’Ď hV‘ÄÍwl hŇeĄÃhĂ ůtCmtŇĎ âlă ÈhlĎylĂxĎ olă rmĆ’ŇŁIÄwČ
yeĂËUĆ mĂ yb
¿ŇĂ ’Ď ryêÄĂ sĘyČ ž‘ČCDmČC ynĳĂzĘ’Ď=tŇ’Ć hŇ¡ĆlgŇĘ yĂ âl¿wĘ NT
Ł Ŕ qĎ rb
ăĎŇ DĎ o’ť
3 ‘
Čd
ŁÄ yĎ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ dŇwĂęDĎ dŇo‘Á ‘bČÄè
Ď IĂwČ : tŇ’ŇŁzĲ Ny’¿Ą hŇ¡Ćh
E Č rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć
Nt
¡ŇĎ nĎohĲyĘ tŇ’ŇŁz¿=‘dČŇyĲĄ=l’Č rmĆ’ŇIËŁwČ ìŇynĆŔy‘ĄBĘ ÉNxĄ ytŇĂ ’ŇąYĎ mĎ=yJĲĂ ìŇybĂę’Ď ‘dČÁyĎ
Nyb
¿ŇĄ C yn¡ĂyBĄ ‘W
Č pĆŔkŇĘ yJ
ăĂ ìŇS
ĆŔ pŇĘ nČ yx
ăĄ wĘ ÉhoĎhyĘ=yxČ MlĎęC’wĘ bŇĳĄY‘ĎyĲĄ=NjĆ
4 :ë
Ň ĲQĎ =hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĘ ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČ rm
¿Čř ’Ňê
Ł =hŇmČ dŇwĳDĂ Ď=l’Ć Nt
¡ŇĎ nĎohĲyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : tŇwĆUĲĎhČ
5 yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎwĘ rxĎŔmĎ ÉSdŇĆŁxÄ=hŇeĄhĲĂ NtęĎ nĎohĲyĘ=l’Ć dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
dŇ‘¡Č hŇdŔĆv
Ď bČŇ yêăĂrĘêČsĘnĂwĘ ÉynĂêÄČ xĘQČS
Ă wĘ lokĳŇ’ĹĲlĆ ëŇlĆ¡UĆ hČ=M‘Ă bŇ¿S
Ą ’Ąř=bŇŁSřyĎ
6 ž l’
Ł S
Ę nĂ êęĎ rĘmČ’ĲĎwĘ ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď ynĂd¡ŇĄqĘpŇĘ yĂ dŇq
Ł ¿ jĎ=M’Ă : tŇyS
ĲĂ lĂè
Ę hČ śbŇrĆ‘¿ĆhĎ
MS
¡Ď Mym
ËĂ IĎhČ xbČŇÌĆz yJ
ăĂ orŔy‘Ă MxĆăĆl=tŇyB
ĲĄ ÉZCrlĎ ÉdwĂdĎŇ yeĂąUĆ mĂ l’ČÄS
Ę nĂ
7 h
Ň rą
Ł xĎř=M’ĂwĘ ìŇDĳĆbŇĘ ‘ČlĘ MolăS
Ď bŇoT¡ rm
ËČ ’ŇyŁ hŇŁJ¿=M’řĂ : hŇxĲĎjĎS
Ę UĂhČ=lkĎŇlĘ
hrxy
rV’ NrĆGŁhČ l"Y v.22 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw C’rĘIĂwČ l"Yw ,’dÂyw ’"s v.20
Nk Mè
Ď mĂ l"Y v.23 .yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.22 .CrmĘ’IŁwČ rybs v.22 .‘"t Nk ypĂè
Ę BČ
tywĂeĎmĂ v.1 .k .yrq toynĎB ,bytk tyČwĘnĲĎBĘ w’ tywĂnĎBĘ v.23 .yrq toynĎ ,bytk tyČwĂnĎ w’ tywĂnĎ v.23 .‘"t
Nk v.5 .‘"tw +rt Nk hCĆ’ČêĘ l"Y v.4 .yrq hW
Ć ‘ĞyČ=âl ,bytk hW
Ď ‘Ď=Cl v.2 .yrq toyeĎmĂ ,bytk tyČwĘeĎmĂ w’
.‘"t Nk tyS
Ă lĂè
Ę hČ tlm ’lb P"s : brĆ‘ĲĎhĎ l"Y v.5 .‘"t Nk bV’ âl l"Y v.5 .=bS
ŁĲ yĎ n"b ,’"b

sŘ13

474

’ l’wmV

20. 8–23

=l‘řČ ÉdsĆxĆÄ tŇĎ yW
ąĂ ‘ĎwĘ : oUĲ‘ĂmĲĄ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇt
¿ŇĎ lĘkĎŇ=yJĲĂ ‘DČě olŔ ÉhrĆxĹyĲĆ
yB
ąĂ =SyĆ=M’ĂwĘ ëŇĳUĎ ‘Ă ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č=tŇ’ĲĆ tŇĎ ’Ň¿bĄŇ hĄ hoĎŔhyĘ tŇyrăĂbŇĘ BĂ yJĂť ìŇDŔĆbŇĘ ‘Č
: ynĂ’ĲĄybŇĂ tŇĘ hŇ¿Ć=h
E Ň UĎĲlĎ ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď=dŇ‘ČwĘ hŇêĎ’ČŔ ynĂt
ăŇĄ ymĂhĞ ÉNwŁ‘Ď
hŇtÄĎ lĘkĎŇ=yJĲĂ ‘dČę’Ą ‘Čdă
ŁŇ yĎ=M’Ă ű yJ
ăĂ ëŇĳĎQ hŇlĎyl
ăĂ xĎ Nt
¡ŇĎ nĎohĲyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
rmĆ’ŇŁIąwČ : ëŇĲlĎ dŇyG¿Ă’Č Ht
¡ŇĎ ’
Ł âl¿wĘ ìŇylĆŔ‘Ď ’obăŇlĎ ÉybŇĂ ’Ď M‘ąĂmĄ hŇ‘ÁĎ rĎhĲĎ
rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇS
ĲĎ qĎ ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď ì¿ŇnĘ‘ČIČ=hŇmČ o’Ë yl
ĳĂ dŇyGăĂyČ ym
¡Ă NtŔĎ nĎohăyĘ=l’Ć ÉdwĂDĎ
: hŇdŇĲĆv
Ď hČ Mh
¡Ć ynĄS
Ę C’¿YĘIĲĄwČ hŇdĳŇĆv
Ď hČ ’Y
ăĄ nĄwĘ hŇ¡kĎŇ lĘ dŇwĂŔDĎ=l’Ć ÉNtŇĎ nĎohĲyĘ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÂhřyĘ dŇwĂęDĎ=l’Ć NtÁĎ nĎohĲyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
dŇwĳDĂ Ď=l’Ć bŇoT¡=hŇeĄhĂwĘ tŇyS
ĂŔ lĂè
Ę hČ ÉrxĎmĎ ű tŇ‘ąĄJĎ ybĂę’Ď=tŇ’Ć rq
Ł ă xĘ’Ć=yJĲĂ
hoĎÄhyĘ žhW
Ć ‘ĞyĲČ=hŇŁJĲ : ìŇĲnĆ zĘ’Ď=tŇ’Ć ytŇĂ yl
¡Ă gĎŇwĘ ìŇylĆŔ’Ą xl
ăČ S
Ę ’Ć Éz’Ď=âlĲwĘ
ÉytŇĂ ylĂÄgĎŇwĘ ìŇylĆŔ‘Ď Éh‘ĎrĎhĲĎ=tŇ’Ć yb
ąŇĂ ’Ď=l’Ć bŇTÄĂ yyĄ=yJĲĂ PŇysęĂ yŁ hŇŁkŇă wĘ NtÁĎ nĎohylĲĂ
rS
¿Ć ’ĞJĲČ ëŇUĎŔ‘Ă ÉhoĎhyĘ yh
ąĂ ywĂ MolĳS
Ď lĘ ê
ăĎ kŇĘ lČhĲĎwĘ ìŇyê¡ĂxĘQČS
Ă wĘ ìŇnĆŔzĘ’Ď=tŇ’Ć
ho¡ĎhyĘ dŇsĆ¿xĆ ydËĂŇUĎ‘Ă hŇÌĆW‘ĞtĲŇČ =âlwĘ yx
ĳĎ yeĂdăŇĆo‘=M’Ă âl¡wĘ : ybĲŇĂ ’Ď=M‘Ă hŇ¡yĎhĎ
âlęwĘ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č yt¡ĂŇyBĄ M‘¿ĂmĄ ìËŇDĘsĘxČ=tŇ’ĲĆ tŇrÌĂkŇĘ tŇČ =âlĲwĘ : tŇCmĲ’Ď âl¿wĘ
tŇŁr¿kŇĘ IĂwČ : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ Sy’ěĂ dŇwĂŔdĎŇ yb
ăŇĄ yĘ’
Ł Ĳ =tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇrąĂkŇĘ hČBĘ
ÉNtŇĎ nĎohĲyĘ PŇsĆoIąwČ : dŇwĲĂdĎŇ yb
¿ŇĄ yĘ’
Ł Ĳ dŇI¡ČmĂ hoĎŔhyĘ SuăĄbŇĂ C dŇwĳDĂ Ď tŇyB
ăĄ =M‘Ă Nt
¡ŇĎ nĎohĲyĘ
: obŇĲ hĄ’Ğ oS
¡ pŇĘ nČ tŇ¿bČŇ hĞ’ĲČ=yJĂ otŇĳ ’
Ł otŇ¡ bĎŇhĞ’ĲČBĘ dŇwĂŔDĎ=tŇ’Ć ś‘ČyB
ăĂ S
Ę hČlĘ
dŇq¡ĄjĎyĂ yJ
¿Ă êĎdĘŇqěČ pŇĘ nĂwĘ SdŇĆx
Ł ĳ rx
ăĎ mĎ Nt
¡ŇĎ nĎohĲyĘ ol¿=rmĆ’ŇIĲŁwČ
êĎrĘê
¿Č sĘnĂ=rS
Ć ’Ğ MoqŔUĎhČ=l’Ć ÉtĎ’ŇbĎŇC dŇŁ’ŔmĘ dŇrăĄêĄ ÉêĎS
Ę QČS
Ă wĘ : ìŇb
ĲĆŇ S
Ď omĲ
tŇS
Ć Łl¿S
Ę yněĂ ’ĞwĲČ : lzĆ’ĲĎhĎ śNbĆŇ¿’Ć hĎ lYĆ¡’Ą êŔĎ bŇĘ S
Č ăyĎwĘ hŇĳĆW‘ĞUĲČhĲČ MoyăBĘ Mè
¡Ď
r‘ČeČŔhČ=tŇ’Ć xl
ăČ S
Ę ’Ć ÉheĄhĂwĘ : hŇrĲĎFĎmČlĘ yl
¡Ă =xQČS
ĲČ lĘ hŇrĳĆo’ hŇDăĎYĂ My~
¡Ă xĂhČ
ìăŇUĘmĂ ű My~
ăĂ xĂhČ hŇ¿Ąh
e Ă r‘ČeÁČ lČ rmÄČ ’
Ł žrm
Ł ’Ď=M’Ă My~ĳĂxřĂ hČ=tŇ’Ć ’Y
ăĎ mĘ ëŇ¡Ąl
hŇŁJą=M’ĂwĘ : hoĲĎhyĘ=yxČ rb
¡ĎŇ DĎ Ny’¿ĄwĘ ìËŇlĘ Mol¿S
Ď =yJĲĂ hŇ’ĎŁbËŇwĎ ű Cex
ÌĆ qĎ hŇeĎhĄęwĎ
: hoĲĎhyĘ ì¡ŇxĞĲQČ S
ĲĂ yJ
¿Ă ëŇlĄě hŇ’ĎlĘĳhĎ wĎ ìăŇUĘmĂ My~
¡Ă xĂhČ hŇ¿Ąh
e Ă MlĆ‘ĆŔlĎ ÉrmČ’
Ł
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č ì¡ŇnĘyb
ĲĄŇ C yn¿ĂyBĄ hoËĎhyĘ hŇÌĄh
e Ă hŇêĎĳ’Ď wĎ ynăĂ’Ğ CnrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČÄwĘ
rtsyw
’"sb v.9 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw =M‘Ă rybs v.8 .yrq orxĎ v.7 .b"dw ’"d Nkw =M’ĂwĘ ’"s v.7
N’k Vy ’"sb v.14 .s"t Nk hwhy d‘Ą l"Y v.12 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.12 .’qsp N’k Ny’
.‘"t Nk z’QĎhČ bGĎrĘ’ČhĎ l"Y v.19 .Vdx rxml hrTph v.18 .‘"t Nk dwĂdĎlĘ ‘Čb
Ąè
Ď hĂlĘ l"Y v.17 .rds
.‘"t Nk yYĂxĄhČ l"Y v.21
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ëŇlĆËUĆ hČ bŇS
Ć ÌĄwČ
I SdŇĆŁxŔhČ yh
ăĂ yĘwČ hŇdĳŇĆv
Ď BČ dŇ¡wĂDĎ rt
¿ŇĄ iĎIĂwČ
M‘ČpČęBĘ ű M‘Čp
ăČŇ JĘ obÁS
Ď omÄ=l‘Č ëŇlĆUĆhČţ bŇS
Ć ăĄwČ
I : lokŇĲ ’ĹĲlĆ MxĆ¡ĆQhČ=l‘ř
dŇq¡ĄjĎIĂwČ lC’ĳS
Ď dŇă~Č mĂ rn¡ĄbŇĘ ’Č bŇS
Ć ¿ĄwČ
I NtŔĎ nĎohăyĘ ÉMqĎIĎÄwČ ryuŔĂ hČ ÉbS
Č om=l’Ć
ÉrmČ’Ď yJ
ąĂ ’ChĳhČ MoIăBČ hŇmĎC’¡mĘ lC’ËS
Ď rB
¿Ć dĂŇ=âlĲwĘ : dŇwĲĂDĎ Moq¿mĘ
: rohĲTĎř âl¿=yJĂ ’Ch¡ rohËTĎ yê¿ĂlĘBĂ ’ChŔ hŇrăĆqĘmĂ
dŇwĳDĂ Ď MoqămĘ dŇq¡ĄjĎIĂwČ ynĂŔè
Ą hČ ÉSdŇĆŁxÄhČ tŇrąČxĽUĲĎmĲĂ yhęĂ yĘwČ
lom¿êĘ=MGČ yS
ËČ yĂ=NbĆŇ ’b
ÌĎŇ =âl ‘ČCDÁmČ onŔBĘ Nt
ăŇĎ nĎohĲyĘ=l’Ć É lC’S
Ď rmĆ’ŇŁIąwČ
dŇËwĂDĎ l’
¿Č S
Ę nĂ l’
ŁÄ S
Ę nĂ lC’ĳS
Ď =tŇ’Ćř Nt
¡ŇĎ nĎohĲyĘ N‘ČI¿ČwČ : MxĆĲQĎ hČ=l’Ć MoI¡hČ=MGČ
hŇxÄĎ jĎS
Ę mĂ žxbČŇzĆ yJ
ăĂ ’nĎÃ ynĂăxĄ QĘS
Č rmĆ’ŇŁIÃwČ : MxĆĲlĎ tŇyB
¿Ą =dŇ‘Č yd¡ĂŇUĎ‘ĂmĲĄ
ìŇynĆŔy‘ĄBĘ ÉNxĄ ytŇĂ ’ŇąYĎ mĎ=M’Ă hŇêęĎ ‘ČwĘ yxĂŔ’Ď ÉylĂ=hŇCĲĎYĂ ś’ChąwĘ ry‘ęĂ BĎ CnlĎÁ
: ëŇlĆUĲĆhČ Nx
¡Č lĘS
Ě =l’Ć ’bĎŔ=âl NJ
ăĄ =l‘Č yx
ĳĎ’Ć=tŇ’Ć hŇă’Ć rĘ’ĆwĘ ’e
¡Ď hŇTĎlĘU
¿Ď ’Ă
tŇ¡wČ‘ĞnĲČ=NB
ĲĆ olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ NtŔĎ nĎohăyBĂ É lC’S
Ď PŇą’Č =rxČIĲĂwČ
tŇS
Ć Łb¡ŇlĘC ìŔêĘS
Ę bĎÄlĘ yS
ČŔ yĂ=NbĆŇlĘ ÉhêĎ’Č rx
ąřĄ ŁbŇ=yJĲĂ yêĂ‘ĘdČęyĎ ’olăhĞ tŇCDĳrĘUČhČ
âl¿ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ=l‘Č yx
ăČ ÉyS
Č yĂ=NBĆ rS
ąĆ ’Ğ MymęĂ IĎhČ=lkĎŇ yJ
ăĂ : ìŇUĲĆ’Ă tŇ¿wČrĘ‘Ć
tŇwĆm¡Ď=NbĆŇ yJ
¿Ă ylČŔ’Ą ÉotŇ’
Ł xqąČwĘ xlČÄS
Ę hŇêęĎ ‘ČwĘ ìŇĳtŇĆ CkŇlĘmČC hŇê
ăĎ ’Č NoJ¡tŇĂ
tŇm
¡Č Cy hŇUĎ¿Ďl wyl
ËĎ ’Ą rmĆ’ŇIŁÌwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď lC’¡S
Ď =tŇ’Ćř NtŔĎ nĎohăyĘ ÉN‘ČIČÄwČ : ’ChĲ
NtŔĎ nĎohăyĘ É‘dČŇIĄwČ otŇĳ J
Ł hČlĘ wyl
¡Ď ‘Ď tŇynËĂxĞhĲČ=tŇ’Ć lC’ÌS
Ď lTĆIĎÄwČ : hŇW
ĲĎ ‘Ď hŇ¿mĆ
MqĎÌIĎwČ
: dŇwĲĂDĎ=tŇ’Ć tŇym
¿Ă hĎlĘ wyb
¡ŇĂ ’Ď M‘¿ĂmĄ ’yh
ËĂ hŇlĎ¿kĎŇ =yJĂ
ÉynĂè
Ą hČ SdŇĆŁxąhČ=MoyĲBĘ lkÂČ ’Ď=âlĲwĘ PŇĳ’Ď =yrĂxĽB
ĲĎ Nx
¡Ď lĘè
Ě hČ M‘¿ĂmĄ Nt
ËŇĎ nĎohĲyĘ
yh
ăĂ yĘwČ
: wybĲŇĂ ’Ď om¡lĂkŇĘ hĂ yJ
¿Ă dŇwĂŔDĎ=l’Ć ÉbYČ‘ĘnĆ yJ
ąĂ MxĆlĆŔ
rmĆ’ŇIăŁwČ : oUĲ‘Ă NT
Ł ¡ qĎ r‘Čn¿ČwĘ dŇwĳDĂ Ď dŇ‘ăĄomlĘ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ Nt
ËŇĎ nĎohĲyĘ ’Y
ÌĄ IĄwČ rqĆŁBŔbČŇ
ZrĎŔ r‘ČeăČhČř hŇrĳĆom yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ My~ĂŔxřĂ ăhČ =tŇ’Ć É’nĎ ’ř¿YĎ mĘ ZręĚ orŔ‘ĞnĲČlĘ
rS
¿Ć ’Ğ yYĂxĄŔhČ MoqămĘ=dŇ‘Č Ér‘ČeÄČ hČ ’b
Ł ąŇ IĎwČ : orĲbŇĂ ‘ĞhĲČlĘ yYĂ¡xĄ hČ hŇr¿ĎyĎ=’ChĲwĘ
ì¿ŇUĘmĂ yYĂ¡xĄ hČ ’ol¿hĞ rmĆ’ŇŁIŔwČ Ér‘ČeÄČ hČ yrąĄxĞ’ĲČ NtÁĎ nĎohĲyĘ ’rĎÄqĘIĂwČ Nt
ĳŇĎ nĎohĲyĘ hŇr¡ĎyĎ
dŇŁmĳ‘ĞêĲČ=l’ĲČ hŇS
Ď Cx¡ hŇr¿ĎhĄmĘ r‘ČeČŔhČ yrăĄxĞ’ĲČ ÉNtŇĎ nĎohĲyĘ ’rąĎqĘIĂwČ : hŇ’ĎlĘhĲĎwĎ
Tqlyw
Nkw =l’Ć ’"s v.28 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.27 .‘"t Nk rhĎT
Ł l"Y v.26 .yrq =l’Ć ,bytk =l‘Č v.24
.‘"t Nk rb
Ą xĎ l"Y v.30 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.30 .‘"t Nk yxČ’Č yl CCYČyĘwČ l"Y v.29 .w"dw b"d
Nk v.36 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.35 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.34 .w"dw b"d Nkw =l’Ć ’"s v.32
.‘"tw +rt ,b"d ,’"d Nkw r‘ČeČhČwĘ ’"s v.36 .yYĂxĄhČ l"n v.36 .=’Ym n"b ,’"b
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20. 39–21. 10

‘dăČŇyĎ=âlĲ r‘Če¡ČhČwĘ : wynĲĎŁdŇ’Ğ=l’Ć ’řŁb¡ŇIĎwČ yYŔxřhă=tŇ’Ć ÉNtŇĎ nĎohĲyĘ r‘ČnąČ TuÂĄ lČyĘwČ 39
wylĎŔJĄ=tŇ’Ć ÉNtŇĎ nĎohĲyĘ Nê
ąĄIĂwČ : rb
ĲĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć C‘¡dĘŇyĲĎ dŇwĂŔdĎŇwĘ ÉNtŇĎ nĎohĲyĘ ëŇą’Č hŇmĎC’ĳmĘ 40
ů’BĎ Èr‘ČeČhČ : ry‘ĲĂhĎ ’yb
¿ŇĄ hĎ ëŇ¡Ąl olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ olĳ=rS
Ć ’Ğ r‘Če¡ČhČ=l’Ć 41
Mym
ĳĂ ‘ĎjĘ SŁlăS
Ď Cxê
¡Č S
Ę IĂwČ hŇYĎrĘ’ËČ wyj
¿Ď’ČlĘ lj
ŁÄ IĂwČ bŇgĆŇeĆŔhČ lYĆă’Ą mĄ MqĎť dŇwĂędĎŇwĘ
: lyDĲĂgŇĘ hĂ dŇ¡wĂDĎ=dŇ‘Č Ch‘ĄŔrĄ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ ÉCJbŇĘ IĂwČ Ch‘ęĄ rĄ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ ű Cqăè
Ę IĂwĲČ
CnxĘnČę’Ğ CnynĄÁS
Ę Cn‘ĘBČÄS
Ę nĂ žrS
Ć ’Ğ MolĳS
Ď lĘ ëŇăĄl dŇ¡wĂdĎŇlĘ Nt
ËŇĎ nĎohĲyĘ rmĆ’ŇŁIÌwČ 42
ì¡Ň‘ĞrĘzČ Nyb
¿ŇĄ C y‘ËĂrĘzČ Nyb
¿ŇĄ C ìŇnĆęybĄŇC ynăĂyBĄ ű hŇăĆh
y Ę yĲĂ hoĎÂhyĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhoĎhyĘ MS
ąĄ BĘ
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č
ëŇlĆ¡mĆ yxĂ’Ğ=l’Ć hŇbĆŇŁnŔ ÉdwĂdĎŇ ’b
Ł ąŇ IĎwČ : ry‘ĲĂhĎ ’B
¿Ď Nt
¡ŇĎ nĎohĲywĂ ëŇĳČlIĄwČ MqĎ¡IĎwČ ’k, 2
ÉhêĎ’Č ‘ČCDąmČ Éol rmĆ’ŇŁIąwČ dŇwĂęDĎ tŇ’ŇrăČqĘlĂ ëŇlĆmĆÁyxĂ’Ğ dŇrČÄxĹIĲĆwČ Nh
ĳĄ J
Ł hČ
ynĂăCČYĂ ÈëlĆUĆhČ NhĄęJ
Ł hČ ëŇlĆămĆ yxĂ’ĞĲlČ dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ëŇêĲĎ’Ă Ny’¿Ą Sy’
¡Ă wĘ ìŇDŔĆbČŇlĘ 3
yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ=rS
Ć ’Ğ rb
ËĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć hŇmĎC’ËmĘ ‘dČŇÌyĄ=l’Č Sy’
ăĂ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ ůrbĎŇdĎŇ
yn¡ĂŁljĘ Moq¿mĘ=l’Ć yêĂ‘ĘdČŔoy MyrăĂ‘ĎeĘhČ=tŇ’ĆwĘ ìŇt
ĳŇĂ yCĂYĂ rS
ăĆ ’ĞwĲČ ì¡ŇxĞĲlĄ S
Ł
o’¡ ydĳĂŇyĎbŇĘ hŇăĎê
n Ę MxĆ¡Ćl=hŇè
Ď mĂxĞ ìËŇdĘŇyĲĎ=tŇxČêĲČ SIÌĄ=hŇmČ hŇêęĎ ‘ČwĘ : ynĲĂomlĘ’Č 4
tŇxČê
ăČ =l’Ć lx
Ł ¡ MxĆ¿Ćl=Ny’ĲĄ rmĆ’ŇŁIŔwČ ÉdwĂDĎ=tŇ’Ć Nh
ąĄ J
Ł hČ N‘ČIČÄwČ : ’YĲĎmĘeĂhČ 5
: hŇè
ĲĎ ’ĂmĲĄ ëŇ¿’Č Myr¡Ă‘ĎeĘhČ Cr¿mĘS
Ę nĂ=M’Ă SyŔĄ ÉSdŇĆq
Ł Ä MxĆąlĆ =M’Ă=yJĲĂ ydĳĂŇyĎ
hŇąè
Ď ’Ă=M’Ă yJ
ăĂ olę rmĆ’ŇIăŁwČ NhĄÁJ
Ł hČ=tŇ’Ć dŇwĂÄDĎ žN‘ČIČwČ
6
SdŇĆq
Ł ĳ Myr¡Ă‘ĎeĘhČ=yl
ĲĄ kŇĘ Cy¿hĘIĲĂwČ ytěĂ ’ŇYĄBĘ MS
Ł Ŕ lĘS
Ă lomătŇĘ JĂ ÉCnlĎÄ=hŇrĎYĲĚ‘Ğ
SdŇĆq
Ł ĳ Nh
¡Ą J
Ł hČ ol¿=NêĆIĲĂwČ : ylĂJ
ĲĆ BČ SD¿ČqĘyĂ MoI¡hČ yJ
¿Ă PŇ’ČěwĘ lx
Ł Ŕ ëŇrĆDăĆ É’ChwĘ 7
ynăĄpŇĘ QĂmĂ ÉMyrĂsĎCUĲhČ ÉMynĂjĎhČ MxĆąlĆ =M’Ă=yJĲĂ MxĆlĆę MS
ĎÁ hŇyĎhÄĎ =âl žyJĂ
lC’ÁS
Ď ydÄĄbŇĘ ‘ČmĲĄ žSy’Ă MS
ĎÃ wĘ : oxĲqĘĲQĎ hĂ Moy¡BĘ Mx
Ł Ŕ MxĆăĆl ÉMCWlĎ hoĎŔhyĘ 8
My‘¡Ăr
Ł hĲĎ ryB
¿Ă ’Č ym
ĳĂ d
ŁŇ ’ĞhĲĎ gŇ’
ăĄ D
Ł om¡S
Ę C hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉrYĎ‘ĘnĆ ’ChęhČ MoIăBČ
ì¡ŇdĘŇyĲĎ=tŇxČtĲŇČ hŇŁj¿=SyĆ Ny’
ËĂ wĘ ëŇlĆmĆŔyxĂ’ĞĲlČ ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : lC’ĲS
Ď lĘ rS
¿Ć ’Ğ 9
hŇ¿yĎhĎ=yJĲĂ ydĂŔyĎbŇĘ yêĂxĘqăČlĎ=âlĲ ÉylČJĄ=MgČŇwĘ yB
ąĂ rĘxČ=MgČŇ yJ
ăĂ bŇrĆx
ĳĎ=o’ tŇynăĂxĞ
tŇyĎÄlĘGĎ žbrĆxĆ NhĄęJ
Ł hČ rmĆ’ŇIăŁwČ
: ZCxĲnĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ=rbČŇdĘŇ 10
ÈhlĎmĘv
Ă bČŇ hŇăTĎ Cl ’yhÂĂ =hŇeĄhĂ hŇlĎę’ĄhĲĎ qmĆ‘ăĄBĘ ű tĎyJ
ăĂ hĂ=rS
Ć ’Ğ yêÁĂ S
Ę lĂjĘhČ
yrx’
s"t ,‘"t Nk ’b
Ą IĎwČ l"Y v.38

.g"dw ’"d Nkw yrqw bytk My~ĂxĂhČ ’"sb : yrq My~ĂxĂhČ ,bytk yYĂxĄhČ v.38
.r"tw
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hŇĳĆB
z Ď Ht
¡ŇĎ lĎCzĲ tŇrĆx
ËĆ’Č Ny’¿Ą yJ
ăĂ xqĎŔ ÉìlĘ=xuČêĲĂ Ht
ąŇĎ ’
Ł =M’Ă ůdopŇ’ĄhĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ
: yQĲĂ hŇeĎ¿nĆêĘ hĎom¡JĎ Ny’¿Ą dŇËwĂDĎ rmĆ’ŇŁIÌwČ
11 Syk
¡ŇĂ ’Ď=l’Ć ’b
Ł ě IĎwČ lC’ĳS
Ď ynăĄjĘmĂ ’Ch¡hČ=MoIĲBČ xr¿ČbŇĘ IĂwČ dŇwĂŔDĎ MqĎăIĎwČ
12 ZrĆ’
ĳĎhĎ ëŇlĆămĆ dŇ¡wĂdĎŇ hŇ¿Ć=’olh
z
Ğ wylĎŔ’Ą ÉSykŇĂ ’Ď ydąŇĄbŇĘ ‘Č CrÁmĘ’ŇŁIÄwČ : tŇGĲČ ëŇlĆ¿mĆ
dŇ¡wĂdĎŇwĘ opŇlĎ’ĞB
ĲČ É lC’S
Ď hŇąJĎ hĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Étolx
Ł UĘbČŇ Cną‘ĞyĲČ hŇzĆęlĎ ’olăhĞ
13 d
Ň’
Ł Ŕ mĘ ’răĎIĂwČ obĳŇbĎŇlĘBĂ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć dŇËwĂDĎ MW
Ć ÌĎwČ
I : otŇŁbŇbŇĘ rĂBĘ
14 Md
ĳŇĎyĎBĘ ll
¡Ą h
Ł tŇĘ IĂwČ MhĆŔynĄy‘ăĄBĘ Éom‘ĘTČ=tŇ’Ć oeąS
Č yĘwČ : tŇGĲČ=ëŇlĆmĲĆ Syk
¿ŇĂ ’Ď yn¡ĄjĘmĂ
: onĲqĎzĘ=l’Ć or¡yrĂ dŇrĆoI¿wČ r‘Čè
ČŔ hČ tŇotŇă lĘDČ=l‘Č ÉwtŇyřw
15 h
Ň UĎËĎl ‘ČGĄŔêČS
Ę mĂ Sy’
ăĂ ÉC’rĘtŇĂ hŇąĄh
e Ă wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ=l’Ć Syk
¡ŇĂ ’Ď rmĆ’ŇI¿ŁwČ
16 h
Ň zĆŔ=tŇ’Ć Mt
ăŇĆ ’ŇbĄŇhĞ=yJĲĂ ynĂ’ĎŔ ÉMy‘ĂGĎS
Ě mĘ rsąČxĞ : yl
ĲĎ ’Ą otŇ¡ ’
Ł C’yb
¿ŇĂ êĎ
bk ÉdwĂDĎ ëŇl
Ć ąĄwČ
I
: ytŇĲĂ yBĄ=l’Ć ’ob¿ŇyĎ hŇ¡Ćh
z Ğ yl
ĳĎ ‘Ď ‘ČG¡ĄêČS
Ę hĂlĘ
wybĂŔ’Ď tŇyB
ăĄ =lkĎŇwĘ ÉwyxĎ’Ć C‘ąmĘS
Ę IĂwČ MQ
ĳĎ dŇĚ‘Ğ tŇrăČ‘ĎmĘ=l’Ć Tl
¡Ą UĎIĂwČ Mè
ĎŔ mĂ
2 Sy’
ÄĂ =lkĎŇwĘ qoYÁmĎ Sy’ÄĂ =lJĎ wylĎ’Ąţ CYăBĘqČtŇĘ IĲĂwČ : hŇUĎS
ĲĎ wyl
¡Ď ’Ą Cd¿ŇrĘIĲĄwČ
oUŔ‘Ă CyăhĘIĲĂwČ rW
ĳĎ lĘ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ yh
¿Ă yĘwČ SpĆŇnĆŔ=rmČ Sy’
ăĂ =lkĎŇwĘ É’S
Ć nŁ olą=rS
Ć ’Ğ
3 ű rm
Ć ’ŇIăŁwČ bŇĳ’Ď om hŇăjĄ YĘmĂ Mè
¡Ď mĂ dŇËwĂDĎ ëŇlĆÌĄwČ
I : Sy’ĲĂ tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’ČJĘ
‘dČŔ’Ą rS
ăĆ ’Ğ dŇ‘Čť MkĆŔêĘ’Ă ÉyUĂ’ĂwĘ yb
ąŇĂ ’Ď ’nÂĎ =’YĄřyĲĄ bŇ’Ďęom ëŇlĆămĆ =l’Ć
4 oU
Ŕ ‘Ă CbăŇS
Ę IĲĄwČ bŇĳ’Ď om ëŇlĆămĆ yn¡ĄjĘ=tŇ’Ć MxĄěnĘIČwČ : MyhĲĂŁl’Ĺ yQ
¡Ă =hŇW
Ć ‘ĞIĲČ=hŇmČ
5 ’yb
ÁĂ eĎhČ dŇGÄĎ žrmĆ’ŇIŁwČ
: hŇdŇĲĎCYUĘBČ dŇ¡wĂDĎ=tŇoyĲhĹ ym
¿Ą yĘ=lJĎ
ëŇlĆăĄwČ
I hŇdĳŇĎChyĘ ZrĆ’ăĆ ì¡ŇQĘ=tŇĎ ’Ňb
ĲĎŇ C ëŇ¿Ąl hŇdĎŔCYUĘBČ ÉbS
Ą tŇĄ âlą dŇwĂęDĎ=l’Ć
6 d
Ň wĂŔDĎ ‘dăČŇon yJĂť lC’ŔS
Ď ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ
: tŇrĆxĲĎ r‘Čy¿Č ’b
Ł ¡Ň IĎwČ dŇwĂŔDĎ
ÉhmĎrĎB
ĲĎ lS
Ć ą’Ć hĎ=tŇxČêĲČ hŇ‘ÁĎ bŇĘ GĂBČ bŇS
ĄÄ oy ž lC’S
Ď wĘ oêĳ’Ă rS
ăĆ ’Ğ MyS
¡Ă nĎ’ĞwĲČ
7 ÉwydĎ
Ň bĎŇ‘Ğl
ĲČ lC’ęS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď Myb
¿ŇĂ ~ĎnĂ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ=lkĎŇwĘ odŔyĎbŇĘ otŇă ynĂxĞwĲČ
ÉyS
Č yĂ=NBĆ Nê
ąĄyĂ MkĆęQĘkĚŇlĘ=MGČ ynĳĂymĂyĘ ynăĄBĘ ’n
¡Ď=C‘mĘS
Ă wylĎŔ‘Ď Myb
ăŇĂ ~ĎeĂhČ
8 žyJ
Ă : tŇo’ĲmĄ yr¿ĄW
Ď wĘ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ yr¿ĄW
Ď MyW
ĂŔ yĎ Mk
ăĆŇ QĘkĚŇlĘ MymĂŔrĎkŇĘ C tŇodăŇW
Ď
yS
ČŔ yĂ=NBĆ=M‘Ă ynăĂBĘ=tŇrĎkŇĘ BĂ ÉynĂzĘ’Ď=tŇ’Ć hŇąĆlGŁ=Ny’ĲĄwĘ ylČę‘Ď MkĆÁQĘJĚ MêÄĆ rĘS
Č qĘ
yD¿ĂbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć ynÄĂ BĘ žMyqĂhĄ yJ
ăĂ ynĳĂzĘ’Ď=tŇ’Ć hŇăĆlŁgŇwĘ yl
¡Č ‘Ď MJ
ËĆ mĂ hŇ¿Ćřlx
Ł =Ny’ĲĄwĘ
yl‘
l"Y v.3

.bk

.‘"t Nk PtĎIĎwČ l"Yw ,yrq wytĎIĘwČ ,bytk wtČyĘwČ v.14 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.11 .’k
.‘"t Nk lmĄx
Ł l"Y v.8 .‘"tw r"t ,s"t Nk bS
Ą yĄ
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22. 9–23

’ChËwĘ ymęĂ ŁdŇ’ĞhĲĎ gŇ’
ăĄ D
Ł N‘ČIČÁwČ
: hŇĲEĆhČ MoI¿JČ bŇr¡Ą’
Ł lĘ yl
ËČ ‘Ď
hŇbĆŇŁnŔ ’B
ăĎ yS
ČŔ yĂ=NBĆ=tŇ’Ć ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ lC’¡S
Ď =ydŇĲĄbŇĘ ‘Č=l‘Č bŇ¿~Ď nĂ
olĳ NtŇČ ănĎ hŇd¡ĎŇyYĄwĘ hoĎŔhyB
ĲČ Éol=l’ČS
Ę IĂwČ : bŇCTĲxĂ’Ğ=NBĆ ëŇlĆ¡mĆ yxĂ’Ğ=l’Ć
ž’r
Ł qĘlĂ ëŇlĆUĆÃhČ xl
ăČ S
Ę IĂwČ : olĲ NtŇČ ¿nĎ yê¡ĂS
Ę lĂjĘhČ tŇ¿yĎlĘGĎ bŇrĆx
ËĆ tŇ’ĄęwĘ
Myn¡ĂhĞŁJĲhČ wyb
ËŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą =lJĎ tŇ’ĄÄwĘ NhĄęJ
Ł hČ bŇCTÁyxĂ’Ğ=NBĆ ëŇlĆmĆÄyxĂ’Ğ=tŇ’Ć
lC’ŔS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ
: ëŇlĆUĲĆhČ=l’Ć MQ
¡Ď kĚŇ C’b
Ł ¿Ň IĎwČ bŇŁnĳBĘ rS
ăĆ ’Ğ
lC’ŔS
Ď Éwlř’ rmĆ’ŇŁIąwČ : ynĲĂŁdŇ’Ğ yn¿ĂnĘhĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ bŇCTĳyxĂ’Ğ=NBĆ ’n
¡Ď=‘mĲČS
ĲĘ
lo’¿S
Ď wĘ bŇrĆxĆęwĘ MxĆăĆl olÁ ÉìêĘtŇĂ BĘ yS
ĳĎ yĂ=NbĆŇC hŇê
¡Ď ’Č ylČŔ‘Ď Mê
ăĆrĘS
Č qĘ hŇUĎlĎť
: hŇĲEĆhČ MoI¿JČ bŇr¡Ą’
Ł lĘ yl
ËČ ’Ą MCq¿lĎ MyhĂŔŁl’ŇB
ĲĄ Éol
dŇăwĂdĎŇJĘ ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğ=lkĎŇbŇĘ ym
ąĂ C rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć ëŇlĆËmĆ yxĂ’Ğ N‘ČIÌČwČ
MoIÌhČ : ìŇtĲŇĆ ybĄŇBĘ dŇ¿BĎ kŇĘ nĂwĘ ìŇê
¡Ć‘ĘmČS
Ę mĂ=l’Ć rs
¿Ď wĘ ëŇlĆËUĆ hČ Nt
¿ŇČ xĞwĲČ NmĎŔ’ĹĲnĆ
oDąbŇĘ ‘ČBĘ ëŇlĆUĆÄhČ žMW
Ą yĎ=l’Č yQ
ĳĂ hŇlĎyl
ăĂ xĎ Myh
¡Ă Łl’Ňb
ĲĄŇ ol¿=lw’řVl ytŇŁQ
Ă Ë xĂhĲČ
o’¿ NT
Ł ¡ qĎ rb
¿ĎŇ DĎ tŇ’ŇŁzŔ=lkĎŇBĘ ÉìDĘbŇĘ ‘Č ‘dąŇČyĎ=âlĲ yJĂţ ybĂŔ’Ď tŇyB
ăĄ =lkĎŇBĘ ÉrbĎŇdĎŇ
: ìŇybĲŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą =lkĎŇwĘ hŇê
¡Ď ’Č ëŇlĆĳmĆ yxĂ’Ğ tŇCm¡êĎ tŇom¿ ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ : lodĲŇ gĎŇ
hoĎęhyĘ ynăĄhĞŁJĲ ű CtŇym
ăĂ hĎwĘ CBs
Ł ¿ wylĎÁ‘Ď MybÄĂ ~ĎeĂhČ žMyYĂrĎl
ĲĎ ëŇlĆUĆÃhČ rmĆ’ŇIăŁwČ
onzĘ’Ď=tŇ’Ć Cl¡gĎŇ âl¿wĘ ’ChŔ xČrăĄb
Ł Ň =yJĲĂ ÉC‘dĘŇyĲĎ yk
ąŇĂ wĘ dŇwĂŔDĎ=M‘Ă ÉMdĎŇyĎ=MgČŇ yJ
ąĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄhĞŁkŇĲ BĘ ‘ČgŁŇ¡ pŇĘ lĂ MdĎŔyĎ=tŇ’Ć xČŁlăS
Ę lĂ ÉëlĆUĆÄhČ ydąŇĄbŇĘ ‘Č CbÂ’Ď=âlĲwĘ
MynĳĂhĞŁJĲBČ ‘g
¡ČŇ pŇĘ C hŇêŔĎ ’Č bŇs
Ł ă gŇyoĄdŇlĘ ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ
’ChęhČ MoIăBČ ű tŇmĆăIĎwČ MynĂŔhĞŁJăBČ É’Ch=‘GČpŇĘ IĂwČ ymęĂ ŁdŇ’ĞhĲĎ gŇyoĄD bŇŁiÂIĂwČ
ÉMynĂhĞŁJĲhČ=ry‘ĲĂ bŇŁną tŇ’ĄÄwĘ : dŇB
ĲĎ dŇopŇ¿ ’Ą ’W
¡Ą nŁ Sy’ĂŔ Éhè
Ď mĂxĞwĲČ MynąĂm
Ł S
Ę
romËxĞwĲČ roS
Ì wĘ qn
ĳĄoy=dŇ‘ČwĘ ll
¡Ą o‘mĲĄ hŇè
ĎŔ ’Ă=dŇ‘ČwĘ ÉSy’ĂmĄ bŇrĆxĆŔ=ypŇĂ lĘ hŇăJĎ hĂ
om¡S
Ę C bŇCTŔxĂ’Ğ=NBĆ ÉëlĆmĆÄyxĂ’ĞĲlČ dŇxĎę’Ć=NB
ĲĄ Tl
ăĄ UĎIĂwČ : bŇrĆxĲĎ=ypŇĂ lĘ hŇ¡W
Ć wĎ
lC’ŔS
Ď gŇrăČhĎ yJĂť dŇwĳdĂŇĎlĘ rt
¡ŇĎ yĎbŇĘ ’Ć dŇ¿GĄIČwČ : dŇwĲĂdĎŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ xr¡ČbŇĘ IĂwČ rt
ĳŇĎ yĎbŇĘ ’Ć
ÉMS
Ď =yJĂ É’ChhČ MoIąBČ yêĂ‘ĘdČÁyĎ rtęĎ yĎbŇĘ ’ĆlĘ dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄhĞŁJĲ tŇ¡’Ą
tŇyB
¿Ą SpĆŇ¡nĆ=lkĎŇBĘ ytŇĂ ŁBŔsČ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ lC’ĳS
Ď lĘ dŇyG¡ĂyČ dŇ¿GĄhČ=yJĲĂ ymĂŔŁdŇ’ĞhĲĎ gŇyoĄD
SuăĄbČŇyĘ yS
¡Ă pŇĘ nČ=tŇ’Ć Su¿ĄbČŇyĘ=rS
Ć ’Ğ yJ
ËĂ ’rĎŔyêĂ=l’Č ÉyêĂ’Ă hŇąbĎŇ S
Ę : ìŇybĲŇĂ ’Ď
KVpn=t’
.yrq =l’ĎS
Ę lĂ ,bytk lo’S
Ę lĂ v.15

.d"ydw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎ’Ą ’"sb ,yrq wylĎ’Ą v.13
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.18
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gk hŇąĄh
e Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ dŇ¡wĂdĎŇlĘ CdŇ¿GĂ IČwČ : ydŇĲĂUĎ‘Ă hŇê
¡Ď ’Č tŇrĆm
¿ĆS
Ę mĂ=yJĲĂ ìŇĳĆSpŇĘ nČ=tŇ’Ć
2
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4
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6
7
8

9
10

11

12

13

14

15

l’ČÄS
Ę IĂwČ : tŇonĲrĎGĽhČ=tŇ’Ć Mys
¿Ă S
Ł hŇUĎ¡hĄ wĘ hŇlĎŔy‘ĂqĘBĂ Mym
ăĂ xĎlĘnĂ ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ
hŇQĆĳ’Ą hĎ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘBČ ytŇĂ yJĄŔhĂwĘ ëŇăĄl’ĄhĲČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhoĎhyB
ĲČ dŇąwĂDĎ
=tŇ’Ć ê
¡Ď ‘ĘS
Č ohĲwĘ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘbČŇ tŇĎ yJ
ăĂ hĂwĘ ëŇlĄť dŇwĂęDĎ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
My’
ĳĂ rĄyĘ hŇd¡ĎŇChyBĲĂ hŇŁpËŇ CnxĘ¿Č’
n Ğ hŇeĄÄhĂ wylĎŔ’Ą ÉdwĂdĎŇ yS
ąĄ nĘ’Č CrÁmĘ’ŇŁIÄwČ : hŇĲlĎ y‘ĂqĘ
: MyêĲĂS
Ę lĂjĘ tŇokŇ¡ rĘ‘ČmČ=l’Ć hŇlĎŔ‘ĂqĘ ëŇăĄlnĄ=yJĲĂ ÉP’ČwĘ
hoĳĎhyĘ Chn
¡Ą‘ĞIĲČwČĲ
hoĎŔhyB
ĲČ l’
Łă S
Ę lĂ ÉdwĂDĎ dŇo‘ą PŇsĆoIÄwČ
ëŇlĆăĄwČ
I : ìŇdŇĲĆyĎBĘ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć Nt
ËŇĄ nŁ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ hŇlĎŔy‘ĂqĘ dŇrăĄ MCqť rmĆ’ŇŁIęwČ
ëŇ¿IČwČ MhĆŔynĄqĘmĂ=tŇ’Ć ÉghČnĘIĂwČ MyêęĂ S
Ę lĂjĘBČ MxĆăĎQIĂwČ hŇlĎÁy‘ĂqĘ wVÄnř’w ždwĂDĎ
: hŇĲlĎ y‘ĂqĘ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ tŇ¡’Ą dŇwĂŔDĎ ‘S
Č IăŁwČ hŇĳĎlodŇgŇĘ hŇăJĎ mČ Mh
¡Ć BĎ
dŇr¿ČyĎ dŇopŇ¡ ’Ą hŇĳĎly‘ĂqĘ dŇ¡wĂDĎ=l’Ć ëŇlĆËmĆ yxĂ’Ğ=NBĆ rt
ÌŇĎ yĎbŇĘ ’Ć xČr
Ł bŇĘ BĂţ yhęĂ yĘwČ
otŇą ’
Ł rJÄČ nĂ lC’ęS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ hŇĳĎly‘ĂqĘ dŇ¡wĂdĎŇ ’b
¿ĎŇ =yJĂ lC’ŔS
Ď lĘ dŇGăČIĚwČ : odĲŇ yĎBĘ
‘U
¿Č S
Č yĘwČ : xČyrĲĂbŇĘ C MyĂt
¿ŇČ lĎDĘ ry‘¡ĂBĘ ’obŔlĎ rGăČsĘnĂ yJĂť ydĂŔyĎBĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ
dŇ¡wĂDĎ=l’Ć rCY¿lĎ hŇlĎŔy‘ĂqĘ tŇdŇĆrăĆlĎ hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ M‘¡ĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć lC’ËS
Ď
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇ‘ĳĎrĎhĲĎ SyrăĂxĞmĲČ lC’¡S
Ď wylĎŔ‘Ď yJ
ăĂ dŇwĂŔDĎ ‘dČŇăIĄwČ : wyS
ĲĎ nĎ’Ğ=l’ĆwĘ
ůdwĂDĎ ÈrmĆ’ŇIŁwČ
: dŇopŇĲ ’ĄhĲĎ hŇS
Ď yG¡ĂhČ NhĄŔJ
Ł hČ rt
ăŇĎ yĎbŇĘ ’Ć=l’Ć
’obăŇlĎ lC’¡S
Ď Su¿ĄbČŇmĘ=yJĲĂ ìŔDĘbŇĘ ‘Č É‘mČS
Ď ‘Čm
Łą S
Ď l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
odÁyĎbŇĘ hŇlĎÄy‘ĂqĘ žylĄ‘Ğb
ĲČŇ ynĂrăĚGĂsĘyČhĞ : yrĲĂCbŇ‘ĞB
ĲČ ry‘¡ĂlĎ tŇ¿xĄ S
Č lĘ hŇĳĎly‘ĂqĘ=l’Ć
’n
¡Ď=dŇGĆhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ìŇDŔĆbŇĘ ‘Č ‘m
ăČ S
Ď ÉrS
Ć ’ĞJĲČ lC’ęS
Ď dŇrăĄyĄhĞ
CrGÁĂ sĘyČhĞ dŇwĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : dŇrĲĄyĄ ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇŁI¿wČ
ìŇDĳĆbŇĘ ‘ČlĘ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ
lC’ĳS
Ď =dŇyČBĘ yS
¡Č nĎ’Ğ=tŇ’ĆwĘ yt¿ĂŇ’
Ł hŇËĎly‘ĂqĘ yl
ÌĄ ‘ĞB
ĲČ
tŇo’ămĄ=SS
ĲĄ JĘ wyS
ĎÁ nĎ’ĞwĲČ dŇwĂÄDĎ žMqĎIĎwČ
: CryGĲĂsĘyČ ho¡ĎhyĘ
dŇGČęhĚ lC’ăS
Ď lĘC CkŇĳĎQhČtŇĘ yĂ rS
ăĆ ’ĞB
ĲČ CkŇ¡ QĘhČtŇĘ IĲĂwČ hŇlĎŔ‘ĂuĘmĂ ÉC’YĘIĲĄwČ Sy’ęĂ
ÉrBĎdĘŇUĂBČ dŇąwĂDĎ bŇS
Ć IÄĄwČ : tŇ’ŇYĲĄlĎ lD¡ČxĘIĆwČ hŇlĎŔy‘ĂuĘmĂ ÉdwĂDĎ Tl
ąČ mĘnĂ=yJĲĂ
MymĂŔIĎhČ=lJĎ É lC’S
Ď ChS
ąĄ qĘbČŇyĘwČ PŇyzĳĂ=rBČdĘŇmĂBĘ rh
¡Ď BĎ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I tŇodŔYĎUĘBČ
=tŇ’Ć SuăĄbČŇlĘ lC’¡S
Ď ’Y
¿Ď yĎ=yJĲĂ dŇwĂŔdĎŇ ’rĘIăČwČ : odĲŇ yĎBĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ on¿tŇĎ nĘ=âlĲwĘ
wVpn
Ny’ ’"sb v.13

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyS
Ď nĎ’
Ğ wČ ’"sb ,yrq wyS
Ď nĎ’
Ğ wČ ,bytk oSnĘ’ČwĘ v.5 .gk
.’qsp N’k
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23. 16–24. 3

Nt
ăŇĎ nĎohĲyĘ ÉMqĎIĎÄwČ
: hŇS
Ď rĘx
Ł Ĳ BČ PŇyz¡Ă=rBČdĘŇmĂBĘ dŇ¿wĂdĎŇwĘ oS
ĳ pŇĘ nČ
rmĆ’ŇŁIÄwČ : MyhĲĂŁl’ŇB
ĲĄ od¡ŇyĎ=tŇ’Ć qE¿ĄxČyĘwČ hŇS
Ď rĘx
Ł ĳ dŇ¡wĂDĎ=l’Ć ëŇlĆ¿ĄwČ
I lC’ŔS
Ď =NBĆ
ëŇŁlămĘêĂ ÉhêĎ’ČwĘ ybĂŔ’Ď lC’ăS
Ď dŇyČť Éì’ĞYĲĎmĘtŇĲĂ âlą yJĂţ ’rĎęyêĂ=l’Č wylĎÁ’Ą
: NJ
ĲĄ ‘Čd¿ŇĄyŁ yb
¡ŇĂ ’Ď lC’¿S
Ď =MgČŇwĘ hŇĳĆS
n Ę mĂlĘ ìăŇQĘ=hŇyĆhĘ’ĲĆ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č
Nt
¡ŇĎ nĎohĲywĂ hŇS
Ď rĘx
Ł Ŕ BČ ÉdwĂDĎ bŇS
Ć ąĄwČ
I hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ tŇyr¡ĂBĘ Mh
ËĆ ynĄS
Ę CtŇÌ rĘkŇĘ IĂwČ
hŇtŇĎ ‘¡ĎbŇĘ GĂhČ lC’ŔS
Ď =l’Ć ÉMypŇĂ zĂ Clą‘ĞIĲČwČ
: otŇĲ ybĄŇlĘ ëŇ¿ČlhĎ
Ét‘ČbŇĘ gŇĂ BĘ hŇS
Ď rĘx
Ł Ŕ BČ ÉtodŇYĎUĘbČŇ CnU
ąĎ ‘Ă rêÄĄ êČsĘmĂ dŇwĂdĎţ ’olăhĞ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
ëŇlĆËUĆ hČ ì¿ŇS
Ę pŇĘ nČ tŇCČÄ’Č=lkĎŇlĘ hŇêĎ‘ČwĘţ : NomĲyS
Ă yĘhČ Nym
¿Ă ymĂ rS
¡Ć ’Ğ hŇlĎŔykŇĂ xĞhĲČ
Myk
¿ŇĂ CrBĘ lC’ŔS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ : ëŇlĆUĲĆhČ dŇy¿ČBĘ or¡yGĂsĘhČ Cnl
¿Ď wĘ dŇrĳĄ tŇdŇĆr¡ĆlĎ
ÉC’rĘC C‘ądĘŇC dŇo‘ę Cnyk
ăŇĂ hĎ ’nÂĎ =CkŇlĘ : yl
ĲĎ ‘Ď Mê
¡ĆlĘmČxĞ yJ
¿Ă hoĳĎhyl
ĲČ Mê
¡Ć’Č
Mor¿‘Ď ylČŔ’Ą rm
ăČ ’Ď yJĂť MS
ĳĎ Ch’
¡Ď rĎ ym
¿Ă olŔgŇĘ rČ hŇăĆh
y Ę êĲĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉomoqmĘ=tŇ’Ć
MS
ĎŔ ’B
ăĄ xČtŇĘ yĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉMy’ĂŁbŇxĞUĲČhČ lJ
Łą mĂ C‘ędĘŇC C’ărĘC : ’ChĲ Mr¡Ă‘ĘyČ
ZrĆ’ĎŔbĎŇ onăS
Ę yĆ=M’Ă ÉhyĎhĎwĘ Mk
ĳĆŇ êĘ’Ă yê¡ĂkŇĘ lČhĲĎwĘ NokŔnĎ=l’Ć ÉylČ’Ą Mê
ąĆbŇĘ S
Č wĘ
lC’ĳS
Ď ynăĄpŇĘ lĂ hŇpĎŇyz¡Ă CkŇ¿ lĘIĲĄwČ CmCqËIĎwČ : hŇdŇĲĎChyĘ yp
¿ŇĄ lĘ’Č lk
ŁŇ¡ BĘ otŔ’
Ł yêăĂW
Ę jČxĂwĘ
ëŇlĆIÄĄwČ : NomĲyS
Ă yĘhČ Nym
¿Ă yĘ l’
¡Ć hŇbĎŔrĎ‘ĞB
ĲĎ ÉNo‘mĎ rB
ąČ dĘŇmĂBĘ wyS
ĎÁ nĎ’ĞwĲČ dŇwĂÄdĎŇwĘ
rB
ăČ dĘŇmĂBĘ bŇS
Ć ¡ĄwČ
I ‘lČiĆŔhČ dŇrĆIăĄwČ dŇwĂŔdĎŇlĘ CdŇăGĂ IČwČ ůSuĄbČŇlĘ ÈwyS
Ď nĎ’ĞwĲČ lC’ăS
Ď
lC’ÁS
Ď ëŇlĆIÄĄwČ : No‘ĲmĎ rB
¿Č dĘŇmĂ dŇ¡wĂdĎŇ=yrĲĄxĞ’ĲČ PŇD¿
Ł rĘIĂwČ lC’ŔS
Ď ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ No‘ĳmĎ
zj
ąĎ xĘnĆ dŇwĂÁdĎŇ yhÄĂ yĘwČ hŇĳĆm
E Ă rh
¡Ď hĎ dŇ¿~Č mĂ wyS
ËĎ nĎ’ĞwĲČ dŇwÌdĂŇĎwĘ hŇEĆŔmĂ ÉrhĎhĎ dŇą~Č mĂ
wyS
¡Ď nĎ’Ğ=l’ĆwĘ dŇ¿wĂDĎ=l’Ć MyrËĂTĘŁ‘Ĳ wyS
Ďę nĎ’ĞwĲČ lC’ăS
Ď wĘ lC’ŔS
Ď ynăĄjĘmĂ ÉtkĆŇlĆÄlĎ
CT¿S
Ę pĲĎŇ=yJĂ hŇkĎŇlĄŔwĘ hŇrăĎhĞmĲČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ lC’¡S
Ď =l’Ć ’BĎŔ ëŇă’Ď lĘmČC : MW
ĲĎ pŇĘ tŇĎ lĘ
ëŇlĆ¡ĄwČ
I dŇwĂŔdĎŇ yrăĄxĞ’ĲČ ÉPŁdŇrĘmĂ lC’ęS
Ď bŇS
Ď ăIĎwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ
: tŇoqĲlĘxĘUČhČĲ ‘lČ¡sĆ ’ChŔhČ MoqăUĎlČ ÉC’rĘqĲĎ NJĄę=l‘Č Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ tŇ’ŇrăČqĘlĂ
yhęĂ yĘwČ
: ydĂŇGĲĆ=Ny‘ĲĄ tŇod¿ŇYĎmĘBĂ bŇS
Ć ¡ĄwČ
I Mè
ĳĎ mĂ dŇ¡wĂDĎ l‘ČI¿ČwČ
dŇwĂŔdĎŇ hŇăĄh
e Ă rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Éol CdŇąGĂ IČwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ yr¡ĄxĞ’ĲČmĄ lC’ŔS
Ď bŇăS
Ď ÉrS
Ć ’ĞJĲČ
Myp
ËŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlÌS
Ę lC’ęS
Ď xuăČIĂwČ
: ydĂŇGĲĆ Ny‘¿Ą rB
¡Č dĘŇmĂBĘ
yn¡ĄjĘ=l‘Č wyS
ĎŔ nĎ’ĞwĲČ ÉdwĂDĎ=tŇ’Ć SuąĄbČŇlĘ ëŇlĆIęĄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎmĂ rCx¡BĎ Sy’
¿Ă
hŇrĎŔ‘ĎmĘ MS
ăĎ wĘ ÉërĆDÄĆhČ=l‘Č N’ŇŁ~ąhČ tŇorÄdĘŇGĂ=l’Ć ’b
Ł Ň IĎwČţ : MylĲĂ‘ĄIĘhČ yr¿ĄCY
’byw
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.16
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hŇr¡Ď‘ĎUĘhČ yt
¿ŇĄ JĘrĘyČBĘ wyS
ĎŔ nĎ’ĞwĲČ ÉdwĂdĎŇwĘ wyl
ĳĎ gŇĘ rČ=tŇ’Ć ëŇăsĄ hĎlĘ lC’¡S
Ď ’b
Ł ¿Ň IĎwČ
hoăĎhyĘ rm
ÌČ ’Ď=rS
Ć ’Ğ MoIÁhČ hŇeĄÄhĂ wylĎę’Ą dŇwĂÁdĎŇ yS
ĄÄ nĘ’Č žCrmĘ’ŇIĲŁwČ : MybĲŇĂ S
Ę yĲŁ
bŇăTČ yĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ oQŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ ìŇdŔĆyĎBĘ ìŇybĄŇyĘ’
Ł Ĳ =tŇ’Ć Nt
ąŇĄ nŁ ykÁĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂ ìŇylĆę’Ą
: TQ
ĲĎ BČ lC’¡S
Ď lĘ=rS
Ć ’Ğ ly‘¿ĂUĘhČ=PŇĲnČ JĘ=tŇ’Ć tŇrË
Ł kŇĘ IĂwČ dŇwĂęDĎ MqĎăIĎwČ ìŇynĳĆy‘ĄBĘ
PŇ¡ĎJ
n Ď =tŇ’Ć tŇrČŔJĎ rS
ăĆ ’Ğ l‘Čť otŇĳ ’
Ł dŇ¡wĂDĎ=bŇĲ lĄ ëŇ¿IČwČ NkĄŔ=yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂyĘwČĲ
žhW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ=M’Ă hoĎęhymĲĄ yQ
ăĂ hŇlĎyl
ÌĂ xĎ wyS
ĎÁ nĎ’ĞĲlČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : lC’ĲS
Ď lĘ rS
¿Ć ’Ğ
xČyS
¿Ă mĘ=yJĲĂ oBĳ yd¡ĂŇyĎ xČŁl¿S
Ę lĂ hoĎŔhyĘ xČyS
ăĂ mĘlĂ ÉynĂŁdŇ’ŇĲlČ hŇąĆh
E Č rbĎÄDĎhČ=tŇ’Ć
MCqălĎ Mn
¡ĎtŇĎ nĘ âl¿wĘ MyrĂŔbĎŇDĘBČ ÉwyS
Ď nĎ’Ğ=tŇ’Ć dŇąwĂDĎ ‘iČÄS
Č yĘwČ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ
: ëŇrĆDĲĎBČ ëŇlĆ¿ĄwČ
I hŇr¡Ď‘ĎUĘhČmĲĄ Mq¿Ď lC’ËS
Ď wĘ lC’ĳS
Ď =l’Ć
lC’ËS
Ď =yrĲĄxĞ’ĲČ ’rÌĎqĘIĂwČ hŇrĎ‘ĎUĘhČ=NmĂ É’YĄIĄwČ NkĄę=yrĲĄxĞ’ĲČ dŇwĂÁDĎ MqĎIĎÄwČ
hŇYĎrĘ’¡Č MyĂj
ËČ’Č dŇ¿wĂDĎ dŇŁuÄIĂwČ wyrĎŔxĞ’ĲČ É lC’S
Ď TB
ąĄ IČwČ ëŇlĆĳUĆ hČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ
=tŇ’Ć ‘m
ËČ S
Ę tŇĂ hŇUĎÌĎl lC’ŔS
Ď lĘ ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇIąŁwČ
: CxêĲĎS
Ę IĂwČ
hŇEĆÁhČ MoIÄhČ žheĄhĂ : ìŇtĲŇĆ ‘ĎrĲĎ Su¡ĄbČŇmĘ dŇwĂŔdĎŇ hŇăĄh
e Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Md¡ĎŇ’Ď yr¿ĄbŇĘ DĂ
rm
¿Č ’ĎwĘ hŇrĎŔ‘ĎUĘBČ ÉydĂŇyĎBĘ ű MoIąhČ ű hoĎÄhyĘ žìnĘtŇĎ nĘ=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą ìŇynĆęy‘Ą C’ărĎ
xČyS
¿Ă mĘ=yJĲĂ ynĂŔd
ŁŇ ’ŇB
ĲČ ÉydĂŇyĎ xl
ąČ S
Ę ’Ć=âlĲ rmČę’
Ł wĲĎ ìŇyl
ĳĆ ‘Ď sxĎê
ăĎ wČ ì¡ŇgĞŇrĲĎhĞĲlČ
yJÃĂ ydĳĂŇyĎBĘ ì¡ŇlĘy‘ĂmĘ PŇ¿ČJ
n Ę =tŇ’Ć hŇË’Ą rĘ MGČę hŇ’ĄŔrĘ yb
ăŇĂ ’ĎwĘ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ
ydĂÁyĎBĘ Ny’ĄÄ žyJĂ Éh’ĄrĘC ‘DąČ ìŇyêęĂ gŇĘ rČhĞ âlăwĘ ìÁlĘy‘ĲĂmĘ PŇnÄČ JĘ=tŇ’Ć žytŇĂ rĘkĎŇBĘ
: HêĲĎxĘqČlĘ yS
¡Ă pŇĘ nČ=tŇ’Ć hŇd¿ŇĆY
Ł hŇê
ËĎ ’ČwĘ ëŇlĎŔ ytŇĂ ’ŇăTĎ xĎ=âlĲwĘ É‘S
Č pĆŇwĎ hŇ‘ąĎrĎ
: ëŇB
ĲĎ =hŇyĆhĘtŇĲĂ âl¿ yd¡ĂŇyĎwĘ OĎĳUĆ mĂ ho¡ĎhyĘ ynĂm
¿Č qĎnĘC ìŇnĆŔybĄŇC ynăĂyBĄ ÉhoĎhyĘ Tj
Łą S
Ę yĂ
âl¿ yd¡ĂŇyĎwĘ ‘S
Č rĳĆ ’YĄăĄy My‘¡ĂS
Ď rĘmĲĄ ynĂŔm
Ł dĘŇuČhČ É lS
Č mĘ rmČę’ŇyŁ rS
ăĆ ’ĞJĲČ
PŇdĳŇĄr
Ł hŇê
ăĎ ’Č ym
¡Ă yr¿ĄxĞ’ĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ É’YĎyĎ ym
ąĂ yrĄÄxĞ’ĲČ : ëŇB
ĲĎ =hŇyĆhĘtŇĲĂ
ynăĂyBĄ Tp
¡ČŇ S
Ď wĘ NIĎŔdČŇlĘ ÉhoĎhyĘ hŇąĎh
y Ď wĘ : dŇxĲĎ’Ć S‘Ł ¿ rĘjČ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇmĄŔ bŇlĆăJĆ ÉyrĄxĞ’ĲČ
: ìŇdŇĲĆIĎmĂ ynĂ¡TĄ jĘS
Ę yĂwĘ ybĂŔyrĂ=tŇ’Ć bŇrăĄyĎwĘ É’rĆyÄĄwĘ ìŇnyb
ĳĆ ĄŇ C
lC’ŔS
Ď =l’Ć ÉhQĆ’ĄÄhĎ MyrąĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć rBÂĄ dČŇlĘ dŇwĂęDĎ tŇoQăkČŇJĘ ű yh
ăĂ yĘwČ
: OĘbŇĘ IĲĄwČ ol¡q
Ł lC’ËS
Ď ’v
¿Ď IĂwČ dŇwĳdĂŇĎ ynăĂBĘ hŇ¡Ćz ì¿ŇlĘŁqĲhĞ lC’ŔS
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ
yn¡Ă’ĞwĲČ hŇbĎŔoFhČ ynĂê
ăČ lĘmČGĘ ÉhêĎ’Č yJ
ąĂ yeĂĳUĆ mĂ hŇê
¡Ď ’Č qyD¿ĂYČ dŇwĂŔDĎ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
hŇĳbĎŇ oT yê¡Ă’Ă hŇtŇĎ yW
¿Ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą MoIŔhČ êĎdĘŇGăČhĂ Ét’řw : hŇ‘ĲĎrĎhĲĎ ìŇyê¿ĂlĘmČGĘ
t’
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9
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24. 19–25. 13

ÉSy’Ă ’Y
¿Ď mĘyĂ=ykĲŇĂ wĘ : ynĂêĲĎgŇĘ rČhĞ âl¿wĘ ì¡ŇdĘŇyĲĎBĘ hoËĎhyĘ ynĂrÌČGĘsĂ rS
ĆÄ ’Ğ žt’Ą 19
MoIăhČ tŇxČêČť hŇbĎŔoT ìăŇmĘQĆS
Č yĘ ÉhoĎhywĲČ hŇĳbĎŇ oT ëŇrĆdăŇĆBĘ ox¡QĘS
Ă wĘ obŔyĘ’
Ł ă =tŇ’Ć
ÉhmĎqĎwĘ ëŇolĳmĘêĂ ëŇŁl¡mĎ yJ
¿Ă yêĂ‘ĘdČŔyĎ hŇăĄh
e Ă ÉhêĎ‘ČwĘ : ylĲĂ hŇtŇĎ yW
¡Ă ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇEĆŔhČ 20
tŇyr¿ĂkŇĘ êČ=M’Ă hoĎŔhyB
ĲČ ÉyQĂ hŇ‘ĎbŇĘ ąè
Ď hĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇkĆŇ¡ĆlmĘmČ ìŔdĘŇyăĎBĘ 21
dŇ¡wĂDĎ ‘b
¿ČŇ è
Ď IĂwČ : ybĲŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą mĂ ym
¡Ă S
Ę =tŇ’Ć dŇym
¿Ă S
Ę êČ=M’ĂwĘ yrĳĎxĞ’ĲČ y‘¡ĂrĘzČ=tŇ’Ć 22
: hŇdŇĲĎCYUĘhČ=l‘Č Cl¡‘Ď wyS
ĎŔ nĎ’ĞwĲČ ÉdwĂdĎŇwĘ otŔyBĄ=l’Ć É lC’S
Ď ëŇlĆąĄwČ
I lC’ĳS
Ď lĘ
olŔ=CdŇjĘsĘIĂwČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇ CYąbŇĘ uĲĎIĂwČ l’ĄŔCmS
Ę tŇmĎăIĎwČ
hk
: NrĲĎ’ŇjĎ rB
¿Č dĘŇmĂ=l’Ć dŇrĆI¡ĄwČ dŇwĂŔDĎ MqĎăIĎwČ hŇĳmĎ rĎBĎ otŇ¡ ybĄŇBĘ Chr¿ĚBĘqĘIĂwČ
olËwĘ dŇŁ’ŔmĘ lodăŇGĎ ÉSy’ĂhĎwĘ lmĆęrĘJČbČŇ ChW
ăĄ ‘ĞmĲČC No‘ÁmĎBĘ Sy’ÄĂ wĘ
2
: lmĲĆrĘJČBČ on¡’ŇY
Ł =tŇ’Ć zzŁ¿gŇĘ BĂ yh
ËĂ yĘwČ MyEĳĂ‘Ă PŇlĆă’Ć wĘ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ=tŇS
Ć ŁlĲS
Ę N’ŇY
Ł¿
tŇpČŇywăĂ É lkĆŇW
ĆÄ =tŇbČŇoTĲ hŇąè
Ď ’ĂhĲĎwĘ lyĂgĳŇb
Ď ŇĂ ’Ğ oê¡S
Ę ’Ă MS
¿Ą wĘ lbĎŔnĎ ÉSy’ĂhĎ MS
ąĄ wĘ 3
dŇ¡wĂDĎ ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ : obŇlĆkĎŇ ’Ch¿wĘ Myl
¡Ă lĎ‘ĞmĲČ ‘r¿ČwĘ hŇËS
Ć qĎ Sy’
¿Ă hĎwĘ r’Čê
ŁŔ 4
MyrĳĂ‘ĎnĘ hŇrăĎW
Ď ‘Ğ dŇ¡wĂDĎ xl
¿Č S
Ę IĂwČ : onĲ’ŇY
Ł =tŇ’Ć lb
¡ĎŇ nĎ zz¿ĄgŁŇ =yJĲĂ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ 5
ol¿=MêĆlĘ’ĆS
Ę C lbĎŔnĎ=l’Ć Mt
ăŇĆ ’ŇbĎŇC ÉhlĎmĆÄrĘkČŇ Clą‘Ğ MyrĂę‘ĎeĘlČ dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
MolŔS
Ď ìăŇtŇĘ yb
ĲĄŇ C ÉMolS
Ď hŇê
ąĎ ’ČwĘ yx
ĳĎl
ĲĆ hŇJ
Ł¡ Mê
¿ĆrĘmČ’ĞwĲČ : MolĲS
Ď lĘ ym
¡Ă S
Ę bŇĂ 6
My‘ąĂr
Ł hĲĎ hŇêęĎ ‘Č ëŇl
ĳĎ Myz¡ĂzĘŁgŇ yJ
¿Ă yêĂ‘ĘmČŔS
Ď hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : MolĲS
Ď ì¡ŇlĘ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ wĘ 7
=lJĎ hŇmĎC’ŔmĘ ÉMhĆlĎ dŇqąČpŇĘ nĂ=âlĲwĘ MCnęmĘlČkŇĘ hĆ âlă CnUĎŔ‘Ă CyăhĎ ÉìlĘ=rS
Ć ’Ğ
Myr¿Ă‘ĎeĘhČ C’ÄYĘmĘyĂwĘ ëŇlĎę CdŇyGăĂyČwĘ ìŇyrĆÁ‘ĎnĘ=tŇ’Ć l’ÄČ S
Ę : lmĲĆrĘJČBČ Mt
¿ŇĎ oyhĹ ym
¡Ą yĘ 8
’Y
ąĎ mĘêĂ rS
ĆÄ ’Ğ žt’Ą ’eĎę=hŇnĎêĘ CnB
ĳĎ bŇoT¡ Moy¿=l‘Č=yJĲĂ ìŇynĆŔy‘ĄBĘ ÉNxĄ
lb
ËĎŇ nĎ=l’Ć CrÌBĘdČŇyĘwČ dŇwĂŔdĎŇ yrăĄ‘ĞnĲČ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ : dŇwĲĂdĎŇlĘ ì¡ŇnĘbŇĂ lĘC ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ ÉìdĘŇyĲĎ 9
ydąŇĄbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć lbĎÁnĎ N‘ČIČÄwČ : CxCnĲIĎwČ dŇwĳDĂ Ď MS
ăĄ BĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ=lkĎŇJĘ 10
MyYĂŔrĘj
ăĎtŇĘ UĂhČ MydĂŔbĎŇ‘Ğ CBărČ ÉMoIhČ yS
ĳĎ yĂ=NbĆŇ ym
ăĂ C dŇ¡wĂdĎŇ ym
¿Ă rmĆ’ŇŁIŔwČ ÉdwĂdĎŇ
ytŔĂ xĎbŇĘ TĂ Ét’ĄwĘ ymČŔymĄ=tŇ’ĆwĘ ÉymĂxĘlČ=tŇ’Ć yê
ąĂ xĘqČĲlĎ wĘ : wynĲĎŁdŇ’Ğ yn¿ĄjĘmĂ Sy’
¡Ă 11
hŇ¡Ćm
E Ă y’¿Ą yêĂ‘ĘdČŔyĎ âlă ÉrS
Ć ’Ğ MyS
ĂŔ nĎ’ĞĲlČ ÉyêĂtŇČ ĲnĎ wĘ yzĳĎzĘŁgŇĲ lĘ yêĂxĘ¡bČŇ TĎ rS
¿Ć ’Ğ
lk
ŁŇ¡ JĘ olŔ CdŇăGĂ IČwČ C’b
Ł Ŕ IĎwČ ÉCbŇS
ĚÄ IĎwČ MJ
ĳĎ rĘdČŇlĘ dŇ¡wĂdĎŇ=yrĲĄ‘ĞnĲČ CkŇ¿ pŇĘ hČIĲČwČ : hŇUĎhĲĄ 12
oBęrĘxČ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ ű CrăgŇĘ xĂ wyS
ĎÁ nĎ’ĞĲlČ dŇwĂÄDĎ žrmĆ’ŇIŁwČ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ 13
yrăĄxĞ’ĲČ ű Clă‘ĞIĲČwĲČ oBĳrĘxČ=tŇ’Ć dŇ¡wĂDĎ=MGČ rGŁ¿ xĘIČwČ oBŔrĘxČ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ ÉCrGĘxĘIČwĲČ
dwd
.’"ydw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hêĎ’ČwĘ ’"sb ,yrq hêĎ’ČwĘ ,bytk êĘ’ČwĘ v.18
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É lyĂgČÄybŇĂ ’ĞĲlČ wĘ : MylĲĂJĄhČ=l‘Č Cb¿ŇS
Ę yĲĎ MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎC Sy’ĂŔ Éto’mĄ ‘B
ąČ rĘ’ČJĘ dŇwĂędĎŇ
dŇwĂÄDĎ žxlČS
Ď hŇăĄh
e Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Myr¡Ă‘ĎeĘhČmĲĄ dŇËxĎ ’Ć=r‘ČnĲČ dŇyGÌĂhĂ lbĎŔnĎ tŇS
Ć ă’Ą
MyS
ĂŔ nĎ’ĞăhĎ wĘ : MhĲĆBĎ T‘ČI¿ĎwČ Cnyn¡Ąd
ŁŇ ’Ğ=tŇ’Ć ëŇr¿ĄbĎŇlĘ rB
ËĎ dĘŇUĂhČmĲĄ ű MykÌŇĂ ’ĎlĘmČ
ÉymĄyĘ=lJĎ hŇmĎC’ŔmĘ CndĘŇqăČpĎŇ=âlĲwĘ ÉCnmĘlČÄkŇĘ hĎ âląwĘ dŇŁ’ĳmĘ Cnl
¡Ď Myb
¿ŇĂ T
Ł
hŇlĎyĘl
¡Č =MGČ CnylĄŔ‘Ď CyăhĎ ÉhmĎox : hŇdŇĲĆv
Ď BČ Cnt
¡ŇĄ oyhĘBĲĂ MêŔĎ ’Ă CnkŇĘ ăČQhČtŇĘ hĂ
Éy’ĂrĘC y‘ąĂDĘ hŇêęĎ ‘ČwĘ : N’ŇŁ~ĲhČ My‘¿Ăr
Ł MU
¡Ď ‘Ă Cnt
¿ŇĄ oyhĹ ym
ËĄyĘ=lJĎ Mm
ĳĎ oy=MGČ
É’ChwĘ otŇĳ yBĄ=lJĎ l‘ăČwĘ Cnyn¡Ąd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć hŇ‘ËĎrĎhĲĎ hŇt
ÌŇĎ lĘkĎŇ=yJĲĂ yW
ĂŔ ‘ĞêĲČ=hŇmĲČ
MxĆlĆÁ MyĂtÄČ ’ŇmĎ žxuČêĂwČ lyĂgČŇobŇ’Ğ rh
ăĄ mČêĘwČ : wyl
ĲĎ ’Ą rB
¡Ą DČmĂ l‘ČIČŔlĂBĘ=NBĆ
hŇ¿’Ď mĄC ylĂŔqĎ ÉMy’ĂsĘ Sm
ąĄ xĎwĘ tŇowW
Ď ‘Ğ N’ŇŁYą SmĄÄxĎwĘ NyĂyČę=ylĄbŇĘ nĂ MyĂnăČS
ĘC
ÉhĎyrĆÄ‘ĎnĘlĂ rmĆ’ŇŁêąwČ : MyrĲĂm
Ł xĞhĲČ=l‘Č MW
Ćê
¡Ď wČ Myl
ĳĂ bĄŇDĘ MyĂt
ăŇČ ’ŇmĎC Myq¡ĂUĚYĂ
hŇÂh
yĎ Ď wĘ : hŇdĎŇyGĲĂhĂ âl¿ lb
¡ĎŇ nĎ HS
¿Ď y’ĂlĘC hŇĳ’Ď BĎ Mk
ăĆŇ yrĄxĞ’ĲČ yn¡ĂnĘhĂ ynČŔpĎŇlĘ CrăbŇĘ ‘Ă
wyS
ĎŔ nĎ’ĞwĲČ ÉdwĂdĎŇ hŇąĄh
e Ă wĘ rhĎŔhĎ rtŇĆ ăsĄ BĘ ÉtdŇĆrĆÄyŁwĘ romęxĞhĲČ=l‘ĲČ tŇbĆŇăkĆŇ r
Ł ű ’yh
ăĂ
yêĂrĘmÁČ S
Ď rqĆè
ĆÄ lČ žë’Č rmČę’Ď dŇăwĂdĎŇwĘ : MtĲŇĎ ’
Ł SGŁ¡ pŇĘ êĂwČ Ht
ĳŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ Myd¡ĂŇrĘyĲŁ
hŇmĎC’ĳmĘ ol¡=rS
Ć ’Ğ=lJĎmĂ dŇq¿ČpŇĘ nĂ=âlĲwĘ rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉhzĆlĎ rS
ąĆ ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĲĆ
dŇ¡wĂdĎŇ yb
¿ŇĄ yĘ’
Ł Ĳ lĘ Myh
ËĂ Łl’Ĺ hŇÌĆW‘ĞyĲČÍhŇJ
Ł Ĳ : hŇb
ĲĎŇ oT tŇxČê
¿Č hŇ‘¡ĎrĎ yl
¿Ă =bŇS
Ć IĲĎwČ
: ryqĲĂBĘ Nyê¿ĂS
Ę mČ rqĆŁB¡hČ=dŇ‘Č olË=rS
Ć ’Ğ=lJĎmĂ ry’
ÌĂ S
Ę ’Č=M’Ă PŇys
ĳĂ yŁ hŇŁkŇă wĘ
yj
ąĄ’ČlĘ lj
ŁÂ êĂwČ romĳxĞhĲČ l‘ăČmĄ dŇrĆê¡ĄwČ rhĄěmČêĘwČ dŇwĂŔDĎ=tŇ’Ć É lyĂgČÄybŇĂ ’Ğ ’rĆêąĄwČ
yn¿Ă’Ğ=yBĂ rmĆ’Ňê
Ł ě wČ wylĎŔgŇĘ rČ=l‘Č É lj
Ł êĂwČ : ZrĆ’ĲĎ Cxê
¡Č S
Ę êĂwČ hĎynĆŔjĎ=l‘Č ÉdwĂdĎŇ
: ìŇtĲŇĆ mĎ’Ğ yr¿ĄbŇĘ DĂ tŇ¡’Ą ‘mČěS
Ę C ìŇynĆŔzĘ’ĎBĘ ÉìtŇĘ mĲĎ’Ğ ’n
ąĎ=rBĆdČŇtŇĘ C NwŁĳ‘ĎhĲĆ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ
lbĎęnĎ=l‘Č hŇEĆÁhČ l‘ČIČÄlĂBĘhČ žSy’Ă=l’Ć oBÃlĂ=tŇ’Ć ű ynăĂd
ŁŇ ’Ğ MyW
ăĂ yĎ ’n
ăĎ=l’Č
ytŇĂ y’
ËĂ rĎ âl¿ ìŔtŇĘ m
ăĎ ’Ğ ÉynĂ’ĞwĲČ oUĳ‘Ă hŇ¡ĎlbĎŇnĘC omŔS
Ę lb
ăĎŇ nĎ ’ChŔ=NJĆ ÉomS
Ę kŇĂ yJ
ąĂ
ÉìS
Ę pŇĘ nČ=yxĲĄwĘ hoąĎhyĘ=yxČ ynęĂ ŁdŇ’Ğ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : êĎxĘĲlĎ S
Ď rS
¿Ć ’Ğ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ yr¿Ą‘ĞnĲČ=tŇ’Ć
CyąhĘyĲĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ ëŇl
ĳĎ ì¡ŇdĘŇyĲĎ ‘ČS
¿Ą ohwĘ MymĂŔdĎŇbŇĘ ’oBămĂ ÉhoĎhyĘ ìąŇ‘ĞnĲĎmĘ rS
ĆÄ ’Ğ
tŇ’ŇŁEŔhČ hŇăkĎŇ rĎBĘhČ ÉhêĎ‘ČwĘ : hŇ‘ĲĎrĎ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć MyS
¿Ă qĘbČŇmĘhĲČwĘ ìŇybĆŔyĘ’
Ł Ĳ É lbĎŇnĎkŇĘ
yl
¿Ą gŇĘ rČBĘ Myk
¡ŇĂ QĘhČtŇĘ UĲĂhČ MyrĂŔ‘ĎeĘlČ ÉhnĎêĘnĂwĘ ynĳĂd
ŁŇ ’ŇĲlČ ì¡ŇtŇĘ xĎpŇĘ S
Ă ’yb
¿ŇĂ hĄ=rS
Ć ’Ğ
ynÁĂ ŁdŇ’ŇĲlČ hoĎÄhyĘ žhW
Ć ‘ĞyĲČ=hŇŁWĲ‘Ď yJ
ăĂ ìŇĳtŇĆ mĎ’Ğ ‘S
Č ăpĆŇ lĘ ’n
¡Ď ’W
¿Ď : ynĲĂŁdŇ’Ğ
’Y
¿Ą UĎtŇĂ =âlĲ hŇ‘ËĎrĎwĘ MxĎŔlĘnĂ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇomąxĞlĘmĂ=yJĂ NmĎę’ĹĲnĆ tŇyĂB
ăČ
Kb
.hW
Ć ‘ĞyČ=hJ
Ł ’"sbw ,hW
Ć ‘ĞyČ=hJ
ŁĲ ’"sbw ,hW
Ć ‘ĞyĲČ=hJ
Ł ’"s ,w"Tdb Nk v.22

.hk
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25. 29–43

žhtŇĎ yĘhĲĎwĲĘ ìŇĳĆSpŇĘ nČ=tŇ’Ć Su¡ĄbČŇlĘC ìŔpŇĘ dĎŇrĘlĂ ÉMdĎŇ’Ď MqĎąĎwČ
I : ìŇymĲĆIĎmĂ ì¡ŇbŇĘ
SpĆŇąnĆ tŇ’ĄÄwĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ’Ąť MyIĂęxČhĲČ rorăYĘBĂ ű hŇrăĎCrYĘ ynÁĂ ŁdŇ’Ğ SpĆŇnĆÄ
ynĂŔŁdŇ’ŇĲlČ ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ć ‘ĞyĲČ=yJĂ hŇyĎęhĎwĘ : ‘lČuĲĎhČ PŇ¿JČ ëŇotŇ¡ BĘ hŇeĎ‘ĆŔQĘqČyĘ ÉìybĆÄyĘ’
ŁĲ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č dŇyg¡Ňn
Ă Ď lĘ ì¿ŇCĘYĂwĘ ìŇyl
ĳĆ ‘Ď hŇ¡bĎŇ oFhČ=tŇ’Ć rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ JĘ
ÉMDĎ=ëŇjĎS
Ę lĂwĘ ynęĂ ŁdŇ’ŇĲlČ bŇlĄÁ loSÄkŇĘ mĂlĘC žhqĎCpŇlĘ ìÃlĘ ű tŇ’ŇŁză hŇăĆh
y Ę tŇĲĂ âlăwĘ
: ìŇtĲŇĆ mĎ’Ğ=tŇ’Ć ê
¡Ď rĘkČŇĲzĎwĘ ynĂŔŁdŇ’ŇĲlČ ÉhoĎhyĘ bŇT
ąĂ yhĄwĘ olĳ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ ‘ČyS
¿Ă ohlĘC MeĎŔxĂ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇCrąBĎ lg
ĳČŇ ybŇĂ ’ĞĲlČ dŇ¡wĂDĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
êĘĳ’Ď hŇăkĎŇ CrbŇĘ C ëŇ¡mĄ ‘ĘTČ ëŇCr¿bĎŇC : ytŇĲĂ ’ŇrĎqĘlĂ hŇ¡Ćh
E Č MoI¿hČ ëŇËxĄ lĎS
Ę rS
ÌĆ ’Ğ
MlĎęC’wĘ : ylĲĂ yd¡ĂŇyĎ ‘ČS
¿Ą h
Ł wĘ MymĂŔdĎŇbŇĘ ’oBămĂ ÉhEĆhČ MoIąhČ ynĂtÁĂ lĂJĘ rS
ĆÄ ’Ğ
yl
ăĄ Cl ű yJ
ăĂ ëŇt
ĳŇĎ ’
Ł ‘r¡ČhĎmĲĄ ynĂ‘ČŔnĎmĘ rS
ăĆ ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=yxČ
rqĆŁB¡hČ ro’¿=dŇ‘Č lb
ËĎŇ nĎlĘ rt
ÌŇČ on=M’Ă yJ
ăĂ ytŔĂ ’ŇrĎqĘlĂ ytŇĂ ’ŇŁbŇêĎwČ êĘrĘhČęmĂ
rmČę’Ď Hl
ăĎ wĘ olĳ hŇ’Ďyb
¡ŇĂ hĄ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą HdĎŔIĎmĂ ÉdwĂDĎ xuąČIĂwČ : ryqĲĂBĘ Nyê¿ĂS
Ę mČ
’b
Ł ăŇ êĎwČ : ëŇyĂnĲĎjĎ ’v
¡Ď ’ĆwĲĎ ëŇlĄŔoqbŇĘ yêĂ‘Ęm
ăČ S
Ď Éy’ĂrĘ ëŇtŔĄ ybĄŇlĘ ÉMolS
Ď lĘ yl
ąĂ ‘Ğ
bŇąĄlwĘ ëŇlĆUĆęhČ hŇê
ăĄ S
Ę mĂJĘ otÁybĄŇBĘ hŇêÄĆ S
Ę mĂ žol=hŇeĄhĂwĘ lbĎÃnĎ=l’Ć ű lyĂgăŇyb
Č ŇĂ ’Ğ
NT
Ł Ë qĎ rb
¿ĎŇ DĎ oQę hŇdĎŇyGăĂhĂ=âlĲwĘ dŇŁ’ĳmĘ=dŇ‘Č rJ
Ł¡ S
Ă ’Ch¿wĘ wylĎŔ‘Ď bŇoTă É lbĎŇnĎ
olă=dŇGĆêČwČ lbĎŔeĎmĂ ÉNyĂIČÄhČ tŇ’ŇąYĄ BĘ rqĆŁBębČŇ yh
ăĂ yĘwČ : rqĆŁBĲhČ ro’¿=dŇ‘Č lod¡ŇgĎŇwĘ
: NbĆŇ’ĲĎlĘ hŇ¿yĎhĎ ’Ch¡wĘ oBŔrĘqĂBĘ ÉoBlĂ tŇmĎąĎwČ
I hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć oêŔS
Ę ’Ă
ÈdwĂDĎ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : tŇm
Ł Ĳ IĎwČ lb
¡ĎŇ nĎ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ PŇŁGÌIĂwČ Mym
ĳĂ IĎhČ tŇrĆW
ăĆ ‘ĞJĲČ yh
¡Ă yĘwČ
ytÁĂ jĎrĘxĆ bŇyrĂÄ=tŇ’Ć žbrĎ rS
ăĆ ’Ğ hoĎÃhyĘ ëŇCrăBĎ rmĆ’ŇŁIÃwČ ů lbĎŇnĎ tŇămĄ yJ
ăĂ
ho¡ĎhyĘ bŇyS
¿Ă hĄ lbĎŔnĎ tŇ‘ăČrĎ Ét’ĄwĘ hŇ‘ĎŔrĎmĲĄ ëŇăW
Č xĎ ÉoDbŇĘ ‘Č=tŇ’ĆwĘ lbĎęnĎ dŇIăČmĂ
C’b
Ł Á IĎwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ol¡ Hê
¿Ď xĘqČlĘ lyĂgČŔybŇĂ ’ĞB
ĲČ rB
ăĄ dČŇyĘwČ ÉdwĂDĎ xl
ąČ S
Ę IĂwČ oS
ĳ ’Ňr
Ł BĘ
ÉdwĂDĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhĎylĆÄ’Ą CrąBĘdČŇyĘwČ hŇlĎĳmĆ rĘJČhČ lyĂg¡Ňyb
Č ŇĂ ’Ğ=l’Ć dŇËwĂdĎŇ yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č
hŇYĎrĘ’ĳĎ MyĂj
¡Č’Č Cxê
¿Č S
Ę êĂwČ MqĎêěĎ wČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ol¡ ëŇê
¿ĄxĘqČlĘ ëŇyĂlČŔ’Ą Cnx
ăĎ lĎS
Ę
rhÂĄ mČêĘwČ : ynĲĂŁdŇ’Ğ yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č yl
¡Ą gŇĘ rČ Zx
Ł ě rĘlĂ hŇxĎŔpŇĘ S
Ă lĘ ÉìtŇĘ mĲĎ’Ğ hŇąĄh
e Ă rmĆ’Ňê
Ł ę wČ
tŇokŇ¡ lĘŁhĲhČ hĎytŔĆ r
Ł ‘ĞnĲČ ÉSmĄxĎwĘ romŔxĞhĲČ=l‘ĲČ ÉbJČrĘêĂwČ lyĂgČęybŇĂ ’Ğ MqĎê
ăĎ wČ
M‘ČnŁË yxĂ’Ğ=tŇ’ĆwĘ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ol¡=yhĂêĘwČ dŇwĂŔdĎŇ yk
ăŇĄ ’ĞlĘmČ ÉyrĄxĞ’ĲČ ëŇlĆêęĄ wČ Hl
ĳĎ gŇĘ rČlĘ
: MyS
ĲĂ nĎlĘ ol¡ Nh
¿Ć yêĄS
Ę =MGČ íyyËĆhĘêĲĂwČ l’Ň‘ĳĆrĘzĘIĂmĲĂ dŇ¡wĂDĎ xq¿ČlĎ
lw’Vw
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SyĂl
¡Č =NbĆŇ yT
¿Ă lĘpČŇlĘ dŇwĳDĂ Ď tŇS
Ć ă’Ą oê¡BĂ lk
¿ČŇ ymĂ=tŇ’Ć Nt
ËŇČ nĎ lC’ęS
Ď wĘ
wk ’olÄh
Ğ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇtŇĎ ‘¡ĎbŇĘ GĂhČ lC’ŔS
Ď =l’Ć ÉMypŇĂ EĂhČ C’b
Ł ąŇ IĎwČ : MyQĲĂGČmĂ rS
¿Ć ’Ğ
2 lC’
ęS
Ď MqĎăIĎwČ : Nm
Ł Ĳ yS
Ă yĘhČ yn¿ĄjĘ l‘¡Č hŇlĎŔykŇĂ xĞhĲČ tŇ‘ăČbŇĘ gŇĂ BĘ ÉrêĄêČsĘmĂ dŇąwĂdĎŇ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yrăĄCxBĘ Sy’
¡Ă Myp
¿ŇĂ lĎ’Ğ=tŇS
Ć ŁlĲS
Ę oêË’ĂwĘ PŇyzĂŔ=rBČdĘŇmĂ=l’Ć ÉdrĆIÄĄwČ
3 h
Ň lĎęykŇĂ xĞhĲČ tŇ‘ăČbŇĘ gŇĂ BĘ lC’ÁS
Ď NxČIĂÄwČ : PŇyzĲĂ=rBČdĘŇmĂBĘ dŇ¡wĂDĎ=tŇ’Ć Su¿ĄbČŇlĘ
’rĘIČěwČ rBĎŔdĘŇUĂBČ bŇăS
Ą yŁ ÉdwĂdĎŇwĘ ëŇrĆDĳĎhČ=l‘Č Nm
Ł ¡ yS
Ă yĘhČ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
ËĆ ’Ğ
4 ‘dČ
Ň IěĄwČ Myl
ĳĂ GĘrČmĘ dŇ¡wĂDĎ xl
¿Č S
Ę IĂwČ : hŇrĎB
ĲĎ dĘŇUĂhČ wyr¡ĎxĞ’ĲČ lC’ËS
Ď ’b
¿ĎŇ yJ
ăĂ
5 rS
ăĆ ’Ğ ÈMoqUĎhČ=l’ĲĆ È’b
Ł Ň IĎwČ dŇwĂęDĎ MqĎăIĎwČ : NokŇĲ nĎ=l’Ć lC’¡S
Ď ’b
¿ĎŇ =yJĂ
lC’ŔS
Ď MS
ăĎ =bŇkČŇS
ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMoqUĎhČ=tŇ’Ć dŇwĂęDĎ ’rĘIăČwČ ů lC’S
Ď MS
ăĎ =hŇnĎxĲĎ
Myn¿Ăx
Ł M‘¡ĎhĎwĘ lGĎŔ‘ĘUČBČ bŇăkĄŇ S
Ł É lC’S
Ď wĘ o’ĳbĎŇYĘ=rW
Č rn¡Ą=NBĆ rn¿ĄbŇĘ ’ČwĘ
6 yS
ČÄ ybŇĂ ’Ğ=l’ĆwĘ yêęĂ xĂhĲČ ëŇlĆămĆ yxĂ’Ğ=l’Ć ű rmĆ’ŇIăŁwČ dŇwĂÁDĎ N‘ČIČÄwČ : wtĲbřybs
hŇĳĆx
n Ğ UĲČhĲČ=l’Ć lC’¡S
Ď =l’Ć yê
ËĂ ’Ă dŇr¿ĄyĄ=ymĲĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Éb’Ďoy yx
ąĂ ’Ğ hŇyĎÁCrYĘ=NBĆ
7 ÈM‘
ĎhĎ=l’Ć ű yS
¿Č ybŇĂ ’ĞwĲČ dŇwĂÄdĎŇ ž’b
Ł Ň IĎwČ : ëŇUĲĎ‘Ă dŇr¿Ą’Ą yn¡Ă’Ğ yS
ČŔ ybŇĂ ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ
ZrĆ’¡ĎbĎŇ=hŇkĲĎŇC‘mĘ otŇ¿ ynĂxĞwĲČ lGĎŔ‘ĘUČBČ ÉNS
Ą yĎ bŇąĄkŇ S
Ł lC’ęS
Ď hŇăĄh
e Ă wĘ ůhlĎyĘlČ
8 rm
Ć ’ŇŁIąwČ
: wtĲbřybs Myb
¡ŇĂ kŇĘ S
Ł Ĳ M‘ĎŔhĎwĘ rnăĄbŇĘ ’ČwĘ otŇS
Ł ’ĞrĲČmĘ
CeJĆÄ’Č žhêĎ‘ČwĘ ìŇdĳŇĆyĎBĘ ì¡ŇbŇĘ yĂo’=tŇ’Ć MoIËhČ Myh
¿Ă Łl’Ĺ rGČÄsĂ dŇwĂŔDĎ=l’Ć ÉyS
Č ybŇĂ ’Ğ
9 d
Ň ËwĂDĎ rmĆ’ŇŁIÌwČ : olĲ hŇ¡ĆS
n Ę ’Ć âl¿wĘ tŇxČŔ’Č M‘Čj
ăČ ÉZrĆ’ÄĎ bĎŇC tŇynąĂxĞB
ĲČ ’nÁĎ
: hŇuĲĎnĂwĘ ho¡ĎhyĘ xČyS
¿Ă mĘBĂ odŇËyĎ xl
¿Č S
Ď ym
ăĂ yJĂţ Cht
ĳŇĄ yxĂS
Ę êČ=l’Č yS
¡Č ybŇĂ ’Ğ=l’Ć
44

10
11

12

13

14

o’Ì tŇmĄŔwĎ É’obŇyĎ omąoy=o’Ĳ Cep
ĳĆŇ GĎyĂ ho¡ĎhyĘ=M’Ă yJ
¿Ă hoĎŔhyĘ=yxČ ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇŁIąwČ
xČyS
ăĂ mĘBĂ yd¡ĂŇyĎ xČŁl¿è
Ę mĂ hoĎŔhymĲĄ ÉyQĂ hŇlĎyl
ąĂ xĎ : hŇjĲĎsĘnĂwĘ dŇr¡ĄyĄ hŇËmĎ xĎlĘUĂbČŇ
tŇxČ¿jČ YČ=tŇ’ĆwĘ otŇS
Ł ’ĞrĲČmĘ rS
ÌĆ ’Ğ tŇynÁĂ xĞhĲČ=tŇ’Ć ’nÄĎ =xqČ hŇêĎ‘ČwĘţ hoĳĎhyĘ
ÉMyĂUÄČ hČ tŇxČąjČ YČ=tŇ’ĆwĘ tŇynÁĂ xĞhĲČ=tŇ’Ć dŇwĂÄDĎ žxuČIĂwČ : CnQ
ĲĎ hŇkĎŇlĘ¿ĄwĘ
n MyĂU¡ČhČ
ZyqęĂ mĄ Ny’ăĄwĘ ‘ČdÁĄoy Ny’ĄÄwĘ žh’Ćr
Ł Ny’ăĄwĘ Mh
ĳĆ lĎ CkŇ¡ lĘIĲĄwČ lC’ŔS
Ď yt
ăŇĄ S
Ł ’ĞrĲČmĄ
rb
Ł ąŇ ‘ĞIĲČwČ : MhĲĆylĄ‘Ğ hŇ¡ĎlpŇĘ ĲnĎ hoĎŔhyĘ tŇm
ăČ DĄrĘêČ yJĂť MynĂŔS
Ą yĘ ÉMQĎkĚŇ yJ
ąĂ
: MhĲĆynĄyB
ĲĄ Moq¡UĎhČ bŇr¿Č qx
Ł ĳ rĎmĲĄ rh
¡Ď hĎ=S’ŇrĲ
Ł =l‘Č dŇŁm¿‘ĞIĲČwČ rbĆŇ‘ĄŔhĎ ÉdwĂDĎ
hŇ¡Ć‘
n ĞtĲŇČ ’ol¿hĞ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉrnĄ=NBĆ rnąĄbŇĘ ’Č=l’ĆwĘ M‘ęĎ hĎ=l’Ć dŇwĂÁdĎŇ ’rĎÄqĘIĂwČ
rnb’
.yrq wytĎb
Ł ybĂsĘ ,bytk otbĎybĂsĘ v.7

.yrq wytĎb
Ł ybĂsĘ ,bytk otbĎybĂsĘ v.5
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26. 15–27. 3

žrmĆ’ŇIŁwČ : ëŇlĆUĲĆhČ=l’Ć tŇĎ ’Ňr¿ĎqĎ hŇê
¡Ď ’Č ym
¿Ă rmĆ’ŇŁIŔwČ ÉrnĄbŇĘ ’Č N‘ČIąČwČ rnĳĄbŇĘ ’Č 15
ÉhUĎlĎÄwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉìomÄkĎŇ ym
ąĂ C hŇêęĎ ’Č Sy’
ăĂ =’olhĞ rnĄÁbŇĘ ’Č=l’Ć dŇwĂÄDĎ
tŇyx
¡Ă S
Ę hČlĘ M‘ĎŔhĎ dŇăxČ ’Č É’bĎŇ=yJĂ ëŇlĆĳUĆ hČ ìŇyn¡Ćd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć êĎrĘmČŔS
Ď âlă
hoĎęhyĘ=yxČ ůtĎyW
Ă ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÈhEĆhČ rb
ăĎŇ DĎhČ bŇoTÂ=âl : ìŇynĲĆŁdŇ’Ğ ëŇlĆ¿UĆ hČ=tŇ’Ć 16
xČyS
ăĂ mĘ=l‘Č Mk
¡ĆŇ ynĄŁdĲŇ ’Ğ=l‘Č Mê
ËĆrĘmČS
Ę =âlĲ rS
ÌĆ ’Ğ MêŔĆ ’Č ÉtwĆmĎÄ=ynĄbŇĘ yJ
ąĂ
rS
¿Ć ’Ğ MyĂU¡ČhČ tŇxČ¿jČ YČ=tŇ’ĆwĘ ëŇlĆËUĆ hČ tŇyn¿ĂxĞ=y’ĲĄ hŇ’ĄęrĘ ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ hoĳĎhyĘ
dŇwĳdĂŇĎ ynăĂBĘ hŇ¡Ćz ì¿ŇlĘoqĲhĞ rmĆ’ŇŁIěwČ dŇwĂŔDĎ loqă=tŇ’Ć É lC’S
Ď rJ
ąĄIČwČ : otŇS
Ł ’ĞrĲČmĘ 17
yrăĄxĞ’ĲČ PŇd¡ŇĄr
Ł yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ hŇËĆE hŇUĎ¿Ďl rmĆ’ŇŁIěwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ yl
¡Ă oq dŇwĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ 18
ynăĂd
ŁŇ ’Ğ É’nĎ=‘mĲČS
Ę yĲĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ : hŇ‘ĲĎrĎ yd¡ĂŇyĎBĘ=hŇmČC ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď hŇămĆ yJĂť oDĳbŇĘ ‘Č 19
ű M’
ăĂ wĘ hŇxĎŔnĘmĂ xrăČyĎ ÉybŇĂ ì¿ŇtŇĘ ysĲĂhĹ hoĎÂhyĘ=M’Ă oDĳbŇĘ ‘Č yrăĄbŇĘ DĂ tŇ¡’Ą ëŇlĆUĆŔhČ
xČjĄÁêČsĘhĂmĲĄ MoIęhČ ynĂCS
ă rĘgĲĄŇ=yJĂ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMhĄ Myr¿ĂCr’Ğ MdĎę’ĎhĲĎ ynăĄBĘ
lj
Łą yĂ=l’Č hŇêęĎ ‘ČwĘ : MyrĲĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’Ĺ dŇŁb¡Ň‘Ğ ëŇ¿Ąl rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhoĎhyĘ tŇąČlxĞĲnČ BĘ 20
ÉSuĄbČŇlĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ’YÂĎ yĎ=yJĲĂ hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ dŇgĆŇ¡eĆmĂ hŇYĎrĘ’ČŔ ÉymĂDĲĎ
lC’ÄS
Ď žrmĆ’ŇIŁwČ : MyrĲĂhĎBĆ ’r¡Ąu
Ł hČ PŇD¿
Ł rĘyĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ dŇxĎŔ’Ć S‘Ł ă rĘjČ=tŇ’Ć 21
hŇr¿ĎqĘyĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ tŇxČêČţ dŇo‘Ŕ ÉìlĘ ‘rąČ’Ď=âlĲ yJĂţ dŇwĂędĎŇ=ynĲĂBĘ bŇCS
ă ytŇĂ ’ŇTĎÁxĎ
: dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿BĄ rĘhČ hŇ¡ĆS
G Ę ’ĆwĲĎ yêĂlĘËJČ sĘhĂ hŇ¿Ąh
e Ă hŇĳĆh
E Č MoIăhČ ìŇyn¡Ćy‘ĄBĘ yS
ËĂ pŇĘ nČ
Myr¡Ă‘ĎeĘhČmĲĄ dŇ¿xĎ ’Ć rb
Ł ËŇ ‘ĞyĲČwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇynĂxĞhĲČ hŇ¡Ąh
e Ă rmĆ’ŇŁIŔwČ ÉdwĂDĎ N‘ČIąČwČ 22
ÉìnĘtŇĎ nĘ žrS
Ć ’Ğ otŇĳ nĎmĚ’Ĺ=tŇ’ĆwĘ otŇ¡ qĎdĘŇYĂ=tŇ’Ć Sy’ĂŔlĎ bŇyS
ăĂ yĎ ÉhoĎhywĲČ : hĎxĲĆuĎyĂwĘ 23
hŇeĄęhĂwĘ : hoĲĎhyĘ xČyS
¿Ă mĘBĂ yd¡ĂŇyĎ xČŁl¿S
Ę lĂ ytŇĂ ybĂŔ’Ď âlăwĘ dŇyĎŔBĘ ÉMoIhČ ű hoąĎhyĘ 24
ynăĄy‘ĄBĘ ÉyS
Ă pŇĘ nČ lDąČgŇĘ êĂ NJ
ăĄ ynĳĎy‘ĄBĘ hŇ¡Ćh
E Č MoI¿hČ ìËŇS
Ę pŇĘ nČ hŇÌĎldĘŇGĲĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ
ynăĂBĘ ÉhêĎ’Č ëŇCrąBĎ dŇwĂęDĎ=l’Ć lC’ÁS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇrĲĎYĎ=lJĎmĂ ynĂ¡lĄ ~ĂyČwĘ hoĎŔhyĘ 25
lC’¡S
Ď wĘ oJŔrĘdČŇlĘ ÉdwĂDĎ ëŇlĆąĄwČ
I lk
ĳĎŇ Cê lk
ŁŇă yĎ Mg
¡ČŇ wĘ hŇW
ĆŔ ‘ĞtĲŇČ hŇŁW
ă ‘Ď MGČť dŇwĂŔdĎŇ
hŇ¿pĆŇ iĎ’Ć hŇê
ËĎ ‘Č oBŔlĂ=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇŁIąwČ
: omĲoqmĘlĂ bŇ¿S
Ď zk
ZrĆ’ăĆ=l’Ć ű Tl
ăĄ UĎ’Ă Tl
¿Ą UĎhĂ yJ
ăĂ bŇoTÁ ylĂÄ=Ny’ĲĄ lC’ĳS
Ď =dŇyČBĘ dŇ¡xĎ ’Ć=MoyĲ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ lCbăŇGĘ=lkĎŇBĘ Édo‘ ynĂąS
Ą qĘbČŇlĘ É lC’S
Ď yeĂąUĆ mĂ S’ÄČ onwĘ MyêęĂ S
Ę lĂjĘ
rS
ăĆ ’Ğ Sy’
¡Ă tŇo’¿mĄ=SS
ĲĄ wĘ ’ChŔ rb
Ł ăŇ ‘ĞIĲČwČ dŇwĂŔDĎ MqĎăIĎwČ : odĲŇ IĎmĂ yê¡ĂTĘlČmĘnĂwĘ 2
tŇËČgŇ BĘ Syk
¿ŇĂ ’Ď=M‘Ă dŇwĂÄDĎ žbS
Ć IĄwČ : tŇGĲČ ëŇlĆ¿mĆ ëŇo‘¡mĎ=NBĆ Syk
¿ŇĂ ’Ď=l’Ć oUĳ‘Ă 3
’wh
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tŇylĂŔ’Ň‘ĄrĘzĘIĂhČ ÉM‘ČŁnÄyxĂ’Ğ wyS
ĎŔ nĎ yê
ăĄS
Ę C ÉdwĂDĎ otŇĳ ybĄŇC Sy’
ăĂ wyS
¡Ď nĎ’ĞwĲČ ’Ch¿
4 t
Ň ĳČG dŇ¡wĂDĎ xr¿ČbĎŇ=yJĲĂ lC’ŔS
Ď lĘ dŇGăČIĚwČ : tŇylĲĂmĘrĘJČhĲČ lb
¡ĎŇ nĎ=tŇS
Ć ’ĲĄ lyĂg¿Ňyb
Č ŇĂ ’ĞwĲČ
5 Syk
ęĂ ’Ď=l’Ć dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: oSĲqĘbČŇlĘ dŇo‘¡ PŇsČoy=âlĲwĘ
hŇd¡ŇĆv
Ď hČ yr¿Ą‘Ď tŇËxČ ’ČBĘ MoqęmĎ yl
ăĂ =CnêĘyĂ ÉìynĆÄy‘ĄBĘ Nx
ąĄ ytŇĂ ’ŇYÄĎ mĎ ž’nĎ=M’Ă
6 ol
¿ =NêĆIĲĂwČ : ëŇUĲĎ‘Ă hŇ¡kĎŇ lĎmĘUČhČ ry‘¿ĂBĘ ìËŇDĘbŇĘ ‘Č bŇÌĄSyĄ hŇUĎlĎÄwĘ Mè
ĳĎ hŇbĎŇS
Ę ă’Ą wĘ
hŇdĎŔChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČlĘ ÉglČqĘYĲĂ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎ NkÂĄ lĎ gŇl
ĳĎ qĘYĲĂ=tŇ’Ć ’Ch¡hČ MoI¿BČ Syk
ËŇĂ ’Ď
7 b
Ň ¿S
Č yĎ=rS
Ć ’Ğ MymĂŔIĎhČ rj
ăČ sĘmĂ ÉyhĂyĘwĲČ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č
8 wyS
ĎŔ nĎ’ĞwĲČ ÉdwĂDĎ l‘ČIąČwČ : MyS
ĲĂ dĎŇxĽ hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČwĘ Mym
¡Ă yĎ Myê
ĳĂ S
Ę lĂpŇĘ hŇdăŇĄW
Ę BĂ dŇ¡wĂDĎ
ÉZrĆ’ÄĎ hĎ tŇobąŇS
Ę yĲŁ hŇeĎhĄÁ yJ
ăĂ yqĳĂlĄmĲĎ‘ĞhĲĎwĘ yz¡Ărř ĘGĂhČwĘ yr¿ĂCSGĘhČ=l’Ć CTËS
Ę pŇĘ IĂwĲČ
9 =t
Ň ’Ć ÉdwĂdĎŇ hŇąJĎ hĂwĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=dŇ‘ČwĘ hŇrĎCS
¡ ì¿Ň’ĞoBĲ MlĎŔo‘mĲĄ rS
ăĆ ’Ğ
ÉMyQĂmČgŇĘ C MyrąĂm
Ł xĞwĲČ rqÁĎ bĎŇC N’ŇŁYÄ žxqČlĎwĘ hŇĳè
Ď ’ĂwĘ Sy’
ăĂ hŇ¡Ćx
I Č yĘ âl¿wĘ ZrĆ’ĎŔhĎ
10 Mê
¡Ć TĘS
Č jĘ=l’Č SykĂŔ’Ď rmĆ’ŇIăŁwČ : SykĲŇĂ ’Ď=l’Ć ’b
Ł ¿Ň IĎwČ bŇS
Ď ¡IĎwČ MydĂŔgĎŇbŇĘ C
bŇgĆŇ¡nĆ=l’ĆwĘ ylĂŔ’ĄmĘxĘrĘIČhČ bŇgĆŇănĆ=l‘ČwĘ ÉhdĎŇChyĘ bŇgĆŇąnĆ=l‘Č dŇwĂęDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ MoIĳhČ
11 Cd
Ň ¿GĂ yČ=NjĆ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉtgČŇ ’yb
¿ŇĂ hĎlĘ dŇwĂędĎŇ hŇăĆx
I Č yĘ=âlĲ hŇè
ĎÁ ’ĂwĘ Sy’ÄĂ wĘ : ynĲĂyuĄhČ
rS
¿Ć ’Ğ MymĂŔIĎhÄČ =lJĎ oTŔjĎS
Ę mĂ hŇk
ŁŇă wĘ ÉdwĂdĎŇ hŇąW
Ď ‘Ď=hŇŁJĲ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Cnyl
¡Ą ‘Ď
12 S’
ąĄ bŇĘ hČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ dŇăwĂdĎŇBĘ Syk
¡ŇĂ ’Ď Nm
¿Ą ’ĞIĲČwČ : MyêĲĂS
Ę lĂpŇĘ hŇd¿ŇĄW
Ę BĂ bŇ¡S
Č yĎ
: Ml
ĲĎ o‘ dŇbĆŇ‘¿ĆlĘ yl
¡Ă hŇyĎh¿ĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂbŇĘ oUă‘ČBĘ ÉSy’ĂbŇĘ hĂ
xk ’b
ĎŔ ~ĎlČ ÉMhĆynĄxĞmĲČ=tŇ’Ć Myê
ąĂ S
Ę lĂpŇĘ CYÄBĘqĘIĂwČ MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ ÉyhĂyĘwĲČ
ÉyêĂ’Ă yJ
ąĂ ‘dČęêĄ ‘Čdă
ŁŇ yĎ dŇwĂŔDĎ=l’Ć ÉSykŇĂ ’Ď rmĆ’ŇŁIąwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ Mx
¡Ą QĎhĂlĘ
2 ÉNk
ĄŇ lĎ SykĂŔ’Ď=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : ìŇyS
ĲĆ nĎ’ĞwĲČ hŇê
¡Ď ’Č hŇnĆŔxĞUĲČb
ĲČŇ ’Y
ăĄ êĄ
NkĄęlĎ dŇwĂŔDĎ=l’Ć ÉSykŇĂ ’Ď rmĆ’ŇIąŁwČ ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č hŇ¡W
Ć ‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą ‘dČŔtŇĄ hŇê
ăĎ ’Č
3 t
Ň mĄŔ l’
ăĄ CmS
ĘC
: MymĲĂIĎhČ=lJĎ ì¡ŇmĘyW
ĲĂ ’Ğ yS
ËĂ ’Ňr
Ł lĘ rm
ÌĄS
Ł
rys
ËĂ hĄ lC’ęS
Ď wĘ orĳy‘ĂbŇĘ C hŇm
¡Ď rĎbĎŇ Chr¿ĚBĘqĘIĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎ Éol=CdŇjĘsĘIĂwČ
4 Cn
ă xĞIĲČwČ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ CYăbŇĘ uĲĎIĂwČ : ZrĆ’ĲĎhĎmĲĄ Myn¡Ă‘ŁDĘIĂhČ=tŇ’ĆwĘ tŇob¿Ň’
Ł hĲĎ
5 ’rĘI¿ČwČ : ‘
ČB
Ł Ĳ lĘGĂBČ Cn¡xĞIĲČwČĲ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć É lC’S
Ď ZB
Ł ą qĘIĂwČ Mn
ĳĄCSbŇĘ
6 l’
ąČ S
Ę IĂwČ : dŇŁ’ĲmĘ oB¡lĂ dŇr¿ČxĹIĲĆwČ ’rĎěIĂwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂpŇĘ hŇăĄx
n Ğ mĲČ=tŇ’Ć lC’¡S
Ď
MG
¿Č Myr¡ĂC’BĎ MG
¿Č tŇomËŁlxĞB
ĲČ MG
ÌČ hoĳĎhyĘ Chn
¡Ď‘Ď âl¿wĘ hoĎŔhyB
ĲČ É lC’S
Ď
M’ybnb
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk yrĂzĘGĂhČwĘ ’"sb ,yrq yrĂzĘGĂhČwĘ ,bytk yzĂrĘGĂhČwĘ v.8

.zk

488

’ l’wmV

28. 7–20

bŇo’Ŕ=tŇlČ‘ĞB
ĲČ tŇS
Ć ă’Ą ÉylĂ=CSuĘBČ wydĎębĎŇ‘Ğl
ĲČ lC’ÁS
Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ : M’ĲĂybŇĂ eĘBČ
tŇS
Ć ¿’Ą hŇËĄh
e Ă wylĎŔ’Ą ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ CrąmĘ’ŇIĲŁwČ HB
ĳĎ =hŇS
Ď rĘdĘŇ’ĆwĘ hĎyl
¡Ć ’Ą hŇ¿kĎŇ lĘ’ĲĄwĘ
MyrĂŔxĄ’Ğ MydăĂŇgĎŇBĘ ÉSBČlĘIĂwČ lC’ęS
Ď Wj
ăĄ xČtŇĘ IĂwČ : roDĲ Ny‘¿ĄBĘ bŇo’¡=tŇlČ‘ĞB
ĲČ
rmĆ’ŇŁIęwČ hŇlĎyĘl
ĳĎ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ=l’Ć C’b
Ł ¿Ň IĎwČ oUŔ‘Ă ÉMyS
Ă nĎ’Ğ ynąĄS
Ę C ’Chę ëŇlĆăĄwČ
I
rmĆ’ŇŁêÄwČ : ëŇyĂl
ĲĎ ’Ą rm
¡Č ’
Ł =rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą ylĂŔ ylĂ‘ĞhăČwĘ bŇo’ŔBĎ ÉylĂ ’n
¿Ď=ymwsřq
rS
¿Ć ’Ğ lC’ŔS
Ď hŇăW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą ÉêĎ‘ĘdČÄyĎ hŇê
ąĎ ’Č hŇeĄÄhĂ wylĎę’Ą hŇè
ĎÁ ’ĂhĲĎ
Su¿ĄnČtŇĘ mĂ hŇê
ËĎ ’Č hŇm
¿Ď lĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ yn¡Ă‘ŁDĘIĂhČ=tŇ’ĆwĘ tŇob¿Ň’
Ł hĲĎ=tŇ’Ć tŇyrËĂkŇĘ hĂ
hoĎěhyĘ=yxČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ho¡Ďhyb
ĲČŇ lC’ŔS
Ď ÉHlĎ ‘b
ĲČŇ ąè
Ď IĂwČ : ynĂtĲŇĄ ymĂhĞĲlČ yS
¡Ă pŇĘ nČBĘ
ëŇĳĎQ=hŇlĆ‘Ğ’ĲČ ym
¡Ă =tŇ’Ć hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎBČ Nw¡Ł‘Ď ëŇr¿ĄuĘyĂ=M’ĲĂ
q‘¡ČzĘêĂwČ l’ĄŔCmS
Ę =tŇ’Ć Éhè
Ď ’ĂhĲĎ ’rĆêąĄwČ : ylĲĂ=ylĂ‘ĞhĲČ l’
¡Ą CmS
Ę =tŇ’Ć rmĆ’ŇŁIěwČ
ynĂt
¡ŇĎ yUĂrĂ hŇUĎ¿Ďl rm
Ł Ë ’ŇlĄ lC’ÌS
Ď =l’Ć hŇè
ĎÄ ’ĂhĲĎ žrmĆ’Ňê
Ł wČ lodŇĳGĎ loqăBĘ
tŇy’
ĳĂ rĎ hŇm
ăĎ yJ
ăĂ y’
¡Ă rĘyêĲĂ=l’Č ëŇlĆËUĆ hČ Hl
¿Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ : lC’ĲS
Ď hŇê
¿Ď ’ČwĘ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=NmĂ Myl
¿Ă ‘Ł ytŇĂ y’
¡Ă rĎ Myh
¿Ă Łl’Ĺ lC’ŔS
Ď =l’Ć Éhè
Ď ’ĂhĲĎ rmĆ’Ňê
Ł ą wČ
ly‘ĳĂmĘ hŇ¡TĆ ‘Ł ’Ch¿wĘ hŇlĆŔ‘Ł ÉNqĄzĎ Sy’
ąĂ rmĆ’ŇŁêęwČ orŔ’ĽêĲĎ=hŇmĲČ ÉHlĎ rmĆ’ŇŁIąwČ
: CxêĲĎS
Ę IĂwČ hŇYĎrĘ’¡Č MyĂj
ËČ’Č dŇu
Ł ¿ IĂwČ ’ChŔ l’
ăĄ CmS
Ę =yJĲĂ É lC’S
Ď ‘dČŇąIĄwČ
yt
ĳŇĂ ’
Ł tŇolă‘ĞhĲČlĘ ynĂê
¡Č zĘGČrĘhĂ hŇUĎ¿Ďl lC’ŔS
Ď =l’Ć É l’ĄCmS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ
rsąĎ MyhÂŁl’
Ă Ň wĲĄ yBĂę Mym
ăĂ xĎlĘnĂ ű MyêăĂS
Ę lĂpŇĘ C dŇŁ’ÁmĘ ylĂÄ=rYČ lC’S
Ď ţ rmĆ’ŇIăŁwČ
hŇă’Ć rĎqĘ’ĆwĲĎ tŇomŔŁlxĞăBČ =MGČ ÉM’ĂybŇĂ eĘhČ=dŇyĲČBĘ MG
ąČ dŇo‘ę ynĂănĎ‘Ď=âlĲwĘ ÉylČ‘ĎmĲĄ
hŇUĎ¡ĎlwĘ l’ĄŔCmS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ
: hŇW
ĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ hŇm
¿Ď ynĂ‘¡ĄydĂŇohĲlĘ ìŔlĘ
rS
¡Ć ’ĞJĲČ olŔ ÉhoĎhyĘ W‘ČIąČwČ : ìŇrĲĆ‘Ď yh
¿Ă yĘwČ ìŇyl
¡Ć ‘ĎmĲĄ rs
¿Ď hoËĎhywĲČ ynĂĳlĄ ’ĎS
Ę êĂ
ì¿Ň‘ĞrĲĄlĘ Hn
¡ĎêĘIĂwĲČ ìŇdŔĆIĎmĂ ÉhkĎŇlĎmĘUČhČ=tŇ’Ć hoąĎhyĘ ‘rČÄqĘIĂwČ ydĳĂŇyĎBĘ rB
ăĆ DĂ
oj¡’Č=NorĲxĞ tŇĎ yW
¿Ă ‘Ď=âlĲwĘ hoĎŔhyĘ loqăBĘ ÉêĎ‘ĘmÄČ S
Ď =âlĲ rS
ąĆ ’ĞJĲČ : dŇwĲĂdĎŇlĘ
Nê
ăĄ yĂwĘ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ ho¡ĎhyĘ ì¿ŇlĘ=hŇW
ĲĎ ‘Ď hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ ÉNJĄ=l‘Č ql
ĳĄ mĎ‘ĞB
ĲČ
ìŇyn¡ĆbĎŇC hŇê
¿Ď ’Č rxĎěmĎC MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ=dŇyČBĘ ÉìUĘ‘Ă l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć MG
ăČ hoĎhyĘţ
rh
ăĄ mČyĘwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ=dŇyČBĘ ho¡ĎhyĘ Nê
¿ĄyĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ hŇăĄx
n Ğ mĲČ=tŇ’Ć MGČť yU
ĳĂ ‘Ă
l’
ĳĄ CmS
Ę yrăĄbŇĘ DĂmĂ dŇŁ’¡mĘ ’r¿ĎIĂwČ hŇYĎrĘ’ČŔ ÉotŇmĎoqĲ=âlmĘ lj
Łą IĂwČ lC’ęS
Ď
: hŇlĎyĘQ
ĲĎ hČ=lkĎŇwĘ MoI¡hČ=lJĎ MxĆlĆŔ É lkČŇ’Ď âlą yJ
ăĂ obŔ hŇyĎhăĎ=âl ÉxČŁJÄ=MGČ
’wbtw
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.15

.yrq ymĂs
ĽqĎ ,bytk ymĂosqĘ v.8
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wylĎę’Ą rmĆ’ŇŁêăwČ dŇŁ’ĳmĘ lh
ăČ bŇĘ nĂ=yJĲĂ ’rĆê¡ĄwČ lC’ŔS
Ď =l’Ć Éhè
Ď ’ĂhĲĎ ’obąŇêĎwČ
É‘mČS
Ę ’ĆwĲĎ yjĂŔkČŇBĘ ÉyS
Ă pŇĘ nČ MyW
ąĂ ’ĎwĲĎ ìŇlĆŔoqBĘ ÉìtŇĘ xĲĎpŇĘ S
Ă hŇ‘ąĎmĘS
ĲĎ hŇeĄÄhĂ
loqăBĘ ÉhêĎ’Č=MgČŇ ’n
ąĎ=‘mĲČS
Ę hŇêęĎ ‘ČwĘ : yl
ĲĎ ’Ą êĎrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’Ğ ìŇyrĆŔbĎŇDĘ=tŇ’Ć
ëŇ¡ĄltŇĄ yJ
¿Ă xČŁJŔ ÉìbŇĘ yh
ąĂ ywĂ lokĳŇ’ĹwĲĆ MxĆ¡Ćl=tŇjČ ìŇynËĆpĎŇlĘ hŇmĎÌW
Ă ’ĎwĘ ìŇtŔĆ xĎpŇĘ S
Ă
hŇè
ĎŔ ’ĂăhĎ =MgČŇwĘ ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ obąŇ=CYrĘpŇĘ IĂwČ lkČŔ’
Ł âlă ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ N’ĄęmĎyĘwČ : ëŇrĆDĲĎBČ
=lgĆŇ‘ĲĄ hŇąè
Ď ’ĂĲlĎ wĘ : hŇFĲĎUĂhČ=l’Ć bŇS
Ć ¡ĄwČ
I ZrĆ’ĎŔhĎmĲĄ ÉMqĎIĎÄwČ Ml
ĳĎ q
Ł lĘ ‘m
¡Č S
Ę IĂwČ
Chp
¡ĄŇ ê
Ł wČ SlĎêŔĎ wČ xmČqăĆ=xuČêĂwČ Chx
ĳĄ BĎzĘêĂwČ rh
¡Ą mČêĘwČ tŇyĂBČŔBČ ÉqBĄrĘmČ
CkŇ¡ lĘIĲĄwČ Cmq¿ĚIĎwČ Clk
ĳĄŇ ’ŇIŁwČ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ yn¿ĄpŇĘ lĂwĘ lC’ËS
Ď =ynĲĄpŇĘ lĂ SG
ÌĄêČwČ : tŇo~ĲmČ
: ’ChĲhČ hŇlĎyĘQ
¿Č BČ

Tk NyĂ‘¡ČB
Č MynĂŔx
Ł l’
ăĄ rĎW
Ę yĂwĘ hŇqĎĳĄpŇ ’Ğ Mh
¡Ć ynĄxĞmĲČ=lJĎ=tŇ’Ć Myê
ËĂ S
Ę lĂpŇĘ CYÌBĘqĘIĂwČ
2
3

4

5
6

7

8

dŇăwĂdĎŇwĘ MypĳŇĂ lĎ’ĞĲlČ wĘ tŇo’¡mĄlĘ MyrĂŔbŇĘ Ł‘Ĳ ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ ynąĄrĘsČwĘ : l’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂBĘ rS
¿Ć ’Ğ
MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ yrăĄW
Ď ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : SykĲŇĂ ’Ď=M‘Ă hŇ¡Ďr
nŁ xĞ’ĲČBĎ MyrËĂbŇĘ Ł‘Ĳ wyS
Ďę nĎ’ĞwĲČ
hŇzĆÄ=’olĲhĞ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ yrăĄW
Ď =l’Ć SykÁĂ ’Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ MyrăĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ hŇm
¡Ď
ÉMymĂyĎ hŇąĆz ÉyêĂ’Ă hŇąĎh
y Ď rS
ĆÄ ’Ğ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ lC’ăS
Ď ű dŇbĆŇ‘ăĆ dŇwĂÁdĎŇ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ=dŇ‘Č ol¡pŇĘ nĎ MoI¿mĂ hŇmĎC’ŔmĘ ÉobŇ ytŇĂ ’ŇąYĎ mĎ=âlĲwĘ MynĂŔS
Ď hŇăĆ=o’
z
yrĄÄW
Ď žol CrmĘ’ŇIăŁwČ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ yrăĄW
Ď wylĎÁ‘Ď CpÄYĘqĘIĂwČ
oêădĘŇqČpŇĘ hĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉomoqmĘ=l’Ć ÉbS
Ł yĎwĘ Sy’ęĂ hĎ=tŇ’Ć bŇăS
Ą hĎ MyêÁĂ S
Ę lĂpŇĘ
hŇĳmĎ xĎlĘUĂBČ NT
¡Ď W
Ď lĘ CnQ
¿Ď =hŇyĆhĘyĲĂ=âlwĘ hŇmĎŔxĎlĘUĂBČ ÉCnUĎÄ‘Ă dŇrąĄyĄ=âlĲwĘ MS
ĎŔ
: MhĲĄhĎ MyS
¿Ă nĎ’ĞhĲĎ yS
¡Ą ’ŇrĎBĘ ’olěhĞ wynĎŔŁdŇ’Ğ=l’Ć ÉhzĆ hŇ¿~Ć rČtŇĘ yĂ hŇUĆębČŇC
É lC’S
Ď hŇąJĎ hĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ tŇol¡x
Ł UĘBČ olË=Cn‘ĞyĲČ rS
ÌĆ ’Ğ dŇwĂŔdĎŇ hŇăĆ=’olh
z
Ğ
dŇwĂęDĎ=l’Ć SykÁĂ ’Ď ’rĎÄqĘIĂwČ
: otŇŁbŇbŇĘ rĂBĘ dŇ¡wĂdĎŇwĘ wypĎŔlĎ’ĞB
ĲČ
ìąŇ’ĞŁbŇĲ C ÉìtŇĘ ’ŇYĄ ynČy‘ĄBĘţ bŇoTăwĘ hŇêęĎ ’Č rS
ăĎ yĎ=yJĲĂ hoĎÂhyĘ=yxČ wylĎ’Ąţ rmĆ’ŇIăŁwČ
=dŇ‘Č yl
¡Č ’Ą ì¿Ň’ĞŁBĲ MoIËmĂ hŇ‘ĎŔrĎ ÉìbŇĘ ytŇĲĂ ’ŇąYĎ mĎ=âlĲ yJĂţ hŇnĆŔxĞUĲČB
ĲČ ÉyêĂ’Ă
ëŇăĄlwĘ bŇCS
¡ hŇê
¿Ď ‘ČwĘ : hŇêĎ’ĲĎ bŇoT¿=âlĲ Myn¡ĂrĎiĘhČ yn¿Ąy‘ĄbŇĘ C hŇĳĆh
E Č MoIăhČ
: MyêĲĂS
Ę lĂpŇĘ yn¿ĄrĘsČ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘rĎŔ hŇăW
Ć ‘ĞtĲŇČ =âlwĘ MolĳS
Ď BĘ
ìŔDĘbŇĘ ‘ČbŇĘ tŇĎ ’ŇăYĎ UĎ=hŇmČC ÉytŇĂ yW
ĂÄ ‘Ď hŇąmĆ yJ
ăĂ SykęĂ ’Ď=l’Ć dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
yêĂmĘxČŔlĘnĂwĘ É’obŇ’Ď âlą yJ
ăĂ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ dŇ‘¡Č ìŇynĆŔpĎŇlĘ ytŇĂ yyăĂhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMoImĂ
yby’b
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yJ
ăĂ yêĂ‘ĘdČěyĎ ůdwĂDĎ=l’Ć rmĆ’ŇIăŁwČ ÈSykŇĂ ’Ď N‘ČIăČwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ yb
¡ŇĄ yĘ’
Ł Ĳ BĘ 9
CrŔmĘ’ĲĎ ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ yrąĄW
Ď ëŇă’Č Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ëŇă’Č lĘmČJĘ yn¡Čy‘ĄBĘ hŇê
ËĎ ’Č bŇoT¿
ìŇyn¡Ćd
ŁŇ ’Ğ yd¿ŇĄbŇĘ ‘ČwĘ rqĆŁBŔBČ MJ
ăĄ S
Ę hČ ÉhêĎ‘ČwĘ : hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ CnU
¡Ď ‘Ă hŇ¿Ćl‘ĞyĲČ=âl 10
MJĄÄS
Ę IČwČ : CkŇĲlĄ wĎ Mk
¡ĆŇ lĎ ro’¿wĘ rqĆŁBŔBČ Mê
ăĆmĘJČS
Ę hĂwĘ ëŇê
ĳĎ ’Ă C’B
ăĎ =rS
Ć ’Ğ 11
Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć bŇCS
¡ lĎ rqĆŁBŔBČ tŇkĆŇăĆllĎ ÉwyS
Ď nĎ’ĞwĲČ ’Chą dŇwĂÁDĎ
wyS
ËĎ nĎ’ĞwĲČ dŇwÌdĂŇĎ ’b
Ł Ä BĘ yhÂĂ yĘwČ
: l’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂ Cl¿‘Ď Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ C l
ÉCJIČwČ gŇlČŔqĘY
ăĂ =l’ĆwĘ ÉbgĆŇnĆÄ=l’Ć CTęS
Ę pĲĎŇ yqăĂlĄmĲĎ‘ĞwĲČ yS
ĳĂ ylĂè
Ę hČ MoIăBČ gŇl
¡Č qĘYĲĂ
ÉHBĎ=rS
Ć ’Ğ MyS
ąĂ eĎhČ=tŇ’Ć CBÄS
Ę IĂwČ : S’ĲĄBĎ Ht
¡ŇĎ ’
Ł CpŇ¿ rĘW
Ę IĂwČ gŇlČŔqĘY
ăĂ =tŇ’Ć 2
’b
Ł Ä IĎwČ : MJĲĎrĘdČŇlĘ CkŇ¡ lĘIĲĄwČ CgŔhĞnĘIĲĂwČ Sy’
ĳĂ CtŇym
¡Ă hĄ âl¿ lodŔGĎ=dŇ‘ČwĘ NT
Ł ă uĎmĂ 3
Mh
¿Ć ynĄbŇĘ C Mh
ËĆ yS
Ą nĘC S’
ĳĄ BĎ hŇ¡pĎŇ CrW
Ę hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ry‘ŔĂ hĎ=l’Ć ÉwyS
Ď nĎ’ĞwĲČ dŇąwĂdĎŇ
CJĳbŇĘ IĂwČ Ml
¡Ď oq=tŇ’Ć oêË’Ă=rS
Ć ’Ğ M‘ÌĎhĎwĘ dŇwĂÁdĎŇ ’v
ĎÄ IĂwČ : CBĲS
Ę nĂ Mh
¡Ć ytŇĄ nĲŁbŇĘ C 4
ÉM‘ČŁnÄyxĂ’Ğ CBĳS
Ę nĂ dŇ¡wĂdĎŇ=yS
ĲĄ nĘ yê
¿ĄS
Ę C : tŇoJĲbŇĘ lĂ xČŁJ¡ Mh
ËĆ BĎ=Ny’ĲĄ rS
ÌĆ ’Ğ dŇ‘ăČ 5
dŇŁ’ęmĘ dŇwĂÁdĎŇlĘ rYĆêÄĄ wČ : ylĲĂmĘrĘJČhĲČ lb
¿ĎŇ nĎ tŇS
Ć ¡’Ą lyĂgČěybŇĂ ’ĞwĲČ tŇylĂŔ‘ĄrĘzĘIĂhČ 6
wnăřb=l‘Č Sy’
¡Ă M‘ĎŔhĎ=lJĎ SpĆŇănĆ ÉhrĎmĎ=yJĲĂ olŔqĘsĎlĘ ÉM‘ĎhĎ CrąmĘ’ĲĎ=yJĂ
rmĆ’ŇIăŁwČ
: wyhĲĎŁl’Ĺ ho¡ĎhyB
ĲČ dŇwĂŔDĎ qEăĄxČtŇĘ IĂwČ wyt
ĳŇĎ nŁBĘ=l‘ČwĘ 7
SG
ÌĄIČwČ dŇŁpĳŇ’ĄhĲĎ yl
¡Ă ’e
¿Ď=hŇS
Ď yGĲĂhČ ëŇlĆmĆŔyxĂ’Ğ=NBĆ ÉNhĄJ
Ł hČ rt
ąŇĎ yĎbŇĘ ’Ć=l’Ć dŇwĂęDĎ
PŇDË
Ł rĘ’Ć rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhoĎhyB
ĲČ dŇąwĂDĎ l’ÄČ S
Ę IĂwČ : dŇwĲĂDĎ=l’Ć dŇŁpŇ¡ ’ĄhĲĎ=tŇ’Ć rt
ËŇĎ yĎbŇĘ ’Ć 8
gŇyv
¡Ă êČ gŇv
¿Ą hČ=yJĲĂ PŇŁdŔrĘ Éol rmĆ’ŇIąŁwČ Ceg
ĳĆŇ v
Ă ’ČhĲČ hŇ¡Ćh
E Č =dŇCdŇGĘhČ yr¿ĄxĞ’ĲČ
oêŔ’Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉSy’Ă tŇo’¿mĄ=SS
ĲĄ wĘ ’Chą dŇwĂęDĎ ëŇlĆăĄwČ
I : ly~ĲĂêČ l~
¿Ą hČwĘ 9
’Ch¡ dŇwĂŔDĎ PŇDă
Ł rĘIĂwČ : CdŇmĲĎ‘Ď Myr¡ĂtŇĎ oeĲhČwĘ roW
ĳ BĘhČ lxČăČ=d
n Ň ‘Č C’b
Ł ¡Ň IĎwČ 10
rb
Ł ¡Ň ‘ĞmĲĄ CrŔGĘjĂ rS
ăĆ ’Ğ Sy’ĂŔ MyĂt
ăŇČ ’ŇmĎ ÉCdŇmĘ‘ČIĲČwČ Sy’
ĳĂ tŇo’ămĄ=‘B
ĲČ rĘ’ČwĘ
otŇ¡ ’
Ł Cx¿qĘIĂwČ hŇdŔĆv
Ď BČ ÉyrĂYĘmĂ=Sy’Ă C’ąYĘmĘIĂwĲČ : roWĲBĘhČ lxČ¿Č=t
n Ň ’Ć 11
xlČpĆÄ žol=CnêĘIĂwČ : MyĂmĲĎ Chq¡ĚS
Ę IČwČ lkČŇ’ŇŁIŔwČ ÉMxĆlĆÄ ol¿=CnêĘIĂwČ dŇwĳDĂ Ď=l’Ć 12
ÉMxĆlĆÄ lkČŇą’Ď =âlĲ yJĂţ wyl
ĳĎ ’Ą ox¡Cr bŇS
Ďê
¿Ď wČ lkČŇ’ŇŁIŔwČ ÉMyqĂUĚYĂ ynąĄS
Ę C hŇlĎÁbĄŇDĘ
ÉdwĂdĎŇ olą rmĆ’ŇŁIÄwČ : tŇolĲylĄ hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę C Mym
¡Ă yĎ hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę MyĂmČŔ hŇtŇĎ ăS
Ď =âlwĘ 13
Sy’
ăĂ lĘ dŇbĆŇ‘Ćť ykŇĂ Łnę’Ď yrăĂYĘmĂ r‘ČnÌČ rmĆ’ŇŁIÁwČ hŇêĎĳ’Ď hŇ¡Ćm
E Ă y’¿ĄwĘ hŇêĎ’ČŔ=ymĂlĲĘ
CnTĘS
ČÁ jĎ CnxĘnČÃ’Ğ : hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę MoI¿hČ ytŇĂ yl
¡Ă xĎ yJ
¿Ă ynËĂd
ŁŇ ’Ğ ynĂÌbĄŇ zĘ‘ČIĲČwČ yqŔĂ lĄmĲĎ‘Ğ 14
bgn
.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wynĎBĎ ’"sb ,yrq wynĎBĎ ,bytk onBĘ v.6
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gŇl
¡Č qĘYĂ=tŇ’ĆwĘ bŇĳĄlJĎ bŇgĆŇănĆ=l‘ČwĘ hŇd¡ĎŇChylĲĂ rS
¿Ć ’Ğ=l‘ČwĘ yt
ËŇĂ rĄJĘhČ bŇgĆŇÌĆn
hŇĳĆh
E Č dŇCdăŇGĘhČ=l’Ć ynĂd¡ŇĄrĂotŇĲ hĞ dŇwĂŔDĎ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ : S’ĲĄbĎŇ CnpŇĘ r¿ČW
Ď
=dŇyČBĘ ÉynĂrĄÄGĂsĘêČ=M’ĂwĘ ynĂtęĄ ymĂêĘ=M’Ă MyhÁĂ Łl’Ňb
ĲĄŇ yQĂÄ žh‘ĎbŇĘ è
ĲĎ hĂ rmĆ’ŇŁIÃwČ
ynăĄjĘ=l‘Č MyS
¡Ă TĚnĘ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ChdŔĄrĂIăŁwČ : hŇĲEĆhČ dŇCd¿ŇGĘhČ=l’Ć ì¡ŇdĘŇrĲĂo’wĘ ynĂŔŁdŇ’Ğ
rS
¿Ć ’Ğ lodŔGĎhČ ll
ăĎ è
Ď hČ É lk
ŁŇ BĘ MygĂŔgŇĘ ŁxăwĘ ÉMytŇĂ S
Ł wĘ Myl
ąĂ kŇĘ Ł’Ĳ ZrĆ’ĳĎhĎ=lkĎŇ
=dŇ‘ČwĘ PŇS
Ć ¿Ćh
e Č mĲĄ dŇËwĂDĎ MJ
¿Ą IČwČ : hŇdŇĲĎChyĘ ZrĆ’¿ĆmĄC Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ ZrĆ’¿ĆmĄ CxËqĘĲlĎ
tŇo’ÌmĄ ‘BČÄrĘ’Č=M’Ă žyJĂ Sy’ĂŔ ÉMhĆmĄ Tl
ąČ mĘnĂ=âlĲwĘ Mt
ĳŇĎ rĎxĽmĲĎlĘ bŇrĆ‘¡ĆhĎ
=lJĎ tŇË’Ą dŇwĂŔDĎ l~
ăĄ IČwČ : CsnĲĚIĎwČ MyQ
¡Ă mČGĘhČ=l‘Č Cb¿ŇkŇĘ rĲĎ=rS
Ć ’Ğ r‘ČnËČ=Sy’ĲĂ
MhĆlĎţ=rDČ‘ĘnĆ âlăwĘ : dŇwĲĂDĎ ly~
¿Ă hĂ wyS
¡Ď nĎ yê
¿ĄS
Ę =tŇ’ĆwĘ ql
ĳĄ mĎ‘Ğ Cx¡qĘĲlĎ rS
¿Ć ’Ğ
rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ dŇ‘ËČwĘ llĎŔè
Ď mĂC ÉtonbĎŇC MynąĂBĎ=dŇ‘ČwĘ lodÁGĎhČ=dŇ‘ČwĘ NT
Ł Ä uĎhČ=NmĂ
rqĳĎBĎhČwĘ N’ŇŁ~¡hČ=lJĎ=tŇ’Ć dŇwĂŔDĎ xuăČIĂwČ : dŇwĲĂDĎ bŇyS
¿Ă hĄ lJ
Ł¡ hČ Mh
ĳĆ lĎ Cx¡qĘĲlĎ
dŇwĂędĎŇ ’b
Ł ăŇ IĎwČ : dŇwĲĂDĎ ll
¿Č S
Ę hŇ¡Ćz CrŔmĘ’ŇŁIăwČ ’ChŔhČ hŇăĆq
n Ę UĂhČ ÉynĄpŇĘ lĂ CgęhĞĲnĎ
ÉMbĚŇyS
Ă IĲŁwČ dŇwĂędĎŇ yrăĄxĞ’ĲČ ű tŇkĆŇăĆQmĂ ű CrăGĘjĂ=rS
ĲĆ ’Ğ MyS
ĂÁ nĎ’ĞhĲĎ MyĂtÄČ ’ŇmĎ=l’Ć
oêĳ’Ă=rS
Ć ’Ğ M‘ăĎhĎ tŇ’Ňr¡ČqĘlĂwĘ dŇwĂŔDĎ tŇ’ŇrăČqĘlĂ ÉC’YĘIĲĄwČ roWŔBĘhČ lxČăČB
nĘ
N‘ČIČÁwČ
: MolĲS
Ď lĘ Mh
¡Ć lĎ l’
¿Č S
Ę IĂwČ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉdwĂDĎ SG
ąČIĂwČ
CręmĘ’ŇIĲŁwČ ůdwĂDĎ=M‘Ă CkŇă lĘhĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÈMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎmĲĄ l‘ČIČęlĂbŇĘ C ‘răĎ=Sy’ĲĂ=lJĎ
CnlĘĳ~Č hĂ rS
ăĆ ’Ğ ll
¡Ď è
Ď hČmĲĄ MhĆŔlĎ Nê
ăĄnĂ=âlĲ yUĂŔ‘Ă CkŇă lĘhĲĎ=âl rS
ăĆ ’Ğ N‘ČyČť
: CkŇĲlĄ yĄwĘ CgŇ¡ hĞnĘyĂwĘ wynĎŔBĎ=tŇ’ĆwĘ ÉoêS
Ę ’Ă=tŇ’Ć Sy’
ąĂ =M’Ă=yJĲĂ
ÉCnlĎÄ ho¿ĎhyĘ NtÄČ nĎ=rS
Ć ’Ğ tŇ’Ąţ yx
ĳĎ’Ć Nk
¡ĄŇ CW
¿ ‘ĞtĲŇČ =âl dŇwĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ
‘m
ăČ S
Ę yĂ ÉymĂC : CndŇĲĄyĎBĘ Cnyl
¡Ą ‘Ď ’B
¿Ď hČ dŇCdŇËGĘhČ=tŇ’ĲĆ NêęĄ IĂwČ CntŔĎ ’
Ł rm
Łă S
Ę IĂwČ
=l‘Č bŇ¿S
Ą IŁhČ qlĆËxĄ kŇĘ C hŇmĎęxĎlĘUĂBČ dŇrăĄIŁhČ ű qlĆăxĄ JĘ yJÂĂ hŇĳĆh
E Č rb
¡ĎŇ DĎlČ MkĆŔlĎ
hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ ’Ch¡hČ MoI¿hČmĲĄ yhěĂ yĘwČ
: CqŁlĲxĞyĲČ wD¿ĎxĘyČ Myl
¡Ă JĄhČ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂlĘ ÉTjĎS
Ę mĂlĘC qx
Ł ą lĘ hĎmĆÁW
Ă yĘwČ
Ch‘ăĄrĄlĘ hŇd¡ĎŇChyĘ yn¿ĄqĘzĂlĘ ll
ËĎ è
Ď hČmĲĄ xQ
ÌČ S
Č yĘwČ gŇlČŔqĘY
ăĂ =l’Ć ÉdwĂdĎŇ ’b
Ł ąŇ IĎwČ
: hoĲĎhyĘ yb
¿ŇĄ yĘ’
Ł Ĳ ll
¡Č è
Ę mĂ hŇkĎŔrĎBĘ ÉMkĆŇlĎ hŇąĄh
e Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
l’
ËĄ =tŇyb
ĲĄŇ BĘ

27

rS
ÌĆ ’ĞĲlČ

rV’lw
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.25

sŘ20
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30. 28–31. 9

bŇgĆŇ¡nĆ=tŇomĲrĎBĘ
rS
¿Ć ’ĞĲlČ wĘ
: rêĲĂyČBĘ
rS
¿Ć ’ĞĲlČ wĘ
r‘ËĄr
Ł ‘ĞB
ĲČ
rS
ÌĆ ’ĞĲlČ wĘ 28
tŇom¡pŇĘ W
ĲĂ BĘ
rS
¿Ć ’ĞĲlČ wĘ
: ‘Čm
Ł Ĳ êĘS
Ę ’ĆBĘ
rS
¿Ć ’ĞĲlČ wĘ
lkĎęrĎBĘ
rS
ăĆ ’ĞĲlČ wĘ 29
ylĂŔ’ĄmĘxĘrČIĘhČ yrăĄ‘ĎBĘ
ÉrS
Ć ’ĞĲlČ wĘ
: ynĲĂyuĄhČ yr¿Ą‘ĎBĘ
rS
¡Ć ’ĞĲlČ wĘ
hŇËmĎ rĘxĎBĘ
rS
ÌĆ ’ĞĲlČ wĘ 30
NS
¡Ď ‘Ď=robŇBĘ
rS
¿Ć ’ĞĲlČ wĘ
: ëŇtĲŇĎ ‘Ğb
ĲČŇ
rS
¿Ć ’ĞĲlČ wĘ
NorĳbŇĘ xĆBĘ
rS
¡Ć ’ĞĲlČ wĘ 31
: wyS
ĲĎ nĎ’ĞwĲČ ’Ch¿ dŇ¡wĂDĎ MS
¿Ď =ëŇQĆhČtŇĘ hĂ=rS
ĲĆ ’Ğ tŇomËq
Ł UĘhČ=lkĎŇlĘCĲ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ yS
ąĄ nĘ’Č CsnĚÁIĎwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ Mym
ăĂ xĎlĘnĂ Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ C
’l
MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ CqăBĘdĘŇIČwČ : ‘ČB
Ł Ĳ lĘGĂhČ rh
¿Č BĘ Myl
¡Ă lĎxĞ Cl¿jĘIĂwČ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄjĘmĂ 2
bŇdËŇĎnĎybŇĂ ’
ĲĞ =tŇ’ĆwĘ Nt
ÌŇĎ nĎohĲyĘ=tŇ’Ć MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ CJăIČwČ wynĳĎBĎ=tŇ’ĆwĘ lC’¡S
Ď =tŇ’Ć
lC’ŔS
Ď =l’Ć ÉhmĎxĎlĘUĂhČ dŇąBČ kŇĘ êĂwČ : lC’ĲS
Ď yn¿ĄBĘ ‘ČCS
¡ =yJĂlĘmČ=tŇ’ĆwĘ 3
rmĆ’ŇIăŁwČ : MyrĲĂoUhČmĲĄ dŇŁ’¡mĘ lxĆ¿IĎwČ tŇS
Ć uĳĎBČ MyS
ăĂ nĎ’Ğ Myr¡ĂoUhČ Ch’
¿Ě YĎmĘIĂwČ 4
MylĂÄrĄ‘ĞhĲĎ C’obŇyĎţ=NjĆ HbĎę ynĂrăĄqĘdĎŇwĘ ű ìăŇBĘrĘxČ PŇŁl¿S
Ę wylĎÁkĄŇ ’W
ĄÄ nŁlĘ ž lC’S
Ď
’r¡ĄyĎ yJ
¿Ă wylĎŔkĄŇ ’W
ăĄ nŁ ÉhbĎŇ’Ď âląwĘ ybĂŔ=ClQĘ‘ČtŇĘ hĂwĘ ÉynĂrÄĚqĎdĘŇC hŇQĆą’Ą hĎ
wyl
¡Ď kĄŇ=’W
ĲĄ nŁ ’rĘI¿ČwČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď lj
Ł¡ IĂwČ bŇrĆxĆŔhČ=tŇ’Ć É lC’S
Ď xuąČIĂwČ dŇŁ’ĳmĘ 5
tŇmĎăIĎwČ : oUĲ‘Ă tŇmĎ¿IĎwČ oB¡rĘxČ=l‘Č ’ChË=MGČ lj
Ł¿ IĂwČ lC’ĳS
Ď tŇămĄ yJ
ăĂ 6
’Ch¡hČ MoI¿BČ wyS
ËĎ nĎ’Ğ=lJĎ MG
ÌČ wylĎÁkĄŇ ’W
ĄÄ nŁwĘ žwynĎBĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę C lC’ÃS
Ď
rbĆŇ‘ăĄBĘ ű rS
ăĆ ’ĞwĲČ qmĆ‘ÁĄ hĎ rbĆŇ‘ÄĄ BĘ=rS
Ć ’Ğ l’ĄrĎW
Ę yĂţ=yS
ĲĄ nĘ’Č C’ărĘIĂwČ : wDĲĎxĘyČ 7
CbąŇzĘ‘ČIĲČwČ wynĳĎbĎŇC lC’ăS
Ď CtŇ¡mĄ =ykŇĂ wĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yS
ăĄ nĘ’Č ÉCsnĎ=yJĲĂ NDęĄrĘIČhČ
: NhĲĆBĎ Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ C’b
Ł ăŇ IĎwČ CsnĚŔIĎwČ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ=tŇ’Ć
C’ąYĘmĘIĂwČ Myl
ĳĂ lĎxĞhĲČ=tŇ’Ć Tè
¡Ą pČŇlĘ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ C’b
Ł ăŇ IĎwČ tŇrĎŔxĽU
ăĎ mĲĂ ÉyhĂyĘwĲČ
8
ÉCtŇrĘkŇĘ IĂwĲČ : ‘ČB
Ł Ĳ lĘGĂhČ rh
¿Č BĘ Myl
¡Ă pŇĘ nĲŁ wynĎŔBĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę =tŇ’ĆwĘ É lC’S
Ď =tŇ’Ć 9
wV’r=t’
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bŇybĂęsĎ MyêÁĂ S
Ę lĂjĘ=ZrĆ’ĲĆbŇĘ CxÄQĘS
Č yĘwČ wyl
ĳĎ JĄ=tŇ’Ć CTyS
¡Ă pŇĘ IČwČ oSŔ’Ňr
Ł =tŇ’Ć
10 t
Ň yB
¡Ą wylĎŔJĄ=tŇ’Ć ÉCmW
Ă IĎwČ : M‘ĲĎhĎ=tŇ’ĆwĘ Mh
¡Ć yBĄYČ‘Ğ tŇyB
¿Ą rv
ËĄ bČŇlĘ
11 yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ wylĎŔ’Ą C‘ămĘS
Ę IĂwČ : NS
ĲĎ tŇyB
¿Ą tŇm
¡Č oxBĘ C‘ŔqĘêĲĎ ÉotŇIĎwĂGĘ=tŇ’ĆwĘ tŇorĳêĎS
Ę ‘Č
12 Sy’
ăĂ =lJĎ CmCqÁIĎwČ : lC’ĲS
Ď lĘ Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ CW
¿ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą dŇ‘ĳĎlĘGĂ Syb
ăŇĄ yĎ
wynĎŔBĎ tŇIăŁwĂGĘ Ét’ĄwĘ lC’ęS
Ď tŇăIČwĂGĘ=tŇ’Ć CxÂqĘIĂwČ ůhlĎyĘQČhČ=lkĎŇ CkŇă lĘIĲĄwČ È lyĂxČ
13 =t
Ň ’Ć ÉCxqĘIĂwČ : MS
ĲĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł CpŇ¿ rĘW
Ę IĂwČ hŇS
Ď bĄŔyĎ C’b
Ł ăŇ IĎwČ NS
ĳĎ tŇyB
ăĄ tŇm
¡Č oxmĄ
: MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă CmY
¡ĚIĎwČ hŇS
Ď ĳĄbŇ yĎBĘ lS
Ć ¡’Ć hĎ=tŇxČtĲŇČ Cr¿BĘqĘIĂwČ MhĆŔytŇĄ ŁmăYĘ‘Č
b"V, ’ =t
Ň ’Ć tŇoJ¡hČmĲĄ bŇS
ĎŔ dŇăwĂdĎŇwĘ lC’ŔS
Ď tŇomă ÉyrĄxĞ’ĲČ yhęĂ yĘwČ
2 yS
Ăę ylĂè
Ę hČ MoIăBČ ű yh
ăĂ yĘwČ : MyĂnĲĎS
Ę Mym
¿Ă yĎ gŇl
¡Ď qĘYĂBĘ dŇËwĂDĎ bŇS
Ć ÌĄwČ
I ql
ĳĄ mĎ‘ĞhĲĎ
hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞwĲČ My‘ŔĂ rĚqĘ wydăĎŇgĎŇbŇĘ C lC’ŔS
Ď M‘ăĂmĄ ÉhnĆxĞUĲČhĲČ=NmĂ ’B
ąĎ Sy’ÄĂ žheĄhĂwĘ
3 rm
Ć ’ŇŁIąwČ : CxêĲĎS
Ę IĂwČ hŇYĎrĘ’¡Č lj
Ł¿ IĂwČ dŇwĂŔDĎ=l’Ć o’ăŁbŇBĘ ÉyhĂyĘwĲČ oS
ĳ ’Ňr
Ł =l‘Č
: yêĂTĘĲlĎ mĘnĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ hŇ¿Ąx
n Ğ UĲČmĂ wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇŁIăwČ ’obĳŇêĎ hŇ¡Ćm
E Ă y’¿Ą dŇwĂŔDĎ Éol
4 sn
ÄĎ =rS
Ć ’Ğ rmĆ’ŇIŁwČţ yl
ĳĂ ’n
ăĎ=dŇGĆhČ rb
¡ĎŇ DĎhČ hŇ¿yĎhĎ=hŇmĆ dŇËwĂDĎ wyl
¿Ď ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ
lC’ËS
Ď MgČęwĘ CtŇmĚŔIĎwČ ÉM‘ĎhĎ=NmĂ lp
ąČŇ nĎ hŇBÂĄ rĘhČ=MgČŇwĘ hŇmĎęxĎlĘUĂhČ=NmĂ M‘ÁĎ hĎ
5 ê
Ď ‘ĘdČŔyĎ ëŇy’ăĄ olĳ dŇyGăĂUČhČ r‘Če¡ČhČ=l’Ć dŇwĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : CtŇmĲĄ on¡BĘ Nt
¿ŇĎ nĎohĲywĂ
6 ’rą
Ł qĘnĂ olę dŇyGăĂUČhČ ű r‘ČeăČhČ rmĆ’ŇŁIÁwČ : onĲBĘ Nt
¿ŇĎ nĎohĲywĂ lC’¡S
Ď tŇ¿mĄ =yJĂ
bŇkĆŇrËĆhĎ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ otŇĳ ynĂxĞ=l‘Č N‘ăĎS
Ę nĂ lC’¡S
Ď hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ‘ČB
Ł Ŕ lĘGĂhČ rh
ăČ BĘ ÉytŇĂ yrĄÄqĘnĂ
7 rm
¡Č ’
Ł wĲĎ ylĎŔ’Ą ’răĎqĘIĂwČ ynĂĳ’Ą rĘIĂwČ wyr¡ĎxĞ’ĲČ NpĆŇ¿IĂwČ : ChqĲĚBĂdĘŇhĂ MyS
¡Ă rĎjĲĎhČ yl
¿Ą ‘Ğb
ĲČŇ C
8, 9 rm
Ć ’ŇIăŁwČ : ykŇĂ nĲŁ’Ď yq¡ĂlĄmĲĎ‘Ğ wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇIŁwČ hŇêĎĳ’Ď =ymĂ yl
¡Ă rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ynĂĲeĄ hĂ
yS
¡Ă pŇĘ nČ dŇo‘¿=lkĎŇ=yJĲĂ Zb
ĳĎŇ è
Ď hČ ynĂ¡zČxĎ’Ğ yJ
¿Ă ynĂtŔĄ tŇĘ ŁmăC ÉylČ‘Ď ’n
ąĎ=dŇmĎ‘Ğ ylČę’Ą
10 ol
ĳ pŇĘ nĂ yrăĄxĞ’ĲČ hŇ¡Ćx
y Ę yĲĂ âl¿ yJ
ËĂ yêĂ‘ĘdČŔyĎ yJ
ăĂ ChtŔĄ tŇĘ Łmă’ĞwĲČ ÉwylĎ‘Ď dŇm
Ł ą ‘Ĺ’ĲĆwĎ : yBĲĂ
M’
¿Ą ybŇĂ ’ĞwĲĎ o‘Ŕr
Ł zĘ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ÉhdĎŇ‘ĎYĘ’ĆwĘ oSę’Ňr
Ł =l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ű rzĆăeĄhČ xuÂČ ’ĆwĲĎ
11 MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ=lJĎ Mg
¿ČŇ wĘ M‘ĳĄrĎqĘIĂwČ odŇgĎŇbŇĘ BĂ dŇËwĂDĎ qz¿ĄxĞIĲČwČ : hŇeĎhĲĄ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć
12 =l‘
ČwĘ lC’ÂS
Ď =l‘Č bŇrĆ‘ĳĎhĎ=dŇ‘Č CmY
¡ĚIĎwČ CJŔbŇĘ IĂwČ ÉCdŇjĘsĘIĂwĲČ : oêĲ’Ă rS
¿Ć ’Ğ
: bŇrĆxĲĎBĆ Cl¡pŇĘ ĲnĎ yJ
¿Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =l‘ČwĘ ÉhoĎhyĘ M‘ąČ=l‘ČwĘ onęBĘ Nt
ăŇĎ nĎohĲyĘ

13

Sy’
ËĂ =NBĆ rmĆ’ŇŁIěwČ hŇêĎĳ’Ď hŇ¡Ćm
E Ă y’¿Ą olŔ dŇyGăĂUČhČ Ér‘ČeÄČ hČ=l’Ć dŇwĂęDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ
rg
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1. 14–2. 5

ÉxČŁlÄS
Ę lĂ tŇĎ ’ŇrĄŔyĎ âlă ëŇy’Ąť dŇwĳDĂ Ď wyl
¡Ď ’Ą rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ykŇĂ nĲŁ’Ď yq¡ĂlĄmĲĎ‘Ğ rG¿Ą
MyrĂŔ‘ĎeĘhČmĲĄ ÉdxČ’ČlĘ dŇwĂędĎŇ ’răĎqĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ xČyS
¿Ă mĘ=tŇ’Ć tŇ¡xĄ S
Č lĘ ìŔdĘŇyĲĎ
=l‘Č ìŇymĄDĎ dŇwĂŔDĎ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇIąŁwČ : tŇm
Ł Ĳ IĎwČ ChJ
¡Ą IČwČ oBĳ=‘gČŇjĘ SG
ăČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ
: hoĲĎhyĘ xČyS
¿Ă mĘ=tŇ’Ć yêĂt
¡ŇČ m
Ł yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìbŇĘ hŇąĎ‘
n Ď ìŇypęĂ yJ
ăĂ ìŇĳĆS’Ňr
Ł

14
15
16

rmĆ’ŇŁIěwČ : onĲBĘ Nt
¿ŇĎ nĎohĲyĘ=l‘ČwĘ lC’¡S
Ď =l‘Č tŇ’ŇŁEĳhČ hŇ¡Ďyu
n Ă hČ=tŇ’Ć dŇwĂŔDĎ NăĄnq
Ł yĘwČ 17, 18
ÉybŇĂ ~ĘhČ : rS
ĲĎ IĎhČ rpĆŇ¿sĄ =l‘Č hŇ¡bĎŇ CtŇkŇĘ hŇ¿Ąh
e Ă tŇS
Ć qĳĎ hŇd¡ĎŇChyĘ=ynĲĄBĘ dŇ¿UĄ lČlĘ 19
tŇgČŔbŇĘ CdŇyGăĂêČ=l’Č : MyrĲĂoBgŇĂ Cl¿pŇĘ ĲnĎ ëŇy’¡Ą ll
ĳĎ xĎ ìŇyt
¡ŇĆ omBĎ=l‘Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ 20
MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ tŇonăBĘ ÉhnĎxĘmČÄW
Ę êĂ=NjĆ NolĳqĘS
Ę ’Č tŇY
Ł ă CxBĘ Cr¡v
Ę bČŇêĘ=l’ĲČ
rT
ËĎ mĎ=l’ČwĘ lT
ÌČ =l’Č ‘ČB
Ł ę lĘGĂbČŇ yrăĄhĎ : MylĲĂrĄ‘ĞhĲĎ tŇon¿BĘ hŇnĎzĘŁl¡‘ĞêĲČ=NjĆ 21
lC’ŔS
Ď Ng
ăĄŇ mĎ MyrĂŔoBGĂ Ng
ăĄŇ mĎ É l‘ČgŇĘ nĂ MS
ąĎ yJ
ăĂ tŇŁmĳCrtŇĘ ydăŇĄW
Ę C Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ
NtŔĎ nĎohăyĘ tŇS
Ć qĆť MyrĂŔoBGĂ ÉblĆxĄÄmĄ MylĂęlĎxĞ MDăČmĂ : NmĆè
ĲĎ BČ xČyS
¿Ă mĎ yl
¡Ă BĘ 22
NtęĎ nĎohĲywĂ lC’ăS
Ď : MqĲĎyrĄ bŇCS
¡ tŇĎ âl¿ lC’ŔS
Ď bŇrĆx
ăĆwĘ roxĳ’Ď gŇoW
¡ nĎ âl¿ 23
CQqČŔ MyrăĂS
Ď eĘmĂ CdŇrĳĎpŇĘ nĂ âlă Mt
¡ŇĎ ombŇĘ C MhĆŔyIĄxČBĘ ÉMmĂy‘ĂeĘhČwĘ Myb
ąŇĂ hĎ’ĹĲeĆ hČ
Mk
ąĆŇ S
Ę BĲĂlĘUČhČ hŇnĎyk
ĳŇĆ BĘ lC’¡S
Ď =l’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉtonBĘ : Crb
ĲĄŇ GĎ tŇoy¡rĎ’ĞmĲĄ 24
ClăpŇĘ ĲnĎ ëŇy’Ąť : Nk
ĲĆŇ S
Ę CbŇlĘ l‘¡Č bŇhĎŔzĎ ydăĂŇ‘Ğ ÉhlĆ‘ĞUĲČhĲČ MynĂŔdĎŇ‘Ğ=M‘Ă ÉynĂS
Ď 25
ìŇylĆę‘Ď yl
ăĂ =rYČ : ll
ĲĎ xĎ ìŇyt
¡ŇĆ omBĎ=l‘Č NtŔĎ nĎohăyĘ hŇĳmĎ xĎlĘUĂhČ ëŇotŇ¡ BĘ MyrĂŔB
Ł gŇĂ 26
tŇ¡bČŇ hĞ’ĲČmĄ ylĂŔ ÉìtŇĘ b
ĲĎŇ hĞ’ĲČ hŇtŇĎ ą’Č lĘpŇĘ nĂ dŇŁ’ĳmĘ yQ
¡Ă êĎmĘ‘¿ČnĎ NtŔĎ nĎohăyĘ ÉyxĂ’Ď
: hŇmĲĎxĎlĘmĂ yl
¿Ą JĘ Cd¡ŇbŇĘ ’ŇIĲŁwČ MyrĂŔoBgŇĂ ClăpŇĘ ĲnĎ ëŇy’Ąť : MyS
ĲĂ nĎ 27
ÉtxČ’ČBĘ hŇlĆę‘Ĺ’ĲĆhČ Érm
Ł ’ŇlĄ ű hoąĎhyB
ĲČ dŇwĂÄDĎ ž l’ČS
Ę IĂwČ NkĄę=yrĄxĞ’ĲČ yh
ăĂ yĘwČ
b
hŇ¡Ćl‘Ĺ’ĲĆ hŇnĎ¿’Ď dŇËwĂDĎ rmĆ’ŇIŁÌwČ hŇĳĄl‘Ğ wyl
¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÌwČ hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘Ď
ÉM‘ČŁnÄyxĂ’Ğ wyS
ĳĎ nĎ yê
ăĄS
Ę Mg
¡ČŇ wĘ dŇwĂŔDĎ ÉMS
Ď l‘ČIąČwČ : hŇnĎrĲ
Ł bŇĘ xĆ rmĆ’ŇI¿ŁwČ 2
oUË‘Ă=rS
Ć ’Ğ wyS
ÌĎ nĎ’ĞwĲČ : ylĲĂmĘrĘJČhĲČ lb
¿ĎŇ nĎ tŇS
Ć ¡’Ą lyĂgČěybŇĂ ’ĞwĲČ tŇylĂŔ‘ĄrĘzĘIĂhČ 3
hŇdĎŔChyĘ yS
ăĄ nĘ’Č ÉC’b
Ł Ä IĎwČ : NorĲbŇĘ xĆ yr¿Ą‘ĎBĘ Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ otŇĳ ybĄŇC Sy’
ăĂ dŇ¡wĂdĎŇ hŇ¿Ďl‘ĹhĲĆ 4
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉdwĂdĎŇlĘ CdŇąGĂ IČwČ hŇdĳŇĎChyĘ tŇyB
ăĄ =l‘Č ëŇlĆ¡mĆ lĘ dŇËwĂDĎ=tŇ’Ć MS
ÌĎ =CxS
Ę mĘIĂwČ
: lC’ĲS
Ď =tŇ’Ć Cr¡bŇĘ qĲĎ rS
¿Ć ’Ğ dŇ‘ĎŔlĘGĂ Syb
ăŇĄ yĎ ÉyS
Ą nĘ’Č
MhĆęylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ dŇ‘ĳĎlĘGĂ Syb
ăŇĄ yĎ yS
¡Ą nĘ’Č=l’Ć MykĂŔ’ĎlĘmČ ÉdwĂDĎ xl
ąČ S
Ę IĂwČ
5
Mykrb
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=M‘Ă ÉMkĆŇynĄŁdĲŇ ’Ğ=M‘Ă hŇEĆęhČ dŇsĆăxĆ hČ MtÁĆ yW
Ă ‘Ğ rS
ĆÄ ’Ğ hoĎŔhyl
ĲČ ÉMêĆ’Č Myk
ąŇĂ rĚBĘ
Mg
ăČŇ wĘ tŇĳmĆ ’ĹwĲĆ dŇsĆăxĆ Mk
¡ĆŇ UĎ‘Ă ho¿ĎhyĘ=W‘ČyĲČ hŇêěĎ ‘ČwĘ : otŇĲ ’
Ł Cr¡BĘqĘêĂwĲČ lC’ŔS
Ď
: hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎhČ Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘Ğ rS
¿Ć ’Ğ tŇ’ŇŁEŔhČ hŇăbĎŇ oFhČ ÉMkĆŇêĘ’Ă hŇąW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ ykęĂ nŁ’ĲĎ
lC’ĳS
Ď Mk
ăĆŇ ynĄŁdĲŇ ’Ğ tŇ¡mĄ =yJĂ lyĂxČŔ=ynĄbŇĘ lĂ ÉCyhĘwĲĂ MkĆęydŇĄyĘ hŇnĎqĘăČx
z Ĺ êĲĆ ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ
: MhĲĆylĄ‘Ğ ëŇlĆ¡mĆ lĘ hŇdËŇĎChyĘ=tŇyb
ĲĄŇ CxÌS
Ę mĲĎ ytęĂ ’
Ł =MgČŇwĘ
ÉtS
Ć ŁBÄ Sy’
¿Ă =tŇ’Ć xqęČ lĎ lC’ĳS
Ď lĘ rS
ăĆ ’Ğ ’b
¡ĎŇ YĎ=rW
Č rnĄŔ=NBĆ rnăĄbŇĘ ’ČwĘ
yr¡ĂCS’ĞhĲĎ=l’ĆwĘ dŇ‘ĎŔlĘGĂhČ=l’Ć ÉChkĄÄlĂmĘIČwČ : MyĂnĲĎxĞmĲČ Chr¡ĄbŇĂ ‘ĞIĲČwČ lC’ŔS
Ď =NBĆ
: hŇŁQĲJĚ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘ČwĘ NmĂŔyĎnĘBĂ=l‘ČwĘ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć=l‘ČwĘ l’Ň‘ĳĆrĘzĘyĂ=l’ĲĆwĘ
ÉokŇlĘmĎBĘ lC’ęS
Ď =NBĆ tŇS
Ć ŁBă=Sy’ĲĂ hŇnÁĎ S
Ď My‘ÄĂ BĎrĘ’Č=NBĆ
yr¿ĄxĞ’ĲČ Cy¡hĎ hŇdĎŔChyĘ tŇyB
ăĄ ëŇ’Čť ëŇlm
ĳĎ Ď Myn¡ĂS
Ď MyĂê
¿Č S
Ę C l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č
Nor¡bŇĘ xĆBĘ ëŇlĆËmĆ dŇ¿wĂdĎŇ hŇyĎÄhĎ žrS
Ć ’Ğ MymĂŔIĎhČ rj
ăČ sĘmĂ ÉyhĂyĘwĲČ : dŇwĲĂdĎŇ
: MyS
ĲĂ dĎŇxĽ hŇ¿è
ĎS
Ă wĘ Myn¡ĂS
Ď ‘bČŇ¿S
Ć hŇdĳŇĎChyĘ tŇyB
ăĄ =l‘Č
MyĂn¡ČxĞUĲČmĲĂ lC’ĳS
Ď =NBĆ tŇS
Ć ŁBă=Sy’ĲĂ yd¡ŇĄbŇĘ ‘ČwĘ rnĄŔ=NBĆ rnăĄbŇĘ ’Č É’YĄIĄwČ
tŇ¿kČŇ rĄBĘ=l‘Č MCS
Ë GĘpŇĘ IĂwĲČ C’ŔYĘyĲĎ ÉdwĂdĎŇ ydąŇĄbŇĘ ‘ČwĘ hŇyĎÁCrYĘ=NBĆ bŇ’ĎÄoywĘ : hŇnĎo‘ĲbŇĘ GĂ
hŇ¡kĎŇ rĄBĘhČ=l‘Č hŇQĆ¿’Ą wĘ hŇEĆŔmĂ ÉhkĎŇrĄBĘhČ=l‘Č hŇQĆą’Ą CbÁS
Ę IÄĄwČ wDĳĎxĘyČ No‘¡bŇĘ GĂ
Cq¡xĞW
ĲČ ywĲĂ MyrĂŔ‘ĎeĘhČ É’nĎ CmCqąyĎ bŇ’ĎŔoy=l’Ć ÉrnĄbŇĘ ’Č rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇĲEĆmĂ
rW
ăĎ ‘Ď MynÌĄS
Ę rj
ĳĎsĘmĂbŇĘ CrăbŇĘ ‘ČIĲČwČ Cmq¡ĚIĎwČ : CmqĲĚyĎ bŇ¡’Ď oy rmĆ’ŇI¿ŁwČ CnynĳĄpĎŇlĘ
: dŇwĲĂdĎŇ yd¿ŇĄbŇĘ ‘ČmĲĄ rW
¡Ď ‘Ď Myn¿ĄS
Ę C lC’ŔS
Ď =NBĆ ÉtS
Ć ŁBÄ Sy’
¿Ă lĘC NmęĂ yĎnĘbŇĂ lĘ
wDĳĎxĘyČ Cl¡jĘIĂwĲČ Ch‘ĄŔrĄ dŇăYČ BĘ ÉoBrĘxČwĘ Ch‘ęĄ rĄ S’Ňră
Ł BĘ ű Sy’
ăĂ CqzÁĂ xĞIĲČwČĲ
yh
ÌĂ êĘwČ : No‘ĲbŇĘ gŇĂ BĘ rS
¿Ć ’Ğ Myr¡Ă~ĚhČ tŇq¿ČlĘxĆ ’ChŔhČ MoqăUĎlČ É’rĎqĘIĂwČ
yS
ăĄ nĘ’ČwĘ ÉrnĄbŇĘ ’Č PŇgĆŇąeĎIĂwČ ’ChĳhČ MoIăBČ dŇŁ’¡mĘ=dŇ‘Č hŇ¿S
Ď qĎ hŇËmĎ xĎlĘUĂhČ
bŇ¿’Ď oy hŇyĎŔCrYĘ ynăĄBĘ ÉhS
Ď ŁlS
Ę MS
Ďę =CyhĘIĲĂwČ : dŇwĲĂdĎŇ yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č yn¡ĄpŇĘ lĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
rS
¿Ć ’Ğ My¡ĂbĎŇ~ĘhČ dŇ¿xČ ’ČJĘ wylĎŔgŇĘ rČBĘ lqăČ É l’ĄhW
Ď ‘ĞwĲČ l’
ĳĄ hW
Ď ‘ĞwĲČ yS
¡Č ybŇĂ ’ĞwĲČ
=l‘Č tŇkĆŇlĆęlĎ hŇăTĎ nĎ=âlĲwĘ rnĳĄbŇĘ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ l’
¡Ą hW
Ď ‘Ğ PŇD¿
Ł rĘIĂwČ : hŇdŇĲĆv
Ď BČ
rmĆ’ŇŁIěwČ wyrĎŔxĞ’ĲČ ÉrnĄbŇĘ ’Č NpĆŇąIĂwČ : rnĲĄbŇĘ ’Č yr¡ĄxĞ’ĲČmĄ lw’ŇŁmŔv
Ę hČ=l‘ĲČwĘ ÉNymĂIĎhČ
ÉìlĘ hŇąTĄ nĘ rnĄębŇĘ ’Č olă rmĆ’ŇIŁÌwČ : ykŇĂ nĲŁ’Ď rmĆ’ŇI¡ŁwČ l’
ĳĄ hW
Ď ‘Ğ hŇ¡Ćz hŇê
¿Ď ’ČhĲČ
ì¡ŇlĘ=xqČwĘ MyrĂŔ‘ĎeĘhČmĲĄ ÉdxĎ’Ć ìęlĘ zx
Ł ă ’ĹwĲĆ ìŇlĆŔ’Ňm
Ł W
Ę =l‘Č o’ă ÉìnĘymĲĂyĘ=l‘Č
wtYlx=t’
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2. 22–3. 5

dŇo‘ă PŇsĆŁIÌwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČmĄ rCs¡lĎ l’ĄŔhW
Ď ‘Ğ hŇăbĎŇ ’Ď=âlĲwĘ otŇĳ YĎlĂxĞ=tŇ’Ć 22
hŇYĎrĘ’ČŔ ÉhJĎJĆ’Č hŇUĎąĎl yrĳĎxĞ’ĲČmĄ ì¡ŇlĘ rCs¿ l’ĄŔhW
Ď ‘Ğ=l’Ć Érm
Ł ’ŇlĄ rnĄębŇĘ ’Č
žrnĄbŇĘ ’Č ChJ
ăĄ IČwČ rCsęlĎ N’
ăĄ mĎyĘwČ : ìŇyxĲĂ’Ď bŇ¡’Ď oy=l’Ć ynČŔpĎŇ ’v
ăĎ ’Ć Éëy’ĄwĘ 23
MS
¡Ď =ljĎIĂwČ wyrĎŔxĞ’ĲČmĄ ÉtynĂxĞhĲČ ’Y
ąĄ êĄwČ SmĆŁxęhČ=l’Ć tŇynÁĂ xĞhĲČ yrĄÄxĞ’ĲČBĘ
l’
ËĄ hW
Ď ‘Ğ MS
ÌĎ lpČŇnÄĎ =rS
Ć ’Ğ žMoqUĎhČ=l’ĲĆ ’B
ăĎ hČ=lJĎ yhÃĂ yĘwČ otŇxČêČ tŇmĎăIĎwČ
hŇ’ĎBĎŔ SmĆăè
Ć hČwĘ rnĳĄbŇĘ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ yS
¡Č ybŇĂ ’ĞwĲČ bŇ¿’Ď oy CpËŇDĘrĘIĂwĲČ : CdŇm
Ł Ĳ ‘ĞIĲČwĲČ tŇŁm¡IĎwČ 24
rB
¿Č dĘŇmĂ ëŇrĆD¡Ć xČygĂŔ=ynĄjĘ=l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ hŇUĎŔ’Č tŇ‘ăČbŇĘ GĂ=dŇ‘Č C’BĎť hŇUĎhĄęwĘ
tŇĳxĎ ’Ć hŇDăĎgĚŇ’ĞĲlČ Cy¡hĘIĲĂwČ rnĄŔbŇĘ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ ÉNmĂyĎnĘbŇĂ =ynĲĄbŇĘ CYąBĘqČtŇĘ IĲĂwČ : No‘ĲbŇĘ GĂ 25
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ bŇ’Ďęoy=l’Ć rnĄÁbŇĘ ’Č ’rĎÄqĘIĂwČ : tŇxĲĎ’Ć hŇ‘¡ĎbŇĘ GĂ=S’ŇrĲ
Ł l‘¿Č CdŔmĘ‘ČIăČwČ 26
hŇĳĎorx
n Ğ ’ĲČBĎ hŇ¡Ćh
y Ę tŇĲĂ hŇr¿ĎmĎ=yJĲĂ hŇêĎ‘ĘdČŔyĎ ’olăhĞ bŇrĆxĆŔ lkČŇ’ŇŁêă ÉxYČnĆÄlĎhĞ
bŇ’ĎŔoy rmĆ’ŇIăŁwČ : MhĲĆyxĄ’Ğ yr¿ĄxĞ’ĲČmĄ bŇCS
¡ lĎ M‘ĎŔlĎ rm
ăČ ’ŇŁtŇ=âlĲ ÉytŇČ mĎ=dŇ‘ČwĘ 27
M‘ĎŔhĎ hŇăĎl‘ĞnĲČ ÉrqĆŁBÄhČmĲĄ z’
ąĎ yJ
ăĂ êĎrĘB
ĳČ DĂ ’l
¡Ą Cl yJ
¿Ă MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ yxČť
M‘ĎŔhĎ=lJĎ ÉCdŇmĘ‘ČIĲČwČ rpĎŔoèBČ Éb’Ďoy ‘qąČtŇĘ IĂwČ : wyxĲĂ’Ď yr¿ĄxĞ’ĲČmĄ Sy’
¡Ă 28
rnăĄbŇĘ ’ČwĘ : MxĲĄQĎhĂlĘ dŇo‘¡ CpŇ¿ sĘyĲĎ=âlwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yrăĄxĞ’ĲČ dŇo‘¡ CpŇ¿ DĘrĘyĂ=âlĲwĘ 29
NDęĄrĘIČhČ=tŇ’Ć CrăbŇĘ ‘ČIĲČwČ ’ChĳhČ hŇlĎyĘQ
ăČ hČ lJ
Ł¡ hŇbĎŔrĎ‘ĞB
ĲĎ ÉCkŇlĘhĲĎ wyS
Ďę nĎ’ĞwĲČ
rnĄŔbŇĘ ’Č yrăĄxĞ’ĲČmĄ bŇS
Ď ť bŇ’ĎęoywĘ : MyĂnĲĎxĞmĲČ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ NorŔtŇĘ BĂhČ=lJĎ ÉCkŇlĘIĲĄwČ 30
Sy’
¡Ă rW
¿Ď ‘Ď=hŇ‘ĲĎS
Ę êĂ dŇËwĂdĎŇ yd¿ŇĄbŇĘ ‘ČmĲĄ CdÁqĘjÄĎ IĂwČ M‘ĳĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć ZB
Ł ¡ qĘIĂwČ
tŇo’ÌmĄ=SŁlĲS
Ę rnĳĄbŇĘ ’Č yS
¡Ą nĘ’ČbŇĘ C NmĂŔyĎnĘBĂmĂ ÉCJhĂ dŇwĂędĎŇ ydăŇĄbŇĘ ‘ČwĘ : l’ĲĄhŇW
Ď ‘ĞwĲČ 31
wybĂŔ’Ď rbĆŇqăĆBĘ ÉChrÄĚBĘqĘIĂwĲČ l’ĄŔhW
Ď ‘Ğ=tŇ’Ć ÉC’W
Ę IĂwČ : CtŇmĲĄ Sy’
¡Ă Myè
ËĂ S
Ă wĘ 32
Mh
¡Ć lĎ r’
Ł ¿ IĄwČ wyS
ĎŔ nĎ’ĞwĲČ Éb’Ďoy hŇlĎyĘQČęhČ=lkĎŇ CkŇă lĘIĲĄwČ MxĆĳlĎ tŇyB
ăĄ rS
¡Ć ’Ğ
dŇwĳDĂ Ď tŇyB
ăĄ Nyb
¡ŇĄ C lC’ŔS
Ď tŇyB
ăĄ NyBĄť hŇJĎŔrĚ’Ğ ÉhmĎxĎlĘUĂhČ yh
ąĂ êĘwČ : NorĲbŇĘ xĆBĘ g
: MyQĲĂdČŇwĘ Myk
¿ŇĂ lĘŁhĲ lC’¡S
Ď tŇyb
¿ŇĄ C qzĄŔxĎwĘ ëŇăĄlh
Ł ÉdwĂdĎŇwĘ
M‘ČnŁ¡ yxĂ’ĞĲlČ NonŔmĘ’Č ÉorokŇbŇĘ yh
ąĂ yĘwČ NorĳbŇĘ xĆBĘ Myn¡ĂBĎ dŇËwĂdĎŇlĘ wdřÌlyw
2
yl
ĳĂ mĘrĘJČhĲČ lb
ăĎŇ nĎ tŇS
Ć ¡’Ą lgĄŇybŇĂ ’ĞĲlČ bŇ’ĎŔlĘkŇĂ Chn
ăĄS
Ę mĂC : tŇlĲĂ’Ň‘ĄrĘzĘIĂhČ 3
y‘¡ĂybŇĂ rĘhĲĎwĘ : rCSĲGĘ ëŇlĆ¿mĆ ym
¡Č lĘêČ=tŇBČ hŇkĎŔ‘ĞmĲČ=NB
ĲĆ MolăS
Ď bŇĘ ’Č ÉyS
Ă lĂè
Ę hČwĘ 4
M‘ĎŔrĘtŇĘ yĂ yè
ăĂ è
Ă hČwĘ : lTĲĎybŇĂ ’Ğ=NbĆŇ hŇ¿yĎTĘpČŇS
Ę yS
¡Ă ymĂxĞhĲČwĘ tŇyGĳĂxČ=NbĆŇ hŇăIĎnĂdĲŁŇ ’Ğ 5
: NorĲbŇĘ xĆBĘ dŇ¡wĂdĎŇlĘ Cd¿ŇQĘyĚ hŇQĆË’Ą dŇwĳDĂ Ď tŇS
Ć ă’Ą hŇ¡ĎlgŇĘ ‘ĆlĘ
yhyw
.yrq CdlĘCĎIĂwČ ,bytk CdQĘIĚwČ v.2
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rnËĄbŇĘ ’ČwĘ dŇwĳDĂ Ď tŇyB
ăĄ Nyb
¡ŇĄ C lC’ŔS
Ď tŇyB
ăĄ NyBĄť hŇmĎŔxĎlĘUĂhČ ÉtoyhĘBĲĂ yhęĂ yĘwČ
hŇăjĎ YĘrĂ Hm
¡Ď S
Ę C SgĆŇlĆŔjĂ lC’ăS
Ď lĘC : lC’ĲS
Ď tŇyb
¿ŇĄ BĘ qE¡ĄxČtŇĘ mĂ hŇ¿yĎhĎ
: ybĲŇĂ ’Ď SgĆŇ¿lĆ yjĂ=l’Ć hŇtŇĎ ’Ň¡BĎ ‘ČCD¿mČ rnĄŔbŇĘ ’Č=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇĳĎ’
I Č =tŇbČŇ
bŇlĆ¿JĆ S’Ňr
Ł Ä hĞ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ tŇS
Ć ŁBę=Sy’ĲĂ yrăĄbŇĘ DĂ=l‘Č dŇŁ’ÁmĘ rnĄÄbŇĘ ’ČlĘ žrxČIĂwČ
ìŇybĂę’Ď lC’ăS
Ď ű tŇyB
ăĄ =M‘Ă dŇsĆxĆÁ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ MoIÄhČ ůhdĎŇChylĲĂ rS
ăĆ ’Ğ ÈykŇĂ ŁÅn’Ď
Nw¿Ł‘Ğ yl
ËČ ‘Ď dŇŁq¿pŇĘ êĂwČ dŇwĳDĂ Ď=dŇyČBĘ ìŇt¡ĂŇyYĂmĘhĂ âl¿wĘ Ch‘ĄŔrĄm
ăĄ=l’ĆwĘ ÉwyxĎ’Ć=l’Ć
yJęĂ olĳ PŇys
ăĂ yŁ hŇk
ŁŇ¡ wĘ rnĄŔbŇĘ ’ČlĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ hŇąW
Ć ‘ĞyĲČ=hŇŁJĲ : MoIĲhČ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ
hŇ¡kĎŇ lĎmĘUČhČ ryb
¿ŇĂ ‘ĞhĲČlĘ : oQĲ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ Nk
¡ĄŇ =yJĂ dŇwĂŔdĎŇlĘ ÉhoĎhyĘ ‘B
ąČ S
Ę nĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ
hŇdĎŔChyĘ=l‘ČwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č dŇwĂędĎŇ ’i
ăĄ JĂ=tŇ’Ć MyqÂh
Ă Ď lĘC lC’ĳS
Ď tŇyB
ăĄ mĂ
rb
ĳŇĎ DĎ rn¡ĄbŇĘ ’Č=tŇ’Ć bŇyS
¿Ă hĎlĘ dŇo‘Ŕ lk
ŁŇă yĎ=âlĲwĘ : ‘bČŇS
ĲĎ r’
¿Ą BĘ=dŇ‘ČwĘ ND¡ĎmĂ
: otŇĲ ’
Ł otŇ¡ ’ĎrĘIĂmĂ
ZrĆ’ĳĎ=ymĂlĘ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ otŇxČêČ dŇËwĂDĎ=l’Ć ű MykÌŇĂ ’ĎlĘmČ rnĄÄbŇĘ ’Č žxlČS
Ę IĂwČ
ìŇyl
¡Ć ’Ą bŇ¿sĄ hĎlĘ ëŇUĎŔ‘Ă ydăĂŇyĎ ÉheĄhĂwĘ yêŔĂ ’Ă ÉìtŇĘ yrĲĂbŇĘ hŇt
ąŇĎ rĘJĎ rm
Ł ę ’ŇlĄ
ëŇă’Č tŇyrĳĂBĘ ì¡ŇêĘ’Ă tŇr¿
Ł kŇĘ ’Ć yněĂ ’Ğ bŇoTŔ rmĆ’ŇIăŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć
ű yJ
ăĂ ynČŔjĎ=tŇ’Ć hŇă’Ć rĘtŇĂ =âlĲ Érm
Ł ’ŇlĄ ìąŇêĘ’ĂmĲĄ l’ĄÄS
Ł žykŇĂ nŁ’ĲĎ dŇxĎÃ’Ć rb
ăĎŇ DĎ
: ynĲĎjĎ=tŇ’Ć tŇo’¿rĘlĂ ì¡Ň’ĞŁbŇĲ BĘ lC’ŔS
Ď =tŇBČ lk
ăČŇ ymĂ tŇ’Ąť ìę’ĞybŇĂ hĹ ynăĄpŇĘ lĂ=M’Ă
hŇąĎê
n Ę rm
Ł ĳ ’ŇlĄ lC’¡S
Ď =NBĆ tŇS
Ć ŁB¿=Sy’ĲĂ=l’Ć MykĂŔ’ĎlĘmČ ÉdwĂDĎ xl
ąČ S
Ę IĂwČ
tŇol¿rĘ‘Ď hŇ¡’Ď mĄBĘ ylĂŔ yêĂW
Ę răČ’Ą ÉrS
Ć ’Ğ lkČŔymĂ=tŇ’Ć ÉyêĂS
Ę ’Ă=tŇ’Ć
l’
¿Ą yTĂlĘjČ M‘¡ĂmĄ Sy’
ĳĂ M‘ĲĂămĄ hĎ¡xĆ uĎIĂwČ tŇS
Ć ŁBŔ Sy’
ăĂ ÉxlČS
Ę IĂwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ
MyrĳĂxĚB
ĲČ =dŇ‘Č hĎyr¡ĆxĞ’ĲČ hŇk
ŁËŇ bĎŇC ëŇolÌhĎ HS
Ďę y’Ă HêÁĎ ’Ă ëŇlĆIÄĄwČ : VwĲřl=NBĆ
yn¿ĄqĘzĂ=M‘Ă hŇyĎŔhĎ rnăĄbŇĘ ’Č=rbČŇdĘŇC : bŇŁSĲIĎwČ bŇCS
¡ ëŇ¿Ąl rnËĄbŇĘ ’Č wyl
¿Ď ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ
dŇËwĂDĎ=tŇ’Ć MyS
ÌĂ qĘbČŇmĘ MtÂĆ yyĂhĹ MS
Ł Ŕ lĘS
Ă =MGČ É lomêĘ=MGČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
ű dŇyăČBĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉdwĂDĎ=l’Ć rm
ąČ ’Ď hoĎęhyĘ yJ
ăĂ CW
ĳ ‘Ğ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ ëŇlĆ¡mĆ lĘ
=lJĎ dŇI¡ČmĂC MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ dŇIăČmĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yU
ąĂ ‘Č=tŇ’Ć ‘ČyS
ĂÁ oh yDĂębŇĘ ‘Č dŇăwĂDĎ
rBÂĄ dČŇlĘ rnĄębŇĘ ’Č=MGČ ëŇlĆăĄwČ
I Nym
ĳĂ yĎnĘbŇĂ ynăĄzĘ’ĎBĘ rn¡ĄbŇĘ ’Č=MGČ rB
¿Ą dČŇyĘwČ : MhĲĆybĄŇyĘ’
ŁĲ
yn¡Ąy‘ĄbŇĘ C l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄy‘ĄBĘ ÉboT=rS
Ć ’Ğ=lJĎ tŇą’Ą NorŔbŇĘ xĆBĘ ÉdwĂdĎŇ ynąĄzĘ’ĎBĘ
tyb=lk
.yrq SyĂlĎ ,bytk SCl v.15
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3. 20–35

MyrăĂW
Ę ‘Ć oê¡’ĂwĘ NorŔbŇĘ xĆ ÉdwĂDĎ=l’Ć rnąĄbŇĘ ’Č ’b
Ł Ä IĎwČ : NmĲĂyĎnĘBĂ tŇyB
¿Ą =lJĎ
rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇêĲĆS
Ę mĂ oê¡’Ă=rS
Ć ’Ğ MyS
¿Ă nĎ’ĞĲlČ wĘ rnËĄbŇĘ ’ČlĘ dŇwÌDĂ Ď W‘ČIČÄwČ MyS
ĳĂ nĎ’Ğ
ëŇlĆUĆÁhČ ynÄĂ ŁdŇ’Ğ=l’Ć žhYĎBĘqĘ’ĆwĘ hŇkĎŇlĄÃ’ĄwĲĘ ű hŇmĎCqă’Ď dŇwĂÃDĎ=l’Ć rnăĄbŇĘ ’Č
hŇ¡Ć’
C Č êĘ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ BĘ êŔĎ kŇĘ lČm
ăĎ C tŇyrĂŔBĘ ÉìêĘ’Ă CtŇą rĘkŇĘ yĂwĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć
dŇąwĂdĎŇ ydÄĄbŇĘ ‘Č žheĄhĂwĘ : MolĲS
Ď BĘ ëŇlĆ¿ĄwČ
I rn¡ĄbŇĘ ’Č=tŇ’Ć dŇËwĂDĎ xQ
¿Č S
Č IĘwČ ìŇĳĆSpŇĘ nČ
ÉdwĂDĎ=M‘Ă Cen
ąĆy’Ą rnĄębŇĘ ’ČwĘ C’yb
ĳŇĂ hĄ MU
ăĎ ‘Ă bŇr¡Ď ll
¿Ď S
Ď wĘ dŇCdŔGĘhČmĲĄ ’B
ăĎ Éb’ĎoywĘ
=rS
Ć ’Ğ ’b
¿ĎŇ ~ĎhČ=lkĎŇwĘ bŇË’Ď oywĘ : MolĲS
Ď BĘ ëŇlĆ¿ĄwČ
I ox¡QĘS
Ă yJ
¿Ă NorŔbŇĘ xĆBĘ
ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉrnĄ=NBĆ rnąĄbŇĘ ’Č=’B
ĲĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Éb’ĎoylĘ CdŇąGĂ IČwČ C’B
ĳĎ oê¡’Ă
hŇămĆ rmĆ’ŇI¡ŁwČ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć Éb’Ďoy ’b
Ł ąŇ IĎwČ : MolĲS
Ď BĘ ëŇlĆ¿ĄwČ
I Chx
¡Ą QĘS
Č yĘwĲČ
: ëŇolĲhĎ ëŇlĆ¿ĄwČ
I oê¡xĘQČS
Ă hŇ¿Ć=h
E Ň UĎĲlĎ ìŇylĆŔ’Ą ÉrnĄbŇĘ ’Č ’b
ąĎŇ =hŇeĄhĂ hŇtŇĎ yW
ĳĂ ‘Ď
Éì’ĞYĲĎom=tŇ’Ć tŇ‘ČdČÁlĎwĘ ’B
ĳĎ ì¡ŇtŇĘ ê
Ł pČŇlĘ yJ
¿Ă rnĄŔ=NBĆ rnăĄbŇĘ ’Č=tŇ’Ć ÉêĎ‘ĘdČÄyĎ
Éb’Ďoy ’Y
ąĄ IĄwČ : hŇW
ĲĆ ‘Ł hŇê
¡Ď ’Č rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą tŇ‘ČdČělĎwĘ ìŇ’ĆobŇmĂ=tŇ’ĆwĘ
roBămĂ otŇ¡ ’
Ł CbŇS
¿Ă IĎwČ rnĄŔbŇĘ ’Č yrăĄxĞ’ĲČ ÉMykŇĂ ’ĎlĘmČ xl
ąČ S
Ę IĂwČ dŇwĂŔDĎ M‘ăĂmĄ
ëŇoêă=l’Ć Éb’Ďoy ChF
ąĄ IČwČ NorŔbŇĘ xĆ ÉrnĄbŇĘ ’Č bŇS
Ď ąĎwČ
I : ‘dŇĲĎyĎ âl¿ dŇ¡wĂdĎŇwĘ hŇrĳĎiĂhČ
l’
¿Ą hŇW
Ď ‘Ğ Md¡ČŇBĘ tŇmĎIĎěwČ SmĆŁxŔhČ ÉMS
Ď ChJ
ąĄ IČwČ ylĂĳĆèBČ oê¡’Ă rB
¿Ą DČlĘ r‘Čè
ČŔ hČ
yê
ËĂ kŇĘ lČmĘmČC ykÌŇĂ nŁ’ĲĎ yqÄĂ nĎ rmĆ’ŇŁIęwČ NkĄŔ yrĄxĞă’Č mĄ ÉdwĂDĎ ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ : wyxĲĂ’Ď
S’Ňră
Ł =l‘Č ÉClxĚÄyĎ : rnĲĄ=NBĆ rn¿ĄbŇĘ ’Č ym
¡Ą DĘmĂ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č ho¡ĎhyĘ M‘¿ĂmĄ
‘rĎÂY
Ł mĘC bŇzĎţ bŇ’ĎÃoy tŇyB
ăĄ mĂ tŇrăĄJĎyĂ=l’ČwĲĘ wyb
ĳŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ =lJĎ l’
¡Ć wĘ bŇ’ĎŔoy
wyxĂŔ’Ď yS
ăČ ybŇĂ ’ĞwĲČ Éb’ĎoywĘ : MxĆĲlĎ =rsČxĞwĲČ bŇrĆx
¡ĆBČ lp
¿ĄŇ nŁwĘ ëŇlĆËjĆ BČ qyz¿ĂxĞmĲČC
No‘¡bŇĘ gŇĂ BĘ Mh
ËĆ yxĂ’Ğ l’
ÌĄ hW
Ď ‘Ğ=tŇ’Ć tŇymÁĂ hĄ rS
ĆÄ ’Ğ ž l‘Č rnĳĄbŇĘ ’ČlĘ CgŇ¡ rĘhĲĎ
M‘ăĎhĎ=lJĎ=l’ĆwĘ bŇ’ÁĎ oy=l’Ć dŇwĂÄDĎ žrmĆ’ŇIŁwČ
: hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ
rnĳĄbŇĘ ’Č ynăĄpŇĘ lĂ Cd¡ŇpŇĘ sĂwĘ MyuŔĂ W
Č CrăgŇĘ xĂwĘ ÉMkĆŇydŇĄgŇĘ bŇĂ C‘ąrĘqĂ oêę’Ă=rS
Ć ’Ğ
NorĳbŇĘ xĆBĘ rn¡ĄbŇĘ ’Č=tŇ’Ć Cr¿BĘqĘIĂwČ : hŇFĲĎUĂhČ yr¿ĄxĞ’ĲČ ëŇ¡Ąlh
Ł dŇwĂŔDĎ ëŇlĆăUĆ hČwĘ
: M‘ĲĎhĎ=lJĎ CJ¡bŇĘ IĂwČ rnĄŔbŇĘ ’Č rbĆŇqăĆ=l’Ć ÉOĘbŇĘ IÄĄwČ olęoq=tŇ’Ć ëŇlĆăUĆ hČ ’v
ÌĎ IĂwČ
: rnĲĄbŇĘ ’Č tŇCm¿yĎ lb
¡ĎŇ nĎ tŇom¿JĘhČ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ rn¡ĄbŇĘ ’Č=l’Ć ëŇlĆËUĆ hČ N¿Ąnq
Ł yĘwČ
yn¿ĄpŇĘ lĂ lopËŇnĘJĂ CSGĎŔhĚ MyĂê
ăČ S
Ę xĚnĘlĂ=âlĲ ÉìylĆÄgŇĘ rČwĘ tŇoręsĚ’Ğ=âlĲ ìŇdăŇĆyĎ
=lkĎŇ ’b
Ł ăŇ IĎwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď tŇoJ¿bŇĘ lĂ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇ CpŇs
¿Ă IŁwČ êĎlĘĳĎpŇ nĎ hŇ¡ĎlwĘ‘Č=ynĲĄbŇĘ
M‘h

20
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rm
Ł ę ’ŇlĄ dŇwĂÁDĎ ‘bČÄè
Ď IĂwČ MoIĳhČ dŇo‘ăBĘ MxĆ¡Ćl dŇËwĂDĎ=tŇ’Ć tŇorÌbŇĘ hČlĘ M‘ęĎ hĎ
SmĆËè
Ć hČ=’obŇĲ ynÌĄpŇĘ lĂ=M’Ă yJ
ăĂ PŇysĂŔyŁ hŇk
ŁŇă wĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ yQ
ąĂ =hŇW
Ć ‘ĞyĲČ hŇŁJă
36 Mh
ĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇ¡TČ yIĂwČ CryJĂŔhĂ M‘ăĎhĎ=lkĎŇwĘ : hŇmĎC’ĲmĘ=lkĎŇ o’¿ MxĆ¡Ćl=M‘ČTĘ’Ć
37 M‘
ËĎhĎ=lkĎŇ C‘ÌdĘŇIĲĄwČ : bŇoTĲ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄBĘ ëŇlĆUĆŔhČ hŇăW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ JĘ
=tŇ’Ć tŇym
¡Ă hĎlĘ ëŇlĆUĆŔhČmĲĄ ÉhtŇĎ yĘhĲĎ âlą yJ
ăĂ ’ChĳhČ MoIăBČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ
38 ’ol
ă hĞ wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ=l’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
: rnĲĄ=NBĆ rn¿ĄbŇĘ ’Č
39 ÉërČ MoI¿h
Č ykÄĂ nŁ’ĲĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ hŇ¡Ćh
E Č MoI¿hČ lp
ËČŇ nĎ lodęgĎŇwĘ rW
ăČ =yJĂ C‘ŔdĘŇtŇĄ
MQ
ÌĄ S
Č yĘ yeĂĳUĆ mĂ MyS
ăĂ qĎ hŇ¡yĎCrYĘ yn¿ĄBĘ hŇQĆË’Ą hĎ MyS
¿Ă nĎ’ĞhĲĎwĘ ëŇlĆmĆŔ xČCS
ă mĎC
d lC’ęS
Ď =NBĆ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ
: otŇĲ ‘ĎrĲĎJĘ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ¿W
Ą ‘ŁlĘ hoËĎhyĘ
2 yn
ăĄS
Ę C : ClhĲĎbŇĘ nĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ wydĳŇĎyĎ Cj¡rĘIĂwČ NorŔbŇĘ xĆBĘ ÉrnĄbŇĘ ’Č tŇąmĄ yJ
ăĂ
ynăĂè
Ą hČ MS
ÌĄ wĘ hŇnĎÁ‘ĞB
ĲČ dŇxĎÄ’ĆhĲĎ žMS
Ą lC’łS
Ď =NbĆŇ CyÀhĎ MydăĂŇCdŇgŇĘ =yrĲĄW
Ď MyS
ăĂ nĎ’Ğ
bŇ¡S
Ą xĎêĲĄ tŇorŔ’ĄBĘ=MGČ yJĂť Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ ynăĄBĘmĂ yt¡ĂŇr
Ł ’ĲĆBĘhČ NoU¿rĂ ynËĄBĘ bŇkĎęrĄ
3 MoI¿h
Č dŇ‘¡Č MyrĂŔGĎ MS
ăĎ =CyhĘIĲĂwČ hŇmĎyĘêĳĎGĂ Myt¡ĂŇr
Ł ’ĄBĘhČ Cx¿rĘbŇĘ IĂwČ : NmĲĂyĎnĘBĂ=l‘Č
: hŇĲEĆhČ
4

5

6

7

8

9

’b
Ł ăŇ BĘ hŇyĎÃhĎ MynăĂS
Ď Sm
ăĄ xĎ=NBĆ MyĂl
ĳĎ gŇĘ rČ hŇăkĄŇ nĘ NB
¡Ą lC’ŔS
Ď =NBĆ ÉNtŇĎ nĎohĲylĂwĘ
yhÂĂ yĘwČ snŁŔ êĎwČ ÉoênĘmČŁ’Ĳ Ch’
ąĄ v
Ď êĂwČ l’Ň‘ęĆ rĘzĘIĂmĲĂ NtÁĎ nĎohĲywĂ lC’ÄS
Ď žt‘ČmĚS
Ę
NoUąrĂ=ynĲĄBĘ CkÁlĘIÄĄwČ : tŇS
Ć ŁbŇĲ ypŇĂ mĘ om¿S
Ę C xČ¡sĄ jĎIĂwČ lj
Ł¿ IĂwČ sCnËlĎ Hz¿ĎpŇĘ xĎBĘ
tŇS
Ć ŁBĳ Sy’
ăĂ tŇyB
¡Ą =l’Ć MoIŔhČ Mx
Ł ă JĘ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ hŇnĎŔ‘Ğb
ĲČŇ C bŇăkĎŇ rĄ ÉytŇĂ r
Ł ’ĲĄBĘhČ
ÉtyĂBČÄhČ ëŇoêą=dŇ‘Č C’BĎÁ hŇeĎhĄwĘţ : MyĂrĲĎhĽ~ĲĎhĲČ bŇ¿JČ S
Ę mĂ tŇ¡’Ą bŇkĄŔS
Ł ’ChăwĘ
: CTl
ĲĎ mĘnĂ wyx
¡Ă ’Ď hŇ¿Ď‘
n Ğb
ĲČŇ C bŇËkĎŇ rĄwĘ SmĆx
Ł ĳ hČ=l’Ć ChJ
¡Ě IČwČ MyFĂŔxĂ yx
ăĄ qĘŁlĲ
ÉChJĚÄIČwČ obŔJĎS
Ę mĂ rdăČŇxĞB
ĲČ ÉotŇFĎmĂ=l‘Č bŇąĄkŇ S
Ł =’ChĲwĘ tŇyĂBČęhČ C’b
Ł ăŇ IĎwČ
hŇ¡bĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇrĆD¿Ć CkËŇlĘIĲĄwČ oSŔ’Ňr
Ł =tŇ’Ć ÉCxqĘIĂwČ oS
ĳ ’Ňr
Ł =tŇ’Ć Crys
¡Ă IĎwČ ChtĚŔmĂyĘwČ
ůNorbŇĘ xĆ ÈdwĂDĎ=l’Ć tŇS
Ć ŁB¿=Sy’ĲĂ S’ŇŁrÄ=tŇ’Ć C’bŇĂ IĎwČţ : hŇlĎyĘQ
ĲĎ hČ=lJĎ
ìŔbŇĘ yĂ’
Ł Ĳ É lC’S
Ď =NBĆ tŇS
Ć ŁBę=Sy’ĲĂ S’Ňră
Ł =hŇĲeĄ hĂ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ
MoIăhČ ÉtomqĎnĘ ëŇlĆąUĆ hČ ynÄĂ ŁdŇ’ŇĲlČ hoĎhyĘţ Nê
ăĄIĂwČ ìŇĳĆSpŇĘ nČ=tŇ’Ć Su¡ĄBĂ rS
¿Ć ’Ğ
wyxęĂ ’Ď hŇăĎ‘
n ĞB
ĲČ =tŇ’ĆwĘ ű bŇăkĎŇ rĄ=tŇ’Ć dŇwĂÁDĎ N‘ČIČÄwČ : o‘ĲrĘEČmĂC lC’¡è
Ď mĂ hŇEĆŔhČ
yS
¡Ă pŇĘ nČ=tŇ’Ć hŇd¿ĎŇjĎ=rS
Ć ’Ğ hoĎěhyĘ=yxČ Mh
ĳĆ lĎ rmĆ’ŇIăŁwČ yt¡ĂŇr
Ł ’ĲĄBĘhČ NoU¿rĂ ynËĄBĘ
hrY=lkm
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4. 10–5. 10

hŇąĎh
y Ď =’ChĲwĘ lC’ęS
Ď tŇămĄ =hŇeĄhĂ rm
Ł Á ’ŇlĄ ylĂÄ ždyGĂUČhČ yJ
ăĂ : hŇrĲĎYĎ=lJĎmĂ 10
ol¡=yêĂtŇĂ lĘ rS
¿Ć ’Ğ gŇl
ĳĎ qĘYĲĂBĘ Chg
¡ĄŇ rĘhĘ’ĆwĲĎ obŔ hŇăĎx
z Ğ Ł’ĲwĎ wynĎŔy‘ĄBĘ Érv
Ą bČŇmĘkŇĂ
otŇ¡ ybĄŇBĘ qyDËĂYČ=Sy’Ă=tŇ’Ć CgÌŇrĘhĲĎ My‘ęĂ S
Ď rĘ MyS
ăĂ nĎ’Ğ=yJĲĂ PŇ’ÂČ : hŇrĲĎŁWBĘ 11
yê¿ĂrĘ‘ČbŇĂ C MkĆŔdĘŇIĆmĂ ÉomDĎ=tŇ’Ć SuąĄbČŇ’Ğ ’olÄhĞ hŇêęĎ ‘ČwĘ obĳŇJĎS
Ę mĂ=l‘Č
=tŇ’Ć CYą~ĘqČyĘwĲČ MCgęrĘhČIĲČwČ MyrĂÁ‘ĎeĘhČ=tŇ’Ć dŇwĂÄDĎ žwYČyĘwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=NmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć 12
S’Ňrą
Ł tŇ’ĄÄwĘ NorĳbŇĘ xĆBĘ hŇ¡kĎŇ rĄBĘhČ=l‘Č Cl¿tŇĘ IĂwČ MhĆŔylĄgŇĘ rČ=tŇ’ĆwĘ ÉMhĆydŇĄyĘ
: NorĲbŇĘ xĆBĘ rn¡ĄbŇĘ ’Č=rbĆŇqĲĆbŇĘ Cr¿BĘqĘIĂwČ CxqĎŔlĎ ÉtS
Ć ŁBÄ=Sy’ĲĂ
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ CrămĘ’ŇIĲŁwČ hŇnĎorĳbŇĘ xĆ dŇ¡wĂDĎ=l’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ yT
ÌĄbŇĘ S
Ă =lJĎ C’b
Ł Á IĎwČ
h
tŇoyÄhĘBĲĂ MoSęlĘS
Ă =MGČ lomătŇĘ ’Ć=MGČ : CnxĘĲnĎ ’Ğ ì¡ŇrĘW
Ď bŇĘ C ì¿ŇmĘYĘ‘Č CnËnĘhĂ 2
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć yřb
¡ŇĂ UĄhČwĘ ’yY¿wm śhtyËyh hŇêęĎ ’Č CnylĄŔ‘Ď ÉëlĆmĆÄ lC’¿S
Ď
hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ hŇê
ËĎ ’ČwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉyUĂ‘Č=tŇ’Ć hŇ‘ąĆrĘtŇĂ hŇêÄĎ ’Č ìęlĘ hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČř
hŇnĎorŔbŇĘ xĆ ÉëlĆUĆÄhČ=l’Ć l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ ynĄÄqĘzĂ=lJĎ C’b
Ł Ň IĎwČţ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č dŇyg¡Ňn
Ă Ď lĘ 3
CxÌS
Ę mĘIĂwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Nor¡bŇĘ xĆBĘ tŇyrËĂBĘ dŇ¿wĂDĎ ëŇlĆUĆÄhČ žMhĆlĎ tŇră
Ł kŇĘ IĂwČ
hŇËĎS
n Ď MyS
¿Ă ŁlS
Ę =NBĆ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ lĘ dŇËwĂDĎ=tŇ’Ć 4
hŇdĎŔChyĘ=l‘Č ëŇăČlmĎ ÉNorbŇĘ xĆBĘ : ëŇĲlĎ mĎ hŇ¡ĎS
n Ď My‘¿ĂBĎrĘ’Č okĳŇlĘmĎBĘ dŇ¡wĂDĎ 5
ÉSŁlS
Ď wĘ MyS
ąĂ ŁlS
Ę ëŇlČęmĎ MĂl
ăČ S
Ď CrĲybŇĂ C MyS
ĳĂ dĎŇxĽ hŇăè
ĎS
Ă wĘ Myn¡ĂS
Ď ‘bČŇ¿S
Ć
MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉwyS
Ď nĎ’ĞwĲČ ëŇlĆąUĆ hČ ëŇlĆIÄĄwČ : hŇdŇĲĎChywĲĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lJĎ l‘¿Č hŇnĎŔS
Ď 6
hŇeĎhĄŔ ’obăŇtŇĎ =âlĲ Érm
Ł ’ŇlĄ dŇąwĂdĎŇlĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇăS
Ą oy ys
¡Ă bĚŇyĘhČ=l’Ć
: hŇeĎhĲĄ dŇ¡wĂdĎŇ ’ob¿ŇyĎ=âlĲ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMyxĂsĘjĂhČwĘ MyrąĂwĘ‘ĂhĲČ ìęrĘysĲĂhĹ=M’Ă yJ
ăĂ
’ChęhČ MoIăBČ dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ : dŇwĲĂDĎ ry‘¿Ă ’yh
¡Ă NoIĳYĂ tŇdăČŇYĚmĘ tŇ¡’Ą dŇwĂŔDĎ dŇŁJălĘIĂwČ 7, 8
w’¡řnV MyrĂŔwĘ‘ĂăhČ =tŇ’ĆwĘ ÉMyxĂsĘjĂhČ=tŇ’ĆwĘ roeŔ~ĂBČ ‘G
ăČyĂwĘ ÉysĂbĚŇyĘ hŇąĄJmČ=lJĎ
bŇS
Ć ąĄwČ
I : tŇyĂB
ĲĎ hČ=l’Ć ’ob¡ŇyĎ âl¿ xČiĄŔpŇĂ C rCăĄ‘Ă CrŔmĘ’ŇyĲŁ ÉNJĄ=l‘Č dŇwĳDĂ Ď SpĆŇănĆ 9
’oQ¡UĂhČ=NmĂ bŇybĂŔsĎ ÉdwĂDĎ NbĆŇąIĂwČ dŇwĳDĂ Ď ry‘ăĂ Hl
¡Ď =’rĎqĘIĂwČ hŇdĎŔYĚUĘBČ ÉdwĂDĎ
: oUĲ‘Ă tŇo’¡bĎŇYĘ yh
¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhywĲČ lodŇĳgĎŇwĘ ëŇolăhĎ dŇ¡wĂDĎ ëŇlĆ¿ĄwČ
I : hŇtŇĎ yĘb
ĲĎŇ wĎ 10
xlVyw

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’yYĂoUhČ tĎyyĂhĎ ’"sb ,yrq ’yYĂoUhČ tĎyyĂhĎ ,bytk ’yYĂom htĎyyĂhĎ v.2 .h
qwsp ‘Ym’b ’qsp ’lb Nk v.2 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’ybĂUĄhČwĘ ’"sb ,yrq ’ybĂUĄhČwĘ v.2
d"yd ,b"yd ,z"d Nkw qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb ,’"ydw w"d ,g"d ,d"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
bytk y’ĄCnW
Ę w’ y’ĄnĚW
Ę ’"sb ,yrq y’ĄCnW
Ę w’ y’ĄnĚW
Ę ,bytk C’nĘW
Ď v.8 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.4 .w"Tdw
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw

5. 11–6. 3
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12

13
14
15
16

17

18, 19

20
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yS
ăĄ rĎxĎwĘ MyzĂŔrĎ’Ğ yYăĄ‘ĞwĲČ ůdwĂDĎ=l’Ć ÈMykŇĂ ’ĎlĘmČ rY
Ł ¿ =ëŇlĆmĲĆ MrĎÄyxĂ xlČS
Ę IĂwČţ
hoËĎhyĘ onÌykŇĂ hĹ=yJĲĂ dŇwĂŔDĎ ‘dČŇăIĄwČ : dŇwĲĂdĎŇlĘ tŇyĂb
¡ŇČ =CnĲbŇĘ IĂwČ ryqĳĂ NbĆŇă’Ć yS
¡Ą rĎxĲĎwĘ Z‘ĄŔ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ oU¿‘Č rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ oêŔkŇĘ lČmĘmČ ’v
ăĄ nĂ ÉykŇĂ wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ lĘ
yr¡ĄxĞ’ĲČ MĂlČŔS
Ď CrăymĂ ÉMyS
Ă nĎwĘ MyS
ąĂ gŇĘ lČjĲĂ dŇo‘Á dŇwĂÄDĎ žxuČIĂwČ
tŇomËS
Ę hŇQĆ’ĄęwĘ : tŇonĲbĎŇC Myn¿ĂBĎ dŇ¡wĂdĎŇlĘ dŇo‘Ë CdŇlĘ¿CĎIĂwČ NorĳbŇĘ xĆmĲĄ o’ăB
Ł
rx
¿Ď bŇĘ yĂwĘ : hŇŁmĲŁlS
Ę C Nt
¡ŇĎ nĎwĘ bŇbĎŔoSwĘ ‘ČCUăS
Č MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ol¡ Myd¿ĂŇŁQIĂhČ
: TlĆpĲĎŇylĂ’ĹwĲĆ ‘d¡ĎŇyĎlĘ’ĆwĘ ‘m
¿Ď S
Ď ylĲĂ’ĹwĲĆ : ‘ČypĲŇĂ yĎwĘ gŇpĆŇ¿nĆwĘ ‘ČCS
¡ ylĂ’ĹwĲĆ
Cl¿‘ĞIĲČwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č ÉëlĆmĆÄlĘ dŇąwĂDĎ=tŇ’Ć CxÄS
Ę mĲĎ=yJĂ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ C‘ămĘS
Ę IĂwČ
: hŇdŇĲĎCYUĘhČ=l’Ć dŇrĆI¡ĄwČ dŇwĂŔDĎ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ dŇwĳDĂ Ď=tŇ’Ć SuăĄbČŇlĘ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ=lkĎŇ
ÉhoĎhyB
ĲČ dŇąwĂDĎ l’ÄČ S
Ę IĂwČ : My’ĲĂpĎŇrĘ qmĆ‘¿ĄBĘ CS
¡ TĘĲeĎ IĂwČ C’B
ĳĎ Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ C
ydĳĂŇyĎBĘ Mn
¡ĄêĘtŇĂ hĞ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ=l’Ć ÉhlĆ‘Ĺ’ĲĆhČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
Myê¡ĂS
Ę lĂjĘhČ=tŇ’Ć Nê
ËĄ’Ć Nt
Ł Ň¿ nĎ=yJĲĂ hŇlĄŔ‘Ğ ÉdwĂDĎ=l’Ć hoąĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
ZrČÄjĎ rmĆ’ŇŁIěwČ ůdwĂDĎ MS
ăĎ MJ
ăĄ IČwČ ÈMyYĂrĎjĘ=l‘Čb
ĲČŇ BĘ dŇ¿wĂdĎŇ ’b
Ł Ä IĎwČ : ìŇdŇĲĆyĎBĘ
’Ch¡hČ Moq¿UĎhČ=MS
ĲĄ ’rËĎqĎ NJĄę=l‘Č MyĂm
ĳĎ ZrĆp
ăŇĆ JĘ yn¡ČpĎŇlĘ yb
ËŇČ yĘ’
Ł Ĳ =tŇ’Ć hoÌĎhyĘ
: wyS
ĲĎ nĎ’ĞwĲČ dŇ¡wĂDĎ M’
¿Ą v
Ď IĂwČ Mh
ĳĆ yBĄYČ‘Ğ=tŇ’Ć MS
¡Ď =CbŇzĘ‘ČIĲČwČ : MyYĲĂrĎjĘ l‘ČB
¿Č

ÉdwĂDĎ l’
ąČ S
Ę IĂwČ : My’ĲĂpĎŇrĘ qmĆ‘¿ĄBĘ CS
¡ TĘĲeĎ IĂwČ tŇolĳ‘Ğl
ĲČ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ dŇo‘Ë CpŇs
¿Ă IŁwČ
lCU¿mĂ Mh
¡Ć lĎ tŇĎ ’Ň¿bĎŇ C MhĆŔyrĄxĞă’Č =l’Ć ÉbsĄhĎ hŇĳĆl‘ĞtĲŇČ âlă rmĆ’ŇI¡ŁwČ hoĎŔhyB
ĲČ
24 z’
ăĎ My’
¡Ă kĎŇBĘhČ yS
¿Ą ’ŇrĎBĘ hŇdËŇĎ‘ĎYĘ loqÌ=tŇ’Ć ìŇ‘ĞmĘS
Ď BĘ yhĂywĂţ : My’ĲĂkĎŇBĘ
25 W‘
ČIąČwČ : MyêĲĂS
Ę lĂpŇĘ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČBĘ tŇoJ¡hČlĘ ìŇynĆŔpĎŇlĘ ÉhoĎhyĘ ’Y
ąĎ yĎ z’Ďę yJ
ăĂ ZrĳĎxĹêĲĆ
ì¿Ň’ĞŁBĲ=dŇ‘Č ‘bČŇ¡Ćm
G Ă MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć ÉëIČwČ hoĳĎhyĘ ChC¡ĎYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ NJĄŔ ÉdwĂDĎ
w l’
¡Ą rĎW
Ę yĂBĘ rCx¿BĎ=lJĎ=tŇ’Ć dŇËwĂDĎ dŇo‘¿ PŇsĆŁIÄwČ
: rzĆgĲĎŇ
2 yl
¡Ą ‘ĞB
ĲČ mĲĂ oêŔ’Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇwĘ dŇwĂęDĎ ëŇlĆăĄwČ
I ű MqĎăIĎwČ : PŇlĆ’ĲĎ MyS
¿Ă ŁlS
Ę
MS
ăĄ MS
Ąę ’răĎqĘnĂ=rS
Ć ’Ğ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Noră’Ğ tŇ’Ąť Mè
Ďę mĂ tŇolă‘ĞhĲČlĘ hŇdĳŇĎChyĘ
3 ÉMyh
Ă Łl’ĹhĲĎ Norą’Ğ=tŇ’Ć CbŇJÁĂ rĘIČwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď Myb
¡ŇĂ rĚJĘhČ bŇ¿S
Ą yŁ tŇo’ËbĎŇYĘ hoÌĎhyĘ
’EăĎ‘ĚwĘ hŇ‘ĳĎbŇĘ GĂBČ rS
ăĆ ’Ğ bŇd¡ĎŇnĎybĲŇĂ ’Ğ tŇyB
¿Ą mĂ Ch’ĚŔv
Ď IĂwČ hŇS
ĎŔ dĎŇxĞ hŇăĎlgĎŇ‘Ğ=l’Ć

22, 23

wyx’w

502

b l’wmV

6. 4–20

tŇyB
ąĄmĂ Ch’Ěęv
Ď IĂwČ : hŇS
ĲĎ dĎŇxĞ hŇ¿ĎlgĎŇ‘ĞhĲĎ=tŇ’Ć Myg¡Ňh
Ă Ğ nŁ bŇdĎŔnĎyb
ăŇĂ ’Ğ ÉynĄBĘ oyęxĘ’ČwĘ
yn¿ĄpŇĘ lĂ ëŇ¡Ąlh
Ł oyěxĘ’ČwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ M‘¡Ă hŇ‘ĎŔbŇĘ GĂBČ rS
ăĆ ’Ğ ÉbdĎŇnĎybĲŇĂ ’Ğ
yYăĄ‘Ğ lk
ŁŇ¡ BĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMyqĂxĞW
ĲČ mĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =lkĎŇwĘ ű dŇăwĂdĎŇwĘ : NorĲ’ĎhĲĎ
: MylĲĂYĆlĘYĆbŇĘ C My‘¡ĂnĘ‘ČnĲČmĘbŇĂ C MyjĂŔtŇĚ bŇĘ C ÉMylĂbĎŇnĘbŇĂ C tŇorąeŁkŇĂ bŇĘ C MyS
ĳĂ orbŇĘ
oBŔ zxĆ’ŇIăŁwČ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ Norą’Ğ=l’Ć ’EÁĎ‘Ě xlČÄS
Ę IĂwČ NokĳŇnĎ NrĆGŁă =dŇ‘Č C’b
Ł ¡Ň IĎwČ
Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ MS
ËĎ ChJ
¿Ą IČwČ hŇEĎŔ‘ĚBĘ ÉhoĎhyĘ PŇą’Č =rxČIĲĂwČ : rqĲĎBĎhČ CT¡mĘS
ĲĎ yJ
¿Ă
rS
ĆÄ ’Ğ ž l‘Č dŇwĂŔdĎŇlĘ rxČăIĂwČ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ M‘¡Ă MS
ĎŔ tŇmĎăIĎwČ lè
ĳČ hČ=l‘Č
MoI¿hČ dŇ‘¡Č hŇEĎŔ‘Ě ZrĆj
ăĆ É’ChhČ MoqąUĎlČ ’rĎÂqĘIĂwČ hŇĳĎ‘
E ĚBĘ ZrĆj
¡Ć hoËĎhyĘ ZrÌČjĎ
yl
¡Č ’Ą ’ob¿ŇyĎ ëŇy’
ËĄ rmĆ’ŇŁIěwČ ’ChĳhČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć dŇËwĂdĎŇ ’r¿ĎIĂwČ : hŇĲEĆhČ
ry‘ăĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ’Ć wyl
ËĎ ’Ą rys
¿Ă hĎlĘ dŇwĂędĎŇ hŇăbĎŇ ’Ď=âlĲwĘ : hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ
tŇyB
ăĄ hoĎÁhyĘ NorÄ’Ğ žbS
Ć IĄwČ : yêĲĂGĂhČ Mod¡Ň’Ĺ=dŇb
ĲĄŇ Ł‘ tŇyB
¿Ą dŇwĂŔdĎŇ ChF
ăĄ IČwČ dŇwĳDĂ Ď
Md¡
ŁŇ ’Ĺ dŇ¿bĄŇ ‘Ł=tŇ’Ć hoËĎhyĘ ëŇrĆb
ÌŇĎ yĘwČ MyS
ĳĂ dĎŇxĽ hŇăS
Ď ŁlS
Ę yê¡ĂGĂhČ MdË
ŁŇ ’Ĺ dŇ¿bĄŇ ‘Ł
tŇyBĄÄ=tŇ’Ć hoĎęhyĘ ëŇrăČBĄ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈdwĂDĎ ëŇlĆăUĆ lČ dŇGČęIĚwČ : otŇĲ yBĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
dŇwĂęDĎ ëŇlĆăĄwČ
I Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ olŔ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉMŁdŇ’Ĺ dŇąbĄŇ ‘Ł
: hŇxĲĎmĘW
Ă BĘ dŇ¡wĂDĎ ry‘¿Ă Md
ŁŇË’Ĺ dŇ¿bĄŇ ‘Ł tŇyBĄÄmĂ MyhÁĂ Łl’ĹhĲĎ NorÄ’Ğ=tŇ’Ć ž l‘ČIČwČ
roS
¡ xB
¿Č zĘIĂwČ MydĳĂŇ‘ĎYĘ hŇăè
ĎS
Ă ho¡ĎhyĘ=NorĲ’Ğ y’¿ĄW
Ę nĲŁ CdËŇ‘ĞYĲĎ yJÌĂ yhęĂ yĘwČ
dŇopŇ¿ ’Ą rCgŇ¡ xĎ dŇwĂědĎŇwĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ z‘Ł ¡ =lkĎŇBĘ rJ
¿ĄrĘkČŇmĘ dŇËwĂdĎŇwĘ : ’yrĲĂmĘC
hŇ‘¡ĎCrtŇĘ BĂ hoĳĎhyĘ Noră’Ğ=tŇ’Ć Myl
¡Ă ‘ĞmĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =lkĎŇwĘ ÉdwĂdĎŇwĘ : dŇB
ĲĎ
lC’ÁS
Ď =tŇBČ lkÄČ ymĂC dŇwĳDĂ Ď ry‘ăĂ ’B
¡Ď hoĎŔhyĘ Noră’Ğ ÉhyĎhĎwĘ : rpĲĎŇoS loq¿bŇĘ C
ÉrJĄrĘkČŇmĘC zEąĄpČŇmĘ ÉdwĂDĎ ëŇlĆąUĆ hČ=tŇ’Ć ’rĆêÄĄ wČ NoQęxČhĲČ dŇ‘ăČBĘ ű hŇăpĎŇ qĘS
Ę nĂ
ÉotŇ’
Ł CgŇ~
ąĂ IČwČ hoĎęhyĘ Noră’Ğ=tŇ’Ć C’bÁĂ IĎwČ : HB
ĲĎ lĂBĘ ol¡ zbĆŇê¿ĂwČ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ
yn¿ĄpŇĘ lĂ tŇolË‘Ł dŇ¿wĂDĎ l‘ČIČÄwČ dŇwĳDĂ Ď ol¡=hŇTĎĲnĎ rS
¿Ć ’Ğ lhĆŁ’ŔhĎ ëŇotŇă BĘ omŔoqmĘBĂ
ëŇrĆb
ăŇĎ yĘwČ Mym
ĳĂ lĎè
Ę hČwĘ hŇ¡Ďlo‘hĲĎ tŇol¿‘ĞhĲČmĄ dŇwĂŔDĎ lk
ăČŇ yĘwČ : MymĲĂlĎS
Ę C ho¡ĎhyĘ
NomăhĞ=lkĎŇlĘ M‘ÁĎ hĎ=lkĎŇlĘ qQĄÄxČyĘwČ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ MS
¡Ą BĘ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć
rj
ăĎ S
Ę ’ĆwĘ tŇxČŔ’Č ÉMxĆlĆÄ tŇ¿ČQxČ Sy’ęĂ lĘ ůhè
Ď ’Ă=dŇ‘ČwĘ Sy’
ăĂ mĄlĘ È l’ĄrĎW
Ę yĂ
dŇ¡wĂDĎ bŇS
Ď ¿IĎwČ : otŇĲ ybĄŇlĘ Sy’
¿Ă M‘¡ĎhĎ=lJĎ ëŇlĆ¿ĄwČ
I tŇĳxĎ ’Ć hŇ¡S
Ď yS
Ă ’ĞwĲČ dŇxĎŔ’Ć
rmĆ’ŇŁêęwČ dŇwĂŔDĎ tŇ’ŇrăČqĘlĂ É lC’S
Ď =tŇBČ lk
ąČŇ ymĂ ’YÂĄ êĄwČř otŇĳ yBĄ=tŇ’Ć ëŇrăĄbĎŇlĘ
dbkn=hm
.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy tYqmb v.20
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tŇohămĘ’Č ynĄÄy‘ĄlĘ ÉMoIhČ hŇąĎlgŇĘ nĂ rS
ĆÄ ’Ğ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ MoIÁhČ dŇBČÄkŇĘ eĂ=hŇmČ
ů lkČŇymĂ=l’Ć ÈdwĂDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : MyqĲĂrĄhĲĎ dŇ¿xČ ’Č tŇol¡gŇĘ nĂ tŇol¿GĎhĂJĘ wydĎŔbĎŇ‘Ğ
dŇygËŇn
Ă Ď yt¿ĂŇ’
Ł tŇCŁÄYČlĘ otŔyBĄ=lJĎmĂC ÉëybŇĂ ’ĎmĲĄ yB
ąĂ =rxČB
ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ
Édo‘ ytŇŁQ
Ă ą qČnĘC : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ yê¡ĂqĘxČW
Ă wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ M‘¿Č=l‘Č
MU
¡Ď ‘Ă êĘrĘmČŔ’Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉtohmĎ’ĞhĲĎ=M‘ĂwĘ ynĳĎy‘ĄBĘ lp
¡ĎŇ S
Ď ytŇĂ yy¿ĂhĎwĘ tŇ’ŇŁEŔmĂ
: HtĲŇĎ om Moy¿ dŇ‘¡Č dŇlĆĳĎy Hl
¡Ď hŇyĎh¿Ď=âlĲ lC’ŔS
Ď =tŇBČ É lkČŇymĂlĘC : hŇdĎŇb
ĲĄŇ JĎ’Ă

z =lJĎmĂ bŇyb
¡ŇĂ iĎmĂ ol¿=xČynĲĂhĄ hoËĎhywĲČ otŇĳ ybĄŇBĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ bŇ¿S
Č yĎ=yJĲĂ yhěĂ yĘwČ
2
3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

bŇ¡S
Ą oy yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ ’nĎŔ hŇă’Ą rĘ ’ybĂŔeĎhČ Nt
ăŇĎ nĎ=l’Ć ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ : wyb
ĲĎŇ yĘ’
ŁĲ
ÉNtŇĎ nĎ rmĆ’ŇIąŁwČ : hŇ‘ĲĎyrĂyĘhČ ëŇotŇ¿ BĘ bŇ¡S
Ą yŁ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ ÉNor’ĞwĲČ MyzĳĂrĎ’Ğ tŇyb
ăŇĄ BĘ
yh
¡Ă yĘwČ : ëŇUĲĎ‘Ă ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă hŇĳĄW‘Ğ ëŇăĄl ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘBĲĂ rS
¿Ć ’Ğ lJ
ŁË ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nt
¡ŇĎ nĎ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwČĲ
’ChĳhČ hŇlĎyĘQ
ăČ BČ
yQ
¿Ă =hŇnĆbŇĘ êĂ hŇê
ËĎ ’ČhĲČ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł¡ř dŇwĂŔDĎ=l’Ć yDăĂbŇĘ ‘Č=l’Ć ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ ëŇąĄl
=tŇ’Ć ytÂŁl‘
Ă ĞhĲČ MoImĂlĘţ tŇyĂbČŔBĘ ÉyêĂbŇĘ S
ČÄ yĎ âlą yJ
ăĂ : yêĲĂbŇĘ S
Ă lĘ tŇyĂb
¡ŇČ
lhĆŁ’¡BĘ ëŇQĄŔhČtŇĘ mĂ ÉhyĆhĘ’ĲĆwĎ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ dŇ‘¡ČwĘ MyĂrČŔYĘUĂmĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ
rb
ăĎŇ dĎŇhĞ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=lkĎŇBĘ ÈyêĂkŇĘ QČhČtŇĘ hĂ=rS
ĲĆ ’Ğ lk
ŁŇ¿ BĘ : NJĲĎS
Ę mĂbŇĘ C
yU
¿Ă ‘Č=tŇ’Ć tŇo‘ËrĘlĂ ytŇĂ yCĂęYĂ rS
ăĆ ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă ÉdxČ’Č=tŇ’Ć yêĂrĘBČęDĂ
hŇêĎ‘ČwĘţ : MyzĲĂrĎ’Ğ tŇyB
¿Ą yl
¡Ă Mt
¿ŇĆ ynĂbŇĘ =âlĲ hŇUĎËĎl rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
ÉìyêÄĂ xĘqČlĘ ynąĂ’Ğ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJąř dŇwĂędĎŇlĘř yDăĂbŇĘ ‘ČlĘ rmÂČ ’ŇŁtŇ=hŇŁJĲ
hŇăĆh
y Ę ’ĲĆwĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č yU
¡Ă ‘Č=l‘Č dŇygĂŔnĎ tŇoyăhĘlĲĂ N’ŇŁ~ĳhČ rx
¡Č ’ČmĲĄ hŇwŔĆeĎhČ=NmĂ
ytŇĲĂ ąW
Ă ‘ĎwĘ ìŇynĳĆjĎmĂ ìŇyb
¡ŇĆ yĘ’
Ł Ĳ =lJĎ=tŇ’Ć hŇtŇĎ r¿ĂkŇĘ ’ČwĲĎ êĎkŇĘ lČŔhĎ rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ BĘ ìęUĘ‘Ă
MoqmĎţ yêăĂmĘW
Č wĘ : ZrĆ’ĲĎBĎ rS
¿Ć ’Ğ Myl
¡Ă ŁdŇGĘhČ MS
¿Ą JĘ lodŔGĎ MS
ăĄ ÉìlĘ
CpŇys
ąĂ yŁ=âlĲwĘ dŇo‘ĳ zG
¡ČrĘyĂ âl¿wĘ wyêŔĎ xĘêČ Nk
ăČŇ S
Ď wĘ ÉwyêĂ‘ĘTČnĘC l’
ąĄ rĎW
Ę yĂlĘ yUÄĂ ‘ČlĘ
ytŇĂ yCąY
Ă Ă rS
ĆÄ ’Ğ MoIęhČ=NmĂlĘC : hŇĲnĎ oS’ŇrĲĂBĎ rS
¡Ć ’ĞJĲČ otŔoe‘ČlĘ ÉhlĎwĘ‘Č=ynĲĄbŇĘ
ÉìlĘ dŇyGąĂhĂwĘ ìŇyb
ĳŇĆ yĘ’
Ł Ĳ =lJĎmĂ ì¡ŇlĘ ytŇĂ Łx¿ynĂhĞwĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yU
ăĂ ‘Č=l‘Č ÉMyTĂpŇĘ S
ŁĲ
ÉêĎbŇĘ kČŇS
ĲĎ wĘ ìŇymĆęyĎ C’ălĘmĘyĂ ű yJ
ăĂ : hoĲĎhyĘ ì¿ŇQĘ=hŇW
Ć ‘ĞyĲČ tŇyĂb
¡ŇČ =yJĂ hoĎŔhyĘ
Kytb’=t’
N’k Vy ’"sb v.8

.’"dw rd"nq y"k +w Nkw dwĂdĎ ’"s v.8

.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy tYqmb v.5 .z
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ìŇy‘ĳĆUĄmĂ ’Y
¡Ą yĄ rS
¿Ć ’Ğ ìŇyrĆŔxĞ’ĲČ Éì‘ĞrĘzČ=tŇ’ĲĆ yt
ąŇĂ m
Ł yqĲĂhĞwĲČ ìŇytŔĆ ŁbŇ’Ğ=tŇ’Ć
’i
¿Ą JĂ=tŇ’Ć yê
ËĂ nĘnČŁkŇwĘ ym
ĳĂ S
Ę lĂ tŇyĂB
¡Č =hŇnĆbŇĘ yĂ ’Ch¿ : oêĲkŇĘ lČmĘmČ=tŇ’Ć yt¡ĂŇnŁykĲŇĂ hĞwĲČ
Nb
ĳĄŇ lĘ yQ
ăĂ =hŇyĆhĘyĲĂ ’Ch¡wĘ bŇ’ĎŔlĘ oQă=hŇyĆhĘ’ĲĆ ÉynĂ’Ğ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č oê¡kŇĘ lČmĘmČ
: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄBĘ y‘¡ĄgŇĘ nĂbŇĘ C MyS
ĂŔ nĎ’Ğ TbĆŇăS
Ą BĘ ÉwyêĂxĘkČŇh
Ł Ĳ wĘ otŔwŁ‘ĞhăČBĘ ÉrS
Ć ’Ğ
ytŇĂ r¡
Ł sĂhĞ rS
¿Ć ’Ğ lC’ŔS
Ď M‘ăĂmĄ ÉytŇĂ ŁrÄsĂhĞ rS
ąĆ ’ĞJĲČ CeU
ĳĆ mĂ rCsăyĎ=âlĲ yD¡ĂsĘxČwĘ
hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ ìŔ’ĞsĘJĲĂ ìŇynĳĆpĎŇlĘ Ml
¡Ď o‘=dŇ‘Č ìËŇêĘkŇĘ lČmĘmĲČC ìÌŇtŇĘ yB
ĲĄ NmČÄ’ĘnĆwĘ : ìŇynĲĆpĎŇQĘmĂ
rB
¿Ć DĂ NJ
ËĄ hŇĳĆh
E Č NoyăEĎxĂhČ lk
ŁŇ¡ kŇĘ C hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ É lk
ŁŇ JĘ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č NokŇ¡ nĎ
: dŇwĲĂDĎ=l’Ć Nt
¡ŇĎ nĎ
ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ ykÂĂ nŁ’ĲĎ ym
ăĂ rmĆ’ŇŁIęwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ bŇS
Ć ¡ĄwČ
I dŇwĂŔDĎ ëŇlĆăUĆ hČ É’ŁbŇIĎwČ
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉìynĆÄy‘ĄBĘ tŇ’ŇŁzą dŇo‘Ä žNTČqĘêĂwČ : MŁlĲhĞ=dŇ‘Č ynĂt
¡ŇČ ’
Ł ybĲŇĂ hĞ yJ
¿Ă ytŔĂ ybĄŇ ym
ăĂ C
Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ tŇr¿Čoê tŇ’ŇŁzËwĘ qoxĳrĎmĲĄlĘ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č=tŇyB
ĲĄ =l’Ć MG
¿Č rB
ËĄdČŇêĘwČ hoĂŔhyĹ
êĎ‘Ęd¿ČŇyĎ hŇê
ËĎ ’ČwĘ ìŇyl
ĳĆ ’Ą rB
ăĄ dČŇlĘ dŇo‘¡ dŇËwĂDĎ PŇys
¿Ă oI=hŇmČC : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ
=lJĎ tŇ¿’Ą tŇĎ yW
Ăě ‘Ď ìŔBĘlĂkŇĘ C ÉìrĘb
ĲĎŇ DĘ rCbąŇ‘ĞB
ĲČ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č=tŇ’ĲĆ
hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ êĎlĘd¡ČŇGĎ NJ
¿Ą =l‘Č : ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć ‘Čyd¡ĂŇohlĘ tŇ’ŇŁEĳhČ hŇ¡ĎQCdŇGĘhČ
: CnynĲĄzĘ’ĎBĘ Cn‘Ęm
¡Č S
Ď =rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ BĘ ìŇtŔĆ lĎCzĲ ÉMyhĂŁl’Ĺ Ny’
ąĄwĘ ìŇomęJĎ Ny’ăĄ=yJĂ
MyhĂŁl’Ĺţ=CkŇĲ lĘhĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ZrĆ’ĳĎBĎ dŇ¡xĎ ’Ć yoG¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂJĘ ÉìUĘ‘ČkŇĘ ym
ąĂ C
Éto’rĎnĲŁwĘ hŇąĎQCdŇGĘhČ MkĆÁlĎ tŇoWÄ‘Ğl
ĲČ wĘ MS
Ąę olă MCW
Ì lĎwĘ M‘ÁĎ lĘ olÄ=tŇoDĲpŇĘ lĂ
: wyhĲĎŁl’ŇwĲĄ My¡ĂoG MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉìQĘ tŇĎ ydąĂŇjĎ rS
ĆÄ ’Ğ ìęUĘ‘Č ynăĄjĘmĂ ìŇYĆŔrĘ’ČlĘ
hoĎŔhyĘ hŇê
ăĎ ’ČwĘ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č M‘¡ĎlĘ ìËŇlĘ ű l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ ÉìUĘ‘Č=tŇ’Ć ìŇlĘţ NnĲĄokŇă êĘwČ
êĎrĘB
ąČ DĂ rS
ĆÄ ’Ğ rbĎęDĎhČ MyhĂŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘ČwĘ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ Mh
¡Ć lĎ tŇĎ yy¿ĂhĎ
: êĎrĘB
ĲČ DĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ hŇ¡W
Ą ‘ĞwĲČ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č Mq¡ĄhĎ otŔyBĄ=l‘ČwĘ ÉìDĘbŇĘ ‘Č=l‘ĲČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č Myh
¡Ă Łl’Ĺ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMlĎo‘=dŇ‘Č ìąŇmĘS
Ă lDČÄgŇĘ yĂwĘ
tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ žhêĎ’Č=yJĲĂ : ìŇynĲĆpĎŇlĘ NokŇ¡ nĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ dŇwĂŔdĎŇ ìăŇDĘbŇĘ ‘Č ÉtybĄŇC
ëŇĳĎQ=hŇnĆbŇĘ ’Ć tŇyĂB
¡Č rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìDĘbŇĘ ‘Č NzĆŁ’ą=tŇ’Ć hŇtŇĎ ylĂÁGĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ
hŇ¡ĎQpŇĂ êĘhČ=tŇ’Ć ìŇylĆŔ’Ą lQ
ăĄ jČtŇĘ hĂlĘ oBŔlĂ=tŇ’Ć ÉìDĘbŇĘ ‘Č ’Y
ąĎ mĎ NJĄę=l‘Č
CyăhĘyĲĂ ìŇyr¡ĆbĎŇdĘŇC MyhŔĂ Łl’ĹhĲĎ É’Ch=hŇêĎ’Č hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ
ÉërĄbĎŇC É l’Ąoh hŇêęĎ ‘ČwĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇ¡bĎŇ oFhČ=tŇ’Ć ìŔDĘbŇĘ ‘Č=l’ĲĆ ÉrBĄdČŇêĘwČ tŇĳmĆ ’Ĺ
tyb=t’
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ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ hŇêÂĎ ’Č=yJĲĂ ìŇynĳĆpĎŇlĘ Ml
¡Ď o‘lĘ tŇoy¿hĘlĲĂ ìŔDĘbŇĘ ‘Č tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć
: Ml
ĲĎ o‘lĘ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č=tŇyB
ĲĄ ëŇr¿Čb
Ł Ň yĘ ìŔtŇĘ ăkĎŇ rĘBĂmĂC êĎrĘBČŔDĂ
x dŇËwĂDĎ xu¿ČIĂwČ M‘ĳĄynĂkŇĘ IČwČ Myê
¡Ă S
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć dŇËwĂDĎ ëŇ¿IČwČ NkĄŔ=yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂyĘwĲČ
2 É lb
ĆŇ xĆÄBČ MdąŇĄDĘmČyĘwĲČ bŇ’Ďęom=tŇ’Ć ëŇăIČwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ dŇI¿ČmĂ hŇU
¡Ď ’ČhĲĎ gŇtŇĆ ¿mĆ =tŇ’Ć
lbĆŇ¡xĆ hČ âl¿mĘC tŇymĂŔhĎlĘ ÉMylĂbĎŇxĞ=ynĲĄS
Ę dŇDąĄmČyĘwČ hŇYĎrĘ’ČŔ Mt
ăŇĎ o’ bŇăJĄ S
Ę hČ
3 d
Ň wĂŔDĎ ëŇăIČwČ : hŇxĲĎnĘmĂ y’¿ĄW
Ę nĲŁ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ dŇwĂŔdĎŇlĘ Éb’Ďom yh
ąĂ êĘwČ tŇoyĳxĞhĲČlĘ
: rhČnĘBĲĂ od¡ŇyĎ bŇyS
¿Ă hĎlĘ oêěkŇĘ lĆBĘ hŇĳbĎŇ oY ëŇlĆămĆ bŇŁx¡rĘ=NBĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇdČŇhĞ=tŇ’Ć
4 P
Ň lĆ¡’Ć Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ MyS
ĂŔ rĎjĲĎ Éto’mĄ=‘bČŇS
Ę C PŇlĆą’Ć CeUĆęmĂ dŇwĂÁDĎ dŇŁJÄlĘIĂwČ
: bŇkĆŇrĲĎ hŇ’Ď¿mĄ CeU
¡Ć mĂ rt
¿ŇĄ oIwČ bŇkĆŇrĆŔhĎ=lJĎ=tŇ’Ć ÉdwĂDĎ ruąĄ‘ČyĘwČ yl
ĳĂ gŇĘ rČ Sy’
ăĂ
5 MrĎ
Ŕ ’ĞB
ĲČ ÉdwĂDĎ ëŇąČwČ
I hŇĳbĎŇ oY ëŇlĆămĆ rzĆ‘¡ĆdĘŇdČŇhĞĲlČ rŁzě‘ĘlČ qW
Ć UĆŔDČ MrăČ’Ğ É’ŁbŇêĎwČ
6 qW
Ć UĆŔDČ MrăČ’ĞB
ĲČ ÉMybŇĂ YĂnĘ dŇąwĂDĎ MW
Ć IĎÄwČ : Sy’ĲĂ PŇlĆ¡’Ć MyĂn¿ČS
Ę C=MyrĲĂW
Ę ‘Ć
dŇwĂŔDĎ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘S
Č ŁIąwČ hŇĳxĎ nĘmĂ y’ăĄW
Ę onĲ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ dŇwĂŔdĎŇlĘ ÉMrĎ’Ğ yh
ąĂ êĘwČ
7 CyŔh
Ď rS
ăĆ ’Ğ bŇhĎŔEĎhČ yT
ăĄ lĘS
Ă tŇ’Ąť dŇwĂęDĎ xuăČIĂwČ : ëŇĲlĎ hĎ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ BĘ
8 yr
ăĄ‘Ď yt
¡ŇČ r
Ł B
ĲĄ mĂC xTČ¿BĆ mĂC : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ M’
¡Ą ybŇĂ yĘwČ rzĆ‘ĳĎdŇĘdČŇhĞ ydăŇĄbŇĘ ‘Č l’
¡Ć
: dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿BĄ rĘhČ tŇS
Ćx
Ł ¡ nĘ dŇËwĂDĎ ëŇlĆÌUĆ hČ xqÂČ lĎ rzĆ‘ĳĎdŇĘdČŇhĞ
9 : rzĆ‘
ĲĎdĘŇdČŇhĞ lyx
¿Ą =lJĎ tŇ¡’Ą dŇwĂŔdĎŇ hŇăJĎ hĂ yJĂť tŇĳmĎ xĞ ëŇlĆămĆ y‘ĂŁê¡ ‘mČěS
Ę IĂwČ
10 Mol
ÁS
Ď lĘ olÄ=l’ĎS
Ę lĂ dŇwĂDĎţ=ëŇlĆUĲĆhČ=l’Ć onăBĘ=MrĎoyĲ=tŇ’Ć y‘ĂŁêă xl
ăČ S
Ę IĂwČ
tŇom¿xĞlĘmĂ Sy’
ËĂ =yJĂ ChJĄŔIČwČ ÉrzĆ‘ÄĆ dĘŇdČŇhĞB
ĲČ Mx
ąČ lĘnĂ rS
ĆÄ ’Ğ ž l‘Č okęrĘb
ĲĎŇ lĘCĲ
: tŇS
Ć ŁxĲnĘ yl
¿Ą kŇĘ C bŇ¡hĎ zĎ=yl
ĲĄ kŇĘ C PŇsĆ¿kĆŇ =yl
ĲĄ JĘ CyËhĎ odęyĎbŇĘ C rzĆ‘ĳĎdŇĘdČŇhĞ hŇăyĎhĎ y‘ĂŁê¡
11 rS
ăĆ ’Ğ ÉbhĎEĎhČwĘ PŇsĆąĆJhČ=M‘Ă hoĳĎhyl
ĲČ dŇ¡wĂDĎ ëŇlĆ¿UĆ hČ SyDËĂqĘhĂ MtěĎ ’
Ł =MGČ
12 NoU
Ŕ ‘Č ynăĄBĘmĂC Éb’ĎoUmĂC MrąĎ’ĞmĲĄ : SB
ĲĄ JĂ rS
¿Ć ’Ğ My¡ĂoGhČ=lJĎmĂ SyDĂŔqĘhĂ
: hŇb
ĲĎŇ oY ëŇlĆ¿mĆ bŇx
Ł ¡ rĘ=NBĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇdČŇhĞ ll
ËČ è
Ę mĂC ql
ĳĄ mĎ‘ĞmĲĄC Myê¡ĂS
Ę lĂjĘmĂC
13 h
Ň¿ĎomS
n Ę xlČĳmĆ =’ygĄŇBĘ Mr¡Ď’Ğ=tŇ’Ć otŇ¿ oJhČmĲĄ oběS
Ě BĘ MS
ĄŔ ÉdwĂDĎ W‘ČIąČwČ
14 yh
¿Ă yĘwČ MybĂŔYĂnĘ MW
ăĎ ÉModŇ’Ĺ=lkĎŇBĘ MybĂęYĂnĘ ModÁ’ĹB
ĲĆ MW
Ć IĎÄwČ : PŇlĆ’ĲĎ rW
¡Ď ‘Ď
: ëŇĲlĎ hĎ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ BĘ dŇwĂŔDĎ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘S
Č oIąwČ dŇwĳdĂŇĎlĘ MydăĂŇbĎŇ‘Ğ Mod¡Ň’Ĺ=lkĎŇ
15 h
Ň q¡ĎdĎŇYĘC Tj
¿Ď S
Ę mĂ hŇËW
Ć ‘Ł dŇwĂędĎŇ yh
ăĂ yĘwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č dŇ¡wĂDĎ ëŇŁl¿mĘIĂwČ
16 d
Ň Cl¡yxĂ’Ğ=NBĆ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohĲywĂř ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ=l‘Č hŇ¡yĎCrYĘ=NBĆ bŇ¿’Ď oywĘ : oUĲ‘Č=lkĎŇlĘ
rykzm
.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.16
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8. 17–10. 1

hŇ¡yĎrĎW
Ę C MynĳĂhĞŁJĲ rt
¡ŇĎ yĎbŇĘ ’Ć=NBĆř ëŇlĆ¿mĆ yxĂ’ĞwĲČ bŇCTËyxĂ’Ğ=NBĆ qodŇÌYĎwĘ : ryJĲĂzĘmČ 17
Myn¿ĂhĞŁJĲ dŇ¡wĂdĎŇ yn¿ĄbŇĘ C yt
ĳŇĂ lĄjĘhČwĘ yt¡ĂŇrĄJĘhČwĘ ‘dĎŔyĎohăyĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĎbŇĘ C : rp
ĲĄŇ os 18
tŇyb
ăŇĄ lĘ rt
¡ŇČ on rS
¿Ć ’Ğ dŇo‘Ŕ=SyĆ yk
ăŇĂ hĞ dŇwĂŔDĎ rmĆ’ŇŁIăwČ
: CyĲhĎ T
ÉdbĆŇ‘ÄĆ lC’¿S
Ď tŇybĄÄlĘC : NtĲŇĎ nĎohĲyĘ rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ dŇsĆxĆŔ ÉoU‘Ă hŇąW
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĘ lC’ĳS
Ď 2
hŇê
¿Ď ’ČhĲČ wyl
ËĎ ’Ą ëŇlĆÌUĆ hČ rmĆ’ŇŁIÄwČ dŇwĳDĂ Ď=l’Ć ol¡=C’rĘqĘIĂwČ ’bĎŔyYĂ omăS
ĘC
tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉSy’Ă dŇo‘¿ spĆŇ’ĆÄhČ ëŇlĆUĆęhČ rmĆ’ŇIăŁwČ : ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č rmĆ’ŇI¿ŁwČ ’b
¡ĎŇ yYĂ 3
dŇo‘Ë ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć É’bĎŇyYĂ rmĆ’ŇŁIąwČ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ dŇsĆăxĆ oU¡‘Ă hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĘ lC’ŔS
Ď
rmĆ’ŇŁIąwČ ’Chĳ hŇŁpŇă y’Ą ëŇlĆ¡UĆ hČ ol¿=rmĆ’ŇIĲŁwČ : MyĂl
ĲĎ gŇĘ rČ hŇ¿kĄŇ nĘ Nt
¡ŇĎ nĎohylĂ NB
¿Ą 4
: rb
ĲĎŇ dĘŇ ol¿BĘ l’
¡Ą yUĂ‘Č=NBĆ ryk
¿ŇĂ mĎ tŇyB
ËĄ ’Chę=hŇeĄhĂ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć É’bĎŇyYĂ
: rb
ĲĎŇ dĘŇ oQ¿mĂ l’
¡Ą yUĂ‘Č=NBĆ ryk
¿ŇĂ mĎ tŇyB
ËĄmĂ ChxĄęuĎIĂwČ dŇwĳDĂ Ď ëŇlĆăUĆ hČ xl
¡Č S
Ę IĂwČ 5
wyn¡ĎjĎ=l‘Č lj
Ł¿ IĂwČ dŇwĂŔDĎ=l’Ć É lC’S
Ď =NBĆ Nt
ąŇĎ nĎohĲyĘ=NBĆ tŇS
Ć ŁbÄypŇĂ mĘ ’b
Ł Ň IĎwČţ 6
olÄ žrmĆ’ŇIŁwČ : ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č hŇ¿Ąh
e Ă rmĆ’ŇI¡ŁwČ tŇS
Ć ŁbŔypŇĂ mĘ ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇŁIąwČ Cxê
ĳĎ S
Ę IĂwČ 7
ìŇybĂŔ’Ď Nt
ăŇĎ nĎohĲyĘ ÉrCbŇ‘ĞB
ĲČ ÉdsĆxĆÄ ì¿ŇUĘ‘Ă hŇW
ĆÄ ‘Ĺ’ĲĆ žhŁW‘Ď yJ
ăĂ ’rĎęyêĂ=l’Č dŇwĂÁdĎŇ
=l‘Č MxĆËlĆ lkČŇ’ŇŁê¿ hŇêęĎ ’ČwĘ ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď lC’ăS
Ď hŇd¡ŇĄW
Ę =lJĎ=tŇ’ĲĆ ìŔlĘ ytăĂŇŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ
bŇlĆ¿JĆ hČ=l’Ć tŇĎ ynĂŔpĎŇ yJ
ăĂ ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č hŇămĆ rmĆ’ŇI¡ŁwČ CxêěČ S
Ę IĂwČ : dŇymĲĂêĎ yn¡ĂxĎlĘS
Ě 8
rmĆ’ŇIăŁwČ lC’¡S
Ď r‘Čn¿Č ’b
ËĎŇ yYĂ=l’Ć ëŇlĆUĆęhČ ’răĎqĘIĂwČ : ynĂomĲJĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇ¡UĄ hČ 9
: ìŇynĲĆd
ŁŇ ’Ğ=NbĆŇlĘ yêĂt
¡ŇČ nĎ otŔyBĄ=lkĎŇlĘC É lC’S
Ď lĘ hŇąĎh
y Ď rS
ĆÄ ’Ğ ž lJ
Ł wyl
ĳĎ ’Ą
hŇyĎÄhĎwĘ tŇĎ ’ŇbĄęhĄwĘ ìŇydÁĆbĎŇ‘ĞwĲČ ìŇynĆÄbĎŇC žhêĎ’Č hŇmĎÃdĎŇ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć oQă êĎdĘŇb
ăŇČ ‘ĎwĘ 10
MxĆ¡Ćl dŇym
ËĂ êĎ lk
¿ČŇ ’ŇyŁ ìŇynĆŔŁdŇ’Ğ=NBĆ ÉtS
Ć ŁbÄypŇĂ mĘC olŔkĎŇ’ĞwĲČ ÉMxĆQĆÄ ìŇynąĆd
ŁŇ ’Ğ=NbĆŇlĘ
rmĆ’ŇŁIąwČ : MydŇĲĂbĎŇ‘Ğ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ Myn¡ĂBĎ rW
ËĎ ‘Ď hŇ¿è
Ď mĂxĞ ’bĎęyYĂlĘC ynĳĂxĎlĘS
Ě =l‘Č 11
NJ
¡Ą oDŔbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć ÉëlĆUĆÄhČ ynąĂd
ŁŇ ’Ğ hŇCÁĆYČyĘ rS
ĆÄ ’Ğ ž lk
ŁŇ JĘ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć É’bĎŇyYĂ
: ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄBĘmĂ dŇ¡xČ ’ČJĘ ynĂŔxĎlĘS
Ě =l‘Č É lkĄŇ’
Ł tŇS
Ć ŁbęypŇĂ mĘC ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ
Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğ ’bĎŔyYĂ=tŇyB
ĲĄ bŇăS
Č om É lk
ŁŇ wĘ ’k
ĳĎŇ ymĂ omăS
Ę C NT
¡Ď qĎ=NBĄ tŇS
Ć Łb¿ŇypŇĂ mĘlĂwĘ 12
ëŇlĆËUĆ hČ Nx
¿Č lĘS
Ě =l‘Č yJ
ăĂ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉbS
Ą yŁ tŇS
Ć ŁbęypŇĂ mĘC : tŇS
Ć ŁbŇĲ ypŇĂ mĘlĂ 13
: wyl
ĲĎ gŇĘ rČ yê
¿ĄS
Ę xČ¡iĄ jĂ ’Ch¿wĘ lk
ĳĄŇ ’
Ł ’Chă dŇym
¡Ă êĎ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ NCn¿xĎ ëŇŁlËmĘIĂwČ NoUĳ‘Č ynăĄBĘ ëŇlĆ¡mĆ tŇmĎIĎěwČ NkĄŔ=yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂyĘwČĲ y
yw
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wyb
ąŇĂ ’Ď hŇW
ĎÄ ‘Ď žrS
Ć ’ĞJĲČ SxĎęnĎ=NBĆ NCnăxĎ=M‘Ă ű dŇsĆăxĆ =hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
ÉC’b
Ł Ä IĎwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď=l’Ć wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ=dŇyČBĘ omËxĞĲnČ lĘ dŇwÌDĂ Ď xlČÄS
Ę IĂwČ dŇsĆxĆŔ ÉydĂŇUĎ‘Ă
NCnăxĎ=l’Ć NoUÁ‘Č=ynĲĄbŇĘ yrĄÄW
Ď žCrmĘ’ŇIĲŁwČ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ ZrĆ’¡Ć dŇwĂŔdĎŇ ydăŇĄbŇĘ ‘Č
Mym
ĳĂ xĞĲnČ mĘ ì¡ŇlĘ xl
¿Č S
Ď =yJĲĂ ìŇynĆŔy‘ĄBĘ ÉìybÄĂ ’Ď=tŇ’Ć dŇąwĂDĎ dŇBĄÄkČŇmĘhĲČ MhĆęynĄdĲŁŇ ’Ğ
dŇËwĂDĎ xl
¿Č S
Ď HkĎŔpŇĘ hĎlĘC Hl
ăĎ GĘrČlĘC Éry‘ĂhĎ=tŇ’Ć roqąxĞ rCbÂ‘ĞB
ĲČ ’olhĞţ
yY
ăĂ xĞ=tŇ’Ć ÉxQČgČŇyĘwČ dŇwĂędĎŇ ydăŇĄbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć NCnÁxĎ xuÄČ IĂwČ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć
CdŇąGĂ IČwČ : MxĲĄQĘS
Č yĘwĲČ Mh
ĳĆ ytŇĄ otŇĲ S
Ę dŇ‘ăČ yYĂ¡xĄ BČ Mh
ËĆ ywĄdĘŇmČ=tŇ’Ć tŇrÌ
Ł kŇĘ IĂwČ MnĎŔqĎzĘ
rmĆ’ŇŁIąwČ dŇŁ’ĳmĘ Mym
ăĂ lĎkŇĘ nĂ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cy¿hĎ=yJĲĂ MtŔĎ ’ŇrĎqĘlĂ xl
ăČ S
Ę IĂwČ ÉdwĂdĎŇlĘ
NoUŔ‘Č ynăĄBĘ ÉC’rĘIĂwČ : MêĲĆbŇĘ S
Č wĘ Mk
¡ĆŇ nĘqČzĘ xU
¿Č YČyĘ=dŇ‘Č oxŔrĄybĲŇĂ CbăŇS
Ę ÉëlĆUĆÄhČ
=tŇyB
ĲĄ MrČÄ’Ğ=tŇ’Ć žCrJĘW
Ę IĂwČ NoUÃ‘Č=ynĲĄbŇĘ CxălĘS
Ę IĂwČ dŇwĳdĂŇĎBĘ CS
¡ ’ĞbŇĘ nĂ yJ
¿Ă
ÉhkĎŇ‘ĞmĲČ ëŇlĆąmĆ =tŇ’ĆwĘ ylĂŔgŇĘ rČ ÉPlĆ’ĆÄ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć ’bĎęoY MrăČ’Ğ=tŇ’ĆwĘ bŇoxÁrĘ
ÉxlČS
Ę IĂwČ dŇwĳDĂ Ď ‘m
¡Č S
Ę IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇlĆ¡’Ć rW
¿Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę bŇoTŔ Sy’
ăĂ wĘ Sy’ĂŔ PŇlĆă’Ć
CkŇ¿ rĘ‘ČIĲČwČ NoUŔ‘Č ynăĄBĘ ÉC’YĘIĲĄwČ : MyrĲĂB
Ł GĂhČ ’b
¡ĎŇ ~ĎhČ=lJĎ tŇ¿’Ą wĘ bŇ’ĎŔoy=tŇ’Ć
hŇkĎŔ‘ĞmĲČC bŇoTă=Sy’ĲĂwĘ ÉboxrĘC ’b
ąĎŇ oY MrČÄ’ĞwĲČ r‘Čè
ĳĎ hČ xtŇČ ăjĆ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ
Myn¡ĂjĎmĂ hŇmĎŔxĎlĘUĂhČ ynăĄjĘ ÉwylĎ’Ą hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎ=yJĂ bŇ’Ďęoy ’rĘIăČwČ : hŇdŇĲĆv
Ď BČ MD¡ĎbČŇlĘ
: MrĲĎ’Ğ tŇ’Ňr¿ČqĘlĂ ëŇr¡
Ł ‘ĞIĲČwĲČ l’ŔrV
Ę ybř yrăĄCxBĘ É lJ
Ł mĂ rxČębŇĘ IĂwČ roxĳ’ĎmĲĄC
: NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ tŇ’Ňr¡ČqĘlĂ ëŇŁrě‘ĞIĲČwĲČ wyx
ĳĂ ’Ď yS
ăČ bŇĘ ’Č dŇy¡ČBĘ NtěČ nĎ M‘ĎŔhĎ rtŇĆ ăyĆ Ét’ĄwĘ
ÉNoU‘Č ynąĄBĘ=M’ĂwĘ hŇ‘ĳĎCSylĲĂ yQ
¡Ă hŇtŇĎ ¿yĂhĎwĘ yeĂUĆŔmĂ ÉMrĎ’Ğ qząČxĹêĲĆ=M’Ă rmĆ’ŇŁIęwČ
CnUĄŔ‘Č=dŇ‘ČBĘ ÉqEČxČtŇĘ nĂwĘ qząČxĞ : ëŇĲlĎ ‘ČyS
¿Ă ohlĘ yê¡ĂkŇĘ lČhĲĎwĘ ìŔUĘmĂ CqăzĘxĹyĲĆ
ÉM‘ĎhĎwĘ bŇ’Ďęoy SG
ăČIĂwČ : wynĲĎy‘ĄBĘ bŇoF¡hČ hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ hoĎŔhywĲČ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ yrăĄ‘Ď dŇ‘¡ČbŇĘ C
sn
ăĎ=yJĂ ÉC’rĎ NoUą‘Č ynĄÄbŇĘ C : wynĲĎjĎmĂ Csn
¡ĚIĎwČ MrĳĎ’ĞB
ĲČ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ oUŔ‘Ă rS
ăĆ ’Ğ
ynăĄBĘ É l‘ČmĄ bŇ’Ďęoy bŇS
Ď ăIĎwČ ry‘ĳĂhĎ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ yS
ČŔ ybŇĂ ’Ğ ynăĄjĘmĂ ÉCsnĚÄIĎwČ MrĎŔ’Ğ
CpŇ¡ sĘ’ĲĎIĄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄpŇĘ lĂ PŇ¡GČnĂ yJ
¿Ă MrĎŔ’Ğ ’rĘIăČwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ NoUŔ‘Č
rhĎŔeĎhČ rbĆŇ‘ăĄmĄ ÉrS
Ć ’Ğ ÉMrĎ’Ğ=tŇ’Ć ’Y
ąĄ ŁIwČ rzĆ‘ęĆ dĘŇdČŇhĞ xl
ăČ S
Ę IĂwČ : dŇxČyĲĎ
dŇwĂędĎŇlĘ dŇGăČIĚwČ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ rzĆ‘¡ĆdĘŇdČŇhĞ ’b
¿ĎŇ YĘ=rW
Č ëŇËbČŇ oSwĘ Ml
ĳĎ yxĄ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ
CkąŇrĘ‘ČIĲČwČ hŇmĎ’ŇĳĎlxĄ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć rb
Ł ăŇ ‘ĞIĲČwČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć PŇŁsą’ĹIĲĆwČ
Mr’
.’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk l’ĄrĎW
Ę yĂ ’"sb ,yrq l’ĄrĎW
Ę yĂ ,bytk l’ĄrĎW
Ę yĂbĘ v.9
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10. 18–11. 13

ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄjĘmĂ ÈMrĎ’Ğ snĎăIĎwČ : oUĲ‘Ă Cm¡xĞĲQĎ IĲĂwČ dŇwĂŔDĎ tŇ’ŇrăČqĘlĂ ÉMrĎ’Ğ 18
MyS
ĳĂ rĎjĲĎ PŇlĆ¡’Ć My‘¿ĂBĎrĘ’ČwĘ bŇkĆŇrĆŔ Éto’mĄ ‘b
ąČŇ S
Ę MrĎę’ĞmĲĄ dŇwĂÁDĎ gŇr
Ł Ä hĞIĲČwČ
MykÁĂ lĎUĘhČ=lkĲĎŇ C’ÄrĘIĂwČ : MS
ĲĎ tŇmĎ¿IĎwČ hŇ¡JĎ hĂ o’ËbĎŇYĘ=rW
Č ëŇÌbČŇ oS tŇ’ĄÄwĘ 19
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Cml
¿Ă S
Ę IČwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄpŇĘ lĂ ÉCpŇGĘnĂ yJ
ąĂ rzĆ‘ęĆ dĘŇdČŇhĞ ydăŇĄbŇĘ ‘Č
: NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć dŇo‘¡ ‘ČyS
¿Ă ohlĘ MrĎŔ’Ğ C’ărĘIĲĂwČ MCdŇĳbŇĘ ‘ČIĲČwČ
dŇwĂÃDĎ xl
ăČ S
Ę IĂwČ MykęĂ ’ŇlĘUČhČ tŇ’ŇăYĄ ű tŇ‘ăĄlĘ hŇnĎÁè
Ď hČ tŇbČÄCStŇĘ lĂ žyhĂyĘwČ
’y
ynăĄBĘ=tŇ’Ć ÉCtŇxÄĂ S
Ę IČwČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ oUÁ‘Ă wydĎÄbĎŇ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ žb’Ďoy=tŇ’Ć
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ bŇ¿S
Ą oy dŇ¡wĂdĎŇwĘ hŇĳBĎ rČ=l‘Č CrY
¡ĚIĎwČ NoUŔ‘Č
gŇG
ăČ=l‘Č ÉëQĄhČtŇĘ IĂwČ ÉobŇJĎS
Ę mĂ l‘ąČmĄ dŇwĂÁDĎ MqĎIĎÄwČ bŇrĆ‘ęĆ hĎ tŇ‘ăĄlĘ ű yh
ăĂ yĘwČ
2
hŇ¡’Ć rĘmČ tŇ¿bČŇ oT hŇè
ĎŔ ’ĂăhĎ wĘ gŇG
ĳĎhČ l‘ăČmĄ tŇYĆ¡xĆ r
Ł hŇËè
Ď ’Ă ’rĘI¿ČwČ ëŇlĆUĆŔhČ=tŇyB
ĲĄ
‘bČŇăS
Ć =tŇBČ Ét’ŇzŁ=’olhĞ rmĆ’ŇŁIęwČ hŇĳè
Ď ’ĂĲlĎ Sr¡
Ł dĘŇIĂwČ dŇwĂŔDĎ xl
ăČ S
Ę IĂwČ : dŇŁ’ĲmĘ 3
hĎxĆęuĎIĂwČ MykÁĂ ’ĎlĘmČ dŇwĂÄDĎ žxlČS
Ę IĂwČ : yêĲĂxĂhĲČ hŇ¿IĎrĂC’Ĳ tŇS
Ć ¡’Ą M‘ĎŔylĂ’Ĺ=tŇBČ 4
bŇS
Ďê
¡Ď wČ Ht
ĳŇĎ ’ĎmĘFĚmĂ tŇS
Ć D¡ĆqČtŇĘ mĂ ’yh
¿Ă wĘ HUĎę‘Ă bŇăJČ S
Ę IĂwČ ÉwylĎ’Ą ’obąŇêĎwČ
hŇr¿ĎhĎ rmĆ’ŇŁê¡wČ dŇwĂŔdĎŇlĘ dŇăGĄêČwČ ÉxlČS
Ę êĂwČ hŇĳè
Ď ’ĂhĲĎ rhČê
¡Č wČ : HtĲŇĎ yBĄ=l’Ć 5
xl
¿Č S
Ę IĂwČ yê
ĳĂ xĂhĲČ hŇ¡IĎrĂC’Ĳ=tŇ’Ć ylČŔ’Ą xl
ăČ S
Ę bŇ’ĎŔoy=l’Ć ÉdwĂDĎ xl
ąČ S
Ę IĂwČ : ykŇĂ nĲŁ’Ď 6
MoląS
Ę lĂ dŇwĂęDĎ l’
ăČ S
Ę IĂwČ wyl
ĳĎ ’Ą hŇ¡IĎrĂC’Ĳ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : dŇwĲĂDĎ=l’Ć hŇ¡IĎrĂC’Ĳ=tŇ’Ć bŇË’Ď oy 7
hŇIĎęrĂC’ălĘ ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇmĲĎxĎlĘUĂhČ Mol¡S
Ę lĂwĘ M‘ĎŔhĎ MolăS
Ę lĂwĘ Éb’Ďoy 8
wyr¡ĎxĞ’ĲČ ’Y
¿Ą êĄwČ ëŇlĆUĆŔhČ tŇyB
ăĄ mĂ ÉhIĎrĂC’Ĳ ’Y
ąĄ IĄwČ ìŇyl
ĳĆ gŇĘ rČ Zx
ăČ rĘC ì¡ŇtŇĘ yb
ĲĄŇ lĘ dŇr¿Ą
ydăŇĄbŇĘ ‘Č=lJĎ tŇ¡’Ą ëŇlĆUĆŔhČ tŇyB
ăĄ xtŇČ jĆť hŇIĎęrĂC’Ĳ bŇăJČ S
Ę IĂwČ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇ¿’Č W
Ę mČ 9
hŇ¡IĎrĂC’Ĳ dŇr¿ČyĎ=âlĲ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉdwĂdĎŇlĘ CdŇąGĂ IČwČ : otŇĲ yBĄ=l’Ć dŇr¡ČyĎ âl¿wĘ wynĳĎd
ŁŇ ’Ğ 10
‘ČCD¡mČ ’bĎŔ hŇê
ăĎ ’Č ÉërĆDÄĆmĂ ’oląhĞ hŇIĎęrĂC’Ĳ=l’Ć dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ otŇĳ yBĄ=l’Ć
l’ĄÄrĎW
Ę yĂwĘ Nor’ĎhĲĎţ dŇwĂęDĎ=l’Ć hŇIĎÁrĂC’Ĳ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ìŇtĲŇĆ yBĄ=l’Ć êĎdĘŇr¿ČyĎ=âlĲ 11
ÉhdŇĆv
Ď hČ ynąĄjĘ=l‘Č ynÄĂ ŁdŇ’Ğ ydąŇĄbŇĘ ‘ČwĘ bŇ’ĎÁoy ynÄĂ ŁdŇ’ŇwĲČ tŇoJęiĚBČ Myb
ăŇĂ S
Ę yĲŁ hŇdĎÁChywĲĂ
yê
ĳĂ S
Ę ’Ă=M‘Ă bŇăJČ S
Ę lĂwĘ tŇoê¡S
Ę lĂwĘ lk
ŁŇ¿ ’ĹĲlĆ yt
ËŇĂ yBĄ=l’Ć ’obÌŇ’Ď ynÂ’
Ă Ğ wĲČ MynĂŔx
Ł
dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ=M’ĲĂ ìŇS
ĆŔ pŇĘ nČ yx
ăĄ wĘ ÉìIÄĆxČ 12
hŇÌĎrĂC’
I Ĳ bŇS
Ć IÄĄwČ OĎĳxĆ QĘS
Č ’Ğ rx
ăĎ mĎC MoI¡hČ=MGČ hŇËĆB
z Ď bŇ¿S
Ą hŇIĎęrĂC’Ĳ=l’Ć
wynËĎpĎŇlĘ lkČŇ’ŇŁIÌwČ dŇwĂędĎŇ olă=’rĎqĘIĂwČ : tŇrĲĎxĽUĲĎmĲĂC ’Ch¡hČ MoI¿BČ MĂl
ËČ S
Ď CrĲybŇĂ 13
tVyw
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wynĎŔŁdŇ’Ğ ydăŇĄbŇĘ ‘Č=M‘Ă ÉobŇJĎS
Ę mĂBĘ bŇąJČ S
Ę lĂ bŇrĆ‘ęĆ bĎŇ ’Y
ăĄ IĄwČ ChrĳĄJĘS
Č yĘwĲČ êĘS
Ę ¡ĄwČ
I
14 b
Ň ĳ’Ď oy=l’Ć rpĆŇ¡sĄ dŇËwĂDĎ bŇŁê¿kŇĘ IĂwČ rqĆŁBŔbČŇ yh
ăĂ yĘwČ : dŇrĲĎyĎ âl¿ otŇ¡ yBĄ=l’ĆwĘ
15 h
Ň IĎęrĂC’Ĳ=tŇ’Ć CbăŇhĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rpĆŇ¡iĄ BČ bŇŁê¿kŇĘ IĂwČ : hŇIĲĎrĂC’Ĳ dŇy¿ČBĘ xl
¡Č S
Ę IĂwČ
: tŇmĲĄwĎ hŇ¿JĎ nĂwĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČmĄ Mê
¿ĆbŇĘ S
Č wĘ hŇqĎŔzĎxĞhĲČ ÉhmĎxĎlĘUĂhČ ynąĄjĘ É lCm=l’Ć
16 h
Ň IĎŔrĂC’ă=tŇ’Ć ÉNêĄIĂwČ ry‘ĳĂhĎ=l’Ć bŇ¡’Ď oy rom¿S
Ę BĂ yhěĂ yĘwČ
17 Éry‘Ăh
Ď yS
ąĄ nĘ’Č C’ÁYĘIÄĄwČ : MS
ĲĎ lyĂx¡Č=yS
Ą nĘ’Č yJ
¿Ă ‘dČŔyĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMoqUĎhČ=l’Ć
hŇ¿IĎrĂC’Ĳ MG
¡Č tŇmĎIĎěwČ dŇwĳdĂŇĎ ydăŇĄbŇĘ ‘ČmĲĄ M‘¡ĎhĎ=NmĂ lj
Ł¿ IĂwČ bŇ’ĎŔoy=tŇ’Ć CmăxĞĲQĎ IĂwČ
18 : h
Ň mĲĎxĎlĘUĂhČ yr¡ĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’Ć dŇwĂŔdĎŇlĘ dŇăGĄIČwČ bŇĳ’Ď oy xl
¡Č S
Ę IĂwČ : yêĲĂxĂhĲČ
19 h
Ňm
¡Ď xĎlĘUĂhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ=lJĎ tŇË’Ą ìętŇĘ oQĲkČŇJĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ëŇ¡’Ď lĘUČhČ=tŇ’Ć wY
¿Č yĘwČ
20 ì
Ŕ lĘ rm
ăČ ’ĎwĘ ëŇlĆUĆŔhČ tŇm
ăČ xĞ ÉhlĆ‘ĞêĲČ=M’ĲĂ hŇyĎęhĎwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ=l’Ć rB
¿Ą dČŇlĘ
Cr¡yŁ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą MêŔĆ ‘ĘdČŇyĘ ’olăhĞ Mx
ĳĄ QĎhĂlĘ ry‘¡ĂhĎ=l’Ć Mê
¿ĆS
Ę GČnĂ ‘ČCDËmČ
21 h
Ňè
ĎÃ ’Ă=’olĲhĞ tŇS
Ć BĆęrĚyĘ=NBĆ ëŇlĆămĆ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć hŇJÂĎ hĂ=ymĲĂ : hŇmĲĎoxhČ l‘¿ČmĄ
hŇUĎ¿Ďl ZbĄŔtŇĄ BĘ tŇmĎăIĎwČ ÉhmĎoxhĲČ l‘ąČmĄ bŇkĆŇrĆÁ xlČjĆÄ žwylĎ‘Ď hŇkĎŇyl
ăĂ S
Ę hĂ
22 ë
Ň lĆ¡ĄwČ
I : tŇmĲĄ yê¡ĂxĂhĲČ hŇ¿IĎrĂC’Ĳ ìËŇDĘbŇĘ ‘Č MGČę êŔĎ rĘmČă’Ď wĘ hŇĳmĎ oxhĲČ=l’Ć Mê
¡ĆS
Ę GČnĂ
23 rm
Ć ’ŇŁIąwČ : bŇ’ĲĎoy ox¡lĎS
Ę rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą dŇwĂŔdĎŇlĘ dŇăGĄIČwČ É’ŁbŇIĎwČ ëŇĳ’Ď lĘUČhČ
hŇdĳŇĆv
Ď hČ Cnyl
¡Ą ’Ą C’¿YĘIĲĄwČ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉCnylĄÄ‘Ď CrąbŇĘ gĲĎŇ=yJĂ dŇwĂŔDĎ=l’Ć Éë’ĎlĘUČhČ
24 Éìd
ÄĆbĎŇ‘Ğ=l’Ć My’rąřwmh w’řrÄyw : r‘Čè
ĲĎ hČ xtŇČ ¿jĆ =dŇ‘Č Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ hŇ¿Ćh
y Ę eĲĂwČ
yê¡ĂxĂhĲČ hŇ¿IĎrĂC’Ĳ ìËŇDĘbŇĘ ‘Č MgČęwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ ydăŇĄbŇĘ ‘ČmĲĄ CtŇCm¡IĎwČ hŇmĎŔoxhČ l‘ăČmĄ
25 =l’
Ć rm
ąČ ’ŇŁtŇ=hŇŁJĲ ëŇ’ĎęlĘUČhČ=l’Ć dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: tŇmĲĄ
lk
ăČŇ ’Ňê
Ł hŇ¡Ćk
z ĎŇ wĘ hŇŁz¿kĎŇ=yJĲĂ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć ÉìynĆÄy‘ĄBĘ ‘rąČyĄ=l’Č Éb’Ďoy
26 É‘m
ČS
Ę êĂwČ : ChqĲĄEĘxČwĘ Hs
¡Ď rĘhĎwĘ ry‘ËĂhĎ=l’Ć ìÌŇêĘmĘxČlĘmĂ qzĄÄxĞhĲČ bŇrĆx
ĳĎhĆ
27 rb
Ł ăŇ ‘ĞIĲČwČ : Hl
ĲĎ ‘ĘBČ=l‘Č dŇŁj¡sĘêĂwČ HS
ĳĎ y’Ă hŇăIĎrĂC’Ĳ tŇ¡mĄ =yJĂ hŇIĎŔrĂC’Ĳ tŇS
Ć ă’Ą
ol¡ dŇlĆê
¿ĄwČ hŇè
ĎŔ ’ĂlĘ olă=yhĂêĘwČ ÉotŇyBĄ=l’Ć Hp
ąĎŇ sĘ’ČIĲČwČ dŇwĂÁDĎ xlČÄS
Ę IĂwČ lbĆŇ’ĄęhĎ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ dŇ¡wĂdĎŇ hŇ¿W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ rb
ËĎŇ DĎhČ ‘rČIÌĄwČ NB
ĳĄ
by yn
ăĄS
Ę Éol rmĆ’ŇIŁąwČ wylĎę’Ą ’b
Ł ăŇ IĎwČ dŇwĳDĂ Ď=l’Ć Nt
¡ŇĎ nĎ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ xl
ÌČ S
Ę IĂwČ
2 h
Ň ËĎh
y Ď ryS
Ăę ‘ĎlĘ : S’ŇrĲĎ dŇ¿xĎ ’ĆwĘ ryS
¡Ă ‘Ď dŇ¿xĎ ’Ć tŇxĎŔ’Ć ry‘ăĂBĘ ÉCyhĎ MyS
Ăę nĎ’Ğ
N’Y
’"sb ,yrq MyrĂoUhČ ,bytk My’ĂrĘoUhČ v.24

.yrqw bytk CrIŁwČ ’"sb ,yrq CrIŁwČ ,bytk C’rĘIŁwČ v.24 .’y
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk MyrĂoUhČ
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12. 3–16

tŇąxČ ’Č hŇW
ĎÄ bŇĘ JĂ=M’Ă žyJĂ lJ
Ł ę =Ny’ĲĄ SrăĎlĎwĘ : dŇ’
Ł Ĳ mĘ hŇ¿BĄ rĘhČ rq¡ĎbĎŇC N’ŇY
Ł¿
oêÄjĂmĂ wDĳĎxĘyČ wyn¡ĎBĎ=M‘ĂwĘ oUË‘Ă lD¿ČgŇĘ êĂwČ hĎIěĆxČyĘwČ hŇnĎŔqĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉheĎTČqĘ
’b
Ł Ň ăIĎwČ : tŇb
ĲČŇ JĘ ol¡=yhĂêĘwČ bŇJĎŔS
Ę tŇĂ oqăyxĄbŇĘ C ÉhêĆS
Ę tŇĂ osąJ
Ł mĂC lkČÁ’ŇŁtŇ
tŇoWě‘Ğl
ĲČ orŔqĎBĘmĂC Éon’Ň~
Ł mĂ tŇxČqąČlĎ lm
Ł ę xĘIČwČ ůryS
Ă ‘ĎhĲĆ Sy’
ăĂ lĘ ÈëlĆhĄ
Sy’
¡Ă lĎ hĎW
ĆŔ ‘ĞIĲČwĲČ S’ŇrĎŔhĎ Sy’
ăĂ hĎ ÉtW
Č bŇĘ JĂ=tŇ’Ć xuęČ IĂwČ olĳ=’BĎhČ xČr¡Ą’
Ł lĎ
hoĎěhyĘ=yxČ NtŔĎ nĎ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ dŇŁ’ĳmĘ Sy’
¡Ă BĎ dŇËwĂDĎ PŇ¿’Č =rxČIĲĂwČ : wyl
ĲĎ ’Ą ’B
¿Ď hČ
MyĂêĳĎ‘ĘBČrĘ’Č MQ
ăĄ S
Č yĘ hŇ¡W
Ď bŇĘ JĂhČ=tŇ’ĆwĘ : tŇ’ŇŁzĲ hŇ¿W
Ć ‘ŁhĲĎ Sy’
¡Ă hĎ tŇwĆmĎŔ=NbĆŇ yJ
ăĂ
: lmĲĎxĎ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ l‘¡ČwĘ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć ÉhW
Ď ‘Ď rS
ąĆ ’Ğ bŇqĆ‘ęĄ
yh
ăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmÄČ ’Ď=hŇJ
Ł řĲ Sy’
ĳĂ hĎ hŇê
ăĎ ’Č dŇ¡wĂDĎ=l’Ć Nt
ËŇĎ nĎ rmĆ’ŇŁIÌwČ
dŇI¿ČmĂ ìŇyê¡ĂlĘ~ČhĂ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č ÉëlĆmĆÄlĘ ìŇyê
ąĂ xĘS
Č mĘ ykÂĂ nŁ’ĲĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ
ìŇqĆŔyxĄBĘ ÉìynĆÄŁdŇ’Ğ yS
ąĄ nĘ=tŇ’ĆwĘ ìŇynĆęŁdŇ’Ğ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ìÁlĘ hŇnÄĎ êĘ’ĆwĲĎ : lC’ĲS
Ď
ì¡ŇQĘ hŇpĎŇs
¿Ă ’
Ł wĘ T‘ĎŔmĘ=M’ÄĂ wĘ hŇdĳŇĎChywĲĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć ìŔlĘ hŇăĎê
n Ę ’ĆwĲĎ
ůwnřy‘b È‘rČhĎ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ hoĎęhyĘ rb
ăČŇ DĘ=tŇ’Ć ű tĎyzăĂBĎ ‘ČCDÁmČ : hŇeĎhĲĄkĎŇwĘ hŇeĎ¿hĄ JĎ
hŇĳè
Ď ’ĂlĘ ì¡ŇQĘ êĎxĘq¿ČlĎ oêŔS
Ę ’Ă=tŇ’ĆÄwĘ bŇrĆxĆŔbČŇ tŇĎ yJ
ăĂ hĂ ÉyêĂxĂhĲČ hŇąĎrĂC’
I Ĳ tŇă’Ą
ì¡ŇtŇĘ yB
ĲĄ mĂ bŇrĆx
ËĆ rCs¿tŇĎ =âlĲ hŇêęĎ ‘ČwĘ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ bŇrĆx
¡ĆBĘ êĎgŇĘ rČŔhĎ otŇă ’
Ł wĘ
tŇoy¿hĘlĲĂ yêŔĂ xĂhĲČ hŇăIĎrĂC’Ĳ ÉtS
Ć ’ĄÄ=tŇ’Ć xuęČ êĂwČ ynĂtŔĎ zĂbŇĘ yJ
ăĂ bŇqĆ‘Ąť Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č
ìŇyl
ąĆ ‘Ď MyqÄĂ mĄ žynĂnĘhĂ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇJ
Łă
: hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ì¡ŇlĘ
ÉbkČŇS
Ď wĘ ìŇy‘ĳĆrĄlĘ yê¡ĂtŇČ ĲnĎ wĘ ìŇynĆŔy‘ĄlĘ ÉìyS
ĆÄ nĎ=tŇ’Ć yê
ąĂ xĘqČĲlĎ wĘ ìŇtŔĆ yBĄmĂ Éh‘ĎrĎ
ynęĂ ’ĞwĲČ rtŇĆĳiĎ bČŇ tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď hŇê
¡Ď ’Č yJ
¿Ă : tŇ’ŇEĲŁ hČ SmĆ¿è
Ć hČ yn¡Ąy‘ĄlĘ ìŇyS
ĆŔ nĎ=M‘Ă
: SmĆè
ĲĎ hČ dŇgĆŇ¿nĆwĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lJĎ dŇgĆŇ¿nĆ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć ÉhW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ
hoĳĎhyl
ĲČ ytŇĂ ’Ň¡TĎ xĎ NtŔĎ nĎ=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇŁIąwČ
: tŇCmĲtŇĎ âl¿ ì¡ŇtŇĘ ’ŇFĲĎxČ ryb
¿ŇĂ ‘ĹhĲĆ hoËĎhyĘ=MGČ dŇwĂęDĎ=l’Ć NtÁĎ nĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
dŇoQ¿IĂhČ NB
ËĄ hČ MGČę hŇĳĆh
E Č rb
¡ĎŇ DĎBČ hoĎŔhyĘ yb
ăŇĄ yĘ’
Ł Ĳ =tŇ’Ć ÉêĎYĘ’ÄČ nĂ Z’
ąĄ nĂ=yJĲĂ spĆŇ’Ćę
rS
ĆÄ ’Ğ dŇlĆIÁĆhČ=tŇ’Ć hoĎęhyĘ PŇŁGăIĂwČ otŇĳ yBĄ=l’Ć Nt
¡ŇĎ nĎ ëŇlĆ¿ĄwČ
I : tŇCmĲyĎ tŇom¿ ì¡ŇlĘ
Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=tŇ’Ć dŇËwĂDĎ Su¿ĄbČŇyĘwČ : SnĲČ’ĎIĲĄwČ dŇ¡wĂdĎŇlĘ hŇËĎrĂC’
I Ĳ =tŇS
Ć ’ĲĄ hŇdÌŇĎlĘyĲĎ
d‘b
’"sb ,w"Td Nkw yrq ynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.9 .T"dw z"d Nkw qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.7 .by
.yrqw bytk ynĎy‘ĄBĘ dxbw ,‘"tw d"dx Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ tYqmb ,b"yd Nkw yrqw wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ
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ynąĄqĘzĂ CmqĚÁIĎwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ bŇ¿kČŇ S
Ď wĘ N¡ĎlwĘ ’b
¿ĎŇ C MoYŔ ÉdwĂDĎ MYĎąĎwČ
I r‘ČeĳĎhČ dŇ‘ăČBĘ
: MxĆĲlĎ Mê
¡Ď ’Ă ’r¿ĎbĎŇ=âlĲwĘ hŇbĎŔ’Ď âlăwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ om¡yqĂhĞĲlČ wylĎŔ‘Ď ÉotŇybĄŇ
ű olă dŇyG¿ĂhČlĘ dŇwĂÁdĎŇ ydÄĄbŇĘ ‘Č žC’rĘIĲĂwČ dŇlĆĳĎh
I Č tŇmĎăIĎwČ y‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ MoI¿BČ yh
ËĂ yĘwČ
ÉwylĎ’Ą CnrĘB
ąČ DĂ yxČę dŇlĆIÁĆhČ tŇoyÄhĘbŇĂ žheĄhĂ ÉCrmĘ’ĲĎ yJ
ąĂ dŇlĆIęĆhČ tŇămĄ =yJĂ
: hŇ‘ĲĎrĎ hŇ¿W
Ď ‘ĎwĘ dŇlĆ¡Ćh
I Č tŇ¿mĄ wyl
ËĎ ’Ą rm
¿Č ’ŇnŁ ëŇy’ĄÄwĘ CnlĄŔoqBĘ ‘m
ăČ S
Ď =âlĲwĘ
rmĆ’ŇŁIÄwČ dŇlĆĳĎh
I Č tŇămĄ yJ
ăĂ dŇ¡wĂDĎ NbĆŇ¿IĎwČ MyS
ĂŔ xĞĲlČ tŇĘ mĲĂ ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ yJ
ąĂ dŇwĂęDĎ ’rĘIăČwČ
ZrĆ’ÁĎ hĎmĲĄ dŇwĂÄDĎ žMqĎIĎwČ : tŇmĲĄ CrmĘ’ŇI¿ŁwČ dŇlĆ¡Ćh
I Č tŇ¿mĄ hĞ wydËŇĎbĎŇ‘Ğ=l’Ć dŇwÌDĂ Ď
É’ŁbŇIĎwČ Cxê
ĳĎ S
Ę IĂwČ ho¡ĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ otŇŁlmĘW
Ă ÉPQĄxČyĘwČ ëŇsĆIĎęwČ Zx
ăČ rĘIĂwČ
wylĎŔ’Ą ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ CrąmĘ’ŇIĲŁwČ : lkĲČŇ’ŇIŁwČ MxĆ¡Ćl olË CmyW
¿Ă IĎwČ l’ČěS
Ę IĂwČ otŔyBĄ=l’Ć
OĘbŇĘ êŔĄ wČ êĎmĘăYČ ÉyxČ dŇlĆąĆh
I Č rCbÂ‘ĞB
ĲČ hŇtŇĎ yW
ĳĂ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č rb
¿ĎŇ DĎhČ=hŇmĲĎ
yxČŔ dŇlĆăĆh
I Č Édo‘BĘ rmĆ’ŇŁIěwČ : MxĆĲlĎ lkČŇ’ŇŁê¿wČ êĎmĘq¡Č dŇlĆIŔĆhČ tŇămĄ ÉrS
Ć ’ĞkĲČŇwĘ
ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : dŇlĆIĲĎhČ yx
¿Č wĘ ho¡ĎhyĘ ynn¿řxy ‘ČdŔĄoy ym
ăĂ ÉyêĂrĘmČÄ’Ď yJ
ąĂ hŇĳĆJbŇĘ ’ĆwĲĎ yêĂmĘ¡YČ
’Ch¡wĘ wylĎŔ’Ą ëŇăĄlh
Ł ÉynĂ’Ğ dŇo‘ĳ ob¡ŇyS
Ă hĞĲlČ lk
¿ČŇ C’hČ MYĎŔ ynăĂ’Ğ ÉhEĆ hŇUĎąĎl tŇmĄę
hĎyl
¡Ć ’Ą ’b
Ł ¿Ň IĎwČ oêŔS
Ę ’Ă ‘bČŇăS
Ć =tŇBČ tŇ’Ąť dŇwĂęDĎ Mx
ăĄ nČyĘwČ : yl
ĲĎ ’Ą bŇCS
¿ yĎ=âlĲ
: obŇĲ hĄ’Ğ ho¡ĎhywĲČ hŇŁmŔŁlS
Ę ÉomS
Ę =tŇ’Ć ’rąĎqĘIĂřwČ NBĄę dŇlĆê
ăĄwČ HU
ĳĎ ‘Ă bŇăJČ S
Ę IĂwČ
: hoĲĎhyĘ rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ HyĳĎdĘŇydăĂŇyĘ om¡S
Ę =tŇ’Ć ’r¿ĎqĘIĂwČ ’ybĂŔeĎhČ Nt
ăŇĎ nĎ ÉdyČBĘ xlČęS
Ę IĂwČ
ry‘¿Ă=tŇ’Ć dŇŁJ¡lĘIĂwČ NoUĳ‘Č ynăĄBĘ tŇ¡BČ rČBĘ bŇ’ĎŔoy MxĆăĎQIĂwČ
yêĂmĘăxČ lĘnĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ dŇwĳDĂ Ď=l’Ć Myk
¡ŇĂ ’ĎlĘmČ bŇË’Ď oy xl
¿Č S
Ę IĂwČ : hŇkĲĎŇClUĘhČ
M‘ĎŔhĎ rtŇĆ ăyĆ=tŇ’Ć ÉPs
Ł ’Ĺ hŇêęĎ ‘ČwĘ : MyĂUĲĎhČ ry‘¿Ă=tŇ’Ć yêĂdĘŇk
¡ŇČ lĎ=MGČ hŇBĎŔrČbŇĘ
ym
¡Ă S
Ę ’r¿ĎqĘnĂwĘ ry‘ŔĂ hĎ=tŇ’Ć ÉynĂ’Ğ dŇŁJąlĘ’Ć=NjĆ HdĳŇĎkŇĘ lĎwĘ ry‘¡ĂhĎ=l‘Č hŇ¿Ąx
n Ğ wĲČ
HB
¡Ď MxĆ¿ĎQIĂwČ hŇtŇĎ ĳBĎ rČ ëŇlĆăĄwČ
I M‘¡ĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć dŇËwĂDĎ PŇŁs¿’ĹIĲĆwČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď
rJ
ąČJĂ HlĎÄqĎS
Ę mĂC oSÁ’Ňr
Ł l‘ÄČ mĄ žMJĎlĘmČ=tŇrĆTĲĆ‘Ğ=tŇ’Ć xuăČIĂwČ : HdŇĲĎJĘlĘIĂwĲČ
’yY
¡Ă oh ry‘ËĂhĎ ll
¿Č S
Ę C dŇwĳDĂ Ď S’Ňră
Ł =l‘Č yh
¡Ă êĘwČ hŇrĎŔqĎyĘ NbĆŇă’Ć wĘ ÉbhĎzĎ
hŇrĎgĄŇUĘBČţ MW
Ć ăIĎwČ ’yYęĂ oh HBĎÁ=rS
Ć ’Ğ M‘ÄĎ hĎ=tŇ’ĆwĘ : dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿BĄ rĘhČ
Nk
ăĄŇ wĘ NkŔlřmb ÉMtŇĎ o’ ryb
ąŇĂ ‘ĹhĲĆwĘ lzĆęrĘBČhČ tŇră
Ł zĘgŇĘ mČbŇĘ C lzĆÁrĘBČhČ yYĄÄrĂxĞb
ĲČŇ C
hV‘y
’rĎqĘêĂwČ v.24 .’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ynĂeĎxČwĘ ’"sb ,yrq ynĂeĎxČwĘ ,bytk ynĂĄexĎyĘ v.22
’"sb ,yrq NB
Ą lĘUČBČ ,bytk NJ
Ł lĘUĂBČ w’ NJĎlĘmČBĘ v.31 .s"tw +rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ’rĎqĘêĂwČ ’"sb ,yrq
.’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk NB
Ą lĘUČBČ
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13. 1–15

: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇwĘ dŇËwĂDĎ bŇS
Ď ÌĎwČ
I NoUĳ‘Č=ynĲĄbŇĘ yrăĄ‘Ď lk
ŁŇ¡ lĘ hŇW
ĆŔ ‘ĞyĲČ
hŇ¡pĎŇ yĎ tŇox¿’Ď dŇËwĂDĎ=NBĆ MolÌS
Ď bŇĘ ’ČlĘC NkĄę=yrĄxĞ’ĲČ yh
ăĂ yĘwČ
gy
tŇoQęxČtŇĘ hĂlĘ NonÁmĘ’ČlĘ rYĆIÄĄwČ : dŇwĲĂDĎ=NBĆ Non¿mĘ’Č hĎ¡bĆŇ hĎ’ĹIĲĆwČ rm
ĳĎ êĎ Hm
ăĎ S
ĘC 2
tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ NonŔmĘ’Č ynăĄy‘ĄBĘ É’lĄjĎIĂwČ ’yh
ĳĂ hŇ¡ĎlCtŇbŇĘ yJ
¿Ă otŔx
Ł ’Ğ rm
ăĎ êĎ ÉrCbŇ‘ĞB
ĲČ
dŇwĳdĂŇĎ yx
ăĂ ’Ğ hŇ‘¡ĎmĘS
Ă =NBĆ bŇdĎŔnĎoyĲ ÉomS
Ę C ‘ČrĄę NonămĘ’ČlĘC : hŇmĎC’ĲmĘ Hl
¡Ď 3
lDąČ hŇkĎŇăJĎ hŇêĎ’Čţ ‘ČCDămČ olę rmĆ’ŇIăŁwČ : dŇŁ’ĲmĘ Mk
¡ĎŇ xĎ Sy’
¿Ă bŇdĎŔnĎoyăwĘ 4
NonŔmĘ’Č Éol rmĆ’ŇIąŁwČ yl
ĳĂ dŇyGăĂêČ ’ol¡hĞ rqĆŁBŔBČ rqĆŁBăBČ ÉëlĆUĆÄhČ=NBĆ
bŇdĎŔnĎohăyĘ Éol rmĆ’ŇIąŁwČ : bŇhĲĄ’
Ł yn¿Ă’Ğ yx
¡Ă ’Ď MŁl¿S
Ď bŇĘ ’Č tŇoxË’Ğ rmĎęêĎ=tŇ’Ć 5
wylĎÃ’Ą ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ ìŇtęĆ o’rĘlĂ ìŇyb
ăŇĂ ’Ď ’b
ÌĎŇ C lx
ĳĎ tŇĘ hĂwĘ ì¡ŇbŇĘ JĲĎS
Ę mĂ=l‘Č bŇ¿kČŇ S
Ę
hŇyĎŔrĘBĂhČ=tŇ’Ć ÉynČy‘ĄlĘ hŇt
ąŇĎ W
Ę ‘ĲĎwĘ MxĆlĆę ynĂrăĄbŇĘ tŇČ wĘ ytÁĂ ox’Ğ rmÄĎ tŇĎ ž’nĎ ’b
ŁŇ ê
ăĎ
lx
ĳĎ tŇĘ IĂwČ Non¡mĘ’Č bŇ¿JČ S
Ę IĂwČ : HdŇĲĎIĎmĂ yê¡ĂlĘkČŇ’ĲĎwĘ hŇ’ĆŔrĘ’Ć rS
ăĆ ’Ğ ÉN‘ČmÄČ lĘ 6
rm
ăĎ êĎ ’nÂĎ =’obŇêĲĎ ÉëlĆUĆÄhČ=l’Ć NonąmĘ’Č rmĆ’ŇŁIÄwČ otę’
Ł rĘlĂ ëŇlĆUĆÁhČ ’b
Ł Ä IĎwČ
dŇËwĂDĎ xl
¿Č S
Ę IĂwČ : HdŇĲĎIĎmĂ hŇr¡ĆbŇĘ ’ĆwĘ tŇobŔbŇĂ lĘ yê
ăĄS
Ę ÉynČy‘ĄlĘ bŇąBĄ lČtŇĘ C ytęĂ x
Ł ’Ğ 7
ol¡=yW
Ă ‘ĞwĲČ ëŇyxĂŔ’Ď NonămĘ’Č tŇyBĄť ’nĎę yk
ăŇĂ lĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇtŇĎ yĘB
ăČ hČ rm
¡Ď êĎ=l’Ć
=tŇ’Ć xuÄČ êĂwČ bŇĳĄkŇ ŁS ’ChăwĘ hĎyx
¡Ă ’Ď Non¿mĘ’Č tŇyB
ËĄ rmĎęêĎ ëŇlĆê
ăĄwČ : hŇyĲĎrĘBĂhČ 8
xuąČêĂwČ : tŇobŇĲ bŇĂ QĘhČ=tŇ’Ć lè
¡Ą bČŇêĘwČ wynĎŔy‘ĄlĘ bŇăBĄ lČêĘwČ ÉVwlřtÄw qY
ąĄ BĎhČ 9
C’yY
ąĂ oh NonęmĘ’Č rmĆ’ŇIăŁwČ lokĳŇ’ĹĲlĆ N’
¡Ą mĎyĘwČ wynĎŔpĎŇlĘ qY
Ł ă êĂwČ ÉtrĄW
Ę UČhČ=tŇ’Ć
rmĎęêĎ=l’Ć NonÁmĘ’Č rmĆ’ŇŁIÄwČ : wyl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ Sy’
¡Ă =lkĎŇ C’¿YĘIĲĄwČ ylČŔ‘ĎmĲĄ ÉSy’Ă=lkĎŇ 10
ÉtobŇbŇĂ QĘhČ=tŇ’Ć rmĎęêĎ xuăČêĂwČ ëŇdĳŇĄIĎmĂ hŇr¡ĆbŇĘ ’ĆwĘ rdŔĆxĆhČ ÉhyĎrĘBĂhČ y’Ăyb
ąŇĂ hĎ
lk
ŁĳŇ ’ĹĲlĆ wyl
¡Ď ’Ą SG
¿ĄêČwČ : hŇrĎdĘŇxĲĎhĆ hĎyx
¡Ă ’Ď Non¿mĘ’ČlĘ ’b
ËĄŇ êĎwČ hŇtŇĎ W
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ 11
olę rmĆ’ŇŁêăwČ : ytŇĲĂ ox’Ğ yU
¡Ă ‘Ă yb
¿ŇĂ kŇĘ S
Ă y’ĂoBË HlĎŔ rmĆ’ŇIăŁwČ ÉHBĎ=qzĆxĞIĲČwČ 12
hŇ¡W
Ą ‘ĞêĲČ=l’ĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ Nk
¡ĄŇ hŇ¿W
Ć ‘ĎyĲĄ=âl yJ
ËĂ ynĂeĄŔ‘ČêĘ=l’Č ÉyxĂ’Ď=l’Č
hŇËĆh
y Ę êĲĂ hŇêęĎ ’ČwĘ ytŔĂ jĎrĘxĆ=tŇ’Ć ÉëylĂo’ hŇnĎą’Ď ynęĂ ’ĞwĲČ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇ¿ĎlbĎŇeĘhČ=tŇ’Ć 13
âl¿ yJ
ËĂ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ’n
ăĎ=rBĆDČ ÉhêĎ‘ČwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ Myl
¡Ă bĎŇeĘhČ dŇ¿xČ ’ČJĘ
hĎeĆŔ‘ČyĘwČ ÉheĎUĆÄmĂ qząČxĹIĲĆwČ Hl
ĳĎ oqBĘ ‘Čm
Łă S
Ę lĂ hŇ¡bĎŇ ’Ď âl¿wĘ : OĎUĲĆmĂ ynĂ‘¡ĄnĎmĘyĂ 14
hŇlĎęodŇgŇĘ yJ
ăĂ dŇ’
Ł Ŕ mĘ hŇăĎlodŇGĘ Éh’ĎnĘW
Ă NonęmĘ’Č hĎă’Ć nĎW
Ę IĂwČ : HtĲŇĎ ’
Ł bŇ¡JČ S
Ę IĂwČ 15
h’nVh
.d"dxw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk SlĎêĎwČ ’"sb ,yrq SlĎêĎwČ ,bytk SolêĎwČ v.8

.gy

13. 16–30

16
17

18

19

20

21
22

23
24

25

26
27

28

29

30

b l’wmV

513

Non¡mĘ’Č Hl
¿Ď =rmĆ’ŇIŁwĲČ Hb
ĳĎŇ hĄ’Ğ rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡bĎŇ hĞ’ĲČmĄ H’ĎŔnĄW
Ę rS
ăĆ ’Ğ Éh’ĎnĘv
Ă hČ
tŇrĆx
ËĆ’ČmĲĄ tŇ’ŇŁEŔhČ ÉhlĎodŇGĘhČ hŇ‘ąĎrĎhĲĎ tŇŁdÂo’=l’Č olę rmĆ’ŇŁêăwČ : ykŇĂ ĲlĄ ymĂCq¿
’rĎęqĘIĂwČ : Hl
ĲĎ ‘Čm
Ł¿ S
Ę lĂ hŇ¡bĎŇ ’Ď âl¿wĘ ynĂĳxĄ QĘS
Č lĘ yU
¡Ă ‘Ă tŇĎ yW
¿Ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
hŇYĎCxĳhČ yl
¡Č ‘ĎmĲĄ tŇ’ŇŁzË=tŇ’Ć ’n
¿Ď=CxlĘS
Ă rmĆ’ŇŁIěwČ otŔrĘS
ăĎ mĘ Éor‘ĞnĲČ=tŇ’ĲĆ
íS
Ę ÌBČ lĘêĂ NkĄÄ žyJĂ MyiĂŔjČ tŇnĆt
Ł Ňă JĘ ÉhĎylĆÄ‘ĎwĘ : hĎyrĲĆxĞ’ĲČ tŇlĆD¡ĆhČ l‘Ł ¿ nĘC
ZCxŔhČ ÉotŇrĘS
ĲĎ mĘ Ht
ąŇĎ o’ ’YĄÄŁIwČ Myl
ĳĂ y‘ĂmĘ tŇŁl¡CtŇBĘhČ ëŇlĆËUĆ hČ=tŇonĲBĘ
tŇnĆŁtŇÌ kŇĘ C HS
ĎŔ ’ŇŁr=l‘Č ÉrpĆŇ’ĄÄ rm
¿Ď êĎ xuÄČ êĂwČ : hĎyrĲĆxĞ’ĲČ tŇlĆD¡ĆhČ l‘¿ČnĎwĘ
ëŇol¡hĎ ëŇlĆê
¿ĄwČ HS
ĎŔ ’Ňr
Ł =l‘Č ÉHdĎŇyĎ MW
Ćê
ąĎ wČ hŇ‘ĎrĳĎqĎ hĎyl
¡Ć ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ Myi
ËĂ jČhČ
hŇăyĎhĎ ÈëyxĂ’Ď NonăymĂ’ĞhĲČ hĎyxęĂ ’Ď MolăS
Ď bŇĘ ’Č hĎylĆÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇqĎ‘ĲĎzĎwĘ
ëŇ¡BĄ lĂ=tŇ’Ć ytŇĂ yS
¿Ă êĎ=l’Č ’ChŔ ëŇyx
ăĂ ’Ď ÉyS
Ă yrĂxĞhĲČ yt
ąŇĂ ox’Ğ hŇêÂĎ ‘ČwĘ ůëUĎ‘Ă
ëŇlĆăUĆ hČwĘ : hĎyxĲĂ’Ď Mol¿S
Ď bŇĘ ’Č tŇyB
¡Ą hŇmĎŔmĄŁS
ă wĘ ÉrmĎêĎ bŇS
Ćê
ąĄwČ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎlČ
rB
ÌĆdĂŇ=âlĲwĘ : dŇŁ’ĲmĘ ol¡ rxČ¿IĂwČ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą ‘mČěS
Ď dŇwĂŔDĎ
=tŇ’Ć ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č ’n
ąĄW
Ď =yJĲĂ bŇoTĳ=dŇ‘ČwĘ ‘răĎmĄlĘ Non¡mĘ’Č=M‘Ă MolËS
Ď bŇĘ ’Č
: otŇĲ x
Ł ’Ğ rm
¿Ď êĎ tŇ¡’Ą hŇeĎŔ‘Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉrbČŇDĘ=l‘Č NonŔmĘ’Č
roY¡xĎ l‘Čb
¿ČŇ BĘ MolŔS
Ď bŇĘ ’ČlĘ ÉMyzĂzĘŁgŇĲ CyąhĘIĲĂwČ MymĂŔyĎ MyĂt
ăŇČ nĎS
Ę lĂ ÉyhĂyĘwČĲ
’b
Ł ąŇ IĎwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄBĘ=lkĎŇlĘ Mol¡S
Ď bŇĘ ’Č ’r¿ĎqĘIĂwČ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć=M‘Ă rS
ăĆ ’Ğ
’n
¿Ď=ëŇlĆyĲĄ ìŇDĳĆbŇĘ ‘ČlĘ Myz¡ĂzĘŁgŇ ’n
¿Ď=hŇeĄhĂ rmĆ’ŇŁIěwČ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č
=l’Č MolęS
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć ëŇlĆUĆÁhČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č=M‘Ă wyd¡ĎŇbĎŇ‘ĞwĲČ ëŇlĆËUĆ hČ
hŇ¿bĎŇ ’Ď=âlĲwĘ oBË=ZrĎpŇĘ IĂwČ ìŇyl
ĳĆ ‘Ď dŇ¡BČ kŇĘ nĂ âl¿wĘ CnQĎŔJĚ ÉëlĄnĄ ’n
ąĎ=l’Č ÉynĂBĘ
NonămĘ’Č Cnê
¡Ď ’Ă ’n
¿Ď=ëŇlĆyĲĄ âlěwĎ MolŔS
Ď bŇĘ ’Č ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : Chk
ĲĄŇ rĘb
ĲĎŇ yĘwĲČ tŇkĆŇ¡ĆllĎ
MolĳS
Ď bŇĘ ’Č oB¡=ZrĎpŇĘ IĂwČ : ëŇUĲĎ‘Ă ëŇ¡ĄlyĄ hŇUĎ¿Ďl ëŇlĆUĆŔhČ Éol rmĆ’ŇŁIąwČ yx
ĳĂ ’Ď
: ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄBĘ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ NonŔmĘ’Č=tŇ’Ć Éoê’Ă xl
ąČ S
Ę IĂwČ
NonąmĘ’Č=bŇĲlĄ bŇoTÄJĘ ’nĎţ C’ărĘ rm
Ł ę ’ŇlĄ wyrĎÁ‘ĎnĘ=tŇ’Ć MolÄS
Ď bŇĘ ’Č žwYČyĘwČ
C’rĳĎyêĂ=l’Č otŇ¡ ’
Ł Mê
¿ĆmĂhĞwĲČ NonËmĘ’Č=tŇ’Ć CJÌhČ MkĆŔylĄ’Ğ yêăĂrĘmČ’ĲĎwĘ ÉNyĂIČÄBČ
CW
Â ‘ĞIĲČwĲČ : lyĂxĲĎ=ynĄbŇĘ lĂ Cy¿hĘwĲĂ Cq¡zĘxĂ MkĆŔtŇĘ ’Ć ytŇĂ yCăĂYĂ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ yJ
ąĂ ’olęhĞ
ynăĄBĘ=lJĎ ű CmqăĚIĎwČ MolĳS
Ď bŇĘ ’Č hŇ¡CĎYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ NonŔmĘ’ČlĘ ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č yrąĄ‘ĞnĲČ
hŇ‘ăĎmĚè
Ę hČwĘ ëŇrĆDŔĆbČŇ hŇUĎăhĄ ÉyhĂyĘwĲČ : CsnĲĚIĎwČ oD¡rĘjĂ=l‘Č Sy’
¿Ă CbËŇJĘrĘIĂwĲČ ëŇlĆUĆęhČ
h’b
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=âlĲwĘ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄBĘ=lJĎ=tŇ’Ć ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č hŇąJĎ hĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ dŇ¡wĂDĎ=l’Ć hŇ’ĎbĎŔ
wyd¡ĎŇgĎŇBĘ=tŇ’Ć ‘r¿ČqĘIĂwČ ëŇlĆËUĆ hČ MqĎÌIĎwČ
: dŇxĲĎ’Ć Mh
¡Ć mĄ rt
¿ŇČ on 31
: MydŇĲĂgĎŇbŇĘ y‘¿ĄrĚqĘ Myb
¡ŇĂ ~ĎnĂ wyd¿ĎŇbĎŇ‘Ğ=lkĎŇwĘ hŇYĎrĘ’ĳĎ bŇăJČ S
Ę IĂwČ
tŇă’Ą ÉynĂŁdŇ’Ğ rm
ąČ ’ŇyŁ=l’Č rmĆ’ŇŁIęwČ dŇwĂÁdĎŇ=yxĲĂ’Ğ hŇ‘ÄĎ mĘS
Ă =NBĆ ű bŇdăĎŇnĎoy N‘ČIČÃwČ
32
yj
ąĂ =l‘Č=yJĲĂ tŇĳmĄ oD¡bČŇlĘ Non¿mĘ’Č=yJĲĂ CtŇymĂŔhĄ ÉëlĆUĆÄhČ=ynĲĄBĘ MyrąĂ‘ĎeĘhČ=lJĎ
hŇêÃĎ ‘ČwĘ : otŇĲ x
Ł ’Ğ rm
¿Ď êĎ tŇ¡’Ą otŔeŁ‘Č ÉMoImĂ hŇmĎŔCW hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č 33
ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿ĄBĘ=lJĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ rb
ăĎŇ DĎ ÉoBlĂ=l’Ć ëŇlĆąUĆ hČ ynÄĂ ŁdŇ’Ğ žMW
Ą yĎ=l’Č
MolĳS
Ď bŇĘ ’Č xr¡ČbŇĘ IĂwČ
: tŇmĲĄ oD¡bČŇlĘ Non¿mĘ’Č=M’Ă=yJĲĂ CtŇĳmĄ 34
ëŇrĆDËĆmĂ Myk
¿ŇĂ lĘŁhĲ bŇrČÁ=M‘Č hŇeĄÄhĂwĘ ’rĘIČęwČ ony‘Ą=tŇ’Ć ÉhpĆŇ~
Ł hČ r‘ČeąČhČ ’v
ĎÂ IĂwČ
ëŇlĆ¡UĆ hČ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿Ąh
e Ă ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉbdĎŇnĎoyĲ rmĆ’ŇŁIąwČ : rhĲĎhĎ dŇ¿~Č mĂ wyr¡ĎxĞ’ĲČ 35
=ynĲĄbŇĘ hŇąĄh
e Ă wĘ rBĄędČŇlĘ otŇăŁQkČŇJĘ ű yh
ăĂ yĘwČ : hŇyĲĎhĎ NJ
¿Ą ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č rb
¿ČŇ dĘŇJĂ C’B
ĳĎ 36
CkěBĎ wydĎŔbĎŇ‘Ğ=lkĎŇwĘ ÉëlĆUĆÄhČ=MgČŇwĘ CJĳbŇĘ IĂwČ Ml
¡Ď oq C’¿W
Ę IĂwČ C’BĎŔ ÉëlĆUĆÄhČ
rřCx¡yUĂ‘Č=NBĆ ym
¿Č lĘêČ=l’Ć ëŇlĆËĄwČ
I xrČŔBĎ MolăS
Ď bŇĘ ’ČwĘ : dŇŁ’ĲmĘ lod¿ŇGĎ yk
¡ŇĂ BĘ 37
xr¡ČBĎ Mol¿S
Ď bŇĘ ’ČwĘ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ on¡BĘ=l‘Č lB
¿Ą ’ČtŇĘ IĂwČ rCS
ĳ GĘ ëŇlĆămĆ 38
tŇ’Ň¡YĄ lĎ ëŇlĆUĆŔhČ dŇăwĂDĎ É lkČŇêĘwČ : MynĲĂS
Ď SŁl¿S
Ď MS
¡Ď =yhĂyĘwĲČ rCS
ĳ GĘ ëŇlĆăĄwČ
I 39
‘dČŇ¡IĄwČ
: tŇmĲĄ=yJĂ Non¡mĘ’Č=l‘Č Mx
¿Č nĂ=yJĲĂ MolĳS
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć dy
Éb’Ďoy xl
ąČ S
Ę IĂwČ : MolĲS
Ď bŇĘ ’Č=l‘Č ëŇlĆ¡UĆ hČ bŇ¿Ąl=yJĂ hŇĳĎr
y ĚYĘ=NBĆ bŇă’Ď oy 2
’nÂĎ =ylĂBĘ’ČtŇĘ hĲĂ hĎylĆ’Ąţ rmĆ’ŇIăŁwČ hŇĳmĎ kĎŇxĞ hŇăè
Ď ’Ă Mè
¡Ď mĂ xu¿ČIĂwČ hŇ‘ĎoqŔêĘ
Mym
ăĂ yĎ hŇzĆť hŇè
Ďę ’ĂJĘ tŇyyĂěhĎwĘ NmĆS
ĆŔ ÉykŇĂ CsêĎ=l’ČwĘ lbĆŇ’Ąę=ydŇĄgŇĘ bŇĂ ’n
ăĎ=yS
Ă bŇĘ lĂwĘ
rb
ăĎŇ DĎJČ wyl
¡Ď ’Ą êĘrĘB
¿Č dĂŇwĘ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć Ét’ŇbĎŇC : tŇmĲĄ=l‘Č tŇlĆ¡BĆ ’ČtŇĘ mĂ MyBĂŔrČ 3
Éty‘Ăq
Ł êĘhČ hŇąè
Ď ’ĂhĲĎ rmĆ’Ňê
Ł wČţ : hĎypĲŇĂ BĘ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć bŇË’Ď oy MW
Ć ÌĎwČ
I hŇĳĆh
EČ 4
hŇ‘ĎS
¿Ă oh rmĆ’ŇŁê¡wČ Cxê
ĳĎ S
Ę êĂwČ hŇYĎrĘ’¡Č hĎyj
ËĆ’Č=l‘Č lj
ŁÌ êĂwČ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć
hŇ¿Ďm
n Ď lĘ’Č=hŇè
ĲĎ ’Ă lb
ËĎŇ ’Ğ rmĆ’ŇŁêęwČ ëŇĳĎQ=hŇmČ ëŇlĆ¡UĆ hČ Hl
¿Ď =rmĆ’ŇIĲŁwČ : ëŇlĆUĲĆhČ 5
hŇdŔĆv
Ď BČ ÉMhĆynĄS
Ę CYąeĎIĂwČ MynĂŔbĎŇ ynăĄS
Ę ÉìtŇĘ xĲĎpŇĘ S
Ă lĘC : yS
ĲĂ y’Ă tŇmĎ¿IĎwČ ynĂ¡’Ď 6
žheĄhĂwĘ : otŇĲ ’
Ł tŇmĆ¿IĎwČ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ=tŇ’Ć dŇËxĎ ’ĆhĲĎ oJÌřIČwČ Mh
ĳĆ ynĄyB
ĲĄ ly~
¡Ă mČ Ny’¿ĄwĘ 7
wyxęĂ ’Ď hŇăJĄ mČ=tŇ’Ć ű ynăĂêĘ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ ìŇtęĆ xĎpŇĘ S
Ă =l‘řČ hŇxÁĎ jĎS
Ę UĂhČ=lkĎŇ hŇmĎqÄĎ
whtmnw
,‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk dŇChyUĂ‘Č ’"sb ,yrq dŇChyUĂ‘Č v.37 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.31
ëIČwČ ’"sb ,ëIČwČ rybs v.6 .’qsp N’k Vy ’"sb ,y"k Myrps bwrb ’qsp ’lb Nk v.5 .dy .r"tw s"t
.=l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7 .r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk
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CBękŇĂ wĘ SrĳĄoIhČ=tŇ’Ć MG
ăČ hŇdĎŇym
¡Ă S
Ę nČwĘ gŇrĎŔhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉwyxĂ’Ď SpĆŇąnĆBĘ ÉChtÄĄ mĂnĘC
tŇyr¡Ă’ĄS
Ę C MS
¿Ą yS
ËĂ y’ĂlĘ=MwřV yê
ÌĂ lĘbŇĂ lĘ hŇrĎ’ĎŔS
Ę nĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉyêĂlĘxÄČ GĲČ=tŇ’Ć
yk
ăŇĂ lĘ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ=l’Ć ëŇlĆËUĆ hČ rmĆ’ŇIŁÌwČ
: hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č
ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć Éty‘ĂoqêĘhČ hŇąè
Ď ’ĂhĲĎ rmĆ’ŇŁêÁwČ : ëŇyĂl
ĲĎ ‘Ď hŇ¿ĆY
C Č ’Ğ yn¡Ă’ĞwĲČ ëŇĳtŇĄ ybĄŇlĘ
: yqĲĂnĎ o’¡sĘkŇĂ wĘ ëŇlĆ¿UĆ hČwĘ yb
ĳŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ =l‘ČwĘ Nw¡Ł‘ĎhĲĆ ëŇlĆËUĆ hČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ ylČÂ‘Ď
=âlĲwĘ ylČŔ’Ą otŇă ’ŇbĄŇhĞwĲČ ÉëyĂlČÄ’Ą rB
ąĄdČŇmĘhĲČ ëŇlĆĳUĆ hČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ
ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÁhČ ’nĎÄ=rJĎzĘyĂ žrmĆ’Ňê
Ł wČ : ëŇB
ĲĎ tŇ‘Čg
¿ČŇ lĎ dŇo‘¡ PŇys
¿Ă yŁ
=yxČ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ynĳĂBĘ=tŇ’Ć CdŇym
¡Ă S
Ę yČ âl¿wĘ tŇxĄŔS
Č lĘ ÉMDĎhČ l’
ąĄ GŁ tŇybŇĂ rĘhČmĄ
’n
ÌĎ=rBĆdČŇêĘ hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ ëŇ¡ĄB
n Ę tŇr¿Č‘Ğv
ĲČ mĂ lj
ŁË yĂ=M’Ă hoĎŔhyĘ
hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ : yrĂB
ĲĄ DČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ rb
ĳŇĎ DĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć ìËŇtŇĘ xĎpŇĘ S
Ă
rb
ąĎŇ DĎhČ ëŇlĆUĆÁhČ rBĄÄDČmĂC Myh
ĳĂ Łl’Ĺ M‘ăČ=l‘Č tŇ’ŇŁz¡JĎ hŇêĎbŇĘ ËS
Č xĎ hŇUĎÌĎlwĘ
tŇCmŔnĎ tŇomă=yJĂ : oxĲDĘnĂ=tŇ’ĲĆ ëŇlĆ¡UĆ hČ bŇyS
¿Ă hĎ yê
ËĂ lĘbŇĂ lĘ MS
ĄŔ ’ĎJĘ ÉhEĆhČ
SpĆŇnĆŔ ÉMyhĂŁl’Ĺ ’v
ąĎ yĂ=âlĲwĘ CpŇĳĄs’ĎyĲĄ âlă rS
¡Ć ’Ğ hŇYĎrĘ’ČŔ MyrăĂGĎeĂhČ ÉMyĂUÄČ kČŇwĘ
ytŇĂ ’ŇBĎÁ=rS
Ć ’Ğ hŇêĎ‘ČwĘţ : xDĲĎnĂ CeU
¡Ć mĂ xD¿ČyĂ yê
ËĂ lĘbŇĂ lĘ tŇobŔS
Ď xĞmĲČ ÉbS
Č xĎwĘ
rmĆ’ŇŁêąwČ M‘ĳĎhĎ ynĂ¡’Ě rĘyĲĄ yJ
¿Ă hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć ÉynĂŁdŇ’Ğ ëŇlĆąUĆ hČ=l’Ć rBĄÄdČŇlĘ
rb
¿ČŇ DĘ=tŇ’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ yl
ËČ C’ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ’e
ăĎ=hŇrĎBĘdČŇ’Ğ ÉìtŇĘ xĲĎpŇĘ S
Ă
Sy’
ĳĂ hĎ PŇăJČ mĂ otŇ¡ mĎ’Ğ=tŇ’Ć ly~
¿Ă hČlĘ ëŇlĆUĆŔhČ ‘m
ăČ S
Ę yĂ yJĂť : otŇĲ mĎ’Ğ
ìŔtŇĘ ăxĎ pŇĘ S
Ă ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ : MyhĲĂŁl’Ĺ tŇ¡ČlxĞĲeČ mĲĂ dŇxČyČŔ ÉynĂBĘ=tŇ’ĆwĘ yt
ąŇĂ ’
Ł dŇymÄĂ S
Ę hČlĘ
NJ
ăĄ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ ëŇă’Č lĘmČJĘ ű yJ
ăĂ hŇĳxĎ CnmĘlĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ=rbČŇDĘ ’e
ËĎ=hŇyĆhĘyĲĂ
: ëŇUĲĎ‘Ă yh
¿Ă yĘ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhywĲČ ‘rĎŔhĎwĘ bŇoFăhČ É‘Čm
ŁÄ S
Ę lĂ ÉëlĆUĆÄhČ ynąĂd
ŁŇ ’Ğ
ydąĂŇxĞkĲČŇtŇĘ ’nÄĎ =l’Č hŇè
ĎŔ ’ĂăhĎ =l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ëŇlĆUĆęhČ N‘ČIăČwČ
=rBĆdČŇyĘ hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ ëŇt
ĳŇĎ ’
Ł l’
ăĄ S
Ł yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ rbĎŔDĎ ÉyeĂUĆÄmĂ
tŇ’ŇŁzĳ=lkĎŇBĘ ëŇê
¡Ď ’Ă bŇË’Ď oy dŇy¿ČhĞ ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ ’n
¡Ď
Nym
ăĂ hĄlĘ ű S’
ăĂ =M’Ă ëŇlĆUĆÁhČ ynÄĂ ŁdŇ’Ğ žìS
Ę pŇĘ nČ=yxĲĄ rmĆ’Ňê
Ł Ã wČ hŇăè
Ď ’ĂhĲĎ N‘Čê
ăČ wČř
’Chă Éb’Ďoy ìąŇDĘbŇĘ ‘Č=yJĲĂ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉrBĆDĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
Łą mĂ lymęĂ W
Ę hČlĘC
rCbąŇ‘Ğb
ĲČŇ lĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą ìŔtŇĘ xĲĎpŇĘ S
Ă yp
ăŇĂ BĘ MW
Ď ť ’ChęwĘ ynĂCĎŔYĂ
ynăĂd
ŁŇ ’ŇwĲČ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć bŇ¡’Ď oy ì¿ŇDĘbŇĘ ‘Č hŇËW
Ď ‘Ď rbĎŔDĎhČ ynăĄjĘ=tŇ’Ć ÉbBĄsČ
Mkx
Vy ’"sb v.19

.’qsp N’k Vy ’"sb ,y"k Myrps bwrb ’qsp ’lb Nk v.13

.yrq MyW
Ă ,bytk MCW v.7
.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k
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14. 21–33

: ZrĆ’ĲĎBĎ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĲĆ tŇ‘Čd¡ČŇlĎ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ ëŇă’Č lĘmČ ÉtmČkŇĘ xĎJĘ MkĎęxĎ

sŘ28

ëŇËĄlwĘ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď ’n
¿Ď=hŇeĄhĂ bŇ’ĎŔoy=l’Ć ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ
hŇYĎrĘ’ËČ wyn¿ĎjĎ=l’Ć bŇ’ÄĎ oy ž lj
Ł IĂwČ : MolĲS
Ď bŇĘ ’Č=tŇ’Ć r‘Če¡ČhČ=tŇ’Ć bŇ¿S
Ą hĎ
=yJĲĂ ìÁDĘbŇĘ ‘Č ‘dČÄyĎ žMoIhČ bŇ’ĎÃoy rmĆ’ŇIăŁwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=tŇ’Ć ëŇrĆb
ăŇĎ yĘwČ Cxê
¡Č S
Ę IĂwČ
rb
¿ČŇ DĘ=tŇ’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ hŇ¿W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉìynĆÄy‘ĄBĘ Nx
ąĄ ytŇĂ ’ŇYĎÄmĎ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ Mol¡S
Ď bŇĘ ’Č=tŇ’Ć ’b
¿ĄŇ IĎwČ hŇrĎCS
ĳ GĘ ëŇlĆăĄwČ
I bŇ¡’Ď oy MqĎ¿IĎwČ : wdřbř‘
hŇĳ’Ć rĘyĂ âlă yn¡ČpĎŇC otŔyBĄ=l’Ć bŇi
Ł ă yĂ ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ
: hŇ’ĲĎrĎ âl¿ ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿ĄpŇĘ C otŔyBĄ=l’Ć ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č bŇŁiąIĂwČ
dŇŁ’ĳmĘ lQ
ăĄ hČlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇBĘ hŇËpĆŇ yĎ=Sy’Ă hŇÌĎh
y Ď =âlĲ MolęS
Ď bŇĘ ’ČkŇĘ C
ůoS’Ňr
Ł =tŇ’Ć ÈoxQĘgČŇbŇĘ CĲ : MCmĲ ob¡Ň hŇyĎh¿Ď=âl odŔqĽdĘŇqĎ dŇ‘ăČwĘ ÉolgŇĘ rČ PŇąJČ mĂ
oxĳQĘgŇĂ wĘ wyl
¡Ď ‘Ď dŇ¿bĄŇ kĎŇ=yJĲĂ xČQĄŔgČŇyĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMymĂIĎlČ ű Mym
ąĂ yĎ ÉZuĄmĂ hŇyĎhĎwĲĘţ
CdąŇlĘCĎIĲĂwČ : ëŇlĆUĲĆhČ NbĆŇ¿’Ć BĘ Myl
¡Ă qĎS
Ę MyĂt
¿ŇČ ’ŇmĎ oSŔ’Ňr
Ł r‘ăČW
Ę =tŇ’Ć É lqČS
Ď wĘ
hŇtŔĎ yĘhĲĎ ’yh
ăĂ rm
ĳĎ êĎ Hm
ăĎ S
Ę C tŇ¡xČ ’Č tŇ¿bČŇ C MynĂŔbĎŇ hŇăS
Ď olS
Ę ÉMolS
Ď bŇĘ ’ČlĘ
MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ MolËS
Ď bŇĘ ’Č bŇS
Ć ÌĄwČ
I
: hŇ’ĲĆrĘmČ tŇ¿pČŇ yĘ hŇ¡è
Ď ’Ă
bŇ’Ďęoy=l’Ć MolÁS
Ď bŇĘ ’Č xlČÄS
Ę IĂwČ : hŇ’ĲĎrĎ âl¿ ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿ĄpŇĘ C Mym
ĳĂ yĎ MyĂt
ăŇČ nĎS
Ę
tŇynĂŔS
Ą Édo‘ xl
¿Č S
Ę IĂwČ wyl
ĳĎ ’Ą ’obăŇlĎ hŇ¡bĎŇ ’Ď âl¿wĘ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉotŇ’
Ł xČŁląS
Ę lĂ
ÉydĂŇyĎ=l’Ć bŇą’Ď oy tŇqÄČ lĘxĆ žC’rĘ wydĎÁbĎŇ‘Ğ=l’Ć rmĆ’ŇŁIÄwČ : ’obŇĲ lĎ hŇ¡bĎŇ ’Ď âl¿wĘ
=tŇ’Ć MolËS
Ď bŇĘ ’Č ydÌŇĄbŇĘ ‘Č CtŇ~ÁĂ IČwČ S’
ĳĄ bĎŇ hĎytŇĄ ~ĂohwĘ CkŇ¡ lĘ MyrĂŔ‘ŁW
Ę MS
ăĎ =olwĘ
Mol¡S
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć ’b
Ł ¿Ň IĎwČ bŇ’ĎŔoy MqĎăIĎwČ
: S’ĲĄBĎ hŇq¡ĎlĘxĆhČ
yl
¡Ă =rS
Ć ’Ğ hŇq¿ĎlĘxĆhČ=tŇ’Ć ìŇdËŇĆbĎŇ‘Ğ CtŇy~ÌĂhĂ hŇUĎăĎl wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ hŇtŇĎ yĘB
ĳĎ hČ
rm
Ł Ã ’ŇlĄ ű ìyl
ăĆ ’Ą yêĂxĘăČlS
Ď hŇăĄh
e Ă bŇ’ĎÃoy=l’Ć MolăS
Ď bŇĘ ’Č rmĆ’ŇIăŁwČ : S’ĲĄBĎ
rCSŔGĘmĂ ÉytŇĂ ’ŇBĎÄ hŇUĎąĎl rm
Ł ę ’ŇlĄ ëŇlĆUĆÁhČ=l’Ć ÉìtŇĘ ’
Ł Ĳ žhxĎlĘS
Ę ’ĆwĘ hŇeĎhĄţ ’B
Łă
Nw¡Ł‘Ď yB
¿Ă =SyĆ=M’ĂwĘ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄjĘ Éh’ĆrĘ’Ć hŇêęĎ ‘ČwĘ MS
ĳĎ =ynĂ’Ğ dŇŁ‘ă yl
¡Ă bŇoT¿
ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć ’rąĎqĘIĂwČ ůol=dŇGĆIČwČ ÈëlĆUĆhČ=l’Ć bŇă’Ď oy ’b
Ł Ä IĎwČ : ynĂtĲŇĎ mĂhĹwĲĆ
qè
¿Č IĂwČ ëŇlĆĳUĆ hČ ynăĄpŇĘ lĂ hŇYĎrĘ’¡Č wyj
ËĎ’Č=l‘Č olÌ CxêÄČ S
Ę IĂwČ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ’b
Ł ăŇ IĎwČ
Klmh
bytk oDbĘ‘Č ’"sbw ,r"tw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìDĆbĘ‘Č ’"sb ,yrq ìDĆbĘ‘Č ,bytk oDbĘ‘Č v.22
.s"tw ‘"t ,+rt ,b"yd Nkw yrqw
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: MolĲS
Ď bŇĘ ’ČlĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ
ÉMyJĂS
Ę hĂwĘ : wynĲĎpĎŇlĘ MyY
¿Ă rĎ Sy’
¡Ă Myè
¿Ă mĂxĞwĲČ Mys
ĳĂ sĚwĘ hŇ¡bĎŇ JĎrĘmĆ MolŔS
Ď bŇĘ ’Č
=rS
ĲĆ ’Ğ Sy’
ăĂ hĎ=lJĎ yhÃĂ yĘwČ r‘Čè
ĳĎ hČ ëŇrĆDăĆ dŇy¡Č=l‘Č dŇmČě‘ĎwĘ MolŔS
Ď bŇĘ ’Č
ÉwylĎ’Ą MoląS
Ď bŇĘ ’Č ’rĎÄqĘIĂwČ TjĎęS
Ę UĂlČ ëŇlĆUĆÁhČ=l’Ć ’obÄlĎ žbyrĂ=oQ=hŇyĆhĘyĲĂ
: ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yTĲĄbŇĘ S
Ă dŇ¿xČ ’ČmĲĄ rmĆ’ŇŁIěwČ hŇêĎ’ČŔ Éry‘Ă hŇ¿Ćm
E Ă =y’ĲĄ rmĆ’ŇŁIęwČ
ì¡ŇlĘ=Ny’ĲĄ ‘Čm
¿Ą S
Ł wĘ Myx
ĳĂ k
ŁŇ nĘC Myb
ăŇĂ oT ìŇr¡ĆbĎŇdĘŇ hŇ¿’Ą rĘ MolŔS
Ď bŇĘ ’Č ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ
ylČę‘ĎwĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Tp
¡ĄŇ S
Ł ynĂ¿mĄ W
Ă yĘ=ymĂ MolŔS
Ď bŇĘ ’Č ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇ¿’Ą mĄ
ÉhyĎhĎwĘ : wyêĲĂqĘDČYĘhĂwĘ Tj
¡Ď S
Ę mĂC bŇyr¿Ă=oQ=hŇyĆhĘyĲĂ=rS
ĲĆ ’Ğ Sy’
ËĂ =lJĎ ’ob¿ŇyĎ
: olĲ qS
Č ¿ĎwĘ
n ol¡ qyz¿ĂxĹhĲĆwĘ odŇËyĎ=tŇ’Ć xl
ÌČ S
Ď wĘ olĳ tŇw¡ŁxĞêĲČS
Ę hĂlĘ Sy’ĂŔ=bŇrĎqĘBĂ
Tj
¡Ď S
Ę UĂlČ C’b
Ł ¿Ň yĎ=rS
Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘ ÉhEĆhČ rb
ąĎŇ DĎJČ MolÁS
Ď bŇĘ ’Č W‘ČIČÄwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yS
¿Ą nĘ’Č bŇ¡Ąl=tŇ’Ć MolŔS
Ď bŇĘ ’Č ÉbeĄgČŇyĘwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć
ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č rmĆ’ŇIąŁwČ hŇĳĎS
n Ď My‘ăĂBĎrĘ’Č Zu¡ĄmĂ yhěĂ yĘwČ
: NorĲbŇĘ xĆBĘ ho¡Ďhyl
ĲČ yêĂrĘd¿ČŇnĎ=rS
Ć ’Ğ yrËĂdĘŇnĂ=tŇ’Ć MQ
ËĄ S
Č ’ĞwĲČ ’eĎę hŇkĎŇl
Ğ ă’Ą
bŇyS
Ă yĘ=M’Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Mr¡Ď’ĞB
ĲČ rCS
Ë gŇĘ bŇĂ yê¿ĂbŇĘ S
Ă BĘ ìŔDĘbŇĘ ‘Č rdăČŇnĎ ÉrdŇĆnĄÄ=yJĂ
ëŇăĄl ëŇlĆ¡UĆ hČ ol¿=rmĆ’ŇIĲŁwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć yê¡ĂdĘŇbČŇ‘ĲĎwĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉhoĎhyĘ ynĂąbĄŇ yS
Ă yĘ
ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č xl
ąČ S
Ę IĂwČ
: hŇnĎorĲbŇĘ xĆ ëŇlĆ¿ĄwČ
I MqĎ¡IĎwČ MolĳS
Ď BĘ
rpĎŔè
Ł hČ loqă=tŇ’Ć ÉMkĆŇ‘ĞmĘS
Ď JĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă =lkĎŇBĘ MylĂŔGĘrČmĘ
MyĂt
ąŇČ ’ŇmĎ CkÂlĘhĲĎ MolęS
Ď bŇĘ ’Č=tŇ’ĆwĘ : NorĲbŇĘ xĆBĘ Mol¡S
Ď bŇĘ ’Č ëŇ¿ČlmĎ MêěĆ rĘmČ’ĞwĲČ
: rb
ĲĎŇ DĎ=lJĎ C‘¡dĘŇyĲĎ âl¿wĘ MU
ĳĎ tŇĚ lĘ Myk
ăŇĂ lĘŁhĲwĘ My’
¡Ă rĚqĘ MĂlČŔS
Ď CrăymĂ ÉSy’Ă
hŇŁlŔGĂmĂ Éory‘ĂmĲĄ dŇwĂęDĎ Z‘ăĄoy ynÁĂŁlyGĲĂhČ lpĆŇŁtÄyxĂ’Ğ=tŇ’Ć MolS
Ď bŇĘ ’Čţ xl
ăČ S
Ę IĂwČ
=tŇ’Ć bŇr¡ĎwĎ ëŇ¿Ąloh M‘ËĎhĎwĘ ZUĂŔ’Č ÉrS
Ć uÄĆ hČ yh
ąĂ yĘwČ Myx
ĳĂ bĎŇEĘhČ=tŇ’Ć ox¡bŇĘ zĎBĘ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sy’
¿Ă =bŇlĆ hŇËĎh
y Ď rm
Ł ĳ ’ŇlĄ dŇ¡wĂDĎ=l’Ć dŇyGĂŔUČhČ É’ŁbŇIĎwČ : MolĲS
Ď bŇĘ ’Č
ÉMĂlČÄS
Ď CrĲybŇĂ oêą’Ă=rS
Ć ’Ğ wydĎÄbĎŇ‘Ğ=lkĎŇlĘ dŇwĂDĎţ rmĆ’ŇIăŁwČ : MolĲS
Ď bŇĘ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČ
CrăhĞmĲČ MolĳS
Ď bŇĘ ’Č ynăĄjĘmĂ hŇ¡TĎ ylĄpŇĘ CnQ
¿Ď =hŇyĆhĘtŇĲĂ =âl yJ
ËĂ hŇxĎrĎŔbŇĘ nĂwĘ CmCqă
ry‘¡ĂhĎ hŇ¿JĎ hĂwĘ hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=tŇ’Ć ÉCnylĄÄ‘Ď xČyDąĂhĂwĘ ÉCngĎÄv
Ă hĂwĘ rh
ąĄ mČyĘ=NjĆ tŇkĆŇlĆęlĎ
rx
ËČ bŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁÌŇ JĘ ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ=ydŇĲĄbŇĘ ‘Č Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : bŇrĆxĲĎ=ypŇĂ lĘ
bŇŁză‘ĞIĲČwČ wyl
ĳĎ gŇĘ rČBĘ otŇ¡ yBĄ=lkĎŇwĘ ëŇlĆËUĆ hČ ’Y
¿Ą IĄwČ : ìŇydŇĲĆbĎŇ‘Ğ hŇ¿Ąh
e Ă ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ
Klmh
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15. 17–31

ëŇlĆËUĆ hČ ’Y
¿Ą IĄwČ : tŇyĂB
ĲĎ hČ rm
Ł¿ S
Ę lĂ MyS
¡Ă gŇĘ lČjĲĂ MyS
ËĂ nĎ rW
Ć ‘ÌĆ tŇă’Ą ëŇlĆUĆęhČ
MyrăĂbŇĘ ‘Ł Ĳ ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ=lkĎŇwĘ : qxĲĎrĘUĆhČ tŇyB
¿Ą Cd¡ŇmĘ‘ČIĲČwČ wyl
ĳĎ gŇĘ rČBĘ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇwĘ
Sy’ęĂ tŇo’ămĄ=SS
ĲĄ MyêÂĂ GĂhČ=lkĲĎŇwĘ yt
ĳŇĂ lĄjĘhČ=lkĎŇwĘ yt¡ĂŇrĄJĘhČ=lkĎŇwĘ odŔyĎ=l‘Č
: ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄjĘ=l‘Č Myr¡ĂbŇĘ Ł‘Ĳ tŇGČŔmĂ ÉolgŇĘ rČbŇĘ C’B
ąĎ =rS
Ć ’Ğ
Cnê
ĳĎ ’Ă hŇê
¡Ď ’Č=MGČ ëŇËĄltŇĄ hŇUĎÌĎl yêŔĂ GĂhČ yê
ăČ ’Ă=l’Ć ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ
: ìŇmĲĆoqmĘlĂ hŇê
¡Ď ’Č hŇ¿ĆlGŁ=MgČŇwĘ hŇêĎ’ČŔ yrăĂkŇĘ nĎ=yJĲĂ ÉëlĆUĆÄhČ=M‘Ă bŇąS
Ą wĘ bŇCS
ă
yn¡Ă’Ğ=rS
Ć ’Ğ l‘¿Č ëŇlĄŔoh ynăĂ’ĞwĲČ tŇkĆŇlĆŔlĎ ÉCnUÄĎ ‘Ă Ką‘wn’ MoIÂhČwĘ ìŇ’ĆęoB ű lomăêĘ
yê
ËČ ’Ă N‘ČIÌČwČ : tŇmĲĆ’ĹwĲĆ dŇsĆ¿xĆ ëŇU
¡Ď ‘Ă ìŇyx
ËĆ’Č=tŇ’Ć bŇÌĄShĎwĘ bŇCS
ă ëŇĳĄloh
MoqÂmĘBĂ=M’Ă yJĂţ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉyxĄwĘ hoĎęhyĘ=yxČ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć
MS
¡Ď =yJĂ MyIĂŔxČlĘ=M’Ă ÉtwĆmÄĎ lĘ=M’Ă ëŇlĆUĆęhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ű Mè
ăĎ =hŇyĆhĘyĲĂ rS
¿Ć ’Ğ
ÉyêĂGĂhČ yê
ąČ ’Ă rb
ŁÂ ‘ĞIĲČwĲČ rb
ŁĳŇ ‘ĞwĲČ ëŇăĄl yê
¡Č ’Ă=l’Ć dŇËwĂDĎ rmĆ’ŇŁIÌwČ : ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ
lodŔGĎ loqă ÉMykŇĂ oB ZrĆ’ĎęhĎ=lkĎŇwĘ : oêĲ’Ă rS
¿Ć ’Ğ PŇ¡FČ hČ=lkĎŇwĘ wyS
ĎŔ nĎ’Ğ=lkĎŇwĘ
MyrĂŔbŇĘ ‘Ł Ĳ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇwĘ NorŔdĘŇqĂ lxČăČB
n Ę ÉrbĄŇ‘Ł ëŇlĆUĆęhČwĘ MyrĳĂbŇĘ Ł‘Ĳ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇwĘ
oêę’Ă MIăĂwĂlĘhĲČ=lkĲĎŇwĘ qodÁYĎ=MgČŇ hŇeĄÄhĂwĘ : rB
ĲĎ dĘŇUĂhČ=tŇ’Ć ëŇrĆd¡ŇĆ=ynĄjĘ=l‘Č
l‘ČI¡ČwČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ’Ć ÉCq~ĂIČwČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyrăĂBĘ ÉNor’Ğ=tŇ’Ć ÉMy’ĂW
Ę nĲŁ
: ry‘ĲĂhĎ=NmĂ rob¿Ň‘Ğl
ĲČ M‘¡ĎhĎ=lJĎ Mê
Ł ¿ =dŇ‘Č rt
ĳŇĎ yĎbŇĘ ’Ć
=M’Ă ry‘ĳĂhĎ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ=tŇ’Ć bŇËS
Ą hĎ qodŔYĎlĘ ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ
ÉM’ĂwĘ : ChwĲĄnĎ=tŇ’ĆwĘ otŇ¡ ’
Ł ynĂ¿’Č rĘhĂwĘ ynĂbČěS
Ă hĹwĲĆ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ÉNxĄ ’Y
¿Ď mĘ’Ć
: wynĲĎy‘ĄBĘ bŇoT¡ rS
¿Ć ’ĞJĲČ yQĂě=hŇW
Ć ‘ĞyĲČ yněĂ nĘhĂ ëŇĳBĎ yêĂYĘ¡pČŇ xĎ âl¿ rmČŔ’ŇyŁ hŇŁJă
hŇêŔĎ ’Č hŇă’Ć orhĞ NhĄŔJ
Ł hČ qodăŇYĎ=l’Ć ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ
yn¿ĄS
Ę rt
ËŇĎ yĎbŇĘ ’Ć=NBĆ Nt
ÌŇĎ nĎohĲywĂ ìÁnĘBĂ Z‘ČmÄČ yxĂ’ĞwĲČ MolĳS
Ď BĘ ry‘¡ĂhĎ hŇbĎŇ¿S
Ě
dŇ‘ăČ rB
ĳĎ dĘŇUĂhČ tŇorbŇĘ ‘ČBĘ HČmĄŔhĘmČtŇĘ mĂ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ ÉC’rĘ : Mk
ĲĆŇ êĘ’Ă Mk
¡ĆŇ ynĄbŇĘ
Nor¿’Ğ=tŇ’Ć rt
ËŇĎ yĎbŇĘ ’ĆwĘ qodŇÌYĎ bŇS
Ć IĎÄwČ : ylĲĂ dŇyG¿ĂhČlĘ Mk
¡ĆŇ UĎ‘ĂmĲĄ rb
ËĎŇ dĎŇ ’oB¿
ű hŇăĆl‘Ł MytÁĂ yEĄhČ hŇlĄÄ‘ĞmĲČbŇĘ žhlĆ‘Ł dŇwĂÃdĎŇwĘ : MS
ĲĎ Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ
oêę’Ă=rS
Ć ’Ğ M‘ăĎhĎ=lkĎŇwĘ PŇ ĳĄxyĎ ëŇăĄlh
Ł ’Ch¡wĘ yCpŔxĎ Éol S’Ňr¿
Ł wĘ hŇkĆęobŇC
lpĆŇŁtŇ¿ yxĂ’Ğ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ dŇyGăĂhĂ ÉdwĂdĎŇwĘ : hŇŁkŇĲ bĎŇC hŇŁl¡‘Ď Cl¿‘ĎwĘ oSŔ’Ňr
Ł Sy’
ăĂ ÉCpŇxĎ
lpĆŇŁtŇ¡ yxĂ’Ğ tŇ¿YČ ‘Ğ=tŇ’Ć ’n
ËĎ=lJĆsČ dŇwĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ MolĳS
Ď bŇĘ ’Č=M‘Ă Myr¡ĂS
Ę ŁuĲBČ
hwhy
.yrq ì‘ĞynĂ’
Ğ ,bytk ë‘ĞCn’
Ğ v.20
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Myh
ĳĂ Łl’ŇĲlĄ MS
¡Ď hŇ¿Ćx
w Ğ êĲČS
Ę yĂ=rS
ĲĆ ’Ğ S’ŇŁrŔhĎ=dŇ‘Č ’B
ăĎ ÉdwĂdĎŇ yh
ąĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ
: oSĲ’Ňr
Ł =l‘Č hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞwĲČ oêŔnĘêĎJĚ É‘ČCrÄqĎ yJĂŔrĘ’ČhĲĎ yS
ăČ Cx ÉotŇ’ŇrĎqĘlĂ hŇąĄh
e Ă wĘ
33, 34 ry‘
ăĂhĎ=M’ĂwĘ : ’v
ĲĎ mČlĘ yl
¡Č ‘Ď tŇĎ ¿yĂhĎwĘ yêŔĂ ’Ă êĎrĘb
ăŇČ ‘Ď M’Ăť dŇwĳDĂ Ď ol¡ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
ìŇyb
ąŇĂ ’Ď dŇbĆŇ‘ăĆ hŇyŔĆhĘ’ĲĆ ÉëlĆUĆÄhČ ynąĂ’Ğ ÉìDĘbŇĘ ‘Č ÉMolS
Ď bŇĘ ’ČlĘ ê
ąĎ rĘmČ’ĲĎwĘ bŇCSęêĎ
: lpĆŇŁtŇĲ yxĂ’Ğ tŇ¿YČ ‘Ğ tŇ¡’Ą ylĂŔ hŇê
ăĎ rĘpČŇhĲĄwĘ ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č ynăĂ’ĞwĲČ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ z’ĎŔmĄ ÉynĂ’ĞwĲČ
35 rS
ąĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ=lJĎ hŇyĎęhĎwĘ MynĳĂhĞŁJĲhČ rt
¡ŇĎ yĎbŇĘ ’ĆwĘ qod¿ŇYĎ MS
ĎŔ ÉìUĘ‘Ă ’oląhĞwĲČ
36 MS
ąĎ =hŇeĄhĂ : MynĲĂhĞŁJĲhČ rt
¡ŇĎ yĎbŇĘ ’ĆlĘC qod¿ŇYĎlĘ dŇyGěĂ êČ ëŇlĆUĆŔhČ tŇyB
ăĄ mĂ É‘mČS
Ę êĂ
Mê
ąĆ xĘlČS
Ę C rt
ĳŇĎ yĎbŇĘ ’ĆlĘ Nt
¡ŇĎ nĎohĲywĂ qodŔYĎlĘ Z‘Čm
ăČ yxĂ’Ğ MhĆŔynĄbŇĘ ynăĄS
Ę ÉMUĎ‘Ă
37 d
Ň ¡wĂdĎŇ hŇ‘¿ĆrĄ yS
ËČ Cx ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : C‘mĲĎS
Ę êĂ rS
¿Ć ’Ğ rb
¡ĎŇ DĎ=lJĎ ylČŔ’Ą ÉMdĎŇyĎBĘ
zT ÉT‘ČmĘ rb
ąČŇ ‘Ď dŇwĂędĎŇwĘ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ ’b
Ł ¡Ň yĎ MŁlŔS
Ď bŇĘ ’ČwĘ ry‘ĳĂhĎ
MyrĂÁm
Ł xĞ dŇmĆYĆÄwĘ otŇĳ ’ŇrĎqĘlĂ tŇS
Ć Łb¡Ň=ypŇĂ mĘ r‘Čn¿Č ’b
ËĎŇ yYĂ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ S’ŇŁrŔhĎmĲĄ
lbĆŇ¿ĄwĘ
n ZyĂq¡Č hŇ’Ď¿mĄ C MyqËĂCUYĂ hŇÌ’Ď mĄC MxĆlĆÁ MyĂtÄČ ’ŇmĎ žMhĆylĄ‘ĞwĲČ MyS
Ăę bĚŇxĞ
2 ’b
ĎŇ yřYĂţ rmĆ’ŇIăŁwČ ëŇĳĎQ hŇQĆă’Ą =hŇmĎ ’b
¡ĎŇ yYĂ=l’Ć ëŇlĆËUĆ hČ rmĆ’ŇŁIÌwČ : NyĂyĲĎ
MyrĂŔ‘ĎeĘhČ lokŇă ’ĹĲlĆ ÉZyĂuČhČwĘ Mxląhlřw bŇŁJęrĘlĂ ëŇlĆUĆÁhČ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ MyrĂÄomxĞhĲČ
3 ì
Ň ynĳĆd
ŁŇ ’Ğ=NBĆ hŇ¡Ą’
I Č wĘ ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ PŇ‘¡ĄIĎhČ tŇoê¿S
Ę lĂ NyĂIČěhČwĘ
MoIęhČ rmČŔ’Ď yJ
ăĂ MĂlČŔS
Ď CrĲyBĂ bŇăS
Ą oy ÉheĄhĂ ëŇlĆUĆęhČ=l’Ć ’bĎÁyYĂ rmĆ’ŇŁIÄwČ
4 ’b
ĎŔ YĂlĘ ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ : ybĲŇĂ ’Ď tŇCkŇ¿ lĘmĘmČ tŇ¡’Ą l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ ÉylĂ CbŇyS
ąĂ yĎ
=’YĎmĘ’Ć ytŇĂ ywŔĄxĞêĲČS
Ę hĲĂ É’bĎŇyYĂ rmĆ’ŇIąŁwČ tŇS
Ć ŁbĳŇ=ypŇĂ mĘlĂ rS
ăĆ ’Ğ lJ
Ł¡ ìŔlĘ hŇăĄh
eĂ
5 h
ŇăĄh
e Ă wĘ MyrĳĂCxB
ĲČ =dŇ‘Č dŇ¡wĂDĎ ëŇlĆ¿UĆ hČ ’b
ËĎŇ C : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ ìŇyn¡Ćy‘ĄBĘ Nx
¿Ą
’rĎŔGĄ=NbĆŇ y‘ăĂmĘS
Ă ÉomS
Ę C lC’ęS
Ď =tŇyB
ĲĄ tŇxČăjČ S
Ę UĂmĂ ’YĄÁoy Sy’ÄĂ žMè
Ď mĂ
6 yd
¡ŇĄbŇĘ ‘Č=lJĎ=tŇ’ĆwĘ dŇwĂŔDĎ=tŇ’Ć ÉMynĂbĎŇ’ĞB
ĲĎ luąĄsČyĘwČ : lQ
ĲĄ qČmĘC ’oY¡yĎ ’Y
¿Ą yŁ
7 =h
Ň ŁkŇĲ wĘ : olĲ’Ňm
Ł v
Ę mĂC on¡ymĂymĲĂ MyrĂŔB
Ł GĂhČ=lkĎŇwĘ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇwĘ dŇwĳDĂ Ď ëŇlĆăUĆ hČ
8 žbyS
Ă hĄ : l‘ČIĲĎlĂBĘhČ Sy’
¿Ă wĘ Mym
¡Ă DĎhČ Sy’
¿Ă ’Y
ËĄ ’Y
¿Ą olĳlĘqĲČBĘ y‘¡ĂmĘS
Ă rm
¿Č ’Ď
ÉhoĎhyĘ Nê
ąĄ IĂwČ wřtŔxt ÉêĎkŇĘ lČmĎ rS
ąĆ ’Ğ lC’ęS
Ď =tŇyb
ĲĄŇ ym
ăĄ DĘ ű lJ
Łă hoĎÁhyĘ ìŇylĆÄ‘Ď
Mym
¡Ă DĎ Sy’
¿Ă yJ
ËĂ ìŇtŔĆ ‘ĎrăĎBĘ ÉìeĘhĂwĘ ìŇnB
ĳĆĘ MolăS
Ď bŇĘ ’Č dŇy¡ČBĘ hŇkĎŔClUĘhČ=tŇ’Ć
9 b
Ň lĆąĆJhČ lQĄÂqČyĘ hŇUĎăĎl ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉhyĎCrYĘ=NBĆ yS
ąČ ybŇĂ ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇêĎ’ĲĎ
32

tmh

,’"d Nkw yrqw bytk MxĆQĆhČwĘ ’"sb ,yrq MxĆQĆhČwĘ ,bytk MxĆQĆhČlĘC v.2 .yrq ’bĎyYĂ ,bytk ’bĎYĂ ’"sb v.2 .zT
.T"dw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyêĎxĘêČ ’"sb ,yrq wyêĎxĘêČ ,bytk oêxĘêČ v.8 .’"ydw w"d ,b"d
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16. 10–23

: oSĲ’Ňr
Ł =tŇ’Ć hŇrĎys
¿Ă ’ĎwĘ ’e
¡Ď=hŇrĎBĘ‘Ę’Ć ëŇlĆĳUĆ hČ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ=tŇ’Ć hŇEĆŔhČ ÉtUĄhČ
lQĄęqČyĘ ykăř hŇĳĎr
y ĚYĘ ynăĄBĘ Mk
¡ĆŇ lĎwĘ yQ
¿Ă =hŇmČ ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ
: NJ
ĲĄ hŇtŇĎ yW
¿Ă ‘Ď ‘ČCD¡mČ rmČŔ’ŇyŁ ym
ăĂ C dŇwĂŔDĎ=tŇ’Ć lQ
ăĄ qČ Éol rmČą’Ď ÉhoĎhyĘ ykŇĂ wĘř
hŇ¿Ąh
e Ă wydĎŔbĎŇ‘Ğ=lJĎ=l’ĆwĘ ÉyS
Č ybŇĂ ’Ğ=l’Ć dŇąwĂDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
ynęĂ ymĂyĘhČ=NBĆ hŇêÁĎ ‘Č=yJĲĂ PŇ’ČÄwĘ yS
ĳĂ pŇĘ nČ=tŇ’Ć SuăĄbČŇmĘ y‘¡ČUĄmĂ ’Y
¿Ď yĎ=rS
Ć ’Ğ ynËĂbŇĘ
ynĳw‘řb ho¡ĎhyĘ hŇ¿’Ć rĘyĂ yl
ËČ C’ : hoĲĎhyĘ ol¡=rmČ’ĲĎ yJ
¿Ă lQĄŔqČywĲĂ Éol CxeąĂhČ
dŇËwĂDĎ ëŇlĆÌĄwČ
I : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ otŇ¡ lĎlĘqĂ tŇxČê
¿Č hŇbĎŔoT ÉylĂ ho¿ĎhyĘ bŇyS
ĂÄ hĄwĘ
lQĄŔqČyĘwČ ÉëolhĎ otęUĎ‘ĚlĘ rhĎÁhĎ ‘lČYĄÄBĘ žëlĄh
Ł y‘ÃĂ mĘS
Ă wĘř ëŇrĆDĳĎBČ wyS
¡Ď nĎ’ĞwĲČ
: rpĲĎŇ‘ĎB
ĲĆ rj
¡Č ‘ĂwĘ otŔUĎ‘ĚlĘ ÉMynĂbĎŇ’ĞB
ĲĎ luąĄsČyĘwČ
MolęS
Ď bŇĘ ’ČwĘ : MS
ĲĎ Sp
¡ĄŇ eĎIĂwČ MypĳŇĂ yĄ‘Ğ oê¡’Ă=rS
Ć ’Ğ M‘¿ĎhĎ=lkĎŇwĘ ëŇlĆËUĆ hČ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ
yhęĂ yĘwČ : oêĲ’Ă lpĆŇt
Ł Ň¡ yxĂ’ĞwĲČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ C’B
¡Ď l’ĄŔrĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇwĘ
ÉyS
Č Cx rmĆ’ŇŁIąwČ MolĳS
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć dŇ¡wĂdĎŇ hŇ‘¿ĆrĄ yJ
ËĂ rĘ’ČhĲĎ yS
ÌČ Cx ’BÂĎ =rS
Ć ’ĞJĲČ
yS
ČŔ Cx=l’Ć ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č rmĆ’ŇIąŁwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yx
¿Ă yĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ yx
¿Ă yĘ MŁlŔS
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć
ÈyS
Č Cx rmĆ’ŇIăŁwČ : ìŇ‘ĲĆrĄ=tŇ’Ć êĎkŇĘ ¡ČlhĎ=âlĲ hŇUĎ¿Ďl ìŇ‘ĳĆrĄ=tŇ’Ć ì¡ŇDĘsĘxČ hŇ¿Ćz
Sy’
ăĂ =lkĎŇwĘ hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎhĎwĘ hoËĎhyĘ rx
ÌČBĎ rS
ĆÄ ’Ğ žyJĂ âlě ůMŁlS
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć
dŇŁbŔ‘Ĺ’ĲĆ ynăĂ’Ğ ÉymĂlĘ tŇynęĂ è
Ą hČwĘ : bŇS
ĲĄ ’Ą oê¿’ĂwĘ hŇ¡Ćh
y Ę ’ĲĆ âl¿ř l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
: ìŇynĲĆpĎŇlĂ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ NJ
¡Ą ìŇybĂŔ’Ď ynăĄpŇĘ lĂ ÉyêĂdĘŇbČÄ‘Ď rS
ąĆ ’ĞJĲČ onĳbŇĘ ynăĄpŇĘ lĂ ’ol¡hĞ
hŇ¡YĎ ‘Ą Mk
ËĆŇ lĎ Cb¿ŇhĎ lpĆŇŁtŇĳ yxĂ’Ğ=l’Ć Mol¡S
Ď bŇĘ ’Č rmĆ’ŇI¿ŁwČ
yS
ăĄ gŇĘ lČjĲĂ=l’Ć ’oBť MŁlŔS
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć É lpĆŇŁtÄyxĂ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇW
ĲĆ ‘ĞeĲČ=hŇmČ
êĎS
Ę ă’Č bŇĘ nĂ=yJĲĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ ‘m
ąČ S
Ď wĘ tŇyĂB
ĳĎ hČ romăS
Ę lĂ xČye¡ĂhĂ rS
¿Ć ’Ğ ìŇybĂŔ’Ď
lhĆŁ’¡hĎ MolËS
Ď bŇĘ ’ČlĘ CFÌIČwČ : ëŇêĲĎ’Ă rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ yd¡ŇĄyĘ CqŔzĘăxĎ wĘ ìŇybĂŔ’Ď=tŇ’Ć
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ wybĂŔ’Ď yS
ăĄ gŇĘ lČjĲĂ=l’Ć ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č ’b
Ł ąŇ IĎwČ gŇG
ĳĎhČ=l‘Č
rb
ăČŇ dĘŇBĂ=l’ČS
Ę yĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ ÉZ‘ČyĎ rS
ąĆ ’Ğ lpĆŇt
Ł ę yxĂ’Ğ tŇăYČ ‘ĞwĲČ
: MŁlĲS
Ď bŇĘ ’ČlĘ MG
¿Č dŇ¡wĂdĎŇlĘ=MGČ lpĆŇŁtŔyxĂ’Ğ tŇăYČ ‘Ğ=lJĎ NJĄť Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ
rm’yw
Nkw yrqw bytk yJĂ ’"sb ,yrq yJĂ ,bytk ykĂwĘ v.10 .g"d Nkw yrqw bytk hJ
Ł ’"sb ,yrq hJ
Ł ,bytk yJĂ v.10
wynĎy‘ĄBĘ w’ CnynĄy‘ĄB yw’r hyh : Myrpws Nwqyt ,yrq ynĂy‘ĄBĘ ,bytk ynĂwŁ‘ĞBČ v.12 .yrqw bytk hk
Ł wĘ ’"sbw ,’"yd
,yrq ol v.18 .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.13 .yyĂnĘ‘ĎB r"tw s"t ,‘"tb ,bwtkh hnykV ’l’
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ol ’"sb
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zy ÉPl
Ć ’ĆÄ rW
¿Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę ’eĎę hŇrăĎxĞbŇĘ ’Ć MŁlĳS
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć lpĆŇŁtŇ¡ yxĂ’Ğ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
2

3
4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14

’ChąwĘ wylĎę‘Ď ’obăŇ’ĎwĘ : hŇlĎyĘQ
ĲĎ hČ dŇ¡wĂdĎŇ=yrĄxĞ’ĲČ hŇ¿pĎŇ DĘrĘ’ĆwĘ hŇmĎCqË’ĎwĘ Sy’ĂŔ
oêĳ’Ă=rS
Ć ’Ğ M‘ăĎhĎ=lJĎ sn
¡ĎwĘ otŔ’
Ł yêăĂdĘŇrČxĞhĲČwĘ MyĂdČŔyĎ hŇăpĄŇ rĘC É‘ČgĄÄyĎ
bŇCS
ă JĘ ìŇyl
ĳĆ ’Ą M‘¡ĎhĎ=lkĎŇ hŇbĎŇyS
¿Ă ’ĎwĘ : oDĲbČŇlĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć yt¿ĂŇyJĄhĂwĘ
rS
¿Č yIĂwČ : MolĲS
Ď hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ M‘¡ĎhĎ=lJĎ SuĄŔbČŇmĘ hŇê
ăĎ ’Č rS
ăĆ ’Ğ ÉSy’ĂhĎ lJ
Ł Ŕ hČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄqĘzĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄbŇĘ C MŁlĳS
Ď bŇĘ ’Č ynăĄy‘ĄBĘ rb
¡ĎŇ DĎhČ
hŇ‘¿ĎmĘS
Ę nĂwĘ yJĳĂrĘ’ČhĲĎ yS
ăČ CxlĘ MG
¡Č ’nĎŔ ’răĎqĘ MolŔS
Ď bŇĘ ’Č ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
MolÄS
Ď bŇĘ ’Č žrmĆ’ŇIŁwČ ůMolS
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć ÈyS
Č Cx ’b
Ł ăŇ IĎwČ : ’ChĲ=MGČ wyp
¡ŇĂ BĘ=hŇmČ
orĳbĎŇDĘ=tŇ’Ć hŇ¡W
Ć ‘ĞnĲČhĞ lpĆŇŁtŔyxĂ’Ğ rB
ăĆ DĂ ÉhEĆhČ rb
ąĎŇ DĎJČ rm
Ł ę ’ŇlĄ wylĎÁ’Ą
MolĳS
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć yS
¡Č Cx rmĆ’ŇI¿ŁwČ
: rB
ĲĄ dČŇ hŇê
¿Ď ’Č NyĂ’¡Č=M’Ă
rmĆ’ŇIăŁwČ : tŇ’ŇŁEĲ hČ M‘Čj
¿Č BČ lpĆŇt
Ł Ň¡ yxĂ’Ğ Z‘¿ČyĎ=rS
Ć ’Ğ hŇËYĎ ‘ĄhĲĎ hŇÌbĎŇ oT=âlĲ
yr¿ĄmĎC hŇUĎhĄę MyrăĂB
Ł gŇĂ yJÌĂ wyS
ĎÁ nĎ’Ğ=tŇ’ĆwĘ ìŇybÄĂ ’Ď=tŇ’Ć êĎ‘ĘdČŇyĎţ hŇê
ăĎ ’Č yS
Čę Cx
Nyl
¡Ă yĎ âl¿wĘ hŇmĎŔxĎlĘmĂ Sy’
ăĂ ÉìybÄĂ ’ĎwĘ hŇdĳŇĆv
Ď BČ lCJ¡S
Č bŇd¿
ŁŇ JĘ hŇUĎhĄŔ ÉSpĆŇnĆÄ
dŇăxČ ’ČBĘ o’¡ MytŔĂ xĎjĘhČ tŇăxČ ’ČBĘ É’BĎxĘnĆ=’ChĲ hŇê
ąĎ ‘Č hŇeĄÄhĂ : M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć
ÉhtŇĎ yĘhĲĎ rmČŔ’ĎwĘ É‘ČmĄÄè
Ł hČ ‘m
ąČ S
Ď wĘ hŇQĎŔxĂêĘBČ ÉMhĆBĎ lp
ŁąŇ nĘJĂ hŇyĎęhĎwĘ tŇŁmĳoqUĘhČ
rS
¿Ć ’Ğ lyĂxČę=NBĆ=MgČŇ ’ChăwĘ : MŁlĲS
Ď bŇĘ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČ rS
¡Ć ’Ğ M‘ěĎ BĎ hŇpĎŔGĄmČ
roBăgŇĂ =yJĲĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ ‘ČdąŇĄyŁ=yJĲĂ sU
ĳĎ yĂ sU
ăĄ hĂ hŇ¡ĄrĘ’
y Č hĲĎ bŇ¿ĄlJĘ oBËlĂ
ìŇyl
ąĆ ‘Ď PŇsĄÄ’ĎyĲĄ PŇs
Ł ’ĎhĲĄţ yêĂYĘ‘ęČ yĎ yJ
ăĂ : oêĲ’Ă rS
¿Ć ’Ğ lyĂx¡Č=ynĄbŇĘ C ìŇybĂŔ’Ď
bŇrĳ
Ł lĎ MI¡ĎhČ=l‘Č=rS
Ć ’Ğ lox¿JČ ‘bČŇS
ĆŔ r’
ăĄ BĘ=dŇ‘ČwĘ ÉNDĎmĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇ
rS
ăĆ ’Ğ Étm
Ł oqUĘhČ tŇxČ’ČBĘ wylĎę’Ą Cn’ŇăbĎŇ C : bŇrĲĎqĘBČ Myk
¡ŇĂ lĘŁhĲ ìŇyn¿ĆpĎŇC
rtŇČ on¿=âlĲwĘ hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ=l‘Č lF
¡Č hČ lj
Ł¿ yĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ wylĎŔ‘Ď CnxĘăČwĘ
n MS
ĎŔ ’Y
ăĎ mĘnĂ
PŇsĄŔ’ĎyĲĄ Éry‘Ă=l’Ć=M’ĂwĘ : dŇxĲĎ’Ć=MGČ oê¡’Ă=rS
Ć ’Ğ MyS
¿Ă nĎ’ĞhĲĎ=lkĎŇbŇĘ C oBË
ÉotŇ’
Ł CnbŇĘ ąxČ sĎwĘ Myl
ĳĂ bĎŇxĞ ’yh
¡Ă hČ ry‘¿ĂhĎ=l’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=lkĲĎŇ C’yv
ÌĂ hĂwĘ
: rorĲYĘ=MGČ MS
¡Ď ’Y
¿Ď mĘnĂ=âlĲ=rS
ĲĆ ’Ğ dŇ‘ËČ lxČeČŔhČ=dŇ‘Č
yJĂŔrĘ’ČhĲĎ yS
ăČ Cx ÉtYČ‘Ğ hŇbĎęoT l’ĄŔrĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ =lkĎŇwĘ ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č rmĆ’ŇŁIąwČ
hŇbĎŔoFhČ É lpĆŇŁtÄyxĂ’Ğ tŇąYČ ‘Ğ=tŇ’Ć rpÂĄ hĎlĘ hŇCĎęYĂ hoăĎhywĲřČ lpĆŇŁtŇĳ yxĂ’Ğ tŇ¡YČ ‘ĞmĲĄ
: hŇ‘ĲĎrĎhĲĎ=tŇ’Ć Mol¡S
Ď bŇĘ ’Č=l’Ć hoËĎhyĘ ’yb
ÌŇĂ hĎ rCbę‘Ğb
ĲČŇ lĘ
rm’yw
.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.14
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tŇ’ŇŁzękĎŇwĘ tŇ’ŇŁzăJĎ MynĂŔhĞJ
Łă hČ ÉrtŇĎ yĎbŇĘ ’Ć=l’ĆwĘ qodŇąYĎ=l’Ć yS
Čę Cx rmĆ’ŇIăŁwČ
tŇ’ŇŁz¡kĎŇwĘ tŇ’ŇŁz¿kĎŇwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄqĘzĂ tŇ¡’Ą wĘ MŁlŔS
Ď bŇĘ ’Č=tŇ’Ć É lpĆŇt
Ł Ä yxĂ’Ğ Z‘ąČyĎ
NlĆê
ąĎ =l’Č rm
Ł ę ’ŇlĄ dŇwĂÁdĎŇlĘ CdŇyGÄĂ hČwĘ žhrĎhĄmĘ CxălĘS
Ă hŇêÃĎ ‘ČwĘ : ynĂ’ĲĎ yêĂYĘ‘¿ČyĎ
ëŇlĆUĆŔlČ ‘Q
ăČ bĚŇyĘ NjĆť robĳŇ‘ĞêĲČ robăŇ‘Ď Mg
¡ČŇ wĘ rBĎŔdĘŇUĂhČ tŇobăŇrĘ‘ĲČBĘ ÉhlĎyĘQČÄhČ
lgĄęr
Ł =Ny‘ĲĄBĘ MydăĂŇmĘ‘Ł Ĳ Z‘ČmČÁyxĂ’ĞwĲČ NtÄĎ nĎohĲywĂ : oêĲ’Ă rS
¿Ć ’Ğ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇlĘC
dŇwĳDĂ Ď ëŇlĆăUĆ lČ CdŇyG¡ĂhĂwĘ CkŔlĘyĲĄ ÉMhĄwĘ MhĆŔlĎ hŇdĎŇyGăĂhĂwĘ ÉhxĎpŇĘ è
Ă hČ hŇąkĎŇ lĘhĎwĘ
dŇ¡GĄIČwČ r‘ČnČŔ ÉMtŇĎ ’
Ł ’rĘIąČwČ : hŇrĎy‘ĲĂhĎ ’ob¿ŇlĎ tŇo’¡rĎhĲĄlĘ ClËkŇĘ CyĲ âl¿ yJ
ăĂ
MyrĂęCxbČŇBĘ Sy’
ăĂ =tŇyB
ĲĄ =l’Ć ű C’b
Ł ăŇ IĎwČ hŇrĎÁhĄmĘ MhĆÄynĄS
Ę žCkŇlĘIĲĄwČ MŁlĳS
Ď bŇĘ ’ČlĘ
ÉësĎUĎhČ=tŇ’Ć Wrą
Ł pŇĘ êĂwČ hŇè
Ďę ’ĂhĲĎ xuăČêĂwČ : MS
ĲĎ CdŇrĘI¿ĄwČ or¡YĄxĞB
ĲČ r’
ËĄbŇĘ ol¿wĘ
C’b
Ł ăŇ IĎwČ : rb
ĲĎŇ DĎ ‘d¡ČŇon âl¿wĘ tŇopĳŇrĂhĲĎ wyl
¡Ď ‘Ď xT
¿Č S
Ę êĂwČ r’ĄŔBĘhČ ynăĄjĘ=l‘Č
ÉZ‘ČmČÄyxĂ’Ğ hŇIęĄ’Č ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ hŇtŇĎ yĘBČęhČ hŇè
ĎÁ ’ĂhĲĎ=l’Ć MolÄS
Ď bŇĘ ’Č žydŇĄbŇĘ ‘Č
ÉCSqĘbČŇyĘwČ MyĂU
ĳĎhČ lk
ăČŇ ymĂ Cr¡bŇĘ ‘ĲĎ hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ ÉMhĆlĎ rmĆ’Ňê
Ł ą wČ NtŔĎ nĎohăywĂ
MêęĎ kŇĘ lĆ yrăĄxĞ’ĲČ ű yh
ăĂ yĘwČ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ CbŇ¡S
Ě IĎwČ C’YĎŔmĎ âlăwĘ
CmCqă dŇwĂęDĎ=l’Ć CrămĘ’ŇIĲŁwČ dŇwĳDĂ Ď ëŇlĆăUĆ lČ CdŇ¡GĂ IČwČ CkŔlĘăĄwČ
I r’ĄŔBĘhČmĲĄ ÉCl‘ĞIĲČwČ
MqĎăIĎwČ : lpĆŇŁtŇĲ yxĂ’Ğ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ Z‘¿ČyĎ hŇkĎŇËkĎŇ =yJĂ MyĂUČŔhČ=tŇ’Ć ÉhrĎhĄmĘ CrąbŇĘ ‘ĂwĘ
rqĆŁBęhČ ro’ă=dŇ‘Č NDĳĄrĘIČhČ=tŇ’Ć Cr¡bŇĘ ‘ČIĲČwČ oêŔ’Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇwĘ dŇwĂęDĎ
hŇ’ĎęrĎ lpĆŇŁtŇă yxĂ’ĞwĲČ : NDĲĄrĘIČhČ=tŇ’Ć rb
¡ČŇ ‘Ď=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ rDĎŔ‘ĘnĆ âlă ÉdxČ’Č=dŇ‘Č
ÉotŇyBĄ=l’Ć ëŇlĆąĄwČ
I MqĎIĎÁwČ romęxĞhĲČ=tŇ’Ć Sb
Ł ăŇ xĞIĲČwČ ůotŇYĎ‘Ğ ÈhtŇĎ W
Ę ‘ĆnĲĆ âlă yJ
ăĂ
: wybĲŇĂ ’Ď rbĆŇq¿ĆBĘ rb
¡ĄŇ uĎIĂwČ tŇmĎIĎěwČ qn
ĳČxĎIĄwČ otŇ¡ yBĄ=l’Ć wY
¿Č yĘwČ orŔy‘Ă=l’Ć
NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ÉrbČŇ‘Ď MŁlęS
Ď bŇĘ ’ČwĘ hŇmĎyĘnĳĎxĞmĲČ ’B
ăĎ dŇ¡wĂdĎŇwĘ
tŇxČê
¿Č MŁlËS
Ď bŇĘ ’Č MW
ÌĎ ’W
Ďę mĎ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ : oUĲ‘Ă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sy’
¿Ă =lkĎŇwĘ ’Chě
=rS
Ć ’Ğ ylĂŔ’ĄrĘW
Ę IĂhČ ’răĎtŇĘ yĂ ÉomS
Ę C Sy’ęĂ =NbĆŇ ’W
ăĎ mĎ‘ĞwĲČ ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ=l‘Č bŇ¡’Ď oy
É l’ĄrĎW
Ę yĂ NxČąIĂwČ : bŇ’ĲĎoy M’
¿Ą hŇ¡yĎCrYĘ tŇox¿’Ğ SxĎŔnĎ=tŇBČ lg
ăČŇ ybŇĂ ’Ğ=l’Ć É’BĎ
hŇmĎyĘnĳĎxĞmĲČ dŇ¡wĂdĎŇ ’ob¿ŇJĘ yhěĂ yĘwČ
: dŇ‘ĲĎlĘGĂhČ ZrĆ’¡Ć MŁlŔS
Ď bŇĘ ’ČwĘ
rbĎŔdĘŇ âQămĂ É l’ĄyUĂ‘Č=NBĆ ryk
ąŇĂ mĎC NoUę‘Č=ynĲĄBĘ tŇăBČ rČmĄ SxÁĎ nĎ=NbĆŇ ybÄĂ S
Ł wĘ
MyF
¿Ă xĂwĘ rYĄŔoy yl
ăĂ kŇĘ C ÉtojsČwĘ bŇąJĎ S
Ę mĂ : MylĲĂgŇĘ r
Ł mĄ yd¡ĂŇ‘ĎlĘGĂhČ yQ
¿Č zĂrĘbČŇC
ÉN’ŇY
Ł wĘ hŇ’ĎęmĘxĆwĘ Sb
ăČŇ dĘŇC : ylĲĂqĎwĘ MyS
¡Ă dĎŇ‘ĞwĲČ lopŇ¿ C yl
ĳĂ qĎwĘ xmČqăĆwĘ Myr¡Ă‘ŁW
ĘC
twpVw
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CrŔmĘ’ĲĎ yJ
ăĂ lokĳŇ’ĹĲlĆ oê¡’Ă=rS
Ć ’Ğ M‘¿ĎlĎwĘ dŇËwĂdĎŇlĘ CSyGÌĂhĂ rqĎŔBĎ tŇopŇă S
ĘC
xy rS
ăĆ ’Ğ M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć dŇwĂŔDĎ dŇq
Ł ă pŇĘ IĂwČ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ ’m
¡Ą YĎwĘ PŇ¿Ą‘
y ĎwĘ bŇ‘ËĄrĎ M‘ęĎ hĎ
2 =t
Ň ’Ć dŇwĂÁDĎ xQČÄS
Č yĘwČ : tŇo’ĲmĄ yr¿ĄW
Ď wĘ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ yr¿ĄW
Ď MhĆŔylĄ‘Ğ MW
Ć ăIĎwČ oêĳ’Ă
ÉhyĎCrYĘ=NBĆ yS
ąČ ybŇĂ ’Ğ dŇyČÄBĘ tŇyS
Ă lĂè
Ę hČwĘţ Éb’Ďoy=dŇyČBĘ tŇyS
ąĂ lĂè
Ę hČ M‘ęĎ hĎ
M‘ĎŔhĎ=l’Ć ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇIąŁwČř yê
ĳĂ GĂhČ yê
ăČ ’Ă dŇy¡ČBĘ tŇS
ĂŔ lĂè
Ę hÄČ wĘ bŇ’ĎŔoy yx
ăĂ ’Ğ
3 sŁn
Ä =M’Ă žyJĂ ’YĄętŇĄ âlă M‘ÁĎ hĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ : Mk
ĲĆŇ UĎ‘Ă yn¡Ă’Ğ=MGČ ’Y
ËĄ ’Ą ’Y
Ł ¿ yĎ
ÉCnylĄÄ’Ą CmyW
ąĂ yĎ=âlĲ ÉCnyÄĄYĘxĆ CtŇąmĚ yĎ=M’ĂwĘ bŇlĄę Cnyl
ăĄ ’Ą CmyW
ÌĂ yĎ=âlĲ sCnÁnĎ
CnQ
¿Ď =hŇyĆhĘtŇĲĂ =yJĂ bŇoTŔ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ MypĳŇĂ lĎ’Ğ hŇrăĎW
Ď ‘Ğ Cnm
Ł ¡ kĎŇ hŇê
¿Ď ‘Č=yJĲĂ bŇlĄŔ
4 b
Ň ¿TČ yyĂ=rS
Ć ’Ğ ëŇlĆUĆŔhČ ÉMhĆylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ
: ryzřĲ ‘l ry‘¡ĂmĄ
C’ŔYĘyĲĎ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇwĘ r‘Čè
ČŔ hČ dŇyăČ=l’Ć ÉëlĆUĆÄhČ dŇm
Ł ą ‘ĞIĲČwČ hŇĳĆW‘Ĺ’ĲĆ Mk
¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ
5 Éyê
Č ’Ă=tŇ’ĆwĘ yS
ąČ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ bŇ’Ďoyţ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÃhČ wY
ăČ yĘwČ : MypĲŇĂ lĎ’ĞĲlČ wĘ tŇo’¡mĄlĘ
ëŇlĆËUĆ hČ tŇC¿ŁYČBĘ C‘ęmĘS
ĲĎ M‘ăĎhĎ=lkĎŇwĘ MolĳS
Ď bŇĘ ’ČlĘ r‘ČeăČlČ yl
¡Ă =T’ČlĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
6 t
Ň ’ŇrăČqĘlĂ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ M‘ËĎhĎ ’Y
¿Ą IĄwČ : MolĲS
Ď bŇĘ ’Č rb
¿ČŇ DĘ=l‘Č Myr¡Ăv
Ď hČ=lJĎ=tŇ’Ć
7 l’
ĄŔ rĎW
Ę yĂ M‘ăČ ÉMS
Ď CpŇgŇĘ ąeĎIĂwČ : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć r‘Čy¿ČBĘ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂhČ yh
¿Ă êĘwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć ’Ch¡hČ MoI¿BČ hŇËĎlodŇgŇĘ hŇÌĎpŇ GĄUČhČ MS
ĎÂ =yhĂêĘwČ dŇwĳdĂŇĎ ydăŇĄbŇĘ ‘Č yn¡ĄpŇĘ lĂ
8 b
Ň rĆIąĆwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=lkĎŇ ynăĄjĘ=l‘Č tŇyYĄp
ŁŇ nĎ hŇËmĎ xĎlĘUĂhČ MS
ÌĎ =yhĂêĘwČ : PŇlĆ’ĲĎ
9 É’rĄu
Ď IĂwČ : ’ChĲhČ MoI¿BČ bŇrĆx
¡ĆhČ hŇËĎlkŇĘ ’ĲĎ rS
¿Ć ’ĞmĲĄ M‘ĎŔBĎ lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ Ér‘ČIČÄhČ
’b
Ł ăŇ IĎwČ dŇrĆjĆęhČ=l‘Č bŇăkĄŇ r
Ł MolÂS
Ď bŇĘ ’ČwĘ dŇwĳdĂŇĎ ydăŇĄbŇĘ ‘Č yn¡ĄpŇĘ lĂ MolŔS
Ď bŇĘ ’Č
ÉNêČIĚwČ hŇlĎę’ĄbĎŇ oS
ă ’Ňr
Ł qzÌČxĹIĲĆwČ hŇlĎÁodŇGĘhČ hŇlĎÄ’ĄhĲĎ žëbĆŇoW tŇxČê
ăČ dŇrĆjĆÃhČ
10 É’rĘIČwČ
: rb
ĲĎŇ ‘Ď wyê
¡Ď xĘêČ=rS
Ć ’Ğ dŇrĆj
¿ĆhČwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ Nyb
ăŇĄ C ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ NyB
ąĄ
yCl¡êĎ MŁlŔS
Ď bŇĘ ’Č=tŇ’Ć ytŇĂ y’
ăĂ rĎ ÉheĄhĂ rmĆ’ŇŁIęwČ bŇĳ’Ď oylĘ dŇ¡GĄIČwČ dŇxĎŔ’Ć Sy’
ăĂ
11 ‘
ČCDËmČC tŇĎ y’ĂŔrĎ hŇăĄh
e Ă wĘ olŔ dŇyGăĂUČhČ ÉSy’ĂlĎ bŇ’Ďęoy rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇĲlĎ ’ĄBĎ
hŇr¡ĎgŁŇ xĞwĲČ PŇsĆkĆŔ hŇrĎW
ăĎ ‘Ğ ÉìlĘ tŇtŇĆ ąlĎ ylČę‘ĎwĘ hŇYĎrĘ’ĳĎ MS
¡Ď otŇ¿ yJĂhĂ=âlĲ
12 Éyj
Č JČ=l‘Č lqąĄS
Ł ykÁĂ nŁ’ĲĎ ’řlÄw bŇ’ĎŔoy=l’Ć ÉSy’ĂhĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : tŇxĲĎ’Ć
hŇăCĎYĂ CnynĄÁzĘ’ĎbŇĘ yJ
ăĂ ëŇlĆĳUĆ hČ=NBĆ=l’Ć yd¡ĂŇyĎ xl
¿Č S
Ę ’Ć=âlĲ PŇsĆJĆŔ PŇlĆă’Ć
r‘Če¡ČBČ yměĂ =CrmĘS
Ă rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉyêČ’Ă=tŇ’ĆwĘ yS
ąČ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ ìŇtŇĘ ’
Ł ţ ëŇlĆUĆęhČ
MwlVb’b
,yrq ClwĘ ,bytk âlwĘ v.12

.yrq roz‘ĘlČ ,bytk ryzĂ‘ĞlČ v.3 .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.2 .xy
.yrqw bytk ’ClwĘ ’"sbw ,w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ClwĘ ’"sb
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18. 13–28

dŇăxĄ JĎyĂ=âlĲ rb
¡ĎŇ DĎ=lkĎŇwĘ rqĆS
ĆŔ oSpŇĘ nČbŇĘ ytŇĂ yW
ąĂ ‘Ď=o’Ĳ : MolĲS
Ď bŇĘ ’ČBĘ
hŇlĎyx
ăĂ ’
Ł Nk
¡ĄŇ =âl bŇ’ĎŔoy rmĆ’ŇIăŁwČ : dŇgĆŇĲeĆ mĂ bŇ¿~Ą yČtŇĘ êĂ hŇê
¡Ď ’ČwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ=NmĂ
MolŔS
Ď bŇĘ ’Č bŇăĄlBĘ ÉM‘ĄqĎtŇĘ IĂwČ ojękČŇBĘ MyTÁĂ bĎŇS
Ę hŇS
ĎÄ ŁlS
Ę žxuČIĂwČ ìŇynĳĆpĎŇlĘ
yl
ăĄ JĘ y’¡ĄW
Ę nĲŁ MyrĂŔ‘ĎnĘ hŇrăĎW
Ď ‘Ğ ÉCBs
Ł Ä IĎwČ : hŇĲlĎ ’ĄhĲĎ bŇ¿ĄlBĘ yx
¡Č Ced¿ŇĆo‘
bŇS
Ď ăIĎwČ rpĎŔè
Ł BČ Éb’Ďoy ‘qąČtŇĘ IĂwČ : ChtĲŇĚ ymĂyĘwČ Mol¡S
Ď bŇĘ ’Č=tŇ’Ć CJ¿IČwČ bŇĳ’Ď oy
CxăqĘIĂwČ : M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć bŇ¡’Ď oy ëŇ¿W
Č xĎ=yJĲĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yrăĄxĞ’ĲČ PŇŁd¡ŇrĘmĂ M‘ĎŔhĎ
CbŇÌ~Ă IČwČ lodŔGĎhČ tŇxČăjČ hČ=l’Ć Ér‘ČIČÄbČŇ otŇą ’
Ł CkŇylĂÄS
Ę IČwČ MolęS
Ď bŇĘ ’Č=tŇ’Ć
: wlĲhř’l Sy’
¿Ă Csn
¡Ď l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkÄĎ wĘ dŇŁ’ĳmĘ lodăŇGĎ Myn¡ĂbĎŇ’Ğ=lGČ wyl
ËĎ ‘Ď
ëŇlĆUĆŔhČ=qmĆ‘ĲĄBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉtbĆŇ~ĆÄmČ=tŇ’Ć wyĎxČbŇĘ olą=bŇ~ĆIČwČ xqęČ lĎ MŁlăS
Ď bŇĘ ’ČwĘ
ÉtbĆŇ~ĆÄUČlČ ’rąĎqĘIĂwČ ym
ĳĂ S
Ę ryJ
ăĂ zĘhČ rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ NbĄŔ yl
ăĂ =Ny’ĲĄ ÉrmČ’Ď yJ
ąĂ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č MŁlŔS
Ď bŇĘ ’Č dŇyăČ ÉHlĎ ’rĄuąĎIĂwČ omŔS
Ę =l‘Č
ëŇlĆĳUĆ hČ=tŇ’Ć hŇr¡Ďv
Ę bČŇ’ĞwĲČ ’eĎŔ hŇYĎCră’Ď rmČŔ’Ď ÉqodŇYĎ=NBĆ Z‘Čm
ąČ yxĂ’ĞwĲČ
hŇrąĎŁWBĘ Sy’ÄĂ žâl bŇ’Ďęoy olă rmĆ’ŇIŁÌwČ : wyb
ĲĎŇ yĘ’
Ł Ĳ dŇI¿ČmĂ ho¡ĎhyĘ oT¿pĎŇS
Ę =yJĲĂ
yJ
ËĂ rv
ĄŔ bČŇtŇĘ âlă ÉhEĆhČ MoIąhČwĘ rx
ĳĄ’Č MoyăBĘ ê
¡Ď rĘv
Č bŇĂ C hŇEĆŔhČ MoIăhČ ÉhêĎ’Č
rS
ăĆ ’Ğ ëŇlĆ¡UĆ lČ dŇ¿GĄhČ ëŇËĄl yS
ĂŔ CJlČ Éb’Ďoy rmĆ’ŇIąŁwČ : tŇmĲĄ ëŇlĆ¡UĆ hČ=NBĆÍl‘Č
ÉqodŇYĎ=NBĆ Z‘Čm
ąČ yxĂ’Ğ dŇo‘Á PŇsĆŁIÄwČ : ZrĲ
Ł IĎwČ bŇ¡’Ď oylĘ yS
ËĂ CkŇ Cxê
ÌČ S
Ę IĂwČ hŇtŇĎ y’
ĳĂ rĎ
yS
ĳĂ CJhČ yrăĄxĞ’ĲČ ynĂ¡’Ď =MgČŇ ’e
¿Ď=hŇYĎrĲĚ’Ď hŇmĎŔ yhĂywăĂ bŇ’ĎŔoy=l’Ć rmĆ’ŇIăŁwČ
: tŇ’ŇYĲĄm
Ł hŇr¿ĎoWBĘ=Ny’ĲĄ hŇ¡kĎŇ lĘC ynĂŔBĘ ÉZrĎ hŇê
¿Ď ’Č hŇEÂĆ =hŇUĎĲlĎ bŇ’Ďęoy rmĆ’ŇIăŁwČ
rJĎŔJĂhČ ëŇrĆDăĆ ÉZ‘ČmÄČ yxĂ’Ğ ZrĎIąĎwČ ZCrĳ ol¡ rmĆ’ŇI¿ŁwČ ZCrŔ’Ď hŇm
ăĎ =yhĂywĂ
hŇpĆÁ~
Ł hČ ëŇlĆIÄĄwČ MyrĳĂ‘Ďè
Ę hČ ynăĄS
Ę =NyB
ĲĄ bŇ¡S
Ą oy dŇ¿wĂdĎŇwĘ : yS
ĲĂ CJhČ=tŇ’Ć rb
Ł ¡Ň ‘ĞIĲČwĲČ
Sy’
¡Ă =hŇeĄhĂwĘ ’rĘIČŔwČ ÉwynĎy‘Ą=tŇ’Ć ’v
ąĎ IĂwČ hŇmĎŔoxh
ăČ =l’Ć Ér‘Čè
ČÄ hČ gŇG
ąČ=l’Ć
oD¡bČŇlĘ=M’Ă ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ ëŇlĆUĆŔlČ dŇăGĄIČwČ ÉhpĆŇ~
Ł hČ ’rąĎqĘIĂwČ : oDĲbČŇlĘ Zr¿Ď
ůZrĎ rx
ăĄ ’Č=Sy’ĲĂ ÈhpĆŇ~
Ł hČ ’rĘIăČwČ : bŇrĲĄqĎwĘ ëŇol¡hĎ ëŇlĆ¿ĄwČ
I wypĳŇĂ BĘ hŇrăĎoWBĘ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ oDĳbČŇlĘ ZrăĎ Sy’
¡Ă =hŇeĄhĂ rmĆ’ŇŁIěwČ r‘ĄŔè
Ł hČ=l’Ć ÉhpĆŇ~
Ł hČ ’rąĎqĘIĂwČ
tŇăYČ CrmĘ=tŇ’Ć Éh’ĆŁr ynąĂ’Ğ hŇpĆŔ~
Ł hČ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : rv
ĲĄ bČŇmĘ hŇ¿Ć=MG
z Č ëŇlĆ¡UĆ hČ
hŇzĆŔ bŇoTă=Sy’ĲĂ ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇIąŁwČ qodŇĳYĎ=NBĆ Z‘Čm
ăČ yxĂ’Ğ tŇ¡YČ rĚmĘJĂ NoSŔ’ŇrĂhĲĎ
ÉëlĆUĆÄhČ=l’Ć rmĆ’ŇŁIąwČ Z‘ČmČęyxĂ’Ğ ’răĎqĘIĂwČ : ’obŇĲ yĎ hŇ¡bĎŇ oT hŇr¿ĎoWBĘ=l’ĆwĘ
MwlV
’"sb ,bytk ’lw yrq NJ
¿Ą=l‘ v.20

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.18

.yrq wylĎhĎ’
Ł lĘ ,bytk olh
Ľ ’ĎlĘ v.17
.w"d Nkw yrqw bytk =Nb NJ
¿Ą=l‘

13
14

15
16
17

18

19
20

21
22

23
24

25
26

27

28
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ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉëCrBĎ rmĆ’ŇŁIęwČř hŇYĎrĘ’ĳĎ wyj
¡Ď’ČlĘ ëŇlĆËUĆ lČ Cxê
ÌČ S
Ę IĂwČ MolŔS
Ď
: ëŇlĆUĲĆhČ yn¿Ăd
ŁŇ ’ŇB
ĲČ Md¡ĎŇyĎ=tŇ’Ć C’¿W
Ę ĲnĎ =rS
Ć ’Ğ MyS
ĂŔ nĎ’ĞăhĎ =tŇ’Ć ÉrGČsĂ rS
ąĆ ’Ğ
29 rm
Ć ’ŇIăŁwČ MolĳS
Ď bŇĘ ’ČlĘ r‘Če¡ČlČ Mol¿S
Ď ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ
Éb’Ďoy ëŇlĆąUĆ hČ dŇbĆŇ‘ÄĆ =tŇ’Ć xČŁlS
Ę lĂţ lodÁGĎhČ NomÄhĎhĲĆ žytŇĂ y’ĂrĎ Z‘ČmČÃyxĂ’Ğ
30 b
Ň Łi¡IĂwČ hŇŁJĳ bŇă~Ą yČtŇĘ hĂ bŇs
Ł ¡ ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇmĲĎ yêĂ‘Ęd¡ČŇyĎ âl¿wĘ ìŇDŔĆbŇĘ ‘Č=tŇ’ĆwĘ
31 ë
Ň lĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ Érv
Ą BČtŇĘ yĂ yS
Ăę CJhČ rmĆ’ŇIăŁwČ ’B
ĳĎ yS
¡Ă CJhČ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ : dŇm
Ł Ĳ ‘ĞIĲČwĲČ
: ìŇyl
ĲĆ ‘Ď Mym
¿Ă uĎhČ=lJĎ dŇI¡ČmĂ MoIŔhČ ÉhoĎhyĘ ìąŇTĘpĎŇS
Ę =yJĲĂ
32 rm
Ć ’ŇIăŁwČ MolĳS
Ď bŇĘ ’ČlĘ r‘Če¡ČlČ Mol¿S
Ď hĞ yS
ĂŔ CJhČ=l’Ć ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ
ìŇyl
¡Ć ‘Ď Cmq¿Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ wĘ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉybĄŇyĘ’
Ł Ĳ Ér‘ČeČÄkČŇ CyąhĘyĲĂ yS
Ăę CJhČ
Ty r‘Čè
¡Č hČ tŇ¿IČlĂ‘Ğ=l‘Č l‘ČIËČwČ ëŇlĆUĆęhČ zG
ăČrĘIĂwČ
: hŇ‘ĲĎrĎlĘ
MolŔS
Ď bŇĘ ’Č ynăĂbŇĘ ynăĂBĘ ÉMolS
Ď bŇĘ ’Č ynąĂBĘ oêękŇĘ lĆBĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁkŇă wĘ OĘbŇĘ ĳĄwČ
I
2 h
Ň eĄÄhĂ bŇĳ’Ď oylĘ dŇG¡ČIĚwČ : ynĲĂbŇĘ yn¿ĂBĘ Mol¡S
Ď bŇĘ ’Č ìŇyêŔĆ xĘtŇČ ynăĂ’Ğ ÉytŇĂ Cm Nê
ąĄyĂ=ymĲĂ
3 ’Ch
Ë hČ MoI¿BČ hŇ‘ÁĎ S
Ě êĘhČ yhÄĂ êĘwČ : MŁlĲS
Ď bŇĘ ’Č=l‘Č lB
¡Ą ’ČtŇĘ IĂwČ hŇËĆkŇ B
Ł ëŇlĆÌUĆ hČ
bŇ¿YČ ‘ĹnĲĆ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ É’ChhČ MoIąBČ M‘ęĎ hĎ ‘m
ăČ S
Ď =yJĲĂ M‘ĳĎhĎ=lkĎŇlĘ lbĆŇ¡’Ą lĘ
4 rS
ăĆ ’ĞJĲČ ry‘ĳĂhĎ ’obăŇlĎ ’Ch¡hČ MoI¿BČ M‘ËĎhĎ bŇ¿ĄG
e ČtŇĘ IĂwČ : onĲBĘ=l‘Č ëŇlĆ¡UĆ hČ
5 =t
Ň ’Ć T’
ăČ lĎ ÉëlĆUĆÄhČwĘ : hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ Ms
¡Ď CnBĘ MymĂŔlĎkŇĘ eĂhČ ÉM‘ĎhĎ bŇeĄęGČtŇĘ yĂ
: ynĲĂbŇĘ yn¿ĂBĘ Mol¡S
Ď bŇĘ ’Č MolŔS
Ď bŇĘ ’Č ÉynĂBĘ lodŇĳGĎ loqă ëŇlĆ¡UĆ hČ q‘¿ČzĘIĂwČ wynĎŔjĎ
6 ê
ĎS
Ę bČÄh
Ł žrmĆ’ŇŁIwČ tŇyĂB
ĳĎ hČ ëŇlĆ¡UĆ hČ=l’Ć bŇË’Ď oy ’b
Ł ¿Ň IĎwČ
SpĆŇąnĆ tŇ’ĄÄwĘ MoIŔhČ ÉìS
Ę pŇĘ nČ=tŇ’Ć MyT
ąĂ QĘmČmĘhĲČ ìŇydęĆbĎŇ‘Ğ=lkĎŇ ynăĄjĘ=tŇ’Ć MoIÁhČ
7 ì
Ň y’ĆŔnĘŁW
ă =tŇ’Ć ÉhbĎŇhĞ’ĲČlĘ : ìŇyS
ĲĆ gŇĘ lČjĲĂ SpĆŇ¡nĆwĘ ìŇyS
ĆŔ nĎ SpĆŇănĆwĘ ìŇytŔĆ nŁbŇĘ C ÉìynĆÄBĎ
MydĂŔbĎŇ‘ĞwĲČ MyrăĂW
Ď ÉìlĘ Ny’
ąĄ yJ
ăĂ MoIęhČ êĎdĘŇGăČhĂ ű yJ
ăĂ ìŇyb
ĳŇĆ hĞŁ’Ĳ=tŇ’Ć ’nŁ¡ W
Ę lĂwĘ
MytŔĂ mĄ ÉMoIhČ CnQ
ąĎ kĚŇwĘ ÉyxČ Mol¿S
Ď bŇĘ ’Č ’řlă yJĂţ MoIęhČ yêĂ‘ĘdăČŇyĎ ű yJ
ăĂ
8 žyJ
řĂ ìŇydĳŇĆbĎŇ‘Ğ bŇăĄl=l‘Č rB
¡Ą dČŇwĘ ’YĄŔ MCqă ÉhêĎ‘ČwĘ : ìŇynĲĆy‘ĄBĘ rS
¿Ď yĎ z’
¡Ď =yJĂ
hŇ‘ÌĎrĎwĘ hŇlĎyĘQČŔhČ ÉìêĘ’Ă Sy’
ąĂ NylĂÄyĎ=M’Ă ’YĄęoy ìăŇnĘy’ĲĄ=yJĂ yêĂ‘ĘBČÁS
Ę nĂ hoĎÄhyb
ĲČŇ
: hŇêĎ‘ĲĎ=dŇ‘Č ìŇyr¡Ć‘ĚeĘmĂ ìŇylĆŔ‘Ď hŇ’ĎăBĎ =rS
Ć ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ=lJĎmĂ tŇ’ŇŁzę ìăŇlĘ
9 Cd
Ň yGăĂhĂ M‘Âh
Ď Ď =lkĎŇlĘC r‘Čè
ĳĎ BČ bŇS
Ć ăĄwČ
I ëŇlĆ¡UĆ hČ MqĎ¿IĎwČ
rm’l

,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk Cl ’"sb ,yrq Cl ,bytk âl v.7 .Ty .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.28
.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.8 .yrq Cl ,bytk ’Cl ’"sbw ,w"dw d"dx
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19. 10–22

ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄpŇĘ lĂ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇ ’b
Ł ąŇ IĎwČ r‘Čè
ČŔ BČ bŇăS
Ą oy ÉëlĆUĆÄhČ hŇąĄh
e Ă rm
Ł ę ’ŇlĄ
NodŔnĎ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇ yh
ąĂ yĘwČ
: wyl
ĲĎ hĎ’
Ł Ĳ lĘ Sy’
¿Ă sn
¡Ď l’ĄŔrĎW
Ę yĂwĘ
’ChąwĘ CnybĄęyĘ’
Ł Ĳ PŇăJČ mĂ ű Cnl
ăĎ y~ĂhĂ ëŇlĆUĆÁhČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă =lkĎŇBĘ
: MolĲS
Ď bŇĘ ’Č l‘¿ČmĄ ZrĆ’¡ĎhĎ=NmĂ xr¿ČBĎ hŇê
ËĎ ‘ČwĘ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ PŇăJČ mĂ ÉCnTĎÄQĘmĂ
hŇm
¿Ď lĎ hŇêęĎ ‘ČwĘ hŇĳmĎ xĎlĘUĂBČ tŇ¡mĄ CnylĄŔ‘Ď CnxĘăS
Č mĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMolS
Ď bŇĘ ’ČwĘ
dŇwĂęDĎ ëŇlĆăUĆ hČwĘ
: ëŇlĆUĲĆhČ=tŇ’Ć bŇyS
¿Ă hĎlĘ MyS
¡Ă rĂxĞmĲČ Mê
ËĆ’Č
ynąĄqĘzĂ=l’Ć CrÂBĘDČ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈMynĂhĞŁJĲhČ rt
¿ŇĎ yĎbŇĘ ’Ć=l’ĆwĘ qodÄYĎ=l’Ć xlČS
Ďţ
otŇĳ yBĄ=l’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć bŇyS
¿Ă hĎlĘ MynĂŔr
Ł xĞ’ĲČ ÉCyhĘtŇĲĂ hŇUĎąĎl rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhdĎŇChyĘ
ym
¿Ă YĘ‘Č MêŔĆ ’Č yx
ăČ ’Č : otŇĲ yBĄ=l’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ=l’Ć ’B
¿Ď l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎ ÉrbČŇdĘŇC
É’W
Ď mĎ‘Ğl
ĲČ wĘ : ëŇlĆUĲĆhČ=tŇ’Ć bŇyS
¿Ă hĎlĘ Myn¡Ăr
Ł xĞ’ĲČ CyËhĘtŇĂ hŇUĎÌĎlwĘ Mê
ĳĆ’Č yr¡ĂW
Ď bŇĘ C
hŇŁkŇă wĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ yQ
ąĂ =hŇW
Ć ‘ĞyĲČ hŇJ
Łă hŇêĎĳ’Ď yr¡ĂW
Ď bŇĘ C ym
¿Ă YĘ‘Č ’olËhĞ CrŔmĘê
ŁĲ
: bŇ’ĲĎoy tŇxČê
¿Č Mym
¡Ă IĎhČ=lJĎ ynËČpĎŇlĘ hŇÌĆh
y Ę êĲĂ ’bÂĎ YĎ=rW
Č âlţ=M’Ă PŇysĂŔoy
ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉCxlĘS
Ę IĂwĲČ dŇĳxĎ ’Ć Sy’
ăĂ JĘ hŇd¡ĎŇChyĘ=Sy’Ă=lJĎ bŇ¿bČŇ lĘ=tŇ’Ć TIËČwČ
hŇdĎÂChywĲĂ NDĳĄrĘIČhČ=dŇ‘Č ’b
Ł ¡Ň IĎwČ ëŇlĆUĆŔhČ bŇS
Ď ăIĎwČ : ìŇydŇĲĆbĎŇ‘Ğ=lkĎŇwĘ hŇê
¡Ď ’Č bŇCS
¿
=tŇ’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć ryb
¿ŇĂ ‘ĞhĲČlĘ ëŇlĆUĆŔhČ tŇ’ŇrăČqĘlĂ ÉtkĆŇlĆÄlĎ hŇlĎGĎęlĘGĂhČ ’B
ăĎ
ÉdrĆIÄĄwČ MyrĳĂCxB
ĲČ mĂ rS
¡Ć ’Ğ ynĂŔymĂyĘhČ=NBĆ É’rĎGĄ=NbĆŇ y‘ąĂmĘS
Ă rhĄęmČyĘwČ : NDĲĄrĘIČhČ
ůNmĂyĎnĘBĂmĂ ÈoU‘Ă Sy’
ăĂ PŇlĆ’ĆÄwĘ : dŇwĲĂDĎ ëŇlĆ¿UĆ hČ tŇ’Ňr¡ČqĘlĂ hŇdĎŔChyĘ Sy’
ăĂ =M‘Ă
oêĳ’Ă wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ wynËĎBĎ rW
¿Ď ‘Ď tŇS
Ć mĄÄxĞwĲČ lC’ŔS
Ď tŇyB
ăĄ r‘ČnČť ’bĎęyYĂwĘ
tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ÉrybŇĂ ‘Ğl
ĲČ hŇrĎębĎŇ‘ĞhĲĎ hŇrăĎbŇĘ ‘ĲĎwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ ND¡ĄrĘIČhČ Cx¿lĘYĲĎwĘ
ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄpŇĘ lĂ É lpČŇnĎ ’rĎęGĄ=NbĆŇ y‘ăĂmĘS
Ă wĘ wnĳřy‘b bŇoF¡hČ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ wĘ ëŇlĆUĆŔhČ
ůNwŁ‘Ď ÈynĂŁdŇ’Ğ yl
ăĂ =bŇS
Ď xĞyĲČ=l’Č ëŇlĆUĆęhČ=l’Ć rmĆ’ŇIăŁwČ : NDĲĄrĘIČBČ or¡bŇĘ ‘ĎBĘ
ëŇlĆ¡UĆ hČ=ynĲĂŁdŇ’Ğ ’Y
¿Ď yĎ=rS
Ć ’Ğ MoIěBČ ìŔDĘbŇĘ ‘Č hŇăwĎ‘ĹhĲĆ rS
ăĆ ’Ğ tŇ’Ąť rJ
Ł ę zĘêĂ=l’ČwĘ
ytŇĂ ’ŇĳTĎ xĎ ynăĂ’Ğ yJ
¡Ă ìŔDĘbŇĘ ‘Č ‘dăČŇyĎ yJĂť : oBĲlĂ=l’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ MCW
¿ lĎ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲymĂ
yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ tŇ’Ňr¡ČqĘlĂ tŇdŇĆrĆělĎ PŇsĄŔoy tŇyB
ăĄ =lkĎŇlĘ ÉNoS’ŇrĂ MoIęhČ ytŇĂ ’ŇăbĎŇ =hŇĲeĄ hĂwĘ
tŇxČt
ăŇČ hĞ rmĆ’ŇŁIŔwČ ÉhyĎCrYĘ=NBĆ yS
ąČ ybŇĂ ’Ğ N‘ČIČÄwČ
: ëŇlĆUĲĆhČ
: hoĲĎhyĘ xČyS
¿Ă mĘ=tŇ’Ć lQ
¡Ą qĂ yJ
¿Ă y‘ĳĂmĘS
Ă tŇm
¡Č Cy âl¿ tŇ’ŇŁzŔ
rm’yw
.’"ydw w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ ’"sb ,yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.19
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MoI¡hČ yl
¿Ă =CyhĘtŇĲĂ =yJĂ hŇyĎŔCrYĘ ynăĄBĘ ÉMkĆŇlĎwĘ yQ
ąĂ =hŇmČ dŇwĂęDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ
=ynĂ’Ğ MoI¡hČ yJ
¿Ă yêĂ‘ĘdČŔyĎ ’olăhĞ yJĂť l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉSy’Ă tŇmČCyą MoIęhČ NT
ĳĎ W
Ď lĘ
ol¡ ‘b
ĲČŇ ¿è
Ď IĂwČ tŇCmĳtŇĎ âlă y‘¡ĂmĘS
Ă =l’Ć ëŇlĆËUĆ hČ rmĆ’ŇŁIÌwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇlĆ¿mĆ
ëŇlĆĳUĆ hČ tŇ’ŇrăČqĘlĂ dŇr¡ČyĎ lC’ŔS
Ď =NBĆ ÉtS
Ć ŁbÄpŇĂ mĘC
: ëŇlĆUĲĆhČ
=NmĂlĘ sBĄŔkŇĂ âlă ÉwydĎŇgĎŇBĘ=tŇ’ĆwĘ omępĎŇW
Ę hŇăW
Ď ‘Ď=âlĲwĘ wylĎÁgŇĘ rČ hŇW
ĎÄ ‘Ď=âlĲwĘ
’b
¿ĎŇ =yJĂ yh
ËĂ yĘwČ : MolĲS
Ď bŇĘ ’B
¿Ď =rS
Ć ’Ğ MoI¡hČ=dŇ‘Č ëŇlĆUĆŔhČ tŇkĆŇăĆl ÉMoIhČ
êĎkŇĘ ¿ČlhĎ=âlĲ hŇUĎËĎl ëŇlĆUĆŔhČ Éol rmĆ’ŇIąŁwČ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇ’ŇrăČqĘlĂ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ
ìÁDĘbŇĘ ‘Č rmÄČ ’Ď=yJĲĂ ynĂĳUĎ rĂ yDăĂbŇĘ ‘Č ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ rmČě’ŇIŁwČ : tŇS
Ć ŁbŇĲ ypŇĂ mĘ yU
¡Ă ‘Ă
xČ¡iĄ pŇĂ yJ
¿Ă ëŇlĆUĆŔhČ=tŇ’Ć ëŇăĄl’ĄwĘ ÉhĎylĆÄ‘Ď bŇąJČ rĘ’ĆwĘ romÄxĞhĲČ žyQĂ=hŇS
Ď BĘxĘ’Ć
ëŇă’Č lĘmČJĘ ÉëlĆUĆÄhČ ynąĂd
ŁŇ ’ŇwĲČ ëŇlĆĳUĆ hČ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć ìŔDĘbŇĘ ‘ČBĘ lG
ăĄrČyĘwČ : ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č
yJ
ąĂ ybĂę’Ď tŇyB
ăĄ =lJĎ hŇyĎÁhĎ âlÄ žyJĂ : ìŇynĲĆy‘ĄBĘ bŇoF¡hČ hŇ¿W
Ą ‘ĞwĲČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ
ìŇnx
ĳĆĎ lĘS
Ě yl
¡Ą kŇĘ Ł’ĲBĘ ìŔDĘbŇĘ ‘Č=tŇ’ĲĆ ÉtS
Ć êÄĎ wČ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’ŇĲlČ ÉtwĆmÄĎ =yS
Ą nĘ’Č=M’Ă
: ëŇlĆUĲĆhČ=l’Ć dŇo‘¡ q‘Ł ¿ zĘlĂwĘ hŇqĎŔdĎŇYĘ Édo‘ yl
¿Ă =SIĆ=hŇmČC
hŇê
ăĎ ’Č yêĂrĘmČě’Ď ìŇyrĳĆbĎŇDĘ dŇo‘¡ rB
¿Ą dČŇêĘ hŇUĎËĎl ëŇlĆUĆŔhČ Éol rmĆ’ŇŁIąwČ
MG
¿Č ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉtS
Ć ŁbÄypŇĂ mĘ rmĆ’ŇIąŁwČ : hŇdŇĲĆv
Ď hČ=tŇ’Ć Cq¡lĘxĘêČ ’bĎŔyYĂwĘ
: otŇĲ yBĄ=l’Ć Mol¡S
Ď BĘ ëŇlĆËUĆ hČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ ’BÂĎ =rS
Ć ’Ğ yrĄxĞ’ĲČţ xuĳĎyĂ lJ
Ł¡ hČ=tŇ’Ć
=tŇ’Ć rb
Ł ąŇ ‘ĞIĲČwČ Myl
ĳĂ gŇĘ r
Ł mĄ dŇr¡ČyĎ ydĂŔ‘ĎlĘGĂhČ ÉyQČzĂrĘbČŇC
Myn¡Ăm
Ł S
Ę =NBĆ dŇ’
Ł Ŕ mĘ NqăĄzĎ ÉyQČzĂrĘbČŇC : NDĄrĘIČbČŇ=tŇ’Ć ox¡QĘS
Č lĘ NDŔĄrĘIČhČ ÉëlĆUĆÄhČ
lod¿ŇGĎ Sy’
ËĂ =yJĂ MyĂnČŔxĞmĲČbŇĘ otŇă bĎŇyS
Ă bŇĘ ÉëlĆUĆÄhČ=tŇ’Ć lJ
ąČ lĘkŇĂ =’ChĲwĘ hŇĳĎS
nĎ
yê¿ĂlĘJČlĘkŇĂ wĘ yêŔĂ ’Ă rb
Ł ăŇ ‘Ğ ÉhêĎ’Č yQ
ĳĎ zĂrĘBČ=l’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : dŇŁ’ĲmĘ ’Ch¡
ÉymĄyĘ hŇUĎęJČ ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć yQ
¡Č zĂrĘBČ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ yd¡ĂŇUĎ‘Ă ìËŇtŇĘ Ł’Ĳ
žhnĎS
Ď MynăĂm
Ł S
Ę =NBĆ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć hŇ¿Ćl‘Ĺ’ĲĆ=yJĂ yIČŔxČ ynăĄS
Ę
rS
ąĆ ’Ğ=tŇ’Ć ÉìDĘbŇĘ ‘Č M‘ąČTĘyĂ=M’Ă ‘rĎęlĘ bŇoTă=NyB
ĲĄ ű ‘dăČŇ’ĄhĲČ MoIÁhČ ykÄĂ nŁ’ĲĎ
tŇorĳS
Ď wĘ MyrăĂS
Ď loq¡BĘ dŇo‘Ŕ ‘m
ăČ S
Ę ’Ć=M’Ă hŇêŔĆ S
Ę ’Ć rS
ăĆ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ É lkČŇ’
Ł
rb
ŁÌŇ ‘ĞyĲČ T‘Âm
Č Ę JĂ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć ’v
ĎŔ mČlĘ Édo‘ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘Č hŇyÄĆhĘyĲĂ žhUĎlĎwĘ
hŇ¡ĎlCmGĘhČ ëŇlĆUĆŔhČ ynĂălĄ mĘgŇĘ yĂ ÉhUĎlĎÄwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ=tŇ’Ć ND¡ĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ìËŇDĘbŇĘ ‘Č
yU
ĳĂ ’ĂwĘ yb
¡ŇĂ ’Ď rbĆŇq¿Ć M‘ËĂ yrĂŔy‘ĂBĘ tŇămĚ ’ĎwĘ ÉìDĘbŇĘ ‘Č ’n
ąĎ=bŇS
Ď yĲĎ : tŇ’ŇEĲŁ hČ
hnhw
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19. 39–20. 5

tŇ¿’Ą olě=hŇW
Ą ‘ĞwĲČ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ=M‘Ă ÉrŁbŇ‘ĞyĲČ MhĎęmĘkŇĂ ìăŇDĘbŇĘ ‘Č ű hŇăĄh
e Ă wĘ
rb
Ł ăŇ ‘ĞyĲČ ÉyêĂ’Ă ëŇlĆUĆęhČ rmĆ’ŇIăŁwČ
: ìŇynĲĆy‘ĄBĘ bŇoT¡=rS
Ć ’Ğ 39
rx
¿Č bŇĘ êĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ wĘ ìŇynĳĆy‘ĄBĘ bŇoF¡hČ=tŇ’Ć oQŔ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ ÉynĂ’ĞwĲČ MhĎŔmĘJĂ
rb
ĳŇĎ ‘Ď ëŇlĆăUĆ hČwĘ ND¡ĄrĘIČhČ=tŇ’Ć M‘ËĎhĎ=lJĎ rb
ŁÌŇ ‘ĞIĲČwČ : ëŇĲQĎ =hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ yl
¡Č ‘Ď 40
: omĲq
Ł mĘlĂ bŇS
Ď ¡IĎwČ ChkĄŔrĞb
ăŇĎ yĘwČ ÉyQČzĂrĘbČŇlĘ ëŇlĆąUĆ hČ qè
ČÄ IĂwČ
ÉhdĎŇChyĘ M‘ąČ=lkĎŇwĘ oUĳ‘Ă rb
ăČŇ ‘Ď Nh
¡Ď mĘkŇĂ wĘ hŇlĎGĎŔlĘGĂhČ ÉëlĆUĆÄhČ rb
Ł ąŇ ‘ĞIĲČwČ
41
Sy’
¿Ă =lJĎ hŇËĄh
e Ă wĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ M‘¿Č yY
¡Ă xĞ MgČěwĘ ëŇlĆUĆŔhČ=tŇ’Ć CrbŇĂ ‘ĹyĘwČ 42
CnyxĄÁ’Č ìŇCbÄnĎGĘ ž‘ČCDmČ ëŇlĆUĆÃhČ=l’Ć CrămĘ’ŇIĲŁwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć My’
ăĂ BĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
yS
¿Ą nĘ’Č=lkĎŇwĘ NDŔĄrĘIČhČ=tŇ’Ć ÉotŇyBĄ=tŇ’ĆwĘ ëŇlĆąUĆ hČ=tŇ’Ć CrbÄĂ ‘ĞIĲČwČ hŇdĎęChyĘ Sy’
ăĂ
bŇorąqĎ=yJĲĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ =l‘Č hŇdĎÁChyĘ Sy’ÄĂ =lJĎ žN‘ČIČwČ : oUĲ‘Ă dŇ¡wĂdĎŇ 43
lokąŇ’ĎhĆ hŇĳĆh
E Č rb
¡ĎŇ DĎhČ=l‘Č ìŔlĘ hŇrăĎxĎ ÉhEĆ hŇUĎąĎlwĘ ylČŔ’Ą ÉëlĆUĆÄhČ
N‘ČIăČwČ
: Cnl
ĲĎ ’v
¡Ď nĂ tŇ’Ň¿v
Ą nĂ=M’Ă ëŇlĆUĆŔhČ=NmĂ ÉCnlĘkČŇ’Ď 44
ÈëlĆUĆbČŇ yl
ăĂ tŇodÄyĎ=rW
Ć ‘ĲĆ rmĆ’ŇŁIęwČ hŇdĎÁChyĘ Sy’ÄĂ =tŇ’Ć ž l’ĄrĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂ
NoS
Ë ’ŇrĂ yr¿ĂbĎŇdĘŇ hŇyĎÄhĎ=âlĲwĘ ynĂtŔČŁQqĂhĹ É‘ČCDÄmČC ůìUĘmĂ ynăĂ’Ğ ÈdwĂdĎŇBĘ=MgČŇwĘ
Sy’
¿Ă rb
¡ČŇ DĘmĂ hŇdĎŔChyĘ Sy’
ăĂ =rbČŇDĘ ÉSqĆIĂÄwČ yJĳĂlĘmČ=tŇ’Ć bŇyS
ăĂ hĎlĘ yl
¡Ă
‘bČŇ¿S
Ć omËS
Ę C l‘ČIČęlĂBĘ Sy’
ăĂ ’rĎÁqĘnĂ MS
ĎÄ wĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ k
dŇwĂędĎŇBĘ qlĆxĄÁ CnlĎÄ=Ny’ĲĄ rmĆ’ŇIŁwČţ rpĎęè
Ł BČ ‘qăČtŇĘ IĂwČ ynĳĂymĂyĘ Sy’
ăĂ yr¡ĂkŇĘ BĂ=NBĆ
=lJĎ l‘ČIČÁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ wyl
¡Ď hĎŁ’ĲlĘ Sy’
¿Ă yS
ČŔ yĂ=NbĆŇBĘ ÉCnlĎÄ=hŇĲlĎ xĞřĲnČ âląwĘ 2
ÉhdĎŇChyĘ Sy’
ąĂ wĘ yrĳĂkŇĘ BĂ=NBĆ ‘bČŇăS
Ć yr¡ĄxĞ’ĲČ dŇwĂŔdĎŇ yrăĄxĞ’ĲČmĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ Sy’
ąĂ
ÈotŇyBĄ=l’Ć dŇăwĂdĎŇ ’b
Ł Ä IĎwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=dŇ‘ČwĘ ND¡ĄrĘIČhČ=NmĂ MJĎŔlĘmČbŇĘ CqăbŇĘ DĲĎ 3
žxČyeĂhĂ rS
ăĆ ’Ğ MyS
ĂÃ gŇĘ lČjĲĂ ű MyS
ăĂ nĎ=rW
Ć ‘ĲĆ tŇă’Ą ëŇlĆUĆÃhČ xuăČIĂwČ ůMĂlČS
Ď CrĲyĘ
’b
ĳĎŇ =âl Mh
¡Ć ylĄ’ĞwĲČ MlĄŔJĘlĘkČŇyĘwČĲ ÉtrĆmĆÄS
Ę mĂ=tŇyB
ĲĄ Mn
ąĄêĘIĂwĲČ tŇyĂBČÁhČ rm
ŁÄ S
Ę lĂ
: tŇCIĲxČ tŇCn¿mĘlĘ’Č Nt
¡ŇĎ mĚ Moy¿=dŇ‘Č tŇorËrĚYĘ hŇnĎyyÌĆhĘêĲĂwČ
tŇS
Ć ŁlăS
Ę hŇd¡ĎŇChyĘ=Sy’Ă=tŇ’Ć yl
¿Ă =q‘ĆzĘhČ ’W
ĎŔ mĎ‘Ğ=l’Ć ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ
4
rxřyyěw hŇdĳŇĎChyĘ=tŇ’Ć qy‘ăĂzĘhČlĘ ’W
¡Ď mĎ‘Ğ ëŇlĆ¿ĄwČ
I : dŇm
Ł Ĳ ‘Ğ hŇŁj¿ hŇê
¡Ď ’ČwĘ Mym
ĳĂ yĎ 5
d‘wmh=Nm
Nb
Ą BĘ hlĎx
Ğ n ’"s ,Étlxn
ĲČ n"b ,’"b Nk v.1 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .k .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.43
Myklm Nyy‘ : bwtkh hnykV ’l’ wyhĎŁl’lĄ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.1 .r"tw s"t ,’"d Nkw CnlĎ tlm ’lb
rxĆoIwČ ,bytk rsx rxĆIŁwČ ’"sb ,yrq rxĆoIwČ ,bytk rxĄyČyĘwČ w’ rxĆyIĄwČ v.5 .w"T +y +b Mymyh yrbd ,w"T b"y +’
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk rsx rxĆIŁwČ ’"sbw ,yrq ’lm
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6

7
8

9
10

11
12

13
14
15

16

17

18
19

b l’wmV

529

yS
ČŔ ybŇĂ ’Ğ=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇIąŁwČ
: odĲŇ ‘ĎyĘ rS
¿Ć ’Ğ dŇ‘¡ĄoUhČ=NmĂ
ydąŇĄbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć xqÂČ hŇêĎ’Čţ MolĳS
Ď bŇĘ ’Č=NmĂ yr¡ĂkŇĘ BĂ=NBĆ ‘bČŇ¿S
Ć Cnl
ËĎ ‘rĲČÌyĄ hŇêęĎ ‘Č
: CnnĲĄy‘Ą ly~
¿Ă hĂwĘ tŇor¡YĚBĘ Myr¿Ă‘Ď olË ’YĎm
¿Ď =NjĆ wyrĎŔxĞ’ĲČ PŇdă
ŁŇ rĘC ÉìynĆÄŁdŇ’Ğ
ÉC’YĘIĲĄwČ MyrĳĂB
Ł GĂhČ=lkĎŇwĘ yt¡ĂŇlĄjĘhČwĘ yt¿ĂŇrĄJĘhČwĘ bŇ’ĎŔoy yS
ăĄ nĘ’Č ÉwyrĎxĞ’ĲČ C’ąYĘIĲĄwČ
ÉhlĎodŇGĘhČ NbĆŇą’Ć hĎ=M‘Ă MhĄę : yrĲĂkŇĘ BĂ=NBĆ ‘bČŇ¿S
Ć yr¡ĄxĞ’ĲČ PŇD
Ł ě rĘlĂ MĂlČŔS
Ď CrăymĂ
oSębĚŇlĘ oDămĂ ű rCgŇă xĎ bŇ’ÂĎ oywĘ Mh
ĳĆ ynĄpŇĘ lĂ ’B
ăĎ ’W
¡Ď mĎ‘ĞwĲČ No‘ŔbŇĘ gŇĂ BĘ rS
ăĆ ’Ğ
: lj
Ł Ĳ êĂwČ ’Y
¡Ď yĎ ’Ch¿wĘ HrĎŔ‘ĘtŇČ BĘ ÉwynĎtŇĘ mĎ=l‘Č tŇdŇĆU
ąĆYĚmĘ ÉbrĆxĆÄ rogŇ¿ xĞ wřlÂ‘w
bŇË’Ď oy Nym
¿Ă yĘ=dŇyČ zxĆŁêÁwČ yx
ĳĂ ’Ď hŇê
¡Ď ’Č Mol¿S
Ď hĞ ’W
ĎŔ mĎ‘Ğl
ĲČ Éb’Ďoy rmĆ’ŇŁIąwČ
rS
ăĆ ’Ğ ű bŇrĆx
ăĆBČ rmÁČ S
Ę nĂ=âlĲ ’W
ĎÄ mĎ‘ĞwĲČ : olĲ=qS
Ď nĘlĂ ’W
¡Ď mĎ‘Ğ Nq¿ČzĘBĂ
hŇnĎ¿S
Ď =âlwĘ hŇYĎrĘ’ËČ wy‘¿ĎmĄ ëŇŁjÄS
Ę IĂwČ SmĆŁxÁhČ=l’Ć HbĎÄ žChJĄIČwČ bŇ’Ďęoy=dŇyČBĘ
: yrĲĂkŇĘ BĂ=NBĆ ‘bČŇ¿S
Ć yr¡ĄxĞ’ĲČ PŇdČěrĎ wyxĂŔ’Ď yS
ăČ ybŇĂ ’ĞwĲČ Éb’ĎoywĘř tŇŁmĳIĎwČ ol¡
ym
¿Ă C bŇË’Ď oyBĘ Zp
ÌĄŇ xĎ rS
ĆÄ ’Ğ žymĂ rmĆ’ŇŁIęwČ bŇĳ’Ď oy yr¡Ą‘ĞeĲČmĲĂ wylĎŔ‘Ď dŇm
ăČ ‘Ď ÉSy’ĂwĘ
hŇĳĎQsĂUĘhĲČ ëŇotŇă BĘ MD¡ĎBČ ll
¿Ą GŁtŇĘ mĂ ’W
ËĎ mĎ‘ĞwĲČ : bŇ’ĲĎoy yr¿ĄxĞ’ĲČ dŇ¡wĂdĎŇlĘ=rS
Ć ’Ğ
hŇąĎQsĂmĘhĲČ=NmĂ ’W
ĎÄ mĎ‘Ğ=tŇ’Ć žbiĄIČwČ M‘ęĎ hĎ=lJĎ dŇm
ăČ ‘Ď=yJĲĂ Sy’ÁĂ hĎ ’rĘIČÄwČ
: dŇmĲĎ‘ĎwĘ wyl
¡Ď ‘Ď ’B
¿Ď hČ=lJĎ hŇ’ĎŔrĎ rS
ăĆ ’ĞJĲČ dŇgĆŇBĆŔ ÉwylĎ‘Ď ëŇąĄlS
Ę IČwČ ÉhdŇĆv
Ď hČ
PŇŁDěrĘlĂ bŇ’ĎŔoy yrăĄxĞ’ĲČ ÉSy’Ă=lJĎ rb
ąČŇ ‘Ď hŇĳĎQsĂmĘhĲČ=NmĂ hŇ¡gĎŇ h
Ł rS
¿Ć ’ĞJĲČ
tŇyb
¿ŇĄ C hŇlĎËbĄŇ ’Ď l’ĄęrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă =lkĎŇBĘ rb
ŁÂ ‘ĞIĲČwĲČ : yrĲĂkŇĘ BĂ=NBĆ ‘bČŇ¿S
Ć yr¡ĄxĞ’ĲČ
wylĎę‘Ď CrY
ăĚIĎwČ C’b
Ł Á IĎwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ=PŇ’Č C’b
Ł ¡Ň IĎwČ whŔlřqyw MyrĳĂBĄhČ=lkĎŇwĘ hŇ¡kĎŇ ‘ĞmĲČ
lx
ĳĄ BČ dŇŁm¡‘ĞêĲČwĲČ ry‘ŔĂ hĎ=l’Ć ÉhlĎlĘs
Ł Ĳ CkąŇjĘS
Ę IĂwČ hŇkĎŔ‘ĞUĲČhĲČ tŇyB
ăĄ ÉhlĎbĄŇ’ĎBĘ
’rËĎqĘêĂwČ : hŇmĲĎoxhČ lyj
¿Ă hČlĘ Mt¡ĂŇyxĂS
Ę mČ bŇ’ĎŔoy=tŇ’Ć rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇwĘ
bŇrăČqĘ bŇ’ĎŔoy=l’Ć ’n
ăĎ=CrmĘ’Ă ÉC‘mĘS
Ă C‘ąmĘS
Ă ry‘ĳĂhĎ=NmĂ hŇm
¡Ď kĎŇxĞ hŇ¿è
Ď ’Ă
hŇê
¿Ď ’ČhĲČ hŇËè
Ď ’ĂhĲĎ rmĆ’ŇŁêÌwČ hĎylĆŔ’Ą bŇrăČqĘIĂwČ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą hŇr¡ĎBĘdČŇ’ĞwĲČ hŇeĎhĄŔ=dŇ‘Č
‘Čm
¿Ą S
Ł rmĆ’ŇI¡ŁwČ ìŇtŔĆ mĎ’Ğ yrăĄbŇĘ DĂ É‘mČS
Ę olę rmĆ’ŇŁêăwČ ynĂĳ’Ď rmĆ’ŇIăŁwČ bŇ¡’Ď oy
l’
ŁÌ S
Ď rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhnĎS
Ł ’ŇrĲĂbĎŇ CrąBĘdČŇyĘ rBĄÄDČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rmĆ’ŇŁê¡wČ : ykŇĂ nĲŁ’Ď
hŇê
ăĎ ’Č l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄCm’Ĺ ym
¡Ą l
ĚS
Ę ykěĂ nŁ’ĲĎ : CUtĲŇČ hĄ Nk
¿ĄŇ wĘ lb
¡ĄŇ ’ĎBĘ ClË’ĞS
ĲĎ yĘ
: hoĲĎhyĘ tŇ¿ČlxĞĲnČ ‘Q
¡Č bČŇtŇĘ hŇUĎ¿Ďl l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉM’ĄwĘ ry‘ąĂ tŇymÄĂ hĎlĘ SuĄębČŇmĘ
N‘yw
Ny’ ’"sb v.9 .d"ydw ’"yd ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎ‘ĎwĘ ’"sb ,yrq wylĎ‘ĎwĘ ,bytk ol‘ĎwĘ v.8
,yrq Clh
Ğ uĎIĂwČ ,bytk ChQĄqČyĘwČ w’ ChQ
Ě qČyĘwČ v.14 .qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.10 .’qsp N’k
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk Clh
Ğ uĎIĂwČ ’"sb
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‘Q
¡Č bČŇ’Ğ=M’Ă ylĂŔ ÉhlĎylĂÄxĎ hŇlĎyl
ąĂ xĎ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ bŇ¡’Ď oy N‘ČI¿ČwČ
20
‘bČŇÌĆS MyĂrČÁpŇĘ ’Ć rhÄČ mĄ žSy’Ă yJÃĂ rbĎęDĎhČ Nk
ăĄŇ =âl : tŇyxĲĂS
Ę ’Č=M’ĂwĘ 21
hŇ¡kĎŇ lĘ’ĲĄwĘ oDŔbČŇlĘ otŇă ’
Ł =CnĲêĘ dŇwĂŔdĎŇBĘ ëŇlĆăUĆ BČ ÉodŇyĎ ’W
ąĎ nĎ omęS
Ę yrăĂkŇĘ BĂ=NBĆ
ìŇyl
¡Ć ’Ą ëŇ¿ĎlS
Ę mĚ oS
Ë ’Ňr
Ł hŇ¿Ąh
e Ă bŇ’ĎŔoy=l’Ć Éhè
Ď ’ĂhĲĎ rmĆ’Ňê
Ł ą wČ ry‘ĳĂhĎ l‘ăČmĄ
CtÂrĘkŇĘ IĂwĲČ HtęĎ mĎkŇĘ xĎBĘ M‘ÁĎ hĎ=lJĎ=l’Ć hŇè
ĎÄ ’ĂhĲĎ ž’obŇêĎwČ : hŇmĲĎoxhČ dŇ‘¿ČBĘ 22
rpĎŔoèBČ É‘qČtŇĘ IĂwČ bŇ’ĎŔoy=l’Ć CkŇălĂ S
Ę IČwČ ÉyrĂkŇĘ BĂ=NBĆ ‘bČŇąS
Ć S’ŇŁrÄ=tŇ’Ć
: ëŇlĆUĲĆhČ=l’Ć MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ bŇ¿S
Ď bŇË’Ď oywĘ wyl
ĳĎ hĎŁ’ĲlĘ Sy’
ăĂ ry‘¡ĂhĎ=l‘ČmĲĄ CYp
¿ĚŇ IĎwČ
‘dĎŔyĎohăyĘ=NBĆ ÉhyĎnĎbŇĘ C l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ’b
¡ĎŇ ~ĎhČ=lJĎ l’
¿Ć bŇ’ĎěoywĘ
23
dŇCl¡yxĂ’Ğ=NBĆ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohywĲĂ sU
ĳČ hČ=l‘Č Mr¡Ďd
ŁŇ ’ĞwĲČ : ytŇĲĂ lĄjĘhČ=l‘ČwĘ y¡rkřh=l‘Č 24
É’rĎy‘Ă MgČęwĘ : MynĲĂhĞŁJĲ rt
¡ŇĎ yĎbŇĘ ’ĆwĘ qod¿ŇYĎwĘ rp
ĳŇĄ s
Ł ’y¡Vřw : ryJĲĂzĘUČhČ 25, 26
dŇwĂÁdĎŇ ymĄÄyBĂ žb‘ĎrĎ yh
ăĂ yĘwČ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ Nh
¡Ą ŁkŇ hŇ¿yĎhĎ yrĂŔ’ĂăIĎhČ ’k
hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ=tŇ’Ć dŇ¡wĂDĎ Su¿ĄbČŇyĘwČ hŇnĎŔS
Ď yrăĄxĞ’ĲČ ÉhnĎS
Ď MynęĂ S
Ď SŁlăS
Ď
=l‘Č MymĂŔDĎhČ śtŇyB
ăĄ =l’ĆwĘ É lC’S
Ď =l’Ć hoĎęhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
rmĆ’ŇIăŁwČ Myn¡Ă‘ŁbŇĘ GĂlČ ëŇlĆËUĆ hČ ’r¿ĎqĘIĂwČ : MynĲĂ‘ŁbŇĘ GĂhČ=tŇ’Ć tŇym
¡Ă hĄ=rS
Ć ’Ğ 2
rtŇĆ ăIĆmĂ=M’Ă yJĂť hŇUĎhĄę l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄBĘmĂ âlă MynÂ‘
Ă Ł bŇĘ GĂhČwĘ Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ
MtŔĎ J
Ł hČlĘ É lC’S
Ď SuąĄbČŇyĘwČ MhĆŔlĎ C‘ăBĘS
Ę nĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄbŇĘ C yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ
hŇm
¿Ď MynĂŔ‘ŁbŇĘ GĂhČ=l’Ć ÉdwĂDĎ rmĆ’ŇIąŁwČ : hŇdŇĲĎChywĲĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ lĂ otŇ¿ ’ŇeŁqČBĘ 3
CrmĘ’ŇŁIÌwČ : hoĲĎhyĘ tŇ¿ČlxĞĲnČ =tŇ’Ć CkŇ¡ rĘb
ĲĎŇ C rjĄŔkČŇ’Ğ hŇU
ăĎ bČŇC Mk
ĳĆŇ lĎ hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ 4
=Ny’ĲĄwĘ otŔyBĄ=M‘ĂwĘ lC’ăS
Ď =M‘Ă ÉbhĎzĎwĘ PŇsĆąĆJ yřlĂÁ=Ny’ĲĄ MynęĂ ‘ŁbŇĘ GĂhČ olă
hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ Myr¡ĂmĘŁ’Ĳ Mê
¿Ć’Č=hŇmĲĎ rmĆ’ŇŁIËwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ tŇym
ăĂ hĎlĘ Sy’
¡Ă Cnl
¿Ď
Cnl
ĳĎ =hŇUĎDĂ rS
¡Ć ’ĞwĲČ CnQĎŔJĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉSy’ĂhĎ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : Mk
ĲĆŇ lĎ 5
ÉMyS
Ă nĎ’Ğ hŇ‘ąĎbŇĘ S
Ă CnlĎÁ=Ntnřy : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ lb
¿ĚŇ GĘ=lkĎŇBĘ bŇ¡~Ą yČtŇĘ hĂmĲĄ CndĘŇmČěS
Ę nĂ 6
rmĆ’ŇI¿ŁwČř hoĳĎhyĘ ryx
ăĂ BĘ lC’¡S
Ď tŇ‘¿ČbŇĘ gŇĂ BĘ hoĎŔhyl
ĲČ ÉMCn‘ĞqĲČohwĘ wynĎŔBĎmĂ
Nt
ăŇĎ nĎohĲyĘ=NBĆ tŇS
Ć Łb¡Ň=ypŇĂ mĘ=l‘Č ëŇlĆUĆŔhČ lm
Ł ă xĘIČwČ : NêĲĄ’Ć yn¿Ă’Ğ ëŇlĆ¡UĆ hČ 7
Nt
¿ŇĎ nĎohĲyĘ Nyb
¡ŇĄ C dŇwĂŔDĎ NyB
ăĄ MtŔĎ nŁyB
ĲĄ rS
ăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ tŇ‘ąČbĚŇS
Ę =l‘Č lC’ĳS
Ď =NBĆ
lw’V=Nb
’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,d"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytĂrĄJĘhČ ’"sb ,yrq ytĂrĄJĘhČ ,bytk yrĂJĎhČ v.23
Nk MymĂdĎ ht
Ł yB
Ą = Mymdhtyb l"Y v.1 .qwsp ‘Ym’b ’qsp v.1 .’k .yrq ’wĎS
Ę C ,bytk ’yĎS
Ă wĘ v.25
,bytk =NtĆeĎyĂ v.6 .r"tw ‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk CnlĎ ’"sb ,yrq CnlĎ ,bytk ylĂ v.4 .‘"t
.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.6 .yrq =NêČyĚ
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rS
ăĆ ’Ğ ÉhIĎ’Č=tŇbČŇ hŇąjĎ YĘrĂ ynĄÄBĘ ynĄS
Ę ţ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÃhČ xuăČIĂwČ : lC’ĲS
Ď =NBĆ
lk
ăČŇ ymĂ ÉynĄBĘ tŇS
Ć mĄęxĞ=tŇ’ĆwĘ tŇS
Ć ŁbĳŇpŇĂ mĘ=tŇ’ĆwĘ yn¡Ăm
Ł rĘ’Č=tŇ’Ć lC’ŔS
Ď lĘ hŇdăĎŇlĘyĲĎ
MnÂĄ êĘIĂwĲČ : ytŇĲĂ lĎŁxĲUĘhČ yQ
¡Č zĂrĘBČ=NBĆ l’
¿Ą yrĂdĘŇ‘ČlĘ hŇdËŇĎlĘyĲĎ rS
¿Ć ’Ğ lC’ŔS
Ď =tŇBČ
dŇxČĳĎy MyĂêĎ‘ĘbČŇS
Ă Cl¿jĘIĂwČ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉrhĎBĎ M‘ąĚyqĂIŁwČ MynęĂ ‘ŁbŇĘ GĂhČ dŇyăČBĘ
xuăČêĂwČ : MyrĲĂ‘ŁW
Ę ryY
¿Ă qĘ tŇQČxĂtŇĘ MynĂŔS
Ł ’ŇrăĂBĎ ÉryYĂqĎ ym
ąĄyBĂ CtÁmĘh
ĲĚ MřhÄw
tŇăČQxĂêĘmĂ ÉrC~hČ=l’Ć Hl
ąĎ ChFĄÄêČwČ qv
ČÁ hČ=tŇ’Ć hŇIĎÄ’Č=tŇbČŇ žhjĎYĘrĂ
MyĂmÁČ è
Ď hČ PŇo‘Ä žhnĎtŇĘ ĲnĎ =âlwĘ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ=NmĂ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ MyĂm¿Č=ëŇêČnĂ dŇ‘ËČ ryYĂŔqĎ
tŇÌ’Ą dŇwĳdĂŇĎlĘ dŇG¡ČIĚwČ : hŇlĎyĘl
ĲĎ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ tŇ¿IČxČ=tŇ’ĆwĘ MmĎŔoy ÉMhĆylĄ‘Ğ xČCnąlĎ
xuÂČ IĂwČ dŇwĂęDĎ ëŇlĆăĄwČ
I : lC’ĲS
Ď SgĆŇ¿lĆ jĂ hŇ¡IĎ’Č=tŇbČŇ hŇ¿jĎ YĘrĂ hŇt
ËŇĎ W
Ę ‘ĲĎ=rS
Ć ’Ğ
Syb
ăŇĄ yĎ yl
¡Ą ‘ĞB
ĲČ tŇ’ĄěmĄ onŔBĘ Nt
ăŇĎ nĎohĲyĘ ÉtomYĘ‘Č=tŇ’ĆwĘ É lC’S
Ď tŇomąYĘ‘Č=tŇ’Ć
ÉMVÄ Mw¿řlt rS
ĆÄ ’Ğ NS
Čę =tŇyB
ĲĄ bŇx
Ł ă rĘmĲĄ MtÁĎ ’
Ł CbÄnĘGĲĎ žrS
Ć ’Ğ dŇ‘ĳĎlĘGĂ
l‘ČIąČwČ : ‘ČB
Ł Ĳ lĘGĂBČ lC’¡S
Ď =tŇ’Ć Myê
ËĂ S
Ę lĂjĘ tŇoJÌhČ MoyÄBĘ MytŔVlphř
CpŔsĘ’ČăIČwČ onĳBĘ Nt
ăŇĎ nĎohĲyĘ tŇom¡YĘ‘Č=tŇ’ĆwĘ lC’ŔS
Ď tŇomăYĘ‘Č=tŇ’Ć ÉMè
Ď mĂ
onBĘţ=NtŇĎ ĲnĎ ohĲywĂ lC’ăS
Ď =tŇomĲYĘ‘Č=tŇ’Ć CrăBĘqĘIĂwČ : My‘ĲĂqĎCUhČ tŇom¡YĘ‘Č=tŇ’Ć
=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł¿ CWŔ‘ĞIĲČwĲČ wybĂŔ’Ď SyqăĂ ÉrbĆŇqÄĆ BĘ ‘lĎęYĄBĘ NmÁĂ yĎnĘBĂ ZrĆ’ĆÄBĘ
: Nk
ĲĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ ZrĆ’¡ĎlĎ Myh
ËĂ Łl’Ĺ rt
ÌŇĄ ‘ĎIĲĄwČ ëŇlĆĳUĆ hČ hŇ¡CĎYĂ
wyd¿ĎŇbĎŇ‘ĞwĲČ dŇwĂÁDĎ dŇrĆIÄĄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Myê¡ĂS
Ę lĂjĘlČ hŇËmĎ xĎlĘmĂ dŇo‘Ì=yhĂêĘwČ
ydăŇĄylĂyBĂ ű rS
ăĆ ’Ğ bŇŁnÁBĘ wbÄVřyw : dŇwĲĂDĎ PŇ‘ČI¿ĎwČ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć Cm¿xĞĲQĎ IĂwČ oUË‘Ă
rCgŇă xĎ ’Ch¡wĘ tŇS
Ć ŁxŔnĘ lqăČřS
Ę mĂ Éto’mĄ SŁląS
Ę ÉonyqĄ lqąČS
Ę mĂC hŇpĎęrĎhĲĎ
hŇyĎŔCrYĘ=NBĆ yS
ăČ ybŇĂ ’Ğ Éol=rzĎ‘ĞIĲČwČ : dŇwĲĂDĎ=tŇ’Ć tŇoJ¿hČlĘ rmĆ’ŇI¡ŁwČ hŇĳS
Ď dĎŇxĞ
rm
Ł ę ’ŇlĄ olÁ dŇwĂÄdĎŇ=yS
ĲĄ nĘ’Č žC‘BĘS
Ę nĂ z’
ăĎ Cht
ĳŇĄ ymĂyĘwČ yê¡ĂS
Ę lĂjĘhČ=tŇ’Ć ëŇ¿IČwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ rn¿Ą=tŇ’Ć hŇ¡BĆ kČŇtŇĘ âl¿wĘ hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ ÉCnêÄĎ ’Ă dŇo‘ą ’YĄÄtŇĄ =âlĲ
=M‘Ă bŇogŇ¡ BĘ hŇËmĎ xĎlĘUĂhČ dŇo‘Ì=yhĂêĘwČ NkĄŔ=yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂyĘwČĲ
: hŇpĲĎŇrĎhĲĎ yd¿ŇĄlĂyBĲĂ rS
¡Ć ’Ğ PŇsČě=tŇ’Ć ytŔĂ S
Ď ăxĚ hČ ÉykČŇBĘsĂ hŇJĎęhĂ z’
ăĎ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ
ëŇIČÃwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ=M‘Ă bŇogŇ¡ BĘ hŇËmĎ xĎlĘUĂhČ dŇo‘Ì=yhĂêĘwČ
otŔynĂxĞ Z‘ăĄwĘ yêŔĂ GĂhČ tŇăyĎlĘGĎ tŇ’Ąť ymęĂ xĘQČhČ tŇyB
ăĄ MygÁĂ rĘ’
Ł Ĳ ÉyrĄ‘ĘyČ=NBĆ žNnĎxĎlĘ’Ć
rwnmk
MyêĂS
Ę lĂjĘ hUĎS
Ď ,bytk MyêĂS
Ę lĂjĘhČ MS
Ď v.12 .yrq MC’lĎêĘ ,bytk MClêĎ v.12 .yrq hUĎhĄwĘ ,bytk MhĄwĘ v.9
.‘"t Nk lqĆS
Ć l"Y v.16 .yrq yBĂS
Ę yĂwĘ ,bytk oBS
Ę yĂwĘ w’ CbS
Ę IĄwČ v.16 .yrq
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21. 20–22. 19

ű yh
ăĂ yĘwČ tŇĳČgŇ BĘ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ dŇo‘¿=yhĂêĘwČ
: MygĲŇĂ rĘ’
Ł Ĳ ron¡mĘJĂ
MyrąĂW
Ę ‘Ć SS
Ąę wĎ SS
ăĄ wylĎÁgŇĘ rČ tŇŁ‘ÄBĘYĘ’ĆwĘ žwydĎŇyĎ tŇŁ‘ăBĘYĘ’ĆwĘ NydĂŇmĎ Sy’
ăĂ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć PŇr¡ĄxĎyĘwČ : hŇpĲĎŇrĎhĲĎlĘ dŇ¿QČ yĚ ’Ch¡=MgČŇwĘ rjĎŔsĘmĂ É‘BČrĘ’ČwĘ
Cd¿ŇQĘyĚ hŇQĆË’Ą tŇ‘ČB
¿Č rĘ’Č=tŇ’Ć : dŇwĲĂdĎŇ yx
¿Ă ’Ğ y‘ř¡ mV=NBĆ NtŔĎ nĎohăyĘ ÉChJĄÄIČwČ
: wydŇĲĎbĎŇ‘Ğ dŇy¿ČbŇĘ C dŇ¡wĂDĎ=dŇyČbŇĘ Cl¿jĘIĂwČ tŇĳČgŇ BĘ hŇ¡pĎŇ rĎhĲĎlĘ

20

21
22

ho¿ĎhyĘ ly~ÄĂ hĂ žMoyBĘ tŇ’ŇŁEĳhČ hŇrăĎyè
Ă hČ yr¡ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć hoĎŔhyl
ĲČ ÉdwĂDĎ rB
ąĄdČŇyĘwČ bk
: lC’ĲS
Ď PŇ¿JČ mĂC wyb
¡ĎŇ yĘ’
Ł Ĳ =lJĎ PŇ¿JČ mĂ otŇË ’
Ł
yh
¿ĄŁl’Ĺ
: ylĲĂ=yTĂlĘpČŇmĘC yt¡ĂŇdĎŇYĲĚmĘC y‘¿ĂlĘsČ hoËĎhyĘ
rm
ĳČ ’ŇIŁwČ 2, 3
ysĂŔCnmĘC ÉyBĂGČW
Ę mĂ y‘ęĂ S
Ę yĂ NrĆqăĆwĘ yeÂg
Ă ŇĂ mĲĎ
oBĳ=hŇsĆxĹ’ĲĆ yr¡ĂCY
yb
¡ČŇ yĘ’
Ł Ĳ mĄC hoĳĎhyĘ ’răĎqĘ’Ć lQ
¡Ď hĚmĘ
: ynĂ‘ĲĄS
Ăê
Ł Ĳ sm
¡Ď xĎmĲĄ y‘ěĂ S
Ăm
Ł 4
l‘ČI¡ČlĂbŇĘ yl
¿Ą xĞĲnČ
tŇwĆm
ĳĎ=yrĄBĘS
Ę mĂ ynĂ¡pĚŇ pĎŇ’Ğ yJ
¿Ă
: ‘ČS
ĲĄ CĎ’Ă 5
yS
Ą qĘŁm¿ ynĂ¡mĚ DĘqĂ
ynĂĳĚBsČ lo’¡S
Ę yl
¿Ą bŇĘ xĆ
: ynĂtĲŇĚ ‘Ğb
ĲČŇ yĘ 6
’rĳĎqĘ’Ć yh
¡ČŁl’Ĺ=l’ĆwĘ
hoĎŔhyĘ ’răĎqĘ’Ć ÉylĂ=r~ČBČ
: tŇwĆmĲĎ 7
V‘ągtřw
: wynĲĎzĘ’ĎBĘ yt¡ĂŇ‘ĎwĘS
Č wĘ
ylĂŔoq ÉolkĎŇyhĲĄmĄ ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ 8
CS
¡ ‘ĞGĲĎtŇĘ IĲĂwČ
CzGĳĎrĘyĂ MyĂm¡Čè
Ď hČ tŇod¿ŇsĘomĲ
ZrĆ’ĎŔhĎ ÉS‘ČrĘêĂwČ
lk
ĳĄŇ ’ŇŁê wyj
¡Ă mĂ S’
¿Ą wĘ
ojŔ’ČBĘ ÉNS
Ď ‘Ď hŇąĎl‘Ď
: olĲ hŇrĎx¿Ď=yJĂ 9
tŇxČê
¿Č lp
¡ĆŇ rĎ‘ĞwĲČ
dŇrĳČIĄwČ MyĂm¡ČS
Ď TI¿ĄwČ
: CeUĲĆmĂ Cr¿‘ĞB
ĲĎ Myl
¡Ă xĎGĲĆ 10
=ypĄŇnĘJČ=l‘Č ’r¡ĎIĄwČ
PŇŁ‘ĳIĎwČ bŇCr¡JĘ=l‘Č bŇ¿JČ rĘIĂwČ
: wyl
ĲĎ gŇĘ rČ 11
MyĂm¡Č=tŇrČS
Ę xĲČ
tŇoJĳsĚ wyt
¡ŇĎ ŁbŇybĲŇĂ sĘ ëŇS
Ć ŁxË tŇS
Ć ¿IĎwČ
: xČCrĲ 12
M‘¿ĄrĘyČ
: S’ĲĄ=ylĄxĞGĲČ Cr¡‘ĞB
ĲĎ oDĳgŇĘ nĆ HgČŇeŁ¡ mĂ
: MyqĲĂxĎS
Ę yb
¿ŇĄ ‘Ď 13, 14
My~
¡Ă xĂ xl
¿Č S
Ę IĂwČ
: olĲoq Nê
¿ĄyĂ Noy¡lĘ‘ĆwĘ
hoĳĎhyĘ MyĂm¡ČS
Ď =NmĂ 15
tŇodăŇsĘŁmĲ Cl¡GĎyĂ
MyĎŔ yqĄăpŇĂ ’Ğ ÉC’rĎIĲĄwČ
: MmřhĲyw qr¡ĎBĎ MY
ĳĄ ypŇĂ yĘwČ 16
xl
¿Č S
Ę yĂ
: ojĲ’Č xČCr¿ tŇm
¡Č S
Ę eĂmĂ hoĎŔhyĘ tŇrăČ‘ĞgĲČŇBĘ
lb
ĳĄŇ êĄ 17
yb
¡ŇĂ yĘ’
Ł Ĳ mĄ ynĂlĄěy~ĂyČ
: MyBĲĂrČ MyĂU¿ČmĂ ynĂ¡S
Ą mĘyĲČ
ynĂĳxĄ uĎyĂ Mor¡UĎmĂ 18
ydĳĂŇy’Ą MoyăBĘ ynĂ¡mĚ DĘqČyĘ
: yeĂUĲĆmĂ CY¡mĘ’ĲĎ yJ
¿Ă y’ČŔnĘŁv
ă mĂ
z‘ĳĎ 19
yhyw
.r"tw s"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’‘ĎmĘS
Ă ’"s ,yrq ’‘ĎmĘS
Ă ,bytk y‘ĂmĘS
Ă v.21
S‘ČGĎtĘIĂwČ ,bytk S‘ČgĘêĂwČ v.8 .’"n qwsp d‘ +’ qwsp Nm xsp lV +z Mwyw wnyz’h tVrpl hrTph v.1 .bk
.w"T x"y Mylht Nyy‘ : yrq Mh
Ł IĎwČ ,bytk MUĄh
Ě yĘwČ v.15 .+x x"y Mylht Nyy‘ : yrq

22. 20–48
20
21
22
23
24, 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37, 38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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ynĂ¡YĄ QĘxČyĘ
yt
ĳŇĂ ’
Ł bŇ¡xĎ rĘUĆlČ ’Y
¿Ą ŁIwČ
: ylĲĂ N‘¡ĎS
Ę mĂ hoËĎhyĘ yh
ÌĂ yĘwČ
yd¡ČŇyĎ rb
Ł ¿Ň JĘ
yt
ĳŇĂ qĎdĘŇYĂJĘ ho¡ĎhyĘ ynĂ¿lĄ mĘgŇĘ yĂ
: yBĲĂ Zp
ĲĄŇ ¿xĎ =yJĂ
yêĂ‘Ę¡S
Č rĎ âl¿wĘ
hoĳĎhyĘ yk
ăŇĄ rĘDČ yêĂrĘm¡ČS
Ď yJ
¿Ă
: ylĲĂ bŇyS
¿Ă yĎ
rCs¿’Ď=âlĲ wyt
¡ŇĎ u
Ł xĚwĘ
yDĳĂgŇĘ nĆlĘ oTj
Ł S
Ę mĂ=lkĎŇ yJ
¿Ă
: yhĲĎŁl’ĹmĲĄ
bŇS
Ć ÌĎwČ
I
: ynĲĂwŁ‘ĞmĲĄ hŇr¡ĎUĘêČS
Ę ’ĆwĲĎ olĳ Mym
¡Ă tŇĎ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆwĎ
: hŇeĎUĲĆmĂ
dŇys
¡Ă xĎ=M‘Ă
: wynĲĎy‘Ą dŇgĆŇ¿nĆlĘ yr¡Ăb
Ł Ň JĘ
yt
ĳŇĂ qĎdĘŇYĂJĘ yl
¡Ă hoËĎhyĘ
rb
ĳŇĎ êĎêĂ rb
¡ĎŇ nĎ=M‘Ă
: MUĲĎêČêĂ Mym
¡Ă êĎ roB¿GĂ=M‘Ă
dŇĳiĎ xČtŇĘ êĂ
ìŇyn¡Ćy‘ĄwĘ
‘ČyS
ĳĂ oê yn¡Ă‘Ď M‘¿Č=tŇ’ĆwĘ
: ljĲĎêČêĂ Su¡Ą‘Ă=M‘ĂwĘ
HČyG¿ĂyČ ho¡ĎhywĲČ
hoĳĎhyĘ yr¡ĂynĄ hŇê
¿Ď ’Č=yJĲĂ
: lyjĲĂS
Ę êČ Mym
¿Ă rĎ=l‘Č
: rCSĲ=gŇQĆdČŇ’Ğ yh
¡ČŁl’ŇB
ĲĄ
dŇCdŇĳGĘ ZCră’Ď hŇ¡kĎŇ bŇĘ yJ
¿Ă
: yJĲĂS
Ę xĎ
’ChŔ Ng
ăĄŇ mĎ
hŇpĎŔCrYĘ ÉhoĎhyĘ tŇrąČmĘ’Ă
oJĳrĘDČ Mym
ăĂ êĎ l’
¡Ą hĎ
ym
¿Ă C
hoĳĎhyĘ ydăŇĄ‘ĞlĘBČmĂ l’
¡Ą =ymĂ yJ
¿Ă
: oBĲ Mys
¿Ă x
Ł hĲČ lk
ŁŇ¡ lĘ
rê
¿ĄIČwČ
lyĂx
ĳĎ yE¡ĂC‘mĎ l’
¿Ą hĎ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ yd¿ŇĄ‘ĞlĘBČmĲĂ rCY¡
yt
¡ŇČ omB
ĲĎ l‘¿ČwĘ
tŇolĳIĎ’ČJĲĎ wylĎgŇĘ rČ hŇ¿ĆS
C Č mĘ
: wkřĲ rd Mym
¡Ă êĎ
=tŇS
Ć qĲĆ tŇ¿xČ nĂwĘ
hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ yd¡ČŇyĎ dŇ¿UĄ lČmĘ
: ynĂdŇĲĄmĂ‘ĞyĲČ
: ynĂB
ĲĄ rĘêČ ì¡ŇtŇĘ nĲŁ‘ĞwĲČ ìŇ‘ĳĆS
Ę yĂ Ng
ăĄŇ mĎ yl
¡Ă =NêĆêĲĂwČ
: ytĲŇĎ ‘ŁrĲ
Ł zĘ hŇ¡S
Ď CxnĘ
hŇ¿pĎŇ DĘrĘ’Ć
: yQ
ĲĎ sĚrĘqČ Cd¡Ň‘ĞmĲĎ âl¿wĘ
ynĂĳêĄxĘêČ yd¡ĂŇ‘ĞYĲČ bŇyx
¿Ă rĘêČ
MQ
¿Ą kČŇ’ĞwĲĎ
: MtĲŇĎ oQJČ=dŇ‘Č bŇCS
¡ ’Ď âl¿wĘ
MdĳŇĄymĂS
Ę ’ČwĲĎ yb
¡ČŇ yĘ’
ŁĲ
ynĂr¿ĄzĘêČwČ
: yl
ĲĎ gŇĘ rČ tŇxČê
¿Č Cl¡jĘIĂwČĲ
NCmĳCqyĘ âlăwĘ MY
¡Ą xĎmĘ’ĆwĲĎ
yQ
¡Ă hŇêĎê
¿Č ybČŔyĘ’
Ł ă wĘ
: ynĂêĲĄxĘêČ ym
¡Č qĎ ‘Čyr¿ĂkŇĘ êČ
hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ lyĂx¡Č
ho¡ĎhyĘ=l’Ć
‘ČyS
ĳĂ m
Ł Ny’ăĄwĘ C‘¡S
Ę yĂ : MtĲŇĄ ymĂYĘ’ČwĲřĎ y’
¡Č nĘW
Č mĘ
PŇrĆ‘Ł ĳ
tŇoY¿Cx=TyTĲĂJĘ
ZrĆ’ĳĎ=rpČŇ‘ĞJĲČ Mq¡ĄxĎS
Ę ’ĆwĘ
: MnĲĎ‘Ď âl¿wĘ
ÉynĂrĄÄmĘS
Ę êĂ
yU
ĳĂ ‘Č yb
¡ŇĄ yrĂmĲĄ ynĂTĄŔQĘpČŇêĘwĲČ
: M‘ĲĄqĎrĘ’Ć Mu¡ĄdĂŇ’Ğ
rk
¡ĎŇ nĄ yn¿ĄBĘ
: ynĂdŇĲĚbŇĘ ‘ČyĲČ yêĂ‘Ęd¡ČŇyĎ=âlĲ M‘¿Č
MyĂŔoG S’Ňră
Ł lĘ
ClB
Łĳ yĂ rk
¡ĎŇ nĄ yn¿ĄBĘ
: ylĲĂ C‘mĘ¿è
Ď yĂ NzĆŁ’¡ ‘Čom¿S
Ę lĂ
yl
ĳĂ =CSxĞJĲČtŇĘ yĂ
MrěĚyĎwĘ
yrĳĂCY ëŇCrăbĎŇC ho¡ĎhyĘ=yxČ
: MtĲŇĎ orGĘsĘUĂmĂ Cr¡GĘxĘyČwĘ
dŇyr¿ĂomC
yl
ĳĂ tŇm
Ł ¡ qĎnĘ Nt
¿ŇĄ eŁhČ l’ĄěhĎ
: y‘ĲĂS
Ę yĂ rCY¿ yh
¡ĄŁl’Ĺ
Mym‘
Zmqb Nk v.41 .g"l x"y Mylht Nyy‘ : b"dw ’"d Nkw yrqw bytk yJĂrĘDČ ’"s ,yrq yJĂrĘDČ ,bytk oJrĘDČ v.33
b"d Nkw ’wVb MtĄymĂYĘ’ČwĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,h"dx ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsh bwrb
.w"Tdw
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22. 49–23. 13

ynĂmĄŔmĘorăêĘ ÉymČuĎmĂC yb
ĳŇĎ yĘ’
Ł Ĳ mĄ y’
¡Ă yYĂomĲC
: ynĂêĲĄxĘêČ MyU
¡Ă ‘Č 49
ì¡ŇmĘS
Ă lĘC MyĳĂoGBČ ho¡ĎhyĘ ì¿ŇdĘŇo’Ĳ NJ
ËĄ =l‘Č : ynĂĲlĄ y~ĂêČ Mys
¡Ă mĎxĞ Sy’
¿Ă mĄ 50
oxËyS
Ă mĘlĂ dŇsĆÌxĆ =hŇW
Ć Ł‘ĲwĘ
oJĳlĘmČ tŇo‘ăCSyĘ lyd¡řgm : rUĲĄzČ’Ğ 51
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č
o‘¡rĘzČlĘC dŇ¿wĂdĎŇlĘ
ÉrbĆŇGĆÄhČ M’
ąĚ nĘC yS
Čę yĂ=NBĆ dŇăwĂDĎ M’
ÌĚ nĘ MynĳĂr
Ł xĞ’ĲČhĎ dŇ¡wĂdĎŇ yr¿ĄbŇĘ DĂ hŇQĆË’Ą wĘ gk
xČCr¿ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇor¿mĂzĘ My‘¡ĂnĘC bŇŁqŔ‘ĞyĲČ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉxČyS
ĂÄ mĘ l‘ĎŔ MqČăhĚ 2
yl
¿Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉrmČ’Ď : ynĲĂoSlĘ=l‘Č otŇ¡ QĎmĂC yB
ĳĂ =rBĆDĂ ho¡ĎhyĘ 3
: MyhĲĂŁl’Ĺ tŇ¿’Č rĘyĂ lS
¡Ą om qyDĂěYČ MdĎŔ’ĎB
ĲĎ É lS
Ą om l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ rCYă rB
¡Ć dĂŇ
’S
Ć D¿Ć rT
¡Ď UĎmĂ HgČŇeŁ¿ mĂ tŇobŔ‘Ď âlă rqĆB
Ł ť SmĆĳS
Ď =xrČzĘyĂ rqĆŁB¡ ro’¿kŇĘ C 4
ylĂę MW
ăĎ MlĎÁo‘ tŇyrĂÄbŇĘ žyJĂ l’
ĳĄ =M‘Ă yt¡ĂŇyBĄ Nk
¿ĄŇ =âl=yJĲĂ : ZrĆ’ĲĎmĄ 5
: xČymĲĂYĘyČ âl¿=yJĂ ZpĆŇ¡xĄ =lkĎŇwĘ y‘¿ĂS
Ę yĂ=lkĎŇ=yJĲĂ hŇrĎŔmĚS
Ę C É lJ
Ł bČŇ hŇąkĎŇ Cr‘Ğ
‘G
ăČyĂ ÉSy’ĂwĘ : CxuĲĎyĂ dŇy¡ĎbŇĘ âl¿=yJĂ MhČĳĎQJĚ dŇ¡nĎmĚ Zoq¿JĘ l‘ČIČělĂbŇĘ C 6, 7
: tŇbĆŇè
ĲĎ BČ CpŇ¡ rĘv
Ď yĂ PŇor¿W
Ď S’ĄěbĎŇC tŇynĳĂxĞ Z‘ăĄwĘ lz¡ĆrĘbČŇ ’l
¿Ą UĎyĂ MhĆŔBĎ
tŇbĆŇè
ĆÁ BČ bŇS
ĄÄ yŁ dŇwĳdĂŇĎlĘ rS
ăĆ ’Ğ Myr¡ĂB
Ł GĂhČ tŇom¿S
Ę hŇQĆË’Ą
8
tŇo’ËmĄ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę =l‘Č wnŔYř‘h onăydĂŇ‘Ğ ’Chť yS
Ăę lĂè
Ď hČ S’Ňră
Ł ű ynăĂm
Ł JĘxĘêČ
hŇS
ĎÄ ŁlS
Ę BĂ yx
ĳĂ x
Ł ’Ğ=NBĆ yd¡řd=NBĆ rz¿Ď‘ĎlĘ’Ć wrËřx’w : dŇxĲĎř’Ć M‘Čp
¿ČŇ BĘ ll
¡Ď xĎ 9
hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ MS
ăĎ =CpŇsĘ’ĆĲnĆ ÉMyêĂS
Ę lĂjĘBČ Mp
ąĎŇ rĘxĲĎBĘ dŇwĂęDĎ=M‘řĂ MyrÁbgř
=yJĲĂ ű dŇ‘ăČ MyêÁĂ S
Ę lĂjĘBČ ëŇIČÄwČ žMqĎ ’Chă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Sy’
¿Ă Cl¡‘ĞIĲČwĲČ 10
hŇ¡ĎlodŇgŇĘ hŇ‘¿ĎCSêĘ hoËĎhyĘ W‘ČIÌČwČ bŇrĆxĆŔhČ=l’Ć ÉodŇyĎ qB
ąČ dĘŇêĂwČ odęyĎ hŇ‘ăĎgŇĘ yĎ
: Tè
ĲĄ pČŇlĘ=ëŇ’Č wyr¡ĎxĞ’ĲČ CbŇ¿S
Ě yĎ M‘ËĎhĎwĘ ’ChĳhČ MoIăBČ
=yhĂêĘwČ hŇIĎęxČĲlČ MyêÁĂ S
Ę lĂpŇĘ CpÄsĘ’ĲĎIĄwČ yrĳĂrĎhĎ ’g
¡ĄŇ ’Ď=NbĆŇ ’U
¿Ď S
Č wrËřx’w
11
: MyêĲĂS
Ę lĂpŇĘ yn¿ĄjĘmĂ sn
¡Ď M‘¿ĎhĎwĘ MyS
ĂŔ dĎŇ‘Ğ hŇă’Ď lĄmĘ ÉhdŇĆv
Ď hČ tŇqąČlĘxĆ MS
ĎÂ
ho¡ĎhyĘ W‘ČI¿ČwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć ëŇ¡IČwČ hĎlĆŔy~ĂIČwČ ÉhqĎlĘxĆhĲČ=ëŇotŇĲ BĘ bŇą~Ą yČtŇĘ IĂwČ 12
=l’Ć C’b
Ł ąŇ IĎwČ S’ŇŁrę MyS
ăĂ Łlè
Ę hČmĲĄ MyVÁlřV CdÄrĘIĲĄwČ : hŇĲlĎ odŇgŇĘ hŇ‘¿ĎCSêĘ 13
ryYq

bytk txĎ’Ć ’"sb ,yrq txĎ’Ć v.8 .yrq ynĂYĘ‘ĆhĎ ,bytk onYĘ‘ĆhĎ v.8 .gk .yrq loDgĘmĂ ,bytk lyDĂgĘmČ v.51
.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk wyrĎx
Ğ ’ČwĘ ’"sb ,yrq wyrĎx
Ğ ’ČwĘ ,bytk orx
Ğ ’ČwĘ v.9 .’"yd Nkw yrqw
b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk odoD ’"s ,yrq odoD ,bytk ydĂD
Ł v.9 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9
,’ h"d Nk MyêĂS
Ę lĂjĘhČwĘ MyUĂDČ sjČBČ dwd=M‘ hyĎhĎ ’Ch l"n v.9 .yrq MyrĂB
Ł GĂhČ ,bytk MyrĂB
Ł GĂ v.9 .d"ydw
.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk wyrĎx
Ğ ’ČwĘ ’"sb ,yrq wyrĎx
Ğ ’ČwĘ ,bytk orx
Ğ ’ČwĘ v.11 .g"y ’"y
.s"tw ‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hS
ĎŁlS
Ę ’"s ,yrq hS
ĎŁlS
Ę ,bytk MyS
ĂŁlS
Ę v.13
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qmĆ‘¿ĄBĘ hŇ¡Ďx
nŁ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ tŇăIČxČwĘ MQ
ĳĎ dŇĚ‘Ğ tŇr¡Č‘ĎmĘ=l’Ć dŇwĂŔDĎ=l’Ć ÉryYĂqĎ
: MxĆĲlĎ tŇyB
¿Ą z’
¡Ď MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ bŇă~Č mČC hŇdĳŇĎCYUĘBČ z’
ăĎ dŇ¡wĂdĎŇwĘ : My’ĲĂpĎŇrĘ
rS
¿Ć ’Ğ MxĆ¡Ćl=tŇyB
ĲĄ r’ŇŁB¿mĂ MyĂmČŔ ynĂqăĄS
Ę yČ ymĂť rm
ĳČ ’ŇIŁwČ dŇ¡wĂdĎŇ hŇ¿Ć’
C Č tŇĘ IĂwČ
=CbŇ’ĞS
Ę IĲĂwČ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ hŇăĄx
n Ğ mĲČBĘ MyrĂÁB
Ł GĂhČ tŇS
Ć ŁlÄS
Ę žC‘qĘbŇĘ IĂwČ : r‘Čè
ĲĎ BČ
âląwĘ dŇwĳDĂ Ď=l’Ć C’b
ăŇĂ IĎwČ C’¡W
Ę IĂwČ r‘Čè
ČŔ BČ rS
ăĆ ’Ğ ÉMxĆlĆÄ=tŇyB
ĲĄ r’ŇŁBąmĂ ÉMyĂmČÄ
hoĎÁhyĘ yQĂÄ žhlĎylĂxĎ rmĆ’ŇŁIÃwČ : hoĲĎhyl
ĲČ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ëŇ¿iĄ IČwČ MtŔĎ oêS
Ę lĂ ÉhbĎŇ’Ď
hŇ¡bĎŇ ’Ď âl¿wĘ MtŔĎ oSpŇĘ nČBĘ Myk
ăŇĂ lĘŁhĲhČ ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ MdąŇČhĞ tŇ’ŇŁzę ytŇŁW
Ă ă ‘ĞmĲĄ
yS
ČÂ ybŇĂ ’ĞwĲČ
: MyrĲĂB
Ł GĂhČ tŇS
Ć Łl¡S
Ę CWŔ‘Ď hŇQĆă’Ą Mt
ĳŇĎ oêS
Ę lĂ
otŔynĂxĞ=tŇ’Ć rrăĄo‘ É’ChwĘ yVŔlřVh S’Ňră
Ł ’Chť hŇyĎęCrYĘ=NBĆ bŇă’Ď oy ű yx
ăĂ ’Ğ
yk
ăŇĂ hĞ ÉhS
Ď Łlè
Ę hČ=NmĂ : hŇS
ĲĎ Łlè
Ę BČ MS
¡Ą =olwĘ ll
ĳĎ xĎ tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę =l‘Č
: ’b
ĲĎŇ =âl hŇ¡S
Ď Łlè
Ę hČ=dŇ‘ČwĘ rW
ĳĎ lĘ Mh
¡Ć lĎ yh
¿Ă yĘwČ dŇBĎŔkŇĘ nĂ
’Chă l’
ĳĄ YĘbŇĘ uČmĲĂ Myl
¡Ă ‘ĎjĘ=bŇrČ yxËř=Sy’ĲĂ=NBĆ ‘dÌŇĎyĎohĲyĘ=NbĆŇ ChyĎÄnĎbŇĘ C
ëŇotŇ¿ BĘ hyrË’h=tŇ’Ć hŇÌĎJhĂwĘ dŇrČÂyĎ ’ChwĘţ bŇ’ĎŔom É l’ĄrĂ’Ğř ynąĄS
Ę tŇă’Ąř hŇJĎęhĂ
hŇ’ĆęrĘmČ rV’ăř yrĂÁYĘmĂ Sy’ÄĂ =tŇ’Ć žhJĎhĂ ’ChăwĘ : gŇlĆè
ĲĎ hČ Moy¿BĘ r’řŁB¡hČ
dŇIăČmĂ ÉtynĂxĞhĲČ=tŇ’Ć lzŁągŇĘ IĂwČ TbĆŇĳè
Ď BČ wyl
¡Ď ’Ą dŇrĆI¿ĄwČ tŇynĂŔxĞ ÉyrĂYĘUĂhČ dŇąyČbŇĘ C
MS
¡Ą =olwĘ ‘dĳŇĎyĎohĲyĘ=NBĆ Chy¡ĎnĎBĘ hŇW
ĎŔ ‘Ď hŇQĆă’Ą : otŇĲ ynĂxĞB
ĲČ Chg
¡ĄŇ rĘhČIĲČwČ yrĂŔYĘUĂhČ
’b
ĳĎŇ =âl hŇ¡S
Ď Łlè
Ę hČ=l’ĆwĘ dŇBĎŔkŇĘ nĂ MyS
ăĂ Łlè
Ę hČ=NmĂ : MyrĲĂB
Ł GĂhČ hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę BĂ
bŇ¡’Ď oy=yxĲĂ’Ğ l’
¿Ą hŇW
Ď ‘Ğ
: oêĲ‘ĘmČS
Ę mĂ=l’Ć dŇ¡wĂdĎŇ Chm
¿Ą W
Ă yĘwČ
ÉhUĎS
Č
: MxĆĲlĎ tŇyB
¿Ą od¡ŇD
Ł =NBĆ N¿ĎnxĎlĘ’Ć MyS
ĳĂ Łlè
Ę BČ
=NbĆŇ ’r¿Ďy‘Ă yTĂŔlĘjČhČ ZlĆxĆť
: ydŇĲĂr
Ł xĞhĲČ ’q¡ĎylĂ’Ĺ ydĂŔr
Ł xĞhĲČ
: ytŇĲĂ S
Ď xĚhČ ye¡ČbĚŇmĘ ytŔĂ ŁtŇeĘ‘ČhĲĎ ÉrzĆ‘ÄĆ ybŇĂ ’Ğ
: y‘ĲĂoqêĘhČ Su¡Ą‘Ă
: ytŇĲĂ pĎŇT
Ł eĘhČ yr¡ČhĘmČ yxĂŔx
Ł ’ĞhĲĎ ÉNomlĘYČ
: NmĲĂyĎnĘbŇĂ yn¿ĄBĘ tŇ‘¡ČbŇĘ GĂmĂ ybČŔyrĂ=NBĆ ÉyêČ’Ă yt
ĳŇĂ pĎŇT
Ł eĘhČ hŇ¡Ď‘
n ĞB
ĲČ =NB
ĲĆ bŇlĆ¿xĄ
: S‘ČgĲĎŇ ylĄxĞ¿eČmĂ yD¡ČhĂ ynĂŔŁtŇ‘ăĎrĘjĂ ÉChyĎÄnĎBĘ
: ymĲĂxĚrĘBČhČ tŇwĆm¡ĎzĘ‘Č ytŔĂ bĎŇrĘ‘ČhĲĎ ÉNobŇlĘ‘Č=ybĲŇĂ ’Ğ
’bxyl’
yrqw bytk lyĂxČ ’"s ,yrq lyĂxČ ,bytk yxČ v.20 .s"t Nkw MyS
ĂŁlè
Ę hČ ’"s ,yrq hS
ĎŁlè
Ę hČ ,bytk yS
ĂŁlè
Ę hČ v.18
yrĂ’
Ğ hĎ ,bytk hyĄrĘ’ČhĎ v.20 .‘"t Nk l’r’=ynĄbĘ l"Y v.20 .=t’Ć ’"s v.20 .’"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw
s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk Sy’Ă ’"s ,yrq Sy’Ă ,bytk rS
Ć’
Ğ v.21 .yrq rB
Ł hČ v.20 .yrq
.r"tw
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23. 32–24. 11

ÉhUĎS
Č
=NBĆ TlĆ¿pĆŇ ylĂ’Ĺ

: NtĲŇĎ nĎohĲyĘ NS
¡Ą yĎ yn¿ĄBĘ ynĂŔŁbŇlĘ‘Čè
ăČ hČ É’BĎxĘyČlĘ’Ć
32, 33
: yrĲĂrĎ’ŇhĎ rr¡ĎS
Ď =NBĆ M’
¿Ď yxĂ’Ğ yrĂŔrĎhĞhĲČ 34
: ynĲĂŁlGĂhČ lpĆŇt
Ł Ň¡ yxĂ’Ğ=NBĆ M‘¿ĎylĂ’Ĺ yt
ĳŇĂ kĎŇ‘ĞUĲČhČ=NBĆ yB
¡Č sĘxČ’Ğ
ÉNtŇĎ nĎ=NBĆ l’
ąĎ gŇĘ yĂ
: yBĲĂrĘ’ČhĲĎ yr¡Č‘ĞjĲČ ylĂŔmĘrĘJČhĲČ ÉwrřYx 35, 36
ytŔĂ r
Ł ă’Ą BĘhČ ÉyrČxĘnČ ynĳĂU
Ł ‘ČhĲĎ qlĆ¡YĆ
: ydŇĲĂGĎhČ yn¡ĂBĎ hŇbĎŔ~
Ł mĂ 37
bŇr¡ĄGĎ yrĂŔtŇĘ IĂhČ É’rĎy‘Ă
: hŇyĲĎrĚYĘ=NBĆ bŇ¿’Ď oy yl
¡Ą JĘ y’řVěn 38
: hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă wĘ MyS
¿Ă ŁlS
Ę lJ
Ł¡ yêŔĂ xĂhĲČ ÉhIĎrĂC’Ĳ
: yrĲĂtŇĘ IĂhČ 39
dŇąwĂDĎ=tŇ’Ć tŇsĆIĎÄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ tŇor¡xĞĲlČ hoĎŔhyĘ=PŇ’Č ÉPsĆŁIÄwČ
dk
ëŇlĆUĆÁhČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇdŇĲĎChyĘ=tŇ’ĆwĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć hŇ¿Ąm
n Ę ëŇËĄl rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMhĆBĎ 2
É l’ĄrĎW
Ę yĂ yT
ąĄbŇĘ S
Ă =lkĎŇBĘ ’nÂĎ =TCSĲ oêę’Ă=rS
Ć ’Ğ lyĂxăČhČ=rW
Č ű bŇă’Ď oy=l’Ć
: M‘ĲĎhĎ rj
¿Č sĘmĂ tŇ¡’Ą yêŔĂ ‘ĘdČŇyăĎwĘ M‘ĳĎhĎ=tŇ’Ć Cd¡ŇqĘpŇĂ C ‘bČŇS
ĆŔ r’
ăĄ BĘ=dŇ‘ČwĘ ÉNDĎmĂ
ű Mh
ąĄ JĎ M‘ÁĎ hĎ=l’Ć ìŇyhĆÄŁl’Ĺ žhoĎhyĘ PŇ soywĘ
ăĄ ëŇlĆUĆęhČ=l’Ć bŇ’ĎÁoy rmĆ’ŇŁIÄwČ 3
hŇUĎ¿Ďřl ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’ŇwĲČ tŇo’ĳr
Ł ëŇlĆ¡UĆ hČ=ynĲĂŁdŇ’Ğ yn¿Ąy‘ĄwĘ MymĂŔ‘ĎpŇĘ hŇă’Ď mĄ ÉMhĄkĎŇwĘ
yrăĄW
Ď l‘¡ČwĘ bŇ’ĎŔoy=l’Ć ÉëlĆUĆÄhČ=rbČŇDĘ qząČxĹIĲĆwČ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎBČ Zp
¡ĄŇ xĎ 4
M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć dŇŁq¿pŇĘ lĂ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄpŇĘ lĂ É lyĂxČÄhČ yrąĄW
Ď wĘ bŇ’ÁĎ oy ’YĄÄIĄwČ lyĂx
ĳĎhĆ
rS
ËĆ ’Ğ ry‘ËĂhĎ Nym
¿Ă yĘ r‘ęĄ or‘Ğb
ĲČŇ CnăxĞIĲČwČ NDĳĄrĘIČhČ=tŇ’Ć Cr¡bŇĘ ‘ČIĲČwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć 5
Myê¡ĂxĘêČ ZrĆ’¿Ć=l’ĆwĘ hŇdĎŇ‘ĎŔlĘGĂhČ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ : rzĲĄ‘ĘyČ=l’ĆwĘ dŇG¡ĎhČ lxČ¿Čh
e Č =ëŇotŇĲ BĘ 6
rY
Ł Ŕ =rYČbŇĘ mĂ C’b
Ł Ä IĎwČ : NodĲŇ yYĂ=l’Ć bŇyb
¡ŇĂ sĎwĘ N‘ČIČŔ hŇnĎDăĎ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ yS
ĳĂ dĘŇxĎ 7
: ‘bČŇS
ĲĎ r’
¿Ą BĘ hŇd¡ĎŇChyĘ bŇgĆŇ¿nĆ=l’Ć C’ËYĘIĲĄwČ ynĳĂ‘ĞnĲČJĘhĲČwĘ yC¡ĂxĂhĲČ yr¿Ą‘Ď=lkĎŇwĘ
Moy¡ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ MyS
ËĂ dĎŇxĽ hŇ‘ÌĎS
Ę tŇĂ hŇYĄÄqĘmĂ C’b
Ł Á IĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=lkĎŇBĘ CTS
¡Ě IĎwČ 8
yh
ăĂ êĘwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć M‘¡ĎhĎ=dŇqČpŇĘ mĂ rj
¿Č sĘmĂ=tŇ’Ć bŇË’Ď oy Nê
¿ĄIĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ 9
hŇdĎŔChyĘ Sy’
ăĂ wĘ bŇrĆxĆŔ PŇĲlĄ ŁS
ă É lyĂxÄČ =Sy’ĲĂ PŇlĆą’Ć tŇo’ÄmĄ žhnĆm
Ł S
Ę l’ĄÃrĎW
Ę yĂ
rp
ăČŇ sĎ Nk
¡ĄŇ =yrĄxĞ’ĲČ otŔ’
Ł ÉdwĂDĎ=bŇĲlĄ ëŇąČwČ
I : Sy’ĲĂ PŇlĆ¡’Ć tŇo’¿mĄ=SmĲĄxĞ 10
Éd’
Ł mĘ ytŇĂ ’ŇąTĎ xĎ hoĎęhyĘ=l’Ć dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
M‘ĳĎhĎ=tŇ’Ć
yêĂlĘ¡JČ sĘnĂ yJ
¿Ă ìŔDĘbŇĘ ‘Č NwăŁ‘Ğ=tŇ’Ć É’nĎ=rbĆŇ‘ĞhĲČ hoĎŔhyĘ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ
dŇGăĎ=l’Ć ÉhyĎhĎ hoĎęhyĘ=rbČŇdĘŇC
rqĆŁBĳBČ dŇ¡wĂDĎ MqĎ¿IĎwČ : dŇŁ’ĲmĘ 11
’ybnh
‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.3

.dk

.yrq ’W
Ą nŁ ,bytk y’ĄW
Ę nŁ v.37

.yrq yrČYĘxĆ ,bytk orYĘxĆ v.35
.qwsp
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rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť dŇwĂęDĎ=l’Ć ê
ăĎ rĘBČdĂŇwĘ ëŇolÂhĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ dŇ¡wĂdĎŇ hŇ¿Ąx
zŁ ’ybĂŔeĎhČ
=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĘ Mh
¡Ć mĄ=tŇxČ’ĲČ ì¿ŇlĘ=rxČBĘ ìŇyl
ĳĆ ‘Ď lT
ăĄ on yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ SŁlěS
Ď hoĎŔhyĘ
‘bČŇS
ĲĆ ìăŇlĘ ’obăŇtŇĎ hĞ olÃ rmĆ’ŇIăŁwČ olĳ=dŇGĆIČwČ dŇ¡wĂDĎ=l’Ć dŇg¿ŇĎ=’b
Ł Ň IĎwČ : ëŇĲQĎ
ìŇyrĆÁYĎ=ynĲĄpŇĘ lĂ ÉìsĘĚn MyS
Ă dĎŇxĽţ hŇăS
Ď ŁlS
Ę =M’Ă ìŇYĆÃrĘ’ČBĘ ű bŇ‘ăĎrĎ ű MynăĂS
Ď
‘DăČ ÉhêĎ‘Č ìŇYĆŔrĘ’ČBĘ ÉrbĆŇDÄĆ Mym
¿Ă yĎ tŇS
Ć ŁlÄS
Ę tŇoyhĹţ=M’ĂwĘ ìŇpĆędĘŇrĲ
Ł ’ChăwĘ
=l’Ć dŇËwĂDĎ rmĆ’ŇIŁÌwČ
: rb
ĲĎŇ DĎ yx
¡Ă lĘS
Ł Ĳ bŇyS
¿Ă ’Ď=hŇmĎ hŇ’ĄŔrĘC
Md¡ĎŇ’Ď=dŇyČbŇĘ C wmŔxřr MyB
ăĂ rČ=yJĲĂ ÉhoĎhyĘ=dŇyČbŇĘ ’e
ąĎ=hŇlĎjĘnĂ dŇŁ’ĳmĘ yl
ăĂ =rYČ dŇG¡Ď
dŇ‘ĳĄom tŇ‘ăĄ=dŇ‘ČwĘ rqĆŁB¡hČmĲĄ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉrbĆŇDÄĆ ho¿ĎhyĘ NêÄĄ IĂwČ : hŇlĎj
Ł Ĳ ’Ć=l’Č
žxlČS
Ę IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇlĆ¡’Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă ‘bČŇS
ĆŔ r’
ăĄ BĘ=dŇ‘ČwĘ ÉNDĎmĂ M‘ęĎ hĎ=NmĂ tŇmĎăIĎwČ
rmĆ’ŇIŁwČţ hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ MxĆąeĎIĂwČ ůHtŇĎ xĞS
ĲČ lĘ ÈMĂlČS
Ď CrĲyĘ ű ëŇ¿’Ď lĘUČhČ odÄyĎ
hŇyĎŔhĎ ÉhoĎhyĘ ëŇą’Č lĘmČC ìŇdĳŇĆyĎ PŇrĆh
ăĆ hŇê
¡Ď ‘Č bŇrČŔ ÉM‘ĎBĎ tŇyx
ąĂ S
Ę UČhČ ëŇ’ÂĎ lĘUČlČ
hoĎÁhyĘ=l’Ć dŇwĂÄDĎ žrmĆ’ŇIŁwČ
: ysĲĂbĚŇyĘhČ hŇnĎrĘo’hĎ NrĆGŁ¡ =M‘Ă
ÉytŇĂ ’ŇTÄĎ xĎ yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ M‘ęĎ bĎŇ hŇăJĆ UČhČ ű ëŇă’Ď lĘUČhČ=tŇ’ĲĆ ű otŇă ’
Ł rĘBĂ
: ybĲŇĂ ’Ď tŇyb
¿ŇĄ bŇĘ C yB
¡Ă ìËŇdĘŇyĲĎ ’n
¿Ď yhÄĂ êĘ CW
ĳ ‘Ď hŇămĆ N’Ň~
Ł ¡ hČ hŇQĆ¿’Ą wĘ ytŇĂ ywŔĄ‘ĹhĲĆ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ
ÉhlĄ‘Ğ olę rmĆ’ŇŁIăwČ ’ChĳhČ MoIăBČ dŇ¡wĂDĎ=l’Ć dŇg¿ŇĎ=’b
Ł Ň IĲĎwČ
dŇGĎŔ=rbČŇdĘŇJĂ ÉdwĂDĎ l‘ČIąČwČ : ysĲĂbĚŇyĘhČ hŇyĎnĘrĎ’Ď NrĆgŁŇ¡ BĘ xČBĄŔzĘmĂ ÉhoĎhyl
ĲČ MqąĄhĎ
wydĎŔbĎŇ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ ÉëlĆUĆÄhČ=tŇ’Ć ’rĘIąČwČ hŇnĎwĘrČę’Ğ PŇqăĄS
Ę IČwČ : hoĲĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ
rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ wyj
¡Ď’Č ëŇlĆËUĆ lČ Cxê
ÌČ S
Ę IĂwČ hŇnĎwĘrČŔ’Ğ ’Y
ăĄ IĄwČ wyl
ĳĎ ‘Ď Myr¡ĂbŇĘ Ł‘Ĳ
tŇonÌqĘlĂ dŇwĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ oDĳbŇĘ ‘Č=l’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ=ynĲĂŁdŇ’Ğ ’B
¿Ď ‘ČCDËmČ hŇnĎwĘrČŔ’Ğ
l‘¿ČmĄ hŇ¡pĎŇ GĄUČhČ rY
¿Č ‘ĎtŇĄ wĘ hoĎŔhyl
ĲČ ÉxČBĄÄzĘmĂ tŇonąbŇĘ lĂ NrĆGŁę hČ=tŇ’Ć ìăŇUĘ‘ĂmĲĄ
bŇoFăhČ ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ l‘ČyËČwĘ xu¿ČyĂ dŇwĂŔDĎ=l’Ć ÉhnĎwĘrČ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ : M‘ĲĎhĎ
lJ
Ł ę hČ : MyYĲĂ‘Ąl
ĲĎ rq¡ĎBĎhČ yl
¿Ą kŇĘ C MyGËĂrĂU
Ł Ĳ hČwĘ hŇlĎŔ‘ŁĲlĎ rqăĎBĎhČ Éh’ĄrĘ wnĳřy‘b
ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉhnĎwĘrČÄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČř ëŇlĆĳUĆ lČ ëŇlĆ¡UĆ hČ hŇnĎwĘr¿Č’Ğ Nt
ËŇČ nĎ
ÉìtŇĘ o’ĲmĄ hŇąĆq
n Ę ’Ć onÄqĎ=yJĲĂ âlą hŇnĎwĘrČę’Ğ=l’Ć ëŇlĆUĆÁhČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ìŇYĲĆrĘyĂ
ÉNrĆGŁÄ hČ=tŇ’Ć dŇąwĂDĎ NqĆIĂÄwČ Me
ĳĎxĂ tŇolă‘Ł yh
¡ČŁl’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ hŇËĆl‘Ğ’ĲČ âlÌwĘ ryxĂŔmĘBĂ
ÉxČBĄÄzĘmĂ dŇąwĂDĎ MS
ĎÄ žNbĆŇIĂwČ : Myè
ĲĂ mĂxĞ Myl
¿Ă qĎS
Ę PŇsĆ¡kĆŇ BĘ rqĎŔBĎhČ=tŇ’ĆwĘ
hwhyl
,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wynĎy‘ĄBĘ ’"sb ,yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.22 .yrq wymĎx
Ğ rČ ,bytk omx
Ğ rČ v.14
.qwsp ‘Ym’b ’qsp N’k Vy ’"sb v.23 .d"ydw ’"yd
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b l’wmV

hŇ¡pĎŇ GĄUČhČ rY
¿Č ‘ĎêĲĄwČ ZrĆ’ĎŔlĎ ÉhoĎhyĘ rt
ąŇĄ ‘ĎIĲĄwČ Mym
ĳĂ lĎS
Ę C tŇol¡‘Ł l‘ČI¿ČwČ hoĎŔhyl
ĲČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ l‘¿ČmĄ
G

wyWxw .]z"y +’ hy‘Vy[ Zwmh wrVâ
Ł Nmysw ,hVVw tw’m Vmxw Pl’ l’wmV rpsd yqwsp Mwks
kdy=t’ xtwp Nmysw ‘br’w MyVlV wyrdsw .]d"k qwsp h"k Nmys +’ l’wmV[ qbrm lg‘ hV’lw
d‘ wlyVb TpwV yl‘ hnmtnVm rpsh twnV .h‘Vtw My‘br’ wytwqspw .]z"T h"mq Mylht[
MytVw ,l’wmVl hnV hrV‘ tx’w yl‘l My‘br’ ,hnV VlVw My‘Vt l’rVy Klm dwd tmV
.dwd Klml hnV My‘br’w lw’Wl

The number of the verses of the book of Samuel is 1506, and the sign is,
RELIEVE the oppresed (â
Ł = 1000, V = 300, r = 200, w = 6; Isa 1:17) And its
middle point is, And the woman had a fatted calf [I Sam 28:24]. And its sedarim
are 34 and the sign is, Thou openest THINE HAND (y = 10, d = 4, k = 20;
Ps 145:16). And its peseqot are 49. The years of the book are from the year that
Eli was appointed judge in Shiloh unto the death of David king of Israel 93 years,
40 to Eli and 11 to Samuel and 2 to Saul and 40 to King David.

’ Myklm
’ : olĲ Mx
¡Č yĂř âl¿wĘ MydĂŔgĎŇBĘBČ ÉChiĚÄkČŇyĘwČ Mym
ĳĂ IĎBČ ’B
¡Ď NqĄŔzĎ ÉdwĂDĎ ëŇlĆąUĆ hČwĘ
2

3
4
5

6

7
8
9

10

ÉhdĎŇmĘ‘ĲĎwĘ hŇlĎŔCtŇbŇĘ hŇrăĎ‘ĞnĲČ ÉëlĆUĆÄhČ ynąĂd
ŁŇ ś’ŇĲlČ CS
Â qřĘ bČŇyĘ wydĎębĎŇ‘Ğ olă CrmĘ’ŇŁIÌwČ
: ëŇlĆUĲĆhČ yn¿Ăd
ŁŇ ’ŇlČř Mx
¡Č wĘ ìŇqĆŔyxĄbŇĘ hŇăbĎŇ kŇĘ S
Ďř wĘ tŇnĆĳkŇĆ s
Ł ol¡=yhĂtŇĘ C ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄpŇĘ lĂ
ÉgS
Č ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć C’ęYĘmĘIĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ lCbăŇGĘ lk
ŁŇ¡ BĘ hŇpĎŔyĎ hŇrăĎ‘ĞnČř ÉCSqĘbČŇyĘwČ
yhÄĂ êĘwČ dŇŁ’ĳmĘ=dŇ‘Č hŇăpĎŇ yĎ hŇr¡Ď‘ĞeČhČřĲwĘ : ëŇlĆUĲĆlČř Ht
¡ŇĎ ’
Ł C’śb
¿ŇĂ IĎwČ tŇyUĂŔnČCè
ăř hČ
tŇyGËĂxČ=NbĆŇ hŇÌĎn
I Ă ŁdĲŇ ’ĞwĲČ : H‘ĲĎdĎŇyĘ âl¿ ëŇlĆ¡UĆ hČwĘ ChtŔĄ rĘřS
ăĎ êĘwČ ÉtnĆkĆÄs
Ł ëŇlĆąUĆ lČ
Myè
¿Ă mĂxĞwĲČ MyS
ĂŔ rĎśp
ăŇĎ C bŇkĆŇrĆť olę W‘ČIăČwČ ëŇŁlĳmĘ’Ć ynăĂ’Ğ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ ’v
¿Ą nČtŇĘ mĂ
hŇkĎŇăJĎ ‘ČCD¡mČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwymĎIĎmĂ wyb
ąŇĂ ’Ď obÄYĎ‘Ğ=âlĲwĘ : wynĲĎpĎŇlĘ MyY
¿Ă rĎ Sy’
¡Ă
: MolĲS
Ď bŇĘ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČ hŇd¡ĎŇlĘyĲĎ otŇ¿ ’
Ł wĘ dŇŁ’ŔmĘ Ér’ČŁêÄ=bŇoTĲ ’Chą=MgČŇwĘ tŇĎ yW
ĳĂ ‘Ď
yr¡ĄxĞ’ĲČ śCrŔzĘ‘řĘ IČwĲČ Nh
ĳĄ J
Ł hČ rt
ăŇĎ yĎbŇĘ ’Ć M‘¡ĂwĘ hŇyĎŔCrYĘ=NBĆ bŇă’Ď oy M‘Ăť wyśrŔ ĎbĎŇdĘŇ CyăhĘIĂřwČ
y‘ăĂmĘS
Ă wĘ É’ybŇĂ eĎhČ Nt
ąŇĎ nĎwĘ ‘dĎÁyĎohĲyĘ=NbĆŇ ChyĎÄnĎbŇĘ C řNhĄJ
Ł hČţ qodăŇYĎwĘ : hŇIĲĎnĂdĲŁŇ ’Ğ
ChIĎęnĂŁdĲŇ ’Ğ xB
ăČ zĘIĂwČ : ChIĲĎnĂŁdĲŇ ’Ğ=M‘Ă Cy¡hĎ âl¿ dŇwĳdĂŇĎlĘ rS
ăĆ ’Ğ Myr¡ĂoBGĂhČwĘ y‘ŔĂ rĄwĘ
’rĎęqřĘ IĂwČ lg
ĳĄŇ r
Ł Ny‘ăĄ lYĆ¡’Ą =rS
Ć ’Ğ tŇlĆxĆŔEŁhČ NbĆŇă’Ć M‘řĂ ť ’yrĂŔmĘC ÉrqĎbĎŇC N’ŇŁYą
: ëŇlĆUĲĆhČ yd¿ŇĄbŇĘ ‘řČ hŇd¡ĎŇChyĘ yS
¿Ą nĘ’Č=lkĎŇlĘřC ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄBĘ ÉwyxĎ’Ć=lJĎ=tŇ’Ć
âl¿ wyx
¡Ă ’Ď hŇŁm¿ŁlS
Ę =tŇ’ĆwĘ MyrËĂoBřGĂhČ=tŇ’ĆwĘ ChyĎÁnĎbŇĘ C ’ybÄĂ eĎhČ žNtŇĎ nĎ=tŇ’ĆwĘ
’rq

,T"d ,z"d ,w"d ,g"d qryxb d"wyh Nk v.1 .’"l qwsp d‘ +’ qwsp Nm hrV yyx tVrpl hrTph v.1 .’
P"wqh CSuĘbČyĘ ’"s v.2 .w"Tdw b"d Nkw yryYb d"wyh MxČyĄ tYqmb ,w"dxw h"dx ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd
,b"d gtm ’lb hb
ăĎ kĘS
Ď wĘ Nk v.2 .h"dxw b"d Nkw xtp PTxb P"l’h ynĂd
Ł’
Ğ lČ ’"s v.2 .b"d Nkw hVwgd
’lb N"wnh hrĎ‘ĞnČ Nk v.3 .w"Tdw T"d ,z"d gtm ’lb qwspd ’nynt ynĂd
Ł ’lČ Nk v.2 .w"Tdw T"d ,z"d
.MyVrg C’
Â YĘmĘIĂwČ ’"s ,h"dxw w"Td ,d"yd ,b"yd ,b"d gtm ’lb w"ywh Nk v.3 .w"Tdw T"d ,z"d ,b"d gtm
.d"dxw ’"d Nkw ’lm C’ybĂIĎwČ ’"s v.3 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb tyUĂŔnČCèhČ ’"s v.3
N"wnhw gtm ’lb ’"hh hrĎ‘ĞeĲČhČwĘ ’"s ,T"dw z"d gtm ’lb N"wnhw gtmb ’"hh Nk v.4 .ëlĆUĆhČ=l’Ć ’"s v.3
’"s v.4 .w"dxw h"dx ,w"Td ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw gtmb N"wnhw ’"hh Nwhywrt hrĎ‘ĞeĲČh
ĲČwĘ ’"sb ,gtmb
ChtĄrĞS
Ď êĘwČ ’"sbw ,b"d Nkw xtpb N"yVh ChtĄrĘS
Č êĘwČ ’"sb ,h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ChtĄŔrĘS
Ď êĘwČ
CyhĘIĂwČ Nk v.7 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb MyS
ĂŔ rĎpĎC ’"s v.5 .h"dx Nkw xtp PTxb V"yrh
.w"dxw h"dx ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw ’ybr wyręĎbĎdĘ ’"s v.7 .w"Tdw b"d ,y"k Myrps bwrb gtm ’lb
d"yd ,b"yd ,w"dx ,d"dx ,T"d ,z"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ’xpT yr
¡Ąx
Ğ ’Č NTq Pqz CrŔzĘ‘ĘIČwČ Ngwnm Nk v.7
xnwm CrŔzĘ‘ĘIăČwČ dxw ,’krm ’xpT yr
¿Ąx
Ğ ’Č Cr¡zĘ‘ĘIČwČ ’"sw ,h"dxw w"d ,g"d Nkw NTq Pqz ’mdq CrŔzĘ‘ĘIÄČwČ ’"s ,w"Tdw
PTxb N"y‘h CrzĘ‘ĞIČwČ +bw ,w"dw g"d ,b"d Nkw xtpb N"y‘h CrzĘ‘ČIČwČ +w Nwhlwkm v.7 .’xpT yr
¡Ąx
Ğ ’Č NTq Pqz
,z"d ,w"d ,g"d byty M‘Ăť Nk v.9 .h"dxw z"d ,w"d Nkw hnTq ’Vylt žNhĄJ
Ł hČ ’"s v.8 .CrzĘ‘ĞyĘwČ dxw ,xtp
’"s v.9 .w"dw g"d Nkw MyVrg ’r
Âq
Ď ĘIĂwČ ’"s v.9 .w"Td Nkw Kphm M‘ąĂ ’"s ,w"dxw h"dx ,d"yd ,b"yd ,T"d
.rsx MyrĂB
Ł GĂhČ ’"s v.10 .s"t Nkw ydĄbĘ‘ČwĘ ’"s v.9 .=lkĎwĘ ’"sw ,b"dw ’"d ,rd"nq y"k +y Nkw =lJĎ=t’ĆwĘ
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’ Myklm

1. 11–24

’olăřhĞ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Éhm
Ł ŁlS
Ę =M’Ą ‘bČŇąS
Ć =tŇBČ=l’Ć NtęĎ nĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : ’rĲĎqĎ
hŇêěĎ ‘ČwĘ : ‘dŇĲĎyĎ âl¿ dŇ¡wĂdĎŇ Cnyř¿nĄd
ŁŇ ’ĞwĲČ tŇyGĳĂxČ=NbĆŇ ChIăĎnĂdĲŁŇ ’Ğ ëŇ¡ČlmĎ yJ
¿Ă êĘ‘ČmČŔS
Ď
: hŇŁmĲŁlS
Ę ëŇ¡ĄB
n Ę SpĆŇ¿nĆ=tŇ’ĆwĘ ëŇS
ĄŔ pŇĘ nČ=tŇ’Ć ÉyTĂQĘmČC hŇĳYĎ ‘Ą ’n
¡Ď ëŇ¿YĄ ‘Ďy’řĂ yk
ËŇĂ lĘ
ëŇlĆUĆęhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ hŇêÂĎ ’Č=âlĲřhĞ ÉwylĎ’Ą êĘrĘm
ąČ’ĎwĘ dŇwĂęDĎ ëŇlĆăUĆ hČ=l’Ć ű y’ĂŁbăŇC ykÂĂ lĘ
’Ch¡wĘ yrČŔxĞ’ĲČ ëŇŁlămĘyĂ ÉënĄbŇĘ śhŇm
Ł ą ŁlS
Ę =yJĲĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìtŇĘ mĲĎ’ĞĲlČ êĎ‘ĘąBČ S
Ę nĂ
MS
¡Ď tŇrĆB
¿Ć dČŇmĘ ëŇdËŇĎo‘ hŇeĄęhřĂ : ChIĲĎnĂŁdĲŇ ’Ğ ëŇ¿ČlmĎ ‘ČCD¡mČC y’
ĳĂ sĘJĂ=l‘Č bŇăS
Ą yĄ
=tŇbČŇ ’řŁbÄêĎwČ : ëŇyĂrĲĎbĎŇDĘ=tŇ’Ć yt¡ĂŇ’ŇQĄmĂC ëŇyĂrČŔxĞ’ĲČ ’obăŇ’Ď ÉynĂ’ĞwĲČ ëŇlĆĳUĆ hČ=M‘Ă
tŇyUĂŔnČCè
ăř hČ ÉgS
Č ybŇĂ ’ĞwĲČ dŇŁ’ĳmĘ NqăĄzĎ ëŇlĆ¡UĆ hČwĘ hŇrĎdĘŇxČŔhČ ÉëlĆUĆÄhČ=l’Ć ‘bĆŇąS
Ć
śrmĆ’ŇI¿ŁwČ ëŇlĆĳUĆ lČ Cxê
¡Č S
Ę êĂwČ ‘bČŇS
ĆŔ =tŇBČ dŇu
Ł ă êĂwČ : ëŇlĆUĲĆhČ=tŇ’Ć tŇr¡ČS
Ď mĘ
ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyB
ĲČ êĎ‘ĘBČÁS
Ę nĂ śhŇêÄĎ ’Č ÉynřĂ ŁdŇ’Ğ olę rmĆ’ŇŁêăwČ : ëŇĲQĎ =hŇmČ ëŇlĆ¡UĆ hČ
: y’ĲĂsĘJĂ=l‘Č bŇ¿S
Ą yĄ ś’Ch¡wĘ yrĳĎxĞ’ĲČ ëŇŁlămĘyĂ ëŇ¡Ąb
n ŇĘ hŇŁm¿ŁlS
Ę =yJĲĂ ìŇtŔĆ mĎ’ĞĲlČ
xBČzĘIĂwČţ : êĎ‘ĘdŇĲĎyĎ âl¿ ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ hŇê
ËĎ ‘řČ wĘ ëŇlm
ĳĎ Ď hŇ¡IĎnĂdĲŁŇ ’Ğ hŇ¿Ąh
e Ă hŇêěĎ ‘ČwĘ
ÉrtŇĎ yĎbŇĘ ’ĆlĘC ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄBĘ=lkĎŇlĘ É’rĎqĘIĂwČ ůbr
Ł lĎ ÈN’ŇY
Ł wĘ=’yrĂřmĘCĲ roS
¿ř
ÉhêĎ’ČřwĘ : ’rĲĎqĎ âl¿ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č hŇm
Ł ¿ ŁlS
Ę lĂwĘ ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ rW
ăČ bŇ¡’Ď Łyř lĘC NhĄŔJ
Ł hČ
bŇËS
Ą yĄ ymęĂ MhĆŔlĎ dŇyGăĂhČlĘ ìŇyl
ĳĆ ‘Ď l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇ yn¿Ąy‘Ą ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ
=M‘Ă ëŇlĆ¡UĆ hČ=ynĲĂŁdŇ’Ğ bŇ¿kČŇ S
Ę JĂ hŇyĎěhĎwĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ ëŇlĆ¡UĆ hČ=ynĲĂŁdŇ’Ğ ’i
¿Ą JĂ=l‘Č
tŇrĆB
¡Ć dČŇmĘ hŇeĎd¿ŇĆo‘ hŇËĄh
e Ă wĘ : My’ĲĂFĎxČ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę yn¿ĂbŇĘ C ynËĂ’Ğ ytŇĂ yyĂęhĎwĘ wyt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ
Nt
ăŇĎ nĎ hŇ¡Ąh
e Ă rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉëlĆUĆÄlČ CdŇyGąĂIČwČ : ’B
ĲĎ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ Nt
¿ŇĎ nĎwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ=M‘Ă
: hŇYĎrĘ’ĲĎ wyj
¡Ď’Č=l‘Č ëŇlĆËUĆ lČ Cxê
ÌČ S
Ę IĂwČ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄpŇĘ lĂ É’ŁbŇIĎwČ ’yb
ĳŇĂ eĎhČ
yrĳĎxĞ’ĲČ ëŇŁlămĘyĂ ChI¡ĎnĂŁdĲŇ ’Ğ êĎrĘmČŔ’Ď hŇê
ăĎ ’Č ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ůNtŇĎ nĎ ÈrmĆ’ŇIŁwČ
’whw
.d"dx Nkw rsx CnnĄd
Ł’
Ğ wČ hgwmb v.11 .w"dxw d"dx ,d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,b"d ,’"d Nkw rsx âlh
Ğ ’"s v.11
w"Td ,g"d ,b"d Nkw ’lz’w ’mdq hêÁĎ ’Č âlÄh
Ğ ’"s v.13 .w"Tdw T"d ,z"d ,b"d gtm ’lb ëYĄ‘Ďy’Ă Nk v.12
’TVp ’txnt’ xnwm ’xpT ’krm y’Ŕsk=l’ bV
ă y É’whw yrĳx’ Klămy Kn¡b hm¿lV=yk ’"s v.13 .h"dxw
,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.15 .r"tw +rt ,‘"t ,s"t Nkw heĄhĂwĘ ’"s v.14 .NTq Pqz xnwm
tyUĂŔnČCèhČ ’"s v.15 .w"Td Nkw ’lm ’obêĎwČ ’"s ,w"dxw h"dx ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d
Nkw ëlĆUĆhČ=ynd’ ’"s v.17 .r"tw s"t Nkw HlĎ rm’yw ’"s v.16 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb
.‘ybr xnwm êĎ‘ĘBČęS
Ę nĂ hê
ăĎ’Č ’"s v.17 .hnTq ’Vylt žynĂd
Ł’
Ğ ’"sb ,’"kw +k ,x"y ,g"y qwsp Nyy‘ : ‘"tw s"t
,s"t ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hêĎ’ČwĘ ’"sb ,hêĎ’ČwĘ rybs v.18 .’xpT ’krm bS
¡Ą yĄ ’Ch¿wĘ ’"s v.17
.h"dxw b"d Nkw ’mdq roSÄ ’"sw ,w"dxw d"yd ,b"yd Nkw xnwm roS
ă ’"s v.19 .hêĎ‘ČwĘ yllhb ,r"tw +rt ,‘"t
Nkw gtmb V"yrhw ’y‘g ’lb w"ywh =’yrĲĂmĘC ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd gtm ’lb V"yrhw ’y‘gb w"ywh Nk v.19
’yrăĂmĘC ’"sbw ,gtm ’lb V"yrhw ’y‘g ’lb w"ywh ’yrĂmĘC ’"sb ,gtmb V"yrhw ’y‘gb w"ywh =’yrĲĂmĘCĲ dxw ,w"dx
.T"dw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm b’ĎoylĘC ’"s v.19 .h"dxw T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Pqm ’lbw xnwm
.+rtw g"d ,b"d ,’"d Nkw hêĎ‘ČwĘ ’"s v.20
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ÈN’ŇY
Ł wĘ=’yrĂřmĘCĲ roS
¿ř xBČzĘIĂwČţ MoIęhČ dŇrăČyĎ ű yJ
ăĂ : y’ĲĂsĘJĂ=l‘Č bŇ¿S
Ą yĄ ’Ch¡wĘ
NhĄŔJ
Ł hČ rt
ăŇĎ yĎbŇĘ ’ĆlĘC É’bĎŇ~ĎhČ yrąĄW
Ď lĘC ëŇlĆUĆÁhČ ynĄÄBĘ=lkĎŇlĘ ž’rĎqĘIĂwČ ůbr
Ł lĎ
yl
ăĂ wĘ : ChIĲĎnĂŁdĲŇ ’Ğ ëŇlĆ¿UĆ hČ śyx
¡Ă yĘ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ wynĳĎpĎŇlĘ Myt¡ĂŇS
Ł wĘ Myl
¿Ă kŇĘ Ł’Ĳ Me
ËĎhĂwĘ
ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č hŇŁm¿ŁlS
Ę lĂwĘ ‘dËŇĎyĎohĲyĘ=NbĆŇ ChyÌĎnĎbŇĘ lĂwĘ NhĄÁJ
Ł hČ qd
ŁÄ YĎlĘC ìŇDĆbŇĘ ‘Čţ=ynĲĂ’Ğ
ÉêĎ‘ĘdČÄoh âląwĘ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ hŇ¡yĎhĘnĲĂ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ Ét’ĄmĄ M’ęĂ : ’rĲĎqĎ âl¿
ëŇlĆąUĆ hČ N‘ČIČÄwČ : wyrĲĎxĞ’ĲČ ëŇlĆ¡UĆ hČ=ynĲĂŁdŇ’Ğ ’i
¿Ą JĂ=l‘Č bŇËS
Ą yĄ ymęĂ KŔydřb‘=tŇ’ĲĆ
dŇŁm¡‘ĞêČwČřĲ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄpŇĘ lĂ É’ŁbŇêĎwČ ‘bČŇĳS
Ď =tŇbČŇlĘ yl
¡Ă =C’rĘqĂ rmĆ’ŇŁIŔwČ ÉdwĂDĎ
=tŇ’Ć hŇd¿ĎŇjĎ=rS
Ć ’Ğ hoĎěhyĘ=yxČ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ëŇlĆ¡UĆ hČ ‘b
¿ČŇ è
Ď IĂwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÄhyB
ĲČ ëŇlĎÁ yêĂ‘ĘBČÄS
Ę nĂ žrS
Ć ’ĞJĲČ yJÃĂ : hŇrĲĎYĎ=lJĎmĂ yS
¡Ă pŇĘ nČ
yê
ĳĎ xĘêČ y’
¡Ă sĘJĂ=l‘Č bŇ¿S
Ą yĄ ’ChËwĘ yrČŔxĞ’ĲČ ëŇŁlămĘyĂ ÉënĄbŇĘ hŇm
Ł ą ŁlS
Ę =yJĲĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
Cxê
¡Č S
Ę êĂwČ ZrĆř’ĆŔ ÉMyĂjÄČ ’Č ‘bČŇąS
Ć =tŇBČ dŇŁuÄêĂwČ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJ
¿Ą yJ
ËĂ
: Ml
ĲĎ ‘ŁlĘ dŇ¡wĂDĎ ëŇlĆ¿UĆ hČ ynËĂd
ŁŇ ’Ğ yxęĂ yĘ rmĆ’Ňê
Ł ě wČ ëŇlĆĳUĆ lČ
’ybĂŔeĎhČ Nt
ăŇĎ nĎlĘC ÉNhĄJ
Ł hČ qodŇąYĎlĘ ylĂÂ=C’rĘqĂ dŇwĂęDĎ ëŇlĆăUĆ hČ Ó rmĆ’ŇIăŁwČ
MhĆęlĎ śëŇlĆUĆÁhČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ ‘dĳŇĎyĎohĲyĘ=NBĆ Chy¡ĎnĎbŇĘ lĂwĘ
ynĂŔbŇĘ hŇŁmăŁlS
Ę =tŇ’Ć ÉMêĆbŇĘ JČrĘhĂwĘ MkĆŔynĄŁdĲŇ ’Ğ ydăŇĄbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć ÉMkĆŇUĎ‘Ă CxąqĘ
MS
Ď ţ otŇă ’
Ł xS
ăČ mĎC : NoxĲGĂ=l’Ćř otŇ¡ ’
Ł Mê
¿ĆdĘŇrČohĲwĘ yl
ĳĂ =rS
Ć ’Ğ hŇD¡ĎrĘjĂhČ=l‘Č
rpĎŔoèBČ ÉMêĆ‘ĘqČtŇĘ C l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ lĘ ’yb
ËŇĂ eĎhČ Nt
ÌŇĎ nĎwĘ NhĄÁJ
Ł hČ qodÄYĎ
=l‘Č bŇăS
Č yĎwĘ É’bĎŇC wyrĎęxĞ’ĲČ Mt
ăŇĆ ylĂ‘ĞwĲČ : hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ hČ yx
¡Ă yĘ MêěĆ rĘmČ’ĞwĲČ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č dŇygĂŔnĎ tŇoyăhĘlĲĂ ÉytŇĂ yCĂÄYĂ otŇą ’
Ł wĘ yê
ĳĎ xĘêČ ëŇŁlămĘyĂ ś’Ch¡wĘ y’ĂŔsĘJĂ
NJĄť Nm
ĳĄ ’Ď Ó rmĆ’ŇIăŁwČ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć ‘dËŇĎyĎohĲyĘ=NbĆŇ ChyÌĎnĎBĘ N‘ČIČÄwČ : hŇdŇĲĎChyĘ=l‘ČwĘ
rm’y
w"ywh Nk v.25 .h"dxw b"d Nkw ’mdq roSÄ ’"sw ,w"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw xnwm roS
ă ’"s v.25
,d"yd ,b"yd Nkw gtmb V"yrh ’y‘g ’lb w"ywh ’yrĲĂmĘC ’"s ,T"y qwsp ly‘l Nyy‘ : gtm ’lb V"yrhw ’y‘gb
’lb V"yrhw ’y‘g ’lb w"ywh =’yrĂmĘC ’"sb ,gtmb V"yrhw ’y‘gb w"ywh Nwhywrt =’yrĲĂmĘCĲ dxw ,w"dxw w"Td
’krm ëlĆ¡UĆhČ yx
¿ĂyĘ ’"s v.25 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw Pqm ’lbw xnwm ’yrăĂmĘC ’"sbw ,T"dw z"d Nkw gtm
,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìDĘbĘ‘Č ’"sb ,yrq ìDĘbĘ‘Č ,bytk ìydĆbĎ‘Ğ v.27 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw ’xpT
,gtm ’lb w"ythw ’y‘gb w"ywh Nk v.28 .’qsp N’k Vy ’"sb v.28 .r"tw +rt ,‘"t ,s"t ,d"dx ,w"d
w"d Nkw gtmb w"ythw ’y‘g ’lb w"ywh dm
Ł ‘ĞêĲČwČ ’"s ,l’mVb ’y‘gh dm
Ł ‘ĞêČwĲČ +h Nm rb Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw
’"sb ,hYĎrĘ’Č rybs v.31 .w"dxw w"Td ,d"yd ,b"yd ,g"d Nkw gtmb w"ythw ’y‘gb w"ywh dm
Ł ‘ĞêĲČwĲČ ’"sb ,h"dxw
qsp N’k Ny’ ’"sb v.32 .’qsp N’k Ny’ ’"sb ,y"k Myrps bwrb ’qsp Nk v.32 .yrqw bytk hYĎrĘ’Č
Myrps bwrb yrqw bytk Nk v.33 .MhĆlĎ ëlĆUĆhČ ’"s hyl‘ rsmnw ëlĆUĆhČ MhĆlĎ ’"sb v.33 .d"ydw b"d Nkw
,w"Td Nkw yrq =l’Ć ,bytk =l‘Č ’"sb ,+rtw s"t ,d"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k
’Ch¿wĘ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xnwm ’xpT Nk v.35 .yrqw bytk =l‘Č tYqmb
.w"Td Nkw ’xpT ’krm ë¡ŁlmĘyĂ
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1. 37–48

ynăĂd
ŁŇ ’Ğ=M‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇąĎh
y Ď rS
ĆÄ ’ĞJĲČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ yh
¡ĄŁl’Ĺ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’ŇyŁ
ëŇlĆ¿UĆ hČ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ ’iĄěJĂmřĂ o’ŔsĘJĂ=tŇ’Ć É lDĄgČŇywĲĂ hŇm
Ł ĳ ŁlS
Ę =M‘Ă yăřhy NJ
¡Ą ëŇlĆUĆŔhČ
ÉytŇĂ rĄJĘhČwĘ ‘dĎęyĎohĲyĘ=NbĆŇ ChyăĎnĎbŇĘ C ’ybÁĂ eĎhČ NtÄĎ nĎwĘ NhĄJ
Ł hČţ qodăŇYĎ dŇrĆIăĄwČ : dŇwĲĂDĎ
CkŇ¿lĂ IŁwČ dŇwĳDĂ Ď ëŇlĆăUĆ hČ tŇD¡ČrĘjĂ=l‘Č hŇŁmŔŁlS
Ę =tŇ’Ć ÉCbŇśJÄĂ rĘIČwČ ytŔĂ lĄjĘhČwĘ
lhĆŁ’ŔhĎ=NmĂ ÉNmĆè
ĆÄ hČ NrĆqąĆ=tŇ’Ć NhĄÁJ
Ł hČ qodÄYĎ žxuČIĂwČ : NoxĲGřĂ =l‘řČ otŇ¡ ’
Ł
yx
¡Ă yĘ M‘ĎŔhĎ=lJĎ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ rpĎŔoèBČ ÉC‘qĘtŇĘ IĂwĲČ hŇŁmĳŁlS
Ę =tŇ’Ć xS
¡Č mĘIĂwČ
MylĂŔlĂxĞB
ĲČ Myl
ăĂ QĘxČmĘ ÉM‘ĎhĎwĘ wyrĎŔxĞ’ĲČ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇ Clą‘ĞIĲČwČ : hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ hČ
ChIĎęnĂŁdĲŇ ’Ğ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : Ml
ĲĎ oqBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ ‘q¿ČBĎêĂwČ hŇĳĎlodŇgŇĘ hŇăxĎ mĘW
Ă Myx
¡Ă mĄW
ĘC
loqă=tŇ’Ć Éb’Ďoy ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ lk
ŁĳŇ ’ĹĲlĆ CQăJĂ Mh
¡Ą wĘ oêŔ’Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉMy’ĂrĚuĘhČ=lkĎŇwĘ
hŇÌĄh
e Ă wĘ rBĄŔdČŇmĘ CedăŇĆo‘ : hŇmĲĎoh hŇ¡yĎrĘuĂhČ=loqĲ ś‘ČCD¿mČ rmĆ’ŇŁIěwČ rpĎŔoèhČ
lyĂxËČ Sy’
¿Ă yJ
ăĂ ’B
Ł Ŕ ÉChIĎÄnĂŁdĲŇ ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ ’B
ĳĎ Nh
¡Ą J
Ł hČ rt
¿ŇĎ yĎbŇĘ ’Ć=NBĆ Nt
ËŇĎ nĎoyĲ
śCnyř¿nĄd
ŁŇ ’Ğ lbĎě’Ğ ChIĳĎnĂŁdĲŇ ’ĞĲlČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ NtŔĎ nĎoyĲ ÉN‘ČIČÄwČ : rv
ĲĄ bČŇêĘ bŇoT¿wĘ hŇêĎ¡’Č
qodÄYĎ=tŇ’Ć śëŇlĆUĆhČţ=oêřĲ ’Ă xl
ăČ S
Ę IĂwČ : hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę =tŇ’Ć ëŇyl
¿Ă mĘhĂ dŇ¡wĂDĎ ëŇlĆ¿UĆ hČ
yt
ĳŇĂ lĄjĘhČwĘ yt¡ĂŇrĄJĘhČwĘ ‘dĎŔyĎohăřyĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĎbŇĘ C ’ybĂęeĎhČ Nt
ăŇĎ nĎ=tŇ’ĆwĘ NhĄÁJ
Ł hČ
žNtŇĎ nĎwĘ Nh
ăĄ J
Ł hČ qodăŇYĎ otÃ’
Ł CxăS
Ę mĘIĂwČ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇD¿ČrĘjĂ l‘¡Č otŔ’
Ł CbŇăJĂ rĘIČwČ
’Ch¿ hŇĳĎrĘu
y Ă hČ Mh
Ł ¡ êĄwČ MyxĂŔmĄW
Ę ÉMè
Ď mĂ Clą‘ĞIĲČwČ NoxęśgŇĂ BĘ ëŇlĆmĆÁlĘ ś’ybÄĂ eĎhČ
: hŇkĲĎŇClUĘhČ ’i
¿Ą JĂ l‘¡Č hŇŁmŔŁlS
Ę bŇăS
Č yĎ ÉMgČŇwĘ : MêĲĆ‘ĘmČS
Ę rS
¿Ć ’Ğ lou¡hČ
ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈdwĂDĎ ëŇlĆăUĆ hČ CnynĄÁŁdŇ’Ğ=tŇ’Ć śëŇrĄbĎŇlĘţ ëŇlĆUĆęhČ ydăŇĄbŇĘ ‘Č C’BĎÁ=MgČŇwĘ
ìŇĳ’Ć sĘJĂmĂ o’¡sĘJĂ=tŇ’Ć lD¿ĄgČŇywĲĂ ìŇmĆŔè
Ę mĂ Éhm
Ł ŁlS
Ę MS
ąĄ =tŇ’Ć KřyhÁl’ bŇśTĄÄyyĄ
ëŇCrÄBĎ ëŇlĆĳUĆ hČ rm
ăČ ’Ď hŇkĎŇ¡JĎ =MgČŇwĘ : bŇJĲĎS
Ę UĂhČ=l‘Č ëŇlĆ¡UĆ hČ Cxê
¿Č S
Ę IĂwČ
hwhy
Nkw yrqw bytk hyĆhĘyĂ ’"sb ,yrq hyĆhĘyĂ ,bytk yhĂyĘ v.37 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.36
’"sw ,NTq Pqz ’iĄŔJĂmĂ +bw ,d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d lwdg Pqzb Nk v.37 .d"dxw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d
hrsmb v.38 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm CbyJĂrĘIČwČ ’"s v.38 .w"Tdw T"d ,z"d Nkw NTq Pqz ’mdq ’iĄŔJĂmÄĂ
,’"yd ,T"d ,z"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb d"wy rsx Nk v.38 .b"dw ’"d Nkw =l’Ć tYqmb ,gylp hyl‘ rsmn
,w"d ,g"d Nkw ’krm rybt loq¿ ‘ČCDËmČ ’"s v.41 .w"Tdw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm NoxyGĂ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd
Cny¿Ąd
nŁ ’
Ğ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ’krm rybt Nk v.43 .d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d
Pqm ’lbw xnwm oêă’Ă ’"s v.44 .d"dxw g"d Nkw rsx CnnĄd
Ł’
Ğ ’"s v.43 .w"Td Nkw Pqm ’krm =ëlĆĲUĆhČ
’"s v.44 .T"dw z"d Nkw hnTq ’Vylt žëlĆUĆhČ ’"s v.44 .d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw
Nkw ’lm NoxygĂBĘ ’"s v.45 .qsp N’k Vy ’"sb v.45 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ‘dŔĎyĎohyĘ
bwrb rsx Nk v.47 .d"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d Nkw hnTq ’Vylt žërĄbĎlĘ ’"s v.47 .w"dw b"d ,’"d
ìyhĆŁl’
Ĺ v.47 .w"Tdw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm byTĄyyĄ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,z"d ,g"d ,y"k Myrps
,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìyhĆŁl’
Ĺ ’"sbw ,r"tw +rt ,‘"t ,’"yd Nkw yrqw bytk MyhĂŁl’
Ĺ ’"sb ,yrq MyhĂŁl’
Ĺ ,bytk
.s"tw g"d
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39

40
41

42

43
44
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46
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: tŇo’Ĳr
Ł yn¿Čy‘ĄwĘ y’
¡Ă sĘJĂ=l‘Č bŇ¿S
Ą Ły MoIËhČ Nt
¿ŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ
49 : oJ
Ĳ rĘdČŇlĘ Sy’
¿Ă CkŇ¡ lĘIĲĄwČ ChIĳĎnĂŁdĲŇ ’ĞĲlČ rS
¡Ć ’Ğ My’ĂŔrĚuĘhÄČ =lJĎ CmqĚŔIĎwČ ÉCdŇrĘxĆIĆwČ
50 : x
ČB
ĲĄ zĘUĂhČ tŇon¿rĘqČBĘ qz¡ĄxĞIČřwČĲ ëŇlĆIŔĄwČ MqĎăIĎwČ hŇŁmĳŁlS
Ę ynăĄjĘmĂ ’r¡ĄyĎ ChIĎŔnĂdă
ŁŇ ’ĞřwĲČ
51 h
Ň ŁmĳŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ=tŇ’Ć ’r¡ĄyĎ ChIĎŔnĂdă
ŁŇ ’Ğř ÉheĄhĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Éhm
Ł ŁlS
Ę lĂ dŇGąČIĚwČ
ëŇlĆăUĆ hČ ÉMoIśkČŇ yl
ąĂ =‘b
ĲČŇ è
ĲĎ yĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ tŇonąrĘqČBĘ zxÂČ ’Ď hŇeĄhĂwĘţ
52 h
Ň ăĆh
y Ę yĲĂ śM’Ăť hŇŁmŔŁlS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ : bŇrĆxĲĎBĆ oD¡bŇĘ ‘Č=tŇ’Ć tŇym
¿Ă yĎ=M’Ă hŇŁmŔŁlS
Ę
: tŇmĲĄwĎ ob¡Ň=’YĄUĎtŇĂ hŇ‘¿ĎrĎ=M’ĂwĘ hŇYĎrĘ’ĳĎ otŇ¡ rĎ‘Ğv
ĲČ mĂ lj
Ł¿ yĂ=âlĲ lyĂxČŔ=NbĆŇlĘ
53 ë
Ň lĆăUĆ lČ Cxê
¡Č S
Ę IĂwČ ’b
Ł ě IĎwČ xČBĄŔzĘUĂhČ l‘ăČmĄ ÉChdÄĚrĂIĲŁwČ hŇm
Ł ę ŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ xlČÂS
Ę IĂwČ
b Cb
¿Ň rĘqĘIĂwĲČ
: ìŇtĲŇĆ ybĄŇlĘ ëŇ¿Ąl hŇŁm¡ŁlS
Ę ol¿=rmĆ’ŇIĲŁwČ hŇŁmĳŁlS
Ę
2 ë
Ň lĄŔh
Ł yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ on¡bŇĘ hŇm
Ł ¿ ŁlS
Ę =tŇ’Ć wYËČyĘwČ tŇCmĳlĎ dŇ¡wĂdĎŇ=ymĲĄyĘ
3 Ót
Ň rĆm
ăĆS
Ę mĂ=tŇ’Ć êÂĎ rĘmČS
Ďř wĘ : Sy’ĲĂlĘ tŇĎ yy¿ĂhĎwĘ ê
¡Ď qĘzČxĲĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ ëŇrĆd¡ŇĆBĘ
wyT
ăĎ jĎS
Ę mĂC ÉwytŇĎ wŁYĘmřĂ wyt
ąŇĎ u
Ł xĚ rm
ŁÄ S
Ę lĂř ÉwykĎŇrĎdĘŇBĂ tŇkĆŇąĆllĎ ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ’Ąť lyJęĂ W
Ę êČ N‘Čm
ăČ lĘ hŇĳĆSm
Ł tŇrăČotŇBĘ bŇCtŇ¡ JĎJČ wytŔĎ wŁdĘŇ‘ĲĄwĘ
4 or
ę bĎŇDĘ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ MyqÄĂ yĎ žN‘ČmČlĘ : MS
ĲĎ hŇ¡Ćp
n ŇĘ êĂ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ąř wĘ hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ
tŇkĆŇąĆllĎ MJĎęrĘDČ=tŇ’Ć ìŇynĆÁbĎŇ CrÄmĘS
Ę yĂ=M’Ă ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈylČ‘Ď rB
ăĆ DĂ rS
ĆÄ ’Ğ
ÉìlĘ tŇrąĄJĎyĂ=âlĲ rm
Ł ě ’ŇlĄ MS
ĳĎ pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C Mb
¡ĎŇ bĎŇlĘ=lkĎŇBĘ tŇmĆŔ’ĹB
ĲĆ ÉynČpĎŇlĘ
5 h
ŇW
Ď ‘ÄĎ =rS
Ć ’Ğ žt’Ą êĎ‘ĘdČÃyĎ hŇê
ăĎ ’Č Mg
ăČŇ wĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ’i
¿Ą JĂ l‘¡ČmĄ Sy’ĂŔ
l’ĄrĎW
Ę yĂţ tŇo’ăbŇĘ YĂ yrăĄW
Ď =ynĲĄS
Ę lĂ hŇăW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ hŇyĎęCrYĘ=NBĆ bŇă’Ď oy ylĂÁ
hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ=ymĲĄDĘ śMW
Ć ¿IĎwČ MgĄŔrĘhČăIřČwČ ÉrtŇĆ yÄĆ=NbĆŇ ’W
ąĎ mĎ‘Ğl
ĲČ wĘ rnĄÁ=NBĆ rnĄÄbŇĘ ’ČlĘ
rS
¿Ć ’Ğ ol¡‘ĞnĲČbŇĘ C wynĎŔtŇĘ mĎBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉotŇrĎgŁŇĲ xĞB
ĲČ hŇmĎęxĎlĘmĂ ym
ăĄ DĘ NêÂĄ IĂwČ MŁlĳS
Ď BĘ
6 : l’
ŁĲ S
Ę MŁl¡S
Ď BĘ otŇË bĎŇyW
ĲĄ dŇrÌĄotŇ=âlĲwĘ ìŇĳtŇĆ mĎkŇĘ xĎJĘ tŇĎ yW
¡Ă ‘ĎwĘ : wyl
ĲĎ gŇĘ rČBĘ
7 yl
ăĄ kŇĘ Ł’ĲBĘ Cy¡hĎwĘ dŇsĆxĆŔ=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ ÉydĂŇ‘ĎlĘGĂhČ yQ
ąČ zĂrĘbČŇ ynĄÄbŇĘ lĂwĘ
NxlV
.lwdg Pqz ChIěĎnĂd
Ł’
Ğ wČ ’"sw ,d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,d"dx ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ChIŔĎnĂd
Ł’
Ğ wČ ’"s v.50
’lb w"ywh qzĄx
ĞĲIČwČ ’"s ,qzĄx
Ğ IČwĲČ dx Nm rb Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw ,gtm ’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nk v.50
.b"d Nkw qEĄxČyĘwČ tYqmb ,gtmb d"wyhw ’y‘gb w"ywh qzĄx
ĞĲIČwĲČ dxw ,w"Tdw d"yd ,b"yd Nkw gtmb d"wyhw ’y‘g
‘"t ,s"t Nkw MoIhČ ’"s v.51 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb ChIŔĎnĂd
Ł’
Ğ ’"s v.51
yxyw tVrpl hrTph v.1 .b .b"dw ’"d Nkw xnwm ’TVp Kphm Nb
ăĄlĘ ÉylĂ hyąĆhĘyĂ=M’Ă ’"s v.52 .r"tw
,w"Tdw d"dx ,T"d ,z"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb gtm ’lb êĎrĘmČS
Ď wĘ Nk v.3 .b"y qwsp d‘ +’ qwsp Nm bq‘y
’"s v.3 .b"ydw b"d ,’"d Nkw rm
ŁS
Ę lĂwĘ ’"s v.3 .qsp N’k Ny’ ’"sb v.3 .’lz’w ’mdq êÁĎ rĘmČS
ĎÄ wĘ ’"s
hyl‘ rsmn hrsmb v.3 .r"tw s"t ,‘"t ,w"dx ,h"dx ,d"yd ,b"yd ,q"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw wytĎwŁYĘmĂC
ym
¿ĄDĘ MW
Ć ËIĎwČ ’"s v.5 .h"dxw d"dx ,w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqzb MgĄŔrĘhČIČwČ ’"s v.5 .=l’ĆwĘ hgwmb
.w"dw g"d ,b"d Nkw ’krm rybt
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2. 8–22

hŇăĄh
e Ă wĘ : ìŇyxĲĂ’Ď Mol¿S
Ď bŇĘ ’Č yn¡ĄjĘmĂ yxěĂ rĘbĎŇBĘ ylČŔ’Ą CbăŇrĘqĲĎ ÉNkĄŇ=yJĂ ìŇnx
ĳĆĎ lĘS
Ě
hŇăĎllĎqĘ ÉynĂlČÄlĘřqĲĂ ’ChąwĘ ůMyrĂxĚB
ĲČ mĂ ÈynĂymĂyĘhČ=NbĆŇ ’r¿ĎGĄř=NbĆŇ y‘ÄĂ mĘS
ĲĂ ìŇUĘ‘Ăţ
‘b
ĲČŇ è
ĎÄ ’ĆwĲĎ NDŔĄrĘIČhČ ÉytŇĂ ’ŇrĎqĘlĂ dŇrąČyĎ=’ChĲwĘ MyĂnĳĎxĞmĲČ yêăĂkŇĘ lĆ Moy¡BĘ tŇYĆrĆŔmĘnĂ
yJ
ËĂ ChuĄŔnČêĘ=l’Č ÉhêĎ‘ČwĘ : bŇrĆxĲĎBĆ ì¡ŇtŇĘ ymĲĂ’Ğ=M’Ă rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhoĎhyb
ĲČŇ olą
otŇË bĎŇyW
ĲĄ =tŇ’Ć ê
ÌĎ dĘŇrČohĲwĘ oQŔ=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ rS
ăĆ ’Ğ tŇă’Ą ÉêĎ‘ĘdČŇyĲĎwĘ hŇêĎĳ’Ď Mk
¡ĎŇ xĎ Sy’
¿Ă
: dŇwĲĂDĎ ry‘¿ĂBĘ rb
¡ĄŇ uĎIĂwČ wyt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă dŇ¡wĂDĎ bŇ¿JČ S
Ę IĂwČ : lo’ĲS
Ę Mśd¡ĎŇBĘ
My‘¡ĂBĎrĘ’Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č ÉdwĂDĎ ëŇąČlmĎ rS
ĆÄ ’Ğ MymęĂ IĎhČwĘ
MyS
¿Ă ŁlS
Ę ëŇlČŔmĎ MĂl
ăČ S
Ď CrĲybŇĂ C MynĂŔS
Ď ‘bČŇăS
Ć ÉëlČmĎ NorąbŇĘ xĆBĘ hŇĳĎS
nĎ
otŇ¡ kĚŇlĘmČ NJ
Ł¿ êĂwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď dŇăwĂDĎ ’i
¡Ą JĂ=l‘Č bŇS
Čě yĎ hŇm
Ł ě ŁlS
Ę C : MynĲĂS
Ď SŁl¡S
Ď wĘ
M’
ăĄř É‘bČŇS
ĆÄ =tŇBČ=l’Ć tŇyGĄęxČ=NbĆŇ ChIăĎnĂŁdĲŇ ’Ğ ’b
ŁÂ IĎwČ
: dŇŁ’ĲmĘ
yl
¡Ă rb
¿ĎŇ DĎ rmĆ’ŇŁIěwČ : MolĲS
Ď rmĆ’ŇI¡ŁwČ ìŇĳ’Ć B
Ł MolăS
Ď hĞ rmĆ’ŇŁê¡wČ hŇŁmŔŁlS
Ę
hŇkĎŔClUĘhČ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ ÉylĂ=yJĂ ÉêĘ‘ČdČÄyĎ êĘą’Č rmĆ’ŇŁIęwČ : rB
ĲĄ DČ śrmĆ’ŇŁê¡wČ ëŇyĂl
ĳĎ ’Ą
yh
ăĂ êĘwČ ÉhkĎŇClUĘhČ bŇi
Ł ą êĂwČ ëŇŁlĳmřĘ lĂ Mh
¡Ć ynĄjĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=lkĲĎŇ CmW
ÌĎ ylČÂ‘ĎwĘ
l’
ăĄ S
Ł ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ ÉtxČ’Č hŇąĎl’ĄS
Ę hŇêęĎ ‘ČwĘ : oQĲ hŇtŇĎ yĘh¿Ď ho¡ĎhyĘřmĲĄ yJ
¿Ă yxĂŔ’ĎlĘ
É’nĎ=yrĂmĘ’Ă rmĆ’ŇŁIęwČ : rB
ĲĄ DČ wyl
¡Ď ’Ą rmĆ’ŇŁê¿wČ ynĳĎjĎ=tŇ’Ć ybŇĂ S
¡Ă êĎ=l’Č ëŇêŔĎ ’ĂmĲĄ
gŇS
¿Č ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć yl
ËĂ =NêĆyĂwĘ ëŇyĂnĳĎjĎ=tŇ’Ć bŇyS
¡Ă yĎ=âlĲ yJ
¿Ă ëŇlĆUĆŔhČ hŇŁmăŁlS
Ę lĂ
ìŇyl
¡Ć ‘Ď rB
¿Ą dČŇ’Ğ ykěĂ nŁ’ĲĎ bŇoTĳ ‘bČŇ¡S
Ć =tŇBČ rmĆ’Ňê
Ł ¿ wČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ tŇyU
¡Ă nČCèhČ
ol¡=rBĆdČŇlĘ hŇŁmŔŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ=l’Ć É‘bČŇS
ĆÄ =tŇbČŇ ’b
Ł ąŇ êĎwČ : ëŇlĆUĲĆhČ=l’Ć
o’ŔsĘJĂ=l‘Č ÉbS
Ć IÄĄwČ HlĎę Cxê
ăČ S
Ę IĂwČ HtÁĎ ’ŇrĎqĘlĂ ëŇlĆUĆÄhČ žMqĎIĎwČ ChIĳĎnĂdĲŁŇ ’Ğ=l‘Č
tŇąxČ ’Č hŇlĎÄ’ĄS
Ę rmĆ’ŇŁêęwČ : onĲymĂylĲĂ bŇS
Ćê
¡ĄwČ ëŇlĆUĆŔhČ M’
ăĄ lĘ É’iĄJĂ MW
Ć ąĎwČ
I
ÉëlĆUĆÄhČ Hl
ąĎ rmĆ’řŁIÄwČ ynĳĎjĎ=tŇ’Ć bŇS
Ćř ê
¡Ď =l’Č ëŇêŔĎ ’ĂmĲĄ tŇlĆă’Ć S
Ł ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ ÉheĎTČqĘ
gŇS
ăČ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć Nê
¡Č yĚ rmĆ’ŇŁêěwČ : ëŇyĂnĲĎjĎ=tŇ’Ć bŇyS
¡Ă ’Ď=âlĲ yJ
¿Ă yUĂŔ’Ă yl
ăĂ ’ĞS
Čř
rmĆ’ŇIăŁwČ hŇŁmÁŁlS
Ę ëŇlĆUĆÄhČ žN‘ČIČwČ : hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ ìŇyx
¡Ă ’Ď ChI¿ĎnĂdĲŁŇ ’ĞĲlČ tŇyU
ĳĂ nČè
Ě hČ
wm’l
.d"dxw w"Td Nkw Vgd ’lb l"mygh ’rĎgĄŇ ’"s v.8 .’qsp N’k Ny’ ’"sb ,y"k Myrpsb ’qsp Nk v.7
’lbw xnwm M’
ăĄ Nk v.13 .xtp MdČBĘ ’"s v.9 .w"dxw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d Nkw xtp PTx ynĂlČĞlqĂ ’"s v.8
’"s v.14 .w"Td Nkw hnygn ’lbw Pqm =M’Ą ’"s ,d"dxw d"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb Pqm
+rt ,‘"t ,s"t Nkw ëlĆUĆlČ w’ ëlĆmĆlĘ ’"s v.15 .r"tw ‘"t ,s"t ,b"d ,’"d ,rd"nq y"k +b Nkw ol¡ rm’t¿w
yryYb N"yVh bS
¡Ą êĎ ’"s v.20 .d"ydw b"yd ,T"d ,z"d ,w"d Nkw ’wV ’lb d"wyh hoĎhym
ĲĄ ’"s v.15 .r"tw
=rmĆ’IĲŁwČ ’"s ,d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Pqm ’lbw ’mdq rmĆ’ŁIÄwČ Nk v.20 .d"dxw b"d Nkw ‘rlmw
.w"Tdw d"dx ,T"d ,z"d ,b"d gtm ’lb ylĂ’
ĞS
Č Nk v.20 .w"Tdw T"d ,z"d Nkw hnygn ’lbw Pqm
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=ylĂ’ĞS
ĲČ wĘ ChIĎŔnĂdă
ŁŇ ’ĞĲlČ ÉtyUĂnČè
Ě hČ gŇS
ąČ ybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć tŇlĆ’ĆÁS
Ł êĘ’ÄČ žhmĎlĎwĘ oUę’ĂlĘ
rt
ăŇĎ yĎbŇĘ ’ĆlĘC ÉolwĘ yeřĂ ĳUĆ mĂ lodăŇGĎhČ yx
¡Ă ’Ď ’Ch¿ yJ
ËĂ hŇkĎŔClUĘhČ=tŇ’Ć Éol
hŇŁmŔŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ É‘bČŇè
Ď IĂwČ
: hŇyĲĎCrYĘ=NBĆ bŇ¡’Ď oylĘC NhĄŔJ
Ł hČ
ÉrBĆDĂ oSŔpŇĘ nČbŇĘ yJ
ăĂ PŇysĂŔoy hŇk
ŁŇă wĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ yQ
ąĂ =hŇW
Ć ‘ĞyĲČ hŇŁJă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyB
ĲČ
ÉynyřÉbyVwyĲw ynĂnČęykŇĂ hĹ rS
ăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ=yxČ hŇêęĎ ‘ČwĘ : hŇĲEĆhČ rb
¡ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć ChIĎŔnĂŁdăŇ’Ğ
MoIŔhČ yJ
ăĂ rB
ĳĄDĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ tŇyĂB
¡Č yl
ËĂ =hŇW
Ď ‘ĲĎ rS
ÌĆ ’ĞwĲČ ybĂŔ’Ď dŇăwĂDĎ É’iĄJĂ=l‘Č
‘dĳŇĎyĎohĲyĘ=NbĆŇ ChyăĎnĎBĘ dŇy¡ČBĘ hŇŁmŔŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ ÉxlČS
Ę IĂwČ : ChIĲĎnĂdĲŁŇ ’Ğ tŇm
¡Č Cy
ëŇlĆUĆęhČ rm
ăČ ’Ď NhĄÁJ
Ł hČ rtÄĎ yĎbŇĘ ’ĆlĘC
: tŇm
Ł Ĳ IĎwČ oB¡=‘GČpŇĘ IĂwČ
ìŇtęĆ ymĂ’Ğ âlă hŇEĆÁhČ MoIÄbČŇC hŇêĎĳ’Ď tŇwĆm¡Ď Sy’
¿Ă yJ
ËĂ ìŇyřdŔĆW
Ď =l‘Č ëŇăĄl ÉtŁtŇnĎ‘Ğ
tŇĎ yeĂŔ‘ČtŇĘ hĂ yk
ăŇĂ wĘ ybĂŔ’Ď dŇăwĂDĎ ÉynĄpŇĘ lĂ ÉhoĂhyĘ śyąnĎd
ŁŇ ’Ğ NorÄ’Ğ=tŇ’Ć tŇĎ ’ŇW
ĎÁ nĎ=yJĲĂ
tŇoy¿hĘmĲĂ rtŔĎ yĎbŇĘ ’Ć=tŇ’Ć Éhm
Ł ŁlS
Ę SrĆgąŇyĘwČ
Ď : ybĲŇĂ ’Ď hŇ¡Ď‘
e ČtŇĘ hĂ=rS
ĲĆ ’Ğ lk
ŁŇ¿ BĘ
yl
¡Ă ‘Ą tŇyB
¿Ą =l‘Č rB
ËĆDĂ rS
¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ DĘ=tŇ’Ć É’QĄmČlĘ hoĳĎhyl
ĲČ Nh
¡Ą J
Ł
ÉhTĎnĎ bŇ’Ďęoy yJ
ăĂ bŇ’ĎŔoy=dŇ‘Č hŇ’ĎăBĎ Éh‘ĎmĚřè
Ę hČwĘ
: hŇŁlĲS
Ăř BĘ
lhĆŁ’ă=l’Ć Éb’Ďoy snĎąIĎwČ hŇĳTĎ nĎ âlă Mol¡S
Ďř bŇĘ ’Č yr¿ĄxĞ’ĲČwĘ hŇIĎŔnĂŁdĲŇ ’Ğ yrăĄxĞ’ĲČ
Éb’Ďoy sn
ąĎ yJ
ăĂ hŇŁmęŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ lČ dŇGÂČ IĚwČ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ tŇon¿rĘqČBĘ qz¡ĄxĞIČwČřĲ hoĎŔhyĘ
ChyÌĎnĎBĘ=tŇ’Ćř hŇŁmÁŁlS
Ę xlČÄS
Ę IĂwČ xČĳĄBzĘUĂhČ lYĆă’Ą hŇ¡Ąh
e Ă wĘ hoĎŔhyĘ lhĆŁ’ă=l’Ć
hoĎęhyĘ lhĆŁ’ă=l’Ć ChyĎÁnĎbŇĘ ’b
Ł Ä IĎwČ : oBĲ=‘gČŇjĘ ëŇ¿Ąl rm
Ł ¡ ’ŇlĄ ‘dËŇĎyĎohĲyĘ=NbĆŇ
tŇCmĳ’Ď hŇŁpŇă yJ
ăĂ âl¡ř Ó rmĆ’ŇI¿ŁwČ ’YĄŔ ÉëlĆUĆÄhČ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ
: ynĂĲnĎ ‘Ď hŇŁkŇ¿ wĘ bŇ¡’Ď oy rB
¿Ć dĂŇ=hŇŁJĲ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ rb
ăĎŇ DĎ ÉëlĆUĆÄhČ=tŇ’Ć ChyąĎnĎBĘ bŇS
Ć IĎÄwČ
Ó tĎră
Ł ysĂhĞwĲČ oêĳrĘbČŇqĘC oB¡=‘gČŇpŇĘ C rBĆŔDĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ ÉhW
Ą ‘Ğ ëŇlĆUĆęhČ olă rmĆ’ŇŁIÌwČ
hoĎÄhyĘ žbyS
Ă hĄwĘ : ybĲŇĂ ’Ď tŇyB
¿Ą l‘¡ČmĄC ylČě‘ĎmĲĄ bŇ’ĎŔoy ëŇăpČŇ S
Ď ÉrS
Ć ’Ğ MeĎęxĂ ym
ăĄ DĘ
wmd=t’
ynĂyb
Ą yS
Ă oIwČ v.24 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.23 .w"Tdw T"d ,z"d ,w"d ,g"d Nkw ypr N"wnh ynŇĂ UĆmĂ ’"s v.22
,Zmqb tybh ynĂbĎS
Ă oIwČ w’ ,d"dxw z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ynĂbČyS
Ă oIwČ ’"sb ,yrq ynĂbČyS
Ă oIwČ ,bytk
.r"tw +rt ,‘"t ,s"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ìdĆW
Ď ’"s v.26 .yrqw bytk yryYb t"ybh ynĂb
ĄS
Ă oIwČ ’"sbw
,T"d ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw hŁlyS
Ă BĘ ’"s ,’"ydw g"d d"wy ’lb Nkw yrq olS
Ă BĘ v.27 .MyhĂŁl’
Ĺ hoĎhyĘ ’"s v.26
.r"tw s"t Nk hm
Ł ŁlS
Ę l"n v.28 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm h‘ĎCmè
Ę hČwĘ ’"s v.28 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"Td
,l’mVb ’y‘gh qzĄx
Ğ IČwĲČ +g Nm rb Nymyl ’y‘gh y"k Myrps lkbw ,d"dx gtm ’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nk v.28
,d"ydw b"yd w"Td Nkw gtmb d"wyhw ’y‘gb w"ywh qzĄx
ĞĲIČwĲČ tYqmb ,gtmb d"wyhw ’y‘g ’lb w"ywh qzĄx
ĞĲIČwČ ’"s
b’Ďoy=l’Ć hmlV xlVyw yrx’ Pswn ‘"tb v.29 .+n +’ ly‘l Nyy‘ : ’"y Nkw qzČx
ĹIĆwČ dxw ,b"d Nkw qEĄxČyĘwČ ’"sb
.+wgw hm
Ł ŁlS
Ę xlČS
Ę IĂwČ hoĎhyĘ=l’Ć sCn’ĎwĎ ìynĆjĎmĂ ytĂ’rĄyĎ yJĂ b’Ďoy rmĆ’IŁwČ xČB
Ą zĘUĂhČ=l’Ć êĎsĘnČ yJĂ ìlĘ hyĎhĎ hmĆ rm
Ł ’lĄ
ol ’"sb ,yrq ol ,bytk âl ’"sw ,hVwgd d"mlh âQ ’"s v.30 .w"dw b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.30
.qsp N’k Ny’ ’"sb v.31 .yrq âl ,bytk ol ’"sbw ,hgwmb Nkw yrqw bytk
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2. 33–44

Myb
ąŇĂ T
Ł wĘ MyqÄĂ DĂYČ MyS
Ă nĎ’Ğţ=ynĲĄS
Ę BĂ ‘g
ăČŇ jĎ rS
ăĆ ’Ğ oSę’Ňr
Ł =lř‘Č omÁDĎ=tŇ’Ć
ÉrnĄ=NBĆ rnąĄbŇĘ ’Č=tŇ’Ć ‘dĳŇĎyĎ âlă dŇ¡wĂdĎŇ yb
¿ŇĂ ’ĎwĘ bŇrĆxĆŔBČ Mg
ăĄŇ rĘhČIĲČwČ ÉCeUĆÄmĂ
CbŇąS
Ď wĘ : hŇdŇĲĎChyĘ ’b
¿ĎŇ YĘ=rW
Č rtŇĆ ¡yĆ=NbĆŇ ’W
¿Ď mĎ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ’b
ăĎŇ YĘ=rW
Č
otÄybĄŇlĘC o‘rĘzČlĘCţ dŇwĂÃdĎŇlĘC Ml
ĳĎ ‘ŁlĘ o‘¡rĘzČ S’Ňr¿
Ł bŇĘ C bŇ’ĎŔoy S’Ňră
Ł BĘ ÉMhĆymĄdĘŇ
=NBĆ ÉChyĎÄnĎBĘ l‘ČIČęwČ : hoĲĎhyĘ M‘¿ĂmĄ Ml
¡Ď o‘=dŇ‘Č MolËS
Ď hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ o’ÁsĘkŇĂ lĘC
ëŇlĆUĆÁhČ NêÄĄ IĂwČ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ otŇ¡ ybĄŇBĘ rb
¿ĄŇ uĎIĂwČ Cht
ĳŇĄ mĂyĘwČ oB¡=‘GČpŇĘ IĂwČ ‘dĎŔyĎohăyĘ
Nt
ăŇČ nĎ ÉNhĄJ
Ł hČ qodŇąYĎ=tŇ’ĆwĘ ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ=l‘Č wyê
¡Ď xĘêČ ‘dËŇĎyĎohĲyĘ=NbĆŇ ChyÌĎnĎBĘ=tŇ’Ć
rmĆ’ŇIăŁwČ y‘ŔĂ mĘS
Ă lĘ ’răĎqĘIĂwČ ÉëlĆUĆÄhČ xl
ąČ S
Ę IĂwČ : rtĲŇĎ yĎbŇĘ ’Ć tŇxČê
¡Č ëŇlĆUĆŔhČ
hŇnĆ¿’Ď Mè
¡Ď mĂ ’Y
¿Ą tŇĄ =âlĲwĘ MS
ĳĎ ê
¡Ď bŇĘ S
Č yĲĎwĘ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉtyĂbČÄ ì¿ŇlĘ=hŇnĄBĲĘ olę
‘d¡ČŇêĄ ‘Čd¿
ŁŇ yĎ NorŔdĘŇqĂ lxČăČ=t
n Ň ’Ć ÉêĎrĘbČŇ‘ĲĎwĘ ìętŇĘ ’ŇYĄ MoyăBĘ ű hŇăyĎhĎwĘ : hŇnĎ’ĲĎwĎ
bŇoTă ÉëlĆUĆÄlČ y‘ąĂmĘS
Ă rmĆ’ŇŁIÄwČ : ìŇS
ĲĆ ’Ňr
Ł bŇĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ ì¡ŇmĘDĎ tŇCmĳêĎ tŇomă yJ
ăĂ
y‘ËĂmĘS
Ă bŇS
Ć ÌĄwČ
I ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ NJ
¡Ą ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉrBĆDĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ rbĎŔDĎhČ
MynĂŔS
Ď SŁlăS
Ď ÉZuĄmĂ yhęĂ yĘwČ
: MyBĲĂrČ Mym
¿Ă yĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ
tŇĳČGř ëŇlĆămĆ hŇ¡kĎŇ ‘ĞmČ=NB
ĲĆř Syk
¿ŇĂ ’Ď=l’Ć y‘ŔĂ mĘS
Ă lĘ ÉMydĂŇbĎŇ‘Ğ=ynĲĄS
Ę CxąrĘbŇĘ IĂwČ
ÉSŁbŇxĞIČřwČĲ y‘ęĂ mĘS
Ă MqĎăIĎwČ : tŇśgĲČŇBĘ ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘Ğ hŇ¿Ąh
e Ă rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Éy‘ĂmĘS
Ă lĘ CdŇyGąĂIČwČ
y‘ŔĂ mĘS
Ă ëŇlĆăĄwČ
I wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć Su¡ĄbČŇlĘ SykĂŔ’Ď=l’Ć ÉhtŇĎ GČř ëŇlĆąĄwČ
I orŔm
Ł xĞ=tŇ’Ć
ëŇlČÄhĎ=yJĲĂ hŇŁmĳŁlS
Ę lĂ dŇG¡ČIĚwČ
: tŇGĲČřmĂ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć ’b
¿ĄŇ IĎwČ
y‘ęĂ mĘS
Ă lĘ ’răĎqĘIĂwČ ëŇlĆUĆÁhČ xlČÄS
Ę IĂwČ : bŇŁSĲIĎwČ tŇ¡GČ MĂl
ËČ S
Ď CrĲymĂ y‘ÌĂmĘS
Ă
MoyăBĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìBĘ dŇ‘ąĂ’ĎwĲĎ hoĎęhyb
ĲČŇ ìŇyêăĂ‘ĘBČS
Ę hĂ ’olÌřhĞ wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ
rmĆ’ŇŁêÌwČ tŇCmĳêĎ tŇomă yJ
ăĂ ‘d¡ČŇêĄ ‘Čd¿
ŁŇ yĎ hŇnĎ’ĎŔwĎ hŇnĆă’Ď ÉêĎkŇĘ lČhĲĎwĘ ìętŇĘ ’ŇYĄ
hoĳĎhyĘ tŇ‘ăČbĚŇS
Ę tŇ¡’Ą êĎrĘmČŔS
Ď âlă ‘ČCDěmČC : yêĂ‘ĘmĲĎS
Ď rb
¡ĎŇ DĎhČ bŇoT¿ yl
ËČ ’Ą
hŇê
ąĎ ’Č y‘ęĂ mĘS
Ă =l’Ć ëŇlĆUĆÁhČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ìŇyl
ĲĆ ‘Ď ytŇĂ yC¿ĂYĂ=rS
Ć ’Ğ hŇ¡wĎYĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ
t‘dy
’lb M"mhw gtmb t"ybh Nk v.39 .’qsp N’k Vy ’"sb v.36 .g"l qwsp Nyy‘ : oS’r
Ł BĘ ’"s v.32
,b"d Nkw Zmq tGĎ ’"s v.39 .d"ydw b"yd ,w"Td Nkw gtmb M"mhw gtm ’lb t"ybh hkĎ‘ĞmĲČ=NB
Ć ’"s ,gtm
Nk v.40 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq tgĎBĘ ’"s v.39 .d"dxw d"yd ,b"yd ,’"yd ,w"d ,g"d
Sb
Łx
ĞĲIČwČ ’"s ,l’mVb ’y‘gh Sb
Łx
Ğ IČwĲČ +g Nm rb Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw ,d"dx ,gtm ’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh
’"s v.40 .gtmb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Sb
Łx
ĞĲIČwĲČ dxw ,w"Tdw d"yd ,b"yd Nkw gtmb d"wyhw ’y‘g ’lb w"ywh
,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmq tGĎmĂ ’"s v.40 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Zmqb l"mygh htĎGĎ
.’qsp N’k Vy ’"sb v.42 .’qsp N’k Vy ’"sb ,y"k Myrpsb ’qsp ’lb Nk v.41 .d"dxw d"yd
.’qsp N’k Vy ’"sb v.43 .’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ’Łlh
Ğ ’"s v.42
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yb
ĳŇĂ ’Ď dŇăwĂdĎŇlĘ tŇĎ yW
¡Ă ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ ìŔbŇĘ ăbĎŇ lĘ É‘dČŇyĎ rS
ąĆ ’Ğ hŇ‘ęĎ rĎhĲĎ=lJĎ tŇă’Ąř ÉêĎ‘ĘdČÄyĎ
45 ’i
ăĄ kŇĂ wĘ ëŇCrĳBĎ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ hČwĘ : ìŇS
ĲĆ ’Ňr
Ł BĘ ì¡ŇtŇĘ ‘ĎrĲĎ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ bŇyS
ÌĂ hĄwĘ
46 ÉChyĎ
ÄnĎBĘ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆęhČ wY
ăČ yĘwČ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ NokËŇnĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ dŇwĂędĎŇ
: hŇŁmĲŁlS
Ę =dŇyČBĘ hŇnĎokŇ¡ nĎ hŇ¿kĎŇ lĎmĘUČhČwĘ tŇm
Ł ĳ IĎwČ oB¡=‘GČpŇĘ IĂwČ ’YĄěIĄwČ ‘dĎŔyĎohăyĘ=NBĆ
g xuăČIĂwČ MyĂr
ĳĎYĘmĂ ëŇlĆămĆ hŇŁ‘¡rĘjČ=tŇ’Ć hŇŁmŔŁlS
Ę Nê
ăĄxČtŇĘ IĂwČ
=tŇ’Ć tŇonąbŇĘ lĂ otęŁQJČ dŇ‘ăČ dŇwĂŔDĎ ry‘ăĂ=l’Ć ÉhĎ’ĆÄybŇĂ yĘwČ hŇŁ‘ęrĘjČ=tŇBČ=tŇ’Ć
2 M‘
ĎŔ hĎ qrăČ : bŇybĲŇĂ sĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ tŇm
¿Č ox=tŇ’ĆwĘ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ =tŇ’ĆwĘ ÉotŇyBĄ
Mym
¿Ă IĎhČ dŇ‘¡Č hoĎŔhyĘ MS
ăĄ lĘ ÉtyĂbČÄ hŇ¿Ďb
n ŇĘ nĂ=âlĲ yJĂţ tŇomĳBĎBČ Myx
¡Ă BĘzČmĘ
: MhĲĄhĎ
3 t
Ň omŔBĎBČ qrČť wyb
ĳŇĂ ’Ď dŇăwĂDĎ tŇou¡xĚBĘ tŇkĆŇlĆělĎ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć Éhm
Ł ŁlS
Ę bŇąhČ ’ĹIĲĆwČ
4 ’yh
¡Ă yJ
¿Ă MS
ĎŔ xČŁBăzĘlĂ ÉhnĎ‘ŁbŇĘ GĂ ëŇlĆąUĆ hČ ëŇlĆIÄĄwČ : ryTĲĂqĘmČC xČ¡BĄ zČmĘ ’Ch¿
: ’ChĲhČ xČ¿BĄ zĘUĂhČ l‘¡Č hŇŁmŔŁlS
Ę hŇăĆl‘ĞyĲČ Étol‘Ł PŇlĆą’Ć hŇĳĎlodŇGĘhČ hŇm
ăĎ BĎhČ
5 h
Ň lĎyĘQ
ĳĎ hČ MolăxĞB
ĲČ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę =l’Ć hoËĎhyĘ hŇÌ’Ď rĘnĂ No‘ębŇĘ gŇĂ BĘ
6 t
ŇĎ yW
ĂÁ ‘Ď hŇêÄĎ ’Č hŇŁmęŁlS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ : ëŇĲlĎ =NêĆ’ĲĆ hŇm
¿Ď l’
¡Č S
Ę MyhĂŔŁl’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ
tŇÌmĆ ’ĹB
ĲĆ ìŇynĆÁpĎŇlĘ ëŇlČÄhĎ žrS
Ć ’ĞJĲČ ů lodŇGĎ dŇsĆăxĆ ÈybŇĂ ’Ď dŇăwĂdĎŇ śìÄDĘbŇĘ ‘Č=M‘Ă
É lodŇGĎhČ dŇsĆąxĆ hČ=tŇ’Ć olę=rmĎS
Ę êĂwČ ëŇĳUĎ ‘Ă bŇ¡bĎŇ lĄ tŇr¿ČS
Ę yĂbŇĘ C hŇqËĎdĎŇYĘbŇĂ C
7 yh
ĎŔ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘ČwĘ : hŇĲEĆhČ MoI¿JČ o’¡sĘJĂ=l‘Č bŇ¿S
Ą yŁ Nb
ËĄŇ ol¿=NêĆêĲĂwČ hŇEĆŔhČ
âl¿ř NT
Ł Ŕ qĎ r‘ČnăČ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎwĘ yb
ĳŇĂ ’Ď dŇăwĂDĎ tŇxČê
¡Č ìŔDĘbŇĘ ‘Č=tŇ’ĲĆ êĎkŇĘ ăČlmĘhĂ ÉhêĎ’Č
8 b
Ň rĎě=M‘Č êĎrĘx
ĳĎBĎ rS
ăĆ ’Ğ ì¡ŇUĘ‘Č ëŇotŇ¿ BĘ ìŔDĘbŇĘ ‘ÄČ wĘ : ’b
Ł ŇĲ wĎ tŇ’Ň¿YĄ ‘d¡ČŇ’Ą
9 É‘
ČmĄÄS
Ł bŇąĄl ìÁDĘbŇĘ ‘ČlĘ ÉêĎtŇČ ĲnĎ wĘ : bŇŁrĲmĄ rp
¡ŇĄ iĎyĂ âl¿wĘ hŇËĆU
n Ď yĂ=âlĲ rS
ÌĆ ’Ğ
Tj
ŁŔ S
Ę lĂ É lkČŇCy ym
ąĂ yJ
ăĂ ‘rĳĎlĘ bŇoTă=NyB
ĲĄ Nyb
¡ŇĂ hĎlĘ ìŔUĘ‘Č=tŇ’ĲĆ Tj
Łă S
Ę lĂ
10 l’
ăČ S
Ď yJĂť ynĳĎd
ŁŇ ’Ğř ynăĄy‘ĄBĘ rb
¡ĎŇ DĎhČ bŇ¿TČ yIĂwČ : hŇĲEĆhČ dŇ¡bĄŇ JĎhČ ì¿ŇUĘ‘Č=tŇ’Ć
11 ê
Ď lĘ’ČÁS
Ď rS
ĆÄ ’Ğ žN‘ČyČ wylĎę’Ą MyhÁĂ Łl’Ĺ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇĲEĆhČ rb
¡ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć hŇŁmŔŁlS
Ę
ÉìQĘř êĎlĘą’Č S
Ď =âlĲwĘ MyBĂęrČ Mym
ăĂ yĎ ìÁQĘř êĎlĘ’ÄČ S
Ď =âlĲwĘ hŇEĆęhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć
‘Čm
Ł¿ S
Ę lĂ Nyb
¡ŇĂ hĎ ìËŇQĘř êĎlĘÌ’Č S
Ď wĘ ìŇyb
ĳŇĆ yĘ’
Ł Ĳ SpĆŇănĆ êĎlĘ¡’Č S
Ď âl¿wĘ rS
Ć Ł‘Ŕ
TpVm

N’k Ny’ ’"sb v.5 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .g .w"dw g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =t’Ć ’"s v.44
’"sbw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,g"d Nkw ’TVp ÉìDĘbĘ‘Č=M‘Ă tYqmb ,d"dxw z"d ,y"k Myrpsb ’mdq Nk v.6 .’qsp
Nkw hoĎhyĘ ’"s v.10 .r"tw ‘"t ,s"t ,rd"nq y"k +d Nkw âlwĘ ’"s v.7 .w"dw b"d Nkw xnwm ìăDĘbĘ‘Č=M‘Ă
.d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw Vgd ’lb d"mlh ìlĘŇ ’"s v.11 .d"dxw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d

sŘ3
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3. 12–24

NobŔnĎwĘ Mk
ăĎŇ xĎ bŇlĄť ìęlĘ yêĂt
ăŇČ nĎ ű hŇăĄh
e Ă ìŇrĳĆřbĎŇdĘŇJĂ ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď hŇ¿Ąh
e Ă : TjĲĎS
Ę mĂ
MgÄČ wĘ : ìŇomĲJĎ MCq¿yĎ=âlĲ ìŇyr¡ĆxĞ’ĲČwĘ ìŇynĆŔpĎŇlĘ hŇăyĎhĎ=âlĲ ÉìomÄJĎ rS
ąĆ ’Ğ
hŇyĎÄhĎ=âlĲ rS
Ć ’Ğţ dŇobĳŇJĎ=MGČ rS
Ć Ł‘¡=MGČ ëŇlĎŔ yêĂt
ăŇČ nĎ ÉêĎlĘ’ČS
Ď =âlĲ rS
ąĆ ’Ğ
rm
Łą S
Ę lĂ ykČęrĎdĘŇBĂ ëŇăĄlêĄ ű M’
ăĂ wĘ : ìŇymĲĆyĎ=lJĎ Myk
¡ŇĂ lĎUĘBČ Sy’
ËĂ ìŇom¿kĎŇ
: ìŇymĲĆyĎ=tŇ’Ć yê¡ĂkŇĘ rČ’ČhČwĘ ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď dŇywřDĎ
ăĂ ëŇ¡ČlhĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ytŔČ wŁYĘmĂC ÉyuČxĚ
Ó dŇŁmă‘ĞIČřwČĲ MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ ’śobÄIĎwČ MolĳxĞ hŇăĄh
e Ă wĘ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę Zu¿ČIĂřwČ
W‘ČI¿ČwČ MymĂŔlĎS
Ę W‘ČIăČwČ Étol‘Ł l‘ČIąČwČ hoĎęhřyĘ=tŇyrĲĂBĘ Noră’Ğ Ó ynăĄpŇĘ lĂ
MyS
¿Ă nĎ MyĂê
ËČ S
Ę hŇnĎ’ŇŁbęêĎ z’
ăĎ
: wydŇĲĎbĎŇ‘Ğ=lkĎŇlĘ hŇê
¡ĆS
Ę mĂ
ÉtxČ’ČhĲĎ hŇąè
Ď ’ĂhĲĎ rmĆ’ŇŁêÁwČř : wynĲĎpĎŇlĘ hŇnĎdĘŇm
Ł ¡ ‘ĞêĲČwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć tŇon¡zŁ
HU
¡Ď ‘Ă dŇ¿lĄ ’ĄwĲĎ dŇĳxĎ ’Ć tŇyĂb
ăŇČ BĘ tŇŁb¡ŇS
Ę yĲŁ tŇ’ŇŁEŔhČ hŇăè
Ď ’ĂhĲĎwĘ ÉynĂ’Ğ ynĂŔŁdŇ’Ğ yB
ăĂ
tŇ’ŇEŁĳhČ hŇăè
Ď ’ĂhĲĎ=MGČ dŇlĆê
¡ĄwČ yêŔĂ dĘŇlĂlĘ ÉyS
Ă ylĂè
Ę hČ MoIąBČ yhÂĂ yĘwČ : tŇyĂB
ĲĎ BČ
: tŇyĂB
ĲĎ BČ CnxĘ¡Č’
n Ğ =MyĂêĲČS
Ę śyt¿ĂŇlĎCzĲ tŇyĂBČŔBČ ÉCnêÄĎ ’Ă rząĎ=Ny’ĲĄř wDĎęxĘyČ CnxĘăČ’
n Ğ wĲČ
žMqĎêĎwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď hŇ¡bĎŇ kŇĘ S
ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇlĎyĘl
ĳĎ tŇ’ŇEŁ¡hČ hŇ¿è
Ď ’ĂhĲĎ=NBĆ tŇmĎËĎwČ
I
Chb
¡ĄŇ yJĂS
Ę êČwČ hŇnĎŔS
Ąř yĘ ÉìtŇĘ mĲĎ’ĞwĲČ ylĂęYĘ’ĆmĲĄ ynăĂBĘ=tŇ’Ć xuÌČêĂwČ hŇlĎyĘQČÁhČ ëŇotÄBĘ
qyn¿ĂyhĄlĘ rqĆŁBËBČ Mq¿Ě’ĎwĲĎ : yqĲĂyxĄbŇĘ hŇbĎŇyJ
¿Ă S
Ę hĂ tŇ¡UĄ hČ Hn
¿ĎBĘ=tŇ’ĆwĘ HqĳĎyxĄBĘ
yn¡ĂbŇĘ hŇ¿yĎhĎ=âlĲ hŇËĄh
e Ă wĘ rqĆŁBŔBČ ÉwylĎ’Ą NąĄnoBtŇĘ ’ĆwĲĎ tŇĳmĄ =hŇeĄhĂwĘ yn¡ĂBĘ=tŇ’Ć
ëŇăĄb
n ŇĘ C ÉyxČhČ ynąĂBĘ ykęĂ âlă tŇrĆxĆÁ’ČhĲĎ hŇè
ĎÄ ’ĂhĲĎ žrmĆ’Ňê
Ł wČ : yêĂdĘŇĲlĎ yĎ rS
¿Ć ’Ğ
yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇnĎrĘB
¡Ą dČŇêĘwČ yx
ĳĎhĆ ynăĂbŇĘ C tŇ¡UĄ hČ ëŇ¿ĄB
n Ę ykĂŔ âlă ÉtrĆmĆÄ’
Ł tŇ’ŇŁząwĘ tŇUĄŔhČ
tŇĳUĄ hČ ëŇăĄb
n ŇĘ C yx
¡Č hČ yn¿ĂBĘ=hŇzĆ tŇrĆmĆŔ’
Ł tŇ’ŇŁză ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ : ëŇlĆUĲĆhČ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ
: yxĲĎhĆ yn¿ĂbŇĘ C tŇ¡UĄ hČ ëŇ¿ĄB
n Ę ykĂŔ âlă ÉtrĆmĆÄ’
Ł tŇ’ŇŁząwĘ
Klmh
d"dx ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw ìyrĆbĎdĘJĂ y’br‘ml ,w"Tdw ’"yd ,T"d ,z"d ,b"d ,’"d Nkw y’xndml Nk v.12
w"T qwsp Nm Zqm tVrpl hrTph v.15 .d"ydw b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx dwĂDĎ ’"s v.14 .r"tw
.h"dxw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ’b
Ł IĎwČ ’"s v.15 .N"ydwy Nyrtb ZuČyIĂwČ ’"s v.15 .+’ qwsp +d d‘
gtmb d"wyhw ’y‘g ’lb w"ywh dm
Ł ‘ĞIĲČwČ ’"s ,Nymyl ’y‘gh Nwhlwkbw ,g"d gtm ’lb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nk v.15
qsp N’k Ny’ ’"sb v.15 .gtmb d"wyhw ’y‘gb w"ywh Nwhywrt dm
Ł ‘ĞIĲČwĲČ tYqmb ,w"dxw w"Td ,d"yd ,b"yd Nkw
,w"d ,g"d ,b"d ,’"d hoĎhyĘ Nk v.15 .w"dxw h"dx ,b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.15 .h"dxw b"d Nkw
.w"Tq Nmysw h"q Nmys +’ tw’ hrsm Nyy‘ : h"dxw d"dx ,w"Td ,w"d ,z"d ,g"d ,b"d Nkw ynĎd
Ł’
Ğ ’"s ,d"dxw w"Td
’mdq hlwdg ’Vylt txÁČ ’ČhĎ hè
ĎÄ ’ĂhĎ rmĆ’ê
Ł wČţ ’"sbw ,d"dx Nkw ’ybr rmĆ’ê
Łę wČ ’"sb ,’mdq rmĆ’ê
ŁÄ wČ ’"s v.17
rybt MyĂê
¿ČS
Ę yt
ËĂlĎCz ’"s v.18 .r"tw ‘"t ,s"t Nkw Ny’ĄwĘ ’"s v.18 .h"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw ’lz’w
lkbw y"k Myrps lkb rsx Nkw ,y’xndml Nk v.20 .w"dxw h"dx ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ’krm
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.24 .’lm hnĎyS
Ą yĘ y’br‘ml ,’lm hnĎyS
Ą yĘ +’ Nm rb swpd tw’xsn

12
13

14

15

16
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18

19, 20
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23
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ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ bŇrĆx
¡ĆhČ C’yśb
¿ŇĂ IĎwČ bŇrĆx
ĳĎ=ylĂ CxăqĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ
yY
¡Ă xĞhĲČ=tŇ’ĆwĘ tŇxČŔ’ČlĘ ÉyYĂxĞhČ=tŇ’ĲĆř CnątŇĘ C MyĂnĳĎS
Ę lĂ yx
¡Č hČ dŇlĆ¿Ćh
I Č =tŇ’Ć CrËzĘGĂ
26 Crăm
Ę kŇĘ nĂ=yJĲĂ ëŇlĆUĆęhČ=l’Ć yxÁČ hČ HnÄĎ BĘ=rS
Ć ’Ğ žhè
Ď ’ĂhĲĎ rmĆ’ŇŁêăwČ : tŇxĲĎ’ĆlĘ
yxČŔhČ dŇClăIĎhČ=tŇ’Ć ÉHlĎ=CnêĘ ynęĂ ŁdŇ’Ğ yB
ăĂ ű rmĆ’ŇŁêăwČ ůHnĎBĘ=l‘Č ÈhĎymĆxĞrĲČ
: CrzĲŁ GĘ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ âl¿ ëŇËĎl=MgČŇ yl
¿Ă =MGČ tŇrĆmĆę’
Ł tŇ’ŇŁzăwĘ Cht
ĳŇĚ ymĂêĘ=l’Č tŇ¡mĄ hĎwĘ
27 Cht
ĳŇĚ ymĂtŇĘ âlăř tŇ¡mĄ hĎwĘ yxČŔhČ dŇClăIĎhČ=tŇ’Ć ÉHlĎ=CnêĘ rmĆ’ŇŁIęwČ ëŇlĆUĆÁhČ N‘ČIČÄwČ
28 ë
Ň lĆUĆŔhČ Tp
ăČŇ S
Ď rS
ăĆř ’Ğ ÉTjĎS
Ę UĂhČ=tŇ’Ć l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lkĎŇ C‘ămĘS
Ę IĂwČ : oUĲ’Ă ’yh
¡Ă
tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ oB¡rĘqĂBĘ Myh
ËĂ Łl’Ĺ tŇÌmČ kŇĘ xĎ=yJĲĂ C’ŔrĎ yJ
ăĂ ëŇlĆĳUĆ hČ ynăĄjĘmĂ C’¡rĘIĲĂwČ
d
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ hŇŁmŔŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ ÉyhĂyĘwČřĲ : TjĲĎS
Ę mĂ
2, 3 P
Ň rĆx
Ł Ì yřlĂ’Ĺ : NhĲĄJ
Ł hČ qod¡ŇYĎ=NbĆŇ Chy¿ĎrĘzČ‘Ğ olĳ=rS
Ć ’Ğ Myr¡Ăv
Ď hČ hŇQĆ¿’Ą wĘ
: ryJĲĂzĘUČhČ dŇCl¡yxĂ’Ğ=NBĆ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohĲyĘ MyrĳĂpŇĘ ŁsĲ ’S
¡Ď yS
Ă yn¿ĄBĘ hŇËĎx
I Ă ’ĞwĲČ
4 rt
¡ŇĎ yĎbŇĘ ’ĆwĘ qod¿ŇYĎwĘ ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ=l‘Č ‘d¡ĎŇyĎohĲyĘ=NbĆŇ Chy¿ĎnĎbŇĘ C
5 h
Ň ‘¿ĆrĄ Nh
¡Ą J
Ł Nt
ËŇĎ nĎ=NBĆ dŇCśbÌŇzĎwĘ Myb
ĳŇĂ ~ĎeĂhČ=l‘Č Nt
¡ŇĎ nĎ=NbĆŇ Chy¿ĎrĘzČ‘ĞwĲČ : MynĲĂhĞŁJĲ
6 : sU
ĲČř hČ=l‘Č ’D¡ĎbŇĘ ‘Č=NBĆ Mr¿ĎynĂŁdĲŇ ’ĞwĲČ tŇyĂB
ĳĎ hČ=l‘Č rS
¡Ďř yxĂ’ĞwĲČ : ëŇlĆUĲĆhČ
7 l’
ĄŔ rĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č ÉMybŇĂ ~ĎnĂ rW
ąĎ ‘Ď=MynĲĄS
Ę hŇm
ŁÂŁlS
Ę lĂwĘ
dŇ¡xĎ ’Ćř=l‘Č hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ hŇËĎè
n Ď BČ SdŇĆx
Ł Ì otŇĳ yBĄ=tŇ’ĆwĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć Cl¿JĘlĘkŇĂ wĘ
8 : MyĂrĲĎp
ŇĘ ’Ć rh
¿Č BĘ rCx¡=NBĆ MtŔĎ omS
Ę hŇQĆă’Ą wĘ
: lJ
ĲĄ lĘkČŇlĘ
9 Nol
¡ y’ĄwĘ SmĆĳS
Ď tŇyb
ăŇĄ C Myb
¡ŇĂ lĘ‘ČS
ĲČ bŇĘ C Zq¿ČmĎřBĘ rqĆDËĆ=NBĆ
10 =lk
ĎŇ wĘ śhŇŁkŇ¡ ŁW ol¿ tŇoBĳrĚ’ĞB
ĲĎ dŇsĆ¡xĆ =NBĆ
: NnĲĎxĎ tŇyřB
¿Ą
11 Étp
ČŇ TĎ rś’ŇŁDĳ tŇpČŇăĎ=lJ
n Ď bŇd¡ĎŇnĎybĲŇĂ ’Ğ=NBĆ
: rpĆŇxĲĄ ZrĆ’¿Ć
25

lV=tb
,gtm ’lb ’"hhw gtmb P"l’h Nk v.25 .w"dxw h"dx ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw rsx C’bĂIĎwČ ’"s v.24
yYĂx
Ğh
ĲČ =t’
ĲĆ tYqmb ,w"dxw h"dx ,d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d Nkw gtmb ’"hhw gtm ’lb P"l’h yYĂx
Ğh
ĲČ =t’Ć ’"s
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk =l’Č ’"sb ,=l’Č y’xndml ,y’br‘ml Nk v.27 .w"Td Nkw gtmb Nwhywrt
,g"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =rS
Ć’
Ğ ’"s v.28 .’qsp N’k Vy ’"sb ,y"k Myrpsb ’qsp ’lb Nk v.28
’y‘gh ÉyhĂyĘwĲČ +zw ,Nymyl ’y‘gh ÉyhĂyĘwČĲ w"Tb ,y"k Myrps b"kb ’y‘gb w"ywh Nk v.1 .d .h"dxw d"dx ,w"d
’"s v.3 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.2 .’qsp N’k Vy ’"sb v.1 .’y‘g ’lb w"ywh ÉyhĂyĘwČ ’"s ,l’mVb
.rd"nq y"k g"y Nkw yrqw bytk rCkzĎwĘ ’"sb ,yrq rCkzĎwĘ v.5 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw Nylm Nyrt PrĆx
Ł =ylĂ’
Ĺ
.d"k qwsp +k +b l’wmV Nyy‘ : Zmq sUĎhČ ’"s v.6 .d"dxw d"yd ,b"yd ,’"yd Nkw xtp rS
Č yxĂ’
Ğ wČ ’"s v.6
Myrps lkb ‘rlm Nk v.9 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk dxĎ’ĆhĎ ’"sb ,yrq dxĎ’ĆhĎ ,bytk dxĎ’Ć v.7
tYqmb ,Zmqb P"wqhw M"mh Nwhywrt ZqĎmĎBĘ ’"s ,w"Td Nkw ly‘lm ZqČm
¿ĎBĘ +b Nm rb MynVy Myswpdw y"k
.’"ydw w"d ,g"d Nkw xtpb P"wqhw M"mh Nwhywrt ZqČmČBĘ ’"sw ,b"d Nkw Zmqb P"wqhw xtpb M"mh ZqĎmČBĘ
’"sb ,yrq roD v.11 .yrq okŁW v.10 .=tyb
Ą C ’"sw ,T"dw z"d ,w"d ,b"d ,’"d ,y"k +w Nkw =NB
Ć ’"s v.9
.g"k b"y ‘Vwhy Nyy‘ : d"dxw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk roD
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dŇClŔyxĂ’Ğ=NBĆ É’řnĎ‘ĞB
ĲČ
: hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ oQ¡ hŇtŇĎ yĘh¿Ď hŇŁmŔŁlS
Ę =tŇBČ 12
l’Ň‘ęĆ rĘzĘyĂlĘ tŇxČê
ăČ mĂ hŇnĎtÁČ rĘYĎ lYĆ’ĄÄ žrS
Ć ’Ğ N’ĎÃS
Ę tŇyB
ăĄ =lkĎŇwĘ oDĳgŇĂ mĘC ëŇ¡Čn‘řĘ êČ
: M‘ĲĎmĽqĘyĎlĘ rbĆŇ‘¿ĄmĄ dŇ‘¡Č hŇlĎŔoxmĘ lb
ăĄŇ ’Ď dŇ‘Čť ÉN’ĎS
Ę tŇyB
ąĄmĂ
dŇ‘ęĎ lĘGĂBČ rS
ăĆ ’Ğ hŇè
ĆÁ nČmĘ=NBĆ ry’ÄĂ yĎ žtCŁxČ olÃ dŇ‘ĳĎlĘGĂ tŇŁmăřrĎBĘ rbĆŇ¡Ć=NB
G Ć
13
xČyr¿ĂbŇĘ C hŇm
¡Ď ox tŇolŔŁdŇGĘ MyrăĂ‘Ď ÉMyè
ĂS
Ă NS
ĎŔ BĎBČ rS
ăĆ ’Ğ ÉbGŁrĘ’Č lbĆŇąxĆ olť
: hŇmĎyĘnĲĎxĞmĲČ ’D¡
Ł ‘Ă=NBĆ bŇd¿ĎŇnĎyxĲĂ’Ğ
: tŇS
Ć ŁxĲnĘ 14
hŇŁm¡ŁlS
Ę =tŇBČ tŇm
¿Č W
ĘB
ĲĎ =tŇ’Ć xqËČlĎ ’Chę=MGČ yl
ĳĂ êĎpŇĘ nČBĘ Z‘Čm
¡Č yxĂ’Ğ
15
: tŇolĲ‘ĎbŇĘ C rS
¡Ą ’ĎBĘ yS
ĎŔ Cx=NBĆ É’řnĎ‘ĞB
ĲČ
: hŇè
ĲĎ ’ĂlĘ 16
y‘¿ĂmĘS
Ă
: rkĲĎŇVřv
Ď yĂBĘ xČCr¡jĎ=NBĆ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohĲyĘ
17, 18
dŇ‘ĳĎlĘGĂ ZrĆ’ăĆBĘ yr¡Ă’Ě=NBĆ rbĆŇ¿ĆG
: NmĲĂyĎnĘbŇĂ BĘ ’l
¡Ď ’Ą=NbĆŇ 19
dŇ¡xĎ ’Ć bŇyY
¿Ă nĘC NS
ĎŔ BĎhČ ëŇlĆămĆ Ég‘ŁwĘ yrĂęm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆămĆ ű NoxăysĂ ZrĆ’ĆÁ
MI¡ĎhČÍl‘Č=rS
Ć ’Ğ ślox¿JČ MyBĂŔrČ É l’ĄrĎW
Ę yĂwĘ hŇdąŇĎChyĘ : ZrĆ’ĲĎBĎ rS
¿Ć ’Ğ 20
=lkĎŇBĘ É lS
Ą om hŇąĎh
y Ď hŇŁmęŁlS
Ę C : MyxĲĂmĄW
Ę C Myt¡ĂŇS
Ł wĘ Myl
¿Ă kŇĘ Ł’Ĳ bŇrĳ
Ł lĎ h
MyS
¿Ă GĂmČ MyĂrĳĎYĘmĂ lCbăŇGĘ dŇ‘¡ČwĘ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ ZrĆ’ăřĆ ÉrhĎeĎhČ=NmĂ tŇokŔlĎmĘUČhČ
yh
¿řĂ yĘwČ
: wyIĲĎxČ ym
¿Ą yĘ=lJĎ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę =tŇ’Ć Myd¿ĂŇbŇĘ Ł‘ĲwĘ hŇËxĎ nĘmĂ 2
: xmČqĲĎ rJ
Ł¡ Myè
¿Ă S
Ă wĘ tŇlĆŁsŔ ÉrJ
Ł MyS
¿Ă ŁlS
Ę dŇĳxĎ ’Ć MoyălĘ hŇŁm¡ŁlS
Ę =MxĆĲlĆ
lIąĎ’ČmĲĄ dŇbČŇlĘţ N’ŇŁYĳ hŇ’ĎămĄ C y‘¡ĂrĘ rqËĎBĎ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ My’ęĂ rĂBĘ rqÁĎ bĎŇ hŇrĎÄW
Ď ‘Ğ 3
rbĆŇ‘ăĄ=lkĎŇBĘ ű hŇdăŇĆr
Ł ’ChÂ=yJĂ : MysĲĂCbŇ’Ğ Myr¡ĂBĚrĘbČŇC rCmŔxĘyČwĘ ÉybŇĂ YĘC 4
hŇyĎh¿Ď MolęS
Ď wĘ rh
ĳĎeĎhČ rbĆŇ‘ăĄ yk
¡ŇĄ lĘmČ=lkĎŇBĘ hŇEĎŔ‘Č=dŇ‘ČwĘ ÉxsČpŇĘ êĂmĂ rhĎęeĎhČ
Sy’
ăĂ xTČbĆęlĎ l’ĄÁrĎW
Ę yĂwĘ hŇdĎÄChyĘ žbS
Ć IĄwČ : bŇybĲŇĂ iĎmĂ wyrř¡ĎbĎŇ‘Ğ=lJĎmĂ olË 5
: hŇŁmĲŁlS
Ę ym
¿Ą yĘ lJ
Ł¡ ‘bČŇĳS
Ď r’
ăĄ BĘ=dŇ‘ČwĘ ND¡ĎmĂ otŔnĎ’ĲĄêĘ tŇxČt
ăŇČ wĘř ÉonpŇĘ GČ tŇxČê
ąČ
Mys
¡Ă Cs tŇw¿ŁrĘ’Ě PŇlĆË’Ć My‘¿ĂBĎrĘ’Č hŇm
Ł ę ŁlS
Ę lĂ yh
ăĂ yĘwČ
6
hŇQĆ’ĄÁhĎ MybÄĂ ~ĎeĂhČ žClJĘlĘkŇĂ wĘ : MyS
ĲĂ rĎjĲĎ PŇlĆ¡’Ć rW
¿Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę C obĳŇJĎrĘmĆlĘ 7
Klmh=t’
Nkw xtp PTx ënČ‘ĞêČ ’"s ,d"dxw ’"ydw dbl ’wVb N"y‘h Nk v.12 .w"dw b"d Nkw ’"hb hnĎ‘ĞB
ĲČ ’"s v.12
tYqmb ,d"ydw b"yd ,T"d ,z"d ,g"d Nkw ’lm tomrĎBĘ ’"s v.13 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,z"d ,w"d ,g"d ,b"d
’"sb v.20 .x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.17 .’"hb hnĎ‘ĞBČ v.16 .w"dw b"d ,’"d Nkw P"l’ ’lm tm
Ł ’rĎBĘ
.s"t Nkw =tpČW
Ę =l‘ ’"s v.20 .w"dw g"d Nkw ’krm rybt rS
¿Ć’
Ğ loxËJČ ’"s v.20 .’qsp N’k Vy
’lbw Pqm =yhĂyĘwČ ’"s v.2 .w"k qwsp +T +b h"d Nkw Zr’=d‘ČwĘ l"n v.1 .’qsp N’k Vy ’"sb v.1 .h
t"ldb wydĎbĎ‘Ğ ’"s v.4 .’krm rybt MxĆ¿Ć
l yh
ËĂyĘwČ tYqmb ,d"dxw w"d ,g"d Nkw Pqm ’lbw ’krm MxĆ¿Ć
l hnygn
.txČtČwĘ gylp hyl‘ rsmn hrsmb ,txČêČ Sy’ĂwĘ ’"s v.5 .d"ydw b"yd ,b"d ,’"d Nkw

5. 8–20

8

9
10
11

12
13

14

15

16
17

18
19

20
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hŇŁm¡ŁlS
Ę =ëŇlĆUĲĆhČ Nx
¿Č lĘS
Ě =l’Ć bŇrËĄuĎhČ=lJĎ tŇÌ’Ą wĘ hŇm
Ł ę ŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ=tŇ’Ć
Mys
¡Ă CilČ NbĆŇêŔĆ hČwĘ MyrăĂ‘Łv
Ę hČwĘ : rb
ĲĎŇ DĎ Cr¡DĘ‘ČyĘ âl¿ř oS
ĳ dĘŇxĎ Sy’
ăĂ
: oTĲjĎS
Ę mĂJĘ Sy’
¡Ă Mè
ĎŔ =hŇyĆhĘyĲĂ śrăS
Ć ’Ğ ÉMoqUĎhČ=l’Ć C’bĂęyĎ SkĆŇrĳĎlĎwĘ
śhŇăBĄ rĘhČ hŇ¡ĎCb
n Ň tŇĘ C hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę lĂ hŇÌmĎ kŇĘ xĎ MyhÄĂ Łl’Ĺ žNêĄIĂwČ
tŇm
ăČ kŇĘ xĎ ÉbrĆêÄĄ wČ : MIĲĎhČ tŇ¿pČŇ W
Ę =l‘Č rS
¡Ć ’Ğ loxěJČ bŇlĄŔ bŇxČră
Ł wĘ dŇŁ’ĳmĘ
ÈMJČxĘIĆwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ tŇm
¿Č kŇĘ xĎ lJ
Ł¡ mĂC MdŇĆqĳĆ=ynĄBĘ=lJĎ tŇm
¡Č kŇĘ xĎmĲĄ hŇŁmŔŁlS
Ę
loxĳmĎ ynăĄBĘ ‘D¡ČrĘdČŇwĘ lJ
ŁË lĘkČŇwĘ Nm
ÌĎ yhĄwĘ yxęĂ rĎzĘ’ĆhĲĎ Nt
ăŇĎ y’ĄmĲĄ ůMdĎŇ’ĎhĲĎ=lJĎmĂ
lS
ĳĎ mĎ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć Łl¿S
Ę rBĄědČŇyĘwČ : bŇybĲŇĂ sĎ My¡ĂoGhČ=lkĎŇbŇĘ om¿S
Ę =yhřĂ yĘwĲČ
rS
ăĆ ’Ğ ÉzrĆ’ĆÄhĎ=NmĂ ůMyYĂ‘ĄhĲĎ=l‘Č ÈrBĄdČŇyĘwČ : PŇlĆ’ĲĎwĎ hŇ¿è
Ď mĂxĞ or¡yS
Ă yh
¿Ă yĘwČ
=l‘ČwĘ hŇm
ăĎ hĄBĘhČ=l‘Č ÉrBĄdČŇyĘwČ ryuĳĂBČ ’Y
¡Ą yŁ rS
¿Ć ’Ğ bŇozŔ’ĄhĲĎ Éd‘ČwĘ NonŔbĎŇQĘBČ
tŇ¡’Ą ‘Čm
Łě S
Ę lĂ MyUĂŔ‘Čh
ăĎř =lJĎmĂ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ : MygĲŇĂ DĎhČ=l‘ČwĘ WmĆr¡ĆhĎ=l‘ČwĘ PŇo‘ŔhĎ
: otŇĲ mĎkŇĘ xĎ=tŇ’Ć C‘¡mĘS
ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ yk
ăŇĄ lĘmČ=lJĎ Ét’ĄmĄ hŇŁmĳŁlS
Ę tŇm
ăČ kŇĘ xĎ
hŇŁmŔŁlS
Ę =l’Ć ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć roYą=ëŇlĆmĲĆ MrĎÄyxĂ xlČS
Ę IĂwČţ
hŇ¿yĎhĎ bŇhĄę’
Ł yJ
ăĂ Chyb
ĳŇĂ ’Ď tŇxČê
ăČ ëŇlĆ¡mĆ lĘ Cx¿S
Ę mĲĎ otŇË ’
Ł yJ
¿Ă ‘mČŔS
Ď yJ
ăĂ
=l’Ć hŇŁmŔŁlS
Ę xl
ăČ S
Ę IĂwČ
: MymĲĂIĎhČ=lJĎ dŇ¡wĂdĎŇlĘ MrËĎyxĂ
tŇonăbŇĘ lĂ É lk
ŁŇ yĎ âlą yJ
ăĂ ybĂę’Ď dŇăwĂDĎ=tŇ’Ć êĎ‘ĘdČÁyĎ hŇêÄĎ ’Č : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Mr¡ĎyxĂ
dŇ‘ąČ Chb
ĳĚŇ bĎŇsĘ rS
ăĆ ’Ğ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂhČ yn¿ĄjĘmĂ wyhĎŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉMS
Ą lĘ tŇyĂBČę
yh
ËČŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ xČynÄĂ hĄ hŇêěĎ ‘ČwĘ : wlĲřgr tŇoj¿JČ tŇxČê
¡Č MtŔĎ ’
Ł ÉhoĎhyĘ=tŇêĄ
tŇyĂBČŔ tŇonăbŇĘ lĂ rmĄŔ’
Ł ynăĂnĘhĂwĘ : ‘rĲĎ ‘gČŇ¿jĆ Ny’¡ĄwĘ NTĎŔW
Ď Ny’ăĄ bŇyb
ĳŇĂ iĎmĂ yl
¡Ă
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉybŇĂ ’Ď dŇąwĂDĎ=l’Ć hoĎęhyĘ rB
ăĆ DĂ ű rS
ăĆ ’ĞJĲČ yh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ MS
¡Ą lĘ
: ymĲĂS
Ę lĂ tŇyĂB
¡Č hČ hŇ¿Ćb
n ŇĘ yĂ=’ChĲ ìŇ’ĆŔsĘJĂ=l‘Č ÉìyêÄĆ xĘêČ Nê
ąĄ’Ć rS
ĆÄ ’Ğ ìęnĘBĂ
ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğ=M‘Ă CyăhĘyĲĂ ÉydČŇbĎŇ‘ĞwĲČ NonębĎŇQĘhČ=NmĂ MyzÁĂ rĎ’Ğ ylĂÄ=CtŇrĘkŇĘ yĂwĘ žhCĄYČ hŇêÃĎ ‘ČwĘ
êĎ‘ĘdČęyĎ hŇê
ăĎ ’Č ű yJ
ăĂ rm
ĳĄ’Ňê
Ł rS
ăĆ ’Ğ lk
ŁŇ¡ JĘ ìŔlĘ Nê
ăĄ’Ć ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğ rk
ąŇČ W
ĘC
: MynĲĂŁdŇ~ĂJČ MyY
¡Ă ‘Ą=tŇrĎkŇĘ lĂ ‘Čd¿ŇĄyŁ Sy’
ËĂ CnB
ËĎ Ny’¿Ą yJ
ăĂ
yhyw
rxw’m Mdqwm l"n v.9 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.9 .xnwm Pqm hyĆhĘăĂ=rS
y Ć’
Ğ ’"s v.8 .âlwĘ ’"s v.7
’"hh =yh
ĲĂ yĘwČ ’"s ,d"ydw b"yd gtmb w"ywh =yhĂyĘwĲČ Nk v.11 .s"t Nk +wgw lwxk d’
Ł mĘ hB
Ą rĘhČ blĄ bxČr
Ł wĘ l"Yw
’lbw ’krm yh
¿ĂyĘwČ ’"sbw ,T"dw z"d Nkw gtm ’lb ’"hhw w"ywh Nwhywrt =yhĂyĘwČ ’"sb ,d"dxw w"Td Nkw gtmb
olgĘrČ v.17 .d"dxw w"d ,g"d ,b"d Nkw dbl NTq Pqz MyUĂŔ‘ČhĎ ’"s v.14 .w"dw g"d ,b"d Nkw omËS
Ę Pqm
.r"tw ‘"t ,+rt ,b"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎgĘrČ ’"sb ,yrq wylĎgĘrČ ,bytk
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5. 21–6. 4

rmĆ’ŇŁIęwČ dŇŁ’ĳmĘ xm
ăČ W
Ę IĂwČ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę yr¿ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć MrËĎyxĂ ‘Čm
ŁÌ S
Ę JĂ yhÂĂ yĘwČ
: hŇĲEĆhČ bŇr¡ĎhĎ M‘¿ĎhĎ=l‘Č MkĎŔxĎ NB
ăĄ ÉdwĂdĎŇlĘ Nt
ąŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ MoIŔhČ ÉhoĎhyĘ ëŇCrąBĎ
yl
ĳĎ ’Ą êĎxĘ¡ČlS
Ď =rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą yêĂ‘ĘmČěS
Ď rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ hŇm
Ł ă ŁlS
Ę =l’Ć ÉMrĎyxĂ xl
ąČ S
Ę IĂwČ
ydČŇbĎŇ‘Ğţ : MyS
ĲĂ orbŇĘ yY¿Ą‘Ğb
ĲČŇ C Myz¡ĂrĎ’Ğ yY¿Ą‘ĞB
ĲČ ìŔYĘpŇĘ xĆ=lJĎ=tŇ’Ć ÉhW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ ynąĂ’Ğ
MoqÂUĎhČ=dŇ‘ĲČ ÉMIĎBČ tŇorąbŇĘ DĲŁ MmĄÄyW
Ă ’Ğ ynĂ’ĞwĲČţ hŇUĎyĎę NonÁbĎŇQĘhČ=NmĂ CdŇrĂÄyŁ
hŇăW
Ć ‘ĞêĲČ ÉhêĎ’ČwĘ ’v
ĳĎ tŇĂ hŇê
ăĎ ’ČwĘ MS
¡Ď Myê¿ĂYĘjČnĂwĘ yl
ËČ ’Ą xl
¿Č S
Ę êĂ=rS
Ć ’Ğ
MyzËĂrĎ’Ğ yY
ÌĄ‘Ğ hŇŁmęŁlS
Ę lĂ Nt
ăŇĄ nŁ MorÁyxĂ yhÄĂ yĘwČ : ytŇĲĂ yBĄ MxĆ¿Ćl tŇt
¡ŇĄ lĎ yYĂŔpŇĘ xĆ=tŇ’Ć
rJ
Łą PŇlĆ’ĆÄ žMyrĂW
Ę ‘Ć MrĎÁyxĂlĘ NtÄČ nĎ žhm
Ł ŁlS
Ę C : oYĲpŇĘ xĆ=lJĎ MyS
¡Ă orbŇĘ yY¿Ą‘ĞwĲČ
hŇŁmËŁlS
Ę Nê
ÌĄ yĂ=hŇŁJĲ tŇyt
ĳŇĂ JĎ NmĆăS
Ć rJ
Ł¡ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ otŔybĄŇlĘ tŇlĆŁJămČ ÉMyFĂxĂ
hŇŁmŔŁlS
Ę lĂ ÉhmĎkŇĘ xĎ Nt
ąŇČ nĎ hoĎęhywĲČ
: hŇĲnĎ S
Ď bŇĘ hŇ¿ĎS
n Ď Mr¡ĎyxĂlĘ
CtŇ¿ rĘkŇĘ IĂwČ hŇŁmŔŁlS
Ę Nyb
ăŇĄ C ÉMrĎyxĂ NyB
ąĄ MŁlęS
Ď yh
ăĂ yĘwČ olĳ=rBĆDĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ
sUČŔhČ yh
ăĂ yĘwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎmĂ sm
¡Č hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę ëŇlĆÌUĆ hČ l‘ČIČÄwČ : MhĲĆynĄS
Ę tŇyr¡ĂbŇĘ
ÉSdŇĆŁxÄBČ Myp
ąŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
ĆÄ ‘Ğ hŇnĎonębĎŇlĘ Mx
ăĄ lĎS
Ę IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇlĆ¡’Ć MyS
¿Ă ŁlS
Ę
Mr¡ĎynĂŁdĲŇ ’ĞwĲČ otŇĳ ybĄŇBĘ MyS
¡Ă dĎŇxĽ MyĂn¿ČS
Ę NonŔbĎŇQĘbČŇ CyăhĘyĲĂ SdŇĆx
Ł ť tŇopŔylĂxĞ
lB
ĳĎ sČ ’W
ăĄ nŁ PŇlĆ¡’Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę lĂ yh
ÌĂ yĘwČ
: sUĲČhČ=l‘Č
rS
ăĆ ’Ğ Éhm
Ł ŁlS
Ę lĂ Myb
ąŇĂ ~ĎeĂhČ yrĄÄv
Ď mĂ dŇbČŇlĘţ : rhĲĎBĎ bŇ¿YĄ x
Ł PŇlĆ¡’Ć Myn¿Ăm
Ł S
ĘC
MyW
¡Ă ‘ŁhĲĎ M‘ĎŔBĎ MydăĂŇr
Ł hĎ tŇo’ĳmĄ SŁlăS
Ę C Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć Łl¿S
Ę hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ=l‘Č
dŇ¿iĄ yČlĘ tŇorËqĎyĘ MynÌĂbĎŇ’Ğ tŇolÁd
ŁŇ GĘ MynÄĂ bĎŇ’Ğ žC‘iĂIČwČ ëŇlĆUĆÃhČ wY
ăČ yĘwČ : hŇkĲĎŇ’ŇlĎUĘBČ
Myl
ĳĂ bŇĘ GĂhČwĘ Mor¡yxĂ yn¿Ąb
Ł Ň C hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę ynÌĄB
Ł ClÂsĘpŇĘ IĂwĲČ : tŇyzĲĂgĎŇ yn¿ĄbŇĘ ’Č tŇyĂB
¡Ď hČ
: tŇyĂB
ĲĎ hČ tŇon¿bŇĘ lĂ Myn¡ĂbĎŇ’ĞhĲĎwĘ MyY
¿Ă ‘ĄhĲĎ Cnyk
ËŇĂ IĎwČ

21

22
23

24
25

26

27
28

29
30

31
32

l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇ’ŇăYĄ lĘ hŇnĎÃS
Ď tŇo’ămĄ ‘B
ăČ rĘ’ČwĘ hŇăĎS
n Ď MynăĂomS
Ę bŇĂ yh
ăĂ yĘwČ w
ynĂŔè
Ą hČ SdŇĆx
Ł ă hČ ’Chť wzęĂ SdŇĆx
Ł ă BĘ tŇy‘ÁĂ ybŇĂ rĘhĲĎ hŇnÄĎ è
Ď BČ žMyĂrČYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆmĄ
rS
ĆÄ ’Ğ tŇyĂBČęhČwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ tŇyĂB
¡Č hČ NbĆŇ¿IĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č hŇŁm¡ŁlS
Ę ëŇŁl¿mĘlĂ 2
oBĳxĘrĎ MyrąĂW
Ę ‘ĆwĘ oJ¡rĘ’Ď hŇU
¿Ď ’Č=Myè
ĲĂ S
Ă hoĎŔhyl
ĲČ Éhm
Ł ŁlS
Ę ëŇlĆąUĆ hČ hŇnÁĎ BĎ
MyrăĂW
Ę ‘Ć tŇyĂBČŔhČ lk
ăČŇ yhĄ ÉynĄjĘ=l‘Č MlĎęC’hĲĎwĘ : otŇĲ mĎoq hŇU
¡Ď ’Č MyS
¿Ă ŁlS
ĘC 3
=l‘Č oB¡xĘrĎ hŇËUĎ ’ČB
ĲĎ rW
Ć ‘ÌĆ tŇyĂB
ĳĎ hČ bŇxČră
Ł yn¡ĄjĘ=l‘Č oJŔrĘ’Ď ÉhUĎ’Č
: MymĲĂTĚ’Ğ Myp
¿ŇĂ qĚS
Ę yn¡ĄoQxČ tŇyĂBĎŔlČ W‘ČIăČwČ
: tŇyĂB
ĲĎ hČ yn¿ĄjĘ 4
Nbyw

6. 5–21
5
6

7

8
9

10
11
12

13
14
15

16

17
18
19

20
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bŇybĂŔsĎ ÉtyĂBČÄhČ tŇorąyqĂ=tŇ’Ć bŇybĂŔsĎ É‘wřYÄy tŇyĂB
ąČ hČ ryqÄĂ =l‘Č žNbĆŇIĂwČ
Sm
ÌĄ xĎ hŇnÁĎ ê
Ł xĘêČhČ ‘wřYÄyh : bŇybĲŇĂ sĎ tŇo‘¡lĎYĘ W‘ČI¿ČwČ ryb
ĳŇĂ DĘlČwĘ lk
¡ĎŇ yhĄĲlČ
tŇyS
ĂŔ ylĂè
Ę hÄČ wĘ HBĎŔxĘrĎ ÉhUĎ’ČB
ĲĎ SS
ąĄ ÉhnĎŁkŇyêĲĂhČwĘ HBĎęxĘrĎ hŇU
ăĎ ’ČB
ĲĎ
hŇYĎCxŔ ÉbybŇĂ sĎ tŇyĂB
ąČ lČ NtÄČ nĎ žto‘rĎgŇĘ mĂ yJÃĂ HB
ĳĎ xĘrĎ hŇU
¡Ď ’ČB
ĲĎ ‘bČŇ¿S
Ć
hŇm
¿Ď lĄS
Ę =NbĆŇ’ĲĆ otŔnŁăBĎ hĂBĘ ÉtyĂBČÄhČwĘ : tŇyĂB
ĲĎ hČ=tŇoryqĲĂBĘ zx
Ł ¿ ’Ğ yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ
tŇyĂB
¡Č BČ ‘m
¿Č S
Ę nĂ=âlĲ lzĆŔrĘbČŇ yl
ăĂ JĘ=lJĎ ÉNzĆrĘGČhČwĘ tŇobąŇuĎmČC hŇĳĎb
n ŇĘ nĂ ‘i
¡Ď mČ
tŇynĳĂmĎyĘhČ tŇyĂB
¡Č hČ PŇtŇĆ¿JĆ =l’Ć hŇnĎŔk
ŁŇ yêăĂhČ É‘lĎ~ĄhČ xtŇČ jĆę : otŇĲ nŁBĎhĂBĘ
NbĆŇ¿IĂwČ : MyS
ĲĂ lĂè
Ę hČ=l’Ć hŇ¡Ďk
nŁŇ yêĲĂhČ=NmĂC hŇnĎŔk
ŁŇ yêăĂhČ=l‘Č ÉCl‘ĞyĲČ MyQĂęClbŇĘ C
: MyzĲĂrĎ’ĞB
ĲĎ tŇr¡
Ł dŇĄW
Ę C MybĂŔGĄ ÉtyĂBČÄhČ=tŇ’Ć Nj
Łą sĘIĂwČ ChQ
ĳĄ kČŇyĘwČ tŇyĂB
¡Č hČ=tŇ’Ć
=tŇ’Ć zx
Ł ¿ ’ĹIĲĆwČ otŇĳ mĎoqĲ tŇoU¡’Č Sm
¿Ą xĎ tŇyĂBČŔhČ=lJĎ=l‘Č É‘wYÄyh=tŇ’Ć NbĆŇąIĂwČ
hŇŁm¡ŁlS
Ę =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ
: MyzĲĂrĎ’Ğ yY¿Ą‘ĞB
ĲČ tŇyĂB
¡Č hČ
=tŇ’ĆwĘ ÉytŇČ u
Ł xĚBĘ ëŇąĄlêĄ=M’Ă hŇnĆęŁbŇ hŇê
ăĎ ’Č=rS
Ć ’Ğ hŇEĆÁhČ tŇyĂBČÄhČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
yt
ąŇĂ m
Ł qĲĂhĞwĲČ Mh
ĳĆ BĎ tŇkĆŇăĆllĎ yt
¡ŇČ wŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć ê
¿Ď rĘmČS
ĲĎ wĘ hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ yT
ăČ jĎS
Ę mĂ
ëŇotŇ¡ BĘ yêŔĂ nĘkČŇăS
Ď wĘ : ìŇybĲŇĂ ’Ď dŇ¿wĂDĎ=l’Ć yêĂrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’Ğ ëŇêŔĎ ’Ă ÉyrĂbĎŇDĘ=tŇ’Ć
NbĆŇÌĂwČ
I
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yU
¿Ă ‘Č=tŇ’Ć bŇŁz¡‘Ĺ’ĲĆ âl¿wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
ÉhtŇĎ yĘBČmĂ tŇyĂB
ąČ hČ tŇorÄyqĂ=tŇ’Ć žNbĆŇIĂwČ : ChQ
ĲĄ kČŇyĘwČ tŇyĂB
¡Č hČ=tŇ’Ć hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę
tŇyĂB
ĳĎ mĂ Z‘¡Ą hŇ¿jĎ YĂ NjĚŔiĂhČ tŇorăyqĂ=dŇ‘Č ÉtyĂBČÄhČ ‘qąČrĘuČmĂ MyzĂŔrĎ’Ğ tŇo‘ălĘYČBĘ
MyrĂÄW
Ę ‘Ć=tŇ’Ć žNbĆŇIĂwČ : MyS
ĲĂ orBĘ tŇo‘¿lĘYČBĘ tŇyĂB
¡Č hČ ‘q¿ČrĘqČ=tŇ’Ć PŇËYČ yĘwČ
tŇorĳyuĂhČ=dŇ‘Č ‘q¡ČrĘuČhČ=NmĂ MyzĂŔrĎ’Ğ tŇo‘ălĘYČBĘ ÉtyĂBČÄhČ ytąwkřrym hŇUĎÁ’Č
hŇăyĎhĎ hŇU
¡Ď ’ČB
ĲĎ My‘¿ĂBĎrĘ’ČwĘ : MyS
ĲĂ dĎŇuĽhČ SdŇĆŁq¡lĘ rybĂŔdĘŇlĂ tŇyĂB
ăČ mĂ Éol NbĆŇąIĂwČ
tŇ‘Čl
ăČ qĘmĂ hŇmĎynŔĂ jĘ ÉtyĂBČÄhČ=l’Ć zrĆ’
ąĆwĘ : ynĲĎpŇĘ lĂ lk
¿ĎŇ yhĄhĲČ ’Ch¡ tŇyĂB
ĳĎ hČ
ryb
ÌŇĂ dĘŇC : hŇ’ĲĎrĘnĂ NbĆŇ¡’Ć Ny’¿Ą zrĆ’ĆŔ lJ
Łă hČ My~ĳĂYĂ yr¡ĄCTpŇĘ C My‘ŔĂ qĎjĘ
: hoĲĎhyĘ tŇyr¿ĂBĘ Nor¡’Ğ=tŇ’Ć MS
ĎŔ Nê
ăĄtŇĂ lĘ NykĳŇĂ hĄ hŇmĎyn¡ĂjĘmĂ tŇyĂB
ËČ hČ=ëŇotŇĲ BĘ
MyrąĂW
Ę ‘ĆwĘ bŇxČŁrę hŇU
ăĎ ’Č MyrÌĂW
Ę ‘ĆwĘ ëŇrĆ’
Ł Á hŇUÄĎ ’Č žMyrĂW
Ę ‘Ć rybĂÃDĘhČ ynăĄpŇĘ lĂwĘ
PŇYČÄyĘwČ : zrĆ’ĲĎ xČ¡BĄ zĘmĂ PŇ¿YČ yĘwČ rCgĳŇsĎ bŇăhĎ zĎ Chj
¡Ą YČyĘwČ otŔmĎoqĲ ÉhUĎ’Č
lV
,bytk ‘ČCYIĎhČ v.6 .h"dxw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘ČyYĂyĎ ’"sb ,yrq ‘ČyYĂyĎ ,bytk ‘ČCYyĎ v.5 .w
,T"d ,z"d Nkw yrq ‘ČyYĂIĎhČ ,bytk ‘ČCYIĎhČ v.10 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘ČyYĂIĎhČ ’"sb ,yrq ‘ČyYĂIĎhČ
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ytĄJĘrĘIČmĂ ’"sb ,yrq ytĄJĘrĘIČmĂ ,bytk ytĄoJrĘIČmĂ v.16 .w"dxw d"dx
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6. 22–7. 2

ÉbhĎzĎ tŇoqyêĂrČBĘ rBÂĄ ‘ČyĘwČ rCgĳŇsĎ bŇăhĎ zĎ hŇmĎyn¡ĂjĘmĂ tŇyĂB
ËČ hČ=tŇ’Ć hŇŁmÌŁlS
Ę
Mê
Ł ă =dŇ‘Č bŇ¡hĎ zĎ hŇ¿jĎ YĂ tŇyĂB
ËČ hČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ : bŇhĲĎzĎ Chj
¡Ą YČyĘwČ rybĂŔDĘhČ ynăĄpŇĘ lĂ 22
rybĂŔDĘBČ W‘ČIăČwČ : bŇhĲĎzĎ hŇ¿jĎ YĂ ryb
¡ŇĂ DĘlČ=rS
Ć ’Ğ xČ¿BĄ zĘUĂhČ=lkĎŇwĘ tŇyĂB
ĳĎ hČ=lJĎ 23
PŇąČJ
n Ę tŇoUę’Č Sm
ăĄ xĎwĘ : otŇĲ mĎoq tŇoU¡’Č rW
Ć ‘¿Ć NmĆĳS
Ď =yYĄ‘Ğ Myb
¡ŇĂ CrkŇĘ yn¿ĄS
Ę 24
tŇoUŔ’Č rW
Ć ‘ăĆ tŇynĳĂè
Ą hČ bŇCr¡JĘhČ PŇ¿ČJ
n Ę tŇoUŔ’Č Sm
ăĄ xĎwĘ tŇxĎŔ’ĆhĲĎ ÉbCrJĘhČ
ynĳĂè
Ą hČ bŇCr¡JĘhČ hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ ÉrW
Ć ‘ÄĆ wĘ : wypĲĎŇnĎJĘ tŇoY¿qĘ=dŇ‘ČwĘ wyp
¡ŇĎ nĎJĘ tŇoY¿qĘmĂ 25
dŇxĎŔ’ĆhĲĎ bŇCrăJĘhČ ÉtmČoq : MybĲŇĂ rĚJĘhČ yn¿ĄS
Ę lĂ dŇ¡xĎ ’Ć bŇYĆq¿ĆwĘ tŇËxČ ’Č hŇD¿ĎmĂ 26
ű ëŇotŇă BĘ MybÁĂ CrJĘhČ=tŇ’Ć NêÄĄ IĂwČ : ynĲĂè
Ą hČ bŇCr¿JĘhČ Nk
¡ĄŇ wĘ hŇĳUĎ ’ČB
ĲĎ rW
Ć ‘¡Ć 27
ÉdxĎ’ĆhĲĎ=PŇnČJĘ ‘G
ąČêĂwČ ůMybŇĂ rĚJĘhČ yp
ăŇĄ nĘJČ=tŇ’Ć ÈCWrĘpŇĘ IĂwĲČ ymęĂ ynĂjĘhČ tŇyĂB
ăČ hČ
ëŇoêă=l’Ć ÉMhĆypĄŇnĘkČŇwĘ ynĳĂè
Ą hČ ryuăĂBČ tŇ‘Čg
¡ČŇ nŁ ynĂŔè
Ą hČ bŇCrăJĘhČ ÉPnČkŇĘ C ryuŔĂ BČ
žt’ĄwĘ : bŇhĲĎzĎ Myb
¡ŇĂ CrJĘhČ=tŇ’Ć PŇ¿YČ yĘwČ : PŇĲnĎ JĎ=l’Ć PŇ¿ĎJ
n Ď tŇŁ‘¡gŇĘ nĲŁ tŇyĂBČŔhČ 28, 29
tŇŁrŔm
Ł tŇĲĂ wĘ Myb
ăŇĂ CrJĘ Éto‘lĘqĘmĂ ÉyxĄCêjĂ ‘lČęqĎ ű bŇăsČ mĄ tŇyĂBČÁhČ tŇorÄyqĂ=lJĎ
bŇĳhĎ zĎ hŇăjĎ YĂ tŇyĂB
¡Č hČ ‘q¿ČrĘqČ=tŇ’ĆwĘ : NoYĲyxĂlČwĘ Myn¡ĂpŇĘ QĂmĂ My~ĳĂYĂ yr¡ĄCTpŇĘ C 30
NmĆĳS
Ď =yYĄ‘Ğ tŇotŇă lĘDČ hŇ¡W
Ď ‘Ď rybĂŔDĘhČ xtŇČ ăjĆ Ét’ĄwĘ : NoYĲyxĂlČwĘ hŇmĎyn¡ĂpŇĘ lĂ 31
MhĆylĄ‘Ğţ ‘l
ăČ qĎwĘ ůNmĆS
Ć =yYĄ‘Ğ tŇotŇă lĘDČ ÈyêĄS
Ę C : tŇyS
ĲĂ mĂxĞ tŇoz¡CzmĘ lyĂ’¿ČhĎ 32
=l‘Č dŇrĆIËĎwČ bŇĳhĎ zĎ hŇăjĎ YĂwĘ My~
¡Ă YĂ yr¿ĄCTpŇĘ C tŇorËm
Ł tŇĂ wĘ Myb
ÌŇĂ CrJĘ tŇo‘ÄlĘqĘmĂ
lk
¡ĎŇ yhĄhĲČ xtŇČ ¿pĆŇ lĘ hŇËW
Ď ‘Ď Nk
¿ĄŇ wĘ : bŇhĲĎEĎhČ=tŇ’Ć tŇor¡m
Ł êĲĂhČ=l‘ČwĘ Myb
¿ŇĂ CrJĘhČ 33
MyS
ĳĂ orbŇĘ yYăĄ‘Ğ tŇotŇ¡ lĘdČŇ yê
¿ĄS
Ę C : tŇy‘ĲĂbŇĂ rĘ tŇ¡’Ą mĄ NmĆĳS
Ď =yYĄ‘Ğ tŇozăCzmĘ 34
tŇyn¡Ăè
Ą hČ tŇlĆD¿ĆhČ My‘ËĂlĎqĘ ynÌĄS
Ę C MylĂŔylĂGĘ ÉtxČ’ČhĲĎ tŇlĆDąĆhČ My‘ÁĂ lĎYĘ ynĄÄS
Ę
rè
¡Ď yĚmĘ bŇhĎŔzĎ hŇăjĎ YĂwĘ My~ĳĂYĂ yr¡ĄTĚpŇĘ C tŇorŔm
Ł tăĂŇwĘ ÉMybŇĂ CrJĘ ‘l
ąČ qĎwĘ : MylĲĂylĂGĘ 35
rCT¡wĘ tŇyzĳĂgĎŇ yrăĄCT hŇ¡S
Ď ŁlS
Ę tŇymĂŔynĂjĘhČ rYăĄxĎhĲĆ=tŇ’Ć ÉNbĆŇIĂÄwČ : hŇuĲĆxĚUĘhČ=l‘Č 36
: wzĲĂ xrČy¡ĆBĘ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ dŇ¡iČ yĚ tŇy‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ ÉhnĎè
Ď BČ : MyzĲĂrĎ’Ğ tŇŁtŇ¿ rĚJĘ 37
hŇăĎlJĎ ynĂŔymĂè
Ę hČ SdŇĆx
Ł ă hČ ’Chť lCBę xrČyăĆBĘ hŇrĄÁW
Ę ‘Ć tŇxÄČ ’ČhĲĎ žhnĎè
Ď bČŇC 38
=tŇ’ĆwĘ : MynĲĂS
Ď ‘bČŇ¿S
Ć Chn
¡ĄbŇĘ IĂwČ wTĳřpVm=lkĎŇlĘC wyr¡ĎbĎŇDĘ=lkĎŇlĘ tŇyĂBČŔhČ z
NbĆŇIĂÁwČ : otŇĲ yBĄ=lJĎ=tŇ’Ć lk
¡ČŇ yĘwČ hŇĳĎS
n Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć SŁl¿S
Ę hŇŁmŔŁlS
Ę hŇăĎB
n Ď ÉotŇyBĄ 2
oBŔxĘrĎ ÉhUĎ’Č Myè
ąĂ mĂxĞwĲČ ÉoJrĘ’Ď hŇąUĎ ’Č hŇ’ĎÄmĄ NonębĎŇQĘhČ r‘ČyăČ ű tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć
tŇotŇ¿ rĚkŇĘ C MyzĂŔrĎ’Ğ ydăŇĄCU‘Č ÉyrĄCT Éh‘ĎBĎrĘ’Č l‘ęČ otŇĳ mĎoq hŇU
¡Ď ’Č MyS
¿Ă ŁlS
ĘC
Myzr’
.‘"tw T"d ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyTĎjĎS
Ę mĂ ’"sb ,yrq wyTĎjĎS
Ę mĂ ,bytk oTjĎS
Ę mĂ v.38

7. 3–18
3
4
5

6
7

8

9

10
11
12

13, 14

15

16

17

18
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rS
ăĆ ’Ğ Ét‘ŁlĎ~ĘhČ=l‘Č É l‘ČUÄČ mĂ zrĆ’ĆęBĎ Np
ăĚŇ sĎwĘ : MydŇĲĂCU‘ČhĲĎ=l‘Č Myz¡ĂrĎ’Ğ
Myp
¡ŇĂ qĚS
Ę C : rCFĲhČ rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿è
Ď mĂxĞ hŇĳè
Ď mĂxĞwĲČ My‘¡ĂBĎrĘ’Č MydĂŔCU‘ČhĲĎ=l‘Č
Myx
¿Ă tŇĎ jĘhČ=lkĎŇwĘ : MymĲĂ‘ĎjĘ SŁl¿S
Ď hŇ¡Ďx
z ĹmĲĆ=l’Ć hŇ¿Ďx
z ĹmĲĆC MyrĳĂCT hŇăS
Ď ŁlS
Ę
: MymĲĂ‘ĎjĘ SŁl¿S
Ď hŇ¡Ďx
z ĹmĲĆ=l’Ć hŇËĎx
z ĹmĲĆ lCmÌC PŇqĆĳS
Ď My‘ăĂbĚŇrĘ tŇoz¡CzUĘhČwĘ
hŇU
¡Ď ’Č MyS
¿Ă ŁlS
Ę C oJŔrĘ’Ď ÉhUĎ’Č Myè
ąĂ mĂxĞ hŇW
ĎŔ ‘Ď ÉMydĂŇCU‘ČhĲĎ Ml
ąĎ C’ tŇ’ĄÄwĘ
É’iĄJĂhČ Ml
ąĎ C’wĘ : MhĲĆynĄjĘ=l‘Č bŇ‘¡ĎwĘ Myd¿ĂŇUĚ‘ČwĘ MhĆŔynĄjĘ=l‘Č ÉMlĎC’wĘ oBĳxĘrĎ
‘q¡ČrĘuČhČmĲĄ zrĆ’ĆŔBĎ NCpŇă sĎwĘ hŇĳW
Ď ‘Ď Tj
¡Ď S
Ę UĂhČ Ml
¿Ď ’Ě MS
ĎŔ =TjĎS
Ę yĂ rS
ăĆ ’Ğ
ÉtyBĄmĂ tŇrĆxĆę’ČhĲĎ rYăĄxĎ MS
ĎÁ bŇS
Ć yÄĄ=rS
Ć ’Ğ žotŇybĄŇC : ‘qĲĎrĘuČhČ=dŇ‘Č
xqăČlĎ rS
ăĆ ’Ğ Éh‘ŁrĘjČ=tŇbČŇlĘ hŇąW
Ć ‘ĞyĲČ tŇyĂbČÁC hŇĳĎh
y Ď hŇ¡Ćh
E Č hŇ¿W
Ć ‘ĞUĲČJČ MlĎŔC’l
ĲĎ
tŇyzĂŔGĎ tŇDă
Ł mĂJĘ Étr
Ł qĎyĘ MynąĂbĎŇ’Ğ hŇQĆ’ĄÁ=lJĎ : hŇĲEĆhČ Ml
¡Ď C’JĎ hŇŁmŔŁlS
Ę
ZCx¡mĂC tŇoxŔpĎŇFĘhČ=dŇ‘Č ÉdiĎUČmĂC ZCxĳmĂC tŇyĂB
ăČ mĂ hŇr¡ĎgĄŇUĘBČ tŇor¿rĎgŁŇ mĘ
ÉynĄbŇĘ ’Č tŇolĳŁdŇGĘ MynăĂbĎŇ’Ğ tŇor¡qĎyĘ Myn¿ĂbĎŇ’Ğ dŇiĎěyĚmĘC : hŇĲlĎ odŇGĘhČ rY¿ĄxĎhĲĆ=dŇ‘Č
tŇorËqĎyĘ MynÌĂbĎŇ’Ğ hŇlĎ‘ĘmČęlĘmĂC : tŇoUĲ’Č hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę yn¡ĄbŇĘ ’ČwĘ tŇoUŔ’Č rW
Ć ‘ăĆ
tŇyzĂŔGĎ MyrăĂCT ÉhS
Ď ŁlS
Ę bŇybĂęsĎ hŇlĎÁodŇGĘhČ rYĄÄxĎwĘ : zrĆ’ĲĎwĎ tŇyz¡ĂGĎ tŇoD¿mĂJĘ
: tŇyĂB
ĲĎ hČ Ml
¿Ď ’ĚlĘC tŇym
¡Ă ynĂjĘhČ hoËĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ rYÌČxĞĲlČ wĘ MyzĳĂrĎ’Ğ tŇŁtŇă rĚJĘ rCT¡wĘ
hŇnÄĎ mĎlĘ’Č žhè
Ď ’Ă=NBĆ : r~
Ł Ĳ mĂ Mr¡ĎyxĂ=tŇ’Ć xu¿ČIĂwČ hŇŁmŔŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ ÉxlČS
Ę IĂwČ
’lĄUĎIĂwČţ ůtS
Ć ŁxnĘ SrăĄx
Ł ÈyrĂY
Ł =Sy’Ă wyb
ăŇĂ ’ĎwĘ ylĂęêĎpŇĘ nČ hŇăFĄ UČmĂ ’ChÁ
hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ=lJĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ tŇ‘ČDČŔhČ=tŇ’ĆwĘ ÉhnĎCbŇêĘhČ=tŇ’ĆwĘ hŇąmĎ kŇĘ xĎhČ=tŇ’Ć
: oêĲkŇĘ ’ŇlČmĘ=lJĎ=tŇ’Ć W‘ČI¡ČwČ hŇŁmŔŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ=l’Ć É’obŇIĎwČ tŇS
Ć ŁxĳeĘBČ
ÉtmČoq hŇUĎę’Č hŇrĄÁW
Ę ‘Ć hŇnĆÄm
Ł S
Ę tŇS
Ć ŁxĳnĘ Myd¡ĂŇCU‘ČhĲĎ yn¿ĄS
Ę =tŇ’Ć rYČËĎwČ
I
dŇCU¿‘ČhĲĎ=tŇ’Ć bŇs
Ł ¡ yĎ hŇUĎŔ’Č hŇrăĄW
Ę ‘Ć=MyêĲĄS
Ę ÉTCxwĘ dŇxĎŔ’ĆhĲĎ dŇCUă‘ČhĲĎ
qY
ăČ mĚ Myd¡ĂŇCU‘ČhĲĎ yS
¿Ą ’ŇrĎ=l‘Č tŇt
ËŇĄ lĎ hŇW
Ďę ‘Ď tŇŁrÁtŇĎ ŁkŇ yêÄĄ S
Ę C : ynĲĂè
Ą hČ
tŇm
¡Č oq tŇoUŔ’Č Sm
ăĄ xĎwĘ tŇxĎŔ’ĆhĲĎ tŇrĆtăĆŇJ
Ł hČ ÉtmČoq tŇoUę’Č Sm
ăĄ xĎ tŇS
Ć ŁxĳnĘ
hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ ÉMylĂdĂŇGĘ hŇkĎębĎŇW
Ę hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ MykÂĂ bĎŇW
Ę
: tŇynĲĂè
Ą hČ tŇrĆt¿ĆŇJ
Ł hČ
tŇrĆtăĆŇJ
Ł lČ Éh‘ĎbŇĘ S
Ă MydĳĂŇCU‘ČhĲĎ S’Ňră
Ł =l‘Č rS
¡Ć ’Ğ tŇŁrŔtŇĎ ŁJălČ tŇorŔS
Ę rĘS
Č
žynĄS
Ę C MydĳĂŇCU‘ČhĲĎ=tŇ’Ć W‘ČI¡ČwČ : tŇynĲĂè
Ą hČ tŇrĆt¿ĆŇJ
Ł lČ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă wĘ tŇxĎŔ’ĆhĲĎ
ÉrS
Ć ’Ğ Étr
Ł tŇĎ ŁJĲhČ=tŇ’Ć tŇoiąkČŇlĘ tŇxĎę’ĆhĲĎ hŇăkĎŇ bĎŇv
Ę hČ=l‘Č bŇybÁĂ sĎ MyrĂÄCT
V’r=l‘
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7. 19–33

ÉrS
Ć ’Ğ tŇŁrętŇĎ ŁkŇĲ wĘ : tŇynĲĂè
Ą hČ tŇrĆt¡ĆŇJ
Ł lČ hŇW
ĎŔ ‘Ď Nk
ăĄŇ wĘ MynĂŔU
Ł rĂhĲĎ S’Ňră
Ł =l‘Č
tŇŁrętŇĎ ŁkŇwĘ : tŇoUĲ’Č ‘B
¡Č rĘ’Č Ml
ĳĎ C’B
ĲĎ NS
ăČ CS hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ MydĂŔCU‘ČhĲĎ S’Ňră
Ł =l‘Č
rbĆŇ‘ăĄlĘ rS
¡Ć ’Ğ NTĆBĆŔhČ tŇU
ăČ ‘ĚQĘmĂ É l‘ČUÄČ mĂ=MGČ MydĂŔCU‘ČhĲĎ ÉynĄS
Ę =l‘Č
: tŇynĲĂè
Ą hČ tŇrĆt¿ĆŇJ
Ł hČ l‘¡Č bŇybĂŔsĎ MyrăĂTĚ ÉMyĂtÄČ ’ŇmĎ MynąĂoUrĂhĲĎwĘ hŇkĎŇbĎŇW
Ę
ynęĂ mĎyĘhČ dŇCUă‘ČhĲĎ=tŇ’Ć MqĆIĎÁwČ lk
ĳĎŇ yhĄhĲČ Ml
¡Ď ’ĚlĘ MydĂŔUĚ‘ČhĲĎ=tŇ’Ć ÉMqĆIĎÄwČ
=tŇ’Ć ’r¿ĎqĘIĂwČ ylĂŔ’ŇmĎv
Ę hČ dŇCUă‘ČhĲĎ=tŇ’Ć ÉMqĆIĎÄwČ NykĂŔyĎ ÉomS
Ę =tŇ’Ć ’rąĎqĘIĂwČ
tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ Mê
Ł ¡ êĂwČ NS
ĳĎ oS hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ Myd¡ĂŇCU‘ČhĲĎ S’Ňr¿
Ł l‘ËČwĘ : z‘ČB
Ł Ĳ om¡S
Ę
hŇUĎ’ČB
ĲĎ ţ rW
Ć ‘ăĆ qY
ĳĎ Cm MI¡ĎhČ=tŇ’Ć W‘ČI¿ČwČ
: MydŇĲĂCU‘ČhĲĎ
hŇwĄqĘC otŔmĎoq ÉhUĎ’ČB
ĲĎ Sm
ąĄ xĎwĘ bŇybĂęsĎ ű lgŁŇă ‘Ď otÁpĎŇW
Ę =dŇ‘Č otÄpĎŇv
Ę mĂ
ű otŇą pĎŇW
Ę lĂ tŇxČêÄČ mĂ žMy‘ĂqĎpŇĘ C : bŇybĲŇĂ sĎ otŇ¡ ’
Ł bŇŁs¿yĎ hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ MyS
ăĂ ŁlS
Ę
ynąĄS
Ę bŇyb
ĳŇĂ sĎ MI¡ĎhČ=tŇ’Ć Myp
¿ŇĂ uĂmČ hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ rW
Ć ‘Ćť otŔ’
Ł Myb
ăŇĂ bŇĘ ŁsĲ ÉbybŇĂ sĎ
rqęĎ BĎ rW
ăĎ ‘Ď ynÌĄS
Ę =l‘Č dŇmÂĄ ‘Ł : otŇĲ qĎYĚyBĂ Myq¡ĂYĚyĘ My‘ŔĂ qĎjĘhČ ÉMyrĂCT
MynăĂj
Ł ű hŇăS
Ď ŁlS
Ę C hŇUĎyĎÁ ű MynÄĂ ŁpŇ žhS
Ď ŁlS
Ę C hŇnĎopÃYĎ ű MynăĂp
ŁŇ hŇăS
Ď ŁlS
Ę
=lkĎŇwĘ hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘmĂ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ MI¿ĎhČwĘ hŇxĎrĎŔzĘmĂ MynăĂj
Ł ÉhS
Ď ŁlS
Ę C hŇBĎgŇĘ nĆę
xrČj
ăĆ soJ¡=tŇpČŇW
Ę hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČJĘ otŇË pĎŇW
Ę C xpČŇTĆŔ oyăbŇĘ ‘ĎwĘ : hŇtŇĎ yĘB
ĲĎ Mh
¡Ć yrĄx
Ł Ĳ ’Ğ
tŇonËŁkŇUĘhČ=tŇ’Ć W‘ČIÌČwČ
: lykĲŇĂ yĎ tŇ¡BČ MyĂj
¿ČlĘ’Č NS
ĳĎ oS
‘B
ąČ rĘ’ČwĘ tŇxĎŔ’ĆhĲĎ hŇăĎok
n Ň UĘhČ ëŇrĆ’
Ł ť hŇUĎę’ČB
ĲĎ ‘B
ăČ rĘ’Č tŇS
Ć ŁxĳnĘ rW
Ć ‘¡Ć
hŇ¡Ďok
n Ň UĘhČ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ hŇËĆwĘ
z : HtĲŇĎ mĎoqĲ hŇU
¡Ď ’ČB
ĲĎ SŁl¿S
Ď wĘ HBĎŔxĘrĎ ÉhUĎ’ČB
ĲĎ
ű rS
ăĆ ’Ğ tŇorÂGĘsĘUĂhČ=l‘ĲČwĘ : MyBĲĂlČS
Ę hČ NyB
¿Ą tŇr¡
Ł GĘsĘmĂC Mh
ĳĆ lĎ tŇră
Ł GĘsĘmĂ
l‘ČU
ĳĎ mĂ NJ
ăĄ MyB
¡Ă lČS
Ę hČ=l‘ČwĘ MybĂŔCrkŇĘ C ÉrqĎBĎ ű tŇoyąrĎ’Ğ MyBĂęlČS
Ę hČ NyB
ăĄ
yeĄÄpČŇo’ žh‘ĎBĎrĘ’ČwĘ : dŇrĲĎom hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ tŇoy¡Łl rqĎŔBĎlČwĘ tŇoyărĎ’ĞĲlČ ÉtxČêÄČ mĂC
tŇp
ŁŇă tŇĄ JĘ wyt
¡ŇĎ m
Ł ‘ĞpĲČŇ hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČwĘ tŇS
Ć ŁxŔnĘ ynăĄrĘsČwĘ ÉtxČ’ČhĲĎ hŇąĎok
n Ň UĘlČ tŇS
Ć ŁxÁnĘ
ChypŇĂ Cţ : tŇoyĲŁl Sy’
¡Ă rbĆŇ‘¿ĄmĄ tŇoqŔYĚyĘ tŇp
ŁŇă tŇĄ JĘhČ ÉrIŁJĂlČ tŇxČê
ąČ mĂ Mh
ĳĆ lĎ
hŇU
¡Ď ’Č NkĄŔ=hŇW
Ą ‘ĞmĲČ lgŁŇă ‘Ď ÉhĎypÄĂ C hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ ÉhlĎ‘ĘmÄČ wĎ tŇrĆtąĆŇJ
Ł lČ tŇyBĄÄmĂ
âl¿ tŇo‘¡BĎrĚmĘ Mh
¿Ć ytŇĄ r
Ł GĘsĘmĂC tŇo‘ŔlĎqĘmĂ ÉhĎyjÄĂ =l‘Č=MgČŇwĘ hŇĳUĎ ’ČhĲĎ yY
ăĂ xĞwĲČ
Mye¡ĂpČŇo’ĲhĎ tŇod¿ŇywĂ tŇorŔGĘsĘUĂĲlČ ÉtxČêÄČ mĂlĘ MyeęĂ pČŇo’ĲhĎ tŇ‘ČB
ăČ rĘ’ČwĘ : tŇoQĲgĚŇ‘Ğ
ÉhW
Ą ‘ĞmĲČC : hŇUĲĎ’ČhĲĎ yY
¿Ă xĞwĲČ hŇU
¡Ď ’Č dŇxĎŔ’ĆhĲĎ Np
ăČŇ o’hĲĎ ÉtmČoqwĘ hŇĳĎok
n Ň UĘBČ
Mh
ËĆ yqĄè
Ě xĂwĘ MhĆęyBĄgČŇwĘ Mt
ăŇĎ odŇyĘ hŇĳbĎŇ JĎrĘUĆhČ Np
ăČŇ o’ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČJĘ MyeĂŔpČŇo’ăhĎ
MhyrVxw
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tŇoeŔjĂ ‘B
ăČ rĘ’Č l’Ćť tŇopŔtŇĄ JĘ ‘B
ăČ rĘ’ČwĘ : qYĲĎCm lJ
Ł¿ hČ Mh
¡Ć yrĄè
Ě xĂwĘ
yYÌĂxĞ hŇnĎęokŇUĘhČ S’Ňră
Ł bŇĘ C : hĎyp
ĲĆŇ tŇĄ JĘ hŇ¡Ďk
nŁŇ UĘhČ=NmĂ tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ hŇ¡Ďk
nŁŇ UĘhČ
hĎyt
¡ŇĆ r
Ł GĘsĘmĂC hĎytŔĆ ŁdŇyĘ ÉhnĎk
ŁŇ UĘhČ S’ŇŁrą l‘ÄČ wĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ ű lgŁŇă ‘Ď hŇm
¡Ď oq hŇËUĎ ’ČhĲĎ
Myb
¡ŇĂ CrJĘ hytŔrgsmwř É l‘ČwĘ hĎytŔĆ ŁdŇyĘ Étx
Ł Q
Ě hČ=l‘Č xê
ąČ pČŇyĘwČ : hŇeĎUĲĆmĂ
tŇ¡’Ą hŇW
ĎŔ ‘Ď tŇ’ŇŁzăJĎ : bŇybĲŇĂ sĎ tŇoy¡ŁlwĘ Sy’
¿Ă =r‘ČmĲČJĘ tŇrĳ
Ł m
Ł tŇĂ wĘ tŇoyărĎ’Ğ
: hŇnĎhĘĲQĎ kĚŇlĘ dŇ¡xĎ ’Ć bŇYĆq¿Ć tŇËxČ ’Č hŇD¿ĎmĂ dŇxÁĎ ’Ć qYÄĎ Cm tŇonĳŁkŇUĘhČ rW
Ć ‘ăĆ
ű lyk
ăŇĂ yĎ tŇBČÁ My‘ÄĂ BĎrĘ’Č tŇS
Ć ŁxĳnĘ tŇor¡IŁkŇĂ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ W‘ČIËČwČ
=l‘Č ÉdxĎ’Ć roIąJĂ dŇxĎŔ’ĆhĲĎ roIăJĂhČ ÉhUĎ’ČB
ĲĎ ‘B
ąČ rĘ’Č dŇxĎę’ĆhĲĎ roIăJĂhČ
SmÂĄ xĎ tŇonŔŁkŇUĘhČ=tŇ’Ć ÉNêĄIĂwČ : tŇonĲokŇUĘhČ rW
Ć ‘¡ĆlĘ tŇxČŔ’ČhĲĎ hŇăĎk
nŁŇ UĘhČ
=tŇ’ĆwĘ olĳ’Ňm
Ł v
Ę mĂ tŇyĂB
¡Č hČ PŇtŇĆ¿JĆ =l‘Č Sm
ËĄ xĎwĘ NymĂŔIĎmĂ ÉtyĂBČÄhČ PŇtŇĆ J
ąĆ=l‘Č
: bŇgĆŇĲnĆ lCU¿mĂ hŇmĎdĘŇq¡Ą tŇynËĂmĎyĘhČ tŇyĂB
ÌČ hČ PŇtŇĆ JĆÄmĂ NtÂČ nĎ MIĎęhČ
tŇoqĳrĎzĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ My‘¡ĂIĎhČ=tŇ’ĆwĘ tŇorŔIŁJĂhÄČ =tŇ’Ć MorŔyxĂ W‘ČIăČwČ
ëŇlĆ¿UĆ lČ hŇËW
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉtoW‘Ğl
ĲČ MrĎęyxĂ lk
ăČŇ yĘwČ
=l‘Č=rS
Ć ’Ğ tŇŁrËtŇĎ J
Ł hČ tŇŁQÌgĚŇwĘ MyĂnČŔS
Ę MydăĂŇUĚ‘Č : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą hŇŁm¡ŁlS
Ę
tŇŁQăGĚ ÉyêĄS
Ę =tŇ’Ć tŇoiękČŇlĘ MyĂêŔČ S
Ę tŇokŇă bĎŇv
Ę hČwĘ MyĂêĳĎS
Ę Myd¡ĂŇUĚ‘ČhĲĎ S’Ňr¿
Ł
tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’Č MynËĂU
Ł rĂhĲĎ=tŇ’ĆwĘ : MydŇĲĂCU‘ČhĲĎ S’Ňr¿
Ł =l‘Č rS
¡Ć ’Ğ tŇŁrŔtŇĎ ŁJĲhČ
tŇoiękČŇlĘ tŇxĎŔ’ĆhĲĎ hŇăkĎŇ bĎŇv
Ę lČ ÉMynĂU
Ł rĂ MyrąĂCT=ynĲĄS
Ę tŇokĳŇbĎŇv
Ę hČ yê
ăĄS
Ę lĂ
tŇon¡ŁkŇUĘhČ=tŇ’ĆwĘ : MydŇĲĂCU‘ČhĲĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ tŇŁrŔtŇĎ ŁJĲhČ tŇŁQăGĚ ÉyêĄS
Ę =tŇ’Ć
dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ MI¡ĎhČ=tŇ’ĆwĘ : tŇonĲk
ŁŇ UĘhČ=l‘Č hŇr¡ĎW
Ď ‘Ğ tŇr¿
Ł IŁJĂhČ=tŇ’ĆwĘ rW
Ć ‘ĳĎ
My‘ÁĂ IĎhČ=tŇ’ĆwĘ tŇorÄyiĂhČ=tŇ’ĆwĘ : MIĲĎhČ tŇxČê
¿Č rW
¡Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę rq¿ĎBĎhČ=tŇ’ĆwĘ
MrËĎyxĂ hŇ¿W
Ď ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ lhř’Ŕh Myl
ăĂ JĄhČ=lJĎ Ét’ĄwĘ tŇoqęrĎzĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ
MqăĎYĎyĘ ÉNDĄrĘIČhČ rJ
ąČkŇĂ BĘ : TrĲĎm
Ł mĘ tŇS
Ćx
Ł ¡ nĘ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ hŇŁm¡ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ lČ
Éhm
Ł ŁlS
Ę xe
ąČIČwČ : NtĲŇĎ rĘYĎ Nyb
¿ŇĄ C tŇoJ¡sĚ NyB
¿Ą hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ hŇ¡bĄŇ ‘ĞmĲČBĘ ëŇlĆUĆŔhČ
: tŇS
Ć ŁxĲeĘhČ lq¿ČS
Ę mĂ rq¡ČxĘnĆ âl¿ dŇŁ’ĳmĘ dŇŁ’ămĘ bŇr¡
Ł mĄ MylĂŔJĄhČ=lJĎ=tŇ’Ć
bŇhĎŔEĎhČ xB
ăČ zĘmĂ tŇ’Ąť hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ rS
¡Ć ’Ğ MylĂŔJĄhČ=lJĎ tŇ’Ąť hŇŁmŔŁlS
Ę W‘ČIăČwČ
SmĄÄxĎ tŇornŁUĘhČţ=tŇ’ĆwĘ : bŇhĲĎzĎ Myn¡ĂjĎhČ MxĆ¿Ćl wyl
ËĎ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ NxĎęlĘè
Ě hČ=tŇ’ĆwĘ
Nymym

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hĎytĆr
Ł GĘsĘmĂ ’"sb ,yrq hĎytĆr
Ł GĘsĘmĂ ,bytk hĎytĆr
Ł GĘsĘmĂC v.36 .z
.h"dxw ’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk lhĆ’
Ł hĎ ’"s ,yrq hQĆ’ĄhĎ ,bytk lhĆ’
Ł hĎ v.45
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tŇrË
Ł eĄhČwĘ xrČj
ÌĆhČwĘ rCgĳŇsĎ bŇăhĎ zĎ ryb
¡ŇĂ DĘhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ lw’Ňm
ŁË v
Ę mĂ Sm
ÌĄ xĎwĘ NymÁĂ IĎmĂ
tŇoj¿JČhČwĘ tŇoqËrĎzĘUĂhČwĘ tŇorÌUĘzČmĘhĲČwĘ tŇojiĂhČwĘţ : bŇhĲĎzĎ MyĂx¡ČqČlĘUĆhČwĘ 50
SdŇĆq
Ł ă lĘ ymÁĂ ynĂjĘhČ tŇyĂBČÄhČ žtotŇlĘdČŇlĘ tŇotÃj
Ł hČwĘ rCgĳŇsĎ bŇăhĎ zĎ tŇoê¡xĘUČhČwĘ
ÉMlČS
Ę êĂwČ
: bŇhĲĎzĎ lk
¡ĎŇ yhĄlČ tŇyĂB
ËČ hČ yt
¿ŇĄ lĘdČŇlĘ MyS
Ăę dĎŇuĽhČ 51
hŇŁmÁŁlS
Ę ’bĄÄIĎwČ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ hČ hŇËW
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ=lJĎ
NtěČ nĎ MylĂŔJĄhČ=tŇ’ĆwĘ ÉbhĎEĎhČ=tŇ’ĆwĘ PŇsĆąĆJhČ=tŇ’Ć wybĂę’Ď dŇăwĂDĎ ű yS
ăĄ dĘŇqĎ=tŇ’Ć
ynăĄqĘzĂ=tŇ’Ć hŇŁmăŁlS
Ę lh
ăĄ qĘyČ z’
ăĎ
: hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą tŇor¡YĘ’
Ł BĘ x
l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄbŇĘ lĂ tŇobÁ’ĎhĲĎ y’ĄÄyW
Ă nĘ žtoFUČhČ yS
ăĄ ’ŇrĎ=lJĎ=tŇ’Ć l’ĄÃrĎW
Ę yĂ
hoËĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ NorÌ’Ğ=tŇ’Ć tŇolÂ‘ĞhĲČlĲĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ hŇŁm¡ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ hČ=l’Ć
Sy’
ăĂ =lJĎ Éhm
Ł ŁlS
Ę ëŇlĆąUĆ hČ=l’Ć ClÁhĞuÄĎ IĂwČ : NoIĲYĂ ’yh
¿Ă dŇ¡wĂDĎ ry‘¿ĂmĄ 2
lJ
Ł¡ C’b
Ł ě IĎwČ : y‘ĲĂybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆx
Ł ¿ hČ ’Ch¡ gŇx
ĳĎ BĆ Myn¡ĂtŇĎ ’ĲĄhĎ xrČy¿ĆBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ 3
ÉhoĎhyĘ Norą’Ğ=tŇ’Ć ClÂ‘ĞIĲČwĲČ : NorĲ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć Myn¡ĂhĞŁJĲhČ C’¿W
Ę IĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄqĘzĂ 4
MtŔĎ ’
Ł Clă‘ĞIĲČwČ lhĆŁ’ĳBĎ rS
ăĆ ’Ğ SdŇĆu
Ł ¡ hČ yl
¿Ą JĘ=lJĎ=tŇ’ĲĆwĘ dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă=tŇ’ĆwĘ
MydăĂŇ‘ĎoeĲhČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ tŇdąŇČ‘Ğ=lkĎŇwĘ hŇm
Ł ę ŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČwĘ : MIĲĂwĂlĘhĲČwĘ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ 5
âl¿wĘ CrËpŇĘ iĲĎyĂ=âlĲ rS
ÌĆ ’Ğ rqĎŔbĎŇC N’ŇY
Ł ă ÉMyxĂBĘzČmĘ Norĳ’ĎhĲĎ ynăĄpŇĘ lĂ oê¡’Ă wylĎŔ‘Ď
omËoqmĘ=l’Ć hoÌĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ NorÄ’Ğ=tŇ’Ć MynĂhĞŁJĲhČţ C’b
ăŇĂ IĎwČ : bŇrĲ
Ł mĄ Cn¡UĎyĂ 6
: MybĲŇĂ CrJĘhČ yp
¿ŇĄ nĘJČ tŇxČê
¡Č =l’Ć MyS
ĳĂ dĎŇuĽhČ SdŇĆq
Ł ă =l’Ć tŇyĂB
¡Č hČ ryb
¿ŇĂ DĘ=l’Ć
Myb
ËŇĂ rĚJĘhČ CJs
ŁÌ IĎwČ Norĳ’ĎhĲĎ Moq¡mĘ=l’Ć MyĂpČŔnĎJĘ MyW
ăĂ rĘj
Ł Ĳ ÉMybŇĂ CrJĘhČ yJ
ąĂ 7
yS
ĄÄ ’ŇrĎ žC’rĎIĄwČ ůMyDĂBČhČ ÈCkŇrĂ’ĞIĲČwČ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘmĂ wyD¡ĎBČ=l‘ČwĘ Nor¿’ĎhĲĎ=l‘Č 8
MS
ĎŔ CyhĘăIĂwČ hŇYĎCxĳhČ C’¡rĎyĄ âl¿wĘ rybĂŔDĘhČ ynăĄjĘ=l‘Č ÉSdŇĆŁuÄhČ=NmĂ MyDąĂBČhČ
xČ¿ĂehĂ rS
ĆÄ ’Ğ MynĂŔbĎŇ’ĞhĲĎ tŇoxăl
Ě ÉynĄS
Ę qrČę NorŔ’ĎB
ĲĎ Ny’Ąť : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č 9
Mt
¡ŇĎ ’ŇYĄBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=M‘Ă ÉhoĎhyĘ tŇrąČJĎ rS
ĆÄ ’Ğ bŇrĳĄx
Ł BĘ hŇ¡S
Ćm
Ł MS
ËĎ
’l
¡Ą mĎ N¿Ďn‘ĎhĲĆwĘ SdŇĆu
Ł ĳ hČ=NmĂ Myn¡ĂhĞJ
Ł Ĳ hČ tŇ’Ň¿YĄ BĘ yhěĂ yĘwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ 10
NnĳĎ‘ĎhĲĆ yn¿ĄjĘmĂ tŇr¡ĄS
Ď lĘ dŇm
Ł ¿ ‘Ğl
ĲČ MynËĂhĞŁJĲhČ ClÌkŇĘ yĲĎ=âlwĘ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć 11
rm
ăČ ’Ď z’
¡Ď
: hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇobŇĲ kŇĘ ’l
¿Ą mĎ=yJĲĂ 12
lb
¡ĚŇ zĘ tŇyB
¿Ą ytŇĂ ynËĂbĎŇ hŇnŁ¿ BĎ : lp
ĲĆŇ rĎ‘ĞB
ĲĎ NJ
Ł¡ S
Ę lĂ rmČŔ’Ď hoăĎhyĘ hŇŁmĳŁlS
Ę 13
tŇ¡’Ą ëŇrĆbĎěyĘwČ wynĎŔjĎ=tŇ’Ć ÉëlĆUĆÄhČ bŇąiĄ IČwČ : MymĲĂlĎo‘Ĳ ì¡ŇêĘbŇĘ S
Ă lĘ NokŇ¿ mĎ ëŇl
ĳĎ 14
ÉhoĎhyĘ ëŇCrąBĎ rmĆ’ŇŁIęwČ : dŇmĲĄ‘Ł l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ lh
¿Č qĘ=lkĎŇwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ lh
ăČ qĘ=lJĎ 15
l’
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: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’Q
¡Ą mĂ od¿ŇyĎbŇĘ C yb
ĳŇĂ ’Ď dŇăwĂDĎ tŇ¡’Ą wypĂŔBĘ rB
ăĆ DĂ ÉrS
Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ
=âlĲ ůMyĂrČYĘUĂmĂ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć yU
ăĂ ‘Č=tŇ’Ć ytŇĂ ’ŇYĄÁoh rS
ĆÄ ’Ğ MoIęhČ=NmĂ
MS
ĳĎ ym
¡Ă S
Ę tŇoy¿hĘlĲĂ tŇyĂBČŔ tŇonăbŇĘ lĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă É lJ
Ł mĂ ry‘ęĂ bŇĘ yêĂrĘxăČbĎŇ
yb
ĳŇĂ ’Ď dŇăwĂDĎ bŇ¡bČŇ lĘ=M‘Ă yhěĂ yĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yU
¿Ă ‘Č=l‘Č tŇoy¡hĘlĲĂ dŇwĂŔdĎŇBĘ rx
ăČ bŇĘ ’ĆwĲĎ
dŇăwĂDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS
¿Ą lĘ tŇyĂBČŔ tŇonăbŇĘ lĂ
yJ
¿Ă tŇĎ b
Ł Ŕ yTĂhĹ ym
ĳĂ S
Ę lĂ tŇyĂB
¡Č tŇon¿bŇĘ lĂ ìŔbŇĘ ăbĎŇ lĘ=M‘Ă ÉhyĎhĎ rS
ąĆ ’Ğ N‘ČyČę ybĂŔ’Ď
’Y
ăĄ IŁhČ ÉìnĘBĂ=M’Ă yJ
ąĂ tŇyĂB
ĳĎ hČ hŇ¡Ćb
n ŇĘ tŇĂ âl¿ hŇêŔĎ ’Č qrăČ : ìŇb
ĲĆŇ bĎŇlĘ=M‘Ă hŇ¡yĎhĎ
rS
ăĆ ’Ğ or¡bĎŇDĘ=tŇ’Ć hoĎŔhyĘ MqĆăIĎwČ : ymĲĂS
Ę lĂ tŇyĂB
¡Č hČ hŇ¿Ćb
n ŇĘ yĂ=’ChĲ ìŇyYĆŔlĎxĞmĲĄ
ÉrS
Ć ’ĞJĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ’i
ăĄ JĂ=l‘Č bŇăS
Ą ’ĄwĲĎ ybÁĂ ’Ď dŇwĂÄDĎ žtxČêČ MqĚÃ’ĎwĲĎ rB
ĳĄDĂ
MW
ĂÄ ’ĎwĲĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS
¿Ą lĘ tŇyĂBČŔhČ hŇăĆb
n ŇĘ ’ĆwĲĎ hoĎŔhyĘ rB
ăĆ DĂ
CnytŔĄ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉtrČJĎ rS
ąĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇyrăĂBĘ MS
¡Ď =rS
Ć ’Ğ NorŔ’ĎĲlĎ ÉMoqmĎ MS
ąĎ
hŇŁmęŁlS
Ę dŇŁmă‘ĞIĲČwČ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ Mt
¡ŇĎ ’
Ł o’¿yYĂohĲBĘ
: MyĂmĲĎè
Ď hČ wyj
¡ĎJČ Wr¿
Ł pŇĘ IĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ lh
ăČ qĘ=lJĎ dŇgĆŇ¡nĆ hoĎŔhyĘ xB
ăČ zĘmĂ ÉynĄpŇĘ lĂ
l‘ČUČŔmĂ MyĂmăČè
Ď BČ MyhĂŔŁl’Ĺ ìŇomăřJĎ=Ny’ĲĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ rmČę’ŇIŁwČ
Myk
¿ŇĂ lĘŁhĲhČ ìŇyděĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ dŇsĆxĆŔhČwĲĘ ÉtyrĂBĘhČ rm
ąĄ S
Ł tŇxČê
ĳĎ mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=l‘ČwĘ
tŇ¿’Ą ybĂŔ’Ď dŇăwĂDĎ ÉìDĘbŇĘ ‘ČlĘ êĎrĘmČęS
Ď rS
ăĆ ’Ğ : MB
ĲĎ lĂ=lkĎŇBĘ ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ
hŇêÂĎ ‘ČwĘ : hŇĲEĆhČ MoI¿JČ tŇĎ ’Ň¡ĄQmĂ ì¿ŇdĘŇyĲĎbŇĘ C ìŇyp
ËŇĂ BĘ rB
¿Ą dČŇêĘwČ olĳ êĎrĘB
¡Č DĂ=rS
Ć ’Ğ
êĎrĘB
ąČ DĂ rS
ĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉybŇĂ ’Ď dŇąwĂdĎŇ ÉìDĘbŇĘ ‘ČlĘ rm
Ł S
Ę ţ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ’i
ăĄ JĂ=l‘Č bŇ¡S
Ą yŁ ynČŔpĎŇQĘmĂ ÉSy’Ă ì¿ŇlĘ tŇrĄÄJĎyĂ=âlĲ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉoQ
êĎkŇĘ ¡ČlhĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ynČŔpĎŇlĘ tŇkĆŇăĆllĎ ÉMJĎrĘDČ=tŇ’Ć ìŇynąĆbĎŇ CrÄmĘS
Ę yĂ=M’Ă qrČţ
êĎrĘBČŔDĂ rS
ăĆ ’Ğ ìŇyrĆbĎŇDĘ É’nĎ NmĆą’Ď yĄ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : ynĲĎpĎŇlĘ
hŇeĄhĂţ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č Myh
¡Ă Łl’Ĺ bŇ¿S
Ą yĄ MnĎŔmĘ’ĚhĲČ yJĂť : ybĲŇĂ ’Ď dŇ¿wĂDĎ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘ČlĘ
rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č tŇyĂB
¿Č hČ=yJĲĂ PŇ’Čě ìŇClŔJĘlĘkČŇyĘ âlă ÉMyĂmČÄè
Ď hČ ym
ąĄS
Ę C MyĂmÁČ è
Ď hČ
‘Čm
Łą S
Ę lĂ yh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ otŇ¡ eĎxĂêĘ=l’ĆwĘ ìËŇDĘbŇĘ ‘Č tŇÌČQpŇĂ êĘ=l’Ć tŇĎ ynÁĂ pĎŇC : ytŇĂ ynĲĂBĎ
: MoIĲhČ ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ lQ
¿Ą jČtŇĘ mĂ ìËŇDĘbŇĘ ‘Č rS
ÌĆ ’Ğ hŇQĎŔpŇĂ êĘhČ=l’ĆwĘ ÉheĎrĂhĲĎ=l’Ć
MoqŔUĎhÄČ =l’Ć MoyŔwĎ hŇlĎyĘl
ăČ ÉhEĆhČ tŇyĂB
ąČ hČ=l’Ć tŇoxÁtŇĚ pŇĘ ìŇnĆÄy‘Ą žtoyhĘlĲĂ
lQ
ăĄ jČtŇĘ yĂ rS
ăĆ ’Ğ hŇQĎŔpŇĂ êĘhČ=l’Ć É‘Čm
ŁÄ S
Ę lĂ MS
ĳĎ ym
¡Ă S
Ę hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ êĎrĘmČŔ’Ď rS
ăĆ ’Ğ
Kdb‘
.ëwmk yllhb v.23
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ìăŇUĘ‘ČwĘ ÉìDĘbŇĘ ‘Č tŇąČx
e Ă êĘ=l’Ć êÁĎ ‘ĘmČS
ĎÄ wĘ : hŇĲEĆhČ Moq¡UĎhČ=l’Ć ìŔDĘbŇĘ ‘Č
MoqąmĘ=l’Ć ‘mÂČ S
Ę êĂ hŇêĎ’ČwĘţ hŇĳĆh
E Č MoqăUĎhČ=l’Ć Cl¡lĘjĲČtŇĘ yĲĂ rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
ÉSy’Ă ’T
¿Ď xĹyĲĆ rS
ĆÄ ’Ğ žt’Ą : êĎxĘĲlĎ sĎwĘ ê
¡Ď ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ MyĂmČŔè
Ď hČ=l’Ć ÉìêĘbŇĘ S
Ă
tŇyĂB
¿Č BČ ì¡ŇxĞB
ĲČ zĘmĲĂ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇËĎl’Ď ’bĎęC otŇĳŁl’ĞhĲČlĘ hŇ¡Ďl’Ď ob¿Ň=’S
Ď ĲnĎ wĘ Ch‘ĄŔrĄlĘ
ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć ê
ăĎ TĘpČŇS
ĲĎ wĘ ÉtĎyW
ĂÄ ‘ĎwĘ MyĂmČęè
Ď hČ ‘m
ăČ S
Ę êĂ ű hŇê
ăĎ ’ČwĘ : hŇĲEĆhČ
ol¡ tŇtŇĆ ¿lĎ qyDĂŔYČ qyDăĂYĘhČlĘC oS
ĳ ’Ňr
Ł BĘ oJ¡rĘDČ tŇt
¿ŇĄ lĎ ‘S
ĎŔ rĎ ‘ČyS
ăĂ rĘhČlĘ
rS
ăĆ ’Ğ bŇ¡Ąo’
y yn¿ĄpŇĘ lĂ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ìÌŇUĘ‘Č PŇgÂĄ eĎhĂBĲĘ
: otŇĲ qĎdĘŇYĂJĘ
CnËeĘxČtŇĘ hĲĂwĘ ClÌlĘjĲČtŇĘ hĲĂwĘ ìŇmĆŔS
Ę =tŇ’Ć CdăŇohwĘ ÉìylĆÄ’Ą CbŇąS
Ď wĘ ëŇl=C’T
ĳĎ
Ę xĆyĆ
tŇ’Ň¡FČ xČlĘ êŔĎ xĘlČăsĎ wĘ MyĂmČŔè
Ď hČ ‘m
ăČ S
Ę êĂ ÉhêĎ’ČwĘ : hŇĲEĆhČ tŇyĂB
¿Č BČ ìŇyl
¡Ć ’Ą
: MtĲŇĎ obŇ’ĞĲlČ êĎt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l’Ć ÉMtŇĎ ŁbŇS
ĲĄ hĞwĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘Č
ëŇl=C’T
ĳĎ
Ę xĆyĆ yJ
ăĂ rT
¡Ď mĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ MyĂm
ËČS
Ď rY¿Ą‘ĎhĄBĘ
NCb¡ŇCSyĘ Mt
¿ŇĎ ’ŇFĎxČmĲĄC ìŇmĆŔS
Ę =tŇ’Ć CdăŇohwĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎhČ=l’Ć ClÂlĘjĲČtŇĘ hĲĂwĘ
ìăŇUĘ‘ČwĘ ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğ tŇ’ŇąFČ xČlĘ êÁĎ xĘlČsĎÄwĘ MyĂmČęè
Ď hČ ‘m
ăČ S
Ę êĂ ű hŇê
ăĎ ’ČwĘ : MnĲĄ‘ĞtĲŇČ yJ
¿Ă
hŇê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ Hb
ĳĎŇ =CkŇlĘyĲĄ rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡bĎŇ oFhČ ëŇrĆD¿ĆhČ=tŇ’Ć MrËĄotŇ yJ
¿Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
: hŇĲlĎ xĞĲnČ lĘ ì¡ŇUĘ‘ČlĘ hŇêĎt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ ìŔYĘrĘ’Č=l‘Č ÉrTĎmĎ
hŇąBĆ rĘ’Č NoqÁrĎyĄ NopÄDĎS
Ă hŇyĆhĘyĲĂţ=yJĲĂ rbĆŇDăĆ ZrĆ’ĎębĎŇ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=yJĂ bŇ‘ÂrĎ
Ď
=lJĲĎ ‘gČŇ¡nĆ=lJĎ wyrĳĎ‘ĎS
Ę ZrĆ’ăĆBĘ ob¡ŇyĘ’
Ł Ĳ olË=rYČyĲĎ yJÌĂ hŇyŔĆhĘyĲĂ yJ
ăĂ É lysĂxĎ
lk
ŁŇ¡ lĘ MdĎŔ’ĎăhĎ =lkĎŇlĘ ÉhyĆhĘtŇĲĂ rS
ąĆ ’Ğ hŇeĎęxĂêĘ=lkĎŇ hŇăĎQpŇĂ êĘ=lJĎ : hŇĲlĎ xĞmĲČ
tŇyĂB
¿Č hČ=l’Ć wyj
¡ĎJČ Wr¿ČpĎŇC obŔbĎŇlĘ ‘gČŇănĆ Sy’Ăť NC‘ędĘŇyĄ rS
ăĆ ’Ğ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘Č
ê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ tŇĎ yW
ĂŔ ‘ĎwĘ ê
ăĎ xĘlČsĲĎwĘ ÉìêÄĆ bŇĘ S
Ă NokąŇmĘ MyĂmÁČ è
Ď hČ ‘mÄČ S
Ę êĂ hŇêĎ’ČwĘţ : hŇĲEĆhČ
ìŔDĘbČŇlĘ ÉêĎ‘ĘdČÄyĎ hŇê
ąĎ ’Č=yJĲĂ obĳŇbĎŇlĘ=tŇ’Ć ‘d¡ČŇêĄ rS
¿Ć ’Ğ wykĎŔrĎDĘ=lkĎŇJĘ ÉSy’ĂlĎ
Mh
¿Ą =rS
Ć ’Ğ MymĂŔIĎhÄČ =lJĎ ìŇC’ŔrĎyĲĂ ÉN‘ČmÄČ lĘ : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ yn¿ĄBĘ=lJĎ bŇ¡bČŇ lĘ=tŇ’Ć
: CnytĲŇĄ ŁbŇ’ĞĲlČ hŇêĎt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ=l‘Č MyI¡ĂxČ
ZrĆ’¿ĆmĄ ’b
ËĎŇ C ’Chĳ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ì¿ŇUĘ‘ČmĲĄ=âl rS
ËĆ ’Ğ yrĂŔkŇĘ eĎhČ=l’Ć ÉMgČŇwĘ
ÉìdĘŇyĲĎ=tŇ’ĆwĘ lodŔGĎhČ ìăŇmĘS
Ă =tŇ’Ć ÉNC‘mĘS
Ę yĂ yJ
ąĂ : ìŇmĲĆS
Ę N‘Čm
¿Č lĘ hŇq¡ĎoxrĘ
hŇêÂĎ ’Č : hŇĲEĆhČ tŇyĂB
¿Č hČ=l’Ć lQ
¡Ą jČtŇĘ hĂwĘ ’b
¿ĎŇ C hŇĳĎCTe
y Ę hČ ì¡Ň‘ĞrĲ
Ł zĘC hŇqĎŔzĎxĞhĲČ
ìŇyl
¡Ć ’Ą ’r¿ĎqĘyĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ JĘ tŇĎ yW
Ăě ‘ĎwĘ ìŇêŔĆ bŇĘ S
Ă NokŇă mĘ ÉMyĂmČÄè
Ď hČ ‘m
ąČ S
Ę êĂ
yrknh

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42
43

8. 44–58

44

45
46

47

48

49
50
51

52
53

54

55
56

57
58

’ Myklm

561

ÉìtŇĘ Ł’Ĳ hŇą’Ď rĘyĂlĘ ìŇmĆęS
Ę =tŇ’Ć ZrĆ’ÁĎ hĎ yUĄÄ‘Č=lJĎ žNC‘dĘŇyĄ N‘Čm
ăČ lĘ yrĳĂkŇĘ eĎhČ
rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č tŇyĂB
¿Č hČ=l‘Č ’rĎŔqĘnĂ ìăŇmĘS
Ă =yJĲĂ tŇ‘ČdČělĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘ČJĘ
ëŇrĆD¡ĆBČ obŔyĘ’
Ł ă =l‘Č ÉhmĎxĎlĘUĂlČ ìąŇUĘ‘Č ’YĄÄyĄ=yJĲĂ
: ytŇĂ ynĲĂBĎ
êĎrĘxăČBĎ rS
ăĆ ’Ğ Éry‘ĂhĎ ëŇrĆDąĆ hoĎęhyĘ=l’Ć ClălĘjĲČtŇĘ hĂwĘ Mx
ĳĄ lĎS
Ę êĂ rS
ăĆ ’Ğ
Mt
¡ŇĎ QĎpŇĂ êĘ=tŇ’Ć MyĂmČŔè
Ď hČ ÉêĎ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ : ìŇmĲĆS
Ę lĂ ytŇĂ ¿ĂnBĎ=rS
Ć ’Ğ tŇyĂB
¡Č hČwĘ HBĎŔ
rS
ăĆ ’Ğ ÉMdĎŇ’Ď Ny’
ąĄ yJ
ăĂ ëŇlĎę=C’TĘxĆyĲĆ yJ
ăĂ : MTĲĎjĎS
Ę mĂ tŇĎ yW
¡Ă ‘ĎwĘ Mt
ĳŇĎ eĎxĂêĘ=tŇ’ĆwĘ
=l’Ć ÉMhĆybĄŇŁSĲ MCbąŇS
Ď wĘ bŇĳĄo’
y ynăĄpŇĘ lĂ Mê
¡Ď tŇČ nĘC MbĎŔ ê
ăĎ pŇĘ nČ’ĲĎwĘ ’TĎŔxĹyĲĆ=âl
rS
ăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ MBĎŔlĂ=l’Ć ÉCbŇyS
ĂÄ hĄwĘ : hŇb
ĲĎŇ orqĘ o’¿ hŇq¡ĎoxrĘ bŇyŔĄo’hĎ ZrĆ’ăĆ
Cn’Ň¿TĎ xĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMhĆybĄŇŁSĲ ZrĆ’
ąĆBĘ ìŇylĆę’Ą CnăeĘxČtŇĘ hĲĂwĘ ű CbŇăS
Ď wĘ MS
ĳĎ =CBS
Ę nĂ
ZrĆ’¿ĆBĘ MS
ĎŔ pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C ÉMbĎŇbĎŇlĘ=lkĎŇBĘ ìŇylĆę’Ą CbŇăS
Ď wĘ : Cn‘ĘS
ĲĎ rĎ Cnyw¡Ă‘ĹhĲĆwĘ
rS
ăĆ ’Ğ ÉMYĎrĘ’Č ëŇrĆDąĆ ìŇylĆę’Ą ClălĘjĲČtŇĘ hĲĂwĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł CbăŇS
Ď =rS
Ć ’Ğ Mh
¡Ć ybĄŇyĘ’
ŁĲ
: ìŇmĲĆS
Ę lĂ tŇĎ ynĂBĎ=rS
Ć ’Ğ tŇyĂB
¡Č hČwĘ êĎrĘxČŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ Éry‘ĂhĎ MtŔĎ obŇ’ĞĲlČ hŇêĎt
ăŇČ nĎ
tŇĎ yW
¡Ă ‘ĎwĘ Mt
ĳŇĎ eĎxĂêĘ=tŇ’ĆwĘ Mt
¡ŇĎ QĎpŇĂ êĘ=tŇ’Ć ìŔêĘbŇĘ S
Ă NokŇă mĘ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ ê
ąĎ ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ
rS
ăĆ ’Ğ Mh
¡Ć y‘ĄS
Ę jĂ=lkĎŇlĘC ëŇlĎŔ=C’TĘxĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉìUĘ‘ČlĘ ê
ąĎ xĘlČsĲĎwĘ : MTĲĎjĎS
Ę mĂ
ì¿ŇUĘ‘Č=yJĲĂ : MCmĲxĞrĲĂwĘ Mh
¡Ć ybĄŇS
Ł yn¿ĄpŇĘ lĂ Mym
ËĂ xĞrĲČlĘ Mê
ÌĎ tŇČ nĘC ëŇĳbĎŇ =C‘S
Ę jĲĎ
: lzĲĆrĘBČhČ rCJ¿ ëŇoê¡mĂ MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉtĎ’ŇYĄÄoh rS
ąĆ ’Ğ Mh
ĳĄ ì¡ŇtŇĘ ĲlĎ xĞĲnČ wĘ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘Č tŇ¡Čx
e Ă êĘ=l’ĆwĘ ìŔDĘbŇĘ ‘Č tŇăČx
e Ă êĘ=l’Ć ÉtoxtŇĚ pŇĘ ìŇynąĆy‘Ą tŇoyÄhĘlĲĂ
ÉìlĘ Mê
ąĎ lĘDČbŇĘ hĂ hŇêÂĎ ’Č=yJĲĂ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą M’
¿Ď rĘqĲĎ lk
ŁŇ¡ BĘ MhĆŔylĄ’Ğ ‘Čm
Łă S
Ę lĂ
ìŇDęĆbŇĘ ‘Č hŇăS
Ćm
Ł ű dŇyăČBĘ êĎrĘBČÁDĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ yU
ăĄ ‘Č lJ
Ł¡ mĂ hŇlĎŔxĞĲnČ lĲĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ MyĂr¡ČYĘUĂmĂ Cnyt
ËŇĄ ŁbŇ’Ğ=tŇ’Ć ìÌŇ’ĞyYĲĂohBĘ
hŇ¿ĎQpŇĂ êĘhČ=lJĎ tŇË’Ą hoĎŔhyĘ=l’Ć É lQĄjČtŇĘ hĂlĘ hŇm
Ł ę ŁlS
Ę tŇoQăkČŇJĘ ű yh
ăĂ yĘwČ
wyj
¡ĎkČŇwĘ wyJĎŔrĘBĂ=l‘Č ‘Čră
Ł JĘmĂ ÉhoĎhyĘ xB
ąČ zĘmĂ ynĄÄpŇĘ QĂmĂ MqÂĎ tŇ’ŇŁEĳhČ hŇ¡Ďx
e Ă êĘhČwĘ
loq¿ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ lh
ăČ qĘ=lJĎ tŇ¡’Ą ëŇrĆbĎěyĘwČ dŇm
Ł ě ‘ĘIČwĲČ : MyĂmĲĎè
Ď hČ tŇoW
¿ rĚjĘ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ oUă‘ČlĘ ÉhxĎCnmĘ Nt
ąŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ ëŇCrăBĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ lod¡ŇGĎ
rS
ăĆ ’Ğ bŇoFŔhČ orăbĎŇDĘ É lJ
Ł mĂ dŇxĎę’Ć rb
ăĎŇ DĎ lpÂČ nĎ=âlĲ rB
ĳĄDĂ rS
ăĆ ’Ğ lk
ŁŇ¡ JĘ
hŇ¡yĎhĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ CnUĎŔ‘Ă ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ yhÄĂ yĘ : oDĲbŇĘ ‘Č hŇ¿S
Ćm
Ł dŇy¡ČBĘ rBĆŔDĂ
wyl
ĳĎ ’Ą Cnb
¡ĄŇ bĎŇlĘ tŇoF¿hČlĘ : CnS
ĲĄ FĘyĂ=l’ĲČwĘ Cnb
¡ĄŇ zĘ‘ČyĲČ=l’Č Cnyt
ĳŇĄ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă
tkll

sŘ8
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8. 59–9. 5

hŇ¡CĎYĂ rS
¿Ć ’Ğ wyTĎŔjĎS
Ę mĂC ÉwyuĎxĚwĘ wyt
ąŇĎ wŁYĘmĂ rm
ŁÄ S
Ę lĂwĘ wykĎęrĎDĘ=lkĎŇBĘ tŇkĆŇăĆllĎ
hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉyêĂnĘeČÄxČtŇĘ hĂ rS
ąĆ ’Ğ hŇQĆ’Ąę yrČÁbĎŇdĘŇ CyÄhĘyĲĂwĘ : CnytĲŇĄ ŁbŇ’Ğ=tŇ’Ć 59
oDębŇĘ ‘Č Tj
ăČ S
Ę mĂ ű tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ hŇlĎyĘl
ĳĎ wĎ Mm
ăĎ oy Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć Myb
ËŇĂ r
Ł qĘ
yU
ăĄ ‘Č=lJĎ tŇ‘ČDČť N‘ČmČęlĘ : omĲoyBĘ Moy¿=rbČŇDĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ oU¿‘Č Tj
ËČ S
Ę mĂC 60
MlĄŔS
Ď ÉMkĆŇbŇĘ bČŇlĘ hŇąĎh
y Ď wĘ : dŇo‘Ĳ Ny’¡Ą Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă ZrĆ’ĎŔhĎ 61
: hŇĲEĆhČ MoI¿JČ wyt
¡ŇĎ wŁYĘmĂ rm
Ł¿ S
Ę lĂwĘ wyuËĎxĚBĘ tŇkĆŇÌlĆ lĎ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ M‘¡Ă
hŇŁmęŁlS
Ę xB
ăČ zĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ xbČŇ¡Ćz Myx
¿Ă bŇĘ zĲŁ oUĳ‘Ă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ ëŇlĆUĆŔhČwĲĘ 62, 63
ÉMyĂnÄČ S
Ę C MyrąĂW
Ę ‘Ć rqęĎ BĎ ůhoĎhyl
ĲČ xb
ăČŇ zĎ rS
ăĆ ’Ğ ÈMymĂlĎè
Ę hČ xbČŇăĆz tŇă’Ą
ëŇlĆ¡UĆ hČ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ÉCkŇnĘxĘIČwĲČ PŇlĆĳ’Ď Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ¿’Ď mĄ N’ŇŁYěwĘ PŇlĆ’ĆŔ
rYĄęxĎhĲĆ ëŇoêă=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÁhČ SDČÄqĂ ’ChęhČ MoIăBČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=lkĎŇwĘ 64
hŇxĎŔnĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ ÉhlĎ‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć MS
Ďę hŇW
Ď ‘ăĎ=yJĂ hoĎŔhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ ynăĄpŇĘ lĂ ÉrS
Ć ’Ğ
NT
Ł ę qĎ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉtS
Ć ŁxÄeĘhČ xB
ąČ zĘmĂ=yJĲĂ Mym
ĳĂ lĎè
Ę hČ yb
ăŇĄ lĘxĆ tŇ¡’Ą wĘ
W‘ČIăČwČ : MymĲĂlĎè
Ę hČ yb
¿ŇĄ lĘxĆ tŇ¡’Ą wĘ hŇxĎŔnĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ hŇăĎl‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć É lykŇĂ hĎmĲĄ 65
lodÁGĎ lhÄĎ qĎ žoU‘Ă l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ gŇxĎÃhĲĆ=tŇ’Ć ű ’yh
ăĂ hČ=tŇ‘Ąb
ĲĎŇ hŇŁmăŁlS
Ę
tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpŇĘ lĂ MyĂrČęYĘmĂ lxČăČ=d
n Ň ‘Č ű tŇm
ăĎ xĞ ’ob¿ŇQĘmĂ
xQ
ăČ S
Ă ÉynĂymĂè
Ę hČ MoIąBČ : MoyĲ rW
¡Ď ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă wĘ Mym
¡Ă yĎ 66
ybĄŇoTăwĘ ÉMyxĂmĄW
Ę MhĆęylĄhĽ’ĲĎlĘ CkŇă lĘIĲĄwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=tŇ’Ć CkŇ¡ rĘb
ĲĎŇ yĘwČĲ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂlĘCĲ oDŔbŇĘ ‘Č dŇăwĂdĎŇlĘ ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ď ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ hŇbĎęoFhČ=lJĎ l‘ăČ bŇlĄŔ
ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć tŇon¿bŇĘ lĂ hŇŁmŔŁlS
Ę tŇoQăkČŇJĘ ÉyhĂyĘwČĲ
: oUĲ‘Č T
: tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ Zp
¡ĄŇ xĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇŁmŔŁlS
Ę qS
Ć ăxĄ =lJĎ Ét’ĄwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ =tŇ’ĆwĘ
wyl
¡Ď ’Ą hŇ¿’Ď rĘnĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ tŇynĳĂS
Ą hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę =l’Ć hoËĎhyĘ ’rÌĎIĄwČ
2
ÈìtŇĘ ĲeĎ xĂêĘ=tŇ’ĆwĘ ìăŇtŇĘ ĲQĎ pŇĂ êĘ=tŇ’Ć yêĂ‘ĘmČS
Ď ţ wylĎę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : No‘ĲbŇĘ gŇĂ BĘ 3
hŇtŇĎ nĂŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇyĂB
ąČ hČ=tŇ’Ć yêĂS
Ę DČęqĘhĂ ůynČpĎŇlĘ hŇêĎnĘăeČxČtŇĘ hĂ rS
ăĆ ’Ğ
hŇêÂĎ ’ČwĘ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ MS
¡Ď yB
ËĂ lĂwĘ ynÌČy‘Ą CyÄhĎwĘ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č MS
¡Ď ym
¿Ă S
Ę =MCWĲlĎ 4
rS
Ć ŁyŔbŇĘ C bŇăbĎŇ lĄ=MtŇĎ BĘ ÉìybÄĂ ’Ď dŇąwĂDĎ ëŇlČÁhĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ ynČępĎŇlĘ ëŇăĄlêĄ=M’Ă
ytÁĂ m
Ł qÄĂ hĞwĲČ : rm
ŁĲ S
Ę êĂ yT
¡Č jĎS
Ę mĂC yu¿ČxĚ ìŇyt
ĳŇĂ yCĂYĂ rS
ăĆ ’Ğ lk
ŁŇ¡ JĘ tŇoWě‘Ğl
ĲČ 5
dŇąwĂDĎ=l‘Č yêĂrĘBČęDĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ Ml
ĳĎ ‘ŁlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č ìËŇêĘkŇĘ lČmĘmĲČ ’i
ÌĄ JĂ=tŇ’Ć
Kyb’
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bŇoSÄ=M’Ă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ’i
¿Ą JĂ l‘¡ČmĄ Sy’ĂŔ ÉìlĘ tŇrąĄJĎyĂ=âlĲ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìybÄĂ ’Ď
rS
¿Ć ’Ğ ytŔČ u
Ł xĚ yt
ăŇČ wŁYĘmĂ ÉCrmĘS
Ę tŇĂ âląwĘ yrČŔxĞ’ĲČmĲĄ ÉMkĆŇynĄbŇĘ C Mê
ąĆ’Č NCbÁS
Ě êĘ
Mt
¡ŇĆ ywĂxĞêĲČS
Ę hĂwĘ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉMêĆdĘŇbČŇ‘ĞwĲČ MêęĆ kŇĘ lČhĞwĲČ Mk
ĳĆŇ ynĄpŇĘ lĂ yêĂt
¡ŇČ nĎ
yêĂt
ăŇČ nĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉhmĎdĎŇ’ĞhĲĎ ynąĄjĘ l‘ÄČ mĄ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć yêăĂrČkŇĘ hĂwĘ : MhĲĆlĎ
hŇÌĎh
y Ď wĘ ynĳĎjĎ l‘ăČmĄ xQ
¡Č S
Č ’Ğ ymĂŔS
Ę lĂ yêĂS
Ę DăČqĘhĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉtyĂBČÄhČ=tŇ’ĆwĘ MhĆŔlĎ
hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉhEĆhČ tŇyĂB
ąČ hČwĘ : MyUĲĂ‘ČhĲĎ=lkĎŇBĘ hŇ¡Ďyn
n ĂS
Ę lĂwĘ lS
¿Ď mĎlĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ
ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ď ‘Ď hŇmĆÄ=l‘Č CręmĘ’ĲĎwĘ qrĳĎS
Ď wĘ Mè
Ł ă yĂ wyl
¡Ď ‘Ď rb
¿ĄŇ ‘Ł=lJĎ NoyŔlĘ‘Ć
CbÁzĘ‘ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ ž l‘Č CręmĘ’ĲĎwĘ : hŇĲEĆhČ tŇyĂB
¿Č lČwĘ tŇ’ŇŁE¡hČ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇkĎŇJĎŔ
ůMyĂrČYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈMtŇĎ ŁbŇ’Ğ=tŇ’Ć ’yY
ăĂ oh rS
ĆÄ ’Ğ MhĆęyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć
’yb
ąŇĂ hĄ NJĄę=l‘Č MdĳŇĚbŇĘ ‘ČIĲČwČ Mh
¡Ć lĎ wx¿řtVyw MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇB
ĲĄ ÉCqzĂxĞIĲČwČĲ
ÉhYĄqĘmĂ yhęĂ yĘwČ
: tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ=lJĎ tŇ¿’Ą MhĆŔylĄ‘Ğ ÉhoĎhyĘ
ho¡ĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć Myê
ĳĂ BĎhČ ynăĄS
Ę =tŇ’Ć hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę hŇ¿ĎB
n Ď =rS
Ć ’Ğ hŇnĎŔS
Ď MyrăĂW
Ę ‘Ć
žyYĄ‘ĞB
ĲČ hŇŁmÁŁlS
Ę =tŇ’Ć ’v
ĎÄ nĂ rY
Ł ţ=ëŇlĆmĲĆ MrăĎyxĂ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇyB
¿Ą =tŇ’ĆwĘ
hŇŁmąŁlS
Ę ëŇlĆUĆÄhČ žNêĄyĂ z’ĎÃ oYĳpŇĘ xĆ=lkĎŇlĘ bŇ¡hĎ EĎbČŇC MyS
ËĂ orbŇĘ yY
ÌĄ‘Ğb
ĲČŇ C MyzÄĂ rĎ’Ğ
Éto’rĘlĂ r~
Ł Ŕ mĂ ÉMrĎyxĂ ’Y
ąĄ IĄwČ : lylĲĂGĎhČ ZrĆ’¡ĆBĘ ry‘ŔĂ MyrăĂW
Ę ‘Ć ÉMrĎyxĂlĘ
rmĆ’ŇŁIěwČ : wynĲĎy‘ĄBĘ Cr¡S
Ę yĲĎ âl¿wĘ hŇm
Ł ĳ ŁlS
Ę ol¡=NtŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔ‘Ďh
ăĆ =tŇ’Ć
ZrĆ’ăĆ ÉMhĆlĎ ’rąĎqĘIĂwČ yx
ĳĂ ’Ď yQ
¡Ă hŇêĎt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ hŇmĎť
hŇ¿’Ď mĄ ëŇlĆĳUĆ lČ Mr¡ĎyxĂ xl
¿Č S
Ę IĂwČ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č lCbŔJĎ
hŇŁmęŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ ű hŇăĎl‘ĹhĲĆ=rS
ĲĆ ’Ğ sUÁČ hČ=rbČŇdĘŇ hŇzĆÄwĘ : bŇhĲĎzĎ rJ
¿Č JĂ Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ
tŇm
ăČ ox tŇ¡’Ą wĘ ’oQŔUĂhČ=tŇ’ĆwĘ ÉotŇyBĄ=tŇ’ĆwĘ hoąĎhyĘ tŇyBĄÄ=tŇ’Ć žtonbŇĘ lĂ
MyĂrČÁYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇŁ‘ÄrĘjČ : rzĆGĲĎ=tŇ’ĆwĘ oD¡gŇĂ mĘ=tŇ’ĆwĘ rY
Ł ¿ xĎ=tŇ’ĆwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ
ry‘¡ĂBĎ bŇ¿S
Ą IŁhČ ynËĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ=tŇ’ĆwĘ S’ĄŔBĎ Hp
ăĎŇ rĘW
Ę IĂwČ ÉrzĆGĆÄ=tŇ’Ć dŇŁJąlĘIĂwČ hŇlĎę‘Ď
rzĆGĎŔ=tŇ’Ć Éhm
Ł ŁlS
Ę NbĆŇąIĂwČ : hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę tŇS
Ć ¿’Ą oê¡bŇĂ lĘ MyxĂŔQ
ĚS
Ă ÉHnĎêĘIĂwĲČ gŇrĳĎhĎ
: ZrĆ’ĲĎBĎ rB
¡Ď dĘŇUĂBČ rm¿řt=tŇ’ĆwĘ tŇËĎl‘ĞB
ĲČ =tŇ’ĲĆwĘ : NoêĲxĘêČ Nr¡
Ł x
Ł tŇyB
¿Ą =tŇ’ĆwĘ
bŇkĆŇrĆŔhĎ yrăĄ‘Ď Ét’ĄwĘ hŇŁmŔŁlS
Ę lĂ CyăhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉtonJĘsĘUĂhĲČ yrąĄ‘Ď=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ
tŇonąbŇĘ lĂ ÉqS
Č xĎ rS
ąĆ ’Ğ hŇm
Ł ę ŁlS
Ę qS
Ć ăxĄ ű tŇă’Ą wĘ MyS
ĳĂ rĎjĲĎhČ yrăĄ‘Ď tŇ¡’Ą wĘ
MlVwryb
rmĎêĎ v.18

.b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk Cwx
Ğ êČS
Ę IĂwČ ’"sb ,yrq Cwx
Ğ êČS
Ę IĂwČ ,bytk CxêČS
Ę IĂwČ v.9 .T
.+d +x +b h"d Nyy‘ : w"dxw b"yd ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rm
Ł dĘêČ ’"sb ,yrq rm
Ł dĘêČ ,bytk
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9. 20–10. 7

rtÄĎ oehČ M‘ĎhĎţ=lJĎ : oêĲlĘS
Č mĘmĆ ZrĆ’¿Ć lk
ŁŇ¡ bŇĘ C NonŔbĎŇQĘbČŇC ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyBĂ 20
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘmĂ=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ ysĂŔCbŇyĘhČwĘ yCăĂxĂhĲČ ÉyEĂrĂjĘhČ yê
ąĂ xĂhĲČ yrĂÁm
Ł ’ĹhĲĎ=NmĂ
yn¿ĄBĘ ClËkŇĘ yĲĎ=âl rS
ÌĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔBĎ ÉMhĆyrĄxĞ’ĲČ CrątŇĘ nĲŁ rS
ĆÄ ’Ğ MhĆęynĄBĘ : hŇUĎhĲĄ 21
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č dŇbĄŔ‘Ł=smČlĘ Éhm
Ł ŁlS
Ę Ml
ąĄ ‘ĞIĲČwČ Mm
ĳĎ yrĂxĞhĲČlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
hŇmĎęxĎlĘUĂhČ yS
ăĄ nĘ’Č MhÂĄ =yJĂ dŇbĆŇ‘ĳĎ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę Nt
¿ŇČ nĎ=âlĲ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉynĄBĘmĂC 22
: wyS
ĲĎ rĎpĲĎŇC oB¡kŇĘ rĂ yr¿ĄW
Ď wĘ wyS
ĎŔ lĂS
Ď wĘ wyrăĎW
Ď wĘ ÉwydĎŇbĎŇ‘ĞwĲČ
Myè
¡Ă mĂxĞ hŇŁmŔŁlS
Ę lĂ ÉhkĎŇ’ŇlĎUĘhČ=l‘Č rS
ąĆ ’Ğ MybĂę~ĎeĂhČ yrăĄW
Ď ű hŇQĆă’Ą
23
hŇŁ‘ęrĘjČ=tŇBČ ëŇă’Č : hŇkĲĎŇ’ŇlĎUĘBČ MyW
¡Ă ‘ŁhĲĎ M‘ĎŔBĎ MydăĂŇr
Ł hĎ tŇo’ĳmĄ Sm
ăĄ xĞwĲČ 24
=tŇ’Ć hŇ¿ĎB
n Ď z’
¡Ď Hl
ĳĎ =hŇnĎB
ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ Ht
¡ŇĎ yBĄ=l’Ć dŇwĂŔDĎ ry‘ăĂmĄ ÉhtŇĎ lĘ‘ĲĎ
MymęĂ lĎS
Ę C tŇolă‘Ł hŇnÁĎ è
Ď BČ MymÄĂ ‘ĎjĘ žSŁlS
Ď hŇŁmÃŁlS
Ę hŇăĎl‘ĹhĲĆwĘ : ’oQĲUĂhČ 25
hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ rS
¡Ć ’Ğ oêę’Ă ryT
ăĄ qĘhČwĘ hoĎŔhyl
ĲČ hŇăĎB
n Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ=l‘Č
rS
ÌĆ ’Ğ rbĆŇGĆÄ=NoyĲYĘ‘ĆBĘ hŇm
Ł Á ŁlS
Ę ëŇlĆUĆÄhČ žhW
Ď ‘Ď ynÃĂ ’ĽwĎ : tŇyĂB
ĲĎ hČ=tŇ’Ć MQ
¡Č S
Ă wĘ 26
ÉynĂ’ĽB
ĲĎ MrąĎyxĂ xlČÄS
Ę IĂwČ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿ĆBĘ PŇCs¡=MyČ tŇ¿pČŇ W
Ę =l‘Č tŇolË’Ą=tŇ’Ć 27
C’b
Ł ăŇ IĎwČ : hŇŁmĲŁlS
Ę yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č M‘¡Ă MIĳĎhČ y‘¡ĄdĘŇŁyĲ tŇoIŔnĂ’Ľ yS
ăĄ nĘ’Č wydĎŔbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć 28
C’b
¡ŇĂ IĎwČ rJ
ĳĎJĂ Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ tŇo’¿mĄ=‘B
ĲČ rĘ’Č bŇhĎŔzĎ ÉMè
Ď mĂ CxąqĘIĂwČ hŇrĎypĂŔo’
: hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ hČ=l’Ć
’b
Ł ¿Ň êĎwČ hoĳĎhyĘ MS
ăĄ lĘ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę ‘mČ¿S
Ą =tŇ’Ć tŇ‘Čm
ËČ S
Ł ’bĎęS
Ę =tŇJČlĘmĲČC y
MyQĂmČGĘţ ůd’
Ł mĘ dŇăbĄŇ JĎ È lyĂxČBĘ hŇmĎřĘlČęS
Ď CrĲyĘ ’b
Ł ăŇ êĎwČ : tŇodĲŇ yxĂBĘ otŇ¡ i
Ł nČlĘ 2
hŇŁmŔŁlS
Ę =l’Ć É’ŁbŇêĎwČ hŇrĳĎqĎyĘ NbĆŇă’Ć wĘ dŇŁ’¡mĘ=bŇrČ bŇËhĎ zĎwĘ Mym
ÌĂ W
Ď BĘ My’ÄĂ W
Ę nĲŁ
hŇŁm¡ŁlS
Ę Hl
¿Ď =dŇGĆIČwČ : Hb
ĲĎŇ bĎŇlĘ=M‘Ă hŇ¡yĎhĎ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą wylĎŔ’Ą rB
ăĄ dČŇêĘwČ 3
âl
£ rS
ÌĆ ’Ğ ëŇlĆUĆŔhČ=NmĂ Ml
ăĎ ‘ĘnĆ ÉrbĎŇDĎ hŇąĎh
y Ď =âlĲ hĎyrĳĆbĎŇDĘ=lJĎ=tŇ’Ć
tŇyĂB
¡Č hČwĘ hŇŁmĳŁlS
Ę tŇm
ăČ kŇĘ xĎ=lJĎ tŇ¡’Ą ’bĎŔS
Ę =tŇJČlĘmĲČ É’rĆêÄĄ wČ : Hl
ĲĎ dŇyG¡ĂhĂ 4
otŇrĘS
ĲĎ mĘ dŇmÄČ ‘ĞmĲČC žwydĎŇbĎŇ‘Ğ bŇăS
Č omC onÃxĎlĘS
Ě lk
ăČŇ ’ĞmĲČC : hŇĲnĎ BĎ rS
¿Ć ’Ğ 5
Hb
ËĎŇ hŇyĎh¿Ď=âlwĘ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ hŇ¡Ćl‘ĞyĲČ rS
¿Ć ’Ğ otŔlĎŁ‘ăwĘ wyqĎŔS
Ę mČC ÉMhĆyS
ĄB
ĲĚ lĘmČC
yêĂ‘Ęm
¡Č S
Ď rS
¿Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ hŇăyĎhĎ ÉtmĆ’Ĺ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉrmĆ’Ňê
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dŇ‘ąČ MyrĂębĎŇDĘlČ yêĂnĘm
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êĎpŇĘ ąsČ oh yYĂĳxĄ hČ yl
¡Ă =dŇGČhĚ=âlĲ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ynČŔy‘Ą hŇnĎy’ăĆrĘêĂwČ ÉytŇĂ ’ŇBĎÄ=rS
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yr¡ĄS
Ę ’Č ìŇyS
ĆŔ nĎ’Ğ yrăĄS
Ę ’Č : yêĂ‘ĘmĲĎS
Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘¡ĎCmè
Ę hČ=l’Ć bŇoTŔwĎ ÉhmĎkŇĘ xĎ
: ìŇtĲŇĆ mĎkŇĘ xĎ=tŇ’Ć My‘¡ĂmĘŁèĲhČ dŇymĂŔêĎ ÉìynĆÄpĎŇlĘ MydąĂŇmĘŁ‘ĲhĎ hŇQĆĳ’Ą ìŇydăŇĆbĎŇ‘Ğ
’i
ăĄ JĂ=l‘Č ì¡ŇêĘtŇĂ lĘ ìŔBĘ Zp
ăĄŇ xĎ ÉrS
Ć ’Ğ ëŇCrŔBĎ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ yhÄĂ yĘ
ëŇlĆmĆŔlĘ ìăŇmĘyW
ĲĂ yĘwČ MlĎŔ‘ŁlĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć hoąĎhyĘ tŇbČÄhĞ’ĲČBĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
rJ
ăČ JĂ ű MyrăĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ¿’Ď mĄ ëŇlĆUĆÁlČ NêÄĄ êĂwČ : hŇqĲĎdĎŇYĘC Tj
¡Ď S
Ę mĂ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ
’Ch¿hČ MW
Ć ŁBÄkČŇ ž’bĎŇ=âl hŇrĳĎqĎyĘ NbĆŇă’Ć wĘ dŇŁ’¡mĘ hŇ¿BĄ rĘhČ Mym
ËĂ W
Ď bŇĘ C bŇhĎęzĎ
ynăĂ’Ľ ÉMgČŇwĘ : hŇŁmĲŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ lČ ’b
¡ĎŇ S
Ę =tŇJČlĘmĲČ hŇ¿Ďt
n ŇĘ ĲnĎ =rS
Ć ’Ğ bŇŁrŔlĎ Édo‘
MyGËĂmĚlĘ’Č yY
ÌĄ‘Ğ rypÁĂ ’
Ł mĄ ’ybÄĂ hĄ rypĳŇĂ o’mĲĄ bŇ¡hĎ zĎ ’W
¿Ď nĎ=rS
Ć ’Ğ MrĎŔyxĂ
MyGÁĂ mĚlĘ’ČhĲĎ yYĄÄ‘Ğ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆhČţ W‘ČIăČwČ : hŇrĲĎqĎyĘ NbĆŇ¿’Ć wĘ dŇŁ’¡mĘ hŇ¿BĄ rĘhČ
âlă MyrĳĂè
Ď lČ Myl
¡Ă bĎŇnĘC tŇor¿eŁkŇĂ wĘ ëŇlĆUĆŔhČ tŇyb
ăŇĄ lĘC ÉhoĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ dŇ‘ąĎsĘmĂ
hŇŁmÁŁlS
Ę ëŇlĆUĆÄhČwĘ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č hŇ’ĎŔrĘnĂ âlăwĘ ÉMyGĂmĚlĘ’Č yYąĄ‘Ğ NkÂĄ =’b
ĲĎŇ
rS
ăĆ ’Ğ ÉdbČŇQĘmĂ hŇlĎ’ĎŔS
Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉHYĎpŇĘ xĆ=lJĎ=tŇ’Ć ’bĎęS
Ę =tŇJČlĘmĲČlĘ Nt
ăŇČ nĎ
: hĎydŇĲĆbĎŇ‘ĞwĲČ ’yh
¿Ă HY
¡Ď rĘ’ČlĘ ëŇlĆê
¿ĄwČ NpĆŇê
ËĄwČ hŇŁmĳŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ dŇy¡ČJĘ HlĎŔ=NtŇČ ĲnĎ
hŇăĎS
n Ď BĘ hŇŁm¡ŁlS
Ę lĂ ’B
¿Ď =rS
Ć ’Ğ bŇhĎŔEĎhČ lqăČS
Ę mĂ ÉyhĂyĘwĲČ
MyrĂŔêĎhČ yS
ăĄ nĘ’ČmĲĄ ÉdbČŇlĘ : bŇhĲĎzĎ rJ
¿Č JĂ SS
¡Ą wĎ Myè
¿Ă S
Ă tŇo’ËmĄ SS
¿Ą tŇĳxĎ ’Ć
ëŇlĆÌUĆ hČ W‘ČIČÄwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ tŇox¿pČŇC bŇrĆ‘¡ĆhĎ yk
¿ŇĄ lĘmČ=lkĎŇwĘ Myl
ĳĂ kŇĘ r
Ł hĎ rx
¡Č sĘmĂC
=l‘Č hŇ¡Ćl‘ĞyĲČ bŇhĎŔzĎ tŇo’ămĄ=SS
ĲĄ TCxĳS
Ď bŇăhĎ zĎ hŇ¡ĎY
e Ă MyĂt
¿ŇČ ’ŇmĎ hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę
ÉMynĂmĎ tŇS
Ć ŁląS
Ę TCxŔS
Ď bŇăhĎ zĎ ÉMyeĂgŇĂ mĲĎ tŇo’ąmĄ=SŁlĲS
Ę C : tŇxĲĎ’ĆhĲĎ hŇ¿Ď~
e Ă hČ
: NonĲbĎŇQĘhČ r‘Čy¿Č tŇyB
¡Ą ëŇlĆUĆŔhČ Mn
ăĄêĘIĂwČ tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ Ng
ăĄŇ UĎhČ=l‘Č hŇ¡Ćl‘ĞyĲČ bŇhĎŔzĎ
: zpĲĎŇCm bŇ¿hĎ zĎ Chj
¡Ą YČyĘwČ lodŇĳGĎ NS
¡Ą =’iĄJĂ ëŇlĆËUĆ hČ W‘ČIÌČwČ
hŇ¡Ćm
E Ă C hŇ¿Ćm
E Ă tŇd
ŁŇËyĎwĘ wyrĎŔxĞ’ĲČmĄ ÉhiĄJĂlČ lgŁąŇ ‘Ď S’ŇŁrÄwĘ hŇiĄęJĂlČ tŇolă‘ĞmĲČ SS
ÌĄ
MynÌĄS
Ę C : tŇodĲŇ IĎhČ lYĆ¿’Ą Myd¡ĂŇmĘŁ‘Ĳ tŇoyŔrĎ’Ğ MyĂnăČS
Ę C tŇbĆŇĳè
Ď hČ MoqămĘ=l’Ć
hŇ¿W
Ď ‘ĞnĲČ=âl hŇĳĆm
E Ă C hŇăĆm
E Ă tŇol¡‘ĞUĲČhĲČ SS
¿Ą =l‘Č MS
ËĎ Myd¿ĂŇmĘŁ‘Ĳ MyyĂęrĎ’Ğ rW
ăĎ ‘Ď
lk
Ł ę wĘ bŇhĎŔzĎ Éhm
Ł ŁlS
Ę ëŇlĆąUĆ hČ hŇqÄĄ S
Ę mČ ylĄÂJĘ lk
ŁŇ wĘţ : tŇokŇĲ lĎmĘmČ=lkĎŇlĘ Nk
¡ĄŇ
ym
¿Ą yBĂ bŇËS
Ď xĘnĆ âl¿ PŇsĆJĆę Ny’ăĄ rCgĳŇsĎ bŇăhĎ zĎ Non¡bĎŇQĘhČ r‘Čy¿Č=tŇyB
ĲĄ yl
ËĄ JĘ
MrĳĎyxĂ ynăĂ’Ľ M‘¡Ă MIĎŔBČ ÉëlĆUĆÄlČ SyS
ąĂ rĘtŇČ ynÄĂ ’Ľ žyJĂ : hŇmĎC’ĲmĘlĂ hŇŁm¡ŁlS
Ę
PŇsĆkĆŔwĎ bŇăhĎ zĎ Ét’ĄW
Ę nĲŁ SyS
Ăę rĘtŇČ ynăĂ’Ľ ű ’obăŇêĎ MynÁĂ S
Ď SŁlÄS
Ď lĘ žtxČ’Č
yk
ăŇĄ lĘmČ lJ
Ł¡ mĂ hŇŁmŔŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ É lDČgŇĘ IĂwČ : MyIĲĂJĂtŇĚ wĘ Myp
¡ŇĂ q
Ł wĘ MyB
¿Ă hČnĘS
Ć
Zr’h

sŘ9

566

’ Myklm

10. 24–11. 10

hŇŁmĳŁlS
Ę ynăĄjĘ=tŇ’Ć MyS
¡Ă qĘbČŇmĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=lkÄĎ wĘ : hŇmĲĎkŇĘ xĎlĘC rS
Ć Ł‘¡lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ
My’
ăĂ bŇĂ mĘ hŇUĎăhĄ wĘ : oBĲlĂBĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ otŔmĎkŇĘ xĎ=tŇ’Ć É‘Čm
ŁÄ S
Ę lĂ
Mys
¡Ă Cs MymĂŔW
Ď bŇĘ C qS
Ć ăĄwĘ
n ÉtomlĎW
Ę C bŇąhĎ zĎ ylĄÄkŇĘ C žPsĆkĆŇ yl
ăĄ JĘ otÃxĎnĘmĂ Sy’
ăĂ
bŇkĆŇrăĆ Èhm
Ł ŁlS
Ę PŇs
Ł ă ’ĹIĲĆwČ
: hŇĲnĎ S
Ď BĘ hŇ¡ĎS
n Ď =rbČŇDĘ MydĳĂŇrĎpŇĘ C
PŇlĆ¡’Ć rW
¿Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę C bŇkĆŇrĆŔ Éto’mĄ=‘B
ĲČ rĘ’ČwĘ PŇlĆą’Ć olę=yhĂyĘwĲČ ůMyS
Ă rĎpĲĎŇC
ëŇlĆÌUĆ hČ NêÄĄ IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ=M‘ĂwĘ bŇkĆŇrĆŔhĎ yrăĄ‘ĎBĘ ÉMxĄnĘIČwČ MyS
ĳĂ rĎjĲĎ
Mym
¿Ă qĘè
Ă JČ Nt
ËŇČ nĎ MyzęĂ rĎ’ĞhĲĎ tŇă’Ą wĘ MynĳĂbĎŇ’ĞJĲĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ PŇsĆËĆJhČ=tŇ’Ć
MyĂrĳĎYĘUĂmĂ hŇŁm¡ŁlS
Ę lĂ rS
¿Ć ’Ğ Mys
ËĂ CihČ ’Y
ÌĎ omC : bŇrĲ
Ł lĎ hŇ¡ĎlpĄŇè
Ę BČ=rS
Ć ’Ğ
’YĄÄêĄwČ hŇlĆ‘ĞêĲČwĲČţ : ryxĲĂmĘBĂ hŇ¡Ąq
w Ę mĂ Cx¿qĘyĂ ëŇlĆUĆŔhČ yrăĄxĞŁsĲ hŇwěĄqĘmĂC
NkĄŇwĘţ hŇĳ’Ď mĄC Myè
ăĂ mĂxĞB
ĲČ sCs¡wĘ PŇsĆJĆŔ tŇo’ămĄ SS
ăĄ BĘ ÉMyĂrČÄYĘUĂmĂ hŇąbĎŇ JĎrĘmĆ
: C’YĲĂŁy Md¿ĎŇyĎBĘ Mr¡Ď’Ğ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘC Myê
ËĂ xĂhĲČ yk
ÌŇĄ lĘmČ=lkĎŇlĘ
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hŇŁ‘ĳrĘjČ=tŇBČ=tŇ’ĆwĘ tŇoB¡rČ tŇoIËrĂkŇĘ nĎ MyS
ÌĂ nĎ bŇhÂČ ’Ď hŇm
Ł ę ŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČwĘ ’y
=rmČ’ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ MyĂęoGhČ=NmĂ : tŇIĲŁêĂxĂ tŇŁI¡nĂdĘŇYĄ tŇŁIŔmĂŁdăŇ’Ğ ÉtoInĂUĽ‘Č tŇoIąbŇĂ ’Ğom 2
ÉNkĄŇ’Ď MkĆŔbĎŇ C’b
Ł ăŇ yĎ=âlĲ ÉMhĄwĘ MhĆębĎŇ C’b
Ł ăŇ tŇĎ =âlĲ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ynĄÄBĘ=l’Ć žhoĎhyĘ
: hŇb
ĲĎŇ hĞ’ĲČlĘ hŇŁm¡ŁlS
Ę qb
¿ČŇ DĎ Mh
ËĆ BĎ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ MkĆŔbŇĘ bČŇlĘ=tŇ’Ć CFăyČ
CF¿IČwČ tŇo’ĳmĄ SŁlăS
Ę MyS
¡Ă gŇĘ lČpĲŇĂ C tŇo’ŔmĄ ‘b
ăČŇ S
Ę ÉtorW
Ď MyS
Ăę nĎ olă=yhĂyĘwĲČ 3
obŔbĎŇlĘ=tŇ’Ć CFăhĂ ÉwyS
Ď nĎ hŇŁmŔŁlS
Ę tŇăČq
n Ę zĂ Ét‘ĄlĘ yhęĂ yĘwČ : oBĲlĂ=tŇ’Ć wyS
¡Ď nĎ 4
wyhĎŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=M‘Ă ÉMlĄS
Ď obąŇbĎŇlĘ hŇyĎÄhĎ=âlĲwĘ MyrĳĂxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ
MynĳĂd
ŁŇ YĲĂ yh
¡ĄŁl’Ĺ tŇrĆê
ŁŔ S
Ę ‘Č yrăĄxĞ’ĲČ hŇŁmŔŁlS
Ę ëŇlĆăĄwČ
I : wybĲŇĂ ’Ď dŇyw¿ĂDĎ bŇ¡bČŇ lĘJĂ 5
âl¿wĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę W‘ČIÌČwČ : MynĲĂU
Ł ‘Č Zu¡ĚS
Ă MJ
Ł Ŕ lĘmĂ yrăĄxĞ’ĲČwĘ 6
hŇŁmÁŁlS
Ę hŇnĆÄbŇĘ yĂ žz’Ď
: wybĲŇĂ ’Ď dŇ¿wĂdĎŇJĘ ho¡ĎhyĘ yr¿ĄxĞ’ĲČ ’Q
ËĄ mĂ 7
ëŇlĆŁmělĘC MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ ynăĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ rhĎěBĎ bŇ’ĎŔom ZuăĚS
Ă ÉSomkŇĘ lĂ hŇmĎęBĎ
tŇor¿yTĂqĘmČ tŇoIĳrĂkŇĘ eĎhČ wyS
¡Ď nĎ=lkĎŇlĘ hŇW
ĎŔ ‘Ď Nk
ăĄŇ wĘ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ Zu¡ĚS
Ă 8
obębĎŇlĘ hŇăTĎ nĎ=yJĲĂ hŇm
Ł ĳ ŁlS
Ę BĂ ho¡ĎhyĘ PŇ¿Č’
e Č tŇĘ IĂwČ : NhĲĆyhĄŁlĲ’ŇlĄ tŇox¡BĘzČmĘCĲ 9
ÉwylĎ’Ą hŇąĎY
C Ă wĘ : MyĂmĲĎ‘ĞjĲČ wyl
¡Ď ’Ą hŇ¿’Ď rĘeĂhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ M‘ąĂmĄ 10
rmČŔS
Ď âlăwĘ MyrĳĂxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇkĆŇlĆŔ=yêĂlĘbÄĂ lĘ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=l‘Č
t’
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N‘ČyČť hŇŁmęŁlS
Ę lĂ hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: hoĲĎhyĘ hŇ¡CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą
ytŇĂ yC¡ĂYĂ rS
¿Ć ’Ğ ytŔČ u
Ł xĚwĘ ytăĂŇyrĂBĘ ÉêĎrĘmČS
Ď âląwĘ ëŇUĎŔ‘Ă tŇ’ŇŁEă=hŇtŇĎ yĘhĲĎ rS
ăĆ ’Ğ
: ìŇDĲĆbŇĘ ‘ČlĘ hĎyê¡ĂtŇČ nĘC ìŇylĆŔ‘ĎmĲĄ ÉhkĎŇlĎmĘUČhČ=tŇ’Ć ‘rąČqĘ’Ć ‘Čr
Ł Ä qĎ ìŇyl
ĳĆ ‘Ď
: hŇeĎ‘ĲĆrĎqĘ’Ć ì¡ŇnĘBĂ dŇI¿ČmĂ ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď dŇăwĂDĎ N‘Čm
¡Č lĘ hŇeĎW
ĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ âlă ÉìymĆÄyĎBĘ=ëŇ’Č
ÉN‘ČmÄČ lĘ ìŇnb
ĳĆŇĘ lĂ Nê
ăĄ’Ć dŇ¡xĎ ’Ć TbĆŇ¿S
Ą ‘rĎŔqĘ’Ć âlă ÉhkĎŇlĎmĘUČhČ=lJĎ=tŇ’Ć qrąČ
MqĆIĎÄwČ
: yêĂrĘxĲĎBĎ rS
¿Ć ’Ğ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ N‘Čm
¿Č lĘC yDĂŔbŇĘ ‘Č dŇăwĂDĎ
: ModĲŇ ’ĹB
ĲĆ ’Ch¡ ëŇlĆËUĆ hČ ‘rČEÌĆmĂ ym
ĳĂ ŁdŇ’ĞhĲĎ dŇdăČŇhĞ tŇ¡’Ą hŇŁmŔŁlS
Ę lĂ ÉNTĎW
Ď hoąĎhyĘ
rB
¡Ą qČlĘ ’bĎŔ~ĎhČ rW
ăČ Éb’Ďoy tŇolę‘ĞB
ĲČ ModŔ’Ĺ=tŇ’Ć ÉdwĂDĎ tŇoyąhĘBĲĂ yhęĂ yĘwČ
MS
¿Ď =bŇS
Č yĲĎ MyS
ËĂ dĎŇxĽ tŇS
Ć ÌĄS yJ
ăĂ : ModĲŇ ’ĹB
ĲĆ rk
¡ĎŇ zĎ=lJĎ ëŇ¿IČwČ Myl
ĳĂ lĎxĞhĲČ=tŇ’Ć
dŇdČÃ’Ğ xrăČbŇĘ IĂwČ : ModĲŇ ’ĹB
ĲĆ rk
¡ĎŇ zĎ=lJĎ tŇyr¿ĂkŇĘ hĂ=dŇ‘Č l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ bŇ¡’Ď oy
dŇd¡ČŇhĞwĲČ MyĂrĳĎYĘmĂ ’obăŇlĎ oê¡’Ă wyb
ËŇĂ ’Ď yd¿ŇĄbŇĘ ‘ČmĲĄ MyIĂÁmĂdĲŁŇ ’Ğ MyS
ĂÄ nĎ’ĞwĲČ ž’Ch
MUÁĎ ‘Ă MyS
ĂÄ nĎ’Ğ žCxqĘIĂwČ NrĳĎ’ŇjĎ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ NyĎŔdĘŇUĂmĂ ÉCmqĚÄIĎwČ : NTĲĎqĎ r‘Čn¿Č
tŇyĂbČę olă=NêĆIĂwČ MyĂrČŔYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇŁ‘ărĘjČ=l’Ć ÉMyĂrČÄYĘmĂ C’b
Ł ąŇ IĎwČ NrĎę’ŇjĎmĂ
hŇ‘Ł ¡ rĘpČŇ yn¿Ąy‘ĄBĘ Nx
ËĄ dŇd¿ČŇhĞ É’YĎmĘIĂwČ : olĲ NtŇČ ¿nĎ ZrĆ’¡ĆwĘ olŔ rmČă’Ď ÉMxĆlĆÄwĘ
: hŇrĲĎybŇĂ GĘhČ syn¿ĄjĘxĘêČ tŇox¡’Ğ oêŔS
Ę ’Ă tŇoxă’Ğ=tŇ’Ć Éhè
Ď ’Ă olą=NêĆIĲĂwČ dŇŁ’ĳmĘ
snĄŔjĘxĘtŇČ Chl
ăĄ mĘgŇĘ êĂwČ onŔBĘ tŇăbČŇ ĚnGĘ tŇ’Ąť synĄęjĘxĘêČ tŇoxă’Ğ olÁ dŇlĆêÄĄ wČ
: hŇŁ‘ĲrĘpČŇ yn¿ĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ tŇyB
ăĄ ÉtbČŇĚngŇĘ yh
ąĂ yĘwČ hŇŁ‘ĳrĘjČ tŇyB
ăĄ ëŇotŇ¡ BĘ
bŇă’Ď oy tŇ¡mĄ =ykŇĂ wĘ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉdwĂDĎ bŇąkČŇ S
Ď =yJĲĂ MyĂrČęYĘmĂBĘ ‘m
ăČ S
Ď dŇdČÂhĞwĲČ
: yYĲĂrĘ’Č=l’Ć ëŇ¿Ąl’ĄwĘ ynĂ¡xĄ QĘS
Č hŇŁ‘ŔrĘjČ=l’Ć ÉddČŇhĞ rmĆ’ŇŁIąwČ ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ=rW
ĲČ
tŇkĆŇăĆllĎ Su¡ĄbČŇmĘ ì¿ŇeĘhĂwĘ yUĂŔ‘Ă ÉrsĄxĎ hŇê
ąĎ ’Č=hŇmĎ yJĂţ hŇŁ‘ęrĘpČŇ olă rmĆ’ŇŁIÌwČ
Éol Myh
¿Ă Łl’Ĺ MqĆIĎÄwČ : ynĂxĲĄQĘS
Č êĘ xČ¡ĄQS
Č yJ
¿Ă âlŔ ű rmĆ’ŇIăŁwČ ìŇĳĆYrĘ’Č=l’Ć
hŇ¡bĎŇ oY=ëŇlĆmĲĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇdČŇhĞ tŇË’Ą mĄ xrČęBĎ rS
ăĆ ’Ğ ‘dĳŇĎyĎlĘ’Ć=NBĆ Noz¡rĘ=tŇ’Ć NTĎŔW
Ď
Mt
ĳŇĎ ’
Ł dŇ¡wĂDĎ gŇr¿
Ł hĞB
ĲČ dŇCdŔGĘ=rW
Č yh
ăĂ yĘwČ MyS
ĂŔ nĎ’Ğ ÉwylĎ‘Ď ZB
Ł ą qĘIĂwČ : wynĲĎŁdŇ’Ğ
É l’ĄrĎW
Ę yĂlĘ NT
ąĎ W
Ď yhÄĂ yĘwČ : qW
Ć UĲĎdČŇBĘ CkŇ¡ lĘmĘIĂwĲČ HbĎŔ CbŇS
Ę ăĄwČ
I ÉqW
Ć UĆÄdČŇ CkąŇlĘIĲĄwČ
ëŇŁl¡mĘIĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉZqĎIĎwČ dŇdĳŇĎhĞ rS
ăĆ ’Ğ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ=tŇ’ĆwĘ hŇŁmŔŁlS
Ę ym
ăĄ yĘ=lJĎ
hŇdĎęrĄ~ĘhČ=NmĂ ytÁĂ rĎpŇĘ ’Ć TbĎÄnĘ=NBĆ žM‘ĎbŇĘ rĎyĲĎwĘ
: MrĲĎ’Ğ=l‘Č
: ëŇlĆUĲĆBČ dŇy¡Ď MrĆI¿ĎwČ hŇm
Ł ĳ ŁlS
Ę lĂ dŇbĆŇ‘¡Ć hŇnĎŔmĎlĘ’Č hŇăè
Ď ’Ă Éh‘ĎCrYĘ ÉoU’Ă MS
ąĄ wĘ
hzw
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’oQŔUĂhČ=tŇ’Ć hŇăĎB
n Ď Éhm
Ł ŁlS
Ę ëŇlĆĳUĆ BČ dŇy¡Ď Myr¿ĂhĄ=rS
Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ hŇăĆwĘ
z
lyĂx
ĳĎ roBăGĂ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ Sy’
¿Ă hĎwĘ : wybĲŇĂ ’Ď dŇ¿wĂDĎ ry‘¡Ă ZrĆjĆě=tŇ’Ć rgČěsĎ
otŔ’
Ł dŇqăĄpŇĘ IČwČ ’ChŔ ÉhkĎŇ’ŇlĎmĘ hŇąW
Ą ‘Ł=yJĲĂ r‘ČeČęhČ=tŇ’Ć hŇm
Ł Á ŁlS
Ę ’rĘIČÄwČ
M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎwĘ ’yhĂŔhČ tŇ‘ăĄBĎ ÉyhĂyĘwĲČ
: PŇsĲĄoy tŇyB
¿Ą lbĆŇ¡sĄ =lkĎŇlĘ
’ChąwĘ ëŇrĆDęĆBČ ’ybÁĂ eĎhČ ynÄĂ Łlyè
Ă hČ žhIĎxĂ’Ğ otÃ’
Ł ’Y
ăĎ mĘIĂwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲymĂ ’Y
ăĎ yĎ
hŇIĎŔxĂ’Ğ Wj
Łă tŇĘ IĂwČ : hŇdŇĲĆv
Ď BČ MD¡ĎbČŇlĘ Mh
¿Ć ynĄS
Ę C hŇS
ĎŔ dĎŇxĞ hŇm
ăĎ lĘW
Č BĘ ÉhiĆJČtŇĘ mĂ
: My‘ĲĂrĎqĘ rW
¡Ď ‘Ď Myn¿ĄS
Ę hĎ‘ĆŔrĎqĘIĂÄwČ wyl
ĳĎ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ hŇ¡S
Ď dĎŇxĞhĲČ hŇm
¿Ď lĘv
Č BČ
žhk
ŁŇ yJ
ăĂ
My‘ĳĂrĎqĘ hŇrăĎW
Ď ‘Ğ ì¡ŇlĘ=xqČ M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎlĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
hŇŁmŔŁlS
Ę dŇIăČmĂ ÉhkĎŇlĎmĘUČhČ=tŇ’Ć ‘ČrąĄq
Ł ynÄĂ nĘhĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ’Ď
oQĳ=hŇyĆhĘyĲĂ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ TbĆŇ¿è
Ą hČwĘ : MyTĲĂbĎŇè
Ę hČ hŇr¿ĎW
Ď ‘Ğ tŇ¡’Ą ìŔlĘ yêăĂtŇČ ĲnĎ wĘ
HbĎŔ yêĂrĘxăČBĎ rS
ăĆ ’Ğ Éry‘ĂhĎ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉN‘ČmÄČ lĘC dŇwĂędĎŇ yDăĂbŇĘ ‘Č ű N‘Čm
ăČ lĘ
ÈtrĆê
Ł S
Ę ‘ČlĘ ÈCwxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ ynĂCbęzĎ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ ű N‘ČyăČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă lJ
Ł¡ mĂ
NoUĳ‘Č=ynĲĄbŇĘ yh
ăĄŁl’Ĺ MJ
Ł¡ lĘmĂlĘC bŇ’ĎŔom yh
ăĄŁl’Ĺ ÉSomkŇĘ lĂ ůNynĂŁdŇYĲĂ yh
ăĄŁl’Ĺ
dŇ¿wĂdĎŇJĘ yT
¡Č jĎS
Ę mĂC yt
¿ŇČ u
Ł xĚwĘ ynËČy‘ĄBĘ rS
ÌĎ IĎhČ tŇoWÄ‘Ğl
ĲČ ykČęrĎdĘŇbŇĂ CkŇă lĘhĲĎ=âlwĘ
lJ
Ł ť CetęĆ S
Ă ’Ğ ’yW
ăĂ nĎ ű yJ
ăĂ odŇĳIĎmĂ hŇ¡kĎŇ lĎmĘUČhČ=lJĎ=tŇ’Ć xu¿Č’Ć=âlĲwĘ : wybĲŇĂ ’Ď
yt
¿ŇČ wŁYĘmĂ rm
¡Č S
Ď rS
¿Ć ’Ğ otŔ’
Ł yêĂrĘxăČBĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉyDĂbŇĘ ‘Č dŇąwĂDĎ N‘ČmÄČ lĘ wyIĎŔxČ ym
ăĄ yĘ
tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ tŇ¡’Ą ìŔQĘ hĎyêăĂtŇČ nĘC onĳBĘ dŇIăČmĂ hŇ¡kĎŇ ClUĘhČ yê¿ĂxĘqČĲlĎ wĘ : ytĲŇĎ u
Ł xĚwĘ
yDĂbŇĘ ‘Čţ=dŇywĂdŇĲĎlĘ rynăĂ=tŇoyĲhĹ N‘Čm
ăČ lĘ dŇĳxĎ ’Ć=TbĆŇS
ĲĄ Nê
ăĄ’Ć on¡bŇĘ lĂwĘ : MyTĲĂbĎŇè
Ę hČ
ym
¡Ă S
Ę MCW
¿ lĎ ylĂŔ yêĂrĘxăČBĎ rS
ăĆ ’Ğ Éry‘ĂhĎ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉynČpĎŇlĘ ű Mym
ąĂ IĎhČ=lJĲĎ
ëŇlĆ¡UĆ tŇĎ yy¿ĂhĎwĘ ìŇĳĆSpŇĘ nČ hŇ¡Ć’
C Č êĘ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ BĘ êŔĎ kŇĘ lČm
ăĎ C xuČŔ’Ć ìăŇtŇĘ ’
Ł wĘ : MS
ĲĎ
ê
ăĎ kŇĘ lČhĲĎwĘ ůìCĆYČ’Ğ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć È‘mČS
Ę êĂ=M’Ă hŇyĎęhĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č
rS
¿Ć ’ĞJĲČ ytŔČ wŁYĘmĂC ÉytŇČ ouxĚ romąS
Ę lĂ ÉynČy‘ĄBĘ rS
ąĎ IĎhČ tŇĎ yW
ĂÄ ‘ĎwĘ ykČęrĎdĘŇbŇĂ
rS
ăĆ ’ĞJĲČ ÉNmĎ’ĹĲnĆ =tŇyĂb
ĲČŇ ìąŇlĘ ytŇĂ ynÄĂ bĎŇC ëŇUĎę‘Ă ytŇĂ yyăĂhĎwĘ yDĳĂbŇĘ ‘Č dŇăwĂDĎ hŇ¡W
Ď ‘Ď
dŇ¡wĂDĎ ‘rČz¿Ć=tŇ’Ć hnË‘ř’w : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ì¡ŇlĘ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ dŇwĂŔdĎŇlĘ ytŇĂ ynăĂBĎ
hŇŁm¡ŁlS
Ę Su¿ĄbČŇyĘwČ
: MymĲĂIĎhČ=lkŇĎ âl¿ ëŇ¡’Č tŇ’ŇŁzĳ N‘Čm
ăČ lĘ
qS
ăČ yS
Ă =l’Ć ÉMyĂrČÄYĘmĂ xrąČbŇĘ IĂwČ M‘ęĎ bŇĘ rĎyĲĎ MqĎăIĎwČ M‘ĳĎbŇĘ rĎyĲĎ=tŇ’Ć tŇym
ăĂ hĎlĘ
hŇŁmËŁlS
Ę yrÌĄbŇĘ DĂ rtŇĆ yÄĆwĘ : hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę tŇom¿=dŇ‘Č MyĂr¡ČYĘmĂbŇĘ yh
¿Ă yĘwČ MyĂrČŔYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ
rV’=lkw
.yrq heĆ‘ČwČ ,bytk heĆ‘Č’
Ğ wČ v.39
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yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇ¡sĄ =l‘Č MybĂŔtŇĚ JĘ Mh
ăĄ =’olĲhĞ otŇĳ mĎkŇĘ xĎwĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ
42 l’
ĄŔ rĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č ÉMĂlČÄS
Ď CrĲybŇĂ hŇm
Ł ą ŁlS
Ę ëŇlČÄmĎ žrS
Ć ’Ğ MymęĂ IĎhČwĘ : hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę
43 d
Ň ăwĂDĎ ry‘¡ĂBĘ rbĄŔuĎIĂÄwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă Éhm
Ł ŁlS
Ę bŇąJČ S
Ę IĂwČ : hŇĲnĎ S
Ď My‘¡ĂBĎrĘ’Č
by M‘¡ĎbŇĘ xČrĘ ëŇl
Ć ¿ĄwČ
I
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ M‘¿ĎbŇĘ xČrĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď
2 ű‘
Čm
Łă S
Ę JĂ yhÂĂ yĘwČ : otŇĲ ’
Ł ëŇyl
¿Ă mĘhČlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇ ’B
¿Ď Mk
ËĆŇ S
Ę yJ
¿Ă Mk
ĳĆŇ S
Ę
ëŇlĆăUĆ hČ yn¡ĄjĘmĂ xrČŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ MyĂrČŔYĘmĂbŇĘ CedăŇĆo‘ É’ChwĘ TbĎęnĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ
3 w’
ř b¿yw olŔ=C’rĘqĘIĂwĲČ ÉCxlĘS
Ę IĂwĲČ : MyĂrĲĎYĘmĂBĘ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I hŇŁmĳŁlS
Ę
4 ì
Ň yb
¡ŇĂ ’Ď : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ M‘¡ĎbŇĘ xČrĘ=l’Ć CrŔBĘdČŇyĘwĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ lh
ăČ qĘ=lkĎŇwĘ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ
hŇS
Ďę uĎhČ ìŇybÁĂ ’Ď tŇdČÄŁbŇ‘ĞmĲĄ ž lqĄhĎ hŇê
ăĎ ‘Č hŇêÃĎ ’ČwĘ CnQ
ĳĄ ‘Ě=tŇ’Ć hŇăS
Ď qĘhĂ
5 d
Ň ‘Ł Ë CkŇ¿ lĘ MhĆęylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : OĎdŇĲĆbŇĘ ‘ČnĲČwĘ Cnyl
¡Ą ‘Ď Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ dŇËbĄŇ JĎhČ oQÌ‘ĚmĄC
6 M‘
ęĎ bŇĘ xČrĘ ëŇlĆăUĆ hČ Z‘ÂCĎIĂwČ
Č
: M‘ĲĎhĎ CkŇ¡ lĘIĲĄwČ yl
ĳĎ ’Ą CbŇCS
ă wĘ Mym
¡Ă yĎ hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę
yx
¡Č otŇ¿ yŁhĘBĲĂ wybĂŔ’Ď hŇm
Ł ă ŁlS
Ę ÉynĄjĘ=tŇ’Ć MydĂęmĘ‘Ł Ĳ CyăhĎ=rS
Ć ’Ğ ÉMynĂqĄEĘhČ=tŇ’Ć
7 Érb
ř dyw : rb
ĲĎŇ DĎ hŇ¡Ćh
E Č =M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć bŇyS
¿Ă hĎlĘ MyYĂŔ‘ĎonĲ Mê
ăĆ’Č ëŇy’Ąť rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
MtěĎ ynĂ‘ĞwĲČ MêŔĎ dĘŇbČŇ‘ĞwĲČ ÉhEĆhČ M‘ąĎlĎ dŇbĆŇ‘ÁĆ =hŇyĆhĘêĲĂ MoIhČţ=M’Ă rm
Ł ę ’ŇlĄ wylĎÁ’Ą
: MymĲĂIĎhČ=lJĎ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğ ìËŇlĘ Cy¿hĎwĘ Myb
ĳŇĂ oT MyrăĂbĎŇDĘ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ ê
¿Ď rĘBČdĂŇwĘ
8 rS
ăĆ ’Ğ ÉMydĂŇlĎyĘhČ=tŇ’Ć Z‘ęČ CĎIĂwČ ChY
ĳĚ‘ĎyĘ rS
ăĆ ’Ğ Myn¡ĂqĄEĘhČ tŇ¿YČ ‘Ğ=tŇ’Ć bŇŁzË‘ĞIĲČwĲČ
9 Mê
ăĆ ’Č hŇmĎť MhĆęylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : wynĲĎpĎŇlĘ Myd¡ĂŇmĘŁ‘ĲhĎ rS
¿Ć ’Ğ oêŔ’Ă ClădĘŇGĲĎ
É lqĄhĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉylČ’Ą CrąBĘDĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇĳĆh
E Č M‘ăĎhĎ=tŇ’Ć rb
¡ĎŇ DĎ bŇyS
¿Ă nĎwĘ MyYĂŔ‘ĎonĲ
10 rS
ĆÄ ’Ğ ÉMydĂŇlĎyĘhČ wylĎę’Ą CrăBĘdČŇyĘwČ : Cnyl
ĲĄ ‘Ď ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ l‘Ł Ŕ hĎ=NmĂ
ìŇylĆÁ’Ą CrÄBĘDĂ žrS
Ć ’Ğ hŇEĆÃhČ M‘ăĎlĎ rm
ăČ ’ŇŁtŇ=hŇŁJĲ ůrm
Ł ’ŇlĄ Èoê’Ă ClădĘŇGĲĎ
rB
ăĄ dČŇêĘ hŇJ
Ł ť Cnyl
ĳĄ ‘ĎmĲĄ lqăĄhĎ hŇê
¡Ď ’ČwĘ CnQĄŔ‘Ě=tŇ’Ć dŇyB
ăĂ kŇĘ hĂ ÉìybÄĂ ’Ď rm
Ł ę ’ŇlĄ
11 ÉMk
ĆŇ ylĄ‘Ğ sym
ąĂ ‘ĘhĆ ÉybŇĂ ’Ď hŇêęĎ ‘ČwĘ : ybĲŇĂ ’Ď yn¿ĄtŇĘ UĎmĂ hŇ¡bĎŇ ‘Ď ye¿ĂTĎqĲĎ MhĆŔylĄ’Ğ
yněĂ ’ĞwĲČ MyTĂŔoèBČ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć riąČyĂ ybĂę’Ď Mk
ĳĆŇ QĘ‘Ě=l‘ĲČ PŇys
ăĂ o’ yn¡Ă’ĞwĲČ dŇbĄŔJĎ l‘Ł ă
12 M‘
¡ĎbŇĘ xČrĘ=l’Ć M‘ËĎhĎ=lkĎŇwĘ M‘ÌĎbŇĘ rĎyĲĎ obÄIĎřwČ : MyBĲĂrČqĘ‘ČB
ĲĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ri
¿Ą yČ’Ğ
MoI¿BČ yl
¡Č ’Ą CbŇCS
¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉëlĆUĆÄhČ rB
ąĆDĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ yS
ĳĂ ylĂè
Ę hČ MoIăBČ
yVylVh

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’b
Ł IĎwČ ’"sb ,yrq ’b
Ł IĎwČ ,bytk C’b
Ł IĎwČ v.3 .by
’obIĎwČ ’"sb ,yrq ’obIĎwČ v.12 .’"ydw b"d Nkw yrqw bytk CrBĘdČyĘwČ ’"sb ,yrq CrBĘdČyĘwČ ,bytk rB
Ą dČyĘwČ v.7
.’"ydw T"d ,z"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk
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Myn¡ĂqĄEĘhČ tŇ¿YČ ‘Ğ=tŇ’Ć bŇŁzË‘ĞIĲČwĲČ hŇĳS
Ď qĎ M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć ëŇlĆËUĆ hČ N‘ČIÌČwČ : yS
ĲĂ ylĂè
Ę hČ
dŇyB
ăĂ kŇĘ hĂ ÉybŇĂ ’Ď rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMydĂŇlĎyĘhČ tŇąYČ ‘ĞJĲČ MhĆęylĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇyĘwČ : ChYĲĚ‘ĎyĘ rS
¿Ć ’Ğ
yněĂ ’ĞwĲČ MyTĂŔoèBČ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć riąČyĂ ybĂę’Ď Mk
ĳĆŇ QĘ‘Ě=l‘ĲČ PŇys
ăĂ ’
Ł yn¡Ă’ĞwĲČ MkĆŔQĘ‘Ě=tŇ’ĲĆ
hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎ=yJĲĂ M‘ĳĎhĎ=l’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ ‘m
¿Č S
Ď =âlĲwĘ : MyBĲĂrČqĘ‘ČB
ĲĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ri
¿Ą yČ’Ğ
ÉhoĎhyĘ rB
ąĆDĂ rS
ĆÄ ’Ğ orębĎŇDĘ=tŇ’Ć MyqăĂhĎ N‘ČmČÁlĘ hoĎŔhyĘ M‘ăĂmĄ ÉhBĎsĂ
yJĂţ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lJĎ ’rĘIăČwČ : Tb
ĲĎŇ nĘ=NBĆ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ=l’Ć ynĂŔŁlè
ĲĂř hČ hŇăIĎxĂ’Ğ ÉdyČBĘ
rm
Ł Ã ’ŇlĄ ű rb
ăĎŇ DĎ ëŇlĆăUĆ hČ=tŇ’Ć M‘ăĎhĎ CbŇS
ăĂ IĎwČ ůMhĆylĄ’Ğ ÈëlĆUĆhČ ‘m
ăČ S
Ď =âlĲ
hŇêěĎ ‘Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉìylĆÄhĎřŁ’ĲlĘ yS
Čę yĂ=NbĆŇBĘ hŇăĎlxĞĲnČ =âlwĘ dŇwĂÁdĎŇBĘ qlĆxĄÄ žCnQĎ=hŇmČ
Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ C : wyl
ĲĎ hĎŁ’ĲlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ëŇlĆ¿ĄwČ
I dŇwĳDĂ Ď ì¡ŇtŇĘ yb
ĲĄŇ hŇ¿’Ą rĘ
xlČÂS
Ę IĂwČ
: M‘ĲĎbŇĘ xČrĘ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ ëŇŁl¿mĘIĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ
l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇ CmÄGĘrĘIĂwČ sUČŔhČ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ÉMrĎd
ŁŇ ’Ğ=tŇ’Ć M‘ęĎ bŇĘ xČrĘ ëŇlĆăUĆ hČ
sCn¡lĎ hŇbĎŔJĎrĘUĆBČ tŇolă‘Ğl
ĲČ ÉZUĄ’ČtŇĘ hĂ M‘ęĎ bŇĘ xČrĘ ëŇlĆăUĆ hČwĘ tŇŁmĳIĎwČ NbĆŇ¡’Ć oBË
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č dŇwĂŔDĎ tŇyb
ăŇĄ BĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ C‘ąS
Ę pŇĘ IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ
C’ąrĘqĘIĂwĲČ CxęlĘS
Ę IĂwČ M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎ bŇăS
Ď =yJĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ ‘Čm
Łą S
Ę JĂ yhÂĂ yĘwČ
yrăĄxĞ’ĲČ ÉhyĎhĎ âlą l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č otŇ¡ ’
Ł CkŇyl
¿Ă mĘIČwČ hŇdĎŔ‘Ąh
ăĎ =l’Ć ÉotŇ’
Ł
ůMĂlČS
Ď CrĲyĘ ÈM‘ĎbŇĘ xČrĘ w’řbăyw : oDĲbČŇlĘ hŇd¡ĎŇChyĘ=TbĆŇS
ĲĄ yt¿ĂŇlĎCzĲ dŇwĂŔDĎ=tŇyb
ĲĄŇ
Myn¿Ăm
Ł S
Ę C hŇ’ĎÄmĄ NmęĂ yĎnĘBĂ TbĆŇăS
Ą =tŇ’ĆwĘ hŇdĎÁChyĘ tŇyBĄÄ=lJĎ=tŇ’Ć ž lhĄqĘIČwČ
ÉbyS
Ă hĎlĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =M‘Ă ÉMxĄQĎhĂlĘ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ hŇăW
Ą ‘Ł rCx¡BĎ PŇlĆË’Ć
rb
ăČŇ DĘ ÉyhĂyĘwĲČ
: hŇŁmĲŁlS
Ę =NBĆ M‘¡ĎbŇĘ xČrĘlĂ hŇkĎŔClUĘhČ=tŇ’Ć
M‘ąĎbŇĘ xČrĘ=l’Ć rm
Ł ę ’Ĺ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă hŇ¿yĎ‘ĘmČS
Ę =l’Ć MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ
M‘¡ĎhĎ rtŇĆ ¿yĆwĘ Nym
ĳĂ yĎnĘbŇĂ C hŇd¡ĎŇChyĘ tŇyB
¿Ą =lJĎ=l’ĆwĘ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ Éhm
Ł ŁlS
Ę =NBĆ
Mk
ăĆŇ yxĄ’Ğ=M‘Ă NCmÁxĞQĎÄtŇĂ =âlĲwĘ žCl‘ĞtĲŇČ =âl hoĎÃhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁJă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ hŇ¡yĎhĘnĲĂ yê
ËĂ ’ĂmĲĄ yJÌĂ otŔybĄŇlĘ Sy’
ăĂ CbŇCSť l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ
: hoĲĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ tŇkĆŇ¡ĆllĎ CbŇ¿S
Ě IĎwČ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ DĘ=tŇ’Ć ÉC‘mĘS
Ę IĂwĲČ
Mè
ĎŔ mĂ ’Y
ăĄ IĄwČ HB
ĳĎ bŇS
Ć ăĄwČ
I MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć rh
¿Č BĘ Mk
ËĆŇ S
Ę =tŇ’Ć M‘ÌĎbŇĘ rĎyĲĎ NbĆŇIĂÄwČ
hŇ¡kĎŇ lĎmĘUČhČ bŇCS
¿ êĎ hŇê
ËĎ ‘Č oBĳlĂBĘ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : l’ĲĄCnjĘ=tŇ’Ć NbĆŇ¡IĂwČ
tybl
+k +b l’wmV Nyy‘: bwtkh hnykV ’l’ ìyhĆŁl’lĄ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.16
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’b
Ł IĎwČ ’"sb ,yrq ’b
Ł IĎwČ ,bytk C’b
Ł IĎwČ v.21

.’lm ynĂŁlyè
Ă hČ ’"s v.15
.w"T +y +b Mymyh yrbd ,+’
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ÉhoĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ Myx
ąĂ bĎŇzĘ tŇoWÄ‘Ğl
ĲČ hŇEĆęhČ M‘ăĎhĎ ű hŇăĆl‘ĞyĲČ=M’ĲĂ : dŇwĲĂDĎ tŇyb
¿ŇĄ lĘ
ëŇlĆămĆ M‘¡ĎbŇĘ xČrĘ=l’Ć MhĆŔynĄdă
ŁŇ ’Ğ=l’Ć ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ bŇăĄl bŇS
Ď wĘţ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ
28 ë
Ň lĆUĆŔhČ Z‘ăČCĎIĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ M‘¿ĎbŇĘ xČrĘ=l’Ć CbŇ¡S
Ď wĘ ynĂgĚěrĎhĞwĲČ hŇdĳŇĎChyĘ
MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ tŇolă‘ĞmĲĄ ÉMkĆŇlĎ=bŇrČ MhĆęlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ bŇĳhĎ zĎ yl
ăĄ gŇĘ ‘Ć yn¡ĄS
Ę W‘ČIČěwČ
29 MW
Ć ¿IĎwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ìŇCl¡‘ĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hŇąĄh
eĂ
30 h
Ň ¡Ćh
E Č rb
¿ĎŇ DĎhČ yh
ËĂ yĘwČ : NdŇĲĎBĘ Nt
¿ŇČ nĎ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ=tŇ’ĆwĘ l’
ĳĄ =tŇyb
ĲĄŇ BĘ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ=tŇ’Ć
31 t
Ň omĳBĎ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć W‘ČI¡ČwČ : NDĲĎ=dŇ‘Č dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ M‘ËĎhĎ CkŇ¿ lĘIĲĄwČ tŇ’ŇĳFĎ xČlĘ
32 W‘
ČIăČwČ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘmĂ Cy¡hĎ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ M‘ĎŔhĎ tŇoYăqĘmĂ ÉMynĂhĞŁJĲ W‘ČIąČwČ
ű gŇx
ăĎ JĆ SdŇĆx
Ł Á lČ ű MoyÄ žrW
Ď ‘Ď=hŇè
ĲĎ mĂxĞB
ĲČ ynăĂymĂè
Ę hČ SdŇĆŁxăBČ gŇxĎÃ ű M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ
xČ¡BĄ zČlĘ l’ĄŔ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ ÉhW
Ď ‘Ď NJ
ąĄ xČBĄŔzĘUĂhČ=l‘Č É l‘ČIČÄwČ hŇdĎęChyBĲĂ rS
ăĆ ’Ğ
rS
¿Ć ’Ğ tŇom¡BĎhČ yn¿ĄhĞJ
Ł Ĳ =tŇ’Ć l’ĄŔ tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉdymĂ‘ĹhĲĆwĘ hŇĳW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ Myl
ăĂ gĎŇ‘Ğl
ĲĎ
33 rW
¿Ď ‘Ď hŇè
ĎÄ mĂxĞB
ĲČ l’Ąę=tŇyb
ĲĄŇ BĘ hŇăW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ ű xČăBĄ zĘUĂhČ=l‘ĲČ l‘ČIČÁwČ : hŇW
ĲĎ ‘Ď
ynăĄbŇĘ lĂ ÉgxĎ W‘ČIąČwČ dŇBČQĂmĂ ’dăĎŇBĎ=rS
Ć ’Ğ SdŇĆŁx¡BČ ynĂŔymĂè
Ę hČ SdŇĆŁxăBČ ÉMoy
: ryTĲĂqĘhČlĘ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č l‘ČI¿ČwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
gy l’
ĳĄ =tŇyB
ĲĄ =l’Ć ho¡ĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇBĂ hŇdËŇĎChymĲĂ ’B
ÌĎ MyhęĂ Łl’Ĺ Sy’
ăĂ ű hŇăĄh
e Ă wĘ
2 rb
ăČŇ dĘŇBĂ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ=l‘Č ’rąĎqĘIĂwČ : ryTĲĂqĘhČlĘ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č dŇ¿mĄ ‘Ł M‘ËĎbŇĘ rĎyĲĎwĘ
=tŇyb
ĲĄŇ lĘ dŇąlĎ on NbÂĄ =hŇĲeĄ hĂ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁJ¡ xČBĄŔzĘmĂ xČăBĄ zĘmĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hoĎŔhyĘ
MyrăĂTĂqĘUČhČ ÉtomBĎhČ ynąĄhĞŁJĲ=tŇ’Ć ìŇylĆę‘Ď xb
ăČŇ zĎwĘ omŔS
Ę ChIăĎS
Ă ’ŇyĲŁ ÉdwĂDĎ
3 Étp
ĄŇ om ’ChąhČ MoIÄBČ žNtŇČ nĎwĘ : ìŇyl
ĲĆ ‘Ď CpŇ¿ rĘW
Ę yĂ Md¡ĎŇ’Ď tŇom¿YĘ‘ČwĘ ìŇylĆŔ‘Ď
ëŇ¡jČ S
Ę nĂwĘ ‘rĎŔqĘnĂ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ hŇąĄh
e Ă hoĳĎhyĘ rB
ăĆ DĂ rS
¡Ć ’Ğ tŇpĄŔoUhČ hŇăĆz rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
4 Myh
ęĂ Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă rb
ăČŇ DĘ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÁhČ ‘Čm
ŁÄ S
Ę kŇĂ žyhĂyĘwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ NS
Ć D¿ĆhČ
odŇËyĎ=tŇ’Ć M‘ÌĎbŇĘ rĎyĲĎ xlČÄS
Ę IĂwČ l’ĄŔ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ=l‘Č ’rąĎqĎ rS
ĆÄ ’Ğ
wylĎŔ‘Ď xl
ăČ S
Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉodŇyĎ Sb
ąČŇ yêĂwČ ChW
ĳĚ pŇĘ êĂ ű rm
Ł ă ’ŇlĄ xČ¡BĄ zĘUĂhČ l‘¿ČmĄ
5 =Nm
Ă NS
Ć D¡ĆhČ ëŇ¿pĄŇ è
Ď IĂwČ ‘rĎŔqĘnĂ xČăBĄ zĘUĂhČwĘ : wyl
ĲĎ ’Ą Hb
¿ĎŇ yS
Ă hĞĲlČ lk
ŁŇ¡ yĎ âl¿wĘ
6 N‘
ČIČÄwČ : hoĲĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇBĂ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’
¿Ă Nt
ËŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇpĄęoUJČ xČĳĄBzĘUĂhČ
ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ ynĄÄjĘ=tŇ’Ć ’nÂĎ =lxČ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ =l’Ć ű rmĆ’ŇIăŁwČ ëŇlĆUĆÁhČ
ynăĄjĘ=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ=Sy’Ă lx
ąČ yĘwČ yl
ĳĎ ’Ą yd¡ĂŇyĎ bŇS
Ł ¿ tŇĎ wĘ ydĂŔ‘ĞB
ĲČ lQ
ăĄ jČtŇĘ hĂwĘ
7 Éël
Ć UĆÄhČ rB
ąĄ dČŇyĘwČ : hŇĲnĎ S
Ł ’ŇrĲĂbĎŇJĘ yh
¡Ă êĘwČ wylĎŔ’Ą ÉëlĆUĆÄhČ=dŇyČ bŇS
Ďê
ąĎ wČ hoĎŔhyĘ
27

Vy’=l’
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: tŇêĲĎmČ ì¡ŇlĘ hŇ¿Ďê
n Ę ’ĆwĘ hŇdĎŇ‘ĳĎsĘCĲ hŇtŇĎ yĘB
¡Č hČ yê¿Ă’Ă=hŇ’ĎB
Ł MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ =l’Ć
ìŇtŔĆ ybĄŇ yY
ăĂ xĞ=tŇ’Ć ÉylĂ=NêĆêĲĂ=M’Ă ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ=Sy’Ă rmĆ’ŇŁIąwČ
: hŇĲEĆhČ Moq¡UĎBČ MyĂUČŔ=hŇêĆS
Ę ’Ć âlăwĘ ÉMxĆlĆÄ lkČŇŁ’ą=âlĲwĘ ëŇĳUĎ ‘Ă ’b
Ł ¡Ň ’Ď âl¿
âlăwĘ MxĆ¡Ćl lkČŇ’Ňt
Ł Ň¿ =âl rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhoĎhyĘ rb
ąČŇ dĘŇBĂ ytęĂ ’
Ł hŇăCĎYĂ ű Nk
ăĄŇ =yJĂ
rx
ĳĄ’Č ëŇrĆdăŇĆBĘ ëŇlĆ¡ĄwČ
I : êĎkŇĘ ĲlĎ hĎ rS
¿Ć ’Ğ ëŇrĆD¡ĆBČ bŇCSŔtŇĎ âlăwĘ MyĂU
ĳĎ=hŇêĆS
Ę tŇĂ
: l’ĲĄ=tŇyB
ĲĄ =l’Ć Hb
¡ĎŇ ’B
¿Ď rS
ËĆ ’Ğ ëŇrĆDŔĆBČ bŇăS
Ď =âlĲwĘ
olă=rjĆsČyĘwČ onÃbŇĘ ’obăŇIĎwČ l’
ĳĄ =tŇyb
ĲĄŇ BĘ bŇ¡S
Ą yŁ NqĄŔzĎ ÉdxĎ’Ć ’yb
ąŇĂ nĎwĘ
l’Ąę=tŇyb
ĲĄŇ BĘ MoIÁhČ ű MyhÄĂ Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă žhW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ hŇăW
Ć ‘ĞUĲČhČ=lJĎ=tŇ’Ć
rB
ąĄdČŇyĘwČ : MhĲĆybŇĂ ’ĞĲlČ MCr¡jĘsČyĘwĲČ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć rB
ăĆ DĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć
rS
ąĆ ’Ğ ÉërĆDÄĆhČ=tŇ’Ć wynĎębĎŇ C’ărĘIĂwČ ëŇlh
ĳĎ Ď ëŇrĆD¡ĆhČ hŇ¿Ć=y’
z ĲĄ MhĆŔybŇĂ ’Ğ ÉMhĆlĄ’Ğ
wynĎŔBĎ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇdŇĲĎChymĲĂ ’B
¡Ď =rS
Ć ’Ğ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ ÉëlČhĎ
ÉyrĄxĞ’ĲČ ëŇlĆIęĄwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď bŇ¡JČ rĘIĂwČ romŔxĞhĲČ olă=CSBĘxĘIČwČ romĳxĞhĲČ yl
¡Ă =CSbŇĘ xĂ
hŇê
ÌĎ ’ČhĲČ wylĎę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ hŇĳĎl’ĄhĲĎ tŇxČê
ăČ bŇ¡S
Ą Ły Ch’ĄŔYĎmĘIĂÄwČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ
ëŇ¿Ąl wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : ynĂ’ĲĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ hŇd¡ĎŇChymĲĂ tŇĎ ’Ň¿BĎ =rS
Ć ’Ğ Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă
’obăŇlĎwĘ ëŇê
¡Ď ’Ă bŇCS
¿ lĎ lk
ËČŇ C’ âl¿ rmĆ’ŇŁIęwČ : MxĆĲlĎ lk
ŁŇ¡ ’ĹwĲĆ hŇtŇĎ yĘB
ĳĎ hČ yê¡Ă’Ă
=yJĲĂ : hŇĲEĆhČ Moq¡UĎBČ MyĂmČŔ ÉìêĘ’Ă hŇê
ąĆS
Ę ’Ć=âlĲwĘ MxĆlĆę lkČŇŁ’ă=âlĲwĘ ëŇê
ĳĎ ’Ă
MyĂm
ĳĎ MS
¡Ď hŇê
¿Ć S
Ę tŇĂ =âlĲwĘ MxĆlĆŔ lk
ăČŇ ’ŇŁtŇ=âlĲ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ dĘŇBĂ ÉylČ’Ą rb
ąĎŇ dĎŇ
ynăĂ’Ğ=MGČ olę rmĆ’ŇIăŁwČ : HB
ĲĎ êĎkŇĘ ¿ČlhĎ=rS
Ć ’Ğ ëŇrĆD¡ĆBČ tŇkĆŇlĆŔlĎ bŇCS
ă tŇĎ =âlĲ
Chb
ąĄŇ S
Ă hĞ rm
Ł ę ’ŇlĄ hoĎÁhyĘ rbČÄdĘŇBĂ žylČ’Ą rB
ăĆ DĂ ëŇ’ĎÃlĘmČC ůìomJĎ È’ybŇĂ nĎ
oêę’Ă bŇS
Ď ăIĎwČ : olĲ Sx
¡Ą JĂ MyĂm
ĳĎ êĘS
Ę ăĄwĘ
y MxĆ¡Ćl lkČŇ’Ňy¿ŁwĘ ìŇtŔĆ yBĄ=l’Ć ÉìêĘ’Ă
Nx
ĳĎ lĘè
Ě hČ=l’Ć Myb
¡ŇĂ S
Ę yĲŁ Mh
¿Ą yhěĂ yĘwČ : MyĂmĲĎ êĘS
Ę ¿ĄwČ
I otŇ¡ ybĄŇBĘ MxĆËlĆ lkČŇ’ŇI¿ŁwČ
Sy’
ăĂ =l’Ć ’rĎÂqĘIĂwČ : obŇĲ yS
Ă hĹ rS
¿Ć ’Ğ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwČĲ
ÉtĎyrĂÄmĎ yJ
ąĂ N‘ČyČę hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł¡ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhdĎŇChymĲĂ ’B
ąĎ =rS
Ć ’Ğ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ
: ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ì¡ŇCĘYĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇwĎŔYĘUĂhČ=tŇ’Ć ÉêĎrĘmČS
Ď âląwĘ hoĎŔhyĘ yj
ăĂ
ìŇylĆŔ’Ą rB
ăĆ DĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉMoqUĎBČ MyĂmČŔ êĘS
Ęê
ăĄwČ ÉMxĆlĆÄ lkČŇ’Ňê
Ł ą wČ bŇS
Ď êęĎ wČ
rbĆŇq¿Ć=l’Ć ì¡ŇtŇĘ ĲlĎ bŇĘ nĂ ’ob¿ŇtŇĎ =âlĲ MyĂm
ĳĎ êĘS
Ęê
ăĄ=l’ČwĘ MxĆ¡Ćl lkČŇ’ŇŁê¿=l’Č
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olă=SbĎŇxĞIĲČwČ otŇĳ otŇS
Ę yrăĄxĞ’ĲČwĘ MxĆ¡Ćl ol¿kŇĘ ’Ď yrËĄxĞ’ĲČ yhęĂ yĘwČ : ìŇytĲŇĆ ŁbŇ’Ğ
ëŇrĆD¡ĆBČ hŇËĄrĘ’
y Č Ch’
ÌĄ YĎmĘIĂwČ ëŇlĆIěĄwČ : obŇĲ yS
Ă hĹ rS
¿Ć ’Ğ ’yb
¡ŇĂ eĎlČ romŔxĞhĲČ
HlĎŔYĘ’Ć dŇămĄ ‘Ł ÉromxĞhĲČwĘ ëŇrĆDŔĆBČ tŇkĆŇăĆlS
Ę mĚ ÉotŇlĎbŇĘ nĂ yh
ąĂ êĘwČ Cht
ĳŇĄ ymĂyĘwČ
C’ąrĘIĂwČ MyrĂębŇĘ Ł‘Ĳ MyS
ăĂ nĎ’Ğ hŇÌĄh
e Ă wĘ : hŇĲlĎ bĄŇeĘhČ lYĆ¿’Ą dŇ¡mĄ ‘Ł hŇyŔĄrĘ’ČăhĎ wĘ
hŇĳĎlbĄŇeĘhČ lYĆă’Ą dŇ¡mĄ ‘Ł hŇyŔĄrĘ’ČăhĎ =tŇ’ĆwĘ ëŇrĆDŔĆBČ tŇkĆŇăĆlS
Ę mĚ ÉhlĎbĄŇeĘhČ=tŇ’Ć
‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : HB
ĲĎ bŇ¿S
Ą Ły Nq¡ĄEĎhČ ’yb
¿ŇĂ eĎhČ rS
ËĆ ’Ğ ry‘ŔĂ bĎŇ CrăBĘdČŇyĘwČ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ
’ChŔ Myh
ăĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ůërĆDĆhČ=NmĂ obăŇyS
Ă hĹ rS
ăĆ ’Ğ È’ybŇĂ eĎhČ
ChtŔĄ mĂyĘwČ ÉChrĄÄBĘS
Ę IĂwĲČ hŇyęĄrĘ’ČlĎ hoĎÁhyĘ ChnĄÄêĘIĂwČ hoĳĎhyĘ yj
ăĂ =tŇ’Ć hŇr¡ĎmĎ rS
¿Ć ’Ğ
=CSbŇĘ xĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwynĎBĎ=l’Ć rB
ąĄdČŇyĘwČ : olĲ=rBĆDĂ rS
¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ
tŇkĆŇăĆlS
Ę mĚ ÉotŇlĎbŇĘ nĂ=tŇ’Ć ’Y
ąĎ mĘIĂwČ ëŇlĆIęĄwČ : CSb
Ł ŇĲ xĞIĲČwČĲ romĳxĞhĲČ=tŇ’Ć yl
¡Ă
ÉhyĄrĘ’ČhĲĎ lk
ąČŇ ’Ď=âlĲ hŇĳĎlbĄŇeĘhČ lYĆă’Ą Myd¡ĂŇmĘŁ‘Ĳ hŇyŔĄrĘ’ČăhĎ wĘ ÉromxĞwĲČ ëŇrĆDŔĆBČ
tŇÌČlbŇĘ nĂ=tŇ’Ć ’ybÁĂ eĎhČ ’v
ĎÄ IĂwČ : romĲxĞhĲČ=tŇ’Ć rb
¡ČŇ S
Ď âl¿wĘ hŇlĎŔbĄŇeĘhČ=tŇ’Ć
Éry‘Ă=l’Ć ’b
Ł ę IĎwČ Chb
ĳĄŇ yS
Ă yĘwČ rom¡xĞhĲČ=l’Ć Chx
¿Ą eĂIČwČ Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă
Cd¿ŇjĘsĘIĂwČ orĳbŇĘ qĂBĘ otŇ¡ lĎbŇĘ nĂ=tŇ’Ć xe
¿ČIČwČ : orĲbŇĘ qĎlĘC dŇj
Ł¡ sĘlĂ NqĄŔEĎhČ ’yb
ăŇĂ eĎhČ
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwynĎBĎ=l’Ć rmĆ’ŇŁIąwČ ůotŇ’
Ł orăbŇĘ qĎ yrăĄxĞ’ĲČ ÈyhĂyĘwČ : yxĲĂ’Ď yoh¿ wyl
¡Ď ‘Ď
oBĳ rCbăŇqĎ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’
¿Ă rS
ËĆ ’Ğ rbĆŇuěĆ BČ ytŔĂ ’
Ł Mê
ăĆrĘbČŇqĘC ÉytŇĂ omBĘ
rS
ąĆ ’Ğ rbĎęDĎhČ hŇyÁĆhĘyĲĂ hŇŁyÄhĎ žyJĂ : ytĲŇĎ m
Ł YĘ‘Č=tŇ’Ć Cxye¡ĂhČ wytŔĎ m
Ł YĘ‘Č lYĆ’Ąť
yê
ăĄ BĎ=lJĎ É l‘ČwĘ l’
ĳĄ =tŇyb
ĲĄŇ BĘ rS
ăĆ ’Ğ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ dĘŇBĂ É’rĎqĎ
hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ ÉrxČ’Č
: NorĲmĘS
Ł Ĳ yr¿Ą‘ĎBĘ rS
¡Ć ’Ğ tŇomŔBĎhČ
ynăĄhĞŁJĲ ÉM‘ĎhĎ tŇoYąqĘmĂ W‘ČIČÁwČ bŇS
Ď IĎwČţ hŇ‘ĳĎrĎhĲĎ oJărĘDČmĂ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ bŇ¿S
Ď =âl
hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎBČ ÉyhĂyĘwĲČ : tŇomĲbĎŇ yn¿ĄhĞŁJĲ yh
¡Ă ywĂ odŔyĎ=tŇ’Ć ’Q
ăĄ mČyĘ ÉZpĄŇxĎhĲĆ tŇomŔbĎŇ
: hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘¡ČmĄ dŇymĂŔS
Ę hČlĘC ÉdyxĂkŇĘ hČlĘC M‘ĳĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇyB
ăĄ tŇ’Ň¡FČ xČlĘ
rmĆ’ŇŁIÄwČ : M‘ĲĎbŇĘ rĎyĲĎ=NbĆŇ hŇ¿IĎbŇĂ ’Ğ hŇ¡ĎlxĎ ’yhĂŔhČ tŇ‘ăĄBĎ
tŇS
Ć ă’Ą yśt’¡=yJĂ C‘ŔdĘŇyĲĄ âlăwĘ tŇyeĂŔêČS
Ę hĂwĘ É’nĎ ymĂCqą oêęS
Ę ’ĂlĘ M‘ÁĎ bŇĘ rĎyĲĎ
yl
ËČ ‘Ď rB
¿Ć dĂŇ=’ChĲ ’ybĂŔeĎhČ hŇăIĎxĂ’Ğ ÉMS
Ď =hŇeĄhĂ hŇŁlęS
Ă êĘkŇĘ ăČlhĎwĘ M‘ĳĎbŇĘ rĎyĲĎ
MydËĂŇuĚnĂwĘ MxĆÌlĆ hŇrĎÄW
Ď ‘Ğ ëŇdŇĄyĎBĘţ êĘxČqăČlĎwĘ : hŇĲEĆhČ M‘¿ĎhĎ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ lĘ
W‘Čê
ąČ wČ : r‘ČeĲĎlČ hŇ¡Ćh
y Ę IĲĂ=hŇmČ ëŇlĎŔ dŇyGăĂyČ ’Chť wyl
ĳĎ ’Ą tŇ’ŇăbĎŇ C Sb
¡ČŇ DĘ qB
¿Ě qĘbČŇC
Nk
.yrq êĘ’Č ,bytk yêĂ’Č v.2
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14. 5–18

ÉChIĎÄxĂ’ĞwĲČ hŇĳĎx
I Ă ’Ğ tŇyB
ăĄ ’b
Ł ¡Ň êĎwČ hŇŁlŔS
Ă ëŇlĆê
ăĄwČ ÉMqĎêÄĎ wČ M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎ tŇS
Ć ă’Ą ÉNJĄ
hoĎÂhywĲČ
: obŇĲ yv
Ą mĂ wyn¡Ďy‘Ą Cmq¿Ď yJ
ËĂ tŇo’ŔrĘlĂ lk
ŁŇă yĎ=âlĲ
ìąŇUĘ‘ĂmĲĄ rbĎÄDĎ žSr
Ł dĘŇlĂ hŇă’Ď BĎ M‘ÃĎ bŇĘ rĎyĲĎ tŇS
Ć ă’Ą hŇăĄh
e Ă ChIĎęxĂ’Ğ=l’Ć rm
ăČ ’Ď
’yh
¡Ă wĘ H’ĎŔŁbŇkŇĘ yh
ăĂ ywĂ hĎyl
ĳĆ ’Ą rB
ăĄ dČŇêĘ hŇ¡Ćk
z ĎŇ wĘ hŇŁz¿JĎ ’ChŔ hŇăĆlx
Ł =yJĲĂ ÉHnĎBĘ=l’Ć
xtŇČ jĆŔbČŇ hŇă’Ď BĎ ÉhĎylĆÄgŇĘ rČ loqą=tŇ’Ć ChIĎÁxĂ’Ğ ‘Čm
ŁÄ S
Ę kŇĂ žyhĂyĘwČ : hŇrĲĎJĄnČtŇĘ mĂ
xČCl¿S
Ď ykĂŔnŁă’Ď wĘ hŇrĎŔJĄnČtŇĘ mĂ êĘ’Čť hŇEĆę hŇUĎăĎl M‘ĳĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇS
Ć ă’Ą y’ĂŁB¡ rmĆ’ŇŁIěwČ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ M‘ęĎ bŇĘ rĎyĲĎlĘ yrăĂmĘ’Ă ykÂĂ lĘ : hŇS
ĲĎ qĎ ëŇyĂl
¡Č ’Ą
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yU
¿Ă ‘Č l‘¡Č dŇygĂŔnĎ ìăŇnĘêĆ’ĆwĲĎ M‘ĳĎhĎ ëŇoêămĂ ìŇyt¡ĂŇm
Ł yrĂhĞ rS
¿Ć ’Ğ N‘ČyËČ
yDăĂbŇĘ ‘ČJĘ tŇĎ yyĂÁhĎ=âlĲwĘ ëŇl
ĳĎ hĎ¡Ćê
n Ę ’ĆwĲĎ dŇwĂŔDĎ tŇyB
ăĄ mĂ ÉhkĎŇlĎmĘUČhČ=tŇ’Ć ‘rąČqĘ’ĆwĲĎ
tŇoWě‘Ğl
ĲČ obŔbĎŇlĘ=lkĎŇBĘ ÉyrČxĞ’ĲČ ëŇąČlhĎ=rS
Ć ’ĞwĲČ ytÁČ wŁYĘmĂ rmČÄS
Ď žrS
Ć ’Ğ dŇwĂędĎŇ
ëŇlĆêÃĄ wČ ìŇynĳĆpĎŇlĘ CyăhĎ=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł¡ mĂ tŇoWŔ‘Ğl
ĲČ ‘rČê
ăĎ wČ : ynĲĎy‘ĄBĘ rS
¿Ď IĎhČ qr¡Č
êĎkŇĘ ¡ČlS
Ę hĂ yt¿ĂŇ’
Ł wĘ ynĂsĄŔy‘ĂkŇĘ hČlĘ ÉtokŇiĄmČC MyrąĂxĄ’Ğ MyhÄĂ Łl’Ĺ žìQĘ=hŇW
Ć ‘ĞêĲČwČ
yê
ąĂ rČkŇĘ hĂwĘ M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎ tŇyB
ăĄ =l’Ć Éh‘ĎrĎ ’yb
ąŇĂ mĄ ynÄĂ nĘhĂ NkĄęlĎ : ìŇCĲĆgČŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ
yrăĄxĞ’ĲČ ÉyêĂrĘ‘ÄČ bĲŇĂ C l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ bŇCz¡‘ĎwĘ rCY¿‘Ď ryqŔĂ BĘ NyêăĂS
Ę mČ ÉM‘ĎbŇĘ rĎyĲĎlĘ
M‘ąĎbŇĘ rĎyĲĎlĘ tŇUĄÄhČ : oUĲêĚ=dŇ‘Č ll
¡Ď GĎhČ r‘¿ĄbČŇyĘ rS
ËĆ ’ĞJĲČ M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎ=tŇyb
ĲĄŇ
yJ
¿Ă MyĂm
ĳĎè
Ď hČ PŇo‘ă Cl¡kŇĘ ’ŇyĲŁ hŇdŔĆv
Ď BČ ÉtUĄhČwĘ MybĂŔlĎJĘhČ ClăkŇĘ ’ŇyĲŁ Éry‘ĂBĎ
tŇ¿mĄ C hŇrĎy‘¡ĂhĎ ëŇyĂl
ËČ gŇĘ rČ hŇ¿’Ď ŁbŇBĘ ëŇĳtŇĄ ybĄŇlĘ yk
ăŇĂ lĘ ymĂCq¡ êĘ¿’Č wĘ : rB
ĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ
’b
Ł ¿Ň yĎ oDŔbČŇlĘ hŇăĆ=yJ
z Ă otŔ’
Ł CrăbŇĘ qĲĎwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇ olą=CdŇpŇĘ sĲĎwĘ : dŇlĆIĲĎhČ
yh
¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=l’Ć bŇoTę rb
ăĎŇ DĎ obÂ=’YĎmĘnĂ N‘ČyăČ rbĆŇqĳĎ=l’Ć M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎlĘ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č ÉëlĆmĆÄ ol¿ hoĎÄhyĘ žMyqĂhĄwĘ : M‘ĲĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇyb
¿ŇĄ BĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
hŇJÄĎ hĂwĘ : hŇêĎ‘ĲĎ=MGČ hŇ¡mĆ C MoIĳhČ hŇăĆz M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć tŇyrËĂkŇĘ yČ rS
¿Ć ’Ğ
l’ĄęrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć St
ăŇČ nĎwĘ ůMyĂUČBČ ÈhnĆuĎhČ dŇCnăyĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ
Mr¡ĎzĄwĘ MhĆŔytŇĄ obăŇ’ĞĲlČ ÉNtŇČ nĎ rS
ąĆ ’Ğ Ét’ŇEŁhČ hŇąbĎŇ oFhČ hŇmÄĎ dĎŇ’ĞhĲĎ l‘ČmĄţ
: hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć Mys
¡Ă y‘ĂkŇĘ mČ MhĆŔyrĄS
ăĄ ’Ğ=tŇ’Ć ÉCW‘Ď rS
ąĆ ’Ğ N‘ČyČę rh
ĳĎeĎlČ rbĆŇ‘ăĄmĄ
rS
¿Ć ’ĞwĲČ ’TĎŔxĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇw’ŇŁFąxČ llČÂgŇĘ BĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Nê
¡ĄyĂwĘ
hŇtŇĎĳYĎ rĘtŇĂ ’b
Ł ăŇ êĎwČ ëŇlĆê
¡ĄwČ M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎ tŇS
Ć ă’Ą ÉMqĎêÄĎ wČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¡Ă xĹhĲĆ
ol¡=CdŇjĘsĘIĂwČ otŇË ’
Ł Cr¿BĘqĘIĂwČ : tŇmĲĄ r‘Če¿ČhČwĘ tŇyĂB
¡Č hČ=PŇsČbŇĘ hŇ¿’Ď BĎ ’yh
ËĂ
: ’ybĲŇĂ eĎhČ ChI¿ĎxĂ’Ğ oD¡bŇĘ ‘Č=dŇyČBĘ rBĆŔDĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ rb
ąČŇ dĘŇJĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎ
rtyw

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14
15

16
17
18

14. 19–15. 4
19
20

’ Myklm

575

=l‘Č MybĂęCtŇJĘ Me
ăĎhĂ ëŇlm
ĳĎ Ď rS
ăĆ ’ĞwĲČ Mx
¡Č lĘnĂ rS
¿Ć ’Ğ M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎ yrăĄbŇĘ DĂ ÉrtŇĆ yÄĆwĘ
M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎ ëŇăČlmĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMymĂIĎhČwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ bŇd¿ĎŇnĎ ëŇŁlËmĘIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉbJČS
Ę IĂwČ hŇĳĎS
n Ď MyĂê
¡Č S
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć

žhnĎS
Ď tŇăxČ ’ČwĘ My‘ăĂBĎrĘ’Č=NBĆ hŇdĳŇĎChyBĲĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇŁmŔŁlS
Ę =NBĆ ÉM‘ĎbŇĘ xČrĘC
ry‘ĂhĎţ MĂlČęS
Ď CrĲyBĂ ëŇăČlmĎ ű hŇăĎS
n Ď hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć ‘bČÄS
Ğ C okÁlĘmĎBĘ M‘ÄĎ bŇĘ xČrĘ
MS
ăĄ wĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă É lJ
Ł mĂ ÉMS
Ď om¿S
Ę =tŇ’Ć MCWÄlĎ hoĎÁhyĘ rxÄČ BĎ=rS
Ć ’Ğ
22 ot
ę’
Ł C’ănĘqČyĘwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ hŇdËŇĎChyĘ W‘ČIÌČwČ : tŇynĲĂU
Ł ‘ČhĲĎ hŇm
¡Ď ‘ĞnĲČ oUŔ’Ă
23 h
Ň UĎÌhĄ =MgČŇ CnÄbŇĘ IĂwČ : C’TĲĎxĎ rS
¿Ć ’Ğ Mt
¡ŇĎ ’ŇF
Ł xČBĘ MtŔĎ ŁbŇ’Ğ CW
ă ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ É lJ
Ł mĂ
tŇxČt
¡ŇČ wĘ hŇhĎŔŁbŇgŇĘ hŇ‘ăĎbŇĘ GĂ=lJĎ l‘Čť MyrĳĂS
Ą ’ĞwĲČ tŇob¡Ň~ĄmČC tŇom¿BĎ Mh
ËĆ lĎ
24 MyĂŔoGh
Č tŇŁbăŇ‘ĞoêĲhČ É lk
ŁŇ JĘ CWę‘Ď ZrĆ’ĳĎbĎŇ hŇăyĎhĎ Sd¡ŇĄqĎ=MgČŇwĘ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ
25 yh
ËĂ yĘwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrS
Ć ’Ğ
=l‘Č MyĂr¡ČYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ qV
¿ř wV hŇËĎl‘Ď M‘ĳĎbŇĘ xČrĘ ëŇlĆăUĆ lČ tŇyS
¡Ă ymĂxĞhĲČ hŇ¿Ďè
n Ď BČ
26 ë
Ň lĆUĆŔhČ tŇyB
ăĄ ÉtorYĘo’Ĳ=tŇ’ĆwĘ hoĎęhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇorăYĘ’
Ł =tŇ’Ć xuÂČ IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ
: hŇŁmĲŁlS
Ę hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ bŇhĎŔEĎhČ yeăĄgŇĂ mĎ=lJĎ=tŇ’Ć ÉxuČIĂwČ xqĳĎlĎ lJ
Ł¡ hČ=tŇ’ĆwĘ
27 yr
ăĄW
Ď ÉdyČ=l‘Č dŇyqęĂ pŇĘ hĂwĘ tŇS
Ćx
Ł ĳ nĘ ye¡ĄgŇĂ mĎ MêŔĎ xĘêČ ÉM‘ĎbŇĘ xČrĘ ëŇlĆąUĆ hČ W‘ČIČÄwČ
28 t
Ň yB
ăĄ ëŇlĆ¡UĆ hČ ’b
Ł ¿Ň =yDĄmĂ yh
ËĂ yĘwČ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇyB
¿Ą xtŇČ ¡jĆ MyrĂŔmĘè
Ł ă hČ MyYĂŔrĎhĲĎ
29 yr
¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : MyYĲĂrĎhĲĎ ’ê
¿Ď =l’Ć MCb¡ŇyS
Ă hĹwĲĆ MyYĂŔrĎhĲĎ ÉMC’v
Ď yĂ hoĳĎhyĘ
yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇkŇĘ hŇUĎăhĄ =âlhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ M‘¡ĎbŇĘ xČrĘ
30 M‘
¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ Nyb
¿ŇĄ C M‘ËĎbŇĘ xČrĘ=NybĄŇ hŇt
ÌŇĎ yĘhĲĎ hŇmĎÄxĎlĘmĂC : hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ
31 Éwyt
ŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă rb
ąŇĄ uĎIĂwČ wytęĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă M‘ÁĎ bŇĘ xČrĘ bŇJÄČ S
Ę IĂwČ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ MI¿ĎbŇĂ ’Ğ ëŇŁlËmĘIĂwČ tŇynĳĂU
Ł ‘ČhĲĎ hŇ¡mĎ ‘ĞnĲČ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ dŇwĂŔDĎ ry‘ăĂBĘ
wT Tb
ĳĎŇ nĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ ëŇlĆ¡UĆ lČ hŇrĄŔW
Ę ‘Ć hŇăĆm
nŁ S
Ę ÉtnČS
Ę bŇĂ C
2 oU
Ŕ ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ MynĂŔS
Ď SŁlăS
Ď : hŇdŇĲĎChyĘ=l‘Č MI¡ĎbŇĂ ’Ğ ëŇ¿ČlmĎ
3 h
Ň ăW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ wyb
¡ŇĂ ’Ď tŇw’ŇF
Ł ¿ xČ=lkĎŇBĘ ëŇlĆIěĄwČ : MolĲS
Ď ybŇĂ ’Ğ=tŇBČ hŇ¡kĎŇ ‘ĞmĲČ
: wybĲŇĂ ’Ď dŇ¿wĂDĎ bŇ¡bČŇ lĘJĂ wyhĎŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=M‘Ă ÉMlĄS
Ď obąŇbĎŇlĘ hŇyĎÄhĎ=âlĲwĘ wynĳĎpĎŇlĘ
4 =t
Ň ’Ć MyqąĂhĎlĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ryn¡Ă olË wyh
¿ĎŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žNtŇČ nĎ dŇwĂŔDĎ N‘Čm
ăČ lĘ yJĂť
21

wnb
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk qS
Č yS
Ą w’ qS
Č yS
Ă ’"sb ,yrq qS
Č yS
Ă ,bytk qS
Č CS v.25
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rS
¡Ď IĎhČ=tŇ’Ć dŇËwĂdĎŇ hŇ¿W
Ď ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć dŇym
¡Ă ‘ĞhĲČlĘC wyrĎŔxĞ’ĲČ ÉonBĘ
rb
¡ČŇ dĘŇBĂ qrČě wyIĎŔxČ ym
ăĄ yĘ lJ
Ł ť ChCĎęYĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
Łă mĂ rsÂĎ =âlĲwĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ
ym
¿Ą yĘ=lJĎ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ Nyb
¿ŇĄ C M‘ËĎbŇĘ xČrĘ=NybĄŇ hŇt
ÌŇĎ yĘhĲĎ hŇmÄĎ xĎlĘmĂC : yêĲĂxĂhĲČ hŇ¿IĎrĂC’Ĳ
MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =’olĲhĞ hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ ÉMIĎbŇĂ ’Ğ yrąĄbŇĘ DĂ rtŇĆ yÄĆwĘ : wyIĲĎxČ
MI¡ĎbŇĂ ’Ğ NyB
¿Ą hŇt
ËŇĎ yĘhĲĎ hŇm
¿Ď xĎlĘmĂC hŇdĳŇĎChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č
ry‘ăĂBĘ otŇ¡ ’
Ł Cr¿BĘqĘIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉMIĎbŇĂ ’Ğ bŇąJČ S
Ę IĂwČ : M‘ĲĎbŇĘ rĎyĲĎ Nyb
¿ŇĄ C
MyrĂŔW
Ę ‘Ć tŇăČS
n Ę bŇĂ C
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ ’s
¿Ď ’Ď ëŇŁlËmĘIĂwČ dŇwĳDĂ Ď
ÉtxČ’ČwĘ My‘ąĂBĎrĘ’ČwĘ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ ’s
¡Ď ’Ď ëŇ¿ČlmĎ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎlĘ
W‘ČIÌČwČ : MolĲS
Ď ybŇĂ ’Ğ=tŇBČ hŇ¡kĎŇ ‘ĞmĲČ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď
ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ MyS
¡Ă dŇĄuĘhČ rb
¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ : wybĲŇĂ ’Ď dŇ¡wĂdĎŇJĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS
¡Ď IĎhČ ’s
ËĎ ’Ď
hŇăkĎŇ ‘ĞmĲČ=tŇ’Ć ű Mg
ăČŇ wĘ : wytĲŇĎ ŁbŇ’Ğ CW
¡ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ MylĂŔQ
Ě GĂhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉrsČIĎÄwČ
tŇrą
Ł kŇĘ IĂwČ hŇrĳĎS
Ą ’ĞĲlĎ tŇYĆ¡lĆ pŇĘ mĂ hŇt
¿ŇĎ W
Ę ‘ĲĎ=rS
Ć ’Ğ hŇrĎŔybŇĂ GĘmĂ ÉhĎrĆÄsĂyĘwČ oUę’Ă
CrsĳĎ=âl tŇom¡BĎhČwĘ : NorĲdŇĘqĂ lxČ¿ČB
n Ę PŇr¡
Ł W
Ę IĂwČ HêŔĎ YĘlČpŇĘ mĂ=tŇ’Ć É’sĎ’Ď
yS
ăĄ dĘŇqĎ=tŇ’Ć É’bĄŇIĎwČ : wymĲĎyĎ=lJĎ ho¡ĎhyĘ=M‘Ă Ml
ËĄ S
Ď hŇ¿yĎhĎ ’sĎę’Ď=bŇbČŇlĘ qrăČ
hŇtÁĎ yĘhĲĎ hŇmÄĎ xĎlĘmĂC : MylĲĂkĄŇwĘ bŇ¡hĎ zĎwĘ PŇsĆ¿JĆ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ oSdĘŇqĎwĘ wybĂŔ’Ď
’S
ąĎ ‘ĘBČ l‘ČIČÄwČ : MhĲĆymĄyĘ=lJĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ’S
¿Ď ‘ĘBČ Nyb
ËŇĄ C ’sĎę’Ď NyB
ăĄ
’Y
ăĄ yŁ tŇêĄť yêęĂ lĘbŇĂ lĘ hŇĳmĎ rĎhĲĎ=tŇ’Ć NbĆŇ¡IĂwČ hŇdĎŔChyĘ=l‘Č É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ
bŇhĎÁEĎhČwĘ PŇsĆJĆÄhČ=lJĎ=tŇ’Ć ’sĎ’Ďţ xuăČIĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ ’s
¡Ď ’ĎlĘ ’bĎŔwĎ
Mn
¡ĄêĘIĂwĲČ ëŇlĆmĆ tŇyB
ăĄ ÉtorYĘo’Ĳ=tŇ’ĆwĘ hoĎęhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇorăYĘo’ĲBĘ ű MyrăĂtŇĎ oeĲhČ
=NBĆ NU
Ł ą rĂbŇĘ TČ=NBĆ dŇdČŇhĞţ=NBĆ=l’Ć ’sĎę’Ď ëŇlĆăUĆ hČ MxÂĄ lĎS
Ę IĂwČ wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ=dŇyČBĘ
NyB
¿Ą ìŇnĆŔybĄŇC ynăĂyBĄ ÉtyrĂBĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ qW
Ć ¡UĆ dČŇBĘ bŇ¿S
Ą IŁhČ MrĎŔ’Ğ ëŇlĆămĆ ÉNoyzĘxĆ
hŇrĎpĄęhĎ ëŇăĄl bŇhĎŔzĎwĘ PŇsĆăJĆ ÉdxČŁSÄ ì¿ŇlĘ yêĂxĘlČÄS
Ď žheĄhĂ ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď Nyb
ăŇĄ C yb
¡ŇĂ ’Ď
‘mÄČ S
Ę IĂwČ : yl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ hŇ¡Ćl‘ĞyĲČwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ’S
ăĎ ‘ĘBČ=tŇ’Ć ÉìtŇĘ yrĲĂBĘ=tŇ’Ć
Éol=rS
Ć ’Ğ Myl
ąĂ yĎxĞhĲČ yrĄÄW
Ď =tŇ’Ć xlČS
Ę IĂwČţ ’sĎę’Ď ëŇlĆăUĆ hČ=l’Ć dŇdČÁhĞ=NBĆ
hŇĳĎkŇ ‘ĞmĲČ=tŇyB
ĲĄ lb
ăĄŇ ’Ď tŇ¡’Ą wĘ NDĎŔ=tŇ’ĆwĘ NoIă‘Ă=tŇ’Ć ÉëIČwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yrăĄ‘Ď=l‘Č
’S
ĎŔ ‘ĘBČ ‘Čm
Łă S
Ę JĂ ÉyhĂyĘwĲČ : ylĲĂêĎpŇĘ nČ ZrĆ’¿Ć=lJĎ l‘¡Č tŇorŔnĘJĲĂ=lJĎ Ét’ĄwĘ
‘Čym
ąĂ S
Ę hĂ ’sÁĎ ’Ď ëŇlĆUĆÄhČwĘ : hŇYĲĎrĘtŇĂ BĘ bŇS
Ć ¡ĄwČ
I hŇĳmĎ rĎhĲĎ=tŇ’Ć tŇon¡BĘmĂ lDČěxĘIĆwČ
hdwhy=lk=t’
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hĎyYĆŔ‘Ą=tŇ’ĆwĘ ÉhmĎrĎhĲĎ ynąĄbŇĘ ’Č=tŇ’Ć C’ÂW
Ę IĂwČ yqŔĂ nĎ Ny’ăĄ ÉhdĎŇChyĘ=lJĎ=tŇ’Ć
Nm
¡Ă yĎnĘBĂ ‘bČŇ¿Ć=t
G Ň ’Ć ’sĎŔ’Ď ëŇlĆăUĆ hČ ÉMBĎ NbĆŇąIĂwČ ’S
ĳĎ ‘ĘBČ hŇ¡ĎB
n Ď rS
¿Ć ’Ğ
23 rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ otÁrĎCbÄGĘ=lkĎŇwĘ ’sĎ’Ďţ=yrĲĄbŇĘ DĂ=lJĎ rtŇĆ ăyĆwĘ : hŇjĲĎYĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ
yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇkŇĘ hŇUĎăhĄ =âlĲhĞ hŇnĎŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆwĘ hŇW
Ďę ‘Ď
24 b
Ň ąJČ S
Ę IĂwČ : wyl
ĲĎ gŇĘ rČ=tŇ’Ć hŇ¡ĎlxĎ otŔnĎqĘzĂ tŇ‘ăĄlĘ qrČť hŇdĳŇĎChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ
ëŇŁlËmĘIĂwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď dŇăwĂDĎ ry‘¡ĂBĘ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉrbĄŇuĎIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă É’sĎ’Ď
25 Éël
Č mĎ M‘ęĎ bŇĘ rĎyĲĎ=NBĆ bŇdăĎŇnĎwĘ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohĲyĘ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇŁl¿mĘIĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ’s
¡Ď ’ĎlĘ MyĂêŔČ S
Ę tŇăČS
n Ę BĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č
26 ot
Ŕ ’ŇFĎxČbŇĘ CÄ wybĂŔ’Ď ëŇrĆdăŇĆBĘ ÉëlĆIÄĄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ : MyĂtĲŇĎ nĎS
Ę
27 ÉhIĎx
Ă ’Ğ=NbĆŇ ’S
ąĎ ‘ĘBČ wylĎÁ‘Ď rS
Ł Ä qĘIĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¡Ă xĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ
ÉbdĎŇnĎwĘ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘlČ rS
ăĆ ’Ğ NotŇ¡ BĘgŇĂ BĘ ’S
ĎŔ ‘ĘbČŇ ChJ
ăĄ IČwČ rkĎŔVřv
Ď yĂ tŇyb
ăŇĄ lĘ
28 SŁlŔS
Ď tŇăČS
n Ę BĂ ’S
ĎŔ ‘ĘbČŇ Cht
ăŇĄ mĂyĘwČ : NotŇĲ BĘGĂ=l‘ĲČ Myr¡ĂYĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ
29 =t
Ň ’Ć ÉhJĎhĂ okęlĘmĎkŇĘ yh
ăĂ yĘwČ : wyêĲĎxĘêČ ëŇŁl¡mĘIĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ’s
¡Ď ’ĎlĘ
odŇĳmĂS
Ę hĂ=dŇ‘Č M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎlĘ hŇËmĎ S
Ď nĘ=lJĎ ry’
ÌĂ S
Ę hĂ=âlĲ M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎ tŇyB
ăĄ =lJĎ
30 t
Ň w’ŇŁFąxČ=l‘Č : ynĲĂŁlyè
Ă hČ hŇ¿IĎxĂ’Ğ oD¡bŇĘ ‘Č=dŇyČBĘ rBĆŔDĂ rS
ăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ
rS
ăĆ ’Ğ osě‘ĘkČŇBĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¡Ă xĹhĲĆ rS
¿Ć ’ĞwĲČ ’TĎŔxĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎbŇĘ rĎyĲĎ
31 rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ bŇd¡ĎŇnĎ yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć sy‘ŔĂ kŇĘ hĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď
32 : Mh
ĲĆ ymĄyĘ=lJĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ’S
¿Ď ‘ĘBČ Nyb
ËŇĄ C ’sĎę’Ď NyB
ăĄ hŇtÁĎ yĘhĲĎ hŇmÄĎ xĎlĘmĂC
33 ’S
ĎÄ ‘ĘBČ ëŇlČmĎţ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ’s
¡Ď ’ĎlĘ SŁlŔS
Ď tŇăČS
n Ę BĂ
34 W‘
ČI¿ČwČ : hŇĲnĎ S
Ď ‘B
¡Č rĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć hŇYĎŔrĘtŇĂ BĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č hŇąĎx
I Ă ’Ğ=NbĆŇ
’yT
¡Ă xĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ otŔ’ŇFĎxČbŇĘ CÄ M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎ ëŇrĆdăŇĆBĘ ÉëlĆIÄĄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ
zT ynĂnĎŔx
Ğ =NbĆŇ ’ChăyĄ=l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
ąĂ yĘwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
2 d
Ň ygĂŔnĎ ìăŇnĘêĆ’ĆwĲĎ rpĎŔ‘Ďh
ăĆ =NmĂ ÉìytÄĂ m
Ł yrĂhĞ rS
ąĆ ’Ğ N‘ČyČę : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’S
¡Ď ‘ĘBČ=l‘Č
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yU
ăĂ ‘Č=tŇ’Ć É’TĂxĞêĲČwĲČ M‘ęĎ bŇĘ rĎyĲĎ ëŇrĆdăŇĆBĘ ű ëŇlĆê
ăĄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yU
ăĂ ‘Č l‘¡Č
3 ot
Ňĳ ybĄŇ yrăĄxĞ’ĲČwĘ ’S
¡Ď ‘ĘbČŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ ry‘ËĂbŇĘ mČ yn¿ĂnĘhĂ : MtĲŇĎ ’ŇF
Ł xČBĘ ynĂ¡sĄ y‘ĂkŇĘ hČlĘ
4 ry‘
ŔĂ BĎ É’S
Ď ‘ĘbČŇlĘ tŇąUĄ hČ : Tb
ĲĎŇ nĘ=NBĆ M‘¿ĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇyb
¡ŇĄ JĘ ìŔtŇĘ yB
ăĄ =tŇ’Ć ÉyêĂtŇČ ĲnĎ wĘ
wlk’y
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.27
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rtŇĆ yÄĆwĘ : MyĂmĲĎè
Ď hČ PŇo‘¿ Cl¡kŇĘ ’ŇyĲŁ hŇdŔĆv
Ď BČ Éol tŇ¿UĄ hČwĘ Myb
ĳŇĂ lĎJĘhČ Cl¡kŇĘ ’ŇyĲŁ
rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlhĞ otŇĳ rĎCbŇĲ gŇĘ C hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’ĞwĲČ ’S
ËĎ ‘ĘbČŇ yr¿ĄbŇĘ DĂ
wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă É’S
Ď ‘ĘBČ bŇąJČ S
Ę IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ
’ChÄyĄ=dŇyČBĘ MgČÃwĘ : wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ hŇ¿Ďl’Ą ëŇŁlËmĘIĂwČ hŇĳYĎ rĘtŇĂ BĘ rb
¡ĄŇ uĎIĂwČ
l‘¿ČwĘ otÁyBĄ=l’ĆwĘ ’S
ĎÄ ‘ĘBČ=l’Ć žhyĎhĎ hoĎÃhyĘ=rbČŇDĘ ’ybĂęeĎhČ ynĂnÁĎ xĞ=NbĆŇ
wydĎŔyĎ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČBĘ Éosy‘ĂkŇĘ hČlĘ hoĎęhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ű hŇăW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ ű hŇ‘ăĎrĎhĲĎ=lJĎ
: otŇĲ ’
Ł hŇ¡JĎ hĂ=rS
Ć ’Ğ l‘¿ČwĘ M‘ĳĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇyb
ăŇĄ JĘ tŇoy¡hĘlĲĂ
hŇlĎÄ’Ą ëŇlČmĎţ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ’s
¡Ď ’ĎlĘ hŇnĎŔS
Ď ÉSS
Ą wĎ MyrąĂW
Ę ‘Ć tŇnČÄS
Ę BĂ
oDăbŇĘ ‘Č ÉwylĎ‘Ď rS
Ł ą qĘIĂwČ : MyĂtĲŇĎ nĎS
Ę hŇ¡YĎ rĘtŇĂ BĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č ’S
ÌĎ ‘ĘBČ=NbĆŇ
’YĎŔrĘ’Č tŇyB
ăĄ roJŔS
Ă hŇt
ăŇĆ S
Ł ÉhYĎrĘtŇĂ bŇĘ ’ChąwĘ bŇkĆŇrĳĎhĎ tŇyY
ăĂ xĞmĲČ rW
¡Č yrĂŔmĘzĂ
ÉtnČS
Ę BĂ ChtŔĄ ymĂyĘwČ ChJ
ăĄ IČwČ ÉyrĂmĘzĂ ’b
Ł ąŇ IĎwČ : hŇYĲĎrĘtŇĂ BĘ tŇyĂB
¡Č hČ=l‘Č rS
¿Ć ’Ğ
okÁlĘmĎbŇĘ yhÄĂ yĘwČ : wyêĲĎxĘêČ ëŇŁl¡mĘIĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ’s
¡Ď ’ĎlĘ ‘bČŇS
ĆŔ wĎ MyrăĂW
Ę ‘Ć
ol¡ ry’
¿Ă S
Ę hĂ=âlĲ ’S
ĎŔ ‘ĘBČ tŇyB
ăĄ =lJĎ=tŇ’Ć ÉhJĎhĂ o’ęsĘJĂ=l‘Č oêăbŇĘ S
Ă JĘ
’S
ĳĎ ‘ĘBČ tŇyB
ăĄ =lJĎ tŇ¡’Ą yrĂŔmĘzĂ dŇămĄ S
Ę IČwČ : Ch‘ĲĄrĄwĘ wyl
¡Ď ’ĞŁgŇwĘ ryqĳĂBĘ NyêăĂS
Ę mČ
=lJĎ l’Ćť : ’ybĲŇĂ eĎhČ ’Ch¿yĄ dŇy¡ČBĘ ’S
ĎŔ ‘ĘBČ=l’Ć rB
ăĆ DĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ rb
ąČŇ dĘŇJĂ
ÉC’yTÄĂ xĹhĲĆ rS
ąĆ ’ĞwĲČ C’ęTĘxĲĎ rS
ăĆ ’Ğ onĳbŇĘ hŇăĎl’Ą tŇw’ŇŁF¡xČwĘ ’S
ĎŔ ‘ĘBČ tŇw’ŇŁFăxČ
rtŇĆ ËyĆwĘ : MhĲĆylĄbŇĘ hČBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=tŇ’Ć sy‘ęĂ kŇĘ hČlĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =’olĲhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ hŇ¡Ďl’Ą yr¿ĄbŇĘ DĂ
‘bČŇS
ĆÁ wĎ MyrĂÄW
Ę ‘Ć žtnČS
Ę BĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ
hŇĳYĎ rĘtŇĂ BĘ Mym
¡Ă yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă yrËĂmĘzĂ ëŇ¿ČlmĎ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ É’sĎ’ĎlĘ hŇnĎęS
Ď
MynăĂx
Ł hĲČ ÉM‘ĎhĎ ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘlČ rS
¿Ć ’Ğ NotŇ¡ BĘGĂ=l‘ĲČ MynĂŔx
Ł M‘ăĎhĎwĘ
l’ĄrĎW
Ę yĂţ=lkĲĎŇ CkŇălĂ mĘIČwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=tŇ’Ć hŇăJĎ hĂ Mg
¡ČŇ wĘ yrĂŔmĘzĂ rS
ăČ qĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
hŇ¿Ćl‘ĞIĲČwČ : hŇĲnĆ xĞUĲČBČĲ ’Ch¡hČ MoI¿BČ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č ’b
ÌĎŇ YĎ=rW
Č yrĂÄmĘ‘Ď=tŇ’Ć
tŇo’ąrĘJĂ yhÂĂ yĘwČ : hŇYĲĎrĘêĂ=l‘Č CrY
¡ĚIĎwČ NotŇĳ BĘGĂmĲĂ oU¡‘Ă l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ yrËĂmĘ‘Ď
PŇŁrÄW
Ę IĂwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=tŇyB
ĲĄ NomărĘ’Č=l’Ć ’b
Ł ¡Ň IĎwČ ry‘ŔĂ hĎ hŇdăĎŇJĘlĘnĂ=yJĲĂ ÉyrĂmĘzĂ
’TĎŔxĎ rS
ăĆ ’Ğ otŇ’ŇFĎxČ=l‘Č : tŇŁmĲIĎwČ S’
¡Ą BĎ ëŇlĆËmĆ =tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć wyl
ÌĎ ‘Ď
rS
ăĆ ’Ğ ÉotŇ’ŇFĎxČbŇĘ C M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎ ëŇrĆdăŇĆBĘ ÉtkĆŇlĆÄlĎ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ
rS
ăĆ ’Ğ or¡S
Ę qĂwĘ yrĂŔmĘzĂ yrăĄbŇĘ DĂ ÉrtŇĆ yÄĆwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¡Ă xĞhĲČlĘ hŇW
ĎŔ ‘Ď
rVq
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: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlĲhĞ rS
ĳĎ qĎ
21
22

23
24

25
26
27

28

29

30
31

32
33

34

ynąĂbŇĘ tŇĂ yrĄÄxĞ’ĲČ hŇyĎhĎţ M‘ÁĎ hĎ yYÄĂ xĞ yYĂĳxĄ lČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ M‘¿ĎhĎ ql
ËĄ xĎyĲĄ z’
ÌĎ
yrăĄxĞ’ĲČ rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ qząČxĹIĲĆwČ : yrĲĂmĘ‘Ď yr¿ĄxĞ’ĲČ yY
¡Ă xĞhĲČwĘ okŔylĂmĘhČlĘ ÉtnČyGĂ=NbĆŇ
ëŇŁl¡mĘIĂwČ ynĂŔbŇĘ êĂ tŇmĎăIĎwČ tŇĳČyG
n Ă =NbĆŇ ynăĂbŇĘ êĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ rS
¿Ć ’Ğ M‘ěĎ hĎ=tŇ’Ć yrĂŔmĘ‘Ď
: yrĲĂmĘ‘Ď
ÉyrĂmĘ‘Ď ëŇąČlmĎ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ É’sĎ’ĎlĘ hŇnĎęS
Ď tŇxÁČ ’ČwĘ MyS
ĂÄ ŁlS
Ę žtnČS
Ę BĂ
NqĆIĂÁwČ : MynĲĂS
Ď =SS
ĲĄ ëŇ¿ČlmĎ hŇ¡YĎ rĘtŇĂ BĘ hŇĳĎS
n Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć Myê
¿ĄS
Ę l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č
rhĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉNbĆŇIĂÄwČ PŇsĆĳĎJ MyĂrăČJĘkŇĂ BĘ rmĆ¡S
Ć tŇ’Ć¿mĄ NorËmĘS
Ł Ĳ rh
¿Ď hĎ=tŇ’Ć
rh
¿Ď hĎ yn¡Ąd
ŁŇ ’Ğ rmĆS
ĆŔ =MS
Ć l‘ăČ hŇnĎŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ Éry‘ĂhĎ MS
ąĄ =tŇ’Ć ’rĎęqĘIĂwČ
: wynĲĎpĎŇlĘ rS
¿Ć ’Ğ lJ
Ł¡ mĂ ‘rČIĎěwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ yrËĂmĘ‘Ď hŇ¿W
Ć ‘ĞIĲČwČ : NorĲmĘS
ŁĲ
’yT
¡Ă xĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ wytŇĎ ’ŇF
Ł xČbŇĘ C TbĎŔnĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ ÉërĆDÄĆ=lkĎŇBĘ ëŇlĆIęĄwČ
rtŇĆ yÄĆwĘ : MhĲĆylĄbŇĘ hČBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=tŇ’Ć sy‘ęĂ kŇĘ hČlĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlĲhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ otŇ¡ rĎCbŇĲ gŇĘ C hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉyrĂmĘ‘Ď yrąĄbŇĘ DĂ
=M‘Ă ÉyrĂmĘ‘Ď bŇąJČ S
Ę IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ bŇ¿’Ď xĘ’Č ëŇŁlËmĘIĂwČ NorĳmĘS
Ł Ĳ BĘ rb
¡ĄŇ uĎIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ
ÉhnĆm
Ł S
Ę C MyS
ąĂ ŁlS
Ę tŇnÄČ S
Ę BĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č ÉëlČmĎ yrĂęmĘ‘Ď=NBĆ bŇă’Ď xĘ’ČwĘ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č yrąĂmĘ‘Ď=NBĆ bŇ’ÄĎ xĘ’Č ëŇŁlmĘIĂwČţ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ’s
¡Ď ’ĎlĘ hŇnĎŔS
Ď
‘r¡ČhĎ yrËĂmĘ‘Ď=NBĆ bŇÌ’Ď xĘ’Č W‘ČIČÄwČ : hŇĲnĎ S
Ď MyĂê
¡Č S
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć NorŔmĘS
Ł ă BĘ
tŇw’ŇŁF¡xČBĘ oêŔkŇĘ lĆ lqăĄnĎhĞ ÉyhĂyĘwĲČ : wynĲĎpĎŇlĘ rS
¿Ć ’Ğ lJ
Ł¡ mĂ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ
ëŇlĆămĆ É l‘ČBČÄtŇĘ ’Ćř=tŇBČ lbĆŇzĆęy’Ă=tŇ’Ć hŇè
ĎÁ ’Ă xuÄČ IĂwČ Tb
ĳĎŇ nĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ
l‘ČB
ĳĎ lČ xČ¡BĄ zĘmĂ MqĆ¿IĎwČ : olĲ Cxê
¡Č S
Ę IĂwČ l‘ČBČŔhČ=tŇ’Ć dŇŁbăŇ‘ĞIĲČwĲČ ÉëlĆIÄĄwČ MynĂŔŁdŇyYĲĂ
hŇrĳĎS
Ą ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć bŇ¡’Ď xĘ’Č W‘ČI¿ČwČ : NorĲmĘŁSĲBĘ hŇ¡ĎB
n Ď rS
¿Ć ’Ğ l‘ČBČŔhČ tŇyB
ăĄ
lJ
ŁÄ mĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇ’Ć Ésy‘ĂkŇĘ hČlĘ tŇoWę‘Ğl
ĲČ bŇ’ĎÁxĘ’Č PŇsĆoIÄwČ
yl
¡Ă ’ĹhĲĎ tŇyB
¿Ą l’
ËĄ yxĂ hŇ¿ĎB
n Ď wymÂĎ yĎBĘ : wynĲĎpĎŇlĘ Cy¡hĎ rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yk
ăŇĄ lĘmČ
hĎytŔĆ lĎDĘ bŇy~
ăĂ hĂ Éory‘ĂYĘ bŇygŇĂ W
Ę bŇĂ C HdĎęiĘyĂ orÁŁkŇBĘ MrĎÄybŇĂ ’ĞB
ĲČ hŇŁxĳyrĂyĘ=tŇ’Ć
: NCnĲ=NBĂ ‘ČS
¿Ě ohyĘ dŇy¡ČBĘ rBĆŔDĂ rS
ăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ
rm’yw
.Nylm +b l‘ČBČ=t’Ć ’"s v.31
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hoĎÂhyĘ=yxČ ůb’ĎxĘ’Č=l’Ć Èd‘ĎlĘgŇĂ yb
ăŇĄ S
Ďê
Ł mĂ yBÁĂ S
Ę êĂhČ ChIĎÄlĂ’ĲĄ žrmĆ’ŇIŁwČ
zy
lT
ăČ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myn¿Ăè
Ď hČ hŇËĆh
y Ę yĲĂ=M’Ă wynĎŔpĎŇlĘ yêĂdĘŇm
ăČ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ
wyl
¿Ď ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: yrĲĂbĎŇdĘŇ yp
¿ŇĂ lĘ=M’Ă yJ
¡Ă rT
ĳĎ mĎC 2
tŇyrĂŔJĘ lxČăČB
n Ę ÉêĎrĘêČsĘnĂwĘ hŇmĎdĘŇqĳĄ ì¡ŇQĘ tŇĎ yn¿ĂpĎŇC hŇEĆŔmĂ ëŇăĄl : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ 3
Myb
ăŇĂ rĘ‘ŁhĎ=tŇ’ĆwĘ hŇĳêĆS
Ę êĂ lxČăČh
e Č mĲĄ hŇ¡yĎhĎwĘ : NDĲĄrĘIČhČ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ 4
ÉbS
Ć IÄĄwČ ëŇlĆIęĄwČ hoĳĎhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ W‘ČI¡ČwČ ëŇlĆ¿ĄwČ
I : MS
ĲĎ ì¡ŇlĘJĆlĘkČŇlĘ ytŇĂ yCĂŔYĂ 5
MxĆąlĆ olÁ My’ÄĂ ybŇĂ mĘ MybĂęrĘ‘ŁhĎwĘ : NDĲĄrĘIČhČ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ tŇyrĂŔJĘ lxČăČB
nĘ 6
Zu¿ĄmĂ yh
ËĂ yĘwČ : hŇêĲĆS
Ę yĂ lxČ¡Čh
e Č =NmĂC bŇrĆ‘ĳĎBĎ rW
¡Ď bĎŇC MxĆ¿ĆlwĘ rqĆŁBŔBČ ÉrW
Ď bĎŇC 7
: ZrĆ’ĲĎBĎ MS
Ć ¡ĆgŇ hŇ¿yĎhĎ=âlĲ yJ
ËĂ lxČĳeĎhČ Sb
ăČŇ yIĂwČ Mym
¡Ă yĎ
NodŔyYĂlĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉhtŇĎ pČŇrĘYĎ ëŇąĄl MCqă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ wyl
¿Ď ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
8, 9
ű MqĎăIĎwČ : ìŇĲlĆ JĘlĘkČŇlĘ hŇ¡Ďm
n Ď lĘ’Č hŇ¿è
Ď ’Ă MS
ËĎ ytŇĂ yC¿ĂYĂ hŇeĄÄhĂ MS
ĳĎ ê
¡Ď bŇĘ S
Č yĲĎwĘ 10
hŇ¡Ďm
n Ď lĘ’Č hŇ¿è
Ď ’Ă MS
ËĎ =hŇĲeĄ hĂwĘ ry‘ŔĂ hĎ xtŇČ ăjĆ =l’Ć É’ŁbŇIĎwČ hŇtŇĎ pČęrĘYĎ ëŇlĆăĄwČ
I
MyĂm
ËČ=T‘ČmĘ yl
ÌĂ ’nĎÄ=yxĂqĘ rmČŔ’ŇIŁwČ ÉhĎylĆÄ’Ą ’rąĎqĘIĂwČ MyYĳĂ‘Ą tŇS
Ć ăS
Ćq
Ł mĘ
yl
ËĂ ’n
¿Ď=yxĂqĘlĲĂ rmČŔ’ŇIŁwČ ÉhĎylĆÄ’Ą ’rąĎqĘIĂwČ tŇxČqĳČlĎ ëŇlĆê
¡ĄwČ : hŇêĲĆS
Ę ’ĆwĘ yl
¡Ă JĘBČ 11
yJ
ăĂ gŇo‘ŔmĎ yl
ăĂ =SyĆ=M’Ă ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=yxČ rmĆ’Ňê
Ł ę wČ : ëŇdŇĲĄyĎBĘ MxĆ¡Ćl=tŇjČ 12
tŇS
ĆS
ĆÁ q
Ł mĘ ynÄĂ nĘhĂwĘ tŇxČĳĎj~ČBČ NmĆ¡S
Ć =T‘ČmĘC dŇJČŔBČ ÉxmČqÄĆ =PŇkČŇ âląmĘ=M’Ă
rmĆ’ŇŁIÄwČ : CntŇĘ mĲĎwĎ Chn
¡ĚlĘkČŇ’ĞwĲČ ynĂŔbŇĘ lĂwĘ yl
ăĂ ÉChytÄĂ yW
Ă ‘ĞwĲČ ÉytŇĂ ’ŇbĎÄC MyYęĂ ‘Ą MyĂnăČS
Ę 13
Mè
Ď mĂţ yl
ăĂ =yW
Ă ‘Ğ ëŇă’Č ëŇrĳĄbĎŇdĘŇkŇĂ yW
ăĂ ‘Ğ y’ĂŁB¡ y’ĂŔrĘyêăĂ=l’Č ÉChIĎÄlĂ’ĲĄ hĎyl
ąĆ ’Ą
: hŇĲnĎ r
Ł xĞ’ĲČBĎ yW
¡Ă ‘ĞêĲČ ëŇnĄŔbŇĘ lĂwĘ ëŇăĎlwĘ ylĂŔ tŇĘ ’ŇăYĄ ohwĘ ÉhnĎS
Ł ’ŇrĲĂbĎŇ hŇąĎT
e Č qĘ hŇgÄĎ ‘Ě
tŇxČ¿jČ YČwĘ hŇlĎŔkŇĘ tŇĂ âlă ÉxmČuÄĆ hČ dŇąJČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmÄČ ’Ď žhk
ŁŇ yJ
ăĂ 14
: hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č MS
Ć ¡ĆG hoËĎhyĘ=Ntřt MoyÌ dŇ‘Čţ rsĳĎxĘtŇĆ âlă NmĆ¡è
Ć hČ
: MymĲĂyĎ Ht
¡ŇĎ ybĄŇC ’yhËřw=’whĲ lkČŇ’ŇŁêÌwČ ChIĳĎlĂ’ĲĄ rb
ăČŇ dĘŇJĂ hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČwČ ëŇlĆê
¿ĄwČ 15
rS
¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ rs
ĳĄxĎ âlă NmĆ¡è
Ć hČ tŇxČ¿jČ YČwĘ hŇtŇĎ lĎŔkĎŇ âlă ÉxmČuÄĆ hČ dŇąJČ 16
hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ ÉrxČ’Č yhęĂ yĘwČ
: ChIĲĎlĂ’ĲĄ dŇy¿ČBĘ rB
¡Ć DĂ 17
rS
¿Ć ’Ğ dŇ‘ËČ dŇ’
Ł Ŕ mĘ qzăĎxĎ ÉoylĘxĎ yh
ąĂ yĘwČ tŇyĂB
ĳĎ hČ tŇăČl‘ĞB
ĲČ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ=NBĆ hŇlĎěxĎ
Sy’
ăĂ ëŇ¡ĎlwĎ yQ
¿Ă =hŇmČ ChIĎŔlĂă’Ą =l’Ć ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ : hŇmĲĎS
Ď nĘ oB¡=hŇrĎtŇĘ onĲ=âl 18
l’h
.yrq ’yhĂ ,bytk ’Ch v.15

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk têĄ ’"sb ,yrq têĄ ,bytk NêĄêĂ v.14 .zy
.yrq ’ChwĎ ,bytk ’yhwĎ v.15
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rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ynĲĂBĘ=tŇ’Ć tŇym
¿Ă hĎlĘC yn¡ĂwŁ‘Ğ=tŇ’Ć ryJ
¿Ă zĘhČlĘ yl
ËČ ’Ą tŇĎ ’ŇÌBĎ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ
hŇIĎęlĂ‘ĞhĲĎ=l’Ć ÉChlĄÄ‘ĞIĲČwČĲ HqęĎ yxĄmĄ Chx
ăĄ uĎIĂwČ ëŇĳĄnBĘ=tŇ’Ć yl
ăĂ =ynĲĂêĘ hĎyl
¡Ć ’Ą
20 ho
¡ĎhyĘ=l’Ć ’r¿ĎqĘIĂwČ : otŇĲ FĎmĂ=l‘Č Chb
¡ĄŇ JĂS
Ę IČwČ MS
ĎŔ bŇăS
Ą yŁ É’Ch=rS
Ć ’Ğ
HU
ËĎ ‘Ă rr¿ĄoGtŇĘ mĂ ynÄĂ ’Ğ=rS
Ć ’Ğ hŇÂnĎmĎlĘ’ČhĲĎ=l‘ĲČ MgČŇhĞţ yhĎŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ
21 Mym
ĂŔ ‘ĎjĘ SŁlăS
Ď ÉdlĆIÄĆhČ=l‘Č dŇdąŇĄm
Ł tŇĘ IĂwČ : HnĲĎBĘ=tŇ’Ć tŇym
¿Ă hĎlĘ tŇĎ o‘¡rĄhĞ
hŇ¡Ćh
E Č dŇlĆ¿Ćh
I Č =SpĆŇĲnĆ ’n
ËĎ bŇS
Ďê
¿Ď yhĎŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć ’r¿ĎqĘIĂwČ
22 =l‘
Č dŇlĆËĆh
I Č =SpĆŇĲnĆ bŇS
Ďê
ÌĎ wČ ChIĳĎlĂ’ĲĄ loqăBĘ ho¡ĎhyĘ ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ : oBĲrĘqĂ=l‘Č
23 h
Ň tŇĎ yĘBČŔhČ ÉhIĎlĂ‘ĞhĲĎ=NmĂ ChdąŇĄrĂIŁwČ dŇlĆIęĆhČ=tŇ’Ć ChIĎÁlĂ’ĲĄ xuÄČ IĂwČ : yxĂIĲĆwČ oB¡rĘqĂ
24 Éhè
Ď ’ĂhĲĎ rmĆ’ŇŁêąwČ : ëŇĲnĄ BĘ yx
¿Č y’
¡Ă rĘ ChIĎŔlĂă’Ą ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ oUĳ’ĂlĘ Chn
¡ĄêĘIĂwĲČ
ho¿ĎhyĘ=rbČŇdĘŇC hŇêĎĳ’Ď Myh
¡Ă Łl’Ĺ Sy’
¿Ă yJ
ËĂ yêĂ‘ĘdČŔyĎ hŇăĆz ÉhêĎ‘Č ChIĎŔlĂă’Ą =l’Ć
xy ÉhyĎhĎ hoĎęhyĘ=rb
ČŇ dĘŇC MyBĂŔrČ Mym
ăĂ yĎ ÉyhĂyĘwĲČ
: tŇmĲĆ’Ĺ ìŇyp
¡ŇĂ BĘ
bŇ’ĎŔxĘ’Č=l’Ć hŇă’Ą rĎhĲĄ ëŇlĄť rm
Ł ĳ ’ŇlĄ tŇyS
¡Ă ylĂè
Ę hČ hŇ¿Ďè
n Ď BČ ChIĎŔlĂă’Ą =l’Ć
2 b
Ň ĳ’Ď xĘ’Č=l’Ć tŇo’¡rĎhĲĄlĘ ChIĎŔlĂ’ĲĄ ÉëlĆIÄĄwČ : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č rT
¡Ď mĎ hŇ¿Ďê
n Ę ’ĆwĘ
3 =l‘
Č rS
ăĆ ’Ğ Chy¡ĎdĘŇbČŇ‘Ł=l’Ć bŇ’ĎŔxĘ’Č ’răĎqĘIĂwČ : NorĲmĘS
Ł Ĳ BĘ qz¿ĎxĎ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎwĘ
4 lb
ĆŇ zĆŔy’Ă tŇyrăĂkŇĘ hČBĘ ÉyhĂyĘwĲČ : dŇŁ’ĲmĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć ’rËĄyĎ hŇ¿yĎhĎ ChyĎędĘŇbČŇ‘ŁwĘ tŇyĂB
ĳĎ hČ
Myè
¿Ă mĂxĞ M’ÂĄ yBĂxĘIČwĲČ My’ęĂ bŇĂ nĘ hŇă’Ď mĄ ChyĎÁdĘŇbČŇŁ‘ xuÄČ IĂwČ hoĳĎhyĘ y’ăĄybŇĂ nĘ tŇ¡’Ą
5 ChyĎŔdĘ
Ň bČŇ‘Ł ă =l’Ć Éb’ĎxĘ’Č rmĆ’ŇŁIąwČ : MyĂmĲĎwĎ MxĆ¿Ćl Ml
¡Ď JĘlĘkŇĂ wĘ hŇrĎŔ‘ĎUĘBČ ÉSy’Ă
’Y
ăĎ mĘnĂ ű yl
ăČ C’ Myl
ĳĂ xĎeĘhČ=lJĎ l’
¡Ć wĘ MyĂUČŔhČ ynăĄyĘ‘ĘmČ=lJĎ=l’Ć ÉZrĆ’ÄĎ BĎ ëŇąĄl
6 Cq
¿ QĘxČyĘwĲČ : hŇmĲĎhĄBĘhČmĲĄ tŇyr¡ĂkŇĘ nČ ’ol¿wĘ dŇrĆpĆŔwĎ sCsă ÉhIĆxČnĘC ryYęĂ xĎ
oDŔbČŇlĘ ÉdxĎ’Ć ëŇrĆdŇąĆBĘ ëŇlČÄhĎ bŇ’ÂĎ xĘ’Č HB
ĳĎ =rbĎŇ‘Ğl
ĲČ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć Mh
ËĆ lĎ
7 h
Ň¿Ąh
e Ă wĘ ëŇrĆDŔĆBČ ÉChyĎÄdĘŇbČŇ‘Ł yh
ąĂ yĘwČ : oDĲbČŇlĘ dŇ¡xĎ ’Ć=ëŇrĆdŇĆBĘ ëŇ¿ČlhĎ ChyËĎdĘŇbČŇŁ‘ĲwĘ
yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ hŇ¡Ćz hŇê
¿Ď ’ČhĲČ rmĆ’ŇŁIěwČ wynĎŔjĎ=l‘Č lj
Łă IĂwČ ÉChrĄÄJĂIČwČ otŇĳ ’ŇrĎqĘlĂ ChI¡ĎlĂ’ĲĄ
8, 9 rm
Ć ’ŇI¡ŁwČ : ChIĲĎlĂ’ĲĄ hŇ¿Ąh
e Ă ìŇyn¡Ćd
ŁŇ ’ŇĲlČ rm
Ł ¿ ’Ĺ ëŇËĄl ynĂĳ’Ď ol¡ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ChIĲĎlĂ’ĲĄ
: ynĂtĲŇĄ ymĂhĞĲlČ bŇ¡’Ď xĘ’Č=dŇyČBĘ ìËŇDĘbŇĘ ‘Č=tŇ’ĲĆ Nt
ÌŇĄ nŁ hŇêÂĎ ’Č=yJĲĂ ytŇĂ ’ŇĳTĎ xĎ hŇămĆ
10 yn
¿Ăd
ŁŇ ’Ğ xlČÄS
Ď =âlĲ rS
Ć ’Ğţ ÉhkĎŇlĎmĘmČC yoGą=SyĆ=M’Ă ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű yx
ăČ
yoGŔhČ=tŇ’ĆwĘ ÉhkĎŇlĎmĘUČhČ=tŇ’Ć ‘ČyB
ąĂ S
Ę hĂwĘ NyĂ’ĳĎ Cr¡mĘ’ĲĎwĘ ìŔS
Ę uĆbČŇlĘ ÉMS
Ď
11 h
Ň¿Ąh
e Ă ìŇyn¡Ćd
ŁŇ ’ŇĲlČ rm
Ł ¿ ’Ĺ ëŇËĄl rm
ĳĄ’
Ł hŇê
ăĎ ’Č hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : hŇJĎ’ĲĆYĎmĘyĂ âl¿ yJ
¡Ă
19

whyl’
.hnĎmĎlĘ’Čh
ĲĎ =l‘ĲČ ’"sbw ,hnĎmĎlĘ’Čh
ĲĎ =l‘Č ’"s ,w"Tdb gtm ’lb ’"hhw gtmb N"y‘h Nk v.20
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rS
ăĆ ’Ğ l‘Čť Éì’Ğv
ĲĎ yĲĂ ű hoąĎhyĘ xČCrÄwĘ ëŇêęĎ ’ĂmĲĄ ëŇăĄl’Ą ű ynăĂ’Ğ hŇÂh
yĎ Ď wĘ : ChIĲĎlĂ’ĲĄ
ìËŇDĘbŇĘ ‘ČwĘ ynĂĳĎgŇ rĎhĞwĲČ ì¡Ň’ĞYĲĎmĘyĲĂ âl¿wĘ bŇË’Ď xĘ’ČlĘ dŇyGÌĂhČlĘ ytŇĂ ’ŇbĎÄC ‘dĎŔ’Ą=âlĲ
ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą ÉynĂŁdŇ’ŇĲlČ dŇGąČhĚ=âlĲhĞ : yrĲĎ‘ĚeĘmĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć ’r¿ĄyĎ
Sy’ęĂ hŇ’ĎămĄ hoĎÁhyĘ y’ĄÄybŇĂ eĘmĂ ž’BĂxĘ’ČwĲĎ hoĳĎhyĘ y’ăĄybŇĂ nĘ tŇ¡’Ą lbĆŇzĆŔy’Ă gŇră
Ł hĞB
ĲČ
ÉhêĎ‘ČwĘ : MyĂmĲĎwĎ MxĆ¿Ćl Ml
¡Ą JĘlĘkČŇ’ĞwĲĎ hŇrĎŔ‘ĎUĘBČ ÉSy’Ă Myè
¿Ă mĂxĞ Myè
ĂÄ mĂxĞ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : ynĂgĲĎŇrĎhĞwĲČ ChIĳĎlĂ’ĲĄ hŇăĄh
e Ă ìŇyn¡Ćd
ŁŇ ’ŇĲlČ rm
Ł ¿ ’Ĺ ëŇËĄl rmĄŔ’
Ł hŇê
ăĎ ’Č
hŇ¿’Ć rĎ’ĲĄ MoI¡hČ yJ
¿Ă wynĳĎpĎŇlĘ yêĂdĘŇm
¡Č ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ yxČť ChIĎŔlĂ’ĲĄ
bŇ¡’Ď xĘ’Č ëŇlĆ¿ĄwČ
I olĳ=dŇGĆIČwČ bŇ¡’Ď xĘ’Č tŇ’Ňr¿ČqĘlĂ ChyËĎdĘŇbČŇ‘Ł ëŇlĆÌĄwČ
I : wyl
ĲĎ ’Ą
Éb’ĎxĘ’Č rmĆ’ŇŁIąwČ ChIĳĎlĂ’ĲĄ=tŇ’Ć bŇ¡’Ď xĘ’Č tŇo’¿rĘJĂ yh
ËĂ yĘwČ : ChIĲĎlĂ’ĲĄ tŇ’Ňr¿ČqĘlĂ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉyêĂrĘkÄČ ‘Ď âlą rmĆ’ŇŁIęwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ rk
¿ŇĄ ‘Ł hŇ¡Ćz hŇê
¿Ď ’ČhĲČ wylĎŔ’Ą
ëŇlĆê
¡Ą wČ hoĎŔhyĘ tŇwăŁYĘmĂ=tŇ’Ć ÉMkĆŇbŇĘ zĎ‘ĞB
ĲČ ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď tŇyb
ăŇĄ C hŇê
¡Ď ’Č=M’Ă yJ
¿Ă
=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć yl
ËČ ’Ą Zb
Ł ¿Ň qĘ xlČÄS
Ę hŇêęĎ ‘ČwĘ : MylĲĂ‘ĎBĘhČ yr¿ĄxĞ’ĲČ
y’
ąĄybŇĂ nĘC Myè
Ăę mĂxĞwĲČ tŇo’ămĄ ‘B
ÌČ rĘ’Č l‘ČBČÁhČ y’ĄÄybŇĂ nĘ=tŇ’ĆwĘ lm
ĳĆ rĘJČhČ rh
ăČ
bŇ¡’Ď xĘ’Č xl
¿Č S
Ę IĂwČ : lbĆŇĲzĎy’Ă Nx
¿Č lĘS
Ě yl
¡Ą kŇĘ Ł’Ĳ tŇo’ŔmĄ ‘B
ăČ rĘ’Č ÉhrĎS
Ą ’ĞhĲĎ
SGČÄIĂwČ : lmĲĆrĘJČhČ rh
¿Č =l’Ć My’
¡Ă ybŇĂ eĘhČ=tŇ’Ć ZB
Ł ¿ qĘIĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=lkĎŇBĘ
yê
ăĄ S
Ę =l‘Č ÈMyxĂsĘŁjĲ Mê
ăĆ’Č ytÂČ mĎ=dŇ‘Č ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ M‘ęĎ hĎ=lJĎ=l’Ć ChIĎÁlĂ’ĲĄ
wyrĳĎxĞ’ĲČ CkŇă lĘ l‘ČB
¡Č hČ=M’ĂwĘ wyrĎŔxĞ’ĲČ CkŇă lĘ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ hoąĎhyĘ=M’Ă ůMyjĂ‘ĂiĘhČ
yêĂrĘt
ÌŇČ on ynÂ’
Ă Ğ M‘ĎŔhĎ=l’Ć ÉChIĎÄlĂ’ĲĄ rmĆ’ŇŁIąwČ : rb
ĲĎŇ DĎ otŇ¡ ’
Ł M‘ËĎhĎ Cn¿‘Ď=âlĲwĘ
: Sy’ĲĂ Myè
¡Ă mĂxĞwĲČ tŇo’¿mĄ=‘B
ĲČ rĘ’Č l‘ČBČŔhČ y’ăĄybŇĂ nĘC yDĳĂbČŇlĘ ho¡Ďhyl
ĲČ ’yb
ËŇĂ nĎ
ChxĚęêĘnČywĲĂ dŇxÁĎ ’ĆhĲĎ rjÄĎ hČ žMhĆlĎ CrăxĞbŇĘ yĂwĘ MyrĂęjĎ MyĂnăČS
Ę CnlĎÁ=CnêĘyĂwĘ
rj
ăĎ hČ=tŇ’Ć ű hŇăW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ ynÂ’
Ă Ğ wĲČ CmyW
ĳĂ yĎ âlă S’
¡Ą wĘ MyYĂŔ‘Ąh
ăĎ =l‘Č ÉCmyW
ĂÄ yĎwĘ
MS
ăĄ BĘ MtÂĆ ’ŇrĎqĘC : MyW
ĲĂ ’Ď âl¿ S’
¡Ą wĘ MyYĂŔ‘Ąh
ăĎ =l‘Č ÉyêĂtŇČ ĲnĎ wĘ dŇxĎę’ĆhĲĎ
hŇ¿Ć‘
n ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ hŇÌĎh
y Ď wĘ hoĎŔhyĘ=MS
ĲĄ bŇĘ ’răĎqĘ’Ć ÉynĂ’ĞwĲČ MkĆęyhĄŁlĲ’Ĺ
rmĆ’ŇŁIÄwČ : rb
ĲĎŇ DĎhČ bŇoT¿ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ M‘ËĎhĎ=lJĎ N‘ČIÌČwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă S’
¡Ą bĎŇ
yJ
¿Ă hŇnĎŔS
Ł ’ŇrĲĂ CW
ă ‘ĞwĲČ ÉdxĎ’ĆhĲĎ rj
ąĎhČ MkĆÁlĎ CrÄxĞB
ĲČ l‘ČBČęhČ y’ăĄybŇĂ nĘlĂ ChIĎÁlĂ’ĲĄ
CxqĘIĂwČţ : CmyW
ĲĂ tŇĎ âl¿ S’
¡Ą wĘ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ MS
ăĄ BĘ ÉC’rĘqĂwĘ MyB
ĳĂ rČhĲĎ Mê
¡Ć’Č
rqĆŁBÄhČmĲĄ l‘ČBČhČţ=MS
ĲĄ bŇĘ C’ărĘqĘIĂwĲČ ůCW‘ĞIĲČwĲČ ÈMhĆlĎ Nt
ăŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ rjĎÄhČ=tŇ’Ć
CxŔiĘpČŇyĘwĲČ hŇĳĆ‘
nŁ Ny’ăĄwĘ loq¡ Ny’¿ĄwĘ CnnĄŔ‘Ğ l‘ČB
ăČ hČ Érm
Ł ’ŇlĄ MyĂrąČhĽ~ĲĎhČ=dŇ‘ČwĘ
xbzmh=l‘
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ChIĎęlĂ’ĲĄ Mh
ăĆ BĎ lê
ÌĄhČyĘwČ MyĂrČÁhĽ~ĲĎbČŇĲ yhÄĂ yĘwČ : hŇW
ĲĎ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č
ol¡ gŇyW
ËĂ =ykĲŇĂ wĘ xČyW
ÌĂ yJ
ăĂ ’ChŔ Myh
ăĂ Łl’Ĺ=yJĲĂ É lodŇGĎ=loqĲbŇĘ C’ąrĘqĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
ÉCdŇdĘŇŁGĲtŇĘ IĂwČ lodŔGĎ loqăBĘ ÉC’rĘqĘIĂwĲČ : ZqĲĎyĂwĘ ’Ch¡ NS
¿Ą yĎ yl
ËČ C’ olĳ ëŇrĆdăŇĆ=ykĲŇĂ wĘ
ÉyhĂyĘwĲČ : MhĲĆylĄ‘Ğ MD¡Ď=ëŇpĎŇS
Ę =dŇ‘Č Myx
ĳĂ mĎrĘb
ĲĎŇ C tŇob¡ŇrĎxĞB
ĲČ MTĎŔjĎS
Ę mĂJĘ
hŇ¡Ć‘
nŁ =Ny’ĲĄwĘ loq¿=Ny’ĲĄwĘ hŇĳxĎ nĘUĂhČ tŇolă‘Ğl
ĲČ dŇ‘¡Č C’ŔBĘnČtŇĘ IĲĂwČ MyĂrČŔhĽ~ĲĎhČĲ rb
Ł ăŇ ‘ĞJĲČ
M‘¡ĎhĎ=lkĎŇ CS
¿ GĘIĂwČ ylČŔ’Ą CS
ă GĘ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇlĘ ChIąĎlĂ’ĲĄ rmĆ’ŇŁIÄwČ : bŇS
Ć qĲĎ Ny’¿ĄwĘ
ÉhrĄW
Ę ‘Ć Myê
ąĄ S
Ę ChIĎęlĂ’ĲĄ xuăČIĂwČ : sCrĲhĎhĲĆ ho¡ĎhyĘ xB
¿Č zĘmĂ=tŇ’Ć ’j
ËĄ rČyĘwČ wyl
ĳĎ ’Ą
ÉwylĎ’Ą hoąĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇyĎÄhĎ žrS
Ć ’Ğ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČ=ynĲĄbŇĘ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă rj
¡Č sĘmĂJĘ MynĂŔbĎŇ’Ğ
MS
ăĄ BĘ xČ¡BĄ zĘmĂ MynËĂbĎŇ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć hŇÌĆb
n ŇĘ IĂwČ : ìŇmĲĆS
Ę hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
ëŇr¡
Ł ‘ĞIĲČwĲČ : xČB
ĲĄ zĘUĂlČ bŇyb
¡ŇĂ sĎ ‘rČzĆŔ MyĂt
ăŇČ ’ŇsĎ ÉtybĄŇJĘ hŇlĎę‘ĎêĘ W‘ČIăČwČ hoĳĎhyĘ
C’ÄlĘmĂ rmĆ’ŇŁIęwČ : MyYĲĂ‘ĄhĲĎ=l‘Č MW
Ć ¡IĎwČ rjĎŔhČ=tŇ’Ć ÉxêČnČyĘwČ MyYĳĂ‘ĄhĲĎ=tŇ’Ć
ÉCnS
Ę rmĆ’ŇŁIąwČ MyYĳĂ‘ĄhĲĎ=l‘ČwĘ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ=l‘Č Cq¿YĘyĲĂwĘ MyĂmČŔ ÉMyDĂkČŇ hŇ‘ąĎBĎrĘ’Č
Mg
¿ČŇ wĘ xČĳĄBzĘUĂlČ bŇyb
¡ŇĂ sĎ MyĂUČŔhČ CkŇă lĘIĲĄwČ : CSQ
ĲĄ S
Č yĘwČ CSQ
¡Ą S
Č rmĆ’ŇI¿ŁwČ CnŔS
Ę IĂwČ
ChIăĎlĂ’ĲĄ SGÂČ IĂwČ hŇxĎęnĘUĂhČ tŇolă‘ĞB
ĲČ ű yh
ăĂ yĘwČ : MyĂmĲĎ=’QĄmĂ hŇ¡Ďl‘ĎêĘhČ=tŇ’Ć
MoIăhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂwĘ qx
ăĎ YĘyĂ ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ ůrmČ’ŇIŁwČ È’ybŇĂ eĎhČ
ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď Kăyrřbdbw ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č ynăĂ’ĞwĲČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂBĘ Myh
ËĂ Łl’Ĺ hŇê
ÌĎ ’Č=yJĲĂ ‘dČęCĎyĂ
hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉC‘dĘŇyĲĄwĘ ynĂnĄŔ‘Ğ ÉhoĎhyĘ ynĂąnĄ‘Ğ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą
lj
Łă êĂwČ : tŇyeĲĂrČx
Ł ’Ğ MB
¡Ď lĂ=tŇ’Ć tŇĎ ŁB¿sĂhĞ hŇê
ËĎ ’ČwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ho¡ĎhyĘ hŇê
¿Ď ’Č=yJĲĂ
=tŇ’ĆwĘ Myn¡ĂbĎŇ’ĞhĲĎ=tŇ’ĆwĘ MyYĂŔ‘Ąh
ăĎ =tŇ’ĆwĘ ÉhlĎ‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć lkČŇ’Ňê
Ł ą wČ hoĎęhyĘ=S’ĲĄ
Cl¡jĘIĂwČĲ M‘ĎŔhĎ=lJĎ É’rĘIČwČ : hŇkĎŇxĲĄlĂ hŇ¡Ďl‘ĎêĘBČ=rS
Ć ’Ğ MyĂU¿ČhČ=tŇ’ĆwĘ rp
ĳŇĎ ‘ĎhĲĆ
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ ’Ch¿ ho¡ĎhyĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ ’Chă ÉhoĎhyĘ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ Mh
ĳĆ ynĄjĘ=l‘Č
Tl
¿Ą UĎyĂ=l’Č Sy’
ËĂ l‘ČBČęhČ y’ăĄybŇĂ nĘ=tŇ’Ć ű CW
ă pŇĘ êĂ MhĆÁlĎ ChIĎÄlĂ’ĲĄ žrmĆ’ŇIŁwČ
: MS
ĲĎ MT
¡Ą xĎS
Ę IĂwČ NoSŔyqĂ lxČăČ=l’
n Ć ÉChIĎÄlĂ’ĲĄ MdąŇĄrĂoIwČ MCW
ĳ jĘtŇĘ IĂwĲČ Mh
¡Ć mĄ
: MS
Ć GĲĎhČ Nom¿hĞ loq¡=yJĂ hŇĳtŇĄ S
Ę C lk
ŁŇă ’Ĺ hŇ¡Ąl‘Ğ bŇ’ĎŔxĘ’ČlĘ ÉChIĎÄlĂ’ĲĄ rmĆ’ŇŁIąwČ
É lmĆrĘJČhČ S’Ňrą
Ł =l’Ć hŇlĎÄ‘Ď ChIĎÁlĂ’ĄÄwĘ tŇoêĳS
Ę lĂwĘ lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ bŇ¡’Ď xĘ’Č hŇ¿Ćl‘ĞIĲČwČ
É’nĎ=hŇĲlĄ ‘Ğ orę‘ĞnĲČ=l’ĲĆ rmĆ’ŇIăŁwČ : okŇrĎBĘ NyB
¿Ą wyn¡ĎjĎ MW
Ć ¿IĎwČ hŇYĎrĘ’ČŔ rh
ăČ gŇĘ IĂwČ
Tbh
.r"tw s"t ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìrĘbĎdĘbĂC ’"sb ,yrq ìrĘbĎdĘbĂC ,bytk ìyrĆbĎdĘbĂC v.36
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‘bČŇ¿S
Ć bŇ¡S
Ě rmĆ’ŇŁIěwČ hŇmĎC’ĳmĘ Ny’ăĄ rmĆ’ŇI¡ŁwČ TBĄŔIČwČ É l‘ČIČÄwČ MyĎŔ=ëŇrĆDĲĆ TB
ăĄ hČ
hŇăĎl‘Ł Sy’
¡Ă =PŇkČŇJĘ hŇ¿ĎT
e Č qĘ bŇ‘ËĎ=hŇeĄhĂ rmĆ’ŇŁIęwČ tŇy‘ŔĂ bŇĂ è
Ę BČ ÉyhĂyĘwĲČ : MymĲĂ‘ĎjĘ 44
hŇ¡kĎŇ rĘYĎ‘ČyČ âl¿wĘ dŇrĄŔwĎ rs
Ł ă ’Ĺ Éb’ĎxĘ’Č=l’Ć rm
Ł ą ’Ĺ hŇlĄÄ‘Ğ rmĆ’ŇŁIęwČ MIĳĎmĂ
xČCrŔwĘ Myb
ăŇĂ ‘Ď ÉCrDĘqČtŇĘ hĲĂ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČwĘ hŇŁJę=dŇ‘ČwĘ hŇŁJă=dŇ‘Č ű yh
ăĂ yĘwČ : MS
Ć GĲĎhČ 45
: hŇlĎ’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂ ëŇlĆ¿ĄwČ
I bŇ¡’Ď xĘ’Č bŇ¿JČ rĘIĂwČ lodŇĳGĎ MS
Ć ăĆG yh
¡Ă yĘwČ
bŇ’ĎŔxĘ’Č ynăĄpŇĘ lĂ ÉZrĎIĎÄwČ wynĳĎtŇĘ mĎ se
¡ĄS
Č yĘwČ ChIĎŔlĂă’Ą =l’Ć ÉhtŇĎ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ=dŇyČwĘ
46
hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą lbĆŇzĆŔy’ĂlĘ Éb’ĎxĘ’Č dŇąGĄIČwČ : hŇlĎ’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂ hŇ¡kĎŇ ’ĞŁBĲ=dŇ‘Č Ty
xl
ąČ S
Ę êĂwČ : bŇrĆxĲĎBĆ My’
¡Ă ybŇĂ eĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć gŇrËČhĎ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ ChIĳĎlĂ’ĲĄ 2
NCpŔsĂoy hŇŁkŇă wĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ NCW
ą ‘ĞyĲČ=hŇŁJĲ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ChI¡ĎlĂ’ĲĄ=l’Ć ëŇ’ĎŔlĘmČ É lbĆŇzĆÄy’Ă
ÉMqĎIĎÄwČ ’rĘIČęwČ : MhĲĆmĄ dŇ¿xČ ’Č SpĆŇ¡nĆJĘ ìŔS
Ę pŇĘ nČ=tŇ’ĲĆ MyW
ăĂ ’Ď ÉrxĎmĎ tŇ‘ąĄkĎŇ=yJĲĂ 3
or¡‘ĞnĲČ=tŇ’ĲĆ xe
¿ČIČwČ hŇdĳŇĎChylĲĂ rS
ăĆ ’Ğ ‘bČŇ¡S
Ć r’
¿Ą BĘ ’b
Ł ě IĎwČ oSŔpŇĘ nČ=l’Ć ëŇlĆăĄwČ
I
MtŇĆ Łră tŇxČê
¡Č bŇS
Ć IěĄwČ ’b
Ł ě IĎwČ MoyŔ ëŇrĆDăĆ ÉrBĎdĘŇUĂBČ ëŇąČlhĎ=’ChĲwĘ : MS
ĲĎ 4
yS
ĂŔ pŇĘ nČ xqăČ ÉhoĎhyĘ hŇê
ąĎ ‘Č bŇrČę ű rmĆ’ŇIăŁwČ tŇCmŔlĎ ÉoSpŇĘ nČ=tŇ’Ć l’
ąČ S
Ę IĂwČ tŇxĎ’Ć
dŇĳxĎ ’Ć MtŇĆ ră
Ł tŇxČê
¡Č NS
ČŔ yIĂwČ ÉbJČS
Ę IĂwČ : ytĲŇĎ ŁbŇ’ĞmĲĄ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ bŇoT¿=âl=yJĲĂ 5
hŇÌĄh
e Ă wĘ TBĄěIČwČ : lokŇĲ ’Ĺ MCq¿ ol¡ rmĆ’ŇI¿ŁwČ oBŔ ‘ČgăŇĄnŁ Éë’ĎlĘmČ hŇąĆ=h
z Ň ĲeĄ hĂwĘ 6
: bŇJĲĎS
Ę IĂwČ bŇS
Ď ¡IĎwČ êĘS
Ę IŔĄwČ lkČŇ’ŇIăŁwČ MyĂm
ĳĎ tŇxČăjČ YČwĘ Myp
¡ŇĂ YĎrĘ tŇ¿gČŇ ‘Ě wyt
ËŇĎ S
Ł ’ĞrĲČmĘ
bŇr¿Č yJ
ËĂ lk
ŁĳŇ ’Ĺ MCqă rmĆ’ŇI¡ŁwČ oBŔ=‘GČIĂwČ ÉtynĂS
Ą ű hoąĎhyĘ ëŇ’ČÄlĘmČ žbS
Ď IĎwČ 7
’yhęĂ hČ hŇăĎlykŇĂ ’ĞhĲĎ ű xČk
ŁŇă BĘ ëŇlĆIÁĄwČ hŇĳêĆS
Ę IĂwČ lkČŇ’ŇŁIăwČ MqĎ¡IĎwČ : ëŇrĆDĲĎhČ ì¡ŇUĘmĂ 8
MS
¿Ď =’b
Ł Ň IĎwČ : bŇrĲĄx
Ł Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ rh
¿Č dŇ‘ËČ hŇlĎyĘlČŔ My‘ăĂBĎrĘ’ČwĘ ÉMoy My‘¿ĂBĎrĘ’Č 9
ì¿ŇQĘ=hŇmČ olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ wylĎŔ’Ą ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇąĄh
e Ă wĘ MS
ĳĎ NlĆăIĎwČ hŇr¡Ď‘ĎUĘhČ=l’Ć
CbąŇzĘ‘ĲĎ=yJĂ tŇo’ębĎŇYĘ yh
ăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyl
ĲČ ytŇĂ ’ŇeĄÁqĂ ’ŁeÄqČ žrmĆ’ŇIŁwČ : ChIĲĎlĂ’ĲĄ hŇp
ŁŇ¡ 10
CgŇă rĘhĲĎ ìŇy’¡ĆybŇĂ nĘ=tŇ’ĆwĘ CsrĎŔhĎ ìŇyt
ăŇĆ x
Ł BĘzĘmĂ=tŇ’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉìtŇĘ yrĲĂbŇĘ
rmĆ’ŇŁIęwČ : HêĲĎxĘqČlĘ yS
¡Ă pŇĘ nČ=tŇ’Ć CS
¿ qĘbČŇyĘwČ yDĂŔbČŇlĘ ÉynĂ’Ğ rt
ąŇĄ CĎ’ĂwĎ bŇrĆx
ĳĎbĆŇ 11
qzÂĎxĎwĘ hŇlĎÃodŇGĘ xČCrăwĘ rbĄę‘Ł hoăĎhyĘ hŇÌĄh
e Ă wĘ ůhoĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÈrhĎbĎŇ ê
ăĎ dĘŇmČ‘ĲĎwĘ ’Y
ăĄ
rx
ąČ ’ČwĘ hoĳĎhyĘ xČCr¡bĎŇ âl¿ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMy‘ĂlĎsĘ rB
ąĄS
Č mĘC MyrĂÄhĎ žqrĄpĎŇmĘ
S’
¡Ą bĎŇ âl¿ S’ĄŔ ÉS‘ČrČÄhĎ rx
ąČ ’ČwĘ : hoĲĎhyĘ S‘Čr¡ČbĎŇ âl¿ S‘ČrČŔ xČCrÄhĎ 12
TlĆąĎwČ
I ChIĎęlĂ’ĲĄ ‘Čm
Łă S
Ę JĂ ű yh
ăĂ yĘwČ : hŇuĲĎdČŇ hŇm
¿Ď mĎDĘ loq¡ S’ĄŔhĎ rx
ăČ ’ČwĘ hoĳĎhyĘ 13
wynp
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rmĆ’ŇŁIěwČ loqŔ ÉwylĎ’Ą hŇąĄh
e Ă wĘ hŇrĳĎ‘ĎUĘhČ xtŇČ ăjĆ dŇŁm¡‘ĞIĲČwĲČ ’YĄěIĄwČ oêŔrĘDČ’ČBĘ ÉwynĎjĎ
14 t
Ň o’ębĎŇYĘ yh
ăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyl
ĲČ ytŇĂ ’ŇeĄÁqĂ ’ŁeÄqČ žrmĆ’ŇIŁwČ : ChIĲĎlĂ’ĲĄ hŇŁpŇ¡ ì¿ŇQĘ=hŇmČ
ìŇy’¡ĆybŇĂ nĘ=tŇ’ĆwĘ CsrĎŔhĎ ìŇyt
ăŇĆ x
Ł BĘzĘmĂ=tŇ’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉìtŇĘ yrĲĂbŇĘ CbąŇzĘ‘ĲĎ=yJĂ
: HêĲĎxĘqČlĘ yS
¡Ă pŇĘ nČ=tŇ’Ć CS
¿ qĘbČŇyĘwČ yDĂŔbČŇlĘ ÉynĂ’Ğ rt
ąŇĄ CĎ’ĂwĎ bŇrĆx
ĳĎbĆŇ CgŇă rĘhĲĎ
15 qW
Ć ĳUĎ dČŇ hŇrĎB
ăČ dĘŇmĂ ì¡ŇJĘrĘdČŇlĘ bŇCS
¿ ëŇËĄl wylĎŔ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
16 =Nb
ĆŇ ’ChăyĄ Ét’ĄwĘ : MrĲĎ’Ğ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ lĘ l’
ËĄ zĎxĞ=tŇ’Ć ê
ÌĎ xĘS
Č mĲĎC tŇĎ ’ŇbĎęC
lb
ăĄŇ ’ĎmĄ ÉTpĎŇS
Ď =NBĆ ‘S
ąĎ ylĂ’Ĺ=tŇ’ĆwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ lĘ xS
¿Č mĘêĂ yS
ĂŔ mĘnĂ
17 l’
¡Ą zĎxĞ bŇrĆx
¿ĆmĄ Tl
ËĎ mĘeĂhČ hŇyĎęhĎwĘ : ìŇyêĲĆxĘêČ ’yb
¡ŇĂ nĎlĘ xS
¿Č mĘêĂ hŇlĎŔoxmĘ
18 yê
¿Ă rĘ’ČS
Ę hĂwĘ : ‘S
ĲĎ ylĂ’Ĺ tŇym
¿Ă yĎ ’Ch¡yĄ bŇrĆx
¿ĆmĄ Tl
ËĎ mĘeĂhČwĘ ’ChĳyĄ tŇym
ăĂ yĎ
l‘ČBČŔlČ ÉC‘rĘkĲĎŇ=âl rS
ąĆ ’Ğ MyĂJČęrĘBĂhČ=lJĎ MypĳŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂbŇĘ
19 ‘S
ąĎ ylĂ’Ĺ=tŇ’Ć ’YÂĎ mĘIĂwČ Mè
Ď mĂţ ëŇlĆăĄwČ
I : olĲ qS
¡Č nĎ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ hŇjĆŔhČ=lkÄĎ wĘ
MynăĄS
Ę BĂ ’Ch¡wĘ wynĎŔpĎŇlĘ ÉMydĂŇmĎYĘ rW
ąĎ ‘Ď=MynĲĄS
Ę SrĄŔx
Ł ’ChăwĘ ÉTpĎŇS
Ď =NBĆ
20 b
Ň Łză‘ĞIĲČwČ : wyl
ĲĎ ’Ą oê¡rĘDČ’Č ëŇ¿ĄlS
Ę IČwČ wylĎŔ’Ą ÉChIĎÄlĂ’ĲĄ rb
Ł ąŇ ‘ĞIĲČwČ rW
ĳĎ ‘ĎhĲĆ
yUĂŔ’ĂlĘC yb
ăŇĂ ’ĎlĘ É’eĎ=hŇqĎè
Ę ’Ć rmĆ’ŇŁIęwČ ChIĎŔlĂ’ĲĄ yrăĄxĞ’ĲČ ÉZrĎIĎÄwČ rqęĎ BĎhČ=tŇ’Ć
21 b
ŇS
Ď IĎÄwČ : ëŇĲlĎ ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď=hŇmĆ yJ
¿Ă bŇCSŔ ëŇăĄl Éol rmĆ’ŇŁIąwČ ìŇyrĳĆxĞ’ĲČ hŇ¡kĎŇ lĘ’ĲĄwĘ
Ml
ăĎ è
Ę BĂ ÉrqĎBĎhČ yl
ąĂ kŇĘ bŇĂ C ChxĄęBĎzĘIĂwČ rqăĎBĎhČ dŇmĆÌĆY=tŇ’Ć xuăČIĂwČ wyrĎÁxĞ’ĲČmĄ
: ChtĲŇĄ rĘS
ĲĎ yĘwČ ChI¡ĎlĂ’ĲĄ yr¿ĄxĞ’ĲČ ëŇlĆËĄwČ
I MqĎIĎęwČ Clk
ĳĄŇ ’ŇIŁwČ M‘¡ĎlĎ Nê
¿ĄIĂwČ rW
ĎŔ BĎhČ
k MyS
ĂÄ ŁlS
Ę C olŔyxĄ=lJĎ=tŇ’Ć ÉZbČŇqĎ MrĎę’Ğ=ëŇlĆmĲĆ dŇdăČŇhĞ=NbĆŇC
: HB
ĲĎ MxĆ¡ĎQIĂwČ NorŔmĘŁS
ă =l‘Č ÉrYČIĎÄwČ l‘ČIČęwČ bŇkĆŇrĳĎwĎ sCsăwĘ oê¡’Ă ëŇlĆËmĆ MyĂn¿ČS
ĘC
2, 3 ol
ę rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇrĎy‘ĲĂhĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ bŇ¿’Ď xĘ’Č=l’Ć Myk
ËŇĂ ’ĎlĘmČ xl
ÌČ S
Ę IĂwČ
Myb
¡ŇĂ oFhČ ìŇynËĆbĎŇC ìŇyS
ÌĆ nĎwĘ ’Chĳ=ylĲĂ ì¡ŇbŇĘ hĎzĘC ì¿ŇjĘsĘJČ dŇdČŔhĞ=NBĆ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
4 ì
¿Ň lĘ ëŇlĆĳUĆ hČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ì¡ŇrĘb
ĲĎŇ dĘŇJĂ rmĆ’ŇŁIŔwČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ N‘ČIąČwČ : MhĲĄ=ylĂ
5 d
Ň d¡ČŇhĞ=NBĆ rm
¿Č ’Ď=hŇJ
Ł Ĳ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ MykĂŔ’ĎlĘUČhČ ÉCbŇS
ĚÄ IĎwČ : ylĲĂ=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ yn¡Ă’Ğ
ìŇyn¡ĆbĎŇC ìŇyS
ÌĆ nĎwĘ ìËŇbŇĘ hĎzĘC ìÌŇjĘsĘJČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìylĆÄ’Ą yêĂxĘąČlS
Ď =yJĲĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
6 ÉCWj
Ę xĂwĘ ìŇylĆŔ’Ą ÉydČŇbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć xl
ąČ S
Ę ’Ć rxĎęmĎ tŇ‘ăĄJĎ=M’Ă ű yJ
ăĂ : NêĲĄtŇĂ yl
¿Ă
CmyW
¿Ă yĎ ìŇynĆŔy‘Ą dŇm
ăČ xĘmČ=lJĎ ÉhyĎhĎwĘ ìŇydĳŇĆbĎŇ‘Ğ yê
ăĄBĎ tŇ¡’Ą wĘ ìŔtŇĘ yB
ăĄ =tŇ’Ć
7 Érm
Ć ’ŇŁIÄwČ ZrĆ’ĎŔhĎ ynăĄqĘzĂ=lkĎŇlĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ’rąĎqĘIĂwČ : CxqĲĎlĎwĘ Md¡ĎŇyĎbŇĘ
’n=w‘d
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ÉynČbĎŇlĘC yS
ąČ nĎlĘ ylČÁ’Ą xlČÄS
Ď =yJĲĂ SuĳĄbČŇmĘ hŇăĆz hŇ‘¡ĎrĎ yJ
¿Ă C’ŔrĘC ’n
ăĎ=C‘ĲDĘ
Myn¡ĂqĄEĘhČ=lJĎ wyl
ËĎ ’Ą Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : CeUĲĆmĂ yêĂ‘Ę¡nČmĎ âl¿wĘ ybĂŔhĎzĘlĂwĘ yj
ăĂ sĘkČŇlĘC
dŇdČęhĞ=NbĆŇ yk
ăŇĄ ’ĞlĘmČlĘ rmĆ’ŇŁIÁwČ : hŇb
ĲĆŇ ’ŇŁtŇ ’ol¿wĘ ‘m
¡Č S
Ę êĂ=l’Č M‘ĳĎhĎ=lkĎŇwĘ
ÉhnĎS
Ł ’ŇrĲĂbĎŇ ìąŇDĘbŇĘ ‘Č=l’Ć êĎxĘlČÄS
Ď =rS
Ć ’Ğ ž lJ
Ł ÉëlĆUĆÄhČ ynąĂd
ŁŇ ’ŇĲlČ CrÂmĘ’Ă
Chb
¡ĚŇ S
Ă yĘwČ MykĂŔ’ĎlĘUČhČ ÉCkŇlĘIĲĄwČ tŇoW
ĳ ‘Ğl
ĲČ lk
¡ČŇ C’ âl¿ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČwĘ hŇW
ĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ
Myh
¡Ă Łl’Ĺ yl
ËĂ NCW
¿ ‘ĞyĲČ=hŇŁJĲ rmĆ’ŇŁIěwČ dŇdČŔhĞ=NBĆ ÉwylĎ’Ą xl
ąČ S
Ę IĂwČ : rb
ĲĎŇ DĎ
rS
¿Ć ’Ğ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇlĘ MylĂě‘ĎS
Ę lĂ NorŔmĘŁSĲ rp
ăČŇ ‘Ğ Éqj
Ł W
Ę yĂ=M’Ă CpŇĳsĂ oy hŇŁkŇă wĘ
rg¡ŇĄx
Ł lQ
¿Ą hČtŇĘ yĂ=l’Č CrŔBĘDČ rmĆ’ŇIăŁwČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ N‘ČIąČwČ : yl
ĲĎ gŇĘ rČBĘ
’Ch¿ hŇt
ËŇĆ S
Ł ’Ch¿wĘ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć É‘Čm
ŁÄ S
Ę JĂ yhęĂ yĘwČ : xČêĲĄpČŇmĘJĂ
: ry‘ĲĂhĎ=l‘Č CmyW
¡Ă IĎwČ CmyW
ĂŔ ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ=l’Ć rmĆ’ŇŁIąwČ tŇoJĳiĚBČ Myk
¡ŇĂ lĎUĘhČwĘ
hŇJ
Ł ť rmĆ’ŇŁIęwČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ bŇă’Ď xĘ’Č=l’Ć ÈSGČnĂ dŇxĎę’Ć ’yb
ăŇĂ nĎ ű hŇăĄh
e Ă wĘ
ÉìdĘŇyĲĎbŇĘ onątŇĘ nĲŁ ynÄĂ nĘhĂ hŇĳĆh
E Č lod¡ŇGĎhČ Nom¿hĎhĲĆ=lJĎ tŇË’Ą tŇĎ y’ĂŔrĎhĲĘ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď
rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ymĂŔBĘ Éb’ĎxĘ’Č rmĆ’ŇIąŁwČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ ê
¡Ď ‘ĘdČŇyĲĎwĘ MoIŔhČ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂhČ rs
Ł ¿ ’ĘyĆ=ymĲĂ rmĆ’ŇŁIËwČ tŇonĳydĂŇUĘhČ yrăĄW
Ď yr¡Ą‘ĞnĲČBĘ hoĎŔhyĘ
MyĂnăČS
Ę MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ CyěhĘIĲĂwČ tŇonŔydĂŇUĘhČ yrăĄW
Ď ÉyrĄ‘ĞnĲČ=tŇ’ĲĆ dŇq
Ł ę pŇĘ IĂwČ : hŇêĎ’ĲĎ
tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=lJĎ M‘ËĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć dŇqÌČjĎ MhĆęyrĄxĞ’ĲČwĘ MyS
ĳĂ ŁlS
ĘC
’ChÌ tŇoJęiĚBČ roJÁS
Ă hŇtÄĆ S
Ł žddČŇhĞ=NbĆŇC MyĂrĳĎhĽ~ĲĎBČĲ C’¡YĘIĲĄwČ : MypĲŇĂ lĎ’Ğ
yr¿ĄW
Ď yrËĄ‘ĞnĲČ C’ęYĘIĲĄwČ : otŇĲ ’
Ł rz¿Ą‘Ł ëŇlĆ¡mĆ MyĂn¿ČS
Ę C=MyS
ĲĂ ŁlS
Ę Myk
ËŇĂ lĎUĘhČwĘ
MyS
Ăě nĎ’Ğ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Éol CdŇyGąĂIČwČ dŇdČęhĞ=NBĆ xl
ăČ S
Ę IĂwČ hŇĳĎS
nŁ ’ŇrĲĂBĎ tŇon¡ydĂŇUĘhČ
M’
ÌĂ wĘ MyIĳx
Ă Č MCW
ă pŇĘ êĂ C’Y
¡Ď yĎ Mol¿S
Ď lĘ=M’Ă rmĆ’ŇŁIËwČ : NorĲmĘè
Ł Ĳ mĂ C’¡YĘyĲĎ
yrăĄW
Ď yr¡Ą‘ĞnĲČ ry‘ŔĂ hĎ=NmĂ C’ăYĘyĲĎ ÉhQĆ’ĄÄwĘ : MCWĲpŇĘ êĂ MyI¿ĂxČ C’Y
¡Ď yĎ hŇËmĎ xĎlĘmĂlĘ
MrĎŔ’Ğ Csn
ăĚIĎwČ oSŔy’Ă Sy’
ăĂ ÉCJIČwČ : MhĲĆyrĄxĞ’ĲČ rS
¿Ć ’Ğ lyĂx¡ČhČwĘ tŇonĳydĂŇUĘhČ
: MyS
ĲĂ rĎpĲĎŇC sCs¡=l‘Č MrĎŔ’Ğ ëŇlĆămĆ ÉddČŇhĞ=NBĆ TlĄęUĎIĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ Mp
¡ĄŇ DĘrĘIĂwĲČ
Mr¡Ď’Ğb
ĲČŇ hŇ¿JĎ hĂwĘ bŇkĆŇrĳĎhĎ=tŇ’ĆwĘ sCi¡hČ=tŇ’Ć ëŇ¿IČwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ É’YĄIĄwČ
ëŇăĄl Éol rmĆ’ŇIąŁwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ =l’Ć É’ybŇĂ eĎhČ SG
ąČIĂwČ : hŇĲlĎ odŇgŇĘ hŇ¿JĎ mČ
ëŇlĆ¿mĆ hŇnĎŔè
Ď hČ tŇăbČŇ CStŇĘ lĂ yJĂť hŇĳĆW‘ĞêĲČ=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą hŇ¡’Ą rĘC ‘d¿ČŇwĘ qEČŔxČtŇĘ hĂ
wylĎę’Ą CrămĘ’ĲĎ MrĎÁ’Ğ=ëŇlĆmĲĆ ydÄĄbŇĘ ‘ČwĘ
: ìŇyl
ĲĆ ‘Ď hŇ¿Ćl‘Ł Mr¡Ď’Ğ
l’
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ÉMêĎ’Ă Mx
ąĄ QĎnĂ MlĎęC’wĘ CeU
ĳĆ mĂ CqăzĘxĲĎ NJ
¡Ą =l‘Č MhĆŔyhĄŁlă’Ĺ ÉMyrĂhĎ yh
ąĄŁl’Ĺ
rs
ąĄhĎ hŇĳĄW‘Ğ hŇ¡Ćh
E Č rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’ĆwĘ : MhĲĆmĄ qz¡ČxĹĲnĆ âl¿=M’Ă roSŔyUĂBČ
ű ìăŇlĘ=hŇnĆmĘtŇĲĂ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : MhĲĆyêĄxĘêČ tŇox¡jČ MyW
¿Ă wĘ omŔq
Ł UĘmĂ Sy’
ăĂ ÉMykŇĂ lĎUĘhČ
hŇąmĎ xĞĲQĎ nĂwĘ bŇkĆŇrĆęJĎ bŇkĆŇrăĆwĘ ű sCiăJČ sCsăwĘ ëŇtÁĎ o’mĲĄ lpĄÄeŁhČ ž lyĂxČJČ lyĂxČÃ
: NJ
ĲĄ W‘ČI¿ČwČ Ml
¡Ď q
Ł lĘ ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ Mh
ĳĆ mĄ qz¡ČxĹnĲĆ âl¿=M’Ă roSŔyUĂBČ ÉMtŇĎ o’
MrĳĎ’Ğ=tŇ’Ć dŇd¡ČŇhĞ=NBĆ dŇq
Ł ¿ pŇĘ IĂwČ hŇnĎŔè
Ď hČ tŇăbČŇ CStŇĘ lĂ ÉyhĂyĘwĲČ
ÉCdŇqĘjĲĎtŇĘ hĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ C : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=M‘Ă hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ hŇqĎpĄŔ’Ğ l‘ČIăČwČ
yp
ăŇĄ W
Ă xĞ ÉynĄS
Ę JĂ MDĎęgŇĘ nĆ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CnÄxĞIĲČwČ Mt
ĳŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ CkŇ¡ lĘIĲĄwČ ClŔJĘlĘkĎŇwĘ
ÈrmĆ’ŇIŁwČ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ SGÂČ IĂwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć C’¿lĘmĂ Mr¡Ď’ĞwĲČ MyEĂŔ ‘Ă
ÉMrĎ’Ğ CrąmĘ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ N‘ČyČţ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ rmĆ’ŇŁIÁwČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ =l’Ć
NomÄhĎhĲĆ=lJĎ=tŇ’Ć yêĂtŇČ ĲnĎ wĘţ ’Chĳ Myq¡ĂmĎ‘Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ=âlĲwĘ hoĎŔhyĘ ÉMyrĂhĎ yh
ąĄŁl’Ĺ
xkČŇŁn¿ hŇQĆ£Ą’ CnÌxĞIĲČwČĲ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ ìŇdŔĆyĎBĘ ÉhEĆhČ lodŇGąĎhČ
hŇmĎŔxĎlĘUĂhČ ÉbrČqĘêĂwČ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoIăBČ ű yh
ăĂ yĘwČ Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă hŇQĆ¡’Ą
CsnĚÄIĎwČ : dŇxĲĎ’Ć Moy¿BĘ yl
¡Ă gŇĘ rČ PŇlĆ¿’Ć =hŇ’ĎmĲĄ MrËĎ’Ğ=tŇ’Ć l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CJÄIČwČ
hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă wĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć=l‘Č hŇmĎŔoxhČ É lj
Ł êĂwČ ůry‘ĂhĎ=l’Ć ÈhqĎpĄŇ’Ğ ű Myr¿ĂtŇĎ oeĲhČ
: rdŇĆxĲĎBĘ rdŇĆx
¿Ć ry‘¡ĂhĎ=l’Ć ’b
Ł ¿Ň IĎwČ snĎŔ dŇdăČŇhĞ=NbĆŇC MyrĳĂtŇĎ oeĲhČ Sy’
¡Ă PŇlĆË’Ć
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ ÉykĄŇlĘmČ yJęĂ Cn‘ĘmČŔS
Ď ’n
ăĎ=hŇĲeĄ hĂ ůwydĎŇbĎŇ‘Ğ ÈwylĎ’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ
CnS
Ąę ’Ňr
Ł BĘ Myl
ăĂ bĎŇxĞwĲČ CnynĄÁtŇĘ mĎBĘ MyuÄĂ W
Č ž’eĎ hŇmĎyW
ăĂ nĎ Mh
ĳĄ dŇsĆ¡xĆ yk
¿ŇĄ lĘmČ=yJĲĂ
MyuÄĂ W
Č žCrGĘxĘIČwČ : ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ=tŇ’Ć hŇ¿Ćx
I Č yĘ yl
¡Č C’ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ =l’Ć É’YĄnĄwĘ
CrŔmĘ’ŇIăŁwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ =l’Ć ÉC’b
Ł Ä IĎwČ MhĆęyS
Ą ’ŇrĲĎBĘ Myl
ăĂ bĎŇxĞwĲČ MhĆÁynĄtŇĘ mĎBĘ
: ’ChĲ yx
¿Ă ’Ď yx
¡Č Ced¿ŇĆo‘hĲČ rmĆ’ŇŁIËwČ yS
ĳĂ pŇĘ nČ ’n
ăĎ=yxĲĂêĘ rm
¡Č ’Ď dŇdËŇČhĞ=NbĆŇ ìÌŇDĘbŇĘ ‘Č
dŇdČŔhĞ=NbĆŇ ìŇyx
ăĂ ’Ď ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ CeUĆęmĂhĞ CTălĘxĘIČwČ CrÁhĞmĲČyĘwČĲ CSÄxĞĲnČ yĘ žMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎwĘ
: hŇb
ĲĎŇ JĎrĘUĆhČ=l‘Č Chl
¡Ą ‘ĞIĲČwČ dŇdČŔhĞ=NBĆ ÉwylĎ’Ą ’Y
ąĄ IĄwČ Chx
ĳĚ qĎ C’B
Ł ă rmĆ’ŇI¡ŁwČ
tŇoYCxwĘţ bŇyS
Ăę ’Ď ìŇybÁĂ ’Ď tŇ’ĄÄmĄ žybŇĂ ’Ď=xqČĲlĎ =rS
Ć ’Ğ MyrăĂ‘ĎhĲĆ wylĎÃ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ
tŇyrăĂBĘBČ yn¡Ă’ĞwĲČ NorŔmĘŁS
ă BĘ ÉybŇĂ ’Ď MW
ąĎ =rS
Ć ’ĞJĲČ ÉqW
Ć UĆÄdČŇbŇĘ ìąŇlĘ MyW
ĂÄ êĎ
dŇxÁĎ ’Ć Sy’ÄĂ wĘ
: ChxĲĄQĘS
Č yĘwĲČ tŇyr¡ĂbŇĘ ol¿=tŇrĎkŇĘ IĂwČ OĎĳxĆ QĘS
Č ’Ğ
N’
¿Ą mĎyĘwČ ’n
ĳĎ ynĂyJ
ăĄhČ ho¡ĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇBĂ Ch‘ËĄrĄ=l’Ć rm
ÌČ ’Ď My’ęĂ ybŇĂ eĘhČ ynăĄBĘmĂ
Vy’h
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hoĎŔhyĘ loqăBĘ ÉêĎ‘ĘmÄČ S
Ď =âlĲ rS
ąĆ ’Ğ N‘ČyČť olę rmĆ’ŇIăŁwČ : otŇĲ J
Ł hČlĘ Sy’
¡Ă hĎ 36
hŇ¡ĄrĘ’
y Č hĲĎ Ch’
¿Ą YĎmĘIĂwČ olŔYĘ’ĆmĲĄ ÉëlĆIÄĄwČ hŇĳĄrĘ’
y Č hĲĎ ì¡ŇJĘhĂwĘ yêŔĂ ’ĂmĲĄ ÉëlĄoh ìąŇeĘhĂ
hŇ¿JĄ hČ Sy’
¡Ă hĎ ChJ
¿Ą IČwČ ’n
ĳĎ ynĂyJ
ăĄhČ rmĆ’ŇI¡ŁwČ rxĄŔ’Č Sy’
ăĂ É’YĎmĘIĂwČ : ChJ
ĲĄ IČwČ 37
rp
¡ŇĄ ’ĞB
ĲĎ Wj
¿Ą xČtŇĘ IĂwČ ëŇrĆDĳĎhČ=l‘Č ëŇlĆ¡UĆ lČ dŇm
Ł ¿ ‘ĞIĲČwČ ’ybĂŔeĎhČ ÉëlĆIÄĄwČ : ‘ČY
Ł Ĳ pĎŇC 38
rmĆ’ŇŁIÁwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć q‘ăČYĎ ’Ch¡wĘ rbĄŔ‘Ł ÉëlĆUĆÄhČ yh
ąĂ yĘwČ : wynĲĎy‘Ą=l‘Č 39
Sy’ęĂ yl
ăČ ’Ą ’b
ÌĄŇ IĎwČ rsÁĎ Sy’ÄĂ =hŇĲeĄ hĂwĘ hŇmĎęxĎlĘUĂhČ=bŇrĆqĲĆbŇĘ ’Y
ăĎ yĎ ű ìăŇDĘbŇĘ ‘Č
ÉìS
Ę pŇĘ nČ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ dŇqĄŔjĎyĂ ÉdqĄjĎhĂ=M’Ă hŇEĆŔhČ Sy’
ăĂ hĎ=tŇ’Ć Érm
Ł S
Ę ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
hŇeĎ¡hĄ wĎ hŇeĎËhĄ hŇ¿W
Ą ‘Ł ìęDĘbŇĘ ‘Č yh
ăĂ yĘwČ : loqĲS
Ę êĂ PŇsĆ¡JĆ =rJČkŇĂ o’¿ oSŔpŇĘ nČ tŇxČê
ăČ 40
: êĎYĘrĲĎxĎ hŇê
¿Ď ’Č ìŇ¡TĆ jĎS
Ę mĂ NJ
¿Ą l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ wyl
ÌĎ ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ CenĳĆy’Ą ’ChăwĘ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉotŇ’
Ł rJ
ąĄIČwČ wynĳĎy‘Ą l¡‘řm rpĄŔ’ĞăhĎ =tŇ’Ć ÉrsČIĎÄwČ rhĄěmČyĘwČ 41
êĎxĘ¿ČQS
Ă N‘ČyËČ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť wylĎę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : ’ChĲ My’
¡Ă bŇĂ eĘhČmĲĄ yJ
¿Ă 42
tŇxČê
¿Č ì¡ŇUĘ‘ČwĘ oSŔpŇĘ nČ tŇxČê
ăČ ÉìS
Ę pŇĘ nČ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ dŇĳIĎmĂ ym
¡Ă rĘxĆ=Sy’ĲĂ=tŇ’Ć
: hŇnĎorĲmĘŁSĲ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ PŇ‘ĳĄzĎwĘ rs
ăČ otŇ¡ yBĄ=l‘Č l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ëŇlĆÌĄwČ
I : oUĲ‘Č 43
tŇob¿ŇnĎlĘ hŇËĎh
y Ď MrĆJ
ÌĆ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ ÉrxČ’Č yhęĂ yĘwČ
’k
: NorĲmĘŁSĲ ëŇlĆ¡mĆ bŇ’ĎŔxĘ’Č lk
ăČŇ yhĄ lYĆ’Ąť l’Ň‘ĳĆrĘzĘyĂBĘ rS
ăĆ ’Ğ yl
¡Ă ’Ň‘ĄrĘzĘIĂhČ
yl
ăĂ =yhĂywĲĂ ìÁmĘrĘJČ=tŇ’ĲĆ yQĂÄ=hŇnĎêĘ ű žrm
Ł ’ŇlĄ ű tŇobăŇnĎ=l’Ć bŇă’Ď xĘ’Č rB
ăĄ dČŇyĘwČ 2
MrĆJ
¡Ć wyêŔĎ xĘêČ ÉìlĘ hŇąĎê
n Ę ’ĆwĘ ytŔĂ yBĄ lYĆă’Ą ÉborqĎ ’Chą yJ
ăĂ qrĎęyĎ=NgČŇlĘ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : hŇĲzĆ ryx
¿Ă mĘ PŇsĆ¡kĆŇ ì¿ŇlĘ=hŇnĎêĘ’Ć ìŇynĆŔy‘ĄBĘ bŇoTă M’Ăť CeU
ĳĆ mĂ bŇoTă 3
yt
¡ŇČ ŁbŇ’Ğ tŇ¿ČlxĞĲnČ =tŇ’Ć yê
ËĂ êĂmĂ hoĎŔhymĲĄ ÉyQĂ hŇlĎyl
ąĂ xĎ bŇĳ’Ď xĘ’Č=l’Ć tŇob¡ŇnĎ
rB
ăĆ DĂ=rS
Ć ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ=l‘Č PŇ‘ęĄ zĎwĘ rs
ăČ otÁyBĄ=l’Ć bŇ’ĎÄxĘ’Č ž’b
Ł Ň IĎwČ : ëŇĲlĎ 4
yt
ĳŇĎ obŇ’Ğ tŇăČlxĞĲnČ =tŇ’Ć ì¡ŇlĘ Nê
¿Ą’Ć=âlĲ rmĆ’ŇŁIěwČ ylĂŔ’Ň‘ĄrĘzĘIĂhČ ÉtobŇnĎ wylĎę’Ą
wyl
¡Ď ’Ą ’b
Ł ¿Ň êĎwČ : MxĆĲlĎ lkČŇ¿’Ď =âlwĘ wyn¡ĎjĎ=tŇ’Ć bŇ¿iĄ IČwČ otŔFĎmĂ=l‘Č ÉbJČS
Ę IĂwČ 5
lk
¿ĄŇ ’
Ł ì¡ŇnĘy’ĲĄwĘ hŇrĎŔsĎ ìăŇxĞCrĲ ÉhEĆ=hŇmČ wylĎę’Ą rB
ăĄ dČŇêĘwČ oêĳS
Ę ’Ă lbĆŇăĆy’
z Ă
olę rmČŁ’ăwĎ ylĂÁ’Ň‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇobÄnĎ=l’Ć rBĄdČŇ’Ğţ=yJĲĂ hĎylĆę’Ą rB
ăĄ dČŇyĘwČ : MxĆĲlĎ 6
MrĆk
¡ŇĆ ì¿ŇlĘ=hŇnĎêĘ’Ć hŇêŔĎ ’Č Zp
ăĄŇ xĎ=M’Ă o’ť PŇsĆkĆŔBĘ ÉìmĘrĘJČ=tŇ’ĲĆ yQ
ąĂ =hŇnĎêĘ
lbĆŇăĆy’
z Ă ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁêąwČ : ymĲĂrĘJČ=tŇ’Ć ì¡ŇlĘ Nê
¿Ą’Ć=âlĲ rmĆ’ŇŁIěwČ wyê
ĳĎ xĘêČ 7
ÉMxĆlĆÄ=lkĎŇ’Ĺ MCqą l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č hŇ¡kĎŇ ClmĘ hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ hŇê
ËĎ ‘Č hŇêěĎ ’Č oêŔS
Ę ’Ă
bTyw
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk l‘ČmĄ ’"sb ,yrq ylĄ‘ĞmĄ ,bytk l‘ČmĄ v.41
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bŇŁêąkŇĘ êĂwČ : ylĲĂ’Ň‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇob¿ŇnĎ MrĆJ
¡Ć=tŇ’Ć ìŔlĘ Nê
ăĄ’Ć ÉynĂ’Ğ ìŇBĆŔlĂ bŇăTČ yĂwĘ
=l’Ć MyrĂpĎŇsĘhČ xl
ăČ S
Ę êĂwČ omĳtŇĎ x
Ł BĘ Mê
Ł ¡ xĘêČwČ bŇ’ĎŔxĘ’Č MS
ăĄ BĘ ÉMyrĂpĎŇsĘ
bŇŁê¿kŇĘ êĂwČ : tŇobŇĲ nĎ=tŇ’Ć Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ orŔy‘ĂBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyrĂx
Ł hĲČ=l’ĆwĘ MynąĂqĄzĘhČ
: M‘ĲĎhĎ S’Ňr¿
Ł BĘ tŇob¡ŇnĎ=tŇ’Ć CbŇyS
¿Ă ohwĘ MoYŔ=C’rĘqĲĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Myr¡ĂpĎŇiĘBČ
êĎkŇĘ r¿ČBĄ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ChdăŇĚ‘ĂywĂ ůoDgŇĘ nĆ È l‘ČIČlĂbŇĘ =ynĲĄBĘ MyS
¿Ă nĎ’Ğ MyĂnÄČ S
Ę CbŇyS
Ă ohwĘţ
orÁy‘Ă yS
ĄÄ nĘ’Č žCW‘ĞIĲČwČ : tŇm
Ł Ĳ yĎwĘ Chl
¡Ě qĘsĂwĘ Ch’
¿Ě yYĂohĲwĘ ëŇlĆĳmĆ wĎ Myh
¡Ă Łl’Ĺ
Mh
¡Ć ylĄ’Ğ hŇ¿xĎ lĘS
ĲĎ rS
ËĆ ’ĞJĲČ orŔy‘ĂBĘ ÉMybŇĂ S
Ę ŁIĲhČ rS
ąĆ ’Ğ MyrĂęx
Ł hĲČwĘ MynăĂqĄEĘhČ
C’¡rĘqĲĎ : MhĲĆylĄ’Ğ hŇ¡xĎ lĘS
ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔpĎŇiĘBČ ÉbCtŇJĎ rS
ąĆ ’ĞJĲČ lbĆŇĳzĎy’Ă
MyS
¿Ă nĎ’ĞhĲĎ ynĄÄS
Ę C’b
Ł Ň IĎwČţ : M‘ĲĎhĎ S’Ňr¿
Ł BĘ tŇob¡ŇnĎ=tŇ’Ć CbŇyS
¿Ă h
Ł wĘ MoYĳ
dŇgĆŇąnĆ tŇobęnĎ=tŇ’Ć l‘ČIČÁlĂBĘhČ yS
ĄÄ nĘ’Č žChdŇĚ‘ĂyĘwČ ůoDgŇĘ nĆ CbăŇS
Ę IĲĄwČ È l‘ČIČlĂbŇĘ =ynĲĄBĘ
ry‘ŔĂ lĎ ZCxămĂ ÉCh’ĚÄYĂŁIwČ ëŇlĆĳmĆ wĎ Myh
¡Ă Łl’Ĺ tŇobËŇnĎ ëŇr¿ČBĄ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉM‘ĎhĎ
tŇob¡ŇnĎ lu¿ČsĚ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ lbĆŇăĆy’
z Ă =l’Ć Cx¡lĘS
Ę IĂwĲČ : tŇm
Ł Ĳ IĎwČ Myn¡ĂbĎŇ’Ğb
ĲĎŇ Chl
¿Ě qĘsĘIĂwČ
lbĆŇzĆÁy’Ă rmĆ’ŇŁêÄwČ tŇm
Ł ĳ IĎwČ tŇob¡ŇnĎ lu¿ČsĚ=yJĲĂ lbĆŇzĆŔy’Ă ‘Čm
Łă S
Ę JĂ ÉyhĂyĘwĲČ : tŇm
Ł Ĳ IĎwČ
ÉN’ĄmĄ rS
ąĆ ’Ğ ylĂę’Ň‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇobăŇnĎ ű MrĆJ
ăĆ=tŇ’Ć SrĄ
Â MCqă bŇ’ĎęxĘ’Č=l’Ć
bŇ¡’Ď xĘ’Č ‘Čm
Ł¿ S
Ę JĂ yh
ËĂ yĘwČ : tŇmĲĄ=yJĂ yx
¡Č tŇobËŇnĎ Ny’¿Ą yJ
ăĂ PŇsĆkĆŔbŇĘ ìăŇlĘ=tŇtŇĆ lĎ
yl
¡Ă ’Ň‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇob¿ŇnĎ MrĆJ
ËĆ=l’Ć tŇdŇĆrËĆlĎ bŇ’ĎęxĘ’Č MqĎăIĎwČ tŇobĳŇnĎ tŇămĄ yJ
ăĂ
yB
¡Ă S
Ę êĂhČ ChI¿ĎlĂ’ĲĄ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ
: oêĲS
Ę rĂlĘ
NorĳmĘŁSĲBĘ rS
ăĆ ’Ğ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ bŇ¿’Ď xĘ’Č tŇ’ŇrËČqĘlĂ dŇrĄę MCqă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
wylĎÁ’Ą ÉêĎrĘBČdĂŇwĘ : oêĲS
Ę rĂlĘ MS
¡Ď dŇrČy¿Ď=rS
Ć ’Ğ tŇobŔnĎ MrĆk
ăŇĆ BĘ ÉheĄhĂ
rm
Ł ę ’ŇlĄ wylĎÁ’Ą ÉêĎrĘBČdĂŇwĘ êĎS
Ę rĳĎyĎ=MgČŇwĘ êĎxĘ¡YČ rĎhĞ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť rm
Ł ę ’ŇlĄ
tŇobŔnĎ MDăČ=tŇ’Ć ÉMybŇĂ lĎJĘhČ CqąqĘĲlĎ rS
ĆÄ ’Ğ MoqęmĘBĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
ChIĎŔlĂă’Ą =l’Ć Éb’ĎxĘ’Č rmĆ’ŇIąŁwČ : hŇêĎ’ĲĎ=MGČ ì¡ŇmĘDĎ=tŇ’Ć Myb
ËŇĂ lĎJĘhČ CuŁlÌyĎ
‘r¡ČhĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ ìŔrĘJĆmČtŇĘ hĂ N‘ČyČť ytŇĂ ’ŇYĎŔmĎ rmĆ’ŇIăŁwČ yb
ĳŇĂ yĘ’
Ł Ĳ ynĂt
¡ŇČ ’ŇYĎmĘhĲČ
yê
ąĂ rČkŇĘ hĂwĘ ìŇyrĳĆxĞ’ĲČ yê¡ĂrĘ‘ČbŇĂ C hŇ‘ĎŔrĎ ÉìylĆÄ’Ą yb
ąŇĂ mĄř ynÄĂ nĘhĂ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ
ìętŇĘ yB
ĲĄ =tŇ’Ć yêăĂtŇČ ĲnĎ wĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ bŇCz¡‘ĎwĘ rCY¿‘ĎwĘ ryqŔĂ BĘ NyêăĂS
Ę mČ Éb’ĎxĘ’ČlĘ
hŇĳĎx
I Ă ’Ğ=NbĆŇ ’S
ăĎ ‘ĘBČ tŇyb
¡ŇĄ kŇĘ C TbĎŔnĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ ÉtybĄŇJĘ
lbĆŇzĆŔy’ĂlĘ=MgČÄwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’T
¡Ă xĞêĲČwĲČ êĎsĘ‘ČŔkŇĘ hĂ rS
ăĆ ’Ğ És‘ČJÄČ hČ=l’Ć
rbd
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’ybĂmĄ ’"sb ,yrq ’ybĂmĄ v.21
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: l’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂ lx
¿Ą BĘ lbĆŇ¡Ćy’
z Ă =tŇ’Ć Cl¿kŇĘ ’ŇyĲŁ Myb
ËŇĂ lĎJĘhČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ
PŇo‘¿ Cl¡kŇĘ ’ŇyĲŁ hŇdŔĆv
Ď BČ ÉtUĄhČwĘ Myb
ĳŇĂ lĎJĘhČ Cl¡kŇĘ ’ŇyĲŁ ry‘ŔĂ BĎ Éb’ĎxĘ’ČlĘ tŇąUĄ hČ 24
‘r¡ČhĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ rJĄŔmČtŇĘ hĂ rS
ăĆ ’Ğ bŇ’ĎŔxĘ’ČkŇĘ hŇăyĎhĎ=âlĲ qrČť : MyĂmĲĎè
Ď hČ 25
dŇŁ’ŔmĘ bŇ‘ăĄtŇĘ IČwČ : oêĲS
Ę ’Ă lbĆŇ¿Ćy’
z Ă otŇ¡ ’
Ł hŇêĎ¿sČ hĄ=rS
Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ 26
SyrăĂoh ÉrS
Ć ’Ğ yrĂŔm
Ł ’ĹhĲĎ CW
ă ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ JĘ Myl
ĳĂ Q
Ě GĂhČ yrăĄxĞ’ĲČ tŇkĆŇ¡ĆllĎ
MyrąĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć bŇ’ÁĎ xĘ’Č ‘Čm
ŁÄ S
Ę kŇĂ žyhĂyĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ hoĎŔhyĘ 27
qv
ĎŔ BČ bŇăJČ S
Ę IĂwČ MoYĳIĎwČ or¡W
Ď BĘ=l‘Č qW
¿Č =MW
Ć IĲĎwČ wydĎŔgĎŇBĘ ‘răČqĘIĂwČ ÉhQĆ’ĄÄhĎ
yB
¡Ă S
Ę êĂhČ ChI¿ĎlĂ’ĲĄ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ
: T’ĲČ ëŇ¡ĄQhČyĘwČ 28
ynČęjĎmĂ ‘n
ăČkŇĘ nĂ=yJĲĂ N‘ČyČÁ ynĳĎpĎŇQĘmĂ bŇ¡’Ď xĘ’Č ‘n
¿ČkŇĘ nĂ=yJĲĂ tŇĎ y’ĂŔrĎĲhĞ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ 29
Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ : otŇĲ yBĄ=l‘Č hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ ’yb
¿ŇĂ ’Ď onŔbŇĘ ym
ăĄ yBĂ wymĎŔyĎBĘ Éh‘ĎrĎhĲĎ ybŇĂ ’Ď=âlĲ bk
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Nyb
¿ŇĄ C Mr¡Ď’Ğ NyB
¿Ą hŇmĎŔxĎlĘmĂ Ny’Ąť MynĳĂS
Ď SŁlăS
Ď
ëŇlĆ¿mĆ =l’Ć hŇd¡ĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohĲyĘ dŇrĆIËĄwČ tŇyS
ĳĂ ylĂè
Ę hČ hŇăĎè
n Ď BČ yh
¡Ă yĘwČ
tŇŁmărĎ Cnl
¡Ď =yJĂ MêěĆ ‘ĘdČŇyĘhČ wydĎŔbĎŇ‘Ğ=l’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ rmĆ’ŇŁIąwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : MrĲĎ’Ğ ëŇlĆ¿mĆ dŇI¡ČmĂ HtŔĎ ’
Ł tŇxČuăČmĂ MyS
ĂŔ xĘmČ CnxĘăČ’
n Ğ wĲČ dŇ‘ĳĎlĘGĂ
ÉTpĎŇS
Ď ohĲyĘ rmĆ’ŇIąŁwČ dŇ‘ĳĎlĘGĂ tŇm
Ł ă rĎ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ yê
ËĂ ’Ă ëŇ¿ĄltŇĄ hĞ TpĎŔS
Ď ohăyĘ=l’Ć
: ìŇysĲĆCsJĘ ys
¿Č CsJĘ ìŇ¡UĆ ‘ČkŇĘ yU
¿Ă ‘ČJĘ ìŇomËkĎŇ ynĂomÌJĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ =l’Ć
rb
¿ČŇ DĘ=tŇ’Ć MoI¡kČŇ ’n
¿Ď=SrĎDĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ =l’Ć Tp
¡ĎŇ S
Ď ohĲyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
ůSy’Ă tŇo’ămĄ ‘B
ăČ rĘ’ČJĘ ÈMy’ĂybŇĂ eĘhČ=tŇ’ĲĆ l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ZB
Ł Ä qĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ
lDĳĎxĘ’Ć=M’Ă hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ dŇ‘ËĎlĘGĂ tŇm
Ł ¿ rĎ=l‘Č ëŇlĄÂ’ĄhĲČ MhĆęlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ
hŇŁj¿ Ny’ĄÄhČ TpĎŔS
Ď ohăyĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : ëŇlĆUĲĆhČ dŇy¿ČBĘ yn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ Nê
¿ĄyĂwĘ hŇlĄŔ‘Ğ CrămĘ’ŇIĲŁwČ
=l’Ć ű l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ rmĆ’ŇIăŁwČ : otŇĲ o’mĄ hŇ¡S
Ď rĘdĘŇnĂwĘ dŇo‘ĳ ho¡Ďhyl
ĲČ ’yb
ËŇĂ nĎ
wytęĂ ’ŇnĄW
Ę ynăĂ’ĞwĲČ otÁŁ’mĄ hoĎÄhyĘ=tŇ’Ć žSr
Ł dĘŇlĂ dŇxĎÃ’Ć=Sy’ĲĂ dŇo‘ă TpĎÃS
Ď ohĲyĘ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇĳĎlmĘyĂ=NBĆ ChyĘk
¡ŇĎ ymĂ ‘rĎŔ=M’Ă yJ
ăĂ ÉboT yl
¿Č ‘Ď ’BĄÄnČtŇĘ yĂ=âlĲ yJĂţ
syr¡ĂsĎ=l’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ É’rĎqĘIĂwČ : NJ
ĲĄ ëŇlĆ¡UĆ hČ rm
¿Č ’ŇyŁ=l’Č TpĎŔS
Ď ohăyĘ
Tp
ăĎŇ S
Ď ohywĲĂ l’ĄÃrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ C : hŇĲlĎ mĘyĂ=NbĆŇ ChyĘk
¿ŇĎ ymĂ hŇr¡ĎhĞmĲČ rmĆ’ŇŁIěwČ dŇĳxĎ ’Ć
NrĆgŁ Ŕ BĘ ÉMydĂŇgĎŇBĘ MyS
ąĂ BĎl
Ě mĘ o’ÁsĘJĂ=l‘Č Sy’ÄĂ žMybŇĂ S
Ę yĲŁ hŇdĎÃChyĘ=ëŇlĆmĲĆ
olË W‘ČI¿ČwČ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ My’
¡Ă BĘnČtŇĘ mĲĂ My’ĂŔybŇĂ eĘhČ=lkĎÄwĘ NorĳmĘS
Ł Ĳ r‘ČS
ăČ xtŇČ ¡jĆ
hyqdY
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hŇQĆË’Ą BĘ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ lz
ĳĆrĘbČŇ ynăĄrĘqČ hŇ¡Ď‘
n ĞnĲČJĘ=Nb
ĲĆŇ hŇ¿IĎqĂdĘŇYĂ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ NJ
¡Ą My’
¿Ă BĘnĂ My’ĂŔbŇĂ eĘhČ=lkĎŇwĘ : MtĲŇĎŁQJČ=dŇ‘Č Mr¡Ď’Ğ=tŇ’Ć xG
¿ČnČêĘ
ëŇ’ÂĎ lĘUČhČwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ dŇy¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Nt
¿ŇČ nĎwĘ xlČŔYĘhČwĘ Éd‘ĎlĘGĂ tŇm
Ł ą rĎ hŇlĄÂ‘Ğ
yrÌĄbŇĘ DĂ ’nÂĎ =hŇeĄhĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwylĎ’Ą rB
ąĆDĂ ChyĘkĎęymĂ ’ră
Ł qĘlĂ ű ëŇăČlhĎ=rS
Ć ’Ğ
dŇ¿xČ ’Č rb
ËČŇ dĘŇJĂ Kęyrbřd ’n
ăĎ=yhĲĂyĘ ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć bŇoT¡ dŇ¿xĎ ’Ć=hŇj
ĲĆ My’
ËĂ ybŇĂ eĘhČ
rS
ĆÄ ’Ğ=tŇ’Ć yJĂţ hoĎěhyĘ=yxČ ChyĘk
ĳŇĎ ymĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : bŇoFĲ êĎrĘB
¿Č dĂŇwĘ Mh
¡Ć mĄ
ëŇlĆUĆÁhČ rmĆ’ŇŁIÄwČ ůëlĆUĆhČ=l’Ć È’obŇIĎwČ : rB
ĲĄ dČŇ’Ğ otŇ¿ ’
Ł yl
¡Č ’Ą hoËĎhyĘ rm
ÌČ ’ŇyŁ
rmĆ’ŇŁIąwČ lDĳĎxĘnĆ=M’Ă hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ dŇ‘ËĎlĘGĂ tŇm
Ł ¿ rĎ=l’Ć ëŇlĄÂnĄhĞ ÉChyĘkĎŇymĂ wylĎę’Ą
ëŇlĆUĆŔhČ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ : ëŇlĆUĲĆhČ dŇy¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Nt
¿ŇČ nĎwĘ xlČŔYĘhČwĘ hŇăĄl‘Ğ ÉwylĎ’Ą
tŇ¡mĆ ’Ĺ=qrČ yl
ËČ ’Ą rB
¿Ą dČŇtŇĘ =âlĲ rS
Ć ’Ğţ ìŇ‘ĳĆBĂS
Ę mČ ynăĂ’Ğ Mym
¡Ă ‘ĎpŇĘ hŇ¿UĆ JČ=dŇ‘Č
MyrĂŔhĎhĲĆ=l’Ć MyY
ăĂ ŁpŇnĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć ytŇĂ y’
ąĂ rĎ rmĆ’ŇŁIęwČ : hoĲĎhyĘ MS
¿Ą BĘ
hŇQĆ’ĄŔlĎ MynăĂd
ŁŇ ’Ğ=âlĲ ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇIąŁwČ hŇ‘ĳĆr
Ł Mh
¡Ć lĎ=Ny’ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ N’ŇŁ~ěJČ
Tp
ĳĎŇ S
Ď ohĲyĘ=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ rmĆ’ŇŁI¿wČ : MolĲS
Ď BĘ otŇ¡ ybĄŇlĘ=Sy’ĲĂ CbŇCS
¿ yĎ
rmĆ’ŇŁIěwČ : ‘rĲĎ=M’Ă yJ
¿Ă bŇoT¡ yl
ËČ ‘Ď ’B
¿Ą nČtŇĘ yĂ=’olĲ ìŇylĆŔ’Ą yêĂrĘmăČ’Ď É’olhĞ
=lkĎŇwĘ o’ŔsĘJĂ=l‘Č bŇăS
Ą yŁ ÉhoĎhyĘ=tŇ’Ć ytŇĂ y’
ąĂ rĎ hoĳĎhyĘ=rbČŇDĘ ‘m
ăČ S
Ę Nk
¡ĄŇ lĎ
ym
ąĂ hoĎęhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : olĲ’Ňm
Ł v
Ę mĂC on¡ymĂymĲĂ wylĎŔ‘Ď dŇămĄ ‘Ł ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ ’b
ąĎŇ YĘ
hŇŁkŔBĘ ÉhzĆ rmĆ’ŇŁIąwČ dŇ‘ĳĎlĘGĂ tŇm
Ł ă rĎBĘ lj
Ł¡ yĂwĘ l‘ČyČěwĘ bŇ’ĎŔxĘ’Č=tŇ’Ć ÉhêĆpČŇyĘ
ynăĂ’Ğ rmĆ’ŇI¡ŁwČ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Édm
Ł ‘ĞIĲČwĲČ xČCręhĎ ’Y
ăĄ IĄwČ : hŇŁkŇĲ BĘ rm
¡Ą ’
Ł hŇ¿ĆwĘ
z
xČCră ÉytŇĂ yyĂÄhĎwĘ É’YĄ’Ą rmĆ’ŇŁIęwČ : hŇUĲĎBČ wyl
¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÌwČ Ceê
ĳĆpČŇ’Ğ
: Nk
ĲĄŇ =hŇW
Ą ‘ĞwĲČ ’Y
¡Ą lkĎŔCê=MgČŇwĘ ÉhêĆpČŇêĘ rmĆ’ŇŁIęwČ wy’ĳĎybŇĂ nĘ=lJĎ yp
¡ŇĂ BĘ rqĆS
ĆŔ
hoĎŔhywĲČ hŇQĆĳ’Ą ìŇy’ăĆybŇĂ nĘ=lJĎ yp
¡ŇĂ BĘ rqĆS
ĆŔ xČCră ÉhoĎhyĘ Nt
ąŇČ nĎ hŇeĄÄhĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ
ChyĘk
¡ŇĎ ymĂ=tŇ’Ć hŇ¿JĆ IČwČ hŇnĎŔ‘ĞnĲČJĘ=Nb
ĲĆŇ ChIăĎqĂdĘŇYĂ ÉSGČIĂwČ : hŇ‘ĲĎrĎ ìŇyl
¡Ć ‘Ď rB
¿Ć DĂ
: ëŇtĲŇĎ o’ rB
¿Ą dČŇlĘ yê¡Ă’ĂmĲĄ hoËĎhyĘ=xČCrĲ rb
ÌŇČ ‘Ď hŇzĆÄ=y’Ą rmĆ’ŇŁIěwČ yxĂĳĆQhČ=l‘Č
rdŇĆx
¡ĆBĘ rdŇĆx
¿Ć ’b
Ł ËŇ êĎ rS
¿Ć ’Ğ ’ChĳhČ MoIăBČ hŇ¡’Ć r
Ł ì¿ŇeĘhĂ ChyĘkĎŔymĂ rmĆ’ŇIăŁwČ
Chb
¡ĄŇ yS
Ă hĞwĲČ ChyĘkĎŔymĂ=tŇ’Ć xqČť l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇb
ĲĄŇ xĎhĄlĘ
rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť êęĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ=NBĆ S’
¡Ď oy=l’ĆwĘ ry‘ĳĂhĎ=rW
Č Nm
Ł ă ’Ď=l’Ć
Klmh
x"y ,b h"d Nyy‘ : q"tw s"t ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìrĘbĎdĘ ’"sb ,yrq ìrĘbĎdĘ ,bytk ìyrĆbĎdĘ v.13
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MyĂmăČC ÉZxČlČ MxĆąlĆ Chl
ĚÄykŇĂ ’ĞhĲČwĘ ’lĆĳĆJhČ tŇyB
ăĄ hŇ¡Ć=t
z Ň ’Ć CmyW
¿Ă ëŇlĆUĆŔhČ
MolŔS
Ď BĘ ÉbCSêĎ bŇoS
ą =M’Ă ChyĘkĎŔymĂ rmĆ’ŇIăŁwČ : MolĲS
Ď bŇĘ y’
¿Ă B
Ł dŇ‘¡Č ZxČlČŔ
: MQ
ĲĎ JĚ MyU
¿Ă ‘Č C‘¡mĘS
Ă rmĆ’ŇŁIěwČ yB
ĳĂ ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć dĂŇ=âlĲ
: dŇ‘ĲĎlĘGĂ tŇŁm¿rĎ hŇd¡ĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohywĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ l‘ČIÌČwČ
hŇmĎŔxĎlĘUĂbČŇ ’b
Ł ăŇ wĎ ÉWjĄxČtŇĘ hĂ TpĎęS
Ď ohĲyĘ=l’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ëŇlĆmĆÄ žrmĆ’ŇIŁwČ
: hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ ’ob¡ŇIĎwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉWjĄxČtŇĘ IĂwČ ìŇydĳŇĆgĎŇBĘ Sb
ăČŇ lĘ hŇê
¡Ď ’ČwĘ
ÉMyĂnÄČ S
Ę C MyS
ąĂ ŁlS
Ę olÁ=rS
Ć ’Ğ bŇkĆŇrĆÄhĎ žyrĄW
Ď =tŇ’Ć hŇăCĎYĂ MrĎÃ’Ğ ëŇlĆămĆ C
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ëŇlĆ¿mĆ =tŇ’Ć=M’ĲĂ yJ
ËĂ lodŇĳGĎ=tŇ’ĆwĘ NT
Ł ¡ qĎ=tŇ’Ć CmŔxĞăQĎ êĂ âlť rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
ÉCrmĘ’ĲĎ hŇUĎąhĄ wĘ TpĎęS
Ď ohĲyĘ=tŇ’Ć bŇkĆŇrĆÁhĎ yrĄÄW
Ď žto’rĘJĂ yhÃĂ yĘwČ : oDĲbČŇlĘ
: TpĲĎŇS
Ď ohĲyĘ q‘¡ČzĘIĂwČ Mx
ĳĄ QĎhĂlĘ wyl
¡Ď ‘Ď Crs
¿ĚIĎwČ ’ChŔ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ëŇă’Č
CbŇCS
¡ IĎwČ ’Chĳ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ëŇlĆ¿mĆ =âl=yJĲĂ bŇkĆŇrĆŔhĎ yrăĄW
Ď Éto’rĘJĂ yhęĂ yĘwČ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ =tŇ’Ć ÉhJĆIČwČ oUŔtŇĚ lĘ ÉtS
Ć uÄĆ BČ ëŇąS
Č mĎ Sy’ęĂ wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČmĄ
ynĂ¿’Ą yYĂohĲwĘ ìËŇdĘŇyĲĎ ëŇp
ŁŇ¿ hĞ obęJĎrČlĘ rmĆ’ŇIăŁwČ NyĳĎrĘè
Ă hČ Nyb
ăŇĄ C Myq¡ĂbĎŇDĘhČ NyB
¿Ą
ëŇlĆUĆęhČwĘ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉhmĎxĎlĘUĂhČ hŇąĆl‘ĞêĲČwČ : ytŇĂ yl
ĲĄ xĽhĲĎ yJ
¿Ă hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČhČĲ=NmĂ
hŇ¡JĎ UČhČ=MDĲČ qYĆ¿IĂwČ bŇrĆ‘ĆŔBĎ tŇmĎăIĎwČ MrĳĎ’Ğ xkČŇnŁă hŇ¡bĎŇ JĎrĘUĆBČ dŇËmĎ ‘ĽmĲĎ hŇÌĎh
yĎ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ SmĆ¡è
Ć hČ ’b
Ł ¿Ň JĘ hŇnĆŔxĞUĲČB
ĲČ ÉheĎrĂhĎ rb
Ł ąŇ ‘ĞIĲČwČ : bŇkĆŇrĲĎhĎ qyx
¿Ą =l’Ć
NorĳmĘŁSĲ ’ob¡ŇIĎwČ ëŇlĆUĆŔhČ tŇmĎăIĎwČ : oYĲrĘ’Č=l’Ć Sy’
¿Ă wĘ or¡y‘Ă=l’Ć Sy’
¿Ă
tŇăkČŇ rĄBĘ ű l‘ăČ bŇkĆŇrĆÁhĎ=tŇ’Ć PŇŁTÄS
Ę IĂwČ : NorĲmĘŁSĲBĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć Cr¿BĘqĘIĂwČ
ho¡ĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ CYx
ĳĎ rĎ tŇon¡EŁhČwĘ omŔDĎ=tŇ’Ć ÉMybŇĂ lĎJĘhČ CuŁląIĎwČ NoręmĘS
ŁĲ
ÉNè
Ą hČ tŇyb
ąŇĄ C hŇW
Ďę ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ bŇ’ÁĎ xĘ’Č yrĄÄbŇĘ DĂ žrtŇĆ yĆwĘ : rB
ĲĄ DĂ rS
¿Ć ’Ğ
rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =’olĲhĞ hŇĳĎB
n Ď rS
ăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ=lkĎŇwĘ hŇnĎŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ
ëŇŁlËmĘIĂwČ wyt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă bŇ¡’Ď xĘ’Č bŇ¿JČ S
Ę IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ Chy¿ĎzĘxČ’Ğ

sŘ19

ëŇlĆ¿mĆ bŇ¡’Ď xĘ’ČlĘ ‘BČŔrĘ’Č tŇăČS
n Ę BĂ hŇdĳŇĎChyĘ=l‘Č ëŇ¡ČlmĎ ’sĎŔ’Ď=NBĆ ÉTpĎŇS
Ď ohĲywĂ
MyrąĂW
Ę ‘ĆwĘ okŔlĘmĎBĘ ÉhnĎS
Ď Sm
ąĄ xĎwĘ MyS
ĂÄ ŁlS
Ę =NBĆ TpĎęS
Ď ohĲyĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
: yxĲĂlĘS
Ă =tŇBČ hŇ¡bĎŇ Cz‘Ğ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď ÉSmĄxĎwĘ
yn¿Ąy‘ĄBĘ rS
¡Ď IĎhČ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ CeU
ĳĆ mĂ rs
ăĎ =âl wyb
¡ŇĂ ’Ď ’s
¿Ď ’Ď ëŇrĆDËĆ=lkĎŇBĘ ëŇlĆIęĄwČ
hwhy

28
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Myr¡ĂFĘqČmĘCĲ Myx
¿Ă BĘzČmĘ M‘ËĎhĎ dŇo‘¿ CrsĳĎ=âlĲ tŇom¡BĎhČ ëŇ¿’Č : hoĲĎhyĘ
45, 46 yr
ÌĄbŇĘ DĂ rtŇĆ yÄĆwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ëŇlĆ¿mĆ =M‘Ă Tp
¡ĎŇ S
Ď ohĲyĘ Ml
¿Ą S
Ę IČwČ : tŇomĲBĎBČ
MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlĲhĞ Mx
ĳĎ lĘnĂ rS
ăĆ ’ĞwĲČ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ otŇ¿ rĎCbŇĲ gŇĘ C Tp
ËĎŇ S
Ď ohĲyĘ
47 rS
ăĆ ’Ğ SdŔĄuĎhČ ÉrtŇĆ yÄĆwĘ : hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č
48 b
Ň ¿~Ď nĂ Mod¡Ň’ĹB
ĲĆ Ny’
ËĄ ëŇlĆ¿mĆ C : ZrĆ’ĲĎhĎ=NmĂ r‘¡ĄBĂ wyb
ĳŇĂ ’Ď ’s
ăĎ ’Ď ym
¡Ą yBĂ r’ČŔS
Ę nĂ
49 b
Ň ¡hĎ EĎlČ hŇrĎyp
ËŇĂ o’ tŇkĆŇÌlĆ lĎ SyS
ĂÁ rĘêČ tŇoIÄnĂ’Ľ žrVř‘ TpĎÃS
Ď ohĲyĘ : ëŇlĆmĲĆ
50 Chy
ąĎzĘxČ’Ğ rmÂČ ’Ď z’Ďţ : rbĆŇGĲĎ Noy¿YĘ‘ĆBĘ tŇoI¡nĂ’Ľ hŇrĎBĘS
Ę nĂ=yJĲĂ ëŇlh
ĳĎ Ď âlăwĘ
âl¿wĘ tŇoIĳnĂ’ĽB
ĲĎ ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘Ğ=M‘Ă ydËŇČbĎŇ‘Ğ CkÌŇlĘyĲĄ TpĎŔS
Ď ohăyĘ=l’Ć Éb’ĎxĘ’Č=NbĆŇ
51 wyt
ŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉrbĄŇuĎIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉTpĎŇS
Ď ohĲyĘ bŇąJČ S
Ę IĂwČ : TpĲĎŇS
Ď ohĲyĘ hŇ¡bĎŇ ’Ď
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ Mr¿ĎohyĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď dŇăwĂDĎ ry‘¡ĂBĘ
52 ‘b
ăČŇ S
Ę ÉtnČS
Ę BĂ NorŔmĘŁS
ă BĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇąČlmĎ bŇ’ĎęxĘ’Č=NbĆŇ ChyăĎzĘxČ’Ğ
: MyĂtĲŇĎ nĎS
Ę l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇŁl¿mĘIĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ Tp
¡ĎŇ S
Ď ohylĂ hŇrĄŔW
Ę ‘Ć
53 ÉërĆd
ÄĆbŇĘ C oUŔ’Ă ëŇrĆdăŇĆbŇĘ C ÉwybŇĂ ’Ď ëŇrĆdŇąĆBĘ ëŇlĆIęĄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ
54 l‘
ČBČŔhČ=tŇ’Ć ÉdŁbŇ‘ĞIĲČwĲČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¡Ă xĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ TbĎŔnĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ
=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ=tŇ’Ć s‘ęĄ kŇĘ IČwČ olĳ hŇ¡Ćx
w Ğ êĲČS
Ę IĲĂwČ
b"m, ’ t
Ň om¿ yr¡ĄxĞ’ĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ Éb’Ďom ‘S
ąČ pŇĘ IĂwČ
: wybĲŇĂ ’Ď hŇ¡W
Ď ‘Ď
2 Nor¡m
Ę ŁSĲBĘ rS
¿Ć ’Ğ otŇË IĎlĂ‘ĞB
ĲČ hŇkĎębĎŇv
Ę hČ dŇ‘ăČBĘ hŇyĎÁzĘxČ’Ğ lj
ŁÄ IĂwČ : bŇ’ĲĎxĘ’Č
ÉbCbŇzĘ l‘Čb
ąČŇ BĘ CSęrĘdĂŇ CkŇă lĘ ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇIŁąwČ MykĂŔ’ĎlĘmČ xl
ăČ S
Ę IĂwČ lxČĳĎwČ
I
3 h
Ň ăIĎlĂ’ĲĄ=l’Ć ÉrBĆDĂ hoĎęhyĘ ëŇă’Č lĘmČC : hŇĲzĆ yl
¿Ă xĽmĲĄ hŇ¡Ćx
y Ę ’Ć=M’Ă NorŔqĘ‘Ć yh
ăĄŁl’Ĺ
MhĆŔlĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇwĘ NorĳmĘŁSĲ=ëŇlĆmĲĆ yk
ăŇĄ ’ĞlĘmČ tŇ’Ňr¡ČqĘlĂ hŇlĄŔ‘Ğ MCqă yBĂŔS
Ę êĂhČ
bŇCb¡ŇzĘ l‘Čb
¿ČŇ BĘ Sr
Ł ě dĘŇlĂ MykĂŔlĘŁhĲ ÉMêĆ’Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ=Ny’ĲĄ yl
ąĂ BĘmĂh
ĲĞ
4 Mè
ËĎ tŇĎ yl
¿Ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ hŇFÂĎ UĂhČ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ ÉNkĄŇlĎwĘ : NorĲqĘ‘Ć yh
¿ĄŁl’Ĺ
5 Myk
¡ŇĂ ’ĎlĘUČhČ CbŇCS
¿ IĎwČ : hŇIĲĎlĂ’ĲĄ ëŇlĆ¡ĄwČ
I tŇCmĳêĎ tŇomă yJ
ăĂ hŇeĎ¡UĆ mĂ dŇr¿ĄtŇĄ =âlĲ
6 h
Ň ăĎl‘Ď ű Sy’
ăĂ wylĎÁ’Ą CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ : MêĲĆbŇĘ S
Č hŇ¿Ć=h
E Ň mČ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ rmĆ’ŇI¿ŁwČ wyl
ĳĎ ’Ą
xl
ăČ S
Ď =rS
Ć ’Ğ ëŇlĆăUĆ hČ=l’Ć ÈCbŇCS CkŇă lĘ ÈCnylĄ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ CntęĄ ’ŇrĎqĘlĂ
ÉMyhĂŁl’Ĺ=Ny’ĲĄ yl
ąĂ BĘmĂh
ĲĞ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť wylĎę’Ą Mê
ăĆrĘBČdĂŇwĘ ůMkĆŇtŇĘ ’Ć
NkĄŇlĎţ NorĳqĘ‘Ć yh
ăĄŁl’Ĺ bŇCb¡ŇzĘ l‘Čb
¿ČŇ BĘ Sr
Ł ě dĘŇlĂ xČlĄŔS
Ł hŇê
ăĎ ’Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ
44

hTmh
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hW
Ď ‘Ď ’"sb ,yrq hW
Ď ‘Ď ,bytk rW
Ć ‘Ć v.49
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rB
ăĄ dČŇyĘwČ : tŇCmĲêĎ tŇom¿=yJĂ hŇeĎ¡UĆ mĂ dŇr¿ĄtŇĄ =âlĲ Mè
ËĎ tŇĎ yl
¿Ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ hŇFÂĎ UĂhČ 7
MkĆŔylĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇyĘwČ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’ŇrČqĘlĂ hŇ¡Ďl‘Ď rS
¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔhĎ Tj
ăČ S
Ę mĂ hŇmĆť MhĆŔlĄ’Ğ
roz¿’ĄwĘ r‘ĎŔW
Ą l‘ČB
ăČ Sy’Ăť wylĎę’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć 8
wyl
ËĎ ’Ą xl
¿Č S
Ę IĂwČ : ’ChĲ yB
¡Ă S
Ę êĂhČ hŇ¿IĎlĂ’ĲĄ rmČě’ŇIŁwČ wynĳĎtŇĘ mĎBĘ rCză’Ď ro‘¡ 9
rhĎŔhĎ S’Ňră
Ł =l‘Č ÉbS
Ą yŁ ÉheĄhĂwĘ wylĎę’Ą l‘ČIăČwČ wyè
ĳĎ mĂxĞwĲČ Myè
¡Ă mĂxĞ=rW
Č
ChIĎęlĂ’ĲĄ hŇăĆ‘
n ĞIĲČwČ : hŇdĎŇrĲĄ rB
¡Ć DĂ ëŇlĆ¿UĆ hČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’Ăť wylĎŔ’Ą rB
ăĄ dČŇyĘwČ 10
ÉS’Ą dŇrĆêąĄ ynĂ’ĎŔ ÉMyhĂŁl’Ĺ Sy’
ąĂ =M’ĂwĘ ůMyè
Ă mĂxĞhĲČ rW
ăČ =l’Ć ÈrBĄdČŇyĘwČ
MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ ÉS’Ą dŇrĆêąĄwČ ìŇyè
ĳĆ mĂxĞ=tŇ’ĆwĘ ì¡ŇtŇĘ ’
Ł Ĳ lk
¿ČŇ ’ŇŁtŇwĘ MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ
Myè
¿Ă mĂxĞ=rW
Č wyl
ËĎ ’Ą xl
¿Č S
Ę IĂwČ bŇS
Ď IĎÁwČ : wyè
ĲĎ mĂxĞ=tŇ’ĆwĘ otŇ¡ ’
Ł lkČŇ’ŇŁê¿wČ 11
ëŇlĆ¡UĆ hČ rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’Ăť wylĎŔ’Ą rB
ăĄ dČŇyĘwČ ÉN‘ČIČÄwČ wyè
ĳĎ mĂxĞwĲČ rx
¡Ą ’Č
ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ Sy’
ąĂ =M’Ă ůMhĆylĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇyĘwČ ÈhIĎlĂ’ĲĄ N‘ČIăČwČ : hŇdĎŇrĲĄ hŇr¿ĎhĄmĘ 12
dŇrĆêąĄwČ ìŇyè
ĳĆ mĂxĞ=tŇ’ĆwĘ ì¡ŇtŇĘ Ł’Ĳ lk
¿ČŇ ’ŇŁtŇwĘ MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ ÉS’Ą dŇrĆêąĄ ynĂ’ĎŔ
bŇS
Ď IĎęwČ : wyè
ĲĎ mĂxĞ=tŇ’ĆwĘ otŇ¡ ’
Ł lkČŇ’ŇŁê¿wČ MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ ÉMyhĂŁl’Ĺ=S’ĲĄ 13
Myè
ĂÄ mĂxĞhĲČ=rW
Č ž’b
Ł Ň IĎwČ l‘ČIČÃwČ wyè
ĳĎ mĂxĞwĲČ MyS
¡Ă lĂS
Ę Myè
¿Ă mĂxĞ=rW
Č xl
ËČ S
Ę IĂwČ
rB
ăĄ dČŇyĘwČ ÉwylĎ’Ą Ne
ąĄxČtŇĘ IĂwČ ChIĎęlĂ’ĲĄ dŇgĆŇănĆlĘ ű wyJ
ăĎrĘBĂ=l‘Č ‘r¿ČkŇĘ IĂwČ yS
ĂÁ ylĂè
Ę hČ
Myè
¡Ă mĂxĞ hŇQĆË’Ą ìŇyd¿ŇĆbĎŇ‘Ğ SpĆŇnĆÄwĘ yS
Ăę pŇĘ nČ ’n
ăĎ=rqČyêĲĂ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’Ăť wylĎŔ’Ą
yrÌĄW
Ď ynÂĄ S
Ę =tŇ’Ć lkČŇ’Ňê
Ł wČţ MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ ÉS’Ą hŇdĎŇrĘyąĎ hŇeĄhĂţ : ìŇynĲĆy‘ĄBĘ 14
: ìŇynĲĆy‘ĄBĘ yS
¡Ă pŇĘ nČ rq¿ČyêĂ hŇêěĎ ‘ČwĘ Mh
ĳĆ yè
Ą mĂxĞ=tŇ’ĆwĘ Myn¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ Myè
ËĂ mĂxĞhĲČ
=l’Č otŔo’ dŇrăĄ ChIĎŔlĂă’Ą =l’Ć ÉhoĎhyĘ ëŇą’Č lĘmČ rBÂĄ dČŇyĘwČ
15
rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ wylĎÁ’Ą rBĄÄdČŇyĘwČ : ëŇlĆUĲĆhČ=l’Ć otŇ¡ o’ dŇrĆI¿ĄwČ MqĎËĎwČ
I wynĳĎjĎmĂ ’r¡ĎyêĂ 16
yh
ăĄŁl’Ĺ ÈbCbŇzĘ l‘Čb
ăČŇ BĘ ÈSr
Ł dĘŇlĂ ÈMykŇĂ ’ĎlĘmČ êĎxĘăČlS
Ď =rS
Ć ’Ğ N‘ČyČÁ hoĎęhyĘ
hŇFÂĎ UĂhČ NkĄŇlĎţ orĳbĎŇdĘŇBĂ Sr¡
Ł dĘŇlĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ=Ny’ĲĄ yl
ąĂ BĘmĂh
ĲĞ ůNorqĘ‘Ć
rb
¿ČŇ dĘŇJĂ tŇmĎIĎÁwČ : tŇCmĲêĎ tŇom¿=yJĂ hŇeĎ¡UĆ mĂ dŇr¿ĄtŇĄ =âlĲ Mè
ËĎ tŇĎ yl
¿Ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ 17
wyêŔĎ xĘêČ ÉMrĎohyĘ ëŇŁląmĘIĂwČ ChIĎęlĂ’ĲĄ rB
ăĆ DĂ=rS
Ć ’Ğ ű hoăĎhyĘ
hŇyĎh¿Ď=âlĲ yJ
ËĂ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ Tp
¡ĎŇ S
Ď ohĲyĘ=NBĆ Mr¿ĎohylĂ MyĂêŔČ S
Ę tŇăČS
n Ę BĂ
MybĂęCtŇkŇĘ hŇUĎăhĄ =’olĲhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ Chy¡ĎzĘxČ’Ğ yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : NB
ĲĄ ol¡ 18
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č
ChIËĎlĂ’ĲĄ ëŇlĆÌĄwČ
I MyĂm
ĳĎè
Ď hČ hŇr¡Ď‘ĎsĘB
ĲČ ChIĎŔlĂă’Ą =tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇolą‘ĞhĲČBĘ yhęĂ yĘwČ b
‘Vyl’w
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’n
ăĎ=bŇS
ĲĄ ‘S
ĎÁ ylĂ’Ĺ=l’Ć ChIĎÄlĂ’ĲĄ žrmĆ’ŇIŁwČ : lGĲĎlĘGĂhČ=NmĂ ‘S
¡Ď ylĂ’ĹwĲĆ
ho¿ĎhyĘ=yxČ ‘S
ĎŔ ylĂ’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ l’ĄŔ=tŇyB
ĲĄ =dŇ‘Č ynĂăxČ lĎS
Ę ÉhoĎhyĘ yJ
ąĂ hŇŁpę
My’
¿Ă ybŇĂ eĘhČ=ynĲĄbŇĘ C’ÄYĘIĲĄwČ : l’ĲĄ=tŇyB
ĲĄ Cd¡ŇrĘIĲĄwČ OĎĳbĆŇ zĘ‘Ć’ĲĆ=M’Ă ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČ=yxĲĄwĘ
hoËĎhyĘ MoIęhČ yJ
ăĂ êĎ‘ĘdČěyĎhĞ wylĎŔ’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ ů‘S
Ď ylĂ’Ĺ=l’Ć È l’Ą=tŇyB
ĲĄ =rS
Ć ’Ğ
: CSĲxĹhĲĆ yêĂ‘Ęd¡ČŇyĎ yn¿Ă’Ğ=MGČ rmĆ’ŇŁIËwČ ìŇĳĆS’Ňr
Ł l‘ăČmĄ ìŇyn¡Ćd
ŁŇ ’Ğ=tŇ’Ć xČq¿ĄŁl
oxŔyrĂyĘ ynĂăxČ lĎS
Ę ÉhoĎhyĘ yJ
ąĂ hŇŁpę ’n
ăĎ=bŇS
ĲĄ ű ‘S
ăĎ ylĂ’Ĺ ChIĎÁlĂ’ĲĄ olÄ žrmĆ’ŇIŁwČ
=ynĲĄbŇĘ CSÄGĘIĂwČ : oxĲyrĂyĘ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ OĎĳĆbŇ zĘ‘Ć’ĲĆ=M’Ă ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČ=yxĲĄwĘ ho¿ĎhyĘ=yxČ rmĆ’ŇŁIěwČ
yJ
ăĂ êĎ‘ĘdČěyĎhĞ wylĎŔ’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ ů‘S
Ď ylĂ’Ĺ=l’Ć ÈoxyrĂyBĲĂ=rS
Ć ’Ğ My’
¿Ă ybŇĂ eĘhČ
yêĂ‘Ęd¡ČŇyĎ yn¿Ă’Ğ=MGČ rmĆ’ŇIËŁwČ ìŇĳĆS’Ňr
Ł l‘ăČmĄ ìŇyn¡Ćd
ŁŇ ’Ğ=tŇ’Ć xČq¿ĄŁl hoËĎhyĘ MoIęhČ
hŇnĎDŔĄrĘIČhČ ynĂăxČ lĎS
Ę ÉhoĎhyĘ yJ
ąĂ hŇŁpę ’n
ăĎ=bŇS
ĲĄ ChIĎÁlĂ’ĲĄ olÄ žrmĆ’ŇIŁwČ : CSĲxĹhĲĆ
Myè
ĂÄ mĂxĞwĲČ : MhĲĆynĄS
Ę CkŇ¡ lĘIĲĄwČ OĎĳĆbŇ zĘ‘Ć’ĲĆ=M’Ă ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČ=yxĲĄwĘ ho¿ĎhyĘ=yxČ rmĆ’ŇŁIěwČ
Cd¿ŇmĘ‘ĲĎ Mh
¡Ć ynĄS
Ę C qoxĳrĎmĲĄ dŇgĆŇ¡eĆmĂ Cd¿ŇmĘ‘ČIĲČwČ CkŔlĘhĲĎ ÉMy’ĂybŇĂ eĘhČ ynąĄBĘmĂ Sy’ÁĂ
MyĂUČŔhČ=tŇ’Ć hŇăJĆ IČwČ ÉMŁlgŇĘ IĂwČ oêąrĘDČ’Č=tŇ’Ć ChIĎÄlĂ’ĲĄ žxuČIĂwČ : NDĲĄrĘIČhČ=l‘Č
ChIĎÁlĂ’ĄÄwĘ MrĎębŇĘ ‘ĎkŇĘ yh
ăĂ yĘwČ : hŇb
ĲĎŇ rĎxĲĎBĆ Mh
¡Ć ynĄS
Ę Cr¿bŇĘ ‘ČIĲČwČ hŇeĎĳhĄ wĎ hŇeĎăhĄ CY¡xĎIĄwČ
ëŇĳUĎ ‘ĂmĲĄ xqăČQĎ’Ć MrĆT
¡ĆBĘ ëŇQĎŔ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇm
ăĎ É l’ČS
Ę É‘S
Ď ylĂ’Ĺ=l’Ć rm
ąČ ’Ď
tŇĎ yS
ăĂ qĘhĂ rmĆ’ŇŁI¡wČ : yl
ĲĎ ’Ą ì¡ŇxĞCrĲBĘ MyĂn¿ČS
Ę =yjĲĂ ’n
ËĎ=yhĂywĲĂ ‘S
ĎŔ ylĂ’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ
âl¿ NyĂ’¡Č=M’ĂwĘ NkĄŔ ìăŇlĘ=yhĲĂyĘ ÉëêĎ’ĂmĲĄ xuąĎl
Ě ytÁĂ ’
Ł hŇ’ĆÄrĘêĂ=M’Ă lo’ĳS
Ę lĂ
ysĄCsăwĘ ÉS’Ą=bŇkĆŇrĲĆ hŇąĄh
e Ă wĘ rBĄŔdČŇwĘ ÉëolhĎ Myk
ąŇĂ lĘŁhĲ hŇUĎăhĄ yhęĂ yĘwČ : hŇyĲĆhĘyĲĂ
‘S
ăĎ ylĂ’ĹwĲĆ : MyĂmĲĎè
Ď hČ hŇr¡Ď‘ĎiĘB
ĲČ ChIĎŔlĂă’Ą É l‘ČIČÄwČ Mh
ĳĆ ynĄS
Ę NyB
ăĄ CdŇr¡ĂpŇĘ IČwČ S’ĄŔ
Ch’
¡Ď rĎ âl¿wĘ wyS
ĎŔ rĎp
ăŇĎ C É l’ĄrĎW
Ę yĂ bŇkĆŇrąĆ ybĂę’Ď ű yb
ăŇĂ ’Ď Éq‘ĄYČmĘ ’ChąwĘ hŇ’Ćęr
Ł
tŇrĆDăĆ’Č=tŇ’Ć ÉMrĆIĎÄwČ : My‘ĲĂrĎqĘ MyĂn¿ČS
Ę lĂ M‘¡ĄrĎqĘIĂwČ wydĎŔgĎŇbŇĘ BĂ ÉqzĄxĞIĲČwČ dŇo‘ĳ
žxuČIĂwČ : NDĲĄrĘIČhČ tŇ¿pČŇ W
Ę =l‘Č dŇm
Ł ¡ ‘ĞIĲČwĲČ bŇS
Ď ¿IĎwČ wyl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ hŇ¡ĎlpŇĘ ĲnĎ rS
¿Ć ’Ğ ChIĎŔlĂ’ĲĄ
rmČě’ŇIŁwČ MyĂUČŔhČ=tŇ’Ć hŇăJĆ IČwČ ÉwylĎ‘ĎmĲĄ hŇąĎlpŇĘ ĲnĎ =rS
Ć ’Ğ ChIĎÁlĂ’ĲĄ tŇrĆDÄĆ’Č=tŇ’Ć
hŇeĎăhĄ ÉCYxĎIĲĄwČ MyĂUČęhČ=tŇ’Ć hŇăJĆ IČwČ ű ’Chă=PŇ’Č ChIĳĎlĂ’ĲĄ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ hŇIěĄ’Č
ÉoxyrĂyBĲĂ=rS
Ć ’Ğ My’
ąĂ ybŇĂ eĘhČ=ynĲĄbŇĘ Ch’ĚÄrĘIĂwČ : ‘S
ĲĎ ylĂ’Ĺ rb
Ł ¡Ň ‘ĞIĲČwĲČ hŇeĎhĄŔwĎ
otŔ’ŇrĎqĘlĂ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ ‘S
ĳĎ ylĂ’Ĺ=l‘Č ChI¡ĎlĂ’ĲĄ xČCr¿ hŇxĎËnĎ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ dŇgĆŇeĆŔmĂ
žìydŇĆbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć=SyĲĄ ’n
ăĎ=hŇeĄhĂ wylĎÃ’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ : hŇYĎrĘ’ĲĎ ol¡=CwxĞêĲČS
Ę IĂwČ
MyVmx

sŘ20
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2. 17–3. 8

Éo’W
Ď nĘ=NjĆ ůìynĆŁdŇ’Ğ=tŇ’Ć CS
ă qĘbČŇywĲĂ È’nĎ CkŇlĘăĄy lyĂxČę=ynĲĄBĘ MyS
ĂÁ nĎ’Ğ Myè
ĂÄ mĂxĞ
rmĆ’ŇI¡ŁwČ tŇo’yĎGĘhČ tŇăxČ ’ČBĘ o’¡ MyrĂŔhĎhĲĆ dŇăxČ ’ČBĘ ÉChkĄÄlĂS
Ę IČwČ hoĎŔhyĘ xČCră
Myè
ăĂ mĂxĞ ÉCxlĘS
Ę IĂwĲČ Cxl
ĳĎ S
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ SB
Ł ¡ =dŇ‘Č ob¿Ň=CrYĘpŇĘ IĂwČ : Cxl
ĲĎ S
Ę tŇĂ âl¿ 17
bŇăS
Ą yŁ ’Ch¡wĘ wylĎŔ’Ą CbŇăS
Ě IĎwČ : Ch’ĲĚYĎmĘ âl¿wĘ Mym
¡Ă yĎ=hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę CS
¿ qĘbČŇyĘwČ Sy’ĂŔ 18
CrÁmĘ’ŇŁIÄwČ : CkŇĲlĄ êĄ=l’Č Mk
¡ĆŇ ylĄ’Ğ yêĂrĘm¿Č’Ď=’olĲhĞ MhĆŔlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ oxĳyrĂyBĲĂ 19
rS
¿Ć ’ĞJĲČ bŇoTŔ Éry‘ĂhĎ bŇąS
Č om ’nÂĎ =hŇeĄhĂ ‘S
ĎŔ ylĂ’Ĺ=l’Ć Éry‘ĂhĎ yS
ąĄ nĘ’Č
ÉylĂ=CxqĘ rmĆ’ŇŁIęwČ : tŇlĆJĲĎS
Č mĘ ZrĆ’¿ĎhĎwĘ My‘¡ĂrĎ MyĂU¿ČhČwĘ hŇĳ’Ć r
Ł yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ 20
’Y
ăĎ om=l’Ć É’YĄIĄwČ : wyl
ĲĎ ’Ą Cx¡qĘIĂwČ xlČĳmĆ MS
¡Ď CmyW
¿Ă wĘ hŇS
ĎŔ dĎŇxĞ tŇyx
ăĂ ŁlYĘ 21
MyĂUăČlČ ÉytŇĂ ’ŇjÄĂ rĂř hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ rmĆ’ŇŁIÁwČ xlČĳmĆ MS
¡Ď =ëŇlĆS
Ę IČwČ MyĂUČŔhČ
dŇ‘¡Č MyĂUČŔhČ CpŇă rĎIĄwČ : tŇlĆJĲĎS
Č mĘC tŇwĆm¿Ď dŇo‘¡ Mè
ËĎ mĂ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âl hŇQĆ’ĄŔhĎ 22
Mè
¡Ď mĂ l‘ČI¿ČwČ
: rB
ĲĄ DĂ rS
¿Ć ’Ğ ‘S
¡Ď ylĂ’Ĺ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ 23
ry‘ŔĂ hĎ=NmĂ C’ăYĘyĲĎ ÉMyeĂTČqĘ MyrąĂ‘ĎnĘC ëŇrĆDęĆbČŇ hŇăĆl‘Ł ű ’ChăwĘ l’
ĳĄ =tŇyB
ĲĄ
ÉwyrĎxĞ’ĲČ NpĆŇąIĂwČ : xČrĲĄqĄ hŇ¿Ąl‘Ğ xČr¡ĄqĄ hŇ¿Ąl‘Ğ olŔ CrmĘ’ŇIăŁwČ ÉobŇ=CsQĘqČtŇĘ IĂwČ 24
r‘ČIČŔhČ=NmĂ ÉMyBĂDĚ MyĂê
ąČ S
Ę hŇnĎ’ŇYĆÄêĄwČ hoĳĎhyĘ MS
ăĄ BĘ Ml
¡Ą lĘqČyĘwĲČ M’ĄŔrĘIĂwČ
rh
ăČ =l’Ć Mè
¡Ď mĂ ëŇlĆ¿ĄwČ
I : MydŇĲĂlĎyĘ yn¡ĄS
Ę C My‘¿ĂBĎrĘ’Č MhĆŔmĄ hŇnĎ‘ĘuăČbČŇêĘwČ 25
bŇ’ĎęxĘ’Č=NBĆ MrăĎohywĲĂ
: NorĲmĘŁSĲ bŇ¿S
Ď Mè
¡Ď mĂC lm
ĳĆ rĘJČhČ g
Tp
¡ĎŇ S
Ď ohylĂ hŇrĄŔW
Ę ‘Ć hŇăĆm
nŁ S
Ę ÉtnČS
Ę BĂ NorŔmĘŁS
ă BĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇąČlmĎ
ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ hŇąW
Ć ‘ĞIĲČwČ : hŇĲnĎ S
Ď hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=MyêĲĄS
Ę ëŇŁl¡mĘIĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ 2
rS
¿Ć ’Ğ l‘ČBČŔhČ tŇăbČŇ ~ĘmČ=tŇ’Ć ÉrsČIĎÄwČ oUĳ’ĂkŇĘ C wyb
¡ŇĂ ’ĎkŇĘ âl¿ qrČě hoĎŔhyĘ
=tŇ’Ć ’yT
¿Ă xĹhĲĆ=rS
Ć ’Ğ Tb
ËĎŇ nĘ=NB
ĲĆ M‘ÌĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇw’ŇŁFÂxČBĘ qrČţ : wybĲŇĂ ’Ď hŇ¡W
Ď ‘Ď 3
bŇ¡’Ď om=ëŇlĆmĲĆ ‘S
¿Č ymĄC
: hŇeĎUĲĆmĂ rs
¡Ď =âl qb
ĳĄŇ DĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ 4
PŇlĆ¡’Ć hŇ’Ď¿mĄ C MyrĂŔJĎ PŇlĆă’Ć =hŇ’ĎmĲĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆlĘ bŇyS
ąĂ hĄwĘ dŇqĳĄnŁ hŇăyĎhĎ
ëŇlĆ¿mĆ BĘ bŇ¡’Ď om=ëŇlĆmĲĆ ‘S
¿Č pŇĘ IĂwČ bŇĳ’Ď xĘ’Č tŇomăJĘ yh
¡Ă yĘwČ : rmĆYĲĎ Myl
¿Ă y’Ą 5
dŇŁq¡pŇĘ IĂwČ NorĳmĘŁèĲmĂ ’Ch¡hČ MoI¿BČ MrËĎohyĘ ëŇlĆÌUĆ hČ ’YÂĄ IĄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ 6
rm
Ł ę ’ŇlĄ hŇdĎÁChyĘ=ëŇlĆmĲĆ TpÄĎ S
Ď ohĲyĘ=l’Ć žxlČS
Ę IĂwČ ëŇlĆIÃĄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć 7
rmĆ’ŇIăŁwČ hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ bŇ¡’Ď om=l’Ć yê
ËĂ ’Ă ëŇ¿ĄltŇĄ hĞ yBĂŔ ‘S
ăČ jĎ Éb’Ďom ëŇlĆąmĆ
hŇ¿Ć=y’
z Ą rmĆ’ŇŁIěwČ : ìŇysĲĆCsJĘ ys
¿Č CsJĘ ìŇ¡UĆ ‘ČkŇĘ yU
¿Ă ‘ČJĘ ìŇomËkĎŇ ynĂomÌJĎ hŇlĆŔ‘Ĺ’ĲĆ 8
Krdh
.yrqw bytk ytĂjĂrĂ w’ ytĂyjĂrĂ ’"sb ,yrq ytĂjĂrĂ w’ ytĂyjĂrĂ ’"s v.21
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l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆmĆÄ žëlĆIĄwČ : ModĲŇ ’Ĺ rB
¿Č dĘŇmĂ ëŇrĆD¡Ć rmĆ’ŇŁIěwČ hŇĳĆl‘ĞnĲČ ëŇrĆD¡ĆhČ
hŇyĎÄhĎ=âlĲwĘ Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ëŇrĆD¡Ć CBs
Ł ě IĎwČ ModŔ’Ĺ ëŇlĆămĆ C ÉhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆC
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : MhĲĆylĄgŇĘ rČBĘ rS
¿Ć ’Ğ hŇm
¡Ď hĄBĘlČwĘ hŇËĆx
n Ğ UĲČlČĲ MyĂm
ÌČ
Mt
¡ŇĎ o’ tŇt
¿ŇĄ lĎ hŇQĆ’ĄŔhĎ Myk
ăŇĂ lĎUĘhČ ÉtS
Ć ŁlÄS
Ę lĂ hoĎęhyĘ ’răĎqĎ=yJĲĂ HhĎě’Ğ
hŇ¿S
Ď rĘdĘŇnĂwĘ hoĎŔhyl
ĲČ É’ybŇĂ nĎ hŇŁją Ny’ĄÄhČ TpĎęS
Ď ohĲyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : bŇ’ĲĎom=dŇyČBĘ
hŇj
Ł ť rmĆ’ŇŁIŔwČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ydąŇĄbŇĘ ‘ČmĲĄ dŇxÂĎ ’Ć N‘ČIČwČţ otŇĳ o’mĲĄ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : ChIĲĎlĂ’ĲĄ yd¿ŇĄyĘ=l‘Č MyĂm¡Č qYČ¿yĎ=rS
Ć ’Ğ TpĎŔS
Ď =NBĆ ‘S
ăĎ ylĂ’Ĺ
Tp
¡ĎŇ S
Ď ohywĲĂ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆÌmĆ wylĎę’Ą CdăŇrĘIĲĄwČ hoĳĎhyĘ=rbČŇDĘ otŇ¡ o’ Sy¿Ą TpĎŔS
Ď ohăyĘ
ëŇlĎŔwĎ yQ
ăĂ =hŇmČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ëŇlĆąmĆ =l’Ć ‘S
ĎÁ ylĂ’Ĺ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ModĲŇ ’Ĺ ëŇlĆ¿mĆ C
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ Éol rmĆ’ŇIąŁwČ ìŇĳUĆ ’Ă y’¡ĄybŇĂ nĘ=l’ĆwĘ ìŇybĂŔ’Ď y’ăĄybŇĂ nĘ=l’Ć ëŇlĄť
Mt
¡ŇĎ o’ tŇt
¿ŇĄ lĎ hŇQĆ’ĄŔhĎ Myk
ăŇĂ lĎUĘhČ ÉtS
Ć ŁlÄS
Ę lĂ ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ=yJĲĂ l’Čę
yêĂdĘŇm
ăČ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ=yxČ ‘S
Ďę ylĂ’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ : bŇ’ĲĎom=dŇyČBĘ
TyB
¿Ă ’Č=M’Ă ’W
ĳĄ nŁ ynăĂ’Ğ hŇd¡ĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohĲyĘ ynËĄjĘ yl
ËĄ Cl yJęĂ wynĎŔpĎŇlĘ
yh
¿Ă êĘwČ NGĄŔnČmĘhĲČ NG
ăĄnČJĘ ÉhyĎhĎwĘ NG
ĳĄnČmĘ yl
ăĂ =CxqĘ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : OĎ’ĲĆrĘ’Ć=M’ĂwĘ ìŇyl
¡Ć ’Ą
ű Myb
¿ŇĂ GĄ hŇ¡Ćh
E Č lxČ¿Čh
e Č hŇŁW
Ë ‘Ď hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁJ¡ rmĆ’ŇŁIěwČ : hoĲĎhyĘ=dŇyČ wyl
¡Ď ‘Ď
MS
Ć gĆŔ C’ărĘtŇĂ =âlĲwĘ ÉxČCrÄ C’¿rĘtŇĂ =âlĲ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁkŇă =yJĂ : MybĲŇĂ GĄ
: Mk
ĲĆŇ êĘmĘhĆbŇĘ CĲ Mk
¡ĆŇ ynĄqĘmĂC Mê
¿Ć’Č Mt
ËŇĆ ytŇĂ S
Ę C MyĂm
ĳĎ ’lĄU
ăĎ yĂ ’Ch¡hČ lxČ¿Čh
e Č wĘ
ry‘ąĂ=lJĎ MtÂĆ yJĂhĂwĘ : Mk
ĲĆŇ dĘŇyĆBĘ bŇ¡’Ď om=tŇ’Ć Nt
¿ŇČ nĎwĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ tŇ’ŇŁz¡ lq¿ČnĎwĘ
MyĂm¡Č=ynĄyĘ‘ĘmČ=lkĎŇwĘ ClyjĂŔêČ ÉboT Z‘¿Ą=lkĎŇwĘ roxŔbŇĘ mĂ ry‘ăĂ=lkĎŇwĘ ÉrYĎbŇĘ mĂ
ÉrqĆŁBÄbČŇ yh
ąĂ yĘwČ : MynĲĂbĎŇ’ĞB
ĲĎ CbŇ’
¡Ă kŇĘ êČ hŇbĎŔoFhČ hŇqăĎlĘxĆhČ É lk
ŁŇ wĘ Cmê
Ł ĳ sĘêĂ
ZrĆ’¡ĎhĎ ’l
¿Ą UĎêĂwČ ModŇĳ’Ĺ ëŇrĆDăĆmĂ My’
¡Ă BĎ MyĂm¿Č=hŇeĄhĂwĘ hŇxĎŔnĘUĂhČ tŇolă‘ĞJĲČ
MB
ĳĎ MxĆăĎQhĂlĘ Myk
¡ŇĂ lĎUĘhČ Cl¿‘Ď=yJĲĂ C‘ŔmĘS
ĲĎ Éb’Ďom=lkĎŇwĘ : MyĂUĲĎhČ=tŇ’Ć
CmyJ
ăĂ S
Ę IČwČ : lCbŇĲ GĘhČ=l‘ĲČ Cd¡ŇmĘ‘ČIĲČwČ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhrĎgŁŇ xĞ rgąŇĄx
Ł lJ
ŁÄ mĂ Cqę‘Ğ~ĲĎIĂwČ
=tŇ’Ć dŇgĆŇËeĆmĂ bŇ¿’Ď om C’ÄrĘIĂwČ MyĂU
ĳĎhČ=l‘Č hŇăxĎ rĘzĲĎ SmĆ¡è
Ć hČwĘ rqĆŁBŔbČŇ
MykĂŔlĎUĘhČ ÉCbŇrĘxĆĲnĆ bŇrąĄxĽhĲĎ hŇzĆŔ MDăĎ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ : MDĲĎJČ MyU
¿Ă dŇĚ’Ğ MyĂU¡ČhČ
hŇăĄx
n Ğ mĲČ=l’Ć ÈC’b
Ł Ň IĎwČ : bŇ’ĲĎom ll
¡Ď è
Ď lČ hŇê
¿Ď ‘ČwĘ Ch‘ĳĄrĄ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ CJ¡IČwČ
l’rVy
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3. 25–4. 10

HřbĎŔ=wbřyÄw Mh
ĳĆ ynĄjĘmĂ Csn
¡ĚIĎwČ bŇ’ĎŔom=tŇ’Ć CJăIČwČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ CmqąĚIĎwČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ
CkŇylĂÄS
Ę yČ hŇbĎŇoTţ hŇqăĎlĘxĆ=lkĎŇwĘ Csr
Ł Ã hĞyĲČ MyrăĂ‘ĎhĲĆwĘ : bŇ’ĲĎom=tŇ’Ć tŇoJ¡hČwĘ 25
ClyjĂŔyČ bŇoTă=Z‘ĲĄ=lkĎŇwĘ ÉCmê
Ł sĘyĂ MyĂm
ąČ=NyČ‘ĘmČ=lkĎŇwĘ hĎC’ęlĘmĂC onÁbŇĘ ’Č=Sy’ĲĂ
É’rĘIČwČ : hĎCJĲIČwČ My‘¡ĂQĎuČhČ CBs
Ł ¿ IĎwČ tŇW
Ć rĳĎxĞ ryu¡ĂBČ hĎynËĆbĎŇ’Ğ ry’
ÌĂ S
Ę hĂ=dŇ‘Č 26
tŇo’ÄmĄ=‘bČŇS
Ę otŇo’ţ xuăČIĂwČ hŇĳmĎ xĎlĘUĂhČ CeU
¡Ć mĂ qz¿ČxĎ=yJĲĂ bŇ’ĎŔom ëŇlĆămĆ
žxuČIĂwČ : Clk
ŁŇĲ yĎ âl¿wĘ Mod¡Ň’Ĺ ëŇlĆ¿mĆ =l’Ć ‘ČyqËĂbŇĘ hČlĘ bŇrĆxĆę PŇĲlĄ S
Ł ă Sy’ÁĂ 27
hŇmĎŔx
Ł ăhČ =l‘Č ÉhlĎ‘Ł Chl
ąĄ ‘ĞIĲČwČ wyêęĎ xĘêČ ëŇŁlămĘyĂ=rS
Ć ’Ğ rokÁBĘhČ onÄBĘ=tŇ’Ć
: ZrĆ’ĲĎlĎ CbŇ¡S
Ě IĎwČ wylĎŔ‘ĎmĲĄ ÉC‘sĘIĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č lod¡ŇGĎ=PŇYĆqĆ yh
¿Ă yĘwČ
‘S
ĎÁ ylĂ’Ĺ=l’Ć hŇqÄĎ ‘ĞYĲĎ My’ĂybŇĂ eĘhČţ=ynĲĄbŇĘ yS
ăĄ eĘmĂ tŇăxČ ’Č hŇăè
Ď ’ĂwĘ
d
’r¡ĄyĎ hŇ¿yĎhĎ ìŔDĘbŇĘ ‘Č yJ
ăĂ êĎ‘ĘdČŔyĎ hŇê
ăĎ ’ČwĘ tŇmĄŔ ÉyS
Ă y’Ă ìąŇDĘbŇĘ ‘Č rm
Ł ę ’ŇlĄ
rmĆ’ŇŁIÄwČ : MydŇĲĂbĎŇ‘Ğl
ĲČ ol¡ ydËŇČlĎyĘ ynÌĄS
Ę =tŇ’Ć tŇxČqÁČ lĎ ’BĎę hŇS
ĆŔ eŁhÄČ wĘ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć 2
tŇyĂB
ĳĎ BČ ykŇĂ lĘ=SIĆ=hŇmČ ylĂŔ ydĂŇyGăĂhČ ëŇQĎŔ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇm
ăĎ É‘S
Ď ylĂ’Ĺ hĎyl
ąĆ ’Ą
rmĆ’ŇŁIęwČ : NmĆS
ĲĎ ëŇCs¿’Ď=M’Ă yJ
¡Ă tŇyĂBČŔBČ É lk
ŁŇ ì¿ŇtŇĘ xĎpŇĘ S
Ă lĘ Ny’ăĄ rmĆ’Ňê
Ł ę wČ 3
Myq¡ĂrĄ Myl
¿Ă JĄ ykĄŇnĎkŇĘ S
Ă =lJĎ tŇ¡’Ą mĄ ZCxŔhČ=NmĂ ÉMylĂJĄ ëŇąĎl=ylĂ’ĞS
ĲČ ykÄĂ lĘ
êĘqĘYČěyĎwĘ ëŇyĂnČŔBĎ=dŇ‘ČbŇĘ C ëŇdăŇĄ‘ĞB
ĲČ ÉtlĆDÄĆhČ êĘrĘgąŇs
Č Ď wĘ tŇ’ŇbĎęC : yTĂy‘ĲĂmĘêČ=l’Č 4
rGŁă sĘêĂwČ oêŔ’ĂmĲĄ ÉëlĆêÄĄ wČ : y‘ĂyiĲĂêČ ’l
¡Ą UĎhČwĘ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myl
¡Ă JĄhČ=lJĎ l‘¿Č 5
: tqYřĲ ym ’yh
¿Ă wĘ hĎyl
¡Ć ’Ą MyS
¿Ă GĂmČ Mh
ËĄ hĎynĳĆBĎ dŇ‘ăČbŇĘ C Hd¡ĎŇ‘ĞB
ĲČ tŇlĆDŔĆhČ
ylĂJĆŔ Édo‘ yl
¿Č ’Ą hŇS
Ď yGÄĂ hČ ÉHnĎBĘ=l’Ć rmĆ’ŇŁêąwČ MylĂęJĄhČ tŇâŇlămĘJĂ ű yh
ăĂ yĘwČ 6
Sy’
ăĂ lĘ ÉdGĄêČwČ ’b
Ł ę êĎwČ : NmĆè
ĲĎ hČ dŇm
Ł ¡ ‘ĞIĲČwĲČ ylĂĳĆJ dŇo‘¡ Ny’¿Ą hĎylĆŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ 7
ytř’ăw ykŇĂ yĄS
Ę nĂ=tŇ’Ć ym
¡Ă QĘS
Č wĘ NmĆè
ĆŔ hČ=tŇ’Ć yrăĂkŇĘ mĂ ÉykŇĂ lĘ rmĆ’ŇŁIęwČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ
‘S
ăĎ ylĂ’Ĺ rb
ŁÌŇ ‘ĞIĲČwČ MoIÁhČ yhÄĂ yĘwČ
: rtĲŇĎ oeBČ yy¡ĂxĘtŇĲĂ ykynŔbř 8
yDăĄmĂ ÉyhĂyĘwĲČ MxĆĳlĎ =lkĎŇ’ĹĲlĆ oB¡=qzĆxĞêĲČwČ hŇlĎŔodŇgŇĘ hŇăè
Ď ’Ă ÉMS
Ď wĘ MnĄęCS=l’Ć
’n
ăĎ=hŇeĄhĂ HS
ĎŔ y’Ă=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ : MxĆĲlĎ =lkĎŇ’ĹĲlĆ hŇUĎ¡S
Ď rs
¿ĚyĎ orŔbŇĘ ‘Ď 9
’e
ąĎ=hŇW
Ć ‘ĞnĲČ : dŇymĲĂêĎ Cnyl
¡Ą ‘Ď rb
¿ĄŇ ‘Ł ’Chĳ SodăŇqĎ Myh
¡Ă Łl’Ĺ Sy’
¿Ă yJ
ËĂ yêĂ‘ĘdČŔyĎ 10
hŇrĳĎonmĘC ’i
ăĄ kŇĂ wĘ Nx
¡Ď lĘS
Ě wĘ hŇ¿FĎ mĂ MS
ËĎ ol¿ MyW
ĂÄ nĎwĘ hŇeĎŔTČqĘ ÉryqĂ=tŇIČlĂ‘Ğ
hyhw

’"sb ,MbĎ rybs v.24 .+rtw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk CJIČwČ ’"sb ,yrq CJIČwČ ,bytk ’obIĎwČ = obIĎwČ v.24 .g
,yrq tqĆYĎom ,bytk tqĆ~ĆyČmĘ w’ tqĆYĎymĄ v.5 .’ryw tVrpl hrTph v.1 .d .s"tw +rt Nkw yrqw bytk MbĎ
,yrq ëyĂnČbĎC ,bytk ykĂyĘnČBĎ v.7 .yrq êĘ’ČwĘ ,bytk yêĂ’ČwĘ v.7 .w"dw b"d ’"d Nkw yrqw bytk tqĆYĎom ’"sb
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ëyĂnČbĎC ’"sb

4. 11–29
11
12
13

14
15
16
17

18, 19

20
21
22
23

24
25

26

27

28
29
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=l’Ć rsČ¿IĎwČ hŇUĎĳS
Ď ’b
Ł Ň ăIĎwČ MoI¡hČ yh
¿Ă yĘwČ : hŇUĎS
ĲĎ rCs¿yĎ Cnyl
¡Ą ’Ą o’¿ŁbŇBĘ hŇËĎh
y Ď wĘ
tŇyU
ăĂ nČCèlČ ’r¡ĎqĘ orŔ‘ĞnĲČ yzăĂxĞyGĲĄ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇUĎS
ĲĎ =bŇJČS
Ę IĂwČ hŇ¡IĎlĂ‘ĞhĲĎ
ÈhĎylĆ’Ą ’n
ăĎ=rmĎ’Ĺ olę rmĆ’ŇIăŁwČ : wynĲĎpĎŇlĘ dŇŁm¡‘ĞêĲČwĲČ HlĎŔ=’rĎqĘIĂwČ tŇ’ŇŁEĳhČ
ëŇlĎŔ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ hŇmĆť ůt’ŇEŁhČ hŇdăĎŇrĎxĞhĲČ=lJĎ=tŇ’Ć ÈCnylĄ’Ą ű êĘdĘŇrăČxĎ hŇăĄh
eĂ
ëŇotŇ¿ BĘ rmĆ’ŇŁêěwČ ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ rW
ăČ =l’Ć o’¡ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉëlĎ=rBĆdČŇlĘ SyąĄhĞ
lb
ËĎŇ ’Ğ yzęĂ xĞyGĄ rmĆ’ŇIăŁwČ Hl
ĳĎ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ hŇ¡mĆ C rmĆ’ŇŁIěwČ : tŇbĆŇS
ĲĎ yŁ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ yU
¡Ă ‘Č
dŇŁm¡‘ĞêĲČwĲČ HlĎŔ=’rĎqĘIĂwČ Hl
ĳĎ =’rĎqĘ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : NqĲĄzĎ HS
¿Ď y’ĂwĘ Hl
¡Ď =Ny’ĲĄ NB
¿Ą
rmĆ’ŇŁêęwČ NB
ĳĄ tŇqĆăbĆŇ x
Ł ytř’¡ hŇIĎŔxČ tŇ‘ăĄJĎ ÉhEĆhČ dŇ‘ąĄoUlČ rmĆ’ŇŁIęwČ : xtŇČ jĲĎBČ
hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ rhČê
¿Č wČ : ìŇtĲŇĆ xĎpŇĘ S
Ă BĘ bŇ¡Ąk
E ČŇ êĘ=l’Č MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ ÉynĂŁdŇ’Ğ=l’Č
: ‘S
ĲĎ ylĂ’Ĺ hĎyl
¡Ć ’Ą rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ hŇIĎŔxČ tŇ‘ăĄJĎ ÉhEĆhČ dŇ‘ąĄoUlČ NB
ĳĄ dŇlĆê
ăĄwČ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : MyrĲĂYĘŁuĲhČ=l’Ć wyb
¡ŇĂ ’Ď=l’Ć ’Y
¿Ą IĄwČ MoIŔhČ yh
ăĂ yĘwČ dŇlĆĳĎh
I Č lD¡ČgŇĘ IĂwČ
: oUĲ’Ă=l’Ć Ch’
¡Ą W
Ď r‘ČeČŔhČ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ yS
ĳĂ ’Ňr
Ł ű yS
ăĂ ’Ňr
Ł wyb
¡ŇĂ ’Ď=l’Ć
: tŇŁmĲIĎwČ MyĂr¡ČhĽ~ĲĎhČ=dŇ‘Č hĎyJ
ËĆrĘBĂ=l‘Č bŇS
Ć ÌĄwČ
I oUĳ’Ă=l’Ć Ch’
¡Ą ybŇĂ yĘwČ Ch’ĄŔv
Ď IĂwČ
: ’YĲĄêĄwČ od¡Ň‘ĞB
ĲČ rGŁ¿ sĘêĂwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ tŇ¡FČ mĂ=l‘Č ChbĄŔJĂS
Ę êČwČ É l‘ČêÄČ wČ
MyrĂŔ‘ĎeĘhČ=NmĂ dŇăxĎ ’Ć ÉylĂ ’n
¿Ď hŇxÄĎ lĘS
Ă rmĆ’Ňê
Ł ę wČ ůHS
Ď y’Ă=l’Ć È’rĎqĘêĂwČ
rmĆ’ŇŁIęwČ : hŇbĎŇCSĲ’ĎwĘ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’
¿Ă =dŇ‘Č hŇYĎCrË’ĎwĘ tŇonĳŁtŇ’ĞhĲĎ tŇ¡xČ ’ČwĘ
rmĆ’ŇŁê¡wČ tŇĳBĎ S
Č âlăwĘ SdŇĆx
Ł ¡ =âl MoIŔhČ ÉwylĎ’Ą ytśkląh ytř’ă ‘ČCDmČţ
=rYĎ‘ĞêĲČ=l’Č ëŇĳĄlwĎ gŇh
ăČ nĘ Hr¡Ď‘ĞnĲČ=l’ĲĆ rmĆ’ŇŁê¿wČ NotŔ’ĎhĲĎ ÉSŁbŇxĞêĲČwĲČ : MolĲS
Ď
Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’
¿Ă =l’Ć ’obËŇêĎwČ ëŇlĆêęĄ wČ : ëŇĲlĎ yêĂrĘm¿Č’Ď=M’Ă yJ
¡Ă bŇŁJŔrĘlĂ yl
ăĂ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ dŇgĆŇeĆŔmĂ ÉHtŇĎ ’
Ł Myh
ąĂ Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă tŇo’ÄrĘJĂ yhĂyĘwČţ lm
ĳĆ rĘJČhČ rh
ăČ =l’Ć
ůHtŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ ’n
ăĎ=ZCrĲ ÈhêĎ‘Č : zQ
ĲĎ hČ tŇyU
¿Ă nČCèhČ hŇ¡Ąh
e Ă orŔ‘ĞnĲČ yzăĂxĞyGĄ=l’Ć
rmĆ’ŇŁê¡wČ dŇlĆĳĎl
I Č MolăS
Ď hĞ ëŇ¡S
Ą y’ĂlĘ Mol¿S
Ď hĞ ëŇËĎl Mol¿S
Ď hĞ HlĎę=rmĎ’ĹwĲĆ
wyl
ĳĎ gŇĘ rČBĘ qz¡ĄxĞêĲČwĲČ rhĎŔhĎ=l’Ć ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ Sy’
ąĂ =l’Ć ’b
ŁÂ êĎwČ : MolĲS
Ď
HS
ăĎ pŇĘ nČ=yJĲĂ ÉHlĎ=hŇj
ĲĄ rĘhČ Myh
ąĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ÄĂ žrmĆ’ŇIŁwČ HpĎędĘŇhĎlĘ yzÁĂ xĞyGĲĄ SGÄČ IĂwČ
yêĂlĘ¿’Č S
Ď hĞ rmĆ’ŇŁêěwČ : ylĲĂ dŇyG¡ĂhĂ âl¿wĘ yeĂUĆŔmĂ Myl
ăĂ ‘ĘhĆ ÉhoĎhywĲČ HlĎŔ=hŇrĎmĲĎ
yzÁĂ xĞygĄŇlĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ytŇĲĂ ’
Ł hŇ¡ĆlS
Ę tŇČ âl¿ yêĂrĘmČŔ’Ď âlăhĞ ynĳĂd
ŁŇ ’Ğ tŇă’Ą mĄ Nb
¡ĄŇ
rgx
.yrq tkĆĆlh
Ł ,bytk yêĂkĘlČh
Ł v.23

.yrq êĘ’Č ,bytk yêĂ’Č v.23

.yrq êĘ’Č ,bytk yêĂ’Č v.16
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4. 30–44

âlă ÉSy’Ă ’Y
¿Ď mĘtŇĂ =yJĲĂ ůëlĄwĎ ÈìdĘŇyĲĎbŇĘ yêăĂnĘ‘ČS
Ę mĂ xqÄČ wĘ ìŇynĆętŇĘ mĎ rgŁŇă xĞ
yn¿ĄjĘ=l‘Č yê¡ĂnĘ‘ČS
Ę mĂ ê
¿Ď mĘW
Č wĘ CeĳnĆ‘ĞtĲŇČ âlă Sy’
¡Ă ì¿ŇkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ=ykĲŇĂ wĘ CekĆŔrĘb
ĲĎŇ tŇĘ
MqĎ¡IĎwČ OĎĳĆbŇ zĘ‘Ć’ĲĆ=M’Ă ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČ=yxĲĄwĘ ho¿ĎhyĘ=yxČ r‘ČeČŔhČ M’
ăĄ ÉrmĆ’Ňê
Ł Ä wČ : r‘ČeĲĎhČ
ynăĄjĘ=l‘Č ÉtnĆ‘ÄĆ S
Ę UĂhČ=tŇ’Ć MW
Ć ąĎwČ
I MhĆęynĄpŇĘ lĂ rb
ăČŇ ‘Ď yzÂx
Ă Ğ gĄŇwĘ : hĎyrĲĆxĞ’ĲČ ëŇlĆ¿ĄwČ
I
âl¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ olă=dŇGĆIČwČ ÉotŇ’ŇrĎqĘlĂ bŇS
Ď ąĎwČ
I bŇS
Ć qĳĎ Ny’ăĄwĘ loq¡ Ny’¿ĄwĘ r‘ČeČŔhČ
bŇ¡JĎ S
Ę mĚ tŇmĄŔ Ér‘ČeÄČ hČ hŇąĄh
e Ă wĘ hŇtŇĎ yĘB
ĳĎ hČ ‘S
¡Ď ylĂ’Ĺ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : r‘ČeĲĎhČ Zyq¡ĂhĄ
: hoĲĎhyĘ=l’Ć lQ
¡Ą jČtŇĘ IĂwČ Mh
ĳĆ ynĄS
Ę dŇ‘ăČBĘ tŇlĆD¡ĆhČ rGŁ¿ sĘIĂwČ ’b
Ł ě IĎwČ : otŇĲ FĎmĂ=l‘Č
wyj
ăĎkČŇwĘ ÉwynĎy‘Ą=l‘Č wynąĎy‘ĄwĘ wyjÁĂ =l‘Č wyjÄĂ žMW
Ć IĎwČ dŇlĆIęĆhČ=l‘Č bŇăJČ S
Ę IĂwČ l‘ČIČÁwČ
tŇyĂBČęBČ ëŇlĆăĄwČ
I bŇS
Ď IĎÁwČ : dŇlĆIĲĎhČ rW
¿Č BĘ MxĎ¡IĎwČ wyl
ĳĎ ‘Ď rh
¡Č gŇĘ IĂwČ wpŔkř=l‘Č
‘bČŇăS
Ć =dŇ‘Č Ér‘ČeÄČ hČ rrąĄozyĘwČ wyl
ĳĎ ‘Ď rh
ăČ gŇĘ IĂwČ l‘ČI¡ČwČ hŇeĎhĄŔ tŇăxČ ’ČwĘ ÉheĎhĄ tŇ¿xČ ’Č
É’rĎqĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ yzęĂ xĞyGĄ=l’Ć ’răĎqĘIĂwČ : wynĲĎy‘Ą=tŇ’Ć r‘Če¡ČhČ xq¿ČpŇĘ IĂwČ MymĂŔ‘ĎjĘ
: ëŇĲnĄ bŇĘ y’
¿Ă W
Ę rmĆ’ŇI¡ŁwČ wyl
ĳĎ ’Ą ’obăŇêĎwČ hĎ¡’Ć rĎqĘIĂwČ tŇ’ŇŁEŔhČ tŇyU
ăĂ nČè
Ě hČ=l’Ć
: ’YĲĄêĄwČ Hn
¡ĎBĘ=tŇ’Ć ’v
¿Ď êĂwČ hŇYĎrĘ’ĳĎ Cxê
¡Č S
Ę êĂwČ wylĎŔgŇĘ rČ=l‘Č lj
Łă êĂwČ É’ŁbŇêĎwČ
Myb
¡ŇĂ S
Ę yĲŁ My’ĂŔybŇĂ eĘhČ ÉynĄbŇĘ C ZrĆ’ĎŔBĎ bŇ‘ăĎrĎhĲĎwĘ ÉhlĎGĎlĘGĂhČ bŇąS
Ď ‘S
ĎÂ ylĂ’ĹwĲĆ
yn¿ĄbŇĘ lĂ dŇyz¡ĂnĎ lè
¿Ą bČŇC hŇlĎŔodŇGĘhČ ryi
ăĂ hČ ÉtŁpŇS
Ę orę‘ĞnĲČlĘ rmĆ’ŇIăŁwČ wynĳĎpĎŇlĘ
hŇdŔĆW
Ď NpĆŇăĆG É’YĎmĘIĂwČ ůtr
Ł ’
Ł TuăĄlČlĘ ÈhdŇĆv
Ď hČ=l’Ć dŇăxĎ ’Ć ’YĄÄIĄwČ : My’ĲĂybŇĂ eĘhČ
rys
¿Ă =l’Ć xQ
ËČ pČŇyĘwČ ’b
Ł ę IĎwČ odŇĳgŇĘ bŇĂ âlămĘ hŇd¡ŇĆW
Ď tŇŁ‘¿uĚjČ CeU
ËĆ mĂ Tu¿ĄlČyĘwČ
MlĎÄkŇĘ ’ĎJĘ yhĂyĘwČţ lokĳŇ’ĹĲlĆ MyS
¡Ă nĎ’ĞĲlČ Cq¿YĘIĲĂwČ : C‘dŇĲĎyĎ âl¿=yJĂ dŇyz¡ĂeĎhČ
âl¿wĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ ÉryiĂBČ tŇwĆm
ąĎ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ Cq‘ęĎ YĎ hŇUĎăhĄ wĘ dŇyzÁĂ eĎhČmĲĄ
qY
ąČ rmĆ’ŇŁIęwČ ryi
ĳĂ hČ=l’Ć ëŇ¡ĄlS
Ę IČwČ xmČqĆŔ=CxqĘCř ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : lk
ŁŇĲ ’ĹĲlĆ Cl¡kŇĘ yĲĎ
’BĎÁ Sy’ÄĂ wĘ
: ryiĲĂBČ ‘r¡Ď rb
¿ĎŇ DĎ hŇËĎh
y Ď âl¿wĘ ClkĄŔ’ŇyŁwĘ ÉM‘ĎlĎ
=MyrĲĂW
Ę ‘Ć ÉMyrĂCJBĂ MxĆąlĆ MyhÁĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’ÄĂ lĘ ž’bĄŇIĎwČ hŇS
Ď lĂęS
Ď l‘ČB
ăČ mĂ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : Clk
ĲĄŇ ’ŇyŁwĘ M‘¡ĎlĎ Nê
¿Ą rmĆ’ŇŁIěwČ onĳŁlqĘYĂBĘ lm
¡Ć rĘkČŇwĘ MyrĂŔ‘ŁW
Ę MxĆăĆl
ClkĄŔ’ŇyŁwĘ ÉM‘ĎlĎ Nê
ąĄ rmĆ’ŇŁIęwČ Sy’
ĳĂ hŇ’ĎămĄ yn¡ĄpŇĘ lĂ hŇzĆŔ Nê
ăĄ’Ć hŇmĎť otŔrĘS
ăĎ mĘ
Crt¡ĂŇoIwČ Cl¿kŇĘ ’ŇIĲŁwČ Mh
ËĆ ynĄpŇĘ lĂ Nê
ÌĄIĂwČ : rtĲŇĄ ohwĘ lk
ŁŇ¿ ’Ď ho¡ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď hŇŁkŇ¿ yJ
ăĂ
rbdk
s"t ,‘"t ,+rt Nkw =CxqĘ ’"s v.41

.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyjĎJČ ’"sb ,yrq wyjĎJČ ,bytk ojJČ v.34
.r"tw

30
31

32
33
34
35

36

37

38

39

40

41
42

43

44
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h hŇăyĎhĎ MrĎ
Á ’Ğ=ëŇlĆmĲĆ ’bĎÄYĘ=rW
Č NmĎ‘ĞnĲČwĘţ
2

3
4
5

6

7

8

9
10
11

12

13

14
15

: hoĲĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ
hŇ‘¡ĎCSêĘ ho¿ĎhyĘ=NtŇČ ĲnĎ obËŇ=yJĂ MynĂŔpĎŇ ’W
ăĚ nĘC ÉwynĎŁdŇ’Ğ ynąĄpŇĘ lĂ lodÄGĎ žSy’Ă
MydĂŔCdŇgŇĘ C’ăYĘyĲĎ ÉMrĎ’ĞwĲČ : ‘rĲĎY
Ł mĘ lyĂx¡Č roB¿GĂ hŇËĎh
y Ď Sy’ęĂ hĎwĘ MrĳĎ’ĞĲlČ
: NmĲĎ‘ĞnĲČ tŇS
Ć ¿’Ą yn¡ĄpŇĘ lĂ yhěĂ êĘwČ hŇĳĎT
e Č qĘ hŇrăĎ‘ĞnĲČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ZrĆ’¿ĆmĄ CBËS
Ę IĂwČ
NorĳmĘŁSĲBĘ rS
ăĆ ’Ğ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ ynĂŔŁdŇ’Ğ yl
ăĄ xĞ’ĲČ HêŔĎ rĘbŇĂ GĘ=l’Ć ÉrmĆ’Ňê
Ł Ä wČ
tŇ’ŇŁząJĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ wyn¡Ďd
ŁŇ ’ŇĲlČ dŇ¿GĄIČwČ ’b
Ł ě IĎwČ : oêĲ‘ĘrČ~ĎmĂ otŇ¡ ’
Ł PŇŁs¿’ĹyĲĆ z’
ËĎ
ÉMrĎ’Ğ=ëŇlĆmĲĆ rmĆ’ŇŁIąwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ZrĆ’¿ĆmĄ rS
¡Ć ’Ğ hŇrĎŔ‘ĞeĲČhĲČ hŇrăĎBĘDĂ Ét’ŇzŁkĎŇwĘ
odÁyĎBĘ xuÄČ IĂwČ žëlĆIĄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ =l’Ć rpĆŇ¡sĄ hŇ¿xĎ lĘS
Ę ’ĆwĘ ’B
Ł Ŕ =ëŇlĆ
: MydŇĲĂgĎŇBĘ tŇopŇ¿ ylĂxĞ rW
Ć ‘¡ĆwĘ bŇhĎŔzĎ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ąS
Ą wĘ PŇsĆkĆę=yrĄJĘJĂ rW
Ć ‘ăĆ
ÉhEĆhČ rpĆŇąiĄ hČ ’obÄJĘ hŇêęĎ ‘ČwĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ëŇlĆ¿mĆ =l’Ć rpĆŇiĄŔhČ ’b
ăĄŇ IĎwČ
: oêĲ‘ĘrČ~ĎmĂ oê¡pŇĘ sČ’ĞwĲČ yDĂŔbŇĘ ‘Č Nm
ăĎ ‘ĞnĲČ=tŇ’Ć ÉìylĆÄ’Ą yêĂxĘąČlS
Ď hŇeĄÄhĂ ìŇylĆŔ’Ą
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ wydĎęgĎŇBĘ ‘răČqĘIĂwČ rpĆŇiĄÁhČ=tŇ’Ć l’ĄÄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ž’r
Ł qĘJĂ yhÃĂ yĘwČ
Sy’
¡Ă PŇŁs¿’ĹĲlĆ ylČŔ’Ą xČăĄlS
Ł ÉhzĆ=yJĂ tŇoyŔxĞhĲČlĘCĲ tŇym
ăĂ hĎlĘ ÉynĂ’ÄĎ Myh
¿Ă Łl’ĹhĲČ
ű ‘Čm
Łă S
Ę JĂ yhÂĂ yĘwČ : ylĲĂ ’Ch¡ hŇ¿Ć’
e Č tŇĘ mĂ=yJĲĂ C’ŔrĘC É’nĎ=C‘ĲDĘ=ëŇ’Č yJ
ąĂ oêĳ‘ĘrČ~ĲĎmĂ
ÉxlČS
Ę IĂwČ wydĎŔgĎŇBĘ=tŇ’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ‘rąČqĎ=yJĲĂ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă ‘S
ăĎ ylĂ’Ĺ
Sy¿Ą yJ
ËĂ ‘dČěyĄwĘ ylČŔ’Ą ’n
ăĎ=’b
Ł ŇĲ yĎ ìŇydĳŇĆgĎŇBĘ êĎ‘Ęr¡ČqĎ hŇUĎ¿Ďl rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ëŇlĆăUĆ hČ=l’Ć
tŇyĂB
¡Č hČ=xtŇČ j
ĲĆ dŇm
Ł ¿ ‘ĞIĲČwČ oBĳkŇĘ rĂbŇĘ C wsăwřsb Nm
¡Ď ‘ĞnĲČ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ ’yb
¡ŇĂ nĎ
ê
ąĎ YĘxČrĲĎwĘ ëŇolęhĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ëŇă’Ď lĘmČ ‘S
¡Ď ylĂ’Ĺ wyl
ËĎ ’Ą xl
¿Č S
Ę IĂwČ : ‘S
ĲĎ ylĂ’ĹĲlĆ
ëŇĳČlIĄwČ Nm
¡Ď ‘ĞnĲČ PŇŁY¿qĘIĂwČ : rhĲĎTĘC ì¡ŇlĘ ìËŇrĘW
ĲĎ BĘ bŇŁS
Ì yĎwĘ NDŔĄrĘIČBČ ÉMymĂ‘ĎjĘ=‘bČŇS
ĲĆ
hoăĎhyĘ=MS
ĲĄ BĘ É’rĎqĎwĘ ÉdmČ‘ĎwĘ ’oYęyĎ ’Y
ăĄ yĄ ű yl
ăČ ’Ą yêĂrĘmÁČ ’Ď hŇeĄÄhĂ žrmĆ’ŇIŁwČ
hŇnĎbĎŇ’Ğ žboT âlÃhĞ : ‘rĲĎY
Ł UĘhČ PŇs’
¿Č Ď wĘ Moq¡UĎhČ=l’Ć odËŇyĎ PŇyn¿ĂhĄwĘ wyhĎŔŁl’Ĺ
Mh
¡Ć BĎ Zx
¿Č rĘ’Ć=âlĲhĞ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ym
ăĄ ymĄ É lJ
Ł mĂ qW
Ć UĆęDČ tŇorăhĞĲnČ rjÁČ rĘpČŇC
CręmĘ’ŇIĲŁwČ ůwylĎ’Ą CrăBĘdČŇyĘwČ ÈwydĎŇbĎŇ‘Ğ CS
ă GĘIĂwČ : hŇmĲĎxĄBĘ ëŇlĆ¿ĄwČ
I NpĆŇ¡IĂwČ yêĂrĘh
ĳĎTĎwĘ
rm
¿Č ’Ď=yJĲĂ PŇË’Č wĘ hŇĳĆW‘ĞtĲŇČ ’olăhĞ ìŇyl
¡Ć ’Ą rB
¿Ć DĂ ’yb
ËŇĂ eĎhČ lodęGĎ rb
ăĎŇ DĎ ÉybŇĂ ’Ď
Sy’
ăĂ rb
¡ČŇ dĘŇJĂ MymĂŔ‘ĎjĘ ‘bČŇăS
Ć ÉNDĄrĘIČBČ lB
Ł ą TĘIĂwČ dŇrĆIęĄwČ : rhĲĎTĘC Zx
¿Č rĘ ìŇyl
¡Ć ’Ą
Sy’ÄĂ =l’Ć žbS
Ď IĎwČ : rhĲĎTĘIĂwČ NT
Ł ¡ qĎ r‘Čn¿Č rW
ËČ bŇĘ JĂ oręW
Ď BĘ bŇS
Ď ăIĎwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ
l’h
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk wysĎCsBĘ ’"sb ,yrq wysĎCsB ,bytk osCsBĘ v.9
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’n
ąĎ=hŇeĄhĂ rmĆ’ŇŁIęwČ ůwynĎpĎŇlĘ dŇm
Ł ă ‘ĞIĲČwČ È’b
Ł Ň IĎwČ ChnĄęxĞmĲČ=lkĲĎŇwĘ ’Chă MyhÁĂ Łl’ĹhĲĎ
=xqČ hŇê
ËĎ ‘ČwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ=M’Ă yJ
¡Ă ZrĆ’ĎŔhĎ=lkĎŇBĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ Ny’
ąĄ yJ
ăĂ ÉyêĂ‘ĘdČÄyĎ
wyn¡ĎpĎŇlĘ yêĂdĘŇm
¿Č ‘Ď=rS
Ć ’Ğ hoËĎhyĘ=yxČ rmĆ’ŇŁIěwČ : ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č tŇ¿’Ą mĄ hŇ¡kĎŇ rĎbŇĘ ’n
¿Ď 16
’n
ăĎ=NêČyĚ âlěwĎ ůNmĎ‘ĞnĲČ ÈrmĆ’ŇIŁwČ : N’ĲĄmĎyĘwČ tŇxČq¡ČlĎ oB¿=rYČpŇĘ IĂwČ xuĳĎ’Ć=M’Ă 17
ìÁDĘbŇĘ ‘Č dŇo‘Ä žhW
Ć ‘ĞyĲČ=’olĲ yJÃĂ hŇĳmĎ dĎŇ’Ğ Myd¡ĂŇrĎjĘ=dŇmĆYĲĆ ’v
¿Ď mČ ìŔDĘbŇĘ ‘ČlĘ
śx¿ČlsĘyĂ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎlČ : hoĲĎhyl
ĲČ =M’Ă yJ
¡Ă MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ ÉxbČŇzĆÄwĎ hŇąĎl‘Ł 18
ű ’ChăwĘ hŇUĎS
ĎÁ tŇwŁÄxĞêĲČS
Ę hĂlĘ žNoUrĂ=tŇyb
ĲĄŇ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ’obăŇBĘ ìŇDĳĆbŇĘ ‘ČlĘ ho¡ĎhyĘ
NU
Ł Ŕ rĂ tŇyB
ăĄ ÉytŇĂ yĎÄwĎxĞêĲČS
Ę hĂBĘ NU
Ł Ŕ rĂ tŇyB
ăĄ ÉytŇĂ ywÄĄxĞêĲČS
Ę hĲĂwĘ ydĂęyĎ=l‘Č N‘ăĎS
Ę nĂ
ëŇlĆ¿ĄwČ
I MolĳS
Ď lĘ ëŇăĄl ol¡ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎBČ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘ČlĘ ho¿ĎhyĘ ’nř=xlČsĘyĂ 19
‘S
ăĎ ylĂ’Ĺ Èr‘ČnČ yzęĂ xĞyGĄ rmĆ’ŇIăŁwČ
: ZrĆ’ĲĎ=tŇrČbŇĘ JĂ oê¡’ĂmĲĄ 20
tŇxČu¿ČmĂ hŇEĆŔhČ ÉyUĂrČ’ĞhĲĎ Nm
ąĎ ‘ĞnĲČ=tŇ’ĲĆ ynęĂ ŁdŇ’Ğ ëŇăW
Č xĎ ű hŇăĄh
e Ă ůMyhĂŁl’ĹhĲĎ=Sy’Ă
yê¿ĂxĘqČĲlĎ wĘ wyrĎŔxĞ’ĲČ yêĂYĘrăČ=M’Ă=yJĲĂ ÉhoĎhyĘ=yxČ ’yb
ĳŇĂ hĄ=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą od¡ŇIĎmĂ
wyrĎŔxĞ’ĲČ ZrăĎ ÉNmĎ‘ĞnĲČ hŇą’Ć rĘIĂwČ Nm
ĳĎ ‘ĞnĲČ yrăĄxĞ’ĲČ yz¡ĂxĞyGĄ PŇD¿
Ł rĘIĂwČ : hŇmĎC’ĲmĘ oê¡’ĂmĲĄ 21
MolęS
Ď ű rmĆ’ŇIăŁwČ : MolĲS
Ď hĞ rmĆ’ŇI¿ŁwČ otŇ¡ ’ŇrĎqĘlĂ hŇËbĎŇ JĎrĘUĆhČ l‘ÌČmĄ lj
ŁÂ IĂwČ 22
rh
¿Č mĄ MyrËĂ‘ĎnĘ=ynĲĄS
Ę yl
ÌČ ’Ą C’B
ăĎ hŇzĆţ hŇêÃĎ ‘Č hŇăĄh
e Ă ůrm
Ł ’ŇlĄ ynĂăxČ lĎS
Ę ÈynĂŁdŇ’Ğ
tŇopŇ¿ lĂxĞ yê
¡Ą S
Ę C PŇsĆJĆŔ=rJČJĂ ÉMhĆlĎ ’e
ąĎ=hŇnĎêĘ My’
ĳĂ ybŇĂ eĘhČ ynăĄBĘmĂ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć
MyĂrČÄJĘJĂ žrYČIĎwČ oBę=ZrĎpŇĘ IĂwČ MyĂrĳĎJĎJĂ xqăČ l’
¡Ą oh NmĎŔ‘ĞnĲČ rmĆ’ŇIăŁwČ : MydŇĲĂgĎŇBĘ 23
wyrĎŔ‘ĎnĘ ynăĄS
Ę =l’Ć ÉNêĄIĂwČ MydĂŔgĎŇBĘ tŇopŇă lĂxĞ ÉyêĄS
Ę C MyTęĂ rĂxĞ ynăĄS
Ę BĂ PŇsĆJĆÁ
xQ
¿Č S
Č yĘwČ tŇyĂB
ĳĎ BČ dŇŁqăpŇĘ IĂwČ Md¡ĎŇIĎmĂ xu¿ČIĂwČ lpĆŇŁ‘ŔhĎ=l’Ć É’ŁbŇIĎwČ : wynĲĎpĎŇlĘ C’¡W
Ę IĂwČ 24
ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇIąŁwČ wynĎŔŁdŇ’Ğ=l’Ć dŇm
Ł ă ‘ĞIĲČwČ É’bĎŇ=’ChwĘ : CkŇĲlĄ IĄwČ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć 25
rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇnĎ’ĲĎwĎ hŇnĆ¿’Ď ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č ëŇ¿ČlhĎ=âlĲ rmĆ’ŇŁIěwČ yzĳĂxĞGĲĄ N’¡řm ‘S
ĎŔ ylĂ’Ĺ 26
ìŇĳtŇĆ ’ŇrĎqĘlĂ oê¡bŇĘ JČrĘmĆ l‘¿ČmĄ Sy’
ËĂ =ëŇpČŇhĲĎ rS
ÌĆ ’ĞJĲČ ëŇlČŔhĎ yB
ăĂ lĂ=âlĲ ÉwylĎ’Ą
N’ŇŁYăwĘ ÉMymĂrĎkŇĘ C Myt
ąŇĂ yzĄwĘ MydĂŔgĎŇBĘ tŇxČqăČlĎwĘ ÉPsĆJĆÄhČ=tŇ’Ć tŇxČqąČlĎ tŇ‘Âh
ĄČ
ìŇ‘ĞrĘzČbŇĘ CĲ ìŔBĘ=qBČdĘŇêĲĂ ÉNmĎ‘ĞnĲČ tŇ‘ČrąČYĎwĘ : tŇoxĲpĎŇS
Ę C Myd¡ĂŇbĎŇ‘ĞwĲČ rqĎŔbĎŇC 27
=ynĲĄbŇĘ Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ
: gŇlĆè
ĲĎ JČ ‘r¿ĎY
Ł mĘ wyn¡ĎpĎŇQĘmĂ ’Y
¿Ą IĄwČ Ml
ĳĎ o‘lĘ w
MS
ËĎ Myb
¿ŇĂ S
Ę yĲŁ CnxĘnÁČ ’Ğ rS
ĆÄ ’Ğ MoqęUĎhČ ’n
ăĎ=hŇĲeĄ hĂ ‘S
ĳĎ ylĂ’Ĺ=l’Ć My’
¡Ă ybŇĂ eĘhČ
Kynpl
Nkw ’nĎ tlm ’Ymn ’l ’"sbw ,yrq ’lw bytk ’nĎ=xlsy ’"sb v.18 .yrq ’lw bytk ’nĎ=xlsy ’"sb v.18
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk NyĂ’ČmĄ ’"sb ,yrq NyĂ’ČmĄ ,bytk N’ĎmĄ v.25 .r"tw s"t ,+rt ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d
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Sy’Ăť ÉMè
Ď mĂ hŇąxĎ qĘnĂwĘ NDęĄrĘIČhČ=dŇ‘Č ’e
ăĎ=hŇkŇĎ lĘĲnĄ : CeUĲĆmĂ rY
¿Č ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ
: CkŇĲlĄ rmĆ’ŇI¡ŁwČ MS
ĳĎ tŇbĆŇăS
Ć lĎ Moq¡mĎ MS
ËĎ CnQ
¿Ď =hŇW
Ć ‘ĞnĲČwĘ tŇxĎŔ’Ć hŇrăĎoq
ëŇlĆ¡ĄwČ
I : ëŇĲlĄ ’Ą yn¿Ă’Ğ rmĆ’ŇI¡ŁwČ ìŇydĳŇĆbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć ëŇăĄlwĘ ’n
¡Ď l’Ćoh¿ dŇxĎŔ’ĆhĲĎ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
hŇrĎŔouhČ lyj
ăĂ mČ ÉdxĎ’ĆhĲĎ yh
ąĂ yĘwČ : MyYĲĂ‘ĄhĲĎ Cr¡zĘgŇĘ IĂwĲČ hŇnĎDŔĄrĘIČhČ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ Mê
ĳĎ ’Ă
’Ch¿wĘ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ Hh
¿Ď ’Ğ rmĆ’ŇIËŁwČ q‘¿ČYĘIĂwČ MyĂU
ĳĎhČ=l’Ć lp
ăČŇ nĎ lz¡ĆrĘBČhČ=tŇ’ĆwĘ
MoqŔUĎhČ=tŇ’Ć ÉCh’ĄÄrĘIČwČ lp
ĳĎŇ nĎ hŇnĎă’Ď Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă rmĆ’ŇI¿ŁwČ : lC’ĲS
Ď
xl
¿Č S
Ę IĂwČ ëŇl
ĳĎ MrĆhăĎ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : lzĲĆrĘBČhČ PŇYĆ¡IĎwČ hŇUĎS
ĎŔ =ëŇlĆS
Ę IČwČ ÉZ‘Ą=bŇYĎqĘIĂwČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ Mx
¡Ď lĘnĂ hŇ¿yĎhĎ MrĎŔ’Ğ ëŇlĆămĆ C
: ChxĲĄuĎIĂwČ od¡ŇyĎ
xlČÂS
Ę IĂwČ : ytŇĲĂ nŁxĞêĲČ yn¡Ăm
Ł lĘ’Č yn¿ĂŁljĘ MoqËmĘ=l’Ć rm
Ł ę ’ŇlĄ wydăĎŇbĎŇ‘Ğ=l’Ć ÉZ‘ČCĎIĂwČ
MoqăUĎhČ rb
Ł ¡Ň ‘ĞmĲĄ rmĆè
Ďě hĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ëŇlĆąmĆ =l’Ć MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ
MoqÂUĎhČ=l’ĲĆ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ xlČÂS
Ę IĂwČ : MyêĲĂxĂnĘ Mr¿Ď’Ğ MS
¡Ď =yJĂ hŇĳĆh
EČ
tŇ¡xČ ’Č âl¿ MS
ĳĎ rm
ăČ S
Ę nĂwĘ hŇr¡
Ł yhřĂ zĘhĂwĘ Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă olÌ=rmČ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ
’rąĎqĘIĂwČ hŇĳĆh
E Č rb
¡ĎŇ DĎhČ=l‘Č MrĎŔ’Ğ=ëŇlĆmĲĆ bŇăĄl Ér‘ĄiĎIĂwČ : MyĂêĲĎS
Ę âl¿wĘ
ëŇlĆ¿mĆ =l’Ć CnQ
¡Ď è
Ć mĂ ym
¿Ă ylĂŔ CdŇyGăĂêČ É’olhĞ MhĆŔylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ=l’Ć
‘S
ąĎ ylĂ’Ĺ=yJĲĂ ëŇlĆĳUĆ hČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ’ol¡ wydĎŔbĎŇ‘ĞmĲĄ dŇăxČ ’Č ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhÄČ =tŇ’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ lĘ ÉdyGĂyČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ rS
ăĆ ’Ğ É’ybŇĂ eĎhČ
xl
¡Č S
Ę ’ĆwĘ ’ChŔ hŇk
ŁŇă y’Ą ÉC’rĘC CkąŇlĘ rmĆ’ŇŁIęwČ : ìŇb
ĲĆŇ JĎS
Ę mĂ rd¿ČŇxĞB
ĲČ rB
¡Ą dČŇêĘ
bŇkĆŇr¡ĆwĘ Mys
¿Ă Cs hŇUĎËS
Ď =xlČS
Ę IĂwČ : NtĲŇĎ ŁdŇbŇĘ hŇ¿Ąh
e Ă rm
Ł ¡ ’ŇlĄ ol¿=dŇGČIĚwČ Chx
ĳĄ uĎ’ĆwĘ
Sy’
¿Ă tŇrĄÄS
Ď mĘ MJĄS
Ę IČwČţ : ry‘ĲĂhĎ=l‘Č CpŇu¡ĂIČwČ hŇlĎyĘlČŔ C’b
Ł ăŇ IĎwČ dŇb
ĳŇĄ JĎ lyĂxăČwĘ
bŇkĆŇrĳĎwĎ sCsăwĘ ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć bŇ¿bĄŇ os lyĂxËČ=hŇeĄhĂwĘ ’YĄěIĄwČ ůMCqlĎ ÈMyhĂŁl’ĹhĲĎ
’rĳĎyêĂ=l’Č rmĆ’ŇI¡ŁwČ : hŇW
ĲĆ ‘ĞnĲČ hŇ¿kĎŇ y’Ą yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ Hh
¿Ď ’Ğ wyl
ËĎ ’Ą or¿‘ĞnĲČ rmĆ’ŇŁIÄwČ
rmČŔ’ŇIŁwČ É‘S
Ď ylĂ’Ĺ lQ
ąĄ jČtŇĘ IĂwČ : MtĲŇĎ o’ rS
¡Ć ’ĞmĲĄ CnêŔĎ ’Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉMyBĂrČ yJ
ąĂ
r‘ČeČŔhČ ynăĄy‘Ą=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ xqąČpŇĘ IĂwČ hŇĳ’Ć rĘyĂwĘ wyn¡Ďy‘Ą=tŇ’Ć ’n
¿Ď=xqČjĘ hoĎěhyĘ
ÈCdŇrĘIĲĄwČ : ‘S
ĲĎ ylĂ’Ĺ tŇŁb¿ŇybŇĂ sĘ S’
¡Ą bŇkĆŇrËĆwĘ Mys
¿Ă Cs ’lĄÄmĎ rhÁĎ hĎ hŇeĄÄhĂwĘ ’rĘIČęwČ
hŇ¡Ćh
E Č =yoGhČ=tŇ’Ć ’n
¿Ď=ëŇhČ rmČŔ’ŇIŁwČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć ‘S
ąĎ ylĂ’Ĺ lQĄÄjČtŇĘ IĂwČ ůwylĎ’Ą
‘S
Ďę ylĂ’Ĺ MhĆÁlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ‘S
ĲĎ ylĂ’Ĺ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ Myr¡ĂwĄnĘiČBČ MJ
¿Ą IČwČ MyrĳĂwĄnĘiČBČ
=l’Ć MkĆŔtŇĘ ’Ć hŇkĎŇyl
ăĂ o’wĘ yrČŔxĞ’ĲČ CkŇă lĘ ůry‘ĂhĎ hŇŁză âlăwĘ ÈërĆDĆhČ hŇăĆz âlă
Vy’h
.yrq oryhĂzĘhĂwĘ v.10
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6. 20–33

ůNormĘŁSĲ M’
ăĎ ŁbŇJĘ ÈyhĂyĘwČ : hŇnĎorĲmĘŁSĲ Mt
¡ŇĎ o’ ëŇlĆI¿ŁwČ NCS
ĳ uĄbČŇêĘ rS
ăĆ ’Ğ Sy’
¡Ă hĎ
ÉhoĎhyĘ xqąČpŇĘ IĂwČ C’ĳrĘyĂwĘ hŇQĆ¡’Ą =ynĲĄy‘Ą=tŇ’Ć xq¿ČjĘ hoĎěhyĘ ‘S
ĎŔ ylĂ’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ rmĆ’ŇIąŁwČ : NorĲmĘŁSĲ ëŇotŇ¿ BĘ hŇ¡Ąh
e Ă wĘ C’ěrĘIĂwČ MhĆŔynĄy‘ăĄ=tŇ’Ć
hŇJĆŔtŇČ âlă ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : ybĲŇĂ ’Ď hŇ¡JĆ ’Č hŇ¿JĆ ’ČhČ Mt
ĳŇĎ o’ otŇ¡ ’
Ł rĘJĂ ‘S
ĎŔ ylĂ’Ĺ=l’Ć
MyĂmÁČ wĎ MxĆlĆÄ žMyW
Ă hŇĳĆJmČ hŇê
ăĎ ’Č ì¡ŇêĘS
Ę qČbŇĘ CĲ ì¿ŇBĘrĘxČBĘ tŇĎ yb
ËŇĂ S
Ď rS
¿Ć ’ĞhĲČ
hŇrăĎJĄ MhĆÁlĎ hŇrĆÄkŇĘ IĂwČ : MhĲĆynĄŁdĲŇ ’Ğ=l’Ć CkŇ¡ lĘyĲĄwĘ CêŔS
Ę yĂwĘ ÉClkŇĘ ’ŇyĲŁwĘ MhĆęynĄpŇĘ lĂ
CpŇsĘąĎ=âl
y Ĳ wĘ Mh
ĳĆ ynĄŁdĲŇ ’Ğ=l’Ć CkŇ¡ lĘIĲĄwČ MxĄŔQĘS
Č yĘwĲČ CêŔS
Ę IĂwČ ÉClkŇĘ ’ŇIĲŁwČ hŇlĎęodŇgŇĘ
ÉyhĂyĘwČĲ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ZrĆ’¿ĆBĘ ’ob¡ŇlĎ MrĎŔ’Ğ ydăŇĄCdŇGĘ Édo‘
rYČ¡IĎwČ l‘ČIČěwČ Chn
ĳĄxĞmĲČ=lJĎ=tŇ’Ć Mr¡Ď’Ğ=ëŇlĆmĲĆ dŇd¿ČŇhĞ=NBĆ ZB
Ł Ë qĘIĂwČ NkĄŔ=yrĄxĞ’ĲČ
dŇ‘ăČ hĎyl
ĳĆ ‘Ď MyrăĂYĎ hŇ¡Ąh
e Ă wĘ NorŔmĘŁS
ă BĘ É lodŇGĎ bŇ‘ąĎrĎ yhÄĂ yĘwČ : NorĲmĘS
Ł Ĳ =l‘Č
hŇ¿è
Ď mĂxĞB
ĲČ Myn¡wyřyrx bŇu¿ČhČ ‘bČŇŁrËwĘ PŇsĆJĆŔ MynăĂm
Ł S
Ę BĂ ÉromxĞ=S’ŇrĲ
Ł tŇoyąhĹ
ÉwylĎ’Ą hŇqąĎ‘ĞYĲĎ hŇè
Ďę ’ĂwĘ hŇĳmĎ x
Ł hĲČ=l‘Č rb
¡ĄŇ ‘Ł l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉyhĂyĘwĲČ : PŇsĆkĲĎŇ
NyĂ’¡ČmĄ hoĎŔhyĘ ëŇ‘ăĄS
Ă oy=l’Č ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ hŇ‘ĎyS
¡Ă oh rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
ëŇĳĎQ=hŇmČ ëŇlĆ¡UĆ hČ Hl
¿Ď =rmĆ’ŇIĲŁwČ : bŇqĆIĲĎhČ=NmĂ o’¿ NrĆGŁ¡ hČ=NmĂhĞ ëŇ‘ĳĄyS
Ă o’Ĳ
MoIŔhČ Cel
ăĆ kŇĘ ’ŇnŁwĘ ÉënĄBĘ=tŇ’Ć ynąĂêĘ ylČę’Ą hŇrăĎmĘ’ĲĎ tŇ’ŇŁEÁhČ hŇè
ĎÄ ’ĂhĲĎ rmĆ’Ňê
Ł ę wČ
hĎylĆÁ’Ą rmÄČ ’
Ł wĲĎ Chl
ĳĄ kŇĘ ’ŇeĲŁwČ yn¡ĂBĘ=tŇ’Ć lè
¿Ą bČŇeĘwČ : rxĲĎmĎ lk
¿ČŇ ’ŇnŁ yn¡ĂBĘ=tŇ’ĆwĘ
žyhĂyĘwČ : HnĲĎBĘ=tŇ’Ć ’B
¡Ă xĘêČwČ CelĆŔkŇĘ ’ŇnŁă wĘ ÉënĄBĘ=tŇ’Ć ynąĂêĘ rxĄę’ČhĲĎ MoIăBČ
rb
ăĄŇ ‘Ł ’Ch¡wĘ wydĎŔgĎŇBĘ=tŇ’Ć ‘răČqĘIĂwČ Éhè
Ď ’ĂhĲĎ yrąĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÁhČ ‘Čm
ŁÄ S
Ę kŇĂ
rmĆ’ŇŁIěwČ : tŇyĂB
ĲĎ mĂ or¡W
Ď BĘ=l‘Č qv
ËČ hČ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ M‘ĎŔhĎ ’rĘIăČwČ hŇĳmĎ x
Ł hĲČ=l‘Č
=NBĆ ‘S
ÌĎ ylĂ’Ĺ S’Ňră
Ł dŇŁmÂ‘ĞyĲČ=M’ĲĂ PŇĳsĂ oy hŇk
ŁŇă wĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ yQ
¿Ă =hŇW
Ć ‘ĞyĲČ=hŇŁJĲ
oêĳ’Ă Myb
ăŇĂ S
Ę yĲŁ Myn¡ĂqĄEĘhČwĘ otŔybĄŇBĘ bŇăS
Ą Ły É‘S
Ď ylĂ’ĹwĲĆ : MoIĲhČ wyl
¡Ď ‘Ď Tp
ËĎŇ S
Ď
=l’Ć rm
ăČ ’Ď ű ’ChăwĘ wylĎÁ’Ą ëŇ’ÄĎ lĘUČhČ ž’b
Ł Ň yĎ MrĆT
ăĆBĘ wynĎępĎŇQĘmĂ Sy’ÁĂ xlČÄS
Ę IĂwČ
yS
ĂŔ ’Ňr
Ł =tŇ’Ć rys
ăĂ hĎlĘ ÉhEĆhČ xČą~Ą rČmĘhĲČ=NBĆ xlČÂS
Ď =yJĲĂ ÉMtŇĆ y’ĂïĘhČ MynęĂ qĄEĘhČ
’olęhĞ tŇlĆDŔĆBČ ÉotŇŁ’ Mê
ąĆYĘxČlĘC ÉtlĆDÄĆhČ CrągŇĘ sĂ ëŇ’ĎęlĘUČhČ ’b
Ł ăŇ JĘ ű C’ărĘ
dŇrăĄyŁ ëŇ¡’Ď lĘUČhČ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ MUĎŔ‘Ă rB
ăĄ dČŇmĘ ÉCedÄĆo‘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ wyn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ yl
¿Ą gŇĘ rČ loqË
ho¡Ďhyl
ĲČ lyx
¿Ă o’=hŇmĲĎ hoĎŔhyĘ tŇă’Ą mĄ Éh‘ĎrĎhĲĎ tŇ’ŇŁzą=hŇĲeĄ hĂ rmĆ’ŇŁIęwČ wyl
ĳĎ ’Ą
dw‘
.’"ydw b"d Nkw yrqw bytk MynoybĘDĂ ’"sb ,yrq MynoybĘDĂ ,Nyt’ yrt ynys rpsb Nkw bytk MynĂoy yrĄx
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z rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă hoĳĎhyĘ=rbČŇDĘ C‘¡mĘS
Ă ‘S
ĎŔ ylĂ’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ
2

3
4

5
6

7

8

9

10

11
12

: dŇo‘Ĳ
lqĆ¡S
Ć BĘ MyrËĂ‘ŁW
Ę MyĂtÌČŇ’ŇsĎwĘ lqĆS
Ćę BĘ tŇlĆs
Ł ă =hŇ’ĲĎsĘ ÉrxĎmĎ ű tŇ‘ąĄJĎ hoĎęhyĘ
=tŇ’Ć odÁyĎ=l‘Č N‘ÄĎ S
Ę nĂ žëlĆUĆlČ=rS
Ć ’Ğ SylĂÃè
Ď hČ N‘ČIăČwČ : NorĲmĘS
Ł Ĳ r‘ČS
¿Č BĘ
hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂhĞ MyĂmČŔè
Ď BČ ÉtoBrĚ’Ğ hŇąW
Ć ‘Ł hoĎęhyĘ hŇăĄh
e Ă ůrmČ’ŇIŁwČ ÈMyhĂŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ
: lk
ĲĄŇ ’ŇŁtŇ âl¿ Mè
¡Ď mĂC ìŇynĆŔy‘ĄBĘ Éh’Ćr
Ł hŇąkĎŇ eĘhĂ rmĆ’ŇŁIęwČ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ
=l’Ć Sy’
ăĂ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ r‘Čè
ĳĎ hČ xtŇČ ăjĆ My‘¡ĂrĎY
Ł mĘ Cy¿hĎ MyS
ËĂ nĎ’Ğ hŇ‘ÌĎBĎrĘ’ČwĘ
ry‘ÁĂ hĎ ’obÄnĎ žCnrĘmČ’Ď=M’Ă : CntŇĘ mĲĎ=dŇ‘Č hŇŁj¡ Myb
¿ŇĂ S
Ę yĲŁ CnxĘËČ’
n Ğ hŇmĎę Ch‘ĄŔrĄ
ÉCkŇlĘ hŇêęĎ ‘ČwĘ CntŇĘ ĳmĎ wĎ hŇp
ŁŇ¡ CnbŇĘ ¿S
Č yĎ=M’ĂwĘ MS
ĎŔ CntŇĘ m
ăČ wĎ Éry‘ĂBĎ bŇ‘ąĎrĎhĲĎwĘ
: CntŇĘ mĲĎwĎ Cnt
¡ŇĚ ymĂyĘ=M’ĂwĘ hŇyŔĆxĘnĲĂ CnIăĚxČyĘ=M’Ă MrĎŔ’Ğ hŇăĄx
n Ğ mĲČ=l’Ć ÉhlĎjĘnĂwĘ
hŇăĄx
n Ğ mĲČ ÉhYĄqĘ=dŇ‘Č C’b
Ł ę IĎwČ MrĳĎ’Ğ hŇăĄx
n Ğ mĲČ=l’Ć ’ob¡ŇlĎ PŇS
Ć eĆŔbČŇ CmCqăIĎwČ
MrĎę’Ğ hŇăĄx
n Ğ mĲČ=tŇ’Ć ű ‘Čym
ăĂ S
Ę hĂ ynÂĎ ŁdŇ’ŇwĲČ : Sy’ĲĂ MS
¡Ď =Ny’ĲĄ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ MrĎŔ’Ğ
wyxęĂ ’Ď=l’Ć Sy’
ăĂ CrÂmĘ’ŇIĲŁwČ lodŇĳGĎ lyĂxăČ loq¡ sCsŔ loqă ÉbkĆŇrĆÄ loq¿
yk
¿ŇĄ lĘmČ=tŇ’ĆwĘ Myê
ËĂ xĂhĲČ yk
ÌŇĄ lĘmČ=tŇ’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ëŇlĆmĆÄ žCnylĄ‘Ď=rkČŇW
ĲĎ hŇăĄh
eĂ
MhĆęylĄhĽ’ĲĎ=tŇ’Ć CbăŇzĘ‘ČIĲČwČ ůPS
Ć eĆbČŇ CsCnăIĎwČ ÈCmCqIĎwČ : Cnyl
ĲĄ ‘Ď ’ob¿ŇlĎ MyĂr¡ČYĘmĂ
=l’Ć Csn
¡ĚIĎwČ ’yh
ĳĂ =rS
Ć ’ĞJĲČ hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČhČĲ MhĆŔyrĄm
Ł ă xĞ=tŇ’ĆwĘ ÉMhĆysĄCsĲ=tŇ’ĆwĘ
C’b
Ł Á IĎwČ hŇnĆęxĞUĲČhČĲ hŇăYĄ qĘ=dŇ‘Č hŇQĆ’ĄÁhĎ My‘ÄĂ rĎY
Ł Ĳ mĘhĲČ žC’b
Ł Ň IĎwČ : MS
ĲĎ pŇĘ nČ
MydĂŔgĎŇbŇĘ C ÉbhĎzĎwĘ PŇsĆąĆJ Mè
Ďę mĂ C’ăW
Ę IĂwČ CêŔS
Ę IĂwČ ClăkŇĘ ’ŇIĲŁwČ ÉdxĎ’Ć lhĆŁ’ą=l’Ć
CkŇ¡ lĘIĲĄwČ Mè
ĎŔ mĂ C’ăW
Ę IĂwČ rxĄŔ’Č lhĆŁ’ă=l’Ć ÉC’b
Ł Ä IĎwČ CbŇS
Ěę IĎwČ Cnm
ĳĂ TĘIČwČ CkŇ¡ lĘIĲĄwČ
MoIąhČ MyW
Ăę ‘Ł CnxĘăČ’
n Ğ ű Nk
ăĄŇ =âlĲ Ch‘ÁĄ rĄ=l’Ć Sy’ÄĂ žCrmĘ’ŇIĲŁwČ : CnmĲĂTĘIČwČ
rqĆŁB¡hČ ro’¿=dŇ‘Č CnyJ
ËĂ xĂwĘ MyS
Ăę xĘmČ CnxĘăČ’
n Ğ wĲČ ’ChŔ hŇrăĎŁWBĘ=MoyĲ ÉhEĆhČ
C’b
Ł ę IĎwČ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇyB
¿Ą hŇdĎŇyG¡ĂnČwĘ hŇ’ĎŁbŔnĎwĘ CkŇă lĘ ÉhêĎ‘ČwĘ Nowĳ‘Ď Cn’
ăĎ YĎmĘC
hŇăĄx
n Ğ mĲČ=l’Ć Cn’ŇBĎť rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMhĆlĎ CdŇyGąĂIČwČ ůry‘ĂhĎ r‘ăĄS
Ł =l’Ć ÈC’rĘqĘIĂwĲČ
ÉrCs’Ď sCiąhČ=M’Ă yJ
ăĂ MdĳŇĎ’Ď loqăwĘ Sy’
¡Ă MS
ËĎ =Ny’ĲĄ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ MrĎŔ’Ğ
CdŇyGěĂ IČwČ MyrĳĂ‘Ğè
Ł Ĳ hČ ’r¡ĎqĘIĂwČ : hŇUĎhĲĄ=rS
Ć ’ĞJĲČ Myl
¡Ă hĎ’
Ł wĘ rCsŔ’Ď romăxĞhĲČwĘ
wydĎŔbĎŇ‘Ğ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇlĎyĘlČę ëŇlĆUĆÁhČ MqĎIĎÄwČ : hŇmĎynĲĂjĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ tŇyB
¿Ą
CnxĘnČę’Ğ Myb
ăŇĂ ‘ĄrĘ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇyĲĎ MrĳĎ’Ğ Cnl
¡Ď CW‘¿Ď=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą MkĆŔlĎ ’e
ăĎ=hŇdĎŇyGĲĂ’Č
w’Yyw
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7. 13–8. 5

Éry‘ĂhĎ=NmĂ C’ąYĘyĲĄ=yJĲĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ hŇdŇĆv
Ď hČbŇĘ hŇąbĄŇ xĎhĄlĘ ÉhnĆxĞUĲČhČĲ=NmĂ C’ąYĘIĲĄwČ
rmĆ’ŇŁIęwČ wydĎÁbĎŇ‘ĞmĲĄ dŇxĎÄ’Ć žN‘ČIČwČ : ’b
Ł ŇĲ nĎ ry‘¡ĂhĎ=l’ĆwĘ MyIĂŔxČ MW
ăĄ jĘtŇĘ nĂwĘ 13
ůHbĎŇ=Cr’ĞS
Ę nĂ rS
ăĆ ’Ğ ÈMyrĂ’ĎS
Ę eĂhČĲ ÈMysĂCihČ=NmĂ hŇăè
Ď mĂxĞ ’nÂĎ =CxqĘyĂwĘ
Nom¿hĞ=lkĎŇJĘ MeĎěhĂ HbĎŔ=Cr’ĞS
Ę nĂ rS
ăĆ ’Ğ É l’ĄrĎW
Ę yĂ NomhĎhĲĆ=lkĎŇJĘ MeĎęhĂ
Mys
ĳĂ Cs bŇkĆŇrăĆ yn¡ĄS
Ę CxěqĘIĂwČ : hŇ’ĲĆrĘnĂwĘ hŇ¡xĎ lĘS
Ę nĂwĘ CUê
ĳĎ =rS
Ć ’Ğ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ 14
CkŇă lĘIĲĄwČ : C’ĲrĘC CkŇ¿ lĘ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ MrËĎ’Ğ=hŇĲnĄ xĞmĲČ yrÌĄxĞ’ĲČ ëŇlĆUĆÁhČ xlČÄS
Ę IĂwČ 15
MylĂŔkĄŇwĘ ÉMydĂŇgĎŇbŇĘ hŇą’Ď lĄmĘ ëŇrĆDęĆhČ=lkĎŇ hŇăĄh
e Ă wĘ ůNDĄrĘIČhČ=dŇ‘Č ÈMhĆyrĄxĞ’ĲČ
: ëŇlĆUĲĆlČ CdŇ¡GĂ IČwČ MykĂŔ’ĎlĘUČhČ ÉCbŇS
ĚÄ IĎwČ MzĎpŇĘ xĎhĄBĘ Mr¡Ď’Ğ CkŇyl
¿Ă S
Ę hĂ=rS
Ć ’Ğ
MyĂtÌČŇ’ŇsĎwĘ lqĆS
Ćę BĘ tŇlĆs
Ł Á =hŇ’ĎsĘ yhÄĂ yĘwČ MrĳĎ’Ğ hŇăĄx
n Ğ mĲČ tŇ¡’Ą CEb
Ł ě IĎwČ M‘ĎŔhĎ ’Y
ăĄ IĄwČ 16
SylĂÁè
Ď hČ=tŇ’Ć dŇyqÄĂ pŇĘ hĂ žëlĆUĆhČwĘ : hoĲĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ lqĆ¡S
Ć BĘ MyrËĂ‘ŁW
Ę 17
tŇm
Ł ĳ IĎwČ r‘Čè
¡Č BČ M‘ËĎhĎ Chs
ÌĚ mĘrĘIĂwČ r‘Čè
ČŔ hČ=l‘Č ÉodŇyĎ=l‘Č N‘ąĎS
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ
: wyl
ĲĎ ’Ą ëŇlĆ¡UĆ hČ tŇdŇĆr¿ĆBĘ rBĆŔDĂ rS
ăĆ ’Ğ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ ÉrBĆDĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ
MyrĂÁ‘ŁW
Ę MyĂtÄČ ’ŇsĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ëŇlĆ¡UĆ hČ=l’Ć MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ ÉrBĄdČŇJĘ yhęĂ yĘwČ 18
: NorĲmĘŁSĲ r‘ČS
¡Č BĘ rxĎŔmĎ tŇ‘ăĄJĎ ÉhyĆhĘyĲĂ lqĆS
ĆŔ BĘ ÉtlĆŁsÄ=hŇ’ĎsĞCĲ lqĆS
Ćę BĘ
hŇąW
Ć ‘Ł hoĎęhyĘ hŇăĄh
e Ă wĘ ůrmČ’ŇIŁwČ ÈMyhĂŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ =tŇ’Ć SylĂÁè
Ď hČ N‘ČIČÄwČ 19
ìŇynĆŔy‘ĄBĘ Éh’Ćr
Ł ìąŇeĘhĂ rmĆ’ŇŁIęwČ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎJČ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂhĞ MyĂmČŔè
Ď BČ ÉtoBrĚ’Ğ
r‘Čè
¡Č BČ M‘ËĎhĎ otŇ¿ ’
Ł CsÄmĘrĘIĂwČ NJ
ĳĄ ol¡=yhĂyĘwĲČ : lk
ĲĄŇ ’ŇŁtŇ âl¿ Mè
¡Ď mĂC 20
hŇyĎÄxĹhĲĆ=rS
Ć ’Ğ žhè
Ď ’ĂhĲĎ=l’Ć rB
ăĆ DĂ ‘S
ĎÃ ylĂ’ĹwĲĆ
: tŇm
Ł Ĳ IĎwČ x
yrĂCgĳŇêĎ rS
ăĆ ’ĞB
ĲČ yrĂCgŇ¡ wĘ ëŇtŔĄ ybĄŇC ytř’ă ÉykŇĂ lĘC ymĂCqą rm
Ł ę ’ŇlĄ HnÁĎ BĘ=tŇ’Ć
ÉMqĎêÄĎ wČ : MynĲĂS
Ď ‘bČŇ¿S
Ć ZrĆ’¡ĎhĎ=l’Ć ’B
¿Ď =MgČŇwĘ bŇ‘ĎŔrĎl
ĲĎ ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ=yJĲĂ 2
rgĎŇê
¿Ď wČ HtŔĎ ybĄŇC É’yhĂ ëŇlĆê
ąĄwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ rb
¡ČŇ dĘŇJĂ W‘ČêěČ wČ hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ
bŇS
Ďê
¿Ď wČ MynĂŔS
Ď ‘bČŇăS
Ć ÉhYĄqĘmĂ yhęĂ yĘwČ : MynĲĂS
Ď ‘bČŇ¿S
Ć Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ=ZrĆ’ĲĆBĘ 3
Ht
¡ŇĎ yBĄ=l’Ć ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć q‘Ł ă YĘlĂ É’YĄêĄwČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ ZrĆ’ăĆmĄ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă r‘Čn¿Č yzĂŔxĞăĄ=l’
G Ć ÉrBĄdČŇmĘ ëŇlĆUĆęhČwĘ : HdŇĲĎW
Ď =l’ĆwĘ 4
yhĂyĘwČţ : ‘S
ĲĎ ylĂ’Ĺ hŇ¿W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇol¡ŁdŇGĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą ylĂŔ ’e
ăĎ=hŇrĎjĘsČ 5
hŇè
ĎÁ ’ĂhĲĎ hŇeĄÄhĂwĘ ůtUĄhČ=tŇ’Ć hŇăyĎxĹhĲĆ=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą ÈëlĆUĆlČ rj
ăĄsČmĘ ’Ch¿
HdĳŇĎW
Ď =l‘ČwĘ Ht
¡ŇĎ yBĄ=l‘Č ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć tŇqĆ‘ăĆY
Ł ÉHnĎBĘ=tŇ’Ć hŇąĎx
y ĹhĲĆ=rS
Ć ’Ğ
rm’yw
.yrq êĘ’Č ,bytk yêĂ’Č v.1
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hŇ¿yĎxĹhĲĆ=rS
Ć ’Ğ Hn
¡ĎBĘ=hŇzĆwĘ hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ tŇ’ŇzŁť ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉyzĂxĞGĲĄ rmĆ’ŇŁIąwČ
žëlĆUĆhČ Hl
ăĎ =NêĆIĂwČ olĳ=rjĆsČêĘwČ hŇ¡è
Ď ’ĂĲlĎ ëŇlĆËUĆ hČ l’
¿Č S
Ę IĂwČ : ‘S
ĲĎ ylĂ’Ĺ
tŇŁ’ăCbŇêĘ=lJĎ Ét’ĄwĘ ÉHlĎ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć bŇyS
ąĄ hĎ rm
Ł ę ’ŇlĄ dŇxÁĎ ’Ć syrĂÄsĎ
’b
Ł ąŇ IĎwČ
: hŇêĎ‘ĲĎ=dŇ‘ČwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć hŇ¿bĎŇ zĘ‘Ď MoIËmĂ hŇdŔĆv
Ď hČ
’B
ËĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ olă=dŇGČIĚwČ hŇĳĆlx
Ł Mr¡Ď’Ğ=ëŇlĆmĲĆ dŇd¿ČŇhĞ=NbĆŇC qW
Ć UĆŔDČ É‘S
Ď ylĂ’Ĺ
ÉìdĘŇyĲĎBĘ xqąČ l’ĄęhzĎxĞ=l’Ć ëŇlĆUĆÁhČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇeĎhĲĄ=dŇ‘Č Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ Sy’
¿Ă
ÉotŇo’mĲĄ hoąĎhyĘ=tŇ’Ć ÉêĎS
Ę rČdŇĲĎwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ tŇ’Ňr¡ČqĘlĂ ëŇlĄěwĘ hŇxĎŔnĘmĂ
hŇąxĎ nĘmĂ xuÄČ IĂwČ ůotŇ’ŇrĎqĘlĂ È l’ĄzĎxĞ ëŇlĆăĄwČ
I : hŇĲzĆ yl
¿Ă xĽmĲĄ hŇ¡Ćx
y Ę ’ĆhČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
wynĎŔpĎŇlĘ dŇŁmă‘ĞIĲČwČ É’ŁbŇIĎwČ lm
ĳĎ GĎ My‘ăĂBĎrĘ’Č ’v
¡Ď mČ qW
Ć UĆŔDČ bŇCTă=lkĎŇwĘ ÉodŇyĎbŇĘ
hŇ¡Ćx
y Ę ’ĆhČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìylĆÄ’Ą ynĂąxČ lĎS
Ę ÉMrĎ’Ğ=ëŇlĆmĲĆ dŇdąŇČhĞ=NbĆŇ ÉìnĘBĂ rmĆ’ŇŁIęwČ
ynĂ¿’Č rĘhĂwĘ hŇĳĆx
y Ę tŇĂ hŇŁyăxĎ âl¡ř=rmĎ’Ĺ ëŇ¿Ąl ‘S
ĎŔ ylĂ’Ĺ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇĲzĆ yl
¿Ă xĽmĲĄ
Sy’
¿Ă OĘbŇĘ ¡ĄwČ
I SB
Łĳ =dŇ‘Č MW
Ć ăIĎwČ wyn¡ĎjĎ=tŇ’Ć dŇ¿mĄ ‘ĞIĲČwČ : tŇCmĲyĎ tŇom¿=yJĂ ho¡ĎhyĘ
yêĂ‘ĘdČÃyĎ=yJĲĂ rmĆ’ŇŁIÃwČ hŇĳĆkŇ ŁbŇ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ‘ČCD¡mČ l’ĄŔzĎxĞ rmĆ’ŇIăŁwČ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ
ÉS’ĄBĎ xQ
ąČ S
Č êĘ MhÂĆ yrĄYĘbŇĘ mĂ hŇ‘ęĎ rĎ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ynĄÄbŇĘ lĂ žhW
Ć ‘ĞêĲČ=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą
: ‘ČuĲĄbČŇêĘ Mh
¡Ć ytŇĄ ŁrĲhĎwĘ SFĄŔrČêĘ Mh
ăĆ ylĄlĘŁ‘ĲwĘ gŇr
Ł Ŕ hĞêĲČ bŇrĆx
ăĆBČ ÉMhĆyrĄxĲĚbČŇC
lod¡ŇGĎhČ rb
¿ĎŇ DĎhČ hŇW
ĆŔ ‘ĞyĲČ yJ
ăĂ bŇlĆJĆŔhČ ÉìDĘbŇĘ ‘Č hŇąmĎ yJ
ăĂ l’ĄŔhzĎxĞ rmĆ’ŇIăŁwČ
ű ëŇlĆăĄwČ
I : MrĲĎ’Ğ=l‘Č ëŇlĆ¿mĆ ì¡ŇtŇĘ Ł’Ĳ hoËĎhyĘ ynĂÌ’Č rĘhĂ ‘S
ĎŔ ylĂ’Ĺ rmĆ’ŇIăŁwČ hŇĳĆh
EČ
‘S
ĳĎ ylĂ’Ĺ ì¡ŇlĘ rm
¿Č ’Ď=hŇmĲĎ olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ wynĎŔŁdŇ’Ğ=l’Ć É’ŁbŇIĎwČ ‘S
Ďę ylĂ’Ĺ tŇă’Ą mĄ
ÉrBĄkŇĘ UČhČ xuąČIĂwČ tŇrĎŔxĽU
ăĎ mĲĂ yh
ăĂ yĘwČ : hŇyĲĆxĘtŇĂ hŇy¿ŁxĎ yl
¡Ă rmČ¿’Ď rmĆ’ŇŁIěwČ
: wyêĲĎxĘêČ l’
¡Ą hzĎxĞ ëŇŁl¿mĘIĂwČ tŇm
Ł ĳ IĎwČ wyn¡ĎjĎ=l‘Č Wr¿
Ł pŇĘ IĂwČ MyĂUČŔBČ lB
Ł ă TĘIĂwČ
ëŇlĆămĆ Tp
¡ĎŇ S
Ď ohywĲĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ Éb’ĎxĘ’Č=NBĆ MrąĎoylĘ SmĄęxĎ tŇăČS
n Ę bŇĂ C
MyS
¿Ă ŁlS
Ę =NBĆ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ Tp
¡ĎŇ S
Ď ohĲyĘ=NBĆ Mr¿ĎohyĘ ëŇËČlmĎ hŇdĳŇĎChyĘ
ëŇlĆIÄĄwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎS
Ď hŇăĆm
nŁ S
Ę C okĳŇlĘmĎbŇĘ hŇăyĎhĎ hŇ¡ĎS
n Ď MyĂê
ËČ S
ĘC
bŇ’ĎŔxĘ’Č=tŇBČ yJĂť bŇ’ĎŔxĘ’Č tŇyB
ăĄ ÉCW‘Ď rS
ąĆ ’ĞJĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yk
ăŇĄ lĘmČ ű ëŇrĆdăŇĆBĘ
ÉhoĎhyĘ hŇąbĎŇ ’Ď=âlĲwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ hŇĳè
Ď ’ĂlĘ oQ¡=hŇtŇĎ yĘhĲĎ
ol¿ tŇtÄĄ lĎ olę=rmČ’ĲĎ rS
ăĆ ’ĞJĲČ oDĳbŇĘ ‘Č dŇăwĂDĎ N‘Čm
¡Č lĘ hŇdĎŔChyĘ=tŇ’Ć tŇyx
ăĂ S
Ę hČlĘ
ryn
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.10
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8. 20–9. 6

hŇdĳŇĎChyĘ=dŇyČ tŇxČê
¡Č mĂ ModŔ’Ĺ ‘S
ăČ jĎ ÉwymĎyĎBĘ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ wyn¡ĎbĎŇlĘ rynËĂ
oUĳ‘Ă bŇkĆŇr¡ĆhĎ=lkĎŇwĘ hŇrĎy‘ŔĂ YĎ ÉMrĎoy rb
Ł ąŇ ‘ĞIĲČwČ : ëŇlĆmĲĆ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ CkŇ¿lĂ mĘIČwČ
yrăĄW
Ď Ét’ĄwĘ ÉwylĎ’Ą bŇyb
ąŇĄ i
Ł hČ ModÁ’Ĺ=tŇ’Ć hŇJĆÄIČwČ hŇlĎyĘlČę MqăĎ ’ChÂ=yhĂyĘwĲČ
hŇdĎŔChyĘ=dŇyČ ÉtxČêÄČ mĂ Modę’Ĺ ‘S
ăČ pŇĘ IĂwČ : wyl
ĲĎ hĎŁ’ĲlĘ M‘¡ĎhĎ snĎ¿IĎwČ bŇkĆŇrĆŔhĎ
yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : ’yhĲĂhČ tŇ‘¿ĄBĎ hŇ¡Ďb
n ŇĘ lĂ ‘S
¿Č pŇĘ êĂ z’
ËĎ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ dŇ‘¡Č
Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =’olĲhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ Mr¡Ďoy
wyt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă rb
¿ĄŇ uĎIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉMrĎoy bŇąJČ S
Ę IĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ Chy¿ĎzĘxČ’Ğ ëŇŁlËmĘIĂwČ dŇwĳDĂ Ď ry‘ăĂBĘ

20
21

22
23

24

l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ bŇ¡’Ď xĘ’Č=NBĆ Mr¿ĎoylĘ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć=MyêĲĄS
Ę ÉtnČS
Ę BĂ 25
ÉhnĎS
Ď MyĂê
ąČ S
Ę C MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ Mr¡ĎohyĘ=NbĆŇ Chy¿ĎzĘxČ’Ğ ëŇËČlmĎ 26
ChyĎŔlĘtŇČ ‘Ğ ÉoU’Ă MS
ąĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ tŇxČŔ’Č hŇăĎS
n Ď wĘ okŔlĘmĎbŇĘ ChyăĎzĘxČ’Ğ
‘rËČhĎ W‘ČIÌČwČ bŇ’ĎŔxĘ’Č tŇyB
ăĄ ÉërĆdÄĆBĘ ëŇlĆIęĄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ëŇlĆ¿mĆ yr¡ĂmĘ‘Ď=tŇBČ 27
ëŇlĆIÁĄwČ : ’ChĲ bŇ¡’Ď xĘ’Č=tŇyB
ĲĄ Nt
¿ŇČ xĞ yJ
ËĂ bŇĳ’Ď xĘ’Č tŇyb
ăŇĄ JĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ 28
tŇŁmărĎBĘ Mr¡Ď’Ğ=ëŇlĆmĲĆ l’
¿Ą hzĎxĞ=M‘Ă hŇËmĎ xĎlĘUĂlČ bŇ’ĎęxĘ’Č=NBĆ MrăĎoy=tŇ’Ć
’j
ăĄ rČtŇĘ hĂlĘ ëŇlĆUĆÁhČ MrĎÄoy žbS
Ď IĎwČ : MrĲĎoy=tŇ’Ć MyU
¡Ă rČ’Ğ CJ¿IČwČ dŇ‘ĳĎlĘGĂ 29
=tŇ’Ć omŔxĞăQĎ hĂBĘ hŇmĎŔrĎB
ĲĎ ÉMyUĂrČ’Ğ ChJ
ąĚ yČ rS
ĆÄ ’Ğ ÉMyJĂUČhČ=NmĂ l’Ň‘ęĆ rĘzĘyĂbŇĘ
tŇo’ÂrĘlĂ dŇrČÃyĎ hŇdĎęChyĘ ëŇlĆămĆ MrĎÁohyĘ=NbĆŇ ChyĎÄzĘxČ’ĞwĲČ MrĳĎ’Ğ ëŇlĆămĆ l’
¡Ą hzĎxĞ
: ’ChĲ hŇ¿Ćlx
Ł =yJĲĂ l’Ň‘¡ĆrĘzĘyĂBĘ bŇË’Ď xĘ’Č=NBĆ MrÌĎoy=tŇ’Ć
rgŁŇă xĞ olÁ rmĆ’ŇŁIÄwČ My’
ĳĂ ybŇĂ eĘhČ ynăĄBĘmĂ dŇ¡xČ ’ČlĘ ’rĎěqĎ ’ybĂŔeĎhČ É‘S
Ď ylĂ’ĹwĲĆ
T
hŇUĎĳS
Ď tŇĎ ’Ň¡bĎŇ C : dŇ‘ĲĎlĘGĂ tŇm
Ł ¿ rĎ ëŇ¡ĄlwĘ ìŇdŔĆyĎBĘ ÉhEĆhČ NmĆąè
Ć hČ ëŇăjČ xqČwĘţ ìŇynĆętŇĘ mĎ 2
ëŇoêămĂ ÉotŇm
Ł qĲĄhĞwĲČ ÉtĎ’ŇbĎÄC yS
Ăę mĘnĂ=NBĆ TpĎÁS
Ď ohĲyĘ=NbĆŇ ’ChÄyĄ MS
Ď ţ=hŇ’ĲĄrĘC
ê
ăĎ qĘYČyĲĎwĘ ÉNmĆè
ĆÄ hČ=ëŇpČŇ ê
ąĎ xĘqČĲlĎ wĘ : rdŇĆxĲĎBĘ rdŇĆx
¿Ć otŇ¡ ’
Ł t
¿ŇĎ ’ŇybĄŇhĲĄwĘ wyxĎŔ’Ć 3
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l’Ć ëŇlĆ¡mĆ lĘ ìŇyê¿ĂxĘS
Č mĘ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ oSŔ’Ňr
Ł =l‘Č
’yb
¡ŇĂ eĎhČ r‘Če¿ČhČ r‘ČeËČhČ ëŇlĆÌĄwČ
I : hŇJ
ĲĆ xČtŇĘ âl¿wĘ hŇêĎsĘ¡ČwĘ
n tŇlĆDËĆhČ ê
¿Ď xĘtŇČ pĎŇC 4
yl
ËĂ rb
¿ĎŇ DĎ rmĆ’ŇŁIěwČ MybĂŔS
Ę yĲŁ É lyĂxÄČ hČ yrąĄW
Ď hŇeĄÄhĂwĘ ’b
Ł ę IĎwČ : dŇ‘ĲĎlĘGĂ tŇŁm¿rĎ 5
: rv
ĲĎ hČ ìŇyl
¿Ć ’Ą rmĆ’ŇI¡ŁwČ CnQĎŔJĚmĂ ym
ăĂ =l’Ć É’ChyĄ rmĆ’ŇŁIąwČ rv
ĳĎ hČ ìŇyl
¡Ć ’Ą
rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ olę rmĆ’ŇIăŁwČ oS
ĳ ’Ňr
Ł =l’Ć NmĆ¡è
Ć hČ qY
Ł ¿ IĂwČ hŇtŇĎ yĘBČŔhČ ’b
Ł ăŇ IĎwČ ÉMqĎIĎÄwČ 6
hwhy
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: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l’Ć ho¡ĎhyĘ M‘¿Č=l’Ć ëŇlĆËmĆ lĘ ìŇyê
ÌĂ xĘS
Č mĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
My’ęĂ ybŇĂ eĘhČ ydăČŇbĎŇ‘Ğ ű ym
ăĄ DĘ yêÂĂ mĘuČnĂwĘ ìŇynĳĆd
ŁŇ ’Ğ bŇ¡’Ď xĘ’Č tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć hŇtŔĎ yJĂhÄĂ wĘ
bŇĳ’Ď xĘ’Č tŇyB
ăĄ =lJĎ dŇ¡bČŇ ’ĎwĘ : lbĆŇĲzĎy’Ă dŇI¿ČmĂ ho¡ĎhyĘ yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č=lJĎ ym
ËĄdĘŇC
ÉyêĂtŇČ ĲnĎ wĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ bŇCz¡‘ĎwĘ rCY¿‘ĎwĘ ryqŔĂ BĘ NyêăĂS
Ę mČ Éb’ĎxĘ’ČlĘ yê
ąĂ rČkŇĘ hĂwĘ
=NbĆŇ ’S
¿Ď ‘ĘBČ tŇyb
¡ŇĄ kŇĘ C Tb
ĳĎŇ nĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇyb
¡ŇĄ JĘ bŇ’ĎŔxĘ’Č tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć
rb
ĳŇĄ q
Ł Ny’ăĄwĘ l’Ň‘¡ĆrĘzĘyĂ qlĆ¿xĄ BĘ Myb
ËŇĂ lĎJĘhČ ClÌkŇĘ ’ŇyĲŁ lbĆŇzĆÁy’Ă=tŇ’ĆwĘ : hŇIĲĎxĂ’Ğ
Éol rmĆ’ŇŁIąwČ wynĎŔŁdŇ’Ğ ydăŇĄbŇĘ ‘Č=l’Ć É’YĎyĎ ’ChęyĄwĘ : snĲŁIĎwČ tŇlĆD¡ĆhČ xê
¿Č pŇĘ IĂwČ
Mê
ËĆ ’Č MhĆŔylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ ìŇyl
ĳĆ ’Ą hŇ¡Ćh
E Č ‘G
¿ĎS
Ě mĘhČ=’B
ĲĎ ‘ČCDËmČ MolŔS
Ď hĞ
rmĆ’ŇŁIęwČ Cnl
ĳĎ ’n
¡Ď=dŇGĆhČ rqĆS
ĆŔ CrămĘ’ŇIĲŁwČ : oxĲyW
Ă =tŇ’ĆwĘ Sy’
¡Ă hĎ=tŇ’Ć Mê
¿Ć‘ĘdČŇyĘ
ëŇlĆ¡mĆ lĘ ìŇyê¿ĂxĘS
Č mĘ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉylČ’Ą rm
ąČ ’Ď Ét’ŇzŁkĎŇwĘ tŇ’ŇŁząJĎ
MrĆGăĆ=l’Ć wyê
¡Ď xĘtŇČ CmyW
¿Ă IĎwČ odŔgŇĘ BĂ Sy’
ăĂ ÉCxqĘIĂwČ CręhĞmĲČyĘwČĲ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l’Ćř
’ChËyĄ rè
Ąę qČtŇĘ IĂwČ : ’ChĲyĄ ëŇ¿ČlmĎ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ rpĎŔoèBČ ÉC‘qĘtŇĘ IĂwĲČ tŇolĳ‘ĞUĲČhĲČ
dŇ‘ęĎ lĘGĂ tŇŁmărĎBĘ rmĄÁS
Ł hŇyĎÄhĎ žMrĎoywĘ MrĳĎoy=l’Ć yS
¡Ă mĘnĂ=NBĆ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohĲyĘ=NBĆ
ëŇlĆUĆÁhČ MrĎÄohĲyĘ žbS
Ď IĎwČ : MrĲĎ’Ğ=ëŇlĆmĲĆ l’
¡Ą zĎxĞ yn¿ĄjĘmĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ ’Chť
omŔxĞăQĎ hĂBĘ MyUĂŔrČ’Ğ ChJ
ăĚ yČ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyJĂUČhČ=NmĂ l’Ň‘ęĆ rĘzĘyĘbŇĂ ’j
ăĄ rČtŇĘ hĂlĘ
’Y
ąĄ yĄ=l’Č MkĆŔS
Ę pŇĘ nČ SyăĄ=M’Ă É’ChyĄ rmĆ’ŇIŁąwČ MrĳĎ’Ğ ëŇlĆămĆ l’
¡Ą zĎxĞ=tŇ’Ć
ëŇlĆăĄwČ
I É’ChyĄ bŇąJČ rĘIĂwČ : l’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂBĘ dŇyGĂlČ tŇkĆŇ¡ĆllĎ ry‘ŔĂ hĎ=NmĂ ÉTylĂpĎŇ
dŇr¡ČyĎ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ ÉhyĎzĘxČ’ĞwĲČ hŇUĎĳS
Ď bŇăkĄŇ S
Ł Mr¡Ďoy yJ
¿Ă hŇlĎ’Ň‘ĆŔrĘzĘyĂ
’rĘIČÂwČ l’Ň‘ęĆ rĘzĘyĂBĘ lDĎÁgŇĘ UĂhČ=l‘ĲČ dŇmĄÄ‘Ł žhpĆŇ~
Ł hČwĘ : MrĲĎoy=tŇ’Ć tŇo’¿rĘlĂ
MrĎęohyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ hŇĳ’Ć r
Ł ynăĂ’Ğ tŇ‘¡ČpŇĘ S
Ă rmĆ’ŇŁIěwČ o’ŔŁbŇBĘ É’ChyĄ tŇ‘ąČpŇĘ S
Ă =tŇ’Ć
sCiÁhČ bŇkĄÄr
Ł žëlĆIĄwČ : MolĲS
Ď hĞ rm
¿Č ’ŇyŁwĘ Mt
¡ŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ xl
¿Č S
Ę CĲ bŇËJĎ rČ xq¿Č
ì¿ŇQĘ=hŇmČ ’ChËyĄ rmĆ’ŇIŁÌwČ MolŔS
Ď hĞ ÉëlĆUĆÄhČ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ otę’ŇrĎqĘlĂ
Mh
¡Ą =dŇ‘Č ëŇ¿’Ď lĘUČhČ=’B
ĲĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhpĆŇ~
Ł hČ dŇąGĄIČwČ yrĳĎxĞ’ĲČ=l’ĲĆ bŇŁsă Mol¡S
Ď lĘC
rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ rmĆ’ŇŁIËwČ MhĆŔlĄ’Ğ ’b
Ł ăŇ IĎwČ ůynĂS
Ą ÈsCs bŇăkĄŇ r
Ł xlČęS
Ę IĂwČ : bŇS
ĲĎ =âlwĘ
dŇąGĄyČwČ : yrĲĎxĞ’ĲČ=l’ĲĆ bŇs
Ł ¿ Mol¡S
Ď lĘC ì¿ŇQĘ=hŇmČ ’ChËyĄ rmĆ’ŇŁIÌwČ MolĳS
Ď ëŇlĆ¡UĆ hČ
’ChăyĄ ÉghČnĘmĂJĘ gŇhĎęnĘUĂhČwĘ bŇĳS
Ď =âlĲwĘ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ=dŇ‘Č ’B
¿Ď rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhpĆŇ~
Ł hČ
oBĳkŇĘ rĂ rs
Ł ¡ ’ĘIĆwČ rs
Ł Ŕ ’Ĺ ÉMrĎohyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ : gŇhĲĎnĘyĂ No‘¡GĎS
Ă bŇĘ yJ
¿Ă yS
ĂŔ mĘnĂ=NbĆŇ
’Yyw
.w"dw b"d ,’"d Nkw =l‘Č ’"s v.12

.T
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oBękŇĘ rĂBĘ Sy’
ăĂ hŇdĎÁChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChyĎÄzĘxČ’ĞwĲČ l’ĄrĎW
Ę yĂţ=ëŇlĆmĲĆ MrăĎohyĘ ’Y
ăĄ IĄwČ
yhęĂ yĘwČ : ylĲĂ’Ň‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇob¿ŇnĎ tŇq¡ČlĘxĆBĘ Ch’ĚŔYĎmĘIĂwČ ’ChŔyĄ tŇ’ŇrăČqĘlĂ ÉC’YĘIĲĄwČ
hŇm
ăĎ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ’ChĳyĄ MolăS
Ď hĞ rmĆ’ŇI¡ŁwČ ’ChŔyĄ=tŇ’Ć ÉMrĎohyĘ tŇo’ąrĘJĂ
MrËĎohyĘ ëŇŁpÌŇhĞIĲČwČ : MyBĲĂrČhĲĎ hĎyp
¡ŇĆ S
Ď kŇĘ C ìËŇUĘ’Ă lbĆŇÌĆy’
z Ă ynÂĄ CnzĘ=dŇ‘Č MolŔè
Ď hČ
odăŇyĎ ’Q
ÌĄ mĂ ’ChÂyĄwĘ : hŇyĲĎzĘxČ’Ğ hŇm
¿Ď rĘmĂ Chy¡ĎzĘxČ’Ğ=l’Ć rmĆ’ŇI¿ŁwČ snŁĳ IĎwČ wyd¡ĎŇyĎ
‘r¡ČkŇĘ IĂwČ oBĳQĂmĂ yYĂ¡xĄ hČ ’Y
¿Ą IĄwČ wy‘ĎŔr
Ł zĘ NyB
ăĄ ÉMrĎohyĘ=tŇ’Ć ëŇąČwČ
I tŇS
Ć uĆębČŇ
tŇqěČ lĘxĆBĘ ChkĄŔlĂS
Ę hČ ’W
Ď ť hŇS
Ď ŁlS
Ę ÉrqČdĘŇBĂ=l’Ć rmĆ’ŇŁIęwČ : oBĲkŇĘ rĂBĘ
ÉMydĂŇmĎYĘ Myb
ąŇĂ kŇĘ rĲ
Ł tŇă’Ą hŇêĎ’ČęwĎ ynăĂ’Ğ rk
ŁÂ zĘ=yJĲĂ yl
ĳĂ ’Ň‘ĄrĘzĘIĂhČ tŇobăŇnĎ hŇd¡ŇĄW
Ę
âlÃ=M’Ă : hŇĲEĆhČ ’v
¡Ď UČhČ=tŇ’Ć wylĎŔ‘Ď ’W
ăĎ nĎ ÉhoĎhywĲČ wybĂŔ’Ď bŇă’Ď xĘ’Č ÉyrĄxĞ’ĲČ
yê¿ĂmĘQČS
Ă wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉSmĆ’ĆÄ ytŇĂ y’
ąĂ rĎ wynÁĎ bĎŇ ymĄÄDĘ=tŇ’ĆwĘ žtobŇnĎ ym
ăĄ DĘ=tŇ’Ć
hŇq¡ĎlĘxĆBČ Chk
ËĄŇ lĂS
Ę hČ ’W
ÌĎ hŇêęĎ ‘ČwĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ tŇ’ŇŁE¡hČ hŇq¿ĎlĘxĆBČ ìËŇlĘ
tŇyB
ăĄ ëŇrĆD¡Ć snĎIĎěwČ hŇ’ĎŔrĎ ÉhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ hŇąĎz
y Ę xČ’ĞwĲČ : hoĲĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ
hŇbĎęJĎrĘUĆhČ=l’Ć ChJ
ăĚ hČ otÂ’
Ł =MGČ rmĆ’ŇIŁwČţ ’ChęyĄ wyrĎÁxĞ’ĲČ PŇD
ŁÄ rĘIĂwČ NG
ĳĎhČ
CbŇÌJĂ rĘIČwČ : MS
ĲĎ tŇmĎ¿IĎwČ oD¡gŇĂ mĘ snĎ¿IĎwČ M‘ĎŔlĘbŇĘ yĂ=tŇ’ĲĆ rS
ăĆ ’Ğ ÉrCgŇ=hŇlĄ‘ĞmĲČBĘ
ry‘¿ĂBĘ wyt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă otŇË rĎb
ĲĚŇ qĘbŇĂ otŇÌ ’
Ł CrÄBĘqĘIĂwČ hŇmĎĘl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ otŇË ’
Ł
: dŇwĲĂDĎ
hŇ¡yĎzĘxČ’Ğ ëŇ¿ČlmĎ bŇĳ’Ď xĘ’Č=NBĆ Mr¡ĎoylĘ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć tŇăxČ ’Č ÉtnČS
Ę bŇĂ C
ëŇCjąBČ MW
Ć êÄĎ wČ hŇ‘ęĎ mĘS
ĲĎ lbĆŇăĆy’
z Ă wĘ hŇlĎ’Ň‘ĳĆrĘzĘyĂ ’Ch¡yĄ ’ob¿ŇIĎwČ : hŇdŇĲĎChyĘ=l‘Č
’B
ăĎ ’Ch¡yĄwĘ : NoQĲxČhĲČ dŇ‘¿ČBĘ PŇq¡ĄS
Ę êČwČ HS
ĎŔ ’Ňr
Ł =tŇ’Ć bŇTĆyê
ăĄwČ ÉhĎynĆÄy‘Ą
NoQŔxČăhČ =l’Ć ÉwynĎpĎŇ ’v
ąĎ IĂwČ : wynĲĎŁdŇ’Ğ gŇr¿Ąh
Ł yr¡ĂmĘzĂ MolŔS
Ď hĞ rmĆ’ŇŁêăwČ r‘Čè
ĳĎ bČŇ
: MysĲĂyrĂsĲĎ hŇ¡S
Ď ŁlS
Ę MyĂn¿ČS
Ę wylĎŔ’Ą CpŇyqăĂS
Ę IČwČ ym
ĳĂ yê¡Ă’Ă ym
¿Ă rmĆ’ŇŁIěwČ
Mys
¡Ă CihČ=l’ĆwĘ ryuËĂhČ=l’Ć Hm
ÌĎ DĎmĂ zIĂÄwČ hĎCTĳmĘS
Ę IĂwĲČ whřwT¡mV rmĆ’ŇI¿ŁwČ
hŇrąĎCr’ĞhĲĎ=tŇ’Ć ’nÂĎ =CdŇqĘjĂ rmĆ’ŇŁIęwČ êĘS
Ę ĳĄwČ
I lkČŇ’ŇIăŁwČ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ : hŇeĎsĲĆmĘrĘIĂwĲČ
C’YĘm
ăĎ =âlwĘ HrĳĎbŇĘ qĎlĘ CkŇ¡ lĘIĲĄwČ : ’yhĲĂ ëŇlĆ¡mĆ =tŇbČŇ yJ
¿Ă hĎCrŔbŇĘ qĂwĘ Ét’ŇEŁhČ
ůol CdŇyGăĂIČwČ ÈCbŇS
Ě IĎwČ : MyĂdŇĲĎIĎhČ tŇoj¿kČŇwĘ MyĂl
¡Č gŇĘ rČhĲĎwĘ tŇlĆŁGËlĘGĚhČ=M’Ă yJÌĂ HbĎę
yB
¡Ă S
Ę êĂhČ ChI¿ĎlĂ’ĲĄ oDËbŇĘ ‘Č=dŇyČBĘ rBĆęDĂ rS
ăĆ ’Ğ ’ChŔ hoăĎhyĘ=rbČŇDĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
tŇyĎhĎwĘ : lbĆŇĲzĎy’Ă rW
¿Č BĘ=tŇ’Ć Myb
¡ŇĂ lĎJĘhČ Cl¿kŇĘ ’ŇyĲŁ l’Ň‘ĆŔrĘzĘyĂ qlĆăxĄ BĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
tlbn
.yrq hĎCTmĘS
Ă ,bytk vhCTmĘS
Ă v.33
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rS
¿Ć ’Ğ l’Ň‘ĳĆrĘzĘyĂ qlĆăxĄ BĘ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ yn¿ĄjĘ=l‘Č NmĆdË
ŁŇ JĘ lbĆŇzĆęy’Ă tŇăČlbŇĘ nĂ
y Myn¡ĂB
Ď My‘¿ĂbŇĘ S
Ă bŇË’Ď xĘ’ČlĘC
: lbĆŇĲzĎy’Ă tŇ’ŇŁz¿ Cr¡mĘ’ŇyĲŁ=âl
É l’Ň‘ĆrĘzĘyĂ yrąĄW
Ď =l’Ć NoręmĘŁSĲ xl
ăČ S
Ę IĂwČ MyrĂÁpĎŇsĘ ’ChÄyĄ žbê
Ł kŇĘ IĂwČ NorĳmĘS
Ł Ĳ BĘ
2 ÉhEĆh
Č rpĆŇąiĄ hČ ’b
Ł Ä JĘ hŇêęĎ ‘ČwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ bŇ¡’Ď xĘ’Č Myn¿ĂmĘŁ’ĲhĎ=l’ĆwĘ MynĂŔqĄEĘhČ
ry‘¿ĂwĘ MysĂŔCihČwĘ bŇkĆŇrăĆhĎ ÉMkĆŇêĘ’ĂwĘ Mk
ĳĆŇ ynĄdĲŁŇ ’Ğ ynăĄBĘ Mk
¡ĆŇ êĘ’ĂwĘ MkĆŔylĄ’Ğ
3 Mê
¡Ć mĘW
Č wĘ MkĆŔynĄŁdĲŇ ’Ğ ynăĄBĘmĂ ÉrS
Ď IĎhČwĘ bŇoFąhČ MtÂĆ y’ĂrĘC : qS
Ć ĲeĎ hČwĘ rY
¡Ď bŇĘ mĂ
4 d
Ň’
Ł Ŕ mĘ dŇŁ’ămĘ ÉC’rĘIĲĂwČ : Mk
ĲĆŇ ynĄŁdĲŇ ’Ğ tŇyB
¿Ą =l‘Č Cm¡xĞĲQĎ hĲĂwĘ wyb
ĳŇĂ ’Ď ’i
ăĄ JĂ=l‘Č
: CnxĘĲnĎ ’Ğ dŇŁm¿‘ĞnĲČ ëŇy’¡ĄwĘ wynĳĎpĎŇlĘ Cd¡ŇmĘ‘ĲĎ âl¿ MykĂŔlĎUĘhČ ynăĄS
Ę ÉheĄhĂ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ
5 Myn
ÄĂ mĘŁ’ĲhĎwĘ žMynĂqĄEĘhČwĘ ry‘łh
Ă Ď =l‘Č rS
ÀĆ ’ĞwĲČ tŇyĂB
ăČ hČ=l‘Č=rS
Ć ’Ğ xl
ăČ S
Ę IĂwČ
hŇĳĆW‘ĞnĲČ Cnyl
¡Ą ’Ą rm
¿Č ’Ňê
Ł =rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ wĘ CnxĘnČŔ’Ğ ìŇydăŇĆbĎŇ‘Ğ Érm
Ł ’ŇlĄ ű ’ChąyĄ=l’Ć
6 ű rp
ĆŇ sĄÄ žMhĆylĄ’Ğ bŇŁêăkŇĘ IĂwČ : hŇW
ĲĄ ‘Ğ ìŇyn¡Ćy‘ĄBĘ bŇoF¿hČ Sy’ĂŔ ëŇyl
ăĂ mĘnČ=âlĲ
ÉyS
Ą ’ŇrĎ=tŇ’Ć ÉCxqĘ My‘ęĂ mĘŁSĲ Mê
ăĆ’Č ű yl
ăĂ q
Ł lĘC MêÁĆ ’Č ylĂÄ=M’Ă rm
Ł ę ’ŇlĄ tŇynÁĂ S
Ą
ÉëlĆUĆÄhČ ynąĄbŇĘ C hŇlĎ’Ň‘ĳĆrĘzĘyĂ rx
¡Ď mĎ tŇ‘¿ĄJĎ yl
ËČ ’Ą C’b
ŁÌŇ C MkĆŔynĄdĲŁŇ ’Ğ=ynĲĄbŇĘ yS
ăĄ nĘ’Č
7 ’b
Ł ąŇ JĘ yhęĂ yĘwČ : MtĲŇĎ o’ Myl
¿Ă DĘgČŇmĘ ry‘¡ĂhĎ yl
¿Ą ŁdŇGĘ=tŇ’Ć Sy’ĂŔ My‘ăĂbŇĘ S
Ă
Sy’
ĳĂ My‘ăĂbŇĘ S
Ă CT¡xĞS
Ę IĂwĲČ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄBĘ=tŇ’Ć ÉCxqĘIĂwČ MhĆŔylĄ’Ğ ÉrpĆŇiĄÄhČ
8 ’b
Ł ąŇ IĎwČ : hŇlĎ’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂ wyl
¡Ď ’Ą Cx¿lĘS
Ę IĂwČ MydĂŔCDBČ ÉMhĆyS
Ą ’ŇrĲĎ=tŇ’Ć CmyW
ąĂ IĎwČ
CmyW
ăĂ rmĆ’ŇŁIęwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=ynĲĄbŇĘ yS
ăĄ ’ŇrĎ C’yb
¡ŇĂ hĄ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ olă=dŇGĆIČwČ Éë’ĎlĘUČhČ
9 ’Y
ăĄ IĄwČ ÉrqĆŁBÄbČŇ yh
ąĂ yĘwČ : rqĆŁBĲhČ=dŇ‘Č r‘Čè
¡Č hČ xtŇČ ¿jĆ MyrËĂBĚYĂ ynÌĄS
Ę MtÂĎ ’
Ł
yêĂrĘS
ąČ qĎ ynÁĂ ’Ğ hŇeĄÄhĂ Mê
ĳĆ’Č Myq¡ĂDĂYČ M‘ĎŔhĎ=lJĎ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ dŇŁmŔ‘ĞIĲČwĲČ
10 žyJ
Ă ’opę’Ą C‘ăDĘ : hŇQĆ’ĲĄ=lJĎ=tŇ’Ć hŇ¡JĎ hĂ ym
¿Ă C ChgĄŔrĘhĘ’ĆwĲĎ ÉynĂŁdŇ’Ğ=l‘Č
bŇĳ’Ď xĘ’Č tŇyB
ăĄ =l‘Č ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ hŇYĎrĘ’ČŔ ÉhoĎhyĘ rb
ąČŇ DĘmĂ lj
ŁÁ yĂ âlÄ
11 ’Ch
ę yĄ ëŇăIČwČ : ChIĲĎlĂ’ĲĄ oD¿bŇĘ ‘Č dŇy¡ČBĘ rBĆŔDĂ rS
ăĆ ’Ğ tŇ’Ąť hŇW
ĎŔ ‘Ď hoăĎhywĲČ
wy‘ăĎDĎyĚmĘC wyl
¡Ď ŁdŇGĘ=lkĎŇwĘ l’Ň‘ĆŔrĘzĘyĂBĘ Éb’ĎxĘ’Č=tŇyb
ĲĄŇ lĘ MyrąĂ’ĎS
Ę eĂhČ=lJĎ tŇă’Ą
12 Norĳm
Ę ŁSĲ ëŇlĆ¡ĄwČ
I ’b
Ł Ŕ IĎwČ ÉMqĎIĎÄwČ : dŇyrĲĂW
Ď ol¡=ry’ĲĂS
Ę hĂ yê¿ĂlĘBĂ=dŇ‘Č wynĳĎhĞŁkŇĲ wĘ
13 Chy
ăĎzĘxČ’Ğ ÉyxĄ’Ğ=tŇ’Ć É’YĎmĎ ’ChęyĄwĘ : ëŇrĆDĲĎBČ My‘¡Ăr
Ł hĲĎ dŇqĆ‘¿Ą=tŇyB
ĲĄ ’ChË
dŇrĆeËĄwČ CnxĘnČŔ’Ğ ÉChyĎÄzĘxČ’Ğ yx
ąĄ’Ğ CręmĘ’ŇIĲŁwČ Mê
ĳĆ’Č ym
ăĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ hŇdĎŔChyĘ=ëŇlĆmĲĆ
14 MyIĂŔx
Č MCW
ă pŇĘ êĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇrĲĎybŇĂ GĘhČ yn¿ĄbŇĘ C ëŇlĆ¡UĆ hČ=ynĲĄBĘ Mol¿S
Ę lĂ
MwVptyw
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ÉMyĂnÄČ S
Ę C My‘ąĂBĎrĘ’Č dŇqĆ‘ęĄ =tŇyB
ĲĄ roBă=l’Ć MCTÂxĎS
Ę IĂwĲČ MyIĳx
Ă Č MCW
¡ jĘtŇĘ IĂwĲČ
’Y
ăĎ mĘIĂwČ Mè
ĎÃ mĂ ëŇlĆăĄwČ
I
: MhĲĆmĄ Sy’
¡Ă ry’
¿Ă S
Ę hĂ=âlĲwĘ Sy’ĂŔ
SyÌĄhĞ wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ ChkĄęrĘb
ĲĎŇ yĘwĲČ otÁ’ŇrĎqĘlĂ bŇkÄĎ rĄ=NBĆ žbdĎŇnĎohĲyĘ=tŇ’Ć
SyËĄ bŇd¿ĎŇnĎohĲyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ ìŇbĆŔbĎŇlĘ=M‘Ă ÉybŇĂ bĎŇlĘ rS
ąĆ ’ĞJĲČ rS
Ďę yĎ ìăŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=tŇ’Ć
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇb
ĲĎŇ JĎrĘUĆhČ=l’Ć wyl
¡Ď ’Ą Chl
¿Ą ‘ĞIĲČwČ odŔyĎ Nê
ăĄIĂwČ ìŇdĳŇĆyĎ=tŇ’Ć hŇăĎê
n Ę Sy¡ĄwĎ
É’ŁbŇIĎwČ : oBĲkŇĘ rĂBĘ otŇ¡ ’
Ł CbŇ¿JĂ rĘIČwČ hoĳĎhyl
ĲČ ytăĂŇ’ĎnĘqĂBĘ hŇ¡’Ą rĘC yêŔĂ ’Ă hŇăkĎŇ lĘ
odŇĳymĂS
Ę hĂ=dŇ‘Č Nor¡mĘŁSĲBĘ bŇË’Ď xĘ’ČlĘ MyrÌĂ’ĎS
Ę eĂhČ=lJĎ=tŇ’Ć ëŇIČwČţ NorŔmĘS
ŁĲ
É’ChyĄ ZB
Ł ą qĘIĂwČ
: ChIĲĎlĂ’ĲĄ=l’Ć rB
¡Ć DĂ rS
¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ
’Ch¡yĄ T‘ĳĎmĘ l‘ČB
¡Č hČ=tŇ’Ć dŇ¿bČŇ ‘Ď bŇ’ĎěxĘ’Č MhĆŔlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ M‘ĎŔhĎ=lJĎ=tŇ’Ć
=lkĎŇwĘ wydăĎŇbŇĘ ‘Ł=lJĎ l‘ČBČÃhČ y’ăĄybŇĂ nĘ=lkĎŇ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : hŇB
ĲĄ rĘhČ Ced¿ŇĆbŇĘ ‘ČyĲČ
l‘ČBČŔlČ ÉylĂ lod¿ŇGĎ xbČŇzĆÄ žyJĂ dŇqĄęjĎyĂ=l’Č Sy’
ăĂ ylČÁ’Ą C’ÄrĘqĂ žwynĎhĞŁJĲ
dŇyb
¡ŇĂ ’ĞhĲČ N‘Čm
¿Č lĘ hŇBĎŔqĘ‘ĎbŇĘ hŇăW
Ď ‘Ď É’ChyĄwĘ hŇĳĆx
y Ę yĲĂ âlă dŇq¡ĄjĎyĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł¿
: C’rĲĎqĘIĂwČ l‘ČB
¡Č lČ hŇrËĎYĎ‘Ğ CS
Ì DĘqČ ’ChęyĄ rmĆ’ŇIăŁwČ : l‘ČB
ĲĎ hČ yd¿ŇĄbŇĘ ‘Ł=tŇ’Ć
r’
¿Č S
Ę nĂ=âlĲwĘ l‘ČBČŔhČ ydăŇĄbŇĘ ‘Ł=lJĎ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkĎŇBĘ É’ChyĄ xl
ąČ S
Ę IĂwČ
hŇ¿jĆ l‘ČB
¡Č hČ=tŇyb
ĲĄŇ ’l
¿Ą UĎIĂwČ l‘ČBČŔhČ tŇyB
ăĄ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ ’b
ĳĎŇ =âlĲ rS
ăĆ ’Ğ Sy’
¡Ă
ydăŇĄbŇĘ ‘Ł Ĳ lk
ŁŇ¡ lĘ SCbŔlĘ ’Y
ăĄ oh hŇxĎŔêĎlĘUĆhČ=l‘Č ÉrS
Ć ’ĞĲlČ rmĆ’ŇŁIęwČ : hŇp
ĲĆŇ lĎ
bŇ¡kĎŇ rĄ=NBĆ bŇd¿ĎŇnĎohĲywĂ ’ChËyĄ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : SCBĲlĘUČhČ Mh
¡Ć lĎ ’Y
¿Ą IŁwČ l‘ČB
ĳĎ hČ
hŇŁją=SyĆ=NjĆ ÉC’rĘC CW
ą jĘxČ l‘ČBČęhČ ydăŇĄbŇĘ Ł‘ĲlĘ rmĆ’ŇŁIÁwČ l‘ČB
ĳĎ hČ tŇyB
ăĄ
C’b
Ł ě IĎwČ : MDĲĎbČŇlĘ l‘ČB
¡Č hČ yd¿ŇĄbŇĘ ‘Ł=M’Ă yJ
ËĂ hoĎŔhyĘ ydăŇĄbŇĘ ‘ČmĲĄ ÉMkĆŇUĎ‘Ă
rmĆ’ŇŁIęwČ Sy’ĂŔ MynăĂm
Ł S
Ę ÉZCxbČŇ olą=MW
Ď ’ChÂyĄwĘ tŇolĳ‘ŁwĘ Myx
ăĂ bĎŇzĘ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ
MkĆŔydŇĄyĘ=l‘Č ’yb
ăŇĂ mĄ ÉynĂ’Ğ rS
ąĆ ’Ğ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ=NmĂ ÉTlĄUĎyĂ=rS
Ć ’Ğ Sy’
ąĂ hĎ
’ChyĄţ rmĆ’ŇIăŁwČ hŇlĎę‘ŁhĲĎ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ ű otŇăŁQkČŇJĘ yhÂĂ yĘwČ : oSĲpŇĘ nČ tŇxČê
¿Č oS
¡ pŇĘ nČ
bŇrĆx
ĳĎ=ypŇĂ lĘ MCJ¡IČwČ ’YĄŔyĄ=l’Č Sy’
ăĂ ÉMCJhČ C’B
Ł ą MyS
ĂÁ lĂè
Ď lČwĘ MyYÄĂ rĎl
ĲĎ
C’Y
ËĂ IŁwČ : l‘ČB
ĲĎ hČ=tŇyB
ĲĄ ry‘¿Ă=dŇ‘Č CkŇ¡ lĘIĲĄwČ MyS
ĂŔ lĂăè
Ď hČwĘ ÉMyYĂrĎhĲĎ CkŇlĂęS
Ę IČwČ
l‘ČB
ĳĎ hČ tŇăbČŇ ~ĘmČ tŇ¡’Ą CYŔêĘIĂwĲČ : hĎCpŇĲ rĘW
Ę IĂwĲČ l‘ČB
¡Č hČ=tŇyB
ĲĄ tŇob¿Ň~ĘmČ=tŇ’Ć
dŇ¿mĄ S
Ę IČwČ : MoIĲhČ=dŇ‘Č tŇo’rĎxĞmĲČlĘ Chm
¿Ě W
Ă yĘwČ l‘ČBČŔhČ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ÉCYêĘIĂwĲČ
rS
ăĆ ’Ğ ÉTbĎŇnĘ=NBĆ M‘ąĎbŇĘ rĎyĲĎ y’ÂĄ TĎxĞ qrČţ : l’ĲĄrĎW
Ę IĂmĂ l‘ČB
¡Č hČ=tŇ’Ć ’ChËyĄ
’yTxh
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rS
¿Ć ’Ğ bŇhĎŔEĎhČ ÉylĄgŇĘ ‘Ć Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČmĄ ’Ch¡yĄ rs
¿Ď =âl l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
ăĂ xĹhĲĆ
: NdŇĲĎBĘ rS
¿Ć ’ĞwĲČ l’
¡Ą =tŇyB
ĲĄ
30 yn
ČŔ y‘ĄBĘ ÉrS
Ď IĎhČ tŇoW
ą ‘Ğl
ĲČ ÉtĎŁbŇyTĂhĹ=rS
Ć ’Ğ N‘ČyąČ ’ChęyĄ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
Cb¿ŇS
Ę yĲĄ My‘ŔĂ bŇĂ rĘ ynăĄBĘ bŇĳ’Ď xĘ’Č tŇyb
ăŇĄ lĘ tŇĎ yW
¡Ă ‘Ď ybĂŔbĎŇlĘBĂ rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ JĘ
31 ho
¿ĎhyĘ=tŇrČotŇĲ BĘ tŇkĆŇËĆllĎ rm
ËČ S
Ď âl¿ ’ChęyĄwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ’i
¿Ą JĂ=l‘Č ì¡ŇlĘ
rS
¿Ć ’Ğ M‘ĎŔbŇĘ rĎyĲĎ tŇw’ŇF
Ł ă xČ É l‘ČmĄ rsĎę âlă obĳŇbĎŇlĘ=lkĎŇBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ
32 hoĎŔhyĘ lx
ăĄ hĄ MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¡Ă xĹhĲĆ
33 ÉNDĄrĘIČh
Č =NmĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ lCb¿ŇGĘ=lkĎŇBĘ l’
¡Ą zĎxĞ MJ
¿Ą IČwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ tŇo~¡qČlĘ
yè
ĳĂ nČmĘhĲČwĘ yn¡ĂbĄŇw’rĚhĎwĘ yd¿ĂŇGĎhČ dŇ‘ĎŔlĘGĂhČ ZrĆ’ăĆ=lJĎ tŇ’Ąť SmĆè
ĆŔ hČ xrăČzĘmĂ
34 yr
¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ yÄĆwĘ : NS
ĲĎ BĎhČwĘ dŇ‘¡ĎlĘGĂhČwĘ NnŁŔ rĘ’Č lxČăČ=l‘
n Č rS
ăĆ ’Ğ Ér‘Ąr
Ł ‘ĞmĲĄ
rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =’olĲhĞ otŇĳ rĎCbŇĲ GĘ=lkĎŇwĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ ’ChËyĄ
35 Cr¿B
Ę qĘIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă É’ChyĄ bŇąJČ S
Ę IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ
36 ë
ŇąČlmĎ rS
ĆÄ ’Ğ MymęĂ IĎhČwĘ : wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ zx
¿Ď ’ĎohĲyĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ NorĳmĘS
Ł Ĳ BĘ otŇ¡ ’
Ł
: NorĲmĘŁSĲBĘ hŇ¡ĎS
n Ď =hŇĲnĆ m
Ł S
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č É’ChyĄ
’y tŇ¡’Ą dŇB
ĄŔ ’ČêĘwČ ÉMqĎêÄĎ wČ Hn
ĳĎBĘ tŇămĄ yJ
ăĂ hŇtŇĎ ’ĞrĲĎC ChyĎŔzĘxČ’Ğ M’
ăĄ ÉhyĎlĘtŇČ ‘ĞwĲČ
2 t
Ň oxÄ’Ğ MrĎoyţ=ëŇlĆUĲĆhČ=tŇBČ ‘bČŇăS
Ć ohyĘ xuăČêĂwČ : hŇkĲĎŇlĎmĘUČhČ ‘rČz¿Ć=lJĎ
ÉëlĆUĆÄhČ=ynĲĄBĘ ëŇoêąmĂ ÉotŇ’
Ł bŇŁnągŇĘ êĂwČ hŇyĎęzĘxČ’Ğ=NBĆ S’
ăĎ oy=tŇ’Ć ChyĎÁzĘxČ’Ğ
yn¿ĄjĘmĂ otŇË ’
Ł Crê
ÌĂ sĘIČwČ tŇoFĳUĂhČ rdăČŇxĞB
ĲČ oê¡qĘnĂymĄ=tŇ’ĆwĘ otŇ¿ ’
Ł MytŇĂ tŇĘ omUČhČ
3 Myn
ĳĂS
Ď SS
ăĄ ’B
¡Ą xČtŇĘ mĂ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ ÉHêĎ’Ă yh
ąĂ yĘwČ : tŇmĲĎCh âl¿wĘ Chy¡ĎlĘtŇČ ‘Ğ
4 t
Ň y‘ĂybŇĂ è
Ę hČţ hŇăĎè
n Ď bČŇC
: ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č tŇkĆŇ¿Ćlm
Ł hŇ¡yĎlĘtŇČ ‘ĞwĲČ
’b
¿ĄŇ IĎwČ MyYĂŔrĎl
ăĎ wĘ ÉyrĂJĎlČ tŇoy’ŇUĄhČ yrăĄW
Ď =tŇ’Ć ű xuăČIĂwČ ‘dĎÁyĎohĲyĘ xlČÄS
Ď
tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉMtŇĎ ’
Ł ‘B
ąČ S
Ę IČwČ tŇyrĂÁBĘ MhĆÄlĎ žtr
Ł kŇĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ wyl
¡Ď ’Ą Mt
ËŇĎ ’
Ł
5 rb
¡ĎŇ DĎhČ hŇ¿Ćz rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ MCăĄYČyĘwČ : ëŇlĆUĲĆhČ=NBĆ=tŇ’Ć Mt
¡ŇĎ ’
Ł ’rĘI¿ČwČ hoĎŔhyĘ
tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂ yrĄŔmĘŁS
ă wĘ tŇBĎŔè
Č hČ y’ăĄBĎ ÉMJĆmĂ tŇyS
ąĂ lĂè
Ę hČ NCW
ĳ ‘ĞêĲČ rS
ăĆ ’Ğ
6 rx
ăČ ’Č r‘Čè
¡Č BČ tŇyS
¿Ă lĂè
Ę hČwĘ rCsŔ r‘ČS
ăČ BĘ ÉtyS
Ă lĂè
Ę hČwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇyB
¿Ą
7 Mk
ĆŔ BĎ ÉtodŇIĎhČ yê
ąĄS
Ę C : xiĲĎmČ tŇyĂB
¡Č hČ tŇrĆm
¿ĆS
Ę mĂ=tŇ’Ć Mê
ËĆrĘmČS
Ę C MyYĳĂrĎhĲĎ
: ëŇlĆUĲĆhČ=l’Ć ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇrĆm
¿ĆS
Ę mĂ=tŇ’Ć CrËmĘS
ĲĎ wĘ tŇĳBĎ è
Č hČ y’ăĄYĘyĲŁ lJ
Ł¡
8 t
Ň or¡dŇĄv
Ę hČ=l’Ć ’B
¿Ď hČwĘ odŔyĎBĘ wyl
ăĎ kĄŇwĘ Sy’Ăť bŇybĂęsĎ ëŇlĆUĆÁhČ=l‘Č MêÄĆ pŇĘ uČhĂwĘ
tmwy
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lk
ŁŇă JĘ tŇoy’ŇUĄhČ yrăĄW
Ď CW
Â ‘ĞIĲČwĲČ : o’ĲŁbŇbŇĘ C otŇ¿ ’ŇYĄBĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć Cy¿hĘwĲĂ tŇĳmĎ Cy 9
tŇBĎŔè
Č hČ y’ăĄBĎ wyS
ĎŔ nĎ’Ğ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ ÉCxqĘIĂwČ ůNhĄJ
Ł hČ ‘dăĎŇyĎohĲyĘ ÈhCĎYĂ=rS
Ć ’Ğ
yrăĄW
Ď lĘ NhĄÁJ
Ł hČ NêÄĄ IĂwČ : NhĲĄJ
Ł hČ ‘d¿ĎŇyĎohĲyĘ=l’Ć C’b
Ł ¡Ň IĎwČ tŇĳBĎ è
Č hČ y’ăĄYĘyĲŁ M‘¡Ă 10
rS
¡Ć ’Ğ dŇwĳDĂ Ď ëŇlĆăUĆ lČ rS
¡Ć ’Ğ MyTĂŔlĎè
Ę hČ=tŇ’ĆwĘ ÉtynĂxĞhĲČ=tŇ’Ć tŇoy’ŇUĄhČ
tŇyĂB
ąČ hČ PŇtŇĆ JĆÄmĂ odęyĎBĘ wyl
ăĎ kĄŇwĘ ű Sy’
ăĂ MyYÁĂ rĎhĲĎ CdÄmĘ‘ČIĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇyb
¿ŇĄ BĘ 11
ëŇlĆ¡UĆ hČ=l‘Č tŇyĂB
ĳĎ lČwĘ xČ¡BĄ zĘUĂlČ tŇylĂŔ’ŇmĎv
Ę hČ ÉtyĂBČÄhČ PŇtŇĆ J
ąĆ=dŇ‘Č ÉtynĂmĎyĘhČ
tŇCdŔ‘Ąh
ăĎ =tŇ’ĆwĘ ÉrzĆeĄÄhČ=tŇ’Ć ÉwylĎ‘Ď Nê
ąĄIĂwČ ëŇlĆUĆęhČ=NBĆ=tŇ’Ć ’Y
ăĂ oIwČ : bŇybĲŇĂ sĎ 12
: ëŇlĆUĲĆhČ yx
¿Ă yĘ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ PŇkĎŔ=CJIČwČ Chx
ĳĚ S
Ď mĘIĂwČ otŇ¡ ’
Ł CkŇ¿lĂ mĘIČwČ
tŇyB
¿Ą M‘¡ĎhĎ=l’Ć ’b
Ł ¿Ň êĎwČ M‘ĳĎhĎ NyY
¡Ă rĎhĲĎ loq¿=tŇ’Ć hŇyĎŔlĘtŇČ ‘Ğ ‘m
ăČ S
Ę êĂwČ
13
MyrąĂv
Ď hČwĘ TjĎęS
Ę UĂJČ dŇCUÁ‘ČhĲĎ=l‘ĲČ dŇmĄÄ‘Ł žëlĆUĆhČ hŇăĄh
e Ă wĘ ’rĆêÃĄ wČ : hoĲĎhyĘ 14
tŇorĳYĘŁYĲxĞB
ĲČ ‘Čq¡Ąt
Ł Ň wĘ xČmĄŔW
Ď ÉZrĆ’ÄĎ hĎ M‘ąČ=lkĎŇwĘ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉtorYĘŁYĲxĞhĲČwĘ
‘dĎÄyĎohĲyĘ žwYČyĘwČ : rS
Ć qĲĎ rS
Ć q¿Ć ’r¡ĎqĘêĂwČ hĎydŔĆgĎŇBĘ=tŇ’Ć ÉhyĎlĘtŇČ ‘Ğ ‘rąČqĘêĂwČ 15
C’yY
ąĂ oh ÉMhĆylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ lyĂxČęhČ ydăŇĄqĚjĘ tŇo’yUĄhČ yr¿ĄW
Ď =tŇ’Ć NhĄÁJ
Ł hČ
rm
ăČ ’Ď yJĂť bŇrĆx
ĳĎBĆ tŇămĄ hĎ hĎyr¡ĆxĞ’ĲČ ’B
¿Ď hČwĘ tŇŁrŔdŇĄv
Ę lČ tŇyB
ăĄ mĂ=l’Ć ÉHtŇĎ ’
Ł
’ob¿ŇmĘ=ëŇrĆDĲĆ ’obËŇêĎwČ MyĂdČŔyĎ ÉHlĎ CmW
ąĂ IĎwČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą tŇm
¡Č Cê=l’Č NhĄŔJ
Ł hČ 16
‘dĎÁyĎohĲyĘ tŇr
Ł Ä kŇĘ IĂwČ
: MS
ĲĎ tŇm
¡Č CêwČ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ Mys
¡Ă CihČ 17
hoĳĎhyl
ĲČ M‘¡ĎlĘ tŇoy¿hĘlĲĂ M‘ĎŔhĎ Nyb
ăŇĄ C ÉëlĆUĆÄhČ Nyb
ąŇĄ C ÉhoĎhyĘ NyB
ąĄ tŇyrĂęBĘhČ=tŇ’ĲĆ
l‘ČBČÁhČ=tŇyB
ĲĄ ZrĆ’ÄĎ hĎ žM‘Č=lkĎŇ C’b
Ł ăŇ IĎwČ : M‘ĲĎhĎ Nyb
¿ŇĄ C ëŇlĆ¡UĆ hČ Nyb
¿ŇĄ C 18
Nh
ăĄ J
Ł ÉNêĎmČ tŇ’ĄęwĘ bŇTĄŔyhĄ CrăBĘS
Ă ÉwymĎlĎYĘ=tŇ’ĆwĘ otŇx
Ł BĘzĘmĂ=tŇ’Ć ChYĚęêĘIĂwĲČ
tŇyB
¿Ą =l‘Č tŇoD¡qĚjĘ Nh
ËĄ J
Ł hČ MW
Ć ÌĎwČ
I tŇoxĳBĘzĘUĂhĲČ ynăĄpŇĘ lĂ CgŇ¡ rĘhĲĎ l‘ČBČŔhČ
ű tŇă’Ą wĘ MyYÁĂ rĎhĲĎ=tŇ’ĆwĘ yrĂÄJĎhČ=tŇ’ĆwĘ tŇo’UĄhČţ yrăĄW
Ď =tŇ’Ć xuăČIĂwČ : hoĲĎhyĘ 19
r‘ČS
¿Č =ëŇrĆDĲĆ C’obËŇIĎwČ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ mĂ ÉëlĆUĆÄhČ=tŇ’Ć CdŇyrąĂIŁwČ ZrĆ’ĎęhĎ M‘ăČ=lJĎ
=M‘Č=lJĎ xm
¿Č W
Ę IĂwČ : MykĲŇĂ lĎUĘhČ ’i
¿Ą JĂ=l‘Č bŇS
Ć ¡ĄwČ
I ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ MyY
¡Ă rĎhĲĎ 20
: KlśmĲ tŇyB
¿Ą bŇrĆx
¡ĆbČŇ CtŇym
¿Ă hĄ ChyËĎlĘtŇČ ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ hŇTĎqĳĎS
Ď ry‘ăĂhĎwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ
‘bČŇąS
Ć =tŇnČS
Ę BĂ : okŇĲ lĘmĎBĘ S’
¿Ď ohyĘ Myn¡ĂS
Ď ‘bČŇ¿S
Ć =NBĆ
by, 2
oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď My‘ăĂBĎrĘ’ČwĘ S’ĎŔohyĘ ëŇăČlmĎ É’ChyĄlĘ
wym
ĳĎyĎ=lJĎ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ rS
ËĎ IĎhČ S’
ÌĎ ohyĘ W‘ČIČÄwČ : ‘bČŇS
ĲĎ r’
¿Ą BĘmĂ hŇ¡yĎbŇĘ YĂ 3
rV’
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ëlĆUĆhČ ’"sb ,yrq ëlĆUĆhČ ,bytk ëlĆmĆ v.20
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M‘ËĎhĎ dŇo‘¿ CrsĳĎ=âl tŇom¡BĎhČ qr¿Č : NhĲĄŁJhČ ‘d¡ĎŇyĎohĲyĘ ChrĎŔoh rS
ăĆ ’Ğ
ž lJ
Ł MynęĂ hĞŁJĲhČ=l’Ć S’ĎÁohyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : tŇomĲBĎBČ Myr¡ĂFĘqČmĘCĲ Myx
¿Ă BĘzČmĘ
PŇsĆ¿JĆ Sy’ěĂ rbĄŔo‘ PŇsĆăJĆ ÉhoĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ ’b
ąĎŇ Cy=rS
Ć ’Ğ MyS
ĂÁ dĎŇuĽhČ PŇsĆJĆÄ
tŇyB
¿Ą ’yb
¡ŇĂ hĎlĘ Sy’ĂŔ=bŇlĆ l‘ăČ ÉhlĆ‘ĞyĲČ rS
ąĆ ’Ğ PŇsĆJĆę=lJĎ oJĳrĘ‘Ć tŇoS
¡ pŇĘ nČ
ÉCqEĘxČyĘ MhĄęwĘ orĳJĎmČ tŇă’Ą mĄ Sy’
¡Ă MynĂŔhĞŁJăhČ ÉMhĆlĎ CxąqĘyĂ : hoĲĎhyĘ
: qdŇĆB
ĲĎ MS
¡Ď ’Y
¿Ą UĎyĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ lĘ tŇyĂBČŔhČ qdŇĆB
ăĆ =tŇ’Ć
Cq¿EĘxĂ=âlĲ S’
ĳĎ ohyĘ ëŇlĆăUĆ lČ hŇ¡ĎS
n Ď SŁlËS
Ď wĘ MyrÌĂW
Ę ‘Ć tŇnÄČ S
Ę BĂ yhęĂ yĘwČ
ÉNhĄJ
Ł hČ ‘dąŇĎyĎohylĂ S’ÁĎ ohyĘ ëŇlĆUĆÄhČ ž’rĎqĘIĂwČ : tŇyĂB
ĲĎ hČ qdŇĆB
¿Ć =tŇ’Ć Myn¡ĂhĞŁJĲhČ
tŇyĂB
ĳĎ hČ qdŇĆB
ăĆ =tŇ’Ć Myq¡ĂEĘxČmĘ Mk
¿ĆŇ nĘy’ĲĄ ‘ČCDËmČ MhĆŔlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ MynĂŔhĞŁJălČwĘ
: ChnĲĚêĘêĂ tŇyĂB
¡Č hČ qdŇĆb
¿ŇĆ lĘ=yJĲĂ MkĆŔyrĄJĲĎmČ tŇă’Ą mĄ ÉPsĆkĆÄ=CxqĘêĂ=l’Č hŇêęĎ ‘ČwĘ
qE¡ĄxČ yê¿ĂlĘbŇĂ lĘC M‘ĎŔhĎ tŇă’Ą mĄ ÉPsĆJĆÄ=tŇxČqĘ yê
ąĂ lĘbŇĂ lĘ MynĳĂhĞŁJĲhČ CtŇŁ’¡IĄwČ
rx
Ł ¡ bŇŁu¿IĂwČ dŇxĎŔ’Ć Noră’Ğ ÉNhĄJ
Ł hČ ‘dąŇĎyĎohĲyĘ xuÂČ IĂwČ : tŇyĂB
ĲĎ hČ qdŇĆB
¿Ć =tŇ’Ć
hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ ÉSy’Ă=’obŇĲ BĘ Nymęybř xČBĄÁzĘUĂhČ lYĆ’ĄÄ žotŇ’
Ł Nê
ăĄIĂwČ oêĳlĘdČŇBĘ
=tŇyb
ĲĄŇ ’b
¿ĎŇ CUhČ PŇsĆ¡JĆ hČ=lJĎ=tŇ’Ć PŇiČŔhČ yrăĄmĘS
Ł Ĳ ÉMynĂhĞŁJĲhČ hŇUĎąS
Ď =CntŇĘ ĲnĎ wĘ
ÉëlĆUĆÄhČ rp
ąŇĄ s
Ł l‘ČIČÄwČ Norĳ’ĎB
ĲĎ PŇsĆ¡JĆ hČ bŇr¿Č=yJĂ MtŔĎ o’rĘJĂ ÉyhĂyĘwĲČ : hoĲĎhyĘ
ÉCntŇĘ ĲnĎ wĘ : hoĲĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ ’Y
¿Ď mĘeĂhČ PŇsĆ¡JĆ hČ=tŇ’Ć CnŔmĘIĂwČ ÉCrYĚÄIĎwČ lodŔGĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČwĘ
hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ MydĂŇqĚjĘhČ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ yW
ăĄ ‘Ł dŇyČ=l‘Č NJĎŔtŇĚ mĘhĲČ PŇsĆăJĆ hČ=tŇ’Ć
ÉMyrĂdĘŇŁGĲlČwĘ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą MyW
¡Ă ‘ŁhĲĎ MynĂŔB
Ł lČwĘ ÉZ‘ĄhĎ yS
ąĄ rĎxĎlĘ Ch’ĚÁyYĂoIĲwČ
qdŇĆB
ăĆ =tŇ’Ć qE¡ĄxČlĘ bŇYĄŔxĘmČ ynăĄbŇĘ ’ČwĘ ÉMyYĂ‘Ą tŇonąqĘlĂwĘ NbĆŇ’ĆŔhĎ yb
ăŇĄ YĘŁxĲlĘC
hŇW
ĆÁ ‘ĎyĲĄ âlÄ žë’Č : hŇqĲĎzĘxĎlĘ tŇyĂB
¡Č hČ=l‘Č ’Y
¿Ą yĄ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ lĘC hoĳĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ
bŇ¡hĎ zĎ yl
¿Ă JĘ=lJĎ tŇorŔYĘY
Ł ă xĞ ÉtoqrĎzĘmĂ tŇorąUĘzČmĘ ÉPsĆJĆÄ tŇoj¿sĂ hoĎęhyĘ tŇyB
ăĄ
hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎUĘhČ yW
¿Ą ‘ŁlĘ=yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ ’b
¿ĎŇ CUhČ PŇsĆ¡JĆ hČ=NmĂ PŇsĆĳĎkŇ =ylĂkŇĘ C
rS
ĆÄ ’Ğ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć CbăŇè
Ę xČyĘ âlÌwĘ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć ob¡Ň=CqEĘxĂwĘ Chn
ĳĚêĘyĂ
hŇ¡Ďm
n Ě ’Ĺb
ĲĆŇ yJ
¿Ă hŇĳĎkŇ ’ŇlĎUĘhČ yW
ăĄ ‘ŁlĘ tŇt
¡ŇĄ lĎ MdĎŔyĎ=l‘Č ÉPsĆJĆÄhČ=tŇ’Ć CnąêĘyĂ
hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ ’b
¡ĎŇ Cy âl¿ tŇo’ŔFĎxČ PŇsĆăkĆŇ wĘ ÉMS
Ď ’Ď PŇsĆąĆJ : MyW
ĲĂ ‘Ł Mh
¿Ą
MxĆ¿ĎQIĂwČ MrĎŔ’Ğ ëŇlĆămĆ É l’ĄzĎxĞ hŇlĆę‘ĞyĲČ z’
ăĎ
: CyĲhĘyĲĂ Myn¡ĂhĞŁJĲlČ
xuÂČ IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č tŇol¡‘Ğl
ĲČ wynĎŔjĎ É l’ĄzĎxĞ MW
Ć ąĎwČ
I HdĳŇĎJĘlĘIĂwĲČ tŇ¡GČ=l‘Č
V’why
.yrq NymĂIĎmĂ ,bytk NymĂIĎBČ w’ NymĂyĎBĘ v.10
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12. 20–13. 10

Tp
ăĎŇ S
Ď ohĲyĘ CSyDăĂqĘhĂ=rS
Ć ’Ğ MyS
ĂÃ dĎŇuĽhČ=lJĎ tŇă’Ą hŇdĎęChyĘ=ëŇlĆmĲĆ S’
ăĎ ohyĘ
=lJĎ tŇă’Ą wĘ wyS
ĎŔ dĎŇqĽ=tŇ’ĆwĘ ÉhdĎŇChyĘ yk
ąŇĄ lĘmČ wytÁĎ ŁbŇ’Ğ ChyĎÄzĘxČ’ĞwĲČ žMrĎohywĲĂ
É l’ĄzĎxĞĲlČ xlČęS
Ę IĂwČ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyb
ăŇĄ C ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇor¿YĘ’
Ł BĘ ’Y
ËĎ mĘeĂhČ bŇhĎęEĎhČ
rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ S’
¡Ď oy yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ l‘¿ČmĄ l‘ČI¡ČwČ MrĎŔ’Ğ ëŇlĆămĆ 20
: hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =’olhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď
dŇr¿ĄoIhČ âQ¡mĂ tŇyB
¿Ą S’ĎŔoy=tŇ’Ć ÉCJIČwČ rS
Ć qĳĎ=CrĲS
Ę qĘIĂwČ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ Cmq¿ĚIĎwČ 21
tŇŁmŔIĎwČ ChJ
ăĚ hĂ ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ ű rm
ąĄ S
Ł =NBĆ dŇbĎÄzĎohĲywĂ tŇ‘ĎmĘS
Ă ţ=NBĆ rk
ăĎŇ zĎřoyĲwĘ : ’Q
ĲĎ sĂ 22
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ hŇ¿yĎYĘmČ’Ğ ëŇŁlËmĘIĂwČ dŇwĳDĂ Ď ry‘ăĂBĘ wyt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă otŇË ’
Ł Cr¿BĘqĘIĂwČ
Chy¡ĎzĘxČ’Ğ=NBĆ S’
¿Ď oylĘ hŇnĎŔS
Ď ÉSŁlS
Ď wĘ MyrąĂW
Ę ‘Ć tŇnÄČ S
Ę BĂ
gy
‘b
¿ČŇ S
Ę NorŔmĘŁS
ă BĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ’ChąyĄ=NBĆ zxĎÄ’ĎohĲyĘ ëŇlČmĎţ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ
tŇ’ŇŁFÁxČ rxÄČ ’Č ëŇlĆIĄwČţ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ : hŇĲnĎ S
Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć 2
: hŇeĎUĲĆmĂ rs
¿Ď =âl l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¿Ă xĹhĲĆ=rS
Ć ’Ğ Tb
ËĎŇ nĘ=NBĆ M‘ÌĎbŇĘ rĎyĲĎ
dŇËyČbŇĘ C MrĎę’Ğ=ëŇlĆmĲĆ l’
ăĄ zĎxĞ ű dŇyăČBĘ MnÂĄ êĘIĂwĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ ho¡ĎhyĘ PŇ¿’Č =rxČIĲĂwČ 3
hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ=tŇ’Ć zx
¡Ď ’ĎohĲyĘ lx
¿Č yĘwČ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ l’
¡Ą zĎxĞ=NBĆ dŇd¿ČŇhĞ=NBĆ 4
Mt
¡ŇĎ ’
Ł Zx
¿Č lĎ=yJĲĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ZxČăČl=tŇ’Ć Éh’ĎrĎ yJ
ąĂ hoĎŔhyĘ ÉwylĎ’Ą ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ
MrĳĎ’Ğ=dŇyČ tŇxČê
¡Č mĂ C’ŔYĘăĄwČ
I ‘ČyS
ĂŔ om É l’ĄrĎW
Ę yĂlĘ hoąĎhyĘ NêÄĄ IĂwČ : MrĲĎ’Ğ ëŇlĆ¿mĆ 5
CrsÁĎ =âl ëŇ’Čţ : MoSĲřlĘS
Ă lom¿tŇĘ JĂ Mh
¡Ć ylĄhĽ’ĲĎBĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CbÌŇS
Ę IĲĄwČ 6
ÉMgČŇwĘ ëŇlĎřhĎř HB
ăĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć yT
¿řĂ xĹhĲĆ=rS
Ć ’Ğ M‘ËĎbŇĘ rĎyĲĎ=tŇyB
ĲĄř tŇ’ŇŁFÌxČmĲĄ
yJ
ăĂ M‘ęĎ zxĎÁ’ĎohylĂ ry’ÄĂ S
Ę hĂ žâl yJ
ăĂ : NorĲmĘS
Ł Ĳ BĘ hŇd¡ĎŇmĘ‘Ď hŇrĎŔS
Ą ’ĞhĲĎ 7
yJ
ąĂ yl
ĳĂ gŇĘ rČ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
¿Ć ‘ĞwĲČ bŇkĆŇrĆŔ hŇrĎW
ăĎ ‘ĞwĲČ ÉMyS
Ă rĎjĲĎ Myè
ąĂ mĂxĞ=M’Ă
=lkĎŇwĘ zx
ËĎ ’ĎohĲyĘ yrÌĄbŇĘ DĂ rtŇĆ yÄĆwĘ : SdŇĲĚlĎ rp
¡ĎŇ ‘ĎJ
ĲĆ Mm
¿Ą W
Ă yĘwČ MrĎŔ’Ğ ëŇlĆămĆ ÉMdĎŇBĘ’Ă 8
Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =’olhĞ otŇĳ rĎCbŇĲ gŇĘ C hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ
NorĳmĘŁSĲBĘ Chr¡ĚBĘqĘIĂwĲČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉzxĎ’ĎohĲyĘ bŇąJČ S
Ę IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ 9
É‘bČŇS
ĆÄ wĎ MyS
ąĂ ŁlS
Ę tŇnÄČ S
Ę BĂ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ S’
¿Ď oy ëŇŁlËmĘIĂwČ 10
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č zx
ąĎ ’ĎohĲyĘ=NBĆ S’ÄĎ ohyĘ ëŇlČmĎţ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ S’
¡Ď oylĘ hŇnĎŔS
Ď
NwrmVb
,l"sb Nkw t"ldbw t"ybb dbĎzĎoywĘ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,w"d ,g"d ,d"dx ,y"k Myrpsb V"yrbw P"kb Nk v.22
’"s v.6 .g"dw b"d ,’"d Nkw rsx MS
Ł lĘS
Ă ’"s v.5 .gy .w"k d"k +b h"d Nyy‘ : T"dw z"d ,b"d ,’"d
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’yTĂx
ĹhĆ ’"sb ,yrq ’yTĂx
ĹhĆ v.6 .s"tw +rt Nkw =tyB
Ą tlm ’lb M‘ĎbĘrĎyĎ t’F
Ł xČmĄ
.r"tw ‘"t ,+rt Nkw CklĎhĎ l"Y v.6

13. 11–25
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âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ hŇ¿W
Ć ‘ĞIĲČwČ : hŇĲnĎ S
Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć SS
¿Ą NorŔmĘS
Ł ă BĘ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¿Ă xĹhĲĆ=rS
Ć ’Ğ Tb
ËĎŇ nĘ=NBĆ M‘ÌĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇw’ŇF
ŁÂ xČ=lJĎmĂ rsĎę
rS
ăĆ ’Ğ otŔrĎCbăŇgŇĘ C hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ ÉS’Ďoy yrąĄbŇĘ DĂ rtŇĆ yÄĆwĘ : ëŇĲlĎ hĎ HB
¿Ď
rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =’olĲhĞ hŇdĳŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ hŇăyĎYĘmČ’Ğ M‘¡Ă MxČŔlĘnĂ
M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎwĘ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉS’Ďoy bŇąJČ S
Ę IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČ M‘¡Ă NorŔmĘŁS
ă BĘ ÉS’Ďoy rb
ąŇĄ uĎIĂwČ o’ĳsĘJĂ=l‘Č bŇăS
Č yĎ
dŇrĆIÄĄwČ oBĳ tŇCm¡yĎ rS
¿Ć ’Ğ oyŔlĘxĎ=tŇ’Ć hŇăĎlxĎ É‘S
Ď ylĂ’ĹwĲĆ
ybĂŔ’Ď ű yb
ăŇĂ ’Ď rmČŔ’ŇIŁwČ ÉwynĎjĎ=l‘Č OĘbŇĘ ąĄwČ
I l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ S’
ăĎ oy wylĎÁ’Ą
My~ĳĂxĂwĘ tŇS
Ć qăĆ xq¡Č ‘S
ĎŔ ylĂ’Ĺ Éol rmĆ’ŇŁIąwČ : wyS
ĲĎ rĎpĲĎŇC l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ bŇkĆŇr¿Ć
ÉìdĘŇyĲĎ bŇąĄJrĘhČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ lĘ ű rmĆ’ŇIăŁwČ : My~ĲĂxĂwĘ tŇS
Ć q¿Ć wyl
¡Ď ’Ą xu¿ČIĂwČ
rmĆ’ŇŁIęwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yd¿ŇĄyĘ=l‘Č wyd¡ĎŇyĎ ‘S
ËĎ ylĂ’Ĺ MW
Ć ÌĎwČ
I odŇĳyĎ bŇ¡JĄ rĘIČwČ tŇS
Ć uĆŔhČ=l‘Č
rmĆ’ŇŁIęwČ roIŔwČ ÉhrĄyĘ ‘S
ąĎ ylĂ’Ĺ rmĆ’ŇŁIąwČ xê
ĳĎ pŇĘ IĂwČ hŇmĎdĘŇq¡Ą NoQËxČhĲČ xt
ÌŇČ jĘ
qp
¡ĄŇ ’ĞB
ĲČ MrËĎ’Ğ=tŇ’Ć t
ÌŇĎ yJĂhĂwĘ MrĎŔ’Ğb
ĲČŇ hŇ‘ăĎCSêĘ Zx
ăĄ wĘ ÉhoĎhyl
ĲČ hŇ‘ąĎCSêĘ=ZxĄ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆlĘ rmĆ’ŇŁIąwČ xuĳĎIĂwČ My~
¡Ă xĂhĲČ xq¿Č rmĆ’ŇŁIËwČ : hŇĲQĄ JČ=dŇ‘Č
MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ wylĎÁ‘Ď PŇŁYÄqĘIĂwČ : dŇm
Ł Ĳ ‘ĞIĲČwĲČ Mym
¡Ă ‘ĎjĘ=SŁlS
ĲĎ ëŇ¿IČwČ hŇYĎrĘ’ČŔ=ëŇhČ
Mr¡Ď’Ğ=tŇ’Ć tŇĎ yJ
¿Ă hĂ z’
ËĎ MymĂŔ‘ĎjĘ ÉSS
Ą =o’ Sm
ąĄ xĎ tŇoJÄhČlĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
: MrĲĎ’Ğ=tŇ’Ć hŇ¿JĆ êČ Mym
¡Ă ‘ĎjĘ SŁl¿S
Ď hŇêěĎ ‘ČwĘ hŇĳĄQJČ=dŇ‘Č
: hŇĲnĎ S
Ď ’B
¿Ď ZrĆ’¡ĎbĎŇ C’b
Ł ¿Ň yĎ bŇË’Ď om yd¿ŇĄCdŇgŇĘ C ChrĳĚBĘqĘIĂwĲČ ‘S
¡Ď ylĂ’Ĺ tŇmĎ¿IĎwČ
=tŇ’Ć CkŇyl
¿Ă S
Ę IČwČ dŇCdŔGĘhČ=tŇ’ĲĆ C’ărĎ ÉheĄhĂwĘ Sy’ęĂ MyrăĂbŇĘ ŁqĲ ű Mh
ăĄ yhÂĂ yĘwČ
yx
¡Ă yĘwČ ‘S
ĎŔ ylĂ’Ĺ tŇomăYĘ‘ČBĘ ÉSy’ĂhĎ ‘G
ąČIĂwČ ëŇlĆIÁĄwČ ‘S
ĳĎ ylĂ’Ĺ rbĆŇqăĆBĘ Sy’
¡Ă hĎ
=tŇ’Ć Zx
¡Č lĎ MrĎŔ’Ğ ëŇlĆămĆ É l’ĄzĎxĞwĲČ
: wyl
ĲĎ gŇĘ rČ=l‘Č MqĎ¿IĎwČ
MhĆŔylĄ’Ğ NpĆŇăIĂwČ ÉMmĄxĞrĲČyĘwČĲ Mt
ąŇĎ ’
Ł hoĎÄhyĘ žNxĎIĎwČ : zxĲĎ’ĎohĲyĘ ym
¿Ą yĘ lJ
Ł¡ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
MtŔĎ yxĂS
Ę hČ ÉhbĎŇ’Ď âląwĘ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČwĘ qx
ăĎ YĘyĂ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć otŔyrĂBĘ N‘Čm
ăČ lĘ
MrĳĎ’Ğ=ëŇlĆmĲĆ l’
ăĄ zĎxĞ tŇmĎ¡IĎwČ : hŇêĎ‘ĲĎ=dŇ‘Č wyn¡ĎjĎ=l‘ČmĲĄ Mk
¿ĎŇ ylĂS
Ę hĂ=âlĲwĘ
=tŇ’Ć xuąČIĂwČ zxĎę’ĎohĲyĘ=NBĆ S’
ăĎ ohyĘ bŇS
Ď IĎÁwČ : wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ dŇd¿ČŇhĞ=NBĆ ëŇŁlËmĘIĂwČ
wyb
¡ŇĂ ’Ď zx
¿Ď ’ĎohĲyĘ dŇËIČmĂ xqęČ lĎ rS
ăĆ ’Ğ l’ĄŔzĎxĞ=NBĆ dŇdăČŇhĞ=NBĆ ÉdIČmĂ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ
hmxlmb
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14. 1–14

: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yr¿Ą‘Ď=tŇ’Ć bŇS
Ć ¡IĎwČ S’ĎŔoy ChJ
ăĎ hĂ ÉMymĂ‘ĎjĘ SŁląS
Ď hŇĳmĎ xĎlĘUĂBČ
ëŇËČlmĎ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ zx
¡Ď ’ĎoyĲ=NBĆ S’
¿Ď oylĘ MyĂêŔČ S
Ę tŇăČS
n Ę BĂ
dy
hŇăyĎhĎ ÉhnĎS
Ď Sm
ąĄ xĎwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ S’
¡Ď oy=NbĆŇ Chy¿ĎYĘmČ’Ğ 2
Nyd¡ř‘why oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď É‘S
Č tÄĄ wĎ MyrąĂW
Ę ‘ĆwĘ okŔlĘmĎbŇĘ
wyb
ĳŇĂ ’Ď dŇăwĂdĎŇJĘ âl¡ qrČě hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ÉrS
Ď IĎhČ W‘ČIąČwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=NmĂ 3
dŇo‘¿ CrsĳĎ=âl tŇom¡BĎhČ qr¿Č : hŇW
ĲĎ ‘Ď wyb
¡ŇĂ ’Ď S’
¿Ď oy hŇËW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁÌŇ JĘ 4
hŇ¡kĎŇ lĎmĘUČhČ hŇq¿ĎzĘxĲĎ rS
ËĆ ’ĞJĲČ yhěĂ yĘwČ : tŇomĲBĎBČ Myr¡ĂFĘqČmĘCĲ Myx
¿Ă BĘzČmĘ M‘ËĎhĎ 5
MyJ
¡Ă UČhČ yn¿ĄBĘ=tŇ’ĆwĘ : wybĲŇĂ ’Ď ëŇlĆ¿UĆ hČ=tŇ’Ć MyJ
¡Ă UČhČ wydĎŔbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć ÉëIČwČ odŇĳyĎBĘ 6
rm
Ł ę ’ŇlĄ hoĎÁhyĘ hŇCĎÄYĂ=rS
Ć ’Ğ hŇS
Ćm
Ł ţ=tŇrČoêĲ rpĆŇăsĄ BĘ bŇCtŇă JĎJČ tŇym
ĳĂ hĄ âlă
=M’Ă yJ
ËĂ tŇobŔ’Ď=l‘Č CtŇă mĘCyĲ=âl ÉMynĂbĎŇC ÉMynĂBĎ=l‘Č tŇobąŇ’Ď CtÄmĘCyĲ=âl
tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ ÉxlmÄh=’ygĲĄŇBĘ ModŇą’Ĺ=tŇ’Ć hŇJÄĎ hĂ=’Ch : twmĲyř o’¡TĘxĆBĘ Sy’
¿Ă 7
l’ĄŔtŇĘ qĘyĎ ÉHmĎS
Ę =tŇ’Ć ’rąĎqĘIĂwČ hŇĳmĎ xĎlĘUĂBČ ‘lČ¡iĆ hČ=tŇ’Ć Wp
¿ČŇ tŇĎ wĘ MypĂŔlĎ’Ğ
=l’Ć MykĂŔ’ĎlĘmČ ÉhyĎYĘmČ’Ğ xl
ąČ S
Ď z’
ăĎ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č 8
hŇ¿’Ć rĎtŇĘ nĂ hŇ¡kĎŇ lĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ëŇlĆ¿mĆ ’ChËyĄ=NBĆ zx
ÌĎ ’ĎohĲyĘ=NBĆ S’ÄĎ ohyĘ
ÈhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChyăĎYĘmČ’Ğ=l’Ć l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ S’
ăĎ ohyĘ xlČÂS
Ę IĂwČ : MynĲĂpĎŇ 9
ÉNonbĎŇQĘBČ rS
ąĆ ’Ğ zrĆ’ĆÁhĎ=l’Ć xlČS
Ď ţ NonębĎŇQĘBČ rS
ăĆ ’Ğ xČoxÁhČ ůrm
Ł ’ŇlĄ
rS
ăĆ ’Ğ ÉhdŇĆv
Ď hČ tŇąČx
I Č rb
ŁÂ ‘ĞêĲČwĲČ hŇĳè
Ď ’ĂlĘ yn¡ĂbŇĘ lĂ ì¿ŇêĘBĂ=tŇ’Ć=hŇĲnĎ êĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
ì¡Ň’ĞW
ĲĎ nĘCĲ ModŔ’Ĺ=tŇ’Ć ÉtĎyJÄĂ hĂ hŇąĄJhČ : xČoxĲhČ=tŇ’Ć sm
Ł ¡ rĘêĂwČ NonŔbĎŇQĘBČ 10
hŇê
¡Ď ’Č hŇêŔĎ lĘpČŇăĎwĘ
n hŇ‘ĎŔrĎBĘ ÉhrĆGĎtŇĘ tŇĂ hŇUĎąĎlwĘ ìŇtŔĆ ybĄŇBĘ bŇăS
Ą wĘ ÉdbĄŇJĎhĂ ìŇĳĆBlĂ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ S’
ąĎ ohyĘ l‘ČIČÄwČ ChyĎŔYĘmČ’Ğ ‘m
ăČ S
Ď =âlĲwĘ : ëŇUĲĎ‘Ă hŇd¿ĎŇChywĲĂ 11
rS
¿Ć ’Ğ SmĆ¡S
Ć tŇyb
¿ŇĄ BĘ hŇdĳŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChyăĎYĘmČ’ĞwĲČ ’Ch¡ MynĂŔpĎŇ C’ărĎtŇĘ IĂwČ
žt’ĄwĘ : olhĽ’ĲĎlĘ Sy’
¿Ă Csn
¡ĚIĎwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄpŇĘ lĂ hŇd¡ĎŇChyĘ PŇgĆŇ¿eĎIĂwČ : hŇdŇĲĎChylĲĂ 12, 13
=ëŇlĆmĲĆ S’
¿Ď ohyĘ Wp
ËČŇ êĎ ChyĎęzĘxČ’Ğ=NBĆ S’
ăĎ ohyĘ=NBĆ hŇdĎÁChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChyĎÄYĘmČ’Ğ
MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ tŇmÄČ oxBĘ žZr
Ł pŇĘ IĂwČ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ C’b
Ł Ň IĎwČ SmĆĳS
Ď tŇyb
ăŇĄ BĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
xqăČlĎwĘ : hŇUĲĎ’Č tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’Č hŇeĎŔjĂhČ r‘ČS
ăČ =dŇ‘Č ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć r‘ČS
ąČ BĘ 14
hoĎęhyĘ=tŇyB
ĲĄ My’
ăĂ YĘmĘeĂhČ MylĂÁJĄhČ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ PŇsĆJĆhČwĘţ=bŇhĎEĎhČ=lJĎ=tŇ’Ć
: hŇnĎorĲmĘŁSĲ bŇS
Ď ¡IĎwČ tŇobĳŇrĚ‘ĞêĲČhČ ynăĄBĘ tŇ¡’Ą wĘ ëŇlĆUĆŔhČ tŇyB
ăĄ ÉtorYĘŁ’ĲbŇĘ C
rtyw

,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk tCmyĎ ’"sb ,yrq tmĎCy ,bytk tCmyĎ v.6 .yrq NDĎ‘ČohyĘ ,bytk NyDĂ‘ČohyĘ v.2 .dy
.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk tmĎCy ’"sbw ,r"tw s"t
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M‘¡Ă MxČŔlĘnĂ rS
ăĆ ’ĞwĲČ otŔrĎCbăŇgŇĘ C ÉhW
Ď ‘Ď rS
ąĆ ’Ğ S’ĎÁohyĘ yrĄÄbŇĘ DĂ žrtŇĆ yĆwĘ
Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlhĞ hŇdĳŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChyăĎYĘmČ’Ğ
16 M‘
¡Ă NorŔmĘŁS
ă BĘ ÉrbĄŇuĎIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉS’ĎohyĘ bŇąJČ S
Ę IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ
17 yx
ÄĂ yĘwČ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ M‘¿ĎbŇĘ rĎyĲĎ ëŇŁlËmĘIĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yk
ăŇĄ lĘmČ
zx
¡Ď ’ĎohĲyĘ=NBĆ S’
¿Ď ohyĘ tŇomŔ yrăĄxĞ’ĲČ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ ÉS’Ďoy=NbĆŇ ChyąĎYĘmČ’Ğ
18 Mh
ăĄ =âlhĞ ChyĳĎYĘmČ’Ğ yrăĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ¡yĆwĘ : hŇĲnĎ S
Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć Sm
¿Ą xĞ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ
19 wyl
¿Ď ‘Ď CrÄS
Ę qĘIĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ
Cht
¡ŇĚ mĂyĘwČ hŇS
Ď ykĂŔlĎ ÉwyrĎxĞ’ĲČ CxąlĘS
Ę IĂwČ hŇS
Ď ykĳŇĂ lĎ snĎăIĎwČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ rS
Ć qËĆ
20 wyt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă MĂl
ËČ S
Ď CrĲyBĂ rb
ÌŇĄ uĎIĂwČ Mys
ĳĂ CihČ=l‘Č otŇ¡ ’
Ł C’¿W
Ę IĂwČ : MS
ĲĎ
21 SS
¿Ą =NBĆ ’ChěwĘ hŇyĎŔrĘzČ‘Ğ=tŇ’Ć ÉhdĎŇChyĘ M‘ąČ=lJĎ CxÂqĘIĂwČ : dŇwĲĂDĎ ry‘¿ĂBĘ
22 h
ŇăĎB
n Ď ’Chť : ChyĲĎYĘmČ’Ğ wyb
¿ŇĂ ’Ď tŇxČê
¡Č otŔ’
Ł CkŇălĂ mĘIČwČ hŇĳĎS
n Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć
: wytĲŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ëŇlĆ¡UĆ hČ=bŇkĲČŇS
Ę yr¿ĄxĞ’ĲČ hŇdĳŇĎChylĲĂ hĎ¡bĆŇ S
Ă yĘwČ tŇlČŔy’Ą=tŇ’Ć
23 S’
¡Ď oy=NbĆŇ Chy¿ĎYĘmČ’ĞĲlČ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć=SmĲĄxĞ ÉtnČS
Ę BĂ
NorŔmĘŁS
ă BĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ S’
ąĎ oy=NBĆ M‘ÄĎ bŇĘ rĎyĲĎ ëŇlČmĎţ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ
24 =lJ
Ď mĂ rsĎę âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ : hŇĲnĎ S
Ď tŇ¡xČ ’ČwĘ My‘¿ĂBĎrĘ’Č
25 ÉbyS
Ă hĄ ’Chę : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¡Ă xĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ TbĎŔnĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ Étw’ŇF
Ł xČ
ÉhoĎhyĘ rb
ąČŇ dĘŇJĂ hŇĳbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ MyăĎ=dŇ‘Č tŇm
¡Ď xĞ ’ob¿ŇQĘmĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ lCbăŇGĘ=tŇ’Ć
’ybĂŔeĎhČ ÉyêČmĂ’Ğ=NbĆŇ hŇąĎoy
n oDÂbŇĘ ‘Č=dŇyČBĘ rBĆęDĂ rS
ăĆ ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ
26 d
Ň Ł’ĳmĘ hŇrăĆm
Ł l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿Ă‘Ľ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ hŇÌ’Ď rĎ=yJĲĂ : rpĆŇxĲĄhČ tŇ¿GČmĂ rS
¡Ć ’Ğ
27 hoĎŔhyĘ rB
ăĆ dĂŇ=âlĲwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂlĘ rz¡Ą‘Ł Ny’¿ĄwĘ bŇCzŔ‘Ď spĆŇă’Ć wĘ ÉrCY‘Ď spĆŇą’Ć wĘ
M‘¿ĎbŇĘ rĎyĲĎ dŇy¡ČBĘ M‘ĄŔyS
Ă oIăwČ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ tŇxČê
¡Č mĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ MS
ăĄ =tŇ’Ć ÉtoxmĘlĂ
28 =rS
Ć ’Ğ otŇă rĎCbŇĲ gŇĘ C ÉhW
Ď ‘Ď rS
ąĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ M‘ÁĎ bŇĘ rĎyĲĎ yrĄÄbŇĘ DĂ žrtŇĆ yĆwĘ : S’ĲĎoy=NBĆ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ hŇd¡ĎŇChylĲĂ tŇËmĎ xĞ=tŇ’ĆwĘ qW
Ć ÌUĆ DČ=tŇ’Ć bŇyS
ĂÁ hĄ rS
ĆÄ ’ĞwĲČ MxĎŔlĘnĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlhĞ
29 on
¡ bŇĘ hŇ¿yĎrĘkČŇzĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yk
ăŇĄ lĘmČ M‘¡Ă wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉM‘ĎbŇĘ rĎyĲĎ bŇąJČ S
Ę IĂwČ
wT M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎlĘ hŇnĎŔS
Ď É‘bČŇS
ĆÄ wĎ MyrąĂW
Ę ‘Ć tŇnÄČ S
Ę BĂ
: wyêĲĎxĘêČ
2 SS
ĄÄ =NBĆ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ hŇ¡yĎYĘmČ’Ğ=NbĆŇ hŇ¿yĎrĘzČ‘Ğ ëŇËČlmĎ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď ÉMyĂêÄČ S
Ę C Myè
ąĂ mĂxĞwĲČ okŔlĘmĎbŇĘ hŇăyĎhĎ ÉhnĎS
Ď hŇrąĄW
Ę ‘Ć
15
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15. 3–20

lk
ŁŇ¿ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS
¡Ď IĎhČ W‘ČI¿ČwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲymĂ Chy¡ĎlĘkĎŇyĘ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ
M‘ËĎhĎ dŇo‘¿ CrsĳĎ=âl tŇom¡BĎhČ qr¿Č : wybĲŇĂ ’Ď Chy¿ĎYĘmČ’Ğ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
yh
ąĂ yĘwČ ëŇlĆUĆęhČ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ ‘GÄČ nČyĘwČ : tŇomĲBĎBČ Myr¡ĂFĘqČmĘCĲ Myx
¿Ă BĘzČmĘ
ÉëlĆUĆÄhČ=NBĆ Mt
ąŇĎ oywĘ tŇyS
ĳĂ pŇĘ xĎhČ tŇyb
ăŇĄ BĘ bŇS
Ć ¡ĄwČ
I otŔm
Ł Moyă=dŇ‘Č É‘rĎY
Ł mĘ
rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ Chy¡ĎrĘzČ‘Ğ yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ M‘¿Č=tŇ’Ć Tp
¡ĄŇ S
Ł tŇyĂBČŔhČ=l‘Č
: hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď
dŇwĳDĂ Ď ry‘ăĂBĘ wyt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă otŇË ’
Ł Cr¿BĘqĘIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉhyĎrĘzČ‘Ğ bŇąJČ S
Ę IĂwČ
ÉhnĆm
Ł S
Ę C MyS
ąĂ ŁlS
Ę tŇnÄČ S
Ę BĂ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ Mt
¿ŇĎ oy ëŇŁlËmĘIĂwČ
l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č M‘ÌĎbŇĘ rĎyĲĎ=NbĆŇ ChyĎÄrĘkČŇzĘ ëŇlČmĎţ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ Chy¡ĎrĘzČ‘Ğl
ĲČ hŇnĎŔS
Ď
CW
¡ ‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ W‘ČIąČwČ : MyS
ĲĂ dĎŇxĽ hŇ¿è
ĎS
Ă Nor¡mĘS
Ł Ĳ BĘ
=tŇ’Ć ’yT
¡Ă xĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ TbĎŔnĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ Étw’ŇF
Ł xČmĲĄ rsĎę âlă wyt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ
Cht
ĳŇĄ ymĂyĘwČ M‘¡ĎlĘbĎŇqĲĎ ChJ
¿Ą IČwČ SbĄŔyĎ=NBĆ MQ
ăĚ S
Č ÉwylĎ‘Ď rS
Ł ą qĘIĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Me
ăĎhĂ hŇĳĎrĘk
y ČŇ zĘ yrăĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ¡yĆwĘ : wyêĲĎxĘêČ ëŇŁl¡mĘIĂwČ
É’ChyĄ=l’Ć rB
ąĆDĂ rS
ĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ=rbČŇdĘŇ ’Chă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ
: Nk
ĲĄŇ =yhĂyĘwĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ’i
ăĄ JĂ=l‘Č ì¡ŇlĘ Cb¿ŇS
Ę yĲĄ My‘ŔĂ ybŇĂ rĘ ynăĄBĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
hŇnĎŔS
Ď É‘S
Č tÄĄ wĎ MyS
ąĂ ŁlS
Ę tŇnČÄS
Ę BĂ ëŇlČŔmĎ ÉSybĄŇyĎ=NBĆ MCQąS
Č
MxĄÄnČmĘ ž l‘ČIČwČ : NorĲmĘŁSĲBĘ Mym
¡Ă yĎ=xrČyĲĆ ëŇŁl¿mĘIĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ hŇ¡IĎzĂ‘ĚlĘ
NorĳmĘŁSĲBĘ Syb
¡ŇĄ yĎ=NBĆ MCQ¿S
Č =tŇ’Ć ëŇËČwČ
I NorŔmĘŁSĲ É’ŁbŇIĎwČ hŇYĎęrĘêĂmĂ ydĂÁGĎ=NBĆ
rS
ĳĎ qĎ rS
ăĆ ’Ğ or¡S
Ę qĂwĘ MCQŔS
Č yrăĄbŇĘ DĂ ÉrtŇĆ yÄĆwĘ : wyêĲĎxĘêČ ëŇŁl¿mĘIĂwČ Cht
¡ŇĄ ymĂyĘwČ
=hŇJ
ĲĆ yČ z’
ăĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂętŇĚ JĘ Me
ăĎhĂ
yJ
ËĂ hŇYĎŔrĘêĂmĂ ÉhĎylĆÄCbŇGĘ=tŇ’ĆwĘ HB
ąĎ =rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ xsÄČ pŇĘ êĂ=tŇ’Ć MxĄnČmĘţ
tŇnÄČ S
Ę BĂ
: ‘ČuĲĄBĂ hĎyt
¡ŇĆ orh
¿Ď hĲĆ=lJĎ tŇË’Ą ëŇĳČwČ
I xt
¡ŇČ pĎŇ âl¿
ydÌĂŇGĎ=NBĆ MxĄÄnČmĘ ëŇlČmĎţ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ hŇ¡yĎrĘzČ‘Ğl
ĲČ hŇnĎŔS
Ď É‘S
Č tÄĄ wĎ MyS
ąĂ ŁlS
Ę
âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ : NorĲmĘŁSĲBĘ Myn¡ĂS
Ď rW
Ć ‘¿Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¿Ă xĹhĲĆ=rS
Ć ’Ğ Tb
ËĎŇ nĘ=NBĆ M‘ÌĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇw’ŇF
Ł Á xČ l‘ÄČ mĄ rsĎţ
lCpŔlĘ ÉMxĄnČmĘ Nê
ąĄIĂwČ ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č ÉrCè’Č=ëŇlĆmĲĆ lCpąŇ ’B
ăĎ : wymĲĎyĎ=lJĎ
ž’YĄIŁwČ : odĲŇ yĎBĘ hŇ¡kĎŇ lĎmĘUČhČ qyz¿ĂxĞhĲČlĘ oêŔ’Ă ÉwydĎŇyĎ tŇoyąhĘlĲĂ PŇsĆĳĎJ=rJČJĂ PŇlĆ¡’Ć
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ëŇlĆămĆ lĘ ÉttŇĄ lĎ lyĂxČŔhČ yrăĄoBGĂ=lJĎ l‘Čť l’ĄęrĎW
Ę yĂ=l‘Č PŇsĆJĆÁhČ=tŇ’Ć MxĄÄnČmĘ
=âlwĘ rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ ÉbS
Ď IĎÄwČ dŇĳxĎ ’Ć Sy’
ăĂ lĘ PŇsĆ¡JĆ Myl
ËĂ qĎS
Ę Myè
ÌĂ mĂxĞ rCèŔ’Č
Mh
ăĄ =’olhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ Mx
¡Ą nČmĘ yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : ZrĆ’ĲĎBĎ MS
¡Ď dŇmČ‘¿Ď
bŇ¿JČ S
Ę IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ hŇ¿yĎxĘqČjĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ wyt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă Mx
¡Ą nČmĘ
hŇyĎÄxĘqĲČjĘ ëŇlČmĎţ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ hŇ¡yĎrĘzČ‘Ğl
ĲČ hŇnĎŔS
Ď Myè
ăĂ mĂxĞ ÉtnČS
Ę BĂ
hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ : MyĂtĲŇĎ nĎS
Ę Nor¡mĘŁSĲBĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č Mx
ÌĄ nČmĘ=NbĆŇ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¡Ă xĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ TbĎŔnĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ Étw’ŇF
Ł xČmĲĄ rsĎę âlă
NomąrĘ’ČBĘ NorÁmĘŁSĲbŇĘ ChJĄÄIČwČ oSęylĂS
Ď ChyĎÁlĘmČrĘ=NBĆ xqČjĆÄ žwylĎ‘Ď rS
Ł ă qĘIĂwČ
ynăĄBĘmĂ Sy’
¡Ă Myè
¿Ă mĂxĞ oUË‘ĂwĘ hŇyŔĄrĘ’ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ bŇŁGărĘ’Č=tŇ’Ć ëŇlĆmĆ=tŇyB
ĲĄ
rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ hŇ¡yĎxĘqČpŇĘ yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : wyêĲĎxĘêČ ëŇŁl¿mĘIĂwČ Cht
¡ŇĄ ymĂyĘwČ MydĳĂŇ‘ĎlĘgŇĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Me
ăĎhĂ hŇĳW
Ď ‘Ď
hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ hŇ¡yĎrĘzČ‘Ğl
ĲČ hŇnĎŔS
Ď ÉMyĂêÄČ S
Ę C Myè
ąĂ mĂxĞ tŇnÄČ S
Ę BĂ
: hŇĲnĎ S
Ď Myr¿ĂW
Ę ‘Ć Nor¡mĘŁSĲBĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č ChyÌĎlĘmČrĘ=NBĆ xqČăjĆ ëŇlČmĎţ
TbĎŔnĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ Étw’ŇF
Ł xČ=NmĂ rsĎę âlă hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ
tŇăČlgŇĘ êĂ È’BĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ xqČăjĆ ymÂĄ yBĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
¡Ă xĹhĲĆ rS
¿Ć ’Ğ
hŇkĎÃ‘ĞmĲČ=tŇyB
ĲĄ lb
ăĄŇ ’Ď=tŇ’ĆwĘ NoIÃ‘Ă=tŇ’Ć xuăČIĂwČ ůrCè’Č ëŇlĆămĆ ÈrsĆ’ĆlĘjĂ
lJ
Ł¡ hŇlĎylĂŔGĎhČ=tŇ’ĆwĘ Éd‘ĎlĘGĂhČ=tŇ’ĆwĘ roYąxĎ=tŇ’ĆwĘ SdŇĆqÄĆ =tŇ’ĆwĘ xČonyĎţ=tŇ’ĆwĘ
hŇlĎę’Ą=NBĆ ‘ČS
ăĄ oh rS
Ć qÁĆ =rS
Ď qĘIĂwČ : hŇrĎCèĲ’Č Ml
¡Ą gŇĘ IČwČ yl
ĳĂ êĎpŇĘ nČ ZrĆ’ăĆ
tŇăČS
n Ę BĂ wyê
ĳĎ xĘêČ ëŇŁl¡mĘIĂwČ ChtŔĄ ymĂyĘwČ ÉChJĄÄIČwČ ChyĎŔlĘmČrĘ=NBĆ ÉxqČjĆÄ=l‘Č
Me
ăĎhĂ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ xqČ¡pĆŇ =yrĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ¿yĆwĘ : hŇIĲĎzĂ‘Ě=NBĆ Mt
¡ŇĎ oylĘ MyrĂŔW
Ę ‘Ć
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ
Mt
¿ŇĎ oy ëŇËČlmĎ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ Chy¡ĎlĘmČrĘ=NBĆ xqČ¿pĆŇ lĘ MyĂêŔČ S
Ę tŇăČS
n Ę BĂ
okŔlĘmĎbŇĘ hŇăyĎhĎ ÉhnĎS
Ď Sm
ąĄ xĎwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ ChI¡ĎzĂ‘Ě=NBĆ
: qodĲŇ YĎ=tŇBČ ’S
¡Ď CryĘ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć=SS
ĲĄ wĘ
: hŇW
ĲĎ ‘Ď wyb
¡ŇĂ ’Ď ChI¿ĎzĂ‘Ě hŇËW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁÌŇ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS
¡Ď IĎhČ W‘ČI¿ČwČ
’Chę tŇomĳBĎBČ Myr¡ĂFĘqČmĘCĲ Myx
¿Ă BĘzČmĘ M‘ËĎhĎ dŇo‘ę CrsĎŔ âlă ÉtomBĎhČ qrąČ
hnb
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rS
ăĆ ’Ğ Mt
¡ŇĎ oy yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : NoyĲlĘ‘ĆhĲĎ ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ r‘ČS
¿Č =tŇ’Ć hŇËĎB
n Ď 36
: hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď
NyY
¡Ă rĘ hŇdĎŔChyBĲĂ ÉxČylĂÄS
Ę hČlĘ hoĎęhyĘ lx
ăĄ hĄ MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ
37
wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉMtŇĎ oy bŇąJČ S
Ę IĂwČ : ChyĲĎlĘmČrĘ=NBĆ xqČ¿jĆ tŇ¡’Ą wĘ MrĳĎ’Ğ ëŇlĆămĆ 38
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ zx
¿Ď ’Ď ëŇŁlËmĘIĂwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď dŇăwĂDĎ ry‘¡ĂBĘ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉrbĄŇuĎIĂwČ
ChyĳĎlĘmČrĘ=NBĆ xqČ¡pĆŇ lĘ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć=‘b
ĲČŇ S
Ę ÉtnČS
Ę BĂ
zT
okŔlĘmĎBĘ zx
ăĎ ’Ď ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć=NBĆ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ Mt
¡ŇĎ oy=NBĆ zx
¿Ď ’Ď ëŇËČlmĎ 2
ynËĄy‘ĄBĘ rS
Ďę IĎhČ hŇăW
Ď ‘Ď=âlĲwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć=SS
ĲĄ wĘ
Mg
ąČŇ wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yk
ăŇĄ lĘmČ ëŇrĆd¡ŇĆBĘ ëŇlĆIěĄwČ : wybĲŇĂ ’Ď dŇ¿wĂdĎŇJĘ wyh
¡ĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 3
MtŔĎ ’
Ł ÉhoĎhyĘ SyrąĂoh rS
ĆÄ ’Ğ MyĂŔoGhČ ÉtobŇ‘Ğt
Ł ŇĲ JĘ S’ĄŔBĎ ryb
ăŇĂ ‘ĹhĲĆ ÉonBĘ=tŇ’Ć
tŇxČt
¡ŇČ wĘ tŇo‘ĳbĎŇGĘhČ=l‘ČwĘ tŇom¡BĎBČ rF
ËĄ qČyĘwČ xČÌĄBzČyĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ 4
ChyÌĎlĘmČrĘ=NBĆ xqČpĆÄC MrĎ’Ğţ=ëŇlĆmĲĆ NyY
ăĂ rĘ hŇăĆl‘ĞyĲČ z’
ăĎ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ 5
Cl¡kŇĘ yĲĎ âl¿wĘ zxĎŔ’Ď=l‘Č ÉCrYĚÄIĎwČ hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ
MrĎŔ’ĞĲlČ ÉtlČy’Ą=tŇ’Ć MrąĎ’Ğ=ëŇlĆmĲĆ NyYÄĂ rĘ bŇyS
Ă hĄţ ’yhęĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ : MxĲĄQĎhĂlĘ 6
MS
ĎŔ CbŇS
Ę ăĄwČ
I tŇlČŔy’Ą C’B
ăĎ ÉMyUĂorř’ĞwĲČ tŇolĳy’ĄřmĲĄ Myd¡ĂŇChyĘhČ=tŇ’Ć lè
¿Ą nČyĘwČ
=ëŇlĆmĲĆ rsĆąlĆ jĘ tŇlČgŇĘ êĂţ=l’Ć MykęĂ ’ĎlĘmČ zxÁĎ ’Ď xlČÄS
Ę IĂwČ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č 7
MrĎę’Ğ=ëŇlĆmĲĆ PŇăJČ mĂ ynĂ‘ÁĄ S
Ă ohĲwĘ hŇlĄÄ‘Ğ ynĂĳ’Ď ì¡ŇnĘbŇĂ C ì¿ŇDĘbŇĘ ‘Č rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉrCè’Č
PŇsĆăJĆ hČ=tŇ’Ć zxĎÁ’Ď xuÄČ IĂwČ : yl
ĲĎ ‘Ď Mym
¡Ă ouhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉPJČmĂC 8
xl
¿Č S
Ę IĂwČ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ tŇor¡YĘŁ’ĲbŇĘ C hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ É’YĎmĘeĂhČ bŇhĎęEĎhČ=tŇ’ĆwĘ
ëŇlĆmĆÄ ž l‘ČIČwČ rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ ÉwylĎ’Ą ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ : dŇxČS
Ł Ĳ rCè
¡ ’Č=ëŇlĆmĲĆlĘ 9
: tŇymĲĂhĄ NyY
¡Ă rĘ=tŇ’ĆwĘ hŇrĎyqĳĂ hĎ¡ĆlgŇĘ IČwČ hĎW
ĆŔ jĘtŇĘ IĂwĲČ ÉqW
Ć UĆÄDČ=l’Ć rCè
ą ’Č
qW
Ć UĆŔCD ÉrCè’Č=ëŇlĆmĲĆ rsĆą’Ć lĘjĂ tŇlČÄgŇĘ êĂ tŇ’ŇrČqĘlĂţ zxĎÃ’Ď ëŇlĆăUĆ hČ ëŇlĆăĄwČ
I 10
=l’Ć zxÁĎ ’Ď ëŇlĆUĆÄhČ žxlČS
Ę IĂwČ qW
Ć ĳUĎ dČŇBĘ rS
ăĆ ’Ğ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=tŇ’Ć ’rĘI¿ČwČ
: ChW
ĲĄ ‘ĞmĲČ=lkĲĎŇlĘ otŇ¡ ynĂbŇĘ êČ=tŇ’ĆwĘ xČËBĄ zĘUĂhČ tŇCmÌDĘ=tŇ’Ć NhĄęJ
Ł hČ hŇăIĎrĂC’Ĳ
zxÁĎ ’Ď ëŇlĆUĆÄhČ žxlČS
Ď =rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇă JĘ xČĳĄBzĘUĂhČ=tŇ’Ć Nh
¡Ą J
Ł hČ hŇ¿IĎrĂC’Ĳ NbĆŇËIĂwČ 11
: qW
Ć UĲĎDČmĂ zx
¡Ď ’Ď=ëŇlĆUĲĆhČ ’oB¿=dŇ‘Č NhĄŔJ
Ł hČ hŇăIĎrĂC’Ĳ ÉhW
Ď ‘Ď NJ
ąĄ qW
Ć UĆęDČmĂ
’byw
bwrb ,yrq MymĂod’
Ğ wČ v.6

.’"d Nkw rsx tŁly’ĄmĄ ’"sw ,r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d Nkw tlĎy’ĄmĄ ’"s v.6 .zT
.r"tw ‘"t ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rsx MymĂd
Ł’
Ğ wČ w’ MymĂod’
Ğ wČ y"k Myrps
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ëŇlĆËUĆ hČ bŇr¿ČqĘIĂwČ xČĳĄBzĘUĂhČ=tŇ’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ ’rĘI¿ČwČ qW
Ć UĆŔDČmĂ ÉëlĆUĆÄhČ ’b
Ł ąŇ IĎwČ
ëŇ¡iĄ IČwČ otŔxĎnĘmĂ=tŇ’ĆwĘ ÉotŇlĎŁ‘Ĳ=tŇ’Ć rT
ąĄ qĘIČwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď l‘ČI¿ČwČ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č
tŇ’ĄÄwĘ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ=l‘Č ol¡=rS
Ć ’Ğ Mym
¿Ă lĎè
Ę hČ=MDĲČ=tŇ’Ć qrË
Ł zĘIĂwČ oJĳsĘnĂ=tŇ’Ć
tŇyĂBČŔhČ ynăĄjĘ Ét’ĄmĄ bŇrĄęqĘIČwČ ůhoĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ rS
ăĆ ’Ğ ÈtS
Ćx
Ł eĘhČ xB
ăČ zĘUĂhČ
xČ¡BĄ zĘUĂhČ ëŇrĆy¿Ć=l‘Č otŇË ’
Ł Nê
¿ĄIĂwČ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ NyB
¡Ą mĂC xČBĄŔzĘUĂhČ ÉNyBĄmĂ
xČăBĄ zĘUĂhČ l‘ăČ rm
Ł ę ’ŇlĄ NhĄÁJ
Ł hČ hŇIĎÄrĂC’Ĳ=tŇ’Ć zxĎ’Ďţ=ëŇlĆUĲĆhČ whřwăYyw : hŇnĎopŇĲ YĎ
tŇÌČl‘Ł=tŇ’ĆwĲĘ bŇrĆ‘ÁĆ hĎ tŇxČÄnĘmĂ=tŇ’ĆwĘ žrqĆB
Ł hČ=tŇlČŁ‘Ĳ=tŇ’Ć rT
ăĄ qĘhČ lodÃGĎhČ
MhĆŔyJĄsĘnĂwĘ Mt
ăŇĎ xĎnĘmĂC ÉZrĆ’ĎÄhĎ M‘ąČ=lJĎ tŇlČÂ‘Ł tŇ’ĄwĘţ otęxĎnĘmĂ=tŇ’ĆwĘ ëŇlĆăUĆ hČ
yQ
¡Ă =hŇyĆhĘyĲĂ tŇS
Ć ŁxËeĘhČ xB
ÌČ zĘmĂC qrĳ
Ł zĘêĂ wyl
ăĎ ‘Ď xbČŇ¡Ć=MDČ=lk
z
ĎŇ wĘ hŇËĎl‘Ł MD¿Č=lkĎŇwĘ
žZ~ĄqČyĘwČ : zxĲĎ’Ď ëŇlĆ¿UĆ hČ hŇ¡CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ Nh
ĳĄ J
Ł hČ hŇăIĎrĂC’Ĳ W‘ČI¡ČwČ : ruĲĄbČŇlĘ
rŁIŔJĂhČ=t’řw ÉMhĆylĄ‘ĞmĲĄ rsČąĎwČ
I tŇonęk
ŁŇ UĘhČ tŇorăGĘsĘUĂhĲČ=tŇ’Ć zxÁĎ ’Ď ëŇlĆUĆÄhČ
otŔ’
Ł Nê
ăĄIĂwČ hĎyê
ĳĆxĘêČ rS
ăĆ ’Ğ tŇS
Ć Łx¡eĘhČ rq¿ĎBĎhČ l‘ËČmĄ dŇrĂŔoh MIăĎhČ=tŇ’ĆwĘ
tŇyĂBČębČŇ CnăBĎ=rS
Ć ’Ğ tŇBĎÁè
Č hČ ëŇsČymĂ=tŇ’ĆwĘ : MynĲĂbĎŇ’Ğ tŇpĆŇ¿YĆ rĘmČ l‘¡Č
: rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ yn¡ĄjĘmĂ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ bŇ¡sĄ hĄ hŇnĎoYŔyxĂhĲČ ÉëlĆUĆÄhČ ’obąŇmĘ=tŇ’ĆwĘ
yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ zx
¡Ď ’Ď yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ
=M‘Ă rb
¿ĄŇ uĎIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉzxĎ’Ď bŇąJČ S
Ę IĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ ChI¿ĎqĂzĘxĂ ëŇŁlËmĘIĂwČ dŇwĳDĂ Ď ry‘ăĂBĘ wyt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ

zy hŇÌĎl’Ą=NB
Ć ‘ČS
ĄÄ oh ëŇlČmĎţ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ zx
¡Ď ’ĎlĘ hŇrĄŔW
Ę ‘Ć Myê
ăĄS
Ę ÉtnČS
Ę BĂ
2
3
4

5
6

qrČę hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ : MynĲĂS
Ď ‘S
Čê
¿Ą l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č NorËmĘS
Ł Ĳ bŇĘ
rsĆ¡’Ć nĘmČlĘS
Č hŇlĎŔ‘Ď wyl
ăĎ ‘Ď : wynĲĎpĎŇlĘ Cy¡hĎ rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yk
ăŇĄ lĘmČJĘ âlť
=ëŇlĆmĲĆ ž’YĎmĘIĂwČ : hŇxĲĎnĘmĂ ol¡ bŇS
Ć ¿IĎwČ dŇbĆŇ‘ĆŔ É‘ČS
ĄÄ oh olą=yhĂyĘwĲČ rCè
ĳ ’Č ëŇlĆămĆ
MyĂrČŔYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ ’osă=l’Ć ÉMykŇĂ ’ĎlĘmČ xl
ąČ S
Ď rS
ĆÄ ’Ğ rS
Ć qĆę ‘ČS
ĄÁ ohBĘ rCèÄ’Č
ëŇlĆămĆ ÉChrĄÄYĘ‘ČIĲČwČĲ hŇĳĎS
n Ď bŇĘ hŇăĎS
n Ď JĘ rCè
¡ ’Č ëŇlĆ¿mĆ lĘ hŇËxĎ nĘmĂ hŇ¿Ďl‘ĹhĲĆ=âlwĘ
É l‘ČIČÄwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=lkĎŇBĘ rCè
¡ ’Č=ëŇlĆmĲĆ l‘ČI¿ČwČ : ’lĆJ
ĲĆ tŇyB
¿Ą Chr¡ĄsĘ’ČIĲČwČ rCèŔ’Č
‘ČS
Ąę ohlĘ tŇy‘ÁĂ yS
Ă êĘhČ tŇnÄČ S
Ę BĂ : MynĲĂS
Ď SŁl¿S
Ď hĎyl
¡Ć ‘Ď rYČ¿IĎwČ NorŔmĘS
ŁĲ
dkl
=t’Ć ’"sb ,yrq =t’Ć ,bytk =t’ĆwĘ v.17

.b"d Nkw yrqw bytk ChCĄYČyĘwČ ’"sb ,yrq hCĆYČIĘwČ ,bytk ChCĄYČyĘwČ v.15
.s"tw ‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk
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bŇS
Ć ŁIÄwČ hŇrĎCè
ĳ ’Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć lgĆŇ¿IĆwČ NorŔmĘŁS
ă =tŇ’Ć ÉrCè’Č=ëŇlĆmĲĆ dŇąkČŇ lĎ
: ydŇĲĎmĎ yr¿Ą‘ĎwĘ Nz¡ĎoG rh
¿Č nĘ robËŇxĎbŇĘ C xl
ÌČ xĘBČ MtÁĎ ’
Ł
ÉMtŇĎ Ł’ hŇąĆl‘ĞUĲČhČ MhĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’ąTĘxĲĎ=yJĂ yhęĂ yĘwČ
Myh
¿Ă Łl’Ĺ C’¡rĘyIĲĂwČ MyĂrĳĎYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇ‘Ł ă rĘjČ dŇy¡Č tŇxČêěČ mĂ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ
ynăĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrS
Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ tŇouăxĚBĘ ÉCkŇlĘIĲĄwČ : MyrĲĂxĄ’Ğ
ÉMyrĂbĎŇDĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’ăjĘxČyĘwČ : CWĲ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČC l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
MhĆŔyrĄ‘ăĎ=lkĎŇBĘ ÉtomBĎ Mh
ąĆ lĎ CnÄbŇĘ IĂwČ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l‘Č NkĄŔ=âl rS
ăĆ ’Ğ
MyrĳĂS
Ą ’ĞwĲČ tŇob¡Ň~ĄmČ Mh
ËĆ lĎ CbŇÌ~Ă IČwČ : rYĲĎbŇĘ mĂ ry‘¿Ă=dŇ‘Č Myr¡ĂYĘon lD¿ČgŇĘ UĂmĂ
ÉMS
Ď =CrFĘqČyĘwČ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ tŇxČt
¡ŇČ wĘ hŇhĎŔŁbŇgŇĘ hŇ‘ăĎbŇĘ GĂ=lJĎ l‘Čť
MyrăĂbĎŇDĘ ÉCW‘ĞIĲČwĲČ Mh
ĳĆ ynĄjĘmĂ ho¡ĎhyĘ hŇ¿ĎlgŇĘ hĆ=rS
Ć ’Ğ MyĂěoGJČ tŇomŔBĎ=lkĎŇBĘ
ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď rS
ĆÄ ’Ğ Myl
ĳĂ Q
Ě GĂhČ Cd¡ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć sy‘¡ĂkŇĘ hČlĘ My‘ŔĂ rĎ
hŇdĎÃChybĲŇĂ C l’
ăĄ rĎW
Ę yĂBĘ hoĎÃhyĘ dŇ‘ČIăĎwČ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć CW
¡ ‘ĞtĲŇČ âl¿ MhĆŔlĎ
ÉCrmĘS
Ă wĘ ÉMy‘ĂrĎhĲĎ Mk
ąĆŇ ykĄŇrĘDČmĂ CbŇžS
Ě Ç rm
Ł ę ’ŇlĄ hŇzĆÁx
Ł =lkĎŇ o’ybŇĂ nĘ=lJĎ ždyČBĘ
ÉrS
Ć ’ĞwĲČ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ=tŇ’Ć ytŇĂ yC¡ĂYĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇrĎŔoêhČ=lkĎÄJĘ ytŔČ ouxĚ yt
ăŇČ wŁYĘmĂ
CS
ą qĘIČwČ C‘m
ĳĄ S
Ď âl¡wĘ : My’ĲĂybŇĂ eĘhČ yd¿ČŇbĎŇ‘Ğ dŇy¡ČBĘ MkĆŔylĄ’Ğ yêĂxĘăČlS
Ď
: MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyB
ĲČ CnymĂŔ’ĹhĲĆ âlă ÉrS
Ć ’Ğ MtŔĎ obŇ’Ğ PŇrĆ‘Ł ă JĘ ÉMjĎrĘ‘Ď=tŇ’Ć
Ét’ĄwĘ MtŔĎ obŇ’Ğ=tŇ’Ć tŇrăČJĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉotŇyrĂBĘ=tŇ’ĆwĘ wyuęĎ xĚ=tŇ’Ć Csă’ĞmĘIĂwČ
yrąĄxĞ’ĲČwĘ ClBĎŔhĘIĆwČ É lbĆŇhĆÄhČ yrąĄxĞ’ĲČ CÁkŇlĘIÄĄwČ MB
ĳĎ dŇy‘¡ĂhĄ rS
¿Ć ’Ğ wytŔĎ wŁdĘŇ‘ĲĄ
tŇoW
¿ ‘Ğ yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ MtŔĎ ’
Ł ÉhoĎhyĘ hŇąĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ MtŔĎ ŁbŇybĲŇĂ sĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ
hŇ¡kĎŇ iĄmČ Mh
ËĆ lĎ CW
¿ ‘ĞIĲČwČ MhĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉtwŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć CbęzĘ‘ČIĲČwČ : MhĲĆJĎ
Cd¡ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ MyĂmČŔè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ=lkĎŇlĘ ÉCwxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ hŇrĎęyS
Ą ’Ğ CW
ă ‘ĞIĲČwČ Myl
ĳĂ gĎŇ‘Ğ MřynăV
Cm¿sĘqĘIĂwČ S’ĄŔBĎ ÉMhĆytŇĄ onĲBĘ=tŇ’ĆwĘ Mh
ąĆ ynĄBĘ=tŇ’Ć CrybŇĂ ‘ĞIĲČwĲČţ : l‘ČB
ĲĎ hČ=tŇ’Ć
: osĲy‘ĂkŇĘ hČlĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ CręJĘmČtŇĘ IĲĂwČ CSx
ĳĄ nČyĘwČ Mym
¡Ă sĎqĘ
r’ČŔS
Ę nĂ âlă wynĳĎjĎ l‘ăČmĄ Mr¡ĄsĂyĘwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ Éd’
Ł mĘ hoąĎhyĘ PŇeÄČ ’ČtŇĘ IĂwČ
tŇŁw¡YĘmĂ=tŇ’Ć rmČŔS
Ď âlă hŇdĎěChyĘ=MGČ : oDĲbČŇlĘ hŇd¡ĎŇChyĘ TbĆŇ¿S
Ą qrËČ
s’ÄČ mĘIĂwČ : CWĲ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇou¿xĚBĘ CkŔlĘăĄwČ
I Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ
hwhy

yrqw bytk ynĄS
Ę ’"sbw ,’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MyĂnČS
Ę ’"sb ,yrq ynĄS
Ę ,bytk MyĂnČS
Ę v.16 .zy
.d"ydw b"yd ,T"d ,z"d Nkw
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rS
¿Ć ’Ğ dŇ‘ËČ Mys
ĳĂ S
Ł =dŇyČBĘ Mn
¡ĄêĘIĂwĲČ MeĄŔ‘ČyĘwČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ‘rČząĆ=lkĎŇBĘ hoĎÁhyĘ
CkŇyl
¡Ă mĘIČwČ dŇwĂŔDĎ tŇyB
ăĄ É l‘ČmĄ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ‘răČqĎ=yJĲĂ : wynĲĎjĎmĂ Mk
¡ĎŇ ylĂS
Ę hĂ
hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČmĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć M‘ąĎbŇĘ rĎyĲĎ ’řDČÁIČwČ Tb
ĳĎŇ nĘ=NBĆ M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ=tŇ’Ć
tŇw’ŇŁF¿xČ=lkĎŇBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCkŇlĘIĲĄwČ : hŇĲlĎ odŇgŇĘ hŇ¿’Ď TĎxĞ M’
¡Ď yTĄxĹhĲĆwĘ
hoąĎhyĘ rysÄĂ hĄ=rS
Ć ’Ğ dŇ‘Čţ : hŇeĎUĲĆmĂ Crs
¡Ď =âl hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ
My’
ĳĂ ybŇĂ eĘhČ wydăĎŇbĎŇ‘Ğ=lJĎ dŇy¡ČBĘ rBĆŔDĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ wynĎŔjĎ l‘ăČmĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č hŇrĎCèŔ’Č ÉotŇmĎdĘŇ’Č l‘ąČmĄ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ lgĆŇIĂÄwČ
MyĂwČŔrĘpČŇsĘC ÉtmĎxĞmĲĄC hŇąĎCř ‘ČmĲĄC hŇtŇĎ CJmĂCţ lbĆÃBĎmĂ rCèÃ’Č=ëŇlĆmĲĆ ’b
ăĄŇ IĎwČ
NorŔmĘŁS
ă =tŇ’Ć ÉCSrĘIĲĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ tŇxČê
¡Č NorŔmĘS
Ł Ĳ yrăĄ‘ĎBĘ ÉbS
Ć ŁIÄwČ
hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć C’¡rĘyĲĎ âl¿ MS
ĎŔ Mê
ăĎ bŇĘ S
Ă ÉtQČxĂtŇĘ BĂ yhęĂ yĘwČ : hĎyrĲĆ‘ĎBĘ Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ
CręmĘ’ŇIĲŁwČ : MhĲĆBĎ Myg¡ŇrĘh
Ă Ł Ĳ Cy¿hĘIĲĂwČ tŇoyŔrĎ’ĞăhĎ =tŇ’Ć ÉMhĆBĎ hoąĎhyĘ xQČÄS
Č yĘwČ
NorŔmĘŁSĲ yrăĄ‘ĎBĘ ÉbS
Ć oêÄwČ ÉtĎylĂÄgŇĘ hĂ rS
ąĆ ’Ğ MyĂęoGhČ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈrCè’Č ëŇlĆămĆ lĘ
tŇoyęrĎ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć MB
ăĎ =xQČS
Č yĘwČ ZrĆ’ĳĎhĎ yh
ăĄŁl’Ĺ Tj
¡Č S
Ę mĂ=tŇ’Ć C‘ŔdĘŇyĲĎ âlă
yh
¿ĄŁl’Ĺ Tj
¡Č S
Ę mĂ=tŇ’Ć My‘ŔĂ dĘŇyĲŁ Mn
ăĎy’Ą ÉrS
Ć ’ĞJĲČ MtŔĎ o’ MytăĂŇymĂmĘ ÉMeĎhĂwĘ
ÉMynĂhĞŁJĲhČmĲĄ dŇąxĎ ’Ć ÉhUĎS
ĎÄ CkŇyl
ąĂ h
Ł rm
Ł ę ’ŇlĄ rCèÁ’Č=ëŇlĆmĲĆ wYÄČ yĘwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ
yh
¿ĄŁl’Ĺ Tj
¡Č S
Ę mĂ=tŇ’Ć MrĄěŁywĘ MS
ĳĎ CbŇS
Ę ăĄwĘ
y CkŇ¡ lĘyĲĄwĘ Mè
ĎŔ mĂ Mt
ăŇĆ ylĂgŇĘ hĂ rS
ăĆ ’Ğ
bŇS
Ć ¡ĄwČ
I NorŔmĘŁè
ă mĂ ÉClgŇĘ hĂ rS
ąĆ ’Ğ MynęĂ hĞŁJĲhČmĲĄ dŇăxĎ ’Ć ’b
ŁÂ IĎwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ
MyW
ĂŔ ‘Ł CyăhĘIĲĂwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć C’¿rĘyyĲĂ ëŇy’¡Ą MtŔĎ ’
Ł hŇrăĆom ÉyhĂyĘwĲČ l’
ĳĄ =tŇyb
ĲĄŇ BĘ
MynĂŔr
Ł mĘŁè
ă hČ ÉCW‘Ď rS
ąĆ ’Ğ tŇomęBĎhČ tŇyb
ăŇĄ BĘ ű CxyeăĂIČwČ wyh
ĳĎŁl’Ĺ yoG¡ yoG¿
ÉCW‘Ď lbĆębĎŇ yS
ăĄ nĘ’ČwĘ : MS
ĲĎ Myb
¡ŇĂ S
Ę yĲŁ Mh
¿Ą rS
ËĆ ’Ğ MhĆŔyrĄ‘ăĎBĘ ÉyoG yoG¿
CW
¿ ‘Ď tŇm
¡Ď xĞ yS
¿Ą nĘ’ČwĘ lg
ĳČŇ rĘnĲĄ=tŇ’Ć CW
¡ ‘Ď tŇCkŔ=yS
Ą nĘ’ČwĘ tŇonŔBĘ tŇoJăsĚ=tŇ’Ć
Myp
ąŇĂ rĘŁWĲ MywĂęrĘpČŇsĘhČwĘ qê
ĳĎ rĘêČ=tŇ’ĆwĘ zř ¡xČ bŇĘ nĂ CW
¿ ‘Ď MyCËĂ‘ČhĲĎwĘ : ’mĲĎyS
Ă ’Ğ=tŇ’Ć
Cy¿hĘIĲĂwČ : MyĲrps śh¿l’ ëŇlĆ¡UĆ nČ‘ĞwĲČ ëŇlĆ¿UĆ rČdĘŇ’ČlĘ S’ĄŔBĎ ÉMhĆynĄBĘ=tŇ’Ć
MyW
¿Ă ‘Ł CyËhĘIĲĂwČ tŇomŔbĎŇ ynăĄhĞŁJĲ ÉMtŇĎ oYqĘmĂ Mh
ąĆ lĎ CWÄ‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć My’
¡Ă rĄyĘ
CyăhĎ ÉMhĆyhĄŁlĲ’Ĺ=tŇ’ĆwĘ My’
ĳĂ rĄyĘ CyăhĎ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć : tŇomĲBĎhČ tŇyb
¿ŇĄ BĘ Mh
¡Ć lĎ
ÉhEĆhČ MoIąhČ dŇ‘ăČ : Mè
ĲĎ mĂ Mt
¡ŇĎ ’
Ł Cl¿gŇĘ hĂ=rS
Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ ÉTjČS
Ę mĂJĘ MydĂŔbŇĘ Ł‘Ĳ
Mh
,yrqw bytk y’br‘ml Nk v.24 .’"ydw w"d ,b"d Nkw ,yrqw bytk xDČIČwČ ’"sb ,yrq xDČIČwČ ,bytk ’DĄIČwČ v.21
.yrq MyĂwĎrĘpČsĘ yhĄŁl’
Ĺ ,bytk MyrĂpĎiĘhČ l’Ą v.31 .’tbr +z v.31 .+’ bytk ’CĎ‘ČmĄC y’xndml
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Mn
ăĎy’ĄwĘ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉMy’ĂrĄyĘ Mn
ąĎy’Ą MynĳĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ MyT
¡Ă jĎS
Ę UĂJČ MyW
ĂŔ ‘Ł Mh
ăĄ
ÉhoĎhyĘ hŇąĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ hŇwĎęYĘUĂkČŇwĘ hŇrăĎoêkČŇwĘ MTĎŔjĎS
Ę mĂkŇĘ C ÉMtŇĎ u
Ł xĚJĘ MyW
Ăę ‘Ł
ÉMêĎ’Ă hoąĎhyĘ tŇr
Ł Ä kŇĘ IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ om¡S
Ę MW
¿Ď =rS
Ć ’Ğ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ynăĄBĘ=tŇ’Ć
CwăxĞêĲČS
Ę tŇĂ =âlwĘ MyrĳĂxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ C’¡rĘytŇĲĂ âl¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ MCăĄYČyĘwČ tŇyrĂŔBĘ
žrS
Ć ’Ğ hoĎęhyĘ=tŇ’Ć=M’ĲĂ yJ
ăĂ : MhĲĆlĎ Cx¡BĘzĘtŇĂ âl¿wĘ MCdŔbŇĘ ‘ČtĲŇČ âlăwĘ MhĆŔlĎ
otŇă ’
Ł hŇ¡yĎCTnĘ ‘Čor¿zĘbŇĂ C lodŇËGĎ xČk
ŁÌŇ BĘ MyĂrËČYĘmĂ ZrĆ’
ÌĆmĄ MkĆÁtŇĘ ’Ć hŇlĎÄ‘ĹhĲĆ
MyTÁĂ jĎS
Ę UĂhČ=tŇ’ĆwĘ MyuÄĂ xĚhĲČ=tŇ’ĆwĘ : CxB
ĲĎ zĘtŇĂ ol¿wĘ Cw¡xĞêĲČS
Ę tŇĲĂ ol¿wĘ C’rĳĎytŇĂ
Mym
ĳĂ IĎhČ=lJĎ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ NCr¿mĘS
Ę êĂ MkĆŔlĎ bŇt
ăŇČ JĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉhwĎYĘUĂhČwĘ hŇrąĎoêhČwĘ
âlă Mk
¡ĆŇ êĘ’Ă yêĂr¿ČJĎ=rS
Ć ’Ğ tŇyrËĂBĘhČwĘ : MyrĲĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’Ĺ C’¡rĘytŇĲĂ âl¿wĘ
Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć=M’ĲĂ yJ
ËĂ : MyrĲĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’Ĺ C’¡rĘytŇĲĂ âl¿wĘ CxJ
ĳĎ S
Ę tŇĂ
yJ
ËĂ C‘m
ĳĄ S
Ď âl¡wĘ : Mk
ĲĆŇ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ =lJĎ dŇI¡ČmĂ MkĆŔtŇĘ ’Ć ly~
ăĂ yČ É’ChwĘ C’rĳĎyêĂ
ÉMy’ĂrĄyĘ hŇQĆ’ĄęhĎ MyăĂoGhČ ű CyăhĘIĲĂwČ : MyW
ĲĂ ‘Ł Mh
¿Ą NoS
¡ ’ŇrĂhĲĎ MT
¿Ď jĎS
Ę mĂJĘ=M’ĲĂ
MhĆęynĄbŇĘ ynăĄbŇĘ C ű Mh
ăĆ ynĄBĘ=MGČ MydĳĂŇbŇĘ Ł‘Ĳ CyăhĎ Mh
¡Ć ylĄysĲĂjĘ=tŇ’ĆwĘ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č MyW
ĂŔ ‘Ł Mh
ăĄ ÉMtŇĎ ŁbŇ’Ğ CW
ą ‘Ď rS
ĆÄ ’ĞJĲČ
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hŇ¿IĎqĂzĘxĂ ëŇËČlmĎ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ hŇ¡Ďl’Ą=NBĆ ‘ČS
¿Ą ohlĘ SŁlŔS
Ď tŇăČS
n Ę BĂ ÉyhĂyĘwĲČ xy
okŔlĘmĎbŇĘ hŇăyĎhĎ ÉhnĎS
Ď Sm
ąĄ xĎwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ zx
¡Ď ’Ď=NbĆŇ 2
=tŇBČ yb
¡ŇĂ ’Ğ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď É‘S
Č tÄĄ wĎ MyrąĂW
Ę ‘ĆwĘ
dŇ¿wĂDĎ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS
¡Ď IĎhČ W‘ČI¿ČwČ : hŇyĲĎrĘkČŇzĘ 3
=tŇ’Ć tŇr¡ČkĎŇwĘ tŇb
Ł Ŕ ~ĄUČhČ=tŇ’Ć ÉrBČS
Ă wĘ tŇomęBĎhČ=tŇ’Ć rys
ăĂ hĄ ű ’Chă : wybĲŇĂ ’Ď 4
Mym
ąĂ IĎhČ=dŇ‘Č yJ
ăĂ hŇS
Ćę m
Ł hŇăW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇS
Ć ŁxÁeĘhČ SxČÄnĘ žtêČkŇĂ wĘ hŇrĳĎS
Ą ’ĞhĲĎ
ho¿ĎhyB
ĲČ : NêĲĎS
Ę xĚnĘ ol¡=’rĎqĘIĂwČ olŔ MyrăĂFĘqČmĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CyąhĎ ÉhUĎhĄÄhĎ 5
hŇdĎŔChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČ É lk
ŁŇ BĘ Chm
Ł ę kĎŇ hŇăyĎhĎ=âlĲ wyrĎÂxĞ’ĲČwĘ xT
ĳĎ BĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ
Érm
Ł S
Ę IĂwČ wyrĳĎxĞ’ĲČmĄ rs
¡Ď =âl hoĎŔhyB
ĲČ ÉqBČdĘŇIĂwČ : wynĲĎpĎŇlĘ Cy¡hĎ rS
¿Ć ’ĞwĲČ 6
lk
ŁŇ¿ BĘ oUŔ‘Ă ÉhoĎhyĘ hŇąĎh
y Ď wĘ : hŇS
ĲĆ m
Ł =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ wytŔĎ wŁYĘmĂ 7
hŇÌĎJhĂ=’ChĲ : odĲŇ bĎŇ‘Ğ âl¿wĘ rCè
¡ ’Č=ëŇlĆmĲĆBĘ dŇr¿
Ł mĘIĂwČ lyJĳĂW
Ę yČ ’Y
¡Ą yĄ=rS
Ć ’Ğ 8
ry‘¿Ă=dŇ‘Č Myr¡ĂYĘon lD¿ČgŇĘ UĂmĂ hĎyl
ĳĆ CbŇGĘ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡Ď‘
E Č=dŇ‘Č Myê
ËĂ S
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć
ChIĎŔqĂzĘxĂ ëŇlĆăUĆ lČ Éty‘ĂybŇĂ rĘhĲĎ hŇąĎè
n Ď BČ yhÂĂ yĘwĲČ
: rYĲĎbŇĘ mĂ 9
’yh
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hŇlĎÂ‘Ď l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ hŇ¡Ďl’Ą=NBĆ ‘ČS
¿Ą ohlĘ tŇy‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ hŇăĎè
n Ď hČ ’yhĂť
ÉhYĄqĘmĂ hĎdęĚJĘlĘIĂwĲČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď rYČ¿IĎwČ Nor¡mĘŁSĲ=l‘Č rCè
Ë ’Č=ëŇlĆmĲĆ rsĆÌ’Ć nĘmČlĘS
Č
ëŇlĆămĆ É‘ČS
ĄÄ ohlĘ ‘S
Č êęĄ =tŇnČS
Ę ’yh
ăĂ hŇĳĎq
I Ă zĘxĂlĘ SS
¡Ą =tŇnČS
Ę BĂ MynĂŔS
Ď SŁlăS
Ď
hŇrĎCè
ĳ ’Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć rCè
Ë ’Č=ëŇlĆmĲĆ lgĆŇÌIĆwČ : NorĲmĘS
Ł Ĳ hŇd¡ĎŇJĘlĘnĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
C‘ęmĘS
ĲĎ =âl rS
ăĆ ’Ğ ű l‘ăČ : ydŇĲĎmĎ yr¿Ą‘ĎwĘ Nz¡ĎoG rh
¿Č nĘ robËŇxĎbŇĘ C xl
ÌČ xĘBČ MxÂĄ nĘIČwČ
hŇCĎŔYĂ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ’Ąť otŔyrĂBĘ=tŇ’Ć ÉCrbŇĘ ‘ČIĲČwČ MhĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ
ž‘BČrĘ’ČbŇĘ C
: CWĲ‘Ď âl¿wĘ C‘¡mĘS
ĲĎ âl¿wĘ hoĳĎhyĘ dŇbĆŇ‘ăĆ hŇ¡S
Ćm
Ł
l‘ăČ ÉrCè’Č=ëŇlĆmĲĆ bŇyrąĂxĄnĘsČ hŇlĎÂ‘Ď hŇIĎęqĂzĘxĂ ëŇlĆăUĆ lČ hŇnÁĎ S
Ď hŇrĄÄW
Ę ‘Ć
hŇdăĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ hŇăIĎqĂzĘxĂ xl
ăČ S
Ę IĂwČ : MW
ĲĄ jĘtŇĘ IĂwĲČ tŇor¡YĚBĘhČ hŇdËŇĎChyĘ yrÌĄ‘Ď=lJĎ
tŇË’Ą ylČŔ‘ĎmĲĄ bŇCS
ă ÉytŇĂ ’ŇTÄĎ xĎ ű rm
Ł ą ’ŇlĄ ű hŇS
Ď ykÄĂ lĎ ű žrCè’Č=ëŇlĆmĲĆ=l’Ć
hŇdĎęChyĘ=ëŇlĆmĲĆ hŇăIĎqĂzĘxĂ=l‘Č rCèÁ’Č=ëŇlĆmĲĆ MW
Ć IĎÄwČ ’v
ĳĎ ’Ć yl
¡Č ‘Ď Nê
¿ĄêĂ=rS
Ć ’Ğ
hŇIĎŔqĂzĘxĂ ÉNêĄIĂwČ : bŇhĲĎzĎ rJ
¿Č JĂ MyS
¡Ă ŁlS
Ę C PŇsĆJĆŔ=rJČJĂ Éto’mĄ SŁląS
Ę
tŇ‘ăĄBĎ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇyB
¿Ą tŇor¡YĘ’
Ł bŇĘ C hoĳĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ ’Y
ăĎ mĘeĂhČ PŇsĆ¡JĆ hČ=lJĎ=tŇ’Ć
rS
ăĆ ’Ğ tŇonŔmĘŁ’ăhĎ=tŇ’ĆwĘ ÉhoĎhyĘ lk
ąČŇ yhĄ tŇotÄlĘDČ=tŇ’Ć hŇIĎÁqĂzĘxĂ Z~ÄČ qĂ ’yhęĂ hČ
: rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ lĘ Mn
¡ĄêĘIĂwĲČ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ hŇ¡IĎqĂzĘxĂ hŇjĎŔYĂ
=bŇrČ=tŇ’ĆwĘ ű syrăĂsĎ=bŇrČ=tŇ’ĆwĘ Nê
¿Ď rĘêČ=tŇ’Ć rCèÃ’Č=ëŇlĆmĲĆ xl
ăČ S
Ę IĂwČ
ÉCl‘ĞIĲČwĲČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ dŇ¡bĄŇ JĎ lyx
¿Ą BĘ ChIËĎqĂzĘxĂ ëŇlĆÌUĆ hČ=l’Ć SykÁĂ lĎ=NmĂ hŇqÄĄ S
Ď
hŇnĎŔoylĘ‘ĆhĲĎ hŇăkĎŇ rĄBĘhČ ÉtlČ‘ĎtŇĘ BĂ ÉCdŇmĘ‘ČIĲČwČ C’b
Ł ę IĎwČ Clă‘ĞIĲČwČ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ C’b
Ł ăŇ IĎwČ
Mh
ËĆ lĄ’Ğ ’Y
ÌĄ IĄwČ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉC’rĘqĘIĂwĲČ : sb
ĲĄŇ okŇ hŇd¿ŇĄW
Ę tŇ¡ČQsĂmĘBĂ rS
Ćě ’Ğ
x’
¿Ď oywĘ rpĄŔi
Ł hČ ÉhnĎbŇĘ S
Ć wĘ tŇyĂB
ĳĎ hČ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ChI¡ĎqĂlĘxĂ=NBĆ Myq¿ĂyĎlĘ’Ć
=l’Ć ’n
¡Ď=CrmĘ’Ă hŇqĄŔS
Ď =bŇrČ ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ : ryJĲĂzĘUČhČ PŇs’
¡Ď Ď =NBĆ
hŇ¡Ćh
E Č NoxËFĎBĂhČ hŇÌmĎ rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ É lodŇGĎhČ ëŇlĆąUĆ hČ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ ChIĳĎqĂzĘxĂ
hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ hŇr¡ĎCbŇgŇĘ C hŇ¿YĎ ‘Ą MyĂtŔČ pĎŇW
Ę =rbČŇDĘ=ëŇ’Č ÉêĎrĘmÄČ ’Ď : êĎxĘTĲĎBĎ rS
¿Ć ’Ğ
ìÃQĘ êĎxĘăTČ bĎŇ hŇăĄh
e Ă hŇêÃĎ ‘Č : yBĲĂ êĎdĘŇr¡ČmĎ yJ
¿Ă êĎxĘTČŔbĎŇ ym
ăĂ =l‘Č ÉhêĎ‘Č
ÉSy’Ă ëŇ¿mĄ iĎyĂ rS
ĆÄ ’Ğ MyĂrČŔYĘmĂ=l‘Č ÉhEĆhČ ZCYąrĎhĲĎ hŇnĆÄuĎhČ žtnĆ‘ĆS
Ę mĂ=l‘Č
Myx
¡Ă TĘŁBĲhČ=lkĲĎŇlĘ MyĂrČŔYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇŁ‘ărĘjČ NJĄť Hb
ĳĎŇ qĎnĘC oj¡kČŇbŇĘ ’b
¿ĎŇ C wylĎŔ‘Ď
’Chę=’olhĞ CnxĘĳTĎ BĎ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ylČŔ’Ą NCrămĘ’Ňt
Ł ŇĲ =ykŇĂ wĘ : wyl
ĲĎ ‘Ď
ÉhdĎŇChylĲĂ rmĆ’ŇIŁąwČ wytŔĎ x
Ł BĘzĘmĂ=tŇ’ĆwĘ wyt
ăŇĎ m
Ł B
ĲĎ =tŇ’Ć ÉChIĎÄqĂzĘxĂ rys
ąĂ hĄ rS
ĆÄ ’Ğ
MlVwrylw
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ÉhêĎ‘ČwĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ Cw¡xĞêĲČS
Ę êĲĂ hŇEĆŔhČ xČăBĄ zĘUĂhČ ÉynĄpŇĘ lĂ MĂlČŔS
Ď CrăylĂwĘ
MyĂj
ăČlĘ’Č ÉìlĘ hŇąĎê
n Ę ’ĆwĘ rCè
ĳ ’Č ëŇlĆămĆ =tŇ’Ć yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ=tŇ’Ć ’nĎŔ bŇrĆ‘ăĎtŇĘ hĂ
tŇ’Ąţ bŇyS
Ăę êĎ ëŇy’ăĄwĘ : MhĲĆylĄ‘Ğ Myb
¿ŇĂ kŇĘ rĲ
Ł ì¡ŇlĘ tŇtŇĆ ¿lĎ lkČěCê=M’Ă MysĂŔCs
MyĂrČŔYĘmĂ=l‘Č ÉìlĘ xT
ąČ bŇĘ êĂwČ MyeĳĂTČuĘhČ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č dŇËxČ ’Č tŇ¿xČ pČŇ ynĄÄjĘ
hŇ¡Ćh
E Č Moq¿UĎhČ=l‘Č ytŇĂ yl
ËĂ ‘Ď hoĎŔhyĘ ydăŇĄ‘ĞlĘBČmĂhĞ ÉhêĎ‘Č : MyS
ĲĂ rĎpĲĎŇlĘC bŇkĆŇr¡ĆlĘ
: HtĲŇĎ yxĂS
Ę hČwĘ tŇ’ŇŁE¡hČ ZrĆ’¿ĎhĎ=l‘Č hŇËĄl‘Ğ ylČŔ’Ą rm
ăČ ’Ď ÉhoĎhyĘ otŇĳ xĂS
Ę hČlĘ
=rBĆDČ hŇqĄęS
Ď =bŇrČ=l’Ć x’ÁĎ oywĘ hŇnĎÄbŇĘ S
Ć wĘ ChIĎqĂlĘxĂţ=NBĆ MyqăĂyĎlĘ’Ć rmĆ’ŇIăŁwČ
ÉCnUÄĎ ‘Ă rB
ąĄ dČŇêĘ=l’ČwĘ CnxĘĳĎ’
n Ğ My‘¡ĂmĘŁSĲ yJ
¿Ă tŇymĂŔrĎ’Ğ ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğ=l’Ć ’n
ąĎ
=bŇrČ MhĆÁylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇmĲĎx
Ł hĲČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ M‘ĎŔhĎ ynăĄzĘ’ĎBĘ tŇydĂŔChyĘ
MyrăĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć rB
¡Ą dČŇlĘ ynĂŔŁdŇ’Ğ ynĂăxČ lĎS
Ę ÉìylĆÄ’ĄwĘ ìŇynąĆd
ŁŇ ’Ğ l‘ÄČ hČ hŇqĄęS
Ď
=tŇ’Ć lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ hŇmĎŔx
Ł ăhČ =l‘Č ÉMybŇĂ S
Ę ŁIĲhČ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ=l‘Č âlăhĞ hŇQĆĳ’Ą hĎ
’r¿ĎqĘIĂwČ hŇqĄŔS
Ď =bŇrČ Édm
Ł ‘ĞIĲČwĲČ : Mk
ĲĆŇ UĎ‘Ă MhĆynĄyS
Ą =tŇ’Ć tŇoêËS
Ę lĂwĘ MhĆyrĄxĞ
lod¡ŇGĎhČ ëŇlĆ¿UĆ hČ=rbČŇDĘ C‘ËmĘS
Ă rmĆ’ŇŁIŔwČ rB
ăĄ dČŇyĘwČ tŇydĳĂŇChyĘ lod¡ŇGĎ=loqĲbŇĘ
âlă=yJĂ ChIĳĎqĂzĘxĂ Mk
¡ĆŇ lĎ ’yè
¿Ă yČ=l’Č ëŇlĆUĆŔhČ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť : rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ
hoăĎhyĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂzĘxĂ Mk
ąĆŇ tŇĘ ’Ć xTÄČ bŇĘ yČ=l’ČwĘ : odĲŇ IĎmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ly~
¿Ă hČlĘ lkČŔCy
dŇy¡ČBĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ=tŇ’Ć ÉNtŇĄ eĎtŇĂ âląwĘ hoĳĎhyĘ Cnl
¡Ą y~ĂyČ l~
¿Ą hČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
rCèę’Č ëŇlĆămĆ rmÁČ ’Ď hŇŁkÄ žyJĂ ChIĳĎqĂzĘxĂ=l’Ć C‘¡mĘS
Ę êĂ=l’ĲČ : rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ
CtŇ¡ S
Ę C otŔnĎ’ĲĄêĘ Sy’
ăĂ wĘ ÉonpŇĘ GČ=Sy’Ă CląkŇĘ ’ĂwĘ ylČŔ’Ą C’ăYĘC ÉhkĎŇrĎbŇĘ yê
ąĂ ’Ă=CWĲ‘Ğ
MkĆęYĘrĘ’ČJĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć MkĆÁtŇĘ ’Ć yêÄĂ xĘqČĲlĎ wĘ žy’ĂB
Ł =dŇ‘Č : orĲobŇ=ymĲĄ Sy’
¿Ă
Cy¡xĘwĲĂ SbČŔdĘŇC ÉrhĎYĘyĂ tŇyząĄ ZrĆ’ăĆ MymęĂ rĎkŇĘ C MxĆăĆl ZrĆ’
ÌĆ SorÁytŇĂ wĘ NgĎÄDĎ žZrĆ’Ć
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć tŇyi
ąĂ yČ=yJĲĂ ChIĎŔqĂzĘxĂ=l’Ć ÉC‘mĘS
Ę êĂ=l’ĲČwĘ CtŇĳmĚ tŇĎ âlăwĘ
dŇI¡ČmĂ oYĳrĘ’Č=tŇ’Ć Sy’
ăĂ My¡ĂoGhČ yh
¿ĄŁl’Ĺ Cly~
ËĂ hĂ l~
¿Ą hČhČ : Cnl
ĲĄ y~ĂyČ ho¡ĎhyĘ
‘n
ăČhĄ MyĂw¡ČrĘpČŇsĘ yh
¿ĄŁl’Ĺ hŇËĄ’
I Č dŇjĎęrĘ’ČwĘ tŇmÁĎ xĞ yhĄÄŁl’Ĺ žhIĄ’Č : rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ
tŇoYŔrĎ’ĞhĲĎ yh
ăĄŁl’Ĺ=lkĎŇBĘ ymĂť : ydŇĲĂIĎmĂ Nor¡mĘŁSĲ=tŇ’Ć Cly~
¿Ă hĂ=yJĲĂ hŇĳĎ‘
C Ă wĘ
: ydŇĲĂIĎmĂ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ ly~ÌĂyČ=yJĲĂ ydĳĂŇIĎmĂ MY
¡Ď rĘ’Č=tŇ’Ć Cly~
¿Ă hĂ=rS
Ć ’Ğ
rm
Ł ¡ ’ŇlĄ ’yh
ËĂ ëŇlĆ¿UĆ hČ tŇwČÄYĘmĂ=yJĲĂ rb
ĳŇĎ DĎ otŇ¡ ’
Ł Cn¿‘Ď=âlĲwĘ M‘ĎŔhĎ CSyrăĂxĹhĲĆwĘ
’nÄĎ bŇĘ S
Ć wĘ tŇyĂBČhČţ=l‘Č=rS
Ć ’Ğ hŇăIĎqĂlĘxĂ=NBĆ MyqăĂyĎlĘ’Ć ’b
Ł ăŇ IĎwČ : ChnĲĚ‘ĞtĲŇČ âl¿
CdŇăGĂ IČwČ MydĳĂŇgĎŇbŇĘ y‘ăĄCrqĘ ChI¡ĎqĂzĘxĂ=l’Ć ryJ
ËĂ zĘUČhČ PŇÌsĎ ’Ď=NBĆ x’ÄĎ oywĘ rpĄÁi
Ł hČ
wl
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Ty ‘r¡ČqĘIĂwČ ChIĎŔqĂzĘxĂ ëŇl
Ć ăUĆ hČ É‘Čm
ŁÄ S
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: hŇqĲĄS
Ď =bŇrČ yr¡ĄbŇĘ DĂ olŔ
MyqÄĂ yĎlĘ’Ć=tŇ’Ć xlČS
Ę IĂwČţ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą ’b
Ł ¡Ň IĎwČ qv
ĎŔ BČ sJ
ăČ tŇĘ IĂwČ wydĳŇĎgĎŇBĘ=tŇ’Ć
Myi
¡Ă JČtŇĘ mĂ MynĂŔhĞŁJĲhČ ynăĄqĘzĂ Ét’ĄwĘ rpĄęi
Ł hČ ’n
ăĎbŇĘ S
Ć wĘ tŇyĂBČÁhČ=l‘Č=rS
Ć ’Ğ
rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť wylĎę’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ : ZomĲ’Ď=NBĆ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ Chy¿Ď‘ĘS
Č yĘ=l’Ć MyuĳĂv
Č BČ
ÉMynĂbĎŇ C’b
ąĎŇ yJ
ăĂ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ hŇ¡YĎ ’ĎnĘC hŇËxĎ kĄŇotŇwĘ hŇrÌĎYĎ=MoyĲ ChIĎŔqĂzĘxĂ
ű tŇă’Ą ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž‘mČS
Ę yĂ ylČÃC’ : hŇdŇĲĎlĄlĘ NyĂ’¡Č xČŁkŇ¿ wĘ rBĄŔS
Ę mČ=dŇ‘Č
ÉPrĄxĎlĘ ÉwynĎŁdŇ’Ğ ű rCè
ą ’Č=ëŇlĆmĲĆ oxÄlĎS
Ę žrS
Ć ’Ğ hŇqĄęS
Ď =bŇrČ yrăĄbŇĘ DĂ=lJĎ
tŇĎ ’ŇăW
Ď nĎwĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ‘m
¡Č S
Ď rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘBČ ÉxČykÄĂ ohwĘ yxČŔ Myh
ăĂ Łl’Ĺ
ChI¡ĎqĂzĘxĂ ëŇlĆ¿UĆ hČ ydËŇĄbŇĘ ‘Č C’b
Ł ę IĎwČ : hŇ’ĲĎYĎmĘeĂhČ tŇyr¡Ă’Ąè
Ę hČ dŇ‘¿ČBĘ hŇQĎŔpŇĂ tŇĘ
Mk
ĳĆŇ ynĄŁdĲŇ ’Ğ=l’Ć NCr¡mĘ’ŇŁtŇĲ hŇŁJ¿ ChyĎŔ‘ĘS
Č yĘ ÉMhĆlĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : ChyĲĎ‘ČS
ĲČ yĘ=l’Ć
rS
ÌĆ ’Ğ êĎ‘ĘmČęS
Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇDĘhČ ynąĄjĘmĂ É’rĎyêĂ=l’Č hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
‘m
¿Č S
Ď wĘ xČCrŔ ÉoB Nt
¿ŇĄ nŁ ynÄĂ nĘhĂ : ytŇĲĂ ’
Ł rCè
¡ ’Č=ëŇlĆmĲĆ yr¿Ą‘ĞnĲČ CpËŇDĘGĂ
hŇqĄŔS
Ď =bŇrČ ÉbS
Ď IĎÄwČ : oYĲrĘ’ČBĘ bŇrĆx
¡ĆBČ wyê¿ĂlĘjČhĂwĘ oYĳrĘ’ČlĘ bŇăS
Ď wĘ hŇ‘¡ĎCmS
Ę
‘s
¡Č nĎ yJ
¿Ă ‘mČŔS
Ď yJ
ăĂ hŇĳĎb
n ŇĘ lĂ=l‘Č Mx
¡Ď lĘnĂ rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ =tŇ’Ć É’YĎmĘIĂwČ
’Y
¡Ď yĎ hŇ¿Ąh
e Ă rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉSCJ=ëŇlĆmĲĆ hŇqĎąhĎ rĘêĂ=l’Ć ‘mČęS
Ę IĂwČ : SykĲŇĂ QĎmĂ
hŇŁJă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ChI¡ĎqĂzĘxĂ=l’Ć MykĂŔ’ĎlĘmČ xl
ăČ S
Ę IĂwČ ÉbS
Ď IĎÄwČ ëŇê
ĳĎ ’Ă Mx
ăĄ QĎhĂlĘ
ìŇyhĆŔŁl’Ĺ ìăŇ’Ğè
Ă yČ=l’Č rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChIąĎqĂzĘxĂ=l’Ć NCręmĘ’Ňt
Ł ŇĲ
ëŇlĆ¿mĆ dŇy¡ČBĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉNtŇĄ eĎtŇĂ âlą rm
Ł ĳ ’ŇlĄ oB¡ xČ¿TĄ B
Ł hŇê
ËĎ ’Č rS
¿Ć ’Ğ
=lkĎŇlĘ rCè
Ë ’Č yk
¿ŇĄ lĘmČ CWÁ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ žt’Ą êĎ‘ĘmČęS
Ď hŇê
ăĎ ’Č ű hŇăĄh
e Ă : rCèĲ’Č
ÉMyĂoGhČ yh
ąĄŁl’Ĺ MtÁĎ ’
Ł Cly~ÄĂ hĂhČ : lYĲĄeĎêĂ hŇê
¡Ď ’ČwĘ Mm
ĳĎ yrĂxĞhĲČlĘ tŇoY¡rĎ’ĞhĲĎ
rS
¿Ć ’Ğ NdŇĆ‘¡Ć=ynĄbŇĘ C PŇYĆr¿ĆwĘ NrĳĎxĎ=tŇ’ĆwĘ Nz¡ĎoG=tŇ’Ć ytŔČ obŇ’Ğ CtŇă xĞS
Ă rS
ăĆ ’Ğ
MyĂwĳĎrĘpČŇsĘ ry‘ăĂlĎ ëŇlĆ¡mĆ C dŇjĎŔrĘ’Č ëŇlĆămĆ C ÉtmĎxĞ=ëŇlĆmĲĆ oIą’Č : rv
ĲĎ ’ŇlČtŇĘ BĂ
M’
ĳĄ rĎqĘIĂwČ Myk
¡ŇĂ ’ĎlĘUČhČ dŇI¿ČmĂ MyrËĂpĎŇiĘhČ=tŇ’Ć ChIÌĎqĂzĘxĂ xuÄČ IĂwČ : hŇCĲĎ‘ĂwĘ ‘n
¡ČhĄ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ ChI¡ĎqĂzĘxĂ ChW
¿Ą rĘpŇĘ IĂwČ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ É l‘ČIČÄwČ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ ůrmČ’ŇIŁwČ ÈhoĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ChIĎÁqĂzĘxĂ lQĄÄjČtŇĘ IĂwČ
ZrĆ’ĳĎhĎ tŇokŇă lĘmĘmČ lk
ŁŇ¡ lĘ ìŔDĘbČŇlĘ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ ’Chą=hŇêĎ’Č MybĂŔrĚJĘhČ bŇăS
Ą yŁ
‘mĎŔS
Ğ CĲ ÉìnĘzĘ’Ď ű hoąĎhyĘ hŇFĄÄhČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂm¡Čè
Ď hČ=tŇ’Ć tŇĎ yW
ĂŔ ‘Ď hŇê
ăĎ ’Č
xqp
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oxŔlĎS
Ę rS
ăĆ ’Ğ bŇyrĂŔxĄnĘsČ yrăĄbŇĘ DĂ tŇ’Ąť ‘mČęS
Ę C hŇĳ’Ą rĘC ìŇyn¡Ćy‘Ą hoËĎhyĘ xqÌČjĘ
My¡ĂoGhČ=tŇ’Ć rCè
Ë ’Č yk
¿ŇĄ lĘmČ CbŇyrĂÁxĹhĲĆ hoĳĎhyĘ Mn
¡ĎmĘ’Ď : yxĲĎ Myh
¿Ă Łl’Ĺ PŇr¡ĄxĎlĘ
yJ
ăĂ hŇUĎhĄę MyhÁĂ Łl’Ĺ âlÄ žyJĂ S’
ĳĄ BĎ Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’Ĺ=tŇ’Ć Cn¿tŇĘ ĲnĎ wĘ : MYĲĎrĘ’Č=tŇ’ĆwĘ
CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘ČwĘ : MCdĲŇ BĘ’ČyĘwČ NbĆŇ¡’Ć wĎ Z‘¿Ą MdËŇĎ’Ď=ydŇĲĄyĘ hŇÌĄW‘ĞmĲČ=M’Ă
ho¿ĎhyĘ hŇê
ËĎ ’Č yJ
¿Ă ZrĆ’ĎŔhĎ tŇokŇă lĘmĘmČ=lJĎ ÉC‘dĘŇyĲĄwĘ odŇĳIĎmĂ ’n
¡Ď Cn‘¿ĄyS
Ă ohĲ
=l’Ć ZomŔ’Ď=NbĆŇ ChyăĎ‘ĘS
Č yĘ ÉxlČS
Ę IĂwČ
: ìŇDĲĆbČŇlĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ
êĎlĘÌČQjČtŇĘ hĂ rS
ĆÄ ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ChI¡ĎqĂzĘxĂ
rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ hŇăĆz : yêĂ‘ĘmĲĎS
Ď rCè
¡ ’Č=ëŇlĆmĲĆ bŇr¿ĂxĄnĘsČ=l’Ć yl
ËČ ’Ą
S’Ňră
Ł ÉìyrĆÄxĞ’ĲČ NoIŔYĂ=tŇBČ ÉtlČCtŇBĘ ìęlĘ hŇăgĎŇ ‘Ğl
ĲĎ ìÁlĘ hŇzÄĎBĎ wyl
ĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ
tŇĎ omăyrĂhĞ ym
¡Ă =l‘ČwĘ êĎpŇĘ DČŔgŇĂ wĘ ÉêĎpŇĘ rČxĄ ym
ąĂ =tŇ’Ć : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇ¡BČ hŇ‘ĎynĂŔhĄ
ÈìykĆŇ’ĎlĘmČ dŇyăČBĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘ=l‘Č ìŇyn¡Ćy‘Ą MorËmĎ ’v
¿Ď êĂwČ louĳ
Myr¡ĂhĎ Mor¿mĘ ytŇĂ yl
ËĂ ‘Ď yn¿Ă’Ğ yB
ËĂ kŇĘ rĂ bŇkĆŇrĆBĘ rmĆ’Ňê
Ł ę wČ ůynĎŁdŇ’Ğ ű êĎpŇĘ răČxĄ
NolămĘ Éh’ĎobÄ’ĎwĘ wyS
ĎŔ r
Ł BĘ roxăbŇĘ mĂ ÉwyzĎrĎ’Ğ tŇąmČ oq tŇŁrÂkŇĘ ’ĆřwĘ NonĳbĎŇlĘ yt
ăŇĄ JĘrĘyČ
=PŇkČŇBĘ ÉbrĂxĘ’ČwĘ MyrĳĂzĎ MyĂmăČ ytŇĂ yt¡ĂŇS
Ď wĘ yêĂrĘqČŔ ynăĂ’Ğ : oQĲmĂrĘJČ r‘Čy¡Č hŇŁ~ŔqĂ
ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď Ht
ăŇĎ ’
Ł ÉqoxrĎmĲĄlĘ êĎ‘ĘąmČ S
Ď =âlĲhĞ : roYĲmĎ yr¿Ą’
Ł yĘ lJ
Ł¡ ymČŔ‘ĎjĘ
My~
¡Ă nĂ MyQ
¿Ă GČ tŇoS
Ë hĘlČ yhęĂ tŇĘ C hĎytęĂ ’Ňyb
ĲĄŇ hĞ hŇê
ăĎ ‘Č hĎyê
ĳĂ rĘYČywĲĂ MdŇĆq¡Ć ymĄym
¿Ă lĘ
ÉhdŇĆW
Ď bŇW
Ć ‘ąĄ CyÂhĎ CSb
ŁĳŇ IĄwČ Cêx
¡Č dŇyĎŔ=yrĄYĘqĂ ÉNhĆybĄŇS
Ę yĲŁwĘ : tŇorĲYĚBĘ Myr¿Ă‘Ď
ì¿ŇtŇĘ ’ŇYĲĄwĘ ìËŇêĘbŇĘ S
Ă wĘ : hŇmĲĎqĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇ¡pĎŇ dŇĄS
Ę C tŇoGŔGČ ryY
ăĂ xĞ ’S
Ć DŔĆ qrČywăĂ
ì¡ŇnĘnČ’ĞS
ĲČ wĘ ylČŔ’Ą ìăŇzĘGĆrČtŇĘ hĂ N‘ČyČť : yl
ĲĎ ’Ą ì¿ŇzĘGĆrČtŇĘ hĲĂ tŇ¡’Ą wĘ yêĂ‘ĘdĳŇĎyĎ ì¡Ň’ĞŁbŇĲ C
ìŇytŔĂ ŁbŇS
ăĂ hĞwĲČ ìŇytŔĆ pĎŇW
Ę BĂ ÉyGĂtŇĘ mĂC ìŇjĆę’ČBĘ yxÁĂ xČ yêÄĂ mĘW
Č wĘ ynĳĎzĘ’ĎbŇĘ hŇăĎl‘Ď
xČypĂŔsĎ ÉhnĎè
Ď hČ lokąŇ’Ď tŇo’ŔhĎ ìăŇQĘ=hŇzĆwĘ : HB
ĲĎ tŇĎ ’Ň¿BĎ =rS
Ć ’Ğ ëŇrĆD¡ĆBČ
C‘¿TĘnĂwĘ CrËYĘqĂwĘ C‘ÌrĘzĂ tŇyS
Ăę ylĂè
Ę hČ hŇăĎè
n Ď bČŇC Syx
ĳĂ sĎ tŇyn¡Ăè
Ą hČ hŇ¿Ďè
n Ď bČŇC
hŇr¡Ď’ĎS
Ę eĂhČ hŇdËŇĎChyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇÌTČ ylĄjĘ hŇpÁĎ sĘyĎÄwĘ : MyĲĎrĘpŇĂ Cl¿kŇĘ ’ĂwĘ Mym
¡Ă rĎkŇĘ
tŇyrĂŔ’ĄS
Ę ’Y
ăĄ êĄ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲymĂ yJ
ąĂ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘ yr¡ĂpŇĘ hŇ¿W
Ď ‘ĎwĘ hŇFĎĳmĎ lĘ SrĆS
Łă
: tŇ’ŇEĲŁ =hŇW
Ć ‘ĞêĲČ ho¿ĎhyĘ tŇË’Č nĘqĂ NoIĳYĂ rh
ăČ mĄ hŇ¡TĎ ylĄpŇĘ C
ry‘ăĂhĎ=l’Ć É’ŁbŇyĎ âlą rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
hĎyl
¡Ć ‘Ď ëŇŁj¿S
Ę yĂ=âlĲwĘ NgĄŔmĎ hŇeĎămĆ DĘqČyĘ=âlĲwĘ Zx
ĳĄ MS
¡Ď hŇr¿Ćoy=âlĲwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ
hlls
.‘"t Nk h’wb’ĎwĎ. . . trkĘ’ĆwĎ l"Y v.23
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’b
Ł ¡Ň yĎ âl¿ tŇ’ŇŁEËhČ ry‘¿ĂhĎ=l’ĆwĘ bŇCS
ĳ yĎ HB
ăĎ ’b
Ł ¡Ň yĎ=rS
Ć ’Ğ ëŇrĆD¿ĆBČ : hŇĲlĎ lĘŁsĲ
34 d
Ň ¿wĂDĎ N‘Čm
¡Č lĘC ynĂŔ‘ĞmĲČlĘ H‘ĳĎyS
Ă ohĲlĘ tŇ’ŇEŁ¡hČ ry‘¿ĂhĎ=l’Ć yt
ËŇĂ oegČŇwĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
35 hoĎęhyĘ ë
Ň ă’Č lĘmČ ű ’Y
ăĄ IĄwČ ů’ChhČ hŇlĎyĘQ
ăČ BČ ÈyhĂyĘwČ
: yDĲĂbŇĘ ‘Č
rqĆB
Ł Ŕ bČŇ CmyJ
ăĂ S
Ę IČwČ PŇlĆĳ’Ď hŇ¡è
Ď mĂxĞwĲČ Myn¿ĂomS
Ę hŇË’Ď mĄ rCèŔ’Č hŇăĄx
n Ğ mĲČBĘ ÉëIČwČ
36 rCè
ĳ ’Č=ëŇlĆmĲĆ bŇyrăĂxĄnĘsČ bŇS
Ď ¡IĎwČ ëŇlĆIŔĄwČ ‘i
ăČ IĂwČ : MytŇĲĂ mĄ Myr¿ĂgĎŇjĘ MQ
¡Ď kĚŇ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ
37 ë
Ň lĆUĆÄrČdĘŇ’ČwĲĘ wyhĎęŁl’Ĺ ëŇră
Ł sĘnĂ ű tŇyB
ăĄ hŇwÁĆxĞêĲČS
Ę mĲĂ ’ChÄ žyhĂyĘwČ : hŇwĲĄnĘynĲĂBĘ bŇS
Ć ¡ĄwČ
I
ëŇŁlËmĘIĂwČ TrĳĎrĎ’Ğ ZrĆ’ăĆ CT¡lĘmĘnĂ hŇUĎ¿hĄ wĘ bŇrĆxĆŔbČŇ ChJ
ăĚ hĂ rYĆą’Ć rĘW
Č wĘ
k ChI¡ĎqĂzĘxĂ hŇ¿ĎlxĎ MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ ND¿
Ł xČ=rsČ’ĲĄ
=hŇŁJĲ wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ ’ybĂęeĎhČ ZomÁ’Ď=NbĆŇ ChyĎÄ‘ĘS
Č yĘ wylĎ’Ąţ ’b
Ł ăŇ IĎwČ tŇCmĳlĎ
2 wyn
¡ĎjĎ=tŇ’Ć bŇ¿iĄ IČwČ : hŇyĲĆxĘtŇĲĂ âl¿wĘ hŇê
¡Ď ’Č tŇ¿mĄ yJ
ËĂ ìŇtŔĆ ybĄŇlĘ wY
ăČ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď
3 t
Ň ă’Ą ’nÂĎ =rkĎŇzĘ hoĎęhyĘ hŇăĎ’
e ĲĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć lQĄŔjČtŇĘ IĂÄwČ ryuĳĂhČ=l’Ć
ìŇyn¡Ćy‘ĄBĘ bŇoF¿hČwĘ MlĄŔS
Ď bŇăbĎŇ lĄbŇĘ C ÉtmĆ’ĹB
ĲĆ ìŇynĆępĎŇlĘ yêĂkŇĘ ăČQhČtŇĘ hĂ rS
ÌĆ ’Ğ
4 âl
ă ChyĎŔ‘ĘS
Č yĘ yh
ăĂ yĘwČ
: lodĲŇ gĎŇ yk
¿ŇĂ BĘ ChI¡ĎqĂzĘxĂ OĘbŇĘ ¿ĄwČ
I ytŇĂ yW
ĳĂ ‘Ď
5 ê
ÂĎ rĘmČ’ĲĎwĘ bŇCS
ă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ wyl
¡Ď ’Ą hŇ¿yĎhĎ hoĎŔhyĘ=rbČŇdĘŇC hŇĳĎk
nŁŇ yêĲĂhČ ry‘ř¡ h ’YĎŔyĎ
ÉyêĂ‘ĘmÄČ S
Ď ìŇybĂŔ’Ď dŇăwĂDĎ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ yUęĂ ‘Č=dŇygŇĂ nĘ ChIăĎqĂzĘxĂ=l’Ć
yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ ÉMoIBČ ëŇlĎŔ ’pĆŇră
Ł ÉynĂnĘhĂ ìŇĳtŇĆ ‘ĎmĘDĂ=tŇ’Ć ytŇĂ y’
¡Ă rĎ ìŇtŔĆ QĎpŇĂ êĘ=tŇ’Ć
6 P
Ň ąJČ mĂC hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć Sm
ąĄ xĞ ìŇymĆęyĎ=l‘Č yêăĂpŇĘ sČh
Ł wĘ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą hŇ¡Ćl‘ĞêĲČ
tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ=l‘Č ÉytŇĂ oegČŇwĘ tŇ’ŇŁEĳhČ ry‘ăĂhĎ tŇ¡’Ą wĘ ìŔlĘy~
ăĂ ’Č ÉrCè’Č=ëŇlĆmĲĆ
7 Myn
ĳĂ’ĄêĘ tŇlĆăbĆŇ DĘ Cx¡qĘ ChyĎŔ‘ĘS
Č yĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : yDĲĂbŇĘ ‘Č dŇ¿wĂDĎ N‘Čm
¡Č lĘC ynĂŔ‘ĞmĲČlĘ
8 h
Ňm
ăĎ ChyĎŔ‘ĘS
Č yĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂzĘxĂ rmĆ’ŇŁIąwČ : yxĂIĲĆwČ Nyx
¡Ă è
Ę hČ=l‘ĲČ CmyW
¿Ă IĎwČ CxËqĘIĂwČ
9 rm
Ć ’ŇIăŁwČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą yS
¡Ă ylĂè
Ę hČ MoI¿BČ ytŇĂ yl
ËĂ ‘ĎwĘ yl
ĳĂ ho¡ĎhyĘ ’j
¿Ď rĘyĂ=yJĲĂ tŇo’Ŕ
rb
¡ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć hoĎŔhyĘ hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ yJĂť hoĎŔhyĘ tŇă’Ą mĄ Éto’hĎ ìąŇQĘ=hŇzĆ ChyĎę‘ĘS
Č yĘ
: tŇolĲ‘ĞmĲČ rW
Ć ‘¿Ć bŇCS
¡ yĎ=M’Ă tŇolŔ‘ĞmĲČ rW
Ć ‘ăĆ É l~ĄhČ ëŇąČlhĎ rB
ĳĄDĂ rS
ăĆ ’Ğ
10 b
Ň CS
¿ yĎ ykĂŔ âlă tŇolĳ‘ĞmĲČ rW
Ć ‘ăĆ tŇoT¡nĘlĂ l~ĄŔlČ lqăĄnĎ ChIĎŔqĂzĘxĂyĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
11 ho
ĳĎhyĘ=l’Ć ’yb
¡ŇĂ eĎhČ Chy¿Ď‘ĘS
Č yĘ ’rËĎqĘIĂwČ : tŇolĲ‘ĞmĲČ rW
Ć ‘¿Ć tŇye¡ĂrČx
Ł ’Ğ l~
ËĄ hČ
tŇye¡ĂrČx
Ł Ĳ ’Ğ zx
ËĎ ’Ď tŇol¿‘ĞmĲČBĘ hŇdĎÁrĘyĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ tŇol‘ĞUĲČB
ĲČ ţ l~ĄęhČ=tŇ’Ć bŇS
Ć ăIĎwČ
33
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NdĎŇ’ĞlĘBČţ ëŇdăČŇ’Ňr
Ł BĘ xlČÃS
Ď ’yhÃĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ
: tŇolĲ‘ĞmĲČ rW
Ć ‘¿Ć 12
yJ
¿Ă ‘mČŔS
Ď yJ
ăĂ ChIĳĎqĂzĘxĂ=l’Ć hŇ¡xĎ nĘmĂC Myr¿ĂpĎŇsĘ lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ NdÌŇĎ’ĞlĘBČ=NB
ĲĆ
tŇyB
ăĄ =lJĎ=tŇ’Ć M’
ăĄ rĘIČwČ ůChIĎqĂzĘxĂ ÈMhĆylĄ‘Ğ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : ChIĲĎqĂzĘxĂ hŇ¡ĎlxĎ 13
bŇoFęhČ NmĆăS
Ć ű tŇă’Ą wĘ MymÁĂ W
Ď BĘhČ=tŇ’ĆwĘ bŇhĎÄEĎhČ=tŇ’ĆwĘ žPsĆJĆhČ=tŇ’Ć ht
Ł Ã ŁkŇnřĘ
hŇăyĎhĎ=âlĲ wyt
ĳŇĎ r
Ł YĘo’ĲBĘ ’Y
¡Ď mĘnĂ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą wĘ wylĎŔJĄ tŇyB
ăĄ Ét’ĄwĘ
É’ŁbŇIĎwČ : oêĲlĘS
Č mĘmĆ=lkĎŇbŇĘ C otŇ¡ ybĄŇBĘ ChIËĎqĂzĘxĂ M’
ÌĎ rĘhĆ=âlĲ rS
Ć ’Ğţ rbĎędĎŇ 14
ű CrămĘ’ĲĎ hŇm
¿Ď wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ ChIĳĎqĂzĘxĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ=l’Ć ’ybĂŔeĎhČ ChyăĎ‘ĘS
Č yĘ
ZrĆ’
ÌĆmĄ ChIĎŔqĂzĘxĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ìŇylĆŔ’Ą C’b
Ł ăŇ yĎ ÉNyĂ’ÄČ mĄC hŇQĆ’ĄęhĎ MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎ
ChIĎęqĂzĘxĂ rmĆ’ŇIăŁwČ ìŇĳtŇĆ ybĄŇBĘ C’¡rĎ hŇm
¿Ď rmĆ’ŇŁIěwČ : lb
ĲĆŇ BĎmĂ C’B
¡Ď hŇqËĎoxrĘ 15
Mt¡ĂŇy’ĂrĘhĂ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ rb
ËĎŇ dĎŇ hŇ¿yĎhĎ=âlĲ C’ŔrĎ ÉytŇĂ ybĄŇBĘ rS
ąĆ ’Ğ=lJĎ tŇă’Ą
ÈheĄhĂ : hoĲĎhyĘ=rbČŇDĘ ‘m
¡Č S
Ę ChIĳĎqĂzĘxĂ=l’Ć Chy¡Ď‘ĘS
Č yĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ytĲŇĎ r
Ł YĘ’
Ł BĘ 16, 17
ìŇyt
ËŇĆ ŁbŇ’Ğ CrÌYĘ’ĲĎ rS
ĆÄ ’ĞwĲČ ìŇtęĆ ybĄŇBĘ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ ű ’v
ăĎ nĂwĘ ůMy’ĂBĎ Mym
ăĂ yĎ
ìŇynĆÁBĎmĂC : hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď rb
¡ĎŇ DĎ rt
¿ŇĄ CĎyĂ=âlĲ hŇlĎĳĆbŇ BĎ hŇ¡Ćh
E Č MoI¿hČ=dŇ‘Č 18
ëŇlĆ¿mĆ lk
¡ČŇ yhĄBĘ MysŔĂ yrĂsĲĎ ÉCyhĎwĘ xqřĳ y dŇyl
¡Ă oê rS
¿Ć ’Ğ ìËŇUĘmĂ C’ÌYĘyĲĄ rS
ĆÄ ’Ğ
êĎrĘB
ĳČ DĂ rS
ăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ=rbČŇDĘ bŇoT¿ ChyĎŔ‘ĘS
Č yĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂzĘxĂ rmĆ’ŇŁIąwČ : lb
ĲĆŇ BĎ 19
ÉChIĎÄqĂzĘxĂ yrąĄbŇĘ DĂ rtŇĆ yÄĆwĘ : ymĲĎyĎbŇĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ tŇ¡mĆ ’ĹwĲĆ Mol¿S
Ď =M’Ă ’olËhĞ rmĆ’ŇŁIěwČ 20
=tŇ’Ć ’b
¿ĄŇ IĎwČ hŇlĎŔ‘ĎêĘhČ=tŇ’ĆwĘ ÉhkĎŇrĄBĘhČ=tŇ’Ć hŇW
Ďę ‘Ď rS
ăĆ ’ĞwĲČ otŔrĎCbăŇGĘ=lkĎŇwĘ
yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlhĞ hŇrĎy‘ĳĂhĎ MyĂU¡ČhČ
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ hŇ¿è
Ć nČmĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ wyt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ChI¡ĎqĂzĘxĂ bŇ¿JČ S
Ę IĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ 21
Myè
ąĂ mĂxĞwĲČ okŔlĘmĎbŇĘ hŇăè
Ć nČmĘ ÉhnĎS
Ď hŇrąĄW
Ę ‘Ć MyêÄĄ S
Ę =NBĆ
’k
‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ : Hb
ĲĎŇ =yYĂpŇĘ xĆ oU¡’Ă MS
¿Ą wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď ÉSmĄxĎwĘ 2
yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrS
Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ ÉtŁbŇ‘ĞotŇĲ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ
wyb
ĳŇĂ ’Ď ChIăĎqĂzĘxĂ dŇ¡BČ ’Ă rS
¿Ć ’Ğ tŇomŔBĎhČ=tŇ’Ć ÉNbĆŇIĂÄwČ bŇS
Ď IĎęwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ 3
ëŇlĆămĆ Éb’ĎxĘ’Č hŇW
Ďę ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ ÉhrĎS
Ą ’Ğ W‘ČIąČwČ l‘ČBČęlČ tŇŁxÁBĘzĘmĂ MqĆIĎÄwČ
tŇŁx¡BĘzĘmĂ hŇ¿Ďb
n ĎŇ C : MtĲŇĎ ’
Ł dŇŁb¡Ň‘ĞIĲČwĲČ MyĂmČŔè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ=lkĎŇlĘ ÉCxêÄČ S
Ę IĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ 4
NbĆŇ¿IĂwČ : ymĲĂS
Ę =tŇ’Ć MyW
¿Ă ’Ď MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď ÉrS
Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ 5
twxbzm
,’"d Nkw yrqw bytk CxuĎyĂ ’"sb ,yrq CxuĎyĂ ,bytk xuĎyĂ v.18

.yrqw bytk ht
Ł k
Ł n yllhb ,yrq otoknĘ v.13
.+z T"l hy‘Vy Nyy‘ : w"dw b"d
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ryb
ąŇĂ ‘ĹhĲĆwĘ : hoĲĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇor¿YĘxČ yê
¡ĄS
Ę BĂ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ=lkĎŇlĘ tŇox¡BĘzĘmĂ
tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ hŇBĎęrĘhĂ MynĳĂ‘ŁDĘyĂwĘ bŇo’¡ hŇW
Ď ‘¿ĎwĘ SxĄŔnĂwĘ NăĄno‘wĘ S’ĄŔBĎ ÉonBĘ=tŇ’Ć
hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ hŇr¡ĎS
Ą ’ĞhĲĎ lsĆ¿jĆ =tŇ’Ć MW
Ć IĎěwČ : sy‘ĲĂkŇĘ hČlĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ
hŇEĆÁhČ tŇyĂBČÄBČ onŔbŇĘ hŇm
Ł ă ŁlS
Ę =l’ĆwĘ ÉdwĂDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď rS
ĆÄ ’Ğ tŇyĂBČęBČ
ym
¡Ă S
Ę =tŇ’Ć MyW
¿Ă ’Ď l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă É lJ
Ł mĂ ÉyêĂrĘxÄČ BĎ rS
ąĆ ’Ğ MĂlČęS
Ď CrĲybŇĂ C
rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =NmĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ lgĆŇrăĆ ÉdynĂhĎlĘ PŇysęĂ ’
Ł âlăwĘ : Ml
ĲĎ o‘lĘ
MytŔĂ yCĂYĂ rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ JĘ tŇoWę‘Ğl
ĲČ CrămĘS
Ę yĂ=M’Ă ű qrăČ Mt
ĳŇĎ obŇ’ĞĲlČ yêĂt
¡ŇČ nĎ
M‘ąĄtŇĘ IČwČ C‘m
ĳĄ S
Ď âl¡wĘ : hŇS
ĲĆ m
Ł yD¿ĂbŇĘ ‘Č Mt
¡ŇĎ ’
Ł hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ hŇrĎŔoêhÄČ =lkĎŇlĘC
yn¡ĄjĘmĂ hoĎŔhyĘ dŇym
ăĂ S
Ę hĂ ÉrS
Ć ’Ğ MyĂŔoGhČÄ=NmĂ ‘rĎŔhĎ=tŇ’Ć tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ Éhè
Ć nČmĘ
žN‘ČyČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ My’
¡Ă ybŇĂ eĘhČ wyd¿ĎŇbĎŇ‘Ğ=dŇyČBĘ hoËĎhyĘ rB
ÌĄdČŇyĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ
lJ
ŁË mĂ ‘rČěhĄ hŇQĆ’ĄŔhĎ tŇobăŇ‘Ąê
Ł hČ ÉhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ hŇąè
Ć nČmĘ hŇW
ĎÁ ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ
: wyl
ĲĎ CQgŇĂ BĘ hŇd¡ĎŇChyĘ=tŇ’Ć=MgĲČŇ ’T
¿Ă xĞIĲČwČ wynĳĎpĎŇlĘ rS
ăĆ ’Ğ yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎ CW
¿ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
’yb
ăŇĂ mĄ ÉynĂnĘhĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
: wynĲĎzĘ’Ď yê
¿Ą S
Ę hŇnĎlĘ¡~Č êĂ wy‘ĎŔmřĘ ŁS
ă =lJĎ ÉrS
Ć ’Ğ hŇdĳŇĎChywĲĂ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ=l‘Č hŇ‘ĎŔrĎ
bŇĳ’Ď xĘ’Č tŇyB
ăĄ tŇlĆq
Ł¡ S
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ NorŔmĘŁSĲ wqăĎ tŇ’Ąť MĂlČęS
Ď CrĲyĘ=l‘Č ytŇĂ yT
ăĂ nĎwĘ
ëŇ¡pČŇ hĎwĘ hŇxĎŔmĎ ÉtxČQČÄ~ČhČ=tŇ’Ć hŇąxĆ mĘyĂ=rS
Ć ’ĞJĲČ MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć ytŇĂ yxÄĂ mĎC
Mh
ĳĆ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ dŇyăČBĘ Myê¡ĂtŇČ nĘC ytŔĂ lĎxĞĲnČ tŇyrăĂ’ĄS
Ę tŇ’Ąť yêęĂ S
Ę TČĲnĎ wĘ : hĎynĲĆjĎ=l‘Č
É‘rČhĎ=tŇ’Ć CW
ą ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ N‘ČyČę : MhĲĆybĄŇyĘ’
Ł Ĳ =lkĎŇlĘ hŇ¡iĎ S
Ă mĘlĂwĘ zb
ËČŇ lĘ Cy¿hĎwĘ
MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉMtŇĎ obŇ’Ğ C’ąYĘyĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ MoIęhČ=NmĂ yt
ĳŇĂ ’
Ł Mys
¡Ă ‘ĂkŇĘ mČ Cy¿hĘIĲĂwČ ynČŔy‘ĄBĘ
dŇ‘ËČ dŇ’
Ł Ŕ mĘ hŇăBĄ rĘhČ Éhè
Ć nČmĘ ëŇąpČŇ S
Ď yqÁĂ nĎ MDĎÄ žMgČŇwĘ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡ČwĘ
’yT
ăĂ xĹhĲĆ rS
ăĆ ’Ğ ÉotŇ’ŇFĎxČmĲĄ dŇąbČŇ lĘ hŇĳĆpŇ lĎ hŇăjĆ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć ’Q
¿Ą mĂ=rS
Ć ’Ğ
=lkĎŇwĘ Éhè
Ć nČmĘ yrąĄbŇĘ DĂ rtŇĆ yÄĆwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ hŇdĎŔChyĘ=tŇ’Ć
rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlhĞ ’T
ĳĎ xĎ rS
ăĆ ’Ğ otŇ¡ ’ŇFĎxČwĘ hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ
rb
¿ĄŇ uĎIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă Éhè
Ć nČmĘ bŇąJČ S
Ę IĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ Nom¿’Ď ëŇŁlËmĘIĂwČ ’EĳĎ‘Ě=NgČŇBĘ otŇ¡ yBĄ=NgČŇBĘ
ëŇ¡ČlmĎ MynĂŔS
Ď MyĂê
ăČ S
Ę C okŔlĘmĎBĘ Nomă’Ď ÉhnĎS
Ď MyĂê
ąČ S
Ę C MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ
W‘ČI¿ČwČ : hŇb
ĲĎŇ TĘyĎ=NmĂ ZCr¡xĎ=tŇBČ tŇmĆ¿ĆQS
Ě mĘ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ
‘rh

Nkw yrqw bytk H‘ĎmĘS
Ł ’"sb ,yrqw bytk wy‘ĎmĘS
Ł y’xndml ,yrq H‘ĎmĘS
Ł ,bytk wy‘ĎmĘS
Ł y’br‘ml v.12 .’k
.s"tw b"d
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ëŇrĆD¡ĆhČ=lkĎŇBĘ ëŇlĆIěĄwČ : wybĲŇĂ ’Ď hŇ¿è
Ć nČmĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ 21
Cxê
¡Č S
Ę IĂwČ wybĂŔ’Ď dŇăbČŇ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉMylĂQ
Ě GĂhČ=tŇ’Ć dŇb
Ł ę ‘ĞIĲČwĲČ wyb
ĳŇĂ ’Ď ëŇăČlhĎ=rS
Ć ’Ğ
: hoĲĎhyĘ ëŇrĆd¿ŇĆBĘ ëŇ¡ČlhĎ âl¿wĘ wyt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć bŇŁzě‘ĞIĲČwČ : MhĲĆlĎ 22
=M‘Č ÉëIČwČ : otŇĲ ybĄŇBĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć CtŇym
¿Ă IĎwČ wyl
ĳĎ ‘Ď Nom¡’Ď=ydŇĲĄbŇĘ ‘Č Cr¿S
Ę qĘIĂwČ 23, 24
ZrĆ’ËĎhĎ=M‘Č CkŇyl
ÌĂ mĘIČwČ Nomĳ’Ď ëŇlĆăUĆ hČ=l‘Č Myr¡ĂS
Ę ŁuĲhČ=lJĎ tŇ¿’Ą ZrĆ’ĎŔhĎ
Mh
ăĄ =âlhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ Nom¡’Ď yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ ChI¿ĎS
Ă ’ŇyĲŁ=tŇ’Ć 25
otŇË ’
Ł rB
Ł ¿ qĘIĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ 26
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ ChI¿ĎS
Ă ’ŇyĲŁ ëŇŁlËmĘIĂwČ ’EĳĎ‘Ě=NgČŇBĘ otŇ¡ rĎb
ĲĚŇ qĘBĂ
ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď ÉtxČ’ČwĘ MyS
ąĂ ŁlS
Ę C okŔlĘmĎbŇĘ ChIăĎS
Ă ’ŇyĲŁ ÉhnĎS
Ď hŇąĆm
nŁ S
Ę =NBĆ
bk
rS
¡Ď IĎhČ W‘ČI¿ČwČ : tŇqĲČYĘBĎmĂ hŇyĎd¡ĎŇ‘Ğ=tŇbČŇ hŇd¿ĎŇydĂŇyĘ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ 2
: lw’ŇŁmĲW
Ę C Nym
¿Ă yĎ rs
¡Ď =âlwĘ wybĂŔ’Ď dŇăwĂDĎ ÉërĆDÄĆ=lkĎŇBĘ ëŇlĆIęĄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ
NpĎÄS
Ď =tŇ’Ć ëŇlĆUĆhČţ xl
ăČ S
Ď ChIĳĎS
Ă ’ŇyĲŁ ëŇlĆ¡UĆ lČ hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć hŇąĆm
nŁ S
Ę BĂ yhęĂ yĘwČ
=l’Ć hŇlĄę‘Ğ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ tŇyB
¿Ą rpĄŔi
Ł hČ ÉMQĎS
Ě mĘ=NbĆŇ ChyąĎlĘYČ’Ğ=NBĆ
rS
¿Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ ’b
¡ĎŇ CUhČ PŇsĆJĆŔhČ=tŇ’Ć Mê
ăĄyČwĘ lodŔGĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČ ÉChIĎÄqĂlĘxĂ
hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ yW
ăĄ ‘Ł ÉdyČ=l‘Č hŇnŁêĘyĂwĘ : M‘ĲĎhĎ tŇ¿’Ą mĄ PŇ¡iČ hČ yr¿ĄmĘS
Ł Ĳ CpËŇsĘ’ĲĎ
ÉrS
Ć ’Ğ ÉhkĎŇ’ŇlĎUĘhČ yW
ąĄ ‘ŁlĘ otę’
Ł CnăêĘyĂwĘ hoĳĎhyĘ tŇybĄŇBĘ Myd¡ĂŇqĎpŇĘ UĚhČ
MyrĳĂdĘŇŁGĲlČwĘ Myn¡ĂB
Ł lČwĘ MyS
ĂŔ rĎxăĎl
ĲĆ : tŇyĂB
ĲĎ hČ qdŇĆB
¿Ć qE¡ĄxČlĘ hoĎŔhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ
bŇăS
Ą xĎyĲĄ=âl ëŇ’Čť : tŇyĂB
ĲĎ hČ=tŇ’Ć qE¡ĄxČlĘ bŇYĄŔxĘmČ ynăĄbŇĘ ’ČwĘ ÉMyYĂ‘Ą tŇonąqĘlĂwĘ
rmĆ’ŇIŁwČţ : MyW
ĲĂ ‘Ł Mh
¿Ą hŇ¡ĎCm’
n Ĺb
ĲĆŇ yJ
¿Ă MdĳŇĎyĎ=l‘Č Nê
ăĎ eĂhČ PŇsĆ¡JĆ hČ MêŔĎ ’Ă
ytŇĂ ’Ň¡YĎ mĎ hŇrËĎoêhČ rpĆŇÌĄs rpĄŔi
Ł hČ Np
ăĎŇ S
Ď =l‘Č É lodŇGĎhČ Nh
ąĄ J
Ł hČ ChIĎÁqĂlĘxĂ
’b
ŁÂ IĎwČ : Ch’ĲĄrĎqĘIĂwČ Np
¡ĎŇ S
Ď =l’Ć rpĆŇËiĄ hČ=tŇ’Ć hŇÌĎq
I Ă lĘxĂ NêÄĄ IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ
CkŇyê
ąĂ hĂ rmĆ’ŇŁIęwČ rb
ĳŇĎ DĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć bŇS
Ć ¿IĎwČ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉrpĄŇi
Ł hČ Np
ąĎŇ S
Ď
hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ yW
ăĄ ‘Ł ÉdyČ=l‘Č ChnĚęêĘIĂwĲČ tŇyĂBČŔbČŇ ’Y
ăĎ mĘeĂhČ ÉPsĆJĆÄhČ=tŇ’Ć ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğ
rpĆŇsĄť rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ëŇlĆăUĆ lČ ÉrpĄŇi
Ł hČ Np
ąĎŇ S
Ď dŇGÂĄ IČwČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą Myd¡ĂŇqĎpŇĘ UĚhČ
‘Čm
Łă S
Ę JĂ ÉyhĂyĘwĲČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ Np
¡ĎŇ S
Ď Ch’
¿Ą rĎqĘIĂwČ Nh
ĳĄ J
Ł hČ hŇ¡IĎqĂlĘxĂ ylĂŔ NtŇČ ănĎ
ëŇlĆUĆÃhČ wY
ăČ yĘwČ : wydŇĲĎgĎŇBĘ=tŇ’Ć ‘r¡ČqĘIĂwČ hŇrĳĎoêhČ rpĆŇăsĄ yr¡ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆŔhČ
hŇyĎÁkĎŇymĂ=NBĆ roBÄkŇĘ ‘Č=tŇ’ĆwĘ NpĎŇS
Ď ţ=NBĆ MqăĎyxĂ’Ğ=tŇ’ĆwĘ NhĄÃJ
Ł hČ hŇăIĎqĂlĘxĂ=tŇ’Ć
t’w

3
4

5

6
7
8

9

10
11
12

22. 13–23. 4

b Myklm

635

CSÄrĘdĂŇ žCkŇlĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ëŇlĆ¡UĆ hČ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇ¿yĎW
Ď ‘Ğ tŇË’Ą wĘ rpĄęi
Ł hČ Np
ăĎŇ S
Ď ű tŇă’Ą wĘ
rpĆŇ¿iĄ hČ yrËĄbŇĘ DĂ=l‘Č hŇdĎŔChyĘ=lJĎ Éd‘ČbŇĘ C M‘ęĎ hĎ=dŇ‘ČbŇĘ C ydăĂŇ‘ĞB
ĲČ hoĎÁhyĘ=tŇ’Ć
ž l‘Č CnbĎŔ hŇt
ăŇĎ ~ĘnĂ É’yhĂ=rS
Ć ’Ğ hoĎęhyĘ tŇm
ăČ xĞ hŇlĎÂodŇgŇĘ =yJĲĂ hŇĳĆh
E Č ’Y
¡Ď mĘeĂhČ
=lkĎŇJĘ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ hŇEĆŔhČ rpĆŇăiĄ hČ ÉyrĄbŇĘ DĂ=l‘Č CnytęĄ ŁbŇ’Ğ C‘ÁmĘS
ĲĎ =âl rS
ĆÄ ’Ğ
14 Np
ăĎŇ S
Ď wĘ roBÁkŇĘ ‘ČwĘ MqÄĎ yxĂ’ĞwĲČ NhĄJ
Ł hČţ ChIăĎqĂlĘxĂ ëŇlĆăĄwČ
I : Cnyl
ĲĄ ‘Ď bŇCtŇ¿ JĎhČ
ÉsxČrĘxČ=NBĆ hŇwĎęqĘêĂ=NBĆ MQ
ăĚ S
Č ű tŇS
Ć ă’Ą hŇ’ÁĎ ybŇĂ eĘhČ hŇDĎÄlĘxĚ=l’Ć hŇyĎęW
Ď ‘ĞwĲČ
: hĎyl
ĲĆ ’Ą Cr¡BĘdČŇyĘwĲČ hŇĳĆS
n Ę UĂBČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ tŇbĆŇ¿S
Ć yŁ ’yh
ËĂ wĘ MydĂŔgĎŇBĘhČ rm
ăĄ S
Ł
15 Sy’
ĂŔ lĎ CrămĘ’Ă l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ MhĆŔylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁêăwČ
16 h
Ň ‘ËĎrĎ ’yb
¿ŇĂ mĄ ynÄĂ nĘhĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť : yl
ĲĎ ’Ą Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć xl
¿Č S
Ď =rS
Ć ’Ğ
’r¡ĎqĎ rS
¿Ć ’Ğ rpĆŇiĄŔhČ yrăĄbŇĘ DĂ=lJĎ tŇ’Ąť wyb
ĳŇĎ S
Ę yĲŁ=l‘ČwĘ hŇ¡Ćh
E Č Moq¿UĎhČ=l’Ć
17 MyrĂ
Ŕ xĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ ÉCrFĘqČyĘwĲČ ynĂCbęzĎ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ ű tŇxČê
ăČ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ
hŇ¡Ćh
E Č Moq¿UĎBČ yt
ËŇĂ mĎxĞ hŇt
ÌŇĎ ~ĘnĂwĘ Mh
ĳĆ ydŇĄyĘ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ lk
ŁŇ¡ BĘ ynĂsĄŔy‘ĂkŇĘ hČ ÉN‘ČmÄČ lĘ
18 hoĎŔhyĘ=t
Ň ’Ć Sră
Ł dĘŇlĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć xČąlĄ è
Ł hČ hŇdĎęChyĘ ëŇlĆămĆ =l’ĆwĘ : hŇB
ĲĆ kŇĘ tŇĂ âl¿wĘ
rS
¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ wyl
ĳĎ ’Ą Cr¡mĘ’Ňt
Ł ŇĲ hŇŁJ¿
19 rS
ăĆ ’Ğ ìÃ‘ĞmĘS
Ď BĲĘ hoĎęhyĘ ynăĄjĘmĂ ű ‘n
ăČJĎêĂwČ ìÁbŇĘ bĎÄlĘ=ëŇrČ N‘ČyČţ : êĎ‘ĘmĲĎS
Ď
hŇlĎŔlĎqĘlĂwĘ ÉhUĎS
Č lĘ tŇoyąhĘlĲĂ wybĎęS
Ę yĲŁ=l‘ČwĘ hŇEĆÁhČ MoqÄUĎhČ=l‘Č žyêĂrĘBČDĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ‘Ęm
¡Č S
Ď yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ Mg
ÌČŇ wĘ ynĳĎpĎŇlĘ hŇ¡JĆ bŇĘ êĂwČ ìŇydŔĆgĎŇBĘ=tŇ’Ć É‘rČqĘêĂwČ
20 ůMolS
Ď BĘ ÈìytŇĆ r
Ł bŇĘ qĂ=l’Ć ê
ăĎ pŇĘ sČ’ĹĲnĆ wĘ ìŇytęĆ ŁbŇ’Ğ=l‘Č ìÁpŇĘ sĂŁ’Ĳ ynÄĂ nĘhĲĂ žNkĄŇlĎ
MoqăUĎhČ=l‘Č ’yb
¡ŇĂ mĄ yn¿Ă’Ğ=rS
Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎhĲĎ É lk
ŁŇ BĘ ìŇynĆŔy‘Ą hŇnĎy’ăĆrĘtŇĂ =âlĲwĘ
gk wyl
ĎŔ ’Ą CpŇă sĘ’ČIĲČwČ ëŇlĆĳUĆ hČ xl
¡Č S
Ę IĂwČ : rb
ĲĎŇ DĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć CbŇyS
¿Ă IĎwČ hŇĳĆh
EČ
2 Sy’
ăĂ =lkĎŇwĘ hoĎÃhyĘ=tŇyB
ĲĄ ëŇlĆăUĆ hČ l‘ČIăČwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ yn¿ĄqĘzĂ=lJĎ
=lkĎŇwĘ My’ĂŔybŇĂ eĘhČwĘ ÉMynĂhĞŁJĲhČwĘ oêę’Ă MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ ybĄÄS
Ę yĲŁ=lkĎŇwĘ žhdĎŇChyĘ
rpĆŇăsĄ ÉyrĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’Ć MhĆęynĄzĘ’ĎbŇĘ ’răĎqĘIĂwČ lodŇĳGĎ=dŇ‘ČwĘ NT
Ł ă uĎmĂlĘ M‘¡ĎhĎ
3 t
Ň r¿
Ł kŇĘ IĂwČ dŇCUÁ‘ČhĎÄ=l‘ĲČ ëŇlĆUĆhČţ dŇm
Ł ă ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇyb
¿ŇĄ BĘ ’Y
¡Ď mĘeĂhČ tŇyrĂŔBĘhČ
wytÁĎ wŁYĘmĂ rm
ŁÄ S
Ę lĂwĘ ÉhoĎhyĘ rx
ąČ ’Č tŇkĆŇlĆÁlĎ hoĎęhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ű tŇyrăĂBĘhČ=tŇ’ĲĆ
=tŇ’Ć MyqęĂ hĎlĘ SpĆŇnĆŔ=lkĎŇbŇĘ C bŇăĄl=lkĎŇBĘ ÉwytŇĎ u
Ł xĚ=tŇ’ĆwĘ wyt
ąŇĎ wŁdĘŇ‘ĲĄ=tŇ’ĆwĘ
M‘¡ĎhĎ=lJĎ dŇŁm¿‘ĞIĲČwČ hŇĳĆh
E Č rpĆŇăiĄ hČ=l‘Č Myb
¡ŇĂ tŇĚ JĘhČ tŇ’ŇŁEŔhČ tŇyrăĂBĘhČ ÉyrĄbŇĘ DĂ
4 yn
ăĄhĞŁJĲ=tŇ’ĆwĘ lodÁGĎhČ NhĄÄJ
Ł hČ žChIĎqĂlĘxĂ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÃhČ wY
ăČ yĘwČ : tŇyrĲĂBĘBČ
13
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23. 5–15

=lJĎ tŇă’Ą hoĎŔhyĘ lk
ăČŇ yhĄmĲĄ É’yYĂohlĘ ůPiČhČ yrăĄmĘS
Ł Ĳ =tŇ’ĆwĘ ÈhnĆS
Ę UĂhČ
MpÂĄ rĘW
Ę IĂwĲČ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ lk
ŁŇ¡ lĘC hŇrĎŔS
Ą ’ĞĲlĎ wĘ l‘ČB
ăČ lČ ÉMyĂCW‘ĞhĲĎ MylĂęJĄhČ
: l’ĲĄ=tŇyB
ĲĄ Mr¡ĎpĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć ’W
¿Ď nĎwĘ NorŔdĘŇqĂ tŇomădĘŇS
Č BĘ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲylĂ ZCxąmĂ
ÉtomBĎBČ rF
ąĄ qČyĘwČ hŇdĎŔChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČ ÉCntŇĘ ĲnĎ rS
ąĆ ’Ğ MyrĂęmĎJĘhČ=tŇ’Ć tŇyB
ăĂ S
Ę hĂwĘ
SmĆąè
Ć lČ l‘ČBČęlČ MyrăĂFĘqČmĘhĲČ=tŇ’ĆwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yB
¡Ą sĂmĘC hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ
tŇyBĄÄmĂ žhrĎS
Ą ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć ’Y
ăĄ IŁwČ : MyĂmĲĎè
Ď hČ ’b
¿ĎŇ YĘ lk
ŁŇ¡ lĘC tŇolŔEĎUČlČwĘ ÉxČrĄÄIĎlČwĘ
Nor¡dĘŇqĂ lxČ¿ČB
n Ę Ht
ËŇĎ Ł’ PŇr¿
Ł W
Ę IĂwČ NorŔdĘŇqĂ lxČăČ=l’
n Ć ÉMĂlČÄS
Ď CrĲylĂ ZCxąmĂ hoĎÁhyĘ
ÉZê
Ł IĂwČ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄBĘ rbĆŇq¡Ć=l‘Č HrĎŔpĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć ÉëlĄS
Ę IČwČ rp
ĳŇĎ ‘ĎlĘ qdŇĆIăĎwČ
MS
ËĎ tŇogŇ¿ rĘ’
Ł Ĳ MyS
Ăę eĎhČ rS
ăĆ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ rS
¡Ć ’Ğ MyS
ĂŔ dŇĄuĘhČ yê
ăĄBĎ=tŇ’Ć
’U
ăĄ TČyĘwČ hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘ĎmĲĄ ÉMynĂhĞŁJĲhČ=lJĎ=tŇ’Ć ’b
ąĄŇ IĎwČ : hŇrĲĎS
Ą ’ĞĲlĎ Myê¡ĂBĎ
‘bČŇĳS
Ď r’
ăĄ BĘ=dŇ‘Č ‘bČŇ¡Ćm
G Ă MynĂŔhĞŁJăhČ ÉhUĎS
ĎÄ =CrFĘqĂ rS
ąĆ ’Ğ tŇomęBĎhČ=tŇ’Ć
ry‘ŔĂ hĎ=rW
Č É‘ČS
ĚÄ ohyĘ r‘ČS
ąČ xtŇČ jĆÁ=rS
Ć ’Ğ MyrĂę‘Ďè
Ę hČ tŇomăBĎ=tŇ’Ć ZtÂČ nĎwĘ
ynăĄhĞŁJĲ ÉCl‘ĞyĲČ âlą ëŇ’Čę : ry‘ĲĂhĎ r‘ČS
¿Č BĘ Sy’
¡Ă lw’ŇŁm¿W
Ę =l‘Č=rS
ĲĆ ’Ğ
ëŇotŇ¿ BĘ tŇo~¡mČ Cl¿kŇĘ ’ĲĎ=M’Ă yJ
ËĂ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ho¡ĎhyĘ xB
¿Č zĘmĂ=l’Ć tŇomŔBĎhČ
rybÄĂ ‘ĞhĲČlĘ yêęĂ lĘbŇĂ lĘ MeŁĳ hĂ=ynb ygăŇĄBĘ rS
¡Ć ’Ğ tŇpĆŇŁêŔhČ=tŇ’Ć ’U
ăĄ TĂwĘ : MhĲĆyxĄ’Ğ
MysęĂ CihČ=tŇ’Ć tŇăBĄ S
Ę IČwČ : ëŇlĆU
Ł Ĳ lČ S’
¡Ą BĎ oêËBĂ=tŇ’ĆwĘ onÌBĘ=tŇ’Ć Sy’ÁĂ
ÉtJČS
Ę lĂ=l’Ć hoĎŔhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ ’B
Ł ă mĂ ÉSmĆè
ĆÄ lČ hŇdąŇĎChyĘ ykĄÄlĘmČ žCntŇĘ ĲnĎ rS
ăĆ ’Ğ
PŇr¿ČW
Ď SmĆ¡è
Ć hČ tŇob¿ŇJĘrĘmČ=tŇ’ĆwĘ MyrĳĂwĎrĘjČBČ rS
¡Ć ’Ğ syrĂŔiĎhČ ëŇlĆămĆ =NtŇČ nĘ
ű CW
ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ zxĎÁ’Ď tŇIČÄlĂ‘Ğ žgGĎhČ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ tŇoxÃBĘzĘUĂhĲČ=tŇ’ĆwĘ : S’ĲĄBĎ
tŇor¿YĘxČ yê
ËĄ S
Ę BĂ hŇè
ĆŔ nČmĘ hŇăW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ ÉtoxBĘzĘUĂhĲČ=tŇ’ĆwĘ hŇdĎęChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČ
lxČ¿Č=l’
n Ć Mr¡ĎpĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć ëŇyl
¿Ă S
Ę hĂwĘ Mè
ĎŔ mĂ ZrĎIăĎwČ ëŇlĆĳUĆ hČ Zt
ăŇČ nĎ ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ
Nym
ăĂ ymĂ ÈrS
Ć ’Ğ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ ynăĄjĘ=l‘Č ű rS
ăĆ ’Ğ tŇomÂBĎhČ=tŇ’ĆwĲĘ : NorĲdŇĘqĂ
ű tŇrĆê
ŁăS
Ę ‘ČlĘ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇŁmÄŁlS
Ę hŇnĎBĎţ rS
ăĆ ’Ğ ůtyxĂS
Ę UČhČ=rhČlĘ
NoUĳ‘Č=ynĲĄBĘ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ MJ
Ł¡ lĘmĂlĘC bŇ’ĎŔom ZuăĚS
Ă ÉSomkŇĘ lĂwĘ MynęĂ ŁdŇyYĲĂ ZuăĚS
Ă
’Q
¿Ą mČyĘwČ MyrĳĂS
Ą ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć tŇr¡
Ł kŇĘ IĂwČ tŇobŔ~ĄUČhČ=tŇ’Ć ÉrBČS
Ă wĘ : ëŇlĆUĲĆhČ ’U
¡Ą TĂ
l’Ąę=tŇyb
ĲĄŇ BĘ rS
ăĆ ’Ğ xČBĄÁzĘUĂhČ=tŇ’Ć MgČÄwĘ : MdŇĲĎ’Ď tŇom¿YĘ‘Č Mm
¡Ď oqmĘ=tŇ’Ć
hmbh
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk =Nb
Ć ’"sb ,yrq =Nb
Ć ,bytk ynĄbĘ v.10
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l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yT
ăĂ xĹhĲĆ rS
ăĆ ’Ğ ÉTbĎŇnĘ=NBĆ M‘ąĎbŇĘ rĎyĲĎ hŇW
ĎÁ ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ ÉhmĎBĎhČ
hŇËmĎ BĎhČ=tŇ’Ć PŇrÌ
Ł W
Ę IĂwČ Zt
ĳŇĎ nĎ hŇm
¡Ď BĎhČ=tŇ’ĆwĘ ’ChËhČ xČÌĄBzĘUĂhČ=tŇ’Ć MG
ăČ
MyrąĂbĎŇuĘhČ=tŇ’Ć ’rĘIČÄwČ ChIĎęS
Ă ’ŇyĲŁ NpĆŇăIĂwČ : hŇrĲĎS
Ą ’Ğ PŇr¿ČW
Ď wĘ rp
¡ĎŇ ‘ĎlĘ qd¿ČŇhĄ
PŇr¿
Ł W
Ę IĂwČ MyrĂŔbĎŇuĘhČ=NmĂ ÉtomYĎ‘ĞhĲĎ=tŇ’Ć xuąČIĂwČ xlČęS
Ę IĂwČ rhĎŔBĎ ÉMS
Ď =rS
Ć ’Ğ
MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ É’rĎqĎ rS
ąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ Ch’
ĳĄ UĘTČyĘwĲČ xČ¡BĄ zĘUĂhČ=l‘Č
rS
¡Ć ’Ğ zQĎŔhČ NCIă~ĂhČ hŇmĎť rmĆ’ŇŁIěwČ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć ’rĎŔqĎ rS
ăĆ ’Ğ
ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ=Sy’Ă rbĆŇuąĆhČ ry‘ęĂ hĎ yS
ăĄ nĘ’Č wylĎÁ’Ą CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ hŇĳ’Ć r
Ł ynăĂ’Ğ
tŇĎ yW
ĂŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉhQĆ’ĄÄhĎ MyrąĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć ’rĎęqĘIĂwČ hŇdĎŔChymĲĂ ’B
ăĎ =rS
Ć ’Ğ
wyt
ĳŇĎ m
Ł YĘ‘Č ‘n
ăČyĎ=l’Č Sy’
¡Ă olŔ CxyeăĂhČ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : l’ĲĄ=tŇyB
ĲĄ xB
¿Č zĘUĂhČ l‘¡Č
žMgČŇwĘ : NorĲmĘŁèĲmĂ ’B
¡Ď =rS
Ć ’Ğ ’ybĂŔeĎhČ tŇomăYĘ‘Č tŇ’Ąť wytŔĎ m
Ł YĘ‘Č ÉCTQĘmČyĘwĲČ
yk
ąŇĄ lĘmČ CWÁ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ NoręmĘŁSĲ yrăĄ‘ĎBĘ ű rS
ăĆ ’Ğ tŇomÁBĎhČ yêÄĄ BĎ=lJĎ=tŇ’Ć
MyW
ĂŔ ‘ĞUĲČhĲČ=lkĎŇJĘ MhĆŔlĎ W‘ČIăČwČ ChIĳĎS
Ă ’ŇyĲŁ rys
¡Ă hĄ sy‘ŔĂ kŇĘ hČlĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ
ÉMS
Ď =rS
Ć ’Ğ tŇomąBĎhČ ynĄÄhĞŁJĲ=lJĎ=tŇ’Ć xBČzĘIĂwČţ : l’ĲĄ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ bŇS
Ď ¡IĎwČ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ Md¡ĎŇ’Ď tŇom¿YĘ‘Č=tŇ’Ć PŇrË
Ł W
Ę IĂwČ tŇoxŔBĘzĘUĂhĲČ=l‘Č
Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ xsČpĆŔ CW
ă ‘Ğ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ M‘ăĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć ÉëlĆUĆÄhČ wYąČyĘwČ
hŇEĆŔhČ xsČăjĆ JČ ÉhW
Ď ‘ĞnĲČ âlą yJ
ăĂ : hŇĲEĆhČ tŇyr¡ĂBĘhČ rpĆŇ¿sĄ l‘ËČ bŇCtěJĎJČ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČ ym
ËĄyĘ lk
Ł ę wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć CT¡pŇĘ S
ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ MyTĂŔpŇĘ è
Ł ă hČ ÉymĄymĂ
ChIĳĎS
Ă ’ŇyĲŁ ëŇlĆ¡UĆ lČ hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć hŇąĆm
nŁ S
Ę BĂ=M’Ă yJęĂ : hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČC
=tŇ’ĆwĘ tŇobăŇ’
Ł hĲĎ=tŇ’Ć Mg
ăČŇ wĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ho¡Ďhyl
ĲČ hŇËĆh
E Č xsČÌĆjhČ hŇW
ĎÂ ‘ĞnĲČ
rS
ąĆ ’Ğ MyYęĂ uĚè
Ă hČ=lJĎ tŇă’Ą wĘ MylĂÁQ
Ě GĂhČ=tŇ’ĆwĘ MypÄĂ rĎêĘhČ=tŇ’ĆwĘ MynĂ‘ŁDĘIĂhČţ
=tŇ’Ć MyqÂh
Ă Ď N‘ČmČlĘţ ChIĳĎS
Ă ’ŇyĲŁ r‘¡ĄBĂ MĂlČŔS
Ď CrăybŇĂ C ÉhdĎŇChyĘ ZrĆ’
ąĆBĘ ÉC’rĘnĂ
Nh
¡Ą J
Ł hČ ChI¿ĎqĂlĘxĂ ’Y
ËĎ mĎ rS
¿Ć ’Ğ rpĆŇiĄŔhČ=l‘Č Myb
ăŇĂ tŇĚ JĘhČ ÉhrĎoêhČ yrąĄbŇĘ DĂ
ÉhoĎhyĘ=l’Ć bŇąS
Ď =rS
Ć ’Ğ ëŇlĆmĆę wynÁĎ pĎŇlĘ hŇyĎÄhĎ=âlĲ žChm
Ł kĎŇwĘ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą
wyr¡ĎxĞ’ĲČwĘ hŇĳĆSm
Ł tŇrăČoê lk
ŁŇ¡ JĘ odŔ’
Ł mĘ=lkĎŇbŇĘ C ÉoSpŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C obąŇbĎŇlĘ=lkĎŇBĘ
=rS
Ć ’Ğ lodŔGĎhČ Éoj’Č NorąxĞmĲĄ hoĎęhyĘ bŇăS
Ď =âlĲ ű ëŇă’Č : Chm
Ł Ĳ JĎ Mq¿Ď=âl
: hŇè
ĲĆ nČmĘ os¡y‘ĂkŇĘ hĂ rS
¿Ć ’Ğ MysĂŔ‘ĎJĘhČ=lJĎ l‘Čť hŇdĳŇĎChyBĲĂ oj¡’Č hŇr¿ĎxĎ
=tŇ’Ć ytŇĂ r¡
Ł sĂhĞ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ynČŔjĎ l‘ăČmĄ ÉrysĂ’Ď ÉhdĎŇChyĘ=tŇ’Ć MG
ąČ hoĎęhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
MĂlČŔS
Ď CrăyĘ=tŇ’Ć ÉyêĂrĘxČÄBĎ=rS
Ć ’Ğ tŇ’ŇŁEąhČ ry‘ÄĂ hĎ=tŇ’Ć yêĂsĘ’ČmĎCţ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
tybh=t’w
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ChI¡ĎS
Ă ’ŇyĲŁ yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : MS
ĲĎ ym
¡Ă S
Ę hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ yêĂrĘmČŔ’Ď rS
ăĆ ’Ğ tŇyĂBČŔhČ=tŇ’ĆwĘ 28
Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ
ëŇlĆ¿mĆ =l‘Č MyĂrËČYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇk
ŁÌŇ nĘ hŇŁ‘ÄrĘpČŇ žhlĎ‘Ď wymĎÃyĎBĘ : hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ 29
ÉChtÄĄ ymĂyĘwČ otŔ’ŇrĎqĘlĂ ÉChIĎÄS
Ă ’ŇyĲŁ ëŇlĆąUĆ hČ ëŇlĆIÄĄwČ tŇrĳĎjĘ=rhČnĘ=l‘Č rCè
¡ ’Č
ÉCh’ĚÄbŇĂ yĘwČ oDŔgŇĂ UĘmĂ ÉtmĄ wyd¿ĎŇbĎŇ‘Ğ ChbĚÄJĂrĘIČwČ : otŇĲ ’
Ł otŇ¡ ’
Ł rĘJĂ oDŔgŇĂ mĘBĂ 30
=NBĆ ÉzxĎ’ĎohĲyĘ=tŇ’Ć ZrĆ’ĎęhĎ=M‘Č xuăČIĂwČ otŇĳ rĎb
ĲĚŇ qĘBĂ Chr¡ĚBĘqĘIĂwĲČ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ
: wybĲŇĂ ’Ď tŇxČê
¿Č otŇ¡ ’
Ł CkŇyl
¿Ă mĘIČwČ otŇË ’
Ł Cx¿S
Ę mĘIĂwČ ChIĎŔS
Ă ’ŇyăŁ
MyS
ĂŔ dĎŇxĽ hŇăS
Ď ŁlS
Ę C okŔlĘmĎBĘ zx
ăĎ ’ĎohĲyĘ ÉhnĎS
Ď SŁląS
Ď wĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ
31
W‘ČI¿ČwČ : hŇĲnĎ bŇĘ QĂmĂ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=tŇB
ĲČ lT
¿Č CmxĞ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ 32
hŇk
ŁąŇ nĘ hŇ‘ŁÄ rĘpČŇ žChrĄsĘ’ČIĲČwČ : wytĲŇĎ ŁbŇ’Ğ CW
¡ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ 33
ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č ÉSnĆ‘ŁÄ =NêĆIĂwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇŁlmĘBĂ tŇmĎŔxĞ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhlĎbŇĘ rĂbŇĘ
MyqăĂyĎlĘ’Ć=tŇ’Ć hŇŁkÁnĘ hŇŁ‘ÄrĘjČ žëlĄmĘIČwČ : bŇhĲĎzĎ rJ
¿Č kŇĂ wĘ PŇsĆ¡JĆ =rJČkŇĂ hŇ¿’Ď mĄ 34
=tŇ’ĆwĘ MyqĳĂyĎohĲyĘ om¡S
Ę =tŇ’Ć bŇ¿iĄ IČwČ wybĂŔ’Ď ChIăĎS
Ă ’ŇyĲŁ tŇxČêČť ChIĎęS
Ă ’ŇyĲŁ=NBĆ
Nt
ąŇČ nĎ bŇhĎęEĎhČwĘ PŇsĆăJĆ hČwĘ : MS
ĲĎ tŇmĎ¿IĎwČ MyĂr¡ČYĘmĂ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ xqĎŔlĎ zx
ăĎ ’ĎohĲyĘ 35
=l‘Č PŇsĆ¡JĆ hČ=tŇ’Ć tŇt
¿ŇĄ lĎ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ëŇyrăĂ‘ĹhĲĆ ëŇ’Čť hŇŁ‘ŔrĘpČŇlĘ ÉMyqĂyĎohĲyĘ
M‘ăČ=tŇ’Ć ÉbhĎEĎhČ=tŇ’ĆwĘ PŇsĆąĆJhČ=tŇ’Ć WgÂČ nĎ oJęrĘ‘ĆJĘ Sy’
ăĂ hŇŁ‘ĳrĘpČŇ yj
ăĂ
Sm
ąĄ xĎwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ
: hŇk
ŁŇĲ nĘ hŇŁ‘¿rĘpČŇlĘ tŇt
¡ŇĄ lĎ ZrĆ’ĎŔhĎ 36
MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć tŇąxČ ’ČwĘ okŔlĘmĎBĘ MyqăĂyĎohĲyĘ hŇnÄĎ S
Ď
lk
ŁŇ¿ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ : hŇmĲĎCr=NmĂ hŇ¡yĎdĎŇjĘ=tŇbČŇ hŇdĎŇybŇĂ zĘ oUŔ’Ă 37
olÄ=yhĂyĘwĲČ lb
ĳĆŇ BĎ ëŇlĆămĆ r~
¡Č ’ŇnĆdĘŇkČŇb
ĲĚŇ nĘ hŇlĎŔ‘Ď wym
ăĎ yĎBĘ : wytĲŇĎ ŁbŇ’Ğ CW
¡ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ dk
ű hoăĎhyĘ xQ
ăČ S
Č yĘwČ : oBĲ=dŇrĎmĘIĂwČ bŇS
Ď ¡IĎwČ MynĂŔS
Ď SŁlăS
Ď ÉdbĆŇ‘ÄĆ Myq¿ĂyĎohĲyĘ 2
Ét’ĄwĘ bŇ’Ďęom ydăŇĄCdŇGĘ ű tŇă’Ą wĘ MrĎÁ’Ğ ydÄĄCdŇGĘ=tŇ’ĆwĘ žMyDĂW
Ę kČŇ ydăŇĄCdŇGĘ=tŇ’Ć oBÃ
rS
ăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ odŇĳybŇĂ ’ĞhĲČlĘ hŇd¡ĎŇChyBĲĂ Mx
¿Ą QĘS
Č yĘwČ NoUŔ‘Č=ynĲĄbŇĘ ydăŇĄCdŇGĘ
hŇdĎŔChyBĲĂ ÉhtŇĎ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ yj
ăĂ =l‘Č ű ëŇă’Č : My’ĲĂybŇĂ eĘhČ wyd¿ĎŇbĎŇ‘Ğ dŇy¡ČBĘ rBĆŔDĂ 3
Mg
ąČŇ wĘ : hŇW
ĲĎ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ JĘ hŇè
ĆŔ nČmĘ tŇ’ŇF
Ł ă xČBĘ wynĳĎjĎ l‘ăČmĄ rys
¡Ă hĎlĘ 4
hŇ¿bĎŇ ’Ď=âlĲwĘ yqĳĂnĎ MDăĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć ’Q
¿Ą mČyĘwČ ëŇpĎŔS
Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉyqĂeĎhČ=MDĲČ
Mh
ăĄ =âlhĞ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ Myq¡ĂyĎohĲyĘ yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : xČŁlĲsĘlĂ ho¡ĎhyĘ 5
Mybwtk
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Myq¡ĂyĎohĲyĘ bŇ¿JČ S
Ę IĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČlĘ Mym
¡Ă IĎhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ
ëŇlĆămĆ Édo‘ PŇys
¿Ă h
Ł =âlĲwĘ : wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ Nyk
¿ŇĂ yĎohĲyĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ wyt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă
ÉMyĂrČÄYĘmĂ lxČąeČmĂ lbĆęBĎ ëŇlĆămĆ xqÂČ lĎ=yJĲĂ oYĳrĘ’ČmĲĄ tŇ’Ň¡YĄ lĎ MyĂrČŔYĘmĂ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ëŇlĆ¿mĆ lĘ hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ rS
¿Ć ’Ğ lJ
ŁË tŇrĎŔjĘ=rhČnĘ=dŇ‘Č
MyS
ĂŔ dĎŇxĽ hŇăS
Ď ŁlS
Ę C okŔlĘmĎBĘ Nyk
ăŇĂ yĎohĲyĘ ÉhnĎS
Ď hŇrąĄW
Ę ‘Ć hŇnĆÄm
Ł S
Ę =NBĆ
W‘ČI¿ČwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲymĂ Nt
¡ŇĎ nĎlĘ’Ć=tŇbČŇ ’ê
¿Ď S
Ę xĚnĘ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ
hŇlĎ‘Ď ’yhĂŔhČ tŇ‘ăĄBĎ : wybĲŇĂ ’Ď hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ
: roYĲUĎBČ ry‘¡ĂhĎ ’b
Ł ¿Ň êĎwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
¿Č ’ŇnĆdĘŇkČŇb
ĲĚŇ nĘ ydËŇĄbŇĘ ‘Č
: hĎyl
ĲĆ ‘Ď Myr¿ĂYĎ wyd¡ĎŇbĎŇ‘ĞwĲČ ry‘ĳĂhĎ=l‘Č lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
¿Č ’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ’b
Ł ËŇ IĎwČ
wyd¡ĎŇbĎŇ‘ĞwĲČ oUŔ’ĂwĘ ’Chă lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ =l‘Č ÉhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Nyk
ąŇĂ yĎohĲyĘ ’YÂĄ IĄwČ
: okŇĲ lĘmĎlĘ hŇ¡Ćm
nŁ S
Ę tŇ¿ČS
n Ę BĂ lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ ÉotŇ’
Ł xuąČIĂwČ wysĳĎyrĂsĲĎwĘ wyrăĎW
Ď wĘ
ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ tŇor¡YĘo’ĲwĘ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ ÉtorYĘo’=lJĎ=tŇ’Ć Mè
Ďę mĂ ’Y
ăĄ oIwČ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇm
Ł ą ŁlS
Ę hŇW
ĎÁ ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ bŇhĎęEĎhČ yl
ăĄ JĘ=lJĎ=tŇ’Ć Z~ÂĄ qČyĘwČ
MĂlČS
Ď CrĲyĘţ=lJĎ=tŇ’Ć hŇăĎlgŇĘ hĂwĘ : hoĲĎhyĘ rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ lk
ăČŇ yhĄBĘ
hŇlĆŔoG ÉMypŇĂ lĎ’Ğ hŇrĎW
Ď ‘Ğ lyĂxČęhČ yrăĄoBGĂ=lJĎ ű tŇă’Ą wĘ MyrĂÂv
Ď hČ=lJĎ=tŇ’ĆwĲĘ
lgĆŇ¿IĆwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=M‘Č tŇ¿ČQDČ tŇ¡ČlCz r’ČŔS
Ę nĂ âlă rGĳĄsĘUČhČwĘ Sr¡ĎxĎhĲĆ=lkĎŇwĘ
=tŇ’ĆwĘ ëŇlĆUĆÁhČ yS
ĄÄ nĘ=tŇ’ĆwĘ ëŇlĆUĆhČţ M’
ăĄ =tŇ’ĆwĘ hŇlĎĳĆbŇ BĎ Nyk
¡ŇĂ yĎohĲyĘ=tŇ’Ć
žt’ĄwĘ : hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲymĂ hŇ¿ĎloG ëŇyl
ËĂ oh ZrĆ’ĎŔhĎ ylăw’ř Ét’ĄwĘ wysĎęyrĂsĲĎ
lJ
Łě hČ PŇlĆ’ĆŔ ÉrGĄsĘUČhČwĘ SrąĎxĎhĲĆwĘ MypęĂ lĎ’Ğ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă lyĂxČÁhČ yS
ĄÄ nĘ’Č=lJĎ
ëŇÌĄlmĘIČwČ : hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ hŇ¡ĎloG lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ M’
ÌĄ ybŇĂ yĘwČ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ yW
ăĄ ‘Ł Myr¡ĂoBGĂ
: ChIĲĎqĂdĘŇYĂ om¡S
Ę =tŇ’Ć bŇ¿iĄ IČwČ wyê
ĳĎ xĘêČ od¡ŇŁdŇ hŇ¿yĎnĘêČmČ=tŇ’Ć lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ
tŇąxČ ’ČwĘ okŔlĘmĎbŇĘ ChIăĎqĂdĘŇYĂ ÉhnĎS
Ď tŇąxČ ’ČwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ
Chy¡ĎmĘrĘyĂ=tŇB
ĲČ lT¿ymřx oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć
ű yJ
ăĂ : MyqĲĂyĎohĲyĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ : hŇĲnĎ bŇĘ QĂmĂ
l‘ăČmĄ Mt
¡ŇĎ ’
Ł okŇ¿ lĂS
Ę hĂ=dŇ‘Č hŇdĎŔChyb
ăŇĂ C ÉMĂlČÄS
Ď CrĲybŇĂ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ PŇă’Č =l‘Č
: lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ BĘ ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ dŇr¿
Ł mĘIĂwČ wynĳĎjĎ
yhyw
bytk rsx lTČmĚx
Ğ w’ lTČCmx
Ğ ’"sb ,yrq lTČCmx
Ğ ,bytk lTČymĂx
Ğ v.18

.yrq ylĄy’Ą ,bytk ylĄC’ v.15 .dk
.’"l g"k ly‘l Nyy‘ : b"dw ’"d Nkw yrqw
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ůSdŇĆx
Ł lČ roW
ă ‘ĎB
ĲĆ ÈyrĂyW
Ă ‘ĞhĲĎ SdŇĆŁxăBČ okęlĘmĎlĘ tŇy‘ÁĂ yS
Ă êĘhČ tŇnÄČ S
Ę bŇĂ žyhĂyĘwČ hk
NxČăIĂwČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ=l‘Č olËyxĄ=lkĎŇwĘ ’ChÌ lbĆÁBĎ=ëŇlĆmĲĆ r~ÄČ ’ŇnĆdĘŇkČŇb
ĲĚŇ nĘ ’BĎţ
yê
ăĄ S
Ę ‘Č dŇ‘Čť roYĳUĎBČ ry‘¡ĂhĎ ’b
Ł ¿Ň êĎwČ : bŇybĲŇĂ sĎ qy¿ĄDĎ hĎyl
¡Ć ‘Ď Cn¿bŇĘ IĂwČ hĎyl
ĳĆ ‘Ď 2
bŇ‘¡ĎrĎhĲĎ qz¿ČxĹIĲĆwČ SdŇĆŁxŔlČ hŇ‘ăĎS
Ę tŇĂ BĘ : ChIĲĎqĂdĘŇYĂ ëŇlĆ¡UĆ lČ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć 3
yS
ĄÄ nĘ’Č=lkĎŇwĘ ry‘ęĂ hĎ ‘qăČBĎêĂwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ M‘¿ČlĘ MxĆ¡Ćl hŇyĎh¿Ď=âlwĘ ry‘ĳĂBĎ 4
NG
ăČ=l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ MyĂtęČ m
Ł x
Ł hĲČ NyB
ăĄ ű r‘ČS
ăČ ëŇrĆDÁĆ ÉhlĎyĘQČÄhČ ű hŇąmĎ xĎlĘUĂhČ
CpąŇDĘrĘIĂwČ : hŇb
ĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇrĆD¿Ć ëŇlĆ¡ĄwČ
I bŇyb
ĳŇĂ sĎ ry‘¡ĂhĎ=l‘Č MyD¿ĂW
Ę kČŇwĘ ëŇlĆUĆŔhČ 5
olŔyxĄ=lkĎŇwĘ oxĳrĄyĘ tŇobăŇrĘ‘ČBĘ otŇ¡ ’
Ł CgŇv
¿Ă IČwČ ëŇlĆUĆŔhČ rx
ăČ ’Č ÉMyDĂW
Ę JČ=lyxĄ
lb
¡ĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ =l’Ć otŇË ’
Ł Cl¿‘ĞIĲČwČ ëŇlĆUĆŔhČ=tŇ’Ć ÉCWjĘtŇĘ IĂwĲČ : wyl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ CYp
ŁŇ¡ nĎ 6
wynĳĎy‘ĄlĘ CT¡xĞS
ĲĎ ChIĎŔqĂdĘŇYĂ ÉynĄBĘ=tŇ’ĆwĘ : TjĲĎS
Ę mĂ oê¡’Ă Cr¿BĘdČŇyĘwČ hŇtŇĎ ĳlĎ bŇĘ rĂ 7
: lb
ĲĆŇ BĎ Ch’
¡Ą bŇĂ yĘwČ MyĂêŔČ S
Ę xĚnĘb
ĲČŇ ÉChrĄÄsĘ’ČIĲČwČ rCŔĄ‘Ă ÉChIĎÄqĂdĘŇYĂ ynąĄy‘Ą=tŇ’ĆwĘ
hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć=‘S
ĲČ êĘ ÉtnČS
Ę ’yhęĂ SdŇĆŁxŔlČ hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă BĘ ÉyS
Ă ymĂxĞhĲČ SdŇĆŁxąbČŇC
dŇbĆŇ‘¿Ć Myx
ËĂ BĎTČ=bŇrČ NdÌŇĎ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ ’BÂĎ lb
ĳĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
ăČ ’ŇnĆdĘŇkČŇb
ĲĚŇ nĘ ëŇlĆ¡UĆ lČ
ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ =tŇ’ĆwĘ ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć PŇr¿
Ł W
Ę IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ
=tŇ’ĆwĘ : S’ĲĄBĎ PŇr¿ČW
Ď lod¡ŇGĎ tŇyB
¿Ą =lJĎ=tŇ’ĆwĘ MĂl
ËČ S
Ď CrĲyĘ yê
ÌĄBĎ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ
: MyxĲĂBĎTČ=bŇrČ rS
¡Ć ’Ğ MyDĂŔW
Ę JČ lyx
ăĄ =lJĎ ÉCYtŇĘ ĲnĎ bŇyb
ĳŇĂ sĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ tŇŁm¿ox
=l‘Č ÉClpŇĘ ĲnĎ rS
ąĆ ’Ğ ÉMylĂpŇĘ eĲŁhČ=tŇ’ĆwĘ ry‘ęĂ BĎ MyrăĂ’ĎS
Ę eĂhČ M‘ÁĎ hĎ rtŇĆ yÄĆ žt’ĄwĘ
: MyxĲĂBĎTČ=bŇrČ Nd¡ĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ hŇlĎěgŇĘ hĆ NomĳhĎhĲĆ rtŇĆ ăyĆ tŇ¡’Ą wĘ lbĆŔBĎ ëŇlĆăUĆ hČ
=tŇ’ĆwĘ : MybĲŇĂ gŇĘ yĲŁlĘC Mym
¡Ă rĘk
ŁŇĲ lĘ Myx
ĳĂ BĎTČ=bŇrČ ry’
¡Ă S
Ę hĂ ZrĆ’ĎŔhĎ tŇăČQDČmĂC
tŇS
Ćx
Ł Ë eĘhČ MyÌĎ=tŇ’ĆwĘ tŇonÂk
ŁŇ UĘhČ=tŇ’ĆwĲĘ hoĎęhyĘ=tŇyB
ĲĄ rS
ăĆ ’Ğ tŇS
Ć ŁxÁeĘhČ ydÄĄCU‘Č
: hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ Mê
¡Ď S
Ę xĚnĘ=tŇ’Ć C’¿W
Ę IĂwČ MyDĳĂW
Ę kČŇ CrăBĘS
Ă ho¡ĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ rS
¿Ć ’Ğ
tŇ’ĄÄwĘ tŇojęJČhČ=tŇ’ĆwĘ tŇorăUĘzČmĘhĲČ=tŇ’ĆwĘ My‘ÁĂ IĎhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁrÄyiĂhČ=tŇ’ĆwĘ
=tŇ’ĆwĘ ÉtoêxĘUČhČ=tŇ’ĆwĘ : CxqĲĎlĎ Mb
¡ĎŇ =CtŇrĘS
ĲĎ yĘ rS
¿Ć ’Ğ tŇS
Ć ŁxËeĘhČ yl
ÌĄ JĘ=lJĎ
: MyxĲĂBĎTČ=bŇrČ xq¡ČlĎ PŇsĆĳĎJ PŇsĆ¡JĆ =rS
Ć ’ĞwĲČ bŇhĎŔzĎ ÉbhĎzĎ rS
ąĆ ’Ğ tŇoqęrĎzĘUĂhČ
tŇyb
ăŇĄ lĘ hŇŁm¡ŁlS
Ę hŇ¿W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇonŔk
ŁŇ UĘhČwĘ ÉdxĎ’ĆhĲĎ MIąĎhČ MyĂnČęS
Ę ű MydăĂŇCU‘ČhĲĎ
žhnĆm
Ł S
Ę : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myl
¿Ă JĄhČ=lJĎ tŇS
Ć Łx¡nĘlĂ lqĎŔS
Ę mĂ hŇăyĎhĎ=âlĲ hoĳĎhyĘ
tŇm
ăČ oqwĘ ÈtS
Ćx
Ł nĘ ű wyl
¿Ď ‘Ď tŇrĆtÄĆ k
ŁŇ wĘ dŇxĎę’ĆhĲĎ dŇCUă‘ČhĲĎ ű tŇm
ăČ oq hŇUÁĎ ’Č hŇrĄÄW
Ę ‘Ć
trtkh

8

9
10

11

12, 13

14
15

16
17

25. 18–30
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19

20
21

22
23

24

25

26

27
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lJ
Łă hČ bŇyb
¡ŇĂ sĎ tŇrĆtËĆŇJ
Ł hČ=l‘ĲČ MynÌĂU
Ł rĂwĘ hŇkÄĎ bĎŇW
Ę C hŇUĎ’Č SŁlăS
Ď ÈtrĆtŇĆ J
Ł hČ
MyxęĂ BĎTČ=bŇrČ xuăČIĂwČ : hŇkĲĎŇbĎŇv
Ę hČ=l‘Č yn¡Ăè
Ą hČ dŇCU¿‘Čl
ĲČ hŇQĆË’Ą kĎŇwĘ tŇS
Ć ŁxĳnĘ
tŇS
Ć Łl¡S
Ę =tŇ’ĆwĘ hŇĳĆS
n Ę mĂ Nh
ăĄ J
Ł Chy¡ĎnĘpČŇYĘ=tŇ’ĆwĘ S’ŇŁrŔhĎ Nh
ăĄ J
Ł ÉhyĎrĎW
Ę =tŇ’Ć
ű dŇyqăĂpĎŇ ’Ch¿=rS
Ć ’Ğ dŇxĎÁ’Ć syrĂÄsĎ žxqČlĎ ry‘ÃĂ hĎ=NmĂC : PŇiĲČhČ yr¿ĄmĘS
ŁĲ
rS
ăĆ ’Ğ ÉëlĆUĆÄhČ=ynĲĄpŇĘ y’
ąĄr
Ł mĲĄ MyS
ĂÁ nĎ’Ğ hŇè
ĎÄ mĂxĞwĲČ hŇmĎęxĎlĘUĂhČ yS
ăĄ nĘ’Č=l‘Č
ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ=tŇ’Ć ’B
¡Ă YĘUČhČ ’bĎŔ~ĎhČ rW
ăČ ÉrpĄŇi
Ł hČ tŇ’ĄęwĘ ry‘ŔĂ bĎŇ C’ăYĘmĘnĂ
Nd¡ĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ MtŔĎ ’
Ł xuăČIĂwČ : ry‘ĲĂBĎ My’
¡Ă YĘmĘeĂhĲČ ZrĆ’ĎŔhĎ M‘ăČmĄ ÉSy’Ă Myè
¿Ă S
Ă wĘ
ëŇlĆmĆÄ žMtŇĎ ’
Ł ëŇăIČwČ : hŇtŇĎ ĲlĎ bŇĘ rĂ lb
¡ĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ =l‘Č Mt
ËŇĎ ’
Ł ëŇlĆŁIÌwČ Myx
ĳĂ BĎTČ=bŇrČ
: otŇĲ mĎdĘŇ’Č l‘¿ČmĄ hŇd¡ĎŇChyĘ lgĆŇ¿IĂwČ tŇĳmĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ¡ĎlbŇĘ rĂBĘ Mt
ËŇĄ ymĂyĘwČ lb
ÌĆŇ BĎ
ëŇlĆămĆ r~
¡Č ’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ry’ĂŔS
Ę hĂ rS
ăĆ ’Ğ hŇdĎŔChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Ér’ĎS
Ę eĂhČ M‘ęĎ hĎwĘ
žC‘mĘS
Ę IĂwČ : NpĲĎŇS
Ď =NBĆ Mq¿ĎyxĂ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘdČŇGĘ=tŇ’Ć MhĆŔylĄ‘Ğ dŇqăĄpŇĘ IČwČ lb
ĳĆŇ BĎ
=tŇ’Ć É lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ dŇyqąĂpŇĘ hĂ=yJĲĂ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎwĘ hŇUĎăhĄ MylĂÁyĎxĞhĲČ yrĄÄW
Ď =lkĎŇ
NăĎnxĎoyĲwĘ hŇyĎÃnĘtŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂwĘ hŇĳĎjYĘUĂhČ Chy¡ĎlĘdČŇGĘ=l’Ć C’b
Ł ¿Ň IĎwČ ChyĎŔlĘdČŇGĘ
ytŔĂ kĎŇ‘ĞUăČhČ=NBĆ ÉChyĎÄnĘzČ’ĞyĲČwĘ ytęĂ pĎŇT
Ł eĘhČ tŇmĆxĚÁnĘêČ=NbĆŇ hŇyĎÄrĎW
Ę C xČrĄqĎţ=NBĆ
MhĆŔlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ MhĆŔyS
Ą nĘ’ČlĘC ÉChyĎÄlĘdČŇGĘ Mh
ąĆ lĎ ‘bČÄè
Ď IĂwČ : MhĲĆyS
Ą nĘ’ČwĘ hŇUĎ¡hĄ
lb
¡ĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ =tŇ’Ć CdŇËbŇĘ ‘ĂwĘ ZrĆ’ĎębĎŇ CbăŇS
Ę MyDĳĂW
Ę JČhČ ydăŇĄbŇĘ ‘ČmĲĄ C’¡rĘyêĲĂ=l’Č
l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂ ’B
ăĎ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆx
Ł ă BČ ű yh
ăĂ yĘwČ
: Mk
ĲĆŇ lĎ bŇ¿TČ yĂwĘ
oêŔ’Ă ÉMyS
Ă nĎ’Ğ hŇrąĎW
Ď ‘ĞwĲČ hŇkĎęClUĘhČ ‘rČEăĆmĂ ‘mÁĎ S
Ď ylĂÄ’Ĺ=NBĆ hŇyĎnĘtŇČ nĘţ=NBĆ
=rS
Ć ’Ğ MyDĂŔW
Ę JČhČ=tŇ’ĆwĘ ÉMydĂŇChIĘhČ=tŇ’ĆwĘ tŇŁmĳIĎwČ Chy¡ĎlĘdČŇGĘ=tŇ’Ć CJ¿IČwČ
yrăĄW
Ď wĘ É lodŇGĎ=dŇ‘ČwĘ NT
Ł ą uĎmĂ M‘ÁĎ hĎ=lkĎŇ CmqĚÄIĎwČ : hŇjĲĎYĘUĂBČ oê¡’Ă Cy¿hĎ
: MyDĲĂW
Ę kČŇ yn¿ĄjĘmĂ C’¡rĘyĲĎ yJ
¿Ă MyĂrĳĎYĘmĂ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ MylĂŔyĎxĞhĲČ
hŇdĎŔChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Nyk
ăŇĂ yĎohĲyĘ ÉtClgĎŇlĘ hŇnĎęS
Ď ‘bČŇS
ĆÁ wĎ MyS
ĂÄ ŁlS
Ę bŇĂ žyhĂyĘwČ
žëdČŇr
Ł mĘ lywăĂ’Ĺ ’W
ĎÃ nĎ SdŇĆx
Ł ĳ lČ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă wĘ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆBĘ SdŇĆŁxŔ ÉrW
Ď ‘Ď MynąĄS
Ę BĂ
tŇyB
¿Ą mĂ hŇd¡ĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Nyk
¿ŇĂ yĎohĲyĘ S’ŇŁrË=tŇ’Ć okęlĘmĎ tŇăČS
n Ę BĂ lbĆÁBĎ ëŇlĆmĆÄ
Myk
ËŇĂ lĎUĘhČ ’i
ÌĄ JĂ l‘ęČ mĄ o’ŔsĘJĂ=tŇ’Ć ÉNêĄIĂwČ tŇobĳŇT
Ł oê¡’Ă rB
¿Ą dČŇyĘwČ : ’lĆJ
ĲĆ
dŇym
ËĂ êĎ MxĆÌlĆ lkÄČ ’ĎwĘ o’ĳlĘkŇĂ ydăŇĄgŇĘ BĂ tŇ¡’Ą ’eĎěS
Ă wĘ : lb
ĲĆŇ bĎŇBĘ oê¡’Ă rS
¿Ć ’Ğ
ëŇlĆ¡UĆ hČ tŇ¿’Ą mĄ oQË=hŇnĎêĘnĂ dŇym
ÌĂ êĎ tŇxÄČ rĚ’Ğ otęxĎrĚ’ĞwĲČ : wyIĲĎxČ ym
¿Ą yĘ=lJĎ wyn¡ĎpĎŇlĘ
Mwy=rbd
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: wIĲĎxČ ym
¿Ą yĘ lJ
Ł¡ omĳoyBĘ Moyă=rbČŇDĘ
G

wyhl’ +h=rV’ ywgh yrVâ
Ł Nmysw ,y‘br’w MyVlVw tw’m Vmxw Pl’ Myklm rpsd yqwsp Mwks
wyrdsw .]+w qwsp b"k Nmys +’ Myklm[ My’ybnh t’ l’rVy=Klm Zbqyw wyWxw .]b"y g"l Mylht[
My‘br’ wytwqspw .]+T +b hyrkz[ bybs V’ tmwx +h=M’n hl hyh’ yn’w Nmysw ,MyVlVw hVmx
hrV‘ tx’w tw’m ‘br’ NwV’rh tybh brxV d‘ dwd Nb hmlV KlmVm rpsh twnV .hVVw
.Mymy rV‘w MyVdx hVVw hnV

dklyw NwVmV Klyw MynwV’rh Myrps ‘br’ ty‘ybr .MynwV’rh Myrps t‘br’ wqyls
dwd=l’ Myk’lm rnb’ xlVyw MynwV’rh Myrps ‘br’ yYx .]+d w"T MyTpV[ Myl‘wV tw’m=VlV
+h rm’ hk tynVh MynwV’rh Myrps ‘br’ ty‘ybr .]b"y qwsp +g Nmys +b l’wmV[ wytxt
.]d"k qwsp b"y +’ Myklm[ wl‘t=’l

The number of the verses of the book of Kings is 1534, and the sign is,
BLESSED IS THE NATION whose God is the Lord (â
Ł = 1000, V = 300, r
= 200, y = 10, h = 5, g = 3, w = 6, y = 10; [Psa 33.12]) And its middle point is,
And the king of Israel gathered the prophets together [1Ki 22.6]. And its sedarim
are 35 and the sign is, For I, saith the Lord, will be UNTO HER a wall of fire
round about [Zec 2.5]. And its peseqot are 46. The years of the book are from
the accession of Solomon son of David unto the desolation of the first house 411
years and 6 months and 10 days.
The four former books are completed. A fourth of the four former books is,
And Samson went and took three hundred foxes [Jdg 15.4]. The middle point
of the four former books is, And Abner sent messengers to David where he was
[2Sa 3.12]. The second fourth of the four former books is, Thus saith the Lord,
Ye shall not go up [1Ki 12.24].

hy‘Vy
’ ymĄÄyBĂ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ=l‘Č hŇzĎŔxĎ rS
ăĆ ’Ğ ZomŔ’Ď=NbĆŇ ChyăĎ‘ĘS
Č yĘ ÉNozxĞ
2

3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13

14

ynĂyzăĂ’ĞhĲČwĘ ÉMyĂmÄČ S
Ď C‘ąmĘS
Ă : hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČ ChI¡ĎqĂzĘxĂyĘ zx
¿Ď ’Ď Mt
ËŇĎ oy ChIÌĎEĂ‘řĚ
: ybĲŇĂ C‘S
Ę ¿jĎ Mh
¡Ą wĘ yêĂmĘmČŔorwĘ yêĂlĘDăČGĂ ÉMynĂBĎ rB
ĳĄDĂ ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă ZrĆ’ĆŔ
yU
¡Ă ‘řČ ‘dČŔyĎ âlă É l’ĄrĎW
Ę yĂ wyl
ĳĎ ‘ĎBĘ sCbăŇ’Ą rom¡xĞwĲČ ChnĄŔq
Ł ÉroS ‘d¿ČŇyĎ
Myn¡ĂBĎ My‘ŔĂ rĄmĘ ‘rČzăĆ NwŁŔ ‘Ď dŇbĆŇăJĆ M‘Čť ’TĄęŁxř yoGă ű yohă : NnĲĎoBtŇĘ hĂ âl¿
: roxĲ’Ď CrzŁ¿nĎř l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘ=tŇ’Ć CYË’ĞnĲĂ hoĎęhyĘ=tŇ’Ć CbăŇzĘ‘ĲĎ Myt
ĳŇĂ yřxĂS
Ę mČ
bŇ¡bĎŇ lĄ=lkĎŇwĘ ylĂŔxĽĲlĎ S’Ňră
Ł =lJĎ hŇrĳĎsĎ CpŇys
ăĂ oê dŇo‘¡ CJËtŇĚ hŇ¿mĆ l‘ăČ
hŇăJĎ mČC hŇr¡ĎCBxČwĘ ‘YČ¿jĆ Mt
Ł Ŕ mĘ oBă=Ny’ĲĄ ÉS’Ňr
Ł =dŇ‘ČwĘ lgĆŇrąĆ=PŇJČmĂ : yCĲĎDČ
hŇmĎŔmĎS
Ę Mk
ăĆŇ YĘrĘ’Č : NmĆè
ĲĎ BČ hŇ¡kĎŇ JĘrĚ âl¿wĘ CSBĎŔxĚ âlăwĘ ÉCrŁzÄ=âl hŇĳĎrĂT
I Ę
HtŔĎ ’
Ł Myl
ăĂ kŇĘ Ł’Ĳ ÉMyrĂzĎ ÉMkĆŇDĘgŇĘ nĆlĘ MkĆętŇĘ mČdĘŇ’Č S’
ĳĄ tŇopŇă rřĚW
Ę Mk
¡ĆŇ yrĄ‘řĲĎ
MrĆk
ĳŇĎ bŇĘ hŇăJĎ sĚřJĘ NoI¡YĂ=tŇbČŇ hŇr¿ĎtŇĘ onĲwĘ : MyrĲĂzĎ tŇ¿kČŇ jĄhĘmČJĘ hŇm
¡Ď mĎS
ĘC
ryt¿ĂŇoh tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉylĄCl : hŇrĲĎCYnĘ ry‘¿ĂJĘ hŇ¡S
Ď qĘmĂśbŇĘ hŇ¿ĎClm
n Ę JĂ
: CnymĲĂDĎ hŇr¡Ďm
Ł ‘Ğl
ĲČř CnyyĂŔhĎ Mdă
ŁŇ sřĘ JĂ T‘ĳĎmĘJĂ dŇyr¡ĂW
Ď Cnl
ËĎ
: hŇrĲĎm
Ł ‘Ğ M‘ř¿Č Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ tŇr¿Čoê CnyzËĂ’ĞhĲČ Md
ŁŇĳsĘ ynăĄyYĂqĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ C‘¿mĘS
Ă
bŇlĆăxĄ wĘ Myl
¡Ă y’Ąř tŇol¿‘Ł yêĂ‘ĘËbČŇ W
Ď hoĎŔhyĘ rm
ăČř ’ŇyŁ ÉMkĆŇyxĄbŇĘ zĂ=bŇrĲ
Ł yQ
ąĂ =hŇUĎĲlĎ
C’b
Ł Ŕ tŇĎ yJ
ăĂ : yêĂYĘpĲĎŇxĎ âl¿ Myd¡ĂŇCê‘ČwĘ MyW
ËĂ bĎŇkŇĘ C MyrÌĂjĎ MdČÄwĘ My’
ĳĂ yrĂřmĘ
CpŇysęĂ otŇ âlă : yrĲĎYĄxĞ sm
Ł ¿ rĘ Mk
¡ĆŇ dĘŇIĆmĂ tŇ’ŇŁzË Su¿ĄbŇĂ =ymĲĂ ynĳĎjĎ tŇo’¡rĎřl
ĲĄ
’ră
Ł qĘ ÉtBĎS
Č wĘ SdŇĆŁxą yl
ĳĂ ’yh
¡Ă hŇËbĎŇ ‘ĄoêĲ tŇrĆT
Ł Ì qĘ ’wĘS
ĎŔ =tŇxČnĘmĲĂ É’ybŇĂ hĎ
yS
ĂŔ pŇĘ nČ hŇă’Ď nĘW
ĲĎ ÉMkĆŇydŇĄ‘ĞomĲC Mk
ąĆŇ yS
Ą dĘŇxĎ : hŇrĲĎYĎ‘ĞwĲČ NwĆ’¡Ď lk
¿ČŇ C’=âlĲ ’rĎŔqĘmĂ
wyh
yUĂ‘ČwĘ ’"s v.3 .’lm ChIĎEĂC‘ ’"s v.1 .z"k qwsp d‘ +’ qwsp Nm Myrbdh hl’ hVrpl hrTph v.1 .’
’lm CroznĎ ’"s v.4 .rsx MytĂxĂS
Ę mČ ’"s v.4 .T"dw x"d Nkw ’lm ’TĄox ’"s v.4 .r"tw s"t ,‘"t Nkw
Nkw ’nynt w"yw rsxw h’mdq w"yw ’lm tp
Ł CrW
Ę ’"s v.7 .s"t Nkw MkĆyrĄ‘ĎwĘ ’"s v.7 .T"dw x"d ,b"d Nkw
.’lm hJĎCsJĘ ’"s v.8 .T"dw x"d Nkw rsxd rsx tp
Ł rĚW
Ę ’"sbw ,’lmd ’lm topCrW
Ę ’"sb ,’"ydw b"d ,’"d
.T"dw x"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ModsĘJĂ ’"s v.9 .h"dxw g"d ,b"d Nkw hVwgd t"yb hS
Ď qĘmĂBĘ ’"s v.8
.d"ydw d"d ,b"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =M‘Č ’"s v.10 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"d Nkw hrĎm
Ł ‘ĞlČwĘ ’"s v.9
My’ĂrĂmĘ ’"s v.11 .’nynt d"wy rsx MlĂy’Ą ’"sw ,h’mdq d"wy rsx MylĂ’Ą ’"s v.11 .rmČ’Ď rybs v.11
.s"tw rd"nq y"k +’ Nkw to’rĘlĂ ’"s v.12 .’"d Nkw rsx

sŘ1
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hy‘Vy

1. 15–30

ÉynČy‘Ą Myl
ąĂ ‘Ę’Č MkĆęyjĄJČ Mk
ăĆŇ W
Ę rĂpĲĎŇbŇĘ C : ’řŁWĲnĘ ytŇĂ y’¡řĄ lĘnĂ xrČT
Ł ĳ lĎ yl
¡Č ‘Ď Cy¿hĎ
: C’l
ĲĄ mĎ Mym
¿Ă DĎ Mk
¡ĆŇ ydŇĄyĘ ‘Čm
ĳĄ S
Ł yeĂănĆy’Ą hŇ¡ĎQpŇĂ tŇĘ CB¿rĘtŇČ =yJĲĂ MG
ËČ MJĆŔmĂ
Cd¿ŇmĘlĂ : ‘ČrĲĄhĎ Cl¡dĘŇxĂ ynĳĎy‘Ą dŇgĆŇăeĆmĂ Mk
¡ĆŇ ylĄlĘř‘ČmĲČ ‘Čr¿
Ł Crys
ËĂ hĎ CJŔEČhĂ ÉCYxĞrĲČ
: hŇĲnĎ mĎlĘ’Č CbŇyr¡Ă MotŔyĎ CTăpŇĘ S
Ă ZomĳxĎ Crăè
Ę ’Č Tj
¡Ď S
Ę mĂ CS
¿ rĘDĂ bŇËTĄ yhĄ
Mk
ąĆŇ y’ĄTĲĎxĞ CyÄhĘyĲĂ=M’Ă hoĳĎhyĘ rm
ăČř ’ŇyŁ hŇ¡xĎ kŇĘ CĲĎnĂwĘ ’n
ËĎÍCkŇlĘ
=M’Ă : CyĲhĘyĲĂ rmĆ¿~Ć JČ ‘l
¡Ď oêkČŇ CmyD¿Ă’ĘyČ=M’řĂ CnyBĂŔlĘyČ gŇlĆăè
Ć JČ ÉMřynĂè
Ď JČ
bŇrĆx
ăĆ Mt
ĳŇĆ yrĂmĘC Cn¡’ĞmĲĎêĘ=M’ĂwĘ : Clk
ĲĄŇ ’Ňê
Ł ZrĆ’¡ĎhĎ bŇCT¿ Mê
ĳĆ‘ĘmČS
Ę C Cb¡Ň’Ňê
Ł
hŇnĎŔozlĘ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ ÉhkĎŇy’Ą
: rB
ĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă yJ
ËĂ ClŔJĘ’ĚêĘ
: MyxĲĂ~ĘrČmĘ hŇê
¿Ď ‘ČwĘ HB
¡Ď Nyl
¿Ă yĎ qdŇĆYËĆ TjĎęS
Ę mĂ ytăĂŇ’ĞřlĄmĘ hŇĳĎm
n Ď ’ĹĲnĆ hŇ¡yĎrĘqĂ
ÉyrĄbŇĘ xČwĘ MyrĂęrĘosřĲ ëŇyĂrăČW
Ď : MyĂUĲĎBČ lCh¿mĎ ëŇ¡’Ą bŇĘ sĎ MygĳŇys
Ă řĂ lĘ hŇăyĎhĎ ëŇ¡jĄ sĘJČ
bŇyr¿ĂwĘ CTj
ŁŔ S
Ę yĂ âlă ÉMotŇyĎ MynĳĂm
Ł lĘS
Č PŇd¡ŇĄr
Ł wĘ dŇxČŁSŔ bŇăhĄ ’
Ł ÉoQJĚ MybĂŔeĎGČ
: MhĲĆyřlĄ’Ğ ’řŁb¿ŇyĎ=âlĲ hŇ¡Ďm
n Ď lĘ’Č
yrČŔ~ĎmĂ Mx
ăĄ eĎ’Ć yohť l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ryb
¡ŇĂ ’Ğ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉNodŇ’ĎhĲĎ M’
ąĚ nĘ NkĄęlĎ
ëŇyĂgĳŇys
Ď řĂ rB
Ł ¡ř JČ PŇr¿
Ł YĘ’ĆwĘ ëŇyĂlČŔ‘Ď ÉydĂŇyĎ hŇbĎŇyS
ąĂ ’ĎwĘ : yb
ĲĎŇ yĘo’řĲ mĄ hŇm
¡Ď qĘĲeĎ ’ĂwĘ
ëŇyĂY¡Č‘ĞyĲŁwĘř hŇnĎŔS
Ł ’ŇrăĂbĎŇJĘ ÉëyĂTÄČ pŇĘ ŁSĲ hŇbĎŇyS
ąĂ ’ĎwĘ : ëŇyĂl
ĲĎ ydĂŇBĘ=lJĎ hŇrĎys
¡Ă ’ĎwĘ
NoI¡YĂ : hŇĲnĎ mĎ’ĹĲnĆ hŇ¡yĎrĘqĂ qdŇĆ~ĆŔhČ ry‘ăĂ ÉëlĎ ’rĄuąĎyĂ NkĄę=yrĄxĞ’ĲČř hŇĳĎQxĂêĘbČŇJĘ
wDĳĎxĘyČ My’
¡Ă FĎxČwĘ My‘ËĂS
Ę ŁjĲ rbĆŇÌĆSwĘ : hŇqĲĎdĎŇYĘBĂ hĎyb
¡ŇĆ S
Ď wĘ hŇdĳŇĆjĎêĂ Tj
ăĎ S
Ę mĂBĘ
CrŔjĘxĘtÄČ wĘ Mê
ĳĆ dĘŇmČxĞ rS
ăĆ ’Ğ Myl
¡Ă y’ĄřmĲĄ CSb
Ł Ŕ yĄ yJ
ăĂ : ClĲkŇĘ yĂ ho¡ĎhyĘ yb
¿ŇĄ zĘŁ‘ĲwĘ
hŇeĎŔgČŇkŇĘ C hĎĳlĆř ‘Ď tŇlĆăbĆŇ nŁ hŇ¡Ďl’ĄJĘ CyŔhĘtŇĲĂ yJ
ăĂ : MêĲĆrĘxČBĘ rS
¿Ć ’Ğ tŇoe¡GČhČmĲĄ
Mym=rV’
’"s ,w"dxw h"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.14
MkĆylĄlČ‘ĞmČ ’"s v.16 .T"dw x"d ,d"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ’oWnĘ ’"s v.14 .w"Tdw ’"d Nkw rsx ytĂ’ĄlĘnĂ
N’k Ny’ ’"sb v.18 .g"dw b"d Nkw Pqm ’lbw ’krm Ck¿lĘ ’"s v.18 .xtpb d"mlhw p"xb N"y‘h
.r"tw s"t ,‘"t ,rd"nq y"k +d Nkw yrqw bytk ynĂè
Ď JČ ’"sb ,ynĂè
Ď JČ rybs v.18 .rmČ’Ď rybs v.18 .’qsp
’lmd ’lm Nk v.22 .yrq ytĂ’
ĞĄlmĘ ,bytk ytĂĄlmĘ ’"s v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,’"d Nkw =M’ĂwĘ ’"s v.18
,h"dx Nkw h’mdq d"wy rsx MygĂsĂlĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb
bwrb rsx Nk v.23 .xtp PTx MyrĂrĞs
Ł w’ MyrĂrĞos tYqmb ,rsx MyrĂrĘs
Ł ’"s v.23 .w"Tdw ’"yd ,w"d
.w"Tdw w"dx ,h"dx ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d Nkw ’lm ’obyĎ ’"s ,d"dw b"d ,’"d ,y"k Myrps
Nkw ’lm roBJČ ’"s v.25 .d"dw b"d ,’"d Nkw rsx ybĎyĘ’
Ł mĄ ’"s v.24 .’"d Nkw rsx MhĆlĄ’
Ğ ’"s v.23
Nkw rsx ëyĂgĎsĂ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.25 .b"dw ’"d
,s"tw ‘"t ,+rt Nkw NkĄ=yrĄx
Ğ ’ČwĘ ’"s v.26 .d"dw b"d ,’"d Nkw ’lm ëyĂYČ‘ĞoywĘ ’"s v.26 .w"Tdw T"d ,x"d
Nkw ’nynt d"wy ’lmw h’mdq d"wy rsx MylĂ’ĄmĄ ’"s v.29 .+d +w tyV’rb Nyy‘ : ’dx hlm NkĄyrĄx
Ğ ’ČwĘ ’"sb
hĎylĆ‘Ď ’"s v.30 .T"dw x"d Nkw ’nynt d"y rsxw h’mdq d"wy ’lm MlĂy’ĄmĄ ’"sw ,d"dw b"yd ,w"d ,b"d ,’"d
.r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,g"d ,b"d Nkw
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CrÌ‘Ğb
ĲĎŇ C ZoYĳynĂlĘ ol¡‘Ğp
ŁŇĲ C tŇrĆ‘Ł Ŕ nĘlĂ ÉNs
Ł ř xĎhĲĆ hŇąĎh
y Ď wĘ : Hl
ĲĎ Ny’¿Ą MyĂm¡Č=rS
Ć ’Ğ
: hŇB
ĲĆ kČŇmĘ Ny’¿ĄwĘ wD¡ĎxĘyČ Mh
ËĆ ynĄS
Ę
ű hŇăyĎhĎwĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ=l‘Č Zomĳ’Ď=NBĆ Chy¡Ď‘ĘS
Č yĘ hŇzĎŔxĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ
’v
¡Ď nĂwĘ MyrĂŔhĎhĲĆ S’Ňră
Ł BĘ ÉhoĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ rh
ąČ hŇyÁĆhĘyĲĂ NokÄnĎ MymęĂ IĎhČ tŇyrăĂxĞ’ĲČBĘ
ÉCrmĘ’ĲĎwĘ MyBĂęrČ MyU
ăĂ ‘Č CkÂlĘhĲĎwĘ : MyĲĂoGhČ=lJĎ wyl
¡Ď ’Ą Cr¿hĞĲnĎ wĘ tŇo‘ĳbĎŇGĘmĂ
wykĎŔrĎDĘmĂ ÉCnrĄÄyŁwĘř bŇŁqŔ‘ĞyĲČ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉtyBĄ=l’Ćř hoĎęhyĘ=rhČ=l’Ć hŇăĆl‘ĞnĲČwĘ ű CkŇă lĘ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲymĂ ho¡ĎhyĘÍrbČŇdĘŇC hŇrĎŔotŇ ’Y
ăĄ êĄ ÉNoI~ĂmĂ yJ
ąĂ wyt
ĳŇĎ x
Ł rĘ’
Ł Ĳ BĘ hŇ¡kĎŇ lĘĲnĄ wĘ
MyêęĂ ’ĂlĘ MtÁĎ obŇrĘxČ CtÄêĘkŇĂ wĘ MyB
ĳĂ rČ MyU
ăĂ ‘ČlĘ xČyk
¡ŇĂ ohwĘ MyĂŔoGhČ NyB
ăĄ ÉTpČŇS
Ď wĘ
Cd¿ŇmĘlĘyĂ=âlĲwĘ bŇrĆxĆŔ ÉyoG=l’Ć yogąŇ ’v
ĎÄ yĂ=âlĲř tŇorŔmĄzĘmČlĘ ÉMhĆytŇĄ ośtŇĲ ynĂxĞwĲČ
ro’¿BĘ hŇ¡kĎŇ lĘĲnĄ wĘ CkŇ¿ lĘ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČ tŇyB
¡Ą
: hŇmĲĎxĎlĘmĂ dŇo‘¡
Myn¡ĂnĘŁ‘ĲwĘ MdŇĆuĆŔmĂ ÉC’lĘmĲĎ yJ
ąĂ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ tŇyB
ăĄ ÉìUĘ‘Č hŇêĎS
Ę TČęnĎ yJ
ăĂ : hoĲĎhyĘ
bŇhĎŔzĎwĘ PŇsĆăJĆ ÉoYrĘ’Č ’l
ąĄ UĎêĂwČ : CqyjĲĂW
Ę yČ Myr¡ĂkŇĘ nĎ yd¿ŇĄlĘyČbŇĘ C Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘJČ
: wytĲŇĎ ŁbŇJĘrĘmČlĘ hŇYĆq¡Ąř Ny’¿ĄwĘ MysĂŔCs ÉoYrĘ’Č ’l
ąĄ UĎêĂwČ wyt
ĳŇĎ r
Ł YĘŁ’řĲ lĘ hŇYĆq¡Ąř Ny’¿ĄwĘ
CW
¡ ‘Ď rS
¿Ć ’ĞĲlČ CwŔxĞêĲČS
Ę yĲĂ ÉwydĎŇyĎ śhŇąW
Ą ‘ĞmĲČlĘ Myl
ĳĂ ylĂ’Ĺ oY¡rĘ’Č ś’¿ĄlUĎêĂwČ
rC~ŔbČŇ ’oBă : MhĲĆlĎ ’v
¡Ď êĂ=l’ČwĘ Sy’
ĳĂ =ljČS
Ę IĂwČ Md¡ĎŇ’Ď xè
¿Č IĂwČ : wytĲŇĎ ‘ŁBĘYĘ’Ć
tŇChąbŇĘ GČ ynÂĄ y‘Ą : onĲo’řGĘ rd¡ČŇhĞmĲĄC hoĎŔhyĘ dŇxČăjČ ÉynĄjĘmĂ rp
ĳŇĎ ‘ĎB
ĲĆ Nm
¡Ą FĎhĂwĘ
: ’ChĲhČ MoI¿BČ oD¡bČŇlĘ hoËĎhyĘ bŇÌČW
G Ę nĂwĘ MyS
ĳĂ nĎ’Ğ MCră xS
¡Č wĘ lpĄŔS
Ď ÉMdĎŇ’Ď
l‘¡ČwĘ MrĳĎwĎ hŇ¡’Ćř GĄ=lJĎ l‘¿Č tŇo’ËbĎŇYĘ hoÌĎhyl
ĲČ MoyÂ yJ
ăřĂ
l‘¡ČwĘ My’
ĳĂ v
Ď eĂhČwĘ Mym
¡Ă rĎhĲĎ NonŔbĎŇQĘhČ yzăĄrĘ’Č=lJĎ É l‘ČwĘ : lp
ĲĄŇ S
Ď wĘ ’v
¿Ď nĂ=lJĎ
tŇo‘¿bĎŇGĘhČ=lJĎ l‘¡ČwĘ Mym
ĳĂ rĎhĲĎ MyrăĂhĎhĲĆ=lJĎ l‘¡ČwĘ : NS
ĲĎ BĎhČ yn¿ĄoQ’Č=lJĎ
l‘¡ČwĘ : hŇrĲĎCYbŇĘ hŇm
¿Ď ox=lJĎ l‘¡ČwĘ HČŁbĳŇGĎř lDăĎgŇĘ mĂ=lJĎ l‘¡ČwĘ : tŇo’Ĳv
Ď eĂhČ
tŇChăbŇĘ GČ ÉxS
Č wĘ : hŇDĲĎmĘxĆhĲČ tŇoI¿kŇĂ W
Ę =lJĎ l‘¡ČwĘ SyS
ĳĂ rĘêČ tŇoIănĂ’Ľ=lJĎ
Md’h

Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw =l’ĆwĘ ’"s v.3 .b .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm NosxĎhĆ ’"s v.31
’krm rb
¿ČdĘC ’"s v.3 .d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm CnrĄoywĘ ’"s v.3 .+b +d hkym
,’"d Nkw =âlwĘ ’"s v.4 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx MhĆytĄt
Ł ynĂx
Ğ wČ ’"s v.4 .b"d Nkw Pqm ’lbw
Myrps tYqmb ,w"Tdw b"yd ,d"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb yrYb Nk v.7 .s"tw ‘"t ,w"d ,g"d ,b"d
w"yw rsx wytĎorYĘ’
Ł lĘ ’"sw ,’nynt w"yw rsxw h’mdq w"yw ’lm wytĎr
Ł YĘo’lĘ ’"s v.7 .’"yd Nkw lwgsb hYĆqĆ
.NTq Pqz ’TVp Kphm MylĂŔylĂ’
Ĺ ÉoYrĘ’Č ’l
ąĄUĎêĂwČ ’"s v.8 .d"ydw z"yd ,w"d ,b"d Nkw ’nynt w"yw ’lmw h’mdq
,d"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.10 .’txnt’ ’xpT ’krm Cwĳx
Ğ êČS
Ę yĂ wyd
¡ĎyĎ hŇ¿ĄW‘ĞmČlĘ ’"s v.8
.b"d Nkw hnygn ’lbw Pqm =yJĂ ’"s v.12 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,g"d Nkw rsx on’
Ł GĘ ’"s ,’"ydw w"d
,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.15 .T"dw x"d Nkw yryYb P"l’h h’ĄGĄ ’"s v.12
.w"Tdw T"d ,x"d Nkw ’lm HČobGĎ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd
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2. 18–3. 14

: ’ChĲhČ MoI¿BČ oD¡bČŇlĘ hoËĎhyĘ bŇÌČW
G Ę nĂwĘ MyS
ĳĂ nĎ’Ğ MCră lp
¡ĄŇ S
Ď wĘ MdĎŔ’ĎhĲĎ
rp
ĳŇĎ ‘Ď tŇoQ¡xĂmĘbŇĂ C MyrĂŔYĚř tŇoră‘ĎmĘBĂ ÉC’bĎÄC : PŇŁlĲxĞyĲČ lyl
¿Ă JĎ Myl
¡Ă ylĂ’ĹhĲĎwĘ 18, 19
É’ChhČ MoIąBČ : ZrĆ’ĲĎhĎ Zr¿
Ł ‘Ğl
ĲČ om¡CqBĘ onŔo’GĘ rdăČŇhĞmĲĄC ÉhoĎhyĘ dŇxČąjČ ynÂĄ jĘmĂ 20
Éol=CW‘ĲĎ rS
ąĆ ’Ğ obĳŇhĎzĘ yl
ăĄ ylĂ’Ĺ tŇ¡’Ą wĘ ojŔsĘkČŇ yl
ăĄ ylĂ’Ĺ tŇ’Ąť MdĎŔ’ĎhĲĎ ëŇyl
ăĂ S
Ę yČ
MyrĂŔ~ĚhČ tŇorăqĘnĂBĘ É’obŇlĎ : MypĲŇĂ QĄTČ‘Ğl
ĲĎ wĘ tŇor¡jĄ rj
Ł¿ xĘlČ tŇŁwŔxĞêĲČS
Ę hĲĂlĘ 21
Zr¿
Ł ‘Ğl
ĲČ om¡CqBĘ onŔo’GĘ rdăČŇhĞmĲĄC ÉhoĎhyĘ dŇxČąjČ ynÂĄ jĘmĂ My‘ĳĂlĎiĘhČ yp
¡ŇĄ ‘řĂ sĘbŇĂ C
hŇ¿UĆ bČŇ=yJĲĂ ojĳ’ČBĘ hŇm
¡Ď S
Ď nĘ rS
¿Ć ’Ğ MdĎŔ’ĎhĲĎř=NmĂ ÉMkĆŇlĎ ClądĘŇxĂ : ZrĆ’ĲĎhĎ 22
: ’ChĲ bŇ¡S
Ďř xĘnĆ
N‘¡ĄS
Ę mČ hŇdĎŔChym
ăĂ C ÉMĂlČÄS
Ď CrĲymĂ rys
ąĂ mĄ tŇo’ębĎŇYĘ hoăĎhyĘ NodÁ’ĎhĲĎ hŇeĄÄhĂ žyJĂ g
hŇĳmĎ xĎlĘmĂ Sy’
ăĂ wĘ roB¡GĂ : MyĂmĲĎ=N‘ČS
Ę mĲĂ lk
ŁŇ¡ wĘ MxĆlĆŔ=N‘ČS
Ę mĲĂ lJ
Ł ť hŇĳĎ‘
n ĄS
Ę mČC 2
Z‘ËĄoywĘ MynĳĂpĎŇ ’CW
ă nĘC Myè
¡Ă mĂxĞ=rW
Č : NqĲĄzĎwĘ Ms
¿Ą ŁqřwĘ ’yb
¡ŇĂ nĎwĘ Tp
¿ĄŇ oSř 3
Myl
¡Ă Cl‘ĞtĲŇČ wĘ Mh
ĳĆ yrĄW
ĲĎ Myr¡Ă‘ĎnĘ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ : SxČĲlĎ Nob¿ŇnĘC MyS
¡Ă rĎxĞ Mk
¿ČŇ xĞwĲČ 4
Ér‘ČeČÄhČ CbęhĞrĘyĂ Ch‘ĳĄrĄBĘ Sy’
ăĂ wĘ Sy’
¡Ă BĘ Sy’
¿Ă M‘ĎŔhĎ WřăGČnĂwĘ : Mb
ĲĎŇ =ClS
Ę mĘyĂ 5
hŇăĎlmĘW
Ă wybĂŔ’Ď tŇyB
ăĄ ÉwyxĂ’ĎBĘ Sy’
ąĂ Wj
ŁÄ tŇĘ yĂ=yJĲĂ : dŇB
ĲĎ kŇĘ eĂBČ hŇ¡ĆlqĘeĂhČwĘ NqĄŔEĎBČ 6
MoIÄbČŇ ž’v
Ď yĂ : ìŇśdŇĲĆyĎ tŇxČê
¿Č tŇ’ŇŁE¡hČ hŇ¿ĎlS
Ą kŇĘ UČhČwĘ CnQ
ĳĎ =hŇyĆhĘêĲĂ NyY
¡Ă qĎ hŇkĎŔlĘř 7
âl¿ hŇĳĎlmĘW
Ă Ny’ăĄwĘ MxĆ¡Ćl Ny’¿Ą ytěĂ ybĄŇbŇĘ C SbĄŔx
Ł ř hŇăĆh
y Ę ’ĲĆ=âl Érm
Ł ’ŇlĄ ű ’ChąhČ
Mn
ąĎoSlĘ=yJĲĂ lp
ĳĎŇ nĎ hŇd¡ĎŇChywĲĂ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉhlĎS
Ę kĲĎŇ yJ
ąĂ : M‘ĲĎ NyY
¿Ă qĘ ynĂ¡mĚ yW
Ă tŇĘ 8
hŇtŇĎ nĘ‘ăĎ ÉMhĆynĄjĘ tŇrąČJĎhČ : odĲŇ obŇkŇĘ yn¿Ą‘řĄ tŇor¡mĘlČ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉMhĆylĄlĘ‘ČmĲČC 9
Cl¿mĘgĲĎŇ=yJĂ MS
ĎŔ pŇĘ nČlĘ yo’ă CdŇĳxĄ kŇĂ âlă CdŇyG¡ĂhĂ Md¿
ŁŇ sřĘ JĂ Mt
ËŇĎ ’ŇFĎxČwĘ MBĎŔ
: Clk
ĲĄŇ ’ŇyŁ Mh
¡Ć ylĄlĘ‘ČmĲČ yr¿ĂpŇĘ =yJĲĂ bŇoTĳ=yJĂ qyD¡ĂYČ Cr¿mĘ’Ă : hŇ‘ĲĎrĎ Mh
¡Ć lĎ 10
llĄŔo‘mĘ wyW
ăĎ gŇĘ nĲŁ ÉyUĂ‘Č : oQĲ hŇW
Ć ‘¿ĎyĄ wyd¡ĎŇyĎ lCm¿gŇĘ =yJĲĂ ‘rĳĎ ‘S
ăĎ rĎlĘ śyo’¡ 11, 12
: C‘Q
ĲĄ BĂ ìŇyt
¡ŇĆ x
Ł rĘ’
Ł Ĳ ëŇrĆd¿ŇĆwĘ My‘ŔĂ tŇĘ mČ ìŇyrăĆè
Ę ’ČmĘ ÉyUĂ‘Č obĳŇ ClS
Ęm
ăĎ MyS
¡Ă nĎwĘ
=M‘Ă ’řobŔyĎ Tj
ăĎ S
Ę mĂBĘ ÉhoĎhyĘ : MyUĲĂ‘Č Nyd¿ĂŇlĎ dŇ¡mĄ ‘ŁwĘ hoĳĎhyĘ bŇyr¡ĂlĎ bŇ¿~Ď nĂ
ynqz
Pqzb Nk v.22 .w"dw b"d Nkw ’lm ypĄy‘ĂsĘbĂC ’"s v.21 .T"dw x"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm MyrĂCY ’"s v.19
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,d"d Nkw NTq Pqz xnwm MdŔĎ’ĎăhĎ ’"s ,w"dw g"d ,b"d ,y"k Myrpsb dbl NTq
’"s v.5 .’"d Nkw ’lm MsĄoqwĘ ’"s v.2 .rsx TpĄS
Ł ’"s v.2 .g .b"d Nkw xtp bS
Č xĘĆn ’"s v.22
’lm ìydĆyĎ ’"s v.6 .yrq hkĎlĘ ,bytk ìlĘ ’"sw ,ìlĘ rybs v.6 .W"dw x"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw N"yVb SGČnĂwĘ
,w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĄy‘Ą ’"s ,d"d Nkw yrq ynĄy‘Ą v.8 .’lm Sb
Ą ox ’"s v.7 .w"dw b"d ,’"d Nkw
.w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm ModsĘJĂ ’"s v.9 .w"Tdw ’"yd ,T"d ,x"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk rsx ynĄ‘Ą ’"sw
.d"ydw b"yd ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ’xpT ’krm ‘S
¡Ď rĎlĘ yo’¿ ’"s v.11

13, 14

3. 15–4. 3

15

16

17
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: Mk
ĲĆŇ yêĄb
ĲĎŇ BĘ yn¡Ă‘ĎhĲĆ tŇ¿ČlzĄGĘ MrĆJĆŔhČ Mê
ăĆrĘ‘ČBĲĂ ÉMêĆ’ČwĘ wyrĳĎW
Ď wĘ oU¡‘Č yn¿ĄqĘzĂ
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ=M’ĚnĘ Cnx
ĳĎ TĘêĂ MyI¡ĂnĂ‘Ğ yn¿ĄpŇĘ C yUĂŔ‘Č C’ăJĘdČŇêĘ ÉMklmř
NorŔGĎ twăwřTn ÉhnĎkŇĘ lČÄêĄwČ NoIŔYĂ tŇonăBĘ ÉChbŇĘ gĲĎŇ yJ
ąĂ N‘ČyČť hoĎęhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
: hŇnĎsĘJĲČ‘ČêĘ Mh
¡Ć ylĄgŇĘ rČbŇĘ C hŇnĎkŇĘ lČŔêĄ ÉPośpŇTĎwĘ ëŇoląhĎ MyĂnĳĎy‘Ą tŇor¡uĘW
Č mĘCĲ
: hŇrĲĆ‘ĎyĘ Nh
¿Ą tŇĘ jĎř ho¡ĎhywĲČ NoIĳYĂ tŇonăBĘ dŇq
Ł ¡ dĘŇqĎ ynĎŔŁdŇ’Ğř xj
ăČ W
Ă wĘř

Mys
¡Ă ybŇĂ è
Ę hČwĘ Mys
ËĂ kĎŇ‘ĞhĲĎř tŇrĆ’
ÌĆpŇĘ êĂ tŇă’Ą ynĎęŁdŇ’Ğř rys
ăĂ yĎ ’ChÁhČ MoIÄBČ
19, 20 Étod
Ň ‘Ď~ĘhČwĘ MyrąĂ’ĄjĘhČ : tŇolĲ‘ĎrĘhĲĎwĘ tŇor¡è
Ąř hČwĘ tŇopŇ¿ TřĂ eĘhČ : MynĲĂr
Ł hĞv
ĲČ hČwĘ
21 : P
Ň ’ĲĎhĎ ym
¿Ą zĘnĂwĘ tŇo‘¡BĎFČhČ : MyS
ĲĂ xĎQĘhČwĘ SpĆŇ¡eĆhČ yê
¿ĄbĎŇC MyrĂŔè
Ě uĂhČwĘ
22, 23 ÉMynĂyŁl
Ę GĂhČwĘř : MyTĲĂyrĂxĞhĲČřwĘ tŇox¡jĎTĘUĂhČwĘ tŇopŔTĎ‘ĞUăČhČwĘ ÉtoYlĎxĞUĲČhČ
24 h
Ň yęĆhĘyĲĂ qm
ăČ MW
Ć ŁBÁ tŇxČtÄČ žhyĎhĎwĘ : MydŇĲĂydĂŇrĘhĲĎwĘ tŇopŇ¡ ynĂ~ĘhČwĘ MynĂŔydĂŇiĘhČwĘ
lyg¡Ňyt
Ă ŇĂ jĘ tŇxČt
¿ŇČ wĘ hŇxĎŔrĘqĎ ÉhS
Ć qĘmĂ hŇąW
Ć ‘ĞmĲČ tŇxČtÄČ wĘ ÉhjĎqĘnĂ hŇrąĎogŇxĞř tŇxČtÄČ wĘ
25 ë
Ňt
¡ŇĄ rĎCbŇĲ gŇĘ Cř Clj
Łĳ yĂ bŇrĆx
ăĆBČ ëŇyĂt
¡ŇČ mĘ : yřpŇĂ yĲŁ tŇxČt
¡ŇČ =yJĂ qW
ĳĎ tŇrĆgŁŇă xĞmĲČ
26, d žCqyzĂx
ĹhĲĆwĘ : bŇS
ĲĄ êĄ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇtŇĎ u¡ĎnĂwĘ hĎyx
ĳĆtŇĎ jĘ Cl¡bŇĘ ’ĲĎwĘ Cn¿’ĎwĘ : hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ
lkĄŔ’ŇnŁ Cnm
ăĄ xĘlČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ É’ChhČ MoIąBČ dŇxĎę’Ć Sy’
ăĂ BĘ MyS
ĂÁ nĎ ‘bČŇS
ĆÄ
: CnśtĲŇĄ jĎrĘxĆ PŇs
Ł ¡ ’Ĺ CnylĄŔ‘Ď ÉìmĘS
Ă ’rąĄuĎyĂ qrČę SB
ĳĎ lĘnĂ Cnśt
¡ŇĄ lĎmĘW
Ă wĘ
18

2
3

No’ăgĎŇlĘ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ yrąĂpŇĘ C dŇobĳŇkĎŇlĘC yb
¡ŇĂ YĘlĂ hoĎŔhyĘ xmČăYĆ ÉhyĆhĘyĲĂ ’ChęhČ MoIăBČ
ÉrtŇĎ oehČwĘ NoIęYĂBĘ r’
ăĎ S
Ę eĂhČ ű hŇăyĎhĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇ¡TČ ylĄpŇĘ lĂ tŇrĆ’ĆŔpŇĘ tŇĂ lĘC
MlVwryb
bytk MkĆQĎ=hmČ ’"sb ,yrq MkĆQĎ=hmČ ,bytk MkĆQĎmČ v.15 .w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ’b
Ł yĎ ’"s v.14
’lm Nk v.16 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk toyT
Ě nĘ ’"s ,yrq toyT
Ě nĘ ,bytk twŁCTnĘ v.16 .yrqw
,bytk xjČW
Ă yĘ w’ xjČW
Ę yĂ ’"s v.17 .’"ydw d"d ,g"d Nkw rsx Pp
Ł TĎwĘ ’"s ,w"Tdw b"d ,’"d ,y"k Myrpsb
Zmq PTx Nhtj
Ľ ’"s v.17 .b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.17 .yrq xjČsĂwĘ ,bytk xjČW
Ă wĘ ’"sbw ,yrq xjČW
Ă wĘ
.xtpb ’"ph NhtjČ y’xndml ,’"ydw T"d ,x"d ,w"d ,b"d Nkw lwgsb ’"hh NhĆtp ’"sw ,d"ydw b"yd ,b"d Nkw
topyTĂeĘhČ ’"s v.19 .’"ydw b"d Nkw xtpb ’"hh MysĂkĎ‘ĞhČ ’"s v.18 .b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.18
MyTĂyrĂx
Ğ hĎwĘ tYqmb v.22 .l"s Nkw ’lm toryè
Ą hČwĘ ’"s v.19 .T"dw x"d ,w"d ,d"d ,b"d Nkw d"wy ’lm
,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm MynĂoylĘGĂhČwĘ w’ MynĂyŁlĘGĂhČwĘ Nk v.23 .w"Tdw ’"yd Nkw Zmqb
bwrb ’lm Nk v.24 .w"Tdw ’"yd ,T"d ,x"d ,d"d Nkw ’lm MynĂoylĘGĂhČ w’ MynĂyŁlĘGĂhČ ’"s ,r"tw s"t ,+rt ,d"yd
Nkw rsx hrĎgŁx
Ğ ’"s ,hrwsmbw y’xndml Nkw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps
ëyĂrČoBgĂwĘ ’"s v.25 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ypĂoy ’"s v.24 .yllhbw y’br‘ml Nkw ,’"yd ,d"d
.r"tw s"t ,‘"t ,x"d ,w"d ,b"d Nkw ’lm CnytĄŁlmĘW
Ă wĘ w’ CnytĄlĎmĘW
Ă wĘ ’"s v.1 .d .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw
.w"dw b"d Nkw ’lm CnytĄjĎrĘxĆ ’"s v.1

sŘ2
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4. 4–5. 12

ű M’
ăĂ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ MyI¡ĂxČĲlČ bŇCtŇ¿ JĎhČ=lJĎ olĳ rmĆă’Ď yĄ Sod¡ŇqĎ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ 4
HB
ĳĎ rĘuĂmĂ xČydăĂŇyĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ ym
¿Ą DĘř=tŇ’ĆwĘ NoIŔYĂ=tŇonĲBĘ tŇă’Č ŁYř tŇ’Ąť ynĎęŁdŇ’Ğř Zx
ăČ rĎ
NoIÁYĂ=rhČ NokÄmĘ=lJĎ ž l‘Č hoĎÃhyĘ ’răĎbĎŇC : r‘ĲĄBĎ xČCr¿bŇĘ C Tj
¡Ď S
Ę mĂ xČCr¿BĘ 5
yJ
¿Ă hŇlĎyĘl
ĳĎ hŇ¡bĎŇ hĎĲlĆ S’
¿Ą HgČŇŁnËwĘ NS
ĎŔ ‘ĎwĘ ÉMmĎoy ű NąĎn‘Ď hĎ’ĆęrĎřqĘmĂ=l‘ČwĘ
ÉhsĆxĘmČlĘC bŇrĆx
Ł ĳ mĄ Mm
¡Ď oy=lYĲĄlĘ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ hŇËJĎ sĚwĘ : hŇjĲĎxĚř dŇob¡ŇJĎ=lJĎ=l‘Č 6
ydĂŔydĂŇylĲĂ É’eĎ hŇrĎyS
ąĂ ’Ď
: rTĲĎUĎmĂC MrĆE¡ĆmĂ rośêŔsĘmĂlĘC h
ChqăĄEĘ‘ČyĘwĲČ : NmĆS
ĲĎ =NBĆ NrĆq¿ĆBĘ yd¡ĂŇydĂŇylĲĂ hŇ¿yĎhĎ MrĆJ
ËĆ omĳrĘkČŇlĘ yd¡ĂŇoD tŇr¿ČyS
Ă 2
oBĳ bŇăYĄ xĎ bŇqĆ¡yĆ=MgČŇwĘ okŔotŇBĘ É lDĎgŇĘ mĂ NbĆŇąIĂwČ qrĄŔŁW ÉCh‘ÄĄ FĎIĂwČ ChlĄęuĘsČyĘwĲČ
Sy’
ăĂ wĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ bŇ¿S
Ą śoy hŇê
ËĎ ‘ČwĘ : MyS
ĲĂ ’ĚBĘ W‘ČI¿ČwČ Myb
¡ŇĂ nĎ‘Ğ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ wqËČyĘwČ 3
âl¿wĘ ymĂŔrĘkČŇlĘ Édo‘ tŇoW
¿ ‘ĞQ
ĲČ =hŇmČ : ymĲĂrĘJČ Nyb
¿ŇĄ C yn¡ĂyBĄ ’nĎě=CTpŇĘ S
Ă hŇdĳŇĎChyĘ 4
ÉhêĎ‘ČwĘ : MyS
ĲĂ ’ĚBĘ W‘ČI¿ČwČ Myb
¡ŇĂ nĎ‘Ğ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ ytŇĂ yCËĄqĂ ‘ČCDÌmČ oBĳř ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď 5
ÉotŇJĎřCWmĘ rs
ąĄhĎ ym
ĳĂ rĘkČŇlĘ hŇ¡W
Ć ‘Ł yn¿Ă’Ğ=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą MkĆŔtŇĘ ’Ć ’e
ăĎ=hŇ‘ĎydŇĲĂo’
âlą hŇtęĎ bĎŇ Cht
ăŇĄ yS
Ă ’ĞwĲČ : smĲĎrĘmĂlĘ hŇ¿yĎhĎwĘ or¡dŇĄGĘ Zr¿
Ł jĎ r‘ĄŔbĎŇlĘ hŇăyĎhĎwĘ 6
ryT
¿Ă mĘhČmĲĄ hŇCŔĆYČ’Ğ ÉMybŇĂ ‘ĎhĲĆ l‘ąČwĘ tŇyĂS
ĳĎ wĎ rym
¡Ă S
Ď hŇ¿Ďl‘ĎwĘ rdŔĄ‘ĎyĲĄ âlăwĘ ÉrmĄEĎyĂ
hŇdĎŔChyĘ Sy’
ăĂ wĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ MrĆkĆÁ yJ
ăĂ : rTĲĎmĎ wyl
¡Ď ‘Ď 7
: hŇqĲĎ‘ĎYĘ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ hŇq¡ĎdĎŇYĘlĂ xjĎŔW
Ęř mĂ hŇăĄh
e Ă wĘ ÉTjĎS
Ę mĂlĘ wqąČyĘwČ wy‘ĳĎCSř‘ĞS
ĲČ ‘T
¡Č nĘ
dŇ‘Čť CbŇyrĳĂqĘyČ hŇd¡ŇĆW
Ď bŇĘ hŇd¿ŇĆW
Ď tŇyĂbČŔBĘ ÉtyĂbČÄ y‘¿ĄyGĂmČ yohę
8
hoăĎhyĘ yn¡ĎzĘ’ĎBĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ bŇrĆq¿ĆBĘ Mk
¡ĆŇ DĘbČŇlĘ Mê
¿ĆbŇĘ S
Č ChĲwĘ MoqŔmĎ spĆŇă’Ć 9
Ny’¿ĄmĄ Myb
¡ŇĂ oTřwĘ Myl
¿Ă ŁdŇGĘ CyŔhĘyĲĂ hŇU
ăĎ S
Č lĘ ÉMyBĂrČ Myê
ąĂ B
ĲĎ âlÂÍM’Ă tŇo’ĳbĎŇYĘ
rmĆŁx¡ ‘rČz¿ĆwĘ tŇĳxĎ ’Ć tŇăBČ CW
¡ ‘ĞyĲČ MrĆkĆŔ=yDĄmĘYĂ ÉtrĆW
ĆÄ ‘Ğ yJęĂ : bŇS
ĲĄ oy 10
CpŇŁDĳrĘyĂ rk
ăĎŇ S
Ą rqĆŁB¡bČŇ ym
¿Ą yJĂS
Ę mČ yohË
: hŇpĲĎŇy’Ą hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ 11
NyĂy¡ČwĎ lyl
ËĂ xĎwĘ PŇŁêřÌ lbĆŇnĆęwĎ roeÁkŇĂ hŇyĎÄhĎwĘ : MqĲĄylĂdĘŇyČ NyĂy¡Č PŇS
Ć eĆŔbČŇ yrăĄxĞ’ĲČmĘ 12
MhytVm
y"k Myrps bwrb Nk v.5 .MDČ rybs v.4 .’"yd Nkw ’lm t’ČoY ’"s v.4 .b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.4
.s"tw "t ,d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm hĎy’ĆrĎqĘmĂ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,d"d Nkw +sxw +l wyl‘ rsmnw
b"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ’lm Nk v.3 .h .rsx rê
Ł sĘmĂlĘC ’"s v.6 .b"d Nkw ’lm hjĎCx ’"s v.5
,rd"nq y"k +b Nkw ol ’"s v.4 .r"tw ‘"t Nkw yb
ĄS
Ę yŁ ’"sw ,w"Tdw ’"yd ,T"d ,x"d Nkw rsx bS
Ą yŁ ’"s ,d"ydw
d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d Nkw ’lmw Vgdb P"kh yllhb Nk v.5 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"d
Nkw rsxw ypr P"kh otkĎŇW
Ě mĘ tYqmb ,’lmw ypr P"kh otkĎŇCWmĘ hgwmb ,rsxw Vgdb P"kh otJĎW
Ě mĘ ’"s ,w"Tdw
wy‘ĎS
Ě ‘ĞS
Č ’"s v.7 .yrqw bytk Vgdw K"msb otJĎCsmĘ ’"sbw ,yrq yprw K"msb otkĎŇCsmĘ rsmn hrsmb ,b"d
g"d ,b"d Nkw ‘ybr âlę=M’ ’"s ,w"Tdw d"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .K"msb xjĎŔsĘmĂ ’"s v.7 .rsx
.’"ydw w"d ,b"d Nkw ’lm Poê ’"s v.12 .’"ydw T"d ,x"d Nkw rsx MybĂT
Ł wĘ ’"s v.9 .b"ydw

5. 13–28

13
14
15
16
17
18
19

20

21
22, 23

24

25

26
27
28
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: C’ĲrĎ âl¿ wyd¡ĎŇyĎ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČC CTyBĂŔyČ âlă ÉhoĎhyĘ l‘Čj
Łą tŇ’ĄÄwĘ Mh
ĳĆ yêĄS
Ę mĂ
hŇ¿xĄ YĂ on¡omhĞwĲČ bŇ‘ĎŔrĎ yt
ăŇĄ mĘ ÉodŇobŇkŇĘ C tŇ‘ČdĳŇĎ=ylĂBĘmĂ yU
¡Ă ‘Č hŇ¿ĎlGĎ Nk
ËĄŇ lĎ
dŇrČÄyĎwĘ qx
Ł ĳ =ylĂbŇĘ lĂ hĎyp
¡ŇĂ hŇr¿Ď‘ĞśpĲĎŇC HS
ĎŔ pŇĘ nČ É lo’è
Ę hŇbĎŇyx
ąĂ rĘhĂ NkĄęlĎ : ’mĲĎYĎ
yn¿Ąy‘ĄwĘ Sy’
ĳĂ =ljČS
Ę IĂwČ Md¡ĎŇ’Ď xè
¿Č IĂwČ : HB
ĲĎ zl
¿Ą ‘ĎwĘ Hn
¡Ďo’S
Ę C Hn
ËĎomhĞwĲČ HrÌĎdĎŇhĞ
SodŔuĎhČ É l’ĄhĎwĘ Tj
ĳĎ S
Ę UĂBČ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ hŇËBČ gŇĘ IĂwČ : hŇnĎlĘjĲČS
Ę êĂ Myh
¡Ă ŁbŇgŇĘ
Myr¿ĂGĎ Myx
¡Ă mĄ tŇob¿ŇrĘxĎwĘ MrĳĎbŇĘ dĎŇJĘ MyW
¡Ă bĎŇkŇĘ C‘¿rĎwĘ : hŇqĲĎdĎŇYĘBĂ SD¡ČřqĘnĂ
tŇob¿Ň‘ĞkĲČŇwĘ ’wĘè
ĳĎ hČ yl
ăĄ bŇĘ xČBĘ Nw¡Ł‘ĎhĲĆ yk
¿ŇĄ S
Ęm
Ł Ĳ yohË
: Clk
ĲĄŇ ’ŇyŁ
hŇĳ’Ć rĘnĂ N‘Čm
ăČ lĘ ChW
¡Ą ‘ĞmĲČ hŇS
Ď yx
ËĂ yĎ ű rh
ÌĄmČyĘ MyrĂęmĘŁ’ĲhĎ : hŇ’ĲĎFĎxČ hŇ¡ĎlgĎŇ‘ĞhĲĎ
: hŇ‘ĎdŇĲĎnĄwĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘ tŇËYČ ‘Ğ hŇ’ĎobętŇĎ wĘ bŇrăČqĘtŇĂ wĘ
Éro’lĘ ëŇS
Ć Łxą MymÄĂ W
Ď ‘rĳĎ bŇoFălČwĘ bŇoT¡ ‘rËČřlĎ Myr¿ĂmĘŁ’ĲhĎ yohăř
: rmĲĎlĘ qotŇ¿ mĎC qotŇ¡ mĎlĘ rm
ËČ Mym
¿Ă W
Ď ëŇS
Ć ŁxŔlĘ ro’ăwĘ
: MynĲĂośbŇnĘ Mh
¡Ć ynĄjĘ dŇgĆŇ¿nĆwĘ Mh
ĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ Mym
ăĂ kĎŇxĞ yoh¡
yq¿ĄyDĂYĘmČ : rkĲĎŇS
Ą ëŇs
Ł ¿ mĘlĂ lyĂx¡Č=yS
Ą nĘ’ČwĘ NyĂyĳĎ tŇoêăS
Ę lĂ Myr¡ĂoBřGĂ yohě
: CřeUĲĆmĂ Crys
¿Ă yĎ Myřq¡ĂyDĂYČ tŇq¿ČdĘŇYĂwĘ dŇxČŁS
ĳ bŇqĆ‘ăĄ ‘S
¡Ď rĎ
ÉMS
Ď rĘS
Ď hŇjĆŔrĘyĂ ÉhbĎŇhĎĲlĆ SS
ąČ xĞwĲČ S’Ąę NoS
ă lĘ SqÁČ lk
ŁÄ ’ĹJ
ĲĆ žNkĄŇlĎ
hoăĎhyĘ ÉtrČoê tŇ’Ąť Csę’ĞmĲĎ yJ
ăĂ hŇĳĆl‘ĞyĲČ qb
ăĎŇ ’ĎřJĲĎ Mx
¡Ď rĘpŇĂ C hŇyŔĆhĘyĲĂ qU
ăĎř JČ
=PŇ’Č žhrĎxĎ NJĄÃ=l‘Č : CY’ĲĄnĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=SodĲŇ qĘ tŇr¿ČmĘ’Ă tŇË’Ą wĘ tŇo’ŔbĎŇYĘ
Mt
ËŇĎ lĎbŇĘ nĂ yh
ÌĂ êĘwČ MyrĂŔhĎhĲĆ ÉCzGĘrĘIĂwĲČ ChJĄęIČwČ wyl
ăĎ ‘Ď odŇÌyĎ śTăĄwČ
I oUÁ‘ČBĘ hoĎÄhyĘ
: hŇyĲĎCTnĘ od¿ŇyĎ dŇo‘¡wĘ ojŔ’Č bŇăS
Ď =âl Ét’ŇzŁ=lkĎŇBĘ tŇoYĳCxř bŇrĆqăĆBĘ hŇ¡xĎ CiJČ
hŇr¡ĎhĄmĘ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇăYĄ qĘmĂ ol¡ qrČS
¿Ď wĘ qoxŔrĎmĲĄ ÉMyĂoGlČ sn
ąĄ=’W
Ď ĲnĎ wĘ
âląwĘ NS
ĳĎ yyĂ âlăwĘ MCn¡yĎ âl¿ oBŔ É lS
Ą oJ=Ny’ĲĄwĘ PŇąĄ‘
y Ď=Ny’ĲĄř : ’obŇĲ yĎ lq¿Č
MynĂŔCnS
Ę Éwy~ĎxĂ rS
ąĆ ’Ğ : wyl
ĲĎ ‘ĎnĘ ëŇor¿W
Ę qê
¡Č nĂ âl¿wĘ wyYĎŔlĎxĞ roză’Ą ÉxêČpŇĘ nĂ
wytwtVq=lkw
’"yd ,b"d Nkw xtpb hrĎ‘ĞpČC yllhb ,d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d ,y"k Myrpsb Zmqb ’"ph Nk v.14
.w"Tdw T"d ,x"d Nkw Zmq SDĎqĘnĂ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d xtpb t"ldh Nk v.16 .w"Tdw
’"s v.21 .d"d Nkw Zmq ‘rĎlĎ ’"s v.20 .d"ydw b"yd ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d Nkw ‘ybr yohę ’"s v.20
MyrĂB
Ł GĂ ’"s ,w"dw d"d ,g"d ,b"d ,’"d ’lm Nk v.22 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.22 .’"yd Nkw rsx MynĂb
Ł nĘ
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d ,rd"nq y"k +’ Nkw qyDĂYČ ’"s v.23 .w"Tdw b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d Nkw rsx
’"s v.24 .’"ydw d"d ,b"d Nkw xtp qUČJČ ’"s v.24 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.24 .heĎUĆmĂ rybs v.23
Nkw ’grd odÌyĎ ’krm TI
¿ĄwČ ’"s ,d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ’grd odÌyĎ xnwm TI
ăĄwČ Nk v.25 .xtp PTxw xtp qbĎ’
ĞĲJČ
TI
ăĄwČ ’"sbw ,xnwm odăyĎ ’grd TIÌĄwČ ’"sbw ,T"dw x"d ,d"d Nkw ’grd odÌyĎ hnygn ’lbw Pqm =TIĄwČ ’"sw ,w"Tdw b"d
.d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,b"d ,’"d Nkw h’mdq w"yw rsx toYx
Ě ’"s v.25 .xnwm hymrgl w’ xnwm odăyĎ
.d"ydw b"yd Nkw Pqm ’lbw xnwm Ny’
ăĄ ’"s v.27

650

hy‘Vy

5. 29–6. 12

wyQ
¡Ď GĂlĘgČŇwĘ CbŇS
ĎŔ xĘnĆ r~
ăČ JČ ÉwysĎCs tŇosąrĘjČ tŇokĳŇrřĚDĘ wyt
¡ŇĎ ośtŇè
Ę qČ=lkĎŇwĘ
PŇrĆTĆŔ zx
ăĄ ’ŇyŁwĘ ÉMh
Ł nĘyĂwĘ MyrąĂypŇĂ JĘJČ g’ÄVwř ’yb
ĳŇĂ QĎJČ ol¡ hŇ¿gĎŇ ’ĎS
Ę : hŇpĲĎŇCiJČ
TB
ąČ nĂwĘ MyĳĎ=tŇmČhĞĲnČ JĘ ’Ch¡hČ MoI¿BČ wyl
ËĎ ‘Ď Mh
Ł ¿ nĘyĂwĘ : ly~ĲĂmČ Ny’¿ĄwĘ Tyl
¡Ă pŇĘ yČwĘ
: hĎyp
ĲĆŇ yrĂ‘ĞB
ĲČ ëŇ¡S
Č xĎ ro’ŔwĎ rY
ăČ ëŇS
Ć ŁxŔ=hŇeĄhĂwĘ ÉZrĆ’ÄĎ lĎ

sŘ3

29
30

MrăĎ ’i
¡Ą JĂ=l‘Č bŇ¿S
Ąř yŁ ynËĎd
ŁŇ ’Ğř=tŇ’Ć hŇÌ’Ć rĘ’ĆwĲĎ ChIĎŔEĂ‘Ě ëŇlĆăUĆ hČ Étom=tŇnČS
Ę BĂ w
olŔ É l‘ČUČÄmĂ ű MydąĂŇmĘŁ‘Ĳ MypÄĂ rĎW
Ę : lkĲĎŇyhĄhĲČ=tŇ’Ć My’
¿Ă lĄmĘ wyl
¡Ď CSwĘ ’v
ĳĎ nĂwĘ 2
MyĂê
ËČ S
Ę bŇĂ C wynĎępĎŇ hŇăiĆ kČŇyĘ ű MyĂê
ăČ S
Ę BĂ dŇĳxĎ ’ĆlĘ MyĂp
¡ŇČ nĎJĘ SS
¿Ą MyĂp
ËŇČ nĎJĘ SS
ÌĄ
Ó SodŇÌqĎ rmČŔ’ĎwĘ ÉhzĆ=l’Ć hŇąĆz ’rĎÄqĎwĘ : PŇp
ĲĄŇ o‘yĘ MyĂê
¿Č S
Ę bŇĂ C wyl
¡Ď gŇĘ rČ hŇ¿iĆ kČŇyĘ 3
ÉC‘nĚÄIĎřwČ : odĲŇ obŇJĘ ZrĆ’¡ĎhĎ=lkĎŇ âl¿mĘ tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ Sod¡ŇqĎ SodËŇqĎ 4
=yo’řĲ rmÂČ ’
Ł wĲĎ : NS
ĲĎ ‘Ď ’l
¿Ą UĎyĂ tŇyĂB
¡Č hČwĘ ’rĳĄouhČ lou¡mĂ MyjĂŔiĂhČ tŇoUă’Č 5
’m
ăĄ TĘ=M‘Č ÉëotŇbŇĘ C ykŇĂ ŁnŔ’Ď ÉMyĂtÄČ pĎŇW
Ę =’mĲĄTĘ Sy’
ąĂ yJ
ăĂ ytŇĂ yřmĄędĘŇnĂ=ykĲŇĂ yl
ăĂ
: ynĲĎy‘Ą C’¿rĎ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ ëŇlĆËUĆ hČ=tŇ’Ć yJęĂ bŇĳĄřSyŁ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ MyĂtŔČ pĎŇW
Ę
l‘¿ČmĄ xq¡ČlĎ MyĂxČŔqČlĘmĆÄBĘ hŇĳĎjYĘrĂ od¡ŇyĎbŇĘ C MypĂŔrĎv
Ę hČ=NmĂ ÉdxĎ’Ć ylČę’Ą PŇ‘ĎIăĎwČ 6
ìŇnĆŔwŁ‘Ğ rs
ăĎ wĘ ìŇyt
ĳŇĆ pĎŇW
Ę =l‘Č hŇ¡Ćz ‘g
¿ČŇ nĎ hŇËĄh
e Ă rmĆ’ŇŁIěwČ yjĂŔ=l‘Č ‘G
ăČIČwČ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ 7
xl
¡Č S
Ę ’Ć ym
¿Ă =tŇ’Ć rmĄŔ’
Ł ÉynĎŁdŇ’Ğř loqą=tŇ’Ć ‘mÂČ S
Ę ’ĆwĲĎ : rjĲĎkĚŇêĘ ì¡ŇtŇĘ ’ŇFĲĎxČwĘ 8
hŇĳĆh
E Č M‘ăĎlĎ ê
¡Ď rĘmČ’ĲĎwĘ ëŇ¿Ąl rmĆ’ŇŁIěwČ : ynĂxĲĄlĎS
Ę yn¿ĂnĘhĂ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ Cnl
ĳĎ =ëŇlĆyĲĄ ym
ăĂ C 9
M‘ăĎhĎ=bŇĲlĄ ÉNmĄS
Ę hČ : C‘dŇĲĎêĄ=l’ČwĘ o’¡rĎ C’¿rĘC CnybĂŔêĎ=l’ČwĘ É‘ČomÄS
Ď C‘ąmĘS
Ă 10
‘řmĎęS
Ę yĂ wynăĎzĘ’ĎbŇĘ C wynÁĎ y‘ĄbŇĘ hŇ’ĆÄrĘyĂ=NjĆ ‘S
ĳČ hĎ wynăĎy‘ĄwĘ dŇ¡BĄ kŇĘ hČ wyn¿ĎzĘ’ĎwĘ hŇEĆŔhČ
dŇ‘ăČ rmĆ’ŇŁIÃwČ ynĳĎd
ŁŇ ’Ğř yt
¡ŇČ mĎ=dŇ‘Č rmČě’
Ł wĲĎ : olĲ ’pĎŇr¿ĎwĘ bŇ¡S
Ď wĎ Nyb
ËŇĂ yĎ ob¿ŇbĎŇlĘřC 11
hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎwĘ MdĎŔ’Ď Ny’ăĄmĄ ÉMyêĂbĎŇC bŇS
Ąę oy Ny’ăĄmĄ MyrĂÁ‘Ď C’ÄS
Ď =M’Ă žrS
Ć ’Ğ
bŇrĆq¿ĆBĘ hŇ¡bĎŇ Cz‘ĞhĲĎ hŇ¿BĎ rČwĘ MdĳŇĎ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ qx
¿Č rĂwĘ : hŇmĲĎmĎS
Ę hŇ¿’Ć è
Ď êĂ 12
Zr’h
wytĎotŇè
Ę qČ Nk .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,d"d Nkw rsx wytĎt
Ł è
Ę qČ ’"s ,w"dw g"d ,b"d ,’"d ’lm Nk v.28
,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"d ,b"d Nkw hVwgd w"ythw ypr N"yV wytĎoêS
ĘŇ qČ ’"s ,’"ydw T"d ,x"d ypr w"ythw Vgdb N"yV
g’ČS
Ę yĂ ,bytk g’ČS
Ď wĘ v.29 .’"d Nkw ’lmd ’lm tokCrDĘ ’"s v.28 .g"d Nkw Vgd ’lb Nwhywrt tYqmb
tVrpl hrTph v.1 .w .b"dw ’"d Nkw yrqw bytk g’ČS
Ď wĘ ’"sbw ,’"yd Nkw yrqw bytk g’ČS
Ę yĂ ’"sb ,yrq
,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm bS
Ą oy ’"s v.1 .’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.1 .g"y qwsp d‘ +’ qwsp Nm wrty ‘mVyw
’lm C‘CnIĎwČ ’"s v.4 .h"dxw T"d ,x"d ,w"d ,b"d Nkw qsp N’k Ny’ ’"sb v.3 .’"ydw h"dx ,w"d ,d"d
’lm bS
Ą oy ’"s v.5 .b"dw ’"d Nkw d"wy rsx tĂmĄdĘnĂ ’"s v.5 .Pqm ’lbw xnwm yo’ă ’"s v.5 .’"d Nkw
.b"d Nkw xtp ‘mČS
Ę yĂ ’"s v.10 .’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.8 .’"ydw h"dx ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw
.’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.11 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw obbĎlĘbĂC ’"s v.10

6. 13–7. 15
13
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NoQę’ČkĲĎŇwĘ hŇăĎl’ĄJĲĎ r‘ĳĄbĎŇlĘ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎwĘ hŇbĎŇ¡S
Ď wĘ hŇIĎŔrĂyřW
ĲĂ ‘Ğ ÉHBĎ dŇo‘¿wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ
: HêĲĎbŇĘ ~ČmČ SdŇĆq
Ł ¡ ‘rČz¿Ć MřBĎŔ tŇbĆŇă~Ć mČ ÉtkĆŇQĆÄS
Č BĘ rS
ąĆ ’Ğ

z =ëŇl
Ć mĲĆ NyY
ăĂ rĘ hŇăĎl‘Ď hŇdĎęChyĘ ëŇlĆămĆ ChIĎÁEĂ‘Ě=NBĆ MtÄĎ oy=NBĆ zxĎ’Ďţ ym
ăĄ yBĂ yhÃĂ yĘwČ
2

3

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

hĎyl
ĳĆ ‘Ď hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ChyąĎlĘmČrĘ=NBĆ xqČpĆÄC MrĎ’Ğţ
Mr¡Ď’Ğ hŇxĲĎ¿Ďn rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉdwĂDĎ tŇyb
ąŇĄ lĘ dŇGČęIĚwČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď Mx
¿Ą QĎhĂlĘ lk
ŁŇ¡ yĎř âl¿wĘ
: xČCrĲ=ynĄjĘmĂ r‘Čy¡Č=yYĄ‘Ğ ‘Čon¿JĘ oUŔ‘Č bŇăbČŇ lĘC ÉobŇbĎŇlĘ ‘nČąIĎwČ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć=l‘Č
zxĎŔ’Ď tŇ’ŇrăČqĘlĂ É’nĎ=’YĄ ůChyĎ‘ĘS
Č yĘ=l’Ć ÈhoĎhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
=l’Ć hŇnĎŔoylĘ‘ĆhĲĎ hŇăkĎŇ rĄBĘhČ ÉtlČ‘ĎêĘ hŇYĄęqĘ=l’Ć ìŇnB
ĳĆĘ bŇCS
ă yĎ r’
¡Ď S
Ę C hŇêěĎ ’Č
’rĎęyêĂ=l’Č TqÁĄ S
Ę hČwĘ rmĄÄè
Ď hĂ wylĎ’Ąţ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : sb
ĲĄŇ okŇ hŇd¿ŇĄW
Ę tŇ¡ČQsĂmĘ
=yrĂxĽB
ĲĎ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myn¡ĂS
Ą ‘ĞhĲĎ MydËĂŇC’hĲĎ tŇobÌŇnĘzČ ynĄÄè
Ę mĂ ëŇrČŔyĄ=l’Č ÉìbŇĘ b
ĲĎŇ lĘC
hŇ‘ĳĎrĎ Mr¡Ď’Ğ ìŇyl
ËĆ ‘Ď Z‘¿ČyĎ=yJĲĂ N‘ČyČę : ChyĲĎlĘmČrĘ=NbĆŇC Mr¡Ď’ĞwĲČ NyY
¿Ă rĘ PŇË’Č
hŇeĎ‘¡ĆyřqĂbŇĘ nČwĘ hŇeĎYĆŔyqĂnĘC ÉhdĎŇChybĲŇĂ hŇąĆl‘ĞnĲČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Chy¡ĎlĘmČrĘ=NbĆŇC MyĂr¿ČpŇĘ ’Ć
hŇŁJ¿
: l’ĲČbŇĘ TĲĎř=NBĆ tŇ¡’Ą HkĎŔotŇBĘ ÉëlĆmĆÄ ëŇyl
¿Ă mĘnČwĘ Cnyl
ĳĄ ’Ą
qW
Ć UĆŔDČ ÉMrĎ’Ğ S’ŇŁrą yJ
ăĂ : hŇyĲĆhĘtŇĲĂ âl¿wĘ MCq¡tŇĎ âl¿ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď
MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć tŇ¿xČ yĄ hŇnĎŔS
Ď ÉSmĄxĎwĘ Myè
ąĂ S
Ă dŇo‘ÄbŇĘ C NyYĳĂrĘ qW
Ć ¡UĆ DČ S’Ňr¿
Ł wĘ
âlă M’Ăť ChyĳĎlĘmČrĘ=NBĆ Nor¡mĘŁSĲ S’Ňr¿
Ł wĘ NorŔmĘS
Ł Ĳ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć S’Ňrą
Ł wĘ : M‘ĲĎmĄ
=l’Ć rB
¿Ą DČ hoĎŔhyĘ PŇsĆoIăwČ
: CnmĲĄ’ĎtĲŇĄ âl¿ yJ
¡Ă CnymĂŔ’ĞtĲŇČ
o’¡ hŇlĎ’ĎŔS
Ę qm
ăĄ ‘řĘ hČ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ M‘¡ĂmĄ tŇo’Ŕ ìăŇlĘ=l’ČS
Ę : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ zx
¡Ď ’Ď
: hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć hŇ¡iĆ nČ’Ğ=âlĲwĘ l’
¿Č S
Ę ’Ć=âlĲ zx
ĳĎ ’Ď rmĆ’ŇI¡ŁwČ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘ HČ¿BĄ gŇĘ hČ
C’¡lĘtŇČ yJ
¿Ă MyS
ĂŔ nĎ’Ğ tŇo’ălĘhČ ÉMJĆmĂ T‘ąČmĘhČ dŇwĳDĂ Ď tŇyB
ăĄ ’n
¡Ď=C‘mĘS
Ă rmĆ’ŇŁIěwČ
hŇmĎęlĘ‘ČhĲĎ hŇăĄh
e Ă tŇo’ĳ Mk
¡ĆŇ lĎ ’ChË yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğř NêÄĄ yĂ NkĄŇlĎţ : yhĲĎŁl’Ĺ=tŇ’Ć MG
¿Č
lk
ĳĄŇ ’ŇyŁ Sb
¡ČŇ dĘŇC hŇ¿’Ď mĘxĆ : l’ĲĄ śCnU
¿Ď ‘Ă om¡S
Ę śtŇ’Ňr¿ĎqĎwĘ NBĄŔ tŇdŇĆălĆ yŁwĘ ÉhrĎhĎ
wt‘dl
.b"d Nkw yrqw bytk HBĎ ’"sb ,HBĎ rybs v.13 .g"d Nkw rsx hIĎrĂW
Ă ‘Ğ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13
,x"d ,h"dx ,w"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm Nk v.6 .h"dxw w"d ,b"d Nkw ’lm lokyĎ ’"s v.1 .z
,w"d Nkw xtpb t"yT l’ČbĘTČ ’"s v.6 .w"Tdw w"dx ,d"d ,g"d Nkw rsx heĎ‘ĆqĂbĘnČwĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d
PTx qmĄ‘ĞhČ ’"s ,’"ydw T"d ,x"d ,d"d dbl ’wVb Nk v.11 .’"ydw g"d ,b"d Nkw Zmqb P"l’h l’ĎbĘTČ ’"sw
.‘"tw w"d ,g"d ,b"d Nkw tĎ’rĎqĎwĘ ’"s v.14 .hoĎhyĘ ’"s v.14 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xtp
.w"Tdw ’"yd Nkw hlm ’dx l’ĄCnUĎ‘Ă ’"sb ,b"ydw w"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14
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7. 16–8. 4

so’¿řmĎ r‘ČeËČhČ ‘d¿ČŇyĄ MrĆTĆÄBĘ yJĂţ : bŇoFĲBČ rox¿bĎŇC ‘rř¡ĎBĎ so’¿řmĎ oêË‘ĘdČŇlĘ 16
yn¿ĄS
Ę yn¡ĄjĘmĂ ZqĎŔ hŇê
ăĎ ’Č rS
ăĆř ’Ğ ÉhmĎdĎŇ’ĞhĲĎ bŇąĄ‘
z ĎêĲĄ bŇoFĳBČ rx
Ł ă bĎŇC ‘rř¡ĎBĎ
ÉMymĂyĎ ůìybŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ =l‘ČwĘ ÈìUĘ‘Č=l‘ĲČwĘ ìŇylĆę‘Ď hoĎÁhyĘ ’ybÄĂ yĎ : hĎyk
ĲĆŇ lĎmĘ 17
: rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ tŇ¡’Ą hŇdĳŇĎChyĘ l‘ăČmĄ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć=rCsĲ MoI¿mĂlĘ C’bĎŔ=âl rS
ăĆ ’Ğ
rS
¿Ć ’Ğ bŇCbŔEĘlČ ÉhoĎhyĘ qrą
Ł S
Ę yĂ ’ChęhČ MoIăBČ ű hŇăyĎhĎwĘ
18
CxąnĎwĘ C’bĎÄC : rCèĲ’Č ZrĆ’¿ĆBĘ rS
¡Ć ’Ğ hŇrĎŔobŇDĘlČÄwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ yrăĄ’
Ł yĘ hŇ¡YĄ qĘBĂ 19
lk
ŁŇ¡ bŇĘ C MyYĂŔCY‘ĞeăČhČ É lk
ŁŇ bŇĘ C My‘ĳĂlĎiĘhČ yq¡ĄyqĂnĘbŇĂ C tŇoêŔBČhČ yl
ăĄ xĞĲnČ BĘ ÉMQĎkĚŇ
yrąĄbŇĘ ‘ĆBĘ hŇrĎÁykŇĂ v
Ę hČ r‘ČtÄČ BĘ žynĎŁdŇ’Ğř xQ
ăČ gČŇyĘ ’ChÃhČ MoIăBČ : MylĲĂŁlhĞřĲeČ hČ 20
Nq¡ĎEĎhČ=tŇ’Ć Mg
¿ČŇ wĘ MyĂl
ĳĎ gŇĘ rČhĲĎ r‘ČW
ăČ wĘ S’Ňr¡
Ł hĎ=tŇ’Ć rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ BĘ ÉrhĎnĎ
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¡Č wĎ rym
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¡Č rĘmĂlĘC roSŔ xl
ăČ S
Ę mĂlĘ ÉhyĎhĎwĘ tŇyĂS
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ăĂ S
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ĲČř Sx
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hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ És’ČmĎ yJ
ąĂ N‘ČyČę : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ dŇo‘¡ yl
ËČ ’Ą rB
¿Ą DČ hoĎŔhyĘ PŇsĆIăŁwČ
: ChyĲĎlĘmČrĘ=NbĆŇC NyY
¡Ă rĘ=tŇ’Ć WoW
¿ mĘC T’
ĳČ lĘ Myk
¡ŇĂ lĘŁhĲhČ xČŁlŔè
Ă hČ ym
ăĄ tŇ’Ąť
MyBĂŔrČhĲĎřwĘ ÉMymĂCY‘ĞhĲĎ rhĎęeĎhČ ym
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Ł tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć : CYyrĲĂ‘ĞtĲŇČ âl¿wĘ
loSÁkŇĘ mĂ rCYÄlĘC PŇgĆŇnĆţ NbĆŇă’Ć lĘC SDĳĎqĘmĂlĘ hŇ¡yĎhĎwĘ : Mk
ĲĆŇ YĘyřrĲĂ‘ĞmĲČ ’Ch¿wĘ
ClS
Ę ¿kĎŇ wĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ śbŇ¡S
Ą oylĘ SqĄŔomlĘC xp
ăČŇ lĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yê
ąĄbĎŇ ynĄÄS
Ę lĂ
roY¡
: CdŇJĲĎlĘnĂwĘ CS
¡ qĘonĲwĘ CrBĎŔS
Ę nĂwĘ ClăpŇĘ ĲnĎ wĘ MyB
ĳĂ rČ Mb
¡ĎŇ
wyn¡ĎjĎ ryê¿ĂsĘUČhČ hoĎŔhyl
ĲČ ÉytŇĂ yJÄĂ xĂwĘ : ydŇĲĎUĚřlĂBĘ hŇr¡Ďoê MotŇ¿ xĞ hŇdĳŇĎC‘êĘ
yl
ăĂ =NtŇČ ĲnĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMydĂŇlĎyĘhČwĘ ykęĂ nŁ’ĲĎ hŇăĄh
e Ă : olĲ=ytŇĲĂ yC¡ĄqĂwĘ bŇŁqĳ‘ĞyĲČ tŇyB
ăĄ mĂ
Nk
¡ĄŇ è
Ł hČ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉM‘ĂmĄ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ Myt¡ĂŇpŇĘ omĲlĘC tŇotŇ¿ Ł’řlĘ hoĎŔhyĘ
ÉtobŇ’
Ł hĲĎ=l’Ć CS
ą rĘDĂ MkĆęylĄ’Ğ CrămĘ’ŇyĲŁ=ykŇĂ wĘ
: NoIĲYĂ rh
¿Č BĘ
Sr
Ł Ŕ dĘŇyĂ wyh
ăĎŁl’Ĺ=l’Ć ÉM‘Č=âlřhĞ MyGĳĂhĘUČhČwĘ Myp
¡ŇĂ YĘpŇĘ YČmĘhĲČ MynĂŔ‘ŁDĘIĂhČ=l’ĆwĘ
ÉCrmĘ’ŇyĲŁ âlą=M’Ă hŇdĳŇĎC‘tŇĘ lĂwĘ hŇr¡ĎotŇlĘ : MytŇĲĂ UĄhČ=l’Ć MyI¡ĂxČhĲČ dŇ‘¿ČBĘ
bŇ‘ĳĄrĎwĘ hŇăS
Ć qĘnĂ HB
¡Ď rbČŇ‘¿ĎwĘ : rxČS
ĲĎ ol¡ř=Ny’ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎJČ
: hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘ hŇ¿Ďp
n ĎŇ C wyh
¡ĎŁl’Ňb
ĲĄŇ C oJËlĘmČBĘ lQ
ÌĄ qĂwĘ PŇ~ČęqČtŇĘ hĂwĘ bŇ‘ÁČ rĘyĂ=ykĲŇĂ hŇyĎÄhĎwĘ
Zr’=l’w
.w"Tdw d"d Nkw NTq Pqz xnwm MyBĂŔrČh
ăĎwĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d dbl NTq Pqzb Nk v.7
’lbw Pqm =âlmĘ ’"s v.8 .s"t Nkw PTČS
Ď wĘ ’"s v.8 .w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx wytĎd
Ł GĘ ’"s v.7
’xpT CnU
¿Ď ‘Ă yJ
¡Ă ’"s v.10 .b"dw ’"d Nkw ’lm rpĎCtwĘ ’"s v.10 .d"ydw b"yd ,T"d ,x"d Nkw bxČr
Ł ¿ hnygn
tqČzĘxĆBĘ ’"s ,r"tw s"t ,d"yd ,b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,d"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb P"kb Nk v.11 .’krm
.d"ydw b"yd ,’"yd ,d"d Nkw rsx MkĆYĘrĂ‘ĞmČ hgwmb ,yllhb Nk v.13 .‘"tw +rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw t"ybb
’"s v.18 .b"dw ’"d Nkw ydĎCUlĂBĘ ’"s v.16 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,rd"nq y"k +z Nkw yb
ĄS
Ę oylĘ ’"s v.14
.g"d Nkw ’lm =’olh
Ğ ’"s v.19 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.19 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lmd ’lm toto’lĘ
.r"tw rd"nq y"k +’ Nkw MhĆlĎ ’"s v.20
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: xDĲĎĚnmĘ hŇ¡ĎlpĄŇ’ĞwĲČ hŇqĎŔCY PŇC‘ămĘ ÉhkĎŇS
Ą xĞwĲČ hŇrąĎYĎ hŇeĄÄhĂwĘ TyB
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ăĎř Cm rS
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ăĂ 23
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ZrĆ’ăĆBĘ ÉybĄŇS
Ę yĲŁ lodŇĳGĎ ro’ă C’¡rĎ ëŇS
Ć ŁxŔBČ Myk
ăŇĂ lĘŁhĲhČ ÉM‘ĎhĎ : MyĲĂoGhČ lyl
¡Ă GĘ T
hŇĳxĎ mĘv
Ă hČ êĎlĘDăČgŇĘ hĂ âl¡ř śyoGŔhČ tŇĎ yB
ăĂ rĘhĂ : MhĲĆylĄ‘Ğ Hg
¿ČŇ nĎ ro’¡ tŇwĆmĎŔlĘYČ 2
ű yJ
ăĂ : ll
ĲĎ S
Ď Mq¿ĎQĘxČBĘ Clyg¡ŇyĎĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ryYĂŔuĎBČ tŇăxČ mĘW
Ă JĘ ÉìynĆÄpĎŇlĘ CxąmĘW
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ăĄŇ eŁhČ TbĆŇ¡S
Ą omŔkŇĘ S
Ă hŇăFĄ mČ Ét’ĄwĘ olęB
Ľ sĚ l‘Ł ă =tŇ’Ć
hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ Mym
ĳĂ dĎŇbŇĘ hŇăĎllĎogŇĲ mĘ hŇ¡ĎlmĘW
Ă wĘ S‘ČrČŔBĘ N’
ăĄ s
Ł ÉNo’sĘ=lkĎŇ yJ
ąĂ : NyĲĎdĘŇmĂ 4
yh
¿Ă êĘwČ CnlĎŔ=NêČnĂ NBĄť CnlĎę=dŇQČyĚ dŇlĆăĆ=yJ
y Ă : S’ĲĄ tŇlĆŁkŇ¿ ’ĞmĲČ hŇ¡pĎŇ rĄW
Ę lĂ 5
dŇ‘¡Č=ybŇĂ ’Ğ roBŔGĂ l’
ăĄ ÉZ‘Ąoy ’lĆjĆţ omÁS
Ę ’rĎÄqĘIĂwČ omĳkŇĘ S
Ă =l‘Č hŇr¡ĎW
Ę UĂhČ
ÉdwĂdĎŇ ’i
ąĄ JĂ=l‘Č ZqĄę=Ny’ĲĄ MolăS
Ď lĘC hŇrĎÁW
Ę UĂhČ hbÄrřMlř : MolĲS
Ď =rW
Č 6
ÉhêĎ‘ČmĲĄ hŇqĳĎdĎŇYĘbŇĂ C Tj
¡Ď S
Ę mĂBĘ HdĎŔ‘ĞsĲČlĘCĲ ÉHtŇĎ ’
Ł Nyk
ąŇĂ hĎlĘ oêŔkŇĘ lČmĘmČ=l‘ČwĘ
: tŇ’ŇEĲŁ =hŇW
Ć ‘ĞêĲČ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ tŇË’Č nĘqĂ MlĎŔo‘=dŇ‘ČwĘ
oQŔJĚ M‘ăĎhĎ ÉC‘dĘŇyĲĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ lp
¡ČŇ nĎwĘ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČBĘ yn¡Ďd
ŁŇ ’Ğř xl
¿Č S
Ď rb
ËĎŇ DĎ
7, 8
Clp
¡ĎŇ nĎ Myn¿ĂbĄŇlĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ bŇ¡bĎŇ lĄ ldŇĆgŁŇ¿ bŇĘ C hŇËĎ’
w Ğ gĲČŇBĘ NorĳmĘS
Ł Ĳ bŇăS
Ą oyřwĘ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć 9
yr¿ĄYĎř=tŇ’Ć hoËĎhyĘ bŇÌĄW
G Č yĘwČ : PŇylĲĂxĞĲnČ Myz¡ĂrĎ’ĞwĲČ C‘DĎŔGĚ Mym
ăĂ qĘS
Ă hŇĳĆb
n ŇĘ nĂ tŇyzăĂgĎŇwĘ 10
roxŔ’ĎmĲĄ ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ C MdŇĆuĆęmĂ MrăĎ’Ğ : ëŇsĲĄkŇĘ sČyĘ wyb
¡ĎŇ yĘ’
Ł Ĳ =tŇ’ĆwĘ wyl
ĳĎ ‘Ď NyY
¡Ă rĘ 11
dŇo‘¡wĘ ojŔ’Č bŇăS
Ď =âl Ét’ŇzŁ=lkĎŇBĘ hŇĳĆj=lkĎŇBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć Cl¿kŇĘ ’ŇIĲŁwČ
âl¿ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ’ĆwĘ ChJ
ĳĄ UČhČ=dŇ‘Č bŇ¡S
Ď =âl M‘¿ĎhĎwĘ : hŇyĲĎCTnĘ od¿ŇyĎ 12
hŇ¿jĎ JĂ bŇËĎz
n ĎwĘ S’ŇrÌ
Ł l’ĄęrĎW
Ę IĂmĂ hoĎÁhyĘ tŇrĄÄkŇĘ IČwČ
: CSrĲĎdĎŇ 13
=hŇrĆomĲ ’yb
¿ŇĂ nĎwĘ S’Ňrĳ
Ł hĎ ’Chă Myn¡ĂpĎŇ=’CWĲnĘC Nq¿ĄzĎ : dŇxĲĎ’Ć Moy¿ Nom¡gŇĘ ’ČwĘ 14
wyr¡Ďè
Ď ’ĚmĘC My‘ĳĂtŇĘ mČ hŇ¡Ćh
E Č =M‘ĲĎhĎ yr¿Ąè
Ę ’ČmĘ CyËhĘIĲĂwČ : bŇĲnĎ EĎhČ ’Ch¿ rqĆ¡è
Ć 15
wym
ąĎř ŁtŇyĘ=tŇ’ĆwĘ ynĎęŁdŇ’Ğř ű xm
ăČ W
Ę yĂ=âlĲ wyrĎÁCxB
ĲČ =l‘Č NJĄÄ=l‘Č : My‘ĲĂQĎbĚŇmĘ 16
wytnml’=t’w
hnygn ’lbw Pqm =qYČCm w’ =qYĎCm ’"s ,w"dw g"d ,b"d Nkw xtp qYČCm ’"s v.23 .xtp P‘ČCm ’"s v.23
b"yd ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’nynt w"yw ’lmw h’mdq w"yw rsx NClb
Ě zĘ ’"s v.23 .w"dw g"d ,b"d Nkw
ol ’"sb ,yrq ol ,bytk âl v.2 .hlĎyGĂhČ = ’l ywgh l"n v.2 .T .’lmd ’lm NClCbzĘ tYqmb ,d"ydw
,’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.7 .yrq hB
Ą rĘmČlĘ ,bytk MBĎrĂ MlĎ v.6 .ytbr +l v.6 .s"tw +rt Nkw yrqw bytk
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.13 .yrĄW
Ď ’"s v.10 .w"dw b"d ,’"d Nkw rsx bS
Ą yŁwĘ ’"s v.8 .w"dw b"d
.w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm wymĎotyĘ ’"s v.16 .hoĎhyĘ ’"s v.16
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rb
ăĄŇ D
Ł hŇ¡jĆ =lkĎŇwĘ ‘rČŔmĄC PŇăĄx
n Ď ÉoQkĚŇ yJ
ąĂ MxĄŔrČyĘ âlă ÉwytŇĎ nŁmřĘ lĘ’Č=tŇ’ĆwĘ
17 ÉS’
Ą kĎŇ hŇrąĎ‘Ğb
ĲĎŇ =yJĂ : hŇyĲĎCTnĘ od¿ŇyĎ dŇo‘¡wĘ ojŔ’Č bŇăS
Ď =âl Ét’ŇzŁ=lkĎŇBĘ hŇĳĎlbĎŇnĘ
tŇC’¿GĄ CkŇ¡ BĘ’ČtŇĘ IĲĂwČ r‘ČIČŔhČ yk
ăŇĄ śbŇĘ sĲĂBĘ Ét~ČêĂwČ lk
ĳĄŇ ’Ňê
Ł tŇyĂS
¡Č wĎ rym
¿Ă S
Ď hŇ‘ĎŔS
Ę rĂ
18 t
Ň lĆŁkŇă ’ĞmĲČJĘ ÉM‘ĎhĎ yh
ąĂ yĘwČ ZrĆ’ĳĎ Mê
ăČ ‘ĘnĆ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ tŇrËČbŇĘ ‘ĆBĘ : NS
ĲĎ ‘Ď
19 =l‘
Č lkČŇ’ŇI¿ŁwČ bŇ‘ĄŔrĎwĘ ÉNymĂyĎ=l‘Č rzŁągŇĘ IĂwČ : Clm
Ł Ĳ xĘyČ âl¿ wyx
¡Ă ’Ď=l’Ć Sy’
¿Ă S’ĄŔ
20 MyĂrČ
ę pŇĘ ’Ć=tŇ’Ć hŇăè
Ć nČmĘ : Clk
ĲĄŇ ’ŇyŁ o‘¡r
Ł zĘ=rW
Č BĘ Sy’
¿Ă C‘b
ĳĄŇ W
Ď âlăwĘ l’ŇŁm¡řW
Ę
bŇăS
Ď =âl Ét’ŇzŁ=lkĎŇBĘ hŇdĳŇĎChyĘ=l‘Č hŇUĎ¡hĄ wD¿ĎxĘyČ hŇè
ĆŔ nČmĘ=tŇ’Ć ÉMyĂrČÄpŇĘ ’ĆwĘ
y NwĆ’
ĳĎ=yqĄqĘxĂ Myq¡ĂqĘŁxĲhČ yoh¿
: hŇyĲĎCTnĘ od¿ŇyĎ dŇo‘¡wĘ ojŔ’Č
2 yIăĄnĂ‘
Ğ Tj
¡Č S
Ę mĂ lŁzěgŇĘ lĂřwĘ MyQĂŔDČ ÉNyDĂmĂ tŇoFąhČlĘ : CbŇêĲĄJĂ lm
¡Ď ‘Ď Myb
¿ŇĂ êĘkČŇmĘC
3 ÉCW‘
ĞêĲČ=hŇmĲČC : CEb
Ł ŇĲ yĎ Mym
¡Ă otŇyĘ=tŇ’ĆwĘ MlĎŔlĎS
Ę ÉtonmĎlĘ’Č tŇoyąhĘlĲĂ yU
ĳĂ ‘Č
hŇrĎŔzĘ‘ĆlĘ CsCnăêĎ ÉymĂ=l‘Č ’řobĳŇêĎ qx
ăĎ rĘUĆmĂ hŇ¡’Ď oSřlĘC hŇDĎŔqĚřjĘ MoyălĘ
4 Myg
¡ŇCrh
Ă Ğ tŇxČt
¿ŇČ wĘ ryiĂŔ’Č tŇxČê
ăČ É‘rČkĎŇ yê
ąĂ lĘBĂ : Mk
ĲĆŇ dĘŇobŇĲ JĘ Cb¡ŇzĘ‘ČtĲŇČ hŇnĎ¿’Ď wĘ
: hŇyĲĎCTnĘ od¿ŇyĎ dŇo‘¡wĘ ojŔ’Č bŇăS
Ď =âl Ét’ŇzŁ=lkĎŇBĘ Clj
Łĳ yĂ
5, 6 ÉPn
Ą xĎ yogąŇBĘ : ymĲĂ‘ĘzČ Md¡ĎŇyĎbŇĘ ’Ch¿=hŇFĆmČC yjĳĂ’Č TbĆŇăS
Ą rCè
¡ ’Č yoh¿
wm¿yřVlw zBČŔ zb
Ł ăŇ lĎwĘ É llĎS
Ď lŁląS
Ę lĂ CeCĳĆYČ’Ğ yt¡ĂŇrĎbŇĘ ‘Ć M‘¿Č=l‘ČwĘ CexĆŔQĘS
Č ’Ğ
7 b
Ň ŁS
ĳ xĘyČ Nk
ăĄŇ =âl ob¡ŇbĎŇlĘC hŇUĆŔdČŇyĘ Nk
ăĄŇ =âl É’ChwĘ : tŇoYĲCxř rmĆŁx¿JĘ sm
¡Ďř rĘmĂ
8 âl
¿ hĞ rm
ĳČ ’ŇyŁ yJ
¡Ă : T‘ĲĎmĘ âl¿ My¡ĂoG tŇyr¿ĂkŇĘ hČlĘC obŔbĎŇlĘBĂ dŇym
ăĂ S
Ę hČlĘ yJĂť
9 t
Ň mĎŔxĞ ÉdjČrĘ’ČkŇĘ âlą=M’Ă onĳlĘJČ Sym
¡Ă JĘrĘkČŇJĘ âl¿hĞ : MykĲŇĂ lĎmĘ wD¡ĎxĘyČ yrËČW
Ď
10 lyl
ĳĂ ’ĹhĲĎ tŇŁkŇ¡ lĘřmĘmČlĘ ydĂŔyĎ hŇă’Ď YĘmĲĎ ÉrS
Ć ’ĞJĲČ : NorĲmĘS
Ł Ĳ qW
Ć ¡UĆ dČŇkŇĘ âl¿=M’Ă
11 Nor¡m
Ę ŁSĲlĘ ytŇĂ yW
ËĂ ‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ âlęhĞ : NorĲmĘŁèĲmĂC MĂl
¡Č S
Ď CrĲymĂ MhĆŔyřlĄys
ăĂ pŇĘ C
12 h
Ň yĎęhĎwĘ
: hĎyB
ĲĆ YČ‘Ğl
ĲČ wĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲylĂ hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJ
ËĄ hĎyl
ĳĆ ylĂ’ĹĲlĆ wĘ
dŇŁqępŇĘ ’Ć MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲybŇĂ C NoI¡YĂ rh
¿Č BĘ ChW
ĄŔ ‘ĞmĲČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉynĎŁdŇ’Ğř ‘~
ąČ bČŇyĘ=yJĲĂ
13 yJ
ăĂ : wynĲĎy‘Ą MCr¿ tŇrĆ’¡ĆpŇĘ êĂ=l‘ČwĘ rCèŔ’Č=ëŇlĆmĲĆ bŇăbČŇ lĘ É ldŇĆŁgÄ=yrĂjĘ=l‘Č
rm’
.w"Tdw ’"yd ,d"d Nkw ’lm wytĎonmĘlĘ’Č ’"s ,d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d rsx Nk v.16
.’"ydw T"d ,x"d ,d"d Nkw ’lm lw’ŇŁm¡řW
Ę ’"s v.19 .d"ydw b"yd Nkw xtp PTx ykĄb
Ğ sĂBĘ ’"s v.17
Nkw rsx h’ĎS
Ł lĘC ’"s v.3 .b"d Nkw ’lm hDĎCqjĘ ’"s v.3 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm lozgĘlĂwĘ ’"s v.2 .y
omCWlĘC ’"sb ,yrq omCWlĘC ,bytk omyW
Ă lĘC v.6 .w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ’b
Ł êĎ ’"s v.3 .d"ydw b"yd
b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d ,b"d Nkw xtpb smČrĘmĂ ’"s v.6 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk
’lm toklĘmĘmČlĘ ’"s v.10 .d"ydw b"yd ,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’mdq w"yw rsx toYx
Ě ’"s v.6 .d"ydw
’"sb ,’"yd Nkw ’nynt d"wy rsx MhĆlĄysĂpĘC yllhb ,hgwmb Nk v.10 .T"dw x"d ,w"d ,d"d ,b"d ,’"d Nkw
.b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.12 .’mdq d"wy rsx MhĆylĄyspĘC
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10. 14–27

tŇŁlăCbŇGĘ ű rys
ăĂ ’ĎwĘ ytŇĂ onĳśbĚŇnĘ yJ
ăĂ yt¡ĂŇmĎkŇĘ xĎbŇĘ C ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď ÉydĂŇyĎ xČŁkąŇBĘ rmČę’Ď
’YĎÄmĘêĂwČ : MybĲŇĂ S
Ę oyĲř ryb¡’řk dŇyr¿Ăo’wĘ ytŇĂ W
ĄŔ oSř ÉMhytdyřt‘w MyUęĂ ‘Č
ynăĂ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=lJĎ tŇobŔĚzř ‘Ğ MyY
ăĂ yBĄ ÉPs
Ł ’Ĺk
ĲĆŇ wĘ MyUĂŔ‘ČhĲĎ lyx
ăĄ lĘ ÉydĂŇyĎ ű NuąĄkČŇ
Ér’ĄjĎtŇĘ yĂhĞ : PŇYĲĄpŇĘ YČmĘC hŇ¡pĆŇ hŇ¿YĆ ŁpŇC PŇnĎŔJĎ dŇdăŇĄnŁ ÉhyĎhĎ âląwĘ yêĂpŇĘ ĳsĎ ’Ď
PŇyn¿ĂhĎJĘ opŔynĂmĘ=l‘Č ÉrovUČhČ lDąĄGČtŇĘ yĂ=M’Ă oBĳ bŇăYĄ x
Ł hĲČ l‘¡Č NzĆŔrĘGČhČ
NkĄŇlĎţ
: Z‘ĲĄ=âl hŇ¡FĆ mČ Myr¿ĂhĎJĘ wymĎŔyrĂmĘ=tŇ’ĆwĘř ÉTbĆŇS
ĄÄ
dŇŁq¡yĘ dŇq¿ČyĄ odŇËŁbŇJřĘ tŇxČt
ÌŇČ wĘ NozĳrĎ wye¡ĎmČS
Ę mĂBĘ tŇo’ËbĎŇYĘ hoÌĎhřyĘ NodÁ’ĎhĲĎ xQČÄS
Č yĘ
hŇrĎę‘Ğb
ĲĎŇ C hŇĳbĎŇ hĎĲlĆ lĘ oS
¡ odŇqĘC S’ĄŔlĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ro’Ĳ hŇąĎh
y Ď wĘ : S’ĲĄ dŇoq¿yJĂ
SpĆŇ¿eĆmĂ oQŔmĂrĘkČŇwĘ Éor‘ĘyČ dŇobąŇkŇĘ C : dŇxĲĎ’Ć Moy¿BĘ or¡ymĂS
Ę C otŇ¿ yS
Ă hŇËĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ
rj
ăĎ sĘmĂ or¡‘ĘyČ Z‘ËĄ r’
¿Ď S
Ę C : ssĲĄnŁ ss
Ł ¿ mĘJĂ hŇ¡yĎhĎwĘ hŇĳĆQkČŇyĘ rW
¡Ď BĎ=dŇ‘ČwĘ
PŇysÄĂ oy=âlĲ ’ChęhČ MoIăBČ ű hŇăyĎhĎwĘ
: Mb
ĲĄŇ êřĘ kŇĘ yĂ r‘Čn¡ČwĘ CyĳhĘyĲĂ
N‘ęČ S
Ę nĂwĘ ChJ
ĳĄ mČ=l‘Č N‘¡Ąè
Ď hĂlĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ=tŇyB
ĲĄ tŇăTČ ylĄpŇĘ C É l’ĄrĎW
Ę yĂ r’
ąĎ S
Ę dŇo‘Á
bŇŁqĳ‘ĞyĲČ r’
ăĎ S
Ę bŇCS
¡ yĎ r’
¿Ď S
Ę : tŇmĲĆ’ĹB
ĲĆ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘ hoËĎhyĘ=l‘Č
bŇCS
ă yĎ r’
¡Ď S
Ę MIĎŔhČ loxăJĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ìąŇUĘ‘Č hŇÂh
yĆ Ę yĲĂ=M’Ă yJ
ăĂ : roBĲGĂ l’
¡Ą =l’Ć
ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ hŇĳYĎ rĎxĹnĲĆwĘ hŇ¡ĎlkĎŇ yJ
¿Ă : hŇqĲĎdĎŇYĘ PŇ¿TĄ oS ZCr¡xĎ Noy¿QĎJĂ oBĳ
rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ śbŇrĆq¿ĆBĘ hŇ¡W
Ć ‘Ł tŇo’ŔbĎŇYĘ
TbĆŇăè
Ą BČ rCè
ĳ ’ČmĲĄ NoI¡YĂ bŇ¿S
Ąř yŁ yU
ËĂ ‘Č ’r¿ĎyêĂ=l’Č tŇo’ŔbĎŇYĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ
r‘ĳĎzĘmĂ T‘ăČmĘ dŇo‘¡=yJĂ : MyĂrĲĎYĘmĂ ëŇrĆd¿ŇĆBĘ ìŇyl
¡Ć ‘Ď=’v
ĲĎ yĂ ChF
¿Ą mČC hŇJĎJĆŔyČ
ToSŔ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ wylĎÁ‘Ď rrĄÄo‘wĘ : MtĲŇĎ ylĂbŇĘ êČ=lř‘Č yř¡jĂ ’ČwĘ M‘ČzČŔ hŇlĎăkĎŇ wĘ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ëŇrĆd¿ŇĆBĘ o’¡W
Ď nĘC MIĎŔhČ=l‘Č ÉChFĄÄmČC bŇrĳĄo‘ rCYăBĘ Ny¡ĎdĘŇmĂ tŇ¿JČ mČJĘ
ìŇrĳĆ’ŇCĎYČ l‘ăČmĄ oQ¡‘ĚwĘ ìŇmĆŔkŇĘ S
Ă l‘ăČmĄ ÉolB
Ľ sĚ rCsąyĎ ’ChęhČ MoIăBČ ű hŇăyĎhĎwĘ
lbxw
’"sbw ,d"d Nkw ’lmd ’lm ytĂonCbnĘ ’"sw ,d"ydw b"yd Nkw ’nynt w"yw rsxw ’mdq w"yw ’lm ytĂnŁCbnĘ ’"s v.13
bytk MhĆytĄd
Ł Ct‘ĞwČ ’"sb ,yrq MhĆytĄd
Ł Ct‘ĞwČ ,bytk MhĆytĄd
Ł ytĂ‘ĞwČ v.13 .w"dw b"d ,’"d Nkw rsxd rsx ytĂnŁb
Ě nĘ
Nkw yrqw bytk ytĂsĄS
Ł w’ ytĂysĄoS w’ ytĂsĄoS ’"sb ,yrq ytĂsĄoS ,bytk ytĂW
Ą oS v.13 .’"ydw b"d Nkw yrqw
d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx MybĂS
Ę Ły ’"s v.13 .yrqw bytk ryBĂJČ ’"sb ,yrq ryBĂJČ ,bytk ryBĂ’ČJĘ v.13 .b"d
,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb =t’ĆwĘ Nk v.15 .d"dw b"d ,’"d Nkw ’lm tobCz‘Ğ ’"s v.14 .w"dw
,d"d Nkw ynĎd
Ł’
Ğ ’"s v.16 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.16 .w"Tdw d"d ,b"d Nkw =t’Ć ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd
Zmq PTx Mb
Ą êĽkĘyĂ ’"s v.19 .T"dw x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm odobJĘ ’"s v.16 .’"ydw T"d ,x"d ,w"d
x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw =lJĎ tlm ’lb ZrĆ’ĎhĎ brĆqĆBĘ ’"s v.23 .xtp PTx Mb
Ą êĞkĘyĂ ’"sw ,d"d Nkw
=d‘Č ’"s v.25 .yrq yjĂ’ČwĘ ,bytk oj’ČwĘ ’"s v.25 .w"dw b"d ,’"d Nkw ’lm bS
Ą oy ’"s v.24 .T"dw
.’qsp N’k Vy ’"sb v.27 .=d‘Č tynqyd ’xswn ’ty’ =l‘Č rsmn hrsmbw
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Sm
¡Ďř kŇĘ mĂlĘ NorĳgŇĘ mĂBĘ rb
ăČŇ ‘Ď tŇ¡IřČ‘Č=l‘Č ’B
¿Ď : NmĆS
ĲĎ =ynĄjĘmĂ l‘Ł ¡ lB
¿Č xĚwĘ
29 h
Ň mĎŔrĎhăĎ ÉhdĎŇrĘxĲĎ Cnl
ĳĎ NolămĎ ‘bČŇ¡ĆG hŇrĎŔBĎ‘ĘmČ ÉCrbŇĘ ‘ĲĎ : wyl
ĲĎ JĄ dŇyq¿ĂpŇĘ yČ
30 h
Ň ¿IĎnĂ‘Ğ hŇS
Ď yĘl
¡Č ybŇĂ yS
¿Ă qĘhČ MyQ
ĳĂ GČ=tŇBČ ëŇ¡Ąloq yl
¿Ă hĞYĲČ : hŇsĎĲnĎ lC’¡S
Ď tŇ‘¿ČbŇĘ GĂ
31, 32 b
Ň ŁnăBĘ MoI¡hČ dŇo‘¿ : Czy‘ĲĂhĄ Myb
¡ŇĂ GĄhČ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ hŇĳĎm
n Ą dĘŇmČ hŇd¡ĎŇdĘŇnĲĎ : tŇotŇĲ nĎ‘Ğ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇ‘¡ČbŇĘ GĂ NoIŔYĂ=tyřb rh
ăČ ÉodŇyĎ PŇąpĄŇ ŁnřyĘ dŇŁmĳ‘Ğl
ĲČ
33 ym
ąĄrĎwĘ hŇĳYĎ rĎ‘ĞmĲČBĘ hr¡’řp PŇ‘¿ĄsĎmĘ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉNodŇ’ĎhĲĎ hŇąĄh
eĂ
34 lz
ĳĆrĘBČBČ r‘ČI¡ČhČ yk
¿ŇĄ bŇĘ sĲĂ PŇuËČnĂwĘ : CljĲĎS
Ę yĂ Myh
¡Ă ŁbŇGĘhČwĘ My‘ŔĂ CřdŇGĘ ÉhmĎouhČ
’y yS
ĳĎ yĂ ‘zČăGĄmĂ rTĆx
Ł ¡ ’Y
¿Ď yĎwĘ
: lojĲyĂ ryD¿Ă’ČBĘ Non¡bĎŇQĘhČwĘ
2 h
Ň nĎęybŇĂ C hŇm
ăĎ kŇĘ xĎ xČCrÌ hoĳĎhyĘ xČCră wyl
¡Ď ‘Ď hŇ¿xĎ nĎwĘ : hŇrĲĆpŇĘ yĂ wyS
¿Ď rĎè
ĲĎ mĂ rYĆ¡nřĆwĘ
3 ho
ĳĎhyĘ tŇă’Č rĘyĂBĘ ox¡yrĂhĞwĲČ : hoĲĎhyĘ tŇ¿’Č rĘyĂwĘ tŇ‘ČD¡Č xČCr¿ hŇrĎŔCbŇgŇĘ C ÉhYĎ‘Ą xČCrą
4 Tp
ąČŇ S
Ď wĘ : xČykĲŇĂ oy wyn¡ĎzĘ’Ď ‘m
¿Č S
Ę mĂlĘ=âlĲwĘ TřojŔS
Ę yĂ ÉwynĎy‘Ą hŇą’Ą rĘmČlĘ=âlĲwĘř
TbĆŇăS
Ą BĘ ÉZrĆř’ĆÄ=hŇJĎřhĲĂwĘ ZrĆ’ĳĎ=ywĄnĘ‘ČlĘ roS
¡ ymĂBĘ xČyk
¿ŇĂ ohwĘ MyQĂŔDČ ÉqdŇĆYĆÄBĘ
5 h
Ň¡ĎCm’
n Ĺ hĲĎwĘ wynĳĎtŇĘ mĎ roză’Ą qdŇĆY¡Ć hŇyĎh¿řĎ wĘ : ‘S
ĲĎ rĎ tŇym
¿Ă yĎ wyt
¡ŇĎ pĎŇW
Ę xČCr¿bŇĘ C wyjĂŔ
6 lg
ĆŇ ‘ÄĄ wĘ ZB
ĳĎ rĘyĂ ydăĂŇGĘ=M‘Ă rm
¡Ą nĎwĘ WbĆŇJĆŔ=M‘Ă Éb’ĄzĘ rgąŇwĘĎ : wyYĲĎlĎxĞ roz¿’Ą
7 h
Ň nĎy‘ĆŔrĘêĂ ÉbŁdŇwĎř hŇrąĎpĎŇC : MB
ĲĎ gŇh
¿Ą nŁ NT
Ł ¡ qĎ r‘Čn¿ČwĘ wDĎŔxĘyČ É’yrĂmĘC ryp
ąŇĂ kŇĘ C
8 qn
¡Ąoy ‘S
¿Č ‘ĞS
ĲĂ wĘ : NbĆŇêĲĆ=lkČŇ’ŇyĲŁ rq¿ĎBĎJČ hŇ¡ĄrĘ’
y Č wĘ Nh
ĳĆ ydŇĄlĘyČ CYăBĘrĘyĂ wD¡ĎxĘyČ
9 C‘r
¿ĄyĎ=âlĲ : hŇdŇĲĎhĎ od¿ŇyĎ lCm¡GĎ ynĂŔo‘řpŇĘ YĂ tŇrăČCř’mĘ É l‘ČwĘ NtŇĆ j
ĳĎ rx
ăřĚ=l‘Č
hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć Éh‘ĎDĄ ZrĆ’ĎęhĎ hŇă’Ď lĘmĲĎ=yJĂ yS
ĳĂ dĘŇqĎ rh
ăČ =lkĎŇBĘ CtŇyx
¡Ă S
Ę yČ=âlĲwĘ
10 yS
Čę yĂ SrĆS
Ł ă ’ChŔhČ MoIăBČ ÉhyĎhĎwĘ
: MyiĲĂkČŇmĘ MI¿ĎlČ MyĂU¡ČJČ
28

rV’
,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,g"d N"yVb Nk v.28 .d"ydw b"yd Nkw Zmq tIĎ‘Č ’"s v.28
.xtpb WmČkĘmĂlĘ Nwhnm +w ,N"ysb WmĎkĘmĂlĘ ’"s ,d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d Nkw xtpb M"mh SmČkĘmĂlĘ Nwhnm +T
.yrq PpĄonyĘ ,bytk PpĄonwĘ ’"sb ,b"dw ’"d Nkw ’lm PpĄony ’"s v.32 .xsp lV ynymV Mwyl hrTph v.32
.r"tw s"t ,‘"t ,T"d ,x"d ,w"d ,d"d ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk tBČ ’"sb ,yrq tBČ ,bytk tyB
Ą v.32
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk hrĎCj ’"sb ,yrq hrĎCj ,bytk hrĎ’j
Ł v.33 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.33
,T"d ,x"d Nkw rsx My‘ĂdĚGĘ ’"s ,’"ydw w"d ,d"d ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm My‘ĂCdGĘ Nk v.33
,y"k Myrps bwrb lwgsb N"wnh rYĆĆnwĘ Nk v.1 .’qsp N’k Ny’ ’"sb v.1 .’y .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx
,’"d Nkw =âl ’"s v.3 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d Nkw yryY rYĆĄnwĘ ’"s ,’"ydw w"d ,d"d ,g"d ,b"d
Nkw Pqm ’lbw ’krm hJ
¿Ď hĂwĘ ’"s v.4 .w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx Tj
ŁS
Ę yĂ ’"s v.3 .r"tw ‘"t ,+rt ,b"d
.d"k qwsp +T +’ l’wmV Nyy‘ : Nyplxtm N"y‘w P"l’ ZrĂ‘Ď l"n v.4 .Pqm ’lbw Kphm hJ
ąĎ hĂwĘ ’"sw ,w"dw g"d
w"d ,g"d ,b"d Nkw ‘rlm hy
¿ĎhĎwĘ hgwmb ,d"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,d"d ,h"dx ,y"k Myrps bwrb ly‘lm Nk v.5
trČy’ĂmĘ ’"s v.8 .’"ydw h"dx ,’"d Nkw ’lm rCx ’"s v.8 .w"dw b"d Nkw ’lm bodwĎ ’"s v.7 .w"Tdw
N’k Ny’ ’"s v.10 .w"dw h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ynĂ‘
Ł pĘYĂ ’"s v.8 .b"d Nkw yrq trČC’mĘ ,bytk
.’qsp
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11. 11–13. 4

: dŇobŇĲ JĎ otŇ¡ xĎĲĚnř mĘ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ CSrĳ
Ł dĘŇyĂ MyăĂoG wyl
¡Ď ’Ą MyUĂŔ‘Č sn
ăĄlĘ ÉdmĄ‘Ł rS
ąĆ ’Ğ
r’
ăĎ S
Ę =tŇ’Ć tŇon¡qĘlĂ odŔyĎ ÉtynĂS
Ą ű ynąĎd
ŁŇ ’Ğř PŇysÄĂ oy ’ChęhČ MoIăBČ ű hŇăyĎhĎwĘ 11
Ml
ąĎ y‘ĄmĲĄC SCJęmĂC sorătŇĘ jČmĂC MyĂrČÁYĘUĂmĂC rCèÄ’ČmĲĄ žr’Ąè
Ď yĂ rS
ăĆ ’Ğ oUĳ‘Č
yx
ăĄ dĘŇnĂ PŇs’
¡Č Ď wĘ MyĂŔoGlČ ÉsnĄ ’W
¿Ď nĎwĘ : MIĲĎhČ yI¡Ą’ĂmĲĄC tŇmĎŔxĞmĲĄřC Ér‘ĎnĘè
Ă mĂC 12
ÉhrĎsÄĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ tŇopŇ¿ nĘJČ ‘B
¡Č rĘ’ČmĲĄ ZBĄŔqČyĘ ÉhdĎŇChyĘ tŇoYąśpĚŇnĘC l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ 13
hŇdĎŔChyĘ=tŇ’Ć ’e
ăĄqČyĘ=âlĲ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć CtŇrĳĄJĎyĂ hŇd¡ĎŇChyĘ yr¿ĄrĘřY
Ł Ĳ wĘ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć tŇă’Č nĘqĂ
hŇUĎyĎŔ ÉMyêĂS
Ę lĂjĘ PŇt
ąŇĄ kĎŇbŇĘ CpÄ‘ĎwĘ : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć=tŇ’Ć rY
Ł ¿ř yĎ=âlĲ hŇd¡ĎŇChywĲĂ 14
NoU¡‘Č yn¿ĄbŇĘ C MdĎŔyĎ xČolăřS
Ę mĂ Éb’ĎomC ModŇą’Ĺ MdŇĆqĳĆ=ynĄBĘ=tŇ’Ć CEb
Ł ăŇ yĎ wD¡ĎxĘyČ
odËŇyĎ PŇyn¿ĂhĄwĘ MyĂrČŔYĘmĂ=MyĎř NoS
ă lĘ tŇ’Ąť hoĎęhyĘ MyrăĂxĹhĲĆwĘ : MêĲĎ‘ĘmČS
Ę mĂ 15
: MylĲĂ‘ĎeĘBČ ëŇyr¡ĂdĘŇhĂwĘ MylĂŔxĎnĘ hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă lĘ ÉChJĎÄhĂwĘ oxĳCr MyăĎ‘ĘBČ rh
¡Ď eĎhČ=l‘Č
ÉhtŇĎ yĘhĲĎ rS
ąĆ ’ĞJĲČ rCè
ĳ ’ČmĲĄ r’
¡Ą è
Ď yĂ rS
¿Ć ’Ğ oUŔ‘Č r’
ăĎ S
Ę lĂ hŇQĎŔsĂmĘ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎwĘ 16
ìăŇdĘŇo’Ĳ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ otŇ¡Łl‘Ğ Moy¿BĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂlĘ by
yt
ËŇĂ ‘ĎCSĲyĘ l’
ÌĄ hŇeĄÄhĂ : ynĂmĲĄxĞĲnČ tŇĘ CĲ ì¡ŇjĘ’Č bŇS
Ł ¿ř yĎ yB
ĳĂ êĎpŇĘ ¡Č’
n Ď yJ
¿Ă hoĎŔhyĘ 2
: hŇ‘ĲĎCSylĲĂ yl
¡Ă =yhĂyĘwĲČ hoĎŔhyĘ HyăĎ ÉtrĎřmĘzĂwĘ yEąĂ‘Ď=yJĲĂ dŇĳxĎ pŇĘ ’Ć âlăwĘ xT
¡Č bŇĘ ’Ć
’ChęhČ MoIăBČ MêÂĆ rĘmČ’ĞwĲČ : hŇ‘ĲĎCSyĘhČ yn¡ĄyĘ‘ČUĲČmĂ NoW
ĳW
Ď BĘ MyĂm¡Č=MêĆbŇĘ ’ČS
Ę C 3, 4
yJ
¿Ă CryJěĂ zĘhČ wyt
ĳŇĎŁlylĲĂ‘Ğ MyU
¡Ă ‘Čb
ĲĎŇ C‘yd¿ĂŇoh omŔS
Ę bŇĂ C’ărĘqĂ ÉhoĎhyl
ĲČ CdąŇoh
=lkĎŇBĘ tŇ’ŇŁz¡ t‘d¿yřm hŇĳW
Ď ‘Ď tŇC’¡gĄŇ yJ
¿Ă hoĎŔhyĘ CrăUĘzČ : omĲS
Ę bŇ¡GĎW
Ę nĂ 5
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘ ëŇ¡BĄ rĘqĂBĘ lod¿ŇgĎŇ=yJĲĂ NoIĳYĂ tŇbĆŇăS
Ćř yŁ yeĂr¡
Ł wĎ yl
¿Ă hĞYĲČ : ZrĆ’ĲĎhĎ 6
ÉhjĆS
Ę nĂ=rhČ l‘ąČ : ZomĲ’Ď=NBĆ Chy¡Ď‘ĘS
Č yĘ hŇzĎŔxĎ rS
ăĆ ’Ğ lb
ĳĆŇ BĎ ’v
¡Ď mČ gy, 2
yn¿Ă’Ğ : MybĲŇĂ ydĂŇnĘ yx
¿Ą tŇĘ jĂ C’b
Ł ¡Ň yĎwĘ dŇyĎŔ CpŇynăĂhĎ Mh
ĳĆ lĎ loq¡ Cmyr¿ĂhĎ snĄŔ=C’W
ĲĘ 3
loq¿ : ytŇĲĂ wĎ’ĞGĲČ yz¡ĄyQĂ‘Č yjĂŔ’ČlĘ ÉyrČoBgŇĂ ytŇĂ ’ŇrąĎqĎ MG
ăČ yS
ĳĎ DĎqĚmĘlĂ ytŇĂ yC¡ĄYĂ 4
Nwmh
,y"k Myrps bwrb dbl NTq Pqzb Nk v.11 .b"dw ’"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.11 .’lm otxĎCnmĘ ’"s v.10
’"s v.12 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,d"d Nkw NTq Pqz xnwm tmĎŔx
ĞămĄC ’"s ,w"dw h"dx ,g"d ,b"d
.qrwVb rCYyĎ ’"sb ,’lm roYyĎ ’"s v.13 .h"dx Nkw xtp PTx yrĄrĞY
Ł wĘ ’"s v.13 .’lmd ’lm toYCĚpnĘC
’"s v.1 .by .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx Nkw xtp =MyČ ’"s v.15 .b"dw ’"d Nkw rsx xČŁlS
Ę mĂ ’"s v.14
,+rt ,rd"nq y"k +b Nkw ytĂrĎmĘzĂwĘ ’"sbw ,’"ydw b"d Nkw xtp trČmĘzĂwĘ ’"s v.2 .d"dw b"d ,’"d Nkw ’lm boSyĎ
.’"yd Nkw yrqw bytk t‘ČdČCm ’"sb ,yrq t‘ČdČCm ,bytk t‘ČDČyĚmĘ v.5 .+b w"T twmV Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t
Nkw ’lm tb
ĆS
Ć oy ’"s ,d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,T"d ,x"d ,d"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.6
.w"Tdw w"d ,h"dx

13. 5–14. 2
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MypĂŔsĎ’ĹĲnĆ ÉMyĂoG tŇokąŇlĘmĘmČ No’ÂS
Ę loqţ bŇrĳĎ=M‘Č tŇCmăDĘ Myr¡ĂhĎB
ĲĆ NomËhĎ
5 h
Ň ăYĄ qĘmĂ qx
¡Ď rĘmĆ ZrĆ’¿ĆmĄ My’
ËĂ BĎ : hŇmĲĎxĎlĘmĂ ’b
¿ĎŇ YĘ dŇu¡ĄpČŇmĘ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ
6 b
Ň or¡qĎ yJ
¿Ă ClylĂěyhĄ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ lB
¡Ą xČlĘ omŔ‘ĘzČ yl
ăĄ kŇĘ C ÉhoĎhyĘ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ
7 =lk
ĎŇ wĘ hŇnĎyj
ĳĆrĘêĂ MyĂdăČŇyĎ=lJĎ NJ
¡Ą =l‘Č : ’obŇĲ yĎ yD¿Čè
Č mĂ dŇS
Ł ¡ JĘ hoĳĎhyĘ Moyă
8 NCl
ĳ yxĂyĘ hŇd¡ĎŇlĄoIJČ NCzŔxĄ’ŇyĲŁ ÉMylĂbĎŇxĞwĲČ MyrąĂyYĂ ű ClhĎőbŇĘ nĂwĲĘ : sUĲĎyĂ Son¡’Ĺ bŇ¿bČŇ lĘ
9 ÉhoĎhyĘ=MoyĲ h
ŇąĄh
e Ă : MhĲĆynĄjĘ Myb
¡ŇĂ hĎlĘ yn¿ĄjĘ ChmĎŔtŇĘ yĂ ÉCh‘ÄĄ rĄ=l’Ć Sy’
ąĂ
hĎy’¡ĆFĎxČwĘ hŇUĎŔS
Č lĘ ÉZrĆ’ĎÄhĎ MCW
ą lĎ PŇĳ’Ď NorăxĞwĲČ hŇr¡ĎbŇĘ ‘ĆwĘ yr¿ĂzĎkŇĘ ’Č ’BĎŔ
10 Mr
ĳĎo’ CQh
¡Ą yĎ âl¿ MhĆŔylĄys
ăĂ kŇĘ C ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ yb
ąŇĄ kŇĘ okŇ=yJĲĂ : hŇeĎUĲĆmĂ dŇym
¿Ă S
Ę yČ
11 É lb
ĄŇ êĄ=l‘Č yê
ąĂ dĘŇqČpĲĎŇC : orĲo’ hČyG¿ĂyČ=âlĲ xČr¡ĄyĎwĘ otŔ’ŇYĄBĘ ÉSmĆè
ĆÄ hČ ëŇąS
Č xĎ
MyY
¡Ă yrĂ‘ĲĎ tŇ¿wČ’ĞgĲČŇwĘ MydĂŔzĄ No’ăGĘ ÉyêĂBČS
Ę hĂwĘ Mn
ĳĎwŁ‘Ğ My‘¡ĂS
Ď rĘ=l‘ČwĘ hŇ‘ĎŔrĎ
12, 13 MyĂm
ăČS
Ď ÉNJĄ=l‘Č : rypĲŇĂ o’ MtŇĆ¿JĆ mĂ Md¡ĎŇ’ĎwĘ zj
ĳĎ mĂ Son¡’Ĺ ryq¿Ăo’ : lyjĲĂS
Ę ’Č
Moy¡bŇĘ C tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉtrČbŇĘ ‘ĆBĘ Hm
ĳĎ oqUĘmĂ ZrĆ’¡ĎhĎ S‘¿ČrĘtŇĂ wĘ zyGĂŔrĘ’Č
14 ÉoU‘
Č=l’Ć Sy’
ąĂ ZB
ĳĄ qČmĘ Ny’ăĄwĘ N’ŇY
Ł ¡ kŇĘ C xDĎŔmĚ yb
ăŇĂ YĘJĂ ÉhyĎhĎwĘ : ojĲ’Č Nor¿xĞ
15 h
Ň ¡jĆ sĘeĂhČ=lkĎŇwĘ rqĳĄDĎyĂ ’Y
¡Ď mĘeĂhČ=lJĎ : CsCnĲyĎ oY¡rĘ’Č=l’Ć Sy’
¿Ă wĘ CnŔpŇĘ yĂ
16 Mh
¡Ć yS
Ą nĘC MhĆŔyêĄB
ĲĎ ÉCiè
ČÄ yĂ Mh
ĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ CS
¡ FĘrĚyĘ Mh
¿Ć ylĄlĘŁ‘ĲwĘ : bŇrĆxĲĎBĆ loj¿yĂ
17 Cb
ŇS
Ł Ŕ xĘyČ âlă ÉPsĆJĆÄ=rS
Ć ’Ğ ydĳŇĎmĎ=tŇ’Ć Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ ry‘¿ĂmĄ ynËĂnĘhĂ : hŇnĎlĘgĲČŇè
Ď êřĂ
18 âl
ă ÉNTĆbĆÄ=yrĂpŇĘ C hŇnĎS
Ę ĳFČ rČêĘ MyrăĂ‘ĎnĘ tŇotŇ¡ S
Ď qĘC : obŇĲ =CYjĘxĘyČ âl¿ bŇ¡hĎ zĎwĘ
19 t
Ň okŔlĎmĘmČ yb
ăŇĂ YĘ É lbĆŇbĎŇ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ : MnĲĎy‘Ą sCx¿tŇĎ =âlĲ Myn¡ĂBĎ=l‘Č CmxĄŔrČyĘ
: hŇrĲĎm
Ł ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ Md¡
ŁŇ sĘ=tŇ’Ć MyhĂŔŁl’Ĺ tŇăkČŇ jĄhĘmČJĘ MyDĳĂW
Ę JČ No’ăGĘ tŇrĆ’¡ĆpŇĘ êĂ
20 yb
ĂŔ rĎ‘Ğ ÉMS
Ď lh
¿Ą yČ=âlĲwĘ rodŇĳwĎ roDă=dŇ‘Č NJ
Ł¡ S
Ę tŇĂ âl¿wĘ xYČnĆŔlĎ bŇăS
Ą tŇĄ =âlĲ
21 Myx
ĳĂ ’
Ł Mh
¡Ć yêĄb
ĲĎŇ C’¿lĘmĲĎC MyIĂŔYĂ MS
ăĎ =CYbŇĘ rĲĎwĘ : MS
ĲĎ CYB
¿Ă rĘyČ=âlĲ My‘¡Ăr
Ł wĘ
22 ÉMyIĂ’
Ă hŇąĎ‘
n ĎwĘ : MS
ĲĎ =CdŇuĘrČyĘ Myr¡Ăy‘ĂW
Ę C hŇnĎŔ‘ĞyĲČ tŇonăBĘ ÉMS
Ď CnkŇĘ ąS
Ď wĘ
âl¿ hĎym
¡Ć yĎwĘ HêŔĎ ‘Ă É’obŇlĎ bŇorąqĎwĘ gŇnĆ‘Ł ĳ ylĄkŇĘ yh
ăĄ BĘ Mye¡ĂtŇČ wĘ wytŔĎ onmĘlĘ’ČBĘ
dy Mx
¡Ď yeĂhĂwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ Édo‘ rx
¿Č bĎŇC bŇq
Ł ę ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ hoĎÁhyĘ MxĄÄrČyĘ žyJĂ : CkŇS
ĲĄ UĎyĂ
: bŇŁqĲ‘ĞyĲČ tŇyB
¿Ą =l‘Č Cx¡jĘsĘnĂwĘ MhĆŔylĄ‘Ğ ÉrGĄhČ hŇąĎl
w Ę nĂwĘ Mt
ĳŇĎ mĎdĘŇ’Č=l‘Č
2 l’
Ąę rĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ MClăxĞĲnČ tŇĘ hĲĂwĘ ůMmĎoqmĘ=l’Ć MC’ăybŇĂ hĹwĲĆ ÈMyUĂ‘Č MCxăqĎlĘC
Cd¡ŇrĎwĘ MhĆŔybĄŇŁSĲlĘ Myb
ăŇĂ S
Ł ÉCyhĎwĘ tŇoxĳpĎŇS
Ę lĂwĘ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ hoĎŔhyĘ tŇm
ăČ dĘŇ’Č l‘Čť
MhyVgnb
.’"ydw b"d Nkw yrqw bytk hnĎbĘkČè
Ď êĂ ’"sb ,yrq hnĎbĘkČè
Ď êĂ v.16

.gy
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14. 3–26

ì¡ŇBĘYĘ‘ĎmĲĄ ìŔlĘ ÉhoĎhyĘ xČynąĂhĎ MoyÄBĘ hŇyĎęhĎwĘ
: MhĲĆyW
Ą gŇĘ nŁBĘ
lS
¿Ď UĎhČ tŇĎ ’ŇW
ĎÁ nĎwĘ : ëŇB
ĲĎ =dŇBČ‘Ě rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡S
Ď uĎhČ hŇd¿ĎŇŁbŇ‘ĞhĲĎ=NmĂC ìŇĳĆg
z ŇĘ rĎmĲĂC
: hŇb
ĲĎŇ hĄdĘŇmČ hŇt
¡ŇĎ bŇĘ S
ĲĎ WgĄŔnŁ tŇăbČŇ S
Ď ëŇy’Ąť êĎrĘm
ĳĎ’ĎwĘ lb
¡ĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ =l‘Č hŇËĆh
EČ
hŇrĎŔbŇĘ ‘ĆBĘ ÉMyUĂ‘Č hŇąĆJmČ : MylĲĂS
Ęm
Ł TbĆŇ¡S
Ą My‘ĳĂS
Ď rĘ hŇăFĄ mČ ho¡ĎhyĘ rb
¿ČŇ S
Ď
hŇxĎ¿Ďn : ëŇW
ĲĎ xĎ yl
¿Ă BĘ PŇD¡ĎrĘmĚ MyĂŔoG ÉP’ČbĎŇ hŇdąŇĆr
Ł hŇrĳĎsĎ yêăĂlĘBĂ tŇ¡JČ mČ
yzăĄrĘ’Č ì¡ŇlĘ Cx¿mĘW
ĲĎ MyS
ËĂ orBĘ=MGČ : hŇĲeĎ rĂ Cx¡YĘjĲĎ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ hŇ¡TĎ qĘS
ĲĎ
hŇ¿Ďg
z ŇĘ rĲĎ tŇxČê
ËČ mĂ lo’ęS
Ę : Cnyl
ĲĄ ‘Ď tŇr¡ĄJ
Ł hČ hŇ¿Ćl‘ĞyĲČ=âl êĎbŇĘ kČŔS
Ď z’
ăĎ mĄ NonĳbĎŇlĘ
ÉMyqĂhĄ ZrĆ’ĎŔ ydŇĄCêă‘Č=lJĎ ÉMy’ĂpĎŇrĘ ìąŇlĘ rrĄÄo‘ ìŇĳ’Ć oB tŇ’ŇrăČqĘlĂ ì¡ŇlĘ
hŇê
ËĎ ’Č=MGČ ìŇyl
ĳĆ ’Ą Cr¡mĘ’ŇyĲŁwĘ CnŔ‘ĞyĲČ MQ
ăĎ JĚ : MyĲĂogŇ yk
¿ŇĄ lĘmČ lJ
Ł¡ MtŔĎ o’sĘJĂmĂ
ìŇyl
ĳĆ bĎŇnĘ tŇăyČmĘhĆ ìŇ¡Ćo’g
n ŇĘ lo’ËS
Ę dŇr¿ČCh : êĎlĘS
ĲĎ mĘnĂ Cnyl
¿Ą ’Ą Cnom¡kĎŇ tŇĎ yQ
¿Ą xĚ
ll
ăĄ yhĄ MyĂm¡Čè
Ď mĂ êĎlĘ¿pČŇ nĎ ëŇy’
ËĄ : hŇ‘ĲĎlĄoê ìŇyi¡ĆkČŇmĘC hŇUĎŔrĂ ‘~
ăČ yĚ ÉìyêÄĆ xĘêČ
ÉìbŇĘ b
ĲĎŇ lĘbĲŇĂ êĎrĘm
ąČ’Ď hŇêÂĎ ’ČwĘ : MyĲĂoG=l‘Č Sl
¡Ą ox ZrĆ’ĎŔlĎ êĎ‘ĘDăČgŇĘ nĂ rxČĳS
Ď =NBĆ
=rhČBĘ bŇ¿S
Ą ’ĄwĘ y’
ĳĂ sĘJĂ MyrăĂ’Ď l’
¡Ą =ybĄŇkŇĘ okŇĲ lĘ l‘ČU
¿Č mĂ hŇlĆŔ‘Ĺ’ĲĆ MyĂmăČè
Ď hČ
ëŇÌ’Č : NoyĲlĘ‘ĆlĘ hŇ¡UĆ DČ’Ć bŇ‘ĳĎ ytŇĄ mĽăBĎ =l‘Č hŇ¡Ćl‘Ĺ’ĲĆ : NopŇĲ YĎ yt
¿ŇĄ JĘrĘyČBĘ dŇ‘¡Ąom
ìŇyl
¡Ć ’Ą CxyGĂŔS
Ę yČ ìŇyl
ăĆ ’Ą Éìy’ĆÄr
Ł : robŇĲ =ytŇĄ JĘrĘyČ=l’Ć dŇr¡ĎCê lo’ËS
Ę =l’Ć
lb
ËĄŇ êĄ MW
¿Ď : tŇokŇĲ lĎmĘmČ Sy‘¡ĂrĘmČ ZrĆ’ĎŔhĎ zyGăĂrĘmČ ÉSy’ĂhĎ hŇąĆh
z Ğ CnnĳĎoBtŇĘ yĂ
My¡ĂogŇ yk
¿ŇĄ lĘmČ=lJĎ : hŇtŇĎ yĘB
ĲĎ xtŇČ ¿pĎŇ =âl wyr¡ĎysĂ’Ğ srĳĎhĎ wyrăĎ‘ĎwĘ rB
¡Ď dĘŇUĂJČ
ÉìrĘbŇĘ uĂmĲĂ êĎkŇĘ ąČlS
Ę hĎ hŇêÂĎ ’ČwĘ : otŇĲ ybĄŇBĘ Sy’
¿Ă dŇob¡ŇkĎŇbŇĘ Cb¿ŇkŇĘ S
ĲĎ MQ
ĳĎ JĚ
rob¡Ň=ynĄbŇĘ ’Č=l’Ć yd¿ŇĄrĘoyĲ bŇrĆx
ĳĎ ynĄ‘ĞT
Ł ă mĘ Myg¡Ňr
Ă ĚhĞ SCb¿ŇlĘ bŇ‘ĎŔtŇĘ nĂ rYĆănĄJĘ
ìăŇUĘ‘Č êĎ¡xČ S
Ă ì¿ŇYĘrĘ’Č=yJĲĂ hŇrĎŔCbŇqĘBĂ ÉMêĎ’Ă dŇąxČ tŇĄ =âlĲ : sb
ĲĎŇ Cm rgĆŇ¿pĆŇ JĘ
xČ¡BĄ TĘmČ wynËĎbĎŇlĘ CnykÌŇĂ hĎ : My‘ĲĂrĄmĘ ‘rČz¿Ć Ml
¡Ď o‘lĘ ’r¿ĄuĎyĂ=âlĲ êĎgŇĘ rĳĎhĎ
: MyrĲĂ‘Ď lb
¡ĄŇ tŇĄ =ynĲĄpŇĘ C’¿lĘmĲĎC ZrĆ’ĎŔ CSrĘyăĎwĘ ÉCmqĚÄyĎ=lBČ Mt
ĳŇĎ obŇ’Ğ NwăŁ‘ĞB
ĲČ
Nyn¿ĂwĘ r’
ËĎ S
Ę C MS
¿Ą lbĆÁbĎŇlĘ yêÄĂ rČkŇĘ hĂwĘ tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ M’
¡Ě nĘ MhĆŔylĄ‘Ğ yêăĂmĘqČwĘ
ÉhĎytÄĂ ’ŇTĄ’ŇTĲĄwĘ MyĂm
ĳĎ=ymĄgŇĘ ’ČwĘ dŇŁj¡qĂ Sr¿ČomlĘ hĎyê
ËĂ mĘW
Č wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇkĆŇ¡ĆwĎ
n
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ M’
¡Ě nĘ dŇmĄŔS
Ę hČ ’T
ăĄ ’ĞTĘmČBĘ
hŇtŇĎ yĎŔhĎ NJ
ăĄ ÉytŇĂ yUÄĂ DĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ âlÂ=M’Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ ‘B
ËČ S
Ę nĂ
yr¡ČhĎ=l‘ČwĘ yYĂŔrĘ’ČBĘ ÉrCè’Č rB
Łą S
Ę lĂ : MCqĲtŇĎ ’yh
¿Ă yêĂYĘ‘¡ČyĎ rS
¿Ć ’ĞkĲČŇwĘ
tŇ’ŇzŁË : rCsĲyĎ om¡kŇĘ S
Ă l‘¿ČmĄ olŔB
Ľ sĚÄwĘ oQŔ‘Ě ÉMhĆylĄ‘ĞmĲĄ rsąĎwĘ Ces
ĳĆ CbŇ’Ğ
hY‘h

3
4

5, 6
7
8
9

10
11
12
13

14, 15
16
17
18
19

20
21

22
23

24
25
26

14. 27–16. 4
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=lJĎ=l‘Č hŇ¡yĎCTeĘhČ dŇI¿ĎhČ tŇ’ŇŁzËwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ=l‘Č hŇ¡YĎ C‘IĘhČ hŇ¿YĎ ‘ĄhĲĎ
: hŇeĎb
ĲĆŇ yS
Ă yĘ ym
¿Ă C hŇ¡yĎCTeĘhČ od¿ŇyĎwĘ rp
ĳŇĄ yĎ ym
ăĂ C Z‘¡ĎyĎ tŇo’ËbĎŇYĘ hoÌĎhyĘ=yJĲĂ : MyĲĂoGhČ

ÉtS
Ć lĆÄpŇĘ yx
ąĂ mĘW
Ę êĂ=l’ĲČ : hŇĲEĆhČ ’v
¿Ď UČhČ hŇ¡yĎhĎ zx
ĳĎ ’Ď ëŇlĆăUĆ hČ tŇom¡=tŇnČS
Ę BĂ
oy¡rĘpŇĂ C ‘pČŇYĆŔ ’YĄăĄy ÉSxĎnĎ SrĆè
Ł ą mĂ=yJĲĂ ëŇĳĄJmČ TbĆŇăS
Ą rB
¡Č S
Ę nĂ yJ
¿Ă ëŇQĄŔJĚ
30 CYB
ĳĎ rĘyĂ xTČăbĆŇ lĎ Myn¡ĂoybŇĘ ’ĆwĘ MyQĂŔdČŇ yrăĄokŇBĘ ÉC‘rĎwĘ : PŇp
ĲĄŇ o‘mĘ PŇr¿ĎW
Ď
31 ry‘
ŔĂ =yqĂ‘ĞzĲČ Ér‘ČS
ČÄ ylĂyl
ąĂ yhĄ : gŇrĲ
Ł hĞyĲČ ëŇt
¡ŇĄ yrĂ’ĄS
Ę C ëŇS
ĄŔ rĘS
Ď Éb‘ĎrĎb
ĲĎŇ yê
ąĂ mČhĄwĘ
: wydŇĲĎ‘ĎomĲBĘ dŇd¡ŇĄoB Ny’¿ĄwĘ ’BĎŔ NS
ăĎ ‘Ď ÉNopŇ~ĎmĂ yJ
ąĂ ëŇĳĄQJĚ tŇS
Ć ăĆljĘ gŇom¡nĎ
32 : oU
Ĳ ‘Č yI¿ĄnĂ‘Ğ Cs¡xĹyĲĆ Hb
¿ĎŇ C NoIŔYĂ dŇăiČ yĂ ÉhoĎhyĘ yJ
ąĂ yogĳŇ=ykĄŇ’ĞlĘmČ hŇ¡Ć‘
n ĞIĲČ=hŇmĲČC
wT hŇmĎŔdĘŇnĂ Éb’Ďom r‘ąĎ dŇDČÄS
Ě lylĄÂBĘ yJĂţ bŇĳ’Ď om ’v
¡Ď mČ
2 t
Ň om¡BĎhČ Nb
Ł ËŇ ydĂŇwĘ tŇyĂB
ÌČ hČ hŇlĎÄ‘Ď : hŇmĲĎdĘŇnĂ bŇ¡’Ď om=ryqĂ dŇD¿ČS
Ě lyl
ËĄ BĘ yJęĂ
hŇxĎŔrĘqĎ wyS
ăĎ ’ŇŁr=lkĎŇBĘ lylĂŔyĄyĘ bŇă’Ď om É’bĎŇdĘŇymĲĄ l‘ąČwĘ obÂnĘ=l‘Č ykŇĂ ĳĆbŇ lĘ
3 h
Ď yt
ËŇĆ ŁbŇx
Ł rĘbŇĂ C hĎyt
ÌŇĆ oGGČ l‘ăČ qW
ĳĎ CrgŇĘ ăxĎ wyt
¡ŇĎ Y
Ł CxBĘ : hŇ‘ĲĎCrGĘ Nq¡ĎzĎ=lJĎ
4 ‘m
ăČ S
Ę nĂ ZhČ¡yČ=dŇ‘Č hŇlĄŔ‘ĎlĘ’ĆwĘ ÉNoBS
Ę xĆ q‘ąČzĘêĂwČ : ykŇĂ B
ĲĆ BČ dŇr¿ĄyŁ lyl
¡Ă yĄyĘ hŇŁQ¿JĚ
5 b
Ň ă’Ď omlĘ ÉyBĂlĂ : oQĲ hŇ‘ĎrĘy¿Ď oS
¡ pŇĘ nČ C‘yrĂŔyĎ Éb’Ďom yYąĄl
Ě xĞ NJĄę=l‘Č Ml
ĳĎ oq
tŇyxęĂ CQhČ hŇăĄl‘ĞmĲČ ű yJ
ăĂ hŇĳĎS
I Ă lĂS
Ę tŇăČlgŇĘ ‘Ć r‘ČY
Ł ¡ =dŇ‘Č hĎxĆěyrĂBĘ q‘ĎŔzĘyĂ
6 ym
¿Ą =yJĂ : Cr‘ĲĄŁ‘yĘ rbĆŇ¡S
Ć =tŇqČ‘ĞzĲČ MyĂnČŔr
Ł ox ëŇrĆDăĆ yJĂť oBŔ=hŇlĆ‘ĞyĲČ ÉykŇĂ bŇĘ BĂ
âl¿ qrĆy¡Ć ’S
Ć dŔĆ hŇlĎăJĎ ÉryYĂxĎ Sb
ąĄŇ yĎ=yJĲĂ CyĳhĘyĲĂ tŇoUăS
Č mĘ Myr¡ĂmĘnĂ
7 : MC’
Ĳv
Ď yĂ Myb
¡ŇĂ rĎ‘ĞhĲĎ lxČ¿Čn l‘ËČ MtŔĎ DĎqĚpŇĘ C hŇĳW
Ď ‘Ď hŇrăĎtŇĘ yĂ NJ
¡Ą =l‘Č : hŇyĲĎhĎ
8 r’
¿Ą bŇĘ C HtŔĎ lĎlĘyĂ ÉMyĂlČÄgŇĘ ’Ć=dŇ‘Č bŇĳ’Ď om lCbăŇGĘ=tŇ’Ć hŇq¡Ď‘ĎEĘhČ hŇpĎŇyu¿ĂhĂ=yJĲĂ
9 Nom
¡ yDĂ=l‘Č tŇyS
¿Ă ’Ď=yJĲĂ MdĎŔ C’lĘm
ăĎ ÉNomydĂŇ ym
ąĄ yJ
ăĂ : HtĲŇĎ lĎlĘyĂ Myl
¡Ă y’Ą
zT rk
¿ČŇ =CxlĘS
Ă : hŇmĲĎdĎŇ’Ğ tŇyr¡Ă’ĄS
Ę lĂwĘ hŇyŔĄrĘ’Č Éb’Ďom tŇąTČ ylĄpŇĘ lĂ tŇopĳŇsĎon
2 d
Ň d¡ŇĄon=PŇo‘ĲkŇĘ hŇ¿yĎhĎwĘ : NoIĲYĂ=tŇBČ rh
¡Č =l’Ć hŇrĎB
ĳĎ dĘŇmĂ ‘lČăiĆ mĂ ZrĆ’¡Ć=lS
ĲĄ m
Ł
3 ÉhY
Ď ‘Ą C’ybŇĂ hĎ : NonĲrĘ’ČlĘ tŇr¡
Ł BĎ‘ĘmČ bŇ’ĎŔom tŇonăBĘ ÉhnĎyyÄĆhĘêĲĂ xQ
ĳĎ S
Ě mĘ NqăĄ
dŇd¡ŇĄnŁ MyxĂŔDĎnĂ ÉyrĂêĘsČ MyĂrĳĎhĽYĲĎ ëŇotŇă BĘ ëŇ¡ĄQYĂ lyĂQ
ËČ kČŇ ytŇĂ yS
ÌĂ hŇlĎŔylĂpŇĘ CW
ă ‘Ğ
4 d
Ň dĳŇĄoS ynăĄjĘmĂ oml
¡Ď rtŇĆ ¿sĄ =ywĂhĹ bŇË’Ď om yxČŔDĎnĂ ÉëbĎŇ CrCgąŇyĎ : yQĲĂgČŇêĘ=l’Č
: ZrĆ’ĲĎhĎ=NmĂ sm
¡Ą r
Ł CUê
¿Č dŇŁSŔ hŇlĎăJĎ ÉZUĄhČ sp
ąĄŇ ’Ď=yJĲĂ

28, 29
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16. 5–17. 9

Sr¿Ąd
ŁŇ wĘ Tp
ËĄŇ S
Ł dŇwĳDĂ Ď lhĆŁ’ăBĘ tŇ¡mĆ ’ĹB
ĲĆ wyl
ËĎ ‘Ď bŇ¿S
Č yĎwĘ ’iĄŔJĂ ÉdsĆxĆÄBČ Nk
ąČŇ ChwĘ
onËo’gŇĘ C otŇÌ wĎ’ĞGĲČ dŇŁ’ĳmĘ ’G
ăĄ bŇ¡’Ď om=No’gŇĘ Cn‘Ęm
¿Č S
Ď : qdŇĆYĲĆ rh
¿Ă mĘC Tj
¡Ď S
Ę mĂ
lyl
ĳĂ yĄyĘ hŇŁQăJĚ bŇ¡’Ď omlĘ bŇË’Ď om lyl
¿Ă yĄyĘ NkĄęlĎ : wyDĲĎBČ Nk
¿ĄŇ =âl otŇ¡ rĎbŇĘ ‘ĆwĘ
NoBÄS
Ę xĆ žtomdĘŇS
Č yJ
ăĂ : My’ĲĂkĎŇnĘ=ëŇ’Č CG¡hĘêĆ tŇW
Ć rËĆxĞ=ryqĂ yS
ÌĄ yS
Ă ’ĞĲlČ
C‘g
¡ĎŇ nĎ rz¿Ą‘ĘyČ=dŇ‘Č hĎyuĆŔCrW
Ę CmălĘhĲĎ ÉMyĂogŇ yl
ąĄ ‘ĞB
ĲČ hŇmĎębŇĘ W
Ă NpĆŇăĆG llĎÁmĘ’Ě
yk
ąŇĂ bŇĘ BĂ hŇJÂĆ bŇĘ ’Ć NJĄÃ=l‘Č : MyĲĎ CrbŇĘ ‘¿Ď CS
¡ FĘnĂ hĎytŔĆ oxl
ăĚ S
Ę rB
ĳĎ dĘŇmĂ C‘ê
ăĎ
ëŇËYĄ yqĄ=l‘Č yJÌĂ hŇĳĄl‘ĎlĘ’ĆwĘ NoB¡S
Ę xĆ ytŔĂ ‘ĎmĘDĂ ÉëwĆIĎrČ’Ğ hŇmĎŔbŇĘ W
Ă NpĆŇăĆG ÉrzĄ‘ĘyČ
lmĆŔrĘJČhČ=NmĂ É lygŇĂ wĎ hŇąxĎ mĘW
Ă PŇsÄČ ’ĹĲnĆ wĘ : lpĲĎŇnĎ dŇd¿ĎŇyhĄ ëŇr¡ĄyYĂqĘ=l‘ČwĘ
dŇd¿ĎŇyhĄ ëŇr¡ĄD
Ł hČ ëŇr¿
Ł dĘŇyĂ=âlĲ Myb
ËŇĂ qĎyĘBČ NyĂyČę ‘‘ĳĎr
Ł yĘ âlă Ne
¡ĎrĚyĘ=âlĲ Mym
¿Ă rĎJĘbČŇC
: WrĆxĲĎ ryq¿ĂlĘ yB
¡Ă rĘqĂwĘ CmĳhĹyĲĆ roe¡JĂJČ bŇ’ĎŔomlĘ y‘ăČmĄ ÉNJĄ=l‘Č : yêĂB
ĲČ S
Ę hĂ
oS
Ë DĎqĘmĂ=l’Ć ’b
ÌĎŇ C hŇĳmĎ BĎhČ=l‘Č bŇ¡’Ď om hŇ¿’Ď lĘnĂ=yJĲĂ hŇË’Ď rĘnĂ=ykĲŇĂ hŇÌĎh
y Ď wĘ
hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ rS
ĆÄ ’Ğ rbĎęDĎhČ hŇăĆz
: lkĲĎŇCy âl¿wĘ lQ
¡Ą jČtŇĘ hĂlĘ
ynăĄS
Ę JĂ ÉMynĂS
Ď SŁląS
Ď BĘ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈhoĎhyĘ rB
ăĆ DĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ : z’ĲĎmĄ bŇ¡’Ď om=l’Ć
r‘¡ĎzĘmĂ T‘ËČmĘ r’
¿Ď S
Ę C bŇrĳĎhĎ NomăhĎhĲĆ lk
ŁŇ¡ BĘ bŇ’ĎŔom dŇobăŇJĘ ÉhlĎqĘnĂwĘ rykĂŔW
Ď
: ryBĲĂkČŇ ’ol¿

5
6
7
8

9

10

11
12
13
14

: hŇĲlĎ jĎmČ y‘¿ĂmĘ hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎwĘ ry‘ŔĂ mĄ rs
ăĎ Cm ÉqW
Ć UĆÄdČŇ hŇąĄh
e Ă qW
Ć ĳUĎ DČ ’v
¡Ď mČ zy
: dŇyrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ CY¡bŇĘ rĲĎwĘ hŇnĎyyŔĆhĘêĲĂ MyrăĂdĎŇ‘Ğl
ĲČ r‘ĳĄr
Ł ‘Ğ yrăĄ‘Ď tŇob¡ŇĚz ‘Ğ 2
dŇobąŇkŇĘ JĂ MrĳĎ’Ğ r’
ăĎ S
Ę C qW
Ć ¡UĆ DČmĂ hŇ¿kĎŇ lĎmĘmČC MyĂrČŔpŇĘ ’ĆmĲĄ ÉrYĎbŇĘ mĂ tŇąBČ S
Ę nĂwĘ 3
MoIăBČ ÉhyĎhĎwĘ
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ M’
¡Ě nĘ CyŔhĘyĲĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ 4
ÉPs
Ł ’ĹJ
ĲĆ hŇyĎęhĎwĘ : hŇĲzĆrĎyĄ or¡W
Ď BĘ Nm
¿Č S
Ę mĂC bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČ dŇobăŇJĘ lD¡ČyĂ ’ChŔhČ 5
qmĆ‘¿ĄBĘ Myl
¡Ă B
ĽS
Ă Tu¿ĄlČmĘJĂ hŇËĎh
y Ď wĘ roYĳqĘyĂ Myl
ăĂ B
ĽS
Ă o‘¡r
Ł zĘC hŇmĎŔqĎ ryY
ăĂ qĎ
Myr¡ĂGĘrĘGČ hŇËS
Ď ŁlS
Ę MyĂnÌČS
Ę tŇyĂzČŔ PŇqĆnŁă JĘ ÉtŁllĄo‘Ĳ oBą=r’ČS
Ę nĂwĘ : My’ĲĂpĎŇrĘ 6
yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇIĎŔrĂj
Ł Ĳ ÉhĎypĆÄ‘ĂsĘBĂ hŇè
Ďę mĂxĞ hŇ‘ăĎBĎrĘ’Č rym
ĳĂ ’Ď S’Ňră
Ł BĘ
Sod¿ŇqĘ=l’Ć wynĎěy‘ĄwĘ ChW
ĳĄ ‘Ł=l‘Č Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ hŇ‘¿ĆS
Ę yĂ ’ChŔhČ MoIăBČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ 7
rS
ĆÄ ’ĞwĲČ wydĳŇĎyĎ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ tŇox¡BĘzĘUĂhĲČ=l’Ć hŇ‘ĆŔS
Ę yĂ âlăwĘ : hŇnĎy’ĲĆrĘêĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ 8
: MynĲĂUĎxČhĲĎwĘ Myr¡ĂS
Ą ’ĞhĲĎwĘ hŇ’ĆŔrĘyĂ âlă ÉwytŇĎ ‘ŁBĘYĘ’Ć CW
ą ‘Ď
rS
ăĆ ’Ğ rymĂŔ’ĎăhĎ wĘ ÉSrĆx
Ł Ä hČ tŇąbČŇ Cz‘ĞJĲČ oEę‘ĚmĎ yrăĄ‘Ď ű CyăhĘyĲĂ ’ChÁhČ MoIÄBČ
9
wbz‘
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ëŇ‘ĄŔS
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉêĘxČkČÄS
Ď yJ
ąĂ : hŇmĲĎmĎS
Ę hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ CbŔzĘ‘ĲĎ
rz¡Ď tŇrČm
Ł ¿ zĘC MynĂŔmĎ‘ĞnĲČ y‘ăĄTĘnĂ Éy‘ĂFĘêĂ NJĄę=l‘Č êĘrĘk
ĳŇĎ zĎ âlă ëŇ¡Ą‘
E ĚmĎ rCY¿wĘ
11 ryY
ËĂ qĎ dŇ¿nĄ yxĂyrĳĂpŇĘ êČ ëŇ‘ăĄrĘzČ rqĆŁB¡bČŇC ygŇĂ W
ĄŔ gŇĘ W
Č êĘ Éë‘ĄTĘnĂ MoyąBĘ : Ce‘ĲĆrĎzĘêĂ
12 MyB
ĂŔ rČ MyU
ăĂ ‘Č ÉNomhĞ yohę
: SCnĲ’Ď bŇ¿’Ą kŇĘ C hŇ¡ĎlxĞĲnČ Moy¿BĘ
: NC’Ĳè
Ď yĂ Myr¡ĂyBĂJČ MyĂm¿Č No’ËS
Ę JĂ MyUĂŔ’ĚlĘ No’ăS
Ę C NCyĳmĎhĹyĲĆ MyU
¡Ă yČ tŇom¿hĞJĲČ
13 P
Ň DČęrĚwĘ qx
ĳĎ rĘUĆmĂ sn
ăĎwĘ oB¡ r‘Čg
¿ĎŇ wĘ NC’Ŕè
Ď yĂ ÉMyBĂrČ MyĂm
ąČ No’ÂS
Ę JĂ MyUęĂ ’ĚlĘ
14 h
ŇăĄh
e Ă wĘ ÉbrĆ‘ÄĆ tŇ‘¿ĄlĘ : hŇpĲĎŇCs yn¿ĄpŇĘ lĂ lG
¡ČlĘgČŇkŇĘ C xČCrŔ=ynĄpŇĘ lĂ ÉMyrĂhĎ Zm
Ł ą JĘ
: CnyzĲĄzĘŁbŇlĘ lr¡ĎogŇwĘ CnysĄŔoS qlĆăxĄ hŇzĆť CenĳĆy’Ą rqĆŁB¡ MrĆT
¿ĆBĘ hŇhĎŔQĎbČŇ
xy : SCkŇĲ =yrĄh
Ğ ĲnČ lĘ rbĆŇ‘¡ĄmĄ rS
¿Ć ’Ğ MyĂp
ĳŇĎ nĎJĘ lY
ăČ lĘYĂ ZrĆ’¡Ć yoh¿
2 Myk
ăŇĂ ’ĎlĘmČ ű CkŇă lĘ ůMyĂmČ=ynĄjĘ=l‘Č È’mĆŁgŇ=ylĄkŇĘ bŇĂ C MyrĂęyYĂ MIĎÁBČ xČlĄÄè
Ł hČ
yoGť hŇ’ĎlĘĳhĎ wĎ ’Chă=NmĂ ’r¡Ďon M‘¿Č=l’Ć TrĎŔomC ëŇăè
Ď mĚmĘ ÉyoG=l’Ć MyQĂęqČ
3 yn
Ą kŇĘ ŁS
ă wĘ lb
¡ĄŇ tŇĄ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ : oYĲrĘ’Č Myr¡ĂhĎnĘ C’¿zĘB
ĲĎ =rS
Ć ’Ğ hŇsĎŔCbŇmĘC wqăĎ=wqČ
: C‘mĲĎS
Ę êĂ rp
¡ĎŇ oS ‘Čq
Ł ¿ tŇĘ kŇĂ wĘ C’ŔrĘêĂ ÉMyrĂhĎ sn
ąĄ=’ŁWnĘJĂ ZrĆ’ĳĎ
4 Mx
Ł ¿ JĘ ynĳĂokŇmĘbŇĂ hŇTĎyB
ăĂ ’ČwĘ hŇTĎoqS
Ę ’Ć ylČŔ’Ą ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď hŇŁkÄ žyJĂ
5 xrČj
ĆŔ =MtŇĎ JĘ ÉryYĂqĎ ynąĄpŇĘ lĂ=yJĲĂ : ryYĲĂqĎ Mx
Ł ¿ BĘ lT
¡Č bŇ‘¿ĎJĘ ro’Ŕ=ylĄ‘Ğ ÉxYČ
tŇoS
¡ yTĂeĘhČ=tŇ’ĆwĘ tŇorŔmĄzĘUČBČ ÉMyQĂzČlĘEČhČ tŇrąČkĎŇwĘ hŇĳ~Ď nĂ hŇăĆh
y Ę yĲĂ lm
¡Ą GŁ rsĆŁb¿ŇC
6 Éwyl
Ď ‘Ď ZqąĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇm
¡Č hĹb
ĲĆŇ lĘCĲ MyrĂŔhĎ Ty‘ăĄlĘ ÉwDĎxĘyČ CbąŇzĘ‘ĲĎyĄ : ztĲŇČ hĄ rys
¿Ă hĄ
7 žt‘
ĄBĎ
: PŇrĲĎxĹêĲĆ wyl
¿Ď ‘Ď ZrĆ’¡ĎhĎ tŇm
¿Č hĹB
ĲĆ =lkĎŇwĘ TyĂ‘ČŔhĎ
’r¡Ďon M‘¿ČmĄC TrĎŔomC ëŇăè
Ď mĚmĘ M‘Čť tŇo’ębĎŇYĘ hoăĎhyl
ĲČ yS
ČÁ =lbČŇCyĲ ’yhÄĂ hČ
oYŔrĘ’Č ÉMyrĂhĎnĘ C’ązĘB
ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ hŇsĎęCbŇmĘC wqăĎ=wqČ ű yoGă hŇ’ĎlĘĳhĎ wĎ ’Chă=NmĂ
: NoIĲYĂ=rhČ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=MS
ĲĄ MoqËmĘ=l’Ć
10

Ty C‘ÂnĎwĘ MyĂrČŔYĘmĂ ’b
ăĎŇ C É lqČ bŇ‘¿Ď=l‘Č bŇkĄÄr
Ł hoĎÁhyĘ hŇeĄÄhĂ MyĂrĳĎYĘmĂ ’v
¡Ď mČ
2

3

4

yê
ąĂ kŇĘ sČkŇĘ sĂwĘ : oBĲrĘqĂBĘ sU
¿Č yĂ MyĂr¡ČYĘmĂ bŇ¿bČŇ lĘC wynĎŔjĎmĂ ÉMyĂrČÄYĘmĂ yl
ąĄ ylĂ’Ĺ
ry‘ŔĂ BĘ ry‘ăĂ Ch‘ĳĄrĄBĘ Sy’
ăĂ wĘ wyx
¡Ă ’ĎBĘ=Sy’ĲĂ Cm¿xĞlĘnĂwĘ MyĂrČŔYĘmĂBĘ ÉMyĂrČÄYĘmĂ
‘ČQ
ĳĄ bČŇ’Ğ otŇ¡ YĎ‘ĞwĲČ oBŔrĘqĂBĘ ÉMyĂrČÄYĘmĂ=xČCrĲ hŇqąĎbŇĘ ĲnĎ wĘ : hŇkĲĎŇlĎmĘmČBĘ hŇ¡kĎŇ lĎmĘmČ
: MynĲĂ‘ŁDĘIĂhČ=l’ĆwĘ tŇob¡Ň’
Ł hĲĎ=l’ĆwĘ MyFĂŔ’ĂăhĎ =l’ĆwĘ ÉMylĂylĂ’ĹhĲĎ=l’Ć CS
ą rĘdŇĲĎwĘ
M’
¿Ě nĘ MBĎŔ=lS
Ď mĘyĲĂ Éz‘Č ëŇlĆąmĆ C hŇĳĆSqĎ MynăĂd
ŁŇ ’Ğ dŇy¡ČBĘ MyĂrČŔYĘmĂ=tŇ’Ć ÉyêĂrĘJÄČ sĂwĘ
Nwd’h
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: Sb
ĲĄŇ yĎwĘ bŇr¿ČxĹyĲĆ rh
¡Ď nĎwĘ MIĳĎhČmĲĄ MyĂm¡Č=CtŇè
Ę nĂwĘ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ Nod¡Ň’ĎhĲĎ
: ClmĲĄqĎ PŇCs¡wĎ hŇ¿Ćq
n Ď roYĳmĎ yrăĄ’
Ł yĘ Cb¡ŇrĘxĲĎwĘ Cl¿l
Ğ DĲĎ tŇorŔhĎnĘ CxynăĂzĘ’ĆhĲĆwĘ
: CenĲĆy’ĄwĘ PŇD¡ČnĂ Sb
¿ČŇ yyĂ ro’ŔyĘ ‘răČzĘmĂ É lk
ŁŇ wĘ ro’ĳyĘ yj
ăĂ =l‘Č ro’¡yĘ=l‘Č tŇor¿‘Ď
tŇrĆm
Ł Ë kŇĘ mĂ yW
¿Ą rĘp
ŁŇ C hŇĳĎJxČ ro’¡yĘbČŇ yk
¿ŇĄ ylĂS
Ę mČ=lJĎ ClŔbŇĘ ă’Ď wĘ MygĂŔIĎDČhČ ÉCn’ÄĎ wĘ
Myg¡ŇrĘ’
Ă Ł wĘ tŇoqĳyrĂW
Ę Myê¡ĂS
Ę pŇĂ yd¿ŇĄbŇĘ Ł‘Ĳ CSb
Ł ËŇ C : Cll
ĲĎ mĘ’Ě MyĂm¡Č=ynĄjĘ=l‘Č
=ëŇ’Č : SpĆŇĲnĎ =ymĄgŇĘ ’Č rkĆŇ¡W
Ć yW
Ą Ł‘¿=lJĎ My’
ĳĂ JĎdŇĚmĘ hĎyt
¡ŇĆ ŁtŇS
Ď Cy¿hĎwĘ : yrĲĎox
CrămĘ’ŇŁêĲ ëŇy’Ąť hŇrĳĎ‘ĎbŇĘ nĂ hŇ¡YĎ ‘Ą hŇŁ‘ŔrĘpČŇ yYăĄ‘ĞyĲŁ ÉymĄkŇĘ xČ N‘ČY
Ł Ŕ yrĄW
ăĎ ÉMylĂwĂ’Ĺ
ìŇymĆŔkĎŇxĞ ’opŇă ’Ą ÉMIĎ’Č : MdŇĆqĲĆ=ykĄŇlĘmČ=NBĆ yn¡Ă’Ğ Mym
¿Ă kĎŇxĞ=NBĆ hŇŁ‘ŔrĘjČ=l’Ć
ÉCl’ĞonĲ : MyĂrĲĎYĘmĂ=l‘Č tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ Z‘ËČIĎ=hŇmČ C‘ŔdĘŇăyĄwĘ ëŇl
ĳĎ ’n
¡Ď CdŇyG¿ĂyČwĘ
hoËĎhyĘ : hĎyTĲĆbĎŇS
Ę tŇ¿Čj
e Ă MyĂr¡ČYĘmĂ=tŇ’Ć C‘¿tŇĘ hĂ PŇnŁĳ yrĄW
ăĎ C’¡è
Ę nĂ N‘ČY
Ł Ŕ yrĄW
ăĎ
ChW
ĄŔ ‘ĞmĲČ=lkĲĎŇBĘ ÉMyĂrČÄYĘmĂ=tŇ’Ć C‘ątŇĘ hĂwĘ My‘ĳĂwĘ‘Ă xČCră HB
¡Ď rĘqĂBĘ ëŇ¿sČ mĎ
rS
ÌĆ ’Ğ hŇĳĆW‘ĞmĲČ MyĂr¡ČYĘmĂlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ : o’ĲyqĂBĘ roJ¡S
Ă tŇo‘¿êĎhĂJĘ
MyĂr¡ČYĘmĂ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ ’ChŔhČ MoIăBČ : NomĲgŇĘ ’ČwĘ hŇ¿jĎ JĂ bŇ¡Ďz
n ĎwĘ S’Ňr¿
Ł hŇËW
Ć ‘ĞyĲČ
’Ch¡=rS
Ć ’Ğ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ=dŇyČ ÉtpČŇCnêĘ ÉynĄjĘmĂ dŇxČępĎŇC ű dŇrăČxĎwĘ MyS
ĳĂ eĎJČ
rS
ĆÄ ’Ğ ž lJ
Ł ’GĎŔxĎlĘ ÉMyĂrČÄYĘmĂlĘ hŇdąŇĎChyĘ tŇmÄČ dĘŇ’Č hŇtŇĎ yĘhĲĎwĘţ : wyl
ĲĎ ‘Ď PŇyn¿ĂmĄ
’Ch¡=rS
Ć ’Ğ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉtYČ‘Ğ ynĄęjĘmĂ dŇĳxĎ pŇĘ yĂ wyl
¡Ď ’Ą Ht
ËŇĎ ’
Ł ryJ
¿Ă zĘyČ
ZrĆ’ăĆBĘ MyrĂÁ‘Ď SmĄÄxĎ žCyhĘyĲĂ ’ChÃhČ MoIăBČ
: wyl
ĲĎ ‘Ď Z‘¿Ąoy
ry‘ăĂ tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyl
ĲČ tŇo‘¡BĎS
Ę nĂwĘ N‘ČnČŔJĘ tŇăpČŇ W
Ę ÉtorBĘdČŇmĘ MyĂrČęYĘmĂ
ÉxČBĄÄzĘmĂ hŇąĆh
y Ę yĲĂ ’ChęhČ MoIăBČ
: tŇxĲĎ’ĆlĘ rm
¡Ą ’ĎyĲĄ srĆhĆŔhČ
hŇyĎÄhĎwĘ : hoĲĎhyl
ĲČ Hl
¡Ď CbŇGĘ=lYĆ’ĲĄ hŇ¿bĎŇ ~ĄmČC MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ ëŇotŇ¡ BĘ hoĎŔhyl
ĲČ
ÉhoĎhyĘ=l’Ć Cqą‘ĞYĘyĂ=yJĲĂ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿Ďhyl
ĲČ dŇ‘ËĄlĘC tŇo’¿lĘ
ÉhoĎhyĘ ‘dąŇČonwĘ : Ml
ĲĎ y~ĂhĂwĘ bŇr¡ĎwĎ ‘ČyS
¿Ă om Mh
ËĆ lĎ xl
¿Č S
Ę yĂwĘ MyYĂŔxĞŁlĲ ynăĄjĘmĂ
hŇxĎŔnĘmĂC xbČŇăĆz ÉCdŇbŇĘ ‘ĲĎwĘ ’ChĳhČ MoIăBČ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć MyĂrËČYĘmĂ C‘¿dĘŇyĲĎwĘ MyĂrČŔYĘmĂlĘ
’opĳŇrĎwĘ PŇŁgŇă nĎ MyĂr¡ČYĘmĂ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ PŇÌČgŇ nĎwĘ : CmQ
ĲĄ S
Ă wĘ ho¡Ďhyl
ĲČ rdŇĆ¿nĄ=CrdĘŇnĲĎwĘ
’ChęhČ MoIăBČ
: M’ĲĎpĎŇrĘC Mh
¡Ć lĎ rê
¿Č ‘ĘnĆwĘ hoĎŔhyĘ=dŇ‘Č ÉCbŇS
Ď wĘ
MyĂrăČYĘmĂC MyĂr¡ČYĘmĂBĘ rCè
¿ ’Č=’b
ĲĎŇ C hŇrĎCèŔ’Č ÉMyĂrČÄYĘUĂmĂ hŇąĎQsĂmĘ hŇyÄĆhĘêĲĂ
’ChęhČ MoIăBČ
: rCèĲ’Č=tŇ’Ć MyĂr¡ČYĘmĂ Cd¿ŇbŇĘ ‘ĲĎwĘ rCè
ĳ ’ČBĘ
: ZrĆ’ĲĎhĎ bŇrĆq¿ĆBĘ hŇ¡kĎŇ rĎBĘ rCè
ĳ ’ČlĘC MyĂr¡ČYĘmĂlĘ hŇIĎŔS
Ă yl
ăĂ S
Ę É l’ĄrĎW
Ę yĂ hŇąĆh
y Ę yĲĂ
rV’

5
6
7
8
9
10, 11

12
13
14

15
16

17

18

19
20

21

22
23

24
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ÉydČŇyĎ hŇąW
Ą ‘ĞmĲČC MyĂrČęYĘmĂ yUÁĂ ‘Č ëŇCrÄBĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ okËŇrĞB
ĲĄ rS
ÌĆ ’Ğ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yt¡ĂŇlĎxĞĲnČ wĘ rCèŔ’Č
k rCè
ĳ ’Č ëŇlĆămĆ NogŇ¡ rĘsĲČ otŔ’
Ł xŁlăS
Ę BĂ hŇdĎŇoDŔS
Ę ’Č ÉNêĎrĘtŇČ ’B
Ł ą tŇnČÄS
Ę BĂ
2 Chy
ăĎ‘ĘS
Č yĘ dŇyăČBĘ ÈhoĎhyĘ rB
ăĆ DĂ ’yhęĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ : HdŇĲĎJĘlĘIĂwĲČ dŇoD¡S
Ę ’ČBĘ MxĆ¿ĎQIĂwČ
ZŁl¡xĞtĲŇČ ì¿ŇlĘ‘ČnČwĘ ìŇynĆŔtŇĘ mĎ l‘ăČmĄ Éqv
Č hČ ê
ąĎ xĘêČpŇĂ C ëŇlĄę ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈZom’Ď=NbĆŇ
: PŇxĲĄyĎwĘ Mor¿‘Ď ëŇŁl¡hĎ NJĄŔ W‘ČIăČwČ ìŇyl
ĳĆ gŇĘ rČ l‘ăČmĄ
3 ÉMynĂS
Ď SŁląS
Ď PŇ ĳĄxyĎwĘ Moră‘Ď Chy¡Ď‘ĘS
Č yĘ yD¿ĂbŇĘ ‘Č ëŇËČlhĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
4 =t
Ň ’Ć rCè’Čţ=ëŇlĆmĲĆ gŇh
ăČ nĘyĂ NJ
ăĄ : SCJĲ=l‘ČwĘ MyĂr¡ČYĘmĂ=l‘Č tŇpĄŔomC tŇo’ă
yp
¿ŇČ CWxĞwĲČ PŇ ĳĄxyĎwĘ Moră‘Ď Myn¡ĂqĄzĘC Myr¿Ă‘ĎnĘ SCJË tŇCl¿GĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂrČÁYĘmĂ ybÄĂ S
Ę
5 MyĂr
¡ČYĘmĂ=NmĂC MTĎŔBĎmČ ÉSCJmĂ CSb
ŁĳŇ wĎ Cê¡xČwĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ tŇ¿wČrĘ‘Ć tŇ¡S
Ą
6 CnT
Ąę BĎmČ hŇŁkŇă =hŇeĄhĂ ů’ChhČ MoIăBČ ÈhEĆhČ y’
ăĂ hĎ bŇS
ĄÄ yŁ rmČ’ĎwĘţ : MêĲĎrĘ’ČpŇĘ êĂ
Tl
¿Ą UĎnĂ ëŇy’¡ĄwĘ rCè
ĳ ’Č ëŇlĆămĆ yn¡ĄjĘmĂ lYĄŔeĎhÄĂ lĘ hŇrĎŔzĘ‘ĆlĘ ÉMS
Ď CnsĘąČ=rS
n Ć ’Ğ
: CnxĘĲnĎ ’Ğ
’k ZrĆ’
¡ĆmĄ ’BĎŔ rB
ăĎ dĘŇUĂmĂ PŇŁlŔxĞĲlČ ÉbgĆŇeĆÄBČ tŇopąŇCsJĘ MyĳĎ=rBČdĘŇmĂ ’v
¡Ď mČ
2 d
Ň dŔĄoS ű dŇdăŇĄoèhČwĘ ÉdgĄŇoB ű dŇągŇĄoBhČ yl
ĳĂ =dŇGČhĚ hŇ¡S
Ď qĎ tŇCz¿xĎ : hŇ’ĲĎrĎon
3 Éyn
Č tŇĘ mĎ C’ąlĘmĲĎ NJĄę=l‘Č : yêĂB
ĲČ S
Ę hĂ hŇt
¡ŇĎ xĎnĘ’Č=lJĎ ydČŔmĎ yrăĂCY ÉMlĎy‘Ą yl
ąĂ ‘Ğ
yêĂlĘ¡hČ bŇĘ nĂ ‘Čm
ŁŔ è
Ę mĂ ytŇĂ ywăĄ‘ĞnĲČ hŇdĳŇĎlĄoyĲ yr¡ĄyYĂJĘ ynĂCzŔxĎ’Ğ MyrăĂyYĂ hŇlĎŔxĎlĘxČ
4 yl
¡Ă MW
¿Ď yqŔĂ S
Ę xĂ PŇS
Ć ăĆn tŇ’Ąť ynĂtŇĘ t
ĳŇĎ ‘ĞBĲĂ tŇCY¡QĎjČ ybĂŔbĎŇlĘ hŇ‘ăĎêĎ : tŇo’ĲrĘmĲĄ
5 Myr
¡Ăv
Ď hČ CmCq¿ hŇŁtŇĳ S
Ď lokŇă ’Ď tŇyp
¡ŇĂ ~ĎhČ hŇp
ŁŇ¿ YĎ Nx
ËĎ lĘè
Ě hČ ëŇrÌ
Ł ‘Ď : hŇdŇĲĎrĎxĞĲlČ
6 d
Ň ămĄ ‘ĞhĲČ ëŇlĄť ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ yl
¡Č ’Ą rm
ËČ ’Ď hŇk
ŁŇ¿ yJ
ăĂ
: NgĲĄŇmĎ Cx¿S
Ę mĂ
7 b
Ň kĆŇr¿Ć MyS
ĂŔ rĎjĲĎ dŇmĆYĆť bŇkĆŇrĆę hŇ’ĎrăĎwĘ : dŇyGĲĂyČ hŇ¡’Ć rĘyĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇjĆŔYČmĘhĲČ
8 =l‘
Č hŇĳĄrĘ’
y Č ’r¡ĎqĘIĂwČ : bŇS
Ć qĲĎ=bŇrČ bŇS
Ć q¡Ć bŇyS
¿Ă qĘhĂwĘ lm
ĳĎ GĎ bŇkĆŇrăĆ rom¡xĞ
bŇ¡~Ď nĂ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ yêŔĂ rĘmČS
Ę mÄĂ =l‘ČwĘ MmĎŔoy ÉdymĂêĎ dŇąmĄ ‘Ł ykÂĂ nŁ’ĲĎ ynĎęŁdŇ’Ğ ű hŇăjĆ YĘmĂ
9 rm
Ć ’ŇŁIęwČ N‘ČIăČwČ MyS
ĳĂ rĎjĲĎ dŇmĆ¡YĆ Sy’ĂŔ bŇkĆŇrăĆ É’bĎŇ hŇ¿Ć=h
z Ň eĄhĂwĘ : tŇolĲyQĄhČ=lJĎ
10 yt
¡ĂŇ S
Ď dŇĚmĘ : ZrĆ’ĲĎlĎ rB
¿Č S
Ă hĎyh
¡ĆŁl’Ĺ yl
¿Ą ysĂjĘ=lkĎŇwĘ lbĆŔBĎ ÉhlĎpŇĘ ĲnĎ hŇąĎlpŇĘ ĲnĎ
yêĂdĘŇG¿ČhĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ tŇo’ËbĎŇYĘ hoÌĎhyĘ tŇ’ĄÄmĄ yêĂ‘ĘmČęS
Ď rS
ăĆ ’Ğ ynĳĂrĘGĎ=NbĆŇC
: Mk
ĲĆŇ lĎ
11 =h
Ň mČ rm
¡Ą S
Ł hŇlĎyĘQČŔmĂ=hŇmČ ÉrmĄS
Ł ry‘ŔĂ v
Ą mĂ ’răĄq
Ł ÉylČ’Ą hŇĳmĎ CD ’v
¡Ď mČ
25

lylm
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21. 12–22. 15

CbŇ¿S
Ě Cy‘¡ĎBĘ NCy¿‘ĎbŇĘ êĂ=M’Ă hŇlĎyĘl
ĳĎ =MgČŇwĘ rqĆŁb¡Ň hŇt
¿ŇĎ ’Ď rmĄŔS
Ł rm
ăČ ’Ď : lyQ
ĲĄ mĂ
: CytĲŇĎ ’Ą
tŇ’Ňr¿ČqĘlĂ : MynĲĂdĎŇDĘ tŇox¡rĘ’
Ł Ĳ CnylĂŔêĎ ÉbrČ‘ĘBČ r‘ČIąČBČ bŇrĳĎ‘ĘBČ ’v
¡Ď mČ
yn¿ĄjĘmĂ=yJĲĂ : dŇdŇĲĄnŁ Cm¿DĘqĂ om¡xĘlČBĘ ’mĎŔyêĄ ZrĆ’ăĆ ÉybĄŇS
Ę yĲŁ MyĂm
ĳĎ Cyt
ăŇĎ hĄ ’m
¡Ą YĎ
yn¡ĄjĘmĂC hŇkĎŔCrDĘ tŇS
Ć qăĆ ÉynĄjĘmĂC hŇS
Ďę CTnĘ bŇrĆx
ăĆ ű ynăĄjĘmĂ CdŇdĳŇĎnĎ tŇob¡ŇrĎxĞ
dŇo‘ąBĘ yl
ĳĎ ’Ą yn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ rm
¿Č ’Ď hŇŁkËŇ=yJĂ
: hŇmĲĎxĎlĘmĂ dŇbĆŇŁJ¿
=rjČsĘmĂ r’ÌĎS
Ę C : rdŇĲĎqĄ dŇob¿ŇJĘ=lJĎ hŇ¡ĎlkĎŇwĘ rykĂŔW
Ď ynăĄS
Ę JĂ ÉhnĎS
Ď
: rB
ĲĄ DĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yJ
ËĂ CT‘ĳĎmĘyĂ rd¡ĎŇqĄ=ynĲĄbŇĘ yr¿ĄoBGĂ tŇS
Ć qËĆ

12

13, 14
15

16
17

ű tŇo’ăS
Ě êĘ : tŇoGĲGČlČ ëŇ¡ĎQJĚ tŇyl
¿Ă ‘Ď=yJĲĂ ’opŔ’Ą ëŇăĎQ=hŇmČ NoyĳEĎxĂ ’yGăĄ ’v
¡Ď mČ bk, 2
âl¡wĘ bŇrĆxĆŔ=ylĄlĘxČ âlă ÉëyĂlČÄlĎxĞ hŇĳĎyQ
z Ă ‘Č hŇ¡yĎrĘqĂ hŇIĎŔmĂohĲ ry‘Ăť hŇ’ĎęlĄmĘ
ÉëyĂ’ÄČ YĎmĘnĂ=lJĎ CriĳĎ’Ě tŇS
Ć uăĆmĂ dŇxČ¡yČ=CdŇdĘŇnĲĎ ëŇyĂn¿ČyYĂqĘ=lJĎ : hŇmĲĎxĎlĘmĂ yt
¿ŇĄ mĄ 3
rrăĄmĎ’Ğ ye¡ĂmĂ C‘¿S
Ę yêĂrĘm
ËČ’Ď NJ
¿Ą =l‘Č : CxrĲĎBĎ qox¡rĎmĲĄ wDĎŔxĘyČ CrăiĘ’Ě 4
hŇmÄĎ ChmĘ žMoy yJ
ăĂ : yUĲĂ‘Č=tŇBČ dŇŁS
¡ =l‘Č ynĂmĄŔxĞĲnČ lĘ CYy’
ăĂ êĎ=l’Č ykŇĂ ĳĆBBČ 5
rq¡Ă rq¿ČrĘqČmĘ NoyĳEĎxĂ ’ygăŇĄBĘ tŇo’¡bĎŇYĘ hoËĂhyĹ ynÌĎd
ŁŇ ’ŇĲlČ hŇkĎęCbŇmĘC hŇsÁĎ CbŇmĘC
ryq¿ĂwĘ MyS
ĳĂ rĎjĲĎ Md¡ĎŇ’Ď bŇkĆŇr¿ĆBĘ hŇjĎŔS
Ę ’Č ’W
ăĎ nĎ ÉMlĎy‘ĄwĘ : rhĲĎhĎ=l’Ć ‘ČoS
¿ wĘ 6
CtŇ¿S
Ď tŇŁS
¡ MyS
ĂŔ rĎj
ăĎhČwĘ bŇkĆŇrĳĎ C’lĘm
ăĎ ëŇyĂq¡ČmĎ‘Ğ=rxČbŇĘ mĂ yh
¿Ă yĘwČ : NgĲĄŇmĎ hŇr¡Ď‘Ą 7
qS
Ć ¡Ć=l’
n Ć ’ChŔhČ MoIăBČ ÉTBĄêČwČ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇăsČ mĎ tŇ¡’Ą lgČěyĘwČ : hŇrĎ‘Ęè
ĲĎ hČ 8
CYŔBĘqČêĘwĲČ CBrĳĎ=yJĂ Mt
¡ŇĆ y’ĂrĘ dŇËwĂDĎ=ry‘ĲĂ y‘ÌĄyqĂBĘ tŇ’ĄÄwĘ : r‘ČIĲĎhČ tŇyB
¿Ą 9
ÉCYtŇĘ êĂwČ Mê
ĳĆ rĘpČŇsĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ yê
¿ĄBĎ=tŇ’ĆwĘ : hŇĲnĎ oêxĘêČhČ hŇ¡kĎŇ rĄBĘhČ ym
¿Ą =tŇ’Ć 10
ym
¡Ą lĘ MyĂtŔČ m
Ł ŁxăhČ NyBĄť MtęĆ yW
Ă ‘Ğ ű hŇăwĎqĘmĂC : hŇmĲĎoxhČ r~¡ĄbČŇlĘ MyêŔĂ ăBĎ hČ 11
âl¿ qox¡rĎmĲĄ Hr¿ĎYĘŁyĲwĘ hĎyW
ĆŔ ‘Ł=l’Ć ÉMêĆTĘBČhĂ âląwĘ hŇĳĎS
n Ď yĘhČ hŇăkĎŇ rĄBĘhČ
dŇjĄŔsĘmĂlĘC ÉykŇĂ bŇĘ lĂ ’ChĳhČ MoIăBČ tŇo’¡bĎŇYĘ hoËĂhyĹ ynÌĎd
ŁŇ ’Ğ ’rĎęqĘIĂwČ : MtĲŇĆ y’ĂrĘ 12
Tx
Łă S
Ď wĘ ÉrqĎBĎ ű gŇrą
Ł hĎ hŇxĎęmĘW
Ă wĘ NoW
ăW
Ď ű hŇăĄh
e Ă wĘ : qW
ĲĎ rgŁŇ¿ xĞĲlČ wĘ hŇ¡xĎ rĘqĎlĘC 13
hŇ¿ĎlgŇĘ nĂwĘ : tŇCmĲnĎ rx
¡Ď mĎ yJ
¿Ă otŔS
Ď wĘ lokŇă ’Ď NyĂyĳĎ tŇotŇă S
Ď wĘ rW
¡Ď BĎ lk
ŁŇ¿ ’Ď N’ŇŁYŔ 14
rm
ËČ ’Ď NCtŔmĚêĘ=dŇ‘Č ÉMkĆŇlĎ hŇąĆh
E Č ÉNwŁ‘ĎhĲĆ rjČkĚŇyĘţ=M’Ă tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ yn¡ĎzĘ’ĎbŇĘ
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ
’n
¡ĎbŇĘ S
Ć =l‘Č hŇEĆŔhČ Nk
ăĄŇ i
Ł hČ=l’Ć É’B
Ł =ëŇlĆ tŇo’ĳbĎŇYĘ ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ rm
ËČ ’Ď hŇŁJ¿ 15
rV’
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hŇŁj¡ ìËŇQĘ êĎbŇĘ ÌYČ xĎ=yJĲĂ hŇŁpŔ ìăŇlĘ ym
ăĂ C ÉhŁpŇ ì¿ŇQĘ=hŇmČ : tŇyĂB
ĲĎ hČ=l‘Č rS
¿Ć ’Ğ
17 ÉhoĎhyĘ h
ŇąĄh
e Ă : olĲ NJ
¿Ď S
Ę mĂ ‘lČ¡iĆ bČŇ yq¿ĂqĘŁxĲ orŔbŇĘ qĂ ÉMormĎ yb
ąŇĂ YĘŁxĲ rbĆŇqĳĎ
18 rCD
ě JČ hŇpĎŔnĄYĘ ÉìpŇĘ nĎYĘyĂ PŇonąYĎ : hŇŁTĲ‘Ď ì¡ŇTĘ‘ŁwĘ rbĆŇĳĎG hŇ¡ĎlTĄlĘTČ ìŔlĘTĆlĘTČmĘ
ìŇdŔĆobŇJĘ tŇobăŇJĘrĘmČ ÉhUĎS
ĎÄ wĘ tŇCmętŇĎ hŇUĎăS
Ď MyĂdĳŇĎyĎ tŇăbČŇ xĞrĲČ ZrĆ’¡Ć=l’Ć
19, 20 h
Ň ¡yĎhĎwĘ : ìŇsĲĆrĘhĆyĲĆ ì¡ŇdĘŇmĲĎ‘ĞUĲČmĂC ìŇĳĆbŇ ~ĎUČmĂ ìŇyê¡ĂpŇĘ dČŇhĞwĲČ : ìŇynĲĆŁdŇ’Ğ tŇyB
¿Ą Nol¡qĘ
21 wyê
ăĂ S
Ę BČlĘhĂwĘ : ChIĲĎqĂlĘxĂ=NBĆ Myq¡ĂyĎlĘ’ĆlĘ yDĂŔbŇĘ ‘ČlĘ ytŇĂ ’ŇrăĎqĎwĘ ’ChĳhČ MoIăBČ
bŇË’Ď lĘ hŇ¿yĎhĎwĘ odŇĳyĎBĘ Nê
ăĄ’Ć ì¡ŇêĘlĘS
Ć mĘmĲĆC CeqĆŔEĘxČ’Ğ ÉìTĘĲnĄ bŇĘ ’ČwĘ ìŇêęĆ nĘêĎJĚ
22 =l‘
Č dŇ¡wĂDĎ=tŇyB
ĲĄ xČê
¿ĄpŇĘ mČ yê
ËĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : hŇdŇĲĎChyĘ tŇyb
¿ŇĄ lĘC MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ bŇ¿S
Ą oylĘ
23 Moq
ă mĎBĘ dŇt
¡ŇĄ yĎ wyê¿Ă‘ĘqČtŇĘ C : xČtĲŇĄ j
Ł Ny’¿ĄwĘ rg¡Ňs
Č Ď wĘ rgĄŔs
Ł Ny’ăĄwĘ ÉxtŇČ pĎŇC omĳkŇĘ S
Ă
24 d
Ň obăŇJĘ ű lJ
Łă wylĎÁ‘Ď ClÄtŇĎ wĘ : wybĲŇĂ ’Ď tŇyb
¿ŇĄ lĘ dŇob¡ŇkĎŇ ’i
¿Ą kŇĂ lĘ hŇËĎh
y Ď wĘ Nm
ĳĎ ’ĹĲnĆ
tŇonŔGĎ’ČhĲĎ ÉylĄJĘmĂ NT
ĳĎ uĎhČ yl
ăĄ JĘ lJ
Ł¡ tŇo‘ŔpŇĂ ~ĘhČwĘ ÉMy’ĂYĎ’Ĺ~ĲĆhČ wybĂę’Ď=tŇyB
ĲĄ
25 ÉSCmê
Ď tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ ’ChęhČ MoIăBČ : MylĲĂbĎŇeĘhČ yl
¿Ą JĘ=lJĎ dŇ‘¡ČwĘ
’v
ăĎ UČhČ ÉtrČkŇĘ nĂwĘ hŇlĎępŇĘ ĲnĎ wĘ hŇ‘ăĎDĘgŇĘ nĂwĘ Nm
ĳĎ ’ĹĲnĆ MoqămĎBĘ hŇ‘¡ĎCqêĘhČ dŇtŔĄ IĎhČ
: rB
ĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă hĎylĆŔ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
gk ZrĆ’
¿ĆmĄ ’oBŔmĂ ÉtyĂBČÄmĂ dŇDąČS
Ě =yJĲĂ SyS
Ăę rĘêČ tŇoIănĂ’Ľ ű Clyl
ăĂ yhĄ rY
Łĳ ’v
¡Ď mČ
2 :ë
Ň C’ĲlĘmĂ My¡Ď rb
¿ĄŇ ‘Ł NodŇËyYĂ rx
¿Ą s
Ł y’
ĳĂ ybĄŇS
Ę Łyă CUD¡
Ł : oml
ĲĎ =hŇlĎgŇĘ nĂ Myê¡ĂJĂ
3 : MyĲĂoG rx
¿Č sĘ yh
¡Ă êĘwČ Ht
ĳŇĎ ’ĎCbŇĲ êĘ ro’¡yĘ ryY
¿Ă qĘ rx
ŁŔ S
Ă ‘rČzăĆ ÉMyBĂrČ MyĂm
ąČbŇĘ C
4 yê
Ă dĘŇlČęyĎ=âlĲwĘ yêĂlĘăxČ =âlĲ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ MI¡ĎhČ zo‘¿mĎ MyĎŔ rm
ăČ ’Ď=yJĲĂ NodŔyYĂ yS
Ă oBă
5 MyĂr
ĳĎYĘmĂlĘ ‘mČ¡S
Ą =rS
Ć ’ĞJĲČ : tŇolĲCtŇbŇĘ yêĂmĘ¿mČ or Myr¡ĂCxB
ĲČ yêĂlĘDËČgŇĂ âl¿wĘ
6, 7 t
Ň ’ŇŁz¿hĞ : y’ĲĂ ybĄŇS
Ę Ły¿ Clyl
¡Ă yhĄ hŇS
Ď yS
ĳĂ rĘêČ Cr¡bŇĘ ‘Ă : rY
Ł Ĳ ‘mČ¿S
Ą JĘ Clyx
¡Ă yĎ
: rCgŇĲ lĎ qox¡rĎmĲĄ hĎylĆŔgŇĘ rČ hĎClăbŇĂ yŁ ÉHtŇĎ mĎdĘŇqČ MdŇĆqąĆ=ymĄymĲĂ hŇĳĎyQ
z Ă ‘Č Mk
¡ĆŇ lĎ
8 h
Ď yn¡Ć‘ĎnĘJĂ MyrĂŔW
Ď ÉhyrĆxĞs
Ł Ĳ rS
ąĆ ’Ğ hŇrĳĎyTĂ‘ĞUĲČhČ rY
Ł ¡ =l‘Č tŇ’ŇŁzŔ Z‘ăČyĎ ymĂť
9 lq
¡ĄhĎlĘ ybĂŔYĘ=lJĎ No’ăGĘ É lQĄxČlĘ HY
ĳĎ ‘ĎyĘ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ : ZrĆ’ĲĎ=yDĄBČkŇĘ nĂ
10 xzČm
¿Ą Ny’¡Ą SyS
Ăě rĘêČ=tŇBČ r’
Łĳ yĘJČ ëŇ¡YĄ rĘ’Č yr¿ĂbŇĘ ‘Ă : ZrĆ’ĲĎ=yDĄBČkŇĘ nĂ=lJĎ
11 N‘
ČnČŔJĘ=l’Ć hŇăCĎYĂ ÉhoĎhyĘ tŇokĳŇlĎmĘmČ zyG¡ĂrĘhĂ MIĎŔhČ=l‘Č hŇăTĎ nĎ ÉodŇyĎ : dŇo‘Ĳ
12 h
Ň qÂĎ è
Ď ‘ĚmĘhĲČ zolĳ‘ĘlČ dŇo‘¡ ypŇĂ ys
¿Ă otŇ=âlĲ rmĆ’ŇŁIěwČ : hĎynĲĆzĘ‘ĚmĎ dŇm
¡Ă S
Ę lČ
: ëŇĲlĎ xČCn¿yĎ=âlĲ MS
¡Ď =MGČ yrĂb
Ł Ŕ ‘Ğ ymĂCqă ÉMyřytk NodęyYĂ=tŇBČ tŇăČlCtŇBĘ
16

Nh
.yrqw bytk MyIĂêĂJĂ y’xndml ,yrq MyêĂJĂ ,bytk MyIĂêĂJĂ y’br‘ml v.12

.gk
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CmyqăĂhĄ MyIĳYĂ Ă lĘ HdăĎŇsĎyĘ rCè
¡ ’Č hŇyĎŔhĎ âlă ÉM‘ĎhĎ hŇąĆz MyDĂęW
Ę JČ ZrĆ’ăĆ ű Nh
ăĄ 13
SyS
ĳĂ rĘêČ tŇoIănĂ’Ľ Clyl
¡Ă yhĄ : hŇĲlĎ jĄmČlĘ Hm
¡Ď W
Ď hĎytŔĆ onmĘrĘ’Č ÉCrrĘ‘Ł Ĳ wynĎyxĂbŇĘ 14
ÉrY
Ł tŇxČąJČ S
Ę nĂwĘ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉhyĎhĎwĘ
: Nk
ĲĆŇ EĘ‘ĚmĎ dŇD¡ČS
Ě yJ
¿Ă 15
rY
Ł Ŕ lĘ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉhnĎS
Ď My‘ąĂbŇĘ S
Ă ZuÂĄ mĂ dŇĳxĎ ’Ć ëŇlĆămĆ ym
¡Ą yJĂ hŇnĎŔS
Ď My‘ăĂbŇĘ S
Ă
ÉNGĄnČ ybŇĂ yT
ąĂ yhĄ hŇĳxĎ JĎS
Ę nĂ hŇăĎoz
n ry‘¡Ă yBĂs
Ł ¿ roeËkŇĂ yx
¿Ă qĘ : hŇĲnĎ oEhČ tŇr¡ČyS
Ă JĘ 16
ÉhoĎhyĘ dŇŁqąpŇĘ yĂ hŇnĎęS
Ď My‘ăĂbŇĘ S
Ă ű ZuăĄmĂ hŇÂh
yĎ Ď wĘ : yrĂk
ĲĄŇ EĎêĂ N‘Čm
¡Č lĘ ryS
ĂŔ =yBĂrĘhČ 17
yn¿ĄjĘ=l‘Č ZrĆ’¡ĎhĎ tŇokŇ¿ lĘmĘmČ=lJĎ=tŇ’Ć hŇt
ËŇĎ nĘĲzĎwĘ hŇĳĎn
e Č tŇĘ ’ĆlĘ hŇ¡bĎŇ S
Ď wĘ rY
Ł Ŕ =tŇ’Ć
Ns
ĳĄ xĎyĲĄ âlăwĘ rY¡Ą’ĎyĲĄ âl¿ hoĎŔhyl
ĲČ SdŇĆq
Ł ť HeĎęnČtŇĘ ’ĆwĘ HrĎÁxĘsČ hŇyĎÄhĎwĘ : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ 18
hŇ¿iĆ kČŇmĘlĂwĘ hŇ‘¡ĎbŇĘ W
Ď lĘ lk
ŁŇ¿ ’ĹĲlĆ HrĎŔxĘsČ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄpŇĘ lĂ MybÂĂ S
Ę IĲŁlČ yJ
ăĂ
: qytŇĲĂ ‘Ď
: hĎyb
ĲĆŇ S
Ę yĲŁ Zyp
¡ŇĂ hĄwĘ hĎynĆŔpĎŇ hŇăCĎ‘ĂwĘ HqĳĎlĘobŇĲ C ZrĆ’¡ĎhĎ qq¿ĄoB hoËĎhyĘ hŇÌĄh
e Ă dk
ÉhnĆouJČ Hê
ĳĎ rĘbŇĂ GĘJČ hŇ¡xĎ pŇĘ è
Ă JČ wynĎŔŁdŇ’ŇJĲČ ÉdbĆŇ‘ÄĆ JČ NhĄŔJ
Ł JČ ÉM‘ĎkĎŇ hŇąĎh
y Ď wĘ 2
qoBËêĂ ű qoBÌhĂ : obŇĲ ’řS
¿ n rS
¡Ć ’ĞJĲČ hŇS
Ćě eŁJČ hŇoŔĆQJČ ÉhwĆlĘUČJČ rkĄŔoUJČ 3
hŇąĎlbŇĘ ’ĲĎ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć rB
¡Ć DĂ hoĎŔhyĘ yJ
ăĂ zoBĳêĂ ű zoBăhĂwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ 4
: ZrĆ’ĲĎhĎ=M‘Č Mor¿mĘ Cll
¡Ď mĘ’Ě lb
ĳĄŇ êĄ hŇ¡ĎlbŇĘ nĎ hŇ¿ĎllĘmĘ’Ě ZrĆ’ĎŔhĎ ÉhlĎbŇĘ ĲnĎ
Crp
¡ŇĄ hĄ qx
Ł Ŕ CpŇlĘăxĎ Étr
Ł otŇ CrąbŇĘ ‘ĲĎ=yJĂ hĎyb
ĳŇĆ S
Ę yĲŁ tŇxČê
ăČ hŇ¡pĎŇ nĘxĲĎ ZrĆ’¿ĎhĎwĘ 5
Hb
ĳĎŇ ybĄŇS
Ę yăŁ Cm¡S
Ę ’ĘIĆwĲČ ZrĆ’ĆŔ hŇlĎkŇĘ ă’Ď ÉhlĎ’Ď NJĄę=l‘Č : Ml
ĲĎ o‘ tŇyr¿ĂBĘ 6
Sor¡yêĂ lb
¿ČŇ ’Ď : r‘ĲĎzĘmĂ Son¡’Ĺ r’
¿Č S
Ę nĂwĘ ZrĆ’ĆŔ ybĄŇS
Ę yăŁ ÉCrxĎ NJĄę=l‘Č 7
ld¡ČŇxĎ MyjĂŔêĚ WoW
ă mĘ ÉtbČŇS
Ď : bŇĲlĄ =yxĄmĘW
Ă =lJĎ Cx¡nĘ’ĆĲnĆ NpĆŇĳĎgŇ =hŇlĎlĘmĘ’Ě 8
rm
¿Č yĄ NyĂyĳĎ=CêS
Ę yĂ âlă ryè
¡Ă BČ : roeĲJĂ WoW
¿ mĘ tŇ¡bČŇ S
Ď MyzĳĂyQĂ‘Č No’ăS
Ę 9
hŇ¿xĎ wĎYĘ : ’oBĲmĂ tŇyĂB
¡Č =lJĎ rG¿ČsĚ Chê
Ł ĳ =tŇyČrĘqĂ hŇr¡ĎBĘS
Ę nĂ : wytĲŇĎ S
Ł lĘ rk
¡ĎŇ S
Ą 10, 11
r’
¿Č S
Ę nĂ : ZrĆ’ĲĎhĎ WoW
¿ mĘ hŇ¡ĎlGĎ hŇxĎŔmĘW
Ă =lJĎ ÉhbĎŇrĘ‘ĲĎ tŇoYĳCxB
ĲČ NyĂI¡ČhČ=l‘Č 12
ZrĆ’¡ĎhĎ bŇrĆq¿ĆBĘ hŇËĆh
y Ę yĲĂ hŇk
ŁŇ¿ yJ
ăĂ : r‘ČS
ĲĎ =tŇJČyĚ hŇ¡IĎ’ĂS
Ę C hŇĳUĎ S
Č ry‘¡ĂBĎ 13
C’¿W
Ę yĂ hŇUĎËhĄ : ryYĲĂbĎŇ hŇ¿ĎlJĎ=M’Ă tŇŁl¡lĄo‘JĘ tŇyĂzČŔ PŇqĆŁnăJĘ MyU
ĳĂ ‘ČhĲĎ ëŇotŇă BĘ 14
CdăŇBĘJČ Myr¡Ă’ĚBĎ NJ
¿Ą =l‘Č : MIĲĎmĂ Cl¡hĞYĲĎ hoĎŔhyĘ No’ăgŇĘ BĂ Cerĳ
Ł yĎ Ml
¡Ď oq 15
PŇnÄČ JĘmĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS
¿Ą MIĎŔhČ yIăĄ’ĂBĘ hoĳĎhyĘ 16
yo’ă yl
¡Ă =yzĂrĲĎ yl
¿Ă =yzĂrĎ rm
ËČ ’
Ł wĲĎ qyDĂŔ~ČlČ yb
ăŇĂ YĘ ÉCn‘ĘmČÄS
Ď tŇrą
Ł mĂzĘ ZrĆ’ÁĎ hĎ
yl
.b"ydw ’"yd ,w"d ,d"d ,b"d ,’"d Nkw hS
Ć nŁ ’"s v.2

.dk

24. 17–25. 11
17
18

19
20

21
22
23
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ìŇyl
¡Ć ‘Ď xp
ĳĎŇ wĎ tŇxČ¡pČŇ wĎ dŇxČ¿jČ : CdŇgĲĎŇBĎ Myd¡ĂŇgŇĘ oBĲ dŇgĆŇ¿bĆŇ C CdŇgĎŔBĎ MydăĂŇgŇĘ B
Ł yl
ĳĂ
ÉhlĆo‘hĲĎwĘ tŇxČjČŔhČ=l’Ć lj
Łă yĂ ÉdxČjÄČ hČ louąmĂ seÂĎ hČ hŇyĎhĎwĘţ : ZrĆ’ĲĎhĎ bŇ¿S
Ą oy
CS
¡ ‘ĞrĘIĂwĲČ CxêŔĎ pŇĘ nĂ ÉMorUĎmĂ tŇoBąrĚ’Ğ=yJĲĂ xj
ĳĎ BČ dŇ¡kĄŇ QĎyĂ tŇxČjČŔhČ ëŇoêămĂ
Tom¿ ZrĆ’ĆŔ ÉhrĎrĘojĲtŇĘ hĲĂ roją ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ‘¡Ď‘ĞrĲ
Ł tŇĘ hĲĂ hŇ‘Ďr¿
Ł : ZrĆ’ĲĎ ydŇĄsĘom¿
hŇĳĎClU
n Ę JČ hŇd¡ĎŇdĘŇontŇĘ hĲĂwĘ roJŔè
Ă JČ ÉZrĆ’ĆÄ ‘ČCnąêĎ ‘Čonă : ZrĆ’ĲĎ hŇ¡TĎ TĘomĲtŇĘ hĲĂ
: MCqĲ PŇys
¿řĂ ŁtŇ=âlĲwĘ hŇ¡ĎlpŇĘ ĲnĎ wĘ H‘ĎŔS
Ę jĂ ÉhĎylĆÄ‘Ď dŇąbČŇ kĎŇwĘ
=l‘ČwĘ MorĳUĎBČ Mor¡UĎhČ ’b
¿ĎŇ YĘ=l‘Č hoËĎhyĘ dŇŁqÌpŇĘ yĂ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉhyĎhĎwĘ
Cr¡GĘsĚwĘ roBŔ=l‘Č ÉryiĂ’Č hŇąpĎŇ sĄ’Ğ CpÄiĘ’ĚwĘ : hŇmĲĎdĎŇ’ĞhĲĎ=l‘Č hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎ yk
¿ŇĄ lĘmČ
hŇĳUĎ xČhĲČ hŇ¡S
Ď obŇC hŇnĎŔbĎŇQĘhČ ÉhrĎpŇĘ xĲĎwĘ : CdŇqĲĄjĎyĂ Mym
¡Ă yĎ bŇr¿
Ł mĄC rGĳĄsĘmČ=l‘Č
: dŇobŇĲ JĎ wyn¡ĎqĄzĘ dŇgĆŇ¿nĆwĘ MĂlČŔS
Ď CrăybŇĂ C ÉNoIYĂ rh
ąČ BĘ tŇo’ębĎŇYĘ hoăĎhyĘ ëŇlČÂmĎ=yJĲĂ

hk tŇoY¿‘Ą ’l
Ć ĳĆj tŇĎ yW
¡Ă ‘Ď yJ
¿Ă ìŔmĘS
Ă hŇdăŇĆo’ ÉìmĘmĂorĲ’Ğ hŇêŔĎ ’Č ÉyhČŁl’Ĺ hoąĎhyĘ
2
3
4

5

6
7

8

9
10

11

hŇĳĎljĄmČlĘ hŇr¡ĎCYbŇĘ hŇ¿yĎrĘqĂ lGĎŔlČ Éry‘ĂmĄ êĎmĘąW
Č yJ
ăĂ : NmĆŁ’Ĳ hŇnĎCm¿’Ĺ qox¡rĎmĲĄ
z‘ĳĎ=M‘Č ìŇCdăŇBĘkČŇyĘ NJ
¡Ą =l‘Č : hŇĲnĆ BĎyĂ âl¿ Ml
¡Ď o‘lĘ ry‘ŔĂ mĄ ÉMyrĂzĎ NomąrĘ’Č
Noy¡bŇĘ ’ĆĲlĎ zo‘¿mĎ lDËĎlČ zo‘¿mĎ tŇĎ yyĂÄhĎ=yJĲĂ : ìŇC’ĲrĎyyĲĂ MyY
¡Ă yrĂ‘ĲĎ My¿ĂoG tŇËČrĘq
y Ă
: ryqĲĂ MrĆz¿ĆJĘ MyY
¡Ă yrĂ‘ĲĎ xČCr¿ yJ
ËĂ bŇrĆx
Ł Ŕ mĄ lY
ăĄ ÉMrĆEĆÄmĂ hŇąsĆ xĘmČ olĳ=r~ČBČ
MyY
¡Ă yrĂ‘ĲĎ rym
¿Ă zĘ bŇ‘ĎŔ lY
ăĄ BĘ bŇrĆx
Ł ť ‘ČynĳĂkŇĘ êČ Myr¡ĂzĎ No’¿S
Ę NoyŔYĎBĘ bŇrĆx
Ł ă JĘ
: hŇĲnĆ ‘ĞyĲČ
Myn¡ĂmĎS
Ę hŇê
¿Ą S
Ę mĂ hŇEĆŔhČ rh
ăĎ BĎ ÉMyUĂ‘ČhĲĎ=lkĎŇlĘ tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ žhW
Ď ‘ĎwĘ
rh
ăĎ BĎ É‘QČbŇĂ C : MyqĲĂuĎĚzmĘ Myr¡ĂmĎS
Ę MyĂŔxĎămĚ mĘ ÉMynĂmĎS
Ę MyrĳĂmĎS
Ę hŇê
ăĄS
Ę mĂ
=l‘Č hŇ¡kĎŇ CseĘhČ hŇ¿kĎŇ iĄUČhČwĘ MyU
ĳĂ ‘ČhĲĎ=lJĎ=l‘Č ToQ¡hČ ű ToQ¿hČ=ynĲĄjĘ hŇEĆŔhČ
l‘ăČmĄ hŇ‘¡ĎmĘDĂ hoËĂhyĹ ynÌĎd
ŁŇ ’Ğ hŇxĎÄmĎC xYČnĆŔlĎ ÉtwĆUÄĎ hČ ‘Q
ąČ BĂ : MyĲĂoGhČ=lJĎ
: rB
ĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă ZrĆ’ĎŔhĎ=lJĎ l‘ăČmĄ ÉrysĂyĎ oUę‘Č tŇăjČ rĘxĆwĘ MynĳĂjĎ=lJĎ
ol¡ CnyC¿ĂqĂ hŇËĆz Cnyh
¿ĄŁl’Ĺ hŇeĄÄhĂ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉrmČ’ĎwĘ
xČCn¿tŇĎ =yJĲĂ : otŇĲ ‘ĎCSyBĂ hŇ¡xĎ mĘW
Ę nĂwĘ hŇlĎyg¿Ňn
Ă Ď olŔ CnyCăĂqĂ ÉhoĎhyĘ hŇąĆz Cn‘ĳĄyS
Ă oyĲwĘ
ym¿řb NB
¡Ą tŇĘ mČ SCD¿hĂJĘ wyêŔĎ xĘêČ Éb’Ďom SodŇąnĎwĘ hŇĳĆh
E Č rh
ăĎ BĎ ho¡ĎhyĘ=dŇyČ
tŇoxĳW
Ę lĂ hŇ¡xĆŁvhČ Wr¿ĄpĎŇyĘ rS
ËĆ ’ĞJĲČ oBŔrĘqĂBĘ ÉwydĎŇyĎ WrąČpĄŇC : hŇĲnĎ mĄdĘŇmČ
lypVhw
,’"yd ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk omBĘ ’"sb ,yrq omBĘ ,bytk ymĄBĘ v.10

.hk

.’lm PysĂot ’"s v.20
.r"tw s"t ,‘"t

sŘ10
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25. 12–26. 21

xS
¿Č hĄ ìŇytęĆ m
Ł oxĲ bŇăGČW
Ę mĂ rYÂČ bŇĘ mĂC : wydŇĲĎyĎ tŇoB¿rĘ’Ď M‘¡Ă otŔwĎ’ĞGĲČ É lyjĂS
Ę hĂwĘ 12
rS
¿Č Cy ’ChŔhČ MoIăBČ
: rpĲĎŇ‘Ď=dŇ‘Č ZrĆ’¡ĎlĎ ‘ČyG¿ĂhĂ lyj
ËĂ S
Ę hĂ wk
tŇom¿ox tŇyS
¡Ă yĎ hŇ‘¿ĎCSyĘ CnlĎŔ=z‘Ď ry‘ăĂ hŇdĳŇĎChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ¡Ćh
E Č =ryè
Ă hČ
ëŇCmŔsĎ rYĆăĄy : MynĲĂmĚ’Ĺ rm
¿Ą S
Ł qyD¡ĂYČ=yogŇĲ ’b
Ł ¿Ň yĎwĘ MyrĳĂ‘ĎS
Ę Cx¡tŇĘ jĂ : lxĲĄwĎ 2, 3
yJĂť dŇ‘ĳČ=ydŇĄ‘Ğ ho¡Ďhyb
ĲČŇ Cx¿TĘBĂ : xČCTĲBĎ ì¡ŇbŇĘ yJ
¿Ă MolĳS
Ď ű MolăS
Ď r~
Ł ¡ êĂ 4
hŇĳbĎŇ GĎW
Ę nĂ hŇ¡yĎrĘqĂ MorŔmĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ ÉxS
Č hĄ yJ
ąĂ : MymĲĂlĎo‘Ĳ rCY¡ hoĎŔhyĘ HyăĎBĘ 5
lgĆŇrĳĎ hŇeĎ¡sĆ mĘrĘêĂ : rpĲĎŇ‘Ď=dŇ‘Č hŇeĎ‘¡ĆyGĂyČ ZrĆ’ĆŔ=dŇ‘Č ÉHlĎyjĂS
Ę yČ hŇeĎąlĆ yjĂS
Ę yČ 6
lG
¿Č‘ĘmČ rS
Ďě yĎ MyrĳĂS
Ď ymĲĄ qyD¡Ă~ČlČ xrČ’
Ł ¿ : MyQĲĂdČŇ ym
¿Ą ‘ĞjĲČ yn¡Ă‘Ď yl
¿Ą gŇĘ rČ 7
ì¡ŇrĘkŇĘ zĂlĘC ì¿ŇmĘS
Ă lĘ ìŇCnĳyCĂqĂ ho¡ĎhyĘ ìŇyT
ËĆjĎS
Ę mĂ xrČ’
ŁÌ PŇă’Č : sQ
ĲĄ pČŇêĘ qyD¡ĂYČ 8
OĎrĳĆxĞS
ĲČ ’Ğ yB
¡Ă rĘqĂbŇĘ yx
¿Ă Cr=PŇ’Č hŇlĎyĘQČŔBČ ÉìytÄĂ yCĂ’Ă yS
ąĂ pŇĘ nČ : SpĆŇĲnĎ =tŇwČ’ĞêĲČ 9
É‘S
Ď rĎ Nx
ąČ yĚ : lb
ĲĄŇ tŇĄ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ Cd¡ŇmĘĲlĎ qdŇĆY¿Ć ZrĆ’ĎŔlĎ ÉìyTĆÄjĎS
Ę mĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ yJÂĂ 10
: hoĲĎhyĘ tŇC’¿GĄ hŇ¡’Ć rĘyĂ=lbČŇC lCĳĄ‘ČyĘ tŇox¡k
ŁŇ nĘ ZrĆ’¿ĆBĘ qdŇĆYĆŔ dŇm
ăČ lĎ=lBČ
ìŇyr¿ĆYĎ S’
¡Ą =PŇ’Č M‘ĎŔ=tŇ’ČnĘqĂ ÉCSb
Ł Ň yĄwĘ CząxĹyĲĆ NCyĳzĎxĹyĲĆ=lBČ ì¡ŇdĘŇyĲĎ hŇmĎr¿Ď hoËĎhyĘ
êĎlĘ‘¿ČjĎ CnyW
¡Ą ‘ĞmĲČ=lJĲĎ MG
¿Č yJ
ËĂ Cnl
ĳĎ Mol¡S
Ď tŇj
Ł¿ S
Ę êĂ hoĎěhyĘ : Ml
ĲĄ kŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ
: ìŇmĲĆS
Ę ryJ
¿Ă zĘnČ ì¡ŇBĘ=dŇbČŇlĘ ìŇĳtŇĆ lĎCzĲ Myn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ CnCl¿‘ĎBĘ CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ : CnQ
ĲĎ
dŇ¿BĄ ’ČêĘwČ MdŔĄymĂS
Ę êČwČ ÉêĎdĘŇqČjĎ Nk
ąĄŇ lĎ CmqĳĚyĎ=lBČ My’
¡Ă pĎŇrĘ CyŔxĘyĂ=lBČ ÉMytŇĂ mĄ
êĎqĘ¡xČ rĂ êĎdĘŇB
ĳĎ kŇĘ nĂ yoG¡lČ êĎpŇĘ ¿sČ yĎ hoĎŔhyĘ ÉyoGlČ êĎpŇĘ ąsČ yĎ : oml
ĲĎ rkĆŇ¡zĄ=lJĎ
: ZrĆ’ĲĎ=ywĄYĘqČ=lJĎ
bŇyrăĂqĘêČ ÉhrĎhĎ omąJĘ : oml
ĲĎ ì¡ŇrĘsĎCm SxČlČŔ NCqăYĎ ìŇCdŇĳqĎjĘ r~
ăČ BČ ho¡ĎhyĘ
CnyrăĂhĎ : hoĲĎhyĘ ìŇyn¡ĆjĎmĂ Cnyy¿ĂhĎ NJ
ËĄ hĎyl
ĳĆ bĎŇxĞB
ĲČ q‘¡ČzĘêĂ lyx
¿Ă êĎ tŇdŇĆlĆŔlĎ
yb
¿ŇĄ S
Ę ŁyĲ Cl¡jĘyĂ=lb
ĲČŇ C ZrĆ’ĆŔ hŇW
Ć ‘ĞnăČ=lBČ Ét‘ŁCSyĘ xČCrĳ CndĘŇălČ yĎ om¡JĘ CnlĘxČŔ
lT
ąČ yJ
ăĂ rpĎę‘Ď ynăĄkŇĘ ŁSĲ CnÁeĘrČwĘ CYyqÄĂ hĎ NCmĳCqyĘ yt¡ĂŇlĎbĄŇnĘ ìŇytŔĆ mĄ CyăxĘyĲĂ : lb
ĲĄŇ tŇĄ
’B
Ł ă ÉyUĂ‘Č ëŇąĄl
: lyjĲĂêČ My’
¿Ă pĎŇrĘ ZrĆ’¡ĎwĎ ìŇQĆŔTČ Étr
Ł o’
: M‘ČzĲĎ=rwbř‘y=dŇ‘Č ‘gČŇr¡Ć=T‘ČmĘkŇĂ yb
¿ŇĂ xĞ ìŇdĳŇĆ‘ĞB
ĲČ K¡ytřld rgŁŇ¿ sĞCĲ ìŇyrĆŔdĎŇxĞb
ĲČŇ
hŇt
ąŇĎ QĘgŇĂ wĘ wyl
ĳĎ ‘Ď ZrĆ’¡ĎhĎ=bŇS
ĲĄ Łyř Nw¿Ł‘Ğ dŇŁqËpŇĘ lĂ omŔoqUĘmĂ ’Y
ăĄ yŁ ÉhoĎhyĘ hŇąĄh
e Ă =yJĲĂ
Zr’h
,bytk rob‘ĞyČ v.20

.‘"tw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ìtĘlĎDĘ ’"sb ,yrq ìtĘlĎDĘ ,bytk ìytĆlĎDĘ v.20 .wk
. =bS
Ą yĲŁ n"b ,’"b Nk v.21 .’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =rbĎ‘ĞyČ ’"sb ,yrq =rbĎ‘ĞyČ

11
12
13
14
15

16, 17
18

19
20

21
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: hĎygĲĆŇCrhĞ=l‘Č dŇo‘¡ hŇ¿iĆ kČŇtŇĘ =âlĲwĘ hĎymĆŔDĎ=tŇ’Ć ÉZrĆ’ĎÄhĎ
zk hŇqęĎ zĎx
Ğ hĲČwĘ hŇăĎlodŇGĘhČwĘ hŇS
ĎÁ uĎhČ obÄrĘxČBĘ žhoĎhyĘ dŇq
Ł ă pŇĘ yĂ ’ChÃhČ MoIăBČ
Nye¡ĂêČhČ=tŇ’Ć gŇr¿ČhĎwĘ NotŇĳ QĎqČ‘Ğ Sx
¡Ď nĎ NtŔĎ yĎwĘlĂ É l‘ČwĘ xČrĂŔBĎ Sx
ăĎ nĎ ÉNtŇĎ yĎwĘlĂ l‘ąČ
2 : Hl
ĲĎ =Ce‘Č rřmĆ¡xĆ MrĆJ
¿Ć ’ChĳhČ MoI¡BČ
: MIĲĎBČ rS
¿Ć ’Ğ
3 Moy¡wĎ h
Ň lĎyĘl
¿Č hĎylĆŔ‘Ď dŇq
Ł ă pŇĘ yĂ NjĆť hŇeĎqĳĆS
Ę ’Č My‘¡ĂgĎŇrĘlĂ HrĎŔYĘnĲŁ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ
4 h
Ň ‘¿ĎW
Ę pŇĘ ’Ć hŇmĎŔxĎlĘUĂBČ ÉtyĂS
ČÄ rym
¿Ă S
Ď ynĂnĄÁêĘyĂ=ymĲĂ yl
ĳĂ Ny’ăĄ hŇm
¡Ď xĄ : hŇeĎrĲĆ~Ľ’Ć
5 Mol
¡S
Ď yl
ĳĂ Mol¡S
Ď hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ yEĂŔ C‘mĎBĘ qzăĄxĞyĲČ o’ť : dŇxČIĲĎ hŇeĎt
¿ŇĆ yYĂ’Ğ Hb
¡ĎŇ
6 C’
¿ lĘmĲĎC l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ xr¡ČpĎŇC ZyY
¿Ă yĎ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ SrăĄS
Ę yČ ÉMy’ĂBĎhČ : yQĲĂ=hŇW
Ć ‘ĞyĲČ
: hŇb
ĲĎŇ CnêĘ lb
¡ĄŇ tŇĄ =ynĄpŇĘ
7, 8 h
Ň ¡’Ď iĘ’ŇsČBĘ : gŇrĲĎh
Ł wyg¡Ňr
Ď ĚhĞ gŇrĆh
¿ĆJĘ=M’Ă ChJ
ĳĎ hĂ ChJ
¡Ą mČ tŇ¿JČ mČJĘhČ
9 Ét’
Ň zŁBĘ NkĄęlĎ : MydŇĲĂqĎ Moy¿BĘ hŇ¡S
Ď uĎhČ ox¿CrBĘ hŇËĎgŇ hĎ hŇeĎb
ĳŇĆ yrĂêĘ Hx
ăĎ lĘS
Č BĘ
ynăĄbŇĘ ’Č=lJĎ ű omăCWBĘ otŇĳ ’ŇFĎxČ rs
ăĂ hĎ yr¡ĂjĘ=lJĎ hŇzĆěwĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ=NwĲŁ‘Ğ rj
ăČ kĚŇyĘ
10 ry‘
ąĂ yJ
ăĂ : MynĲĂUĎxČwĘ Myr¡ĂS
Ą ’Ğ Cmq¿ĚyĎ=âlĲ tŇoYŔjĎĚnmĘ ÉrgŇĂ =ynĄbŇĘ ’ČJĘ xČBĄęzĘmĂ
MS
¿Ď wĘ lgĆŇ‘ËĄ hŇ‘¿ĆrĘyĂ MS
ăĎ rB
ĳĎ dĘŇUĂJČ bŇ¡Ď‘
z ĹnĲĆwĘ xQ
¿Ď S
Ě mĘ hŇwěĆnĎ dŇdĎŔBĎ ÉhrĎCYBĘ
11 t
Ň o’¡BĎ MyS
Ăě nĎ hŇnĎrĘbČŔè
Ď êĂ ÉHrĎyYĂqĘ Sb
Ł ąŇ yBĂ : hĎyp
ĲĆŇ ‘ĂsĘ hŇ¿ĎQkŇĂ wĘ ZB
¡Ď rĘyĂ
ChW
ĄŔ ‘Ł Cem
ăĆ xĞrĲČyĘ=âlĲ ÉNJĄ=l‘Č ’ChŔ ÉtonyBĂ=M‘Č âlą yJ
ăĂ Ht
ĳŇĎ o’ tŇorăy’ĂmĘ
12 ho
ËĎhyĘ TB
ŁÌ xĘyČ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉhyĎhĎwĘ
: CeeĲĆxĚyĘ âl¿ or¡YĘyĲŁwĘ
dŇ¡xĎ ’Ć dŇ¿xČ ’ČlĘ CTËuĘl
Ě êĘ Mê
ÌĆ’ČwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ lxČăČ=d
n Ň ‘Č rh
¡Ď eĎhČ tŇlĆŁB¿è
Ă mĂ
13 rp
ăĎŇ oSBĘ È‘qČêĎyĂ ’ChęhČ MoIăBČ ű hŇăyĎhĎwĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ
MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ Myx
¡Ă DĎeĂhČwĘ rCèŔ’Č ZrĆ’ăĆBĘ ÉMydĂŇbŇĘ Ł’ĲhĎ C’bĎęC ů lodŇGĎ
xk yohę
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ SdŇĆu
Ł ¡ hČ rh
¿Č BĘ hoËĎhyl
ĲČ CwÌxĞêĲČS
Ę hĂwĘ
rS
ËĆ ’Ğ oêĳrĘ’ČpŇĘ tŇĂ yb
ăŇĂ YĘ lb
¡ĄŇ nŁ ZyY
¿Ă wĘ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć yrăĄJ
Ł S
Ă ÉtC’GĄ tŇrĆT
ąĆ‘Ğ
2 MrĆz
¿ĆJĘ ynĎŔŁdŇ’ŇĲlČ ÉZUĂ’ČwĘ qząĎxĎ hŇeĄÄhĂ : NyĂyĲĎ ymĄCl¿hĞ Myn¡ĂmĎS
Ę =’yGĲĄ S’Ňr¿
Ł =l‘Č
ZrĆ’¡ĎlĎ xČye¿ĂhĂ Myp
ËŇĂ TĘŁSĲ Myr¿ĂyBĂJČ MyĂmăČ MrĆzĆJĘţ bŇTĆqĳĎ r‘ČW
ăČ dŇr¡ĎBĎ
3, 4 h
Ň tÁĎ yĘhÄĎ wĲĘ : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć yr¿ĄoJS
Ă tŇC’¡GĄ tŇrĆT
¿Ć‘Ğ hŇnĎsĘĳmČ rĎêĲĄ MyĂl
¡Č gŇĘ rČBĘ : dŇyĲĎBĘ
ÉHrĎCJbŇĂ JĘ MynĳĂmĎS
Ę ’yGăĄ S’Ňr¡
Ł =l‘Č rS
¿Ć ’Ğ oêŔrĘ’ČpŇĘ tŇĂ yb
ăŇĂ YĘ É lbĄŇnŁ tŇąYČ yYĂ
: hŇeĎ‘ĲĆlĎbŇĘ yĂ oj¡kČŇBĘ Hd¿ĎŇo‘BĘ HtŔĎ o’ Éh’Ćr
Ł hĲĎ hŇą’Ć rĘyĂ rS
ĆÄ ’Ğ ZyĂqČŔ MrĆT
ăĆBĘ
Mwyb
.’"y +h swm‘ Nyy‘ : ‘"tw +rt ,b"d Nkw dŇmĆxĆ ’"s v.2
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28. 5–22

ybĂŔYĘ tŇrĆT
ăĆ‘Ğl
ĲČ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉhyĆhĘyĲĂ ’ChęhČ MoIăBČ
=l‘Č ÉbS
Ą oIlČ Tj
ĳĎ S
Ę mĂ xČCr¡lĘC : oUĲ‘Č r’
¡Ď S
Ę lĂ hŇrĳĎ’ĎpŇĘ êĂ tŇr¡ČypŇĂ YĘlĂwĘ
NyĂIăČBČ ÉhQĆ’ĄÄ=MgČŇwĘ : hŇrĎ‘ĘS
ĲĎ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ yb
¿ŇĄ yS
Ă mĘ hŇrĎŔCbŇgŇĘ lĂÄwĘ TjĎŔS
Ę UĂhČ
ÉC‘êĎ NyĂIČęhČ=NmĂ C‘ălĘbŇĘ nĂ rkĎÁè
Ą bČŇ CgÄS
Ď ž’ybŇĂ nĎwĘ Nh
ăĄ J
Ł C‘ĳêĎ rk
¡ĎŇ è
Ą bČŇC CgŔS
Ď
C’¡lĘmĲĎ tŇonŔxĎlĘS
Ě =lJĎ yJĂť : hŇIĲĎlĂylĂjĘ Cq¡jĎ hŇ’ĆŔr
Ł B
ĲĎ ÉCgŇS
Ď rkĎŔè
Ą hČ=NmĂ
ym
¡Ă =tŇ’ĆwĘ hŇ‘ĎŔdŇĄ hŇrăĆoy ÉymĂ=tŇ’Ć
: MoqĲmĎ yl
¡Ă BĘ hŇĳ’Ď Y
Ł ’yqăĂ
wY
ăČ ÉwYĎlĎ wYąČ yJ
ăĂ : MyĂdŇĲĎè
Ď mĂ yq¡ĄyêĂ‘Č bŇlĎŔxĎmĲĄ ÉylĄCmGĘ hŇ‘ĳĎCmS
Ę Nyb
ăŇĂ yĎ
hŇpĎŔW
Ď ygăŇĄ‘Ğl
ĲČ BĘ yJĂť : MS
ĲĎ ry‘¿ĄzĘ MS
¡Ď ry‘¿ĄzĘ wqĳĎlĎ wqăČ wq¡ĎlĎ wq¿Č wYĎŔlĎ
tŇ’ŇzŁą MhĆęylĄ’Ğ rm
ăČ ’Ď ű rS
ăĆ ’Ğ : hŇĲEĆhČ M‘¿ĎhĎ=l’Ć rB
¡Ą dČŇyĘ tŇrĆx
ĳĆ’Č NoS
¡ lĎbŇĘ C
hŇyĎÄhĎwĘ : ‘ČomĲS
Ę ’Cb¡Ň’Ď âl¿wĘ hŇ‘ĳĎGĄrĘUČhČ tŇ’ŇŁz¡wĘ PŇyŔĄ‘Ďl
ĲĆ CxynăĂhĎ ÉhxĎCnUĘhČ
MS
¡Ď ry‘¿ĄzĘ wqĎŔlĎ wqăČ ÉwqĎlĎ wqąČ ÉwYĎlĎ wYąČ wYÂĎ lĎ wY
ăČ hoĎęhyĘ=rbČŇDĘ MhĆÁlĎ
: CdŇJĲĎlĘnĂwĘ CS
¡ qĘonĲwĘ CrBĎŔS
Ę nĂwĘ Érox’Ď CląS
Ę kĲĎŇwĘ CkÁlĘyĲĄ N‘ČmÄČ lĘ MS
ĳĎ ry‘ăĄzĘ
rS
¡Ć ’Ğ hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉylĄS
Ę ŁmĲ NoYĳlĎ yS
ăĄ nĘ’Č ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ C‘¿mĘS
Ă Nk
ËĄŇ lĎ
lo’¡S
Ę =M‘ĂwĘ tŇwĆmĎŔ=tŇ’Ć ÉtyrĂbŇĘ CntŇĘ rąČJĎ MêęĆ rĘmČ’Ğ yJ
ăĂ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ
bŇËĎk
z ĎŇ CnmĘÌW
Č yJ
ăĂ Cn’ĄŔobŇyĘ âlă Érbř‘=yJĲĂ PŇąTĄ oS TyV
ăř hŇĳĆx
zŁ CnyW
ăĂ ‘Ď
: CnrĘêĲĎsĘnĂ rqĆ¿è
Ć bČŇC Cns
¡Ą xĘmČ
tŇąČj
e Ă NxČŁBÁ NbĆŇă’Ć NbĆŇĳ’Ď NoI¡YĂBĘ dŇ¿iČ yĂ ynËĂnĘhĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
wqĎŔlĘ ÉTjĎS
Ę mĂ yê
ąĂ mĘW
Č wĘ : SyxĲĂyĎ âl¿ Nym
¡Ă ’ĞUĲČhĲČ dŇiĎŔCm dŇăsĎ Cm ÉtrČqĘyĂ
: CpŇŁTĲS
Ę yĂ MyĂm¡Č rtŇĆ ¿sĄ wĘ bŇzĎŔkĎŇ hŇăsĄ xĘmČ ÉdrĎbĎŇ hŇ‘ąĎyĎwĘ tŇlĆqĳĎS
Ę mĂlĘ hŇq¡ĎdĎŇYĘC
ToS
ą MCqĳtŇĎ âlă lo’¡S
Ę =tŇ’Ć Mk
¿ĆŇ tŇĘ CzxĎwĘ tŇwĆmĎŔ=tŇ’Ć ÉMkĆŇtŇĘ yrĲĂBĘ rj
ąČkĚŇwĘ
MkĆŔtŇĘ ’Ć xuăČyĂ ÉorbŇĘ ‘Ď yDąĄmĂ : smĲĎrĘmĂlĘ ol¡ MtŇĆ yy¿ĂhĘwĲĂ rb
Ł Ŕ ‘ĞyĲČ yJ
ăĂ ÉPTĄoS
Nyb
¿ŇĂ hĎ hŇ‘¡ĎwĎzĘ=qrČ hŇ¿yĎhĎwĘ hŇlĎyĘQ
ĳĎ bČŇC MoIăBČ rb
Ł ¡Ň ‘ĞyĲČ rqĆŁBËBČ rqĆŁBÌbČŇ=yJĲĂ
: seĲĄJČtŇĘ hĂJĘ hŇrĎY¡Ď hŇ¿kĎŇ iĄUČhČwĘ ‘ČrĳĄêĎW
Ę hĂmĲĄ ‘~
¡Ď UČhČ rY
¿Č qĎ=yJĲĂ : hŇ‘ĲĎCmS
Ę
ÉChW
ĄÄ ‘ĞmĲČ tŇoW
ą ‘Ğl
ĲČ zGĳĎrĘyĂ No‘ăbŇĘ gŇĂ BĘ qmĆ‘¡ĄJĘ hoĎŔhyĘ MCqăyĎ ÉMyYĂrĎjĘ=rhČkŇĘ yJ
ąĂ
CYYĎŔoltŇĘ êĂ=l’Č ÉhêĎ‘ČwĘ : otŇĲ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ hŇ¡IĎrĂkŇĘ nĎ otŔdĎŇŁbăŇ‘Ğ ÉdŁbŇ‘Ğl
ĲČ wĘ ChW
ĄŔ ‘ĞmĲČ rzăĎ
wqzxy=Np
,bytk rbČ‘Ď v.15

.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ToS ’"sb ,yrq ToS ,bytk TyĂS
Č v.15 .xk
.’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rb
Ł ‘ĞyČ ’"sb ,yrq rb
Ł ‘ĞyČ

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
15

16
17

18
19

20
21
22
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hoËĂhyĹ ynÌĎd
ŁŇ ’Ğ tŇ’ĄÄmĄ yêĂ‘ĘmČęS
Ď hŇYÁĎ rĎxĹnĲĆwĘ hŇlĎÄkĎŇ=yJĲĂ Mk
ĳĆŇ yrĄsĘomĲ Cq¡zĘxĘyĆ=Nj
ĲĆ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ=l‘Č tŇo’¡bĎŇYĘ
23, 24 Sr¿
Ł xĞyĲČ MoIŔhČ lk
ŁŇă hĞ : ytŇĲĂ rĎmĘ’Ă C‘¡mĘS
Ă wĘ CbŇyS
¿Ă qĘhČ yl
ĳĂ oq C‘¡mĘS
Ă wĘ Cnyz¿Ă’ĞhĲČ
25 h
Ď ynĆŔpĎŇ hŇăCĎS
Ă =M’Ă É’olhĞ : otŇĲ mĎdĘŇ’Č dŇD¡ĄW
Č ywĲĂ xê
¿Č pČŇyĘ ‘Črĳ
Ł zĘlĂ Sr¡Ąx
Ł hĲČ
tŇmĆ¡iĆ kĚŇwĘ NmĎŔsĘnĂ hŇrăĎ‘ŁW
Ę C ÉhrĎoW hŇąFĎ xĂ MW
ĎÄ wĘ qrĳ
Ł zĘyĂ NU
Ł ă kČŇwĘ xYČq¡Ć Zyp
¿ŇĂ hĄwĘ
26, 27 SdČ
Ň Cyă ÉZCrxĎb
ĲĆŇ âlą yJ
ăĂ : CerĲĆoy wyh
¿ĎŁl’Ĺ Tj
¡Ď S
Ę UĂlČ or¿iĘyĂwĘ : otŇĲ lĎbĚŇGĘ
NU
Ł ¿ kČŇwĘ xYČq¡Ć TbĆŇ¿xĎ yĄ hŇËFĆ UČbČŇ yJÌĂ bŇĳiĎ Cy NU
Ł ¡ JČ=l‘Č hŇlĎŔgĎŇ‘Ğ Np
ăČŇ o’wĘ xYČqĆŔ
28 lG
ÌČlĘGĂ MmČhĎwĘţ CeS
ĳĆ CdŇyĘ SodăŇ’Ď xYČ¡nĆlĎ âl¿ yJ
ËĂ qdĎŔCy MxĆăĆl : TbĆŇè
ĲĎ BČ
29 h
Ň ’ĎĳYĎ yĎ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ M‘ËĂmĄ tŇ’ŇŁzě=MGČ : CeuĲĆdŇĚyĘ=âlĲ wyS
¡Ď rĎpĲĎŇC otŇË lĎgŇĘ ‘Ć
: hŇIĲĎS
Ă CêĲ lyD¡ĂgŇĘ hĂ hŇYĎŔ‘Ą ’yl
ăĂ pŇĘ hĂ
Tk MyG¿ĂxČ hŇ¡ĎS
n Ď =l‘Č hŇËĎS
n Ď CpŇ¿ sĘ dŇwĳdĂŇĎ hŇăĎx
n Ď tŇ¡yČrĘqĂ l’ĄŔyrĂ’Ğ l’
ăĄ yrĂ’Ğ yohť
2 yQ
¡Ă hŇtŇĎ yĘh¿ĎwĘ hŇIĎŔnĂ’ĞwĲČ ÉhIĎnĂ’ĞtĲŇČ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ l’
ĳĄ yrĂ’ĞĲlČ ytŇĂ oq¡yYĂhĞwĲČ : CpŇŁqĲnĘyĂ
3 ë
Ň yĂl
¡Č ‘Ď yt¿ĂŇm
Ł yqĲĂhĞwĲČ bŇ~ĎŔmĚ ÉëyĂlČÄ‘Ď yê
ąĂ rĘYČwĘ ëŇyĂl
ĳĎ ‘Ď rCD¡kČŇ ytŇĂ yn¿ĂxĎwĘ : l’ĲĄyrĂ’ĞJĲČ
4 h
Ň yĎhĎwĲĘţ ëŇĳtŇĄ rĎmĘ’Ă xè
ăČ êĂ rp
¡ĎŇ ‘ĎmĲĄC yrĂBĄŔdČŇêĘ ZrĆ’ăĆmĄ ÉêĘlĘpČÄS
Ď wĘ : tŇrĲ
Ł YĚmĘ
5 qD
¡Č qb
¿ĎŇ ’ĎJĘ hŇËĎh
y Ď wĘ : PŇYĲĄpŇĘ YČêĘ ëŇt
¿ŇĄ rĎmĘ’Ă rp
¡ŇĎ ‘ĎmĲĄC ëŇlĄŔoq ÉZrĆ’ĆÄmĄ bŇo’ąJĘ
6 M‘
ÄĂ mĄ : M’
Ł Ĳ tŇĘ jĂ ‘tŇČ ¿pĆŇ lĘ hŇ¡yĎhĎwĘ MyYĂŔyrĂ‘ĲĎ NomăhĞ ÉrbĄŇ‘Ł Zm
Ł ą kŇĘ C ëŇyĂrĳĎzĎ NomăhĞ
hŇrĎŔ‘ĎsĘC ÉhpĎŇCs lodŇĳGĎ loqăwĘ S‘Čr¡ČbŇĘ C M‘Čr¿ČBĘ dŇqĄŔjĎêĂ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ
7 MyĂŔoGh
Č =lJĎ ÉNomhĞ hŇlĎyĘlČŔ NozăxĞ ÉMolxĞJĲČ hŇyĎęhĎwĘ : hŇĲlĎ kĄŇo’Ĳ S’
¿Ą bŇhČ¡ČlwĘ
8 h
Ň yĎÃhĎwĘ : Hl
ĲĎ Myq¡ĂyYĂUĘhČwĘ HtŔĎ dĎŇY
Ł ă mĘC ÉhĎybĆÄY
Ł =lkĎŇwĘ l’
ĳĄ yrĂ’Ğ=l‘Č My’
¡Ă bŇĘ Ł~ĲhČ
rS
ĆÄ ’ĞkĲČŇwĘ ůoSpŇĘ nČ hŇqăĎyrĄwĘ ÈZyqĂhĄwĘ lkĄęo’ hŇăĄh
e Ă wĘ bŇ‘ÁĄ rĎhĲĎ MŁlÄxĞyĲČ žrS
Ć ’ĞJĲČ
NJ
ăĄ hŇqĳĎqĄoS oS
¡ pŇĘ nČwĘ PŇyŔĄ‘Ď hŇăĄh
e Ă wĘ ÉZyqĂhĄwĘ hŇtŔĆ S
Ł hŇăĄh
e Ă wĘ É’mĄ~ĎhČ MŁląxĞyĲČ
: NoIĲYĂ rh
¿Č =l‘Č My’
¡Ă bŇĘ Ł~ĲhČ MyĂŔoGhČ=lJĎ ÉNomhĞ hŇyęĆhĘyĲĂ
9
10
11

âl¿wĘ C‘¡nĎ NyĂyČŔ=âlwĘ CrăkŇĘ S
ĲĎ C‘S
Łĳ wĎ C‘¡S
Ę ‘ČêĲČS
Ę hĂ ChmĎŔtŇĘ C ChămĘhĘmČtŇĘ hĂ
Mk
ĳĆŇ ynĄy‘ĲĄ=tŇ’Ć M~
¡Ą ‘ČyĘwČ hŇmĎŔDĄrĘêČ xČCră ÉhoĎhyĘ Mk
ąĆŇ ylĄ‘Ğ ëŇsÄČ nĎ=yJĲĂ : rkĲĎŇS
Ą
tŇCzăxĎ MkĆÁlĎ yhÄĂ êĘwČ : hŇiĲĎJĂ Myz¡Ăx
Ł hĲČ Mk
¿ĆŇ yS
Ą ’ŇrĲĎ=tŇ’ĆwĘ My’
ËĂ ybŇĂ eĘhČ=tŇ’Ć
rpsËhř ‘Čd¿ŇĄoy=l’Ć otę’
Ł CnăêĘyĂ=rS
ĲĆ ’Ğ ůMCtŇxĎhĲĆ rpĆŇăiĄ hČ ÈyrĄbŇĘ dĂŇJĘ lJ
Ł ę hČ
rm’l
.yrqw bytk rpĆsĄ ’"sb ,yrq rpĆsĄ ,bytk rpĆiĄhČ v.11
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29. 12–30. 6

rpĆŇiĄęhČ Nê
ăČ nĂwĘ : ’ChĲ MCtŇ¡ xĎ yJ
¿Ă lkČŔC’ âlă ÉrmČ’ĎwĘ hŇĳĆ=’n
z Ď ’răĎqĘ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ 12
yêĂ‘Ęd¡ČŇyĎ âl¿ rmČě’ĎwĘ hŇĳĆ=’n
z Ď ’răĎqĘ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ rpĆŇËsĄ ‘d¿ČŇyĎ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ ž l‘Č
: rpĆŇsĲĄ
ynĂCdŔBĘJĂ ÉwytŇĎ pĎŇW
Ę bŇĂ C wyp
ąŇĂ BĘ hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉSGČnĂ yJ
ąĂ N‘ČyČť ynĎęŁdŇ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ 13
NkĄęlĎ : hŇdŇĲĎUĎl
Ě mĘ MyS
¡Ă nĎ’Ğ tŇ¿wČYĘmĂ ytŔĂ ’
Ł ÉMtŇĎ ’ĎrĘyĂ yh
ąĂ êĘwČ yeĂĳUĆ mĂ qx
ăČ rĂ oB¡lĂwĘ 14
tŇm
ăČ kŇĘ xĎ ÉhdĎŇbŇĘ ’ĲĎwĘ ’lĆĳĆpŇ wĎ ’l
ăĄ pŇĘ hČ hŇ¡Ćh
E Č =M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć ’yl
¿Ă pŇĘ hČlĘ PŇËsĂ oy yn¿ĂnĘhĂ
Myq¿ĂymĂ‘ĞUĲČhČ yohË
: rêĲĎêČsĘêĂ wyn¡Ďb
Ł Ň nĘ tŇ¿Čyb
n ŇĂ C wymĎŔkĎŇxĞ 15
Cn’
¡Ą r
Ł ym
¿Ă CrŔmĘ’ŇIăŁwČ MhĆŔyW
Ą ‘ĞmĲČ ÉëS
Ď xĘmČbŇĘ hŇąĎh
y Ď wĘ hŇĳYĎ ‘Ą rêăĂsĘlČ ho¡ĎhymĲĄ
hŇąW
Ć ‘ĞmĲČ rmÄČ ’ŇyŁ=yJĲĂ bŇĳĄSxĎyĲĄ rY¡ĄIŁhČ rmĆx
Ł ¿ JĘ=M’Ă MkĆŔJĘpŇĘ hÄČ : Cn‘ĲĄdĘŇyĲŁ ym
¿Ă C 16
Édo‘=’olhĞ : NybĲŇĂ hĄ âl¿ or¡YĘoylĘ rm
¿Č ’Ď rYĆËyĄwĘ ynĂW
ĎŔ ‘Ď âlă ÉChW
ĄÄ ‘ŁlĘ 17
C‘ÌmĘS
ĲĎ wĘ : bŇS
ĲĄ xĎyĲĄ r‘ČI¿ČlČ lm
¡Ć rĘJČhČwĘ lm
ĳĆ rĘJČlČ Non¡bĎŇlĘ bŇ¿S
Ď wĘ r‘ĎŔzĘmĂ T‘ăČmĘ 18
Myr¡ĂwĘ‘Ă yn¿Ąy‘Ą ëŇS
Ć ŁxŔmĄC lpĆŇŁ’ămĄC rpĆŇĳĄs=yrĄbŇĘ DĂ MyS
¡Ă rĘxĄhČ ’ChËhČ=MoIĲbČŇ
Sod¿ŇqĘBĂ MdĎŔ’Ď ynăĄoybŇĘ ’ĆwĘ hŇĳxĎ mĘW
Ă ho¡ĎhyB
ĲČ MywËĂnĎ‘Ğ CpÌŇsĘyĲĎwĘ : hŇnĎy’ĲĆrĘêĂ 19
: NwĆ’ĲĎ ydŇĄqĘŁS
¿ =lJĎ CtŇ¡ rĘkŇĘ nĂwĘ Zl
ĳĄ hŇlĎăkĎŇ wĘ Zyr¡Ă‘Ď sp
¿ĄŇ ’Ď=yJĲĂ : ClygĲŇĂ yĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ 20
: qyDĲĂYČ Chê
Ł ¡ bČŇ CF¿IČwČ NCS
ĳq
Ł yĘ r‘Čè
¡Č BČ xČyk
¿ŇĂ oUlČwĘ rbĎŔdĎŇBĘ ÉMdĎŇ’Ď y’
ąĄyTĂxĞmĲČ 21
hŇd¡ĎŇjĎ rS
¿Ć ’Ğ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ tŇyB
ăĄ =l’Ć ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
22
: CrwĲĎxĹyĲĆ wyn¿ĎjĎ hŇê
¡Ď ‘Č âl¿wĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ÉSobŇyĄ hŇê
ąĎ ‘Č=âlĲ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć
ÉCSyDĂÄqĘhĂwĘ ym
ĳĂ S
Ę CSyDăĂqĘyČ oB¡rĘqĂBĘ ydËŇČyĎ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ wydĎÂlĎyĘ otŇ’
Ł rĘbĂţ yJ
ăĂ 23
xČCr¡=y‘Ąt
Ł ŇĲ C‘¿dĘŇyĲĎwĘ : CYyrĲĂ‘ĞyĲČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ=tŇ’ĆwĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ SodăŇqĘ=tŇ’Ć 24
ÉMyrĂrĘosĲ MynąĂBĎ yohă
: xqČĲlĆ =CdŇmĘlĘyĂ Myn¡ĂgŇĘ orwĘ hŇĳĎyB
n Ă l
N‘Čm
ËČ lĘ yx
ĳĂ Cr âlăwĘ hŇ¡kĎŇ iĄmČ ëŇs
Ł ¿ nĘlĂwĘ yeĂŔmĂ âlăwĘ ÉhYĎ‘Ą tŇoW
ą ‘Ğl
ĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
Cl’
ĳĎ S
Ď âlă yp
¡ŇĂ C MyĂrČŔYĘmĂ tŇdŇĆrăĆlĎ ÉMykŇĂ lĘŁhĲhČ : tŇ’ŇFĲĎxČ=l‘Č tŇ’Ň¡FĎ xČ tŇopŇ¿ sĘ 2
zo‘¿mĎ Mk
ËĆŇ lĎ hŇ¿yĎhĎwĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ lY
¿Ą BĘ tŇos¡xĘlČwĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ zo‘ămĎBĘ Ézo‘lĎ 3
N‘ČY
Ł ¡ bŇĘ Cy¿hĎ=yJĲĂ : hŇUĲĎlĂkŇĘ lĂ MyĂr¡ČYĘmĂ=lYĄBĘ tŇCs¿xĎhĲĆwĘ tŇS
Ć ŁbĳŇlĘ hŇŁ‘¡rĘjČ 4
oml
ĳĎ Cly‘ăĂoy=âlĲ M‘¡Č=l‘Č Sy’ĂbĂŔh
Ł lJ
Łă : C‘yGĲĂyČ sn
¿ĄxĎ wyk
¡ŇĎ ’ĎlĘmČC wyrĳĎW
Ď 5
: hŇjĲĎrĘxĆlĘ=MgČŇwĘ tŇS
Ć Łb¡ŇlĘ yJ
¿Ă ly‘ŔĂ ohlĘ âlăwĘ ÉrzĆ‘ÄĄ lĘ âlą
MhĆęmĄ SyĂl
ăČ wĎ ’yb
ÌŇĂ lĎ hŇqÁĎ CYwĘ hŇrĎÄYĎ žZrĆ’ĆBĘ bŇgĆŇĳĆn tŇomăhĞB
ĲČ ’v
¡Ď mČ
6
tŇS
Ć ąBĆ DČ=l‘ČwĘ MhĆęlĄyxĲĄ MyrĂÁyĎ‘Ğ PŇtŇĆ JĆÄ=l‘Č žC’W
Ę yĂ PŇpĄŔo‘mĘ PŇrăĎW
Ď wĘ Éh‘ĆpŇĘ ’Ć
Mylmg
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9
10
11

12
13

14

15

16
17

18

19
20

21
22
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qyr¡ĂwĎ lbĆŇ¿hĆ MyĂrČěYĘmĂC : Cly‘ĲĂoy âl¿ M‘¡Č=l‘Č MtŔĎ r
Ł YĘo’Ĳ ÉMyQĂmČGĘ
Hb
¿ĎŇ tŇĘ kĎŇ ’oBă hŇêęĎ ‘Č : tŇbĆŇS
ĲĎ Mh
¡Ą bŇhČr¿Č tŇ’ŇŁzŔlĎ ytŇĂ ’ŇrăĎqĎ ÉNkĄŇlĎ CrzŁĳ‘ĘyČ
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č dŇ‘¡ČlĎ NorŔxĞ’ĲČ MoyălĘ ÉyhĂtŇĘ C HuĳĎxĚ rpĆŇăsĄ =l‘ČwĘ Mê
¡Ď ’Ă xČClË=l‘Č
tŇr¿Čoê ‘Čom¡S
Ę Cb¿Ň’Ď=âlĲ MyněĂ BĎ MyS
ĳĂ xĎJ
ĲĆ Myn¡ĂBĎ ’ChŔ ÉyrĂmĘ M‘ąČ yJ
ăĂ
Cnl
¡Ď =CzxĹtĲŇĆ âl¿ MyzĂŔx
Ł ăČlwĘ C’ŔrĘtŇĂ âlă ÉMy’Ăr
Ł ĲlĎ CrąmĘ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ : hoĲĎhyĘ
CF¡hČ ëŇrĆdŔĆ=yeĄmĂ CrCsť : tŇoQĲtŇČ hĞmĲČ Cz¡xĞ tŇoqŔlĎxĞ Cnl
ăĎ =CrBĘDČ tŇoxĳŁkŇnĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘ=tŇ’Ć Cnyn¡ĄjĎmĂ CtŇyB
¿Ă S
Ę hČ xrČ’
Łĳ =yeĄmĂ
hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎBČ Mk
¡ĆŇ sĘ’ĎmĲĎ N‘Čy¿Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ SodăŇqĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
NwăŁ‘ĎhĲĆ ÉMkĆŇlĎ hŇąĆh
y Ę yĲĂ NkĄęlĎ : wyl
ĲĎ ‘Ď Cn¡‘Ğè
ĲĎ êĲĂwČ zolŔnĎwĘ qS
Ć Ł‘ăBĘ ÉCxTĘbŇĘ êĂwĲČ
‘tŇČ ¡pĆŇ lĘ M’
Ł ¿ tŇĘ jĂ=rS
Ć ’Ğ hŇĳbĎŇ GĎW
Ę nĂ hŇm
ăĎ oxBĘ hŇ‘¡ĆbŇĘ nĂ lpĄŔnŁ ZrĆp
ăŇĆ JĘ hŇEĆŔhČ
lm
Ł ĳ xĘyČ âlă tŇCtŇ¡ JĎ MyrËĂYĘoy lbĆŇÌnĄ rbĆŇS
ĄÄ JĘ HrĎbĎŇS
Ę Cţ : HrĲĎbŇĘ S
Ă ’ob¿ŇyĎ
MyĂm¡Č PŇŁW
¿ xĘlČwĘ dŇCqŔIĎmĂ ÉS’Ą tŇoê¿xĘlČ WrĆxĆŔ ÉotŇêĎkŇĂ mĘbŇĂ ’Y
ąĄ UĎyĂ=âlĲwĘ
l’ĄęrĎW
Ę yĂ SodăŇqĘ hoĂÁhyĹ ynÄĎ ŁdŇ’Ğ žrmČ’Ď=hŇk
ŁŇĲ yJ
ăĂ
: ’bĆŇGĲĆmĂ
âl¡wĘ Mk
ĳĆŇ tŇĘ rČCbŇĲ GĘ hŇ¡Ćh
y Ę êĲĂ hŇxĎŔTĘbŇĂ bŇĘ C ÉTqĄS
Ę hČBĘ NC‘ŔS
Ą ăCĎêĂ ÉtxČnÄČ wĎ hŇąbĎŇ CSBĘ
lqăČ=l‘ČwĘ NCsĳCnêĘ NJ
ăĄ =l‘Č sCn¡nĎ sCs¿=l‘Č yk
ËŇĂ =âl Cr¿mĘ’Ňê
Ł Ä wČ : MtĲŇĆ ybŇĂ ’Ğ
dŇxĎŔ’Ć tŇrăČ‘ĞGĲČ ÉynĄjĘmĂ dŇxĎę’Ć PŇlĆă’Ć : Mk
ĲĆŇ ypĄŇdĘŇrĲ
Ł CQu¿ČyĂ NJ
¡Ą =l‘Č bŇJĎŔrĘnĂ
S’Ňră
Ł =l‘Č ÉNrĆê
Ł Ä JČ MêęĆ rĘtŇČ onĲ=M’Ă dŇ‘ăČ Csn
ĳĚêĎ hŇ¡è
Ď mĂxĞ tŇr¿Č‘ĞGĲČ ynËĄjĘmĂ
Nk
¿ĄŇ lĎwĘ MkĆŔnĘnČxĞĲlČ ÉhoĎhyĘ hŇąĆJxČyĘ NkÂĄ lĎwĘ : hŇ‘ĲĎbŇĘ GĂhČ=l‘Č se
¡ĄkČŇwĘ rhĎŔhĎ
: olĲ ykĄŇox¿=lJĎ yr¡ĄS
Ę ’Č hoĎŔhyĘ ÉTjĎS
Ę mĂ yh
ąĄŁl’Ĺ=yJĲĂ Mk
ĳĆŇ mĘxĆrĲČlĘ MCr¡yĎ
hŇJĆębŇĘ tŇĂ =âlĲ okŇă BĎ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ bŇ¡S
Ą yĄ NoI¿YĂBĘ M‘ËČ=yJĂ
rY
¡Ď MxĆ¿Ćl ynËĎd
ŁŇ ’Ğ Mk
ÌĆŇ lĎ NtÄČ nĎwĘ : ëŇĲnĎ ‘Ď otŇ¡ ‘ĎmĘS
Ď JĘ ìŇqĆŔ‘ĞzĲČ loqălĘ ÉìnĘxĘyĎ NonąxĎ
: ìŇyrĲĆom=tŇ’Ć tŇo’¿r
Ł ìŇyn¡Ćy‘Ą Cy¿hĎwĘ ìŇyrĆŔom Édo‘ PŇ¿ĄJ
n Ď yĂ=âlĲwĘ ZxČĳlĎ MyĂmăČC
obŔ CkŇă lĘ ÉërĆDÄĆhČ hŇąĆz rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ìŇyr¡ĆxĞ’ĲČmĄ rbĎŔdĎŇ hŇnĎ‘Ęm
ăČ S
Ę êĂ ÉìynĆÄzĘ’ĎwĘ
ìŇjĆŔsĘkČŇ yl
ăĄ ysĂjĘ ÉyCjYĂ=tŇ’Ć MtęĆ ’ŇUĄTĂwĘ : Cly’ĲĂmĘW
Ę tŇČ yk
¿ŇĂ wĘ Cnym
¡Ă ’ĞtĲŇČ yJ
¿Ă
žNtŇČ nĎwĘ : olĲ rmČ’ŇŁê¿ ’Y
¡Ą hŇwĎŔdĎŇ omăJĘ ÉMrĄzĘêĂ ìŇĳĆbŇ hĎzĘ tŇăkČŇ iĄmČ tŇD¡ČpĚŇ’Ğ=tŇ’ĆwĘ
hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ tŇă’Č CbŇêĘ ÉMxĆlĆÄwĘ hŇmĎędĎŇ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć ‘răČzĘêĂ=rS
Ć ’Ğ ìÁ‘ĞrĘzČ rTÄČ mĘ
Myp
ăŇĂ lĎ’ĞhĲĎwĘ : bŇxĲĎrĘnĂ rJ
¿Č ’Ch¡hČ MoI¿BČ ìŇynËĆqĘmĂ hŇ‘¿ĆrĘyĂ Nm
ĳĄ S
Ď wĘ NS
¡Ą dĎŇ hŇ¿yĎhĎwĘ
Myry‘hw
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tŇxČr¡ČbĎŇ hŇr¿ĆzŁ=rS
Ć ’Ğ Clk
ĳĄŇ ’ŇyŁ Zym
¡Ă xĎ lyl
¿Ă BĘ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ ÉydŇĄbŇĘ Ł‘Ĳ MyrĂęyĎ‘ĞhĲĎwĘ
Myg¡Ňl
Ă Ď jĘ hŇ’ĎŔv
Ď nĂ hŇ‘ăĎbŇĘ GĂ=lJĎ É l‘ČwĘ hČŁbęGĎ rh
ăČ =lJĎ=l‘Č ű hŇăyĎhĎwĘ : hŇrĲĆzĘUĂbČŇC
ÉhnĎbĎŇQĘhČ=ro’ hŇąĎh
y Ď wĘ : MylĲĂDĎgŇĘ mĂ lp
ŁŇ¡ nĘBĂ bŇrĎŔ gŇrĆh
ăĆ ÉMoyBĘ MyĂm
ĳĎ=ylĄbŇĘ yĂ
Mym
ĳĂ IĎhČ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ro’¡JĘ MyĂtŔČ ‘ĎbŇĘ S
Ă hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉhUĎxČhĲČ ro’ąwĘ hŇUĎŔxČhĲČ ro’ăJĘ
: ’jĲĎrĘyĂ otŇ¡ JĎmČ ZxČm
¿Č C oUŔ‘Č rbĆŇăS
Ć =tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ Sb
Ł ąŇ xĞ MoyęBĘ
ÉwytŇĎ pĎŇW
Ę hŇĳ’Ď v
Ď mČ dŇbĆŇk
ŁŇ¡ wĘ ojŔ’Č r‘ăĄB
Ł qxĎŔrĘUĆmĂ ’B
ăĎ ÉhoĎhyĘ=MS
ĲĄ hŇąĄh
eĂ
r’ŇăCĎYČ=dŇ‘Č ÉPTĄoS lxČąnČJĘ oxÂCrwĘ : tŇlĆkĲĎŇ’
Ł S’
¿Ą JĘ on¡oSlĘC M‘ČzČŔ C’lĘm
ăĎ
: MyUĲĂ‘Č yy¿ĄxĎlĘ l‘¡Č hŇ‘ĆŔtŇĘ mČ NsĆrăĆwĘ ’wĘS
ĳĎ tŇpČŇăĎB
n Ę My¡ĂogŇ hŇ¿pĎŇ nĎhĞĲlČ hŇYĆŔxĹyĲĆ
ÉëlĄohJĲČ bŇbĎęlĄ tŇăxČ mĘW
Ă wĘ gŇx
ĳĎ =SDĆqČtŇĘ hĂ lyl
¡Ą JĘ MkĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ Éryè
Ă hČ
hoĎÁhyĘ ‘ČymÄĂ S
Ę hĂwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ rCY¿=l’Ć ho¡ĎhyĘ=rhČbŇĘ ’ob¿ŇlĎ lylĂŔxĎB
ĲĆ
hŇĳĎlkĄŇo’Ĳ S’
ăĄ bŇhČ¡ČlwĘ PŇ’ČŔ PŇ‘ČzăČBĘ hŇ’ĆŔrĘyČ Éo‘orzĘ tŇxČąnČwĘ olęoq dŇohă=tŇ’Ć
: hŇJ
ĲĆ yČ TbĆŇ¡è
Ą BČ rCè
ĳ ’Č tŇăxČ yĄ ho¡ĎhyĘ lou¿mĂ=yJĲĂ : dŇrĲĎBĎ NbĆŇ¿’Ć wĘ MrĆz¡ĆwĎ ZpĆŇ¿nĆ
Myj
¡Ă tŇĚ BĘ wylĎŔ‘Ď ÉhoĎhyĘ xČynąĂyĎ rS
ĆÄ ’Ğ hŇdĎŔsĎCmĲ hŇăFĄ mČ ÉrbČŇ‘ĞmĲČ lJ
Łą hŇyĎęhĎwĘ
É lCmtŇĘ ’ĆmĲĄ ëŇCrą‘Ď=yJĲĂ : hřbĲ=MxČlĘnĂ hŇ¡pĎŇ CnêĘ tŇom¿xĞlĘmĂbŇĘ C tŇorĳeŁkŇĂ bŇĘ C
ÉMyYĂ‘ĄwĘ S’
ąĄ HtęĎ rĎdŇĚmĘ bŇĳxĂ rĘhĂ qym
ăĂ ‘ĘhĆ Nk
¡ĎŇ Ch ëŇlĆ¿UĆ lČ ’wřhË=MGČ hŇêŔĆ pŇĘ êĎ
: HB
ĲĎ hŇr¡Ď‘ĞB
Ł Ĳ tŇyrĂŔpŇĘ GĎ lxČăČJ
n Ę ÉhoĎhyĘ tŇąmČ S
Ę nĂ hŇBĄŔrĘhČ

25
26

27
28

29
30

31
32
33

bŇkĆŇrĆÁ=l‘Č CxÄTĘbŇĘ IĂwČ Cn‘ĳĄè
Ď yĂ Mys
¡Ă Cs=l‘Č hŇrĎŔzĘ‘ĆlĘ ÉMyĂrČÄYĘmĂ MydąĂŇrĘIĲŁhČ yohă ’l
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ SodăŇqĘ=l‘Č ÉC‘S
Ď âląwĘ dŇŁ’ŔmĘ CmăYĘ‘ĲĎ=yJĂ ÉMyS
Ă rĎjĲĎ l‘ąČwĘ bŇrĎę yJ
ăĂ
âlă wyr¡ĎbĎŇDĘ=tŇ’ĆwĘ ‘rĎŔ ’bĄŇăIĎwČ ÉMkĎŇxĎ ’Chą=MgČŇwĘ : CSrĲĎdĎŇ âl¿ ho¡ĎhyĘ=tŇ’ĆwĘ 2
ÉMdĎŇ’Ď MyĂrąČYĘmĂC : NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğj
Ł¿ tŇr¡ČzĘ‘Ć=l‘ČwĘ My‘ŔĂ rĄmĘ tŇyB
ăĄ =l‘Č ÉMqĎwĘ rys
ĳĂ hĄ 3
ÉrzĄo‘ lS
ąČ kĎŇwĘ odęyĎ hŇăFĆ yČ hoĎÂhywĲČ xČCrĳ=âlwĘ rW
¡Ď BĎ Mh
¿Ć ysĄCsĲwĘ l’ĄŔ=âlwĲĘ
: NCyĲlĎkŇĘ yĂ MQ
¿Ď JĚ wD¡ĎxĘyČwĘ rzĚŔ‘Ď lp
ăČŇ nĎwĘ
=l‘Č rypÁĂ JĘhČwĘ hŇyÄĄrĘ’ČhĲĎ žhGĆhĘyĆ rS
ăĆ ’ĞJĲČ ylČÃ’Ą ű hoăĎhyĘ=rmČ’ĲĎ hŇŁkŇă yJ
ăĂ 4
Mn
¡ĎomhĞmĲĄC tŇxĎŔyĄ âlă ÉMlĎoumĂ My‘ŔĂ r
Ł âlămĘ ÉwylĎ‘Ď ’rąĄuĎyĂ rS
ĆÄ ’Ğ ojęrĘTČ
=l‘ČwĘ NoI¡YĂ=rhČ=l‘Č ’B
Ł ¿ YĘlĂ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉdrĄyĄ NJĄę hŇĳĆ‘
n ĞyĲČ âlă
ht‘bg

,y’lbbl HBĎ wyl‘ rsmn ,r"tw +rt ,’"yd ,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk MBĎ ’"sb ,yrq MBĎ ,bytk HBĎ v.32 .l
w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ’yhĂ ’"sb ,yrq ’yhĂ ,bytk ’Ch v.33 .oB s"tw ‘"tb ,HbĎ rybsw bytk MBĎ ’"sbw
.’"ydw
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Non¿GĎ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ Ng
ËĄŇ yĎ NJĄę tŇopŔ‘Ď MyrăĂjĽYĂJĘ : HtĲŇĎ ‘ĎbŇĘ GĂ
6 : l’
ĲĄ rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ hŇr¡ĎsĎ Cqym
¿Ă ‘ĘhĆ rS
ËĆ ’ĞĲlČ CbŇCSę : TylĲĂmĘhĂwĘ xČŁs¿jĎ ly~
¡Ă hĂwĘ
7 rS
ĆÄ ’Ğ obĳŇhĎzĘ yl
¡Ą ylĂ’ĹwĲĆ ojŔsĘkČŇ yl
ăĄ ylĂ’Ĺ Sy’Ăť NCsę’ĎmĘyĂ ’ChŔhČ MoIăBČ yJĂť
8 b
Ň rĆx
¿ĆwĘ Sy’ĂŔ=âl bŇrĆx
ăĆBĘ ÉrCè’Č lp
ąČŇ nĎwĘ : ’TĘxĲĄ Mk
¡ĆŇ ydŇĄyĘ Mk
ËĆŇ lĎ CW
¿ ‘Ď
9 Éo‘l
Ę sČwĘ : CyĲhĘyĲĂ sm
¿Č lĎ wyr¡ĎCxbČŇC bŇrĆxĆŔ=ynĄjĘmĂ Éol sn
¿ĎwĘ Cel
ĳĆ kĞŇ’Ňê
Ł Ĳ Md¡ĎŇ’Ď=âlĲ
NoIŔYĂBĘ Éol rC’¿=rS
Ć ’Ğ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ wyrĳĎW
Ď se
¡ĄmĂ Cê¿xČwĘ robŔ‘ĞyĲČ rogŇă UĎmĂ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ol¡ rCe¿tŇČ wĘ
bl, 2 Sy’
¿Ă =hŇyĎhĲĎwĘ : CrŁWĲyĎ Tj
¿Ď S
Ę mĂlĘ Myr¡ĂW
Ď lĘC ëŇlĆĳmĆ =ëŇlĎmĘyĂ qdŇĆY¡ĆlĘ Nh
¿Ą
dŇ¡bĄŇ JĎ=‘lČsĲĆ lY
¿Ą JĘ NoyŔYĎBĘ MyĂmăČ=ygĄŇlĘpČŇJĘ MrĆzĳĎ rtŇĆ ăsĄ wĘ xČCr¡=’bĄŇxĞmĲČJĘ
3 :h
Ň nĎbŇĘ S
ĲČ qĘêĂ My‘¡ĂmĘŁSĲ yn¿ĄzĘ’ĎwĘ My’
ĳĂ r
Ł ynăĄy‘Ą hŇnĎy‘¡ĆS
Ę tŇĂ âl¿wĘ : hŇpĲĎŇyĄ‘Ğ ZrĆ’¿ĆBĘ
4 :t
Ň oxĲYĎ rB
¿Ą dČŇlĘ rh
¡Ą mČêĘ MygĂŔQĘ‘Ă NoS
ă lĘC tŇ‘ČdĳŇĎlĎ Nyb
ăŇĂ yĎ Myr¡ĂhĎmĘnĂ bŇ¿bČŇ lĘC
5, 6 É lb
ĎŇ nĎ yJ
ąĂ : ‘ČoSĲ rm
¡Ą ’ĎyĲĄ âl¿ ylČěykŇĂ lĘC bŇydĳĂŇnĎ lb
¡ĎŇ nĎlĘ dŇo‘Ë ’r¿ĄuĎyĂ=âlĲ
ÉhoĎhyĘ=l’Ć rB
ąĄ dČŇlĘC PŇnĆx
Ł ę tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ NwĆ’ĳĎ=hŇW
Ć ‘ĞyĲČ oB¡lĂwĘ rBĄŔdČŇyĘ hŇăĎlbĎŇnĘ
7 wyl
ăĎ JĄ yl
¡Č kĄŇwĘ : rysĲĂxĘyČ ’m
¡Ą YĎ hŇq¿ĆS
Ę mČC bŇ‘ĄŔrĎ SpĆŇănĆ ÉqyrĂhĎlĘ hŇ‘ĎŔoê
rB
¿Ą dČŇbŇĘ C rqĆS
ĆŔ =yrĄmĘ’ĂBĘ ÉMywřn‘ lB
ąĄ xČlĘ Z‘ĎŔyĎ tŇoUăzĂ ’Chť My‘ĳĂrĎ
8 : MCqĲyĎ t
Ň ob¿ŇydĂŇnĘ=l‘Č ’Ch¡wĘ Z‘ĳĎyĎ tŇobăŇydĂŇnĘ bŇyd¡ĂŇnĎwĘ : TjĲĎS
Ę mĂ Noy¡bŇĘ ’Ć
5

9
10
11
12
13
14
15

16, 17

hŇeĎ¡zĄ’ĘhČ tŇoxŔTB
Ł Ĳ ÉtonBĎ yl
ĳĂ oq hŇnĎ‘Ęm
ăČ S
Ę hŇnĎmĘq
Ł ¡ tŇoeŔnČ’ĞS
ĲČ ÉMyS
Ă nĎ
PŇsĆŁ’¡ ryYĂŔbĎŇ hŇăĎlJĎ yJĂť tŇoxĳTĘŁBĲ hŇnĎzĘG¡ČrĘêĂ hŇnĎŔS
Ď =l‘Č ÉMymĂyĎ : ytŇĲĂ rĎmĘ’Ă
hŇrĎogŇ¡ xĞwĲČ hŇrĎ‘Ł Ŕ wĘ hŇTĲĎŁS
ă jĘ tŇoxĳTĘŁBĲ hŇzĎg¡ŇrĘ
Ď tŇoeŔnČ’ĞS
ĲČ ÉCdŇrĘxĂ : ’obŇĲ yĎ yl
¿Ă BĘ
: hŇIĲĎrĂj
Ł NpĆŇ¡Ć=l‘
G Č dŇmĆxĆě=ydŇĄW
Ę =l‘Č MydĳĂŇpŇĘ s
Ł Ĳ MyĂd¡ČŇS
Ď =l‘Č : MyĂYĲĎlĎxĞ=l‘Č
hŇ¡yĎrĘqĂ WoWŔmĎ yê
ăĄBĎ=lJĎ=l‘Č yJĂť hŇĳĆl‘ĞêĲČ rym
¡Ă S
Ď Zoq¿ yUĂŔ‘Č tŇm
ăČ dĘŇ’Č l‘Čť
dŇ‘ąČbŇĘ hŇyĎÄhĎ NxČbČÁwĎ lpĆŇŁ‘ă bŇĳĎ‘
E Ě ry‘¡Ă Nom¿hĞ SFĎŔĚn NomărĘ’Č=yJĲĂ : hŇĲzĎyQĂ‘Č
hŇr¿Ć‘ĎyÄĄ=dŇ‘Č : MyrĲĂdĎŇ‘Ğ hŇ‘¿ĄrĘmĂ My’
¡Ă rĎjĘ WoW
¿ mĘ MlĎŔo‘=dŇ‘Č Étor‘ĎmĘ
: bŇS
ĲĄ xĎyĲĄ r‘ČI¿ČlČ lmĆrĘkČŇwĘ lmĆŔrĘJČlČ ÉrBĎdĘŇmĂ hŇąĎh
y Ď wĘ MorĳUĎmĂ xČCr¡ Cnyl
ËĄ ‘Ď
hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ hŇËĎh
y Ď wĘ : bŇS
ĲĄ êĄ lm
¿Ć rĘJČBČ hŇq¡ĎdĎŇYĘC Tj
ĳĎ S
Ę mĂ rB
¡Ď dĘŇUĂBČ Nk
¿ČŇ S
Ď wĘ
hqdYh
Nkw yrqw bytk MyIĂnĂ‘Ğ ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sb ,yrq MyIĂnĂ‘Ğ ,bytk MywĂnĎ‘Ğ v.7
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bŇ¿S
Č yĎwĘ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č xTČ¡bĆŇ wĎ Tq¿ĄS
Ę hČ hŇqĎŔdĎŇ~ĘhČ ÉtdČŇŁbŇ‘ĞwĲČ MolĳS
Ď hŇq¡ĎdĎŇ~ĘhČ 18
: tŇoeĲnČ’ĞS
ĲČ tŇx
Ł ¡ CnmĘbŇĂ C MyxĂŔTČbŇĘ mĂ ÉtonJĘS
Ę mĂbŇĘ C MolĳS
Ď hŇăĄn
w Ę BĂ yU
¡Ă ‘Č
y‘¡ĄrĘzĲŁ MkĆěyrĄS
Ę ’Č : ry‘ĲĂhĎ lj
¿Č S
Ę êĂ hŇ¡ĎlpŇĘ è
Ă bČŇC r‘ČIĳĎhČ tŇdŇĆrăĆBĘ dŇr¡ČbĎŇC 19, 20
yohă
: romĲxĞhĲČwĘ roè
¡ hČ=lgĆŇrĲĆ yx
¿Ą QĘS
Č mĘ MyĂm
ĳĎ=lJĎ=l‘Č gl
ÉddŇĄoS ìąŇmĘtŇĲĂ hĞJĲČ obĳŇ CdŇgŇĘ ăbĎŇ =âlwĘ dŇ¡gŇĄobŇC dŇCdŔS
Ď âlă ÉhêĎ’ČwĘ dŇdęĄoS
ìăŇlĘ Cne
¡ĄxĎ ho¿ĎhyĘ
: ëŇb
ĲĎŇ =CdŇGĘbŇĘ yĂ dŇŁG¡bŇĘ lĂ ì¿ŇtŇŁl
Ę Ĳ eĘJČ dŇè
ČŔ Cê 2
NomŔhĎ louămĂ : hŇrĲĎYĎ tŇ‘¿ĄBĘ Cnt
¡ŇĄ ‘ĎCSyĘ=PŇ’Č MyrĂŔqĎBĘlČ ÉM‘Ďr
Ł zĘ hŇąĄh
y Ĺ CnyCĳĂqĂ 3
lys
ĳĂ xĎhĲĆ PŇsĆŁ’¡ MkĆŔlĘlČS
Ę PŇăiČ ’ĚwĘ : MyĲĂoG CY¡pŇĘ ĲnĎ ìŇtŔĆ mĚmĘorămĄ MyU
ĳĂ ‘Č Cd¡ŇdĘŇnĲĎ 4
NoIŔYĂ ’Q
ăĄ mĂ MorĳmĎ Nk
¡ĄŇ S
Ł yJ
¿Ă hoĎŔhyĘ bŇăGĎW
Ę nĂ : oBĲ qq¿ĄoS Myb
¡ŇĂ GĄ qè
¿Č mČJĘ 5
tŇ‘ČdĳŇĎwĎ tŇm
ăČ kŇĘ xĎ tŇ‘Ł ¡ CSyĘ NsĆx
Ł ¿ ìŇyêŔĆ ‘Ă tŇăČCm’
n Ĺ ÉhyĎhĎwĘ : hŇqĲĎdĎŇYĘC Tj
¡Ď S
Ę mĂ 6
: orĲYĎo’Ĳ ’yh
¿Ă ho¡ĎhyĘ tŇ¿’Č rĘyĂ
tŇoQŔsĂmĘ CUS
ăČ nĎ : NCyĲJĎbŇĘ yĂ rm
¡Č MolŔS
Ď yk
ăŇĄ ’ĞlĘmČ hŇYĎĳĚx Cq¡‘ĞYĲĎ MQĎŔ’ĆrĘ’Ć NhĄť 7, 8
: SonĲ’Ĺ bŇ¡S
Č xĎ âl¿ MyrĂŔ‘Ď s’
ăČ mĎ ÉtyrĂBĘ rp
ąŇĄ hĄ xrČ’
Łĳ rb
ăĄŇ ‘Ł tŇ¡bČŇ S
Ď
hŇbĎŔrĎ‘ĞJĲĎ ÉNorè
Ď hČ hŇąĎh
y Ď lm
ĳČ qĎ Non¡bĎŇlĘ ryj
¿Ă xĘhĆ ZrĆ’ĎŔ ÉhlĎlĘmĘ’Ě lb
ąČŇ ’Ď 9
ÉhêĎ‘Č hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’ŇyŁ MCq¡’Ď hŇê
¿Ď ‘Č
: lmĲĆrĘkČŇwĘ NS
¡Ď BĎ r‘¿ĄnŁwĘ 10
S’
¡Ą MkĆěxĞCrĲ SqĳČ CdŇlĘê
ăĄ SS
¡Č xĞ Cr¿hĞêĲČ : ’W
ĲĄ eĎ’Ć hŇê
¡Ď ‘Č MmĎŔor’ĲĄ 11
S’
¿Ą BĎ Myx
¡Ă CsJĘ MyY
¿Ă oq dŇyW
ĳĂ tŇopŇă rĘW
Ę mĂ MyU
¡Ă ‘Č Cy¿hĎwĘ : Mk
ĲĆŇ lĘkČŇ’Ňê
Ł Ĳ 12
Myb
¡ŇĂ orqĘ C‘¿dĘŇC ytŇĂ yW
ĳĂ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ Myq¡ĂoxrĘ C‘¿mĘS
Ă
: Cê~ĲČyĂ 13
CnlĎę rCgŇă yĎ ű ym
ăĂ MypĳŇĂ nĄxĞ hŇd¡ĎŇ‘ĎrĘ hŇ¿Ďx
z Ğ ’ĲĎ My’ĂŔFĎxČ ÉNoIYĂbŇĘ CdąŇxĞjĲĎ : ytŇĲĂ rĎbĚŇGĘ 14
rb
¡ĄŇ ŁdŇwĘ tŇoqŔdĎŇYĘ ëŇăĄlh
Ł : Ml
ĲĎ o‘ yd¿ŇĄqĘomĲ Cnl
¡Ď rCgŇ¿ yĎ=ymĲĂ hŇlĎŔkĄŇo’Ĳ S’Ąť 15
MT
ąĄ ’
Ł dŇxČè
Ł Ŕ BČ ëŇŁmăêĘmĂ ÉwyjĎJČ r‘ąĄnŁ tŇouęS
Č ‘ĞmĲČ ‘YČăbĆŇ BĘ s’ÂĄ m
Ł MyrĳĂS
Ď ymĲĄ
NJ
ŁŔ S
Ę yĂ Mym
ăĂ ormĘ ’Chť : ‘rĲĎBĘ tŇo’¿rĘmĲĄ wyn¡Ďy‘Ą MY
¿Ą ‘ŁwĘ MymĂŔDĎ ‘Čm
Łă è
Ę mĂ ÉonzĘ’Ď 16
oy¡pŇĘ yĎBĘ ëŇlĆ¿mĆ : MynĲĂmĎ’ĹĲnĆ wym
¡Ď ymĄ NêŔĎ nĂ omăxĘlČ oBĳGČW
Ę mĂ My‘¡ĂlĎsĘ tŇod¿ŇYĎmĘ 17
hŇąĄ’
I Č hŇĳmĎ y’Ą hŇăĆh
G Ę yĆ ì¡ŇBĘlĂ : MyuĲĂxČrĘmČ ZrĆ’¿Ć hŇnĎy’¡ĆrĘêĂ ìŇynĳĆy‘Ą hŇnĎyzăĆxĹêĲĆ 18
âlă z‘¡Ďon M‘¿Č=tŇ’Ć : MylĲĂDĎgŇĘ UĂhČ=tŇ’Ć rp
¿ŇĄ s
Ł hŇ¡Ą’
I Č lqĄŔS
Ł hŇăĄ’
I Č ÉrpĄŇs
Ł 19
NoIŔYĂ hŇăĄx
z Ğ : hŇĲnĎ yBĂ Ny’¿Ą NoS
¡ lĎ gŇ‘¿ČlĘnĂ ‘ČomŔè
Ę mĂ ÉhpĎŇW
Ď yqąĄmĘ‘Ă M‘ăČ hŇĳ’Ć rĘtŇĂ 20
ÉN‘ĎYĘyĂ=lBČ lhĆŁ’ą NnĎę’ĞS
ĲČ hŇăĆn
w Ď MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ hŇnĎy’ĆÄrĘtŇĂ žìynĆy‘Ą CndĳŇĄ‘ĞomĲ tŇ¡yČrĘqĂ
MS
ĎÂ =M’Ă yJ
ăĂ : CqtĲŇĄ eĎyĂ=lBČ wyl
¡Ď bĎŇxĞ=lkĎŇwĘ xYČnĆŔlĎ ÉwytŇĎ ŁdŇtĲŇĄ yĘ ‘i
ąČ yĂ=lBČ 21
ryd’
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ÉoB ëŇlĆê
ąĄ=lBČ MyĂdĳŇĎyĎ yb
ăŇĄ xĞrĲČ Myr¡Ă’
Ł yĘ Myr¿ĂhĎnĘ=MoqmĘ CnlĎŔ ÉhoĎhyĘ ryDąĂ’Č
22 Cnq
ĳĄqĘŁxĲmĘ ho¡ĎhyĘ CnTĄŔpŇĘ ŁSĲ ÉhoĎhyĘ yJ
ąĂ : CerĲĆbŇĘ ‘ČyĲČ âl¿ ryD¡Ă’Č yY
¿Ă wĘ TyĂS
ČŔ =ynĂ’Ľ
23 ÉMn
Ď rĘêĎ=NkĄŇ CqąEĘxČyĘ=lBČ ëŇyĂl
ĳĎ bĎŇxĞ CS
¡ FĘnĂ : Cn‘ĲĄyS
Ă oyĲ ’Ch¿ CnJ
¡Ą lĘmČ ho¿ĎhyĘ
24 =lb
ČŇ C : zb
ĲČŇ CzzĘ¿BĎ Myx
¡Ă sĘjĂ hŇBĆŔrĘmČ É llĎS
Ď =dŇ‘ĲČ qQ
ąČ xĚ z’
ăĎ snĄŔ CWrĘj
ăĎ=lBČ
dl ‘Čm
ŁŔ S
Ę lĂ ÉMyĂogŇ CbąŇrĘqĂ : NwĲŁ‘Ď ’W
¿Ě nĘ HB
¡Ď bŇ¿S
Ą IŁhČ M‘ËĎhĎ ytŇĂ yl
ĳĂ xĎ Nk
¡ĄŇ S
Ď rm
¿Č ’ŇyŁ
: hĎy’ĲĆYĎ’ĹYĲĆ=lkĎŇwĘ lb
¡ĄŇ êĄ HâĎŔlmĘC ÉZrĆ’ÄĎ hĎ ‘m
ąČ S
Ę êĂ CbŇyS
ĳĂ qĘhČ MyU
¡Ă ’ĚlĘC
2 Mm
¡Ď yrĂxĹhĲĆ M’
ĳĎ bĎŇYĘ=lJĎ=l‘Č hŇm
¡Ď xĄwĘ MyĂŔoGhČ=lJĎ=l‘Č ÉhoĎhyl
ĲČ PŇYĆqąĆ yJ
ăĂ
3 Cim
¿Č nĎwĘ MS
ĳĎ ’ĘbĎŇ hŇăĆl‘ĞyĲČ Mh
¡Ć yrĄgŇĘ pŇĂ C CkŇlĎŔS
Ę yĚ Mh
ăĆ ylĄlĘxČwĘ : xbČŇFĲĎlČ Mn
¿ĎtŇĎ nĘ
4 MyĂm
ĳĎè
Ď hČ rpĆŇ¡iĄ kČŇ CQgŁŇ¿ nĎwĘ MyĂmČŔè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ=lJĎ ÉCumÄČ nĎwĘ : MmĲĎDĎmĂ Myr¡ĂhĎ
5 h
Ňt
¿ŇĎ CĘrĂ=yJĲĂ : hŇĲnĎ ’ĄêĘmĂ tŇlĆ¡bĆŇ nŁkŇĘ C NpĆŇGĆŔmĂ ÉhlĆ‘Ď lb
Ł ąŇ nĘJĂ loBŔyĂ M’
ăĎ bĎŇYĘ=lkĎŇwĘ
: TjĲĎS
Ę mĂlĘ ym
¡Ă rĘxĆ M‘¿Č=l‘ČwĘ dŇrĄŔêĄ ModăŇ’Ĺ=l‘Č ÉheĄhĂ yB
ĳĂ rĘxČ MyĂm¡Čè
Ď bČŇ
6 MydĂ
Ŕ Cê‘ČwĘ ÉMyrĂJĎ MDąČmĂ bŇlĆxĄŔmĄ hŇnĎS
Ę DăČhĚ ÉMdĎŇ hŇ¿’Ď lĘmĲĎ hoĎÂhyl
ĲČ bŇrĆx
ăĆ
lod¡ŇGĎ xbČŇ¿TĆ wĘ hŇrĎŔYĘbĎŇBĘ ÉhoĎhyl
ĲČ xbČŇąĆz yJ
ăĂ Myl
ĳĂ y’Ą tŇoyălĘJĂ bŇlĆ¡xĄ mĄ
7 h
Ňt
ąŇĎ CĘrĂwĘ MyrĳĂyBĂ’Č=M‘Ă Myr¡ĂpĎŇC MUĎŔ‘Ă ÉMymĂ’ĄrĘ CdąŇrĘyĲĎwĘ : ModĲŇ ’Ĺ ZrĆ’¿ĆBĘ
8 t
Ň¿ČS
n Ę hoĳĎhyl
ĲČ Mq¡ĎnĎ Moy¿ yJ
ËĂ : Nè
ĲĎ dŇĚyĘ bŇlĆ¿xĄ mĄ Mr¡ĎpĎŇ‘ĞwĲČ MDĎŔmĂ ÉMYĎrĘ’Č
9 t
Ň yrĳĂpŇĘ gĎŇlĘ Hr¡ĎpĎŇ‘ĞwĲČ tŇpĆŇzĆŔlĘ ÉhĎylĆÄxĎnĘ CkąŇpŇĘ hĆĲnĆ wĘ : NoIĲYĂ bŇyr¿ĂlĘ Mym
¡Ă CQS
Ă
10 Ml
¡Ď o‘lĘ hŇBĆŔkŇĘ tŇĂ âlă ÉMmĎoywĘ hŇlĎyĘl
ąČ : hŇrĲĎ‘ĄB
Ł tŇpĆŇ¡zĆlĘ HYĎŔrĘ’Č hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎwĘ
: HB
ĲĎ rb
¡ĄŇ ‘Ł Ny’¿Ą MyxĂŔYĎnĘ xYČănĄlĘ bŇrĎŔxĹêĲĆ ÉrodŇlĎ roDąmĂ Hn
ĳĎS
Ď ‘Ğ hŇăĆl‘ĞyĲČ
11 h
Ď yl
ËĆ ‘Ď hŇ¿TĎ nĎwĘ Hb
ĳĎŇ =CnJĘS
Ę yĂ bŇr¡Ą‘ŁwĘ PŇoS
¿ nĘyČwĘ dŇojŔqĂwĘ tŇă’Č qĎ ÉhĎCSÄrĄywĲĂ
12 h
Ď yr¡ĆW
Ď =lkĎŇwĘ C’rĳĎqĘyĂ hŇăkĎŇ ClmĘ MS
¡Ď =Ny’ĲĄwĘ hĎyr¿Ćx
Ł : Chb
Ł ŇĲ =ynĄbŇĘ ’ČwĘ Cht
Ł Ň¡ =wqĲČ
13 h
Ď yrĳĆYĎbŇĘ mĂBĘ xČox¡wĎ WoU¿qĂ MyrĂŔysĂ ÉhĎytÄĆ nŁmĘrĘ’Č hŇt
ąŇĎ lĘ‘ĲĎwĘ : spĆŇ’ĲĎ CyhĘ¿yĂ
14 MyIĂŔ’
Ă =tŇ’Ć ÉMyIĂYĂ CS
ą gŇĘ pĎŇC : hŇĲnĎ ‘ĞyĲČ tŇon¿bŇĘ lĂ ryY
¡Ă xĎ MyeĂŔtŇČ hŇăĄn
w Ę ÉhtŇĎ yĘhĲĎwĘ
Hl
¡Ď hŇ¿’Ď YĘmĲĎC tŇylĂŔyQĂ hŇ‘ĎyGăĂrĘhĂ ÉMS
Ď =ëŇ’Č ’rĳĎqĘyĂ Ch‘ăĄrĄ=l‘Č ry‘¡ĂW
Ď wĘ
15 MS
ËĎ =ëŇ’Č HQ
ĳĎ YĂbŇĘ hŇrăĎgŇĘ dĎŇwĘ hŇ‘¡ĎqĘbĎŇC TQĄŔmČêĘwČ ÉzojqĂ hŇąĎe
n Ę qĂ hŇUĎăS
Ď : xČonĲmĎ
16 t
Ň ąxČ ’Č C’rĎŔqĘC ÉhoĎhyĘ rpĆŇąsĄ =l‘ČmĲĄ CSÄrĘDĂ : HtĲŇĎ C‘rĘ hŇ¿è
Ď ’Ă tŇoI¡dČŇ CY¿BĘqĘnĂ
hŇCĎŔYĂ ’Chă ÉypŇĂ =yJĂ CdŇqĳĎpĎŇ âlă Ht
¡ŇĎ C‘rĘ hŇ¿è
Ď ’Ă hŇrĎDĎŔ‘ĘnĆ âlă ÉheĎhĄmĄ
17 Mh
¡Ć lĎ hŇêĎq¿ČQĘxĂ odŇËyĎwĘ lrĎŔoG ÉNhĆlĎ lyj
ąĂ hĂ=’ChĲwĘ : NYĲĎBĘqĂ ’Ch¿ ox¡CrwĘ
wqb
.rpsh yYx v.21

.gl
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35. 1–36. 6

: Hb
ĲĎŇ =CnJĘS
Ę yĂ rod¡ŇwĎ rod¿ŇlĘ hĎCSŔrĎyyĲĂ ÉMlĎo‘=dŇ‘Č wuĳĎBČ

sŘ14

xČŁrÄjĎ : tŇlĆ~ĲĎbČŇxĞJĲČ xr¡ČpŇĘ tŇĂ wĘ hŇËbĎŇ rĎ‘Ğ lg
ÌĄŇ tŇĎ wĘ hŇĳĎY
I Ă wĘ rB
¡Ď dĘŇmĂ MCW
¿W
Ě yĘ hl, 2
rd¿ČŇhĞ HlĎŔ=NêČnĂ ÉNonbĎŇQĘhČ dŇobąŇJĘ NeĄŔrČwĘ tŇăČlyGĂ PŇ’Čť lgĄętŇĎ wĘ xrČÁpŇĘ êĂ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ rd¿ČŇhĞ ho¡ĎhyĘ=dŇobŇĲ kŇĘ C’¿rĘyĂ hŇUĎËhĄ Norĳè
Ď hČwĘ lm
¡Ć rĘJČhČ
ÉCrmĘ’Ă : CYUĲĄ’Č tŇol¡S
ĘJ
Ł MyĂJ
¿ČrĘbŇĂ C tŇopĳŇrĎ MyĂdăČŇyĎ Cq¡EĘxČ
3, 4
lCmăGĘ ’obŔyĎ MqăĎnĎ ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hŇąĄh
e Ă C’rĳĎyêĂ=l’Č Cq¡zĘxĂ bŇlĄŔ=yrĄhĞmĘnĂlĘ
yn¿ĄzĘ’ĎwĘ MyrĳĂwĘ‘Ă ynăĄy‘Ą hŇnĎxĘq¡ČjĎêĂ z’
¿Ď : Mk
ĲĆŇ ‘ĞS
ĲČ ywĘ ’ob¡ŇyĎ ’Ch¿ MyhĂŔŁl’Ĺ 5
MQ
ĳĄ ’Ă NoS
ă lĘ Nr¡
Ł tŇĎ wĘ xČiĄŔjĂ É lIĎ’ČJĲĎ gŇQ
ąĄ dČŇyĘ z’
ăĎ : hŇnĎxĘtĲŇČ jĎêĂ MyS
¡Ă rĘxĄ 6
MgČŔ’ĞĲlČ ÉbrĎè
Ď hČ hŇąĎh
y Ď wĘ : hŇb
ĲĎŇ rĎ‘ĞB
ĲĎ Myl
¡Ă xĎnĘC MyĂmČŔ ÉrBĎdĘŇUĂbČŇ C‘ąqĘbŇĘ nĂ=yJĲĂ 7
: ’mĆŁgŇĲ wĎ hŇ¿Ćq
n Ď lĘ ryY
¡Ă xĎ HYĎŔbŇĘ rĂ ÉMyeĂtŇČ hŇąĄn
w Ę BĂ MyĂm
ĳĎ y‘ĄCBămČlĘ No’¡UĎYĂwĘ
Cer¿ĆbŇĘ ‘ČyĲČ=âl HlĎŔ ’rĄuăĎyĂ ÉSdŇĆŁuÄhČ ëŇrĆdŇąĆwĘ ëŇrĆdęĆwĎ lClăsĘmČ MS
ĎÂ =hŇyĎhĲĎwĘ 8
MS
ĎÁ hŇyÄĆhĘyĲĂ=âl : C‘ĲtŇĘ yĂ âl¿ Myl
¡Ă ywĂ’ĹwĲĆ ëŇrĆDËĆ ëŇ¿Ąlh
Ł oml
ĳĎ =’ChwĘ ’m
¡Ą TĎ 9
: MylĲĂC’GĘ CkŇ¡ lĘhĲĎwĘ MS
ĳĎ ’Y
¡Ą UĎtŇĂ âl¿ hŇeĎlĆŔ‘ĞyĲČ=lB
ĲČ ÉtoIxČ ZyrąĂpŇĘ C hŇyęĄrĘ’Č
MS
ĳĎ ’Ňr
Ł =l‘Č Ml
¡Ď o‘ tŇ¿xČ mĘW
Ă wĘ hŇeĎŔrĂBĘ ÉNoIYĂ C’b
ąĎŇ C NCbęS
Ě yĘ hoĎÁhyĘ yyÄĄCdŇpŇĘ C 10
: hŇxĲĎnĎ’ĞwĲČ NogŇ¿ yĎ Csn
¡ĎwĘ CgŇyv
ĂŔ yČ ÉhxĎmĘW
Ă wĘ NoW
ąW
Ď
=ëŇlĆmĲĆ bŇyrąĂxĄnĘsČ hŇlĎÂ‘Ď ChIĎęqĂzĘxĂ ëŇlĆăUĆ lČ hŇnÁĎ S
Ď hŇrĄÄW
Ę ‘Ć ž‘BČrĘ’ČBĘ yhÃĂ yĘwČ wl
=ëŇlĆmĲĆ xl
ăČ S
Ę IĂwČ : MW
ĲĄ jĘtŇĘ IĂwĲČ tŇor¡YĚBĘhČ hŇdËŇĎChyĘ yrÌĄ‘Ď=lJĎ l‘ăČ ÉrCè’Č 2
ChI¡ĎqĂzĘxĂ ëŇlĆ¿UĆ hČ=l’Ć hmlËVřwry SykÌŇĂ QĎmĂ hŇqÄĄ S
Ď =bŇrČ=tŇ’Ć ű rCè
ă ’Č
hŇd¿ŇĄW
Ę tŇ¡ČQsĂmĘBĂ hŇnĎŔoylĘ‘ĆhĲĎ hŇăkĎŇ rĄBĘhČ ÉtlČ‘ĎtŇĘ BĂ dŇm
Ł ę ‘ĞIĲČwĲČ dŇb
ĳŇĄ JĎ lyx
ăĄ BĘ
É’nĎbŇĘ S
Ć wĘ tŇyĂB
ĳĎ hČ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ChI¡ĎqĂlĘxĂ=NBĆ Myq¿ĂyĎlĘ’Ć wyl
ËĎ ’Ą ’Y
¿Ą IĄwČ : sb
ĲĄŇ okŇ 3
hŇqĄŔS
Ď =bŇrČ ÉMhĆylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ : ryJĲĂzĘUČhČ PŇs’
¡Ď Ď =NBĆ x’
¿Ď oywĘ rpĄŔi
Ł hČ 4
rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ É lodŇGĎhČ ëŇlĆąUĆ hČ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ ChIĳĎqĂzĘxĂ=l’Ć ’n
¡Ď=CrmĘ’Ă
MyĂtŔČ pĎŇW
Ę =rbČŇDĘ=ëŇ’Č ÉyêĂrĘmÄČ ’Ď : êĎxĘTĲĎBĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č NoxËFĎBĂhČ hŇÌmĎ 5
: yBĲĂ êĎdĘŇr¡ČmĎ yJ
¿Ă êĎxĘTČŔbĎŇ ym
ăĂ =l‘Č ÉhêĎ‘Č hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ hŇr¡ĎCbŇgŇĘ C hŇ¿YĎ ‘Ą
rS
ĆÄ ’Ğ MyĂrČŔYĘmĂ=l‘Č ÉhEĆhČ ZCYąrĎhĲĎ hŇnĆÄuĎhČ žtnĆ‘ĆS
Ę mĂ=l‘Č êĎxĘTČÃbĎŇ hŇăĄh
eĂ 6
MyĂrČŔYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇ‘Ł ă rĘjČ NJĄť Hb
ĳĎŇ qĎnĘC oj¡kČŇbŇĘ ’b
¿ĎŇ C wylĎŔ‘Ď ÉSy’Ă ëŇ¿mĄ iĎyĂ
MyxTbh=lkl
.yrq hmĎyĘlČS
Ď CryĘ ,bytk hmĎĄlS
Ď CryĘ v.2
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CnxĘĳTĎ BĎ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ylČŔ’Ą rm
ăČ ’ŇŁtŇ=ykŇĂ wĘ : wyl
ĲĎ ‘Ď Myx
¡Ă TĘŁBĲhČ=lkĲĎŇlĘ
wytŔĎ x
Ł BĘzĘmĂ=tŇ’ĆwĘ wyt
ăŇĎ m
Ł B
ĲĎ =tŇ’Ć ÉChIĎÄqĂzĘxĂ rys
ąĂ hĄ rS
ĆÄ ’Ğ ’Chę=’olhĞ
ÉhêĎ‘ČwĘ : CwxĞêĲČS
Ę êĲĂ hŇ¡Ćh
E Č xČ¿BĄ zĘUĂhČ ynËĄpŇĘ lĂ MĂlČŔS
Ď CrăylĂwĘ ÉhdĎŇChylĲĂ rmĆ’ŇŁIąwČ
MysĂŔCs MyĂj
ăČlĘ’Č ÉìlĘ hŇąĎê
n Ę ’ĆwĘ rCè
ĳ ’Č ëŇlĆăUĆ hČ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ=tŇ’Ć ’nĎŔ bŇrĆ‘ăĎtŇĘ hĂ
ynĄÄjĘ tŇ’Ąţ bŇyS
Ăę êĎ ëŇy’ăĄwĘ : MhĲĆylĄ‘Ğ Myb
¿ŇĂ kŇĘ rĲ
Ł ì¡ŇlĘ tŇtŇĆ ¿lĎ lkČěCê=M’Ă
bŇkĆŇr¡ĆlĘ MyĂrČŔYĘmĂ=l‘Č ÉìlĘ xT
ąČ bŇĘ êĂwČ MyeĳĂTČqĘhČ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č dŇËxČ ’Č tŇ¿xČ pČŇ
tŇ’ŇŁE¡hČ ZrĆ’¿ĎhĎ=l‘Č ytŇĂ yl
ËĂ ‘Ď hoĎŔhyĘ ydăŇĄ‘ĞlĘBČmĂhĞ ÉhêĎ‘ČwĘ : MyS
ĲĂ rĎpĲĎŇlĘC
: HtĲŇĎ yxĂS
Ę hČwĘ tŇ’ŇEŁ¡hČ ZrĆ’¿ĎhĎ=l’Ć hŇËĄl‘Ğ ylČŔ’Ą rm
ăČ ’Ď ÉhoĎhyĘ Ht
ĳŇĎ yxĂS
Ę hČlĘ
=l’Ć ’n
ąĎ=rBĆDČ hŇqĄęS
Ď =bŇrČ=l’Ć x’ÁĎ oywĘ ’nÄĎ bŇĘ S
Ć wĘ žMyqĂyĎlĘ’Ć rmĆ’ŇIăŁwČ
tŇydĂŔChyĘ ÉCnylĄÄ’Ą rB
ąĄdČŇêĘ=l’ČwĘ CnxĘĳĎ’
n Ğ My‘¡ĂmĘS
Ł Ĳ yJ
¿Ă tŇymĂŔrĎ’Ğ ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğ
ìŇynąĆd
ŁŇ ’Ğ l’ĆÄhČ hŇqĄęS
Ď =bŇrČ rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇmĲĎoxhČ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ M‘ĎŔhĎ ynăĄzĘ’ĎBĘ
=l‘Č âlăhĞ hŇQĆĳ’Ą hĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć rB
¡Ą dČŇlĘ ynĂŔŁdŇ’Ğ ynĂăxČ lĎS
Ę ÉìylĆÄ’ĄwĘ
tŇoêËS
Ę lĂwĘ Mhęy’řrxĲ=tŇ’Ć lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ hŇmĎŔoxh
ăČ =l‘Č ÉMybŇĂ S
Ę IĲŁhČ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ
lod¡ŇGĎ=loqĲbŇĘ ’r¿ĎqĘIĂwČ hŇqĄŔS
Ď =bŇrČ Édm
Ł ‘ĞIĲČwĲČ : Mk
ĲĆŇ UĎ‘Ă Mh¡yny¿V=tŇ’Ć
: rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ lod¡ŇGĎhČ ëŇlĆ¿UĆ hČ yrËĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć C‘ęmĘS
Ă rmĆ’ŇŁIěwČ tŇydĳĂŇChyĘ
ly~
¿Ă hČlĘ lk
¡ČŇ Cy=âlĲ yJ
¿Ă ChIĳĎqĂzĘxĂ Mk
¡ĆŇ lĎ ’è
¿Ă yČ=l’Č ëŇlĆUĆŔhČ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
Cnl
¡Ą y~ĂyČ l~
¿Ą hČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂzĘxĂ Mk
ąĆŇ tŇĘ ’Ć xTÄČ bŇĘ yČ=l’ČwĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć
C‘¡mĘS
Ę êĂ=l’ĲČ : rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ dŇy¡ČBĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉNtŇĄ eĎtŇĂ âlą hoĳĎhyĘ
yê
ąĂ ’Ă=CWĲ‘Ğ rCèę’Č ëŇlĆăUĆ hČ rmÁČ ’Ď hŇŁkÄ žyJĂ
ChIĳĎqĂzĘxĂ=l’Ć
Sy’
¿Ă CtŇ¡ S
Ę C otŔnĎ’ĄêĘ Sy’
ăĂ wĘ ÉonpŇĘ GČ=Sy’Ă CląkŇĘ ’ĂwĘ ylČŔ’Ą C’ăYĘC ÉhkĎŇrĎbŇĘ
ÉNgĎŇDĎ ZrĆ’
ąĆ Mk
ĳĆŇ YĘrĘ’ČJĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿ĂxĘqČĲlĎ wĘ y’ěĂ B
Ł =dŇ‘Č : orĲobŇ=ymĄ
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉChIĎÄqĂzĘxĂ Mk
ąĆŇ tŇĘ ’Ć tŇyiÄĂ yČ=NjĆ : MymĲĂrĎkŇĘ C MxĆ¡Ćl ZrĆ’¿Ć SorŔytŇĂ wĘ
ëŇlĆ¿mĆ dŇI¡ČmĂ oYŔrĘ’Č=tŇ’Ć Sy’
ăĂ ÉMyĂoGhČ yh
ąĄŁl’Ĺ Cly~ÁĂ hĂhČ Cnl
ĳĄ y~ĂyČ ho¡ĎhyĘ
Cly~
¿Ă hĂ=ykĲŇĂ wĘ MyĂwĳĎrĘpČŇsĘ yh
ăĄŁl’Ĺ hŇ¡Ą’
I Č dŇjĎŔrĘ’ČwĘ ÉtmĎxĞ yh
ąĄŁl’Ĺ hŇÂ’
IĄ Č : rCèĲ’Č
Cly~
¿Ă hĂ=rS
Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ yh
ąĄŁl’Ĺ=lkŇĎ BĘ ymęĂ : ydŇĲĂIĎmĂ Nor¡mĘS
Ł Ĳ =tŇ’Ć
CSyrĂŔxĞIĲČwČĲ : ydŇĲĂIĎmĂ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ ly~ÌĂyČ=yJĲĂ ydĳĂŇIĎmĂ MY
¡Ď rĘ’Č=tŇ’Ć
wn‘=’lw
yrqw bytk MhĆynĄyS
Ą ymĄymĄ ’"sb ,yrq MhĆylĄgĘrČ ymĄymĄ ,bytk MhĆynĄyS
Ą v.12 .yrq MtĎ’ĎoY ,bytk MhĆy’ĄrĘxČ v.12
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk MhĆylĄgĘrČ ymĄymĄ ’"sbw ,’"d Nkw
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36. 22–37. 15

: ChnĲĚ‘ĞtĲŇČ âl¿ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ ’yh
ËĂ ëŇlĆ¿UĆ hČ tŇwČÄYĘmĂ=yJĲĂ rb
ĳŇĎ DĎ otŇ¡ ’
Ł Cn¿‘Ď=âlĲwĘ
rpĄÁoihČ ’nÄĎ bŇĘ S
Ć wĘ tŇyĂBČhČţ=l‘Č=rS
Ć ’Ğ ChIăĎqĂlĘxĂ=NBĆ MyqăĂyĎlĘ’Ć ’b
Ł ăŇ IĎwČ 22
olŔ CdŇyGăĂIČwČ MydĳĂŇgĎŇbŇĘ y‘ăĄCrqĘ ChI¡ĎqĂzĘxĂ=l’Ć ryJ
ËĂ zĘUČhČ PŇÌsĎ ’Ď=NBĆ x’ĎÄoywĘ
ChIĎŔqĂzĘxĂ ëŇlĆăUĆ hČ É‘Čm
ŁÄ S
Ę JĂ yhęĂ yĘwČ
: hŇqĲĄS
Ď =bŇrČ yr¿ĄbŇĘ DĂ tŇ¡’Ą zl
=tŇ’Ć xlČS
Ę IĂwČţ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą ’b
Ł ¡Ň IĎwČ qv
ĎŔ BČ sJ
ăČ tŇĘ IĂwČ wydĳŇĎgĎŇBĘ=tŇ’Ć ‘r¡ČqĘIĂwČ 2
MynĂŔhĞŁJĲhČ ynăĄqĘzĂ Ét’ĄwĘ rpĄęoihČ ’n
ăĎbŇĘ S
Ć ű tŇă’Ą wĘ tŇyĂBČÁhČ=l‘Č=rS
Ć ’Ğ MyqÄĂ yĎlĘ’Ć
wylĎę’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ : ’ybĲŇĂ eĎhČ Zom¡’Ď=NbĆŇ Chy¿Ď‘ĘS
Č yĘ=l’Ć MyuĳĂv
Č BČ Myi
¡Ă JČtŇĘ mĂ 3
C’b
ąĎŇ yJ
ăĂ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ hŇ¡YĎ ’ĎnĘC hŇËxĎ kĄŇotŇwĘ hŇrÌĎYĎ=MoyĲ ChIĎŔqĂzĘxĂ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
ìŇyhĆÁŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ ž‘mČS
Ę yĂ ylČÃC’ : hŇdŇĲĎlĄlĘ NyĂ’¡Č xČŁkŇ¿ wĘ rBĄŔS
Ę mČ=dŇ‘Č ÉMynĂbĎŇ 4
ÉPrĄxĎlĘ ÉwynĎŁdŇ’Ğ ű rCè
ą ’Č=ëŇlĆmĲĆ oxÄlĎS
Ę žrS
Ć ’Ğ hŇqĄęS
Ď =bŇrČ yrăĄbŇĘ DĂ ű tŇă’Ą
tŇĎ ’ŇăW
Ď nĎwĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ‘m
¡Č S
Ď rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘBČ ÉxČykÄĂ ohwĘ yxČŔ Myh
ăĂ Łl’Ĺ
ChI¡ĎqĂzĘxĂ ëŇlĆ¿UĆ hČ ydËŇĄbŇĘ ‘Č C’b
Ł ę IĎwČ : hŇ’ĲĎYĎmĘeĂhČ tŇyr¡Ă’Ąè
Ę hČ dŇ‘¿ČBĘ hŇQĎŔpŇĂ tŇĘ 5
Mk
ĳĆŇ ynĄŁdĲŇ ’Ğ=l’Ć NCr¡mĘ’ŇŁtŇĲ hŇJ
Ł¿ ChyĎŔ‘ĘS
Č yĘ ÉMhĆylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ : ChyĲĎ‘ĘS
Č yĘ=l’Ć 6
rS
ÌĆ ’Ğ êĎ‘ĘmČŔS
Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇDĘhČ ynąĄjĘmĂ É’rĎyêĂ=l’Č hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
hŇ‘¡ĎCmS
Ę ‘m
¿Č S
Ď wĘ xČCrŔ ÉoB Nt
¿ŇĄ on ynÄĂ nĘhĂ : ytŇĲĂ o’ rCè
¡ ’Č=ëŇlĆmĆ yr¿Ą‘ĞnĲČ CpËŇDĘGĂ 7
hŇqĄŔS
Ď =bŇrČ ÉbS
Ď IĎÄwČ : oYĲrĘ’ČBĘ bŇrĆx
¡ĆBČ wyê¿ĂlĘjČhĂwĘ oYĳrĘ’Č=l’Ć bŇăS
Ď wĘ 8
‘s
¡Č nĎ yJ
¿Ă ‘mČŔS
Ď yJ
ăĂ hŇĳĎb
n ŇĘ lĂ=l‘Č Mx
¡Ď lĘnĂ rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ =tŇ’Ć É’YĎmĘIĂwČ
Mx
ăĄ QĎhĂlĘ ’Y
¡Ď yĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉSCJ=ëŇlĆmĲĆ hŇqĎąhĎ rĘêĂ=l‘Č ‘mČęS
Ę IĂwČ : SykĲŇĂ QĎmĂ 9
NCręmĘ’ŇŁtŇĲ hŇŁJă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ChI¡ĎqĂzĘxĂ=l’Ć MykĂŔ’ĎlĘmČ xl
ăČ S
Ę IĂwČ É‘mČS
Ę IĂwČ ëŇê
ĳĎ ’Ă 10
hŇê
ËĎ ’Č rS
¿Ć ’Ğ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ ìăŇ’Ğè
Ă yČ=l’Č rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChIąĎqĂzĘxĂ=l’Ć
ű hŇăĄh
e Ă : rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ dŇy¡ČBĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉNtŇĄ eĎtŇĂ âlą rm
Ł ĳ ’ŇlĄ oB¡ xČ¿TĄ oB 11
Mm
ĳĎ yrĂxĞhĲČlĘ tŇoY¡rĎ’ĞhĲĎ=lkĎŇlĘ rCè
Ë ’Č yk
¿ŇĄ lĘmČ CWÁ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ êĎ‘ĘmČęS
Ď hŇê
ăĎ ’Č
CtŇyx
ăĂ S
Ę hĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ yh
ąĄŁl’Ĺ MtÁĎ o’ Cly~ÄĂ hĂhČ : lYĲĄeĎêĂ hŇê
¡Ď ’ČwĘ 12
hŇąĄ’
I Č : rv
ĲĎ lČtŇĘ BĂ rS
¿Ć ’Ğ NdŇĆ‘¡Ć=ynĄbŇĘ C PŇYĆr¿ĆwĘ NrĳĎxĎ=tŇ’ĆwĘ Nz¡ĎoG=tŇ’Ć ytŔČ obŇ’Ğ 13
xuÄČ IĂwČ : hŇCĲĎ‘ĂwĘ ‘n
¡ČhĄ MyĂwĳĎrĘpČŇsĘ ry‘ăĂlĎ ëŇlĆ¡mĆ C dŇjĎŔrĘ’Č ëŇlĆămĆ C ÉtmĎxĞ=ëŇlĆmĲĆ 14
hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ É l‘ČIČÄwČ Ch’
ĳĄ rĎqĘIĂwČ Myk
¡ŇĂ ’ĎlĘUČhČ dŇI¿ČmĂ MyrËĂpĎŇiĘhČ=tŇ’Ć ChIÌĎqĂzĘxĂ
ChIĎŔqĂzĘxĂ É lQĄjČtŇĘ IĂwČ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ ChI¡ĎqĂzĘxĂ ChW
¿Ą rĘpŇĘ IĂwČ 15
hwhy=l’
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MybĂŔrĚJĘhČ bŇăS
Ą Ły É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ=l’Ć
tŇĎ yW
ĂŔ ‘Ď hŇê
ăĎ ’Č ZrĆ’ĳĎhĎ tŇokŇă lĘmĘmČ lk
ŁŇ¡ lĘ ìŔDĘbČŇlĘ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ ’Chą=hŇêĎ’Č
hoËĎhyĘ xqÌČjĘ ‘mĎŔS
Ę C ÉìnĘzĘ’Ď ű hoąĎhyĘ hŇFĄÄhČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂm¡Čè
Ď hČ=tŇ’Ć
PŇr¡ĄxĎlĘ xlČŔS
Ď rS
ăĆ ’Ğ bŇyrĂŔxĄnĘsČ yrăĄbŇĘ DĂ=lJĎ tŇ’Ąť ‘mČęS
Ę C hŇĳ’Ą rĘC ìŇ¡Ćy‘
n Ą
tŇoY¡rĎ’ĞhĲĎ=lJĎ=tŇ’Ć rCè
Ë ’Č yk
¿ŇĄ lĘmČ CbŇyrĂÁxĹhĲĆ hoĳĎhyĘ Mn
¡ĎmĘ’Ď : yxĲĎ Myh
¿Ă Łl’Ĺ
yJ
ăĂ hŇUĎhĄę MyhÁĂ Łl’Ĺ âlÄ žyJĂ S’
ĳĄ BĎ Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’Ĺ=tŇ’Ć Nt
Ł Ň¿ nĎwĘ : MYĲĎrĘ’Č=tŇ’ĆwĘ
CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉhêĎ‘ČwĘ : MCdĲŇ BĘ’ČyĘwČĲ NbĆŇ¡’Ć wĎ Z‘¿Ą MdËŇĎ’Ď=ydŇĲĄyĘ hŇÌĄW‘ĞmĲČ=M’Ă
: ìŇDĲĆbČŇlĘ ho¡ĎhyĘ hŇê
¿Ď ’Č=yJĲĂ ZrĆ’ĎŔhĎ tŇokŇă lĘmĘmČ=lJĎ ÉC‘dĘŇyĲĄwĘ odŇĳyĎmĂ Cn‘¡ĄyS
Ă ohĲ
ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ChI¡ĎqĂzĘxĂ=l’Ć ZomŔ’Ď=NbĆŇ ChyăĎ‘ĘS
Č yĘ ÉxlČS
Ę IĂwČ
: rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ bŇyr¡ĂxĄnĘsČ=l’Ć ylČŔ’Ą êĎlĘăČQjČtŇĘ hĂ ÉrS
Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ
ÉtlČCtŇBĘ ìęlĘ hŇăgĎŇ ‘Ğl
ĲĎ ìÁlĘ hŇzÄĎBĎ wyl
ĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ hŇăĆz
ÉêĎpŇĘ rČxĄ ym
ąĂ =tŇ’Ć : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇ¡BČ hŇ‘ĎynĂŔhĄ S’Ňră
Ł ÉìyrĆÄxĞ’ĲČ NoIŔYĂ=tŇBČ
Sod¿ŇqĘ=l’Ć ìŇyn¡Ćy‘Ą MorËmĎ ’v
¿Ď êĂwČ louĳ hŇtŇĎ omăyrĂhĞ ym
¡Ă =l‘ČwĘ êĎpŇĘ DČŔgŇĂ wĘ
yB
ËĂ kŇĘ rĂ bŇr¿
Ł BĘ rmĆ’ŇŁêęwČ ůynĎŁdŇ’Ğ ű êĎpŇĘ răČxĄ ÈìydŇĆbĎŇ‘Ğ dŇyăČBĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
ÉwyzĎrĎ’Ğ tŇąmČ oq tŇŁrÂkŇĘ ’ĆwĘ NonĳbĎŇlĘ yt
ăŇĄ JĘrĘyČ Myr¡ĂhĎ Mor¿mĘ ytŇĂ yl
ËĂ ‘Ď yn¿Ă’Ğ
yêĂrĘq¡Č yn¿Ă’Ğ : oQĲmĂrĘJČ r‘Čy¡Č o~ŔqĂ MorămĘ É’obŇ’ĎwĘ wyS
ĎŔ r
Ł BĘ rx
ăČ bŇĘ mĂ
êĎ‘ĘąmČ S
Ď =’olĲhĞ : roYĲmĎ yr¿Ą’
Ł yĘ lJ
Ł¡ ymČŔ‘ĎjĘ=PŇkČŇBĘ ÉbrĂxĘ’ČwĘ MyĂm
ĳĎ ytŇĂ ytăĂŇS
Ď wĘ
hĎytŔĂ ’ŇbĄŇhĞ hŇê
ăĎ ‘Č hĎyê
ĳĂ rĘYČywĂ MdŇĆq¡Ć ymĄym
¿Ă ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď Ht
ăŇĎ o’ ÉqoxrĎmĲĄlĘ
dŇyĎŔ=yrĄYĘqĂ ÉNhĆybĄŇS
Ę yĲŁwĘ : tŇorĲYĚBĘ Myr¿Ă‘Ď My~
¡Ă nĂ MyQ
¿Ă GČ tŇo’ËS
Ę hČlĘ yhęĂ tŇĘ C
hŇm
¡Ď dŇĄS
Ę C tŇoGŔGČ ryY
ăĂ xĞ ’S
Ć DŔĆ qrČywăĂ ÉhdŇĆW
Ď bŇW
Ć ‘ąĄ CyÂhĎ CSb
ŁĳŇ wĎ Cêx
¡Č
ì¿ŇzĘGĆrČtŇĘ hĲĂ tŇ¡’Ą wĘ yêĂ‘ĘdĳŇĎyĎ ì¡Ň’ĞobŇC ì¿ŇtŇĘ ’ŇYĄwĘ ìËŇêĘbŇĘ S
Ă wĘ : hŇmĲĎqĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ
yxÁĂ xČ yêÄĂ mĘW
Č wĘ ynĳĎzĘ’ĎbŇĘ hŇăĎl‘Ď ì¡ŇnĘnČ’ĞS
ĲČ wĘ ylČŔ’Ą ìăŇzĘGĆrČtŇĘ hĂ N‘ČyČť : yl
ĲĎ ’Ą
: HB
ĲĎ tŇĎ ’Ň¿BĎ =rS
Ć ’Ğ ëŇrĆD¡ĆBČ ìŇytŔĂ ŁbŇyS
ăĂ hĞwĲČ ìŇytŔĆ pĎŇW
Ę BĂ ÉyGĂtŇĘ mĂC ìŇjĆę’ČBĘ
syx
ĳĂ S
Ď tŇyn¡Ăè
Ą hČ hŇ¿Ďè
n Ď bČŇC xČypĂŔsĎ ÉhnĎè
Ď hČ lokąŇ’Ď tŇo’ŔhĎ ìăŇQĘ=hŇzĆwĘ
: MyĲĎrĘpŇĂ lokŇ’ĎwĘ Mym
¡Ă rĎkŇĘ C‘¿TĘnĂwĘ CrËYĘqĂwĘ C‘ÌrĘzĂ tŇyS
Ăę ylĂè
Ę hČ hŇăĎè
n Ď bČŇC
yr¡ĂpŇĘ hŇ¿W
Ď ‘ĎwĘ hŇFĎĳmĎ lĘ SrĆS
Ł ă hŇr¡Ď’ĎS
Ę eĂhČ hŇdËŇĎChyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇÌTČ ylĄjĘ hŇpÁĎ sĘyĎÄwĘ
tŇË’Č nĘqĂ NoIĳYĂ rh
ăČ mĄ hŇ¡TĎ ylĄpŇĘ C tŇyrĂŔ’ĄS
Ę ’Y
ăĄ êĄ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲymĂ yJ
ąĂ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘ
hwhy
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ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
: tŇ’ŇEĲŁ =hŇW
Ć ‘ĞêĲČ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ 33
Zx
ĳĄ MS
¡Ď hŇr¿Ćoy=âlĲwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ=l’Ć É’obŇyĎ âlą rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ =l’Ć
’B
¡Ď =rS
Ć ’Ğ ëŇrĆD¿ĆBČ : hŇĲlĎ lĘs
Ł Ĳ hĎyl
¡Ć ‘Ľ ëŇŁj¿S
Ę yĂ=âlĲwĘ NgĄŔmĎ hŇeĎămĆ DĘqČyĘ=âlĲwĘ 34
=l‘Č yt
ËŇĂ oegČŇwĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ’ob¡ŇyĎ âl¿ tŇ’ŇŁEËhČ ry‘¿ĂhĎ=l’ĆwĘ bŇCS
ĳ yĎ HB
ăĎ 35
: yDĲĂbŇĘ ‘Č dŇ¿wĂDĎ N‘Čm
¡Č lĘC ynĂŔ‘ĞmĲČlĘ H‘ĳĎyS
Ă ohĲlĘ tŇ’ŇŁE¡hČ ry‘¿ĂhĎ
Myn¿Ăm
Ł S
Ę C hŇË’Ď mĄ rCèŔ’Č hŇăĄx
n Ğ mĲČBĘ ÉhJĆIČwČ hoĎęhyĘ ëŇă’Č lĘmČ ű ’Y
ăĄ IĄwČ
36
‘i
ăČ IĂwČ : MytŇĲĂ mĄ Myr¿ĂgĎŇjĘ MQ
¡Ď kĚŇ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ rqĆŁBŔbČŇ CmyJ
ăĂ S
Ę IČwČ PŇlĆĳ’Ď hŇ¡è
Ď mĂxĞwĲČ 37
’ChÄ žyhĂyĘwČ : hŇwĲĄnĘynĲĂBĘ bŇS
Ć ¡ĄwČ
I rCè
ĳ ’Č=ëŇlĆmĲĆ bŇyrăĂxĄnĘsČ bŇS
Ď ¡IĎwČ ëŇlĆIŔĄwČ 38
ChJ
ăĚ hĂ ÉwynĎBĎ rYĆą’Ć rĘW
Č wĘ ëŇlĆUĆÄrČdĘŇ’ČwĲĘ wyhĎęŁl’Ĺ ëŇră
Ł sĘnĂ ű tŇyB
ăĄ hŇwÁĆxĞêĲČS
Ę mĲĂ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ ND¿
Ł xČ=rsČ’ĲĄ ëŇŁlËmĘIĂwČ TrĳĎrĎ’Ğ ZrĆ’ăĆ CT¡lĘmĘnĂ hŇUĎ¿hĄ wĘ bŇrĆxĆŔbČŇ
wylĎ’Ąţ ’obăŇIĎwČ tŇCmĳlĎ ChI¡ĎqĂzĘxĂ hŇ¿ĎlxĎ MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ
xl
ìŇtŔĆ ybĄŇlĘ wY
ăČ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ ’ybĂęeĎhČ ZomÁ’Ď=NbĆŇ ChyĎÄ‘ĘS
Č yĘ
lQ
¡Ą jČtŇĘ IĂwČ ryuĳĂhČ=l’Ć wyn¡ĎjĎ ChIËĎqĂzĘxĂ bŇÌĄiIČwČ : hŇyĲĆxĘtŇĲĂ âl¿wĘ hŇê
¡Ď ’Č tŇ¿mĄ yJ
ËĂ 2
yêĂkŇĘ ăČQhČtŇĘ hĂ rS
ÌĆ ’Ğ tŇă’Ą ’nÂĎ =rkĎŇzĘ ÉhoĎhyĘ hŇąĎ’
e ĲĎ rmČę’ŇIŁwČ : hoĲĎhyĘ=l’Ć 3
ChI¡ĎqĂzĘxĂ OĘbŇĘ ¿ĄwČ
I ytŇĂ yW
ĳĂ ‘Ď ìŇyn¡Ćy‘ĄBĘ bŇoF¿hČwĘ MlĄŔS
Ď bŇăĄlbŇĘ C ÉtmĆ’ĹB
ĲĆ ìŇynĆępĎŇlĘ
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Chy¡Ď‘ĘS
Č yĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwČĲ
: lodĲŇ gĎŇ yk
¿ŇĂ BĘ 4
ìŇybĂŔ’Ď dŇăwĂDĎ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ ChIĎęqĂzĘxĂ=l’Ć ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ ëŇolÂhĎ 5
ìŇymĆŔyĎ=l‘Č PŇs
ăĂ oy ÉynĂnĘhĂ ìŇĳtŇĆ ‘ĎmĘDĂ=tŇ’Ć ytŇĂ y’
¡Ă rĎ ìŇtŔĆ QĎpŇĂ êĘ=tŇ’Ć ÉyêĂ‘ĘmÄČ S
Ď
tŇ’ŇEŁĳhČ ry‘ăĂhĎ tŇ¡’Ą wĘ ìŔlĘy~
ăĂ ’Č ÉrCè’Č=ëŇlĆmĲĆ PŇąJČ mĂC : hŇĲnĎ S
Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć Sm
¿Ą xĞ 6
hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ ÉrS
Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇă’Ą mĄ tŇo’¡hĎ ì¿ŇQĘ=hŇzĆwĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ ry‘¿ĂhĎ=l‘Č yt¡ĂŇoegČŇwĘ 7
tŇolÃ‘ĞUĲČhČĲ lY
ăĄ =tŇ’Ć bŇyS
ăĂ mĄ ynăĂnĘhĂ : rB
ĲĄ DĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć hoĎŔhyĘ 8
bŇS
Ďê
ąĎ wČ tŇolĳ‘ĞmĲČ rW
Ć ‘ăĆ tŇye¡ĂrČx
Ł ’Ğ SmĆËè
Ć BČ zx
¿Ď ’Ď tŇolÄ‘ĞmĲČbŇĘ žhdĎŇrĘyĲĎ rS
ăĆ ’Ğ
: hŇdĎŇrĲĎyĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇol¡‘ĞUĲČB
ĲČ tŇolŔ‘ĞmĲČ rW
Ć ‘ăĆ ÉSmĆè
ĆÄ hČ
ynăĂ’Ğ : oyĲlĘxĎmĲĄ yx
¡Ă yĘwČ otěŁlxĞB
ĲČ hŇdĳŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChIăĎqĂzĘxĂlĘ bŇê
¡Ď kŇĘ mĂ
9, 10
: ytĲŇĎ onS
Ę rtŇĆ ¿yĆ yêĂdĘŇu¡ČjĚ lo’ĳS
Ę yrăĄ‘ĞS
ĲČ BĘ hŇkĎŇ¡Ąl’Ą ym
ËČ yĎ ym
¿Ă dĘŇBĂ yêĂrĘmČę’Ď
dŇo‘¡ MdËŇĎ’Ď TyB
¿Ă ’Č=âlĲ MyIĳx
Ă Č hĲČ ZrĆ’ăĆBĘ Hy¡Ď HyĎŔ hŇă’Ć rĘ’Ć=âlĲ ÉyêĂrĘmČÄ’Ď 11
gŇrąĄ’
Ł kĎŇ yêĂdĘŇjÄČ qĂ y‘ĳĂr
Ł lhĆŁ’ăJĘ ye¡ĂmĂ hŇËĎlgŇĘ nĂwĘ ‘i
ÌČ nĂ yrĂęoD : ldŇĆxĲĎ ybĄŇS
Ę oy¿=M‘Ă 12
yyx

38. 13–40. 2

hy‘Vy

685

ÉrqĆŁBÄ=dŇ‘Č ytŇĂ yCąS
Ă Ă : ynĂmĲĄylĂS
Ę êČ hŇlĎyĘl
¡Č =dŇ‘Č MoI¿mĂ ynĂ‘ĄŔ~ĘbČŇyĘ hŇăĎQDČmĂ ÉyIČxČ
14 sCs
ą JĘ : ynĂmĲĄylĂS
Ę êČ hŇlĎyĘl
¡Č =dŇ‘Č MoI¿mĂ yt
ĳŇĎ omYĘ‘Č=lJĎ rB
¡Ą S
Č yĘ NJ
¿Ą yrĂŔ’ĞJĲĎ
yQ
¿Ă =hŇqĎS
Ę ‘ĲĎ yn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ MorŔUĎlČ ÉynČy‘Ą CQąDČ hŇĳĎoIJ
n Č hŇ¡Ćh
G Ę ’Ć PŇYĄŔpŇĘ YČ’Ğ NJ
ăĄ ÉrCgŇ‘Ď
15 yt
¡ŇČ onS
Ę =lkĎŇ hŇD¿ĆDČ’Ć hŇĳW
Ď ‘Ď ’ChăwĘ yl
¡Ă =rmČ’ĲĎwĘ rB
¿Ą dČŇ’Ğ=hŇmĲĎ : ynĂb
ĲĄŇ rĘ‘Ď
16 ynĂ¡m
Ą ylĂxĞtĲŇČ wĘ yxĂŔCr yIăĄxČ ÉNhĆBĎ=lkĎŇlĘC CyĳxĘyĲĂ Mh
ăĆ ylĄ‘Ğ yn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ : yS
ĲĂ pŇĘ nČ rm
¿Č =l‘Č
17 t
Ň xČăè
Č mĂ ÉyS
Ă pŇĘ nČ êĎqĘąS
Č xĎ hŇêÂĎ ’ČwĘ rm
ĳĎ yl
ăĂ =rmČ Mol¡S
Ď lĘ hŇ¿Ąh
e Ă : ynĂyĲĄxĞhĲČwĘ
18 O
Ď d¡ŇĆoê lo’ËS
Ę âl¿ yJ
ăĂ : y’ĲĎTĎxĞ=lJĎ ì¡ŇwĘgĄŇ yr¿ĄxĞ’ĲČ êĎkŇĘ ËČlS
Ę hĂ yJ
¿Ă ylĂŔBĘ
19 ’Ch
¿ yx
ËČ yx
¿Č : ìŇêĲĆmĂ’Ğ=l’Ć rob¡Ň=ydŇĄrĘoyĲ Cr¿BĘW
Č yĘ=âlĲ OĎĳĆllĘhČyĘ tŇwĆmăĎ
20 ynĂ‘
ĳĄyS
Ă ohĲlĘ ho¡ĎhyĘ : ìŇêĲĆmĂ’Ğ=l’Ć ‘Čyd¡ĂŇoy MynĂŔbĎŇlĘ bŇă’Ď MoIĳhČ ynĂomăJĎ ìŇd¡ŇĆoy
21 C’
¡W
Ę yĂ ChyĎŔ‘ĘS
Č yĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą =l‘Č CnyI¡ĄxČ ym
¿Ą yĘ=lJĎ NG
ËĄnČnĘ yt
ÌŇČ ongŇĂ nĘC
22 t
Ň o’ĳ hŇm
ăĎ ChI¡ĎqĂzĘxĂ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : yxĂyĲĆwĘ Nyx
¡Ă è
Ę hČ=l‘ĲČ Cx¿rĘmĘyĂwĘ MynĳĂ’ĄêĘ tŇlĆăbĆŇ DĘ
: hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą hŇ¡Ćl‘Ĺ’ĲĆ yJ
¿Ă
Tl Myr¿ĂpĎŇsĘ lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ NdÌŇĎ’ĞlĘBČ=NB
ĲĆ NdĎŇ’ĞlĘBČţ ëŇdăČŇr
Ł mĘ xlČÃS
Ď ’whÃĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ
2 ÈMh
Ć ylĄ‘Ğ xm
ăČ W
Ę IĂwČ : qzĲĎxĹIĲĆwČ hŇ¡ĎlxĎ yJ
¿Ă ‘mČěS
Ę IĂwČ ChIĳĎqĂzĘxĂ=l’Ć hŇ¡xĎ nĘmĂC
=tŇ’ĆwĘ bŇhÄĎ EĎhČ=tŇ’ĆwĘ žPsĆJĆhČ=tŇ’Ć hŇtŇĎ k
ŁŇ nĘ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć M’
ăĄ rĘIČwČ ůChIĎqĂzĘxĂ
rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą wĘ wylĎŔJĄ tŇyB
ăĄ =lJĎ Ét’ĄwĘ bŇoFęhČ NmĆăè
Ć hČ ű tŇă’Ą wĘ MymÁĂ W
Ď BĘhČ
otŇ¡ ybĄŇBĘ ChIËĎqĂzĘxĂ M’
ÌĎ rĘhĆ=âlĲ rS
Ć ’Ğţ rbĎędĎŇ hŇăyĎhĎ=âlĲ wyt
ĳŇĎ r
Ł YĘŁ’ĲBĘ ’Y
¡Ď mĘnĂ
3 ChI
ĳĎqĂzĘxĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ=l’Ć ’ybĂŔeĎhČ ChyăĎ‘ĘS
Č yĘ É’ŁbŇIĎwČ : oêĲlĘS
Č mĘmĆ=lkĎŇbŇĘ C
ìŇylĆŔ’Ą C’b
Ł ăŇ yĎ ÉNyĂ’ČÄmĄC hŇQĆ’ĄęhĎ MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎ ű CrămĘ’ĲĎ hŇm
¿Ď wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ
4 C’
¡ rĎ hŇm
¿Ď rmĆ’ŇŁIěwČ : lb
ĲĆŇ BĎmĂ yl
¡Č ’Ą C’B
¿Ď hŇqËĎoxrĘ ZrĆ’
ÌĆmĄ ChIĎŔqĂzĘxĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
rb
ËĎŇ dĎŇ hŇ¿yĎhĎ=âlĲ C’ŔrĎ ÉytŇĂ ybĄŇBĘ rS
ąĆ ’Ğ=lJĎ tŇă’Ą ChIĎęqĂzĘxĂ rmĆ’ŇIăŁwČ ìŇĳtŇĆ ybĄŇBĘ
5 ChI
ĳĎqĂzĘxĂ=l’Ć Chy¡Ď‘ĘS
Č yĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ytĲŇĎ r
Ł YĘo’ĲBĘ Myt¡ĂŇy’ĂrĘhĂ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ
6 rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ ű ’v
ăĎ nĂwĘ ůMy’ĂBĎ Mym
ăĂ yĎ ÈheĄhĂ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇDĘ ‘m
¡Č S
Ę
rb
¡ĎŇ DĎ rt
¿ŇĄ CĎyĂ=âlĲ lb
ĳĆŇ BĎ hŇ¡Ćh
E Č MoI¿hČ=dŇ‘Č ìŇyt
ËŇĆ ŁbŇ’Ğ CrÌYĘ’ĲĎ rS
ĆÄ ’ĞwĲČ ìŇtęĆ ybĄŇBĘ
7 ÉCyh
Ď wĘ CxuĳĎyĂ dŇyl
¡Ă oê rS
¿Ć ’Ğ ìËŇUĘmĂ C’ÌYĘyĲĄ rS
ĆÄ ’Ğ ìŇynĆÁBĎmĂC : hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď
8 b
Ň oT¿ ChyĎŔ‘ĘS
Č yĘ=l’Ć ÉChIĎÄqĂzĘxĂ rmĆ’ŇIąŁwČ : lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ lk
¡ČŇ yhĄBĘ MysĂŔyrĂsĲĎ
: ymĲĎyĎBĘ tŇ¡mĆ ’ĹwĲĆ Mol¿S
Ď hŇËĆh
y Ę yĲĂ yJ
¿Ă rmĆ’ŇŁIěwČ êĎrĘB
ĳČ DĂ rS
ăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ=rbČŇDĘ
m =l‘Č Cr
Â BĘDČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ rm
¡Č ’ŇyŁ yU
ĳĂ ‘Č Cm¡xĞĲnČ Cm¿xĞnĲČř
13
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Hn
ĳĎwŁ‘Ğ hŇ¡YĎ rĘnĂ yJ
¿Ă H’ĎŔbĎŇYĘ Éh’ĎlĘmĲĎ yJ
ąĂ hĎylĆŔ’Ą C’ărĘqĂwĘ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ bŇąĄl
: hĎytĲŇĆ ’ŇF
Ł xČ=lkĎŇBĘ MyĂl
¡Č pŇĘ JĂ hoĎŔhyĘ dŇIăČmĂ ÉhxĎqĘĲlĎ yJ
ąĂ
hŇ¡ĎQsĂmĘ hŇbĎŔrĎ‘ĞB
ĲĎ ÉCrè
Ę yČ hoĳĎhyĘ ëŇrĆDăĆ Ce¡jČ rBĎědĘŇUĂBČ ’rĄŔoq loqă
Ébq
Ł ‘ĎhĲĆ hŇąĎh
y Ď wĘ Clj
ĳĎ S
Ę yĂ hŇ‘¡ĎbŇĘ gŇĂ wĘ rh
¿Č =lkĎŇwĘ ’W
ĄŔ eĎyĂ É’yGĆ=lJĎ : CnyhĲĄŁl’ŇĲlĄ
ÉrW
Ď BĎ=lkĎŇ C’ąrĎwĘ hoĳĎhyĘ dŇobăŇJĘ hŇ¡ĎlgŇĘ nĂwĘ : hŇ‘ĲĎqĘbŇĂ lĘ Mys
¡Ă kĎŇrĘhĲĎwĘ roSŔymĂlĘ
rm
¡Č ’ĎwĘ ’rĎŔqĘ rm
ăĄ ’
Ł loqť
: rB
ĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă yJ
ËĂ wDĎŔxĘyČ
Sb
ąĄŇ yĎ : hŇdŇĲĆv
Ď hČ ZyY
¿Ă JĘ oD¡sĘxČ=lkĎŇwĘ ryYĂŔxĎ rW
ăĎ BĎhČ=lJĎ ’rĳĎqĘ’Ć hŇm
ăĎ
Sb
¿ĄŇ yĎ : M‘ĲĎhĎ ryY
¡Ă xĎ Nk
¿ĄŇ ’Ď oBĳ hŇbĎŇS
Ę ăĎn ho¡ĎhyĘ xČCr¿ yJ
ËĂ ZyYĂŔ lb
ĲĄŇ ăĎn ÉryYĂxĎ
l‘ăČ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ MCq¿yĎ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ=rbČŇdĘŇC ZyYĳĂ lb
ĲĄŇ ăĎn ryY
¡Ă xĎ
tŇrĆv
¡Ć bČŇmĘ ëŇlĄŔoq ÉxČŁJÄbČŇ ymĂyrąĂhĎ NoIŔYĂ tŇrĆv
ăĆ bČŇmĘ ÉëlĎ=ylĂ‘Ğ hČŁbąŇGĎ=rhČ
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hŇ¡Ąh
e Ă hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘ĎlĘ ÉyrĂmĘ’Ă y’ĂrĎŔyêĂ=l’Č ÉymĂyrĂhĎ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ
ÉorkĎŇW
Ę hŇąĄh
e Ă olĳ hŇlĎS
Ęm
Ł ă o‘¡r
Ł zĘC ’obŔyĎ qzăĎxĎBĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ hŇeĄÄhĂ
My’ĂŔlĎTĘ ZB
ăĄ qČyĘ Éo‘r
Ł zĘBĂ hŇ‘ĆŔrĘyĂ orădĘŇ‘Ć Éh‘Ćr
Ł JĘ : wynĲĎpĎŇlĘ otŇ¡ QĎ‘ĚpŇĘ C oêŔ’Ă
MyĂmČę olÁ‘ĽS
ĲĎ BĘ dŇdČÄmĎ=ymĲĂ
: lhĲĄnČyĘ tŇol¡‘Ď ’v
ĳĎ yĂ oq¡yxĄbŇĘ C
ÉslĆjĆÄBČ lqąČS
Ď wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ rp
ăČŇ ‘Ğ Sl
¡Ă è
Ď BČ lk
¿ĎŇ wĘ NJĄŔêĂ tŇrĆEăĆBČ ÉMyĂmÄČ S
Ď wĘ
otŇ¡ YĎ‘Ğ Sy’
¿Ă wĘ hoĳĎhyĘ xČCr¡=tŇ’Ć NJ
¿Ą tŇĂ =ymĲĂ : MyĂnĲĎzĘ’Ňm
Ł BĘ tŇo‘¡bĎŇgŇĘ C MyrĂŔhĎ
ChdăŇĄUĘlČyĘwČ Tj
ĳĎ S
Ę mĂ xrČ’
Ł ă BĘ Chd¡ŇĄUĘlČyĘwĲČ ChnĄŔybŇĂ yĘwČ ÉZ‘Ďon ym
ąĂ =tŇ’Ć : Ce‘ĲĆydĂŇoy
qxČ¿S
Č kŇĘ C ylĂŔDĘmĂ rm
ăČ JĘ ÉMyĂoG Nh
ąĄ : Ce‘ĲĆydĂŇoy tŇon¡CbŇêĘ ëŇrĆd¿ŇĆwĘ tŇ‘ČdČŔ
otŔIĎxČwĘ r‘ĳĄBĎ yD¡Ą Ny’¿Ą NoněbĎŇlĘC : loFĲyĂ qD¿ČJČ MyI¡Ă’Ă Nh
¿Ą CbŇĳS
Ď xĘnĆ MyĂn¡ČzĘ’Ňm
Ł
Cht
Ł Ň¡ wĎ spĆŇ¿’Ć mĄ oDĳgŇĘ nĆ NyĂ’ăČJĘ My¡ĂoGhČ=lJĎ
: hŇĲlĎ o‘ yD¡Ą Ny’¿Ą
É lsĆjĆÄhČ : olĲ=CkŇrĘ‘ČêĲČ tŇCm¡DĘ=hŇmČC l’
ĳĄ NCyăUĘdČŇêĘ ym
¡Ă =l’ĆwĘ : olĲ=CbŇS
Ę xĘnĆ
NJ
ăĎ sĚmĘhĲČ : PŇrĲĄoY PŇsĆ¡JĆ tŇoq¿tŇĚ rĘC Ce‘ĳĆuĘrČyĘ bŇăhĎ EĎBČ PŇr¡ĄY
Ł wĘ SrĎŔxĎ ëŇăsČ nĎ
lsĆ¡jĆ Nyk
¿ŇĂ hĎlĘ olŔ=SuĆbČŇyĘ ÉMkĎŇxĎ SrąĎxĎ rx
ĳĎbŇĘ yĂ bŇq¡ČrĘyĂ=âlĲ Z‘¿Ą hŇmĎŔCrêĘ
S’Ňr¡
Ł mĄ dŇG¿ČhĚ ’olËhĞ C‘mĎŔS
Ę tŇĂ ’olăhĞ ÉC‘dĘŇtĲŇĄ ’oląhĞ : ToUĲyĂ âl¿
ZrĆ’ĎŔhĎ gŇCxă=l‘Č ÉbS
Ą ŁIhČ : ZrĆ’ĲĎhĎ tŇod¡ŇsĘomĲ MtŔĆ nŁyb
ăŇĂ hĞ É’olhĞ Mk
ĳĆŇ lĎ
: tŇbĆŇS
ĲĎ lĎ lhĆŁ’¡JĎ Mx
¿Ą êĎmĘIĂwČ MyĂmČŔS
Ď ÉqD
Ł kČŇ hŇąTĆ oehČ Myb
ĳŇĂ gĎŇxĞJĲČ hĎyb
¡ŇĆ S
Ę yĲŁwĘ
Ntwnh
.ytbr +n v.1

.Nnxt’w tVrpl hrTph v.1

.m

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18, 19
20

21
22
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PŇ’Čť C‘FĎęnĂ=lBČ PŇă’Č : hŇW
ĲĎ ‘Ď Chê
Ł ¿ JČ ZrĆ’¡Ć yTĄpŇĘ S
Ł ¿ NyĂ’ĳĎlĘ Myn¡ĂzĘorĲ Nt
¿ŇĄ oehČ
CSbĎŔIĂwČ ÉMhĆBĎ PŇąS
Č nĎ=MgČŇwĘ M‘ĳĎzĘGĂ ZrĆ’¡ĎBĎ Sr¿ĄS
Ł =lBČ PŇË’Č C‘rĎŔzŁ=lBČ
25 h
ŇĳĆS
w Ę ’ĆwĘ ynĂCy¡UĘdČŇtŇĘ ym
¿Ă =l’ĆwĘ
: M’ĲĄv
Ď êĂ Su¿ČJČ hŇr¡Ď‘ĎsĘC
26 ’yY
¿Ă oUhČ hŇQĆ’ĄŔ ’răĎbĎŇ=ymĂ ÉC’rĘC Mk
ąĆŇ ynĄy‘Ą MorÄmĎ=C’W
Ę : SodĲŇ qĎ rm
¡Č ’ŇyŁ
Sy’
¡Ă xČŁJŔ ZyU
ăĂ ’ČwĘ ÉMynĂo’ bŇŁrąmĄ ’rĎŔqĘyĂ MS
ăĄ BĘ ÉMQĎkĚŇlĘ M’
ĳĎ bĎŇYĘ rj
¡Ď sĘmĂbŇĘ
27 l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ rB
¡Ą dČŇtŇĘ C bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ÉrmČ’ŇŁtŇ hŇUĎąĎl
: rDĲĎ‘ĘnĆ âl¿
28 ê
Ď ‘ĘdČÁyĎ ’olÄhĞ : robŇĲ ‘ĞyĲČ yT
¿Ă jĎS
Ę mĂ yh
¡ČŁl’ĹmĲĄC hoĎŔhyĘmĲĄ ÉyJĂrĘdČŇ hŇrąĎêĘsĘnĂ
âl¿ ZrĆ’ĎŔhĎ tŇoYăqĘ É’rĄoB ÉhoĎhyĘ ű Ml
ąĎ o‘ yhĄÄŁl’Ĺ êĎ‘ĘmČęS
Ď âlă=M’Ă
29 Myn
¡Ăo’ Ny’¿ĄlĘC xČJ
Łĳ PŇ‘¡ĄIĎlČ Nt
¿ŇĄ nŁ : otŇĲ nĎCbŇtŇĘ lĂ rqĆ¡xĄ Ny’¿Ą ‘g
ĳĎŇ yyĂ âlăwĘ PŇ‘¡ČyyĂ
30, 31 ąĄoqwĘ
y
: ClS
ĲĄ JĎyĂ loS
¿ JĎ Myr¡ĂCxbČŇC C‘g
ĳĎŇ yĂwĘ Myr¡Ă‘ĎnĘ CpŇ¿ ‘ĞyĲĂwĘ : hŇB
ĲĆ rĘyČ hŇm
¿Ď YĘ‘Ď
CkŇ¡ lĘyĲĄ C‘gĎŔyyĂ âlăwĘ ÉCYCrÄyĎ MyrĳĂS
Ď eĘJČ rbĆŇ¡’Ą Cl¿‘ĞyĲČ xČŁkŔ CpŇyl
ăĂ xĞyĲČ ÉhoĎhyĘ
’m CpŇyl
ăĂ xĞyĲČ MyU
¡Ă ’ĚlĘC MyIĂŔ’Ă ÉylČ’Ą CSyrąĂxĞhĲČ
: CpŇ‘ĲĎyyĂ âl¿wĘ
2 xrĎ
Ŕ zĘUĂmĂ Éry‘ĂhĄ ym
ąĂ : hŇbĎŇrĲĎqĘnĂ Tj
¿Ď S
Ę UĂlČ wD¡ĎxĘyČ CrBĄŔdČŇyĘ z’
ăĎ ÉCSGĘyĂ xČŁkĳŇ
ÉrpĎŇ‘ĎJ
ĲĆ Nê
ąĄ yĂ DĘrĘyČŔ Myk
ăŇĂ lĎmĘC ÉMyĂoG wynąĎpĎŇlĘ NêÄĄ yĂ olĳgŇĘ rČlĘ Ch’
ăĄ rĎqĘyĂ qdŇĆY¡Ć
3 wyl
¡Ď gŇĘ rČBĘ xrČ’
Ł ¿ MolĳS
Ď robăŇ‘ĞyĲČ Mp
¡ĄŇ DĘrĘyĂ : oêĲS
Ę qČ PŇD¡ĎnĂ Sq¿ČJĘ oBŔrĘxČ
4 ÉhoĎhyĘ yn
ąĂ’Ğ S’Ňrĳ
Ł mĄ tŇor¡D
Ł hČ ’r¿Ąq
Ł hŇW
ĎŔ ‘ĎwĘ l‘ăČpĎŇ=ymĲĂ : ’obŇĲ yĎ âl¿
5 ZrĆ’
¡ĎhĎ tŇoY¿qĘ C’rĎŔyyĂwĘ ÉMyIĂ’Ă C’ąrĎ : ’ChĲ=ynĂ’Ğ Myn¡Ăr
Ł xĞ’ĲČ=tŇ’ĆwĘ NoSŔ’ŇrĂ
6 rm
¿Č ’ŇyŁ wyx
¡Ă ’ĎlĘC CrzŁĳ‘ĘyČ Ch‘¡ĄrĄ=tŇ’Ć Sy’
¿Ă : NCyĲtŇĎ ’ĹIĲĆwČ Cb¡ŇrĘqĲĎ CdŇrĳĎxĹyĲĆ
7 rm
ąĄ ’
Ł M‘Čj
ĳĎ MlĆohă=tŇ’Ć SyF
¡Ă jČ qyl
¿Ă xĞmĲČ PŇrĄŔY
Ł =tŇ’Ć ÉSrĎxĎ qEąĄxČyĘwČ : qzĲĎxĞ
: ToUĲyĂ âl¿ Myr¡ĂmĘsĘmČbŇĘ Chq¿ĄEĘxČyĘwČ ’ChŔ bŇoTă ÉqbĆŇDÄĆlČ
8 Mh
¿Ď rĎbŇĘ ’Č ‘rČz¡Ć ìŇyê
ĳĂ rĘxČBĘ rS
ăĆ ’Ğ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ yDĂŔbŇĘ ‘Č l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ ÉhêĎ’ČwĘ
9 ì
Ň yt
ĳŇĂ ’ŇrĎqĘ hĎyl
¡Ć yYĂ’ĞmĲĄC ZrĆ’ĎŔhĎ tŇoYăqĘmĂ ÉìyêÄĂ qĘzČxĹhĲĆ rS
ąĆ ’Ğ : ybĲŇĂ hĞ’
Ł
10 É’rĎyê
Ă =l’Č : ìŇyêĲĂsĘ’ČmĘ âl¿wĘ ìŇyê¡ĂrĘxČBĘ hŇêĎ’ČŔ=yDĂbŇĘ ‘Č ÉìlĘ rmČŁ’ąwĎ
ìŇyêŔĂ rĘzČ‘Ğ=PŇ’Č ÉìyêÄĂ YĘUČ’Ă ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ‘ê
¡Ď S
Ę êĂ=l’Č ynĂ’ĎŔ=ìŇUĘ‘Ă yJ
ăĂ
11 ë
Ň ĳBĎ MyrăĂxĹeĲĆhČ lJ
Ł¡ CmŔlĘăJĎ yĂwĘ ÉCSb
Ł Ň yĄ Nh
ąĄ : yqĲĂdĘŇYĂ Nym
¿Ă yBĂ ìŇyê¡ĂkŇĘ mČêĘ=PŇ’Č
12 yS
¡Ą nĘ’Č M’ĄŔYĎmĘtŇĂ âlăwĘ ÉMS
Ą qĘbČŇêĘ : ìŇb
ĲĆŇ yrĂ yS
¿Ą nĘ’Č Cd¡ŇbŇĘ ’ŇyĲŁwĘ NyĂ’ËČkŇĘ Cy¿hĘyĲĂ
13 ì
Ň yh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĂ’Ğ yJęĂ : ìŇêĲĆmĘxČlĘmĂ yS
¿Ą nĘ’Č spĆŇ¡’Ć kŇĘ C NyĂ’ËČkŇĘ Cy¿hĘyĲĂ ìŇĳtŇĆ ~ĚmČ
23, 24

qyzxm
.Kl=Kl tVrpl hrTph v.27
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41. 14–42. 2

: ìŇyêĲĂrĘzČ‘Ğ yn¿Ă’Ğ ’r¡ĎyêĂ=l’Č ìËŇlĘ rm
¿Ą ’
Ł hĲĎ ìŇnym
ĳĆ Ă yĘ qyzăĂxĞmĲČ
=M’ĚnĘ ÉëyêĂrĘzČ‘Ğ ynąĂ’Ğ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yt
¡ŇĄ mĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ tŇ‘Čl
ăČ oê Éy’ĂrĘyêĲĂ=l’Č
SdĎŔxĎ ZCrăxĎ ÉgrČomlĘ ëŇyêęĂ mĘW
Č hŇăĄh
e Ă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘ ëŇ¡Ąl’ĞŁgŇwĘ hoĎŔhyĘ
ÉMrĄzĘêĂ : MyW
ĲĂ êĎ ZU
Ł ¿ JČ tŇo‘¡bĎŇgŇĘ C qd
Ł Ŕ tŇĎ wĘ ÉMyrĂhĎ SCdąŇêĎ tŇoIĳpŇĂ yjĲĂ l‘ČB
¡Č
Sod¿ŇqĘBĂ hoĎŔhyB
ĲČ lygăŇê
Ă Ď ÉhêĎ’ČwĘ Mt
ĳŇĎ o’ Zyp
ăŇĂ êĎ hŇr¡Ď‘ĎsĘC M’ĄŔv
Ď êĂ xČCrăwĘ
: lQ
ĲĎ hČtŇĘ êĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
hŇêĎĳS
Ď nĎ ’m
ăĎ ~ĎBČ Mn
¡ĎoSlĘ NyĂ’ČŔwĎ ÉMyĂmČÄ MyS
¿Ă qĘbČŇmĘ MynÁĂ oybŇĘ ’ĆhĲĎwĘ MyIĂÄnĂ‘ĞhĲĎ
ÉMyyĂpĎŇS
Ę =l‘Č xê
ąČ pŇĘ ’Ć : Mb
ĲĄŇ zĘ‘Ć’ĲĆ âl¿ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ MnĄŔ‘Ĺ’ĲĆ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ
ZrĆ’¿ĆwĘ MyĂmČŔ=MgČŇ’ĞĲlČ ÉrBĎdĘŇmĂ MyW
ąĂ ’Ď tŇonĳyĎ‘ĘmČ tŇo‘¡qĎBĘ ëŇotŇ¿ bŇĘ C tŇorŔhĎnĘ
Z‘ăĄwĘ sd¡ČŇhĞwĲČ hŇFĎŔS
Ă zrĆ’ăĆ ÉrBĎdĘŇUĂBČ Nê
ąĄ’Ć : MyĂmĲĎ y’Ą¿YĎ omlĘ hŇ¡IĎYĂ
N‘Čm
ÌČ lĘ : wDĲĎxĘyČ rCè
¡ ’ČtŇĘ C rh
¿Ď dĘŇêĂ SorËBĘ hŇbĎęrĎ‘ĞB
ĲĎ MyW
ăĂ ’Ď NmĆĳS
Ď
tŇ’ŇEŁĳ hŇtŇĎ W
Ę ‘ăĎ ho¡ĎhyĘ=dŇyČ yJ
¿Ă wDĎŔxĘyČ ÉClyJÄĂ W
Ę yČwĘ CmyW
ąĂ yĎwĘ C‘ędĘŇyĲĄwĘ C’ărĘyĂ
rm
ăČ ’ŇŁy Mk
¡ĆŇ bŇĘ yrĲĂ Cb¿ŇrĘqĲĎ
: H’ĲĎrĎBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘC
tŇ¡’Ą CnlĎŔ CdŇyGăĂyČwĘ ÉCSyGÄĂ yČ : bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ ëŇlĆ¿mĆ rm
¡Č ’ŇyŁ MkĆŔytŇĄ omăYĚ‘Ğ ÉCSyGÄĂ hČ hoĳĎhyĘ
hŇ‘ăĎdĘŇnĄwĘ ÉCnBĄÄlĂ hŇmĎyW
ąĂ nĎwĘ CdŇyGÁĂ hČ hŇeĎhĄę hŇm
ăĎ ű tŇonăS
Ł ’ŇrĲĂhĎ hŇnĎyrĳĆqĘêĂ rS
ăĆ ’Ğ
hŇ‘ĎŔdĘŇănĄwĘ roxŔ’ĎlĘ tŇoIătŇĂ Ł’ĲhĎ ÉCdŇyGÄĂ hČ : Cn‘ĲĚymĂS
Ę hČ tŇo’¡BĎhČ o’¿ NtŔĎ yrĂxĞ’ĲČ
=NhĄ : wDĲĎxĘyČ ’¿řrnw hŇ‘Ďê
¡Ď S
Ę nĂwĘ C‘rĄŔtŇĎ wĘ CbŇyT
ăĂ yêĄ=PŇ’Č Mê
ĳĆ’Č Myh
¡Ă Łl’Ĺ yJ
¿Ă
: Mk
ĲĆŇ BĎ rx
¿Č bŇĘ yĂ hŇ¡bĎŇ ‘ĄoêĲ ‘pČŇĳ’Ď mĄ Mk
¡ĆŇ lĘ‘ĎpĎŇC NyĂ’ČŔmĄ Mê
ăĆ’Č
’b
Ł ąŇ yĎwĘ ym
ĳĂ S
Ę bŇĂ ’răĎqĘyĂ SmĆ¡S
Ć =xrČzĘUĂmĂ tŇ’ŇIČŔwČ ÉNopŇ~ĎmĂ ytŇĂ orąy‘ĂhĲČ
ÉS’Ňr
Ł mĄ dŇyGąĂhĂ=ymĲĂ : TyTĲĂ=smĎrĘyĂ rY¡Ąoy om¿kŇĘ C rmĆŁxŔ=omJĘ ÉMynĂgĎŇsĘ
PŇ¿’Č ‘ČymĂŔS
Ę mČ Ny’ăĄ PŇ’Čť dŇyGęĂ mČ=Ny’ĲĄ PŇă’Č qyDĳĂYČ rm
ăČ ’ŇnŁwĘ Myn¡ĂpĎŇQĘmĂC hŇ‘ĎdĎŔnĄwĘ
rv
¿Ą bČŇmĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲylĂwĘ Me
ĳĎhĂ hŇăĄh
e Ă NoI¡YĂlĘ NoS
¿ ’ŇrĂ : Mk
ĲĆŇ yrĄmĘ’Ă ‘Čm
¡Ą S
Ł =Ny’ĲĄ
: rb
ĲĎŇ dĎŇ CbŇyS
¿Ă yĎwĘ Ml
¡Ą ’ĎS
Ę ’ĆwĘ Z‘ĳĄoy Ny’ăĄwĘ hŇQĆ¡’Ą mĄC Sy’ĂŔ Ny’ăĄwĘ É’rĆ’ĄÄwĘ : NêĲĄ’Ć
: MhĲĆyJĄsĘnĂ Cht
Ł Ň¡ wĎ xČCr¿ Mh
ĳĆ yW
Ą ‘ĞmĲČ spĆŇ¡’Ć NwĆ’¿Ď MQĎŔJĚ Nh
ăĄ

14
15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28
29

wylĎŔ‘Ď ÉyxĂCr yêĂt
ąŇČ nĎ yS
ĳĂ pŇĘ nČ hŇt
ăŇĎ YĘrĲĎ yr¡ĂyxĂBĘ oBŔ=ëŇmĎtŇĘ ’Ć ÉyDĂbŇĘ ‘Č Nh
ąĄ bm
ZCx¡BČ ‘Čym
¿Ă S
Ę yČ=âlĲwĘ ’v
ĳĎ yĂ âlăwĘ q‘¡ČYĘyĂ âl¿ : ’yYĲĂoy My¿ĂoGlČ Tj
¡Ď S
Ę mĂ 2
wlwq
.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk h’ĆrĘnĂwĘ ’"sb ,yrq h’ĆrĘnĂwĘ ,bytk ’rĆnĄwĘ v.23

.’m

42. 3–23
3
4

5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
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tŇ¡mĆ ’ĹĲlĆ hŇeĎB
ĳĆkČŇyĘ âlă hŇ¡hĎ kĄŇ hŇê
¿Ď S
Ę pŇĂ C roBŔS
Ę yĂ âlă ÉZCYrĎ hŇąĆq
n Ď : olĲoq
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ ZrĆ’¡ĎBĎ MyW
¿Ă yĎ=dŇ‘Č ZCrŔyĎ âlăwĘ ÉhhĆkŇĘ yĂ âlą : TjĲĎS
Ę mĂ ’yY
¿Ă oy
: ClyxĲĄyČyĘ MyI¿Ă’Ă otŇ¡ rĎotŇĲ lĘC
ZrĆ’¡ĎhĎ ‘q¿Čr
Ł MhĆŔyTĄonăwĘ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ ’rąĄoB hoĎęhyĘ ű l’
ăĄ hĎ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
ynÌĂ’Ğ : HB
ĲĎ Myk
¿ŇĂ lĘŁhĲlČ xČCr¡wĘ hĎylĆŔ‘Ď M‘ăĎlĎ ÉhmĎS
Ď nĘ Nt
ąŇĄ nŁ hĎy’
ĳĆYĎ’ĹYĲĆwĘ
M‘¡Ď tŇyr¿ĂbŇĘ lĂ ìËŇnĘêĆ’ĆwĘ ìęrĘ~Ď’ĆwĘ ìŇdĳŇĆyĎBĘ qzăĄxĘ’ČwĘ qdŇĆY¡ĆbŇĘ ìŇyt¿ĂŇ’ŇrĎqĘ hoËĎhyĘ
tŇyB
¿Ą mĂ ryiĂŔ’Č ÉrGĄsĘUČmĂ ’yY
ąĂ ohlĘ tŇorĳwĘ‘Ă MyĂnăČy‘Ą xČq
Ł ¡ pŇĘ lĂ : MyĲĂoG ro’¿lĘ
NêŔĄ ’Ć=âlĲ rx
ăĄ ’ČlĘ ÉydĂŇobŇkŇĘ C ym
ĳĂ S
Ę ’Chă ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ : ëŇS
Ć ŁxĲ ybĄŇS
Ę y¿Ł ’lĆ¡JĆ
dŇyGĂŔmČ ynăĂ’Ğ ÉtoSdĎŇxĞwĲČ C’b
ĳĎŇ =hŇeĄhĂ tŇon¡S
Ł ’ŇrĲĂhĎ : MylĲĂysĂjĘlČ yt¡ĂŇQĎhĂtŇĘ C
: Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć ‘Čym
¿Ă S
Ę ’Č hŇnĎxĘm
¡Č YĘêĂ MrĆT
¿ĆBĘ
oâŔlmĘC ÉMIĎhČ ydąŇĄrĘoyĲ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇăYĄ qĘmĂ otŇ¡ QĎhĂêĘ SdĎŔxĎ ryS
ăĂ ÉhoĎhyl
ĲČ CryS
ąĂ
ÉCer
Ł Ä yĎ rdĳŇĎqĄ bŇăS
Ą êĄ Myr¡ĂYĄxĞ wyrĎŔ‘ĎwĘ ÉrBĎdĘŇmĂ C’ąW
Ę yĂ : MhĲĆybĄŇS
Ę yĲŁwĘ MyI¡Ă’Ă
otŇ¡ QĎhĂtŇĘ C dŇobĳŇJĎ ho¡Ďhyl
ĲČ CmyW
¿Ă yĎ : CxwĲĎYĘyĂ Myr¡ĂhĎ S’Ňr¿
Ł mĄ ‘lČsĆŔ ybĄŇS
Ę yăŁ
hŇĳ’Ď nĘqĂ ry‘ăĂyĎ tŇom¡xĎlĘmĂ Sy’
¿Ă JĘ ’YĄŔyĄ roBăGĂJČ ÉhoĎhyĘ : CdŇyGĲĂyČ MyI¿Ă’ĂBĎ
: rB
ĲĎ GČtŇĘ yĂ wyb
¡ĎŇ yĘ’
Ł Ĳ =l‘Č xČyrĂŔYĘyČ=PŇ’Č É‘ČyrĂÄyĎ
PŇ¡’Č S
Ę ’ĆwĘ Mè
Ł ¿ ’Ć hŇ‘ĆŔpŇĘ ’Ć hŇdăĎŇlĄoIJČ qj
ĳĎ ’ČtŇĘ ’Ć Syr¡ĂxĞ’ĲČ MlĎŔo‘mĲĄ ÉytŇĂ yS
ĄÄ xĹhĲĆ
yê
ąĂ mĘW
Č wĘ Syb
ĳŇĂ o’ MB
¡Ď W
Ę ‘Ć=lkĎŇwĘ tŇo‘ŔbĎŇgŇĘ C ÉMyrĂhĎ bŇyrąĂxĞ’ĲČ : dŇxČyĲĎ
âlă ÉërĆdÄĆBĘ MyrĂęwĘ‘Ă yêăĂkŇĘ lČohwĘ : SybĲŇĂ o’ MyU
¡Ă gČŇ’ĞwĲČ MyIĂŔ’ĂlĎ ÉtorhĎnĘ
ro’ęlĎ MhĆÁynĄpŇĘ lĂ ëŇS
ĎÄ xĘmČ žMyW
Ă ’Ď Mk
ĳĄŇ yrĂdĘŇ’Č C‘¡dĘŇyĲĎ=âl tŇob¿ŇytŇĂ nĘBĂ C‘dĎŔyĎ
: MyêĲĂbŇĘ zČ‘Ğ âl¿wĘ Mt¡ĂŇyW
Ă ‘Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČ hŇQĆ’Ąť roSŔymĂlĘ ÉMyè
Ă qČ‘ĞmĲČC
hŇ¡kĎŇ iĄmČlĘ Myr¿ĂmĘŁ’ĲhĎ lsĆĳĎjBČ Myx
¡Ă TĘŁBĲhČ tŇS
Ć ŁbŔ CSb
Ł ăŇ yĄ Érox’Ď CgŇs
Ł ą nĎ
CTyB
¿Ă hČ Myr¡ĂwĘ‘ĂhĲČwĘ C‘m
ĳĎ S
Ę MyS
¡Ă rĘxĄhČ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ Mê
¿Ć’Č
ÉrCĄ‘Ă ym
ąĂ xl
ĳĎ S
Ę ’Ć yk
ăŇĂ ’ĎlĘmČJĘ Sr¡ĄxĄwĘ yDĂŔbŇĘ ‘Č=M’Ă yJ
ăĂ ÉrCĄ‘Ă ym
ąĂ : tŇo’ĲrĘlĂ
xČoq¿jĎ rm
Łĳ S
Ę tŇĂ âlăwĘ tŇoB¡rČ tŇĎ y’ĂrĎ : hoĲĎhyĘ dŇbĆŇ‘¿ĆJĘ rC¡Ą‘ĂwĘ MQĎŔS
Ě mĘJĂ
: ryDĲĂ’ĘyČwĘ hŇr¡Ďoê lyD¿ĂgŇĘ yČ oqĳdĘŇYĂ N‘Čm
ăČ lĘ Zp
¡ĄŇ xĎ ho¿ĎhyĘ : ‘mĲĎS
Ę yĂ âl¿wĘ MyĂn¡ČzĘ’Ď
C’B
ĳĎ xĘhĎ My’
¡Ă lĎkŇĘ yê
¿ĄbĎŇbŇĘ C MQĎŔJĚ ÉMyrĂCxB
ĲČ xČąpĄŇ hĎ ůyCsS
Ď wĘ zCzăBĎ=M‘Č È’ChwĘ
NyzăĂ’ĞyĲČ Mk
¡ĆŇ bĎŇ ym
¿Ă : bŇS
ĲČ hĎ rm
¿Ą ’
Ł =Ny’ĲĄwĘ hŇ¡iĎ S
Ă mĘ ly~ĂŔmČ Ny’ăĄwĘ ÉzbČŇlĎ CyąhĎ
t’z
.tyV’rb tVrpl hrTph v.5
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42. 24–43. 16

l’
¿Ą rĎW
Ę yĂwĘ bŇŁqË‘ĞyĲČ hŇsĆoSmĘlĂ NtÄČ nĎ=ymĲĂ : roxĲ’ĎlĘ ‘m
¡Č S
Ę yĂwĘ bŇS
¿Ă qĘyČ tŇ’ŇŁzĳ
ëŇolŔhĎ ÉwykĎŇrĎdĘŇbŇĂ CbąŇ’Ď=âlĲwĘ olŔ Cn’ŇăTĎ xĎ Czť hoĳĎhyĘ ’olăhĞ Myz¡ĂzĘŁbŇlĘ
hŇĳmĎ xĎlĘmĂ zCz¡‘ĹwĲĆ ojŔ’Č hŇm
ăĎ xĄ ÉwylĎ‘Ď ëŇŁjąS
Ę IĂwČ : otŇĲ rĎotŇĲ BĘ C‘¡mĘS
ĲĎ âl¿wĘ
: bŇĲlĄ =l‘Č MyW
¿Ă yĎ=âlĲwĘ oB¡=r‘ČbŇĘ êĂwČ ‘dĎŔyĎ âlăwĘ ÉbybŇĂ iĎmĂ ChT
ąĄ hĞĲlČ êĘwČ

24

25

yJ
ăĂ É’rĎyêĂ=l’Č l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ì¡ŇrĘYĆŁywĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ìăŇ’ĞrĲČB
Ł ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ hŇêÂĎ ‘ČwĘ gm
ynĂ’ĎŔ=ìŇêĘ’řĂ ÉMyĂUČÄBČ rb
Ł ąŇ ‘ĞtĲŇČ =yJĂ : hŇêĎ’ĲĎ=ylĂ ì¡ŇmĘS
Ă bŇĘ ytŇĂ ’Ňr¿ĎqĎ ìŇyêŔĂ lĘ’ČgŇĘ 2
hŇ¡bĎŇ hĎĲlĆ wĘ hŇwŔĆJĎtŇĂ âlă ÉS’Ą=omBĘ ëŇąĄltŇĄ =yJĲĂ ìŇCpĳŇTĘS
Ę yĂ âlă tŇor¡hĎeĘbČŇC
ìŇ‘ĳĆyS
Ă omĲ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ’Ğ yJęĂ : ëŇB
ĲĎ =r‘ČbŇĘ tŇĂ âl¿ 3
ynËČy‘ĄbŇĘ êĎrĘqÌČyĎ rS
ĆÄ ’ĞmĲĄ : ìŇyêĲĆxĘêČ ’b
¡ĎŇ sĘC SCJ¿ MyĂrČŔYĘmĂ ÉìrĘpŇĘ kĎŇ yêĂt
ąŇČ nĎ 4
: ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ tŇxČê
¿Č MyU
¡Ă ’ĚlĘC ìŇyêŔĆ xĘêČ ÉMdĎŇ’Ď Nê
ąĄ’ĆwĘ ìŇyê
ĳĂ bŇĘ hČ’Ğ ynăĂ’ĞwĲČ êĎdĘŇB
¡Č kŇĘ nĂ
: OĎYĲĆBĘqČ’Ğ bŇr¡Ď‘ĞUĲČmĲĂC ìŇ‘ĆŔrĘzČ ’yb
ăŇĂ ’Ď ÉxrĎzĘUĂmĂ ynĂĳ’Ď =ìŇêĘ’Ă yJ
ăĂ ’r¡ĎyêĂ=l’Č 5
yt
¡ŇČ onbŇĘ C qoxŔrĎmĲĄ ÉynČbĎŇ y’Ăyb
ąŇĂ hĎ y’ĂĳĎlkŇĘ êĂ=l’Č Nm
¡Ď ytŇĄ lĘC ynĂêŔĄ ÉNopŇ~ĎlČ rm
ąČ ’
Ł 6
wyê¡ĂrĘYČyĘ wyt
ĳŇĂ ’ŇrĎBĘ yd¡ĂŇobŇkŇĘ lĂwĘ ymĂŔS
Ę bŇĂ ’răĎqĘeĂhČ lJ
Ł ť : ZrĆ’ĲĎhĎ hŇ¿YĄ qĘmĂ 7
: oml
ĲĎ MyĂn¿ČzĘ’ĎwĘ MyS
¡Ă rĘxĄwĘ SyĳĄ MyĂnăČy‘ĄwĘ rC¡Ą‘Ă=M‘Č ’yY
¿Ă oh : wytŇĲĂ yW
Ă ‘Ğ=PŇ’Č 8
tŇ’ŇŁzŔ dŇyGăĂyČ ÉMhĆbĎŇ ym
ąĂ MyUĂŔ’ĚlĘ ÉCpŇsĘ’ĲĎyĄwĘ wDĎęxĘyČ CYăBĘqĘnĂ MyĂÂoGhČ=lJĲĎ 9
: tŇmĲĆ’Ĺ Cr¿mĘ’ŇyĲŁwĘ C‘¡mĘS
Ę yĂwĘ CqDĎŔYĘyĂwĘ ÉMhĆydŇĄ‘ĲĄ CnąêĘyĂ Cn‘ĳĚymĂS
Ę yČ tŇon¡S
Ł ’ŇrĲĂwĘ
CnymÄĂ ’ĞtĲŇČ wĘ C‘dĘŇêĄţ N‘Čm
ăČ lĘ yêĂrĘx
ĳĎBĎ rS
ăĆ ’Ğ yD¡ĂbŇĘ ‘ČwĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉydČŇ‘Ą Mê
ąĆ’Č 10
: hŇyĲĆhĘyĲĂ âl¿ yr¡ČxĞ’ĲČwĘ l’ĄŔ rYČonă=âl ÉynČpĎŇlĘ ’ChŔ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉCnybÄĂ tŇĎ wĘ yl
ąĂ
ÉyêĂ‘ĘS
ČÄ ohwĘ yêĂdĘŇąGČhĂ ykÂĂ nŁ’ĲĎ : ‘ČyS
ĲĂ om yd¡ČŇ‘ĎlĘBČmĂ Ny’¿ĄwĘ hoĳĎhyĘ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ
: l’ĲĄ=ynĂ’ĞwĲČ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ydËŇČ‘Ą Mê
¿Ć’ČwĘ rzĳĎ Mk
¡ĆŇ BĎ Ny’¿ĄwĘ yêĂ‘ĘmČŔS
Ę hĂwĘ
: hŇeĎb
ĲĆŇ yS
Ă yĘ ym
¿Ă C l‘¡ČpŇĘ ’Ć ly~ĳĂmČ yd¡ĂŇIĎmĂ Ny’¿ĄwĘ ’ChŔ ynăĂ’Ğ ÉMoImĂ=MGČ
MkÂĆ nĘ‘ČmČlĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ SodăŇqĘ Mk
¡ĆŇ lĘ’ČGŁ hoËĎhyĘ rm
ÌČ ’Ď=hŇŁJĲ
: MtĲŇĎ eĎrĂ tŇoI¿nĂ’ĽB
ĲĎ MyD¡ĂW
Ę kČŇwĘ MQĎŔJĚ ÉMyxĂyrĂb
ĲĎŇ yê
ąĂ dĘŇrČohĲwĘ hŇlĎbĆębĎŇ yêĂxĘăČQS
Ă
: Mk
ĲĆŇ JĘlĘmČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ’r¿ĄoB Mk
ĳĆŇ S
Ę odĲŇ qĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ
: hŇb
ĲĎŇ ytŇĂ nĘ MyE¡Ă‘Č MyĂm¿ČbŇĘ C ëŇrĆDĳĎ MI¡ĎBČ Nt
¿ŇĄ oehČ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
’yYwmh
.’y‘gb ìêĘ’
ĲĂ n"b ,’"b Nk v.2
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CkŇ¡ ‘ĞDĲĎ CmCqŔyĎ=lBČ ÉCbŇJĘS
Ę yĂ wDąĎxĘyČ zCEĳ‘ĂwĘ lyĂxăČ sCs¡wĎ=bŇkĆŇrĲĆ ’yY
¿Ă oUhČ
: CnnĲĎB
Ł tŇĘ êĂ=l’Č tŇoI¡nĂm
Ł dĘŇqČwĘ tŇonĳS
Ł ’ŇrĲĂ Cr¡JĘzĘêĂ=l’ĲČ : CbŇĲ kĎŇ hŇê
¿Ď S
Ę jĂJČ
MyW
ąĂ ’Ď PŇă’Č hĎC‘ĳdĎŇtĲŇĄ ’ol¡hĞ xmĎŔYĘtŇĂ hŇê
ăĎ ‘Č ÉhS
Ď dĎŇxĞ hŇąW
Ć ‘Ł ynÄĂ nĘhĂ
Mye¡ĂêČ hŇdŔĆv
Ď hČ tŇăIČxČ ÉynĂdÄĄBĘkČŇêĘ : tŇorĲhĎnĘ Nom¡S
Ă yBĲĂ ëŇrĆDŔĆ ÉrBĎdĘŇUĂBČ
tŇoq¡S
Ę hČlĘ Nm
Ł Ŕ yS
Ă yBĲĂ ÉtorhĎnĘ MyĂmČę rBĎÁdĘŇUĂbČŇ yêĂtÄČ nĎ=yJĲĂ hŇĳĎ‘
n ĞyĲČ tŇonăbŇĘ C
: Crj
ĲĄ sČyĘ yt¡ĂŇQĎhĂêĘ ylĂŔ yêĂrĘYăČyĎ ÉCz=M‘Č : yrĲĂyxĂbŇĘ yU
¿Ă ‘Č
tŇĎ ’Ňyb
ąŇĄ hĄ=âlĲ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yB
¡Ă êĎ‘Ę¿gČŇ yĎ=yJĲĂ bŇŁqĳ‘ĞyĲČ tŇĎ ’Ňr¡ĎqĎ yt¿ĂŇ’
Ł =âlĲwĘ
âl¿wĘ hŇxĎŔnĘmĂBĘ ÉìyêÄĂ dĘŇbČŇ‘ĹhĲĆ âlą ynĂê
ĳĎ dĘŇBČkŇĂ âlă ìŇyx
¡Ć bĎŇzĘC ìŇytŔĆŁl‘Ł Ĳ hŇăW
Ą ÉyQĂ
âlă ìŇyx
¡Ć bĎŇzĘ bŇlĆ¿xĄ wĘ hŇnĆŔqĎ ÉPsĆJĆÄbČŇ yQ
ąĂ tŇĎ ynÄĂ qĎ=âlĲ : hŇĲnĎ obŇlĘBĂ ìŇyê¡Ă‘ĘgČŇoh
ykÄĂ nŁ’ĲĎ : ìŇytĲŇĆ nŁwĲŁ‘ĞB
ĲČ ynĂê
¡Č ‘ĘgČŇoh ìŇytŔĆ w’ŇF
Ł xČBĘ ÉynĂêÄČ dĘŇbČŇ‘ĹhĲĆ ëŇ’Čę ynĂt
ĳŇĎ ywĂrĘhĂ
ynĂrĄěyJĂzĘhČ : rJ
Ł Ĳ zĘ’Ć âl¿ ìŇyt
¡ŇĆ ’ŇF
Ł xČwĘ ynĳĂ‘ĞmĲČlĘ ìŇy‘¡ĆS
Ď pŇĘ hŇ¿xĆ m
Ł ’ChË yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ
’T
ĳĎ xĎ NoS
¡ ’ŇrĂhĲĎ ìŇyb
¿ŇĂ ’Ď : qDĲĎYĘêĂ N‘Čm
¿Č lĘ hŇê
¡Ď ’Č rj
¿ĄsČ dŇxČĳĎy hŇ¡TĎ pŇĘ è
Ď nĂ
bŇq
Ł Ŕ ‘ĞyĲČ ÉMrĆxĄlČ hŇąĎê
n Ę ’ĆwĘ SdŇĆq
Ł ĳ yrĄW
ăĎ lQ
¡Ą xČ’ĞwĲČ : ybĲŇĂ C‘S
Ę ¿jĎ ìŇyY¡ĆylĂmĘC
: MypĲŇĂ CDgŇĂ lĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂwĘ
ho¿ĎhyĘ rmÄČ ’Ď=hŇŁJĲ : obŇĲ yêĂrĘx¿ČBĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂwĘ yDĳĂbŇĘ ‘Č bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ ‘m
¡Č S
Ę hŇê
¿Ď ‘ČwĘ
yêĂrĘx¿ČBĎ NCr¡S
Ě ywĲĂ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ yDăĂbŇĘ ‘Č É’rĎyêĂ=l’Č OĎrĳĆzĘ‘ĘyČ NTĆ¡BĆ mĂ ì¿ŇrĘYĆyĲŁwĘ ìŇËW
Ć ‘Ł
ÉyxĂCr q~
Łą ’Ć hŇĳS
Ď BĎyČ=l‘Č Myl
¡Ă zĘnŁwĘ ’mĄŔYĎ=l‘Č ÉMyĂmÄČ =q~Ď’Ć yJ
ąĂ : obŇĲ
Myb
¡ŇĂ rĎ‘ĞJĲČ ryYĳĂxĎ Nyb
ăŇĄ BĘ Cx¡mĘYĲĎwĘ : ìŇy’ĲĆYĎ’ĹYĲĆ=l‘Č yt¡ĂŇkĎŇrĘbŇĂ C ìŇ‘ĆŔrĘzČ=l‘Č
bŇŁqĳ‘ĞyĲČ=MS
ĲĄ bŇĘ ’răĎqĘyĂ hŇ¡ĆwĘ
z ynĂ’ĎŔ hoăĎhyl
ĲČ ÉrmČ’ŇyŁ hŇąĆz : MyĂmĲĎ=ylĄbŇĘ yĂ=l‘Č
: hŇĲeĆ kČŇyĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ MS
¿Ą bŇĘ C hoĎŔhyl
ĲČ ÉodŇyĎ bŇê
Ł ą kŇĘ yĂ hŇzĆęwĘ
ÉNoS’ŇrĂ ynąĂ’Ğ tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ol¡’ĞŁgŇwĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ hoÌĎhyĘ rmČÄ’Ď=hŇŁJĲ
hĎdąŇĆyGĂyČwĘ ’rĎęqĘyĂ ynĂomăkĎŇ=ymĲĂC : MyhĲĂŁl’Ĺ Ny’¿Ą yd¡ČŇ‘ĎlĘBČmĂC NorŔxĞ’ĲČ ynăĂ’ĞwĲČ
: oml
ĲĎ CdŇyG¿ĂyČ hŇnĎ’ŇŁb¡ŇêĎ rS
¿Ć ’ĞwĲČ tŇoIËtŇĂ ’
Ł wĘ Ml
ĳĎ o‘=M‘Č ym
¡Ă CvmĂ ylĂŔ ÉhĎkĆÄrĘ‘ĘyČwĘ
ydĳŇĎ‘Ą Mê
ăĆ ’ČwĘ yêĂdĘŇG¡ČhĂwĘ ìŇyê¿Ă‘ĘmČS
Ę hĂ z’
ËĎ mĄ âl¿hĞ ChŔrĘêĂ=l’ČwĘ ÉCdŇxĞpŇĘ êĂ=l’ĲČ
ÉMQĎJĚ lsĆąpĆŇ =yrĄYĘyĲŁ : yêĂ‘ĘdŇĲĎyĎ=lBČ rCY¡ Ny’¿ĄwĘ ydČŔ‘ĎlĘBČmĂ ÉHČolÄ’Ĺ SyąĄhĞ
C‘¡dĘŇyĲĄ=lbČŇC C’ËrĘyĂ=lBČ hŁśUĎŁ hŁĄę Mh
ăĆ ydŇĄ‘ĄwĘ Cly‘ĳĂoy=lBČ Mh
¡Ć ydŇĄCmĲxĞwĲČ Chê
ŁŔ
N‘ml
tlm ’Ymn ’l s"tb ,wyl‘ dwqn v.9
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Nh
ąĄ : ly‘ĲĂoh yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ ëŇĳsĎ nĎ lsĆăpĆŇ C l’
¡Ą rY
¿Č yĎ=ymĲĂ : CSb
Ł ŇĲ yĄ N‘Čm
¿Č lĘ
CdŇŁmŔ‘ĞyĲČ ÉMQĎkĚŇ CYąBĘqČtŇĘ yĲĂ MdĳŇĎ’ĎmĲĄ hŇUĎ¡hĄ MyS
¿Ă rĎxĎwĘ CSb
Ł Ŕ yĄ ÉwyrĎbĄŇxĞ=lJĎ
tŇob¡ŇuĎUČbČŇC MxĎŔjĆBČ É l‘ČpĎŇC dŇYĎŔ‘ĞmĲČ É lzĆrĘBČ SrąČxĎ : dŇxČyĲĎ CSb
Ł ¿Ň yĄ Cd¡ŇxĞpŇĘ yĂ
hŇtŇĎ ¿S
Ď =âl xČŁJŔ Ny’ăĄwĘ Éb‘ĄrĎ=MGČ oxŔJ
Ł ‘ČorăzĘBĂ ÉChlĄÄ‘ĎpŇĘ IĂwČ ChrĳĄ~ĘyĂ
ÉChW
ĄÄ ‘ĞyĲČ dŇrĆv
ĆŔ bČŇ ChrăĄ’ĞtŇĎ yĘ ůwqĎ hŇTĎăĎn ÈMyYĂ‘Ą SrăČxĎ : PŇ‘ĲĎyIĂwČ MyĂm¡Č
tŇrĆ’¿ĆpŇĘ tŇĂ JĘ Sy’ĂŔ tŇynăĂbŇĘ tŇČ JĘ ÉChW
ĄÄ ‘ĞIĲČwĲČ ChrĳĄ’ĽtŇĎ yĘ hŇ¡gĎŇ CxUĘbČŇC tŇo‘ŔYĚqĘUČBČ
NoQŔ’ČwĘ ÉhzĎrĘêĂ xuąČIĂwČ MyzĂŔrĎ’Ğ olă=twřrkl : tŇyĂB
ĲĎ tŇbĆŇ¿S
Ć lĎ Md¡ĎŇ’Ď
r‘ĄŔbĎŇlĘ ÉMdĎŇ’ĎlĘ hŇąĎh
y Ď wĘ : lDĲĄgČŇyĘ MS
Ć ¿ĆgŇ wĘ zřr’¡ ‘T
¿Č nĎ r‘ČyĳĎ=yYĄ‘ĞB
ĲČ ol¡=ZUĆ’ČyĘwČ
CxêŔĎ S
Ę IĂwČ É l’Ą=l‘ČpŇĘ yĂ=PŇ’Č MxĆĳlĎ hŇpĎŇă’Ď wĘ qyv
¡Ă yČ=PŇ’Č MxĎIĎŔwČ ÉMhĆmĄ xuąČIĂwČ
rW
ăĎ BĎ ÉoyYĘxĆ=l‘Č S’ĄŔ=omBĘ PŇrăČW
Ď ÉoyYĘxĆ : oml
ĲĎ =dŇGĎsĘIĂwČ lsĆ¡pĆŇ ChW
¿Ď ‘Ď
ytŇĂ y’
¿Ă rĎ yt¡ĂŇoUxČ x’ĎŔhĆ rm
ăČ ’ŇyŁwĘ ÉMx
Ł yĎ=PŇ’Č ‘B
ĳĎ W
Ę yĂwĘ yl
¡Ă YĎ hŇ¿ĆlYĘyĂ lkĄŔ’ŇyŁ
lQ
ăĄ jČtŇĘ yĂwĘ ÉCxêÄČ S
Ę yĂwĘ olą=dwgřsy olĳsĘpŇĂ lĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď l’
¿Ą lĘ otŔyrĂ’ăĄS
Ę C : rC’Ĳ
yJ
ăĂ Cnyb
ĳŇĂ yĎ âlăwĘ C‘¡dĘŇyĲĎ âl¿ : hŇêĎ’ĲĎ yl
¡Ă ’Ą yJ
¿Ă ynĂlĄŔy~ĂhČ ÉrmČ’ŇyŁwĘ wylĎŔ’Ą
oBęlĂ=l’Ć bŇyS
ăĂ yĎ=âlĲwĘ : MtĲŇĎ B
Ł lĂ lyJ
¡Ă W
Ę hČmĲĄ MhĆŔynĄy‘ĲĄ Éto’rĘmĲĄ xT
ąČ
PŇ’ČwĘţ S’Ąę=ombŇĘ yêĂpŇĘ răČW
Ď oyÂYĘxĆ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈhnĎCbŇtŇĘ =âlĲwĘ tŇ‘Čd¿ČŇ âlÄwĘ
hŇăbĎŇ ‘ĄotŇĲ lĘ ÉortŇĘ yĂwĘ lk
ĳĄŇ ’
Ł wĘ rW
¡Ď bĎŇ hŇ¿ĆlYĘ’Ć MxĆlĆŔ ÉwylĎxĎGĲĆ=l‘Č ytŇĂ yp
ąŇĂ ’Ď
=âlĲwĘ ChF
ĳĎ hĂ lt
¡ŇČ Ch bŇ¿Ąl rpĆŇ’ĄŔ hŇ‘ăĆr
Ł : dŇoGĲsĘ’Ć Z‘¡Ą lCb¿ŇlĘ hŇW
ĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ
: ynĲĂymĂyBĲĂ rqĆ¡S
Ć ’ol¿hĞ rmČŔ’ŇyŁ âlăwĘ ÉoSpŇĘ nČ=tŇ’Ć ly~
ąĂ yČ
ÉylĂ=dŇbĆŇ‘ĲĆ ìŇyê
ąĂ rĘYČyĘ hŇêĎĳ’Ď =yDĂbŇĘ ‘Č yJ
ăĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂwĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ hŇQĆă’Ą =rkĎŇzĘ
ìŇyt
ĳŇĆ ’ŇŁFřxČ N¡Ďn‘ĎkĆŇwĘ ìŇy‘ĆŔS
Ď jĘ Éb‘ĎkĎŇ ytŇĂ yx
ąĂ mĎ : ynĂS
ĲĄ eĎtŇĂ âl¿ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ hŇêĎ’ČŔ
ÉC‘yrĂÄhĎ hoĎęhyĘ hŇăW
Ď ‘Ď=yJĲĂ MyĂmÁČ S
Ď CeÄrĎ : ìŇyêĲĂlĘ’ČgŇĘ yJ
¿Ă yl
¡Č ’Ą hŇ¿bĎŇ CS
l’
ąČ gĎŇ=yJĲĂ oBĳ Z‘ăĄ=lkĎŇwĘ r‘Čy¡Č hŇeĎŔrĂ ÉMyrĂhĎ CxąYĘjĂ ZrĆ’ĎŔ tŇoIăêĂxĘêČ
ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ
: r’ĲĎjĎtŇĘ yĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂbŇĘ C bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ÉhoĎhyĘ
yDĂŔbČŇlĘ ÉMyĂmÄČ S
Ď hŇąTĆ nŁ lJ
Ł Ŕ hŇW
Ć Ł‘ă ÉhoĎhyĘ yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ NTĆĳBĎ mĂ ì¡ŇrĘYĆyĲŁwĘ ìŇlĆŔ’ĞŁGĲ
‘qr
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ll
ĳĄ ohyĘ Mym
¡Ă sĘŁqĲwĘ MyDĂŔBČ tŇotŇă ’
Ł ÉrpĄŇmĄ : ytĲ’ śymĲ ZrĆ’¡ĎhĎ ‘q¿Čr
Ł
26 t
Ň ¿YČ ‘ĞwĲČ oDŔbŇĘ ‘Č rb
ăČŇ DĘ ÉMyqĂmĄ : lJ
ĲĄ W
Č yĘ Mê
¿Ď ‘ĘdČŇwĘ rox¡’Ď Mym
ËĂ kĎŇxĞ bŇyS
ÌĂ mĄ
hŇnĎynĆŔBĎêĂ ÉhdĎŇChyĘ yrąĄ‘ĎlĘC bŇS
Ďę Cê MĂlČÁS
Ď CrĲylĂ rmĄÄ’
Ł hĲĎ Myl
ĳĂ S
Ę yČ wyk
¡ŇĎ ’ĎlĘmČ
27 : Syb
ĲŇĂ o’ ëŇyĂt
¡ŇČ r
Ł hĞĲnČ wĘ ybŇĂ rĳĎxĽ hŇ¡ĎlC~lČ rm
¿Ą ’
Ł hĲĎ : MmĲĄoq’Ğ hĎyt
¡ŇĆ obŇrĘxĎwĘ
28 h
Ň nĆŔBĎêĂ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲylĂ rm
Ł ą ’ŇlĄwĘ Ml
ĳĂ S
Ę yČ yY
¡Ă pŇĘ xĆ=lkĎŇwĘ y‘ŔĂ r
Ł ÉSrĆokÄlĘ rm
ąĄ ’
Ł hĲĎ
hm SrĆokŇă lĘ ÈoxyS
Ă mĘlĂ ÈhoĎhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ
: dŇsĲĄCĎêĂ lk
¡ĎŇ yhĄwĘ
xČĳêĄ pČŇ’Ğ Myk
¡ŇĂ lĎmĘ yn¿ĄtŇĘ mĎC MyĂŔoG ÉwynĎpĎŇlĘ=dŇrČlĘ onęymĂybĲŇĂ yêĂqĘăČx
z ĹhĲĆ=rS
Ć ’Ğ
2 ë
Ň lĄŔ’Ą ìŇynăĆpĎŇlĘ ÉynĂ’Ğ : CrgĲĄŇiĎyĂ âl¿ Myr¡Ă‘ĎS
Ę C MyĂtŔČ lĎDĘ ÉwynĎpĎŇlĘ xČê
Ł ą pŇĘ lĂ
: ‘ČDĲĄgČŇ’Ğ lz¡ĆrĘbČŇ yx
¿Ą yrĂbŇĘ C rBĄŔS
Č ’Ğ ÉhS
Ď CxnĘ tŇotŇą lĘDČ rV
ĳ w’ř Myr¡ĂCdŇhĞwĲČ
3 yn
ÌĂ’Ğ=yJĲĂ ‘dČęêĄ N‘Čm
ăČ lĘ MyrĳĂêĎsĘmĂ yn¡ĄmĚTĘmČC ëŇS
Ć ŁxŔ tŇorăYĘo’ ÉìlĘ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ
4 l’
¡Ą rĎW
Ę yĂwĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ yDăĂbŇĘ ‘Č ÉN‘ČmÄČ lĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ì¡ŇmĘS
Ă bŇĘ ’r¿ĄouhČ hoËĎhyĘ
5 ÉhoĎhyĘ yn
ąĂ’Ğ : ynĂêĲĎ‘ĘdČŇyĘ âl¿wĘ ì¡ŇeĘkČŇ’Ğ ìŇmĆŔS
Ę BĂ ÉìlĘ ’rąĎqĘ’ĆwĲĎ yrĳĂyxĂBĘ
6 C‘
ę dĘŇyĲĄ N‘Čm
ăČ lĘ : ynĂêĲĎ‘ĘdČŇyĘ âl¿wĘ ì¡ŇrĘEĆ’Č’Ğ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ Ny’ăĄ yt¡ĂŇlĎCzĲ dŇo‘Ŕ Ny’ăĄwĘ
: dŇo‘Ĳ Ny’¿ĄwĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ydĳŇĎ‘ĎlĘBĂ spĆŇ¡’Ć =yJĂ hŇbĎŔrĎ‘ĞUăČmĂC ÉSmĆS
ĆÄ =xrČzĘUĲĂmĂ
7 h
Ň ¿W
Ć ‘Ł ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ‘rĳĎ ’rĄobăŇC Mol¡S
Ď hŇ¿W
Ć ‘Ł ëŇS
Ć ŁxŔ ’răĄobŇC Éro’ rY¿Ąoy
8 =ClEĘyĂ Myq
¡ĂxĎS
Ę C l‘ČUČŔmĂ ÉMyĂmÄČ S
Ď CpŇy‘ąĂrĘhČ
: hŇQĆ’ĲĄ=lkĎŇ
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ dŇxČyČŔ ÉxČymÄĂ YĘtŇČ hŇqąĎdĎŇYĘC ‘S
Č yęĆ=CrpŇĘ yĂwĘ ZrĆ’ăĆ=xêČpŇĘ êĂ qdŇĆY
ĳĆ
9 yW
ăĄ rĘxČ=tŇ’Ć WrĆx
¡Ć orŔYĘŁyă=tŇ’Ć bŇrĎť yohę
: wytŇĲĂ ’ŇrĎBĘ
: olĲ MyĂd¿ČŇyĎ=Ny’ĲĄ ì¡ŇlĘ‘ĎpĲĎŇC hŇW
ĆŔ ‘ĞêĲČ=hŇmĲČ ÉorYĘyĲŁlĘ rmĆŁxą rmÄČ ’ŇyŁhĞ hŇĳmĎ dĎŇ’Ğ
10 : Nyl
ĲĂ yxĂêĘ=hŇmČ hŇ¡è
Ď ’ĂlĘC dŇyl
ĳĂ oê=hŇmČ bŇ¡’Ď lĘ rm
¿Ą ’
Ł yohË
25

11
12
13

14

ynËČBĎ=l‘Č ynĂClŔ’ĎS
Ę tŇoIătŇĂ Ł’ĲhĎ orĳYĘŁyĲwĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘ hoËĎhyĘ rm
ÌČ ’Ď=hŇŁJĲ
ytŇĂ ’ŇrĳĎbĎŇ hĎyl
ăĆ ‘Ď Md¡ĎŇ’ĎwĘ ZrĆ’ĆŔ ytŇĂ yW
ăĂ ‘Ď ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ : ynĂĲCĚYČêĘ yd¡ČŇyĎ l‘Čj
Ł¿ =l‘ČwĘ
qdŇĆYĆŔbŇĘ ChtăĂŇr
Ł y‘ĲĂhČ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ : ytŇĂ yCĲĄYĂ M’
¡Ď bĎŇYĘ=lkĎŇwĘ MyĂmČŔS
Ď CTănĎ ÉydČŇyĎ ynęĂ ’Ğ
ÉryxĂmĘbŇĂ âlą xČQĄŔS
Č yĘ ytăĂŇClgĎŇwĘ ÉyrĂy‘Ă hŇąĆb
n ŇĘ yĂ=’ChĲ rè
ĳĄ yČ’Ğ wyk
¡ŇĎ rĎDĘ=lkĎŇwĘ
hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇJ
Łă
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď dŇxČŁSŔbŇĘ âlăwĘ
‘ygy
,yrq rè
Ą yČ’
Ğ ,bytk rS
Č o’ v.2

.hm

.b"d Nkw yrqw bytk yêĂ’ĂmĄ ’"sb ,yrq yêĂ’ĂmĄ ,bytk yêĂ’Ă ymĂ v.24
.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk rè
Ą yČ’
Ğ ’"sb

694

sŘ19

hy‘Vy

45. 15–46. 6

ÉCrb
Ł Ň ‘ĞyĲČ ëŇyĂl
ąČ ‘Ď ůhDĎmĂ yS
ăĄ nĘ’Č ÈMy’ĂbĎŇsĘC ÈSCJ=rxČsĘC MyĂr¿ČYĘmĂ ‘ČygÄĂ yĘ
ëŇyĂl
ăČ ’Ą ÉCwxĞêĲČS
Ę yĲĂ ëŇyĂl
ąČ ’ĄwĘ Crb
ŁĳŇ ‘ĞyĲČ Myu¡ĂEĂBČ CkŇlĄŔyĄ ëŇyĂrăČxĞ’ĲČ CyŔhĘyĲĂ ëŇăĎlwĘ
l’
ăĄ hŇê
¡Ď ’Č NkĄě’Ď : MyhĲĂŁl’Ĺ spĆŇ¿’Ć dŇo‘¡ Ny’¿ĄwĘ l’
ËĄ ëŇ¿BĎ ëŇă’Č ClQĎŔjČtŇĘ yĂ
ÉwDĎxĘyČ MQ
ĳĎ JĚ Cm¡lĘkŇĘ nĂ=MgĲČŇwĘ CSoB¿ : ‘ČyS
ĲĂ om l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ rê
ĳĄêČsĘmĂ
tŇ‘¡ČCSêĘ hoĎŔhyB
ĲČ ‘S
ăČ on É l’ĄrĎW
Ę yĂ : MyrĲĂyYĂ yS
¡Ą rĎxĎ hŇUĎŔlĂJĘbČŇ CkŇă lĘhĲĎ
: dŇ‘ĲČ ymĄlĘo‘¿=dŇ‘Č Cm¡lĘJĲĎtŇĂ =âlĲwĘ CSb
Ł ¿Ň tŇĄ =âlĲ Mym
ĳĂ lĎo‘Ĳ

15
16
17

ZrĆ’ąĎhĎ rYĄÄoyř MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ ’Chă MyĂmÁČ è
Ď hČ ’rĄÄoB hoĎhyĘţ=rmČ’Ď hŇŁkŇă yJ
ăĂ 18
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ HrĳĎYĎyĘ tŇbĆŇăS
Ć lĎ H’
¡Ď rĎbŇĘ Cht
Ł Ň¿ =âl HnĎŔnĘokŇĲ ’Chă ÉHW
Ď ‘ŁwĘ
yêĂrĘm
ËČ’Ď âl¿ ëŇS
Ćx
Ł Ŕ ZrĆ’ăĆ ÉMoqmĘBĂ yêĂrĘBČęDĂ rtŇĆ ăiĄ bČŇ âlÌ : dŇo‘Ĳ Ny’¿ĄwĘ 19
: MyrĲĂS
Ď ymĲĄ dŇyG¡ĂmČ qdŇĆYĆŔ rb
ăĄŇ D
Ł ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ ynĂCS
ĳ uĘbČŇ Chê
Ł ă bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ ‘rČz¿ĆlĘ
ÉMy’ĂW
Ę eĲŁhČ C‘ędĘŇyĲĎ âlă MyĳĂoGhČ yT
ăĄ ylĂjĘ wD¡ĎxĘyČ CS
¿ GĘnČtŇĘ hĲĂ C’b
Ł ËŇ wĎ CY¿bŇĘ uĲĎhĂ 20
CSyGĂŔhČwĘ CdŇyGăĂhČ : ‘ČyS
ĲĂ oy âl¿ l’
¡Ą =l’Ć MylĂŔlĘjČtŇĘ mĂC MlĎŔsĘjĂ Z‘ăĄ=tŇ’Ć 21
’olÄhĞ HdĎęyGĂhĂ z’
ăĎ mĄ MdŇĆuÁĆ mĂ tŇ’ŇŁzÄ ž‘ČymĂS
Ę hĂ ym
ăĂ wDĳĎxĘyČ CY¡‘ĞCĲĎyĲĂ PŇ¿’Č
NyĂ’¡Č ‘ČyS
ĂŔ omC qyDăĂYČ=l’ĲĄ ydČŔ‘ĎlĘBČmĂ ÉMyhĂŁl’Ĺ dŇo‘ą=Ny’ĲĄwĘ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ
: dŇo‘Ĳ Ny’¿ĄwĘ l’
¡Ą =ynĂ’Ğ yJ
¿Ă ZrĆ’ĳĎ=ysĄpŇĘ ’Č=lJĎ C‘¡S
Ę CĲĎhĂwĘ yl
¿Č ’Ą=CnjĘ : ytŇĲĂ lĎCzĲ 22
‘răČkŇĘ êĂ ÉylĂ=yJĂ bŇCS
ĳ yĎ âlăwĘ rb
¡ĎŇ DĎ hŇqËĎdĎŇYĘ yjÌĂmĂ ’YÄĎ yĎ yêĂ‘ĘBČŔS
Ę nĂ yB
ăĂ 23
z‘Ł ĳ wĎ tŇoqădĎŇYĘ rm
¡Č ’Ď yl
¿Ă hoËĎhyB
ĲČ ëŇÌ’Č : NoSĲlĎ=lJĎ ‘b
¡ČŇ è
Ď êĂ ëŇrĆBĆŔ=lJĎ 24
Cl¡lĘhČtŇĘ yĲĂwĘ Cq¿DĘYĘyĂ hoËĎhyB
ĲČ : oBĲ Myr¿ĂxĹeĲĆhČ lJ
Ł¡ CSb
Ł Ŕ yĄwĘ ’obăŇyĎ ÉwydĎŇ‘Ď 25
hŇ¡IĎxČĲlČ MhĆŔyBĄYČ‘Ğ ÉCyhĎ obŔnĘ srăĄq
Ł É lBĄ ‘r¿ČJĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ‘rČz¿Ć=lJĎ wm
wDĎŔxĘyČ ÉC‘rĘkĲĎŇ CsąrĘqĲĎ : hŇpĲĎŇyĄ‘Ğl
ĲČ ’v
¡Ď mČ tŇosŔCm‘Ğ Mk
ăĆŇ ytŇĄ ’
Ł W
Ě nĘ hŇĳmĎ hĄBĘlČwĘ 2
: hŇkĎŇĲlĎ hĎ yb
¿ŇĂ è
Ę BČ MS
¡Ď pŇĘ nČwĘ ’v
ĳĎ mČ TQ
ăĄ mČ Cl¡kŇĘ yĲĎ âl¿
ÉMysĂmĚ‘ĞhĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ tŇyr¡Ă’ĄS
Ę =lkĎŇwĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ tŇyB
ăĄ ÉylČ’Ą C‘ąmĘS
Ă
3
hŇ¡bĎŇ yW
Ą =dŇ‘ČwĘ ’ChŔ ynăĂ’Ğ ÉhnĎqĘzĂ=dŇ‘ČwĘ : MxČrĲĎ=yeĂmĂ My’
¡Ă W
Ě eĘhČ NTĆbĆŔ=yeĂmĂ 4
: TQ
ĲĄ mČ’ĞwĲČ lB
Ł ¡ sĘ’Ć yn¿Ă’ĞwĲČ ’v
ĎŔ ’Ć ynăĂ’ĞwĲČ ÉytŇĂ yW
ĂÄ ‘Ď ynąĂ’Ğ lB
Łĳ sĘ’Ć ynăĂ’Ğ
Myl
ąĂ EĎhČ : hŇmĲĆdĘŇnĂwĘ ynĂCl¡S
Ă mĘtŇČ wĘ CwĳS
Ę tŇČ wĘ ynĂCy¡mĘdČŇtŇĘ ym
¿Ă lĘ
5, 6
l’ĄŔ ChW
ăĄ ‘ĞyĲČwĘ ÉPrĄoY CrąJĘW
Ę yĂ Clq
Łĳ S
Ę yĂ hŇăĆu
n Ď BČ PŇsĆ¡kĆŇ wĘ syJĂŔmĂ ÉbhĎzĎ
wdgsy
.rsx rYĄyŁ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.18
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ÉwyêĎxĘtŇČ Chx
ąĚ yeĂyČwĘ Chl
ĚÁBĘsĘyĂ PŇtÄĄ JĎ=l‘Č Ch’Ěv
Ď yĂţ : CwĲxĞêĲČS
Ę yĲĂ=PŇ’Č Cd¡ŇGĘsĘyĂ
âl¿ otŇ¡ rĎ~ĲĎmĂ hŇnĆŔ‘ĞyĲČ âlăwĘ ÉwylĎ’Ą q‘ąČYĘyĂ=PŇ’Č Sym
ĳĂ yĎ âlă om¡oqUĘmĂ dŇŁmŔ‘ĞyĲČwĘ
8 My‘
¡ĂS
Ę opŇ CbŇyS
¿Ă hĎ CSS
ĳĎ ’
Ł tŇĘ hĂwĘ tŇ’ŇŁz¡=CrkŇĘ zĂ
: Ce‘ĲĆyS
Ă oyĲ
9 Myh
¡Ă Łl’Ĺ dŇo‘Ŕ Ny’ăĄwĘ É l’Ą yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ yJ
ăĂ Ml
ĳĎ o‘mĲĄ tŇon¡S
Ł ’ŇrĲĂ Cr¿kŇĘ zĂ : bŇĲlĄ =l‘Č
10 CW
ĳ ‘ĞnĲČ=âl rS
ăĆ ’Ğ MdŇĆu¡ĆmĂC tŇyrĂŔxĞ’ĲČ ÉtyS
Ă ’ŇrĄmĲĄ dŇyGąĂmČ : ynĂomĲJĎ spĆŇ¿’Ć wĘ
11 TyĂ‘
ČŔ ÉxrĎzĘUĂmĂ ’rąĄq
Ł : hŇW
ĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ yY
¡Ă pŇĘ xĆ=lkĎŇwĘ MCqŔtŇĎ ytăĂŇYĎ‘Ğ ÉrmĄ’
Ł
yêĂrĘY¡ČyĎ hŇeĎ’ĆŔybŇĂ ’Ğ=PŇ’Č ÉyêĂrĘBČÄDĂ=PŇ’Č otŇYĎ‘Ğ Sy’
ăĂ qx
¡Ď rĘmĆ ZrĆ’¿ĆmĄ
12 Myq
¡ĂoxrĘhĲĎ bŇĳĄl yrĄyB
ăĂ ’Č yl
¡Č ’Ą C‘¿mĘS
Ă
: hŇeĎW
ĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ=PŇ’Č
13 rx
ĳĄ’ČtŇĘ âlă yt¡ĂŇ‘ĎCStŇĘ C qxĎŔrĘtŇĂ âlă ÉytŇĂ qĎdĘŇYĂ yêĂbŇĘ rąČqĄ : hŇqĲĎdĎŇ~ĘmĂ
zm ű ydăĂŇrĘ
: yêĲĂrĘ’ČpŇĘ êĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂlĘ hŇ‘ĎŔCSêĘ ÉNoIYĂbŇĘ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ
=tŇBČ ’i
¡Ą JĂ=Ny’ĲĄ ZrĆ’¿ĎlĎ=ybĲŇĂ S
Ę lbĆŔBĎ=tŇBČ ÉtlČCtŇBĘ rpĎę‘Ď=l‘Č yb
ăŇĂ S
ĘC
2 MyĂx
¡ČrĄ yx
¿Ă qĘ : hŇGĲĎĚn‘ĞwĲČ hŇ¡JĎ rČ ëŇlĎŔ=C’rĘqĘyĂ ÉypŇĂ ysĂotŇ âlą yJ
ăĂ MyDĳĂW
Ę JČ
: tŇorĲhĎnĘ yr¿ĂbŇĘ ‘Ă qoS
¡ =yQĂGČ lbĆŇŁS
Ë =yjĂW
Ę xĆ ëŇÌtŇĄ UĎYČ yQĂÄGČ xmČqĳĎ ynĂxĞăTČ wĘ
3 : Md
ŇĲĎ’Ď ‘G
¡ČpŇĘ ’Ć âl¿wĘ xuĎŔ’Ć MqăĎnĎ ëŇĳtŇĄ jĎrĘxĆ hŇ¡’Ć rĎêĲĄ MG
¿Č ëŇtŔĄ wĎrĘ‘Ć É lGĎêĂ
4, 5 yb
¿ŇĂ S
Ę : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Sod¡ŇqĘ omĳS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ CnlĄě’ĞŁGĲ
ëŇlĎŔ=C’rĘqĘyĂ ÉypŇĂ ysĂotŇ âlą yJ
ăĂ MyDĳĂW
Ę JČ=tŇBČ ëŇS
Ć Łx¡bČŇ y’ĂŁb¿ŇC Mm
ËĎ CdŇ
6 Mn
¡ĄêĘ’ĆwĲĎ ytŔĂ lĎxĞĲnČ ÉyêĂlĘQČÄxĂ yUęĂ ‘Č=l‘Č yêĂpŇĘ ăYČ qĎ : tŇokŇĲ lĎmĘmČ tŇrĆb
¡ŇĆ GĘ
: dŇŁ’ĲmĘ ëŇ¡ĄQ‘Ě êĘdĘŇB
¿Č kŇĘ hĂ NqěĄ zĎ=l‘Č MymĂŔxĞrĲČ ÉMhĆlĎ êĘmĘąW
Č =âl ëŇdĳŇĄyĎBĘ
7 ë
Ň BĄŔlĂ=l‘Č ÉhQĆ’ĄÄ êĘmĘ¿W
Č =âl dŇ‘ăČ tŇrĆb
ĳŇĎ gŇĘ hŇăĆh
y Ę ’ĲĆ Ml
¡Ď o‘lĘ yrĂŔmĘ’ŇŁêăwČ
8 Éhn
Ď ydĂŇ‘Ğ tŇ’ŇŁzą=y‘ĂmĘS
Ă hŇêÂĎ ‘ČwĘ
: HtĲŇĎ yrĂxĞ’ĲČ êĘrĘk
¡ŇČ zĎ âl¿
ÉbS
Ą ’Ą âlą dŇo‘ĳ ys
ăĂ pŇĘ ’ČwĘ yn¡Ă’Ğ HbĎŇbĎŔlĘBĂ ÉhrĎmĘŁ’ĲhĎ xTČbĆŔlĎ tŇbĆŇăS
Ć oIhČ
9 Moy¿B
Ę ‘gČŇrËĆ hŇQĆ¿’Ą =yêĄS
Ę ëŇQĎÄ žhnĎ’ŇŁbŇtŇĎ wĘ : lokŇĲ S
Ę ‘d¡ČŇ’Ą âl¿wĘ hŇnĎŔmĎlĘ’Č
tŇm
¿Č YĘ‘ĎBĘ ëŇyĂpČŔS
Ď JĘ bŇră
Ł BĘ ëŇyĂlČŔ‘Ď C’B
ăĎ ÉMUĎtŇĚ JĘ Nm
Ł ĳ lĘ’ČwĘ lokŇă S
Ę dŇ¡xĎ ’Ć
10 ë
Ňt
¿ŇĄ mĎkŇĘ xĎ ynĂ’ĎŔr
Ł Ny’ăĄ ÉêĘrĘmČÄ’Ď ëŇtęĄ ‘ĎrĲĎbŇĘ yx
ăĂ TĘbŇĘ êĂwČ : dŇŁ’ĲmĘ ëŇyĂr¡ČbĎŇxĞ
11 ’b
ÌĎŇ C : dŇo‘Ĳ ys
¿Ă pŇĘ ’ČwĘ yn¡Ă’Ğ ëŇBĄŔlĂbŇĘ yrăĂmĘ’Ňê
Ł Ĳ wČ ëŇtŇĆĳbĎŇ bŇĘ oS ’yh
ăĂ ëŇê
¡Ą‘ĘdČŇwĘ
yl
¡Ă kŇĘ CtŇĲ âl¿ hŇoĎŔh ÉëyĂlČÄ‘Ď lj
Łą tŇĂ wĘ HrĎŔxĘS
Č Éy‘ĂdĘŇtŇĄ âlą hŇ‘ęĎ rĎ ëŇyĂl
ăČ ‘Ď
12 ÉëyĂrČ
Ä bĎŇxĞb
ĲČŇ ’n
ąĎ=ydĂŇmĘ‘Ă : y‘ĂdŇĲĎtŇĄ âl¿ hŇ¡’Ď oS M’
Ł Ë tŇĘ jĂ ëŇyĂl
ÌČ ‘Ď ’b
Ł Ä tŇĎ wĘ HrĳĎjĘJČ
yl
¿Č C’ ly‘¡Ăoh yl
¿Ă kŇĘ Cê yl
ËČ C’ ëŇyĂrĳĎC‘eĘmĂ êĘ‘Čg
¡ČŇ yĎ rS
¿Ć ’ĞB
ĲČ ëŇyĂpČŔS
Ď JĘ bŇră
Ł bŇĘ C
7
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MyĂmČęS
Ď CrbŇĘ hĲĎ ëŇ‘ÁĚyS
Ă oyĲwĘ ’nĎÄ=CdŇmĘ‘ČyĲČ ëŇyĂtĳĎŇYĎ‘Ğ bŇră
Ł BĘ tŇy’¡ĄlĘnĂ : yYĂorĲ‘ĞêĲČ 13
CyąhĎ hŇeĄÄhĂ : ëŇyĂl
ĲĎ ‘Ď C’b
Ł ¡Ň yĎ rS
¿Ć ’ĞmĲĄ MyS
ĂŔ dĎŇxĽĲlĆ ÉM‘ĂydĂŇomĲ MybĂŔkĎŇoJăBČ ÉMyzĂx
Ł hĲČ 14
tŇlĆăxĆ GČ=Ny’ĲĄ hŇĳbĎŇ hĎĲlĆ dŇIăČmĂ MS
¡Ď pŇĘ nČ=tŇ’Ć Cly~
¿Ă yČ=âlĲ MtŇČ pĎŔrĎW
Ę S’
ăĄ ÉSqČkŇĘ
ëŇyĂrăČxĞŁsĲ êĘ‘ČgĳŇyĎ
Ď rS
ăĆ ’Ğ ëŇ¡Ďl=CyhĲĎ NJ
¿Ą : oDĲgŇĘ nĆ tŇbĆŇ¿S
Ć lĎ rC’¡ MmĎŔxĘlČ 15
=C‘mĘS
Ă
: ëŇ‘ĲĄyS
Ă omĲ Ny’¡Ą C‘ŔêĎ ÉorbŇĘ ‘ĆlĘ Sy’
ąĂ ëŇyĂrČęC‘eĘmĂ xm
C’Y
ĳĎ yĎ hŇd¡ĎŇChyĘ yU
¿Ą mĂC l’ĄŔrĎW
Ę yĂ MS
ăĄ BĘ ÉMy’ĂrĎqĘeĂhČ bŇŁqę‘ĞyĲČ=tŇyB
ĲĄ tŇ’ŇŁză
âl¿wĘ tŇ¡mĆ ’Ĺb
ĲĆŇ âl¿ CryJĂŔzĘyČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ňb
ĲĄŇ C hoĎęhyĘ MS
ăĄ BĘ ű My‘ăĂBĎS
Ę eĂhĲČ
CkŇĳmĎ sĘnĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ=l‘ČwĘ C’rĎŔqĘnĂ ÉSdŇĆŁuÄhČ ry‘ąĂmĄ=yJĲĂ : hŇqĲĎdĎŇYĘbŇĂ 2
yj
¿Ă mĂC yêĂdĘŇGČŔhĂ z’
ăĎ mĄ ÉtonS
Ł ’ŇrĲĂhĎ
: omĲS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ 3
hŇêĎĳ’Ď hŇ¡S
Ć qĎ yJ
¿Ă yêěĂ ‘ĘDČmĂ : hŇnĎ’ŇŁbŇĲ êĎwČ ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď M’
Ł ¿ tŇĘ jĂ M‘ĳĄymĂS
Ę ’ČwĘ C’¡YĘyĲĎ 4
’ob¡ŇêĎ MrĆT
¿ĆBĘ z’ĎŔmĄ ÉìlĘ dŇyGąĂ’ČwĲĎ : hŇS
ĲĎ CxnĘ ì¡ŇxĞYĘmĂC ìŇjĆŔrĘ‘Ď É lzĆrĘBČ dŇygąŇwĘĂ 5
êĎ‘ĘąmČ S
Ď : MCĲĎYĂ yJ
¡Ă sĘnĂwĘ yl
¿Ă sĘpŇĂ C MW
ĎŔ ‘Ď yB
ăĂ YĘ‘Ď ÉrmČ’Ňê
Ł =NjĆ ìŇyê
ĳĂ ‘ĘmČS
Ę hĂ 6
tŇor¡YĚnĘC hŇêĎ‘ČŔmĄ ÉtoSdĎŇxĞ ìŇyê
ąĂ ‘ĘmČS
Ę hĂ CdŇyGĳĂtŇČ ’olăhĞ Mê
¡Ć’ČwĘ HQĎŔJĚ ÉhzĄxĞ
Mê
ĳĎ ‘ĘmČS
Ę âlăwĘ Moy¡=ynĄpŇĘ lĂwĘ z’ĎŔmĄ âlăwĘ ÉC’rĘbŇĘ nĂ hŇê
ąĎ ‘Č : MêĲĎ‘ĘdČŇyĘ âl¿wĘ 7
z’
¡Ď mĄ MGČě êĎ‘ĘdČŔyĎ âlă MGČť êĎ‘ĘmČęS
Ď =âlĲ MG
ăČ : NyêĲĂ‘ĘdČŇyĘ hŇ¿Ąh
e Ă rm
¡Č ’Ňê
Ł =NjĆ 8
: ëŇĲlĎ ’rĎq
Ł ¿ NTĆ¡BĆ mĂ ‘ČS
¿Ą ŁpŇC dŇoGŔbŇĘ êĂ dŇogŇă BĎ ÉyêĂ‘ĘdČÄyĎ yJ
ąĂ ìŇnz
ĳĆĘ ’Ď hŇăxĎ êĘpŇĂ =âlĲ
: ìŇtĲŇĆ yrĂkŇĘ hČ yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ ëŇl=MT
ĳĎ Ď xĹ’ĲĆ yt¡ĂŇQĎhĂtŇĘ C yjĂŔ’Č ëŇyrăĂ’Ğ’ĲČ ÉymĂS
Ę N‘Čm
ąČ lĘ 9
ynËĂ‘ĞmĲČlĘ ynÌĂ‘ĞmĲČlĘ : ynĂŁ‘Ĳ rCkŇ¿ BĘ ìŇyê¡ĂrĘxČBĘ PŇsĆĳĎkŇ bŇĘ âlăwĘ ìŇyê¡ĂpŇĘ rČYĘ hŇ¿Ąh
e Ă 10, 11
: NêĲĄ’Ć=âlĲ rx
¿Ą ’ČlĘ yd¡ĂŇobŇkŇĘ C lx
ĳĎ yĄ ëŇy’ăĄ yJ
ăĂ hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ
PŇ¡’Č NoSŔ’ŇrĂ ynăĂ’Ğ É’Ch=ynĂ’Ğ y’
ĳĂ rĎq
Ł mĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂwĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ ÉylČ’Ą ‘m
ąČ S
Ę
12
ynËĂ’Ğ ’r¿Ąq
Ł MyĂm
ĳĎS
Ď hŇăxĎ jĘTĂ yn¡ĂymĂywĲĂ ZrĆ’ĆŔ hŇdĎŇsĘăyĎ ÉydĂŇyĎ=PŇ’Č : NorĲxĞ’ĲČ yn¿Ă’Ğ 13
dŇyGăĂhĂ Mh
¡Ć bĎŇ ym
¿Ă C‘mĎŔS
Ğ C ÉMkĆŇQĘkĚŇ CYąbŇĘ uĲĎhĂ : wDĲĎxĘyČ Cd¿ŇmĘ‘ČyĲČ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ 14
yn¿Ă’Ğ : MyDĲĂW
Ę JČ o‘¡ŁrzĘC lbĆŔbĎŇBĘ ÉoYpŇĘ xĆ hŇąW
Ć ‘ĞyĲČ obŔhĄ’Ğ hoăĎhyĘ hŇQĆĳ’Ą =tŇ’Ć 15
yl
ăČ ’Ą CbÌŇrĘqĂ : oJĲrĘDČ xČyl
¿Ă YĘhĂwĘ wyt¡ĂŇ’
Ł ybĲŇĂ hĞ wyt
ĳŇĂ ’ŇrĎqĘ=PŇ’Č yêĂrĘB
¡Č DĂ ynËĂ’Ğ 16
ynĂĳ’Ď MS
ăĎ Ht
¡ŇĎ oyhĹ tŇ‘¿ĄmĄ yêĂrĘBČŔDĂ rtŇĆ ăiĄ BČ ÉS’Ňr
Ł mĄ âlą tŇ’ŇŁzę=C‘mĘS
Ă
: oxĲCrwĘ ynĂ¡xČ lĎS
Ę hoËĂhyĹ ynÌĎd
ŁŇ ’Ğ hŇêęĎ ‘ČwĘ
ìăŇdĘŇUĆlČmĘ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ ynÄĂ ’Ğ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ SodăŇqĘ ì¡ŇlĘ’ČGŁ hoËĎhyĘ rm
ÌČ ’Ď=hŇŁJĲ
ly‘whl

17

48. 18–49. 11
18
19

20

21
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yh
ąĂ yĘwČ yt
ĳŇĎ wŁYĘmĂlĘ êĎbŇĘ ¡S
Č qĘhĂ ’Cl¿ : ëŇĲlĄ êĄ ëŇrĆd¿ŇĆBĘ ì¡ŇkŇĘ yrĲĂdĘŇmČ ly‘ŔĂ ohlĘ
y’¿ĄYĎ’ĹYĲĆwĘ ìŇ‘ĆŔrĘzČ É loxkČŇ yh
ąĂ yĘwČ : MIĲĎhČ yQ
¿Ą gČŇJĘ ì¡ŇtŇĘ qĲĎdĘŇYĂwĘ ìŇmĆŔolS
Ę ÉrhĎeĎkČŇ
: ynĲĎpĎŇQĘmĂ om¡S
Ę dŇËmĄ è
Ď yĂ=âlĲwĘ tŇrÌĄJĎyĂ=âlĲ wyt
ĳŇĎ ‘ŁmĘJĂ ìŇy‘¡ĆmĄ
ÉC‘ymÄĂ S
Ę hČ CdŇyGąĂhČ hŇeĎęrĂ loqăBĘ ůMyDĂW
Ę JČmĂ CxărĘBĂ È lbĆŇBĎmĂ C’ăYĘ
: bŇŁqĲ‘ĞyĲČ oD¿bŇĘ ‘Č ho¡ĎhyĘ l’
¿Č GĎ CrěmĘ’Ă ZrĆ’ĳĎhĎ hŇăYĄ qĘ=dŇ‘Č hĎC’¡yYĂohĲ tŇ’ŇŁzŔ
rCYŔ=‘qČbŇĘ IĂÄwČ oml
ĳĎ lyEăĂhĂ rC~¡mĂ MyĂm¿Č MkĎŔylĂohĲ ÉtobŇrĎxĽB
ĲĎ C’ęmĘYĲĎ âlăwĘ
: My‘ĲĂS
Ď rĘl
ĲĎ ho¡ĎhyĘ rm
¿Č ’Ď MolŔS
Ď Ny’ăĄ : MyĂmĲĎ CbŇ¡ĚIĎwČ
z

Tm ynĂ’ĎŔrĎqĘ NTĆăB
Ć mĂ ÉhoĎhyĘ qoxĳrĎmĲĄ MyU
¡Ă ’ĚlĘ CbŇyS
¿Ă qĘhČwĘ ylČŔ’Ą ÉMyIĂ’Ă C‘ąmĘS
Ă
2
3
4

5

6

7

8

9

10
11

od¡ŇyĎ lY
¿Ą BĘ hŇDĎŔxČ bŇrĆx
ăĆJĘ ÉyjĂ MW
Ć ąĎwČ
I : ymĲĂS
Ę ryJ
¿Ă zĘhĂ yU
¡Ă ’Ă y‘¿ĄUĘmĂ
yl
¡Ă rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ynĂrĲĎyêĂsĘhĂ otŇ¡ jĎS
Ę ’ČBĘ rCrŔBĎ Zx
ăĄ lĘ ÉynĂmĄÄyW
Ă yĘwČ ynĂĳ’Ď yBĂxĘhĆ
qyrăĂlĘ ÉyêĂrĘmÄČ ’Ď ynąĂ’ĞwĲČ : r’ĲĎjĎtŇĘ ’Ć ì¡ŇBĘ=rS
Ć ’Ğ l’ĄěrĎW
Ę yĂ hŇêĎĳ’Ď =yDĂbŇĘ ‘Č
yt¡ĂŇQĎ‘ĚpŇĘ C hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć yT
ăĂ jĎS
Ę mĂ ÉNkĄŇ’Ď ytŇĂ yQ
ĳĄ kŇĂ yx
ăĂ J
Ł lbĆŇ¡hĆ wĘ Cht
Ł Ň¿ lĘ yêĂ‘ĘgČŔyĎ
dŇbĆŇ‘ăĆlĘ ÉNTĆBĆÄmĂ yrąĂYĘŁyĲ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ
: yhĲĎŁl’Ĺ=tŇ’Ć
ynăĄy‘ĄBĘ ÉdbĄŇJĎ’ĆwĘ PŇ ĳĄs’ĎyĲĄ âlăř l’
¡Ą rĎW
Ę yĂwĘ wylĎŔ’Ą Ébq
Ł ‘ĞyĲČ bŇąbĄŇ oSlĘ olŔ
ÉMyqĂhĎlĘ dŇbĆŇ‘ĆŔ ÉylĂ ì¿ŇtŇĘ oyĲhĘmĲĂ lqÄĄ nĎ rmĆ’ŇŁIęwČ : yEĲĂ‘Ě hŇ¿yĎhĎ yh
¡ČŁl’ŇwĲĄ hoĎŔhyĘ
MyĂŔoG ro’ălĘ ÉìyêÄĂ tŇČ nĘC bŇyS
ĳĂ hĎlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yr¿yřYnw bŇŁqŔ‘ĞyĲČ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă =tŇ’Ć
: ZrĆ’ĲĎhĎ hŇ¿YĄ qĘ=dŇ‘Č yt¡ĂŇ‘ĎCSĲyĘ tŇoy¿hĘlĲĂ
ÉyoG bŇ‘ĲĄt
ąŇĎ mĘlĂ SpĆŇnĆÁ=hŇzŁbŇĘ lĂ oSęodŇqĘ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ l’ĄÄGŁ žhoĎhyĘ=rmČ’ĲĎ hŇŁJă
ÉhoĎhyĘ N‘Čm
ąČ lĘ CwĳxĞêĲČS
Ę yĲĂwĘ Myr¡ĂW
Ď CmqĎŔwĎ C’ărĘyĂ ÉMykŇĂ lĎmĘ MylĂŔS
Ęm
Ł dŇbĆŇ‘ăĆlĘ
rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
: OĎrĲĆxĎbŇĘ IĂwČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sd¿
ŁŇ qĘ NmĎŔ’ĹĲnĆ rS
ăĆ ’Ğ
ÉìnĘêĆ’ĆwĘ ìęrĘ~Ď’ĆwĘ ìŇyê
ĳĂ rĘzČ‘Ğ hŇ‘¡ĎCSyĘ Moy¿bŇĘ C ìŇytŔĂ ynĂ‘Ğ ÉNoYrĎ tŇ‘ąĄBĘ hoĎęhyĘ
rm
Ł ą ’ŇlĄ : tŇomĲmĄS
Ł tŇol¿xĎnĘ lyx
¡Ă nĘhČlĘ ZrĆ’ĆŔ MyqăĂhĎlĘ M‘ĎŔ tŇyrăĂbŇĘ lĂ
=lkĎŇbŇĘ C C‘ŔrĘyĂ Myk
ăŇĂ rĎDĘ=l‘Č ClĳGĎhĂ ëŇS
Ć Łx¡BČ rS
¿Ć ’ĞĲlČ C’YĄŔ ÉMyrĂCs’ĞĲlČ
SmĆĳS
Ď wĎ bŇr¡ĎS
Ď MJ
¿Ą yČ=âlĲwĘ C’mĎŔYĘyĂ âlăwĘ ÉCbŇ‘ÄĎ rĘyĂ âlą : MtĲŇĎ y‘ĂrĘmČ Myy¡ĂpĎŇS
Ę
yr¡ČhĎ=lkĎŇ yê¿ĂmĘW
Č wĘ : Ml
ĲĄ hĞĲnČ yĘ MyĂm¡Č y‘ĄCB¿mČ=l‘ČwĘ MgĄŔhĞĲnČ yĘ Mm
ăĎ xĞrĲČmĘ=yJĲĂ
Krdl

,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk âl ’"sb ,hyl‘ gylp wyl‘ rsmnw yrq ol v.5 .Tm
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk yrĄYĚnĘC w’ yrĄCYnĘC ’"sb ,yrq yrĄCYnĘC ,bytk yrĄyYĂnĘC v.6 .r"tw s"t ,d"yd
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ÉhQĆ’ĄÄ=hŇeĄhĲĂwĘ C’b
ŁĳŇ yĎ qox¡rĎmĲĄ hŇQĆ’Ąě=hŇeĄhĂ : NCmĲrĚyĘ yt
¡ŇČŁQsĂmĘC ëŇrĆDĳĎlČ
CxYĘpŇĘ yĂ ZrĆ’ĎŔ ylĂygăŇwĘĂ ÉMyĂmČÄS
Ď CeąrĎ : MynĲĂysĂ ZrĆ’¿ĆmĄ hŇQĆ¡’Ą wĘ MIĎŔmĂC NopŇă ~ĎmĂ
: MxĲĄrČyĘ wI¡ĎnĂ‘ĞwĲČ oUŔ‘Č ÉhoĎhyĘ Mx
ąČ nĂ=yJĲĂ hŇĳĎrĂ
e Myr¡ĂhĎ
Éhè
Ď ’Ă xJ
ąČ S
Ę tŇĂ hĞ : ynĂxĲĎkĄŇS
Ę yn¡Ďd
ŁŇ ’ŇwĲČ hoĳĎhyĘ ynĂăbČŇ zĎ‘Ğ NoI¡YĂ rmĆ’ŇŁê¿wČ
: ëŇxĲĄJĎS
Ę ’Ć âl¿ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ hŇnĎxĘJČŔS
Ę tŇĂ hŇQĆă’Ą =MGČ Hn
ĳĎTĘBĂ=NBĆ Mx
¡Ą rČmĄ HlĎŔC‘
ëŇyĂs¿ČrĘhĲĎmĘ ëŇyĂnĳĎBĎ Cr¡hĞmĲĂ : dŇymĲĂêĎ yD¡ĂgŇĘ nĆ ëŇyĂt
¿ŇČ m
Ł oxĲ ëŇyt
ĳŇĂ u
Ł xČ MyĂj
¡ČJČ=l‘Č Nh
¿Ą
CYăBĘqĘnĂ MQ
¡Ď JĚ y’ĂŔrĘC ÉëyĂnČÄy‘Ą bŇyb
ąŇĂ sĎ=y’ĲĂW
Ę : C’YĲĄyĄ ëŇ¿UĄ mĂ ëŇyĂb
¡ŇČ rĂxĞmĲČC
Myr¡Ăè
Ę qČtŇĘ C yS
Ă BĎŔlĘtŇĂ ydăĂŇ‘ĞJĲĎ ÉMQĎkĚŇ yJ
ąĂ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ynĂă’Ď =yxČ ëŇl=C’b
ĳĎ ĲĎŇ
yrăĂYĘêĄ ÉhêĎ‘Č yJ
ąĂ ëŇyt
ĳŇĄ sĚrĲĂhĞ ZrĆ’¡ĆwĘ ëŇyĂtŔČ m
Ł mĘŁS
ă wĘ ÉëyĂtÄČ ŁbŇrĘxĎ yJ
ąĂ : hŇĲQĎ JČJČ
ëŇyĂl
ĳĎ JĚS
Ă yn¡ĄBĘ ëŇyĂnČŔzĘ’ĎbŇĘ CrămĘ’ŇyĲŁ dŇo‘ť : ëŇyĂ‘ĲĎQĘbČŇmĘ Cq¡xĞrĲĎwĘ bŇS
ĄŔ oImĂ
ÉylĂ=dŇlČyĲĎ ym
ąĂ ëŇbĄębĎŇlĘBĂ êĘrĘmăČ’ĎwĘ : hŇbĎŇS
ĲĄ ’ĄwĘ yQ
¿Ă =hŇS
Ď GĘ Moq¡UĎhČ yl
¿Ă =rYČ
Nh
ąĄ lDŔĄgŇĂ ym
ăĂ ÉhQĆ’ĄÄwĘ hŇrĎęCswĘ ű hŇăĎlGŁ hŇdĳŇĎCmlĘgČŇwĘ hŇ¡ĎlCkŇS
Ę yn¿Ă’ĞwĲČ hŇQĆ’ĄŔ=tŇ’Ć
: MhĲĄ hŇp
ŁŇ¿ y’Ą hŇQĆ¡’Ą yDĂŔbČŇlĘ yêĂrĘ’ăČS
Ę nĂ ÉynĂ’Ğ

sŘ21

12
13

14, 15

16, 17
18

19
20
21

MyrăĂ’Ď MyU
¡Ă ‘Č=l’ĆwĘ ydĂŔyĎ ÉMyĂoG=l’Ć ’v
ąĎ ’Ć hŇeĄÄhĂ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ 22
CyÄhĎwĘ : hŇnĎ’ŇW
ĲĆ eĎêĂ PŇt
¿ŇĄ JĎ=l‘Č ëŇyĂt
¡ŇČ nŁbŇĘ C NYĆŁxŔBĘ ÉëyĂnÄČ bĎŇ C’yb
ąŇĂ hĄwĘ yi
ĳĂ nĂ 23
ëŇlĎŔ CwxĞê
ăČ S
Ę yĂ ZrĆ’Ćť MyĂjČę’Č ëŇyĂtŔČ q
Ł ynăĂymĄ ÉMhĆytŇĄ orĲW
Ď wĘ ëŇyĂnČęmĘŁ’Ĳ MykÁĂ lĎmĘ
: yoĲĎq CSb
Ł ¡Ň yĄ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉêĘ‘ČdČÄyĎwĘ CkŇĳxĄ lČyĘ ëŇyĂl
¡Č gŇĘ rČ rp
¿ČŇ ‘ĞwĲČ
: Tl
ĲĄ UĎyĂ qyD¡ĂYČ yb
¿ŇĂ S
Ę =M’ĂwĘ xČoqĳlĘmČ roB¡GĂmĂ xu¿ČyĚhĞ
24
Tl
ĳĄ UĎyĂ Zyr¡Ă‘Ď xČoq¿lĘmČC xuĎŔyĚ ÉroBgŇĂ yb
ąŇĂ S
Ę =MGČ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁkŇă =yJĂ 25
yê
ąĂ lĘkČŇ’ĞhĲČwĘ : ‘ČyS
ĲĂ o’ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ ëŇyĂn¡ČBĎ=tŇ’ĆwĘ bŇyrĂŔ’Ď yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ ÉëbĄŇyrĂyĘ=tŇ’ĆwĘ 26
rW
Ďę BĎ=lkĎŇ C‘ădĘŇyĲĎwĘ NCrĳJĎS
Ę yĂ Mm
ăĎ DĎ sys
¡Ă ‘ĎkĆŇwĘ MrĎŔW
Ď BĘ=tŇ’Ć ÉëyĂnÄČ om=tŇ’Ć
: bŇŁqĲ‘ĞyĲČ ryb
¿ŇĂ ’Ğ ëŇ¡Ąl’ĞŁgŇwĘ ëŇ‘ĄŔyS
Ă omĲ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJ
ăĂ
hĎyêŔĂ xĘQČS
Ă rS
ăĆ ’Ğ ÉMkĆŇUĘ’Ă tŇCtŇą yrĂJĘ rpĆŇăsĄ hŇzĆţ y’ăĄ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
n
MêŔĆ rĘJČmĘnĂ ÉMkĆŇytŇĄ nĲŁŁw‘ĞB
ĲČ Nh
ąĄ olĳ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yêĂrĘk
¿ŇČ mĎ=rS
Ć ’Ğ yS
ČŔ oemĂ ym
ăĂ o’ť
Ny’ăĄwĘ ÈytŇĂ ’ŇrĎqĎ Sy’ęĂ Ny’ăĄwĘ ytŇĂ ’ŇBĎÁ ‘ČCDÄmČ : Mk
ĲĆŇ UĘ’Ă hŇ¿xĎ QĘS
Ě Mk
¡ĆŇ y‘ĄS
Ę pŇĂ bŇĘ C 2
Nh
ăĄ ly~ĳĂhČlĘ xČŁkŇ¡ yB
¿Ă =Ny’ĲĄ=M’ĂwĘ tŇCdŔjĘmĂ ÉydĂŇyĎ hŇrąĎYĘqĲĎ roYÄqĎhĞ ůhnĆo‘
Ny’ăĄmĄ ÉMtŇĎ gĎŇDĘ S’
ąČ bŇĘ êĂ rBĎŔdĘŇmĂ ÉtorhĎnĘ MyW
ąĂ ’Ď MyĎę bŇyrăĂxĞ’ĲČ ytÂĂ rĎ‘ĞgĲČŇBĘ
Mym
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: MtĲŇĎ CsJĘ MyW
¿Ă ’Ď qW
¡Č wĘ tŇCrĳdĘŇqČ MyĂm¡ČS
Ď SyB
¿Ă lĘ’Č : ’mĲĎ~ĎBČ tŇŁm¡tŇĎ wĘ MyĂmČŔ
tŇC‘¿lĎ tŇ‘ČdËŇČlĎ MydĂŔCUlĂ NoS
ă lĘ ÉylĂ NtŇČ ąnĎ hŇoĂęhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ
‘Čm
Ł¡ S
Ę lĂ NzĆ’
Ł Ŕ ÉylĂ ry‘¿ĂyĎ rqĆŁBęBČ rqĆŁBăBČ ű ry‘ăĂyĎ rb
ĳŇĎ DĎ PŇ‘¡ĄyĎ=tŇ’Ć
âl¿ rox¡’Ď ytŇĂ yrĳĂmĎ âlă yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ NzĆŁ’Ŕ yl
ăĂ =xtĲŇČ jĎ ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ : MydŇĲĂCUQĂJČ
yêĂrĘêŔČ sĘhĂ âlă ÉynČjĎ MyT
ĳĂ rĘm
Ł Ĳ lĘ yy¡ČxĎlĘC MyJĂŔmČlĘ yêĂt
ăŇČ nĎ ÉywĂGĄ : ytŇĂ ŁgŇĲ CsnĘ
NJÂĄ =l‘Č yêĂmĘĳĎlkŇĘ nĂ âlă NJ
¡Ą =l‘Č ylĂŔ=rzĎ‘ĞyĲČ ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’ŇwĲČ : qrĲ
Ł wĎ tŇoU¡lĂJĘmĂ
yqŔĂ yDĂYĘmČ ÉborqĎ : SobŇĲ ’Ą âl¿=yJĂ ‘d¡ČŇ’ĄwĲĎ SymĂŔQĎxČJĲČ ÉynČpĎŇ yêĂmĘąW
Č
Nh
ăĄ : yl
ĲĎ ’Ą SG
¿ČyĂ yT
¡Ă jĎS
Ę mĂ l‘Čb
¿ČŇ =ymĲĂ dŇxČĳĎI hŇdĎŇmĘ‘ČnăČ yê¡Ă’Ă bŇyr¿ĂyĎ=ymĲĂ
S‘¡Ď ClŔbŇĘ yĂ dŇgĆŇăBĆ JČ ÉMQĎJĚ Nh
ąĄ ynĂ‘ĳĄyS
Ă rĘyČ ’Ch¡=ymĂ ylĂŔ=rzĎ‘ĞyĲČ ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ
oDĳbŇĘ ‘Č loqăBĘ ‘Čm
¡Ą S
Ł hoĎŔhyĘ ’răĄyĘ ÉMkĆŇbĎŇ ym
ąĂ
: Ml
ĲĄ kŇĘ ’ŇyĲŁ
N‘¡Ąè
Ď yĂwĘ hoĎŔhyĘ MS
ăĄ BĘ ÉxTČbŇĘ yĂ olŔ ÉHgČŇnŁ Ny’¿ĄwĘ MykęĂ S
Ą xĞ ëŇăČlhĎ ű rS
ăĆ ’Ğ
MkĆęS
Ę ’Ć rC’ăBĘ ű CkŇă lĘ tŇoqĳyzĂ yrăĄEĘ’ČmĘ S’
¡Ą yxĄdĘŇq
Ł ¿ Mk
ËĆŇ QĘJĚ Nh
ÌĄ : wyhĲĎŁl’ŇB
ĲĄ
: NCbŇĲ JĎS
Ę êĂ hŇ¡bĎŇ YĄ‘ĞmĲČlĘ MkĆŔlĎ tŇ’ŇEŁă=hŇtŇĎ yĘhĲĎ ÉydĂŇIĎmĂ MêŔĆ rĘ‘ČBĲĂ ÉtoqyzĂbŇĘ C

’n MêŔĆ bŇĘ ~Čx
Ě rCYă=l’Ć ÉCTyBÄĂ hČ hoĳĎhyĘ yS
ăĄ qĘbČŇmĘ qdŇĆY¡Ć ypĄŇdĘŇr¿
Ł yl
ËČ ’Ą C‘¿mĘS
Ă
2
3

4
5

6

7

8

=l’ĆwĘ MkĆŔybŇĂ ’Ğ Mh
ăĎ rĎbŇĘ ’Č=l’Ć ÉCTyBÄĂ hČ : MêĲĆrĘuČĚn roB¡ tŇbĆŇu¿ĆmČ=l’ĆwĘ
MxÄČ nĂ=yJĲĂ : ChB
ĲĄ rĘ’ČwĘ Chk
¡ĄŇ rĘb
ĲĎŇ ’ĞwĲČ wytŔĂ ’ŇrĎqĘ dŇăxĎ ’Ć=yJĲĂ Mk
ĳĆŇ lĘlĆoxêĘ hŇr¡ĎW
Ď
Ht
¡ŇĎ bĎŇrĘ‘ČwĘ NdŇĆ‘ĄŔJĘ ÉHrĎBĎdĘŇmĂ MW
Ć ąĎwČ
I hĎytŔĆ b
Ł Ň rĘxĎ=lJĎ ÉMxČnĂ NoIęYĂ hoĎÁhyĘ
: hŇrĲĎmĘzĂ loq¿wĘ hŇd¡ĎŇoê HbĎŔ ’YĄU
ăĎ yĂ ÉhxĎmĘW
Ă wĘ NoW
ąW
Ď hoĳĎhyĘ=NgČŇJĘ
ÉhrĎotŇ yJ
ąĂ CnyzĳĂ’ĞhĲČ yl
ăČ ’Ą yU
¡Ă C’lĘC yUĂŔ‘Č ÉylČ’Ą CbŇyS
ąĂ qĘhČ
’Y
ăĎ yĎ ÉyqĂdĘŇYĂ bŇorąqĎ : ‘ČyGĲĂrĘ’Č MyU
¡Ă ‘Č ro’¿lĘ yTĂŔjĎS
Ę mĂC ’YĄŔtŇĄ yêăĂ’ĂmĲĄ
: NClĲxĄyČyĘ y‘¡Ăr
Ł zĘ=l’ĆwĘ CCŔqČyĘ MyIăĂ’Ă ÉylČ’Ą CTj
Łĳ S
Ę yĂ MyU
ăĂ ‘Č y‘¡Čr
Ł zĘC y‘ŔĂ S
Ę yĂ
MyĂmÁČ S
Ď =yJĲĂ tŇxČêęČ mĂ ZrĆ’ăĎhĎ=l’Ć CTyB
ÌĂ hČwĲĘ MkĆÁynĄy‘ĲĄ MyĂmČÄè
Ď lČ žC’W
Ę
NCtŇĳ CmyĘ Nk
ăĄŇ =omJĘ hĎyb
¡ŇĆ S
Ę yĲŁwĘ hŇlĆŔbŇĘ êĂ dŇgĆŇăBĆ JČ ÉZrĆ’ÄĎ hĎwĘ ÉCxlĎÄmĘnĂ NS
ąĎ ‘ĎJ
ĲĆ
C‘ąmĘS
Ă
: tŇxĲĎtŇĄ âl¿ yt¡ĂŇqĎdĘŇYĂwĘ hŇyŔĆhĘêĲĂ Ml
ăĎ o‘lĘ ÉytŇĂ ‘ĎCSĲywĂ
SonŔ’Ĺ tŇăjČ rĘxĆ ÉC’rĘyêĲĂ=l’Č MB
ĳĎ lĂbŇĘ ytăĂŇrĎoêĲ M‘¡Č qdŇĆYĆŔ y‘ĄdĘŇyăŁ ÉylČ’Ą
ss
ĳĎ Ml
ăĄ kŇĘ ’ŇyĲŁ rmĆ¡~Ć kČŇwĘ S‘ĎŔ Ml
ăĄ kŇĘ ’ŇyĲŁ ÉdgĆŇBĆÄkČŇ yJ
ąĂ : CêxĲĎêĄ=l’Č Mt
¡ŇĎ p
ŁŇ DĚGĂmĂC
ytqdYw
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51. 9–52. 3

: MyrĲĂoD rod¿ŇlĘ yt¡ĂŇ‘ĎCSĲywĂ hŇyŔĆhĘêĲĂ Ml
ăĎ o‘lĘ ÉytŇĂ qĎdĘŇYĂwĘ
tŇor¡D
Ł MdŇĆqĆŔ ymĄyJ
ăĂ yrĂC‘ť hoĎŔhyĘ ‘ČorăzĘ Éz‘Ł=yS
Ă bŇĘ lĂ yrąĂC‘ yrĂÄC‘
’oląhĞ : NyeĲĂêČ tŇlĆ¿ĆloxmĘ bŇhČr¡Č tŇbĆŇ¿YĆ xĘUČhČ ’yh
ËĂ =êĘ’Č ’ol¿hĞ Mym
ĳĂ lĎo‘Ĳ
ëŇrĆD¡Ć MyĎŔ=yuĄmČ‘ĞmĲČ ÉhmĎv
ĎÄ hČ hŇĳBĎ rČ MohăêĘ ym
¡Ą MyĎŔ tŇbĆŇrăĆxĞUĲČhČ É’yhĂ=êĘ’Č
tŇ¿xČ mĘW
Ă wĘ hŇeĎŔrĂBĘ ÉNoIYĂ C’b
ąĎŇ C NCbęCSyĘ hoĎÁhyĘ yyÄĄCdŇpŇĘ C : MylĲĂC’GĘ rb
Ł ¿Ň ‘Ğl
ĲČ
: hŇxĲĎnĎ’ĞwĲČ NogŇ¿ yĎ Csn
¡Ď NCgŔyv
Ă yČ ÉhxĎmĘW
Ă wĘ NoW
ąW
Ď MS
ĳĎ ’Ňr
Ł =l‘Č Ml
¡Ď o‘
tŇCmŔyĎ Sonă’ĹmĲĄ Éy’ĂrĘyêĲĂwČ êĘą’Č =ymĲĂ Mk
ĳĆŇ mĘxĆnČmĘ ’Ch¡ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ ykÌŇĂ nŁ’ĲĎ
dŇăsĄ yŁwĘ ÈMyĂmČS
Ď hŇăTĆ on ìŇW
Ćę ‘Ł hoăĎhyĘ xJÂČ S
Ę êĂwČ : NtĲŇĄ eĎyĂ ryY
¿Ă xĎ Md¡ĎŇ’Ď=NBĆmĂC
N¡ĄnoJ rS
¿Ć ’ĞJĲČ qyYĂŔUĄhČ tŇm
ăČ xĞ ÉynĄjĘmĂ MoIęhČ=lJĎ dŇymÁĂ êĎ dŇxĄÄpČŇêĘwČ ůZrĆ’Ď
tŇCmăyĎ=âlĲwĘ xČĳtŇĄ jĎhĂlĘ hŇ‘¡ĆY
Ł rh
¿Č mĂ : qyYĲĂUĄhČ tŇm
¿Č xĞ hŇ¡Ą’
I Č wĘ tŇyx
ĳĂ S
Ę hČlĘ
MIĎŔhČ ‘g
ăČŇ r
Ł ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎwĘ : omĲxĘlČ rs
¡Č xĘyĆ âl¿wĘ tŇxČè
ČŔ lČ
lY
¿Ą bŇĘ C ìŇypĂŔBĘ ÉyrČbĎŇDĘ MyW
ąĂ ’ĎwĲĎ : omĲS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ wyQ
ĳĎ GČ Cm¡hĹIĆwČ
: hŇêĎ’ĲĎ=yUĂ‘Č NoI¡YĂlĘ rm
Ł ¿ ’ŇlĄwĘ ZrĆ’ĎŔ dŇs
Ł ă ylĂwĘ ÉMyĂmÄČ S
Ď ‘ČT
Ł ą nĘlĂ ìŇyt
ĳŇĂ yiĂJĂ yd¡ĂŇyĎ

9
10

11

12
13

14
15
16

ho¡ĎhyĘ dŇI¿ČmĂ tŇyt
ËŇĂ S
Ď rS
¿Ć ’Ğ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ymĂCqť yrĂęrĘo‘tŇĘ hĲĂ yrăĂrĘo‘tŇĘ hĂ 17
=Ny’ĲĄ : tŇyYĲĂmĎ tŇyt¡ĂŇS
Ď hŇËĎl‘ĄrĘêČhČ soJÌ tŇ‘ČBČÁqĚ=tŇ’Ć otŇĳ mĎxĞ soJă=tŇ’Ć 18
Myn¡ĂBĎ=lJĎmĂ HdĎŔyĎBĘ ÉqyzĂxĞmĲČ Ny’
ąĄwĘ hŇdĎŇĳlĎ yĎ Myn¡ĂBĎ=lJĎmĂ HlĎŔ lh
ăĄ nČmĘ
bŇ‘¿ĎrĎhĲĎwĘ rbĆŇËè
Ć hČwĘ dŇŁè
Ì hČ ëŇl
ĳĎ dŇCnăyĎ ym
¡Ă ëŇyĂtŔČ ’
Ł rĘq
Ł Ĳ ÉheĎhĄ MyĂê
ąČ S
Ę : hŇlĎDĲĄGĂ 19
’otŇă JĘ tŇoY¡Cx=lJĎ S’Ňr¿
Ł BĘ CbËŇkŇĘ S
ĲĎ CpŇ¿ QĘ‘Ě ëŇyĂnÁČ BĎ : ëŇmĲĄxĞĲnČ ’Ğ ym
¿Ă bŇrĆx
¡ĆhČwĘ 20
’n
¿Ď=y‘ĂmĘS
Ă Nk
ËĄŇ lĎ : ëŇyĂhĲĎŁl’Ĺ tŇr¿Č‘ĞGĲČ ho¡ĎhyĘ=tŇmČxĞ My’
¿Ă lĄmĘhĲČ rm
ĳĎ kŇĘ mĂ 21
ëŇyĂnăČd
ŁŇ ’Ğ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
: NyĂIĲĎmĂ âl¿wĘ tŇr¡ČkĚŇS
Ę C hŇĳĎn
I Ă ‘Ğ tŇ’ŇŁz¡ 22
hŇĳĎl‘ĄrĘêČhČ soJă=tŇ’Ć ëŇd¡ŇĄIĎmĂ yêĂxĘqËČlĎ hŇ¿Ąh
e Ă oUŔ‘Č bŇyrăĂyĎ ÉëyĂhÄČ Łl’ŇwĲĄ hoĎęhyĘ
ÉhĎyêÄĂ mĘW
Č wĘ : dŇo‘Ĳ Ht
¡ŇĎ oêS
Ę lĂ ypŇĂ ys
¿Ă otŇ=âlĲ ytŔĂ mĎxĞ soJă Ét‘ČBČÄqĚ=tŇ’Ć 23
ÉZrĆ’ÄĎ kĎŇ ymĂyW
ąĂ êĎwČ hŇrĎb
ŁĳŇ ‘ĞnĲČwĘ yx
ăĂ S
Ę ëŇ¡S
Ą pŇĘ nČlĘ Cr¿mĘ’ĲĎ=rS
Ć ’Ğ ëŇyĂgČŔom=dŇyČBĘ
NoIĳYĂ ëŇ¡Ą‘
E Ě yS
¿Ă bŇĘ lĂ yrËĂC‘ yr¿ĂC‘
: MyrĲĂbŇĘ ‘ŁlČ ZCx¡kČŇwĘ ëŇwŔĄGĄ bn
PŇys
ËĂ oy âl¿ yJ
ăĂ SdŇĆŁuŔhČ ry‘ăĂ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ ëŇêęĄ rĘ’ČpŇĘ tŇĂ ydăŇĄgŇĘ BĂ ű yS
ăĂ bŇĘ lĂ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yb
¡ŇĂ è
Ę ymĂCq¿ rp
ËŇĎ ‘ĎmĲĄ yrÌĂ‘ĞnĲČtŇĘ hĂ : ’mĲĄTĎwĘ lr¿Ą‘Ď dŇo‘¡ ëŇ¿bĎŇ =’b
Ł Ň yĎ 2
ÉhŁkŇ=yJĂ
: NoIĲYĂ=tŇBČ hŇ¡IĎbŇĂ S
Ę ëŇrĄŔ’ŇCĎYČ yrăĄsĘomĲ CxêĘjČtŇĘ hĂ 3
rm’

52. 4–53. 7
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: Cl’ĲĄGĎêĂ PŇsĆ¡kĆŇ bŇĘ âl¿wĘ Mê
ĳĆrĘJČmĘnĂ Me
¡ĎxĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď
rCgŇă lĎ hŇ¡ĎS
nŁ ’ŇrĲĂbĎŇ yU
¿Ă ‘Č=dŇrČyĲĎ MyĂrËČYĘmĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁkąŇ yJ
ăĂ
=yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ Éhp
ŁŇ =yQĂ=hŇmČ hŇê
ąĎ ‘ČwĘ : oqĲS
Ď ‘Ğ spĆŇ¿’Ć BĘ rCè
¡ ’ČwĘ MS
ĳĎ
ym
¿Ă S
Ę MoI¡hČ=lJĎ dŇym
¿Ă tŇĎ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉClylĂÄyhĄyĘ wląřVm Me
ĳĎxĂ yU
¡Ă ‘Č xu¿Čl
Ě
rB
¡Ą dČŇmĘhĲČ ’Ch¿=ynĂ’Ğ=yJĲĂ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉNkĄŇlĎ ym
ĳĂ S
Ę yU
¡Ă ‘Č ‘d¿ČŇyĄ Nk
ËĄŇ lĎ : Z’ĲĎeŁmĂ
: ynĂĲeĄ hĂ
bŇoT¡ rv
¿Ą bČŇmĘ MolËS
Ď ‘Čym
ÌĂ S
Ę mČ rv
Ąę bČŇmĘ yl
ăĄ gŇĘ rČ MyrĂÁhĎhĲĆ=l‘Č CwÄ’eĎ=hŇmČ
loq¡ C’W
Ę ¿Ďn ëŇyĂp
ËŇČ Y
Ł loq¿ : ëŇyĂhĲĎŁl’Ĺ ëŇ¿ČlmĎ NoI¡YĂlĘ rm
¿Ą ’
Ł hŇ‘ĳĎCSyĘ ‘Čym
ăĂ S
Ę mČ
ÉCneĘrČ CxąYĘjĂ : NoIĲYĂ ho¡ĎhyĘ bŇCS
¿ BĘ C’ŔrĘyĂ ÉNyĂ‘ÄČ BĘ NyĂ‘ąČ yJ
ăĂ CneĳĄrČyĘ wDăĎxĘyČ
PŇąW
Č xĎ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ l’
¡Č GĎ oUŔ‘Č ÉhoĎhyĘ Mx
ąČ nĂ=yJĲĂ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ tŇob¡ŇrĘxĎ wDĎŔxĘyČ
tŇ¡’Ą ZrĆ’ĎŔ=ysĄpŇĘ ’Č=lJĎ ÉC’rĎwĘ MyĳĂoGhČ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ oSŔdĘŇqĎ ‘ČorăzĘ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ
=l’Č ’m
¡Ą TĎ Mè
ĎŔ mĂ C’ăYĘ ÉCrCsÄ CrCsą
: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ‘¿ČCSyĘ
C’YĄŔêĄ ÉNozjĎxĂbŇĘ âlą yJ
ăĂ : hoĲĎhyĘ yl
¿Ą JĘ y’¡ĄW
Ę nĲŁ CrBĎěhĂ HkĎŔoêmĂ C’ăYĘ C‘G
ĳĎêĂ
yh
¿ĄŁl’Ĺ Mk
¡ĆŇ pŇĘ iĂ’ČmĘC hoĎŔhyĘ ÉMkĆŇynĄpŇĘ lĂ ëŇąĄlh
Ł =yJĲĂ NCkĳŇlĄtŇĄ âlă hŇ¡sĎ CnmĘbŇĂ C
Hb
¡ČŇ gĎŇwĘ ’v
ËĎ nĂwĘ MCrÌyĎ yDĳĂbŇĘ ‘Č lyJ
¡Ă W
Ę yČ hŇ¿Ąh
eĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
Ch’
ĳĄ rĘmČ Sy’
¡Ă mĄ tŇ¿xČ S
Ę mĂ=NJĄ MyBĂŔrČ ÉìylĆÄ‘Ď CmąmĘS
ĲĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ : dŇŁ’ĲmĘ
Mh
ĳĆ yjĂ Myk
¡ŇĂ lĎmĘ CY¿jĘqĘyĂ wyl
ËĎ ‘Ď MyBĂŔrČ MyăĂoG ÉhEĆyČ NJ
ąĄ : MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄBĘmĂ or¡’ĞŁtŇwĘ
: CnnĲĎoBtŇĘ hĂ C‘¡mĘS
ĲĎ =âl rS
¿Ć ’ĞwĲČ C’ŔrĎ ÉMhĆlĎ rj
ąČsĚ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ yJĂţ
l‘ČIČÄwČ : hŇtŇĎ ĲlĎ gŇĘ nĂ ym
¿Ă =l‘Č ho¡ĎhyĘ ‘Čor¿zĘC Cnt
ĳŇĄ ‘Ďm
ĲĚ S
Ę lĂ Nym
¡Ă ’ĹhĲĆ ym
¿Ă
Ch’
¿Ą rĘnĂwĘ rdĳŇĎhĎ âlăwĘ ol¡ r’ČŁtŇ¿ =âl hŇIĎŔYĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉSrĆè
Ł Ä kČŇwĘ wynĎępĎŇlĘ qnĄÁoIJČ
‘ČCdăŇywĂ tŇob¡Ň’
Ł kŇĘ mČ Sy’
¿Ă MyS
ĂŔ y’Ă ldăČŇxĞwĲČ ÉhzĆbŇĘ nĂ : ChdŇĲĄmĘxĘnĆwĘ hŇ¡’Ć rĘmČ=âlĲwĘ
ÉCnyÄĄlĎxĽ Nk
ąĄŇ ’Ď : ChnĲĚbŇĘ S
Č xĞ âl¿wĘ hŇ¡Ćb
z ŇĘ nĂ CeUĆŔmĂ ÉMynĂjĎ rê
ąĄsĘmČkŇĘ C ylĂŁxĳ
Myh
¡Ă Łl’Ĺ hŇ¿JĄ mĚ ‘ČCgËŇnĎ ChnĚŔbŇĘ S
Č xĞ CnxĘăČ’
n Ğ wĲČ Ml
ĳĎ bĎŇsĘ Cnyb
¡ŇĄ ’
Ł kŇĘ mČC ’W
ĎŔ nĎ ’Chă
ÉCnmĄÄolS
Ę rsąČCm Cnyt
ĳŇĄ nŁwŁ‘ĞmĲĄ ’J
¡Ď dŇĚmĘ Cn‘ĄŔS
Ď jĘmĂ ll
ăĎ x
Ł mĘ É’ChwĘ : hŇĲeĆ ‘ĚmĘC
CnynĳĂjĎ oJ¡rĘdČŇlĘ Sy’
¿Ă Cny‘ŔĂ êĎ N’Ň~
Ł ă JČ ÉCnQĎÄJĚ : Cnl
ĲĎ =’jĎrĘnĂ otŇ¡ rĎbĚŇxĞb
ĲČŇ C wylĎŔ‘Ď
ůwyjĂ=xêČpŇĘ yĂ âlăwĘ ÈhnĆ‘ĞnĲČ ’ChăwĘ WGČÄnĂ : CnQ
ĲĎ JĚ Nw¿Ł‘Ğ tŇ¡’Ą oBŔ ‘ČyGăĂpŇĘ hĂ ÉhoĎhywĲČ
: wyjĲĂ xê
¡Č pŇĘ yĂ âl¿wĘ hŇmĎĳĎl’ĹĲnĆ hĎyz¡ĆzĘŁgŇ yn¿ĄpŇĘ lĂ lxĄěrĎkŇĘ C lbĎŔCy xbČŇăFĆ lČ Éhv
Ć JČ
rY‘m
.yrq wylĎS
Ęm
Ł ,bytk ClS
Ę mĎ v.5
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53. 8–54. 13

ZrĆ’ăĆmĄ ÉrzČgŇĘ nĂ yJ
ąĂ xČĳxĄ oWyĘ ym
ăĂ or¡oD=tŇ’ĆwĘ xuĎŔl
Ě ÉTjĎS
Ę UĂmĂC rYĆŁ‘ąmĄ
ryS
¡Ă ‘Ď=tŇ’ĆwĘ orŔbŇĘ qĂ ÉMy‘ĂS
Ď rĘ=tŇ’Ć Nê
ąĄIĂwČ : oml
ĲĎ ‘gČŇ¿nĆ yU
¡Ă ‘Č ‘S
Č ¿jĆ mĂ MyIĂŔxČ
Éo’JĘDČ Zp
ąĄŇ xĎ hoĎÂhywĲČ : wypĲŇĂ BĘ hŇm
¡Ď rĘmĂ âl¿wĘ hŇW
ĎŔ ‘Ď sm
ăĎ xĎ=âlĲ l‘Čť wyt
ĳŇĎ m
Ł BĘ
ZpĆŇ¿xĄ wĘ Mym
ĳĂ yĎ ëŇyrăĂ’ĞyĲČ ‘rČz¡Ć hŇ¿’Ć rĘyĂ oSŔpŇĘ nČ ÉMS
Ď ’Ď MyW
ąĂ êĎ=M’Ă ylĂŔxĹhĲĆ
qyD¿ĂYĘyČ oêę‘ĘdČŇBĘ ‘BĎŔW
Ę yĂ hŇă’Ć rĘyĂ ÉoSpŇĘ nČ lm
ąČ ‘ĞmĲĄ : xl
ĲĎ YĘyĂ od¿ŇyĎBĘ ho¡ĎhyĘ
MyBĂęrČbĎŇ olă=qQĆxČ’Ğ NkÂĄ lĎ : lB
Ł Ĳ sĘyĂ ’Ch¿ Mt
¡ŇĎ nŁwŁ‘ĞwĲČ MyB
ĳĂ rČl
ĲĎ yD¡ĂbŇĘ ‘Č qyDËĂYČ
oSŔpŇĘ nČ ÉtwĆUÄĎ lČ hŇrąĎ‘ĹhĲĆ rS
ĆÄ ’Ğ tŇxČêęČ ů llĎS
Ď qQ
ăĄ xČyĘ ÈMymĂCY‘Ğ=tŇ’ĆwĘ
: ‘ČyGĲĂpŇĘ yČ My‘¡ĂS
Ę ŁjĲlČwĘ ’W
ĎŔ nĎ MyB
ăĂ rČ=’TĘxĄ É’ChwĘ hŇĳĎm
n Ę nĂ My‘¡ĂS
Ęj
Ł Ĳ =tŇ’ĆwĘ

8
9
10

11
12

MyB
ÌĂ rČ=yJĲĂ hŇlĎxĎŔ=âl ÉylĂhĞYĲČwĘ hŇąĎrĂ
e yxÄĂ YĘjĂ hŇdĎŇĳlĎ yĎ âlă hŇr¡ĎqĎ‘Ğ ye¿ĂrĎ dn
ëŇlĄęhĽ’ĲĎ MoqămĘ ű ybŇĂ yx
ăĂ rĘhČ : hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď hŇ¡ĎlC‘bŇĘ yn¿ĄBĘmĂ hŇËmĎ mĄoS=ynĄBĲĘ 2
ëŇyĂt
¡ŇČ d
ŁŇ tĲŇĄ ywĂ ëŇyĂrČŔtŇĎ ymĲĄ ÉykŇĂ yrĂ’ĞhĲČ ykŇĂ ŁW
ĳ xĘêČ=l’Č CF¡yČ ëŇyĂt
ËŇČ onJĘS
Ę mĂ tŇo‘ÌyrĂywĲĂ
Myr¿Ă‘ĎwĘ SrĎŔyyĂ MyăĂoG Éë‘ĄrĘzČwĘ yYĂrĳ
Ł pŇĘ êĂ lw’Ňm
Ł¡ W
Ę C Nym
¿Ă yĎ=yJĲĂ : yqĂĲEĄxČ 3
yJ
ăĂ ym
¡Ă lĘJĎêĂ=l’ČwĘ yS
Ă obŔtŇĄ âlă=yJĂ Éy’ĂrĘyêĲĂ=l’Č : CbŇyS
ĲĂ oy tŇoU¡S
Č nĘ 4
âl¿ ëŇyĂt
¡ŇČ CnmĘlĘ’Č tŇ¿jČ rĘxĆwĘ yxĂJĎŔS
Ę êĂ ÉëyĂmÄČ Cl‘Ğ tŇS
Ć ŁbąŇ yJ
ăĂ yrĂyjĳĂxĘtŇČ âlă
SodăŇqĘ ÉëlĄ’ĞŁgŇĲ wĘ omĳS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ ëŇyĂW
ČŔ ‘Ł ÉëyĂlČÄ‘Ğb
Ł ŇĲ yJ
ąĂ : dŇo‘Ĳ=yrĂJĘzĘtŇĂ 5
tŇbČŇCY¿‘ĞwĲČ hŇËbĎŇ Cz‘Ğ hŇÌè
Ď ’ĂkŇĘ =yJĲĂ : ’rĲĄuĎyĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=lkĎŇ yh
¿ĄŁl’Ĺ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ 6
‘gČŇr¿ĆBĘ : ëŇyĂhĲĎŁl’Ĺ rm
¿Č ’Ď s’
¡Ą UĎtŇĂ yJ
¿Ă MyrËĂC‘nĘ tŇS
Ć Ì’Ą wĘ hoĳĎhyĘ ëŇă’Ď rĎqĘ xČCr¡ 7
yêĂrĘêÄČ sĘhĂ PŇYĆqĆę PŇYĆăS
Ć BĘ : ëŇYĲĄBĘqČ’Ğ Myl
¡Ă ŁdŇGĘ Mym
¿Ă xĞrĲČbŇĘ C ëŇyê
ĳĂ bŇĘ zČ‘Ğ NT
Ł ¡ qĎ 8
: hoĲĎhyĘ ëŇ¡Ąl’ĞŁGĲ rm
¿Č ’Ď ëŇyê
ĳĂ mĘxČrĲĂ Ml
¡Ď o‘ dŇsĆ¿xĆ bŇĘ C ëŇUĄŔmĂ É‘gČŇrĆÄ yn¿ČpĎŇ
xČnŁË =ymĄ rb
Ł ¿Ň ‘ĞmĲĄ yêĂ‘ĘBČęS
Ę nĂ rS
ăĆ ’Ğ ylĂŔ tŇ’ŇŁză ÉxČŁnÄ ym
¿Ą =yJĂ
9
yJ
ąĂ : ëŇB
ĲĎ =r‘ĎGĘmĂC ëŇyĂl
¡Č ‘Ď PŇY
Ł ¿ uĘmĂ yêĂ‘ĘËBČ S
Ę nĂ NJ
¿Ą ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č dŇo‘¡ 10
SCmęyĎ=âlĲ ëŇê
ăĄ ’ĂmĲĄ yDĂÂsĘxČwĘ hŇnĎĳTĆ CmêĘ tŇo‘¡bĎŇGĘhČwĘ CSCmŔyĎ ÉMyrĂhĎhĲĆ
: hoĲĎhyĘ ëŇ¡mĄ xĞrĲČmĘ rm
¿Č ’Ď TCmŔtŇĎ âlă ÉymĂolS
Ę tŇyrąĂbŇĘ C
ëŇyĂnČŔbĎŇ’Ğ ÉëCjBČ ZyB
ąĂ rĘmČ ykÁĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂ hŇmĎĳxĎ Ěn âlă hŇr¡Ď‘Ğs
Ł Ĳ hŇ¿IĎnĂ‘Ğ
11
ynăĄbŇĘ ’ČlĘ ëŇyĂr¡Č‘ĎS
Ę C ëŇyĂtŔČ S
Ł mĘS
Ă Édk
ŁŇ dĘŇJĲČ yê
ąĂ mĘW
Č wĘ : MyrĲĂyjĂiČBČ ëŇyê¡ĂdĘŇsČywĲĂ 12
bŇr¡ČwĘ hoĳĎhyĘ ydăŇĄCUlĂ ëŇyĂn¡ČBĎ=lkĎŇwĘ : ZpĆŇxĲĄ=ynĄbŇĘ ’ČlĘ ëŇ¡ĄlCbŇGĘ=lkĎŇwĘ xDĳĎqĘ’Ć 13
MwlV
.’Yt=yk tVrpl Mgw xn tVrpl hrTph v.1
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y’ĂrĎŔytŇĂ âlă=yJĂ ÉqS
Ć ‘ŁmĄ yqąĂxĞrĲČ ynĂĳnĎoJêĂ hŇq¡ĎdĎŇYĘBĂ : ëŇyĂnĲĎBĎ Mol¿S
Ę
15 yt
ĳŇĂ o’mĲĄ spĆŇ¡’Ć rCgËŇyĎ roG¿ Nh
ăĄ : ëŇyĂl
ĲĎ ’Ą bŇr¡ČqĘtŇĂ =âlĲ yJ
¿Ă hŇêŔĎ xĂUĘmÄĂ C
16 S’
ăĄ BĘ ÉxČpĄÄnŁ SrĎŔxĎ ytŇĂ ’ŇrăĎBĎ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ ťNřh : lojĲyĂ ëŇyĂl
¿Č ‘Ď ëŇê
¡Ď ’Ă rg¿ŇĎ=ymĂ
: lB
ĲĄ xČlĘ tŇyx
¡Ă S
Ę mČ ytŇĂ ’Ňr¿ĎBĎ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ChW
ĳĄ ‘ĞmĲČlĘ yl
¡Ă kŇĘ ’yY
¿Ă omC MxĎŔjĆ
17 Tj
¡Ď S
Ę UĂlČ ëŇê
¿Ď ’Ă=MCqêĲĎ NoS
Ë lĎ=lkĎŇwĘ xlĎŔYĘyĂ âlă ÉëyĂlČÄ‘Ď rYąČCy ylĂÂJĘ=lJĎ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yê¡Ă’ĂmĲĄ Mt
ËŇĎ qĎdĘŇYĂwĘ hoÌĎhyĘ ydÄĄbŇĘ ‘Č žtlČxĞĲnČ tŇ’ŇŁzÃ y‘ĂyS
ĳĂ rĘêČ
hn CkąŇlĘ PŇsĆĳĎJ ol
¡ =Ny’ĲĄ rS
¿Ć ’ĞwĲČ MyĂUČŔlČ CkŇă lĘ É’mĄYĎ=lJĎ yohą
: bŇĲlĎ xĎwĘ NyĂy¿Č ryx
¡Ă mĘ ’ol¿bŇĘ C PŇsĆËĆkŇ =’olBĘ CrębŇĘ S
Ă CkŇă lĘC Clk
Ł Ŕ ’ĹwĲĆ ÉCrbŇĘ S
Ă
2 C‘
Ä mĘS
Ă hŇ‘ĳĎbŇĘ W
Ď lĘ ’olăBĘ Mk
¡ĆŇ ‘ĞygŇĂ ywĂ MxĆlĆŔ=’olBĲĘ ÉPsĆkĆÄ=ClqĘS
Ę tŇĂ hŇUĎąĎl
3 ÉMk
ĆŇ nĘzĘ’Ď CFąhČ : Mk
ĲĆŇ S
Ę pŇĘ nČ NS
Ć D¡ĆBČ gŇe
¿Č‘ČtŇĘ tŇĂ wĘ bŇoTŔ=ClkŇĘ ’ĂwĘ ÉylČ’Ą ‘ČomąS
Ď
yd¿ŇĄsĘxĲČ MlĎŔo‘ tŇyrăĂBĘ ÉMkĆŇlĎ hŇt
ąŇĎ rĘkŇĘ ’ĆwĘ Mk
ĳĆŇ S
Ę pŇĘ nČ yx
ăĂ tŇĘ C C‘¡mĘS
Ă ylČŔ’Ą CkŇă lĘC
4 : MyU
ĲĂ ’ĚlĘ hŇ¡ĄY
C Č mĘC dŇyg¿Ňn
Ă Ď wyê
ĳĂ tŇČ nĘ MyU
¡Ă C’lĘ dŇ‘¿Ą Nh
ËĄ : MynĲĂmĎ’ĹĲeĆ hČ dŇ¡wĂdĎŇ
5 ÉN‘
ČmÄČ lĘ CYCrĳyĎ ìŇyl
ăĆ ’Ą ìŇC‘¡dĎŇyĘ=âlĲ yogŇ¿ wĘ ’rĎŔqĘêĂ É‘dČŇtŇĄ =âlĲ yoGą Nh
ăĄ
6 CS
¿ rĘDĂ
: ëŇrĲĎ’ĞpĄŇ yJ
¿Ă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘlĂwĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
7 Sy’
¿Ă wĘ oJŔrĘDČ É‘S
Ď rĎ bŇŁzą‘ĞyĲČ : bŇorĲqĎ otŇ¿ oyhĘBĲĂ Ch’
¡Ě rĎqĘ o’ĳYĘUĲĎhĂBĘ ho¡ĎhyĘ
hŇ¿BĆ rĘyČ=yJĲĂ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ=l’ĆwĘ ChmĄŔxĞrĲČywĲĂ ÉhoĎhyĘ=l’Ć bŇS
Ł ą yĎwĘ wyt
ĳŇĎ ŁbŇS
Ę xĘmČ NwĆ’¡Ď
8 yk
ĳŇĎ rĎDĘ Mk
¡ĆŇ ykĄŇrĘdČŇ âl¿wĘ MkĆŔytŇĄ obăŇS
Ę xĘmČ ÉytŇČ obŇS
Ę xĘmČ âlą yJ
ăĂ : xČolĲsĘlĂ
9 Mk
ĆŔ ykĄŇrĘDČmĂ ÉykČŇrĎdĘŇ ChąbŇĘ GĲĎ NJ
ăĄ ZrĆ’ĳĎmĄ MyĂm¡ČS
Ď Ch¿bŇĘ gĲĎŇ=yJĂ : hoĲĎhyĘ M’
¡Ě nĘ
10 g
ŇlĆè
ĆÁ hČwĘ MS
Ć GĆÄhČ ždrĄyĄ rS
ăĆ ’ĞJĲČ yJÃĂ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ S
Ę xĘUČmĲĂ yt
¡ŇČ ŁbŇS
Ę xĘmČC
Hd¡ĎŇylĂohwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć hŇăwĎrĘhĂ=M’Ă yJĂť bŇCSŔyĎ âlă ÉhUĎS
ĎÄ wĘ MyĂmČęè
Ď hČ=NmĂ
11 ÉyrĂb
ĎŇ dĘŇ hŇąĆh
y Ę yĲĂ NJ
ăĄ : lk
ĲĄŇ ’
Ł lĎ MxĆ¡ĆlwĘ ‘ČrĄŔEŁlČ É‘rČzĆÄ NtŇČ ąnĎwĘ Hx
ĳĎ ymĂYĘhĂwĘ
rS
ăĆ ’Ğ=tŇ’Ć ÉhW
Ď ‘Ď=M’Ă yJ
ąĂ MqĳĎyrĄ yl
¡Č ’Ą bŇCS
¿ yĎ=âlĲ yjĂŔmĂ ’Y
ăĄ yĄ rS
ăĆ ’Ğ
12 Mol
¡S
Ď bŇĘ C C’YĄŔtŇĄ hŇăxĎ mĘW
Ă bŇĘ =yJĲĂ : wyêĲĂxĘlČS
Ę rS
¿Ć ’Ğ xČyl
¡Ă YĘhĂwĘ yêĂYĘpČŔxĎ
hŇd¡ŇĆv
Ď hČ yY¿Ą‘Ğ=lkĎŇwĘ hŇeĎŔrĂ ÉMkĆŇynĄpŇĘ lĂ CxąYĘpŇĘ yĂ tŇo‘ębĎŇGĘhČwĘ MyrăĂhĎhĲĆ NClĳbĎŇCêĲ
13 h
Ň ăĆl‘ĞyĲČ dŇ¡jČ rĘiĂhČ tŇxČtŇČ SorŔbŇĘ hŇăĆl‘ĞyĲČ ÉZCY‘ĞeĲČhĲČ tŇxČê
ąČ : PŇkĲĎŇ=C’xĞmĘyĂ
: tŇrĲĄJĎyĂ âl¿ Ml
¡Ď o‘ tŇo’¿lĘ MS
ĄŔ lĘ ÉhoĎhyl
ĲČ hŇąĎh
y Ď wĘ sdĳŇČhĞ
wn hŇąb
ĎŇ orqĘ=yJĲĂ hŇqĳĎdĎŇYĘ CW
ă ‘ĞwĲČ Tj
¡Ď S
Ę mĂ Cr¿mĘS
Ă hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
14

yt‘wVy
.’"yd Nkw yrqw bytk heĄhĂ ’"sbw ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk NhĄ ’"sb ,yrq heĄhĂ ,bytk NhĄ v.16
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tŇ’ŇŁEŔ=hŇW
Ć ‘ĞyĲČ ÉSon’Ĺ yrąĄS
Ę ’Č : tŇolĲGĎhĂlĘ yt¡ĂŇqĎdĘŇYĂwĘ ’obŔlĎ ÉytŇĂ ‘ĎCSĲyĘ
tŇoW
¿ ‘ĞmĲĄ od¡ŇyĎ rm
¿Ą ŁSwĘ olŔQĘxČmĲĄ ÉtBĎS
Č rm
ąĄ S
Ł HB
ĳĎ qyzăĂxĞyĲČ Md¡ĎŇ’Ď=NbĆŇC
lDÌĄbŇĘ hČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhoĎhyĘ=l’Ć hŇąĎl
w Ę eĂhČ rkĎęeĄhČ=NBĆ rm
ăČ ’ŇyŁ=l’ČwĘ : ‘rĲĎ=lJĎ
: Sb
ĲĄŇ yĎ Z‘¿Ą yn¡Ă’Ğ Nh
¿Ą syrĂŔiĎhČ ÉrmČ’ŇyŁ=l’ČwĘ oUĳ‘Č l‘ăČmĄ ho¡ĎhyĘ ynĂËlČ yDĂbŇĘ yČ
ÉCrmĘS
Ę yĂ rS
ąĆ ’Ğ ÉMysĂyrĂiĲĎlČ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁkŇă =yJĂ
yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : ytŇĲĂ yrĂbŇĘ BĂ Myq¡ĂyzĂxĞmĲČC yêĂYĘĳĎpŇ xĎ rS
ăĆ ’ĞB
ĲČ Cr¡xĞb
ĲĎŇ C ytŔČ otŇBĘS
Č =tŇ’Ć
ÉMlĎo‘ MS
ąĄ tŇonĳBĎmĂC MynăĂBĎmĂ bŇoT¡ MS
ĄŔ wĎ dŇyăĎ ÉytŇČ m
Ł oxĲbŇĘ C yt
ąŇĂ ybĄŇBĘ MhĆÁlĎ
MywąĂlĘeĂhČ rkĎęeĄhČ ynăĄbŇĘ C
: tŇrĲĄJĎyĂ âl¿ rS
¡Ć ’Ğ olŔ=NêĆ’Ć
MydĳĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ ol¡ tŇoy¿hĘlĲĂ hoĎŔhyĘ MS
ăĄ =tŇ’Ć ÉhbĎŇhĞ’ĲČlĘC otŔrĘS
ăĎ lĘ ÉhoĎhyĘ=l‘Č
=l’Ć MytÂĂ o’ybŇĂ hĞwĲČ : ytŇĲĂ yrĂbŇĘ BĂ Myq¡ĂyzĂxĞmĲČC olŔQĘxČmĲĄ ÉtBĎS
Č rm
ąĄ S
Ł =lJĎ
NoY¡rĎlĘ Mh
ËĆ yxĄbŇĘ zĂwĘ Mh
ÌĆ ytŇĄŁlĲo‘ř ytŔĂ QĎpŇĂ êĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉMyêĂxĘUČW
Ă wĘ yS
Ăę dĘŇqĎ rh
ăČ
ÉM’ĚnĘ : MyUĲĂ‘ČhĲĎ=lkĎŇlĘ ’r¡ĄuĎyĂ hŇ¿ĎQpŇĂ êĘ=tŇyB
ĲĄ ytŔĂ ybĄŇ yJ
ăĂ yx
ĳĂ BĘzĘmĂ=l‘Č
: wyYĲĎBĎqĘnĂlĘ wyl
¡Ď ‘Ď ZB
¿Ą qČ’Ğ dŇo‘Ë l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yx
ăĄ dĘŇnĂ ZB
¡Ą qČmĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ
: r‘ČIĲĎBČ otŇ¡ yĘxČ=lJĎ lk
ŁŇ¿ ’ĹĲlĆ CytěĎ ’Ą ydĳŇĎW
Ď otŇă yĘxČ lJ
Ł¡
Cl¡kŇĘ CyĲ âl¿ MymĂŔQĘ’Ă Myb
ăŇĂ lĎJĘ ÉMQĎJĚ C‘dĎŔyĎ âlă ÉMQĎJĚ MyrąĂwĘ‘Ă wpÂYř

2

3

4
5

6

7

8

9
10

âlą SpĆŇnĆę=yEĄ‘Č Myb
ăŇĂ lĎJĘhČwĘ : MCnĲlĎ yb
¡ŇĄ hĞŁ’Ĳ MybĂŔkŇĘ S
Ł Ĳ ÉMyzĂh
Ł xČŁBĳnĘlĂ 11
CnŔjĎ MJ
ăĎ rĘdČŇlĘ ÉMQĎJĚ Nyb
ĳŇĂ hĎ C‘¡dĘŇyĲĎ âl¿ My‘ŔĂ r
Ł hŇUĎăhĄ wĘ hŇ‘ĎŔbŇĘ W
Ď ÉC‘dĘŇyĲĎ
hŇąĎh
y Ď wĘ rk
ĳŇĎ S
Ą hŇă’Ď BĘsĘnĂwĘ NyĂy¡Č=hŇxĎqĘ’Ć Cyt
¿ŇĎ ’Ą : ChYĲĄuĎmĂ o‘¡YĘbŇĂ lĘ Sy’
¿Ă 12
Sy’
¡Ă Ny’¿ĄwĘ dŇbĎŔ’Ď qyDăĂ~ČhČ : dŇŁ’ĲmĘ rtŇĆ ¿yĆ lod¡ŇGĎ rxĎŔmĎ Moyă ÉhzĆkĎŇ zn
hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ yn¿ĄjĘmĂ=yJĲĂ NybĂŔmĄ Ny’ăĄBĘ ÉMypŇĂ sĎ’ĹĲnĆ dŇsĆąxĆ =yS
Ą nĘ’ČwĘ bŇĳĄl=l‘Č MW
ăĎ
: oxĲŁkŇnĘ ëŇ¡Ąlh
Ł Mt
ĳŇĎ obŇJĘS
Ę mĂ=l‘Č CxCn¡yĎ MolŔS
Ď ’obăŇyĎ : qyDĲĂ~ČhČ PŇs’
¿Č ĹĲnĆ 2
: hŇĲnĆ zĘêĂwČ PŇ¡’Ą nĎmĘ ‘rČz¿Ć hŇĳĎn
n Ę Ł‘Ĳ ynăĄBĘ hŇeĎ¡hĄ =CbŇrĘqĂ Mê
¿Ć’ČwĘ
3
Mê
¿Ć ’Č=’olĲhĞ NoS
ĳ lĎ CkŇyrăĂ’ĞêĲČ hŇ¡pĆŇ CbŇyx
¿Ă rĘêČ ym
ËĂ =l‘Č CgŇeĎŔ‘ČtŇĘ êĂ ÉymĂ=l‘Č 4
NnĳĎ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=lJĎ tŇxČê
¡Č MylĂŔ’ĄB
ĲĎ ÉMymĂxĎĲeĄ hČ : rqĆS
ĲĎ ‘rČz¿Ć ‘S
Č ¡pĆŇ =ydŇĄlĘyĂ 5
lxČăČ=yq
n Ą QĘxČBĘ : My‘ĲĂlĎiĘhČ yp
¿ŇĄ ‘ĂsĘ tŇxČê
¡Č MylĂŔxĎeĘBČ ÉMydĂŇlĎyĘhČ yT
ąĄxĞS
ŁĲ 6
l‘Čh
¿Č hŇxĎŔnĘmĂ tŇyl
ăĂ ‘ĹhĲĆ ÉësĆnĆÄ êĘkŇĘ ¿pČŇ S
Ď MhÂĆ lĎ=MGČ ëŇĳĄlrĎoGĲ Mh
¡Ą Mh
¿Ą ëŇqĄŔlĘxĆ
hl’
yrqw bytk wypĎoY ’"sb ,yrq wypĎoY w’ wypĎY
Ł ,bytk CpYČ v.10

.ytbr +Y v.10

.MhĆytĄol‘
Ł ’"s v.7 .wn
.w"dw b"d Nkw
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tŇyl
¡Ă ‘Ď MS
¿Ď =MGČ ëŇĳĄbŇ JĎS
Ę mĂ êĘmĘ¡W
Č ’v
ĎŔ nĂwĘ ÉHČŁbŇGĎ=rhČ l‘ąČ : MxĲĄeĎ’Ć hŇQĆ¡’Ą
tŇyQ
ăĂ GĂ yêÂĂ ’ĂmĲĄ yJ
ăĂ ëŇĳĄnorkŇĘ zĂ êĘmĘ¡W
Č hŇzĎŔCzUĘhČwĘ ÉtlĆDÄĆhČ rx
ąČ ’ČwĘ : xbČŇĲzĎ xČŁB¿zĘlĂ
dŇy¿Ď Mb
¡ĎŇ JĎS
Ę mĂ êĘbŇĘ ¿hČ ’Ď MhĆŔmĄ ëŇăĎl=tŇrĎkŇĘ êĂwČ ÉëbĄŇJĎS
Ę mĂ êĘbŇĘ ąxČ rĘhĂ ylĂę‘ĞêĲČwĲČ
ÉëyĂrČÄyYĂ yx
ąĂ QĘS
Č êĘwČ ëŇyĂx
ĳĎuĚrĂ yB
¡Ă rĘêČwČ NmĆè
ĆŔ BČ ÉëlĆUĆÄlČ yrĂS
ąĚ êĎwČ : tŇyzĲĂxĎ
êĘrĘm¡Č’Ď âl¿ êĘ‘ČgČŔyĎ ÉëJĄrĘDČ bŇŁrąBĘ : lo’ĲS
Ę =dŇ‘Č ylĂyj
¡Ă S
Ę êČwČ qx
Ł Ŕ rĎm
ăĄ=dŇ‘Č
Éy’ĂrĘyêĲĂwČ êĘgŇĘ ą’Č DĎ ymÂĂ =tŇ’ĆwĘ : tŇylĲĂxĎ âl¿ NJ
¡Ą =l‘Č tŇ’ŇYĎŔmĎ ÉëdŇĄyĎ tŇąČx
I Č S’
ĳĎ on
ÉhS
Ć xĘmČ ynąĂ’Ğ âlÄhĞ ëŇĳĄBlĂ=l‘Č êĘmĘ¡W
Č =âl êĘrĘkČŔzĎ âlă ÉytŇĂ o’wĘ ybŇĂ EĄŔkČŇtŇĘ yJ
ăĂ
ëŇyĂW
¡Č ‘ĞmĲČ=tŇ’ĲĆwĘ ëŇĳtŇĄ qĎdĘŇYĂ dŇyG¡Ă’Č yn¿Ă’Ğ : y’ĂrĲĎytŇĂ âl¿ yt¡ĂŇo’wĘ MlĎŔ‘ŁămĄ C
xČCr¡=’v
Ď yĂ MQ
¿Ď JĚ=tŇ’ĆwĘ ëŇyĂYČŔCBqĂ ëŇăĚly~ĂyČ ÉëqĄ‘ĞzĲČBĘ : ëŇClĲy‘Ăoy âl¿wĘ
rm
¿Č ’ĎwĘ : yS
ĲĂ dĘŇqĎ=rhČ Sr¡ČyyĂwĘ ZrĆ’ĆŔ=lxČnĘyĂ ÉybŇĂ hŇ¿sĆ oxhČwĘ lbĆŇĳhĎ =xuČyĂ
: yUĲĂ‘Č ëŇrĆD¿ĆmĂ loS
¡ kŇĘ mĂ Cmyr¿ĂhĎ ëŇrĆdŇĳĎ=CejČ CQs
Ł ¡ =CQs
ŁĲ
Sod¡ŇqĎwĘ Mor¿mĎ omŔS
Ę SodăŇqĎwĘ Éd‘Č Nk
¿ĄŇ S
Ł ’v
Ďę nĂwĘ MrăĎ rmČÁ’Ď hŇŁkÄ žyJĂ
tŇoy¡xĞhĲČlĘC MylĂŔpĎŇS
Ę xČCră ÉtoyxĞhĲČlĘ xČCrŔ=lpČŇS
Ę C É’JĎDČ=tŇ’ĆwĘ NoJĳS
Ę ’Ć
ÉxČCrÄ=yJĂ PŇoYĳuĘ’Ć xYČ¡nĆlĎ âl¿wĘ bŇyrĂŔ’Ď ÉMlĎo‘lĘ âlą yJ
ăĂ : My’ĲĂJĎdĘŇnĂ bŇ¿Ąl
ChJ
¡Ą ’ČwĘ yêĂpŇĘ ¿YČ qĎ o‘ËYĘBĂ Nw¿Ł‘ĞB
ĲČ : ytŇĂ yW
ĲĂ ‘Ď yn¿Ă’Ğ tŇom¡S
Ď nĘC PŇoTŔ‘ĞyĲČ ynăČpĎŇQĘmĂ
Ch’
ĳĄ jĎrĘ’ĆwĘ ytŇĂ y’
¡Ă rĎ wyk
¿ŇĎ rĎDĘ : oBĲlĂ ëŇrĆd¿ŇĆBĘ bŇ¡bĎŇ oS ëŇlĆ¿ĄwČ
I PŇŁYĳqĘ’ĆwĘ rê
ăĄsĘhČ
ű MolÄS
Ď MyĂtĳĎŇpĎŇW
Ę bŇCn ’r¡ĄoB : wyl
ĲĎ bĄŇ’ĞĲlČ wĘ ol¡ Mym
ËĂ xĚnĲĂ MQ
ÌĄ S
Č ’ĞwĲČ ChxĄěnĘ’ČwĘ
MIăĎJČ My‘¡ĂS
Ď rĘhĲĎwĘ : wytŇĲĂ ’ŇpĎŇrĘC ho¡ĎhyĘ rm
¿Č ’Ď bŇorËuĎlČwĘ qoxÌrĎl
ĲĎ MolÁS
Ď
MolŔS
Ď Ny’ăĄ : TyTĲĂwĎ SpĆŇr¿Ć wym
¡Ď ymĄ CS
¿ rĘgŇĘ IĂwČ lkĎŔCy âlă ÉTqĄS
Ę hČ yJ
ąĂ SrĳĎgŇĘ nĂ
: My‘ĲĂS
Ď rĘl
ĲĎ yh
¡ČŁl’Ĺ rm
¿Č ’Ď

xn ÉyUĂ‘ČlĘ dŇąGĄhČwĘ ìŇĳĆ
loq MrăĄhĎ rp
¡ĎŇ oèJČ ëŇŁWŔxĘêČ=l’Č ÉNorgĎŇbŇĘ ’rąĎqĘ
2

3

4
5

tŇ‘Čd¿ČŇwĘ NCSŔr
Ł dĘŇyĂ ÉMoy Moy¿ ytęĂ o’wĘ : MtĲŇĎ ’ŇF
Ł xČ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ tŇyb
¿ŇĄ lĘC M‘ĎŔS
Ę jĂ
bŇzĎŔ‘Ď âlă ÉwyhĎŁl’Ĺ Tj
ąČ S
Ę mĂC hŇW
Ďę ‘Ď hŇqăĎdĎŇYĘ=rS
Ć ’Ğ yogÂJĘ NCYĳjĎxĘyĆ yk
¡ŇČ rĎDĘ
âlăwĘ ÉCnmĘ~ÄČ hŇUĎąĎl : NCYĲjĎxĘyĆ Myh
¡Ă Łl’Ĺ tŇ¿bČŇ rĘqĂ qdŇĆYĆŔ=yTĄjĘS
Ę mĂ ÉynĂCl’ĎS
Ę yĂ
ZpĆŇxĄŔ=C’YĘmĘêĂ ÉMkĆŇmĘŁYĲ MoyąBĘ Nh
ăĄ ‘dĳŇĎtŇĄ âlăwĘ CnS
¡Ą pŇĘ nČ Cnye¿Ă‘Ă tŇĎ y’ĂŔrĎ
PŇră
Ł gŇĘ ’ĆBĘ tŇoJ¡hČlĘC CmCYŔêĎ Éh~ĎmČC bŇyrąĂlĘ Nh
ăĄ : CWGŁ Ĳ nĘêĂ Mk
¡ĆŇ ybĄŇ~Ę‘Č=lkĎŇwĘ
ÉhyĆhĘyĲĂ hŇzĆękĎŇhĞ : Mk
ĲĆŇ lĘoqĲ Mor¡UĎBČ ‘Čym
¿Ă S
Ę hČlĘ MoIŔkČŇ CmCYătŇĎ =âlĲ ‘S
Č rĳĆ
MwY

706

sŘ24

hy‘Vy

58. 6–59. 7

oSę’Ňr
Ł Nm
Ł Á gŇĘ ’ČJĘ PŇŁkÄlĎhĞ oS
ĳ pŇĘ nČ Md¡ĎŇ’Ď tŇoe¿‘Č MoyË ChrĄŔxĎbŇĘ ’Ć MoYă
’olăhĞ : hoĲĎhyl
ĲČ NoY¡rĎ Moy¿wĘ MoYŔ=’rĎqĘêĂ ÉhzĆlĎhĞ ‘Čy~ĂŔyČ ÉrpĆŇ’ĄÄwĎ qW
ąČ wĘ 6
hŇĳTĎ om tŇoDăgĚŇ’Ğ rê
¡ĄhČ ‘S
Č rĆŔ tŇoBăYĚrĘxČ ÉxČêÄĄ jČ ůChrĄxĎbŇĘ ’Ć MoYă ÈhzĆ
Éb‘ĄrĎl
ĲĎ srą
Ł pĎŇ ’olÄhĞ : CqêĲĄnČêĘ hŇ¡TĎ om=lkĎŇwĘ MyS
ĂŔ pŇĘ xĎ ÉMyYĂCYrĘ xQ
ąČ S
Č wĘ 7
otŔyiĂkŇĂ wĘ ÉMr
Ł ‘Ď hŇą’Ć rĘtŇĂ =yJĲĂ tŇyĂb
ĳŇĎ ’ybŇĂ ê
ăĎ Myd¡ĂŇCrmĘ MyI¿ĂnĂ‘ĞwĲČ ìŇmĆŔxĘlČ
hŇrăĎhĄmĘ ì¡ŇtŇĘ kĲĎŇrĚ’ĞwĲČ ìŇrĆŔo’ ÉrxČè
ČÄ JČ ‘qąČBĎyĂ z’
ăĎ : MQ
ĲĎ ‘ČtŇĘ tŇĂ âl¿ ì¡ŇrĘW
ĲĎ BĘmĂC 8
É’rĎqĘêĂ z’
ąĎ : ìŇp
ĲĆŇ sĘ’ČyČ ho¡ĎhyĘ dŇob¿ŇJĘ ìŇqĆŔdĘŇYĂ ÉìynĆÄpĎŇlĘ ëŇąČlhĎwĘ xm
ĳĎ YĘtŇĂ 9
xl
¿Č S
Ę hŇTĎŔom ÉìkŇĘ oêĲmĂ rys
ąĂ êĎ=M’Ă ynĂĳĄh
e Ă rm
ăČ ’ŇyŁwĘ ‘C¡ČS
Č êĘ hŇnĆŔ‘ĞyĲČ hoăĎhywĲČ
‘ČyB
ĳĂ W
Ę êČ hŇ¡Ď‘
n ĞnĲČ SpĆŇ¿nĆwĘ ìŇS
ĆŔ pŇĘ nČ Éb‘ĄrĎl
ĲĎ qp
ąĄŇ tŇĎ wĘ : NwĆ’ĲĎ=rBĆdČŇwĘ ‘B
¡Č YĘ’Ć 10
ůdymĂêĎ ÈhoĎhyĘ ìăŇxĞnĎwĘ : MyĂrĲĎhĽ~ĲĎJĲČ ì¡ŇtŇĘ ĲlĎ pĄŇ’ĞwĲČ ìŇrĆŔo’ ÉëS
Ć ŁxÄBČ xrąČzĎwĘ 11
hŇwŔĆrĎ Ng
ăČŇ JĘ ÉtĎyyĂÄhĎwĘ Zyl
ĳĂ xĞyĲČ ìŇyt
¡ŇĆ m
Ł YĘ‘ČwĘ ìŇS
ĆŔ pŇĘ nČ ÉtoxYĎxĘYČBĘ ‘ČyB
ąĂ W
Ę hĂwĘ
MlĎŔo‘ tŇobăŇrĘxĎ ÉìUĘmĂ CnąbĎŇC : wymĲĎymĄ Cb¡ŇEĘkČŇyĘ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ MyĂmČŔ ’Y
ăĎ omkŇĘ C 12
tŇob¡ŇytŇĂ nĘ bŇ¿bĄŇ S
Ł mĘ ZrĆjĆŔ rdăŇĄGŁ ÉìlĘ ’rąĎq
Ł wĘ Mm
ĳĄ oqêĘ rod¡ŇwĎ=rodĲŇ yd¿ŇĄsĘomĲ
yS
ĳĂ dĘŇqĎ MoyăBĘ ìŇyY¡ĆpĎŇxĞ tŇoW
¿ ‘Ğ ìŇlĆŔgŇĘ rČ ÉtBĎè
Č mĂ bŇyS
ąĂ êĎ=M’Ă : tŇbĆŇS
ĲĎ lĎ 13
tŇoW
ă ‘ĞmĲĄ ÉoêdĘŇBČkŇĂ wĘ dŇBĎŔkĚŇmĘ ÉhoĎhyĘ SodŇąqĘlĂ gŇnĆŁ‘ę tŇBĎÁè
Č lČ tŇĎ ’ŇrĎÄqĎwĘ
hoĎŔhyĘ=l‘Č ÉgeČ‘ČtŇĘ êĂ z’Ďę : rb
ĲĎŇ DĎ rB
¿Ą dČŇwĘ ì¡ŇYĘpŇĘ xĆ ’oY¿UĘmĂ ìŇykĆŔrĎDĘ 14
yJ
ËĂ ìŇybĂŔ’Ď bŇŁqă‘ĞyĲČ ÉtlČxĞĲnČ ìŇyêęĂ lĘkČŇ’ĞhĲČwĘ ZrĆ’ĳĎ ytwmřbă=l‘Č ìŇyê¡ĂbŇĘ JČrĘhĂwĘ
‘ČyS
ĳĂ ohmĲĄ ho¡ĎhyĘ=dŇyČ hŇr¿ĎYĘqĲĎ=âl Nh
ËĄ
: rB
ĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă Tn
MkĆěnĄyB
ĲĄ MylĂŔDĂbŇĘ mČ CyăhĎ ÉMkĆŇytŇĄ nĲŁwŁ‘Ğ=M’Ă yJ
ąĂ : ‘ČomĲè
Ę mĂ on¡zĘ’Ď hŇd¿ĎŇbŇĘ kĲĎŇ=âlwĘ 2
yJ
ąĂ : ‘ČomĲè
Ę mĂ MJ
¡Ć mĂ MynËĂpĎŇ Cryê
ÌĂ sĘhĂ MkĆęytŇĄ wř’ŇF
Ł Ĳ xČwĘ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ Nyb
¡ŇĄ lĘ 3
rqĆS
ĆŔ =CrBĘDĂ ÉMkĆŇytŇĄ otŇĲ pŇĘ W
Ă NwŁĳ‘ĎB
ĲĆ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ o‘BĘYĘ’ĆwĘ MDĎŔbČŇ Clă’ĞŁgŇnĘ ÉMkĆŇyjĄkČŇ
hŇĳĎCm’
n ĹB
ĲĆ Tj
¡Ď S
Ę nĂ Ny’¿ĄwĘ qdŇĆYĆŔbŇĘ ’răĄq
Ł =Ny’ĲĄ : hŇGĲĆhĘtŇĆ hŇ¿ĎlwĘ‘Č Mk
¡ĆŇ nĘoSĲlĘ 4
ÉynĂo‘pŇĘ YĂ yYąĄyBĄ : NwĆ’ĲĎ dŇyl
¿Ą ohwĘ lm
¡Ď ‘Ď or¿hĎ ’wĘS
ĎŔ =rBĆdČŇwĘ ÉChê
Ł Ä =l‘Č xČoTąBĎ 5
hŇr¡ĆCEhČwĘ tŇCmŔyĎ ÉMhĆyYĄyB
ĲĄ mĂ lk
ąĄŇ ’
Ł hĲĎ CgŇrĳ
Ł ’ĹyĲĆ Syb
¡ŇĂ JĎ‘Č yr¿ĄCqwĘ C‘uĄŔBĂ
Mh
ĳĆ yW
Ą ‘ĞmĲČBĘ Ci¡JČtŇĘ yĂ âl¿wĘ dŇgĆŇbĆŔlĘ CyăhĘyĲĂ=âl ÉMhĆyrĄCqĲ : hŇ‘ĲĆpŇĘ ’Ć ‘q¿ČBĎêĂ 6
CYrŔĚyĎ ‘răČlĎ ÉMhĆylĄgŇĘ rČ : MhĲĆyjĄkČŇBĘ sm
¡Ď xĎ l‘Čp
ŁŇ¿ C NwĆ’ĎŔ=yW
Ą ‘ĞmĲČ ÉMhĆyW
Ą ‘ĞmĲČ 7
wrhmyw
rsx MkĆytĄ’F
Ł xČwĘ ’"s v.2

.Tn

.b"d Nkw yrqw bytk ytĄomBĎ ’"sb ,yrq ytĄm
ĽBĎ ,bytk ytĄomBĎ v.14 .xn
.w"dw b"d ,’"d Nkw
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rbĆŇ¡S
Ć wĎ dŇŁS
¿ NwĆ’ĎŔ tŇobăŇS
Ę xĘmČ ÉMhĆytŇĄ obŇĲ S
Ę xĘmČ yqĳĂnĎ MDăĎ ëŇŁj¡S
Ę lĂ CrŔhĞmĲČywĲĂ
8 Mt
ĳŇĎ olGĘ‘ĘmČBĘ Tj
¡Ď S
Ę mĂ Ny’¿ĄwĘ C‘dĎŔyĎ âlă ÉMolS
Ď ëŇrĆDąĆ : MtĲŇĎ oQsĂmĘBĂ
9 NJ
Ąę =l‘Č : MolĲS
Ď ‘d¡ČŇyĎ âl¿ HBĎŔ ëŇrăĄD
Ł lJ
Ł ť MhĆŔlĎ CS
ă uĘ‘Ă ÉMhĆytŇĄ obŇĲ ytŇĂ nĘ
ëŇS
Ćx
Ł Ŕ =hŇeĄhĂwĘ Éro’lĎ hŇąĆq
C Č nĘ hŇqĳĎdĎŇYĘ Cng
¡ĄŇ yv
Ă tŇČ âl¿wĘ CeUĆŔmĂ ÉTjĎS
Ę mĂ qx
ąČ rĎ
10 MyĂn
¡Čy‘Ą Ny’¿ĄkŇĘ C ryqŔĂ ÉMyrĂwĘ‘ĂkĲČŇ hŇąS
ĎS
Ę gĲČŇnĘ : ëŇĲQĄ hČnĘ tŇol¿pĄŇ’ĞB
ĲĎ tŇoh¡ŁgŇnĘlĂ
11 h
Ň ąmĆ hĹnĲĆ : MytŇĲĂ UĄJČ Mye¡ĂmČS
Ę ’ČB
ĲĎ PŇS
Ć eĆŔJČ ÉMyĂrČÄhĽ~ĲĎb
ĲČŇ CnlĘąS
Č JĎ hŇS
Ď ĳĄègČŇnĘ
hŇ‘¡ĎCSylĲĂ NyĂ’ČŔwĎ ÉTjĎS
Ę UĂlČ hŇąĆq
C Č nĘ hŇĳĆh
G Ę nĆ hŇgŁŇă hĎ Myn¡ĂoIkČŇwĘ CnQĎŔJĚ ÉMyBĂDĚkČŇ
12 CnB
ĳĎ hŇtŇĎ nĘ‘ăĎ Cnyt
¡ŇĄ wř’ŇF
Ł xČwĘ ìŇDŔĆgŇĘ nĆ ÉCny‘ÄĄ S
Ď pŇĘ CBąrČ=yJĲĂ : CeUĲĆmĂ hŇq¿ĎxĞrĎ
13 g
Ňos¡nĎwĘ hoĎŔhyB
ĲČ ÉSxĄkČŇwĘ ‘ČS
Ł ą jĎ : MCnĲ‘ĞdŇĲČyĘ Cnyt
¡ŇĄ nŁwŁ‘ĞwĲČ CnêŔĎ ’Ă Cny‘ăĄS
Ď pŇĘ =yJĲĂ
: rqĆS
ĲĎ =yrĄbŇĘ DĂ bŇ¡ĄQmĂ ogËŇh
Ł wĘ orÌh
Ł hŇrĎŔsĎwĘ qS
Ć Ł‘ă=rBĆDČ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ rx
ăČ ’ČmĲĄ
14 ÉboxrĘb
ĲĎŇ hŇąĎlS
Ę kĲĎŇ=yJĂ dŇm
Ł ĳ ‘ĞêĲČ qoxărĎmĲĄ hŇq¡ĎdĎŇYĘC TjĎŔS
Ę mĂ Érox’Ď gŇi
ąČ hĚwĘ
15 ‘r
¡ĎmĄ rs
¿Ď wĘ tŇrĆDŔĆ‘ĘnĆ ÉtmĆ’ĹhĲĎ yh
ąĂ êĘwČ : ’obŇĲ lĎ lk
¿ČŇ CtŇ=âlĲ hŇ¡xĎ ŁkŇnĘC tŇmĆŔ’Ĺ
16 Ny’
ăĄ=yJĂ É’rĘIČwČ : TjĲĎS
Ę mĂ Ny’¿Ą=yJĂ wyn¡Ďy‘ĄBĘ ‘rČI¿ĄwČ hoËĎhyĘ ’rĘIÌČwČ ll
ĳĄ oêS
Ę mĂ
’yh
¿Ă otŇ¡ qĎdĘŇYĂwĘ o‘Ŕr
Ł zĘ Éol ‘S
ĲČ oêąwČ ‘ČyGĳĂpŇĘ mČ Ny’ăĄ yJ
ăĂ Mm
¡Ą oêS
Ę IĂwČ Sy’ĂŔ
17 SB
ÂČ lĘIĂwČ oS
ĳ ’Ňr
Ł BĘ hŇ‘¡ĎCSyĘ ‘bČŇokŇ¿ wĘ NyĎŔrĘè
Ă JČ ÉhqĎdĎŇYĘ SB
ąČ lĘIĂwČ : ChtŇĘ kĲĎŇmĎsĘ
18 l‘
ăČJĘ ÉtolmĚGĘ l‘ąČJĘ : hŇ’ĲĎnĘqĂ ly‘¡ĂmĘJČ T‘ČI¿ČwČ tŇS
Ć ŁBŔlĘêĂ ÉMqĎnĎ ydąŇĄgŇĘ BĂ
19 C’
ą rĘyyĲĂwĘ : MQ
ĲĄ S
Č yĘ lCm¿GĘ MyI¡Ă’ĂlĎ wyb
ĳŇĎ yĘ’
Ł Ĳ lĘ lCm¡GĘ wyrĎŔYĎlĘ hŇm
ăĎ xĄ MQĄŔS
Č yĘ
’obąŇyĎ=yJĲĂ odŇĳobŇJĘ=tŇ’Ć SmĆ¡S
Ć =xrČzĘUĂmĂC hoĎŔhyĘ MS
ăĄ =tŇ’Ć ÉbrĎ‘ĞUĲČmĲĂ
20 yb
¿ŇĄ S
Ď lĘC l’ĄŔoG ÉNoIYĂlĘ ’b
ąĎŇ C : obŇĲ hŇsĎsĘŁn¿ ho¡ĎhyĘ xČCr¿ rYĎŔ ÉrhĎeĎkČŇ
21 hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď ÉMtŇĎ o’ yt
ąŇĂ yrĂBĘ tŇ’ŇŁză ynęĂ ’ĞwĲČ : hoĲĎhyĘ M’
¡Ě nĘ bŇŁqĳ‘ĞyĲČBĘ ‘S
Č ¡pĆŇ
žìyjĂmĂ CSCmÃyĎ=âlĲ ìŇypĳŇĂ BĘ yêĂmĘăW
Č =rS
Ć ’Ğ yr¡ČbĎŇdĘŇC ìŇylĆŔ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉyxĂCr
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘ČwĘ hŇê
¡Ď ‘ČmĲĄ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď Éì‘ĞrĘzČ ‘rČząĆ yjÄĂ mĂC ìÁ‘ĞrĘzČ yjÄĂ mĂC
s : xrĲĎzĎ ëŇyĂl
¿Č ‘Ď ho¡ĎhyĘ dŇob¿ŇkŇĘ C ëŇrĳĄo’ ’b
ăĎŇ yJ
ăĂ yrĂo’¡ ymĂCq¿
2 hoĎŔhyĘ xr
ăČzĘyĂ ÉëyĂlČÄ‘ĎwĘ MyU
ĳĂ ’ĚlĘ lp
¡ĆŇ rĎ‘ĞwĲČ ZrĆ’ĆŔ=hŇiĆkČŇyĘ ÉëS
Ć ŁxÄhČ hŇąĄh
e Ă =yJĲĂ
3 :ë
Ň xĲĄrĘzČ HgČŇŁn¿lĘ Myk
¡ŇĂ lĎmĘC ëŇrĳĄo’lĘ My¡ĂogŇ CkŇ¿ lĘhĲĎwĘ : hŇ’ĲĆrĎyĲĄ ëŇyĂl
¿Č ‘Ď od¡ŇobŇkŇĘ C
4 C’b
Ł Ŕ yĎ qoxărĎmĲĄ ÉëyĂnÄČ BĎ ëŇl=C’b
ĳĎ ĲĎŇ CYăBĘqĘnĂ MQ
¡Ď JĚ y’ĂŔrĘC ÉëyĂnÄČ y‘Ą bŇyb
ąŇĂ sĎ=y’ĲĂW
Ę
5 ë
ŇĳĄbŇ bĎŇlĘ bŇ¡xČ rĎwĘ dŇ¿xČ pĎŇC êĘrĘhČŔnĎwĘ Éy’ĂrĘêĂ z’
ąĎ : hŇnĎmĲČ’ĎêĲĄ dŇ¿YČ =l‘Č ëŇyĂt
¡ŇČ nŁbŇĘ C
Kphy=yk
.w"yw rsx CnytĄ’F
Ł xČwĘ ’"sbw yllhb ,hgwmb Nk v.12
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MyQĂÁmČGĘ tŇ‘ÄČ pŇĘ S
ĲĂ : ëŇĲlĎ C’b
Ł ¿Ň yĎ My¡ĂoG lyx
¿Ą MyĎŔ NomăhĞ ÉëyĂlČÄ‘Ď ëŇąpĄŇ hĎyĲĄ=yJĂ
ÉhnĎobŇlĘC bŇąhĎ zĎ C’b
ŁĳŇ yĎ ’b
ăĎŇ è
Ę mĂ MQ
¡Ď JĚ hŇpĎŔy‘ĄwĘ ÉNyĎdĘŇmĂ yrąĄkŇĘ BĂ ëŇiĄękČŇêĘ
yl
¿Ą y’Ą ëŇlĎŔ CYbŇĘ uăĎyĂ ÉrdĎŇqĄ N’ŇŁYą=lJĎ : Crv
ĲĄ bČŇyĘ ho¡ĎhyĘ tŇŁQ¿hĂtŇĘ C C’v
ĎŔ yĂ
: r’ĲĄpĎŇ’Ğ yê¡ĂrĘ’ČpŇĘ êĂ tŇyb
¿ŇĄ C yxĂŔBĘzĘmĂ ÉNoYrĎ=l‘Č Clą‘ĞyĲČ ëŇnĆCtŇĳ rĘS
ĲĎ yĘ tŇoy¡bĎŇnĘ
MyIăĂ’Ă ű yl
ăĂ =yJĂ : MhĲĆytŇĄ B
Ł rĚ’Ğ=l’Ć Myn¡ĂoIkČŇwĘ hŇnĎyp
ĳŇĆ C‘êĘ bŇ‘ăĎJĎ hŇQĆ¡’Ą =ymĂ
Mj
¿Ď sĘJČ qoxŔrĎmĲĄ ÉëyĂnČÄbĎŇ ’yb
ąŇĂ hĎlĘ hŇnĎŔS
Ł ’ŇrăĂBĎ ÉSyS
Ă rĘêČ tŇoIąnĂ’ĽwĎ CCęqČyĘ
: ëŇrĲĎ’ĞpĄŇ yJ
¿Ă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘlĂwĘ ëŇyĂhČŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉMS
Ą lĘ Mê
ĳĎ ’Ă Mb
¡ĎŇ hĎzĘC
ëŇytŔĂ yJĂhĂ ÉyjĂYĘqĂbŇĘ yJ
ąĂ ëŇnĆCtŇĳ rĘS
ĲĎ yĘ Mh
¡Ć ykĄŇlĘmČC ëŇyĂtŔČ m
Ł x
Ł ÉrkĎŇnĄ=ynĲĄbŇĘ CnąbĎŇC
CrgĳŇi
Ą Ď yĂ âlă hŇlĎyĘl
¡Č wĎ Mm
¿Ď oy dŇym
ËĂ êĎ ëŇyĂrÌČ‘ĎS
Ę CxÄêĘpŇĂ C : ëŇyêĲĂmĘxČrĲĂ yn¡ĂoYrĘbŇĂ C
hŇËkĎŇ lĎmĘUČhČwĘ yoGÌhČ=yJĲĂ : MygĲŇĂ ChnĘ Mh
¡Ć ykĄŇlĘmČC MyĂŔoG lyx
ăĄ ÉëyĂlČÄ’Ą ’yb
ąŇĂ hĎlĘ
ÉNonbĎŇQĘhČ dŇobąŇJĘ : CbŇrĲĎxĹyĲĆ bŇr¿
Ł xĎ My¡ĂoGhČwĘ CdŇb
ĳŇĄ ’ŇyŁ ëŇCd¡ŇbŇĘ ‘ČyĲČ=âl rS
¿Ć ’Ğ
yS
ĂŔ DĎqĘmĂ MoqămĘ Ér’ĄpĎŇlĘ wDĳĎxĘyČ rCè
¡ ’ČtŇĘ C rh
¿Ď dĘŇêĂ SorËBĘ ’obŔyĎ ëŇyĂl
ăČ ’Ą
CwËxĞêĲČS
Ę hĲĂwĘ ëŇyĂeČŔ‘ČmĘ ynăĄBĘ ÉxČoÄxÄS
Ę ëŇyĂl
ąČ ’Ą CkÄlĘhĲĎwĘ : dŇB
ĲĄ kČŇ’Ğ yl
¡Č gŇĘ rČ Moq¿mĘC
Sod¿ŇqĘ NoI¡YĂ hoĎŔhyĘ ry‘ăĂ ÉëlĎ C’rĘqąĎwĘ ëŇyĂYĳĎ’ĞĲnČ mĘ=lJĎ ëŇyĂl
¡Č gŇĘ rČ tŇoj¿JČ=l‘Č
ÉëyêĂmĘW
Č wĘ rb
ĳŇĄ o‘ Ny’ăĄwĘ hŇ¡’Ď CnW
Ę C hŇ¿bĎŇ Cz‘Ğ ëŇt
ËŇĄ oyhĹ tŇxČê
ÌČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
Myk
¡ŇĂ lĎmĘ dŇŁS
¿ wĘ MyĂŔoG bŇăĄlxĞ ÉêĘqĘnÄČ yĎwĘ : rodĲŇ wĎ roD¿ WoW
¡ mĘ MlĎŔo‘ No’ăgŇĘ lĂ
tŇxČê
ăČ : bŇŁqĲ‘ĞyĲČ ryb
¿ŇĂ ’Ğ ëŇ¡Ąl’ĞŁgŇwĘ ëŇ‘ĄŔyS
Ă omĲ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJ
ăĂ êĘ‘ČdČęyĎwĘ yqĂĳnĎyêĂ
ÉMyYĂ‘ĄhĲĎ tŇxČt
ąŇČ wĘ PŇsĆkĆŔ ’ybŇĂ ă’Ď É lzĆrĘBČhČ tŇxČt
ąŇČ wĘ bŇhĎęzĎ ’yb
ăŇĂ ’Ď tŇS
Ć ŁxÁeĘhČ
ëŇyĂW
¡Č gŇĘ nŁwĘ MolŔS
Ď ÉëtŇĄ DĎqĚpŇĘ yê
ąĂ mĘW
Č wĘ lz
ĳĆrĘBČ Myn¡ĂbĎŇ’ĞhĲĎ tŇxČt
¿ŇČ wĘ tŇS
Ć ŁxŔnĘ
ëŇyĂl
ĳĎ CbŇgŇĘ BĂ rbĆŇ¡S
Ć wĎ dŇŁS
¿ ëŇYĄŔrĘ’ČBĘ ÉsmĎxĎ dŇo‘ą ‘mČÄè
Ď yĂ=âlĲř : hŇqĲĎdĎŇYĘ
dŇo‘ą ëŇQĎÄ=hŇyĆhĘyĲĂ=âl : hŇĲQĎ hĂêĘ ëŇyĂr¡Č‘ĎS
Ę C ëŇyĂtŔČ m
Ł oxĲ Éh‘ĎCSyĘ tŇ’ŇrąĎqĎwĘ
ÉhoĎhyĘ ëŇąĎl=hŇyĎhĲĎwĘ ëŇl
ĳĎ ry’
ăĂ yĎ=âlĲ xČr¡ĄIĎhČ HgČŇŁnělĘC MmĎŔoy ro’ălĘ ÉSmĆè
ĆÄ hČ
ëŇ¡xĄ rĄywĂ ëŇS
ĄŔ mĘS
Ă Édo‘ ’ob¿ŇyĎ=âlĲ : ëŇêĲĄrĘ’ČpŇĘ tŇĂ lĘ ëŇyĂh¡ČŁl’ŇwĲĄ MlĎŔo‘ ro’ălĘ
: ëŇĲlĄ bŇĘ ’Ć ym
¿Ą yĘ Cm¡lĘS
ĲĎ wĘ MlĎŔo‘ ro’ălĘ ÉëQĎ=hŇyĆhĘyĲĂ hoĎęhyĘ yJ
ăĂ PŇ ĳĄs’ĎyĲĄ âlă
yd¡ČŇyĎ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ wř‘ËTm rYĆÌnĄ ZrĆ’ĳĎ CSrĘyyăĂ Ml
¡Ď o‘lĘ MyqŔĂ yDĂYČ MQ
ăĎ JĚ ÉëUĄ‘ČwĘ
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ MCYĳ‘Ď yogŇă lĘ ry‘¡Ă~ĎhČwĘ PŇlĆ’ĆŔlĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ÉNT
Ł uĎhČ : r’ĲĄjĎtŇĘ hĂlĘ
ht‘b

Nkw yrqw bytk y‘ČFĎmČ ’"sb ,yrq y‘ČFĎmČ ,bytk o‘FĎmČ v.21 .s"tw ‘"t ,b"d ,’"d Nkw =âlwĘ ’"s v.18 .s
.r"tw s"t ,+rt Nk y‘ĂFĎmĂ w’ ,’"yd ,x"d ,w"d ,h"dx ,b"d ,’"d
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: hŇeĎS
ĲĆ yxĂ’Ğ Hê
¿Ď ‘ĂBĘ
’s MywĂęnĎ‘Ğ rv
ăĄ bČŇlĘ ytÁĂ ’
Ł hoĎÄhyĘ žxS
Č mĎ N‘ČyČÃ yl
ĳĎ ‘Ď ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ xČCrË
Myr¡ĂCs’ĞĲlČ wĘ rorŔDĘ ÉMyĂCbŇS
Ę lĂ ’rą
Ł qĘlĂ bŇlĄŔ=yrĄBĘS
Ę nĂlĘ Sb
Ł ăŇ xĞĲlČ ÉynĂxÄČ lĎS
Ę
2 Mx
¡Ą nČlĘ Cnyh
ĳĄŁl’ŇĲlĄ Mq¡ĎnĎ Moy¿wĘ hoĎŔhyl
ĲČ ÉNoYrĎ=tŇnČS
Ę ’rą
Ł qĘlĂ : xČoqĲ=xqČjĘ
3 rp
ĆŇ ’Ąę tŇxČê
ăČ r’ĄÁjĘ MhĆÄlĎ žttŇĄ lĎ NoIęYĂ yl
ăĄ bĄŇ’ĞĲlČ ű MCW
ă lĎ : MylĲĂbĄŇ’Ğ=lJĎ
’rąĎq
Ł wĘ hŇĳhĎ JĄ xČCră tŇxČê
¡Č hŇQĎŔhĂtŇĘ hŇăTĄ ‘ĞmĲČ lbĆŇ’ĄŔ tŇxČê
ăČ ÉNoWW
Ď NmĆąS
Ć
4 Ml
ĎŔ o‘ tŇobăŇrĘxĎ ÉCnbĎÄC : r’ĲĄjĎtŇĘ hĂlĘ ho¡ĎhyĘ ‘F
¿Č mČ qdŇĆ~ĆŔhČ yl
ăĄ y’Ą ÉMhĆlĎ
: rodĲŇ wĎ roD¿ tŇom¡mĘŁSĲ bŇrĆx
Ł Ŕ yrĄ‘ăĎ ÉCSDĘxĂwĘ Cmm
ĳĄ oqyĘ Myn¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂ tŇom¿mĘS
ŁĲ
5, 6 Mê
ęĆ ’ČwĘ : Mk
ĲĆŇ ymĄrĘk
ŁŇ wĘ Mk
¡ĆŇ yrĄJĎ’Ă rkĎŔnĄ ynăĄbŇĘ C Mk
ĳĆŇ nĘ’ŇY
Ł Ĳ C‘¡rĎwĘ MyrĂŔzĎ CdăŇmĘ‘ĲĎwĘ
ÉMyĂoG lyx
ąĄ Mk
ĳĆŇ lĎ rm
¡Ą ’ĎyĲĄ CnyhĄŔŁl’Ĺ yt
ăŇĄ rĘS
ĲĎ mĘ C’rĄŔuĎêĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄhĞŁJĲ
7 Ceră
Ł yĎ hŇU
¡Ď lĂkŇĘ C hŇnĆŔS
Ę mĂ ÉMkĆŇêĘS
Ę BĎ tŇxČê
ąČ : CrUĲĎyČtŇĘ êĂ Md¡ĎŇobŇkŇĘ bŇĂ C ClkĄŔ’Ňê
Ł
8 yJ
ăĂ : MhĲĆlĎ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ Ml
¡Ď o‘ tŇ¿xČ mĘW
Ă CSrĎŔyyĂ hŇăĆS
n Ę mĂ ÉMYĎrĘ’ČBĘ Nk
ąĄŇ lĎ MqĳĎlĘxĆ
tŇmĆŔ’ĹB
ĲĆ ÉMtŇĎ QĎ‘ĚpŇĘ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ hŇĳĎlo‘BĘ lz¡ĄgĎŇ ’n
¿ĄŁW TjĎŔS
Ę mĂ bŇăhĄ ’
Ł ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ
9 Mh
¡Ć y’ĄYĎ’ĹYĲĆwĘ M‘ĎŔrĘzČ ÉMyĂoGBČ ‘dąŇČonwĘ : MhĲĆlĎ tŇor¿kŇĘ ’Ć Ml
¡Ď o‘ tŇyr¿ĂbŇĘ C
: hoĲĎhyĘ ëŇr¿ČBĄ ‘rČz¡Ć Mh
¿Ą yJ
ËĂ MCrŔyJĂyČ ÉMhĆy’ĄrĲ
Ł =lJĎ MyU
ĳĂ ‘ČhĲĎ ëŇotŇă BĘ
‘S
Č yŔĆ=ydŇĄgŇĘ BĂ ÉynĂS
ČÄ yBĂlĘhĂ yJ
ąĂ yhČŔŁl’ŇB
ĲĄ ÉyS
Ă pŇĘ nČ lg
ąĄŇ êĎ hoĎęhyB
ĲČ WyW
ăĂ ’Ď WoW
Ì
: hĎyl
ĲĆ kĄŇ hŇD¿Ć‘ĘêČ hŇ¡ĎQJČkČŇwĘ r’ĄŔjĘ Nh
ăĄ kČŇyĘ ÉNtŇĎ xĎJ
ĲĆ ynĂĳTĎ ‘ĎyĘ hŇq¡ĎdĎŇYĘ ly‘¿ĂmĘ
11 hoĂęhyĹ yn
ăĎd
ŁŇ ’Ğ ű NJ
ăĄ xČym
ĳĂ YĘtŇČ hĎy‘ăĆCrzĄ hŇ¡Ďg
e ČŇ kŇĘ C HxĎŔmĘYĂ ’yY
ăĂ oêĲ ÉZrĆ’ÄĎ kĎŇ yJ
ąĂ
bs hŇS
ĆŔ xĹ’ĲĆ âlă ÉNoIYĂ N‘Čm
ąČ lĘ : MyĲĂoGhČ=lJĎ dŇgĆŇ¡nĆ hŇQĎŔhĂtŇĘ C ÉhqĎdĎŇYĘ xČym
ąĂ YĘyČ
Ht
¡ŇĎ ‘ĎCSĲywĂ HqĎŔdĘŇYĂ ÉHgČŇŁeÄkČŇ ’Y
ąĄ yĄ=dŇ‘Č ToqĳS
Ę ’Ć âlă MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ N‘Čm
¿Č lĘC
2 ’rĎq
Ł ą wĘ ëŇdĳŇĄobŇJĘ Myk
¡ŇĂ lĎmĘ=lkĎŇwĘ ëŇqĄŔdĘŇYĂ ÉMyĂogŇ C’ąrĎwĘ : r‘ĲĎbŇĘ yĂ dŇyj
¿Ă lČJĘ
3 t
Ň rĆ’¡ĆpŇĘ êĂ tŇrĆT
¿Ć‘Ğ tŇĘ yyËh
Ă Ď wĘ : Ceb
ĲĆŇ uĽyĂ ho¡ĎhyĘ yj
¿Ă rS
ËĆ ’Ğ SdĎŔxĎ MS
ăĄ ÉëlĎ
4 d
Ň o‘Á ëŇlĎÄ žrmĄ’ĎyĲĄ=âl : ëŇyĂhĲĎŁl’Ĺ=PŇkČŇBĘ hŇ¡kĎŇ ClmĘ PŇonYĘC hoĳĎhyĘ=dŇyČBĘ
HbĎŔ=yYĂpŇĘ xĆ É’rĄuĎyĂ ëŇlĎę yJ
ăĂ hŇmĎŔmĎS
Ę Édo‘ rm
¿Ą ’ĎyĲĄ=âl ÉëYĄrĘ’ČlĘC hŇbĎęCz‘Ğ
5 l‘
ąČbŇĘ yĂ=yJĲĂ : l‘ĲĄBĎêĂ ëŇ¡YĄ rĘ’ČwĘ ëŇBĎŔ ÉhoĎhyĘ Zp
ąĄŇ xĎ=yJĲĂ hŇĳĎlC‘BĘ ëŇ¡YĄ rĘ’ČlĘC
ëŇyĂl
¡Č ‘Ď WyW
¿Ă yĎ hŇQĎŔJČ=l‘Č ÉNtŇĎ xĎ WoW
ą mĘC ëŇyĂnĳĎBĎ ëŇCl¡‘ĎbŇĘ yĂ hŇlĎŔCtŇBĘ ÉrCxBĎ
6 MyrĂ
Ŕ mĘŁSĲ ÉyêĂdĘŇqÄČ pŇĘ hĂ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ ëŇyĂt
ăŇČ m
Ł oxĲ=l‘Č
: ëŇyĂhĲĎŁl’Ĺ
10

Mwyh=lk
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62. 7–63. 12

=l’Č hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉMyrĂJĂzĘUČhČ CS
ĳ xĹyĲĆ âlă dŇym
¡Ă êĎ hŇlĎyĘQ
ËČ hČ=lkĎŇwĘ MoIÌhČ=lJĎ
MĂl
ËČ S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć MyW
ÌĂ yĎ=dŇ‘ČwĘ NnÂĄ okŇyĘ=dŇ‘Č olĳ ym
¡Ă dŇĽ Cn¿êĘêĂ=l’ĲČwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ ym
¡Ă DĽ 7
žNêĄ’Ć=M’Ă oEĳ‘Ě ‘ČorăzĘbŇĂ C on¡ymĂyBĲĂ hoËĎhyĘ ‘B
ÌČ S
Ę nĂ : ZrĆ’ĲĎBĎ hŇ¡ĎQhĂêĘ 8
ëŇS
ĄŔ oryêĲĂ ÉrkĎŇnĄ=ynĲĄbŇĘ CêąS
Ę yĂ=M’ĂwĘ ëŇyĂbČŔyĘ’
Ł ă lĘ É lkĎŇ’ĞmĲČ dŇo‘ą ëŇnĄÄgĎŇDĘ=tŇ’Ć
wyY
¿Ď BĘqČmĘCĲ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć Cl¡lĘhĲĂwĘ Chl
ĚŔ kŇĘ ’ŇyĲŁ ÉwypĎŇsĘ’ČmĘ yJ
ąĂ : oBĲ êĘ‘Čg
¡ČŇ yĎ rS
¿Ć ’Ğ 9
: yS
ĲĂ dĘŇqĎ tŇor¿YĘxČBĘ Chê
¡ĚS
Ę yĂ
ClăuĘsČ ÉhQĎsĂmĘhĲČ CQs
Ł ą CQs
Ł ă M‘ĳĎhĎ ëŇrĆDăĆ Ce¡jČ MyrĂŔ‘Ďè
Ę BČ ÉCrbŇĘ ‘Ă CrąbŇĘ ‘Ă 10
hŇăYĄ qĘ=l’Ć É‘ČymÄĂ S
Ę hĂ hoĎęhyĘ hŇăĄh
e Ă : MyUĲĂ‘ČhĲĎ=l‘Č sn
¡Ą Cmyr¿ĂhĎ NbĆŇ’ĆŔmĄ 11
otŇ¡ QĎ‘ĚpŇĘ C oêŔ’Ă ÉorkĎŇW
Ę hŇąĄh
e Ă ’B
ĳĎ ëŇ‘¡ĄS
Ę yĂ hŇ¿Ąh
e Ă NoIŔYĂ=tŇbČŇlĘ ÉCrmĘ’Ă ZrĆ’ĎŔhĎ
hŇS
ĎŔ CrdĘŇ ’răĄuĎyĂ ÉëlĎwĘ hoĳĎhyĘ yl
ăĄ C’GĘ SdŇĆu
Ł ¡ hČ=M‘Č Mh
ËĆ lĎ C’¿rĘqĲĎwĘ : wynĲĎpĎŇlĘ 12
: hŇbĎŇĲzĎ‘ĹnĲĆ âl¿ ry‘¡Ă
oSŔCbŇlĘBĂ rCdăŇhĎ hŇzĆť hŇrĎŔYĘBĎmĂ ÉMydĂŇgĎŇBĘ ZCmąxĞ Modę’ĹmĲĄ ’B
ăĎ ű hŇăĆ=ym
z Ă gs
Md¡
ŁŇ ’Ď ‘ČCD¿mČ : ‘ČyS
ĲĂ ohlĘ bŇr¿Č hŇq¡ĎdĎŇYĘBĂ rB
¿Ą dČŇmĘ ynËĂ’Ğ oxĳJ
Ł bŇră
Ł BĘ hŇ‘¡ĆY
Ł 2
ÉMyUĂ‘ČmĲĄC yDĂębČŇlĘ yêĂkŇĘ răČDĎ ű hŇrăĎCj : tŇgĲČŇBĘ ëŇr¿Ąd
ŁŇ JĘ ìŇyd¡ŇĆgĎŇbŇĘ C ìŇĳĆSCbŇlĘlĂ 3
=l‘Č ÉMxĎYĘnĂ zyąĄwĘ yt
ĳŇĂ mĎxĞB
ĲČ Ms
¡Ą mĘrĘ’ĆwĘ yjĂŔ’ČBĘ Mk
ăĄŇ rĘdĘŇ’ĆwĘ yêŔĂ ’Ă Sy’
ăĂ =Ny’ĲĄ
yl
¡Č C’GĘ tŇ¿ČS
n Ę C yB
ĳĂ lĂBĘ Mq¡ĎnĎ Moy¿ yJ
ËĂ : yêĂlĘ’ĲĎgŇĘ ’Ć yS
¡Č CBlĘmČ=lkĎŇwĘ ydČŔgĎŇBĘ 4
y‘ŔĂ r
Ł zĘ ÉylĂ ‘S
ĲČ oêąwČ ëŇĳmĄ os Ny’ăĄwĘ Mm
¡Ą oêS
Ę ’ĆwĘ rzĄŔŁ‘ Ny’ăĄwĘ ÉTyBĂ’ČwĘ : hŇ’ĎB
ĲĎ 5
yt
ĳŇĂ mĎxĞB
ĲČ Mr¡ĄJĘS
Č ’ĞwĲČ yjĂŔ’ČBĘ ÉMyUĂ‘Č sCbąŇ’ĎwĘ : ynĂtŇĘ kĲĎŇmĎsĘ ’yh
¿Ă yt¡ĂŇmĎxĞwĲČ 6
: MxĲĎYĘnĂ ZrĆ’¡ĎlĎ dŇyr¿Ăo’wĘ
hoĳĎhyĘ Cnl
¡Ď mĎGĘ=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł¿ l‘ěČ JĘ hoĎŔhyĘ tŇŁQăhĂêĘ ÉryJĂzĘ’Č ű hoąĎhyĘ ydÄĄsĘxĲČ 7
: wydŇĲĎsĎxĞ bŇr¿
Ł kŇĘ C wym
¡Ď xĞrĲČJĲĘ Ml
¿Ď mĎGĘ=rS
Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉbCT=bŇrČwĘ
: ‘ČyS
ĲĂ omlĘ Mh
¡Ć lĎ yh
¿Ă yĘwČ CruĳĄS
Č yĘ âlă Myn¡ĂBĎ hŇUĎhĄŔ yU
ăĂ ‘Č=ëŇ’Č ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ 8
otŇ¡ lĎmĘxĆbŇĘ C otŇ¿ bĎŇhĞ’ĲČBĘ M‘ĎŔyS
Ă ohĲ ÉwynĎjĎ ëŇą’Č lĘmČC rYĎę âlăř ű Mt
ăŇĎ rĎYĲĎ=lkĎŇBĘ 9
Cb¡Ň~Ę‘ĂwĘ Cr¿mĎ hŇUĎËhĄ wĘ : Ml
ĲĎ o‘ ym
¿Ą yĘ=lJĎ M’
¡Ą v
Ę nČyĘwĲČ Ml
¿Ą FĘnČyĘwĲČ Ml
ĳĎ ’ĎgŇĘ ’Chă 10
rJ
Ł¿ zĘIĂwČ : MB
ĲĎ =MxČlĘnĂ ’Ch¿ bŇ¡Ąo’l
y Ę Mh
ËĆ lĎ ëŇ¿pĄŇ hĎIĲĄwČ oS
ĳ dĘŇqĎ xČCră=tŇ’Ć 11
Mv
¿Ď hČ hŇËĄ’
I Č onŔ’ŇY
Ł y‘ăĄr
Ł tŇ’Ąť MIĎęmĂ Ml
ăĄ ‘ĞUĲČhČ ű hŇăĄ’
I Č oUĳ‘Č hŇăS
Ćm
Ł Ml
¡Ď o‘=ymĲĄyĘ
oêĳrĘ’ČpŇĘ êĂ ‘Čor¡zĘ hŇS
ĆŔ m
Ł Nym
ăĂ ylĂ ÉëylĂom : oSĲdĘŇqĎ xČCr¿=tŇ’Ć oB¡rĘqĂBĘ 12
‘qwb
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.9

.gs
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14
15

16

17
18
19
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tŇomĳh
Ł êĘBČ Mk
¡ĎŇ ylĂom : Ml
ĲĎ o‘ MS
¿Ą ol¡ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ MhĆŔynĄjĘmĂ ÉMyĂmÄČ ‘ČqĄoBą
ho¡ĎhyĘ xČCr¿ dŇrĄŔtŇĄ hŇ‘ăĎqĘBĂBČ ÉhmĎhĄBĘJČ : ClS
ĲĄ JĎyĂ âl¿ rB
¡Ď dĘŇUĂBČ sCi¿JČ
ÉMyĂmÄČ è
Ď mĂ TB
ąĄ hČ : tŇrĆ’ĲĎpŇĘ êĂ MS
¿Ą ì¡ŇlĘ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ ìŔUĘ‘Č êĎgŇĘ ăhČ nĂ NJĄť Cex
ĳĆ ynĂêĘ
Nom¿hĞ ìŇtŔĆ r
Ł CbăŇgŇĘ C ÉìtŇĘ ’ĎnĘqĂ hŇąĄ’
I Č ìŇĳêĆrĘ’ČpŇĘ tŇĂ wĘ ì¡ŇS
Ę dĘŇqĎ lb
¿ĚŇ EĘmĂ hŇ’ĄŔrĘC
âlă ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č yJ
ąĂ CnybĂŔ’Ď hŇê
ăĎ ’Č=yJĲĂ : CqjĲĎ’ČtŇĘ hĂ yl
¿Č ’Ą ìŇym
¡Ć xĞrĲČwĲĘ ìŇy‘ËĆmĄ
Ml
¡Ď o‘mĲĄ Cnl
¿Ą ’ĞŁGĲ CnybĂŔ’Ď ÉhoĎhyĘ hŇê
ąĎ ’Č CnrĳĎyJĂyČ âlă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂwĘ Cn‘ĎŔdĎŇyĘ
ìŇĳtŇĆ ’ĎrĘIĂmĂ CnB
¡Ą lĂ xČyS
¿Ă qĘêČ ìŇykĆŔrĎDĘmĂ ÉhoĎhyĘ Cn‘ąĄtŇĘ tŇČ hŇUĎăĎl : ìŇmĲĆS
Ę
ìŇĳĆSdĘŇqĎ=M‘Č CS
¡ rĘyĲĎ r‘ěĎ YĘUĂlČ : ìŇtĲŇĆ lĎxĞĲnČ yT
¡Ą bŇĘ S
Ă ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğ N‘Čm
ăČ lĘ bŇCSť
’r¿ĎqĘnĂ=âlĲ MBĎŔ êĎlĘăS
Č mĎ=âlĲ ÉMlĎo‘mĲĄ CnyyĂęhĎ : ìŇS
ĲĆ DĎqĘmĂ Cs¡sĘoBĲ CnyrĄěYĎ
: CQzĲŁ nĎ Myr¿ĂhĎ ìŇyn¡ĆjĎmĂ êĎdĘŇrČŔyĎ ÉMyĂmÄČ S
Ď êĎ‘ĘrąČqĎ=’Cl Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ ì¡ŇmĘS
Ă

ds ìŇyn
¡ĆjĎmĂ ìŇyrĳĆYĎlĘ ì¡ŇmĘS
Ă ‘Čyd¿ĂŇohlĘ S’ĄŔ=hŇ‘ĆbŇĘ êĂ MyĂmČť MysęĂ mĎhĞ S’
ăĄ xČŁdŇÌqĘJĂ
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

Myr¿ĂhĎ ìŇyn¡ĆjĎmĂ êĎdĘŇrČěyĎ hŇĳĆq
C Č nĘ âlă tŇo’¡rĎon ì¿ŇtŇĘ oW‘ĞB
ĲČ : CzGĲĎrĘyĂ My¿ĂoG
ÉMyhĂŁl’Ĺ hŇtŇĎ ’ĎęrĎ=âlĲ NyĂ‘ăČ CnyzĳĂ’ĹhĲĆ âlă C‘¡mĘS
ĲĎ =âl Ml
¿Ď o‘mĲĄC : CQzŁĲ nĎ
ìŇyk
¡ŇĆ rĎdĘŇBĂ qdŇĆYĆŔ hŇW
Ą Ł‘ăwĘ ÉWW
Ď =tŇ’Ć êĎ‘ĘąČgŇ jĎ : olĲ=hŇJĄxČmĘlĂ hŇ¡W
Ć ‘ĞyĲČ ìŔtŇĘ ăĎlCz
É’mĄFĎkČŇ yh
ąĂ eĘwČ : ‘ČS
ĲĄ CĎnĂwĘ Ml
¡Ď o‘ Mh
¿Ć BĎ ’TĎŔxĹeĲĆwĲČ ÉêĎpŇĘ YÄČ qĎ hŇê
ąĎ ’Č=NhĄ ìŇCrĳJĘzĘyĂ
xČCr¿JĎ Cnn
¡ĄwŁ‘ĞwĲČ CnQĎŔJĚ ÉhlĆ‘ĎJ
ĲĆ lbĆŇąĎwČ
e Cnyt
ĳŇĄ q
Ł dĘŇYĂ=lJĎ MyD¡Ă‘Ă dŇgĆŇ¿bĆŇ kŇĘ C CnQĎŔJĚ
êĎrĘê
ąČ sĘhĂ=yJĲĂ ëŇĳBĎ qyzăĂxĞhĲČlĘ rr¡Ąo‘tŇĘ mĂ ìŔmĘS
Ă bŇĘ ’răĄoq=Ny’ĲĄwĘ : Cn’ĲĚv
Ď yĂ
CnxĘąČ’
n Ğ hŇêĎĳ’Ď Cnyb
ăŇĂ ’Ď ho¡ĎhyĘ hŇê
¿Ď ‘ČwĘ : CnnĲĄwŁ‘Ğ=dŇyČBĘ Cng
¡ĄŇ CmêĘwČ CeUĆŔmĂ ÉìynĆÄpĎŇ
ÉhoĎhyĘ PŇŁYąqĘêĂ=l’Č : CnQ
ĲĎ JĚ ì¡ŇdĘŇyĲĎ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČC CnrĄŔYĘyĲŁ hŇê
ăĎ ’ČwĘ ÉrmĆŁxÄhČ
yr¿Ą‘Ď : CnQ
ĲĎ kĚŇ ì¿ŇUĘ‘Č ’n
¡Ď=TBĆhČ Nh
¿Ą NwŁĳ‘Ď rJ
Łă zĘêĂ dŇ‘¡ČlĎ=l’ČwĘ dŇŁ’ŔmĘ=dŇ‘Č
tŇyB
ÌĄ : hŇmĲĎmĎS
Ę MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ hŇtŇĎ yĎŔhĎ rB
ăĎ dĘŇmĂ ÉNoIYĂ rB
ĳĎ dĘŇmĂ CyăhĎ ì¡ŇS
Ę dĘŇqĎ
S’
ĳĄ tŇpČŇrăĄW
Ę lĂ hŇ¡yĎhĎ CnytŔĄ ŁbŇ’Ğ ÉìClÄlĘhĲĂ rS
ąĆ ’Ğ CnêęĄ rĘ’ČpŇĘ tŇĂ wĘ CnS
ăĄ dĘŇqĎ
hŇ¿S
Ć xĹêĲĆ hoĳĎhyĘ qj
¡Č ’ČtŇĘ tŇĂ hŇQĆ¿’Ą =l‘ČhČ : hŇB
ĲĎ rĘxĎlĘ hŇ¿yĎhĎ CnyD¡ĄmČxĞmĲČ=lkĎŇwĘ
: dŇŁ’ĲmĘ=dŇ‘Č Cne
¡Ą‘ČtŇĘ C

hs ynĂeĄŔhĂ ynĂăeĄhĂ ÉyêĂrĘmÄČ ’Ď ynĂĳĚ
SqĘbŇĂ âlălĘ ytŇĂ ’Ň¡YĄ mĘnĂ Cl’ĎŔS
Ď ’olălĘ ÉyêĂS
Ę rČÄdĘŇnĂ
2

rrĳĄos M‘ăČ=l’Ć MoI¡hČ=lJĎ ydËŇČyĎ yêĂW
Ę rÌČjĄ : ymĲĂS
Ę bŇĂ ’r¿Ďq
Ł =âlĲ yoG¡=l’Ć
Myklhh
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Mys
¿Ă y‘ĂkŇĘ UČhČ M‘ęĎ hĎ : MhĲĆytŇĄ ŁbŇĲ S
Ę xĘmČ rx
¡Č ’Č bŇoTŔ=âl ëŇrĆDăĆhČ ÉMykŇĂ lĘŁhĲhČ
: MynĲĂbĄŇQĘhČ=l‘Č Myr¡ĂFĘqČmĘC tŇoeŔGČBČ ÉMyxĂbŇĘ ŁzĲ dŇym
ĳĂ êĎ yn¡ČjĎ=l‘Č yt
ËŇĂ o’
qrČpŇĘ C ryzĂŔxĞhĲČ rW
ăČ BĘ ÉMylĂkŇĘ Ł’ĲhĎ Cnyl
ĳĂ yĎ Myr¡ĂCYeĘbČŇC MyrĂŔbĎŇuĘBČ ÉMybŇĂ S
Ę IĲŁhČ
ìŇyê
ĳĂ S
Ę dČŇqĘ yJ
ăĂ yB
¡Ă =SGČêĂ=l’Č ìŇylĆŔ’Ą bŇrăČqĘ ÉMyrĂmĘŁ’ĲhĎ : MhĲĆylĄJĘ Myl
¡Ă GĚjĂ
ynĳĎpĎŇlĘ hŇ¡bĎŇ CtŇkŇĘ hŇ¿Ąh
e Ă : MoIĲhČ=lJĎ tŇdŇĆq¡ĆyŁ S’
¿Ą yjĂŔ’ČBĘ NS
ăĎ ‘Ď hŇQĆ’Ąť
MkĆŇytŇĄ nĲŁwŁ‘Ğţ : MqĲĎyxĄ=l‘řČ yê¡ĂmĘQČS
Ă wĘ yêĂmĘQČŔS
Ă =M’Ă yJ
ăĂ ÉhW
Ć xĹ’ĲĆ âlą
MyrĂŔhĎăhĆ =l‘řČ ÉCrFĘqĂ rS
ąĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď ÉwDĎxĘyČ Mk
ąĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ tŇŁnÄwŁ‘ĞwĲČ
: MqĲĎyxĄ=l‘ř hŇ¡ĎS
nŁ ’ŇrĲĂ Mt
ËŇĎ QĎ‘ĚpŇĘ yt
ÌŇĂ D
Ł mČC ynĂCpĳŇrĘxĲĄ tŇo‘¡bĎŇGĘhČ=l‘ČwĘ
ÉrmČ’ĎwĘ loJŔS
Ę ’ĆB
ĲĎ ÉSoryêĂhČ ’Y
ąĄ UĎyĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ ydČŔbĎŇ‘Ğ N‘Čm
ăČ lĘ ÉhW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJ
ąĄ oBĳ hŇ¡kĎŇ rĎbŇĘ yJ
¿Ă ChtŔĄ yxĂS
Ę êČ=l’Č
yrĳĎhĎ SrăĄoy hŇd¡ĎŇChymĲĂC ‘rČzĆŔ Ébq
Ł ‘ĞIĲČmĲĂ yt
ąŇĂ ’ŇYĄohĲwĘ : lJ
Ł Ĳ hČ tŇyx
¿Ă S
Ę hČ
N’ŇŁYŔ=hŇwĄnĘlĂ ÉNorè
Ď hČ hŇąĎh
y Ď wĘ : hŇUĎS
ĲĎ =CnJĘS
Ę yĂ yd¡ČŇbĎŇ‘ĞwĲČ yrČŔyxĂbŇĘ hĎCS
ă rĄywĂ
yb
ăŇĄ zĘŁ‘Ĳ ÉMêĆ’ČwĘ : ynĂCSĲrĎDĘ rS
¿Ć ’Ğ yU
¡Ă ‘ČlĘ rqĳĎBĎ ZbĆŇrăĄlĘ rokŇ¡ ‘Ď qmĆ‘¿ĄwĘ
My’
¡Ă lĘmČmĘhĲČwĘ NxĎŔlĘS
Ě ÉdGČlČ Myk
ąŇĂ rĘ‘ŁhČ yS
ĳĂ dĘŇqĎ rh
ăČ =tŇ’Ć Myx
¡Ă kĄŇè
Ę hČ hoĎŔhyĘ
N‘ČyąČ C‘rĎŔkŇĘ êĂ xbČŇăFĆ lČ ÉMkĆŇQĘkĚŇwĘ bŇrĆxĆęlČ MkĆÁtŇĘ ’Ć ytŇĂ ynÄĂ mĎC : ëŇsĲĎmĘmĂ yn¿ĂmĘlČ
ynČŔy‘ĄBĘ É‘rČhĎ CW
ą ‘ĞêĲČwČ Mê
ĳĆ‘ĘmČS
Ę âlăwĘ yêĂrĘB
¡Č DĂ MtŔĆ ynĂ‘Ğ âlăwĘ ÉytŇĂ ’ŇrĎÄqĎ
: MêĲĆrĘxČBĘ yêĂYĘ¡pČŇ xĎ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğb
ĲČŇ C
CbŇ‘ĎŔrĘêĂ Mê
ăĆ’ČwĘ ÉClkĄÄ’ŇyŁ ű ydąŇČbĎŇ‘Ğ hŇeĄÄhĂ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ
: CSb
Ł ŇĲ êĄ Mê
¿Ć’ČwĘ Cxm
¡Ď W
Ę yĂ ydËŇČbĎŇ‘Ğ hŇÌĄh
e Ă C’m
ĳĎ YĘêĂ Mê
ăĆ’ČwĘ Cê¡S
Ę yĂ ydËŇČbĎŇ‘Ğ hŇÌĄh
eĂ
rbĆŇ¿è
Ą mĂC bŇlĄŔ bŇă’Ą JĘmĂ ÉCq‘ĞYĘêĂ Mê
ąĆ’ČwĘ bŇĳĄl bŇCFămĂ Cer¡
Ł yĎ ydËŇČbĎŇ‘Ğ hŇÌĄh
eĂ
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ì¡ŇtŇĘ ymĲĂhĹwĲĆ yrČŔyxĂbŇĘ lĂ Éh‘ĎCbŇS
Ę lĂ Mk
ąĆŇ mĘS
Ă MêÄĆ xĘeČhĂwĘ : ClylĲĂyĄêĘ xČCr¡
ÉërĄBĎtŇĘ yĂ ZrĆ’ĎęBĎ ëŇrĄÁBĎtŇĘ UĂhČ rS
ĆÄ ’Ğ : rxĲĄ’Č MS
¿Ą ’r¡ĎqĘyĂ wyd¿ĎŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ wĘ hoĳĂhyĹ
CxęJĘS
Ę nĂ yJ
ăĂ Nm
ĳĄ ’Ď yh
ăĄŁl’ŇB
ĲĄ ‘b
¡ČŇ è
Ď yĂ ZrĆ’ĎŔBĎ ‘B
ăĎ S
Ę eĂhČwĘ NmĄŔ’Ď yh
ăĄŁl’ŇB
ĲĄ
MyĂm¿ČS
Ď ’rËĄobŇ yn¿ĂnĘhĂ=yJĲĂ : ynĲĎy‘ĄmĲĄ Cr¡êĘsĘnĂ yk
¿ŇĂ wĘ tŇonŔS
Ł ’ŇrăĂhĎ Étor~ĎhČ
hŇnĎyl
¡Ć ‘ĞtĲŇČ âl¿wĘ tŇonŔS
Ł ’ŇrăĂhĎ ÉhnĎrĘkČÄEĎtŇĂ âląwĘ hŇĳS
Ď dĎŇxĞ ZrĆ’ăĎwĎ MyS
¡Ă dĎŇxĞ
žyJĂ ’rĳĄobŇ ynăĂ’Ğ rS
¡Ć ’Ğ dŇ‘ČŔ=ydŇĄ‘Ğ ÉClygÄĂ wĘ CWyW
ąĂ =M’Ă=yJĲĂ : bŇĲlĄ =l‘Č
MĂl
¡Č S
Ď CrĲybŇĂ yê¿ĂlĘgČŇwĘ : WoWĲmĎ HU
¿Ď ‘ČwĘ hŇ¡ĎlyGĂ MĂl
ËČ S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć ’rÌĄobŇ ynÄĂ nĘhĂ
ytVVw
Nkw yrqw bytk =l’Ć ’"sb ,yrq =l’Ć ,bytk =l‘Č v.7

.b"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw =l’Ć ’"s v.6 .hs
.w"dw b"d ,’"d
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: hŇqĲĎ‘ĎzĘ loq¿wĘ yk
¡ŇĂ BĘ loq¿ dŇo‘Ŕ ÉHBĎ ‘m
¿Č è
Ď yĂ=âlĲwĘ yU
ĳĂ ‘ČbŇĘ yêăĂW
ĘW
Č wĘ
yJ
ăĂ wym
ĳĎyĎ=tŇ’Ć ’Q
¡Ą mČyĘ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ NqĄŔzĎwĘ ÉMymĂyĎ lC‘ą dŇo‘ę Mè
ĎÁ mĂ hŇyÄĆhĘyĲĂ=âl
Cn¿bĎŇC : lQ
ĲĎ qĚyĘ hŇ¡ĎS
n Ď hŇ¿’Ď mĄ=NBĆ ’TĆŔoxh
ăČ wĘ tŇCmŔyĎ ÉhnĎS
Ď hŇą’Ď mĄ=NBĆ r‘ČeČęhČ
bŇS
ĄŔ yĄ rx
ăĄ ’ČwĘ ÉCnbŇĘ yĂ âlą : MyĲĎrĘjĂ Cl¡kŇĘ ’ĲĎwĘ MymĂŔrĎkŇĘ C‘ăTĘĲnĎ wĘ CbŇĳS
Ď yĎwĘ Myê¡ĂbĎŇ
Mh
¡Ć ydŇĄyĘ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČC yUĂŔ‘Č ym
ăĄ yĘ ÉZ‘ĄhĎ ym
ąĄykŇĂ =yJĲĂ lk
ĳĄŇ ’ŇyŁ rx
ăĄ ’ČwĘ C‘¡FĘyĂ âl¿
yk
ąŇĄ CrBĘ ‘rČzĆÁ yJ
ăĂ hŇĳĎlhĎB
ĲĆ lČ Cd¡ŇlĘyĄ âl¿wĘ qyrĂŔlĎ ÉC‘gŇĘ yyĲĂ âlą : yrĲĎyxĂbŇĘ CQ¿bČŇyĘ
dŇo‘Ë hŇĳĆ‘
n Ĺ’ĲĆ ynăĂ’ĞwĲČ C’r¡ĎqĘyĂ=MrĆTĲĆ hŇ¿yĎhĎwĘ : MêĲĎ’Ă Mh
¡Ć y’ĄYĎ’ĹYĲĆwĘ hŇUĎhĄŔ ÉhoĎhyĘ
rqăĎBĎJČ ÉhyĄrĘ’ČwĘ dŇxĎę’ĆkŇĘ C‘ărĘyĂ hŇlĆÁTĎwĘ bŇ’ĄÄzĘ : ‘mĲĎS
Ę ’Ć yn¿Ă’ĞwĲČ Myr¡ĂBĘdČŇmĘ Mh
¿Ą
rh
¿Č =lkĎŇBĘ CtŇyx
ËĂ S
Ę yČ=âlĲwĘ C‘rÌĄyĎ=âlĲ omĳxĘlČ rp
ăĎŇ ‘Ď Sx
¡Ď nĎwĘ NbĆŇêŔĆ =lkČŇ’ŇyĲŁ
: hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď yS
¡Ă dĘŇqĎ

ws hŇ¿Ć=y’
z Ą yl
ĳĎ gŇĘ rČ Mdă
ŁŇ hĞ ZrĆ’¡ĎhĎwĘ y’ĂŔsĘJĂ MyĂmăČè
Ď hČ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
2

3

4

5

6
7
8

9

ÉhQĆ’ĄÄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ : ytŇĲĂ xĎCnmĘ Moq¡mĎ hŇ¿Ć=y’
z Ą wĘ ylĂŔ=CnbŇĘ êĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉtyĂbČÄ
ÉynĂ‘Ď=l’Ć TyBĂŔ’Č hŇăĆ=l’
z Ć wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇQĆ¡’Ą =lkĎŇ Cy¿hĘIĲĂwČ hŇtŇĎ W
ĎŔ ‘Ď ydăĂŇyĎ
xČąbĄŇ oz Sy’ęĂ =hŇJĄmČ roèÁhČ TxĄÄoS : yrĲĂbĎŇDĘ=l‘Č dŇr¡ĄxĎwĘ xČCrŔ=hŇkĄŇnĘC
ëŇrĲĄb
ăŇĎ mĘ hŇ¡Ďb
nŁ Ň lĘ ryJ
¿Ă zĘmČ ryzĂŔxĞ=MDČ ÉhxĎnĘmĂ hŇąĄl‘ĞmĲČ bŇlĆJĆŔ PŇrĲĄŁ‘ă Éhv
Ć hČ
: hŇYĎp
ĲĄŇ xĎ MS
¿Ď pŇĘ nČ Mh
¡Ć yYĄCuĲS
Ă bŇĘ C MhĆŔykĄŇrĘdČŇBĘ ÉCrxĞB
ĲĎ hŇUĎhĄę=MGČ NwĆ’ĳĎ
ÉytŇĂ ’ŇrĎÄqĎ N‘ČyąČ MhĆŔlĎ ’yb
ăŇĂ ’Ď ÉMtŇĎ r
Ł CgŇĲ mĘC MhĆęylĄl
Ě ‘ĞtĲŇČ BĘ rx
ăČ bŇĘ ’Ć ynÂ’
Ă Ğ =MGČ
rS
¿Ć ’Ğb
ĲČŇ C ynČŔy‘ĄBĘ É‘rČhĎ CW
ą ‘ĞIĲČwČ C‘m
ĳĄ S
Ď âlăwĘ yêĂrĘB
¡Č DĂ hŇnĆŔo‘ Ny’ăĄwĘ
Myd¡ĂŇrĄxĞhĲČ hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉC‘mĘS
Ă
: CrxĲĎBĎ yêĂYĘ¡pČŇ xĎ=âlĲ
dŇăBČ kŇĘ yĂ ÉymĂS
Ę N‘Čm
ąČ lĘ MkĆęyDĄnČmĘ MkĆÁy’ĄnĘŁWĲ MkĆÄyxĄ’Ğ žCrmĘ’ĲĎ orĳbĎŇDĘ=l’Ć
loq¡ ry‘ŔĂ mĄ ÉNo’S
Ď loqą : CSb
Ł ŇĲ yĄ Mh
¿Ą wĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ xČmĘW
Ă bŇĘ hŇ¿’Ć rĘnĂwĘ hoĎŔhyĘ
hŇdĎŇĳlĎ yĎ lyx
¡Ă êĎ MrĆT
¿ĆBĘ : wyb
ĲĎŇ yĘ’
Ł Ĳ lĘ lCm¡GĘ MQ
¿Ą S
Č mĘ hoĎŔhyĘ loqă lk
ĳĎŇ yhĄmĲĄ
Éh’ĎrĎ ym
ąĂ tŇ’ŇŁzęJĎ ‘m
ăČ S
Ď =ymĲĂ : rkĲĎŇzĎ hŇTĎyl
¿Ă mĘhĂwĘ Hl
¡Ď lbĆŇËxĄ ’ob¿ŇyĎ MrĆTĆÄBĘ
hŇlĎËxĎ =yJĂ tŇĳxĎ ’Ć M‘Čj
ăČ yoG¡ dŇĲlĄ ¿CĎyĂ=M’Ă dŇxĎŔ’Ć MoyăBĘ ÉZrĆ’ĆÄ lxČCyąhĞ hŇQĆ’ĄŔJĎ
rm
ăČ ’ŇyŁ dŇyl
¡Ă o’ âl¿wĘ ryB
ËĂ S
Ę ’Č yn¿Ă’ĞhĲČ : hĎynĲĆBĎ=tŇ’Ć NoI¡YĂ hŇd¿ĎŇlĘyĲĎ=MGČ
: ëŇyĂhĲĎŁl’Ĺ rm
¿Č ’Ď yêĂrĘY¡Č‘ĲĎwĘ dŇyl
ËĂ oUhČ ynÌĂ’Ğ=M’Ă hoĳĎhyĘ
wxmV
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WoWŔmĎ ÉHêĎ’Ă CWyW
ąĂ hĎyb
ĳŇĆ hĞŁ’Ĳ=lJĎ Hb
¡ĎŇ Clyg¿ŇwĘĂ MĂl
ËČ S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć CxÌmĘW
Ă
hĎym
ĳĆxĚnĘêČ dŇŁè
¡ mĂ MêŔĆ ‘ĘbČŇW
Ę C ÉCqnĘyêĲĂ N‘Čm
ąČ lĘ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď Myl
¡Ă BĘ’ČtŇĘ UĲĂhČ=lJĎ
ű hŇŁkŇă =yJĂ
: HdŇĲĎobŇJĘ zyE¿ĂmĂ Mê
¡ĆgŇĘ eČ‘ČtŇĘ hĂwĘ C~m
Ł Ë êĎ N‘Čm
ÌČ lĘ
dŇob¿ŇJĘ PŇËTĄ oS lxČÌnČkŇĘ C MolÁS
Ď rhÄĎ nĎJĘ hĎylĆ’Ąţ=hŇTĲĆnŁ ynăĂnĘhĂ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď
Sy’ěĂ JĘ : C‘S
ĲĎ ‘ĽS
ĲĎ êĘ MyĂJ
¡ČrĘBĂ=l‘ČwĘ C’W
ĄŔ eĎêĂ ÉdYČ=l‘Č Mê
ĳĆqĘnČywĲĂ My¡ĂoG
: CmxĲĎĚnêĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲybŇĂ C MkĆŔmĘxĆănČ’Ğ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ NJ
ąĄ Cem
ĳĆ xĞĲnČ êĘ oU¡’Ă rS
¿Ć ’Ğ
hŇ‘ąĎdŇĘonwĘ hŇnĎxĘrĳČpŇĘ tŇĂ ’S
Ć DăĆJČ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ omĲYĘ‘ČwĘ MkĆŔBĘlĂ WW
ăĎ wĘ ÉMtŇĆ y’ĂrĘC
’obŔyĎ S’
ăĄ BĎ ÉhoĎhyĘ hŇąĄh
e Ă =yJĲĂ : wyb
ĲĎŇ yĘ’
Ł Ĳ =tŇ’Ć M‘¡ČzĎwĘ wydĎŔbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ=dŇyČ
: S’ĲĄ=ybĄŇhĞĲlČ BĘ otŇ¡ rĎ‘ĞgĲČŇwĘ ojŔ’Č ÉhmĎxĄBĘ bŇyS
ąĂ hĎlĘ wyt
ĳŇĎ ŁbŇJĘrĘmČ hŇ¡pĎŇ CikČŇwĘ
: hoĲĎhyĘ yl
¿Ą lĘxĲČ CB¡rČwĘ rW
ĳĎ BĎ=lJĎ=tŇ’Ć oB¡rĘxČbŇĘ C TjĎŔS
Ę nĂ hoăĎhyĘ ÉS’ĄbĎŇ yJ
ąĂ
ÉylĄkŇĘ Ł’Ĳ ëŇwĆêŔĎ BČ dŇxČ’Ć rx
ąČ ’Č tŇoeęGČhČ=l’Ć MyrĂÁhĞFĲČUĲĂhČwĘ MyS
ĂÄ DĘqČtŇĘ UĲĂhČ
ykęĂ nŁ’ĲĎwĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ CpŇ¡sĚ yĎ wD¿ĎxĘyČ rB
ĳĎ kŇĘ ‘ČhĲĎwĘ ZqĆ¡è
Ć hČwĘ ryzĂŔxĞhĲČ rW
ăČ BĘ
tŇonĳS
Ł QĘhČwĘ My¡ĂoGhČ=lJĎ=tŇ’Ć ZB
¿Ą qČlĘ hŇ’ĎěBĎ MhĆŔytŇĄ ŁbăŇS
Ę xĘmČC ÉMhĆyW
Ą ‘ĞmĲČ
ű Mh
ăĆ mĄ yêăĂxĘQČS
Ă wĘ tŇo’ę MhĆÁbĎŇ yêÄĂ mĘW
Č wĘ : ydŇĲĂobŇJĘ=tŇ’Ć C’¿rĎwĘ C’b
¡ĎŇ C
lb
ăČŇ êĚ tŇS
Ć q¡Ć ykĄŇS
Ęm
Ł ¿ dŇClËwĘ lCj¿ SyS
ĂÄ rĘêČ MyĂÂoGhČ=l’ĲĆ MyTĂylĄjĘţ
C’ărĎ=âlĲwĘ Éy‘ĂmĘS
Ă =tŇ’Ć C‘ąmĘS
ĲĎ =âl rS
ĆÄ ’Ğ MyqęĂ x
Ł rĘhĲĎ MyIăĂ’ĂhĲĎ NwĳĎyĎwĘ
Mk
ăĆŇ yxĄ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć C’yb
ăŇĂ hĄwĘ : MyĲĂoGBČ yd¡ĂŇobŇJĘ=tŇ’Ć CdŇyG¿ĂhĂwĘ ydĂŔobŇJĘ=tŇ’Ć
MydĂÁrĎjĘbČŇC MyBÄĂ ~ČbČŇC bŇkĆŇrĆbĎŇCţ MysÃĂ CiBČ hoĎÃhyl
ĲČ ű hŇăxĎ nĘmĂ ű MyăĂoGhČ=lJĎmĂ
žC’ybŇĂ yĎ rS
ăĆ ’ĞJĲČ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ yS
ËĂ dĘŇqĎ rh
¿Č l‘ăČ tŇoręJĎrĘJĂbČŇC
Mh
¿Ć mĄ=MgČŇwĘ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą roh¡TĎ yl
¿Ă kŇĘ BĂ hŇËxĎ nĘUĂhČ=tŇ’Ć l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ ynĄÄbŇĘ
MyS
Ă dĎŇxĽhČţ MyĂmăČè
Ď hČ rS
ăĆ ’ĞkĲČŇ yJ
ăĂ : hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď MI¡ĂwĂlĘĲlČ Myn¿ĂhĞŁJĲlČ xuËČ’Ć
NJ
ËĄ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yn¡ČpĎŇlĘ Myd¿ĂŇmĘŁ‘Ĳ hŇËW
Ć ‘Ł yn¿Ă’Ğ rS
ĆÄ ’Ğ hŇS
ĎÁ dĎŇxĞhĲČ ZrĆ’ÄĎ hĎwĘ
tŇ¡BĎ S
Č yD¿ĄmĂC oSŔdĘŇxĎBĘ ÉSdŇĆŁxÄ=yDĄmĲĂ hŇyĎęhĎwĘ : Mk
ĲĆŇ mĘS
Ă wĘ Mk
¡ĆŇ ‘ĞrĘzČ dŇŁm¿‘ĞyĲČ
C’ăYĘyĲĎwĘ : hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď yn¡ČpĎŇlĘ tŇw¿ŁxĞêĲČS
Ę hĂlĘ rW
ËĎ BĎ=lkĎŇ ’obÌŇyĎ oêĳBČS
Č BĘ
ÉMè
Ď ’ĂwĘ tŇCmętŇĎ âlă MêÂĎ ‘ĘlČotŇ yJ
ăĂ yB
ĳĂ My‘¡ĂS
Ę ŁjĲhČ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉyrĄgŇĘ pŇĂ BĘ C’ŔrĎwĘ
: rW
ĲĎ BĎ=lkĎŇlĘ No’¡rĎdŇĄ Cy¿hĎwĘ hŇBĆŔkŇĘ tŇĂ âlă
G
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+wgw SdĆx
Ł yDĄmĂ hyĎhĎwĘ
Nmys ’ŁqŁtŁyŁ w’ qŁqŁtŁyŁ
qwsp z"T Nmys +’ Myklm[

’Yrâ
Ł Nmysw ,My‘Vtw dx’w Myt’mw Pl’ hy‘Vy rpsd yqwsp Mwks

g"l hy‘Vy[ wnl y"y ryd’ MV=M’Ă yk wyYxw .hYrâ
Ł Nmysw Vmxw My‘Vtw Myt’mw Pl’ ’"n : ]+T
wytwtqspw .]+T d"y hyrkz[ Zr’h=lk=l‘ Klml y"y hyhw Nmysw MyrV‘w hVV wyrdsw .]’"k
.hnV hrV‘ ‘br’w h’m hVnml tx’ tnV d‘ whyz‘ Nm rpsh twnV .MyrV‘w hVV

And it shall come to pass that from one new moon [Isa 66:23], etc. The sign
is, qqty, i.e. the initial letters of the four books in which the words of the last
verse but one are repeated in order to avoid ending the book with a threatening
or curse. y = hyĎ‘ĘS
Č yĘ, Isaiah; t = rW
Ď ‘Ď yrĄêĘ, the twelve Minor Prophets; q = twŁnyqĂ,
Lamentations; q = tlĆhĆq
Ł , Ecclesiastes. or ’ = hkĎy’Ą, Lamentations.
The number of the verses of the book of Isaiah is 1291, and the sign is, Arza
(â
Ł = 1000, r = 200, Z = 90, ’ = 1; I Kings 16:9). Other copies (say) 1295, and
the sign is, I will accept you [Eze 20:41]. And its middle point is, But there the
Lord will be with us in majesty [Isa 33:21]. And its sedarim are 26, and the sign
is, AND the Lord SHALL BE king over all the earth [Zec 14:9]. And its peseqot
are 26. The years of the book are from Uzziah unto the first year of Manasseh,
114 years.

hymry
sŘ1

ZrĆ’¡ĆBĘ tŇotŔnĎ‘ĞB
ĲČ rS
ăĆ ’Ğ ÉMynĂhĞŁJĲhČ=NmĂ ChIĳĎqĂlĘxĂ=NBĆ Chy¡ĎmĘrĘyĂ yr¿ĄbŇĘ DĂ ’
Nom¡’Ď=NbĆŇ ChI¿ĎS
Ă ’ŇyĲŁ ym
ËĄyBĂ wylĎŔ’Ą ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇąĎh
y Ď rS
ĆÄ ’Ğ : NmĲĂyĎnĘBĂ 2
MyqąĂyĎohĲyĘ ymĄÄyBĂ yhęĂ yĘwČ : okŇĲ lĘmĎlĘ hŇ¡ĎS
n Ď hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=SŁlĲS
Ę BĂ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ 3
ChI¿ĎqĂdĘŇYĂlĘ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć yê
ăĄS
Ę ‘Č ÉMê
Ł =dŇ‘Č hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ ÉChIĎÄS
Ă ’ŇyĲŁ=NBĆ
: yS
ĲĂ ymĂxĞhĲČ SdŇĆŁx¿BČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ tŇol¿GĘ=dŇ‘Č hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ChI¡ĎS
Ă ’ŇyĲŁ=NbĆŇ
ìŇyêŔĂ ‘ĘdČŇyĘ ÉNTĆBĆÄbČŇ KąrwY’ MrĆTĆÄBĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
rmČę’
Ł wĲĎ : ìŇyêĲĂtŇČ nĘ My¡ĂoGlČ ’yb
¿ŇĂ nĎ ìŇyê
ĳĂ S
Ę DČqĘhĂ MxĆr¡ĆmĄ ’Y
¿Ą êĄ MrĆT
ËĆbŇĘ C
rmĆ’ŇŁIąwČ : ykŇĂ nĲŁ’Ď r‘Čn¡Č=yJĂ rB
ĳĄDČ yêĂ‘Ęd¡ČŇyĎ=âlĲ hŇ¿Ąh
e Ă hŇoĂŔhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉHhĎ’Ğ
ëŇlĄŔêĄ ÉìxĞlĎS
Ę ’Ć rS
ąĆ ’Ğ=lJĎ=l‘ĲČ yJĂţ ykŇĂ Łnĳ’Ď r‘ČnăČ rm
¡Č ’Ňê
Ł =l’Č ylČŔ’Ą ÉhoĎhyĘ
ynËĂ’Ğ ì¿ŇêĘ’Ă=yJĲĂ Mh
ĳĆ ynĄjĘmĂ ’r¡ĎyêĂ=l’Č : rB
ĲĄ dČŇêĘ ì¡ŇCĘYČ’Ğ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą wĘ
rmĆ’ŇŁIąwČ yjĳĂ=l‘Č ‘G
¡ČIČwČ odŔyĎ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ xl
ąČ S
Ę IĂwČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ìŇ¡Ćl~ĂhČlĘ
hŇEĆęhČ MoIăhČ ű ìyêăĂdĘŇqČpŇĘ hĂ hŇ’ÂĄ rĘ : ìŇypĲŇĂ BĘ yr¡ČbĎŇdĘŇ yêĂt
¿ŇČ nĎ hŇËĄh
e Ă ylČŔ’Ą ÉhoĎhyĘ
sorĳhĞĲlČ wĘ dŇyb
ăŇĂ ’ĞhĲČlĘC ZotŇ¡ nĘlĂwĘ SotŇ¿ nĘlĂ tŇokŔlĎmĘUČhČ=l‘ČwĘ ÉMyĂoGhČ=l‘Č
: ‘ČoTĲnĘlĂwĘ tŇon¡bŇĘ lĂ
lu¿ĄmČ rmČě’
Ł wĲĎ ChyĳĎmĘrĘyĂ hŇ¡’Ć r
Ł hŇê
¿Ď ’Č=hŇmĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ yl
ăČ ’Ą ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
ąĂ yĘwČ
ynËĂ’Ğ dŇq¿ĄS
Ł =yJĲĂ tŇo’ĳrĘlĂ êĎbŇĘ ăTČ yhĄ yl
¡Č ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÌwČ : hŇ’ĲĆr
Ł yn¿Ă’Ğ dŇq¡ĄS
Ď
: otŇŁW‘
Ĳ Ğl
ĲČ yr¡ĂbĎŇDĘ=l‘Č
rys
ąĂ rmČę’
Ł wĲĎ hŇĳ’Ć r
Ł hŇê
¡Ď ’Č hŇm
¿Ď rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ tŇynăĂS
Ą ÉylČ’Ą ű hoąĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yhÄĂ yĘwČ
ÉNopŇ~ĎmĂ yl
ĳĎ ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : hŇnĎopŇĲ YĎ yn¿ĄjĘmĂ wyn¡ĎpĎŇC hŇ’ĆŔr
Ł ynăĂ’Ğ ÉxČCpÄnĎ
=lkĲĎŇlĘ ’rĄęq
Ł ynăĂnĘhĂ ű yJ
ăĂ : ZrĆ’ĲĎhĎ yb
¡ŇĄ S
Ę ŁyĲ=lJĎ l‘¿Č hŇ‘ĎŔrĎhĲĎ xt
ăŇČ jĎêĂ
o’ÁsĘJĂ Sy’ÄĂ žCntŇĘ ĲnĎ wĲĘ C’bĎÃC hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇnĎopŇ¡ YĎ tŇokŇ¿ lĘmĘmČ tŇoxËjĘS
Ę mĂ
yr¿Ą‘Ď=lJĎ l‘¡ČwĘ bŇybĂŔsĎ ÉhĎytÄĆ m
Ł oxĲ=lJĎ l‘ąČwĘ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ yrăĄ‘ĞS
ĲČ ű xtŇČ ăjĆ
ynĂCbęzĎ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ Mt
ĳŇĎ ‘ĎrĲĎ=lJĎ l‘¡Č MtŔĎ o’ ÉyTČjĎS
Ę mĂ yê
ąĂ rĘBČdĂŇwĘ : hŇdŇĲĎChyĘ
wrTqyw
,yrq ìrĘ~Ď’Ć bytk ìrĘo~’Ć w’ ìrĘCY’
Ğ v.5

.twTmh yV’r tVrpl Mgw twmV hl’w tVrpl hrTph v.1 .’
.’"ydw b"d Nkw yrqw bytk ìrĘ~Ď’Ć ’"sb

4, 5
6
7

8
9
10

11
12

13
14
15

16

1. 17–2. 14
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rzŁă’ĘêĆ ÉhêĎ’ČwĘ : MhĲĆydŇĄyĘ yW
¿Ą ‘ĞmĲČlĘ Cw¡xĞêĲČS
Ę IĲĂwČ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ ÉCrFĘqČyĘwĲČ
=l’Č OĎĳĆY
C Č ’Ğ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą MhĆŔylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘBČdĂŇwĘ ÉêĎmĘqČwĘ ìŇynĆŔtŇĘ mĎ
18 ry‘
ÄĂ lĘ MoIęhČ ìŇyêăĂtŇČ nĘ hŇÌĄh
e Ă ynÂ’
Ă Ğ wĲČ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ ì¡ŇêĘxĂ’Ğ=Nj
ĲĆ MhĆŔynĄjĘmĂ ÉtxČêĄ
yk
ąŇĄ lĘmČlĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ=l‘Č tŇS
Ćx
Ł ¡ nĘ tŇom¿x
Ł lĘC lzËĆrĘBČ dŇCU¿‘ČlĘC rYÁĎ bŇĘ mĂ
19 Clk
ŇĘ Cyă=âlwĘ ìŇyl
¡Ć ’Ą Cm¿xĞlĘnĂwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ M‘¿ČlĘC hĎyn¡ĆhĞŁkŇĲ lĘ hĎyrĆŔW
Ď lĘ ÉhdĎŇChyĘ
: ìŇĲlĆ y~ĂhČlĘ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ynËĂ’Ğ ì¿ŇêĘ’Ă=yJĲĂ ëŇl
ĳĎ
b, 2 MĂl
ČÁS
Ď CrĲyĘ ÉynĄzĘ’ĎbŇĘ žtĎ’ŇrĎqĲĎwĘ ëŇŁlÃhĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
ëŇyĂtĳĎŇŁlClJĘ tŇ¡bČŇ hĞ’ĲČ ëŇyĂrČŔC‘nĘ dŇsĆăxĆ ÉëlĎ yêĂrĘk
ąŇČ zĎ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť rm
Ł ę ’ŇlĄ
3 É l’
Ą rĎW
Ę yĂ SdŇĆq
Ł ą : hŇ‘ĲĎCrzĘ âl¿ ZrĆ’¡ĆBĘ rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉyrČxĞ’ĲČ ëŇê
ąĄkŇĘ lĆ
Mh
¡Ć ylĄ’Ğ ’b
Ł ¿Ň êĎ hŇ‘ËĎrĎ CmS
ĎŔ ’ĘyĆ wyl
ăĎ kŇĘ ’
Ł =lJĎ ht
Ł Ňĳ ’ĎřCbŇĲ êĘ tŇyS
¡Ă ’ŇrĄ hoĎŔhyl
ĲČ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
4, 5 ű h
Ň ŁJă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą tŇox¡jĘS
Ę mĂ=lkĲĎŇwĘ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČ tŇyB
ăĄ ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ C‘¿mĘS
Ă
CkËŇlĘIĲĄwČ yl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ Cq¡xĞrĲĎ yJ
¿Ă lwĆ‘ĎŔ ÉyBĂ Mk
¿ĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ C’ÄYĘUĲĎ=hŇmČ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď
6 Cnt
¡ŇĎ ’
Ł hŇ¿Ćl‘ĞUĲČhČ hoĎŔhyĘ hŇăĄ’
I Č CrŔmĘ’ĲĎ âlăwĘ : ClB
ĲĎ hĘIĆwČ lbĆŇ¡hĆ hČ yr¿ĄxĞ’ĲČ
ÉhxĎCSwĘ hŇąbĎŇ rĎ‘Ğ ZrĆ’ĆÄBĘ rBĎędĘŇUĂBČ CntÁĎ ’
Ł ëŇylĂÄoUhČ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ
Md¡ĎŇ’Ď bŇ¿S
Č yĎ=âlĲwĘ Sy’ĂŔ ÉHBĎ rbČŇ‘ąĎ=âlĲ ZrĆ’ĆęBĘ tŇwĆmĎŔlĘYČwĘ hŇăIĎYĂ ÉZrĆ’ĆÄBĘ
7 Hb
ĳĎŇ CTwĘ Hy¡ĎrĘjĂ lk
ŁŇ¿ ’ĹĲlĆ lmĆŔrĘJČhČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć ’yb
ąŇĂ ’ĎwĲĎ : MS
ĲĎ
8 Myn
ęĂ hĞŁJĲhČ : hŇb
ĲĎŇ ‘ĄotŇĲ lĘ Mê
¡ĆmĘW
Č yt¿ĂŇlĎxĞĲnČ wĘ yYĂŔrĘ’Č=tŇ’Ć C’ăUĘTČêĘwČ ÉC’b
Ł Ä êĎwČ
C‘S
Ę ăjĎ My‘¡Ăr
Ł hĲĎwĘ ynĂC‘ŔdĎŇyĘ âlă ÉhrĎoêhČ yW
ąĄ pŇĘ ŁtŇwĘ hoĎŔhyĘ hŇăĄ’
I Č ÉCrmĘ’ĲĎ âlą
9 d
Ň ‘Ł Ë NkĄęlĎ : CkŇĲlĎ hĎ Cl‘¡Ăoy=âlĲ yr¿ĄxĞ’ĲČwĘ l‘ČBČŔbČŇ C’ăBĘnĂ ÉMy’ĂybŇĂ eĘhČwĘ yb
ĳŇĂ
10 Cr
Â bŇĘ ‘Ă yJ
ăĂ : bŇyrĲĂ’Ď Mk
¡ĆŇ ynĄbŇĘ yn¿ĄBĘ=tŇ’ĆwĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk
¡ĆŇ êĘ’Ă bŇyr¿Ă’Ď
hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ Nh
¿Ą C’ěrĘC dŇŁ’ĳmĘ Cn¡nĘoBĲtŇĘ hĲĂwĘ Cx¿lĘS
Ă rdËŇĎqĄwĘ C’ŔrĘC ÉMyIĂêĂkŇĂ yIąĄ’Ă
11 rym
¿Ă hĄ yU
ËĂ ‘ČwĘ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ âlă hŇUĎ¡hĄ wĘ MyhĂŔŁl’Ĺ ÉyoG rym
¿Ă yhĄhČ : tŇ’ŇŁzĲJĎ
12 d
Ň Ł’¡mĘ Cb¿ŇrĘxĲĎ CrË‘ĞW
ĲČ wĘ tŇ’ŇŁzĳ=l‘Č MyĂm¡ČS
Ď CUS
Ł ¿ : ly‘ĲĂoy ’ol¿BĘ od¡ŇobŇJřĘ
13 MyĂm
ăČ ű roqămĘ CbÁzĘ‘ĲĎ ytÄĂ ’
Ł yU
ĳĂ ‘Č hŇăW
Ď ‘Ď tŇo‘¡rĎ MyĂê
¿Č S
Ę =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
Clk
¡ŇĂ yĎ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔBĎS
Ę nĂ Étr
Ł ’ŇB
Ł tŇorŔ’ŇB
Ł ÉMhĆlĎ bŇŁYąxĘlČ MyIĂęxČ
14 : zb
ĲČŇ lĎ hŇ¿yĎhĎ ‘ČCD¡mČ ’Chĳ tŇyĂB
¡Č dŇyl
¿Ă yĘ=M’Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉdbĆŇ‘ÄĆ hČ : MyĂUĲĎhČ
17

wyl‘
.bwtkh hnykV ’l’ ydĂobJĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.11

.x"y x"m l’qzxy Nyy‘ : yrq ot’ĎCbêĘ v.3
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hŇtŇĎ ~ĘnĂ wyr¿Ď‘Ď hŇUĎŔS
Č lĘ ÉoYrĘ’Č CtŇyS
ąĂ IĎwČ Ml
ĳĎ oq Cn¡tŇĘ ĲnĎ MyrĂŔpŇĂ kŇĘ CgŇă ’ĞS
Ę yĂ ÉwylĎ‘Ď
tŇ’ŇŁz¡=’olhĞ : dŇŁqĲdĘŇqĎ ëŇC‘¡rĘyĂ snĄjĘxĘtŇČ wĘ PŇnŁ¡ =ynĄBĘ=MGČ : bŇS
ĲĄ yŁ yl
¿Ă BĘmĂ
hŇêęĎ ‘ČwĘ : ëŇrĆDĲĎBČ ëŇ¿kĄŇ ylĂom tŇ‘¡ĄBĘ ëŇyĂhČŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉëbĄŇzĘ‘Ď ëŇĳĎQ=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ
rCèŔ’Č ëŇrĆdăŇĆlĘ ÉëQĎ=hŇmČC roxĳS
Ă ym
ăĄ tŇoê¡S
Ę lĂ MyĂrČŔYĘmĂ ëŇrĆdăŇĆlĘ ÉëQĎ=hŇmČ
y‘ąĂdŇĘC ëŇxĚŔkŇĂ oê ÉëyĂtÄČ obŇS
ĲĚ mĘC ëŇtęĄ ‘ĎrĲĎ ëŇrăĄiĘyČêĘ : rhĲĎnĎ ym
¿Ą tŇoê¡S
Ę lĂ
ëŇyĂlČŔ’Ą ÉytŇĂ DĎxĘpČŇ âląwĘ ëŇyĂh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ëŇ¡bĄŇ zĘ‘Ď rmĎŔwĎ ‘răČ=yJĂ Éy’ĂrĘC
ÉyêĂqĘêÄČ nĂ ëŇQĄę‘Ě yêĂrĘb
ăŇČ S
Ď MlĎÂo‘mĲĄ yJ
ăĂ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ=M’ĚnĘ
ÉtxČtÄČ wĘ hŇhĎęŁbŇGĘ hŇ‘Âb
Ď ŇĘ GĂ=lJĎ=l‘ĲČ yJ
ăĂ dŇŁbŇ‘Ĺ’ĲĆ âlă yr¡ĂmĘ’Ňê
Ł Ĳ wČ ëŇyĂtŔČ r
Ł sĘomĲ
‘rČzăĆ hŇŁQ¡JĚ qrĄŔŁW ëŇyêăĂ‘ĘTČnĘ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎwĘ : hŇĲnĎ zŁ hŇ‘¿ĎY
Ł êĘ¡’Č NnĎŔ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=lJĎ
ÉysĂBĘkČŇêĘ=M’Ă yJ
ąĂ : hŇIĲĎrĂkŇĘ nĎ NpĆŇ¿Ćh
G Č yr¡ĄCs ylĂŔ êĘkŇĘ ăjČ hĘnĆ Éëy’ĄwĘ tŇĳmĆ ’Ĺ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ ynČŔpĎŇlĘ ÉënĄwŁ‘Ğ Mê
ąĎ kŇĘ nĂ tŇyrĳĂB
Ł ëŇ¡Ďl=yBĂrĘtŇČ wĘ rtŇĆ eĆŔBČ
ÉëJĄrĘdČŇ y’
ąĂ rĘ yêĂkŇĘ lČŔhĎ âlă ÉMylĂ‘ĎBĘhČ yrąĄxĞ’ĲČ ytŇĂ ’ŇmĄęTĘnĂ âlă yrĂÂmĘ’Ňê
Ł Ĳ ëŇy’ăĄ
ű hŇrĆj
ăĆ : hĎyk
ĲĆŇ rĎDĘ tŇkĆŇr¿ĆW
Ď mĘ hŇ¡ĎQqČ hŇr¿ĎkŇĘ BĂ tŇyW
ĳĂ ‘Ď hŇămĆ y‘¡ĂDĘ ’yĘGČŔBČ
hŇeĎb
ĳŇĆ yS
Ă yĘ ym
ăĂ Ht
¡ŇĎ nĎ’ĞêĲČ xČCrŔ hŇăpĎŇ ’ĞS
ĲĎ oSp
ŁŇ nČ tŇąČ’
C Č BĘ rBĎędĘŇmĂ dŇăUĚ lĂ
PŇxĄŔIĎmĂ ÉëlĄgŇĘ rČ y‘ąĂnĘmĂ : hĎnĘC’ĲYĎmĘyĂ HS
¡Ď dĘŇxĎBĘ CpŇ‘ĎŔyyĂ âlă ÉhĎyS
ĆÄ qĘbČŇmĘ=lJĎ
Mh
¿Ć yrĄxĞ’ĲČwĘ Myr¡ĂzĎ yêĂbŇĘ ¿hČ ’Ď=yJĲĂ ’olě S’ĎŔon yrăĂmĘ’Ňê
Ł Ĳ wČ hŇĳ’Ď mĘ~ĂmĂ ëŇnĄr
Ł ogŇC
hŇUĎąhĄ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ CSyb
¡ŇĂ h
Ł NJ
¿Ą ’YĄŔUĎyĂ yJ
ăĂ ÉbeĎGČ tŇS
Ć ŁbąŇJĘ : ëŇĲlĄ ’Ą
hŇêĎ’Čę ybŇĂ ă’Ď Z‘ÁĄ lĎ MyrĂÄmĘŁ’Ĳ : MhĲĆy’ĄybŇĂ nĘC Mh
¡Ć ynĄhĞŁkŇĲ wĘ MhĆŔyrĄW
ĲĎ ÉMhĆykĄŇlĘmČ
ÉMtŇĎ ‘ĎrĲĎ tŇ‘ąĄbŇĘ C MynĳĂpĎŇ âlăwĘ PŇrĆ‘Ł ¡ yl
ËČ ’Ą Cn¿pĎŇ=yJĲĂ ynêĂdĘŇlĂyĘ êĘă’Č ÉNbĆŇ’ĆÄlĎwĘ
CmCqěyĎ ëŇQĎŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hŇąĄ’
I Č wĘ : Cn‘ĲĄyS
Ă ohĲwĘ hŇmĎCq¡ CrŔmĘ’ŇyĲŁ
: hŇdŇĲĎChyĘ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ Cy¿hĎ ìŇyrĆŔ‘Ď rj
ăČ sĘmĂ yJĂť ìŇĳtŇĆ ‘ĎrĲĎ tŇ‘ăĄBĘ ìŇC‘¡yS
Ă oyĲ=M’Ă
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yB
¡Ă Mê
¿Ć‘ĘS
Č jĘ Mk
ËĆŇ QĘJĚ yl
ĳĎ ’Ą CbŇyr¡ĂtŇĎ hŇUĎ¿Ďl
Mk
ËĆŇ BĘrĘxČ hŇÌĎlkŇĘ ’ĲĎ CxqĳĎlĎ âlă rs
¡Ď Cm MkĆŔynĄBĘ=tŇ’Ć ytŇĂ yJ
ăĄhĂ É’wĘè
Ď lČ
rB
ąĎ dĘŇmĂhĞ hoĎŔhyĘ=rbČŇdĘŇ C’ărĘ ÉMêĆ’Č roDęhČ : tŇyxĲĂS
Ę mČ hŇ¿ĄrĘ’
y Č JĘ Mk
¡ĆŇ y’ĄybĲŇĂ nĘ
CndĘŇrČŔ ÉyUĂ‘Č CrąmĘ’ĲĎ ‘ČCDÁmČ hŇĳĎl
y Ę ¡jĄ ’ĘmČ ZrĆ’¿Ć M’
ËĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂlĘ ÉytŇĂ yyĂÄhĎ
hĎyrĳĆè
Ě qĂ hŇ¡ĎQJČ HyĎŔdĘŇ‘Ć ÉhlĎCtŇBĘ xJ
ąČ S
Ę tŇĂ hĞ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą dŇo‘¡ ’ob¿ŇnĎ=’olĲ
SuăĄbČŇlĘ ëŇ¡JĄ rĘDČ ybŇĂ T
¿Ă yêĄ=hŇmČ : rjĲĎsĘmĂ Ny’¿Ą Mym
¡Ă yĎ ynĂCxŔkĄŇS
Ę yU
ăĂ ‘ČwĘ
hbh’
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ÉëyĂpČÄnĎkŇĘ BĂ MG
ąČ : ëŇyĂkĲĎŇrĎDĘ=tŇ’Ć yêĂdĘŇUČlĂ tŇo‘ŔrĎhĲĎ=tŇ’Ć MG
ăČ ÉNkĄŇlĎ hŇĳbĎŇ hĞ’ĲČ
yJ
¿Ă Myt¡ĂŇ’ŇYĎmĘ tŇrĆê¿ĆxĘUČbČŇ=âlĲ MyIĳĂqĂnĘ Myn¡ĂoybŇĘ ’Ć tŇoS
¿ pŇĘ nČ MDËČ C’ŔYĘmĘnĂ
35 ÉynĂnĘh
Ă yeĂĳUĆ mĂ oj¡’Č bŇ¿S
Ď ëŇË’Č ytŇĂ yuĄŔnĂ yJ
ăĂ ÉyrĂmĘ’Ňê
Ł Ĳ wČ : hŇQĆ’ĲĄ=lJĎ=l‘Č
36 t
Ň oeăS
Č lĘ dŇ’
Ł ¡ mĘ yl
¿Ă zĘêĄ=hŇmČ : ytŇĂ ’ŇTĲĎxĎ âl¿ ëŇr¡ĄmĘ’Ď=l‘Č ëŇtŔĎ o’ Tj
ăĎ S
Ę nĂ
37 MG
ăČ : rCèĲ’ČmĲĄ êĘS
Ę ŁB¡=rS
Ć ’ĞJĲČ yS
Ă obŔêĄ ÉMyĂrČÄYĘUĂmĂ MG
ąČ ëŇĳĄJrĘDČ=tŇ’Ć
ëŇyĂxČŔTČbŇĘ mĂBĘ ÉhoĎhyĘ s’
ąČ mĎ=yJĲĂ ëŇĳĄS’Ňr
Ł =l‘Č ëŇyĂd¡ČŇyĎwĘ y’ĂŔYĘêĲĄ ÉhzĆ tŇ¿’Ą mĄ
g hŇkÄĎ lĘhĎwĘ žoêS
Ę ’Ă=tŇ’Ć Sy’
ăĂ xQ
ăČ S
Č yĘ Nh
ăĄ rm
Ł Ã ’ŇlĄ : MhĲĆlĎ yxĂyl
¡Ă YĘtŇČ âl¿wĘ
PŇ¡Čx
n ĹêĲĆ PŇon¿xĎ ’olËhĞ dŇo‘Ŕ ÉhĎylĆÄ’Ą bŇCS
ą yĎhĞ rxĄę’Č=Sy’ĲĂlĘ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎwĘ oêÁ’ĂmĲĄ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl
¡Č ’Ą bŇoS
¿ wĘ MyBĂŔrČ My‘ăĂrĄ ÉtynĂzĎ êĘ’ČęwĘ ’yh
ĳĂ hČ ZrĆ’ăĎhĎ
2 ê
Ę bŇĘ ăS
Č yĎ ÉMykŇĂ rĎDĘ=l‘Č êĘlĘřGČŔS
Ě âlă Éhp
ŁŇ y’Ą y’ęĂ rĘC MyĂÁpĎŇS
Ę =l‘Č ëŇyĂnÄČ y‘Ą=y’ĲĂW
Ę
3 C‘
ă nĘUĲĎIĂwČ : ëŇtĲŇĄ ‘ĎrĲĎbŇĘ C ëŇyĂt
¡ŇČ CnzĘBĂ ZrĆ’ĆŔ ypŇĂ ynăĂxĞêĲČwČ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ yb
¡ŇĂ rĎ‘ĞJĲČ MhĆŔlĎ
êĘnĘ¡’Č mĄ ëŇlĎŔ hŇyĎhăĎ ÉhnĎoz hŇąè
Ď ’Ă xYČmĄÄC hŇĳĎh
y Ď ’olă Soq¡lĘmČC MybĂŔbŇĂ rĘ
4, 5 rT
Ł ă nĘyĂhĞ : hŇêĎ’ĲĎ yr¡Č‘ĚnĘ PŇCQ¿’Č yb
ĳŇĂ ’Ď yl
¡Ă yt’ŇrĎqĎ hŇêĎ‘ČŔmĄ ’olăhĞ : Ml
ĲĄ JĎhĂ
: lkĲĎŇCêwČ tŇo‘¡rĎhĲĎ yW
¿Ă ‘ĞêĲČwČ yêĂrĘBČdĂŇ hŇ¿Ąh
e Ă xYČĳĆl
n Ď rm
Ł¡ S
Ę yĂ=M’Ă MlĎŔo‘lĘ
34

6

7
8

9
10

11
12

hŇt
¡ŇĎ W
Ę ‘ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇĎ y’ĂŔrĎhĞ ëŇlĆUĆŔhČ ChIăĎS
Ă ’ŇyĲŁ ÉymĄyBĂ ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
Z‘¿Ą=lJĎ tŇxČê
ËČ =l’ĆwĘ HČŁbęGĎ rh
ăČ =lJĎ=l‘Č ’yhÁĂ hŇkÄĎ lĘh
Ł Ĳ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ hŇăbĎŇ S
Ě mĘ
yl
¿Č ’Ą hŇQĆË’Ą =lJĎ=tŇ’Ć Ht
ÌŇĎ oW‘Ğ yrĄÄxĞ’ĲČ rmČę’
Ł wĲĎ : MS
ĲĎ =ynĂzĘêĂwČ N¡Ďn‘ĞrĲČ
yJ
ąĂ ’rĆ’ĄęwĎ : hŇdŇĲĎChyĘ Ht
¡ŇĎ ox’Ğ hŇd¿ĎŇogŇBĎ hŇ’ŇrĆêĄwČ hŇbĎŇĳS
Ď =âlwĘ bŇCS
¡ êĎ
Nê
ËĄ ’ĆwĲĎ hĎyêěĂ xĘQČS
Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ hŇăbĎŇ S
Ě mĘ ÉhpĎŇ’ĞnĲĂ rS
ąĆ ’Ğ ÉtodŇ’
Ł =lJĎ=l‘Č
HtŔĎ ox’Ğ ÉhdĎŇChyĘ hŇdąŇĎgĄŇŁBĲ hŇ’ĎÁrĘyĲĎ âlÄwĘ hĎyl
ĳĆ ’Ą hĎyt
¡ŇĆ tŇĚ yrĲĂJĘ rpĆŇ¿sĄ =tŇ’Ć
ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć PŇ¡Čx
n ĹêĲĆwČ HtŔĎ CnzĘ lu
Ł ă mĂ ÉhyĎhĎwĘ : ’yhĲĂ=MGČ NzĆê¿ĂwČ ëŇlĆê
¡ĄwČ
ylČÁ’Ą hŇbĎŇS
ĎÄ =âl tŇ’ŇŁzę=lkĎŇBĘ=MgČŇwĘ : Z‘ĲĄhĎ=tŇ’ĆwĘ NbĆŇ¡’Ć hĎ=tŇ’Ć PŇ¿’Č nĘêĂwČ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ rqĆ¡S
Ć BĘ=M’Ă yJ
¿Ă HB
ĳĎ lĂ=lkĎŇBĘ hŇd¡ĎŇChyĘ Ht
ËŇĎ ox’Ğ hŇdÌŇĎogŇBĎ
: hŇdŇĲĎChyĘ hŇd¡ĎŇgĄŇB
Ł mĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ hŇăbĎŇ S
Ě mĘ HS
¡Ď pŇĘ nČ hŇq¿ĎDĘYĂ ylČŔ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
hŇąbĎŇ S
Ě mĘ hŇbĎŇCS
ă êĎrĘmČ’ĲĎwĘţ hŇnĎopęYĎ hŇQĆ’ĄÁhĎ MyrĂÄbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć žtĎ’ŇrĎqĎwĘ ëŇŁlÃhĎ
=M’ĚnĘ ÉynĂ’Ğ dŇys
ąĂ xĎ=yJĲĂ Mk
ĳĆŇ BĎ yn¡ČjĎ lyj
¿Ă ’Č=’olĲ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ
hwhy
.b"d Nkw yrqw bytk êĘbĘJČS
Ě ’"sb ,yrq êĘbĘJČS
Ě v.2

.g

sŘ2
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3. 13–4. 2

ëŇyĂh¡ČŁl’Ĺ ho¿ĎhyB
ĲČ yJ
ËĂ ëŇnĄŔwŁ‘Ğ y‘ăĂDĘ ëŇ’Čť : Ml
ĲĎ o‘lĘ roF¡’Ć âl¿ hoĎŔhyĘ
yl
¿Ă oqbŇĘ C NnĎŔ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=lJĎ tŇxČêČť MyrĂęEĎlČ ëŇyĂkÁČ rĎDĘ=tŇ’Ć yrĂÄEĘpČŇêĘwČ êĘ‘ČS
ĳĎ jĎ
yJ
¿Ă hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMybŇĂ bĎŇoS MynąĂbĎŇ CbŇCS
ă : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mê
¡Ć‘ĘmČS
Ę =âlĲ
hŇxĎŔjĎS
Ę UĂmĂ ÉMyĂnÄČ S
Ę C ry‘ęĂ mĄ dŇăxĎ ’Ć MkĆÁtŇĘ ’Ć yêÄĂ xĘqČĲlĎ wĘ Mk
ĳĆŇ bĎŇ yêĂlĘ‘ăČBĎ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ
Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć C‘¿rĎwĘ yB
ĳĂ lĂJĘ My‘¡Ăr
Ł Mk
ËĆŇ lĎ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ : NoIĲYĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yt¿ĂŇ’ŇbĄŇhĲĄwĘ
ÉhUĎhĄÄhĎ Mym
ąĂ IĎBČ ZrĆ’ÁĎ BĎ MtÄĆ yrĂpŇĘ C žCBrĘtŇĂ yJ
ăĂ hŇyĎÃhĎwĘ : lyJ
ĲĄ W
Ę hČwĘ hŇ‘¿ĎDĄ
bŇĳĄl=l‘Č hŇ¡Ćl‘ĞyĲČ âl¿wĘ hoĎŔhyĘ=tŇyrĲĂBĘ ÉNor’Ğ dŇo‘ę CrmĘ’ŇyăŁ=âl hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
’yhęĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ : dŇo‘Ĳ hŇ¡W
Ć ‘ĎyĲĄ âl¿wĘ CdŇŁqŔpŇĘ yĂ âlăwĘ ÉobŇ=CrJĘzĘyĂ âląwĘ
MS
¿Ą lĘ MyËĂoGhČ=lkĎŇ hĎyl
ÌĆ ’Ą CCÄqĘnĂwĘ hoĎŔhyĘ ’i
ăĄ JĂ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲylĂ C’ąrĘqĘyĂ
: ‘rĲĎhĎ MB
¿Ď lĂ tŇCr¡rĂS
Ę yrĄěxĞ’ĲČ dŇo‘Ŕ CkŇă lĘyĲĄ=âlwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲylĂ ho¡ĎhyĘ
ÉwDĎxĘyČ C’b
Ł ąŇ yĎwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =l‘Č hŇd¡ĎŇChyĘ=tŇyb
ĲĄŇ CkŇ¿ lĘyĲĄ hŇUĎhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ
yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ=tŇ’Ć yêĂlĘ¡xČ nĘhĂ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l‘Č NopŔYĎ ZrĆ’ăĆmĄ
yb
¡ŇĂ YĘ tŇ¿ČlxĞĲnČ hŇDĎŔmĘxĆ ZrĆ’ăĆ ÉëlĎ=NêĆ’ĲĆwĘ MynĂŔBĎBČ ëŇt
ăŇĄ yS
Ă ’Ğ ëŇy’Ąť yêĂrĘmČę’Ď
Nk
ËĄŇ ’Ď : wbwVĲřt âl¿ yr¡ČxĞ’ĲČmĲĄC ylĂŔ=w’ĂrĘqĘêĂ ÉybŇĂ ’Ď rmČę’
Ł wĲĎ MyĳĂoG tŇo’ăbŇĘ YĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą yB
ËĂ Mê
¿ĆdĘŇgČŇBĘ NJ
ăĄ H‘ĳĎrĄmĲĄ hŇ¡è
Ď ’Ă hŇd¿ĎŇgŇĘ B
ĲĎ
=tŇ’Ć ÉCw‘ĹhĲĆ yJ
ąĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ yn¡ĄCnxĞtĲŇČ yk
¿ŇĂ BĘ ‘mĎŔS
Ę nĂ MyyăĂpĎŇS
Ę =l‘Č loqť
hŇ¡jĎ rĘ’Ć MybĂŔbĎŇoS MynăĂBĎ CbŇCSť : MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć Cx¡kŇĘ S
ĲĎ MJĎŔrĘDČ
rqĆËè
Ć lČ Nk
¿ĄŇ ’Ď : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇê
¡Ď ’Č yJ
¿Ă ëŇlĎŔ Cnt
ăŇĎ ’Ď ÉCnnĘhĂ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ CSmĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇ‘¡ČCSêĘ CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyB
ĲČ ÉNkĄŇ’Ď MyrĳĂhĎ NomăhĎ tŇo‘¡bĎŇGĘmĂ
=tŇ’ĆwĘ ÉMnĎ’ŇY
Ł =tŇ’Ć CnyrĳĄC‘eĘmĂ Cnyt
¡ŇĄ obŇ’Ğ ‘Čyg¿ŇyĘ=t
Ă Ň ’Ć hŇËĎlkŇĘ ’ĲĎ tŇS
Ć ŁBęhČwĘ
ÈCniĄkČŇtŇĘ CĲ CnêęĄ S
Ę bĎŇBĘ hŇăbĎŇ JĘS
Ę nĂ : MhĲĆytŇĄ onĲBĘ=tŇ’ĆwĘ Mh
¡Ć ynĄBĘ=tŇ’Ć MrĎŔqĎBĘ
Cnyr¡ĄC‘eĘmĂ CnytŔĄ obŇ’ĞwĲČ ÉCnxĘnÄČ ’Ğ Cn’ŇTĎęxĎ CnyhĄÁŁl’Ĺ hoĎÄhyl
ĲČ žyJĂ ůCntŇĄ UĎlĂJĘ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡BĘ Cn‘ĘmČŔS
Ď âlăwĘ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ=dŇ‘ČwĘ
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ìŇyYËĆCuS
Ă rys
ÌĂ êĎ=M’ĂwĘ bŇCS
ĳ êĎ yl
¡Č ’Ą hoËĎhyĘ=M’ĚnĘ ű l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ bŇCSÄêĎ=M’Ă d
hŇqĳĎdĎŇYĘbŇĂ C Tj
ăĎ S
Ę mĂBĘ tŇ¡mĆ ’ĹB
ĲĆ hoĎŔhyĘ=yxČ ÉêĎ‘ĘBČÄS
Ę nĂwĘ : dŇCnĲtŇĎ âl¿wĘ yn¡ČjĎmĂ 2
wkrbthw
.r"tw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ybĂCStĎ ’"sb ,yrq ybĂCStĎ ,bytk CbCWtĎ v.19
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rm
ăČ ’Ď ű hŇŁkŇă =yJĂ
: ClQ
ĲĎ hČtŇĘ yĂ ob¿ŇC My¡ĂoG obËŇ CkŇrĘB
¿Ď tŇĘ hĂwĘ
=l’Ć C‘¡rĘzĘêĂ=l’ĲČwĘ rynĳĂ Mk
¡ĆŇ lĎ Cryn¿Ă MĂlČŔS
Ď CrăylĂwĘ ÉhdĎŇChyĘ Sy’
ąĂ lĘ hoĎęhyĘ
yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁwĘ hŇd¡ĎŇChyĘ Sy’
¿Ă MkĆŔbŇĘ bČŇlĘ tŇolărĘ‘Ď ÉCrsĂhĎwĘ hoĎęhyl
ĲČ ClU
Ł ă hĂ : MyYĲĂoq
‘Čr¿
Ł yn¡ĄjĘmĂ hŇBĆŔkČŇmĘ Ny’ăĄwĘ ÉhrĎ‘Ğb
ĲĎŇ C ytęĂ mĎxĞ S’ĄÁkĎŇ ’YĄÄêĄ=NjĆ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ
w‘¿qtřw CrěmĘ’ĂwĘ C‘ymĂŔS
Ę hČ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲybŇĂ C hŇdĎęChybĲŇĂ CdŇyGăĂhČ : Mk
ĲĆŇ ylĄlĘ‘ČmĲČ
yr¿Ą‘Ď=l’Ć hŇ’Ďob¡ŇnĎwĘ CpŇ¿ sĘ’ĲĎhĄ CrŔmĘ’ĂwĘ ÉC’lĘmČ C’ąrĘqĂ ZrĆ’ĳĎBĎ rp
¡ĎŇ oS
’yb
¿ŇĂ mĄ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ hŇ‘ęĎ rĎ yJ
ăĂ CdŇm
Ł ĳ ‘ĞêĲČ=l’ĲČ Czy‘¡ĂhĎ hŇnĎoIŔYĂ sn
ăĄ=C’W
Ę : rYĲĎbŇĘ UĂhČ
’Y
ăĎ yĎ ‘s
¡Č nĎ MyĂŔoG tŇyx
ăĂ S
Ę mČC okŔBĘiĚmĲĂ ÉhyĄrĘ’Č hŇąĎl‘Ď : lodĲŇ GĎ rbĆŇ¿S
Ć wĘ NopŇ¡ ~ĎmĂ
tŇ’ŇŁzË=l‘Č : bŇS
ĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ hŇnĎy~¡ĆêĂ ëŇyĂr¿Č‘Ď hŇUĎŔS
Č lĘ ÉëYĄrĘ’Č MCW
ą lĎ omĳq
Ł UĘmĂ
: CeUĲĆmĂ ho¡ĎhyĘ=PŇ’Č Nor¿xĞ bŇËS
Ď =âl yJ
¿Ă Clyl
ĳĂ yhĄwĘ CdăŇpŇĘ sĂ Myu¡ĂW
Č Cr¿gŇĘ xĂ
MyrĳĂv
Ď hČ bŇăĄlwĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ=bŇĲlĄ dŇ¿bČŇ ’ŇyŁ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ=MoIĲbČŇ hŇąĎh
y Ď wĘ
hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű Hh
ăĎ ’Ğ rmÂČ ’
Ł wĲĎ : ChmĲĎtŇĘ yĂ My’
¡Ă ybŇĂ eĘhČwĘ MynĂŔhĞŁJăhČ ÉCUS
ČÄ nĎwĘ
hŇăĆh
y Ę yĲĂ Mol¡S
Ď rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ MĂl
ăČ S
Ď CrĲylĂwĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎlĎ tŇĎ ’Ňè
ĄÁ hĂ ’è
ĄÄ hČ žNkĄŇ’Ď
ÉhEĆhČ=M‘Ďl
ĲĎ rm
ąĄ ’ĎyĲĄ ’yhęĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ : SpĆŇĲeĎ hČ=dŇ‘Č bŇrĆx
¡Ć hŇ‘¿ĎgŇĘ nĎwĘ Mk
ĳĆŇ lĎ
tŇor¡zĘlĂ ’ol¿ yU
ĳĂ ‘Č=tŇBČ ëŇrĆD¡Ć rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉMyyĂpĎŇS
Ę xY
ąČ xČCră MĂlČŔS
Ď CrăylĂwĘ
rB
¿Ą dČŇ’Ğ ynËĂ’Ğ=MGČ hŇêěĎ ‘Č yl
ĳĂ ’obŇăyĎ hŇQĆ¡’Ą mĄ ’l
ËĄ mĎ xČCrÌ : rb
ĲČŇ hĎlĘ ’ol¿wĘ
wytŔĎ obŇJĘrĘmČ ÉhpĎŇCikČŇwĘ hŇlĆę‘ĞyĲČ MynăĂnĎ‘ĞJĲČ ű hŇăĄh
e Ă : MtĲŇĎ o’ MyT
¡Ă jĎS
Ę mĂ
ÉëBĄlĂ hŇ‘ąĎrĎmĲĄ ysÄĂ BĘJČ : CndĘŇDĲĎS
Ě yJ
¿Ă Cnl
¡Ď yo’¿ wysĳĎCs Myr¡ĂS
Ď eĘmĂ CQ¿qČ
: ëŇĲnĄ o’ tŇob¿ŇS
Ę xĘmČ ëŇ¡BĄ rĘqĂBĘ Nyl
¿Ă êĎ yt
ËŇČ mĎ=dŇ‘Č y‘ĂĳĄSCĎêĂ N‘Čm
¡Č lĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ
MyĂęoGlČ CryJ
ăĂ zĘhČ : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć rh
¿Č mĄ NwĆ’¡Ď ‘Čym
¿Ă S
Ę mČC NDĳĎmĂ dŇyG¡ĂmČ loq¿ yJ
ËĂ
CnËêĘIĂwĲČ qx
ĳĎ rĘUĆhČ ZrĆ’ăĆmĄ My’
¡Ă BĎ Myr¿ĂYĘnĲŁ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ=l‘Č C‘ym
ăĂ S
Ę hČ ÉheĄhĂ
yt¿ĂŇ’
Ł =yJĲĂ bŇyb
ĳŇĂ iĎmĂ hĎyl
¡Ć ‘Ď Cy¿hĎ ydČŔW
Ď yrăĄmĘŁSĲJĘ : Ml
ĲĎ oq hŇd¡ĎŇChyĘ yr¿Ą‘Ď=l‘Č
ÉëtŇĄ ‘ĎrĲĎ tŇ’ŇŁzą ëŇl
ĳĎ hŇQĆ¡’Ą oW
¿ ‘Ď ëŇyĂlČŔlĎ‘ĞmăČC ÉëJĄrĘDČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇtŇĎ r¡ĎmĎ
: ëŇB
ĲĄ lĂ=dŇ‘Č ‘g
¡ČŇ nĎ yJ
¿Ă rmĎŔ yJ
ăĂ
loqą yJ
ăĂ SyrĳĂxĞ’ĲČ âlă yB
¡Ă lĂ yQ
¿Ă =hŇmĆŁhĲ yB
ËĂ lĂ tŇor¿yqĂ hŇlĎCx’Ď ű y‘ÄČ mĄ ű y‘ăČmĄ
rpwV
.s"tw ‘"t ,+rt ,w"d ,b"d ,‘"d Nkw yrqw bytk C‘qĘêĂ ’"sb ,yrq C‘qĘêĂ ,bytk C‘qĘtĂwĘ v.5
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4. 20–5. 6

’rĎŔqĘnĂ ÉrbĆŇS
ĆÄ =l‘Č rbĆŇąS
Ć : hŇmĲĎxĎlĘmĂ tŇ‘¡ČCrêĘ yS
ĂŔ pŇĘ nČ ytř‘măV ÉrpĎŇoS 20
yt
¡ŇČ mĎ=dŇ‘Č : ytĲŇĎ ‘ŁyrĂyĘ ‘gČŇr¡Ć ylČŔhĎ’
Ł CdăŇDĘS
Ě ÉM’
Ł tŇĘ jĂ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ hŇd¡ĎŇDĘS
Ě yJ
¿Ă 21
: rpĲĎŇoS loq¿ hŇ‘¡ĎmĘS
Ę ’Ć se
ĳĄ=hŇ’ĆrĘ’Ć
Myn¡ĂobŇnĘ âl¿wĘ hŇUĎhĄŔ ÉMylĂkĎŇsĘ MynąĂBĎ C‘dĎŔyĎ âlă ÉytŇĂ o’ yUęĂ ‘Č lywăĂ’Ĺ ű yJ
ăĂ 22
=tŇ’Ć ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ : C‘dŇĲĎyĎ âl¿ bŇyT
¡Ă yhĄlĘC ‘rČŔhĎlĘ ÉhUĎhĄÄ Mym
¿Ă kĎŇxĞ hŇUĎĳhĄ 23
MyrĂŔhĎhĲĆ ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ : MrĲĎo’ Ny’¿ĄwĘ MyĂm¡Čè
Ď hČ=l’ĆwĘ Chb
ŁĳŇ wĎ Cht
Ł Ň¡ =hŇeĄhĂwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ 24
Ny’ăĄ hŇ¡Ąh
e Ă wĘ ytŇĂ y’ěĂ rĎ : ClqĲĎlĘqČtŇĘ hĂ tŇo‘¡bĎŇGĘhČ=lkĎŇwĘ MyS
ĳĂ ‘Ğr
Ł hŇ¡Ąh
e Ă wĘ 25
rB
ĳĎ dĘŇUĂhČ lm
¡Ć rĘJČhČ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ytŇĂ y’ěĂ rĎ : CdŇdŇĲĎnĎ MyĂm¡Čè
Ď hČ PŇo‘¿=lkĎŇwĘ MdĳŇĎ’ĎhĲĎ 26
: ojĲ’Č Nor¿xĞ yn¡ĄjĘmĂ hoĎŔhyĘ ynăĄjĘmĂ ÉCYêĘnĂ wyrĎę‘Ď=lkĎŇwĘ
âl¿ hŇ¡ĎlkĎŇwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ hŇ¡Ćh
y Ę tŇĲĂ hŇm
¿Ď mĎS
Ę hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď ÉhŁkŇ=yJĂ
27
=yJĲĂ l‘ąČ l‘ČU
ĳĎ mĂ MyĂm¡Čè
Ď hČ Cr¿dĘŇqĲĎwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ lb
ăČŇ ’ĹêĲĆ Ét’ŇzŁ=l‘Č : hŇW
ĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ 28
hŇmĄră
Ł wĘ SrĎÁjĎ louÄmĂ : hŇeĎUĲĆmĂ bŇCS
¿ ’Ď=âlĲwĘ yêĂmĘ¡xČ nĂ âl¿wĘ ytŇĂ ŁUŔzČ ÉyêĂrĘBČÄdĂŇ 29
ry‘ăĂhĎ=lJĎ Clĳ‘Ď Myp
¡ŇĂ JĄbČŇC MybĂŔ‘ĎB
ĲĆ C’BĎť ry‘ŔĂ hĎ=lJĎ ÉtxČrČÄB
Ł tŇS
Ć qĆę
yS
ĂÄ BĘlĘtŇĂ =yJĲĂ yW
Ăę ‘ĞêĲČ=hŇmČ dŇCdÁS
Ď ytř’Äw : Sy’ĲĂ Nh
¡Ą BĎ bŇ¿S
Ą oy=Ny’ĲĄwĘ hŇbĎŔCz‘Ğ 30
yjĳĂyČtŇĘ êĂ ’wĘè
¡Ď lČ ëŇyĂnČŔy‘Ą ÉëCjbČŇ y‘ąĂrĘqĘtŇĂ =yJĲĂ bŇhĎęzĎ=ydĂŇ‘Ğ yDăĂ‘ĘtŇČ =yJĲĂ ynÁĂ S
Ď
yêĂ‘ĘmČęS
Ď hŇlĎÁoxJĘ loqÄ žyJĂ : CSuĲĄbČŇyĘ ëŇ¿S
Ą pŇĘ nČ Myb
¡ŇĂ gŇĘ Ł‘Ĳ ëŇ¿bĎŇ =Cs’ĞmĲĎ 31
ylĂŔ ’n
ăĎ=yo’Ĳ hĎyj
ĳĆJČ WrăĄpĎŇêĘ xČ¡jĄ yČtŇĘ êĂ NoIËYĂ=tŇBČ loqÌ hŇrĎŔyJĂbŇĘ mČJĘ ÉhrĎYĎ
: MygĲŇĂ rĘh
Ł lĘ yS
¡Ă pŇĘ nČ hŇ¿pĎŇ yĘ‘Ď=yJĲĂ
hĎytŔĆ obŇoxrĘbŇĂ CS
ă qĘbČŇC ÉC‘dĘŇC ’n
ąĎ=C’rĘC MĂlČęS
Ď CrĲyĘ tŇoYăCxBĘ CTÂTĘoS h
xl
¡Č sĘ’ĆwĘ hŇĳĎCm’
n Ĺ SuăĄbČŇmĘ Tj
¡Ď S
Ę mĂ hŇ¿W
Ć ‘Ł SyËĄ=M’Ă Sy’ĂŔ C’ăYĘmĘêĂ=M’Ă
ÈìynĆy‘Ą hoĎęhyĘ : C‘b
ĲĄŇ è
Ď yĂ rqĆ¡è
Ć lČ Nk
¿ĄŇ lĎ Crm
ĳĄ’ŇyŁ ho¡ĎhyĘ=yxČ M’
¿Ă wĘ : Hl
ĲĎ 2, 3
rsĳĎCm tŇxČqăČ Cn¡’ĞmĲĄ MtěĎ yQĂJĂ ClxĎŔ=âlwĲĘ ÉMtŇĎ ’
Ł hŇtŇĎ yJ
ąĂ hĂ ůhnĎCm’ĹĲlĆ ’olăhĞ
Mh
ĳĄ MyQ
¡Ă DČ=ëŇ’Č yêĂrĘmČŔ’Ď ynăĂ’ĞwĲČ : bŇCSĲlĎ Cn¡’ĞmĲĄ ‘lČiĆŔmĂ ÉMhĆynĄpŇĘ CqąEĘxĂ 4
yQ
ąĂ =hŇkĎŇlĘ’ĲĄ : MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ Tj
¡Č S
Ę mĂ hoĎŔhyĘ ëŇrĆDăĆ ÉC‘dĘŇyĲĎ âlą yJ
ăĂ Clě’Ğon 5
Tj
¡Č S
Ę mĂ hoĎŔhyĘ ëŇrĆDăĆ ÉC‘dĘŇyĲĎ hŇUĎhĄę yJ
ăĂ MtŔĎ o’ hŇrăĎBĘdČŇ’ĞwĲČ ÉMylĂŁdŇGĘhČ=l’Ć
žNJĄ=l‘Č : tŇorĲsĄomĲ Cq¡êĘnĂ l‘Ł Ŕ CrbŇĘ ăS
Ď ÉwDĎxĘyČ hŇUĎąhĄ ëŇă’Č Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ 6
Mkh
,yrq êĘ’ČwĘ ,bytk yêĂ’ČwĘ v.30

.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk êĘ‘ČmČS
Ď ’"sb ,yrq êĘ‘ČnČS
Ď ,bytk yêĂ‘ĘmČS
Ď v.19
.b"d Nkw yrqw bytk êĘ’ČwĘ ’"sb
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MhĆŔyrĄ‘ăĎ=l‘Č ÉdqĄS
Ł rm
ąĄ nĎ MdŔĄdĘŇS
Ď yĘ ÉtobŇrĎ‘Ğ bŇą’Ą zĘ r‘ČIČęmĂ hŇyÁĄrĘ’Č MJÄĎ hĂ
: MhĲĆytŇĄ obŇĲ S
Ě mĘ Cm¡YĘ‘ĲĎ MhĆŔy‘ĄS
Ę jĂ ÉCBrČ yJ
ąĂ PŇrĳĄFĎyĂ hŇeĎ¡hĄ mĄ ’Y
¿Ą oIhČ=lJĎ
‘ČB
ąĂ W
Ę ’ČwĲĎ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ âlăBĘ C‘¡bŇĘ è
ĲĎ IĂwČ ynĂCbŔzĎ‘Ğ ëŇyĂnăČBĎ ëŇlĎŔ=xwlřs’ Ét’ŇzŁlĎ y’
ąĄ
CyĳhĎ MyJ
ăĂ S
Ę mČ Myn¡ĂEĎyĚmĘ Mys
¿Ă Cs : CdŇdŇĲĎGŁtŇĘ yĂ hŇ¡Ďoz
n tŇyb
¿ŇĄ C CpŇ’ĎŔnĘIĂwČ ÉMtŇĎ o’
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇŁq¡pŇĘ ’Ć=’ol hŇQĆ¿’Ą =l‘ČhĲČ : ClhĲĎYĘyĂ Ch‘¡ĄrĄ tŇS
Ć ¿’Ą =l’Ć Sy’
ËĂ
Clą‘Ğ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ Mu¡ĄnČtŇĘ tŇĂ âl¿ hŇzĆŔJĎ=rS
Ć ’Ğ yogŇă BĘ ÉM’ĂwĘ
’ol¿ yJ
ËĂ hĎytŔĆ oSyT
ăĂ nĘ ÉCrysÄĂ hĎ CW
ĳ ‘ĞêĲČ=l’ĲČ hŇ¡ĎlkĎŇwĘ CtŇxĄŔS
Č wĘ ÉhĎytÄĆ orS
Ď bŇĘ
hŇd¡ĎŇChyĘ tŇyb
¿ŇĄ C l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ÌĄ yBĂę CdÁgŇĘ B
ĲĎ dŇogÄbĎŇ žyJĂ : hŇUĎhĲĄ ho¡Ďhyl
ĲČ
ÉCnylĄÄ‘Ď ’obąŇtŇĎ =âlĲwĘ ’Chĳ=âl Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ hoĎŔhyB
ĲČ ÉCSxĞJĲĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
rB
¡Ą DĂhČwĘ xČCrŔlĘ CyăhĘyĲĂ ÉMy’ĂybŇĂ eĘhČwĘ : hŇ’ĲĆrĘnĂ ’ol¿ bŇ‘¡ĎrĎwĘ bŇrĆx
¿ĆwĘ hŇ‘ĎŔrĎ
ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
: MhĲĆlĎ hŇ¡W
Ć ‘ĎyĲĄ hŇŁJ¿ Mh
ĳĆ BĎ Ny’ăĄ
yrČÄbĎŇDĘ žNtŇĄ nŁ ynăĂnĘhĂ hŇĳĆh
E Č rb
¡ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć MkĆŔrĘBĆDČ N‘ČyČť tŇo’ŔbĎŇYĘ yh
ăĄŁl’Ĺ
MkĆÄylĄ‘Ğ ž’ybŇĂ mĄ ynăĂnĘhĂ : MtŇČ ĲlĎ kĎŇ’ĞwĲČ MyY
¡Ă ‘Ą hŇËĆh
E Č M‘¿ĎhĎwĘ S’ĄęlĘ ìŇypÁĂ BĘ
ÉMlĎo‘mĲĄ yoGą ’Chę Nt
ăŇĎ y’Ą ű yoGă hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą qx
ËĎ rĘUĆmĂ yoGÌ
rbĆŇqăĆJĘ otŇ¡ jĎS
Ę ’Č : rB
ĲĄ dČŇyĘ=hŇmČ ‘m
¡Č S
Ę tŇĂ âl¿wĘ onŔS
Ł lĘ ‘dăČŇtŇĄ =âlĲ yoGť ’ChŔ
ìŇytŔĆ onbŇĘ C ìŇynăĆBĎ ÉClkŇĘ ’ŇyĲŁ ìŇmĆęxĘlČwĘ ìÁrĘyYĲĂqĘ lkÄČ ’ĎwĘ : MyrĲĂoBGĂ MQ
¡Ď JĚ xČCtŇĳ jĎ
ìŇyrĆęYĎbŇĘ mĂ yrăĄ‘Ď SS
ĄÂ r
Ł yĘ ìŇĳtŇĆ nĎ’ĄtŇĘ C ì¡ŇnĘpŇĘ GČ lk
¿ČŇ ’ŇyŁ ìŇrĆŔqĎbŇĘ C ÉìnĘ’ŇŁYĲ lk
ąČŇ ’ŇyŁ
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇUĎ¡hĄ hĎ Mym
¿Ă IĎBČ Mg
ËČŇ wĘ : bŇrĆxĲĎBĆ hŇeĎ¡hĄ BĎ xČ¿TĄ oB hŇê
ËĎ ’Č rS
¿Ć ’Ğ
hoÌĎhyĘ hŇW
ĎÄ ‘Ď hŇmĆę tŇxČê
ăČ CrŔmĘ’ŇŁtŇĲ yJ
ăĂ ÉhyĎhĎwĘ : hŇĲlĎ JĎ Mk
¡ĆŇ êĘ’Ă hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ=âl
ÉytŇĂ o’ Mê
ąĆbŇĘ zČ‘Ğ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ MhĆęylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ hŇQĆĳ’Ą =lJĎ=tŇ’Ć Cnl
¡Ď Cnyh
ËĄŁl’Ĺ
: Mk
ĲĆŇ lĎ âl¿ ZrĆ’¡ĆBĘ MyrĂŔzĎ CdăŇbŇĘ ‘ČêĲČ NJĄť MkĆŔYĘrĘ’ČBĘ ÉrkĎŇnĄ yh
ąĄŁl’Ĺ CdÂbŇĘ ‘ČêĲČwČ
hŇd¡ĎŇChybĲŇĂ hĎC‘¿ymĂS
Ę hČwĘ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČ tŇyb
ăŇĄ BĘ tŇ’ŇŁz¡ CdŇyG¿ĂhČ
C’ŔrĘyĂ âlăwĘ ÉMhĆlĎ MyĂnąČy‘Ą bŇĳĄl Ny’ăĄwĘ lk
¡ĎŇ sĎ M‘¿Č tŇ’ŇŁzŔ ’n
ăĎ=C‘mĘS
Ă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
ÉynČjĎmĂ M’
ąĂ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ C’rĎÁytŇĂ =âl ytÄĂ o’hČ : C‘mĲĎS
Ę yĂ âl¿wĘ Mh
¡Ć lĎ MyĂn¿ČzĘ’Ď
ChnĘrĳĆbŇĘ ‘ČyĲČ âlăwĘ Ml
¡Ď o‘=qxĎ MIĎŔlČ lCbăŇGĘ É lox yêĂmĘąW
Č =rS
Ć ’Ğ ClyxĂŔtŇĎ âlă
ÉhEĆhČ M‘ąĎlĎwĘ : ChnĘrĲĚbŇĘ ‘ČyĲČ âl¿wĘ wyQ
¡Ď gČŇ Cm¿hĎwĘ ClkĎŔCy âlăwĘ ÉCS‘ĞGĲĎtŇĘ IĲĂwČ
hyh
.x"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =xlČsĘ’Ć ’"sb ,yrq =xlČsĘ’Ć ,bytk xČolsĘ’Ć v.7
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5. 24–6. 11

’rĎynąĂ MbĎębĎŇlĘbŇĂ CrămĘ’ĲĎ=’olwĘ : CkŇĲlĄ IĄwČ Crs
¡Ď hŇrĳĆomC rrăĄos bŇ¡Ąl hŇyĎŔhĎ 24
tŇo‘ËbĚŇS
Ę oêĳ‘ĂBĘ Soq¡lĘmČC hŇrĆyŁwĘ MS
Ć ËĆG NtęĄ eŁhČ CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć É’nĎ
C‘¿nĘmĲĎ MkĆŔytŇĄ w’ŇŁFăxČwĘ hŇQĆĳ’Ą =CFhĂ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ onwŁ‘Ğ : Cnl
ĲĎ =rmĎS
Ę yĂ ryY
¡Ă qĎ tŇou¿xĚ 25
MyS
ĂŔ CqyĘ ëŇăS
Č JĘ ÉrCSyĎ My‘ĳĂS
Ď rĘ yU
¡Ă ‘ČbŇĘ C’¿YĘmĘnĂ=yJĂ : MJ
ĲĆ mĂ bŇoF¡hČ 26
Mh
¡Ć yêĄB
ĲĎ NJ
¿Ą PŇo‘Ŕ ’lĄm
ăĎ ÉbClkŇĘ JĂ : CdŇŁJĲlĘyĂ MyS
¿Ă nĎ’Ğ tŇyx
¡Ă S
Ę mČ CbŇy~
¿Ă hĂ 27
CrăbŇĘ ‘ĲĎ MGČť CtęS
Ę ‘ĲĎ CnămĘS
ĲĎ : CryS
ĲĂ ‘ĞIĲČwĲČ Cl¡dĘŇGĲĎ NJ
¿Ą =l‘Č hŇĳmĎ rĘmĂ My’
ăĂ lĄmĘ 28
âl¿ Myn¡ĂoybŇĘ ’Ć Tj
¿Č S
Ę mĂC Cxyl
ĳĂ YĘyČwĘ MotŇ¡ yĎ NyD¿Ă CndĎŔ=âl NyDăĂ ‘rĎŔ=yrĄbŇĘ dĂŇ
hŇzĆŔJĎ=rS
Ć ’Ğ yogŇă BĘ M’Ăť hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇq
Ł ¡ pŇĘ ’Ć=âlĲ hŇQĆ¿’Ą =l‘ČhĲČ : CTpĲĎŇS
Ď 29
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ Mu¡ĄnČtŇĘ tŇĂ âl¿
rqĆè
Ćę bČŇ=C’ăBĘnĂ My’Âyb
Ă ŇĂ eĘhČ : ZrĆ’ĲĎBĎ hŇt
¡ŇĎ yĘhĘnĲĂ hŇrĎŔCr‘ĞS
ăČ wĘ ÉhUĎS
Č 30, 31
: HtĲŇĎ yrĂxĞ’ĲČlĘ CW
¡ ‘ĞêĲČ=hŇmĲČC Nk
ĳĄŇ CbŇhĞă’Ď yU
¡Ă ‘ČwĘ MhĆŔydŇĄyĘ=l‘Č CDărĘyĂ ÉMynĂhĞŁJĲhČwĘ
=l‘ČwĘ rpĎŔoS C‘ăqĘêĂ É‘ČoqÄtŇĘ bŇĂ C MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉbrĆuÄĆ mĂ NmęĂ yĎnĘbŇĂ ynăĄBĘ ű Cz‘ăĂhĎ w
: lodĲŇ GĎ rbĆŇ¿S
Ć wĘ NopŇ¡ ~ĎmĂ hŇ¿pĎŇ qĘS
Ę nĂ hŇ‘ËĎrĎ yJ
¿Ă tŇĳ’Ą W
Ę mČ C’ăW
Ę MrĆJ
¡ĆhČ tŇyB
¿Ą
Mh
ĳĆ yrĄdĘŇ‘ĆwĘ My‘¡Ăr
Ł C’b
Ł ¿Ň yĎ hĎyl
ËĆ ’Ą : NoIĲYĂ=tŇBČ ytŇĂ ym
¡Ă DĎ hŇgĎŔeĎ‘ĚUĘhČwĘ ÉhwĎeĎhČ 2, 3
ÉhĎylĆÄ‘Ď CS
ą DĘqČ : odĲŇ yĎ=tŇ’Ć Sy’
¿Ă C‘¡rĎ bŇybĂŔsĎ ÉMylĂhĎ’
Ł hĎyl
ąĆ ‘Ď C‘ÄqĘêĲĎ 4
yJ
¿Ă MoIŔhČ hŇăĎp
n ĎŇ =yJĲĂ ÉCnlĎÄ yo’¿ MyĂrĳĎhĽ~ĲĎb
ĲČŇ hŇăĆl‘ĞnĲČwĘ CmCq¡ hŇmĎŔxĎlĘmĂ
: hĎytĲŇĆ onmĘrĘ’Č hŇtŇĎ yx
¡Ă S
Ę nČwĘ hŇlĎyĘQĎŔbČŇ hŇăĆl‘ĞnĲČwĘ CmCqť : bŇrĆ‘ĲĎ=ylĄlĘYĂ CT¡eĎyĂ 5
CkŇ¿ pŇĘ S
Ă wĘ hŇYĎŔ‘Ą CtŇă rĘJĂ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁkąŇ yJ
ăĂ
6
: HB
ĲĎ rĘqĂBĘ qS
Ć Ł‘¿ HQ
¡Ď JĚ dŇqČŔpŇĘ hĎ ry‘ăĂhĎ ’yhĂť hŇĳĎllĘŁsĲ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ=l‘Č
HB
ÌĎ ‘mČè
ĎÄ yĂ dŇS
Ł wĎţ sm
ăĎ xĎ Ht
ĳŇĎ ‘ĎrĲĎ hŇrĎqăĄhĄ NJ
¡Ą hĎymĆŔymĄ Érwřb ryq¿ĂhĎJĘ 7
yS
¡Ă pŇĘ nČ ‘q¿ČêĄ=NjĆ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉyrĂsĘCĲĎhĂ : hŇJĲĎmČC yl
¿Ă xĽ dŇym
¡Ă êĎ ynËČjĎ=l‘Č 8
: hŇbĎŇS
ĲĎ on ’ol¿ ZrĆ’¡Ć hŇmĎŔmĎS
Ę ëŇămĄ yW
Ă ’Ğ=NjĆ ëŇĳUĄ mĂ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyrăĂ’ĄS
Ę NpĆŇ¡Ćk
G ČŇ Cl¿lĘo‘yĘ ll
ËĄ o‘ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
ÉhdĎŇy‘Ă’ĎwĘ hŇrąĎBĘdČŇ’Ğ ymÄĂ =l‘Č : tŇoQĲsĂlĘsČ=l‘Č rY¡ĄobŇJĘ ìŔdĘŇyĲĎ ÉbS
Ą hĎ
hoĎęhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇăĄh
e Ă bŇyS
ĳĂ qĘhČlĘ Cl¡kŇĘ CyĲ âl¿wĘ MnĎŔzĘ’Ď hŇăĎlrĄ‘Ğ ÉheĄhĂ C‘mĎŔS
Ę yĂwĘ
ÉytŇĂ ’ŇlĄÄmĎ ű hoąĎhyĘ tŇmÄČ xĞ žt’ĄwĘ : obŇĲ =CYjĘxĘyČ âl¿ hŇ¡jĎ rĘxĆlĘ Mh
ËĆ lĎ hŇ¿yĎhĎ
yty’ln
.hlk ’rqm lV twytw’ yYx ryb lV d"wy v.7

.w

9
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11

6. 12–28
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13
14
15

16

17
18, 19
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21
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26

27
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wDĳĎxĘyČ Myr¡ĂCxB
ĲČ dŇos¿ l‘ËČwĘ ZCxŔBČ É llĎo‘=l‘Č ëŇp
ŁąŇ S
Ę lykĂŔhĎ ytŇĂ y’ăĄlĘnĂ
ÉMhĆyêĄb
ĲĎŇ CBs
ąČ nĎwĘ : MymĲĂyĎ ’l
¿Ą mĘ=M‘Ă Nq¡ĄzĎ CdŇkĄŔQĎyĂ Éhè
Ď ’Ă=M‘Ă Sy’
ąĂ =MgČŇ=yJĲĂ
ZrĆ’¡ĎhĎ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=l‘Č ydËĂŇyĎ=tŇ’Ć hŇÌFĆ ’Č=yJĲĂ wDĳĎxĘyČ MyS
¡Ă nĎwĘ tŇod¿ŇW
Ď MyrĂŔxĄ’ĞĲlČ
É’ybŇĂ eĎmĂC ‘YČĳBĎ ‘ČY
ăĄ oB oQ¡JĚ MlĎŔodŇGĘ=dŇ‘ČwĘ ÉMeĎTČuĘmĂ yJ
ąĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
hŇQĎŔqČnĘ=l‘Č ÉyUĂ‘Č rbĆŇąS
Ć =tŇ’Ć C’ÂjĘrČyĘwĲČ : rqĆè
ĲĎ hŇW
Ć Ł‘¿ oQ¡JĚ NhĄŔJ
Ł =dŇ‘ČwĘ
CW
ĳ ‘Ď hŇ¡bĎŇ ‘ĄotŇĲ yJ
¿Ă CSyběĂ h
Ł : MolĲS
Ď Ny’¡ĄwĘ MolĳS
Ď ű MolăS
Ď rm
Ł ¡ ’ŇlĄ
Myl
ËĂ pŇĘ eĲŁbČŇ ClÌjĘyĂ NkÂĄ lĎ C‘dĎŔyĎ âlă ÉMylĂkŇĘ hČ=MGČ CSobęyĄ=âlĲ SoBă=MGČ
rm
ăČ ’Ď hŇŁJă
: hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď Cl¡S
Ę JĲĎyĂ Myê¿ĂdĘŇqČjĘ=tŇ‘ĲĄBĘ
hŇzĆÄ=y’Ą MlĎęo‘ tŇobăŇtŇĂ nĘlĂ ű Clă’ĞS
ĲČ wĘ C’ÁrĘC MykÄĂ rĎDĘ=l‘Č žCdŇmĘ‘Ă hoĎÃhyĘ
âl¿ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ Mk
ĳĆŇ S
Ę pŇĘ nČlĘ ‘ČoG¡rĘmČ C’¿YĘmĂC HbĎŔ=CkŇlĘC ÉboFhČ ëŇrĆdŇąĆ
âl¿ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ rp
ĳŇĎ oS loqălĘ CbŇyS
¡Ă qĘhČ MypĂŔY
Ł ÉMkĆŇylĄ‘Ğ yt
ąŇĂ m
Ł qĲĂhĞwĲČ : ëŇĲlĄ nĄ
y‘ăĂmĘS
Ă : MB
ĲĎ =rS
Ć ’Ğ=tŇ’Ć hŇd¡ĎŇ‘Ą y‘¿ĂdĘŇC MyĳĂoGhČ C‘ămĘS
Ă Nk
¡ĄŇ lĎ : bŇyS
ĲĂ qĘnČ
Mt
ĳŇĎ obŇS
Ę xĘmČ yrăĂjĘ hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎhĎ=l’Ć hŇ‘ËĎrĎ ’yb
¿ŇĂ mĄ ykÁĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂ ZrĆ’ĎŔhĎ
yl
ąĂ hŇEĆÄ=hŇUĎĲlĎ : Hb
ĲĎŇ =Cs’ĞmĘIĂwČ yt¡ĂŇrĎotŇĲ wĘ CbŇyS
ĂŔ qĘhĂ âlă ÉyrČbĎŇDĘ=l‘Č yJ
ąĂ
âlă ÉMkĆŇytŇĄ olĲ‘Ł qx
ĳĎ rĘmĆ ZrĆ’ăĆmĄ bŇoF¡hČ hŇ¿Ćq
n Ď wĘ ’obŔtŇĎ ’b
ăĎŇ è
Ę mĂ ÉhnĎobŇlĘ
Nt
ËŇĄ nŁ yn¿ĂnĘhĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť NkĄęlĎ : ylĲĂ CbŇrĘ‘¿Ď=âl Mk
¡ĆŇ yxĄbŇĘ zĂwĘ NoYŔrĎlĘ
o‘¡rĄwĘ Nk
¿ĄŇ S
Ď wDËĎxĘyČ Myn¿ĂbĎŇC tŇobÄ’Ď MbĎţ ClS
Ę ăkĎŇ wĘ Myl
ĳĂ S
Ł kŇĘ mĂ hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎhĎ=l’Ć
NopĳŇYĎ ZrĆ’ăĆmĄ ’B
¡Ď M‘¿Č hŇËĄh
e Ă hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁJť
: CdŇbĄŇ’ŇyŁ
É’Ch yr¿ĂzĎkŇĘ ’Č CqyzęĂ xĞyĲČ NodÂykŇĂ wĘ tŇS
Ć qăĆ : ZrĆ’ĲĎ=ytŇĄ JĘrĘIČmĂ ro‘¡yĄ lodŔGĎ yogŇă wĘ
ÉSy’ĂJĘ ëŇCrę‘Ď CbŇĳĎJrĘyĂ Mys
¡Ă Cs=l‘ČwĘ hŇmĆŔhĹyĲĆ MIăĎJČ ÉMlĎoq CmxĄŔrČyĘ âlăwĘ
ÉhrĎYĎ CnydĳŇĄyĎ CpŇă rĎ o‘¡mĘS
Ď =tŇ’Ć Cn‘Ęm
¿Č S
Ď : NoIĲYĂ=tŇBČ ëŇyĂl
¡Č ‘Ď hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ
ykřlĳt=l’Č ëŇrĆD¡ĆbČŇC hŇdŔĆv
Ď hČ Éy’řYt=l’Č : hŇdŇĲĎlĄoIJČ lyx
¡Ă CntŇĘ qČŔyzĂxĹhĲĆ
yS
ăĂ QĘjČtŇĘ hĂwĘ ÉqW
Ď =yrĂgŇĘ xĂ yU
ąĂ ‘Č=tŇBČ : bŇybĲŇĂ iĎmĂ rogŇ¡ mĎ bŇyŔĄ’
Ł lĘ bŇrĆx
ăĆ yJĂť
’b
Ł ¿Ň yĎ M’
Ł Ŕ tŇĘ pŇĂ yJ
ăĂ MyrĳĂCrmĘêČ dŇ¡jČ sĘmĂ ëŇlĎŔ yW
ăĂ ‘Ğ ÉdyxĂyĎ lbĆŇą’Ą rpĆŇ’ĄŔbĎŇ
=tŇ’Ć ê
¡Ď nĘxČb
ĲĎŇ C ‘dČětŇĄ wĘ rYĳĎbŇĘ mĂ yU
¡Ă ‘ČbŇĘ ìŇyê¿ĂtŇČ nĘ NoxËBĎ : Cnyl
ĲĄ ‘Ď dŇd¡ŇĄè
Ł hČ
MQ
¿Ď JĚ lz
ĳĆrĘbČŇC tŇS
Ć ŁxănĘ lyk
¡ŇĂ rĎ yk
¿ŇĄ lĘŁhĲ MyrĂŔrĘosĲ yrăĄsĎ ÉMQĎJĚ : MJĲĎrĘDČ
MytyxVm
,bytk ykĂĄlêĄ v.25

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk C’YĘêĄ ’"sb ,yrq C’YĘêĄ ,bytk y’ĂYĘêĄ v.25
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk CklĄêĄ ’"sb ,yrq CklĄêĄ
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6. 29–7. 15

PŇorŔYĎ PŇrăČYĎ É’wĘè
Ď lČ tŇrĆp
ĳŇĎ ‘Ł MtăVř’¡m xČjĚŔmČ rx
ăČ nĎ : hŇUĎhĲĄ Myt¡ĂŇyxĂS
Ę mČ
: MhĲĆBĎ ho¡ĎhyĘ s’
¿Č mĎ=yJĲĂ Mh
ĳĆ lĎ C’¡rĘqĲĎ s’ĎŔmĘnĂ PŇsĆăJĆ : CqêĲĎnĂ âl¿ My‘¡ĂrĎwĘ

29
30

dŇŁmę‘Ğ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ tŇ¿’Ą mĄ ChyĎŔmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hŇăyĎhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ z, 2
C‘ămĘS
Ă êÂĎ rĘmČ’ĲĎwĘ hŇĳĆh
E Č rb
¡ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć Mè
ĎŔ tŇĎ ’ŇrăĎqĎwĘ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ Ér‘ČS
ČÄ BĘ
tŇŁw¡xĞêĲČS
Ę hĲĂlĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂ‘Ďè
Ę BČ ÉMy’ĂBĎhČ ÉhdĎŇChyĘ=lJĎ hoĎęhyĘ=rbČŇdĘŇ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
: hoĲĎhyl
ĲČ 3
: hŇĲEĆhČ Moq¿UĎBČ MkĆŔtŇĘ ’Ć hŇăĎJ
nĘS
Č ’ĞwĲČ Mk
ĳĆŇ ylĄlĘ‘ČmĲČC Mk
¡ĆŇ ykĄŇrĘdČŇ CbŇyT
¿Ă yhĄ
lk
ăČŇ yhĄ ÉhoĎhyĘ lk
ąČŇ yhĄ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rqĆ¡è
Ć hČ yr¿ĄbŇĘ DĂ=l’Ć MkĆŔlĎ CxăTĘbŇĘ êĂ=l’Č 4
Mk
¡ĆŇ ykĄŇrĘDČ=tŇ’Ć CbŇyTĂŔyêĄ ÉbyTĄyhĄ=M’Ă yJ
ąĂ : hŇUĎhĲĄ ho¡ĎhyĘ lk
¿ČŇ yhĄ hoĎŔhyĘ 5
: Ch‘ĲĄrĄ Nyb
¿ŇĄ C Sy’
¡Ă NyB
¿Ą TjĎŔS
Ę mĂ ÉCW‘ĞtĲŇČ oW
ą ‘Ď=M’Ă Mk
ĳĆŇ ylĄlĘ‘ČmĲČ=tŇ’ĆwĘ
MoqăUĎBČ CkŇ¡ jĘS
Ę êĂ=l’ĲČ yqŔĂ nĎ MdăĎŇwĘ CqS
Ł Ŕ ‘ĞtĲŇČ âlă ÉhnĎmĎlĘ’ČwĘ MotŇą yĎ rGăĄ 6
yê
ąĂ nĘJČS
Ă wĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ ‘r¿ČlĘ CkŇ¡ lĘtĲŇĄ âl¿ MyrËĂxĄ’Ğ Myh
ÌĂ Łl’Ĺ yrĄÄxĞ’ĲČwĘ hŇĳĆh
EČ 7
Ml
¡Ď o‘=NmĂlĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’ĞĲlČ yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěBĎ hŇEĆŔhČ MoqăUĎBČ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć
yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ rqĆĳè
Ď hČ yr¡ĄbŇĘ DĂ=l‘Č MkĆŔlĎ Myx
ăĂ TĘŁBĲ ÉMêĆ’Č hŇąĄh
e Ă : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘ČwĘ 8
ëŇŁlęhĎwĘ l‘ČB
ĳĎ lČ rF
ăĄ qČwĘ rqĆ¡è
Ć lČ ‘Čb
¿ĄŇ è
Ď hĂwĘ PŇŁ’ęnĎwĲĘ ÉxČŁYÄrĎ ű bŇŁnągĎŇhĞ : ly‘ĲĂoh 9
Mê
ăĆ dĘŇmČ‘ĞwĲČ MtÂĆ ’ŇbĎŇC : MêĲĆ‘ĘdČŇyĘ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ Myr¡ĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ 10
N‘Čm
ăČ lĘ CnlĘĳ~Č nĂ Mê
¡Ć rĘmČ’ĞwĲČ wylĎŔ‘Ď ym
ăĂ S
Ę =’rĎqĘnĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇyĂB
ąČ BČ ynČępĎŇlĘ
tŇyĂB
ÌČ hČ hŇyĎÄhĎ MyYęĂ rĂjĎ tŇrăČ‘ĎmĘhČ : hŇQĆ’ĲĄhĎ tŇob¡Ň‘ĄoêĲhČ=lJĎ tŇ¿’Ą tŇoWŔ‘Ğ 11
ytŇĂ y’
¡Ă rĎ hŇ¿Ąh
e Ă yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ MG
ÌČ Mk
ĳĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ wyl
¡Ď ‘Ď ym
¿Ă S
Ę =’rĲĎqĘnĂ=rS
Ć ’Ğ hŇËĆh
EČ
olŔyS
Ă BĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉymĂoqmĘ=l’Ć ’nĎę=CkŇlĘ yJ
ăĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 12
olŔ ytŇĂ yW
ăĂ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą ÉC’rĘC hŇĳĎoS’
n Ň rĲĂBĎ MS
¡Ď ym
ËĂ S
Ę yêĂnĘÌČJS
Ă rS
ĆÄ ’Ğ
MyW
¿Ă ‘ĞUĲČhČ=lJĎ=tŇ’Ć Mk
ËĆŇ tŇĘ oW‘Ğ N‘ČyÌČ hŇêęĎ ‘ČwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yU
¿Ă ‘Č tŇ‘¡ČrĎ ynĄějĘmĂ 13
MêŔĆ ‘ĘmČS
Ę âlăwĘ ÉrBĄdČŇwĘ MJ
ąĄ S
Ę hČ MkĆÁylĄ’Ğ rBĄÄdČŇ’ĞwĲĎ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ
=’rĎqĘnĲĂ rS
ÌĆ ’Ğ ű tŇyĂB
ăČ lČ ytŇĂ yW
ĂÁ ‘ĎwĘ : MtĲŇĆ ynĂ‘Ğ âl¿wĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ’r¿ĎqĘ’ĆwĲĎ 14
Mk
¡ĆŇ lĎ yêĂt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ MoqŔUĎlČÄwĘ oBŔ Myx
ăĂ TĘŁBĲ ÉMêĆ’Č rS
ąĆ ’Ğ wylĎę‘Ď ym
ăĂ S
Ę
l‘ăČmĄ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿ĂkŇĘ lČS
Ę hĂwĘ : olĲS
Ă lĘ ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’ĞĲlČ wĘ 15
ynp
.d"ydw ’"yd ,x"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MêČ S’ĄmĄ ’"sb ,yrq MêČ S’ĄmĄ ,bytk MtĎè
Ď ’ĆmĄ v.29
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: MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć ‘rČz¿Ć=lJĎ tŇ¡’Ą MkĆŔyxĄ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć ÉyêĂkŇĘ lČÄS
Ę hĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ ynĳĎjĎ
16
17
18

19
20

21
22
23

24

25

26
27
28

29
30

hŇ¿ĎrĂ
e MdËŇĎ‘Ğb
ĲČŇ ’v
ÌĎ êĂ=l’ČwĘ hŇEĆęhČ M‘ăĎhĎ=dŇ‘ČBĘ ű lQ
ăĄ jČtŇĘ êĂ=l’Č hŇêÂĎ ’ČwĘ
hŇËmĎ hŇ’ĆŔr
Ł ìăŇnĘy’ĲĄhČ : ëŇtĲŇĎ ’
Ł ‘Čm
¡Ą S
Ł yeĂ¿nĆy’Ą=yJĲĂ yB
ĳĂ =‘GČpŇĘ êĂ=l’ČwĘ hŇ¡ĎQpŇĂ tŇĘ C
MyT
ăĂ uĘlČmĘ MynÂB
Ă Ď hČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇoY¡xĚbŇĘ C hŇdĳŇĎChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ MyW
¡Ă ‘Ł hŇUĎ¿hĄ
tŇoWÄ‘Ğl
ĲČ qY
ĳĄ BĎ tŇoS
ă lĎ MyS
¡Ă eĎhČwĘ S’ĄŔhĎ=tŇ’Ć MyrăĂ‘Ğb
ĲČŇ mĘ ÉtobŇ’ĎhĲĎwĘ MyYęĂ ‘Ą
N‘Čm
¡Č lĘ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ ÉMykŇĂ sĎnĘ ëŇąiĄ hČwĘ MyĂmČęè
Ď hČ tŇkĆŇăĆlmĘlĂ MynÁĂ CĎJČ
tŇS
Ć ŁB¿ N‘Čm
¡Č lĘ MtŔĎ ’
Ł ’olăhĞ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mys
¡Ă ‘ĂkŇĘ mČ Mh
¿Ą yt
ËŇĂ ’
Ł hĲČ : ynĂsĲĄ‘ĂkŇĘ hČ
=l’Ć ÉtkĆŇêÄĆ nĂ ÉytŇĂ mĎxĞwĲČ yj
ąĂ ’Č hŇeĄÄhĂ hŇoĂęhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ : MhĲĆynĄjĘ
yrăĂjĘ=l‘ČwĘ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ Z‘¿Ą=l‘ČwĘ hŇmĎŔhĄBĘhČ=l‘ČwĘ ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ=l‘Č hŇEĆŔhČ MoqăUĎhČ
: hŇB
ĲĆ kŇĘ tŇĂ âl¿wĘ hŇr¡Ď‘Ğb
ĲĎŇ C hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ
Mk
¡ĆŇ yxĄbŇĘ zĂ=l‘Č CpŇ¿ sĘ Mk
ËĆŇ ytŇĄ olĲ‘Ł l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď hŇŁJ¿
MytŔĂ yCĂYĂ âlăwĘ ÉMkĆŇytŇĄ obŇĲ ’Ğ=tŇ’Ć yêĂrĘB
ąČ dĂŇ=âlĲ yJĂţ : rW
ĲĎ bĎŇ Cl¿kŇĘ ’ĂwĘ
yJ
ăĂ : xbČŇĲzĎwĎ hŇ¡Ďlo‘ yr¿ĄbŇĘ DĂ=l‘Č MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mt
¡ŇĎ o’ ’¿řyYwh MoyËBĘ
ytŇĂ yyąh
Ă Ď wĘ ylĂŔoqbŇĘ C‘ămĘS
Ă Érm
Ł ’ŇlĄ Mt
ąŇĎ o’ ytŇĂ yCĂÄYĂ hŇEĆhČţ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć=M’ĲĂ
ÉërĆDÄĆhČ=lkĎŇBĘ MêęĆ kŇĘ lČhĞwĲČ M‘ĳĎlĘ yl
ăĂ =CyhĘêĲĂ Mê
¡Ć’ČwĘ MyhĂŔŁl’ŇĲlĄ ÉMkĆŇlĎ
CFăhĂ=âlĲwĘ ÉC‘mĘS
ĲĎ âląwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ bŇ¿TČ yyĂ N‘Čm
¡Č lĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć hŇăĆY
C Č ’Ğ rS
ăĆ ’Ğ
rox¡’ĎlĘ Cy¿hĘIĲĂwČ ‘rĳĎhĎ MB
ăĎ lĂ tŇCr¡rĂS
Ę BĂ tŇoYŔ‘Ąm
Ł ă BĘ ÉCkŇlĘIĲĄwČ MnĎŔzĘ’Ď=tŇ’Ć
MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMkĆŇytŇĄ obŇĲ ’Ğ C’ąYĘyĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ MoIęhČ=NmĂlĘ : MynĲĂpĎŇlĘ âl¿wĘ
Moy¡ My’ĂŔybŇĂ eĘhČ ydăČŇbĎŇ‘Ğ=lJĎ=tŇ’Ć ÉMkĆŇylĄ’Ğ xl
ąČ S
Ę ’ĆwĲĎ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ dŇ‘¡Č
ÉCSqĘIČwČ Mn
ĳĎzĘ’Ď=tŇ’Ć CF¡hĂ âl¿wĘ ylČŔ’Ą ÉC‘mĘS
ĲĎ ’oląwĘ : xČŁlĲS
Ď wĘ MJ
¿Ą S
Ę hČ
MyrăĂbĎŇDĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉMhĆylĄ’Ğ ê
ąĎ rĘBČdĂŇwĘ : MtĲŇĎ obŇ’ĞmĲĄ C‘r¡ĄhĄ MjĎŔrĘ‘Ď=tŇ’Ć
ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : hŇkĎŇCnĲ‘ĞyĲČ âl¿wĘ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ tŇĎ ’Ňr¿ĎqĎwĘ ìŇyl
ĳĆ ’Ą C‘¡mĘS
Ę yĂ âl¿wĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ
âl¿wĘ wyhĎŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ C‘ęmĘS
ĲĎ =’olĲ rS
ăĆ ’Ğ ÉyoGhČ hŇąĆz MhĆęylĄ’Ğ
: MhĲĆyjĂmĂ hŇt
¡ŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ hŇnĎŔCm’ĹhĲĎ ÉhdĎŇbŇĘ ’ĲĎ rsĳĎCm Cx¡qĘĲlĎ
hoĎŔhyĘ s’
ăČ mĎ yJĂť hŇĳĎyq
n Ă My¡ĂpĎŇS
Ę =l‘Č y’
¿Ă W
Ę C ykŇĂ ylĂŔS
Ę hČwĲĘ ÉërĄzĘnĂ yEąĂGĎ
=Mw’ĚnĘ yn¡Čy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ hŇd¿ĎŇChyĘ=ynĲĄbŇĘ CWÄ‘Ď=yJĲĂ : otŇĲ rĎbŇĘ ‘Ć roD¿=tŇ’Ć SF
Ł ¡ IĂwČ
hwhy

Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk y’ĂyYĂoh ’"sb ,yrq y’ĂyYĂoh ,bytk ’yYĂoh v.22 .z
.g"y d"l Nmql
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7. 31–8. 10

: o’ĲUĘTČlĘ wyl
¡Ď ‘Ď ym
¿Ă S
Ę =’rĎqĘnĂ=rS
Ć ’Ğ tŇyĂB
ËČ BČ MhĆęyYĄCuĲS
Ă CmW
ăĎ hoĳĎhyĘ
Mh
¿Ć ynĄBĘ=tŇ’Ć PŇrË
Ł W
Ę lĂ MeŁŔ hĂ=NbĆŇ ’ygăŇĄBĘ ÉrS
Ć ’Ğ tŇpĆŇê
Ł ę hČ tŇomăBĎ CnÂbĎŇC 31
: yBĲĂlĂ=l‘Č hŇt
¡ŇĎ lĘ‘ĲĎ âl¿wĘ ytŇĂ yCĂŔYĂ âlă ÉrS
Ć ’Ğ S’
ĳĄ BĎ Mh
¡Ć ytŇĄ nĲŁBĘ=tŇ’ĆwĘ
dŇo‘ą rmĄÄ’ĎyĲĄ=âlwĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’ĂBĎ Mym
ąĂ yĎ=hŇĲeĄ hĂ NkÂĄ lĎ
32
Ny’¿ĄmĄ tŇpĆŇŁtŇ¡ bŇĘ Cr¿bŇĘ qĲĎwĘ hŇĳĎgŇ rĄhĞhĲČ ’yGăĄ=M’Ă yJ
¡Ă MeŁŔ hĂ=NbĆŇ ’ygăŇĄwĘ ÉtpĆŇê
Ł Ä hČ
tŇm
ăČ hĹb
ĲĆŇ lĘC MyĂm¡Čè
Ď hČ PŇo‘¿lĘ lkĎŔ’ĞmĲČlĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ tŇlČÄbŇĘ nĂ hŇtÁĎ yĘhÄĎ wĲĘ : MoqĲmĎ 33
MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉtoYxĚmĲĄC hŇdĎęChyĘ yrăĄ‘ĎmĲĄ ű yêăĂBČS
Ę hĂwĘ : dŇyrĲĂxĞmĲČ Ny’¡ĄwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ 34
hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ hŇ¡BĎ rĘxĎlĘ yJ
¿Ă hŇĳĎQJČ loqăwĘ Nt
¡ŇĎ xĎ loq¿ hŇxĎŔmĘW
Ă loqăwĘ ÉNoWW
Ď loqą
hŇdăĎŇChyĘ=yk
ĲĄŇ lĘmČ tŇomăYĘ‘Č=tŇ’Ć w’yYăwywř hoĎÃhyĘ=M’ĚnĘ ’yh
ăĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ : ZrĆ’ĲĎhĎ x
My’ęĂ ybŇĂ eĘhČ tŇomăYĘ‘Č ű tŇă’Ą wĘ MynÁĂ hĞŁJĲhČ tŇomÄYĘ‘Č=tŇ’ĆwĘ žwyrĎW
Ď =tŇomĲYĘ‘Č=tŇ’ĆwĘ
SmĆè
ĆÄ lČ žMCxTĎS
Ę C : MhĲĆyrĄbŇĘ uĂmĂ MĂl
¡Ď S
Ď CrĲyĘ yb
¿ŇĄ S
Ę oyĲ tŇom¿YĘ‘Č tŇË’Ą wĘ 2
ÉrS
Ć ’ĞwĲČ ÉMCdŇbĎŇ‘Ğ rS
ąĆ ’ĞwĲČ MCbÁhĄ’Ğ rS
ĆÄ ’Ğ MyĂmČęè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ ű lk
ŁŇă lĘC xČrĄÁIĎlČwĘ
ÉCpŇsĘ’ĲĎyĄ âlą Mh
ĳĆ lĎ Cw¡xĞêĲČS
Ę hĲĂ rS
¿Ć ’ĞwĲČ MCSŔrĎDĘ rS
ăĆ ’ĞwĲČ MhĆŔyrĄxĞ’ĲČ CkŇă lĘhĲĎ
MyŔIĂxČmĲĄ ÉtwĆmĎÄ rx
¿Č bŇĘ nĂwĘ : CyĲhĘyĲĂ hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č NmĆdË
ŁŇ lĘ CrbĄŔuĎyĂ âlăwĘ 3
=lkĎŇBĘ tŇ’ŇŁEĳhČ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ¿xĎ jĎS
Ę UĂhČ=NmĂ MyrĂŔ’ĎS
Ę eĂhČ ÉtyrĂ’Ąè
Ę hČ lk
Ł ę lĘ
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ M’
¡Ě nĘ MS
ĎŔ MyêăĂxĘDČhĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyrĂ’ĎS
Ę eĂhČ tŇomąq
Ł UĘhČ
âlăwĘ Cl¡jĘyĂhĞ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť MhĆęylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ
4
MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ hŇËĆh
E Č M‘¿ĎhĎ hŇbĎÁbŇĘ oS ‘ČCDÄmČ : bŇCSĲyĎ âl¿wĘ bŇCS
¡ yĎ=M’Ă CmCqĳyĎ 5
É‘mĎS
Ę ’ĆwĲĎ yêĂbŇĘ ąS
Č qĘhĂ : bŇCSĲlĎ Cn¡’ĞmĲĄ tŇymĂŔrĘêČBČ ÉCqyzÄĂ xĹhĲĆ tŇxČĳ~Č nĂ hŇăbĎŇ S
Ě mĘ 6
hŇŁQęJĚ ytŇĂ yW
ĳĂ ‘Ď hŇămĆ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ otŔ‘ĎrăĎ=l‘Č ÉMxĎnĂ Sy’ęĂ Ny’ăĄ CrBĄŔdČŇyĘ Nk
ăĄŇ =’ol
MyĂmČęè
Ď bČŇ hŇdăĎŇysĂxĞ=MGČ : hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ PŇ¡TĄ oS sCs¿JĘ MtŔwYřrămb bŇS
Ďť 7
âlă yUěĂ ‘ČwĘ hŇnĎĳ’Ď B
Ł tŇ‘ăĄ=tŇ’Ć Cr¡mĘS
ĲĎ rCgę‘ĎwĘ Éswřsw rt
Ł Ňą wĘ hĎydŔĆ‘ĞomĲ Éh‘ĎdĘŇyĲĎ
tŇr¿ČotŇwĘ CnxĘnČŔ’Ğ Mym
ăĂ kĎŇxĞ ÉCrmĘ’ŇŁtŇĲ hŇąkĎŇ y’Ą : hoĲĎhyĘ Tj
¿Č S
Ę mĂ tŇ¡’Ą C‘ŔdĘŇyĲĎ 8
CSyb
ăŇĂ h
Ł : MyrĲĂpŇĘ ŁsĲ rqĆ¿S
Ć T‘¡Ą hŇW
ĎŔ ‘Ď rqĆăè
Ć lČ hŇăĄh
e Ă ÉNkĄŇ’Ď Cnê
ĳĎ ’Ă ho¡ĎhyĘ 9
hŇ¡mĆ =tŇmĲČkŇĘ xĎwĘ Cs’ĎŔmĎ ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇbŇĂ hŇąĄh
e Ă CdŇk
ĳŇĄ QĎIĂwČ Cêx
¡Č MymĂŔkĎŇxĞ
ÉMhĆytŇĄ odĲŇ W
Ę MyrĂęxĄ’ĞĲlČ MhĆÁyS
Ą nĘ=tŇ’Ć NêÄĄ ’Ć žNkĄŇlĎ
: MhĲĆlĎ 10
MyVrwyl

MtĎoYrĚmĘBĂ v.6 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d Nkw yrqw bytk C’yYĂoy ’"sb ,yrq C’yYĂoy ,bytk C’yYĂoywĘ v.1 .x
sysĂwĘ y’br‘ml ’"n ,yrq sysĂwĘ ,bytk sCswĘ v.7 .b"d Nkw yrqw bytk MtĎYĎCrmĘBĂ ’"sb ,yrq MtĎYĎCrmĘBĂ ,bytk
.yrq sysĂwĘ ,bytk sCswĘ y’xndml ,yrqw bytk

8. 11–9. 5
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NhĄŔJ
Ł =dŇ‘ČwĘ É’ybŇĂ eĎmĂ ‘YČĳBĎ ‘ČY
ăĄ B
Ł hŇŁQ¡JĚ lodŔGĎ=dŇ‘ČwĘ ÉNT
Ł uĎmĂ yJ
ąĂ MyS
ĂŔ rĘoyălĘ
rm
Ł ¡ ’ŇlĄ hŇQĎŔqČnĘ=l‘Č ÉyUĂ‘Č=tŇBČ rbĆŇąS
Ć =tŇ’Ć CjÂrČyĘwČ : rqĆè
ĲĎ hŇW
Ć Ł‘¿ hŇŁQ¡JĚ
SoBă=MGČ CW
ĳ ‘Ď hŇ¡bĎŇ ‘ĄotŇĲ yJ
¿Ă CSběĂ h
Ł : MolĲS
Ď Ny’¡ĄwĘ MolĳS
Ď ű MolăS
Ď
Mt
ËŇĎ DĎqĚjĘ tŇ‘ÌĄBĘ MylĂępŇĘ eŁbČŇ ClăjĘyĂ NkÂĄ lĎ C‘dĎŔyĎ âlă ÉMlĄJĎhĂwĘ CSb
Ł ę yĄ=âlĲ
: hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď Cl¡S
Ę JĲĎyĂ

hŇnĎę’ĄêĘBČ MynăĂ’ĄêĘ Ny’
ÌĄwĘ NpĆŇGĆÁBČ MybÄĂ nĎ‘Ğ žNy’Ą hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mp
¡ĄŇ ysĂ’Ğ PŇŁs¿’Ď
14 Myb
ĂŔ S
Ę yĲŁ CnxĘăČ’
n Ğ ÉhmĎ=l‘Č : MCrĲbŇĘ ‘ČyĲČ Mh
¡Ć lĎ Nê
¿Ą’ĆwĲĎ lbĄŔnĎ ÉhlĆ‘ĎhĲĆwĘ
Cnyh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ žyJĂ Mè
ĳĎ =hŇmĎDĘnĂwĘ rY
¡Ď bŇĘ UĂhČ yr¿Ą‘Ď=l’Ć ’obËŇnĎwĘ CpęsĘ’ĲĎhĲĄ
15 Ny’
ăĄwĘ Mol¡S
Ď lĘ hŇ¿Ąq
C Č : hoĲĎhyl
ĲČ Cn’Ň¡TĎ xĎ yJ
¿Ă S’ŇŁrŔ=ymĄ CnqăĄS
Ę IČwČ ÉCnUÄĎ dĂŇhĞ
16 wys
Ďę Cs tŇrăČxĘnČ É‘mČS
Ę nĂ NDąĎmĂ : hŇtĲŇĎ ‘ĎbŇĘ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ hŇ¡jĄ rĘmČ tŇ‘¿ĄlĘ bŇoTĳ
ZrĆ’ăĆ ÉClkŇĘ ’ŇIĲŁwČ C’obęIĎwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ hŇ¡S
Ď ‘ĞrĲĎ wyrĎŔyBĂ’Č tŇolăhĞYĘmĂ É loumĂ
17 MynĂŔ‘
Ł pŇĘ YĂ ÉMyS
Ă xĎnĘ MkĆęBĎ xČQĄÁS
Č mĘ ynÄĂ nĘhĂ žyJĂ : Hb
ĲĎŇ ybĄŇS
Ę y¿ŁwĘ ry‘¡Ă H’ĎŔolmĘC
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć CkŇ¿ è
Ę nĂwĘ SxČĳlĎ Mh
¡Ć lĎ=Ny’ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ
18, 19 yU
ęĂ ‘Č=tŇBČ tŇ‘ăČwĘS
ĲČ loqÂ=hŇeĄhĂ : yCĲĎdČŇ yB
¿Ă lĂ yl
¡Č ‘Ď NogĳŇyĎ yl
ăĄ ‘Ğ yt¡ĂŇygŇĂ yl
¿Ă bŇĘ mČ
‘ČCDęmČ HB
ĳĎ Ny’ăĄ HJ
¡Ď lĘmČ=M’Ă NoIŔYĂBĘ Ny’ăĄ ÉhoĎhyhĲČ MyuŔĂ xČrĘmČ ÉZrĆ’ĆÄmĄ
20 ZyĂq
ĳĎ hŇlĎăJĎ ryY
¡Ă qĎ rb
¿ČŇ ‘Ď : rkĲĎŇnĄ yl
¿Ą bŇĘ hČBĘ Mh
¡Ć ylĄsĂpŇĘ BĂ ynĂCsË‘ĂkŇĘ hĂ
21 yê
Ă rĘdČěqĎ yêĂrĘB
ĳĎ S
Ę hĎ yU
¡Ă ‘Č=tŇBČ rbĆŇ¿S
Ć =l‘Č : Cn‘ĘS
ĲĎ on ’ol¿ CnxĘ¡Č’
n Ğ wĲČ
22 É‘
ČCDÄmČ yJęĂ MS
ĳĎ Ny’ăĄ ’p
¡ĄŇ r
Ł =M’Ă dŇ‘ĎŔlĘgŇĂ BĘ Ny’ăĄ ÉyrĂYĽhČ : ynĂtŇĘ qĲĎzĂxĹhĲĆ hŇU
¡Ď S
Č
23 roq
ă mĘ yn¡Ăy‘ĄwĘ MyĂmČŔ ÉyS
Ă ’Ňr
Ł Nê
ąĄyĂ=ymĲĂ : yUĲĂ‘Č=tŇBČ tŇ¡kČŇ rĚ’Ğ hŇtŔĎ lĘ‘ĲĎ âlă
: yUĲĂ‘Č=tŇbČŇ yl
¿Ą lĘxĲČ tŇ¡’Ą hŇlĎyĘlČŔwĎ Mm
ăĎ oy ÉhJĆbŇĘ ’ĆwĘ hŇ‘ĳĎmĘDĂ
T hŇ¡kĎŇ lĘ’
ĲĄ wĘ yUĂŔ‘Č=tŇ’Ć ÉhbĎŇzĘ‘Ć’ĲĆwĘ MyxĂŔrĘ’
Ł Ĳ ÉNolmĘ rBĎędĘŇUĂbČŇ ynĂănĄêĘyĂ=ymĲĂ
2 ÉMn
Ď oSlĘ=tŇ’Ć CkąŇrĘdĘŇIČwĲČ : MydŇĲĂgŇĘ B
Ł tŇrĆY¡Ć‘Ğ MypĂŔ’ĞănĎmĘ ÉMQĎkĚŇ yJ
ąĂ Mê
ĳĎ ’ĂmĲĄ
ű hŇ‘ÌĎrĎ=l’Ć hŇ‘ÄĎ rĎmĲĄ žyJĂ ZrĆ’ĳĎbĎŇ CrăbŇĘ GĲĎ hŇ¡ĎCm’
n Ĺ ĲlĆ âl¿wĘ rqĆS
ĆŔ Mê
ăĎ S
Ę qČ
3 =lJ
Ď =l‘ČwĘ CrmĄŔè
Ď hĂ ÉCh‘ÄĄ rĄmĲĄ Sy’
ąĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ C‘d¡ĎŇyĎ=âlĲ yt¿ĂŇ’
Ł wĘ C’Y
ËĎ yĎ
: ëŇŁlĲhĞyĲČ lyk
¿ŇĂ rĎ ‘Čr¡Ą=lkĎŇwĘ bŇŁqŔ‘ĘyČ bŇoqă‘Ď Éx’Ď=lkĎŇ yJ
ąĂ CxT
ĳĎ bŇĘ êĂ=l’Č x’
¡Ď
4 rq
Ć ¡S
Ć =rBĆDČ Mn
ËĎoSlĘ CdŇÌUĘlĂ CrB
ĳĄdČŇyĘ âlă tŇ¡mĆ ’ĹwĲĆ CQtŔĄ hĎyĘ ÉCh‘ÄĄ rĄBĘ Sy’
ąĂ wĘ
5 yt
¡ĂŇ o’=tŇ‘ČdŇĲČ Cn¿’ĞmĲĄ hŇËmĎ rĘmĂBĘ hŇĳmĎ rĘmĂ ëŇotŇă BĘ ì¡ŇêĘbŇĘ S
Ă : C’ĲlĘnĂ hŇ¿Ą‘
w ĞhĲČ
13

hwhy=M’n
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9. 6–21

yn¿ĂnĘhĂ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
TxËřwV Zx
¿Ą : yUĲĂ‘Č=tŇBČ yn¡ĄjĘmĂ hŇW
ĆŔ ‘Ĺ’ĲĆ ëŇy’ăĄ=yJĂ Myê
ĳĂ nĘxČbŇĘ C Mp
¡ĎŇ rĘoYĲ
oB¡rĘqĂbŇĘ C rBĄędČŇyĘ ÉCh‘ÄĄ rĄ=tŇ’Ć MoląS
Ď wypęĂ BĘ rB
ĳĄdĂŇ hŇm
ăĎ rĘmĂ Mn
¡ĎoSlĘ
yogŇă BĘ M’Ăť hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ MB
¡Ď =dŇqĎpŇĘ ’Ć=âlĲ hŇQĆ¿’Ą =l‘ČhČ : oBĲrĘ’Ď MyW
¿Ă yĎ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ Mu¡ĄnČtŇĘ tŇĂ âl¿ hŇzĆŔJĎ=rS
Ć ’Ğ
ÉCtŇ~ĘnĂ yJ
ąĂ hŇnĎŔyqĂ ÉrBĎdĘŇmĂ tŇo’ąnĘ=l‘ČwĘ yhĂnĆęwĎ yk
ăŇĂ bŇĘ ’v
ÌĎ ’Ć MyrĂÁhĎhĆÄ=l‘Č
=dŇ‘ČwĘ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ PŇo‘ąmĄ hŇĳĆq
n Ę mĂ loqă C‘¡mĘS
ĲĎ âl¿wĘ rbĄŔ‘Ł Sy’
ăĂ =ylĂBĘmĂ
MyeĳĂêČ No‘ămĘ MyQ
¡Ă gČŇlĘ MĂl
ËČ S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć yê
ÌĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : CkŇĲlĎ hĎ Cd¡ŇdĘŇnĲĎ hŇmĎŔhĄBĘ
: bŇS
ĲĄ oy yl
¡Ă BĘmĂ hŇm
¡Ď mĎS
Ę Nê
¿Ą’Ć hŇdËŇĎChyĘ yrÌĄ‘Ď=tŇ’ĆwĘ
wyl
¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ=yjĲĂ rB
ÌĆDĂ rS
ĆÄ ’ĞwĲČ tŇ’ŇŁzŔ=tŇ’Ć Nb
ăĄŇ yĎwĘ ÉMkĎŇxĎhĲĆ Sy’
ąĂ hĎ=ymĲĂ
: rb
ĲĄŇ ‘Ł yl
¡Ă BĘmĂ rB
¡Ď dĘŇUĂkČŇ hŇt
¿ŇĎ ~ĘnĂ ZrĆ’ĎŔhĎ hŇdăĎŇbŇĘ ’ĲĎ ÉhmĎ=l‘Č HdĳŇĎGĂyČwĘ
yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ ytŔĂ rĎoêă=tŇ’Ć ÉMbĎŇzĘ‘Ď=l‘Č hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
tŇCrărĂS
Ę yr¡ĄxĞ’ĲČ CkŔlĘăĄwČ
I : Hb
ĲĎŇ CkŇlĘ¿hĎ =âlwĘ yl
¡Ă oqbŇĘ C‘¿mĘS
ĲĎ =âlwĘ Mh
ĳĆ ynĄpŇĘ lĂ
: MtĲŇĎ obŇ’Ğ MCd¡ŇUĘlĂ rS
¿Ć ’Ğ MylĂŔ‘ĎBĘhČ ÉyrĄxĞ’ĲČwĘ MB
ĳĎ lĂ
Ml
ËĎ ykŇĂ ’ĞmĲČ ynÌĂnĘhĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
MyĂŔoGBČ ÉMytŇĂ oYpĲŇĂ hĞwĲČ : S’ŇrĲ
Ł =ymĄ Myt¡ĂŇyqĂS
Ę hĂwĘ hŇĳĎ‘
n Ğl
ĲČ hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎhĎ=tŇ’Ć
dŇ‘¿Č bŇrĆxĆŔhČ=tŇ’Ć ÉMhĆyrĄxĞ’ĲČ yê
ąĂ xĘQČS
Ă wĘ Mt
ĳŇĎ obŇ’ĞwĲČ hŇUĎ¡hĄ C‘ŔdĘŇyĲĎ âlă ÉrS
Ć ’Ğ
: MtĲŇĎ o’ yt¡ĂŇoQJČ
hŇnĎy’
ĳĆobŇtŇĘ C tŇon¡nĘoqĲmĘĲlČ C’¿rĘqĂwĘ CnËnĘoBĲtŇĘ hĂ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
yhĂĳĆn Cnyl
¡Ą ‘Ď hŇnĎř¿v
Ć tŇĂ wĘ hŇnĎrĘhĄěmČtŇĘ C : hŇnĎ’ŇobŇĲ tŇĎ wĘ Cx¡lĘS
Ă tŇom¿kĎŇxĞhĲČ=l’ĆwĘ
‘m
¿Č S
Ę nĂ yh
ËĂ nĘ loq¿ yJ
ăĂ : MyĂmĲĎ=ClEĘyĂ Cnyj
¡Ą‘ČpŇĘ ‘ČwĘ hŇ‘ĎŔmĘDĂ ÉCnynĄÄy‘Ą hŇnĎdĘŇrąČtŇĄ wĘ
CkŇyl
¡Ă S
Ę hĂ yJ
¿Ă ZrĆ’ĎŔ CnbŇĘ ăČ‘
z Ď=yJĲĂ Éd’
Ł mĘ CnS
Ę ŁBą CndĘŇDĳĎS
Ě ëŇy’ăĄ NoI¡~ĂmĂ
xu¿ČtŇĂ wĘ hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉMyS
Ă nĎ hŇnĎ‘ĘąmČ S
Ę =yJĲĂ
: CnytĲŇĄ onJĘS
Ę mĂ
: hŇĲnĎ yqĂ Ht
¡ŇĎ C‘rĘ hŇ¿è
Ď ’ĂwĘ yhĂnĆŔ ÉMkĆŇytŇĄ onĲbŇĘ hŇnĎdĘŇU
ąĄlČwĘ wyjĳĂ=rbČŇDĘ Mk
¡ĆŇ nĘzĘ’Ď
ZCxŔmĂ É llĎo‘ tŇyrąĂkŇĘ hČlĘ Cnyt
ĳŇĄ onmĘrĘ’ČBĘ ’B
¡Ď CnynĄŔoQxČBĘ ÉtwĆmÄĎ hŇlĎ‘ąĎ=yJĲĂ
MdĎŔ’ĎhĲĎ tŇăČlbŇĘ nĂ ÉhlĎpŇĘ ĲnĎ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ hŇJ
Ł ť rBĄęDČ : tŇobŇĲ x
Ł rĘmĲĄ Myr¡ĂCxB
ĲČ
: PŇiĲĄ’ČmĘ Ny’¿ĄwĘ rY¡Ąu
Ł hČ yr¿ĄxĞ’ĲČmĄ rym
ËĂ ‘ĎkŇĘ C hŇdĳŇĆv
Ď hČ ynăĄjĘ=l‘Č NmĆŁd¡ŇJĘ
hk
,yrq hnĎ’v
Ć tĂwĘ v.17

.s"tw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk Tx
ĚS
Ď w’ TCxS
Ď ’"sb ,yrq TCxS
Ď ,bytk TxĄoS v.7 .T
.yrqw bytk hnĎ’v
Ć tĂwĘ ’"sb
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otŔmĎkŇĘ xĎBĘ ÉMkĎŇxĎ lQ
ąĄ hČtŇĘ yĂ=l’Č hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
23 yJ
ăĂ : orĲS
Ę ‘ĎBĘ ryS
¡Ă ‘Ď lQ
¿Ą hČtŇĘ yĂ=l’Č otŇĳ rĎCbŇĲ gŇĘ BĂ roB¡GĂhČ lQ
¿Ą hČtŇĘ yĂ=l’ČwĘ
hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂť ůytŇĂ o’ ‘Čdă
ŁŇ yĎwĘ È lJĄW
Ę hČ lQĄęhČtŇĘ UĂhČ lQ
ăĄ hČtŇĘ yĂ tŇ’ŇŁzÂBĘ=M’Ă
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂYĘ¡pČŇ xĎ hŇQĆ¿’Ą bŇĘ =yJĲĂ ZrĆ’ĳĎBĎ hŇq¡ĎdĎŇYĘC Tj
¿Ď S
Ę mĂ dŇsĆËxĆ hŇW
Ć Ł‘¿
24 =lJ
Ď =l‘Č yêŔĂ dĘŇqČăpĎŇ C hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’
¡Ă BĎ Mym
¿Ă yĎ hŇËĄh
eĂ
25 ÉNoU‘
Č ynąĄBĘ=l‘ČwĘ ModÂ’Ĺ=l‘ČwĘ hŇdĎęChyĘ=l‘ČwĘ MyĂrăČYĘmĂ=l‘Č : hŇĲlĎ rĘ‘ĎBĘ lCm¡
ÉMyĂoGhČ=lkĎŇ yJ
ąĂ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ hŇ’ĎŔpĄŇ yYăĄCYqĘ=lJĎ É l‘ČwĘ bŇ’ĎŔom=l‘ČwĘ
: bŇĲlĄ =ylĄrĘ‘Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą =lkĎŇwĘ MylĂŔrĄ‘Ğ
y : l’
ĲĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ rS
ĆÄ ’Ğ rbĎęDĎhČ=tŇ’Ć C‘ămĘS
Ă
2 MyĂm
¡Čè
Ď hČ tŇotŇ¿ Ł’mĄC CdŇmĎŔlĘêĂ=l’Č ÉMyĂoGhČ ëŇrĆDąĆ=l’Ć hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
3 ’Ch
ĳ lbĆŇăhĆ MyU
¡Ă ‘ČhĲĎ tŇou¿xĚ=yJĲĂ : hŇUĎhĲĄmĄ My¡ĂoGhČ Cêx
¿Č yĄ=yJĲĂ Cêx
ĳĎ êĄ=l’Č
4 b
Ň ¡hĎ zĎbŇĘ C PŇsĆ¿kĆŇ BĘ : dŇYĲĎ‘ĞUĲČB
ĲČ Sr¡ĎxĎ=yd¿ŇĄyĘ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ otŔrĎJĘ r‘ČIăČmĂ ÉZ‘Ą=yJĂ
5 h
Ň ¿S
Ď qĘmĂ rmĆŁtÄJĘ : qypĲŇĂ yĎ ’ol¿wĘ MCq¡EĘxČyĘ tŇobËŇuĎmČbŇĘ C tŇorÌmĘsĘmČBĘ Chj
ĳĄ yČyĘ
ÉMhĆmĄ C’ąrĘyêĲĂ=l’Č CdŇ‘ĳĎYĘyĂ âlă yJ
ăĂ ’CW
¡ř eĎyĂ ’oW
¿ nĎ CrBĄŔdČŇyĘ âlăwĘ ÉhUĎhĄÄ
6 ì
Ň om¡JĎ Ny’¿ĄmĄ
: MtĲŇĎ o’ Ny’¿Ą bŇyT
¡Ą yhĄ=MgČŇwĘ C‘rĄŔyĎ âlă=yJĂ
7 ë
Ň lĆămĆ Éì’ĞrĲĎyĂ âlą ym
ăĂ : hŇrĲĎCbŇgŇĘ BĂ ì¡ŇmĘS
Ă lod¿ŇgĎŇwĘ hŇê
ËĎ ’Č lod¿ŇGĎ hoĳĎhyĘ
Ny’¿ĄmĄ Mt
¡ŇĎ CkŇlĘmČ=lkĎŇbŇĘ C MyËĂoGhČ ym
ÌĄkŇĘ xČ=lkĎŇbŇĘ yJ
ăĂ hŇtŇĎ ĳ’Ď yĎ ì¡ŇlĘ yJ
¿Ă MyĂŔoGhČ
8, 9 P
Ň sĆăJĆ : ’ChĲ Z‘¿Ą Myl
¡Ă bĎŇhĞ rs
¿Č Cm Cls
ĳĎ kŇĘ yĂwĘ Cră‘ĞbŇĘ yĂ tŇ¡xČ ’ČbŇĘ C : ìŇomĲJĎ
PŇrĳĄoY ydăŇĄywĂ Sr¡ĎxĎ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ zpĎŔC’mĲĄ ÉbhĎzĎwĘ ’bĎęCy SyS
ăĂ rĘêČmĂ ‘uÂĎ rĚmĘ
10 ÉMyh
Ă Łl’Ĺ hoąĎhywĲČ : MQ
ĲĎ JĚ Mym
¡Ă kĎŇxĞ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ MS
ĎŔ CbŇlĘ ÉNmĎGĎrĘ’ČwĘ tŇlĆąĄkŇ êĘ
=âlĲwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ S‘ăČrĘêĂ ÉojYĘuĂmĂ Ml
ĳĎ o‘ ëŇlĆămĆ C MyI¡ĂxČ Myh
¿Ă Łl’Ĺ=’ChĲ tŇmĆŔ’Ĺ
11 ’IĎŔh
Č ăĎl’Ĺ MohŔlĘ NCrămĘ’ŇêĄ ÉhnĎdĘŇJĂ
: omĲ‘ĘzČ My¡ĂogŇ Clk
¿ŇĂ yĎ
’I¡ĎmČS
Ę tŇox¿êĘ=NmĂC ’‘ËĎrĘ’ČmĲĄ CdŇÌbČŇ ’ŇyĄ CdŇĳbČŇ ‘Ğ ’l
ăĎ ’q¡ĎrĘ’ČwĘ ’I¿ĎmČS
Ę =yDĲĂ
12 ot
Ňĳ mĎkŇĘ xĎBĘ lb
¡ĄŇ êĄ Nyk
¿ŇĂ mĄ oxŔk
ŁŇ BĘ ÉZrĆ’ĆÄ hŇ¿W
Ą ‘Ł
: hŇQĆ’ĲĄ
13 h
Ň ¿Ćl‘ĞIĲČwČ MyĂmČŔè
Ď BČ ÉMyĂmÄČ Nom¿hĞ oêÁêĂ loqÄlĘ : MyĂmĲĎS
Ď hŇ¿TĎ nĎ otŇ¡ nĎCbŇtŇĘ bŇĂ C
: wytĲŇĎ r
Ł YĘ’
Ł mĄ xČCr¡ ’YĄoI¿wČ hŇW
ĎŔ ‘Ď ÉrTĎUĎlČ MyqąĂrĎBĘ ZrĆ’ĳřĎ hŇăYĄ qĘmĂ My’
¡Ă W
Ă nĘ
14 oJ
¡ sĘnĂ rqĆ¿S
Ć yJ
ËĂ lsĆĳĎjmĂ PŇr¡ĄoY=lJĎ Syb
¿ŇĂ Łh tŇ‘ČDČŔmĂ ÉMdĎŇ’Ď=lJĎ r‘ąČbŇĘ nĂ
22

xwr=’lw

,yrqw bytk ZrĆ’Ď y’xndml ,yrq ZrĆ’ĎhĎ ,bytk ZrĆ’Ď y’br‘ml v.13 .yrq ’CSeĎyĂ ,bytk C’W
Ę eĎyĂ ’"s v.5 .y
.‘"tw ’"yd ,b"d Nkw yrqw bytk ZrĆ’ĎhĎ ’"sb
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Mt
¡ŇĎ DĎqĚjĘ tŇ‘¿ĄBĘ My‘ĳĂêĚ‘ĘêČ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ hŇUĎhĄŔ lbĆŇăhĆ : MB
ĲĎ xČCr¿=âlwĘ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂÄwĘ ’ChŔ É lJ
Ł hČ rYąĄoy=yJĲĂ bŇq
Ł ę ‘ĞyĲČ qlĆăxĄ hŇQĆ’ĄÁkŇĘ =âlĲ : CdŇb
ĲĄŇ ’ŇyŁ
ZrĆ’¡ĆmĄ yj
¿Ă sĘ’Ă
: omĲS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ otŇĳ lĎxĞĲnČ TbĆŇ¡S
Ą
‘Čl
ËĄ oq yn¿ĂnĘhĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď Éhk
ŁŇ =yJĲĂ : roYĲUĎBČ yêĂbŇĘ S
Č y ëŇĳtŇĄ ‘ĎnĘJĂ
: C’YĲĎmĘyĂ N‘Čm
¿Č lĘ Mh
¡Ć lĎ ytŇĂ or¿YĄhĞwĲČ tŇ’ŇŁEĳhČ M‘Čj
ăČ BČ ZrĆ’¡ĎhĎ yb
¿ŇĄ S
Ę oyĲ=tŇ’Ć
ëŇË’Č yêĂrĘmČŔ’Ď ynăĂ’ĞwĲČ yt
ĳŇĂ JĎmČ hŇ¡ĎlxĘnČ yrĂŔbŇĘ S
Ă =l‘Č ÉylĂ yo’¿
ÉynĂ’ĚÄYĎyĘ ynąČBĎ Cqê
ĳĎ nĂ yr¡ČtŇĎ ymĄ=lkĎŇwĘ dŇDĎŔS
Ě yl
ăĂ hĽ’ĲĎ : Ce’ĲĆv
Ď ’ĆwĘ yl
¡Ă xĽ hŇ¿Ćz
My‘ŔĂ r
Ł hĲĎ ÉCr‘ĞbŇĘ nĂ yJ
ąĂ : ytĲŇĎ o‘yrĂyĘ Myq¡ĂmĄC ylĂŔhĽ’ĲĎ Édo‘ hŇ¿TĆ nŁ=Ny’ĲĄ MnĎŔy’ĄwĘ
: hŇYĎopŇĲ nĎ Mt
¡ŇĎ y‘ĂrĘmČ=lkĎŇwĘ ClyJĂŔW
Ę hĂ âlă ÉNJĄ=l‘Č CSrĳĎdĎŇ âlă ho¡ĎhyĘ=tŇ’ĆwĘ
yrÌĄ‘Ď=tŇ’Ć MCW
Â lĎ NopĳŇYĎ ZrĆ’ăĆmĄ lod¡ŇGĎ S‘Čr¿ČwĘ hŇ’ĎŔbĎŇ hŇăĄh
e Ă Éh‘ĎCmS
Ę loqą
âl¿ yJ
ËĂ hoĎŔhyĘ yêĂ‘ĘdăČŇyĎ
: MyeĲĂêČ No‘¿mĘ hŇm
¡Ď mĎS
Ę hŇdËŇĎChyĘ
ho¡ĎhyĘ ynĂr¿ĄiĘyČ : odĲŇ ‘ĞYĲČ=tŇ’ĲĆ Nyk
¡ŇĂ hĎwĘ ëŇlĄŔh
Ł Sy’
ăĂ lĘ=âlĲ oJĳrĘDČ Md¡ĎŇ’ĎlĎ
ÉMyĂoGhČ=l‘Č ìętŇĘ mĲĎxĞ ëŇp
ŁŇă S
Ę : ynĂTĲĄ‘ĂmĘêČ=NjĆ ì¡ŇjĘ’ČBĘ=l’Č Tj
ĳĎ S
Ę mĂBĘ=ëŇ’Č
ClăkŇĘ ’ĲĎ=yJĂ C’rĳĎqĎ âlă ì¡ŇmĘS
Ă BĘ rS
¿Ć ’Ğ tŇoxŔjĎS
Ę mĂ É l‘ČwĘ ìŇC‘ŔdĎŇyĘ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ
: CUS
ĲČ hĄ Chw¡ĄnĎ=tŇ’ĆwĘ ChQ
ĚŔ kČŇyĘwČ ÉChl
ĚÄkĎŇ’ĞwĲČ bŇŁqę‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ
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C‘ěmĘS
Ă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ tŇ¿’Ą mĄ ChyĎŔmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hŇăyĎhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ ’y, 2
yb
¡ŇĄ S
Ę ŁyĲ=l‘ČwĘ hŇdĎŔChyĘ Sy’
ăĂ =l’Ć ÉMêĎrĘBČdĂŇwĘ tŇ’ŇŁEĳhČ tŇyrăĂBĘhČ yr¡ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć
rCră’Ď l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ MhĆŔylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ 3
ytŇĂ yCăĂYĂ rS
ăĆ ’Ğ : tŇ’ŇEĲŁ hČ tŇyr¿ĂBĘhČ yr¡ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć ‘mČŔS
Ę yĂ âlă ÉrS
Ć ’Ğ Sy’ĂŔhĎ 4
lzĆÁrĘBČhČ rCJÄmĂ žMyĂrČYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆmĄ Mt
ăŇĎ o’=y’ĲĂyYĂohĲ MoyăBĘ MkĆÃytŇĄ obŇĲ ’Ğ=tŇ’Ć
Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ¡ĆY
C Č ’Ğ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ MtŔĎ o’ Mt
ăŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ ÉylĂoqbŇĘ C‘ąmĘS
Ă rm
Ł ę ’ŇlĄ
=tŇ’Ć MyqÄĂ hĎ žN‘ČmČlĘ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ ykĂŔnŁă’Ď wĘ M‘ĎŔlĘ ÉylĂ MtŇĆ yyąh
Ă Ę wĲĂ 5
bŇËĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ ZrĆ’ăĆ ÉMhĆlĎ tŇt
ąŇĄ lĎ MkĆęytŇĄ obŇĲ ’ĞĲlČ yêĂ‘ĘăBČ S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ hŇ‘ÁĎ CbŇè
Ę hČ
rmĆ’ŇŁIąwČ
: hoĲĎhyĘ ű Nm
¿Ą ’Ď rm
¡Č ’
Ł wĲĎ N‘Č’
¿Č wĎ hŇĳĆh
E Č MoIăJČ Sb
¡ČŇ dĘŇC 6
tŇoY¿xĚbŇĘ C hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ ÉhQĆ’ĄÄhĎ MyrąĂbĎŇDĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć ’rĎÄqĘ ylČŔ’Ą ÉhoĎhyĘ
: MtĲŇĎ o’ Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ tŇ’ŇŁEŔhČ tŇyrăĂBĘhČ ÉyrĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć C‘ęmĘS
Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ
yk

11. 7–19
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ÉMyĂrČÄYĘmĂ ZrĆ’
ąĆmĄ MtÁĎ o’ ytÄĂ ol‘ĞhĲČ žMoyBĘ MkĆęytŇĄ obŇĲ ’ĞB
ĲČ ytŇĂ d
ŁÁ ‘ĂhĲČ dŇ‘ÄĄ hĎ žyJĂ
ÉC‘mĘS
ĲĎ âląwĘ : ylĲĂoqBĘ C‘¡mĘS
Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ dŇ‘¡ĄhĎwĘ MJ
¿Ą S
Ę hČ hŇEĆŔhČ MoIăhČ=dŇ‘ČwĘ
’ybÄĂ ’ĎwĲĎ ‘rĳĎhĎ MB
ăĎ lĂ tŇCr¡yrĂS
Ę BĂ Sy’ěĂ CkŔlĘăĄwČ
I MnĎŔzĘ’Ď=tŇ’Ć CFăhĂ=âlĲwĘ
âl¿wĘ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ ytŇĂ yC¿ĂYĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ’ŇŁEËhČ=tŇyrĲĂBĘhČ yrÌĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’ĲĆ MhĆÁylĄ‘Ğ
: CWĲ‘Ď
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ yb
¡ŇĄ S
Ę ŁyĲbŇĘ C hŇdĎŔChyĘ Sy’
ăĂ BĘ ÉrS
Ć qÄĆ =’YĎmĘnĲĂ yl
ĳĎ ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
yrČŔbĎŇDĘ=tŇ’Ć ‘ČomăS
Ę lĂ ÉCn’ĞmĲĄ rS
ąĆ ’Ğ MynęĂ S
Ł ’ŇrĲĂhĎ MtÁĎ obŇ’Ğ tŇŁnÄwŁ‘Ğ=l‘Č žCbŇžS
Ď
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇyb
ĲĄŇ Crp
ąŇĄ hĄ MdĳŇĎbŇĘ ‘ĎlĘ Myr¡ĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’Ĺ yrËĄxĞ’ĲČ CkęlĘhĲĎ hŇUĎăhĄ wĘ
: MtĲŇĎ obŇ’Ğ=tŇ’Ć yêĂr¡ČJĎ rS
¿Ć ’Ğ ytěĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć hŇdĎŔChyĘ tŇyb
ăŇĄ C
Cl¡kŇĘ CyĲ=âl rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎ ÉMhĆylĄ’Ğ ’yb
ąŇĂ mĄ ynÄĂ nĘhĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť NkĄęlĎ
hŇdĎęChyĘ yrăĄ‘Ď CkÂlĘhĲĎwĘ : MhĲĆylĄ’Ğ ‘m
¡Č S
Ę ’Ć âl¿wĘ ylČŔ’Ą Cqă‘ĞzĲĎwĘ hŇeĎĳUĆ mĂ tŇ’ŇăYĄ lĎ
Mh
ĳĆ lĎ Myr¡ĂFĘqČmĘ Mh
¿Ą rS
ËĆ ’Ğ MyhĂŔŁl’ĹăhĎ =l’Ć ÉCq‘ĞzĲĎwĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉybĄŇS
Ę yĲŁwĘ
Cy¿hĎ ìŇyrĆŔ‘Ď rj
ăČ sĘmĂ yJĂť : MtĲŇĎ ‘ĎrĲĎ tŇ‘¿ĄBĘ Mh
¡Ć lĎ C‘yS
¿Ă oy=âlĲ ‘ČS
ËĄ ohwĘ
tŇS
ĆB
Ł Ŕ lČ ÉtoxBĘzĘmĂ Mê
ąĆmĘW
Č MĂlČęS
Ď CrĲyĘ tŇoYăxĚ rjÂČ sĘmĂC hŇdĳŇĎChyĘ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ
: l‘ČB
ĲĎ lČ rF
¿Ą qČlĘ tŇox¡BĘzĘmĂ
hŇăĎrĂ
e Md¡ĎŇ‘Ğb
ĲČŇ ’v
¿Ď êĂ=l’ČwĘ hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ=dŇ‘ČBĘ É lQĄjČtŇĘ êĂ=l’Č hŇêęĎ ’ČwĘ
: MtĲŇĎ ‘ĎrĲĎ dŇ‘¿ČBĘ yl
¡Č ’Ą M’
¿Ď rĘqĲĎ tŇ‘ËĄBĘ ‘ČmĄęS
Ł yeĂănĆy’Ą yJ
ăĂ hŇĳĎQpŇĂ tŇĘ C
=rW
Č bŇĘ C MyBĂŔrČhĲĎ ÉhtŇĎ UĎzĂmĘhĲČ Ht
ąŇĎ oW‘Ğ ytęĂ ybĄŇBĘ ydĂÂydĂŇylĲĂ hŇămĆ
hŇăpĄŇ yĘ ÉNnĎ‘ĞrĲČ tŇyĂząČ : yzĂŁlĲ‘ĞêĲČ z’
¿Ď ykŇĂ t
¡ŇĄ ‘ĎrĲĎ yJ
¿Ă ëŇyĂl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ CrăbŇĘ ‘ČyĲČ SdŇĆq
Ł¡
ÉS’Ą tŇy~
¿Ă hĂ hŇlĎęŁdŇgŇĘ hŇăĎQCmhĞ ű loqălĘ ëŇĳmĄ S
Ę ho¡ĎhyĘ ’r¿ĎqĎ r’ČŁtŔ=yrĂpŇĘ
ëŇyĂl
¡Č ‘Ď rB
¿Ć DĂ ëŇtŔĎ o’ ‘ČT
ăĄ oehČ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhywĲČ : wytĲŇĎ oIlĂDĎ C‘¡rĎwĘ hĎylĆŔ‘Ď
Mh
ËĆ lĎ CW
¿ ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ hŇdĎęChyĘ tŇyb
ăŇĄ C l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ tŇ‘ÄČ rĎ llČgŇĘ BĂţ hŇ‘ĳĎrĎ
hŇ‘ĎdĳŇĎ’ĄwĲĎ ynĂ‘¡ČydĂŇohĲ ho¿ĎhywĲČ
: l‘ČB
ĲĎ lČ rF
¿Ą qČlĘ ynĂ¡sĄ ‘ĂkŇĘ hČlĘ
xČobĳŇTĘlĂ lb
ăČŇ Cy PŇCQ¡’Č WbĆŇ¿kĆŇ JĘ yněĂ ’ĞwĲČ : MhĲĆylĄlĘ‘ČmĲČ ynĂt
¿ŇČ y’ĂrĘhĂ z’
¡Ď
ÉomxĘlČBĘ Z‘ąĄ hŇtŇĎ yxÄĂ S
Ę nČ tŇobęS
Ď xĞmĲČ CbăŇS
Ę xĲĎ ű yl
ăČ ‘Ď=yJĲĂ yêĂ‘ĘdČÁyĎ=âlĲwĘ
: dŇo‘Ĳ rk
¿ŇĄ EĎyĂ=âlĲ om¡S
Ę C MyIĂŔxČ ZrĆ’ăĆmĄ ÉCetÄĆ rĘkŇĘ nĂwĘ
hwhyw
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ÉìtŇĘ mĲĎqĘnĂ hŇą’Ć rĘ’Ć bŇĳĄlwĎ tŇoy¡lĎJĘ Nx
¿Ą B
Ł qdŇĆYĆŔ Tp
ăĄŇ S
Ł Éto’bĎŇYĘ hoąĎhywĲČ
: ybĲŇĂ yrĂ=tŇ’Ć ytŇĂ yQ
¿Ă GĂ ìŇyl
¡Ć ’Ą yJ
¿Ă MhĆŔmĄ
ì¡ŇS
Ę pŇĘ nČ=tŇ’ĲĆ MyS
¿Ă qĘbČŇmĘhĲČ tŇotŔnĎ‘Ğ yS
ăĄ nĘ’Č=l‘Č ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
: CndŇĲĄyĎBĘ tŇCm¡tŇĎ âl¿wĘ hoĎŔhyĘ MS
ăĄ BĘ É’bĄŇeĎtŇĂ âlą rm
Ł ĳ ’ŇlĄ

20

21

CtŇămĚ yĎ ÉMyrĂCxB
ĲČ hČ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ dŇq¡Ąp
ŁŇ yn¿ĂnĘhĂ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ 22
hŇ¡Ćh
y Ę tŇĲĂ âl¿ tŇyrĂě’ĄS
Ę C : bŇ‘ĲĎrĎB
ĲĎ CtŇ¡mĚ yĎ MhĆŔytŇĄ onăbŇĘ C ÉMhĆynĄBĘ bŇrĆxĆŔbČŇ 23
qyDąĂYČ : MtĲŇĎ DĎqĚjĘ tŇ¿ČS
n Ę tŇotŇ¡ nĎ‘Ğ yS
¿Ą nĘ’Č=l’Ć hŇ‘ËĎrĎ ’yb
¿ŇĂ ’Ď=yJĲĂ Mh
ĳĆ lĎ by
‘ČCDęmČ ëŇtŔĎ o’ rB
ăĄ dČŇ’Ğ ÉMyTĂjĎS
Ę mĂ ëŇą’Č ìŇyl
ĳĆ ’Ą bŇyr¡Ă’Ď yJ
¿Ă hoĎŔhyĘ ÉhêĎ’Č
CSrĎŔS
Ł =MGČ ÉMêĎ‘ĘTČnĘ : dŇgĆŇb
ĲĎŇ ydŇĄgŇĘ ŁB¿=lJĎ Cl¡S
Ď hŇxĎlĄŔYĎ ÉMy‘ĂS
Ď rĘ ëŇrĆDąĆ 2
: MhĲĆytŇĄ oylĘJĂmĂ qox¡rĎwĘ MhĆŔypŇĂ BĘ ÉhêĎ’Č bŇorąqĎ yrĂp
ĳŇĆ CW‘ăĎ=MGČ CkŇ¡ lĘyĲĄ
N’ŇŁYăJĘ ÉMqĄêĂhČ ëŇê
ĳĎ ’Ă yB
¡Ă lĂ ê
¿Ď nĘxČb
ĲĎŇ C ynĂ’ĄěrĘêĂ ynĂêŔĎ ‘ĘdČŇyĘ ÉhoĎhyĘ hŇê
ąĎ ’ČwĘ 3
lb
ăČŇ ’ĹêĲĆ ÉytŇČ mĎ=dŇ‘Č
: hŇgĲĎŇrĄhĞ Moy¿lĘ MS
¡Ą DĂqĘhČwĘ hŇxĎŔbŇĘ TĂlĘ 4
ÉtomhĄbŇĘ hŇt
ąŇĎ pŇĘ sĎ HbĎę=ybĄŇS
Ę yĲŁ tŇ‘ăČrĎmĲĄ Sb
ĳĎŇ yyĂ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ=lJĎ bŇW
Ć ‘¿ĄwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ
ÉhêĎYĘrČÄ ű Myl
¿Ă gŇĘ rČ=tŇ’Ć yJ
ăĂ : CntĲŇĄ yrĂxĞ’ĲČ=tŇ’Ć hŇ¡’Ć rĘyĂ âl¿ CrŔmĘ’ĲĎ yJ
ăĂ PŇo‘ŔwĎ 5
xČTĄŔobŇ hŇê
ăĎ ’Č ÉMolS
Ď ZrĆ’
ąĆbŇĘ C Mys
ĳĂ CihČ=tŇ’Ć hŇr¡ĆxĞtĲŇČ êĘ ëŇy’¿ĄwĘ ìŇC’ŔlĘIČwČ
ÉhUĎhĄÄ=MGČ ìŇybĂę’Ď=tŇyb
ĲĄŇ C ìŇyx
ăĆ ’Č=MgČŇ yJÌĂ : NDĲĄrĘIČhČ No’¿gŇĘ BĂ hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ ëŇy’¿ĄwĘ 6
Cr¿BĘdČŇyĘ=yJĲĂ MBĎŔ Nm
ăĄ ’ĞêĲČ=l’Č ’l
ĳĄ mĎ ìŇyr¡ĆxĞ’ĲČ C’¿rĘqĲĎ hŇUĎËhĄ =MGČ ëŇbĎŔ CdŇgŇĘ ăBĎ
: tŇobŇĲ oT ìŇyl
¡Ć ’Ą
yS
¡Ă pŇĘ nČ tŇCd¿ŇdĂŇyĘ=tŇ’Ć yêĂt
ËŇČ nĎ yt
ĳŇĂ lĎxĞĲnČ =tŇ’Ć yêĂS
Ę ¡TČ nĎ ytŔĂ yBĄ=tŇ’Ć ÉyêĂbŇĘ zÄČ‘Ď 7
Hl
¡Ď oqBĘ yl
ËČ ‘Ď hŇ¿Ďt
n ŇĘ ĲnĎ r‘ČIĳĎbČŇ hŇăĄrĘ’
y Č JĘ yt¡ĂŇlĎxĞĲnČ yQ
¿Ă =hŇtŇĎ yĘhĲĎ : hĎyb
ĲĆŇ yĘ’
Ł Ĳ PŇ¿kČŇ BĘ 8
CkęlĘ hĎyl
ĳĆ ‘Ď bŇyb
ăŇĂ sĎ TyĂ‘¡ČhČ ylĂŔ ÉytŇĂ lĎxĞĲnČ ‘ČCbąŇYĎ TyĂ‘ÄČ hČ : hĎytŇĲĂ ’ŇnĄW
Ę NJ
¿Ą =l‘Č 9
ymĂŔrĘkČŇ CtŇă xĞS
ĲĂ ÉMyBĂrČ My‘ąĂr
Ł : hŇĲlĎ kŇĘ ’ĎlĘ Cyt
¿ŇĎ hĄ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ tŇ¿IČxČ=lJĎ CpËŇsĘ’Ă 10
: hŇmĲĎmĎS
Ę rB
¿Č dĘŇmĂlĘ yt¡ĂŇDĎmĘxĆ tŇq¿ČlĘxĆ=tŇ’Ć CnËtŇĘ ĲnĎ yt
ĳŇĂ qĎlĘxĆ=tŇ’Ć Cs¡sĘŁBĲ
Ny’¿Ą yJ
ËĂ ZrĆ’ĎŔhĎ=lJĎ ÉhUĎS
Č nĎ hŇĳmĎ mĄS
Ę yl
¡Č ‘Ď hŇ¿ĎlbŇĘ ’ĲĎ hŇmĎŔmĎS
Ę lĂ ÉHmĎW
Ď 11
yJ
ăĂ MydĂŔdĘŇŁSĲ C’BĎť rBĎędĘŇUĂBČ MyăĂpĎŇS
Ę =lJĎ=l‘ĲČ : bŇĲlĄ =l‘Č MW
¿Ď Sy’
¡Ă 12
Mol¡S
Ď Ny’¿Ą ZrĆ’ĳĎhĎ hŇăYĄ qĘ=dŇ‘ČwĘ ZrĆ’¡Ć=hŇYĄqĘmĂ hŇlĎŔkŇĘ Ł’Ĳ ÉhoĎhyl
ĲČ bŇrĆx
ąĆ
ÉCSb
Ł Ň C Cl‘ĳĂoy âlă Cl¡xĘnĆ CrYĎŔqĎ MyY
ăĂ q
Ł wĘ ÉMyFĂxĂ C‘ąrĘzĲĎ : rW
ĲĎ BĎ=lkĎŇlĘ 13
Mkyt’wbtm

12. 14–13. 12

14

15
16

17
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: hoĲĎhyĘ=PŇ’Č Nor¡xĞmĲĄ MkĆŔytŇĄ Ł’ăCbŇêĘmĂ
=rS
Ć ’Ğ hŇlĎŔxĞĲeČ B
ĲČ ÉMy‘ĂgŇĘ eĲŁhČ My‘ŔĂ rĎhĲĎ ÉynČkĄŇS
Ę =lJĎ=l‘Č hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
MtŔĎ mĎdĘŇ’Č l‘ăČmĄ ÉMS
Ď tŇĘ nĲŁ ynąĂnĘhĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć yU
¡Ă ‘Č=tŇ’Ć yêĂlĘ¿xČ nĘhĂ
MtŔĎ o’ yS
ăĂ tŇĘ nĎ ÉyrĄxĞ’ĲČ hŇyĎęhĎwĘ : MkĲĎŇoêmĂ Soê¿’Ć hŇd¡ĎŇChyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’ĆwĘ
hŇyĎÃhĎwĘ : oYĲrĘ’ČlĘ Sy’
¿Ă wĘ otŇ¡ lĎxĞĲnČ lĘ Sy’
¿Ă Myt
ËŇĂ ŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ Myê
ĳĂ mĘxČrĲĂwĘ bŇCS
¡ ’Ď
hoĎŔhyĘ=yxČ ÉymĂS
Ę BĂ ‘Čb
ąĄŇ è
Ď hĂlĘ yUÁĂ ‘Č ykĄÄrĘDĲČ=tŇ’Ć žCdŇmĘlĘyĂ dŇŁmălĎ=M’Ă
M’
¡Ă wĘ : yUĲĂ‘Č ëŇotŇ¿ BĘ Cn¡bŇĘ nĂwĘ l‘ČB
ĳĎ BČ ‘Čb
¡ĄŇ è
Ď hĂlĘ yUĂŔ‘Č=tŇ’Ć ÉCdŇUĘlĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ¡BĄ ’ČwĘ SotŇ¿ nĎ ’ChËhČ yoG¿hČ=tŇ’Ć yêÁĂ S
Ę tŇČ nÄĎ wĘ C‘m
ĳĎ S
Ę yĂ âlă

gy oê¡mĘW
Č wĘ MyêŔĂ S
Ę jĂ roză’Ą ÉìQĘ tŇĎ ynąĂqĎwĘ ëŇolÂhĎ ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmČÄ’Ď=hŇŁJĲ
2

3, 4

5, 6

7

8, 9
10

11

12

hoĳĎhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ roz¡’ĄhĲĎ=tŇ’Ć hŇ¿Ćq
n Ę ’ĆwĲĎ : Ch’ĲĄbŇĂ tŇĘ âl¿ MyĂU¡ČbČŇC ìŇynĳĆtŇĘ mĎ=l‘Č
: ynĲĎtŇĘ mĎ=l‘Č MW
¡Ă ’ĎwĲĎ
tŇĎ yn¡ĂqĎ rS
¿Ć ’Ğ rozË’ĄhĎ=tŇ’Ć xqÌČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ tŇyn¿ĂS
Ą yl
¡Č ’Ą hoËĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
ÌĂ yĘwČ
: ‘lČiĲĎhČ qyq¿ĂnĘBĂ MS
¡Ď Chn
¿ĄmĘTĎwĘ hŇtŇĎ rĎŔjĘ ëŇăĄl ÉMCqwĘ ìŇynĳĆtŇĘ mĎ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ
Zu¡ĄmĂ yhěĂ yĘwČ : ytŇĲĂ o’ ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ tŇrĳĎpŇĘ BĂ Chn
¡ĄmĘTĘ’ĆwĲĎ ëŇlĄě’ĄwĲĎ
ÉMè
Ď mĂ xqąČwĘ hŇtŇĎ rĎŔjĘ ëŇăĄl MCqť ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ MyB
ĳĂ rČ Mym
ăĂ yĎ
rj
Ł ę xĘ’ĆwĲĎ hŇtŇĎ rĎŔjĘ ëŇăĄl’ĄwĲĎ : MS
ĲĎ =onmĘTĎlĘ ìŇyt¡ĂŇyCĂYĂ rS
¿Ć ’Ğ rozŔ’ĄăhĎ =tŇ’Ć
tŇăxČ S
Ę nĂ ÉheĄhĂwĘ hŇUĎĳS
Ď wyêăĂnĘmČTĘ=rS
Ć ’Ğ Moq¡UĎhČ=NmĂ rozŔ’ĄăhĎ =tŇ’Ć ÉxuČ’ĆwĲĎ
: lJ
Ł Ĳ lČ xl
¡Č YĘyĂ âl¿ rozŔ’ĄhĎ
tŇyxÂĂ S
Ę ’Č hŇkĎŇJĎţ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁJ¡ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
‘rĎÁhĎ hŇEĆÄhČ žM‘ĎhĎ : bŇrĲĎhĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ No’¿GĘ=tŇ’ĆwĘ hŇdËŇĎChyĘ No’ÌGĘ=tŇ’Ć
CkęlĘIĲĄwČ MBĎŔlĂ tŇCrărĂS
Ę BĂ ÉMykŇĂ lĘŁhĲhČ yrČębĎŇDĘ=tŇ’Ć ‘ČomăS
Ę lĂ ű MynăĂ’ĞUĄhĲČ
hŇEĆŔhČ roză’ĄJĎ ÉyhĂywĂ Mh
ĳĆ lĎ tŇwăŁxĞêĲČS
Ę hĂlĘC Md¡ĎŇbŇĘ ‘ĎlĘ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ
Sy’ęĂ =ynĄtŇĘ mĎ=l’Ć rozÁ’ĄhĎ qBČÄdĘŇyĂ žrS
Ć ’ĞJĲČ yJÃĂ : lJ
Ł Ĳ lČ xl
¡Č YĘyĂ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ
ÉhdĎŇChyĘ tŇyB
ąĄ =lJĎ=tŇ’ĆwĘ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ tŇyBĄÄ=lJĎ=tŇ’Ć ylČ’Ąţ yêĂqĘăBČ dĘŇhĂ NJ
ăĄ
âl¡wĘ tŇrĆ’ĳĎpŇĘ tŇĂ lĘC hŇ¡ĎQhĂtŇĘ lĂwĘ MS
¿Ą lĘC M‘ĎŔlĘ ÉylĂ tŇoy¿hĘlĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ hŇEĆęhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć MhĆÁylĄ’Ğ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ : C‘mĲĄS
Ď
É‘Čd
ŁÄ yĎhĞ ìŇylĆŔ’Ą CrămĘ’ĲĎwĘ
NyĂyĳĎ ’lĄU
ăĎ yĂ lbĆŇ¡Ą=lJ
n Ď l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
’l
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hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ MhĆÁylĄ’Ğ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ : NyĂyĲĎ ’lĄU
¿Ď yĂ lbĆŇ¡Ą=lk
n ĎŇ yJ
¿Ă ‘dČŔnĄ âlă 13
žMybŇĂ S
Ę IĲŁhČ Myk
ăŇĂ lĎUĘhČ=tŇ’ĆwĘ tŇ’ŇŁEłhČ ZrĆ’ÀĎhĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ=tŇ’Ć ’Q
ăĄ mČmĘ ynăĂnĘhĂ
yb
¿ŇĄ S
Ę ŁyĲ=lJĎ tŇË’Ą wĘ My’ęĂ ybŇĂ eĘhČ=tŇ’ĆwĘ MynăĂhĞŁJĲhČ=tŇ’ĆwĘ o’ÁsĘJĂ=l‘Č dŇwĂÄdĎŇlĘ
MynËĂBĎhČwĘ tŇobÌŇ’ĎhĲĎwĘ wyxÁĂ ’Ď=l’Ć Sy’ÄĂ žMyêĂYĘjČnĂwĘ : NorĲJĎS
Ă MĂl
¡Ď S
Ď CrĲyĘ 14
: MtĲŇĎ yxĂS
Ę hČmĲĄ Mx
¡Ą rČ’Ğ âl¿wĘ sCxË’Ď=âlĲwĘ lomÌxĘ’Ć=âlĲ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ wD¡ĎxĘyČ
žCnêĘ : rB
ĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă ChB
ĳĎ gŇĘ êĂ=l’Č Cnyz¡Ă’ĞhĲČwĘ C‘¿mĘS
Ă
15, 16
Mk
¡ĆŇ ylĄgŇĘ rČ CpŇ¿ GĘnČtŇĘ yĲĂ MrĆT
ËĆbŇĘ C ëŇS
ĂŔ xĘyČ MrĆT
ăĆBĘ ÉdobŇJĎ Mk
ąĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoĎÄhyl
ĲČ
: lp
ĲĆŇ rĎ‘Ğl
ĲČ tŇyS
Ă yĎ tŇwĆmĎŔlĘYČlĘ Hm
ăĎ W
Ď wĘ Éro’lĘ Mt
ąŇĆ yCĂqĂwĘ PŇS
Ć ĳĎn yrĄhăĎ=l‘Č
‘Čm
Ł Ä dĎŇwĘ hŇĳĎg
w ĄŇ ynăĄjĘmĂ yS
¡Ă pŇĘ nČ=hŇJ
ĲĆ bŇĘ êĂ Myr¿ĂêĎsĘmĂBĘ hĎC‘ŔmĎS
Ę tŇĂ âlă ÉM’ĂwĘ 17
: hoĲĎhyĘ rdŇĆ‘¿Ą hŇ¡BĎ S
Ę nĂ yJ
¿Ă hŇ‘ĎŔmĘDĂ ÉynĂy‘Ą dŇrąČtŇĄ wĘ ‘mÁČ dĘŇêĂ
MkĆŔytŇĄ oS
ă ’ĞrĘmČ ÉdrČyĎ yJ
ąĂ CbŇĳĄS Clyj
ăĂ S
Ę hČ hŇr¡ĎybŇĂ GĘlČwĘ ëŇlĆËUĆ lČ rm
Ł ¿ ’Ĺ
18
hŇdËŇĎChyĘ tŇÌĎlgŇĘ hĎ xČĳtŇĄ j
Ł Ny’ăĄwĘ Cr¡GĘsĚ bŇgĆŇËeĆhČ yr¿Ą‘Ď : Mk
ĲĆŇ êĘrĘ’ČpŇĘ êĲĂ tŇrĆT
¡Ć‘Ğ 19
: MymĲĂolS
Ę tŇ¿ĎlgŇĘ hĎ HQ
¡Ď JĚ
N’ŇŁY¡ ëŇlĎŔ=NêČnĂ ÉrdŇĆ‘ÄĄ hĎ hŇIęĄ’Č NopĳŇ~ĎmĂ My’
¡Ă BĎhČ y’Ŕrřw ÉMkĆŇynĄy‘ĲĄ y’ąřV 20
ëŇyĂl
ËČ ‘Ď Mt
¿ŇĎ ’
Ł êĘdĘŇUÄČ lĂ êĘ’ČwĘţ ëŇyĂlČŔ‘Ď dŇq
Ł ă pŇĘ yĂ=yJĲĂ ÉyrĂmĘ’Ňê
Ł Ĳ =hŇmČ : ëŇêĲĄrĘ’ČpŇĘ êĂ 21
yk
ąŇĂ wĘ : hŇdŇĲĎlĄ tŇS
Ć ¿’Ą om¡JĘ ëŇCzŔxĹ’ŇyŁ ÉMylĂbĎŇxĞ ’oląhĞ S’Ňrĳ
Ł lĘ Myp
¡ŇĂ Q
Ě ’Č 22
ëŇyĂl
¡Č CS Cl¿gŇĘ nĂ ëŇËĄw
nŁ ‘Ğ bŇrÌ
Ł BĘ hŇQĆĳ’Ą ynĂă’Ě rĎqĘ ‘ČCD¡mČ ëŇbĄŔbĎŇlĘBĂ ÉyrĂmĘ’Ňt
Ł ŇĲ
ÉMêĆ’Č=MGČ wyt
ĳŇĎ r
Ł BĚrĘbČŇxĞ rm
¡Ą nĎwĘ orŔo‘ ÉyS
Ă CJ ëŇp
ŁąŇ hĞyĲČhĞ : ëŇyĂb
ĲĎŇ qĄ‘Ğ Cs¿mĘxĘnĆ 23
: rB
ĲĎ dĘŇmĂ xČCr¡lĘ rb
ĳŇĄ o‘=SqČJĘ MY
¡Ą ypŇĂ ’ĞwĲČ : ‘ČrĲĄhĎ yd¡ŇĄUĚlĂ bŇyTĂŔyhĄlĘ ClăkŇĘ Cê 24
ytŔĂ o’ êĘxČăkČŇ S
Ď ÉrS
Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yê¡Ă’ĂmĲĄ ëŇyĂDËČmĂ=tŇĲnĎ mĘ ëŇÌĄlrĎogŇĲ hŇăĆz 25
hŇ¡’Ď rĘnĂwĘ ëŇyĂnĳĎjĎ=l‘Č ëŇyĂl
¡Č CS yêĂpŇĘ ¿W
Č xĎ ynËĂ’Ğ=MgČŇwĘ : rqĆè
ĲĎ BČ yx
¡Ă TĘbŇĘ êĂwĲČ 26
hŇdŔĆv
Ď BČ Éto‘bĎŇGĘ=l‘Č ëŇtŔĄ CnzĘ tŇU
ăČ zĂ ÉëyĂtÄČ olhĞYĘmĂC ëŇyĂp
ąŇČ ’ĚnĲĂ : ëŇĲnĄ olqĘ 27
: dŇŁ‘Ĳ yt
¡ŇČ mĎ yr¿ĄxĞ’ĲČ yrĂŔhĞTĘtŇĂ âlă MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉëlĎ yo’¿ ëŇyĂYĳĎCuS
Ă ytŇĂ y’
¡Ă rĎ
yr¡ĄbŇĘ DĂ=l‘Č ChyĎŔmĘrĘyĂ=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇąĎh
y Ď rS
ĆÄ ’Ğ
dy
tŇ¿xČ wĘYřĂ wĘ ZrĆ’ĳĎlĎ CrădĘŇqĲĎ Cl¡lĘmĘ’Ě hĎyr¿Ć‘ĎS
Ę C hŇdĎŔChyĘ hŇăĎlbŇĘ ’ĲĎ : tŇorĲ~ĎBČhČ 2
MybÂĂ GĄ=l‘Č C’B
ăĎ MyĂU
ĳĎlČ Mh¡yrwř‘Y Cx¿lĘS
ĲĎ MhĆŔyrĄDăĂ’ČwĘ : hŇtŇĎ ĲlĎ ‘Ď MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ 3
w’Ym=’l

’"yd ,b"d ,y"b Myrpsb yrqw bytk Nkw yrqw bytk C’W
Ę y’xndml ,yrq C’W
Ę ,bytk y’ĂW
Ę y’br‘ml v.20 .gy
,b"d ,y"k Myrpsb yrqw bytk Nkw yrqw bytk C’rĘC y’xndml ,yrq C’rĘC ,bytk y’ĂrĘC y’br‘ml v.20 .d"ydw
yrqw bytk MhĆyrĄy‘ĂYĘ ’"sb ,yrq MhĆrĄy‘ĂYĘ ,bytk MhĄyrĄo‘YĘ v.3 .’ry‘z +Y v.2 .dy .d"ydw ’"yd ,w"d ,g"d
.b"d Nkw
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: MS
ĲĎ ’Ňr
Ł CpŇ¿ xĎwĘ Cm¡lĘkŇĘ hĎwĘ CSB
Ł ¿ MqĎŔyrĄ ÉMhĆylĄkŇĘ CbŇąS
Ď MyĂmČę C’YĘm
ăĎ =âl
CpŇ¿ xĎ Myr¡ĂJĎ’Ă CSB
Ł ¿ ZrĆ’ĳĎBĎ MS
Ć ¡ĆgŇ hŇ¿yĎhĎ=âlĲ yJ
ËĂ hŇêĎxČŔ ÉhmĎdĎŇ’ĞhĲĎ rCbąŇ‘ĞB
ĲČ
: ’S
Ć DĲĆ hŇ¡yĎhĎ=âlĲ yJ
¿Ă bŇozĳ‘ĎwĘ hŇd¡ĎŇlĘyĲĎ hŇdŔĆv
Ď BČ ÉtlĆIÄĆ’Č=MgČŇ yJ
ąĂ : MS
ĲĎ ’Ňr
Ł
Ny’¿Ą=yJĂ Mh
¡Ć ynĄy‘ĲĄ Cl¿JĎ MyeĳĂêČJČ xČCr¡ CpŇ¿ ’ĞS
ĲĎ MyĂŔpĎŇS
Ę =l‘Č CdăŇmĘ‘ĲĎ ÉMy’ĂrĎpŇĘ C
CB¿rČ=yJĲĂ ìŇĳmĆ S
Ę N‘Čm
ăČ lĘ hŇ¡W
Ą ‘Ğ hoĎěhyĘ CnbĎŔ Cn‘ăĎ ÉCnynĄÄwŁ‘Ğ=M’Ă : bŇW
Ć ‘ĲĄ
hŇUĎąĎl hŇrĳĎYĎ tŇ‘ăĄBĘ o‘¡yS
Ă omĲ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉhwĄqĘmĂ : Cn’ŇTĲĎxĎ ì¿ŇlĘ Cnyt
¡ŇĄ ŁbŇCSmĘ
MhĎŔdĘŇnĂ Sy’
ăĂ JĘ ÉhyĆhĘtŇĲĂ hŇUĎąĎl : NClĲlĎ hŇ¿TĎ nĎ xČr¡Ą’
Ł kŇĘ C ZrĆ’ĎŔBĎ rgăŇĄJĘ ÉhyĆhĘtŇĲĂ
Cnyl
¿Ą ‘Ď ìËŇmĘS
Ă wĘ hoĎęhyĘ CnB
ăĄ rĘqĂbŇĘ hŇê
ÌĎ ’ČwĘ ‘ČyS
ĳĂ ohlĘ lk
ăČŇ Cy=âlĲ roB¡gŇĂ JĘ
: CnxĲĄeĂêČ=l’Č ’r¡ĎqĘnĂ
CkŇĳW
Ď xĎ âlă Mh
¡Ć ylĄgŇĘ rČ ‘ČCnŔlĎ ÉCbŇhĞ’ĲĎ NJ
ąĄ hŇEĆęhČ M‘ăĎlĎ hoĎÁhyĘ rmČÄ’Ď=hŇŁJĲ
: MtĲŇĎ ’ŇF
Ł xČ dŇq
Ł ¡ pŇĘ yĂwĘ MnĎŔwŁ‘Ğ rJ
Łă zĘyĂ ÉhêĎ‘Č MYĎŔrĎ âlă ÉhoĎhywĲČ
: hŇb
ĲĎŇ oTlĘ hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎhĎ=dŇ‘ČBĘ lQ
ËĄ jČtŇĘ êĂ=l’Č yl
ĳĎ ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
yeĂănĆy’Ą hŇ¡xĎ nĘmĂC hŇ¿Ďl‘Ł ClË‘ĞyĲČ ykÌŇĂ wĘ MtŔĎ eĎrĂ=l’Ć É‘ČmĄÄS
Ł yeĂąnĆy’Ą CmYĚęyĎ yJ
ăĂ
rmÂČ ’
Ł wĲĎ : MtĲŇĎ o’ hŇ¿ĆQkČŇmĘ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rbĆŇDŔĆbČŇC bŇ‘ăĎrĎbĎŇC ÉbrĆxĆÄBČ yJęĂ MY
ĳĎ r
Ł
bŇrĆxĆŔ C’ărĘtŇĂ =âlĲ ÉMhĆlĎ MyrąĂmĘŁ’Ĳ My’ÁĂ bŇĂ eĘhČ hŇeĄÄhĂ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű Hh
ăĎ ’Ğ
: hŇĲEĆhČ Moq¡UĎBČ MkĆŔlĎ Nê
ăĄ’Ć ÉtmĆ’Ĺ MoląS
Ę =yJĲĂ Mk
ĳĆŇ lĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=âl bŇ‘¡ĎrĎwĘ
ÉMyêĂxĘlČS
Ę âlą ymĂŔS
Ę BĂ My’
ăĂ BĘnĂ ÉMy’ĂbŇĂ eĘhČ rqĆS
Ć ť ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
É lwlř’w MsĆqąĆwĘ rqĆS
ĆÁ NozÄxĞ Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ yêĂrĘB
¡Č dĂŇ âl¿wĘ MytŔĂ yCĂYĂ âlăwĘ
=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ
: Mk
ĲĆŇ lĎ My’
¿Ă BĘnČtŇĘ mĲĂ hŇUĎ¡hĄ MBĎŔlĂ tŇCmrĘtŇČ wĘ
ůMyêĂxĘlČS
Ę =âlĲ ynăĂ’ĞwĲČ ÈymĂS
Ę BĂ My’
ăĂ BĘeĂhČ My’Âb
Ă ŇĂ eĘhČ=l‘ĲČ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď
bŇrĆx
ąĆBČ tŇ’ŇŁEĳhČ ZrĆ’ăĎBĎ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ âl¿ bŇ‘ĎŔrĎwĘ bŇrĆx
ăĆ MyrĂŔmĘŁ’Ĳ ÉhUĎhĄÄwĘ
My’
ăĂ BĘnĂ hŇUĎăhĄ =rS
Ć ’Ğ M‘ăĎhĎwĘ : hŇUĎhĲĄhĎ My’
¡Ă bŇĂ eĘhČ CUêŔČ yĂ Éb‘ĎrĎb
ĲĎŇ C
bŇrĆxĆęhČwĘ bŇ‘ăĎrĎhĲĎ ű ynăĄjĘmĂ MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ tŇoYÄxĚBĘ žMykŇĂ lĎS
Ę mĚ CyăhĘyĲĂ MhĆÃlĎ
yê¿ĂkŇĘ pČŇS
ĲĎ wĘ Mh
ĳĆ ytŇĄ nĲŁbŇĘ C Mh
¡Ć ynĄbŇĘ C MhĆŔyS
Ą nĘ hŇUĎăhĄ hŇUĎhĄŔlĎ ÉrBĄqČmĘ Ny’
ąĄwĘ
hŇnĎdĘŇrČÄêĄ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć ÉMhĆylĄ’Ğ ê
ąĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : MtĲŇĎ ‘ĎrĲĎ=tŇ’Ć Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ
hŇrĎęBĘS
Ę nĂ lodÁGĎ rbĆŇS
ĆÄ žyJĂ hŇnĎym
ĳĆdĘŇêĂ=l’ČwĘ Mm
¡Ď oywĘ hŇlĎyĘl
¿Č hŇ‘ËĎmĘDĂ yn¿Čy‘Ą
tlwtb
.b"d Nkw yrqw bytk lylĂ’
ĹwĆ ’"sb ,yrq lylĂ’
ĹwĆ ,bytk lCl’
ĹwĆ v.14
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ÉheĄhĂwĘ hŇdęĆv
Ď hČ ytŇĂ ’ŇăYĎ yĎ=M’Ă : dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿ĎlxĘnČ hŇ¡JĎ mČ yUĂŔ‘Č=tŇBČ ÉtlČCtŇBĘ 18
=MgČŇ=yJĲĂ bŇ‘ĳĎrĎ y’ăĄClxĞêĲČ hŇ¡Ąh
e Ă wĘ ry‘ŔĂ hĎ ytŇĂ ’ŇăBĎ ÉM’ĂwĘ bŇrĆxĆŔ=ylĄlĘxČ
s’
Ł Ä mĎhĞ
: C‘dŇĲĎyĎ âl¿wĘ ZrĆ’¡Ć=l’Ć Cr¿xĞsĲĎ Nh
ËĄ J
Ł =MgČŇ ’yb
ÌŇĂ nĎ 19
Ny’¿ĄwĘ CntŔĎ yJĂhĂ É‘ČCDÄmČ ìŇS
ĆŔ pŇĘ nČ hŇăĎl‘ĞGĲĎ ÉNoIYĂBĘ=M’Ă hŇdĎęChyĘ=tŇ’Ć êĎsĘ’ČÁmĎ
: hŇtĲŇĎ ‘ĎbŇĘ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ’j
¡Ą rĘmČ tŇ‘¿ĄlĘC bŇoTŔ Ny’ăĄwĘ ÉMolS
Ď lĘ hŇąĄq
C Č ’j
ĳĄ rĘmČ Cnl
¡Ď
N‘Čm
ăČ lĘ ÉZ’ČnĘêĂ=l’Č : ëŇĲlĎ Cn’Ň¡TĎ xĎ yJ
¿Ă Cnyt
ĳŇĄ obŇ’Ğ NwăŁ‘Ğ Cn‘¡ĄS
Ę rĂ hoËĎhyĘ Cn‘ĘdÌŇČyĎ 20, 21
SyÄĄhĞ : CnêĲĎ’Ă ì¡ŇtŇĘ yrĲĂBĘ rp
¿ŇĄ êĎ=l’Č rk
Łě zĘ ìŇdĳŇĆobŇkŇĘ ’i
ăĄ JĂ lB
¡Ą nČêĘ=l’Č ìŔmĘS
Ă 22
=hŇêĎ’Č âlÄhĞ Myb
ĳŇĂ bŇĂ rĘ CnăêĘyĂ MyĂm¡Čè
Ď hČ=M’ĂwĘ MymĂŔS
Ă gŇĘ mČ ÉMyĂoGhČ yl
ąĄ bŇĘ hČBĘ
: hŇQĆ’ĲĄ=lJĎ=tŇ’Ć tŇĎ yW
¡Ă ‘Ď hŇê
¿Ď ’Č=yJĲĂ ëŇQĎŔ=hŇCĆqČnĘCÄ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ ’ChÁ
É l’ĄCmS
Ę C hŇąS
Ćm
Ł dŇŁmÄ‘ĞyĲČ=M’Ă ylČŔ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
wT
hŇËĎh
y Ď wĘ : C’YĲĄyĄwĘ yn¡ČjĎ=l‘ČmĲĄ xQ
¿Č S
Č hŇĳĆh
E Č M‘ăĎhĎ=l’Ć yS
¡Ă pŇĘ nČ Ny’¿Ą ynČŔpĎŇlĘ 2
rS
ĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ MhĆÁylĄ’Ğ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ ’Y
ĳĄ nĄ hŇnĎă’Ď ìŇyl
¡Ć ’Ą Cr¿mĘ’ŇyĲŁ=yJĂ
rS
¿Ć ’ĞwĲČ bŇ‘ĎŔrĎl
ĲĎ Éb‘ĎrĎl
ĲĎ rS
ąĆ ’ĞwĲČ bŇrĆxĆŔlČ ÉbrĆxĆÄlČ rS
ąĆ ’ĞwĲČ ÉtwĆUÄĎ lČ tŇwĆU
ąĎlČ
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉtoxjĎS
Ę mĂ ‘B
ąČ rĘ’Č MhĆÁylĄ‘Ğ yêÄĂ dĘŇqČpĲĎŇC : ybŇĂ è
ĲĆ lČ yb
¡ŇĂ è
Ę lČ 3
=tŇ’ĆwĘ MyĂm
ËČè
Ď hČ PŇo‘Ì=tŇ’ĆwĘ bŇx
Ł ĳ sĘlĂ Myb
¡ŇĂ lĎJĘhČ=tŇ’ĆwĘ gŇr
Ł Ŕ hĞĲlČ bŇrĆx
ăĆhČ=tŇ’Ć
tŇokŇă lĘmĘmČ lk
ŁŇ¡ lĘ hŇ‘ĎwĎzĘlĂ MyêăĂtŇČ nĘC : tŇyxĲĂS
Ę hČlĘC lk
ŁŇ¿ ’ĹĲlĆ ZrĆ’¡ĎhĎ tŇm
¿Č hĹB
ĲĆ 4
hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ l‘¿Č hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ ÉChIĎÄqĂzĘxĂyĘ=NbĆŇ hŇąè
Ć nČmĘ llČgŇĘ BĂţ ZrĆ’ĳĎhĎ
ym
ăĂ C ëŇl
ĳĎ dŇCnăyĎ ym
¡Ă C MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉëyĂlČÄ‘Ď lm
Ł ą xĘyČ=ymĲĂ yJĂţ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ 5
roxă’Ď ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ yt
ËŇĂ ’
Ł êĘS
Ę ¿TČ nĎ êĘă’Č : ëŇĲlĎ MŁl¡S
Ď lĘ l’
Ł¿ S
Ę lĂ rCsŔyĎ 6
Mr¿ĄzĘ’ĆwĲĎ : MxĲĄeĎhĂ ytŇĂ y’¡ĄlĘnĂ ëŇtŔĄ yxĂS
Ę ’ČwĲĎ ÉëyĂlČÄ‘Ď ydąĂŇyĎ=tŇ’Ć T’ÄČ wĎ ykŇĂ ĳĄlêĄ 7
Mh
¡Ć ykĄŇrĘDČmĂ yUĂŔ‘Č=tŇ’Ć ÉyêĂdĘŇBČÄ’Ă yêĂlĘąJČ S
Ă ZrĆ’ĳĎhĎ yrăĄ‘ĞS
ĲČ BĘ hŇr¡ĆzĘmĂBĘ
M’
ËĄ =l‘Č Mh
¿Ć lĎ ytŇĂ ’ŇbĄÄhĄ MyUĂŔyČ loxămĄ ÉwtŇĎ nŁmĘlĘ’Č yl
ąĂ =CmYĘ‘ĲĎ : CbŇS
ĲĎ =’ol 8
: tŇolĲhĎbĆŇC ry‘¡Ă M’
Ł Ŕ tŇĘ jĂ ÉhĎylĆÄ‘Ď yêĂlĘąjČ hĂ MyĂrĳĎhĽ~ĲĎB
ĲČ dŇdăŇĄS
Ł rCx¡BĎ
Mm
¡Ď oy dŇ‘Ł ¿ BĘ HS
ËĎ mĘS
Ă hŇ’ĎBĎ HS
ËĎ pŇĘ nČ hŇ¿xĎ pŇĘ nĎ hŇ‘ęĎ bŇĘ è
Ă hČ tŇdŇĆălĆ yŁ hŇlĎÂlĘmĘ’Ě 9
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mh
¡Ć ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ yn¿ĄpŇĘ lĂ Nê
ËĄ’Ć bŇrĆx
ÌĆlČ MtęĎ yrĂ’ĲĄS
Ę C hŇrĎp
ĳŇĄ xĎwĘ hŇS
Ď oBă
Nod¡ŇmĎ Sy’
¿Ă wĘ bŇyrËĂ Sy’
¿Ă ynĂêęĂ dĘŇlĂyĘ yJ
ăĂ yUĂŔ’Ă yl
ăĂ =yo’Ĳ
10
rm
ăČ ’Ď : ynĂwl
ĲČ lĘqČmĘ hŇŁQ¿JĚ yb
¡ŇĂ =CSnĲĎ=âlwĘ ytŇĂ yS
¿Ă nĎ=âlĲ ZrĆ’ĳĎhĎ=lkĎŇlĘ 11
hŇ‘ËĎrĎ tŇ‘¿ĄBĘ ìębŇĘ yêĂ‘ĘăGČpŇĘ hĂ ű ’olă=M’Ă bŇoTĳlĘ ìŇtŇĂ orS
Ď âl¿=M’Ă hoĎŔhyĘ
t‘bw

15. 12–16. 7
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: tŇS
Ć ŁxĲnĘC NopŇ¡ ~ĎmĂ lzËĆrĘBČ ű lz
ÌĆrĘBČ ‘Čr
Ł Ä yĎhĞ : bŇyĲĄ’
Ł hĲĎ=tŇ’Ć hŇr¡ĎYĎ tŇ‘¿ĄbŇĘ C
=lkĎŇbŇĘ C ìŇyt
¡ŇĆ w’ŇF
Ł xČ=lkĎŇbŇĘ C ryx
ĳĂ mĘbŇĂ âlă Nê
¡Ą’Ć zb
¿ČŇ lĎ ìŇyt
ËŇĆ orYĘo’wĘ ìÌŇlĘyxĄ
hŇ¿xĎ dĘŇqĎ S’
ËĄ =yJĂ êĎ‘ĘdĳŇĎyĎ âlă ZrĆ’¡ĆBĘ ìŇybĆŔyĘ’
Ł ă =tŇ’Ć ÉyêĂrĘbČŇ‘ĞhĲČwĘ : ìŇyl
ĲĆ CbŇGĘ
ynĂrąĄkŇĘ zĎ hoĎęhyĘ êĎ‘ĘdăČŇyĎ hŇê
ÌĎ ’Č
: dŇqĲĎCê Mk
¿ĆŇ ylĄ‘Ğ yj
¡Ă ’ČbŇĘ
yt¿ĂŇ’ĄW
Ę ‘DČě ynĂĳxĄ uĎêĂ ì¡ŇjĘ’Č ëŇrĆ’¿ĆlĘ=l’Č ypČŔdĘŇră
Ł mĄ ÉylĂ MqĆąeĎhĂwĘ ÉynĂdÄĄqĘpĎŇC
NoW
¡W
Ď lĘ ylĂŔ ìŇyrĆbĎŇdĘŇ yh
ąĂ yĘwČ MlĄŔkŇĘ Ł’ăwĎ ÉìyrĆÄbĎŇdĘŇ C’ąYĘmĘnĂ : hŇjĲĎrĘxĆ ìŇyl
¡Ć ‘Ď
: tŇo’ĲbĎŇYĘ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ylČŔ‘Ď ÉìmĘS
Ă ’rąĎqĘnĂ=yJĲĂ yb
ĳŇĂ bĎŇlĘ tŇăxČ mĘW
Ă lĘC
ÉìdĘŇyĲĎ ynąĄjĘmĂ zŁlĳ‘Ę’ĆwĲĎ Myq¡ĂxĞW
ĲČ mĘ=dŇosbŇĘ yêĂbŇĘ ¿S
Č yĎ=âlĲ
yt¡ĂŇJĎmČC xYČnĆŔ ÉybŇĂ ’ĄkŇĘ hŇąĎh
y Ď hŇUĎăĎl : ynĂtĲŇĎ ’ŇQĄmĂ M‘Čz¡Č=yJĂ yêĂbŇĘ S
ČŔ yĎ dŇdăĎŇBĎ
: CnmĲĎ’ĹĲnĆ âl¿ MyĂm¡Č bŇzĎŔkŇĘ ’Č omăJĘ ÉylĂ hŇ¿Ćh
y Ę tŇĲĂ oyÄhĎ ’pĄŔrĎhĲĄ ÉhnĎ’ĞmĲĄ ÉhĳS
Ď Cn’Ğ
ynăČpĎŇlĘ ÉìbŇĘ yS
ĲĂ ’ĞwĲČ bŇCS
ą êĎ=M’Ă hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ
ìŇylĆŔ’Ą ÉhUĎhĄÄ CbŇąĚSyĎ hŇĳĆh
y Ę tŇĲĂ yp
ăŇĂ JĘ ll
¡Ą oEmĂ rqËĎyĎ ’yY
¿Ă oêĲ=M’ĂwĘ dŇŁmŔ‘ĞêĲČ
ÉtS
Ćx
Ł Ä nĘ tŇąmČ oxlĘ hŇEĆęhČ M‘ăĎlĎ ìŇyêÁĂ tŇČ nĘC : MhĲĆylĄ’Ğ bŇCS
¿ tŇĎ =âlĲ hŇê
¡Ď ’ČwĘ
ì¿Ň‘ĞyS
ĲĂ ohlĘ ynËĂ’Ğ ì¿ŇêĘ’Ă=yJĲĂ ëŇl
ĳĎ ClkŇĘ Cyă=âlwĘ ìŇyl
¡Ć ’Ą Cm¿xĞlĘnĂwĘ hŇrĎŔCYBĘ
PŇ¿JČ mĂ ìŇyt¡ĂŇdĂŇpŇĘ C My‘ĳĂrĎ dŇIăČmĂ ìŇyê¡ĂlĘ~ČhĂwĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ìŇ¡Ćly~ĂhČlĘC
: MyYĲĂrĂ‘Ď
CyąhĘyĲĂ=âlwĘ hŇĳè
Ď ’Ă ì¡ŇlĘ xu¿ČtŇĂ =âlĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
ÉMynĂBĎhČ=l‘Č hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇk
ŁŇă =yJĂ : hŇĲEĆhČ Moq¡UĎBČ tŇonŔbĎŇC MynăĂBĎ ÉìlĘ
MtęĎ o’ tŇodăŇlĘIĲŁhČ MtÂĎ U
Ł ’Ă=l‘ĲČwĘ hŇĳĆh
E Č MoqăUĎBČ Myd¡ĂŇoQIĂhČ tŇonŔBĎhČ=l‘ČwĘ
My’ÁĂ l
Ě xĞtĲŇČ ytÄĄ ommĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎBĎ Mt
¡ŇĎ o’ Myd¿ĂŇlĂoUĲhČ Mt
ËŇĎ obŇ’Ğ=l‘ČwĘ
CyĳhĘyĲĂ hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č NmĆŁdŇËlĘ CrbĄŔuĎyĂ âlăwĘ ÉCdŇpŇĘ iĲĎyĂ âlą CtŇmĚęyĎ
MyĂm¡Čè
Ď hČ PŇo‘¿lĘ lkĎŔ’ĞmĲČlĘ ÉMtŇĎ lĎbŇĘ nĂ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ ClŔkŇĘ yĂ Éb‘ĎrĎb
ĲĎŇ C bŇrĆx
ąĆbČŇC
É’obŇêĎ=l’Č hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇk
ŁŇă =yJĂ
: ZrĆ’ĲĎhĎ tŇm
¿Č hĹb
ĲĆŇ lĘC
=tŇ’Ć yêĂpŇĘ sÄČ ’Ď=yJĲĂ Mh
ĳĆ lĎ dŇnŁ¡ êĎ=l’ČwĘ dŇojŔsĘlĂ ëŇăĄlêĄ=l’ČwĘ xČzĄŔrĘmČ tŇyB
ăĄ
: MymĲĂxĞrĲČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ dŇsĆ¡xĆ hČ=tŇ’Ć hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉhEĆhČ=M‘ąĎhĎ tŇ’ĄÄmĄ ymÁĂ olS
Ę
MhĆŔlĎ CdăŇjĘsĘyĂ=âlĲwĘ Crb
ĳŇĄ uĎyĂ âlă tŇ’ŇEŁ¡hČ ZrĆ’¿ĎBĎ MyeËĂTČqĘC Myl
ÌĂ ŁdŇgŇĘ CtŇmĄÄC
lbĆŇ¡’Ą =l‘Č Mh
ËĆ lĎ Cs¿rĘpŇĘ yĂ=âlĲwĘ : MhĲĆlĎ xČr¡ĄuĎyĂ âl¿wĘ dŇdČŔGŁtŇĘ yĂ âlăwĘ
=l‘ČwĘ wyb
¡ŇĂ ’Ď=l‘Č MymĂŔCxnĘêČ soJă ÉMtŇĎ o’ CqąS
Ę yČ=âlĲwĘ tŇĳmĄ =l‘Č omăxĞĲnČ lĘ
wm’
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16. 8–17. 1

: tŇoêĲS
Ę lĂwĘ lk
ŁŇ¡ ’ĹĲlĆ Mt
ĳŇĎ o’ tŇbĆŇăS
Ć lĎ ’ob¡ŇtŇĎ =âlĲ hŇê
¿ĆS
Ę mĂ=tŇyb
ĲĄŇ C : oUĲ’Ă 8
ynÄĂ nĘhĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmÁČ ’Ď hŇŁkÄ žyJĂ
9
loqăwĘ ÉNoWW
Ď loqą Mk
ĳĆŇ ymĄybĲŇĂ C Mk
¡ĆŇ ynĄy‘ĄlĘ hŇËĆh
E Č Moq¿UĎhČ=NmĂ tŇyBÁĂ S
Ę mČ
hŇEĆŔhČ M‘ăĎlĎ ÉdyGĂtŇČ yJ
ąĂ hŇyĎęhĎwĘ : hŇĲQĎ JČ loq¿wĘ Nt
¡ŇĎ xĎ loq¿ hŇxĎŔmĘW
Ă 10
hoąĎhyĘ rBĆÄdĂŇ žhmĆ=l‘Č ìŇylĆę’Ą CrămĘ’ĲĎwĘ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą
CntŔĄ ’ŇFĎxČ hŇămĆ C ÉCnnĄÄwŁ‘Ğ hŇąmĆ C tŇ’ŇŁEŔhČ ÉhlĎodŇGĘhČ hŇ‘ąĎrĎhĲĎ=lJĎ tŇă’Ą ÉCnylĄÄ‘Ď
CbÄzĘ‘ĲĎ=rS
Ć ’Ğ ž l‘Č MhĆęylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ Cn’Ň¡TĎ xĎ rS
¿Ć ’Ğ 11
MCd¡ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ CkęlĘIĲĄwČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉytŇĂ o’ Mk
ąĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ
Mt
¿ŇĆ ‘ŁrĲĄhĞ Mê
ËĆ’ČwĘ : CrmĲĎS
Ď âl¿ yt¡ĂŇrĎoêĲ=tŇ’ĆwĘ CbŇzĎŔ‘Ď ytăĂŇ’
Ł wĘ Mh
ĳĆ lĎ CwăxĞêĲČS
Ę IĂwČ 12
=oBĲlĂ tŇCrărĂS
Ę ÉyrĄxĞ’ĲČ Sy’Ăť MykęĂ lĘŁhĲ Mk
ăĆŇ eĘhĂwĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’ĞmĲĄ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ
tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ É l‘ČmĄ MkĆętŇĘ ’Ć yêăĂlĘTČhĄwĘ : yl
ĲĎ ’Ą ‘Čm
Ł¿ S
Ę yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ ‘rĎŔhĎ 13
MS
ĎÂ =MêĆdĘŇbČŇ‘ĞwĲČ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’ĞwĲČ Mê
¡Ć’Č MêŔĆ ‘ĘdČŇyĘ âlă ÉrS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎěhĎ=l‘Č
: hŇĲnĎ ynĂxĞ Mk
¡ĆŇ lĎ Nê
¿Ą ’Ć=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ hŇlĎyĘlČŔwĎ Mm
ăĎ oy ÉMyrĂxĄ’Ğ Myh
ąĂ Łl’Ĺ=tŇ’Ć
rm
¿Ą ’ĎyĲĄ=âlwĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’
¡Ă BĎ Mym
¿Ă yĎ=hŇĲeĄ hĂ Nk
ËĄŇ lĎ
14
yJ
ăĂ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć hŇËĎl‘ĹhĲĆ rS
ÌĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ=yxČ Édo‘ 15
É lJ
Ł mĂC NopŔYĎ ZrĆ’ăĆmĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄBĘ=tŇ’Ć hŇlĎÁ‘ĹhĲĆ rS
ĆÄ ’Ğ hoĎęhyĘ=yxČ=M’Ă
yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ MtŔĎ mĎdĘŇ’Č=l‘Č ÉMytŇĂ ŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ hŇUĎĳS
Ď Mx
¡Ď yDĂhĂ rS
¿Ć ’Ğ tŇoYŔrĎ’ĞhĲĎ
ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ MyB
ËĂ rČ MygŇĂ CĎdČŇlĘ xČlĄÁS
Ł ynÄĂ nĘhĂ
: MtĲŇĎ obŇ’ĞĲlČ 16
ÉrhČ=lJĎ l‘ąČmĄ MCdÂYĎwĘ MydĂŔIĎYČ MyB
ăĂ rČlĘ ÉxlČS
Ę ’Ć NkĄę=yrĄxĞ’ĲČwĘ MCgĳŇydĂŇwĘ
MhĆŔykĄŇrĘDČ=lJĎ=l‘Č ÉynČy‘Ą yJ
ąĂ : My‘ĲĂlĎiĘhČ yq¡ĄyqĂeĘmĂC hŇ‘ĎŔbŇĘ GĂ=lJĎ l‘ăČmĄC 17
hŇnĎęoS’ŇrĲĂ yêăĂmĘQČS
Ă wĘ : ynĲĎy‘Ą dŇgĆŇ¿eĆmĂ Mn
¡ĎwŁ‘Ğ Nj
¿Č YĘnĂ=âlĲwĘ ynĳĎpĎŇQĘmĂ Cr¡êĘsĘnĂ âl¿ 18
ÉMhĆyYĄCuĲS
Ă tŇąČlbŇĘ nĂBĘ yYĳĂrĘ’Č=tŇ’Ć Ml
ăĎ QĘxČ l‘¡Č MtŔĎ ’ŇFĎxČwĘ ÉMnĎwŁ‘Ğ hŇąĄS
n Ę mĂ
: ytŇĲĂ lĎxĞĲnČ =tŇ’Ć C’¡lĘmĲĎ MhĆŔytŇĄ obăŇ‘ĞotŇĲ wĘ
=ysĄpŇĘ ’ČmĲĄ ÉC’b
Ł Ä yĎ MyąĂoG ìŇylĆę’Ą hŇrĳĎYĎ MoyăBĘ ys
¡Ă CnmĘC yEËĂ‘ĚmĎC yEÌĂ‘Ě hoĎÂhyĘ 19
: ly‘ĲĂom MB
¿Ď =Ny’ĲĄwĘ lbĆŇ¡hĆ CnytŔĄ obŇ’Ğ ClăxĞĲnĎ ÉrqĆS
ĆÄ =ëŇ’Č CręmĘ’ŇyĲŁwĘ ZrĆ’ĎŔ
M‘ĎŔydĂŇomĲ ynăĂnĘhĂ ÉNkĄŇlĎ : MyhĲĂŁl’Ĺ âl¿ hŇUĎ¡hĄ wĘ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ Md¡ĎŇ’Ď oQ¿=hŇW
Ć ‘ĞyĲČhĞ 20, 21
ym
¿Ă S
Ę =yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ yt
ĳŇĂ rĎCbŇĲ GĘ=tŇ’ĆwĘ yd¡ĂŇyĎ=tŇ’Ć M‘¿ĄydĂŇo’ tŇ’ŇŁEŔhČ M‘Čj
ăČ BČ
NrĆj
Łă YĂBĘ lz¡ĆrĘBČ T‘¿ĄBĘ hŇËbĎŇ CtŇJĘ hŇdĎęChyĘ tŇ’ŇăFČ xČ
: hoĲĎhyĘ zy
rymV
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rJ
Łą zĘJĂ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ oxBĘzĘmĂ tŇon¡rĘqČlĘC MBĎŔlĂ xČClă=l‘Č ÉhS
Ď CrxĞ rym
ĳĂ S
Ď
: tŇohĲŁbŇGĘhČ tŇo‘¿bĎŇGĘ l‘¡Č NnĳĎ‘ĞrĲČ Z‘ăĄ=l‘Č Mh
¡Ć yrĄS
Ą ’ĞwĲČ MtŔĎ oxBĘzĘmĂ ÉMhĆynĄBĘ
tŇ’Ň¡FĎ xČBĘ ìŇytěĆ m
Ł BĎ Nê
ĳĄ’Ć zb
ăČŇ lĎ ìŇyt
¡ŇĆ orYĘo’=lkĎŇ ì¿ŇlĘyxĄ hŇdŔĆv
Ď BČ ÉyrĂrĎhĞ
ëŇlĎŔ yêĂt
ăŇČ nĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉìtŇĘ ĲlĎ xĞĲeČ mĂ ÉìbŇĘ C hŇêęĎ TĘmČS
ĲĎ wĘ : ìŇyl
ĲĆ CbŇGĘ=lkĎŇBĘ
Mê
¿Ć xĘdČŇqĘ S’
ËĄ =yJĂ êĎ‘ĘdĳŇĎyĎ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ ìŇybĆŔyĘ’
Ł ă =tŇ’Ć ÉìyêÄĂ dĘŇbČŇ‘ĞhĲČwĘ
rCrą’Ď hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇJ
Łă
: dŇqĲĎCê Ml
¿Ď o‘=dŇ‘Č yj
¡Ă ’ČBĘ
: oBĲlĂ rCs¿yĎ ho¡ĎhyĘ=NmĂC o‘ĳr
Ł zĘ rW
¡Ď BĎ MW
¿Ď wĘ MdĎŔ’ĎB
ĲĎ xT
ăČ bŇĘ yĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĆŇGĆÄhČ
ÉMyrĂrĄxĞ Nk
ąČŇ S
Ď wĘ bŇoTĳ ’obăŇyĎ=yJĲĂ hŇ¡’Ć rĘyĂ âl¿wĘ hŇbĎŔrĎ‘ĞB
ĲĎ r‘ăĎrĘ‘ČJĘ ÉhyĎhĎwĘ
rbĆŇGĆŔhČ ëŇCrăBĎ
: bŇS
ĲĄ tŇĄ âl¿wĘ hŇ¡xĎ lĄmĘ ZrĆ’¿Ć rBĎŔdĘŇUĂBČ
lCtŇă S
Ď ű Z‘ăĄJĘ hŇÂh
yĎ Ď wĘ : oxĲTČbŇĘ mĂ ho¡ĎhyĘ hŇ¿yĎhĎwĘ hoĳĎhyB
ĲČ xT
¡Č bŇĘ yĂ rS
¿Ć ’Ğ
hŇ¿yĎhĎwĘ Mx
Ł Ŕ ’b
Ł ăŇ yĎ=yJĲĂ É’rřy âląwĘ wyS
ĎŔ rĎS
ĲĎ xQ
ăČ S
Č yĘ É lbČŇCy=l‘ČwĘ MyĂmČę=l‘Č
: yrĂj
ĲĆ tŇoW
¿ ‘ĞmĲĄ Sym
¡Ă yĎ âl¿wĘ gŇ’ĎŔdĘŇyĂ âlă ÉtrĆ~
Ł Ä BČ tŇąČS
n Ę bŇĂ C NnĳĎ‘ĞrĲČ Chl
¡Ą ‘Ď
bŇ¡Ąl rq¿Ąx
Ł hoËĎhyĘ ynÌĂ’Ğ : Ce‘ĲĆdĎŇyĄ ym
¡Ă ’Chĳ Sn
ăĚ’ĎwĘ lJ
Ł¡ mĂ bŇËĄQhČ bŇq
Ł ¿ ‘Ď
: wyl
ĲĎ lĎ‘ĞmĲČ yr¡ĂpŇĘ JĂ oJrĘdČŇJĘ ÉSy’ĂlĘ tŇt
ąŇĄ lĎwĘ tŇoyĳlĎJĘ Nx
ăĄ B
Ł
Éwmřy yY
ąĂ xĞB
ĲČ Tj
ĳĎ S
Ę mĂbŇĘ âlăwĘ rS
Ć Ł‘¡ hŇW
Ć Ł‘¿ dŇlĎŔyĎ âlăwĘ ÉrgČŇdĎŇ ’rąĄq
Ł
Moq¡mĘ NoS
ĳ ’ŇrĂmĲĄ Mor¡mĎ dŇobŔkĎŇ ’i
ăĄ JĂ : lb
ĲĎŇ nĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ otŇ¡ yrĂxĞ’ĲČbŇĘ C CebĆŔzĘ‘ČyĲČ
ZrĆ’ăĎBĎ ÉyrČCsyĘř CSb
ŁĳŇ yĄ ìŇyb
¡ŇĆ zĘ‘Ł=lJĎ hoĎŔhyĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ hŇąĄq
w Ę mĂ : CnS
ĲĄ DĎqĘmĂ
: hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć MyI¡ĂxČ=MyĂmĲČ roq¿mĘ CbËŇzĘ‘ĲĎ yJ
¿Ă CbŇtŔĄ JĎyĂ
=hŇeĄhĂ : hŇêĎ’ĲĎ yt¡ĂŇQĎhĂtŇĘ yJ
¿Ă hŇ‘ĎS
ĳĄ CĎ’ĂwĘ ynĂ‘¡ĄyS
Ă ohĲ ’pĄŔrĎ’ăĄwĘ ÉhoĎhyĘ ynĂą’Ą pĎŇrĘ
ű yêĂYĘă’Č =âl ynÂ’
Ă Ğ wĲČ : ’nĲĎ ’obŇ¿yĎ ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇ¿Ą’
I Č yl
ĳĎ ’Ą Myr¡ĂmĘŁ’Ĳ hŇUĎhĄě
’Y
ăĎ om êĎ‘ĘdĳŇĎyĎ hŇê
ăĎ ’Č ytŇĂ yC¡Ą’ČtŇĘ hĂ âl¿ SCnË’Ď Moy¿wĘ ìŇyrĆęxĞ’ĲČ hŇ‘ăĆr
Ł mĄ
Moy¿BĘ hŇêĎ¡’Č =ysĂxĞmĲČ hŇê
ĳĎ xĂmĘlĂ yl
¡Ă =hŇyĄhĘêĲĂ=l’Č : hŇyĲĎhĎ ìŇyn¡ĆjĎ xkČŇŁn¿ ytŔČ pĎŇW
Ę
ynĂĳ’Ď hŇêĎ¡xČ ’Ą=l’ČwĘ hŇUĎhĄŔ Cêx
ăČ yĄ ynĂ’ĎŔ hŇS
Ď ŁbăŇ’Ą=l’ČwĘ ÉypČŇdĘŇrĲ
Ł CSb
Ł ąŇ yĄ : hŇ‘ĲĎrĎ
: MrĲĄbŇĘ S
Ď Nor¡BĎS
Ă hŇ¿ĆS
n Ę mĂC hŇ‘ĎŔrĎ Moyă ÉMhĆylĄ‘Ğ ’yb
ąŇĂ hĎ
rS
ĆÄ ’Ğ Mř‘Ŕ=ynĲĄBĘ r‘ČS
ăČ BĘ ÉêĎdĘŇmČ‘ĲĎwĘ ëŇŁląhĎ ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmČÄ’Ď=hŇŁJĲ
w’by

wymĎyĎ ,bytk omyŁ v.11 .z"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk h’ĆrĘyĂ ’"sb ,yrq h’ĆrĘyĂ ,bytk ’rĆyĄ w’ ’rĎyĂ v.8 .zy
,bytk M‘Ď v.19 .b"d Nkw yrqw bytk yrČCswĘ ’"sb ,yrq yrČCswĘ v.13 .b"d Nkw yrqw bytk wymĎyĎ ’"sb ,yrq
.’"ydw b"d Nkw yrqw bytk M‘ĎhĎ ’"sb ,yrq M‘ĎhĎ
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17. 20–18. 7

: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞS
ĲČ lk
ŁŇ¡ bŇĘ C obĳŇ C’YĘăĄy rS
¡Ć ’ĞwĲČ hŇdĎŔChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČ ÉobŇ C’b
Ł ąŇ yĎ
hŇdĎŔChyĘ=lkĎŇwĘ ÉhdĎŇChyĘ yk
ąŇĄ lĘmČ hoĎÁhyĘ=rbČŇdĘŇ C‘ÄmĘS
Ă MhĆylĄ’Ğţ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ 20
: hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¿Ă‘Ďè
Ę BČ My’
¡Ă BĎhČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ lk
ŁŇ¡ wĘ
MoyăBĘ É’v
Ď mČ C’ąW
Ę êĂ=l’ČwĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ oSĲpŇĘ nČBĘ Cr¡mĘè
ĲĎ hĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
21
ÉMkĆŇyêĄB
ĲĎ mĂ ’v
ąĎ mČ C’yYÄĂ otŇ=âlĲwĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞS
ĲČ BĘ Mt
¡ŇĆ ’ŇbĄŇhĞwĲČ tŇBĎŔè
Č hČ 22
tŇBĎŔè
Č hČ Moyă=tŇ’Ć ÉMêĆS
Ę DČqĂwĘ CW
ĳ ‘ĞtĲŇČ âlă hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ=lkĎŇwĘ tŇBĎŔè
Č hČ MoyăBĘ
Mn
ĳĎzĘ’Ď=tŇ’Ć CF¡hĂ âl¿wĘ C‘ŔmĘS
ĲĎ âlăwĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ=tŇ’Ć ytŇĂ yC¡ĂYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ 23
hŇyĎhĎwĘţ : rsĲĎCm tŇxČq¿Č yê¡ĂlĘbŇĂ lĘC ‘mŔwřV yêăĂlĘbŇĂ lĘ MjĎŔrĘ‘Ď=tŇ’Ć ÉCSqĘIČwČ 24
yrËĄ‘ĞS
ĲČ BĘ ’v
Ďę mČ ’yb
ăŇĂ hĎ ű yêăĂlĘbŇĂ lĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉylČ’Ą NC‘ąmĘS
Ę êĂ ‘Čm
ŁÄ S
Ď =M’Ă
yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ tŇBĎŔè
Č hČ Moyă=tŇ’Ć ÉSDĄqČlĘC tŇĳBĎ è
Č hČ MoyăBĘ tŇ’ŇŁE¡hČ ry‘¿ĂhĎ
ű Myk
ăŇĂ lĎmĘ tŇ’ŇŁEÃhČ ry‘ăĂhĎ yrăĄ‘ĞS
ĲČ bŇĘ C’b
ăĎŇ C : hŇkĲĎŇ’ŇlĎmĘ=lJĎ hŇB
Ł =tŇoWĲ‘Ğ 25
hŇUĎhĄť MysęĂ CibČŇC bŇkĆŇrăĆBĎ ű Myb
ăŇĂ kŇĘ ŁrĲ dŇwĂÁdĎŇ ’iĄÄJĂ=l‘Č žMybŇĂ S
Ę yĲŁ MyrĂÃW
Ď wĘ
tŇ’ŇŁE¡hČ ry‘¿ĂhĎ hŇ¿bĎŇ S
Ę yĲĎwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁwĘ hŇd¡ĎŇChyĘ Sy’
¿Ă MhĆŔyrĄW
ăĎ wĘ
NmęĂ yĎnĘBĂ ZrĆ’ăĆmĄC MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ tŇobÄybŇĂ iĘmĂC hŇdĎŇChyĘţ=yrĲĄ‘ĎmĲĄ C’b
ăĎŇ C : Ml
ĲĎ o‘lĘ 26
hŇăxĎ nĘmĂC xbČŇ¡ĆwĘ
z hŇ¿Ďlo‘ My’
ËĂ bŇĂ mĘ bŇgĆŇeĆŔhČ=NmĂC ÉrhĎhĎ=NmĂC hŇąĎlpĄŇè
Ę hČ=NmĂC
ÉSDĄqČlĘ ylČę’Ą C‘ÁmĘS
Ę tŇĂ âlÄ=M’ĂwĘ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą hŇd¡ĎŇotŇ y’¿ĄbŇĂ mĘC hŇĳĎob
n Ň lĘC 27
MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞS
ĲČ BĘ ’b
Ł ËŇ C ’v
Ďę mČ tŇă’Ą W
Ę ű yêăĂlĘbŇĂ lĘC tŇBĎŔè
Č hČ Moyă=tŇ’Ć
MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ tŇon¿mĘrĘ’Č hŇËĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ hĎyrĆę‘ĎS
Ę BĂ S’
ăĄ yêĂÌ~Č hĂwĘ tŇĳBĎ è
Č hČ MoyăBĘ
: hŇB
ĲĆ kŇĘ tŇĂ âl¿wĘ
ê
¡Ď dĘŇrČyĲĎwĘ MCq¿ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ tŇ¿’Ą mĄ ChyĎŔmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hŇăyĎhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ xy, 2
whËnřhw rY
ĳĄoIhČ tŇyB
ăĄ dŇr¡Ą’ĄwĲĎ : yrĲĎbĎŇDĘ=tŇ’Ć ì¿Ň‘ĞymĲĂS
Ę ’Č hŇUĎ¡S
Ď wĘ rY
ĳĄoIhČ tŇyB
ăĄ 3
hŇËW
Ć ‘Ł ’Ch¿ rS
ĆÄ ’Ğ ylĂęJĘhČ tŇăxČ S
Ę nĂwĘ : MyĂnĲĎbŇĘ ’ĎhĲĎ=l‘Č hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ hŇ¿W
Ć ‘Ł 4
yn¿Ąy‘ĄBĘ rS
ËČ yĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ rxĄŔ’Č yl
ăĂ JĘ ÉChW
ĄÄ ‘ĞIĲČwĲČ bŇS
Ďę wĘ rY
ĳĄoIhČ dŇyăČBĘ rmĆŁx¡BČ
: romĲ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ rY¡ĄoIhČ 5
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą Mk
ËĆŇ lĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ lkÄČ C’=âlĲ hŇEĆÁhČ rYĄÄoIkČŇhĞ 6
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą yd¡ĂŇyĎBĘ Mê
¿Ć’Č=NJĄ rYĄŔoIhČ dŇyăČBĘ ÉrmĆŁxÄkČŇ hŇąĄh
eĂ
ZotŇ¡ nĘlĂwĘ SotŇ¿ nĘlĂ hŇĳĎkŇ lĎmĘmČ=l‘ČwĘ yoG¡=l‘Č rBĄŔdČŇ’Ğ ‘gČŇrăĆ
7
dyb’hlw
CheĄhĂwĘ w’ CheĘhĂwĘ v.3

.xy

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ‘Čm
ŁS
Ę w’ ‘ČomS
Ę ’"sb ,yrq ‘ČomS
Ę ,bytk ‘ČmĄoS v.23
.yrq ’Ch heĄyhĂwĘ ,bytk

18. 8–23
8

9, 10

11

12

13
14
15

16
17
18

19
20
21

22
23
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wyl
ĳĎ ‘Ď yêĂrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’Ğ otŔ‘ĎrăĎmĄ ’ChŔhČ yoGăhČ ÉbS
Ď wĘ : dŇybĲŇĂ ’ĞhĲČlĘCĲ
: olĲ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ yêĂbŇĘ ¡S
Č xĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=l‘Č ÉyêĂmĘxČÄnĲĂwĘ
hŇąW
Ď ‘ĎwĘ : ‘ČT
Ł Ĳ nĘlĂwĘ tŇnŁ¡ bŇĘ lĂ hŇĳĎkŇ lĎmĘmČ=l‘ČwĘ yoG¡=l‘Č rBĄŔdČŇ’Ğ ‘gČŇrăĆwĘ
rS
¿Ć ’Ğ hŇbĎŔoFhČ=l‘Č ÉyêĂmĘxÄČ nĲĂwĘ yl
ĳĂ oqBĘ ‘Čm
Łă S
Ę yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ ynČŔy‘ĄBĘ hŇ‘ĎrĎhĲĎ
=l’Ć ’n
ăĎ=rmĎ’Ĺ hŇêÃĎ ‘ČwĘ
: otŇĲ o’ bŇyT
¿Ă yhĄlĘ yêĂrĘm¡Č’Ď
hŇeĄÄhĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť rm
Ł ę ’ŇlĄ MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ ybĄÄS
Ę oyĲ=l‘ČwĘ žhdĎŇChyĘ=Sy’Ă
Sy’Ăť ’nĎę CbŇCS
ă hŇĳbĎŇ S
Ď xĞmĲČ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ bŇ¿S
Ąx
Ł wĘ hŇ‘ĎŔrĎ ÉMkĆŇylĄ‘Ğ rYąĄoy ykÁĂ nŁ’ĲĎ
S’
ĳĎ on Cr¡mĘ’ĲĎwĘ : Mk
ĲĆŇ ylĄlĘ‘ČmČC Mk
¡ĆŇ ykĄŇrĘdČŇ CbŇyT
¿Ă yhĄwĘ hŇ‘ĎŔrĎhĲĎ oJărĘDČmĂ
: hŇW
ĲĆ ‘ĞnĲČ ‘r¡ĎhĎ=oBĲlĂ tŇCr¿rĂS
Ę Sy’
ËĂ wĘ ëŇlĄŔnĄ ÉCnytÄĄ obŇS
Ę xĘmČ yrąĄxĞ’ĲČ=yJĂ

ÉtrĂrĚ‘ĞS
ĲČ hŇQĆĳ’Ą JĎ ‘m
¡Č S
Ď ym
¿Ă MyĂŔoGBČ É’nĎ=Cl’ĞS
ĲČ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť NkĄęlĎ
NonĳbĎŇlĘ gŇlĆăS
Ć yd¡ČŇW
Ď rC~ËmĂ bŇŁz¿‘ĞyĲČhĞ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇ¡ČlCtŇBĘ dŇŁ’ŔmĘ hŇt
ăŇĎ W
Ę ‘ĲĎ
’wĘè
ăĎ lČ yU
¡Ă ‘Č ynĂ¿xĚ kĄŇS
Ę =yJĲĂ : MylĲĂzĘon Myr¡ĂqĎ Myr¿ĂzĎ MyĂm
ËČ CSętŇĘ ĲeĎ yĂ=M’Ă
ëŇrĆD¡Ć tŇobŔytŇĂ nĘ tŇkĆŇăĆllĎ MlĎŔo‘ yl
ăĄ ybŇĂ S
Ę ÉMhĆykĄŇrĘdČŇBĘ MCląS
Ă kŇĘ IČwČ CrF
ĳĄqČyĘ
rb
ăĄŇ o‘ lJ
Ł ť Ml
ĳĎ o‘ tŇqČCrS
Ę hŇU
¡Ď S
Č lĘ MY
ËĎ rĘ’Č MCW
¿ lĎ : hŇĲlĎ ClsĘ âl¿
bŇĳĄo’
y ynăĄpŇĘ lĂ MY
¡Ą ypŇĂ ’Ğ Myd¿ĂŇqĎ=xČCrĲJĘ : oSĲ’Ňr
Ł BĘ dŇyn¿ĂyĎwĘ Mè
Ł ¡ yĂ hĎylĆŔ‘Ď
CkÄlĘ CręmĘ’ŇIĲŁwČ
: MdŇĲĎy’Ą Moy¿BĘ M’
¡Ą rĘ’Ć MynËĂpĎŇ=âlĲwĘ PŇrĆ‘Ł Ì
NhĄęJ
Ł mĂ hŇrĎÁoê dŇbČÄ’ŇŁtŇ=âlĲ žyJĂ ůtobŇS
Ď xĞmĲČ ÈChyĎmĘrĘyĂ=l‘ĲČ hŇăbĎŇ S
Ę xĘnČwĘ
hŇbĎŇyS
¡Ă qĘnČ=l’ČwĘ NoSŔQĎbČŇ ChJ
ăĄ nČwĘ ÉCkŇlĘ ’yb
ĳŇĂ eĎmĂ rb
¡ĎŇ dĎŇwĘ MkĎŔxĎmĲĄ ÉhYĎ‘ĄwĘ
: yb
ĲĎŇ yrĂyĘ loq¿lĘ ‘m
¡Č S
Ę C yl
ĳĎ ’Ą ho¡ĎhyĘ hŇbĎŇyS
¿Ă qĘhČ : wyrĲĎbĎŇDĘ=lJĎ=l’Ć
ydăĂŇmĘ‘Ď ű rk
ŁŇă zĘ yS
ĳĂ pŇĘ nČlĘ hŇ¡xĎ CS Cr¿kĎŇ=yJĲĂ hŇ‘ĎŔrĎ ÉhbĎŇoT=tŇxČêĲČ MQ
ąČ S
Ě yĘhČ
žNkĄŇlĎ : MhĲĆmĄ ì¡ŇtŇĘ mĲĎxĞ=tŇ’Ć bŇyS
¿Ă hĎlĘ hŇbĎŔoT ÉMhĆylĄ‘Ğ rB
ąĄdČŇlĘ ìŇynĆępĎŇlĘ
Mh
ąĆ yS
Ą nĘ hŇnĎyÄĆhĘtŇĲĂ wĘ ůbrĆxĆ=ydŇĄyĘ=l‘Č ÈMrĄGĂhČwĘ bŇ‘ęĎ rĎl
ĲĎ MhĆÁynĄBĘ=tŇ’Ć NêÄĄ
bŇrĆx
¡Ć=yJĄmĚ MhĆŔyrĄCxăBČ tŇwĆm
ĳĎ ygĄŇrăĚhĞ Cy¡hĘyĲĂ MhĆŔyS
Ą nĘ’ČÄwĘ tŇonŔmĎlĘ’ČwĘ ÉtolJĚS
Č
dŇCd¡ŇGĘ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ ’yb
ÌŇĂ tŇĎ =yJĲĂ MhĆŔyêĄB
ăĎ mĂ ÉhqĎ‘ĎzĘ ‘m
ąČ è
Ď êĂ : hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ
hoĎhyĘţ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : yl
ĲĎ gŇĘ rČlĘ Cn¿mĘTĲĎ Myx
¡Ă pČŇC ynĂdŔĄkŇĘ lĎlĘ hŇxĎyS
Ă CrąkĎŇ=yJĲĂ M’
Łĳ tŇĘ jĂ
Mt
¡ŇĎ ’ŇFĎxČwĘ MnĎŔwŁ‘Ğ=l‘Č ÉrjĄkČŇêĘ=l’Č tŇwĆUĎŔlČ ÉylČ‘Ď Mt
ąŇĎ YĎ‘Ğ=lJĎ=tŇ’ĲĆ êĎ‘ĘdČÁyĎ
Kynplm

sŘ10
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: MhĲĆbĎŇ hŇ¿W
Ą ‘Ğ ì¡ŇjĘ’Č tŇ‘¿ĄBĘ ìŇynĆŔpĎŇlĘ ÉMylĂS
Ď kŇĘ mĚ wyąhřw yxĂmĘĳêĆ=l’Č ìŇynăĆpĎŇQĘmĂ
WrĆx
ĳĎ rYăĄoy qB
¡Ě qĘbČŇ tŇĎ yn¿ĂqĎwĘ ëŇolËhĎ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
Ty
rS
Ćě ’Ğ MeŁŔ hĂ=NbĆŇ ’yGăĄ=l’Ć ÉtĎ’ŇYĎÄyĎwĘ : MynĲĂhĞŁJĲhČ yn¡ĄqĘEĂmĂC M‘ĎŔhĎ ynăĄqĘEĂmĂC 2
rB
¿Ą dČŇ’Ğ=rS
Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć Mè
ĎŔ tŇĎ ’ŇrăĎqĎwĘ tŇCsrĎxĞhĲČ r‘ČS
ăČ xtŇČ ¡jĆ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁwĘ hŇdĎŔChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČ hoĎŔhyĘ=rbČŇdĘŇ C‘ămĘS
Ă ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą 3
=l‘Č Éh‘ĎrĎ ’yb
ąŇĂ mĄ ynÄĂ nĘhĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ žrmČ’Ď=hŇŁJĲ
ynĂbĚęzĎ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ ű N‘ČyăČ : wynĲĎzĘ’Ď hŇnĎlĘ¿~Č êĂ H‘¡ĎmĘS
Ł =lJĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇEĆŔhČ MoqăUĎhČ 4
rS
ÌĆ ’Ğ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ ÉobŇ=CrFĘqČyĘwČ ÉhEĆhČ MoqąUĎhČ=tŇ’Ć CrÂJĘnČyĘwĲČ
Moq¿UĎhČ=tŇ’Ć C’ËlĘmĲĎC hŇdĳŇĎChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČC Mh
¡Ć ytŇĄ obŇĲ ’ĞwĲČ hŇUĎ¿hĄ MC‘ËdĎŇyĘ=âlĲ
S’
¡Ą BĎ Mh
ËĆ ynĄBĘ=tŇ’Ć PŇrÌ
Ł W
Ę lĂ l‘ČBČęhČ tŇomăBĎ=tŇ’Ć CnÂbĎŇC : MIĲĂqĂnĘ MD¿Č hŇ¡Ćh
EČ 5
: yBĲĂlĂ=l‘Č hŇt
¡ŇĎ lĘ‘ĲĎ âl¿wĘ yêĂrĘBČŔdĂŇ âlăwĘ ÉytŇĂ yCĂÄYĂ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ l‘ČB
ĳĎ lČ tŇolă‘Ł
ž’rĄuĎyĂ=âlĲwĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’ĂBĎ Mym
ąĂ yĎ=hŇĲeĄ hĂ NkÂĄ lĎ
6
: hŇgĲĎŇrĄhĞhĲČ ’yG¿Ą=M’Ă yJ
¡Ă MeŁĳ hĂ=NbĆŇ ’ygăŇĄwĘ tŇpĆŇŁê¡hČ dŇo‘Ë hŇ¿Ćh
E Č MoqÄUĎlČ
Myê
ąĂ lĘjČhĂwĘ hŇEĆŔhČ MoqăUĎBČ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲywĂ hŇdąŇĎChyĘ tŇYČÄ‘Ğ=tŇ’Ć ytŇĂ u
Ł bČŇCţ 7
ÉMtŇĎ lĎbŇĘ nĂ=tŇ’Ć yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ MS
ĳĎ pŇĘ nČ yS
ăĄ qĘbČŇmĘ dŇy¡ČbŇĘ C MhĆŔybĄŇyĘ’
Ł Ĳ ynăĄpŇĘ lĂ ÉbrĆxĆÄBČ
ry‘ăĂhĎ=tŇ’Ć ÉyêĂmĘW
ČÄ wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ tŇm
¿Č hĹb
ĲĆŇ lĘC MyĂm¡Čè
Ď hČ PŇo‘¿lĘ lkĎŔ’ĞmĲČlĘ 8
=lJĎ=l‘Č qr¡
Ł S
Ę yĂwĘ Mè
Ł ¿ yĂ hĎylĆŔ‘Ď rb
ăĄŇ ‘Ł lJ
Ł ť hŇqĳĎrĄS
Ę lĂwĘ hŇU
¡Ď S
Č lĘ tŇ’ŇŁEŔhČ
Sy’
¿Ă wĘ MhĆŔytŇĄ nĲŁBĘ rW
ăČ BĘ Ét’ĄwĘ MhĆęynĄBĘ rW
ăČ BĘ=tŇ’Ć MyêÂĂ lĘkČŇ’ĞhĲČwĘ : hĎtĲŇĆ J
Ł mČ 9
Mh
¡Ć ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ Mh
ËĆ lĎ CqyYÌĂyĎ rS
ĆÄ ’Ğ qoYŔmĎbŇĘ C ÉroYmĎBĘ Clk
ĳĄŇ ’ŇyŁ Ch‘¡ĄrĄ=rW
Č BĘ
Myk
¡ŇĂ lĘŁhĲhČ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ ÉynĄy‘ĄlĘ qB
ĳĚ qĘBČhČ ê
¡Ď rĘbČŇS
ĲĎ wĘ : MS
ĲĎ pŇĘ nČ yS
¿Ą qĘbČŇmĘC 10
rB
ŁÂ S
Ę ’Ć hŇkĎŇăJĎ tŇo’ębĎŇYĘ hoăĎhyĘ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ MhĆÁylĄ’Ğ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ : ëŇtĲŇĎ o’ 11
rYĄŔoIhČ yl
ăĂ JĘ=tŇ’Ć ÉrB
Ł S
Ę yĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ=tŇ’ĆwĘ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ=tŇ’Ć
: roBĲqĘlĂ Moq¡mĎ Ny’¿ĄmĄ CrŔBĘqĘyĂ tŇpĆŇt
Ł Ňă bŇĘ C dŇo‘ĳ hŇ¡pĄŇ rĎhĲĄlĘ lk
¿ČŇ Cy=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ
ry‘¿ĂhĎ=tŇ’Ć tŇt
ËŇĄ lĎwĘ wyb
ĳŇĎ S
Ę oyĲlĘC ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇËĆh
E Č Moq¿UĎlČ hŇW
ĆÂ ‘Ĺ’ĲĆ=NJ
ĲĄ 12
Moq¿mĘJĂ hŇdĎŔChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČ ÉyêĄbĎŇC MĂlČęS
Ď CrĲyĘ yê
ăĄBĎ CyÂhĎwĘ : tŇpĆŇt
Ł ŇĲ JĘ tŇ’ŇŁE¡hČ 13
É lk
ŁŇ lĘ ÉMhĆytŇĄ ŁGĲGČ=l‘Č CrÁFĘqĂ rS
ĆÄ ’Ğ MyêęĂ BĎhČ lk
ŁŇă lĘ My’
ĳĂ mĄFĘhČ tŇpĆŇŁê¡hČ
: MyrĲĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’ŇĲlĄ Myk
¡ŇĂ sĎnĘ ëŇ¿iĄ hČwĘ MyĂmČŔè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ
’byw
.yrq CyhĘyĂwĘ ,bytk CyhĎwĘ v.23
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’b
ĳĄŇ eĎhĂlĘ MS
¡Ď hoËĎhyĘ oxÌlĎS
Ę rS
ĆÄ ’Ğ tŇpĆŇŁêŔhČmĲĄ ÉChyĎÄmĘrĘyĂ ’b
Ł ąŇ IĎwČ
: M‘ĲĎhĎ=lJĎ=l’Ć rmĆ’ŇI¡ŁwČ hoĎŔhyĘ=tŇyB
ĲĄ rY
ăČ xĞB
ĲČ Édm
Ł ‘ĞIĲČwĲČ
15 ry‘
ąĂhĎ=l’Ć yřbÁĂ mĄ ynÄĂ nĘhĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
yJ
ąĂ hĎyl
ĳĆ ‘Ď yêĂrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=lJĎ tŇ’Ąť hĎyrĆŔ‘Ď=lJĎ=l‘ČwĘ Ét’ŇEŁhČ
k ÉrCxS
Ę jČ ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ : yrĲĎbĎŇDĘ=tŇ’Ć ‘Čom¿S
Ę yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ MjĎŔrĘ‘Ď=tŇ’Ć ÉCSqĘhĂ
’B
¡Ď nĂ ChyĎŔmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ dŇyg¡Ňn
Ă Ď dŇyq¿ĂpĎŇ=’ChĲwĘ NhĄŔJ
Ł hČ rU
ăĄ ’Ă=NBĆ
2 Nê
ÄĄ IĂwČ ’yb
ĳŇĂ eĎhČ ChyăĎmĘrĘyĂ tŇ¡’Ą rCxŔS
Ę pČŇ hŇăJĆ IČwČ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć
tŇyb
¿ŇĄ BĘ rS
¡Ć ’Ğ NoyŔlĘ‘ĆhĲĎ ÉNmĂyĎnĘBĂ r‘ČS
ąČ BĘ rS
ĆÄ ’Ğ tŇkĆŇjĆęhĘUČhČ=l‘Č otÁ’
Ł
3 t
Ň kĆŇĳĎjhĘUČhČ=NmĂ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ rCxËS
Ę pČŇ ’Y
¿Ą IŁwČ tŇrĎŔxĽU
ăĎ mĲĂ ÉyhĂyĘwĲČ : hoĲĎhyĘ
rogŇ¿ mĎ=M’Ă yJ
¡Ă ìŇmĆŔS
Ę ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ ÉrCxS
Ę pČŇ âlą ChyĎęmĘrĘyĂ wylĎÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ
4 rog
ÁmĎlĘ ÉìnĘtŇĆ nŁ žynĂnĘhĂ hoĎÃhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇk
ŁŇă yJ
ăĂ
: bŇybĲŇĂ iĎmĂ
=lJĎ=tŇ’ĆwĘ tŇo’ĳr
Ł ìŇynăĆy‘ĄwĘ Mh
¡Ć ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ bŇrĆx
¿ĆBĘ ClËpŇĘ ĲnĎ wĘ ìŇybĆęhĞŁ’Ĳ=lkĎŇlĘC ìăŇlĘ
5 yê
ęĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : bŇrĆxĲĎBĆ MJ
¿Ď hĂwĘ hŇlĎ¡bĆŇ BĎ Ml
¿Ď gŇĘ hĂwĘ lbĆŔBĎ=ëŇlĆmĲĆ dŇyăČBĘ ÉNêĄ’Ć hŇdĎęChyĘ
tŇ’ĄÄwĘ HrĳĎqĎyĘ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ H‘¡ĎygŇĂ yĘ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉNsĆŁxÄ=lJĎ=tŇ’Ć
MCxŔqĎlĘC ÉMCzzĎbŇĘ C MhĆŔybĄŇyĘ’
Ł Ĳ dŇyăČBĘ ÉNêĄ’Ć hŇdĎęChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČ tŇorÁYĘo’=lJĎ
6 Ck
Ň¡ lĘêĲĄ ìŇtŔĆ ybĄŇ yb
ăŇĄ S
Ę ŁyĲ É lk
ŁŇ wĘ rCxęS
Ę pČŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ MC’¡ybŇĂ hĹwĲĆ
ìŇybĆŔhĞŁ’ă=lkĎŇwĘ ÉhêĎ’Č rbĄŔuĎêĂ MS
ăĎ wĘ ÉtCmêĎ MS
ąĎ wĘ ’obęêĎ lb
ăĆŇ bĎŇC ybŇĂ ĳĆèBČ
: rqĆè
ĲĎ BČ Mh
¡Ć lĎ tŇĎ ’Ň¿BĄ nĂ=rS
Ć ’Ğ
7 MoIŔh
Č =lJĎ ÉqoxW
Ę lĂ ytŇĂ yyąh
Ă Ď lk
ĳĎŇ CêwČ ynĂê
¡Č qĘzČxĞ tŇjĎŔ’ĆwĲĎ ÉhoĎhyĘ ynĂt
ąŇČ yêĂjĂ
8 h
Ň yĎÄhĎ=yJĲĂ ’rĳĎqĘ’Ć dŇŁS
¡ wĎ sm
¿Ď xĎ q‘ĎŔzĘ’Ć ÉrBĄdČŇ’Ğ yDąĄmĂ=yJĲĂ : ylĲĂ gŇ‘¿ĄŁl hŇŁQ¡JĚ
9 CerĆ
ę JĘzĘ’Ć=âlĲ yêăĂrĘmČ’ĲĎwĘ : MoIĲhČ=lJĎ slĆq¡ĆlĘC hŇ¿jĎ rĘxĆlĘ yl
ËĂ ho¿ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ
yt
ĳŇĎ m
Ł YĘ‘ČBĘ rY
¡Ě‘Ď tŇrĆ‘ĆŔB
Ł S’
ăĄ JĘ ÉyBĂlĂbŇĘ hŇąĎh
y Ď wĘ omŔS
Ę BĂ Édo‘ rB
¿Ą dČŇ’Ğ=âlĲwĘ
10 rog
Ňă mĎ ÈMyBĂrČ tŇăBČ DĂ yêĂ‘ĘmČÁS
Ď yJ
ăĂ : lkĲĎŇC’ âl¿wĘ lk
¡ĄŇ lĘJĲČ ytŇĂ y’¿ĄlĘnĂwĘ
yl
ąČ C’ y‘ĳĂlĘYČ yr¡ĄmĘŁSĲ ymĂŔolS
Ę Sonă’Ĺ lJ
Ł ť CedŔĆyGĂnČwĘ ÉCdŇyGÄĂ hČ ůbybŇĂ iĎmĂ
11 roB
ă gŇĂ JĘ ÉytŇĂ o’ hoąĎhywĲČ : CeUĲĆmĂ Cnt
¡ŇĄ mĎqĘnĂ hŇ¿xĎ qĘnĂwĘ olŔ hŇlĎkŇĘ CnăwĘ ÉhêĆpĚŇyĘ
ClyJĂŔW
Ę hĂ âlă=yJĂ Éd’
Ł mĘ CSB
Ł ą Clk
ĳĎŇ yĚ âlăwĘ Cl¡S
Ę JĲĎyĂ yp
¿ŇČ dĘŇrĲ
Ł NJ
ËĄ =l‘Č ZyrĂŔ‘Ď
12 h
Ň ¿’Ć r
Ł qyDĂŔYČ Nx
ăĄ B
Ł Éto’bĎŇYĘ hoąĎhywĲČ : xČk
ĲĄŇ è
Ď tŇĂ âl¿ Ml
¡Ď o‘ tŇU
¿Č lĂJĘ
14

twylk
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk ’ybĂmĄ ’"sb ,yrq ’ybĂmĄ v.15
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: ybĲŇĂ yrĂ=tŇ’Ć ytŇĂ yQ
¿Ă GĂ ìŇyl
¡Ć ’Ą yJ
¿Ă MhĆŔmĄ ÉìtŇĘ mĲĎqĘnĂ hŇą’Ć rĘ’Ć bŇĳĄlwĎ tŇoy¡lĎkŇĘ
sŘ11

dŇI¿ČmĂ Noy¡bŇĘ ’Ć SpĆŇ¿nĆ=tŇ’Ć ly~
ËĂ hĂ yJ
¿Ă hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć Cl¡lĘhĲČ hoĎŔhyl
ĲČ CryS
Ă ť 13
=rS
Ć ’Ğ MoyË oBĳ yêĂdĘŇ¡QČ yĚ rS
¿Ć ’Ğ MoIŔhČ rCră’Ď
: My‘ĲĂrĄmĘ 14
ÉybŇĂ ’Ď=tŇ’Ć rv
ąČ BĂ rS
ĆÄ ’Ğ Sy’ęĂ hĎ rCră’Ď : ëŇCrĲbĎŇ yh
¿Ă yĘ=l’Č yU
¡Ă ’Ă ynĂtŇĘ d¿ČŇlĎyĘ 15
’ChŔhČ Sy’
ăĂ hĎ ÉhyĎhĎwĘ : ChxĲĎUĽW
Ă xČ¡UĄ W
Č rk
ĳŇĎ zĎ NB
ăĄ ì¡ŇlĘ=dŇQČĲyĚ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ 16
hŇ‘¡ĎCrtŇĘ C rqĆB
Ł Ŕ BČ ÉhqĎ‘ĎzĘ ‘m
ąČ S
Ď wĘ Mx
ĳĎ nĂ âlăwĘ ho¡ĎhyĘ ëŇ¿pČŇ hĎ=rS
Ć ’Ğ MyrËĂ‘ĎJ
ĲĆ
yrĂŔbŇĘ qĂ ÉyUĂ’Ă yl
ąĂ =yhĂêĘwČ MxĆrĳĎmĄ ynĂt
¡ŇČ tŇĘ omĲ=âl rS
¿Ć ’Ğ : MyĂrĲĎhĽYĲĎ tŇ‘¿ĄBĘ 17
NogĳŇyĎwĘ lm
¡Ď ‘Ď tŇo’¿rĘlĂ ytŇĂ ’ŇYĎŔyĎ MxĆrăĆmĄ ÉhEĆ hŇUĎąĎl : Ml
ĲĎ o‘ tŇr¿ČhĞ hŇm
¡Ď xĘrČwĘ 18
: ymĲĎyĎ tŇS
Ć Łb¡ŇBĘ Cl¿kŇĘ IĂwČ
ëŇlĆăUĆ hČ wylĎÁ’Ą xČŁlÄS
Ę BĂ hoĳĎhyĘ tŇă’Ą mĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hŇ¿yĎhĎ=rS
Ć ’Ğ rb
ËĎŇ DĎhČ ’k
Nh
¡Ą J
Ł hČ hŇËĎW
y Ą ‘ĞmĲČ=NbĆŇ hŇÌĎn
y Ę pČŇYĘ=tŇ’ĆwĘ hŇIĎŔJĂlĘmČ=NBĆ ÉrCxS
Ę jČ=tŇ’Ć ChIĎęqĂdĘŇYĂ
lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
¿Č ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ yJ
ËĂ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉCndÄĄ‘Ğb
ĲČŇ ’n
ąĎ=SrĎDĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ 2
hŇ¡Ćl‘ĞyĲČwĘ wytŔĎ ’
Ł lĘpŇĘ nĂ=lkĎŇJĘ ÉCntÄĎ o’ hoąĎhyĘ hŇW
ĆÄ ‘ĞyĲČ žylČC’ Cnyl
ĳĄ ‘Ď Mx
ăĎ lĘnĂ
=l’Ć Nr¡ĚmĘ’ŇŁtŇĲ hŇŁJ¿ Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ Chy¡ĎmĘrĘyĂ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
: Cnyl
ĲĄ ‘ĎmĲĄ 3
yl
ăĄ JĘ=tŇ’Ć ÈbsĄmĄ ynăĂnĘhĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ’Ď=hŇŁJĲ : ChIĲĎqĂdĘŇYĂ 4
ëŇlĆąmĆ =tŇ’Ć MBĎę Mym
ăĂ xĎlĘnĂ MêÁĆ ’Č rS
ĆÄ ’Ğ ůMkĆŇdĘŇyĆBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÈhmĎxĎlĘUĂhČ
yêăĂpŇĘ sČ’ĲĎwĘ hŇĳmĎ oxl
ĲČ ZCx¡mĂ MkĆŔylĄ‘Ğ MyrăĂ~ĎhČ MyDĂŔW
Ę JČhČ=tŇ’ĆwĘ É lbĆŇBĎ
hŇ¡yĎCTnĘ dŇy¿ĎBĘ MkĆŔêĘ’Ă ÉynĂ’Ğ yê
ąĂ mĘxČlĘnĂwĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ ry‘¿ĂhĎ ëŇoê¡=l’Ć MtŔĎ o’ 5
ÉybĄŇS
Ę oyĲ=tŇ’Ć ytęĂ yJĄhĂwĘ : lodĲŇ GĎ PŇYĆq¿ĆbŇĘ C hŇm
¡Ď xĄbŇĘ C PŇ¿’Č bŇĘ C hŇqĳĎzĎxĞ ‘ČorăzĘbŇĂ C 6
: CtŇm
ĲĚ yĎ lod¡ŇGĎ rbĆŇd¿ŇĆBĘ hŇĳmĎ hĄBĘhČ=tŇ’ĆwĘ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ
ű wydăĎŇbĎŇ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ hŇdăĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChIăĎqĂdĘŇYĂ=tŇ’Ć Nê
ăĄ’Ć hoĎÃhyĘ=M’ĚnĘ Nk
ăĄŇ =yrĄxĞ’ĲČwĘ 7
bŇrĆx
ăĆhČ=NmĂ ű rbĆŇDăĆhČ=NmĂ tŇ’ŇŁEÁhČ ry‘ÄĂ BĎ žMyrĂ’ĎS
Ę eĂhČ=tŇ’ĆwĘ M‘ÃĎ hĎ=tŇ’ĆwĘ
dŇy¡ČbŇĘ C MhĆŔybĄŇyĘ’
Ł Ĳ ÉdyČbŇĘ C lbĆŔBĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
ăČ ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ÉdyČBĘ bŇ‘ęĎ rĎhĲĎ=NmĂC
lm
Ł ¡ xĘyČ âl¿wĘ MhĆŔylĄ‘Ğ sCxăyĎ=âlĲ bŇrĆxĆŔ=ypŇĂ lĘ MJ
ăĎ hĂwĘ MS
ĳĎ pŇĘ nČ yS
ăĄ qĘbČŇmĘ
ynąĂnĘhĂ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł¡ rmČŔ’Ňê
Ł ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ=l’ĆwĘ : MxĲĄrČyĘ âl¿wĘ 8
ry‘ăĂBĎ ÉbS
Ą IŁhČ : tŇwĆUĲĎhČ ëŇrĆD¿Ć=tŇ’ĆwĘ MyI¡ĂxČhĲČ ëŇrĆD¿Ć=tŇ’Ć MkĆŔynĄpŇĘ lĂ ÉNtŇĄ nŁ 9
MyDĂÁW
Ę JČhČ=l‘Č lpČÄnĎwĘ ž’YĄoIhČwĘ rbĆŇDĳĎbČŇC bŇ‘ăĎrĎbĎŇC bŇrĆx
¡ĆBČ tŇCměyĎ tŇ’ŇŁEŔhČ
MyrYh
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ynČpĎţ yêĂmĘăW
Č yJ
ăĂ : ll
ĲĎ S
Ď lĘ oS
¡ pŇĘ nČ oQ¿=hŇtŇĎ yĘhĲĎwĘ hŇyĆxĘyĲĂ ÉMkĆŇylĄ‘Ğ MyrąĂ~ĎhČ
É lbĆŇBĎ ëŇlĆąmĆ =dŇyČBĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ¡bĎŇ oTlĘ âl¿wĘ hŇ‘ËĎrĎlĘ tŇ’ŇŁEÌhČ ry‘ÄĂ BĎ
11 C‘
¡ mĘS
Ă hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ ÉtybĄŇlĘC
: S’ĲĄBĎ Hp
¡ĎŇ rĎW
Ę C NtŔĄ eĎêĂ
12 Cly~
¿Ă hČwĘ TjĎŔS
Ę mĂ ÉrqĆŁBÄlČ CnyDąĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť dŇwĂęDĎ tŇyB
ăĄ : hoĲĎhyĘ=rbČŇDĘ
yn¡ĄjĘmĂ hŇBĆŔkČŇmĘ Ny’ăĄwĘ ÉhrĎ‘Ğb
ĲĎŇ C ytęĂ mĎxĞ S’ĄÁkĎŇ ’YĄÄêĄ=NjĆ qS
ĳĄ o‘ dŇIăČmĂ lCz¡gĎŇ
13 =M’
Ě nĘ rS
Ł ¡ yUĂhČ rCY¿ qmĆ‘ËĄhĎ tŇbĆŇÌĆSŁy ëŇyĂlČÁ’Ą ynÄĂ nĘhĂ : MhĲĆřylĄlĘ‘ČmĲČ ‘Čr¿
Ł
14 yê
ÌĂ dĘŇqČpĲĎŇC : CnytĲŇĄ ono‘mĘBĂ ’ob¡ŇyĎ ym
¿Ă C CnylĄŔ‘Ď tŇăxČ yĄ=ymĲĂ ÉMyrĂmĘŁ’ĲhĎ hoĳĎhyĘ
hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ HrĎŔ‘ĘyČBĘ ÉS’Ą yêĂą~Č hĂwĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk
¡ĆŇ ylĄlĘ‘ČmĲČ yr¿ĂpŇĘ JĂ Mk
ËĆŇ ylĄ‘Ğ
bk ëŇl
Ć ămĆ =tŇyB
ĲĄ dŇr¡Ą hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
: hĎyb
ĲĆŇ ybŇĂ sĘ=lJĎ
2 hoĎŔhyĘ=rb
ČŇ DĘ ‘m
ăČ S
Ę ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ : hŇĲEĆhČ rb
¡ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć MS
ĎŔ ê
ăĎ rĘBČdĂŇwĘ hŇdĳŇĎChyĘ
My’
¡Ă BĎhČ ìŔUĘ‘ČwĘ ÉìydÄĆbĎŇ‘ĞwĲČ hŇê
ąĎ ’Č dŇwĳdĂŇĎ ’i
ăĄ JĂ=l‘Č bŇ¡S
Ą IŁhČ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ
3 Cly~
¿Ă hČwĘ hŇqĎŔdĎŇYĘC ÉTjĎS
Ę mĂ CW
ą ‘Ğ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¿Ă‘Ďè
Ę BČ
MdăĎŇwĘ Csm
Ł Ŕ xĘêČ=l’Č ÉCnê
Ł =l’Č hŇąĎm
n Ď lĘ’ČwĘ MotÄyĎ žrgĄŇwĘ qoS
ĳ ‘Ď dŇIăČmĂ lCz¡gĎŇ
4 rb
¡ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć CWŔ‘ĞêĲČ ÉoW‘Ď=M’Ă yJ
ąĂ : hŇĲEĆhČ Moq¿UĎBČ CkŇ¡ jĘS
Ę êĂ=l’ĲČ yqŔĂ nĎ
o’ęsĘJĂ=l‘Č dŇwĂÁdĎŇlĘ MybÄĂ S
Ę yĲŁ žMykŇĂ lĎmĘ hŇEĆÃhČ tŇyĂB
ăČ hČ yrăĄ‘ĞS
ĲČ bŇĘ C’b
ăĎŇ C hŇĳĆh
EČ
5 C‘
Ŕ mĘS
Ę tŇĂ âlă ÉM’ĂwĘ : oUĲ‘ČwĘ wdĎŇbŇĘ ‘ČwĘ ’Ch¿ MysĂŔCibČŇC bŇkĆŇrăĆBĎ ÉMybŇĂ kŇĘ rĲ
Ł
hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ hŇ¿BĎ rĘxĎlĘ=yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉyêĂ‘ĘBČÄS
Ę nĂ yB
ąĂ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć
6 ë
Ň lĆămĆ ÉtyBĄ=l‘Č hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇk
ŁŇă =yJĂ
: hŇĲEĆhČ tŇyĂB
¿Č hČ
rBĎŔdĘŇmĂ ÉìtŇĘ yS
ĲĂ ’Ğ âlą=M’Ă NonĳbĎŇQĘhČ S’ŇŁră yl
¡Ă hŇê
ËĎ ’Č dŇ‘¿ĎlĘGĂ hŇdĎŔChyĘ
7 ÉCt
Ň rĘkĲĎŇwĘ wyl
ĳĎ kĄŇwĘ Sy’
ăĂ Myt¡ĂŇxĂS
Ę mČ ìŇyl
ËĆ ‘Ď yê¿ĂS
Ę DČqĂwĘ : hŇbĎŇS
Ď on âl¿ Myr¡Ă‘Ď
8 l‘
¡Č MyBĂŔrČ MyăĂoG ÉCrbŇĘ ‘ĲĎwĘ : S’ĲĄhĎ=l‘Č Clyj
¡Ă hĂwĘ ìŇyzĆŔrĎ’Ğ rx
ăČ bŇĘ mĂ
hŇkĎŇJĎŔ ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ď ‘Ď hŇmĆÄ=l‘Č Ch‘ĄŔrĄ=l’Ć Sy’
ăĂ ÉCrmĘ’ĲĎwĘ tŇ’ŇŁEĳhČ ry‘ăĂhĎ
9 ho
¡ĎhyĘ tŇyr¿ĂBĘ=tŇ’Ć CbŔzĘ‘ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ l‘Čť CrŔmĘă’Ď wĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇ¡ĎlodŇGĘhČ ry‘¿ĂlĎ
: MCdĲŇ bŇĘ ‘ČIĲČwČ Myr¡ĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’ŇĲlĄ CwËxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ
10 ÉbCSyĎ âl
ą yJ
ăĂ ëŇlĄŔh
Ł ĲlČ ÉokŇbĎŇ CkąŇBĘ olĳ CdŇ¡Ěê
n Ď =l’ČwĘ tŇmĄŔlĘ CJăbŇĘ êĂ=l’Č
11 hoĎhyĘţ=rm
Č ’ĲĎ hŇk
ŁŇă yJ
ăĂ
: oêĲdĘŇlČomĲ ZrĆ’¿Ć=tŇ’Ć hŇ¡’Ď rĎwĘ dŇo‘Ŕ
10

MlV=l’

’"sbw ,+d +d ly‘l Nyy‘ : r"tw s"t ,+rt ,b"yd Nkw yrqw bytk MkĆylĄlĘ‘ČmČ ’"sb ,yrq MkĆylĄlĘ‘ČmČ v.12 .’k
.d"ydw T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MhĆylĄlĘ‘ČmČ

748

hymry

22. 12–28

wybĂŔ’Ď ChIăĎS
Ă ’ŇyĲŁ tŇxČêČť ÉëlĄU
Ł hČ hŇdĎęChyĘ ëŇlĆămĆ ChIĎÁS
Ă ’ŇyĲŁ=NBĆ MQ
ĚÄS
Č =l’Ć
MoqËmĘBĂ yJęĂ : dŇo‘Ĳ MS
¡Ď bŇCS
¿ yĎ=âlĲ hŇĳĆh
E Č MoqăUĎhČ=NmĂ ’Y
¡Ď yĎ rS
¿Ć ’Ğ
: dŇo‘Ĳ hŇ¿’Ć rĘyĂ=âlĲ tŇ’ŇEŁ¡hČ ZrĆ’¿ĎhĎ=tŇ’ĆwĘ tŇCmĳyĎ MS
ăĎ otŇ¡ ’
Ł Cl¿gŇĘ hĂ=rS
Ć ’Ğ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ âlăBĘ wyt
¡ŇĎ oIlĂ‘ĞwĲČ qdŇĆYĆŔ=âlBĲĘ ÉotŇybĄŇ hŇąĆB
nŁ yohă
tŇyB
ăĄ ÉyQĂ=hŇnĆbŇĘ ’Ć rmĄę’
Ł hĲĎ : olĲ=NêĆyĲĂ âl¿ ol¡‘Ğp
ŁŇĲ C MeĎŔxĂ dŇŁbăŇ‘ĞyĲČ ÉCh‘ÄĄ rĄBĘ
xČoS
¡ mĎC zrĆ’ĎŔBĎ NCpŇă sĎwĘ ynĎŔoQxČ Éol ‘rĲČqąĎwĘ Myx
ĳĂ CĎrĚmĘ tŇoI¡lĂ‘ĞwĲČ tŇoDŔmĂ
lk
ăČŇ ’Ď ’olÌhĞ ìŇybÁĂ ’Ď zrĆ’ĳĎbĎŇ hŇrăĆxĞtĲŇČ mĘ hŇê
¡Ď ’Č yJ
¿Ă ëŇŁlŔmĘtŇĲĂ hĞ : rS
ĲČ è
Ď BČ
z’
ăĎ Noy¡bŇĘ ’ĆwĘ yn¿Ă‘Ď=NyDĂ NDËĎ : olĲ bŇoT¿ z’
¡Ď hŇqĎŔdĎŇYĘC ÉTjĎS
Ę mĂ hŇąW
Ď ‘ĎwĘ hŇtęĎ S
Ď wĘ
yJ
¡Ă ìŔBĘlĂwĘ ÉìynĆÄy‘Ą Ny’
ąĄ yJ
ăĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yt¡ĂŇ’
Ł tŇ‘ČD¿ČhČ ’yh
ËĂ =’olhĞ bŇoTĳ
hŇ¡YĎ CrUĘhČ=l‘ČwĘ qS
Ć ‘Ł ¿ hĎ=l‘ČwĘ ëŇojŔS
Ę lĂ ÉyqĂeĎhČ=MDĲČ l‘ąČwĘ ìŇ‘ĳĆYĘBĂ=l‘Č=M’Ă
: tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ
=âlĲ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ ÉChIĎÄS
Ă ’ŇyĲŁ=NBĆ MyqąĂyĎohĲyĘ=l’Ć hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ
: hŇŁdĲŇ h
Ł yoh¿wĘ Nod¡Ň’Ď yoh¿ olŔ CdăŇjĘsĘyĂ=âlĲ tŇoxĳ’Ď yohăwĘ yx
¡Ă ’Ď yoh¿ olŔ CdăŇjĘsĘyĂ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ yr¿Ą‘ĞS
ĲČ lĘ hŇ’ĎlĘ¡hĎ mĄ ëŇlĄŔS
Ę hČwĘ bŇoxăsĎ rb
ĳŇĄ uĎyĂ rom¡xĞ tŇr¿ČCbŇqĘ
ÉyqĂ‘ĞYĲČwĘ ëŇĳĄloq ynăĂêĘ NS
¡Ď BĎbČŇC yqĂ‘ĎŔYĘCĲ ÉNonbĎŇQĘhČ yl
ąĂ ‘Ğ
ëŇyĂtŔČ wŁlĘS
Č BĘ ÉëyĂlČÄ’Ą yêĂrĘB
ąČ DĂ : ëŇyĂb
ĲĎŇ hĞ’ĲČmĘ=lJĎ Cr¡BĘS
Ę nĂ yJ
¿Ă MyrĂŔbĎŇ‘ĞmĲĄ
: ylĲĂoqBĘ êĘ‘Čm
¡Č S
Ď =âlĲ yJ
¿Ă ëŇyĂrČŔC‘eĘmĂ ÉëJĄrĘdČŇ hŇąĆz ‘m
ĳĎ S
Ę ’Ć âlă êĘrĘm¡Č’Ď
ÉyS
Ă ŁbŇêĄ z’
ąĎ yJ
ăĂ CkŇĳĄlyĄ yb
ăŇĂ è
Ę BČ ëŇyĂb
¡ŇČ hĞ’ĲČmĘCĲ xČCrŔ=hŇ‘ĆrĘêĂ ÉëyĂ‘ÄČ r
Ł =lJĎ
=hŇmČ MyzĳĂrĎ’ĞB
ĲĎ ytřnn¡qm NonŔbĎŇQĘBČ ytřbV
ă y : ëŇtĲŇĄ ‘ĎrĲĎ lJ
Ł¡ mĂ êĘmĘlČŔkŇĘ nĂwĘ
yJ
ăĂ ůhoĎhyĘ=M’ĚnĘ ÈynĂ’Ď=yxČ : hŇdŇĲĎlĄIŁJČ lyx
¡Ă MylĂŔbĎŇxĞ ëŇăĎl=’b
Ł Ň BĘ ÉêĘnĘxÄČ eĄ
yJ
¿Ă ynĳĂymĂyĘ dŇyăČ=l‘Č Mt
¡ŇĎ ox hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ ÉMyqĂyĎohĲyĘ=NbĆŇ ChyąĎnĘJĎ hŇÂh
yĆ Ę yĲĂ=M’Ă
hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ dŇËyČbŇĘ C ìŇS
ĆŔ pŇĘ nČ yS
ăĄ qĘbČŇmĘ ÉdyČBĘ ìŇyêęĂ tŇČ nĘC : OĎnĘqĲĆêĘ’Ć Mè
¡Ď mĂ
: MyDĲĂW
Ę JČhČ dŇy¿ČbŇĘ C lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
¿Č ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ dŇËyČbŇĘ C Mh
ĳĆ ynĄjĘmĂ rogŇ¡ yĎ
rS
¿Ć ’Ğ tŇrĆxĆŔ’Č ZrĆ’ăĎhĎ l‘Čť ìŇtŇĘ dČŔlĎyĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉìUĘ’Ă=tŇ’ĲĆwĘ ìętŇĘ Ł’Ĳ yêăĂlĘTČhĲĄwĘ
My’
¿Ă v
Ę nČmĘ Mh
ËĄ =rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎęhĎ=l‘ČwĘ : CtŇCmĲêĎ MS
¡Ď wĘ MS
ĳĎ Mê
¡ĆdĘŇQČyĚ=âlĲ
: CbŇCSĲyĎ âl¿ hŇUĎ¡S
Ď MS
ĳĎ bŇCS
ă lĎ MS
¡Ď pŇĘ nČ=tŇ’Ć
oBĳ ZpĆŇ¡xĄ Ny’¿Ą ylĂŔJĘ=M’ÄĂ ChyĎŔnĘJĎ ÉhEĆhČ Sy’
ąĂ hĎ ZCpęnĎ hŇzĆÁbŇĘ nĂ bŇYĆ‘ÄĆ hČ
‘wdm
.yrq êĘnĘeČqĚmĘ ,bytk yêĂnĘeČqĚmĘ w’ yêĂnĘnČq
Ł mĘ v.23

.yrq êĘbĘS
Č yŁ ,bytk yêĂbĘS
Č yŁ v.23

.bk
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: C‘dŇĲĎyĎ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=l‘Č CkŔlĘS
Ę hĚÄwĘ o‘ŔrĘzČwĘ ’Chă ÉClTĞChĲ ‘ČCDąmČ
29, 30 =t
Ň ’Ć CbÂtŇĘ JĂ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇJ
Łă : hoĲĎhyĘ=rbČŇDĘ y‘¡ĂmĘS
Ă ZrĆ’ĳĎ ZrĆ’¡Ć ZrĆ’¿Ć
o‘ęrĘEČmĂ xlČÁYĘyĂ âlÄ žyJĂ wym
ĳĎyĎBĘ xl
ăČ YĘyĂ=âlĲ rbĆŇ¡ĆG yrĂŔyrĂ‘Ğ ÉhEĆhČ Sy’
ąĂ hĎ
: hŇdŇĲĎChyBĲĂ dŇo‘¡ lS
¿Ą m
Ł C dŇwĂŔdĎŇ ’i
ăĄ JĂ=l‘Č ÉbS
Ą yŁ Sy’Ăť
gk : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yt
¡ĂŇ y‘ĂrĘmČ N’ŇY
Ł ¿ =tŇ’Ć MyY
ËĂ pŇĂ mĘC MydÌĂŇBĘ’ČmĘ My‘ęĂ r
Ł yohă
2 ůyU
Ă ‘Č=tŇ’Ć My‘ăĂr
Ł hĲĎ ÈMy‘Ăr
Ł hĲĎ=l‘ĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmÄČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄŇlĎţ
dŇqÌĄp
ŁŇ ynÄĂ nĘhĂ Mt
ĳŇĎ ’
Ł Mê
¡ĆdĘŇqČpŇĘ âl¿wĘ MCxŔDĂêČwČ ÉynĂ’ŇY
Ł =tŇ’Ć Mt
ąŇĆ Y
Ł pŇĂ hĞ MêÂĆ ’Č
3 t
Ň yrăĂ’ĄS
Ę =tŇ’Ć ÉZBĄqČ’Ğ ynęĂ ’ĞwĲČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk
¡ĆŇ ylĄlĘ‘ČmĲČ ‘Čr¿
Ł =tŇ’Ć Mk
ËĆŇ ylĄ‘Ğ
Nh
ËĆ tŇĘ ’Ć yt¿ĂŇŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ MS
ĳĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł yêĂxĘD¿ČhĂ=rS
Ć ’Ğ tŇoYŔrĎ’ĞhĲĎ É lJ
Ł mĂ ynĂŔ’ŇY
Ł
4 =âlwĘ MC‘
ĳrĎwĘ My‘¡Ăr
Ł Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ yt
ÌŇĂ m
Ł qĲĂhĞwĲČ : CbŇĲ rĎwĘ Cr¿pĎŇC Nh
¡Ć wĄnĘ=l‘Č
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ CdŇq¡ĄjĎyĂ âl¿wĘ Cêx
ËČ yĄ=âlĲwĘ dŇo‘Ì C’ÄrĘyyĲĂ
5 qyD
ĳĂYČ xmČăYĆ dŇ¡wĂdĎŇlĘ yt¿ĂŇm
Ł qĲĂhĞwĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’ĂBĎ Mym
ąĂ yĎ hŇeĄÄhĂ
6 Éwym
Ď yĎBĘ : ZrĆ’ĲĎBĎ hŇq¡ĎdĎŇYĘC Tj
¿Ď S
Ę mĂ hŇËW
Ď ‘ĎwĘ lyJĂŔW
Ę hĂwĘ ÉëlĆmĆÄ ëŇlČąmĎ C
o’¡rĘqĘyĂ=rS
Ć ’Ğ om¿è
Ę =hŇzĆwĘ xTČĳĆbŇ lĎ NJ
Łă S
Ę yĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂwĘ hŇdĎŔChyĘ ‘S
ăČ CĎêĂ
7 ho
ĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’
¡Ă BĎ Mym
¿Ă yĎ=hŇĲeĄ hĂ Nk
ËĄŇ lĎ
: CnqĲĄdĘŇYĂ ű ho¿ĎhyĘ
ZrĆ’¿ĆmĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć hŇËĎl‘ĹhĲĆ rS
ÌĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ=yxČ Édo‘ CrmĘ’ŇyŁą=âlwĘ
8 ‘rČzĆÄ=t
Ň ’Ć ’ybÁĂ hĄ rS
ĆÄ ’ĞwĲČ žhlĎ‘ĹhĲĆ rS
ăĆ ’Ğ hoĎęhyĘ=yxČ=M’Ă yJ
ăĂ : MyĂrĲĎYĘmĂ
Myê¡ĂxĘDČhĂ rS
¿Ć ’Ğ tŇoYŔrĎ’ĞhĲĎ É lJ
Ł mĂC hŇnĎopŔYĎ ZrĆ’ăĆmĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
ąĄ
9 yB
ăĂ lĂ rB
ÌČ S
Ę nĂ My’Âb
Ă ŇĂ eĘlČ
: MtĲŇĎ mĎdĘŇ’Č=l‘Č Cb¡ŇS
Ę yĲĎwĘ MS
ĳĎ
orb
ăĎŇ ‘Ğ rbĆŇ¡ĆgŇ kŇĘ C roJęS
Ă Sy’
ăĂ JĘ ÉytŇĂ yyĂÄhĎ ytŔČ omYĘ‘Č=lJĎ ÉCpŇxĞrĲĎ yBĂęrĘqĂbŇĘ
10 ZrĆ’
ĎŔ hĎ hŇă’Ď lĘmĲĎ ÉMypŇĂ ’ĞĲnĎ mĘ yJ
ąĂ : oSĲdĘŇqĎ yr¿ĄbŇĘ DĂ yn¡ĄjĘmĂC hoĎŔhyĘ ynăĄjĘmĂ NyĂyĳĎ
ÉMtŇĎ YĎCrĲmĘ yh
ąĂ êĘwČ rB
ĳĎ dĘŇmĂ tŇo’ănĘ CS
¡ bŇĘ yĲĎ ZrĆ’ĎŔhĎ hŇăĎlbŇĘ ’ĲĎ ÉhlĎ’Ď ynąĄjĘmĂ=yJĲĂ
11 yt
ËŇĂ ybĄŇBĘ=MGČ CpŇĳĄx
n Ď Nh
¡Ą J
Ł =MgČŇ ’yb
¿ŇĂ nĎ=MgČŇ=yJĲĂ : Nk
ĲĄŇ =âl Mt
¡ŇĎ rĎCbŇĲ gŇĘ C hŇ‘ĎŔrĎ
12 Étoul
Č qĘlČxĞJĲČ MhĆęlĎ MJĎÁrĘdČŇ hŇyÄĆhĘyĲĂ žNkĄŇlĎ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mt
¡ŇĎ ‘ĎrĲĎ ytŇĂ ’Ň¿YĎ mĎ
Mt
¡ŇĎ DĎqĚjĘ tŇ¿ČS
n Ę hŇ‘ËĎrĎ Mh
¿Ć ylĄ‘Ğ ’ybÄĂ ’Ď=yJĲĂ Hb
ĳĎŇ ClpŇĘ ăĎwĘ
n CxD¡ČyĂ hŇlĎŔpĄŇ’ĞB
ĲĎ
13 C‘
¿ tŇĘ IČwČ l‘ČBČŔbČŇ C’ăBĘeČhĂ hŇĳĎlpŇĘ tŇĂ ytŇĂ y’
ăĂ rĎ Nor¡mĘS
Ł Ĳ y’¿ĄybŇĂ nĘbŇĂ C : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
14 P
Ň o’ÂnĎ hŇrĎęCr‘ĞS
ĲČ ytŇĂ y’
ăĂ rĎ MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ y’ĄÄbŇĂ nĘbŇĂ C : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć yU
¡Ă ‘Č=tŇ’Ć
lhw

sŘ12

750

hymry

23. 15–31

otŇĳ ‘ĎrĲĎmĄ Sy’
¡Ă CbŇS
ĎŔ =yêĂlĘbÄĂ lĘ My‘ŔĂ rĄmĘ ydăŇĄyĘ ÉCqEĘxĂwĘ ÉrqĆè
ĆÄ BČ ëŇŁląhĎwĘ
: hŇrĲĎm
Ł ‘ĞJĲČ hĎyb
¡ŇĆ S
Ę yĲŁwĘ Md
Ł Ŕ sĘJĂ ÉMQĎkĚŇ yl
ąĂ =CyhĲĎ
ÉMtŇĎ o’ lyk
ąŇĂ ’ĞmĲČ ynÄĂ nĘhĂ My’ĂŔbŇĂ eĘhČ=l‘Č Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmÄČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ
hŇ¡jĎ ĚnxĞ hŇ¿’Ď YĘyĲĎ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ y’ăĄybŇĂ nĘ Ét’ĄmĄ yJęĂ S’Ňrĳ
Ł =ymĄ Myt¡ĂŇqĂS
Ę hĂwĘ hŇnĎŔ‘Ğl
ĲČ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇlĘ
My’
ăĂ BĘeĂhČ ÉMy’ĂbŇĂ eĘhČ yrąĄbŇĘ DĂ=l‘Č C‘ÂmĘS
Ę êĂ=l’ĲČ tŇo’ębĎŇYĘ hoăĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
: hoĲĎhyĘ yj
¿Ă mĂ âl¡ CrBĄŔdČŇyĘ ÉMBĎlĂ NoząxĞ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć hŇUĎ¡hĄ Myl
¿Ă BĂhĘmČ MkĆŔlĎ
ëŇlĄÂh
Ł lk
ŁŇ wĘţ Mk
ĳĆŇ lĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ Mol¡S
Ď hoĎŔhyĘ rB
ăĆ DĂ yYČŔ’ĞĲnČ mĘlĲĂ Érom’Ď MyrąĂmĘŁ’Ĳ
ÉdmČ‘Ď ym
ąĂ yJ
ăĂ : hŇ‘ĲĎrĎ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ ’ob¿ŇtŇĎ =âlĲ CrŔmĘ’ĲĎ ÉoBlĂ tŇCrąrĂS
Ę BĂ
: ‘mĲĎS
Ę IĂwČ yrĂbĎŇDĘ bŇyS
¿Ă qĘhĂ=ymĲĂ orĳbĎŇDĘ=tŇ’Ć ‘m
ăČ S
Ę yĂwĘ ’rĆy¡ĄwĘ hoĎŔhyĘ dŇosăBĘ
ll
ĳĄ oxtŇĘ mĂ r‘Čs
¡Č wĘ hŇ’ĎŔYĘyĲĎ ÉhmĎxĄ hoĎęhyĘ tŇrăČ‘ĞsĲČ ű hŇăĄh
eĂ
otŇ¿ŁW‘Ğ=dŇ‘Č hoĎŔhyĘ=PŇ’Č ÉbCSyĎ âlą : lCxĲyĎ My‘¡ĂS
Ď rĘ S’Ňr¿
Ł l‘ËČ
: hŇĲnĎ yBĂ Hb
¡ĎŇ CnnĘoB¿tŇĘ êĂ MymĂŔIĎhČ ÉtyrĂxĞ’ĲČBĘ oBĳlĂ tŇoUăzĂmĘ om¡yqĂhĞ=dŇ‘ČwĘ
Mh
¿Ą wĘ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ yêĂrĘB
¿Č dĂŇ=âlĲ CYrĳĎ Mh
ăĄ wĘ My’
¡Ă bŇĂ eĘhČ=tŇ’Ć yêĂxĘ¿ČlS
Ď =âlĲ
ÉMCbŇS
Ă ywĲĂ yUĂŔ‘Č=tŇ’Ć ÉyrČbĎŇdĘŇ C‘m
ąĂ S
Ę yČwĘ ydĳĂŇosBĘ Cd¡ŇmĘ‘ĲĎ=M’ĂwĘ : C’B
ĲĎ nĂ
bŇrË
Ł uĎmĂ yh
ÌĄŁl’ĹhĲČ
: MhĲĆylĄlĘ‘ČmĲČ ‘Čr¡
Ł mĄC ‘rĎŔhĎ MJ
ăĎ rĘDČmĂ
MyrËĂêĎsĘUĂBČ Sy’
ÌĂ rtÄĄ iĎyĂ=M’Ă : qx
Ł Ĳ rĎmĲĄ yh
¡ĄŁl’Ĺ âl¿wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ynĂ¡’Ď
yn¿Ă’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂm
ÌČè
Ď hČ=tŇ’Ć ’olÄhĞ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Ce’
¡Ć rĘ’Ć=âlĲ yn¿Ă’ĞwĲČ
My’
¿Ă BĘeĂhĲČ My’ĂŔbŇĂ eĘhČ ÉCrmĘ’ĲĎ=rS
Ć ’Ğ tŇą’Ą yêĂ‘ĘmČęS
Ď : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ’l
¡Ą mĎ
bŇ¿ĄlBĘ SyËĄhĞ ytęČ mĎ=dŇ‘Č : yêĂmĘĲlĎ xĎ yêĂmĘ¡ČlxĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rqĆ¡S
Ć ym
ËĂ S
Ę BĂ
xČyJ
ąĂ S
Ę hČlĘ MybĂęS
Ę ŁxĲhČ : MB
ĲĎ lĂ tŇm
¿Ă rĘêČ y’¡ĄybŇĂ nĘC rqĆĳè
Ď hČ y’ăĄBĘnĂ My’
¡Ă bŇĂ eĘhČ
rS
ĆÄ ’ĞJĲČ Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’
ăĂ Cr¡jĘsČyĘ rS
¿Ć ’Ğ MtŔĎ m
Ł olăxĞB
ĲČ ymĂŔS
Ę ÉyUĂ‘Č=tŇ’Ć
rj
ăĄsČyĘ ÉMolxĞ oêą’Ă=rS
Ć ’Ğ ’ybÂĂ eĎhČ : l‘ČB
ĲĎ BČ ym
¡Ă S
Ę =tŇ’Ć Mt
ËŇĎ obŇ’Ğ CxÌkŇĘ S
ĲĎ
rB
¡Ď hČ=tŇ’Ć NbĆŇê
¿ĆlČ=hŇmČ tŇĳmĆ ’Ĺ yr¡ĂbĎŇDĘ rB
¿Ą dČŇyĘ oêŔ’Ă ÉyrĂbĎŇDĘ rS
ąĆ ’ĞwĲČ MolŔxĞ
ZYĲĄŁpŇ¿ yĘ SyF
¡Ă pČŇkŇĘ C hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ S’
¡Ą JĎ yrËĂbĎŇdĘŇ hŇŁkÌŇ ’olÄhĞ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
tŇ¿’Ą mĄ Sy’
¡Ă yrČŔbĎŇdĘŇ yb
ăŇĄ eĘgČŇmĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’
¡Ă bŇĂ eĘhČ=l‘Č yn¿ĂnĘhĂ Nk
ËĄŇ lĎ : ‘lČsĲĎ
Cm¡’ĞnĘIĂwĲČ MnĎŔoSlĘ Myx
ăĂ qĘŁQĲhČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ M’
¡Ă ybŇĂ eĘhČ=l‘Č yn¿ĂnĘhĂ : Ch‘ĲĄrĄ
M’n
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C‘ătŇĘ IČwČ ÉMCrjĘsČyĘwĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉrqĆS
ĆÄ tŇom¿ŁlxĞ y’ÂĄ BĘnĂ=l‘ĲČ ynĂnĘhĂţ : M’ĲĚnĘ
MytęĂ yCĂYĂ âlăwĘ MyêÁĂ xĘlČS
Ę =âlĲ ykÄĂ nŁ’ĲĎwĘ Mt
ĳŇĎ CzxĞpĲČŇbŇĘ C Mh
¡Ć yrĄqĘS
Ă BĘ yUĂŔ‘Č=tŇ’Ć
33 M‘
ÄĎ hĎ žìlĘ’ĲĎS
Ę yĂ=ykĲŇĂ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ¡Ćh
E Č =M‘Ďl
ĲĎ Cly‘¿Ăoy=âlĲ ly‘ËĄohwĘ
ÉMhĆylĄ’Ğ ê
ąĎ rĘmČ’ĲĎwĘ hoĳĎhyĘ ’v
¡Ď mČ=hŇmČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉNhĄŁkŇ=o’Ĳ ’yb
ąŇĂ eĎhČ=o’Ĳ hŇEĆÁhČ
34 M‘
ĎŔ hĎwĘ ÉNhĄJ
Ł hČwĘ ’yb
ąŇĂ eĎhČwĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿ĂS
Ę TČĲnĎ wĘ ’v
ĎŔ mČ=hŇmČ=tŇ’Ć
: otŇĲ yBĄ=l‘ČwĘ ’Ch¡hČ Sy’
¿Ă hĎ=l‘Č yê
ËĂ dĘŇqČpĲĎŇC hoĳĎhyĘ ’v
ăĎ mČ rm
¡Č ’ŇyŁ rS
¿Ć ’Ğ
35 hoĎŔhyĘ h
ŇăĎ‘
n Ď=hŇmĆ wyx
ĳĂ ’Ď=l’Ć Sy’
ăĂ wĘ Ch‘¡ĄrĄ=l‘Č Sy’
¿Ă CrËmĘ’Ňt
Ł ŇĲ hŇŁJ¿
36 ÉhyĆh
Ę yĲĂ ’v
Ďę UČhČ yJ
ăĂ dŇo‘ĳ=CrJĘzĘtŇĂ âlă ho¡ĎhyĘ ’v
¿Ď mČC : hoĲĎhyĘ rB
¡Ć DĂ=hŇmČC
tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ MyIĂŔxČ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć MêęĆ kŇĘ pČŇhĞwĲČ orŔbĎŇDĘ Sy’
ăĂ lĘ
37 : hoĲĎhyĘ rB
¡Ć DĂ=hŇmČC hoĎŔhyĘ ëŇăĎ‘
n Ď=hŇmĆ ’yb
ĳŇĂ eĎhČ=l’Ć rm
¡Č ’ŇŁtŇ hŇŁJ¿ : CnyhĲĄŁl’Ĺ
38 Mk
ËĆŇ rĘmĎ’Ğ N‘ČyÌČ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť NkĄęlĎ ůCrmĄ’Ňê
Ł ÈhoĎhyĘ ’v
ăĎ mČ=M’ĂwĘ
Cr¡mĘ’ŇŁtŇĲ âl¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMkĆŇylĄ’Ğ xl
ąČ S
Ę ’ĆwĲĎ hoĳĎhyĘ ’v
ăĎ mČ hŇ¡Ćh
E Č rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć
: hoĲĎhyĘ ’v
¿Ď mČ
39 rS
ĆÄ ’Ğ Éry‘ĂhĎ=tŇ’ĆwĘ MkĆętŇĘ ’Ć yêăĂS
Ę TČĲnĎ wĘ ’S
Łĳ nĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ytŇĂ yS
¿Ă nĎwĘ ynĂŔnĘhĂ Nk
ăĄŇ lĎ
40 Ml
ĳĎ o‘ tŇăjČ rĘxĆ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ : ynĲĎjĎ l‘¿ČmĄ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’ĞĲlČ wĘ Mk
ËĆŇ lĎ yêĂt
ÌŇČ nĎ
: xČk
ĲĄŇ è
Ď tŇĂ âl¿ rS
¡Ć ’Ğ MlĎŔo‘ tŇCUălĂkŇĘ C
dk lk
ăČŇ yhĄ yn¡ĄpŇĘ lĂ MydĂě‘ĎCmĲ MynĂŔ’ĄtŇĘ y’ăĄdĎŇCDĲ ÉynĄS
Ę hŇeĄęhĂwĘ ůhoĎhyĘ ÈynĂ’ČrĘhĂ
=NbĆŇ ChyăĎnĘkĎŇyĘ=tŇ’Ć lbĆÃBĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
ăČ ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ tŇolăgŇĘ hČ yrăĄxĞ’ĲČ hoĳĎhyĘ
=tŇ’ĆwĘ SrąĎxĎhĲĆ=tŇ’ĆwĘ hŇdĎÁChyĘ yrĄÄW
Ď =tŇ’ĆwĘ žhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ MyqăĂyĎohĲyĘ
2 t
Ň obăŇT
Ł ÉMynĂ’ĄêĘ dŇxĎę’Ć dŇCDăhČ : lb
ĲĆŇ BĎ M’
¡Ą bŇĂ yĘwČ MĂlČŔS
Ď CrăymĂ ÉrGĄsĘUČhČ
rS
¿Ć ’Ğ dŇ’
Ł Ŕ mĘ tŇo‘ărĎ ÉMynĂ’ĄêĘ dŇxĎę’Ć dŇCDăhČwĘ tŇorĳJĚBČhČ yn¡Ą’ĄtŇĘ JĂ dŇŁ’ŔmĘ
: ‘ČrĲ
Ł mĄ hŇnĎlĘ¡kČŇ ’ĎtĲŇĄ =âl
3 Myn
ąĂ’ĄêĘhČ MynĳĂ’ĄêĘ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ ChyĎŔmĘrĘyĂ Éh’Ćr
Ł hŇê
ąĎ ’Č=hŇmĲĎ ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
hŇnĎlĘ¡kČŇ ’ĎtĲŇĄ =âl rS
¿Ć ’Ğ dŇŁ’ŔmĘ tŇo‘ărĎ Éto‘rĎhĲĎwĘ dŇŁ’ŔmĘ tŇobăŇT
Ł ÉtobŇF
Ł hČ
4, 5 rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: ‘ČrĲ
Ł mĄ
=tŇ’Ć ryJÂĂ ’Č=NJ
ĲĄ hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇob¡ŇF
Ł hČ Myn¿Ă’ĄêĘJČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
MyD¡ĂW
Ę JČ ZrĆ’¿Ć hŇËĆh
E Č Moq¿UĎhČ=NmĂ yêĂxĘQČÁS
Ă rS
ĆÄ ’Ğ hŇdĎęChyĘ tŇClăGĎ
6 ZrĆ’
ăĎhĎ=l‘Č Myt¡ĂŇŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ hŇbĎŔoTlĘ ÉMhĆylĄ‘Ğ ynąĂy‘Ą yêÄĂ mĘW
Č wĘ : hŇb
ĲĎŇ oTlĘ
32
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žyêĂtŇČ ĲnĎ wĘ : SoêĲ’Ć âl¿wĘ Myê¡Ă‘ĘTČnĘC sr
Ł Ŕ hĹ’ĲĆ âlăwĘ ÉMytŇĂ ynĂbŇĘ C tŇ’ŇŁEĳhČ 7
ykĂŔnŁă’Ď wĘ M‘ĎŔlĘ yl
ăĂ =CyhĲĎwĘ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂť ytęĂ ’
Ł tŇ‘ČdăČŇlĎ bŇlĄÁ MhĆÄlĎ
: MB
ĲĎ lĂ=lkĎŇBĘ yl
¡Č ’Ą CbŇ¿S
Ě yĎ=yJĲĂ Myh
ĳĂ Łl’ŇĲlĄ Mh
¡Ć lĎ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ
rm
ăČ ’Ď ű hŇŁkŇă =yJĂ ‘Črĳ
Ł mĄ hŇnĎlĘ¡kČŇ ’ĎtĲŇĄ =âl rS
¿Ć ’Ğ tŇo‘ŔrĎhĲĎ ÉMynĂ’ĄêĘkČŇwĘ
8
tŇyrăĂ’ĄS
Ę ű tŇă’Ą wĘ ÉwyrĎW
Ď =tŇ’ĆwĘ hŇdąŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChIĎÄqĂdĘŇYĂ=tŇ’Ć NêĄ’Ćţ NJ
ăĄ hoĎęhyĘ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ Myb
¡ŇĂ S
Ę ŁIĲhČwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎBĎ ÉMyrĂ’ĎS
Ę eĂhČ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ
É lS
Ď mĎlĘC hŇąjĎ rĘxĆlĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇokŇă lĘmĘmČ lk
ŁŇ¡ lĘ hŇ‘ĎŔrĎlĘ hŇ‘ĎwĎzĘlĂ ÉMyêĂtŇČ nĘC 9
yêĂxĘăČQS
Ă wĘ : MS
ĲĎ Mx
¿Ą yDĂ’Č=rS
ĲĆ ’Ğ tŇom¡q
Ł UĘhČ=lkĎŇBĘ hŇlĎŔlĎqĘlĂwĘ hŇăĎyn
n ĂS
Ę lĂ 10
hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ l‘ăČmĄ ÉMUĎêĚ=dŇ‘Č rbĆŇDĳĎhČ=tŇ’ĆwĘ bŇ‘ăĎrĎhĲĎ=tŇ’Ć bŇrĆx
¡ĆhČ=tŇ’Ć MbĎŔ
: MhĲĆytŇĄ obŇĲ ’ĞĲlČ wĘ Mh
¡Ć lĎ yêĂt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ
ÉhnĎè
Ď BČ hŇdĎŔChyĘ M‘ăČ=lJĎ=l‘Č ÉChyĎÄmĘrĘyĂ=l‘ĲČ hŇąĎh
y Ď =rS
Ć ’Ğ rbÂĎ DĎhČ hk
ÉhnĎè
Ď hČ ’yhęĂ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ChI¡ĎS
Ă ’ŇyĲŁ=NBĆ Myq¿ĂyĎohylĂ tŇy‘ŔĂ bŇĂ rĘhĲĎ
ChyąĎmĘrĘyĂ rBĆÁDĂ rS
ĆÄ ’Ğ : lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ r~
¡Č ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘlĂ tŇynĂŔS
Ł ’ŇrăĂhĎ 2
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ l’
ËĆ wĘ hŇdĎŔChyĘ M‘ăČ=lJĎ=l‘Č É’ybŇĂ eĎhČ
ű dŇ‘ăČwĘ hŇdĎÁChyĘ ëŇlĆmĆÄ žNom’Ď=NbĆŇ ChIăĎS
Ă ’ŇyĲŁlĘ hŇnĎÃS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć SŁlăS
Ę =NmĂ 3
rB
ÌĄdČŇ’ĞwĲĎ yl
ĳĎ ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇ¿yĎhĎ hŇnĎŔS
Ď ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ SŁląS
Ď hŇzĆť hŇEĆęhČ MoIăhČ
=tŇ’ĲĆ MkĆÁylĄ’Ğ hoĎÄhyĘ žxlČS
Ď wĘ : MêĲĆ‘ĘmČS
Ę âl¿wĘ rB
¡Ą dČŇwĘ MyJ
¿ĄS
Ę ’Č Mk
ËĆŇ ylĄ’Ğ 4
Mt
¿ŇĆ yFĂhĂ=âlĲwĘ Mê
ĳĆ ‘ĘmČS
Ę âlăwĘ xČŁl¡S
Ď wĘ MJ
¿Ą S
Ę hČ My’
ËĂ bŇĂ eĘhČ wydÌŇĎbĎŇ‘Ğ=lJĎ
‘Čră
Ł mĄC Éh‘ĎrĎhĲĎ oJąrĘDČmĂ Sy’
ăĂ ’nÂĎ =CbŇCSĲ rm
Ł ę ’ŇlĄ : ‘Čm
ŁĲ S
Ę lĂ Mk
¡ĆŇ nĘzĘ’Ď=tŇ’ĲĆ 5
Mk
ĳĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’ĞĲlČ wĘ Mk
¡ĆŇ lĎ hoËĎhyĘ Nt
ÌŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l‘Č ÉCbŇS
Ę C MkĆŔylĄlĘ‘ČmĲČ
Md¡ĎŇbŇĘ ‘ĎlĘ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ CkęlĘêĲĄ=l’ČwĘ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘ČwĘ Ml
¡Ď o‘=NmĂlĘ 6
‘r¡Č’Ď âl¿wĘ MkĆŔydŇĄyĘ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČBĘ ÉytŇĂ o’ Csy‘ąĂkŇĘ tŇČ =âlĲwĘ Mh
ĳĆ lĎ tŇwăŁxĞêĲČS
Ę hĂlĘC
hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČBĘ ynĂCs‘ĂkŇĘ hĂ N‘Čm
ÌČ lĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yl
¡Č ’Ą Mê
¿Ć‘ĘmČS
Ę =âlĲwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ 7
: Mk
ĲĆŇ lĎ ‘r¿ČlĘ Mk
¡ĆŇ ydŇĄyĘ
: yrĲĎbĎŇDĘ=tŇ’Ć Mê
¡Ć ‘ĘmČS
Ę =âlĲ rS
¿Ć ’Ğ N‘ČyČě tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ NkĄělĎ 8
=l’ĆwĘ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ NopÁYĎ tŇoxÄjĘS
Ę mĂ=lJĎ=tŇ’Ć žyêĂxĘqČĲlĎ wĘ xČlĄÃS
Ł ynăĂnĘhĂ 9
Ét’ŇEŁhČ ZrĆ’ąĎhĎ=l‘Č MytÁĂ ’
Ł bÄĂ hĞwĲČ ůyDĂbŇĘ ‘Č È lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
ăČ ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ
ÉMyêĂmĘW
Č wĘ MyêŔĂ mĘrČxĞăhČ wĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ hŇQĆ¡’Ą hĎ My¿ĂoGhČ=lJĎ l‘ËČwĘ hĎybĆŔS
Ę yăŁ=l‘ČwĘ
hmVl

25. 10–27
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ÉNoWW
Ď loqą MhĆęmĄ yêăĂdĘŇbČŇ’ĞhĲČwĘ : Ml
ĲĎ o‘ tŇob¡ŇrĘxĎlĘC hŇqĎŔrĄS
Ę lĂwĘ hŇU
ăĎ S
Č lĘ
ÉhtŇĎ yĘhĲĎwĘ : rnĲĄ ro’¿wĘ MyĂx¡ČrĄ loq¿ hŇĳĎQJČ loqăwĘ Nt
¡ŇĎ xĎ loq¿ hŇxĎŔmĘW
Ă loqăwĘ
ëŇlĆ¿mĆ =tŇ’Ć hŇQĆË’Ą hĎ My¿ĂoGhČ CdÁbŇĘ ‘ÄĎ wĘ hŇĳUĎ S
Č lĘ hŇ¡BĎ rĘxĎlĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ=lJĎ
dŇq
Ł ă pŇĘ ’Ć hŇnĎÃS
Ď My‘ăĂbŇĘ S
Ă tŇwâŇlămřĘ kŇĂ hŇăyĎhĎwĘ : hŇĲnĎ S
Ď My‘¿ĂbŇĘ S
Ă lb
¡ĆŇ BĎ
ZrĆ’ăĆ=l‘ČwĘ Mn
¡ĎwŁ‘Ğ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÌhČ yoGÄhČ=l‘ČwĘ ž lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ=l‘Č
’yhĂŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ=l‘Č ytŇĂ y’ŇbĄŇhĲĄwĘ : Ml
ĲĎ o‘ tŇom¿mĘS
ĲĂ lĘ otŇ¡ ’
Ł yê¿ĂmĘW
Č wĘ MyDĳĂW
Ę JČ
hŇEĆŔhČ rpĆŇăiĄ BČ ÉbCtŇJĎhČ=lJĎ tŇą’Ą hĎyl
ĳĆ ‘Ď yêĂrĘB
ăČ DĂ=rS
Ć ’Ğ yr¡ČbĎŇDĘ=lJĎ=tŇ’Ć
MyăĂoG ÉhUĎhĄÄ=MGČ Mb
ąĎŇ =CdŇbŇĘ ‘ĲĎ yJ
ăĂ : MyĲĂoGhČ=lJĎ=l‘Č Chy¡ĎmĘrĘyĂ ’B
¿Ď nĂ=rS
Ć ’Ğ
: MhĲĆydŇĄyĘ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČkŇĘ C Ml
¡Ď ‘ĽpĲĎŇJĘ Mh
ËĆ lĎ yê¿ĂmĘQČS
Ă wĘ Myl
ĳĂ odŇGĘ Myk
¡ŇĂ lĎmĘC MyBĂŔrČ
xqČţ ylČŔ’Ą É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmÄČ ’Ď žhk
ŁŇ yJ
ăĂ
MyĂŔoGhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉotŇ’
Ł hŇt
ąŇĎ yqĂS
Ę hĂwĘ ydĳĂŇIĎmĂ tŇ’ŇŁE¡hČ hŇËmĎ xĄhČ NyĂIÌČhČ soJÄ=tŇ’Ć
Cll
ĳĎ h
Ł tŇĘ hĂwĘ CS
¡ ‘ĞGŁ Ĳ tŇĘ hĲĂwĘ CtěS
Ď wĘ : MhĲĆylĄ’Ğ ì¡ŇtŇĘ o’Ĳ xČ¿ĄlS
Ł yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ
soJ¡hČ=tŇ’Ć xu¿Č’ĆwĲĎ : MtĲŇĎ nŁyB
ĲĄ xČ¡ĄlS
Ł yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ bŇrĆxĆŔhČ ynăĄjĘmĂ
: MhĲĆylĄ’Ğ ho¡ĎhyĘ ynĂ¿xČ lĎS
Ę =rS
Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉhqĆS
Ę ’ČwĲĎ hoĳĎhyĘ dŇIăČmĂ
tŇtÄĄ lĎ hĎyrĳĆW
Ď =tŇ’Ć hĎyk
¡ŇĆ lĎmĘ=tŇ’ĆwĘ hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘Ď=tŇ’ĆwĘ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć
hŇŁ‘ÌrĘjČ=tŇ’Ć : hŇĲEĆhČ MoI¿JČ hŇ¡ĎllĎqĘlĂwĘ hŇq¿ĎrĄS
Ę lĂ hŇËUĎ S
Č lĘ hŇÌBĎ rĘxĎlĘ MtÁĎ ’
Ł
=lJĎ Ét’ĄwĘ : oUĲ‘Č=lJĎ=tŇ’ĆwĘ wyr¡ĎW
Ď =tŇ’ĆwĘ wyd¿ĎŇbĎŇ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ MyĂrËČYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ
MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ ZrĆ’ăĆ ÉykĄŇlĘmČ=lJĎ tŇ’ĄęwĘ ZC‘ĳhĎ ZrĆ’ăĆ yk
¡ŇĄ lĘmČ=lJĎ tŇ’ĄěwĘ bŇrĆ‘ĄŔhĎ
=tŇ’Ć : dŇoDĲS
Ę ’Č tŇyr¿Ă’ĄS
Ę tŇ¡’Ą wĘ NorŔqĘ‘Ć=tŇ’ĆwĘ ÉhEĎ‘Č=tŇ’ĆwĘ NoląqĘS
Ę ’Č=tŇ’ĆwĘ
tŇ¡’Ą wĘ rY
Ł Ŕ =ykĄŇlĘmČ=lJĎ Ét’ĄwĘ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ=tŇ’ĆwĘ bŇ¡’Ď om=tŇ’ĆwĘ Mod¿Ň’Ĺ
NdąŇĎDĘ=tŇ’ĆwĘ : MIĲĎhČ rbĆŇ‘¿ĄBĘ rS
¡Ć ’Ğ y’ĂŔhĎ yk
ăŇĄ lĘmČ Ét’ĄwĘ NodŇĳyYĂ yk
ăŇĄ lĘmČ=lJĎ
bŇrĳĎ‘Ğ yk
ăŇĄ lĘmČ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ : hŇ’ĲĎpĄŇ yY¿ĄCYqĘ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ zCBŔ=tŇ’ĆwĘ É’mĎyêĄ=tŇ’ĆwĘ
yrĂęmĘzĂ yk
ăŇĄ lĘmČ=lJĎ ű tŇă’Ą wĘ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ Myn¡ĂkŇĘ ŁèĲhČ bŇrĆ‘ĆŔhĎ yk
ăŇĄ lĘmČ=lJĎ Ét’ĄwĘ
yk
ăŇĄ lĘmČ=lJĎ ű tŇă’Ą wĘ : ydŇĲĎmĎ yk
¿ŇĄ lĘmČ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ MlĎŔy‘Ą yk
ăŇĄ lĘmČ=lJĎ Ét’ĄwĘ
tŇokŇă lĘmĘUČhČ=lJĎ Ét’ĄwĘ wyxĂŔ’Ď=l’Ć Sy’
ăĂ ÉMyqĂx
Ł rĘhĲĎwĘ Myb
ąŇĂ r
Ł uĘhČ Nopę~ĎhČ
: MhĲĆyrĄxĞ’ĲČ hŇê
¿ĆS
Ę yĂ ëŇ¡S
ČS
Ą ëŇlĆ¿mĆ C hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ
CtŇą S
Ę l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ žrmČ’Ď=hŇŁJĲ MhĆÃylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ
wrkVw
.b"dw ’"d Nkw rsx tâlmĘkĂ ’"s v.12
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25. 28–26. 4

xČ¡ĄlS
Ł yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ bŇrĆxĆŔhČ ynăĄjĘmĂ CmCqĳtŇĎ âlăwĘ Cl¡pŇĘ nĂwĘ CyŔqĘC ÉCrkŇĘ S
Ă wĘ
ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ tŇoêĳS
Ę lĂ ì¡ŇdĘŇIĎmĂ soJ¿hČ=tŇxČqĲČlĎ CnË’ĞmĲĎyĘ yJÌĂ hŇyĎęhĎwĘ : Mk
ĲĆŇ ynĄyB
ĲĄ
ry‘ÁĂ bĎŇ hŇeĄÄhĂ žyJĂ : CêĲS
Ę tŇĂ otŇ¿ S
Ď tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď hŇŁJ¿ MhĆęylĄ’Ğ
CqĳeĎtŇĂ hŇqăĄeĎhĂ Mê
¡Ć’ČwĘ ‘rČŔhĎlĘ lx
ăĄ mĄ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ hĎylĆę‘Ď ym
ăĂ S
Ę =’rĎqĘnĲĂ rS
ÌĆ ’Ğ
ho¿ĎhyĘ M’
¡Ě nĘ ZrĆ’ĎŔhĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ=l‘Č É’rĄq
Ł ynąĂ’Ğ bŇrĆxĆę yJ
ăĂ CqŔeĎtŇĂ âlă
ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą MhĆŔylĄ’Ğ ’b
ăĄŇ eĎêĂ ÉhêĎ’ČwĘ : tŇo’ĲbĎŇYĘ
gŇ’
Łą S
Ď olŔoq Nê
ăĄyĂ ÉoSdĘŇqĎ No‘ąUĘmĂC Ég’ĎS
Ę yĂ MorąUĎmĂ hoĎÂhyĘ MhĆęylĄ’Ğ
: ZrĆ’ĲĎhĎ yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ l’
¿Ć hŇnĆŔ‘ĞyĲČ Myk
ăŇĂ rĘd
ŁŇ JĘ ÉddĎŇyhĄ ChwŔĄnĎ=l‘Č Ég’ČS
Ę yĂ
’Ch¡ Tj
¿Ď S
Ę nĂ MyĂŔoGBČ ÉhoĎhyl
ĲČ bŇyrąĂ yJ
ăĂ ZrĆ’ĎŔhĎ hŇăYĄ qĘ=dŇ‘Č ÉNo’S
Ď ’B
ąĎ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇrĆx
¡ĆlČ Mn
¿ĎtŇĎ nĘ My‘ËĂS
Ď rĘhĲĎ rW
ĳĎ BĎ=lkĎŇlĘ
r‘Čs
ăČ wĘ yoGĳ=l’Ć yoGămĂ tŇ’Ň¡YĄ yŁ hŇ‘ËĎrĎ hŇ¿Ąh
e Ă tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
hŇ¿YĄ qĘmĂ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉhoĎhyĘ yl
ąĄ lĘxĲČ CyÂhĎwĘ : ZrĆ’ĲĎ=ytŇĄ JĘrĘIČmĂ ro‘¡yĄ lodŔGĎ
NmĆŁdËŇlĘ CrbĄŔuĎyĂ âlăwĘ ÉCpŇsĘ’ĲĎyĄ âląwĘ CdępŇĘ iĲĎyĂ âlă ZrĆ’ĳĎhĎ hŇăYĄ qĘ=dŇ‘ČwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ
yrăĄyDĂ’Č ÉCSQĘjČtŇĘ hĲĂwĘ Cqę‘ĞzĲČwĘ My‘ÁĂ r
Ł hĲĎ ClylĂÄyhĄ : CyĲhĘyĲĂ hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č
yl
¿Ă kŇĘ JĂ Mê
¡Ć lĘpČŇnĘC MkĆŔytŇĂ oYăopŇtŇĘ C xČobĳŇTĘlĂ Mk
¡ĆŇ ymĄyĘ C’¿lĘmĲĎ=yJĂ N’ŇŁ~ŔhČ
loqť : N’ŇŁ~ĲhČ yr¿ĄyDĂ’ČmĲĄ hŇ¡TĎ ylĄpŇĘ C My‘ĳĂr
Ł hĲĎ=NmĂ son¡mĎ dŇ¿bČŇ ’ĎwĘ : hŇDĲĎmĘxĆ
: MtĲŇĎ y‘ĂrĘmČ=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ dŇd¿ŇĄS
Ł =yJĲĂ N’ŇŁ~ĳhČ yrăĄyDĂ’Č tŇ¡ČllĘywĲĂ My‘ŔĂ r
Ł hĲĎ tŇqăČ‘ĞYĲČ
oJĳsĚ ryp
¡ŇĂ JĘJČ bŇ¿Č‘
z Ď : hoĲĎhyĘ=PŇ’Č Nor¿xĞ yn¡ĄjĘmĂ Molĳè
Ď hČ tŇo’ănĘ CUd¡ČŇnĎwĘ
: ojĲ’Č Nor¿xĞ yn¡ĄjĘmĂC hŇnĎŔoIhČ NorăxĞ ÉynĄjĘmĂ hŇUĎŔS
Č lĘ ÉMYĎrĘ’Č hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎ=yJĂ

sŘ14

28
29

30

31

32
33

34

35, 36

37, 38

rb
ăĎŇ DĎhČ ÉhyĎhĎ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ChI¡ĎS
Ă ’ŇyĲŁ=NBĆ Myq¿ĂyĎohĲyĘ tŇCkËŇlĘmĘmČ tŇyS
Ăę ’ŇrĄBĘ wk
=tŇyB
ĲĄ rY
ăČ xĞB
ĲČ Èdm
Ł ‘Ğ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇJ
Łă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ tŇ¿’Ą mĄ hŇEĆŔhČ 2
hoĎŔhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇwăŁxĞêĲČS
Ę hĂlĘ ÉMy’ĂBĎhČ hŇdĎęChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎ=l‘Č êÂĎ rĘBČdĂŇwĘ ůhoĎhyĘ
: rb
ĲĎŇ DĎ ‘r¡ČgŇĘ êĂ=l’Č Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇlĘ ìŇyt¡ĂŇyCĂYĂ rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ’Ąť
rS
ĆÄ ’Ğ hŇ‘ęĎ rĎhĲĎ=l’Ć yêăĂmĘxČnĂwĘ hŇ‘ĳĎrĎhĲĎ oJărĘDČmĂ Sy’
¡Ă CbŇS
Ěě yĎwĘ C‘ŔmĘS
Ę yĂ yl
ăČ C’ 3
MhĆŔylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : MhĲĆylĄlĘ‘ČmĲČ ‘Čr¿
Ł yn¡ĄjĘmĂ MhĆŔlĎ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ ÉbS
Ąx
Ł yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ 4
yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ ytŔĂ rĎotŇă BĘ ÉtkĆŇlĆÄlĎ ylČŔ’Ą ÉC‘mĘS
Ę tŇĂ âlą=M’Ă hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁJ¡
Mkynpl

26. 5–19
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xČăĄlS
Ł yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ My’ĂŔbŇĂ eĘhČ ydăČŇbĎŇ‘Ğ yrĄÄbŇĘ DĂ=l‘Č ‘Čm
Łę S
Ę lĂ : Mk
ĲĆŇ ynĄpŇĘ lĂ
hŇ¡Ćh
E Č tŇyĂB
¿Č hČ=tŇ’Ć yê
ËĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : MêĲĆ‘ĘmČS
Ę âl¿wĘ xČŁl¡S
Ď wĘ MJ
¿Ą S
Ę hČwĘ Mk
ĳĆŇ ylĄ’Ğ
: ZrĆ’ĲĎhĎ yy¿ĄoG lk
ŁŇ¡ lĘ hŇlĎŔlĎqĘlĂ Nê
ăĄ’Ć hŇtŇĎ ’ŇEŁhČ ry‘ąĂhĎ=tŇ’ĆwĘ hŇŁlĳS
Ă JĘ
ChyĎŔmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ M‘ĳĎhĎ=lkĎŇwĘ My’
¡Ă bŇĂ eĘhČwĘ Myn¿ĂhĞŁJĲhČ C‘ËmĘS
Ę IĂwĲČ
ChyĎęmĘrĘyĂ tŇoQăkČŇJĘ ű yh
ăĂ yĘwČ : hoĲĎhyĘ tŇyb
¿ŇĄ BĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć rB
ËĄdČŇmĘ
CWÄjĘtŇĘ IĂwČ M‘ĳĎhĎ=lJĎ=l’Ć rB
¡Ą dČŇlĘ hoĎŔhyĘ hŇăCĎYĂ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ tŇă’Ą ÉrBĄdČŇlĘ
ž‘ČCDmČ : tŇCmĲêĎ tŇom¿ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ M‘¿ĎhĎ=lkĎŇwĘ My’
ËĂ bŇĂ eĘhČwĘ MynÌĂhĞŁJĲhČ otÁ’
Ł
tŇ’ŇŁEËhČ ry‘¿ĂhĎwĘ hŇEĆŔhČ tŇyĂB
ăČ hČ ÉhyĆhĘyĲĂ ÉolS
Ă JĘ rm
Ł ę ’ŇlĄ hoĎÁhyĘ=MS
ĲĄ bŇĘ tŇĎ yBĄÄnĂ
: hoĲĎhyĘ tŇyb
¿ŇĄ BĘ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ M‘ËĎhĎ=lJĎ lh
ÌĄ uĎIĂwČ bŇĳĄSoy Ny’ăĄmĄ bŇr¡ČxĹêĲĆ
ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇyB
ĲĄ mĂ Cl¿‘ĞIĲČwČ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ tŇ’Ąť hŇdĎęChyĘ yrăĄW
Ď ű C‘ămĘS
Ę IĂwĲČ
MynąĂhĞŁJĲhČ CrÁmĘ’ŇŁIÄwČ : SdŇĲĎxĎhĲĆ ho¡ĎhyĘ=r‘ČS
ĲČ xtŇČ ¿pĆŇ BĘ CbËŇS
Ę IĲĄwČ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ
Sy’
ăĂ lĎ ÉtwĆmÄĎ =TjČS
Ę mĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ M‘¡ĎhĎ=lJĎ=l’ĆwĘ MyrĂŔv
Ď hČ=l’Ć ÉMy’ĂbŇĂ eĘhČwĘ
rmĆ’ŇŁIąwČ : Mk
ĲĆŇ ynĄzĘ’ĎBĘ Mê
¡Ć‘ĘmČS
Ę rS
¿Ć ’ĞJĲČ tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ=l’Ć É’BĎnĂ yJ
ąĂ hŇEĆŔhČ
ynĂxČęlĎS
Ę hoăĎhyĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ M‘¡ĎhĎ=lJĎ=l’ĆwĘ MyrĂŔv
Ď hČ=lJĎ=l’Ć ÉChyĎÄmĘrĘyĂ
Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ=l’ĆwĘ ÉhEĆhČ tŇyĂB
ąČ hČ=l’Ć ’bÂĄ eĎhĂlĘ
C‘ěmĘS
Ă wĘ MkĆŔylĄlĘ‘Čm
ăČ C ÉMkĆŇykĄŇrĘdČŇ CbŇyT
ąĂ yhĄ hŇêęĎ ‘ČwĘ : MêĲĆ‘ĘmČS
Ę rS
¿Ć ’Ğ
: Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ rB
¡Ć DĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=l’Ć hoĎŔhyĘ Mx
ăĄ eĎyĂwĘ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡BĘ
‘Čdă
ŁŇ yĎ ű ëŇă’Č : Mk
ĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ rS
¡Ď IĎkČŇwĘ bŇoF¿JČ yl
ËĂ =CW‘Ğ Mk
ĳĆŇ dĘŇyĆbŇĘ ynăĂnĘhĂ yn¡Ă’ĞwĲČ
MynăĂtŇĘ nĲŁ ÉMêĆ’Č yqęĂ nĎ MdăĎŇ=yJĂ ůytŇĂ ’
Ł ÈMêĆ’Č MytăĂŇmĂmĘ=M’Ă yJ
ăĂ C‘ędĘŇêĲĄ
ÉhoĎhyĘ ynĂąxČ lĎS
Ę tŇmĆę’Ĺb
ĲĆŇ yJ
ăĂ hĎyb
ĳŇĆ S
Ę yĲŁ=l’ĆwĘ tŇ’ŇŁE¡hČ ry‘¿ĂhĎ=l’ĆwĘ MkĆŔylĄ‘Ğ
: hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą MkĆŔynĄzĘ’ĎBĘ ÉrBĄdČŇlĘ MkĆŔylĄ‘Ğ
My’
ĳĂ ybŇĂ eĘhČ=l’ĆwĘ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ=l’Ć M‘ĎŔhĎ=lkĎŇwĘ ÉMyrĂv
Ď hČ CrąmĘ’ŇIĲŁwČ
: Cnyl
ĲĄ ’Ą rB
¿Ć DĂ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ MS
ËĄ BĘ yJęĂ tŇwĆmĎŔ=TjČS
Ę mĂ ÉhEĆhČ Sy’
ąĂ lĎ=Ny’ĲĄ
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ M‘¡ĎhĎ lh
¿Č qĘ=lJĎ=l’Ć CrŔmĘ’ŇIăŁwČ ZrĆ’ĳĎhĎ yn¡ĄqĘEĂmĂ MyS
ĂŔ nĎ’Ğ CmqăĚIĎwČ
rmĆ’ŇIăŁwČ hŇdĳŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChIăĎqĂzĘxĂ ym
¡Ą yBĂ ’BĎŔnĂ hŇăyĎhĎ yêŔĂ S
Ę rČoUăhČ HyĎkĎŇymĂ
hŇdąŇĆW
Ď NoIÂYĂ tŇo’ębĎŇYĘ hoăĎhyĘ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ rm
Ł Á ’ŇlĄ hŇdĎÄChyĘ žM‘Č=lJĎ=l’Ć
tŇămĄ hĎhĲĆ : r‘ČyĲĎ tŇom¿bĎŇlĘ tŇyĂB
¡Č hČ rh
¿Č wĘ hŇyŔĆhĘêĲĂ MyIăĂ‘Ă ÉMyĂlČÄS
Ď CrĲywĂ ÉSrĄxĎtĲŇĄ
whtmh
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ůhoĎhyĘ=tŇ’Ć ’răĄyĎ ÈâlhĞ hŇdĎęChyĘ=lkĎŇwĘ hŇdĎÁChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChIĎÄqĂzĘxĂ ChtŇĚ mĂhĹţ
Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ rB
ăĆ DĂ=rS
Ć ’Ğ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ=l’Ć hoĎŔhyĘ MxĆăeĎIĂwČ hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ=tŇ’Ć É lxČyĘwČ
hŇąĎh
y Ď Sy’ęĂ =MgČŇwĘ : CnytĲŇĄ oSpŇĘ nČ=l‘Č hŇ¡ĎlodŇgŇĘ hŇ‘¿ĎrĎ MyW
ËĂ ‘Ł CnxĘnČę’ĞwĲČ 20
’bÂĄ eĎIĂwČ MyrĳĂ‘ĎIĘhČ tŇ¡yČrĘuĂmĂ ChyĎŔ‘ĘmČS
Ę =NB
ĲĆ ÉChIĎÄrĂC’Ĳ hoĎŔhyĘ MS
ăĄ BĘ É’BĄnČtŇĘ mĂ
‘m
ăČ S
Ę IĂwČ : ChyĲĎmĘrĘyĂ yr¿ĄbŇĘ DĂ lk
ŁŇ¡ JĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ=l‘ČwĘ Ét’ŇEŁhČ ry‘ąĂhĎ=l‘Č 21
Su¿ĄbČŇyĘwČ wyrĎŔbĎŇDĘ=tŇ’Ć ÉMyrĂv
Ď hČ=lkĎŇwĘ wyrąĎoBGĂ=lkĎŇwĘ MyqĂyĎohĲyĘţ=ëŇlĆUĲĆhČ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ xr¡ČbŇĘ IĂwČ ’rĎŔIĂwČ ÉChIĎÄrĂC’Ĳ ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ otŇĳ ymĂhĞ ëŇlĆ¡UĆ hČ
roBËkŇĘ ‘Č=NBĆ Nt
ÌŇĎ nĎlĘ’Ć tŇă’Ą MyĂrĳĎYĘmĂ MyS
¡Ă nĎ’Ğ MyqËĂyĎohĲyĘ ëŇlĆÌUĆ hČ xlČÂS
Ę IĂwČ 22
ÉCh’ĚÄbŇĂ yĘwČ MyĂrČęYĘUĂmĂ ChIĎÁrĂC’Ĳ=tŇ’Ć C’yYÄĂ oIwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ=l’Ć oê¡’Ă MyS
¿Ă nĎ’ĞwĲČ 23
yr¡ĄbŇĘ qĂ=l’Ć otŔlĎbŇĘ nĂ=tŇ’Ć ÉëlĄS
Ę IČwČ bŇrĆx
ĳĎBĆ ChJ
¡Ą IČwČ MyqŔĂ yĎohĲyĘ ëŇlĆăUĆ hČ=l’Ć
yê
ËĂ lĘbŇĂ lĘ ChyĳĎmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ NpĎŔS
Ď =NBĆ MqăĎyxĂ’Ğ dŇyČť ëŇ’Čę : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄBĘ 24
: otŇĲ ymĂhĞĲlČ M‘¡ĎhĎ=dŇyČbŇĘ otŇ¿ ’
Ł =tŇêĄ
rb
ąĎŇ DĎhČ hŇÂh
yĎ Ď hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ Chy¡Vřw’yĲ=NBĆ Mq¿ĂyĎohĲyĘ tŇkĆŇËĆlmĘmČ tŇyS
Ăę ’ŇrĄBĘ zk
hŇăW
Ą ‘Ğ ylČŔ’Ą ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ tŇ¿’Ą mĄ hŇyĎŔmĘrĘyĂ=l’ĲĆ ÉhEĆhČ 2
ëŇlĆmĆÄ=l’Ć žMêĎxĘQČS
Ă wĘ : ìŇrĲĆ’ŇCĎYČ=l‘Č Mê
¡Ď tŇČ nĘC tŇoTĳm
Ł C tŇor¡sĄomřĲ ìŔlĘ 3
=l’ĆwĘ rY
Ł ¡ ëŇlĆ¿mĆ =l’ĆwĘ NoUŔ‘Č ynăĄBĘ ÉëlĆmĆÄ=l’ĆwĘ bŇ’Ďęom ëŇlĆămĆ =l’ĆwĘ ModÁ’Ĺ
ëŇlĆ¿mĆ ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ=l’Ć MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ My’
ăĂ BĎhČ ÉMykŇĂ ’ĎlĘmČ dŇąyČBĘ NodŇĳyYĂ ëŇlĆămĆ
Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Mh
¡Ć ynĄŁdĲŇ ’Ğ=l’Ć MtŔĎ ’
Ł t
ăŇĎ yCĂYĂwĘ : hŇdŇĲĎChyĘ 4
ZrĆ’ĎęhĎ=tŇ’Ć ytŇĂ yW
ăĂ ‘Ď ykÂĂ nŁ’ĲĎ : Mk
ĲĆŇ ynĄŁdĲŇ ’Ğ=l’Ć Cr¡mĘ’Ňt
Ł ŇĲ hŇŁJ¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ 5
lodŔGĎhČ ÉyxĂŁkŇBĘ ZrĆ’ĎŔhĎ ynăĄjĘ=l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ ÉhmĎhĄBĘhČ=tŇ’ĆwĘ MdąŇĎ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć
ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ hŇêęĎ ‘ČwĘ : ynĲĎy‘ĄBĘ rS
¿Č yĎ rS
¡Ć ’ĞĲlČ hĎyêěĂ tŇČ nĘC hŇĳĎCTe
y Ę hČ y‘¡ĂorzĘbŇĂ C 6
lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
¿Č ’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ dŇËyČBĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ tŇoYărĎ’ĞhĲĎ=lJĎ=tŇ’Ć ÉyêĂtÄČ nĎ
ÉotŇ’
Ł CdŇąbŇĘ ‘ĲĎwĘ : odĲŇ bŇĘ ‘ĎlĘ ol¡ yêĂt
¿ŇČ nĎ hŇdŔĆv
Ď hČ tŇăIČxČ=tŇ’Ć ÉMgČŇwĘ yDĳĂbŇĘ ‘Č 7
’ChŔ=MGČ ÉoYrĘ’Č tŇ‘ąĄ=’B
Ł dŇ‘ăČ onĳBĘ=NBĆ=tŇ’ĲĆwĘ on¡BĘ=tŇ’ĆwĘ MyĂŔoGhČ=lJĎ
hŇkĎęlĎmĘUČhČwĘ yoGÁhČ hŇyĎÄhĎwĘ : MylĲĂŁdŇGĘ Myk
¡ŇĂ lĎmĘC MyBĂŔrČ MyăĂoG ÉobŇ CdŇbŇĘ ‘ąĎwĘ 8
rS
ąĆ ’Ğ tŇ’ĄÄwĘ lbĆŔBĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
ăČ ’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ=tŇ’Ć ÉotŇ’
Ł CdąŇbŇĘ ‘ČyĲČ=âl rS
ĆÄ ’Ğ
Nty=’l

.d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ChIĎS
Ă ’yŁ ’"sb ,yrq ChIĎS
Ă ’yŁ ,bytk ChIĎS
Ă o’yĘ v.1 .zk
.rsx torsĄm
Ł ’"s v.2
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9

10
11

12

13

14

15

16

17
18

19
20

21
22

hymry

757

rbĆŇDÁĆbČŇC bŇ‘ÄĎ rĎbĎŇC žbrĆxĆBČ lb
ĳĆŇ BĎ ëŇlĆămĆ l‘Ł ¡ BĘ orŔ’ŇCĎYČ=tŇ’Ć ÉNêĄyĂ=âlĲ
MêĆ’ČwĘţ : odĲŇ yĎBĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł yU
¿Ă êĚ=dŇ‘Č hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ yoGąhČ=l‘Č dŇŁqÄpŇĘ ’Ć
=l’ĆwĘ MkĆŔytŇĄ ŁmăŁlxĞ É l’ĆwĘ MkĆęymĄsĘŁqĲ=l’ĆwĘ MkĆÁy’ĄybŇĂ nĘ=l’Ć C‘ÄmĘS
Ę êĂ=l’Č
âl¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMkĆŇylĄ’Ğ MyrąĂmĘŁ’Ĳ MhÂĄ =rS
Ć ’Ğ Mk
ĳĆŇ ypĄŇè
Ď JČ=l’ĆwĘ Mk
¡ĆŇ ynĄnĘŁ‘Ĳ
qyx
ąĂ rĘhČ N‘ČmÄČ lĘ Mk
ĳĆŇ lĎ My’
ăĂ BĘnĂ Mh
¡Ą rqĆS
ĆŔ yJ
ăĂ : lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ =tŇ’Ć Cd¡ŇbŇĘ ‘ČtĲŇČ
rS
ĆÄ ’Ğ yoGęhČwĘ : MêĲĆdĘŇbČŇ’ĞwĲČ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿ĂxĘDČhĂwĘ MkĆŔtŇĘ mČdĘŇ’Č l‘ăČmĄ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć
ÉotŇmĎdĘŇ’Č=l‘Č wyê
ąĂ xĘeČhĂwĘ odŇĳbĎŇ‘ĞwĲČ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ l‘Ł ¿ BĘ orË’ŇCĎYČ=tŇ’Ć ’yb
ÌŇĂ yĎ
yêĂrĘBČŔDĂ ÉhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ hŇąĎq
I Ă dĘŇYĂ=l’ĆwĘ : HB
ĲĎ bŇS
Č ¿yĎwĘ Hd¡ĎŇbĎŇ‘ĞwĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
=ëŇlĆmĲĆ l‘Ł ă BĘ MkĆÁyrĄ’ŇCĘYČ=tŇ’Ć C’ybÄĂ hĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ=lkĎŇJĘ
bŇrĆx
¡ĆBČ ìŇUĆŔ‘ČwĘ hŇê
ăĎ ’Č ÉCtŇCmtŇĎ hŇUĎąĎl : CyĲxĘwĲĂ oU¡‘ČwĘ otŇË ’
Ł Cd¿ŇbŇĘ ‘ĂwĘ lbĆęBĎ
dŇŁb¡Ň‘ĞyĲČ=âl rS
¿Ć ’Ğ yoGěhČ=l’Ć hoĎŔhyĘ rB
ăĆ DĂ ÉrS
Ć ’ĞJĲČ ÉrbĆŇDĳĎbČŇC bŇ‘ăĎrĎB
ĲĎ
MyrąĂmĘŁ’ĲhĎ My’ęĂ bŇĂ eĘhČ yrăĄbŇĘ DĂ=l’Ć C‘ÂmĘS
Ę êĂ=l’ĲČwĘ : lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ =tŇ’Ć
My’
¿Ă BĘnĂ Mh
¡Ą rqĆS
ĆŔ yJ
ăĂ lb
ĳĆŇ BĎ ëŇlĆămĆ =tŇ’Ć Cd¡ŇbŇĘ ‘ČtĲŇČ âl¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMkĆŇylĄ’Ğ
rqĆĳè
Ď lČ ym
¡Ă S
Ę BĂ My’
¿Ă BĘnĂ Mh
ËĄ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMyêĂxĘlČS
Ę âlą yJ
ăĂ : Mk
ĲĆŇ lĎ
: Mk
ĲĆŇ lĎ My’
¿Ă BĘeĂhČ My’
¡Ă bŇĂ eĘhČwĘ MêěĆ ’Č MêŔĆ dĘŇbČŇ’ĞwĲČ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć yx
ąĂ yDĂhČ N‘ČmÄČ lĘ
rm
ăČ ’Ď ÈhJ
Ł rm
Ł ę ’ŇlĄ yêĂrĘB
ăČ DĂ hŇEĆÁhČ M‘ÄĎ hĎ=lJĎ=l’ĆwĘ žMynĂhĞŁJĲhČ=l’ĆwĘ
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMkĆŇlĎ My’
ąĂ BĘeĂhĲČ MkĆęy’ĄybĲŇĂ nĘ yrăĄbŇĘ DĂ=l’Ć C‘ÂmĘS
Ę êĂ=l’ĲČ ůhoĎhyĘ
rqĆS
ĆŔ yJ
ăĂ hŇrĳĎhĄmĘ hŇê
ăĎ ‘Č hŇlĎ¡bĆŇ BĎmĂ Myb
¿ŇĂ S
Ď Cm hoËĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ yl
ÌĄ kŇĘ hŇeĄÄhĂ
lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ=tŇ’Ć Cd¿ŇbŇĘ ‘Ă MhĆŔylĄ’Ğ C‘ămĘS
Ę êĂ=l’Č : Mk
ĲĆŇ lĎ My’
¿Ă BĘnĂ hŇUĎ¡hĄ
Sy¿Ą=M’ĂwĘ MhĄŔ My’
ăĂ bŇĂ nĘ=M’ĂwĘ : hŇB
ĲĎ rĘxĎ tŇ’ŇEŁ¡hČ ry‘¿ĂhĎ hŇËĆh
y Ę tŇĲĂ hŇUĎÌĎl CyĳxĘwĲĂ
ű Myl
ăĂ JĄhČ C’b
Ł Á =yêĂlĘbŇĂ lĘ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyB
ĲČ É’nĎ=C‘GĘpŇĘ yĂ Mê
ĳĎ ’Ă ho¡ĎhyĘ=rbČŇDĘ
: hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲybŇĂ C hŇdËŇĎChyĘ ëŇlĆÌmĆ tŇybĄÄC hoĎęhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ MyrăĂtŇĎ oeĲhČ
tŇonĳŁkŇUĘhČ=l‘ČwĘ MI¡ĎhČ=l‘ČwĘ MydĂŔUĚ‘ČhĲĎ=l’Ć tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁkąŇ yJ
ăĂ
MxĎęqĎlĘ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ : tŇ’ŇEĲŁ hČ ry‘¿ĂBĎ Myr¡ĂtŇĎ oeĲhČ MylĂŔJĄhČ rtŇĆ ăyĆ É l‘ČwĘ
=ëŇlĆmĲĆ MyqÌĂyĎohĲyĘ=NbĆŇ hŇyĎÄnĘwkĎŇyĘ=tŇ’Ć otŇolgŇĘ BČţ lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ Ér~Č’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ yr¿Ąx
Ł =lJĎ tŇË’Ą wĘ hŇlĎĳĆbŇ BĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲymĂ hŇdËŇĎChyĘ
MylĂęJĄhČ=l‘Č l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď hŇŁkŇ¿ yJ
ăĂ
C’b
¡ĎŇ Cy hŇlĎ¿bĆŇ BĎ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ tŇyb
¿ŇĄ C hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ ÉMyrĂtŇĎ oeĲhČ
hmVw
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MytŔĂ ŁbŇyS
ăĂ hĞwĲČ ÉMytŇĂ ylĂ‘ĞhĲČwĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMtŇĎ ’
Ł ydąĂŇqĘjĎ Moyă dŇ‘Čţ CyĳhĘyĲĂ hŇUĎăS
Ď wĘ
: hŇĲEĆhČ Moq¡UĎhČ=l’Ć
hŇdĎŔChyĘ=ëŇlĆmĲĆ hŇăIĎqĂdĘŇYĂ ÉtkĆŇlĆÄmĘmČ ÉtyS
Ă ’ŇrĄBĘ ’yhęĂ hČ hŇăĎè
n Ď BČ ű yh
ăĂ yĘwČ xk
rCEÄ‘Č=NbĆŇ žhyĎnĘnČxĞ ylČÃ’Ą rm
ăČ ’Ď yS
ĳĂ ymĂxĞhĲČ SdŇĆx
Ł ¡ BČ tŇy‘ŔĂ bŇĂ rĘhĲĎ tŇnČS
Ę BĂ
M‘¡ĎhĎ=lkĎŇwĘ MynËĂhĞŁJĲhČ ynÌĄy‘ĄlĘ hoĎŔhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉNo‘bŇĘ GĂmĂ rS
ąĆ ’Ğ ’ybÁĂ eĎhČ
yêĂrĘbÂČ S
Ď rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ tŇo’ËbĎŇYĘ hoÌĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ 2
=l’Ć ÉbyS
Ă mĄ ynąĂ’Ğ MymęĂ yĎ MyĂt
ăŇČ nĎS
Ę ű dŇo‘ăBĘ : lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ l‘Ł ¡ =tŇ’Ć 3
r~ąČ’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ xqÁČ lĎ rS
ĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ yl
¡Ą JĘ=lJĎ=tŇ’ĲĆ hŇEĆŔhČ MoqăUĎhČ
=NbĆŇ hŇăyĎnĘkĎŇyĘ=tŇ’ĆwĘ : lb
ĲĆŇ BĎ M’
¡Ą ybŇĂ yĘwČ hŇEĆŔhČ MoqăUĎhČ=NmĂ É lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ 4
hŇlĎbĆęBĎ My’
ăĂ BĎhČ hŇdĎÁChyĘ tŇClÄGĎ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ hŇdĎŇChyĘţ=ëŇlĆmĲĆ MyqăĂyĎohĲyĘ
l‘Ł ¡ =tŇ’Ć rB
ŁŔ S
Ę ’Ć yJ
ăĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ¡Ćh
E Č Moq¿UĎhČ=l’Ć bŇyS
ËĂ mĄ yn¿Ă’Ğ
ynąĄy‘ĄlĘ ’yb
ĳŇĂ eĎhČ hŇ¡yĎnĘnČxĞ=l’Ć ’ybĂŔeĎhČ hŇăyĎmĘrĘyĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ 5
hŇăyĎmĘrĘyĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : hoĲĎhyĘ tŇyb
¿ŇĄ BĘ Myd¡ĂŇmĘŁ‘ĲhĎ M‘ĎŔhĎ=lkĎŇ ynăĄy‘ĄlĘC ÉMynĂhĞŁJĲhČ 6
rS
ăĆ ’Ğ ìŇyrĆŔbĎŇDĘ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ MqąĄyĎ hoĳĎhyĘ hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ NJ
¡Ą NmĄě’Ď ’ybĂŔeĎhČ
Moq¿UĎhČ=l’Ć lb
¡ĆŇ BĎmĂ hŇlĎŔoGhČ=lkĎŇwĘ ÉhoĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ yl
ąĄ JĘ bŇyS
ÂĂ hĎlĘ tŇĎ ’ŇBĄęnĂ
ìŇynĳĆzĘ’ĎBĘ rb
ăĄŇ D
Ł yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ É’nĎ=‘mĲČS
Ę =ëŇ’Č : hŇĲEĆhČ 7
Ml
ĳĎ o‘hĲĎ=NmĂ ìŇyn¡ĆpĎŇlĘC ynËČpĎŇlĘ CyÌhĎ rS
ĆÄ ’Ğ My’ęĂ ybŇĂ eĘhČ : M‘ĲĎhĎ=lJĎ yn¡ĄzĘ’ĎbŇĘ C 8
hŇm
¡Ď xĎlĘmĂlĘ tŇolŔŁdŇGĘ tŇokŇă lĎmĘmČ=l‘ČwĘ ÉtoBrČ tŇoYąrĎ’Ğ=l’Ć C’ÁbŇĘ eÄĎ IĂwČ
’ybĂęeĎhČ rb
ăČŇ DĘ É’ŁbŇBĘ MolĳS
Ď lĘ ’b
¡ĄŇ eĎyĂ rS
¿Ć ’Ğ ’yběĂ eĎhČ : rbĆŇdŇĲĎlĘC hŇ‘¿ĎrĎlĘC 9
É’ybŇĂ eĎhČ hŇąĎn
y Ę nČxĞ xuÂČ IĂwČ : tŇmĲĆ’ĹB
ĲĆ ho¡ĎhyĘ ox¿lĎS
Ę =rS
Ć ’Ğ ’ybĂŔeĎhČ É‘dČŇCĎyĂ 10
rmĆ’ŇIăŁwČ : ChrĲĄBĘS
Ę IĂwĲČ ’yb
ĳŇĂ eĎhČ hŇăyĎmĘrĘyĂ r’Ň¡CČYČ l‘ěČ mĄ hŇTĎŔoUhČ=tŇ’Ć 11
rB
ŁÂ S
Ę ’Ć hŇkĎŇăJĎ ůhoĎhyĘ rm
ăČ ’Ď ÈhJ
Ł rm
Ł ę ’ŇlĄ M‘ÁĎ hĎ=lkĎŇ ynĄÄy‘ĄlĘ žhyĎnĘnČxĞ
r’Ň¡CČYČ=l‘ěČ mĄ MymĂŔyĎ MyĂt
ăŇČ nĎS
Ę Édo‘BĘ lbĆęBĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
ăČ ’ŇnĆdĘŇkČŇb
ĲĚŇ nĘ ű l‘Ł ă =tŇ’Ć
yh
¿Ă yĘwČ
: oJĲrĘdČŇlĘ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ hŇ¿yĎmĘrĘyĂ ëŇlĆËĄwČ
I MyĳĂoGhČ=lJĎ 12
hŇTĎŔoUhČ=tŇ’Ć É’ybŇĂ eĎhČ hŇąĎn
y Ę nČxĞ robÂS
Ę yrĄxĞ’ĲČţ hŇĳĎm
y Ę rĘyĂ=l’ĲĆ ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ
hŇyĎÁnĘnČxĞ=l’Ć ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ žëolhĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ hŇ¿yĎmĘrĘyĂ r’ŇËČY
C Č l‘ęČ mĄ 13
Nh
¡Ć yêĄxĘtŇČ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ êĎrĘb
ĳŇĎ S
Ď Z‘¡Ą tŇT
Ł ¿ om hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť rm
Ł ę ’ŇlĄ
twTm
.rpsh yYx N’k rsmn ’"sb v.11
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l‘Ł ă l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ žrmČ’Ď=hŇŁkŇĲ yJ
ăĂ : lzĲĆrĘBČ tŇoT¿m
Ł
r~
¿Č ’ŇnĆdĘŇkČŇb
ĲĚŇ nĘ=tŇ’Ć dŇŁbËŇ‘Ğl
ĲČ hŇQĆ’ĄęhĎ MyăĂoGhČ=lJĎ ű r’ŇăCČYČ=l‘Č yêĂtÁČ nĎ lzĆÃrĘBČ
15 rm
Ć ’ŇŁIÄwČ : olĲ yêĂt
¿ŇČ nĎ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ tŇ¿IČxČ=tŇ’Ć Mg
ËČŇ wĘ ChdĳŇĚbĎŇ‘ĞwĲČ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ
ìăŇxĞlĎS
Ę =âlĲ hŇĳĎn
y Ę nČxĞ ’n
ăĎ=‘mĲČS
Ę ’yb
¡ŇĂ eĎhČ hŇ¿yĎnĘnČxĞ=l’Ć ’yb
ËŇĂ eĎhČ hŇÌĎm
y Ę rĘyĂ
16 rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť NkĄęlĎ : rqĆS
ĲĎ =l‘Č hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎhĎ=tŇ’Ć êĎxĘËTČ bŇĘ hĂ hŇêęĎ ’ČwĘ hoĎŔhyĘ
hŇr¿ĎsĎ=yJĲĂ tŇmĄŔ hŇê
ăĎ ’Č ÉhnĎè
Ď hČ hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ ìŔxĞĲQĄ S
ĲČ mĘ ÉynĂnĘhĂ hoĎŔhyĘ
17 Sd
ŇĆŁx¡BČ ’yh
ĳĂ hČ hŇăĎè
n Ď BČ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ hŇ¿yĎnĘnČxĞ tŇmĎËĎwČ
I : hoĲĎhyĘ=l’Ć êĎrĘB
¡Č dĂŇ
Tk hŇ¿yĎmĘrĘyĂ xl
ËČ S
Ď rS
¿Ć ’Ğ rpĆŇiĄŔhČ yrăĄbŇĘ DĂ ÉhQĆ’ĄÄwĘ
: y‘ĲĂybŇĂ è
Ę hČ
=l’ĆwĘ MynąĂhĞŁJĲhČ=l’ĆwĘ hŇlĎęoGhČ ynăĄqĘzĂ rtŇĆ yÁĆ=l’Ć MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲymĂ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ
MĂl
¡Č S
Ď CrĲymĂ r~ËČ’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ hŇÌĎlgŇĘ hĆ rS
ĆÄ ’Ğ M‘ĎŔhĎ=lJĎ=l’ĆwĘ ÉMy’ĂybŇĂ eĘhČ
2 yrĄ
ÄW
Ď MysÁĂ yrĂiĲĎhČwĘ hŇrĎÄybŇĂ GĘhČwĘ ëŇlĆUĆhČţ=hŇyĲĎnĘkĎŇyĘ tŇ’ŇăYĄ yrăĄxĞ’ĲČ : hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ
3 h
Ň ăW
Ď ‘ĎlĘ’Ć ÉdyČBĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲymĂ rG¡ĄsĘUČhČwĘ Sr¿ĎxĎhĲĆwĘ MĂl
ËČ S
Ď CrĲywĂ hŇdÌŇĎChyĘ
hŇdĎęChyĘ=ëŇlĆmĲĆ hŇăIĎqĂdĘŇYĂ xlČÁS
Ď rS
ĆÄ ’Ğ hŇĳĎq
I Ă lĘxĂ=NBĆ hŇ¡yĎrĘmČgŇĘ C NpĎŔS
Ď =NbĆŇ
4 ho
¿ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď hŇJ
Ł¿ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇlĎ¿bĆŇ BĎ lb
¡ĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ r~ËČ’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ=l’Ć
MĂl
¡Č S
Ď CrĲymĂ ytŇĂ yl
¿Ą gŇĘ hĂ=rS
Ć ’Ğ hŇlĎŔoGhÄČ =lkĎŇlĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’¡bĎŇYĘ
5, 6 Cx
ă qĘ : NyĲĎrĘjĂ=tŇ’Ć Cl¡kŇĘ ’ĂwĘ tŇoeŔgČŇ C‘ăTĘnĂwĘ CbŇĳĄSwĘ Myê¡ĂbĎŇ Cn¿BĘ : hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ
ÉMkĆŇytŇĄ onĲBĘ=tŇ’ĆwĘ MyS
Ăę nĎ MkĆÁynĄbŇĘ lĂ CxÄqĘC ůtonbĎŇC MynăĂBĎ ÈCdŇylĂohwĘ MyS
Ăę nĎ
: CT‘ĲĎmĘêĂ=l’ČwĘ MS
¡Ď =CbŇrĘC tŇonĳbĎŇC MynăĂBĎ hŇnĎdĘŇ¡lČ tŇĄ wĘ MyS
ĂŔ nĎ’ĞĲlČ CnăêĘ
7 Cl
¿ lĘjĲČtŇĘ hĂwĘ hŇUĎS
ĎŔ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć ytŇĂ yl
ąĄ gŇĘ hĂ rS
ĆÄ ’Ğ ry‘ęĂ hĎ MolăS
Ę =tŇ’Ć CS
Â rĘdĂŇwĘ
8 h
Ň ŁkÄ žyJĂ : MolĲS
Ď Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ HmĎŔolS
Ę bŇĂ yJ
ăĂ hoĳĎhyĘ=l’Ć Hd¡ĎŇ‘Ğb
ĲČŇ
Mk
¿ĆŇ y’ĄybĲŇĂ nĘ Mk
ËĆŇ lĎ C’yè
ÌĂ yČ=l’Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmČÁ’Ď
rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔytŇĄ ŁmăŁlxĞ=l’Ć ÉC‘mĘS
Ę êĂ=l’ĲČwĘ Mk
ĳĆŇ ymĄsĘq
Ł Ĳ wĘ Mk
¡ĆŇ BĘrĘqĂBĘ=rS
Ć ’Ğ
9 Myê
¡Ă xĘlČS
Ę âl¿ ym
ĳĂ S
Ę BĂ Mk
¡ĆŇ lĎ My’
¿Ă BĘnĂ Mh
ËĄ rqĆS
ĆŔ bŇĘ yJ
ăĂ : MymĲĂlĘxĘmČ Mê
¡Ć’Č
10 t
Ň âŇlÌmĘ ypÂĂ lĘ yJĂţ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď Éhk
ŁŇ =yJĲĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
yrăĂbĎŇDĘ=tŇ’Ć ÉMkĆŇylĄ‘Ğ yt
ąŇĂ m
Ł qĲĂhĞwĲČ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć dŇq
Ł ă pŇĘ ’Ć hŇ¡ĎS
n Ď My‘¿ĂbŇĘ S
Ă lb
ËĆŇ bĎŇlĘ
11 =t
Ň ’Ć yêĂ‘ĘdČÁyĎ ykÄĂ nŁ’ĲĎ žyJĂ : hŇĲEĆhČ Moq¡UĎhČ=l’Ć MkĆŔtŇĘ ’Ć bŇyS
ăĂ hĎlĘ bŇoFŔhČ
ÉMolS
Ď tŇobąŇS
Ę xĘmČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ bŇ¿S
Ąx
Ł yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ tŇŁbęS
Ď xĞUĲČhČ
12 Mê
ŔĆ kŇĘ lČhĞwĲČ ÉytŇĂ ’
Ł Mt
ąŇĆ ’ŇrĎqĘC : hŇwĲĎqĘtŇĂ wĘ tŇyr¿ĂxĞ’ĲČ Mk
¡ĆŇ lĎ tŇt
¿ŇĄ lĎ hŇ‘ĎŔrĎlĘ âlăwĘ
14
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Mt
ĳŇĆ ’ŇYĎmĘC yt¡ĂŇ’
Ł Mê
¿ĆS
Ę uČbŇĂ C : Mk
ĲĆŇ ylĄ’Ğ yê¡Ă‘ĘmČS
ĲĎ wĘ yl
ĳĎ ’Ą Mê
¡ĆlĘQČjČtŇĘ hĂwĘ
yêăĂbŇĘ S
Č wĘ ůhoĎhyĘ=M’ĚnĘ ÈMkĆŇlĎ ytŇĂ ’ŇăYĄ mĘnĂwĘ : Mk
ĲĆŇ bŇĘ bČŇlĘ=lkĎŇBĘ ynĂ¡S
Ě rĘdĘŇtŇĂ yJ
¿Ă
tŇomęoqUĘhČ=lJĎmĂC MyĂÂoGhČ=lJĎmĲĂ MkĆŇtŇĘ ’Ćţ yêăĂYĘBČqĂwĘ MkĆŇtŇĘ ybŇĂ S
Ę =tŇ’Ć
MoqŔUĎhÄČ =l’Ć MkĆŔtŇĘ ’Ć ytăĂŇŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ MS
¡Ď Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć yêĂxĘDÌČhĂ rS
ĆÄ ’Ğ
My’
¡Ă bŇĂ nĘ hoËĎhyĘ Cnl
ÌĎ MyqÄĂ hĄ Mê
ĳĆrĘmČ’Ğ yJ
¡Ă : Mè
ĲĎ mĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ytŇĂ yl
¿Ą gŇĘ hĂ=rS
Ć ’Ğ
: hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ
=lJĎ=l’ĆwĘ dŇwĂŔdĎŇ ’i
ăĄ JĂ=l’Ć ÉbS
Ą oIhČ ÉëlĆUĆÄhČ=l’Ć hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁkŇă =yJĂ
: hŇĲlĎ oGBČ Mk
¡ĆŇ êĘ’Ă C’¿YĘyĲĎ=âl rS
ËĆ ’Ğ MkĆěyxĄ’Ğ tŇ’ŇŁEĳhČ ry‘ăĂBĎ bŇ¡S
Ą oIhČ M‘ĎŔhĎ
bŇ‘ăĎrĎhĲĎ=tŇ’Ć bŇrĆx
¡ĆhČ=tŇ’Ć MBĎŔ xČăĄQS
Č mĘ ÉynĂnĘhĂ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
hŇnĎlĘ¡kČŇ ’ĎtĲŇĄ =âl rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔ‘Ďè
Ł ă hČ ÉMynĂ’ĄêĘJČ MtęĎ o’ yêăĂtŇČ ĲnĎ wĘ rbĆŇDĳĎhČ=tŇ’ĆwĘ
hŇ‘ĎwĎzĘlĂ MyêÄĂ tŇČ nĘC rbĆŇDĳĎbČŇC bŇ‘ăĎrĎB
ĲĎ bŇrĆx
¡ĆBČ MhĆŔyrĄxĞ’ĲČ ÉyêĂpŇĘ dČŇrĲĎwĘ : ‘ČrĲ
Ł mĄ
=lkĎŇBĘ hŇjĎŔrĘxĆlĘC hŇqăĎrĄS
Ę lĂwĘ ÉhUĎS
Č lĘC hŇąĎl’ĎlĘ ZrĆ’ĎęhĎ tŇokŇă lĘmĘmČ ű lk
ŁŇă lĘ
yr¡ČbĎŇDĘ=l’Ć C‘¿mĘS
ĲĎ =âl=rS
ĲĆ ’Ğ tŇxČê
ËČ : MS
ĲĎ Myê¿ĂxĘDČhĂ=rS
Ć ’Ğ My¡ĂoGhČ
MJ
ăĄ S
Ę hČ ÉMy’ĂbŇĂ eĘhČ ydąŇČbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć MhĆÁylĄ’Ğ yêĂxĘlČÄS
Ď žrS
Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mê
¡Ć‘ĘmČS
Ę âl¿wĘ xČŁlŔS
Ď wĘ
MĂl
¡Č S
Ď CrĲymĂ yêĂxĘ¿ČQS
Ă =rS
Ć ’Ğ hŇlĎŔoGhČÄ=lJĎ hoĳĎhyĘ=rbČŇdĘŇ C‘ămĘS
Ă Mê
¡Ć’ČwĘ
: hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ
ÉhyĎlĎoqĲ=NBĆ bŇą’Ď xĘ’Č=l’Ć l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ žrmČ’Ď=hŇŁJĲ
Nt
ăŇĄ nŁ ű ynăĂnĘhĂ rqĆĳS
Ď ym
¡Ă S
Ę BĂ Mk
ËĆŇ lĎ My’
¿Ă BĘeĂhĲČ hŇyĎŔW
Ą ‘ĞmĲČ=NbĆŇ ChIăĎqĂdĘŇYĂ=l’ĆwĘ
ÉMhĆmĄ xuąČl
Ě wĘ : Mk
ĲĆŇ ynĄy‘ĄlĘ MJ
¡Ď hĂwĘ lbĆŔBĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
ăČ ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ÉdyČBĘ MtęĎ ’
Ł
ÉhoĎhyĘ ìąŇmĘW
ĲĂ yĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ lb
¡ĆŇ bĎŇBĘ rS
¿Ć ’Ğ hŇdĎŔChyĘ tŇClăGĎ É lk
ŁŇ lĘ hŇlĎŔlĎqĘ
žrS
Ć ’Ğ N‘ČyČÃ : S’ĲĄBĎ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ Ml
¿Ď qĎ=rS
Ć ’Ğ bŇxĎŔ’ĆkŇĘ C ChIăĎqĂdĘŇYĂJĘ
rb
ąĎŇ dĎŇ CrÄBĘdČŇyĘwČ MhĆŔy‘ĄrĲĄ yS
ăĄ nĘ=tŇ’Ć ÉCpŇ’ĞĲnČ yĘwĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂBĘ hŇlĎÁbĎŇnĘ CWÄ‘Ď
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ dŇ‘¡ĄwĎ ‘ČdŇĄŁyCh yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎwĘ Mt
ĳŇĂ yCĂYĂ ’olă rS
¡Ć ’Ğ rqĆS
ĆŔ ÉymĂS
Ę BĂ
tŇo’ËbĎŇYĘ hoÌĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ rm
¿Č ’Ňê
Ł ym
¡Ă lĎxĹĲeĆ hČ Chy¿Ď‘ĘmČS
Ę =l’ĆwĘ
MyrĂępĎŇsĘ hŇkÁĎ mĘS
Ă bŇĘ êĎxĘlČÄS
Ď žhêĎ’Č rS
ăĆ ’Ğ N‘ČyČÃ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ
NhĄŔJ
Ł hČ ÉhyĎW
Ą ‘ĞmĲČ=NbĆŇ hŇąĎn
y Ę pČŇYĘ=l’ĆwĘ MĂlČŔS
Ď CrĲyBĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ=lJĎ=l’Ć
l’w

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24, 25

29. 26–30. 10
26

27
28

29

30, 31

32

hymry

761

NhĄŔJ
Ł hČ ‘dăĎŇyĎohĲyĘ tŇxČêČť NhĄęk
ŁŇ ìăŇnĘtŇĎ nĘ hoĎÂhyĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ=lJĎ l’
¿Ć wĘ
otŇË ’
Ł hŇê
¿Ď tŇČ ĲnĎ wĘ ’B
ĳĄ nČtŇĘ mĂC ‘G
¡ĎS
Ě mĘ Sy’
¿Ă =lkĎŇlĘ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ ÉMydĂŇqĂjĘ tŇoyąhĘlĲĂ
Chy¡ĎmĘrĘyĂBĘ êĎrĘ‘ČŔgĎŇ âlă hŇUĎlĎť hŇêęĎ ‘ČwĘ : qnĲŁy~ĂhČ=l’ĆwĘ tŇkĆŇ¡jĆ hĘUČhČ=l’Ć
rm
Ł ¡ ’ŇlĄ lb
¿ĆŇ BĎ Cnyl
ËĄ ’Ą xl
¿Č S
Ď NJÂĄ =l‘Č yJ
ăĂ : Mk
ĲĆŇ lĎ ’B
¡Ą nČtŇĘ UĂhČ yt
ĳŇĂ ŁtŇeĘ‘ĞhĲĎ
: NhĲĆyrĂjĘ=tŇ’Ć Cl¡kŇĘ ’ĂwĘ tŇoeŔgČŇ C‘ăTĘnĂwĘ CbŇS
ĄŔ wĘ ÉMyêĂbĎŇ CnąBĘ ’yh
ĳĂ hŇăJĎ rĚ’Ğ
: ’ybĲŇĂ eĎhČ Chy¿ĎmĘrĘyĂ yn¡ĄzĘ’ĎBĘ hŇĳĆh
E Č rpĆŇăiĄ hČ=tŇ’Ć Nh
¡Ą J
Ł hČ hŇ¿yĎnĘpČŇYĘ ’rËĎqĘIĂwČ
ÉhlĎoGhČ=lJĎ=l‘Č xl
ąČ S
Ę : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ
MkĆÁlĎ ’BĎÄnĂ žrS
Ć ’Ğ N‘ČyČÃ ym
ĳĂ lĎxĹeĲĆhČ hŇ¡yĎ‘ĘmČS
Ę =l’Ć hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ : rqĆS
ĲĎ =l‘Č Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć xT
¿Č bŇĘ IČwČ wyêŔĂ xĘlČS
Ę âlă ÉynĂ’ĞwĲČ hŇyĎę‘ĘmČS
Ę
hŇyÄĆhĘyĲĂ=âl ůo‘rĘzČ=l‘ČwĘ ÈymĂlĎxĹeĲĆhČ hŇăyĎ‘ĘmČS
Ę =l‘Č dŇqÁĄ ŁpŇ ynÄĂ nĘhĂ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď
yn¿Ă’Ğ=rS
Ć ’Ğ bŇoFËbČŇ hŇ¿’Ć rĘyĂ=âlĲwĘ hŇEĆęhČ M‘ăĎhĎ=ëŇotŇĲ BĘ ű bŇăS
Ą oy ű Sy’
ăĂ olÁ
: hoĲĎhyĘ=l‘Č rB
¡Ć dĂŇ hŇr¿ĎsĎ=yJĲĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yU
¡Ă ‘ČlĘ=hŇW
ĲĆ ‘Ł

l, 2 rm
ÌČ ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ tŇ¿’Ą mĄ ChyĎŔmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hŇăyĎhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ
3

4, 5
6

7
8

9

10

=rS
Ć ’Ğ MyrËĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇÌ’Ą ìęlĘ=bŇtŇĎ JĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’ĂBĎ Mym
ąĂ yĎ hŇeĄÄhĂ yJĂţ : rpĆŇsĲĄ=l’Ć ìŇyl
¡Ć ’Ą yêĂrĘB
¿Č DĂ
MytęĂ ŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇd¡ĎŇChywĲĂ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ yU
ÌĂ ‘Č tŇCbÄS
Ę =tŇ’Ć yêĂbŇĘ S
Č wĘţ
: hĎCSĲrĄywĲĂ Mt
¡ŇĎ obŇ’ĞĲlČ yêĂt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ=l’Ć
=yJĂ : hŇdŇĲĎChyĘ=l’ĆwĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l’Ć hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ rS
ĆÄ ’Ğ MyrĂębĎŇDĘhČ hŇQĆă’Ą wĘ
’n
ăĎ=Cl’ĞS
ĲČ : MolĲS
Ď Ny’¿ĄwĘ dŇxČ¡jČ Cn‘ĘĳmĎ S
Ď hŇd¡ĎŇrĎxĞ loq¿ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď ÉhŁkŇ
ÉwyYĎlĎxĞ=l‘Č wydąŇĎyĎ rbĆŇGĆÁ=lkĎŇ ytŇĂ y’ÄĂ rĎ ž‘ČCDmČ rk
ĳŇĎ zĎ dŇ¡lĄ yŁ=M’Ă C’ŔrĘC
NyĂ’ăČmĄ ’Ch¡hČ MoI¿hČ lodŇËgĎŇ yJ
¿Ă yohę : NoqĲrĎyĄlĘ Myn¡ĂjĎ=lkĎŇ CkŇ¿ pŇĘ hĆĲnĆ wĘ hŇdĎŔlĄoIăJČ
’ChÁhČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎwĘ : ‘ČS
ĲĄ CĎyĂ hŇeĎ¡UĆ mĂC bŇŁqŔ‘ĞyĲČlĘ É’yhĂ hŇr¿ĎYĎ=tŇ‘ĲĄwĘ Chm
Ł ĳ JĎ
qê
ĳĄ nČ’Ğ ìŇyt
¡ŇĆ orsĘomĲC ìŇrĆŔ’ŇCĎYČ l‘ăČmĄ ÉoQ‘Ě rB
Łą S
Ę ’Ć tŇo’ębĎŇYĘ hoăĎhyĘ ű M’
ăĚ nĘ
dŇăwĂDĎ Ét’ĄwĘ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇ¡’Ą CdŔbŇĘ ‘ăĎwĘ : MyrĲĂzĎ dŇo‘¡ ob¿Ň=CdŇbŇĘ ‘ČyĲČ=âlwĘ
: MhĲĆlĎ Myq¡Ă’Ď rS
¿Ć ’Ğ MJĎŔlĘmČ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇăxČ êĄ=l’ČwĘ ÉhoĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇq
Ł ą ‘ĞyĲČ yDĂÄbŇĘ ‘Č ž’rĎyêĂ=l’Č hŇêÃĎ ’ČwĘ
yk
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bŇŁqË‘ĞyĲČ bŇÌS
Ď wĘ MyĳĎbŇĘ S
Ă ZrĆ’ăĆmĄ ì¡Ň‘ĞrĘzČ=tŇ’ĲĆwĘ qoxŔrĎmĲĄ Éì‘ĞyS
ĲĂ om ynąĂnĘhĂ yJĂţ
žyJĂ ìŇ‘ĳĆyS
Ă ohĲlĘ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ynËĂ’Ğ ì¿ŇêĘ’Ă=yJĲĂ : dŇyrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ N¡Čn’ĞS
ĲČ wĘ Tq¿ČS
Ď wĘ
=âl ÉìtŇĘ Ł’Ĳ ëŇą’Č Mè
Ďę ìŇytăĂŇoYpŇĂ hĞ rS
ÌĆ ’Ğ ű MyăĂoGhČ=lkĎŇBĘ hŇlĎÁkĎŇ hŇW
ĆÄ ‘Ĺ’ĲĆ
: OĎuĲĆnČ’Ğ âl¿ hŇu¡ĄnČwĘ TjĎŔS
Ę UĂlČ ÉìyêÄĂ rĘiČyĂwĘ hŇlĎŔkĎŇ hŇăW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ
ëŇ¡ĄyDĂ
n ND¿Ď=Ny’ĲĄ : ëŇtĲŇĄ JĎmČ hŇ¡ĎlxĘnČ ëŇrĳĄbŇĘ S
Ă lĘ SCnă’Ď ho¡ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď hŇŁkŇ¿ yJ
ăĂ
ëŇt
¡ŇĎ o’ ëŇCxŔkĄŇS
Ę ëŇyĂb
ăŇČ hĞ’ĲČmĘ=lJĎ : ëŇĲlĎ Ny’¿Ą hŇ¡Ďl‘ĎêĘ tŇo’¿pĚŇrĘ rozĳmĎlĘ
ëŇnĄŔwŁ‘Ğ bŇră
Ł l‘Čť yrĂŔzĎkŇĘ ’Č rs
ăČ Cm ÉëytŇĂ yJĂhĂ bŇąĄo’
y tŇJÄČ mČ žyJĂ CSrĳ
Ł dĘŇyĂ âlă
bŇră
Ł ű l‘ăČ ëŇĳĄbŇ ’
Ł kŇĘ mČ SCn¡’Ď ëŇrĄŔbŇĘ S
Ă =l‘Č Éq‘ČzĘêĂ=hŇmČ : ëŇyĂtĲŇĎ ’ŇF
Ł xČ Cm¡YĘ‘ĲĎ
ClkĄŔ’ĎyĲĄ ÉëyĂlČÄkŇĘ ’
Ł Ä =lJĎ NkÂĄ lĎ : ëŇĲlĎ hŇQĆ¡’Ą ytŇĂ yW
¿Ă ‘Ď ëŇyĂtŔČ ’ŇF
Ł xČ ÉCmYĘ‘ĲĎ ëŇnĄęwŁ‘Ğ
ëŇyĂz¡ČzĘŁBÄ=lkĎŇwĘ hŇiĎŔS
Ă mĘlĂ ÉëyĂsČÄ’ŇS
Ł CyąhĎwĘ CkŇĳĄlyĄ yb
ăŇĂ è
Ę BČ MQ
¡Ď JĚ ëŇyĂr¿ČYĎ=lkĎŇwĘ
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ëŇ¡’Ą jĎrĘ’Ć ëŇyĂt
¿ŇČ oJUČmĂC ëŇËĎl hŇ¿kĎŇ rĚ’Ğ hŇlĆÄ‘Ğ’ĲČ žyJĂ : zb
ĲČŇ lĎ Nê
¿Ą’Ć
: Hl
ĲĎ Ny’¿Ą Sr¡ĄD
Ł ’yhĂŔ NoIăYĂ ëŇlĎŔ C’rĘqăĎ ÉhxĎDĎnĂ yJ
ąĂ
wyt
¡ŇĎ nŁJĘS
Ę mĂC bŇoqŔ‘ĞyĲČ yl
ăĄ hĽ’ĲĎ ÉtCbŇS
Ę ÉbS
Ď =ynĂnĘhĂ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
’Y
¿Ď yĎwĘ : bŇS
ĲĄ yĄ oT¿jĎS
Ę mĂ=l‘Č Nom¡rĘ’ČwĘ HQĎŔêĂ=l‘Č Éry‘Ă hŇt
¿ŇĎ nĘbŇĘ nĂwĘ Mx
ĳĄ rČ’Ğ
Myê¡ĂdĘŇBČkŇĘ hĂwĘ CT‘ĎŔmĘyĂ âlăwĘ ÉMytŇĂ BĂrĘhĂwĘ MyqĳĂxĞW
ĲČ mĘ loqăwĘ hŇd¡ĎŇoê Mh
ËĆ mĄ
l‘¡Č yêŔĂ dĘŇqČăpĎŇ C NoJĳêĂ ynăČpĎŇlĘ otŇ¡ dĎŇ‘ĞwĲČ MdŇĆqĆŔJĘ ÉwynĎbĎŇ CyąhĎwĘ : Cr‘ĲĎYĘyĂ âl¿wĘ
wyê¡ĂbŇĘ rČqĘhĂwĘ ’YĄŔyĄ oBărĘuĂmĂ ÉolS
Ęm
Ł Ĳ C CeUĆęmĂ orÁyDĂ’Č hŇyĎÄhĎwĘ : wyYĲĎxĞŁlĲ=lJĎ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl
¡Č ’Ą tŇS
Ć ¿ĆgŇ lĎ oBËlĂ=tŇ’Ć bŇrÌČ‘Ď hŇzĆÁ=’Ch ymÄĂ žyJĂ yl
ĳĎ ’Ą SG
ăČnĂwĘ
: MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ ykĂŔnŁă’Ď wĘ M‘ĳĎlĘ yl
¡Ă MtŇĆ yy¿ĂhĘwĲĂ

11

12, 13
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18
19

20
21

22

My‘¡ĂS
Ď rĘ S’Ňr¿
Ł l‘ËČ rrĳĄoGtŇĘ mĂ r‘Čs
¡Č hŇ’ĎŔYĘyĲĎ ÉhmĎxĄ hoĎęhyĘ tŇrăČ‘ĞsĲČ ű hŇăĄh
e Ă 23
tŇoUăzĂmĘ om¡yqĂhĞ=dŇ‘ČwĘ otŇ¿ŁW‘Ğ=dŇ‘Č hoĎŔhyĘ=PŇ’Č ÉNorxĞ bŇCSęyĎ âlă : lCxĲyĎ 24
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’yhĂhČ tŇ‘ąĄBĎ : Hb
ĲĎŇ CnnĘoB¿tŇĘ êĂ Mym
¡Ă IĎhČ tŇyr¿ĂxĞ’ĲČBĘ oBĳlĂ ’l
: M‘ĲĎlĘ yl
¿Ă =CyhĘyĲĂ hŇUĎ¡hĄ wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇoxăjĘS
Ę mĂ lk
ŁŇ¡ lĘ MyhĂŔŁl’ŇĲlĄ ÉhyĆhĘ’ĲĆ
ydŇĄyrăĂW
Ę M‘¡Č rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉNxĄ ’Y
¿Ď mĎ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
2
tŇąbČŇ hĞ’ĲČwĘ yl
ĳĂ hŇă’Ď rĘnĂ ho¡ĎhyĘ qoxěrĎmĲĄ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ o‘¡yGĂrĘhČlĘ ëŇol¿hĎ bŇrĆx
ĳĎ 3
Mlw‘

31. 4–20
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tŇynĄŔbŇĘ nĂwĲĘ ÉënĄbŇĘ ’Ć dŇo‘ą : dŇsĆxĲĎ ëŇyê¿ĂkŇĘ S
Č mĘ NJ
¡Ą =l‘Č ëŇyêŔĂ bŇĘ hČ’Ğ ÉMlĎo‘
dŇo‘ť : MyqĲĂxĞW
ĲČ mĘ lox¿mĘBĂ tŇ’Ň¡YĎ yĎwĘ ëŇyĂjČŔtŇĚ yDăĂ‘ĘêČ dŇo‘ť l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇ¡ČlCtŇBĘ
MoyŔ=SyĆ yJ
ăĂ : ClQ
ĲĄ xĂwĘ My‘¡ĂTĘnĲŁ C‘¿TĘĲnĎ NorĳmĘS
Ł Ĳ yr¡ĄhĎBĘ MymĂŔrĎkŇĘ y‘ăĂFĘêĂ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć NoIŔYĂ hŇăĆl‘ĞnĲČwĘ CmCqť MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć rh
ăČ BĘ Myr¡ĂYĘnĲŁ C’¿rĘqĲĎ
Cl¡hĞYĲČwĘ hŇxĎŔmĘW
Ă Ébq
Ł ‘ĞyĲČlĘ CeąrĎ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁkŇă =yJĂ
tŇ¡’Ą ìŔUĘ‘Č=tŇ’ĲĆ ÉhoĎhyĘ ‘S
ąČ oh CrŔmĘ’ĂwĘ ÉCllĘhĲČ C‘ym
ąĂ S
Ę hČ MyĳĂoGhČ S’Ňră
Ł BĘ
ÈMyêĂYĘBČqĂwĘ NopęYĎ ZrĆ’ăĆmĄ MtÁĎ o’ ’ybÄĂ mĄ žynĂnĘhĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyr¿Ă’ĄS
Ę
lod¡ŇGĎ lh
¿Ď qĎ wDĳĎxĘyČ tŇdŇĆ¡lĆ yŁwĘ hŇr¿ĎhĎ xČiĄŔpŇĂ C rCăĄ‘Ă MBĎť ůZrĆ’Ď=ytŇĄ JĘrĘIČmĂ
=l’Ć ÉMkĄŇylĂo’Ĳ ůMlĄybŇĂ o’Ĳ ÈMynĂCnxĞtĲŇČ bŇĘ CĲ C’b
Ł ę yĎ yk
ăŇĂ bŇĘ BĂ : hŇeĎhĲĄ CbŇCS
¿ yĎ
bŇ’ĎŔlĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂlĘ ytŇĂ yyąh
Ă Ď =yJĲĂ HB
ĳĎ Cl¡S
Ę JĲĎyĂ âl¿ rS
ĎŔ yĎ ëŇrĆdăŇĆBĘ MyĂmČŔ ylĄxĞănČ
: ’ChĲ yrĂk
ŁŇ¿ BĘ MyĂr¡ČpŇĘ ’ĆwĘ
hŇrąĄzĎmĘ CręmĘ’ĂwĘ qx
ĳĎ rĘUĆmĂ MyI¡Ă’ĂbĎŇ CdŇyG¿ĂhČwĘ MyĂŔoG ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ C‘ąmĘS
Ă
bŇŁqĳ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ ho¡ĎhyĘ hŇd¿ĎŇpĎŇ=yJĲĂ : orĲdŇĘ‘Ć hŇ‘¿Ćr
Ł JĘ or¡mĎS
Ę C CeYĆŔBĘqČyĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ
bŇCTă=l’Ć CrÂhĞĲnĎ wĘ ůNoIYĂ=MormĘbŇĂ CnăeĘrĂwĘ ÈC’bĎŇC : CeUĲĆmĂ qz¿ĎxĎ dŇI¡ČmĂ olě’ĎgŇĘ C
hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ rqĳĎbĎŇC N’ŇY
Ł ¡ =ynĄBĘ=l‘ČwĘ rhĎŔYĘyĂ=l‘ČwĘ Sră
Ł yêĂ=l‘ČwĘ ÉNgĎŇDĎ=l‘Č hoĎęhyĘ
ÉhlĎCtŇBĘ xm
ąČ W
Ę êĂ z’
ăĎ : dŇo‘Ĳ hŇ¡bĎŇ ’ĞdŇĲČlĘ CpŇys
¿Ă oy=âlĲwĘ hŇwŔĆrĎ Ng
ăČŇ JĘ ÉMS
Ď pŇĘ nČ
MyêŔĂ mĘxČăĂnwĘ ÉNoWW
Ď lĘ Ml
ąĎ bŇĘ ’Ć yêÄĂ kŇĘ pČŇhĎwĘ wDĳĎxĘyČ Myn¡ĂqĄzĘC Myr¿ĂxĚbČŇC loxŔmĎBĘ
yb
¿ŇĂ CT=tŇ’Ć yU
ËĂ ‘ČwĘ NS
Ć DĳĎ Myn¡ĂhĞJ
Ł Ĳ hČ SpĆŇ¿nĆ yt
ËŇĂ yCĄrĂwĘ : MnĲĎogŇymĂ Myê¡ĂxĘUČW
Ă wĘ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ C‘B
¡Ď W
Ę yĂ
lx
¡Ą rĎ MyrĂŔCrmĘtŇČ yk
ăŇĂ BĘ ÉyhĂnĘ É‘mĎS
Ę nĂ hŇąmĎ rĎBĘ loqă hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
: CenĲĆy’Ą yJ
¿Ă hĎyn¡ĆBĎ=l‘Č Mx
¿Ą eĎhĂlĘ hŇËĎ’
n Ğ mĲĄ hĎynĳĆBĎ=l‘Č hŇăJĎ bČŇmĘ
rk
ąŇĎ W
Ď SyÄĄ žyJĂ hŇ‘ĳĎmĘDĂmĂ ëŇyĂn¡Čy‘ĄwĘ ykŇĂ BĆŔmĂ ÉëlĄoq y‘ąĂnĘmĂ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
ëŇt
¡ŇĄ yrĂxĞ’ĲČlĘ hŇ¿wĎqĘêĂ=SyĄwĘ : bŇyĲĄo’ ZrĆ’¿ĆmĄ CbŇ¡S
Ď wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉëtŇĄ QĎ‘ĚpŇĘ lĂ
dŇdŔĄontŇĘ mĂ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć yêĂ‘ĘmČęS
Ď ‘ČomăS
Ď : Ml
ĲĎ CbŇgŇĘ lĂ Myn¡ĂbĎŇ CbŇ¿S
Ď wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ
ho¿ĎhyĘ hŇê
¡Ď ’Č yJ
¿Ă hŇbĎŇCSŔ’ĎwĘ ynĂăbĄŇ yS
Ă hĞ dŇĳUĎ l
Ě âlă lgĆŇ‘¡ĄJĘ rsĄŔCĎ’ĂwĲĎ ÉynĂêÄČ rĘiČyĂ
ëŇrĳĄyĎ=l‘Č yêĂqĘ¡pČŇ sĎ y‘ŔĂ dĘŇCăĎhĂ ÉyrĄxĞ’ĲČwĘ yêĂmĘxČŔnĂ ÉybŇĂ CS yrąĄxĞ’ĲČ=yJĂ : yhĲĎŁl’Ĺ
ylĂÁ ryuÄĂ yČ žNbĄŇhĞ : yrĲĎC‘nĘ tŇ¿jČ rĘxĆ ytŇĂ ’Ň¡W
Ď nĎ yJ
¿Ă yêĂmĘlČŔkŇĘ nĂ=MgČŇwĘ yêĂS
ĘB
Ł ť
Myrp’

764

hymry

31. 21–34

dŇo‘ĳ Cer¡ĆJĘzĘ’Ć rk
ŁŇ¿ zĎ oBŔ ÉyrĂBĘdČŇ yDąĄmĂ=yJĲĂ My‘ŔĂ S
Ě ‘ĞS
ĲČ dŇlĆăĆy M’Ăť MyĂrČępŇĘ ’Ć
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Cem
¡Ć xĞrĲČ’Ğ Mx
¿Ą rČ olŔ Éy‘ČmĄ CmąhĎ NJĄę=l‘Č

sŘ18

ëŇrĆDăĆ hŇ¡ĎQsĂmĘĲlČ ëŇBĄŔlĂ ytŇĂ S
ăĂ MyrĂŔCrmĘêČ ÉëlĎ ymĂąW
Ă MynęĂ IĚYĂ ëŇăĎl ybŇĂ y~ÌĂhČ
ÉytŇČ mĎ=dŇ‘Č : hŇQĆ’ĲĄ ëŇyĂr¿Č‘Ď=l’Ć ybŇĂ ¡S
Ě l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇăČlCtŇBĘ ybŇĂ CSť yêĂkŇĘ lĎhĎ
hŇ¡bĎŇ qĄnĘ ZrĆ’ĎŔBĎ ÉhS
Ď dĎŇxĞ hoąĎhyĘ ’rĎÄbĎŇ=yJĲĂ hŇĳbĎŇ bĄŇoèĲhČ tŇ¡BČ hČ NyqŔĂ UĎxČtŇĘ êĂ
yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
: rbĆŇGĲĎ bŇb
ĲĄŇ os¿êĘ
wyrĎŔ‘ĎbŇĘ C ÉhdĎŇChyĘ ZrĆ’
ąĆBĘ hŇEĆęhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć CrÂmĘ’ŇyĲŁ dŇo‘ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
CbŇS
Ę ¿yĎwĘ : SdŇĆŁuĲhČ rh
¿Č qdŇĆY¡Ć=hŇwĄnĘ hoËĎhyĘ ìÌŇkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ Mt
ĳŇĎ CbŇS
Ę =tŇ’Ć yb
¡ŇĂ CSBĘ
ytŇĂ yw¡ĄrĘhĂ yJ
¿Ă : rdŇĆ‘ĲĄBČ C‘¡sĘĲnĎ wĘ MyrĂěJĎ’Ă wDĳĎxĘyČ wyr¡Ď‘Ď=lkĎŇwĘ hŇd¿ĎŇChyĘ Hb
ËĎŇ
hŇĳ’Ć rĘ’ĆwĲĎ ytŇĂ ŁYăyqĂhĹ tŇ’ŇŁz¡=l‘Č : ytŇĂ ’ŇĲQĄ mĂ hŇ¡bĎŇ ’ĞDĲĎ SpĆŇ¿nĆ=lkĎŇwĘ hŇĳĎpŇ yĄ‘Ğ SpĆŇănĆ
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’
¡Ă BĎ Mym
¿Ă yĎ hŇËĄh
eĂ
: yQĲĂ hŇbĎŇrĘ‘¿Ď yt¡ĂŇnĎS
ĘC
‘rČz¿ĆwĘ Md¡ĎŇ’Ď ‘rČz¿Ć hŇdĎŔChyĘ tŇyB
ăĄ =tŇ’ĆwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
ąĄ=tŇ’Ć yêęĂ ‘ĘrČzĲĎwĘ
sr¡
Ł hĞĲlČ wĘ ZotŇË nĘlĂwĘ SotŇÌ nĘlĂ MhĆęylĄ‘Ğ yêĂdĘŇqăČS
Ď rS
ÌĆ ’ĞJĲČ hŇÂh
yĎ Ď wĘ : hŇmĲĎhĄBĘ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ‘ČoT¡nĘlĂwĘ tŇon¿bŇĘ lĂ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ dŇq
ŁÌ S
Ę ’Ć NJ
ăĄ ‘ČrĳĄhĎlĘC dŇyb
ăŇĂ ’ĞhĲČlĘC
Myn¡ĂbĎŇ ye¿ĄS
Ă wĘ rsĆŁbĳŇ ClkŇĘ ă’Ď tŇob¡Ň’Ď dŇo‘Ŕ CrămĘ’ŇyĲŁ=âl MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ
rsĆŁB¡hČ lk
¿ĄŇ ’
Ł hĲĎ MdËŇĎ’ĎhĲĎ=lJĎ tŇCmĳyĎ on¡wŁ‘ĞB
ĲČ Sy’
¿Ă =M’Ă yJ
ËĂ : hŇnĎyhĲĆqĘêĂ
: wyeĲĎS
Ă hŇnĎyh
¿Ć qĘêĂ
tŇyB
¿Ą =tŇ’ĆwĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ÌĄ=tŇ’Ć yêęĂ rČkĎŇwĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’
¡Ă BĎ Mym
¿Ă yĎ hŇËĄh
eĂ
MtŔĎ obŇ’Ğ=tŇ’Ć ÉyêĂrČÄJĎ rS
ąĆ ’Ğ tŇyrĂęBĘkČŇ âlă : hŇS
ĲĎ dĎŇxĞ tŇyr¿ĂBĘ hŇd¡ĎŇChyĘ
Crp
ăŇĄ hĄ hŇUĎhĄÁ=rS
Ć ’Ğ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’¡ĆmĄ M’
¡Ď yYĂohĲlĘ MdĎŔyĎbŇĘ yqăĂyzĂxĹhĲĆ ÉMoyBĘ
tŇyrĂÃBĘhČ tŇ’ŇŁză yJ
ăĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mb
¡ĎŇ yêĂlĘ‘¿ČBĎř yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ytęĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMhĄhĎ Mym
ąĂ IĎhČ yrĄÄxĞ’ĲČ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ tŇyBĄÄ=tŇ’Ć žtr
Ł kŇĘ ’Ć rS
ăĆ ’Ğ
ÉMhĆlĎ ytŇĂ yyąh
Ă Ď wĘ hŇeĎb
ĳŇĆ êĞkŇĘ ’Ć MB
¡Ď lĂ=l‘ČwĘ MBĎŔrĘqĂBĘ ÉytŇĂ rĎoêĲ=tŇ’Ć yêĂt
ąŇČ nĎ
Ch‘ÁĄ rĄ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ dŇo‘ę CdăŇUĘlČyĘ âlÌwĘ : M‘ĲĎlĘ yl
¿Ă =CyhĘyĲĂ hŇUĎ¡hĄ wĘ MyhĂŔŁl’ŇĲlĄ
ytÁĂ o’ C‘ÄdĘŇyĲĄ žMQĎCkŇ=yJĲĂ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć C‘¡DĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwyxĂ’Ď=tŇ’Ć Sy’
ąĂ wĘ
Mt
¡ŇĎ ’ŇFĎxČlĘC MnĎŔwŁ‘Ğl
ĲČ ÉxlČsĘ’Ć yJ
ąĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMlĎodŇGĘ=dŇ‘ČwĘ Me
ąĎTČqĘmĂlĘ
’l
.yêĂlĘxČBĎ w’ yêĂlĘ‘ČGĎ l"n v.32
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: dŇo‘Ĳ=rJĎzĘ’Ć âl¿
35 Myb
¡ŇĂ kĎŇokŇĲ wĘ xČr¿ĄyĎ tŇŁuËxĚ MmĎŔoy ro’ălĘ ÉSmĆS
ĆÄ Nt
¿ŇĄ nŁ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
36 CSm
ĚÁ yĎ=M’Ă : omĲS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ wyQĎŔgČŇ CmăhĹIĆwČ ÉMIĎhČ ‘g
ąČŇ r
Ł hŇlĎyĘl
ĳĎ ro’ălĘ
tŇoy¿hĘmĲĂ CtęBĘS
Ę yĂ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ‘rČzĆÄ žMGČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yn¡ČpĎŇQĘmĂ hŇQĆË’Ą hĎ Myu¿ĂxĚhĲČ
: MymĲĂIĎhČ=lJĎ yn¡ČpĎŇlĘ yoGË
37 ZrĆ’
¡Ć=ydŇĄsĘomĲ Cr¿qĘxĲĎyĄwĘ hŇlĎ‘ĘmČŔlĘmĂ ÉMyĂmČÄS
Ď CDU
ąČ yĂ=M’Ă hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
CW
¡ ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ=l‘ĲČ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ‘rČÌĆ=lk
z ĎŇ BĘ s’ÄČ mĘ’Ć ynÂ’
Ă Ğ =MGČ hŇFĎĳmĎ lĘ
38 Éry‘Ăh
Ď hŇt
ąŇĎ nĘbŇĘ nĂwĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ śMym
¿Ă yĎ hŇËĄh
eĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
39 ÉhDĎU
Ă hČ hŇwĄqĘ dŇo‘Á ’YÄĎ yĎwĘ : hŇĲeĎ jĂhČ r‘ČS
¿Č l’
¡Ą nĘnČxĞ lD¿ČgŇĘ UĂmĂ hoĎŔhyl
ĲČ
40 ű Myr
ăĂgĎŇjĘhČ qmĆ‘ăĄhĎ=lkĎŇwĘ : hŇtŇĎ ‘ĲĎGŁ bŇ¡sČ nĎwĘ bŇrĳĄGĎ tŇ‘ăČbŇĘ GĂ l‘¡Č oDŔgŇĘ nĆ
ÉMysĂCihČ r‘ČS
ąČ tŇeÄČ jĂ=dŇ‘Č NorÁdĘŇqĂ lxČnČÄ=dŇ‘Č tŇomrĄè
Ę hČ=lkĲĎŇwĘ NS
Ć DÃĆhČwĘ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ dŇo‘¡ srËĄhĎyĲĄ=âlwĲĘ St
ÌŇĄ eĎyĂ=âlĲ hoĳĎhyl
ĲČ SdŇĆq
Ł ¡ hŇxĎrĎŔzĘmĂ
bl tŇnČS
Ę BĂ hoĎŔhyĘ tŇă’Ą mĄ ÉChyĎÄmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hŇąĎh
y Ď =rS
Ć ’Ğ rbÂĎ DĎhČ
hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=hŇĲnĆ m
Ł S
Ę hŇËĎè
n Ď hČ ’yh
ÌĂ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ChI¡ĎqĂdĘŇYĂlĘ tŇyrĂŔW
Ă ‘ĞhĲĎ
2 MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č Myr¡ĂYĎ lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ lyxĄť z’ĎęwĘ : r~ĲČ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘlĂ hŇ¡ĎS
nĎ
ëŇlĆ¿mĆ =tŇyB
ĲĄ rS
¡Ć ’Ğ hŇrĎŔFĎUČhČ rY
ăČ xĞB
ĲČ É’ClkĎŇ hŇąĎh
y Ď ’ybĂęeĎhČ ChyăĎmĘrĘyĂwĘ
3 h
Ň êÄĎ ’Č ž‘ČCDmČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇd¡ĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChI¿ĎqĂdĘŇYĂ o’ŔlĎJĘ rS
ăĆ ’Ğ : hŇdŇĲĎChyĘ
dŇy¿ČBĘ tŇ’ŇŁEËhČ ry‘¿ĂhĎ=tŇ’Ć NtÁĄ nŁ ynÄĂ nĘhĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť rm
Ł ę ’ŇlĄ ’BĎÁnĂ
4 d
Ň IăČmĂ Tl
¡Ą UĎyĂ âl¿ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ ÉChIĎÄqĂdĘŇYĂwĘ : HdŇĲĎkĎŇlĘC lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ
wyjĂŔ=M‘Ă wyj
ăĂ =rBĆdĂŇwĘ lbĆŔBĎ=ëŇlĆmĲĆ dŇyăČBĘ ÉNtŇĄ eĎyĂ Nt
Ł Ňą eĎhĂ yJ
ăĂ MyDĳĂW
Ę JČhČ
5 h
Ň yŔĆhĘyĲĂ MS
ăĎ wĘ ÉChIĎÄqĂdĘŇYĂ=tŇ’Ć ëŇąĂloy lbÂĆ bĎŇC : hŇnĎy’ĲĆrĘêĂ ony‘Ą=tŇ’Ć wyn¡Ďy‘ĄwĘ
: CxylĲĂYĘtŇČ âl¿ MyD¡ĂW
Ę JČhČ=tŇ’Ć CmËxĞĲQĎ tŇĲĂ yJÌĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ otŇ¡ ’
Ł yd¿ĂŇqĘjĎ=dŇ‘Č
6, 7

8

l’ĄęmĘnČxĞ hŇăĄh
e Ă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇDĘ hŇ¿yĎhĎ ChyĳĎmĘrĘyĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ
rS
ăĆ ’Ğ ÉydĂŇW
Ď =tŇ’Ć ìęlĘ hŇăĄq
n Ę rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ìŇyl
¡Ć ’Ą ’B
¿Ď ìŔdĘŇDĲŁ ÉMQ
ĚS
Č =NBĆ
l’ĄÄmĘnČxĞ ylČ’Ąţ ’b
Ł ăŇ IĎwČ : tŇonĲqĘlĂ hŇ¡ĎQ’ĚGĘhČ Tj
¿Č S
Ę mĂ ìËŇlĘ yJ
¿Ă tŇotŔnĎ‘ĞB
ĲČ
’nĎţ hŇăĄq
n Ę ylČÃ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ ůhrĎFĎUČhČ rY
ăČ xĞ=l’Ć ÈhoĎhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ ydĂÁD
Ł =NBĆ
ydV=t’
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,’"d Nkw yrqw bytk My’ĂBĎ ’"sb ,bytk ’lw yrq My’
¡ĂBĎ Mymy v.38
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32. 9–23

Tj
ÌČ S
Ę mĂ ìÂlĘ=yJĲĂ NymęĂ yĎnĘBĂ ZrĆ’ăĆBĘ ű rS
ăĆ ’Ğ tŇotÁnĎ‘ĞB
ĲČ =rS
Ć ’Ğ ydĂÄW
Ď =tŇ’Ć
ÉhnĆqĘ’ĆwĲĎ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yJ
¿Ă ‘dČě’ĄwĲĎ ëŇl=h
ĳĎ Ň nĄqĘ hŇ¡ĎQ’ĚGĘhČ ì¿ŇlĘC hŇËè
Ď rĚyĘhČ
ÉoQ=hŇlĎqĞS
Ę ’ĆwĲĎ tŇotŇĳ nĎ‘ĞB
ĲČ rS
ăĆ ’Ğ yd¡ĂŇD
Ł =NBĆ l’
¿Ą mĘnČxĞ tŇË’Ą mĄ hŇdŔĆv
Ď hČ=tŇ’Ć
ÉrpĆŇiĄÄBČ bŇŁêąkŇĘ ’ĆwĲĎ : PŇsĆJĲĎhČ hŇr¿ĎW
Ď ‘ĞwĲČ Myl
¡Ă qĎS
Ę hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă PŇsĆJĆŔhČ=tŇ’Ć
rpĆŇăsĄ =tŇ’Ć xu¡Č’ĆwĲĎ : MyĂnĲĎzĘ’Ňm
Ł BĘ PŇsĆ¡JĆ hČ lq
Ł¿ S
Ę ’ĆwĲĎ MydĳĂŇ‘Ą dŇ‘¡Ą’ĎwĲĎ Mê
Ł Ŕ xĘ’ĆwĲĎ
=tŇ’Ć NêÂĄ ’ĆwĲĎ : yClĲGĎhČ=tŇ’ĆwĘ Myu¡ĂxĚhĲČwĘ hŇ¿wĎYĘUĂhČ MCtŇË xĎhĲĆ=tŇ’Ć hŇĳĎq
n Ę UĂhČ
l’
ăĄ mĘnČxĞ ÉynĄy‘ĄlĘ ůhyĎsĄxĘmČ=NBĆ ÈhIĎrĂnĄ=NBĆ ëŇCrăBĎ=l’Ć hŇnĎęqĘUĂhČ rpĆŇăiĄ hČ
MydĂŔChIĘhČ=lJĎ ÉynĄy‘ĄlĘ hŇĳĎq
n Ę UĂhČ rpĆŇăsĄ BĘ Myb
¡ŇĂ tŇĘ J
Ł hČ MydĂŔ‘ĄhĲĎ ÉynĄy‘ĄlĘC ydĂŔD
Ł
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Mh
¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ ëŇCrŔBĎ=tŇ’Ć ÉhCĆYČ’ĞwĲĎ : hŇrĲĎFĎUČhČ rY
¿Č xĞB
ĲČ Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ
MyrăĂpĎŇiĘhČ=tŇ’Ć xČoqălĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ žrmČ’Ď=hŇŁJĲ
hŇEĆŔhČ ÉyClGĎhČ rpĆŇąsĄ tŇ’ĄÄwĘ MCtęxĎhĲĆ tŇă’Ą wĘ hŇEĆÁhČ hŇnÄĎ qĘUĂhČ žrpĆŇsĄ tŇă’Ą hŇQĆ’ĄÃhĎ
: MyBĲĂrČ Mym
¿Ă yĎ Cd¡ŇmĘ‘ČyĲČ N‘Čm
¿Č lĘ WrĆx
ĳĎ=ylĂkŇĘ BĂ Mê
¡Ď tŇČ nĘC

sŘ19

tŇod¿ŇW
Ď wĘ Myê
ËĂ bĎŇ Cn¿uĎyĂ dŇo‘ă l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď hŇŁkŇ¿ yJ
ăĂ
: tŇ’ŇEĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎBĎ Mym
¡Ă rĎkŇĘ C
ëŇCr¿BĎ=l’Ć hŇnĎŔqĘUĂhČ rpĆŇăsĄ =tŇ’Ć ÉyêĂtŇĂ yrąĄxĞ’ĲČ hoĳĎhyĘ=l’Ć lQ
¡Ą jČtŇĘ ’ĆwĲĎ
=tŇ’Ć tŇĎ yW
Ăę ‘Ď hŇê
ăĎ ’Č ű hŇăĄh
e Ă ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈHhĎ’Ğ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇ¡IĎrĂnĲĄ=NBĆ
’l
¿Ą jĎyĂ=âlĲ hŇĳĎCTe
y Ę hČ ì¡Ň‘ĞrĲ
Ł zĘbŇĂ C lodŔGĎhČ ÉìxĞŁkŇĲ BĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’ĆwĘ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ
qyx
¿Ą =l’Ć tŇobŔ’Ď NwăŁ‘Ğ ÉMQĄS
Č mĘC MypĂŔlĎ’ĞĲlČ ÉdsĆxĆÄ hŇW
Ć Ł‘ą : rb
ĲĎŇ DĎ=lJĎ ì¡ŇUĘmĂ
: omĲS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ roBŔGĂhČ É lodŇGĎhČ l’
ąĄ hĎ Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČ Mh
¡Ć ynĄBĘ
ÉykĄŇrĘDČ=lJĎ=l‘Č tŇoxęqĚpŇĘ ìŇynăĆy‘Ą=rS
Ć ’Ğ hŇĳĎl
I Ă ylĲĂ‘ĞhĲĎ bŇr¡ČwĘ hŇYĎŔ‘ĄhĲĎ É ld
ŁŇ GĘ
êĎmĘW
Č ţ=rS
Ć ’Ğ : wyl
ĲĎ lĎ‘ĞmĲČ yr¡ĂpŇĘ kŇĂ wĘ wykĎŔrĎdĘŇJĂ ÉSy’ĂlĘ tŇt
ąŇĄ lĎ MdĎŔ’Ď ynăĄBĘ
MdĳŇĎ’Ďb
ĲĎŇ C l’
¡Ą rĎW
Ę yĂbŇĘ C hŇEĆŔhČ MoIăhČ=dŇ‘Č ÉMyĂrČÄYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆBĘ Myt
ąŇĂ pŇĘ m
Ł Ĳ C tŇotÄ’
Ł
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ì¿ŇUĘ‘Č=tŇ’Ć ’Y
ËĄ ê
Ł wČ : hŇĲEĆhČ MoI¿JČ MS
¡Ą ì¿ŇQĘ=hŇW
Ć ‘ĞêĲČwČ
hŇyĎŔCTnĘ ‘ČorăzĘ’ĆbŇĘ C ÉhqĎzĎxĞ dŇąyĎbŇĘ C MytęĂ pŇĘ omĲbŇĘ C tŇotŇă ’
Ł BĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ
êĎ‘Ę¿BČ S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ=tŇ’Ć ÉMhĆlĎ Nê
ąĄêĂwČ : lodĲŇ GĎ ’r¡ĎombŇĘ C
HtęĎ Ł’ CS
ă rĘIĲĂwČ C’b
Ł Á IĎwČ : Sb
ĲĎŇ dĘŇC bŇ¡ĎlxĎ tŇ¿bČŇ zĎ ZrĆ’
ËĆ Mh
ĳĆ lĎ tŇt
ăŇĄ lĎ Mt
¡ŇĎ obŇ’ĞĲlČ
hŇtŇĎ yCÌYĂ Ă rS
ĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą CkŇlĎŔhĎ=âlĲ ìŇtŇĆ ort
Ł Ň bŇĘ C ÉìlĆÄoqbŇĘ C‘ąmĘS
ĲĎ =âlwĘ
Mhl

9

10
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13
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16
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26, 27
28

29

30

31

32

33
34
35

36

37

767

hymry

: tŇ’ŇŁEĲ hČ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ=lJĎ tŇ¿’Ą MtŔĎ ’
Ł ’răĄqĘêČwČ CW
ĳ ‘Ď âlă tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ Mh
ËĆ lĎ
ÉMyDĂW
Ę JČhČ dŇąyČBĘ hŇnĎęêĘnĂ ry‘ăĂhĎwĘ ůHdĎŇkŇĘ lĎlĘ Èry‘ĂhĎ C’B
ăĎ tŇolęlĘŁiĲhČ hŇăĄh
eĂ
hŇ¡yĎhĎ êĎrĘB
ËČ DĂ rS
¿Ć ’ĞwĲČ rbĆŇDĳĎhČwĘ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎwĘ bŇrĆx
¿ĆhČ ynËĄjĘmĂ hĎylĆŔ‘Ď Mym
ăĂ xĎlĘeĂhČ
hŇdËŇĆv
Ď hČ ìÌŇlĘ=hŇĲnĄ qĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉylČ’Ą êĎrĘm
ąČ’Ď hŇêÂĎ ’ČwĘ : hŇ’ĲĆr
Ł ì¿ŇeĘhĂwĘ
: MyDĲĂW
Ę JČhČ dŇy¿ČBĘ hŇ¡Ďê
n Ę nĂ ry‘¿ĂhĎwĘ MydĳĂŇ‘Ą dŇ‘ăĄhĎwĘ PŇsĆ¡JĆ BČ
yh
¡ĄŁl’Ĺ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ ÉheĄhĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ
žNtŇĄ nŁ ynăĂnĘhĂ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł¡ NkĄělĎ : rb
ĲĎŇ DĎ=lJĎ ’l
¡Ą jĎyĂ yeĂUĆŔmĂh
ĲĞ rW
ĳĎ BĎ=lJĎ
lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
¿Č ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ dŇËyČbŇĘ C MyDĂęW
Ę JČhČ dŇyăČBĘ tŇ’ŇŁEÁhČ ry‘ÄĂ hĎ=tŇ’Ć
CtŇy~ÁĂ hĂwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ=l‘Č ÉMymĂxĎlĘeĂhČ MyDĂęW
Ę JČhČ C’b
ăĎŇ C : HdŇĲĎkĎŇlĘC
CrÄFĘqĂ žrS
Ć ’Ğ MyêÃĂ BĎhČ tŇă’Ą wĘ hĎCpĳŇrĎW
Ę C S’
¡Ą BĎ tŇ’ŇEŁËhČ ry‘¿ĂhĎ=tŇ’Ć
N‘Čm
¡Č lĘ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ ÉMykŇĂ sĎnĘ CkŇąiĂ hĂwĘ l‘ČBČęlČ MhĆÁytŇĄ oGĲGČ=l‘Č
yn¡Čy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ MyW
¿Ă ‘Ł ëŇă’Č hŇdĎęChyĘ ynăĄbŇĘ C l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CyÄhĎ=yJĲĂ : ynĂsĲĄ‘ĂkŇĘ hČ
Mh
¡Ć ydŇĄyĘ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČBĘ yt
ËŇĂ ’
Ł Mys
¿Ă ‘ĂkŇĘ mČ ëŇă’Č l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ yJ
ăĂ Mh
ĳĆ ytŇĄ rĲ
Ł ‘ĚeĘmĂ
tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉyQĂ hŇtŇĎ yĘh
ąĎ ytęĂ mĎxĞ=l‘ČwĘ yj
ăĂ ’Č=l‘Č yJÌĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
: ynĲĎjĎ l‘¿ČmĄ Hr¡ĎysĂhĞĲlČ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ dŇ‘¡ČwĘ HtŔĎ o’ CnăBĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMoIhČ=NmĂlĘ
ynĂsĄŔ‘ĂkŇĘ hČlĘ ÉCW‘Ď rS
ąĆ ’Ğ hŇdĎęChyĘ ynăĄbŇĘ C l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇ‘ÄČ rĎ=lJĎ ž l‘Č
yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁwĘ hŇdĎŔChyĘ Sy’
ăĂ wĘ Mh
ĳĆ y’ĄybĲŇĂ nĘC Mh
¡Ć ynĄhĞŁJĲ MhĆŔyrĄW
ĲĎ ÉMhĆykĄŇlĘmČ hŇUĎąhĄ
MJ
ăĄ S
Ę hČ ÉMtŇĎ ’
Ł dŇąUĄ lČwĘ MynĳĂpĎŇ âlăwĘ PŇrĆ‘Ł ¡ yl
ËČ ’Ą Cn¿pŇĘ IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ
tŇyĂB
ËČ BČ MhĆęyYĄCuĲS
Ă CmyW
ăĂ IĎwČ : rsĲĎCm tŇxČq¿ČlĎ My‘¡ĂmĘS
Ł Ĳ Mn
¿Ďy’ĄwĘ dŇUĄŔlČwĘ
ű rS
ăĆ ’Ğ l‘ČBČÁhČ tŇomÄBĎ=tŇ’Ć žCnbŇĘ IĂwČ : o’ĲUĘTČlĘ wyl
¡Ď ‘Ď ym
¿Ă S
Ę =’rĲĎqĘnĂ=rS
Ć ’Ğ
ůëlĆU
Ł lČ ÈMhĆytŇĄ onĲBĘ=tŇ’ĆwĘ Mh
ăĆ ynĄBĘ=tŇ’Ć rybŇĂ ‘ĞhĲČlĘţ MŁeęhĂ=NbĆŇ ’ygăŇĄBĘ
tŇ’ŇŁEĳhČ hŇăbĎŇ ‘ĄoêĲhČ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ yBĂŔlĂ=l‘Č ÉhtŇĎ lĘ‘ĲĎ âląwĘ MytęĂ yCĂYĂ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ
rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ Nk
ËĄŇ lĎ hŇêěĎ ‘ČwĘ
: hŇdŇĲĎChyĘ=tŇ’Ć yT
¿řĂ xĞhĲČ N‘Čm
¡Č lĘ
MyrĂęmĘŁ’Ĳ Mê
ăĆ ’Č ű rS
ăĆ ’Ğ tŇ’ŇŁEÁhČ ry‘ÄĂ hĎ=l’Ć l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ
ÉMYĎBĘqČmĘ ynąĂnĘhĂ : rbĆŇDĲĎbČŇC bŇ‘¿ĎrĎbĎŇC bŇrĆx
¡ĆBČ lbĆŔBĎ=ëŇlĆmĲĆ dŇyăČBĘ ÉhnĎêĘnĂ
PŇYĆqăĆbŇĘ C yt¡ĂŇmĎxĞb
ĲČŇ C yj
¿Ă ’ČBĘ MS
ËĎ Myê¿ĂxĘDČhĂ rS
ĆÄ ’Ğ tŇoYŔrĎ’ĞăhĎ =lJĎmĂ
lwdg
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.36

.yrq ’yTĂx
Ğ hČ v.35

.bl
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32. 38–33. 9

yl
¡Ă Cyh
¿Ď wĘ : xTČb
ĲĆŇ lĎ Myê¡ĂbŇĘ S
Čh
Ł wĘ hŇEĆŔhČ MoqăUĎhČ=l’Ć ÉMytŇĂ ŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ lodŇĳGĎ
ëŇrĆdăŇĆwĘ ÉdxĎ’Ć bŇąĄl MhĆÁlĎ yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ Mh
¡Ć lĎ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ yněĂ ’ĞwĲČ M‘ĳĎlĘ
: MhĲĆyrĄxĞ’ĲČ Mh
¡Ć ynĄbŇĘ lĂwĘ MhĆŔlĎ bŇoTălĘ Mym
ĳĂ IĎhČ=lJĎ yt¡ĂŇo’ hŇ¿’Ď rĘyĂlĘ dŇxĎŔ’Ć
yb
¡ŇĂ yTĂyhĲĄlĘ MhĆŔyrĄxĞă’Č mĄ ÉbCS’Ď=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ MlĎŔo‘ tŇyrăĂBĘ ÉMhĆlĎ yê
ąĂ rČkĎŇwĘ
yê¿ĂW
ĘW
Č wĘ : yl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ rCs¿ yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ MbĎŔbĎŇlĘBĂ Nê
ăĄ’Ć ÉytŇĂ ’ĎrĘyĂ=tŇ’ĆwĘ Mt
ĳŇĎ o’
yB
¡Ă lĂ=lkĎŇBĘ tŇmĆŔ’ĹB
ĲĆ Ét’ŇEŁhČ ZrĆ’ąĎBĎ MyêÂĂ ‘ĘTČnĘC Mt
ĳŇĎ o’ bŇyT
ăĂ hĄlĘ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C
hŇ‘¿ĎrĎhĲĎ=lJĎ tŇË’Ą hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ=l’Ć ÉytŇĂ ’ŇbĄÄhĄ rS
ąĆ ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď ÉhŁkŇ=yJĲĂ
rS
¿Ć ’Ğ hŇbĎŔoFhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉMhĆylĄ‘Ğ ’yb
ąŇĂ mĄ ykÂĂ nŁ’ĲĎ NJ
ăĄ tŇ’ŇŁEĳhČ hŇ¡ĎlodŇGĘhČ
Mê
ăĆ ’Č ű rS
ăĆ ’Ğ tŇ’ŇŁEĳhČ ZrĆ’ăĎBĎ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ hŇ¿Ďq
n Ę nĂwĘ : MhĲĆylĄ‘Ğ rb
¿ĄŇ D
Ł yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ
: MyDĲĂW
Ę JČhČ dŇy¿ČBĘ hŇ¡Ďê
n Ę nĂ hŇmĎŔhĄbŇĘ C ÉMdĎŇ’Ď Ny’
ąĄmĄ É’yhĂ hŇm
¿Ď mĎS
Ę MyrĂęmĘŁ’Ĳ
ZrĆ’ĆÄBĘ ůMydĂŇ‘Ą dŇ‘ăĄhĎwĘ ÈMotŇxĎwĘ ű rpĆŇ¿iĄ BČ bŇotÄkŇĎ wĘ CnęqĘyĂ PŇsĆăJĆ BČ tŇodÂW
Ď
yr¿Ą‘ĎbŇĘ C rhĎŔhĎ yrăĄ‘ĎbŇĘ C ÉhdĎŇChyĘ yrąĄ‘ĎbŇĘ C MĂlČęS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ ybŇĂ sĘbŇĂ C NmÁĂ yĎnĘBĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mt
¡ŇĎ CbŇS
Ę =tŇ’Ć bŇyS
¿Ă ’Ď=yJĲĂ bŇgĆŇĳĆh
e Č yrăĄ‘ĎbŇĘ C hŇ¡ĎlpĄŇè
Ę hČ

38
39

40
41

42

43

44

rY
¿Č xĞB
ĲČ rCYŔ‘Ď CedăŇĆo‘ É’ChwĘ tŇynĳĂS
Ą Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hoËĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
ÌĂ yĘwČ gl
Hn
¡ĎykŇĂ hĞĲlČ Ht
ËŇĎ o’ rY¿Ąoy hoĎęhyĘ HW
ĳĎ ‘Ł ho¡ĎhyĘ rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇr¡ĎFĎUČhČ 2
tŇor¡YĚbŇĘ C tŇol¿ŁdŇGĘ ìËŇQĘ hŇdĎŇyGÌĂ’ČwĘ OĎĳĆn‘Ĺ’ĲĆwĘ yl
¡Č ’Ą ’r¿ĎqĘ : omĲS
Ę ho¿ĎhyĘ 3
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď hŇŁkÄ žyJĂ
: MêĲĎ‘ĘdČŇyĘ âl¿ 4
=l’Ć MyYěĂ tŇĚ eĘhČ hŇdĳŇĎChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČ yê
¡ĄBĎ=l‘ČwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎ ÉyêĄBĎ=l‘Č
ÉM’ĎlĘmČlĘC MyDĂŔW
Ę JČhČ=tŇ’Ć ÉMxĄQĎhĂlĘ My’ęĂ BĎ : bŇrĆxĲĎhĆ=l’ĆwĘ tŇol¡lĘŁiĲhČ 5
yêĂrĘê
ąČ sĘhĂ rS
ĆÄ ’ĞwĲČ yt
ĳŇĂ mĎxĞb
ĲČŇ C yj
¡Ă ’ČbŇĘ ytŇĂ yJ
¿ĄhĂ=rS
Ć ’Ğ MdĎŔ’ĎhĲĎ yrăĄgŇĘ jĂ=tŇ’Ć
hŇ¿kĎŇ rĚ’Ğ HQ
ËĎ =hŇlĆ‘ĞmĲČ ynÌĂnĘhĂ : MtĲŇĎ ‘ĎrĲĎ=lJĎ l‘¡Č tŇ’ŇŁEŔhČ ry‘ăĂhĎmĲĄ ÉynČpĎŇ 6
ÉytŇĂ ŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ : tŇmĲĆ’ĹwĲĆ Mol¡S
Ď tŇrĆt¿ĆŇ‘Ğ MhĆŔlĎ ytăĂŇyQĄgŇĂ wĘ Myt
ĳŇĂ ’ŇpĎŇrĘC ’j
¡Ą rĘmČC 7
: hŇĲnĎ S
Ł ’ŇrĲĂbĎŇJĘ Myt¡ĂŇnĂbŇĘ C l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇCbăŇS
Ę tŇ¡’Ą wĘ hŇdĎŔChyĘ tŇCbăŇS
Ę =tŇ’Ć
ÉMhĆytŇĄ onĲwŁ‘řĞ=lwkřl yêęĂ xĘlČsĲĎwĘ yl
ĳĂ =C’TĘxĲĎ rS
ăĆ ’Ğ Mn
¡ĎwŁ‘Ğ=lJĎmĂ MyêŔĂ rĘhČT
ăĂ wĘ 8
hŇăĎQhĂtŇĘ lĂ ÉNoWW
Ď MS
ąĄ lĘ yQĂę hŇtŇĎ yĘhăĎwĘ : ybĲŇĂ C‘S
Ę ¿jĎ rS
¡Ć ’ĞwĲČ ylĂŔ=C’TĘxĲĎ rS
ăĆ ’Ğ 9
tr’ptlw
Nkw rsx MhĆytĄnŁwŁ‘Ğ ’"s v.8

.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =lkĎlĘ ’"sb ,yrq =lkĎlĘ ,bytk loklĘ v.8 .gl
.w"Tdw d"d
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rS
ąĆ ’Ğ hŇbĎęoFhČ=lJĎ=tŇ’Ć C‘ÁmĘS
Ę yĂ rS
ĆÄ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ yyăĄoG lk
ŁŇ¡ lĘ tŇrĆ’ĆŔpŇĘ tŇĂ lĘC
MolŔè
Ď hČ=lJĎ l‘ăČwĘ ÉhbĎŇoFhČ=lJĎ l‘ąČ CzęgŇĘ rĲĎwĘ CdăŇxĞpĎŇC MtŔĎ o’ř hŇăW
Ć ‘Ł ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ
Èdo‘ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
: HQ
ĲĎ hŇW
Ć Ł‘¿ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ
Md¡ĎŇ’Ď Ny’¿ĄmĄ ’ChŔ bŇrăĄxĎ MyrĂŔmĘŁ’Ĳ Mê
ăĆ’Č ÉrS
Ć ’Ğ ůhEĆhČ=MoqUĎBČ ‘m
ăČ è
Ď yĂ
Ny’¿ĄmĄ tŇoUęS
Č nĘhĲČ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ tŇoYăxĚbŇĘ C ÉhdĎŇChyĘ yrąĄ‘ĎBĘ hŇĳmĎ hĄBĘ Ny’ăĄmĄC
loqă hŇxĎęmĘW
Ă loqăwĘ NoW
ÂW
Ď loqă : hŇmĲĎhĄBĘ Ny’¿ĄmĄC bŇ¡S
Ą oy Ny’¿ĄmĄC MdËŇĎ’Ď
bŇoTą=yJĂ tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ=tŇ’Ć žCdŇoh MyrĂÃmĘŁ’Ĳ loqă ůhQĎJČ loqăwĘ ÈNtŇĎ xĎ
bŇyS
ÌĂ ’Ď=yJĲĂ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ hŇd¡ĎŇoê My’
¿Ă bŇĂ mĘ oDŔsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ=yJĲĂ ÉhoĎhyĘ
=hŇŁJĲ
: hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď hŇ¡ĎS
nŁ ’ŇrĲĂbĎŇJĘ ZrĆ’ËĎhĎ=tŇCbŇĲ S
Ę =tŇ’Ć
Md¿ĎŇ’Ď=Ny’ĲĄmĄ bŇrËĄxĎhĲĆ hŇEĆęhČ MoqăUĎBČ ű hŇăĆh
y Ę yĲĂ dŇo‘Â ůto’bĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ’Ď
rhÁĎ hĎ yrĄÄ‘ĎBĘ : N’ŇŁYĲ MyY
¡Ă BĂrĘmČ My‘ŔĂ r
Ł hŇăĄn
w Ę wyrĳĎ‘Ď=lkĎŇbŇĘ C hŇm
¡Ď hĄBĘ=dŇ‘ČwĘ
MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ yb
¿ŇĄ ybŇĂ sĘbŇĂ C Nm
ËĂ yĎnĘBĂ ZrĆ’
ÌĆbŇĘ C bŇgĆŇeĆŔhČ yrăĄ‘ĎbŇĘ C ÉhlĎpĄŇè
Ę hČ yrąĄ‘ĎBĘ
: hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď hŇ¡Ćom
n yd¿ŇĄyĘ=l‘Č N’ŇŁ~ËhČ hŇnĎrĘb
ŁÌŇ ‘ĞêĲČ dŇŁ‘ă hŇdĳŇĎChyĘ yrăĄ‘ĎbŇĘ C
rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć ÉytŇĂ m
Ł qĲĂhĞwĲČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ My’
¡Ă BĎ Mym
¿Ă yĎ hŇËĄh
eĂ
Mym
ąĂ IĎBČ : hŇdŇĲĎChyĘ tŇyB
¿Ą =l‘ČwĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą =l’Ć yêĂrĘB
ËČ DĂ rS
¿Ć ’Ğ bŇoFŔhČ
Tj
¿Ď S
Ę mĂ hŇËW
Ď ‘ĎwĘ hŇqĳĎdĎŇYĘ xmČăYĆ dŇ¡wĂdĎŇlĘ xČym
¿Ă YĘ’Č ’yřhĂŔhČ tŇ‘ăĄbĎŇC ÉMhĄhĎ
NoJăS
Ę êĂ MĂl
¡Č S
Ď CrĲywĂ hŇdĎŔChyĘ ‘S
ăČ CĎêĂ ÉMhĄhĎ Mym
ąĂ IĎBČ : ZrĆ’ĲĎBĎ hŇq¡ĎdĎŇYĘC
: CnqĲĄdĘŇYĂ ű ho¿ĎhyĘ Hl
¡Ď =’rĎqĘyĂ=rS
Ć ’Ğ hŇ¿ĆwĘ
z xTČĳĆbŇ lĎ
’i
¿Ą JĂ=l‘Č bŇ¡S
Ą yŁ Sy’ěĂ dŇwĂŔdĎŇlĘ tŇrăĄJĎyĂ=âlĲ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁkŇ¡ =yJĂ
hŇlĆÄ‘ĞmĲČ ynĳĎpĎŇQĘmĂ Sy’
¡Ă tŇr¿ĄJĎyĂ=âlĲ MIĂŔwĂlĘhĲČ ÉMynĂhĞŁJĲlČwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇyb
ĲĄŇ
: MymĲĂIĎhČ=lJĎ xbČŇ¡Ć=h
E ŇW
Ć Ł‘ĲwĘ hŇËxĎ nĘmĂ ryT
¿Ă qĘmČC hŇlĎÁo‘
hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť : romĲ’ŇlĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ
tŇoy¿hĹ yê
ËĂ lĘbŇĂ lĘC hŇlĎyĘQ
ĳĎ hČ yt¡ĂŇyrĂBĘ=tŇ’ĆwĘ MoIŔhČ ytăĂŇyrĂBĘ=tŇ’Ć ÉCrpĄŇêĎ=M’Ă
ol¿=tŇoyĲhĘmĲĂ yDĂŔbŇĘ ‘Č dŇăwĂDĎ=tŇ’Ć ÉrpČŇtŇĚ yt
ąŇĂ yrĂBĘ=MGČ : MêĲĎ‘ĂBĘ hŇlĎyĘl
¡Č wĎ=MmĎoyĲ
=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ : ytĲŇĎ rĘS
ĲĎ mĘ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ MI¿ĂwĂlĘhĲČ=tŇ’ĆwĘ o’ĳsĘJĂ=l‘Č ëŇăĄlm
Ł Nb
¡ĄŇ
dŇăwĂDĎ É‘rČzĆÄ=tŇ’Ć hŇBĆęrĘ’Č NJ
ăĄ MIĳĎhČ loxă dŇU
¡Č yĂ âl¿wĘ MyĂmČŔè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ ÉrpĄŇiĎyĂ
ydb‘
MyTpV ,’"k +y Myrbd Nyy‘ : MêĎ’Ă l"n ,T"dw x"d ,w"d ,d"d ,b"d ,’"d Nkw rsx MtĎ’
Ł ’"sb ,HtĎo’ rybs v.9
.g"yq Nmys +h tw’ hrsm Nyy‘ : ’whĂhČ ’"s v.15 .z"k ’"y
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hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ
: ytŇĲĂ ’
Ł yt
¿ŇĄ rĘS
ĲĎ mĘ MI¡ĂwĂlĘhĲČ=tŇ’ĆwĘ yDĂŔbŇĘ ‘Č
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ CrăBĘDĂ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ=hŇmĲĎ tŇĎ y’ęĂ rĎ ’olăhĞ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ
ÉyUĂ‘Č=tŇ’ĆwĘ Ms
ĳĄ ’ĎmĘIĂwČ Mh
¡Ć BĎ hoËĎhyĘ rx
ÌČBĎ rS
ĆÄ ’Ğ tŇoxęjĎS
Ę UĂhČ yê
ăĄS
Ę
hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
: MhĲĆynĄpŇĘ lĂ yoG¿ dŇo‘¡ tŇoy¿hĘmĲĂ NCYŔ’ĎnĘyĂ
: yêĂmĘW
ĲĎ =âl ZrĆ’¡ĎwĎ MyĂm¿ČS
Ď tŇouËxĚ hŇlĎyĘl
ĳĎ wĎ Mm
ăĎ oy yt¡ĂŇyrĂbŇĘ âl¿=M’Ă
=l’Ć MylĂŔS
Ę ŁmĲ Éo‘rĘEČmĂ tŇxČuąČmĂ s’ČęmĘ’Ć yDĂÁbŇĘ ‘Č dŇwĂÄdĎŇwĘ žboq‘ĞyĲČ ‘rČzăĆ=MGČ
: MyêĲĂmĘxČrĂwĘ Mt
¡ŇĎ CbŇS
Ę =tŇ’Ć bŇCS’Ď=yJĲĂ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČwĘ qx
ăĎ W
Ę yĂ Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č ‘rČz¿Ć

23
24

25

26

=ëŇlĆmĲĆ r~
ăČ ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘC hoĳĎhyĘ tŇă’Ą mĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hŇ¿yĎhĎ=rS
Ć ’Ğ rb
ËĎŇ DĎhČ dl
MyUęĂ ‘ČhĲĎ=lkĎŇwĘ odÁyĎ tŇlĆS
ĆÄ mĘmĆ žZrĆ’Ć tŇokŇă lĘmĘmČ=lkĎŇwĘ olÃyxĄ=lkĎŇwĘ ű lb
ăĆŇ BĎ
ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hĎyr¡Ć‘Ď=lJĎ=l‘ČwĘ MĂl
ËČ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č Mym
ÌĂ xĎlĘnĂ 2
ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ=l’Ć êŔĎ rĘmČă’Ď wĘ ÉëŁlhĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ
lbĆŔBĎ=ëŇlĆmĲĆ dŇyăČBĘ Ét’ŇEŁhČ ry‘ąĂhĎ=tŇ’Ć NtÁĄ nŁ ynÄĂ nĘhĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť wylĎę’Ą
od¡ŇyĎbŇĘ C WpĄŔêĎêĂ Wp
ŁŇă êĎ yJĂť odŔIĎmĂ ÉTlĄUĎtŇĂ âlť hŇêęĎ ’ČwĘ : S’ĲĄBĎ Hp
¡ĎŇ rĎW
ĘC 3
rB
¡Ą dČŇyĘ ìŇyj
¿Ă =tŇ’Ć Chyp
ËŇĂ C hŇnĎy’ĆęrĘêĂ lbĆÁBĎ=ëŇlĆmĲĆ ynĄÄy‘Ą=tŇ’Ć ìŇynĆy‘ĄwĲĘţ Nt
ĳŇĄ eĎêĂ
=hŇŁJĲ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ‘m
ăČ S
Ę ëŇ’Čť : ’obŇĲ êĎ lb
¿ĆŇ bĎŇC 4
tŇopŇă rĘW
Ę mĂkŇĘ CĲ tŇCmęêĎ MolăS
Ď BĘ : bŇrĆxĲĎBĆ tŇCm¡tŇĎ âl¿ ìŇylĆŔ‘Ď ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď 5
ëŇlĎŔ=CpŇrĘW
Ę yĂ NJĄť ìŇynĆępĎŇlĘ CyăhĎ=rS
Ć ’Ğ MynÁĂ S
Ł ’ŇrĲĂhĎ MykÄĂ lĎUĘhČ ìŇytŇĆ obŇ’Ğţ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂrĘB
¡Č dĂŇ=ynĲĂ’Ğ rb
¿ĎŇ dĎŇ=yJĲĂ ëŇl=Cd
ĳĎ Ň jĘsĘyĂ Nod¡Ň’Ď yoh¿wĘ
=lJĎ tŇË’Ą hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ=l’Ć ’ybĂŔeĎhČ ChyăĎmĘrĘyĂ ÉrBĄdČŇyĘwČ
=l‘Č ÉMymĂxĎlĘnĂ lbĆęBĎ=ëŇlĆmĲĆ lyx
ăĄ wĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ
hŇqĎŔzĄ‘Ğ=l’ĆwĘ ÉSykŇĂ lĎ=l’Ć tŇorĳtŇĎ oeĲhČ hŇd¡ĎŇChyĘ yr¿Ą‘Ď=lJĎ l‘ËČwĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ
: rYĲĎbŇĘ mĂ yr¿Ą‘Ď hŇd¡ĎŇChyĘ yr¿Ą‘ĎBĘ CrË’ĞS
Ę nĂ hŇeĎhĄę yJ
ăĂ
ëŇlĆUĆÄhČ žtr
Ł JĘ yrĄÃxĞ’ĲČ hoĳĎhyĘ tŇă’Ą mĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hŇ¿yĎhĎ=rS
Ć ’Ğ rb
ËĎŇ DĎhČ
Mh
¡Ć lĎ ’r¿
Ł qĘlĂ MĂlČŔS
Ď CrĲyBĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć tŇyrĂęBĘ ChIĎÁqĂdĘŇYĂ
rwrd

6
7

8

34. 9–22
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yr¿ĂbŇĘ ‘ĂhĲĎ otŇË xĎpŇĘ S
Ă =tŇ’Ć Sy’
ÌĂ wĘ oDÂbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć Sy’
ăĂ xQČS
Č lĘţ : rorĲDĘ
: Sy’ĲĂ Chyx
¡Ă ’Ď yd¿ĂŇChyBĲĂ MB
ËĎ =dŇbĎŇ‘Ğ yê
ÌĂ lĘbŇĂ lĘ MyS
ĳĂ pŇĘ xĎ hŇ¡IĎrĂbŇĘ ‘ĂhĲĎwĘ
Sy’
ăĂ xQČS
Č lĘţ tŇyrĂęBĘbČŇ C’B
ăĎ =rS
Ć ’Ğ M‘ÁĎ hĎ=lkĎŇwĘ MyrĂÄv
Ď hČ=lkĎŇ žC‘mĘS
Ę IĂwČ
dŇo‘ĳ MB
¡Ď =dŇbĎŇ‘Ğ yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ MyS
ĂŔ pŇĘ xĎ ÉotŇxĎpŇĘ S
Ă =tŇ’Ć Sy’
ąĂ wĘ oDÂbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć
=tŇ’ĆwĘ ÉMydĂŇbĎŇ‘ĞhĲĎ=tŇ’Ć CbŇS
Ăę IĎwČ NkĄŔ=yrĄxĞ’ĲČ ÉCbŇCSÄIĎwČ : CxQ
ĲĄ S
Č yĘwČ C‘¡mĘS
Ę IĂwĲČ
: tŇoxĲpĎŇS
Ę lĂwĘ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ MCSyBĂkŇĘ IČwČ MyS
ĳĂ pŇĘ xĎ Cx¡QĘS
Ă rS
¿Ć ’Ğ tŇoxŔpĎŇè
Ę hČ
rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ho¡ĎhyĘ tŇ¿’Ą mĄ ChyĎŔmĘrĘyĂ=l’ĲĆ ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
ąĂ yĘwČ
MoyÄBĘ MkĆŔytŇĄ obăŇ’Ğ=tŇ’Ć ÉtyrĂbŇĘ yêĂrąČJĎ ykęĂ Łn’ĲĎ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ
‘bČŇăS
Ć ZuăĄmĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğ tŇyB
¿Ą mĂ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMtŇĎ o’ y’
ąĂ YĂoh
ÉìdĘŇb
ĲĎŇ ‘ĞwĲČ ìęlĘ rk
ăŇĄ UĎyĂ=rS
ĲĆ ’Ğ yrĂÁbŇĘ ‘ĂhĲĎ wyxÄĂ ’Ď=tŇ’Ć žSy’Ă CxÃQĘS
Č êĲĘ MynÃĂ S
Ď
ylČŔ’Ą ÉMkĆŇytŇĄ obŇĲ ’Ğ C‘ąmĘS
ĲĎ =âlwĘ ëŇĳUĎ ‘ĂmĲĄ yS
¡Ă pŇĘ xĎ oê¿xĘQČS
Ă wĘ MynĂŔS
Ď SS
ăĄ
ÉrS
Ď IĎhČ=tŇ’Ć CW
ą ‘ĞêĲČwČ MoIęhČ MêÁĆ ’Č CbŇS
ĚÄ êĎwČ : MnĲĎzĘ’Ď=tŇ’Ć CF¡hĂ âl¿wĘ
tŇyĂBČěBČ ynČŔpĎŇlĘ ÉtyrĂbŇĘ CtŇą rĘkŇĘ êĂwČ Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’
ăĂ ror¡dĘŇ ’r¿
Ł qĘlĂ ynČŔy‘ĄBĘ
Sy’
ąĂ CbŇS
Ăę êĎwČ ymĂŔS
Ę =tŇ’Ć ClăQĘxČêĘwČ ÉCbŇS
ĚÄ êĎwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď ym
¡Ă S
Ę ’r¿ĎqĘnĂ=rS
Ć ’Ğ
MS
ĳĎ pŇĘ nČlĘ MyS
¡Ă pŇĘ xĎ Mê
¿ĆxĘQČS
Ă =rS
Ć ’Ğ otŔxĎpŇĘ S
Ă =tŇ’Ć Sy’
ăĂ wĘ ÉoDbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć
: tŇoxĲpĎŇS
Ę lĂwĘ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ MkĆŔlĎ tŇoyăhĘlĲĂ MtŔĎ ’
Ł CS
ă BĘkŇĘ êĂwČ
rorŔdĘŇ ’ră
Ł qĘlĂ ylČŔ’Ą Mê
ăĆ‘ĘmČS
Ę =âlĲ ÉMêĆ’Č ůhoĎhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ ÈNkĄŇlĎ
hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ rorÁDĘ MkĆÄlĎ ž’rĄq
Ł ynăĂnĘhĂ Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’
ăĂ wĘ wyx
¡Ă ’ĎlĘ Sy’
¿Ă
lk
ŁŇ¡ lĘ hŇ‘ĎwĎzĘlĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ bŇ‘ĎŔrĎhĲĎ=l’ĆwĘ rbĆŇDăĆhČ=l’Ć ÉbrĆxĆÄhČ=l’Ć
ytŔĂ rĂBĘ=tŇ’Ć ÉMyrĂbŇĘ Ł‘ĲhĎ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć yêăĂtŇČ ĲnĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ tŇokŇ¿ lĘmĘmČ
É lgĆŇ‘ÄĄ hĎ ynĳĎpĎŇlĘ CtŇ¡ rĘJĲĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇyrĂŔBĘhČ yrăĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć ÉCmyqÄĂ hĄ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ
yrăĄW
Ď wĘ hŇdĎÁChyĘ yrĄÄW
Ď : wyrĲĎtŇĎ BĘ NyB
¿Ą Cr¡bŇĘ ‘ČIĲČwČ MyĂnČŔS
Ę lĂ CtŇă rĘJĲĎ rS
ăĆ ’Ğ
yr¿ĄtŇĘ BĂ NyB
¡Ą MyrĂŔbŇĘ Ł‘ăhĎ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ lk
ŁŇ¡ wĘ MynĂŔhĞŁJăhČwĘ ÉMysĂrĂiĲĎhČ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ
hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ MS
ĳĎ pŇĘ nČ yS
ăĄ qĘbČŇmĘ dŇy¡ČbŇĘ C MhĆŔybĄŇyĘ’
Ł Ĳ dŇyăČBĘ ÉMtŇĎ o’ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : lgĆŇ‘ĲĄhĎ
ChIĎÄqĂdĘŇYĂ=tŇ’ĆwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ tŇm
¿Č hĹb
ĲĆŇ lĘC MyĂm¡Čè
Ď hČ PŇo‘¿lĘ lkĎŔ’ĞmĲČlĘ ÉMtŇĎ lĎbŇĘ nĂ
MS
ĳĎ pŇĘ nČ yS
ăĄ qĘbČŇmĘ dŇy¡ČbŇĘ C MhĆŔybĄŇyĘ’
Ł Ĳ dŇyăČBĘ ÉNêĄ’Ć wyrĎęW
Ď =tŇ’ĆwĘ hŇdĎÁChyĘ=ëŇlĆmĲĆ
hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ hŇCÁĆYČmĘ ynÄĂ nĘhĂ : Mk
ĲĆŇ ylĄ‘ĞmĲĄ Myl
¡Ă ‘ŁhĲĎ lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ lyxĄť dŇyČbŇĘ C
MytbVhw
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hĎăpĚŇ rĎW
Ę C hĎCd¡ŇkĎŇlĘC hĎylĆŔ‘Ď CmăxĞlĘnĂwĘ Ét’ŇEŁhČ ry‘ąĂhĎ=l’Ć MytÁĂ ŁbŇS
ĂÄ hĞwĲČ
: bŇS
ĲĄ yŁ Ny’¿ĄmĄ hŇm
¡Ď mĎS
Ę Nê
¿Ą’Ć hŇdËŇĎChyĘ yrÌĄ‘Ď=tŇ’ĆwĘ S’
ĳĄ bĎŇ

sŘ21

=NBĆ MyqÌĂyĎohĲyĘ ymĄÄyBĂ hoĳĎhyĘ tŇă’Ą mĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hŇ¿yĎhĎ=rS
Ć ’Ğ rb
ËĎŇ DĎhČ hl
ê
ăĎ rĘBČdĂŇwĘ ůMybŇĂ kĎŇrĲĄhĎ tŇyB
ăĄ =l’Ć ÈëolhĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇd¡ĎŇChyĘ ëŇlĆ¿mĆ ChIËĎS
Ă ’ŇyĲŁ 2
Mt
¡ŇĎ o’ t
¿ŇĎ yqĂS
Ę hĂwĘ tŇokĳŇS
Ď QĘhČ tŇ¡xČ ’Č=l’Ć hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ ÉMtŇĎ o’bĲŇĂ hĞwĲČ MtŔĎ o’
wyx
¡Ď ’Ć=tŇ’ĆwĘ hŇyĎŔnĘ~ĂbČŇxĞ=NBĆ ÉChyĎÄmĘrĘyĂ=Nb
ĲĆŇ hŇąĎn
y Ę zČ’ĞyĲČ=tŇ’Ć xuÂČ ’ĆwĲĎ : NyĂyĲĎ 3
hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ ÉMtŇĎ ’
Ł ’b
ąŇĂ ’ĎwĲĎ : MybĲŇĂ kĎŇrĲĄhĎ tŇyB
¿Ą =lJĎ tŇ¡’Ą wĘ wynĳĎBĎ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ 4
É lYĆ’Ą=rS
Ć ’Ğ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ Chy¡ĎlĘDČgŇĘ yĂ=NBĆ N¿ĎnxĎ ynËĄBĘ tŇJČęS
Ę lĂ=l’Ć
rm
¿Ą S
Ł MQ
¡Ě S
Č =NbĆŇ Chy¿ĎW
Ą ‘ĞmĲČ tŇËJČ S
Ę lĂlĘ l‘ČUČęmĂ rS
ăĆ ’Ğ MyrĂŔv
Ď hČ tŇăJČ S
Ę lĂ
tŇosĳŁkŇwĘ NyĂy¡Č My’
¿Ă lĄmĘ My‘ËĂbŇĂ GĘ MybĂękĎŇrĲĄhĎ=tŇyb
ĲĄŇ ynăĄBĘ ű ynăĄpŇĘ lĂ NêÂĄ ’ĆwĲĎ : PŇiĲČhČ 5
bŇdĎÄnĎoy žyJĂ NyĂIĳĎ=hŇêĆS
Ę nĂ âlă Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ : NyĂyĲĎ=CtŇS
Ę Mh
¡Ć ylĄ’Ğ rm
¿Č ’
Ł wĲĎ 6
Mk
¡ĆŇ ynĄbŇĘ C Mê
¿Ć ’Č NyĂyËČ=CêS
Ę tŇĂ âlÌ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉCnylĄÄ‘Ď hŇąĎY
C Ă CnybĂę’Ď bŇkÁĎ rĄ=NBĆ
C‘FĎŔtŇĂ =âlĲ MrĆk
ăŇĆ wĘ ÉC‘rĎzĘtŇĂ =âlĲ ‘rČząĆwĘ CnębŇĘ tŇĂ =âlĲ tŇyĂb
ăŇČ C : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č 7
Mym
ąĂ yĎ CyÁxĘêĲĂ N‘ČmČÄlĘ MkĆŔymĄyĘ=lJĎ ÉCbŇS
Ę êĲĄ Myl
ąĂ hĎ’ĽB
ĲĎ yJĂţ Mk
ĳĆŇ lĎ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ âl¿wĘ
loqÄBĘ ‘mČęS
Ę eĂwČ : MS
ĲĎ Myr¿ĂGĎ Mê
¡Ć’Č rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ=l‘Č ÉMyBĂrČ 8
=lJĎ ÉNyĂyČÄ=tŇotŇĲ S
Ę yê
ąĂ lĘbŇĂ lĘ CnCĳĎYĂ rS
ăĆ ’Ğ lk
ŁŇ¡ lĘ CnybĂŔ’Ď ÉbkĎŇrĄ=NBĆ bŇdąŇĎnĎohĲyĘ
Cnê
ĳĄ bŇĘ S
Ă lĘ Myê¡ĂBĎ tŇon¿BĘ yê
ËĂ lĘbŇĂ lĘC : CnytĲŇĄ nŁbŇĘ C Cnyn¡ĄBĎ CnyS
ĄŔ nĎ CnxĘăČ’
n Ğ CnymĄŔyĎ 9
‘m
ăČ S
Ę eĂwČ Myl
ĳĂ hĎ’ĽB
ĲĎ bŇS
Ć ¡ĄwČ
e : CnQ
ĲĎ =hŇyĆhĘyĲĂ âl¿ ‘rČz¡ĆwĎ hŇdËŇĆW
Ď wĘ MrĆk
ÌŇĆ wĘ 10
r~
¿Č ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ tŇolÄ‘ĞB
ĲČ yhęĂ yĘwČ : CnybĲŇĂ ’Ď bŇd¿ĎŇnĎoy CnC¡ĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ W‘ČeČŔwČ 11
lyx
ăĄ ÉynĄjĘmĂ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ ’obăŇnĎwĘ C’B
Ł ť rmĆ’ŇŁeęwČ ůZrĆ’ĎhĎ=l’Ć È lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ bŇS
Ć ¡ĄwČ
e MrĳĎ’Ğ lyx
ăĄ yn¡ĄjĘmĂC MyDĂŔW
Ę JČhČ
Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yb
¡ŇĄ S
Ę oyĲlĘC hŇdĎŔChyĘ Sy’
ăĂ lĘ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ ëŇŁląhĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ
=tŇ’Ć MqÃČ Ch : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yr¡ČbĎŇDĘ=l’Ć ‘Čm
Ł¿ S
Ę lĂ rsËĎCm Cx¿qĘtŇĂ ’olÄhĞ
NyĂyČę=tŇotŇĲ S
Ę yêăĂlĘbŇĂ lĘ wynĎÁBĎ=tŇ’Ć hŇCĎÄYĂ=rS
Ć ’Ğ bŇkĎŇrĄţ=NBĆ bŇdăĎŇnĎohĲyĘ yrăĄbŇĘ DĂ
ykÁĂ nŁ’ÄĎ wĘ Mh
ĳĆ ybŇĂ ’Ğ tŇăwČYĘmĂ tŇ¡’Ą C‘ŔmĘS
ĲĎ yJ
ăĂ hŇEĆŔhČ MoIăhČ=dŇ‘Č ÉCtŇS
Ď âląwĘ
ytrbd

12, 13
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xl
ăČ S
Ę ’ĆwĲĎ : yl
ĲĎ ’Ą Mê
¡Ć‘ĘmČS
Ę âl¿wĘ rBĄŔdČŇwĘ MJ
ăĄ S
Ę hČ ÉMkĆŇylĄ’Ğ yêĂrĘB
ąČ DĂ
=CbŇS
Ě rm
Ł Ã ’ŇlĄ ű xČŁlăS
Ď wĘ MyJ
ăĄS
Ę hČ ű My’
ăĂ bŇĂ eĘhČ ydăČŇbĎŇ‘Ğ=lJĎ=tŇ’Ć Mk
ăĆŇ ylĄ’Ğ
yrĄÄxĞ’ĲČ CkÁlĘêÄĄ =l’ČwĘ MkĆęylĄlĘ‘ČmĲČ CbŇyT
ăĂ yhĄwĘ hŇ‘ÁĎ rĎhĲĎ oJÄrĘDČmĂ žSy’Ă ’nĎÃ
Mk
¡ĆŇ lĎ yêĂt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l’Ć ÉCbŇS
Ę C MdĎŔbŇĘ ‘ĎlĘ ÉMyrĂxĄ’Ğ Myh
ąĂ Łl’Ĺ
16 yJ
ăĂ : yl
ĲĎ ’Ą Mê
¡Ć‘ĘmČS
Ę âl¿wĘ MkĆŔnĘzĘ’Ď=tŇ’ĲĆ ÉMtŇĆ yFĂhĂ âląwĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞĲlČ wĘ
M‘ăĎhĎwĘ MCĳĎYĂ rS
ăĆ ’Ğ Mh
¡Ć ybŇĂ ’Ğ tŇ¿wČYĘmĂ=tŇ’Ć bŇkĎŔrĄ=NBĆ bŇdăĎŇnĎohĲyĘ ÉynĄBĘ CmyqęĂ hĄ
17 yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmÄČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄŇlĎţ
: yl
ĲĎ ’Ą C‘¡mĘS
ĲĎ âl¿ hŇEĆŔhČ
ÉybĄŇS
Ę oyĲ=lJĎ l’
ąĆ wĘ hŇdĎęChyĘ=l’Ć ’yb
ăŇĂ mĄ ynÌĂnĘhĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ
yêĂrĘB
ąČ DĂ N‘ČyăČ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ yêĂrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=lJĎ tŇ’Ąť MĂlČŔS
Ď CrăyĘ
18 Myb
ÁĂ kĎŇrĲĄhĎ tŇybĄÄlĘC : CnĲ‘Ď âl¿wĘ Mh
¡Ć lĎ ’r¿ĎqĘ’ĆwĲĎ C‘mĄŔS
Ď âlăwĘ ÉMhĆylĄ’Ğ
rS
ăĆ ’Ğ N‘ČyČť l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ ChyĎęmĘrĘyĂ rm
ăČ ’Ď
wytŔĎ wŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć ÉCrmĘS
Ę êĂwĲČ Mk
ĳĆŇ ybŇĂ ’Ğ bŇdăĎŇnĎohĲyĘ tŇ¡wČYĘmĂ=l‘Č MêŔĆ ‘ĘmČS
Ę
19 t
Ň o’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď hŇJ
Ł¿ NkĄęlĎ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ¡CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ CWŔ‘ĞêĲČwĲČ
yn¡ČpĎŇlĘ dŇ¿mĄ ‘Ł bŇËkĎŇ rĄ=NBĆ bŇdÌŇĎnĎoylĘ Sy’ÁĂ tŇrĄÄJĎyĂ=âlĲ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ
wl =NB
Ć Myq¿ĂyĎohylĂ tŇ‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ hŇăĎè
n Ď BČ ÉyhĂyĘwĲČ
: MymĲĂIĎhČ=lJĎ
ho¡ĎhyĘ tŇ¿’Ą mĄ ChyĎŔmĘrĘyĂ=l’ĲĆ ÉhEĆhČ rb
ąĎŇ DĎhČ hŇÂh
yĎ Ď hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ChI¡ĎS
Ă ’ŇyĲŁ
2 MyrĂ
Â bĎŇDĘhČ=lJĎ tŇă’Ą hĎylĆę’Ą ê
ăĎ bŇĘ tŇČ kĲĎŇwĘ ůrpĆŇsĄ=tŇQČgŇĂ mĘ ÈìlĘ=xqČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
MyĳĂoGhČ=lJĎ=l‘ČwĘ hŇd¡ĎŇChyĘ=l‘ČwĘ l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č ìŇyl
ËĆ ’Ą yêĂrĘB
ÌČ DĂ=rS
Ć ’Ğ
3 ÉC‘m
ĘS
Ę yĂ yl
ąČ C’ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡ČwĘ ChIĎŔS
Ă ’ŇyĲŁ ym
ăĄ ymĂ ÉìylĆÄ’Ą yêĂrĘB
ąČ DĂ MoIÂmĂ
Mh
ĳĆ lĎ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ bŇ¡S
Ąx
Ł yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ËĆ ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=lJĎ tŇ’Ąť hŇdĎŔChyĘ tŇyB
ăĄ
: MtĲŇĎ ’ŇFĎxČlĘC Mn
¡ĎwŁ‘Ğl
ĲČ yê¿ĂxĘlČsĲĎwĘ hŇ‘ĎŔrĎhĲĎ oJărĘDČmĂ Sy’Ăť CbŇCSęyĎ N‘Čm
ăČ lĘ
15

4
5

6

7

ChyĎęmĘrĘyĂ yj
ăĂ mĂ ëŇCrÁBĎ bŇŁêÄkŇĘ IĂwČ hŇĳĎrĂn
I ĲĄ =NBĆ ëŇCr¡BĎ=tŇ’Ć ChyĎŔmĘrĘyĂ ’răĎqĘIĂwČ
hŇăĆY
C Č yĘwČ : rpĆŇsĲĄ=tŇQČgŇĂ mĘ=l‘Č wyl
¡Ď ’Ą rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ hoËĎhyĘ yrÌĄbŇĘ DĂ=lJĎ tŇă’Ą
: hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą ’ob¡ŇlĎ lkČŔC’ âlă rCYŔ‘Ď ynăĂ’Ğ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ëŇCr¡BĎ=tŇ’Ć ChyĎŔmĘrĘyĂ
hoĎÁhyĘ yrĄÄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć žyjĂmĂ=êĎbŇĘ tĲŇČ JĎ=rS
Ć ’Ğ hŇăĎQgŇĂ UĘbČŇ tŇĎ ’ŇrăĎqĎwĘ hŇêÃĎ ’Č t
ăŇĎ ’ŇbĎŇC
My’
¿Ă BĎhČ hŇdËŇĎChyĘ=lkĎŇ ynÌĄzĘ’ĎBĘ MgÄČ wĘ MoYĳ MoyăBĘ ho¡ĎhyĘ tŇyB
¿Ą M‘ËĎhĎ yn¿ĄzĘ’ĎBĘ
CbŇS
Ěě yĎwĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMtŇĎ eĎxĂêĘ lj
Łą êĂ ylČÂC’ : M’ĲĄrĎqĘêĂ Mh
¡Ć yrĄ‘ĲĎmĄ
Vy’

774

hymry

36. 8–20

ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ hŇmĎŔxĄăhČ wĘ ÉP’ČhĎ lodŇągĎŇ=yJĲĂ hŇ‘ĳĎrĎhĲĎ oJărĘDČmĂ Sy’
¡Ă
ChyăĎmĘrĘyĂ ChC¡ĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ hŇIĎŔrĂnăĄ=NBĆ ÉëCrBĎ W‘ČIČęwČ : hŇĲEĆhČ M‘¿ĎhĎ=l’Ć
: hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą ho¡ĎhyĘ yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËiĄ bČŇ ’r¿
Ł qĘlĂ ’yb
ĳŇĂ eĎhČ
SdŇĆŁxăBČ ÉhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChIąĎS
Ă ’ŇyĲŁ=NBĆ MyqÄĂ yĎohylĂ tŇyS
Ă mĂxĞhĲČţ hŇăĎè
n Ď bČŇ yh
ăĂ yĘwČ
M‘ęĎ hĎ=lkĎŇwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ M‘¡ĎhĎ=lJĎ hoËĎhyĘ ynÌĄpŇĘ lĂ MoYÁ C’ÄrĘqĲĎ y‘ŔĂ S
Ă êĘhČ
=tŇ’Ć rpĆŇËiĄ BČ ëŇCr¿bĎŇ ’rĎÄqĘIĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ hŇd¡ĎŇChyĘ yr¿Ą‘ĎmĲĄ My’
ËĂ BĎhČ
rpĄÁi
Ł hČ NpÄĎ S
Ď =NbĆŇ žChyĎrĘmČGĘ tŇJČÃS
Ę lĂBĘ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ yr¿ĄbŇĘ DĂ
: M‘ĲĎhĎ=lJĎ yn¡ĄzĘ’ĎBĘ SdĎŔxĎhĲĆ ÉhoĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ r‘ČS
ąČ xtŇČ ăjĆ NoyęlĘ‘ĆhĲĎ rYăĄxĎB
ĲĆ
l‘¿ČmĄ ho¡ĎhyĘ yr¿ĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’Ć Np
ËĎŇ S
Ď =NbĆŇ ChyÌĎrĘmČGĘ=NbĆŇ ChyĘkÄĎ mĂ ‘mČęS
Ę IĂwČţ
=lJĎ MS
ĎŔ =hŇeĄhÄĂ wĘ rpĄŔi
Ł hČ tŇăJČ S
Ę lĂ=l‘Č ÉëlĆUĆÄhČ=tŇyB
ĲĄ dŇrĆIąĄwČ : rpĆŇiĲĄhČ
NtÄĎ nĎlĘ’ĆwĘ ChyĎ‘ĘmČS
Ę ţ=NbĆŇ ChyăĎlĎdĘŇC rpĄÃi
Ł hČ ‘m
ăĎ S
Ď ylĲĂ’Ĺ Myb
ĳŇĂ S
Ę oyĲ Myr¡Ăv
Ď hČ
: MyrĲĂv
Ď hČ=lkĎŇwĘ Chy¡ĎnĘnČxĞ=NbĆŇ ChI¿ĎqĂdĘŇYĂwĘ Np
ËĎŇ S
Ď =NbĆŇ ChyÌĎrĘmČgŇĘ C roBÁkŇĘ ‘Č=NBĆ
ëŇCrËbĎŇ ’r¿
Ł qĘBĂ ‘Čm
ĳĄ S
Ď rS
ăĆ ’Ğ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą ChyĘkĎŔmĂ ÉMhĆlĎ dŇąGĄIČwČ
ydĂÃChyĘ=tŇ’Ć ëŇCręBĎ=l’Ć MyrĂÁv
Ď hČ=lkĎŇ CxÄlĘS
Ę IĂwČ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄzĘ’ĎBĘ rpĆŇ¡iĄ BČ
tŇĎ ’ŇrąĎqĎ rS
ĆÄ ’Ğ hŇQĎęgŇĂ UĘhČ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈyS
Ă CJ=NbĆŇ ChyăĎmĘlĆS
ĲĆ =NBĆ ChyĎnĘtŇČ nĘţ=NBĆ
ChIąĎrĂnĄ=NBĆ ëŇCrÄBĎ xuČIĂwČţ ëŇĳĄlwĎ ì¡ŇdĘŇyĲĎbŇĘ hŇeĎ¿xĆ qĎ M‘ĎŔhĎ ynăĄzĘ’ĎBĘ ÉHBĎ
hŇeĎ¡’Ć rĎqĘC ’nĎŔ bŇăS
Ą wylĎŔ’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ : MhĲĆylĄ’Ğ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ odŔyĎBĘ ÉhQĎgŇĂ UĘhČ=tŇ’Ć
MyrĂŔbĎŇDĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉM‘ĎmĘS
Ď JĘ yhęĂ yĘwČ : MhĲĆynĄzĘ’ĎBĘ ëŇCr¡bĎŇ ’r¿ĎqĘIĂwČ CnynĳĄzĘ’ĎBĘ
tŇ¿’Ą ëŇlĆUĆŔlČ ÉdyGĂnČ dŇyGąĄhČ ëŇCrŔBĎ=l’Ć ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ Ch‘ĳĄrĄ=l’Ć Sy’
ăĂ Cd¡ŇxĞjĲĎ
ëŇy’Ąę CnlĎŔ ’n
ăĎ=dŇGĆhČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Cl¡’ĞS
ĲĎ ëŇCrŔBĎ=tŇ’ĆÄwĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ
ÉwyjĂmĂ ëŇCrŔBĎ ÉMhĆlĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : wyjĲĂmĂ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć êĎbŇĘ t
ËŇČ JĎ
: oyĲDĘBČ rpĆŇ¡iĄ hČ=l‘Č bŇt
¿ŇĄ J
Ł ynËĂ’ĞwĲČ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą ylČŔ’Ą ’răĎqĘyĂ
Sy’
¿Ă wĘ ChyĳĎmĘrĘyĂwĘ hŇê
ăĎ ’Č rt
¡ŇĄ iĎhĂ ëŇ¿Ąl ëŇCrŔBĎ=l’Ć ÉMyrĂv
Ď hČ CrąmĘ’ŇIĲŁwČ
hŇăĎQgŇĂ UĘhČ=tŇ’ĆwĘ hŇrĎYĄŔxĎ ÉëlĆUĆÄhČ=l’Ć C’b
Ł ąŇ IĎwČ : MêĲĆ’Č hŇp
ŁŇ¿ y’Ą ‘d¡ČŇyĄ=l’Č
tŇ¡’Ą ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄzĘ’ĎBĘ ÉCdŇyGÄĂ IČwČ rp
ĳŇĄ i
Ł hČ ‘m
ăĎ S
Ď ylĲĂ’Ĺ tŇ¡JČ S
Ę lĂBĘ CdŇqŔĂ pŇĘ hĂ
Myrbdh=lk
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hŇQĎŔgŇĂ UĘhČ=tŇ’Ć ÉtxČqÄČ lĎ ydĂęChyĘ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÁhČ xlČÄS
Ę IĂwČ : MyrĲĂbĎŇDĘhČ=lJĎ
ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄzĘ’ĎBĘ ÉydĂŇChyĘ hĎą’Ć rĎqĘIĂwČ rp
ĳŇĄ i
Ł hČ ‘m
ăĎ S
Ď ylĲĂ’Ĺ tŇ¡JČ S
Ę QĂmĂ hĎxĆŔuĎIĂÄwČ
tŇyB
ăĄ ÉbS
Ą oy ëŇlĆUĆęhČwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ l‘¿ČmĄ Myd¡ĂŇmĘŁ‘ĲhĎ MyrĂŔv
Ď hČ=lJĎ ÉynĄzĘ’ĎbŇĘ C
’orăqĘJĂ ű yh
ăĂ yĘwČ : tŇrĆ‘ĲĎŁbŇmĘ wyn¿ĎpĎŇlĘ x’
¡Ď hĎ=tŇ’ĆwĘ y‘ĳĂyS
Ă êĘhČ SdŇĆŁx¡BČ PŇrĆx
Ł Ŕ hČ
ëŇlĄěS
Ę hČwĘ rpĄŔi
Ł hČ r‘Čt
ăŇČ BĘ ÉhĎ‘ÄĆ rĎqĘyĲĂ ůh‘ĎBĎrĘ’ČwĘ ÈtotŇlĎDĘ SŁlăS
Ď ydĂęChyĘ
rS
¿Ć ’Ğ S’
¡Ą hĎ=l‘Č hŇQĎŔgŇĂ UĘhČ=lJĎ ÉMê
Ł =dŇ‘Č x’
ĳĎ hĎ=l’Ć rS
ăĆ ’Ğ S’
¡Ą hĎ=l’Ć
=lkĎŇwĘ ÉëlĆUĆÄhČ Mh
ĳĆ ydŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ć C‘¡rĘqĲĎ âl¿wĘ CdŔxĞpĎŇ âlăwĘ : x’ĲĎhĎ=l‘Č
ChyąĎlĎdĘŇC NtÄĎ nĎlĘ’Ć žMgČŇwĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą My‘ŔĂ mĘè
Ł ă hČ wydĎŔbĎŇ‘Ğ
‘m
¡Č S
Ď âl¿wĘ hŇĳĎQgŇĂ UĘhČ=tŇ’Ć PŇr¡
Ł W
Ę yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ ëŇlĆUĆŔbČŇ C‘GăĂpŇĘ hĂ ÉChyĎÄrĘmČgŇĘ C
ChyăĎrĎW
Ę =tŇ’ĆwĘ ëŇlĆUĆÁhČ=NBĆ l’ĄÄmĘxĘrČyĘ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆhČţ hŇăĆY
C Č yĘwČ : MhĲĆylĄ’Ğ
rpĄŔi
Ł hČ ëŇCrăBĎ=tŇ’Ć ÉtxČqÄČ lĎ l’ĄŔDĘbŇĘ ‘Č=NB
ĲĆ ÉChyĎÄmĘlĆS
ĲĆ =tŇ’ĆwĘ l’ĄęyrĂzĘ‘Č=NbĆŇ
: hoĲĎhyĘ Mr¡ĄêĂsĘIČwČ ’yb
ĳŇĂ eĎhČ ChyăĎmĘrĘyĂ tŇ¡’Ą wĘ
ÉhQĎgŇĂ UĘhČ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆęhČ PŇră
Ł W
Ę ű yrăĄxĞ’ĲČ ChyĳĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
=xqČ bŇCS
¿ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ yj
¿Ă mĂ ëŇCrËBĎ bŇt
¿ŇČ JĎ rS
ĆÄ ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČ=tŇ’ĆwĘ
rS
ăĆ ’Ğ MynĂŔS
Ł ’ŇrăĂhĎ ÉMyrĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇą’Ą hĎylĆę‘Ď bŇŁtŇă kŇĘ C tŇrĆx
ĳĆ’Č hŇăĎQgŇĂ mĘ ì¡ŇlĘ
: hŇdŇĲĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Myq¿ĂyĎohĲyĘ PŇr¡ČW
Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇnĎŔS
Ł ’ŇrăĂhĎ ÉhQĎgŇĂ UĘhČ=l‘Č CyęhĎ
êĎpŇĘ rČÁW
Ď hŇêĎ’Čţ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁJ¡ rmČŔ’ŇŁtŇ ÉhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ MyqąĂyĎohĲyĘ=l‘ČwĘ
=’B
Ł Ĳ rm
Ł ę ’ŇlĄ hĎylĆÁ‘Ď êĎbŇĘ tÄČ JĎ ž‘ČCDmČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Ét’ŇEŁhČ hŇąĎQgŇĂ UĘhČ=tŇ’Ć
hŇeĎ¡UĆ mĂ tŇyB
¿Ă S
Ę hĂwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ=tŇ’Ć ÉtyxĂS
Ę hĂwĘ É lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ ’obąŇyĎ
ÉMyqĂyĎohĲyĘ=l‘Č hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ
: hŇmĲĎhĄbŇĘ C Md¿ĎŇ’Ď
hŇăĆh
y Ę êĲĂ ÉotŇlĎbŇĘ nĂwĘ dŇwĳdĂŇĎ ’i
ăĄ JĂ=l‘Č bŇ¡S
Ą oy oQ¿=hŇyĆhĘyĲĂ=âl hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ
o‘ËrĘzČ=l‘ČwĘ wyl
ÌĎ ‘Ď yêÄĂ dĘŇqČpĲĎŇC : hŇlĎyĘQ
ĲĎ BČ xrČu¿ĆlČwĘ MoI¡BČ bŇrĆx
Ł ¿ lČ tŇkĆŇlĆŔS
Ę mĚ
=l’ĆwĘ MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ ybĄÄS
Ę yĲŁ=l‘ČwĘ MhĆylĄ‘Ğţ ytăĂŇ’ŇbĄŇhĲĄwĘ Mn
ĳĎwŁ‘Ğ=tŇ’Ć wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ=l‘ČwĘ
: C‘mĲĄS
Ď âl¿wĘ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ yêĂrĘB
¿Č DĂ=rS
Ć ’Ğ hŇ‘ËĎrĎhĲĎ=lJĎ tŇÌ’Ą hŇdĎęChyĘ Sy’
ăĂ
ëŇCrăBĎ=l’Ć ÈHnĎêĘIĂwĲČ tŇrĆxĆę’Č hŇăĎQgŇĂ mĘ ű xqăČlĎ ChyĎÁmĘrĘyĂwĘ
yrăĄbŇĘ DĂ=lJĎ tŇ’Ąť ChyĎŔmĘrĘyĂ yj
ăĂ mĂ ÉhĎylĆÄ‘Ď bŇê
Ł ą kŇĘ IĂwČ ůrpĄŇi
Ł hČ ÈChIĎrĂnĄ=NBĆ
Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ PŇÌsČ on dŇo‘ÄwĘ S’
ĳĄ BĎ hŇd¡ĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Myq¿ĂyĎohĲyĘ PŇrËČW
Ď rS
¿Ć ’Ğ rpĆŇiĄŔhČ
: hŇUĎhĲĄJĎ MyB
¡Ă rČ Myr¿ĂbĎŇDĘ
Klm=Klmyw
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rS
¿Ć ’Ğ MyqŔĂ yĎohăyĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĘJĎ tŇxČêęČ ChIĳĎS
Ă ’ŇyĲŁ=NBĆ ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ ëŇlĆmĆŔ=ëŇlĎmĘIĂÄwČ zl
‘m
ËČ S
Ď âl¿wĘ : hŇdŇĲĎChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
¿Č ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ëŇyl
ËĂ mĘhĂ 2
dŇy¡ČBĘ rBĆŔDĂ rS
ăĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ yrăĄbŇĘ DĂ=l’Ć ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČwĘ wyd¡ĎŇbĎŇ‘ĞwĲČ ’Ch¿
hŇyĎęmĘlĆS
ĲĆ =NBĆ lk
ăČŇ ChyĘ=tŇ’Ć ChIĎÁqĂdĘŇYĂ ëŇlĆUĆÄhČ žxlČS
Ę IĂwČ : ’ybĲŇĂ eĎhČ Chy¿ĎmĘrĘyĂ 3
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ Chy¿ĎmĘrĘyĂ=l’Ć NhĄŔJ
Ł hČ ÉhyĎW
Ą ‘ĞmĲČ=NbĆŇ ChyąĎnĘpČŇYĘ=tŇ’ĆwĘ
ëŇotŇă BĘ ’Y
¡Ą yŁwĘ ’B
¿Ď ChyĎěmĘrĘyĂwĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć CndŔĄ‘Ğb
ĲČŇ ’n
ăĎ=lQĆjČtŇĘ hĂ 4
MyĂrĳĎYĘUĂmĂ ’Y
ăĎ yĎ hŇ‘Ł ¡ rĘjČ lyx
¿Ą wĘ : ’ylĲřkh tŇyB
¿Ą otŇ¡ ’
Ł Cn¿tŇĘ ĲnĎ =âlwĘ M‘ĳĎhĎ 5
l‘¡ČmĄ ClŔ‘ĎIăĄwČ M‘ĎŔmĘS
Ă =tŇ’Ć ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ=l‘Č MyrąĂ~ĎhČ MyDĂÁW
Ę JČhČ C‘ÄmĘS
Ę IĂwČ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ
ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ Chy¿ĎmĘrĘyĂ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ 6, 7
yl
¡Č ’Ą Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć xČÌlĄ è
Ł hČ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ =l’Ć ÉCrmĘ’Ňt
Ł ŇĲ hŇJ
Ł ť l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ
oY¡rĘ’ČlĘ bŇ¿S
Ď hŇrĎŔzĘ‘ĆlĘ ÉMkĆŇlĎ ’Y
ąĄ ŁIhČ hŇ‘Ł ę rĘjČ lyx
ăĄ ű hŇăĄh
e Ă ynĂĳĄSrĘdĎŇlĘ
hĎd¡ŇĚkĎŇlĘC tŇ’ŇŁEĳhČ ry‘ăĂhĎ=l‘Č Cm¡xĞlĘnĂwĘ MyDĂŔW
Ę JČhČ ÉCbŇS
Ď wĘ : MyĂrĲĎYĘmĂ 8
: S’ĲĄbĎŇ hĎ¿ĚpŇ rĎW
ĘC
Cnyl
¡Ą ‘ĎmĲĄ CkŇ¿ lĘyĲĄ ëŇŁlËhĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMkĆŇytŇĄ ŁSĲpŇĘ nČ C’è
ąĂ êČ=l’Č hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă 9
ÉMyDĂW
Ę JČ lyx
ąĄ=lJĎ MtÂĆ yJĂhĂ=M’Ă yJ
ăĂ : CkŇĲlĄ yĄ âl¡=yJĂ MyDĳĂW
Ę JČhČ 10
ÉolhĽ’ĲĎBĘ Sy’
ąĂ MyrĳĂuĎdŇĚmĘ MyS
¡Ă nĎ’Ğ MbĎŔ Cr’ĞS
Ę nÄĂ wĘ MkĆŔêĘ’Ă Mym
ăĂ xĎlĘeĂhČ
lyx
ăĄ Étol‘ĎhĲĄBĘ hŇyĎęhĎwĘ : S’ĲĄBĎ tŇ’ŇEŁ¡hČ ry‘¿ĂhĎ=tŇ’Ć CpËŇrĘW
ĲĎ wĘ CmCqŔyĎ 11
: hŇŁ‘ĲrĘjČ lyx
¿Ą yn¡ĄjĘmĂ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ l‘¡ČmĄ MyDĂŔW
Ę JČhČ
Mè
¡Ď mĂ ql
¿Ă xĞĲlČ Nm
ĳĂ yĎnĘBĂ ZrĆ’ăĆ tŇkĆŇ¡ĆllĎ MĂlČŔS
Ď CrăymĂ ÉChyĎÄmĘrĘyĂ ’Y
ąĄ IĄwČ
12
ÉomS
Ę C tŇdŔĚqĂjĘ l‘ČB
ăČ ÉMS
Ď wĘ NmęĂ yĎnĘBĂ r‘ČS
ăČ BĘ ’ChÂ=yhĂyĘwĲČ : M‘ĲĎhĎ ëŇotŇ¿ BĘ 13
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ É’ybŇĂ eĎhČ ChyąĎmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ Wj
ŁÂ tŇĘ IĂwČ hŇĳĎn
y Ę nČxĞ=NBĆ hŇ¡yĎmĘlĆS
ĲĆ =NBĆ hŇyIĎŔ’ĂrĘyĂ
É lpĄŇnŁ yeĂąnĆy’Ą rqĆS
Ćę ChyĎÁmĘrĘyĂ rmĆ’ŇŁIÄwČ : lp
ĲĄŇ nŁ hŇê
¿Ď ’Č MyD¡ĂW
Ę JČhČ=l’Ć 14
Ch’
¡Ą bŇĂ yĘwČ ChyĎŔmĘrĘyĂBĘ ÉhyIĎ’ĂrĘyĂ Wj
Łą tŇĘ IĂwČ wyl
ĳĎ ’Ą ‘m
¡Č S
Ď âl¿wĘ MyDĂŔW
Ę JČhČ=l‘Č
CnÄtŇĘ ĲnĎ wĘ otŇĳ ’
Ł CJăhĂwĘ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l‘ĲČ MyrËĂv
Ď hČ CpÌŇYĘqĘIĂwČ : MyrĲĂv
Ď hČ=l’Ć 15
tŇyb
¿ŇĄ lĘ CW
¡ ‘Ď otŇ¿ ’
Ł =yJĲĂ rpĄŔi
Ł hČ Nt
ăŇĎ nĎohĲyĘ tŇyBĄť rCsę’ĄhĎ tŇyB
ăĄ otÁo’
MS
¿Ď =bŇS
Ć IĲĄwČ tŇoynĳĚxĞhĲČ=l’ĆwĘ roB¡hČ tŇyB
¿Ą =l’Ć ChyËĎmĘrĘyĂ ’b
ÌĎŇ yJ
ăĂ : ’lĆJ
ĲĆ hČ 16
whymry
.’"ydw b"d Nkw yrqw bytk ’ClJĘhČ ’"sb ,yrq ’ClJĘhČ ,bytk ’ylĂJĘhČ v.4
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ChlĄÄ’ĎS
Ę IĂwČ ChxĄęuĎIĂwČ ChIĎÁqĂdĘŇYĂ ëŇlĆUĆÄhČ žxlČS
Ę IĂwČ : MyBĲĂrČ Mym
¿Ă yĎ Chy¡ĎmĘrĘyĂ
rmĆ’ŇŁIąwČ hoĳĎhyĘ tŇă’Ą mĄ rb
¡ĎŇ DĎ Sy¿ĄhĞ rmĆ’ŇŁIěwČ rtŇĆ iĄŔBČ ÉotŇybĄŇBĘ ëŇlĆąUĆ hČ
18 ChyĎŔm
Ę rĘyĂ rmĆ’ŇIăŁwČ : NtĲŇĄ eĎêĂ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ dŇy¿ČBĘ rmĆ’ŇŁIěwČ SyŔĄ ÉChyĎÄmĘrĘyĂ
hŇEĆŔhČ M‘ăĎlĎwĘ ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ wĘ ìąŇlĘ ytŇĲĂ ’ŇTÄĎ xĎ žhmĆ ChIĳĎqĂdĘŇYĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ=l’Ć
19 Mk
¡ĆŇ lĎ C’¿BĘnĂ=rS
Ć ’Ğ MkĆŔy’Ąyb
ăŇĂ nĘ Éwy’řw : ’lĆJ
ĲĆ hČ tŇyB
¿Ą =l’Ć yt¡ĂŇo’ Mê
¿ĆtŇČ nĘ=yJĲĂ
20 h
Ň êěĎ ‘ČwĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ ZrĆ’¿ĎhĎ l‘¡ČwĘ MkĆŔylĄ‘Ğ É lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ ’b
Ł ąŇ yĎ=âlĲ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
ynĂbĄęS
Ă êĘ=l’ČwĘ ìŇynĆŔpĎŇlĘ ÉytŇĂ eĎxĂtŇĘ ’n
ąĎ=ljĎêĂ ëŇlĆĳUĆ hČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ’n
¡Ď=‘mĲČS
ĲĘ
21 ChIĎęq
Ă dĘŇYĂ ëŇlĆăUĆ hČ hŇÂY
CĆ Č yĘwČ : MS
ĲĎ tŇCm¡’Ď âl¿wĘ rpĄŔi
Ł hČ Nt
ăŇĎ nĎohĲyĘ tŇyBĄť
ÉMoIlČ MxĆąlĆ =rJČkŇĂ olÄ žNt
Ł Ň nĎwĘ ůhrĎFĎUČhČ rY
ăČ xĞB
ĲČ ÈChyĎmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ CdŇqăĂpŇĘ IČwČ
rY
¡Č xĞB
ĲČ ChyĎŔmĘrĘyĂ bŇS
Ć ăĄwČ
I ry‘ĳĂhĎ=NmĂ MxĆ¡ĆQhČ=lJĎ Mê
Ł ¿ =dŇ‘Č MypĂŔ’
Ł hĲĎř ZCxămĂ
xl É lkČŇCywĘ rCxŔS
Ę jČ=NBĆ ÉChyĎÄlĘdČŇgŇĘ C NêęĎ mČ=NbĆŇ hŇăyĎTĘpČŇS
Ę ‘mÂČ S
Ę IĂwČ : hŇrĲĎFĎUČhČ
ChyËĎmĘrĘyĂ rS
ÌĆ ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘhČ=tŇ’ĆÄ hŇĳĎJ
I Ă lĘmČ=NBĆ rCx¡S
Ę pČŇC ChyĎŔmĘlĆăS
Ć =NBĆ
2 ry‘
ăĂBĎ ÉbS
Ą IŁhČ ůhoĎhyĘ rm
ăČ ’Ď ÈhJ
Ł : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ M‘¡ĎhĎ=lJĎ=l’Ć rB
¿Ą dČŇmĘ
hŇyĆxĘyĲĂ ÉMyDĂW
Ę JČhČ=l’Ć ’Y
ąĄ IŁhČwĘ rbĆŇDĳĎbČŇC bŇ‘ăĎrĎB
ĲĎ bŇrĆx
¡ĆBČ tŇCměyĎ tŇ’ŇŁEŔhČ
3 ho
ĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł¡
: yxĲĎwĎ ll
¡Ď S
Ď lĘ oS
Ë pŇĘ nČ oQ¿=hŇtŇĎ yĘhĲĎwĘ
4 Cr
Ä mĘ’ŇIĲŁwČ : HdŇĲĎkĎŇlĘC lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ lyx
¿Ą dŇËyČBĘ tŇ’ŇŁEęhČ ry‘ăĂhĎ NtÁĄ eĎêĂ Nt
Ł Ä eĎhĂ
=’ChĲ NJĄÃ=l‘Č=yJĲĂ ůhEĆhČ Sy’
ăĂ hĎ=tŇ’Ć È’nĎ tŇmČCyă ëŇlĆUĆęhČ=l’Ć MyrĂÁv
Ď hČ
Ét’ĄwĘ tŇ’ŇŁEęhČ ry‘ăĂBĎ ű MyrăĂ’ĎS
Ę eĂhĲČ hŇmÁĎ xĎlĘUĂhČ yS
ĄÄ nĘ’Č žydŇĄyĘ=tŇ’Ć ’jĄÃrČmĘ
hŇEĆęhČ Sy’
ăĂ hĎ ű yJ
ăĂ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘJČ MhĆŔylĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇlĘ M‘ĎŔhĎ=lkĎŇ ydăŇĄyĘ
5 ë
Ň lĆăUĆ hČ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇ‘ĲĎrĎlĘ=M’Ă yJ
¿Ă hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎlĎ MolËS
Ď lĘ SrÌĄd
ŁŇ CenĆÄy’Ą
: rb
ĲĎŇ DĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć lk
¿ČŇ Cy ëŇlĆUĆŔhČ Ny’ăĄ=yJĂ Mk
ĳĆŇ dĘŇyĆBĘ ’Ch¡=hŇeĄhĂ ChIĎŔqĂdĘŇYĂ
6 ë
Ň lĆUĆęhČ=NbĆŇ ChIăĎJĂlĘmČ ű roBăhČ=l’Ć otÁ’
Ł CkŇlĂÄS
Ę IČwČ ChyĎęmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ CxăqĘIĂwČ
roBąbČŇC Myl
ĳĂ bĎŇxĞB
ĲČ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ Cx¿QĘS
Č yĘwČ hŇrĎŔFĎUČhČ rY
ăČ xĞB
ĲČ ÉrS
Ć ’Ğ
: TyFĲĂBČ Chy¡ĎmĘrĘyĂ ‘B
¿Č TĘIĂwČ TyTĂŔ=M’Ă yJ
ăĂ ÉMyĂmÄČ =Ny’ĲĄ
17

7

=yJĂ ëŇlĆUĆŔhČ tŇyb
ăŇĄ BĘ É’ChwĘ syrĂęsĎ Sy’
ăĂ yS
ĂÁ CJhČ ëŇlĆmĆÄ=dŇbĆŇ‘ĲĆ ‘mČÃS
Ę IĂwČ
wntn
.yrq hIĄ’ČwĘ ,bytk yIĄ’ČwĘ ’"sb ,’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk hIĄ’ČwĘ ’"sb ,yrq hIĄ’ČwĘ ,bytk oI’ČwĘ v.19
.’lm MypĂo’hĎ ’"sb v.21
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38. 8–20

’Y
¿Ą IĄwČ : NmĲĂyĎnĘBĂ r‘ČS
¿Č BĘ bŇ¡S
Ą oy ëŇlĆ¿UĆ hČwĘ roBĳhČ=l’Ć Chy¡ĎmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ Cn¿tŇĘ ĲnĎ
ëŇlĆUĆęhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ëŇlĆ¡UĆ hČ=l’Ć rB
¿Ą dČŇyĘwČ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ mĂ ëŇlĆ¡mĆ =dŇbĆŇ‘ĲĆ
tŇ¿’Ą ’ybĂŔeĎhČ ChyăĎmĘrĘyĂlĘ ÉCW‘Ď rS
ąĆ ’Ğ=lJĎ tŇă’Ą ÉhQĆ’ĄÄhĎ MyS
ąĂ nĎ’ĞhĲĎ C‘rĄÁhĄ
Ny’¿Ą yJ
ăĂ bŇ‘ĎŔrĎhĲĎ ynăĄjĘmĂ ÉwyêĎxĘêČ tŇmĎąĎwČ
I roBĳhČ=l’Ć CkŇyl
¡Ă S
Ę hĂ=rS
Ć ’Ğ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ yS
¡Ă CJhČ ëŇlĆ¿mĆ =dŇbĆŇ‘ĲĆ tŇË’Ą ëŇlĆUĆŔhČ hŇăĆY
C Č yĘwČ : ry‘ĲĂBĎ dŇo‘¡ MxĆËQĆ hČ
=NmĂ ’yb
ËŇĂ eĎhČ ChyÌĎmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ tŇĎ ylĂÁ‘ĞhĲČwĲĘ MyS
ĂŔ nĎ’Ğ MyS
ăĂ ŁlS
Ę ÉhEĆmĂ ìąŇdĘŇyĲĎBĘ xqăČ
’b
Ł ąŇ IĎwČ odęyĎBĘ MyS
ĂÁ nĎ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć ëŇlĆmĆÄ=dŇbĆŇ‘ĲĆ ű xuăČIĂwČ : tŇCmĲyĎ MrĆT
¿ĆBĘ roB¡hČ
¡Ąolb
y ŇĘ C tŇobŇxĎiĘhČ ăĄolB
y Ę ÉMè
Ď mĂ xuąČIĂwČ rYĎŔo’hĎ tŇxČê
ăČ =l’Ć ÉëlĆUĆÄhČ=tŇyb
ĲĄŇ
=dŇbĆŇ‘Ć rmĆ’ŇŁIÃwČ : MylĲĂbĎŇxĞB
ĲČ roB¡hČ=l’Ć ChyËĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ Mx
ÌĄ QĘS
Č yĘwČ Myx
ĳĂ lĎmĘ
ÉMyxĂlĎUĘhČwĘ tŇobąŇxĎiĘhČ y’ĄÄolBĘ ’nĎţ MyW
ăĂ ChyĎęmĘrĘyĂ=l’ĲĆ yS
ĂÁ CJhČ ëŇlĆmĆÄ
CkąŇS
Ę mĘIĂwČ : NJ
ĲĄ Chy¡ĎmĘrĘyĂ W‘ČI¿ČwČ Myl
ĳĂ bĎŇxĞĲlČ tŇxČê
¡Č mĂ ìŇydŔĆyĎ tŇolă~Ă’Č tŇxČêČť
rY
¡Č xĞB
ĲČ ChyĎŔmĘrĘyĂ bŇS
Ć ăĄwČ
I roBĳhČ=NmĂ otŇ¡ ’
Ł Cl¿‘ĞIĲČwČ MylĂŔbĎŇxĞB
ĲČ ÉChyĎÄmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ
: hŇrĲĎFĎUČhČ
É’obŇmĎ=l’Ć wylĎŔ’Ą É’ybŇĂ eĎhČ ChyąĎmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ xuÂČ IĂwČ ChIĎęqĂdĘŇYĂ ëŇlĆăUĆ hČ xlČÂS
Ę IĂwČ
ynąĂ’Ğ l’ĄÄS
Ł ChyĎęmĘrĘyĂ=l’ĲĆ ëŇlĆUĆÁhČ rmĆ’ŇŁIÄwČ hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ rS
¡Ć ’Ğ yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ
ChIĎŔqĂdĘŇYĂ=l’Ć ÉChyĎÄmĘrĘyĂ rmĆ’ŇŁIąwČ : rb
ĲĎŇ DĎ yeĂ¡UĆ mĂ dŇ¿xĄ kČŇêĘ=l’Č rbĎŔDĎ ÉìtŇĘ Ł’Ĳ
: yl
ĲĎ ’Ą ‘m
¡Č S
Ę tŇĂ âl¿ ìŔYĘ‘ăĎy’Ă ÉykŇĂ wĘ ynĂĳtŇĄ ymĂêĘ tŇămĄ hĎ ’ol¡hĞ ìŔlĘ dŇyGăĂ’Č yJĂť
tŇ’Ć hoĎÂhyĘ=yxČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rtŇĆ ăiĄ BČ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ ChIËĎqĂdĘŇYĂ ëŇlĆÌUĆ hČ ‘bÂČ è
Ď IĂwČ
ÉdyČBĘ ìęnĘêĆ’Ć=M’ĂwĘ ìŇtŔĆ ymĂ’Ğ=M’Ă Ét’ŇEŁhČ SpĆŇąeĆhČ=tŇ’Ć CnlĎÄ=hŇW
Ď ‘ĲĎ žrS
Ć ’Ğ
: ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ=tŇ’Ć MyS
¡Ă qĘbČŇmĘ rS
¿Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎ
yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ yhĄÄŁl’Ĺ žhoĎhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ ChIĎÃqĂdĘŇYĂ=l’Ć ChyăĎmĘrĘyĂ rmĆ’ŇIăŁwČ
ry‘ăĂhĎwĘ ìŇS
ĆŔ pŇĘ nČ hŇt
ăŇĎ yĘxĎwĘ É lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ yrąĄW
Ď =l’Ć ’YĄÁtŇĄ ’Y
Ł Ä yĎ=M’Ă l’ĄęrĎW
Ę yĂ
’YĄętŇĄ =âlĲ M’
ăĂ wĘ : ìŇtĲŇĆ ybĄŇC hŇê
¿Ď ’Č hŇtŇĎ ¡yĂxĎwĘ S’
ĳĄ BĎ PŇr¡Ąv
Ď tŇĂ âl¿ tŇ’ŇŁEŔhČ
hĎCpŇ¡ rĎW
Ę C MyDĂŔW
Ę JČhČ dŇyăČBĘ Ét’ŇEŁhČ ry‘ąĂhĎ hŇÂnĎêĘnĂwĘ lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ ÉyrĄW
Ď =l’Ć
: MdŇĲĎIĎmĂ Tl
¿Ą UĎtŇĂ =âlĲ hŇê
¡Ď ’ČwĘ S’
ĳĄ BĎ
rS
ąĆ ’Ğ MydĂęChIĘhČ=tŇ’Ć gŇ’
ăĄ ŁdŇ ynÌĂ’Ğ ChyĳĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ ëŇlĆ¿UĆ hČ rmĆ’ŇŁIËwČ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ybĲŇĂ =ClQĘ‘ČtŇĘ hĂwĘ Md¡ĎŇyĎBĘ yt
ËŇĂ ’
Ł Cn¿êĘyĂ=Nj
ĲĆ MyDĂŔW
Ę JČhČ=l’Ć ÉClpŇĘ ĲnĎ
whymry
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ìŇylĆŔ’Ą rb
ăĄŇ D
Ł ÉynĂ’Ğ rS
ąĆ ’ĞĲlČ hoĎęhyĘ loqăBĘ ű ’n
ăĎ=‘mĲČS
ĲĘ Cnê
ĳĄyĂ âlă Chy¡ĎmĘrĘyĂ
21 rb
ĎŔ DĎhČ hŇăĆz tŇ’ŇĳĄYlĎ hŇê
¡Ď ’Č N’
¿Ą mĎ=M’ĂwĘ : ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ yx
¿Ă tŇĘ C ì¡ŇlĘ bŇTČyy¿ĂwĘ
22 t
Ň yb
ăŇĄ BĘ ÉCr’ĞS
Ę nĂ rS
ąĆ ’Ğ MyS
Ăę eĎhČ=lkĎŇ hŇăĄh
e Ă wĘ : hoĲĎhyĘ ynĂ¡’Č rĘhĂ rS
¿Ć ’Ğ
ìŇCtÁyiĂhĂ tŇoręmĘŁ’Ĳ hŇeĎăhĄ wĘ lb
ĳĆŇ BĎ ëŇlĆămĆ yr¡ĄW
Ď =l’Ć tŇo’ěYĎCm hŇdĎŔChyĘ=ëŇlĆmĲĆ
23 =t
Ň ’ĆwĘ : roxĲ’Ď CgŇs
Ł ¿ nĎ ìŇ¡ĆlgŇĘ rČ ZB
Ł Ë bČŇ C‘¿BĘTĘhĎ ìŇmĆŔŁlS
Ę yS
ăĄ nĘ’Č ÉìlĘ CląkŇĘ yĲĎwĘ
Tl
ăĄ UĎtŇĂ =âlĲ hŇê
¡Ď ’ČwĘ MyDĂŔW
Ę JČhČ=l’Ć ÉMy’ĂYĂomĲ ìŇynĆęBĎ=tŇ’ĆwĘ ìŇyS
ăĆ nĎ=lJĎ
PŇr¿
Ł W
Ę êĂ tŇ’ŇŁE¡hČ ry‘¿ĂhĎ=tŇ’ĆwĘ WpĄŔêĎêĂ É lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ dŇąyČbŇĘ yJ
ăĂ MdĳŇĎIĎmĂ
24 ‘d
¿ČŇyĄ=l’Č Sy’
ËĂ ChyĎęmĘrĘyĂ=l’ĲĆ ChIĎÁqĂdĘŇYĂ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: S’ĲĄBĎ
25 yê
Ă rĘB
ăČ dĂŇ=yJĲĂ ÈMyrĂv
Ď hČ C‘ămĘS
Ę yĂ=ykĲŇĂ wĘ : tŇCmĲtŇĎ âl¿wĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ=MyrĂb
ĲĎŇ DĘBČ
=l’Ć êĎrĘB
ÌČ DĂ=hŇmČ CnlĎÁ ’eÄĎ =hŇdĎŇyGĲĂhČ ìŇylĆł’Ą CrÀmĘ’ĲĎwĘ ìŇyl
ăĆ ’Ą C’b
ăĎŇ C ůëêĎ’Ă
: ëŇlĆUĲĆhČ ìŇyl
¡Ć ’Ą rB
¿Ć DĂ=hŇmČC ìŇĳtŇĆ ymĂnĘ âlăwĘ CeU
¡Ć mĂ dŇ¿xĄ kČŇêĘ=l’Č ëŇlĆËUĆ hČ
26 ynĂËb
ĄŇ yS
Ă hĞ yê
ÌĂ lĘbŇĂ lĘ ëŇlĆĳUĆ hČ ynăĄpŇĘ lĂ yt¡ĂŇeĎxĂtŇĘ yn¿Ă’Ğ=lyjĂmČ MhĆŔylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ
27 =l’
ĲĆ MyrąĂv
Ď hČ=lkĎŇ C’b
Ł Ä IĎwČ
: MS
ĲĎ tŇCm¿lĎ Nt
¡ŇĎ nĎohĲyĘ tŇyB
¿Ą
rS
¿Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ=lkĎŇJĘ ÉMhĆlĎ dŇąGĄIČwČ otŔ’
Ł Clă’ĞS
Ę IĂwČ ÉChyĎÄmĘrĘyĂ
28 ÉChyĎ
ÄmĘrĘyĂ bŇS
Ć ąĄwČ
I : rb
ĲĎŇ DĎhČ ‘m
¡Č S
Ę nĂ=âlĲ yJ
¿Ă CeUĆŔmĂ CSrăĂxĞIĲČwČ ëŇlĆĳUĆ hČ hŇ¡CĎYĂ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ hŇdăĎŇJĘlĘnĂ=rS
Ć ’Ğ Moy¡=dŇ‘Č hŇrĎŔFĎUČhČ rY
ăČ xĞB
ĲČ
Tl ChIĎÄqĂdĘŇYĂlĘ tŇy‘ĂS
Ă êĘhČţ hŇăĎè
n Ď BČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ hŇd¡ĎŇJĘlĘnĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ hŇyĎěhĎwĘ
=lkĎŇwĘ lb
ąĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~ČÄ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ’BĎţ yrĂęW
Ă ‘ĞhĲĎ SdŇĆŁxăBČ hŇdĎÁChyĘ=ëŇlĆmĆ
2 ChIĎŔq
Ă dĘŇYĂlĘ ÉhnĎS
Ď hŇrąĄW
Ę ‘Ć=yêĲĄS
Ę ‘ČBĘ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď CrY
¡ĚIĎwČ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ=l’Ć ÉolyxĄ
3 yr
ăĄW
Ď lJ
Ł ť C’b
Ł ę IĎwČ : ry‘ĲĂhĎ hŇ‘¡ĎqĘbŇĘ hĎ SdŇĆx
Ł ĳ lČ hŇ‘ăĎS
Ę tŇĂ BĘ y‘¡ĂybŇĂ rĘhĲĎ SdŇĆŁx¿BČ
CbÂnĘ=rGČmĘsĲČ rYĆ’Ćţ=rW
Č lg
ăČŇ rĘnĄ ëŇwĆêĳĎhČ r‘ČS
ăČ BĘ Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ lbĆŔBĎ=ëŇlĆmĲĆ
yr¡ĄW
Ď tŇyrĂŔ’ĄS
Ę =lkĎŇwĘ gŇmĎŔ=bŇrČ ÉrYĆ’Ć=rW
Č lg
ąČŇ rĘnĄ syrĂęsĎ=bŇrČ Myk
ăŇĂ sĘ=rW
Č
4 ű lk
ŁŇă wĘ hŇdĎÁChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChIĎÄqĂdĘŇYĂ M’ĎrĎţ rS
ăĆ ’ĞJĲČ yhÃĂ yĘwČ : lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ
ëŇlĆUĆŔhČ NG
ăČ ëŇrĆDĆť Éry‘ĂhĎ=NmĂ hŇlĎyĘl
ąČ C’ÄYĘIĲĄwČ CxrĘbŇĘ IĂwĲČţ hŇmĎęxĎlĘUĂhČ yS
ăĄ nĘ’Č
5 MyDĂ
ÁW
Ę JČ=lyxĄ CpÄDĘrĘIĂwČ : hŇb
ĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇrĆD¿Ć ’Y
¡Ą IĄwČ MyĂtĳĎŇm
Ł x
Ł hĲČ NyB
ăĄ r‘ČS
¡Č BĘ
Chl
Ě ‘ĞIĲČwĲČţ otę’
Ł CxăqĘIĂwČ ůoxrĄyĘ tŇobăŇrĘ‘ĲČBĘ ÈChIĎqĂdĘŇYĂ=tŇ’Ć CgŇv
ăĂ IČwČ MhĆęyrĄxĞ’ĲČ
oê¡’Ă rB
¿Ą dČŇyĘwČ tŇĳmĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇtŇĎ ¡lĎ bŇĘ rĂ lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~ÌČ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ=l’Ć
6 h
Ň ¡ĎlbŇĘ rĂBĘ ChIËĎqĂdĘŇYĂ ynÌĄBĘ=tŇ’Ć lbĆÁBĎ ëŇlĆmĆÄ žTxČS
Ę IĂwČ : MyTĲĂjĎS
Ę mĂ
wyny‘l
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yn¿Ąy‘Ą=tŇ’ĆwĘ : lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ Tx
¡Č S
Ď hŇdĎŔChyĘ yrăĄx
Ł =lJĎ Ét’ĄwĘ wynĳĎy‘ĄlĘ
=tŇ’ĆwĘ : hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ otŇ¡ ’
Ł ’yb
¿ŇĂ lĎ MyĂêŔČ S
Ę xĚnĘB
ĲČ ÉChrĄÄsĘ’ČIĲČwČ rCĳĄ‘Ă ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ
tŇom¿x
Ł =tŇ’ĆwĘ S’
ĳĄ BĎ MyD¡ĂW
Ę JČhČ CpŇ¿ rĘW
ĲĎ M‘ĎŔhĎ tŇyB
ăĄ =tŇ’ĆwĘ ÉëlĆUĆÄhČ tŇyB
ąĄ
ÉMylĂpŇĘ eĲŁhČ=tŇ’ĆwĘ ry‘ęĂ BĎ MyrăĂ’ĎS
Ę eĂhČ M‘ÁĎ hĎ rtŇĆ yÄĆ žt’ĄwĘ : CYtĲŇĎ nĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ
Nd¿ĎŇ’Ğ=rzČCbŇĲ nĘ hŇËĎlgŇĘ hĆ MyrĳĂ’ĎS
Ę eĂhČ M‘¡ĎhĎ rtŇĆ ¿yĆ tŇË’Ą wĘ wylĎŔ‘Ď ClăpŇĘ ĲnĎ rS
ăĆ ’Ğ
hŇmĎC’ŔmĘ ÉMhĆlĎ=Ny’ĲĄ rS
ąĆ ’Ğ MyQĂęDČhČ M‘ăĎhĎ=NmĂC : lb
ĲĆŇ BĎ Myx
¡Ă BĎTČ=bŇrČ
Mym
¿Ă rĎJĘ Mh
ËĆ lĎ Nê
¿Ą IĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Myx
¡Ă BĎTČ=bŇrČ Nd¿ĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ ry’
ËĂ S
Ę hĂ
ChyĳĎmĘrĘyĂ=l‘ĲČ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
¿Č ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ wYËČyĘwČ : ’ChĲhČ MoI¿BČ Myb
¡ŇĂ gĄŇywĲĂ
wylĎŔ‘Ď MyW
ăĂ ÉìynĆÄy‘ĄwĘ CexĆęqĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Myx
¡Ă BĎTČ=bŇrČ Nd¿ĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ dŇËyČBĘ
NJ
¡Ą ìŇylĆŔ’Ą rB
ăĄ dČŇyĘ ÉrS
Ć ’ĞJĲČ M’ř yJęĂ ‘ïĳĎř hŇmĎC’ămĘ ol¡ W‘Čê
¿Č =l’ČwĘ
syrĂŔsĎ=bŇrČ ÉzBĎřzĘS
Č CbŇĲ nĘC MyxęĂ BĎTČ=bŇrČ NdăĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ xlČÂS
Ę IĂwČ : oUĲ‘Ă hŇ¿W
Ą ‘Ğ
CxÄqĘIĂwČ žCxlĘS
Ę IĂwČ : lb
ĲĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ yB
¿Ą rČ lk
ŁŇ¡ wĘ gŇm
ĳĎ =bŇrČ rYĆ¡’Ć =rW
Č lg
¿ČŇ rĘnĄwĘ
MqăĎyxĂ’Ğ=NBĆ ÉChyĎÄlĘdČŇGĘ=l’Ć ÉotŇ’
Ł CnąêĘIĂwČ hŇrĎęFĎUČhČ rY
ăČ xĞmĲĄ ChyĎÁmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ
: M‘ĲĎhĎ ëŇotŇ¿ BĘ bŇS
Ć ¡ĄwČ
I tŇyĂB
ĳĎ hČ=l’Ć Ch’
¡Ą YĂohlĘ NpĎŔS
Ď =NBĆ

sŘ24

7
8

9

10

11
12

13
14

hŇr¡ĎFĎUČhČ rY
¿Č xĞB
ĲČ rCYŔ‘Ď otŇă yŁhĘBĲĂ hoĳĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇăyĎhĎ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆwĘ 15
rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ rm
Ł ę ’ŇlĄ yS
ĂÁ CJhČ ëŇlĆmĆÄ=dŇbĆŇ‘ĆlĘ êÃĎ rĘmČ’ĲĎwĘ ëŇolăhĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ 16
ry‘¿ĂhĎ=l’Ć yrČÁbĎŇDĘ=tŇ’Ć yřbÄĂ mĄ žynĂnĘhĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ
ìŇyê¿ĂlĘ~ČhĂwĘ : ’ChĲhČ MoI¿BČ ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ Cy¿hĎwĘ hŇĳbĎŇ oTlĘ âlăwĘ hŇ‘¡ĎrĎlĘ tŇ’ŇEŁËhČ 17
hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ dŇyăČBĘ ÉNtŇĄ eĎtŇĂ âląwĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ’Ch¡hČ=MoIĲbČŇ
hŇtÄĎ yĘhĲĎwĘ lj
Łĳ tŇĂ âlă bŇrĆx
¡ĆbČŇC ìŔTĘQĆmČ’Ğ ÉTQĄmČ yJ
ąĂ : MhĲĆynĄjĘmĂ rogŇ¡ yĎ 18
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yB
¡Ă êĎxĘ¿TČ bĎŇ=yJĲĂ llĎŔS
Ď lĘ ÉìS
Ę pŇĘ nČ ìąŇlĘ
xQ
ăČ S
Č ű rx
ăČ ’Č hoĎŔhyĘ tŇă’Ą mĄ ÉChyĎÄmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hŇąĎh
y Ď =rS
Ć ’Ğ rbÂĎ DĎhČ
m
rCsą’Ď=’ChĲwĘ otę’
Ł oêăxĘqČBĘ hŇĳmĎ rĎhĲĎ=NmĂ Myx
¡Ă BĎTČ=bŇrČ NdËŇĎ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ otę’
Ł
: hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ Myl
¡Ă gŇĘ UĚhČ hŇdĎŔChywĲĂ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ tŇCląGĎ=lJĎ ëŇotÄBĘ ÉMyuĂzĂ’ŇB
ĲĎ
ÉrBĆDĂ ìŇyhĆęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ wylĎŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ ChyĳĎmĘrĘyĂlĘ Myx
¡Ă BĎTČ=bŇrČ xu¿ČIĂwČ 2
h‘rh=t’

Nyzb zBĎzĘS
Č CbnĘC v.13 .b"d Nkw M’Ă tlm ’Ymn ’l ’"sb ,yrq ’lw bytk M’Ă v.12 .Vgdb +r v.12 .Tl
b"d Nkw yrqw bytk ’ybĂmĄ ’"sb ,yrq ’ybĂmĄ v.16 .’ry‘z Nwn wyl‘ rsmn ’"sb ,yrq Nwnb NBĎzĘS
Č CbnĘC ,bytk
.g"dw

40. 3–12
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6

7

8

9
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11
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rS
ăĆ ’ĞJĲČ ho¡ĎhyĘ W‘ČIËČwČ ’b
¿ĄŇ IĎwČ : hŇĲEĆhČ Moq¡UĎhČ=l’Ć tŇ’ŇŁEŔhČ hŇ‘ăĎrĎhĲĎ=tŇ’Ć
rb
¿ĎŇ DĎř Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿yĎhĎwĘ olŔoqBĘ Mê
ăĆ‘ĘmČS
Ę =âlĲwĘ ÉhoĎhyl
ĲČ Mt
ąŇĆ ’ŇTĎxĞ=yJĲĂ rB
ĳĄDĂ
ůìdŇĆyĎ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ÈMyuĂzĂ’ŇhĎ=NmĂ MoIęhČ ìŇyêăĂxĘêČpŇĂ hŇÌĄh
e Ă hŇêÂĎ ‘ČwĘ : hŇĲEĆhČ
ìŇylĆŔ‘Ď ÉynĂy‘Ą=tŇ’Ć MyW
ąĂ ’ĎwĘ ’B
Ł ť lbĆębĎŇ yêăĂ’Ă ’obÌŇlĎ ìŇynĆÁy‘ĄBĘ bŇoTÄ=M’Ă
ìŇynĆŔpĎŇlĘ ZrĆ’ăĎhĎ=lJĎ Éh’ĄrĘ ldĳŇĎxĞ lb
¡ĆŇ bĎŇ yê¿Ă’Ă=’obŇĲ lĎ ìŇynËĆy‘ĄBĘ ‘rÌČ=M’ĂwĘ
bŇCSęyĎ=âlĲ CedăŇĆo‘wĘ : ëŇĲlĄ hŇUĎ¡S
Ď tŇkĆŇ¿ĆllĎ ìŇynËĆy‘ĄBĘ rS
ÌĎ IĎhČ=l’ĆwĘ bŇoTÄ=l’Ć
lbĆÁBĎ=ëŇlĆmĲĆ dŇyqÄĂ pŇĘ hĂ žrS
Ć ’Ğ NpĎÃS
Ď =NBĆ MqăĎyxĂ’Ğ=NbĆŇ hŇăyĎlĘdČŇGĘ=l’Ć hŇbĎŇS
ĚÃ wĘ
ìŇynËĆy‘ĄBĘ rS
ÌĎ IĎhČ=lJĎ=l’Ć o’ţ M‘ĎŔhĎ ëŇotŇă BĘ Éoê’Ă bŇąS
Ą wĘ hŇdĎęChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ
’b
ŁÌŇ IĎwČ : ChxĲĄQĘS
Č yĘwĲČ tŇ¡’Ą W
Ę mČC hŇ¿xĎ rĚ’Ğ Myx
ËĂ BĎTČ=bŇrČ olÌ=NêĆIĲĂwČ ëŇĳĄl tŇkĆŇ¡ĆllĎ
M‘ĎŔhĎ ëŇotŇă BĘ Éoê’Ă bŇS
Ć ąĄwČ
I hŇtŇĎĳĎjYĘUĂhČ Mq¡ĎyxĂ’Ğ=NbĆŇ hŇ¿yĎlĘdČŇGĘ=l’Ć ChyËĎmĘrĘyĂ
: ZrĆ’ĲĎBĎ Myr¡Ă’ĎS
Ę eĂhČ
=yJĲĂ MhĆŔyS
Ą nĘ’ČwĘ hŇUĎhĄť hŇdęĆv
Ď BČ rS
ăĆ ’Ğ MylĂÁyĎxĞhĲČ yrĄÄW
Ď =lkĎŇ žC‘mĘS
Ę IĂwČ
dŇyqăĂpŇĘ hĂ ű yk
ăŇĂ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ Mq¡ĎyxĂ’Ğ=NbĆŇ Chy¿ĎlĘdČŇGĘ=tŇ’Ć lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ dŇyqÌĂpŇĘ hĂ
Cl¡gŇĘ hĲĎ=âl rS
¿Ć ’ĞmĲĄ ZrĆ’ĎŔhĎ tŇăČQDČmĂC PŇTĎŔwĎ ÉMyS
Ă nĎwĘ MyS
ąĂ nĎ’Ğ oêę’Ă
ChyĎÃnĘtŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂwĘ hŇtŇĎĳĎjYĘUĂhČ hŇ¡yĎlĘdČŇGĘ=l’Ć C’b
Ł ¿Ň IĎwČ : hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ
ytęĂ pĎŇT
Ł eĘhČ ypăwř‘ ű ynăĄbŇĘ C tŇmĆxĚÁnĘêČ=NbĆŇ hŇyĎÄrĎW
Ę C xČrĄqĎţ=ynĲĄBĘ Nt
ăŇĎ nĎoyĲwĘ NăĎnxĎoyĲwĘ
=NbĆŇ ChyĎÄlĘdČŇGĘ MhĆÁlĎ ‘bČÄè
Ď IĂwČ : MhĲĆyS
Ą nĘ’ČwĘ hŇUĎ¡hĄ ytŔĂ kĎŇ‘ĞUăČhČ=NBĆ ÉChyĎÄnĘzČywĲĂ
MyDĳĂW
Ę JČhČ dŇobăŇ‘ĞmĲĄ C’¡rĘyêĲĂ=l’Č rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Mh
ăĆ yS
Ą nĘ’ČlĘC ÉNpĎŇS
Ď =NBĆ MqąĎyxĂ’Ğ
ÉbS
Ą yŁ ynąĂnĘhĂ ynęĂ ’ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ lĎ bŇ¿TČ yyĂwĘ lb
¡ĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ =tŇ’Ć CdËŇbŇĘ ‘ĂwĘ ZrĆ’ĎębĎŇ CbăŇS
Ę
žCpŇsĘ’Ă MêÃĆ ’ČwĘ Cnyl
ĳĄ ’Ą C’b
Ł ¡Ň yĎ rS
¿Ć ’Ğ MyDĂŔW
Ę JČhČ ynăĄpŇĘ lĂ Édm
Ł ‘Ğl
ĲČ hŇjĎŔYĘUĂBČ
: MêĲĆW
Ę pČŇêĘ=rS
Ć ’Ğ Mk
¿ĆŇ yrĄ‘ĲĎBĘ Cb¡ŇS
Ę C MkĆŔylĄkŇĘ BĂ ÉCmW
Ă wĘ NmĆS
Ćę wĘ ZyĂqÁČ wĘ NyĂyČÄ
rS
ąĆ ’ĞwĲČ ModÁ’Ĺb
ĲĆŇ C NoUÄ‘Č=ynĲĄbŇĘ bŇĂ C ű bŇă’Ď omBĘ=rS
Ć ’Ğ MydĂÃChIĘhČ=lJĲĎ Mg
ăČŇ wĘ
ÉykŇĂ wĘ hŇdĳŇĎChylĲĂ tŇyr¡Ă’ĄS
Ę lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ Nt
ÌŇČ nĎ=yJĲĂ C‘ŔmĘS
ĲĎ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ=lkĎŇBĘ
=lkĎŇ CbŇăS
Ě IĎwČ : NpĲĎŇS
Ď =NBĆ Mq¿ĎyxĂ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘdČŇGĘ=tŇ’Ć MhĆŔylĄ‘Ğ dŇyqăĂpŇĘ hĂ
hŇdËŇĎChyĘ=ZrĆ’ĲĆ C’b
ŁÌŇ IĎwČ MS
ĎŔ =CxDĘnĂ rS
ăĆ ’Ğ Étomq
Ł UĘhČ=lJĎmĂ MydĂęChIĘhČ
: dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿BĄ rĘhČ ZyĂq¡ČwĎ NyĂy¿Č CpËŇsĘ’ČIĲČwČ hŇtŇĎĳĎjYĘUĂhČ Chy¡ĎlĘdČŇGĘ=l’Ć
Nnxwyw

bytk ypČy‘Ą ’"sb ,yrq ypČy‘Ą ,bytk ypČo‘ v.8 .’"ydw b"d Nkw yrqw bytk rbĎDĎhČ ’"sb ,yrq rbĎDĎhČ v.3 .m
.r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk ypČo‘ ’"sb ,s"tw +rt ,w"d ,b"d Nkw yrqw
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=l’Ć C’B
¿Ď hŇdĳŇĆv
Ď BČ rS
ăĆ ’Ğ Myl
¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄW
Ď =lkĎŇwĘ xČrĄŔqĎ=NBĆ ÉNnĎxĎoyĲwĘ 13
ű syl
ăĂ ‘ĞB
ĲČ yJÂĂ É‘dČŇêĄ ‘Čd
ŁŇąyĎhĞ wylĎę’Ą CrămĘ’ŇIĲŁwČ : hŇtŇĎ jĲĎYĘUĂhČ Chy¡ĎlĘdČŇGĘ 14
SpĆŇĳnĎ ì¡ŇtŇĘ J
Ł hČlĘ hŇyĎŔnĘtŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉxlČS
Ď NoUę‘Č=ynĲĄBĘ ëŇlĆămĆ
=l’Ć rm
ăČ ’Ď xČrĄÃqĎ=NBĆ NăĎnxĎoyĲwĘ : MqĲĎyxĂ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘdČŇGĘ MhĆŔlĎ Nym
ăĂ ’ĹhĲĆ=âlwĘ 15
l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉhJĆ’ČwĘ É’eĎ hŇkĎŇlĘą’Ą rm
Ł ę ’ŇlĄ hŇjĎÁYĘUĂBČ rtŇĆ iĄÄbČŇ žChyĎlĘdČŇGĘ
hŇdĎŔChyĘ=lJĎ ÉCYp
ŁŇ nĎwĘ SpĆŇeĆę hŇJĎăJĆ yČ hŇUĎÌĎl ‘dĳŇĎyĄ âlă Sy’
¡Ă wĘ hŇyĎŔnĘtŇČ nĘ=NBĆ
=NbĆŇ ChyąĎlĘdČŇGĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇdŇĲĎChyĘ tŇyr¿Ă’ĄS
Ę hŇd¡ĎŇbŇĘ ’ĎwĘ ìŇylĆŔ’Ą MyY
ăĂ BĎqĘeĂhČ 16
rqĆËS
Ć =yJĂ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć W‘ČêĲČ=l’ĲČ xČrĄŔqĎ=NBĆ NăĎnxĎoyĲ=l’Ć ÉMqĎyxĂ’Ğ
: l’Ň‘ĲĄmĎS
Ę yĂ=l’Ć rb
¡ĄŇ ŁdŇ hŇê
¿Ď ’Č
‘m
ăĎ S
Ď ylĲĂ’Ĺ=NbĆŇ hŇăyĎnĘtŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂ ’B
ăĎ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁxăBČ ű yh
ăĂ yĘwČ ’m
Chy¿ĎlĘdČŇGĘ=l’Ć oêË’Ă MyS
¿Ă nĎ’Ğ hŇrĎÄW
Ď ‘ĞwĲČ ëŇlĆUĆÁhČ yBĄÄrČwĘ hŇkĎŇClUĘhČţ ‘rČEăĆmĂ
žMqĎIĎwČ : hŇjĲĎYĘUĂBČ wD¡ĎxĘyČ MxĆËlĆ MS
¿Ď ClkŇĘ ’ŇŁIÄwČ hŇtŇĎĳĎjYĘUĂhČ Mq¡ĎyxĂ’Ğ=NbĆŇ 2
CJIČwČţ oêę’Ă CyăhĎ=rS
Ć ’Ğ ű MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎ tŇrĆW
¿Ć ‘ĞwĲČ hŇyĎÁnĘtŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘ÄĄ mĎS
Ę yĂ
dŇyq¿ĂpŇĘ hĂ=rS
Ć ’Ğ otŇĳ ’
Ł tŇmĆăIĎwČ bŇrĆx
¡ĆBČ Np
ËĎŇ S
Ď =NBĆ MqÌĎyxĂ’Ğ=NbĆŇ ChyĎÄlĘdČŇGĘ=tŇ’Ć
=tŇ’Ć oêą’Ă CyÄhĎ=rS
Ć ’Ğ MydĂęChIĘhČ=lJĎ tŇă’Ą wĘ : ZrĆ’ĲĎBĎ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ 3
yS
ăĄ nĘ’Č tŇ’Ąť MS
ĳĎ =C’YĘmĘnĂ rS
ăĆ ’Ğ MyD¡ĂW
Ę JČhČ=tŇ’ĆwĘ hŇjĎŔYĘUĂBČ ÉChyĎÄlĘdČŇGĘ
ChyĳĎlĘdČŇGĘ=tŇ’Ć tŇym
ăĂ hĎlĘ yn¡Ăè
Ą hČ MoI¿BČ yh
ËĂ yĘwČ : l’Ň‘ĲĄmĎS
Ę yĂ hŇ¡JĎ hĂ hŇmĎŔxĎlĘUĂhČ 4
MynăĂm
Ł S
Ę ÉNormĘŁèĲmĂC oląè
Ă mĂ MkÂĆ è
Ę mĂ MyS
Ă nĎ’Ğţ C’b
Ł ăŇ IĎwČ : ‘dŇĲĎyĎ âl¿ Sy’
¡Ă wĘ 5
MdĎŔyĎBĘ ÉhnĎobŇlĘC hŇąxĎ nĘmĂC MydĳĂŇdĘŇŁGĲtŇĘ mĂC Myd¡ĂŇgĎŇbŇĘ y‘¿ĄrĚqĘC NqËĎzĎ yx
¿Ą QĘgĚŇmĘ Sy’ĂŔ
=NmĂ ÉMtŇĎ ’ŇrĎqĘlĂ hŇąĎn
y Ę tŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘ÄĄ mĎS
Ę yĂ ’YĄIĄwČţ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą ’yb
¡ŇĂ hĎlĘ 6
C’B
Ł ¡ MhĆŔylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ MtŔĎ ’
Ł SgŁŇă pŇĘ JĂ ÉyhĂyĘwĲČ hŇĳĆkŇ b
Ł Ň C ëŇŁl¡hĎ ëŇ¿Ąlh
Ł hŇjĎŔYĘUĂhČ
MTÂĄ xĎS
Ę IĂwČ ry‘ĳĂhĎ ëŇoêă=l’Ć M’
¡Ď obŇJĘ yhěĂ yĘwČ : MqĲĎyxĂ’Ğ=NbĆŇ Chy¿ĎlĘdČŇGĘ=l’Ć 7
: oêĲ’Ă=rS
Ć ’Ğ MyS
¿Ă nĎ’ĞhĲĎwĘ ’Ch¡ roBŔhČ ëŇoêă=l’Ć ÉhyĎnĘtŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘ąĄmĎS
Ę yĂ
CntŔĄ mĂêĘ=l’Č É l’Ň‘ĄmĎS
Ę yĂ=l’Ć CrąmĘ’ŇIĲŁwČ MbĎę=C’YĘmĘnĂ MyS
ĂÁ nĎ’Ğ hŇrĎÄW
Ď ‘ĞwĲČ 8
lDČěxĘIĆwČ Sb
ĳĎŇ dĘŇC NmĆăS
Ć wĘ Myr¡Ă‘ŁW
Ę C MyF
¿Ă xĂ hŇdŔĆv
Ď BČ ÉMynĂm
Ł TĘmČ Cnl
ąĎ =SyĆ=yJĲĂ
É l’Ň‘ĄmĎS
Ę yĂ MS
ąĎ ëŇylĂÄS
Ę hĂ žrS
Ć ’Ğ roBęhČwĘ : MhĲĆyxĄ’Ğ ëŇotŇ¿ BĘ Mt
¡ŇĎ ymĂhĹ âl¿wĘ 9
rS
ąĆ ’Ğ ’Chę ChyĎŔlĘdČŇGĘ=dŇyČBĘ ÉhJĎhĂ rS
ąĆ ’Ğ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ yrăĄgŇĘ jĂ=lJĎ ű tŇă’Ą
hV‘
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’Q
ËĄ mĂ otę’
Ł l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ’S
ăĎ ‘ĘBČ yn¡ĄjĘmĂ ’sĎŔ’Ď ëŇlĆăUĆ hČ ÉhW
Ď ‘Ď
tŇyrĂÄ’ĄS
Ę =lJĎ=tŇ’Ć l’Ň‘ĄmĎS
Ę yĂţ ű BĘS
Ę ăIĂwČ : MylĲĂlĎxĞ Chy¡ĎnĘtŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘¿ĄmĎS
Ę yĂ
MyrăĂ’ĎS
Ę eĂhČ ÉM‘ĎhĎ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉëlĆUĆÄhČ tŇonąBĘ=tŇ’Ć hŇjĎęYĘUĂBČ rS
ăĆ ’Ğ M‘ÁĎ hĎ
=NBĆ Chy¡ĎlĘdČŇGĘ=tŇ’Ć MyxĂŔBĎTČ=bŇrČ ÉNdĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ dŇyqęĂ pŇĘ hĂ rS
ăĆ ’Ğ hŇjĎŔYĘUĂBČ
: NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ=l’Ć rb
Ł ¡Ň ‘Ğl
ĲČ ëŇlĆIěĄwČ hŇyĎŔnĘtŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂ ÉMBĄS
Ę IĂwČ MqĳĎyxĂ’Ğ

tŇą’Ą oêĳ’Ă rS
ăĆ ’Ğ Myl
¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄW
Ď =lkĎŇwĘ xČrĄŔqĎ=NBĆ NăĎnxĎoyĲ É‘mČS
Ę IĂwČ
12 =lJ
Ď =tŇ’Ć ÉCxqĘIĂwČ : hŇyĲĎnĘtŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘¡ĄmĎS
Ę yĂ hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ=lJĎ
otŔ’
Ł C’ăYĘmĘIĂwČ hŇĳĎn
y Ę tŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂ=M‘Ă Mx
¡Ą QĎhĂlĘ CkŔlĘăĄwČ
I MyS
ĂŔ nĎ’ĞăhĎ
13 =t
Ň ’Ć rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ=lJĎ tŇo’ąrĘJĂ yhęĂ yĘwČ : No‘ĲbŇĘ gŇĂ BĘ rS
¿Ć ’Ğ MyB
¡Ă rČ MyĂm¿Č=l’Ć
oêĳ’Ă rS
ăĆ ’Ğ Myl
¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄW
Ď =lJĎ tŇË’Ą wĘ xČrĄŔqĎ=NBĆ ÉNnĎxĎoyĲ=tŇ’Ć l’Ň‘ĄŔmĎS
Ę yĂ
14 h
Ň ĳĎjYĘUĂhČ=NmĂ l’Ň‘¡ĄmĎS
Ę yĂ hŇ¿bĎŇ S
Ď =rS
Ć ’Ğ M‘ĎŔhĎ=lJĎ ÉCBs
Ł Ä IĎwČ : CxmĲĎW
Ę IĂwČ
15 ÉTl
Č mĘnĂ hŇyĎęnĘtŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂwĘ : xČrĲĄqĎ=NBĆ N¡ĎnxĎoyĲ=l’Ć CkŔlĘăĄwČ
I ÉCbŇS
ĚÄ IĎwČ
: NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ=l’Ć ëŇlĆ¡ĄwČ
I NnĳĎxĎoyĲ yn¡ĄjĘmĂ MyS
ĂŔ nĎ’Ğ hŇăĎm
nŁ S
Ę BĂ
16 t
Ň ă’Ą oêę’Ă=rS
Ć ’Ğ Myl
ăĂ yĎxĞhĲČ yrÌĄW
Ď =lkĎŇwĘ xČrĄÁqĎ=NBĆ NnÄĎ xĎoyĲ žxuČIĂwČ
ÉhyĎnĘtŇČ nĘ=NBĆ l’Ň‘ąĄmĎS
Ę yĂ tŇ’ĄÄmĄ bŇyS
Ă hĄţ rS
ăĆ ’Ğ ÉM‘ĎhĎ tŇyrąĂ’ĄS
Ę =lJĎ
yS
ăĄ nĘ’Č MyrĂÂbĎŇGĘ MqĳĎyxĂ’Ğ=NBĆ hŇ¡yĎlĘdČŇGĘ=tŇ’Ć hŇJĎŔhĂ rx
ăČ ’Č hŇjĎŔYĘUĂhČ=NmĂ
17 Ck
ę lĘIĲĄwČ : No‘ĲbŇĘ GĂmĂ bŇyS
¡Ă hĄ rS
¿Ć ’Ğ MysĂŔrĂsăĎwĘ ÉPTČwĘ MyS
ąĂ nĎwĘ hŇmĎęxĎlĘUĂhČ
’ob¿ŇlĎ tŇkĆŇ¡ĆllĎ MxĆĳlĎ tŇyB
ăĄ lYĆ¡’Ą =rS
Ć ’Ğ MhĆomkŇĘ tŇCrăgĄŇBĘ ÉCbŇS
Ę IĲĄwČ
18 l’
Ň ‘ăĄmĎS
Ę yĂ hŇJÂĎ hĂ=yJĲĂ Mh
ĳĆ ynĄjĘmĂ C’¡rĘyĲĎ yJ
¿Ă MyDĂŔW
Ę JČhČ ÉynĄjĘmĂ : MyĂrĲĎYĘmĂ
lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ dŇyq¿ĂpŇĘ hĂ=rS
Ć ’Ğ MqĎŔyxĂ’Ğ=NBĆ ÉChyĎÄlĘdČŇGĘ=tŇ’Ć hŇyĎęnĘtŇČ nĘ=NBĆ
: ZrĆ’ĲĎBĎ
bm hŇĳĎ‘
y ĘS
ĲČ oh=NBĆ hŇ¡yĎnĘzČywĲĂ xČrĄŔqĎ=NBĆ ÉNnĎxĎoyĲwĘ MylĂŔyĎxĞhĲČ yrăĄW
Ď =lJĎ ÉCSGĘIĂwĲČ
2 =lj
Ď êĂ ’ybĂęeĎhČ ChyăĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ CrÂmĘ’ŇIĲŁwČ : lodĲŇ GĎ=dŇ‘ČwĘ NT
Ł ¿ uĎmĂ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇwĘ
dŇ‘¡ČBĘ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć ÉCndÄĄ‘ĞB
ĲČ lQ
ąĄ jČtŇĘ hĂwĘ ìŇynĆŔpĎŇlĘ ÉCntÄĄ eĎxĂtŇĘ ’n
ąĎ
ìŇyn¡Ćy‘Ą rS
¿Ć ’ĞJĲČ hŇBĄŔrĘhČmĲĄ ÉT‘ČmĘ CnrĘ’ąČS
Ę nĂ=yJĲĂ tŇ’ŇŁEĳhČ tŇyrăĂ’Ąè
Ę hČ=lJĎ
3 HB
ĳĎ =ëŇlĆĲnĄ rS
ăĆ ’Ğ ëŇrĆD¡ĆhČ=tŇ’Ć ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉCnlĎÄ=dŇGĆyČwĘ : CntĲŇĎ ’
Ł tŇo’¿r
Ł
4 É’yb
ŇĂ eĎhČ ChyąĎmĘrĘyĂ MhĆÁylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇW
ĲĆ ‘ĞnĲČ rS
¿Ć ’Ğ rb
¡ĎŇ DĎhČ=tŇ’ĆwĘ
11
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=lJĲĎ hŇyĎÃhĎwĲĘ Mk
ĳĆŇ yrĄbŇĘ dĂŇJĘ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć lQ
ËĄ jČtŇĘ mĂ ynÌĂnĘhĂ yêĂ‘ĘmČŔS
Ď
MJ
¡Ć mĂ ‘n
¿ČmĘ’Ć=âlĲ MkĆŔlĎ dŇyGăĂ’Č ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć hoąĎhyĘ hŇnĆÄ‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ žrbĎŇDĎhČ
tŇămĆ ’Ĺ dŇ‘¡ĄlĘ CnBĎŔ ÉhoĎhyĘ yh
ąĂ yĘ ChyĎŔmĘrĘyĂ=l’ĲĆ CrămĘ’ĲĎ ÉhUĎhĄÄwĘ : rb
ĲĎŇ DĎ
Cnyl
¡Ą ’Ą ìŇyh
ËĆŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ ìÁxĞlĎS
Ę yĲĂ rS
ĆÄ ’Ğ rbĎŇDĎhČţ=lkĎŇJĲĘ âlÃ=M’Ă Nm
ĳĎ ’ĹĲnĆ wĘ
wnÁ’ř rS
ĆÄ ’Ğ CnyhĄęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű loqăBĘ ‘rĎŔ=M’ĂwĘ bŇoTă=M’Ă : hŇW
ĲĆ ‘ĞnĲČ NJ
¿Ą
‘mČŔS
Ę nĂ yJ
ăĂ CnlĎŔ=bŇTČyyĲĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉN‘ČmÄČ lĘ ‘m
ĳĎ S
Ę nĂ wyl
¡Ď ’Ą ìËŇtŇĘ Ł’Ĳ Myx
¿Ă lĘS
ŁĲ
Mym
ĳĂ yĎ tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ Zu¡ĄmĂ yhěĂ yĘwČ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡BĘ
l’
ËĆ wĘ xČrĄŔqĎ=NBĆ ÉNnĎxĎoyĲ=l’Ć ’rĎęqĘIĂwČ : ChyĲĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: lodĲŇ GĎ=dŇ‘ČwĘ NT
Ł ¿ uĎmĂlĘ M‘ĎŔhĎ=lkÄĎ lĘC oêĳ’Ă rS
ăĆ ’Ğ Myl
¡Ă yĎxĞhĲČ yr¿ĄW
Ď =lJĎ
Mê
ąĆ xĘlČS
Ę rS
ĆÄ ’Ğ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ MhĆŔylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ
ZrĆ’ăĎBĎ ÉCbŇS
Ę êĲĄ bŇoS
ą =M’Ă : wynĲĎpĎŇlĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ eČxĂêĘ lyj
¿Ă hČlĘ wylĎŔ’Ą ÉytŇĂ ’
Ł
Soêĳ’Ć âlăwĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿Ă‘ĘTČĲnĎ wĘ sr
Ł Ŕ hĹ’ĲĆ âlăwĘ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć ytŇĂ ynąĂbĎŇC tŇ’ŇŁEŔhČ
ÉynĄjĘmĂ C’ęrĘyêĲĂ=l’Č : Mk
ĲĆŇ lĎ ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=l’Ć ÉyêĂmĘxÄČ nĂ yJ
ąĂ
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉCeUĆÄmĂ C’ąrĘyêĲĂ=l’Č wynĳĎjĎmĂ My’
¡Ă rĄyĘ Mê
¿Ć’Č=rS
Ć ’Ğ lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ
Nê
¿Ą ’ĆwĘ : odĲŇ IĎmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ly~
¿Ă hČlĘC Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć ‘ČyS
ÌĂ ohlĘ ynĂ’ĎŔ Mk
ăĆŇ êĘ’Ă=yJĲĂ
=M’ĂwĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ mČdĘŇ’Č=l’Ć Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć bŇyS
¿Ă hĄwĘ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć Mx
ăČ rĂwĘ Mym
¡Ă xĞrĲČ Mk
ËĆŇ lĎ
ho¿ĎhyĘ loq¡BĘ ‘Čm
ŁŔ S
Ę yêăĂlĘbŇĂ lĘ tŇ’ŇŁEĳhČ ZrĆ’ăĎBĎ bŇ¡S
Ą nĄ âl¿ MêŔĆ ’Č MyrăĂmĘŁ’Ĳ
Éh’ĆrĘnĂ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ ’obŔnĎ ÉMyĂrČÄYĘmĂ ZrĆ’
ąĆ yJ
ăĂ âlť rm
Ł ę ’ŇlĄ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ
: bŇS
ĲĄ nĄ MS
¿Ď wĘ bŇ‘¡ĎrĘnĂ=âlĲ MxĆ¿ĆQlČwĘ ‘m
ĳĎ S
Ę nĂ âlă rp
¡ĎŇ oS loq¿wĘ hŇmĎŔxĎlĘmĂ
hoĎÄhyĘ žrmČ’Ď=hŇŁJĲ hŇdĳŇĎChyĘ tŇyrăĂ’ĄS
Ę ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ C‘¿mĘS
Ă Nk
ËĄŇ lĎ hŇêěĎ ‘ČwĘ
’b
Ł ăŇ lĎ ÉMkĆŇynĄjĘ NCmąW
Ă êĘ MoW
ă MêĆ’Čţ=M’Ă l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ
My’
ăĂ rĄyĘ ÉMêĆ’Č rS
ąĆ ’Ğ bŇrĆxĆęhČ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎwĘ : MS
ĲĎ rCgŇ¿ lĎ Mt
¡ŇĆ ’ŇbĎŇC MyĂrČŔYĘmĂ
ű Mê
ăĆ ’Č=rS
Ć ’Ğ bŇ‘ÂrĎh
Ď ĲĎ wĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć gŇyv
¿Ă êČ MS
ËĎ hŇeĎUĆŔmĂ
CyăhĘyĲĂwĘ : CtŇm
ĲĚ êĎ MS
¿Ď wĘ MyĂr¡ČYĘmĂ Mk
ËĆŇ yrĄxĞ’ĲČ qB
ÌČ dĘŇyĂ MS
ăĎ CeUĆęmĂ MygăŇ’
Ă ĞD
Ł
MS
ĎŔ rCgŇă lĎ ÉMyĂrČÄYĘmĂ ’obąŇlĎ MhĆÁynĄjĘ=tŇ’Ć CmW
ĎÄ =rS
Ć ’Ğ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ=lkĎŇ
TylĂŔpĎŇC dŇyrăĂW
Ď ÉMhĆlĎ hŇąĆh
y Ę yĲĂ=âlwĘ rbĆŇDĳĎbČŇC bŇ‘ăĎrĎB
ĲĎ bŇrĆx
¡ĆBČ CtŇCměyĎ
hoăĎhyĘ rmÁČ ’Ď hŇŁkÄ žyJĂ : MhĲĆylĄ‘Ğ ’yb
¿ŇĂ mĄ yn¡Ă’Ğ rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎhĲĎ ÉynĄjĘmĂ
tw’bY
.yrqw bytk Cn’
Ğ y’xndml ,yrq CnxĘnČ’
Ğ ,bytk Cn’
Ğ y’br‘ml v.6
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ÉybĄŇS
Ę yĲŁ=l‘Č ytęĂ mĎxĞwĲČ yjÁĂ ’Č ëŇêÄČ nĂ žrS
Ć ’ĞJĲČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Èto’bĎŇYĘ
hŇąĎl’ĎlĘ MtÂĆ yyĂhĘwĲĂ MyĂrĳĎYĘmĂ Mk
¡ĆŇ ’ĞŁbŇĲ BĘ MkĆŔylĄ‘Ğ ÉytŇĂ mĎxĞ ëŇê
ąČ êĂ NJ
ăĄ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ
: hŇĲEĆhČ Moq¡UĎhČ=tŇ’Ć dŇo‘Ŕ C’ărĘtŇĂ =âlĲwĘ hŇjĎŔrĘxĆlĘC hŇăĎllĎqĘlĂwĘ ÉhUĎS
Č lĘC
19 C‘
Ŕ dĘŇêĲĄ É‘Čd
ŁÄ yĎ MyĂrĳĎYĘmĂ C’b
Ł ¡Ň êĎ=l’Č hŇdĎŔChyĘ tŇyrăĂ’ĄS
Ę ÉMkĆŇylĄ‘Ğ hoąĎhyĘ rBĆÄDĂ
20 Mê
ÂĆ ’Č=yJĲĂ ůMkĆŇytŇĄ oSĲpŇĘ nČBĘ MytŇĆ ‘ĄtŇĘ hĂ yJ
ăĂ : MoIĲhČ Mk
¡ĆŇ bĎŇ ytŇĂ Łd¿Ňy‘ĂhĲČ=yJĲĂ
=l’Ć CndŔĄ‘ĞB
ĲČ lQ
ăĄ jČtŇĘ hĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoąĎhyĘ=l’Ć ytęĂ ’
Ł Mê
ăĆxĘlČS
Ę
Cnl
¡Ď =dŇGĆhČ NJ
¿Ą Cnyh
ËĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ rmÁČ ’ŇyŁ rS
ĆÄ ’Ğ ž lk
ŁŇ kŇĘ C Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ
21 Mk
ĆŔ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ É loqBĘ MêęĆ ‘ĘmČS
Ę âlăwĘ MoIĳhČ Mk
¡ĆŇ lĎ dŇ¿GĂ ’ČwĲĎ : CnyW
ĲĂ ‘ĎwĘ
22 b
Ň rĆx
ËĆBČ yJęĂ C‘ŔdĘŇêĲĄ ‘Čdă
ŁŇ yĎ ÉhêĎ‘ČwĘ : Mk
ĲĆŇ ylĄ’Ğ ynĂ¿xČ lĎS
Ę =rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ lĘC
: MS
ĲĎ rCgŇ¿ lĎ ’ob¡ŇlĎ MêŔĆ YĘpČŇxĞ rS
ăĆ ’Ğ ÉMoqUĎBČ CtŇCmĳêĎ rbĆŇD¡ĆbČŇC bŇ‘¿ĎrĎB
ĲĎ
gm =tŇ’Ć M‘ęĎ hĎ=lJĎ=l’Ć rB
ăĄ dČŇlĘ ChyĎÁmĘrĘyĂ tŇoQÄkČŇJĘ žyhĂyĘwČ
tŇ¿’Ą Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ oxËlĎS
Ę rS
ÌĆ ’Ğ MhĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉyrĄbŇĘ DĂ=lJĎ
2 ÉhyĎ‘ĘS
ĲČ oh=NbĆŇ hŇąĎrĘz
y Č‘Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ
: hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ
rqĆS
Ć ť ChyĎęmĘrĘyĂ=l’ĲĆ MyrăĂmĘŁ’Ĳ MydĳĂŇEĄhČ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ=lkĎŇwĘ xČrĄŔqĎ=NBĆ NăĎnxĎoyĲwĘ
MyĂr¡ČYĘmĂ C’b
Ł ¿Ň tŇĎ =âlĲ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ ìÂxĞlĎS
Ę âlă rBĄŔdČŇmĘ hŇê
ăĎ ’Č
3 Cnt
ąŇĎ ’
Ł tŇêÄĄ žN‘ČmČlĘ CnB
ĳĎ ì¡ŇtŇĘ Ł’Ĳ tŇyi
¿Ă mČ hŇIĎŔrĂnăĄ=NBĆ ÉëCrBĎ yJęĂ : MS
ĲĎ rCgŇ¿ lĎ
4 ž‘m
ČS
Ď =âlĲwĘ : lb
ĲĆŇ BĎ Cnt
¡ŇĎ ’
Ł tŇol¿gŇĘ hČlĘC CntŔĎ ’
Ł tŇym
ăĂ hĎlĘ ÉMyDĂW
Ę JČhČ=dŇyĲČbŇĘ
tŇbĆŇ¡S
Ć lĎ hoĳĎhyĘ loqăBĘ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇwĘ Myl
ËĂ yĎxĞhĲČ yrÌĄW
Ď =lkĎŇwĘ xČrĄÁqĎ=NBĆ NnÄĎ xĎoyĲ
5 t
Ň ¡’Ą MylĂŔyĎxĞhĲČ yrăĄW
Ď =lkĎŇwĘ ÉxČrĄÄqĎ=NBĆ NąĎnxĎoyĲ xuÂČ IĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ
MS
ĎŔ =CxDĘnĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ=lJĎmĂ CbŇS
Ďę =rS
Ć ’Ğ hŇdĳŇĎChyĘ tŇyrăĂ’ĄS
Ę =lJĎ
6 ÈPF
Č hČ=tŇ’ĆwĘ MyS
ăĂ eĎhČ=tŇ’ĆwĘ MyrĂbĎŇGĘhČţ=tŇ’Ć : hŇdŇĲĎChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ rCgŇ¡ lĎ
=bŇrČ NdăĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ ÉxČyeÄĂ hĂ rS
ąĆ ’Ğ SpĆŇeĆęhČ=lJĎ tŇă’Ą wĘ ůëlĆUĆhČ tŇonăBĘ=tŇ’ĆwĘ
’ybĂŔeĎhČ ChyăĎmĘrĘyĂ Ét’ĄwĘ Np
ĳĎŇ S
Ď =NBĆ MqăĎyxĂ’Ğ=NBĆ Chy¡ĎlĘdČŇGĘ=tŇ’Ć MyxĂŔBĎTČ
7 loq
ă BĘ C‘¡mĘS
ĲĎ âl¿ yJ
ËĂ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ : ChIĲĎrĂnĄ=NBĆ ëŇCr¡BĎ=tŇ’ĆwĘ
8 =l’
ĲĆ ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
ąĂ yĘwČ
: sxĲĄnĘjČxĘêČ=dŇ‘Č C’b
Ł ¡Ň IĎwČ hoĳĎhyĘ
9 Mê
ąĎ nĘmČTĘC tŇolęd
ŁŇ GĘ MynăĂbĎŇ’Ğ ìÂdĘŇyĲĎBĘ xqăČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ sx
¡Ą nĘjČxĘtŇČ BĘ ChyĎŔmĘrĘyĂ
yn¡Ąy‘ĄlĘ sx
ĳĄ nĘjČxĘtŇČ BĘ hŇ‘Ł ¡ rĘjČ=tŇyB
ĲĄ xtŇČ ¿pĆŇ BĘ rS
ËĆ ’Ğ NBĄŔlĘUČBČ ÉTlĆUĆÄBČ
10 yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ žrmČ’Ď=hŇŁJĲ MhĆÃylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : MydŇĲĂChyĘ MyS
¿Ă nĎ’Ğ
l’rVy
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yDĂŔbŇĘ ‘Č É lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ r~ąČ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ=tŇ’Ć yêĂxĘqČĲlĎ wĘţ ÉxČlĄÄS
Ł ynąĂnĘhĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ
=tŇ’Ć hŇ¿TĎ nĎwĘ yêĂnĘĳmĎ TĎ rS
ăĆ ’Ğ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myn¿ĂbĎŇ’ĞĲlĎ l‘ČU
ËČ mĂ o’ŔsĘkŇĂ yêăĂmĘW
Č wĘ
tŇwĆUăĎlČ rS
ÌĆ ’Ğ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć hŇ¡JĎ hĂwĘ hŇ’ĎbĎŇC : MhĲĆylĄ‘Ğ orCrpŇĘ S
Č 11
S’Ąę yêĂă~Č hĂwĘ : bŇrĆxĲĎlĆ bŇrĆx
¡ĆlČ rS
¿Ć ’ĞwĲČ ybŇĂ è
ĆŔ lČ ÉybŇĂ è
Ę lČ rS
ąĆ ’ĞwĲČ tŇwĆUĎęlČ 12
MyĂrČÁYĘmĂ ZrĆ’ĆÄ=tŇ’Ć žhTĎ‘ĎwĘ Mb
ĳĎŇ S
Ď wĘ Mp
¡ĎŇ rĎW
Ę C MyĂrČŔYĘmĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉyêĄbĎŇBĘ
=tŇ’ĲĆ rBČęS
Ă wĘ : MolĲS
Ď BĘ Mè
¡Ď mĂ ’Y
¿Ď yĎwĘ odŔgŇĘ BĂ=tŇ’Ć Éh‘Ćr
Ł hĲĎ hŇąTĆ ‘ĘyČ=rS
Ć ’ĞJĲČ 13
MyĂr¡ČYĘmĂ=yhĲĄŁl’Ĺ yê
¿ĄBĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ rS
¡Ć ’Ğ SmĆS
ĆŔ tŇyB
ăĄ ÉtobŇ~ĘmČ
: S’ĲĄBĎ PŇr¿
Ł W
Ę yĂ
ZrĆ’ăĆBĘ Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ MydĂŔChIĘhČ=lJĎ l’Ćť ChyĎŔmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hŇăyĎhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ dm
sor¡tŇĘ jČ ZrĆ’¿ĆbŇĘ C PŇŁnŔbŇĘ C sx
ăĄ nĘjČxĘtŇČ bŇĘ C É lD
Ł gŇĘ mĂBĘ Myb
ąŇĂ S
Ę IĲŁhČ MyĂrĳĎYĘmĂ
MtęĆ y’ĂrĘ Mê
ăĆ’Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ 2
hŇdĳŇĎChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎ l‘¡ČwĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ=l‘Č ÉytŇĂ ’ŇbĄÄhĄ rS
ąĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ=lJĎ tŇą’Ą
MtęĎ ‘ĎrĲĎ ynăĄjĘmĂ : bŇS
ĲĄ oy Mh
¡Ć BĎ Ny’¿ĄwĘ hŇEĆŔhČ MoIăhČ ÉhBĎrĘxĎ Me
ąĎhĂwĘ 3
MyrĳĂxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ dŇŁb¡Ň‘Ğl
ĲČ rFĄŔqČlĘ tŇkĆŇăĆllĎ ynĂsĄŔ‘ĂkŇĘ hČlĘ ÉCW‘Ď rS
ąĆ ’Ğ
ÉMkĆŇylĄ’Ğ xl
ąČ S
Ę ’ĆwĲĎ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞwĲČ Mê
¿Ć’Č hŇUĎ¡hĄ MC‘ŔdĎŇyĘ âlă ÉrS
Ć ’Ğ 4
CWę‘ĞtĲŇČ ’n
ăĎ=l’Č rm
Ł ĳ ’ŇlĄ xČŁl¡S
Ď wĘ MyJ
¿ĄS
Ę hČ My’ĂŔybŇĂ eĘhČ ydăČŇbĎŇ‘Ğ=lJĎ=tŇ’Ć
CFăhĂ=âlĲwĘ ÉC‘mĘS
ĲĎ âląwĘ : ytŇĂ ’ŇĲnĄ W
Ď rS
¿Ć ’Ğ tŇ’ŇEŁ¡hČ hŇ¿bĎŇ ‘Ąê
Ł hČ=rb
ĲČŇ DĘ tŇË’Ą 5
ëŇê
ąČ êĂwČ : MyrĲĂxĄ’Ğ Myh
¿Ă Łl’ŇĲlĄ rF
¡Ą qČ yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ Mt
ĳŇĎ ‘ĎrĲĎmĄ bŇCS
¡ lĎ MnĎŔzĘ’Ď=tŇ’Ć 6
hŇnĎyyËĆhĘêĲĂwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ tŇoY¡xĚbŇĘ C hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ Ér‘ČbŇĘ êĂwČ yjĂŔ’ČwĘ ÉytŇĂ mĎxĞ
rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ hŇêÃĎ ‘ČwĘ
: hŇĲEĆhČ MoI¿JČ hŇm
¡Ď mĎS
Ę lĂ hŇ¿BĎ rĘxĎlĘ 7
hŇ‘ąĎrĎ MyW
ĂÁ ‘Ł MêÄĆ ’Č žhmĎlĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ yhĄÄŁl’Ĺ žhoĎhyĘ
qn
¡ĄoywĘ ll
¿Ą o‘ hŇËè
Ď ’ĂwĘ=Sy’Ă Mk
ÌĆŇ lĎ tŇyrĂÄkŇĘ hČlĘ MkĆŔtŇĄ S
Ł ă pŇĘ nČ=l’Ć ÉhlĎodŇgŇĘ
yW
ăĄ ‘ĞmĲČBĘ ÉynĂsĄÄ‘ĂkŇĘ hČlĘ : tŇyrĲĂ’ĄS
Ę Mk
¡ĆŇ lĎ ryt¿ĂŇoh yê
ËĂ lĘbŇĂ lĘ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇoêămĂ 8
My’
¡Ă BĎ Mê
¿Ć’Č=rS
Ć ’Ğ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMyrĂxĄ’Ğ Myh
ąĂ Łl’ŇĲlĄ rFÂĄ qČlĘ MkĆŔydŇĄyĘ
hŇjĎŔrĘxĆlĘC hŇăĎllĎqĘlĂ ÉMkĆŇtŇĘ oyĲhĹ N‘Čm
ąČ lĘC MkĆŔlĎ tŇyrăĂkŇĘ hČ ÉN‘ČmÄČ lĘ MS
ĳĎ rCgŇă lĎ
ű tŇo‘ărĎ=tŇ’ĆwĘ MkĆÁytŇĄ obŇĲ ’Ğ tŇo‘ÄrĎ=tŇ’Ć žMêĆxĘkČŇS
Ę hĲČ : ZrĆ’ĲĎhĎ yy¿ĄoG lk
ŁŇ¡ BĘ 9
Mk
ĳĆŇ yS
Ą nĘ tŇ‘Ł ă rĎ tŇ¡’Ą wĘ MkĆŔtŇĄ Ł‘ărĎ Ét’ĄwĘ wyS
ĎŔ nĎ tŇo‘ărĎ Ét’ĄwĘ hŇdĎęChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČ
dŇ‘¡Č C’ŔJĘdŇĚ âlă : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇoY¡xĚbŇĘ C hŇdĎŔChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCW‘Ď rS
ąĆ ’Ğ 10
Mwyh
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yêĂt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ ytŔČ u
Ł xĚbŇĘ C ÉytŇĂ rĎotŇĲ bŇĘ CkąŇlĘhĲĎ=âlwĘ C’ęrĘyĲĎ âlăwĘ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ
hoąĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
: Mk
ĲĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ yn¿ĄpŇĘ lĂwĘ Mk
¡ĆŇ ynĄpŇĘ lĂ
tŇyr¡ĂkŇĘ hČlĘC hŇ‘ĳĎrĎlĘ Mk
¡ĆŇ BĎ ynËČjĎ MW
¿Ď ynÄĂ nĘhĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ
MhĆÁynĄpŇĘ CmW
ĎÄ =rS
Ć ’Ğ hŇdĎęChyĘ tŇyrăĂ’ĄS
Ę =tŇ’Ć yêÂĂ xĘqČĲlĎ wĘ : hŇdŇĲĎChyĘ=lJĎ=tŇ’Ć
Clj
Ł ę yĂ MyĂrăČYĘmĂ ZrĆ’
ÌĆBĘ lk
ŁÁ CUtÄČ wĘ ůMS
Ď rCgŇă lĎ ÈMyĂrČYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆ ’obăŇlĎ
ÉCyhĎwĘ CtŇĳmĚ yĎ bŇ‘¡ĎrĎbĎŇC bŇrĆx
¿ĆBČ lodŔGĎ=dŇ‘ČwĘ ÉNT
Ł uĎmĂ CUêŔČ yĂ Éb‘ĎrĎB
ĲĎ bŇrĆx
ąĆBČ
ZrĆ’ăĆBĘ ÉMybŇĂ S
Ę oIĲhČ l‘ąČ yêęĂ dĘŇqČpĲĎŇC : hŇjĲĎrĘxĆlĘC hŇ¡ĎllĎqĘlĂwĘ hŇUĎŔS
Č lĘ hŇăĎl’ĎlĘ
âlÄwĘ : rbĆŇDĲĎbČŇC bŇ‘¡ĎrĎB
ĲĎ bŇrĆx
¿ĆBČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č yêĂdĘŇq¡ČjĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ MyĂrČŔYĘmĂ
ZrĆ’ăĆBĘ MS
¡Ď =rCgŇĲ lĎ My’
¿Ă BĎhČ hŇdĎŔChyĘ tŇyrăĂ’ĄS
Ę lĂ ÉdyrĂW
Ď wĘ Tyl
ąĂ jĎ hŇyÁĆhĘyĲĂ
ÉMS
Ď pŇĘ nČ=tŇ’Ć My’
ąĂ v
Ę nČmĘ hŇUĎhĄÁ=rS
Ć ’Ğ hŇdĎęChyĘ ZrĆ’ăĆ ű bŇCS
ă lĎwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ
: MyTĲĂlĄjĘ=M’Ă yJ
¿Ă CbŇCS
¡ yĎ=âlĲ yJ
¿Ă MS
ĎŔ tŇbĆŇăS
Ć lĎ ÉbCSlĎ
ÉMhĆyS
Ą nĘ tŇorąFĘqČmĘ=yJĲĂ ÉMy‘ĂdĘŇIĲŁhČ MyS
ąĂ nĎ’ĞhĲĎ=lJĎ ChyĎęmĘrĘyĂ=tŇ’ĲĆ Cnă‘ĞIĲČwČ
M‘ËĎhĎ=lkĎŇwĘ lodŇĳGĎ lh
ăĎ qĎ tŇod¡ŇmĘŁ‘ĲhĎ MyS
¿Ă eĎhČ=lkĎŇwĘ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ
êĎrĘB
¿Č DĂ=rS
Ć ’Ğ rb
ËĎŇ DĎhČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ sor¿tŇĘ pČŇBĘ MyĂr¡ČYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆBĘ Myb
¿ŇĂ S
Ę IĲŁhČ
=lJĎ=tŇ’ĲĆ hŇW
ĆÁ ‘ĞnĲČ hŇŁWÄ‘Ď yžJĂ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą My‘¡ĂmĘŁSĲ Cen
¿Ćy’Ą hoĳĎhyĘ MS
ăĄ BĘ Cnyl
¡Ą ’Ą
Hl
ăĎ =ëŇyiĲĄhČwĘ ÈMyĂmČè
Ď hČ tŇkĆŇăĆlmĘlĂ rFÂĄ qČlĘ CnyjęĂ mĂ ’Y
ăĎ yĎ=rS
Ć ’Ğ ű rb
ăĎŇ DĎhČ
yrăĄ‘ĎBĘ CnyrĄŔW
Ď wĘ Cnyk
ăŇĄ lĎmĘ ÉCnytÄĄ ŁbŇ’ĞwĲČ CnxĘąČ’
n Ğ CnyW
ĂÁ ‘Ď rS
ĆÄ ’ĞJĲČ ůMykŇĂ sĎnĘ
hŇ‘¡ĎrĎwĘ MybĂŔoT hŇăĆh
y Ę eĲĂwČ ÉMxĆlĆÄ=‘B
ĲČ W
Ę eĲĂwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ tŇoY¡xĚbŇĘ C hŇdĎŔChyĘ
Hl
¿Ď =ëŇiĲĄhČwĘ MyĂm
ËČè
Ď hČ tŇkĆŇÌlĆ mĘlĂ rFĄÄqČlĘ CnlĘdČÁxĎ z’ĎÃ=NmĂC : Cny’ĲĂrĎ âl¿
ÉMyrĂFĘqČmĘ CnxĘąČ’
n Ğ =ykĲŇĂ wĘ : CnmĘêĲĎ bŇ‘¡ĎrĎbĎŇC bŇrĆx
¿ĆbČŇC lk
ŁĳŇ CnrĘsăČxĎ Myk
¡ŇĂ sĎnĘ
CnyW
ĂÄ ‘Ď CnyS
Ąę nĎ’Ğ ydăŇĄ‘ĞlĘBČmĲĂhĞ MykĳŇĂ sĎnĘ Hl
¡Ď ëŇ¿iĄ hČlĘC MyĂmČŔè
Ď hČ tŇkĆŇăĆlmĘlĂ
rmĆ’ŇI¿ŁwČ
: MykĲŇĂ sĎnĘ Hl
¡Ď ëŇ¿iĄ hČwĘ hŇbĎŔYĂ‘ĞhăČlĘ ÉMynĂCĎJČ Hl
ąĎ
M‘ĎŔhĎ=lJĎ=l‘ČwĘ ÉMyS
Ă eĎhČ=l‘ČwĘ MyrąĂbĎŇGĘhČ=l‘Č M‘ĳĎhĎ=lJĎ=l’Ć Chy¡ĎmĘrĘyĂ
yrąĄ‘ĎBĘ MêÁĆ rĘFČqĂ rS
ĆÄ ’Ğ rFĄęuĂhČ=tŇ’Ć ’olăhĞ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ rb
¡ĎŇ DĎ otŇË ’
Ł Myn¿Ă‘ŁhĲĎ
M‘ăČwĘ Mk
¡ĆŇ yrĄW
ĲĎ wĘ Mk
¿ĆŇ ykĄŇlĘmČ Mk
ËĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’ĞwĲČ Mê
ÌĆ’Č MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ tŇoYăxĚbŇĘ C ÉhdĎŇChyĘ
dŇo‘Á hoĎÄhyĘ ž lkČŇCy=âlĲwĘ : oBĲlĂ=l‘Č hŇ¡Ćl‘ĞêĲČwĲČ hoĎŔhyĘ rk
ăČŇ zĎ ÉMtŇĎ ’
Ł ZrĆ’ĳĎhĎ
yh
ăĂ êĘwČ Mt
ĳŇĆ yW
Ă ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ tŇŁb¡Ň‘ĄoêĲhČ yn¿ĄjĘmĂ MkĆŔylĄlĘ‘ČmĲČ ‘Čră
Ł ÉynĄjĘmĂ tŇ’ŇW
Ąę lĎ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČJĘ bŇ¡S
Ą oy Ny’¿ĄmĄ hŇËĎllĎqĘlĂwĘ hŇÌUĎ S
Č lĘC hŇBĎÄrĘxĎlĘ MkĆŇYĘrĘ’Čţ
ynpm

sŘ26
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44. 23–45. 4

loqăBĘ ÉMêĆ‘ĘmČS
Ę âląwĘ hoĎęhyl
ĲČ Mt
ăŇĆ ’ŇTĎxĞ rS
ÌĆ ’ĞwĲČ MêÁĆ rĘFČqĂ rS
ĆÄ ’Ğ žynĄjĘmĂ 23
tŇ’Ňr¿ĎqĎ NJÂĄ =l‘Č Mê
ĳĆkŇĘ lČhĞ âlă wyt
¡ŇĎ wŁdĘŇ‘ĲĄbŇĘ C wyt
ËŇĎ u
Ł xĚbŇĘ C otŇÌ rĎt
Ł ŇĲ bŇĘ C hoĎŔhyĘ
: hŇĲEĆhČ MoI¿JČ tŇ’ŇŁE¡hČ hŇ‘¿ĎrĎhĲĎ Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć
=rbČŇDĘ ÉC‘mĘS
Ă MyS
ĳĂ eĎhČ=lJĎ l’
¡Ć wĘ M‘ĎŔhĎ=lJĎ=l’Ć ÉChyĎÄmĘrĘyĂ rmĆ’ŇŁIąwČ 24
žto’bĎŇYĘ=hoĲĎhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ rS
¡Ć ’Ğ hŇdĎěChyĘ=lJĎ hoĎŔhyĘ 25
Mk
ăĆŇ ydŇĄybŇĂ C ÈMkĆŇypŇĂ BĘ hŇnĎrĘB
ăĄ dČŇêĘwČ MkĆÁyS
Ą nĘC MêÄĆ ’Č rm
Ł ę ’ŇlĄ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ yhĄÄŁl’Ĺ
ÉrFĄqČlĘ ÉCnrĘdČÄnĎ rS
ąĆ ’Ğ CnyrĄędĎŇnĘ=tŇ’Ć hŇW
ĆÁ ‘ĞnĲČ hŇŁWÄ‘Ď ůrm
Ł ’ŇlĄ ű Mt
ăŇĆ ’ŇQĄmĂ
MkĆŔyrĄdĘŇnĂ=tŇ’Ć ÉhnĎmĘyqĂêĎ MyqąĄhĎ MykĳŇĂ sĎnĘ Hl
¡Ď ëŇ¿iĄ hČlĘC MyĂmČŔè
Ď hČ tŇkĆŇăĆlmĘlĂ
=rbČŇdĘŇ C‘ămĘS
Ă ÉNkĄŇlĎ
: Mk
ĲĆŇ yrĄdĘŇnĂ=tŇ’Ć hŇnĎyW
¡Ć ‘ĞtĲŇČ hŇŁW
¿ ‘ĎwĘ 26
ym
ąĂ S
Ę BĂ yêĂ‘ĘBČÁS
Ę nĂ ynÄĂ nĘhĂ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ hŇdĎěChyĘ=lJĎ hoĎŔhyĘ
=lJĎ ű yp
ăŇĂ BĘ ű ’răĎqĘnĂ ymÁĂ S
Ę dŇo‘Ä žhyĆhĘyĲĂ=M’Ă hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď É lodŇGĎhČ
ynÄĂ nĘhĂ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=lkĎŇBĘ ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ=yxČ rm
ËĄ ’
Ł hŇdĎęChyĘ Sy’
ăĂ 27
rS
ÌĆ ’Ğ hŇdĎÁChyĘ Sy’ÄĂ =lkĎŇ žCUtŇČ wĘ hŇĳbĎŇ oTlĘ âlăwĘ hŇ‘¡ĎrĎlĘ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ dŇqÌĄS
Ł
NCbÄS
Ě yĘ bŇrĆxĆÁ yTĄÄylĂpŇĘ C : MtĲŇĎ olJĘ=dŇ‘Č bŇ‘¡ĎrĎbĎŇC bŇrĆx
¿ĆBČ MyĂrËČYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆBĘ 28
tŇyrăĂ’ĄS
Ę =lJĎ C‘ÂdĘŇyĲĎwĲĘ rj
ĳĎsĘmĂ yt
ăŇĄ mĘ hŇd¡ĎŇChyĘ ZrĆ’¿Ć MyĂrËČYĘmĂ ZrĆ’
ÌĆ=NmĂ
yeĂ¿UĆ mĂ MCq¡yĎ ym
¿Ă =rbČŇDĘ MS
ĎŔ rCgŇă lĎ ÉMyĂrČÄYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆlĘ My’
ąĂ BĎhČ hŇdĎęChyĘ
MoqăUĎBČ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ ynËĂ’Ğ dŇq¿Ąp
ŁŇ =yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ Éto’hĎ Mk
ąĆŇ lĎ=tŇ’ŇzŁwĘ : MhĲĆmĄC 29
: hŇ‘ĲĎrĎlĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ yrËČbĎŇdĘŇ CmCqÌyĎ MoqÄ žyJĂ C‘ŔdĘŇêĲĄ ÉN‘ČmČÄlĘ hŇĳĆh
EČ
ÉMyĂrČÄYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ ‘rąČpŇĘ xĎ hŇŁ‘ÄrĘjČ=tŇ’Ć NtŇĄ nŁţ ynăĂnĘhĂ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
30
ChIăĎqĂdĘŇYĂ=tŇ’Ć yêĂtÁČ nĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ oS
ĳ pŇĘ nČ yS
ăĄ qĘbČŇmĘ dŇy¡ČbŇĘ C wybĎŔyĘ’
Ł Ĳ dŇyăČBĘ
: oSĲpŇĘ nČ Su¿ĄbČŇmĘC ob¡ŇyĘ’
Ł Ĳ lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~ÌČ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ dŇyČÄBĘ hŇdĎęChyĘ=ëŇlĆmĲĆ
ëŇCr¡BĎ=l’Ć ’ybĂŔeĎhČ ChyăĎmĘrĘyĂ ÉrBĆDĂ rS
ąĆ ’Ğ rbĎęDĎhČ
hm
ChyĎŔmĘrĘyĂ yj
ăĂ mĂ ÉrpĆŇsĄÄ=l‘Č hŇQĆą’Ą hĎ MyrĂÄbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć žobŇtŇĘ kĎŇBĘ hŇĳĎrĂn
I ĲĄ =NB
ĲĆ
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇd¡ĎŇChyĘ ëŇlĆ¿mĆ ChIËĎS
Ă ’ŇyĲŁ=NBĆ MyqÌĂyĎohylĂ tŇy‘ŔĂ bŇĂ rĘhĲĎ ÉhnĎè
Ď BČ
’n
ăĎ=yo’Ĳ ÉêĎrĘmÄČ ’Ď : ëŇCrĲBĎ ìŇyl
¡Ć ‘Ď l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ 2, 3
âl¿ hŇ¡xĎ CnmĘC ytŔĂ xĎnĘ’ČBĘ ÉyêĂ‘ĘgČÄyĎ yb
ĳŇĂ ’
Ł kŇĘ mČ=l‘Č NogŇ¡ yĎ hoËĎhyĘ PŇÌsČ yĎ=yJĲĂ ylĂŔ
ÉytŇĂ ynÄĂ BĎ=rS
Ć ’Ğ hŇąĄh
e Ă hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť wylĎę’Ą rm
ăČ ’Ňê
Ł ű hŇŁJă : ytŇĂ ’ŇYĲĎmĎ 4
: ’yhĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ St
ĳŇĄ nŁ ynăĂ’Ğ yêĂ‘Ę¡TČ nĎ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą wĘ srĄŔh
Ł ynăĂ’Ğ
ht’w
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hŇ‘ąĎrĎ ’ybÄĂ mĄ žynĂnĘhĂ yJÃĂ SuĳĄbČŇêĘ=l’Č tŇol¡ŁdŇgŇĘ ì¿ŇlĘ=SuĆbČŇêĘ hŇê
ËĎ ’ČwĘ
=lJĎ l‘¿Č llĎŔS
Ď lĘ ÉìS
Ę pŇĘ nČ=tŇ’Ć ìąŇlĘ yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉrW
Ď BĎ=lJĎ=l‘Č
wm hoËĎhyĘ=rb
ČŇ dĘŇ hŇÌĎh
y Ď rS
ĆÄ ’Ğ
: MS
ĲĎ =ëŇlĆêĲĄ rS
¿Ć ’Ğ tŇom¡q
Ł UĘhČ
2 Éok
Ň nĘ hŇŁ‘ąrĘjČ lyxĄÄ=l‘Č MyĂrČęYĘmĂlĘ : MyĲĂoGhČ=l‘Č ’yb
¡ŇĂ eĎhČ Chy¿ĎmĘrĘyĂ=l’Ć
hŇJĎęhĂ rS
ăĆ ’Ğ Sm
ĳĂ JĘrĘkČŇBĘ tŇr¡ĎjĘ=rhČnĘ=l‘Č hŇ¿yĎhĎ=rS
Ć ’Ğ MyĂrČŔYĘmĂ ëŇlĆămĆ
ChI¡ĎS
Ă ’ŇyĲŁ=NBĆ Myq¿ĂyĎohylĂ tŇy‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ ÉtnČS
Ę BĂ lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ Ér~Č’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ
3, 4 Mys
ęĂ CihČ CrăsĘ’Ă : hŇmĲĎxĎlĘUĂlČ CS
¡ gŇĘ C hŇeĎŔYĂwĘ ÉNgĄŇmĎ CkąŇrĘ‘Ă : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ
CS
¡ bŇĘ lĂ MyxĂŔmĎrĘhĲĎ ÉCqrĘmĂ My‘ĳĂbĎŇokŇ¿ BĘ Cb¡Ň~ĘyČtŇĘ hĲĂwĘ MyS
ĂŔ rĎj
ăĎhČ ÉCl‘ĞwĲČ
5 Mh
ăĆ yrĄoBgŇĂ wĘ ůrox’Ď MygăŇs
Ă Ł nĘ ÈMyêĂxČ hŇUĎăhĄ ytŇĂ y’ęĂ rĎ ‘ČCDămČ : tŇnĲŁyŁrĘiĂhČ
6 sCn
ă yĎ=l’Č : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇyb
¡ŇĂ iĎmĂ rogŇ¿ mĎ CnĳpŇĘ hĂ âlăwĘ Csn
¡Ď son¿mĎC CêJČŔyĚ
: ClpĲĎŇnĎwĘ Cl¡S
Ę JĲĎ tŇrĎŔjĘ=rhČnĘ dŇyăČ=l‘Č ÉhnĎopÄYĎ roBĳGĂhČ Tl
¡Ą UĎyĂ=l’ČwĘ luČŔhČ
7, 8 h
Ň lĆŔ‘ĞyĲČ r’
Ł ă yĘJČ ÉMyĂrČÄYĘmĂ : wymĲĎymĄ CS
¡ ‘ĞGĲĎtŇĘ yĲĂ tŇorěhĎeĘJČ hŇĳĆl‘ĞyĲČ r’
Ł ă yĘJČ hŇ¡Ć=ym
z Ă
ry‘¡Ă hŇdĎŇyb
¿ŇĂ ’
Ł ZrĆ’ĆŔ=hŇiĆkČŇ’Ğ ÉhlĆ‘Ğ’ĲČ rmĆ’ŇŁIęwČ MyĂm
ĳĎ CS‘ĞGŁă tŇĘ yĂ tŇor¡hĎeĘkČŇwĘ
9 Myr
ĳĂoBGĂhČ C’¡YĘyĲĄwĘ bŇkĆŇrĆŔhĎ ClălĘŁhĲtŇĘ hĂwĘ ÉMysĂCihČ Clą‘Ğ : Hb
ĲĎŇ ybĄŇS
Ę y¿ŁwĘ
10 ’Ch
Á hČ MoIÄhČwĲĘ : tŇS
Ć qĲĎ ykĄŇrĘD¿
Ł yW
¡Ą pŇĘ ŁêĲ MydĂěClwĘ NgĄŔmĎ yW
ăĄ pŇĘ ê
Ł Ĳ ÉTCpŇC SCJą
ÉbrĆxĆÄ hŇ¿ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ wyrĎŔ~ĎmĂ MqăĄeĎhĂlĘ ÉhmĎqĎnĘ Moyą tŇo’ębĎŇYĘ hoăĂhyĹ ynÌĎd
ŁŇ ’ŇĲlČ
NopŇ¡ YĎ ZrĆ’¿ĆBĘ tŇo’ËbĎŇYĘ hoÌĂhyĹ ynĎÄŁdŇ’ŇĲlČ xbČŇzĆţ yJ
ăĂ Mm
ĳĎ DĎmĂ hŇt
¡ŇĎ wĘrĲĎwĘ hŇ‘ĎŔbŇĘ ăW
Ď wĘ
11 É’wĘè
Ď lČ MyĂrĳĎYĘmĂ=tŇBČ tŇ¡ČlCtŇBĘ yrĂŔYĽ yx
ăĂ qĘC Éd‘ĎlĘgŇĂ yl
ąĂř ‘Ğ : tŇrĲĎjĘ=rhČnĘ=l’Ć
12 ë
Ňt
¡ŇĄ xĎwĘYĂwĘ ëŇnĄŔolqĘ ÉMyĂogŇ C‘ąmĘS
ĲĎ : ëŇĲlĎ Ny’¿Ą hŇ¡Ďl‘ĎêĘ tŇo’ŔpĚŇrĘ ytřybărh
: MhĲĆynĄS
Ę Cl¿pŇĘ ĲnĎ wyD¡ĎxĘyČ ClS
ĎŔ JĎ ÉroBgŇĂ BĘ roBągŇĂ =yJĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇă’Ď lĘmĲĎ
13 ’yb
ĳŇĂ eĎhČ Chy¡ĎmĘrĘyĂ=l’ĲĆ hoĎŔhyĘ rB
ăĆ DĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĎŇDĎhČ
14 Cd
Ň yGąĂhČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=tŇ’Ć tŇoJ¡hČlĘ lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ Ér~Č’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ’obęlĎ
CręmĘ’Ă sx
ĳĄ nĘjČxĘtŇČ bŇĘ C PŇnŁ¡ bŇĘ C‘ym
¿Ă S
Ę hČwĘ loDŔgŇĘ mĂbŇĘ C‘ym
ăĂ S
Ę hČwĘ ÉMyĂrČÄYĘmĂbŇĘ
15 P
Ň xs
ăČ Ę nĂ ‘ČCD¡mČ : ìŇyb
ĲĆŇ ybŇĂ sĘ bŇrĆx
¡Ć hŇ¿ĎlkŇĘ ’Ď=yJĲĂ ëŇlĎŔ Nk
ăĄŇ hĎwĘ Éb~ĄyČtŇĘ hĂ
16 lp
ÂČ nĎ=MGČ lS
ĳĄ oJ hŇ¡BĎ rĘhĂ : opŇĲ dĎŇhĞ ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă dŇmČŔ‘Ď âlă ìŇyrĳĆyBĂ’Č
ÉZrĆ’ĆÄ=l’ĆwĘ CnUĄę‘Č=l’Ć hŇbĎŇăS
Ě nĎwĘ ű hŇmĎCqă ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ Ch‘ęĄ rĄ=l’Ć Sy’
ăĂ
5

wntdlwm
Nkw yrqw bytk ytĂB
Ą rĘhĂ ’"sb ,yrq tyB
Ą rĘhĂ ,bytk ytĂyB
Ą rĘhĂ v.11

.yrq ylĂ‘Ğ ,bytk Cl‘Ğ ’"sb v.11 .wm
.w"dw b"d ,’"d
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ÉMyĂrČÄYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇŁ‘ąrĘjČ MS
ĳĎ C’¡rĘqĲĎ : hŇĲnĎ oIhČ bŇrĆx
¿Ć yn¡ĄjĘmĂ CnêŔĄ dĘŇlČomĲ
omĳS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ ëŇlĆUĆŔhČ=M’ĚnĘ ÉynĂ’ÄĎ =yxČ : dŇ‘ĲĄoUhČ ryb
¡ŇĂ ‘ĹhĲĆ No’ŔS
Ď
ëŇlĎŔ yW
ăĂ ‘Ğ ÉhlĎogŇ yl
ąĄ JĘ : ’obŇĲ yĎ MI¿ĎBČ lm
¡Ć rĘkČŇkŇĘ C MyrĂŔhĎB
ĲĆ robăŇtŇĎ JĘ yJĂť
: bŇS
ĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ hŇt
¡ŇĎ ~ĘnĂwĘ hŇyŔĆhĘtŇĲĂ hŇU
ăĎ S
Č lĘ ÉPnŁ=yJĂ MyĂrĳĎYĘmĂ=tŇBČ tŇbĆŇ¡S
Ć oy
: ’b
ĲĎŇ ’B
¿Ď NopŇ¡ ~ĎmĂ ZrĆq¿Ć MyĂrĳĎYĘmĂ hŇ¡IĎpŇĂ =hŇp
ĲĄŇ yĘ hŇ¿ĎlgŇĘ ‘Ć
Csn
¿Ď CnËpŇĘ hĂ hŇUĎÌhĄ =MgČŇ=yJĲĂ qBĄŔrĘmČ yl
ăĄ gŇĘ ‘ĆJĘ ÉHBĎrĘqĂbŇĘ hĎyrąĆkŇĂ W
Ę =MGČ
Hl
¡Ď oq : MtĲŇĎ DĎqĚjĘ tŇ‘¿Ą Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ ’B
¿Ď MdËŇĎy’Ą Moy¿ yJ
ăĂ CdŇĳmĎ ‘Ď âlă wyD¡ĎxĘyČ
: MyYĲĂ‘Ą yb
¡ŇĄ TĘx
Ł JĘ HlĎŔ C’B
ăĎ ÉtoUDĚrĘqČbŇĘ C CkŇlĄŔyĄ lyĂxăČbŇĘ =yJĲĂ ëŇĳĄlyĄ Sx
ăĎ eĎJČ
Mh
¡Ć lĎ Ny’¿ĄwĘ hŇBĆŔrĘ’ČmĲĄ ÉCBrČ yJ
ąĂ rqĳĄxĎyĲĄ âlă yJ
¡Ă hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉHrĎ‘ĘyČ CtŇą rĘJĲĎ
hoĎÄhyĘ žrmČ’Ď : NopŇĲ YĎ=M‘Č dŇy¿ČBĘ hŇ¡Ďê
n Ę nĂ MyĂrĳĎYĘmĂ=tŇBČ hŇS
Ď yb
¡ŇĂ h
Ł : rjĲĎsĘmĂ
Éh‘ŁrĘjČ=l‘ČwĘ ’eŁŔ mĂ Nomă’Ď=l’Ć ÉdqĄopŇ ynąĂnĘhĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ
Myx
¡Ă TĘŁBĲhČ l‘¿ČwĘ hŇ‘Ł Ŕ rĘjČ=l‘ÄČ wĘ hĎyk
ĳŇĆ lĎmĘ=l‘ČwĘ hĎyh
¡ĆŁl’Ĺ=l‘ČwĘ MyĂrČŔYĘmĂ=l‘ČwĘ
lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
¿Č ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ dŇËyČbŇĘ C MS
ĎŔ pŇĘ nČ yS
ăĄ qĘbČŇmĘ ÉdyČBĘ MyêęĂ tŇČ nĘC : oBĲ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ MdŇĆq¡Ć=ymĄyJĲĂ NJ
Ł¿ S
Ę êĂ Nk
ËĄŇ =yrĄxĞ’ĲČwĘ wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ=dŇyČbŇĘ C
sŘ27

17
18
19

20
21
22

23
24, 25

26

ynąĂnĘhĂ yJĂţ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇăxČ êĄ=l’ČwĘ Ébq
Ł ‘ĞyĲČ yDąĂbŇĘ ‘Č ’rĎÂyêĂ=l’Č hŇêĎ’ČwĘţ 27
Tq¿ČS
Ď wĘ bŇoqË‘ĞyĲČ bŇÌS
Ď wĘ MyĳĎbŇĘ S
Ă ZrĆ’ăĆmĄ ì¡Ň‘ĞrĘzČ=tŇ’ĲĆwĘ qoxŔrĎmĲĄ Éì‘ĞS
ĲĂ om
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ Ébq
Ł ‘ĞyĲČ yDąĂbŇĘ ‘Č ’rĎÂyêĂ=l’Č hŇêĎ’Čţ : dŇyrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ N¡Čn’ĞS
ĲČ wĘ 28
ìŇyêăĂxĘDČhĂ rS
ÌĆ ’Ğ ű MyăĂoGhČ=lkĎŇBĘ hŇlĎÁkĎŇ hŇW
ĆÄ ‘Ĺ’ĲĆ žyJĂ ynĂĳ’Ď ì¡ŇêĘ’Ă yJ
¿Ă
âl¿ hŇu¡ĄnČwĘ TjĎŔS
Ę UĂlČ ÉìyêÄĂ rĘiČyĂwĘ hŇlĎŔkĎŇ hŇăW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ=âl ÉìtŇĘ Ł’ĲwĘ hŇUĎS
Ďę
’yb
¡ŇĂ eĎhČ Chy¿ĎmĘrĘyĂ=l’Ć hoËĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇÌĎh
y Ď rS
ĆÄ ’Ğ
: OĎuĲĆnČ’Ğ zm
hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă : hŇEĲĎ‘Č=tŇ’Ć hŇ‘Ł ¡ rĘpČŇ hŇ¿JĆ yČ MrĆT
ËĆBĘ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ=l’Ć 2
H’ĎŔolmĘC ZrĆ’ăĆ ÉCpŇTĘS
Ę yĂwĘ PŇTĄŔoS lxČăČl
n Ę ÉCyhĎwĘ ÉNopŇ~ĎmĂ Myl
ąĂ ‘Ł MyĂmÁČ =hŇeĄhĂ
louęmĂ : ZrĆ’ĲĎhĎ bŇ¿S
Ą oy lJ
Ł¡ llĂěyhĄwĘ MdĎŔ’ĎhĲĎ ÉCq‘ĞzĲĎwĘ Hb
ĳĎŇ ybĄŇS
Ę yăŁwĘ ry‘¡Ă 3
CnąpŇĘ hĂ=âlĲ wyQ
ĳĎ GĂlĘGČ Nom¡hĞ oBŔkŇĘ rĂlĘ S‘ČrăČmĄ wyrĎŔyBĂ’Č tŇosărĘjČ ÉtTČ‘ĞS
ĲČ
=tŇ’Ć dŇodăŇS
Ę lĂ É’BĎhČ MoIęhČ=l‘Č : MyĂdŇĲĎyĎ Noy¡pŇĘ rĂmĲĄ MynĂŔBĎ=l’Ć ÉtobŇ’Ď 4
dŇdąŇĄS
Ł =yJĲĂ rzĳĄ‘Ł dŇyrăĂW
Ď lJ
Ł¡ NodŔyYĂlĘC ÉrY
Ł lĘ tŇyrąĂkŇĘ hČlĘ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ=lJĎ
hŇEĎŔ‘Č=l’Ć ÉhxĎrĘqĎ hŇ’ĎąBĎ : roêĲpŇĘ kČŇ y’
¿Ă tŇyr¡Ă’ĄS
Ę MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ 5
htmdn
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bŇrĆxĆť yohę : ydĂŇdŇĲĎoGtŇĘ êĂ yt
¡ŇČ mĎ=dŇ‘Č MqĳĎmĘ‘Ă tŇyrăĂ’ĄS
Ę Nol¡qĘS
Ę ’Č hŇt
¿ŇĎ mĘdĘŇnĂ
: yUĂŁdĲŇ wĎ y‘¡ĂgŇĘ rĎhĄ ëŇrĄŔ‘ĘêČ=l’Č ÉypŇĂ sĘ’ĲĎhĄ yTĂq
Łĳ S
Ę tŇĂ âlă hŇnĎ¡’Ď =dŇ‘Č hoĎŔhyl
ĲČ
7 MS
¿Ď MI¡ĎhČ PŇox¿=l’ĆwĘ NolËqĘS
Ę ’Č=l’ĲĆ Hl
ĳĎ =hŇCĎYĂ ho¡ĎhywĲČ yTĂŁqŔS
Ę êĂ ëŇy’ăĄ
xm yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ žrmČ’Ď=hŇŁJĲ bŇ’ĎÃomlĘ
: HdŇĲĎ‘ĎyĘ
hŇS
Ď yb
¿ŇĂ h
Ł MyĂtĳĎŇyĎrĘqĂ hŇd¡ĎŇJĘlĘnĂ hŇS
Ď yb
¿ŇĂ h
Ł hŇdĎŇDĎŔS
Ě yJ
ăĂ ÉobŇnĘ=l’Ć yohą l’ĄęrĎW
Ę yĂ
2 Éh
Ď ylĆÄ‘Ď CbąŇS
Ę xĲĎ NoBęS
Ę xĆBĘ ůb’Ďom tŇăČQhĂêĘ Èdo‘ Ny’ăĄ : hŇêĎxĲĎwĎ bŇ¡GĎW
Ę UĂhČ
: bŇrĆxĲĎ ëŇlĆê
¿Ą ëŇyĂr¡ČxĞ’ĲČ yUĂŁDŔêĂ Nm
ăĄ dĘŇmČ=MGČ yoGĳmĂ hŇeĎt
ăŇĆ yrĂkŇĘ nČwĘ CkŇ¡ lĘ hŇ‘ĎŔrĎ
3, 4 C‘ym
¿Ă S
Ę hĂ bŇĳ’Ď om hŇr¡ĎBĘS
Ę nĂ : lodĲŇ GĎ rbĆŇ¿S
Ć wĎ dŇS
Ł ¡ MyĂnĳĎorx
Ł Ĳ mĄ hŇq¡Ď‘ĎYĘ loq¿
5 d
Ň răČomBĘ yJĂť ykŇĂ ĳĆB=hŇlĆ‘ĞyĲČ yk
¡ŇĂ bŇĘ BĂ tŇoxQ
Ě hČ hŇăĄl‘ĞmĲČ yJĂť : hyrĲřw‘Y hŇq¡Ď‘ĎEĘ
6 h
Ň nĎyyěĆhĘtŇĲĂ wĘ Mk
ĳĆŇ S
Ę pŇĘ nČ CTăQĘmČ Csn
¡Ě : C‘mĲĄS
Ď rbĆŇ¡S
Ć =tŇqČ‘ĞYĲČ yr¿ĄYĎ MyĂnČŔr
Ł ox
7 ê
Ę ¡’Č =MGČ ëŇyĂtŔČ orYĘo’ăbŇĘ C ÉëyĂW
ČÄ ‘ĞmĲČBĘ ëŇąxĄ TĘBĂ N‘ČyăČ yJĂţ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ r‘¡Ąor‘ĞJĲČ
8 d
Ň dÁĄS
Ł ’b
Ł Ä yĎwĘ : dĲř xy wyr¡ĎW
Ď wĘ wyn¿ĎhĞŁJĲ hŇlĎŔoGBČ SymĂkŇĘ ’Y
ąĎ yĎwĘ ydĂŇk
ĳŇĄ QĎêĂ
rS
Łĳ yUĂhČ dŇm
ăČ S
Ę nĂwĘ qmĆ‘¡ĄhĎ dŇ¿bČŇ ’ĎwĘ TlĄŔUĎtŇĂ âlă Éry‘ĂwĘ ry‘ęĂ =lJĎ=l’Ć
9 Éh
Ď yrĆÄ‘ĎwĘ ’Y
ĳĄ êĄ ’Y
Ł ¡ nĎ yJ
¿Ă bŇ’ĎŔomlĘ ZyY
ăĂ =CnêĘ : hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď rS
¡Ć ’Ğ
10 ho
¡ĎhyĘ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ hŇËW
Ć ‘Ł rCrę’Ď : NhĲĄBĎ bŇ¡S
Ą oy Ny’¿ĄmĄ hŇnĎyyŔĆhĘtŇĲĂ hŇU
ăĎ S
Č lĘ
11 Tq
¿ĄS
Ł wĘ wyrĎęC‘eĘmĂ bŇ’ĎÁom NnÄČ ’ĞS
ĲČ : MDĲĎmĂ oB¡rĘxČ ‘Čn¿Ąm
Ł rCrě’ĎwĘ hŇĳĎm
I Ă rĘ
ëŇlh
ĳĎ Ď âlă hŇ¡ĎloGbČŇC ylĂJĆŔ=l’Ć ÉylĂJĘmĂ qrąČCh=âlĲwĘ wyrĎŔmĎS
Ę =l’Ć É’Ch
12 =h
Ň¡Ąh
e Ă NkÂĄ lĎ
: rmĲĎnĎ âl¿ ox¡yrĄwĘ oBŔ Éom‘ĘTČ dŇąmČ ‘Ď NJĄę=l‘Č
CqyrĂŔyĎ wyl
ăĎ kĄŇwĘ Ch‘ĳĚYĄwĘ My‘¡ĂY
Ł ol¿=yêĂxĘQČS
Ă wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’ĂBĎ Mym
ąĂ yĎ
13 l’
ĄŔ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ ÉCSB
Ł =rS
Ć ’ĞJĲČ SomĳJĘmĂ bŇ¡’Ď om Sb
Ł ¿Ň C : CYj
ĲĄ nČyĘ Mh
¡Ć ylĄbŇĘ nĂwĘ
14 lyĂx
¡Č=yS
Ą nĘ’ČwĘ CnxĘĳĎ’
n Ğ Myr¡ĂoBGĂ CrŔmĘ’ŇŁêĲ ëŇy’Ąť : MxĲĎTĆbŇĘ mĂ l’
¡Ą tŇyB
¿Ą mĂ
15 Cdă
Ň rĘyĲĎ wyr¡ĎCxB
ĲČ rx
¿Č bŇĘ mĂC hŇlĎŔ‘Ď hĎyrăĆ‘ĎwĘ Éb’Ďom dŇDąČS
Ě : hŇmĲĎxĎlĘUĂlČ
16 ’ob
ĳŇ lĎ bŇ¡’Ď om=dŇy’Ą bŇor¿qĎ : omĲS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ ëŇlĆUĆŔhČ=M’ĚÄnĘ xbČŇĳFĎ lČ
17 Cr
ę mĘ’Ă omĳS
Ę y‘ăĄdĘŇŁyĲ lk
ŁŇ¡ wĘ wybĎŔybŇĂ sĘ=lJĎ Éol CdŇąĚn : dŇŁ’ĲmĘ hŇr¡ĎhĞmĂ otŔ‘ĎrăĎwĘ
18 ’m
ĎŔ ~ĎbČŇ ybăSy ÉdobŇJĎmĂ ydąĂŇrĘ : hŇrĲĎ’ĎpŇĘ êĂ lu¡ĄmČ z‘Ł Ŕ =hŇFĄmČ ÉrBČS
Ę nĂ hŇąkĎŇ y’Ą
: ëŇyĂrĲĎYĎbŇĘ mĂ tŇ¡xĄ S
Ă ëŇbĎŔ hŇlĎ‘ăĎ Éb’Ďom dŇdąŇĄS
Ł =yJĲĂ NobĳŇyDĂ=tŇBČ tŇbĆŇ¡S
Ć yŁ
6

Krd=l’
,yrq wDĎxĘyČ ,bytk dxČyĎ v.7

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk hĎyrĆy‘ĂYĘ ’"sb ,yrq hĎyrĆy‘ĂYĘ ,bytk hĎyrĆo‘YĘ v.4 .xm
.w"dw b"d Nkw ’lm wyDĎxĘyČ ’"sb ,’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk wDĎxĘyČ ’"sb
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yr¡ĂmĘ’Ă hŇTĎlĎŔmĘnĂwĘ sn
ăĎ=ylĂ’ĞS
ĲČ r‘ĳĄor‘Ğ tŇbĆŇăS
Ć oy yj
¡Ă YČwĘ yd¿ĂŇmĘ‘Ă ëŇrĆDËĆ=l’Ć
NonŔrĘ’ČbŇĘ CdŇyGăĂhČ yqř‘ĳzw ű ylřylăyh hŇêĎ¡xČ =yJĂ bŇË’Ď om Syb
¿ŇĂ h
Ł : hŇtŇĎ yĲĎhĘeĲĂ=hŇmČ
=l’ĆwĘ Nol¿x
Ł =l’Ć rS
Łĳ yUĂhČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ’B
¡Ď Tj
¿Ď S
Ę mĂC : bŇ’ĲĎom dŇD¡ČS
Ě yJ
¿Ă
: MyĂtĲŇĎ lĎbŇĘ DĂ tŇyB
¡Ą =l‘ČwĘ obŔnĘ=l‘ČwĘ NobăŇyDĂ=l‘ČwĘ : tŇ‘ČpĎŇom=l‘ČwĘ hŇYĎhĘ¡yČ
tŇoI¡rĂqĘ=l‘ČwĘ : No‘ĲmĘ tŇyB
¿Ą =l‘ČwĘ lCm¡GĎ tŇyB
¿Ą =l‘ČwĘ MyĂt
ËŇČ yĎrĘqĂ l‘ÌČwĘ
: tŇobŇĲ r
Ł uĘhČwĘ tŇoq¡ŁxrĘhĲĎ bŇ’ĎŔom ZrĆ’ăĆ ÉyrĄ‘Ď=lJĎ l‘ęČ wĘ hŇrĳĎYĘBĎ=l‘ČwĘ
yJ
¿Ă ChrěĚyJĂS
Ę hČ : hoĲĎhyĘ M’
¡Ě nĘ hŇrĎB
ĳĎ S
Ę nĂ o‘¡r
Ł zĘC bŇ’ĎŔom NrĆqăĆ Éh‘ĎDĘgŇĘ nĂ
: ’ChĲ=MGČ qx
Ł¡ W
Ę lĂ hŇ¿yĎhĎwĘ o’ŔyqĂBĘ Éb’Ďom qp
ąČŇ sĎwĘ lyDĳĂgŇĘ hĂ ho¡ĎhyĘ=l‘Č
yDÌĄmĂ=yJĲĂ hŇ’ĎYĎmĘnĂ Myb
¡ŇĂ eĎgČŇBĘ=M’Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉìlĘ hŇąĎh
y Ď qx
Łę v
Ę hČ ’olă ű M’
ăĂ wĘ
bŇĳ’Ď om yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ ‘lČiĆŔBČ CnăkŇĘ S
Ă wĘ ÉMyrĂ‘Ď CbąŇzĘ‘Ă : dŇdŇĲĎontŇĘ êĂ oB¡ ìŇyr¿ĆbĎŇdĘŇ
hŇă’Ć GĄ bŇ¡’Ď om=No’gŇĘ Cn‘Ęm
¿Č S
Ď : tŇxČpĲĎŇ=ypŇĂ yr¿ĄbŇĘ ‘ĆBĘ Ne
¡ĄqČêĘ hŇnĎŔoykŇĘ CyăhĘwĲĂ
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ yêÄĂ ‘ĘdČÄyĎ ynąĂ’Ğ : oBĲlĂ Mr¿ĚwĘ otŇ¡ wĎ’ĞgĲČŇwĘ onËo’gŇĘ C ohÌbŇĘ GĎ dŇŁ’ĳmĘ
lylĂŔyĄ’Ğ bŇă’Ď om=l‘Č ÉNJĄ=l‘Č : CWĲ‘Ď Nk
¿ĄŇ =âl wyD¡ĎBČ Nk
ĳĄŇ =âlwĘ otŇ¡ rĎbŇĘ ‘Ć
rząĄ‘ĘyČ ykÄĂ BĘmĂ : hŇGĲĆhĘyĆ WrĆx
¡Ć=ryqĲĂ yS
¿Ą nĘ’Č=l’Ć q‘ĳĎzĘ’Ć hŇŁQ¡JĚ bŇ¿’Ď omlĘC
C‘g
ĳĎŇ nĎ rz¡Ą‘ĘyČ My¿Ď dŇ‘ËČ MyĎŔ CrbŇĘ ‘ăĎ ÉëyĂtÄČ S
Ł yTĲĂnĘ hŇmĎŔbŇĘ W
Ă NpĆŇăĆh
G Č ÉëQĎ=hŇJĆbŇĘ ’Ć
lm
¡Ć rĘJČmĂ lygËŇwĎĂ hŇ¿xĎ mĘW
Ă hŇpÄĎ sĘ’ĆĲnĆ wĘ : lpĲĎŇnĎ dŇd¡ŇĄS
Ł ëŇr¡ĄyYĂBĘ=l‘ČwĘ ëŇ¿YĄ yqĄ=l‘Č
âl¿ dŇd¡ĎŇyhĄ dŇdĎŔyhĄ ëŇră
Ł dĘŇyĂ=âlĲ yêĂBČŔS
Ę hĂ Myb
ăŇĂ qĎymĂ ÉNyĂyČÄwĘ bŇĳ’Ď om ZrĆ’ăĆmĄC
Ér‘Č~
Ł Ä mĂ MlĎŔoq CnătŇĘ ĲnĎ ÉZhČyČÄ=dŇ‘Č hŇlĄę‘ĎlĘ’Ć=dŇ‘Č NoBÁS
Ę xĆ tŇqÄČ ‘ĞEĲČmĂ : dŇdŇĲĎyhĄ
: CyĲhĘyĲĂ tŇoU¡S
Č mĘlĂ MyrĂŔmĘnĂ ym
ăĄ =MGČ yJĂť hŇĳĎS
I Ă lĲĂS
Ę tŇ¡ČlgŇĘ ‘Ć MyĂnČŔr
Ł Łxă=dŇ‘Č
: wyhĲĎŁl’ŇĲlĄ ryT
¡Ă qĘmČC hŇmĎŔbĎŇ hŇăĆl‘ĞmĲČ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ¡’Ď omlĘ yê¿ĂBČS
Ę hĂwĘ
WrĆxĆŔ=ryqĲĂ yS
ăĄ nĘ’Č=l’Ć ÉyBĂlĂwĘ hŇmĆŔhĹyĲĆ Myl
ăĂ lĂxĞJĲČ Éb’ĎomlĘ yB
ąĂ lĂ NJÂĄ =l‘Č
hŇxĎŔrĘqĎ ÉS’Ňr
Ł =lkĎŇ yJ
ąĂ : CdŇb
ĲĎŇ ’Ď hŇ¡W
Ď ‘Ď tŇr¿ČtŇĘ yĂ NJ
ËĄ =l‘Č hŇĳmĆ hĹyĲĆ Myl
¡Ă ylĂxĞJĲČ
l‘ăČ : qW
ĲĎ MyĂn¡ČtŇĘ mĎ=l‘ČwĘ tŇŁdŔdŇĚGĘ ÉMyĂdČÄyĎ=lJĎ l‘ąČ hŇ‘ĳĎrĚGĘ Nq¡ĎzĎ=lkĎŇwĘ
bŇ’Ďęom=tŇ’Ć yêĂrĘb
ăŇČ S
Ď =yJĲĂ dŇj
ĳĄsĘmĂ hŇŁQăJĚ hĎyt
¡ŇĆ ŁbŇŁxrĘbŇĂ C bŇË’Ď om tŇoG¿GČ=lJĎ
=hŇnĎpŇĘ hĂ ëŇy’
ËĄ ClylĂŔyhĄ ÉhêĎxČ ëŇy’¿Ą : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ oB¡ ZpĆŇ¿xĄ =Ny’ĲĄ yl
ËĂ kŇĘ JĂ
: wyb
ĲĎŇ ybŇĂ sĘ=lkĎŇlĘ hŇê
¡Ď xĂmĘlĂwĘ qx
Ł¿ W
Ę lĂ bŇË’Ď om hŇ¿yĎhĎwĘ SoBĳ bŇ¡’Ď om PŇrĆ‘Ł ¿
hk=yk
,yrq Cq‘ĎzĘC ,bytk yqĂ‘ĎzĘC v.20

.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ClylĂyhĄ ’"sb ,yrq ClylĂhĄ ,bytk ylĂylĂyhĄ v.20
.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk Cq‘ĎzĘC ’"sb
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Wr¿ČpĎŇC hŇĳ’Ć dĘŇyĂ rS
Ć ¡Ćk
e ČŇ hŇ¿Ąh
e Ă hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď ÉhŁkŇ=yJĂ
41 h
Ň yĎhĎwĲĘţ hŇW
Ď ĳĎjtŇĘ nĂ tŇod¡ŇYĎUĘhČwĘ tŇoIŔrĂuĘhČ ÉhdĎŇJĘlĘnĂ : bŇ’ĲĎom=l’Ć wyp
¡ŇĎ nĎJĘ
42 d
Ňm
¿Č S
Ę nĂwĘ : hŇrĲĎYĄmĘ hŇ¿è
Ď ’Ă bŇ¡ĄlJĘ ’ChŔhČ MoIăBČ Éb’Ďom yrąĄoBGĂ bŇlĄÂ
43 b
Ň ¿S
Ą oy ìŇyl
ËĆ ‘Ď xp
ĳĎŇ wĎ tŇxČ¡pČŇ wĎ dŇxČ¿jČ : lyDĲĂgŇĘ hĂ ho¡ĎhyĘ=l‘Č yJ
¿Ă M‘ĳĎmĄ bŇ¡’Ď om
44 Éhl
Ć ‘ŁhĲĎwĘ tŇxČjČŔhČ=l’Ć lj
Łă yĂ ÉdxČjČÄhČ ynąĄjĘmĂ syÂnřh : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇ¡’Ď om
Mt
¡ŇĎ DĎqĚjĘ tŇ¿ČS
n Ę bŇË’Ď om=l’Ć hĎyl
ÌĆ ’Ą ’ybÄĂ ’Ď=yJĲĂ xj
ĳĎ BČ dŇ¡kĄŇ QĎyĂ tŇxČjČŔhČ=NmĂ
45 NoB
ęS
Ę xĆmĲĄ ’Y
ăĎ yĎ S’ÂĄ =yJĂ Mys
ĳĂ nĎ xČJ
Łă mĂ Cd¡ŇmĘ‘ĲĎ NoBËS
Ę xĆ lY
¿Ą BĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
: No’ĲS
Ď yn¿ĄBĘ dŇq
Ł ¡ dĘŇqĎwĘ bŇ’ĎŔom tŇă’Č jĘ É lkČŇ’Ňê
Ł Ä wČ NoxŔysĂ NyB
ăĄ mĂ ÉhbĎŇhĎĲlĆ wĘ
46 ì
Ň yt
¡ŇĆ nŁbŇĘ C ybŇĂ è
ĆŔ BČ ÉìynĆÄbĎŇ CxąuĘl
Ě =yJĲĂ SomĳJĘ=M‘Č dŇ¡bČŇ ’Ď bŇ’ĎŔom ìăŇlĘ=yo’Ĳ
47 ho
ĳĎhyĘ=M’ĚnĘ Mym
¡Ă IĎhČ tŇyr¿ĂxĞ’ĲČBĘ bŇË’Ď om=tŇCbŇS
Ę yê
ÌĂ bŇĘ S
Č wĘ : hŇyĲĎbŇĘ è
Ă BČ
: bŇ’ĲĎom Tj
¿Č S
Ę mĂ hŇeĎ¡hĄ =dŇ‘Č
Tm =M’Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂlĘ ÉNy’Ą Myn¿ĂbĎŇhĞ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť NoUę‘Č ynăĄbŇĘ lĂ
: bŇS
ĲĎ yĎ wyr¿Ď‘ĎBĘ oU¡‘ČwĘ dŇGĎŔ=tŇ’Ć ÉMJĎlĘmČ SrąČyĎ ‘ČCDęmČ olĳ Ny’ăĄ Sr¡Ąoy
2 =yn
ĲĄ BĘ tŇBČÄrČ=l’Ć yêĂ‘ĘmČS
Ę hĂwĘţ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ My’ÁĂ BĎ MymÄĂ yĎ žheĄhĂ NkĄÃlĎ
S’
ăĄ BĎ hĎyt
¡ŇĆ nŁbŇĘ C hŇmĎŔmĎS
Ę lt
ăŇĄ lĘ ÉhtŇĎ yĘhĲĎwĘ hŇmĎęxĎlĘmĂ tŇ‘ăČCrêĘ NoUÁ‘Č
3 NoB
ÁS
Ę xĆ ylĂylĂÄyhĄ : hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď wyS
¡Ď rĘyĲŁ=tŇ’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ SrÌČyĎwĘ hŇnĎtŇĘ ĳ~Č êĂ
hŇnĎdĘŇŁpěsĘ MyuŔĂ W
Č hŇnĎrĘgŁŇă xĞ ůhBĎrČ tŇonăBĘ ÈhnĎqĘ‘ČYĘ y‘ęČ =hŇdĎŇDĘS
Ě yJ
ăĂ
wyr¡ĎW
Ď wĘ wyn¿ĎhĞŁJĲ ëŇlĄŔyĄ hŇăĎloGBČ ÉMJĎlĘmČ yJ
ąĂ tŇorĳdŇĄGĘBČ hŇnĎTĘ¡TČ oStŇĘ hĂwĘ
4 h
Ň ĳbĎŇ bĄŇoèĲhČ tŇ¡BČ hČ ëŇqĄŔmĘ‘Ă bŇăĎz MyqŔĂ mĎ‘ĞB
ĲĎ ÉylĂlĘhĲČtŇĘ êĂ=hŇmČ : wyDĲĎxĘyČ
5 d
Ň xČjČę ëŇyĂlČÁ‘Ď ’ybÄĂ mĄ žynĂnĘhĂ : yl
ĲĎ ’Ą ’ob¿ŇyĎ ym
¡Ă hĎytŔĆ r
Ł YĘŁ’ăBĘ ÉhxĎTĘŁBĲhČ
wynĎŔpĎŇlĘ Sy’
ăĂ ÉMêĆxĘDČnĂwĘ ëŇyĂb
ĳŇĎ ybŇĂ sĘ=lJĎmĂ tŇo’¡bĎŇYĘ hoËĂhyĹ ynÌĎd
ŁŇ ’Ğ=M’ĚnĘ
6 NoU
¡ ‘Č=ynĲĄBĘ tŇCb¿ŇS
Ę =tŇ’Ć bŇyS
ËĂ ’Ď NkĄę=yrĄxĞ’ĲČwĘ : dŇdŇĲĄeŁlČ ZB
¡Ą qČmĘ Ny’¿ĄwĘ
7 Ny’
¿ĄhČ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą Modę’ĹĲlĆ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
8 Csn
ąĚ : MtĲŇĎ mĎkŇĘ xĎ hŇ¡xĎ rĘsĘnĂ MynĂŔBĎmĂ ÉhYĎ‘Ą hŇdąŇĎbŇĘ ’ĲĎ Nm
ĳĎ ytŇĄ BĘ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎ dŇo‘Ë
wyl
¡Ď ‘Ď ytŇĂ ’Ň¿bĄŇ hĄ wW
ËĎ ‘Ą dŇy’¿Ą yJ
ăĂ NdĳŇĎDĘ yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ tŇbĆŇS
ĆŔ lĎ Cqym
ăĂ ‘ĘhĆ ÉCnpŇĘ hĲĎ
9 =M’
Ă tŇolĳlĄo‘Ĳ Cr’
¡Ă S
Ę yČ âl¿ ëŇlĎŔ C’B
ăĎ ÉMyrĂYĘŁBĲ=M’Ă : wyêĲĂdĘŇqČjĘ tŇ‘¿Ą
40

Mybng
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49. 10–27

ÉytŇĂ yQĄGĂ wW
Ďę ‘Ą=tŇ’Ć yêĂpŇĘ ăW
Č xĎ ynÂ’
Ă Ğ =yJĲĂ : MIĲĎdČŇ CtŇyx
¿Ă S
Ę hĂ hŇlĎyĘQ
¡Č BČ Myb
¿ŇĂ eĎGČ
: CenĲĆy’ĄwĘ wyn¡ĎkĄŇS
Ę C wyx
¿Ď ’ĆwĘ o‘ËrĘzČ dŇD¿ČS
Ě lk
ĳĎŇ Cy âlă hŇ¡BĎ xĘnĆwĘ wyrĎŔêĎsĘmĂ=tŇ’Ć
: CxTĲĎbŇĘ êĂ yl
¿Č ‘Ď ìŇyt
¡ŇĆ nŁmĘlĘ’ČwĘ hŇĳĆx
I Č ’Ğ ynăĂ’Ğ ìŇym
¡Ć ŁtŇyĘ hŇ¿bĎŇ zĘ‘Ď
otŇă S
Ď ÉsoJhČ tŇoêąS
Ę lĂ MTÁĎ jĎS
Ę mĂ Ny’ĄÄ=rS
Ć ’Ğ hŇeĄhĂţ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁkŇă =yJĂ
yb
ąŇĂ yJ
ăĂ : hŇêĲĆS
Ę êĂ hŇt
Ł Ň¡ S
Ď yJ
¿Ă hŇqĆŔeĎtŇĂ âlă hŇqĳĆeĎêĂ hŇq
Ł ¡ nĎ ’ChŔ hŇê
ăĎ ’ČwĘ CêŔS
Ę yĂ
hŇăĆh
y Ę êĲĂ hŇ¡ĎllĎqĘlĂwĘ bŇrĆx
Ł ¿ lĘ hŇËjĎ rĘxĆlĘ hŇÌUĎ S
Č lĘ=yJĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉyêĂ‘ĘBČÄS
Ę nĂ
ÉyêĂ‘ĘmÄČ S
Ď hŇ‘ąĎCmS
Ę : Ml
ĲĎ o‘ tŇob¿ŇrĘxĎlĘ hŇnĎyy¡ĆhĘtŇĲĂ hĎyr¿Ć‘Ď=lkĎŇwĘ hŇrĳĎYĘbĎŇ
CmCq¡wĘ hĎylĆŔ‘Ď C’b
Ł ăŇ C ÉCYBĘqČtŇĘ hĲĂ xČClĳS
Ď MyăĂoGBČ ryY
¡Ă wĘ hoĎŔhyĘ tŇă’Ą mĄ
ìÂêĘYĘlČpŇĘ êĲĂ : MdŇĲĎ’ĎB
ĲĎ yCz¡BĎ MyĳĂoGBČ ìŇyê¡ĂtŇČ nĘ NT
Ł Ë qĎ hŇ¿Ąh
e Ă =yJĲĂ : hŇmĲĎxĎlĘUĂlČ
hŇ‘ĳĎbŇĘ GĂ MorămĘ yW
¡Ă pŇĘ ê
Ł ‘lČiĆŔhČ ywăĄgŇĘ xČBĘ ÉynĂkŇĘ ŁSĲ ìŇBĆŔlĂ NodăŇzĘ ÉëtŇĎ ’
Ł ’yè
ąĂ hĂ
Mod¡Ň’Ĺ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ì¡ŇdĘŇyrĂo’Ĳ Mè
¿Ď mĂ ìŇeĆŔqĂ ÉrS
Ć eĆÄJČ hČyB
ąĂ gŇĘ tŇČ =yJĲĂ
tŇkÂČ jĄhĘmČJĲĘ : hĎtĲŇĆ oJmČ=lJĎ=l‘Č qr¡
Ł S
Ę yĂwĘ Mè
Ł ¿ yĂ hĎylĆŔ‘Ď rb
ăĄŇ ‘Ł lJ
Ł ť hŇĳUĎ S
Č lĘ
rCgŇ¿ yĎ=âlĲwĘ Sy’ĂŔ ÉMS
Ď bŇ¿S
Ą yĄ=âlĲ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hĎyn¡ĆkĄŇS
Ę C hŇrËĎm
Ł ‘ĞwĲČ Md
ŁŇÌsĘ
ůNtŇĎ y’Ą hŇăĄn
w Ę =l’Ć ÈNDĄrĘIČhČ No’ăGĘmĂ hŇlĆÄ‘ĞyĲČ hŇÂrĘ’
yĄ Č JĘ hŇeĄhĂţ : MdŇĲĎ’Ď=NBĆ HB
¡Ď
ÉynĂomÄkĎŇ ym
ąĂ yJ
ăĂ dŇŁqĳpŇĘ ’Ć hĎyl
ăĆ ’Ą rCx¡bĎŇ ym
¿Ă C hĎylĆŔ‘ĎmĲĄ ÉCeYĆÄyrĂ’Ğ hŇ‘ĎyGąĂrĘ’Č=yJĲĂ
=tŇYČ‘Ğ C‘ămĘS
Ă NkÂĄ lĎ : ynĲĎpĎŇlĘ dŇm
Ł ¡ ‘ĞyĲČ rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĆŔr
Ł hŇăĆ=ym
z Ă C yeĂdŔĆy‘ĂyĲŁ ym
ăĂ C
yb
ăŇĄ S
Ę ŁyĲ=l’Ć bŇ¡S
Č xĎ rS
¿Ć ’Ğ wytŔĎ obŇS
Ę xĘmÄČ C ModŔ’Ĺ=l’Ć ÉZ‘ČyĎ rS
ąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ
: MhĲĆwĄnĘ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ Myè
ËĂ yČ âl¿=M’Ă N’ŇŁ~ŔhČ yrăĄy‘ĂYĘ ÉMCbŇxĎsĘyĂ âlą=M’Ă Nm
ĳĎ ytŇĄ
: Hl
ĲĎ oq ‘m
¿Č S
Ę nĂ PŇCs¡=MyČBĘ hŇqěĎ ‘ĎYĘ ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ¡S
Ď ‘ĞrĲĎ MlĎŔpŇĘ nĂ louămĂ
bŇlĄÂ hŇyĎhĎwĲĘţ hŇrĳĎYĘBĎ=l‘Č wyp
¡ŇĎ nĎJĘ Wr¿
Ł pŇĘ yĂwĘ hŇ’ĆŔdĘŇyĂwĘ hŇăĆl‘ĞyĲČ ÉrS
Ć eĆÄkČŇ hŇąĄh
eĂ
: hŇrĲĎYĄmĘ hŇ¿è
Ď ’Ă bŇ¡ĄlJĘ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉModŇ’Ĺ yrąĄoBGĂ
MIăĎBČ CgŇm
Ł ĳ nĎ C‘¡mĘS
ĲĎ hŇ‘ËĎrĎ hŇ‘¿ĎmĚS
Ę =yJĲĂ dŇjĎŔrĘ’ČwĘ ÉtmĎxĞ hŇS
ĲĎ oBą qW
Ć UĆędČŇlĘ
ű TTĆrăĆwĘ sCn¡lĎ hŇt
¿ŇĎ nĘpŇĘ hĂ qW
Ć ËUĆ dČŇ hŇt
¿ŇĎ pŇĘ rĲĎ : lkĲĎŇCy âl¿ Tq¡ĄS
Ę hČ hŇgĎŔ’ĎDĘ
ry‘ăĂ hŇ¡bĎŇ EĘ‘Ě=âlĲ ëŇy’¿Ą : hŇdŇĲĎlĄoIJČ hŇêĎ¡zČxĎ’Ğ Myl
ËĂ bĎŇxĞwĲČ hŇrÌĎYĎ hŇqĎyzĳĂxĹhĲĆ
yS
ĄÄ nĘ’Č=lkĎŇwĘ hĎyt
ĳŇĆ ŁbŇx
Ł rĘBĂ hĎyr¡ĆCxbČŇ Cl¿jĘyĂ Nk
ËĄŇ lĎ : yW
ĲĂ oWmĘ tŇ¡yČrĘqĂ hŇQĎhĂêĘ
S’
¡Ą yêĂ¿~Č hĂwĘ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ M’
¡Ě nĘ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉCUDČÄyĂ hŇąmĎ xĎlĘUĂhČ
tmwxb
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: dŇdŇĲĎhĞ=NBĆ tŇon¿mĘrĘ’Č hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ qW
Ć ĳUĎ DČ tŇm
ăČ oxBĘ
lbĆŔBĎ=ëŇlĆmĲĆ ro~’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ÉhJĎhĂ rS
ąĆ ’Ğ roYęxĎ tŇokŇă lĘmĘmČlĘCĲ ű rdăĎŇqĄlĘ
: MdŇĆqĲĆ=ynĄBĘ=tŇ’Ć Cd¡ŇdĘŇS
ĲĎ wĘ rdĎŔqĄ=l’Ć Clă‘Ğ CmCqť hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁJ¡
C’ăW
Ę yĂ Mh
¡Ć yQĄmČgŇĘ C Mh
ËĆ ylĄJĘ=lkĎŇwĘ Mh
ÌĆ ytŇĄ o‘yrĂyĘ CxuĎŔyĂ ÉMnĎ’ŇY
Ł wĘ Mh
ąĆ ylĄhĽ’ĲĎ
Cqym
ÌĂ ‘ĘhĆ dŇŁ’ÁmĘ CdŇĚeÄ žCsnĚ : bŇybĲŇĂ iĎmĂ rogŇ¡ mĎ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ C’ÌrĘqĲĎwĘ Mh
ĳĆ lĎ
r~ąČ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ MkĆÁylĄ‘Ğ Z‘ÄČ yĎ=yJĲĂ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ roY¡xĎ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ tŇbĆŇËS
Ć lĎ
yoG¿=l’Ć Clę‘Ğ CmCqă : hŇb
ĲĎŇ S
Ď xĞmĲČ M¡hĆřylĄ‘Ğ bŇ¿S
Č xĎwĘ hŇYĎŔ‘Ą É lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ
dŇd¿ĎŇBĎ ol¡ xČyrËĂbŇĘ =âlĲwĘ MyĂtÌČŇlĎdĘŇ=âl hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ xTČ¡bĆŇ lĎ bŇ¿S
Ą oy wyl
ËĄ S
Ę
=lkĎŇlĘ Myt¿ĂŇrĂzĄwĘ llĎŔS
Ď lĘ ÉMhĆynĄqĘmĂ NomąhĞwĲČ zbČęlĎ MhĆÁyQĄmČgŇĘ CyÄhĎwĘ : CnJ
ŁĲ S
Ę yĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Md¡ĎŇy’Ą=tŇ’Ć ’yb
¿ŇĂ ’Ď wyrËĎbĎŇ‘Ğ=lJĎmĂC hŇĳ’Ď pĄŇ yYăĄCYqĘ xČCr¡
Sy’ĂŔ ÉMS
Ď bŇ¿S
Ą yĄ=âlĲ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č hŇm
¡Ď mĎS
Ę MyeËĂêČ No‘¿mĘlĂ roYÁxĎ hŇtÄĎ yĘhĲĎwĘ
hoËĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇÌĎh
y Ď rS
ĆÄ ’Ğ
: MdŇĲĎ’Ď=NBĆ HB
¡Ď rCgŇ¿ yĎ=âlĲwĘ
=ëŇlĆmĲĆ hŇ¿IĎqĂdĘŇYĂ tŇCkËŇlĘmČ tŇyS
Ăę ’ŇrĄBĘ Ml
ĳĎ y‘Ą=l’Ć ’yb
¡ŇĂ eĎhČ Chy¿ĎmĘrĘyĂ=l’Ć
tŇS
Ć qăĆ=tŇ’Ć rb
¡ĄŇ S
Ł yn¿ĂnĘhĂ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇd¡ĎŇChyĘ
tŇoxęCr ‘B
ăČ rĘ’Č MlĎÁy‘Ą=l’Ć ytÄĂ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ : MtĲŇĎ rĎCbŇĲ GĘ tŇyS
¡Ă ’ŇrĄ Ml
ĳĎ y‘Ą
hŇăĆh
y Ę yĲĂ=âlwĘ hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇoxărĚhĎ lk
ŁŇ¡ lĘ MytŔĂ rĂzăĄwĘ MyĂmČŔè
Ď hČ tŇoYăqĘ É‘BČrĘ’ČmĲĄ
ynĄÄpŇĘ l MlĎy‘Ąţ=tŇ’Ć yêăĂêČxĘhČwĘ : MlĲw‘ř yx
¿Ą DĘnĂ MS
¡Ď ’ob¿ŇyĎ=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ yoGŔhČ
Nor¿xĞ=tŇ’Ć hŇ‘ËĎrĎ ű Mh
ÌĆ ylĄ‘Ğ ytÄĂ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ MS
Ďę pŇĘ nČ yS
ăĄ qĘbČŇmĘ ű ynăĄpŇĘ lĂwĘ MhĆÁybĄŇyĘ’
ŁĲ
: MtĲŇĎ o’ yt¡ĂŇoQJČ dŇ‘¿Č bŇrĆxĆŔhČ=tŇ’Ć ÉMhĆyrĄxĞ’ĲČ yê
ąĂ xĘQČS
Ă wĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ yj
¡Ă ’Č
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Myr¡ĂW
Ď wĘ ëŇlĆ¿mĆ Mè
ËĎ mĂ yê¿ĂdĘŇbČŇ’ĞhĲČwĘ Ml
ĳĎ y‘ĄBĘ y’
¡Ă sĘkŇĂ yê¿ĂmĘW
Č wĘ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Ml
¡Ď y‘Ą tŇybŇĂ S
Ę =tŇ’Ć bŇCS’Ď MymęĂ IĎhČ tŇyrăĂxĞ’ĲČBĘ ű hŇăyĎhĎwĘ

n Chy¿ĎmĘrĘyĂ dŇy¡ČBĘ MyDĳĂW
Ę JČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć lb
¡ĆŇ BĎ=l’Ć hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ rS
ĆÄ ’Ğ rbĎęDĎhČ
2

3

CdŇĳxĄ kČŇêĘ=l’Č C‘ym
¡Ă S
Ę hČ snĄŔ=C’W
Ę CĲ ÉC‘ymÄĂ S
Ę hČwĘ MyąĂoGbČŇ CdŇyGÄĂ hČ : ’ybĲŇĂ eĎhČ
hĎyBĆŔYČ‘Ğ CSyb
ăŇĂ h
Ł ëŇdĎŔr
Ł mĘ tŇăxČ É lBĄ Syb
¿ŇĂ h
Ł lbĆÁbĎŇ hŇdĎÄJĘlĘnĂ žCrmĘ’Ă
ÉHYĎrĘ’Č=tŇ’Ć tŇyS
ąĂ yĎ=’ChĲ Nopę~ĎmĂ yoGÁ hĎylĆÄ‘Ď žhlĎ‘Ď yJ
ăĂ : hĎyl
ĲĆ CQGĂ Cêx
¡Č
: CkŇĲlĎ hĎ CdŇ¿nĎ hŇm
¡Ď hĄBĘ=dŇ‘ČwĘ Md¿ĎŇ’ĎmĲĄ HB
ĳĎ bŇ¡S
Ą oy hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ hŇUĎŔS
Č lĘ
Mymyb
,yrq MlĎy‘Ą ,bytk MlĎo‘ v.36

.w"dw d"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MkĆylĄ‘Ğ ’"sb ,yrq MkĆylĄ‘Ğ v.30 .Tm
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk MlĎy‘Ą ’"sb
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hŇUĎ¿hĄ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’b
ŁÌŇ yĎ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’yhĂhČ tŇ‘ąĄbĎŇC hŇUĎhĄÁhĎ MymÄĂ IĎBČ
: CSuĲĄbČŇyĘ Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=tŇ’ĆwĘ CkŇlĄŔyĄ ÉokŇbĎŇC ëŇoląhĎ wDĳĎxĘyČ hŇd¡ĎŇChyĘ=ynĲĄbŇĘ C
Ml
¡Ď o‘ tŇyr¿ĂBĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć CwălĘnĂwĘ C’B
Ł ť Mh
ĳĆ ynĄpŇĘ hŇeĎăhĄ ëŇrĆD¡Ć Cl’ĎŔS
Ę yĂ NoIăYĂ
Myr¡ĂhĎ MC‘ŔtŇĘ hĂ Mh
ăĆ y‘Ąr
Ł yUĂŔ‘Č hŇyĎhĎ ÉtodŇbŇĘ Ł’Ĳ N’ŇŁYą : xČk
ĲĄŇ è
Ď tŇĂ âl¿
Mh
ăĆ y’ĄYĘomĲ=lJĎ : MYĲĎbŇĘ rĂ Cx¡kŇĘ S
ĲĎ CkŇlĎŔhĎ Éh‘ĎbŇĘ GĂ=l’Ć rh
ąČ mĄ MybŇĂ bĄŇoS
=hŇwĄnĘ ÉhoĎhyl
ĲČ C’ąTĘxĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ tŇxČêęČ MS
ĳĎ ’ĘnĆ âlă Cr¡mĘ’ĲĎ Mh
¿Ć yrĄYĲĎwĘ MClŔkĎŇ’Ğ
lbĆŔBĎ ëŇoêămĂ CdŇĚnť
: hoĲĎhyĘ Mh
¡Ć ytŇĄ obŇĲ ’Ğ hŇ¿Ąq
w Ę mĂC qdŇĆYĆŔ
ykÃĂ nŁ’ĲĎ hŇăĄh
e Ă yJ
ăĂ : N’ŇŁYĲ=ynĄpŇĘ lĂ Myd¡ĂŇCê‘ČJĘ CyěhĘwĲĂ w’řYĳy MyD¡ĂW
Ę JČ ZrĆ’¿ĆmĄC
CkŇrĘ‘ăĎwĘ NopŔYĎ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMylĂŁdŇGĘ MyąĂoG=lhČqĘ lbĆÁBĎ=l‘Č hŇlĆÄ‘ĞmĲČC žry‘ĂmĄ
hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ : MqĲĎyrĄ bŇCS
¡ yĎ âl¿ lyJĂŔS
Ę mČ roBăgŇĂ JĘ Éwy~ĎxĂ dŇĳkŇĄ QĎêĂ Mè
¡Ď mĂ HlĎŔ
yJ
ăĂ yxĂmĘW
Ę tŇĂ yJ
ąĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ C‘B
¡Ď W
Ę yĂ hĎyl
¿Ć lĘS
Ł =lJĎ ll
ĳĎ S
Ď lĘ MyD¡ĂW
Ę kČŇ
: MyrĲĂBĂ’ĞJĲĎ ylĂhĞYĘtŇĂ wĘ hŇS
ĎŔ dĎŇ hŇăĎlgŇĘ ‘ĆJĘ yS
Ă CpŇtŇĎ yJĂť yt
ĳŇĂ lĎxĞĲnČ ys¡ĄS
Ł yzĂlĘ‘ĞtĲŇČ
rB
¡Ď dĘŇmĂ MyĂŔoG tŇyrăĂxĞ’ĲČ ÉheĄhĂ Mk
ĳĆŇ êĘdĘŇlČoyĲ hŇr¡ĎpŇĘ xĎ dŇŁ’ŔmĘ ÉMkĆŇUĘ’Ă hŇS
Ď oBą
lJ
Ł ť HQ
ĳĎ JĚ hŇm
¡Ď mĎS
Ę hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ bŇS
ĄŔ tŇĄ âlă ÉhoĎhyĘ PŇYĆuąĆmĂ : hŇb
ĲĎŇ rĎ‘ĞwĲČ hŇ¿IĎYĂ
ű lb
ąĆŇ BĎ=l‘Č CkÄrĘ‘Ă : hĎytĲŇĆ oJmČ=lJĎ=l‘Č qr¡
Ł S
Ę yĂwĘ Mè
Ł ¿ yĂ lbĆŔBĎ=l‘Č rb
ăĄŇ ‘Ł
ho¡Ďhyl
ĲČ yJ
¿Ă Zx
ĳĄ =l’Ć Cl¡mĘxĘêČ=l’ĲČ hĎylĆŔ’Ą CdăŇyĘ tŇS
Ć qĆŔ ykĄŇrĘDă
Ł =lJĎ ÉbybŇĂ sĎ
Cs¡rĘhĆĲnĆ hĎytŇĆ IŁwĂS
Ę ’Č ÉClpŇĘ ĲnĎ HdĎŔyĎ hŇăĎt
n ŇĘ ĲnĎ ÉbybŇĂ sĎ hĎyl
ąĆ ‘Ď C‘yrĂÄhĎ : hŇ’ĎTĲĎxĎ
=CW‘Ğ hŇt
¡ŇĎ W
Ę ‘ĲĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ HbĎŔ CmqĘăĎh
e Ă É’yhĂ ho¿ĎhyĘ tŇmČÄqĘnĂ žyJĂ hĎyt
ĳŇĆ omoxĲ
bŇrĆx
ăĆ ÉynĄjĘmĂ ryYĳĂqĎ tŇ‘ăĄBĘ lG
¡ĎmČ Wp
¿ĄŇ ŁtŇwĘ lbĆŔBĎmĂ É‘ČrĄÄoz CtŇą rĘJĂ : Hl
ĲĎ
: CsnĲĚyĎ oY¡rĘ’ČlĘ Sy’
¿Ă wĘ CnŔpŇĘ yĂ ÉoU‘Č=l’Ć Sy’
ąĂ hŇnĎŔoIhČ
rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ ÉolkĎŇ’Ğ NoS
ą ’ŇrĂhĲĎ CxyDĳĂhĂ tŇoyărĎ’Ğ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ hŇrËĎCzpŇĘ hŇÌĆW
: lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ r~
¡Č ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ omŔ~Ę‘Ă ÉNorxĞ’ĲČhĎ hŇąĆwĘ
z
=l’Ć dŇqËĄp
ŁŇ yn¿ĂnĘhĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
yê
ąĂ bŇĘ bČŇS
Ł wĘ : rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ =l’Ć yêĂdĘŇq¡ČjĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ oYĳrĘ’Č=l’ĆwĘ lb
¡ĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ
MyĂrËČpŇĘ ’Ć rh
¿Č bŇĘ C NS
ĳĎ BĎhČwĘ lm
¡Ć rĘJČhČ hŇ‘¿ĎrĎwĘ ChwŔĄnĎ=l’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’yhÁĂ hČ tŇ‘ÄĄ bĎŇC žMhĄhĎ Mym
ăĂ IĎBČ : oSĲpŇĘ nČ ‘B
¿Č W
Ę êĂ dŇ‘¡ĎlĘGĂhČwĘ
hŇnĎy’ŇĳĆYUĎtŇĂ âlăwĘ hŇd¡ĎŇChyĘ tŇ’ŇF
Ł ¿ xČ=tŇ’ĆwĘ CenĆŔy’ĄwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ NwąŁ‘Ğ=tŇ’Ć SuÂČ bĚŇyĘ
yk
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk C’YĄ ’"sb ,yrq C’YĄ ,bytk C’YĄyĄ v.8

.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.8
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ÉMyĂtÄČ rĎmĘ ZrĆ’ąĎhĎ=l‘Č
: ry’ĲĂS
Ę ’Č rS
¿Ć ’ĞĲlČ xl
¡Č sĘ’Ć yJ
¿Ă
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMhĆyrĄxĞ’ĲČ MrąĄxĞhĲČwĘ bŇŁrÄxĞ dŇoqĳjĘ yb
¡ŇĄ S
Ę oyĲ=l’ĆwĘ hĎylĆŔ‘Ď hŇăĄl‘Ğ
ZrĆ’ĳĎBĎ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ loq¿
: ìŇytŇĲĂ yCĂYĂ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ JĘ hŇW
Ąě ‘ĞwĲČ
hŇt
ÌŇĎ yĘhĲĎ ëŇy’ăĄ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ SyF
¡Ă jČ rbĄŔè
Ď IĂwČ É‘DČgŇĘ nĂ ëŇy’
ąĄ : lodĲŇ GĎ rbĆŇ¡S
Ć wĘ
âlă êĘ¡’Č wĘ lbĆŔBĎ ÉêĘdĘŇJČÄlĘnĂ=MgČŇwĘ ëŇąĎl yêĂS
Ęq
Ł Ä yĎ : MyĲĂoGBČ lb
¡ĆŇ BĎ hŇËUĎ S
Č lĘ
ÉhoĎhyĘ xt
ąŇČ jĎ : tŇyrĲĂGĎtŇĘ hĂ ho¡Ďhyb
ĲČŇ yJ
¿Ă êĘW
Ę jČŔtŇĘ nĂ=MgČŇwĘ Ét’ŇYĄmĘnĂ êĘ‘ČdĳŇĎyĎ
hoËĂhyĹ ynÌĎd
ŁŇ ’ŇĲlČ ’yhęĂ hŇăkĎŇ ’ŇlĎmĘ=yJĲĂ omĳ‘ĘzČ yl
ăĄ JĘ=tŇ’Ć ’Y
¡Ą oIwČ orŔYĎo’ă=tŇ’Ć
hĎCQ¿sĎ hĎysĆŔbĚŇ’ĞmĲČ CxătŇĘ jĂ ÉZuĄmĂ Hl
ąĎ =C’B
Ł Ĳ : MyDĲĂW
Ę JČ ZrĆ’¿ĆBĘ tŇo’¡bĎŇYĘ
hĎyrĆŔjĎ=lJĎ ÉCbŇrĘxĂ : tŇyrĲĂ’ĄS
Ę Hl
¡Ď =yhĂêĘ=l’Č hĎCmĳyrĂxĞhĲČwĘ Mym
¡Ă rĄ‘Ğ=omkŇĘ
Mys
ËĂ nĎ loq¿ : MtĲŇĎ DĎqĚjĘ tŇ‘¿Ą Mm
¡Ď oy ’b
¿ĎŇ =yJĂ MhĆŔylĄ‘Ğ yohă xbČŇĳFĎ lČ Cd¡ŇrĘyĲĄ
CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉtmČqĘnĂ=tŇ’Ć NoIęYĂBĘ dŇyGăĂhČlĘ lb
ĳĆŇ BĎ ZrĆ’ăĆmĄ MyT
¡Ă lĄpŇĘ C
CnÌxĞ tŇS
Ć qÁĆ ykĄŇrĘD
ŁÄ =lJĎ MyBĂrČţ ű lb
ăĆŇ BĎ=l’Ć C‘ym
ăĂ S
Ę hČ : olĲkĎŇyhĲĄ tŇm
¡Č qĘnĂ
rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁËŇ JĘ HlĎŔ‘ĽpĲĎŇJĘ Hl
ăĎ =CmQĘS
Č hŇTĎŔlĄjĘÍyhĂyĘ=l’Č bŇybĂęsĎ hĎyl
ăĆ ‘Ď
Nk
ËĄŇ lĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Sod¿ŇqĘ=l’Ć hŇdĎŇ¡zĎ hoËĎhyĘ=l’Ć yJÌĂ Hl
ĳĎ =CW‘Ğ hŇt
¡ŇĎ W
Ę ‘ĲĎ
’Ch¡hČ MoI¿BČ CUDËČyĂ Hê
¿Ď mĘxČlĘmĂ yS
ĄÄ nĘ’Č=lkĎŇwĘ hĎyt
ĳŇĆ ŁbŇx
Ł rĘBĂ hĎyr¡ĆCxbČŇ Cl¿jĘyĂ
ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ=M’ĚnĘ NodŔzĎ ÉìylĆÄ’Ą ynąĂnĘhĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ
ol¡ Ny’¿ĄwĘ lpČŔnĎwĘ ÉNodŇzĎ lS
ąČ kĎŇwĘ : ìŇyêĲĂdĘŇqČjĘ tŇ‘¿Ą ì¡ŇmĘoy ’B
¿Ď yJ
ËĂ tŇo’ĳbĎŇYĘ
: wytĲŇĎ ŁbŇybĲŇĂ sĘ=lJĎ hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ wyrĎŔ‘ĎBĘ ÉS’Ą yêĂą~Č hĂwĘ MyqĳĂmĄ
hŇd¡ĎŇChyĘ=ynĄbŇĘ C l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ MyqËĂCS‘Ğ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
hoąĎhyĘ qzĎęxĎ ű Ml
ăĎ ’ĞŁGĲ : MxĲĎQĘS
Č Cn¡’ĞmĲĄ MbĎŔ CqyzăĂxĹhĲĆ ÉMhĆybĄŇS
Ł Ĳ =lkĎŇwĘ wDĳĎxĘyČ
ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ‘ČyGăĂrĘhĂ ÉN‘ČmČÄlĘ Mb
ĳĎŇ yrĂ=tŇ’Ć bŇyr¡ĂyĎ bŇyr¿Ă omŔS
Ę Éto’bĎŇYĘ
yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=l’ĆwĘ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ MyD¡ĂW
Ę JČ=l‘Č bŇrĆx
¿Ć : lb
ĲĆŇ bĎŇ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁlĘ zyG¡ĂrĘhĂwĘ
bŇrĆx
¿Ć Cl’
ĳĎ nŁwĘ MyD¡ĂBČhČ=l’Ć bŇrĆx
¿Ć : hĎymĲĆkĎŇxĞ=l’ĆwĘ hĎyr¡ĆW
Ď =l’ĆwĘ lbĆŔbĎŇ
bŇrĆ‘ËĄhĎ=lJĎ=l’ĆwĘ oBękŇĘ rĂ=l’ĆwĘ wys
ăĎ Cs=l’Ć bŇrĆxĆÁ : CêxĲĎwĎ hĎyr¡ĆoBGĂ=l’Ć
bŇrĆx
Ł ¿ : CzEĲĎbĚŇC hĎyt
¡ŇĆ r
Ł YĘo’=l’Ć bŇrĆx
¿Ć MyS
ĳĂ nĎlĘ CyăhĎwĘ Hk
¡ĎŇ otŇBĘ rS
¿Ć ’Ğ
NkĄęlĎ : Cll
ĲĎ h
Ł tŇĘ yĂ Mym
¡Ă y’ĄbĎŇC ’yhĂŔ ÉMylĂsĂjĘ ZrĆ’
ąĆ yJ
ăĂ CSb
ĳĄŇ yĎwĘ hĎym
¡Ć ymĄ=l’Ć
Édo‘ bŇ¿S
Ą tŇĄ =âlĲwĘ hŇĳĎ‘
n ĞyĲČ tŇonăBĘ Hb
¡ĎŇ CbŇS
Ę ¿yĎwĘ MyIĂŔ’Ă=tŇ’Ć ÉMyIĂYĂ CbąŇS
Ę yĲĄ
xYnl
.’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk HlĎ=yhy ’"sb ,bytk ’lw yrq ÉHlĎ=yhy v.29
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Md
ŁŇÌsĘ=tŇ’Ć MyhÁĂ Łl’Ĺ tŇkÄČ jĄhĘmČJĘ : rodĲŇ wĎ roD¿=dŇ‘Č NoJ¡S
Ę tŇĂ âl¿wĘ xYČnĆŔlĎ 40
=âlĲwĘ Sy’ĂŔ ÉMS
Ď bŇ¿S
Ą yĄ=âlĲ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hĎyn¡ĆkĄŇS
Ę =tŇ’ĆwĘ hŇrËĎm
Ł ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ
MyBĂŔrČ Myk
ăŇĂ lĎmĘC É lodŇGĎ yogąŇwĘ NopĳŇ~ĎmĂ ’B
¡Ď M‘¿Č hŇËĄh
e Ă : MdŇĲĎ’Ď=NBĆ HB
¡Ď rCgŇ¿ yĎ 41
CmxĄŔrČyĘ âlăwĘ ÉhUĎhĄÄ yr¿ĂzĎkŇĘ ’Č CqyzęĂ xĞyĲČ Nd
ŁÂ ykŇĂ wĘ tŇS
Ć qăĆ : ZrĆ’ĲĎ=ytŇĄ JĘrĘIČmĂ Cr‘Ł ¡ yĄ 42
hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ ÉSy’ĂJĘ ëŇCrę‘Ď CbŇĳĎJrĘyĂ Mys
¡Ă Cs=l‘ČwĘ hŇmĆŔhĹyĲĆ MIăĎJČ ÉMlĎoq
ÉhrĎYĎ wydĳŇĎyĎ CpŇă rĎwĘ M‘¡ĎmĘS
Ă =tŇ’Ć lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ ‘m
ÌČ S
Ď : lb
ĲĆŇ BĎ=tŇBČ ëŇyĂl
¡Č ‘Ď 43
ÈNDĄrĘIČhČ No’ăGĘmĂ hŇlĆÄ‘ĞyĲČ hŇÂrĘ’
yĄ Č JĘ hŇeĄhĂţ : hŇdŇĲĎlĄoIJČ lyx
¡Ă ChtŇĘ qČŔyzĂxĹhĲĆ 44
dŇŁqĳpŇĘ ’Ć hĎyl
ăĆ ’Ą rCx¡bĎŇ ym
¿Ă C hĎylĆŔ‘ĎmĲĄ ÉMYwřr’ hŇ‘ĎGąĂrĘ’Č=yJĲĂ ůNtŇĎ y’Ą hŇăĄn
w Ę =l’Ć
NkÂĄ lĎ : ynĲĎpĎŇlĘ dŇŁm¡‘ĞyĲČ rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĆŔr
Ł hŇăĆ=ym
z ĲĂ C yeĂdŔĆ‘Ăoy ym
ăĂ C ÉynĂomÄkĎŇ ym
ąĂ yJ
ăĂ 45
bŇ¡S
Č xĎ rS
¿Ć ’Ğ wytŔĎ obŇS
Ę xĘmČÄC lbĆŔBĎ=l’Ć ÉZ‘ČyĎ rS
ąĆ ’Ğ hoĎęhyĘ=tŇYČ‘Ğ C‘ămĘS
Ă
Myè
ËĂ yČ âl¿=M’Ă N’ŇŁ~ŔhČ yrăĄy‘ĂYĘ ÉMCbŇxĎsĘyĂ âlą=M’Ă MyDĳĂW
Ę JČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć
My¿ĂoGBČ hŇq¡Ď‘ĎzĘC ZrĆ’ĳĎhĎ hŇ¡S
Ď ‘ĞrĘnĂ lbĆŔbĎŇ hŇăW
Ď jĘtŇĘ nĂ É loumĂ : hŇwĲĆnĎ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ 46
: ‘mĲĎS
Ę nĂ
xČCr¡ ym
ĳĎqĎ bŇăĄl yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ=l’ĆwĘ lbĆŔBĎ=l‘Č ry‘ăĂmĄ ÉynĂnĘhĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť ’n
HY
ĳĎ rĘ’Č=tŇ’Ć Cq¡qĘŁbŇĲ ywĂ hĎCrŔzĄwĘ ÉMyrĂzĎ ű lb
ąĆŇ bĎŇlĘ yêÄĂ xĘQČS
Ă wĘ : tŇyxĲĂS
Ę mČ 2
ÉërĄD
Ł hČ ëŇr
Ł dĘŇyĂ ëŇŁrądĘŇyĂ=l’ĲĆ : hŇ‘ĲĎrĎ Moy¿BĘ bŇyb
¡ŇĂ iĎmĂ hĎyl
ËĆ ‘Ď Cy¿hĎ=yJĲĂ 3
Cmyr¡ĂxĞhĲČ hĎyrĆŔxĚăBČ =l’Ć ÉClmĘxĘêČ=l’ĲČwĘ onĳyŁrĘsĂBĘ l‘¡ČtŇĘ yĂ=l’ĆwĘ oêŔS
Ę qČ
: hĎytĲŇĆ oYCxBĘ Myr¡ĂuĎdŇĚmĘC MyDĳĂW
Ę JČ ZrĆ’ăĆBĘ Myl
¡Ă lĎxĞ Cl¿pŇĘ ĲnĎ wĘ : H’ĲĎbĎŇYĘ=lJĎ 4
ÉMYĎrĘ’Č yJ
ąĂ tŇo’ĳbĎŇYĘ ho¡ĎhyĘmĲĄ wyhĎŔŁl’ĹmĲĄ ÉhdĎŇChywĲĂ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ NmÄĎ lĘ’Č=âlĲ yJĂţ 5
Sy’
ăĂ ÉCTQĘmČC lbĆęBĎ ëŇoêămĂ ű Csn
ăĚ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Sod¡ŇuĘmĂ MS
ĎŔ ’Ď hŇă’Ď lĘmĲĎ 6
’Ch¿ lCměGĘ hoĎŔhyl
ĲČ É’yhĂ hŇm
¿Ď qĎnĘ tŇ‘ÄĄ žyJĂ Hn
ĳĎwŁ‘ĞB
ĲČ CUD¡ČêĂ=l’Č oSŔpŇĘ nČ
ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ tŇrĆJ
¡ĆS
Č mĘ hoĎŔhyĘ=dŇyČBĘ É lbĆŇBĎ bŇąhĎ zĎ=soJ : Hl
ĲĎ MQ
¡Ą S
Č mĘ 7
lb
¡ĆŇ bĎŇ hŇ¿ĎlpŇĘ ĲnĎ M’
Ł Ë tŇĘ jĂ : MyĲĂogŇ Cl¿lĘh
Ł tŇĘ yĂ NJ
¡Ą =l‘Č MyĂŔogŇ CtŇă S
Ď ÉHnĎyIĄmĂ 8
Cn’ŇjĂrĂ : ’p
ĲĄŇ rĎêĄ yl
¡Č C’ HbĎŔo’kŇĘ mČlĘ ÉyrĂYĽ CxąqĘ hĎylĆę‘Ď Clyl
ăĂ yhĄ rb
ĳŇĄ è
Ď êĂwČ 9
=l’Ć ‘g
ąČŇ nĎ=yJĲĂ oYĳrĘ’ČlĘ Sy’
ăĂ ëŇ¡ĄlnĄwĘ hĎCbězĘ‘Ă hŇtŇĎ jĎŔrĘnĂ âlăwĘ É lbĆŇBĎ=tŇ’Ć
Cnyt
ĳŇĄ q
Ł dĘŇYĂ=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ ’yY
¿Ă oh : MyqĲĂxĎS
Ę =dŇ‘Č ’v
¡Ď nĂwĘ HTĎŔjĎS
Ę mĂ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ 10
ÈMy~ĂxĂhČ Crb
ăĄŇ hĎ : CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ=tŇ’ĲĆ NoIŔYĂbŇĘ hŇrăĎjĘsČnĘC C’B
Ł ť 11
w’lm
.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MYĄyrĂ’
Ğ ’"sb ,yrq MYĄyrĂ’
Ğ ,bytk MYĄCr’
Ğ v.44
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lb
¿ĆŇ BĎ=l‘Č=yJĲĂ ydČŔmĎ yk
ăŇĄ lĘmČ ÉxČCrÄ=tŇ’Ć hoĎęhyĘ ry‘ăĂhĄ ůMyTĂlĎè
Ę hČ C’ălĘmĂ
=l’Ć : olĲkĎŇyhĲĄ tŇm
¡Č qĘnĂ ’yhĂŔ ÉhoĎhyĘ tŇąmČ qĘnĂ=yJĲĂ Ht
ĳŇĎ yxĂS
Ę hČlĘ otŇ¡ UĎzĂmĘ
Cnyk
¡ŇĂ hĎ MyrĂŔmĘŁSĲ ÉCmyqÄĂ hĎ rmĎŔS
Ę UĂhČ ÉCqyzÄĂ xĞhĲČ snĄę=C’W
Ę lbĆÁBĎ tŇm
Ł Ä ox
yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=l’Ć rB
¡Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą hŇW
Ďě ‘Ď=MGČ hoĎŔhyĘ Mm
ăČ zĎ=MGČ yJĂť Myb
ĳŇĂ rĘ’
Ł Ĳ hĎ
tŇU
¿Č ’Č ëŇ¡~Ą qĂ ’B
¿Ď tŇrĳ
Ł YĎo’Ĳ tŇ¡BČ rČ MyBĂŔrČ MyĂmăČ=l‘Č yêĂnĘkČŇS
Ł : lb
ĲĆŇ bĎŇ
ÉMdĎŇ’Ď ëŇyt
ąŇĂ ’ŇQĄmĂ=M’Ă yJ
ăĂ oS
ĳ pŇĘ nČBĘ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ ‘B
ËČ S
Ę nĂ : ëŇ‘ĲĄYĘBĂ
Nyk
¿ŇĂ mĄ oxŔŁkŇBĘ ÉZrĆ’ĆÄ hŇ¿W
Ą ‘Ł
: dŇdŇĲĎyhĄ ëŇyĂl
¡Č ‘Ď Cn¿‘ĎwĘ qlĆIŔĆJČ
Nom¿hĞ oêÁêĂ loqÄlĘ : MyĂmĲĎS
Ď hŇ¿TĎ nĎ otŇ¡ nĎCbŇtŇĘ bŇĂ C otŇĳ mĎkŇĘ xĎBĘ lb
¡ĄŇ êĄ
hŇW
ĎŔ ‘Ď ÉrTĎUĎlČ MyqąĂrĎBĘ ZrĆ’ĳĎ=hŇYĄqĘmĂ My’
¡Ă W
Ă nĘ l‘ČI¿ČwČ MyĂmČŔè
Ď BČ ÉMyĂmČÄ
PŇr¡ĄY
Ł =lJĎ Syb
¿ŇĂ h
Ł tŇ‘ČDČŔmĂ ÉMdĎŇ’Ď=lJĎ r‘ąČbŇĘ nĂ : wytĲŇĎ r
Ł YĘ’
Ł mĄ xČCr¡ ’YĄI¿ŁwČ
hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ hŇUĎhĄŔ lbĆŇăhĆ : MB
ĲĎ xČCr¿=âlwĘ oJ¡sĘnĂ rqĆ¿S
Ć yJ
ËĂ lsĆĳĎjmĂ
rYąĄoy=yJĲĂ bŇoqę‘ĞyĲČ qlĆăxĄ hŇQĆ’ĄÁkŇĘ =âlĲ : CdŇb
ĲĄŇ ’ŇyŁ Mt
¡ŇĎ DĎqĚjĘ tŇ‘¿ĄBĘ My‘ĳĂêĚ‘ĘêČ
: omĲS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ otŇĳ lĎxĞĲnČ TbĆŇ¡S
Ą wĘ ’ChŔ É lJ
Ł hČ
ì¡ŇbŇĘ yê¿ĂxČS
Ę hĂwĘ MyĂŔoG ÉìbŇĘ yê
ąĂ YĘjČnĂwĘ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ yl
¡Ą JĘ ylĂŔ hŇê
ăĎ ’Č=ZjĄmČ
: obŇĲ kŇĘ r
Ł wĘ bŇkĆŇr¡Ć ìŔbŇĘ yêăĂYĘjČnĂwĘ obĳŇkŇĘ ŁrĲwĘ sCs¡ ìŔbŇĘ yêăĂYĘjČnĂwĘ : tŇokŇĲ lĎmĘmČ
ìŔbŇĘ yêăĂYĘjČnĂwĘ r‘ČnĳĎwĎ NqăĄzĎ ì¡ŇbŇĘ yê¿ĂYĘjČnĂwĘ hŇè
ĎŔ ’ĂwĘ Sy’
ăĂ ÉìbŇĘ yê
ąĂ YĘjČnĂwĘ
rJ
ăĎ ’Ă ì¡ŇbŇĘ yê¿ĂYĘjČnĂwĘ orŔdĘŇ‘ĆwĘ hŇ‘ăĆr
Ł ÉìbŇĘ yê
ąĂ YĘjČnĂwĘ : hŇĲlĎ CtŇbŇĘ C rCx¡BĎ
yb
ăŇĄ S
Ę oyĲ ű lk
ŁŇă lĘC lbĆÁbĎŇlĘ yêÄĂ mĘQČS
Ă wĘ : MynĲĂgĎŇsĘC tŇox¡jČ ìŔbŇĘ yêăĂYĘjČnĂwĘ oDĳmĘYĂwĘ
: hoĲĎhyĘ M’
¡Ě nĘ Mk
ĳĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ NoI¡YĂbŇĘ CW
¿ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ Mt
ËŇĎ ‘ĎrĲĎ=lJĎ tŇÌ’Ą MyDĂęW
Ę kČŇ
tŇyx
¡Ă S
Ę UČhČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉtyxĂS
Ę UČhČ rh
ąČ ìŇylĆÁ’Ą ynÄĂ nĘhĂ
My‘ŔĂ lĎiĘhČ=NmĂ ÉìyêÄĂ lĘGČlĘgŇĂ wĘ ìŇylĆę‘Ď ydĂÁyĎ=tŇ’Ć ytŇĂ yTÄĂ nĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ=tŇ’Ć
NbĆŇ¡’Ć wĘ hŇeĎŔpŇĂ lĘ NbĆŇă’Ć ÉìUĘmĂ CxąqĘyĂ=âlĲwĘ : hŇpĲĎŇrĄW
Ę rh
¿Č lĘ ìŇyê¡ĂtŇČ nĘC
ZrĆ’ĎęBĎ sn
ăĄ=C’W
Ę : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ¡Ćh
y Ę êĲĂ Ml
ËĎ o‘ tŇom¿mĘS
Ă =yJĲĂ tŇodŇĳsĎomĲlĘ
tŇokŇ¿ lĘmĘmČ hĎyl
ËĆ ‘Ď C‘ym
ÌĂ S
Ę hČ MyĂŔoG ÉhĎylĆÄ‘Ď CS
ą DĘqČ ÉMyĂoGBČ rp
ąŇĎ oS C‘ÄqĘêĂ
: rmĲĎsĎ qlĆ¿ĆJ
y Ę sCs¡=Cl‘ĞhĲČ rsĎŔpŇĘ TĂ ÉhĎylĆÄ‘Ď CdąŇqĘjĂ znĳĎJĘS
Ę ’ČwĘ yeăĂmĂ Tr¡ČrĎ’Ğ
hĎynĳĆgĎŇsĘ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ hĎyt
¡ŇĆ oxjČ=tŇ’Ć ydČŔmĎ yk
ăŇĄ lĘmČ=tŇ’Ć ÉMyĂogŇ hĎyl
ąĆ ‘Ď CSÄDĘqČ
hŇmĎqąĎ yJ
ăĂ lx
Ł ĳ êĎwČ ZrĆ’¡ĎhĎ S‘¿ČrĘêĂwČ : oêĲlĘS
Č mĘmĆ ZrĆ’¿Ć=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ
Ny’¿ĄmĄ hŇU
¡Ď S
Č lĘ lb
ËĆŇ BĎ ZrĆ’
ÌĆ=tŇ’Ć MCW
Â lĎ hoĎŔhyĘ tŇobăŇS
Ę xĘmČ É lbĆŇBĎ=l‘Č
bVwy
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hŇt
¿ŇĎ S
Ę nĎ tŇodŔYĎUĘBČ ÉCbŇS
Ę yĲĎ MxĄęQĎhĂlĘ lbĆÁbĎŇ yrĄÄoBgŇĂ žCldĘŇxĲĎ : bŇS
ĲĄ oy
ZrąĎ : hĎyxĲĆyrĂbŇĘ Cr¿BĘS
Ę nĂ hĎyt
¡ŇĆ nŁJĘS
Ę mĂ CtŇy~
¿Ă hĂ MyS
ĳĂ nĎlĘ CyăhĎ Mt
¡ŇĎ rĎCbŇĲ gŇĘ
lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ lĘ ÉdyGĂhČlĘ dŇyGĳĂmČ tŇ’ŇrăČqĘlĂ dŇyG¡ĂmČC ZCrŔyĎ ÉZrĎ=tŇ’ŇrČqĘlĂ
MyU
¡Ă gČŇ’ĞhĲĎ=tŇ’ĆwĘ CWjĎŔtŇĘ nĂ tŇorăBĎ‘ĘUČhČwĘ : hŇYĲĆuĎmĂ or¡y‘Ă hŇd¿ĎŇJĘlĘnĂ=yJĲĂ
hŇŁkÄ žyJĂ
: ClhĲĎbŇĘ nĂ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂhČ yS
¿Ą nĘ’ČwĘ S’
ĳĄ bĎŇ CpŇă rĘW
ĲĎ
Hk
ĳĎŇ yrĂdĘŇhĂ tŇ‘ăĄ NrĆgŁŇ¡ JĘ lbĆěBĎ=tŇBČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rmČÁ’Ď
Èr~Č’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ wnřmęmh wnlăřk’ : Hl
ĲĎ ryY
¡Ă uĎhČ=tŇ‘ĲĄ hŇ’Ď¿bĎŇ C T‘ČŔmĘ dŇo‘ă
ynĳĎdĎŇ‘ĞmĲĄ oW
¡ rĄkŇĘ ’Q
¿Ď mĂ NyeĂŔêČJČ Éwnř‘Älb qyrĂŔ yl
ăĂ JĘ ÉwngÄyYřh ů lbĆŇBĎ ëŇlĆămĆ
=l’Ć ÉymĂdĎŇwĘ NoIĳYĂ tŇbĆŇăS
Ć Ły rm
¡Č ’Ňê
Ł lbĆŔBĎ=l‘Č ÉyrĂ’ĄS
Ę C ys
ąĂ mĎxĞ : wnřxĲydh
rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť NkĄęlĎ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ rm
¡Č ’Ňê
Ł MyDĂŔW
Ę kČŇ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ
=tŇ’Ć ÉyêĂbŇĘ rČÄxĞhĲČwĘ ëŇĳtŇĄ mĎqĘnĂ=tŇ’Ć yê¡ĂmĘuČnĂwĘ ëŇbĄŔyrĂ=tŇ’Ć ÉbrĎ=ynĂnĘhĂ hoĎŔhyĘ
MyeËĂêČ=No‘mĘ ű MyQ
ÌĂ gČŇlĘ ű lbĆÄbĎŇ žhtŇĎ yĘhĲĎwĘ : HrĲĎoqmĘ=tŇ’Ć yê¡ĂS
Ę bČŇohĲwĘ HUĎŔyČ
yr¿ĄogŇJĘ Cr¡‘ĞnĲĎ CgŇ’
ĳĎ S
Ę yĂ MyrăĂpŇĂ JĘJČ wD¡ĎxĘyČ : bŇS
ĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ hŇq¡ĎrĄS
Ę C hŇU
¿Ď S
Č
CzŁlŔ‘ĞyĲČ N‘Čm
ăČ lĘ ÉMyêĂrĘJČS
Ę hĂwĘ MhĆęyêĄS
Ę mĂ=tŇ’Ć tŇyS
ăĂ ’Ď MUÂĎ xĚBĘ : tŇoyĲrĎ’Ğ
MyrăĂkĎŇJĘ Md¡ŇĄyrĂo’Ĳ : hoĲĎhyĘ M’
¡Ě nĘ CYyqĳĂyĎ âlăwĘ Ml
¡Ď o‘=tŇnČS
Ę Cn¿S
Ę yĲĎwĘ
tŇăČQhĂêĘ Wp
¡ĄŇ êĎêĂwČ ëŇS
ČŔ S
Ą hŇdăĎŇJĘlĘnĂ ëŇy’Ąť : MydŇĲĂCê‘Č=M‘Ă Myl
¡Ă y’ĄJĘ xČobĳŇTĘlĂ
lb
¡ĆŇ BĎ=l‘Č hŇ¿Ďl‘Ď : MyĲĂoGBČ lb
¡ĆŇ BĎ hŇËUĎ S
Č lĘ hŇt
ÌŇĎ yĘhĲĎ ëŇy’ăĄ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ
hŇăIĎYĂ ZrĆ’¡Ć hŇUĎŔS
Č lĘ ÉhĎyrĆÄ‘Ď CyąhĎ : hŇtŇĎ sĲĎkŇĘ nĂ wyQ
¡Ď GČ Nom¿hĞB
ĲČ MIĳĎhČ
: MdŇĲĎ’Ď=NBĆ Nh
¡Ą BĎ rb
Ł ¿Ň ‘ĞyĲČ=âlwĘ Sy’ĂŔ=lJĎ ÉNhĄBĎ bŇąS
Ą yĄ=âlĲ ZrĆ’Ćę hŇĳbĎŇ rĎ‘ĞwĲČ
Cr¿hĞnĘyĂ=âlĲwĘ wyjĂŔmĂ Éo‘lĘBĂ=tŇ’Ć yt
ąŇĂ ’ŇYĄh
Ł wĘ lbĆębĎŇBĘ lBĄÁ=l‘Č yêÄĂ dĘŇqČpĲĎŇC
CT¡QĘmČC yUĂŔ‘Č ÉHkĎŇoêmĂ C’ąYĘ : hŇlĎpĲĎŇnĎ lb
¡ĆŇ BĎ tŇ¿mČ ox=MGČ MyĳĂoG dŇo‘¡ wyl
ËĎ ’Ą
C’ŔrĘytŇĲĂ wĘ ÉMkĆŇbŇĘ bČŇlĘ ëŇrąČyĄ=NpĆŇC : hoĲĎhyĘ=PŇ’Č Nor¡xĞmĲĄ oS
ĳ pŇĘ nČ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ
ÉhnĎè
Ď BČ wyrąĎxĞ’ĲČwĘ hŇ‘ęĎ Cmè
Ę hČ hŇăĎè
n Ď bČŇ ’b
ÌĎŇ C ZrĆ’ĳĎBĎ tŇ‘Čm
ăČ S
Ę eĂhČ hŇ‘¡ĎCmè
Ę BČ
My’ĂŔBĎ Mym
ăĂ yĎ hŇăĄh
e Ă ÉNkĄŇlĎ : lS
ĲĄ m
Ł =l‘Č lS
¡Ą m
Ł C ZrĆ’ĎŔBĎ sm
ăĎ xĎwĘ hŇ‘ĎŔCmè
Ę hČ
Cl¿jĘyĂ hĎyl
¡Ć lĎxĞ=lkĎŇwĘ SobĳŇêĄ HY
¡Ď rĘ’Č=lkĎŇwĘ lbĆŔbĎŇ yl
ăĄ ysĂjĘ=l‘Č ÉyêĂdĘŇqÄČ pĎŇC
hkwtb

ynĂmČmĎh
Ğ ,bytk CnmĎmĎh
Ğ v.34 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk ynĂlČkĎ’
Ğ ’"sb ,yrq ynĂlČkĎ’
Ğ ,bytk CnlĎkĎ’
Ğ v.34 .’n
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yJÌĂ Mh
ĳĆ BĎ rS
ăĆ ’Ğ lk
ŁŇ¡ wĘ ZrĆ’ĎŔwĎ MyĂmăČS
Ď É lbĆŇBĎ=l‘Č CnąeĘrĂwĘ : HkĲĎŇotŇbŇĘ
yl
ăĄ lĘxĲČ lj
Ł¡ nĘlĂ lbĆěBĎ=MGČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Myd¡ĂŇdĘŇoèĲhČ Hl
¿Ď =’řobŇyĲĎ NopËŇ~ĎmĂ
bŇrĆxĆŔmĄ MyT
ăĂ lĄjĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇ yl
¿Ą lĘxĲČ Cl¡pŇĘ ĲnĎ lb
¿ĆŇ bĎŇlĘ=MGČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
hŇ¿Ćl‘ĞêĲČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲywĂ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉqoxrĎmĲĄ CrąkŇĘ zĂ CdŇŁmĳ‘ĞêĲČ=l’ĲČ CkŇ¡ lĘhĂ
yJĂť CnynĳĄjĎ hŇU
¡Ď lĂkŇĘ hŇt
¿ŇĎ iĘJĂ hŇjĎŔrĘxĆ Cn‘Ęm
ăČ S
Ď =yJĲĂ CnS
ĘB
Ł ť : Mk
ĲĆŇ bŇĘ bČŇlĘ=l‘Č
: hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą yS
¡Ą DĘqĘmĂ=l‘ĲČ MyrĂŔzĎ C’B
ăĎ
=lkĎŇbŇĘ C hĎyl
ĳĆ ysĂjĘ=l‘Č yê¡ĂdĘŇqČpĲĎŇC hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMy’ĂBĎ Mym
ąĂ yĎ=hŇĲeĄ hĂ NkÂĄ lĎ
r~¡ĄbČŇtŇĘ yk
¿ŇĂ wĘ MyĂmČŔè
Ď hČ É lbĆŇbĎŇ hŇąĆl‘ĞtĲŇČ =yJĂ : ll
ĲĎ xĎ qnŁ¿ ’ĹyĲĆ HY
¡Ď rĘ’Č
hŇq¡Ď‘ĎzĘ loq¿ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Hl
¡Ď MydËĂŇdĘŇŁSĲ C’b
ŁÌŇ yĎ yêęĂ ’ĂmĲĄ HEĳĎ‘Ě MorămĘ
lbĆŔBĎ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ dŇdąŇĄS
Ł =yJĲĂ : MyDĲĂW
Ę JČ ZrĆ’¿ĆmĄ lod¡ŇGĎ rbĆŇ¿S
Ć wĘ lb
ĳĆŇ BĎmĂ
No’¡S
Ę Nê
¿Č nĂ MyBĂŔrČ MyĂmăČJĘ ÉMhĆyQĄgČŇ CmąhĎwĘ lodŇĳGĎ loqă hŇeĎ¡UĆ mĂ dŇ¿BČ ’ĂwĘ
hŇt
¡ŇĎ êĘxĂ hĎyrĆŔoBGĂ ÉCdŇJĘlĘnĂwĘ dŇdŔĄoS É lbĆŇBĎ=l‘Č hĎyl
ąĆ ‘Ď ’bĎÄ žyJĂ : Ml
ĲĎ oq
hĎyrĆÄW
Ď yêĂrĘJČS
Ę hĂwĘţ : MQ
ĲĄ S
Č yĘ MQ
¿Ą S
Č ho¡ĎhyĘ tŇolËmĚGĘ l’
ÌĄ yJ
ăĂ Mt
ĳŇĎ otŇè
Ę qČ
CYyqĳĂyĎ âlăwĘ Ml
¡Ď o‘=tŇnČS
Ę Cn¿S
Ę yĲĎwĘ hĎyrĆŔoBgŇĂ wĘ ÉhĎynĆÄgĎŇsĘC hĎyt
ąŇĆ oxjČ hĎymĆÁkĎŇxĞwĲČ
hoăĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
: omĲS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ ëŇlĆUĆŔhČ=M’ĚÄnĘ
Myh
¡Ă ŁbŇGĘhČ hĎyr¿Ć‘ĎS
Ę C r‘ĎŔrĘ‘ČtŇĘ êĂ r‘ăĄrĘ‘Č ÉhbĎŇxĎrĘhĲĎ lb
ąĆŇ BĎ tŇomx
Ł ţ tŇo’ębĎŇYĘ
: CpŇ‘ĲĄyĎwĘ S’
¡Ą =ydŇĄBĘ MyU
¿Ă ’ĚlĘC qyrËĂ=ydŇĄBĘ MyU
ÌĂ ‘Č C‘ÄgŇĘ yĲĂwĘ Cê~
ĳČ yĂ S’
ăĄ BĎ
hŇăyĎrĎW
Ę =tŇ’Ć ’ybĂęeĎhČ ChyăĎmĘrĘyĂ ű hŇăCĎYĂ=rS
Ć ’Ğ rbÂĎ DĎhČ
lbĆŔBĎ ÉhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChIąĎqĂdĘŇYĂ=tŇ’Ć oêÂkŇĘ lĆBĘ ůhyĎsĄxĘmČ=NBĆ ÈhIĎrĂnĄ=NbĆŇ
ChyĎęmĘrĘyĂ bŇŁêăkŇĘ IĂwČ : hŇxĲĎCnmĘ rW
¿Č hŇ¡yĎrĎW
Ę C okĳŇlĘmĎlĘ tŇy‘¡ĂbŇĂ rĘhĲĎ tŇ¿ČS
n Ę BĂ
=lJĎ tŇ’Ąť dŇĳxĎ ’Ć rpĆŇăsĄ =l’Ć lb
¡ĆŇ BĎ=l’Ć ’ob¿ŇêĎ=rS
Ć ’Ğ hŇ‘ËĎrĎhĲĎ=lJĎ tŇÌ’Ą
hŇĳĎrĎW
y Ę =l’Ć Chy¡ĎmĘrĘyĂ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : lb
ĲĆŇ BĎ=l’Ć Myb
¡ŇĂ tŇĚ JĘhČ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ
êęĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą tŇĎ ’ŇrĎŔqĎwĲĘ tŇĎ y’ĂŔrĎwĲĘ lbĆŔbĎŇ ìăŇ’ĞŁbŇĲ JĘ
ÉoB=tŇoyĲhĹ yê
ąĂ lĘbŇĂ lĘ otŔyrĂkŇĘ hČlĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎhČ=l’Ć êĎrĘBČÁdĂŇ hŇêÄĎ ’Č ÉhoĎhyĘ
ÉhyĎhĎwĘ : hŇyĲĆhĘêĲĂ Ml
¡Ď o‘ tŇom¿mĘS
Ă =yJĲĂ hŇĳmĎ hĄBĘ=dŇ‘ČwĘ Md¡ĎŇ’ĎmĲĄlĘ bŇS
ĄŔ oy
oê¡kŇĘ lČS
Ę hĂwĘ NbĆŇ’ĆŔ ÉwylĎ‘Ď rS
Ł ą qĘêĂ hŇĳĆh
E Č rpĆŇăiĄ hČ=tŇ’Ć ’r¡
Ł qĘlĂ ìŔtŇŁQ
Ę ă kČŇJĘ
ynăĄjĘmĂ ÉMCqtŇĎ =âlĲwĘ lb
ąĆŇ BĎ ‘qÄČ S
Ę êĂ hŇkĎŇJĎţ êęĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : tŇrĲĎjĘ ëŇoê¿=l’Ć
h‘rh
.r"tw s"t ,+rt Nkw yrqw bytk C’obyĎ ’"sb ,g"n qwsp Nyy‘ : C’obyĎ rybs v.48
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: ChyĲĎmĘrĘyĂ yr¿ĄbŇĘ DĂ hŇeĎ¡hĄ =dŇ‘Č CpŇ‘ĳĄyĎwĘ hĎyl
¡Ć ‘Ď ’yb
¿ŇĂ mĄ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ÌĆ ’Ğ hŇ‘ęĎ rĎhĲĎ
tŇąxČ ’ČwĘ okŔlĘmĎbŇĘ ChIăĎqĂdĘŇYĂ ÉhnĎS
Ď tŇąxČ ’ČwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ
bn
Chy¡ĎmĘrĘyĂ=tŇB
ĲČ lT¿ymřx oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć
: MyqĲĂyĎohĲyĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ : hŇĲnĎ bŇĘ QĂmĂ 2
Mt
¡ŇĎ o’ okŇ¿ ylĂS
Ę hĂ=dŇ‘Č hŇdĎŔChywĲĂ MĂl
ăČ S
Ď CrĲyBĂ ÉhtŇĎ yĘhĲĎ hoĎęhyĘ PŇă’Č =l‘Č ű yJ
ăĂ 3
tŇy‘ÁĂ S
Ă êĘhČ hŇnÄĎ è
Ď bČŇ žyhĂyĘwČ : lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ BĘ ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ dŇr¿
Ł mĘIĂwČ wynĳĎjĎ l‘ăČmĄ 4
r~ÄČ ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ’BĎţ ůSdŇĆx
Ł lČ roW
ă ‘ĎB
ĲĆ ÈyrĂyW
Ă ‘ĞhĲĎ SdŇĆŁxăBČ okęlĘmĎlĘ
Cn¿bŇĘ IĂwČ hĎyl
ĳĆ ‘Ď Cn¡xĞIĲČwČĲ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ=l‘Č ÉolyxĄ=lkĎŇwĘ ’Chą lbĆÁBĎ=ëŇlĆmĲĆ
hŇrăĄW
Ę ‘Ć yê
ăĄS
Ę ‘Č dŇ‘Čť roYĳUĎBČ ry‘¡ĂhĎ ’b
Ł ¿Ň êĎwČ : bŇybĲŇĂ sĎ qy¡ĄDĎ hĎyl
ËĆ ‘Ď 5
qz¿ČxĹIĲĆwČ SdŇĆŁxŔlČ hŇ‘ăĎS
Ę tŇĂ BĘ Éy‘ĂybŇĂ rĘhĲĎ SdŇĆŁxąBČ : ChIĲĎqĂdĘŇYĂ ëŇlĆ¡UĆ lČ hŇnĎŔS
Ď 6
ry‘ęĂ hĎ ‘qăČBĎêĂwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ M‘¿ČlĘ MxĆ¡Ćl hŇ¿yĎhĎ=âlĲwĘ ry‘ĳĂBĎ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎ 7
r‘ČS
ąČ ëŇrĆDÁĆ hŇlĎyĘlČę ry‘ÁĂ hĎmĲĄ C’ÄYĘIĲĄwČ žCxrĘbŇĘ yĂ hŇmĎÃxĎlĘUĂhČ yS
ăĄ nĘ’Č=lkĎŇwĘ
bŇyb
ĳŇĂ sĎ ry‘¡ĂhĎ=l‘Č MyD¿ĂW
Ę kČŇwĘ ëŇlĆUĆŔhČ NG
ăČ=l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ ÉMyĂtÄČ m
Ł x
Ł hĲČ=NyB
ĲĄ
CgŇyv
¿Ă IČwČ ëŇlĆUĆŔhČ yrăĄxĞ’ĲČ ÉMyDĂW
Ę JČ=lyxĄ CpąŇDĘrĘIĂwČ : hŇb
ĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ ëŇrĆD¿Ć CkŇ¡ lĘIĲĄwČ 8
ÉCWjĘtŇĘ IĂwĲČ : wyl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ CYp
ŁŇ¡ nĎ olŔyxĄ=lkĎŇwĘ oxĳrĄyĘ tŇŁbăŇrĘ‘ĲČBĘ ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ=tŇ’Ć 9
tŇĳmĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇtŇĎ ¡lĎ bŇĘ rĂ lb
ËĆŇ BĎ ëŇlĆÌmĆ =l’Ć otÁ’
Ł ClÄ‘ĞIĲČwČ ëŇlĆUĆŔhČ=tŇ’Ć
ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ Tx
ÌČ S
Ę IĂwČ : MyTĲĂjĎS
Ę mĂ oê¡’Ă rB
¿Ą dČŇyĘwČ 10
yn¿Ąy‘Ą=tŇ’ĆwĘ : hŇtŇĎ ĲlĎ bŇĘ rĂBĘ Tx
¿Č S
Ď hŇd¡ĎŇChyĘ yr¿ĄW
Ď =lJĎ=tŇ’Ć Mg
ËČŇ wĘ wynĳĎy‘ĄlĘ 11
hŇlĎbĆŔBĎ É lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ Ch’
ąĄ bŇĂ yĘwČ MyĂêęČ S
Ę xĚnĘb
ĲČŇ ChrăĄsĘ’ČIĲČwČ rCĳĄ‘Ă ChI¡ĎqĂdĘŇYĂ
SdŇĆx
Ł ą bČŇC
: otŇĲ om Moy¿=dŇ‘Č tŇD¡
Ł qĚjĘhČ=tybĲbř Chn
¿ĄêĘIĂwČ 12
ëŇlĆ¡UĆ lČ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć=‘S
ĲČ êĘ ÉtnČS
Ę ’yhęĂ SdŇĆŁxŔlČ roW
ă ‘ĎB
ĲĆ ÉyS
Ă ymĂxĞhĲČ
yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇËmČ ‘Ď MyxĂŔBĎTČ=bŇrČ ÉNdĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ ’BĎę lb
ĳĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
ăČ ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ
ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ =tŇ’ĆwĘ ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć PŇr¿
Ł W
Ę IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ 13
: S’ĲĄBĎ PŇr¿ČW
Ď lod¡ŇGĎhČ tŇyB
¿Ą =lJĎ=tŇ’ĆwĘ MĂl
ËČ S
Ď CrĲyĘ yê
ÌĄBĎ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ
rS
¡Ć ’Ğ MyDĂŔW
Ę JČ lyx
ăĄ =lJĎ ÉCYtŇĘ ĲnĎ bŇyb
ĳŇĂ sĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ tŇom¿x
Ł =lJĎ=tŇ’ĆwĘ 14
MyrăĂ’ĎS
Ę eĂhČ ű M‘ăĎhĎ rtŇĆ ¿yĆ=tŇ’ĆwĲĘ M‘ÁĎ hĎ tŇoQÄDČmĂC : MyxĲĂBĎTČ=bŇrČ=tŇ’Ć 15
ry‘b
tyb
Ą ,bytk tyb
Ą bĘ v.11

.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk lTČCmx
Ğ ’"sb ,yrq lTČCmx
Ğ ,bytk lTČymĂx
Ğ v.1 .bn
.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk tyb
Ą bĘ ’"sb ,yrq
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Nomĳ’ĎhĲĎ rtŇĆ ăyĆ tŇ¡’Ą wĘ lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ =l’Ć ÉClpŇĘ ĲnĎ rS
ąĆ ’Ğ ÉMylĂpŇĘ eĲŁhČ=tŇ’ĆwĘ ry‘ęĂ BĎ
Nd¡ĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ ry’ěĂ S
Ę hĂ ZrĆ’ĎŔhĎ tŇoQăDČmĂC : MyxĲĂBĎTČ=bŇrČ Nd¡ĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ hŇlĎěgŇĘ hĆ
rS
ăĆ ’Ğ tŇS
Ćx
Ł Á eĘhČ ydÄĄCU‘Č=tŇ’ĆwĘ : MybĲŇĂ gŇĘ yĲŁlĘC Mym
¡Ă rĘk
ŁŇ lĘ Myx
ĳĂ BĎTČ=bŇrČ
ho¡ĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ rS
¿Ć ’Ğ tŇS
Ć ŁxËeĘhČ MyÌĎ=tŇ’ĆwĘ tŇonÂŁkŇUĘhČ=tŇ’ĆwĲĘ hoĎęhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ
tŇoriĂhČţ=tŇ’ĆwĘ : hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ Mê
¡Ď S
Ę xĚnĘ=lJĎ=tŇ’Ć C’¿W
Ę IĂwČ MyDĳĂW
Ę kČŇ CrăBĘS
Ă
tŇ’ĄÄwĘ tŇojęJČhČ=tŇ’ĆwĘ tŇq
Ł ă rĎzĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ tŇorÁUĘzČmĘhĲČ=tŇ’ĆwĘ My‘ÄĂ IĎhČ=tŇ’ĆwĘ
MyjĂiĂhČţ=tŇ’ĆwĘ : CxqĲĎlĎ Mh
¡Ć bĎŇ CtŇ¿ rĘS
ĲĎ yĘ=rS
Ć ’Ğ tŇS
Ć ŁxËeĘhČ yl
ÌĄ JĘ=lJĎ
=tŇ’ĆwĘ tŇoręnŁUĘhČ=tŇ’ĆwĘ tŇorăyiĂhČ=tŇ’ĆwĘ tŇoqÁrĎzĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ tŇoêÄxĘUČhČ=tŇ’ĆwĘ
xq¡ČlĎ PŇsĆĳĎJ PŇsĆ¡JĆ =rS
Ć ’ĞwĲČ bŇhĎŔzĎ ÉbhĎzĎ rS
ąĆ ’Ğ tŇoyŔqĂnČUĘhĲČ=tŇ’ĆwĘ ÉtojJČhČ
rW
ąĎ ‘Ď=MynĲĄS
Ę rqÂĎ BĎhČwĘ ÉdxĎ’Ć MIąĎhČ MyĂnČęS
Ę ű MydăĂŇCU‘ČhĲĎ : MyxĲĂBĎTČ=bŇrČ
tŇyb
ăŇĄ lĘ hŇŁm¡ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ hČ hŇËW
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ tŇonŔk
ŁŇ UĘhČ tŇxČê
ăČ =rS
Ć ’Ğ ÉtS
Ć ŁxÄnĘ
MydĂęCU‘ČhĲĎwĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myl
¿Ă JĄhČ=lJĎ Mê
¡Ď S
Ę xĚnĘlĂ lqĎŔS
Ę mĂ hŇăyĎhĎ=âlĲ hoĳĎhyĘ
hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=MyêĲĄS
Ę TCxËwĘ dŇxĎŔ’ĆhĲĎ dŇăUĚ ‘ČhĲĎ hŇmĎoq ÉhUĎ’Č hŇrąĄW
Ę ‘Ć hŇnĆÄm
Ł S
Ę
tŇS
Ć ŁxęnĘ wylĎÁ‘Ď tŇrĆtÄĆ k
ŁŇ wĘ : bŇCbŇĲ nĎ tŇo‘¡BĎYĘ’Č ‘B
¿Č rĘ’Č oyËbŇĘ ‘ĎwĘ CeB
ĳĆ sĚyĘ hŇU
¡Ď ’Č
=l‘ĲČ MynÌĂoUrĂwĘ hŇkĎÄbĎŇW
Ę C ůtoU’Č Sm
ăĄ xĎ ÈtxČ’ČhĲĎ tŇrĆt¿ĆŇJ
Ł hČ tŇmÄČ oqwĘ
: MynĲĂoUrĂwĘ yn¡Ăè
Ą hČ dŇCU¿‘Čl
ĲČ hŇQĆË’Ą kĎŇwĘ tŇS
Ćx
Ł ĳ nĘ lJ
Łă hČ bŇyb
¡ŇĂ sĎ tŇrĆtËĆŇoJhČ
=l‘Č hŇË’Ď mĄ Myn¿ĂoUrĂhĲĎ=lJĎ hŇxĎCrĳ hŇ¡è
ĎS
Ă wĘ My‘¿ĂS
Ę êĂ MynĂŔU
Ł rĂhĲĎ ÉCyhĘIĲĂwČ
S’ŇŁrŔhĎ Nh
ăĄ J
Ł ÉhyĎrĎW
Ę =tŇ’Ć MyxęĂ BĎTČ=bŇrČ xuăČIĂwČ : bŇybĲŇĂ sĎ hŇ¡kĎŇ bĎŇv
Ę hČ
ry‘ÃĂ hĎ=NmĂC : PŇiĲČhČ yr¿ĄmĘŁSĲ tŇS
Ć Łl¡S
Ę =tŇ’ĆwĘ hŇĳĆS
n Ę UĂhČ Nh
ăĄ J
Ł hŇ¡yĎnĘpČŇYĘ=tŇ’ĆwĘ
hŇ‘ÄĎ bŇĘ S
Ă wĘ hŇmĎęxĎlĘUĂhČ yS
ăĄ nĘ’Č=l‘Č ű dŇyqăĂpĎŇ hŇ¿yĎhĎ=rS
Ć ’Ğ dŇxÁĎ ’Ć syrĂÄsĎ žxqČlĎ
rW
ăČ ÉrpĄŇs
Ł tŇ’ĄęwĘ ry‘ŔĂ bĎŇ C’ăYĘmĘnĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉëlĆUĆÄhČ=ynĄpŇĘ y’
ąĄr
Ł mĄ MyS
ĂÁ nĎ’Ğ
ZrĆ’ĎŔhĎ M‘ăČmĄ ÉSy’Ă Myè
¿Ă S
Ă wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ=tŇ’Ć ’B
¡Ă YĘUČhČ ’bĎŔ~ĎhČ
Myx
ĳĂ BĎTČ=bŇrČ Nd¡ĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ MtŔĎ o’ xuăČIĂwČ : ry‘ĲĂhĎ ëŇotŇ¿ BĘ My’
¡Ă YĘmĘeĂhĲČ
lb
ÌĆŇ BĎ ëŇlĆmĆÄ žMtŇĎ o’ hŇăJĆ IČwČ : hŇtŇĎ ĲlĎ bŇĘ rĂ lb
¡ĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ =l’Ć Mt
ËŇĎ o’ ëŇlĆŁIÌwČ
hŇăĆz : otŇĲ mĎdĘŇ’Č l‘¿ČmĄ hŇd¡ĎŇChyĘ lgĆŇ¿IĂwČ tŇĳmĎ xĞ ZrĆ’ăĆBĘ hŇ¡ĎlbŇĘ rĂBĘ Mt
ËŇĄ mĂyĘwČ
tŇS
Ć Łl¿S
Ę MydĂěChyĘ ‘bČŇS
Ćě =tŇnČS
Ę BĂ r~ĳČ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ hŇ¡ĎlgŇĘ hĆ rS
¿Ć ’Ğ M‘ĎŔhĎ
r~ĳČ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘlĂ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć hŇ¿ĆomS
n Ę tŇËČS
n Ę BĂ : hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ
SŁlăS
Ď tŇnÄČ S
Ę BĂ : MyĂnĲĎS
Ę C MyS
¿Ă ŁlS
Ę tŇo’¡mĄ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę SpĆŇnĆě MĂlČŔS
Ď CrăymĂ
MyrV‘w
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52. 31–34

MydĂěChyĘ MyxĂŔBĎTČ=bŇrČ ÉNdĎŇ’ĞrĘzČCbŇĲ nĘ hŇlĎęgŇĘ hĆ ůr~Č’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘlĂ ÈMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ
Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ČB
¿Č rĘ’Č SpĆŇnĆě=lJĎ hŇĳè
Ď mĂxĞwĲČ My‘ăĂBĎrĘ’Č tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę SpĆŇnĆě
: tŇo’ĲmĄ SS
¿Ą wĘ
MyąnĄS
Ę BĂ hŇdĎŔChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Nk
ăŇĂ yĎohĲyĘ ÉtClgĎŇlĘ hŇnĎęS
Ď ‘bČŇS
ĆÁ wĎ MyS
ĂÄ ŁlS
Ę bŇĂ žyhĂyĘwČ
ëŇlĆmĆÄ žëdČŇr
Ł mĘ lywăĂ’Ĺ ’W
ĎÃ nĎ SdŇĆŁxĳlČ hŇ¡è
Ď mĂxĞwĲČ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆBĘ SdŇĆŁxŔ ÉrW
Ď ‘Ď
otŇ¡ o’ ’Y
¿Ą IŁwČ hŇdĎŔChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Nyk
ăŇĂ yĎohĲyĘ ÉS’Ňr
Ł =tŇ’Ć otękĚŇlĘmČ tŇăČS
n Ę BĂ lbĆÁBĎ
’i
ÌĄ kŇĂ lĘ l‘ČUČęmĂ o’ŔsĘJĂ=tŇ’Ć ÉNêĄIĂwČ tŇobĳŇT
Ł oê¡’Ă rB
¿Ą dČŇyĘwČ : ’ylĲřkh tŇyB
¿Ą mĂ
MxĆÌlĆ lkÄČ ’ĎwĘ o’ĳlĘkŇĂ ydăŇĄgŇĘ BĂ tŇ¡’Ą hŇeĎěS
Ă wĘ : lb
ĲĆŇ bĎŇBĘ oê¡’Ă rS
¿Ć ’Ğ MykŇĂ lĎmĘ
tŇÌ’Ą mĄ oQÁ=hŇnĎêĘnĂ dŇymÄĂ êĎ žtxČrĚ’Ğ otęxĎrĚ’ĞwĲČ : wIĲĎxČ ym
¿Ą yĘ=lJĎ dŇym
¡Ă êĎ wynËĎpĎŇlĘ
: wyIĲĎxČ ym
¿Ą yĘ lJ
Ł¡ otŇĳ om Moyă=dŇ‘Č om¡oyBĘ Moy¿=rbČŇDĘ lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ
G

+y ‘Vwhy[ Myrbg hyVnâ
Ł =lkw Nmysw ,Vmxw MyVVw tw’m VlVw Pl’ whymry rpsd yqwsp Mwks
x"k hymry[ hynnx rm’yw wyYxw .dsqttt Nmysw h‘br’w MyVVw tw’m VlVw Pl’ ’"n .]+b
MytVw MyVlV wytwtqspw .]T"y g"k rbdmb[ bzkyw l’ V’ ’l Nmysw MyVlVw dx’ wyrdsw .]’"y
Nwm’ Nk whyV’yl hrV‘ VlV Nm rpsh twnV .]b"y ’"n Mylht[ Myhl’ yl=’rb rwhT bl Nmysw
.Mymy trV‘w MyVdx hVVw hnV tx’w My‘br’ NwV’rh tybh brxV d‘ hdwhy Klm

The number of the verses of the book of Jeremiah is 1365. and the sign is, And
all THE MEN THEREOF were mighty [Joshua 10:2]. Other copies (say) 1364,
and the sign is, dsqttt. And its middle point is, And Hananiah spake [Jer 28:11].
And its sedarim are 31, and the sign is, God is NOT a man that He should lie (l
= 30, ’ = 1; Num 23:19). And its peseqot are 32, and the sign is, Create in me a
clean HEART, O God [Ps 51:12]. The years of the book are from the thirteenth
year of Josiah son of Amon king of Judah unto the desolation of the first house,
41 years and 6 months and 10 days.

.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’l
Ě JĘhČ w’ ’ClJĘhČ ’"sb ,yrq ’ClJĘhČ ,bytk ’ylĂJĘhČ v.31

31

32
33
34

l’qzxy
’ =ëŇotŇĲ bŇĘ yn¿Ă’
Ğ wĲČ SdŇĆŁxŔlČ hŇăè
Ď mĂxĞB
ĲČ Éy‘ĂybŇĂ rĘB
ĲĎ hŇnĎęS
Ď MyS
ăĂ ŁlS
Ę BĂ ű yh
ăĂ yĘwČ
2
3
4

5
6
7
8

9
10

11
12

13

14, 15
16

17
18
19

: MyhĲĂŁl’Ĺ tŇo’¿rĘmČ hŇ¡’Ć rĘ’ĆwĲĎ MyĂmČŔè
Ď hČ ÉCxêĘpŇĘ nĂ rb
ĳŇĎ JĘ=rhČnĘ=l‘ĲČ hŇ¡ĎloGhČ
: NykĲŇĂ yĎoyĲ ëŇlĆ¿UĆ hČ tŇCl¡gĎŇlĘ tŇyS
ĂŔ ymĂxĞhĲČ hŇăĎè
n Ď hČ ’yhĂť SdŇĆŁxĳlČ hŇ¡è
Ď mĂxĞB
ĲČ
MyD¡ĂW
Ę JČ ZrĆ’¿ĆBĘ Nh
ËĄ J
Ł hČ yzÌĂCB=NBĆ l’ŇqÄĄ zĘxĆyĘ=l’Ć hoĎhyĘţ=rbČŇdĘŇ hŇăyĎhĎ hŇyăŁhĎ
xČCrÄ žheĄhĂwĘ ’rĆ’ĄÃwĎ : hoĲĎhyĘ=dŇyČ MS
¡Ď wyl
ËĎ ‘Ď yh
¿Ă êĘwČ rb
ĳŇĎ JĘ=rhČnĘ=l‘ĲČ
bŇyb
ĳŇĂ sĎ ol¡ HgĲČŇŁn¿wĘ tŇxČuČŔlČtŇĘ mĲĂ S’
ăĄ wĘ É lodŇGĎ NąĎn‘Ď Nopę~ĎhČ=NmĂ hŇă’Ď BĎ hŇrĎÁ‘ĎsĘ
‘B
ăČ rĘ’Č tŇCm¡DĘ HkĎŔoêmÄĂ C : S’ĲĄhĎ ëŇoê¿mĂ lm
¡Č S
Ę xČhĲČ Ny‘¿ĄJĘ HkĎŔoêmÄĂ C
tŇĳxĎ ’ĆlĘ Myn¡ĂpĎŇ hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČwĘ : hŇeĎhĲĄlĎ Md¡ĎŇ’Ď tŇCm¿DĘ NhĆŔy’ĲĄrĘmČ ÉhzĆwĘ tŇoIĳxČ
MhĆęylĄgŇĘ rČ PŇăkČŇ wĘ hŇrĳĎS
Ď yĘ lgĆŇrăĆ Mh
¡Ć ylĄgŇĘ rČwĘ : MhĲĆlĎ tŇ¿xČ ’ČlĘ MyĂp
¡ŇČ nĎJĘ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ
ÉtxČêÄČ mĂ MdĎę’Ď odŇyĎwĘ : ll
ĲĎ qĎ tŇS
Ćx
Ł ¿ nĘ Ny‘¡ĄJĘ MyYĂŔYĘŁnăwĘ lgĆŇ‘ĄŔ lgĆŇrăĆ ÉPkČŇJĘ
: MêĲĎ‘ĘBČrĘ’ČlĘ Mh
¡Ć ypĄŇnĘkČŇwĘ Mh
¿Ć ynĄpŇĘ C Mh
ĳĆ y‘ĄbŇĘ rĂ tŇ‘ČB
ăČ rĘ’Č l‘¡Č MhĆŔypĄŇnĘJČ
Sy’
ËĂ NêŔĎ kŇĘ lĆbŇĘ CBi
ăČ yĂ=âlĲ Mh
ĳĆ ypĄŇnĘJČ Ht
¡ŇĎ ox’Ğ=l’Ć hŇ¿è
Ď ’Ă tŇrË
Ł bŇĘ ŁxĲ
=l’Ć hŇąĄrĘ’
y Č ynĄÄpŇĘ C ůMdĎŇ’Ď ynăĄjĘ ÈMhĆynĄjĘ tŇCmădĘŇC : CkŇĲlĄ yĄ wyn¡ĎjĎ rbĆŇ‘¿Ą=l’Ć
rS
Ć ¡Ć=yn
n Ą pŇĘ C Nê
ĳĎ ‘ĘBČrĘ’ČlĘ lw’Ňm
Ł¡ v
Ę hČmĲĄ roS
¿ =ynĄpŇĘ C MêŔĎ ‘ĘBČrĘ’ČlĘ ÉNymĂIĎhČ
ÉMyĂêÄČ S
Ę Sy’ęĂ lĘ hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘmĂ tŇod¡ŇrĚjĘ Mh
¿Ć ypĄŇnĘkČŇwĘ MhĆěynĄpŇĘ C : NêĲĎ‘ĘBČrĘ’ČlĘ
rbĆŇ‘¿Ą=l’Ć Sy’
ËĂ wĘ : hŇnĎhĲĆytŇĄ ŁywĂGĘ tŇ¡’Ą tŇoiŔkČŇmĘ MyĂê
ăČ S
Ę C Sy’ĂŔ tŇorăbŇĘ ŁxĲ
CBi
¡Č yĂ âl¿ CkŇlĄŔyĄ ÉtkĆŇlĆÄlĎ xČCrąhĎ hŇUĎS
ĎÄ =hŇyĆhĘyĲĂ žrS
Ć ’Ğ l’
ăĆ CkŇĳĄlyĄ wyn¡ĎjĎ
hŇă’Ą rĘmČJĘ Étor‘ĞB
Ł Ĳ S’Ąę=ylĄxĞgĲČŇJĘ Mh
ăĆ y’ĄrĘmČ tŇoIÁxČhĲČ tŇCmÄdĘŇC : NêĲĎkŇĘ lĆBĘ
’Y
¿Ą oy S’
¡Ą hĎ=NmĂC S’ĄŔlĎ HgČŇnŁă wĘ tŇoIĳxČhĲČ NyB
ăĄ tŇkĆŇ¡ĆQhČtŇĘ mĂ ’yhěĂ MydĂŔjĂQČhČ
žheĄhĂwĘ tŇoIĳxČhĲČ ’rĆ’¡ĄwĎ : qzĲĎBĎhČ hŇ¡’Ą rĘmČJĘ bŇoS
ĳ wĎ ’oYărĎ tŇoI¡xČhĲČwĘ : qrĲĎbĎŇ
MyeąĂpČŇo’hĲĎ hŇ’ĄÄrĘmČ : wynĲĎjĎ tŇ‘ČB
¿Č rĘ’ČlĘ tŇoI¡xČhĲČ lYĆ¿’Ą ZrĆ’ËĎBĎ dŇ¿xĎ ’Ć NpÄČ o’
ÉMhĆy’ĄrĘmČC Nê
ĳĎ ‘ĘBČrĘ’ČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć tŇCm¿dĘŇC SyS
ĂŔ rĘêČ Ny‘ăĄJĘ ÉMhĆyW
Ą ‘ĞmĲČC
tŇ‘ČB
¿Č rĘ’Č=l‘Č : NpĲĎŇo’hĲĎ ëŇotŇ¿ BĘ Np
¡ČŇ o’hĲĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ MhĆŔyW
Ą ‘ĞmăČC
Mh
¡Ć lĎ HbČŇgŁŇ¿ wĘ NhĆŔyBĄgÄČ wĘ : NêĲĎkŇĘ lĆBĘ CBi
¡Č yĂ âl¿ CkŇĳĄlyĄ Mê
ăĎ kŇĘ lĆBĘ Nh
¡Ć y‘ĄbŇĘ rĂ
ÉtkĆŇlĆÄbŇĘ C : NêĲĎ‘ĘBČrĘ’ČlĘ bŇyb
¡ŇĂ sĎ MyĂnËČy‘Ą tŇŁ’¿lĄmĘ MtęĎ B
Ł gČŇwĘ Mh
ĳĆ lĎ hŇă’Ď rĘyĂwĘ
twyxh

sŘ1
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1. 20–2. 6

ZrĆ’ĎŔhĎ l‘ăČmĄ ÉtoIxČhĲČ ’W
ąĄ eĎhĂbŇĘ C Ml
ĳĎ YĘ’Ć Mye¡ĂpČŇo’hĲĎ CkŇ¿ lĘyĲĄ tŇoIŔxČhĲČ
hŇUĎ¿S
Ď CkŇlĄŔyĄ ÉtkĆŇlĆÄlĎ xČCrąhĎ Mè
ĎÄ =hŇyĆhĘyĲĂ žrS
Ć ’Ğ l‘ăČ : MyeĲĂpČŇo’hĲĎ C’¡W
Ę ĲeĎ yĂ 20
: MyeĲĂpČŇo’B
ĲĎ hŇ¡IĎxČhĲČ xČCr¿ yJ
ËĂ MtŔĎ UĎ‘ĚlĘ ÉC’W
Ę ĲeĎ yĂ MyeęĂ pČŇo’hĲĎwĘ tŇkĆŇĳlĆ lĎ xČCr¡hĎ
C’ąW
Ę ĲeĎ yĂ ZrĆ’ĎęhĎ l‘ăČmĄ M’ÂĎ W
Ę ĲeĎ hĂbŇĘ CĲ CdŇm
Ł ĳ ‘ĞyĲČ Md¡ĎŇmĘ‘ĎbŇĘ C CkŇlĄŔyĄ Mê
ăĎ kŇĘ lĆBĘ 21
yS
ąĄ ’ŇrĎ=l‘Č tŇCmÂdĘŇC : MyeĲĂpČŇo’BĎ hŇ¡IĎxČhĲČ xČCr¿ yJ
ËĂ MtŔĎ UĎ‘ĚlĘ ÉMyeĂpČŇo’ĲhĎ 22
: hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘmĂ Mh
¡Ć yS
Ą ’ŇrĲĎ=l‘Č yCT¿nĎ ’rĳĎoehČ xrČuăĆhČ Ny‘¡ĄJĘ ‘ČyqŔĂ rĎ ÉhIĎxČhĲČ
MyĂê
ąČ S
Ę Sy’ęĂ lĘ Ht
ĳŇĎ ox’Ğ=l’Ć hŇ¡è
Ď ’Ă tŇorŔS
Ď yĘ Mh
ăĆ ypĄŇnĘJČ ‘ČyqŔĂ rĎhĲĎ ÉtxČtÄČ wĘ 23
: MhĲĆytŇĄ IŁwĂGĘ tŇ¡’Ą hŇeĎhĄŔlĎ ÉtoikČŇmĘ MyĂê
ąČ S
Ę Sy’ęĂ lĘC hŇeĎhĄŔlĎ ÉtoikČŇmĘ
MêŔĎ kŇĘ lĆBĘ ÉyDČS
Č =loqĲJĘ MyB
ąĂ rČ MyĂmČÄ ž loqJĘ MhĆÃypĄŇnĘJČ loqă=tŇ’Ć ‘m
ăČ S
Ę ’ĆwĲĎ 24
loqě=yhĂyĘwĲČ : NhĲĆypĄŇnĘkČŇ hŇnĎyj
¿ĆrČêĘ Md¡ĎŇmĘ‘ĎBĘ hŇĳĆx
n Ğ mĲČ loqăJĘ hŇ¡ĎQmĚhĞ loq¿ 25
l‘ČUČęmĂC : NhĲĆypĄŇnĘkČŇ hŇnĎyj
¿ĆrČêĘ Md¡ĎŇmĘ‘ĎBĘ MS
ĳĎ ’Ňr
Ł =l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ‘Čyq¡ĂrĎl
ĲĎ l‘ěČ mĄ 26
É l‘ČwĘ ’i
ĳĄ JĂ tŇCmăDĘ ryj
¡Ă sČ=NbĆŇ’ĲĆ hŇ¿’Ą rĘmČJĘ MS
ĎŔ ’Ňr
Ł =l‘Č rS
ăĆ ’Ğ É‘ČyqÄĂ rĎl
ĲĎ
Ny‘ăĄJĘ ű ’rĆ’ăĄwĎ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘmĂ wyl
¡Ď ‘Ď MdËŇĎ’Ď hŇ¿’Ą rĘmČJĘ tŇCmÂDĘ ’iĄŔJĂhČ tŇCmăDĘ 27
hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘC wyn¡ĎtŇĘ mĎ hŇ¿’Ą rĘUČmĂ bŇybĂŔsĎ ÉHlĎ=tŇyB
ĲĄ S’
ąĄ =hŇ’ĄrĘmČJĘ lmČęS
Ę xČ
: bŇybĲŇĂ sĎ ol¡ HgĲČŇŁn¿wĘ S’ĄŔ=hŇ’ĄrĘmČJĘ ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ hŇFĎmČŔlĘC ÉwynĎtŇĘ mĎ hŇą’Ą rĘUČmĂC
ÉHgČŇeŁhČ hŇą’Ą rĘmČ NJ
ăĄ MS
Ć GĆęhČ MoyăBĘ NnÁĎ ‘Ďb
ĲĆŇ hŇyÄĆhĘyĲĂ žrS
Ć ’Ğ tŇS
Ć uĆÃhČ hŇă’Ą rĘmČJĘ 28
ynČŔjĎ=l‘Č lj
Łă ’ĆwĲĎ Éh’ĆrĘ’ĆwĲĎ hoĳĎhyĘ=dŇobŇĲ JĘ tŇCmăDĘ hŇ¡’Ą rĘmČ ’Chě bŇybĂŔsĎ
dŇŁmă‘Ğ ÉMdĎŇ’Ď=NBĆ yl
ĳĎ ’Ą rmĆ’ŇI¡ŁwČ
: rB
ĲĄ dČŇmĘ loq¿ ‘m
¡Č S
Ę ’ĆwĲĎ b
ylČŔ’Ą rB
ăĆ DĂ ÉrS
Ć ’ĞJĲČ xČCrę yb
ăŇĂ ’b
ŁŇ ê
ÌĎ wČ : ëŇtĲŇĎ ’
Ł rB
¡Ą dČŇ’ĞwĲČ ìŇylĆŔgŇĘ rČ=l‘Č 2
: yl
ĲĎ ’Ą rB
¿Ą DČmĂ tŇ¡’Ą ‘mČěS
Ę ’ĆwĲĎ yl
ĳĎ gŇĘ rČ=l‘Č ynĂd¡ŇĄmĂ‘ĞêĲČwČ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=l’Ć ÉìtŇĘ o’Ĳ ynąĂ’Ğ xČlĄÄoS ÉMdĎŇ’Ď=NBĆ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ
3
ybĂŔ C‘S
Ę ăjĎ ÉMtŇĎ obŇ’ĞwĲČ hŇUĎąhĄ yb
ĳŇĂ =CdŇrĘmĲĎ rS
ăĆ ’Ğ Myd¡ĂŇrĘoUĲhČ My¿ĂoG=l’Ć
xČ¿ĄloS ynËĂ’Ğ bŇlĄŔ=yqĄzĘxĂwĘ ÉMynĂpĎŇ yS
ąĄ qĘ MynęĂ BĎhČwĘ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡Ć=dŇ‘Č 4
ÉhUĎhĄÄwĘ : hŇoĲĂhyĘ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇJ
Ł¿ MhĆŔylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ ì¡ŇtŇĘ o’Ĳ 5
’yb
¡ŇĂ nĎ yJ
¿Ă C‘ŔdĘŇyăĎwĘ hŇUĎĳhĄ yr¡ĂmĘ tŇyB
¿Ą yJ
ËĂ ClDĎŔxĘyĆ=M’ĂwĘ C‘ămĘS
Ę yĂ=M’Ă
MhĆÁmĄ ’rĎÄyêĂ=l’Č MdĎŇ’Ďţ=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: MkĲĎŇotŇbŇĘ hŇ¿yĎhĎ 6
MyB
¡Ă rČqĘ‘Č=l’ĆwĘ ëŇtŔĎ o’ ÉMynĂoQsČwĘ Myb
ąŇĂ rĎsĎ yJ
ăĂ ’rĎęyêĂ=l’Č Mh
ăĆ yrĄbŇĘ DĂmĂC
tŇyB
¿Ą yJ
ËĂ tŇxĎŔêĄ=l’Č Mh
ăĆ ynĄjĘmĂC É’rĎyêĂ=l’Č Mh
ąĆ yrĄbŇĘ DĂmĂ bŇĳĄSoy hŇê
ăĎ ’Č
yrm
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ClDĳĎxĘyĆ=M’ĂwĘ C‘¡mĘS
Ę yĂ=M’ĲĂ MhĆŔylĄ’Ğ ÉyrČbĎŇDĘ=tŇ’Ć ê
ąĎ rĘBČdĂŇwĘ : hŇUĎhĲĄ yr¡ĂmĘ
8 =rS
Ć ’Ğ tŇą’Ą É‘mČS
Ę MdĎę’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: hŇUĎhĲĄ yr¡ĂmĘ yJ
¿Ă
lk
Łě ’ĹwĲĆ ìŇypĂŔ hŇăYĄ jĘ yrĂU
ĳĆhČ tŇyb
ăŇĄ JĘ yrĂm
¡Ć=yhĂêĘ=l’Č ìŇylĆŔ’Ą rB
ăĄ dČŇmĘ ÉynĂ’Ğ
9 yl
ĳĎ ’Ą hŇăxĎ ClS
Ę dŇy¡Ď=hŇeĄhĂwĘ hŇ’ĆěrĘ’ĆwĲĎ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą Nt
¿ŇĄ nŁ yn¡Ă’Ğ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą
10 Myn
ăĂjĎ hŇ¡bĎŇ CtŇkŇĘ ’yh
¿Ă wĘ ynČŔpĎŇlĘ ÉHtŇĎ o’ Wrą
Ł pŇĘ IĂwČ : rpĆŇsĲĄ=tŇQČgŇĂ mĘ ob¡Ň=hŇeĄhĂwĘ
g yl
ČŔ ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ
: yhĲĂwĎ hŇgĆŇ¡hĆ wĎ Myn¿ĂqĂ hĎylĆŔ’Ą bŇCtŇă kĎŇwĘ roxĳ’ĎwĘ
ëŇ¿ĄlwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ hŇăĎQgŇĂ UĘhČ=tŇ’Ć É lokŇ’Ĺ lokĳŇ’Ĺ ’Y
¡Ď mĘêĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą MdĎě’Ď=NBĆ
2 h
Ň ¿ĎQgŇĂ UĘhČ tŇ¡’Ą ynĂlĄŔkŇĂ ’ĞăIČwČ yjĳĂ=tŇ’Ć xê
¡Č pŇĘ ’ĆwĲĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą =l’Ć rB
¡Ą DČ
3 t
Ň ’Ąť ’QĄŔmČtŇĘ ìŇy‘ăĆmĄC É lkĄŇ’ĞtĲŇČ ìąŇnĘTĘBĂ ÉMdĎŇ’Ď=NBĆ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : tŇ’ŇEĲŁ hČ
Sb
¿ČŇ dĘŇJĂ yp
¡ŇĂ BĘ yh
¿Ă êĘwČ hŇlĎŔkŇĘ Ł’ăwĎ ìŇyl
ĳĆ ’Ą Nt
ăŇĄ nŁ yn¡Ă’Ğ rS
¿Ć ’Ğ tŇ’ŇŁEŔhČ hŇăĎQgŇĂ UĘhČ
4 t
Ň yB
ăĄ =l’Ć É’B
Ł =ëŇlĆ MdĎę’Ď=NBĆ yl
ĳĎ ’Ą rmĆ’ŇI¡ŁwČ
: qotŇĲ mĎlĘ
5 h
Ň ËpĎŇ W
Ď yq¿ĄmĘ‘Ă M‘ÄČ =l’Ć žâl yJÃĂ : MhĲĆylĄ’Ğ yr¡ČbĎŇdĘŇbŇĂ ê
¿Ď rĘBČdĂŇwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
6 MyU
ăĂ ‘Č=l’Ć ű âlă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¡Ą =l’Ć xČClĳS
Ď hŇê
ăĎ ’Č NoS
¡ lĎ yd¿ŇĄbŇĘ kŇĂ wĘ
Mh
ĳĆ yrĄbŇĘ DĂ ‘m
¡Č S
Ę tŇĂ =âlĲ rS
¿Ć ’Ğ NoSŔlĎ ydăŇĄbŇĘ kŇĂ wĘ ÉhpĎŇW
Ď yqąĄmĘ‘Ă MyBĂęrČ
7 l’
Ąę rĎW
Ę yĂ tŇyb
ăŇĄ C : ìŇyl
ĲĆ ’Ą C‘¿mĘS
Ę yĂ hŇUĎ¡hĄ ìŇyêŔĂ xĘlČS
Ę ÉMhĆylĄ’Ğ âlą=M’Ă
tŇyB
ăĄ =lJĎ yJĂť yl
ĳĎ ’Ą ‘Čm
Łă S
Ę lĂ Myb
¡ŇĂ ’
Ł Mn
¿Ďy’Ą=yJĲĂ ìŇylĆŔ’Ą ‘Čm
Łă S
Ę lĂ ÉCbŇ’ŇyŁ âlą
8 Myq
¡ĂzĎxĞ ìŇynËĆjĎ=tŇ’Ć yêĂt
ÌŇČ nĎ hŇeĄÄhĂ : hŇUĎhĲĄ bŇ¡Ąl=yS
Ą qĘC xYČ¿mĄ =yqĄzĘxĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
9 r~
Ł ¡ mĂ qz¿ĎxĎ rym
ËĂ S
Ď JĘ : MxĲĎYĘmĂ tŇU
¿Č ‘ĚlĘ qz¡ĎxĎ ì¿ŇxĞYĘmĂ=tŇ’ĲĆwĘ Mh
ĳĆ ynĄjĘ tŇU
ăČ ‘ĚlĘ
yr¡ĂmĘ=tŇyB
ĲĄ yJ
ËĂ MhĆŔynĄjĘmĂ tŇăxČ tŇĄ =âlĲwĘ ÉMtŇĎ o’ ’rąĎytŇĂ =âlĲ ìŇĳxĆ YĘmĂ yêĂt
ăŇČ nĎ
10 rS
ăĆ ’Ğ ÉyrČbĎŇDĘ=lJĎ=tŇ’Ć MdĎě’Ď=NBĆ yl
ĳĎ ’Ą rmĆ’ŇI¡ŁwČ
: hŇUĎhĲĄ
11 Éhl
Ď oGhČ=l’Ć ’B
Ł ą ëŇlĄÄwĘ : ‘mĲĎS
Ę ìŇyn¿ĆzĘ’ĎbŇĘ C ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘBĲĂ xq¿Č ìŇylĆŔ’Ą rB
ăĄ dČŇ’Ğ
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ MhĆŔylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ ÉMhĆylĄ’Ğ ê
ąĎ rĘBČdĂŇwĘ ìŇUĆŔ‘Č ynăĄBĘ=l’Ć
12 yrČ
Ŕ xĞ’ĲČ ‘m
ăČ S
Ę ’ĆwĲĎ xČCrŔ ynĂă’Ą v
Ď êĂwČ : ClDĲĎxĘyĆ=M’ĂwĘ C‘¡mĘS
Ę yĂ=M’ĲĂ hŇĳoĂhyĘ
13 yp
ăŇĄ nĘJČ ű loqăwĘ : omĲoqUĘmĂ ho¡ĎhyĘ=dŇobŇĲ JĘ ëŇCr¿BĎ lodŇĳGĎ S‘ČrăČ loq¡
loq¡wĘ Mt
ĳŇĎ UĎ‘ĚlĘ Mye¡ĂpČŇo’hĲĎ loq¿wĘ HtŔĎ ox’Ğ=l’Ć hŇăè
Ď ’Ă Étoqyè
Ă mČ tŇoIęxČhĲČ
14 yx
ĂŔ Cr tŇm
ăČ xĞB
ĲČ ÉrmČ ëŇ¿Ąl’ĄwĲĎ ynĂĳxĄ uĎêĂwČ ynĂtŇĘ ¡’Č W
Ď nĘ xČCr¿wĘ : lodĲŇ GĎ S‘Čr¿Č
15 Myb
ąŇĂ S
Ę IĲŁhČ bŇybŇĂ ’Ďţ lê
ăĄ hŇlĎÁoGhČ=l’Ć ’obÄ’ĎwĲĎ : hŇqĎĲzĎxĎ yl
¡Č ‘Ď ho¿ĎhyĘ=dŇyČwĘ
7

rbk=rhn=l’
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tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă MS
ËĎ bŇ¿S
Ą ’ĄwĲĎ MS
ĳĎ Myb
ăŇĂ S
Ę oyĲ hŇUĎ¡hĄ rřVŔ’w ÉrbĎŇJĘ=rhČnĘ=l’ĲĆ
Mym
ĳĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă hŇ¡YĄ qĘmĂ yhěĂ yĘwČ : MkĲĎŇotŇBĘ Mym
¿Ă S
Ę mČ Mym
¡Ă yĎ 16
tŇyb
ăŇĄ lĘ ìŇyê¡ĂtŇČ nĘ hŇ¿pĆŇ Y
Ł MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
17
É‘S
Ď rĎl
ĲĎ yrąĂmĘ’ĎBĘ : yeĂUĲĆmĂ Mt
¡ŇĎ o’ ê
¿Ď rĘhČzĘhĂwĘ rbĎŔDĎ ÉyjĂmĂ ê
ąĎ ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ 18
oJ¿rĘDČmĂ ‘S
ËĎ rĎ ryh
¿Ă zĘhČlĘ êĎrĘB
ËČ dĂŇ âl¿wĘ oêęrĘhČzĘhĂ âlăwĘ tŇCmŔêĎ tŇomă
: SuĲĄbČŇ’Ğ ì¿ŇdĘŇIĎmĂ om¡dĎŇwĘ tŇCmŔyĎ onăwŁ‘ĞB
ĲČ É‘S
Ď rĎ ’Chą otŇĳ IŁxČlĘ hŇ‘¡ĎS
Ď rĘhĲĎ
’Chť hŇ‘ĳĎS
Ď rĘhĲĎ oJ¡rĘDČmĂC o‘ŔS
Ę rĂmĲĄ ÉbS
Ď =âlwĘ ‘S
ĎŔ rĎ êĎrĘhăČzĘhĂ=yJĲĂ ÉhêĎ’ČwĘ 19
bŇCSÄbŇĘ C
: êĎlĘ~ĲČhĂ ì¿ŇS
Ę pŇĘ nČ=tŇ’Ć hŇê
¡Ď ’ČwĘ tŇCmŔyĎ onăwŁ‘ĞB
ĲČ 20
yJ
ăĂ tŇCmĳyĎ ’Chă wyn¡ĎpĎŇlĘ loS
Ë kŇĘ mĂ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ lwĆ‘ĎŔ hŇW
Ď ‘ăĎwĘ ÉoqdĘŇ~ĂmĂ qyDąĂYČ
hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉwtŇĎ q
Ł dĘŇYĂ írĘkČęEĎtŇĂ âlăwĘ tŇCmŔyĎ otŇă ’ŇFĎxČBĘ ÉoêrĘhČzĘhĂ âlą
qyD¡ĂYČ ’T
Ł Ë xĞ yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ qyDĂęYČ oêărĘhČzĘhĂ yJÌĂ hŇêÂĎ ’ČwĘ : SuĲĄbČŇ’Ğ ì¿ŇdĘŇIĎmĂ om¡dĎŇwĘ 21
: êĎlĘ~ĲČhĂ ì¿ŇS
Ę pŇĘ nČ=tŇ’Ć hŇê
¡Ď ’ČwĘ rhĎŔzĘnĂ yJ
ăĂ ÉhyĆxĘyĲĂ oyąxĎ ’T
ĳĎ xĎ=âlĲ ’ChăwĘ
É’YĄ MCq¿ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ hoĳĎhyĘ=dŇyČ MS
¡Ď yl
ËČ ‘Ď yh
¿Ă êĘwČ
22
ůh‘ĎqĘBĂhČ=l’Ć ’Y
ăĄ ’ĄwĲĎ ÈMCq’ĎwĲĎ : ëŇtĲŇĎ o’ rB
¿Ą dČŇ’Ğ MS
¡Ď wĘ hŇ‘ĎŔqĘBĂhČ=l’Ć 23
rb
ĳŇĎ JĘ=rhČnĘ=l‘Č ytŇĂ y’
¡Ă rĎ rS
¿Ć ’Ğ dŇoběJĎJČ dŇmĄŔ‘Ł ÉhoĎhyĘ=dŇobŇĲ JĘ MS
ąĎ =hŇeĄhĂwĘ
rB
ąĄdČŇyĘwČ yl
ĳĎ gŇĘ rČ=l‘Č ynĂd¡ŇĄmĂ‘ĞêĲČwČ xČCrŔ yb
ăŇĂ =’b
Ł Ň êĎwČ : ynĲĎjĎ=l‘Č lj
Ł¡ ’ĆwĲĎ 24
hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: ìŇtĲŇĆ yBĄ ëŇotŇ¿ BĘ rg¡ŇĄiĎhĂ ’B
Ł ¿ ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ ÉytŇĂ ’
Ł 25
’Y
¡Ą tŇĄ âl¿wĘ Mh
ĳĆ BĎ ìŇCr¡sĎ’ĞwĲČ MytŔĂ obŇ‘Ğ ÉìylĆÄ‘Ď CnątŇĘ ĲnĎ hŇeĄÄhĂ MdĎę’Ď=NbĆŇ
Mh
¡Ć lĎ hŇ¿Ćh
y Ę tŇĲĂ =âlwĘ êĎmĘlČŔ’ĹĲnĆ wĘ ìŇJĆŔxĂ=l’Ć qyB
ăĂ dĘŇ’Č ÉìnĘoSĲlĘC : MkĲĎŇotŇBĘ 26
ìŇyjĂŔ=tŇ’Ć xê
ăČ pŇĘ ’Ć ÉìtŇĘ o’Ĳ yrąĂBĘdČŇbŇĘ CĲ : hŇUĎhĲĄ yr¡ĂmĘ tŇyB
¿Ą yJ
ËĂ xČykĳŇĂ om Sy’
ăĂ lĘ 27
ű ldăŇĄxĎhĲĆwĘ É‘mĎS
Ę yĂ ű ‘Čm
ąĄ è
Ł hČ hŇĳoĂhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ MhĆŔylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ
: hŇUĎhĲĄ yr¡ĂmĘ tŇyB
¿Ą yJ
ËĂ lDĎŔxĘyĆ
hĎyl
ËĆ ‘Ď t
¿ŇĎ ouxČwĘ ìŇynĳĆpĎŇlĘ Ht
¡ŇĎ o’ hŇê
¿Ď tŇČ ĲnĎ wĘ hŇnĎŔbĄŇlĘ ìăŇlĘ=xqČ ÉMdĎŇ’Ď=NbĆŇ hŇê
ąĎ ’ČwĘ d
ê
¿Ď kŇĘ pČŇS
ĲĎ wĘ qyŔĄDĎ ÉhĎylĆÄ‘Ď tŇĎ ynąĂbĎŇC roYęmĎ hĎylĆÁ‘Ď hŇêÄĎ tŇČ ĲnĎ wĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć ry‘¡Ă 2
: bŇybĲŇĂ sĎ Myr¡ĂJĎ hĎyl
¿Ć ‘Ď=MyW
ĲĂ wĘ tŇonËxĞmĲČ hĎyl
ÌĆ ‘Ď hŇêÄĎ tŇČ ĲnĎ wĘ hŇĳĎllĘŁsĲ hĎyl
¡Ć ‘Ď
Nyb
ăŇĄ C ì¡ŇnĘyB
ĲĄ lzĆŔrĘBČ ryqăĂ ÉHtŇĎ o’ hŇê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ lzĆŔrĘBČ tŇăbČŇ xĞmĲČ ÉìlĘ=xqČ hŇê
ąĎ ’ČwĘ 3
hĎylĆŔ‘Ď ê
ăĎ rĘYČwĘ ÉroYUĎbČŇ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ hĎylĆÁ’Ą ìŇynĆÄjĎ=tŇ’Ć žhtŇĎ nŁykĲŇĂ hĞwĲČ ry‘ĳĂhĎ
tw’
.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk bS
Ą ’ĄwĎ ’"sb ,yrq bS
Ą ’ĄwĎ ,bytk rS
Ć’
Ğ wČ v.15

.g

4. 4–5. 1

4
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7
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l’qzxy

809

: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyb
¿ŇĄ lĘ ’yh
¡Ă tŇo’¿
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ Nw¿Ł‘Ğ=tŇ’Ć ê
ËĎ mĘW
Č wĘ ylĂŔ’ŇmĎv
Ę hČ ìăŇDĘYĂ=l‘Č ÉbkČŇS
Ę hŇê
ąĎ ’ČwĘ
ynęĂ ’ĞwĲČ : MnĲĎwŁ‘Ğ=tŇ’Ć ’v
¡Ď êĂ wylĎŔ‘Ď bŇăJČ S
Ę êĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉMymĂIĎhČ rj
ąČsĘmĂ wyl
ĳĎ ‘Ď
Moyĳ My‘¡ĂS
Ę tŇĂ wĘ tŇo’¿mĄ=SŁlĲS
Ę MymĂŔyĎ rj
ăČ sĘmĂlĘ MnĎŔwŁ‘Ğ ynăĄS
Ę =tŇ’Ć ÉìlĘ yêĂt
ąŇČ nĎ
ìąŇDĘYĂ=l‘Č êÁĎ bŇĘ kČŇS
ĎÄ wĘ hŇQĆ’Ąę=tŇ’Ć t
ăŇĎ yQĂkŇĂ wĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ Nw¿Ł‘Ğ tŇĎ ’Ň¡W
Ď nĎwĘ
MoyÌ MoyŔ My‘ăĂBĎrĘ’Č hŇdĳŇĎChyĘ=tŇyB
ĲĄ NwăŁ‘Ğ=tŇ’Ć tŇĎ ’Ň¡W
Ď nĎwĘ tŇynĂŔS
Ą Éynymřyh
ìŇynĆŔjĎ Nyk
ăŇĂ êĎ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ roYąmĘ=l’ĆwĘ : ëŇĲlĎ wyê¿ĂtŇČ nĘ hŇ¡Ďè
n Ď lČ Moy¿ hŇËĎè
n Ď lČ
=âlĲwĘ Myt
ĳŇĂ obŇ‘Ğ ìŇyl
¡Ć ‘Ď yêĂt
¿ŇČ nĎ hŇËĄh
e Ă wĘ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď t
¡ŇĎ ’ŇBĄnĂwĘ hŇĳĎpŇ CWxĞ ì¡Ň‘Ğr
Ł zĘCĲ
ìÃlĘ=xqČ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : ìŇrĲĆCYmĘ ym
¿Ą yĘ ì¡ŇtŇĘ oQĲJČ=dŇ‘Č ìŇDŔĆYĂ=l’Ć ÉìDĘ~ĂmĲĂ ëŇąpĄŇ hĎtŇĄ
yl
ăĂ kŇĘ BĂ ÉMtŇĎ o’ hŇê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ MymęĂ iĘkĚŇwĘ NxČdă
ŁŇ wĘ MyS
ĂÁ dĎŇ‘ĞwĲČ lopÄC MyrĂ‘ŁW
Ę Cţ NyFÃĂ xĂ
bŇăkĄŇ oS ű hŇê
ăĎ ’Č=rS
Ć ’Ğ MymÁĂ IĎhČ rjČÄsĘmĂ MxĆĳlĎ lĘ ì¡ŇlĘ Mt
ËŇĎ o’ tŇĎ yW
ÌĂ ‘ĎwĘ dŇxĎŔ’Ć
rS
ăĆ ’Ğ ÉìlĘkĲĎŇ’ĞmĲČC : Cel
ĲĆ kŇĘ ’ŇŁêĲ Moy¡ My‘ËĂS
Ę tŇĂ wĘ tŇo’ÌmĄ=SŁlĲS
Ę ìęDĘYĂ=l‘ĲČ
: Cel
ĲĆ kŇĘ ’ŇŁêĲ tŇ‘¡Ą=dŇ‘Č tŇ‘¿ĄmĄ MoIĳlČ lqĆ¡S
Ć Myr¿ĂW
Ę ‘Ć loqěS
Ę mĂBĘ CelĆŔkŇĘ ’Ňê
ŁĲ
tŇ¿gČŇ ‘ĚwĘ : hŇêĲĆS
Ę êĂ tŇ‘¡Ą=dŇ‘Č tŇ‘¿ĄmĄ Nyh
ĳĂ hČ tŇyè
ăĂ S
Ă hŇê
¡ĆS
Ę tŇĂ hŇr¿ĎCWmĘBĂ MyĂm
ËČC
: MhĲĆynĄy‘ĲĄlĘ hŇnĎ¡gŇĆ‘ĚêĘ MdĎŔ’ĎhĲĎ tŇă’Č YĄ ÉylĄlĘgĲĆŇBĘ ’yhęĂ wĘ hŇeĎĳlĆ kĞŇ’Ňê
Ł Ĳ Myr¡Ă‘ŁW
Ę
MyĂěoGBČ ’m
ĳĄ TĎ Mm
¡Ď xĘlČ=tŇ’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ ClÌkŇĘ ’ŇyĲŁ hŇkĎŇăJĎ hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
âlă yS
¡Ă pŇĘ nČ hŇ¿Ąh
e Ă hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉHhĎ’Ğ rmČę’
Ł wĲĎ : MS
ĲĎ Mx
¡Ą yDĂ’Č rS
¿Ć ’Ğ
’b
¿ĎŇ =âlwĘ hŇêĎ‘ČŔ=dŇ‘ČwĘ yrăČC‘eĘmĂ ÉyêĂlĘkÄČ ’Ď=âlĲ hŇąpĎŇ rĄTĘC hŇlĎÄbĄŇnĘC hŇĳ’Ď UĎTĚmĘ
: lCGĲjĂ rW
¿Č BĘ yp
¡ŇĂ BĘ
MdĳŇĎ’ĎhĲĎ yl
ăĄ lĘGĆ tŇxČê
¡Č rqĎŔBĎhČ y‘ĄCpŇYĘ=tŇ’Ć ÉìlĘ yêĂt
ąŇČ nĎ hŇ’ĄęrĘ ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ
: MhĲĆylĄ‘Ğ ì¡ŇmĘxĘlČ=tŇ’ĲĆ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ
=ClkŇĘ ’ĲĎwĘ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉMxĆlĆÄ=hŇFĄmČ rb
ąŇĄ S
Ł ynÄĂ nĘhĂ ÉMdĎŇ’Ď=NBĆ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ
N‘Čm
¿Č lĘ : CêĲS
Ę yĂ Nom¡UĎS
Ă bŇĘ C hŇr¿ĎCWmĘBĂ MyĂmČěC hŇĳĎgŇ ’ĎdĘŇbŇĂ C lq¡ĎS
Ę mĂBĘ MxĆ¿Ćl
: MnĲĎwŁ‘ĞB
ĲČ Cum
¡Č nĎwĘ wyxĂŔ’ĎwĘ Sy’
ăĂ ÉCUS
ČÄ nĎwĘ MyĂm
ĳĎwĎ MxĆăĆl Cr¡sĘxĘyČ

h hŇeĎăxĆ uĎêĂ ÉMybŇĂ Q
Ď GČhČ r‘Čê
ąČ hŇDĎęxČ bŇrĆx
ăĆ ű ìăŇlĘ=xqČ MdĎÁ’Ď=NbĆŇ hŇêÄĎ ’ČwĘ
Kl
.b"dw ’"d Nkw yrqw bytk tynĂmĎyĘhČ ’"sbw ,’"yd yrqw bytk ynĂmĎyĘhČ ’"sb ,yrq ynĂmĎyĘhČ ,bytk ynĂymĂyĘhČ v.6
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5. 2–15

lq¡ĎS
Ę mĂ yn¿ĄzĘ’Ňm
Ł ìËŇlĘ ê
¿Ď xĘqČĲlĎ wĘ ìŇnq
ĳĆĎ zĘ=l‘ČwĘ ì¡ŇS
Ę ’ŇrĲ
Ł =l‘Č ê
¿Ď rĘbČŇ‘ĞhĲČwĘ ëŇQĎŔ
tŇâŇl¡mĘJĂ ry‘ŔĂ hĎ ëŇotŇă BĘ Éry‘ĂbŇĘ êČ rC’ąBĎ tŇyS
Ăę lĂS
Ę
: MêĲĎqĘQČxĂwĘ
hĎytŔĆ obŇyb
ăŇĂ sĘ ÉbrĆxĆÄbČŇ hŇąĆJêČ tŇyS
Ăę lĂè
Ę hČ=tŇ’Ć ê
ăĎ xĘqČĲlĎ wĘ roYĳUĎhČ ym
ăĄ yĘ
Mè
¡Ď mĂ ê
¿Ď xĘqČĲlĎ wĘ : MhĲĆyrĄxĞ’ĲČ qyr¿Ă’Ď bŇrĆx
¡ĆwĘ xČCrŔlĎ hŇrăĆzĘêĂ ÉtyS
Ă lĂè
Ę hČwĘ
ê
ąĎ kŇĘ lČS
Ę hĂwĘ xuĎŔêĂ dŇo‘ă ÉMhĆmĄC : ìŇyp
ĲĆŇ nĎkŇĘ BĂ Mt
¡ŇĎ o’ ê
¿Ď rĘYČwĘ rj
ĳĎsĘmĂBĘ T‘ăČmĘ
S’
¡Ą =’YĄtŇĄ CeU
¿Ć mĂ S’
ĳĄ BĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ê
¿Ď pŇĘ rČW
ĲĎ wĘ S’ĄŔhĎ ëŇoêă=l’Ć ÉMtŇĎ o’
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą =lJĎ=l’Ć
hĎyê
ĳĂ mĘW
Č My¡ĂoGhČ ëŇotŇ¿ BĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ tŇ’ŇzŁť hŇoĂŔhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
MyĂŔoGhČ=NmĂ Éh‘ĎS
Ę rĂlĘ yT
ąČ jĎS
Ę mĂ=tŇ’Ć rmĆêÄĆ wČ : tŇoYĲrĎ’Ğ hĎyt
¡ŇĆ obŇybŇĂ sĘC
Cs’ĎŔmĎ ÉyTČjĎS
Ę mĂbŇĘ yJ
ąĂ hĎyt
ĳŇĆ obŇybŇĂ sĘ rS
ăĆ ’Ğ tŇoY¡rĎ’ĞhĲĎ=NmĂ ytŔČ ouxĚ=tŇ’ĆÄwĘ
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ
: MhĲĆbĎŇ CkŇ¿ lĘhĲĎ=âl yt
¡ŇČ ouxĚwĘ
âlă ÉytŇČ ouxĚBĘ MkĆŔytŇĄ obŇĲ ybŇĂ sĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ=NmĂ ÉMkĆŇnĘmĎhĞ N‘ČyąČ hoĂęhyĹ
rS
¿Ć ’Ğ MyËĂoGhČ yT
ÌĄjĘS
Ę mĂkŇĘ CĲ Mt
ĳŇĆ yW
Ă ‘Ğ âlă yT
¡Č jĎS
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ MêŔĆ kŇĘ lČhĞ
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
: MtĲŇĆ yW
Ă ‘Ğ âl¿ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ obŇĲ ybŇĂ sřĘ
: MyĲĂoGhČ yn¿Ąy‘ĄlĘ MyT
¡Ă jĎS
Ę mĂ ëŇËĄkŇ otŇbŇĘ ytŇĂ yW
ÌĂ ‘ĎwĘ ynĂĳ’Ď =MGČ ëŇyĂl
¡Č ‘Ď yn¿ĂnĘhĂ hoĂŔhyĹ
Chm
Ł ¡ kĎŇ hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ=âl=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą wĘ ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ tŇ’Ąť ëŇbĎę ytŇĂ yW
ăĂ ‘ĎwĘ
: ëŇyĂtĲŇĎ ŁbŇ‘ĞoêĲ=lJĎ N‘Čy¡Č dŇo‘ĳ
ytŇĂ yW
ąĂ ‘ĎwĘ Mt
ĳŇĎ obŇ’Ğ ClăkŇĘ ’ŇyĲŁ Myn¡ĂbĎŇC ëŇkĄŔotŇBĘ ÉMynĂbĎŇ CląkŇĘ ’ŇyĲŁ tŇobÂ’Ď NkĄęlĎ
: xČCrĲ=lkĎŇlĘ ëŇt
¡ŇĄ yrĂ’ĄS
Ę =lJĎ=tŇ’Ć yt¿ĂŇyrĂzĄwĘ MyTĂŔpĎŇS
Ę ÉëbĎŇ
tŇ’ŇUĄŔTĂ yS
ăĂ DĎqĘmĂ=tŇ’Ć N‘ČyČť âlę=M’Ă ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈM’ĚnĘ ynĂ’Ďę=yxČ Nk
ăĄŇ lĎ
ynĂŔy‘Ą soxătŇĎ =âlĲwĘ É‘rČgŇĘ ’Ć ynąĂ’Ğ=MgČŇwĘ ëŇyĂtĳĎŇŁbŇ‘ĞoêĲ=lkĎŇbŇĘ C ëŇyĂY¡ČCuS
Ă =lkĎŇBĘ
ClăkŇĘ yĂ Éb‘ĎrĎb
ĲĎŇ C CtŇCmęyĎ rbĆŇDăĆBČ ëŇytÂĄ S
Ă lĂS
Ę : lomĲxĘ’Ć âl¿ yn¡Ă’Ğ=MgČŇwĘ
=lkĎŇlĘ ÉtyS
Ă ylĂè
Ę hČwĘ ëŇyĂtĳĎŇobŇybŇĂ sĘ ClăjĘyĂ bŇrĆx
¡ĆBČ tŇyS
ĂŔ lĂè
Ę hÄČ wĘ ëŇkĄŔotŇbŇĘ
yt
ËŇĂ mĎxĞ yt
ÌŇĂ oxnĂhĞwĲČ yjęĂ ’Č hŇăĎlkĎŇwĘ : MhĲĆyrĄxĞ’ĲČ qyr¿Ă’Ď bŇrĆx
¡ĆwĘ hŇrĆŔzĎ’Ĺ xČCră
yt¿ĂŇoQkČŇBĘ ytŔĂ ’ĎnĘqĂBĘ ÉyêĂrĘBČÄDĂ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇyĲĎwĲĘ yêĂmĘĳxĎ eĆhĂwĘ MB
¡Ď
ëŇyĂtĳĎŇobŇybŇĂ sĘ rS
ăĆ ’Ğ My¡ĂoGBČ hŇjĎŔrĘxĆlĘC hŇăBĎ rĘxĎlĘ ÉënĄêĘ’ĆwĘ : MB
ĲĎ yt¡ĂŇmĎxĞ
My¡ĂoGlČ hŇUĎŔS
Č mĘC rs
ăĎ Cm ÉhpĎŇCdŇgŇĘ C hŇąjĎ rĘxĆ hŇtÁĎ yĘhĎÄwĲĘ : rb
ĲĄŇ o‘=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ
rV’
.rsx MkĆytĄb
Ł ybĂsĘ ’"s v.7
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tŇoxăkŇĘ ŁtŇbŇĘ C ÉhmĎxĄbŇĘ C PŇą’Č BĘ MyTÁĂ pĎŇS
Ę ëŇbĎÄ žytŇĂ oW‘ĞB
ĲČ ëŇyĂtĳĎŇobŇybŇĂ sĘ rS
ăĆ ’Ğ
ÉMhĆBĎ My‘ąĂrĎhĲĎ bŇ‘ÄĎ rĎhĲĎ žy~ĄxĂ=tŇ’Ć yxÃĂ QĘS
Č BĲĘ : yêĂrĘB
ĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ hŇmĎŔxĄ
PŇ s’
ăĄ Ł Éb‘ĎrĎwĘ Mk
ĳĆŇ tŇĘ xĆS
ĲČ lĘ Mt
¡ŇĎ o’ xQ
¿Č S
Č ’Ğ=rS
Ć ’Ğ tŇyxĂŔS
Ę mČlĘ CyăhĎ rS
ăĆ ’Ğ
hŇąĎx
I Č wĘ bŇ‘ÂrĎ
Ď MkĆŇylĄ‘Ğţ yêăĂxĘQČS
Ă wĘ : MxĆĲlĎ =hŇFĄmČ Mk
¡ĆŇ lĎ yê¿ĂrĘbČŇS
ĲĎ wĘ MkĆŔylĄ‘Ğ
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ ëŇyĂlČŔ‘Ď ’yb
ăŇĂ ’Ď ÉbrĆxĆÄwĘ ëŇĳBĎ =rbĎŇ‘ĞyĲČ Md¡ĎŇwĎ rbĆŇd¿ŇĆwĘ ëŇl
ĚŔ JĘS
Ă wĘ Éh‘ĎrĎ
: yêĂrĘB
ĲČ DĂ
yrăĄhĎ=l’Ć ìŇyn¡ĆjĎ MyW
¿Ă MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ=rbČŇDĘ C‘¡mĘS
Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉyrĄhĎ êŔĎ rĘmČă’Ď wĘ : MhĲĆylĄ’Ğ ’b
¡ĄŇ eĎhĂwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
tŇw’řyęglw MyqăĂypŇĂ ’ĞĲlĎ tŇo‘ÁbĎŇGĘlČwĘ MyrĂÄhĎlĆ hŇoĂhyĹţ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ hoĳĂhyĹ
ÉCUS
ČÄ nĎwĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ omĲBĎ yê¡ĂdĘŇBČ’ĂwĘ bŇrĆxĆŔ ÉMkĆŇylĄ‘Ğ ’yb
ąŇĂ mĄ ynÁĂ ’Ğ ynÄĂ nĘhĂ
: Mk
ĲĆŇ ylĄCQĲGĂ yn¡ĄpŇĘ lĂ MkĆŔylĄlĘxČ ÉyêĂlĘjÄČ hĂwĘ Mk
ĳĆŇ ynĄUĲĎxČ Cr¡BĘS
Ę nĂwĘ MkĆŔytŇĄ oxăBĘzĘmĂ
=tŇ’Ć ÉytŇĂ yrĂzĲĄwĘ Mh
ĳĆ ylĄCQĲGĂ yn¡ĄpŇĘ lĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉyrĄgŇĘ jĂ=tŇ’Ć yêęĂ tŇČ ĲnĎ wĘ
MyrăĂ‘ĎhĲĆ MkĆŔytŇĄ obăŇS
Ę omĲ É lk
ŁŇ BĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ oxBĘzĘmĂ tŇob¡ŇybŇĂ sĘ MkĆŔytŇĄ omăYĘ‘Č
MkĆęytŇĄ oxĲBĘzĘmĂ CmÁS
Ę ’ĘyĆwĘ CbÄrĘxĆyĆ žN‘ČmČlĘ hŇnĎmĘĳS
Ď yêĂ tŇom¡BĎhČwĘ hŇnĎbŇĘ rČŔxĹêĲĆ
: Mk
ĲĆŇ yW
Ą ‘ĞmĲČ Cx¡mĘnĂwĘ MkĆŔynĄU
ăĎ xČ ÉC‘DĘgŇĘ nĂwĘ MkĆŔylĄCQăGĂ ÉCtŇBĘS
Ę nĂwĘ CrąBĘS
Ę nĂwĘ
tŇoy¿hĘBĲĂ yêęĂ rĘtŇČ ohwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ Mk
ĳĆŇ kŇĘ otŇĲ BĘ ll
¡Ď xĎ lp
¿ČŇ nĎwĘ
MkĆÁyTĄylĲĂpŇĘ CrÄkŇĘ ĲzĎwĘ : tŇoYĲrĎ’ĞB
ĲĎ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ orĲEĎhĂBĘ MyĳĂoGBČ bŇrĆx
¡Ć yTĄyl
¿Ă jĘ Mk
ËĆŇ lĎ
hŇnĆęoEhČ MB
ăĎ lĂ=tŇ’Ć yêĂrĘBČÁS
Ę nĂ rS
ĆÄ ’Ğ ůMS
Ď =CBS
Ę nĂ rS
ăĆ ’Ğ ÈMyĂoGBČ ytęĂ o’
ÉCFq
Ł Ä nĎwĘ Mh
ĳĆ ylĄCQĲGĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ tŇoněEŁhČ MhĆŔynĄy‘ĲĄ Ét’ĄwĘ ylČŔ‘ĎmĲĄ ÉrsĎ=rS
Ć ’Ğ
=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ : MhĲĆytŇĄ ŁbŇ‘ĞoêĲ lk
ŁŇ¡ lĘ CWŔ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ Éto‘rĎhĲĎ=l’Ć MhĆŔynĄpŇĘ BĂ
: tŇ’ŇŁEĲ hČ hŇ‘¿ĎrĎhĲĎ Mh
¡Ć lĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ yêĂrĘBČŔDĂ ÉMeĎxĂ=l’Ć âlą hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ
l’
ËĆ x’ĎŔ=rmĎ’ĹwĲĆ ÉìlĘgŇĘ rČBĘ ‘qąČrĘC ìÁjĘkČŇbŇĘ hŇJĄÄhČ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
rbĆŇD¡ĆbČŇC bŇ‘¿ĎrĎB
ĲĎ bŇrĆx
ËĆBČ rS
Ćę ’Ğ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ tŇo‘¡rĎ tŇob¿Ň‘ĞoêĲ=lJĎ
Ér’ĎS
Ę eĂhČwĘ lojŔyĂ bŇrĆx
ăĆBČ ÉboruĎhČwĘ tŇCmęyĎ rbĆŇDăĆBČ qoxÂrĎhĲĎ : Clj
Ł Ĳ yĂ
ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘ĘdČŇywĲĂ : MB
ĲĎ yt¡ĂŇmĎxĞ yt¿ĂŇyQĄkŇĂ wĘ tŇCmĳyĎ bŇ‘¡ĎrĎB
ĲĎ rCYŔeĎhČwĘ
Mh
ĳĆ ytŇĄ oxĲBĘzĘmĂ tŇob¡ŇybŇĂ sĘ MhĆŔylĄCQăGĂ ÉëotŇBĘ MhĆęylĄlĘxČ tŇoyăhĘBĲĂ hoĎŔhyĘ
l’

to’GĄlČwĘ ’"sbw ,’"ydw b"d Nkw yrqw bytk toy’ĎyGĄlČwĘ w’ toy’ĎGĄlČwĘ ’"sb ,yrq tyŁ’ĎGĄlČwĘ ,bytk to’yGĄlČwĘ v.3 .w
.’"d Nkw yrqw bytk
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6. 14–7. 17

ÉNnĎ‘ĞrĲČ Z‘ąĄ=lJĎ tŇxČtÄČ wĘ MyrĂęhĎhĲĆ yS
ăĄ ’ŇrĎ ű lk
ŁŇă BĘ hŇmĎÁrĎ hŇ‘ÄĎ bŇĘ GĂ=lJĎ ž l’Ć
lk
ŁŇ¡ lĘ xČx
Ł Ŕ ynĂ xČyrăĄ ÉMS
Ď =CntŇĘ ĲnĎ rS
ąĆ ’Ğ MoqęmĘ hŇêŔĎ bĚŇ‘Ğ hŇăĎl’Ą=lJĎ ÉtxČtÄČ wĘ
hŇąmĎ mĎS
Ę ZrĆ’ÁĎ hĎ=tŇ’Ć yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ MhĆŔylĄ‘Ğ ÉydĂŇyĎ=tŇ’Ć ytŇĂ yT
ąĂ nĎwĘ : MhĲĆylĄCQĲGĂ
yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ Mh
ĳĆ ytŇĄ obŇĲ S
Ę omĲ lk
ŁŇ¡ BĘ hŇtŇĎ lĎŔbŇĘ DĂ rB
ăČ dĘŇUĂmĂ ÉhUĎS
Č mĘC
: hoĲĎhyĘ

14

ynÌĎd
ŁŇ ’Ğ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ MdĎę’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ z, 2
: ZrĆ’ĲĎhĎ tŇopŇ¿ nĘJČ tŇ‘ČBČrĘ’Č=l‘Č ZuĄŔhČ ’B
ăĎ ZqĳĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇm
¿Č dĘŇ’ČlĘ hoËĂhyĹ
yêăĂtŇČ ĲnĎ wĘ ëŇyĂk
ĳŇĎ rĎdĘŇJĂ ëŇyê¡ĂTĘpČŇS
Ę C ëŇBĎŔ ÉyjĂ’Č yê
ąĂ xĘQČS
Ă wĘ ëŇyĂlČŔ‘Ď ZuăĄhČ ÉhêĎ‘Č 3
lomĳxĘ’Ć âlăwĘ ëŇyĂl
¡Č ‘Ď ynËĂy‘Ą sox¿tŇĎ =âlĲwĘ : ëŇyĂtĲŇĎ ŁbŇ‘ĞoêĲ=lJĎ tŇ¡’Ą ëŇyĂlČŔ‘Ď 4
yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć ‘ĘdČŇywĲĂ íyyŔĆhĘêĲĂ ëŇăkĄŇ otŇBĘ ÉëyĂtÄČ obŇ‘ĞotŇĲ wĘ NêęĄ ’Ć ëŇyĂl
ăČ ‘Ď ëŇyĂkÁČ rĎdĘŇ yJ
ăĂ
hŇ¿Ąh
e Ă hŇ‘¡ĎrĎ tŇ¿xČ ’Č hŇ‘ËĎrĎ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇJ
Ł¿
: hoĲĎhyĘ 5
hŇrËĎypŇĂ ~ĘhČ hŇ’ĎÌBĎ : hŇ’ĲĎBĎ hŇ¡Ąh
e Ă ëŇyĂl
ĳĎ ’Ą ZyqăĂhĄ Zu¡ĄhČ ’B
¿Ď ’BĎŔ ZqăĄ : hŇ’ĲĎbĎŇ 6, 7
dŇ¿hĄ =âlwĘ hŇm
¡Ď ChmĘ MoI¿hČ bŇorËqĎ tŇ‘ęĄ hĎ ’B
ăĎ ZrĆ’ĳĎhĎ bŇăS
Ą oy ìŇyl
¡Ć ’Ą
ëŇBĎŔ ÉyjĂ’Č yt
ąŇĂ yQĄkŇĂ wĘ ëŇyĂlČŔ‘Ď ÉytŇĂ mĎxĞ ëŇojąS
Ę ’Ć bŇoręuĎmĂ hŇê
ăĎ ‘Č : MyrĲĂhĎ 8
sox¿tŇĎ =âlĲwĘ : ëŇyĂtĲŇĎ obŇ‘ĞoêĲ=lJĎ tŇ¡’Ą ëŇyĂlČŔ‘Ď yêăĂtŇČ ĲnĎ wĘ ëŇyĂk
ĳŇĎ rĎdĘŇJĂ ëŇyê¡ĂTĘpČŇS
ĘC 9
íyyŔĆhĘêĲĂ ëŇăkĄŇ otŇBĘ ÉëyĂtÄČ obŇ‘ĞotŇĲ wĘ NêęĄ ’Ć ëŇyĂl
ăČ ‘Ď ëŇyĂkÁČ rĎdĘŇJĂ lomĳxĘ’Ć âlăwĘ yn¡Ăy‘Ą
Éh’ĎYĘyĲĎ hŇĳ’Ď bĎŇ hŇăĄh
e Ă MoI¡hČ hŇ¿Ąh
e Ă : hŇJ
ĲĆ mČ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ MêěĆ ‘ĘdČŇywĲĂ 10
‘S
Č rĳĆ=hŇFĄmČlĘ Mq¡Ď ű sm
¿Ď xĎhĲĆ : NodĲŇ EĎhČ xr¡ČjĎ hŇFĆŔUČhČ ZYĎť hŇrĎŔpŇĂ ~ĘhČ 11
Ét‘ĄhĎ ’B
ąĎ : MhĲĆBĎ HČnŁ¿ =âlwĘ Mh
¡Ć mĄhĹmĆ âl¿wĘ Mn
ËĎomhĞmĲĄ âlÌwĘ MhÂĆ mĄ=âlĲ 12
Nor¡xĎ yJ
¿Ă lB
ĳĎ ’ČtŇĘ yĂ=l’Č rk
¡ŇĄ oUhČwĘ xmĎŔW
Ę yĂ=l’Č ÉhnĆouhČ MoIŔhČ ‘ČyGăĂhĂ
MyI¡ĂxČB
ĲČ dŇo‘¿wĘ bŇCSŔyĎ âlă ÉrJĎmĘUĂhČ=l’Ć rkĄęoUhČ yJ
ăĂ : HnĲĎomhĞ=lJĎ=l’Ć 13
âl¿ otŇ¡ IĎxČ onËwŁ‘ĞB
ĲČ Sy’
ÌĂ wĘ bŇCSŔyĎ âlă ÉHnĎomhĞ=lJĎ=l’Ć NoząxĎ=yJĲĂ Mt
ĳŇĎ IĎxČ
yJ
¿Ă hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ ëŇ¡Ąlh
Ł Ny’¿ĄwĘ lJ
Ł Ŕ hČ Nyk
ăŇĂ hĎwĘ É‘ČoqÄêĎbČŇ C‘ąqĘêĲĎ : CqEĲĎxČtŇĘ yĂ 14
tŇyĂB
ĳĎ mĂ bŇ‘¡ĎrĎhĲĎwĘ rbĆŇD¿ĆhČwĘ ZCxŔBČ bŇrĆx
ăĆhČ : HnĲĎomhĞ=lJĎ=l’Ć yn¡ĂorxĞ 15
: Cel
ĲĆ kŇĘ ’ŇyĲŁ rbĆŇd¡ŇĆwĎ bŇ‘¿ĎrĎ ry‘ŔĂ BĎ rS
ăĆ ’ĞwĲČ tŇCmŔyĎ bŇrĆx
ăĆBČ ÉhdŇĆv
Ď BČ rS
ąĆ ’Ğ
tŇomĳh
Ł MQ
¡Ď JĚ tŇoyË’ĎGĄhČ ynÌĄoyJĘ MyrĂęhĎhĲĆ=l’Ć CyăhĎwĘ MhĆŔyTĄyl
ăĂ jĘ ÉCTlĘpĲĎŇC 16
: MyĂUĲĎ hŇnĎkŇĘ ¿ČlêĄ MyĂJ
¡ČrĘBĂ=lkĎŇwĘ hŇnĎyj
ĳĆrĘêĂ MyĂd¡ČŇIĎhČ=lJĎ : onĲwŁ‘ĞB
ĲČ Sy’
¡Ă 17
wrgxw
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hŇS
ĎŔ CB ÉMynĂjĎ=lJĎ l’
ąĆ wĘ tŇCYĳQĎjČ Mt
¡ŇĎ o’ hŇt
¿ŇĎ iĘkŇĂ wĘ MyuŔĂ W
Č CrăgŇĘ xĲĎwĘ
19 h
Ň DăĎnĂlĘ ÈMbĎŇhĎzĘC CkŇylĂęS
Ę yČ tŇoYăCxB
ĲČ MjÂĎ sĘJČ : hŇxĲĎrĘqĎ Mh
¡Ć yS
Ą ’ŇrĲĎ=lkĎŇbŇĘ C
ÉMS
Ď pŇĘ nČ hoĎŔhyĘ tŇrăČbŇĘ ‘Ć ÉMoyBĘ MlĎęy~ĂhČlĘ lk
ăČŇ Cy=âlĲ MbĎÁhĎzĘC MjÄĎ sĘJČ ůhyĆhĘyĲĂ
20 yb
ąŇĂ YĘC : hŇyĲĎhĎ Mn
¡ĎwŁ‘Ğ loS
¿ kŇĘ mĂ=yJĲĂ C’Q
ĳĄ mČyĘ âlă Mh
¡Ć y‘ĄmĲĄC C‘BĄŔW
Č yĘ âlă
NJ
ËĄ =l‘Č obĳŇ CW‘ăĎ Mh
¡Ć yYĄCuS
Ă Mt
ËŇĎ ŁbŇ‘ĞotŇĲ ym
ÌĄlĘYČwĘ ChmĎŔW
Ď No’ăgĎŇlĘ ÉoydĘŇ‘Ć
21 ZrĆ’
¡ĎhĎ y‘¿ĄS
Ę rĂlĘC zbČŔlĎ ÉMyrĂEĎhČ=dŇyĲČBĘ wyê
ąĂ tŇČ nĘC : hŇDĲĎnĂlĘ Mh
¡Ć lĎ wyê¿ĂtŇČ nĘ
22 Hb
¿ĎŇ =C’bĎŇC ynĳĂCpŇYĘ=tŇ’Ć Cl¡QĘxĂwĘ MhĆŔmĄ ÉynČpĎŇ yt
ąŇĂ oBsĂhĞwĲČ : hĎClĲQĘxĂwĘ ll
ĳĎ S
Ď lĘ
: hĎClĲQĘxĂwĘ MyY
¡Ă yrĂjĎ
23 h
Ň ¿’Ď lĘmĲĎ ry‘¡ĂhĎwĘ MymĂŔDĎ Tj
ăČ S
Ę mĂ Éh’ĎlĘmĲĎ ZrĆ’ĎęhĎ yJ
ăĂ qoêĳrČhĲĎ hŇ¡W
Ą ‘Ğ
24 No’
ă GĘ ÉyêĂBČS
Ę hĂwĘ Mh
ĳĆ yêĄB
ĲĎ =tŇ’Ć CS
¡ rĘyĲĎwĘ MyĂŔogŇ y‘ăĄrĎ ÉytŇĂ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ : smĲĎxĎ
25, 26 h
Ň ąĎh
o : NyĂ’ĲĎwĎ Mol¡S
Ď CS
¿ qĘbŇĂ C ’b
ĳĎŇ =hŇdĎŇp
¡ŇĎ qĘ : MhĲĆyS
Ą dĘŇqĲČmĘ Cl¡xĞnĂwĘ MyEĂŔ ‘Č
’ybĂŔeĎmĂ ÉNozxĎ CS
ą qĘbŇĂ C hŇĳĆh
y Ę êĲĂ hŇ‘¡ĎCmS
Ę =l’Ć hŇ‘¿ĎmĚS
Ę C ’obŔêĎ ÉhoĎh=l‘Č
27 É’yW
Ă nĎwĘ lBĎę’ČtŇĘ yĂ ëŇlĆăUĆ hČ : MynĲĂqĄEĘmĂ hŇ¡YĎ ‘ĄwĘ NhĄŔJ
Ł mĂ dŇăbČŇ ’Ňê
Ł ÉhrĎotŇwĘ
ÉMtŇĎ o’ hŇąW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ MJÂĎ rĘDČmĂ hŇnĎlĘĳhČ BĎêĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=M‘Č yd¿ŇĄywĂ hŇmĎŔmĎS
Ę SB
ăČ lĘyĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ MTĄŔjĘS
Ę ’Ć Mh
ăĆ yTĄjĘS
Ę mĂbŇĘ C
x ytŔĂ yb
ĄŇ BĘ bŇăS
Ą oy ÉynĂ’Ğ SdŇĆŁxŔlČ hŇăè
Ď mĂxĞB
ĲČ Éyè
Ăè
Ă BČ tŇyè
Ăę è
Ă hČ hŇăĎè
n Ď BČ ű yh
ăĂ yĘwČ
: hŇoĲĂhyĘ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ dŇy¡Č MS
ĎŔ ÉylČ‘Ď lj
Łą êĂwČ ynĳĎpĎŇlĘ Myb
ăŇĂ S
Ę oyĲ hŇd¡ĎŇChyĘ yn¿ĄqĘzĂwĘ
2 S’
ĳĄ hŇFĎm
¡Č lĘC wynËĎtŇĘ mĎ hŇ¿’Ą rĘUČmĂ S’ĄŔ=hŇ’ĄrĘmČJĘ ÉtCmdĘŇ hŇąĄh
e Ă wĘ hŇ’ĆęrĘ’ĆwĲĎ
3 t
Ň ynăĂbŇĘ êČ ÉxlČS
Ę IĂwČ : hŇlĎmĲČS
Ę xČhĲČ Ny‘¿ĄJĘ rhČŁz¡=hŇ’ĄrĘmČJĘ hŇlĎ‘ĘmČŔlĘC wynăĎtŇĘ UĎmĂC
Nyb
ăŇĄ C ZrĆ’ăĎhĎ=NyB
ĲĄ ű xČCră ytăĂŇ’
Ł ’v
ăĎ êĂwČ yS
ĳĂ ’Ňr
Ł tŇY
ăĂ yYĂBĘ ynĂ¡xĄ uĎIĂwČ dŇyĎŔ
xtŇČ jĆÁ=l’Ć MyhęĂ Łl’Ĺ tŇo’ărĘmČBĘ hŇmĎřĘlČÁS
Ď CrĲyĘ ytÄĂ ’
Ł ž’bĄŇêĎwČ MyĂmČÃè
Ď hČ
hŇ¿’Ď nĘuĂhČ lmĆ¡sĄ bŇS
ČŔ om MS
ăĎ =rS
Ć ’Ğ hŇnĎopŔYĎ hŇăĆojh
n Č ÉtymĂynĂjĘhČ r‘ČS
ąČ
4 yt
ŇĂ y’
¡Ă rĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ’ĆěrĘUČJČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ dŇob¡ŇJĘ MS
ĎŔ =hŇeĄhÄĂ wĘ : hŇĲnĆ qĘUČhČ
5 ’v
ąĎ ’ĆwĲĎ hŇnĎopĳŇYĎ ëŇrĆDăĆ ìŇyn¡Ćy‘Ą ’n
¿Ď=’W
Ď MdĎě’Ď=NBĆ ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇ‘ĲĎqĘBĂBČ
hŇ¿’Ď nĘuĂhČ lmĆËsĄ xČBĄŔzĘUĂhČ r‘ČS
ăČ lĘ ÉNopŇ~ĎmĂ hŇąĄh
e Ă wĘ hŇnĎopŔYĎ ëŇrĆDăĆ ÉynČy‘Ą
6 MyW
ĳĂ ‘Ł Mhăřmă hŇê
¡Ď ’Č hŇ¿’Ć r
Ł hĞ MdĎě’Ď=NBĆ ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇ’ĲĎBĂBČ hŇ¡Ćh
EČ
18

twb‘wt
MhĆmĄ v.6

.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hmĎyĘlČS
Ď CryĘ ’"sb ,yrq hmĎyĘlČS
Ď CryĘ bytk hmĎĘlČS
Ď CryĘ ylbbb v.3 .x
.yrq MhĄ hmĎ ,bytk MhĄmĎ w’
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l‘ăČmĄ ÉhqĎxĽrĲĎlĘ hŇŁję MyW
ăĂ ‘Ł ű l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ tŇolÁd
ŁŇ GĘ tŇobÄ‘ĄoêĲ
: tŇolĲŁdŇGĘ tŇob¡Ň‘ĄoêĲ hŇ’ĆŔrĘêĂ bŇCS
ă êĎ Édo‘wĘ yS
ĂŔ DĎqĘmĂ
: ryuĲĂBČ dŇ¡xĎ ’Ć=rx
Ł hŇ¿Ąh
e Ă wĘ hŇ’ĆěrĘ’ĆwĲĎ rY
ĳĄxĎhĲĆ xtŇČ ăjĆ =l’Ć yt¡ĂŇ’
Ł ’b
¿ĄŇ IĎwČ
7
xtŇČ ¿jĆ hŇ¡Ąh
e Ă wĘ ryuŔĂ BČ rê
Ł ă xĘ’ĆwĲĎ ryuĳĂbČŇ ’n
ăĎ=rtŇĎ xĞ Md¡ĎŇ’Ď=NBĆ ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ 8
rS
ËĆ ’Ğ tŇo‘ŔrĎhĲĎ tŇobăŇ‘ĄoêĲhČ=tŇ’Ć Éh’ĄrĘC ’B
Ł ą yl
ĳĎ ’Ą rmĆ’ŇI¡ŁwČ : dŇxĲĎ’Ć 9
WmĆrąĆ tŇynÁĂ bŇĘ êČ=lkĎŇ hŇeĄÄhĂwĘ ůh’ĆrĘ’ĆwĲĎ È’obŇ’ĎwĲĎ : hŇj
Ł Ĳ MyW
¡Ă ‘Ł Mh
¿Ą 10
ű bŇyb
¿ŇĂ sĎ ryu¡ĂhČ=l‘Č hŇu¿ĆxĚmĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ yl
¡Ą CQGĂ=lkĎŇwĘ ZqĆS
ĆŔ ÉhmĎhĄbŇĘ C
NpĎÁS
Ď =NbĆŇ ChyĎÄnĘzČ’ĞyĲČwĘ l’ĄrĎW
Ę yĂţ=tŇyb
ĲĄŇ ynăĄqĘEĂmĂ Sy’
ăĂ My‘ăĂbŇĘ S
Ă wĘ : bŇybĲŇĂ sĎ 11
rt
¿ŇČ ‘ĞwĲČ odŇĳyĎBĘ oê¡rĘTČqĘmĂ Sy’
¿Ă wĘ MhĆŔynĄpŇĘ lĂ MydăĂŇmĘŁ‘Ĳ ÉMkĎŇotŇBĘ dŇąmĄ ‘Ł
ůMdĎŇ’Ď=NbĆŇ tŇĎ y’
ăĂ rĎhĞ ÈylČ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ
: hŇĲlĆ ‘Ł tŇrĆT
Ł ¡ uĘhČ=NnĲČ‘Ğ 12
yJ
ăĂ otŇĳ yJĂW
Ę mČ yrăĄdĘŇxČBĘ Sy’
¡Ă ëŇS
Ć ŁxŔBČ MyW
ăĂ ‘Ł É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇyb
ĲĄŇ ynąĄqĘzĂ rS
ĆÄ ’Ğ
yl
ĳĎ ’Ą rmĆ’ŇI¡ŁwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ bŇ¿Č‘
z Ď CntŔĎ ’
Ł hŇă’Ć r
Ł ÉhoĎhyĘ Ny’
ąĄ MyrĂęmĘŁ’Ĳ 13
ytęĂ ’
Ł ’b
ăĄŇ IĎwČ : MyW
ĲĂ ‘Ł hŇUĎ¿hĄ =rS
Ć ’Ğ tŇol¡ŁdŇGĘ tŇob¿Ň‘ĄoêĲ hŇË’Ć rĘêĂ bŇCS
¿ êĎ dŇo‘ă 14
MyS
ăĂ eĎhČ ÉMS
Ď =hŇeĄhĂwĘ hŇnĎopĳŇ~ĎhČ=l’Ć rS
¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ=tŇyB
ĲĄ r‘ČS
ăČ ÉxtŇČ jĆÄ=l’Ć
dŇo‘ă MdĳŇĎ’Ď=NbĆŇ tŇĎ y’
ăĂ rĎhĞ yl
¡Č ’Ą rmĆ’ŇI¿ŁwČ : zCUĲêČhČ=tŇ’Ć tŇoJ¡bČŇmĘ tŇobŔS
Ę yĲŁ 15
rY
ăČ xĞ=l’Ć ytęĂ ’
Ł ’b
ăĄŇ IĎwČ : hŇQĆ’ĲĄmĄ tŇol¡ŁdŇGĘ tŇob¿Ň‘ĄoêĲ hŇË’Ć rĘêĂ bŇCS
¿ êĎ 16
ÉMlĎC’hĲĎ NyB
ąĄ hoĎęhyĘ lk
ăČŇ yhĄ xtŇČ pĆÁ=hŇeĄhĂwĘ ůtymĂynĂjĘhČ ÈhoĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ
ÉhoĎhyĘ lk
ąČŇ yhĄ=l’Ć MhĆÁyrĄx
Ł Ä ’Ğ Sy’
ĳĂ hŇ¡è
Ď mĂxĞwĲČ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆJĘ xČBĄŔzĘUĂhČ Nyb
ăŇĄ C
ÈylČ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : SmĆè
ĲĎ lČ hŇmĎdĘŇq¡Ą Mt
¿ŇĆ ywĂxĞêĲČS
Ę mĂ hŇUĎËhĄ wĘ hŇmĎdĘŇqĄŔ Mh
ăĆ ynĄpŇĘ C 17
tŇob¡Ň‘ĄoêĲhČ=tŇ’Ć tŇoWě‘ĞmĲĄ hŇdĎŔChyĘ tŇyb
ăŇĄ lĘ É lqĄnĎhĞ ůMdĎŇ’Ď=NbĆŇ tŇĎ y’
ăĂ rĎhĞ
ynĂsĄŔy‘ĂkŇĘ hČlĘ ÉCbŇS
ĚÄ IĎwČ smĎęxĎ ZrĆ’ĎÁhĎ=tŇ’Ć C’ÄlĘmĲĎ=yJĂ hŇŁpĳŇ=CW‘ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ
hŇmĎŔxĄbŇĘ hŇăW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ ÉynĂ’Ğ=MgČŇwĘ : MjĲĎř’Č=l’Ć hŇr¡ĎomEĘhČ=tŇ’Ć Myx
¿Ă lĘS
Ł Ĳ Me
ËĎhĂwĘ 18
‘m
¡Č S
Ę ’Ć âl¿wĘ lodŔGĎ loqă ÉynČzĘ’ĎbŇĘ C’ąrĘqĲĎwĘ lm
Ł ĳ xĘ’Ć âlăwĘ yn¡Ăy‘Ą sox¿tŇĎ =âlĲ
Sy’
ËĂ wĘ ry‘ĳĂhĎ tŇoDăqĚjĘ Cb¡ŇrĘqĲĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ É lodŇGĎ loqą ynČęzĘ’ĎbŇĘ ’răĎqĘIĂwČ : MtĲŇĎ o’ T
r‘ČS
ČÄ =ëŇrĆDĆmĂ ű My’
ăĂ BĎ MyS
ĂÃ nĎ’Ğ hŇăè
ĎS
Ă hŇăĄh
e Ă wĘ : odĲŇ yĎBĘ otŇ¡ xĄS
Ę mČ yl
¿Ă JĘ 2
dŇąxĎ ’Ć Sy’ÄĂ wĘ odŔyĎBĘ ÉoYjĎmČ yl
ąĂ JĘ Sy’ÄĂ wĘ hŇnĎopęYĎ hŇăĆp
n ŇĘ mĎ ű rS
ăĆ ’Ğ NoyÁlĘ‘ĆhĲĎ
lYĆ¡’Ą CdŔmĘ‘ČIăČwČ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ wynĳĎtŇĘ mĎBĘ rp
¡ŇĄ i
Ł hČ tŇsĆq¿ĆwĘ MyDĂŔBČ Sb
ăĚŇ lĎ ÉMkĎŇotŇBĘ
xbzm
.bwtkh hnykV ’l’ yjĂ’Č yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.17
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ÉbCrJĘhČ l‘ąČmĄ ÉhlĎ‘ĞnĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ű dŇobăŇkŇĘ C : tŇS
Ć ŁxĲeĘhČ xB
¿Č zĘmĂ
Sb
ăĚŇ QĎhČ ÉSy’ĂhĎ=l’Ć ’rĎęqĘIĂwČ tŇyĂB
ĳĎ hČ Nê
ăČ pŇĘ mĂ l’
¡Ć wylĎŔ‘Ď hŇăyĎhĎ rS
ăĆ ’Ğ
: wynĲĎtŇĘ mĎBĘ rp
¡ŇĄ i
Ł hČ tŇsĆq¿Ć rS
ËĆ ’Ğ MyDĂŔBČhČ
4 t
ŇĎ ywĂÄtŇĘ hĂwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ ëŇotŇ¡ BĘ ry‘ŔĂ hĎ ëŇotŇă BĘ ÉrŁbŇ‘Ğ wřlŔ’ ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
tŇobŔ‘ĄoêăhČ=lJĎ l‘Čť MyqŔĂ nĎ’ĹăeĆhČwĘ ÉMyxĂnĎ’ĹĲeĆ hČ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ tŇoxăYĘmĂ=l‘Č wêÁĎ
5 CJ
ĳ hČwĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ ry‘ËĂbĎŇ Cr¿bŇĘ ‘Ă ynČŔzĘ’ĎBĘ rm
ăČ ’Ď ÉhQĆ’ĄÄlĘC : HkĲĎŇotŇBĘ tŇoW
¡ ‘ĞeĲČhĲČ
6 MyS
ĂÁ nĎwĘ PŇTÄČ wĘ žhlĎCtŇbŇĘ C rCxăBĎ NqĄÃzĎ : Clm
Ł Ĳ xĘêČ=l’ČwĘ Mk¿řyny‘ sox¡řêĎ=l‘řČ
CSGČŔêĂ=l’Č ÉwêřĎ hČ wyl
ąĎ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ Sy’ÄĂ =lJĎ=l‘ČwĘ tŇyxęĂ S
Ę mČlĘ CgŇă rĘhČêČ
: tŇyĂB
ĲĎ hČ yn¿ĄpŇĘ lĂ rS
¡Ć ’Ğ MynĂŔqĄEĘhČ MyS
ăĂ nĎ’ĞB
ĲĎ ÉCQxĄÄIĎwČ CQx
ĳĄ êĎ yS
¡Ă DĎqĘUĂmĂC
7 Myl
¡Ă lĎxĞ tŇorËYĄxĞhĲČ=tŇ’Ć C’ÌlĘmČC tŇyĂBČęhČ=tŇ’Ć C’ăUĘTČ MhĆÁylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIÄwČ
8 h
Ň lĎÄjĘ’ĆwĲĎ ynĂĳ’Ď r’
¡Č S
Ğ ’ŇĲnĄ wĘ MtŔĎ oJhČJĘ ÉyhĂyĘwĲČ : ry‘ĲĂbĎŇ CJ¿hĂwĘ C’¡YĘyĲĎwĘ C’Y
ĳĄ
tŇ’Ąť hŇêęĎ ’Č tŇyx
ăĂ S
Ę mČhĞ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉHhĎ’Ğ ÉrmČ’
Ł wĲĎ q‘ęČ zĘ’ĆwĲĎ ynÁČ jĎ=l‘Č
9 rm
Ć ’ŇIăŁwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č ì¡ŇtŇĘ mĲĎxĞ=tŇ’Ć ì¿ŇJĘpŇĘ S
Ď BĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyrăĂ’ĄS
Ę =lJĎ
ÉZrĆ’ÄĎ hĎ ’l
ąĄ UĎêĂwČ dŇŁ’ŔmĘ dŇŁ’ămĘBĂ É lodŇGĎ ÉhdĎŇChywĲĂ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ NwŁÄ‘Ğ ylČę’Ą
Ny’¿ĄwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ bŇąČ‘
z Ď CręmĘ’ĲĎ yJ
ăĂ hŇĳFĆ mĚ hŇă’Ď lĘmĲĎ ry‘¡ĂhĎwĘ MymĂŔDĎ
10 MS
¿Ď ’Ňr
Ł BĘ MJ
¡Ď rĘDČ lm
Ł ĳ xĘ’Ć âlăwĘ yn¡Ăy‘Ą sox¿tŇĎ =âlĲ ynĂŔ’Ğ=MgÄČ wĘ : hŇ’ĲĆr
Ł ho¡ĎhyĘ
11 wyn
ĎŔ tŇĘ mĎBĘ ÉtsĆuÄĆ hČ rS
ąĆ ’Ğ MyDĂęBČhČ Sb
ăĚŇ lĘ ű Sy’
ăĂ hĎ hŇÂeĄhĂwĘ : yêĂtĲŇĎ nĎ
: ynĂtĲŇĎ yCĂYĂ rS
Ć ’ĞkĲČŇ ytŇĂ yW
Ăě ‘Ď rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rb
¡ĎŇ DĎ bŇyS
¿Ă mĄ
y Nb
ĆŇ ă’Ć JĘ MybĂŔrĚJĘhČ S’Ňră
Ł =l‘Č ÉrS
Ć ’Ğ É‘ČyqÄĂ rĎhĲĎ=l’Ć hŇąĄh
e Ă wĘ hŇ’ĆęrĘ’ĆwĲĎ
2 ű Sy’
ăĂ hĎ=l’Ć rmĆ’ŇŁIÁwČ : MhĲĆylĄ‘Ğ hŇ¡’Ď rĘnĂ ’i
ĳĄ JĂ tŇCmăDĘ hŇ¡’Ą rĘmČJĘ ryjĂŔsČ
bŇCręJĘlČ tŇxČê
ăČ =l’Ć lGÁČ lĘGČlČ tŇonÄyBĄ=l’Ć ž’B
Ł rmĆ’ŇŁIÃwČ MyDĂęBČhČ Sb
ăĚŇ lĘ
’b
Ł ¡Ň IĎwČ ry‘ĳĂhĎ=l‘Č qr¡
Ł zĘC MybĂŔrĚJĘlČ tŇonăyBĄmĂ ÉS’Ą=ylĄxĞgĲČŇ ìŇynąĆpŇĘ xĎ ’QĄÄmČC
3 ’l
ĄŔ mĎ NăĎn‘ĎhĲĆwĘ Sy’
ĳĂ hĎ o’ăŁbŇBĘ tŇyĂB
¡Č lČ Nym
¿Ă ymĂ MydËĂŇmĘŁ‘Ĳ MybĂęrĚJĘhČwĘ : ynĲĎy‘ĄlĘ
4 Nê
ăČ pŇĘ mĂ l‘¡Č bŇCrŔJĘhČ l‘ăČmĄ ÉhoĎhyĘ=dŇobŇĲ JĘ MrĎIąĎwČ : tŇymĲĂynĂjĘhČ rY¡ĄxĎhĲĆ=tŇ’Ć
dŇob¿ŇJĘ HgČŇŁn¡=tŇ’Ć hŇ’ĎŔlĘmĲĎ ÉrYĄxĎhĲĆwĘ NnĎŔ‘Ďh
ăĆ =tŇ’Ć ÉtyĂBČÄhČ ’l
ąĄ UĎIĂwČ tŇyĂB
ĳĎ hČ
3

hwhy

=l’Č ’"sb ,yrq =l’Č ,bytk =l‘Č v.5 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk wylĎ’Ą ’"sb ,yrq wylĎ’Ą ,bytk ol’Ą v.4 .T
MkĆnĘy‘Ą ,bytk MkĆynĄy‘Ą v.5 .rsx sx
Ł êĎ ’"s v.5 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk
.yrqw bytk wyêĎhČ ’"sb ,yrq wyêĎhČ ,bytk wêĎhČ v.6 .b"d Nkw yrqw bytk MkĆnĘy‘Ą ’"sb ,yrq
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10. 5–11. 1

loq¿JĘ hŇĳĎY
nŁ yxĲĂhČ rY¡ĄxĎhĲĆ=dŇ‘Č ‘mČěS
Ę nĂ MybĂŔCrJĘhČ yp
ăŇĄ nĘJČ É loqwĘ : hoĲĎhyĘ 5
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMyDĂBČhČ=Sb
ĲĚŇ lĘ Sy’
ąĂ hĎ=tŇ’Ć ÉotŇCŁYČBĘ yhęĂ yĘwČ : orĲBĘdČŇBĘ yD¡ČS
Č =l’Ą 6
lYĆ¡’Ą dŇŁmŔ‘ĞIĲČwĲČ É’ŁbŇIĎwČ Myb
ĳŇĂ CrJĘlČ tŇon¡yBĄmĂ lGČŔlĘGČlČ tŇonăyBĄmĂ ÉS’Ą xq¿Č
ÉS’ĄhĎ=l’Ć MybĂęCrJĘlČ tŇonăyBĄmĂ odÁyĎ=tŇ’Ć bŇCrÄJĘhČ žxlČS
Ę IĂwČ : NpĲĎŇo’hĲĎ 7
xu¡ČIĂwČ MyDĳĂBČhČ Sb
ăĚŇ lĘ yn¡ĄpŇĘ xĎ=l’Ć NêŔĄ IĂwČ É’v
Ď IĂwČ MybĂŔrĚJĘhČ tŇonăyBĄ ÉrS
Ć ’Ğ
hŇ’ĆęrĘ’ĆwĲĎ : MhĲĆypĄŇnĘJČ tŇxČê
¡Č MdĎŔ’Ď=dŇyČ ÉtynĂbŇĘ êČ Myb
ĳŇĂ rĚJĘlČ ’r¡ĎIĄwČ : ’YĲĄIĄwČ 8, 9
bŇCrăJĘhČ lYĆ’Ąť dŇxĎę’Ć Np
ăČŇ o’ ůMybŇĂ CrJĘhČ lYĆă’Ą ÈMyeĂpČŇo’ hŇ‘ăĎBĎrĘ’Č hŇeĄÄhĂwĘ
Ny‘¡ĄJĘ MyeĂŔpČŇo’ăhĎ Éh’ĄrĘmČC dŇĳxĎ ’Ć bŇCrăJĘhČ lYĆ¡’Ą dŇxĎŔ’Ć Np
ăČŇ o’wĘ dŇxĎŔ’Ć
hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ Mê
ĳĎ ‘ĘBČrĘ’ČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć tŇCm¿DĘ MhĆŔy’ĄrĘmÄČ C : SyS
ĲĂ rĘêČ NbĆŇ¿’Ć 10
âl¿ CkŇlĄŔyĄ ÉMhĆy‘ĄbŇĘ rĂ tŇ‘ČB
ąČ rĘ’Č=l’Ć MêęĎ kŇĘ lĆBĘ : NpĲĎŇo’hĲĎ ëŇotŇ¿ BĘ Np
¡ČŇ o’hĲĎ 11
âl¿ CkŇlĄŔyĄ wyrăĎxĞ’ĲČ ÉS’Ňr
Ł hĎ hŇąĆp
n ŇĘ yĂ=rS
Ć ’Ğ MoqÂUĎhČ yJ
ăĂ Mê
ĳĎ kŇĘ lĆBĘ CBi
¡Č yĂ
MyeęĂ pČŇo’ĲhĎwĘ Mh
ĳĆ ypĄŇnĘkČŇwĘ Mh
¡Ć ydŇĄywĲĂ MhĆŔBĄgČŇwĘ ÉMrĎW
Ď BĘ=lkĎŇwĘ : MêĲĎkŇĘ lĆBĘ CBi
¡Č yĂ 12
Mh
ËĆ lĎ MyeĳĂpČŇo’¡lĎ : MhĲĆyeĄpČŇo’ Mê
¡Ď ‘ĘBČrĘ’ČlĘ bŇybĂŔsĎ ÉMyĂnÄČ y‘Ą My’
ąĂ lĄmĘ 13
ynăĄjĘ dŇxÁĎ ’ĆhĲĎ ynĄÄjĘ dŇĳxĎ ’ĆlĘ Myn¡ĂpĎŇ hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČwĘ : ynĲĎzĘ’ĎBĘ lG
¡ČlĘGČhČ ’r¿Ďoq 14
=ynĄjĘ y‘¡ĂybŇĂ rĘhĲĎwĘ hŇyŔĄrĘ’Č ynăĄjĘ ÉyS
Ă ylĂè
Ę hČwĘ MdĎŔ’Ď ynăĄjĘ ÉynĂè
Ą hČ ynąĄpŇĘ C bŇCręJĘhČ
: rb
ĲĎŇ JĘ=rhČnĘBĲĂ ytŇĂ y’
¡Ă rĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇIĎŔxČhĲČ ’yh
ăĂ Myb
ĳŇĂ CrJĘhČ CUr¡
Ł IĄwČ : rS
Ć ĲnĎ 15
=tŇ’Ć MybÁĂ CrJĘhČ tŇ’ĄÄW
Ę bŇĂ C Ml
ĳĎ YĘ’Ć Mye¡ĂpČŇo’hĲĎ CkŇ¿ lĘyĲĄ MybĂŔCrJĘhČ ÉtkĆŇlĆÄbŇĘ C 16
: Ml
ĲĎ YĘ’ĆmĄ Mh
¡Ą =MGČ MyeËĂpČŇo’hĲĎ CBi
ÌČ yĂ=âlĲ ZrĆ’ĎŔhĎ l‘ăČmĄ ÉMCrlĎ MhĆęypĄŇnĘJČ
: MhĲĆBĎ hŇ¡IĎxČhĲČ xČCr¿ yJ
ËĂ Mt
ĳŇĎ o’ CUorăyĄ Mm
¡Ď orbŇĘ C CdŇŁmŔ‘ĞyĲČ MdăĎŇmĘ‘ĎBĘ 17
: MybĲŇĂ CrJĘhČ=l‘Č dŇm
Ł ¡ ‘ĞIĲČwĲČ tŇyĂB
ĳĎ hČ Nê
ăČ pŇĘ mĂ l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ dŇobăŇJĘ É’YĄIĄwČ 18
MtŔĎ ’ŇYĄBĘ ÉynČy‘ĄlĘ ZrĆ’ąĎhĎ=NmĂ CUorÄIĄwČ MhĆypĄŇnĘJČţ=tŇ’Ć Myb
ăŇĂ CrJĘhČ C’ăW
Ę IĂwČ 19
dŇobÌŇkŇĘ C ynĂŔomdĘŇuČhČ ÉhoĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ r‘ČS
ąČ xtŇČ ăjĆ dŇŁmę‘ĞIĲČwĲČ Mt
ĳŇĎ UĎ‘ĚlĘ Mye¡ĂpČŇo’ĲhĎwĘ
tŇxČê
¿Č ytŇĂ y’
ËĂ rĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇIĎęxČhĲČ ’yh
ăĂ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘmĂ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ 20
hŇ‘ÄĎ BĎrĘ’Č : hŇUĎhĲĄ Myb
¡ŇĂ CrkŇĘ yJ
¿Ă ‘dČě’ĄwĲĎ rb
ĳŇĎ JĘ=rhČnĘBĲĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ 21
MdĎŔ’Ď ydăŇĄyĘ ÉtCmdĘŇC dŇĳxĎ ’ĆlĘ MyĂp
¡ŇČ nĎJĘ ‘B
¿Č rĘ’ČwĘ dŇxĎŔ’ĆlĘ ÉMynĂpĎŇ hŇ‘ąĎBĎrĘ’Č
=l‘Č ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ rS
ąĆ ’Ğ MynęĂ jĎhČ hŇUĎăhĄ MhĆŔynĄjĘ tŇCmădĘŇC : MhĲĆypĄŇnĘJČ tŇxČê
¡Č 22
’v
ĎÄ êĂwČ : CkŇĲlĄ yĄ wyn¡ĎjĎ rbĆŇ‘¿Ą=l’Ć Sy’
ËĂ Mt
ĳŇĎ o’wĘ Mh
¡Ć y’ĄrĘmČ rbĎŔJĘ=rhČnĘ ’y
yt’
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hŇăĆojh
n Č ÉynĂomdĘŇuČhČ hoąĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ r‘ČS
ČÄ =l’Ć ytŇĂ ’
Ł ţ ’b
ăĄŇ êĎwČ xČCrę ytÁĂ ’
Ł
hŇ’ĆÄrĘ’ĆwĲĎ Sy’
ĳĂ hŇ¡è
Ď mĂxĞwĲČ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć r‘Čè
ČŔ hČ xtŇČ ăpĆŇ BĘ ÉheĄhĂwĘ hŇmĎydĂŔqĎ
: M‘ĲĎhĎ yr¡ĄW
Ď Chy¡ĎnĎBĘ=NbĆŇ Chy¿ĎTĘlČjĘ=tŇ’ĆwĘ rEËĚ‘Č=NbĆŇ hŇÌĎn
y Ę zČ’ĞyĲČ=tŇ’Ć MkÁĎ otŇbŇĘ
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13

14, 15

16

17

=tŇYČ‘Ğ MyY
¿Ă ‘ĞIĲŁhČwĘ NwĆ’ËĎ Myb
¿ŇĂ S
Ę ŁxĲhČ MyS
ÂĂ nĎ’ĞhĲĎ hŇQĆă’Ą MdĎě’Ď=NBĆ yl
ĳĎ ’Ą rmĆ’ŇI¡ŁwČ
ryiĂŔhČ ’yh
ăĂ Myê
ĳĂ BĎ tŇonăBĘ bŇor¡qĎbŇĘ âl¿ MyrĂŔmĘŁ’ăhĎ : tŇ’ŇEĲŁ hČ ry‘¿ĂBĎ ‘r¡Ď
=NBĆ ’b
¡ĄŇ eĎhĂ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ ’b
ăĄŇ eĎhĂ Nk
¡ĄŇ lĎ
: rW
ĲĎ BĎhČ CnxĘ¡Č’
n Ğ wĲČ
hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ Érm
Ł ’Ĺ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ ůhoĎhyĘ xČCră ÈylČ‘Ď lj
Łă êĂwČ : MdŇĲĎ’Ď
Mt
¿ŇĆ yBĄrĘhĂ : hĎyêĲĂ‘ĘdČŇyĘ yn¿Ă’Ğ Mk
¡ĆŇ xĞCrĲ tŇol¿‘ĞmĲČC l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ Mê
¡ĆrĘmČ’Ğ NJ
¿Ą
: ll
ĲĎ xĎ hĎyt
¡ŇĆ Y
Ł Cx Mt
¿ŇĆ ’ŇQĄmĂC tŇ’ŇŁEĳhČ ry‘ăĂBĎ Mk
¡ĆŇ ylĄlĘxČ
HkĎŔotŇBĘ Mê
ăĆ mĘW
Č rS
ăĆ ’Ğ ÉMkĆŇylĄlĘxČ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
Mt
ĳŇĆ ’ŇrĄyĘ bŇrĆx
¡Ć : HkĲĎŇoêmĂ ’yY
¿Ă oh Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’ĆwĘ ryi
ĳĂ hČ ’yh
ăĂ wĘ rW
¡Ď BĎhČ hŇUĎ¿hĄ
HkĎŔoêmĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć yt
ąŇĂ ’ŇYĄohĲwĘ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ MkĆŔylĄ‘Ğ ’yb
ăŇĂ ’Ď ÉbrĆxĆÄwĘ
Clj
Ł Ŕ êĂ bŇrĆx
ăĆBČ : MyTĲĂpĎŇS
Ę Mk
¡ĆŇ bĎŇ ytŇĂ yW
ËĂ ‘ĎwĘ MyrĳĂzĎ=dŇyČBĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ
’yhęĂ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć TojăS
Ę ’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ lCb¿ŇGĘ=l‘Č
lCb¿ŇGĘ=l’Ć rW
ĳĎ bĎŇlĘ Hk
¡ĎŇ otŇbŇĘ Cy¿hĘêĲĂ Mê
ËĆ’ČwĘ rysĂŔlĘ ÉMkĆŇlĎ hŇąĆh
y Ę tŇĲĂ =âl
ÉyuČxĚBĘ rS
ąĆ ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘ĘdČŇywĲĂ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć Tj
Ł¿ S
Ę ’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
rS
¿Ć ’Ğ MyËĂoGhČ yT
ÌĄjĘS
Ę mĂkŇĘ CĲ Mt
ĳŇĆ yW
Ă ‘Ğ âlă yT
¡Č jĎS
Ę mĂC MêŔĆ kŇĘ lČhĞ âlă
tŇĳmĄ hŇ¡yĎnĎBĘ=NbĆŇ Chy¿ĎTĘlČpŇĘ C y’ĂŔbŇĘ ăĎh
e Ă JĘ ÉyhĂyĘwĲČ : MtĲŇĆ yW
Ă ‘Ğ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ obŇĲ ybŇĂ sĘ
ÉhlĎJĎ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉHhĎ’Ğ ÉrmČ’
Ł wĲĎ lodęGĎ=loqĲ q‘ăČzĘ’ĆwĲĎ ynÁČ jĎ=l‘Č lj
ŁÄ ’ĆwĲĎ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyr¿Ă’ĄS
Ę tŇ¡’Ą hŇW
ĆŔ ‘Ł hŇê
ăĎ ’Č
ìŇtŔĆ QĎ’ĚgŇĘ yS
ăĄ nĘ’Č ÉìyxĆÄ’Č ìŇyx
ąĆ’Č MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
ÉCqxĞrĲČ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ MhĆÁlĎ CrÄmĘ’ĲĎ žrS
Ć ’Ğ hŇŁQĳJĚ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą =lkĎŇwĘ
Nk
ăĄŇ lĎ
: hŇS
ĲĎ rĎomĲlĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ¿Ďê
n Ę nĂ ’yh
ËĂ Cnl
¿Ď hoĎŔhyĘ l‘ăČmĄ
Myt¡ĂŇoYypĲŇĂ hĞ yk
¿ŇĂ wĘ MyĂŔoGBČ ÉMyêĂqĘxČrĘhĂ yJ
ąĂ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ rm
Ł ę ’Ĺ
: MS
ĲĎ C’B
¿Ď =rS
Ć ’Ğ tŇoY¡rĎ’ĞB
ĲĎ T‘ČŔmĘ SDăĎqĘmĂlĘ ÉMhĆlĎ yh
ąĂ ’ĹwĲĎ tŇoYĳrĎ’ĞB
ĲĎ
ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć yê
ąĂ YĘBČqĂwĘ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ rm
Ł ę ’Ĺ Nk
ăĄŇ lĎ
Mym‘h=Nm
.b"dw ’"d Nkw rsx MkĆytĄb
Ł ybĂsĘ ’"s v.12
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11. 18–12. 11

Mh
ĳĆ BĎ Mt
¡ŇĆ oYp
ŁŇ nĘ rS
¿Ć ’Ğ tŇoYŔrĎ’ĞăhĎ =NmĂ MkĆŔtŇĘ ’Ć yêăĂpŇĘ sČ’ĲĎwĘ MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =NmĂ
=lJĎ=tŇ’Ć CrysÁĂ hĄwĘ hŇUĎĳS
Ď =C’b
¡ĎŇ C : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇm
¿Č dĘŇ’Č=tŇ’Ć Mk
¡ĆŇ lĎ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ 18
dŇxĎŔ’Ć bŇăĄl ÉMhĆlĎ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : hŇeĎUĲĆmĂ hĎyt
¡ŇĆ obŇ‘ĞoêĲ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ hĎyYËĆCuS
Ă 19
yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ MrĎŔW
Ď BĘmĂ ÉNbĆŇ’ĆÄhĎ bŇąĄl ytÁĂ r
Ł sÄĂ hĞwĲČ Mk
ĳĆŇ BĘrĘqĂBĘ Nê
ăĄ’Ć hŇ¡S
Ď dĎŇxĞ xČCr¿wĘ
Cr¡mĘS
Ę yĂ yT
¿Č jĎS
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ CkŇlĄŔyĄ yt
ăŇČ u
Ł xĚBĘ ÉN‘ČmÄČ lĘ : rW
ĲĎ BĎ bŇ¿Ąl Mh
¡Ć lĎ 20
bŇÌĄl=l’ĆwĘ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ Mh
¡Ć lĎ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ yněĂ ’ĞwĲČ M‘ĎŔlĘ yl
ăĂ =CyhĲĎwĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł CW
ă ‘ĎwĘ 21
M’
¡Ě nĘ yêĂtŔČ nĎ MS
ăĎ ’ŇŁrBĘ ÉMJĎrĘDČ ëŇĳĄlh
Ł MB
ăĎ lĂ Mh
¡Ć ytŇĄ obŇĲ ‘ĞotŇĲ wĘ Mh
ËĆ yYĄCuS
Ă
Mt
ĳŇĎ UĎ‘ĚlĘ Mye¡ĂpČŇo’ĲhĎwĘ MhĆŔypĄŇnĘJČ=tŇ’Ć ÉMybŇĂ CrJĘhČ C’ąW
Ę IĂwČ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ 22
l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ dŇobăŇJĘ É l‘ČIČÄwČ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘmĂ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ dŇobÌŇkŇĘ C 23
ynĂtŇĘ ’ČęW
Ď nĘ xČCrăwĘ : ry‘ĲĂlĎ MdŇĆu¿ĆmĂ rS
¡Ć ’Ğ rhĎŔhĎ=l‘Č Édm
Ł ‘ĞIĲČwĲČ ry‘ĳĂhĎ ëŇoêă 24
É l‘ČIČÄwČ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ xČCrăBĘ hŇ¡’Ć rĘUČBČ hŇlĎŔoGhČ=l’Ć ÉhmĎyDĂÄW
Ę kČŇ ynĂą’Ą ybŇĂ êĘwČ
yr¿ĄbŇĘ DĂ=lJĎ tŇË’Ą hŇĳĎloGhČ=l’Ć rB
¡Ą dČŇ’ĞwĲĎ : ytŇĂ y’ĲĂrĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡’Ć rĘUČhČ ylČŔ‘ĎmĲĄ 25
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: ynĂ’ĲĎrĘhĆ rS
¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ by
tŇo’ÁrĘlĂ MhĆÄlĎ žMyĂnČy‘Ą rS
ăĆ ’Ğ bŇĳĄSŁy hŇê
ăĎ ’Č yrĂU
¡ĆhČ=tŇyB
ĲĄ ëŇotŇ¿ BĘ MdĎě’Ď=NBĆ 2
: MhĲĄ yr¡ĂmĘ tŇyB
¿Ą yJ
ËĂ C‘mĄŔS
Ď âlăwĘ É‘Čm
ŁÄ S
Ę lĂ Mh
ąĆ lĎ MyĂnÄČ zĘ’Ď C’ęrĎ âlăwĘ
Mm
¡Ď oy hŇ¿ĄlgŇĘ C hŇlĎŔogŇ yl
ăĄ JĘ ÉìlĘ hŇąW
Ą ‘Ğ MdĎę’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
3
C’ŔrĘyĂ yl
ăČ C’ MhĆŔynĄy‘ăĄlĘ ÉrxĄ’Č MoqąmĎ=l’Ć ìÁmĘoqĲUĘmĂ tŇĎ ylĂÄgĎŇwĘ Mh
ĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ
Mh
ĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ Mm
¡Ď oy hŇËĎlogŇ yl
¿Ą kŇĘ JĂ ìŇylĆÁkĄŇ ÉtĎ’ŇYĄohĲwĘ : hŇUĎhĲĄ yr¡ĂmĘ tŇyB
¿Ą yJ
ËĂ 4
ìăŇlĘ=rtŇĎ xĞ Mh
¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ : hŇĲlĎ oG y’¡ĄYĎomJĘ MhĆŔynĄy‘ăĄlĘ ÉbrĆ‘ÄĆ bĎŇ ’Y
ąĄ êĄ hŇêęĎ ’ČwĘ 5
’yYĂŔotŇ hŇăTĎ lĎ‘ĞB
ĲĎ É’v
Ď êĂ PŇt
ąŇĄ JĎ=l‘Č MhĆÁynĄy‘ÄĄ lĘ : oBĲ t
¡ŇĎ ’ŇYĄohĲwĘ ryuĳĂbČŇ 6
tŇyb
¿ŇĄ lĘ ìŇyê¡ĂtŇČ nĘ tŇ¿pĄŇ om=yJĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć hŇ¡’Ć rĘtŇĂ âl¿wĘ hŇiĆŔkČŇtŇĘ ìŇynăĆjĎ
ÉhlĎogŇ yl
ąĄ kŇĘ JĂ ytŇĂ ’ŇYĄÁoh ylČJĄţ ůytŇĂ yCĄYĚ rS
ăĆ ’ĞJĲČ ÈNJĄ W‘Č’
ăČ wĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ 7
PŇt
¿ŇĄ JĎ=l‘Č ytŇĂ ’ŇËYĄ oh hŇ¿TĎ lĎ‘ĞB
ĲĎ dŇĳyĎBĘ ryu¡ĂbČŇ yl
¿Ă =yêĂrĘtĲŇČ xĎ bŇrĆ‘ËĆbĎŇC MmĎŔoy
: MhĲĆynĄy‘ĲĄlĘ ytŇĂ ’Ň¡W
Ď nĎ
Cr¿mĘ’ĲĎ âlÄhĞ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ rqĆŁB¿BČ yl
¡Č ’Ą hoËĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
ÌĂ yĘwČ 8, 9
MhĆŔylĄ’Ğ rm
Ł ă ’Ĺ : hŇW
ĲĆ ‘Ł hŇê
¿Ď ’Č hŇm
¡Ď yrĂU
ĳĆhČ tŇyB
ăĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą ìŇyl
ËĆ ’Ą 10
tŇyB
¿Ą =lkĎŇwĘ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉhEĆhČ ’v
ąĎ UČhČ ’yW
ÂĂ eĎhČ hŇĳoĂhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿
ytŇĂ yW
Ăę ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ Mk
ĳĆŇ tŇĘ pĆŇomĲ ynăĂ’Ğ rm
Ł ¡ ’Ĺ : MkĲĎŇotŇbŇĘ hŇUĎ¿hĄ =rS
Ć ’Ğ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ 11
Nk

12. 12–28
12

13

14
15

16

17, 18
19

20

21, 22
23

24
25

26, 27

28
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MkÁĎ otŇBĘ=rS
Ć ’Ğ ’yW
ĂÄ eĎhČwĘ : CkŇĲlĄ yĄ yb
¡ŇĂ è
Ę bČŇ hŇ¿ĎloGBČ MhĆŔlĎ hŇăW
Ć ‘ĎyĲĄ NJĄť
wynăĎjĎ obĳŇ ’yYĂohălĘ Cr¡êĘxĘyČ ryu¿ĂBČ ’YĄŔyĄwĘ hŇăTĎ lĎ‘ĞB
ĲĎ É’v
Ď yĂ PŇt
ąŇĄ JĎ=l’Ć
yê
ąĂ W
Ę rČpĲĎŇC : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć ’Ch¡ NyĂ‘ăČlČ hŇ¿’Ć rĘyĂ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ N‘ČyČę hŇiĆŔkČŇyĘ
ZrĆ’ăĆ ÉhlĎbĆÄbĎŇ otŇą ’
Ł ytÄĂ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ yt
ĳŇĂ dĎŇCYĲmĘBĂ Wj
¡Č tŇĘ nĂwĘ wylĎŔ‘Ď ÉyêĂS
Ę rĂ=tŇ’Ć
wyt
¿ŇĎ ŁbŇybĲŇĂ sĘ rS
ĆÄ ’Ğ ž lk
ŁŇ wĘ : tŇCmĲyĎ MS
¿Ď wĘ hŇ¡’Ć rĘyĂ=âlĲ Ht
¿ŇĎ o’wĘ MyDĂŔW
Ę JČ
C‘¡dĘŇyĲĎwĘ : MhĲĆyrĄxĞ’ĲČ qyr¿Ă’Ď bŇrĆx
¡ĆwĘ xČCrĳ=lkĎŇlĘ hŇrăĆzĎ’Ĺ wyj
¡ĎgČŇ’Ğ=lkĎŇwĘ hŇrË
Ł zřĘ ‘Ć
: tŇoYĲrĎ’ĞB
ĲĎ Mt
¡ŇĎ o’ yt¿ĂŇyrĂzĲĄwĘ MyĂŔoGBČ ÉMtŇĎ o’ yY
ąĂ ypŇĂ hĞB
ĲČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ
CrÁjĘsČyĘ N‘ČmÄČ lĘ rbĆŇDĳĎmĂC bŇ‘ăĎrĎmĲĄ bŇrĆx
¡ĆmĄ rjĎŔsĘmĂ yS
ăĄ nĘ’Č ÉMhĆmĄ yê
ąĂ rĘtŇČ ohwĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ MS
ĎŔ C’B
ăĎ =rS
Ć ’Ğ ÉMyĂoGBČ MhĆęytŇĄ obŇĲ ‘ĞoêĲ=lJĎ=tŇ’Ć
ì¡ŇmĘxĘlČ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
=l’Ć ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : hŇêĲĆS
Ę êĂ hŇ¡gĎŇ ’ĎdĘŇbŇĂ C hŇ¿Ďg
z ŇĘ rĎBĘ ìŇymĆěymĄC lk
ĳĄŇ ’Ňê
Ł S‘ČrăČBĘ
tŇm
ăČ dĘŇ’Č=l’Ć ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ yb
ąŇĄ S
Ę oyĲlĘ hoĂÁhyĹ ynÄĎ ŁdŇ’Ğ žrmČ’Ď=hŇŁJĲ ZrĆ’ĎÃhĎ M‘ăČ
N‘ČmÁČ lĘ CêĳS
Ę yĂ NomăUĎS
Ă BĘ Mh
¡Ć ymĄymĲĄC ClkĄŔ’ŇyŁ hŇăgĎŇ ’ĎdĘŇBĂ ÉMmĎxĘlČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
MyrąĂ‘ĎhĲĆwĘ : HB
ĲĎ Myb
¿ŇĂ S
Ę ŁIĲhČ=lJĲĎ sm
¡Č xĞmĲĄ HâĎŔlUĘmĂ ÉHYĎrĘ’Č MS
ąČ êĄ
yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć ‘ĘdČŇywĲĂ hŇĳĆh
y Ę tŇĲĂ hŇm
ăĎ mĎS
Ę ZrĆ’¡ĎhĎwĘ hŇnĎbŇĘ rČŔxĹêĲĆ ÉtobŇS
Ď oeĲhČ
: hoĲĎhyĘ
MkĆŔlĎ ÉhEĆhČ lS
ąĎ UĎhČ=hŇmĲĎ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
NkÂĄ lĎ : NozĲxĎ=lJĎ dŇ¡bČŇ ’ĎwĘ MymĂŔIĎhČ ÉCkŇrĘ’ČyĲČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇm
¿Č dĘŇ’Č=l‘Č
hŇEĆŔhČ lS
ăĎ UĎhČ=tŇ’Ć ÉyêĂBČÄS
Ę hĂ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ MhĆęylĄ’Ğ rm
Ł ă ’Ĺ
ÉCbŇrĘqĲĎ MhĆŔylĄ’Ğ rB
ăĄ DČ=M’Ă yJĂť l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ dŇo‘¡ otŇË ’
Ł Cl¿S
Ę mĘyĂ=âlĲwĘ
Ms
ăČ qĘmĂC ’wĘS
¡Ď Noz¿xĞ=lJĎ dŇo‘Ë hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ âlă yJĂţ : NozĲxĎ=lJĎ rb
¡ČŇ dĘŇC MymĂŔIĎhČ
rB
ąĄdČŇ’Ğ rS
ĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉrBĄdČŇ’Ğ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ű yJ
ăĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą ëŇotŇ¡ BĘ ql
ĳĎ xĎ
ÉrbĎŇDĎ rB
ąĄdČŇ’Ğ yrĂUĆęhČ tŇyB
ăĄ MkÂĆ ymĄybĲŇĂ yJ
ăĂ dŇo‘ĳ ëŇ¡S
Ą UĎtŇĂ âl¿ hŇW
ĆŔ ‘ĎyăĄwĘ ÉrbĎŇDĎ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ wytŔĂ yW
Ă ‘ĞwĲČ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇyb
ĲĄŇ hŇąĄh
e Ă MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
tŇoq¡oxrĘ Myê¿Ă‘ĂlĘC MyB
ĳĂ rČ Mym
ăĂ yĎlĘ hŇ¡Ćx
zŁ ’Ch¿=rS
Ć ’Ğ NozËxĎhĲĆ MyrĂŔmĘŁ’Ĳ
ëŇ¿S
Ą UĎtŇĂ =âlĲ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą MhĆęylĄ’Ğ rm
Ł ă ’Ĺ NkÂĄ lĎ : ’B
ĲĎ nĂ ’Ch¿
dw‘
.yrq orzĘ‘Ć v.14
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13. 1–16

: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ hŇW
ĆŔ ‘ĎyăĄwĘ ÉrbĎŇDĎ rB
ąĄdČŇ’Ğ rS
ĆÄ ’Ğ yrĳĎbĎŇDĘ=lJĎ dŇo‘¡
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ y’¿ĄybŇĂ nĘ=l’Ć ’b
ËĄŇ eĎhĂ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ gy, 2
ÉrmČ’Ď hŇŁJą : hoĲĎhyĘ=rbČŇDĘ C‘¡mĘS
Ă MBĎŔQĂmĂ y’ăĄybŇĂ nĘlĂ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ My’
ĳĂ BĎeĂhČ 3
rx
¿Č ’Č Myk
ËŇĂ lĘŁhĲ rS
¿Ć ’Ğ Myl
ĳĂ bĎŇeĘhČ My’
ăĂ ybŇĂ eĘhČ=l‘Č yoh¡ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ
: CyĲhĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ìŇy’¿ĆybŇĂ nĘ tŇobĳŇrĎxĽB
ĲĎ Myl
¡Ă ‘ĎS
ĲĚ JĘ : C’ĲrĎ yê¿ĂlĘbŇĂ lĘC Mx
¡Ď Cr 4
dŇŁm¿‘Ğl
ĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =l‘Č rd¡ŇĄgĎŇ Cr¿DĘgŇĘ êĂwČ tŇoYŔrĎjĘBČ ÉMtŇĆ ylĂ‘Ğ âlą 5
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMyrĂmĘŁ’ĲhĎ bŇzĎŔJĎ MsĆqăĆwĘ É’wĘS
Ď Czx
ąĎ : hoĲĎhyĘ Moy¿BĘ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂBČ 6
MtŔĆ yzĂxĞ É’wĘS
Ď =hŇzĄxĞmĲČ ’oląhĞ : rb
ĲĎŇ DĎ MI¿ĄqČlĘ Cl¡xĞyĲĂwĘ Mx
ĳĎ lĎS
Ę âlă ho¡ĎhywĲČ 7
: yêĂrĘB
ĲČ dĂŇ âl¿ yn¡Ă’ĞwĲČ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉMyrĂmĘŁ’ĲwĘ Mê
ĳĆrĘmČ’Ğ bŇ¡ĎJ
z Ď Ms
¿Č qĘmĂC
ÉNkĄŇlĎ bŇĳĎJ
z Ď Mt
¡ŇĆ yzĂxĞwĲČ ’wĘS
ĎŔ Mk
ăĆŇ rĘBĆDČ N‘ČyČť hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
MyzăĂx
Ł hČ My’Âyb
Ă ŇĂ eĘhČ=l’ĲĆ ydĂęyĎ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎwĘ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ MkĆŔylĄ’Ğ ynăĂnĘhĂ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ bŇt
ąŇĎ kŇĘ bŇĂ C CyęhĘyĲĂ=âl yU
ăĂ ‘Č dŇosÌBĘ ůbzĎJĎ Mym
ăĂ sĘŁuĲhČwĘ È’wĘS
Ď
yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ
¿Ă MêěĆ ‘ĘdČŇywĲĂ C’b
ŁĳŇ yĎ âlă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇm
¿Č dĘŇ’Č=l’ĆwĘ CbŇtŔĄ JĎyĂ âlă
É’ChwĘ MolĳS
Ď Ny’ăĄwĘ Mol¡S
Ď rm
Ł ¿ ’ŇlĄ yU
ËĂ ‘Č=tŇ’Ć C‘ÌTĘhĂ N‘ČyČÁbŇĘ C N‘ČyăČ : hoĲĂhyĹ
lj
Łĳ yĂwĘ lp
¡ĄŇ tŇĎ yx
¿Ą TĎ=l’Ć rm
Ł Ë ’Ĺ : lp
ĲĄŇ êĎ otŇ¡ ’
Ł Myx
¿Ă TĎ Me
ËĎhĂwĘ ZyĂxČŔ hŇnĆŁBă
tŇor¡‘ĎsĘ xČCr¿wĘ hŇnĎlĘŁjŔêĂ ÉSybŇĂ GĎlĘ’Ć ynąĄbŇĘ ’Č hŇnĎêÁĄ ’ČwĘ PŇTĄęoS MS
Ć ăĆG ű hŇăyĎhĎ
rS
¿Ć ’Ğ xČyF
¡Ă hČ hŇ¿Ą’
I Č MkĆŔylĄ’Ğ rm
ăĄ ’ĎyĲĄ É’olhĞ ryuĳĂhČ lp
ăČŇ nĎ hŇ¡Ąh
e Ă wĘ : ‘ČuĲĄbČŇêĘ
: MêĲĆxĘTČ
MS
Ć ąĆgŇ wĘ yt
ĳŇĂ mĎxĞB
ĲČ tŇor¡‘ĎsĘ=xČCrĲ yê¿Ă‘ĘuČbŇĂ C hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
yêÁĂ sĘrČhĎÄwĘ : hŇĲlĎ kĎŇlĘ hŇm
¿Ď xĄBĘ Syb
¡ŇĂ GĎlĘ’Ć yn¿ĄbŇĘ ’ČwĘ hŇyŔĆhĘyĲĂ yj
ăĂ ’ČBĘ ÉPTĄS
Ł
odŇĳs
Ł yĘ hŇăĎlgŇĘ nĂwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ=l’Ć Chyê¿Ă‘ĘGČhĂwĘ lp
ËĄŇ êĎ Mê
¿ĆxĘTČ=rS
Ć ’Ğ ryuÄĂ hČ=tŇ’Ć
=tŇ’Ć yt
ąŇĂ yQĄkŇĂ wĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ HkĎŔotŇBĘ Mt
ăŇĆ ylĂkŇĘ C ÉhlĎpŇĘ ĲnĎ wĘ
Ny’¡ĄwĘ ryuŔĂ hČ Ny’ăĄ ÉMkĆŇlĎ rm
ąČ ’
Ł wĘ lp
ĳĄŇ êĎ otŇ¡ ’
Ł Myx
¿Ă FĎbČŇC ryuŔĂ BČ ÉytŇĂ mĎxĞ
Myz¿Ăx
Ł hČwĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ=l’Ć ÉMy’ĂBĘnĂhĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ y’ăĄybŇĂ nĘ : otŇĲ ’
Ł Myx
¿Ă FĎhČ
: hŇoĲĂhyĘ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ MŁlŔS
Ď Ny’ăĄwĘ MŁlĳS
Ď NozăxĞ Hl
¡Ď
ht’w

8
9

10
11

12

13
14

15

16

13. 17–14. 7

l’qzxy

821

Nh
ĳĆ BĘQĂmĲĂ tŇo’¡BĘnČtŇĘ UĲĂhČ ìŔUĘ‘Č tŇonăBĘ=l’Ć ÉìynĆÄjĎ MyW
ąĂ MdĎę’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
18 t
Ň orÄjĘtŇČ mĘlĲĂ žyoh hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ êÂĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : NhĲĆylĄ‘Ğ ’b
¡ĄŇ eĎhĂwĘ
=lJĎ S’Ňr¿
Ł =l‘Č tŇoxËjĎsĘUĂhČ tŇoW
Ì ‘ŁwĘ ydČęyĎ yl
ăĄ y~Ă’Č=lJĎ ű l‘ăČ tŇotÁsĎJĘ
hŇnĎ¿kĆŇ lĎ tŇoS
¡ pĎŇnĘC yUĂŔ‘ČlĘ hŇnĎdĘŇdăŇĄoYêĘ ÉtoSpĎŇeĘhČ tŇoS
ĳ pĎŇnĘ dŇdăŇĄoYlĘ hŇm
¡Ď oq
19 yt
ŇĄ otŇă pŇĘ bŇĂ C ÈMyrĂ‘ŁW
Ę yl
ăĄ ‘ĞS
ĲČ BĘ yUęĂ ‘Č=l’Ć ytÁĂ ’
Ł hŇnĎlĘQĆÄxČêĘwČ : hŇnĎyIĲĆxČtŇĘ
tŇoS
¡ pĎŇnĘ tŇoI¿xČlĘC hŇnĎtŔĆ CmtŇĘ =âlĲ rS
ăĆ ’Ğ ÉtoSpĎŇnĘ tŇym
ąĂ hĎlĘ ůMxĆlĆ
: bŇĲzĎkĎŇ y‘¿ĄmĘŁSĲ yU
¡Ă ‘ČlĘ MkĆŔbŇĘ EĆkÄČ BĘ hŇnĎyyĳĆxĘtŇĲĂ =âl rS
ăĆ ’Ğ
20 rS
ăĆ ’Ğ ÉhnĎkĆÄytŇĄ otŇĲ iĘJĂ=l’Ć ynąĂnĘhĂ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ
l‘¡ČmĄ MtŔĎ ’
Ł yêăĂ‘ĘrČqĲĎwĘ tŇoxŔrĘp
ŁŇă lĘ ÉtoSpĎŇeĘhČ=tŇ’Ć MS
ąĎ tŇodÄdĘŇŁYĲmĘ hŇnĎêĄ’Čţ
=tŇ’Ć tŇod¿ŇdĘŇŁYĲmĘ Mê
ËĆ’Č rS
¿Ć ’Ğ tŇoSŔpĎŇeĘhČ=tŇ’Ć ÉyêĂxĘQČS
Ă wĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ Ł‘ĲorzĘ
21 ÉyU
Ă ‘Č=tŇ’Ć yê
ąĂ lĘ~ČhĂwĘ MkĆęytŇĄ ŁxĲjĘsĘmĂ=tŇ’Ć yêÂĂ ‘ĘrČqĲĎwĘ : tŇŁxĲrĘp
ŁŇ lĘ MyS
¡Ă pĎŇnĘ
22 N‘
ČyăČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Nê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ hŇdĳŇĎCYmĘlĂ Nk
¡ĆŇ dĘŇyĆBĘ dŇo‘Ë Cy¿hĘyĲĂ=âlwĘ NkĆŔdĘŇIĆmĂ
‘S
ĎŔ rĎ ydăŇĄyĘ ÉqEĄxČlĘC wyê
ĳĂ bŇĘ ’ČkŇĘ hĂ âlă yn¡Ă’ĞwĲČ rqĆS
ĆŔ ÉqyDĂYČ=bŇĲlĄ tŇo’ąkŇĘ hČ
23 h
Ň nĎyzĆŔxĹtĲŇĆ âlă ’wĘS
Ď ť NkĄęlĎ : otŇĲ yŁxĞhĲČlĘ ‘r¡ĎhĎ oJ¿rĘDČmĂ bŇCS
Ë =yêĂlĘbŇĂ lĘ
=yJĲĂ Nê
¡Ć ‘ĘdČŇywĲĂ NkĆŔdĘŇIĆmĂ ÉyUĂ‘Č=tŇ’Ć yê
ąĂ lĘ~ČhĂwĘ dŇo‘ĳ hŇnĎmĘăsČ qĘtŇĂ =âl MsĆq¡ĆwĘ
dy : ynĲĎpĎŇlĘ Cb
¡Ň S
Ę IĲĄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yn¡ĄqĘEĂmĂ MyS
ĂŔ nĎ’Ğ ÉylČ’Ą ’obąŇIĎwČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ
17

2, 3

4

5

6
7

Clą‘ĹhĲĆ ÉhQĆ’ĄÄhĎ MyS
ąĂ nĎ’ĞhĲĎ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
Sr¿
Ł DĎ’ĂhČ Mh
ĳĆ ynĄjĘ xkČŇnŁă Cn¡tŇĘ ĲnĎ MnĎŔwŁ‘Ğ loS
ă kŇĘ mĂC MBĎŔlĂ=l‘Č ÉMhĆylĄCQĲgŇĂ
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ MhĆÁylĄ’Ğ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ MtŇĎ o’ţ=rBĄDČ Nk
ăĄŇ lĎ : MhĲĆlĎ Sr¡ĄDĎ’Ă
oBęlĂ=l’Ć wylĎÁCQGĂ=tŇ’Ć hŇlĆÄ‘ĞyĲČ žrS
Ć ’Ğ l’ĄÃrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ mĂ Sy’
ăĂ Sy’
ăĂ hoĂęhyĹ
ytŇĂ ynÌĄ‘ĞnĲČ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ ’yb
ĳŇĂ eĎhČ=l’Ć ’b
¡ĎŇ C wynĎŔjĎ xkČŇŁnă ÉMyW
Ă yĎ ÉonwŁ‘Ğ loS
ą kŇĘ mĂC
rS
ąĆ ’Ğ MB
ĳĎ lĂBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć Wp
ŁŇ¿ êĘ N‘Čm
ËČ lĘ : wyl
ĲĎ CQGĂ bŇr¿
Ł BĘ HbĎŇ ol
£
: MQ
ĲĎ JĚ Mh
¡Ć ylĄCQĲgŇĂ BĘ ylČŔ‘ĎmĲĄ ÉCrŁzÄnĎ
CbŇyS
ĂŔ hĎwĘ CbŇCS
ă hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =l’Ć ű rm
Ł ă ’Ĺ NkÂĄ lĎ
Sy’ÄĂ žyJĂ : Mk
ĲĆŇ ynĄpŇĘ CbŇyS
¿Ă hĎ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ ŁbŇ‘ĞoêĲ=lJĎ l‘¿ČmĄC Mk
ĳĆŇ ylĄCQĲGĂ l‘¡ČmĄ
yrČęxĞ’ĲČmĄ rzăĄeĎyĂwĘ ů l’ĄrĎW
Ę yĂBĘ rCgŇă yĎ=rS
Ć ’Ğ ÈrGĄhČmĲĄC l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ mĂ Sy’ÁĂ
=l’Ć ’b
ąĎŇ C wynĳĎjĎ xkČŇnŁă MyW
¡Ă yĎ onŔwŁ‘Ğ loS
ă kŇĘ mĂC oBŔlĂ=l’Ć ÉwylĎCQGĂ l‘ČyąČwĘ
’ybnh
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Sy’
ăĂ BĎ ynÁČ pĎŇ yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : yBĲĂ oQ¡=hŇnĆ‘ĞnĲČ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ ybĂŔ olă=SrĎdĘŇlĂ É’ybŇĂ eĎhČ
Mê
¡Ć ‘ĘdČŇywĲĂ yU
ĳĂ ‘Č ëŇoêămĂ wyê¡ĂrČkŇĘ hĂwĘ MylĂŔS
Ď mĘlĂwĘ tŇo’ălĘ ÉChytÄĂ m
Ł W
ĲĂ hĞwĲČ ’ChęhČ
ynąĂ’Ğ rbĎŔDĎ rB
ăĆ dĂŇwĘ ÉhêĆpĚŇyĘ=ykĲŇĂ ’yb
ąŇĂ eĎhČwĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ
wyêŔĂ dĘŇmČS
Ę hÄĂ wĘ wylĎŔ‘Ď ÉydĂŇyĎ=tŇ’Ć ytŇĂ yT
ąĂ nĎwĘ ’ChĳhČ ’yb
ăŇĂ eĎhČ tŇ¡’Ą ytŇĂ yêŔĄ jĂ ÉhoĎhyĘ
’yb
¡ŇĂ eĎhČ Nw¿Ł‘ĞJĲČ SrĄŔD
Ł hČ ÉNwŁ‘ĞJĲČ Mn
ĳĎwŁ‘Ğ C’¡W
Ę ĲnĎ wĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yU
¿Ă ‘Č ëŇoê¡mĂ
C’¿UĘFČyĂ=âlĲwĘ yrČŔxĞ’ĲČmĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ dŇo‘ą C‘ÄtŇĘ yĂ=âlĲ N‘ČmČlĘţ : hŇyĲĆhĘyĲĂ
M’
¡Ě nĘ MyhĂŔŁl’ŇĲlĄ ÉMhĆlĎ hŇąĆh
y Ę ’ĲĆ ÉynĂ’ĞwĲČ M‘ęĎ lĘ yl
ăĂ Cyh
¿Ď wĘ Mh
ĳĆ y‘ĄS
Ę jĂ=lkĎŇBĘ dŇo‘¡
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ
=’TĎxĹtĲŇĆ yJ
ąĂ ZrĆ’Ćť MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
MxĆĳlĎ =hŇFĄmČ Hl
¡Ď yêĂrĘb
¿ŇČ S
ĲĎ wĘ hĎylĆŔ‘Ď ÉydĂŇyĎ ytŇĂ yT
ąĂ nĎwĘ l‘ČmČŔ=l‘ĎmĘlĂ ÉylĂ
tŇS
Ć ŁlÄS
Ę CyhĎwĘţ : hŇmĲĎhĄbŇĘ C Md¿ĎŇ’Ď hŇeĎ¡UĆ mĂ yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ bŇ‘ĎŔrĎ Hb
ăĎŇ =yêĂxĘlČS
Ę hĂwĘ
ÉMtŇĎ qĎdĘŇYĂbŇĘ hŇUĎąhĄ bŇoIĳ’ĂwĘ l’ăřnd xČnŁ¡ HkĎŔotŇBĘ ÉhQĆ’ĄÄhĎ MyS
ąĂ nĎ’ĞhĲĎ
ZrĆ’¡ĎBĎ ryb
¿ŇĂ ‘Ğ’ĲČ hŇ‘ËĎrĎ hŇ¿IĎxČ=ClĲ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ MS
ĎŔ pŇĘ nČ Clă~ĘnČyĘ
tŇS
Ć ŁlÄS
Ę : hŇIĲĎxČhĲČ yn¡ĄjĘmĂ rbĄŔo‘ yl
ăĂ BĘmĂ ÉhmĎmĎS
Ę hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ hŇêĎĳlĎ JĘS
Ă wĘ
Myn¿ĂBĎ=M’Ă hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ’Ďę=yxČ ůHkĎŇotŇBĘ ÈhQĆ’ĄhĎ MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎ
: hŇmĲĎmĎS
Ę hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ ZrĆ’¡ĎhĎwĘ ClYĄŔeĎyĂ ÉMDĎbČŇlĘ hŇUĎąhĄ Cly~ĳĂyČ tŇon¡BĎ=M’ĂwĘ
ZrĆ’ĎŔBĎ rb
Ł ăŇ ‘ĞêĲČ bŇrĆxĆť yêęĂ rĘmČ’ĲĎwĘ ’yh
ĳĂ hČ ZrĆ’ăĎhĎ=l‘Č ’yb
¡ŇĂ ’Ď bŇrĆx
¿Ć o’Ë
ůHkĎŇotŇBĘ ÈhQĆ’ĄhĎ MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎ tŇS
Ć ŁlÄS
Ę C : hŇmĲĎhĄbŇĘ C Md¿ĎŇ’Ď hŇeĎ¡UĆ mĂ yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ
MD¡ĎbČŇlĘ Mh
¿Ą yJ
ËĂ tŇonĳbĎŇC MynăĂBĎ Cly~
¡Ă yČ âl¿ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ’Ďę=yxČ
yt
ąŇĂ mĎxĞ yêÄĂ kŇĘ pČŇS
ĲĎ wĘ ’yh
ĳĂ hČ ZrĆ’ăĎhĎ=l’Ć xQ
¡Č S
Č ’Ğ rbĆŇD¿Ć o’Ë : ClYĲĄeĎyĂ
ÈboI’ĂwĘ l’ăřnd xČŁnÄwĘ : hŇmĲĎhĄbŇĘ C Md¿ĎŇ’Ď hŇeĎ¡UĆ mĂ tŇyr¿ĂkŇĘ hČlĘ MdĎŔBĘ ÉhĎylĆÄ‘Ď
hŇUĎ¿hĄ Cly~ĳĂyČ tŇ¡BČ =M’Ă NB
¿Ą =M’Ă hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ’Ďę=yxČ ůHkĎŇotŇBĘ
hŇoĂęhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rmÁČ ’Ď hŇŁkÄ žyJĂ
: MS
ĲĎ pŇĘ nČ Cly~
¿Ă yČ Mt
¡ŇĎ qĎdĘŇYĂbŇĘ
rbĆŇdŔĆwĎ Éh‘ĎrĎ hŇąĎx
I Č wĘ bŇ‘ÂrĎwĘ
Ď bŇrĆxĆţ My‘ÃĂ rĎhĲĎ ű yT
ăČ pĎŇS
Ę tŇ‘ČB
ăČ rĘ’Č=yJĲĂ PŇă’Č
hŇeĄÄhĂwĘ : hŇmĲĎhĄbŇĘ C Md¿ĎŇ’Ď hŇeĎ¡UĆ mĂ tŇyr¿ĂkŇĘ hČlĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l’Ć yêĂxĘ¡ČQS
Ă
MkĆŔylĄ’Ğ My’
ăĂ YĘoyĲ ÉMeĎhĂ ůtonbĎŇC MynăĂBĎ ÈMy’ĂYĎCUĲhČ hŇTĎęlĄjĘ HBĎÁ=hŇrĎtŇĘ onĲ
rS
ąĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ=l‘Č MêęĆ mĘxČnĲĂwĘ Mt
ĳŇĎ olylĲĂ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ MJ
¡Ď rĘDČ=tŇ’Ć Mt
¿ŇĆ y’ĂrĘC
yt’bh
.yrq l’IĄnĂDĎ ,bytk l’ĄnĂDĎ v.20

.yrq l’IĄnĂDĎ ,bytk l’ĄnĂDĎ v.14
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MkĆŔtŇĘ ’Ć CmăxĞnĂwĘ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď ytŇĂ ’Ň¡bĄŇ hĄ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą MĂlČŔS
Ď CrăyĘ=l‘řČ ÉytŇĂ ’ŇbĄÄhĄ
ÉytŇĂ yW
ĂÄ ‘Ď Me
ąĎxĂ âlÄ žyJĂ MêęĆ ‘ĘdČŇywĲĂ Mt
ĳŇĎ olylĲĂ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ MJ
¡Ď rĘDČ=tŇ’Ć C’¿rĘtŇĂ =yJĲĂ
: hŇoĲĂhyĘ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ HbĎŔ ytŇĂ yW
ăĂ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ=lJĎ tŇă’Ą
NpĆŇ¡Ćh
G Č =Z‘Ą hŇ¿Ćh
y Ę IĲĂ=hŇmČ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
Z‘ĄŔ ÉCeUĆÄmĂ xuąČyĚhĞ : r‘ČIĲĎhČ yY¿Ą‘ĞB
ĲČ hŇ¡yĎhĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇrĎěomEĘhČ Z‘ĳĄ=lJĎmĂ
: ylĂJ
ĲĆ =lJĎ wyl
¡Ď ‘Ď tŇol¿tŇĘ lĂ dŇtŔĄ yĎ ÉCeUĆÄmĂ CxąqĘyĂ=M’Ă hŇĳĎkŇ ’ŇlĎmĘlĂ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ
rxĎŔnĎ okŇă otŇwĘ ÉS’ĄhĎ hŇąĎlkŇĘ ’ĲĎ wytÁĎ oYqĘ ynĄÄS
Ę žt’Ą hŇĳĎlkŇĘ ’ĎlĘ Nê
ăČ nĂ S’
¡Ą lĎ hŇ¿Ąh
eĂ
PŇă’Č hŇĳĎkŇ ’ŇlĎmĘlĂ hŇ¡W
Ć ‘ĎyĲĄ âl¿ MymĂŔtŇĎ otŇă oyhĘBĲĂ ÉheĄhĂ : hŇkĲĎŇ’ŇlĎmĘlĂ xl
¡Č YĘyĂhĞ
: hŇkĲĎŇ’ŇlĎmĘlĂ dŇo‘¡ hŇ¿W
Ď ‘ĞnĲČwĘ rxĎŔIĄwČ ÉChtŇĘ lČÄkĎŇ’Ğ S’
ąĄ =yJĂ
=rS
Ć ’Ğ r‘ČIČŔhČ Z‘ăĄBĘ ÉNpĆŇGĆÄhČ=Z‘Ą rS
ąĆ ’ĞJĲČ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ=tŇ’Ć yêĂtŔČ nĎ NJ
ăĄ hŇĳĎlkŇĘ ’ĎlĘ S’
¡Ą lĎ wyê¿ĂtŇČ nĘ
hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘ĘdČŇywĲĂ Ml
ĳĄ kŇĘ ’ŇŁêĲ S’
¡Ą hĎwĘ C’YĎŔyĎ S’
ăĄ hĎmĲĄ MhĆŔBĎ ÉynČjĎ=tŇ’Ć
l‘ČmČŔ Cl‘ĞmăĎ N‘ČyČť hŇĳmĎ mĎS
Ę ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ : MhĲĆBĎ yn¡ČjĎ=tŇ’Ć ym
¿Ă CWBĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ
=tŇ’Ć MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć ‘d¿ČŇoh MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
ÉëyĂtÄČ r
Ł ŁkŇmĘ MĂlČŔS
Ď CrăylĂ ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ rmÄČ ’Ď=hŇŁJĲ êÂĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : hĎytĲŇĆ ŁbŇ‘ĞoêĲ
ëŇyĂtęČ odŇlĘomĲC : tŇyêĲĂxĂ ëŇ¿UĄ ’ĂwĘ yr¡Ăm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇyb
¿ŇĂ ’Ď ynĳĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ ZrĆ’¡ĆmĄ ëŇyĂtŔČ ŁdŇlĘŁmăC
y‘ĳĂS
Ę mĂlĘ êĘYĘ¡xČ rĚ=âlĲ MyĂm¿ČbŇĘ C ëŇïĄŔS
Ď tŇïăČkĎŇ=âlĲ ÉëtŇĎ ’
Ł tŇdŇĆąQĆ Ch MoyÄBĘ
ëŇyĂlČÁ‘Ď hŇsĎxĎÄ=âl : êĘlĘêĲĎxĚ âl¿ lê
¡ĄxĘhĎwĘ êĘxČlČŔmĘhĚ âlă ÉxČlĄÄmĘhĎwĘ
ynąĄjĘ=l’Ć ykÂĂ lĘS
Ę êĚwĲČ ëŇyĂl
ĳĎ ‘Ď hŇăĎlmĘxĚlĘ hŇQĆ¡’Ą mĄ tŇ¿xČ ’Č ëŇËĎl tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ NyĂ‘ęČ
ëŇ’ĄŔrĘ’ĆwĲĎ ÉëyĂlČÄ‘Ď rb
Ł ąŇ ‘Ĺ’ĲĆwĎ : ëŇtĲŇĎ ’
Ł tŇdŇĆ¿QĆ hĚ Moy¡BĘ ëŇS
ĄŔ pŇĘ nČ l‘ČgŁŇă BĘ ÉhdŇĆv
Ď hČ
ëŇyĂm¿ČdĎŇBĘ ëŇ¡Ďl rmČŁ’¿wĎ yyĂŔxĞ ëŇyĂmăČdĎŇBĘ ÉëlĎ rmČŁ’ąwĎ ëŇyĂm
ĳĎdĎŇBĘ tŇsĆ¡sĆ oBtŇĘ mĂ
ydăĂŇ‘ĞB
ĲČ y’ĂŁb¡ŇêĎwČ ylĂŔDĘgŇĘ êĂwĲČ ÉyBĂrĘêĂwČ ëŇyêŔĂ tŇČ nĘ ÉhdŇĆv
Ď hČ xmČąYĆ JĘ hŇbĎębĎŇrĘ : yyĲĂxĞ
rb
Ł Ä ‘Ĺ’ĲĆwĎ : hŇyĲĎrĘ‘ĆwĘ Mr¿
Ł ‘Ą êĘ¡’Č wĘ xČUĄŔYĂ ëŇrăĄ‘ĎW
Ę C ÉCnk
ŁÄ nĎ MyĂdąŇČS
Ď MyyĳdĂŇĎ‘Ğ
hŇ¡iĆ kČŇ’ĞwĲĎ ëŇyĂlČŔ‘Ď ÉypŇĂ nĎJĘ Wrą
Ł pŇĘ ’ĆwĲĎ MydĂŔD
Ł tŇ‘ăĄ ÉëêĄ‘Ă hŇąĄh
e Ă wĘ ëŇ’ĄęrĘ’ĆwĲĎ ëŇyĂlČÁ‘Ď
yyĂhĘê¿ĂwČ ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
ËĚ nĘ ëŇtęĎ ’
Ł tŇyrĂÁbŇĘ bŇĂ ’obÄ’ĎwĲĎ ëŇlĎţ ‘b
ĲČŇ ăè
Ď ’ĆwĲĎ ëŇĳêĄwĎrĘ‘Ć
yl
.=l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.22
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: NmĆè
ĲĎ BČ ëŇ¡kĄŇ sĚ’ĞwĲĎ ëŇyĂl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ ëŇyĂm¡ČDĎ PŇT
Ł¿ S
Ę ’ĆwĲĎ MyĂUČŔBČ ëŇăYĄ xĎrĘ’ĆwĲĎ : ylĲĂ
: yS
Ă mĲĆ ëŇ¡iĄ kČŇ’ĞwĲČ Sè
ĄŔ BČ ëŇăS
Ą BĘxĘ’ĆwĲĎ SxČê
ĳĎ ëŇ¡Ąl‘ĞnĘ’ĆwĲĎ hŇmĎŔqĘrĂ ëŇăS
Ą yBĂlĘ’ČwĲĎ
Nê
¿Ą ’ĆwĲĎ : ëŇĲnĄ orGĘ=l‘Č dŇyb
¡ŇĂ rĎwĘ ëŇyĂdČŔyĎ=l‘Č ÉMydĂŇymĂYĘ hŇąĎê
n Ę ’ĆwĲĎ ydĂŇ‘ĳĆ ëŇD¡Ą‘Ę’ĆwĲĎ
: ëŇS
ĲĄ ’Ňr
Ł BĘ tŇrĆ’¡ĆpŇĘ êĂ tŇrĆT
¿Ć‘ĞwĲČ ëŇyĂnĳĎzĘ’Ď=l‘Č Myl
¡Ă ygŇĂ ‘ĞwĲČ ëŇjĄŔ’Č=l‘Č ÉMzĆnĆÄ
Sb
ËČŇ dĘŇC tŇlĆŁsÌ hŇmĎŔqĘrĂwĘ ÉyS
Ă mĆÄwĎ yVV
ąř ÉëS
Ą CBlĘmČC PŇsĆkĆęwĎ bŇăhĎ zĎ yDĂÂ‘ĘêČwČ
ëŇ¿Ďl ’YĄIÄĄwČ : hŇkĲĎŇClmĘlĂ yx
¡Ă lĘYĘêĂwĲČ dŇŁ’ŔmĘ dŇŁ’ămĘBĂ ÉypŇĂ yêĂwČ yêĂlĘkĎŇ’Ď NmĆ¡S
Ć wĎ
ëŇyĂlČŔ‘Ď yêĂmĘăW
Č =rS
Ć ’Ğ ÉyrĂdĎŇhĞB
ĲČ ’Chę lyl
ăĂ JĎ ű yJ
ăĂ ëŇĳĄypŇĘ yĎBĘ My¡ĂoGBČ MS
ËĄ
ykÌŇĂ jĘS
Ę êĂwČ ëŇĳmĄ S
Ę =l‘Č yn¡ĂzĘêĂwČ ëŇyŔĄpŇĘ yĎbŇĘ yx
ăĂ TĘbŇĘ êĂwČ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ
ÉëlĎ=yW
Ă ‘ĞêĲČwČ ëŇyĂdČęgĎŇBĘmĂ yx
ăĂ qĘêĂwČ : yhĂyĲĆ=ol rb
¡ĄŇ o‘=lJĎ=l‘Č ëŇyĂt
ËŇČ CnzĘêČ=tŇ’Ć
yl
ăĄ JĘ yxÂĂ qĘêĂwČ : hŇyĲĆhĘyĲĂ âl¿wĘ tŇo’¡bĎŇ âl¿ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ yn¡ĂzĘêĂwČ tŇo’Ŕl
Ě TĘ tŇomăBĎ
rk
ĳŇĎ zĎ ym
ăĄ lĘYČ ëŇ¡Ďl=yW
Ă ‘ĞêĲČwČ ëŇlĎŔ yêĂt
ăŇČ nĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉyjĂsĘJČmĂC yb
ąŇĂ hĎEĘmĂ ëŇêęĄ rĘ’ČpŇĘ tŇĂ
yêŔĂ rĘTĎqĘC ÉynĂmĘS
Č wĘ Myi
ĳĂ kČŇêĘwČ ëŇt
¡ŇĄ mĎqĘrĂ yd¿ŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ć yx
ËĂ qĘêĂwČ : Mb
ĲĎŇ =ynĂzĘêĂwČ
ÉSbČŇdĘŇC NmĆąS
Ć wĎ tŇlĆs
Ł ă ëŇlĎÁ yêĂtÄČ nĎ=rS
Ć ’Ğ žymĂxĘlČwĘ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ yêĂtŇČ nĎ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ yhĂĳĆwČ
I xČx
Ł ¡ ynĂ xČyr¿ĄlĘ Mh
ËĆ ynĄpŇĘ lĂ Chyê
ÌĂ tŇČ nĘC ëŇyêŔĂ lĘkČŇ’ĹhĲĆ
Mh
¡Ć lĎ Myx
¿Ă BĎzĘêĂwČ ylĂŔ êĘdĘŇălČ yĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉëyĂtÄČ onBĘ=tŇ’ĆwĘ ëŇyĂnąČBĎ=tŇ’Ć yxÂĂ qĘêĂwČ
ryb
¿ŇĂ ‘ĞhĲČBĘ MynĂŔêĘêĂwĲČ ynĳĎBĎ=tŇ’Ć yT
¡Ă xĞS
Ę êĂwĲČ : KtĲwnzřtm T‘¡ČmĘhČ lokĳŇ’ĹĲlĆ
ym
ăĄ yĘ=tŇ’Ć yêĂrĘkČŇzĎ âl¿ ëŇyĂtŔČ ĚnzĘtŇČ wĘ ÉëyĂtÄČ ŁbŇ‘ĞoêĲ=lJĎ tŇą’Ą wĘ : MhĲĆlĎ Mt
¡ŇĎ o’
yhěĂ yĘwČ : tŇyyĲĂhĎ ëŇ¡mĄ dĎŇBĘ tŇsĆ¿sĆ oBtŇĘ mĂ hŇyĎŔrĘ‘ĆwĘ Mră
Ł ‘Ą ÉëtŇĄ oyhĘBĲĂ ëŇyĂrĳĎC‘nĘ
ëŇ¡Ďl=ynĂbŇĘ êĂwČ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ ëŇlĎŔ yo’ă yo’ă ëŇĳtŇĄ ‘ĎrĲĎ=lJĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ
ÉtynĂBĎ ëŇrĆDęĆ S’Ňră
Ł =lJĎ=l’Ć : bŇoxĲrĘ=lkĎŇBĘ hŇm
¡Ď rĎ ëŇ¿Ďl=yW
Ă ‘ĞêĲČwČ bŇĳĆG
rb
ĳŇĄ o‘=lkĎŇlĘ ëŇyĂl
¡Č gŇĘ rČ=tŇ’Ć yq¿Ăv
Ę pČŇêĘwČ ëŇyŔĄpŇĘ yĎ=tŇ’Ć ÉybŇĂ ‘ĞtĲŇČ êĘwČ ëŇtŔĄ mĎrĲĎ
rW
ĳĎ bĎŇ yl
ăĄ dĘŇGĂ ëŇyĂn¡ČkĄŇS
Ę MyĂrËČYĘmĂ=ynĲĄBĘ=l’Ć ynÌĂzĘêĂwČ : ëŇtŇĄ ĚnzĘêČ=tŇ’Ć yB
¡Ă rĘêČwČ
‘r¡ČgŇĘ ’ĆwĲĎ ëŇyĂlČŔ‘Ď ÉydĂŇyĎ ytŇĂ yT
ąĂ nĎ hŇeĄÄhĂwĘ : ynĂsĲĄy‘ĂkŇĘ hČlĘ ëŇt
¡ŇĄ ĚnzĘêČ=tŇ’Ć yB
¿Ă rĘêČwČ
ëŇ¿JĄ rĘDČmĂ tŇom¡lĎkŇĘ eĂhČ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ tŇonăBĘ ÉëyĂtÄČ o’nĘŁWĲ SpĆŇąnĆBĘ ëŇÂnĄêĘ’ĆwĲĎ ëŇuĳĄxĚ
âl¿ Mg
¡ČŇ wĘ MyněĂ zĘêĂwČ ëŇĳtŇĄ ‘ĎbŇĘ W
Ď yê¡ĂlĘBĂmĂ rCèŔ’Č ynăĄBĘ=l’Ć ÉynĂzĘêĂwČ : hŇUĲĎzĂ
tŇ’ŇŁz¡BĘ=MgČŇwĘ hŇmĎyDĳĂW
Ę JČ N‘Čn¡ČJĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć ëŇt
ËŇĄ CnzĘêČ=tŇ’Ć yB
ÌĂ rĘêČwČ : êĘ‘Čb
ĲĎŇ W
Ď
’l
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ĂS
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ÉëtŇĄ oW‘ĞB
ĲČ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ ëŇtŔĄ BĎlĂ ÉhlĎmĚ’Ğ hŇąmĎ : êĘ‘Čb
ĲĎŇ W
Ď âl¿
S’Ňră
Ł BĘ ÉëBĄGČ ëŇyĂt
ąŇČ onbŇĘ BĂ : tŇTĆĲQĎ S
Č hŇ¡Ďoz=h
n Ňè
ĲĎ ’Ă hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ hŇQĆ’ĄŔ=lJĎ=tŇ’Ć
sQ
¿Ą qČlĘ hŇ¡ĎoEJ
n Č yřtyy¿h=âlĲwĘ bŇoxĳrĘ=lkĎŇBĘ ytřyV
¡ ‘ ëŇt
¿ŇĄ mĎrĎwĘ ëŇrĆDŔĆ=lJĎ
tŇon¡zŁ=lkĎŇlĘ : MyrĲĂzĎ=tŇ’Ć xu¡ČêĂ HS
ĎŔ y’Ă tŇxČê
ăČ tŇpĆŇĳ’Ď nĎUĘhČ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ : NnĲĎtŇĘ ’Ć
MtęĎ o’ ydăĂŇxĽS
Ę êĂwČ ëŇyĂbČŔhĞ’ĲČmĘ=lkĎŇlĘ ÉëyĂnÄČ dĎŇnĘ=tŇ’Ć êĘt
ąŇČ nĎ êĘ’ÄČ wĘ hŇdŇĆĳĄ=Cnê
n Ę yĂ
ÉMyS
Ă eĎhČ=NmĂ ëŇpĆŇąhĄ ëŇbĎÄ=yhĂyĘwĲČ : ëŇyĂtĲŇĎ CnzĘtŇČ BĘ bŇyb
¡ŇĂ iĎmĂ ëŇyĂl
ËČ ’Ą ’ob¿ŇlĎ
ëŇ¡Ďl=NêČnĂ âl¿ NËČntŇĘ ’ĆwĘ NnĎętŇĘ ’Ć ëŇê
ăĄtŇĂ bŇĘ C hŇĳĎCz
e âlă ëŇyĂr¡ČxĞ’ĲČwĘ ëŇyĂtŔČ CnzĘtŇČ BĘ
: hoĲĎhyĘ=rbČŇDĘ y‘¡ĂmĘS
Ă hŇnĎŔoz Nk
ăĄŇ lĎ : ëŇpĆŇhĲĆlĘ yh
¿Ă êĘwČ
ëŇtŔĄ wĎrĘ‘Ć hŇăĆlGĎêĂwČ ÉëêĄS
Ę xĚnĘ ëŇąpĄŇ è
Ď hĂ N‘ČyăČ hŇoĂęhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
ëŇyĂnČŔbĎŇ ym
ăĄ dĘŇkŇĂ wĘ ëŇyĂtŔČ obŇ‘ĞotŇĲ yl
ăĄ CQGĂ=lJĎ É l‘ČwĘ ëŇyĂb
ĳŇĎ hĞ’ĲČmĘ=l‘ĲČ ëŇyĂt
¡ŇČ CnzĘtŇČ BĘ
rS
ăĆ ’Ğ ÉëyĂbČÄhĞ’ĲČmĘ=lJĎ=tŇ’Ć ZB
ąĄ qČmĘ ynÄĂ nĘhĂ NkĄŇlĎţ : MhĲĆlĎ êĘt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ
tŇ’ŇĳĄW
n Ď rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ l‘¡Č êĘbŇĘ hČŔ’Ď rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ Ét’ĄwĘ MhĆŔylĄ‘Ğ êĘbŇĘ răČ‘Ď
=tŇ’Ć C’¡rĎwĘ MhĆŔlĄ’Ğ ÉëtŇĄ wĎrĘ‘Ć yt
ąŇĂ yQĄgŇĂ wĘ bŇybĂęiĎmĂ ëŇyĂlČÁ‘Ď MtÄĎ ’
Ł žyêĂYĘBČqĂwĘ
ëŇyêěĂ tŇČ nĘC MDĳĎ tŇk
ŁŇ¡ pŇĘ ŁSĲwĘ tŇopŔ’ĞnŁ yT
ăĄ jĘS
Ę mĂ ÉëyêĂTĘpČŇS
Ę C : ëŇtĲŇĄ wĎrĘ‘Ć=lJĎ
CYăêĘnĂwĘ ÉëBĄgČŇ CsąrĘhĲĎwĘ MdĎęyĎBĘ ëŇtÁĎ o’ yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : hŇ’ĲĎnĘqĂwĘ hŇm
¡Ď xĄ MD¿Č
ëŇCx¡yeĂhĂwĘ ëŇĳêĄ rĘ’ČpŇĘ tŇĂ yl
ăĄ JĘ Cx¡qĘĲlĎ wĘ ëŇyĂdČŔgĎŇBĘ ÉëtŇĎ o’ CTyS
ąĂ pŇĘ hĂwĘ ëŇyĂtŔČ m
Ł rĎ
ëŇCq¡êĘbŇĂ C NbĆŇĳ’Ď BĎ ëŇt
¡ŇĎ o’ Cm¿gŇĘ rĲĎwĘ lhĎŔqĎ ÉëyĂlČÄ‘Ď Clą‘ĹhĲĆwĘ : hŇyĲĎrĘ‘ĆwĘ Mr¿
Ł y‘Ą
MyS
ăĂ nĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ MyTĂŔpĎŇS
Ę ëŇăbĎŇ =CW‘ĲĎwĘ S’ĄŔBĎ ÉëyĂêÄČ bĎŇ CpąŇrĘW
ĲĎ wĘ : MtĲŇĎ obŇrĘxČBĘ
yt
ąŇĂ x
Ł nĲĂhĞwĲČ : dŇo‘Ĳ=ynĂêĘtŇĂ âl¿ N¡ČntŇĘ ’Ć=MgČŇwĘ hŇnĎŔoEmĂ ÉëyêĂBČS
Ę hĂwĘ tŇoBĳrČ
N‘ČyČę : dŇo‘Ĳ s‘¡ČkŇĘ ’Ć âl¿wĘ yêŔĂ TĘqČăS
Ď wĘ ëŇĳUĄ mĂ yt¡ĂŇ’ĎnĘqĂ hŇrĎs¿ĎwĘ ëŇBĎŔ ÉytŇĂ mĎxĞ
ynÄĂ ’Ğ=MgČŇwĘ hŇQĆĳ’Ą =lkĎŇBĘ yl
¡Ă =yzĂGĘrĘêĂwČ ëŇyĂrČŔC‘nĘ ym
ăĄ yĘ=tŇ’Ć yêĂrĘkČŇzĎ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ
hŇUĎŔEĂhČ=tŇ’Ć yřtÄyV‘ âląwĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ yêĂtęČ nĎ S’Ňră
Ł BĘ ű ëŇăJĄ rĘDČ ’hĄÁ
hŇU
¡Ď ’ĂJĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ lS
Ł ¡ mĘyĂ ëŇyĂl
¿Č ‘Ď lS
ĄŔ U
Ł hČ=lJĎ ÉheĄhĂ : ëŇyĂtĲŇĎ ŁbŇ‘ĞoêĲ=lJĎ l‘¡Č
ëŇtÁĄ ox’Ğ tŇoxÄ’ĞwĲČ hĎynĳĆbĎŇC HS
¡Ď y’Ă tŇlĆ‘¿ĆGŁ êĘ’ČŔ ëŇăUĄ ’Ă=tŇBČ : HêĲĎBĂ
: yrĲĂm
Ł ’Ĺ Nk
¡ĆŇ ybŇĂ ’ĞwĲČ tŇyêŔĂ xĂ Nk
ăĆŇ UĘ’Ă NhĆŔynĄbŇĘ C Nh
ăĆ yS
Ą nĘ’Č ÉCl‘ĞGĲĎ rS
ąĆ ’Ğ êĘ’Čę
ëŇĳĄlw’Ňm
Ł W
Ę =l‘Č tŇbĆŇ¡S
Ć oIhČ hĎytŔĆ onbŇĘ C ’yh
ăĂ ÉNormĘS
Ł Ĳ hŇąĎlodŇGĘhČ ëŇtÄĄ ox’ĞwĲČ
Ktwx’w
.yrq tyW
Ă ‘Ď ,bytk ytĂyW
Ă ‘Ď v.43

.yrq tyyĂhĎ ,bytk tĂyyĂhĎ v.31

.yrq tyW
Ă ‘Ď ,bytk ytĂyW
Ă ‘Ď v.31
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âląwĘ : hĎytĲŇĆ onbŇĘ C Md¡
ŁŇ sĘ ëŇnĄŔymĂymĲĂ ÉtbĆŇS
ĆÄ oIhČ ëŇUĄęmĂ hŇăĎT
e Č uĘhČ ëŇtÂĄ ox’ĞwĲČ
Nh
¡Ćř mĄ ytŇĂ x
¿řĂ S
Ę êČwČ TqĎŔ T‘ăČmĘJĂ ytřyV
ĳ ‘ Nh
¡Ć ytŇĄ obŇĲ ‘ĞotŇĲ kŇĘ Cř êřĘ kŇĘ lČŔhĎ ÉNhĆykĄŇrĘdČŇbŇĘ
ëŇtŔĄ ox’Ğ Mdă
ŁŇ sĘ ÉhtŇĎ W
Ę ‘ĲĎ=M’Ă hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ’Ďę=yxČ : ëŇyĂkĲĎŇrĎDĘ=lkĎŇBĘ
Mdă
ŁŇ sĘ Nw¡Ł‘Ğ hŇyĎŔhĎ hŇăĆ=h
z Ň eĄhĂ : ëŇyĂtĲŇĎ onbŇĘ C êĘ¡’Č tŇyW
ĂŔ ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ hĎyt
ĳŇĆ onbŇĘ C ’yh
¡Ă
hĎytŔĆ onbŇĘ lĂwĘ ÉHlĎ hŇyĎh
ąĎ TqĄęS
Ę hČ tŇăwČlĘS
Č wĘ MxĆlĆÁ=tŇ‘ČbŇĘ W
Ă No’ÄGĎ ëŇĳtŇĄ ox’Ğ
hŇ¡bĎŇ ‘ĄotŇĲ hŇnĎyW
¿Ć ‘ĞêĲČwČ hŇnĎyhĆŔBĘgŇĘ êĂwĲČ : hŇqĎyzĲĂxĹhĲĆ âl¿ Noy¡bŇĘ ’ĆwĘ yn¿Ă‘Ď=dŇyČwĘ
yY
¿Ă xĞJĲČ NorŔmĘŁS
ă wĘ
: ytŇĂ y’ĲĂrĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ Nh
¡Ć tŇĘ ’Ć rys
¿Ă ’ĎwĲĎ ynĳĎpĎŇlĘ
ÉyqĂDĘYČêĘwČ hŇeĎhĄŔmĄ ÉëyĂtÄČ obŇ‘ĞoêĲ=tŇ’Ć yB
ąĂ rĘêČwČ hŇ’ĎĳTĎ xĎ âlă ëŇyĂt
¡ŇČ ’ŇF
Ł xČ
y’
ăĂ W
Ę ű êĘă’Č =MGČ : ytřyVĲ‘ rS
¿Ć ’Ğ ëŇyĂt
¡ŇČ obŇ‘ĞoêĲ=lkĎŇBĘ KtŔwxř’=tŇ’Ć
Nh
¡Ćř mĄ êĘbŇĘ ‘¿ČtŇĘ hĂ=rS
Ć ’Ğ ëŇyĂt
ËŇČ ’ŇF
Ł xČBĘ ëŇtŔĄ ox’ĞĲlČ ÉêĘlĘQČÄjĂ rS
ąĆ ’Ğ ëŇtęĄ UĎlĂkŇĘ
: ëŇtĲŇĄ oyxĘ’Č ëŇê
¡Ą qĘDĆYČBĘ ëŇtŔĄ UĎlĂkŇĘ y’
ăĂ W
Ę C ÉyS
Ă oBÄ êĘ¿’Č =MgČŇwĘ ëŇĳUĄ mĂ hŇnĎqĘDăČYĘêĂ
tŇybŇĂ S
Ę =tŇ’ĆwĘ hĎytŔĆ onbŇĘ C ÉMŁdŇsĘ tŇybŇĂ S
Ę =tŇ’Ć NhĆŔtŇĘ yb
ăŇĂ S
Ę =tŇ’Ć ÉyêĂbŇĘ S
ČÄ wĘ
y’
ăĂ W
Ę êĂ ÉN‘ČmÄČ lĘ : hŇnĎhĘkĲĎŇotŇBĘ ëŇyĂt
¡ŇČ ybŇĂ S
Ę tŇybŇĂ S
Ę C hĎyt
ĳŇĆ onbŇĘ C Nor¡mĘS
ŁĲ
Mdą
ŁŇ sĘ ëŇyĂtęČ ox’ĞwĲČ : NtĲŇĎ ’
Ł ëŇ¡mĄ xĞĲnČ BĘ tŇyW
ĳĂ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ lJ
Ł¡ mĂ êĘmĘlČěkŇĘ nĂwĘ ëŇtŔĄ UĎlĂkŇĘ
Nt
ĳŇĎ mĎdĘŇqČlĘ íbŇĘ ŁS
¡ êĎ hĎytŔĆ onbŇĘ C ÉNormĘŁSĲwĘ NtŔĎ mĎdĘŇqČlĘ íbŇĘ S
Ł ă êĎ ÉhĎytÄĆ onbŇĘ C
ëŇtŔĄ ox’Ğ Mdă
ŁŇ sĘ ÉhtŇĎ yĘhĲĎ ’oląwĘ : Nk
ĲĆŇ tŇĘ mČdĘŇqČlĘ hŇnĎyb
¡ŇĆ S
Ě êĘ ëŇyĂtŔČ onbŇĘ C ÉêĘ’ČwĘ
tŇ‘Ąť omęJĘ ůëtŇĄ ‘ĎrĲĎ hŇăĆlGĎêĂ ÈMrĆTĆBĘ : ëŇyĂnĲĎo’GĘ Moy¡BĘ ëŇypĳŇĂ BĘ hŇ‘¡ĎCmS
Ę lĂ
tŇoT¿’Ňè
Ď hČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ tŇonăBĘ hĎyt
¡ŇĆ obŇybĲŇĂ sĘ=lkĎŇwĘ MrĎŔ’Ğ=tŇonĲBĘ tŇăjČ rĘxĆ
M’
¡Ě nĘ Myt
ĳŇĂ ’ŇW
Ď nĘ êĘă’Č ëŇyĂt
¡ŇČ obŇ‘ĞoêĲ=tŇ’ĆwĘ ëŇt
¿ŇĄ UĎzĂ=tŇ’Ć : bŇybĲŇĂ iĎmĂ ëŇt
¡ŇĎ o’
ëŇt
¡ŇĎ o’ tŇyW
Ă ‘ĎwĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇk
ŁąŇ yJ
ăĂ
: hoĲĎhyĘ
ynÌĂ’Ğ yêÄĂ rĘkČŇĲzĎwĘ : tŇyrĲĂBĘ rp
¿ŇĄ hĎlĘ hŇ¡Ďl’Ď tŇyz¿ĂBĎ=rS
Ć ’Ğ tŇyW
ĳĂ ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ
: Ml
ĲĎ o‘ tŇyr¿ĂBĘ ëŇ¡Ďl yt¿ĂŇomqĲĂhĞwĲČ ëŇyĂrĳĎC‘nĘ ym
ăĄ yBĂ ëŇt
¡ŇĎ o’ yt
ËŇĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć
tŇolăd
ŁŇ GĘhČ ÉëyĂtÄČ ox’Ğ=tŇ’Ć ëŇêęĄ xĘqČBĘ ůêĘmĘlČkŇĘ nĂwĘ ÈëyĂkČŇrĎDĘ=tŇ’Ć êĘrĘk
ăŇČ zĎwĘ
: ëŇtĲŇĄ yrĂBĘmĂ âl¿wĘ tŇon¡bĎŇlĘ ëŇËĎl Nh
¿Ć tŇĘ ’Ć yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ ëŇĳUĄ mĂ tŇoe¡TČuĘhČ=l’Ć ëŇUĄŔmĂ
N‘Čm
ąČ lĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ êĘ‘Čd¡ČŇyĎwĘ ëŇê
ĳĎ ’Ă yt¡ĂŇyrĂBĘ=tŇ’Ć ynËĂ’Ğ yt¿ĂŇomyqĂhĞwĲČ
yrkzt
,yrq tyW
Ă ‘Ď ,bytk ytĂyW
Ă ‘Ď v.47 .Nh
¡ĆytĄob‘ĞotbĘC l"sb v.47 .yrq êĘkĘlČhĎ ,bytk yêĂkĘlČhĎ ’"sb v.47
,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ytĂyxĂS
Ę êČwČ ’"s v.47 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk tyW
Ă ‘Ď ’"sb
Nkw yrqw bytk ëyĂtČox’
Ğ ’"sb ,yrq ëyĂtČox’
Ğ ,bytk ëtĄox’
Ğ v.51 .yrYb NhĄmĄ yllhb v.47 .b"ydw ’"yd
.yrYb NhĄmĄ yllhb v.52 .yrq tyW
Ă ‘Ď ,bytk ytĂyW
Ă ‘Ď v.51 .’"ydw w"d ,b"d
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ëŇĳtŇĄ UĎlĂJĘ yn¡ĄjĘmĂ hŇjĆŔ NoxătŇĘ jĂ Édo‘ ëŇ¿ĎQ=hŇyĆhĘyĲĂ âlÄwĘ êĘS
Ę ŁbŔwĎ ÉyrĂJĘzĘêĂ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ tŇyW
ĂŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇlĘ ÉëlĎ=yrĂjĘkČŇBĘ
lS
Ł ă mĘC hŇd¡ĎŇyxĂ dŇCx¿ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
rS
Ć ąĆh
e Č hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ êÂĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¡Ą =l’Ć lS
ĳĎ mĎ
ol¡=rS
Ć ’Ğ hŇYĎŔoehČ É’lĄmĎ rbĆŇ’ĄŔhĎ ëŇrĆ’ăĆ ÉMyĂpÄČ nĎJĘhČ lodŇąGĘ É lodŇGĎhČ
S’Ňr¿
Ł tŇË’Ą : zrĆ’ĲĎhĎ tŇrĆU
¿ĆYČ=tŇ’Ć xu¡ČIĂwČ NonŔbĎŇQĘhČ=l’Ć ’BĎť hŇĳmĎ qĘrĂhĲĎ
ÉxuČIĂwČ : omĲW
Ď Myl
¡Ă kŇĘ ŁrĲ ry‘¿ĂBĘ N‘ČnČŔJĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉCh’ĄÄybŇĂ yĘwČ PŇĳTĎ qĎ wyt
¡ŇĎ oqynĲĂyĘ
hŇ¡pĎŇ YĎpŇĘ YČ MyBĂŔrČ MyĂmăČ=l‘Č xqĎť ‘rČzĳĎ=hŇdŇĄW
Ę BĂ Chn
¡ĄêĘIĂwĲČ ZrĆ’ĎŔhĎ ‘rČEăĆmĂ
ÉwytŇĎ oIlĂDĎ tŇonąpŇĘ lĂ hŇmĎęoq tŇăČlpŇĘ S
Ă tŇxČrČÁs
Ł NpĆŇgĆÄlĘ žyhĂyĘwČ xmČÃYĘIĂwČ : omĲW
Ď
xQ
¡Č S
Č êĘwČ MyDĂŔBČ W‘Čê
ăČ wČ NpĆŇgĆŔlĘ yh
ăĂ êĘwČ CyĳhĘyĲĂ wyê
ăĎ xĘêČ wyS
¡Ď rĎS
Ď wĘ wylĎŔ’Ą
žheĄhĂwĘ hŇĳYĎ on=bŇrČwĘ MyĂp
¡ŇČ nĎJĘ lod¿ŇGĘ lodŔGĎ ÉdxĎ’Ć=rS
Ć ĲnĆ yh
ąĂ yĘwČ : tŇorĲ’Ňj
Ł
tŇoqăS
Ę hČlĘ oQŔ=hŇxĎlĘS
Ă ÉwytŇĎ oIlĂdŇĲĎwĘ wylĎę‘Ď hĎyS
ăĆ rĽS
Ď hŇÌĎp
n ŇĘ JĲĎ tŇ’ŇŁEÁhČ NpĆŇGĆÄhČ
’yh
ăĂ MyB
¡Ă rČ MyĂm¿Č=l’Ć bŇoFË hŇdŇĆW
¿Ď =l’Ć : H‘ĲĎFĎmČ tŇogŇ¡ rĚ‘ĞmĲĄ HtŔĎ o’
rm
Ł ę ’Ĺ : tŇrĆDĲĎ’Č NpĆŇ¿ĆgŇ lĘ tŇoy¡hĘlĲĂ yrĂjĆŔ tŇ’ŇăW
Ą lĎwĘ ÉPnĎ‘Ď tŇoW
ą ‘Ğl
ĲČ hŇĳĎlCtŇS
Ę
=tŇ’ĆwĘ qêÁĄ nČyĘ hĎyS
ĆÄ rĎS
Ď =tŇ’Ć ž’olhĞ xl
ĳĎ YĘêĂ hŇ¡oĂhyĘ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ rm
ËČ ’Ď hŇŁJ¿
ÉhlĎodŇGĘ ‘Črą
Ł zĘbŇĂ =âlĲwĘ SbĎŔyêĂ ÉHxĎmĘYĂ yj
ąĄrĘTČ=lJĎ SbĄęyĎwĘ ss
ăĄ oqyĘ ű HyăĎrĘjĂ
xl
ĳĎ YĘtŇĂ hĞ hŇ¡ĎlCtŇS
Ę hŇ¿Ąh
e Ă wĘ : hĎyS
ĲĆ rĎè
Ď mĂ Ht
¡ŇĎ o’ tŇo’¿W
Ę mČlĘ bŇrĎŔ=M‘ČbŇĘ C
Hx
¡Ď mĘYĂ tŇgŁŇ¿ rĚ‘Ğ=l‘Č Sb
Ł Ŕ yĎ Sb
ăČŇ yêĂ ÉMydĂŇuĎhČ xČCrą HBĎÁ tŇ‘ČgÄČ kŇĘ ž’olhĞ
É’nĎ=rmĎ’Ĺ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: Sb
ĲĎŇ yêĂ
lb
ąĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ ’bĎÄ=hŇeĄhĂ rm
Ł ę ’Ĺ hŇQĆĳ’Ą =hŇmĎ Mê
¡Ć‘ĘdČŇyĘ âl¿hĞ yrĂUĆŔhČ tŇyb
ăŇĄ lĘ
: hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ wyl
¡Ď ’Ą Mt
ËŇĎ o’ ’b
¿ĄŇ IĎwČ hĎyrĆŔW
Ď =tŇ’ĆwĘ ÉHJĎlĘmČ=tŇ’Ć xuąČIĂwČ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ
hŇlĎŔ’ĎBĘ ÉotŇ’
Ł ’b
ąĄŇ IĎwČ tŇyrĳĂBĘ oê¡’Ă tŇr¿
Ł kŇĘ IĂwČ hŇkĎŔClUĘhČ ‘rČEăĆmĂ ÉxuČIĂwČ
’v
ĳĄ nČtŇĘ hĂ yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ hŇlĎŔpĎŇS
Ę hŇăkĎŇ lĎmĘmČ ÉtoyhĘlĲĂ : xqĲĎlĎ ZrĆ’¡ĎhĎ yl
¿Ą y’Ą=tŇ’ĆwĘ
MyĂrČŔYĘmĂ ÉwykĎŇ’ĎlĘmČ xČŁląS
Ę lĂ oBę=dŇrĎmĘIĂwČ : HdŇĲĎmĘ‘ĎlĘ otŇ¡ yrĂBĘ=tŇ’Ć rm
Ł¿ S
Ę lĂ
rp
¿ŇĄ hĄwĘ hŇQĆ’ĄŔ hŇăW
Ą ‘ŁhĲĎ ÉTlĄUĎyĂhĞ xl
ąĎ YĘyĂhĞ bŇrĳĎ=M‘ČwĘ Mys
¡Ă Cs ol¿=tŇtŇĆ ĲlĎ
ÉëlĆUĆÄhČ ÉMoqmĘBĂ âlę=M’Ă ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈM’ĚnĘ ynĂ’Ďę=yxČ : Tl
ĲĎ mĘnĂwĘ tŇyr¡ĂBĘ
oê¿’Ă otŇĳ yrĂBĘ=tŇ’Ć rp
¡ŇĄ hĄ rS
¿Ć ’ĞwĲČ otŔlĎă’Ď =tŇ’Ć ÉhzĎBĎ rS
ąĆ ’Ğ otŔ’
Ł ëŇyl
ăĂ mĘUČhČ
lbb=Kwtb

828

l’qzxy

17. 17–18. 9

otŇą o’ hŇW
ĆÄ ‘ĞyĲČ bŇrĎę lh
ăĎ qĎbŇĘ C lodÁGĎ lyĂxÄČ bŇĘ žâlwĘ : tŇCmĲyĎ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇotŇĲ bŇĘ
tŇoS
¿ pĎŇnĘ tŇyr¡ĂkŇĘ hČlĘ qyĳĄDĎ tŇonăbŇĘ bŇĂ C hŇ¡ĎllĘs
Ł Ĳ ëŇŁj¿S
Ę BĂ hŇmĎŔxĎlĘUĂBČ Éh‘ŁrĘpČŇ
hŇ¡W
Ď ‘Ď hŇQĆ¿’Ą =lkĎŇwĘ odŇËyĎ Nt
¿ŇČ nĎ hŇeĄÄhĂwĘ tŇyrĳĂBĘ rp
ăŇĄ hĎlĘ hŇ¡Ďl’Ď hŇ¿Ďb
z ĎŇ C : tŇoBĲrČ
ůynĂ’Ď=yxČ ÈhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rmČÄ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ
: Tl
ĲĄ UĎyĂ âl¿
: oSĲ’Ňr
Ł BĘ wyê¡ĂtŇČ nĘC rypĳŇĂ hĄ rS
ăĆ ’Ğ yt¡ĂŇyrĂbŇĘ C hŇzĎŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉytŇĂ lĎ’ĲĎ âlę=M’Ă
hŇlĎbĆębĎŇ ChytăĂŇo’ybŇĂ hĞwĲČ yt
ĳŇĂ dĎŇCYĲmĘBĂ Wj
¡Č tŇĘ nĂwĘ yêŔĂ S
Ę rĂ ÉwylĎ‘Ď yê
ąĂ W
Ę rČpĲĎŇC
oxrĎbŇĘ mĂ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ : yBĲĂ=l‘ČmĲĎ rS
¿Ć ’Ğ ol¡‘ĞmĲČ MS
ĎŔ Éoê’Ă yê
ąĂ TĘjČS
Ę nĂwĘ
MêěĆ ‘ĘdČŇywĲĂ CWrĳĄjĎyĂ xČCră=lkĎŇlĘ Myr¡Ă’ĎS
Ę eĂhČwĘ Clj
Ł Ŕ yĂ bŇrĆx
ăĆBČ ÉwyjĎgČŇ’Ğ=lkĎŇBĘ
: yêĂrĘB
ĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ

sŘ10

17

18
19

20
21

yêĂt
ĳŇĎ ĲnĎ wĘ hŇm
¡Ď rĎhĲĎ zrĆ’
ËĆhĎ tŇrĆU
ÌĆ~ČmĂ ynĂ’Ďę yêĂxĘqăČl
ĲĎ wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą 22
: lClĲtŇĎ wĘ hČŁb¡ŇGĎ=rhČ l‘¿Č ynĂ’ĎŔ yêĂlĘt
ăŇČ S
ĲĎ wĘ PŇŁTŔqĘ’Ć ëŇrăČ ÉwytŇĎ oqnĘyĲŁ S’Ňrą
Ł mĄ
zrĆ’ăĆlĘ hŇ¡yĎhĎwĘ yrĂpĆŔ hŇW
Ď ‘ăĎwĘ ÉPnĎ‘Ď ’W
ąĎ nĎwĘ CelĆŔêĽS
Ę ’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ MorąmĘ rhÄČ BĘ 23
: hŇeĎŁJĲS
Ę êĂ wyt
¡ŇĎ oIlĂDĎ lY
¿Ą BĘ PŇnĎŔJĎ=lJĎ rojăYĂ lJ
Ł ť wyêęĎ xĘtŇČ CnăkŇĘ S
ĲĎ wĘ ryDĳĂ’Č
ÉyêĂhĘBČÄgŇĘ hĂ hČŁbęGĎ Z‘ăĄ ű yêĂlĘăjČ S
Ę hĂ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJ
ăĂ hŇdęĆv
Ď hČ yYăĄ‘Ğ=lJĎ C‘ÂdĘŇyĲĎwĘ 24
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ Sb
ĳĄŇ yĎ Z‘ăĄ yêĂxĘr¡ČpŇĘ hĂwĘ xlĎŔ Z‘ăĄ ÉyêĂS
Ę bČÄoh lpĎŔS
Ď Z‘ăĄ
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: ytŇĂ yW
ĲĂ ‘ĎwĘ yêĂrĘB
¿Č DĂ xy
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇm
¿Č dĘŇ’Č=l‘Č hŇEĆŔhČ lS
ăĎ UĎhČ=tŇ’Ć ÉMylĂS
Ęm
Ł Ĳ ÉMêĆ’Č MkĆęQĎ=hŇmČ 2
M’
¡Ě nĘ ynĂ’Ďě=yxČ : hŇnĎyhĲĆqĘtŇĂ Myn¡ĂBĎhČ ye¿ĄS
Ă wĘ rsĆŁbŔ ClkŇĘ ’ŇyăŁ ÉtobŇ’Ď rm
Ł ĳ ’ŇlĄ 3
Nh
ąĄ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ hŇ¡Ćh
E Č lS
¿Ď UĎhČ lS
Ł Ë mĘ dŇo‘ę MkĆÁlĎ hŇyÄĆhĘyĲĂ=M’Ă hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ 4
SpĆŇ¿eĆhČ hŇeĎĳhĄ =ylĂ NB
¡Ą hČ SpĆŇ¿nĆkŇĘ C bŇË’Ď hĎ SpĆŇÌĆJ
n Ę hŇeĎhĄŔ yl
ăĂ ÉtoSpĎŇeĘhČ=lJĎ
hŇ¿W
Ď ‘ĎwĘ qyDĳĂYČ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=yJĂ Sy’
¡Ă wĘ
: tŇCmĲtŇĎ ’yh
¿Ă tŇ’Ň¡TĄ x
Ł hĲČ 5
yl
¡Ą CQGĂ=l’Ć ’W
ĎŔ nĎ âlă ÉwynĎy‘ĄwĘ lkĎŔ’Ď âlă ÉMyrĂhĎhĲĆ=l’Ć : hŇqĲĎdĎŇYĘC Tj
¡Ď S
Ę mĂ 6
âl¿ hŇD¡ĎnĂ hŇ¿è
Ď ’Ă=l’ĆwĘ ’UĄŔTĂ âlă ÉCh‘ÄĄ rĄ tŇS
Ć ą’Ą =tŇ’ĆwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ
lzŁĳgŇĘ yĂ âlă hŇ¡ĎlzĄGĘ bŇyS
ĂŔ yĎ Ébox otŇ¿ lĎŁbŇxĞ hŇnĆŔoy âlă ÉSy’ĂwĘ : bŇrĲĎqĘyĂ 7
ÉtyBĂrĘtŇČ wĘ NêęĄ yĂ=âlĲ ëŇS
Ć ăĆB
e Č : dŇgĆŇB
ĲĎ =hŇiĆkČŇyĘ Mr¡
Ł y‘ĄwĘ NêŔĄ yĂ bŇ‘ăĄrĎlĘ ÉomxĘlČ 8
: Sy’ĲĂlĘ Sy’
¡Ă NyB
¿Ą hŇW
ĆŔ ‘ĞyĲČ ÉtmĆ’Ĺ Tj
ąČ S
Ę mĂ odŇĳyĎ bŇyS
ăĂ yĎ lwĆ‘¡ĎmĄ xuĎŔyĂ âlă
hŇyăŁxĎ É’Ch qyD¿ĂYČ tŇĳmĆ ’Ĺ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ rm
¡Č S
Ď yT
¿Č jĎS
Ę mĂC ëŇËĄQhČyĘ yt
ÌŇČ ouxĚBĘ 9
hyxy
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x’ĎŔ hŇW
Ď ‘ăĎwĘ MDĳĎ ëŇăpĄŇ S
Ł Zyr¡ĂjĎ=NB
ĲĄ dŇyl
¿Ă ohwĘ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ hŇyŔĆxĘyĲĂ
ÉMyrĂhĎhĲĆ=l’Ć Mg
ąČŇ yJ
ăĂ hŇĳW
Ď ‘Ď âlă hŇQĆ¡’Ą =lJĎ=tŇ’Ć ’ChěwĘ : hŇQĆ’ĲĄmĄ dŇ¡xČ ’ČmĲĄ
lb
Ł ¡Ň xĞ lzĎŔGĎ tŇolăzĄGĘ hŇnĎŔoh ÉNoybŇĘ ’ĆwĘ ynąĂ‘Ď : ’UĲĄTĂ Ch‘¡ĄrĄ tŇS
Ć ¿’Ą =tŇ’ĆwĘ lkČŔ’Ď
Nt
ËŇČ nĎ ëŇS
Ć ÌĆB
e Č : hŇW
ĲĎ ‘Ď hŇ¡bĎŇ ‘ĄoêĲ wynĎŔy‘Ą ’W
ăĎ nĎ ÉMylĂCQGĂhČ=l’ĆwĘ bŇyS
ĳĂ yĎ âlă
hŇW
ĎŔ ‘Ď ÉhQĆ’ĄÄhĎ tŇobąŇ‘ĄoêĲhČ=lJĎ tŇă’Ą hŇyęĆxĘyĲĂ âlă yx
ĳĎwĎ xq¡ČlĎ tŇyB
¿Ă rĘtŇČ wĘ
tŇ’ŇŁF¿xČ=lJĎ=tŇ’Ć ’rĘIČěwČ NBĄŔ dŇyl
ăĂ oh ÉheĄhĂwĘ : hŇyĲĆhĘyĲĂ oB¿ wym
¡Ď DĎ tŇmĎŔCy tŇomă
âlă ÉMyrĂhĎhĲĆ=l‘Č : NhĲĄJĎ hŇ¡W
Ć ‘ĞyĲČ âl¿wĘ hŇ’ĆěrĘIĂwČ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ wyb
¡ŇĂ ’Ď
Ch‘¡ĄrĄ tŇS
Ć ¿’Ą =tŇ’Ć l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ yl
¡Ą CQGĂ=l’Ć ’W
ĎŔ nĎ âlă ÉwynĎy‘ĄwĘ lkĎŔ’Ď
lzĳĎgĎŇ âlă hŇ¡ĎlzĄgŇĘ C lbĎŔxĎ âlă É lb
Ł Ň xĞ hŇnĎŔoh âlă ÉSy’ĂwĘ : ’UĲĄTĂ âl¿
ëŇS
Ć ąĆn odęyĎ bŇyS
ăĂ hĄ ynÂ‘
Ă ĎmĲĄ : dŇgĆŇb
ĲĎŇ =hŇiĎJĂ Mor¡‘ĄwĘ NtŔĎ nĎ bŇ‘ăĄrĎlĘ ÉomxĘlČ
tŇCmËyĎ âl¿ ’Chę ëŇlh
ĳĎ Ď yt
¡ŇČ ouxĚBĘ hŇW
ĎŔ ‘Ď yT
ăČ jĎS
Ę mĂ xqĎŔlĎ âlă ÉtyBĂrĘtŇČ wĘ
x’ĎŔ lzĆăGĄ É lzČGĎ qS
Ć ‘Ł ę qS
Č ‘ăĎ=yJĂ wybÂĂ ’Ď : hŇyĲĆxĘyĲĂ hŇy¿ŁxĎ wyb
¡ŇĂ ’Ď Nw¿Ł‘ĞB
ĲČ
MêěĆ rĘmČ’ĞwĲČ : onĲŁw‘ĞB
ĲČ tŇ¡mĄ =hŇeĄhĂwĘ wyU
ĳĎ‘Č ëŇotŇă BĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď bŇoTË=âl rS
¿Ć ’ĞwĲČ
tŇă’Ą hŇW
Ďę ‘Ď hŇqăĎdĎŇYĘC Tj
ÌĎ S
Ę mĂ NBÂĄ hČwĘ bŇĳ’Ď hĎ NwăŁ‘ĞB
ĲČ NB
¡Ą hČ ’W
¿Ď nĎ=âlĲ ‘ČDËĚmČ
’yh
ăĂ tŇ’Ň¡TĄ x
Ł hĲČ SpĆŇ¿eĆhČ : hŇyĲĆxĘyĲĂ hŇŁy¿xĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞIĲČwČ rm
ËČ S
Ď yt
¿ŇČ ouxĚ=lJĎ
tŇqąČdĘŇYĂ NBĄŔhČ NwăŁ‘ĞB
ĲČ É’v
Ď yĂ âlą Éb’ĎwĘ bŇ’ĎęhĎ NwăŁ‘ĞB
ĲČ ű ’v
ăĎ yĂ=âlĲ NBÂĄ tŇCmĳtŇĎ
: hŇyĲĆhĘêĲĂ wyl
¿Ď ‘Ď ‘V
¡ rř tŇ‘¿ČS
Ę rĂwĘ hŇyŔĆhĘêĲĂ wyl
ăĎ ‘Ď ÉqyDĂ~ČhČ
=lJĎ=tŇ’Ć ÉrmČS
Ď wĘ hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ otŇ’ŇFĎxČ=lJĎmĂ ÉbCSyĎ yJ
ąĂ ‘S
Ďę rĎhĲĎwĘ
Éwy‘ĎS
Ď jĘ=lJĎ : tŇCmĲyĎ âl¿ hŇ¡Ćx
y Ę yĲĂ hŇŁy¿xĎ hŇqĳĎdĎŇYĘC Tj
¡Ď S
Ę mĂ hŇ¿W
Ď ‘ĎwĘ ytŔČ oqxĚ
Zp
ŁąŇ xĎhĲĆ : hŇyĲĆxĘyĲĂ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ otŇ¿ qĎdĘŇYĂBĘ olĳ Cr¡kŇĘ EĲĎyĂ âl¿ hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ
: hŇyĲĎxĎwĘ wyk
¡ŇĎ rĎDĘmĂ ob¿ŇCSBĘ ’olËhĞ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ ‘S
ĎŔ rĎ tŇomă ÉZj
Ł xĘ’Ć
hŇÌW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇobÁ‘ĄoêĲhČ lk
ŁÄ JĘ lwĆ‘ĎŔ hŇW
Ď ‘ăĎwĘ ÉotŇqĎdĘŇ~ĂmĂ qyDąĂYČ bŇCSÄbŇĘ C
olÌ‘ĞmĲČBĘ hŇnĎrĘkČŔEĎtŇĂ âlă ÉhW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ otŇqĎdĘŇYĂ=lJĎ yx
ĳĎwĎ hŇ¡W
Ć ‘ĞyĲČ ‘S
ËĎ rĎhĲĎ
âl¿ MêěĆ rĘmČ’ĞwĲČ : tŇCmĲyĎ MB
¿Ď ’T
¡Ď xĎ=rS
Ć ’Ğ otŇ¿ ’ŇFĎxČbŇĘ C l‘ËČmĎ=rS
Ć ’Ğ
Nkty
Nkw yrqw bytk ‘S
Ď rĎhĎ ’"sbw ,w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘S
Ď rĎ ’"sb ,yrq ‘S
Ď rĎhĎ ,bytk ‘S
Ď rĎ v.20

.xy
.’"yd
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âl¿hĞ NkĄŔêĎyĂ âlă ÉyJĂrĘdČŇhĞ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ É’nĎ=C‘mĘS
Ă ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ëŇrĆDăĆ Nk
¡ĄŇ êĎyĂ
tŇămĄ C lwĆ‘¡Ď hŇW
Ď ‘¿ĎwĘ otŇË qĎdĘŇ~ĂmĂ qyDÌĂYČ bŇCSÄBĘ : Cnk
ĲĄŇ êĎyĂ âl¿ Mk
¡ĆŇ ykĄŇrĘdČŇ
: tŇCmĲyĎ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ ol¿wĘ‘ČBĘ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ
’Ch¡ hŇqĳĎdĎŇYĘC Tj
¡Ď S
Ę mĂ W‘ČI¿ČwČ hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉotŇ‘ĎS
Ę rĂmĲĄ ‘S
Ďę rĎ bŇCS
ă bŇĘ C
oy¿xĎ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ wy‘¡ĎS
Ď jĘ=lJĎmĂ bŇoSIĎwČ hŇă’Ć rĘIĂwČ : hŇIĲĆxČyĘ oS
¿ pŇĘ nČ=tŇ’Ć
ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ëŇrĆDăĆ Nk
¡ĄŇ êĎyĂ âl¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ ÉCrmĘ’ĲĎwĘ : tŇCmĲyĎ âl¿ hŇ¡Ćx
y Ę yĲĂ
žNkĄŇlĎ : Nk
ĲĄŇ êĎyĂ âl¿ Mk
¡ĆŇ ykĄŇrĘdČŇ âl¿hĞ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ ÉCekŇĘ êĲĎyĂ âlą ykÂČ rĎDĘhČ
CbŇCS
ą hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć Tj
Łą S
Ę ’Ć wykĎÁrĎdĘŇJĂ Sy’ÄĂ
CkŇyl
ăĂ S
Ę hČ : NwĲŁ‘Ď loS
¡ kŇĘ mĂlĘ Mk
ËĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ MkĆŔy‘ĄS
Ę jĂ=lJĎmĂ ÉCbŇyS
ĂÄ hĎwĘ
bŇ¿Ąl Mk
ËĆŇ lĎ CW
¿ ‘ĞwĲČ MBĎŔ Mê
ăĆ‘ĘS
Č jĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMkĆŇy‘ĄS
Ę jĂ=lJĎ=tŇ’Ć MkĆęylĄ‘ĞmĲĄ
ÉZj
Ł xĘ’Ć âlą yJ
ăĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą CtŇ¡mĚ tŇĎ hŇUĎ¿ĎlwĘ hŇĳS
Ď dĎŇxĞ xČCrăwĘ Sd¡ĎŇxĎ
: CyĲxĘwĲĂ CbŇyS
¡Ă hĎwĘ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ tŇUĄŔhČ tŇomăBĘ

26

27
28
29
30

31

32

’IĎŔbŇĂ lĘ ÉìUĘ’Ă hŇąmĎ êęĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ y’¡ĄyW
Ă nĘ=l’Ć hŇnĎŔyqĂ ’W
ăĎ ÉhêĎ’ČwĘ Ty, 2
dŇ¿xĎ ’Ć l‘Čê
ËČ wČ : hĎyrĲĆCgŇ hŇt
¿ŇĎ BĘrĂ Myr¡ĂpŇĂ JĘ ëŇotŇ¿ BĘ hŇYĎĳbĎŇ rĎ tŇoy¡rĎ’Ğ NyB
¿Ą 3
C‘¿mĘS
Ę IĂwČ : lkĲĎŇ’Ď Md¿ĎŇ’Ď PŇrĆT
¡Ć=PŇrĎTĘlĂ dŇm
¿Č lĘIĂwČ hŇĳĎh
y Ď ryp
ăŇĂ JĘ hĎyr¡ĆGĚmĂ 4
: MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=l’Ć Myx
¡Ă xČb
ĲČŇ Ch’
¿Ě bŇĂ yĘwČ Wj
ĳĎ tŇĘ nĂ Mê
ăĎ xĘS
Č BĘ My¡ĂoG wyl
ËĎ ’Ą
ryp
¿ŇĂ JĘ hĎyr¡ĆGĚmĂ dŇ¿xĎ ’Ć xuËČêĂwČ Ht
ĳŇĎ wĎqĘêĂ hŇd¡ĎŇbŇĘ ’ĲĎ hŇlĎŔxĞonĲ yJ
ăĂ É’rĆêÄĄ wČ 5
PŇrĆT
¡Ć=PŇrĎTĘlĂ dŇm
¿Č lĘIĂwČ hŇĳĎh
y Ď ryp
ăŇĂ JĘ tŇoy¡rĎ’Ğ=ëŇotŇĲ BĘ ëŇ¿ĄQhČtŇĘ IĂwČ : ChtŇĘ mĲĎW
Ď 6
ÉZrĆ’ĆÄ MS
Čê
ąĄ wČ bŇyrĳĂxĹhĲĆ Mh
¡Ć yrĄ‘ĲĎwĘ wytŔĎ onmĘlĘ’Č É‘dČŇIĄwČ : lkĲĎŇ’Ď Md¿ĎŇ’Ď 7
CW
¿ rĘpŇĘ IĂwĲČ tŇonĳydĂŇUĘmĂ bŇyb
¡ŇĂ sĎ MyËĂoG wyl
¿Ď ‘Ď CnÄêĘIĂwČ : otŇĲ gĎŇ’ĞS
ĲČ lou¡mĂ HâĎŔlmĘC 8
Ch’
¡Ě bŇĂ yĘwČ MyxĂŔxČB
ĲČ ÉrgČŇCibČŇ Chn
ąĚêĘIĂwĲČ : WjĲĎtŇĘ nĂ Mê
¿Ď xĘS
Č BĘ Mê
¡Ď S
Ę rĂ wyl
ËĎ ‘Ď 9
dŇo‘¡ olËoq ‘m
¿Č è
Ď yĂ=âlĲ N‘ČmČęlĘ tŇodŔY
Ł UĘBČ ÉCh’ĚÄbŇĂ yĘ lb
ĳĆŇ BĎ ëŇlĆămĆ =l’Ć
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yr¿ĄhĎ=l’Ć
MyĂU¿ČmĂ hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ hŇpĎŔnĄ‘ĞwĲČ ÉhIĎrĂj
Ł Ĳ hŇĳĎlCtŇS
Ę MyĂmăČ=l‘Č ì¡ŇmĘdĎŇBĘ NpĆŇËĆk
G ČŇ ì¿ŇUĘ’Ă 10
otŇ¡ mĎoqĲ HB
¿Č gŇĘ êĂwČ MylĂŔS
Ę ŁmĲ ÉyTĄbŇĘ S
Ă =l’Ć z‘Ł ę tŇoFămČ HlĎÂ=CyhĘIĲĂwČ : MyBĲĂrČ 11
ÉhmĎxĄBĘ Sê
ąČ êĚwČ : wytĲŇĎ IŁlĂDĎ bŇr¡
Ł BĘ ohŔbŇĘ gĎŇbŇĘ ’răĎIĄwČ Myt
ĳŇĂ ŁbŇ‘Ğ NyB
ăĄ =l‘Č 12
CSb
ËĄŇ yĎwĘ CqÌrĘjĲĎtŇĘ hĂ HyĳĎrĘjĂ Syb
ăŇĂ oh Myd¡ĂŇuĎhČ xČCr¿wĘ hŇkĎŇlĎŔS
Ę hĚ ZrĆ’ăĎlĎ
hTm

19. 13–20. 13
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hŇ¿IĎYĂ ZrĆ’¡ĆBĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂbČŇ hŇăĎlCtŇS
Ę hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : ChtŇĘ ĲlĎ kĎŇ’Ğ S’
¿Ą HE¡Ď‘Ě hŇ¿FĄ mČ
Hb
ËĎŇ hŇyĎh¿Ď=âlwĘ hŇlĎkĎŔ’Ď HyăĎrĘjĂ ÉhĎyDÄĆbČŇ hŇąFĄ UČmĂ S’ĄÁ ’YĄÄêĄwČ : ’mĲĎYĎwĘ
: hŇĲnĎ yqĂlĘ yh
¿Ă êĘwČ ’yh
¡Ă hŇnĎyq¿Ă loS
ĳ mĘlĂ TbĆŇăS
Ą z‘Ł ¡ =hŇFĄmČ

k MyS
ËĂ nĎ’Ğ C’B
ÌĎ SdŇĆŁxŔlČ roW
ă ‘ĎB
ĲĆ ÉyS
Ă mĂxĞB
ĲČ tŇy‘ęĂ ybŇĂ è
Ę hČ hŇăĎè
n Ď BČ ű yh
ăĂ yĘwČ

: ynĲĎpĎŇlĘ Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć Sră
Ł dĘŇlĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄqĘEĂmĂ
2, 3

4
5

6

7
8

9

10
11
12

13

É l’ĄrĎW
Ę yĂ ynąĄqĘzĂ=tŇ’Ć rBÂĄ DČ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
My’
ĳĂ BĎ Mê
ăĆ ’Č yt¡ĂŇ’
Ł Sr¿
Ł dĘŇlĂhĞ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą MhĆŔlĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ
MtŔĎ ’
Ł Tj
Łă S
Ę tŇĂ hĞ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ MkĆŔlĎ SrăĄDĎ’Ă=M’Ă ÉynĂ’ÄĎ =yxČ
MhĆęylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : M‘ĲĄydĂŇohĲ Mt
¡ŇĎ obŇ’Ğ tŇŁb¿Ň‘ĞoêĲ=tŇ’Ć MdĳŇĎ’Ď=NBĆ Toj¡S
Ę tŇĂ hĞ
É‘rČzĆÄlĘ ydĂęyĎ ’v
ăĎ ’ĆwĲĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂbŇĘ yrăĂxĽB
ĲĎ ÉMoyBĘ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMhĆlĎ ydąĂŇyĎ ’v
ĎÄ ’ĆwĲĎ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ Mh
¡Ć lĎ ‘d¿ČŇCĎ’ĂwĎ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ tŇyB
ăĄ
M’
¡Ď yYĂohĲlĘ MhĆŔlĎ ÉydĂŇyĎ ytŇĂ ’ŇąW
Ď nĎ ’ChęhČ MoIăBČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ
yb
¿ŇĂ YĘ SbČŔdĘŇC ÉblĎxĎ tŇąbČŇ zĎ MhĆęlĎ yêĂrĘê
ăČ =rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĆÁ=l’Ć MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ
CkŇylĂŔS
Ę hČ ÉwynĎy‘Ą yYąĄCuS
Ă Sy’
ăĂ MhĆęlĄ’Ğ rm
ăČ ’
Ł wĲĎ : tŇoYĲrĎ’ĞhĲĎ=lkĎŇlĘ ’yh
¡Ă
ybĂę=CrmĘIČwČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ă’Ğ C’U
ĳĎ FČêĂ=l’Č MyĂr¡ČYĘmĂ yl
¿Ą CQgŇĂ bŇĘ C
CkŇylĂŔS
Ę hĂ âlă ÉMhĆynĄy‘ĲĄ yYąĄCuS
Ă =tŇ’Ć Sy’
ăĂ ylČŔ’Ą ‘Čm
Łă S
Ę QĂ ÉCbŇ’Ď âląwĘ
tŇoQąkČŇlĘ MhĆęylĄ‘Ğ ytăĂŇmĎxĞ ëŇŁjÌS
Ę lĂ rmÂČ ’
Ł wĲĎ CbŇĳĎ‘
z Ď âlă MyĂr¡ČYĘmĂ yl
¿Ą CQGĂ=tŇ’ĆwĘ
yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ ymĂŔS
Ę N‘Čm
ăČ lĘ ÉW‘Č’ÄČ wĎ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć ëŇotŇ¡ BĘ MhĆŔBĎ ÉyjĂ’Č
ÉMhĆylĄ’Ğ yêĂ‘ĘdąŇČon rS
ĆÄ ’Ğ Mk
ĳĎŇ otŇbŇĘ hŇUĎăhĄ =rS
Ć ’Ğ My¡ĂoGhČ yn¿Ąy‘ĄlĘ lx
ËĄ hĄ
MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ M’
¡Ą yYĂo’ĲwĎ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ M’
¡Ď yYĂohĲlĘ MhĆŔynĄy‘ăĄlĘ
yT
¡Č jĎS
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ ytŔČ ouxĚ=tŇ’Ć ÉMhĆlĎ Nê
ąĄ’ĆwĲĎ : rB
ĲĎ dĘŇUĂhČ=l’Ć M’
¡Ą bŇĂ ’ĞwĲĎ
Mg
ąČŇ wĘ : MhĲĆBĎ yx
¿Č wĎ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ Mt
ËŇĎ o’ hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ rS
ĆÄ ’Ğ Mt
ĳŇĎ o’ yêĂ‘ĘdăČŇoh
yJ
ËĂ tŇ‘ČdČělĎ Mh
ĳĆ ynĄyb
ĲĄŇ C yn¡ĂyBĄ tŇo’ŔlĘ tŇoyăhĘlĲĂ MhĆŔlĎ yêĂt
ăŇČ nĎ ÉytŇČ otŇBĘS
Č =tŇ’Ć
ytÄČ ouxĚBĘ rBĎędĘŇUĂBČ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=tŇyb
ĲĄŇ ybÄĂ =CrmĘIČwČ : MS
ĲĎ DĘqČmĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ
yx
ăČ wĎ ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ Mt
ąŇĎ ’
Ł hŇW
ĆÄ ‘ĞyĲČ žrS
Ć ’Ğ Cs’ĎęmĎ yT
ăČ jĎS
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ CkŇlĎÁhĎ=âlĲ
Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ yt
ÌŇĂ mĎxĞ ëŇŁjÄS
Ę lĂ rmÂČ ’
Ł wĲĎ dŇŁ’ĳmĘ ClăQĘxĂ yt
¡ŇČ ŁtŇBĘS
Č =tŇ’ĆwĘ MhĆŔBĎ
rbdmb
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ynăĄy‘ĄlĘ É lxĄhĄ yê
ąĂ lĘbŇĂ lĘ ym
ĳĂ S
Ę N‘Čm
ăČ lĘ hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĎ : MtĲŇĎ oQkČŇlĘ rB
¡Ď dĘŇUĂBČ
Mh
¡Ć lĎ ydËĂŇyĎ ytŇĂ ’ŇÌW
Ď nĎ ynęĂ ’Ğ=MgČŇwĘ : MhĲĆynĄy‘ĲĄlĘ Myt¡ĂŇ’ŇYĄohĲ rS
¿Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ
ÉblĎxĎ tŇąbČŇ zĎ yêĂtęČ nĎ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ăĎhĎ=l’Ć MtÁĎ o’ ’ybÄĂ hĎ žyêĂlĘbŇĂ lĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ
=tŇ’ĆwĘ Cs’ĎęmĎ yT
ăČ jĎS
Ę mĂBĘ N‘ČyČÁ : tŇoYĲrĎ’ĞhĲĎ=lkĎŇlĘ ’yh
¡Ă yb
¿ŇĂ YĘ SbČŔdĘŇC
Mh
¡Ć ylĄCQgŇĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ yJ
ËĂ ClQ
ĳĄ xĂ yt
¡ŇČ otŇBĘS
Č =tŇ’ĆwĘ MhĆŔbĎŇ CkŇă lĘhĲĎ=âl ÉytŇČ ouxĚ
hŇ¡ĎlJĎ Mt
ËŇĎ o’ ytŇĂ yW
ÌĂ ‘Ď=âlĲwĘ Mt
ĳŇĎ xĞè
ĲČ mĲĂ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ ynËĂy‘Ą sxĎê
ÌĎ wČ : ëŇĲlĄ h
Ł MB
¿Ď lĂ
=l’Č ÉMkĆŇytŇĄ obŇĲ ’Ğ yuąĄCxBĘ rBĎŔdĘŇUĂBČ ÉMhĆynĄBĘ=l’Ć rm
ąČ ’
Ł wĲĎ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ
: C’UĲĎFČêĂ=l’Č Mh
¡Ć ylĄCQgŇĂ bŇĘ C Crm
Łĳ S
Ę êĂ=l’Č Mh
¡Ć yTĄjĘS
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ CkŇlĄŔêĄ
CW
¿ ‘ĞwĲČ Cr¡mĘS
Ă yT
¿Č jĎS
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ CkŇĳĄl yt
¡ŇČ ouxĚBĘ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĂ’Ğ
yJ
ËĂ tŇ‘ČdČělĎ MkĆŔynĄyb
ĲĄŇ C ynăĂyBĄ Éto’lĘ CyąhĎwĘ CSDĳĄqČ yt
¡ŇČ otŇBĘS
Č =tŇ’ĆwĘ : MtĲŇĎ o’
=tŇ’ĆwĘ CkŇlĎhĎţ=âlĲ yt
ăŇČ ouxĚBĘ MynęĂ BĎhČ yb
ăŇĂ =CrmĘIČwČ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ
yx
ăČ wĎ ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ Mt
ąŇĎ o’ hŇW
ĆÄ ‘ĞyĲČ žrS
Ć ’Ğ MtęĎ o’ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ CrÁmĘS
ĲĎ =âl yTÄČ jĎS
Ę mĂ
tŇoQ¿kČŇlĘ MhĆęylĄ‘Ğ ytăĂŇmĎxĞ ëŇŁjÌS
Ę lĂ rmÂČ ’
Ł wĲĎ ClQ
ĳĄ xĂ yt
¡ŇČ otŇBĘS
Č =tŇ’Ć MhĆŔBĎ
yê
ąĂ lĘbŇĂ lĘ ym
ĳĂ S
Ę N‘Čm
ăČ lĘ W‘Č’
¡Č wĎ ydĂŔyĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ ŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ MB
¡Ď yj
ËĂ ’Č
ynęĂ ’Ğ=MGČ : MhĲĆynĄy‘ĲĄlĘ Mt
¡ŇĎ o’ ytŇĂ ’Ň¿YĄ oh=rS
Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ ynăĄy‘ĄlĘ É lxĄhĄ
Mt
¡ŇĎ o’ tŇor¿zĎlĘC MyĂŔoGBČ ÉMtŇĎ ’
Ł Zyp
ąŇĂ hĎlĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ Mh
¡Ć lĎ ydËĂŇyĎ=tŇ’Ć ytŇĂ ’ŇÌW
Ď nĎ
yt
¡ŇČ otŇBĘS
Č =tŇ’ĆwĘ Cs’ĎŔmĎ yt
ăŇČ ouxĚwĘ ÉCW‘Ď=âlĲ yT
ąČ jĎS
Ę mĂ N‘ČyČÁ : tŇoYĲrĎ’ĞB
ĲĎ
MhĆŔlĎ yêĂt
ăŇČ nĎ ÉynĂ’Ğ=MgČŇwĘ : MhĲĆynĄy‘ĲĄ Cy¡hĎ MtŔĎ obŇ’Ğ yl
ăĄ CQGĂ ÉyrĄxĞ’ĲČwĘ ClQ
ĳĄ xĂ
ÉMtŇĎ o’ ’U
ąĄ TČ’ĞwĲĎ : MhĲĆBĎ Cy¡xĘyĲĂ âl¿ MyTĂŔjĎS
Ę mÄĂ C Myb
ĳŇĂ oT âlă Myu¡ĂxĚ
rS
ăĆ ’Ğ ÉN‘ČmÄČ lĘ MUĄŔS
Ă ’Ğ N‘Čm
ăČ lĘ MxČrĳĎ rTĆăjĆ =lJĎ ryb
¡ŇĂ ‘ĞhĲČBĘ MtŔĎ onêĘmČBĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ rS
¡Ć ’Ğ C‘ŔdĘŇyĲĄ
hŇŁJ¿ MhĆŔylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ MdĎŔ’Ď=NBĆ É l’ĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
ąĄ=l’Ć rBĄÄDČ NkÂĄ lĎ
yB
¡Ă Ml
¿Ď ‘ĞmĲČBĘ MkĆŔytŇĄ obăŇ’Ğ ÉytŇĂ o’ CpąŇDĘGĂ tŇ’ŇzŁť dŇo‘ę hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď
Ht
¡ŇĎ o’ tŇt
¿ŇĄ lĎ ydĂŔyĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ ’ŇW
ĎÄ nĎ rS
ąĆ ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=l’Ć ÉM’ĄybŇĂ ’ĞwĲĎ : l‘ČmĲĎ
=tŇ’Ć MS
ąĎ =CxBĘzĘIĂwČ tŇŁbę‘Ď Z‘ăĄ=lkĎŇwĘ hŇmĎÁrĎ hŇ‘ÄĎ bŇĘ GĂ=lkĎŇ žC’rĘIĂwČ Mh
ĳĆ lĎ
MhĆŔyxĄoxăynĂ xČyrĄť MS
Ďę CmyW
ăĂ IĎwČ MnĎŔBĎrĘqĎ s‘ČJ
ăČ ÉMS
Ď =CnêĘIĂwČ ÉMhĆyxĄbŇĘ zĂ
Mê
¿Ć ’Č=rS
Ć ’Ğ hŇmĎŔBĎhČ hŇm
ăĎ MhĆŔlĄ’Ğ rm
ăČ ’
Ł wĲĎ : MhĲĆyJĄsĘnĂ=tŇ’Ć MS
¡Ď CkŇyi
¿Ă IČwČ
My’bh
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: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č hŇmĎŔBĎ ÉHmĎS
Ę ’rąĄuĎIĂwČ MS
ĳĎ My’
¡Ă BĎhČ
ëŇrĆd¿ŇĆBĘhČ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =l’Ć ű rm
Ł ă ’Ĺ NkÂĄ lĎ
tŇă’Ą W
Ę bŇĂ C : MynĲĂzŁ Mê
¿Ć’Č Mh
¡Ć yYĄCuS
Ă yr¿ĄxĞ’ĲČwĘ My’
ĳĂ mĘTĘnĂ Mê
ăĆ’Č Mk
¡ĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ
ÉMkĆŇylĄCQĲGĂ=lkĎŇlĘ My’
ąÄĂ mĘTĘnĂ žMêĆ’Č S’ĄÁBĎ MkĆÄynĄBĘ žrybŇĂ ‘ĞhĲČBĲĘ MkĆÃytŇĄ nĲŁêĘmČ
hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ’Ďę=yxČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ Mk
¡ĆŇ lĎ Sr¿ĄDĎ’Ă ynËĂ’ĞwĲČ MoIŔhČ=dŇ‘Č
ű rS
ăĆ ’Ğ hŇĳĆh
y Ę tŇĲĂ âlă oy¡hĎ MkĆŔxĞCră=l‘Č ÉhlĎ‘ŁhĲĎwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ Sr¡ĄDĎ’Ă=M’Ă
Z‘¿Ą tŇr¡ĄS
Ď lĘ tŇoYŔrĎ’ĞhĲĎ tŇoxăjĘS
Ę mĂJĘ ÉMyĂoGkČŇ hŇąĆh
y Ę nĲĂ MyrĂęmĘŁ’Ĳ Mê
ăĆ’Č
hŇËĎCTn
y Ę ‘ČorÌzĘbŇĂ C hŇqÁĎ zĎxĞ dŇyĎÄBĘ âlţ=M’Ă hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ ynĂ’Ďě=yxČ : NbĆŇ’ĲĎwĎ
MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =NmĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć yt
ąŇĂ ’ŇYĄohĲwĘ : Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ ëŇol¿mĘ’Ć hŇ¡kĎŇ CpŇS
Ę hŇm
¿Ď xĄbŇĘ C
ÉhqĎzĎxĞ dŇąyĎBĘ MB
ĳĎ Mt
¡ŇĆ Y
Ł opŇnĘ rS
¿Ć ’Ğ tŇoYŔrĎ’ĞăhĎ =NmĂ MkĆŔtŇĘ ’Ć yêăĂYĘBČqĂwĘ
rB
¡Č dĘŇmĂ=l’Ć MkĆŔtŇĘ ’Ć ytăĂŇ’ŇbĄŇhĲĄwĘ : hŇkĲĎŇCpŇS
Ę hŇm
¡Ď xĄbŇĘ C hŇyĎŔCTnĘ ‘ČorăzĘbŇĂ C
ÉyêĂTĘjČÄS
Ę nĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ : MynĲĂjĎ=l’Ć Myn¡ĂjĎ MS
ĎŔ ÉMkĆŇêĘ’Ă yê
ąĂ TĘjČS
Ę nĂwĘ MyU
ĳĂ ‘ČhĲĎ
M’
¡Ě nĘ MkĆŔêĘ’Ă Tp
ăĄŇ è
Ď ’Ă NJĄť MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ rB
¡Č dĘŇmĂBĘ MkĆŔytŇĄ obăŇ’Ğ=tŇ’Ć
Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yt¿ĂŇ’ŇbĄŇhĲĄwĘ TbĆŇĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿ĂrĘbČŇ‘ĞhĲČwĘ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ
ZrĆ’
ąĆmĄ yBĂŔ ÉMy‘ĂS
Ę ojĲhČwĘ MydąĂŇrĘU
Ł Ĳ hČ MJĆęmĂ ytăĂŇorbĎŇC : tŇyrĲĂBĘhČ tŇrĆs
Ł ¿ mĎBĘ
Mê
¡Ć ‘ĘdČŇywĲĂ ’obĳŇyĎ âlă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇm
¿Č dĘŇ’Č=l’ĆwĘ MtŔĎ o’ ’yY
ăĂ o’ ÉMhĆyrĄCgŇĲ mĘ
Sy’
ąĂ hŇoĂęhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ MêÄĆ ’ČwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ
ÉyS
Ă dĘŇqĎ MS
ąĄ =tŇ’ĆwĘ yl
ĳĎ ’Ą My‘ăĂmĘŁSĲ Mk
¡ĆŇ nĘy’ĲĄ=M’Ă rxČě’ČwĘ CdŇŁbŔ‘Ğ CkŇă lĘ ÉwylĎCQGĂ
yS
ÂĂ dĘŇqĎ=rhČbŇĘ yJ
ăĂ : Mk
ĲĆŇ ylĄCQgŇĂ bŇĘ C Mk
¡ĆŇ ytŇĄ onĲêĘmČBĘ dŇo‘Ŕ=ClQĘxČtŇĘ âlă
tŇyB
ÌĄ=lJĎ ynĂdÁĚbŇĘ ‘ČyĲČ MS
ăĎ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ MorămĘ ű rh
ăČ BĘ
MkĆęytŇĄ ŁmĲCrêĘ=tŇ’Ć SorădĘŇ’Ć MS
ĎÂ wĘ MYĄŔrĘ’Ć MS
ăĎ ZrĆ’ĳĎBĎ hŇŁQ¡JĚ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ
hŇăYĆ rĘ’Ć ÈxČx
Ł ynĂ xČyrăĄBĘ : Mk
ĲĆŇ yS
Ą dĘŇqĎ=lkĎŇBĘ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ o’ĲW
Ę mČ tŇyS
ËĂ ’ŇrĄ=tŇ’ĆwĘ
tŇoYŔrĎ’ĞăhĎ =NmĂ MkĆŔtŇĘ ’Ć yêăĂYĘBČqĂwĘ MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =NmĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć y’
ąĂ yYĂohĲBĘ ůMkĆŇtŇĘ ’Ć
ÉMêĆ‘ĘdČŇywĲĂ : MyĲĂoGhČ yn¿Ąy‘ĄlĘ Mk
¡ĆŇ bĎŇ yê¿ĂS
Ę DČqĘnĂwĘ MB
ĳĎ Mt
¡ŇĆ Y
Łp
ŁŇ nĘ rS
¿Ć ’Ğ
ZrĆ’ĎęhĎ=l’Ć l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇm
ăČ dĘŇ’Č=l’Ć Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć y’
¿Ă ybŇĂ hĞB
ĲČ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ
MS
Ďę =MêĆrĘkČŇzĘC : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’ĞĲlČ Ht
¡ŇĎ o’ tŇt
¿ŇĄ lĎ ydĂŔyĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ ’ŇW
ĎÄ nĎ rS
ąĆ ’Ğ
ÉMtŇĆ T
Ł ŁqĲnĘC MB
ĳĎ Mt
¡ŇĆ ’ŇmĄTĘnĂ rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔytŇĄ olăylĂ‘Ğ=lJĎ Ét’ĄwĘ ÉMkĆŇykĄŇrĘDČ=tŇ’Ć
Mkynpb
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hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘ĘdČŇywĲĂ : MtĲŇĆ yW
Ă ‘Ğ rS
¿Ć ’Ğ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ o‘řĲ rĎ=lkĎŇBĘ MkĆŔynĄpŇĘ BĂ 44
Mk
ąĆŇ ytŇĄ olĲylĲĂ‘ĞkĲČŇwĘ My‘ÁĂ rĎhĲĎ MkĆÄykĄŇrĘdČŇkŇĘ žâl ym
ĳĂ S
Ę N‘Čm
ăČ lĘ Mk
¡ĆŇ êĘ’Ă yt¿ĂŇoW‘ĞB
ĲČ
yh
¿Ă yĘwČ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ ÉtotŇxĎS
Ę eĂhČ ’k
hŇnĎmĎŔyêĄ ëŇrĆDăĆ ÉìynĆÄjĎ MyW
ąĂ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ 2
r‘ČyăČlĘ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ : bŇgĆŇĲnĆ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ r‘Čy¿Č=l’Ć ’b
ËĄŇ eĎhĂwĘ MorĳDĎ=l’Ć PŇ¡FĄ hČwĘ 3
ű ìăŇBĘ=tŇy~ĂmĲČ ynăĂnĘhĂ hoĂÃhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ hoĳĎhyĘ=rbČŇDĘ ‘m
¡Č S
Ę bŇgĆŇeĆŔhČ
tŇbĆŇăhĆ lČ ÉhBĆkŇĘ tŇĂ =âlĲ Sb
ąĄŇ yĎ Z‘ÄĄ =lkĎŇwĘ žxlČ=Z‘ĲĄ=lkĎŇ ìăŇbŇĘ hŇăĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ S’ĄÃ
rW
ĎŔ BĎ=lJĎ ÉC’rĎwĘ : hŇnĎopŇĲ YĎ bŇgĆŇ¿eĆmĂ Myn¡ĂjĎ=lJĎ Hb
¿ĎŇ =CbŇrĘYĘnĂwĘ tŇbĆŇhĆŔlĘS
Č 4
hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ Hh
¡Ď ’Ğ rmČě’
Ł wĲĎ : hŇB
ĲĆ kŇĘ êĂ âl¡ hĎyê
ĳĂ rĘ‘ČBĲĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ 5
: ’ChĲ Myl
¡Ă S
Ď mĘ lè
¿Ą mČmĘ âlËhĞ ylĂŔ MyrăĂmĘŁ’Ĳ hŇUĎhĄť
MĂlČŔS
Ď CrăyĘ=l’Ć ÉìynĆÄjĎ MyW
ąĂ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
êÂĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇm
¿Č dĘŇ’Č=l’Ć ’b
¡ĄŇ eĎhĂwĘ MyS
ĳĂ DĎqĘmĂ=l’Ć PŇ¡FĄ hČwĘ
yB
¡Ă rĘxČ yt¿ĂŇ’ŇYĄohĲwĘ ëŇyĂlČŔ’Ą ynăĂnĘhĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇm
ăČ dĘŇ’ČlĘ
ëŇ¡UĄ mĂ yêĂr¿ČkŇĘ hĂ=rS
Ć ’Ğ N‘ČyËČ : ‘S
ĲĎ rĎwĘ qyD¿ĂYČ ëŇ¡UĄ mĂ yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ HrĳĎ‘ĘêČmĂ
bŇgĆŇ¿eĆmĂ rW
¡Ď BĎ=lJĎ=l’Ć HrËĎ‘ĘêČmĂ yB
ÌĂ rĘxČ ’YĄÄêĄ NkĄŇlĎţ ‘S
ĳĎ rĎwĘ qyDăĂYČ
âl¿ HrĳĎ‘ĘêČmĂ yB
¡Ă rĘxČ ytŇĂ ’Ň¿YĄ oh hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂť rW
ĎŔ BĎ=lJĎ ÉC‘dĘŇyĲĎwĘ : NopŇĲ YĎ
: dŇo‘Ĳ bŇCS
¡ tŇĎ
xn
¡Č’ĎêĲĄ tŇCrŔyrĂmĘbŇĂ C ÉMyĂnÄČ tŇĘ mĎ NorąbŇĘ S
Ă BĘ xn
ĳČ’ĎhĲĄ Md¡ĎŇ’Ď=NbĆŇ hŇê
¿Ď ’ČwĘ
êÃĎ rĘmČ’ĲĎwĘ xn
ĳĎ’ĹĲnĆ hŇê
ăĎ ’Č hŇm
¡Ď =l‘Č ìŇylĆŔ’Ą CrămĘ’ŇyĲŁ=yJĂ ÉhyĎhĎwĘ : MhĲĆynĄy‘ĲĄlĘ
hŇt
ăŇĎ hĞkŇĂ wĘ MyĂdČÁyĎ=lkĎŇ CpÄrĎwĘ žblĄ=lJĎ sm
ăĄ nĎwĘ hŇ’ĎÃbĎŇ=ykĲŇĂ hŇ‘ăĎCmS
Ę =l’Ć
yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ hŇtŇĎ yĎŔhĘnĲĂwĘ Éh’ĎbĎÄ hŇąĄh
e Ă MyĂUČŔ hŇnĎkŇĘ ăČlêĄ ÉMyĂJÄČ rĘBĂ=lkĎŇwĘ xČCrę=lkĎŇ
: hoĲĂhyĹ
rm
ăČ ’Ď hŇŁJ¡ êŔĎ rĘmČă’Ď wĘ É’bĄŇeĎhĂ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
ÉxbČŇTĆÄ xČŁbąŇTĘ N‘ČmÄČ lĘ : hŇTĲĎCrmĘ=MgČŇwĘ hŇDĎx¡ČCh bŇrĆx
ËĆ bŇrĆx
¿Ć rm
Ł ě ’Ĺ ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ
tŇsĆ¿’Ć m
Ł yn¡ĂBĘ TbĆŇ¿S
Ą WyW
ĂŔ nĎ o’ă hŇFĎrĳĎm
Ł qrĎB
¡Ď Hl
¿Ď =hŇyĄhĹ=N‘ČmČlĘ hŇDĎxČŔCh
ÉbrĆxĆÄ hŇDĎxąČCh=’yhĲĂ PŇĳĎJBČ Wj
Łă tŇĘ lĂ hŇ¡TĎ rĘmĎlĘ Ht
ËŇĎ ’
Ł Nê
¿ĄIĂwČ : Z‘ĲĄ=lJĎ
’yhw
.g"dw b"d ,’"d Nkw rsx MkĆytĄ‘
Ł rĎ ’"s v.43

.k

6, 7
8

9

10

11
12

13, 14
15

16

21. 17–32
17

18

19
20

21
22
23
24

25
26

27

28

29

30
31
32
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MdĎŔ’Ď=NBĆ É llĄyhĄwĘ q‘ąČzĘ : gŇrĲĄoh=dŇyČBĘ Ht
¡ŇĎ o’ tŇt
¿ŇĄ lĎ hŇFĎrĎŔm
Ł ’yh
ăĂ wĘ
ÉbrĆxĆÄ=l’Ć yrąĄCgŇmĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ y’ăĄyW
Ă nĘ=lkĎŇBĘ ’yh
¡Ă yUĂŔ‘ČbŇĘ hŇt
ăŇĎ yhĎ É’yhĂ=yJĂ
TbĆŇ¿S
Ą =MGČ=M’Ă hŇmĎěC NxČŁbŔ yJ
ăĂ : ëŇrĲĄyĎ=l’Ć qp
ŁŇ¿ sĘ Nk
¡ĄŇ lĎ yUĂŔ‘Č=tŇ’Ć CyăhĎ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ âlă tŇsĆ¡’Ć m
Ł
ÉhtŇĎ S
Ă ylĂS
Ę bŇrĆx
ąĆ lpÂĄ JĎtŇĂ wĘ PŇĳĎJ=l’Ć PŇăJČ ëŇ¡hČ wĘ ’bĄěeĎhĂ MdĎŔ’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
ű N‘Čm
ăČ lĘ : MhĲĆlĎ tŇrĆd¡ŇĆx
Ł hĲČ lodŔGĎhČ ll
ăĎ xĎ bŇrĆxĆť ’yhęĂ MylĂŔlĎxĞ bŇrĆx
ăĆ
=tŇxČbŇĘ ’Ă yêĂt
¡ŇČ nĎ MhĆŔyrĄ‘ĞS
ăČ =lJĎ l‘Čť MylĂŔS
Ł kŇĘ UĂhČ ÉhBĄrĘhČwĘ bŇlĄę gŇCmălĎ
ymĂyW
ăĂ hĎ ynĂm
¡Ă yhĄ yd¿ĂŇxĞ’ĲČtŇĘ hĂ : xbČŇTĲĎlĘ hŇ¿FĎ ‘ĚmĘ qr¡ĎbĎŇlĘ hŇ¿yĎCW‘Ğ x’
ËĎ bŇrĆx
ĳĎ
yjĂŔJČ=l’Ć ÉyjĂkČŇ hŇąĆJ’Č ynęĂ ’Ğ=MgČŇwĘ : tŇodĲŇ ‘ĎmĚ ëŇyĂn¿ČjĎ hŇnĎ¡’Ď ylĂym
ĳĂ W
Ę hČ
=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: yêĂrĘB
ĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yt
ĳŇĂ mĎxĞ yt¡ĂŇx
Ł nĲĂhĞwĲČ
É’obŇlĎ MykęĂ rĎDĘ MyĂnăČS
Ę ű ìăŇlĘ=MyW
ĲĂ MdĎÁ’Ď=NbĆŇ hŇêÄĎ ’ČwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ
S’Ňr¿
Ł BĘ ’rĄŔBĎ dŇyăĎwĘ Mh
ĳĆ ynĄS
Ę C’ăYĘyĲĄ dŇ¡xĎ ’Ć ZrĆ’¿ĆmĄ lbĆŔBĎ=ëŇlĆmĲĆ bŇrĆx
ăĆ
NoUĳ‘Č=ynĲĄBĘ tŇăBČ rČ tŇ¡’Ą bŇrĆxĆŔ ’obăŇlĎ MyW
ĂŔ êĎ ëŇrĆDăĆ : ’rĲĄBĎ ry‘¡Ă=ëŇrĆDĲĆ
M’
ăĄ =l’Ć lbĆÁBĎ=ëŇlĆmĆ dŇmČÄ‘Ď=yJĲĂ : hŇrĲĎCYBĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲybŇĂ hŇd¿ĎŇChyĘ=tŇ’ĆwĘ
l’
ăČ S
Ď ÉMy~ĂxĂB
ĲČ lqąČlĘqĂ MsĆqĳĎ=MsĎqĘlĂ Myk
¡ŇĂ rĎDĘhČ yn¿ĄS
Ę S’ŇrË
Ł BĘ ëŇrĆDęĆhČ
MCW
ą lĎ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ MsĆuăĆhČ ű hŇăyĎhĎ onÂymĂyBĲĂ : dŇb
ĲĄŇ JĎBČ hŇ¡’Ď rĎ MypĂŔrĎêĘBČ
ÉMyrĂJĎ MCW
ą lĎ hŇ‘ĳĎCrtŇĘ BĂ loq¡ Myr¿ĂhĎlĘ xYČrĆŔBĘ ÉhjĆ xČê
Ł ą pŇĘ lĂ ÉMyrĂJĎ
=Mwsřqk Mh
ąĆ lĎ hŇyĎÄhĎwĘ : qyĲĄDĎ tŇon¿bŇĘ lĂ hŇ¡ĎllĘŁsĲ ëŇj
Ł¿ S
Ę lĂ MyrĂŔ‘ĎS
Ę =l‘Č
: Wp
ĲĄŇ êĎhĂlĘ Nw¡Ł‘Ď ryJ
¿Ă zĘmČ=’ChĲwĘ Mh
ĳĆ lĎ tŇo‘¡bĚŇS
Ęř y‘¿ĄbĚŇS
Ę MhĆŔynĄy‘ăĄBĘ É’wĘS
Ď
MkĆŔnĘwăŁ‘Ğ ÉMkĆŇrĘJČzĘhČ N‘ČyČę ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
N‘ČyČť Mk
ĳĆŇ ytŇĄ olĲylĂ‘Ğ lk
ŁŇ¡ BĘ MkĆŔytŇĄ w’ŇF
Ł ă xČ Éto’rĎhĲĄlĘ MkĆęy‘ĄS
Ę jĂ tŇolăGĎhĂBĘ
: CWp
ĲĄŇ êĎêĂ PŇ¡JČ BČ MkĆŔrĘkĆŇăĎh
EĂ
: ZqĲĄ Nw¿Ł‘Ğ tŇ‘¡ĄBĘ omŔoy ’B
ăĎ =rS
Ć ’Ğ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ’yW
¡Ă nĘ ‘S
ĎŔ rĎ ll
ăĎ xĎ ÉhêĎ’ČwĘ
Myr¡ĂhĎwĘ tŇpĆŇnĆŔYĘUĂhČ ÉrysĂhĎ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
hŇ¿CĎ‘Č : lyjĲĂS
Ę hČ hČŁb¡ŇGĎhČwĘ hČBĄŔgŇĘ hČ hŇlĎăpĎŇ è
Ď hČ tŇ’ŇŁzŔ=âl tŇ’ŇŁză hŇrĳĎTĎ‘ĞhĲĎ
Tj
¡Ď S
Ę UĂhČ ol¿=rS
Ć ’Ğ ’B
Ł Ë =dŇ‘Č hŇyĎŔhĎ âlă Ét’ŇzŁ=MGČ hŇeĎĳmĆ yW
Ă ’Ğ hŇăCĎ‘Č hŇ¡CĎ‘Č
wyttnw
N’k Ny’ ’"sb v.29

.to‘b
ĚS
Ď l"n v.28

.Ms
Ł qk n"b ,MsĎqJ ’"b ,yrq MsĎqĘJĂ ,bytk MosqĘJĂ v.28 .’k
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.31 .’qsp
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21. 33–22. 15

: wyêĲĂtŇČ nĘC
yn¿ĄBĘ=l’Ć hŇoĂŔhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ ’b
ąĄŇ eĎhĂ MdĎę’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ 33
hŇTĎŔCrmĘ xbČŇăTĆ lĘ ÉhxĎCtŇjĘ bŇrĆx
ąĆ bŇrĆx
ăĆ êęĎ rĘmČ’ĲĎwĘ Mt
ĳŇĎ jĎrĘxĆ=l’ĆwĘ NoU¡‘Č
tŇt
ăŇĄ lĎ bŇĳĎJ
z Ď ëŇ¡Ďl=MsĎqĘBĂ ’wĘS
ĎŔ ÉëlĎ tŇoz¿xĞB
ĲČ : qrĲĎBĎ N‘Čm
¿Č lĘ lyk
¡ŇĂ hĎlĘ 34
Nw¿Ł‘Ğ tŇ‘¡ĄBĘ MmĎŔoy ’B
ăĎ =rS
Ć ’Ğ My‘ŔĂ S
Ď rĘ yl
ăĄ lĘxĲČ ÉyrĄ’ŇCĘYČ=l’ĲĆ ëŇtęĎ o’
ëŇyĂt
¡ŇČ orkĚŇmĘ ZrĆ’¿ĆBĘ tŇ’ŇrËĄbŇĘ nĂ=rS
Ć ’Ğ MoqÌmĘBĂ HrĳĎ‘ĘêČ=l’Ć bŇ¡S
Č hĎ : ZqĲĄ 35
ëŇyĂl
ĳĎ ‘Ď xČyp
ăŇĂ ’Ď yt¡ĂŇrĎbŇĘ ‘Ć S’
¿Ą BĘ ymĂŔ‘ĘzČ ÉëyĂlČÄ‘Ď yê
ąĂ kŇĘ pČŇS
ĲĎ wĘ : ëŇtĲŇĎ ’
Ł Tj
Ł¿ S
Ę ’Ć 36
ÉhyĆhĘêĲĂ S’
ąĄ lĎ : tŇyxĲĂS
Ę mČ yS
¡Ą rĎxĎ MyrĂŔ‘ĞB
Ł Ĳ MyS
ăĂ nĎ’Ğ ÉdyČBĘ ëŇyêęĂ tŇČ nĘC 37
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ yrĂkĄŔEĎtŇĂ âlă ZrĆ’ĳĎhĎ ëŇotŇă BĘ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ ëŇ¿mĄ DĎ hŇlĎŔkŇĘ ’ĎlĘ
: yêĂrĘB
ĲČ DĂ
Tj
Ł¡ S
Ę tŇĂ hĞ Tj
Ł¿ S
Ę tŇĂ hĞ MdĎŔ’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ bk, 2
hŇŁJą êęĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : hĎytĲŇĆ obŇ‘ĞoêĲ=lJĎ tŇ¡’Ą HêŔĎ ‘ĘdČŇohăwĘ Mym
ĳĂ DĎhČ ry‘ăĂ=tŇ’Ć 3
hŇt
ÌŇĎ W
Ę ‘ĲĎwĘ Hê
ĳĎ ‘Ă ’obăŇlĎ Hk
¡ĎŇ otŇBĘ MDËĎ tŇkĆŇ¿pĆŇ S
Ł ry‘ăĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď
ëŇyĂl
ąČ CQgŇĂ bŇĘ C êĘmĘS
Čę ’Ď êĘkŇĘ pÁČ S
Ď =rS
Ć ’Ğ ëŇmĄÄdĎŇBĘ : hŇ’ĲĎmĘTĎlĘ hĎyl
¡Ć ‘Ď Myl
ËĂ CQgŇĂ 4
=l‘Č ëŇyĂtĳĎŇonS
Ę =dŇ‘Č ’ob¡ŇêĎwČ ëŇyĂmČŔyĎ ybŇĂ yrăĂqĘêČwČ tŇ’ŇmĄŔTĎ ÉtyW
Ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
tŇobËŇr
Ł uĘhČ : tŇoYĲrĎ’ĞhĲĎ=lkĎŇlĘ hŇ¡sĎ QĎqČwĘ MyĂŔoGlČ ÉhjĎrĘxĆ ëŇyê
ąĂ tŇČ nĘ NJĄę 5
ÉheĄhĂ : hŇmĲĎChUĘhČ tŇ¡BČ rČ Mè
ĄŔ hČ tŇă’Č mĄTĘ ëŇĳbĎŇ =CsQĘqČtŇĘ yĂ ëŇ¡UĄ mĂ tŇoq¿x
Ł rĘhĲĎwĘ 6
ÉM’ĄwĎ bŇą’Ď : MDĲĎ=ëŇpĎŇS
Ę N‘Čm
¡Č lĘ ëŇĳbĎŇ Cyh
ăĎ o‘¡r
Ł zĘlĂ Sy’
¿Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ y’ăĄyW
Ă nĘ 7
: ëŇb
ĲĎŇ Cnoh¿ hŇ¡Ďm
n Ď lĘ’ČwĘ MotŇ¿ yĎ ëŇĳĄkŇ otŇBĘ qS
Ć ‘Ł ¡ bČŇ CW
¿ ‘Ď rGËĄlČ ëŇbĎŔ CQqăČhĄ
N‘Čm
ăČ lĘ ëŇ¡bĎŇ Cyh
¿Ď lyk
ËŇĂ rĎ yS
¿Ą nĘ’Č : êĘlĘĲQĎ xĂ yt
¡ŇČ ŁtŇBĘS
Č =tŇ’ĆwĘ tŇyzĳĂBĎ yS
¡Č dĎŇqĲĎ 8, 9
bŇ¡’Ď =tŇwČrĘ‘Ć : ëŇk
ĲĄŇ otŇbŇĘ CW
¿ ‘Ď hŇU
¡Ď zĂ ëŇbĎŔ ClkŇĘ ă’Ď ÉMyrĂhĎhĲĆ=l’ĆwĘ MDĳĎ=ëŇpĎŇS
Ę 10
ÉhW
Ď ‘Ď Ch‘ęĄ rĄ tŇS
Ć ă’Ą =tŇ’Ć ű Sy’
ăĂ wĘ : ëŇb
ĲĎŇ =Ce‘Ă hŇD¡ĎeĂhČ tŇ¿’Č mĄTĘ ëŇĳbĎŇ =hŇQĎGĂ 11
wyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇbČŇ otŇ¿ x
Ł ’Ğ=tŇ’Ć Sy’
ËĂ wĘ hŇĳUĎ zĂbŇĘ ’U
ăĄ TĂ otŇ¡ QĎJČ=tŇ’Ć Sy’
¿Ă wĘ hŇbĎŔ‘ĄoêĲ
êĘxČqęČ lĎ tŇyB
ăĂ rĘtŇČ wĘ ëŇS
Ć ÌĆn MDĳĎ=ëŇpĎŇS
Ę N‘Čm
ăČ lĘ ëŇ¡bĎŇ =CxqĘĲlĎ dŇxČS
Ł ¿ : ëŇb
ĲĎŇ =hŇeĎ‘Ă 12
ÉheĄhĂwĘ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ êĘxČkČŔS
Ď ytăĂŇ’
Ł wĘ qS
Ć Ł‘ŔBČ ÉëyĂ‘ÄČ rĄ y‘ąĂ~ĘbČŇêĘwČ 13
: ëŇk
ĲĄŇ otŇBĘ Cy¡hĎ rS
¿Ć ’Ğ ëŇmĄŔDĎ=l‘ÄČ wĘ tŇyW
ĳĂ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ëŇ‘¡ĄYĘBĂ=l’Ć yjĂŔkČŇ ytŇĂ yJ
ăĄhĂ
yn¿Ă’Ğ ëŇt
ĳŇĎ o’ hŇăW
Ć ‘Ł yn¡Ă’Ğ rS
¿Ć ’Ğ MyměĂ IĎlČ ëŇyĂdČŔyĎ hŇnĎqĘăČx
z Ĺ êĲĆ=M’Ă ÉëBĄlĂ dŇm
Ł ą ‘ĞyĲČhĞ 14
tŇoYĳrĎ’ĞB
ĲĎ ëŇyt¡ĂŇyrĂzĄwĘ MyĂŔoGBČ ÉëtŇĎ o’ yt
ąŇĂ oYypŇĂ hĞwĲČ : ytŇĂ yW
ĲĂ ‘ĎwĘ yêĂrĘB
¿Č DĂ ho¡ĎhyĘ 15
ytmthw
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yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ êĘ‘Čd¡ČŇyĎwĘ MyĳĂogŇ ynăĄy‘ĄlĘ ëŇ¡BĎ êĘlĘ¿xČ nĂwĘ : ëŇUĲĄmĂ ëŇt
¡ŇĄ ’ĎmĘTĚ yt¿ĂŇU
Ł tŇĂ hĞwĲČ
MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: hoĲĎhyĘ
ÉtrĆpĆÄo‘wĘ lząĆrĘbČŇC lydĂÄbŇĘ C tŇS
Ćx
Ł nĘţ MQĎÃJĚ gŇCslĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇyb
ĲĄŇ yl
¿Ă =CyhĎ
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
: CyĲhĎ PŇsĆ¡JĆ Myg¿Ňs
Ă Ă rCJŔ ëŇotŇă BĘ
ëŇoê¡=l’Ć MkĆŔtŇĘ ’Ć Zb
ăĄŇ q
Ł ynăĂnĘhĂ ÉNkĄŇlĎ MygĳŇs
Ă Ă lĘ Mk
¡ĆŇ QĘJĚ tŇoy¿hĹ N‘ČyËČ hoĂŔhyĹ
ëŇoêă=l’Ć É lydĂŇbŇĘ C tŇrĆp
ąŇĆ o‘wĘ lzĆÄrĘbČŇC tŇS
Ćx
Ł nĘCţ PŇsĆJĆÃ tŇYČăbĚŇ qĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ
yê¿ĂxĘeČhĂwĘ ytŔĂ mĎxĞb
ĲČŇ C yj
ăĂ ’ČBĘ ÉZB
Ł qĘ’Ć NJ
ąĄ ëŇyê
ĳĂ nĘhČlĘ S’
¡Ą wyl
¿Ď ‘Ď=tŇxČpĲČŇlĎ rCJŔ
yt
ĳŇĂ rĎbŇĘ ‘Ć S’
ăĄ BĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ yê¿ĂxĘpČŇĲnĎ wĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć yêăĂsĘeČkŇĂ wĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć yê¡ĂkŇĘ êČhĂwĘ
Hk
ĳĎŇ otŇbŇĘ CkŇă êĘêĚ NJ
¡Ą rCJŔ ëŇotŇă BĘ ÉPsĆJĆÄ ëŇCê¿hĂJĘ : HkĲĎŇotŇBĘ Mê
¡ĆkŇĘ êČnĂwĘ
: Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ yt¡ĂŇmĎxĞ yêĂkŇĘ ¿pČŇ S
Ď hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMêĆ‘ĘdČŇywĲĂ

âl¿ ZrĆ’ĆŔ êĘă’Č HlĎě=rmĎ’Ĺ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
25 Hk
ĎŔ otŇBĘ ÉhĎy’ĆÄybŇĂ nĘ rS
Ć qąĆ : M‘ČzĲĎ Moy¿BĘ Hm
¡Ď S
Ę gĚŇ âl¿ ’yh
ĳĂ hŇr¡ĎhĎT
Ł mĘ
hĎyt
¡ŇĆ onmĘlĘ’Č CxuĎŔyĂ ÉrqĎywĂ NsĆŁxą ClkĎę’Ď SpĆŇănĆ PŇrĆT
ĳĎ PŇrĲĄŁTă gŇ’
¡Ą oS yr¿Ă’ĞJĲČ
26 Sd
ŇĆŁqą=NyB
ĲĄ ůyS
Č dĎŇqĲĎ ClăQĘxČyĘwČ ÈytŇĂ rĎotŇĲ CsămĘxĲĎ hĎynĆÁhĞŁJĲ : HkĲĎŇotŇbŇĘ CB¿rĘhĂ
ÉytŇČ otŇBĘS
Č mĂC C‘ydĳĂŇoh âlă roh¡TĎlĘ ’m
¿Ą FĎhČ=NybĄŇC ClyDĂŔbŇĘ hĂ âlă É lx
Ł lĘ
27 yp
ĄŇ rĘT
Ł ă Myb
¡ŇĂ ’ĄzĘJĂ HBĎŔrĘqĂbŇĘ hĎyrăĆW
Ď : MkĲĎŇotŇBĘ lx
¡Č ’ĄwĲĎ MhĆŔynĄy‘ĲĄ Cmyl
ăĂ ‘ĘhĆ
28 Cx
ą TĎ hĎy’ĆęybŇĂ nĘC : ‘YČB
ĲĎ ‘ČY
Ł ¿ BĘ N‘Čm
¡Č lĘ tŇoSŔpĎŇnĘ dŇăBĄ ’ČlĘ ÉMDĎ=ëŇjĎS
Ę lĂ PŇrĆT
ĳĎ
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇJ
Łą MyrĂęmĘŁ’Ĳ bŇĳĎJ
z Ď Mh
¡Ć lĎ Mym
¿Ă sĘŁqĲwĘ ’wĘS
ĎŔ MyzăĂx
Ł lpĄŔêĎ ÉMhĆlĎ
29 yn
ąĂ‘ĎwĘ lz
ĳĄGĎ Cl¡zĘgĲĎŇwĘ qS
Ć Ł‘Ŕ CqS
Ę ‘ăĎ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ M‘ąČ : rB
ĲĄ dĂŇ âl¿ ho¡ĎhywĲČ hoĂŔhyĹ
30 Sy’
ăĂ MhĆÃmĄ SuăĄbČŇ’ĞwĲĎ : TjĲĎS
Ę mĂ âl¿BĘ Cq¡S
Ę ‘ĲĎ rG¿ĄhČ=tŇ’ĆwĘ CnŔoh ÉNoybŇĘ ’ĆwĘ
âl¡wĘ Ht
ĳŇĎ xĞS
ĲČ yêăĂlĘbŇĂ lĘ ZrĆ’¡ĎhĎ dŇ‘¿ČBĘ ynËČpĎŇlĘ ZrĆj
ÌĆBČ dŇmĄÄ‘ŁwĘ žrdŇĄGĎ=rdŇĄŁGĲ
31 ÉMJ
Ď rĘDČ Myt
ĳŇĂ yQĂJĂ yt¡ĂŇrĎbŇĘ ‘Ć S’
¿Ą BĘ ymĂŔ‘ĘzČ ÉMhĆylĄ‘Ğ ëŇj
Łą S
Ę ’ĆwĲĎ : ytŇĂ ’ŇYĲĎmĎ
gk ho¡ĎhyĘ=rb
ČŇ dĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: hŇoĲĂhyĘ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ yêĂtŔČ nĎ MS
ăĎ ’Ňr
Ł BĘ
2, 3 h
Ň nĎynăĆzĘêĂwČ : CyĲhĎ tŇ¡xČ ’Č=M’Ą tŇon¿BĘ MyS
ĂŔ nĎ MyĂê
ăČ S
Ę MdĳŇĎ’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą
yD¡ĄDČ CvŔ‘Ă MS
ăĎ wĘ NhĆŔydŇĄS
Ę CkŇă ‘Ğm
Ł Ĳ hŇUĎS
Ď ť CnĳzĎ Nh
¡Ć yrĄC‘ĲnĘBĂ MyĂrČŔYĘmĂbŇĘ
4 h
Ň nĎyyăĆhĘêĲĂwČ HtŔĎ ox’Ğ hŇăbĎŇ ylĂhĽ’ĲĎwĘ ÉhlĎodŇGĘhČ hŇąĎlhĽ’ĲĎ NtęĎ omS
Ę C : NhĲĆylĄCtŇĲ BĘ
MĂl
¡Č S
Ď CrĲywĂ hŇlĎŔhĽ’ĲĎ NorămĘŁSĲ NtěĎ omS
Ę C tŇonĳbĎŇC MynăĂBĎ hŇnĎdĘŇ¡lČ êĄwČ ylĂŔ

23, 24
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rCè
¡ ’Č=l’Ć hĎybĆŔhĞ’ĲČmĘ=l‘ĲČ ÉbGČ‘ĘêČwČ yê
ĳĎ xĘêČ hŇ¡ĎlhĽ’ĲĎ NzĆê¿ĂwČ : hŇb
ĲĎŇ ylĂhĽ’ĲĎ
MQ
ĳĎ JĚ dŇmĆ¡xĆ yrĄCx¿BČ MynĂŔgĎŇsĘC tŇoxăjČ ÉtlĆkĄÄtŇĘ yS
ąĄ bĚŇlĘ : MybĲŇĂ orqĘ
rCè
¡ ’Č=ynĲĄBĘ rx
¿Č bŇĘ mĂ MhĆŔylĄ‘Ğ ÉhĎytÄĆ CnzĘêČ Nê
ąĄêĂwČ : MysĲĂCs yb
¡ŇĄ kŇĘ rĲ
Ł MyS
Ăě rĎjĲĎ
hĎyt
ąŇĆ CnzĘêČ=tŇ’ĆwĘ : hŇ’ĎmĲĎTĘnĂ Mh
¡Ć ylĄCQĲGĂ=lkĎŇBĘ hŇËbĎŇ gŇĘ ‘ĲĎ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁÌŇ bŇĘ C MQ
ĳĎ JĚ
yDăĄDČ Cv
¡ ‘Ă hŇUĎ¿hĄ wĘ hĎyrĆŔC‘nĘbŇĂ CbăŇkŇĘ S
ĲĎ ÉHtŇĎ o’ yJ
ąĂ hŇbĎŇzĎŔ‘Ď âlă ÉMyĂrČÄYĘUĂmĂ
hĎyb
ĳŇĆ hĞ’ĲČmĘ=dŇyČBĘ hĎyê¡ĂtŇČ nĘ Nk
¿ĄŇ lĎ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď Mt
¡ŇĎ CnzĘtŇČ CkŇ¿ jĘS
Ę IĂwČ hĎyl
ĳĆ CtŇbŇĘ
ůHtŇĎ wĎrĘ‘Ć CQăGĂ ÈhUĎhĄ : MhĲĆylĄ‘Ğ hŇ¡bĎŇ gŇĘ ‘ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ rCèŔ’Č ynăĄBĘ ÉdyČBĘ
MyS
ĂŔ eĎlČ ÉMS
Ą =yhĂêĘwČ CgŇrĳĎhĎ bŇrĆx
ăĆBČ Ht
¡ŇĎ o’wĘ CxqĎŔlĎ ÉhĎytÄĆ onbŇĘ C hĎynąĆBĎ
hŇbĎŔylĂhĽ’ĲĎ Ht
ăŇĎ ox’Ğ É’rĆêÄĄ wČ
: Hb
ĲĎŇ CW‘¿Ď MyT
¡Ă CpŇS
ĘC
žynĄBĘ=l’Ć : HtĲŇĎ ox’Ğ yn¡ĄCnEĘmĂ hĎytŔĆ CnzĘêÄČ =tŇ’ĆwĘ hŇeĎĳUĆ mĂ Ht
¡ŇĎ bĎŇgŇĘ ‘Č tŇ¿xĄ S
Ę êČwČ
MyS
¡Ă rĎjĲĎ lolŔkŇĘ mĂ yS
ăĄ bĚŇlĘ ÉMybŇĂ r
Ł qĘ MynąĂgĎŇsĘC tŇoxÄjČ hŇbĎŇgĎÁ‘Ď rCèÄ’Č
dŇ¡xĎ ’Ć ëŇrĆD¿Ć hŇ’ĎĳmĎ TĘnĂ yJ
ăĂ ’rĆ’¡ĄwĎ : MQ
ĲĎ JĚ dŇmĆ¡xĆ yrĄCx¿BČ Mys
ĳĂ Cs yb
ăŇĄ kŇĘ rĲ
Ł
ryuŔĂ hČ=l‘Č hŇuăĆxĚmĘ ÉyS
Ą nĘ’Č ’rĆêęĄ wČ hĎyt
ĳŇĆ CnzĘêČ=l’Ć PŇsĆoê¡wČ : NhĲĆyêĄS
Ę lĂ
yx
ąĄCrsĘ MhĆęynĄtŇĘ mĎBĘ rozÁ’Ą yrĄÄogŇxĞ : rS
ĲČ è
Ď BČ Myq¡ĂqĚxĞ MyIĂDĂW
Ę kČŇ ym
ăĄ lĘYČ
É lbĆŇbĎŇ=ynĲĄBĘ tŇCmąDĘ MQ
ĳĎ JĚ MyS
¡Ă yřlĂS
ĲĎ hŇ¿’Ą rĘmČ MhĆŔyS
Ą ’ŇrăĎBĘ ÉMylĂCbŇTĘ
xl
ÌČ S
Ę êĂwČ hĎynĳĆy‘Ą hŇă’Ą rĘmČlĘ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ bŇGČ‘ĘêČwČ : MêĲĎdĘŇlČomĲ ZrĆ’¡Ć MyDĂŔW
Ę JČ
bŇăJČ S
Ę mĂlĘ É lbĆŇbĎŇ=ynĲĄbŇĘ hĎyl
ąĆ ’Ą C’b
Ł Ä IĎwČ : hŇmĎyDĲĂW
Ę JČ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ Myk
ËŇĂ ’ĎlĘmČ
: MhĲĆmĄ HS
¡Ď pŇĘ nČ ‘qČê
¿ĄwČ MbĎŔ=’mĎTĘêÄĂ wČ Mt
ĳŇĎ CnzĘtŇČ BĘ Ht
¡ŇĎ o’ C’¿UĘTČyĘwČ MydĂŔD
Ł
rS
ËĆ ’ĞJĲČ hĎylĆŔ‘ĎmĲĄ ÉyS
Ă pŇĘ nČ ‘qČê
ąĄwČ Ht
ĳŇĎ wĎrĘ‘Ć=tŇ’Ć lg
¡ČŇ êĘwČ hĎytŔĆ CnzĘêČ É lgČŇêĘwČ
ym
ăĄ yĘ=tŇ’Ć ÉrJ
Ł zĘlĂ hĎyt
ĳŇĆ CnzĘêČ=tŇ’Ć hŇ¡BĆ rĘêČwČ : HtĲŇĎ ox’Ğ l‘¿ČmĄ yS
¡Ă pŇĘ nČ hŇ‘¿ĎqĘĲnĎ
Mh
ĳĆ yS
Ą gŇĘ lČjĲĂ l‘¡Č hŇbĎŔGĘ‘ĘêČwĲČ : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ hŇt
¡ŇĎ nĘzĎ rS
¿Ć ’Ğ hĎyrĆŔC‘nĘ
ydĂŔqĘpŇĘ êĂwĲČ : MtĲŇĎ mĎrĘzĂ Mys
¡Ă Cs tŇm
¿Č rĘzĂwĘ MrĎŔW
Ď BĘ ÉMyrĂomxĞ=rW
Č BĘ rS
ąĆ ’Ğ
: ëŇyĂrĲĎC‘nĘ yd¿ŇĄS
Ę N‘Čm
¡Č lĘ ëŇyĂDČŔDČ ÉMyĂrČÄYĘUĂmĂ tŇoW
ą ‘ĘBČ ëŇyĂrĳĎC‘nĘ tŇU
ăČ zĂ tŇ¡’Ą
ry‘ąĂmĄ ynÄĂ nĘhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ hŇbĎęylĂhĽ’ĲĎ Nk
ăĄŇ lĎ
Myt¿ĂŇ’ŇbĄŇhĞwĲČ Mh
ĳĆ mĄ ëŇ¡S
Ą pŇĘ nČ hŇ‘¿ĎqĘĲnĎ =rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą ëŇyĂlČŔ‘Ď ÉëyĂbČÄhĞ’ĲČmĘ=tŇ’Ć
yn¿ĄBĘ=lJĎ ‘ČoqŔwĘ É‘ČoSÄwĘ dŇoqąjĘ MyDĂęW
Ę JČ=lkĎŇwĘ lb
ăĆŇ bĎŇ ynÌĄBĘ : bŇybĲŇĂ iĎmĂ ëŇyĂl
¡Č ‘Ď
My’ĂŔCrqĘC ÉMyS
Ă lĂS
ĲĎ MQĎŔJĚ ÉMynĂgĎŇsĘC tŇoxąjČ dŇmĆxĆÁ yrĄCxÄBČ Mt
ĳŇĎ o’ rCè
¡ ’Č
ybkr
.g"d Nkw rsx MyS
Ă lĂS
Ď ’"s v.15
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lh
ăČ qĘbŇĂ C É lGČlĘgČŇwĘ bŇkĆŇrąĆ NYĆh
Ł ţ ëŇyĂlČÃ‘Ď C’b
ăĎŇ C : MQ
ĲĎ JĚ Mys
¡Ă Cs yb
¿ŇĄ kŇĘ rĲ
Ł
ÉMhĆynĄpŇĘ lĂ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ ëŇyĂl
¡Č ‘Ď CmyW
¿Ă yĎ ‘bČŔoqwĘ ÉNgĄŇmĎC hŇąĎY
e Ă MyUĂŔ‘Č
ÉëtŇĎ o’ CW
ą ‘ĎwĘ ëŇBĎę ytÁĂ ’ĎnĘqĂ yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : MhĲĆyTĄjĘS
Ę mĂBĘ ëŇCT¡pĎŇS
Ę C TjĎŔS
Ę mĂ
ëŇyĂnąČBĎ hŇUĎhĄę lojĳêĂ bŇrĆx
ăĆBČ ëŇt
¡ŇĄ yrĂxĞ’ĲČwĘ CrysĂŔyĎ ÉëyĂnÄČ zĘ’ĎwĘ ëŇąjĄ ’Č hŇmĎŔxĄBĘ
ëŇyĂdĳŇĎgĎŇBĘ=tŇ’Ć ëŇCT¡yS
Ă pŇĘ hĂwĘ : S’ĲĄBĎ lk
¿ĄŇ ’ĎêĲĄ ëŇt
¡ŇĄ yrĂxĞ’ĲČwĘ CxuĎŔyĂ ÉëyĂtÄČ onbŇĘ C
ZrĆ’ăĆmĄ ëŇt
¡ŇĄ CnzĘ=tŇ’ĆwĘ ëŇUĄŔmĂ ÉëtŇĄ UĎzĂ yê
ąĂ BČS
Ę hĂwĘ : ëŇêĲĄrĘ’ČpŇĘ tŇĂ yl
¿Ą JĘ Cx¡qĘĲlĎ wĘ
: dŇo‘Ĳ=yrĂJĘzĘtŇĂ âl¿ MyĂr¡ČYĘmĂC MhĆŔylĄ’Ğ ÉëyĂnČÄy‘Ą y’
ąĂ W
Ę tŇĂ =âlĲwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ
=rS
Ć ’Ğ dŇËyČBĘ tŇ’ŇĳĄW
n Ď rS
ăĆ ’Ğ dŇy¡ČBĘ ëŇnĎŔtŇĘ nĲŁ ÉynĂnĘhĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁkąŇ yJ
ăĂ
ëŇ‘ĄŔygŇĂ yĘ=lJĎ ÉCxqĘĲlĎ wĘ hŇ’ĎęnĘW
Ă BĘ ëŇtÁĎ o’ CWÄ‘ĎwĘ : MhĲĆmĄ ëŇ¡S
Ą pŇĘ nČ hŇ‘¿ĎqĘĲnĎ
hŇŁW
¿ ‘Ď : ëŇyĂtĲŇĎ CnzĘtŇČ wĘ ëŇt
¡ŇĄ UĎzĂwĘ ëŇyĂnČŔCnzĘ tŇăwČrĘ‘Ć ÉhlĎgŇĘ nĂwĘ hŇĳĎrĘ‘
y ĆwĘ Mră
Ł y‘Ą ëŇCb¡ŇzĎ‘ĞwĲČ
: MhĲĆylĄCQgŇĂ BĘ tŇ’Ň¡mĄ TĘnĂ=rS
Ć ’Ğ l‘¿Č MyĂŔogŇ yrăĄxĞ’ĲČ ÉëtŇĄ onzĘBĂ ëŇl
ĳĎ hŇQĆ¡’Ą
hŇŁJą
: ëŇdŇĲĄyĎBĘ Hs
¡Ď okŇ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ êĘkŇĘ ĳĎlhĎ ëŇt
¡ŇĄ ox’Ğ ëŇrĆd¿ŇĆBĘ
hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ hŇĳbĎŇ xĎrĘhĲĎwĘ hŇu¡ĎmĚ‘ĞhĲĎ yêŔĂ S
Ę êĂ ÉëtŇĄ ox’Ğ soJą hŇoĂŔhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď
hŇU
ăĎ S
Č soJť y’ĂĳĄlUĎêĂ NogŇ¡ yĎwĘ Nor¿JĎS
Ă : lykĲŇĂ hĎlĘ hŇ¿BĎ rĘmĂ gŇ‘Čl
¡Č lĘC qx
Ł Ë YĘlĂ
hĎyW
ËĆ rĎxĞ=tŇ’ĆwĘ tŇyYęĂ mĎC HtÁĎ o’ tŇytÄĂ S
Ď wĘ : NorĲmĘS
Ł Ĳ ëŇt
¿ŇĄ ox’Ğ soJ¡ hŇmĎŔmĎS
ĘC
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ yêĂrĘBČŔdĂŇ ynăĂ’Ğ yJĂť yqĂĳêĄnČêĘ ëŇyĂdăČŇS
Ď wĘ ymĂr¡ĄgĎŇêĘ
yt¡ĂŇo’ ykŇĂ yl
¿Ă S
Ę êČwČ ytŔĂ o’ êĘxČăkČŇ S
Ď N‘ČyČť hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
: ëŇyĂtĲŇĎ CnzĘêČ=tŇ’ĆwĘ ëŇt
¡ŇĄ UĎzĂ y’
¿Ă W
Ę êĘË’Č =MgČŇwĘ ëŇĳĄg
C ČŇ yrăĄxĞ’ĲČ
hŇĳbĎŇ ylĂhĽ’ĲĎ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡ĎlhĽ’ĲĎ=tŇ’ĲĆ Toj¿S
Ę tŇĂ hĞ MdĎě’Ď=NBĆ ylČŔ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
Nh
¡Ć ylĄCQĲGĂ=tŇ’ĆwĘ NhĆŔydŇĄyBĲĂ ÉMdĎŇwĘ CpŇ’ĄęnĂ yJ
ăĂ : NhĲĆytŇĄ obŇ‘ĞotŇĲ tŇ¡’Ą NhĆŔlĎ dŇăGĄhČwĘ
: hŇĲlĎ kŇĘ ’ĎlĘ Mh
¡Ć lĎ Cryb
¿ŇĂ ‘ĹhĲĆ ylĂŔ=CdŇlĘyĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉNhĆynĄBĘ=tŇ’Ć Mg
ąČŇ wĘ CpŇĳ’Ą nĂ
yt
¡ŇČ otŇBĘS
Č =tŇ’ĆwĘ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉyS
Ă DĎqĘmĂ=tŇ’Ć C’ąUĘTĂ yl
ĳĂ CW‘ăĎ tŇ’ŇŁz¡ dŇo‘¿
yS
ËĂ DĎqĘmĂ=l’Ć C’b
ŁÌŇ IĎwČ MhĆŔylĄCQăgŇĂ lĘ ÉMhĆynĄBĘ=tŇ’Ć MT
ąĎ xĞS
ĲČ bŇĘ CĲ : ClQ
ĲĄ xĂ
yJ
ąĂ PŇ’ČęwĘ : ytŇĲĂ yBĄ ëŇotŇ¿ BĘ CW
¡ ‘Ď hŇk
ŁŇ¿ =hŇeĄhĂwĘ olĳQĘxČlĘ ’Ch¡hČ MoI¿BČ
ÉMhĆylĄ’Ğ xČCląS
Ď ëŇ’ÁĎ lĘmČ rS
ĆÄ ’Ğ qx
ĳĎ rĘUĆmĂ My’
¡Ă BĎ MyS
ĂŔ nĎ’ĞĲlČ ÉhnĎxĘlČÄS
Ę tŇĂ
w’b=hnhw
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23. 41–24. 7

ÉêĘbŇĘ S
ČÄ yĲĎwĘ : ydĂŇ‘ĲĆ tŇydĂŇ‘¿ĎwĘ ëŇyĂn¡Čy‘Ą êĘlĘ¿xČ JĎ êĘYĘËxČ rĎ rS
¿Ć ’ĞĲlČ C’bĎŔ=hŇeĄhĂwĘ
êĘmĘ¿W
Č yn¡ĂmĘS
Č wĘ yê¿ĂrĘTĎqĘC hĎynĳĆpĎŇlĘ ëŇCr¡‘Ď Nx
¿Ď lĘS
Ě wĘ hŇDĎŔCbŇkŇĘ hŇăFĎ mĂ=l‘Č
My’
¿Ă bĎŇCm MdĎŔ’Ď bŇră
Ł mĄ ÉMyS
Ă nĎ’Ğ=l’ĆwĘ ůHbĎŇ wl
ăĄ S
Ď ÈNomhĎ loqăwĘ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď
tŇrĆ’¡ĆpŇĘ êĂ tŇrĆT
¿Ć‘ĞwĲČ NhĆŔydŇĄyĘ=l’Ć ÉMydĂŇymĂYĘ CnąêĘIĂwĲČ rB
ĳĎ dĘŇUĂmĂ My’ĂbĎŇos
: ’yhĲĂwĎ hĎt
¡ŇĆ CnzĘtŇČ hn
¿Ěř zy třË ‘ MypĳŇĂ C’nĲĂ hŇ¡ĎlBĎlČ rmČě’
Ł wĲĎ : NhĲĆyS
Ą ’ŇrĲĎ=l‘Č
=l’ĆwĘ ÉhlĎhĽ’ĲĎ=l’ĲĆ C’BĎę NJ
ăĄ hŇĳĎoz
n hŇăè
Ď ’Ă=l’Ć ’ob¡ŇJĘ hĎylĆŔ’Ą ’obăŇIĎwČ
MhĆŔtŇĘ o’Ĳ CTăjĘS
Ę yĂ hŇUĎhĄť MqęĂ yDĂYČ MyS
ăĂ nĎ’ĞwĲČ : hŇUĲĎEĂhČ tŇè
Ł ¡ ’Ă hŇbĎŔylĂhĽă’Ď
: NhĲĆydŇĄyBĲĂ Md¡ĎŇwĘ hŇeĎhĄŔ Étp
ŁŇ ’ĞnĲŁ yJ
ąĂ MDĳĎ tŇokŇă pŇĘ ŁSĲ Tj
¡Č S
Ę mĂC tŇopŔ’ĞnĲŁ ÉTjČS
Ę mĂ

41

42

43
44
45

Nh
¡Ć tŇĘ ’Ć Nt
Ł Ň¿ nĎwĘ lhĎŔqĎ ÉMhĆylĄ‘Ğ hŇąĄl‘ĞhĲČ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ yJ
ËĂ 46
Mt
ĳŇĎ obŇrĘxČBĘ Nh
¡Ć tŇĘ o’Ĳ ’r¿ĄbĎŇC lhĎŔqĎ ÉNbĆŇ’ĆÄ Nh
¿Ć ylĄ‘Ğ CmÄgŇĘ rĲĎwĘ : zb
ĲČŇ lĎwĘ hŇ¿wĎ‘ĞzĲČlĘ 47
hŇU
¡Ď zĂ yê¿ĂBČS
Ę hĂwĘ : CpŇŁrĲW
Ę yĂ S’
¿Ą BĎ Nh
¡Ć yêĄb
ĲĎŇ C CgŇr
Ł Ŕ hĞyĲČ ÉMhĆytŇĄ onĲbŇĘ C Mh
ąĆ ynĄBĘ 48
CnątŇĘ ĲnĎ wĘ : hŇnĎk
ĲĆŇ tŇĘ UČzĂJĘ hŇnĎyW
¡Ć ‘ĞtĲŇČ âl¿wĘ MyS
ĂŔ eĎhČ=lJĎ ÉCriĘCČnĲĂwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ 49
yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ
¿Ă MêěĆ ‘ĘdČŇywĲĂ hŇnĎy’ŇĳĆvêĂ Nk
¡ĆŇ ylĄCQgŇĂ y’¿ĄTĎxĞwĲČ NkĆŔylĄ‘Ğ ÉhnĎkĆŇtŇĘ UČzĂ
: hoĲĂhyĹ
roW
¿ ‘ĎB
ĲĆ yrĂŔyW
Ă ‘ĞhĲĎ SdŇĆŁxăBČ Éty‘ĂyS
Ă êĘhČ hŇąĎè
n Ď BČ ylČÁ’Ą hoĎÄhyĘ=rbČŇdĘŇ žyhĂyĘwČ dk
MYĆ‘¡Ć=tŇ’Ć MoIŔhČ MS
ăĄ =tŇ’Ć ÉìlĘ=bwtřk MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ SdŇĆŁx¡lČ 2
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ MYĆ‘¡ĆBĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ=l’Ć É lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ ëŇąmČ sĎ hŇĳĆh
E Č MoIăhČ
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ MhĆŔylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ lS
ĎŔ mĎ ÉyrĂUĆhČ=tŇyB
ĲĄ =l’Ć lS
Ł ą mĘC 3
hĎylĆŔ’Ą ÉhĎyxĆÄtŇĎ nĘ PŇŁsą’Ĺ : MyĂmĲĎ oB¡ qY
Ł ¿ yĘ=MgČŇwĘ tŇp
ŁŔ S
Ę ÉryiĂhČ tŇp
ŁąŇ S
Ę hoĳĂhyĹ 4
ÉN’Ň~
Ł hČ rx
ąČ bŇĘ mĂ : ’Q
ĲĄ mČ Mym
¡Ă YĎ‘Ğ rx
¿Č bŇĘ mĂ PŇĳtŇĄ kĎŇwĘ ëŇrăĄyĎ bŇoT¡ xtŇČ ¿nĄ=lJĎ 5
hĎym
¡Ć YĎ‘Ğ Cl¿S
ĘB
ĲĎ =MGČ hĎyxĆŔtŇĎ rĘ xê
ăČ rČ hĎyê
ĳĆxĘêČ Mym
¡Ă YĎ‘ĞhĲĎ rCD¿ Mg
ËČŇ wĘ xČoqŔlĎ
: HkĲĎŇotŇBĘ
hŇt
ăŇĎ ’ĎlĘxĆ rS
ăĆ ’Ğ rysĂť ůMymĂDĎhČ ry‘ăĂ Èyo’ hŇoĂęhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ 6
=âlĲ H’ĎŔyYĂohĲ ÉhĎyxĆÄtŇĎ nĘlĂ hĎyx
ąĆtŇĎ nĘlĂ hŇeĎĳUĆ mĂ hŇ¡’Ď YĘyĲĎ âl¿ HtŔĎ ’ĎlĘxĆÄwĘ HbĎŔ
ChtŇĘ ĳmĎ W
Ď ‘lČ¡sĆ xČyx
¿Ă YĘ=l‘Č hŇyĎŔhĎ Hk
ăĎŇ otŇBĘ ÉHmĎdĎŇ yJ
ąĂ : lrĲĎoG hĎyl
¡Ć ‘Ď lp
¿ČŇ nĎ 7
’l
.yrq CnzĘyĂ ,bytk hnĆzĘyĂ v.43

.’"ydw w"d ,b"d Nkw yrqw bytk hêĎ‘Č ’"sb ,yrq hêĎ‘Č ,bytk t‘Ą v.43
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk =btĎJĘ ’"sb ,yrq =btĎJĘ ,bytk botJĘ v.2 .dk

24. 8–25
8

9
10
11

12
13
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15, 16

17

18
19
20
21
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ÉhmĎxĄ tŇolą‘ĞhĲČlĘ : rpĲĎŇ‘Ď wyl
¡Ď ‘Ď tŇoi¿kČŇlĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č ÉChtŇĘ kÄČ pĎŇS
Ę âlą
: tŇosĲJĎhĂ yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ ‘lČĳsĎ xČyx
ăĂ YĘ=l‘Č Hm
¡Ď DĎ=tŇ’Ć yêĂt
¿ŇČ nĎ MqĎŔnĎ Mq
Ł ă nĘlĂ
lyD¿ĂgŇĘ ’Č yn¡Ă’Ğ=MGČ Mym
ĳĂ DĎhČ ry‘ăĂ yo’¡ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
ÉxqČrĘhČwĘ rW
ĳĎ BĎhČ Mt
¡ŇĄ hĎ S’ĄŔhĎ ql
ăĄ dĘŇhČ ÉMyYĂ‘ĄhĲĎ hŇąBĄ rĘhČ : hŇrĲĎCdŇUĘhČ
N‘ČmÄČ lĘ hŇqĳĎrĄ hĎyl
¡Ć xĎGĲĆ=l‘Č hĎd¿ŇĆymĂ‘ĞhĲČwĘ : CrxĲĎyĄ tŇom¡YĎ‘ĞhĲĎwĘ hŇxĎŔqĎrĘUĆhČ
: HtĲŇĎ ’ĎlĘxĆ Mê
¡ĚêĂ HtŔĎ ’ĎmĘTĚ ÉHkĎŇotŇbŇĘ hŇąkĎŇ êĘnĂwĘ HêęĎ S
Ę xĚnĘ hŇrĎxăĎwĘ MxÁČ êĄ
: HtĲŇĎ ’ĎlĘxĆ S’
¡Ą BĘ HtŔĎ ’ĎlĘxĆ tŇăBČ rČ ÉheĎUĆÄmĂ ’Y
ąĄ tŇĄ =âlĲwĘ tŇĳ’Ď lĘhĆ Myn¡Ă’ĚêĘ
=yrĂhĞTĘtŇĂ âlă ÉëtŇĄ ’ĎmĘFĚmĂ êĘrĘhČŔTĎ âlăwĘ ÉëyêĂrĘhČTĲĂ N‘ČyąČ hŇĳUĎ zĂ ëŇt
¡ŇĄ ’ĎmĘTĚBĘ
ytŇĂ yW
ĂŔ ‘ĎwĘ hŇă’Ď BĎ ÉyêĂrĘBČÄDĂ hoąĎhyĘ ynÄĂ ’Ğ : ëŇB
ĲĎ yt¡ĂŇmĎxĞ=tŇ’Ć yx
¿Ă ynĂhĞ=dŇ‘Č dŇo‘Ŕ
ëŇCTŔpĎŇS
Ę ÉëyĂtÄČ olylĲĂ‘ĞkĲČŇwĘ ëŇyĂk
ąŇČ rĎdĘŇJĂ Mx
ĳĄ eĎ’Ć âlăwĘ sCx¡’Ď=âlĲwĘ ‘r¿ČpŇĘ ’Ć=âlĲ
: hŇoĲĂhyĘ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ
=tŇ’Ć ìËŇUĘmĂ xČqÌĄŁl ynÄĂ nĘhĂ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
’ob¡ŇtŇĎ ’ol¿wĘ hŇJĆŔbŇĘ tŇĂ âlăwĘ Édj
Ł sĘtŇĂ âląwĘ hŇĳĎpŇ GĄmČBĘ ìŇyn¡Ćy‘Ą dŇm
¿Č xĘmČ
SobăŇxĞ ÉìrĘ’ĲĄpŇĘ hŇW
ĆŔ ‘ĞtĲŇČ =âl lbĆŇă’Ą ÉMytŇĂ mĄ MD
Ł ę ű qn
ăĄ’ĎhĲĄ : ìŇtĲŇĆ ‘ĎmĘDĂ
MyS
¡Ă nĎ’Ğ MxĆ¿ĆlwĘ MpĎŔW
Ď =l‘Č ÉhTĆ‘ĘtŇČ âląwĘ ìŇyl
ĳĆ gŇĘ rČBĘ MyW
ăĂ êĎ ìŇyl
¡Ć ‘ĎnĘC ìŇylĆŔ‘Ď
bŇrĆ‘ĳĎBĎ yê¡ĂS
Ę ’Ă tŇmĎê
¿Ď wČ rqĆŁBŔBČ ÉM‘ĎhĎ=l’Ć rB
ąĄdČŇ’ĞwĲĎ : lk
ĲĄŇ ’ŇŁtŇ âl¿
ÉCnlĎÄ dŇyG¿ĂtŇČ =âlĲhĞ M‘ĳĎhĎ yl
¡Č ’Ą Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : ytŇĂ yCĲĄYĚ rS
¿Ć ’ĞJĲČ rqĆŁB¡BČ W‘Č’
¿Č wĎ
yl
¡Č ’Ą hŇ¿yĎhĎ hoĎŔhyĘ=rbČÄDĘ Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ : hŇW
ĲĆ ‘Ł hŇê
¡Ď ’Č yJ
¿Ă CnQĎŔ hŇQĆă’Ą =hŇmĎ
lQ
ąĄ xČmĘ ynÄĂ nĘhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇyb
ăŇĄ lĘ ű rm
Ł ă ’Ĺ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
Mk
ÌĆŇ ynĄbŇĘ C Mk
ĳĆŇ S
Ę pŇĘ nČ lm
ăČ xĘmČC Mk
¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄ dŇm
¿Č xĘmČ MkĆŔEĘ‘Ě No’ăGĘ ÉyS
Ă DĎqĘmĂ=tŇ’Ć
ytŇĂ yW
ĳĂ ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ : Clj
Ł Ĳ yĂ bŇrĆx
¿ĆBČ Mê
¡ĆbŇĘ zČ‘Ğ rS
¿Ć ’Ğ Mk
ËĆŇ ytŇĄ onĲbŇĘ C
=l‘Č Mk
ăĆŇ rĄ’ĄpŇĘ C : Clk
ĲĄŇ ’ŇŁtŇ âl¿ MyS
¡Ă nĎ’Ğ MxĆ¿ĆlwĘ CTŔ‘ĘtŇČ âlă ÉMpĎŇW
Ď =l‘Č
ÉMtŇĆ u
Ł mČnĘC CJĳbŇĘ tŇĂ âlăwĘ Cd¡ŇjĘsĘtŇĂ âl¿ MkĆŔylĄgŇĘ rČBĘ ÉMkĆŇylĄ‘ĞnĲČwĘ MkĆęyS
Ą ’ŇrĲĎ
tŇpĄŔomlĘ ÉMkĆŇlĎ l’ŇqąĄzĘxĆyĘ hŇyĎÄhĎwĘ : wyxĲĂ’Ď=l’Ć Sy’
¿Ă Mê
¡ĆmĘhČnĘC MkĆŔytŇĄ ŁnăwŁ‘ĞB
ĲČ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ
¿Ă MêěĆ ‘ĘdČŇywĲĂ H’ĎěŁbŇBĘ CW
ĳ ‘ĞêĲČ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ
WoW
¡ mĘ MEĎŔC‘m
ăĎ =tŇ’Ć ÉMhĆmĄ yê
ąĂ xĘqČ MoyÄBĘ ’olęhĞ MdĎŔ’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
Mtr’pt
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Mh
¡Ć ynĄBĘ MS
ĎŔ pŇĘ nČ ’v
ăĎ mČ=tŇ’ĆwĘ ÉMhĆynĄy‘ĲĄ dŇąmČ xĘmČ=tŇ’Ć Mê
ĳĎ rĘ’ČpŇĘ êĂ
tŇC‘¡mĎS
Ę hČlĘ ìŇyl
ĳĆ ’Ą Tyl
¡Ă jĎhČ ’ob¿ŇyĎ ’ChŔhČ MoIăBČ
: MhĲĆytŇĄ onbŇĘ C 26
Ml
¡Ą ’ĎtĲŇĄ âl¿wĘ rBĄědČŇtŇĘ C TylĂŔjĎhČ=tŇ’Ć ÉìyjÄĂ xtŇČ ąjĎ yĂ ’ChęhČ MoIăBČ : MyĂnĲĎzĘ’Ď 27
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ tŇpĄŔomlĘ ÉMhĆlĎ tŇĎ yyąh
Ă Ď wĘ dŇo‘ĳ
ynăĄBĘ=l’Ć ìŇyn¡ĆjĎ MyW
¿Ă MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
hk, 2
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ=rbČŇDĘ C‘¡mĘS
Ă NoUŔ‘Č ynăĄbŇĘ lĂ ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ : MhĲĆylĄ‘Ğ ’b
¡ĄŇ eĎhĂwĘ NoUĳ‘Č 3
lxĎęnĂ=ykĲŇĂ yS
ăĂ DĎqĘmĂ=l’Ć x’ÁĎ hĆ ëŇrĄÄmĘ’Ď žN‘ČyČ hoĂÃhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ hoĳĂhyĹ
CkŇ¡ lĘhĲĎ yJ
¿Ă hŇdĎŔChyĘ tŇyB
ăĄ =l’ĆwĘ hŇUĎS
ČŔ nĎ yJ
ăĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ tŇąmČ dĘŇ’Č=l’ĆwĘ
ÉMhĆytŇĄ orĲyTĂ CbąŇè
Ę yĂwĘ hŇS
Ďę rĎomĲlĘ MdŇĆqÁĆ =ynĄbŇĘ lĂ ëŇnĎÄtŇĘ nĲŁ žynĂnĘhĂ NkĄÃlĎ : hŇĲlĎ oGBČ 4
: ëŇb
ĲĄŇ lĎxĞ Cê¿S
Ę yĂ hŇUĎ¡hĄ wĘ ëŇyŔĄrĘpŇĂ ClăkŇĘ ’ŇyĲŁ hŇUĎhĄť Mh
ĳĆ ynĄJĘS
Ę mĂ ëŇ¡bĎŇ CntŇĘ¿ĎwĘ
n ëŇBĎŔ
N’ŇŁYĳ=ZBČrĘmĂlĘ NoU¡‘Č yn¿ĄBĘ=tŇ’ĆwĘ MyQĂŔmČgŇĘ hŇăĄn
w Ę lĂ ÉhBĎrČ=tŇ’Ć yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ 5
hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁkąŇ yJ
ăĂ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ 6
=l’Ć SpĆŇnĆŔBĘ ÉìTĘ’ŇS
ĲĎ =lkĎŇBĘ xm
ąČ W
Ę êĂwČ lgĆŇrĳĎBĘ ì¡Ň‘ĞqĘrČwĘ dŇyĎŔ ìăŇ’ĞxĘmČ N‘ČyČť
gŇbČŇlĘ=ìŇyê
ąĂ tŇČ nĘC ìŇylĆę‘Ď ydĂÁyĎ=tŇ’Ć ytŇĂ yTÄĂ nĎ žynĂnĘhĂ NkĄÃlĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇm
¡Č dĘŇ’Č 7
ìŔdĘŇym
ăĂ S
Ę ’Č tŇoYĳrĎ’ĞhĲĎ=NmĂ ìŇyê¡ĂdĘŇbČŇ’ĞhĲČwĘ MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =NmĂ ÉìyêÄĂ rČkŇĘ hĂwĘ MyĂŔoGlČ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ ê
¡Ď ‘ĘdČŇyĲĎwĘ
=lkĎŇJĘ hŇ¿Ąh
e Ă ry‘ŔĂ W
Ą wĘ Éb’Ďom rm
Ł ą ’Ğ N‘ČyČę hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ 8
MyrĂŔ‘Ďh
ăĆ mĄ Éb’Ďom PŇtŇĆ J
ąĆ=tŇ’Ć xČtÁĄ p
ŁŇ ynÄĂ nĘhĂ žNkĄŇlĎ : hŇdŇĲĎChyĘ tŇyB
¿Ą My¡ĂoGhČ 9
: hŇmĎtŇĘ yĎrĘqĂwĘ No‘¡mĘ l‘ČB
¿Č tŇŁmŔyS
Ă yĘhČ tŇyB
ăĄ ZrĆ’Ćť ybĂęYĘ ChY
ĳĄ uĎmĂ wyr¡Ď‘ĎmĲĄ
rk
¿ŇĄ EĎtŇĂ =âlĲ N‘Čm
ËČ lĘ hŇĳS
Ď rĎomĲlĘ hĎyê¡ĂtŇČ nĘC NoUŔ‘Č ynăĄBĘ=l‘Č ÉMdŇĆqÄĆ =ynĄbŇĘ lĂ 10
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ MyT
ĳĂ pĎŇS
Ę hŇăW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ bŇ¡’Ď ombŇĘ C : MyĲĂoGBČ NoU¡‘Č=ynĲĄBĘ 11
Mq
Ł ¿ nĘBĂ ModŇË’Ĺ tŇoW
¿ ‘Ğ N‘ČyăČ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
12
ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ : MhĲĆbĎŇ Cm¿uĘnĂwĘ MoS
¡ ’Ď Cm¿S
Ę ’ĘIĆwČ hŇdĳŇĎChyĘ tŇyb
ăŇĄ lĘ Mq¡ĎnĎ 13
hŇĳmĎ hĄbŇĘ C MdăĎŇ’Ď hŇeĎ¡UĆ mĂ yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ ModŔ’Ĺ=l‘Č ÉydĂŇyĎ ytŇĂ T
ąĂ nĎwĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ
ytÁĂ mĎqĘnĂ=tŇ’Ć yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : Clj
Ł Ĳ yĂ bŇrĆx
¿ĆBČ hŇnĆd¡ĎŇdĘŇC NmĎŔyêĄmĂ ÉhBĎrĘxĎ hĎyê
ąĂ tŇČ nĘC 14
ÉC‘dĘŇyĲĎwĘ yt
ĳŇĂ mĎxĞkĲČŇwĘ yj
¡Ă ’ČJĘ ModŔ’Ĺb
ĲĆŇ CW
ă ‘ĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yU
ăĂ ‘Č ÉdyČBĘ Modę’ĹB
ĲĆ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ ytŔĂ mĎqĘnĂ=tŇ’Ć
ÉMqĎnĎ CmąqĘĲeĎ IĂwČ hŇĳmĎ qĎnĘBĂ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ tŇoW
¿ ‘Ğ N‘ČyËČ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą 15
T’Vb
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hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ : Ml
ĲĎ o‘ tŇ¿bČŇ y’Ą tŇyx
¡Ă S
Ę mČlĘ SpĆŇnĆŔBĘ T’
ăĎ S
Ę BĂ
yêŔĂ dĘŇbČŇ’ĞăhČ wĘ Myt
ĳŇĂ rĄJĘ=tŇ’Ć yê¡ĂrČkŇĘ hĂwĘ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ=l‘Č ÉydĂŇyĎ hŇąTĆ on ynÄĂ nĘhĂ
tŇox¡kŇĘ otŇBĘ tŇolŔŁdŇGĘ tŇomăqĎnĘ ÉMbĎŇ ytŇĂ yW
ąĂ ‘ĎwĘ : MIĲĎhČ PŇox¿ tŇyr¡Ă’ĄS
Ę =tŇ’Ć
: MB
ĲĎ yt¡ĂŇmĎqĘnĂ=tŇ’Ć yê¿ĂtŇĂ BĘ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉC‘dĘŇyĲĎwĘ hŇĳmĎ xĄ

wk yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇ¿yĎhĎ SdŇĆx
Ł ĳ lČ dŇăxĎ ’ĆBĘ hŇ¡ĎS
n Ď hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=yêĲĄS
Ę ‘ČBĘ yh
ËĂ yĘwČ
2
3

4
5

6

7

8
9
10

11
12

13
14

x’ĎŔhĆ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ=l‘Č r~
Ł ą hŇrĎÄmĘ’ĲĎ=rS
Ć ’Ğ N‘ČyČţ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
hŇŁJą NkĄęlĎ : hŇbĎŇrĲĎxĽhĲĎ hŇ¡’Ď lĘUĲĎ’Ă yl
ĳĎ ’Ą hŇBĎăsĄ nĎ MyU
¡Ă ‘ČhĲĎ tŇotŇ¿ lĘDČ hŇrËĎBĘS
Ę nĂ
MyBĂŔrČ MyăĂoG ÉëyĂlČÄ‘Ď yt
ąŇĂ ylĄ‘ĞhĲČwĘ rY
Łĳ ëŇyĂl
¡Č ‘Ď yn¿ĂnĘhĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď
yt¿ĂŇyxĄsĲĂwĘ hĎylĆŔDĎgŇĘ mĂ ÉCsrĘhĲĎwĘ rY
Ł ę tŇomăx
Ł CtÂxĞS
ĲĂ wĘ : wyQ
ĲĎ gČŇlĘ MI¡ĎhČ tŇol¿‘ĞhĲČJĘ
ÉhyĆhĘêĲĂ Mym
ąĂ rĎxĞ xTČÄS
Ę mĂ : ‘lČsĲĎ xČyx
¿Ă YĘlĂ Ht
¡ŇĎ o’ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ hŇeĎĳUĆ mĂ Hr¡ĎpĎŇ‘Ğ
: MyĲĂoGlČ zb
¡ČŇ lĘ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ yêĂrĘBČŔdĂŇ ynăĂ’Ğ yJĂť MIĎŔhČ ëŇotŇă BĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ hŇnĎgŇĘ rĳČhĎêĄ bŇrĆx
¡ĆBČ hŇdŔĆv
Ď BČ rS
ăĆ ’Ğ ÉhĎytÄĆ onbŇĘ C
r~ÌČ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ rY
Ł ę =l’Ć ’yb
ăŇĂ mĄ ynÌĂnĘhĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁkąŇ yJ
ăĂ
lh
¿Ď qĎwĘ MyS
¡Ă rĎpĲĎŇbŇĘ C bŇkĆŇr¿ĆbŇĘ C sCsËBĘ MykĳŇĂ lĎmĘ ëŇlĆămĆ NopŇ¡ ~ĎmĂ lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ
ëŇąpČŇ S
Ď wĘ qyęĄDĎ ëŇyĂlČÁ‘Ď NtÄČ nĎwĘ gŇrĳ
Ł hĞyĲČ bŇrĆx
ăĆBČ hŇd¡ŇĆv
Ď BČ ëŇyĂt
¿ŇČ onBĘ : bŇrĲĎ=M‘ČwĘ
ëŇyĂtĳĎŇomx
Ł Ĳ BĘ Nê
¡Ą yĂ oQŔbĎŇqĲĎ yx
ăĂ mĘC : hŇĲeĎ YĂ ëŇyĂl
¡Č ‘Ď Myq¿ĂhĄwĘ hŇlĎŔlĘŁsĲ ÉëyĂlČÄ‘Ď
MqĳĎbĎŇ’Ğ ëŇăiĄ kČŇyĘ wys
¡Ď Cs tŇ‘¿ČpŇĘ è
Ă mĂ : wytĲŇĎ obŇrĘxČBĘ Zê
Ł ¡ yĂ ëŇyĂtŔČŁlDĘgŇĘ mÄĂ C
ëŇyĂrČŔ‘ĎS
Ę BĂ Éo’b
Ł Ň BĘ ëŇyĂtŔČ omoxĲ ÉhnĎS
Ę ‘ČrĘêĂ bŇkĆŇrĆęwĎ lGÁČ lĘgČŇwĘ SrČÄjĎ ž loumĂ
ëŇyĂtĳĎŇoYCxĲ=lJĎ=tŇ’Ć sm
Ł ¡ rĘyĂ wysĎŔCs tŇosărĘpČŇBĘ : hŇ‘ĲĎuĎbĚŇmĘ ry‘¿Ă y’¡ĄobŇmĘJĂ
ëŇlĄęyxĄ ClălĘS
ĲĎ wĘ : dŇrĲĄêĄ ZrĆ’¿ĎlĎ ëŇ¡Ą‘
E Ě tŇob¿Ň~ĘmČC gŇr
Ł Ŕ hĞyĲČ bŇrĆx
ăĆBČ ÉëUĄ‘Č
ëŇyĂnąČbĎŇ’ĞwĲČ CYê
Ł ĳ yĂ ëŇt
¡ŇĄ DĎmĘxĆ yê
¿ĄbĎŇC ëŇyĂtŔČ omox ÉCsrĘhĲĎwĘ ëŇtŔĄ QĎkĚŇrĘ ÉCzzĘb
ĲĎŇ C
loqăwĘ ëŇyĂrĳĎyS
Ă NomăhĞ yê¡ĂBČS
Ę hĂwĘ : CmyW
ĲĂ yĎ MyĂm¡Č ëŇotŇ¿ BĘ ëŇrĄŔpĎŇ‘ĞwĲČ ÉëyĂYÄČ ‘ĄwĘ
ÉMymĂrĎxĞ xT
ąČ S
Ę mĂ ‘lČsĆę xČyx
ăĂ YĘlĂ ëŇyêÂĂ tŇČ nĘC : dŇo‘Ĳ ‘m
¡Č è
Ď yĂ âl¿ ëŇyĂrČŔoeJĂ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ yêĂrĘBČŔDĂ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJ
ăĂ dŇo‘ĳ hŇ¡ĆB
n Ď tŇĂ âl¿ hŇyŔĆhĘêĲĂ
hk
.rpsh yYx v.1
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llĎÁxĎ qŁnÄ’ĹB
ĲĆ ëŇêęĄ lĘjČmČ louămĂ ű âlăhĞ roYĳlĘ ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ rm
ËČ ’Ď hŇŁJ¿ 15
lJ
Ł ť MtęĎ o’sĘJĂ l‘ăČmĄ CdÂrĘyĲĎwĘ : MyIĲĂ’ĂhĲĎ CS
¡ ‘ĞrĘyĂ ëŇkĄŔotŇBĘ ÉgrĆhĆÄ gŇrĲĄh
ąĎBĄ 16
CTS
Łĳ pŇĘ yĂ Mt
¡ŇĎ mĎqĘrĂ yd¿ŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’ĆwĘ MhĆŔylĄy‘ăĂmĘ=tŇ’Ć ÉCrysÄĂ hĄwĘ MIĎŔhČ y’ăĄyW
Ă nĘ
Cm¡mĘS
ĲĎ wĘ My‘ŔĂ gĎŇrĘlĂ ÉCdŇrĘxĲĎwĘ CbŇS
ĄŔ yĄ ZrĆ’ăĎhĎ=l‘Č ÉCSBĎlĘyĂ ű tŇodŇąrĎxĞ
tŇbĆŇ¡S
Ć on êĘdĘŇbČŔ’Ď ëŇy’ăĄ ëŇlĎŔ CrmĘă’Ď wĘ ÉhnĎyqĂ ëŇyĂl
ąČ ‘Ď C’ÄW
Ę ĲnĎ wĘ : ëŇyĂl
ĲĎ ‘Ď 17
hĎybĆŔS
Ę yĲŁwĘ ’yh
ăĂ ÉMIĎbČŇ hŇqąĎzĎxĞ hŇtÄĎ yĘhĲĎ žrS
Ć ’Ğ hŇlĎQĎęhĚhĲČ ry‘ăĂhĎ MyU
ĳĂ IČmĂ
Moy¡ NIĂŔ’ĂhĲĎ CdăŇrĘxĘyĆ ÉhêĎ‘Č : hĎyb
ĲĆŇ S
Ę oyĲ=lkĎŇlĘ Mt
¡ŇĎ yêĂxĂ Cn¿tŇĘ ĲnĎ =rS
Ć ’Ğ 18
yJ
ăĂ
: ëŇtĲŇĄ ’Ň~ĄmĂ MI¡ĎBČ=rS
Ć ’Ğ MyI¿Ă’ĂhĲĎ ClËhĞbŇĘ nĂwĘ ëŇĳêĄlĘjČmČ 19
rS
ăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘ĎJ
ĲĆ tŇbĆŇrĆŔxĹnĲĆ ry‘ăĂ ÉëtŇĎ ’
Ł yê
ąĂ tŇĂ BĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁkąŇ
: MyBĲĂrČhĲĎ MyĂU¿ČhČ ëŇCi¡kŇĂ wĘ MohŔêĘ=tŇ’Ć ÉëyĂlČÄ‘Ď tŇolą‘ĞhĲČBĘ CbŇĳS
Ď on=âlĲ
ZrĆ’ĆÄBĘ ëŇyêĂbŇĘ S
Č ohwĘţ MlĎęo‘ M‘ăČ=l’Ć robÁ ydŇĄrĘoyÄ=tŇ’Ć žëyêĂdĘŇrČohĲwĘ 20
ybŇĂ ĳĄStŇĄ âlă N‘Čm
¡Č lĘ robŔ ydŇĄrĘoyă=tŇ’Ć ÉMlĎo‘mĲĄ tŇobąŇrĎxĽJĲĎ tŇoIÁêĂxĘêČ
yS
Ăę qĘbĚŇtŇĘ CĲ ëŇĳĄny’ĄwĘ ëŇ¡Ąê
n Ę ’Ć tŇoh¿QĎBČ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ yb
¡ŇĂ YĘ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ 21
: hŇoĲĂhyĘ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ MlĎŔo‘lĘ Édo‘ y’
¿Ă YĘUĎtŇĂ =âlĲwĘ
rY
Ł ¡ =l‘Č ’W
¿Ď MdĎŔ’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
zk, 2
MyUĂŔ‘ČhĲĎ ÉtlĆkĆÄr
Ł MyĎŔ tŇŁ’ăobŇmĘ=l‘Č ytÄbřVÄyh roYęlĘ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : hŇĲnĎ yqĂ 3
êĘă’Č roYě hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
MyB
ĳĂ rČ MyI¡Ă’Ă=l’Ć
Cl¡lĘJĲĎ ëŇyĂnČěB
Ł ëŇyĂl
ĳĎ CbŇGĘ MyU
¡Ă yČ bŇ¿ĄlBĘ : ypŇĂ ŁyĲ tŇlČyl
¿Ă JĘ yn¡Ă’Ğ êĘrĘmČŔ’Ď 4
ÉNonbĎŇQĘmĂ zrĆ’
ąĆ MyĂtĳĎŇx
Ł Ĳl
Ě =lJĎ tŇ¡’Ą ëŇlĎŔ CnB
ăĎ ÉrynĂv
Ę mĂ MyS
ąĂ orBĘ : ëŇyĲĄpŇĘ yĎ 5
ëŇąS
Ą rĘqČ ëŇyĂT
ĳĎoèmĂ CW
¡ ‘Ď NS
Ď BĎŔmĂ ÉMynĂoQ’Č : ëŇyĂl
ĲĎ ‘Ď NrĆê
Ł ¡ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ CxqĎŔlĎ 6
hŇăyĎhĎ ÉMyĂrČÄYĘUĂmĂ hŇąmĎ qĘrĂBĘ SS
ăĄ : MIřê
ĲĂ Ă JĂ yI¡Ą’ĂmĲĄ MyrĂŔS
Ě ’Ğ=tŇBČ ÉNS
Ą =CW‘ĲĎ 7
hŇ¿yĎhĎ hŇ¡S
Ď ylĂ’Ĺ yI¿Ą’ĂmĲĄ Nm
ËĎ GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆÌĄkŇ êĘ sn
ĳĄlĘ ëŇ¡Ďl tŇoy¿hĘlĲĂ ëŇW
ĄŔ rĎpŇĘ mĂ
Cyh
ăĎ ÉroY ëŇyĂm
ąČkĎŇxĞ ëŇl
ĳĎ MyT
¡Ă S
Ď Cy¿hĎ dŇwČŔrĘ’ČwĘ ÉNodŇyYĂ yb
ąŇĄ S
Ę yĲŁ : ëŇiĲĄkČŇmĘ 8
ëŇqĳĄdĘŇBĂ yq¡ĄyzĂxĞmĲČ ëŇbĎŔ Cyh
ăĎ ÉhĎymĆÄkĎŇxĞwĲČ lb
ąČŇ gŇĘ ynĄÄqĘzĂ : ëŇyĂl
ĲĎ bŇĘ ŁxĲ hŇUĎ¡hĄ ëŇbĎŔ 9
dŇCląwĘ srČÄjĎ : ëŇb
ĲĄŇ rĎ‘ĞmĲČ bŇr¡
Ł ‘Ğl
ĲČ ëŇbĎŔ Cyh
ăĎ ÉMhĆyxĄĲQĎ mČC MIąĎhČ tŇoIÄnĂ’Ľ=lJĎ 10
hŇUĎ¡hĄ ëŇbĎŔ=CQêĂ É‘bČŇokŇwĘ Ng
ąĄŇ mĎ ëŇĳêĄmĘxČlĘmĂ yS
¡Ą nĘ’Č ëŇlĄŔyxĄbŇĘ CyăhĎ ÉTCpŇC
wntn

,x"d ,w"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps Nkw yrqw bytk y’br‘ml Nk v.6 .yrq tb
ĆS
Ć IŁhČ ,bytk yêĂbĘS
Ą IŁhČ v.3 .zk
.w"Tdw b"yd Nkw yrq MyIĂêĂJĂ ,bytk MIĂêĂJĂ ’"sb ,yrqw bytk MyIĂêĂJĂ ’"ydw g"d ,y’xndml ,d"ydw T"d
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MydĂŔUĎgÄČ wĘ bŇybĂŔsĎ ÉëyĂtÄČ omox=l‘Č ëŇlĄęyxĄwĘ dŇwăČrĘ’Č ynÌĄBĘ : ëŇrĲĄdĎŇhĞ Cn¿tŇĘ ĲnĎ
Cl¿lĘJĲĎ hŇUĎ¡hĄ bŇybĂŔsĎ ÉëyĂtÄČ omox=l‘Č CQąêĂ MhÂĆ yTĄlĘS
Ă CyĳhĎ ëŇyĂt
¡ŇČ olDĘgŇĘ mĂBĘ
lydăĂŇBĘ É lzĆrĘBČ PŇsĆąĆkŇ BĘ Nohĳ=lJĎ bŇră
Ł mĄ ëŇê
¡ĄrĘxČs
Ł SyS
¿Ă rĘêČ : ëŇyĲĄpŇĘ yĎ
SpĆŇąnĆBĘ ëŇyĂl
ĳĎ kŇĘ rĲ
Ł hŇUĎ¡hĄ ëŇS
Ć mĆŔwĎ É lbČŇêĚ NwąĎyĎ : ëŇyĂnĲĎobŇzĘ‘Ă Cn¡tŇĘ ĲnĎ tŇrĆpĆŔo‘wĘ
ÉMyS
Ă rĎpĲĎŇC Mys
ąĂ Cs hŇĳmĎ rĘgČŇoê tŇyB
¡Ą mĂ : ëŇb
ĲĄŇ rĎ‘ĞmĲČ Cn¡tŇĘ ĲnĎ tŇS
Ć ŁxŔnĘ yl
ăĄ kŇĘ C ÉMdĎŇ’Ď
tŇrăČx
Ł sĘ MyB
¡Ă rČ MyI¿Ă’Ă ëŇyĂlČŔkŇĘ ŁrĲ ÉNdĎŇdĘŇ ynąĄBĘ : ëŇyĂnĲĎobŇzĘ‘Ă Cn¡tŇĘ ĲnĎ MydĂŔrĎpŇĘ C
ëŇê
¡ĄrĘxČs
Ł Mr¿Ď’Ğ : ëŇrĲĄJĎS
Ę ’Ć CbŇyS
¡Ă hĄ MynĂbŇĘ ohwĘ ÉNS
Ą tŇon¿rĘqČ ëŇdĳŇĄyĎ
Cn¡tŇĘ ĲnĎ dŇŁJŔdĘŇkČŇwĘ tŇm
Ł ă ’ŇrĎwĘ ÉZCbŇC hŇąmĎ qĘrĂwĘ NmĎÄGĎrĘ’Č ëŇpĆŇnŁBĘţ ëŇyĂW
ĳĎ ‘ĞmĲČ bŇră
Ł mĄ
tŇyeĂmĂţ yF
ăĄ xĂBĘ ëŇyĂl
ĳĎ kŇĘ ŁrĲ hŇUĎ¡hĄ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ZrĆ’ăĆwĘ ÉhdĎŇChyĘ : ëŇyĂnĲĎobŇzĘ‘ĂBĘ
bŇr¿
Ł BĘ ëŇê
ËĄ rĘxČs
Ł qW
Ć ÌUĆ DČ : ëŇb
ĲĄŇ rĎ‘ĞmĲČ Cn¡tŇĘ ĲnĎ yrĂY
Ł Ŕ wĎ ÉNmĆS
ĆÄ wĎ Sb
ąČŇ dĘŇC gŇeÄČ pČŇC
lEĎŔC’mĘ ÉNwĎyĎwĘ NdąŇĎwĘ : rxČYĲĎ rmĆ¿YĆ wĘ NoB¡lĘxĆ Nyy¿ĄBĘ Nohĳ=lJĎ bŇră
Ł mĄ ëŇyĂW
¡Č ‘ĞmĲČ
ÉNdĎŇDĘ : hŇyĲĎhĎ ëŇ¡bĄŇ rĎ‘ĞmĲČBĘ hŇnĆŔqĎwĘ hŇDăĎqĂ ÉtoS‘Ď lząĆrĘBČ Cet
ĳŇĎ nĎ ëŇyĂn¡ČobŇzĘ‘ĂBĘ
hŇUĎ¡hĄ rdĎŔqĄ y’ăĄyW
Ă nĘ=lkĎŇwĘ ÉbrČ‘Ğ : hŇB
ĲĎ kŇĘ rĂlĘ SpĆŇŁx¡=ydŇĄgŇĘ bŇĂ bŇĘ ëŇêŔĄ lĘkČŇrĲ
Ł
É’bĎŇS
Ę yl
ąĄ kŇĘ rĲ
Ł : ëŇyĂrĲĎxĞŁsĲ MB
¡Ď MydĂŔCê‘ČwĘ ÉMylĂy’ĄwĘ MyrąĂkĎŇBĘ ëŇdĳŇĄyĎ yrăĄxĞŁsĲ
bŇhĎŔzĎwĘ ÉhrĎqĎyĘ NbĆŇą’Ć =lkĎŇbŇĘ C MW
Ć ŁBÁ=lJĎ S’ŇŁrÄBĘ ëŇyĂl
ĳĎ kŇĘ rĲ
Ł hŇUĎ¡hĄ hŇmĎŔ‘ĘrČwĘ
dŇm
¿Č lĘJĂ rCè
¡ ’Č ’b
ĳĎŇ S
Ę yl
¡Ą kŇĘ ŁrĲ NdŇĆ‘ĆŔwĎ ÉheĄkČŇwĘ NrąĎxĎ : ëŇyĂnĲĎobŇzĘ‘Ă Cn¡tŇĘ ĲnĎ
hŇmĎŔqĘrĂwĘ tŇlĆăkĄŇ êĘ ÉymĄolgŇĘ BĂ MylĂŔl
Ě kŇĘ mČbŇĘ ÉëyĂlČÄkŇĘ rĲ
Ł hŇUĎąhĄ : ëŇêĲĄlĘkČŇr
Ł
tŇoIănĂ’Ľ : ëŇêĲĄlĘkĚŇrĘmČBĘ Myz¡ĂrĚ’ĞwĲČ MyS
ËĂ bĚŇxĞ Myl
ÌĂ bĎŇxĞB
ĲČ Mym
ĳĂ r
Ł BĘ yz¡ĄnĘgŇĂ bŇĘ C
: MyUĲĂyČ bŇ¿ĄlBĘ dŇŁ’¡mĘ ydËĂŇBĘkŇĘ êĂwĲČ y’
ÌĂ lĘUĎêĂwČ ëŇĳĄbŇ rĎ‘ĞmĲČ ëŇyĂt
¡ŇČ orS
Ď SyS
ĂŔ rĘêČ
bŇ¿ĄlBĘ ëŇr¡ĄbĎŇS
Ę MydĂŔuĎhČ xČCrť ëŇt
ĳŇĎ ’
Ł MyT
¡Ă è
Ď hČ ëŇC’ŔybŇĂ hĹ ÉMyBĂrČ MyĂm
ąČBĘ
ëŇqăĄdĘŇbŇĂ yqăĄyzĂxĞmĲČ ëŇyĂl
ĳĎ bŇĘ ŁxĲwĘ ëŇyĂx¡ČQĎmČ ëŇbĄěrĎ‘ĞmĲČ ëŇyĂnČŔobŇzĘ‘ĂwĘ ÉënĄoh : MyUĲĂyČ
ÉëlĄhĎqĘ=lkĎŇbŇĘ C ëŇBĎę=rS
Ć ’Ğ ëŇêÁĄ mĘxČlĘmĂ yS
ĄÄ nĘ’Č=lkĎŇwĘ ëŇbĄŇrĎ‘ĞmĲČţ yb
ăŇĄ rĘ‘Ł Ĳ wĘ
tŇqăČ‘ĞzĲČ loq¡lĘ : ëŇêĲĄlĘjČmČ Moy¡BĘ MyUĂŔyČ bŇăĄlBĘ ÉCljĘyĂ ëŇkĄŔotŇBĘ rS
ăĆ ’Ğ
ToSŔmĎ yW
ăĄ pŇĘ ŁêĲ lJ
Ł ť MhĆęytŇĄ oIĲnĂ’ĽmĲĄ CdÂrĘyĲĎwĲĘ : tŇoSĲŁrřgŇĘ mĂ CS
¡ ‘ĞrĘyĂ ëŇyĂl
ĳĎ bŇĘ ŁxĲ
ÉëyĂlČÄ‘Ď C‘ym
ąĂ S
Ę hĂwĘ : CdŇm
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ ZrĆ’¡ĎhĎ=l’Ć MIĳĎhČ yl
ăĄ bŇĘ ŁxĲ lJ
Ł¡ MyxěĂ QĎmČ
: CSQ
ĲĎ jČtŇĘ yĂ rpĆŇ¡’Ą BĎ MhĆŔyS
Ą ’ŇrăĎ=l‘Č ÉrpĎŇ‘Ď Clą‘ĞyĲČwĘ hŇrĳĎmĎ Cq¡‘ĞzĘyĂwĘ MlĎŔoqBĘ
SpĆŇ¡nĆ=rmČBĘ ëŇyĂl
ËČ ’Ą CkŇ¿ bĎŇC MyuĳĂW
Č Cr¡gŇĘ xĲĎwĘ hŇxĎŔrĘqĎ ÉëyĂlČÄ’Ą CxyrąĂqĘhĂwĘ
dpsm
.toSrĎgĘmĂ ’"s v.28
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27. 32–28. 16

roYŔkŇĘ ym
ăĂ ëŇyĂl
ĳĎ ‘Ď Cn¡nĘoqĲwĘ hŇnĎŔyqĂ ÉMhĆynĂBĘ ëŇyĂl
ąČ ’Ą C’ÄW
Ę ĲnĎ wĘ : rmĲĎ dŇ¿jĄ sĘmĂ 32
MyU
ăĂ ‘Č êĘ‘ČB
¡Č W
Ę hĂ MyUĂŔIČmĂ ÉëyĂnČÄobŇzĘ‘Ă tŇ’ŇąYĄ BĘ : MIĲĎhČ ëŇotŇ¿ BĘ hŇm
¡Ď dŇĚJĘ 33
tŇrĆB
¿Ć S
Ę nĂ tŇ‘ËĄ : ZrĆ’ĲĎ=ykĄŇlĘmČ êĘrĘS
¡Č ‘ĹhĲĆ ëŇyĂbČŔrĎ‘ĞmăČC ÉëyĂnČÄoh bŇrą
Ł BĘ MyB
ĳĂ rČ 34
lJ
Ł ť : ClpĲĎŇnĎ ëŇ¿kĄŇ otŇBĘ ëŇ¡ĄlhĎqĘ=lkĎŇwĘ ëŇ¿bĄŇ rĎ‘ĞmĲČ MyĂm
ĳĎ=yuĄmČ‘ĞmĲČBĘ MyU
¡Ă IČmĂ 35
: MynĲĂjĎ Cm¡‘ĞrĲĎ r‘ČW
ČŔ Cr‘ĞW
ăĎ ÉMhĆykĄŇlĘmČC ëŇyĂl
ĳĎ ‘Ď Cm¡mĘS
ĲĎ MyIĂŔ’ĂhĲĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č ëŇ¡Ąy’
n Ą wĘ tŇyyĂŔhĎ tŇohăQĎBČ ëŇyĂl
ĳĎ ‘Ď Cq¡rĘS
ĲĎ MyUĂŔ‘ČB
ăĎ ÉMyrĂxĞŁsĲ 36
žrm
Ł ’Ĺ MdĎÃ’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
xk, 2
l’
ăĄ ÉrmĆ’ŇŁêÄwČ ÉìBĘlĂ Hb
ąČŇ GĎ N‘ČyăČ hŇoĂęhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ rY
Ł Á dŇygÄĂ nĘlĂ
l’ĄŔ=âlwĲĘ ÉMdĎŇ’Ď hŇê
ąĎ ’ČwĘ MyU
ĳĂ yČ bŇăĄlBĘ yêĂbŇĘ ¡S
Č yĎ Myh
ËĂ Łl’Ĺ bŇÌS
Č om ynĂ’ĎŔ
âl¿ MCtŇ¡ sĎ=lJĎ l’ĳřndm hŇê
¡Ď ’Č Mk
ËĎŇ xĎ hŇ¿Ąh
e Ă : MyhĲĂŁl’Ĺ bŇ¿ĄlJĘ ì¡ŇBĘlĂ Nê
¿ĄêĂwČ 3
PŇsĆ¡kĆŇ wĎ bŇ¿hĎ zĎ W‘Čê
ËČ wČ lyĂx
ĳĎ ì¡ŇQĘ tŇĎ yW
¿Ă ‘Ď ìŔtŇĘăĎCb
n Ň tŇĘ bŇĂ C ÉìtŇĘ mĲĎkŇĘ xĎBĘ : ìŇCmĲmĎ‘Ğ 4
HB
¿Č gŇĘ IĂwČ ìŇĳĆlyxĄ tŇĎ yB
ăĂ rĘhĂ ì¡ŇtŇĘ ĲQĎ kĚŇrĘBĂ ìËŇtŇĘ mĎkŇĘ xĎ bŇrÌ
Ł BĘ : ìŇytĲŇĆ orYĘo’BĘ 5
: ìŇĲlĆ yxĄBĘ ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ
: MyhĲĂŁl’Ĺ bŇ¿ĄlJĘ ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ=tŇ’Ć ì¿ŇêĘêĂ N‘ČyËČ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ NkĄělĎ 6
yp
ăŇĂ yĘ=l‘Č ÉMtŇĎ obŇrĘxČ CqyrąĂhĄwĘ MyĳĂoG yY¡ĄyrĂ‘ĲĎ MyrĂŔzĎ ÉìylĆÄ‘Ď ’yb
ąŇĂ mĄ ynÄĂ nĘhĂ NkĄęlĎ 7
ll
¡Ď xĎ yt
¿ŇĄ ommĘ hŇêĎËmČ wĎ ìŇCdŇĳrĂoyĲ tŇxČ¡è
Č lČ : ìŇtĲŇĆ ‘ĎpŇĘ yĂ Cl¡QĘxĂwĘ ìŇtŔĆ mĎkŇĘ xĎ 8
MdËŇĎ’Ď hŇê
¿Ď ’ČwĘ ìŇĳĆgŇ rĘh
Ł Ĳ yn¡ĄpŇĘ lĂ ynĂ’ĎŔ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉrmČ’Ňê
Ł rm
Ł ą ’ĎhĲĆ : MyUĲĂyČ bŇ¿ĄlBĘ 9
ynăĂ’Ğ yJĂť MyrĳĂzĎ=dŇyČBĘ tŇCm¡êĎ Myl
ËĂ rĄ‘Ğ yt
ÌŇĄ om : ìŇyl
ĲĆ lĘxČmĘ dŇy¿ČBĘ l’
¡Ą =âlwĘ 10
yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ yêĂrĘBČŔdĂŇ 11
ÉrmČ’Ď hŇŁJą oQę êĎrĘmăČ’ĎwĘ roYĳ ëŇlĆămĆ =l‘Č hŇ¡Ďyq
n Ă ’W
¿Ď MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ 12
NdŇĆ‘ÄĄ BĘ : ypŇĂ yĲŁ lyl
¿Ă kŇĘ C hŇm
¡Ď kŇĘ xĎ ’l
¿Ą mĎ tŇynĂŔkŇĘ êĎ Mt
ăŇĄ ox ÉhêĎ’Č hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ 13
MŁlęhĞyĲČwĘ hŇdĎÂTĘjĂ MdŇĆŁ’ă ÉìtÄĆ kĎŇsĚmĘ hŇrąĎqĎyĘ NbĆŇ’ĆÄ=lJĎ tŇĎ yyĂęhĎ MyhÁĂ Łl’Ĺ=NGČ
ìŇyj
ąĆêĚ tŇkĆŇ’ŇlĆÄmĘ bŇĳhĎ zĎwĘ tŇq¡ČrĘbĎŇC ëŇpĆŇŁnŔ ryj
ăĂ sČ hŇpĄŔS
Ę ăyĎwĘ ÉMhČŁSÄ SyS
¿Ă rĘêČ
ëŇĳĄkŇ oihČ xS
¡Č mĘmĂ bŇCrŔJĘ=êĘ’ÄČ : CnnĲĎoJ ì¡Ň’ĞrĲČBĎhĂ Moy¿BĘ ëŇBĎŔ ÉìybĆÄqĎnĘC 14
: êĎkŇĘ ĲQĎ hČtŇĘ hĂ S’
¡Ą =ynĄbŇĘ ’Č ëŇotŇ¿ BĘ tŇĎ yyĂŔhĎ ÉMyhĂŁl’Ĺ SdŇĆŁqą rhÄČ BĘ ìŇyêęĂ tŇČ nĘC
bŇră
Ł BĘ : ëŇB
ĲĎ hŇtŇĎ ¡lĎ wĘ‘Č ’Y
¿Ď mĘnĂ=dŇ‘Č ëŇĳ’Ď rĘB
ĲĎ hĂ MoI¡mĂ ìŇykĆŔrĎdĘŇBĂ ÉhêĎ’Č Mym
ąĂ êĎ 15, 16
ÉìdĘŇBĆ’ČwĲĎ Myh
ąĂ Łl’Ĺ rhÄČ mĄ žìlĘQĆxČ’ĆwĲĎ ’T
ĳĎ xĹêĲĆwĲČ sm
¡Ď xĎ ìËŇkŇĘ otŇ ClÌmĎ ìętŇĘ ĲQĎ kĚŇrĘ
bwrk
.yrq l’IĄnĂDĎmĂ ,bytk l’ĄnĂDĎmĂ v.3
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ì¡ŇtŇĘ mĎkŇĘ xĎ êĎ¿xČ S
Ă ìŇyŔĆpŇĘ yĎBĘ ÉìBĘlĂ Hb
ąČŇ GĎ : S’ĲĄ=ynĄbŇĘ ’Č ëŇoê¡mĂ ëŇkĄŔi
Ł hČ bŇCrăJĘ
hŇwĎ’Ğr¿ČlĘ ìŇyê¡ĂtŇČ nĘ Myk
ËŇĂ lĎmĘ ynÌĄpŇĘ lĂ ìŇyêęĂ kŇĘ lČS
Ę hĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č ìŇĳtŇĆ ‘ĎpŇĘ yĂ=l‘Č
S’
ąĄ =’YĂo’wĲĎ ìŇyS
ĳĆ DĎqĘmĂ êĎlĘ¡ČQxĂ ìŔtŇĘ ăĎQkĚŇrĘ É lwĆ‘ÄĆ BĘ ìŇynĆęwŁ‘Ğ bŇră
Ł mĄ : ëŇb
ĲĎŇ
: ìŇy’ĲĆr
Ł =lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č ÉrpĆŇ’ĄÄlĘ ìąŇnĘêĆ’ĆwĲĎ ìŇtŇĘ lČŔkĎŇ’Ğ ’yh
ăĂ ÉìkŇĘ oêĲmĂ
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č ì¡ŇnĘy’ĲĄwĘ tŇĎ yyĂŔhĎ tŇohăQĎBČ ìŇyl
ĳĆ ‘Ď Cm¡mĘS
ĲĎ MyUĂŔ‘ČB
ĲĎ Éìy‘ÄĆ dĘŇoy=lJĎ
NodŇĳyYĂ=l’Ć ìŇyn¡ĆjĎ MyW
¿Ă MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
NodŔyYĂ ÉëyĂlČÄ‘Ď ynąĂnĘhĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇJ
Łą êęĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď ’b
¡ĄŇ eĎhĂwĘ
MyT
¡Ă pĎŇS
Ę Hb
ËĎŇ ytŇĂ oW
¿ ‘ĞB
ĲČ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇyĲĎwĲĘ ëŇĳĄkŇ otŇBĘ yê¡ĂdĘŇBČkŇĘ nĂwĘ
É llĎxĎ ll
ąČ pŇĘ nĂwĘ hĎytŔĆ oYCxăBĘ ÉMdĎŇwĎ rbĆŇDąĆ HbÂĎ =yêĂxĘQČS
Ă wĘ : Hb
ĲĎŇ yêĂS
Ę D¿ČqĘnĂwĘ
hŇyÄĆhĘyĲĂ=âlwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ bŇyb
ĳŇĂ iĎmĂ hĎyl
¡Ć ‘Ď bŇrĆx
¿ĆBĘ HkĎŔotŇBĘ
MtŔĎ ŁbŇyb
ăŇĂ sĘ É lJ
Ł mĂ bŇ’ĂŔkŇĘ mČ ZoqăwĘ Éry’ĂmĘmČ NoQąsĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇyb
ăŇĄ lĘ dŇo‘Á
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ yn¡Ă’Ğ yJ
¿Ă C‘ŔdĘŇyăĎwĘ Mt
ĳŇĎ o’ MyT
¡Ă ’Ňè
Ď hČ
ÉMyUĂ‘ČhĲĎ=NmĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ű yY
ăĂ BĘqČBĘ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ
MtŔĎ mĎdĘŇ’Č=l‘Č ÉCbŇS
Ę yĲĎwĘ MyĳĂoGhČ ynăĄy‘ĄlĘ Mb
¡ĎŇ yêĂS
Ę D¿ČqĘnĂwĘ MbĎŔ CYp
ŁŇă nĎ rS
ăĆ ’Ğ
ÉMyêĂbĎŇ CnąbĎŇC ůxTČbĆŇlĎ ÈhĎylĆ‘Ď CbăŇS
Ę yĲĎwĘ : bŇŁqĲ‘ĞyĲČlĘ yD¿ĂbŇĘ ‘ČlĘ yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ
MyT
ąĂ ’Ňè
Ď hČ lk
ŁÄ BĘ MyTęĂ pĎŇS
Ę ytăĂŇoW‘ĞB
ĲČ xTČĳĆbŇ lĎ Cb¡ŇS
Ę yĲĎwĘ MymĂŔrĎkŇĘ C‘ăTĘĲnĎ wĘ
: MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ C‘ŔdĘŇyăĎwĘ MtŔĎ obŇyb
ăŇĂ iĘmĂ ÉMtŇĎ ’
Ł

Tk ho¡ĎhyĘ=rb
ČŇ dĘŇ hŇ¿yĎhĎ SdŇĆx
Ł ĳ lČ rW
¡Ď ‘Ď Myn¿ĄS
Ę BĂ yrĂěW
Ă ‘ĞB
ĲĎ tŇyrĂŔyW
Ă ‘ĞhĲĎ ÉhnĎè
Ď BČ
2
3

4

5

MyĂrĳĎYĘmĂ ëŇlĆămĆ hŇ‘Ł ¡ rĘjČ=l‘Č ìŇynĆŔjĎ MyW
ăĂ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ êÁĎ rĘmČ’ĲĎwĘ rBĄÄDČ : HQ
ĲĎ JĚ MyĂr¡ČYĘmĂ=l‘ČwĘ wylĎŔ‘Ď ’b
ăĄŇ eĎhĂwĘ
Zb
¡ĄŇ r
Ł hĲĎ lodŔGĎhČ ÉMyeĂêČhČ MyĂrČŔYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇŁ‘ărĘjČ ÉìylĆÄ‘Ď ynąĂnĘhĂ hoĂęhyĹ
ÉMyřyxx yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : ynĂtŇĲĂ yW
Ă ‘Ğ yn¿Ă’ĞwĲČ yr¡Ă’
Ł yĘ yl
¿Ă rm
ËČ ’Ď rS
¿Ć ’Ğ wyrĳĎ’
Ł yĘ ëŇotŇă BĘ
ëŇoêămĂ ÉìytÄĂ ylĂ‘ĞhĲČwĘ ìŇyt
ĳŇĆŁWqĘW
Ę qČBĘ ìŇyr¡Ć’
Ł yĘ=tŇgČŇdĘŇ yê¿ĂqĘBČdĘŇhĂwĘ ìŇyyŔĆxĎlĘBĂ
ìŇyêăĂS
Ę TČnĘC : qB
ĲĎ dĘŇêĂ ìŇyt
¡ŇĆŁWqĘW
Ę qČBĘ ìŇyrĆŔ’
Ł yĘ tŇăgČŇ DĘ=lJĎ Ét’ĄwĘ ìŇyrĆŔ’
Ł yĘ
hrbdmh

Nkw yrqw bytk MyxĂxČ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,h"dx Nkw yrq MyxĂxČ ,bytk MyyĂxĎx
Ğ v.4 .Tk
.’"ydw w"d
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29. 6–19

âl¿ lojŔêĂ ÉhdŇĆv
Ď hČ ynąĄjĘ=l‘Č ìŇyrĆŔ’
Ł yĘ tŇăgČŇ DĘ=lJĎ Ét’ĄwĘ ÉìtŇĘ o’Ĳ hŇrĎBĎędĘŇUĂhČ
: hŇĲlĎ kŇĘ ’ĎlĘ ìŇyê¿ĂtŇČ nĘ MyĂm¡Čè
Ď hČ PŇo‘¿lĘC ZrĆ’ËĎhĎ tŇ¿IČxČlĘ Zb
ĳĄŇ uĎtŇĂ âlăwĘ PŇ s’
¡Ą Ď tĲŇĄ
tŇnĆ‘¿ĆS
Ę mĂ Mt
ËŇĎ oyhĹ N‘ČyÌČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ yJ
¡Ă MyĂrČŔYĘmĂ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ ÉC‘dĘŇyĲĎwĘ
Mh
¡Ć lĎ ê
¿Ď ‘ĘqČb
ĲĎŇ C ZorŔêĄ KŇpJČbČŇ ìąŇBĘ MW
ĎÄ pŇĘ tŇĎ BĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyb
¿ŇĄ lĘ hŇ¡Ćq
nĎ
: MyĂnĲĎtŇĘ mĎ=lJĎ Mh
¡Ć lĎ ê
¿Ď dĘŇmČ‘ĞhĲČwĘ rbĄŔè
Ď êĂ ÉìylĆÄ‘Ď Mn
ąĎ‘Ğè
ĲĎ hĲĂbŇĘ C PŇĳtŇĄ JĎ=lJĎ
ëŇyĂl
¡Č ‘Ď ’yb
¿ŇĂ mĄ ynËĂnĘhĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
hŇm
ăĎ mĎS
Ę lĂ ÉMyĂrČÄYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ : hŇmĲĎhĄbŇĘ C Md¿ĎŇ’Ď ëŇ¡UĄ mĂ yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ bŇrĆx
ĳĎ
: ytŇĂ yW
ĲĂ ‘Ď yn¿Ă’ĞwĲČ yl
¡Ă r’
Ł ¿ yĘ rm
ËČ ’Ď N‘ČyÌČ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ hŇBĎŔrĘxĎwĘ
ÉtobŇrĘxĎlĘ MyĂrČęYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć yêÂĂ tŇČ ĲnĎ wĘ ìŇyrĳĆ’
Ł yĘ=l’ĆwĘ ìŇyl
¡Ć ’Ą yn¿ĂnĘhĂ Nk
ËĄŇ lĎ
ÉHBĎ=rbĎŇ‘ĞtĲŇČ âlą : SCJĲ lCb¿ŇGĘ=dŇ‘ČwĘ hŇ¡Ąw
n ĄsĘ lD¿
Ł gŇĘ UĂmĂ hŇmĎŔmĎS
Ę bŇrĆx
Łă
My‘¿ĂBĎrĘ’Č bŇ¡S
Ą tŇĄ âl¿wĘ HB
ĳĎ =rbĎŇ‘ĞtĲŇČ âlă hŇm
¡Ď hĄBĘ lgĆŇr¿ĆwĘ MdĎŔ’Ď lgĆŇrăĆ
tŇoUęS
Č nĘ tŇoYărĎ’Ğ ű ëŇotŇă BĘ hŇmĎÁmĎS
Ę MyĂrČÄYĘmĂ žZrĆ’Ć=tŇ’Ć yêăĂtŇČ ĲnĎ wĘ : hŇĲnĎ S
Ď
hŇĳĎS
n Ď My‘¡ĂBĎrĘ’Č hŇmĎŔmĎS
Ę íyyăĆhĘêĲĂ ÉtobŇrĎxĽmĲĎ MyrąĂ‘Ď ëŇotÄBĘ ÉhĎyrĆÄ‘ĎwĘ
: tŇoYĲrĎ’ĞB
ĲĎ Myt¡ĂŇyrĂzĄwĲĘ MyĂŔoGBČ ÉMyĂrČÄYĘmĂ=tŇ’Ć yt
ąŇĂ Y
Ł pŇĂ hĞwĲČ
=tŇ’Ć ZB
ăĄ qČ’Ğ ÉhnĎS
Ď My‘ąĂBĎrĘ’Č ZuÂĄ mĂ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ yJ
ËĂ
tŇCbăŇS
Ę =tŇ’Ć ÉyêĂbŇĘ S
ČÄ wĘ : hŇUĎS
ĲĎ CYp
ŁŇ¿ nĎ=rS
Ć ’Ğ MyU
¡Ă ‘ČhĲĎ=NmĂ MyĂrČŔYĘmĂ
MS
¡Ď Cyh
¿Ď wĘ Mt
ĳŇĎ rĎCkŇĲ mĘ ZrĆ’¡Ć=l‘Č sorŔtŇĘ jČ ZrĆ’ăĆ ÉMtŇĎ ’
Ł yt
ąŇĂ ŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ MyĂrČŔYĘmĂ
dŇo‘¡ ’v
¿Ą nČtŇĘ tŇĂ =âlĲwĘ hŇlĎŔpĎŇS
Ę hŇăĆh
y Ę êĲĂ ÉtokŇlĎmĘUČhČ=NmĂ : hŇĲlĎ pĎŇS
Ę hŇ¿kĎŇ lĎmĘmČ
ždo‘=hŇyĆhĘyĲĂ âlăwĘ : MyĲĂoGBČ tŇod¿ŇrĘ yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ MyêŔĂ TĘ‘ČmĘhÄĂ wĘ MyĳĂoGhČ=l‘Č
yJ
¿Ă C‘ŔdĘŇyăĎwĘ Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČ Mt
¡ŇĎ onpŇĘ BĂ NwŁŔ ‘Ď ryJ
ăĂ zĘmČ ÉxTĎbŇĘ mĂlĘ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ tŇybĄÄlĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ yn¡Ă’Ğ
=rbČŇdĘŇ hŇ¿yĎhĎ SdŇĆŁxĳlČ dŇăxĎ ’ĆBĘ NoS
¡ ’ŇrĂB
ĲĎ hŇnĎŔS
Ď É‘bČŇS
ĆÄ wĎ MyrąĂW
Ę ‘ĆBĘ yhęĂ yĘwČ
dŇybÄĂ ‘ĹhĲĆ lbĆŇBĎţ=ëŇlĆmĲĆ r~
ăČ ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ
PŇt
¡ŇĄ JĎ=lkĎŇwĘ xrĎŔqĘmĚ S’Ňră
Ł =lJĎ rY
Ł Ŕ =l’Ć ÉhlĎŁdŇgŇĘ hŇdąŇĎŁbŇ‘Ğ olÁyxĄ=tŇ’Ć
=rS
Ć ’Ğ hŇd¡ĎŇŁbŇ‘ĞhĲĎ=l‘Č r~
Ł Ŕ mĂ ÉolyxĄlĘC olą hŇyĎhÄĎ =âl rkĎŇW
Ď wĘţ hŇĳTĎ CrmĘ
: hĎyl
ĲĆ ‘Ď dŇ¿bČŇ ‘Ď
lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
¿Č ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘlĂ Nt
ËŇĄ nŁ yn¿ĂnĘhĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
Zr’=t’
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hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ HEĎŔBĂ zzăČbĎŇC ÉHlĎlĎS
Ę ll
ąČ S
Ď wĘ HnÁĎ m
Ł hĞ ’W
ĎÄ nĎwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć
MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć ol¡ yêĂt
¿ŇČ nĎ HBĎŔ dŇbČŇ‘ăĎ=rS
Ć ’Ğ ÉotŇQĎ‘ĚjĘ : olĲyxĄlĘ rk
¡ĎŇ W
Ď
’ChęhČ MoIăBČ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ ylĂŔ CW‘ăĎ ÉrS
Ć ’Ğ
C‘¡dĘŇyĲĎwĘ Mk
ĳĎŇ otŇBĘ hŇ¡jĆ =NoxĲtŇĘ jĂ Nê
¿Ą’Ć ìËŇlĘC l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉNrĆqÄĆ xČym
ąĂ YĘ’Č
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ
hŇŁJ¿ êŔĎ rĘmČă’Ď wĘ É’bĄŇeĎhĂ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
Moy¡ bŇor¿qĎwĘ MoyŔ bŇorăqĎ=yJĲĂ : MoIĲlČ Hh
¿Ď Clyl
¡Ă yhĄ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď
hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ MyĂrČŔYĘmĂBĘ ÉbrĆxĆÄ hŇ¿’Ď bĎŇC : hŇyĲĆhĘyĲĂ My¡ĂoG tŇ‘¿Ą NnĎŔ‘Ď Moyă hoĳĎhyl
ĲČ
Cs¡rĘhĆĲnĆ wĘ HnĎŔomhĞ CxăqĘĲlĎ wĘ MyĂrĳĎYĘmĂBĘ ll
¡Ď xĎ lp
ŁŇ¿ nĘBĂ SCkŔBĘ ÉhlĎxĎlĘxČ
tŇyrĳĂBĘhČ ZrĆ’ăĆ yn¡ĄbŇĘ C bŇCkŔwĘ bŇrĆ‘ăĆhĎ=lkĎŇwĘ ÉdClwĘ TCpąŇC SCJă : hĎytĲŇĆ ŁdŇosyĘ
yk
ăŇĄ mĘŁsĲ ÉClpŇĘ ĲnĎ wĘ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
: Clj
Ł Ĳ yĂ bŇrĆx
¿ĆBČ Mê
¡Ď ’Ă
M’
¡Ě nĘ HbĎŔ=CljĘyĂ ÉbrĆxĆÄBČ hŇnĄęwĄsĘ lDă
Ł gŇĘ UĂmĂ HEĳĎ‘Ě No’ăGĘ dŇr¡ČyĎwĘ MyĂrČŔYĘmĂ
Myr¿Ă‘Ď=ëŇotŇĲ BĘ wyrĎě‘ĎwĘ tŇoUĳS
Č nĘ tŇoYărĎ’Ğ ëŇotŇ¡ BĘ CUS
Čě nĎwĘ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ
MyĂrČŔYĘmĂBĘ S’
ăĄ =yêĂtŇĂ BĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ : hŇnĎyyĲĆhĘêĲĂ tŇob¡ŇrĎxĞĲnČ
My~ĂŔBČ ÉynČpĎŇQĘmĂ Myk
ąŇĂ ’ĎlĘmČ C’ÄYĘyĲĄ ’ChęhČ MoIăBČ : hĎyrĲĆzĘ‘Ł=lJĎ Cr¡BĘS
Ę nĂwĘ
yJ
¿Ă MyĂrČŔYĘmĂ MoyăBĘ ÉMhĆbĎŇ hŇąĎlxĎlĘxČ hŇtÄĎ yĘhĲĎwĘ xTČĳĆB SCJă=tŇ’Ć dŇyr¡ĂxĞhĲČlĘ
: hŇ’ĲĎBĎ hŇ¡Ąh
eĂ
dŇy¡ČBĘ MyĂrČŔYĘmĂ NomăhĞ=tŇ’Ć ÉyêĂBČS
Ę hĂwĘ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿
My’
¡Ă bĎŇCmĲ MyĂŔogŇ yYăĄyrĂ‘ĲĎ Éoê’Ă oUą‘ČwĘ ’Chţ : lb
ĲĆŇ BĎ=ëŇlĆmĆ r~
¿Č ’ŇrĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ
ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć C’¿lĘmĲĎC MyĂrČŔYĘmĂ=l‘Č ÉMtŇĎ obŇrĘxČ CqyrąĂhĄwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇăxĄ S
Č lĘ
My‘ĳĂrĎ=dŇyČBĘ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć yê¿ĂrĘkČŇmĎC hŇbĎŔrĎxĲĎ ÉMyrĂ’
Ł yĘ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : ll
ĲĎ xĎ
: yêĂrĘB
ĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ MyrĂŔzĎ=dŇyČBĘ ÉHâĎlmĘC ZrĆ’
ąĆ ytÂĂ U
Ł S
Ă hĞwĲČ
ÉMylĂylĂ’Ĺ yê
ąĂ BČS
Ę hĂwĘ MylĂÁCQgŇĂ yêÄĂ dĘŇbČŇ’ĞhĲČwĘ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
ZrĆ’¿ĆBĘ hŇ¡’Ď rĘyĂ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ dŇo‘ĳ=hŇyĆhĘyĲĂ âlă MyĂr¡ČYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆmĄ ’yW
¿Ă nĎwĘ PŇŁeŔmĂ
MyT
¡Ă pĎŇS
Ę ytŇĂ yW
¿Ă ‘ĎwĘ N‘ČY
Łĳ BĘ S’
¡Ą yêĂt
¿ŇČ ĲnĎ wĘ sorŔtŇĘ jČ=tŇ’Ć ÉytŇĂ U
Ł S
Ă hĞwĲČ : MyĂrĲĎYĘmĂ
Nom¿hĞ=tŇ’Ć yê¡ĂrČkŇĘ hĂwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ zo‘ămĎ Nys
¡Ă =l‘Č ytŔĂ mĎxĞ yêăĂkŇĘ pČŇS
ĲĎ wĘ : ’nĲŁBĘ
‘ČqĳĄBĎhĂlĘ hŇăĆh
y Ę êĲĂ ’nŁ¡ wĘ NysĂŔ É lyxřt lCxą MyĂrČŔYĘmĂBĘ ÉS’Ą yêĂt
ąŇČ ĲnĎ wĘ : ’nĲŁ
Pnw
.’"ydw w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk lCxêĎ ’"s ,yrq lCxêĎ ,bytk lyxĂêĎ v.16

.l
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30. 17–31. 7

hŇeĎ¡hĄ wĘ Clj
Łĳ yĂ bŇrĆx
ăĆBČ tŇsĆ¡bĆŇ =ypŇĂ C NwĆ’ËĎ yrĄCx¿BČ : MmĲĎoy yr¿ĄYĎ PŇŁn¡wĘ
=tŇ’Ć ÉMS
Ď =yrĂbŇĘ S
Ă BĘ MoIŔhČ ëŇăW
Č xĎ ÉsxĄnĘpŇĘ xČtŇĘ bĲŇĂ C : hŇnĎkŇĘ ĲlČ tŇĄ yb
¿ŇĂ è
Ę BČ
hĎyt
¡ŇĆ onbŇĘ C hŇeĎiĆŔkČŇyĘ NăĎn‘Ď ’yhĂť HEĳĎ‘Ě No’ăGĘ HB
¡Ď =tŇBČS
Ę nĂwĘ MyĂrČŔYĘmĂ tŇoTăm
Ł
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ MyĂrĳĎYĘmĂBĘ MyT
¡Ă pĎŇS
Ę ytŇĂ yW
¿Ă ‘ĎwĘ : hŇnĎkŇĘ ĲlČ tŇĄ yb
¿ŇĂ è
Ę BČ

17
18

19

=rbČŇdĘŇ hŇ¿yĎhĎ SdŇĆŁxĳlČ hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă BĘ NoS
¡ ’ŇrĂB
ĲĎ hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć tŇąxČ ’ČBĘ yhęĂ yĘwČ 20
MyĂr¡ČYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇ‘Ł ¿ rĘjČ ‘ČorËzĘ=tŇ’Ć MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ 21
HS
¿Ď bŇĘ xĎlĘ lCêËxĂ MCW
¿ lĎ tŇo’ÁpĚŇrĘ tŇtÄĄ lĎ hŇS
Ď BĘxĚţ=âlĲ hŇăĄh
e Ă wĘ yêĂrĘb
ĳŇĎ S
Ď
: bŇrĆxĲĎBĆ Wj
Ł¿ tŇĘ lĂ Hq¡ĎzĘxĎlĘ
MyĂrČŔYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇŁ‘ărĘjČ=l’Ć ÉynĂnĘhĂ hŇoĂęhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ 22
=tŇ’Ć yê¿ĂlĘjČhĂwĘ tŇrĆB
ĳĎ S
Ę eĂhČ=tŇ’ĆwĘ hŇq¡ĎzĎxĞhĲČ=tŇ’Ć wytŔĎ ‘Łră
Ł zĘ=tŇ’Ć ÉyêĂrĘbČŇS
ĲĎ wĘ
: tŇoYĲrĎ’ĞB
ĲĎ Mt¡ĂŇyrĂzĄwĘ MyĳĂoGBČ MyĂr¡ČYĘmĂ=tŇ’Ć yt¿ĂŇoYpŇĂ hĞwĲČ : odĲŇ IĎmĂ bŇrĆx
¡ĆhČ 23
ÉyêĂrĘbČŇS
ĲĎ wĘ odŇĳyĎBĘ yB
¡Ă rĘxČ=tŇ’Ć yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ Éto‘r
Ł zĘ=tŇ’Ć yêęĂ qĘEČxĂwĘ 24
=tŇ’Ć yêęĂ qĘzČxĞhĲČwĘ : wynĲĎpĎŇlĘ ll
¡Ď xĎ tŇoq¿’ĞĲnČ q’
ËČ nĎwĘ hŇŁ‘ŔrĘjČ tŇo‘ăr
Ł zĘ=tŇ’Ć 25
hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇyĲĎwĲĘ hŇnĎlĘŁjĳêĂ hŇŁ‘¡rĘjČ tŇo‘¿r
Ł zĘC lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ Éto‘r
Ł zĘ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿Ć=l’Ć Ht
¡ŇĎ o’ hŇ¿TĎ nĎwĘ lbĆŔBĎ=ëŇlĆmĲĆ dŇyăČBĘ ÉyBĂrĘxČ yê
ąĂ tŇĂ BĘ
yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ tŇoYĳrĎ’ĞB
ĲĎ Mt
¡ŇĎ o’ yt¿ĂŇyrĂzĄwĘ MyĂŔoGBČ ÉMyĂrČÄYĘmĂ=tŇ’Ć yt
ąŇĂ oYpŇĂ hĞwĲČ 26
: hoĲĎhyĘ
=rbČŇdĘŇ hŇ¿yĎhĎ SdŇĆŁxĳlČ dŇăxĎ ’ĆBĘ yS
¡Ă ylĂè
Ę BČ hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć tŇąxČ ’ČBĘ yhęĂ yĘwČ ’l
MyĂr¡ČYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇ‘Ł ¿ rĘjČ=l’Ć rm
Ł Ë ’Ĺ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ 2
NonębĎŇQĘBČ zrĆ’ăĆ rCèÁ’Č hŇeĄÄhĂ : ìŇĲlĆ dĘŇgĎŇbŇĘ tŇĎ ym
¿Ă DĎ ym
¡Ă =l’Ć onĳomhĞ=l’ĆwĘ 3
: oêĲrĘUČYČ hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ MytŔĂ ŁbŇ‘Ğ Nyb
ăŇĄ C hŇĳmĎ oq Hb
ăČŇ gŇĘ C lY
¡Č mĄ SrĆx
Ł ¿ wĘ PŇËĎ‘
n Ď hŇ¿pĄŇ yĘ
H‘ĎŔFĎmČ tŇobăŇybŇĂ sĘ ÉëlĄh
Ł hĎytęĆ r
Ł hĞĲnČ =tŇ’Ć ChtŇĘ ĳmĎ mĘrĲ
Ł Moh¡êĘ ChClŔDĘGĂ MyĂmăČ 4
’h
ăĎ bŇĘ GĎ ÉNJĄ=l‘Č : hŇdŇĲĆv
Ď hČ yY¿Ą‘Ğ=lJĎ l’
¡Ć hŇxĎŔlĘS
Ă hĎyt
ăŇĆŁl‘ĎêĘ=tŇ’ĆwĘ 5
otŇr
Ł ’ŇŁpŇ hŇnĎkŇĘ rÌČ’ĹêĲĆwČ wytÁĎ j
Ł ‘ČrĘsĲČ hŇnĎyBĆÄrĘêĂwČ hŇdĳŇĆv
Ď hČ yYăĄ‘Ğ lJ
Ł¡ mĂ otŔmĎŁqĲ
tŇxČt
ąŇČ wĘ MyĂmČŔè
Ď hČ PŇo‘ă=lJĎ ÉCnnĘqĲĂ wyt
ąŇĎ j
Ł ‘ČsĘBĂ : oxĲQĘS
Č BĘ MyB
¡Ă rČ MyĂU¿ČmĂ 6
: MyBĲĂrČ My¿ĂoG lJ
Ł¡ CbŔS
Ę yĲĄ ÉoQYĂbŇĘ C hŇdĳŇĆv
Ď hČ tŇăIČxČ lJ
Ł¡ CdŔlĘyĲĎ ÉwytŇĎ r
Ł ’Ňj
ŁĲ
: MyBĲĂrČ MyĂm¿Č=l’Ć oS
¡ rĘS
Ď hŇ¿yĎhĎ=yJĲĂ wyt
ĳŇĎ oIlĂDĲĎ ëŇrĆ’
Ł ¡ BĘ olŔdĘŇgĎŇBĘ PŇăyĂIĘwČ 7
Myzr’
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wytŔĎ j
Ł ‘ČsĘ=l’Ć ÉCmdĎŇ âlą MyS
Ăę orBĘ ůMyhĂŁl’Ĺ=NgČŇBĘ ÈChmĚmĎ‘Ğ=âlĲ MyzăĂrĎ’Ğ
wyl
¡Ď ’Ą hŇm
¿Ď dĎŇ=âl MyhĂŔŁl’Ĺ=NgČŇBĘ ÉZ‘Ą=lJĎ wyt
ĳŇĎ r
Ł ’Ňp
ŁŇĲ JĘ Cy¡hĎ=âlĲ Myn¿Ăm
Ł rĘ‘ČwĘ
NdŇĆ‘ĄŔ=yYĄ‘Ğ=lJĎ ÉCh’ĚÄnĘqČyĘwČ wyt
ĳŇĎ oIlĂDĲĎ bŇr¡
Ł BĘ wytŔĂ yW
Ă ‘Ğ hŇăpĆŇ yĎ : oyĲpŇĘ yĎBĘ
hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ Ng
¿ČŇ BĘ rS
¡Ć ’Ğ
Mr¿ĎwĘ MytŔĂ obŇ‘Ğ NyB
ăĄ =l’Ć ÉoêrĘUČYČ Nê
ąĄIĂwČ hŇĳmĎ oqBĘ êĎhĘ¡bČŇ GĎ rS
¿Ć ’Ğ N‘ČyČě
o‘¡S
Ę rĂJĘ olŔ ÉhW
Ć ‘ĞyĲČ oW
ą ‘Ď MyĳĂoG ly’ăĄ dŇy¡ČBĘ ChnĄŔêĘ’ĆÄwĘ : ohĲbŇĘ gĎŇBĘ ob¡ŇbĎŇlĘ
MyrĂhĎhĲĆţ=l’Ć ChS
ĳĚ FĘIĂwĲČ My¡ĂogŇ yY¿ĄyrĂ‘ĲĎ MyrËĂzĎ Cht
ÌŇĚ rĘkŇĘ IĂwČ : ChêĲĂS
Ę rČGĲĄ
yqăĄypŇĂ ’Ğ É lk
ŁŇ BĘ ÉwytŇĎ r
Ł ’ŇŁpŇĲ hŇnĎrĘb
ąŇČ è
Ď êĂwČ wytęĎ oIlĂdŇĲĎ ClăpŇĘ ĲnĎ tŇoyÁ’ĎGĄÄ=lkĎŇbŇĘ C
Cn¡JĘS
Ę yĂ oê¿lĘjČmČ=l‘Č : ChS
ĲĚ FĘIĂwĲČ ZrĆ’¡ĎhĎ yU
¿Ą ‘Č=lJĎ oQË~ĂmĂ CdŇÌrĘIĲĄwČ ZrĆ’ĎŔhĎ
žrS
Ć ’Ğ N‘ČmČÃlĘ : hŇdŇĲĆv
Ď hČ tŇ¿IČxČ lJ
Ł¡ CyŔhĎ wyt
ăŇĎ r
Ł ’Ňj
Ł Ĳ =l’ĆwĘ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ PŇo‘ă=lJĎ
=l’Ć ÉMêĎrĘUČYČ=tŇ’Ć CnąêĘyĂ=âlĲwĘ MyĂmČę=yYĄ‘Ğ=lJĎ MtÁĎ mĎoqĲbŇĘ ChÄBĘgŇĘ yĂ=âlĲ
žMQĎkĚŇ=yJĲĂ MyĂm
ĳĎ ytŇĄ ŁS
ă =lJĎ Mh
¡Ď bŇĘ gĎŇBĘ Mh
ËĆ ylĄ’ĲĄ CdŇÌmĘ‘ČyĲČ=âlwĘ MytŔĂ ŁbŇ‘Ğ NyB
ăĄ
: robŇĲ ydŇĄrĘoy¿=l’Ć Md¡ĎŇ’Ď yn¿ĄBĘ ëŇotŇË BĘ tŇyêęĂ xĘêČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć tŇwĆUÁĎ lČ CnÄêĘnĂ
ytŇĂ ąiĄ JĂ yêĂlĘbČÁ’ĹhĲĆ ÉhlĎŁ’ÄS
Ę oêądĘŇrĂ MoyÄBĘ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
rDąĂqĘ’ČwĲĎ MyB
ĳĂ rČ MyĂmăČ C’¡lĘJĲĎIĂwČ hĎytŔĆ orhĞĲnČ É‘nČmĘ’ĆwĲĎ MohŔêĘ=tŇ’Ć ÉwylĎ‘Ď
ÉoêlĘjČmČ louąmĂ : hŇj
ĲĆ lĘ‘Ě wyl
¿Ď ‘Ď hŇd¡ŇĆv
Ď hČ yY¿Ą‘Ğ=lkĎŇwĘ NonŔbĎŇlĘ ÉwylĎ‘Ď
CmÁxĞeÄĎ IĂwČ robĳŇ ydŇĄrĘoyă=tŇ’Ć hŇlĎo’¡S
Ę otŇË ’
Ł yd¿ĂŇrĂohĲBĘ MyĂŔogŇ yêĂS
Ę ‘ăČrĘhĂ
: MyĂmĲĎ ytŇĄ ŁS
¿ =lJĎ Non¡bĎŇlĘ=bŇoTĲwĘ rx
¿Č bŇĘ mĂ NdŇĆ‘ĄŔ=yYĄ‘Ğ=lJĎ ÉtyêĂxĘêČ ZrĆ’
ąĆBĘ
oQ¡YĂbŇĘ Cb¿ŇS
Ę yĲĎ o‘Ër
Ł zĘC bŇrĆx
ĳĎ=ylĄlĘxČ=l’Ć hŇlĎo’¡S
Ę Cd¿ŇrĘyĲĎ oêË’Ă MhĄę=MGČ
NdŇĆ‘ĳĄ=yYĄ‘ĞB
ĲČ ldŇĆŁgŇ¡ bŇĘ C dŇob¿ŇkĎŇBĘ hŇkĎŇËJĎ tŇĎ ym
¿Ă dĎŇ ymÄĂ =l’Ć : MyĲĂoG ëŇotŇ¿ BĘ
ÉbJČS
Ę êĂ Myl
ąĂ rĄ‘Ğ ëŇotÄBĘ tŇyêęĂ xĘêČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć NdŇĆ‘ÁĄ =yYĄ‘Ğ=tŇ’Ć ÉêĎdĘŇrČChwĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ hŇŁnŔomhĞ=lkĎŇwĘ Éh‘ŁrĘpČŇ ’Chą bŇrĆxĆŔ=ylĄlĘxČ=tŇ’Ć

bl hŇ¿yĎhĎ SdŇĆŁxĳl
Č dŇăxĎ ’ĆBĘ SdŇĆŁx¡ rW
¿Ď ‘Ď=ynĲĄS
Ę BĂ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć yê
ăĄS
Ę BĂ ÉyhĂyĘwĲČ
2

=ëŇlĆmĲĆ hŇ‘Ł ă rĘjČ=l‘Č ÉhnĎyqĂ ’W
ąĎ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ
MyUĂŔIČBČ MyeăĂêČJČ ÉhêĎ’ČwĘ tŇĎ ym
ĳĄdĘŇnĂ My¡ĂoG ryp
¿ŇĂ JĘ wylĎŔ’Ą ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ MyĂrČŔYĘmĂ
: MtĲŇĎ orhĞĲnČ sj
Ł¡ rĘêĂwČ ìŇylĆŔgŇĘ rČBĘ ÉMyĂmÄČ =xlČdĘŇêĂwČ ìŇytęĆ orhĞĲnČ BĘ xgČŇê
ăĎ wČ
hk
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32. 3–21

MyU
ăĂ ‘Č lh
¡Č qĘBĂ yêŔĂ S
Ę rĂ=tŇ’Ć ÉìylĆÄ‘Ď yê
ąĂ W
Ę rČpĲĎŇC hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
hŇd¡ŇĆv
Ď hČ yn¿ĄjĘ=l‘Č ZrĆ’ĎŔbĎŇ ìŇyêăĂS
Ę TČnĘC : ymĲĂrĘxĆBĘ ìŇCl¡‘ĹhĲĆwĘ MyB
ĳĂ rČ
tŇ¿IČxČ ì¡ŇUĘmĂ yê¿Ă‘ĘBČW
Ę hĂwĘ MyĂmČŔè
Ď hČ PŇo‘ă=lJĎ ÉìylĆÄ‘Ď yê
ąĂ nĘJČS
Ę hĂwĘ ìŇĳĆlyTĂ’Ğ
tŇoy¡’ĎGĄhČ yt¿ĂŇ’ŇQĄmĂC MyrĳĂhĎhĲĆ=l‘Č ì¡ŇrĘW
ĲĎ BĘ=tŇ’Ć yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ
Myq¡ĂpŇĂ ’ĞwĲČ MyrĳĂhĎhĲĆ=l’Ć ì¡ŇmĘDĎmĂ ìËŇtŇĘ pĲĎŇYĎ ZrĆ’
ÌĆ ytÄĂ yqĄS
Ę hĂwĘ : ìŇtĲŇĆ CmrĲĎ
Mh
ĳĆ ybĄŇkŇĘ ŁJĲ=tŇ’Ć yê¡ĂrĘDČqĘhĂwĘ MyĂmČŔS
Ď ÉìtŇĘ oBĲkČŇbŇĘ yt
ąŇĂ yiĄkŇĂ wĘ : OĎUĲĆmĂ NC’¿lĘUĲĎyĂ
Éro’ yrĄo’ąmĘ=lJĎ : orĲo’ ry’
¿Ă yĎ=âlĲ xČr¡ĄyĎwĘ CeiĆŔkČŇ’Ğ NăĎn‘ĎB
ĲĆ SmĆS
Ćť
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ ìŔYĘrĘ’Č=l‘ĲČ ÉëS
Ć ŁxÄ yêĂt
ąŇČ ĲnĎ wĘ ìŇyl
ĳĆ ‘Ď Mr¡ĄyDĂqĘ’Č MyĂmČŔè
Ď BČ
tŇoY¡rĎ’Ğ=l‘Č MyĂŔoGBČ ÉìrĘbŇĘ S
Ă y’
ąĂ ybŇĂ hĞB
ĲČ MyB
ĳĂ rČ MyU
ăĂ ‘Č bŇ¡Ąl yêŔĂ sĘ‘ČkŇĘ hÄĂ wĘ
ÉMhĆykĄŇlĘmČC MyBĂęrČ MyU
ăĂ ‘Č ìŇylĆÁ‘Ď ytÄĂ oUS
Ă hĞwĲČ : MêĲĎ‘ĘdČŇyĘ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ
ÉMy‘ĂgĎŇrĘlĂ CdŇąrĘxĲĎwĘ Mh
ĳĆ ynĄjĘ=l‘Č yB
¡Ă rĘxČ yp
¿ŇĂ pŇĘ o‘BĘ r‘ČW
ČŔ ÉìylĆÄ‘Ď Crą‘ĞW
Ę yĂ
: ìŇêĲĆlĘjČmČ Moy¡BĘ oSŔpŇĘ nČlĘ Sy’
ăĂ
tŇobąŇrĘxČBĘ : ìŇ’ĲĆobŇêĘ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ bŇrĆx
¿Ć hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ yJ
ËĂ
MyĂrČŔYĘmĂ No’ăGĘ=tŇ’Ć ÉCdŇdĘŇS
ĲĎ wĘ MQ
ĳĎ JĚ My¡ĂogŇ yY¿ĄyrĂ‘ĲĎ ìŇnĆŔomhĞ lyj
ăĂ ’Č ÉMyrĂoBGĂ
MyĂmăČ l‘¡ČmĄ HêŔĎ mĘhĆBĘ=lJĎ=tŇ’Ć ÉyêĂdĘŇbČŇ’ĞhĲČwĘ : HnĲĎomhĞ=lJĎ dŇm
¡Č S
Ę nĂwĘ
: MxĲĄlĎdĘŇtŇĂ âl¿ hŇm
¡Ď hĄBĘ tŇos¿rĘpČŇC dŇo‘Ŕ ÉMdĎŇ’Ď=lgĆŇrĲĆ Mx
ąĄ lĎdĘŇtŇĂ âlÄwĘ MyB
ĳĂ rČ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ ëŇyl
ĳĂ o’ NmĆăè
Ć JČ Mt
¡ŇĎ orhĞĲnČ wĘ MhĆŔymĄymĲĄ ‘ČyqăĂS
Ę ’Č z’Ďť
yt¡ĂŇoJhČBĘ HâĎŔlUĘmĂ ZrĆ’Ćť hŇUĎęS
Č nĘC hŇm
ăĎ mĎS
Ę MyĂrČÁYĘmĂ ZrĆ’ĆÄ=tŇ’Ć žyêĂtŇĂ BĘ
hĎCnŔnĘoqăwĘ É’yhĂ hŇ¿Ďyq
n Ă : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ Hb
ĳĎŇ ybĄŇS
Ę oyă=lJĎ=tŇ’Ć
hŇeĎănĄoqêĘ ÉHnĎomhĞ=lJĎ=l‘ČwĘ MyĂrąČYĘmĂ=l‘Č Ht
ĳŇĎ o’ hŇeĎănĄoqêĘ My¡ĂoGhČ tŇon¿BĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ HtŔĎ o’
=rbČŇdĘŇ hŇ¿yĎhĎ SdŇĆŁxĳlČ rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿è
Ď mĂxĞB
ĲČ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć yê
ăĄS
Ę BĂ ÉyhĂyĘwĲČ
ChdĳŇĄrĂohĲwĘ MyĂr¡ČYĘmĂ Nom¿hĞ=l‘Č hŇËhĄ nĘ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ
: robŇĲ ydŇĄrĘoy¿=tŇ’Ć tŇoI¡êĂxĘêČ ZrĆ’¿Ć=l’Ć MrËĂDĂ’Č MyÌĂoG tŇonÄbŇĘ C HtŇĎ o’ţ
bŇrĆx
¡Ć=ylĄlĘxČ ëŇotŇ¿ BĘ : MylĲĂrĄ‘Ğ=tŇ’Ć hŇ¡bĎŇ JĘS
Ę hĎwĘ hŇd¿ĎŇrĘ êĎmĘ‘ĳĎnĎ yU
¡Ă mĂ
yl
ÌĄ ’Ą olÂ=CrBĘdČŇyĘ : hĎynĲĆomhĞ=lkĎŇwĘ Ht
¡ŇĎ o’ CkŇ¿ S
Ę mĲĎ hŇnĎêŔĎ nĂ bŇrĆx
ăĆ Clj
Łĳ yĂ
=ylĄlĘxČ Myl
¡Ă rĄ‘ĞhĲĎ Cb¿ŇkŇĘ S
ĲĎ CdŇËrĘyĲĎ wyrĳĎzĘŁ‘Ĳ=tŇ’Ć lo’¡S
Ę ëŇoê¿mĂ MyrËĂoBgŇĂ
brx
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MylĂŔlĎxĞ MQ
ăĎ JĚ wyt
ĳŇĎ r
Ł bŇĘ qĂ wyt
¡ŇĎ obŇybĲŇĂ sĘ HlĎŔhĎqĘ=lkĎŇwĘ ÉrCè’Č MS
ąĎ : bŇrĆxĲĎ
HlĎŔhĎqĘ yh
ăĂ yĘwČ robŔ=ytŇĄ JĘrĘyČBĘ ÉhĎytÄĆ r
Ł bŇĘ qĂ CnąêĘnĂ rS
ĆÄ ’Ğ : bŇrĆxĲĎBĆ Myl
¡Ă pŇĘ eŁhČ
tŇyê¡ĂxĂ Cn¿tŇĘ ĲnĎ =rS
Ć ’Ğ bŇrĆxĆŔBČ Myl
ăĂ pŇĘ nĲŁ ÉMylĂlĎxĞ MQ
ąĎ JĚ Ht
ĳŇĎ rĎb
ĲĚŇ qĘ tŇob¡ŇybŇĂ sĘ
MQ
ăĎ JĚ Ht
ĳŇĎ rĎb
ĲĚŇ qĘ tŇob¡ŇybŇĂ sĘ HnĎŔomhĞ=lkĎŇwĘ ÉMlĎy‘Ą MS
ąĎ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ
tŇoIęêĂxĘêČ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ű Myl
ăĂ rĄ‘Ğ Cd¿ŇrĘyĲĎ=rS
Ć ’Ğ bŇrĆxĆÁBČ MylĂÄpŇĘ eŁhČ žMylĂlĎxĞ
ydŇĄrĘoy¿=tŇ’Ć Mt
¡ŇĎ UĎlĂkŇĘ C’¿W
Ę IĂwČ MyIĂŔxČ ZrĆ’ăĆBĘ ÉMtŇĎ yêĂxĂ CnątŇĘ ĲnĎ rS
ĆÄ ’Ğ
wyt
¡ŇĎ obŇybĲŇĂ sĘ HnĎŔomhĞ=lkĎŇBĘ ÉHlĎ bŇ¿JĎ S
Ę mĂ CnÄtŇĘ ĲnĎ MylĂlĎxĞţ ëŇotŇă BĘ : robŇĲ
MyIĂęxČ ZrĆ’ăĆBĘ MtÁĎ yêĂxĂ NêÄČ nĂ=yJĲĂ bŇrĆxĆÃ=ylĄlĘxČ Myl
ăĂ rĄ‘Ğ MQ
ăĎ JĚ hĎĳtŇĆ r
Ł bŇĘ qĂ
ëŇS
Ć ąmĆ MS
ăĎ : NêĲĎnĂ Myl
¡Ă lĎxĞ ëŇotŇ¿ BĘ robŔ ydŇĄrĘoyă=tŇ’Ć ÉMtŇĎ UĎlĂkŇĘ C’ąW
Ę IĂwČ
ylĄlĘăxĚ mĘ ÉMylĂrĄ‘Ğ MQ
ąĎ JĚ hĎyt
ĳŇĆ orbŇĘ qĂ wyt
¡ŇĎ obŇybĲŇĂ sĘ HnĎŔomhĞ=lkĎŇwĘ É lbČŇêĚ
MyrĂŔoBGĂ=tŇ’Ć ÉCbŇJĘS
Ę yĂ âląwĘ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ Mt
¡ŇĎ yêĂxĂ Cn¿tŇĘ ĲnĎ =yJĂ bŇrĆxĆŔ
=tŇ’Ć CnÄêĘIĂwČ žMêĎmĘxČlĘmĂ=yl
ĲĄ kŇĘ BĂ lo’ăS
Ę =CdĲŇ rĘyĲĎ rS
ăĆ ’Ğ Myl
ĳĂ rĄ‘ĞmĲĄ Myl
¡Ă pŇĘ nĲŁ
tŇyê¿ĂxĂ=yJĲĂ MtŔĎ omYĘ‘Č=l‘Č ÉMtŇĎ nŁwĲŁ‘Ğ yh
ąĂ êĘwČ MhĆęyS
Ą ’ŇrĲĎ tŇxČê
ăČ MtÁĎ obŇrĘxČ
bŇ¡JČ S
Ę tŇĂ wĘ rb
¿ČŇ è
Ď êĂ Myl
ËĂ rĄ‘Ğ ëŇotŇÌ BĘ hŇêęĎ ’ČwĘ : MyIĲĂxČ ZrĆ’¿ĆBĘ Myr¡ĂoBGĂ
Cn¿êĘnĂ=rS
Ć ’Ğ hĎy’ĆŔyW
Ă nĘ=lkĎŇwĘ ÉhĎykĆÄlĎmĘ Modę’Ĺ hŇUĎăS
Ď : bŇrĆxĲĎ=ylĄlĘxČ=tŇ’Ć
ydŇĄrĘy¿Ł=tŇ’ĆwĘ CbŇ¡JĎ S
Ę yĂ Myl
¿Ă rĄ‘Ğ=tŇ’Ć hŇUĎËhĄ bŇrĆx
ĳĎ=ylĄlĘxČ=tŇ’Ć Mt
¡ŇĎ rĎCbŇĲ gŇĘ bŇĂ
MylĂęlĎxĞ=tŇ’Ć CdăŇrĘyĲĎ=rS
Ć ’Ğ ynĳĂd
ŁŇ YĲĂ=lkĎŇwĘ MQ
¡Ď JĚ NopËŇYĎ yk
¿ŇĄ ysĂnĘ hŇUĎăS
Ď : robŇĲ
bŇrĆxĆŔ=ylĄlĘxČ=tŇ’Ć ÉMylĂrĄ‘Ğ CbąŇJĘS
Ę IĂwČ MyS
ĂŔ oB ÉMtŇĎ rĎCbŇĲ GĘmĂ Mt
ĳŇĎ yêĂxĂBĘ
Mx
¡Č nĂwĘ hŇ‘Ł Ŕ rĘpČŇ hŇă’Ć rĘyĂ ÉMtŇĎ o’ : robŇĲ ydŇĄrĘoy¿=tŇ’Ć Mt
¡ŇĎ UĎlĂkŇĘ C’¿W
Ę IĂwČ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ olŔyxĄ=lkĎŇwĘ hŇŁ‘ărĘjČ ÉbrĆxĆÄ=ylĄlĘxČ hŇnŁomhĞ=lJĎ=l‘Č
=tŇ’Ć MylĂÁrĄ‘Ğ ëŇotÄBĘ žbJČS
Ę hĚwĘ MyIĳx
Ă Č ZrĆ’ăĆBĘ otŇyêĂxĂ=tŇ’Ć yêĂt
¿ŇČ nĎ=yJĲĂ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ hŇŁnŔomhĞ=lkĎŇwĘ Éh‘ŁrĘjČ bŇrĆxĆę=ylĄlĘxČ
ÉìUĘ‘Č=ynĲĄBĘ=l’Ć rB
ąĄDČ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
ZrĆ’ÁĎ hĎ=M‘Č CxÄqĘĲlĎ wĘ bŇrĆx
ĳĎ hĎyl
¡Ć ‘Ď ’yb
¿ŇĂ ’Ď=yJĲĂ ZrĆ’Ćě MhĆŔylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ
bŇrĆx
¡ĆhČ=tŇ’Ć hŇ¿’Ď rĎwĘ : hŇp
ĲĆŇ Y
Ł lĘ Mh
¡Ć lĎ otŇË ’
Ł Cn¿tŇĘ ĲnĎ wĘ MhĆŔyYĄqĘmĂ ÉdxĎ’Ć Sy’
ąĂ
‘ČmĄÁè
Ł hČ ‘mÄČ S
Ď wĘ : M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć ryh
¿Ă zĘhĂwĘ rp
¡ĎŇ oèBČ ‘q¿ČtŇĎ wĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č hŇă’Ď BĎ
oS
¡ ’Ňr
Ł bŇĘ om¿DĎ Chx
ĳĄ uĎêĂwČ bŇrĆx
¡Ć ’obŇê
¿Ď wČ rhĎŔzĘnĂ âlăwĘ ÉrpĎŇoèhČ loqą=tŇ’Ć
’Ch¿wĘ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ oBă om¡DĎ rhĎŔzĘnĂ âlăwĘ É‘mČS
Ď rp
ąŇĎ oèhČ loqÄ žt’Ą : hŇyĲĆhĘyĲĂ
rhzn
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‘qąČtŇĎ =âlĲwĘ hŇ’ĎęBĎ bŇrĆxĆÁhČ=tŇ’Ć hŇ’ĆÄrĘyĂ=yJĲĂ hŇpĆŇ~
Ł hČwĘţ : TQ
ĲĄ mĂ oS
¿ pŇĘ nČ rh
¡Ď zĘnĂ
’Chť SpĆŇĳnĎ Mh
¡Ć mĄ xu¿ČêĂwČ bŇrĆxĆŔ ’obăŇêĎwČ rhĎŔzĘnĂ=âlĲ M‘ăĎhĎwĘ ÉrpĎŇoèBČ
: SrĲ
Ł dĘŇ’Ć hŇ¿pĆŇ ~
Ł hČ=dŇIĲČmĂ om¡dĎŇwĘ xqĎŔlĘnĂ onăwŁ‘ĞB
ĲČ
rbĎŔDĎ ÉyjĂmĂ ê
ąĎ ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyb
ăŇĄ lĘ ìŇyê¡ĂtŇČ nĘ hŇ¿pĆŇ Y
Ł MdĎŔ’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
âlăwĘ tŇCmŔêĎ tŇomă É‘S
Ď rĎ ‘S
Ďę rĎl
ĲĎ yrăĂmĘ’ĎBĘ : yeĂUĲĆmĂ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ê
¿Ď rĘhČzĘhĂwĘ
ì¿ŇdĘŇIĎmĂ om¡dĎŇwĘ tŇCmŔyĎ onăwŁ‘Ğb
ĲČŇ É‘S
Ď rĎ ’Chą oJĳrĘDČmĂ ‘S
¡Ď rĎ ryh
¿Ă zĘhČlĘ êĎrĘBČŔdĂŇ
bŇ¡S
Ď =âlwĘ hŇeĎUĆŔmĂ bŇCS
ă lĎ ÉoJrĘDČmĂ ‘S
ąĎ rĎ êĎrĘhÄČ zĘhĂ=yJĲĂ hŇêĎ’ČwĘţ : SuĲĄbČŇ’Ğ
: êĎlĘ~ĲČhĂ ì¿ŇS
Ę pŇĘ nČ hŇê
¡Ď ’ČwĘ tŇCmŔyĎ onăwŁ‘ĞB
ĲČ ’Chť oJĳrĘDČmĂ
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMêĆrĘmČ’Ğ NJ
ąĄ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =l’Ć Érm
Ł ’Ĺ MdĎę’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
rm
Ł Ä ’Ĺ : hŇyĲĆxĘnĲĂ ëŇy’¿ĄwĘ Myu¡ĂmČnĘ CnxĘ¿Č’
n Ğ Mb
ËĎŇ C Cnyl
ĳĄ ‘Ď Cnyt
¡ŇĄ ’ŇF
Ł xČwĘ Cny‘¿ĄS
Ď pŇĘ =yJĲĂ
yJ
ăĂ ‘S
ĎŔ rĎhĲĎ tŇomăBĘ ÉZj
Ł xĘ’Ć=M’Ă hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű M’
ăĚ nĘ ű ynĂă’Ď =yxČ MhĆÁylĄ’Ğ
My‘ËĂrĎhĲĎ Mk
ÌĆŇ ykĄŇrĘDČmĂ CbŇCSÁ CbŇCS
ă hŇĳĎx
y Ď wĘ oJ¡rĘDČmĂ ‘S
ËĎ rĎ bŇCS
¿ BĘ=M’Ă
rm
Ł ą ’Ĺ MdĎę’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą CtŇCm¡tŇĎ hŇUĎ¿ĎlwĘ
tŇ‘ąČS
Ę rĂwĘ o‘ŔS
Ę jĂ MoyăBĘ ÉCelĆÄy~ĂtŇČ âlą qyDĂę~ČhČ tŇqăČdĘŇYĂ ÉìUĘ‘Č=ynĲĄBĘ=l’Ć
lk
ËČŇ Cy âl¿ qyDĂęYČwĘ o‘ĳS
Ę rĂmĲĄ obăŇCS Moy¡BĘ HBĎŔ lS
Ć ăJĎ yĂ=âlĲ É‘S
Ď rĎhĲĎ
xT
¿Č bĎŇ=’ChĲwĘ hŇyŔĆxĘyĲĂ hŇŁyăxĎ ÉqyDĂ~ČlČ yrąĂmĘ’ĎBĘ : otŇĲ ’ŇT
Ł xĞ Moy¿BĘ HB
¡Ď tŇoy¿xĘlĲĂ
=rS
Ć ’Ğ ol¿wĘ‘ČbŇĘ C hŇnĎrĘkČŔEĎtŇĂ âlă otŇqĎdĘŇYĂ=lJĎ lwĆ‘ĳĎ hŇW
Ď ‘ăĎwĘ otŇ¡ qĎdĘŇYĂ=l‘Č
otŔ’ŇFĎxČmĲĄ ÉbS
Ď wĘ tŇCmĳêĎ tŇomă ‘S
¡Ď rĎl
ĲĎ yr¿ĂmĘ’ĎbŇĘ C : tŇCmĲyĎ oB¿ hŇ¡W
Ď ‘Ď
tŇouąxĚBĘ MQĄŔS
Č yĘ hŇăĎlzĄGĘ É‘S
Ď rĎ bŇyS
ąĂ yĎ lb
Ł Ä xĞ : hŇqĲĎdĎŇYĘC Tj
¡Ď S
Ę mĂ hŇ¿W
Ď ‘ĎwĘ
otŇ’ŇFĎxČ=lJĎ : tŇCmĲyĎ âl¿ hŇ¡Ćx
y Ę yĲĂ oy¿xĎ lwĆ‘ĳĎ tŇoW
ă ‘Ğ yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ ëŇlČŔhĎ ÉMyIĂxČhĲČ
: hŇyĲĆxĘyĲĂ oy¿xĎ hŇ¡W
Ď ‘Ď hŇqËĎdĎŇYĘC Tj
ÌĎ S
Ę mĂ olĳ hŇnĎrĘk
¡ŇČ EĎtŇĂ âl¿ ’TĎŔxĎ rS
ăĆ ’Ğ
: Nk
ĲĄŇ êĎyĂ=âlĲ MJ
¿Ď rĘDČ hŇUĎ¡hĄ wĘ ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ëŇrĆDăĆ Nk
¡ĄŇ êĎyĂ âl¿ ìŔUĘ‘Č ynăĄBĘ ÉCrmĘ’ĲĎwĘ
É‘S
Ď rĎ bŇCS
ą bŇĘ C : MhĲĆBĎ tŇ¡mĄ C lwĆ‘ĳĎ hŇW
Ď ‘ăĎwĘ otŇ¡ qĎdĘŇ~ĂmĂ qyD¿ĂYČ=bŇCSĲBĘ
MêěĆ rĘmČ’ĞwĲČ : hŇyĲĆxĘyĲĂ ’Ch¿ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ hŇqĳĎdĎŇYĘC Tj
¡Ď S
Ę mĂ hŇ¿W
Ď ‘ĎwĘ otŔ‘ĎS
Ę rĂmĲĄ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć Toj¿S
Ę ’Ć wyk
ËŇĎ rĎdĘŇJĂ Sy’
ÌĂ ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ëŇrĆDăĆ Nk
¡ĄŇ êĎyĂ âl¿
Cnt
ĳŇĄ ClgĎŇlĘ SdŇĆŁx¡lČ hŇ¿è
Ď mĂxĞB
ĲČ yrËĂW
Ă ‘ĞB
ĲĎ hŇnĎęS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć yê
ÌĄS
Ę BĂ yhÂĂ yĘwČ
žhoĎhyĘ=dŇyČwĘ : ry‘ĲĂhĎ hŇt
¿ŇĎ JĘhĚ rm
Ł ¡ ’ŇlĄ MĂl
ËČ S
Ď CrĲymĂ Tyl
ÌĂ jĎhČ ylČÄ’Ą=’BĎ
htyh
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’oB¿=dŇ‘Č yjĂŔ=tŇ’Ć xê
ăČ pŇĘ IĂwČ TylĂŔjĎhČ ’oBă ÉynĄpŇĘ lĂ bŇrĆ‘ęĆ BĎ ylČÁ’Ą hŇtÄĎ yĘhĲĎ
: dŇo‘Ĳ yêĂmĘ¡Čl’ĹĲnĆ âl¿wĘ yjĂŔ xtŇČ ăjĎ IĂwČ rqĆŁBĳBČ yl
¡Č ’Ą
hŇQĆ’ĄÁhĎ tŇobÄrĎxĽhĲĆ ybĄŇS
Ę yĲŁţ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
Sr¡ČyIĂwČ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č hŇăyĎhĎ ÉdxĎ’Ć rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ MyrăĂmĘŁ’Ĳ É l’ĄrĎW
Ę yĂ tŇąmČ dĘŇ’Č=l‘Č
: hŇS
ĲĎ rĎomĲlĘ ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ¿Ďê
n Ę nĂ Cnl
ËĎ MyBĂŔrČ CnxĘăČ’
n Ğ wĲČ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć
Clk
ËĄŇ ’Ňê
Ł ű MDÌĎhČ=l‘Č hŇoĂęhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ MhĆÁylĄ’Ğ rm
Ł Ä ’Ĺ žNkĄŇlĎ
: CSrĲĎyêĂ ZrĆ’¡ĎhĎwĘ CkŇŁjĳS
Ę êĂ MdăĎŇwĘ Mk
¡ĆŇ ylĄCQĲGĂ=l’Ć C’¿W
Ę êĂ Mk
ËĆŇ nĄy‘ĄwĘ
Ch‘¡ĄrĄ tŇS
Ć ¿’Ą =tŇ’Ć Sy’
ËĂ wĘ hŇbĎŔ‘ĄoêĲ Nt
ăŇĆ yW
Ă ‘Ğ ÉMkĆŇBĘrĘxČ=l‘ĲČ Mê
ąĆdĘŇmČ‘Ğ
=hŇŁJĲ MhĆÁlĄ’Ğ rmČÄ’ŇŁtŇ=hŇŁJĲ
: CSrĲĎyêĂ ZrĆ’¡ĎhĎwĘ Mt
ĳŇĆ ’ŇUĄTĂ
Clj
Ł Ŕ yĂ bŇrĆx
ăĆBČ ÉtobŇrĎxĽB
ĲĆ rS
ąĆ ’Ğ âlÂ=M’Ă ůynĂ’Ď=yxČ ÈhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rmČÄ’Ď
tŇod¿ŇYĎUĘBČ rS
ËĆ ’ĞwĲČ olĳkŇĘ ’ĎlĘ wyê¡ĂtŇČ nĘ hŇ¿IĎxČĲlČ hŇdŔĆv
Ď hČ ynăĄjĘ=l‘Č ÉrS
Ć ’ĞwĲČ
hŇUĎŔS
Č mĘC hŇm
ăĎ mĎS
Ę ÉZrĆ’ÄĎ hĎ=tŇ’Ć yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : CtŇCmĲyĎ rbĆŇD¿ĆBČ tŇor¡‘ĎUĘbČŇC
=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ : rb
ĲĄŇ o‘ Ny’¿ĄmĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yr¿ĄhĎ CmËmĘS
ĲĎ wĘ HEĳĎ‘Ě No’ăGĘ tŇ¡BČ S
Ę nĂwĘ
Mt
¡ŇĎ ŁbŇ‘ĞoêĲ=lJĎ l‘¿Č hŇUĎŔS
Č mĘC hŇm
ăĎ mĎS
Ę ÉZrĆ’ÄĎ hĎ=tŇ’Ć yê
ąĂ tŇĂ BĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ
MyrąĂBĎdĘŇeĂhČ ìęUĘ‘Č ynăĄBĘ MdĎŔ’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: CWĲ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ
Sy’
ąĂ dŇxČę’Č=tŇ’Ć dŇăxČ =rBĆdĂŇwĘ Myê
ĳĂ BĎhČ yx
¡Ą tŇĘ pŇĂ bŇĘ C tŇorŔyuĂhČ lYĆă’Ą ÉìBĘ
: hoĲĎhyĘ tŇ¿’Ą mĄ ’Y
¡Ą oIhČ rbĎŔDĎhČ hŇm
ăĎ C‘ŔmĘS
Ă wĘ ’n
ăĎ=C’B
Ł Ĳ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwyxĂ’Ď=tŇ’Ć
ìŇyrĆŔbĎŇDĘ=tŇ’Ć ÉC‘mĘS
ĲĎ wĘ yUĂŔ‘Č ÉìynĆÄpĎŇlĘ CbąŇS
Ę yĲĄwĘ M‘Â=’ob
Ď
Ň mĘJĂ ìŇylĆ’Ąţ C’obăŇyĎwĘ
M‘¡ĎYĘbŇĂ yr¿ĄxĞ’ĲČ MyW
ĂŔ ‘Ł hŇUĎăhĄ ÉMhĆypŇĂ BĘ Myb
ąŇĂ gĎŇ‘Ğ=yJĲĂ CW
ĳ ‘ĞyĲČ âlă Mt
¡ŇĎ o’wĘ
ÉC‘mĘS
ĲĎ wĘ NG
ĳĄnČ bŇT
ăĂ mĄC loq¡ hŇ¿pĄŇ yĘ MybĂŔgĎŇ‘Ğ ryS
ăĂ JĘ ÉMhĆlĎ ìąŇeĘhĂwĘ : ëŇĲlĄ h
Ł MB
¿Ď lĂ
yJ
¿Ă C‘ŔdĘŇyăĎwĘ hŇ’ĎŔbĎŇ hŇăĄh
e Ă H’
ĳĎ ŁbŇbŇĘ C : MtĲŇĎ o’ Mn
¡Ďy’Ą MyW
¿Ă ‘ŁwĘ ìŇyrĆŔbĎŇDĘ=tŇ’Ć
: MkĲĎŇotŇbŇĘ hŇ¿yĎhĎ ’yb
¡ŇĂ nĎ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ y‘ăĄor=l‘Č ’b
¡ĄŇ eĎhĂ MdĎě’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
yohą hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł¿ My‘ÁĂ r
Ł lĎ MhĆÄylĄ’Ğ žêĎrĘmČ’ĲĎwĘ ’b
ăĄŇ eĎhĂ
: My‘ĲĂr
Ł hĲĎ C‘¡rĘyĂ N’ŇŁ~ŔhČ ’olăhĞ MtŔĎ o’ My‘ăĂr
Ł ÉCyhĎ rS
ąĆ ’Ğ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=y‘ĲĄr
Ł
N’ŇŁ~¡hČ CxB
ĳĎ zĘêĂ hŇ¡’Ď yrĂBĘhČ CSBĎŔlĘêĂ rmĆă~Ć hČ=tŇ’ĆwĘ ÉClkĄÄ’Ňê
Ł bŇlĆąxĄ hČ=tŇ’Ć
MtęĆ ’ŇjĄrĂ=âlĲ hŇăĎloxhĲČ=tŇ’ĆwĘ MêÁĆ qĘEČxĂ âlÄ žtolxĘeČhČ=tŇ’ĲĆ : C‘ĲrĘtŇĂ âl¿
=tŇ’ĆwĘ MtŔĆ ŁbŇS
ĲĄ hĞ âlă ÉtxČDČÄeĂhČ=tŇ’ĆwĘ MêŔĆ S
Ę bČŇxĞ âlă ÉtrĆBĆÄS
Ę eĂlČwĘ
tdb’h
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hŇnĎyY¡ĆCpŇêĘwČ : ëŇrĆpĲŇĎ bŇĘ C Mt
¡ŇĎ ’
Ł Mt
¿ŇĆ ydĂŇrĘ hŇqËĎzĘxĎbŇĘ C Mê
ĳĆS
Ę uČbŇĂ âlă tŇdŇĆb
¡ŇĆ ’
Ł hĲĎ
CGąS
Ę yĂ : hŇnĎyYĲĆCpŇêĘwČ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ tŇ¿IČxČ=lkĎŇlĘ hŇËĎlkŇĘ ’ĎlĘ hŇnĎyyÌĆhĘêĲĂwČ hŇ‘ĳĆr
Ł yl
ăĂ BĘmĂ
ÉZrĆ’ÄĎ hĎ ynąĄjĘ=lJĎ l‘ÄČ wĘ hŇĳmĎ rĎ hŇ‘ăĎbŇĘ GĂ=lJĎ l‘¡ČwĘ MyrĂŔhĎăhĆ =lkĎŇBĘ ÉynĂ’ŇY
Ł
rb
¿ČŇ DĘ=tŇ’Ć C‘¡mĘS
Ă My‘ŔĂ r
Ł Nk
ăĄŇ lĎ : SuĲĄbČŇmĘ Ny’¿ĄwĘ Sr¡ĄoD Ny’¿ĄwĘ ynĂŔ’ŇY
Ł CYp
ŁŇă nĎ
ű ynăĂ’ŇY
Ł =tŇoyĲhĹ N‘ČyăČ âlă=M’Ă hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű M’
ăĚ nĘ ynĂ’ÁĎ =yxČ : hoĲĎhyĘ
hŇ‘ĆŔr
Ł Ny’ăĄmĄ ÉhdŇĆv
Ď hČ tŇąČx
I Č =lkĎŇlĘ hŇlĎÁkŇĘ ’ĎlĘ ynÄĂ ’ŇY
Ł žhnĎyyĆhĘêĲĂwČ zbČÃlĎ
âl¿ yn¡Ă’ŇY
Ł =tŇ’ĆwĘ MtŔĎ o’ ÉMy‘Ăr
Ł hĲĎ C‘ąrĘIĂwČ ynĳĂ’ŇY
Ł =tŇ’Ć y‘¡Čr
Ł CS
¿ rĘdŇĲĎ=âlwĘ
rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
: hoĲĎhyĘ=rbČŇDĘ C‘¡mĘS
Ă My‘ŔĂ r
Ł hĲĎ ÉNkĄŇlĎ : C‘ĲrĎ
ÉMyêĂBČS
Ę hĂwĘ MdĎęIĎmĂ ynăĂ’ŇY
Ł =tŇ’Ć yê
ÌĂ S
Ę rČdŇĲĎwĘ My‘ÁĂ r
Ł hĲĎ=l’Ć ynÄĂ nĘhĂ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ
MhĆŔyjĂmĂ ÉynĂ’ŇY
Ł yê
ąĂ lĘ~ČhĂwĘ Mt
ĳŇĎ o’ My‘¡Ăr
Ł hĲĎ dŇo‘Ë C‘¿rĘyĂ=âlĲwĘ N’ŇŁYŔ tŇo‘ărĘmĲĄ
: hŇĲlĎ kŇĘ ’ĎlĘ Mh
¡Ć lĎ íyy¿ĆhĘtŇĲĂ =âlwĘ
: MyêĲĂrĘuČbŇĂ C yn¡Ă’ŇY
Ł =tŇ’Ć yê¿ĂS
Ę rČdŇĲĎwĘ ynĂ’Ďě=ynĂnĘhĂ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ yJ
ËĂ
NJ
¡Ą tŇoSŔrĎpŇĘ nĂ Éon’ŇY
Ł =ëŇotŇĲ bŇĘ otŇą oyhĹ=MoyĲBĘ orÁdĘŇ‘Ć hŇ‘ÄĆ r
Ł žtrČuĎbČŇJĘ
CYp
ŁŇă nĎ rS
ăĆ ’Ğ Étm
Ł oqUĘhČ=lJĎmĂ MhĆętŇĘ ’Ć yêăĂlĘ~ČhĂwĘ ynĳĂ’ŇY
Ł =tŇ’Ć ruăĄbČŇ’Ğ
=NmĂ ÉMyêĂYĘBČqĂwĘ MyUęĂ ‘ČhĲĎ=NmĂ MytăĂŇ’ŇYĄohĲwĘ : lp
ĲĆŇ rĎ‘ĞwĲČ N¡Ďn‘Ď Moy¿BĘ MS
ĎŔ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yrăĄhĎ=l’Ć ÉMytŇĂ y‘ĂrĘC Mt
ĳŇĎ mĎdĘŇ’Č=l’Ć Myt¡ĂŇ’
Ł ybĲŇĂ hĞwČ tŇoYŔrĎ’ĞăhĎ
MtŔĎ ’
Ł hŇ‘ăĆrĘ’Ć ÉboF=hŇ‘ĆrĘmĂBĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ yb
¿ŇĄ S
Ę omĲ lk
ŁŇ¡ bŇĘ C MyqěĂ ypŇĂ ’ĞB
ĲĎ
bŇoFŔ hŇwĆănĎBĘ ÉhnĎYĘBČrĘêĂ MS
ąĎ Mh
ĳĆ wĄnĘ hŇăĆh
y Ę yĲĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=MorĲmĘ yr¿ĄhĎbŇĘ C
ynăĂ’ĞwĲČ ÉynĂ’ŇY
Ł hŇ‘ąĆrĘ’Ć ynÄĂ ’Ğ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yr¿ĄhĎ=l’Ć hŇnĎy‘¡ĆrĘêĂ Nm
ËĄ S
Ď hŇ‘¿ĆrĘmĂC
tŇxČDăČeĂhČ=tŇ’ĆwĘ ÉSuĄbČŇ’Ğ tŇdŇĆb
ąŇĆ ’
Ł hĲĎ=tŇ’Ć : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ MYĄŔyBĂrĘ’Č
hŇÌĎm
nĄè
Ę hČ=tŇ’ĆwĘ qE
ĳĄxČ’Ğ hŇ¡ĎloxhČ=tŇ’ĆwĘ Sb
Ł Ŕ xĹ’ĲĆ tŇrĆB
ăĆ S
Ę eĂlČwĘ bŇyS
ĂŔ ’Ď
rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ ynĂŔ’ŇY
Ł hŇnĎê
ăĄ’ČwĘ : TjĲĎS
Ę mĂbŇĘ hŇeĎ‘¿ĆrĘ’Ć dŇym
¡Ă S
Ę ’Č hŇqËĎzĎxĞhĲČ=tŇ’ĆwĘ
T‘ăČmĘhČ : MydŇĲĂCê‘Čl
ĲĎ wĘ Myl
¡Ă y’ĄĲlĎ hŇW
ĆŔ lĎ hŇăW
Ć =NyB
ĲĄ ÉTpĄŇS
Ł ynąĂnĘhĂ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ
Mk
ĳĆŇ ylĄgŇĘ rČBĘ Cs¡mĘrĘêĂ MkĆŔy‘ĄrĘmĂ ÉrtŇĆ yÄĆwĘ C‘ŔrĘêĂ ÉboFhČ hŇ‘ąĆrĘUĂhČ MJĆęmĂ
ynĳĂ’ŇY
Ł wĘ : NCWĲj
Ł rĘêĂ Mk
¡ĆŇ ylĄgŇĘ rČBĘ MyrĂŔtŇĎ oeăhČ Ét’ĄwĘ CêŔS
Ę êĂ MyĂmăČ=‘qČS
Ę mĂC
: hŇnĎyêĲĆS
Ę êĂ Mk
¡ĆŇ ylĄgŇĘ rČ Wj
¿Č rĘmĂC hŇnĎy‘ĆŔrĘêĂ ÉMkĆŇylĄgŇĘ rČ sm
ąČ rĘmĂ
ÉyêĂTĘpČŇS
ĲĎ wĘ ynĂ’Ďě=ynĂnĘhĂ Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ rm
ËČ ’Ď hŇŁJ¿ NkĄęlĎ
CpŇŁDŔhĘêĆ ÉPtŇĄ kĎŇbŇĘ C dŇąYČ BĘ N‘ČyČę : hŇĲzĎrĎ hŇ¡W
Ć Nyb
¿ŇĄ C hŇyĎŔrĘbŇĂ hŇăW
Ć =NyB
ĲĄ
Mkynrqbw

5
6

7
8

9, 10

11
12

13

14

15
16

17
18

19

20
21
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=l’Ć hŇnĎt
¡ŇĎ o’ Mt
ËŇĆ oYypŇĂ hĞ rS
ÌĆ ’Ğ dŇ‘ăČ tŇolĳxĘeČhČ=lJĎ Cx¡GĘnČêĘ Mk
¿ĆŇ ynĄrĘqČbŇĘ C
22 NyB
¿Ą yêŔĂ TĘpČŇăS
Ď wĘ zb
ĳČŇ lĎ dŇo‘¡ hŇnĎyy¿ĆhĘtŇĲĂ =âlwĘ ynĂŔ’ŇY
Ł lĘ yêăĂ‘ĘS
Č ohwĘ : hŇYĎCxĲhČ
23 yD
ăĂbŇĘ ‘Č tŇ¡’Ą NhĆŔtŇĘ ’Ć hŇ‘ăĎrĎwĘ ÉdxĎ’Ć hŇ‘ąĆr
Ł MhĆÁylĄ‘Ğ ytÄĂ m
Ł qĲĂhĞwĲČ : hŇW
ĲĆ lĎ hŇ¡W
Ć
24 h
Ň ąĆh
y Ę ’ĲĆ hoĎęhyĘ ynăĂ’ĞwĲČ : hŇ‘ĲĆr
Ł lĘ Nh
¡Ć lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=’ChĲwĘ MtŔĎ ’
Ł hŇ‘ăĆrĘyĂ ’Chť dŇywĳdĂŇĎ
: yêĂrĘB
ĲČ DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ Mk
ĳĎŇ otŇbŇĘ ’yW
ăĂ nĎ dŇ¡wĂdĎŇ yD¿ĂbŇĘ ‘ČwĘ MyhĂŔŁl’ŇĲlĄ ÉMhĆlĎ
25 Cb
ąŇ S
Ę yĲĎwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ hŇ‘¡ĎrĎ=hŇIĲĎxČ yê¿ĂBČS
Ę hĂwĘ MolŔS
Ď tŇyrăĂBĘ ÉMhĆlĎ yê
ąĂ rČkĎŇwĘ
26 yt
¡ĂŇ ‘ĎbŇĘ GĂ tŇob¿ŇybŇĂ sĘC Mt
ËŇĎ o’ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ : MyrĲĂ‘ĎIĘBČ Cn¡S
Ę yĲĎwĘ xTČbĆŔlĎ ÉrBĎdĘŇUĂbČŇ
27 Z‘
ÄĄ žNtŇČ nĎwĘ : CyĲhĘyĲĂ hŇ¡kĎŇ rĎbŇĘ ym
¿Ą S
Ę GĂ oêŔ‘ĂBĘ ÉMS
Ć GĆÄhČ yê
ąĂ dĘŇrČohĲwĘ hŇĳĎkŇ rĎBĘ
xTČĳĆbŇ lĎ Mt
¡ŇĎ mĎdĘŇ’Č=l‘Č Cy¿hĎwĘ HlĎŔCbŇyĘ Nê
ăĄêĂ ÉZrĆ’ÄĎ hĎwĘ oyęrĘjĂ=tŇ’Ć hŇdÁĆv
Ď hČ
dŇI¡ČmĂ MyêŔĂ lĘ~ČhÄĂ wĘ MQĎŔ‘Ě tŇoTăm
Ł =tŇ’Ć ÉyrĂbŇĘ S
Ă BĘ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ C‘ÂdĘŇyĲĎwĲĘ
28 âl
ă ZrĆ’¡ĎhĎ tŇ¿IČxČwĘ MyĂŔoGlČ ÉzBČ dŇo‘¿ CyÄhĘyĲĂ=âlwĘ : MhĲĆBĎ Myd¿ĂŇbŇĘ Ł‘ĲhĎ
29 MS
ĳĄ lĘ ‘F
¡Ď mČ Mh
ËĆ lĎ yt¿ĂŇm
Ł qĲĂhĞwĲČ : dŇyrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ xTČ¡bĆŇ lĎ Cb¿ŇS
Ę yĲĎwĘ Ml
ĳĄ kŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ
: MyĲĂoGhČ tŇU
¿Č lĂJĘ dŇo‘¡ C’¿W
Ę yĂ=âlĲwĘ ZrĆ’ĎŔBĎ Éb‘ĎrĎ yp
ąŇĄ sĚ’Ğ dŇo‘Á CyÄhĘyĲĂ=âlwĘ
30 M’
¡Ě nĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ ÉyUĂ‘Č hŇUĎhĄęwĘ Mê
ĳĎ ’Ă Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’Ĺ hoËĎhyĘ ynÌĂ’Ğ yJ
ăĂ C‘ędĘŇyĲĎwĘ
31 Mk
ĆŔ yhĄŁlă’Ĺ ÉynĂ’Ğ Mê
ĳĆ’Č MdăĎŇ’Ď yt¡ĂŇy‘ĂrĘmČ N’ŇY
Ł ¿ ynËĂ’ŇY
Ł Nê
¿Ą’ČwĘ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ
hl : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ
2, 3 oQ
ę êĎrĘmăČ’ĎwĘ : wyl
ĲĎ ‘Ď ’b
¡ĄŇ eĎhĂwĘ ry‘ĳĂW
Ą rh
ăČ =l‘Č ìŇyn¡ĆjĎ MyW
¿Ă MdĎě’Ď=NBĆ
ìŇylĆŔ‘Ď ÉydĂŇyĎ ytŇĂ yT
ąĂ nĎwĘ ry‘ĳĂW
Ą =rhČ ìŇyl
¡Ć ’Ą yn¿ĂnĘhĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
4 h
Ňm
ăĎ mĎS
Ę hŇê
¡Ď ’ČwĘ MyW
ĂŔ ’Ď hŇăBĎ rĘxĎ ÉìyrĆÄ‘Ď : hŇUĲĎS
Č mĘC hŇm
¿Ď mĎS
Ę ìŇyê¡ĂtŇČ nĘC
5 rG
¿ĄêČwČ MlĎŔo‘ tŇăbČŇ y’Ą ÉìlĘ tŇoyąhĹ N‘ČyČę : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ ê
¡Ď ‘ĘdČŇyĲĎwĘ hŇĳĆh
y Ę tŇĲĂ
6 Nk
ăĄŇ lĎ : ZqĲĄ Nw¿Ł‘Ğ tŇ‘¡ĄBĘ MdĎŔy’Ą tŇ‘ăĄBĘ bŇrĆx
ĳĎ=ydŇĄyĘ=l‘Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć
âl¿=M’Ă ìŇĳĆpŇ DĞrĘyĂ MdăĎŇwĘ ì¡ŇW
Ę ‘Ć’ĲĆ Md¿ĎŇlĘ=yJĲĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ynĂ’Ďę=yxČ
7 h
Ň ĳmĎ mĎS
Ę C hŇm
¡Ď mĘS
ĲĂ lĘ ry‘ŔĂ W
Ą rh
ăČ =tŇ’Ć ÉyêĂtŇČ ĲnĎ wĘ : ìŇp
ĲĆŇ DĞrĘyĂ Md¿ĎŇwĘ tŇĎ ’Ň¡ĄW
n Ď MdËŇĎ
8 ì
Ň yt
ąŇĆ o‘bŇĘ GĂ wyl
ĳĎ lĎxĞ wyr¡ĎhĎ=tŇ’Ć yt¿ĂŇ’ŇQĄmĂC : bŇS
ĲĎ wĎ rb
¿ĄŇ ‘Ł CeU
¡Ć mĂ yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ
9 ÉMl
Ď o‘ tŇomąmĘS
ĲĂ : MhĲĆbĎŇ Cl¿jĘyĂ bŇrĆx
¡Ć=ylĄlĘxČ ìŇyqĆŔypŇĂ ’Ğ=lkĎŇwĘ ÉìytÄĆ o’gĄŇwĘ
10 ì
Ň rĘmĎ’Ğţ N‘ČyăČ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ hŇnĎbŇĘ S
Č ytŇĄ âlă ìŇyr¡Ć‘ĎwĘ ìŔnĘêĆ’Ć
ho¡ĎhywĲČ hĎCnĳS
Ę rČywĲĂ hŇnĎyy¡ĆhĘtŇĲĂ yl
¿Ă tŇoYËrĎ’ĞhĲĎ yê
ÌĄS
Ę =tŇ’ĆwĘ MyĂÁoGhČ ynĄÄS
Ę =tŇ’Ć
11 Éìj
Ę ’ČJĘ ytŇĂ yW
Ăę ‘ĎwĘ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈM’ĚnĘ ynĂ’Ďę=yxČ Nk
ăĄŇ lĎ : hŇyĲĎhĎ MS
¿Ď
Kt’nqkw

sŘ21

858

l’qzxy

35. 12–36. 11

rS
¿Ć ’ĞJĲČ Mb
¡ĎŇ yêĂ‘Ęd¿ČŇonwĘ MB
ĳĎ ìŇyt
¡ŇĆ ’ĎnĘv
Ă mĂ hŇtŇĎ yW
ĂŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ìŔtŇĘ ă’Ď nĘqĂkŇĘ C
rS
¿Ć ’Ğ ìŇytęĆ oY’ĲĎnĎ=lJĎ=tŇ’Ć ű yêĂ‘Ęm
ăČ S
Ď ůhoĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÈêĎ‘ĘdČŇyĎwĲĘ : ìŇTĲĆjĘS
Ę ’Ć 12
: hŇĲlĎ kŇĘ ’ĎlĘ Cn¡êĘnĂ Cnl
¿Ď hŇmĎmĄS
Ď ű rm
Ł ă ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yr¿ĄhĎ=l‘Č êĎrĘm
ËČ’Ď
: yêĂ‘ĘmĲĎS
Ď yn¡Ă’Ğ Mk
ĳĆŇ yrĄbŇĘ DĂ yl
¡Č ‘Ď Mê
¿ĆrĘêČ‘ĘhČwĘ MkĆŔypŇĂ BĘ ÉylČ‘Ď ClyDąĂgŇĘ êČwČ 13
hŇm
¡Ď mĎS
Ę ZrĆ’ĎŔhĎ=lJĎ ÉxČm
ŁÄ W
Ę JĂ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿
14
hŇmĎ¡mĄ S
Ď =rS
Ć ’Ğ l‘¿Č l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ tŇÌČlxĘnČlĘ ìÁtŇĘ xĎÄmĘW
Ă JĘ : ëŇĲQĎ =hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ 15
C‘¡dĘŇyĲĎwĘ HQĎŔJĚ ModăŇ’Ĺ=lkĎŇwĘ Éry‘ĂW
Ą =rhČ hŇąĆh
y Ę tŇĲĂ hŇmÄĎ mĎS
Ę ëŇĳĎQ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJ
ăĄ
yrăĄhĎ=l’Ć ’b
¡ĄŇ eĎhĂ MdĎŔ’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ wl
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą : hoĲĎhyĘ=rbČŇDĘ C‘¡mĘS
Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉyrĄhĎ êŔĎ rĘmČă’Ď wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ 2
hŇ¡S
Ď rĎomĲlĘ MlĎŔo‘ tŇomăbĎŇC x’
ĳĎ hĆ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ bŇËĄo’h
y ĲĎ rm
ÌČ ’Ď N‘ČyăČ hoĂŔhyĹ
N‘ČyăČ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇJ
Ł¿ êŔĎ rĘmČ’ĲĎwĘ ’b
ăĄŇ eĎhĂ ÉNkĄŇlĎ : CnQ
ĲĎ hŇtŇĎ yĘh¿Ď 3
tŇyrăĂ’ĄS
Ę lĂ ÉhS
Ď rĎomĲ Mk
ąĆŇ tŇĘ oyhĘlĲĂ bŇybĂęiĎmĂ MkĆÁtŇĘ ’Ć PŇŁ’ÄS
Ď wĘ žtoUS
Č N‘ČyČÃBĘ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yrăĄhĎ ÉNkĄŇlĎ : M‘ĲĎ=tŇBČdĂŇwĘ NoS
¡ lĎ tŇ¿pČŇ W
Ę =l‘Č ClË‘ĞêĲĄwČ MyĂŔoGhČ 4
tŇo‘ÁbĎŇGĘlČwĘ MyrĂÄhĎlĆ hŇoĂhyĹţ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
ăČ ’Ď=hŇJ
Ł Ĳ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ=rbČŇDĘ C‘¡mĘS
Ă
rS
ĆÄ ’Ğ tŇobŔzĎ‘ĹeĆhČ MyrăĂ‘Ďl
ĲĆ wĘ ÉtommĘŁèĲhČ tŇobąŇrĎxĽĲlĆ wĘ tŇoyę’ĎGĄlČwĘ MyqăĂypŇĂ ’ĞĲlĎ
: bŇybĲŇĂ iĎmĂ rS
¿Ć ’Ğ My¡ĂoGhČ tŇyr¿Ă’ĄS
Ę lĂ gŇ‘ČlČŔlĘC ÉzbČŇlĘ CyąhĎ
yêĂrĘB
ËČ dĂŇ yt¿ĂŇ’ĎnĘqĂ S’ĄÄBĘ âlţ=M’Ă ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ NkĄęlĎ
MhĆlĎţ ű yY
ăĂ rĘ’Č=tŇ’Ć=CnĲtŇĘ ĲnĎ rS
ăĆ ’Ğ ’Q
ĳĎ JĚ ModăŇ’Ĺ=l‘ČwĘ My¡ĂoGhČ tŇyr¿Ă’ĄS
Ę =l‘Č
HS
¡Ď rĎgŇĘ mĂ N‘Čm
¿Č lĘ SpĆŇnĆŔ T’
ăĎ S
Ę BĂ ÉbbĎŇlĄ=lJĎ tŇąxČ mĘW
Ă BĘ hŇS
ĎÁ rĎomÄlĘ
tŇo‘bĎŇGĘlČwĘţ MyrăĂhĎlĆ êÃĎ rĘmČ’ĲĎwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇm
ăČ dĘŇ’Č=l‘Č ’b
¡ĄŇ eĎhĂ NkĄělĎ : zb
ĲČŇ lĎ
ÉytŇĂ mĎxĞb
ĲČŇ C yt
ąŇĂ ’ĎnĘqĂbŇĘ ynÄĂ nĘhĂ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ tŇoyÁ’ĎGĄlČwĘ MyqÄĂ ypŇĂ ’ĞĲlĎ
hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ : MtĲŇĆ ’ŇW
Ď nĘ My¡ĂoG tŇU
¿Č lĂJĘ N‘ČyËČ yêĂrĘBČŔDĂ
hŇUĎ¡hĄ bŇybĂŔiĎmĂ Mk
ăĆŇ lĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ âlą=M’Ă ydĳĂŇyĎ=tŇ’Ć ytŇĂ ’ŇăW
Ď nĎ yn¡Ă’Ğ
Mk
¿ĆŇ yĘrĘpĆŇC CnêŔĄ êĂ Mk
ăĆŇ jĘnĘ‘Č É l’ĄrĎW
Ę yĂ yrąĄhĎ MêÂĆ ’ČwĘ : C’v
ĲĎ yĂ Mt
¡ŇĎ UĎlĂJĘ
ytŇĂ ynăĂpĎŇC Mk
ĳĆŇ ylĄ’Ğ ynăĂnĘhĂ yJ
¡Ă : ’obŇĲ lĎ Cb¡ŇrĘqĄ yJ
¿Ă l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yU
ăĂ ‘ČlĘ C’¡W
Ę êĂ
tŇyB
¿Ą =lJĎ MdĎŔ’Ď ÉMkĆŇylĄ‘Ğ yt
ąŇĂ yBĄrĘhĂwĘ : MêĲĆ‘ĘrČzĘnĂwĘ Mê
¡ĆdĘŇbČŇ‘ĹnĲĆwĘ MkĆŔylĄ’Ğ
yt
ÌŇĂ yBĄrĘhĂwĘ : hŇnĎynĲĆBĎêĂ tŇob¡ŇrĎxĽhĲĆwĘ MyrĂŔ‘ĎhĲĆ ÉCbŇS
Ę nĲŁwĘ hŇŁQĳJĚ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
Mkyl‘
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MkĆęytŇĄ omĲdĘŇqČJĘ MkĆÁtŇĘ ’Ć yêÄĂ bŇĘ S
Č ohwĘ CrĳpĎŇC CbăŇrĎwĘ hŇm
¡Ď hĄbŇĘ C Md¿ĎŇ’Ď Mk
ËĆŇ ylĄ‘Ğ
MkĆÄylĄ‘Ğ žyêĂkŇĘ lČohĲwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ MkĆŔytŇĄ S
Ł ă ’ŇrĂmĲĄ ÉytŇĂ ŁbŇTĲĂhĄwĘ
PŇs
¿Ă otŇ=âlĲwĘ hŇĳĎlxĞĲnČ lĘ Mh
¡Ć lĎ tŇĎ yy¿ĂhĎwĘ ìŇCSŔrĄywĲĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yU
ąĂ ‘Č=tŇ’Ć MdĎÁ’Ď
: Ml
ĲĎ JĘS
Č lĘ dŇo‘¡
yřt’ĳ Md¡ĎŇ’Ď tŇlĆ¿kĆŇ ’
Ł MkĆŔlĎ MyrăĂmĘŁ’Ĳ N‘ČyČť hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
âlă Ky¡řwgw dŇo‘Ŕ ylĂkŇĘ ’Ňt
Ł Ňă =âl ÉMdĎŇ’Ď NkĄęlĎ : tŇyyĲĂhĎ Ky¡řwg tŇlĆ¿JĆ S
Č mĘC
tŇU
ăČ lĂJĘ Édo‘ ëŇyĂl
ąČ ’Ą ‘ČymÄĂ S
Ę ’Č=âlĲwĘ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ dŇo‘ĳ=ylVkřt
M’
¡Ě nĘ dŇo‘Ŕ ylĂS
ăĂ kŇĘ tŇČ =âlĲ ÉKyřwÄgw dŇo‘ĳ=y’ĂW
Ę tŇĂ âlă MyU
¡Ă ‘Č tŇ¿jČ rĘxĆwĘ MyĂŔoGhČ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ
Myb
ăŇĂ S
Ę yĲŁ É l’ĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
ąĄ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
hŇDĎŔeĂhČ Ét’ČmĘTĚJĘ Mt
ĳŇĎ olylĲĂ‘Ğb
ĲČŇ C MJ
¡Ď rĘdČŇBĘ HtŔĎ o’ C’ăUĘTČyĘwČ MtŔĎ mĎdĘŇ’Č=l‘Č
=rS
Ć ’Ğ MD¡ĎhČ=l‘Č MhĆŔylĄ‘Ğ ÉytŇĂ mĎxĞ ëŇŁjąS
Ę ’ĆwĲĎ : ynĲĎpĎŇlĘ MJ
¡Ď rĘdČŇ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ
MyĂŔoGBČ ÉMtŇĎ ’
Ł Zyp
ąŇĂ ’ĎwĲĎ : hĎC’ĲUĘTĂ Mh
¡Ć ylĄCQgŇĂ bŇĘ C ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č CkŇă pŇĘ S
ĲĎ
ÉMyĂoGhČ=l’Ć ’obęIĎwČ : MyêĲĂTĘpČŇS
Ę Mt
¡ŇĎ olylĲĂ‘ĞkĲČŇwĘ MJ
¿Ď rĘdČŇJĘ tŇoYĳrĎ’ĞB
ĲĎ Cr¡EĎIĂwČ
hoăĎhyĘ=M‘Č ÉMhĆlĎ rm
Ł ą ’ĹB
ĲĆ yS
ĳĂ dĘŇqĎ MS
ăĄ =tŇ’Ć Cl¡QĘxČyĘwĲČ MS
ĎŔ C’B
ăĎ =rS
Ć ’Ğ
ÉChClQĘxĂ rS
ąĆ ’Ğ yS
ĳĂ dĘŇqĎ MS
ăĄ =l‘Č lm
Ł ¡ xĘ’ĆwĲĎ : C’YĲĎyĎ oY¡rĘ’ČmĲĄC hŇQĆ’ĄŔ
rm
Ł ă ’Ĺ NkÂĄ lĎ
: hŇUĎS
ĲĎ C’B
¿Ď =rS
Ć ’Ğ My¡ĂoGBČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ
tŇyB
ăĄ hŇ¡W
Ć ‘Ł yn¿Ă’Ğ Mk
ËĆŇ nĘ‘ČmČlĘ âlÌ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą l’ĄęrĎW
Ę yĂ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ
MtŇĆ ’Ň¿BĎ =rS
Ć ’Ğ My¡ĂoGBČ MêŔĆ lĘQČxĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉyS
Ă dĘŇqĎ=MS
ĲĄ lĘ=M’Ă yJ
ąĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
Mê
¡Ć lĘQČxĂ rS
¿Ć ’Ğ MyĂŔoGBČ É lQĎxĚmĘhĲČ lodęGĎhČ ym
ăĂ S
Ę =tŇ’Ć yêÂĂ S
Ę DČqĂwĘ : MS
ĲĎ
yS
¿Ă dĘŇuĲĎhĂBĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ MyĂÁoGhČ C‘ÄdĘŇyĲĎwĘ Mk
ĳĎŇ otŇBĘ
Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿ĂYĘBČqĂwĘ MyĂŔoGhČ=NmĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć yê
ąĂ xĘqČĲlĎ wĘ : MhĲĆynĄy‘ĲĄlĘ Mk
¡ĆŇ bĎŇ
Mk
ËĆŇ ylĄ‘Ğ yê
ÌĂ qĘrČzĲĎwĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ mČdĘŇ’Č=l’Ć Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yt¿ĂŇ’ŇbĄŇhĲĄwĘ tŇoYĳrĎ’ĞhĲĎ=lJĎmĂ
rh
¿Ą TČ’Ğ Mk
¡ĆŇ ylĄCQ¿GĂ=lJĎmĂC Mk
ËĆŇ ytŇĄ o’ĲmĘTĚ lJ
ŁÌ mĂ Mê
ĳĆrĘhČTĘC Myr¡ĂohTĘ MyĂm¿Č
Mk
ĳĆŇ BĘrĘqĂBĘ Nê
ăĄ ’Ć hŇ¡S
Ď dĎŇxĞ xČCr¿wĘ SdĎŔxĎ bŇăĄl ÉMkĆŇlĎ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć
=tŇ’ĆwĘ : rW
ĲĎ BĎ bŇ¿Ąl Mk
¡ĆŇ lĎ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ MkĆŔrĘW
Č BĘmĂ ÉNbĆŇ’ĆÄhĎ bŇąĄl=tŇ’Ć ytÁĂ r
Ł sÄĂ hĞwĲČ
yxwr

.yrq ëyĂyČoG ,bytk ëyĄoG v.13 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk êĘ’Ď ’"sb ,yrq êĘ’Ď ,bytk yêĂ’Ď v.13 .wl
,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk ylĂJĘS
Č tĘ ’"sb ,yrq ylĂJĘS
Č tĘ ,bytk ylĂè
Ę kČtĘ v.14 .yrq ëyĂyČogwĘ ,bytk ëyĄogwĘ v.14
.yrq ëyĂyČogwĘ ,bytk ëyĄogwĘ v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd
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yT
¿Č jĎS
Ę mĂC CkŇlĄŔêĄ ÉyuČxĚBĘ=rS
Ć ’Ğ tŇą’Ą ytŇĂ yW
Ăę ‘ĎwĘ Mk
ĳĆŇ BĘrĘqĂBĘ Nê
ăĄ’Ć yx
¡Ă Cr
Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞĲlČ yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔBĎ Mê
ăĆbŇĘ S
Č ywĲĂ : MtĲŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ Cr¡mĘS
Ę êĂ
MkĆŔtŇĘ ’Ć yêăĂ‘ĘS
Č ohwĘ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ ykĂŔnŁă’Ď wĘ M‘ĎŔlĘ ÉylĂ MtŇĆ yyąh
Ă Ę wĲĂ
Nê
¿Ą ’Ć=âlĲwĘ otŔ’
Ł ytăĂŇyBĄrĘhĂwĘ ÉNgĎŇDĎhČ=l’Ć ytŇĂ ’ŇrąĎqĎwĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ o’ĲmĘTĚ lJ
Ł¡ mĂ
N‘ČmČęlĘ hŇdĳŇĆv
Ď hČ tŇ¡bČŇ CntŇĘ C Z‘ĄŔhĎ yrăĂjĘ=tŇ’Ć ÉytŇĂ yBĄrĘhĂwĘ : bŇ‘ĲĎrĎ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ
=tŇ’Ć ÉMêĆrĘkČŇzĘC : MyĲĂoGBČ bŇ‘¡ĎrĎ tŇ¿jČ rĘxĆ dŇo‘Ë Cx¿qĘtŇĂ âlă rS
Ć ’Ğţ
MkĆŔynĄpŇĘ BĂ ÉMtŇĆ T
Ł ŁqĲnĘC Myb
ĳŇĂ oT=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ Mk
¡ĆŇ ylĄlĘ‘ČmČC My‘ŔĂ rĎhĲĎ Mk
ăĆŇ ykĄŇrĘDČ
ÉM’ĚnĘ hŇW
Ćę ‘Ł=ynĲĂ’Ğ Mk
ăĆŇ nĘ‘ČmČlĘ âlÌ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ obŇĲ ‘ĞoêĲ l‘¡ČwĘ MkĆŔytŇĄ ŁnăwŁ‘Ğ l‘Čť
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą Mk
¡ĆŇ ykĄŇrĘDČmĂ CmËlĘJĲĎhĂwĘ CSoBÌ Mk
ĳĆŇ lĎ ‘d¡ČŇCĎyĂ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ
Mk
ĳĆŇ ytŇĄ onĲwŁ‘Ğ lJ
Ł¡ mĂ MkĆŔtŇĘ ’Ć yrăĂhĞTĲČ ÉMoyBĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
dŇb
ĳŇĄ ‘ĎêĲĄ hŇU
¡Ď S
Č eĘhČ ZrĆ’¿ĎhĎwĘ : tŇobŇĲ rĎxĽhĲĆ Cn¡bŇĘ nĂwĘ MyrĂŔ‘Ďh
ăĆ =tŇ’Ć ÉyêĂbŇĘ S
ČÄ ohĲwĘ
ÉCzQĄhČ ZrĆ’ąĎhĎ CręmĘ’ĲĎwĘ : rb
ĲĄŇ o‘=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇmĎŔmĎS
Ę hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ rS
ăĆ ’Ğ tŇxČêČť
tŇos¡rĎhĹeĆhČwĘ tŇoU¿S
Č nĘhĲČwĘ tŇobËŇrĄxĽhĲĆ MyrÌĂ‘ĎhĲĆwĘ NdŇĆ‘ĳĄ=NgČŇJĘ hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ hŇUĎŔS
Č eĘhČ
ű yJ
ăĂ ůMkĆŇytŇĄ obŇĲ ybŇĂ sĘ ÈCr’Ğè
ĲĎ yĲĂ rS
ăĆ ’Ğ MyĂęoGhČ C‘ădĘŇyĲĎwĘ : CbŇS
ĲĎ yĎ tŇor¿CYBĘ
yêĂrĘB
¿Č DĂ ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ hŇĳUĎ S
Č eĘhČ yêĂ‘Ę¡TČ nĎ tŇosŔrĎhĹeăĆhČ ÉytŇĂ ynÄĂ BĎ hoĎęhyĘ ynăĂ’Ğ
: ytŇĂ yW
ĲĂ ‘ĎwĘ
tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ Sr¿ĄDĎ’Ă tŇ’ŇŁzË dŇo‘ę hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ N’ŇŁYąJĘ MyS
Ăę dĎŇqĲĎ N’ŇY
Ł ă JĘ : MdŇĲĎ’Ď N’Ň~
Ł ¡ JČ Mt
ËŇĎ ’
Ł hŇ¿BĆ rĘ’Č Mh
ĳĆ lĎ
C‘¡dĘŇyĲĎwĘ MdĳŇĎ’Ď N’ŇŁYă tŇo’¡lĄmĘ tŇobŔrĄxĽhĲĆ MyrăĂ‘ĎhĲĆ ÉhnĎyyÄĆhĘêĲĂ NJ
ąĄ hĎydŔĆ‘ĞomăBĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ

28
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30
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33
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37
38

hŇ‘ĳĎqĘBĂhČ ëŇotŇă BĘ ynĂ¡xĄ ynĂyĘwČ hoĎŔhyĘ xČCrăBĘ ÉynĂ’ĄÄYĂoIĲwČ ůhoĎhyĘ=dŇyČ ÈylČ‘Ď hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ zl
hŇeĄÄhĂwĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ ynĂr¿ČybŇĂ ‘ĹhĲĆwĘ : tŇomĲYĎ‘Ğ hŇ¿’Ď lĄmĘ ’yh
¡Ă wĘ 2
ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : dŇŁ’ĲmĘ tŇoS
¿ bĄŇyĘ hŇ¡Ąh
e Ă wĘ hŇ‘ĎŔqĘBĂhČ ynăĄjĘ=l‘Č Éd’
Ł mĘ tŇoBąrČ 3
hŇê
¿Ď ’Č ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ rmČě’
Ł wĲĎ hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇomăYĎ‘ĞhĲĎ hŇnĎyy¡ĆxĘtŇĂ hĞ MdĎě’Ď=NBĆ
MhĆŔylĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇomăYĎ‘ĞhĲĎ=l‘Č ’b
¡ĄŇ eĎhĂ ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : êĎ‘ĘdŇĲĎyĎ 4
hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą : hoĲĎhyĘ=rbČŇDĘ C‘¡mĘS
Ă tŇoSŔbĄŇyĘhČ ÉtomYĎ‘ĞhĲĎ 5
twmY‘l

37. 6–21
6

7

8
9

10
11

12

13
14

15, 16

17
18

19

20
21

l’qzxy

861

žyêĂtŇČ ĲnĎ wĘ : MtĲŇĆ yyĂxĘwĂ xČCr¡ Mk
ËĆŇ bĎŇ ’yb
¿ŇĂ mĄ ynÁĂ ’Ğ hŇeĄÄhĂ hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇom¡YĎ‘Ğl
ĲĎ
yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ ro‘Ŕ ÉMkĆŇylĄ‘Ğ yê
ąĂ mĘrČqĲĎwĘ rW
Ďę BĎ Mk
ăĆŇ ylĄ‘Ğ yt
ÌŇĂ lĄ‘ĞhĲČwĲĘ MydĂÁGĂ MkĆÄylĄ‘Ğ
rS
ăĆ ’ĞJĲČ ytŇĂ ’Ň¡BĄ nĂwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ Mt
ĳŇĆ yyĂxĘwĂ xČCr¡ Mk
ËĆŇ bĎŇ
MYĆ‘¡Ć tŇomŔYĎ‘Ğ CbăŇrĘqĘêĂwČ S‘ČrČŔ=hŇeĄhĂwĘ Éy’ĂbŇĘ ĲeĎ hĂJĘ loqą=yhĂyĘwĲČ ytŇĂ yCĳĄYĚ
MrÌČqĘIĂwČ hŇlĎŔ‘Ď rW
ăĎ bĎŇC ÉMydĂŇGĂ Mh
ąĆ ylĄ‘Ğ=hŇĲeĄ hĂwĘ ytŇĂ y’ÁĂ rĎwĘ : omĲYĘ‘Č=l’Ć
’b
¡ĄŇ eĎhĂ ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : MhĲĆBĎ Ny’¿Ą xČCr¡wĘ hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘmĂ ro‘¡ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ
ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ xČCrÁhĎ=l’Ć ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ MdĎŇ’Ďţ=NbĆŇ ’b
ăĄŇ eĎhĂ xČCrĳhĎ=l’Ć
: CyĲxĘyĲĂwĘ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myg¿ŇCrh
Ă ĞB
ĲČ yx
ËĂ pŇĘ C xČCrŔhĎ y’ĂŁBă ÉtoxCr ‘B
ąČ rĘ’ČmĲĄ hoĂęhyĹ
=l‘Č ÉCdŇmĘ‘ČIĲČwČ CyęxĘIĲĂwČ xČCrÁhĎ MhĆÄbĎŇ ž’obŇêĎwČ ynĂĳCĎYĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ ytŇĂ ’Ň¡BĄ eČhĂwĘ
tŇomăYĎ‘ĞhĲĎ MdĎě’Ď=NBĆ ůylČ’Ą ÈrmĆ’ŇIŁwČ : dŇŁ’ĲmĘ=dŇ’
Ł mĘ lod¿ŇGĎ lyĂx¡Č MhĆŔylĄgŇĘ rČ
Cnyt
ËŇĄ omYĘ‘Č CS
Ì bŇĘ yĲĎ MyrĂęmĘŁ’Ĳ hŇăĄh
e Ă hŇUĎĳhĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą =lJĎ hŇQĆ’ĄŔhĎ
MhĆęylĄ’Ğ êÁĎ rĘmČ’ĲĎwĘ ’bĄÄeĎhĂ žNkĄŇlĎ : Cnl
ĲĎ CnrĘz¿ČgŇĘ nĂ Cnt
¡ŇĄ wĎqĘtŇĂ hŇd¿ĎŇbŇĘ ’ĎwĘ
yt¿ĂŇylĄ‘ĞhĲČwĘ MkĆęytŇĄ orĲbŇĘ qĂ=tŇ’Ć xČtÁĄ ŁpŇ ynÄĂ ’Ğ žheĄhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇm
¿Č dĘŇ’Č=l’Ć Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yt¿ĂŇ’ŇbĄŇhĲĄwĘ yU
ĳĂ ‘Č Mk
¡ĆŇ ytŇĄ orbŇĘ uĂmĂ Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć
Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć yt¿ĂŇol‘ĞhĲČbŇĘ C MkĆęytŇĄ orĲbŇĘ qĂ=tŇ’Ć yx
ăĂ tŇĘ pŇĂ BĘ hoĳĎhyĘ ynăĂ’Ğ=yJĲĂ Mê
¡Ć‘ĘdČŇywĲĂ
Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yê¿ĂxĘeČhĂwĘ MtŔĆ yyĂxĘwĂ ÉMkĆŇbĎŇ yx
ąĂ Cr yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ : yUĲĂ‘Č Mk
¡ĆŇ ytŇĄ orbŇĘ uĂmĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ytŇĂ yW
¡Ă ‘ĎwĘ yêĂrĘB
¿Č DĂ hoËĎhyĘ ynÌĂ’Ğ=yJĲĂ MêÂĆ ‘ĘdČŇywĲĂ Mk
ĳĆŇ tŇĘ mČdĘŇ’Č=l‘Č
dŇxĎŔ’Ć Z‘ăĄ ÉìlĘ=xqČ MdĎę’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
bŇotŇă kŇĘ C dŇxĎŔ’Ć Z‘ăĄ ÉxqČlĘC orbĄŇxĞ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂwĘ hŇdĎŔChylĲĂ ÉwylĎ‘Ď bŇt
Ł Ňą kŇĘ C
MtÁĎ ’
Ł bŇrČÄqĎwĘ : orbĄŇxĞ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą =lkĎŇwĘ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć Z‘ăĄ ÉPsĄoylĘ wylĎę‘Ď
ÉrS
Ć ’ĞkĲČŇwĘ : ìŇdŇĲĆyĎBĘ Myd¡ĂŇxĎ’ĞĲlČ Cy¿hĎwĘ dŇĳxĎ ’Ć Z‘ăĄlĘ ì¡ŇlĘ dŇËxĎ ’Ć=l’Ć dŇÌxĎ ’Ć
: ëŇĲQĎ hŇQĆ¿’Ą =hŇmĎ Cnl
¡Ď dŇyG¿ĂtŇČ =’olĲhĞ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ì¡ŇUĘ‘Č yn¿ĄBĘ ìŇylĆŔ’Ą CrămĘ’ŇyĲŁ
Z‘ąĄ=tŇ’Ć xČqÁĄŁl ynÄĂ ’Ğ žheĄhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ MhĆęlĄ’Ğ rB
ăĄ DČ
MtÄĎ o’ žyêĂtŇČ ĲnĎ wĘ orbŇĘ xĆ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă wĘ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć=dŇyČBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉPsĄoy
CyÄhĎwĘ : ydŇĲĂyĎBĘ dŇ¡xĎ ’Ć Cy¿hĎwĘ dŇxĎŔ’Ć Z‘ăĄlĘ ÉMtŇĂ yW
Ă ‘ĞwĲČ hŇdĎęChyĘ Z‘ăĄ=tŇ’Ć wylĎÁ‘Ď
MhĆęylĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇwĘ : MhĲĆynĄy‘ĲĄlĘ ì¡ŇdĘŇyĲĎBĘ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ bŇŁêÌkŇĘ êĂ=rS
Ć ’Ğ MyYÁĂ ‘ĄhĲĎ
rm’=hk
.Vgyw tVrpl hrTph v.15
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NyB
¿Ą mĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=tŇ’Ć ÉxČqÄĄŁl ynąĂ’Ğ hŇeĄÄhĂ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ
Mt
¡ŇĎ o’ yt¿ĂŇ’ŇbĄŇhĲĄwĘ bŇybĂŔiĎmĂ ÉMtŇĎ ’
Ł yê
ąĂ YĘBČqĂwĘ MS
ĳĎ =CkŇlĘhĲĎ rS
ăĆ ’Ğ My¡ĂoGhČ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yrăĄhĎřBĘ ÉZrĆ’ÄĎ BĎ dŇąxĎ ’Ć yogÄlĘ MtŇĎ ’
Ł ţ ytŇĂ yW
ăĂ ‘ĎwĘ : MtĲŇĎ mĎdĘŇ’Č=l’Ć 22
âlÄwĘ MyĂŔogŇ ynăĄS
Ę lĂ Édo‘=hřyhy âląwĘ ëŇlĆĳmĆ lĘ MQ
¡Ď kĚŇlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ dŇËxĎ ’Ć ëŇlĆÌmĆ C
ÉMhĆylĄCQĲgŇĂ BĘ dŇo‘ę C’ăUĘTČyĲĂ âlÌwĘ : dŇo‘Ĳ tŇokŇ¡ lĎmĘmČ yê
¿ĄS
Ę lĂ dŇo‘Ë CYx
¿Ď yĄ 23
ÉMhĆytŇĄ ŁbŇĲ S
Ę omĲ lJ
Łą mĂ MtęĎ ’
Ł yêăĂ‘ĘS
Č ohwĘ Mh
ĳĆ y‘ĄS
Ę jĂ lk
ŁŇ¡ bŇĘ C MhĆŔyYĄCuăS
Ă bŇĘ C
Mh
¡Ć lĎ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ yněĂ ’ĞwĲČ M‘ĎŔlĘ yl
ăĂ =CyhĲĎwĘ ÉMtŇĎ o’ yê
ąĂ rĘhČTĲĂwĘ MhĆŔbĎŇ C’ăTĘxĲĎ rS
ăĆ ’Ğ
MQ
ĳĎ kĚŇlĘ hŇăĆh
y Ę yĲĂ dŇ¡xĎ ’Ć hŇ‘¿ĆorwĘ MhĆŔylĄ‘Ğ ëŇlĆămĆ ÉdwĂdĎŇ yDąĂbŇĘ ‘ČwĘ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ 24
ZrĆ’ĎęhĎ=l‘Č CbăŇS
Ę yĲĎwĘ : MtĲŇĎ o’ CW
¿ ‘ĎwĘ Cr¡mĘS
Ę yĂ yt
¿ŇČ u
Ł xĚwĘ CkŇlĄŔyĄ yT
ăČ jĎS
Ę mĂbŇĘ C 25
CbăŇS
Ę yĲĎwĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ Hb
¡ĎŇ =CbŇS
Ę yĲĎ rS
¿Ć ’Ğ bŇŁqŔ‘ĞyĲČlĘ yDăĂbŇĘ ‘ČlĘ ÉyêĂtÄČ nĎ rS
ąĆ ’Ğ
’yW
¿Ă nĎ yDĂŔbŇĘ ‘Č dŇăwĂdĎŇwĘ MlĎŔo‘=dŇ‘Č ÉMhĆynĄbŇĘ ynąĄbŇĘ C MhÂĆ ynĄbŇĘ C hŇUĎhĄţ hĎylĆÃ‘Ď
Mt
ĳŇĎ o’ hŇăĆh
y Ę yĲĂ Ml
¡Ď o‘ tŇyr¿ĂBĘ MolŔS
Ď tŇyrăĂBĘ ÉMhĆlĎ yê
ąĂ rČkĎŇwĘ : Ml
ĲĎ o‘lĘ Mh
¡Ć lĎ 26
: Ml
ĲĎ o‘lĘ Mk
¡ĎŇ otŇBĘ yS
ËĂ DĎqĘmĂ=tŇ’Ć yê
ÌĂ tŇČ ĲnĎ wĘ MtŔĎ o’ ytăĂŇyBĄrĘhĂwĘ ÉMyêĂtŇČ nĘC
: M‘ĲĎlĘ yl
¿Ă =CyhĘyĲĂ hŇUĎ¡hĄ wĘ Myh
ĳĂ Łl’ŇĲlĄ Mh
¡Ć lĎ ytŇĂ yy¿ĂhĎwĘ MhĆŔylĄ‘Ğ ÉynĂJĎS
Ę mĂ hŇąĎh
y Ď wĘ 27
yS
ËĂ DĎqĘmĂ tŇoyÌhĘBĲĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć SD¡ĄqČmĘ hoĎŔhyĘ ynăĂ’Ğ yJĂť MyĂŔoGhČ ÉC‘dĘŇyĲĎwĘ 28
: Ml
ĲĎ o‘lĘ Mk
¡ĎŇ otŇBĘ
ZrĆ’ăĆ ÉgoG=l’Ć ÉìynĆÄjĎ MyW
ąĂ MdĎę’Ď=NBĆ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ xl, 2
hŇŁJ¿ êŔĎ rĘmČă’Ď wĘ : wyl
ĲĎ ‘Ď ’b
¡ĄŇ eĎhĂwĘ lb
ĳĎŇ tŇĚ wĘ ëŇS
Ć ămĆ S’Ňr¡
Ł ’yW
Ăě nĘ gŇogŔUĎhČ 3
: lb
ĲĎŇ tŇĚ wĘ ëŇS
Ć ¿mĆ S’Ňr¡
Ł ’yW
Ăě nĘ gŇoGŔ ÉìylĆÄ’Ą ynąĂnĘhĂ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď
ìŇlĆÁyxĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉìtŇĘ o’Ĳ žytŇĂ ’ŇYĄohĲwĘ ìŇyyĳĆxĎlĘBĂ Myx
¡Ă xČ yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ ìŇyêŔĂ bŇĘ bČŇoS
ă wĘ 4
yW
¿Ą pŇĘ ŁêĲ NgĄŔmĎC hŇăĎY
e Ă ÉbrĎ lh
¿Ď qĎ MQĎŔJĚ É lolkŇĘ mĂ yS
ąĄ bĚŇlĘ MyS
Ăę rĎpĲĎŇC Mys
ăĂ Cs
rmĆGŁť : ‘b
ĲĎŇ okŇwĘ Ng
¿ĄŇ mĎ MQ
¡Ď JĚ Mê
ĳĎ ’Ă TCpŇ¡ C SCJ¿ srËČjĎ : MQ
ĲĎ JĚ tŇob¡ŇrĎxĞ 5, 6
MyU
¿Ă ‘Č wyj
ĳĎgČŇ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ NopŇ¡ YĎ yt
¿ŇĄ JĘrĘyČ hŇmĎŔrĘgČŇoêĲ tŇyBĄť hĎyjĆŔgČŇ’Ğ=lkĎŇwĘ
ìŇyl
ĳĆ ‘Ď Myl
ăĂ hĎqĘeĂhČ ìŇ¡ĆlhĎqĘ=lkĎŇwĘ hŇêěĎ ’Č ìŔlĘ Nk
ăĄŇ hĎwĘ ÉNJ
Ł hĂ : ëŇêĲĎ’Ă MyB
¡Ă rČ 7
MynÁĂ è
Ď hČ tŇyrĂÄxĞ’ĲČBĘ ůdqĄjĎêĂ ÈMyBĂrČ Mym
ăĂ IĎmĂ : rmĲĎS
Ę mĂlĘ Mh
¡Ć lĎ tŇĎ yy¿ĂhĎwĘ 8
l‘Čť MyBĂŔrČ MyU
ăĂ ‘ČmĲĄ ÉtYĆBĆÄqĚmĘ bŇrĆxĆęmĄ tŇbĆŇăbĆŇ oSmĘ ű ZrĆ’ăĆ=l’Ć ű ’obăŇêĎ
hŇ’ĎYĎŔCh MyU
ăĂ ‘ČmĲĄ É’yhĂwĘ dŇym
ĳĂ êĎ hŇ¡BĎ rĘxĎlĘ Cy¿hĎ=rS
Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yrăĄhĎ
wbVyw
.yrqw bytk CyhĘyĂ ’"sb ,yrq CyhĘĲyĂ ,bytk hyĆhĘĲyĂ v.22
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ZrĆ’¡ĎhĎ tŇoi¿kČŇlĘ NËĎn‘ĎJ
ĲĆ ’obŔtŇĎ hŇă’Ď è
Ł JČ ÉtĎylĂÄ‘ĎwĘ : MQ
ĲĎ JĚ xTČ¡bĆŇ lĎ Cb¿ŇS
Ę yĲĎwĘ
: ëŇtĲŇĎ o’ MyB
¡Ă rČ MyU
¿Ă ‘ČwĘ ìŇyjĆŔgČŇ’Ğ=lkĎŇwĘ ÉhêĎ’Č hŇĳĆh
y Ę êĲĂ
ÉMyrĂbĎŇdĘŇ Clą‘ĞyĲČ ’ChęhČ MoIăBČ ű hŇăyĎhĎwĘ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿
ZrĆ’ăĆ=l‘Č ÉhlĆ‘Ĺ’ĲĆ êęĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : hŇ‘ĲĎrĎ tŇbĆŇ¿S
Ć xĞmĲČ ê
¡Ď bŇĘ S
Č xĲĎwĘ ìŇbĆŔbĎŇlĘ=l‘Č
hŇmĎŔox Ny’ăĄBĘ ÉMybŇĂ S
Ę yĲŁ MQĎęJĚ xTČĳĆbŇ lĎ yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ MyTĂŔqĘè
Ł ă hČ É’obŇ’Ď tŇozŔrĎjĘ
bŇyS
ĂÄ hĎlĘ zB
ĳČ zb
Ł ăŇ lĎwĘ ll
¡Ď S
Ď lŁl¿S
Ę lĂ : MhĲĆlĎ Ny’¿Ą MyĂt
¡ŇČ lĎdĘŇC xČyr¿ĂbŇĘ C
hŇăĆq
n Ę mĂ ÉhW
Ć ‘Ł MyĂŔoGmĂ PŇăiĎ ’ĚmĘ ÉM‘Č=l’ĆwĘ tŇŁbęS
Ď on tŇobăŇrĎxĽ=l‘Č ìÁdĘŇyĲĎ
SyS
ąĂ rĘtŇČ yrĄÄxĞŁsĲwĘ NdĎŇdĘŇCţ ’bĎÃS
Ę : ZrĆ’ĲĎhĎ rCB¿TČ=l‘Č yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ NyĎŔnĘqĂwĘ
zB
¡Č zb
Ł ¿Ň lĎhĞ ’bĎŔ hŇê
ăĎ ’Č É llĎS
Ď lŁląS
Ę lĂhĞ ìŔlĘ CrămĘ’ŇyĲŁ ÉhĎyrĆÄpŇĂ JĘ=lkĎŇwĘ
lŁl¡S
Ę lĂ NyĎŔnĘqĂwĘ hŇăĆq
n Ę mĂ ÉtxČqÄČ lĎ bŇhĎęzĎwĘ PŇsĆăJĆ ű tŇ’ŇăW
Ą lĎ ìŇĳĆlhĎqĘ êĎlĘăhČ qĘhĂ
gŇogŔlĘ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ MdĎŔ’Ď=NbĆŇ ’b
ăĄŇ eĎhĂ ÉNkĄŇlĎ
: lodĲŇ GĎ ll
¿Ď S
Ď
l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ yU
ÌĂ ‘Č tŇbĆŇS
ĆÄ BĘ ’ChęhČ MoIăBČ ű ’olăhĞ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿
MyB
¡Ă rČ MyU
¿Ă ‘ČwĘ hŇêěĎ ’Č NopŔYĎ yt
ăŇĄ JĘrĘIČmĂ ÉìmĘoqĲUĘmĂ tŇĎ ’ŇąbĎŇ C : ‘dŇĲĎêĄ xTČ¡bĆŇ lĎ
yU
ăĂ ‘Č=l‘Č ÉtĎylĂÄ‘ĎwĘ : bŇrĲĎ lyĂx¿ČwĘ lod¡ŇGĎ lh
¿Ď qĎ MQĎŔJĚ ÉMysĂCs yb
ąŇĄ kŇĘ rĲ
Ł ëŇê
ĳĎ ’Ă
ÉìytÄĂ o’bŇĂ hĞwĲČ hŇyęĆhĘêĲĂ MymÁĂ IĎhČ tŇyrĂÄxĞ’ĲČBĘ ZrĆ’ĳĎhĎ tŇoiăkČŇlĘ N¡Ďn‘ĎJ
ĲĆ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
: gŇoGĲ Mh
¡Ć ynĄy‘ĲĄlĘ ìËŇbŇĘ yS
¿Ă dĘŇuĲĎhĂBĘ ytęĂ ’
Ł MyĂÁoGhČ tŇ‘ČDČÄ žN‘ČmČlĘ yYĂŔrĘ’Č=l‘Č
yêĂrĘBČÁDĂ=rS
Ć ’Ğ ’ChÄ=hŇêĎ’ČhĲČ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ
Mh
¡Ą hĎ Mym
¿Ă IĎBČ My’
ËĂ BĘeĂhĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ y’ăĄybŇĂ nĘ ÉydČŇbĎŇ‘Ğ ÉdyČBĘ MynęĂ omdĘŇqČ Mym
ăĂ yĎBĘ
’ChęhČ MoIăBČ ű hŇăyĎhĎwĘ
: MhĲĆylĄ‘Ğ ì¡ŇtŇĘ Ł’Ĳ ’yb
¿ŇĂ hĎlĘ MynĳĂS
Ď
yt¡ĂŇmĎxĞ hŇ¿Ćl‘ĞêĲČ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇm
ăČ dĘŇ’Č=l‘Č ÉgogŇ ’oB¿ MoyÄBĘ
’ChęhČ MoIăBČ ű âlă=M’Ă yêĂrĘB
ĳČ DĂ yt¡ĂŇrĎbŇĘ ‘Ć=S’ĲĄbŇĘ yt¿ĂŇ’ĎnĘqĂbŇĘ C : yjĲĂ’ČBĘ
žMIĎhČ ygăŇĄDĘ ynČÃjĎmĂ CS
ă ‘ĞrĲĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇm
¿Č dĘŇ’Č l‘¡Č lodŔGĎ S‘ČrăČ ÉhyĆhĘyĲĂ
hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ=l‘Č Wm
ăĄ r
Ł hĲĎ ÉWmĆrĆÄhĎ=lkĎŇwĘ hŇdęĆv
Ď hČ tŇăIČxČwĘ MyĂmÁČ è
Ď hČ PŇo‘ÄwĘ
ÉClpŇĘ ĲnĎ wĘ MyrĂęhĎhĲĆ CsărĘhĆĲnĆ wĘ hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ MdĎŔ’ĎhĲĎ É lk
ŁŇ wĘ
ÉyrČhĎ=lkĎŇlĘ wyl
ąĎ ‘Ď ytŇĂ ’ŇrĎÄqĎwĘ : lojĲêĂ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇm
¡Ď ox=lkĎŇwĘ tŇogŔrĄdĘŇUČhČ
oê¡’Ă yê¿ĂTĘjČS
Ę nĂwĘ : hŇyĲĆhĘêĲĂ wyx
¿Ă ’ĎBĘ Sy’
¡Ă bŇrĆx
¿Ć hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ bŇrĆxĆŔ
ryT
ąĂ mĘ’Č tŇyrĂępŇĘ gĎŇwĘ S’
ăĄ SybÁĂ GĎlĘ’Ć ynĄÄbŇĘ ’ČwĘ žPTĄoS MS
Ć ăĆgŇ wĘ MdĳŇĎbŇĘ C rbĆŇdăŇĆBĘ
wyl‘
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38. 23–39. 17

ÉyêĂlĘDĂGČtŇĘ hĂwĘ : oêĲ’Ă rS
¿Ć ’Ğ MyB
¡Ă rČ MyU
¿Ă ‘Č=l‘ČwĘ wyjĎŔgČŇ’Ğ=l‘ČwĘ ÉwylĎ‘Ď 23
: hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ MyB
ĳĂ rČ MyăĂoG yn¡Ąy‘ĄlĘ yêŔĂ ‘ĘdČŇonăwĘ yêŔĂ S
Ę DĂqČtŇĘ hĂwĘ
rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ êŔĎ rĘmČă’Ď wĘ gŇoGŔ=l‘Č ’b
ăĄŇ eĎhĂ ÉMdĎŇ’Ď=NbĆŇ hŇê
ąĎ ’ČwĘ
Tl
ÉìyêÄĂ bŇĘ bČŇS
Ł wĘ : lb
ĲĎŇ tŇĚ wĘ ëŇS
Ć ¿mĆ S’Ňr¡
Ł ’yW
Ăě nĘ gŇoGŔ ÉìylĆÄ’Ą ynąĂnĘhĂ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ 2
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yr¿ĄhĎ=l‘Č ìŇt¡ĂŇo’bŇĂ hĞwĲČ NopĳŇYĎ yt
ăŇĄ JĘrĘIČmĂ ìŇyt¡ĂŇylĂ‘ĞhĲČwĘ ìŇytŔĂ ’Ňè
ĄS
Ă wĘ
yrĄÄhĎ=l‘Č : lyjĲĂ’Č ì¡ŇnĘymĲĂyĘ dŇI¿ČmĂ ìŇy~ĆěxĂwĘ ìŇĳĆlw’Ňm
Ł W
Ę dŇIăČmĂ ì¡ŇêĘS
Ę qČ yt¿ĂŇyJĄhĂwĘ 3, 4
rojÌYĂ Ty‘ÄĄ lĘ ëŇê
ĳĎ ’Ă rS
ăĆ ’Ğ MyU
¡Ă ‘ČwĘ ìŇyjĆŔgČŇ’Ğ=lkĎŇwĘ ÉhêĎ’Č lojęêĂ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ
lojĳêĂ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ yn¿ĄjĘ=l‘Č : hŇĲlĎ kŇĘ ’ĎlĘ ìŇyê¿ĂtŇČ nĘ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ tŇ¿IČxČwĘ PŇËĎJ
n Ď =lJĎ 5
yb
¿ŇĄ S
Ę ŁyĲbŇĘ C gŇogŔmĎBĘ S’
ăĄ =yêĂxĘQČS
Ă wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ yêĂrĘBČŔdĂŇ ynăĂ’Ğ yJĂť 6
ÉëotŇBĘ ‘ČydĂęo’ yS
ĂÁ dĘŇqĎ MS
ĄÄ =tŇ’ĆwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ C‘¡dĘŇyĲĎwĘ xTČĳĆbŇ lĎ MyI¡Ă’ĂhĲĎ 7
ynăĂ’Ğ=yJĲĂ ÉMyĂoGhČ C‘ądĘŇyĲĎwĘ dŇo‘ĳ yS
¡Ă dĘŇqĎ=MS
ĲĄ =tŇ’Ć lx
¿Ą ’Č=âlĲwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yU
ăĂ ‘Č
hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ hŇtŇĎ yĎŔhĘnĲĂwĘ Éh’ĎbĎÄ hŇąĄh
e Ă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ Sod¡ŇqĎ hoĎŔhyĘ 8
CrÃ‘ĞbĲŇĂ C l’ĄęrĎW
Ę yĂ yrăĄ‘Ď ű yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ C’ÂYĘyĲĎwĲĘ : yêĂrĘB
ĲČ DĂ rS
¿Ć ’Ğ MoI¡hČ ’Ch¿ 9
xmČrĳ
Ł bŇĘ C dŇy¡Ď lu¿ĄmČbŇĘ C My~ĂŔxĂbŇĘ C tŇS
Ć qăĆBĘ ÉheĎYĂwĘ Ng
ąĄŇ mĎC qS
Ć nĆÄBĘ Cqyv
Ă hĂwĘţ
hŇdęĆv
Ď hČ=NmĂ MyYÁĂ ‘Ą C’ÄW
Ę yĂ=âlĲwĘ : MynĲĂS
Ď ‘bČŇ¿S
Ć S’
¡Ą Mh
ËĆ bĎŇ Cr¿‘ĞbĲŇĂ C 10
=tŇ’Ć ClălĘS
ĲĎ wĘ S’
ĳĄ =Cr‘Ğb
ĲČŇ yĘ qS
Ć ¡Ćb
e ČŇ yJ
¿Ă MyrĂŔ‘ĎIĘhČ=NmĂ ÉCbŇTĘxĘyČ âląwĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ MhĆŔyzĄzĘŁBă=tŇ’Ć ÉCzzĘb
ĲĎŇ C MhĆęylĄlĘS
ŁĲ
l’ĄęrĎW
Ę yĂBĘ rbĆŇqÁĆ MS
ĎÄ =MoqĲmĘ ű žgogŇlĘ Nê
ăĄ’Ć ’ChÃhČ MoIăbČŇ hŇăyĎhĎwĘ
11
CrbŇĘ qăĎwĘ MyrĳĂbŇĘ Ł‘ĲhĎ=tŇ’Ć ’yh
¡Ă tŇmĆ¿sĆ x
Ł wĘ MIĎŔhČ tŇm
ăČ dĘŇqĂ ÉMyrĂbŇĘ Ł‘ĲhĎ yGąĄ
ÉMCrbĎŇqĘC : gŇoGĲ Nom¿hĞ ’yG¡Ą C’ŔrĘqăĎwĘ hŇŁnŔomhĞ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉgoG=tŇ’Ć MS
Ďę 12
ÉCrbŇĘ qĲĎwĘ : MyS
ĲĂ dĎŇxĽ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’Ć rh
ăĄ TČ N‘Čm
¡Č lĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ 13
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ ydĂŔbŇĘ ăJĎ hĂ Moyť MS
ĳĄ lĘ Mh
¡Ć lĎ hŇ¿yĎhĎwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ M‘ăČ=lJĎ
MyrĂębŇĘ ‘Ł Ĳ hĎ=tŇ’Ć MyrăĂBĘqČmĘ ZrĆ’ĎŔBĎ MyrăĂbŇĘ Ł‘Ĳ ÉClyDĂÄbŇĘ yČ dŇym
ąĂ tŇĎ yS
ĄÄ nĘ’ČwĘ 14
MyS
¡Ă dĎŇxĽ=hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă hŇ¿YĄ qĘmĂ HrĳĎhĞTĲČlĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č MyrËĂtŇĎ oeĲhČ=tŇ’Ć
ol¡YĘ’Ć hŇ¿Ďb
n ĎŇ C MdĎŔ’Ď MYĆ‘ăĆ Éh’ĎrĎwĘ ZrĆ’ĎŔBĎ ÉMyrĂbŇĘ Ł‘ĲhĎ CrąbŇĘ ‘ĲĎwĘ : Crq
Ł Ĳ xĘyČ 15
ry‘ËĂ=MS
Ć Mg
¿ČŇ wĘ : gŇoGĲ Nom¿hĞ ’yG¡Ą=l’Ć MyrĂŔBĘqČmĘhĲČ ÉotŇ’
Ł CrąbŇĘ qĲĎ dŇ‘ăČ NCIĳYĂ 16
ű rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ MdĎÁ’Ď=NbĆŇ hŇêÄĎ ’ČwĘ
: ZrĆ’ĲĎhĎ Cr¿hĞTĲĂwĘ hŇ¡Ďomh
n Ğ 17
ynd’

39. 18–40. 4
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CYąbŇĘ uĲĎhĂ hŇdęĆv
Ď hČ tŇăIČxČ ű lk
ŁŇă lĘC PŇnÁĎ JĎ=lJĎ rojÄYĂlĘ žrm
Ł ’Ĺ hŇoĂęhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ
xbČŇăĆz ÉMkĆŇlĎ xČąbĄŇ zŁ ynÁĂ ’Ğ rS
ĆÄ ’Ğ yxęĂ bŇĘ zĂ=l‘Č bŇybĂŔiĎmĂ CpŇă sĘ’ĲĎhĄ ÉC’b
Ł Ä wĎ
rW
ąČ BĘ : MDĲĎ MtŇĆ yt¿ĂŇS
Ę C rW
¡Ď BĎ Mê
¿ĆlĘkČŇ’ĞwĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yrăĄhĎ l‘¡Č lodŔGĎ
ÉMydĂŇCê‘ČwĘ MyrąĂJĎ MylĂÄy’Ą CêĳS
Ę êĂ ZrĆ’¡ĎhĎ y’¿ĄyW
Ă nĘ=MdČŇwĘ ClkĄŔ’Ňê
Ł ÉMyrĂoBGĂ
MtŇĆ yt¿ĂŇS
Ę C hŇ‘ĎŔbŇĘ W
Ď lĘ bŇlĆăxĄ =MêĆlĘkČŇ’ĞwĲČ : MQ
ĲĎ JĚ NS
¡Ď bĎŇ y’¿ĄyrĂmĘ MyrĂŔjĎ
ÉynĂxĎlĘS
Ě =l‘Č Mê
ąĆ‘ĘbČŇW
Ę C : Mk
ĲĆŇ lĎ yêĂxĘ¿bČŇ zĎ=rS
Ć ’Ğ yx
¡Ă bŇĘ EĂmĂ NorĳJĎS
Ă lĘ MD¡Ď
yê¿ĂtŇČ ĲnĎ wĘ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ Sy’
ăĂ =lkĎŇwĘ roB¡GĂ bŇkĆŇrĆŔwĎ sCsă
ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉyTĂjĎS
Ę mĂ=tŇ’Ć MyĂęoGhČ=lkĎŇ C’ărĎwĘ MyĳĂoGBČ yd¡ĂŇobŇJĘ=tŇ’Ć
ho¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ ÉC‘dĘŇyĲĎwĘ : MhĲĆbĎŇ yêĂmĘ¿W
Č =rS
Ć ’Ğ yd¡ĂŇyĎ=tŇ’ĆwĘ
ClăGĎ MnÂĎ wŁ‘Ğb
ĲČŇ yJ
ăĂ MyĂoGhČţ C‘ădĘŇyĲĎwĘ : hŇ’ĎlĘhĲĎwĎ ’Ch¡hČ MoI¿hČ=NmĂ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ
dŇyăČBĘ ÉMnĄêĘ’ĆwĲĎ Mh
ĳĆ mĄ yn¡ČjĎ rê¿ĂsĘ’ČwĲĎ ybĂŔ=Cl‘ĞmĲĎ rS
ăĆ ’Ğ l‘Čť l’ĄęrĎW
Ę yĂ=tŇyb
ĲĄŇ
Mt
ĳŇĎ ’
Ł ytŇĂ yW
ăĂ ‘Ď Mh
¡Ć y‘ĄS
Ę pŇĂ kŇĘ C Mt
¿ŇĎ ’ĎmĘTĚJĘ : MQ
ĲĎ JĚ bŇrĆx
¡ĆbČŇ Cl¿jĘIĂwČ MhĆŔyrĄYĲĎ
hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
: MhĲĆmĄ yn¡ČjĎ rê¿ĂsĘ’ČwĲĎ
yt¡ĂŇ’ŇeĄqĂwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =lJĎ yê¡ĂmĘxČrĲĂwĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ tŇybŇĂ S
Ę =tŇ’Ć ÉbyS
Ă ’Ď hŇêęĎ ‘Č
yb
ĳŇĂ =Cl‘ĞmĲĎ rS
ăĆ ’Ğ Ml
¡Ď ‘ĞmĲČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ MtŔĎ UĎlĂJĘ=tŇ’Ć ÉCWnĎwĘ : yS
ĲĂ dĘŇqĎ MS
¿Ą lĘ
ÉMtŇĎ o’ yb
ąŇĂ bŇĘ oSBĘ : dŇyrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ xTČ¡bĆŇ lĎ Mt
ËŇĎ mĎdĘŇ’Č=l‘Č Mê
ÌĎ bŇĘ S
Ă BĘ
yn¡Ąy‘ĄlĘ MbĎŔ yêĂS
Ę DăČqĘnĂwĘ Mh
ĳĆ ybĄŇyĘ’
Ł Ĳ tŇoY¡rĘ’ČmĲĄ MtŔĎ ’
Ł yêăĂYĘBČqĂwĘ MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =NmĂ
ÉMtŇĎ ’
Ł yt
ąŇĂ olgŇĘ hČBĘ MhĆŔyhĄŁlă’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ yJ
ăĂ C‘ędĘŇyĲĎwĘ : MyBĲĂrČ My¿ĂoGhČ
: MS
ĲĎ Mh
¡Ć mĄ dŇo‘Ë ryt¿ĂŇo’=âlĲwĘ Mt
ĳŇĎ mĎdĘŇ’Č=l‘Č Myê¡ĂsĘeČkŇĂ wĘ MyĂŔoGhČ=l’Ć
tŇyB
ăĄ =l‘Č ÉyxĂCr=tŇ’Ć yêĂkŇĘ ąpČŇ S
Ď rS
ĆÄ ’Ğ Mh
ĳĆ mĄ yn¡ČjĎ dŇo‘Ë ryê¿ĂsĘ’Č=âlĲwĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ

m SdŇĆŁxęl
Č roW
ă ‘ĎB
ĲĆ hŇnÁĎ è
Ď hČ S’ŇŁrÄBĘ CntŇĄ ClgĎŇlĘţ hŇăĎS
n Ď Sm
ăĄ xĎwĘ MyrăĂW
Ę ‘ĆBĘ
2

3
4

hŇEĆęhČ MoIăhČ ű MYĆ‘ăĆBĘ ry‘ĳĂhĎ hŇt
¡ŇĎ JĘhĚ rS
¿Ć ’Ğ rxČě’Č hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć ‘B
ąČ rĘ’ČBĘ
ynĂ¡’Č ybŇĂ hĹ MyhĂŔŁl’Ĺ tŇo’ărĘmČBĘ : hŇUĎS
ĲĎ yt¡ĂŇ’
Ł ’b
¿ĄŇ IĎwČ hoĎŔhyĘ=dŇyČ ÉylČ‘Ď hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎ
ry‘¡Ă=hŇnĄbŇĘ mĂJĘ wyl
¿Ď ‘ĎwĘ dŇŁ’ŔmĘ ÉHČŁbŇGĎ rh
ąČ =l’Ć ynĂxĄęynĂyĘwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ZrĆ’ăĆ=l’Ć
tŇS
Ćx
Ł Ŕ nĘ hŇă’Ą rĘmČJĘ ÉCh’ĄÄrĘmČ ÉSy’Ă=hŇeĄhĂwĘ hŇUĎS
Ďę ytÁĂ o’ ’ybĄÄIĎwČ : bŇgĆŇĲeĆ mĂ
rBĄÄdČŇyĘwČ : r‘Čè
ĲĎ BČ dŇ¡mĄ ‘Ł ’Ch¿wĘ hŇDĳĎUĂhČ hŇăĄq
n Ę C od¡ŇyĎBĘ Myê¿ĂS
Ę jĂ=lytŇĂ pŇĘ C
yl’
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40. 5–19

ìęBĘlĂ MyW
ăĂ wĘ ‘mÁĎ è
Ę ìŇynĆÄzĘ’ĎbŇĘ C žìynĆy‘ĄbŇĘ hŇă’Ą rĘ MdĎÃ’Ď=NBĆ Sy’ęĂ hĎ ylČÁ’Ą
hŇeĎĳhĄ hŇtŇĎ ’ŇăbĎŇ hĚ hŇ¡kĎŇ tŇĘ o’ĲrĘhČ N‘Čm
¿Č lĘ yJ
ËĂ ëŇtŔĎ o’ hŇă’Ć rĘmČ ÉynĂ’Ğ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁąŇ lĘ
hŇËmĎ ox hŇ¿Ąh
e Ă wĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyb
¿ŇĄ lĘ hŇ¡’Ć r
Ł hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć dŇËGĄhČ
tŇoUą’Č=SS
ĲĄ hŇDĎęUĂhČ hŇăĄq
n Ę Sy’ÁĂ hĎ dŇyČÄbŇĘ C bŇyb
ĳŇĂ sĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ tŇyĂB
¡Č lČ ZCx¿mĂ
hŇ¿Ćq
n Ď hŇm
¡Ď oqwĘ dŇxĎŔ’Ć hŇăĆq
n Ď ÉNyĎnĘBĂhČ bŇxČŁrą=tŇ’Ć dŇmĎIĎÁwČ xpČŇŁTŔwĎ ÉhUĎ’ČB
ĲĎ
otŇol‘ĞmĲČBĘ l‘ČI¡ČwČ hŇmĎydĂŔuĎhČ ëŇrĆDăĆ ÉwynĎjĎ rS
ąĆ ’Ğ Ér‘ČS
ČÄ =l’Ć ’obęIĎwČ : dŇxĲĎ’Ć
hŇ¿Ćq
n Ď dŇxĎŔ’Ć PŇsăČ Ét’ĄwĘ bŇxČŁrŔ ÉdxĎ’Ć hŇąĆq
n Ď r‘Čè
Čę hČ PŇs=t
ăČ Ň ’Ć ű dŇmĎăIĎwČ
Nyb
¿ŇĄ C bŇxČr
Ł Ŕ ÉdxĎ’Ć hŇąĆq
n Ď wĘ ÉërĆ’
Ł Ä dŇ¿xĎ ’Ć hŇnĆÄqĎ ’êęĎ hČwĘ : bŇxČrĲ
Ł dŇ¡xĎ ’Ć
tŇyĂB
¡Č hČmĲĄ r‘Čè
ËČ hČ Ml
¿Ď C’ lYĆ’ĄÄmĄ r‘Čè
Č hČţ PŇswĘ
ăČ tŇoUĳ’Č Sm
ăĄ xĎ My’
¡Ă êĎhČ
dŇmĎIĎÁwČ : dŇxĲĎ’Ć hŇ¿Ćq
n Ď tŇyĂB
¡Č hČmĲĄ r‘Čè
ËČ hČ Ml
¿Ď ’Ě=tŇ’Ć dŇmĎIĎÁwČ : dŇxĲĎ’Ć hŇ¿Ćq
nĎ
r‘Čè
¡Č hČ Ml
¿Ď ’ĚřwĘ tŇoUĳ’Č MyĂê
ăČ S
Ę wl¡řy’w tŇoUŔ’Č hŇăĆm
nŁ S
Ę Ér‘Čè
ČÄ hČ Ml
ąĎ ’Ě=tŇ’Ć
hŇăS
Ď ŁlS
Ę C ÉhŁjřmĂ hŇąS
Ď ŁlS
Ę MydĂęuĎhČ ëŇrĆDăĆ r‘Čè
ČÁ hČ y’ĄÄtŇĎ wĘ : tŇyĂB
ĲĎ hČmĲĄ
: ojĲmĂC hŇŁj¿mĂ Ml
¡Ă y’ĄĲlĎ tŇËxČ ’Č hŇD¿ĎmĂC Mê
ĳĎ S
Ę lĎS
Ę lĂ tŇ¡xČ ’Č hŇD¿ĎmĂ hŇŁjŔmĂ
Sol¿S
Ę r‘Čè
ČŔ hČ ëŇrĆ’
Ł ă tŇoUĳ’Č rW
Ć ‘ăĆ r‘Čè
¡Č hČ=xtŇČ j
ĲĆ bŇxČr¿
Ł =tŇ’Ć dŇmĎËĎwČ
I
tŇ¿xČ ’Č=hŇUĎ’ČwĘ tŇxĎŔ’Ć hŇU
ăĎ ’Č Éto’êĎhČ ynąĄpŇĘ lĂ lCbÂgŇĘ C : tŇoUĲ’Č hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć
dŇmĎăIĎwČ : ojĲmĂ tŇoU¡’Č SS
¿Ą wĘ ojŔmĂ tŇoUă’Č=SS
ĲĄ ’êěĎ hČwĘ hŇŁjĳmĂ lCb¡ŇGĘ
xtŇČ ¡jĆ tŇoUĳ’Č Sm
¡Ą xĎwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć bŇxČŁrě oGŔgČŇlĘ É’êĎhČ gŇG
ąČmĂ r‘Čè
Čę hČ=tŇ’Ć
rYĄŔxĎhĲĆ É ly’Ą=l’ĆwĘ hŇĳUĎ ’Č Myè
ăĂ S
Ă Myl
¡Ă y’Ą=tŇ’Ć W‘ČI¿ČwČ : xtŇČ jĲĎ dŇgĆŇ¿nĆ
Ml
¿Ď ’Ě ynĄěpŇĘ lĂ=l‘Č NotŇ’ŇIŁhČ r‘Čè
ăČ hČ ÉynĄjĘ l‘ęČ wĘ : bŇybĲŇĂ sĎ ű bŇyb
¿ŇĂ sĎ r‘Čè
¡Č hČ
ž l’ĆwĘ My’ÃĂ êĎhČ=l’ĲĆ tŇomăTĚ’Ğ tŇonăŁQxČwĘ : hŇUĲĎ’Č Myè
¡Ă mĂxĞ ym
ĳĂ ynĂjĘhČ r‘Čè
¡Č hČ
tŇonÂoQxČwĘ tŇoUĳlČ’ĲĄlĎ Nk
¡ĄŇ wĘ bŇybĂŔsĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ Ér‘Čè
ČÄ lČ hŇmĎynąĂpŇĘ lĂ hŇmĎhĄÄylĄ’Ą
ÉrYĄxĎhĲĆ=l’Ć ynĂ’ĄęybŇĂ yĘwČ : MyrĲĂm
Ł êĂ lyĂ’¡Č=l’ĆwĘ hŇmĎynĂŔpŇĘ lĂ ÉbybŇĂ sĎ ű bŇyb
ąŇĂ sĎ
bŇyb
ĳŇĂ sĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ rY¡ĄxĎĲlĆ yCW
¿ ‘Ď hŇpĎŔYĘrĲĂwĘ ÉtokŇS
Ď lĘ hŇąĄh
e Ă wĘ hŇnĎŔoYyx
ăĂ hČ
MyrĂŔ‘Ďè
Ę hČ PŇtŇĆăJĆ =l’Ć ÉhpĎŇYĘrĲĂhĎwĘ : hŇpĲĎŇYĘrĲĂhĎ=l’Ć tŇokŇ¡ S
Ď lĘ MyS
¿Ă ŁlS
Ę
žynĄpŇĘ QĂmĂ bŇxČŁrÃ dŇmĎăIĎwČ : hŇĲnĎ oêxĘêČhČ hŇ¡pĎŇ YĘrĲĂhĎ MyrĳĂ‘Ďè
Ę hČ ëŇrĆ’
Ł ă tŇU
¡Č ‘ĚlĘ
Myd¡ĂŇuĎhČ hŇĳUĎ ’Č hŇă’Ď mĄ ZCx¡mĂ ym
ËĂ ynĂjĘhČ rY
ÌĄxĎhĲĆ ynĄÄpŇĘ lĂ hŇnĎoêÁxĘêČhČ r‘Čè
ČÄ hČ
NwpYhw
x"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm MlĎC’wĘ ’"s v.9

.yrqw bytk wylĎ’ĄwĘ ’"sb ,yrq wylĎ’ĄwĘ ,bytk ol’ĄwĘ w’ oly’ĄwĘ v.9 .m
.yrqw bytk ojmĂ ’"sb ,yrq ojmĂ v.10 .T"dw
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dŇd¿ČŇmĎ hŇĳĎoYyx
n ĲĂ hČ rY¡ĄxĎĲlĆ NopŔ~ĎhČ ëŇrĆDăĆ ÉwynĎjĎ rS
ąĆ ’Ğ r‘Čè
Čę hČwĘ : NopŇĲ ~ĎhČwĘ
Éwmřly’w wląřy’w ojŔmřĂ hŇăS
Ď ŁlS
Ę C ÉojřmĂ hŇąS
Ď ŁlS
Ęř wř’ętw : oBĲxĘrĎwĘ oJ¡rĘ’Ď
Sm
¿Ą xĎ bŇxČr
Ł ě wĘ oJŔrĘ’Ď ÉhUĎ’Č Myè
ąĂ mĂxĞ NoS
ĳ ’ŇrĂhĲĎ r‘Čè
ăČ hČ tŇD¡ČmĂJĘ hŇyĎŔhĎ
rS
¿Ć ’Ğ r‘Čè
ČŔ hČ tŇDăČmĂJĘ wrŔmřytăw Éwmřly’w wnąřwlxw : hŇUĲĎ’ČB
ĲĎ Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ
: MhĲĆřynĄpŇĘ lĂ wm¡řly’w obŔ=Cl‘ĞyĲČ É‘bČŇS
ĆÄ tŇol¿‘ĞmĲČbŇĘ C MydĳĂŇuĎhČ ëŇrĆDăĆ wyn¡ĎjĎ
r‘Čè
ËČ mĂ dŇmĎÌĎwČ
I MydĳĂŇuĎlČwĘ NopŇ¡ ~ĎlČ r‘Čè
ČŔ hČ dŇgĆŇănĆ ymĂŔynĂjĘhČ rYăĄxĎĲlĆ Ér‘ČS
ČÄ wĘ
ëŇrĆDăĆ r‘ČS
¡Č =hŇeĄhĂwĘ MorŔDĎhČ ëŇrĆDăĆ ÉynĂkĄÄlĂoIĲwČ : hŇUĲĎ’Č hŇ¿’Ď mĄ r‘ČS
¡Č =l’Ć
Éwmřly’lw olą MynÄĂ oQxČwĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ tŇoD¡UĂJČ wřmŔly’ăw Éwlř’ dŇdąŇČmĎC MorĳDĎhČ
bŇxČŁrěwĘ ëŇrĆ’
Ł Ŕ ÉhUĎ’Č Myè
ąĂ mĂxĞ hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇon¡ŁQxĞhĲČJĘ bŇybĂŔsĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ
Mh
ĳĆř ynĄpŇĘ lĂ wm¡řly’w wřtŔwl‘Ĳ Éh‘ĎbŇĘ S
Ă tŇolą‘ĞmĲČC : hŇUĲĎ’Čř Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ Sm
¿Ą xĎ
rY¿ĄxĎĲlĆ r‘ČS
ËČ wĘ : wlĲřy’=l’Ć oj¡mĂ dŇ¿xĎ ’ĆwĘ ojËmĂ dŇ¿xĎ ’Ć olę MyrăĂm
Ł tŇĂ wĘ
Mor¡DĎhČ ëŇrĆD¿Ć r‘Čè
ËČ hČ=l’Ć r‘Čè
ÌČ mĂ dŇmĎIĎÄwČ MorĳDĎhČ ëŇrĆDăĆ ym
¡Ă ynĂjĘhČ
ÉdmĎIĎwČ MorĳDĎhČ r‘ČS
ăČ BĘ ym
¡Ă ynĂjĘhČ rY¿ĄxĎ=l’Ć ynĂË’Ą ybŇĂ yĘwČ : tŇoUĲ’Č hŇ¿’Ď mĄ
tŇoDăUĂJČ Éwmřl’w wląř’w wř’Âtw : hŇQĆ’ĲĄhĎ tŇoD¡UĂJČ MorŔDĎhČ r‘Čè
ăČ hČ=tŇ’Ć
ëŇrĆ’
Ł Ŕ ÉhUĎ’Č Myè
ąĂ mĂxĞ bŇyb
ĳŇĂ sĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ wm¡řl’lw olË tŇon¿oQxČwĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ
Sm
ąĄ xĎ ëŇrĆ’
Ł ę bŇyb
ĳŇĂ sĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ tŇoU¡lČ’ĲĄwĘ : tŇoUĲ’Č Sm
¡Ą xĎwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć bŇxČŁrěwĘ
hŇnĎŔoYx
ăĂ hČ ÉrYĄxĎ=l’Ć wřmęly’w : tŇoUĲ’Č Sm
¿Ą xĎ bŇxČr¡
Ł wĘ hŇUĎŔ’Č ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ
rY¿ĄxĎhĲĆ=l’Ć ynĂË’Ą ybŇĂ yĘwČ : wlĲř‘m hŇ¡Ćom
n řS
Ę tŇol¿‘ĞmĲČC wlĳřy’=l’Ć Myr¡Ăm
Ł tŇĂ wĘ
ymynph
b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb rsx Nk v.21 .yrqw bytk wy’ĎtĎwĘ ’"sb ,yrq wy’ĎtĎwĘ ,bytk o’tĎwĘ v.21
.qwspd ’mdq ’"hb hj
Ł mĂ ’"s v.21 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,g"d Nkw ’lm hS
Ď olS
Ę ’"sb ,w"dw
’"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nk( bytk P"l’h rx’ d"wyb oly’ĄwĘ v.21 .qwspd ’nynt ’"hb hj
Ł mĂ ’"s v.21
.yrqw bytk wylĎ’ĄwĘ w’ wylĎy’ĄwĘ ’"sb ,yrq wylĎ’ĄwĘ w’ wylĎy’ĄwĘ )w"Tdw T"d ,x"d Nk( bytk d"wy rsx ol’ĄwĘ w’ )d"ydw
,T"d ,x"d Nk( bytk d"wy rsx oUlČ’ĄwĘ w’ )d"ydw b"yd ,g"d ,b"d Nk( bytk P"l’h rx’ d"wyb oUlČy’ĄwĘ v.21
,bytk onŁQxČwĘ w’ onoQxČwĘ v.22 .w"dw ’"d Nkw yrqw bytk wyUĎlČ’ĄwĘ w’ wyUĎlČy’ĄwĘ ’"sb ,yrq wyUĎlČy’ĄwĘ )w"Tdw ’"yd
wyUĎlČy’ĄwĘ ’"sb ,yrq wyUĎlČy’ĄwĘ ,bytk oUlČ’ĄwĘ w’ oUlČy’ĄwĘ v.22 .w"d Nkw yrqw bytk wynĎoQxČwĘ ’"sb ,yrq wynĎoQxČwĘ
,yrq wyrĎm
Ł ytĂwĘ ,bytk d"wy rsx orm
Ł tĂwĘ w’ ,bytk w"yth rx’ d"wy Nk orm
Ł ytĂwĘ v.22 .w"d Nkw yrqw bytk
bytk wyUĎlČy’ĄwĘ ’"sb ,yrq wyUĎlČy’ĄwĘ ,bytk qwsqpd ’nynt oUlČy’ĄwĘ v.22 .w"d Nkw yrqw bytk wyrĎm
Ł ytĂwĘ ’"sb
wyUĎlČy’ĄwĘ ,bytk oUlČy’ĄwĘ v.24 .yrq wylĎ’Ą ,bytk ol’Ą v.24 .‘"t Nk hmĎynĂpĘlĂ l"n v.22 .w"d Nkw yrqw
,bytk otol‘
Ł v.26 .yrq hUĎ’Č ,bytk hUĎ’ČBĎ ’"sb v.25 .yrq wyUĎlČy’ĄlĘC ,bytk oUlČy’ĄlĘC v.25 .yrq
wylĎ’Ą ,bytk ol’Ą v.26 .‘"t Nk ,hmĎynĂpĘlĂ l"Y v.26 .yrq wyUĎlČy’ĄwĘ ,bytk oUlČy’ĄwĘ v.26 .yrq wytĎol‘
Ł
.yrq wyUĎlČ’ĄwĘ ,bytk oUlČ’ĄwĘ v.29 .yrq wylĎ’ĄwĘ ,bytk ol’ĄwĘ v.29 .yrq wy’ĎtĎwĘ ,bytk o’tĎwĘ v.29 .yrq
.yrq wyUĎlČy’ĄwĘ ,bytk oUlČy’ĄwĘ v.31 .qwsph hz ’Ymn ’l ‘"tb v.30 .yrq wyUĎlČ’ĄlĘC ,bytk oUlČ’ĄlĘC v.29
.yrq wylĎ‘ĞmČ ,bytk ol‘ĞmČ v.31 .d"ydw b"d ,’"d Nkw rsx hnĆm
ŁS
Ę ’"s v.31 .yrq wylĎ’Ą ,bytk ol’Ą v.31
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wř’Âtw : hŇQĆ’ĲĄhĎ tŇoD¡UĂJČ r‘Čè
ČŔ hČ=tŇ’Ć dŇmĎăIĎwČ MydĳĂŇuĎhČ ëŇrĆDăĆ ym
¡Ă ynĂjĘhČ
bŇyb
ĳŇĂ sĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ wm¡řl’lw olË tŇon¿oQxČwĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ tŇoDăUĂJČ Éwmřl’w wląř’w
ÉrYĄxĎĲlĆ wřmęl’w : hŇUĲĎ’Č Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ Sm
¿Ą xĎ bŇxČŁrěwĘ hŇUĎŔ’Č Myè
ăĂ mĂxĞ ëŇrĆ’
Ł ť
: wlĲř‘m tŇol¡‘ĞmĲČ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę C ojĳmĂC ojămĂ wl¡ř’=l’Ć Myr¿Ăm
Ł tŇĂ wĘ hŇnĎŔoYyx
ăĂ hČ
wlăř’ Éw’řt : hŇQĆ’ĲĄhĎ tŇoD¿UĂJČ dŇd¡ČŇmĎC NopĳŇ~ĎhČ r‘ČS
ăČ =l’Ć ynĂ¡’Ą ybŇĂ yĘwČ
bŇxČŁrěwĘ hŇUĎŔ’Č Myè
ăĂ mĂxĞ ëŇrĆ’
Ł ť bŇyb
ĳŇĂ sĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ ol¡ tŇon¿oQxČwĘ wřmŔl’w
wl¡ř’=l’Ć Myr¿Ăm
Ł tŇĂ wĘ hŇnĎŔoYyx
ăĂ hČ ÉrYĄxĎĲlĆ wřlę’w : hŇUĲĎ’Č Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ Sm
¿Ą xĎ
Myl
¡Ă y’ĄBĘ HxĎŔtŇĘ pŇĂ C hŇăJĎ S
Ę lĂwĘ : wlĲř‘m tŇol¡‘ĞmĲČ hŇ¿Ćm
nŁ ř S
Ę C ojĳmĂC ojămĂ
ÉtonxĎlĘS
Ě MyĂnąČS
Ę r‘Čè
Čę hČ Ml
ăĎ ’ĚbŇĘ C : hŇĲlĎ ‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć Cxyd¿ĂŇyĎ MS
¡Ď MyrĳĂ‘Ďè
Ę hČ
tŇ’Ň¡FĎ xČhĲČwĘ hŇlĎŔo‘hĲĎ ÉMhĆylĄ’Ğ ToxąS
Ę lĂ hŇŁjĳmĂ tŇon¡xĎlĘS
Ě MyĂn¿ČS
Ę C ojŔmĂ
hŇnĎopŔ~ĎhČ r‘Čè
ăČ hČ ÉxtŇČ pĆŇlĘ ÉhlĆo‘lĎ hŇYĎCxęmĂ PŇt
ăŇĄ JĎhČ=l’ĆwĘ : MS
ĲĎ ’ĎhĲĎwĘ
MyĂn¡ČS
Ę r‘Čè
ČŔ hČ Ml
ăĎ ’ĚlĘ ÉrS
Ć ’Ğ tŇrĆxĆę’ČhĲĎ PŇt
ăŇĄ JĎhČ=l’ĆwĘ tŇonĳxĎlĘS
Ě MyĂn¡ČS
Ę
hŇŁj¡mĂ tŇonËxĎlĘS
Ě hŇ‘ÌĎBĎrĘ’ČwĘ hŇŁjęmĂ tŇonÁxĎlĘS
Ě hŇ‘ÄĎ BĎrĘ’Č : tŇonĲxĎlĘS
Ě
žh‘ĎBĎrĘ’ČwĘ : CTxĲĎS
Ę yĂ Mh
¿Ć ylĄ’Ğ tŇon¡xĎlĘS
Ě hŇ¿ĎomS
n Ę r‘Čè
ĳĎ hČ PŇtŇĆăkĆŇ lĘ
hŇąUĎ ’Č bŇxČr
Ł Ä wĘ ÉyYĂxĄÄwĎ tŇąxČ ’Č hŇUÄĎ ’Č žërĆ’
Ł tŇyzęĂ gĎŇ ynăĄbŇĘ ’Č hŇlĎÁo‘lĎ tŇonÄxĎlĘS
Ě
rS
ĆÄ ’Ğ ÉMylĂJĄhČ=tŇ’Ć CxyeąĂyČwĘ MhĆęylĄ’Ğ tŇĳxĎ ’Ć hŇăUĎ ’Č HbČŇŁgŇ¡ wĘ yYĂxĄŔwĎ ÉtxČ’Č
Myn¿ĂkĎŇCm dŇËxĎ ’Ć xpČŇT
Ł Ì MyĂêęČ pČŇS
Ę hĲČwĘ : xbČŇEĲĎhČwĘ MB
¡Ď hŇËĎlo‘hĲĎ=tŇ’Ć CTÌxĞS
Ę yĂ
žhYĎCxmĂC : Nb
ĲĎŇ rĘuĎhČ rW
¿Č BĘ tŇon¡xĎlĘè
Ě hČ=l’ĆwĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ tŇyĂB
¡Č BČ
ÉPtŇĆ JĆÄ=l’Ć rS
Ćę ’Ğ ÉymĂynĂjĘhČ rYąĄxĎB
ĲĆ MyrĂęS
Ď tŇokŇă S
Ę lĲĂ ymÁĂ ynĂjĘhČ r‘Čè
ČÄ lČ
MydĂŔuĎhČ r‘ČS
ăČ ÉPtŇĆ JĆÄ=l’Ć dŇxĎę’Ć MorĳDĎhČ ëŇrĆDăĆ Mh
¡Ć ynĄpŇĘ C NopŔ~ĎhČ r‘ČS
ăČ
ëŇrĆDăĆ ÉhĎynĆÄjĎ rS
ąĆ ’Ğ hŇJĎęS
Ę QĂhČ hŇŁză yl
ĳĎ ’Ą rB
¡Ą dČŇyĘwČ : Np
ŁŇĲ ~ĎhČ ëŇrĆD¿Ć yn¡ĄjĘ
ÉhĎynĆÄjĎ rS
ąĆ ’Ğ hŇJĎęS
Ę QĂhČwĘ : tŇyĂB
ĲĎ hČ tŇrĆm
¿ĆS
Ę mĂ yr¡ĄmĘS
Ł Ĳ MynĂŔhĞŁJălČ MorŔDĎhČ
qodęYĎ=ynĲĄbŇĘ hŇUĎăhĄ xČĳĄBzĘUĂhČ tŇrĆm
ăĆS
Ę mĂ yr¡ĄmĘŁSĲ MynĂŔhĞŁJălČ NopŔ~ĎhČ ëŇrĆDăĆ
ű ëŇrĆ’
Ł ă rYĄÁxĎhĲĆ=tŇ’Ć dŇmĎIĎÄwČ : otŇĲ rĘS
Ď lĘ ho¡ĎhyĘ=l’Ć ywËĂlĄ=ynĲĄBĘmĂ Myb
ÌŇĂ rĄuĘhČ
h’m
.yrq wyUĎlČ’ĄwĘ ,bytk oUlČ’ĄwĘ v.33 .yrq wylĎ’ĄwĘ ,bytk ol’ĄwĘ v.33 .yrq wy’ĎtĎwĘ ,bytk o’tĎwĘ v.33
.yrq wylĎ’Ą ,bytk ol’Ą v.34 .yrq wyUĎlČ’ĄwĘ ,bytk oUlČ’ĄwĘ v.34 .yrq wyUĎlČ’ĄlĘC ,bytk oUlČ’ĄlĘC v.33
oUlČ’ĄwĘ v.36 .yrq wylĎ’Ą ,bytk ol’Ą v.36 .yrq wy’ĎêĎ ,bytk o’êĎ v.36 .yrq wylĎ‘ĞmČ ,bytk ol‘ĞmČ v.34
.d"lw ’"l qwsp Nyy‘ : r"tw ‘"t Nk ,oUlČy’ĄwĘ l"n ,yrq wylĎ’ĄwĘ ,bytk ol’ĄwĘ v.37 .yrq wyUĎlČ’ĄwĘ ,bytk
.yrq wylĎ‘ĞmČ ,bytk ol‘ĞmČ v.37 .’lm hnĆomS
Ę C ’"s v.37 .yrq wylĎ’Ą ,bytk ol’Ą v.37
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: tŇyĂB
ĲĎ hČ yn¿ĄpŇĘ lĂ xČ¡BĄ zĘUĂhČwĘ tŇ‘ČB
ĳĎ rĚmĘ hŇU
¡Ď ’Č hŇ¿’Ď mĄ bŇxČrË
Ł wĘ hŇUĎę’Č hŇă’Ď mĄ
48 h
Ň ŁjŔmĂ ÉtoU’Č Sm
ąĄ xĎ MlĎŔ’Ě l’
ăĄ ÉdmĎIĎwČ ůtyĂBČhČ Ml
ăĎ ’Ě=l’Ć ÈynĂ’ĄbŇĂ yĘwČ
tŇoU¡’Č SŁl¿S
Ď wĘ ojŔmĂ ÉtoU’Č SŁląS
Ď r‘Čè
ČŔ hČ bŇxČră
Ł wĘ hŇŁjĳmĂ tŇoU¡’Č Sm
¿Ą xĎwĘ
49 h
Ň UĎŔ’Č hŇrăĄW
Ę ‘Ć yê
ăĄS
Ę ‘Č ÉbxČŁrÄwĘ hŇUĎę’Č MyrăĂW
Ę ‘Ć MlĎÂ’ĚhĲĎ ëŇrĆ’
Ł ă : ojĲmĂ
hŇŁj¡mĂ dŇ¿xĎ ’Ć MylĂŔy’ĄăhĎ =l’Ć ÉMydĂŇUĚ‘ČwĘ wyl
ĳĎ ’Ą Cl¡‘ĞyĲČ rS
¿Ć ’Ğ tŇolŔ‘ĞUĲČb
ĲČŇ C
’m tŇoUÄ’Č=SS
ĲĄ MylĂęy’ĄhĲĎ=tŇ’Ć dŇmĎăIĎwČ lk
ĳĎŇ yhĄhĲČ=l’Ć ynĂ¡’Ą ybŇĂ yĘwČ : hŇj
Ł Ĳ mĂ dŇ¿xĎ ’ĆwĘ
2 Èxt
ŇČ jĆhČ bŇxČră
Ł wĘ : lhĆŁ’ĲhĎ bŇxČr¿
Ł oj¡mĂ=bŇxČrĲ
Ł tŇoU¿’Č=SS
ĲĄ wĘ ojËmĂ=bŇxČrÌ
Ł
tŇoU¡’Č Sm
¿Ą xĎwĘ ojŔmĂ ÉtoU’Č Sm
ąĄ xĎ xtŇČ jĆŔhČ tŇopŇă tŇĘ kŇĂ wĘ ůtoU’Č rW
Ć ‘ăĆ
3 ’b
ăĎŇ C : hŇUĲĎ’Č Myr¿ĂW
Ę ‘Ć bŇxČr¡
Ł wĘ hŇUĎŔ’Č My‘ăĂBĎrĘ’Č ÉoJrĘ’Ď dŇmĎąĎwČ
I ojĳmĂ
tŇoUŔ’Č SS
ăĄ ÉxtŇČ jĆÄhČwĘ tŇoUĳ’Č MyĂê
ăČ S
Ę xtŇČ ¡jĆ hČ=ly’ĲĄ dŇmĎ¿IĎwČ hŇmĎynĂŔpŇĘ lĂ
4 b
Ň xČrË
Ł wĘ hŇUĎę’Č MyrăĂW
Ę ‘Ć oJÁrĘ’Ď=tŇ’Ć dŇmĎIĎÄwČ : tŇoUĲ’Č ‘bČŇ¿S
Ć xtŇČ ¡jĆ hČ bŇxČr¿
Ł wĘ
: MyS
ĲĂ dĎŇuĽhČ SdŇĆq
Ł ¿ hŇ¡Ćz ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ lk
ĳĎŇ yhĄhĲČ ynăĄjĘ=l’Ć hŇU
¡Ď ’Č Myr¿ĂW
Ę ‘Ć
5 űb
Ň yb
ÌŇĂ sĎ tŇoUÁ’Č ‘BČÄrĘ’Č ž‘lĎ~ĄhČ bŇxČră
Ł wĘ tŇoUĳ’Č SS
ăĄ tŇyĂB
¡Č hČ=ryqĲĂ dŇmĎ¿IĎwČ
6 MyS
ăĂ ŁlS
Ę C SolÌS
Ď ‘lĎÁYĄ=l’Ć ‘lĎÄYĄ žto‘lĎ~ĘhČwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ tŇyĂB
¡Č lČ bŇyb
ËŇĂ sĎ
tŇoyăhĘlĲĂ bŇyb
¡ŇĂ sĎ ű bŇyb
¿ŇĂ sĎ tŇo‘ËlĎ~ĘlČ tŇyĂB
ÌČ lČ=rS
Ć ’Ğ ryuÄĂ BČ tŇo’bĎŇCţ MymęĂ ‘ĎjĘ
7 h
Ň lĎ‘ĘmČÄlĘ žhbĎŇsĘnĎwĲĘ hŇbĎÃxĞrĎwĲĘ : tŇyĂB
ĲĎ hČ ryq¿ĂBĘ Myz¡ĂCx’Ğ Cy¿hĘyĲĂ=âlwĘ MyzĳĂCx’Ğ
ű bŇyb
ąŇĂ sĎ hŇlĎ‘ĘmÁČ lĘ hŇlĎ‘ĘmÄČ lĘ tŇyĂBČhČţ=bŇsČCmĲ yJ
ăĂ tŇo‘ęlĎ~ĘlČ hŇlĎ‘ĘmÁČ lĘ
hŇ¿Ćl‘ĞyĲČ hŇËĎoêx
n Ę êČhČ Nk
ÌĄŇ wĘ hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘ tŇyĂB
¡Č lČ=bŇxČrĲ
Ł NJ
¿Ą =l‘Č tŇyĂBČŔlČ ÉbybŇĂ sĎ
8 b
Ň yb
ĳŇĂ sĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ HbČŇŁG¡ tŇyĂB
ËČ lČ ytŇĂ y’
ÌĂ rĎwĘ : hŇĲnĎ okŇyêĂlČ hŇ¡Ďoyl
n Ę ‘ĆhĲĎ=l‘Č
9 ryu
ÌĂhČ bŇxČră
Ł : hŇlĎy~ĲĂ’Č tŇoU¡’Č SS
¿Ą hŇnĆŔuĎhČ olămĘ Éto‘lĎ~ĘhČ tŇodŇsĎymĂ
tŇo‘¡lĎYĘ tŇyB
¿Ą xeĎŔmĚ rS
ăĆ ’ĞwĲČ tŇoUĳ’Č Sm
ăĄ xĎ ZCx¡hČ=l’Ć ‘l
ËĎ ~ĄlČ=rS
Ć ’Ğ
10 t
Ň yĂB
¡Č lČ bŇyb
¿ŇĂ sĎ hŇËUĎ ’Č Myr¿ĂW
Ę ‘Ć bŇxČră
Ł tŇokÁS
Ď QĘhČ NybĄÄC : tŇyĂB
ĲĎ lČ rS
¿Ć ’Ğ
11 Nop
Ŕ ~ĎhČ ëŇrĆDăĆ ÉdxĎ’Ć xtŇČąjĆ xeĎŔUĚlČ É‘lĎ~ĄhČ xtŇČąpĆŇ C : bŇybĲŇĂ sĎ ű bŇyb
¿ŇĂ sĎ
ű bŇyb
¿ŇĂ sĎ tŇoU¡’Č Sm
¿Ą xĎ xeĎŔUĚhČ MoqămĘ ÉbxČŁrÄwĘ MorĳDĎlČ dŇ¡xĎ ’Ć xtŇČ ¿pĆŇ C
12 b
Ň xČr
Ł ť MIĎęhČ=ëŇrĆDĲĆ tŇă’Č jĘ hŇrĎÁzĘGĂhČ ynĄÄjĘ=l’Ć žrS
Ć ’Ğ NyĎÃnĘBĂhČwĘ : bŇybĲŇĂ sĎ
bŇyb
ĳŇĂ sĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ bŇxČr¡
Ł tŇoU¿’Č=SmĄxĲĎ NyËĎnĘBĂhČ ryqÌĂwĘ hŇUĎŔ’Č My‘ăĂbŇĘ S
Ă
13 h
Ň ĳUĎ ’Č hŇă’Ď mĄ ëŇrĆ’
Ł ¡ tŇyĂBČŔhČ=tŇ’Ć dŇdăČŇmĎC : hŇUĲĎ’Č My‘¿ĂS
Ę êĂ oJ¡rĘ’ĎwĘ
14 t
Ň yĂB
ÌČ hČ ynĄÄjĘ žbxČr
Ł wĘ : hŇUĲĎ’Č hŇ¿’Ď mĄ ëŇrĆ’
Ł ¡ hĎytŔĆ oryqăĂwĘ ÉhyĎnĘBĂhČwĘ hŇrąĎzĘGĂhČwĘ
hrzghw
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hŇrĎÁzĘGĂhČ ynĄÄjĘ=l’Ć NyĎnĘBĂhČţ=ëŇrĆ’
Ł Ĳ dŇdăČŇmĎC : hŇUĲĎ’Č hŇ¿’Ď mĄ Myd¡ĂŇuĎlČ hŇrËĎzĘGĂhČwĘ 15
É lkĎŇyhĄhĲČwĘ hŇĳUĎ ’Č hŇă’Ď mĄ oj¡mĂC oj¿mĂ ’hyqËwtř’w hĎyrÌĆxĞ’ĲČ=l‘Č rS
ĆÄ ’Ğ
ű MyqąĂyêĂ’ČhĲĎwĘ tŇomTĚ’ĞhĲĎţ MynăĂoQxČhĲČwĘ MyjÃĂ iĂhČ : rYĲĄxĎhĲĆ yU
¡Ą lČ’ĲĚwĘ ymĂŔynĂjĘhČ 16
ÉZrĆ’ÄĎ hĎwĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ Z‘¡Ą PŇyx
¿Ă W
Ę PŇËiČ hČ dŇgĆŇÌĆn MêŔĎ S
Ę lĎS
Ę lĂ ÉbybŇĂ sĎ
žtyĂBČhČ=dŇ‘ČwĘ xtŇČ jĆÃhČ l‘ăČmĄ=l‘Č : tŇoiĲkĚŇmĘ tŇon¡ŁQxČhĲČwĘ tŇonŔŁQxČhĲČ=dŇ‘Č 17
NoY¡yxĂbČŇC ym
¿Ă ynĂjĘBČ bŇyb
ËŇĂ sĎ ű bŇyb
ÌŇĂ sĎ ryuÄĂ hČ=lJĎ=l’ĆwĘ ZCxÁlČwĘ ymÄĂ ynĂjĘhČ
bŇCrŔkŇĘ lĂ bŇCrăJĘ=NyB
ĲĄ ÉhrĎm
Ł tŇĲĂ wĘ MyrĳĂm
Ł tŇĲĂ wĘ Myb
¡ŇĂ CrJĘ yCW
¿ ‘ĎwĘ : tŇoDĲmĂ 18
ryp
¿ŇĂ kŇĘ =ynĲĄpŇĘ C ojŔmĂ ÉhrĎm
Ł êĲĂhČ=l’Ć MdąŇĎ’Ď ynĄÄpŇĘ C : bŇCrĲJĘlČ Myn¡ĂjĎ MyĂn¿ČS
Ę C 19
ÉZrĆ’ÄĎ hĎmĲĄ : bŇybĲŇĂ sĎ ű bŇyb
¿ŇĂ sĎ tŇyĂB
¡Č hČ=lJĎ=l’Ć yCW
¿ ‘Ď ojĳmĂ hŇr¡Ďm
Ł êĲĂhČ=l’Ć 20
: lŁkĲĎŁyŁhĄŁśhĲČŁ ryq¡ĂwĘ MyĳĂCW‘Ğ Myr¡Ăm
Ł êĲĂhČwĘ Myb
¿ŇĂ CrJĘhČ xtŇČ jĆŔhČ l‘ăČmĄ=dŇ‘Č
xČBĄÃzĘUĂhČ : hŇ’ĲĆrĘUČJČ hŇ¡’Ć rĘUČhČ SdŇĆŁuŔhČ ynăĄpŇĘ C hŇ‘ĳĎbĚŇrĘ tŇăČCzm
z Ę lk
¡ĎŇ yhĄhĲČ 21, 22
olŔ ÉwytŇĎ o‘Y
Ł Ĳ qĘmĂC tŇoUę’Č=MyĂêĲČS
Ę oJărĘ’ĎwĘ HČŁbÁGĎ tŇoUÄ’Č žSolS
Ď Z‘ăĄ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ rS
¡Ć ’Ğ NxĎŔlĘè
Ě hČ hŇzĆť ylČŔ’Ą rB
ăĄ dČŇyĘwČ Z‘ĳĄ wyt
¡ŇĎ r
Ł yqĲĂwĘ oJ¿rĘ’ĎwĘ
MyĂêČS
Ę ť tŇotŇĳ lĎDĘlČ tŇotŇ¡ lĎDĘ MyĂê
¿Č S
Ę C : SdŇĆu
Ł Ĳ lČwĘ lk
¡ĎŇ yhĄĲlČ tŇotŇË lĎDĘ MyĂêÌČS
Ę C 23, 24
: tŇrĆxĲĆ’ČlĎ tŇotŇ¡ lĎdĘŇ yê
¿ĄS
Ę C tŇxĎŔ’Ć tŇlĆdăŇĆlĘ MyĂêČS
Ę ť tŇotŔlĎDĘ tŇoBăsČCm
rS
¿Ć ’ĞJĲČ MyrĂŔm
Ł tŇĲĂ wĘ Myb
ăŇĂ CrJĘ É lkĎŇyhĄhĲČ tŇotŇą lĘDČ=l’Ć NhĆÁylĄ’Ğ hŇyĎÄCW‘ĞwĲČ 25
MynÄĂ oQxČwĘ : ZCxĲhČmĲĄ Ml
¡Ď C’hĲĎ yn¿ĄjĘ=l’Ć Z‘ËĄ bŇ‘¿ĎwĘ tŇorĳyuĂlČ My¡ĂCW‘Ğ 26
tŇyĂB
¡Č hČ tŇo‘¿lĘYČwĘ Ml
ĳĎ C’hĲĎ tŇopŇ¡ tŇĘ JĂ=l’Ć ojŔmĂC ojămĂ ÉMyrĂm
Ł tŇĲĂ wĘ tŇomąTĚ’Ğ
NopĳŇ~ĎhČ ëŇrĆDăĆ ëŇrĆD¡ĆhČ hŇnĎŔoYyx
ăĂ hČ ÉrYĄxĎhĲĆ=l’Ć ynĂ’ĄęYĂoIĲwČ : MyBĲĂ‘ĚhĎwĘ bm
Ny¡ĎnĘBĂhČ dŇgĆŇ¿nĆ=rS
ĲĆ ’ĞwĲČ hŇrËĎzĘGĂhČ dŇgĆŇÌĆn rS
ĆÄ ’Ğ hŇJĎęS
Ę QĂhČ=l’Ć ynĂă’Ą bŇĂ yĘwČ
bŇxČr¡
Ł hĎwĘ NopĳŇ~ĎhČ xtŇČ ¡jĆ hŇ’ĎŔUĄhČ tŇoUă’Č ÉërĆ’
Ł Ä =ynĄjĘ=l’Ć : NopŇĲ ~ĎhČ=l’Ć 2
hŇpĎŔYĘrĲĂ dŇgĆŇănĆwĘ ymĂŔynĂjĘhČ rYăĄxĎĲlĆ ÉrS
Ć ’Ğ MyrĂęW
Ę ‘ĆhĲĎ dŇgĆŇănĆ : tŇoUĲ’Č Myè
¿Ă mĂxĞ 3
ynĄÄpŇĘ lĂwĘ : MyS
ĲĂ lĂè
Ę BČ qyê¡Ă’Č=ynĲĄjĘ=l’Ć qyê¿Ă’Č hŇĳĎoYyx
n ĲĂ hČ rYăĄxĎĲlĆ rS
¡Ć ’Ğ 4
hŇU
ăĎ ’Č ëŇrĆD¡Ć tŇymĂŔynĂjĘhČ=l’Ć ÉbxČŁrÄ tŇoU¿’Č rW
Ć ‘ÄĆ žëlČhĞmĲČ tŇokÁS
Ď QĘhČ
ClÄkŇĘ oy=yJĲĂ tŇorĳYĚqĘ tŇnŁ¡ oylĘ‘ĆhĲĎ tŇokŇ¿ S
Ď QĘhČwĘ : NopŇĲ ~ĎlČ Mh
¡Ć yxĄtŇĘ pŇĂ C tŇĳxĎ ’Ć 5
hŇeĎhĄŔ ÉtoSQĎS
Ě mĘ yJ
ąĂ : NyĲĎnĘBĂ tŇon¡k
ŁŇ êĲĂhČmĲĄC tŇonËê
Ł xĘêČhČmĲĄ hŇnĎhĄęmĄ MyqÁĂ yêĂ’Č 6
tŇonËoêxĘêČhČmĲĄ lYČę’ĹĲnĆ NJ
ăĄ =l‘Č tŇorĳYĄxĞhĲČ yd¡ŇĄCU‘ČJĘ MydĂŔCU‘Č ÉNhĆlĎ Ny’
ąĄwĘ
twnkythmw
.wyl‘ dwqn v.20

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk ’hĎyqĆyêĂ’ČwĘ ’"sb ,yrq hĎyqĆyêĂ’ČwĘ ,bytk ’hĎyqĆCê’ČwĘ v.15

.’m

42. 7–43. 3

l’qzxy

871

ëŇrĆDËĆ tŇokŔS
Ď QĘhČ tŇU
ăČ ‘ĚlĘ ÉZCxlČ=rS
Ć ’Ğ rdąŇĄgĎŇwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎmĲĄ tŇon¡ŁkŇyêĲĂhČmĲĄC
8 ë
Ň rĆ’
Ł ă =yJĂ : hŇUĲĎ’Č Myè
¿Ă mĂxĞ oJ¡rĘ’Ď tŇokĳŇS
Ď QĘhČ ynăĄjĘ=l’Ć hŇ¡ĎoYx
n ĲĂ hČ rY¿ĄxĎhĲĆ
yn¿ĄjĘ=l‘Č hŇËĄh
e Ă wĘ hŇĳUĎ ’Č Myè
ăĂ mĂxĞ hŇ¡ĎoYx
n ĲĂ hČ rY¿ĄxĎĲlĆ rS
ËĆ ’Ğ tŇokęS
Ď QĘhČ
9 MydĂ
Ŕ uĎhČmĲĄ ’obŇUĎhČ hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇokŇS
Ď QĘ hŇtŇĎ xĞêĲČmĂC : hŇUĲĎ’Č hŇ¿’Ď mĄ lk
¡ĎŇ yhĄhĲČ
10 ë
Ň rĆDÌĆ rYĄęxĎhĲĆ rdŇĆăGĆ ű bŇxČră
Ł BĘ : hŇĲnĎ Y
Ł xĂhČ rY¡ĄxĎhĲĆmĄ hŇeĎhĄŔlĎ o’ăŁbŇBĘ
11 Mh
ĆŔ ynĄpŇĘ lĂ ÉërĆdÄĆwĘ : tŇokŇĲ S
Ď lĘ Ny¡ĎnĘBĂhČ yn¿ĄjĘ=l’ĆwĘ hŇrËĎzĘGĂhČ ynÌĄjĘ=l’Ć MydËĂŇuĎhČ
É lk
ŁŇ wĘ NB
ĳĎ xĘrĎ NJ
ăĄ NJ
¡Ď rĘ’ĎJĘ NopŔ~ĎhČ ëŇrĆDăĆ ÉrS
Ć ’Ğ tŇokęS
Ď QĘhČ hŇă’Ą rĘmČJĘ
12 ÉrS
Ć ’Ğ tŇokęS
Ď QĘhČ yx
ăĄ tŇĘ pŇĂ kŇĘ C : NhĲĆyxĄtŇĘ pŇĂ kŇĘ C Nh
¡Ć yTĄjĘS
Ę mĂkŇĘ C NhĆŔy’ĄăYĎ om
hŇnĎŔygŇĂ hĞ tŇrĆdăŇĆGĘhČ ÉynĄpŇĘ BĂ ëŇrĆDęĆ ëŇrĆDĳĎ S’Ňră
Ł BĘ xtŇČ ¡jĆ MorŔDĎhČ ëŇrĆDăĆ
13 t
Ň okŇă S
Ę lĲĂ NopÁ~ĎhČ tŇokÄS
Ę lĲĂ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : N’ĲĎobŇBĘ Myd¡ĂŇuĎhČ ëŇrĆD¿Ć
rS
ĆÄ ’Ğ SdŇĆŁuęhČ tŇokŇă S
Ę lĲĂ ű hŇeĎăhĄ ůhrĎzĘGĂhČ ynăĄjĘ=l’Ć rS
ăĆ ’Ğ ÈMorDĎhČ
MS
ĎÂ MyS
ĳĂ dĎŇuĽhČ yS
ăĄ dĘŇqĎ ho¡Ďhyl
ĲČ Myb
¿ŇĂ orqĘ=rS
Ć ’Ğ MynËĂhĞŁJĲhČ MS
ÌĎ =ClkŇĘ ’ŇyĲŁ
Moq¡UĎhČ yJ
¿Ă MS
ĎŔ ’ĎhĲĎwĘ tŇ’ŇăFĎ xČhĲČwĘ ÉhxĎnĘUĂhČwĘ MyS
Ăę dĎŇuĽhČ yS
ăĄ dĘŇqĎ ű CxyeăĂyČ
14 h
Ň nĎŔoYyxĲĂhČ rYăĄxĎhĲĆ=l’Ć ÉSdŇĆŁuÄhČmĲĄ C’ąYĘyĲĄ=âlwĘ MynęĂ hĞŁJĲhČ M’
ăĎ ŁbŇBĘ : SdĲŁŇ qĎ
ÉwVblyř hŇeĎĳhĄ SdŇĆq
Ł ă =yJĂ Nh
¡Ć bĎŇ CtŇ¿ rĘS
ĲĎ yĘ=rS
Ć ’Ğ Mh
ËĆ ydŇĄgŇĘ bŇĂ CxyeÌĂyČ MS
ĎÂ wĘ
15 t
Ň yĂB
ăČ hČ ÉtoDmĂ=tŇ’Ć hŇQĎękŇĂ wĘ : M‘ĲĎlĎ rS
¿Ć ’Ğ=l’Ć Cb¡ŇrĘqĲĎwĘ MyrĂŔxĄ’Ğ MydăĂŇgĎŇBĘ
od¡ŇdĎŇmĘC MydĳĂŇuĎhČ ëŇrĆDăĆ wyn¡ĎjĎ rS
¿Ć ’Ğ r‘Čè
ČŔ hČ ëŇrĆDăĆ ÉynĂ’ÄČ yYĂohĲwĘ ymĂŔynĂjĘhČ
16 t
Ň om’Ą=SmĲĄxĞ hŇDĳĎUĂhČ hŇăĄq
n Ę BĂ Myd¡ĂŇuĎhČ xČCr¿ dŇdËŇČmĎ : bŇybĲŇĂ sĎ ű bŇyb
¿ŇĂ sĎ
17 Myn
ËĂqĎ tŇo’¿mĄ=SmĲĄxĞ NopĳŇ~ĎhČ xČCră dŇd¡ČŇmĎ : bŇybĲŇĂ sĎ hŇD¡ĎUĂhČ hŇ¿Ąq
n Ę BĂ MynËĂqĎ
18 Myn
¡ĂqĎ tŇo’¿mĄ=SmĲĄxĞ dŇdĳŇĎmĎ Mor¡DĎhČ xČCr¿ tŇË’Ą : bŇybĲŇĂ sĎ hŇD¡ĎUĂhČ hŇ¿Ąq
n Ę BĂ
19 Myn
¡ĂqĎ tŇo’¿mĄ=SmĲĄxĞ dŇdËŇČmĎ MIĳĎhČ xČCră=l’Ć bŇ¡bČŇ sĎ : hŇDĲĎUĂhČ hŇ¿Ąq
n Ę BĂ
20 b
Ň ybĂŔsĎ ű bŇyb
ăŇĂ sĎ Éol hŇmĎoxą odędĎŇmĘ tŇoxÁCr ‘BČÄrĘ’ČlĘ : hŇDĲĎUĂhČ hŇ¿Ąq
n Ę BĂ
SdŇĆŁu¡hČ NyB
¿Ą lyDĂěbŇĘ hČlĘ tŇo’ĳmĄ Sm
ăĄ xĞ bŇxČr¡
Ł wĘ tŇo’ŔmĄ Sm
ăĄ xĞ ëŇrĆ’
Ł ť
gm : MydŇĲĂuĎhČ ëŇrĆD¿Ć hŇ¡Ćj
nŁ rS
¿Ć ’Ğ r‘ČS
Čě r‘Čè
ĳĎ hČ=l’Ć ynĂ¡kĄŇ lĂoIwČ : lx
Ł Ĳ lĘ
2 MyĂm
ăČ É loqJĘ olęoqwĘ MydĳĂŇuĎhČ ëŇrĆDăĆmĂ ’B
¡Ď l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉdobŇJĘ hŇeĄęhĂwĘ
3 yt
ŇĂ y’ęĂ rĎ rS
ăĆ ’Ğ hŇ’ĆÁrĘUČhČ hŇ’ĄÄrĘmČkŇĘ C : odĲŇ ŁbŇJĘmĂ hŇrĎy’
¿Ă hĄ ZrĆ’¡ĎhĎwĘ MyBĂŔrČ
7

h’rmk
.’"ydw w"d Nkw yrqw bytk CSbĘlĎwĘ ’"sb ,yrq CSbĘlĎwĘ ,bytk CSBĘlĘyĂ v.14
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43. 4–17

hŇ’ĆěrĘUČJČ tŇo’ěrĘmČC ry‘ŔĂ hĎ=tŇ’Ć tŇăxĄ S
Č lĘ Éy’ĂŁbŇBĘ ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ=rS
Ć ’Ğ hŇą’Ć rĘUČJČ
’B
ăĎ ho¡ĎhyĘ dŇob¿ŇkŇĘ C : ynĲĎjĎ=l’Ć lj
Ł¡ ’ĆwĲĎ rb
ĳŇĎ JĘ=rhČnĘ=l’Ć ytŇĂ y’
¡Ă rĎ rS
¿Ć ’Ğ
xČCrŔ ynĂă’Ą v
Ď êĂwČ : MydŇĲĂuĎhČ ëŇrĆD¿Ć wyn¡ĎjĎ rS
¿Ć ’Ğ r‘ČS
ČŔ ëŇrĆDăĆ tŇyĂB
ĳĎ hČ=l’Ć
: tŇyĂB
ĲĎ hČ ho¡ĎhyĘ=dŇobŇĲ kŇĘ ’l
¿Ą mĎ hŇËĄh
e Ă wĘ ym
ĳĂ ynĂjĘhČ rY¡ĄxĎhĲĆ=l’Ć ynĂ’ĄěybŇĂ êĘwČ
rmĆ’ŇIăŁwČ : ylĲĂYĘ’Ć dŇ¡mĄ ‘Ł hŇ¿yĎhĎ Sy’ěĂ wĘ tŇyĂB
ĳĎ hČmĲĄ yl
¡Č ’Ą rB
¿Ą DČmĂ ‘m
ËČ S
Ę ’ĆwĲĎ
rS
ÌĆ ’Ğ ylČŔgŇĘ rČ tŇojăJČ ÉMoqmĘ=tŇ’ĆwĘ y’ęĂ sĘJĂ MoqămĘ=tŇ’Ć ÉMdĎŇ’Ď=NBĆ ylČę’Ą
=tŇyB
ĲĄ dŇo‘ă C’ăUĘTČyĘ âlăwĘ Ml
ĳĎ o‘lĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ ëŇotŇ¿ BĘ MS
ËĎ =NJĎS
Ę ’Ć
Mh
¡Ć ykĄŇlĘmČ yr¿ĄgŇĘ pŇĂ bŇĘ C MtŔĎ CnzĘBĂ ÉMhĆykĄŇlĘmČC hŇUĎąhĄ yS
ÂĂ dĘŇqĎ MS
ăĄ l’ĄrĎW
Ę yĂţ
ryu¡ĂhČwĘ ytŔĂ zĎCzmĘ lYĆă’Ą ÉMtŇĎ zĎCzĲmĘC yjęĂ sĂ=tŇ’Ć MjÁĎ sĂ MêÄĎ tŇĂ BĘ : MtĲŇĎ omBĎ
CWŔ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉMtŇĎ obŇ‘ĞotŇĲ BĘ yS
Ăę dĘŇqĎ MS
ăĄ =tŇ’Ć ű C’ăUĘTĂwĘ Mh
ĳĆ ynĄyb
ĲĄŇ C ynăĂyBĄ
Mh
¡Ć ykĄŇlĘmČ yr¿ĄgŇĘ pŇĂ C Mt
ËŇĎ CnzĘ=tŇ’Ć CqÌxĞrĲČyĘ hŇêÂĎ ‘Č : yjĲĂ’ČBĘ Mt
¡ŇĎ ’
Ł lk
¿ČŇ ’ĞwĲĎ
MdĎę’Ď=NbĆŇ hŇê
ăĎ ’Č
: Ml
ĲĎ o‘lĘ Mk
¡ĎŇ otŇbŇĘ yê¿ĂnĘkČŇS
ĲĎ wĘ yeĂĳUĆ mĂ
Cd¡ŇdĘŇmĲĎC Mh
ĳĆ ytŇĄ onĲwŁ‘ĞmĲĄ Cm¡lĘJĲĎyĂwĘ tŇyĂBČŔhČ=tŇ’Ć É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć dŇąGĄhČ
otÃnĎCkŇtŇĘ C tŇyĂBČÃhČ tŇrăČCY CWę‘Ď=rS
Ć ’Ğ lJ
Łă mĂ CmÂlĘkŇĘ nĂ=M’ĲĂwĘ : tŇynĲĂkŇĘ êĎ=tŇ’Ć
=lkĎŇwĘ wtąrřwYÄ=lkĎŇwĘ žwytŇĎ u
Ł xĚ=lJĎ tŇă’Ą wĘ wtÃrřwY=lkĎŇwĲĘ wy’
ăĎ bĎŇomC wy’ĎÃYĎomC
otŇË rĎCY=lJĎ=tŇ’Ć CrÂmĘS
Ę yĂwĘ Mh
ĳĆ ynĄy‘ĲĄlĘ bŇt
Ł Ň¡ kŇĘ C MtŔĎ o’ ‘dăČŇoh Éwtrřwt
S’Ňră
Ł =l‘Č tŇyĂB
ĳĎ hČ tŇrăČoê tŇ’ŇŁz¡ : MtĲŇĎ o’ CW
¿ ‘ĎwĘ wyt
¡ŇĎ u
Ł xĚ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
tŇr¿Čoê tŇ’ŇŁz¡=hŇeĄhĂ MyS
ĂŔ dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ă ÉbybŇĂ sĎ ű bŇyb
ąŇĂ sĎ olÂbĚŇGĘ=lJĎ rhĎhĎţ
qyxĄÄwĘ xpČŇŁTĳwĎ hŇU
¡Ď ’Č hŇU
¿Ď ’Č tŇoUŔ’ČB
ĲĎ ÉxČBĄÄzĘUĂhČ tŇoDąmĂ hŇQĆ’ĄÄwĘ : tŇyĂB
ĲĎ hČ
dŇxĎŔ’ĆhĲĎ tŇrĆzăĆ ÉbybŇĂ sĎ Ht
ąŇĎ pĎŇW
Ę =l’Ć HlĎÄCbŇgŇĘ C bŇxČŁrę=hŇUĎ’ČwĘ hŇUĎÁ’ČhĲĎ
MyĂê
ăČ S
Ę ÉhnĎoêxĘêČhČ hŇrąĎzĎ‘ĞhĲĎ=dŇ‘Č ZrĆ’ÁĎ hĎ qyxĄÄmĄC : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ bŇ¿GČ hŇ¡ĆwĘ
z
ÉhlĎodŇGĘhČ hŇrąĎzĎ‘ĞhĲĎ=dŇ‘Č hŇeÁĎ TČuĘhČ hŇrĎÄzĎ‘Ğh
ĲĽ mĲĄC tŇĳxĎ ’Ć hŇU
ăĎ ’Č bŇxČr¡
Ł wĘ tŇoUŔ’Č
ly’ăřr’hmw tŇoUĳ’Č ‘B
ăČ rĘ’Č l’
¡Ą rĘhČhĲČwĘ : hŇUĲĎ’ČhĲĎ bŇxČr¡
Ł wĘ tŇoUŔ’Č ‘B
ăČ rĘ’Č
Myê
¿ĄS
Ę BĂ ëŇrĆ’
Ł Ŕ ÉhrĄW
Ę ‘Ć Myê
ąĄS
Ę ly’ęrř’hw : ‘B
ĲČ rĘ’Č tŇon¡rĎuĘhČ hŇlĎ‘ĘmČŔlĘC
hŇrăĄW
Ę ‘Ć ‘B
ÌČ rĘ’Č hŇrĎÂzĎ‘ĞhĲĎwĘ : wy‘ĲĎbĎŇrĘ tŇ‘ČB
¿Č rĘ’Č l’
¡Ć ‘ČCběrĎ bŇxČrĳ
Ł hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć
bŇybÄĂ sĎ lCbŇGĘhČwĘ hĎy‘ĳĆbĎŇrĘ tŇ‘ČB
ăČ rĘ’Č l’
¡Ć bŇxČŁrŔ ÉhrĄW
Ę ‘Ć ‘B
ąČ rĘ’ČBĘ ëŇrĆ’
Łę
htw’

,bytk otrĎoê v.11 .w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wytĎr
Ł CY ’"sb ,yrq wytĎr
Ł CY ,bytk otrĎCY v.11 .gm
.yrq l’ĄyrĂ’
Ğ hĎmĄC ,bytk ly’ĄrĘ’ČhĎmĄC v.15 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wytĎr
Ł oê ’"sb ,yrq wytĎr
Ł oê
.yrq l’ĄyrĂ’
Ğ hĎwĘ ,bytk ly’ĄrĘ’ČhĎwĘ v.16
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tŇon¿jĘ Cht
¡ŇĄŁl‘ĞmĲČC bŇybĂŔsĎ ÉhUĎ’Č Hl
ąĎ =qyxĄhĲČwĘ hŇUĎę’ČhĲĎ yY
ăĂ xĞ HtÁĎ o’
18 t
Ň ouăxĚ hŇQĆ’Ąť hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą ÉMdĎŇ’Ď=NBĆ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : MydŇĲĂqĎ
: MDĲĎ wyl
¡Ď ‘Ď qr¿
Ł zĘlĂwĘ hŇlĎŔo‘ ÉwylĎ‘Ď tŇolą‘ĞhĲČlĘ otŇĳ oW‘ĲĎhĄ Moy¡BĘ xČBĄŔzĘUĂhČ
19 Myb
ăŇĂ r
Ł uĘhČ qodÁYĎ ‘rČEĆÄmĂ žMhĄ rS
ăĆ ’Ğ MIĂÃwĂlĘhĲČ MynăĂhĞŁJĲhČ=l’Ć hŇê
ăĎ tŇČ ĲnĎ wĘ
20 ê
ăĎ xĘqČĲlĎ wĘ : tŇ’ŇFĲĎxČlĘ rq¡ĎBĎ=NBĆ rj
¿Č ynĂĳtŇĄ rĘS
ĲĎ lĘ ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
ËĚ nĘ ylČę’Ą
hŇrĎŔzĎ‘ĞhĲĎ tŇoeăjĂ É‘BČrĘ’Č=l’ĆwĘ ÉwytŇĎ nŁrĘqČ ‘B
ąČ rĘ’Č=l‘Č hŇêÁĎ tŇČ nÄĎ wĘ omęDĎmĂ
21 rj
ăĎ hČ tŇ¡’Ą êŔĎ xĘqČăĎlwĘ : ChêĲĎrĘjČkŇĂ wĘ otŇ¡ o’ t
¿ŇĎ ’ŇFĄxĂwĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ lCb¡ŇGĘhČ=l’ĲĆwĘ
22 ynĂŔè
Ą hČ ÉMoIbČŇC : SDĲĎqĘUĂlČ ZCx¡mĂ tŇyĂBČŔhČ dŇqăČpŇĘ mĂBĘ ÉopŇrĎW
Ę C tŇ’ŇĳFĎ xČhĲČ
rS
¿Ć ’ĞJĲČ xČBĄŔzĘUĂhČ=tŇ’Ć ÉC’FĘxĂwĘ tŇ’ŇĳFĎ xČlĘ Mym
¡Ă êĎ MyE¿Ă‘Ă=ry‘ĲĂW
Ę bŇyrËĂqĘêČ
23 Mym
ĂŔ êĎ rqăĎBĎ=NBĆ rj
ăČ ÉbyrĂqĘêČ ’F
ĳĄ xČmĲĄ ì¡ŇtŇĘ oQĲkČŇBĘ : rjĲĎBČ C’¡FĘxĂ
24 Myn
ąĂhĞŁJĲhČ CkŇylĂÄS
Ę hĂwĘ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Mê
¡Ď bŇĘ rČqĘhĂwĘ : MymĲĂêĎ N’Ň~
Ł ¡ hČ=NmĂ lyĂ’¿ČwĘ
25 h
Ň ¿W
Ć ‘ĞêĲČ MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă : hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¡Ďl‘Ł Mt
ËŇĎ o’ Cl¿‘ĹhĲĆwĘ xlČmĆŔ ÉMhĆylĄ‘Ğ
: CWĲ‘ĞyĲČ Mym
¿Ă ymĂêĘ N’Ň~
Ł ¡ hČ=NmĂ lyĂ’¿ČwĘ rqËĎBĎ=NBĆ rp
ÌŇČ C MoIĳlČ tŇ’Ň¡FĎ xČ=ry‘ĲĂW
Ę
26 : od
Ň yĎ C’¡lĘmĂC otŇĳ ’
Ł Cr¡hĞTĲĂwĘ xČBĄŔzĘUĂhČ=tŇ’Ć ÉCrjĘkČŇyĘ MymęĂ yĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă
27 Myn
ąĂhĞŁJĲhČ CWÄ‘ĞyĲČ hŇ’ĎlĘhĎęwĎ ynÁĂ ymĂè
Ę hČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎwĘ Mym
ĳĂ IĎhČ=tŇ’Ć CQ¡kČŇywĲĂ
M’
¡Ě nĘ MkĆŔtŇĘ ’Ć ytŇĂ ’ŇY
ăĂ rĎwĘ MkĆŔymĄlĘS
Č =tŇ’ĆwĘ ÉMkĆŇytŇĄ olĲo‘=tŇ’Ć ÉxČBĄÄzĘUĂhČ=l‘Č
dm MydĳĂŇqĎ hŇ¡Ćj
nŁ hČ NoYŔyxĂhĲČ ÉSDĎqĘUĂhČ r‘ČS
ąČ ëŇrĆDăĆ ytęĂ ’
Ł bŇS
Ć ăIĎwČ : hŇoĲĂhyĘ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ
2 âl
ă hŇyÁĆhĘyĲĂ rCgÄsĎ žhEĆhČ r‘Čè
ăČ hČ hoĎęhyĘ ylČÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ : rCgŇĲ sĎ ’Ch¡wĘ
hŇ¡yĎhĎwĘ obĳŇ ’B
ăĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yJ
ËĂ obŔ ’b
Ł Ň ăyĎ=âlĲ ÉSy’ĂwĘ xČtęĄ jĎyĂ
3 ho
ĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ MxĆ¡Ćl=lwkř’l oB¿=bŇS
Ć yĲĄ ’ChË ’yW
Ă ¿Ďn ’yW
Ăę eĎhČ=tŇ’ĲĆ : rCgŇĲ sĎ
4 r‘
ČS
ăČ =ëŇrĆDĲĆ ynĂ’ĄÁybŇĂ yĘwČ : ’řYĲĄyĄ oJ¡rĘDČmĂC ’obŔyĎ Ér‘Čè
ČÄ hČ Ml
ąĎ ’Ě ëŇrĆDÄĆmĂ
tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇobŇĲ kŇĘ ’l
¿Ą mĎ hŇËĄh
e Ă wĘ ’rĆ’ĄěwĎ ůtyĂBČhČ ynăĄjĘ=l’Ć ÈNopŇ~ĎhČ
5 žìB
Ę lĂ MyW
ăĂ MdĎÃ’Ď=NBĆ hoĎęhyĘ ylČÁ’Ą rmĆ’ŇŁIÄwČ : ynĲĎjĎ=l’Ć lj
Ł¡ ’ĆwĲĎ hoĳĎhyĘ
ëŇtŔĎ ’
Ł rB
ăĄ dČŇmĘ ÉynĂ’Ğ rS
ąĆ ’Ğ=lJĎ tŇă’Ą ‘mĎęè
Ę ìŇynăĆzĘ’ĎbŇĘ C ìŇynĆÁy‘ĄbŇĘ hŇ’ĄÄrĘC
tŇyĂBČŔhČ ’obăŇmĘlĂ ÉìBĘlĂ ê
ąĎ mĘW
Č wĘ otŇr
Ł oê=lkĎŇlĘC ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇou¿xĚ=lkĎŇlĘ
6 h
Ň ŁJ¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =l’Ć ÉyrĂmĆ=l’Ć ê
ąĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : SDĲĎqĘUĂhČ y’¿ĄYĎom lk
ŁŇ¡ BĘ
rm’
’"sb v.3

.w"dw b"d Nkw yrqw bytk =lkĎ’
ĹĆl y’xndml ,yrq =lkĎ’
ĹĆl ,bytk lok’
ĹĆl y’br‘ml v.3 .dm
.yrq ’YĄyĄ ,bytk C’YĄyĄ
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44. 7–20

: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą Mk
¡ĆŇ ytŇĄ obŇĲ ‘ĞoêĲ=lJĎmĲĂ Mk
ËĆŇ lĎ=bŇrČ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď
yS
¡Ă DĎqĘmĂBĘ tŇoy¿hĘlĲĂ rW
ĎŔ bĎŇ yl
ăĄ rĘ‘ČwĘ ÉblĄ=ylĄrĘ‘Č rkĎęnĄ=ynĲĄBĘ Mk
ăĆŇ ’ĞybĲŇĂ hĞB
ĲČ
ÉCrpĄÄIĎwČ MdĎŔwĎ bŇlĆăxĄ ÉymĂxĘlČ=tŇ’Ć Mk
ąĆŇ bŇĘ yrĲĂqĘhČBĘ yt
ĳŇĂ yBĄ=tŇ’Ć olăQĘxČlĘ
yS
ĳĎ dĎŇqĲĎ tŇrĆm
ăĆS
Ę mĂ Mê
¡ĆrĘmČS
Ę âl¿wĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ obŇĲ ‘ĞoêĲ=lJĎ l’
¡Ć ytŔĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć
: Mk
ĲĆŇ lĎ yS
¡Ă DĎqĘmĂBĘ yê
ËĂ rĘmČS
Ę mĂ yrÌĄmĘS
Ł Ĳ lĘ NCmęyW
Ă êĘwČ
rW
ĎŔ BĎ lrĆ‘ăĆwĘ ÉblĄ lrĆ‘ąĆ rkĎęnĄ=NBĆ=lJĎ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ ëŇotŇ¡ BĘ rS
Ćě ’Ğ rkĎŔnĄ=NBĆ=lkĎŇlĘ yS
ĳĂ DĎqĘmĂ=l’Ć ’ob¡ŇyĎ âl¿
C‘ăêĎ rS
ăĆ ’Ğ É l’ĄrĎW
Ę yĂ tŇo‘ątŇĘ BĂ ylČŔ‘ĎmĲĄ ÉCqxĞrĲĎ rS
ąĆ ’Ğ MIĂęwĂlĘhĲČ=M’Ă yJ
ăĂ
MytŔĂ rĘS
ăĎ mĘ ÉyS
Ă DĎqĘmĂbŇĘ CyąhĎwĘ : MnĲĎwŁ‘Ğ C’¡W
Ę ĲnĎ wĘ Mh
ĳĆ ylĄCQĲGĂ yr¡ĄxĞ’ĲČ ylČŔ‘ĎmĲĄ
CTÄxĞS
Ę yĂ hŇUĎhĄţ tŇyĂB
ĳĎ hČ=tŇ’Ć Myt¡ĂŇrĘS
ĲĎ mĘCĲ tŇyĂBČŔhČ yrăĄ‘ĞS
ĲČ =l’Ć ÉtoDqĚjĘ
: MtĲŇĎ rĘS
ĲĎ lĘ Mh
¡Ć ynĄpŇĘ lĂ Cd¿ŇmĘ‘ČyĲČ hŇUĎËhĄ wĘ M‘ĎŔlĎ ÉxbČŇEĆÄhČ=tŇ’ĆwĘ hŇąĎl‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ Cy¿hĎwĘ MhĆŔylĄCQĲgŇĂ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMtŇĎ o’ CtŇą rĘS
ĲĎ yĘ rS
ĆÄ ’Ğ N‘ČyČę
hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ MhĆęylĄ‘Ğ ydĂÁyĎ ytŇĂ ’ŇW
ĎÄ nĎ žNJĄ=l‘Č NwŁĳ‘Ď loS
ă kŇĘ mĂlĘ
yS
ČŔ dĎŇqăĎ=lJĎ=l‘Č ÉtS
Ć gĆÄlĎwĘ ylĂŔ Nh
ăĄ kČŇlĘ ÉylČ’Ą CS
ą GĘyĂ=âlĲwĘ : MnĲĎwŁ‘Ğ C’¡W
Ę ĲnĎ wĘ
: CWĲ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ Mt
¡ŇĎ obŇ‘ĞotŇĲ wĘ MtŔĎ UĎlĂJĘ ÉC’W
Ę ĲnĎ wĘ MyS
ĳĂ dĎŇuĘhČ yS
¡Ą dĘŇqĎ=l’Ć
rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁËŇ lĘC otŔdĎŇb
Ł ăŇ ‘Ğ É lk
ŁŇ lĘ tŇyĂB
ĳĎ hČ tŇrĆm
ăĆS
Ę mĂ yr¡ĄmĘS
Ł Ĳ MtŔĎ o’ yêăĂtŇČ ĲnĎ wĘ
: oBĲ hŇ¡W
Ć ‘ĎyĲĄ
ÉyS
Ă DĎqĘmĂ tŇrĆm
ąĆS
Ę mĂ=tŇ’Ć CrÁmĘS
ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ qodęYĎ ynăĄBĘ MIĂÁwĂlĘhĲČ MynÄĂ hĞŁJĲhČwĘ
CdăŇmĘ‘ĲĎwĘ ynĂĳtŇĄ rĘS
ĲĎ lĘ yl
¡Č ’Ą Cb¿ŇrĘqĘyĂ hŇUĎËhĄ ylČŔ‘ĎmĲĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇo‘ątŇĘ BĂ
C’b
Ł ăŇ yĎ hŇUĎhĄÁ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ MdĎŔwĎ bŇlĆăxĄ ÉylĂ bŇyr¿ĂqĘhČlĘ ynČępĎŇlĘ
=tŇ’Ć Cr¡mĘS
ĲĎ wĘ ynĂĳtŇĄ rĘS
Ď lĘ yn¡ĂxĎlĘS
Ě =l’Ć Cb¿ŇrĘqĘyĂ hŇUĎËhĄ wĘ yS
Ăę DĎqĘmĂ=l’Ć
yd¿ŇĄgŇĘ BĂ tŇymĂŔynĂjĘhČ rYăĄxĎhĲĆ ÉyrĄ‘ĞS
ĲČ =l’ĲĆ ÉM’ĎobŇBĘ hŇyĎęhĎwĘ : yêĲĂrĘmČS
Ę mĂ
yrËĄ‘ĞS
ĲČ BĘ MtęĎ rĘS
ĲĎ BĘ rmĆYĆŔ ÉMhĆylĄ‘Ğ hŇąĆl‘ĞyĲČ=âlwĘ CSB
ĳĎ lĘyĂ Myê¡ĂS
Ę pŇĂ
ysăĄnĘkŇĘ mĂC MS
ĎŔ ’Ňr
Ł =l‘Č CyăhĘyĲĂ ÉMyêĂS
Ę pŇĂ yrąĄ’ĞjĲČ : hŇtŇĎ yĘb
ĲĎŇ wĎ tŇym
¡Ă ynĂjĘhČ rY¿ĄxĎhĲĆ
rYĄÄxĎhĲĆ=l’Ć MtŇĎ ’ŇYĄbŇĘ Cţ : ‘zČIĲĎBČ Cr¡GĘxĘyČ âl¿ Mh
ĳĆ ynĄtŇĘ mĎ=l‘Č Cy¡hĘyĲĂ MyêŔĂ S
Ę pŇĂ
MhĆęydŇĄgŇĘ BĂ=tŇ’Ć CTăS
Ę pŇĘ yĂ ůM‘ĎhĎ=l’Ć ÈhnĎoYyxĲĂhČ rYăĄxĎhĲĆ=l’Ć hŇnĎÁoYyxĲĂhČ
ÉCSbŇĘ ĲlĎ wĘ SdŇĆŁuĳhČ tŇk
ŁŇă S
Ę lĲĂBĘ Mt
¡ŇĎ o’ Cxye¿ĂhĂwĘ MBĎŔ MtăĂŇrĘS
ĲĎ mĘ ÉhUĎhĄÄ=rS
Ć ’Ğ
âlă ÉMS
Ď ’Ňr
Ł wĘ : MhĲĆydŇĄgŇĘ bŇĂ BĘ M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć CS
¿ DĘqČyĘ=âlĲwĘ MyrĂŔxĄ’Ğ MydăĂŇgĎŇBĘ
wxlgy
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=âlĲ NyĂy¿ČwĘ : MhĲĆyS
Ą ’ŇrĲĎ=tŇ’Ć Cm¡sĘkŇĘ yĂ Mos¿JĎ CxQ
ĳĄ S
Č yĘ âlă ‘rČp
¡ŇĆ C CxQĄŔgČŇyĘ
22 h
ŇS
ĎŔ CrgŇĘ C ÉhnĎmĎlĘ’ČwĘ : tŇymĲĂynĂjĘhČ rY¿ĄxĎhĲĆ=l’Ć M’
¡Ď obŇBĘ Nh
ĳĄ J
Ł =lJĎ Cê¡S
Ę yĂ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ É‘rČEĆÄmĂ tŇŁlęCtŇBĘ=M’Ă yJ
ăĂ MyS
ĳĂ nĎlĘ Mh
¡Ć lĎ Cx¿qĘyĂ=âlĲ
23 NyB
¿Ą CrŔoy yU
ăĂ ‘Č=tŇ’ĆwĘ : CxuĲĎyĂ Nh
¡Ą J
Ł mĂ hŇnĎŔmĎlĘ’Č hŇăĆh
y Ę êĲĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉhnĎmĎlĘ’ČhĲĎwĘ
24 Cdă
Ň mĘ‘ČyĲČ hŇUĎhĄť bŇyrĂę=l‘ČwĘ : M‘ĲĚdĂŇoy roh¡TĎlĘ ’m
¿Ą TĎ=NybĄŇC lx
Ł ĳ lĘ SdŇĆq
Ł¡
ydăČŇ‘ĞomĲ=lkĎŇBĘ ÉytŇČ u
Ł xĚ=tŇ’ĆwĘ yt
ąŇČ r
Ł oê=tŇ’ĆwĘ whTĳpVwř yT
¡Č jĎS
Ę mĂBĘ TpŔVlř
25 h
Ň ĳ’Ď mĘTĎlĘ ’ob¡ŇyĎ âl¿ MdĎŔ’Ď tŇămĄ =l’ĆwĘ : CSDĲĄqČyĘ yt
¡ŇČ otŇBĘS
Č =tŇ’ĆwĘ Crm
ŁŔ S
Ę yĂ
hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ=âl=rS
ĲĆ ’Ğ tŇoxË’ĎlĘC x’ĎęlĘ tŇbČÁlĘC NbĄÄlĘC M’ĄlĘCţ bŇ’ĎÃlĘ=M’Ă yJ
ăĂ
26, 27 žMoyb
ŇĘ C : olĲ=CrjĘsĘyĂ Mym
¡Ă yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă otŇĳ rĎhĽTĲĎ yr¡ĄxĞ’ĲČwĘ : C’UĲĎFČyĂ Sy’
¡Ă lĘ
bŇyr¡ĂqĘyČ SdŇĆu
Ł Ŕ BČ tŇrăĄS
Ď lĘ ÉtymĂynĂjĘhČ rYąĄxĎhĲĆ=l’Ć SdŇĆu
Ł Á hČ=l’Ć o’ÄB
Ł
28 Mt
ĳŇĎ lĎxĞĲnČ yn¡Ă’Ğ hŇlĎŔxĞĲnČ lĲĘ ÉMhĆlĎ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ otŇĳ ’ŇFĎxČ
29 t
Ň ’ŇăFĎ xČhĲČwĘ ÉhxĎnĘUĂhČ : MtĲŇĎ EĎxĚ’Ğ yn¡Ă’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉMhĆlĎ CnąêĘtŇĂ =âlĲ hŇEĎęxĚ’ĞwĲČ
30 žtyS
Ă ’ŇrĄwĘ : hŇyĲĆhĘyĲĂ Mh
¿Ć lĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂBĘ MrĆx
¿Ą=lkĎŇwĘ MClĳkŇĘ ’ŇyĲŁ hŇUĎ¡hĄ MS
ĎŔ ’ĎhĲĎwĘ
Myn¡ĂhĞŁJĲlČ MkĆŔytŇĄ omăCrêĘ É lJ
Ł mĂ lJ
Ł ę tŇmČCrăêĘ=lkĎŇwĘ lk
ŁÁ yrĄCJÄBĂ=lJĎ
: ìŇtĲŇĆ yBĄ=l’Ć hŇ¡kĎŇ rĎBĘ xČyn¿ĂhĎlĘ NhĄŔJ
Ł lČ CnăêĘêĂ ÉMkĆŇytŇĄ osĲrĂ‘Ğ tŇyS
ąĂ ’ŇrĄwĘ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ
31 : Myn
ĲĂ hĞŁJĲhČ Cl¡kŇĘ ’ŇyĲŁ âl¿ hŇĳmĎ hĄBĘhČ=NmĂC PŇo‘¡hĎ=NmĂ hŇpĎŔrĄTĘC ÉhlĎbĄŇnĘ=lJĎ
hm hŇmÄĎ CrtŇĘ žCmyrĂêĎ hŇl
Ďę xĞĲnČ BĘ ZrĆ’ÁĎ hĎ=tŇ’Ć MkĆÄlĘyjĲĂhČbŇĘ C
bŇxČr¡
Ł wĘ ëŇrĆ’
Ł Ŕ ÉPlĆ’ĆÄ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇè
ĎÄ mĂxĞ ëŇrĆ’
Ł ę ůZrĆ’ĎhĎ=NmĂ ÈSdŇĆq
Ł ű ho¿Ďhyl
ĲČ
2 =l’
Ć ÉhEĆmĂ hŇąĆh
y Ę yĲĂ : bŇybĲŇĂ sĎ Hl
¡Ď CbŇGĘ=lkĎŇbŇĘ ’Ch¿=SdŇĆq
Ł PŇlĆĳ’Ď hŇrĎW
ăĎ ‘Ğ
hŇUĎŔ’Č Myè
ăĂ mĂxĞwĲČ bŇyb
ĳŇĂ sĎ ‘B
ăĎ rĚmĘ tŇo’¡mĄ Sm
¿Ą xĞB
ĲČ tŇo’ËmĄ Sm
¿Ą xĞ SdŇĆŁuŔhČ
3 ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ V
ą mřx ëŇrĆ’
Ł ę dŇomŔêĎ Ét’ŇEŁhČ hŇDąĎUĂhČ=NmĂC : bŇybĲŇĂ sĎ ol¡ Sr¿ĎgŇĘ mĂ
: MyS
ĲĂ dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ¿ SD¡ĎqĘUĂhČ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=obŇĲ C MypĳŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ bŇxČr¡
Ł wĘ PŇlĆ’ĆŔ
4 Myb
¡ŇĂ rĄuĘhČ hŇyŔĆhĘyĲĂ ÉSDĎqĘUĂhČ yt
ąŇĄ rĘS
ĲĎ mĘ MynÁĂ hĞJ
ŁÄ lČ ’Chę ZrĆ’ÁĎ hĎ=NmĂ SdŇĆq
Łă
: SDĲĎqĘUĂlČ SD¡ĎqĘmĂC MyêŔĂ ăbĎŇ lĘ ÉMoqmĎ Mh
ąĆ lĎ hŇyĎÄhĎwĘ hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć tŇrăĄS
Ď lĘ
5 žMIĂwĂl
Ę ĲlČ hŇyĆhĘyĲĂ bŇxČrĳ
Ł Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
¿Ć ‘ĞwĲČ ëŇrĆ’
Ł Ŕ ÉPlĆ’ĆÄ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇè
ĎÄ mĂxĞwĲČ
6 Cn
ę êĘêĂ ry‘ÁĂ hĎ tŇEČÄxĚ’ĞwĲČ : tŇk
ŁŇĲ S
Ď lĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć hŇ¡Ďx
E Ě ’ĞĲlČ Mh
ËĆ lĎ tŇyĂB
ÌČ hČ ytÄĄ rĘS
ĲĎ mĘ
21

tVmx
ChT
Ě jĘS
Ę yĂ ,bytk ChT
Ě pĎS
Ę C v.24 .’"ydw w"d Nkw yrqw bytk TjĎS
Ę mĂlĘ ’"sb ,yrq TjĎS
Ę mĂlĘ ,bytk Tj
ŁS
Ę lĂ v.24
Nkw yrqw bytk hè
Ď mĂx
Ğ ’"sb ,yrq hè
Ď mĂx
Ğ ,bytk SmĄxĎ v.3 .hm .’"yd Nkw yrqw bytk ChT
Ě jĘS
Ę yĂ ’"sb ,yrq
.w"dw g"d ,b"d
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tŇm
ăČ CrêĘ tŇU
¡Č ‘ĚlĘ PŇlĆ’ĆŔ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇąè
Ď mĂxĞ ëŇrĆ’
Ł ę wĘ bŇxČŁrŔ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ąmĄ xĞ
tŇmÄČ CrtŇĘ lĂ žhEĆmĂC hŇăĆm
E Ă ’yW
ĂÃ eĎlČwĘ : hŇyĲĆhĘyĲĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą =lkĎŇlĘ SdŇĆŁuĳhČ
tŇăČx
E Ě ’Ğ ÉynĄjĘ=l’ĆwĘ ÉSdŇĆŁuÄhČ=tŇmČCrĲtŇĘ ynąĄjĘ=l’Ć ry‘ęĂ hĎ tŇăČx
E Ě ’ĞĲlČ wĘ SdŇĆŁuÁhČ
ÉtoU‘ĚlĘ ëŇrĆ’
Ł ę wĘ hŇmĎydĳĂŇqĎ hŇmĎdĘŇq¡Ą=tŇ’ČjĘmĂC hŇUĎyĎŔ MyăĎ=tŇ’ČjĘmĂ ry‘ŔĂ hĎ
oQ¿=hŇyĆhĘyĲĂ ZrĆ’ËĎlĎ : hŇmĎydŇĲĂqĎ lCb¿ŇGĘ=l’Ć My¡Ď lCb¿ŇGĘmĂ MyqŔĂ lĎxĞhĲČ dŇăxČ ’Č
Cn¿êĘyĂ ZrĆ’ËĎhĎwĘ yUĂŔ‘Č=tŇ’Ć Éy’ČyW
Ă nĘ dŇo‘ą CnÄoy=âlĲwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ hŇ¡Ďx
E Ě ’ĞĲlČ
hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rmÂČ ’Ď=hŇJ
ŁĲ
: MhĲĆyTĄbŇĘ S
Ă lĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ
hŇq¡ĎdĎŇYĘC Tj
¿Ď S
Ę mĂC CrysĂŔhĎ ÉdS
Ł wĎ sm
ąĎ xĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ y’ăĄyW
Ă nĘ ÉMkĆŇlĎ=bŇrČ
qdŇĆY
ÌĆ=ynĄzĘ’ŇŁmĲ : hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ yUĂŔ‘Č l‘ăČmĄ ÉMkĆŇytŇĄ S
Ł Ĳ rĚgŇĘ CmyrąĂhĎ CW
ĳ ‘Ğ
hŇyŔĆhĘyĲĂ ÉdxĎ’Ć NkĆŇŁêą tŇBČęhČwĘ hŇăpĎŇ y’ĄhĲĎ : Mk
ĲĆŇ lĎ yh
¿Ă yĘ qdŇĆY¡Ć=tŇbČŇC qdŇĆYËĆ=tŇpČŇy’ĲĄwĘ
rmĆŁx¡hČ=l’Ć hŇpĎŔy’ĄhĲĎ ÉrmĆŁxÄhČ tŇrąĂyW
Ă ‘ĞwĲČ tŇĳBĎ hČ rmĆŁx¡hČ rW
¿Č ‘ĘmČ tŇ’ŇW
Ąě lĎ
hŇÌè
Ď mĂxĞ MylĂÁqĎS
Ę MyrĂÄW
Ę ‘Ć hŇrĳĎGĄ MyrăĂW
Ę ‘Ć lqĆ¡è
Ć hČwĘ : oêĲnĘJĚtŇĘ mČ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ
: Mk
ĲĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ hŇ¡ĆU
n Ď hČ lqĆS
ĆŔ Éhè
Ď mĂxĞwĲČ hŇrąĎW
Ď ‘Ğ MylĂęqĎS
Ę MyrăĂW
Ę ‘ĆwĘ
MyFĂŔxĂhĲČ rmĆŁxămĄ ÉhpĎŇy’ĄhĲĎ tŇyè
ąĂ S
Ă CmyrĳĂêĎ rS
ăĆ ’Ğ hŇm
¡Ď CrêĘhČ tŇ’ŇŁz¿
NmĆè
Ćę hČ tŇăBČ hČ NmĆè
ĆÁ hČ qx
Ł Ä wĘ : MyrĲĂ‘Łv
Ę hČ rmĆŁx¡mĄ hŇpĎŔy’ĄhĲĎ ÉMtŇĆ yè
ĂS
Ă wĘ
Myê¡ĂBČhČ tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ=yJĲĂ rmĆŁxĳ Myê¡ĂBČhČ tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ rJ
Ł Ŕ hČ=NmĂ ÉtBČhČ rW
ąČ ‘ĘmČ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ hŇqăĄS
Ę UČmĂ ÉMyĂtÄČ ’ŇUĎhČ=NmĂ N’ŇŁ~ąhČ=NmĂ tŇxČÄ’Č=hŇW
Ć wĘ : rmĆŁxĲ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ MhĆŔylĄ‘Ğ rj
ăĄkČŇlĘ Mym
ĳĂ lĎS
Ę lĂwĘ hŇăĎlo‘lĘC hŇ¡xĎ nĘmĂlĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ ’yW
¡Ă eĎlČ tŇ’ŇEŁĳhČ hŇm
ăĎ CrêĘhČ=l’Ć Cy¡hĘyĲĂ ZrĆ’ĎŔhĎ M‘ăĎhĎ lJ
Ł ť
ÉMyS
Ă dĎŇxĽb
ĲĆŇ C MyGąĂxČB
ĲČ ůësĆeĄhČwĘ ÈhxĎnĘUĂhČwĘ tŇolăo‘hĲĎ hŇyęĆhĘyĲĂ ’yW
ăĂ eĎhČ=l‘ĲČwĘ
tŇ’ŇăFĎ xČhĲČ=tŇ’Ć hŇW
ĆÂ ‘ĞyĲČ=’ChĲ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ yd¡ŇĄ‘ĞomĲ=lkĲĎŇBĘ tŇotŔBĎè
Č bČŇC
=tŇyB
ĲĄ dŇ‘¿ČBĘ rj
¡ĄkČŇlĘ MymĂŔlĎè
Ę hČ=tŇ’ĆwĘ ÉhlĎo‘hĲĎ=tŇ’ĆwĘ hŇxĎęnĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
=NBĆ=rjČ xu¿ČêĂ SdŇĆŁxŔlČ dŇăxĎ ’ĆBĘ ÉNoS’ŇrĂB
ĲĎ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ
tŇ’ŇFĎęxČhĲČ MDăČmĂ NhĄÁJ
Ł hČ xqÄČ lĎwĘ : SDĲĎqĘUĂhČ=tŇ’Ć t
¡ŇĎ ’ŇFĄxĂwĘ Mym
ĳĂ êĎ rq¡ĎBĎ
=l‘ÄČ wĘ xČĳĄBzĘUĂlČ hŇr¡ĎzĎ‘ĞhĲĎ tŇoe¿jĂ ‘B
ËČ rĘ’Č=l’ĆwĘ tŇyĂBČŔhČ tŇăČCzm
z Ę =l’Ć ÉNtŇČ nĎwĘ
tzwzm

7

8

9

10
11

12

13
14

15

16
17

18
19

45. 20–46. 11
20
21

22
23

24
25

l’qzxy

877

SdŇĆx
Ł Ŕ bČŇ hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă BĘ ÉhW
Ć ‘ĞêĲČ Nk
ąĄŇ wĘ : tŇymĲĂynĂjĘhČ rY¿ĄxĎhĲĆ r‘ČS
¡Č tŇzČŔCzmĘ
hŇ‘ÄĎ BĎrĘ’ČBĘ NoS’ŇrĂB
ĲĎ ţ : tŇyĂB
ĲĎ hČ=tŇ’Ć Mê
¡ĆrĘjČkŇĂ wĘ ytŇĂ ĳĆjmĂC hŇ¡ĆgŇ S
Ł Sy’
¿Ă mĄ
tŇo~¡mČ MymĂŔyĎ tŇo‘ăbĚŇS
Ę gŇxĎě xsČĳĎjhČ Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ SdŇĆŁxŔlČ ÉMoy rW
¿Ď ‘Ď
ZrĆ’ĳĎhĎ M‘ăČ=lJĎ dŇ‘¡ČbŇĘ C odě‘ĞB
ĲČ ’ChŔhČ MoIăBČ É’yW
Ă eĎhČ hŇąW
Ď ‘ĎwĘ : lk
ĲĄŇ ’ĎyĲĄ
tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă hoĎęhyl
ĲČ hŇăĎlo‘ hŇÌĆW‘ĞyĲČ gŇxÁĎ hĲĆ=ymĲĄyĘ tŇ‘ÄČ bŇĘ S
Ă wĘ : tŇ’ŇFĲĎxČ rj
¡Č
ry‘¿ĂW
Ę tŇ’ŇFĎěxČwĘ Mym
ĳĂ IĎhČ tŇ‘¡ČbŇĘ S
Ă MoIŔlČ ÉMmĂymĂêĘ Myl
ąĂ y’Ą tŇ‘ÄČ bŇĘ S
Ă wĘ MyrĂjĎţ
Nyh
¿Ă NmĆ¡S
Ć wĘ hŇĳĆW‘ĞyĲČ lyĂ’¡ČlĎ hŇ¿pĎŇ y’ĄwĘ rj
ËĎlČ hŇ¿pĎŇ y’Ą hŇxĎęnĘmĂC : MoIĲlČ MyE¡Ă‘Ă
hŇQĆ¡’Ą kĎŇ hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ gŇxĎŔBĆ ÉSdŇĆŁxÄlČ Moyą rW
ĎÄ ‘Ď žhè
Ď mĂxĞB
ĲČ y‘ÃĂ ybŇĂ è
Ę BČ : hŇpĲĎŇy’ĄĲlĎ
: NmĆè
ĲĎ kČŇwĘ hŇ¡xĎ nĘUĂkČŇwĘ hŇlĎŔ‘ŁJĎ Ét’ŇFĎxČJĲČ Mym
ĳĂ IĎhČ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă

wm hŇăĆh
y Ę yĲĂ MydĂŔqĎ hŇăĆj
nŁ hČ ÉtymĂynĂjĘhČ rYąĄxĎhĲĆ r‘ČS
ČÁ ůhoĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ
2

3

4
5
6
7

8
9

10, 11

SdŇĆŁx¡hČ Moy¿bŇĘ C xČtŔĄ jĎyĂ ÉtBĎè
Č hČ MoyąbŇĘ C hŇĳĆW‘ĞUĲČhĲČ ym
ăĄ yĘ tŇS
Ć ¡S
Ą rCgŔsĎ
tŇăČCzm
z Ę =l‘Č ÉdmČ‘ĎwĘ ZCxęmĂ r‘Čè
ČÁ hČ MlĎÄC’ žërĆDĆ ’yW
ĂÃ eĎhČ ’b
ăĎŇ C : xČtĲŇĄ jĎyĂ
=l‘Č hŇËĎx
w Ğ êĲČS
Ę hĲĂwĘ wymĎŔlĎS
Ę =tŇ’ĆwĘ ÉotŇlĎo‘Ĳ=tŇ’Ć MynęĂ hĞŁJĲhČ CW
ă ‘ĎwĘ r‘Čè
ČŔ hČ
CwăxĞêĲČS
Ę hĂwĘ : bŇrĆ‘ĲĎhĎ=dŇ‘Č rg¡ŇĄiĎyĂ=âlĲ r‘Čè
¿Č hČwĘ ’Y
ĳĎ yĎwĘ r‘Čè
¡Č hČ Nê
¿Č pŇĘ mĂ
: hoĲĎhyĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ MyS
ĳĂ dĎŇxĽb
ĲĆŇ C tŇotŇ¡ BĎè
Č BČ ’ChŔhČ r‘Čè
ăČ hČ xtŇČ jĆť ZrĆ’ĎęhĎ=M‘Č
MyW
ËĂ bĎŇkŇĘ hŇÌè
ĎS
Ă tŇBĎęè
Č hČ MoyăBĘ hoĳĎhyl
ĲČ ’yW
¡Ă eĎhČ bŇr¿ĂqĘyČ=rS
Ć ’Ğ hŇlĎŔ‘ŁăhĎ wĘ
hŇ¡xĎ nĘmĂ MyW
¿Ă bĎŇJĘlČwĘ lyĂ’ČŔlĎ hŇăpĎŇ y’Ą ÉhxĎnĘmĂC : MymĲĂêĎ lyĂ’¿ČwĘ Mm
¡Ă ymĂêĘ
rj
¿Č SdŇĆŁxŔhČ MoyăbŇĘ C
: hŇpĲĎŇy’ĄĲlĎ Nyh
¿Ă NmĆ¡S
Ć wĘ odŇĳyĎ tŇê
ăČ mČ
rjÁĎ lČ hŇpÄĎ y’ĄwĘ : CyĲhĘyĲĂ Mm
¿Ă ymĂêĘ lyĂ’¡ČwĎ MW
ËĂ bĎŇJĘ tŇS
Ć ÌĄSwĘ Mm
ĳĂ ymĂêĘ rq¡ĎBĎ=NBĆ
Nyh
¿Ă NmĆ¡S
Ć wĘ odŇĳyĎ gŇyv
¡Ă êČ rS
¿Ć ’ĞJĲČ MyW
ĂŔ bĎŇJĘlČÄwĘ hŇxĎŔnĘmĂ hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ É lyĂ’ÄČ lĎ hŇąpĎŇ y’ĄwĘ
: ’YĲĄyĄ oJ¡rĘdČŇbŇĘ C ’obŔyĎ Ér‘Čè
ČÄ hČ Ml
ąĎ C’ ëŇrĆDăĆ ’yW
ĳĂ eĎhČ ’ob¡ŇbŇĘ C : hŇpĲĎŇy’ĄĲlĎ
NopÁYĎ r‘ČS
ČÄ =ëŇrĆDĆ ’BĎÃhČ ůMydĂŇ‘ĞoUĲBČ ÈhoĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ZrĆ’ÁĎ hĎ=M‘Č ’obÄbŇĘ C
’Y
¡Ą yĄ bŇgĆŇnĆŔ r‘ČS
ăČ =ëŇrĆDĆ É’BĎhČwĘ bŇgĆŇnĆŔ r‘ČS
ăČ =ëŇrĆDĆ É’YĄyĄ tŇŁwęxĞêĲČS
Ę hĲĂlĘ
ox¡kŇĘ nĂ yJ
¿Ă obŔ ’B
ăĎ =rS
Ć ’Ğ Ér‘Čè
ČÄ hČ ëŇrĆDąĆ bŇCSęyĎ âlă hŇnĎopĳŇYĎ r‘ČS
ăČ =ëŇrĆDĆ
MyGăĂxČbČŇC : C’YĲĄřyĄ Mt
¡ŇĎ ’ŇYĄbŇĘ C ’řobŔyĎ ÉM’ĎobŇBĘ Mk
ąĎŇ otŇBĘ ’yW
ĳĂ eĎhČwĲĘ : wř’YĲy
Myd‘wmbw
wyl‘ rsmn ’"sb v.10

.C’obyĎ rybs v.10

.yrqw bytk ’YĄyĄ ’"sb ,yrq ’YĄyĄ ,bytk C’YĄyĄ v.9 .wm
.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk ’YĄyĄ ’"sbw ,yrq ’YĄyĄ
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46. 12–47. 1

MyW
¡Ă bĎŇJĘlČwĘ lyĂ’ČŔlĎ hŇăpĎŇ y’ĄwĘ ÉrjĎlČ hŇąpĎŇ y’Ą ÉhxĎnĘUĂhČ hŇąĆh
y Ę êĲĂ MydĂę‘ĞoUĲbČŇC
: hŇpĲĎŇy’ĄĲlĎ Nyh
¿Ă NmĆ¡S
Ć wĘ odŇĳyĎ tŇê
ăČ mČ
ůhoĎhyl
ĲČ hŇăbĎŇ dĎŇnĘ ÈMymĂlĎS
Ę =o’Ĳ hŇăĎlo‘ hŇbĎÁdĎŇnĘ ’yW
ĂÄ eĎhČ žhW
Ć ‘ĞyĲČ=ykĲŇĂ wĘ 12
wymĎŔlĎS
Ę =tŇ’ĆwĘ ÉotŇlĎ‘Ł Ĳ =tŇ’Ć hŇąW
Ď ‘ĎwĘ MydĂŔqĎ hŇăĆj
nŁ hČ Ér‘Čè
ČÄ hČ=tŇ’Ć olę xtĲŇČ ăpĎŇ C
: otŇĲ ’ŇYĄ yr¿ĄxĞ’ĲČ r‘Čè
¡Č hČ=tŇ’Ć rg¿ŇČsĎwĘ ’Y
ËĎ yĎwĘ tŇĳBĎ è
Č hČ MoyăBĘ hŇ¡W
Ć ‘ĞyĲČ rS
¿Ć ’ĞJĲČ
rqĆŁB¡BČ rqĆŁB¿BČ hoĳĎhyl
ĲČ MoI¡lČ hŇËĎlo‘ hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ MymęĂ êĎ otÁnĎS
Ę =NBĆ WbĆŇkĆÄwĘ 13
hŇpĎŔy’ĄhĲĎ tŇyè
ăĂ S
Ă ÉrqĆŁBÄBČ rqĆŁBąBČ wylĎÁ‘Ď hŇW
ĆÄ ‘ĞtĲŇČ žhxĎnĘmĂC : otŇĲ ’
Ł hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČ 14
tŇou¿xĚ hoĎŔhyl
ĲČ ÉhxĎnĘmĂ tŇlĆi
Łĳ hČ=tŇ’Ć sră
Ł lĎ Nyh
¡Ă hČ tŇyS
¿Ă ylĂS
Ę NmĆËS
Ć wĘ
rqĆŁBăBČ NmĆ¡è
Ć hČ=tŇ’ĆwĘ hŇËxĎ nĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ WbĆŇÌĆJhČ=tŇ’Ć wVÄ‘wř : dŇymĲĂêĎ Ml
¡Ď o‘ 15
: dŇymĲĂêĎ tŇ¡Člo‘ rqĆŁBĳBČ
wynĎŔBĎmĂ Sy’
ăĂ lĘ ÉhnĎêĎmČ ’yW
ąĂ eĎhČ NêÄĄ yĂ=yJĲĂ hŇoĂęhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ 16
NêÄĄ yĂ=ykĲŇĂ wĘ : hŇĲlĎ xĞĲnČ BĘ ’yh
¡Ă Mt
¿ŇĎ EĎxĚ’Ğ hŇĳĆh
y Ę êĲĂ wynăĎbĎŇlĘ ’yh
¡Ă otŇ¿ lĎxĞĲnČ 17
rorŔDĘhČ tŇăČS
n Ę =dŇ‘Č ÉoQ hŇtŇĎ yĘh
ąĎwĘ wydĎŔbĎŇ‘ĞmĲĄ ÉdxČ’ČlĘ otęlĎxĞĲeČ mĂ hŇnĎÁêĎmČ
’yW
ĂÁ eĎhČ xuÄČ yĂ=âlĲwĘ : hŇyĲĆhĘêĲĂ Mh
¿Ć lĎ wyn¡ĎBĎ otŔlĎxĞĲnČ ëŇ’Čť ’yW
ĳĂ eĎlČ tŇ¡bČŇ S
Ď wĘ 18
ÉN‘ČmÄČ lĘ wynĳĎBĎ=tŇ’Ć lx
ăĂ nĘyČ otŇ¡ EĎxĚ’ĞmĲĄ MtŔĎ EĎxĚ’ĞmĲĄ ÉMtŇĎ nŁohĲlĘ M‘ęĎ hĎ tŇăČlxĞĲeČ mĂ
rS
ăĆ ’Ğ È’obŇUĎbČŇ ynĂă’Ą ybŇĂ yĘwČ : otŇĲ EĎxĚ’ĞmĲĄ Sy’
¡Ă yUĂŔ‘Č CYp
ăĚŇ yĎ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ 19
tŇon¡j
Ł hČ MynĂŔhĞŁJăhČ=l’Ć ÉSdŇĆŁuÄhČ tŇokąŇS
Ę QĂhČ=l’Ć ůr‘Čè
Č hČ PŇtŇĆăJĆ =l‘Č
MoqęUĎhČ hŇăĆz ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇUĎyĲĎ MtŇĂ k
ŁŇ rĘIČBČ MoqŔmĎ MS
ăĎ =hŇeĄhĂwĘ hŇnĎopĳŇYĎ 20
rS
ąĆ ’Ğ tŇ’ŇĳFĎ xČhĲČ=tŇ’ĆwĘ MS
¡Ď ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć MynĂŔhĞJ
Łă hČ ÉMS
Ď =Clè
Ę bČŇyĘ rS
ąĆ ’Ğ
SD¿ĄqČlĘ hŇ¡ĎoYyx
n ĲĂ hČ rY¿ĄxĎhĲĆ=l’Ć ’yY
ËĂ oh yê¿ĂlĘbŇĂ lĘ hŇxĎŔnĘUĂhČ=tŇ’Ć ÉCpŇ’ŇyŁ
tŇ‘ČB
¡Č rĘ’Č=l’Ć ynĂrĄŔybŇĂ ‘ĞIăČwČ hŇnĎŔY
Ł yx
ăĂ hČ ÉrYĄxĎhĲĆ=l’Ć ynĂ’ĄęyYĂoIĲwČ : M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć 21
: rYĲĄxĎhĲĆ ‘ČY
Ł ¿ qĘmĂBĘ rY¡ĄxĎ rYĄŔxĎhĲĆ ‘ČY
Ł ă qĘmĂBĘ ÉrYĄxĎ hŇąĄh
e Ă wĘ rY
ĳĄxĎhĲĆ y‘ăĄoYqĘmĂ
ëŇrĆ’
Ł Ŕ My‘ăĂBĎrĘ’Č tŇorŔTĚqĘ tŇorăYĄxĞ ÉrYĄxĎhĲĆ tŇo‘ąY
Ł qĘmĂ tŇ‘ČBČÁrĘ’ČBĘ 22
bŇyb
¿ŇĂ sĎ rCTÄwĘ : tŇo‘ĲYĎqĘhĚmĘ Mê
¡Ď ‘ĘBČrĘ’ČlĘ tŇxČŔ’Č hŇDăĎmĂ bŇxČrĳ
Ł MyS
¡Ă ŁlS
Ę C 23
: bŇybĲŇĂ sĎ tŇor¡yFĂhČ tŇxČê
¿Č mĂ yCWŔ‘Ď tŇolăè
Ę bČŇmĘC Mê
ĳĎ ‘ĘBČrĘ’ČlĘ bŇyb
¡ŇĂ sĎ Mh
ËĆ BĎ
yt
¿ŇĄ rĘS
ĲĎ mĘ MS
ËĎ =Clè
Ę bČŇyĘ rS
ÌĆ ’Ğ MylĂŔè
Ę bČŇmĘhĲČ tŇyB
ăĄ hŇQĆ’Ąť yl
ĳĎ ’Ą rmĆ’ŇI¡ŁwČ 24
MyĂmăČ=hŇeĄhĂwĘ ůtyĂBČhČ xtŇČ ăjĆ =l’Ć ÈynĂbĄŇS
Ă yĘwČ : M‘ĲĎhĎ xbČŇ¿Ć=t
z Ň ’Ć tŇyĂB
¡Č hČ zm
My’Yy
.’"yd Nkw yrqw bytk CW‘ĞyČ ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw yrqw bytk CW‘ĎwĘ ’"sb ,yrq CW‘ĞyČ ,bytk CW‘ĎwĘ v.15
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MyĂUăČhČwĘ MydĳĂŇqĎ tŇyĂB
¡Č hČ yn¿ĄpŇĘ =yJĲĂ hŇmĎydĂŔqĎ ÉtyĂBČÄhČ Nê
ąČ pŇĘ mĂ tŇxČêÄČ mĂ My’ęĂ YĘyĲŁ
ÈynĂ’ĄYĂoIĲwČ : xČB
ĲĄ zĘUĂlČ bŇgĆŇ¡eĆmĂ tŇynĂŔmĎyĘhČ ÉtyĂBČÄhČ PŇtŇĆ J
ąĆmĂ tŇxČêÁČ mĂ MydĂęrĘyĲŁ
ëŇrĆD¡Ć ZCxŔhČ r‘ČS
ăČ =l’Ć ZCxŔ ëŇrĆDăĆ ÉynĂBĄÄsĂyĘwČ ůhnĎopŇYĎ r‘ČS
ăČ =ëŇrĆDĲĆ
=tŇ’ŇYĄBĘ : tŇynĲĂmĎyĘhČ PŇt
¡ŇĄ JĎhČ=NmĂ MyJĂŔpČŇmĘ MyĂmăČ=hŇeĄhĂwĘ MydĳĂŇqĎ hŇăĆojh
n Č
ym
¿Ą MyĂU¡ČbČŇ ynĂr¿ĄbŇĂ ‘ĞIĲČwČ hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ ÉPlĆ’ĆÄ dŇmĎąĎwČ
I odŇĳyĎBĘ wqăĎwĘ Myd¡ĂŇqĎ Sy’
¿Ă hĎ
PŇlĆ’ĆŔ dŇmĎăIĎwČ MyĂJ
ĳĎrĘBĂ MyĂmăČ MyĂU¡ČbČŇ ynĂr¿ĄbŇĂ ‘ĞIĲČwČ PŇlĆ’ĆŔ dŇmĎăIĎwČ : MyĂsĲĎpŇĘ ’Ď
rb
ŁĳŇ ‘Ğl
ĲČ lk
¡ČŇ C’=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ lxČnČě PŇlĆ’ĆŔ dŇmĎăIĎwČ : MyĂnĲĎtŇĘ mĎ ym
¿Ą ynĂr¡ĄbŇĂ ‘ĞIĲČwČ
yl
¡Č ’Ą rmĆ’ŇI¿ŁwČ : rb
ĲĄŇ ‘ĎyĲĄ=âl rS
¿Ć ’Ğ lxČ¡Čn CxW
ĎŔ ym
ăĄ ÉMyĂUÄČ hČ C’ągĎŇ=yJĲĂ
ÉheĄhĂwĘ ynĂbĄěCSBĘ : lxČĲeĎ hČ tŇ¿pČŇ W
Ę ynĂ¡bĄŇ S
Ă yĘwČ ynĂ¿kĄŇ lĂoIĲwČ MdĳŇĎ’Ď=NbĆŇ tŇĎ y’
ăĂ rĎhĞ
MyĂU
ąČhČ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇĲEĆmĂC hŇ¡Ćm
E Ă dŇŁ’ĳmĘ bŇrăČ Z‘¡Ą lxČeČŔhČ tŇăpČŇ W
Ę =l’Ć
C’b
ăĎŇ C hŇĳbĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ=l‘Č Cd¡ŇrĘyĲĎwĘ hŇnĎŔomdĘŇuČhČ ÉhlĎylĂGřĘ hČ=l’Ć My’ęĂ YĘoyĲ ÉhQĆ’ĄÄhĎ
SpĆŇănĆ=lkĎŇ hŇăyĎhĎwĘ : MyĂUĲĎhČ w’p¿řrnw My’
¡Ă YĎCUĲhČ hŇUĎ¿IĎhČ=l’Ć hŇUĎIĎŔhČ
hŇ¿yĎhĎwĘ hŇyŔĆxĘyĲĂ ÉMyĂlČÄxĞĲnČ MS
ąĎ ’obÄyĎ žrS
Ć ’Ğ=lJĎ l’
ăĆ Zr
ŁÃ S
Ę yĂ=rS
Ć ’Ğ ű hŇăIĎxČ
yxĎŔwĎ ÉC’pŇĘ rĲĎyĄwĘ hŇQĆ’ĄęhĎ MyĂUăČhČ hŇUĎS
ĎÁ C’bĎÄ žyJĂ dŇŁ’ĳmĘ hŇăBĎ rČ hŇ¡gĎŇ DĎhČ
Ny‘¿ĄmĄ MygęĂ CĎDČ wylĎÁ‘Ď wdÄmř‘y žhyĎhĎwĘ : lxČĲeĎ hČ hŇUĎ¡S
Ď ’obŇ¿yĎ=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁË
MtŔĎ gĎŇdĘŇ hŇăĆh
y Ę êĲĂ ÉhnĎymĂlĘ CyĳhĘyĲĂ Mym
¡Ă rĎxĞĲlČ xČoT¿S
Ę mĂ MyĂlČŔgŇĘ ‘Ć Ny‘ăĄ=dŇ‘ČwĘ ÉydĂŇGĆÄ
C’¡pŇĘ rĲĎyĄ âl¿wĘ wy’ËĎbĎŇgŇĘ C otŇ’Ň~
Ł BĂ : dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿BĎ rČ lod¡ŇGĎhČ MI¿ĎhČ tŇËČgŇ dĘŇJĂ
=Z‘ĲĄ=lJĎ ű hŇăĆm
E Ă C ű hŇăĆm
E Ă otŇă pĎŇW
Ę =l‘Č hŇăĆl‘ĞyĲČ lxČăČh
e Č =l‘ČwĘ : CnêĲĎnĂ xlČ¿mĆ lĘ
wymĎŔymĄ yJ
ăĂ rJĄŔbČŇyĘ ÉwyS
Ď dĎŇxĽĲlĎ oyęrĘjĂ Mê
Ł ă yĂ=âlĲwĘ ChlĄÁ‘Ď loBÄyĂ=âlĲ lkĎŇ’ĞmĲČţ
: hŇpĲĎŇCrtŇĘ lĂ Chl
¡Ą ‘ĎwĘ lkĎŔ’ĞmĲČlĘ ÉoyrĘpŇĂ wyřąhw My’
ĳĂ YĘoyĲ hŇUĎăhĄ SD¡ĎqĘUĂhČ=NmĂ
ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ClăxĞĲnČ tŇĘ êĂ rS
ăĆ ’Ğ É lCbŇgŇĘ hŇąĄG hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
Sy’
ăĂ ÉHtŇĎ o’ Mê
ąĆlĘxČnĘC : MylĲĂbĎŇxĞ PŇ soy
¡Ą l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă rW
¡Ď ‘Ď yn¿ĄS
Ę lĂ
ZrĆ’ÌĎhĎ hŇlĎÁpŇĘ nĎÄwĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞĲlČ Hê
¡Ď tŇĂ lĘ ydĂŔyĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ ’ŇW
ĎÄ nĎ rS
ąĆ ’Ğ wyxĂŔ’ĎJĘ
MIÌĎhČ=NmĂ hŇnĎopÁYĎ tŇ’ČÄpŇĘ lĂ ZrĆ’ĳĎhĎ lCbăŇGĘ hŇ¡ĆwĘ
z : hŇĲlĎ xĞĲnČ BĘ Mk
¡ĆŇ lĎ tŇ’ŇEŁËhČ
MyĂrČŔbŇĘ sĂ ÉhtŇĎ orÄBĄ ű tŇąmĎ xĞ : hŇdĎŇdŇĲĎYĘ ’ob¿ŇlĘ NŁl¡tŇĘ xĆ ëŇrĆD¿ĆhČ lodËŇGĎhČ
rV’

.x"y Nmys +’ tw’ hrsm Nyy‘ : yrq CjrĘnĂwĘ ,bytk C’jĘrĘnĂwĘ v.8 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw hlĎylĂGĎhČ ’"s v.8 .zm
w"d ,b"d ,’"d Nkw ,yrqw bytk hyĎhĎwĘ ’"sb ,yrq hyĎhĎwĘ ,bytk CyhĎwĘ v.12 .yrq CdmĘ‘Č ,bytk CdmĘ‘ČyČ v.10
.’"ydw
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47. 17–48. 10

rS
¡Ć ’Ğ NokŔyêĂhČ ÉrYĄxĎ tŇĳmĎ xĞ lCbăŇGĘ Nyb
¡ŇĄ C qW
Ć UĆŔDČ lCbăŇGĘ=NyB
ĲĄ ÉrS
Ć ’Ğ
qW
Ć UĆŔDČ lCbăŇGĘ ÉNony‘Ą rYąČxĞ MIĎęhČ=NmĂ lCbÁgŇĘ hŇyĎÄhĎwĘ : NrĲĎwĘxČ lCb¿ŇGĘ=l’Ć 17
NyB
ăĄ mĂ MydĂÃqĎ tŇă’Č pŇĘ C : NopŇĲ YĎ tŇ¿’Č jĘ tŇ¡’Ą wĘ tŇĳmĎ xĞ lCbăŇgŇĘ C hŇnĎopŇ¡ YĎ ű NopŇ¿ YĎwĘ 18
NDŔĄrĘIČhČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ZrĆ’
ąĆ NyBĄÄmĂC dŇ‘ÁĎ lĘGĂhČ NyBĄÄmĂC žqW
Ć UĆDČ NyB
ăĄ mĂC NrăĎwĘxČ
bŇgĆŇănĆ Ét’ČpŇĘ C : hŇmĎydŇĲĂqĎ tŇ¿’Č jĘ tŇ¡’Ą wĘ CDm
Ł ĳ êĎ yn¡ĂomdĘŇuČhČ MI¿ĎhČ=l‘Č lCbËŇGĘmĂ 19
tŇ¿’Ą wĘ lodŇĳGĎhČ MIăĎhČ=l’Ć hŇ¡ĎlxĞĲnČ SdŔĄqĎ tŇobăŇyrĂmĘ ÉymĄ=dŇ‘Č rmĎęêĎmĂ hŇnĎmĎŔyêĄ
xkČŇŁn¡=dŇ‘Č lCběGĘmĂ lodŔGĎhČ MIăĎhČ ÉMyĎ=tŇ’ČpŇĘ C : hŇBĎgŇĘ ĲnĆ hŇnĎm
¡Ď yêĄ=tŇ’ČjĘ 20
Mk
¡ĆŇ lĎ tŇ’ŇŁEËhČ ZrĆ’ÌĎhĎ=tŇ’Ć MêÂĆ qĘQČxĂwĘ : MyĲĎ=tŇ’ČjĘ tŇ’ŇŁz¡ tŇĳmĎ xĞ ’obăŇlĘ 21
ÉMyrĂGĄhČlĘC MkĆęlĎ ůhlĎxĞĲnČ BĘ ÈHtŇĎ o’ Clj
ăĂ êČ hŇyĎęhĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă lĘ 22
ÉxrĎzĘ’ĆJĘ MkĆęlĎ CyăhĎwĘ Mk
ĳĆŇ kŇĘ otŇĲ BĘ Myn¡ĂbĎŇ CdŇ¿lĂ oh=rS
Ć ’Ğ MkĆŔkŇĘ otŇĲ BĘ MyrăĂGĎhČ
hŇăyĎhĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă ëŇotŇ¡ BĘ hŇlĎŔxĞĲnČ bŇĘ ClăjĘyĂ ÉMkĆŇêĘ’Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ BĂ 23
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ otŔlĎxĞĲnČ CnăêĘêĂ MS
Ď ť oêĳ’Ă rG¡ĄhČ rG¿Ď=rS
Ć ’Ğ TbĆŇè
ĄŔ bČŇ
dŇyăČ=l’Ć hŇnĎopÃYĎ hŇăYĄ qĘmĂ MyT
ĳĂ bĎŇè
Ę hČ tŇomăS
Ę hŇQĆ¡’Ą wĘ
xm
dŇyăČ=l’Ć ÉhnĎopÄYĎ qW
Ć ąUĆ DČ lCbÄGĘ žNnĎy‘Ą rY
ăČ xĞ tŇmĎÃxĞ=’obŇlĲĘ ű NŁlătŇĘ xĆ=ëŇrĆDĲĆ
tŇ¿’Č jĘmĂ NDĎę lCbăŇGĘ ű l‘ăČwĘ : dŇxĲĎ’Ć ND¿Ď MI¡ĎhČ MydËĂŇqĎ=tŇ’ČpŇĘ olÌ=CyhĲĎwĘ tŇmĎŔxĞ 2
tŇ¿’Č jĘmĂ rS
Ąę ’Ď lCbăŇGĘ ű l‘ăČwĘ : dŇxĲĎ’Ć rS
¿Ą ’Ď hŇUĎ¡yĎ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘Č MydËĂŇqĎ 3
tŇ¿’Č jĘmĂ ylĂęêĎpŇĘ nČ lCbăŇGĘ ű l‘ăČwĘ : dŇxĲĎ’Ć yl
¿Ă êĎpŇĘ nČ hŇUĎ¡yĎ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘ČwĘ hŇmĎydËĂŇqĎ 4
tŇ¿’Č jĘmĂ hŇè
Ćę nČmĘ lCbăŇGĘ ű l‘ăČwĘ : dŇxĲĎ’Ć hŇ¿è
Ć nČmĘ hŇUĎ¡yĎ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘Č hŇmĎdËĂŇqĎ 5
tŇ¿’Č jĘmĂ MyĂrČępŇĘ ’Ć lCbăŇGĘ ű l‘ăČwĘ : dŇxĲĎ’Ć MyĂr¿ČpŇĘ ’Ć hŇUĎ¡yĎ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘Č hŇmĎdËĂŇqĎ 6
tŇ¿’Č jĘmĂ NbĄęC’rĘ lCbăŇGĘ ű l‘ăČwĘ : dŇxĲĎ’Ć Nb
¿ĄŇ C’rĘ hŇUĎ¡yĎ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘ČwĘ MydËĂŇqĎ 7
tŇ¿’Č jĘmĂ hŇdĎŔChyĘ lCbăŇGĘ É l‘ČwĘ : dŇxĲĎ’Ć hŇd¿ĎŇChyĘ hŇUĎ¡yĎ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘Č MydËĂŇqĎ 8
žhè
Ď mĂxĞ CmyrĂÃêĎ=rS
Ć ’Ğ hŇm
ăĎ CrêĘhČ hŇăĆh
y Ę êĲĂ hŇUĎĳĎ=t
y Ň ’ČjĘ=dŇ‘Č Myd¡ĂŇqĎ
ÉhmĎydĂÄqĎ tŇą’Č jĘmĂ ÉMyqĂlĎxĞhĲČ dŇąxČ ’ČJĘ ëŇrĆ’
Ł Á wĘ bŇxČŁrę PŇlĆ’ĆÁ MyrĂÄW
Ę ‘ĆwĘ
Cmyr¡ĂêĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎěCrêĘhČ : okŇĲ otŇBĘ SD¡ĎqĘUĂhČ hŇ¿yĎhĎwĘ hŇUĎyĎŔ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘Č 9
: MypĲŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ bŇxČr¡
Ł wĘ PŇlĆ’ĆŔ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇąè
Ď mĂxĞ ëŇrĆ’
Ł ę hoĳĎhyl
ĲČ
MyrăĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇÌè
Ď mĂxĞ hŇnĎopÁYĎ ůMynĂhĞŁJĲlČ ÈSdŇĆu
Ł hČ=tŇmČCrĲtŇĘ hŇăĆh
y Ę êĲĂ hŇQĆ’ĄÁlĘCţ 10
MypĂŔlĎ’Ğ tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ bŇxČr
Ł ť hŇmĎydĂęqĎwĘ MypĂŔlĎ’Ğ tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ bŇxČr
Ł ť ÉhUĎyĎÄwĘ PŇlĆ’Ćę
hbgnw
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: okŇĲ otŇBĘ ho¡ĎhyĘ=SDČqĘmĂ hŇ¿yĎhĎwĘ PŇlĆĳ’Ď Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ¿è
Ď mĂxĞ ëŇrĆ’
Ł ě hŇBĎgŇĘ nĆěwĘ
rS
ăĆ ’Ğ yê
ĳĂ rĘmČS
Ę mĂ Cr¡mĘS
ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ qodŔYĎ ynăĄBĘmĂ ÉSDĎqĚmĘhĲČ MynąĂhĞŁJĲlČ
hŇtÄĎ yĘhĲĎwĘ : MIĲĂwĂlĘhĲČ C‘¡êĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ Éto‘tŇĘ BĂ C‘ętŇĎ =âlĲ
: MIĲĂwĂlĘhĲČ lCb¡ŇGĘ=l’Ć MyS
ĳĂ dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ă ZrĆ’¡ĎhĎ tŇm
¿Č CrêĘmĂ hŇËĎm
I Ă CrêĘ Mh
ÌĆ lĎ
bŇxČr¡
Ł wĘ ëŇrĆ’
Ł Ŕ ÉPlĆ’ĆÄ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇè
ĎÄ mĂxĞ MynĂŔhĞŁJĲhČ lCbăŇGĘ ÉtUČ‘ĚlĘ MIĂęwĂlĘhĲČwĘ
tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ bŇxČr¡
Ł wĘ PŇlĆ’ĆŔ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇąè
Ď mĂxĞ ëŇrĆ’
Ł ę =lJĎ MypĳŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ
ZrĆ’ĳĎhĎ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄ rCbŇ‘ĞyĲČ âl¿wĘ rm
ËĄ yĎ âl¿wĘ CeUĆęmĂ CrăJĘmĘyĂ=âlĲwĘ : MypĲŇĂ lĎ’Ğ
hŇąè
Ď mĂxĞ ynĄÄjĘ=l‘Č bŇxČŁręBĎ rt
ăŇĎ oehČ MypÁĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć mĄÄxĞwĲČ : hoĲĎhyl
ĲČ SdŇĆq
Ł ¡ =yJĂ
ry‘¡ĂhĎ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ SrĳĎgŇĘ mĂlĘC bŇ¡S
Ď omlĘ ry‘ŔĂ lĎ ’Chă=lx
Ł Ĳ PŇlĆ’ĆŔ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ
tŇ‘ČB
ăČ rĘ’ČwĘ Éto’mĄ Sm
ąĄ xĞ NopęYĎ tŇă’Č jĘ ůhĎytŇĆ oDmĂ ÈhQĆ’ĄwĘ : hŇŁkŇotŇBĘ
tŇă’Č jĘmĂC MypĳŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ČB
ăČ rĘ’ČwĘ tŇo’¡mĄ Vmřx Sm
¿Ą xĞ bŇgĆŇnĆě=tŇ’ČpŇĘ C MypĂŔlĎ’Ğ
tŇo’¡mĄ Sm
¿Ą xĞ hŇUĎyĎě=tŇ’ČpŇĘ C MypĂŔlĎ’Ğ tŇ‘ČB
ăČ rĘ’ČwĘ Éto’mĄ Sm
ąĄ xĞ MydĂęqĎ
MyĂtŔČ ’ŇmĎC Myè
ăĂ mĂxĞ ÉhnĎopÄYĎ ůry‘ĂlĎ ÈSrĎgŇĘ mĂ hŇăyĎhĎwĘ : MypĲŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ČB
¿Č rĘ’ČwĘ
Myè
¿Ă mĂxĞ hŇUĎ¡yĎwĘ MyĂtŔČ ’ŇmĎC Myè
ăĂ mĂxĞ ÉhmĎydĂÄqĎwĘ MyĂtĳĎŇ’ŇmĎC Myè
ăĂ mĂxĞ hŇBĎgŇĘ ¡nĆwĘ
Myp
ąŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
ĆÄ ‘Ğ SdŇĆu
Ł ę hČ tŇm
ăČ CrêĘ ű tŇU
ăČ ‘ĚlĘ ëŇrĆ’
Ł Á BĎ rtÄĎ oehČwĘ : MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎC
hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ SdŇĆŁuĳhČ tŇm
ăČ CrêĘ tŇU
¡Č ‘ĚlĘ hŇyĎěhĎwĘ hŇUĎyĎŔ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
ąĆ ‘ĞwĲČ ÉhmĎydĂÄqĎ
lJ
Ł¡ mĂ ChCděbŇĘ ‘ČyĲČ ry‘ĳĂhĎ dŇ¡bĄŇ ‘ŁhĲĎwĘ : ry‘ĲĂhĎ yd¡ŇĄbŇĘ Ł‘ĲlĘ MxĆlĆŔlĘ hŇŁtŇ’ĎCbŇtŇĘ
hŇ¿è
Ď mĂxĞB
ĲČ PŇlĆ’ĆŔ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇąè
Ď mĂxĞ hŇmĎęCrêĘhČ=lJĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă
tŇ¡Čx
E Ě ’Ğ=l’Ć SdŇĆŁuŔhČ tŇm
ăČ CrêĘ=tŇ’Ć ÉCmyrĂÄêĎ tŇy‘ęĂ ybŇĂ rĘ PŇlĆĳ’Ď Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ
tŇÀČx
E Ě ’ĞĲlČ wĘ SdŇĆu
Ł ă hČ=tŇmČCrĲtŇĘ lĂ ű hŇăĆm
E Ă C ű hŇăĆm
E Ă ’yW
ăĂ eĎlČ rt
ăŇĎ oehČwĘ : ry‘ĲĂhĎ
ůhmĎydĂŇqĎ lCbăŇGĘ=dŇ‘Č ÈhmĎCrêĘ ű PŇlĆ¿’Ć MyrĂÄW
Ę ‘ĆwĘ žhè
Ď mĂxĞ ynăĄjĘ=l’Ć ry‘łh
ĂĎ
tŇU
¿Č ‘ĚlĘ hŇUĎyĎŔ lCbăŇGĘ=l‘Č ÉPlĆ’ĆÄ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇè
ĎÄ mĂxĞ ynĄjĘţ=l‘Č hŇUĎyĎęwĘ
: hŇŁkŇotŇBĘ tŇyĂB
¡Č hČ SD¿ČqĘmĂC SdŇĆŁuŔhČ tŇm
ăČ CrêĘ ÉhtŇĎ yĘhĲĎwĘ ’yW
ĳĂ eĎlČ Myq¡ĂlĎxĞ
ű NyB
ăĄ hŇĳĆh
y Ę yĲĂ ’yW
¡Ă eĎlČ rS
¿Ć ’Ğ ëŇotŇË BĘ ry‘ŔĂ hĎ tŇăČx
E Ě ’ĞmĲĄC ÉMIĂwĂlĘhĲČ tŇąČx
E Ě ’ĞmĲĄC
MyT
ĳĂ bĎŇè
Ę hČ rtŇĆ ¡yĆwĘ : hŇyĲĆhĘyĲĂ ’yW
¡Ă eĎlČ NmĂŔyĎnĘBĂ lCbăŇGĘ ÉNybĄŇC hŇdĎęChyĘ lCbăŇGĘ
NmęĂ yĎnĘBĂ lCbăŇGĘ ű l‘ăČwĘ : dŇxĲĎ’Ć Nm
¿Ă yĎnĘBĂ hŇUĎ¡yĎ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘Č hŇmĎydËĂŇqĎ tŇ¿’Č jĘmĂ
t’pm
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,w"d ,b"d Nkw tynV M‘p SmĄx
Ğ N’k ’Ymn ’l ’"sb ,yrq ’lw bytk Vmx v.16
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48. 25–35

No‘ęmĘS
Ă lCbăŇGĘ ű l‘ăČwĘ : dŇxĲĎ’Ć No‘¿mĘS
Ă hŇUĎ¡yĎ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘Č hŇmĎydËĂŇqĎ tŇ¿’Č jĘmĂ
lCbăŇGĘ ű l‘ăČwĘ : dŇxĲĎ’Ć rk
¿ĎŇ Vřv
Ď yĂ hŇUĎ¡yĎ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘Č hŇmĎydËĂŇqĎ tŇ¿’Č jĘmĂ
lCbăŇGĘ ű l‘ăČwĘ : dŇxĲĎ’Ć N¿ĚlCbŇzĘ hŇUĎ¡yĎ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘Č hŇmĎydËĂŇqĎ tŇ¿’Č jĘmĂ rkĎęVřv
Ď yĂ
=l’Ć dŇGĎŔ lCbăŇGĘ É l‘ČwĘ : dŇxĲĎ’Ć dŇG¿Ď hŇUĎ¡yĎ=tŇ’ČjĘ=dŇ‘Č hŇmĎdËĂŇqĎ tŇ¿’Č jĘmĂ Nl
Ěę CbŇzĘ
hŇ¡ĎlxĞĲnČ SdŔĄqĎ tŇăbČŇ yrĂmĘ ymĄť rmĎęêĎmĂ lCbÁgŇĘ hŇyĎÄhĎwĘ hŇnĎĳmĎ yêĄ bŇgĆŇănĆ tŇ¡’Č jĘ
yT
ăĄ bŇĘ S
Ă lĘ hŇ¡ĎlxĞĲeČ mĲĂ Clyj
¿Ă êČ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ËĎhĎ tŇ’ŇŁz¿ : lodĲŇ GĎhČ MI¿ĎhČ=l‘Č
hŇQĆ¡’Ą wĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ MtŔĎ oqlĘxĘmČ ÉhQĆ’ĄÄwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
: hŇDĲĎmĂ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ČB
¿Č rĘ’ČwĘ tŇo’ËmĄ Sm
¿Ą xĞ NopŔYĎ tŇă’Č jĘmĂ ry‘ĳĂhĎ tŇŁ’ăYĘoêĲ
hŇnĎopĳŇYĎ hŇ¡S
Ď olS
Ę Myr¿Ă‘ĎS
Ę l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă ÉtomS
Ę =l‘Č ry‘ęĂ hĎ yrăĄ‘ĞS
ĲČ wĘ
tŇă’Č jĘ=l’ĆwĘ : dŇxĲĎ’Ć yw¡ĂlĄ r‘ČS
¿Č dŇxĎŔ’Ć ÉhdĎŇChyĘ r‘ČS
ąČ dŇxĎę’Ć NbÂĄ C’rĘ r‘ČS
ăČ
r‘ČS
ČÄ wĘ hŇĳS
Ď ŁlS
Ę Myr¡Ă‘ĎS
Ę C MypĂŔlĎ’Ğ tŇ‘ČB
ăČ rĘ’ČwĘ Éto’mĄ Sm
ąĄ xĞ hŇmĎydĂęqĎ
SmĄÄxĞ hŇBĎgŇĘ nĆę=tŇ’ČpŇĘ C : dŇxĲĎ’Ć ND¡Ď r‘ČS
¿Č dŇxĎŔ’Ć ÉNmĂyĎnĘBĂ r‘ČS
ąČ dŇxĎę’Ć PŇsĄÁoy
dŇxĎę’Ć No‘ÂmĘS
Ă r‘ČS
ăČ hŇĳS
Ď ŁlS
Ę Myr¡Ă‘ĎS
Ę C hŇDĎŔmĂ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ČB
ąČ rĘ’ČwĘ tŇo’ÁmĄ
Éto’mĄ Sm
ąĄ xĞ hŇUĎyĎę=tŇ’ČjĘ : dŇxĲĎ’Ć N¡ĚlCbŇzĘ r‘ČS
¿Č dŇxĎŔ’Ć ÉrkĎŇVřv
Ď yĂ r‘ČS
ąČ
ÉrS
Ą ’Ď r‘ČS
ąČ dŇxĎę’Ć dŇGÂĎ r‘ČS
ăČ hŇĳS
Ď ŁlS
Ę Mh
¡Ć yrĄ‘ĞS
ĲČ MypĂŔlĎ’Ğ tŇ‘ČB
ăČ rĘ’ČwĘ
ry‘¿ĂhĎ=MS
ĲĄ wĘ PŇlĆĳ’Ď rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿Ďm
nŁ S
Ę bŇyběĂ sĎ : dŇxĲĎ’Ć yl
¡Ă êĎpŇĘ nČ r‘ČS
¿Č dŇxĎŔ’Ć
: hŇUĎS
ĲĎ ű ho¿ĎhyĘ MoI¡mĂ
G

Myt’mw Pl’ ’"n ,‘grâ
Ł Nmysw ,hVlVw My‘bVw Myt’mw Pl’ l’qzxy rpsd yqwsp Mwks
h‘Vt wyrdsw .]+’ w"k l’qzxy[ Vdxl dx’b hnV hrV‘=ytV‘b yhyw wyYxw .h‘br’w My‘bVw
rpsh twnV .hVlVw MyrV‘ wytwtqspw .]+b +b twmV[ ’wh bwT=KĂ wt’ ’rtw Nmysw MyrV‘w
.wtwlgl hnV Vmxw MyrV‘ d‘ Nykywy Klmh twlgl tyVymxh hnVh lV y‘ybrh Vdxl hVmx Nm

The number of the verses of the book of Ezekiel is 1273, and the sign is, I
WILL MAKE TO REST [Isa 51:4], other copies (say) 1274. And its middle point
is, And it came to pass in the eleventh year on the first of the month [Ezek 26:1].
And its sedarim are 29, and the sign is, And she saw him that HE WAS GOODLY
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.33

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.26

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.25

25
26
27
28

29
30

31
32

33

34

35

l’qzxy
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[Exod 2:2]. And its peseqot are 23. The years of the book are from the fifth day
of the fourth month which is in the fifth year of the captivity of king Joiakhin
unto the twenty-fifth year of his captivity.

‘Vwh
sŘ1

Mt
ËŇĎ oy hŇ¿IĎEĂ‘Ě ymĄÄyBĂ yrĂŔ’ĄBĘ=NBĆ É‘ČS
ĄÄ oh=l’Ć hŇyĎęhĎ rS
ăĆ ’Ğ ű hoăĎhyĘ=rbČŇDĘ ’
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ëŇlĆ¿mĆ S’
¡Ď oy=NBĆ M‘¿ĎbŇĘ rĎyĲĎ ym
ËĄybŇĂ C hŇdĳŇĎChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČ hŇ¡IĎqĂzĘxĂyĘ zx
¿Ď ’Ď
=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
‘ČS
ĳĄ ohBĘ ho¡ĎhyĘ=rBĆDĂ tŇ¿ČQxĂêĘ 2
ZrĆ’ĎŔhĎ ÉhnĆzĘtŇĂ hŇŁnązĎ=yJĲĂ MynĂŔCnzĘ ydăŇĄlĘyČwĘ ÉMynĂCnzĘ tŇS
Ć ą’Ą ìÂlĘ=xqČ ëŇăĄl ‘ČS
Ąę oh
ol¡=dŇlĆêĲĄwČ rhČê
¿Č wČ MyĂl
ĳĎ bŇĘ DĂ=tŇBČ rmĆŁG¡=tŇ’Ć xuČŔIĂwČ ÉëlĆIÄĄwČ : hoĲĎhyĘ yr¡ĄxĞ’ĲČmĄ 3
T‘ęČ mĘ dŇo‘ă=yJĂ l’Ň‘ĳĆrĘzĘyĂ om¡S
Ę ’r¿ĎqĘ wylĎŔ’Ą ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ : NB
ĲĄ 4
tŇyB
¿Ą tŇCkŇ¡ lĘmĘmČ yêŔĂ BČS
Ę hÄĂ wĘ ’ChŔyĄ tŇyB
ăĄ =l‘Č É l’Ň‘ĆrĘzĘyĂ ym
ąĄDĘ=tŇ’Ć yêÁĂ dĘŇqČpÄĎ C
qmĆ‘¡ĄBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇS
Ć qăĆ=tŇ’Ć ÉyêĂrĘbČŇS
ĲĎ wĘ ’ChĳhČ MoIăBČ hŇ¡yĎhĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ 5
âlă Hm
¡Ď S
Ę ’r¿ĎqĘ olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ tŇBČŔ dŇlĆê
ăĄwČ Édo‘ rhČê
ąČ wČ : l’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂ 6
’ŁW
¿ nĎ=yJĲĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ÉMxĄrČ’Ğ dŇo‘ę PŇysÁĂ o’ âlÄ žyJĂ hŇmĎĳxĎ rĚ
Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyB
ĲČ Myê¡Ă‘ĘS
Č ohĲwĘ MxĄŔrČ’Ğ ÉhdĎŇChyĘ tŇyB
ąĄ=tŇ’ĆwĘ : MhĲĆlĎ ’v
¡Ď ’Ć 7
: MyS
ĲĂ rĎpĲĎŇbŇĘ C Mys
¡Ă CsBĘ hŇmĎŔxĎlĘmĂbŇĘ C ÉbrĆxĆÄbŇĘ C tŇS
Ć qąĆBĘ M‘ęĄ yS
Ă o’Ĳ âlăwĘ
âlă om¡S
Ę ’r¿ĎqĘ rmĆ’ŇŁIěwČ : NB
ĲĄ dŇlĆê
¿ĄwČ rhČê
¡Č wČ hŇmĎĳxĎ rĚ âlă=tŇ’Ć lm
Ł ¡ gŇĘ êĂwČ 8, 9
: Mk
ĲĆŇ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ=âl yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ yUĂŔ‘Č âlă ÉMêĆ’Č yJ
ąĂ yU
ĳĂ ‘Č
âlăwĘ dŇU
¡Č yĂ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ MIĎŔhČ loxăJĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ rj
ąČsĘmĂ hŇyĎhĎwĲĘţ
b
rm
¿Ą ’ĎyĲĄ MêŔĆ ’Č yU
ăĂ ‘Č=âlĲ ÉMhĆlĎ rm
ąĄ ’ĎyĲĄ=rS
Ć ’Ğ MoqÂmĘBĂ hŇyĎhĎwĲĘţ rp
ĳŇĄ iĎyĂ
wDĎŔxĘyČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C hŇdąŇĎChyĘ=ynĲĄBĘ CYBĘqĘnĂwĘţ : yxĲĎ=l’ĲĄ yn¿ĄBĘ Mh
¡Ć lĎ 2
: l’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂ Moy¿ lod¡ŇgĎŇ yJ
¿Ă ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ Clă‘ĎwĘ dŇ¡xĎ ’Ć S’Ňr¿
Ł Mh
ËĆ lĎ Cm¿W
Ď wĘ
CbŇyrĂŔ ÉMkĆŇUĘ’ĂbŇĘ CbŇyrąĂ : hŇmĎxĲĎrĚ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ oxĲ’ĞĲlČ wĘ yU
ĳĂ ‘Č Mk
¡ĆŇ yxĄ’ĞĲlČ Cr¿mĘ’Ă 3, 4
hŇynĆŔjĎmĂ ÉhĎynĆÄCnzĘ rs
ąĄtŇĎ wĘ HS
ĳĎ y’Ă âlă yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ yêŔĂ S
Ę ’Ă âlă É’yhĂ=yJĲĂ
Moy¡JĘ hĎyêŔĂ gŇĘ ~ČhÄĂ wĘ hŇUĎŔrĚ‘Ğ hŇeĎăTĆ yS
Ă pŇĘ ’Č=NjĆ : hĎydŇĲĆS
Ď NyB
¿Ą mĂ hĎyp
¡ŇĆ CpŇ’ĞĲnČ wĘ 5
: ’mĲĎ~ĎBČ hĎyê¡ĂmĂhĞwĲČ hŇIĎŔYĂ ZrĆ’ăĆJĘ ÉhĎêÄĂ S
Č wĘ rBĎędĘŇUĂkČŇ hĎyêăĂmĘW
Č wĘ HdĳŇĎlĘCĲĎhĂ
MUĎŔ’Ă ÉhtŇĎ nĘĲzĎ yJ
ąĂ : hŇUĎhĲĄ Myn¡ĂCnzĘ yn¿ĄbŇĘ =yJĲĂ Mx
ĳĄ rČ’Ğ âlă hĎyn¡ĆBĎ=tŇ’ĆwĘ 6, 7
ÉymĂxĘlČ ynąĄtŇĘ nĲŁ ÉybČŇhĞ’ĲČmĘ yrąĄxĞ’ĲČ hŇkÂĎ lĘ’ĲĄ hŇrĎęmĘ’ĲĎ yJ
ăĂ Mt
ĳŇĎ rĎohĲ hŇS
Ď yb
¡ŇĂ h
Ł
ëŇ¡JĄ rĘDČ=tŇ’Ć ëŇ¿W
Ď =ynĂnĘhĂ Nk
ËĄŇ lĎ : yyĲĎCuS
Ă wĘ yn¡ĂmĘS
Č yêŔĂ S
Ę pŇĂ C yrăĂmĘYČ ymČŔymĄC 8
hŇąpĎŇ DĘrĂwĘ : ’YĲĎmĘtŇĂ âl¿ hĎyt
¡ŇĆ obŇytŇĂ nĘC HrĎŔdŇĄGĘ=tŇ’Ć ÉyêĂrĘdČŇgĲĎŇwĘ MyrĳĂyiĂBČ 9
hybh’m=t’

2. 10–3. 1

‘Vwh

885

hŇrĎęmĘ’ĲĎwĘ ’Y
ĳĎ mĘtŇĂ âlăwĘ MtŇČ ¡S
Ď qĘbŇĂ C MtŔĎ ’
Ł gŇyv
ăĂ tŇČ =âlĲwĘ ÉhĎybĆÄhĞ’ĲČmĘ=tŇ’Ć
10 É’yh
Ă wĘ : hŇêĎ‘ĲĎmĄ z’
¡Ď yl
ËĂ bŇoT¿ yJ
ăĂ NoSŔ’ŇrĂhĲĎ yS
ăĂ y’Ă=l’Ć ÉhbĎŇCSÄ’ĎwĘ hŇąkĎŇ lĘ’ĲĄ
PŇsĆkĆÄwĘ rh
ĳĎYĘIĂhČwĘ SorăyêĂhČwĘ Ng
¡ĎŇ DĎhČ HlĎŔ yêĂt
ăŇČ nĎ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ yJ
ąĂ hŇ‘ĎŔdĘŇyĲĎ âlă
11 oê
Ŕ ‘ĂBĘ ÉynĂgĎŇdĘŇ yê
ąĂ xĘqČĲlĎ wĘ bŇCSŔ’Ď Nk
ăĄŇ lĎ : l‘ČB
ĲĎ lČ CW
¿ ‘Ď bŇ¡hĎ zĎwĘ Hl
ËĎ ytŇĂ yB
¿Ą rĘhĂ
: HtĲŇĎ wĎrĘ‘Ć=tŇ’Ć tŇoi¡kČŇlĘ yêŔĂ S
Ę pŇĂ C yrăĂmĘYČ ÉyêĂlĘ~ČÄhĂwĘ odŇĳ‘ĞomĲBĘ yS
¡Ă orytŇĂ wĘ
12 h
Ň eĎ¿lĆ y~ĂyČ=âlĲ Sy’
¡Ă wĘ hĎyb
ĳŇĆ hĞ’ĲČmĘ ynăĄy‘ĄlĘ Ht
¡ŇĎ l
Ě bŇĘ nČ=tŇ’Ć hŇ¿ĆQgČŇ’Ğ hŇê
ËĎ ‘ČwĘ
13 : Hd
ŇĲĎ‘ĞomĲ lk
ŁŇ¡ wĘ Hê
ĳĎ BČS
Č wĘ HS
ăĎ dĘŇxĎ HG
¡ĎxČ HW
ĎŔ oWmĘ=lJĎ ÉyêĂBČS
Ę hĂwĘ : ydŇĲĂIĎmĂ
14 rS
¿Ć ’Ğ ylĂŔ ÉhUĎhĄÄ hŇ¿Ďt
n ŇĘ ’Ć hŇrĎęmĘ’ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ HtŔĎ nĎă’Ą tŇĘ C ÉHnĎpŇĘ GČ ytęĂ U
Ł S
Ă hĞwĲČ
15 yê
ăĂ dĘŇqČpĲĎŇC : hŇdŇĲĆv
Ď hČ tŇ¿IČxČ MtŇČ ¡lĎ kĎŇ’ĞwĲČ r‘ČyČŔlĘ MyêăĂmĘW
Č wĘ yb
ĳŇĎ hĞ’ĲČmĘ yl
¡Ă =CntŇĘ ĲnĎ
HtŔĎ yĎlĘxĆwĘ ÉHmĎzĘnĂ dŇ‘Čê
ąČ wČ MhĆŔlĎ ryT
ăĂ qĘêČ rS
ăĆ ’Ğ ÉMylĂ‘ĎBĘhČ ym
ąĄyĘ=tŇ’Ć hĎylĆę‘Ď
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ¡xĎ kŇĘ S
ĲĎ yt¿ĂŇ’
Ł wĘ hĎyb
ĳŇĆ hĞ’ĲČmĘ yrăĄxĞ’ĲČ ëŇlĆê
¡ĄwČ
16 =l‘
Č yê¡ĂrĘBČdĂŇwĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂhČ hĎyê¡ĂkŇĘ lČŁhĲwĘ hĎyêŔĆ pČŇmĘ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ hŇąĄh
e Ă NkĄęlĎ
17 xt
ŇČ ăpĆŇ lĘ rokŇ¡ ‘Ď qmĆ‘¿Ą=tŇ’ĆwĘ Mè
ĎŔ mĂ ÉhĎymĆÄrĎJĘ=tŇ’Ć Hl
ąĎ yêĂtÄČ ĲnĎ wĘ : HB
ĲĎ lĂ
: MyĂrĲĎYĘmĂ=ZrĆ’ĲĆmĄ Ht
¿ŇĎŁl‘Ğ Moy¡kŇĘ C hĎyrĆŔC‘nĘ ym
ăĄ yJĂ ÉhUĎè
ĎÄ hŇtŇĎ nĘ‘ąĎwĘ hŇĳĎq
w Ę êĂ
18 =âl
Ĳ wĘ yS
ĳĂ y’Ă y’
¡Ă rĘqĘêĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ=MoIĲbČŇ hŇąĎh
y Ď wĘ
19 h
Ď yjĳĂmĂ Myl
¡Ă ‘ĎBĘhČ tŇom¿S
Ę =tŇ’Ć yt
ËŇĂ r
Ł sĲĂhĞwĲČ : ylĲĂ‘ĘBČ dŇo‘¡ yl
¿Ă =y’ĂrĘqĘtŇĂ
20 t
Ň ąČx
I Č =M‘Ă ’ChŔhČ MoIăBČ ÉtyrĂBĘ Mh
ąĆ lĎ yêÄĂ rČkĎŇwĘ : MmĲĎS
Ę BĂ dŇo‘¡ Cr¿kŇĘ EĲĎyĂ=âlĲwĘ
ÉhmĎxĎlĘmĂC bŇrĆx
ąĆwĘ tŇS
Ć qÄĆ wĘ hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ WmĆr¡ĆwĘ MyĂmČŔè
Ď hČ PŇo‘ă=M‘ĂwĘ ÉhdŇĆv
Ď hČ
21 Ml
ĳĎ o‘lĘ yl
¡Ă ëŇyê¿ĂW
Ę rČ’ĄwĘ : xTČb
ĲĆŇ lĎ Myê¡ĂbŇĘ JČS
Ę hĂwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=NmĂ roBăS
Ę ’Ć
22 ë
Ň yê¿ĂW
Ę rČ’ĄwĘ : MymĲĂxĞrĲČbŇĘ CĲ dŇsĆ¡xĆ bŇĘ C TjĎŔS
Ę mĂbŇĘ C qdŇĆYăĆBĘ ÉylĂ ëŇyê¿ĂW
Ę rČ’ĄwĘ
23 ’Ch
ę hČ MoIăBČ ű hŇăyĎhĎwĘ
: hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć êĘ‘Čd¡ČŇyĎwĘ hŇĳĎCm’
n ĹB
ĲĆ yl
¡Ă
: ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć Cn¿‘ĞyĲČ Mh
¡Ą wĘ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ=tŇ’Ć hŇ¡Ć‘
n Ĺ’ĲĆ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉhnĆ‘Ĺ’ĲĆ
24 Cn
¿ ‘ĞyĲČ Mh
¡Ą wĘ rh
ĳĎYĘIĂhČ=tŇ’ĆwĘ SorăyêĂhČ=tŇ’ĆwĘ Ng
¡ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć hŇnĆŔ‘ĞêĲČ ZrĆ’ăĎhĎwĘ
25 h
Ň mĎĳxĎ rĚ âlă=tŇ’Ć yê¡ĂmĘxČrĲĂwĘ ZrĆ’ĎŔBĎ ÉyQĂ hĎyê
ąĂ ‘ĘrČzĘC : l’Ň‘ĲĆrĘzĘyĂ=tŇ’ĲĆ
: yhĲĎŁl’Ĺ rm
¿Č ’ŇyŁ ’Ch¡wĘ hŇêĎ’ČŔ=yUĂ‘Č ÉyUĂ‘Č=âlĲlĘ yê
ąĂ rĘmČ’ĲĎwĘ
g tŇp
ĆŇ ĳ’Ď nĎmĘC ‘Čr¡Ą tŇbČŇ¿hĚ ’Ğ hŇè
ĎŔ ’Ă=bŇhČĲ’Ĺ ëŇăĄl dŇo‘ť ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ
MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ=l’Ć ÉMynĂj
Ł MhĄęwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăřĄBĘ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ tŇąbČŇ hĞ’ĲČJĘ
ybh’w
.tyB
Ą ’"s v.1

.g
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3. 2–4. 17

rmĆŁx¿wĘ PŇsĆĳĎJ rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿è
Ď mĂxĞB
ĲČ yQĂŔ hĎrăĆJĘ’ĆwĲĎ : MybĲŇĂ nĎ‘Ğ yS
¿Ą yS
Ă ’Ğ yb
¡ŇĄ hĞŁ’ĲwĘ 2
âlă ylĂŔ ybŇĂ S
Ęê
ăĄ ÉMyBĂrČ Mym
ąĂ yĎ hĎylĆę’Ą rm
ăČ ’
Ł wĲĎ : MyrĲĂ‘ŁW
Ę ëŇtŇĆ ¿lĄ wĘ Myr¡Ă‘ŁW
Ę 3
ÉCbŇS
Ę yĲĄ MyBĂęrČ Mym
ăĂ yĎ ű yJ
ăĂ : ëŇyĂl
ĲĎ ’Ą yn¡Ă’Ğ=MgČŇwĘ Sy’
ĳĂ lĘ yy¡ĂhĘtŇĲĂ âl¿wĘ ynĂŔzĘtŇĂ 4
dŇopŇ¡ ’Ą Ny’¿ĄwĘ hŇĳbĎŇ ~ĄmČ Ny’ăĄwĘ xbČŇ¡Ćz Ny’¿ĄwĘ rW
ĎŔ Ny’ăĄwĘ ÉëlĆmĆÄ Ny’¿Ą l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
MhĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉCSqĘbŇĂ C l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉCbŇS
ĚÄ yĎ rxČę’Č : MypĲŇĂ rĎtŇĘ C 5
: MymĲĂIĎhČ tŇyr¿ĂxĞ’ĲČBĘ ob¡ŇCT=l’ĆwĘ hoËĎhyĘ=l’Ć CdŇÌxĞpĎŇC MJ
ĳĎ lĘmČ dŇăwĂDĎ tŇ¡’Ą wĘ
ÉhoĎhyl
ĲČ bŇyrąĂ yJ
ăĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ C‘¿mĘS
Ă
d
Myh
¡Ă Łl’Ĺ tŇ‘ČD¿Č=Ny’ĲĄwĘ dŇsĆËxĆ =Ny’ĲĄwĘ tŇÌmĆ ’Ĺ=Ny’ĲĄ yJĂţ ZrĆ’ĎŔhĎ yb
ăŇĄ S
Ę oyĲ=M‘Ă
Mym
¡Ă dĎŇBĘ Mym
¿Ă dĎŇwĘ CYrĎějĎ PŇŁ’ĳnĎwĘ bŇnŁ¡ gĎŇwĘ xČY
Ł ¿ rĎwĘ SxĄŔkČŇwĘ hŇŁlă’Ď : ZrĆ’ĲĎBĎ 2
tŇ¿IČxČBĘ HBĎŔ bŇăS
Ą oy=lJĎ É llČmĘ’ĚwĘ ZrĆ’ĎęhĎ lb
ăČŇ ’ĹêĲĆ ű NJ
ăĄ =l‘Č : C‘gĲĎŇnĎ 3
bŇr¡ĄyĎ=l’Č Sy’
ËĂ ëŇ¿’Č : CpŇsĲĄ’ĎyĲĄ MI¡ĎhČ yg¿ŇĄDĘ=MgČŇwĘ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ PŇo‘ăbŇĘ C hŇd¡ŇĆv
Ď hČ 4
lS
ÌČ kĎŇwĘ MoIŔhČ ê
ăĎ lĘS
Č kĲĎŇwĘ : NhĲĄk
ŁŇ yb
¿ŇĄ yrĂmĘJĂ ì¡ŇUĘ‘ČwĘ Sy’
ĳĂ xk
ăČŇ oy=l’ČwĘ 5
tŇ‘ČDĳĎhČ yl
ăĂ BĘmĂ yU
¡Ă ‘Č Cm¿dĘŇnĂ : ìŇUĲĆ’Ă ytŇĂ ym
¡Ă dĎŇwĘ hŇlĎyĘl
ĳĎ ì¡ŇUĘ‘Ă ’yb
ËŇĂ nĎ=MGČ 6
tŇrăČoê ÉxJČS
Ę êĂwČ ylĂŔ Nh
ăĄ JČmĂ Éì’ŇsĘ’ĲĎmĘ’ĆwĘ êĎsĘ’ČęmĎ tŇ‘ČDăČhČ hŇêÂĎ ’Č=yJĲĂ
Mřd¡ĎŇobŇJĘ yl
ĳĂ =C’TĘxĲĎ NJ
ăĄ MB
¡Ď rĚJĘ : ynĂ’ĲĎ=MGČ ìŇyn¡ĆBĎ xJ
¿Č S
Ę ’Ć ìŇyhĆŔŁl’Ĺ 7
hŇ¿yĎhĎwĘ : oSĲpŇĘ nČ C’¿W
Ę yĂ Mn
¡ĎwŁ‘Ğ=l’ĆwĘ Clk
ĳĄŇ ’ŇyŁ yU
¡Ă ‘Č tŇ’Ň¿FČ xČ : rymĲĂ’Ď Nol¿qĎBĘ 8, 9
ÉClkŇĘ ’ĲĎwĘ : olĲ bŇyS
¿Ă ’Ď wyl
¡Ď lĎ‘ĞmĲČC wykĎŔrĎDĘ ÉwylĎ‘Ď yê
ąĂ dĘŇqČpĲĎŇC Nh
ĳĄ J
Ł JČ M‘¡ĎkĎŇ 10
tŇCnËzĘ : rm
ŁĲ S
Ę lĂ Cb¡ŇzĘ‘ĲĎ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć=yJĲĂ CYrĳ
Ł pŇĘ yĂ âlăwĘ Cn¡zĘhĂ C‘BĎŔW
Ę yĂ âlăwĘ 11
yJ
ăĂ olĳ dŇyGăĂyČ ol¡qĘmČC l’ĎŔS
Ę yĂ oYă‘ĄBĘ ÉyUĂ‘Č : bŇĲlĄ =xuČyĲĂ Sor¡ytŇĂ wĘ NyĂy¿ČwĘ 12
MyrĂÁhĎhĲĆ yS
ĄÄ ’ŇrĎ=l‘Č : MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ tŇxČê
¿Č mĂ Cn¡zĘIĂwČ hŇ‘ĎŔtŇĘ hĂ ÉMynĂCnzĘ xČCrą 13
bŇoTă yJ
ăĂ hŇ¡Ďl’ĄwĘ hŇËĆb
n ŇĘ lĂwĘ NoQÌ’Č tŇxČê
ăČ CrFĄŔqČyĘ Éto‘bĎŇGĘhČ=l‘ČwĘ CxBĄęzČyĘ
dŇoqÄpŇĘ ’Ć=âlĲ : hŇnĎpŇĘ ’ĲČnĎêĘ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ oQkČŇwĘ MkĆŔytŇĄ onăBĘ ÉhnĎynĆÄzĘêĂ NJĄę=l‘Č HQ
ĳĎ YĂ 14
ÉMhĄ=yJĂ hŇnĎpŇĘ ’ČŔnĎtŇĘ yJ
ăĂ ÉMkĆŇytŇĄ oQĲJČ=l‘ČwĘ hŇnĎynĆęzĘtŇĂ yJ
ăĂ MkĆÁytŇĄ onĲBĘ=l‘Č
: Tb
ĲĄŇ QĎyĂ Nyb
¡ŇĂ yĎ=âlĲ M‘¿ĎwĘ CxB
ĳĄ zČyĘ tŇoS
¡ dŇĄuĘhČ=M‘ĂwĘ CdŇrĄŔpĎŇyĘ tŇonăEŁhČ=M‘Ă
lGĎęlĘGĂhČ C’b
Ł ăŇ êĎ=l’ČwĘ hŇdĳŇĎChyĘ MS
¡Č ’ĘyĆ=l’Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉhêĎ’Č hŇąĆz
nŁ =M’Ă 15
hŇrĎŔrĄs
Ł Ĳ hŇrăĎpĎŇJĘ yJĂť : hoĲĎhyĘ=yxČ C‘¡bŇĘ è
ĲĎ êĂ=l’ČwĘ NwĆ’ĎŔ tŇyB
ăĄ ÉCl‘ĞêĲČ=l’ĲČwĘ 16
MyB
ËĂ YČ‘Ğ rCbÌŇxĞ : bŇxĲĎrĘUĆBČ WbĆŇ¡kĆŇ JĘ hoĎŔhyĘ M‘ăĄrĘyĂ ÉhêĎ‘Č l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ rr¡ČsĎ 17
Myrp’
.bwtkh hnykV ’l’ ydĂobJĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.7

.d
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: hĎyeĲĆgŇĂ mĎ Nol¡qĎ CbËŇhĄ Cb¿ŇhĞ’ĲĎ CnŔzĘhĂ hŇăĄz
n Ę hČ M’
ĳĎ bŇĘ sĎ rs
¡Ď : olĲ=xeČhĲČ MyĂr¡ĎpŇĘ ’Ć
19
: MtĲŇĎ oxbŇĘ EĂmĂ CSb
Ł ¡Ň yĄwĘ hĎyp
ĳŇĆ nĎkŇĘ BĂ Ht
¡ŇĎ o’ xČCrË rr¿ČYĎ
h Éël
Ć UĆÄhČ tŇyb
ąŇĄ C l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ ű CbŇyS
ăĂ qĘhČwĘ MynÁĂ hĞŁJĲhČ tŇ’ŇŁzÄ=C‘mĘS
Ă
hŇ¿W
Ď CrjĘ tŇS
Ć r¡ĆwĘ hŇjĎŔYĘmĂlĘ Mt
ăŇĆ yyĂhĹ ÉxpČŇ=yJĲĂ Tj
ĳĎ S
Ę UĂhČ Mk
¡ĆŇ lĎ yJ
¿Ă CnyzĂŔ’ĞhĲČ
2, 3 ÉynĂ’
Ğ : MQ
ĲĎ kĚŇlĘ rs
¿Ď Cm yn¡Ă’ĞwĲČ Cqym
ĳĂ ‘ĘhĆ MyT
¡Ă W
Ą hŇ¿TĎ xĞS
ĲČ wĘ : robŇĲ êĎ=l‘Č
MyĂrČŔpŇĘ ’Ć tŇĎ ynăĄzĘhĂ ÉhêĎ‘Č yJ
ąĂ yeĂĳUĆ mĂ dŇăxČ kŇĘ nĂ=âlĲ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂwĘ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć yêĂ‘ĘdăČŇyĎ
4 x
Č Crą yJ
ăĂ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ=l’Ć bŇCS
¡ lĎ MhĆŔylĄlĘ‘Čm
ăČ ÉCnêĘyĂ âlą : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ’m
¡Ď TĘnĂ
5 wyn
ĳĎpĎŇBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=No’ĲgŇĘ hŇ¿Ď‘
n ĎwĘ : C‘dŇĲĎyĎ âl¿ ho¡ĎhyĘ=tŇ’ĆwĘ MBĎŔrĘqĂBĘ ÉMynĂCnzĘ
6 Mn
ăĎ’ŇY
Ł BĘ : MUĲĎ‘Ă hŇd¡ĎŇChyĘ=MGČ lS
¿Č JĎ MnĎŔwŁ‘ĞB
ĲČ ÉClS
Ę JĲĎyĂ MyĂrČępŇĘ ’ĆwĘ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂwĘ
7 ho
ăĎhyB
ĲČ : MhĲĆmĄ Zl
¡Č xĎ C’Y
ĳĎ mĘyĂ âlăwĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć Su¿ĄbČŇlĘ CkËŇlĘyĲĄ MrĎęqĎbŇĘ bŇĂ C
: MhĲĆyqĄlĘxĆ=tŇ’Ć SdŇĆŁx¡ Ml
¿Ą kŇĘ ’ŇyĲŁ hŇê
ËĎ ‘Č CdŇĳlĎ yĎ Myr¡ĂzĎ Myn¿ĂbĎŇ=yJĲĂ CdŇgĎŔBĎ
18

ìŇyr¡ĆxĞ’ĲČ NwĆ’ĎŔ tŇyB
ăĄ ÉC‘yrĂÄhĎ hŇĳmĎ rĎB
ĲĎ hŇr¡ĎYĘY
Ł Ĳ xĞ hŇ‘ĎŔbŇĘ GĂBČ ÉrpĎŇoS C‘ąqĘêĂ
9 l’
ĄŔ rĎW
Ę yĂ ÉyTĄbŇĘ S
Ă BĘ hŇĳxĎ kĄŇoêĲ Moy¡BĘ hŇyŔĆhĘtŇĲĂ hŇU
ăĎ S
Č lĘ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć : NymĲĂyĎnĘBĂ
10 ë
Ň oj¿S
Ę ’Ć MhĆěylĄ‘Ğ lCbĳŇGĘ yg¡ŇĄyiĂmČJĘ hŇdĎŔChyĘ yrăĄW
Ď ÉCyhĎ : hŇĲnĎ mĎ’ĹĲnĆ yêĂ‘Ęd¡ČŇoh
11 ë
Ň ¡ČlhĎ ly’ĂŔoh yJ
ăĂ Tj
ĳĎ S
Ę mĂ ZCYărĘ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć qCS
¿ ‘Ď : ytŇĲĂ rĎbŇĘ ‘Ć MyĂU¡ČJČ
12, 13 ’rĘIČ
ÄwČ : hŇdŇĲĎChyĘ tŇyb
¿ŇĄ lĘ bŇq¡ĎrĎkĎŇwĘ MyĂrĳĎpŇĘ ’ĆlĘ S‘¡ĎkĎŇ yn¿Ă’ĞwĲČ : wYĲĎ=yrĄxĞ’ĲČ
rCèŔ’Č=l’Ć ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć ëŇlĆąĄwČ
I orŔzŁmĘ=tŇ’Ć ÉhdĎŇChywĲĂ oyęlĘxĎ=tŇ’Ć MyĂrČÁpŇĘ ’Ć
hŇ¿hĆ gŇĘ yĂ=âlĲwĘ MkĆŔlĎ ’j
Łă rĘlĂ É lkČŇCy âlą ’ChęwĘ bŇrĳĄyĎ ëŇlĆămĆ =l’Ć xl
¡Č S
Ę IĂwČ
14 yn
ÄĂ ’Ğ hŇdĳŇĎChyĘ tŇyb
ăŇĄ lĘ ryp
¡ŇĂ JĘkČŇwĘ MyĂrČŔpŇĘ ’ĆlĘ É lxČè
ČÄ kČŇ yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ yJ
ăĂ : rozĲmĎ MJ
¡Ć mĂ
15 d
Ň ‘¿Č ymĂŔoqmĘ=l’Ć ÉhbĎŇCSÄ’Ď ëŇąĄl’Ą : ly~ĲĂmČ Ny’¿ĄwĘ ’v
¡Ď ’Ć ëŇlĄŔ’ĄwĘ ÉPr
Ł TĘ’Ć ynąĂ’Ğ
w hŇb
ĎŇ CS
ă nĎwĘ ÉCkŇlĘ : ynĂnĘrĲĚxĞS
ĲČ yĘ Mh
¡Ć lĎ r~
¿Č BČ ynĳĎpĎŇ CS
ă qĘbŇĂ C Cm¡S
Ę ’ĘyĆ=rS
ĲĆ ’Ğ
2 ÉMoIB
Č MyĂm
ĳĎIŁmĂ CnI¡ĄxČyĘ : CnS
ĲĄ BĘxĘyČwĘ ëŇ¡yČ Cn’
ĳĄ jĎrĘyĂwĘ PŇr¡ĎTĎ ’Ch¿ yJ
ËĂ hoĎŔhyĘ=l’Ć
3 hoĎŔhyĘ=t
Ň ’Ć Ét‘ČdČÄlĎ hŇpĎęDĘrĘnĂ hŇ‘ăĎdĘŇĲnĄ wĘ : wynĲĎpĎŇlĘ hŇ¿Ćx
y Ę nĲĂwĘ Cnm
¡Ą qĂyĘ yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ
: ZrĆ’ĲĎ hŇrĆoy¿ Soq¡lĘmČJĘ CnlĎŔ ÉMS
Ć GĆÄkČŇ ’obąŇyĎwĘ o’ĳYĎomĲ NokŇă nĎ rxČ¡S
Č JĘ
4 =Nn
Č ‘ĞJĲČ ÉMkĆŇDĘsĘxČwĘ hŇdĳŇĎChyĘ ì¡ŇQĘ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇ¿mĎ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć ÉìQĘ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇąmĎ
5 Myê
¡Ă gŇĘ rČhĞ My’ĂŔybŇĂ eĘBČ ÉyêĂbŇĘ YÄČ xĎ NJĄę=l‘Č : ëŇĲlĄ h
Ł MyJ
¿Ă S
Ę mČ lF
¡Č kČŇwĘ rqĆŁBŔ
8

yp=yrm’b
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xbČŇĳĎ=âlwĘ
z
yêĂYĘ¡pČŇ xĎ dŇsĆ¿xĆ yJ
ËĂ : ’YĲĄyĄ ro’¿ ìŇyT
¡Ć jĎS
Ę mĂC ypĳŇĂ =yrĄmĘ’ĂBĘ 6
: ybĲŇĂ CdŇgŇĘ ¿BĎ MS
¡Ď tŇyrĳĂbŇĘ CrăbŇĘ ‘ĲĎ Md¡ĎŇ’ĎJĘ hŇUĎhĄěwĘ : tŇolĲ‘ŁmĄ Myh
¡Ă Łl’Ĺ tŇ‘Čd¿ČŇwĘ 7
rbĆŇxĆť MydĂęCdŇGĘ Sy’ÁĂ yJĄÄxČkŇĘ C : MDĲĎmĂ hŇ¡BĎ qĚ‘Ğ NwĆ’ĳĎ ylĄ‘Ğj
Łă tŇ¡yČrĘqĂ dŇ‘ěĎ lĘGĂ 8, 9
ytŇĂ y’
¡Ă rĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉtybĄŇBĘ : CWĲ‘Ď hŇU
¡Ď zĂ yJ
¿Ă hŇmĎkŇĘ ĳĆS=Cx~ĘrČyĘ ëŇrĆD¡Ć MynĂŔhĞŁJĲ 10
tŇ¿S
Ď hŇdĎěChyĘ=MGČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ’m
¡Ď TĘnĂ MyĂrČŔpŇĘ ’ĆlĘ tŇCnăzĘ MS
Ď ť hŇIĎrĂyrĂ‘ĞS
ĲČ 11
l’ĄęrĎW
Ę yĂlĘ y’
ăĂ pŇĘ rĎJĘ
: yUĲĂ‘Č tŇCb¿ŇS
Ę yb
¡ŇĂ CSBĘ ëŇl
ĳĎ ryY
¡Ă qĎ z
’obŔyĎ bŇăĎg
e ČŇ wĘ rqĆĳS
Ď Cl¡‘ĞpĲĎŇ yJ
¿Ă NorŔmĘŁSĲ tŇo‘ărĎwĘ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć NwąŁ‘Ğ hŇlĎÂgŇĘ nĂwĘ
yêĂrĘk
ĳŇĎ zĎ Mt
¡ŇĎ ‘ĎrĲĎ=lJĎ MbĎŔbĎŇlĘlĂ ÉCrmĘ’ŇyĲŁ=lbČŇC : ZCxĲBČ dŇCd¡ŇGĘ TS
¿Č jĎ 2
ëŇlĆĳmĆ =CxUĘW
Č yĘ Mt
¡ŇĎ ‘ĎrĲĎBĘ : CyĲhĎ yn¡ČjĎ dŇgĆŇ¿nĆ MhĆŔylĄlĘ‘ČmĲČ MCbăŇbĎŇsĘ ÉhêĎ‘Č 3
hŇĳĆpŇ ’
Ł mĲĄ hŇrĎ‘¡ĄB
Ł rCeŔtŇČ omăJĘ MypĂŔ’ĞănĎmĘ ÉMQĎJĚ : MyrĲĂW
Ď Mh
¡Ć yS
Ą xĞkĲČŇbŇĘ C 4
Myr¡ĂW
Ď Cl¿xĹhĲĆ CnJĄŔlĘmČ Moyă : otŇĲ YĎmĘxĚ=dŇ‘Č qY
¡Ą BĎ SCQ¿mĂ ry‘ŔĂ mĄ tŇoBăS
Ę yĂ 5
MB
ĳĎ rĘ’ĎBĘ MB
¡Ď lĂ rCeËêČkČŇ CbÌŇrĘqĄ=yJĲĂ : MyYĲĂYĘŁl=tŇ’Ć od¡ŇyĎ ëŇ¿S
Č mĎ NyĂIĳĎmĂ tŇm
ăČ xĞ 6
MQ
ąĎ JĚ : hŇb
ĲĎŇ hĎĲlĆ S’
¿Ą JĘ r‘¡Ąb
Ł Ň ’Ch¿ rqĆŁBě MhĆŔpĄŇŁ’Ĳ NS
ăĄ yĎ ÉhlĎyĘQČÄhČ=lJĎ 7
’r¿Ąq
Ł =Ny’ĲĄ ClpĎŔnĎ Mh
ăĆ ykĄŇlĘmČ=lJĎ Mh
ĳĆ yTĄpŇĘ ŁSĲ=tŇ’Ć Cl¡kŇĘ ’ĲĎwĘ rCeŔêČJČ ÉCUxÄČ yĄ
yl
¿Ă BĘ hŇ¡gĎŇ ‘Ě hŇ¿yĎhĎ MyĂrËČpŇĘ ’Ć ll
ĳĎ oBtŇĘ yĂ ’Chă MyU
¡Ă ‘ČB
ĲĎ MyĂrČěpŇĘ ’Ć : yl
ĲĎ ’Ą Mh
¡Ć bĎŇ 8
oBŔ hŇqĎrĘzăĎ ÉhbĎŇyW
Ą =MGČ ‘dĳŇĎyĎ âlă ’Ch¡wĘ oxŔJ
Ł ÉMyrĂzĎ CląkŇĘ ’ĲĎ : hŇkĲĎŇCpŇhĞ 9
hoăĎhyĘ=l’Ć ÉCbŇS
Ď =âlĲwĘ wynĳĎpĎŇBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=No’ĲgŇĘ hŇ¿Ď‘
n ĎwĘ : ‘dŇĲĎyĎ âl¿ ’Ch¡wĘ 10
hŇt
¡ŇĎ opŇ hŇ¿ĎoyJ
n Ę MyĂrČŔpŇĘ ’Ć yh
ăĂ yĘwČ : tŇ’ŇŁzĲ=lkĎŇBĘ ChS
¡Ě qĘbŇĂ âl¿wĘ MhĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ 11
WorąpŇĘ ’Ć CkŇlĄęyĄ rS
ăĆ ’ĞJĲČ : CkŇĲlĎ hĎ rCè
¿ ’Č C’r¡ĎqĎ MyĂr¿ČYĘmĂ bŇĳĄl Ny’ăĄ 12
: MtĲŇĎ dĎŇ‘Ğl
ĲČ ‘mČ¡S
Ą JĘ MrĄěsĂyĘ’Č MdĳŇĄyrĂo’Ĳ MyĂm¡Čè
Ď hČ PŇo‘¿JĘ yêŔĂ S
Ę rĂ ÉMhĆylĄ‘Ğ
yb
ĳŇĂ C‘S
Ę ăpĎŇ =yJĂ Mh
¡Ć lĎ dŇŁS
¿ yeĂUĆŔmĂ CdăŇdĘŇnĲĎ=yJĂ ÉMhĆlĎ yo’ą
13
MBĎŔlĂBĘ ÉylČ’Ą Cqą‘ĞzĲĎ=âlwĘ : MybĲŇĂ zĎJĘ yl
¡Č ‘Ď Cr¿BĘDĂ hŇUĎhĄěwĘ MDŔĄpŇĘ ’Ć yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ 14
: ybĲŇĂ CrCs¿yĎ Crr¡ĎoGtŇĘ yĂ SorËytŇĂ wĘ Ng
ÌĎŇ DĎ=l‘Č Mt
ĳŇĎ obŇJĘS
Ę mĂ=l‘Č Clyl
¡Ă yĄyĘ yJ
¿Ă
l‘ęĎ âlă ű CbŇCS
ă yĎ : ‘rĲĎ=CbŇè
Ę xČyĘ yl
¡Č ’ĄwĘ Mt
ĳŇĎ ‘ŁorĲzĘ yêĂqĘ¡Čx
E Ă yêĂrĘiČŔyĂ ynăĂ’ĞwĲČ 15, 16
MG
¡Ď‘ĘlČ oz¿ Mn
ĳĎoSlĘ M‘ČEăČmĂ Mh
¡Ć yrĄW
ĲĎ bŇrĆx
ËĆbČŇ Cl¿jĘyĂ hŇIĎŔmĂrĘ tŇS
Ć qăĆJĘ ÉCyhĎ
CrăbŇĘ ‘ĲĎ N‘ČyČť hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ =l‘Č rS
Ć ¡ĆJ
e Č rpĎŔS
Ł ìăŇJĘxĂ=l’Ć : MyĂrĲĎYĘmĂ ZrĆ’¿ĆBĘ x
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ìŇCn¡‘ĞdŇĲČyĘ yh
¿ČŁl’Ĺ Cq‘ĳĎzĘyĂ yl
¡Ă : C‘S
ĲĎ jĎ yt¡ĂŇrĎoêĲ=l‘ČwĘ ytŔĂ yrĂbŇĘ 2
xnz

8. 3–9. 9
3, 4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
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CryW
¡Ă hĄ yeĂUĆŔmĂ âlăwĘ ÉCkŇylĂÄmĘhĂ Mh
ąĄ : opŇDĲĘrĘyĂ bŇ¡Ąo’
y bŇoTĳ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ xn
¿ČzĎ
ÉxnČzĎ : tŇrĲĄJĎyĂ N‘Čm
¡Č lĘ MyBĂŔYČ‘Ğ ÉMhĆlĎ CW
ą ‘Ď MbĎęhĎzĘC Mj
ăĎ sĘJČ yêĂ‘ĘdĳŇĎyĎ âlăwĘ
yJ
ąĂ : NyĲŁuĎnĂ Cl¡kŇĘ CyĲ âl¿ ytěČ mĎ=dŇ‘Č MB
ĳĎ yj
¡Ă ’Č hŇr¿ĎxĎ NorŔmĘS
Ł Ĳ ëŇăĄlgŇĘ ‘Ć
hŇyŔĆhĘyĲĂ Myb
ăŇĂ bĎŇS
Ę =yJĲĂ ’Chĳ Myh
¡Ă Łl’Ĺ âl¿wĘ ChW
ĎŔ ‘Ď SrăĎxĎ ’ChŔwĘ É l’ĄrĎW
Ę IĂmĂ
xmČYĆť olę=Ny’ĲĄ hŇm
ăĎ qĎ CrY
Łĳ qĘyĂ hŇtŇĎ ăpĎŇ CswĘ C‘r¡ĎzĘyĂ xČCr¿ yJ
ËĂ : NorĲmĘS
Ł Ĳ lgĆŇ‘¡Ą
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ‘l
¡Č bŇĘ nĂ : Ch‘ĲĚlĎbŇĘ yĂ Myr¡ĂzĎ hŇW
ĆŔ ‘ĞyĲČ yl
ăČ C’ xmČuĆŔ=hŇW
Ć ‘ĞyĲČ yl
ăĂ BĘ
rCèŔ’Č Clă‘Ď ÉhUĎhĄÄ=yJĂ : oBĲ ZpĆŇ¿xĄ =Ny’ĲĄ yl
¡Ă kŇĘ JĂ MyĂŔoGbČŇ CyăhĎ ÉhêĎ‘Č
hŇê
ăĎ ‘Č My¡ĂoGbČŇ Cn¿tŇĘ yĂ=yJĲĂ MG
ËČ : MybĲŇĂ hĎ’Ğ Cn¿tŇĘ hĂ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć olĳ dŇdăŇĄoB ’rĆj
¡Ć
MyĂrËČpŇĘ ’Ć hŇ¿BĎ rĘhĂ=yJĲĂ : MyrĲĂW
Ď ëŇlĆ¿mĆ ’v
¡Ď UČmĂ T‘ĎŔUĘ CQx
ăĄ IĎwČ MY
ĳĄ BĘqČ’Ğ
yt
ĳŇĂ rĎoêĲ wb¡řr olŔ=bwtřk’Ä : ’T
Ł Ĳ xĞĲlČ tŇox¡BĘzĘmĂ ol¿=CyhĎ ’T
Ł ĳ xĞĲlČ tŇŁx¡BĘzĘmĂ
âlă ho¡ĎhyĘ ClkĄŔ’ŇIŁwČ ÉrW
Ď bĎŇ CxąBĘzĘyĂ ybČęhĎbŇĘ hČ yx
ăĄ bŇĘ zĂ : CbŇS
ĲĎ xĘnĆ rz¡Ď=omJĘ
: CbŇCSĲyĎ MyĂr¿ČYĘmĂ hŇUĎ¡hĄ MtŔĎ w’ŇF
Ł xČ dŇq
Ł ă pŇĘ yĂwĘ ÉMnĎwŁ‘Ğ rJ
Łą zĘyĂ hŇêÂĎ ‘Č MY
ĳĎ rĎ
MyrăĂ‘Ď hŇ¡BĎ rĘhĂ hŇdĎěChywĲĂ tŇolŔkĎŇyhĲĄ ÉNbĆŇIĂÄwČ ChW
Ąę ‘Ł=tŇ’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ xJÄČ S
Ę IĂwČ
: hĎytĲŇĆ nŁmĘrĘ’Č hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ wyrĎŔ‘ĎBĘ S’
ăĄ =yêĂxĘQČS
Ă wĘ tŇorĳYĚBĘ

T ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ l‘ăČmĄ tŇĎ yn¡ĂzĎ yJ
¿Ă MyUĂŔ‘ČJĲĎ É lyGĂ=l’Ć ű l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ xmČÄW
Ę êĂ=l’Č
2
3
4

5, 6

7

8
9

Sor¡ytŇĂ wĘ M‘ĳĄrĘyĂ âlă bŇqĆ¡yĆwĎ NrĆGŁ¿ : NgĲĎŇDĎ tŇon¿rĘGĎ=lJĎ l‘¡Č NnĎŔtŇĘ ’Ć êĎbŇĘ ăhČ ’Ď
rCè
¡ ’ČbŇĘ C MyĂrČŔYĘmĂ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć bŇąS
Ď wĘ hoĳĎhyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Cb¡ŇS
Ę yĲĄ âl¿ : HB
ĲĎ SxĆ¿kČŇ yĘ
MhĆęyxĄbŇĘ zĂ ůol=CbŇrĘ‘ĆyĲĆ âlăwĘ ÈNyĂyČ ű ho¿Ďhyl
ĲČ CkÄiĘyĂ=âlĲ : Clk
ĲĄŇ ’ŇyŁ ’m
¿Ą TĎ
âl¿ MS
ĎŔ pŇĘ nČlĘ Mm
ăĎ xĘlČ=yJĲĂ C’U
ĳĎ TČyĂ wyl
¡Ď kŇĘ ’
Ł =lJĎ MhĆŔlĎ ÉMynĂo’ MxĆąlĆ JĘ
=yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=gŇxČ Moy¡lĘC dŇ‘ĳĄom MoyălĘ CW
¡ ‘ĞêĲČ=hŇmĲČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą ’ob¡ŇyĎ
MjĎęsĘkČŇlĘ dŇm
ăČ xĘmČ MrĳĄBĘqČêĘ PŇm
Ł ă MY
¡Ą BĘqČêĘ MyĂr¿ČYĘmĂ dŇŁèŔmĂ ÉCkŇlĘhĲĎ hŇąĄh
eĂ
ym
ăĄ yĘ C’BĎť hŇDĎęqĚjĘhČ ym
ăĄ yĘ ű C’B
ăĎ : MhĲĆylĄhĽ’ĲĎBĘ xČox¡ MS
ĄŔ rĎyyĲĂ ÉWoUqĂ
bŇră
Ł l‘Čť xČCrŔhĎ Sy’
ăĂ É‘GĎS
Ě mĘ ’ybĂęeĎhČ lywăĂ’Ĺ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ C‘¡dĘŇyĲĄ MQ
ĚŔ è
Ă hČ
ÉSoqyĎ xj
ąČ ’ybÂĂ nĎ yh
ĳĎŁl’Ĺ=M‘Ă MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć hŇ¿pĆŇ Y
Ł : hŇmĲĎTĄW
Ę mČ hŇ¡BĎ rČwĘ ìŔnĘwŁ‘Ğ
ym
ăĄ yJĂ CtŇ¡xĄ S
Ă =CqymĲĂ‘ĘhĆ : wyhĲĎŁl’Ĺ tŇyb
¿ŇĄ BĘ hŇm
¡Ď TĄW
Ę mČ wykĎŔrĎDĘ=lJĎ=l‘Č
h‘bgh
’"sb ,yrq yB
Ą rĚ ,bytk oBrĂ v.12

.boêkĘ’Ć n"b ,=bêĎkĘ’Ć ’"b ’"n ,yrq =bêĎkĘ’Ć ,bytk boêkĘ’Ć v.12 .x
.yrqw bytk yB
Ą rĚ
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9. 10–10. 11

: MtĲŇĎ w’ŇF
Ł xČ dŇoq¡pŇĘ yĂ MnĎŔwŁ‘Ğ roJăzĘyĂ hŇ‘ĳĎbŇĘ GĂhČ
HtŔĎ yS
Ă ’ŇrăĄBĘ ÉhnĎ’ĄtŇĘ bŇĂ hŇrąĎCJbŇĂ JĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉytŇĂ ’ŇYÄĎ mĎ rBĎędĘŇUĂBČ Myb
ăŇĂ nĎ‘ĞJĲČ 10
Cy¿hĘIĲĂwČ tŇS
ĆB
Ł Ŕ lČ ÉCrzĘĲeĎ IĂwČ ro‘ęjĘ=l‘Čb
ĲČŇ C’B
ăĎ hŇUĎhĄÁ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ ytŇĂ y’
¡Ă rĎ
NTĆ¡BĆ mĂC hŇd¿ĎŇQĄmĂ MdĳŇĎobŇJĘ PŇăpĄŇ o‘tŇĘ yĂ PŇo‘¡JĎ MyĂrČěpŇĘ ’Ć : Mb
ĲĎŇ hĽ’ĎJĘ MyY
¡Ă CuS
Ă 11
yo’¿=MgČŇ=yJĲĂ MdĳŇĎ’ĎmĲĄ Myê¡ĂlĘJČS
Ă wĘ MhĆŔynĄBĘ=tŇ’Ć ÉClDĘgČŇyĘ=M’Ă yJ
ąĂ : NoyĲrĎhĄmĄC 12
hŇăĎlCtŇS
Ę roY¡lĘ ytŇĂ y’
¿Ă rĎ=rS
Ć ’ĞJĲČ MyĂrËČpŇĘ ’Ć : MhĲĆmĄ yr¿ĂCWBĘ Mh
¡Ć lĎ 13
Nê
ĳĄ êĂ=hŇmČ ho¡ĎhyĘ Mh
¿Ć lĎ=NêĄ : wynĲĎBĎ gŇr¡Ąh
Ł =l’Ć ’yY
¿Ă ohlĘ MyĂrČěpŇĘ ’ĆwĘ hŇĳĆn
w Ď bŇĘ 14
É lGĎlĘGĂBČ Mt
ąŇĎ ‘ĎrĲĎ=lJĎ : MyqĲĂmĘŁYĲ MyĂd¡ČŇS
Ď wĘ lyJĂŔS
Ę mČ MxĆrăĆ ÉMhĆlĎ=NêĄ 15
ÉPsĄo’ âlą MS
ĳĄ rĘgĲĎŇ’Ğ yt¡ĂŇyBĄmĂ MhĆŔylĄlĘ‘ČmĲČ ‘Čră
Ł l‘Čť MytŔĂ ’ŇnĄW
Ę MS
ăĎ =yJĂ
yrăĂjĘ Sb
¡ĄŇ yĎ MS
¿Ď rĘS
Ď MyĂrČŔpŇĘ ’Ć hŇăJĎ hĚ : MyrĲĂrĘs
Ł Ĳ Mh
¡Ć yrĄW
ĲĎ =lJĎ MtŔĎ bĎŇhĞ’ĲČ 16
yhČŔŁl’Ĺ Ms
ăĄ ’ĎmĘyĂ : MnĲĎTĘbŇĂ yD¿ĄmČxĞmĲČ yê¡ĂmČhĲĄwĘ NCdŔlĄyĲĄ yJ
ăĂ MGČť NCW
ĳ ‘ĞyĲČ=ylřb 17
ÉqqĄoB NpĆŇąĆG
: MyĲĂoGBČ Myd¡ĂŇdĘŇnĲŁ Cy¿hĘyĲĂwĘ olĳ C‘¡mĘS
ĲĎ âl¿ yJ
ËĂ y
bŇoTăJĘ tŇoxŔBĘzĘUĂĲlČ ÉhBĎrĘhĂ oyęrĘpŇĂ lĘ bŇră
Ł JĘ oQĳ=hŇCĆS
Č yĘ yr¡ĂjĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
PŇŁră‘ĞyĲČ ’Chť CmS
ĳĎ ’ĘyĆ hŇê
ăĎ ‘Č MB
¡Ď lĂ ql
¿Č xĎ : tŇobŇĲ ~ĄmČ CbŇyT
¡Ă yhĄ oYŔrĘ’ČlĘ 2
âlą yJ
ăĂ Cnl
ĳĎ ëŇlĆ¡mĆ Ny’¿Ą CrŔmĘ’ŇyĲŁ ÉhêĎ‘Č yJ
ąĂ : MtĲŇĎ obŇ~ĄmČ dŇd¡ŇĄS
Ł yĘ MtŔĎ oxBĘzĘmĂ 3
tŇol¿’Ď MyrĂŔbĎŇdĘŇ CrăBĘDĂ : CnQ
ĲĎ =hŇW
Ć ‘ĞIĲČ=hŇmČ ëŇlĆ¡UĆ hČwĘ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉCn’ÄrĄyĎ 4
ÉtolgŇĘ ‘ĆlĘ : ydŇĲĎW
Ď ym
¿Ą lĘêČ l‘¡Č TjĎŔS
Ę mĂ ÉS’Ňr
Ł JĎ xrąČpĎŇC tŇyrĳĂBĘ tŇră
Ł JĎ ’wĘS
¡Ď 5
ClygĂŔyĎ wyl
ăĎ ‘Ď ÉwyrĎmĎkŇĘ C oUę‘Č wylĎÁ‘Ď lbČÄ’Ď=yJĲĂ NorĳmĘŁSĲ Nk
ăČŇ S
Ę CrCgŇ¡ yĎ NwĆ’ĎŔ tŇyB
ăĄ
ëŇlĆămĆ lĘ hŇ¡xĎ nĘmĂ lbĎŔCy rCè
ă ’ČlĘ ÉotŇo’=MGČ : CeUĲĆmĂ hŇ¿ĎlgĎŇ=yJĲĂ od¡ŇobŇJĘ=l‘Č 6
Nor¡mĘŁSĲ hŇ¿mĆ dĘŇnĂ : otŇĲ YĎ‘ĞmĲĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Sob¿ŇyĄwĘ xuĎŔyĂ MyĂrăČpŇĘ ’Ć ÉhnĎS
Ę BĎ bŇrĳĄyĎ 7
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ Ét’ŇFČxČ NwĆ’Ďę tŇomăBĎ CdÂmĘS
Ę nĂwĘ : MyĂmĲĎ=ynĄjĘ=l‘Č PŇYĆq¡ĆJĘ HJ
ĳĎ lĘmČ 8
tŇo‘¡bĎŇGĘlČwĘ CnCiŔJČ ÉMyrĂhĎĲlĆ CrąmĘ’ĲĎwĘ Mt
ĳŇĎ oxBĘzĘmĂ=l‘Č hŇ¡Ćl‘ĞyĲČ rDČŔrĘdČŇwĘ Zoqă
: Cnyl
ĲĄ ‘Ď Cl¿pŇĘ nĂ
hŇ‘ËĎbŇĘ GĂBČ Mg
ÌĄŇ yv
Ă tŇČ =âlĲ CdŇmĎŔ‘Ď MS
ăĎ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇĎ ’Ň¡TĎ xĎ hŇ‘ĎŔbŇĘ GĂhČ ÉymĄymĂ 9
MyUĂŔ‘Č ÉMhĆylĄ‘Ğ CpąŇiĘ’ĚwĘ MrĳĄiĽ’ĆwĘ yt¡ĂŇCĎ’ČBĘ : hŇwĲĎlĘ‘ĲČ yn¿ĄBĘ=l‘Č hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ 10
SCdŔlĎ yêĂbŇĘ ăhČ ’
Ł ÉhdĎŇUĎl
Ě mĘ hŇąĎlgŇĘ ‘Ć MyĂrČÁpŇĘ ’ĆwĘ : MtřĲ ny‘Ĳ yê
¿ĄS
Ę lĂ Mr¡ĎsĘ’ĎBĘ 11
yn’w
MtĎnŁy‘Ą v.10

.y

.d"ydw T"d ,x"d ,w"d ,b"d Nkw yrqw bytk =lbČ ’"sb ,yrq =lbČ ,bytk =ylĂbĘ v.16 .T
.’"ydw T"d Nkw yrqw bytk MtĎnĎo‘ ’"sb ,yrq MtĎnĎo‘ ,bytk

10. 12–12. 4
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hŇdĎŔChyĘ SorăxĞyĲČ ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć bŇyJ
ąĂ rĘ’Č HrĳĎ’ŇCĎYČ bŇCT¡=l‘Č yêĂrĘbČŔ‘Ď ynăĂ’ĞwĲČ
12 Cryn
¿Ă dŇsĆxĆŔ=ypŇĂ lĘ CrăYĘqĂ ÉhqĎdĎŇYĘlĂ Mk
ąĆŇ lĎ C‘ÄrĘzĂ : bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ ol¡=dŇDĆW
Č yĘ
: Mk
ĲĆŇ lĎ qdŇĆY¡Ć hŇr¿ĆyŁwĘ ’oběyĎ=dŇ‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć SorădĘŇlĂ Ét‘ĄwĘ rynĳĂ Mk
¡ĆŇ lĎ
13 ê
Ď xĘ¿TČ bĎŇ=yJĲĂ SxČĳĎkŇ =yrĂjĘ Mê
ăĆlĘkČŇ’Ğ Mê
¡ĆrĘYČqĘ hŇtŇĎ ¿lĎ wĘ‘Č ‘S
Č rËĆ=MêĆS
Ę rČxĞ
14 d
Ňè
ČŔ Cy ìŇyrăĆYĎbŇĘ mĂ=lkĎŇwĘ ůìUĆ‘ČBĘ ÈNo’S
Ď M’ŇqăĎwĘ : ìŇyrĲĆoBGĂ bŇr¿
Ł BĘ ì¡ŇJĘrĘdČŇbŇĘ
: hŇS
Ď FĲĎrĚ Myn¡ĂBĎ=l‘Č M’
¿Ą hŇĳmĎ xĎlĘmĂ MoyăBĘ l’Ň¡bĄŇ rĘ’ĲČ tŇyB
¿Ą Nm
ËČ lĘS
ĲČ dŇŁS
Ì JĘ
15 h
Ň Łm¿dĘŇnĂ rxČè
Čě BČ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ‘ČrĲĎ tŇ‘ăČrĎ yn¡ĄjĘmĂ l’ĄŔ=tŇyB
ĲĄ ÉMkĆŇlĎ hŇąW
Ď ‘Ď hŇkĎŇJĎę
’y ytŇĂ ’Ňr¿ĎqĎ MyĂr¡ČYĘUĂmĂC Chb
ĳĄŇ hĞŁ’ĲwĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ r‘Čn¿Č yJ
ËĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ëŇlĆ¿mĆ hŇm
¡Ď dĘŇnĂ
2 Myl
¡Ă sĂjĘlČwĘ CxBĄŔzČyĘ Myl
ăĂ ‘ĎBĘlČ MhĆŔynĄjĘmĂ CkŇă lĘhĲĎ NJĄť Mh
ĳĆ lĎ C’¡rĘqĲĎ : ynĲĂbŇĘ lĂ
3 C‘
¡ dĘŇyĲĎ âl¿wĘ wyt
ĳŇĎ Ł‘orĲzĘ=l‘Č Mx
¡Ď qĎ MyĂrČŔpŇĘ ’ĆlĘ ÉyêĂlĘGČÄrĘtŇĂ yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎwĘ : NCrĲFĄqČyĘ
4 h
Ň ¿Ćh
y Ę ’ĲĆwĎ hŇbĎŔhĞ’ĲČ tŇotŇă ŁbŇ‘ĞB
ĲČ ÉMkĄŇS
Ę mĘ’Ć MdąŇĎ’Ď ylĄÄbŇĘ xČBĘ : MytŇĲĂ ’ŇpĎŇrĘ yJ
¿Ă
5 ÉbCSyĎ âl
ą : lykĲŇĂ o’ wyl
¡Ď ’Ą T’
¿Č wĘ Mh
ĳĆ yxĄlĘ l‘ăČ l‘Ł ¡ ymĄyr¿ĂmĘJĂ Mh
ËĆ lĎ
6 h
Ň ¿ĎlxĎwĘ : bŇCSĲlĎ Cn¡’ĞmĲĄ yJ
¿Ă oJĳlĘmČ ’Chă rCè
¡ ’ČwĘ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=l’Ć
: MhĲĆytŇĄ oY¡‘ĞU
Ł mĲĂ hŇlĎĳĎkŇ ’ĎwĘ wyD¡ĎbČŇ hŇt
¿ŇĎ QĘkŇĂ wĘ wyrĎŔ‘ĎBĘ ÉbrĆxĆÄ
: MmĲĄoryĘ âl¿ dŇxČ¡yČ Ch’ĚŔrĎqĘyĂ É l‘Č=l’ĆwĘ yt
ĳŇĂ bĎŇCSĲmĘlĂ My’
¡Ă CltŇĘ yU
¿Ă ‘ČwĘ
8 ì
¡Ň mĘyW
ĲĂ ’Ğ hŇmĎŔdĘŇ’ČkŇĘ ìăŇnĘêĆ’Ć ëŇy’Ąť l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉìnĘGĆmČ’Ğ MyĂrČępŇĘ ’Ć ìăŇnĘêĆ’Ć ëŇy’ÂĄ
9 Norăx
Ğ ÉhW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ âlą : ymĲĎCxnĂ Cr¿mĘkŇĘ nĂ dŇxČ¡yČ yBĂŔlĂ ÉylČ‘Ď ëŇąjČ hĘnĆ MyĳĂ’ŇŁbŇYĘJĂ
ìăŇBĘrĘqĂBĘ Sy’ĂŔ=âlwĘ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ l’
ąĄ yJ
ăĂ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć tŇăxĄ S
Č lĘ bŇCS
¡ ’Ď âl¿ yjĂŔ’Č
10 ’Ch
ă =yJĂ gŇ’
ĳĎ S
Ę yĂ hŇăĄrĘ’
y Č JĘ CkŇ¡ lĘyĲĄ hoËĎhyĘ yrÌĄxĞ’ĲČ : ry‘ĲĂBĘ ’ob¡Ň’Ď âl¿wĘ SodŔqĎ
11 ZrĆ’
ăĆmĄ hŇ¡Ďoyk
n ŇĘ C MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉrojYĂkŇĘ CdŇąrĘxĆyĆ : MIĲĎmĂ Myn¡ĂbĎŇ Cd¿ŇrĘxĆyĆwĘ gŇ’ČŔS
Ę yĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mh
¡Ć yêĄB
ĲĎ =l‘Č Myê¿ĂbŇĘ S
Č ohwĘ rCè
ĳ ’Č
by ÉdrĎ dŇ‘
Ł ¿ hŇdĎęChywĲĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ hŇm
¡Ď rĘmĂbŇĘ C MyĂrČŔpŇĘ ’Ć ÉSxČkÄČ bŇĘ ynĂąĚbŇ bĎŇsĘ
2 MydĂ
Ŕ qĎ PŇdăŇĄr
Ł wĘ ÉxČCrÄ hŇ‘¿Ćr
Ł MyĂrČÁpŇĘ ’Ć : NmĲĎ’ĹĲnĆ MyS
¡Ă odŇqĘ=M‘ĂwĘ l’ĄŔ=M‘Ă
NmĆ¡S
Ć wĘ CtŇr
Ł Ŕ kŇĘ yĂ rCè
ă ’Č=M‘Ă ÉtyrĂbŇĘ C hŇĳĆBrĘyČ dŇS
Ł ¡ wĎ bŇ¿ĎJ
z Ď MoIěhČ=lJĎ
3 Ébq
Ł ‘ĞyĲČ=l‘ĲČ dŇŁqąpŇĘ lĂwĘ hŇdĳŇĎChyĘ=M‘Ă ho¡Ďhyl
ĲČ bŇyr¿ĂwĘ : lb
ĲĎŇ Cy MyĂr¿ČYĘmĂlĘ
4 h
Ň r¿ĎW
Ď on¡o’bŇĘ C wyx
ĳĂ ’Ď=tŇ’Ć bŇqăČ‘Ď NTĆ¡BĆ BČ : olĲ bŇyS
¿Ă yĎ wyl
¡Ď lĎ‘ĞmĲČJĘ wykĎŔrĎdĘŇJĂ
7

l’=t’
.bq‘y ’Yyw tVrpl hrTph v.7

.’y
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É l’Ą=tŇyB
ĲĄ olĳ=NeĆxČtŇĘ IĂwČ hŇ¡kĎŇ BĎ lkĎŔIĚwČ Éë’ĎlĘmČ=l’Ć rW
Č ąĎwĎ
I : MyhĲĂŁl’Ĺ=tŇ’Ć 5
: orĲkŇĘ zĂ ho¡ĎhyĘ tŇo’ĳbĎŇ~ĘhČ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhywĲČ : CnUĲĎ‘Ă rB
¿Ą dČŇyĘ MS
¡Ď wĘ Ce’ĆŔYĎmĘyĂ 6
ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ=l’Ć hŇ¿Ąq
C Č wĘ rm
ŁŔ S
Ę ÉTjĎS
Ę mĂC dŇsĆąxĆ bŇCS
ĳ tŇĎ ìŇyh
ăĆŁl’ŇB
ĲĄ hŇê
¡Ď ’ČwĘ 7
ëŇă’Č MyĂrČŔpŇĘ ’Ć rmĆ’ŇIăŁwČ : bŇhĲĄ’Ď qS
Ł ¿ ‘Ğl
ĲČ hŇm
¡Ď rĘmĂ yn¿ĄzĘ’Ňm
Ł odËŇyĎBĘ N‘ČnČęJĘ : dŇymĲĂêĎ 8, 9
: ’TĘxĲĄ=rS
Ć ’Ğ Nw¿Ł‘Ď yl
¡Ă =C’YĘmĘyĂ âl¿ y‘ěČ ygŇĂ yĘ=lJĎ yl
ĳĂ No’¡ ytŇĂ ’Ň¿YĎ mĎ yêĂrĘS
ČŔ ‘Ď
ym
¿Ą yJĂ Myl
¡Ă hĎ’Ľb
ĲĎŇ ì¿ŇbŇĘ yS
ĲĂ o’ dŇŁ‘Ë MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎwĘ 10
My’
¡Ă ybŇĂ eĘhČ dŇy¿ČbŇĘ C ytŇĂ yB
ĳĄrĘhĂ NozăxĎ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ My’ĂŔybŇĂ eĘhČ=l‘Č ÉyêĂrĘBČÄdĂŇwĘ : dŇ‘ĲĄom 11
MG
ąČ CxB
ĳĄ zĂ MyrăĂwĎS
Ę lG
¡ĎlĘGĂBČ CyŔhĎ ’wĘS
ăĎ =ëŇ’Č ÉNwĆ’ĎÄ dŇ‘¿ĎlĘGĂ=M’Ă : hŇUĲĆdČŇ’Ğ 12
MrĳĎ’Ğ hŇdăŇĄW
Ę bŇŁq¡‘ĞyĲČ xr¿ČbŇĘ IĂwČ : ydŇĲĎW
Ď ym
¿Ą lĘêČ l‘¡Č MyQĂŔgČŇJĘ ÉMtŇĎ oxBĘzĘmĂ 13
hoËĎhyĘ hŇÌĎl‘ĹhĲĆ ’yběĂ nĎbŇĘ C : rmĲĎS
Ď hŇ¡è
Ď ’ĂbŇĘ C hŇè
ĎŔ ’ĂBĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ dŇŁbąŇ‘ĞIĲČwČ 14
MyrĳĂCrmĘêČ MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć sy‘¿ĂkŇĘ hĂ : rmĲĎS
Ę nĂ ’yb
¡ŇĂ nĎbŇĘ C MyĂrĳĎYĘUĂmĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć 15
ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć rB
ąĄ dČŇJĘ : wynĲĎŁdŇ’Ğ ol¡ bŇyS
¿Ă yĎ otŔjĎrĘxĆÄwĘ SoFŔyĂ wyl
ăĎ ‘Ď ÉwymĎdĎŇwĘ gy
CpŇs
ăĂ oy ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : tŇm
Ł Ĳ IĎwČ l‘ČB
¡Č BČ MS
¿Č ’ĘIĆwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ ’Ch¡ ’W
¿Ď nĎ tŇtŔĄ rĘ 2
hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ MyBĂŔYČ‘Ğ ÉMnĎCbŇtŇĘ JĂ Mj
ąĎ sĘJČmĂ hŇkÄĎ iĄmČ žMhĆlĎ CW
ă ‘ĘIČwČ ’T
Ł ę xĞĲlČ
: NCqĲè
Ď yĂ Myl
¡Ă gĎŇ‘Ğ MdĎŔ’Ď yx
ăĄ bŇĘ ŁzĲ MyrĂŔmĘŁ’Ĳ Mh
ăĄ ÉMhĆlĎ hŇŁQĳJĚ MyS
¡Ă rĎxĎ
NrĆGŁ Ŕ mĂ r‘ăĄs
Ł yĘ ÉZm
Ł JĘ ëŇĳĄlh
Ł MyJ
ăĂ S
Ę mČ lF
¡Č kČŇwĘ rqĆŁBŔ=NnČ‘ĞJĲČ ÉCyhĘyĲĂ NkĄęlĎ 3
Myh
ąĂ Łl’ŇwĲĄ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yk
ËŇĂ Łn’ĲĎwĘ : hŇB
ĲĎ rĚ’ĞmĲĄ NS
¡Ď ‘ĎkŇĘ C 4
rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ ìŇyê¡Ă‘ĘdČŇyĘ yn¿Ă’Ğ : yêĲĂlĘBĂ NyĂ’¡Č ‘ČyS
¿Ă omC ‘dĎŔtŇĄ âlă ÉytŇĂ lĎCzĲ 5
NJ
¡Ą =l‘Č MB
ĳĎ lĂ MrĎIăĎwČ C‘¡bŇĘ W
ĲĎ C‘BĎŔW
Ę IĂwČ ÉMtŇĎ y‘ĂrĘmČJĘ : tŇobŇĲ ’ĚlĘêČ ZrĆ’¡ĆBĘ 6
ÉMS
Ą GĘpŇĘ ’Ć : rCSĲ’Ď ëŇrĆD¿Ć=l‘Č rm
¡Ą nĎJĘ lxČĳS
Ď =omJĘ Mh
¡Ć lĎ yh
¿Ă ’ĹwĲĎ : ynĂCxĲkĄŇS
Ę 7, 8
tŇ¿IČxČ ’ybĂŔlĎJĘ ÉMS
Ď Ml
¿Ą kŇĘ Ł’ĲwĘ MB
ĳĎ lĂ rogŇă sĘ ‘r¡ČqĘ’ĆwĘ lCJŔS
Č bŇŁdăŇJĘ
ÉìJĘlĘmČ yh
ąĂ ’Ĺ : ìŇrĲĆzĘ‘ĆbŇĘ yb
¿ŇĂ =yJĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ì¿ŇtŇĘ xĆS
ĲĂ : M‘ĲĄuĘbČŇêĘ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ 9, 10
ëŇlĆ¿mĆ yQ
¡Ă =hŇnĎêĘ êĎrĘmČŔ’Ď rS
ăĆ ’Ğ ìŇyTĆŔpŇĘ ŁS
ă wĘ ìŇyrĳĆ‘Ď=lkĎŇBĘ ì¡Ň‘ĞyS
ĲĂ oywĘ ’opŔ’Ą
: ytŇĲĂ rĎbŇĘ ‘ĆBĘ xu¡Č’ĆwĘ yjĂŔ’ČBĘ ÉëlĆmĆÄ ì¿ŇlĘ=NêĆ’ĲĆ : MyrĲĂW
Ď wĘ 11
olĳ C’b
Ł ăŇ yĎ hŇd¡ĎŇlĄoyĲ yl
¿Ą bŇĘ xĆ : otŇĲ ’ŇFĎxČ hŇ¡ĎCp
n Ň YĘ MyĂrĎŔpŇĘ ’Ć NwăŁ‘Ğ ÉrCrYĎ
12, 13
dŇąIČmĂ : MynĲĂBĎ rB
¿Č S
Ę mĂBĘ dŇm
Ł ¡ ‘ĞyĲČ=âl tŇ‘¿Ą=yJĂ MkĎŔxĎ âlă ÉNbĄŇ=’Ch 14
lo’ŔS
Ę ÉìbŇĘ TĎqĲĎ yh
ąĂ ’Ĺ tŇwĆmĎę ìÁyrĆbĎŇdĘŇ yhÄĂ ’Ĺ Ml
ĳĄ ’ĎgŇĘ ’Ć tŇwĆU¡ĎmĂ MDŔĄpŇĘ ’Ć É lo’S
Ę
Mxn
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xČCrÄ žMydĂŇqĎ ’obăŇyĎ ’yrĳĂpŇĘ yČ Myx
¡Ă ’Č NB
¿Ą ’ChŔ yJ
ăĂ : ynĲĎy‘ĄmĲĄ rt
¿ŇĄ iĎyĂ MxČŁn¡
hŇsĆŔS
Ę yĂ ’Chă onŔyĎ‘ĘmČ bŇrăČxĹyĲĆwĘ ÉoroqmĘ SobąŇyĄwĘ hŇlĆę‘Ł rB
ăĎ dĘŇUĂmĂ hoĎÁhyĘ
dy hĎyh
ĳĆŁl’ŇB
ĲĄ hŇt
¡ŇĎ rĘmĎ yJ
¿Ă NorŔmĘŁSĲ ÉMS
Č ’ĘêĆ : hŇDĲĎmĘxĆ yl
¿Ă JĘ=lJĎ rY
¡Č o’
: C‘uĲĎbĚŇyĘ wyt
¡ŇĎ oIrĂhĎwĘ CSFĎŔrĚyĘ Mh
ăĆ ylĄlĘŁ‘Ĳ Clj
Ł Ŕ yĂ bŇrĆx
ăĆBČ
15

2, 3

4

5, 6
7
8
9
10

ÉMkĆŇUĎ‘Ă CxąqĘ : ìŇĲnĆ wŁ‘ĞB
ĲČ êĎlĘ¡S
Č kĎŇ yJ
¿Ă ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ hoăĎhyĘ dŇ‘¡Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ hŇbĎŇCSť
bŇoTŔ=xqČwĘ ÉNwŁ‘Ď ’v
ąĎ êĂ=lJĎ wylĎę’Ą CrămĘ’Ă hoĳĎhyĘ=l’Ć CbŇCS
¡ wĘ MyrĂŔbĎŇDĘ
bŇJĎŔrĘnĂ âlă ÉsCs=l‘Č Cn‘ęĄ yS
Ă oyĲ âlă ű rCè
ă ’Č : CnytĲŇĄ pĎŇW
Ę Myr¡ĂpĎŇ hŇm
¿Ď QĘS
Č nĘCĲ
: MotŇĲ yĎ Mx
¿Č rĚyĘ ì¡ŇBĘ=rS
Ć ’Ğ CnydĳŇĄyĎ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČlĘ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ dŇo‘Ë rmČ’ŇŁn¿=âlwĘ
É lFČkČŇ hŇąĆh
y Ę ’ĲĆ : CeUĲĆmĂ yj
¡Ă ’Č bŇ¿S
Ď yJ
ËĂ hŇĳbĎŇ dĎŇnĘ Mb
¡ĄŇ hĞŁ’Ĳ MtŔĎ bĎŇCS
ă mĘ É’jĎrĘ’Ć
wytŔĎ oqnĘyĲŁ ÉCkŇlĘyĲĄ : NonĲbĎŇQĘJČ wyS
¡Ď rĎS
Ď ëŇ¿yČwĘ hŇĳĎS
e Č oèĲJČ xr¡ČpŇĘ yĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂlĘ
Ng
¡ĎŇ dĎŇ CI¿xČyĘ oQŔYĂbŇĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ ÉCbŇS
ĚÄ yĎ : NonĲbĎŇQĘJČ ol¡ xČyr¿ĄwĘ odŇĳoh tŇyĂE¡ČkČŇ yh
¿Ă ywĂ
ynÌĂ’Ğ MyB
ĳĂ YČ‘Ğl
ĲĎ dŇo‘¡ yQ
¿Ă =hŇmČ MyĂrČěpŇĘ ’Ć : NonĲbĎŇlĘ Nyy¿ĄJĘ or¡kŇĘ zĂ NpĆŇĳĎk
G ČŇ CxărĘpŇĘ yĂwĘ
ÉMkĎŇxĎ ym
ąĂ : ’YĲĎmĘnĂ ì¿ŇyĘrĘjĆ yeĂ¡UĆ mĂ NnĎŔ‘ĞrĲČ SorăbŇĘ JĂ ÉynĂ’Ğ CerĆęCS’ĞwĲČ ytŇĂ ynăĂ‘Ď
MbĎŔ CkŇlĘăĄy ÉMyqĂDĂYČwĘ hoĎęhyĘ yk
ăŇĄ rĘDČ MyrĂÂS
Ď yĘ=yJĲĂ M‘ĳĄdŇĎyĲĄwĘ Nob¡ŇnĎ hŇQĆ’ĄŔ Nb
ĲĄŇ ăyĎwĘ
: Mb
ĲĎŇ ClS
Ę ¿JĎ yĂ My‘¡ĂS
Ęp
ŁŇ C

l’wy
’, 2 MynĂŔqĄEĘhČ Ét’ŇzŁ=C‘mĘS
Ă : l’ĲĄCtŇjĘ=NBĆ l’
¡Ą oy=l’Ć hŇyĎŔhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ=rbČŇDĘ
3
4
5

ym
¿Ą yBĂ M’
¡Ă wĘ MkĆŔymĄyBĲĂ Ét’ŇEŁ hŇtŇĎ yĘh
ąĎhĲĆ ZrĆ’ĳĎhĎ yb
ăŇĄ S
Ę oyĲ lJ
Ł¡ CnyzĂŔ’ĞhĲČwĘ
rod¿ŇlĘ Mh
¡Ć ynĄbŇĘ C MhĆŔynĄbŇĘ lĂ ÉMkĆŇynĄbŇĘ C Crj
ĳĄsČ Mk
ăĆŇ ynĄbŇĘ lĂ hĎyl
¡Ć ‘Ď : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ
rtŇĆ ăyĆwĘ qlĆĳĎh
I Č lk
ăČŇ ’Ď hŇ¡BĆ rĘ’ČhĲĎ rtŇĆ ¿yĆwĘ hŇBĆŔrĘ’ČhĲĎ lk
ăČŇ ’Ď ÉMzĎGĎhČ rtŇĆ ąyĆ : rxĲĄ’Č
ytŇĄ ŁS
ă =lJĎ Cll
¡Ă yhĄwĘ CkŔbŇĘ C ÉMyrĂoJS
Ă CYyqąĂhĎ : lysĲĂxĎhĲĆ lk
¡ČŇ ’Ď qlĆIŔĆhČ
Nyy
‘Vwh[ Nmm wddn=KĂ Mhl yw’ wyYxw . z"Yq Nmysw h‘bVw My‘Vtw h’m ‘Vwh rpsd yqwsp Mwks v.10 .dy
.rpsw rps lk Nyb NyTV +g xynhl KyrYw .MytV wytwtqspw ,h‘br’ wyrdsw .]g"y +z
The number of the verses of the book of Hosea is 197, and the sign is z"Yq. And its middle
point is, Woe unto them! for they have fled from me [Hos 7:13]. And its sedarim are 4.
And its peseqot are 2. And there should be left [a space of] 3 lines between each book.
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MCY¡‘Ď yYĂŔrĘ’Č=l‘Č hŇăĎl‘Ď ÉyogŇ=yJĂ : Mk
ĲĆŇ yjĂmĂ tŇr¡ČkŇĘ nĂ yJ
¿Ă sysěĂ ‘Ď=l‘Č NyĂyĳĎ
ÉynĂpŇĘ GČ MW
ąĎ : olĲ ’yb
¡ŇĂ lĎ tŇo‘¿QĘtŇČ mĘCĲ hŇyŔĄrĘ’Č yeăĄS
Ă ÉwyeĎS
Ă rj
ĳĎsĘmĂ Ny’ăĄwĘ
: hĎygĲĆŇyrĂW
ĲĎ CnyB
¡Ă lĘhĂ ëŇylĂŔS
Ę hĂwĘ ÉHpĎŇW
Ď xĞ PŇŁW
ą xĎ hŇĳĎpŇ YĎqĘlĂ yt¡ĂŇnĎ’ĄtŇĘ C hŇUĎŔS
Č lĘ
hŇËxĎ nĘmĂ tŇr¿ČkŇĘ hĎ : hĎyrĲĆC‘nĘ l‘ČB
¿Č =l‘Č qW
¡Č =tŇrČgĲĚŇxĞ hŇ¿ĎlCtŇbŇĘ JĂ ylĂě’Ĺ
hŇdŔĆW
Ď dŇDăČS
Ě : hoĲĎhyĘ yt
¡ŇĄ rĘS
ĲĎ mĘ MynĂŔhĞJ
Łă hČ ÉClbŇĘ ’ĲĎ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ mĂ ëŇsĆ¡nĆwĎ
: rhĲĎYĘyĂ ll
¿Č mĘ’Ě Sor¡yêĂ Syb
¿ŇĂ oh NgĎŔDĎ dŇDăČS
Ě yJĂť hŇĳmĎ dĎŇ’Ğ hŇ¡ĎlbŇĘ ’ĲĎ
dŇ¡bČŇ ’Ď yJ
¿Ă hŇrĳĎ‘ŁW
Ę =l‘ČwĘ hŇ¡FĎ xĂ=l‘Č MymĂŔrĘJ
Ł Ĳ ÉClylĂÄyhĄ MyrĂęJĎ’Ă CSyb
ăŇĂ h
Ł
rm
ăĎ êĎ=MGČ NoUÂrĂ hŇlĎĳĎlmĘ’Ě hŇ¡Ď’
n Ą êĘhČwĘ hŇS
Ď ybĂŔoh NpĆŇăĆh
G Č : hŇdŇĲĆW
Ď ryY
¿Ă qĘ
: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄBĘ=NmĂ NoW
¡W
Ď Syb
¿ŇĂ h
Ł =yJĲĂ CSbĄŔyĎ ÉhdŇĆv
Ď hČ yYąĄ‘Ğ=lJĎ xČCjętŇČ wĘ
xČBĄŔzĘmĂ yt
ăŇĄ rĘS
ĲĎ mĘ ÉClylĂÄyhĄ MynęĂ hĞŁJĲhČ CdÁpŇĘ sĂwĘ CrÄgŇĘ xĂ
hŇ¿xĎ nĘmĂ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ tŇyB
¿Ą mĂ ‘n
ËČmĘnĂ yJ
¿Ă yh
ĳĎŁl’Ĺ yt
¡ŇĄ rĘS
ĲĎ mĘ MyuŔĂ v
Č bČŇ Cnyl
ăĂ C’B
Ł ť
ZrĆ’ĎŔhĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ lJ
Ł ť MynęĂ qĄzĘ CpŇă sĘ’Ă hŇrĎŔYĎ‘Ğ C’ărĘqĂ ÉMoY=CSDĘqČ : ëŇsĆĲnĎ wĎ
ÉborqĎ yJ
ąĂ MoIĳlČ Hh
¡Ď ’Ğ : hoĲĎhyĘ=l’Ć Cq¡‘ĞzĲČwĘ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇyB
¡Ą
tŇrĳĎkŇĘ nĂ lkĆŇŁ’ă Cnyn¡Ąy‘Ą dŇgĆŇ¿nĆ ’olËhĞ : ’obŇĲ yĎ yD¿ČS
Č mĂ dŇS
Ł ¡ kŇĘ C hoĎŔhyĘ Moyă
MhĆŔytŇĄ ŁpŇă rĘgŇĘ mĆ tŇxČêČť tŇodęrĚpŇĘ CS
ă bŇĘ ‘ĲĎ : lygĲŇĂ wĎ hŇ¿xĎ mĘW
Ă Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ tŇyB
¿Ą mĂ
hŇăxĎ nĘ’ĆĲeĆ =hŇmČ : NgĲĎŇDĎ Syb
¡ŇĂ h
Ł yJ
¿Ă tŇorĳgĚŇUĘmČ Cs¡rĘhĆĲnĆ tŇorŔYĎŁ’Ĳ ÉCUS
ČÄ nĎ
N’ŇŁ~¡hČ yr¿ĄdĘŇ‘Ć=MGČ Mh
ĳĆ lĎ hŇ‘¡ĆrĘmĂ Ny’¿Ą yJ
ËĂ rqĎŔbĎŇ yrăĄdĘŇ‘Ć ÉCkŇŁbŇnĎ hŇmĎęhĄbŇĘ
hŇbĎŔhĎăĆlwĘ rBĎŔdĘŇmĂ tŇo’ănĘ ÉhlĎkŇĘ ’ĲĎ S’Ąę yJ
ăĂ ’rĳĎqĘ’Ć ho¡ĎhyĘ ìŇyl
¿Ć ’Ą : CmS
ĲĎ ’ĘnĆ
yJ
ąĂ ìŇyl
ĳĆ ’Ą gŇoră‘ĞêĲČ hŇd¡ŇĆW
Ď tŇom¿hĞB
ĲČ =MGČ : hŇdŇĲĆv
Ď hČ yY¿Ą‘Ğ=lJĎ hŇ¡TĎ hĞlĂ
: rB
ĲĎ dĘŇUĂhČ tŇo’¿nĘ hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎ S’ĄěwĘ MyĂmĎŔ yqĄyp
ăŇĂ ’Ğ ÉCSbŇĘ yĲĎ
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ZrĆ’ĳĎhĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ lJ
Ł¡ CzěGĘrĘyĂ yS
ĂŔ dĘŇqĎ rh
ăČ BĘ ÉC‘yrĂÄhĎwĘ NoIęYĂBĘ rpÁĎ oS C‘ÄqĘêĂ b
lpĆŔrĎ‘ĞwĲČ ÉNnĎ‘Ď Moyą hŇlĎępĄŇ’ĞwĲČ ëŇS
Ć Łxă MoyÌ : bŇorĲqĎ yJ
¿Ă ho¡ĎhyĘ=MoyĲ ’b
¿ĎŇ =yJĂ 2
ÉhyĎhĘnĲĂ âlą Chm
Ł ę JĎ MCYŔ‘ĎwĘ bŇrăČ M‘Čť MyrĳĂhĎhĲĆ=l‘Č WrăĚjĎ rxČ¡S
Č JĘ
hŇlĎkŇĘ ă’Ď ÉwynĎpĎŇlĘ : rodĲŇ wĎ roD¿ yn¡ĄS
Ę =dŇ‘Č PŇsĄŔoy âlă ÉwyrĎxĞ’ĲČwĘ MlĎŔo‘h
ăĎ =NmĂ 3
ÉwyrĎxĞ’ĲČwĘ wynĎępĎŇlĘ ZrĆ’ÁĎ hĎ NdŇĆ‘ÄĄ =NgČŇJĘ hŇĳbĎŇ hĎĲlĆ Th
ăĄ lČêĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČwĘ S’ĄŔ
Mys
¡Ă Cs hŇ¿’Ą rĘmČJĘ : oQĲ hŇtŇĎ yĘh¿Ď=âl hŇ¡TĎ ylĄjĘ=MgČŇwĘ hŇmĎŔmĎS
Ę rB
ăČ dĘŇmĂ 4
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ÉMyrĂhĎhĲĆ yS
ąĄ ’ŇrĎ=l‘Č tŇobęJĎrĘmČ loqăJĘ : NCYĲCryĘ NJ
¿Ą MyS
¡Ă rĎpĲĎŇkŇĘ C Ch’
ĳĄ rĘmČ
: hŇmĲĎxĎlĘmĂ ëŇCr¡‘Ĺ MCYŔ‘Ď M‘ăČJĘ SqĳĎ hŇ¡ĎlkŇĘ ’
Ł Ĳ S’ĄŔ bŇhČăČl É loqJĘ NCdŔuĄrČyĘ
NCYŔrĚyĘ MyrăĂoBgŇĂ JĘ : rCrĲ’ŇpĎŇ CY¿BĘqĂ Myn¡ĂjĎ=lJĎ MyU
ĳĂ ‘Č Clyx
ăĂ yĎ wyn¡ĎjĎmĂ
NCT¡BĘ‘ČyĘ âl¿wĘ NCkŔlĄyĲĄ ÉwykĎŇrĎdĘŇBĂ Sy’
ąĂ wĘ hŇĳmĎ ox Clă‘ĞyĲČ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ yS
¿Ą nĘ’ČJĘ
dŇ‘¿ČbŇĘ C NCkĳŇlĄyĲĄ otŇ¡ QĎsĂmĘBĂ rbĆŇ¿ĆG NCqŔxĎdĘŇyĂ âlă ÉwyxĂ’Ď Sy’
ąĂ wĘ : MtĲŇĎ oxrĘ’
ŁĲ
Myê¡ĂB
ĲĎ BČ NCYŔrĚyĘ ÉhmĎoxB
ĲČ CuS
Ł ę yĎ ry‘ăĂBĎ : C‘YĲĎbŇĘ yĂ âl¿ Clj
Ł¡ yĂ xlČËè
Ć hČ
CS
¡ ‘ĞrĲĎ ZrĆ’ĆŔ hŇzĎgŇĘ răĎ ÉwynĎpĎŇlĘ : bŇĲeĎ GČJČ C’b
Ł ¡Ň yĎ MynËĂoQxČhĲČ dŇ‘ÌČBĘ Clĳ‘ĞyĲČ
Nt
ąŇČ nĎ hoĎęhywĲČ : MhĲĎgŇĘ nĎ CpŇ¿ sĘ’ĲĎ Myb
¡ŇĂ kĎŇokŇĲ wĘ CrdĎŔqĎ ÉxČrĄÄyĎwĘ SmĆąS
Ć MyĂm
ĳĎS
Ď
orĳbĎŇdĘŇ hŇăW
Ą ‘Ł MCY¡‘Ď yJ
¿Ă ChnĄŔxĞmĲČ Éd’
Ł mĘ bŇrąČ yJ
ăĂ olŔyxĄ ynăĄpŇĘ lĂ Éoloq
=M’ĚnĘ ÉhêĎ‘Č=MgČŇwĘ : Cel
ĲĆ ykŇĂ yĘ ym
¿Ă C dŇŁ’¡mĘ ’r¿ĎonwĘ hoËĎhyĘ=MoyĲ lodŇÌgĎŇ=yJĲĂ
C‘ąrĘqĂwĘ : dŇj
ĲĄ sĘmĂbŇĘ C yk
¡ŇĂ bŇĘ bŇĘ C MoY¿bŇĘ C Mk
ĳĆŇ bŇĘ bČŇlĘ=lkĎŇBĘ yd¡ČŇ‘Ď CbŇ¿S
Ě hoĎŔhyĘ
ÉMCxrČwĘ NCeąxČ=yJĲĂ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć CbŇCS
¡ wĘ MkĆŔydŇĄgŇĘ BĂ=l’ČwĘ ÉMkĆŇbŇĘ bČŇlĘ
bŇCS
ă yĎ ‘Čd¡ŇĄoy ym
¿Ă : hŇ‘ĲĎrĎhĲĎ=l‘Č Mx
¡Ď nĂwĘ dŇsĆxĆŔ=bŇrČwĘ ÉMyĂjÄČ ’Č ëŇrĆ’
ąĆ ’ChŔ
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ ëŇsĆnĆŔwĎ hŇăxĎ nĘmĂ hŇkĎŔrĎBĘ ÉwyrĎxĞ’ĲČ ry’
ąĂ S
Ę hĂwĘ Mx
ĳĎ nĂwĘ
: hŇrĲĎYĎ‘Ğ C’¿rĘqĂ MoY¡=CSDĘqČ NoIĳYĂBĘ rp
¡ĎŇ oS C‘¿qĘêĂ
MyĂdĳŇĎS
Ď yq¡ĄnĘoyĲřwĘ MylĂŔlĎo‘Ĳ ÉCpŇsĘ’Ă MynĂŔqĄzĘ CYăbŇĘ qĂ É lhĎqĎ CS
ą DĘqČ M‘Â=Cp
Ď Ň sĘ’Ă
ÉCJbŇĘ yĂ xČBĄŔzĘUĂlČwĘ ÉMlĎC’hĲĎ NyB
ąĄ : HtĲŇĎ jĎxĚmĲĄ hŇ¡ĎQkČŇwĘ orŔdĘŇxĆmĲĄ ÉNtŇĎ xĎ ’Y
ąĄ yĄ
NêÄĄ êĂ=l’ČwĘ ìŇUĆę‘Č=l‘Č hoăĎhyĘ hŇsĎCxÌ CrÂmĘ’ŇyĲŁwĲĘ hoĳĎhyĘ yt
¡ŇĄ rĘS
ĲĎ mĘ MynĂŔhĞŁJăhČ
hŇ¡Ą’
I Č MyUĂŔ‘Čb
ĲĎŇ CrămĘ’ŇyĲŁ hŇUĎlĎť MyĂŔoG MB
ăĎ =lS
Ď mĘlĂ ÉhjĎrĘxĆlĘ ìąŇtŇĘ ĲlĎ xĞĲnČ
rmĆ’ŇIăŁwČ hoĎÁhyĘ N‘ČIČÄwČ : oUĲ‘Č=l‘Č lm
Ł ¡ xĘIČwČ oYĳrĘ’ČlĘ ho¡ĎhyĘ ’e
¿ĄqČyĘwČ : MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ
Mê
¡Ć ‘ĘbČŇW
Ę C rhĎŔYĘIĂhČwĘ SorăyêĂhČwĘ ÉNgĎŇDĎhČ=tŇ’Ć ÉMkĆŇlĎ xČąlĄ S
Ł ynÄĂ nĘhĂ oUę‘ČlĘ
qyx
ăĂ rĘ’Č ynÂop
Ă Ň ~ĘhČ=tŇ’ĆwĲĘ : MyĲĂoGBČ hŇ¡jĎ rĘxĆ dŇo‘Ë Mk
¿ĆŇ tŇĘ ’Ć NêÄĄ ’Ć=âlĲwĘ otŇĳ ’
Ł
ÉMIĎhČ=l’Ć wynĎęjĎ=tŇ’Ć ůhmĎmĎS
Ę C hŇăIĎYĂ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÈwyêĂxĘDČhĂwĘ MkĆęylĄ‘ĞmĲĄ
yJ
¿Ă otŔnĎxĞYĲČ É l‘ČtÄČ wĘ oSę’ĘbĎŇ hŇăĎl‘ĎwĘ NorĳxĞ’ĲČhĎ MIăĎhČ=l’Ć opŇ¡ s
Ł wĘ ynĂŔm
Ł dĘŇuČhČ
ho¡ĎhyĘ lyD¿ĂgŇĘ hĂ=yJĲĂ yxĂmĎŔW
Ę C ylĂyGăĂ hŇĳmĎ dĎŇ’Ğ y’
¡Ă rĘyêĲĂ=l’Č : tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ lyD¡ĂgŇĘ hĂ
ÉZ‘Ą=yJĂ rB
ĳĎ dĘŇmĂ tŇo’ănĘ C’¡S
Ę dŇĲĎ yJ
¿Ă ydČŔW
Ď tŇomăhĞB
ĲČ ÉC’rĘyêĲĂ=l’Č : tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ
ÉCxmĘW
Ă wĘ ClyGąĂ NoIęYĂ ynăĄbŇĘ C : Ml
ĲĎ yxĄ Cn¿tŇĘ ĲnĎ NpĆŇ¡ĆgŇ wĎ hŇ¿Ď’
n Ą êĘ oyŔrĘpŇĂ ’W
ăĎ nĎ
hwhyb
.b"ydw ’"yd Nkw rsx yqĄnĘyŁwĘ ’"s v.16
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MkĆęlĎ dŇrĆoIăwČ hŇqĳĎdĎŇYĘlĂ hŇr¡ĆoUhČ=tŇ’Ć Mk
ËĆŇ lĎ Nt
¿ŇČ nĎ=yJĲĂ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyB
ĲČ
CqyS
¿Ă hĄwĘ rB
ĳĎ tŇon¡rĎGĽhČ C’¿lĘmĲĎC : NoSĲ’ŇrĂB
ĲĎ Soq¡lĘmČC hŇr¿Ćom MS
Ć ËĆG 24
ÉrS
Ć ’Ğ MynĂŔè
Ď hČ=tŇ’Ć ÉMkĆŇlĎ yê
ąĂ mĘQČS
Ă wĘ : rhĲĎYĘyĂwĘ Sor¿yêĂ Myb
¡ŇĂ qĎyĘhČ 25
yêĂxĘ¡ČQS
Ă rS
¿Ć ’Ğ lodŔGĎhČ ÉylĂyxĄ MzĳĎGĎhČwĘ lys
ăĂ xĎhĲĆwĘ qlĆ¡Ćh
I Č hŇBĆŔrĘ’ČhĲĎ lk
ăČŇ ’Ď
MkĆŔyhĄŁlă’Ĺ ÉhoĎhyĘ MS
ąĄ =tŇ’Ć MêęĆ lĘQČhĂwĘ ‘ČobŔW
Ď wĘ É lokŇ’Ď Mê
ąĆlĘkČŇ’ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ BĎ 26
MêęĆ ‘ĘdČŇywĲĂ : Ml
ĲĎ o‘lĘ yU
¡Ă ‘Č CSb
Ł ¿Ň yĄ=âlĲwĘ ’yl
ĳĂ pŇĘ hČlĘ Mk
¡ĆŇ UĎ‘Ă hŇ¿W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ 27
CSb
Ł ¿Ň yĄ=âlĲwĘ dŇo‘ĳ Ny’ăĄwĘ Mk
¡ĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĂ’ĞwĲČ ynĂ’ĎŔ É l’ĄrĎW
Ę yĂ bŇrĆqąĆbŇĘ yJ
ăĂ
ÉyxĂCr=tŇ’Ć ëŇojąS
Ę ’Ć NkĄę=yrĄxĞ’ĲČ hŇăyĎhĎwĘ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ yU
¡Ă ‘Č g
NCmŔŁlxĞyĲČ tŇomăŁlxĞ ÉMkĆŇynĄqĘzĂ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ onĲbŇĘ C Mk
ăĆŇ ynĄBĘ C’¡BĘnĂwĘ rW
ĎŔ BĎ=lJĎ=l‘Č
Mym
ăĂ IĎBČ tŇoxĳpĎŇè
Ę hČ=l‘ČwĘ Myd¡ĂŇbĎŇ‘ĞhĲĎ=l‘Č Mg
¿ČŇ wĘ : C’ĲrĘyĂ tŇon¡yŁzĘxĆ MkĆŔyrĄCxăBČ 2
MDăĎ ZrĆ’ĳĎbĎŇC MyĂm¡Čè
Ď BČ MytŔĂ pŇĘ omĲ ÉyêĂtŇČ ĲnĎ wĘ : yxĲĂCr=tŇ’Ć ëŇoj¡S
Ę ’Ć hŇUĎhĄŔhĎ 3
ynĄępŇĘ lĂ MdĳŇĎlĘ xČr¡ĄIĎhČwĘ ëŇS
Ć ŁxŔlĘ ëŇăpĄŇ hĎyĲĄ ÉSmĆè
ĆÄ hČ : NS
ĲĎ ‘Ď tŇor¡mĞytŇĲĂ wĘ S’ĄŔwĎ 4
MS
¿Ą BĘ ’rËĎqĘyĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁÌ hŇyĎęhĎwĘ : ’rĲĎoehČwĘ lod¡ŇGĎhČ hoĎŔhyĘ Moyă ’oBť 5
ÉrS
Ć ’ĞJĲČ hŇTĎęylĄpŇĘ hŇăĆh
y Ę êĲĂ MĂlČÁS
Ď CrĲybŇĂ C NoIÄYĂ=rhČBĘ yJĂţ Tl
ĳĄ UĎyĂ ho¡ĎhyĘ
Mym
¿Ă IĎBČ hŇËĄh
e Ă yJęĂ : ’rĲĄq
Ł ho¡ĎhyĘ rS
¿Ć ’Ğ MydĂŔyrĂv
Ę bČÄC hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď d
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ tŇCb¿ŇS
Ę =tŇ’Ć bŇCS’Ď rS
¿Ć ’Ğ ’yh
ĳĂ hČ tŇ‘ăĄbĎŇC hŇUĎ¡hĄ hĎ
yêÄĂ TĘjČS
Ę nĂwĘ Tp
ĳĎŇ S
Ď ohĲyĘ qmĆ‘¡Ą=l’Ć MyêŔĂ dĘŇrČohăwĘ MyĂŔoGhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉyêĂYĘBČÄqĂwĘ 2
=tŇ’ĆwĘ MyĂŔoGbČŇ CrăEĘjĂ rS
ăĆ ’Ğ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yt
ąŇĂ lĎxĞĲnČ wĘ yUÄĂ ‘Č=l‘Č MS
Ďę MUĎÁ‘Ă
hŇDËĎlĘIČhČwĘ hŇnĎŔoEBČ ÉdlĆIÄĆhČ CnąêĘIĂwČ lrĳĎogŇ CDăyČ yU
¡Ă ‘Č=l’ĆwĘ : CqQ
ĲĄ xĂ yY
¡Ă rĘ’Č 3
tŇolăylĂGĘ lk
ŁŇ¡ wĘ NodŔyYĂwĘ rY
Ł ă ÉylĂ Mê
¿Ć’Č=hŇmĎ MgČŇwĘţ : CêĲS
Ę IĂwČ NyĂI¡ČbČŇ Cr¿kŇĘ mĲĎ 4
lqăČ ylČŔ‘Ď ÉMêĆ’Č Myl
ąĂ mĘŁGĲ=M’ĂwĘ ylĎŔ‘Ď Mym
ăĂ QĘS
Č mĘ ÉMêĆ’Č lCmęGĘhČ tŇS
Ć ĳĎljĘ
Mê
ĳĆ xĘqČlĘ yb
¡ŇĂ hĎzĘC yj
¿Ă sĘJČ=rS
Ć ’Ğ : Mk
ĲĆŇ S
Ę ’ŇŁrĲBĘ Mk
¡ĆŇ lĘmĚGĘ bŇyS
¿Ă ’Ď hŇrĎŔhĄmĘ 5
MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ ynăĄbŇĘ C ÉhdĎŇChyĘ ynąĄbŇĘ C : Mk
ĲĆŇ ylĄkŇĘ yhĄlĘ Mt
¡ŇĆ ’ŇbĄŇhĞ MybĂŔF
Ł hČ ÉyDČmČxĞmĲČC 6
ynăĂnĘhĂ : Ml
ĲĎ CbŇGĘ l‘¿ČmĄ Mq¡ĎyxĂrĘhČ N‘Čm
¿Č lĘ MynĳĂwĎIĘhČ ynăĄbŇĘ lĂ Mê
¡ĆrĘkČŇmĘ 7
Mk
¡ĆŇ lĘm
ĲĚ gŇĘ yt¿ĂŇŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ hŇUĎřĳS
Ď Mt
¡ŇĎ ’
Ł Mê
¿ĆrĘkČŇmĘ=rS
Ć ’Ğ MoqŔUĎhČÄ=NmĂ MrĎŔy‘ĂmĘ
hŇdĎŔChyĘ ynăĄBĘ ÉdyČBĘ MkĆęytŇĄ onĲBĘ=tŇ’ĆwĘ Mk
ăĆŇ ynĄBĘ=tŇ’Ć yêÂĂ rĘkČŇmĎC : Mk
ĲĆŇ S
Ę ’ŇrĲ
Ł BĘ 8
: rB
ĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă qoxĳrĎ yoGă=l’Ć My¡Ă’ŇbĎŇS
Ę lĂ MCr¿kĎŇmĘC
t’z=w’rq
.yrq MS
Ď ,bytk hUĎS
Ď y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7
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ClŔ‘ĞyĲČ CS
ă GĘyĂ MyrĂŔoBGĂhČ ÉCry‘ÄĂ hĎ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ CS
¡ DĘqČ MyĂŔoGBČ Ét’ŇzŁ=C’rĘqĂ
Mk
¡ĆŇ ytŇĄ rĲ
Ł mĘzĘmČC tŇobŔrĎxĞĲlČ ÉMkĆŇyêĄ’Ă CêJ
Łą : hŇmĲĎxĎlĘUĂhČ yS
¿Ą nĘ’Č lJ
Ł¡
bŇyb
¡ŇĂ iĎmĂ MyËĂoGhČ=lkĎŇ C’b
ŁÌŇ wĎ CSC‘ă : ynĂ’ĲĎ roB¿GĂ rm
¡Č ’ŇyŁ SQĎŔxČhĲČ Myx
ĳĂ mĎrĘlĂ
qmĆ‘¡Ą=l’Ć MyĂŔoGhČ Clă‘ĞyĲČwĘ ÉCro‘ÄyĄ : ìŇyrĲĆoBGĂ ho¡ĎhyĘ tŇ¿xČ nĘhĲČ hŇUĎS
Ďě CYB
ĳĎ qĘnĂwĘ
CxălĘS
Ă : bŇybĲŇĂ iĎmĂ My¡ĂoGhČ=lJĎ=tŇ’Ć Tj
Ł¿ S
Ę lĂ bŇËS
Ą ’Ą MS
Ďę yJ
ăĂ Tp
ĳĎŇ S
Ď ohĲyĘ
MybĂŔqĎyĘhČ ÉCqyS
ĂÄ hĄ tŇGČŔ hŇ’ĎlĘm
ăĎ =yJĂ ÉCdŇrĘ C’B
Ł ą ryYĳĂqĎ lS
¡Č bĎŇ yJ
¿Ă lGĎŔmČ
ÉborqĎ yJ
ąĂ ZCrĳxĎhĲĆ qmĆ‘¡ĄBĘ MynĂŔomhĞ MynăĂomhĞ : MtĲŇĎ ‘ĎrĲĎ hŇ¡BĎ rČ yJ
¿Ă
CpŇ¿ sĘ’ĲĎ Myb
¡ŇĂ kĎŇokŇĲ wĘ CrdĳŇĎqĎ xČr¡ĄyĎwĘ SmĆ¿S
Ć : ZCrĲxĎhĲĆ qmĆ‘¡ĄBĘ hoĎŔhyĘ Moyă
MyĂmăČS
Ď CS
¡ ‘ĞrĲĎwĘ olŔoq Nê
ăĄyĂ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲymĂC gŇ’ĎęS
Ę yĂ NoIă~ĂmĂ hoĎÂhywĲČ : MhĲĎgŇĘ nĎ
yJ
ăĂ MêęĆ ‘ĘdČŇywĲĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ zo‘¡mĎC oUŔ‘ČlĘ hŇăsĆ xĞmĲČ ÉhoĎhywĲČ ZrĆ’ĳĎwĎ
SdŇĆŁqŔ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ yS
ĳĂ dĘŇqĎ=rhČ NoIăYĂBĘ Nk
¡ĄŇ S
Ł MkĆŔyhĄŁlă’Ĺ ÉhoĎhyĘ ynąĂ’Ğ
’ChÁhČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎwĘ
: dŇo‘Ĳ Hb
¡ĎŇ =CrbŇĘ ‘ČyĲČ=âl Myr¿ĂzĎwĘ
hŇd¡ĎŇChyĘ yq¿ĄypŇĂ ’Ğ=lkĎŇwĘ bŇlĎŔxĎ hŇnĎkŇĘ ăČlêĄ Éto‘bĎŇGĘhČwĘ sysęĂ ‘Ď MyrăĂhĎhĲĆ CpÌŇFĘyĂ
: MyFĲĂè
Ă hČ lxČ¿Č=t
n Ň ’Ć hŇq¡ĎS
Ę hĂwĘ ’YĄŔyĄ ÉhoĎhyĘ tŇyB
ąĄmĂ NyĎę‘ĘmČC MyĂm
ĳĎ CkŇlĘăĄy
ÉsmČxĞmĲĄ hŇĳĆh
y Ę êĲĂ hŇm
¡Ď mĎS
Ę rB
¿Č dĘŇmĂlĘ Modě’ĹwĲĆ hŇyŔĆhĘtŇĲĂ hŇm
ăĎ mĎS
Ę lĂ ÉMyĂrČÄYĘmĂ
Ml
ăĎ o‘lĘ hŇd¡ĎŇChywĲĂ : MYĲĎrĘ’ČBĘ ’yq¡ĂnĎ=MdĎŇ CkŇ¿ pŇĘ S
ĲĎ =rS
Ć ’Ğ hŇdĎŔChyĘ ynăĄBĘ
Nk
¿ĄŇ S
Ł ho¡ĎhywĲČ ytŇĂ yuĳĄnĂ=âlĲ Mm
ăĎ DĎ ytŇĂ yu¡ĄnĂwĘ : rodĲŇ wĎ rod¿ŇlĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲywĂ bŇĳĄSêĄ
: NoIĲYĂBĘ

swm‘
’ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=l‘Č hŇzĎÄxĎ žrS
Ć ’Ğ ‘ČoqĳêĘmĂ Myd¡ĂŇqĘeĲŁbČŇ hŇ¿yĎhĎ=rS
Ć ’Ğ somŔ‘Ď yrăĄbŇĘ DĂ

l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉS’Ďoy=NBĆ M‘ąĎbŇĘ rĎyĲĎ ymÂĄ ybŇĂ C hŇdĎęChyĘ=ëŇlĆmĲĆ hŇăIĎEĂ‘Ě ű ym
ăĄ yBĂ
MytnV
wm‘=l‘ lmxyw wYr’l hwhy ’nqyw wyYxw .z"yy Nmysw My‘bV ’"n ,hVlVw My‘bV l’wy rpsd yqwsp Mwks v.21
.]z"k +b l’wy[ yn’ l’rVy brqb yk Mt‘dyw Nmysw ’dx wyrdsw .]x"y +b l’wy[
The number of the verses of the book of Joel is 73; other copies [have] 70; and the sign
is, WINE. And its middle point is [Joel 2:18]. And there is one seder, and the sign is,
And ye shall know that I am in the midst of Israel [Joel 2:27].
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1. 2–2. 2

Nê
ăĄ yĂ MĂl
¡Č S
Ď CrĲymĂC gŇ’ĎŔS
Ę yĂ NoIă~ĂmĂ ÉhoĎhyĘ ű rmČő’ŇIŁwČ : S‘ČrĲĎhĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ MyĂt
¡ŇČ nĎS
Ę
: lmĲĆrĘJČhČ S’Ňr¿
Ł Sb
¡ĄŇ yĎwĘ My‘ŔĂ r
Ł hĲĎ tŇo’ănĘ ÉClbŇĘ ’ĲĎwĘ olĳoq
âlă hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č=l‘ČwĘ qW
Ć UĆŔdČŇ y‘ăĄS
Ę jĂ ÉhS
Ď ŁlS
Ę =l‘Č hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
yêĂxĘ¿ČQS
Ă wĘ : dŇ‘ĲĎlĘGĂhČ=tŇ’Ć lz¡ĆrĘBČhČ tŇoY¿rĚxĞB
ĲČ MS
ËĎ CD=l‘Č Ceb
ĳĆŇ yS
Ă ’Ğ
xČyrăĂBĘ ÉyêĂrĘbČŇS
ĲĎ wĘ : dŇdŇĲĎhĞ=NBĆ tŇon¿mĘrĘ’Č hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ l’
ĳĄ zĎxĞ tŇyb
ăŇĄ BĘ S’
¡Ą
NdŇĆ‘ĳĆ tŇyB
ăĄ mĂ TbĆŇ¡S
Ą ëŇ¿mĄ otŇwĘ NwĆ’ĎŔ=tŇ‘ČqĘBĂmĂ ÉbS
Ą oy yê
ąĂ rČkŇĘ hĂwĘ qW
Ć UĆŔDČ
: hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď hŇrĎyq¡Ă MrËĎ’Ğ=M‘Č ClÌgĎŇwĘ
Ceb
ĳĆŇ yS
Ă ’Ğ âlă hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č=l‘ČwĘ hŇEĎŔ‘Č y‘ăĄS
Ę jĂ ÉhS
Ď ŁlS
Ę =l‘Č hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
S’
¡Ą yêĂxĘ¿ČQS
Ă wĘ : ModĲŇ ’ĹĲlĆ ryG¿ĂsĘhČlĘ hŇm
¡Ď lĄS
Ę tŇCl¿GĎ Mt
ËŇĎ olgŇĘ hČ=l‘Č
dŇoDŔS
Ę ’ČmĲĄ ÉbS
Ą oy yê
ąĂ rČkŇĘ hĂwĘ : hĎytĲŇĆ nŁmĘrĘ’Č hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ hŇĳĎ‘
E Č tŇm
ăČ oxBĘ
tŇyrăĂ’ĄS
Ę ÉCdŇbŇĘ ’ĲĎwĘ NoręqĘ‘Ć=l‘Č ydĂÁyĎ ytŇĂ obÄyS
Ă hĞwĲČ NolĳqĘS
Ę ’ČmĲĄ TbĆŇ¡S
Ą ëŇ¿mĄ otŇwĘ
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ
Ceb
ĳĆŇ yS
Ă ’Ğ âlă hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č=l‘ČwĘ rY
Ł Ŕ =y‘ĄS
Ę jĂ ÉhS
Ď ŁlS
Ę =l‘Č hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
: MyxĲĂ’Č tŇyr¿ĂBĘ Cr¡kŇĘ ĲzĎ âl¿wĘ ModŔ’ĹĲlĆ ÉhmĎlĄS
Ę tŇCląGĎ MrĎÂyGĂsĘhČ=l‘ĲČ
: hĎytĲŇĆ nŁmĘrĘ’Č hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ rY
Łĳ tŇmČoxăBĘ S’
¡Ą yêĂxĘ¿ČQS
Ă wĘ
âlă hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č=l‘ČwĘ ModŔ’Ĺ y‘ăĄS
Ę jĂ ÉhS
Ď ŁlS
Ę =l‘Č hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
ojŔ’Č Éd‘ČlĎ PŇrą
Ł TĘIĂwČ wymĎŔxĞrĲČ tŇăxĄ S
Ă wĘ ÉwyxĂ’Ď bŇrĆx
ąĆbČŇ opÄdĘŇrĲĎ=l‘Č Ceb
ĳĆŇ yS
Ă ’Ğ
tŇon¿mĘrĘ’Č hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ Nm
ĳĎ ytŇĄ BĘ S’
¡Ą yêĂxĘ¿ČQS
Ă wĘ : xYČĲnĆ hŇrĎm¿ĎS
Ę otŇ¡ rĎbŇĘ ‘ĆwĘ
=ynĲĄbŇĘ y‘ăĄS
Ę jĂ ÉhS
Ď ŁlS
Ę =l‘Č hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
: hŇrĲĎYĘBĎ
dŇ‘ĎŔlĘGĂhČ tŇorăhĎ ÉM‘ĎqĘBĂ=l‘Č Ceb
ĳĆŇ yS
Ă ’Ğ âlă hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č=l‘ČwĘ NoUŔ‘Č
hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ hŇBĎŔrČ tŇm
ăČ oxBĘ ÉS’Ą yêĂą~Č hĂwĘ : Ml
ĲĎ CbŇGĘ=tŇ’Ć bŇyx
¿Ă rĘhČ N‘Čm
¡Č lĘ
ëŇ¿ČlhĎwĘ : hŇpĲĎŇCs Moy¿BĘ r‘Čs
¡Č BĘ hŇmĎŔxĎlĘmĂ MoyăBĘ Éh‘ĎCrtŇĘ BĂ hĎyt
ĳŇĆ onmĘrĘ’Č
: hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď wD¡ĎxĘyČ wyrËĎW
Ď wĘ ’ChÌ hŇĳĎloGBČ MJ
¡Ď lĘmČ

2

3
4
5

6
7
8

9

10
11

12
13

14
15

âlă hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č=l‘ČwĘ bŇ’ĎŔom y‘ăĄS
Ę jĂ ÉhS
Ď ŁlS
Ę =l‘Č hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť b
S’
ăĄ =yêĂxĘQČS
Ă wĘ : dŇyv
ĲĂ lČ Mod¡Ň’Ĺ=ëŇlĆmĲĆ tŇom¿YĘ‘Č opËŇrĘW
Ď =l‘Č Ceb
ĳĆŇ yS
Ă ’Ğ 2
hŇ‘¡ĎCrtŇĘ BĂ bŇ’ĎŔom ÉNo’S
Ď BĘ tŇąmĄ C tŇoIĳrĂuĘhČ tŇonămĘrĘ’Č hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ bŇ’ĎŔomBĘ
lwqb

2. 3–3. 5
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gŇor¿hĹ’ĲĆ hĎyrËĆW
Ď =lkĎŇwĘ HB
ĳĎ rĘuĂmĂ Tp
¡ĄŇ oS yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ : rpĲĎŇoS loq¿BĘ
4 ÉhS
Ď ŁlS
Ę =l‘Č hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
: hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď oU¡‘Ă
tŇrăČoê=tŇ’Ć MsÂĎ ’ĽmĎ=l‘ĲČ Ceb
ĳĆŇ yS
Ă ’Ğ âlă hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č=l‘ČwĘ hŇdĎŔChyĘ y‘ăĄS
Ę jĂ
Mt
¡ŇĎ obŇ’Ğ CkŇ¿ lĘhĲĎ=rS
Ć ’Ğ MhĆŔybĄŇzĘJĂ ÉMC‘tŇĘ IČwČ CrmĎŔS
Ď âlă ÉwyuĎxĚwĘ hoĎęhyĘ
5 : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇon¿mĘrĘ’Č hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ hŇdĳŇĎChyBĲĂ S’
¡Ą yêĂxĘ¿ČQS
Ă wĘ : MhĲĆyrĄxĞ’ĲČ
6 =l‘
ČwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ y‘ăĄS
Ę jĂ ÉhS
Ď ŁlS
Ę =l‘Č hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
rCb¿Ň‘ĞB
ĲČ Noy¡bŇĘ ’ĆwĘ qyDĂŔYČ ÉPsĆJĆÄBČ MrąĎkŇĘ mĂ=l‘Č Ceb
ĳĆŇ yS
Ă ’Ğ âlă hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č
7 Myw¡Ăn
Ď ‘Ğ ëŇrĆd¿ŇĆwĘ MyQĂŔDČ S’Ňră
Ł BĘ ÉZrĆ’ĆÄ=rpČŇ‘Ğ=l‘Č Myp
ąŇĂ ’Ğè
Ł Ĳ hČ : MyĂl
ĲĎ ‘ĞnĲČ
: yS
ĲĂ dĘŇqĎ MS
¿Ą =tŇ’Ć lQ
¡Ą xČ N‘Čm
¿Č lĘ hŇrĎŔ‘ĞeĲČhĲČ=l’Ć ÉCkŇlĘyĲĄ wybĂę’ĎwĘ Sy’
ăĂ wĘ CFĳyČ
8 Cê
ŔS
Ę yĂ ÉMyS
Ă Cn‘Ğ NyyąĄwĘ xČĳĄBzĘmĂ=lJĎ lYĆ¡’Ą CFŔyČ ÉMylĂbĚŇxĞ MydąĂŇgĎŇBĘ=l‘ČwĘ
9 rS
ĆÄ ’Ğ MhĆŔynĄjĘmĂ ÉyrĂm
Ł ’ĹhĲĎ=tŇ’Ć yêĂdĘŇm
ąČS
Ę hĂ ykÁĂ nŁ’ÄĎ wĘ : MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ tŇyB
¡Ą
l‘ČUČŔmĂ ÉoyrĘjĂ dŇym
ąĂ S
Ę ’ČwĲĎ MynĳĂoQ’ČJĲĎ ’Ch¡ Ns
Ł ¿ xĎwĘ ohŔbŇĘ GĎ ÉMyzĂrĎ’Ğ HbČŇŁgąŇJĘ
10 ë
Ň lĄÄo’wĲĎ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ytŇĂ yl
¿Ą ‘ĹhĲĆ yk
ËŇĂ nŁ’ĲĎwĘ : tŇxČêĲĎmĂ wyS
¡Ď rĎS
Ď wĘ
11 Myq
ąĂ’ĎwĲĎ : yrĲĂm
Ł ’ĹhĲĎ ZrĆ’¿Ć=tŇ’Ć tŇS
Ć r¡ĆlĎ hŇnĎŔS
Ď My‘ăĂBĎrĘ’Č ÉrBĎdĘŇUĂBČ Mk
ąĆŇ tŇĘ ’Ć
yn¿ĄBĘ tŇ’ŇŁzË=Ny’ĲĄ PŇ¿’Č hČ MyrĳĂzĂnĘlĂ Mk
¡ĆŇ yrĄCxĲBČmĂC My’ĂŔybŇĂ nĘlĂ ÉMkĆŇynĄBĘmĂ
12 ÉMy’
Ă ybŇĂ eĘhČ=l‘ČwĘ NyĂyĳĎ Myr¡ĂzĂeĘhČ=tŇ’Ć Cq¿S
Ę êČwČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
13 rS
ąĆ ’ĞJĲČ Mk
ĳĆŇ yêĄxĘêČ qy‘¡ĂmĄ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ hŇËĄh
e Ă : C’ĲbŇĘ ĲeĎ êĂ âl¡ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Mt
ăŇĆ yCĂYĂ
14 qz
¡ĎxĎwĘ luĎŔmĂ ÉsonmĎ dŇąbČŇ ’ĎwĘ : rymĲĂ‘Ď Hl
¡Ď hŇ¿’Ď lĄmĘhĲČ hŇlĎŔgĎŇ‘ĞhĲĎ Éqy‘ĂêĎ
15 âl
ă ÉtS
Ć uÄĆ hČ Wp
ąĄŇ ŁtŇwĘ : oSĲpŇĘ nČ TQ
¿Ą mČyĘ=âl roB¡gŇĂ wĘ oxĳJ
Ł ZU
ăĄ ’ČyĘ=âl
: oSĲpŇĘ nČ TQ
¡Ą mČyĘ âl¿ sCiŔhČ bŇăkĄŇ r
Ł wĘ TQ
ĳĄ mČyĘ âlă wyl
¡Ď gŇĘ rČBĘ lq¿ČwĘ dŇŁmŔ‘ĞyĲČ
16 : hoĲĎhyĘ=M’
Ě nĘ ’Ch¡hČ=MoIĲBČ sCn¿yĎ MorË‘Ď MyrĳĂoBGĂBČ oB¡lĂ ZyU
¿Ă ’ČwĘ
g Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇEĆęhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć C‘ÂmĘS
Ă
MyĂr¡ČYĘmĂ ZrĆ’¿ĆmĄ ytŇĂ yl
ËĄ ‘ĹhĲĆ rS
ÌĆ ’Ğ hŇxĎŔjĎS
Ę UĂhČ=lJĎ l‘Čť l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
2 ÉNJ
Ą =l‘Č hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ tŇoxăjĘS
Ę mĂ lJ
Ł¡ mĂ yêĂ‘ĘdČŔyĎ Mk
ăĆŇ tŇĘ ’Ć qrČť : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
3 yê
¡Ă lĘBĂ wDĳĎxĘyČ MyĂn¡ČS
Ę CkŇ¿ lĘyĲĄhĞ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ nĲŁwŁ‘Ğ=lJĎ tŇ¡’Ą MkĆŔylĄ‘Ğ dŇq
Ł ă pŇĘ ’Ć
4 ryp
ąŇĂ JĘ NêÄĄ yĂhĞ olĳ Ny’ăĄ PŇrĆT
¡ĆwĘ r‘ČIČŔBČ ÉhyĄrĘ’Č gŇ’
ąČ S
Ę yĂhĞ : CdŇ‘ĲĎon=M’Ă
5 ZrĆ’
ĎŔ hĎ xj
ăČ =l‘Č ÉrojYĂ lj
Łą tŇĂ hĞ : dŇkĲĎŇlĎ=M’Ă yê¡ĂlĘBĂ otŔnĎŁ‘ăUĘmĂ Éoloq
3

Vqwmw
.bVyw tVrpl hrTph v.6
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3. 6–4. 7

: dŇoJĲlĘyĂ âl¿ dŇokŇ¡ lĎwĘ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =NmĂ ÉxjČ=hŇlĆ‘ĞyĲČhĞ Hl
ĳĎ Ny’ăĄ Sq¡ĄomC
ry‘ŔĂ BĘ Éh‘ĎrĎ hŇąĆh
y Ę êĲĂ=M’Ă CdŇrĳĎxĹyĲĆ âlă M‘¡ĎwĘ ry‘ŔĂ BĘ ÉrpĎŇoS ‘qąČêĎyĂ=M’Ă 6
hŇăĎlGĎ=M’Ă yJĂť rb
ĳŇĎ DĎ ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ hŇËW
Ć ‘ĞyĲČ âlÌ yJ
ăĂ : hŇW
ĲĎ ‘Ď âl¿ ho¡ĎhywĲČ 7
ynąĎd
ŁŇ ’Ğ ’rĳĎyyĂ âlă ym
ăĂ gŇ’
¡Ď S
Ď hŇ¿ĄrĘ’
y Č : My’ĲĂybŇĂ eĘhČ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ=l’Ć odŔos 8
dŇoDŔS
Ę ’ČBĘ tŇonămĘrĘ’Č=l‘Č ÉC‘ymÄĂ S
Ę hČ : ’b
ĲĄŇ eĎyĂ âl¿ ym
¡Ă rBĆŔDĂ ÉhoĂhyĹ 9
NorŔmĘŁSĲ yrăĄhĎ=l‘Č ÉCpŇsĘ’ĲĎhĄ CręmĘ’ĂwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆBĘ tŇon¡mĘrĘ’Č=l‘ĲČwĘ
C‘¿dĘŇyĲĎ=âlwĘ : HB
ĲĎ rĘqĂBĘ Myq¡ĂCS‘ĞwĲČ HkĎŔotŇBĘ ÉtoBrČ tŇm
Ł ą ChmĘ C’ÂrĘC 10
: MhĲĆytŇĄ onĲmĘrĘ’ČBĘ dŇŁS
¡ wĎ sm
¿Ď xĎ MyrËĂYĘo’ĲhĎ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇ¡xĎ ŁkŇnĘ=tŇoW‘Ğ
ZrĆ’ĳĎhĎ bŇyb
ăŇĂ sĘC rY
¡Č hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁJą NkĄęlĎ
11
žrS
Ć ’ĞJĲČ ůhoĎhyĘ rm
ăČ ’Ď ÈhJ
Ł : ëŇyĂtĲŇĎ onmĘrĘ’Č CEb
Ł ¡Ň nĎwĘ ëŇEĄŔ‘Ě ÉëUĄmĂ dŇrąĂohwĘ 12
ClÂYĘĲeĎ yĂ NJ
ăĄ NzĆŁ’ĳ=ldČŇbŇĘ o’ă MyĂ‘¡ČrĎkŇĘ yê
¿ĄS
Ę yrËĂ’ĞhĲĎ yjÌĂmĂ hŇ‘ÁĆ r
Ł hĲĎ ly~ÄĂ yČ
: WrĆ‘ĲĎ qS
Ć ¿mĆ dĘŇbŇĂ C hŇ¡FĎ mĂ tŇ¿’Č pŇĘ BĂ NorŔmĘŁS
ă BĘ ÉMybŇĂ S
Ę IĲŁhČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ
yJęĂ : tŇo’ĲbĎŇ~ĘhČ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ=M’ĚnĘ bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČ tŇyb
ăŇĄ BĘ CdŇy‘¡ĂhĎwĘ C‘¿mĘS
Ă 13, 14
l’ĄŔ=tŇyB
ĲĄ tŇoxăBĘzĘmĂ=l‘Č ÉyêĂdĘŇqÄČ pĲĎŇC wyl
ĳĎ ‘Ď l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=y‘ĲĄS
Ę pŇĂ yd¿ĂŇqĘjĎ MoyËBĘ
PŇrĆx
Ł ¡ hČ=tŇyb
ĲĄŇ yt¿ĂŇyJĄhĂwĘ : ZrĆ’ĲĎlĎ Cl¡pŇĘ ĲnĎ wĘ xČBĄŔzĘUĂhČ tŇonărĘqČ ÉC‘DĘgŇĘ nĂwĘ 15
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ MyB
¡Ă rČ Myê¿ĂBĎ CpËŇsĎwĘ Nè
Ąę hČ yê
ăĄBĎ CdÂbŇĘ ’ĲĎwĘ ZyĂuĳĎhČ tŇyB
ăĄ =l‘Č
rh
ăČ BĘ ÉrS
Ć ’Ğ ÉNS
Ď BĎhČ tŇorąjĎ hŇEĆęhČ rb
ăĎŇ DĎhČ C‘ÂmĘS
Ă
d
Mh
¡Ć ynĄŁdĲŇ ’ĞĲlČ tŇr¿
Ł mĘ’
Ł hĲĎ MynĳĂoybŇĘ ’Ć tŇoY¡YĘŁrĲhĎ MyQĂŔDČ tŇoqăS
Ę Ł‘ĲhĎ NorŔmĘS
ŁĲ
Mym
¡Ă yĎ hŇ¿Ąh
e Ă yJ
ËĂ oSŔdĘŇqĎBĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ ‘BČÄS
Ę nĂ : hŇêĲĆS
Ę nĂwĘ hŇ’Ďyb
¿ŇĂ hĎ 2
: hŇgĲĎŇCD tŇor¿ysĂBĘ Nk
¡ĆŇ tŇĘ yrĂxĞ’ĲČwĘ tŇoeŔYĂBĘ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć ’v
ąĎ nĂwĘ Mk
ĳĆŇ ylĄ‘Ğ My’
ăĂ BĎ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇnĎom¡rĘhČhČ hŇnĎê
¿ĆkŇĘ lČS
Ę hĂwĘ HDĳĎgŇĘ nĆ hŇăè
Ď ’Ă hŇnĎ’Ň¡YĆ êĄ MyY
¿Ă rĎpŇĘ C 3
ÉrqĆŁBÄlČ C’yb
ąŇĂ hĎwĘ ‘ČS
Łĳ pŇĘ lĂ CBărĘhČ lG
¡ĎlĘGĂhČ C‘ŔS
Ę pŇĂ C É l’Ą=tŇyb
ĲĄŇ C’B
Łą 4
C’¿rĘqĂwĘ hŇdĎŔoê ÉZmĄxĎmĲĄ rF
ąĄ qČwĘ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁrĲW
Ę ‘ĘmČ Mym
¡Ă yĎ tŇS
Ć Łl¿S
Ę lĂ MkĆŔyxĄbŇĘ zĂ 5
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉMêĆbŇĘ hČ’Ğ Nk
ąĄŇ yJ
ăĂ C‘ym
ĳĂ S
Ę hČ tŇob¡ŇdĎŇnĘ
lk
ŁŇ¡ BĘ MxĆlĆŔ rsĆx
Ł ă wĘ MkĆŔyrĄ‘ăĎ=lkĎŇBĘ ÉMyĂeÄČ S
Ă NoyąqĘnĂ MkĆÁlĎ yêĂtÄČ nĎ žynĂ’Ğ=MgČŇwĘ 6
MJĆÁmĂ yêĂ‘ĘnÄČ mĎ žykŇĂ nŁ’ĲĎ Mg
ăČŇ wĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ‘Ď Mê
¿ĆbŇĘ S
Č =âlĲwĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ m
Ł Ĳ oqmĘ 7
ry‘ăĂ=l‘Č ÉyêĂrĘTČÄmĘhĂwĘ ryYĂŔuĎlČ ÉMyS
Ă dĎŇxĽ hŇąS
Ď ŁlS
Ę dŇo‘ÄBĘ MS
Ć GĆęhČ=tŇ’Ć
hŇqËĎlĘxĆwĘ rTĄŔUĎêĂ ÉtxČ’Č hŇqąĎlĘxĆ ryT
ĳĂ mĘ’Č âlă tŇ¡xČ ’Č ry‘¿Ă=l‘ČwĘ tŇxĎŔ’Ć
ryTmt=’l=rV’
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=l’Ć MyrĂÁ‘Ď SŁlÄS
Ď žMyĂêČS
Ę C‘ÃnĎwĘ : Sb
ĲĎŇ yêĂ hĎyl
¡Ć ‘Ď ryT
¿Ă mĘtŇČ =âlĲ=rS
ĲĆ ’Ğ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ‘Ď Mê
¿ĆbŇĘ S
Č =âlĲwĘ C‘B
ĳĎ W
Ę yĂ âlăwĘ MyĂm¡Č tŇoê¿S
Ę lĂ tŇËxČ ’Č ry‘¿Ă
9 Mk
ËĆŇ ymĄrĘkČŇwĘ Mk
ÌĆŇ ytŇĄ oeĲGČ tŇoBÄrĘhČ ůNoqrĎIĲĄbČŇC NopŇă DĎè
Ă BČ ÈMkĆŇtŇĘ ’Ć ytŇĂ yJ
ăĄhĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ‘Ď Mê
¿ĆbŇĘ S
Č =âlĲwĘ MzĳĎGĎhČ lk
ăČŇ ’ŇyŁ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ yzĲĄwĘ Mk
¿ĆŇ ynĄ’ĲĄtŇĘ C
10 Mk
ĆŔ yrĄCxăBČ ÉbrĆxĆÄbČŇ yêĂgŇĘ rąČhĎ MyĂrČŔYĘmĂ ëŇrĆdăŇĆBĘ ÉrbĆŇDÄĆ Mk
¿ĆŇ bĎŇ yêĂxĘQČÄS
Ă
Mê
¿Ć bŇĘ S
Č =âlĲwĘ MkĆŔjĘ’ČbŇĘ CĲ ÉMkĆŇynĄxĞmĲČ S’
Ł ą BĘ hŇlĆÂ‘Ğ’ĲČwĎ Mk
ĳĆŇ ysĄCsĲ yb
ăŇĂ S
Ę M‘¡Ă
11 Mdă
ŁŇ sĘ=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ tŇąkČŇ jĄhĘmČJĘ MkĆębĎŇ yêĂkŇĘ ăpČŇ hĎ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yd¡ČŇ‘Ď
=M’ĚnĘ yd¡ČŇ‘Ď Mê
¿Ć bŇĘ S
Č =âlĲwĘ hŇĳĎpŇ rĄv
Ę mĂ l~
ăĎ mĚ dŇC’¡JĘ CyěhĘêĲĂwČ hŇrĎŔm
Ł ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ
12 t
Ň ’ŇŁză=yJĂ bŇqĆ‘Ąť l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ì¡ŇQĘ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ hŇJ
Ł¿ NkĄělĎ
: hoĲĎhyĘ
13 MyrĂ
Á hĎ rYĄÄoy žheĄhĂ yJÃĂ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ=tŇ’ŇrČqĘlĂ NoJ¿hĂ ëŇQĎŔ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ
ëŇr¡Ąd
ŁŇ wĘ hŇpĎŔy‘Ą ÉrxČS
ČÄ hŇ¿W
Ą ‘Ł oxŔv
Ą =hŇmČ ÉMdĎŇ’ĎlĘ dŇyGąĂmČC xČCrę ’răĄb
ŁŇ C
h C‘ÂmĘS
Ă
: omĲS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ZrĆ’ĳĎ ytŇĄ mĽăBĎ =l‘Č
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą hŇ¡Ďyq
n Ă Mk
ËĆŇ ylĄ‘Ğ ’W
ÌĄ nŁ ykÁĂ nŁ’ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ hŇEĆęhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć
2 Ht
¡ŇĎ mĎdĘŇ’Č=l‘Č hŇ¿S
Ď FĘnĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇ¡ČlCtŇBĘ MCqŔ PŇys
ăĂ otŇ=âlĲ ÉhlĎpŇĘ ĲnĎ
3 P
Ň lĆ¡’Ć tŇ’Ň¿YĄ IŁhČ ry‘ËĂhĎ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉrmČ’Ď hŇŁkąŇ yJ
ăĂ : HmĲĎyqĂmĘ Ny’¿Ą
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyb
¿ŇĄ lĘ hŇr¡ĎW
Ď ‘Ğ ry’
¿Ă S
Ę êČ hŇË’Ď mĄ tŇ’Ň¿YĄ oIhČwĘ hŇĳ’Ď mĄ ry’
ăĂ S
Ę êČ
4 : CyĲx
Ę wĲĂ ynĂCS
¡ rĘDĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyb
ăŇĄ lĘ ho¡ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď hŇŁkŇ¿ yJ
ăĂ
5 âl
ă ‘bČŇ¡S
Ć r’
¿Ą bŇĘ C C’b
Ł Ŕ tŇĎ âlă É lGĎlĘGĂhČwĘ l’ĄŔ=tŇyB
ĲĄ ÉCSrĘdĘŇêĂ=l’ĲČwĘ
6 CS
¿ rĘDĂ : NwĆ’ĲĎlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ l’
¡Ą =tŇyb
ĲĄŇ C hŇlĆŔgŇĘ yĂ hŇŁlăGĎ É lGĎlĘGĂhČ yJ
ąĂ Crb
ŁĳŇ ‘ĞtĲŇČ
hŇ¡BĆ kČŇmĘ=Ny’ĲĄwĘ hŇ¿ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ PŇsĄŔoy tŇyB
ăĄ ÉS’ĄJĎ xl
ąČ YĘyĂ=NjĆ CyĳxĘwĲĂ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć
7 : Cxye
ĲĂ hĂ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇq¡ĎdĎŇYĘC Tj
ĳĎ S
Ę mĂ hŇ¡Ď‘
n Ğl
ĲČ lĘ Myk
¿ŇĂ pŇĘ h
Ł hĲČ : l’ĲĄ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ
8 ë
Ň yS
ĳĂ xĘhĆ hŇlĎyĘl
ăČ Moy¡wĘ tŇwĆmĎŔlĘYČ ÉrqĆŁBÄlČ ëŇąpĄŇ h
Ł wĘ lysęĂ kŇĘ C hŇmĎÁykŇĂ hŇW
ĄÄ ‘Ł
9 g
Ňyl
¿Ă bŇĘ UČhČ : omĲS
Ę ho¿ĎhyĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č Mk
ËĄŇ jĘS
Ę IĂwĲČ MIĎęhČ=ymĲĄlĘ ’răĄouhČ
10 rb
¿ĄŇ ŁdŇwĘ xČykĳŇĂ om r‘Čè
¡Č bČŇ C’¿nĘW
ĲĎ : ’obŇĲ yĎ rY
¿Ď bŇĘ mĂ=l‘Č dŇS
Ł ¡ wĘ z‘ĳĎ=l‘Č dŇS
Ł¡
11 Cx
ă qĘêĂ ÉrBČ=tŇ’ČW
Ę mČC lDĎę=l‘Č MkÂĆ sĘS
Č oB N‘ČyăČ NkĄŇlĎţ : CbŇ‘ĲĄtŇĎ yĘ Mym
¡Ă êĎ
MêŔĆ ‘ĘTČnĘ dŇmĆăxĆ =ymĄrĘJČ Mb
ĳĎŇ CbŇS
Ęt
ăŇĄ =âlwĘ Mt
¡ŇĆ ynĂBĘ tŇyzËĂgĎŇ yê
¿ĄBĎ CeUĆŔmĂ
12 Mym
¡Ă YĚ‘ĞwĲČ MkĆŔy‘ĄS
Ę jĂ MyB
ăĂ rČ ÉyêĂ‘ĘdČÄyĎ yJ
ąĂ : MnĲĎyyĄ=tŇ’Ć Cê¡S
Ę tŇĂ âl¿wĘ
13 Nk
Ąę lĎ : CFĲhĂ r‘Čè
¿Č BČ Myn¡ĂoybŇĘ ’ĆwĘ rpĆŇŁkŔ yxĄqĘŁlă ÉqyDĂYČ yrąĄrĘY
Ł Ĳ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ’ŇF
Ł Ĳ xČ
8
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bŇoT¿=CSrĘDĂ : ’yhĲĂ hŇ‘¡ĎrĎ tŇ‘¿Ą yJ
ËĂ MD
Ł ĳyĂ ’yh
¡Ă hČ tŇ‘¿ĄBĎ lyJ
ËĂ W
Ę UČhČ 14
rS
¿Ć ’ĞJĲČ Mk
¡ĆŇ êĘ’Ă tŇo’ËbĎŇYĘ=yhĲĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ NkÂĄ =yhĂywĂ CyĳxĘêĲĂ N‘Čm
ăČ lĘ ‘r¡Ď=l’ČwĘ
ylČęC’ Tj
ĳĎ S
Ę mĂ r‘Čè
¡Č bČŇ CgŇy~
¿Ă hČwĘ bŇoTŔ CbŇhĹ’
ăĆ wĘ É‘rĎ=C’nĘW
Ă : MêĲĆrĘmČ’Ğ 15
NkĄŇlĎţ
: PŇsĲĄoy tŇyr¿Ă’ĄS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ NËČnxĹyĲĆ 16
=lkĎŇbŇĘ C dŇjĄŔsĘmĂ tŇobăŇx
Ł rĘ=lkĎŇBĘ ynĎŔŁdŇ’Ğ Éto’bĎŇYĘ yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÁhyĘ rmČÄ’Ď=hŇŁJĲ
y‘ĄdĘŇoy¿=l’Ć dŇ¡jĄ sĘmĂC lbĆŇ’ĄŔ=l’Ć ÉrJĎ’Ă C’ąrĘqĲĎwĘ ohĳ=oh CrămĘ’ŇyĲŁ tŇoY¡Cx
: hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď ì¡ŇBĘrĘqĂBĘ rb
Ł ¿Ň ‘Ĺ’ĲĆ=yJĂ dŇj
ĳĄsĘmĂ Mym
¡Ă rĎJĘ=lkĎŇbŇĘ C : yhĂĲnĆ 17
Moy¿ Mk
ËĆŇ lĎ hŇ¿Ć=h
E Ň UĎĲlĎ hoĳĎhyĘ Moyă=tŇ’Ć MyC¡Ă’ČtŇĘ UĂhČ yoh¿
18
o‘¡gĎŇpŇĘ C yrĂŔ’ĞhĲĎ ynăĄjĘmĂ ÉSy’Ă sCn¿yĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ : ro’Ĳ=âlwĘ ëŇS
Ć Łx¿=’Ch ho¡ĎhyĘ 19
ëŇS
Ćx
Ł Ë =âlhĞ : SxĲĎeĎhČ okŇ¡ S
Ď nĘC ryuŔĂ hČ=l‘Č ÉodŇyĎ ëŇąmČ sĎwĘ tŇyĂBČŔhČ ’b
ăĎŇ C bŇŁDĳhČ 20
Mk
ĳĆŇ yGĄxČ yêĂsĘ¡’Č mĎ ytŇĂ ’Ň¿ĄW
n Ď : olĲ HgĲČŇnŁ¿ =âlwĘ lp
¡ĄŇ ’ĎwĘ ro’ĳ=âlwĘ ho¡ĎhyĘ Moy¿ 21
âlă Mk
¡ĆŇ ytŇĄ ŁxĲnĘmĂC tŇolË‘Ł yl
¿Ă =Cl‘ĞêĲČ=M’Ă yJ
ăĂ : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ rĲ
Ł ~Ę‘ČBĘ xČyr¡Ă’Ď âl¿wĘ 22
ìŇyrĳĆS
Ă NomăhĞ yl
¡Č ‘ĎmĲĄ rs
¿Ą hĎ : TyBĲĂ’Č âl¿ Mk
¡ĆŇ y’ĄyrĲĂmĘ MlĆ¿S
Ć wĘ hŇĳĆYrĘ’Ć 23
lxČ¿ČJ
n Ę hŇq¡ĎdĎŇYĘC Tj
ĳĎ S
Ę mĂ MyĂU¡ČJČ lG
¿ČyĂwĘ : ‘mĲĎS
Ę ’Ć âl¿ ìŇyl
¡Ć bĎŇnĘ tŇr¿ČmĘzĂwĘ 24
hŇ¡ĎS
n Ď My‘¿ĂBĎrĘ’Č rB
ËĎ dĘŇUĂbČŇ yl
ÌĂ =MêĆS
Ę GČhĲĂ hŇxĎÁnĘmĂC MyxÄĂ bĎŇEĘhČ : NtĲŇĎ y’Ą 25
Mk
ĳĆŇ ymĄlĘYČ NCIăJĂ tŇ¡’Ą wĘ MkĆŔJĘlĘmČ tŇCJăsĂ tŇ’Ąť MtęĆ ’ŇW
Ď nĘC : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą 26
hŇ’ĎlĘăhĎ mĄ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yt¿ĂŇylĄgŇĘ hĂwĘ : Mk
ĲĆŇ lĎ Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘Ğ rS
¿Ć ’Ğ MkĆŔyhĄŁlă’Ĺ ÉbkČŇoJ 27
yohť
: omĲS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď qW
Ć ĳUĎ dČŇlĘ w
MyĂŔoGhČ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄ ÉybĄŇqĚnĘ NorĳmĘŁSĲ rh
ăČ BĘ Myx
¡Ă TĘB
Ł Ĳ hČwĘ NoIŔYĂBĘ MyeăĂnČ’Ğè
ĲČ hČ
tŇm
ăČ xĞ Mè
¡Ď mĂ CkŇ¿ lĘC C’ŔrĘC ÉhnĄlĘkĲČŇ CrąbŇĘ ‘Ă : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą Mh
¡Ć lĎ C’b
¿ĎŇ C 2
bŇr¿Č=M’Ă hŇQĆ’ĄŔhĎ tŇokŇă lĎmĘUČhČ=NmĂ ÉMybŇĂ oThĞ MyêęĂ S
Ę lĂjĘ=tŇgČŇ CdăŇrĘC hŇĳBĎ rČ
: smĲĎxĎ tŇbĆŇ¿S
Ć NCS
¡ yGĂêČwČ ‘rĳĎ MoyălĘ MyD¡ĂnČmĘhĲČ : Mk
ĲĆŇ lĘb
ĲĚŇ GĘmĂ Ml
¡Ď CbŇGĘ 3
ÉMyrĂJĎ Myl
ąĂ kŇĘ ’
Ł wĘ Mt
ĳŇĎ oWrĘ‘Č=l‘Č Myx
¡Ă rĚsĘC NS
ĄŔ tŇoFămĂ=l‘Č ÉMybŇĂ kŇĘ è
Ł Ĳ hČ 4
dŇywĂědĎŇJĘ lbĆŇĳĎh
e Č yj
ăĂ =l‘Č MyT
¡Ă rĘj
Ł Ĳ hČ : qB
ĲĄ rĘmČ ëŇoê¿mĂ Myl
¡Ă gĎŇ‘ĞwĲČ N’ŇŁ~ŔmĂ 5
Myn¡ĂmĎS
Ę tŇyS
¿Ă ’ŇrĄwĘ NyĂyČŔ ÉyqĄrĘzĘmĂBĘ Myt
ąŇĂ è
Ł hČ : ryS
ĲĂ =ylĄJĘ Mh
¡Ć lĎ Cb¿ŇS
Ę xĲĎ 6
Myl
ĳĂ ŁG S’Ňră
Ł BĘ Cl¡gŇĘ yĂ hŇê
¿Ď ‘Č Nk
ËĄŇ lĎ : PŇsĲĄoy rbĆŇ¿S
Ą =l‘Č Cl¡xĘnĆ âl¿wĘ CxS
ĳĎ mĘyĂ 7
ÉhoĎhyĘ=M’ĚnĘ oSępŇĘ nČBĘ hoĂÁhyĹ ynÄĎ ŁdŇ’Ğ ž‘BČS
Ę nĂ : MyxĲĂCrsĘ xz¿ČrĘmĂ rs
¡Ď wĘ 8
ytŇĂ ’ŇĳĄW
n Ď wyt
¡ŇĎ nŁmĘrĘ’ČwĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ No’ăGĘ=tŇ’Ć ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ bŇą’Ą tŇĎ mĘ tŇo’ŔbĎŇYĘ yh
ăĄŁl’Ĺ
ytrgshw

6. 9–7. 12
9
10

11
12

13
14
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tŇyĂb
¿ŇČ BĘ MyS
ËĂ nĎ’Ğ hŇrÌĎW
Ď ‘Ğ CrÁtŇĘ CĎÄyĂ=M’Ă hŇyĎęhĎwĘ : HâĲĎlmĘC ry‘¿Ă yê¡ĂrĘGČsĘhĂwĘ
ůtyĂBČhČ=NmĂ ÈMymĂYĎ‘Ğ ’yY
ăĂ ohlĘ opęrĘsĎmĘC odăŇoD o’ÂW
Ď nĘC : CtŇmĲĄwĎ dŇ¡xĎ ’Ć
shĎŔ rm
ăČ ’ĎwĘ spĆŇĳ’Ď rm
ăČ ’ĎwĘ ëŇU
¡Ď ‘Ă dŇo‘¿hČ tŇyĂB
ËČ hČ yt
¿ŇĄ JĘrĘyČBĘ rS
ĆÄ ’ĞĲlČ rmÂČ ’ĎwĘ
hŇCŔĆYČmĘ ÉhoĎhyĘ hŇąĄh
e Ă =yJĲĂ
: hoĲĎhyĘ MS
¿Ą BĘ ryJ
¡Ă zĘhČlĘ âl¿ yJ
ËĂ
NCYąrĚyĘhČ : My‘ĲĂqĂBĘ NT
Ł ¡ uĎhČ tŇyĂB
¿Č hČwĘ Mys
ĳĂ ysĂrĘ lod¡ŇGĎhČ tŇyĂB
¿Č hČ hŇËJĎ hĂwĘ
TjĎŔS
Ę mĂ ÉS’Ňr
Ł lĘ Mê
ąĆkŇĘ pČŇhĞ=yJĲĂ MyrĳĂqĎBĘBČ Sor¡xĞyĲČ=M’ĲĂ MysĂŔCs É‘lČiĆÄBČ
’olăhĞ MyrĂŔmĘŁ’ăhĎ rb
ĳŇĎ dĎŇ âlălĘ Myx
¡Ă mĄv
Ę hČ : hŇĲnĎ ‘Ğl
ĲČ lĘ hŇq¡ĎdĎŇYĘ yr¿ĂpŇĘ C
l’ĄęrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ MkĆÁylĄ‘Ğ MyqÄĂ mĄ žynĂnĘhĂ yJÃĂ : MyĂnĲĎrĘqČ Cnl
¡Ď CnxĘq¿ČlĎ CnqĄŔzĘxĎbŇĘ
tŇm
¡Ď xĞ ’ob¿ŇQĘmĂ Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć CY¿xĞĲlĎ wĘ yoGĳ tŇo’¡bĎŇ~ĘhČ yh
¿ĄŁl’Ĺ hoËĎhyĘ=M’ĚnĘ
: hŇb
ĲĎŇ rĎ‘ĞhĲĎ lxČ¿Č=d
n Ň ‘Č

z SqĆĳQĎ hČ tŇol
ă ‘Ğ tŇ¡ČQxĂtŇĘ BĂ ybČŔGŁ rYăĄoy ÉheĄhĂwĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉynĂ’ČÄrĘhĂ hŇŁJą
2

3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

bŇW
Ć ‘ăĄ=tŇ’Ć É lokŇ’ĹĲlĆ ÉhQĎJĂ=M’Ă hŇyĎęhĎwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ yE¿ĄGĂ rx
¡Č ’Č SqĆlĆŔ=hŇeĄhÄĂ wĘ
NT
Ł ¡ qĎ yJ
¿Ă bŇŁqĳ‘ĞyĲČ MCq¡yĎ ym
¿Ă ’nĎŔ=xl
ĲČ sĲĘ ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ rmČę’
Ł wĲĎ ZrĆ’ĎŔhĎ
: hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď hŇ¡Ćh
y Ę tŇĲĂ âl¿ tŇ’ŇŁzĳ=l‘Č ho¡ĎhyĘ Mx
¿Č nĂ : ’ChĲ
hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ S’
¡Ą BĎ bŇr¿ĂlĎ ’rËĄq
Ł hŇ¿Ąh
e Ă wĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉynĂ’ÄČ rĘhĂ hŇŁJą
ÉhoĂhyĹ ynąĎd
ŁŇ ’Ğ rmČę’
Ł wĲĎ : qlĆxĲĄhČ=tŇ’Ć hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎwĘ hŇBĎŔrČ MohăêĘ=tŇ’Ć É lkČŇ’Ňê
Ł Ä wČ
tŇ’ŇŁzĳ=l‘Č ho¡ĎhyĘ Mx
¿Č nĂ : ’ChĲ NT
Ł ¡ qĎ yJ
¿Ă bŇŁqĳ‘ĞyĲČ MCq¡yĎ ym
¿Ă ’nĎŔ=ldČŇxĞ
ynĂ’ČŔrĘhĂ hŇŁJă
: hoĲĂhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Č ’Ď hŇyŔĆhĘtŇĲĂ âlă É’yhĂ=MGČ
ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ëŇĲnĎ ’Ğ od¡ŇyĎbŇĘ C ëŇĳĎn’Ğ tŇm
ăČ ox=l‘Č bŇ¡~Ď nĂ ynËĎd
ŁŇ ’Ğ hŇÌĄh
e Ă wĘ
ÉënĎ’Ğ MW
ąĎ ynÄĂ nĘhĂ ynĎęŁdŇ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ ëŇĳĎn’Ğ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ somŔ‘Ď Éh’Ćr
Ł hŇê
ąĎ ’Č=hŇmĲĎ
tŇomăBĎ ÉCUS
ČÄ nĎwĘ : olĲ rob¿Ň‘Ğ dŇo‘¡ PŇys
¿Ă o’=âlĲ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yU
ăĂ ‘Č ÉbrĆqÄĆ BĘ
: bŇrĆxĲĎBĆ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇyB
¿Ą =l‘Č yê
ËĂ mĘqČwĘ CbŇrĳĎxĹyĲĆ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yS
¿Ą DĘqĘmĂC qxĎŔW
Ę yĂ
=ëŇlĆmĲĆ M‘¿ĎbŇĘ rĎyĲĎ=l’Ć l’ĄŔ=tŇyB
ĲĄ Nh
ăĄ J
Ł ÉhyĎYĘmČ’Ğ xlČęS
Ę IĂwČ
lk
ăČŇ CtŇ=âlĲ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ ÉbrĆqÄĆ BĘ somę‘Ď ìŇylĆÁ‘Ď rS
ČÄ qĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
bŇrĆx
¡ĆBČ somŔ‘Ď rm
ăČ ’Ď Éhk
ŁŇ =yJĂ : wyrĲĎbĎŇDĘ=lJĎ=tŇ’Ć lyk
¡ŇĂ hĎlĘ ZrĆ’ĎŔhĎ
: otŇĲ mĎdĘŇ’Č l‘¿ČmĄ hŇ¡ĆlgŇĘ yĂ hŇŁl¿GĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂÄwĘ M‘ĳĎbŇĘ rĎyĲĎ tŇCmăyĎ
hŇdĳŇĎChyĘ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ì¡ŇlĘ=xrČBĘ ëŇ¿Ąl hŇzĆěx
Ł somŔ‘Ď=l’Ć ÉhyĎYĘmČ’Ğ rmĆ’ŇŁIąwČ
MV=lk’w
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7. 13–8. 11

’b
ĳĄŇ eĎhĂlĘ dŇo‘¡ PŇys
¿Ă otŇ=âlĲ l’ĄŔ=tŇyb
ĲĄŇ C : ’b
ĲĄŇ eĎêĂ MS
¡Ď wĘ MxĆlĆŔ MS
ăĎ =lkĎŇ’ĹwĲĆ 13
rmĆ’ŇIăŁwČ Ésom‘Ď N‘ČIąČwČ : ’ChĲ hŇ¡kĎŇ lĎmĘmČ tŇyb
¿ŇĄ C ’ChŔ ÉëlĆmĆÄ=SDČqĘmĂ yJ
ąĂ 14
ykŇĂ Łn¡’Ď rq¿ĄobŇ=yJĲĂ ykŇĂ nŁĳ ’Ď ’yb
¡ŇĂ nĎ=NbĆŇ âl¿wĘ ykŇĂ ŁnŔ’Ď ’yb
ăŇĂ nĎ=âlĲ hŇyĎŔYĘmČ’Ğ=l’Ć
ëŇ¿Ąl hoĎŔhyĘ ÉylČ’Ą rmĆ’ŇIąŁwČ N’ŇŁ~ĳhČ yr¡ĄxĞ’ĲČmĄ hoĎŔhyĘ ynĂăxĄ uĎIĂwČ : MymĲĂqĘS
Ă sl
¿Ą obŇC 15
âlą rmĄę’
Ł hŇê
ăĎ ’Č hoĳĎhyĘ=rbČŇDĘ ‘m
ăČ S
Ę hŇê
¡Ď ‘ČwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yU
¿Ă ‘Č=l’Ć ’b
¡ĄŇ eĎhĂ 16
rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ : qxĲĎW
Ę yĂ tŇyB
¿Ą =l‘Č PŇyF
¡Ă tŇČ âl¿wĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č É’bĄŇeĎtŇĂ 17
ì¡ŇtŇĘ mĲĎdĘŇ’ČwĘ Clj
Ł Ŕ yĂ bŇrĆx
ăĆBČ ÉìytÄĆ nŁbŇĘ C ìŇynąĆbĎŇC ÉhnĆzĘêĂ ry‘ąĂBĎ ìÂêĘS
Ę ’Ă hoĎęhyĘ
hŇŁl¿GĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂÄwĘ tŇCmŔêĎ Éh’ĎmĄTĘ hŇąmĎ dĎŇ’Ğ=l‘Č hŇêęĎ ’ČwĘ qQ
ĳĎ xĚêĘ lbĆŇăxĆ BČ
: otŇĲ mĎdĘŇ’Č l‘¿ČmĄ hŇ¡ĆlgŇĘ yĂ
Éh’Ćr
Ł hŇê
ąĎ ’Č=hŇmĲĎ rmĆ’ŇŁIęwČ : ZyĂqĲĎ bŇCl¿JĘ hŇ¡Ąh
e Ă wĘ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ynĂ¡’Č rĘhĂ hŇŁJ¿ x, 2
yU
ăĂ ‘Č=l’Ć ÉZuĄhČ ’B
ąĎ ylČę’Ą hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ ZyĂqĳĎ bŇClăJĘ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ somŔ‘Ď
MoIăBČ É lkĎŇyhĄ tŇorąyS
Ă ClylĂÁyhĄwĘ : olĲ rob¿Ň‘Ğ dŇo‘¡ PŇys
¿Ă o’=âlĲ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ 3
: shĲĎ ëŇyl
¿Ă S
Ę hĂ Moq¡mĎ=lkĎŇBĘ rgĆŇjĆŔhČ bŇrăČ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ M’
¡Ě nĘ ’ChŔhČ
: ZrĆ’ĲĎ=ywnř‘ tŇyB
¡Ă S
Ę lČřwĘ NoyĳbŇĘ ’Ć Myp
¡ŇĂ ’ĞŁèĲhČ tŇ’ŇŁzě=C‘mĘS
Ă
4
rB
ĳĎ =hŇxĎêĘpŇĘ nĂwĘ tŇ¡BĎ è
Č hČwĘ rbĆŇè
ĆŔ hŇrĎyB
ăĂ S
Ę nČwĘ ÉSdŇĆŁxÄhČ rb
Ł ąŇ ‘ĞyĲČ ytÂČ mĎ rm
Ł ę ’ŇlĄ 5
tŇonąqĘlĂ : hŇmĲĎrĘmĂ yn¿ĄzĘ’Ňm
Ł Ĳ tŇ¡Ą‘
C ČlĘC lqĆS
ĆŔ lyDăĂgŇĘ hČlĘC ÉhpĎŇy’Ą NyT
ąĂ qĘhČlĘ 6
‘B
¿Č S
Ę nĂ : ryBĲĂS
Ę nČ rB
¡Č lj
¿Č mČC MyĂl
ĳĎ ‘ĞnĲČ rCbăŇ‘ĞB
ĲČ Noy¡bŇĘ ’ĆwĘ MyQĂŔDČ ÉPsĆJĆÄBČ 7
l‘Čh
ąČ : MhĲĆyW
Ą ‘ĞmĲČ=lJĎ xYČ¡nĆlĎ xJ
¿Č S
Ę ’Ć=M’Ă bŇŁqĳ‘ĞyĲČ No’ăgŇĘ BĂ ho¡ĎhyĘ 8
HQĎŔJĚ Ér’
Ł kĎŇ hŇt
ąŇĎ lĘ‘ĲĎwĘ HB
ĳĎ bŇăS
Ą oy=lJĎ lb
¡ČŇ ’ĎwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ zG
ăČrĘtŇĂ =âlĲ Ét’ŇzŁ
MoIăBČ ű hŇăyĎhĎwĘ
: MyĂrĲĎYĘmĂ ro’¿yJĂ hŇqĎS
Ę nĂwĘ hŇ¿S
Ď rĘgŇĘ nĂwĘ 9
yê¿ĂkŇĘ S
Č xĞhĲČwĘ MyĂrĳĎhĽ~ĲĎBČ SmĆ¡è
Ć hČ yt¿ĂŇ’ŇbĄŇhĲĄwĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ ’ChęhČ
hŇnĎŔyqĂlĘ ÉMkĆŇyrĄyS
ĲĂ =lkĎŇwĘ lbĆŇ’ĄęlĘ MkĆÁyGĄxČ yêÄĂ kŇĘ pČŇhĎwĘ : ro’Ĳ Moy¿BĘ ZrĆ’¡ĎlĎ 10
ÉhĎyêÄĂ mĘW
Č wĘ hŇĳxĎ rĘqĎ S’Ňr¡
Ł =lJĎ=l‘ČwĘ qW
ĎŔ ÉMyĂnČÄtŇĘ mĎ=lJĎ=l‘Č yt
ąŇĂ ylĄ‘ĞhĲČwĘ
: rmĲĎ Moy¿JĘ Ht
¡ŇĎ yrĂxĞ’ĲČwĘ dŇyxĂŔyĎ lbĆŇă’Ą JĘ
ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ‘¡ĎrĎ yê¿ĂxĘlČS
Ę hĂwĘ hoĂŔhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ÉM’ĚnĘ My’ęĂ BĎ Mym
ăĂ yĎ ű hŇăĄh
e Ă 11
yr¿ĄbŇĘ DĂ tŇ¡’Ą ‘Čm
ŁŔ S
Ę lĂ=M’Ă yJ
ăĂ MyĂUČŔlČ ’m
ăĎ YĎ=âlĲwĘ ÉMxĆQĆÄlČ bŇ‘ąĎrĎ=âlĲ
hwhy
Nkw yrqw bytk ywĄnĘ‘Č ’"sb ,yrq yIĄnĂ‘Ğ ,bytk ywĄnĘ‘Č v.4

.x"k +h tw’ hrsm Nyy‘ : yrq tyBĂS
Ę hČlĘC v.4 .x
.’"ydw T"d Nkw yrqw bytk yIĄnĂ‘Ğ ’"sbw ,w"dw g"d

8. 12–9. 13
12
13
14
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Su¿ĄbČŇlĘ CTËTĘoSĲyĘ xrĳĎzĘmĂ=dŇ‘ČwĘ NopŇ¡ ~ĎmĂC MyĎŔ=dŇ‘Č MIăĎmĂ ÉC‘nĎwĘ : hoĲĎhyĘ
tŇŁlÌCtŇBĘhČ hŇnĎpŇĘ QČ‘ČtŇĘ êĂţ ’ChÁhČ MoIÄBČ : C’YĲĎmĘyĂ âl¿wĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇDĘ=tŇ’Ć
CręmĘ’ĲĎwĘ NorŔmĘŁSĲ tŇm
ăČ S
Ę ’ČBĘ ÉMy‘ĂBĎS
Ę eĂhČ : ’mĲĎ~ĎBČ Myr¡ĂCxB
ĲČ hČwĘ tŇopËŇIĎhČ
: dŇo‘Ĳ CmCq¿yĎ=âlĲwĘ Cl¡pŇĘ ĲnĎ wĘ ‘bČŇĳS
Ď =r’ĲĄBĘ ëŇrĆDăĆ yx
¡Ą wĘ NDĎŔ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ yx
ąĄ

T CS
ă ‘ĞrĘyĂwĘ roêÁpŇĘ JČhČ ëŇhÄČ žrmĆ’ŇIŁwČ xČBĄęzĘUĂhČ=l‘ĲČ bŇă~Ď nĂ ynÁĎ ŁdŇ’Ğ=tŇ’Ć ytŇĂ y’ÄĂ rĎ
2
3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

sCnąyĎ=âlĲ gŇrĳ
Ł hĹ’ĲĆ bŇrĆx
ăĆBČ Mt
¡ŇĎ yrĂxĞ’ĲČwĘ MQĎŔJĚ S’Ňră
Ł BĘ ÉM‘ČYÄČ bŇĘ C MyjęĂ iĂhČ
Mè
¡Ď mĂ lo’ŔS
Ę bŇĂ CrăêĘxĘyČ=M’Ă : TylĲĂjĎ Mh
¡Ć lĎ Tl
¿Ą UĎyĂ=âlĲwĘ snĎŔ ÉMhĆlĎ
ÉC’bŇĘ xĲĎyĄ=M’ĂwĘ : MdŇĲĄyrĂo’ Mè
¡Ď mĂ MyĂmČŔè
Ď hČ ÉCl‘ĞyĲČ=M’ĲĂwĘ Mx
ĳĄ uĎtŇĂ ydăĂŇyĎ
ÉynČy‘Ą dŇgĆŇąeĆmĂ CrÁtŇĘ iĎÄyĂ=M’ĂwĘ Myê
ĳĂ xĘqČlĘC Wj
¡Ą xČ’Ğ Mè
¿Ď mĂ lmĆŔrĘJČhČ S’Ňră
Ł BĘ
ÉybŇĂ è
Ę bČŇ CkąŇlĘyĲĄ=M’ĂwĘ : MkĲĎŇS
Ď nĘC Sx
¡Ď eĎhČ=tŇ’Ć hŇ¿ĆY
C Č ’Ğ Mè
ËĎ mĂ MIĎŔhČ ‘qăČrĘqČBĘ
ynÌĂy‘Ą yêÄĂ mĘW
Č wĘ MtŇČ ĳgŇrĎh
Ď Ğ wĲČ bŇrĆx
¡ĆhČ=tŇ’Ć hŇ¿ĆY
C Č ’Ğ Mè
ËĎ mĂ MhĆŔybĄŇy’
Ł Ĳ ynăĄpŇĘ lĂ
‘ČgąŇĄoehČ tŇo’ębĎŇ~ĘhČ hoĂÁhyĹ ynĎÄŁdŇ’ŇwĲČ : hŇb
ĲĎŇ oTlĘ âl¿wĘ hŇ‘¡ĎrĎlĘ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ
hŇ‘¡ĎqĘS
Ď wĘ HQĎŔJĚ Ér’
Ł yĘkČŇ hŇt
ąŇĎ lĘ‘ĲĎwĘ Hb
ĳĎŇ ybĄŇS
Ę oyă=lJĎ Cl¡bŇĘ ’ĲĎwĘ gŇomŔêĎwČ ÉZrĆ’ÄĎ BĎ
ZrĆ’ăĆ=l‘Č otŇ¡ DĎgĚŇ’ĞwĲČ otŇol‘ĞmĲČ ÉMyĂmČÄè
Ď bČŇ hŇąĆoBh
n Č : MyĂrĲĎYĘmĂ r’
Ł ¿ yJĂ
: omĲS
Ę ho¿ĎhyĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č Mk
ËĄŇ jĘS
Ę IĂwĲČ MIĎęhČ=ymĲĄlĘ ’răĄu
Ł hČ HdĳŇĎsĎyĘ
’olăhĞ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yl
ËĂ Mê
¿Ć’Č MyIĂÄS
Ă kĚŇ žynĄbŇĘ kŇĂ ’olăhĞ
Mr¿Ď’ĞwĲČ roê¡pŇĘ JČmĂ MyI¿ĂêĂS
Ę lĂpŇĘ C MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉytŇĂ ylĄ‘ĹhĲĆ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć
yêăĂdĘŇmČS
Ę hĂwĘ hŇ’ĎŔFĎxČhĲČ ÉhkĎŇlĎmĘUČBČ hoĂęhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű ynăĄy‘Ą hŇÂeĄhĂ : ryuĲĂmĂ
tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć dŇym
ËĂ S
Ę ’Č dŇym
¿Ą S
Ę hČ âlă yJĂţ spĆŇ’Ćę hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ ynăĄjĘ l‘¡ČmĄ HtŔĎ ’
Ł
My¡ĂoGhČ=lkĎŇbŇĘ ytŇĂ o‘¿nĂhĞwĲČ hŇCŔĆYČmĘ ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ hŇąĄh
e Ă =yJĲĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ
: ZrĆ’ĲĎ ror¡YĘ loj¿yĂ=âlĲwĘ hŇrĎŔbĎŇJĘBČ É‘ČoeÄyĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć
MyDËĂqĘtŇČ wĘ SyGÌĂtŇČ =âlĲ MyrĂęmĘŁ’ĲhĎ yU
ĳĂ ‘Č y’ăĄFĎxČ lJ
Ł¡ CtŇCmŔyĎ bŇrĆx
ăĆBČ
tŇlĆĳĆpŇ eŁhČ dŇyw¡ĂDĎ tŇ¿JČ sĚ=tŇ’Ć MyqËĂ’Ď ’ChŔhČ MoIăBČ : hŇ‘ĲĎrĎhĲĎ Cnyd¡ŇĄ‘ĞB
ĲČ
N‘ČmÄČ lĘ : Ml
ĲĎ o‘ ym
¿Ą yJĂ hĎyt¡ĂŇynĂbŇĘ C MyqŔĂ ’Ď ÉwytŇĎ s
Ł rĲĂhĞwĲČ NhĆęyYĄrĘjĂ=tŇ’Ć yêăĂrĘdČŇgĲĎŇwĘ
Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ ym
¡Ă S
Ę ’r¿ĎqĘnĂ=rS
Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ=lkĎŇwĘ ÉModŇ’Ĺ tŇyrąĂ’ĄS
Ę =tŇ’Ć CSÁrĘyyĲĂ
=M’ĚnĘ ÉMy’ĂBĎ Mym
ąĂ yĎ hŇeĄÄhĂ
: tŇ’ŇEĲŁ hŇW
Ć Ł‘¿ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ
hwhy
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9. 14–1. 8

CpŇyF
ąĂ hĂwĘ ‘rČEĳĎhČ ëŇăS
Ąm
Ł BĘ Myb
¡ŇĂ nĎ‘Ğ ëŇr¿Ąd
ŁŇ wĘ rYĄŔu
Ł BČ ÉSrĄox SG
ąČnĂwĘ hoĎŔhyĘ
tŇCbăŇS
Ę =tŇ’Ć ÈyêĂbŇĘ S
Č wĘ : hŇnĎgŇĘ gĲČŇomtŇĘ êĂ tŇo‘¡bĎŇGĘhČ=lkĎŇwĘ sysĂŔ‘Ď ÉMyrĂhĎhĲĆ
CtŇ¡ S
Ď wĘ MymĂŔrĎkŇĘ C‘ăTĘĲnĎ wĘ CbŇS
ĎŔ yĎwĘ ÉtoUS
Č nĘ MyrąĂ‘Ď CnÂbĎŇC ů l’ĄrĎW
Ę yĂ yU
ăĂ ‘Č
Mt
ĳŇĎ mĎdĘŇ’Č=l‘Č Myê¡Ă‘ĘTČnĘC : MhĲĆyrĂjĘ=tŇ’Ć Cl¡kŇĘ ’ĲĎwĘ tŇoeŔgČŇ CW
ă ‘ĎwĘ Mn
ĳĎyyĄ=tŇ’Ć
ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď MhĆŔlĎ yêĂt
ăŇČ nĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMtŇĎ mĎdĘŇ’Č l‘ąČmĄ dŇo‘ę CSÁtŇĘ ĲeĎ yĂ âlÄwĘ
: ìŇyhĲĆŁl’Ĺ

14

15

hydb‘
Cn‘ĘmÁČ S
Ď hŇ‘ÄĎ CmS
Ę Modę’ĹĲlĆ hoĂÁhyĹ ynĎÄŁdŇ’Ğ žrmČ’Ď=hŇŁJřĲ hŇĳĎdĘ
y Ň bČŇŁ‘řĲ Noz¡xĞ ’
: hŇmĲĎxĎlĘUĂlČ hĎyl
¡Ć ‘Ď hŇmĎCq¿nĎwĘ CmCqË xQĎŔS
Ě MyăĂoGBČ ÉryYĂwĘ hoĎęhyĘ śtŇą’Ą mĄ
ìŇ’ĆŔyè
Ă hĂ ÉìBĘlĂ NodŇązĘ : dŇŁ’ĲmĘ hŇê
¡Ď ’Č yCz¿BĎ MyĳĂoGBČ ìŇyê¡ĂtŇČ nĘ NT
Ł Ë qĎ hŇ¿Ąh
e Ă 2, 3
: ZrĆ’ĲĎ ynĂd¡ŇĄrĂřoyĲ ym
¿Ă oBŔlĂBĘ rm
ăĄ ’
Ł oêĳbŇĘ S
Ă MorăřmĘ ‘lČ¡sĆ =ywĄgŇĘ xČbŇĘ yn¿ĂkŇĘ S
ŁĲ
ì¡ŇdĘŇyrĲĂo’ Mè
¿Ď mĂ ìŇĳĆeqĂ MyW
ăĂ Myb
¡ŇĂ kĎŇoJĲ NyB
¿Ą =M’ĂwĘ rS
Ć eĆŔJČ HČyB
ăĂ gŇĘ êČ=M’Ă 4
hŇtŇĎ ymĄŔdĘŇnĂ ëŇy’ăĄ hŇlĎyĘlČŔ ydŇĄdĘŇoS
ă =M’Ă ÉìlĘ=C’B
ĲĎ śMyb
ąŇĂ eĎGČ=M’Ă : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ 5
: tŇolĲlĄŁ‘Ĳ Cry’
¿Ă S
Ę yČ ś’ol¡hĞ ëŇlĎŔ C’B
ăĎ ÉMyrĂYĘŁBĲ=M’řĂ MIĳĎDČ Cb¡ŇnĘgŇĘ yĂ ’ol¿hĞ
lJ
Ł ť ìŇCxęQĘS
Ă lCbăŇGĘhČ=dŇ‘Č : wynĲĎCjřYĘmČ C‘¡bŇĘ nĂ wW
ĎŔ ‘Ą CW
ă jřĘ xĘnĆ ëŇy’Ąť 6, 7
CmyW
ąĂ yĎ ìęmĘxĘlČ ìŇĳmĆŁlS
Ę yS
ăĄ nĘ’Č ì¡ŇlĘ Cl¿řkŇĘ yĲĎ ìŇC’Ëyè
Ă hĂ ìŇtŔĆ yrĂbŇĘ yS
ăĄ nĘ’Č
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ’Ch¡hČ MoI¿BČ ’olËhĞ : oBĲ hŇ¡ĎCb
n Ň êĘ Ny’¿Ą ìŇyêŔĆ xĘêČ ÉrozmĎ 8
ytdb’hw

w"mq Nmysw hVVw My‘br’w h’m swm‘ rpsd yqwsp Mwks v.15 .T
.llk qsp ’d ’rpysb tylw .hVlV wyrdsw .]w"T +h swm‘[ bwT wbh’w ‘r=w’nV wyYxw . d"mq

Nmysw h‘br’w My‘br’w h’m ’"n .
KyrYw

.rpsw rps lk Nyb qlx twrwW VlV xynhl
The number of the verses of the book of Amos is 146; and the sign is w"mq; other copies
[have] 144; and the sign is d"mq. And its middle point is [Amos 5:15]. And its sedarim
are 3. And there is not in this book an ordinary peseq. And there should be left a space
of 3 lines between each book.
.w"dw b"d ,’"d Nk ,’lm hyĎdĘbČo‘ ’"s v.1 .’+k qwsp d‘ +’ qwsp Nm xlVyw tVrpl hrTph v.1 .’
Kphm ÉhoĎhyĘ t’
ąĄmĄ ’"s ,h"dxw b"d ‘ybr xnwm Nk v.1 .w"dw g"d ,b"d Nk ,Pqm ’lbw xnwm hJ
Łă ’"s v.1
.r"tw s"t ,‘"t Nk MyrĂmĄ w’ MormĎ l"n v.3 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d Nk ,’TVp
,b"yd ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ynĂdĄyrĂoy ’"s ,’"ydw T"d Nkw d"wy rsx wyl‘ rsmnw y"k Myrpsb Nk v.3
MybÄng=M’ ’"n ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsbw yllhb Ngwnm Nk v.5 .w"Tdw d"yd
wry’¡Vy ’wl¿h ’"s ,w"Tdw T"d ,x"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.5 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw =M’ĂwĘ ’"s v.5 .w’ąb
,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .+y T"m hymry Nyy‘ : CpW
Ę xĘĆn l"n v.6 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw
’"yd ,b"d ,’"d Nkw ClkĘyĎwĘ ’"s v.7 .w"Tdw ’"yd Nkw rsx bynĎj
Ě YĘmČ ’"s ,d"ydw b"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d
.s"tw

1. 9–21
9
10
11

12
13

14
15

16
17
18

19

20

21
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ìŇyr¡ĆoBgŇĂ Cê¿xČwĘ : wW
ĲĎ ‘Ą rh
¿Č mĄ hŇ¡ĎCb
n Ň tŇĘ C ModŔ’ĹmĲĄ ÉMymĂkĎŇxĞ yê
ąĂ dĘŇbČŇ’ĞhĲČwĘ
bŇŁq¡‘ĞyĲČ ìŇyx
¿Ă ’Ď sm
ËČ xĞmĲĄ : lTĆuĲĎmĂ wW
¡Ď ‘Ą rh
¿Č mĄ Sy’
ËĂ =tŇrĆJĲĎyĂ N‘Čm
ÌČ lĘ Nm
ĳĎ yêĄ
tŇob¿ŇS
Ę MoyËBĘ dŇgĆŇeĆŔmĂ ìăŇdĘŇmĲĎ‘Ğ ÉMoyBĘ : Ml
ĲĎ o‘lĘ êĎr¡ČkŇĘ nĂwĘ hŇĳS
Ď CbŇ ìăŇiĘkČŇêĘ
hŇê
¡Ď ’Č=MGČ lrĎŔogŇ CDăyČ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ=l‘ČwĘ wřrę‘V C’B
ăĎ MyrĂÂkŇĘ nĎwĘ olĳyxĄ Myr¡ĂzĎ
xm
¿Č W
Ę êĂ=l’ČwĘ orŔkŇĘ nĎ MoyăBĘ ÉìyxÄĂ ’Ď=MoyĲbŇĘ ’rĆêąĄ=l’ČwĘř : MhĲĆmĄ dŇ¿xČ ’ČJĘ
=l’Č : hŇrĲĎYĎ Moy¿BĘ ìŇyj
¡Ă lD¿ĄgŇĘ êČ=l’ČwĘ MdĳŇĎbŇĘ ’Ď MoyăBĘ hŇd¡ĎŇChyĘ=ynĲĄbŇĘ lĂ
MoyăBĘ otŇ¡ ‘ĎrĲĎBĘ hŇê
ËĎ ’Č=MgČŇ ’rĆêÌĄ=l’Čř MdĎŔy’Ą MoyăBĘ ÉyUĂ‘Č=r‘ČS
ĲČ bŇĘ ’obąŇêĎ
qrĆjĆŔhČ=l‘Č Édm
Ł ‘ĞêĲČ=l’ĲČwĘ : odĲŇ y’Ą Moy¿BĘ ol¡yxĄbŇĘ hŇnĎxĘ¿ČlS
Ę êĂ=l’ČwĘ odŇĳy’Ą
bŇor¿qĎ=yJĲĂ : hŇrĲĎYĎ Moy¿BĘ wyd¡ĎŇyrĂW
Ę rG¿ĄsĘêČ=l’ČwĘ wyT
ĳĎylĂjĘ=tŇ’Ć tŇyr¡ĂkŇĘ hČlĘ
bŇCS
¿ yĎ ì¡ŇlĘm
ĲĚ GĘ ëŇQĎŔ hŇW
Ć ‘ăĎyĄ ÉtĎyW
ĂÄ ‘Ď rS
ąĆ ’ĞJĲČ MyĳĂoGhČ=lJĎř=l‘Č ho¡ĎhyĘ=MoyĲ
My¡ĂoGhČ=lkĎŇ Cê¿S
Ę yĂ yS
ĂŔ dĘŇqĎ rh
ăČ =l‘Č ÉMtŇĆ ytŇĂ S
Ę rS
ąĆ ’ĞJĲČ yJęĂ : ìŇS
ĲĆ ’Ňr
Ł BĘ
hŇ¡TĎ ylĄpŇĘ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ NoIËYĂ rh
¿Č bŇĘ C : CyĲhĎ ’ol¿JĘ Cy¡hĎwĘ C‘ŔlĎwĘ CtŇă S
Ď wĘ dŇym
ĳĂ êřĎ
bŇŁqÄ‘ĞyĲČ=tŇyb
ĲĄŇ žhyĎhĎwĘ : MhĲĆyS
Ą rĲĎom tŇ¡’Ą bŇŁqŔ‘ĞyĲČ tŇyB
ăĄ ÉCSrĘyĲĎwĘ SdŇĆŁqĳ hŇyĎhăĎwĘ
MClĳkĎŇ’ĞwĲČ Mh
¡Ć bĎŇ Cq¿lĘdŇĲĎwĘ SqČŔlĘ ÉwW
Ď ‘Ą tŇyb
ąŇĄ C hŇbĎęhĎĲlĆ PŇ soy
ăĄ tŇyb
ÌŇĄ C S’ĄÁ
bŇgĆŇeĆÁhČ CSÄrĘyĲĎwĘ : rB
ĲĄ DĂ ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă wW
ĎŔ ‘Ą tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉdyrĂW
Ď hŇąĆh
y Ę yĲĂ=âlwĘ
MyĂrČŔpŇĘ ’Ć hŇdăŇĄW
Ę =tŇ’Ć ÉCSrĘyĲĎwĘ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć ÉhlĎpĄŇè
Ę hČwĘ wW
Ďę ‘Ą rh
ăČ =tŇ’Ć
ynĄÄbŇĘ lĂ hŇEĆhČţ=lxĲĄhČř tŇăĚlgĎŇwĘ : dŇ‘ĲĎlĘGĂhČ=tŇ’Ć Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ C NorĳmĘS
Ł Ĳ hŇdăŇĄW
Ę tŇ¡’Ą wĘ
dŇrĳČpĎŇsĘBĂ rS
ăĆ ’Ğ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ tŇ¿ĚlgĎŇwĘ tŇpČŔrĘYăĎ=dŇ‘Č ÉMynĂ‘ĞnĲČJĘ=rS
Ć ’Ğř l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ
rh
ăČ =tŇ’Ć Tj
Ł¡ S
Ę lĂ NoIŔYĂ rh
ăČ BĘ ÉMy‘ĂS
Ă omĲ Clą‘ĎwĘ : bŇgĆŇĲeĆ hČ yr¿Ą‘Ď tŇ¡’Ą CSěrĘyĲĂ
: hŇkĲĎŇClUĘhČ ho¡Ďhyl
ĲČ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ wW
ĳĎ ‘Ą
yhyw
,’"d Nkw =l’Č ’"s v.12 .w"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyrĎ‘ĎS
Ę ’"sb ,yrq wyrĎ‘ĎS
Ę ,bytk or‘ĞS
Č v.11
.’y‘gb =lJ
ĲĎ n"b ,’"b Nk v.15 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,g"d ,b"d ,’"d Nkw =l’ČwĘ ’"s v.13 .w"dw g"d ,b"d
d"yd ,b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,y"k Myrpsb gtmb Nk v.18 .b"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw bybĂsĎ ’"s v.16
.g"dw b"d Nkw Pqm ’lbw lxăh ’"s ,=lxh
ĲČ n"b ,’"b Nk v.20 .b"dw ’"d Nkw gtm ’lb hyĆhĘyĂ ’"s ,w"Tdw
Mwyb wyYxw . K"’ Nmysw MyrV‘w dx’ hydb‘ rpsd yqwsp Mwks v.21 .’y‘gb =rV’
ĲĞ n"b ,’"b Nk v.20
qwsp[ My‘yVwm wl‘w Vy ’"sb .’rds tylw ,Nbtk ’lw Nyyrq tylw .qsp hyb tylw .]’"y qwsp[ dgnm Kdm‘
.twrwV VlV xynhl KyrYw .n ,dy Nk ,]’"k
The number of the verses of the book of Obadiah is 21; and the sign is K"’. And its
middle point is, In the day that thou didst stand on the other side [v. 11]. And there is
not in it a peseq. And there are no qeris or kethibhs, nor a seder. In other copies there
is [a seder], And saviours shall come up [v. 21]. And there should be left [a space of] 3
lines.
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hnwy
hŇËĄn
w Ę ynĲĂ=l’Ć ëŇÌĄl MCqţ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yê
¡Č mĂ’Ğ=NbĆŇ hŇ¿Ďoy=l’
n
Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwČĲ
MqĎąĎwČ
I : ynĲĎpĎŇlĘ Mt
¡ŇĎ ‘ĎrĲĎ hŇt
¿ŇĎ lĘ‘ĲĎ=yJĂ hĎyl
ĳĆ ‘Ď ’răĎqĘC hŇ¡ĎlodŇGĘhČ ry‘¿ĂhĎ
ű hŇăIĎnĂ’Ľ ’Y
¿Ď mĘIĂwČ opÁyĎ dŇrĆIÄĄwČ hoĳĎhyĘ yn¡ĄpŇĘ QĂmĂ hŇS
Ď yS
ĂŔ rĘêČ xČŁrăřbŇĘ lĂ ÉhnĎoy
hŇS
Ď yS
ĂŔ rĘêČ ÉMhĆUĎ‘Ă ’obąŇlĎ ÉHBĎ dŇrĆIąĄwČ HrĎÁkĎŇW
Ę NêÄĄ IĂwČ SyS
Ăę rĘtŇČ hŇă’Ď BĎ
lod¡ŇGĎ=r‘ČsĲČ yh
¿Ă yĘwČ MIĎŔhČ=l’Ć ÉhlĎodŇGĘ=xČCrĲ lyT
ąĂ hĄ hoĎęhywĲČ : hoĲĎhyĘ yn¡ĄpŇĘ QĂmĂ
Sy’
ăĂ ÈCq‘ĞzĘIĂwĲČ MyxęĂ QĎUČhČ C’ărĘyIĲĂwČř : rb
ĲĄŇ è
Ď hĂlĘ hŇ¡bĎŇ è
Ę xĂ hŇIĎŔnĂ’Ľh
ăĎ wĘ MIĳĎBČ
lq¡ĄhĎlĘ MIĎŔhČ=l’Ć ÉhIĎnĂ’ĽB
ĲĎ rS
ąĆ ’Ğ MylĂÁJĄhČ=tŇ’Ć ClTÄĂ IĎwČ ůwyhĎŁl’Ĺ=l’Ć
bŇrąČqĘIĂwČ : MdŇĲČrĎIĲĄwČ bŇ¡JČ S
Ę IĂwČ hŇnĎŔypŇĂ iĘhČ yt
ăŇĄ JĘrĘyČ=l’Ć ÉdrČyĎ hŇnĎęoywĘ Mh
ĳĆ ylĄ‘ĞmĲĄ
ìŇyhĆŔŁl’Ĺ=l’Ć ’răĎqĘ MCqť MDĳĎrĘnĂ ìăŇQĘ=hŇmČ ol¡ rmĆ’ŇI¿ŁwČ lbĄŔx
Ł hĲČ bŇrăČ ÉwylĎ’Ą
Ch‘ęĄ rĄ=l’Ć Sy’
ăĂ CrÂmĘ’ŇIĲŁwČ : dŇb
ĲĄŇ ’ŇnŁ âl¿wĘ Cnl
¡Ď Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ tŇÌĄè‘ČtŇĘ yĂ ylČÂC’
ÉCljÄĂ IČwČ Cnl
ĳĎ tŇ’ŇŁE¡hČ hŇ‘¿ĎrĎhĲĎ ym
ËĂ QĘS
Ć BĘ hŇ‘ĎŔdĘŇănĄwĘ tŇolŔrĎřogŇĲ hŇlĎyj
ăĂ nČwĘ ÉCkŇlĘ
CnlĎŔ ’e
ăĎ=hŇdĎŇyGĲĂhČ wylĎŔ’Ą śCrămĘ’ŇIĲŁwČ : hŇĲnĎ oy=l‘Č lr¡ĎoGhČ lj
Ł¿ IĂwČ tŇolŔrĎoGĲ
hŇm
ăĎř ’obŔêĎ NyĂ’ăČmĄC ÉìêĘkŇĘ ’ŇlČUĘ=hŇmĲČř Cnl
ĳĎ tŇ’ŇEŁ¡hČ hŇ‘¿ĎrĎhĲĎ ym
ËĂ lĘ śr¿S
Ć ’ĞB
ĲČ
hoĎÂhyĘ=tŇ’ĆwĘ ykŇĂ Łnĳ’Ď yrăĂbŇĘ ‘Ă Mh
¡Ć ylĄ’Ğ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : hŇêĎ’ĲĎ M‘¡Č hŇ¿Ćm
E Ă =y’ĲĄwĘ ìŇYĆŔrĘř’Č
: hŇS
ĲĎ BĎIČhČ=tŇ’ĆwĘ MI¡ĎhČ=tŇ’Ć hŇ¿W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ ’rĄŔyĎ ynăĂ’Ğ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ yh
ąĄŁl’Ĺ
tŇĎ yW
ĳĂ ‘Ď tŇ’ŇŁEă=hŇmČ wyl
¡Ď ’Ą Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ hŇlĎŔodŇgŇĘ hŇă’Ď rĘyĂ ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ C’ąrĘyIĲĂwČ
: MhĲĆlĎ dŇyG¡ĂhĂ yJ
¿Ă xČrĄŔŁbŇ ’Chă ÉhoĎhyĘ ynąĄpŇĘ QĂmĂ=yJĲĂ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ C‘ădĘŇyĲĎ=yJĂ
ëŇ¿Ąloh MI¡ĎhČ yJ
¿Ă Cnyl
ĳĄ ‘ĎmĲĄ MI¡ĎhČ qê
Ł¿S
Ę yĂwĘ ëŇQĎŔ hŇW
Ć ‘ĞeăČ=hŇmČ ÉwylĎ’Ą CrąmĘ’ŇIĲŁwČ
MI¡ĎhČ qê
Ł¿S
Ę yĂwĘ MIĎŔhČ=l’Ć ynĂălĚyTĂhĞwĲČ ÉynĂC’ÄW
Ď MhĆęylĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : r‘ĲĄs
Ł wĘ
: Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ hŇ¡Ćh
E Č lodŇËGĎhČ r‘Či
ÌČ hČ yQĂęS
Ćř bŇĘ yJ
ăĂ ynĂ’ĎŔ ‘ČdăŇĄoy yJĂť Mk
ĳĆŇ ylĄ‘ĞmĲĄ
ëŇ¿Ąloh MIĎŔhČ yJ
ăĂ Clk
ŁĳŇ yĎ âlăwĘ hŇ¡S
Ď BĎIČhČ=l’Ć bŇyS
ËĂ hĎlĘ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ CrăêĘxĘIČwČ
’n
ăĎ=l’Č ÉhoĎhyĘ hŇąĎeř ’ĲĎ CręmĘ’ŇIĲŁwČ hoĎÁhyĘ=l’Ć C’ÄrĘqĘIĂwČ : MhĲĆylĄ‘Ğ r‘¡Ąs
Ł wĘ
hdb’n
,b"d ,’"d ,y"k Myrpsb rsx Nk v.3 .’"y qwsp +d d‘ +’ qwsp +’ Nm hxnml rwpk Mwyl hrTph v.1
,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7 .rsx C’rĘyĂwČ ’"s v.5 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d
,w"Tdw T"d ,x"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.8 .Vgdb twlroG ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d
,g"d Nkw =yml rV
Ë ’b ’"s ,b"dw y"k Myrpsb Nk v.8 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Éwyl’ wrąm’yw ’"s
.s"tw ‘"t ,b"yd ,b"d ,’"d Nkw hmĎC ’"s v.8 .Zmq =hmĎ ’"s v.8 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,T"d ,x"d ,w"d
’"s v.12 .b"yd Nkw KŔYĘr’ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.8
.q"z ylŔVb

1, 2
3

4
5

6

7

8

9

10

11
12

13
14

1. 15–3. 7
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hŇê
ăĎ ’Č=yJĲřĂ ’řyqĳĂnĎ MDăĎ Cnyl
¡Ą ‘Ď Nê
¿ĄêĂ=l’ČwĘ hŇEĆŔhČ Sy’
ăĂ hĎ ÉSpĆŇnĆÄBĘ hŇdĎębŇĘ ’ŇnĲŁ
15 MI
ĳĎhČ=l’Ć Chl
¡Ě TĂyĘwČ hŇnĎŔoy=tŇ’Ć ÉC’W
Ę IĂwČ : tŇĎ yW
ĲĂ ‘Ď êĎYĘ¡pČŇ xĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČř hoĎŔhyĘ
16 ho
ĳĎhyĘ=tŇ’Ć hŇ¡ĎlodŇgŇĘ hŇ¿’Ď rĘyĂ MyS
ËĂ nĎ’ĞhĲĎ C’ÌrĘyIĲĂwČ : ojĲ‘ĘEČmĂ MI¡ĎhČ dŇŁm¿‘ĞIĲČwČ
b ‘ČŁl
¡ bŇĘ lĂ lodŔGĎ gŇDăĎ ÉhoĎhyĘ Nm
ąČ yĘwČ : MyrĲĂdĎŇnĘ Cr¡DĘIĂwČ hoĎŔhyl
ĲČ ÉxbČŇzĆÄ=CxBĘzĘIĂwČ
: tŇolĲylĄ hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę C Mym
¡Ă yĎ hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę gŇDĎŔhČ y‘ăĄmĘBĂ ÉhnĎoy yh
ąĂ yĘwČ hŇĳĎoy=t
n Ň ’Ć
2, 3 yt
ŇĂ ’ŇrĎqĎţ rmĆ’ŇŁIęwČ : hŇgĲĎŇDĎhČ y‘¡ĄUĘmĂ wyh
ĳĎŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć hŇnĎŔoy lQ
ăĄ jČtŇĘ IĂwČ
: ylĲĂoq êĎ‘Ęm
¿Č S
Ď yêĂ‘Ę¡CČS
Ă lo’ËS
Ę NTĆÌĆBmĂ ynĂĳĄ‘
n ĞIĲČwĲČ ho¡ĎhyĘ=l’Ć yl
ËĂ hŇrĎ~¿ĎmĂ
4 ì
Ň yr¿ĆBĎS
Ę mĂ=lJĎ ynĂĳĄbŇ bŇĘ s
Ł řĲ yĘ rh
¡Ď nĎwĘ MyUĂŔyČ bŇăbČŇ lĘBĂ ÉhlĎCYmĘ ynĂąĄkŇ ylĂS
Ę êČwČ
5 ë
Ň ’Čť ìŇynĳĆy‘Ą dŇgĆŇăeĆmĂ yêĂS
Ę r¡ČgŇĘ nĂ yêĂrĘmČŔ’Ď ynăĂ’ĞwĲČ : Crb
ĲĎŇ ‘Ď yl
¿Č ‘Ď ìŇyQ
¡Ć gČŇwĘ
6 Moh
¡ êĘ SpĆŇnĆŔ=dŇ‘Č ÉMyĂmÄČ ynĂCpąŇpĎŇ’Ğ : ìŇS
ĲĆ dĘŇqĎ lk
¡ČŇ yhĄ=l’Ć TyBĂŔhČlĘ PŇys
ăĂ o’
7 ZrĆ’
ËĎhĎř yêĂdĘŇrČŔyĎ ÉMyrĂhĎ yb
ąŇĄ YĘqĂlĘ : yS
ĲĂ ’Ňr
Ł lĘ SCb¿ŇxĎ PŇCs¡ ynĂĳbĄŇ bŇĘ ŁsřĲ yĘ
8 P
Ň ąFĄ ‘ČtŇĘ hĂBĘ : yhĲĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yI¡ČxČ tŇxČËè
Č mĂ l‘Čê
ÌČ wČ Ml
ĳĎ o‘lĘ yd¡ĂŇ‘Ğb
ĲČŇ hĎyx
¿Ć rĂřBĘ
lk
¡ČŇ yhĄ=l’Ć ytŔĂ QĎpŇĂ êĘ ÉìylĆÄ’Ą ’obąŇêĎwČ yêĂrĘk
ĳŇĎ zĎ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć yS
ĂŔ pŇĘ nČ ÉylČ‘Ď
9, 10 ÉhdĎ
Ň oê loqąBĘ ynęĂ ’ĞwĲČ : CbŇŁzĲ‘ĞyĲČ MD¡ĎsĘxČ ’wĘS
ĳĎ =ylĄbŇĘ hČ Myr¡ĂUĘS
Č mĘ : ìŇS
ĲĆ dĘŇqĎ
11 ho
¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : hoĲĎhyl
ĲČ hŇtŇĎ ‘¡ĎCSyĘ hŇmĎĳQĄ S
Č ’Ğ yêĂrĘd¡ČŇnĎ rS
¿Ć ’Ğ ëŇQĎŔ=hŇxĎBĘzĘ’Ć
: hŇS
ĲĎ BĎIČhČ=l’Ć hŇ¡Ďoy=t
n Ň ’Ć ’q¿ĄIĎwČ gŇDĳĎlČ
g, 2 hŇ¡Ąn
w Ę ynĲĂ=l’Ć ëŇ¿Ąl MCqË : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ tŇyn¿ĂS
Ą hŇ¡Ďoy=l’
n
Ć hoËĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
ÌĂ yĘwČ
rb
¿ĄŇ D
Ł yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ’ĎŔyrĂuĘhČ=tŇ’Ć ÉhĎylĆÄ’Ą ’rąĎqĘCĂ hŇĳĎlodŇGĘhČ ry‘ăĂhĎ
3 h
Ňt
ąŇĎ yĘhĲĎ hŇwęĄnĘynĲĂwĘ hoĳĎhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ hŇ¡Ąn
w Ę ynĲĂ=l’Ć ëŇlĆËĄwČ
I hŇnĎęoy MqĎăIĎwČ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą
4 ’ob
ăŇ lĎ ÉhnĎoy lxĆąĎwČ
I : MymĲĂyĎ tŇS
Ć Łl¿S
Ę ëŇ¡ČlhĞmĲČ MyhĂŔŁl’ŇĲlĄ ÉhlĎodŇGĘ=ry‘ĲĂ
hŇ¡Ąn
w Ę ynĲĂwĘ MoyŔ My‘ăĂBĎrĘ’Č dŇo‘ť rmČŔ’ŇIŁwČ É’rĎqĘIĂwČ dŇĳxĎ ’Ć Moyă ëŇ¡ČlhĞmĲČ ry‘ŔĂ bĎŇ
5 CS
ă BĘlĘIĂwČ ÉMoY=C’rĘqĘIĂwČ Myh
ĳĂ Łl’ŇB
ĲĄ hŇ¡Ąn
w Ę ynĲĂ yS
¿Ą nĘ’Č Cnym
ËĂ ’ĞIĲČwĲČ : tŇkĆŇjĲĎhĘnĆ
6 ÉMq
Ď IĎÄwČ hŇwŔĄnĘynĲĂ ëŇlĆămĆ =l’Ć ÉrbĎŇDĎhČ ‘G
ąČIĂwČ : MeĲĎTČqĘ=dŇ‘ČwĘ Ml
¡Ď odŇGĘmĂ MyuŔĂ W
Č
7 q‘
ęĄ zĘIČwČ : rpĆŇ’ĲĄhĎ=l‘Č bŇS
Ć ¡ĄwČ
I qW
ČŔ sk
ăČŇ yĘwČ wyl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ oê¡rĘDČ’Č rb
¿ĄŇ ‘ĞIĲČwČ o’ŔsĘJĂmĂ
hŇmÁĎ hĄBĘhČwĘ MdĎÄ’ĎhĲĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ wyl
¡Ď ŁdŇgŇĘ C ëŇlĆËUĆ hČ M‘ČF
ÌČ mĂ hŇwŔĄnĘynĲĂBĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
rqbh
T"d ,x"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .yrq yqĂnĎ v.14 .g"dw b"d Nkw Pl’b ’eĎ’Ď ’"s v.14
.b"dw ’"d Nkw ’lm ynĂb
Ą bĘosyĘ ’"s v.4 .b .rS
Ć’
Ğ rybs v.14 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d Nkw yJ
ąĂ ’"s ,w"Tdw
x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm hĎyxĆyrĂBĘ ’"s v.7 .s"tw ’"d Nkw ZrĆ’ĎhĎwĘ ’"s v.7 .’lm ynĂb
Ą bĘosyĘ ’"s v.6
.T"dw
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3. 8–4. 11

: CêĲS
Ę yĂ=l’Č MyĂm¡ČC C‘ŔrĘyĂ=l’Čř hŇmĎC’ŔmĘ ÉCm‘ĞTĘyĂ=l’ĲČ N’ŇŁ~ęhČwĘ rqăĎBĎhČ
hŇqĳĎzĘxĎBĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ=l’Ć C’¿rĘqĘyĂwĘ hŇmĎŔhĄBĘhČwĘ ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ MyuęĂ W
Č CiăJČtŇĘ yĂwĘ 8
‘ČdăŇĄoy=ymĲĂ : MhĲĆyjĄkČŇBĘ rS
¿Ć ’Ğ sm
¡Ď xĎhĲĆ=NmĂC hŇ‘ĎŔrĎhĲĎ oJărĘDČmĂ Sy’Ăť CbŇS
Ěę yĎwĘ 9
’rĘIąČwČ : dŇb
ĲĄŇ ’ŇnŁ âl¿wĘ oj¡’Č Nor¿xĞmĲĄ bŇËS
Ď wĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Mx
¡Č nĂwĘ bŇCSŔyĎ 10
MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ MxĆăeĎIĂwČ hŇ‘ĳĎrĎhĲĎ MJ
ăĎ rĘDČmĂ CbŇ¡S
Ď =yJĂ MhĆŔyW
Ą ‘ĞmăČ=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ
hŇ¡Ďoy=l’
n
Ć ‘rČI¿ĄwČ : hŇW
ĲĎ ‘Ď âl¿wĘ Mh
¡Ć lĎ=tŇoW‘Ğl
ĲČ rB
¿Ć DĂ=rS
Ć ’Ğ hŇ‘ËĎrĎhĲĎ=l‘Č d
ÉhoĎhyĘ hŇąĎ’
e ĲĎ rmČę’ŇŁIwČ hoĎÁhyĘ=l’Ć lQĄÄjČtŇĘ IĂwČ : olĲ rxČ¡IĂwČ hŇĳĎlodŇgŇĘ hŇ‘ăĎrĎ 2
xČră
Ł bŇĘ lĂ yêĂmĘD¡ČqĂ NJ
¿Ą =l‘Č ytŔĂ mĎdĘŇ’Č=l‘Č ÉytŇĂ oyhĹ=dŇ‘Č yrĂębĎŇdĘŇ hŇăĆ=’olh
z
Ğ
ÉMyĂjÄČ ’Č ëŇrĆ’
ąĆ MCxŔrČwĘ NCeăxČ=l’Ąř ÉhêĎ’Č yJ
ąĂ yêĂ‘ĘdČęyĎ yJ
ăĂ hŇS
Ď yS
ĳĂ rĘêČ
yS
¡Ă pŇĘ nČ=tŇ’Ć ’n
¿Ď=xqČ hoĎŔhyĘ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : hŇ‘ĲĎrĎhĲĎ=l‘Č Mx
¡Ď nĂwĘ dŇsĆxĆŔ=bŇrČwĘ 3
: ëŇĲlĎ hŇrĎx¿řĎ bŇ¡TĄ yhĄhĲČ hoĎŔhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : yIĲĎxČmĲĄ yt¡ĂŇom bŇoT¿ yJ
ËĂ yeĂĳUĆ mĂ 4
hŇJĎęsĚ MS
ĎÁ olÄ žW‘ČIČwČ ry‘ĳĂlĎ MdŇĆuăĆmĂ bŇS
Ć ¡ĄwČ
I ry‘ŔĂ hĎ=NmĂ ÉhnĎoy ’Y
ąĄ IĄwČ 5
śNm
ăČ yĘwČ : ry‘ĲĂBĎ hŇ¡Ćh
y Ę IĲĂ=hŇmČ hŇ’ĆŔrĘyĂ rS
ăĆ ’Ğ dŇ‘Čť l~ĄŔBČ ÉhĎyêÄĆ xĘêČ bŇS
Ć ąĄwČ
I 6
oSŔ’Ňr
Ł =l‘Č É lYĄ tŇoy¿hĘlĲĂ hŇnĎęoylĘ l‘ăČmĄ ű l‘ČIăČwČ NoyÂqĎyqĲĂ MyhĂŁl’Ĺţ=hoĲĎhyĘ
: hŇĲlĎ odŇgŇĘ hŇ¿xĎ mĘW
Ă Noy¡qĎyuĲĂhČ=l‘Č hŇËĎoy
n xm
¿Č W
Ę IĂwČ otŇĳ ‘ĎrĲĎmĄ ol¡ lřy~
¿Ă hČlĘ
Noy¡qĎyuĲĂhČ=tŇ’Ć ëŇê
¿Č wČ tŇrĳĎxĽUĲĎĲlČ rxČ¡è
Č hČ tŇol¿‘ĞB
ĲČř tŇ‘ČlČŔoê ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ Nm
ąČ yĘwČ 7
tŇyS
ĂŔ yrĂxĞ ÉMydĂŇqĎ xČCrą MyhÁĂ Łl’Ĺ NmÄČ yĘwČ SmĆè
Ćę hČ xČră
Ł zĘJĂ ű yh
ăĂ yĘwČ : Sb
ĲĎŇ yIĂwČ 8
tŇCmŔlĎ ÉoSpŇĘ nČ=tŇ’Ć l’
ąČ S
Ę IĂwČ PŇĳĎQ‘ČtŇĘ IĂwČ hŇ¡Ďoy
n S’Ňr¿
Ł =l‘Č SmĆËè
Ć hČ ëŇê
¿Č wČ
bŇ¿TĄ yhĄhĲČ hŇnĎŔoy=l’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ rmĆ’ŇŁIąwČ : yIĲĎxČmĲĄ yt¡ĂŇom bŇoT¿ rmĆ’ŇŁIěwČ 9
rmĆ’ŇIăŁwČ : tŇwĆmĲĎ=dŇ‘Č yl
¡Ă =hŇrĎxĲĎ bŇ¿TĄ yhĄ rmĆ’ŇŁIěwČ NoyĳqĎyuĲĂhČ=l‘Č ì¡ŇlĘ=hŇrĎxĲĎ 10
oêĳlĘDČgŇĂ âlăwĘ oB¡ êĎlĘm
¿Č ‘Ď=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ NoyŔqĎyuăĂhČ=l‘Č ÉêĎsĘxÄČ hŇê
¿Ď ’Č hoĎęhyĘ
hŇ¡Ąn
w Ę ynĲřĂ =l‘řČ sCxŔ’Ď âlă ÉynĂ’ĞwĲČ : dŇb
ĲĎŇ ’Ď hŇlĎyĘl
¿Č =NbŇĂ C hŇ¡yĎhĎ hŇlĎyĘl
¿Č =NBĂS
Ć 11
MdĎę’Ď oBÁrĂ hŇrĄÄW
Ę ‘Ć=MyêĲĄS
Ę mĲĂ žhBĄrĘhČ HBĎÃ=SyĆ rS
ăĆ ’Ğ hŇĳĎlodŇGĘhČ ry‘ăĂhĎ
rV’
,+rt Nkw =l’ČwĘ ’"sw ,d"ydw b"yd Nkw w‘Ŕry=l’Ä ’"s ,w"Tdw T"d ,x"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7 .g
.’qsp N’k Vy ’"sb v.4 .l’
ăĄ n"b ,=l’
ĲĄ ’"b ’"n ,’y‘gb =l’
ĲĄ n"b ,’"b Nk v.2 .d .r"tw s"t ,‘"t
.w"dw g"d ,b"d Nkw hnŔwyl l‘ămÉ lyÄw Nwyęqyq MyÁhl’ hwÄhy žNmyw ’"s v.6 .hrx
¿Ď n"b ,hr
¿Ďx ’"b ’"n v.4
hwnyn n"b ,’"b Nk v.11 .’y‘gb =l‘ĲČ n"b ,’"b Nk v.11 .’"d Nkw tol‘ĞJČ ’"s v.7 .oly~ĂhČlĘ l"n v.6
.’y‘g ’lb
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: hŇB
ĲĎ rČ hŇm
¡Ď hĄbŇĘ C olŔ’Ňm
Ł W
Ę lĂ onăymĂyĘ=NyB
ĲĄř É‘dČŇyĎ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ

hkym
’ zx
¿Ď ’Ď Mt
ËŇĎ oy ym
¿Ą yBĂ yêŔĂ S
Ę rČU
Ł ă hČ ÉhkĎŇymĂ=l’Ć hŇyĎęhĎ rS
ăĆ ’Ğ ű hoăĎhyĘ=rbČŇDĘ
2

3
4
5

6
7

8

9
10
11

12

ÉC‘mĘS
Ă : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲywĂ Nor¡mĘŁSĲ=l‘Č hŇ¿Ďx
z Ď =rS
Ć ’Ğ hŇdĳŇĎChyĘ yk
ăŇĄ lĘmČ hŇ¡IĎqĂzĘxĂyĘ
dŇ‘ĄŔlĘ ÉMkĆŇBĎ hoąĂhyĹ ynÄĎ ŁdŇ’Ğ žyhĂywĂ Hâ
ĳĎ lmĘC ZrĆ’ăĆ ybŇĂ yS
¡Ă qĘhČ MQĎŔJĚ MyU
ăĂ ‘Č
ëŇr¡ČdĎŇwĘ dŇr¿ČyĎwĘ omĳoqUĘmĂ ’Y
ăĄ Ły ho¡ĎhyĘ hŇ¿Ąh
e Ă =yJĲĂ : oSĲdĘŇqĎ lk
¿ČŇ yhĄmĄ yn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ
C‘uĳĎBČtŇĘ yĂ Myq¡ĂmĎ‘ĞhĲĎwĘ wyêŔĎ xĘêČ ÉMyrĂhĎhĲĆ Cim
ąČ nĎwĘ : ZrĆ’ĲĎ=ytwmřb=l‘Č
Ébq
Ł ‘ĞyĲČ ‘S
Č ąpĆŇ BĘ : dŇrĲĎomBĘ Myr¿ĂGĎmĚ MyĂm¡ČJĘ S’ĄŔhĎ ynăĄjĘmĂ ÉgnČoDJČ
NorŔmĘŁSĲ É’olhĞ bŇq
Ł ę ‘ĞyĲČ ‘S
Č ăpĆŇ =ymĲĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ tŇw’ŇF
Ł ¡ xČbŇĘ C tŇ’ŇŁzŔ=lJĎ
hŇd¡ŇĆv
Ď hČ y‘¿ĂlĘ NorËmĘŁSĲ yê¿ĂmĘW
Č wĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ ’ol¡hĞ hŇdĎŔChyĘ tŇomăBĎ ÉymĂC
hĎyl
ăĆ ysĂjĘ=lkĎŇwĘ : hŇĲQĆ gČŇ’Ğ hĎyd¡ŇĆs
Ł ywĂ hĎynĆŔbĎŇ’Ğ ÉyGČlČ yê
ąĂ rĘGČhĂwĘ MrĆk
ĳŇĎ y‘ĄF
ăĎ mČlĘ
yJĂţ hŇĳmĎ mĎS
Ę MyW
ăĂ ’Ď hĎyB
¡Ć YČ‘Ğ=lkĎŇwĘ S’ĄŔbĎŇ CpŇă rĘv
Ď yĂ ÉhĎyeĆÄnČtŇĘ ’Ć=lkĎŇwĘ CêJČęyĚ
hŇdăĎŇjĘsĘ’Ć Ét’ŇzŁ=l‘Č : CbŇCSĲyĎ hŇ¡Ďoz
n N¿ČntŇĘ ’Ć=dŇ‘ČwĘ hŇYĎBĎŔqĂ ÉhnĎoz NąČntŇĘ ’ĆmĄ
lbĆŇ¡’Ą wĘ MyeĂŔêČJČ ÉdjĄsĘmĂ hŇąW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ Morĳ‘ĎwĘ ll¡yVř hŇ¿kĎŇ lĘy’Ą hŇlĎylĂŔy’ĄwĘ
‘g
ËČŇ nĎ hŇdĎŔChyĘ=dŇ‘Č Éh’ĎbĎÄ=yJĂ hĎyt
ĳŇĆ oJmČ hŇ¡S
Ď Cn’Ğ yJ
¿Ă : hŇĲnĎ ‘ĞyĲČ tŇon¿bŇĘ JĂ
CJĳbŇĘ êĂ=l’Č okŇ¡ BĎ CdŇyGĂŔêČ=l’Č ÉtgČŇBĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=dŇ‘Č yU
¡Ă ‘Č r‘ČS
¿Č =dŇ‘Č
ryp
¡ŇĂ S
Ď tŇbĆŇ¿S
Ć oy Mk
ËĆŇ lĎ yr¿ĂbŇĘ ‘Ă : ytřVlĲpth rp
¡ĎŇ ‘Ď hŇrĎŔpŇĘ ‘ČlĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ
xu¿ČyĂ lYĆ’ĄŔhĎ tŇyB
ăĄ ÉdjČsĘmĂ NnĎŔ’ĞYĲČ tŇbĆŇăS
Ć oy Éh’ĎYĘyĲĎ âlą tŇS
Ć ŁbĳŇ=hŇyĎrĘ‘Ć
tŇă’Ą mĄ É‘rĎ dŇrČyąĎ=yJĲĂ tŇorĳmĎ tŇbĆŇăS
Ć oy bŇoT¡lĘ hŇĲlĎ ¿xĎ =yJĂ : otŇĲ DĎmĘ‘Ć MJ
¡Ć mĂ
hwhy
hnmVw My‘br’ hnwy rpsd yqwsp Mwks v.11

.Nybă n"b ,NyB
ĲĄ ’"b ’"n ,’y‘g ’lb =NyB
Ą n"b ,’"b Nk v.11

VlV xynhl KyrYw .’rds ’lw ’qsp ’l hyb tylw .]+x +b hnwy[ yVpn yl‘ PT‘thb wyYxw . m"x Nmysw
.+’ +g Nyy‘ : ’qsp hnwy rpsb Vy y"k Myrps lkb lb’ : h hrsmb rsmn Nk ,rpsw rps lk Nyb qlx twrwV
The number of the verses of the book of Jonah is 48; and the sign is, m"x. And its middle
point is, When my soul fainted within me [Jonah 2:8]. And there is in it neither peseq
nor seder. And there should be left a space of 3 lines between each book; so according
to the Massorah in Ar. Or. 16; but in all the manuscripts there is a peseq in the book of
Jonah; see [Jonah 3:1].
,yrq llĎoS ,bytk llĎyS
Ą v.8 .w"dw b"d Nkw yrqw bytk ytĄm
ĽBĎ ’"sb ,yrq ytĄm
ĽBĎ bytk ytĄomBĎ v.3 .’
.‘"t Nk CSlĎjČtĘhĂ l"Yw ,yrq yS
Ă lĎjČtĘhĂ ,bytk yêĂS
Ę lĎjČtĘhĂ v.10 .’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk llĎoS ’"sb
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1. 13–3. 3

SykĳŇĂ lĎ tŇbĆŇăS
Ć oy SkĆŇr¡ĆlĎ hŇËbĎŇ JĎrĘUĆhČ Mt
Ł ŇÌ rĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ r‘ČS
¡Č lĘ hoĎŔhyĘ 13
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ y‘¿ĄS
Ę jĂ C’¡YĘmĘnĂ ëŇ¿bĎŇ =yJĂ NoIŔYĂ=tŇbČŇlĘ É’yhĂ tŇ’Ň¿FĎ xČ tŇyS
ĂÄ ’ŇrĄ
yk
¡ŇĄ lĘmČlĘ bŇzĎŔkŇĘ ’ČlĘ ÉbyzĂkŇĘ ’Č yê
ąĄBĎ tŇĳČG tŇS
Ć răĆom l‘¡Č MyxĂŔCQS
Ă ynăĂêĘêĂ ÉNkĄŇlĎ 14
’ob¡ŇyĎ MQ
¿Ď dŇĚ‘Ğ=dŇ‘Č hŇĳS
Ď rĄmĲĎ tŇbĆŇ¡S
Ć oy ëŇlĎŔ ybŇĂ ă’Ď ÉSrĄIŁhČ dŇŁ‘ę : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ 15
ÉëtŇĄ xĎrĘqĎ ybŇĂ x
ąĂ rĘhČ ëŇyĂgĳŇCn‘
Ď ĞêĲČ yn¡ĄBĘ=l‘Č yEĂgŁ Ŕ wĎ yx
ăĂ rĘqĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ dŇob¿ŇJĘ 16
‘r¡Ď ylĄ‘Ğp
ŁŇ¿ C NwĆ’ËĎ=ybĄŇS
Ę ŁxĲ yohÌ
: ëŇUĲĄmĂ Cl¡gĎŇ yJ
¿Ă rS
Ć eĆŔJČ b
CdąŇmĘxĲĎwĘ : MdŇĲĎyĎ l’
¡Ą lĘ=SyĆ yJ
¿Ă hĎCWŔ‘ĞyĲČ ÉrqĆŁBÄhČ ro’ąBĘ Mt
ĳŇĎ obŇJĘS
Ę mĂ=l‘Č 2
: otŇĲ lĎxĞĲnČ wĘ Sy’
¡Ă wĘ otŔybĄŇC rbĆŇăĆG ÉCqS
Ę ‘ĲĎwĘ C’W
ĳĎ nĎwĘ Myê¡ĂbĎŇC ClzĎŔgĎŇwĘ ÉtodŇW
Ď
hŇ¿xĎ jĎS
Ę UĂhČ=l‘Č bŇËS
Ąx
Ł yn¿ĂnĘhĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť NkĄęlĎ
3
ÉCkŇlĘtĲŇĄ âląwĘ MkĆęytŇĄ ŁrĲ’ŇCĘYČ Mè
ĎÁ mĂ CSymÄĂ tŇĎ =âlĲ rS
Ć ’Ğţ hŇ‘ĳĎrĎ tŇ’ŇŁE¡hČ
lS
Ďę mĎ Mk
ăĆŇ ylĄ‘Ğ ’v
ÌĎ yĂ ’ChÁhČ MoIÄBČ : ’yhĲĂ hŇ‘¡ĎrĎ tŇ‘¿Ą yJ
ËĂ hŇmĎŔor 4
Sym
ăĂ yĎ ëŇy’Ąť rym
ĳĂ yĎ yU
¡Ă ‘Č qlĆ¿xĄ CnDŔĚS
Č nĘ dŇodăŇS
Ď ÉrmČ’Ď ÉhyĎhĘnĲĂ yh
ąĂ nĘ hŇhĎÄnĎwĘ
lbĆŇ¡xĆ ëŇyl
¿Ă S
Ę mČ ìŔlĘ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=âl ÉNkĄŇlĎ : qQ
ĲĄ xČyĘ Cnyd¡ŇĄW
Ď bŇ¿bĄŇ oSlĘ ylĂŔ 5
âl¿ hŇQĆ’ĄŔlĎ CpŇF
ăĂ yČ=âlĲ NCpĳŇyFĂyČ CpŇF
¡Ă êČ=l’Č : hoĲĎhyĘ lh
¡Č qĘBĂ lrĳĎogŇBĘ 6
hŇQĆ¡’Ą =M’Ă hoĎŔhyĘ xČCră ÉrYČqĎhĞ bŇq
Ł ę ‘ĞyĲČ=tŇyB
ĲĄ rCmă’ĎhĆ : tŇoUĲlĂJĘ gŇi
¡Č yĂ 7
ÉyUĂ‘Č lCmętŇĘ ’ĆwĘ : ëŇĲlĄ oh rS
¿Ď IĎhČ M‘¡Ă CbŇyTĂŔyyĄ yrČÄbĎŇdĘŇ ’oląhĞ wyl
ĳĎ lĎ‘ĞmĲČ 8
yb
¡ŇĄ CS xTČBĆŔ MyrăĂbŇĘ ‘ŁmĄ NCTĳS
Ă pŇĘ êČ rdŇĆ’¡Ć hŇmĎŔlĘW
Č lCUămĂ MmĄŔoqyĘ bŇăĄo’l
y Ę
Cx¿qĘêĂ hĎylĆŔlĎŁ‘Ĳ É l‘ČmĄ hĎygĳŇĆĚn‘ĞêĲČ tŇyB
¡Ą mĂ NCSŔrĘgăŇê
Ď Ę ÉyUĂ‘Č yS
ąĄ nĘ : hŇmĲĎxĎlĘmĂ 9
hŇË’Ď mĘTĎ rCb¿Ň‘ĞB
ĲČ hŇĳxĎ CnUĘhČ tŇ’ŇŁz¡=âl yJ
¿Ă CkŔlĘC CmCqă : Ml
ĲĎ o‘lĘ yr¡ĂdĎŇhĞ 10
PŇF
ăĂ ’Č bŇEĄŔJĂ rqĆăS
Ć wĎ ÉxČCrÄ ëŇ¿Ąlh
Ł Sy’Â=Cl
Ă
: ZrĲĎmĘnĂ lbĆŇ¿xĆ wĘ lB
¡Ą xČêĘ 11
bŇŁqă‘ĞyĲČ PŇŁsÁ’Ĺ’ĲĆ PŇs
Ł Ä ’Ď : hŇĲEĆhČ M‘¿ĎhĎ PŇyF
¡Ă mČ hŇ¿yĎhĎwĘ rk
ĳŇĎ è
Ą lČwĘ NyĂI¡ČlČ ìŔlĘ 12
hŇrĳĎYĘBĎ N’ŇŁYăJĘ Cem
¡Ć yW
Ă ’Ğ dŇxČ¿yČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyrăĂ’ĄS
Ę ÉZBĄqČ’Ğ ZB
ąĄ qČ ëŇQĎęJĚ
MhĆŔynĄpŇĘ lĂ ÉZrĄj
Ł hČ hŇąĎl‘Ď : MdŇĲĎ’ĎmĲĄ hŇnĎ¡mĆ yhĂêĘ orŔbŇĘ DĲĎhČ ëŇotŇă BĘ ÉrdŇĆ‘ÄĄ JĘ 13
ho¡ĎhywĲČ MhĆŔynĄpŇĘ lĂ ÉMJĎlĘmČ rb
Ł ąŇ ‘ĞIĲČwČ obĳŇ C’YĘăĄwČ
I r‘ČS
¡Č Crb
Ł Ŕ ‘ĞIĲČwĲČ ÉCYrĘjĲĎ
yn¡ĄyYĂqĘC bŇq
Ł Ŕ ‘ĞyĲČ yS
ăĄ ’ŇrĎ É’nĎ=C‘mĘS
Ă rmČę’
Ł wĲĎ
: MS
ĲĎ ’Ňr
Ł BĘ g
bŇoT¡ y’ĄnĘŁW
¿ : TjĲĎS
Ę UĂhČ=tŇ’Ć tŇ‘Čd¡ČŇlĎ MkĆŔlĎ ’olăhĞ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ 2
rS
ăĆ ’ĞwĲČ : MtĲŇĎ omYĘ‘Č l‘¿ČmĄ Mr¡Ď’ĄS
Ę C MhĆŔylĄ‘ĞmĲĄ ÉMrĎo‘ yl
ąĄ zĘGŁ hŇ‘ĎrĎ ybĄŇhĞŁ’ăwĘ 3
wlk’
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Mh
¡Ć ytŇĄ ŁmĲYĘ‘Č=tŇ’ĆwĘ CTyS
ĂŔ pŇĘ hĂ Mh
ăĆ ylĄ‘ĞmĲĄ ÉMrĎo‘wĘ ůyUĂ‘Č r’
ăĄ S
Ę ÈClkŇĘ ’ĲĎ
4 Cq
ă ‘ĞzĘyĂ z’Ďť : tŇxČĲQĎ qČ ëŇotŇ¿ BĘ rW
¡Ď bĎŇkŇĘ C ryiĂŔBČ rS
ăĆ ’ĞřJĲČ ÉCWrĘpĲĎŇC Cx~
ĳĄ jĂ
rS
¿Ć ’ĞJĲČ ’yhĂŔhČ tŇ‘ăĄBĎ ÉMhĆmĄ wynąĎjĎ rêÄĄ sĘyČwĘ Mt
ĳŇĎ o’ hŇ¡Ć‘
n ĞyĲČ âl¿wĘ hoĎŔhyĘ=l’Ć
5 My’
¡Ă ybŇĂ eĘhČ=l‘Č hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
: MhĲĆylĄlĘ‘ČmĲČ C‘r¡ĄhĄ
ÉrS
Ć ’ĞwĲČ MolŔS
Ď C’ărĘqĲĎwĘ ÉMhĆyeĄS
Ă BĘ Myk
ąŇĂ S
Ę eĲŁhČ yU
ĳĂ ‘Č=tŇ’Ć My‘ăĂtŇĘ UČhČ
6 ÉMk
ĆŇ lĎ hŇlĎyĘl
ąČ NkÂĄ lĎ : hŇmĲĎxĎlĘmĂ wyl
¡Ď ‘Ď CS
¿ DĘqĂwĘ MhĆŔyjĂ=l‘Č Nê
ăĄyĂ=âlĲ
rd¿ČŇqĎwĘ My’ĂŔybŇĂ eĘhČ=l‘Č ÉSmĆè
ĆÄ hČ hŇ’ĎąbĎŇ C Ms
Łĳ uĘmĂ Mk
¡ĆŇ lĎ hŇ¿kĎŇ S
Ę xĎwĘ NozŔxĎmĲĄ
7 Mp
¡ĎŇ W
Ď =l‘Č CT¿‘ĎwĘ MymĂŔsĘu
Ł ă hČ ÉCrpŇĘ xĲĎwĘ MyzęĂ x
Ł hČ CSb
Ł ăŇ C : MoIĲhČ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ
8 x
Č Cră=tŇ’Ć ÉxČŁkÄ ytŇĂ ’ŇąĄlmĎ ykÂĂ nŁ’ĲĎ MlĎęC’wĘ : MyhĲĂŁl’Ĺ hŇ¡Ą‘
n ĞmĲČ Ny’¿Ą yJ
ËĂ MQ
ĳĎ JĚ
: otŇĲ ’ŇFĎxČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂlĘCĲ o‘ŔS
Ę jĂ Ébq
Ł ‘ĞyĲČlĘ dŇyGąĂhČlĘ hŇrĳĎCbŇgŇĘ C Tj
¡Ď S
Ę mĂC hoĎŔhyĘ
9 t
Ň yB
ăĄ yn¡ĄyYĂqĘC bŇŁqŔ‘ĞyĲČ tŇyB
ăĄ ÉyS
Ą ’ŇrĎ tŇ’ŇŁzę ’n
ăĎ=C‘mĘS
Ă
10 NoI¡Y
Ă hŇ¿ĆB
nŁ : CSuĲĄ‘ČyĘ hŇr¡ĎS
Ď yĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą wĘ TjĎŔS
Ę mĂ Myb
ăŇĂ ‘ĞtĲŇČ mĞhĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
11 Éh
Ď ynĆÄhĞŁkŇĲ wĘ CTj
Łę S
Ę yĂ dŇxČŁS
ă BĘ ű hĎyS
ăĆ ’ŇrĎ : hŇĲlĎ wĘ‘ČBĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲywĂ Mym
ĳĂ dĎŇBĘ
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Cn‘ăĄè
Ď yĂ ÉhoĎhyĘ=l‘ČwĘ Cms
Łĳ qĘyĂ PŇsĆăkĆŇ BĘ hĎy’¡ĆybŇĂ nĘC CrŔoy ryx
ăĂ mĘBĂ
12 NoI¡Y
Ă MkĆŔlĘlČgŇĘ BĂ ÉNkĄŇlĎ : hŇ‘ĲĎrĎ Cnyl
¡Ą ‘Ď ’ob¿ŇtŇĎ =âlĲ CnBĄŔrĘqĂBĘ ÉhoĎhyĘ ’oląhĞ
: r‘ČyĲĎ tŇom¿bĎŇlĘ tŇyĂB
¡Č hČ rh
¿Č wĘ hŇyŔĆhĘêĲĂ NyIăĂ‘Ă ÉMĂlČÄS
Ď CrĲywĂ SrĳĄxĎtĲŇĄ hŇdăŇĆW
Ď
d hoąĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ rh
ăČ hŇyĆhĘyĲĂţ MymęĂ IĎhČ tŇyrăĂxĞ’ĲČBĘ ű hŇăyĎhĎwĘ
: MyUĲĂ‘Č wyl
¡Ď ‘Ď Cr¿hĞĲnĎ wĘ tŇo‘ĳbĎŇGĘmĂ ’Ch¡ ’v
¿Ď nĂwĘ MyrĂŔhĎhĲĆ S’Ňră
Ł BĘ ÉNokŇnĎ
2 ÉtyB
Ą =l’ĆwĘ hoĎęhyĘ=rhČ=l’Ć hŇăĆl‘ĞnĲČwĘ ű CkŇă lĘ ÉCrmĘ’ĲĎwĘ MyBĂęrČ MyăĂoG CkÂlĘhĲĎwĘ
’Y
ăĄ êĄ ÉNoI~ĂmĂ yJ
ąĂ wyt
ĳŇĎ x
Ł rĘ’
Ł Ĳ BĘ hŇ¡kĎŇ lĘĲnĄ wĘ wykĎŔrĎDĘmĂ ÉCnrĄÄoywĘ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ yh
ăĄŁl’Ĺ
3 x
Č yk
ËŇĂ ohwĘ MyBĂŔrČ MyU
ăĂ ‘Č NyBĄť TpČęS
Ď wĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲymĂ ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇC hŇrĎŔotŇ
ÉMhĆytŇĄ ŁtŇĲ ynĂxĞwĲČ MyêęĂ ’ĂlĘ MhĆÁytŇĄ ŁbŇĲ rĘxČ CtÄêĘkŇĂ wĘ qoxĳrĎ=dŇ‘Č Mym
¡Ă YĚ‘Ğ My¿ĂogŇlĘ
: hŇmĲĎxĎlĘmĂ dŇo‘¡ NCd¿ŇmĘlĘyĂ=âlĲwĘ bŇrĆxĆŔ ÉyoG=l’Ć yoGą C’ÂW
Ę yĂ=âlĲ tŇorŔmĄzĘmČlĘ
4 yp
ËŇĂ =yJĂ dŇyrĳĂxĞmĲČ Ny’ăĄwĘ otŇ¡ nĎ’ĄêĘ tŇxČt
¿ŇČ wĘ onËpŇĘ GČ tŇxČê
ÌČ Sy’
ăĂ CbęS
Ę yĲĎwĘ
5 wyh
ĳĎŁl’Ĺ MS
ăĄ BĘ Sy’
¡Ă CkělĘyĲĄ MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =lJĎ yJĂť : rB
ĲĄ DĂ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď o‘lĘ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=MS
ĲĄ BĘ ëŇËĄlnĄ CnxĘnČę’ĞwĲČ
6 h
Ň YĎĳĄBqČ’Ğ hŇ¡xĎ DĎeĂhČwĘ hŇ‘ĎŔlĄ~
Ł ă hČ ÉhpĎŇsĘŁ’Ĳ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÁhČ MoIÄBČ
rV’w
.‘"t Nkw r’ĄS
Ę JĂ l"n v.3

.g
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4. 7–5. 8

yogŇă lĘ hŇ¡’Ď lĎhĞĲeČ hČwĘ tŇyrĂŔ’ĄS
Ę lĂ Éh‘ĎlĄŁ~ĲhČ=tŇ’Ć yê
ąĂ mĘW
Č wĘ : ytŇĂ Ł‘ĲrĄhĞ rS
¡Ć ’ĞwĲČ 7
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘ČwĘ hŇê
¡Ď ‘ČmĲĄ NoIŔYĂ rh
ăČ BĘ ÉMhĆylĄ‘Ğ hoąĎhyĘ ëŇlČÄmĎC MCYĳ‘Ď
hŇ’ĎębĎŇC hŇĳtŇĆ ’ŇêĄ ìŇydăŇĆ‘Ď NoI¡YĂ=tŇBČ lpĆŇŁ‘Ë rdŇĆ‘ęĄ =lDČgŇĘ mĂ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
8
y‘Ăyr¡ĂtŇĎ hŇUĎ¿Ďl hŇêěĎ ‘Č : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=tŇ¿bČŇ lĘ tŇkĆŇ¡ĆlmĘmČ hŇnĎŔS
Ł ’ŇrăĂhĎ ÉhlĎS
Ď mĘUĆhČ 9
: hŇdŇĲĎlĄoIĲJČ lyx
¡Ă ëŇq¿ĄyzĂxĹhĲĆ=yJĂ dŇbĎŔ’Ď ÉëYĄ‘Ğoy=M’ĲĂ ëŇBĎę=Ny’ĲĄ ëŇlĆămĆ hĞ ‘ČrĳĄ
êĘnĘăkČŇ S
Ď wĘ hŇyĎÁrĘuĂmĂ y’ÄĂ YĘtĲŇĄ žhêĎ‘Č yJ
ăĂ hŇdĳŇĎlĄoIĲJČ NoI¡YĂ=tŇBČ yxĂŁgËŇwĎ ylĂCxÌ 10
PŇ¡JČ mĂ hoĎŔhyĘ ëŇăĄl’ĎgŇĘ yĂ MS
Ď ť ylĂYĄŔeĎêĂ MS
ăĎ É lbĆŇBĎ=dŇ‘Č tŇ’ŇąbĎŇ C hŇdęĆv
Ď BČ
zxČt
¿ŇČ wĘ PŇnĎŔxĹêĲĆ MyrăĂmĘŁ’ĲhĎ MyB
ĳĂ rČ MyăĂoG ëŇyĂl
¡Č ‘Ď CpŇ¿ sĘ’ĆĲnĆ hŇê
ËĎ ‘ČwĘ : ëŇyĂb
ĲĎŇ yĘ’
Ł Ĳ 11
otŇĳ YĎ‘Ğ Cnyb
¡ŇĂ hĄ âl¿wĘ hoĎŔhyĘ tŇobăŇS
Ę xĘmČ ÉC‘dĘŇyĲĎ âlą hŇUĎhĄęwĘ : CnynĲĄy‘Ą NoI¡YĂBĘ 12
MyW
ąĂ ’Ď ëŇÂnĄrĘqČ=yJĲĂ NoIęYĂ=tŇbČŇ yS
Ă odăŇwĎ ymĂCqÌ : hŇnĎrĘGŁ Ĳ rym
¿Ă ‘ĎJ
ĲĆ MY
¡Ď BĘqĂ yJ
¿Ă 13
yê
ąĂ mĘrČxĞhĲČwĘ MyB
ĳĂ rČ MyU
ăĂ ‘Č tŇou¡dĂŇhĞwĲČ hŇS
ĎŔ CxnĘ MyW
ăĂ ’Ď ÉëyĂtÄČ s
Ł rĘpČŇC É lzĆrĘBČ
=tŇbČŇ ydăĂŇdĘŇGŁtŇĘ êĂ ÉhêĎ‘Č : ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ Nod¿Ň’ĞĲlČ Ml
¡Ď yxĄwĘ M‘ĎŔYĘBĂ ÉhoĎhyl
ĲČ 14
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Tp
¿ĄŇ S
Ł tŇ¡’Ą yxĂŔQĘhČ=l‘ĲČ CJăyČ ÉTbĆŇè
ĄÄ BČ Cnyl
ĳĄ ‘Ď MW
ăĎ roY¡mĎ dŇCdŔGĘ
yp
ăŇĄ lĘ’ČBĘ ÉtoyhĘlĲĂ Éry‘ĂYĎ hŇtŇĎ rĎępŇĘ ’Ć MxĆăĆl=tŇyB
ĲĄ hŇêÂĎ ’ČwĘ
h
MdŇĆu¡ĆmĂ wyt
¿ŇĎ ’
Ł YĎomC l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ lS
¡Ą om tŇoy¿hĘlĲĂ ’YĄŔyĄ yl
ăĂ ÉìUĘmĂ hŇdĎŔChyĘ
NCb¡ŇCSyĘ wyxĎŔ’Ć rtŇĆ ăyĆwĘ hŇdĎŇĳlĎ yĎ hŇd¡ĎŇlĄoy tŇ‘¿Ą=dŇ‘Č MnĄŔêĘyĂ Nk
ăĄŇ lĎ : Ml
ĲĎ o‘ ym
¿Ą ymĂ 2
hoăĎhyĘ MS
¡Ą No’ěgŇĘ BĂ hoĎŔhyĘ z‘Ł ă BĘ Éh‘ĎrĎwĘ dŇmČę‘ĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l‘Č 3
MolĳS
Ď hŇ¡Ćz hŇ¿yĎhĎwĘ : ZrĆ’ĲĎ=ysĄpŇĘ ’Č=dŇ‘Č lD¡ČgŇĘ yĂ hŇê
¿Ď ‘Č=yJĲĂ CbŇS
Ďě yĎwĘ wyh
ĳĎŁl’Ĺ 4
ÉwylĎ‘Ď Cnm
Ł ą qĄhĞwĲČ CnytŔĄ nŁmĘrĘ’ČBĘ Éër
Ł dĘŇyĂ yk
ąŇĂ wĘ CnYĄęrĘ’ČbŇĘ ’obăŇyĎ=yJĲĂ ű rCè
ă ’Č
bŇrĆxĆŔBČ ÉrCè’Č ZrĆ’
ąĆ=tŇ’Ć C‘ÂrĎwĘ : MdŇĲĎ’Ď yk
¿ŇĄ ysĂnĘ hŇ¡Ďm
nŁ S
Ę C My‘ŔĂ r
Ł hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă 5
yk
¿ŇĂ wĘ CnYĄŔrĘ’ČbŇĘ ’obăŇyĎ=yJĲĂ rCèŔ’ČmĲĄ É ly~ĂhĂwĘ hĎyx
ĳĆtŇĎ pŇĘ BĂ dŇr¡
Ł mĘnĂ ZrĆ’¿Ć=tŇ’ĆwĘ
: Cnl
ĲĄ CbŇgŇĘ BĂ ëŇr¡
Ł dĘŇyĂ
hoĎŔhyĘ tŇă’Ą mĄ É lTČJĘ MyBĂŔrČ MyU
ăĂ ‘Č ÉbrĆqÄĆ BĘ bŇŁqę‘ĞyĲČ tŇyrăĂ’ĄS
Ę ű hŇăyĎhĎwĘ
yn¿ĄbŇĘ lĂ lx
¡Ą yČyĘ âl¿wĘ Sy’ĂŔlĘ ÉhCĆqČyĘ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ bŇW
Ć ‘ĳĄ=ylĄ‘Ğ Myb
¡ŇĂ ybŇĂ rĘJĂ
MyBĂŔrČ MyU
ăĂ ‘Č ÉbrĆqÄĆ BĘ MyĂęoGBČ bŇŁqÁ‘ĞyĲČ tŇyrĂÄ’ĄS
Ę žhyĎhĎwĘ : MdŇĲĎ’Ď
rb
ËČŇ ‘Ď=M’Ă rS
ÌĆ ’Ğ N’ŇŁYĳ=yrĄdĘŇ‘ĆBĘ ryp
¡ŇĂ kŇĘ JĂ r‘ČyČŔ tŇomăhĞbČŇBĘ ÉhyĄrĘ’ČJĘ
ìŇyb
¡ŇĆ yĘ’
Ł Ĳ =lkĎŇwĘ ìŇyrĳĆYĎ=l‘Č ì¡ŇdĘŇyĲĎ Mr¿
Ł êĎ : ly~ĲĂmČ Ny’¿ĄwĘ PŇr¡ČTĎwĘ sm
¿Č rĎwĘ
wtrky

6
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yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ É’ChhČ=MoIĲbČŇ hŇąĎh
y Ď wĘ
: CtŇrĲĄJĎyĂ
10 ì
ŇĳĆYrĘ’Č yrăĄ‘Ď yê¡ĂrČkŇĘ hĂwĘ : ìŇytĲŇĆ ŁbŇJĘrĘmČ yê¡ĂdĘŇbČŇ’ĞhĲČwĘ ìŇĳĆBrĘuĂmĂ ìŇys¡ĆCs
11 âl
¿ Myn¡ĂnĘo‘ĲmĘCĲ ìŇdĳŇĆIĎmĂ Myp
¡ŇĂ S
Ď kŇĘ yê¿ĂrČkŇĘ hĂwĘ : ìŇyrĲĆYĎbŇĘ mĂ=lJĎ yê¡ĂsĘrČhĲĎwĘ
12 h
Ň ¿Ćx
w Ğ êĲČS
Ę tŇĂ =âlĲwĘ ìŇĳĆBrĘuĂmĂ ìŇyt
¡ŇĆ obŇ~ĄmČC ìŇyl
ËĆ ysĂpŇĘ yê
ÌĂ rČkŇĘ hĂwĘ : ëŇĲlĎ =CyhĘyĲĂ
13 yê
¡Ă dĘŇmČS
Ę hĂwĘ ìŇĳĆBrĘuĂmĂ ìŇyr¡ĆyS
Ą ’Ğ yê¿ĂS
Ę tŇČ ĲnĎ wĘ : ìŇydŇĲĆyĎ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČlĘ dŇo‘¡
14 : C‘m
ĲĄ S
Ď âl¿ rS
¡Ć ’Ğ MyĳĂoGhČ=tŇ’Ć Mq¡ĎnĎ hŇËmĎ xĄbŇĘ C PŇÌ’Č BĘ ytŇĂ yW
ĂÁ ‘ĎwĘ : ìŇyrĲĆ‘Ď
w =tŇ’Ć bŇyrăĂ MCqť rm
ĳĄ’
Ł ho¡ĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą ’nĎě=C‘mĘS
Ă
2 hoĎŔhyĘ b
Ň yrăĂ=tŇ’Ć ÉMyrĂhĎ C‘ąmĘS
Ă : ìŇĲlĆ oq tŇo‘¡bĎŇGĘhČ hŇnĎ‘Ęm
¿Č S
Ę tŇĂ wĘ MyrĂŔhĎhĲĆ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=M‘ĂwĘ oUŔ‘Č=M‘Ă ÉhoĎhyl
ĲČ bŇyrąĂ yJ
ăĂ ZrĆ’ĳĎ ydŇĄsĘŁmă Myn¡ĂtŇĎ ’ĄhĲĎwĘ
3, 4 yJ
ąĂ : ybĲŇĂ hŇ¿Ą‘
n Ğ ìŇyt
ĳŇĂ ’ĄlĘhĆ hŇm
ăĎ C ì¡ŇlĘ ytŇĂ yW
¿Ă ‘Ď=hŇmĆ yU
ËĂ ‘Č : xJĲĎwČtŇĘ yĂ
ìŇynĆŔpĎŇlĘ xl
ăČ S
Ę ’ĆwĲĎ ìŇyt
ĳŇĂ ydĂŇjĘ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğ tŇyB
¿Ą mĂC MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉìytÄĂ lĂ‘ĹhĲĆ
5 ë
Ň lĆămĆ ÉqlĎBĎ Z‘ęČ IĎ=hŇmČ É’nĎ=rkĎŇzĘ yUęĂ ‘Č : MyĲĎrĘmĂC Nr¿
Ł hĞ’ĲČ hŇ¡S
Ćm
Ł =tŇ’Ć
lGĎŔlĘGĂhČ=dŇ‘Č ÉMyFĂè
Ă hČ=NmĂ ro‘ĳBĘ=NBĆ M‘ăĎlĘBĂ otŇ¡ ’
Ł hŇ¿Ď‘
n Ď=hŇmĆC bŇ’ĎŔom
6 Morĳm
Ď yh
ăĄŁl’ŇĲlĄ PŇ¡JČ ’Ă hoĎŔhyĘ MDăĄqČ’Ğ ÉhUĎBČ : hoĲĎhyĘ tŇoq¿dĘŇYĂ tŇ‘ČD¡Č N‘ČmČělĘ
7 yp
ăŇĄ lĘ’ČBĘ ÉhoĎhyĘ hŇąYĆ rĘyĂhĞ : hŇĲnĎ S
Ď yn¿ĄBĘ Myl
¡Ă gĎŇ‘ĞB
ĲČ tŇolŔo‘bŇĘ Cem
ăĆ DĘqČ’ĞhĲČ
yn¡ĂTĘbŇĂ yr¿ĂjĘ y‘ŔĂ S
Ę jĂ ÉyrĂokŇBĘ Nê
ąĄ’ĆhČ NmĆĳS
Ď =ylĄxĞĲnČ tŇob¡ŇbŇĘ rĲĂBĘ MylĂŔy’Ą
8 ì
ę UĘmĂ SrăĄoD hoĎÂhyĘ=hŇmĲĎC bŇoFĳ=hŇmČ Md¡ĎŇ’Ď ìËŇlĘ dŇyG¿ĂhĂ : yS
ĲĂ pŇĘ nČ tŇ’Ň¿FČ xČ
: ìŇyhĲĆŁl’Ĺ=M‘Ă tŇkĆŇ¡Ćl ‘Čn¿ĄYĘhČwĘ dŇsĆxĆŔ tŇbČŇhĞă’Č wĘ ÉTjĎS
Ę mĂ tŇoW
ą ‘Ğ=M’Ă yJ
ăĂ
9 ì
Ň ĳmĆ S
Ę hŇă’Ć rĘyĂ hŇ¡IĎS
Ă CtŇwĘ ’rĎŔqĘyĂ ry‘ăĂlĎ ÉhoĎhyĘ loqą
10 ‘S
Č rĳĆ tŇor¡YĘŁ’Ĳ ‘S
ĎŔ rĎ tŇyB
ăĄ ÉS’ĂhČ dŇo‘ę : HdŇĲĎ‘ĎyĘ ym
¿Ă C hŇ¡FĆ mČ C‘¿mĘS
Ă
11 : h
Ň mĲĎrĘmĂ yn¿ĄbŇĘ ’Č syk
¡ŇĂ bŇĘ C ‘S
Č rĳĆ ynĄzĘ’Ňm
Ł ă BĘ hŇ¡JĆ zĘ’ĆhČ : hŇmĲĎC‘zĘ Noz¡rĎ tŇ¿pČŇ y’ĄwĘ
12 h
Ň ¿IĎmĂrĘ Mn
¡ĎoSlĘC rqĆĳS
Ď =CrBĘDĂ hĎyb
¡ŇĆ S
Ę yĲŁwĘ smĎŔxĎ C’ălĘmĲĎ ÉhĎyrĆÄyS
Ă ‘Ğ rS
ąĆ ’Ğ
13, 14 h
Ňê
ąĎ ’Č : ìŇtĲŇĆ ’ŇF
Ł xČ=l‘Č Mm
¡Ą S
Ę hČ ìŇĳtŇĆ oJhČ ytŇĂ yl
ăĄ xĹhĲĆ yn¡Ă’Ğ=MgČŇwĘ : MhĲĆypŇĂ BĘ
rS
¿Ć ’ĞwĲČ TylĂŔpŇĘ tŇČ âlăwĘ ÉgiĄtŇČ wĘ ìŇĳĆBrĘqĂBĘ ì¡ŇxĞS
Ę yĆwĘ ‘BĎŔW
Ę tŇĂ âlăwĘ É lkČŇ’ŇŁtŇ
15 ÉtyĂzČÄ=ë
Ň rĲ
Ł dĘŇtŇĂ hŇê
ąĎ ’Č roYĳqĘtŇĂ âlăwĘ ‘r¡ČzĘtŇĂ hŇê
¿Ď ’Č : NêĲĄ’Ć bŇrĆx
¿ĆlČ TQ
¡Ą pČŇêĘ
16 yrĂ
ę mĘ‘Ď tŇouăxĚ rUÂĄ êČS
Ę yĂwĘ : NyĂIĲĎ=hŇêĆS
Ę tŇĂ âl¿wĘ Sor¡ytŇĂ wĘ NmĆS
ĆŔ ëŇCsătŇĎ =âlĲwĘ
ìÁtŇĘ Ł’Ĳ yêÄĂ êĂ žN‘ČmČlĘ Mt
ĳŇĎ oY‘Ğm
Ł Ĳ BĘ CkŇ¡ lĘêĲĄwČ bŇ’ĎŔxĘ’Č=tŇyb
ĲĄŇ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ É lk
ŁŇ wĘ
: C’v
ĲĎ êĂ yU
¡Ă ‘Č tŇ¿jČ rĘxĆwĘ hŇqĎŔrĄS
Ę lĂ ÉhĎybĆÄS
Ę yĲŁwĘ hŇUĎęS
Č lĘ
9
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loJăS
Ę ’Ć=Ny’ĲĄ ryYĳĂBĎ tŇŁl¡lĘŁ‘ĲJĘ ZyĂqČŔ=yjĄsĘ’ĎJĘ ÉytŇĂ yyĂÄhĎ yJ
ąĂ ylĂę ylČlĘă’Č z
rS
¿Ď yĎwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=NmĂ ÉdysĂxĎ dŇąbČŇ ’Ď : yS
ĲĂ pŇĘ nČ hŇt
¿ŇĎ CĘ’Ă hŇr¡ĎCJBĂ lokŔ’ĹĲlĆ 2
: MrĆxĲĄ CdŇCY¿yĎ Chyx
¡Ă ’Ď=tŇ’Ć Sy’
¿Ă CbŇŁrŔ’ĹyĲĆ Mym
ăĂ dĎŇlĘ ÉMQĎJĚ NyĂ’ĳĎ Md¡ĎŇ’ĎB
ĲĎ
lodęGĎhČwĘ MCQĳè
Ă BČ Tp
¡ĄŇ è
Ł hČwĘ l’ĄŔS
Ł rv
ăČ hČ bŇyTĂŔyhĄlĘ ÉMyĂjČÄJČ ‘rąČhĎ=l‘Č 3
hŇĳĎkŇ CsUĘmĂ rS
¡Ď yĎ qdŇĆxĄŔJĘ Mb
ăĎŇ oT : hĎCtŇĲ BĘ‘ČyĘwĲČ ’Ch¡ oS
Ë pŇĘ nČ tŇ¿CČhČ rbĄÄD
Ł 4
Cnym
ăĂ ’ĞêĲČ=l’Č : MtĲŇĎ kĎŇCbŇmĘ hŇ¡Ćh
y Ę tŇĲĂ hŇê
¿Ď ‘Č hŇ’ĎbĎŔ ìăŇtŇĘ DĲĎqĚjĘ ÉìyjĆÄYČmĘ Moyą 5
: ìŇypĲŇĂ =yxĄtŇĘ jĂ rm
Ł¡ S
Ę ìŇqĆŔyxĄ tŇbĆŇăkĆŇ è
Ł mĂ PŇCQĳ’ČBĘ Cx¡TĘbŇĘ êĂ=l’ĲČ ‘ČrĄŔbŇĘ
Sy’
¡Ă yb
¿ŇĄ yĘ’
Ł Ĳ Ht
ĳŇĎ m
Ł xĞB
ĲČ hŇ¡ĎQJČ HUĎŔ’ĂbŇĘ hŇm
ăĎ qĎ tŇBČť bŇ’ĎŔ lB
ăĄ nČmĘ ÉNbĄŇ=yJĲĂ 6
ynĂ‘¡ĄmĎS
Ę yĂ y‘ĳĂS
Ę yĂ yh
ăĄŁl’ŇĲlĄ hŇlĎyx
¡Ă o’ hŇjĆŔYČ’Ğ hoăĎhyB
ĲČ ÉynĂ’ĞwĲČ : otŇĲ ybĄŇ yS
¿Ą nĘ’Č 7
ëŇS
Ć ŁxŔBČ bŇăS
Ą ’Ą=yJĲĂ yêĂmĘqĳĎ yêĂlĘ¡pČŇ nĎ yJ
¿Ă ylĂŔ ÉyêĂbŇĘ yČÄ’
Ł yx
ąĂ mĘW
Ę êĂ=l’ĲČ : yhĲĎŁl’Ĺ 8
žd‘Č olĳ ytŇĂ ’Ň¡TĎ xĎ yJ
¿Ă ’v
ĎŔ ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇ‘ČząČ
: ylĲĂ ro’¿ ho¡ĎhyĘ 9
: otŇĲ qĎdĘŇYĂBĘ hŇ¡’Ć rĘ’Ć ro’ŔlĎ ynĂă’Ą yYĂoyĲ yTĂŔjĎS
Ę mĂ hŇăW
Ď ‘ĎwĘ ÉybŇĂ yrĂ bŇyrąĂyĎ rS
ĆÄ ’Ğ
ëŇyĂh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ oI¡’Č ylČŔ’Ą hŇrăĎmĘ’
Ł hĲĎ hŇS
ĎŔ CbŇ hĎăiĆ kČŇtŇĘ C ÉyêĂbŇĘ yČÄ’
Ł ’rąĆtŇĄ wĘ 10
Moy¡ : tŇoYĲCx TyT
¿Ă JĘ sm
¡Ď rĘmĂlĘ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ hŇê
ËĎ ‘Č HBĎŔ hŇeĎy’ăĆrĘêĂ ÉynČy‘Ą 11
’obŔyĎ ìŇydăŇĆ‘ĎwĘ É’Ch Moy¿ : qx
Ł Ĳ =qxČrĘyĂ ’Ch¡hČ Moy¿ ëŇyĂrĳĎdŇĄGĘ tŇonăbŇĘ lĂ 12
rh
¿Č wĘ MI¡ĎmĂ My¿ĎwĘ rhĎŔnĎ=dŇ‘ČwĘ ÉroYmĎ yeąĂmĂlĘC roYĳmĎ yrăĄ‘ĎwĘ rCè
¡ ’Č ye¿ĂmĂlĘ
: MhĲĆylĄlĘ‘ČmĲČ yr¡ĂjĘmĂ hĎyb
ĳŇĆ S
Ę yĲŁ=l‘Č hŇm
¡Ď mĎS
Ę lĂ ZrĆ’ËĎhĎ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎwĘ : rhĲĎhĎ 13
dŇdĎŔbĎŇlĘ ynăĂkŇĘ ŁSĲ ìŇtŔĆ lĎxĞĲnČ N’ŇY
Ł ť ìŇTĆębŇĘ S
Ă bŇĘ ìăŇUĘ‘Č hŇ‘ÌĄrĘ
14
ì¡ŇtŇĘ ’ŇYĄ ym
¿Ą yJĂ : Ml
ĲĎ o‘ ym
¿Ą yJĂ dŇ‘¡ĎlĘgŇĂ wĘ NS
ËĎ bĎŇ C‘¿rĘyĂ lm
ĳĆ rĘJČ ëŇotŇă BĘ r‘Čy¡Č 15
Mt
ĳŇĎ rĎCbŇĲ GĘ lJ
Ł¡ mĂ CSb
Ł Ŕ yĄwĘ ÉMyĂogŇ C’ąrĘyĂ : tŇo’ĲlĎpŇĘ nĂ Ce’
¡Ć rĘ’Č MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ 16
SxĎŔeĎJČ ÉrpĎŇ‘Ď CkąŇxĞĲlČ yĘ : hŇnĎS
Ę rĲČxĹêĲĆ Mh
¡Ć ynĄzĘ’Ď hŇjĆŔ=l‘Č ÉdyĎ CmyW
ąĂ yĎ 17
C’¡rĘyĲĂwĘ CdŇxĎŔpŇĘ yĂ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=l’Ć Mh
ĳĆ ytŇĄ ŁrĲGĘsĘUĂmĂ Cz¡GĘrĘyĂ ZrĆ’ĆŔ yl
ăĄ xĞŁzĲJĘ
otŇĳ lĎxĞĲnČ tŇyr¡Ă’ĄS
Ę lĂ ‘S
Č jĆŔ=l‘Č rb
ăĄŇ ‘ŁwĘ ÉNwŁ‘Ď ’W
ąĄ Łn ìŇomęJĎ l’
ăĄ =ymĂ : OĎUĲĆmĂ 18
SoB¡řkŇĘ yĂ CnmĄŔxĞrĲČyĘ bŇCS
ă yĎ : ’ChĲ dŇsĆ¡xĆ Zp
¿ĄŇ xĎ=yJĲĂ ojŔ’Č Éd‘ČlĎ qyząĂxĹhĲĆ=âl 19
bŇŁqŔ‘ĞyĲČlĘ ÉtmĆ’Ĺ Nê
ąĄ êĂ : MtĲŇĎ ’ŇF
Ł xČř=lJĎ My¡Ď tŇol¿YĚmĘBĂ ëŇyl
ËĂ S
Ę tŇČ wĘ Cnyt
ĳŇĄ nŁwĲŁ‘Ğ 20
dsx
.r"tw ‘"t Nkw CnytĄ’F
Ł xČ ’"sw ,’"yd Nkw ’lm MtĎw’F
Ł xČ ’"s v.19

.rsx SB
Ł kĘyĂ ’"s v.19

.z

1. 1–2. 1
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: MdŇĆqĲĆ ymĄym
¿Ă Cnyt
¡ŇĄ ŁbŇ’ĞĲlČ êĎ‘Ę¿BČ S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’ČlĘ dŇsĆ¡xĆ

Mwxn
’, 2 Mq¿ĄnŁ hoĎŔhyĘ ÉMqĄnŁwĘ ’oeąqČ l’
ăĄ : yS
ĲĂ q
Ł lĘř’ĆhĲĎ MCx¡nČ NozËxĞ rpĆŇÌĄs hŇĳĄn
w Ę ynĲĂ ’v
¡Ď mČ
3

4
5

6
7
8
9
10
11

hoĎęhyĘ : wyb
ĲĎŇ yĘ’
Ł Ĳ lĘ ’Ch¡ rT
¿Ą onwĘ wyrĎŔYĎlĘ ÉhoĎhyĘ MqąĄnŁ hŇĳmĎ xĄ l‘Čb
ăČŇ C ho¡ĎhyĘ
ÉhrĎ‘ĎW
Ę bŇĂ C hŇąpĎŇ CsřBĘ hoĎęhyĘ hŇuĳĆnČyĘ âlă hŇu¡ĄnČwĘ xČŁJŔ=lwdřgw ÉMyĂjÄČ ’Č ëŇrĆ’
ąĆ
tŇor¡hĎeĘhČ=lkĎŇwĘ ChS
ĄŔ BĘIČwĲČ ÉMIĎBČ r‘ąĄoG : wyl
ĲĎ gŇĘ rČ qb
¿ČŇ ’Ğ N¡Ďn‘ĎwĘ oJŔrĘDČ
CS
ă ‘ĞrĲĎ ÉMyrĂhĎ : ll
ĲĎ mĘ’Ě Non¡bĎŇlĘ xrČp
¿ŇĆ C lmĆŔrĘkČŇwĘ ÉNS
Ď BĎ ll
ąČ mĘ’Ě bŇyrĳĂxĹhĲĆ
ybĄŇS
Ę y¿Ł=lkĎŇwĘ lb
¡ĄŇ tŇĄ wĘ wynĎŔjĎmĂ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ ’v
ąĎ êĂwČ CgŇg
ĳĎŇ m
Ł tŇĘ hĂ tŇo‘¡bĎŇGĘhČwĘ CeUĆŔmĂ
hŇăkĎŇ êĘnĂ ÉotŇmĎxĞ ojĳ’Č NorăxĞB
ĲČ MCq¡yĎ ym
¿Ă C dŇomŔ‘ĞyĲČ ym
ăĂ Éom‘ĘzČ ynąĄpŇĘ lĂ : Hb
ĲĎŇ
‘Čd¡ŇĄyŁwĘ hŇrĳĎYĎ MoyăBĘ zo‘¡mĎlĘ hoĎŔhyĘ bŇoTă : CeUĲĆmĂ CY¿êĘnĂ Myr¡Ă~ĚhČwĘ S’ĄŔkĎŇ
: ëŇS
Ć ŁxĲ=PŇDĆrČyĘ wyb
¡ĎŇ yĘ’
Ł Ĳ wĘ Hm
ĳĎ oqmĘ hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ hŇ¡ĎlJĎ rbĄŔ‘Ł PŇTĆăS
Ć bŇĘ C : obŇĲ ysĄŁx¿
: hŇrĲĎYĎ MyĂm¡Č‘ĞjĲČ MCq¿tŇĎ =âlĲ hŇĳĆW‘Ł ’Chă hŇ¡ĎlJĎ hoĎŔhyĘ=l’Ć ÉNCbŇè
Ę xČêĘ=hŇmČ
: ’l
ĲĄ mĎ Sb
¡ĄŇ yĎ Sq¿ČJĘ ClŔJĘ’ĚÄ My’
ĳĂ CbŇsĘ M’
¡Ď bŇĘ sĎkŇĘ C MykĂŔbĚŇsĘ MyrăĂysĂ=dŇ‘Č yJĂť
: l‘ČIĲĎlĂBĘ Z‘¡ĄyŁ hŇ‘ĳĎrĎ ho¡ĎhyĘ=l‘Č bŇ¿S
Ąx
Ł ’YĎŔyĎ ëŇăUĄ mĂ

âl¿ ëŇtŔĂ eĂ‘ÄĂ wĘ rb
ĳŇĎ ‘ĎwĘ CEgŁŇ¡ nĎ Nk
¿ĄŇ wĘ MyBĂŔrČ Nk
ăĄŇ wĘ ÉMymĂlĄS
Ę =M’Ă hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇŁJă
13, 14 h
Ň ąĎY
C Ă wĘ : qêĲĄnČ’Ğ ëŇyĂt
¡ŇČ r
Ł sĘomĲC ëŇyĂl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ ChT
¡Ą m
Ł rB
Ł¿ S
Ę ’Ć hŇêěĎ ‘ČwĘ : dŇo‘Ĳ ëŇ¡Ą‘
e Č’Ğ
lsĆÌĆj tŇyrĂÄkŇĘ ’Č ìŇyhĆÁŁl’Ĺ tŇyBĄÄmĂ dŇo‘ĳ ì¡ŇmĘè
Ă mĂ ‘r¿ČEĎyĂ=âlĲ hoĎŔhyĘ ÉìylĆÄ‘Ď
: tŇĎ oQĲqČ yJ
¿Ă ìŇr¡ĆbŇĘ qĂ MyW
¿Ă ’Ď hŇËkĎŇ iĄmČC
b hŇd
ËŇĎChyĘ yGÌĂxĎ MolŔS
Ď ‘Čym
ăĂ S
Ę mČ Érv
Ą bČŇmĘ yl
ąĄ gŇĘ rČ MyrĂÁhĎhĲĆ=l‘Č hŇeĄÄhĂ
12

Kygx
Kl PyT’ bzkw rqVw xwr Klh V’=wl wyYxw . q"x Nmysw hWmxw h’m hkym rpsd yqwsp Mwks v.20
rsmn Nk ,My’ybnd rpsw rps lk Nyb NyTV +g xynhl KyrYw qsp hyb tylw hVlV wyrdsw .]’"y +b hkym[
. h hrsmb
The number of the verses of the book of Micah is 105; and the sign is q"x. And its middle
point is, If a man walking in wind and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee
[Mic 2:11]. And its sedarim are 3. And there is not in it a peseq. And there should be
left [a space of] 3 lines between each book of the prophets; so according to the Massorah
in Ar. Or. 16.
b"d ,’"d Nkw ’lm yS
Ă oqlĘ’ĆhĎ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,h"d ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.1 .’
,’"d Nkw yrqw bytk lodgĘC ’"sb ,yrq =ldĎgĘC ,bytk lodgĘC v.3 .Nylm +b yS
Ăq
Ł =l’ĆhĎ w’ yS
Ă oq=l’ĆhĎ ’"sw ,w"dw
.’ry‘z +s v.3 .T"dw x"d ,b"d
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l‘ČI¡ČlĂBĘ ëŇ¿BĎ =rwbř‘l dŇo‘Ë PŇys
¿Ă oy âlÄ žyJĂ ëŇyĂrĳĎdĎŇnĘ ym
ăĂ QĘS
Č ëŇyĂG¡ČxČ
ÉërĆdÄĆ=hŇjĄYČ hŇrĳĎYĚmĘ roYănĎ ëŇyĂn¡ČjĎ=l‘Č Zyp
ËŇĂ mĄ hŇ¿Ďl‘Ď : tŇrĲĎkŇĘ nĂ hŇřŁQ¿JĚ 2
bŇŁqŔ‘ĞyĲČ No’ăGĘ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ bŇąS
Ď yJ
ăĂ : dŇŁ’ĲmĘ xČŁJ¡ ZU
¿Ą ’Č MyĂnČŔtŇĘ mĎ qEăĄxČ 3
NgĄÄmĎ : CtŇxĲĄS
Ă Mh
¡Ć yrĄm
Ł zĘC MyqŔĂ qĘŁBĲ ÉMCqqĎbŇĘ yJ
ąĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ No’¡gŇĘ JĂ 4
MoyăBĘ bŇkĆŇr¡ĆhĎ tŇod¿ŇlĎjĘ=S’ĲĄBĘ My‘ŔĂ QĎtŇĚ mĘ É lyĂxÄČ =yS
Ą nĘ’Č MDĎę’ĎmĘ ChyrĄÁB
Ł GĂ
NCq¡S
Ę qĘêČS
Ę yĲĂ bŇkĆŇrĆŔhĎ ClălĘohĲtŇĘ yĂ ÉtoYCxB
ĲČ : Cl‘ĲĎrĘhĲĎ MyS
¡Ă r
Ł BĘhČwĘ onĳykŇĂ hĞ 5
wyrĎŔyDĂ’Č ÉrJ
Ł zĘyĂ : CYYĲĄoryĘ Myq¡ĂrĎBĘJČ MdĂŔyjĂQČJČ ÉNhĆy’ĄrĘmČ tŇobĳŇx
Ł rĘB
ĲĎ 6
tŇor¡hĎeĘhČ yr¿Ą‘ĞS
ĲČ : ëŇk
ĲĄŇ i
Ł hČ Nk
¡ČŇ hĚwĘ HtŔĎ mĎoxĲ ÉCrhĞmĲČyĘ MtŇĎ okŇlĂhĞbČŇ Cl¡S
Ę JĲĎyĂ 7
ÉtogŇhĞĲnČ mĘ hĎytęĆ h
Ł mĘ’ČwĘ hŇtŇĎ ĳlĎ ‘Ğh
Ł Ĳ hŇt
ăŇĎ QĘGĚ bŇ¡~Č hĚwĘ : gŇomĲnĎ lk
¡ĎŇ yhĄhĲČwĘ Cxê
ĳĎ pŇĘ nĂ 8
ymĄyřm
ăĂ MyĂm¡Č=tŇkČŇrĲĄbŇĘ kŇĂ hŇ¿Ąn
w Ę ynĲĂwĘ : NhĲĆbĄŇbŇĘ lĂ=l‘Č tŇŁpŇ¡ pŇĘ ŁtŇmĘ MynĂŔoy loqăJĘ 9
bŇĳhĎ zĎ CEB
Ł ă PŇsĆ¡kĆŇ CEB
Ł ¿ : hŇĲnĆ pŇĘ mČ Ny’¿ĄwĘ CdŇm
Ł ¡ ‘Ğ Cd¿ŇmĘ‘Ă MysĂŔnĎ hŇUĎăhĄ wĘ ’yh
ĳĂ 10
hŇq¡ĎCbŇmĘC hŇq¿ĎCB : hŇDĲĎmĘxĆ yl
¿Ă JĘ lJ
Ł¡ mĂ dŇŁběJĎ hŇnĎŔCkŇêĘlČ ÉhYĆqĄ Ny’¿ĄwĘ 11
yn¿ĄpŇĘ C MyĂnČŔtŇĘ mĎ=lkĎŇBĘ ÉhlĎxĎlĘxČwĘ MyĂJČęrĘBĂ qp
ăŇĂ C smĄÁnĎ bŇlĄÄwĘ hŇqĳĎQĎbĚŇmĘC
MyrĳĂpŇĂ JĘlČ ’Ch¡ hŇ‘¿ĆrĘmĂC tŇoyŔrĎ’Ğ No‘ămĘ ÉhIĄ’Č : rCrĲ’ŇpĎŇ CY¿BĘqĂ MQ
¡Ď kĚŇ 12
hŇąĄrĘ’
y Č : dŇyrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ hŇ¡ĄrĘ’
y Č rCG¿ MS
ËĎ ’yb
¿ŇĂ lĎ hŇyÄĄrĘ’Č žëlČhĎ rS
ăĆ ’Ğ 13
wyt
¡ŇĎ nŁŁ‘ĲmĘC wyrĎŔx
Ł PŇrĆT
ăĆ=’QĄmČyĘwČ wyt
ĳŇĎ ’
Ł bŇĘ lĂlĘ qe
¡ĄxČmĘC wytŔĎ orgŁŇĲ ydăŇĄBĘ ÉPrĄT
Ł
HBĎŔkŇĘ rĂ ÉNS
Ď ‘Ďb
ĲĆŇ yê
ąĂ rĘ‘ČbŇĘ hĂwĘ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ ëŇyĂlČę’Ą ynăĂnĘhĂ : hŇpĲĎŇrĄTĘ 14
dŇo‘¡ ‘m
¿Č è
Ď yĂ=âlĲwĘ ëŇjĄŔrĘTČ ÉZrĆ’ĆÄmĄ yê
ąĂ rČkŇĘ hĂwĘ bŇrĆx
ĳĎ lkČŇ’ŇŁêă ëŇyĂr¡ČypŇĂ kŇĘ C
: hŇkĄŇk
ĲĄŇ ’ĎlĘmČ loq¿
loqă : PŇrĆTĲĎ Sym
¡Ă yĎ âl¿ hŇ’ĎŔlĄmĘ ÉqrĆjĆÄ SxČąJČ HQĎęJĚ Mym
ĳĂ DĎ ry‘ăĂ yoh¡ g, 2
SrăĎjĎ : hŇdŇĲĎuĄrČmĘ hŇ¡bĎŇ JĎrĘmĆC rhĄŔD
Ł sCsăwĘ Np
ĳĎŇ o’ S‘ČrăČ loq¡wĘ ToSŔ 3
ÉhYĆqĄ Ny’¿ĄwĘ rgĆŇj
ĳĎ dŇbĆŇk
ŁŇă wĘ ll
¡Ď xĎ bŇr¿
Ł wĘ tŇynĂŔxĞ qrăČbŇĘ C ÉbrĆxĆÄ bŇhČąČlwĘ hŇlĆę‘ĞmĲČ
MypĳŇĂ S
Ď JĘ tŇăČl‘ĞB
ĲČ Nx
¡Ą tŇbČŇoT¿ hŇnĎŔoz ynăĄCnzĘ Ébr
Ł mĄ : MtĲŇĎ IĎwĂgŇĘ BĂ ClS
Ę kŇĘ yĂ hŇIĎŔwĂGĘlČ 4
ÉM’ĚnĘ ëŇyĂlČę’Ą ynăĂnĘhĂ : hĎyp
ĲĆŇ S
Ď kŇĘ BĂ tŇox¡jĎS
Ę mĂC hĎynĆŔCnzĘBĂ ÉMyĂoG tŇrĆk
ąŇĆ U
Ł hČ 5
ëŇrĄŔ‘ĘmČ ÉMyĂogŇ yt
ąŇĂ y’ĄrĘhČwĘ ëŇyĂnĳĎjĎ=l‘Č ëŇyĂl
¡Č CS yt¿ĂŇyQĄgŇĂ wĘ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ
ëŇyê¡ĂmĘW
Č wĘ ëŇyê
ĳĂ lĘBČnĂwĘ MyY
¡Ă uĚS
Ă ëŇyĂl
ËČ ‘Ď yê¿ĂkŇĘ lČS
Ę hĂwĘ : ëŇĲnĄ olqĘ tŇokŇ¡ lĎmĘmČC 6
y’rk

yrqw bytk =rbĎ‘ĞlČ ’"sbw ,T"dw x"d ,b"d Nkw yrqw bytk rb
Ł ‘ĞlČ ’"sb ,yrq =rbĎ‘ĞlČ ,bytk rob‘ĞlČ v.1 .b
.r"tw ‘"t Nk ymĄymĄ l"Y v.9 .yrq oQJ
Ě v.1 .d"ydw b"yd ,w"d Nkw

3. 7–1. 4
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17

18
19
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dŇCnăyĎ ym
¡Ă hŇwŔĄnĘynĲĂ hŇdăĎŇDĘS
Ď ÉrmČ’ĎwĘ ëŇUĄŔmĂ dŇoDăyĂ ÉëyĂ’ÄČ r
Ł =lkĎŇ hŇąĎh
y Ď wĘ : y’ĂrĲ
Ł JĘ
ÉhbĎŇS
Ę IĲŁhČ NomŔ’Ď ’eŁă mĂ ÉybŇĂ TĘytĲŇĄ hĞ : ëŇĲlĎ Mym
¡Ă xĞĲnČ mĘ Su¿ĄbČŇ’Ğ NyĂ’ËČmĄ Hl
ĳĎ
SCJ¿ : HtĲŇĎ mĎox MI¡ĎmĂ MyĎŔ lyx
ăĄ =rS
Ć ’Ğ Hl
ĳĎ bŇyb
ăŇĂ sĎ MyĂm¡Č MyrĂŔ’
Ł yĘBČ
’yhęĂ =MGČ : ëŇtĲŇĄ rĎzĘ‘ĆBĘ Cy¡hĎ MybĂŔClwĘ TCjă hŇYĆqĳĄ Ny’ăĄwĘ MyĂr¡ČYĘmĂC hŇËmĎ YĘ‘Ď
tŇoYĳCx=lJĎ S’Ňră
Ł BĘ CS
¡ FĘrĚyĘ hĎyl
ËĆ lĎ‘Ł MG
ÌČ ybŇĂ è
ĆŔ bČŇ hŇăkĎŇ lĘhĎ ÉhlĎGŁlČ
êĘă’Č =MGČ : MyuĲĂEĂbČŇ Cq¿êĘrĚ hĎyl
¡Ć odŇGĘ=lkĎŇwĘ lrĎŔogŇ CDăyČ ÉhĎyDÄĆBČkŇĘ nĂ=l‘ČwĘ
=lJÄĎ : bŇyĲĄo’mĲĄ zo‘¡mĎ yS
¿Ă qĘbČŇêĘ êĘË’Č =MGČ hŇĳmĎ lĎ‘ĞnĲČ yh
¡Ă êĘ yrĂŔJĘS
Ę êĂ
: lk
ĲĄŇ o’ yj
¿Ă =l‘Č Cl¡pŇĘ ĲnĎ wĘ C‘oeěyĂ=M’Ă MyrĳĂCJBĂ=M‘Ă Myn¡Ă’ĄêĘ ëŇyĂrČŔYĎbŇĘ mĂ
ëŇĳĄYrĘ’Č yrăĄ‘ĞS
ĲČ Cx¡êĘpŇĘ nĂ xČotŇ¿ jĎ ëŇyĂbČŔyĘ’
Ł ă lĘ ëŇBĄŔrĘqĂBĘ ÉMyS
Ă nĎ ëŇąUĄ ‘Č hŇeĄÄhĂ
y’ĂŁBÌ ëŇyĂrĳĎYĎbŇĘ mĂ yq¡ĂEĘxČ ëŇlĎŔ=ybŇĂ ’ĞS
ĲČ ÉroYmĎ ym
ąĄ : KŇyĂxĲĎyrĂBĘ S’
¡Ą hŇ¿ĎlkŇĘ ’ĲĎ
ëŇt
ăŇĄ yrĂkŇĘ êČ S’ĄŔ ëŇăĄlkŇĘ ’ŇŁêĲ MS
Ď ť : NB
ĲĄ lĘmČ yqĂyz¿ĂxĞhĲČ rmĆŁx¡bČŇ ys
¿Ă mĘrĂwĘ TyF
ËĂ bČŇ
ÉtyBĄrĘhĂ : hŇB
ĲĆ rĘ’ČJĲĎ yd¡ĂŇBĘJČtŇĘ hĲĂ qlĆIŔĆJČ dŇăBĄ JČtŇĘ hĂ qlĆĳĎJ
I Č ëŇ¡ĄlkŇĘ ’Ňê
Ł Ĳ bŇrĆxĆŔ
hŇBĆŔrĘ’ČJĲĎ ÉëyĂrČÄzĎeĘmĂ : PŇŁ‘ĲIĎwČ TS
¡Č jĎ qlĆ¿Ćy MyĂm
ĳĎè
Ď hČ yb
¡ŇĄ kŇĘ oJĲmĂ ëŇyĂlČŔkŇĘ rĲ
Ł
ÉhxĎrĘzĲĎ SmĆąS
Ć hŇrĎŔqĎ MoyăBĘ ÉtordŇĄGĘBČ MynąĂoxhĲČ yb
ĳŇĎ GŁ bŇogŇă JĘ ëŇyĂr¡ČsĘpŇĘ TČwĘ
Cn¡JĘS
Ę yĂ rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ Éìy‘ÄĆ r
Ł CmąnĎ : MIĲĎ’Č om¡oqmĘ ‘d¿ČŇon=âlĲwĘ dŇdČŔonwĘ
ìŇrĆŔbŇĘ S
Ă lĘ hŇăhĎ JĄ=Ny’ĲĄ : ZB
ĲĄ qČmĘ Ny’¿ĄwĘ Myr¡ĂhĎhĲĆ=l‘Č ìËŇUĘ‘Č CSp
ŁÌŇ nĎ ìŇyrĳĆyDĂ’Č
ym
ËĂ =l‘Č yJęĂ ìŇylĆŔ‘Ď ÉPkČŇ C‘qĘê
ąĎ ìę‘ĞmĘS
Ă y‘ăĄmĘS
Ł Ĳ ű lJ
Łă ìŇĳtŇĆ JĎmČ hŇ¡ĎlxĘnČ
: dŇymĲĂêĎ ì¡ŇtŇĘ ‘ĎrĲĎ hŇr¿ĎbŇĘ ‘ĲĎ=âl

qwqbx
’, 2 âl
ă wĘ yêĂ‘Ę¡CČS
Ă hoËĎhyĘ hŇnĎÌ’Ď =dŇ‘Č : ’ybĲŇĂ eĎhČ qCu¡bČŇxĞ hŇzĎŔxĎ rS
ăĆ ’Ğ É’v
Ď UČhČ
3
4

lm
ăĎ ‘ĎwĘ ÉNwĆ’ÄĎ ynĂą’Ą rĘtŇČ hŇUĎăĎl : ‘ČyS
ĲĂ otŇ âl¿wĘ sm
¡Ď xĎ ìŇyl
ËĆ ’Ą q‘¿ČzĘ’Ć ‘m
ĳĎ S
Ę tŇĂ
gŇCpŇă êĎ ÉNJĄ=l‘Č : ’v
ĲĎ yĂ Nod¡ŇmĎC bŇyr£Ă yh
ÌĂ yĘwČ yDĳĂgŇĘ nĆlĘ sm
¡Ď xĎwĘ dŇS
Ł ¿ wĘ TyBĂŔêČ
hrwt
tylw .]+y +b Mwxn[ bhz wzb Psk wzb wyYxw .

m"z Nmysw My‘br’w h‘bV Mwxn rpsd yqwsp Mwks v.19 .g

.rpsw rps lk Nyb qlx twrwV +g xynhl KyrYw .qspw rds hyb
The number of the verses of the book of Nahum is 47; and the sign is m"z. And its middle
point is, Take ye the spoil of silver, take the spoil of gold [Nah 2:10]. And there is not in
it seder or peseq. And there should be left a space of 3 lines between each book.
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1. 5–2. 7

qyDĂŔ~ČhČ=tŇ’Ć ryêăĂkŇĘ mČ É‘S
Ď rĎ yJ
ąĂ Tj
ĳĎ S
Ę mĂ xYČ¡nĆlĎ ’Y
¿Ą yĄ=âlĲwĘ hŇrĎŔoê
Chm
ĳĎ êĘ Ch¡UĘêČhĲĂwĘ CTyBĂŔhČwĲĘ ÉMyĂoGbČŇ C’ąrĘ : luĲĎ‘ĚmĘ Tj
¡Ď S
Ę mĂ ’Y
¿Ą yĄ NJ
ËĄ =l‘Č 5
ÉMyqĂmĄ ynąĂnĘhĂ=yJĲĂ : rjĲĎsĚyĘ yJ
¿Ă Cnym
¡Ă ’ĞtĲŇČ âl¿ MkĆŔymĄyBĲĂ l‘ăĄj
Ł É l‘Čp
ŁÄ =yJĂ 6
tŇS
Ć r¡ĆlĎ ZrĆ’ĆŔ=ybĄŇxĞrĘmĆlĘ ÉëlĄohhĲČ rh
ĳĎmĘeĂhČwĘ rU
ăČ hČ yoG¡hČ MyDĂŔW
Ę JČhČ=tŇ’Ć
: ’YĲĄyĄ otŇ¡ ’ĄW
Ę C oT¿jĎS
Ę mĂ CeUĆěmĂ ’Chĳ ’r¡ĎonwĘ My¿Ł’Ď : olĲ=âQ tŇon¿JĎS
Ę mĂ 7
ÉwyS
Ď rĎpĲĎŇC wyS
ĳĎ rĎjĲĎ CSp
¡ĎŇ C bŇrĆ‘ĆŔ ybĄŇă’Ą EĘmĂ ÉCDxČwĘ wysĎęCs MyrĂÁmĄeĘmĂ CQÄqČwĘ 8
tŇU
¿Č gČŇmĘ ’obŔyĎ sm
ăĎ xĎlĘ ÉhŁQJĚ : lokŇĲ ’ĹĲlĆ Sx
¿Ď rS
Ć ¡ĆJ
n Ę CpŇ‘ěĚyĎ C’b
Ł Ŕ yĎ qoxărĎmĲĄ 9
Myn¡ĂzĘrĲ
Ł wĘ sQĎŔqČtŇĘ yĂ Myk
ăŇĂ lĎUĘBČ É’ChwĘ : ybŇĂ S
ĲĆ lox¡JČ PŇŁs¿’ĹIĲĆwČ hŇmĎydĳĂŇqĎ Mh
¡Ć ynĄjĘ 10
z’
ăĎ : HdŇĲĎJĘlĘIĂwĲČ rp
¡ĎŇ ‘Ď rB
Ł ¿ YĘIĂwČ qxĎŔW
Ę yĂ rY
ăĎ bŇĘ mĂ=lkĎŇlĘ ’Chť olĳ qx
ăĎ W
Ę mĂ 11
MdŇĆuĆęmĂ hŇê
ăĎ ’Č ’olÌhĞ : ohĲŁl’ŇĲlĄ ox¡k
ŁŇ Cz¿ MS
ĳĄ ’ĎwĘ rb
Ł ¡Ň ‘ĞIĲČwĲČ xČCrË PŇlx
¿Č Ď 12
xČyk
¿ŇĂ ohlĘ rCY¡wĘ oêŔmĘW
Č Tj
ăĎ S
Ę mĂlĘ ÉhoĎhyĘ tŇCmĳnĎř âlă yS
¡Ă ŁdŇqĘ yh
ËČŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ
lk
ĳĎŇ CtŇ âlă lm
¡Ď ‘Ď=l’Ć TyB
¿Ă hČwĘ ‘rĎŔ tŇo’ărĘmĲĄ ÉMyĂnÄČ y‘Ą rohąTĘ : oêĲdĘŇsČyĘ 13
hŇ¿W
Ć ‘ĞêĲČwČ : CeUĲĆmĂ qyD¿ĂYČ ‘S
¡Ď rĎ ‘Q
¿Č bČŇBĘ SyrĂěxĞêĲČ MydĂŔgŇĘ oBĲ ÉTyBĂtŇČ hŇUĎąĎl 14
hŇlĎŔ‘ĞhĲĄ hŇăJĎ xČBĘ ÉhŁQJĚ : oBĲ lS
¿Ą m
Ł =âl WmĆr¡ĆJĘ MIĳĎhČ ygăŇĄdĘŇJĂ Md¡ĎŇ’Ď 15
ÉNJĄ=l‘Č : lygĲŇĂ yĎwĘ xm
¿Č W
Ę yĂ NJ
¡Ą =l‘Č oêĳrĘmČkŇĘ mĂBĘ Chp
¡ĄŇ sĘ’ČyČwĘ omŔrĘxĆbŇĘ ChrăĄgŁŇ yĘ 16
ol¡kĎŇ’ĞmĲČC oqŔlĘxĆ Nm
ăĄ S
Ď ÉhUĎhĄÄbĎŇ yJ
ąĂ oêĳrĘmČkŇĘ mĂlĘ rF
¡Ą qČywĲĂ omŔrĘxĆlĘ xČăBĄ zČyĘ
: lomĲxĘyČ âl¿ My¡ĂoG gŇr¿
Ł hĞĲlČ dŇym
ËĂ tŇĎ wĘ omĳrĘxĆ qyrăĂyĎ NJ
¡Ą l‘Čh
¿Č : hŇ’ĲĎrĂBĘ 17
hŇjĆęYČ’ĞwĲČ roYĳmĎ=l‘Č hŇ¡bĎŇ ~ĘyČtŇĘ ’ĲĆwĘ hŇdĎŇŁmŔ‘Ĺ’ĲĆ yêăĂrĘmČS
Ę mĂ=l‘Č
b
ÉhoĎhyĘ ynĂąnĄ‘ĞIĲČwČ : yêĲĂxĘkČŇoê=l‘Č bŇyS
¡Ă ’Ď hŇm
¿Ď C yBĂŔ=rBĆdČŇyĘ=hŇmČ Éto’rĘlĂ 2
yJ
ăĂ : obŇĲ ’rĄoq¿ ZCr¡yĎ N‘Čm
¿Č lĘ tŇoxĳQ
Ě hČ=l‘Č r’
¡Ą bĎŇC NozŔxĎ bŇotŇă JĘ rmĆ’ŇŁIŔwČ 3
olŔ=hŇJĄxČ ÉHmĎhĘmČtŇĘ yĂ=M’Ă bŇĳĄk
E ČŇ yĘ âlăwĘ Zu¡ĄlČ xČ¿pĄŇ yĎwĘ dŇ‘ĄŔoUlČ ÉNozxĎ dŇo‘ą
qyD¡ĂYČwĘ oBĳ oS
¡ pŇĘ nČ hŇr¿ĎS
Ę yĲĎ=âl hŇlĎŔjĘ‘Ě hŇăĄh
e Ă : rxĲĄ’ČyĘ âl¿ ’b
Ł ¡Ň yĎ ’b
Ł ¿Ň =yJĂ 4
žrS
Ć ’Ğ hŇĳĆn
w Ę yĂ âlăwĘ ryh
¡Ă yĎ rbĆŇ¿ĆG dŇgĄŔoB NyĂIăČhČ=yJĲĂ ÉP’ČwĘ : hŇyĲĆxĘyĲĂ otŇ¿ nĎCmĲ’ĹB
ĲĆ 5
=lJĎ ÉwylĎ’Ą PŇŁsą’ĹIĲĆwČ ‘BĎŔW
Ę yĂ âlăwĘ ÉtwĆUÄĎ kČŇ ’ChąwĘ oSępŇĘ nČ lo’ÁS
Ę JĂ bŇyxÄĂ rĘhĂ
lS
ăĎ mĎ ÉwylĎ‘Ď MQĎękĚŇ hŇQĆă’Ą =’olhĞ : MyUĲĂ‘ČhĲĎ=lJĎ wyl
¡Ď ’Ą ZB
Ł ¿ qĘIĂwČ MyĂŔoGhČ 6
ytěČ mĎ=dŇ‘Č olŔ=âQ hŇăBĆ rĘUČhČ yohť rmČę’ŇyŁwĘ olĳ tŇodăŇyxĂ hŇ¡YĎ ylĂmĘC C’v
ĎŔ yĂ
ìŇy‘ĳĆzĘ‘ĘzČmĘ CY¡qĘyĂwĘ ìŇykĆŔS
Ę nŁ ÉCmCqÄyĎ ‘tŇČ pĆę ’olăhĞ : TyTĲĂbŇĘ ‘Č wyl
¡Ď ‘Ď dŇyB
¿Ă kŇĘ mČC 7
tyyhw
.bwtkh hnykV ’l’ tCmêĎ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.12
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ìŇCQ¡S
Ď yĘ MyBĂŔrČ MyăĂoG ÉtĎoQÄS
Č hŇê
ąĎ ’Č=yJĲĂ : oml
ĲĎ tŇoi¡S
Ă mĘlĂ tŇĎ yy¿ĂhĎwĘ
: Hb
ĲĎŇ ybĄŇS
Ę y¿Ł=lkĎŇwĘ hŇ¡yĎrĘqĂ ZrĆ’ĆŔ=smČxĞwĲČ ÉMdĎŇ’Ď ym
ąĄDĘmĂ MyU
ĳĂ ‘Č rtŇĆ ăyĆ=lJĎ
: ‘rĲĎ=PŇJČmĂ lY
¡Ą eĎhĂlĘ oeŔqĂ ÉMorUĎBČ MCW
ą lĎ otŇĳ ybĄŇlĘ ‘r¡Ď ‘YČ¿BĆ ‘ČY
ËĄ B
Ł yohę
NbĆŇ¡’Ć =yJĂ : ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ ’T
¿Ą oxwĘ MyB
¡Ă rČ MyU
¿Ă ‘Č=tŇoYqĘ ìŇĳtŇĆ ybĄŇlĘ tŇS
Ć ŁB¡ êĎYĘ‘¿ČyĎ
ry‘¡Ă hŇ¿ĆB
nŁ yohË
: hŇeĎĲnĆ ‘ĞyĲČ Z‘¿ĄmĄ syp
¡ŇĂ kĎŇwĘ q‘ĳĎzĘêĂ ryuăĂmĂ
tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ tŇ¡’Ą mĄ hŇeĄŔhĂ ’olăhĞ : hŇĲlĎ wĘ‘ČBĘ hŇ¡yĎrĘqĂ N¿ĄnokŇwĘ Mym
ĳĂ dĎŇBĘ
ZrĆ’ĎŔhĎ ’l
ăĄ UĎêĂ yJĂť : CpŇ‘ĲĎyĂ qyr¿Ă=ydŇĄBĘ MyU
¡Ă ’ĚlĘC S’ĄŔ=ydŇĄBĘ ÉMyUĂ‘Č C‘ągŇĘ yyĲĂwĘ
: MyĲĎ=l‘Č Ci¿kČŇyĘ MyĂU¡ČJČ hoĳĎhyĘ dŇobăŇJĘ=tŇ’Ć tŇ‘Čd¡ČŇlĎ
=l‘Č TyB
¡Ă hČ N‘Čm
¿Č lĘ rJ
ĳĄS
Č PŇă’Č wĘ ì¡ŇtŇĘ mĎx
ĲĞ xČ¿jĄ sČmĘ Ch‘ĄŔrĄ hŇqăĄS
Ę mČ yohť
bŇoiăêĂ lrĳĄ‘ĎhĲĄwĘ hŇêĎ¡’Č =MgČŇ hŇt
¿ŇĄ S
Ę dŇobŔJĎmĂ ÉNolqĎ êĎ‘ĘąbČŇ W
Ď : MhĲĆyrĄo‘mĘ
OĎiĆŔkČŇyĘ ÉNonbĎŇlĘ sm
ąČ xĞ yJ
ăĂ : ìŇdŇĲĆobŇJĘ=l‘Č Nol¡qĎyqĂwĘ hoĎŔhyĘ Nym
ăĂ yĘ soJť ìŇylĆę‘Ď
ybĄŇS
Ę y¿Ł=lkĎŇwĘ hŇ¡yĎrĘqĂ ZrĆ’ĆŔ=smČxĞwĲČ ÉMdĎŇ’Ď ym
ąĄDĘmĂ Nt
ĳŇČ yxĂyĘ tŇom¡hĄBĘ dŇS
Ł ¿ wĘ
hŇ¡kĎŇ iĄmČ orŔYĘyĲŁ ÉolsĎpŇĘ yJ
ąĂ lsĆjĆę ly‘ăĂoh=hŇmĲĎ
: Hb
ĲĎŇ
: MymĲĂQĘ’Ă Myl
¿Ă ylĂ’Ĺ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ wylĎŔ‘Ď ÉorYĘyĂ rYąĄyŁ xTÂČ bĎŇ yJ
ăĂ rqĆĳè
Ď hŇrĆomăC
’Chă Mm
ĳĎ CD NbĆŇă’Ć lĘ yrĂC‘¡ hŇYĎyqŔĂ hĎ ÉZ‘ĄlĎ rm
ąĄ ’
Ł yohă
ho¡ĎhywĲČ : oBĲrĘqĂBĘ Ny’¿Ą xČCr¡=lkĎŇwĘ PŇsĆkĆŔwĎ bŇăhĎ zĎ ÉWCpŇêĎ ’Chę=hŇeĄhĂ hŇrĆŔoy
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ wyn¡ĎjĎmĂ sh
¿Č oS
ĳ dĘŇqĎ lk
ăČŇ yhĄBĘ
Èì‘ĞmĘS
Ă yêĂ‘Ęm
ăČ S
Ď hoĎęhyĘ : tŇonĲŁygŇĘ S
Ă l‘¡Č ’yb
ĳŇĂ eĎhČ qCuăbČŇxĞĲlČ hŇ¡ĎQpŇĂ êĘ
‘ČydĳĂŇoê Myn¡ĂS
Ď bŇrĆq¿ĆBĘ ChyIŔĄxČ ÉMynĂS
Ď bŇrĆqąĆBĘ ÉìlĘ‘ĎjĲĎ hoĎęhyĘ ůytŇĂ ’ŇrĄyĎ
hŇlĎĳĆs Nr¡Ď’ŇjĎ=rhČmĲĄ Sod¿ŇqĎwĘ ’obŔyĎ Nm
ăĎ yêĄmĂ ÉhČolÄ’Ĺ : roJĲzĘêĂ Mx
¿Ą rČ zgĆŇr¡
Ł BĘ
hŇyŔĆhĘêĲĂ ro’ăJĎ ÉHgČŇnŁwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ hŇ¿’Ď lĘmĲĎ otŇ¡ QĎhĂtŇĘ C odŔoh ÉMyĂmČÄS
Ď hŇąiĎ JĂ
PŇS
Ć r¡Ć ’Y
¿Ą yĄwĘ rbĆŇDĳĎ ëŇlĆăĄy wyn¡ĎpĎŇlĘ : hŇEĲŁ ‘Ě Noy¿bŇĘ xĆ MS
¡Ď wĘ olĳ od¡ŇIĎmĂ MyĂn¿ČrĘqČ
dŇ‘ČŔ=yrĄrĘhČ ÉCYYĘŁjĲtŇĘ IĂwČ MyĂŔoG rê
ăĄIČwČ Éh’ĎrĎ ZrĆ’Ćę dŇdŇĆŁmăyĘwČ ű dŇm
ăČ ‘Ď : wyl
ĲĎ gŇĘ rČlĘ
yl
ăĄ hĽ’ĲĎ ytŇĂ y’
¡Ă rĎ NwĆ’ĎŔ tŇxČê
ăČ : olĲ Ml
¡Ď o‘ tŇokŇ¿ ylĂhĞ Ml
ĳĎ o‘ tŇo‘ăbŇĘ GĂ Cx¡S
Č
hŇrăĎxĎ ÉMyrĂhĎnĘbŇĂ hĞ
: NyĲĎdĘŇmĂ ZrĆ’¿Ć tŇo‘¡yrĂyĘ NCzěGĘrĘyĂ NS
ĳĎ CkŇ
ìŇysĆŔCs=l‘Č ÉbJČrĘtŇĂ yJ
ąĂ ìŇĳtŇĆ rĎbŇĘ ‘Ć MI¡ĎBČ=M’Ă ìŇjĆŔ’Č ÉMyrĂhĎeĘBČ M’
ąĂ hoĎŔhyĘ
Kytbkrm
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rmĆŁ’ă tŇoF¡mČ tŇo‘¿bĚŇS
Ę ìŇêŔĆ S
Ę qČ Éro‘tŇĄ hŇąĎrĘ‘
y Ć : hŇ‘ĲĎCSyĘ ìŇyt
¡ŇĆ ŁbŇJĘrĘmČ
rb
ĳŇĎ ‘Ď MyĂm¡Č MrĆz¿Ć MyrĂŔhĎ ÉClyxÄĂ yĎ ìŇC’ąrĎ : ZrĆ’ĲĎ=‘uČbČŇêĘ tŇor¡hĎnĘ hŇlĎĳĆs
hŇlĎĳĚbŇ zĘ dŇmČ‘ăĎ xČr¡ĄyĎ SmĆ¿S
Ć : ’W
ĲĎ nĎ Chyd¿ŇĄyĎ Mor¡ olŔoq ÉMohêĘ Nt
ąŇČ nĎ
ZrĆ’ĳĎ=dŇ‘ČYĘêĂ M‘Čz¡ČBĘ : ìŇtĲŇĆ ynĂxĞ qr¿ČBĘ HgČŇnŁ¡ lĘ CkŇQĄŔhČyĘ Éìy~ĆÄxĂ ro’ąlĘ
êĎYĘąxČ mĎ ìŇĳxĆ yS
Ă mĘ=tŇ’Ć ‘S
Č ¡Ąl
y Ę ìŇUĆŔ‘Č ‘S
Č ăĄl
y Ę ÉtĎ’ŇYÄĎ yĎ : MyĲĂoG SCd¿ŇêĎ PŇ¡’Č BĘ
ÉwyFĎmČbŇĘ êĎbŇĘ qąČnĎ : hŇlĎsĲĆ r’Ň¡CĎYČ=dŇ‘Č dŇos¿yĘ tŇorË‘Ď ‘S
ĎŔ rĎ tŇyB
ăĄ mĂ ÉS’Ňï
Ł
: rêĲĎsĘUĂBČ yn¡Ă‘Ď lk
ŁŇ¿ ’ĹĲlĆ =omJĘ MtŔĎ YĚyl
ăĂ ‘Ğ ynĂĳĄYypŇĂ hĞĲlČ Cr¡‘ĞsĘyĂ wzŔrřp S’Ňră
Ł
ynęĂ TĘBĂ zG
ăČrĘêĂwČ ű yêĂ‘Ęm
ăČ S
Ď : MyBĲĂrČ MyĂm¿Č rmĆŁx¡ ìŇys
ĳĆCs MI¡ĎbČŇ êĎkŇĘ r¿ČDĎ
ÉxČCnÄ’Ď rS
ąĆ ’Ğ zGĳĎrĘ’Ć yê
ăČ xĘtŇČ wĘ ym
¡Č YĎ‘ĞB
ĲČ bŇqËĎrĎ ’ob¿ŇyĎ ytŔČ pĎŇW
Ę Clăl
Ğ YĲĎ É loqlĘ
É lCbŇyĘ Ny’
ąĄwĘ xrĎępŇĘ tŇĂ =âlĲ hŇăĎ’
n Ą tŇĘ =yJĲĂ : CedŇĲĆCgŇyĘ M‘¿ČlĘ tŇol¡‘Ğl
ĲČ hŇrĎŔYĎ MoyălĘ
ÉhlĎkŇĘ UĂmĂ rząČGĎ lkĆŇ’
Łĳ hŇW
Ď ‘ăĎ=âl tŇom¡dŇĄS
Ę C tŇyĂzČŔ=hŇW
Ą ‘ĞmĲČ ÉSxĄJĂ MynĂŔpĎŇGĘBČ
yh
¿ĄŁl’ŇB
ĲĄ hŇlĎyg¡Ň’
Ă Ď hŇzĎolĳ‘Ę’Ć hoăĎhyB
ĲČ yn¡Ă’ĞwĲČ : MytŇĲĂ pĎŇrĘBĎ rq¡ĎBĎ Ny’¿ĄwĘ N’ŇŁYŔ
ynĂĳĄkŇ rĂdĘŇyČ yt
¡ŇČ omBĎ l‘¿ČwĘ tŇolŔIĎ’ČJĲĎ ÉylČgŇĘ rČ MW
Ć ąĎwČ
I ylĂŔyxĄ ÉynĎŁdŇ’Ğ hoąĂhyĹ : y‘ĲĂS
Ę yĂ
: ytĲŇĎ onygŇĂ nĘBĂ xČ¡~Ą nČmĘlČ
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=NBĆ hŇyĎŔlĘdČŇGĘ=NbĆŇ yS
ăĂ CJ=NBĆ ÉhyĎnĘpČŇYĘ=l’Ć hŇyĎęhĎ rS
ăĆ ’Ğ ű hoăĎhyĘ=rbČŇDĘ ’
PŇŁsÄ’Ď : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ Nom¡’Ď=NbĆŇ ChI¿ĎS
Ă ’ŇyĲŁ ym
ËĄyBĂ hŇĳĎq
I Ă zĘxĂ=NBĆ hŇ¡yĎrĘmČ’Ğ 2
hŇmĎęhĄbŇĘ C MdĎÁ’Ď PŇsĄÄ’Ď : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘ËČmĄ lJ
Ł ę PŇsĄÁ’Ď 3
yêăĂrČkŇĘ hĂwĘ My‘ĳĂS
Ď rĘhĲĎ=tŇ’Ć tŇol¡S
Ą kŇĘ UČhČwĘ MIĎŔhČ ygăŇĄdĘŇC ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ=PŇo‘Ĳ PŇ s’
ąĄ Ď
hŇdĎŔChyĘ=l‘Č ÉydĂŇyĎ ytŇĂ yT
ąĂ nĎwĘ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞhĲĎ yn¿ĄjĘ l‘ËČmĄ MdĎę’ĎhĲĎ=tŇ’Ć 4
r’
ăĎ S
Ę =tŇ’Ć ÉhEĆhČ MoqąUĎhČ=NmĂ yêÂĂ rČkŇĘ hĂwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę oyĲ=lJĎ l‘¡ČwĘ
=l‘Č Myw¿ĂxĞêĲČS
Ę UĂhČ=tŇ’ĆwĘ : MynĲĂhĞŁJĲhČ=M‘Ă Myr¡ĂmĎJĘhČ MS
¿Ą =tŇ’Ć l‘ČBČŔhČ 5
twggh
yqwsp Mwks v.19

.T"dw x"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wyzĎrĎjĘ ’"sb ,yrq wyzĎrĎjĘ ,bytk ozrĎjĘ v.14

.g

hlw‘b hyrq Nnwkw Mymdb ry‘ hnwb ywh wyYxw .hVVw MyVmx ’"n . n"z Nmysw MyVmxw h‘bV qwqbx rpsd
.rpsw rps lk Nyb NyTV +g xynhl KyrYw .’dx ’rdysw .]b"y +b qwqbh[
The number of the verses of the book of Habakkuk is 57; and the sign is n"z; other copies
[have] 56. And its middle point is [Hab 2:12]. And there is one seder. And there should
be left [a space of] 3 lines between each book.
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hoĎŔhyl
ĲČ My‘ăĂBĎS
Ę eĂhČ ÉMywĂxĞêĲČS
Ę UĲĂhČ=tŇ’ĆwĘ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘlĂ tŇoG¡GČhČ
=âlĲ rS
ËĆ ’ĞwĲČ hoĳĎhyĘ yrăĄxĞ’ĲČmĄ Myg¡Ňose
Ă Ę hČ=tŇ’ĆwĘ : MJĲĎlĘmČBĘ My‘¡ĂBĎS
Ę eĂhČwĘ
ÉborqĎ yJ
ąĂ hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ yn¡ĄjĘmĂ shČě : ChS
ĲĚ rĎdĘŇ âl¿wĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć CS
¿ qĘbŇĂ
: wy’ĲĎrĚqĘ SyD¿ĂqĘhĂ xbČŇ¡Ćz hoËĎhyĘ NykÌŇĂ hĄ=yJĲĂ hoĎŔhyĘ Moyă
ëŇlĆĳUĆ hČ ynăĄBĘ=l‘ČwĘ Myr¡Ăv
Ď hČ=l‘Č yê¿ĂdĘŇqČpĲĎŇC hoĎŔhyĘ xbČŇăĆz ÉMoyBĘ hŇyĎęhĎwĘ
gŇl
ËĄ oDhČ=lJĎ l‘ÌČ yêęĂ dĘŇqČpĲĎŇC : yrĲĂkŇĘ nĎ SCB¿lĘmČ MyS
¡Ă bŇĘ ŁQhČ=lJĎ l‘¿ČwĘ
: hŇmĲĎrĘmĂC sm
¿Ď xĎ Mh
¡Ć ynĄŁdĲŇ ’Ğ tŇyB
¿Ą My’
ËĂ lĘmČmĘhĲČ ’ChĳhČ MoIăBČ Nê
¡Ď pŇĘ UĂhČ=l‘Č
r‘Čè
ăČ mĂ ÉhqĎ‘ĎYĘ loqą hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÁhČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎwĘ
Clyl
¡Ă yhĄ : tŇo‘ĲbĎŇGĘhČmĲĄ lod¡ŇGĎ rbĆŇ¿S
Ć wĘ hŇĳĆS
n Ę UĂhČ=NmĂ hŇ¡ĎllĎywĲĂ MygĂŔDĎhČ
: PŇsĆkĲĎŇ ylĄyT
¿Ă nĘ=lJĎ CtŇ¡ rĘkŇĘ nĂ N‘ČnČŔJĘ M‘ăČ=lJĎ ÉhmĎdĘŇnĂ yJ
ąĂ Sê
ĳĄkŇĘ UČhČ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ
tŇorĳeĄBČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć Wj
¿Ą xČ’Ğ ’yhĂŔhČ tŇ‘ăĄBĎ ÉhyĎhĎwĘ
MbĎŔbĎŇlĘBĂ ÉMyrĂmĘŁ’ĲhĎ MhĆŔyrĄmĘS
Ă =l‘Č ÉMy’ĂpŇĘ u
Ł Ĳ hČ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ=l‘Č yêăĂdĘŇqČpĲĎŇC
Mh
¡Ć yêĄb
ĲĎŇ C hŇiĎŔS
Ă mĘlĂ ÉMlĎyxĄ hŇąĎh
y Ď wĘ : ‘ČrĲĄyĎ âl¿wĘ ho¡ĎhyĘ bŇyT
¿Ă yyĄ=âlĲ
Cê¡S
Ę yĂ âl¿wĘ MymĂŔrĎkŇĘ C‘ăTĘĲnĎ wĘ CbŇS
ĄŔ yĄ âlăwĘ ÉMyêĂbĎŇ CnąbĎŇC hŇĳmĎ mĎS
Ę lĂ
loqť dŇŁ’ĳmĘ rh
ăĄ mČC bŇor¡qĎ lodŔGĎhČ ÉhoĎhyĘ=MoyĲ bŇorąqĎ : MnĲĎyyĄ=tŇ’Ć
MoyÌ ’ChĳhČ MoIăhČ hŇr¡ĎbŇĘ ‘Ć Moy¿ : roBĲGĂ MS
¿Ď xČr¡ĄY
Ł rm
¿Č hoĎŔhyĘ Moyă
N¡Ďn‘Ď Moy¿ hŇlĎŔpĄŇ’ĞwĲČ ÉëS
Ć ŁxÄ Moy¿ hŇ’ĎŔoSmĘC Éh’ĎS
Ł Moyą hŇqęĎ CYmĘC hŇrăĎYĎ
tŇoe¿jĂhČ l‘¡ČwĘ tŇorŔYĚBĘhČ MyrăĂ‘ĎhĲĆ l‘Čť hŇ‘ĳĎCrtŇĘ C rp
¡ĎŇ oS Moy¿ : lp
ĲĆŇ rĎ‘ĞwĲČ
C’T
ĳĎ xĎ ho¡Ďhyl
ĲČ yJ
¿Ă MyrĂŔwĘ‘ĂJĲČ ÉCkŇlĘhĲĎwĘ MdĎę’ĎlĎ ytŇĂ ră
Ł YĄhĞwĲČ : tŇohĲŁbŇGĘhČ
MbĎÁhĎzĘ=MGČ MjÄĎ sĘJČ=MGČ : MylĲĂlĎGĘJČ Mm
¡Ď xĚlĘC rpĎŔ‘ĎJ
ĲĆ ÉMmĎDĎ ëŇąjČ S
Ě wĘ
lk
¡ĄŇ ’ĎêĲĄ otŔ’ĎnĘqĂ ÉS’ĄbŇĘ C hoĎŔhyĘ tŇrăČbŇĘ ‘Ć ÉMoyBĘ MlĎęy~ĂhČlĘ lk
ăČŇ Cy=âlĲ
: ZrĆ’ĲĎhĎ yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ tŇ¿’Ą hŇW
ĆŔ ‘ĞyĲČ ÉhlĎhĎbŇĘ nĂ=ëŇ’Č hŇąĎlkĎŇ=yJĲĂ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ
ÉMrĆTĆÄBĘ : PŇsĲĎkŇĘ nĂ âl¿ yoG¡hČ CèoqĳwĎ CS
¡S
Ę oqĲtŇĘ hĲĂ
ÉNorxĞ MkĆęylĄ‘Ğ ’obăŇyĎ=âlĲ ű MrĆT
ăĆBĘ Moyĳ rbČŇ‘ăĎ Zm
Ł ¡ JĘ qx
Ł Ŕ tŇdŇĆălĆ
=tŇ’Ć CS
ą uĘBČ : hoĲĎhyĘ=PŇ’Č Moy¡ MkĆŔylĄ‘Ğ ’obăŇyĎ=âlĲ ÉMrĆTĆÄBĘ hoĎŔhyĘ=PŇ’Č
CS
ă uĘBČ ÉqdŇĆYĆÄ=CSuĘBČ Cl‘ĳĎjĎ oT¡jĎS
Ę mĂ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ ywăĄnĘ‘Č=lJĎ ÉhoĎhyĘ
hŇyŔĆhĘtŇĲĂ hŇăbĎŇ Cz‘Ğ ÉhEĎ‘Č yJ
ąĂ : hoĲĎhyĘ=PŇ’Č Moy¡BĘ CrŔtŇĘ ăiĎ êĂ ÉylČC’ hŇwĎŔnĎ‘Ğ
NwlqV’w
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: rqĲĄ‘ĎêĲĄ Nor¡qĘ‘ĆwĘ hĎCSŔrĘgăŇyĘĎ ÉMyĂrČÄhĽ~ĲĎBČ dŇoDęS
Ę ’Č hŇĳmĎ mĎS
Ę lĂ Nol¡qĘS
Ę ’ČwĘ
hoăĎhyĘ=rbČŇDĘ Myt
ĳŇĂ rĄJĘ yoGă MI¡ĎhČ lbĆŇ¿xĆ yb
ËŇĄ S
Ę ŁyĲ yohę
5
hŇtÂĎ yĘhĲĎwĲĘ : bŇS
ĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ ëŇyê¡ĂdĘŇbČŇ’ĞhĲČwĘ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ ZrĆ’ăĆ ÉN‘ČnÄČ JĘ MkĆęylĄ‘Ğ 6
tŇyrËĂ’ĄS
Ę lĂ lbĆŇxĆę hŇyĎhăĎwĘ : N’ŇŁYĲ tŇor¿dĘŇgŇĂ wĘ My‘¡Ăr
Ł tŇr¿
Ł JĘ tŇwËŁnĘ MIĎęhČ lbĆŇăxĆ 7
yJÌĂ NCYŔBĎrĘyĂ ÉbrĆ‘ÄĆ BĎ NolęqĘS
Ę ’Č yê
ăĄbĎŇBĘ NC‘ĳrĘyĂ Mh
ăĆ ylĄ‘Ğ hŇd¡ĎŇChyĘ tŇyB
¿Ą
bŇ’ĎŔom tŇăjČ rĘxĆ ÉyêĂ‘ĘmÄČ S
Ď : MtŇĎ CbŇS
Ę bŇ¿S
Ď wĘ Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ MdËŇĄqĘpŇĘ yĂ 8
: Ml
ĲĎ CbŇGĘ=l‘Č ClyD¡ĂgŇĘ IČwČ yUĂŔ‘Č=tŇ’Ć ÉCpŇrĘxĲĄ rS
ąĆ ’Ğ NoUĳ‘Č ynăĄBĘ yp
¡ŇĄ CDgŇĂ wĘ
Mdą
ŁŇ sĘJĂ bŇ’ÂĎ om=yJĲĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ tŇo’ÁbĎŇYĘ hoĎÄhyĘ žM’ĚnĘ ynĂ’ĎÃ=yxČ Nk
ăĄŇ lĎ 9
hŇm
¡Ď mĎS
Ę C xlČ¿mĆ =hŇrĄkŇĘ mĂC lCrËxĎ qS
¿Č mĘmĂ hŇrĎŔŁm‘ĞJĲČ ÉNoU‘Č ynąĄbŇĘ C ÉhyĆhĘêĲĂ
Mh
¡Ć lĎ tŇ’ŇŁz¿ : MClĲxĎnĘyĂ ¡yĂoGř rtŇĆ ¿yĆwĘ MCEŔbĎŇyĘ ÉyUĂ‘Č tŇyrąĂ’ĄS
Ę Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č 10
’rąĎon : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ M‘¡Č=l‘Č ClDĂŔgŇĘ IČwČ ÉCpŇrĘxĲĄ yJ
ąĂ Mn
ĳĎo’GĘ tŇxČê
ăČ 11
Sy’
ăĂ Éol=CwxĞêĲČS
Ę yĂwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yh
ăĄŁl’Ĺ=lJĎ tŇ¡’Ą hŇzĎŔrĎ yJ
ăĂ MhĆŔylĄ‘Ğ ÉhoĎhyĘ
: hŇUĎhĲĄ yB
¡Ă rĘxČ yl
¿Ą lĘxĲČ MyS
ĂŔ CJ Mê
ăĆ’Č=MGČ : MyĲĂoGhČ yI¿Ą’Ă lJ
Ł¡ omŔoqUĘmĂ 12
hŇmĎŔmĎS
Ę lĂ ÉhwĄnĘynĲĂ=tŇ’Ć MW
ąĄ yĎwĘ rCè
ĳ ’Č=tŇ’Ć dŇ¡BĄ ’ČywĲĂ NopŔYĎ=l‘Č ÉodŇyĎ TyąĄwĘ 13
Ét’ČqĎ=MGČ yogŔ=otŇyĘxČ=lJĎ ÉMyrĂdĎŇ‘Ğ Hk
ąĎŇ otŇbŇĘ CYÄbŇĘ rĲĎwĘ : rB
ĲĎ dĘŇUĂJČ hŇ¡IĎYĂ 14
yJ
¿Ă PŇiČŔBČ bŇrĆx
Ł ă ÉNoQxČB
ĲČ rrąĄoSyĘ loqţ Cnyl
ĳĂ yĎ hĎyr¡Ćê
Ł pŇĘ kČŇBĘ dŇŁjŔqĂ=MGČ
ÉhrĎmĘŁ’ĲhĎ xTČbĆŔlĎ tŇbĆŇăS
Ć oIhČ ÉhzĎyQĂ‘ČhĲĎ ry‘ąĂhĎ tŇ’ŇţŁÂz : hŇrĲĎ‘Ą hŇ¡ĎrĘ’
z Č 15
lJ
Ł ť hŇIĎŔxČĲlČ ÉZBĄrĘmČ hŇUĎęS
Č lĘ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ ű ëŇy’ăĄ dŇo‘ĳ ys
ăĂ pŇĘ ’ČwĘ yn¡Ă’Ğ HbĎŔbĎŇlĘBĂ
hŇĳĎl’ĎgŇĘ nĂwĘ hŇ¡’Ď rĘm
Ł Ĳ yoh¿
: odĲŇ yĎ ‘Čyn¿ĂyĎ qr¡
Ł S
Ę yĂ hĎylĆŔ‘Ď rb
ăĄŇ o‘ g
âlă ÉhoĎhyB
ĲČ rsĳĎCm hŇ¡xĎ qĘĲlĎ âl¿ loqŔBĘ Éh‘ĎmĘS
ĲĎ âlą : hŇĲnĎ oIhČ ry‘¡ĂhĎ 2
MygĳŇ’
Ă Ğ ŁSĲ tŇoy¡rĎ’Ğ HBĎŔrĘqĂbŇĘ hĎyrăĆW
Ď : hŇbĎŇrĲĄqĎ âl¿ hĎyh
¡ĆŁl’Ĺ=l’Ć hŇxĎTĎŔbĎŇ 3
yS
¡Ą nĘ’Č MyzĂŔxĞŁjĲ ÉhĎy’ĆÄybŇĂ nĘ : rqĆŁBĲlČ Cm¡rĘgĲĎŇ âl¿ bŇrĆ‘ĆŔ ybĄŇă’Ą zĘ ÉhĎyTĆÄpŇĘ S
ŁĲ 4
HBĎŔrĘqĂBĘ ÉqyDĂYČ hoąĎhyĘ : hŇrĲĎoê Cs¡mĘxĲĎ SdŇĆŁqŔ=ClQĘxĂ ÉhĎynĆÄhĞŁJĲ tŇodŇĳgŇĘ ŁBĲ 5
rDĎŔ‘ĘnĆ âlă Éro’lĎ Nê
ąĄyĂ oTÄjĎS
Ę mĂ rqĆŁBÁBČ rqĆŁBÄBČ hŇĳĎlwĘ‘Č hŇ¡W
Ć ‘ĞyĲČ âl¿
yêĂbŇĘ r¿ČxĹhĲĆ MtŔĎ oejĂ ÉCUS
ČÄ nĎ MyĂęogŇ yêĂrăČkŇĘ hĂ : tŇS
Ć ŁBĲ lC¡Ď‘Č ‘Čd¿ŇĄoy=âlĲwĘ 6
: bŇS
ĲĄ oy Ny’¿ĄmĄ Sy’
¡Ă =ylĂBĘmĂ Mh
ËĆ yrĄ‘ĲĎ CDÌYĘnĂ rb
ĳŇĄ o‘ yl
ăĂ BĘmĂ Mt
¡ŇĎ oYCxĲ
lJ
Ł¿ HnĎŔo‘mĘ tŇrăĄJĎyĂ=âlĲwĘ rsĎŔCm yx
ăĂ qĘêĂ ÉytŇĂ o’ y’
ąĂ rĘyêĂ=ëŇ’Č yêĂrĘmČÁ’Ď 7
ytdqp=rV’
.d"ydw w"d Nkw MyĂoG ’"s v.9
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Nk
ąĄŇ lĎ : MtĲŇĎ olylĲĂ‘Ğ lJ
Ł¡ CtŇyxĂŔS
Ę hĂ CmyJ
ăĂ S
Ę hĂ ÉNkĄŇ’Ď hĎyl
ĳĆ ‘Ď yêĂdĘŇq¡ČjĎ=rS
Ć ’Ğ
MyĂÁoG PŇŁsÄ’ĹĲlĆ žyTĂjĎS
Ę mĂ yJ
ăĂ dŇ‘ĳČlĘ ym
ăĂ Cq Moy¡lĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉylĂ=CJxČ
S’
ăĄ BĘ yJĂť yjĂŔ’Č NorăxĞ lJ
Ł ť ÉymĂ‘ĘzČ Mh
ąĆ ylĄ‘Ğ ëŇj
ŁÄ S
Ę lĂ tŇokęlĎmĘmČ yY
ăĂ bŇĘ qĎlĘ
hŇrĳĎCrbŇĘ hŇăpĎŇ W
Ď MyU
¡Ă ‘Č=l’Ć ëŇŁj¿hĘ’Ć z’
ËĎ =yJĂ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ lk
¡ĄŇ ’ĎêĲĄ ytŔĂ ’ĎnĘqĂ
SCkĳŇ=yrĄhĞĲnČ lĘ rbĆŇ‘¡ĄmĄ : dŇxĲĎ’Ć Mk
¿ĆŇ S
Ę od¡ŇbŇĘ ‘ĎlĘ hoĎŔhyĘ MS
ăĄ BĘ ÉMQĎkĚŇ ’rą
Ł qĘlĂ
lJ
Łă mĂ ÉyS
Ă obÄtŇĄ âlą ’ChęhČ MoIăBČ : ytŇĲĂ xĎnĘmĂ NCl¡bŇĂ oy yYČŔCj=tŇBČ ÉyrČtŇĎ ‘Ğ
ëŇtŔĄ wĎ’ĞGĲČ ÉyzĄyQĂ‘Č ëŇBĄęrĘuĂmĂ rys
ăĂ ’Ď ű z’
ăĎ =yJĂ yB
ĳĂ êĘ‘ČS
¡Č jĎ rS
¿Ć ’Ğ ëŇyĂtŔČŁlylĂ‘Ğ
M‘¿Č ëŇBĄŔrĘqĂbŇĘ yêăĂrĘ’ČS
Ę hĂwĘ : yS
ĲĂ dĘŇqĎ rh
¿Č BĘ dŇo‘¡ hŇËhĎ bŇĘ gĎŇlĘ ypŇĂ ÌsĂ otŇ=âlĲwĘ
ÉhlĎwĘ‘Č CW
ą ‘ĞyĲČ=âl l’ĄÁrĎW
Ę yĂ tŇyrĂÄ’ĄS
Ę : hoĲĎhyĘ MS
¿Ą BĘ Cs¡xĎwĘ ldĳŇĎwĎ yn¡Ă‘Ď
C‘¿rĘyĂ hŇUĎËhĄ =yJĂ tŇym
ĳĂ rĘêČ NoS
ă lĘ Mh
¡Ć ypŇĂ BĘ ’Y
¿Ą UĎyĂ=âlĲwĘ bŇzĎŔkĎŇ CrăBĘdČŇyĘ=âlĲwĘ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ C‘yr¡ĂhĎ NoIŔYĂ=tŇBČ ÉyeĂrĎ
: dŇyrĲĂxĞmĲČ Ny’¿ĄwĘ CY¡bŇĘ rĲĎwĘ
ëŇyĂTČŔjĎS
Ę mĂ ÉhoĎhyĘ rys
ąĂ hĄ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇ¡BČ bŇlĄŔ=lkĎŇBĘ ÉyzĂlĘ‘ĎwĘ yx
ąĂ mĘW
Ă
: dŇo‘Ĳ ‘r¡Ď y’
¿Ă rĘytŇĲĂ =âl ëŇBĄŔrĘqĂBĘ ÉhoĎhyĘ ű l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ëŇĳĄbŇ yĘ’
Ł Ĳ hŇ¡Ďj
eĂ
: ëŇyĂdŇĲĎyĎ Cj¿rĘyĂ=l’Č NoI¡YĂ y’ĂrĳĎyêĂ=l’Č MĂl
¡Č S
Ď CrĲylĂ rm
¿Ą ’ĎyĲĄ ’ChŔhČ MoIăBČ
ÉSyrĂxĞyĲČ hŇxĎęmĘW
Ă BĘ ëŇyĂlČÁ‘Ď WyW
ĂÄ yĎ ‘ČyS
ĳĂ oy roBăGĂ KŇ¡BĄ rĘqĂBĘ ëŇyĂh
ËČŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ
CyĳhĎ ëŇăUĄ mĂ yêĂpŇĘ ¡sČ ’Ď dŇ‘ËĄoUmĂ ygÌŇCn
Ą : hŇĲeĎ rĂBĘ ëŇyĂl
¡Č ‘Ď lyg¿ŇyĎĂ otŔbĎŇhĞă’Č BĘ
’yh
ĳĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ ëŇyĂe¡Č‘ČmĘ=lJĎ=tŇ’Ć hŇËW
Ć ‘Ł yn¿ĂnĘhĂ : hŇjĲĎrĘxĆ hĎyl
¡Ć ‘Ď tŇ¿’Ą W
Ę mČ
MS
ĄŔ lĘC hŇăĎQhĂtŇĘ lĂ ÉMyêĂmĘW
Č wĘ ZBĄŔqČ’Ğ ÉhxĎDĎeĂhČwĘ hŇ‘ęĎ lĄ~
Ł hČ=tŇ’Ć yêăĂ‘ĘS
Č ohwĘ
yY
ăĂ BĘqČ tŇ‘¡ĄbĎŇC MkĆŔtŇĘ ’Ć ’yb
ăŇĂ ’Ď É’yhĂhČ tŇ‘ąĄBĎ : MêĲĎS
Ę BĎ ZrĆ’¡ĎhĎ=lkĎŇBĘ
yb
ÌŇĂ CSBĘ ZrĆ’ĎŔhĎ yU
ăĄ ‘Č É lk
ŁŇ BĘ hŇQĎęhĂtŇĘ lĂwĘ MS
ăĄ lĘ MkĆÁtŇĘ ’Ć NêÄĄ ’Ć=yJĲĂ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć
: hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď Mk
¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄlĘ Mk
ËĆŇ ytŇĄ CbŇS
Ę =tŇ’Ć

tnVb
yhl’ tw’bY hwhy M’n yn’=yx Nkl wyYxw .

ygx
n"g Nmysw hVlVw MyVmx hynpY rpsd yqwsp Mwks v.20 .g

.rpsw rps lk Nyb twrwV +g xynhl KyrYw .]+T +b hynpY[ l’rVy
The number of the verses of the book of Zephaniah is 53; and the sign is n"g. And its
middle point is, Therefore as I live saith the Lord of Hosts the God of Israel [Zeph 2:9].
And there should be left [a space of] 3 lines between each book.
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1. 1–15

SdŇĆŁxĳlČ dŇ¡xĎ ’Ć Moy¿BĘ yè
ĂŔ è
Ă hČ ÉSdŇĆŁxÄBČ ëŇlĆUĆŔhČ SwĆyăĎrř ĘdŇĲĎlĘ ÉMyĂêÄČ S
Ę tŇąČS
n Ę BĂ ’
É l’ĄyêĂlĘ’ČS
Ę =NBĆ lb
ąĆŇ BĎrĚzĘ=l’Ć ’ybĂęeĎhČ yGăČxČ=dŇyČBĘ hoĎÁhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇyĎÄhĎ
hŇŁJ¿ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ lod¡ŇGĎhČ Nh
¿Ą J
Ł hČ qdËŇĎYĎohĲyĘ=NBĆ ‘ČS
ÌĚ ohyĘ=l’ĆwĘ hŇdĎŔChyĘ tŇăxČ jČ 2
tŇyB
¿Ą =tŇ‘Ć ’B
Ł Ë =tŇ‘Ć âl¿ CrŔmĘ’ĲĎ ÉhEĆhČ M‘ąĎhĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď
’yb
¡ŇĂ eĎhČ yG¿ČxČ=dŇyČBĘ hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ
: tŇonĲBĎhĂlĘ ho¡ĎhyĘ 3
tŇyĂB
¿Č hČwĘ MynĳĂCpŇsĘ Mk
ăĆŇ yêĄb
ĲĎŇ BĘ tŇbĆŇ¡S
Ć lĎ MêŔĆ ’Č ÉMkĆŇlĎ tŇ‘ąĄhČ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ 4
Mk
¡ĆŇ bŇĘ bČŇlĘ CmyW
¿Ă tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď hŇJ
Ł¿ hŇêěĎ ‘ČwĘ : bŇrĲĄxĎ hŇ¡Ćh
EČ 5
Éh‘ĎbŇĘ W
Ď lĘ=Ny’ĲĄwĘ lokąŇ’Ď T‘ęĎ mĘ ’b
ăĄŇ hĎwĘ hŇBĄÁrĘhČ MêÄĆ ‘ĘrČzĘ : Mk
ĲĆŇ ykĄŇrĘDČ=l‘Č 6
rJ
¡ĄêČW
Ę mĂ rJĄŔêČW
Ę UĂhČÄwĘ olĳ Mx
Ł ă lĘ=Ny’ĲĄwĘ Sob¡ŇlĎ hŇrĎŔkŇĘ S
Ď lĘ=Ny’ĲĄwĘ otŇă S
Ď
CmyW
¿Ă tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď hŇJ
Ł¿
: bŇCqĲnĎ ror¿YĘ=l’Ć 7
tŇyĂB
ĳĎ hČ CnăbŇĘ C Z‘¡Ą Mt
¿ŇĆ ’ŇbĄŇhĞwĲČ rh
ËĎ hĎ Cl¿‘Ğ : Mk
ĲĆŇ ykĄŇrĘDČ=l‘Č Mk
¡ĆŇ bŇĘ bČŇlĘ 8
T‘ĎŔmĘlĂ hŇăĄh
e Ă wĘ ÉhBĄrĘhČ=l’Ć hŇŁnąjĎ : hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď dŇbĄŇJĎ’ĆwĘ oB¿=hŇYĆrĘ’ĆwĘ 9
N‘ČyČę tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ hŇmĆę N‘ČyăČ obĳŇ yêĂxĘăpČŇ ĲnĎ wĘ tŇyĂB
¡Č hČ Mt
¿ŇĆ ’ŇbĄŇhĞwĲČ
MkĆŔylĄ‘Ğ NJ
ăĄ =l‘Č : otŇĲ ybĄŇlĘ Sy’
¿Ă MyY
¡Ă rĎ Mê
¿Ć’ČwĘ bŇrĄŔxĎ ’Chă=rS
Ć ’Ğ ÉytŇĂ yBĄ 10
=l‘Č bŇrĆx
Ł Á ’rĎÄqĘ’ĆwĲĎ : Hl
ĲĎ CbŇyĘ hŇ¿’Ď lĘJĲĎ ZrĆ’¡ĎhĎwĘ lF
ĳĎ mĂ MyĂm¡ČS
Ď C’¿lĘJĲĎ 11
l‘ËČwĘ rhĎŔYĘIĂhČ=l‘ČwĘ SorăyêĂhČ=l‘ČwĘ ÉNgĎŇDĎhČ=l‘ČwĘ MyrĂęhĎhĲĆ=l‘ČwĘ ZrĆ’ăĎhĎ
‘Čyg¿ŇyĘ=lJ
Ă Ď l‘¡ČwĘ hŇmĎŔhĄBĘhČ=l‘ČwĘ ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ=l‘ČwĘ hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ ’yY
¡Ă oêĲ rS
¿Ć ’Ğ
‘ČS
ăĚ ohywĲĂ l’ĄÃyêĂlĘS
Č =NB
ĲĆ ű lb
ăĆŇ BĎrĚzĘ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ
: MyĂjĲĎJČ 12
hoăĎhyĘ É loqBĘ M‘ęĎ hĎ tŇyrăĂ’ĄS
Ę ű lk
ŁŇă wĘ lodÁGĎhČ NhĄÄJ
Ł hČ žqdĎŇYĎohĲyĘ=NBĆ
Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ox¡lĎS
Ę rS
¿Ć ’ĞJĲČ ’ybĂŔeĎhČ yGăČxČ ÉyrĄbŇĘ DĂ=l‘ČwĘ MhĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ
hoËĎhyĘ ëŇÌ’Č lĘmČ yGÂČ xČ rmĆ’ŇIŁwČţ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘmĂ M‘¡ĎhĎ C’¿rĘyIĲĂwČ 13
hoĎÃhyĘ r‘ČIăĎwČ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk
¡ĆŇ êĘ’Ă yn¿Ă’Ğ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ M‘ăĎlĎ ho¡ĎhyĘ tŇCkŇ¿ ’ĞlĘmČBĘ 14
‘ČS
ąĚ ohyĘ ÉxČCrÄ=tŇ’ĆwĘ hŇdĎęChyĘ tŇăxČ jČ l’ĄÁyêĂlĘS
Č =NBĆ lbĆÄBĎrĚzĘ žxČCr=tŇ’Ć
ÉC’b
Ł Ä IĎwČ M‘ĳĎhĎ tŇyrăĂ’ĄS
Ę lJ
Ł¡ xČCrŔ=tŇ’ĆwĲĘ lodŔGĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČ ÉqdĎŇYĎohĲyĘ=NBĆ
: MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ hŇkĎŔ’ŇlĎmĘ CW
ă ‘ĞIĲČwČ
SwĆy¿ĎrĘdŇĲĎlĘ MyĂê
¡Č S
Ę tŇ¿ČS
n Ę BĂ yè
ĳĂ è
Ă BČ SdŇĆŁx¡lČ hŇ‘ËĎBĎrĘ’ČwĘ MyrÌĂW
Ę ‘Ć MoyÄBĘ
15
Klmh
.+’ +’ hyrkz Nyy‘ : T"d ,x"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw xtpb t"ldh SwĆyĎrĘdČlĘ ’"s v.1
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b =dŇyČBĘ hoĎŔhyĘ=rb
ČŇ DĘ ÉhyĎhĎ SdŇĆx
Ł ĳ lČ dŇ¡xĎ ’ĆwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆBĘ y‘ěĂ ybŇĂ è
Ę BČ : ëŇlĆUĲĆhČ
2

3

4

5

6
7

8
9

10
11
12

13

14

15
16

17

tŇăxČ jČ É l’ĄyêĂlĘS
Č =NBĆ lb
ąĆŇ BĎrĚzĘ=l’Ć ’nĎę=rmĎ’Ĺ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ yG¿ČxČ
M‘¡ĎhĎ tŇyr¿Ă’ĄS
Ę =l’ĆwĘ lodŇĳGĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČ qd¡ĎŇYĎohĲyĘ=NBĆ ‘ČS
¿Ě ohyĘ=l’ĆwĘ hŇdĎŔChyĘ
od¡ŇobŇkŇĘ BĂ hŇEĆŔhČ tŇyĂB
ăČ hČ=tŇ’Ć Éh’ĎrĎ rS
ąĆ ’Ğ r’ĎŔS
Ę eĂhČ ÉMkĆŇbĎŇ ym
ąĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
: Mk
ĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ NyĂ’¡ČJĘ Chm
Ł Ë kĎŇ ’ol¿hĞ hŇêĎ‘ČŔ ÉotŇ’
Ł My’
ąĂ r
Ł MêÁĆ ’Č hŇmÄĎ C NoS
ĳ ’ŇrĂhĲĎ
NhĄÄJ
Ł hČ žqdĎŇYĎohĲyĘ=NBĆ ‘ČS
ăĚ ohyĘ qzăČxĞwĲČ hoĎÃhyĘ=M’ĚnĘ ű lb
ăĆŇ BĎrĚzĘ qzăČxĞ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ
MkĆŔêĘ’Ă ynăĂ’Ğ=yJĲĂ CW
ĳ ‘ĞwĲČ ho¡ĎhyĘ=M’ĚnĘ ZrĆ’ËĎhĎ M‘¿Č=lJĎ qzÄČxĞwĲČ lodÁGĎhČ
Mk
ăĆŇ tŇĘ ’ŇYĲĄBĘ ÉMkĆŇêĘ’Ă yêĂrąČJĎ=rS
Ć ’Ğ rbÂĎ DĎhČ=tŇ’ĲĆ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ M’
¡Ě nĘ
: C’rĲĎyêĂ=l’Č Mk
ĳĆŇ kŇĘ otŇĲ BĘ tŇdŇĆm
ăĆ‘Ł yx
¡Ă CrwĘ MyĂrČŔYĘUĂmĂ
ÉSy‘ĂrĘmČ ynęĂ ’ĞwĲČ ’yh
ĳĂ T‘ăČmĘ tŇ¡xČ ’Č dŇo‘¿ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁkąŇ yJ
ăĂ
ÉyêĂS
Ę ‘ÄČ rĘhĂwĘ : hŇb
ĲĎŇ rĎxĎhĲĆ=tŇ’ĆwĘ MI¡ĎhČ=tŇ’ĆwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂmăČè
Ď hČ=tŇ’Ć
ÉhEĆhČ tŇyĂB
ąČ hČ=tŇ’Ć ytÂĂ ’ŇQĄmĂC MyĳĂoGhČ=lJĎ tŇDăČmĘxĆ C’b
¡ĎŇ C MyĂŔoGhČ=lJĎ=tŇ’Ć
ho¿ĎhyĘ M’
¡Ě nĘ bŇĳhĎ EĎhČ yl
ăĂ wĘ PŇsĆ¡JĆ hČ yl
¿Ă : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď dŇobŔJĎ
NoSŔ’ŇrĂhăĎ=NmĂ ÉNorxĞ’ĲČhĎ hŇąĆh
E Č tŇyĂBČÄhČ ždobŇJĘ hŇyÃĆhĘyĲĂ lodăŇGĎ : tŇo’ĲbĎŇYĘ
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ M’
¡Ě nĘ MolŔS
Ď Nê
ăĄ’Ć ÉhEĆhČ MoqąUĎbČŇC tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď
=rbČŇDĘ ÉhyĎhĎ SwĆĳyĎrĘdŇĲĎlĘ MyĂê
¡Č S
Ę tŇ¿ČS
n Ę BĂ y‘ŔĂ yS
Ă êĘlČ Éh‘ĎBĎrĘ’ČwĘ MyrąĂW
Ę ‘ĆBĘ
’n
ÌĎ=l’ČS
Ę tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď hŇJ
Ł¿ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ yG¿ČxČ=l’Ć hoĎŔhyĘ
PŇăČk
n ŇĘ BĂ SdŇĆŁqÁ=rW
Č BĘ Sy’ÄĂ =’v
Ď yĂ ű Nh
ăĄ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇr¡Ďoê MynËĂhĞŁJĲhČ=tŇ’Ć
NmĆËS
Ć =l’ĆwĘ NyĂIÌČhČ=l’ĆwĘ dŇyzÁĂ eĎhČ=l’ĆwĘ MxĆQĆÄhČ=l’Ć opŇnĎkŇĘ BĂţ ‘g
ăČŇ nĎwĘ odęgŇĘ BĂ
yGČŔxČ rmĆ’ŇIăŁwČ : âlĲ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ MynËĂhĞŁJĲhČ CnÌ‘ĞIĲČwČ SDĳĎqĘyĂhĞ lk
¡ĎŇ ’ĞmĲČ=lJĎ=l’ĆwĘ
Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ MynËĂhĞJ
Ł Ĳ hČ CnÌ‘ĞIĲČwČ ’m
ĳĎ TĘyĂhĞ hŇQĆ¡’Ą =lkĎŇBĘ SpĆŇËnĆ=’mĄTĘ ‘G
ÌČyĂ=M’Ă
ÉynČpĎŇlĘ hŇąĆh
E Č yoGÄhČ=Nk
ĲĄŇ wĘ hŇEĆhČţ=M‘ĲĎhĎ NJ
ăĄ rmĆ’ŇŁIęwČ yGČÁxČ N‘ČIČÄwČ : ’mĲĎTĘyĂ
: ’ChĲ ’m
¿Ą TĎ MS
¡Ď CbŇyrËĂqĘyČ rS
¿Ć ’ĞwĲČ Mh
ĳĆ ydŇĄyĘ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ=lJĎ Nk
¡ĄŇ wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
NbĆŇË’Ć =MCWĲ MrĆF
ÌĆmĂ hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ hŇ¡Ćh
E Č MoI¿hČ=NmĂ MkĆŔbŇĘ bČŇlĘ ’n
ăĎ=CmyW
ĲĂ ÉhêĎ‘ČwĘ
hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎwĘ MyrĂŔW
Ę ‘Ć tŇm
ăČ rĄ‘Ğ=l’Ć É’BĎ Mt
¿ŇĎ oyhĘmĲĂ : hoĲĎhyĘ lk
¿ČŇ yhĄBĘ NbĆŇ¡’Ć =l’Ć
: MyrĲĂW
Ę ‘Ć hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎwĘ hŇrĎŔCj Myè
ăĂ mĂxĞ ÉPŁWxĘlČ bŇqĆIęĆhČ=l’Ć ’B
ăĎ hŇrĳĎW
Ď ‘Ğ
Mk
ĳĆŇ ydŇĄyĘ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ=lJĎ tŇ¡’Ą dŇrĎŔBĎbČŇC ÉNoqrĎIĲĄbČŇC NopąŇDĎè
Ă BČ MkĆÁtŇĘ ’Ć ytŇĂ yJĄÄhĂ
Mkt’=Ny’w
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2. 18–1. 6

hŇ¡Ćh
E Č MoI¿hČ=NmĂ MkĆŔbŇĘ bČŇlĘ ’n
ăĎ=CmyW
Ă : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl
¡Č ’Ą Mk
¿ĆŇ tŇĘ ’Ć=Ny’ĲĄwĘ
dŇ¿iČ yĚ=rS
Ć ’Ğ MoIËhČ=NmĂlĘ y‘ęĂ yS
Ă êĘlČ hŇ‘ÁĎ BĎrĘ’ČwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć žMoImĂ hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ
NpĆŇGĆÄhČ=dŇ‘ČwĘ hŇrĎŔCgŇUĘBČ É‘rČEĆÄhČ dŇo‘ąhČ : Mk
ĲĆŇ bŇĘ bČŇlĘ CmyW
¿Ă ho¡ĎhyĘ=lkČŇyhĲĄ
: ëŇrĲĄbĎŇ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č MoI¿hČ=NmĂ ’W
ĳĎ nĎ âlă tŇyĂE¡ČhČ Z‘¿ĄwĘ NoUËrĂhĲĎwĘ hŇÌĎ’
n Ą êĘhČwĘ
hŇ‘ËĎBĎrĘ’ČwĘ MyrÌĂW
Ę ‘ĆBĘ yGČŔxČ=l’Ć ÉtynĂS
Ą ű hoąĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yhÄĂ yĘwČ
ynăĂ’Ğ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇd¡ĎŇChyĘ=tŇxČjĲČ lb
¿ĆŇ BĎrĚzĘ=l’Ć rm
Ł ě ’Ĺ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ SdŇĆŁx¡lČ
tŇokŔlĎmĘmČ ’i
ăĄ JĂ ÉyêĂkŇĘ pČŇhĲĎwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂm¡Čè
Ď hČ=tŇ’Ć Sy‘ŔĂ rĘmČ
CdąŇrĘyĲĎwĘ hĎybĆŔkŇĘ ră
Ł wĘ ÉhbĎŇJĎrĘmĆ yê
ąĂ kŇĘ pČŇhĎwĘ MyĳĂoGhČ tŇokŇă lĘmĘmČ qzĆŁx¡ yêŔĂ dĘŇmČS
Ę hÄĂ wĘ
hoăĎhyĘ=M’ĚnĘ ’ChăhČ MoIăBČ : wyxĲĂ’Ď bŇrĆx
¿ĆBĘ Sy’
¡Ă MhĆŔybĄŇkŇĘ ră
Ł wĘ ÉMysĂCs
ìŇyê¡ĂmĘW
Č wĘ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉyDĂbŇĘ ‘Č l’
ąĄ yêĂlĘ’ČS
Ę =NBĆ lbĆÄBĎrĚzĘ ìŇxĞuĎ’Ćţ tŇo’ÃbĎŇYĘ
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ M’
¡Ě nĘ yêĂrĘxČŔbĎŇ ìăŇbŇĘ =yJĲĂ Mt
ĳŇĎ oxJĲČ

18

19

20
21
22

23

hyrkz
=l’Ć hoĎęhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇăyĎhĎ SwĆĳyĎrĘdŇĲĎlĘ MyĂê
¡Č S
Ę tŇ¿ČS
n Ę BĂ ynĂŔymĂè
Ę hČ ÉSdŇĆŁxÄBČ ’
=l‘Č hoËĎhyĘ PŇÌYČ qĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ oD¿‘Ă=NBĆ hŇyĎŔkŇĘ rĆB
ăĆ =NBĆ ÉhyĎrĘkČŇzĘ 2
CbŇCS
ă tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą MhĆęlĄ’Ğ ê
ăĎ rĘmČ’ĲĎwĘ : PŇYĆqĲĎ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ 3
=l’Č : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď MkĆŔylĄ’Ğ bŇCS
ă ’ĎwĘ tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ M’
¡Ě nĘ ylČŔ’Ą 4
rm
Ł ę ’ŇlĄ MynÁĂ S
Ł ’ŇrĲĂhĎ My’ÄĂ ybŇĂ eĘhČ žMhĆylĄ’Ğ=C’ĲrĘqĲĎ rS
ăĆ ’Ğ MkĆÃytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞkĲČŇ CyăhĘêĲĂ
Mk¡ylyřl‘mw My‘ŔĂ rĎhĲĎ Mk
ăĆŇ ykĄŇrĘDČmĂ É’nĎ CbŇCS
ą tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
Mk
¡ĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yl
¡Č ’Ą CbŇyS
¿Ă qĘhĂ=âlĲwĘ C‘ËmĘS
ĲĎ âl¿wĘ My‘ĳĂrĎhĲĎ 5
ÉytŇĂ yCĂÄYĂ rS
ąĆ ’Ğ yuęČ xĚwĘ yrăČbĎŇDĘ ű ëŇă’Č : CyĲxĘyĲĂ Ml
¡Ď o‘lĘhČ My’ĂŔbŇĂ eĘhÄČ wĘ Mh
ĳĄ =hŇIĄ’Č 6
CręmĘ’ŇIĲŁwČ CbŇCS
ă IĎwČ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ CgŇyv
¡Ă hĂ ’ol¿hĞ My’ĂŔybŇĂ eĘhČ ydăČŇbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć
rV’k
yk wyYxw . z"l Nmysw MyVlVw h‘bV ’"n , h"lg Nmysw hnmVw MyVlV ygx rpsd yqwsp Mwks v.23 .b
twrwV +g xynhl KyrYw .’dx ’rdysw .hVlV wytwtqspw .]+w +b ygx[ ’yh T‘m tx’ dw‘ tw’bY hwhy rm’ hk
.rpsw rps lk Nyb
The number of the verses of the book of Haggai is 38; and the sign is h"lg; other copies
[have] 37, and the sign is z"l. And its middle point is, For thus saith the Lord of Hosts:
Yet once, it is a little while [Hag 2:6]. And its peseqot are 3. And there is 1 seder. And
there should be left [a space of] 3 lines between each book.
MkĆylĄlĘ‘ČUČmĂC ’"sbw ,d"ydw w"d Nkw yrqw bytk MkĆylĄlĘ‘ČmČC ’"sb ,yrq MkĆylĄlĘ‘ČmČC ,bytk MkĆylĄylĂ‘ĞmČC v.4 .’
.b"ydw ’"d Nkw yrqw bytk
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CnylĄŔlĎ‘ĞmăČkŇĘ C ÉCnykĄÄrĎdĘŇJĂ CnlĎŔ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ MmÁČ zĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ
7 =yê
ĲĄ S
Ę ‘ČlĘ hŇ‘ÁĎ BĎrĘ’ČwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć žMoyBĘ
: CnêĲĎ’Ă hŇ¿W
Ď ‘Ď NJ
¡Ą
hŇăyĎhĎ SwĆĳyĎrĘdŇĲĎlĘ MyĂê
¡Č S
Ę tŇ¿ČS
n Ę BĂ TbĎŔS
Ę SdŇĆŁxă=’Ch ÉSdŇĆŁxÄ rW
¿Ď ‘Ď
: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ ’oD¿‘Ă=NBĆ ChyĎŔkŇĘ rĆB
ăĆ =NBĆ ÉhyĎrĘkČŇzĘ=l’Ć hoĎęhyĘ=rbČŇdĘŇ
8 NyB
¿Ą dŇmĄŔ‘Ł ’ChăwĘ Md
Ł Ŕ ’Ď sCsă=l‘Č ÉbkĄŇr
Ł ÉSy’Ă=hŇeĄhĂwĘ hŇlĎyĘQČęhČ ű ytŇĂ y’
ăĂ rĎ
: MynĲĂbĎŇlĘC Myu¡ĂrĚW
Ę MyUĂŔdŇĚ’Ğ Mys
ăĂ Cs ÉwyrĎxĞ’ĲČwĘ hŇĳĎlYĚUĘBČ rS
ăĆ ’Ğ Myi
¡Ă dČŇhĞhĲČ
9 yn
¿Ă’Ğ yBĂŔ rb
ăĄŇ D
Ł hČ Éë’ĎlĘUČhČ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ ynĳĂd
ŁŇ ’Ğ hŇQĆă’Ą =hŇmĎ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ
10 rm
ĳČ ’ŇIŁwČ Myi
¡Ă dČŇhĞhĲČ=NyB
ĲĄ dŇ¿mĄ ‘ŁhĲĎ Sy’
ËĂ hĎ N‘ČIČęwČ : hŇQĆ’ĲĄ hŇUĎ¿hĄ =hŇmĎ OĎ¡’Ć rĘ’Č
11 ë
Ň ă’Č lĘmČ=tŇ’Ć CnÂ‘ĞIĲČwĲČ : ZrĆ’ĲĎBĎ ëŇ¡ĄQhČtŇĘ hĂlĘ hoĎŔhyĘ xl
ăČ S
Ď rS
ăĆ ’Ğ hŇQĆ’Ąť
hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ZrĆ’ĳĎbĎŇ CnkŇĘ ăČQhČtŇĘ hĂ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ MyiĂŔdČŇhĞhĲČ NyB
ăĄ ÉdmĄ‘ŁhĲĎ hoĎęhyĘ
12 ho
ăĎhyĘ ůrmČ’ŇIŁwČ ÈhoĎhyĘ=ëŇ’ČlĘmČ N‘ČIăČwČ : tŇTĆqĲĎS
Ł wĘ tŇbĆŇ¿S
Ć yŁ ZrĆ’¡ĎhĎ=lkĎŇ
hŇdĳŇĎChyĘ yrăĄ‘Ď tŇ¡’Ą wĘ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć Mx
ăĄ rČtŇĘ =âlĲ ÉhêĎ’Č ytęČ mĎ=dŇ‘Č tŇo’ŔbĎŇYĘ
13 rb
¿ĄŇ D
Ł hČ ëŇË’Ď lĘUČhČ=tŇ’Ć hoĎęhyĘ N‘ČIăČwČ : hŇĲnĎ S
Ď My‘¿ĂbŇĘ S
Ă hŇ¡Ćz hŇêĎmĘ‘ČŔzĎ rS
ăĆ ’Ğ
14 rb
ăĄŇ D
Ł hČ Éë’ĎlĘUČhČ ylČę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : MymĲĂxĚnĂ Myr¡ĂbĎŇDĘ Myb
ĳŇĂ oT MyrăĂbĎŇDĘ yB
¡Ă
NoI¡YĂlĘC MĂl
ËČ S
Ď CrĲylĂ ytŇĂ ’ŇÌĄq
e Ă tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ’răĎqĘ yBĂŔ
15 Mye
ĳĂnČ’Ğè
ĲČ hČ My¡ĂoGhČ=l‘Č PŇYĄŔq
Ł ynăĂ’Ğ É lodŇGĎ PŇYĆqąĆwĘ : hŇĲlĎ odŇgŇĘ hŇ¿’Ď nĘqĂ
: hŇ‘ĲĎrĎlĘ Cr¿zĘ‘ĲĎ hŇUĎ¡hĄ wĘ T‘ĎŔUĘ yêĂpŇĘ ăYČ qĎ ÉynĂ’Ğ rS
ąĆ ’Ğ
16 h
Ň nĆăBĎ yĂ ÉytŇĂ yBĄ MymĂŔxĞrĲČBĲĘ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲylĂ yêĂbŇĘ ąS
Č hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ NkÂĄ lĎ
17 ’r
ăĎqĘ ű dŇo‘ă : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č hŇ¡TĆ eĎyĂ hŇwĎqĎwĘ tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ M’
¡Ě nĘ HBĎŔ
MxÄČ nĂwĘ bŇoFĳmĂ yr¡Č‘Ď hŇnĎyY¿ĆCpŇêĘ dŇo‘Ë tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą rm
Ł ę ’ŇlĄ
b ’v
¿Ď ’ĆwĲĎ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ dŇo‘¡ rx
¿Č bĎŇC NoIŔYĂ=tŇ’Ć Édo‘ ho¿ĎhyĘ
2 ë
Ň Ë’Ď lĘUČhČ=l’Ć rmČę’
Ł wĲĎ : tŇonĲrĎqĘ ‘B
¿Č rĘ’Č hŇ¡Ąh
e Ă wĘ ’rĆ’
ĳĄwĎ yn¡Čy‘Ą=tŇ’Ć
CrăzĄ rS
ăĆ ’Ğ ÉtonrĎuĘhČ hŇQĆą’Ą ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ hŇQĆĳ’Ą =hŇmĎ yB
¡Ă rb
¿ĄŇ D
Ł hČ
3 hoĎŔhyĘ ynĂă’
Ą rĘIČwČ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲywĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć hŇdĎŔChyĘ=tŇ’Ć
4 rm
Ł ę ’ŇlĄ rmĆ’ŇIăŁwČ tŇoW
ĳ ‘Ğl
ĲČ My’
¡Ă bĎŇ hŇQĆ¿’Ą hŇËmĎ rmČě’
Ł wĲĎ : MyS
ĲĂ rĎxĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č
oSŔ’Ňr
Ł ’W
ăĎ nĎ=âlĲ ÉSy’Ă=ypŇĂ JĘ hŇdĎęChyĘ=tŇ’Ć CrzăĄ=rS
Ć ’Ğ tŇonÂrĎuĘhČ hŇQĆă’Ą
My’
¿Ă W
Ę eĲŁhČ MyĂęoGhČ tŇonărĘqČ=tŇ’Ć tŇoDÂyČlĘ MtŔĎ ’
Ł dŇyrăĂxĞhĲČlĘ ÉhQĆ’ĄÄ C’b
Ł ąŇ IĎwČ
Nrq
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’rĆ’¡ĄwĎ ynËČy‘Ą ’v
¿Ď ’ĆwĲĎ
: HtĲŇĎ orzĎlĘ hŇd¡ĎŇChyĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć NrĆqËĆ 5
rmĆ’ŇIăŁwČ ëŇĳĄlh
Ł hŇê
ăĎ ’Č hŇnĎ¡’Ď rmČě’
Ł wĲĎ : hŇDĲĎmĂ lbĆŇ¿xĆ od¡ŇyĎbŇĘ C Sy’
ĳĂ =hŇeĄhĂwĘ 6
: HJĲĎrĘ’Ď hŇU
¿Ď kČŇwĘ HB
¡Ď xĘrĎ=hŇUĲĎJČ tŇo’¿rĘlĂ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ=tŇ’Ć Édm
Ł lĎ ylČę’Ą
: otŇĲ ’ŇrĎqĘlĂ ’Y
¡Ą yŁ rxĄŔ’Č ëŇă’Ď lĘmČC ’Y
ĳĄ yŁ yB
¡Ă rb
¿ĄŇ D
Ł hČ ëŇË’Ď lĘUČhČ hŇeĄęhĂwĘ 7
bŇăS
Ą êĄ ÉtozrĎjĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ zQ
¡Ď hČ r‘Če¿ČhČ=l’Ć rB
ËĄDČ ZręĚ wřlŔ’ rmĆ’ŇIăŁwČ 8
hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉHQĎ=hŇyĆhĘ’ĲĆ ynąĂ’ĞwĲČ : HkĲĎŇotŇBĘ hŇm
¡Ď hĄbŇĘ C MdËŇĎ’Ď bŇr¿
Ł mĄ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ 9
yohă
: HkĲĎŇotŇbŇĘ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ dŇob¡ŇkĎŇlĘC bŇyb
ĳŇĂ sĎ S’
¡Ą tŇmČox¿ 10
MyĂm
ËČè
Ď hČ tŇoxÌCr ‘BÂČ rĘ’ČJĘ yJĂţ hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ NopŇ¡ YĎ ZrĆ’¿ĆmĄ Csn
ËĚwĘ yohę
: lb
ĲĆŇ BĎ=tŇBČ tŇbĆŇ¡S
Ć oy yT
ĳĂ lĘUĲĎhĂ NoI¡YĂ yoh¿ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yêĂW
Ę r¿ČjĄ 11
ynĂxČělĎS
Ę dŇobŔJĎ rx
ăČ ’Č ůto’bĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ’Ď hŇŁkŇă yJ
ăĂ
12
: onřĲ y‘Ą tŇ¿bČŇ bĎŇBĘ ‘Čg¡ŇĄnŁ MkĆŔBĎ ‘ČgăŇĄeŁhČ yJĂť Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć Myl
ăĂ lĘè
Ł Ĳ hČ My¡ĂoGhČ=l’Ć
MêěĆ ‘ĘdČŇywĲĂ Mh
ĳĆ ydŇĄbŇĘ ‘ČlĘ ll
¡Ď S
Ď Cy¿hĎwĘ MhĆŔylĄ‘Ğ ÉydĂŇyĎ=tŇ’Ć PŇynąĂmĄ ynÄĂ nĘhĂ yJĂţ 13
: ynĂxĲĎlĎS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ëŇ¡kĄŇ otŇbŇĘ yê¿ĂnĘkČŇS
ĲĎ wĘ ’b
ËĎŇ =ynĂnĘhĂ yJÌĂ NoIĳYĂ=tŇBČ yx
¡Ă mĘW
Ă wĘ ye¿ĂrĎ 14
yêăĂnĘkČŇS
ĲĎ wĘ M‘ĳĎlĘ yl
¡Ă Cyh
¿Ď wĘ ’ChŔhČ MoIăBČ ÉhoĎhyĘ=l’Ć MyB
ąĂ rČ MyĂÄogŇ žCwlĘnĂwĘ 15
hoąĎhyĘ lxÄČ nĎwĘ : ëŇyĂl
ĲĎ ’Ą ynĂ¿xČ lĎS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ êĘ‘ČdČěyĎwĘ ëŇkĄŔotŇbŇĘ 16
sh
¿Č : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ dŇo‘¡ rx
¿Č bĎŇC SdŇĆu
Ł ĳ hČ tŇm
ăČ dĘŇ’Č l‘¡Č oqŔlĘxĆ ÉhdĎŇChyĘ=tŇ’Ć 17
: oSĲdĘŇqĎ No‘¿UĘmĂ ro‘¡nĄ yJ
¿Ă hoĳĎhyĘ ynăĄjĘmĂ rW
¡Ď BĎ=lJĎ
hoĳĎhyĘ ëŇă’Č lĘmČ yn¡ĄpŇĘ lĂ dŇmĄě‘Ł lodŔGĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČ É‘ČS
ĚÄ ohyĘ=tŇ’Ć ynĂ’ĄęrĘIČwČ
g
r‘ÄČ gŇĘ yĂ NTĎęv
Ď hČ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : onĲTĘW
Ă lĘ on¡ymĂyĘ=l‘Č dŇ¿mĄ ‘Ł NT
ËĎ v
Ď hČwĘ 2
hŇ£Ćz ’olÌhĞ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ rx
¡Ą B
Ł hČ ìŔBĘ ÉhoĎhyĘ r‘ąČgŇĘ yĂwĘ NTĎŔv
Ď hČ ÉìBĘ hoąĎhyĘ
dŇ¡mĄ ‘ŁwĘ My’
ĳĂ oY MydăĂŇgĎŇBĘ Sb
¡ĚŇ lĎ hŇ¿yĎhĎ ‘ČS
Ěě ohywĲĂ : S’ĲĄmĄ l~
¿Ď mĚ dŇC’¡ 3
Crys
ËĂ hĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwynĎpĎŇlĘ MydąĂŇmĘŁ‘ĲhĎ=l’Ć rmĆ’ŇŁIęwČ N‘ČIăČwČ : ëŇ’ĲĎlĘUČhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ 4
ìŇnĆŔwŁ‘Ğ ÉìylĆÄ‘ĎmĲĄ yêĂrĘb
ąŇČ ‘ĹhĲĆ hŇ’ĄÄrĘ wylĎę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ wyl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ My’
¡Ă ~
Ł hČ Myd¿ĂŇgĎŇBĘhČ
oS
ĳ ’Ňr
Ł =l‘Č roh¡TĎ PŇyn¿ĂYĎ CmyW
ËĂ yĎ rmČě’
Ł wĲĎ : tŇoYĲlĎxĞmĲČ ì¡ŇtŇĘ Ł’Ĳ SB
¿Ą lĘhČwĘ 5
ho¡ĎhyĘ ëŇ¿’Č lĘmČC MydĂŔgĎŇBĘ ÉChS
ĚÄ BĂlĘIČwČ oSę’Ňr
Ł =l‘Č rohÁFĎhČ PŇynÄĂ ~ĎhČ žCmyW
Ă IĎwČ
dm‘
yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.12

.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wylĎ’Ą ’"sb ,yrq wylĎ’Ą ,bytk ol’Ą v.8 .b
.bwtkh hnykV ’l’ ynĂy‘Ą
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hoăĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ‘ČS
¡Ě ohyBĂ hoĎŔhyĘ ëŇă’Č lĘmČ Éd‘ČIĎÄwČ : dŇmĲĄ‘Ł
ÉhêĎ’Č=MgČŇwĘ rm
ŁŔ S
Ę tŇĂ yêăĂrĘmČS
Ę mĂ=tŇ’Ć M’
ăĂ wĘ ÉëlĄêĄ yk
ąŇČ rĎdĘŇBĂ=M’Ă tŇo’ębĎŇYĘ
NyB
¿Ą MykĂŔlĘhĘmČ ÉìlĘ yê
ąĂ tŇČ ĲnĎ wĘ yrĳĎYĄxĞ=tŇ’Ć rm
Łă S
Ę êĂ Mg
¡ČŇ wĘ ytŔĂ yBĄ=tŇ’Ć NydăĂŇêĎ
8 Éìy‘
ÄĆ rĄwĘ ÉhêĎ’Č lodęGĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČ ű ‘ČS
ăĚ ohyĘ ’nÂĎ =‘mĲČS
ĲĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myd¡ĂŇmĘŁ‘ĲhĎ
yD¡ĂbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć ’yb
ËŇĂ mĄ yn¿ĂnĘhĂ=yJĲĂ hŇUĎĳhĄ tŇ¡pĄŇ om yS
¿Ą nĘ’Č=yJĲĂ ìŇynĆŔpĎŇlĘ Myb
ăŇĂ S
Ę IĲŁhČ
9 t
Ň ¡xČ ’Č NbĆŇ¿’Ć =l‘Č ‘ČS
ĚŔ ohyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉyêĂtÄČ nĎ rS
ąĆ ’Ğ NbĆŇ’ĆęhĎ hŇăĄh
e Ă ű yJ
ăĂ : xmČYĲĆ
yê
ËĂ S
Ę mČC tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ HxĎęêĚjĂ xČê
ăĄpČŇmĘ ynÌĂnĘhĂ MyĂnĳĎy‘Ą hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă
10 t
Ň o’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ ’ChęhČ MoIăBČ : dŇxĲĎ’Ć Moy¿BĘ ’yh
¡Ă hČ=ZrĆ’ĲĎhĎ Nw¿Ł‘Ğ=tŇ’Ć
d bŇS
Ď IĎěwČ : hŇĲnĎ ’ĄêĘ tŇxČê
¿Č =l’ĆwĘ NpĆŇ¡ĆG tŇxČê
¿Č =l’Ć Ch‘ĳĄrĄlĘ Sy’
ăĂ C’¡rĘqĘêĂ
2 rm
Ć ’ŇIăŁwČ : otŇĲ nĎè
Ę mĂ ro‘¿yĄ=rS
Ć ’Ğ Sy’
¡Ă JĘ ynĂrĄěy‘ĂyĘwČ yB
ĳĂ rb
ăĄŇ D
Ł hČ ëŇ¡’Ď lĘUČhČ
HQĎÁJĚ bŇhĎÄzĎ žtrČonmĘ hŇăĄh
e Ă wĘ ű ytŇĂ y’
ăĂ rĎ rmĆ’ŇyŁwČ hŇĳ’Ć r
Ł hŇê
¡Ď ’Č hŇm
¿Ď ylČŔ’Ą
tŇoqŔYĎCmĲ Éh‘ĎbŇĘ S
Ă wĘ hŇ‘ąĎbŇĘ S
Ă hĎylĆŔ‘Ď ÉhĎytÄĆ r
Ł ĲnĄ hŇ‘ąĎbŇĘ S
Ă wĘ HS
Ďę ’Ňr
Ł =l‘Č HQ
ăĎ gĚŇwĘ
3 Nym
ăĂ ymĂ ÉdxĎ’Ć hĎyl
ĳĆ ‘Ď Myt¡ĂŇyzĄ MyĂn¿ČS
Ę C : HS
ĲĎ ’Ňr
Ł =l‘Č rS
¿Ć ’Ğ tŇor¡eĄlČ
4 yB
¡Ă rb
¿ĄŇ D
Ł hČ ëŇË’Ď lĘUČhČ=l’Ć rmČŔ’
Ł wĲĎ ÉN‘Č’ÄČ wĎ : Hl
ĲĎ ’Ňm
Ł W
Ę =l‘Č dŇ¡xĎ ’ĆwĘ hŇQĎŔGĚhČ
5 yl
ČŔ ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ ÉyBĂ rb
¿ĄŇ D
Ł hČ ëŇ’ÂĎ lĘUČhČ N‘ČIČwČţ : ynĲĂŁdŇ’Ğ hŇQĆ¡’Ą =hŇmĎ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
6 Éyl
Č ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ N‘ČIČÁwČ : ynĲĂŁdŇ’Ğ âl¿ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ hŇQĆĳ’Ą hŇUĎăhĄ =hŇmĎ êĎ‘Ęd¡ČŇyĎ ’ol¿hĞ
xČŁkŔbŇĘ âlăwĘ É lyĂxÄČ bŇĘ âlą rm
Ł ĳ ’ŇlĄ lb
¡ĆŇ BĎrĚzĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ hŇzĆť rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
7 yn
¿ĄpŇĘ lĂ lodŇËGĎhČ=rhČ hŇê
ÌĎ ’Č=ymĲĂ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď yxĂŔCrBĘ=M’Ă yJ
ăĂ
: Hl
ĲĎ Nx
¡Ą Nx
¿Ą tŇo’ěS
Ě êĘ hŇS
ĎŔ ’Ňr
Ł hĎ NbĆŇă’Ć hĎ=tŇ’Ć É’yYĂohwĘ rS
Łĳ ymĂlĘ lb
¡ĆŇ BĎrĚzĘ

6, 7

8, 9
10

11

12
13

wydăĎŇyĎwĘ hŇ¡Ćh
E Č tŇyĂB
¿Č hČ CdŇËiĘyĂ lbĆęBĎrĚzĘ ydăŇĄyĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
MoyălĘ ÈzbČŇ ym
ăĂ yJ
ăĂ : Mk
ĲĆŇ lĄ’Ğ ynĂ¿xČ lĎS
Ę tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ êŔĎ ‘ĘdČŇyăĎwĘ hŇnĎ‘Ęĳ~Č bČŇêĘ
=hŇ‘ĎbŇĘ S
Ă lb
¡ĆŇ BĎrĚzĘ dŇy¿ČBĘ lydËĂŇBĘhČ NbĆŇÌ’Ć hĎ=tŇ’Ć C’ÂrĎwĘ CxęmĘW
ĲĎ wĘ ůtoeTČqĘ
rm
ăČ ’
Ł wĲĎ N‘Č’
¡Č wĎ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇBĘ MyT
¡Ă TĘoSmĘ hŇUĎ¿hĄ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘Ą hŇQĆĳ’Ą
: Hl
ĲĎ w’Ňm
Ł W
Ę =l‘ČwĘ hŇr¡ĎonUĘhČ Nym
¿Ă yĘ=l‘Č hŇlĆ’ĄŔhĎ ÉMytŇĂ yEĄhČ ynąĄè
Ę =hŇmČ wyl
ĳĎ ’Ą
dŇyČęBĘ ÉrS
Ć ’Ğ MytęĂ yEĄhČ yl
ăĄ B
ĞS
Ă yêÂĄ S
Ę =hŇmČ wyl
ĳĎ ’Ą rm
¡Č ’
Ł wĲĎ tŇynĂŔS
Ą N‘Č’
ăČ wĎ
ÉylČ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ : bŇhĲĎEĎhČ Mh
¡Ć ylĄ‘ĞmĲĄ Myq¿ĂyrĂmĘhĲČ bŇhĎŔEĎhČ tŇorăêĘnĘYČ ÉynĄS
Ę
rm’l
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4. 14–6. 7

ynăĄS
Ę hŇQĆ¡’Ą rmĆ’ŇŁIěwČ : ynĲĂŁdŇ’Ğ âl¿ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ hŇQĆĳ’Ą =hŇmĎ êĎ‘Ęd¡ČŇyĎ ’ol¿hĞ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ 14
yn¡Čy‘Ą ’v
¿Ď ’ĆwĲĎ bŇCSě’ĎwĲĎ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ Nod¿Ň’Ğ=l‘Č Myd¡ĂŇmĘŁ‘ĲhĎ rh
ĳĎYĘIĂhČ=ynĲĄbŇĘ h
rmČę’
Ł wĲĎ hŇĳ’Ć r
Ł hŇê
¡Ď ’Č hŇm
¿Ď ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇpĲĎŇ‘Ď hŇ¿ĎQgŇĂ mĘ hŇ¡Ąh
e Ă wĘ hŇĳ’Ć rĘ’ĆwĲĎ 2
rW
Ć ‘¿Ć HB
¡Ď xĘrĎwĘ hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ MyrăĂW
Ę ‘Ć ÉHJĎrĘ’Ď hŇpĎŔ‘Ď hŇăĎQgŇĂ mĘ Éh’Ćr
Ł ynąĂ’Ğ
ZrĆ’ĳĎhĎ=lkĎŇ ynăĄjĘ=l‘Č tŇ’Ň¡YĄ oIhČ hŇlĎŔ’ĎhĲĎ tŇ’ŇzŁť ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇUĲĎ’ČB
ĲĎ 3
: hŇuĲĎnĂ hĎom¿JĎ hŇ¡Ćm
E Ă ‘BĎŔS
Ę eÄĂ hČ=lkĎŇwĘ hŇuĎŔnĂ hĎomăJĎ ÉhEĆmĂ bŇnĄęGŁhČ=lkĎŇ yJ
ăĂ
tŇyB
ËĄ=l’ĆwĘ bŇeĎŔGČhČ tŇyB
ăĄ =l’Ć Éh’ĎbĎÄC tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉM’ĚnĘ hĎytęĂ ’ŇYĄohĲ 4
=tŇ’ĆwĘ wyY
¿Ď ‘Ą=tŇ’ĆwĘ CêQ
¡Č kŇĂ wĘ otŔyBĄ ëŇotŇă BĘ ÉhnĆlĎÄwĘ rqĆĳè
Ď lČ ym
¡Ă S
Ę BĂ ‘B
¿Ď S
Ę eĂhČ
hŇ’ĄŔrĘC ÉìynĆÄy‘Ą ’n
ąĎ ’W
ăĎ ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ yB
ĳĂ rb
ăĄŇ D
Ł hČ ëŇ¡’Ď lĘUČhČ ’YĄěIĄwČ : wynĲĎbĎŇ’Ğ 5
tŇ’ŇYĄŔoIhČ ÉhpĎŇy’ĄhĲĎ tŇ’ŇŁzą rmĆ’ŇŁIęwČ ’yh
ĳĂ =hŇmČ rm
¡Č ’
Ł wĲĎ : tŇ’ŇEĲŁ hČ tŇ’Ň¿YĄ oIhČ hŇm
¡Ď 6
Ét’ŇzŁwĘ tŇ’ŇĳĄvnĂ tŇrĆp
¡ŇĆ ‘Ł rJ
¿Č JĂ hŇËĄh
e Ă wĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇBĘ Mn
¡Ďy‘Ą tŇ’ŇŁz¿ rmĆ’ŇŁIěwČ 7
ëŇ¿ĄlS
Ę IČwČ hŇ‘ĎŔS
Ę rĂhĎ tŇ’ŇŁză ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : hŇpĲĎŇy’ĄhĲĎ ëŇotŇ¿ BĘ tŇbĆŇ¡S
Ć oy tŇxČŔ’Č hŇăè
Ď ’Ă 8
: hĎyjĲĂ=l’Ć tŇrĆp
¡ŇĆ ‘ŁhĎ NbĆŇ¿’Ć =tŇ’Ć ëŇËĄlS
Ę IČwČ hŇĳĎpŇ y’ĄhĲĎ ëŇoêă=l’Ć Ht
¡ŇĎ ’
Ł
xČCrăwĘ Éto’YĘoyĲ MyS
ąĂ nĎ MyĂêÄČ S
Ę žheĄhĂwĘ ’rĆ’ĄęwĎ ynÁČ y‘Ą ’v
ĎÄ ’ĆwĲĎ
9
hŇpĎŔy’ĄăhĎ =tŇ’Ć ÉhnĎ’Ňv
Ć êĂwČ hŇdĳŇĎysĂxĞhĲČ yp
ăŇĄ nĘkČŇJĘ MyĂp
¡ŇČ nĎkŇĘ hŇeĎ¿hĄ lĎwĘ MhĆŔypĄŇnĘkČŇBĘ
hŇnĎË’Ď yB
ĳĂ rb
ăĄŇ D
Ł hČ ëŇ¡’Ď lĘUČhČ=l’Ć rmČě’
Ł wĲĎ : MyĂmĲĎè
Ď hČ Nyb
¿ŇĄ C ZrĆ’¡ĎhĎ NyB
¿Ą 10
ZrĆ’ăĆBĘ tŇyĂb
¡ŇČ hŇ¿Ďl=tŇonĲbŇĘ lĂ ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇpĲĎŇy’ĄhĲĎ=tŇ’Ć tŇokŇ¡ lĂomĲ hŇUĎ¿hĄ 11
bŇS
Ěę ’ĎwĲĎ
: HtĲŇĎ nĎkĚŇmĘ=l‘Č Mè
¡Ď hŇxĎye¿ĂhĚwĘ Nk
ËČŇ ChwĘ r‘ĳĎnĘS
Ă w
ynăĄS
Ę NyB
¡Ą mĂ tŇo’ŔYĘyĲŁ ÉtobŇJĎrĘmČ ‘B
ąČ rĘ’Č hŇeĄÄhĂwĘ hŇ’ĆŔrĘ’ĆwĲĎ ÉynČy‘Ą ’v
ąĎ ’ĆwĲĎ
MyU
ĳĂ dŇĚ’Ğ Mys
ăĂ Cs hŇ¡ĎS
nŁ ’ŇrĲĂhĎ hŇ¿bĎŇ JĎrĘUĆBČ : tŇS
Ć ŁxĲnĘ yr¿ĄhĎ Myr¡ĂhĎhĲĆwĘ MyrĳĂhĎhĲĆ 2
Mys
ăĂ Cs tŇyS
¡Ă lĂè
Ę hČ hŇ¿bĎŇ JĎrĘUĆbČŇC : MyrĲĂx
Ł S
Ę Mys
¿Ă Cs tŇyn¡Ăè
Ą hČ hŇ¿bĎŇ JĎrĘUĆbČŇC 3
rmČŔ’
Ł wĲĎ ÉN‘Č’ÄČ wĎ : My~ĲĂmĚ’Ğ MyD¡ĂrĚBĘ Mys
¿Ă Cs tŇy‘ŔĂ bŇĂ rĘhĲĎ ÉhbĎŇJĎrĘUĆbČŇC MynĳĂbĎŇlĘ 4
rmĆ’ŇIăŁwČ ëŇ¡’Ď lĘUČhČ N‘ČI¿ČwČ : ynĲĂŁdŇ’Ğ hŇQĆ¡’Ą =hŇmĎ yB
ĳĂ rb
ăĄŇ D
Ł hČ ëŇ¡’Ď lĘUČhČ=l’Ć 5
Nod¿Ň’Ğ=l‘Č bŇ¡~Ą yČtŇĘ hĂmĲĄ tŇo’ěYĘoy MyĂmČŔè
Ď hČ tŇoxărĚ É‘BČrĘ’Č hŇQĆ’Ąę yl
ĳĎ ’Ą
NopŔYĎ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉMy’ĂYĘyĲŁ MyrĂęx
Ł è
Ę hČ Mys
ăĂ CihČ HBÂĎ =rS
Ć ’Ğ : ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ 6
: NmĲĎyêĄhČ ZrĆ’¿Ć=l’Ć C’¡YĘyĲĎ MyDĂŔrĚBĘhÄČ wĘ Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČ=l’Ć C’¡YĘyĲĎ MynĂŔbĎŇQĘhČwĘ
CkŇ¡ lĘ rmĆ’ŇŁIěwČ ZrĆ’ĎŔBĎ ëŇăĄQhČtŇĘ hĂlĘ ÉtkĆŇlĆÄlĎ ÉCSqĘbČŇyĘwČ C’ęYĘyĲĎ My~
ăĂ mĚ’ĞhĲĎwĘ 7
wklhth

6. 8–7. 9
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yl
¡Č ’Ą rB
¿Ą dČŇyĘwČ ytŔĂ ’
Ł q‘ăĄzĘIČwČ : ZrĆ’ĲĎBĎ hŇnĎkŇĘ ¡ČQhČtŇĘ êĂwČ ZrĆ’ĳĎbĎŇ CkŇă QĘhČtŇĘ hĂ
ZrĆ’¿ĆBĘ yx
¡Ă Cr=tŇ’Ć Cxyn¿ĂhĄ NopŔYĎ ZrĆ’ăĆ=l’Ć ÉMy’ĂYĘoIĲhČ hŇ’ĄęrĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
: NopŇĲ YĎ

yDČělĘxĆmĲĄ hŇlĎŔoGhČ tŇă’Ą mĄ ÉxČoÄqÄlĎ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yh
¿Ă yĘwČ
tŇĎ ’ŇbĎęC ’ChŔhČ MoIăBČ ÉhêĎ’Č t
ąŇĎ ’ŇbĎŇC hŇĳĎ‘
y Ę dŇĲČyĘ tŇă’Ą mĄC hŇ¡IĎbŇĂ oTĲ tŇ¿’Ą mĄC
11 b
Ň ¡hĎ zĎwĘ=PŇsĆk
ĲĆŇ ê
¿Ď xĘqČĲlĎ wĘ : lb
ĲĆŇ BĎmĂ C’B
¡Ď =rS
Ć ’Ğ hŇyĎŔnĘpČŇYĘ=NbĆŇ hŇăIĎS
Ă ’ŇyĲŁ tŇyBĄť
: lodĲŇ GĎhČ Nh
¿Ą J
Ł hČ qd¡ĎŇYĎohĲyĘ=NBĆ ‘ČS
¿Ě ohyĘ S’ŇrË
Ł BĘ êęĎ mĘW
Č wĘ tŇorĳTĎ‘Ğ tŇĎ yW
ăĂ ‘ĎwĘ
12 Sy’
Â=h
Ă Ň eĄhĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
ËČ ’Ď hŇŁJ¿ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwylĎ’Ą ê
ąĎ rĘmČ’ĲĎwĘ
13 h
Ň ÂnĆbŇĘ yĂ ’ChwĘţ : hoĲĎhyĘ lk
¿ČŇ yhĄ=tŇ’Ć hŇ¡Ďb
n ĎŇ C xmĎŔYĘyĂ wyê
ăĎ xĘêČmĂC ÉomS
Ę xmČąYĆ
hŇąĎh
y Ď wĘ o’ĳsĘJĂ=l‘Č lS
¡Č mĎC bŇ¿S
Č yĎwĘ dŇohŔ ’v
ăĎ yĂ=’ChĲwĘ ÉhoĎhyĘ lk
ąČŇ yhĄ=tŇ’Ć
14 ÉhyĆh
Ę êĲĂ tŇŁręTĎ‘ĞhĲĎwĘ : MhĲĆynĄS
Ę NyB
¿Ą hŇ¡Ćh
y Ę êĲĂ MolŔS
Ď tŇăYČ ‘ĞwĲČ o’ŔsĘJĂ=l‘Č ÉNhĄŁkŇ
: hoĲĎhyĘ lk
¿ČŇ yhĄBĘ Nor¡JĎzĂlĘ hŇĳĎn
y Ę pČŇYĘ=NBĆ Nx
¡Ą lĘC hŇyĎŔ‘ĘdŇĲČylĂwĘ hŇăIĎbŇĂ oTĲlĘC ÉMlĆxĄlĘ
15 t
Ň o’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ MêěĆ ‘ĘdČŇywĲĂ hoĎŔhyĘ lk
ăČŇ yhĄBĘ ÉCnbĎÄC C’b
Ł ę yĎ ű MyqăĂoxrĘC
: Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ loq¡BĘ NC‘ŔmĘS
Ę êĂ ‘ČomăS
Ď =M’Ă ÉhyĎhĎwĘ Mk
ĳĆŇ ylĄ’Ğ ynĂăxČ lĎS
Ę
z =rb
ČŇ dĘŇ hŇyĎÄhĎ ëŇlĆĳUĆ hČ SwĆy¡ĎrĘdŇĲĎlĘ ‘BČŔrĘ’Č tŇăČS
n Ę BĂ ÉyhĂyĘwĲČ
2 Éxl
ČS
Ę IĂwČ : wl
ĲĄ sĘkŇĂ BĘ y‘¡ĂS
Ă êĘhČ SdŇĆx
Ł ¿ lČ hŇ‘ËĎBĎrĘ’ČBĘ hŇyĎęrĘkČŇzĘ=l’Ć hoĎÁhyĘ
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ=tŇ’Ć tŇoQ¡xČlĘ wyS
ĳĎ nĎ’ĞwĲČ ëŇlĆ¡mĆ MgĆŇr¿ĆwĘ rYĆ’Ćě=rW
Č l’ĄŔ=tŇyB
ĲĄ
3 My’
¡Ă ybŇĂ eĘhČ=l’ĆwĘ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ ÉrS
Ć ’Ğ ÉMynĂhĞŁJĲhČ=l’Ć rm
Ł ę ’ŇlĄ
hŇ¿UĆ JČ hŇ¡Ćz ytŇĂ yW
ĂŔ ‘Ď rS
ăĆ ’ĞJĲČ rzĄěeĎhĂ yS
ĂŔ mĂxĞhĲČ SdŇĆŁxăBČ ÉhJĆbŇĘ ’ĆhĲČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
4 : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇDĘ yh
ËĂ yĘwČ
: MynĲĂS
Ď
5 d
Ň opÁsĎwĘ MêÄĆ mĘYČ=yJĲĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ=l’ĆwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ M‘ăČ=lJĎ=l’Ć Érm
Ł ’Ĺ
6 yk
¿ŇĂ wĘ : ynĂ’ĲĎ ynĂê
¡ĚmĘYČ MoY¿hĞ hŇnĎŔS
Ď My‘ăĂbŇĘ S
Ă ÉhzĆwĘ y‘ęĂ ybŇĂ è
Ę bČŇC yS
ăĂ ymĂxĞB
ĲČ
7 ’ol
ă hĞ : MytŇĲĂ è
Ł hČ Mê
¡Ć’ČwĘ MylĂŔkŇĘ Ł’ăhĎ ÉMêĆ’Č ’oląhĞ CêĳS
Ę tŇĂ yk
ăŇĂ wĘ Cl¡kŇĘ ’Ňt
Ł ŇĲ
tŇoyąhĘBĲĂ MynĂŔS
Ł ’ŇrĲĂhĎ My’
ăĂ ybŇĂ eĘhČ ÉdyČBĘ ÉhoĎhyĘ ’rąĎqĎ rS
ĆÄ ’Ğ MyrĂębĎŇDĘhČ=tŇ’Ć
: bŇS
ĲĄ yŁ hŇ¡ĎlpĄŇè
Ę hČwĘ bŇgĆŇ¿eĆhČwĘ hĎyt
ĳŇĆ ŁbŇybĲŇĂ sĘ hĎyr¡Ć‘ĎwĘ hŇwĎŔlĄS
Ę C tŇbĆŇăS
Ć yŁ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ
8, 9 rm
ËČ ’Ď hŇŁJ¿ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ hŇ¡yĎrĘkČŇzĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ
CW
¡ ‘Ğ MymĂŔxĞrĲČwĘ dŇsĆăxĆ wĘ CTp
ŁŔ S
Ę ÉtmĆ’Ĺ Tj
ąČ S
Ę mĂ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ

9, 10
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7. 10–8. 12

Ét‘ČrĎwĘ CqS
Łĳ ‘ĞêĲČ=l’ĲČ yn¡Ă‘ĎwĘ rG¿Ą MotŇË yĎwĘ hŇÌĎm
n Ď lĘ’ČwĘ : wyxĲĂ’Ď=tŇ’Ć Sy’
¿Ă
PŇt
¡ŇĄ kĎŇ Cn¿êĘIĂwČ bŇyS
ĂŔ qĘhČlĘ Cnă’ĞmĲĎyĘwČ : Mk
ĲĆŇ bŇĘ bČŇlĘBĂ Cb¡ŇS
Ę xĘêČ=l’ĲČ wyxĂŔ’Ď Sy’
ăĂ
‘Čomè
Ę mĂţ rymęĂ S
Ď CmW
ăĎ MBÂĎ lĂwĘ : ‘ČomĲè
Ę mĂ CdŇyB
¿Ă kŇĘ hĂ Mh
¡Ć ynĄzĘ’ĎwĘ tŇrĆrĳĎs
Ł
oxŔCrBĘ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ xlČÁS
Ď rS
ĆÄ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇDĘhČ=tŇ’ĆwĘ hŇrąĎoêhČ=tŇ’Ć
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ tŇ¡’Ą mĄ lodŔGĎ PŇYĆqăĆ ÉyhĂyĘwĲČ MynĳĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ My’
ăĂ ybŇĂ eĘhČ dŇy¡ČBĘ
ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď ‘mĎŔS
Ę ’Ć âlăwĘ ÉC’rĘqĘyĂ NJ
ąĄ C‘m
ĳĄ S
Ď âlăwĘ ’r¡ĎqĎ=rS
Ć ’ĞkĲČŇ yh
¿Ă yĘwČ
ÉZrĆ’ÄĎ hĎwĘ MC‘ŔdĎŇyĘ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyĂoGhČ=lJĎ l‘ąČ MrĄę‘ĞsĲĎă’Ą wĘ : tŇo’ĲbĎŇYĘ
: hŇUĲĎS
Č lĘ hŇD¡ĎmĘxĆ=ZrĆ’ĲĆ CmyW
¿Ă IĎwČ bŇĳè
Ď mĂC rb
¡ĄŇ ‘ŁmĲĄ MhĆŔyrĄxĞ’ĲČ hŇUĎăS
Č nĎ

10
11
12

13
14

ytŇĂ ’Ň¿Ąq
e Ă tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇDĘ yh
ËĂ yĘwČ x, 2
: Hl
ĲĎ ytŇĂ ’Ň¿Ąq
e Ă hŇ¡ĎlodŇgŇĘ hŇm
¿Ď xĄwĘ hŇĳĎlodŇgŇĘ hŇă’Ď nĘqĂ NoI¡YĂlĘ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ ëŇotŇă BĘ yê¡ĂnĘkČŇS
ĲĎ wĘ NoIŔYĂ=l’Ć yêĂbŇĘ S
Č ť hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
3
: SdŇĆŁuĲhČ rh
¿Č tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=rhČwĘ tŇmĆŔ’ĹhĲĎ=ry‘ăĂ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ hŇą’Ď rĘqĘnĂwĘ
tŇonŔqĄzĘC MynăĂqĄzĘ ÉCbŇS
Ę yĲĄ dŇŁ‘ą tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
4
tŇobąŇx
Ł rĘC : MymĲĂyĎ bŇr¿
Ł mĄ od¡ŇyĎBĘ oêËnĘ‘ČS
Ę mĂ Sy’
ÌĂ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ tŇob¡Ňx
Ł rĘBĂ 5
: hĎytĲŇĆ ŁbŇŁxĲrĘBĂ Myq¡ĂxĞW
ĲČ mĘ tŇodŇĳlĎywĲĂ Myd¡ĂŇlĎyĘ C’ŔlĘU
ăĎ yĂ Éry‘ĂhĎ
hŇEĆŔhČ M‘ăĎhĎ ÉtyrĂ’ĄS
Ę ÉynĄy‘ĄBĘ ’lĄęjĎyĂ yJ
ăĂ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
6
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ M’
¡Ě nĘ ’lĄŔjĎyĂ ÉynČy‘ĄBĘ=MGČ Mh
ĳĄ hĎ Mym
¡Ă IĎBČ
xrĳĎzĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ yU
¡Ă ‘Č=tŇ’Ć ‘ČyS
ËĂ om yn¿ĂnĘhĂ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
7
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ ëŇotŇă BĘ Cn¡kŇĘ S
ĲĎ wĘ MtŔĎ ’
Ł ytăĂŇ’ŇbĄŇhĲĄwĘ : SmĆè
ĲĎ hČ ’ob¿ŇmĘ ZrĆ’¡ĆmĄC 8
: hŇqĲĎdĎŇYĘbŇĂ C tŇ¡mĆ ’ĹB
ĲĆ MyhĂŔŁl’ŇĲlĄ ÉMhĆlĎ hŇąĆh
y Ę ’ĲĆ ÉynĂ’ĞwĲČ M‘ęĎ lĘ yl
ăĂ =CyhĲĎwĘ
hŇQĆ’ĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ ÉMy‘ĂmĘŁèĲhČ MkĆŔydŇĄyĘ hŇnĎqĘăČx
z ĹêĲĆ ůto’bĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ’Ď=hŇŁJĲ
hoÌĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ dŇiÄČ yĚ MoyÂBĘ rS
Ć ’Ğţ My’ĂŔybŇĂ eĘhČ ÉyjĂmĂ hŇQĆĳ’Ą hĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ tŇ¡’Ą
ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ rk
ąŇČ W
Ę MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎhČ ÉynĄpŇĘ lĂ yJęĂ : tŇonĲBĎhĂlĘ lk
¡ĎŇ yhĄhĲČ tŇo’ËbĎŇYĘ
ÉMolS
Ď =Ny’ĲĄ ’B
ąĎ lČwĘ ’YĄÄoIlČwĘ hŇeĎĳĆy’
n Ą hŇm
¡Ď hĄBĘhČ rk
¿ČŇ W
Ę C hŇyĎŔhĘnĲĂ âlă
Mym
ąĂ IĎkČŇ âlă hŇêęĎ ‘ČwĘ : Ch‘ĲĄrĄBĘ Sy’
¿Ă Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=lJĎ=tŇ’Ć xQ
¿Č S
Č ’ĞwĲČ r~ĎŔhČ=NmĂ
‘rČzăĆ=yJĂ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ M’
¡Ě nĘ hŇĳĆh
E Č M‘ăĎhĎ tŇyr¡Ă’ĄS
Ę lĂ ynĂŔ’Ğ ÉMynĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ
MwlVh

9

10

11
12

8. 13–9. 4

13

14

15
16

17
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MyĂm¡Čè
Ď hČwĘ HlĎŔCbŇyĘ=tŇ’Ć Nê
ăĄêĂ ÉZrĆ’ÄĎ hĎwĘ ÉHyĎrĘjĂ Nê
ąĄêĂ NpĆŇGĆÁhČ Molęè
Ď hČ
: hŇQĆ’ĲĄ=lJĎ=tŇ’Ć hŇ¡Ćh
E Č M‘¿ĎhĎ tŇyrËĂ’ĄS
Ę =tŇ’Ć yêęĂ lĘxČnĘhĂwĘ MQ
ĳĎ TČ CnăêĘyĂ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyb
ăŇĄ C ÉhdĎŇChyĘ tŇyB
ąĄ MyĂęoGBČ hŇlĎÁlĎqĘ MtÄĆ yyĂhĹ žrS
Ć ’ĞJĲČ hŇyĎÃhĎwĘ
: Mk
ĲĆŇ ydŇĄyĘ hŇnĎqĘ¿Čx
z ĹêĲĆ C’r¡ĎyêĂ=l’Č hŇĳĎkŇ rĎBĘ Mt
¡ŇĆ yyĂhĘwĲĂ MkĆŔtŇĘ ’Ć ‘ČyS
ăĂ o’ NJĄť
yêĂmÁĘ mČzĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ ůto’bĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ’Ď hŇŁkŇă yJ
ăĂ
âl¡wĘ tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď ytŔĂ ’
Ł ÉMkĆŇytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ PŇyY
ąĂ qĘhČBĘ MkĆęlĎ ‘răČhĎlĘ
MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć bŇyT
¿Ă yhĄlĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ ÉyêĂmĘmČÄzĎ yêĂbŇĘ ąS
Č NJ
ăĄ : yêĂmĘxĲĎnĂ
CrąBĘDČ CW
ĳ ‘ĞêĲČ rS
ăĆ ’Ğ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ hŇQĆ¿’Ą : C’rĲĎyêĂ=l’Č hŇdĳŇĎChyĘ tŇyB
ăĄ =tŇ’ĆwĘ
: Mk
ĲĆŇ yrĄ‘ĞS
ĲČ BĘ CT¡pŇĘ S
Ă MolŔS
Ď Tj
ăČ S
Ę mĂC ÉtmĆ’Ĺ Ch‘ĄŔrĄ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ ÉtmĆ’Ĺ
rqĆ¡S
Ć tŇ‘Čb
¿ĚŇ S
Ę C MkĆŔbŇĘ bČŇlĘBĂ ÉCbŇS
Ę xĘêČ=l’ĲČ Ch‘ęĄ rĄ tŇ‘ăČrĎ=tŇ’Ć ű Sy’
ăĂ wĘ
: hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ ytŇĂ ’Ň¡ĄW
n Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇQĆË’Ą =lJĎ=tŇ’Ć yJÌĂ CbŇĳhĎ ’ĹêĲĆ=l’ĲČ

tŇo’ębĎŇYĘ hoăĎhyĘ rmÂČ ’Ď=hŇŁJĲ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ yl
¿Č ’Ą tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=rbČŇDĘ yh
ËĂ yĘwČ
yrĂęyW
Ă ‘ĞhĲĎ MoYăwĘ y‘ÁĂ ybŇĂ è
Ę hČ MoYÄwĘ žyS
Ă ymĂxĞhĲČ MoYăwĘ y‘ÃĂ ybŇĂ rĘhĲĎ MoYă
tŇ¿mĆ ’ĹhĲĎwĘ Myb
ĳŇĂ oT Myd¡ĂŇ‘Ğm
Ł lĘCĲ hŇxĎŔmĘW
Ă lĘC NoW
ăW
Ď lĘ ÉhdĎŇChyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ hŇąĆh
y Ę yĲĂ
: CbŇhĲĎ’Ĺ Mol¡è
Ď hČwĘ
20 Myr
¿Ă‘Ď yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁwĘ MyUĂŔ‘Č C’b
Ł ăŇ yĎ rS
ăĆ ’Ğ dŇ‘Łť tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿
21 ÉtoQx
Č lĘ ÉëolhĎ hŇąkĎŇ lĘĲnĄ rm
Ł ę ’ŇlĄ tŇxÁČ ’Č=l’Ć tŇxČÄ’Č žybĄŇS
Ę yĲŁ CkÃlĘhĲĎwĘ : tŇoBĲrČ
22 C’b
ĎÄ C : ynĂ’ĲĎ=MGČ hŇ¡kĎŇ lĘ’ĲĄ tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć Su¡ĄbČŇlĘC hoĎŔhyĘ ynăĄjĘ=tŇ’Ć
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć SuËĄbČŇlĘ MymĂŔCY‘Ğ MyăĂogŇwĘ ÉMyBĂrČ MyU
ąĂ ‘Č
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ=tŇ’Ć tŇoQ¡xČlĘC
23 h
Ň răĎW
Ď ‘Ğ ÉCqyzÄĂ xĞyĲČ rS
ąĆ ’Ğ hŇUĎhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ ůto’bĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÈrmČ’Ď hŇŁJ¿
rm
Ł ę ’ŇlĄ ydĂÁChyĘ Sy’ÄĂ žPnČkŇĘ BĂ CqyzÃĂ xĹhĲĆwĲĘ MyĳĂoGhČ tŇonăS
Ł lĘ lJ
Ł¡ mĂ MyS
ĂŔ nĎ’Ğ
T ’v
ąĎ mČ
: Mk
ĲĆŇ UĎ‘Ă Myh
¿Ă Łl’Ĺ Cn‘Ęm
¡Č S
Ď yJ
¿Ă MkĆŔUĎ‘Ă ÉhkĎŇlĘĲnĄ
MdĎŔ’Ď Ny‘ăĄ ÉhoĎhyl
ĲČ yJ
ąĂ otŇĳ xĎĲĚnmĘ qW
Ć ¡UĆ dČŇwĘ ëŇrĎŔdĘŇxČ ZrĆ’ăĆBĘ ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ
2 h
Ňm
¡Ď kŇĘ xĲĎ yJ
¿Ă NodŔyYĂwĘ rY
Ł ă HB
ĳĎ =lBĎgŇĘ êĂ tŇm
¡Ď xĞ=MgČŇwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă lk
ŁŇ¡ wĘ
3 TyT
¿Ă JĘ ZCr¡xĎwĘ rpĎŔ‘ĎJ
ĲĆ ÉPsĆJĆÄ=rBĎYĘêĂwČ Hl
ĳĎ roY¡mĎ rY
Ł Ë NbĆŇê¿ĂwČ : dŇŁ’ĲmĘ
4 : lk
ĲĄŇ ’ĎêĲĄ S’
¿Ą BĎ ’yh
¡Ă wĘ Hl
ĳĎ yxĄ MI¡ĎbČŇ hŇ¿JĎ hĂwĘ hŇeĎS
ĆŔ rĂoyĲ ÉynĎŁdŇ’Ğ hŇąĄh
e Ă : tŇoYĲCx

18, 19

’rt

sŘ19
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9. 5–10. 5

Syb
ăŇĂ h
Ł =yJĲĂ Nor¡qĘ‘ĆwĘ dŇŁ’ŔmĘ lyx
ăĂ tŇĎ wĘ ÉhEĎ‘ČwĘ ’rĎęytŇĂ wĘ NolÁqĘS
Ę ’Č ’rĆÄêĄ
rz¡ĄmĘmČ bŇ¿S
Č yĎwĘ : bŇS
ĲĄ tŇĄ âl¿ Nol¡qĘS
Ę ’ČwĘ hŇEĎŔ‘ČmĲĄ ÉëlĆmĆÄ dŇbČŇą’Ď wĘ HT
ĳĎ BĎmĆ
ÉwyYĎuĚS
Ă wĘ wyjęĂ mĂ wymÁĎ dĎŇ ytÄĂ r
Ł sĲĂhĞwĲČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ No’¿GĘ yê¡ĂrČkŇĘ hĂwĘ dŇoDĳS
Ę ’ČBĘ
hŇdĎŔChyBĲĂ PŇăĚQ’ČJĘ ÉhyĎhĎwĘ Cnyh
ĳĄŁl’ŇĲlĄ ’Ch¡=MGČ r’
¿Č S
Ę nĂwĘ wyeĎŔS
Ă NyB
ăĄ mĂ
rb
ŁÌŇ ‘ĞyĲČ=âlwĘ bŇè
ĎŔ mĂC rb
ăĄŇ ‘ŁmĄ ÉhbĎŇ~ĎmĂ yt
ąŇĂ ybĄŇlĘ ytŇĂ ynÄĂ xĎwĘ : ysĲĂCbŇyJĂ Nor¡qĘ‘ĆwĘ
: ynĲĎy‘ĄbŇĘ ytŇĂ y’
¿Ă rĎ hŇê
¡Ď ‘Č yJ
¿Ă Wg
ĳĄŇ nŁ dŇo‘¡ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ

5
6
7

8

ëŇlĎŔ ’obŇăyĎ ÉëJĄlĘmČ hŇąĄh
e Ă MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ tŇăBČ Éy‘ĂyrĂhĎ NoIęYĂ=tŇBČ dŇŁ’ÁmĘ ylĂÄyGĂ 9
: tŇonĲŁtŇ’Ğ=NBĆ ryĂ‘¡Č=l‘ČwĘ romŔxĞ=l‘Č bŇăkĄŇ r
Ł wĘ ÉynĂ‘Ď ’Chĳ ‘S
¡Ď onwĘ qyD¿ĂYČ
hŇmĎŔxĎlĘmĂ tŇS
Ć qăĆ ÉhtŇĎ rĘkŇĘ nĂwĘ MĂlČŔS
Ď CrăymĂ ÉsCswĘ MyĂrČępŇĘ ’ĆmĄ bŇkĆŇrăĆ=yêĂrČkŇĘ hĂwĘ 10
: ZrĆ’ĲĎ=ysĄpŇĘ ’Č=dŇ‘Č rh
¡Ď eĎmĂC MyĎŔ=dŇ‘Č MIăĎmĂ ÉolS
Ę mĎC MyĳĂoGlČ Mol¡S
Ď rB
¿Ć dĂŇwĘ
: oBĲ MyĂm¡Č Ny’¿Ą roBŔmĂ ÉëyĂrČÄysĂ’Ğ yêĂxĘąČQS
Ă ëŇtęĄ yrĂBĘ=MdČŇBĘ êĘă’Č =MGČ 11
: ëŇĲlĎ bŇyS
¿Ă ’Ď hŇ¡ĆS
n Ę mĂ dŇyG¿ĂmČ MoIěhČ=MGČ hŇĳĎq
w Ę êĂhČ yr¡ĄysĂ’Ğ NorŔ~ĎbŇĂ lĘ CbŇCSť 12
NoIŔYĂ ÉëyĂnÄČ bĎŇ yê
ąĂ rĘrČo‘wĘ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć ytŇĂ ’ŇăĄQmĂ tŇS
Ć qĆť hŇdĎęChyĘ ylĂÁ yêĂkŇĘ rČÄdĎŇ=yJĲĂ 13
’Y
¿Ď yĎwĘ hŇ’ĆŔrĎyĲĄ Mh
ăĆ ylĄ‘Ğ ÉhoĎhywĲČ : roBĲGĂ bŇrĆx
¿ĆJĘ ëŇyê¡ĂmĘW
Č wĘ NwĳĎyĎ ëŇyĂn¡ČBĎ=l‘Č 14
: NmĲĎyêĄ tŇor¿‘ĞsĲČBĘ ëŇ¡ČlhĎwĘ ‘qĎŔtŇĘ yĂ rp
ăĎŇ oèBČ ÉhoĂhyĘ ynąĎd
ŁŇ ’ŇwĲČ o~ĳxĂ qr¡ĎBĎkČŇ
Cm¡hĎ CtŇ¿ S
Ď wĘ ‘lČqĆŔ=ynĄbŇĘ ’Č ÉCSbŇĘ kĲĎŇwĘ ClękŇĘ ’ĲĎwĘ ůMhĆylĄ‘Ğ Ng
ăĄŇ yĎ Èto’bĎŇYĘ hoăĎhyĘ 15
Mh
ËĆ yhĄŁlĲ’Ĺ hoÌĎhyĘ M‘ÂyS
Ď Ă ohwĲĘ : xČB
ĲĄ zĘmĂ tŇoI¡wĂzĎJĘ qrĎŔzĘUĂJČ ÉC’lĘmĲĎC NyĂyĳĎ=omJĘ 16
yJ
¿Ă : otŇĲ mĎdĘŇ’Č=l‘Č tŇos¡sĘontŇĘ mĲĂ rzĆnĄŔ=ynĄbŇĘ ’Č yJĂť oUĳ‘Č N’ŇY
Ł ă JĘ ’Ch¡hČ MoI¿BČ 17
ClÄ’ĞS
ĲČ : tŇolĲtŇĚ BĘ bŇ¿bĄŇ onyĘ Sor¡ytŇĂ wĘ MyrĂŔCxB
ĲČ ÉNgĎŇDĎ oyĳpŇĘ yĎ=hŇmČC ob¡ŇCF=hŇmČ y
Nê
ăĄ yĂ ÉMS
Ć GĆÄ=rTČmĘC MyzĳĂyzĂxĞ hŇăW
Ć ‘Ł ho¡ĎhyĘ SoqŔlĘmČ tŇ‘ăĄBĘ ÉrTĎmĎ hoąĎhyĘmĲĄ
ÉMymĂsĘouĲhČwĘ NwĆ’Ďę=CrBĘDĂ Myp
ăŇĂ rĎêĘhČ yJÌĂ : hŇdŇĲĆv
Ď BČ bŇW
Ć ‘¿Ą Sy’
¡Ă lĘ MhĆŔlĎ 2
C‘ăsĘĲnĎ ÉNJĄ=l‘Č NCmĳxĄĲnČ yĘ lbĆŇ¡hĆ CrBĄŔdČŇyĘ ’wè
ăĎ hČ ÉtomŁlxĞwĲČ rqĆS
ĆŔ Czx
ăĎ
: hŇ‘ĲĆr
Ł Ny’¿Ą=yJĂ Cn¡‘ĞyĲČ N’ŇŁYŔ=omkŇĘ
hoĎÄhyĘ ždqČpĎŇ=yJĲĂ dŇoqĳpŇĘ ’Ć Myd¡ĂŇCê‘ČhĲĎ=l‘ČwĘ yjĂŔ’Č hŇrăĎxĎ ÉMy‘Ăr
Ł hĲĎ=l‘Č
od¡Ňoh sCs¿JĘ MtŔĎ o’ MW
ăĎ wĘ hŇdĎŔChyĘ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ÉordĘŇ‘Ć=tŇ’Ć tŇo’ąbĎŇYĘ
CeU
ËĆ mĂ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ tŇS
Ć qăĆ CeU
¡Ć mĂ dŇtŔĄ yĎ CeU
ăĆ mĂ ÉheĎpŇĂ CeU
ąĆ mĂ : hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ
ÉtoYCx TyT
ąĂ BĘ MysÄĂ oB MyrĂÁB
Ł gŇĂ kŇĘ CyÄhĎwĘ : wDĲĎxĘyČ Wg
¡ĄŇ on=lkĎŇ ’Y
¿Ą yĄ
hmxlmb

3

4
5
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ű yêăĂrĘBČgŇĂ wĘ : MysĲĂCs yb
¿ŇĄ kŇĘ ŁrĲ CSyb
¡ŇĂ h
Ł wĘ MU
ĳĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ yJ
¿Ă CmŔxĞlĘnÄĂ wĘ hŇmĎŔxĎlĘUĂBČ
MyêŔĂ mĘxČrĲĂ yJ
ăĂ ÉMytŇĂ obŇS
Ę ohĲwĘ ‘ČyS
ĂŔ o’ ÉPsĄoy tŇyB
ąĄ=tŇ’ĆwĘ hŇdĎęChyĘ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć
CyąhĎwĘ : MnĲĄ‘Ĺ’ĲĆwĘ Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’Ĺ ho¿ĎhyĘ ynËĂ’Ğ yJęĂ Myê
ĳĂ xĘnČzĘ=âlĲ rS
ăĆ ’ĞJĲČ Cy¡hĎwĘ
lg
¿ĄŇ yĎ CxmĄŔW
Ď wĘ C’ărĘyĂ ÉMhĆynĄbŇĘ C NyĂyĳĎ=omJĘ MB
¡Ď lĂ xm
¿Č W
Ď wĘ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć ÉroBgŇĂ kŇĘ
om¿JĘ Cb¡ŇrĎwĘ Myt
ĳŇĂ ydĂŇpŇĘ yJ
ăĂ MY
¡Ą BĘqČ’ĞwĲČ Mh
ËĆ lĎ hŇq¿ĎrĘS
Ę ’Ć : hoĲĎhyB
ĲČ MB
¡Ď lĂ
Mh
¡Ć ynĄBĘ=tŇ’Ć Cy¿xĎwĘ ynĂCrĳJĘzĘyĂ Myu¡ĂxČrĘUĆbČŇC MyUĂŔ‘ČB
ĲĎ ÉM‘ĄrĎzĘ’ĆwĘ : CbŇĲ rĎ
ZrĆ’ĆÄ=l’ĆwĘ MY
ĳĄ BĘqČ’Ğ rCè
¡ ’ČmĲĄC MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMytŇĂ obŇyS
ĲĂ hĞwĲČ : CbŇS
ĲĎ wĎ
hŇąJĎ hĂwĘ hŇrĎęYĎ MIĎÁBČ rbČÄ‘ĎwĘ : MhĲĆlĎ ’Y
¡Ą UĎyĂ âl¿wĘ M’ĄŔybŇĂ ’Ğ ÉNonbĎŇlĘC dŇ‘ąĎlĘGĂ
TbĆŇ¿S
Ą wĘ rCèŔ’Č No’ăGĘ ÉdrČChwĘ r’
Łĳ yĘ tŇolăCYmĘ lJ
Ł¡ CSyběĂ h
Ł wĘ MyQĂŔGČ ÉMIĎbČŇ
: hoĲĎhyĘ M’
¡Ě nĘ CkŇĳĎQhČtŇĘ yĂ om¡S
Ę bŇĂ C hoĎŔhyB
ĲČ ÉMyêĂrĘBČgŇĂ wĘ : rCsĲyĎ MyĂr¡ČYĘmĂ
ll
ąĄ yhĄ : ìŇyzĲĆrĎ’ĞB
ĲČ S’
¡Ą lk
¿ČŇ ’ŇŁtŇwĘ ìŇyt
ĳŇĆ lĎDĘ Non¡bĎŇlĘ xt
¿ŇČ jĘ
NS
ĎŔ bĎŇ ynăĄoQ’Č ÉClylĂÄyhĄ CdŇDĳĎS
Ě Myr¡ĂDĂ’Č rS
¿Ć ’Ğ zrĆ’ĆŔ lpČŇăĎ=yJ
n Ă ÉSorBĘ
Mê
ĳĎ rĘDČ’Č hŇd¡ĎŇDĘS
Ě yJ
¿Ă My‘ŔĂ r
Ł hĲĎ tŇăČllĘyĲĂ loqť : rwYřĲ bh r‘Čy¿Č dŇr¡ČyĎ yJ
¿Ă
: NDĲĄrĘIČhČ No’¿GĘ dŇD¡ČS
Ě yJ
¿Ă MyrĂŔypŇĂ JĘ tŇăgČŇ ’ĞS
ĲČ loqť
ÉNgĚŇrĘhĞyĲČ Nh
ąĆ ynĄq
Ł rS
ĆÄ ’Ğ : hŇgĲĎŇrĄhĞhĲČ N’ŇY
Ł ¿ =tŇ’Ć hŇ‘¡ĄrĘ yh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď hŇŁJ¿
âl¿ MhĆŔy‘Ąră
Ł wĘ rS
ĳĂ ‘Ę’wČ ho¡ĎhyĘ ëŇCr¿BĎ rmČŔ’ŇyŁ Nh
ăĆ yrĄkŇĘ m
Ł C CmS
ĎŔ ’ĘyĆ âlăwĘ
hoĳĎhyĘ=M’ĚnĘ ZrĆ’¡ĎhĎ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=l‘Č dŇo‘Ë lom¿xĘ’Ć âlă yJĂţ : NhĲĆylĄ‘Ğ lom¡xĘyČ
oJŔlĘmČ dŇyăČbŇĘ C ÉCh‘ÄĄ rĄ=dŇyČBĘ Sy’
ąĂ MdĎę’ĎhĲĎ=tŇ’Ć ’yY
ăĂ mĘmČ ykÁĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂwĘ
hŇgĎŔrĄhĞhĲČ N’ŇŁYă=tŇ’Ć Éh‘ĆrĘ’ĆwĲĎ : MdŇĲĎIĎmĂ ly~
¡Ă ’Č âl¿wĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉCtŇêĘkŇĂ wĘ
ÉM‘ČnŁ ytŇĂ ’ŇrąĎqĎ dŇxÂČ ’ČlĘ tŇolęqĘmČ ynăĄS
Ę ylĂÂ=xuĲČ’ĆwĲĎ N’ŇŁ~ĳhČ yIăĄnĂ‘Ğ Nk
¡ĄŇ lĎ
tŇS
Ć Łl¿S
Ę =tŇ’Ć dŇx
ËĂ kŇĘ ’ČwĲĎ : N’ŇŁ~ĲhČ=tŇ’Ć hŇ‘¡ĆrĘ’ĆwĲĎ MylĂŔbŇĘ ŁxĲ ytŇĂ ’ŇrăĎqĎ ÉdxČ’ČlĘC
hŇ¿ĎlxĞB
ĲĎ MS
¡Ď pŇĘ nČ=MgČŇwĘ MhĆŔBĎ ÉyS
Ă pŇĘ nČ rYąČqĘêĂwČ dŇĳxĎ ’Ć xrČyăĆBĘ My‘¡Ăr
Ł hĲĎ
dŇxĄŔJĎêĂ ÉtdŇĆxĆÄkŇĘ eĂhČwĘ tŇCmętŇĎ hŇt
ăŇĎ UĄhČ Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć hŇ‘¡ĆrĘ’Ć âl¿ rmČě’
Ł wĲĎ : ybĲŇĂ
ÉylĂqĘmČ=tŇ’Ć xuąČ’ĆwĲĎ : HtĲŇĎ C‘rĘ rW
¿Č BĘ=tŇ’Ć hŇ¡è
Ď ’Ă hŇnĎlĘkČě’Ňê
Ł tŇorŔ’ĎS
Ę eĂhČÄwĘ
=lJĎ=tŇ’Ć yêĂr¡ČJĎ rS
¿Ć ’Ğ ytŔĂ yrĂBĘ=tŇ’Ć ÉrypĄŇhĎlĘ otŇĳ ’
Ł ‘D¡ČgŇĘ ’ĆwĲĎ M‘ČnŁŔ =tŇ’Ć
ytŔĂ ’
Ł MyrăĂmĘŁèĲhČ ÉN’Ň~
Ł hČ yIąĄnĂ‘Ğ NkĄÁ C‘ÄdĘŇIĲĄwČ ’ChĳhČ MoIăBČ rp
¡ČŇ êĚwČ : MyUĲĂ‘ČhĲĎ
yk
.w"dw b"d Nkw yrqw bytk ryYĂBĎhČ ’"sb ,yrq ryYĂBĎhČ ,bytk rCYBĎhČ v.2
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yr¡ĂkĎŇW
Ę Cb¿ŇhĎ Mk
ËĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ bŇoTÌ=M’Ă MhĆęylĄ’Ğ rm
ăČ ’
Ł wĲĎ : ’ChĲ ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ yJ
¿Ă
hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : PŇsĆJĲĎ MyS
¿Ă ŁlS
Ę yr¡ĂkĎŇW
Ę =tŇ’Ć Cl¿qĘS
Ę IĂwČ CldĳŇĎxĞ ű âlă=M’ĂwĘ
Mh
ĳĆ ylĄ‘ĞmĲĄ yêĂrĘq¡ČyĎ rS
¿Ć ’Ğ rqĎŔyĘhČ rdŇĆ’ăĆ rYĄŔoIhČ=l’Ć ÉChkĄÄylĂS
Ę hČ ylČę’Ą
: rYĲĄoIhČ=l’Ć ho¡ĎhyĘ tŇyB
¿Ą otŇË ’
Ł ëŇyl
¿Ă S
Ę ’ČwĲĎ PŇsĆJĆŔhČ MyS
ăĂ ŁlS
Ę ÉhxĎqĘ’ĆwĲĎ
NyB
¿Ą hŇwĎŔxĞ’ĲČhĲĎ=tŇ’Ć ÉrpĄŇhĎlĘ Myl
ĳĂ bŇĘ ŁxĲhČ tŇ¡’Ą ynĂŔè
Ą hČ yl
ăĂ qĘmČ=tŇ’Ć É‘DČgŇĘ ’ĆwĲĎ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ Nyb
¿ŇĄ C hŇd¡ĎŇChyĘ
=hŇĲeĄ hĂ yJ
ăĂ : ylĲĂwĂ’Ĺ hŇ‘¿Ćr
Ł yl
¡Ă JĘ ìŔlĘ=xqČ dŇo‘ă yl
ĳĎ ’Ą ho¡ĎhyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
SuĄŔbČŇyĘ=âlĲ r‘ČeăČhČ Édq
Ł pŇĘ yĂ=âlĲ tŇodŇąxĎkŇĘ eĂhČ ZrĆ’ĎęBĎ hŇ‘ÁĆ r
Ł MyqÄĂ mĄ žykŇĂ nŁ’ĲĎ
lkČŔ’ŇyŁ Éh’ĎyrĂBĘhČ rW
ąČ bŇĘ C lJĄŔlĘkČŇyĘ âlă ÉhbĎŇ~ĎeĂhČ ’j
ĳĄ rČyĘ âlă tŇrĆB
¡Ć S
Ę eĂhČwĘ
o‘¡orzĘ=l‘Č bŇrĆx
¿Ć N’ŇŁ~ŔhČ yb
ăŇĂ zĘŁ‘Ĳ É lylĂ’ĹhĲĎ y‘ąĂr
Ł yohă : qrĲĄpĎŇyĘ Nh
¡Ć ysĄrĘpČŇC
: hŇhĲĆkŇĘ tŇĂ hŇŁh¿JĎ on¡ymĂyĘ Ny‘¿ĄwĘ SbĎŔyêĂ SobăŇyĎ Éo‘r
Ł zĘ onĳymĂyĘ Ny‘ăĄ=l‘ČwĘ
sŘ20

12
13

14

15, 16

17

dŇăsĄ yŁwĘ ÉMyĂmČÄS
Ď hŇąTĆ nŁ hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ ’v
¿Ď mČ by
MĂl
ÌČ S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć MW
ăĎ ykŇĂ nŁ’ĲĎţ hŇăĄh
e Ă : oBĲrĘqĂBĘ Md¡ĎŇ’Ď=xČCrĲ rY¿ĄyŁwĘ ZrĆ’ĎŔ 2
=l‘Č roY¡UĎbČŇ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ hŇdËŇĎChyĘ=l‘Č Mg
ÌČŇ wĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ MyU
¡Ă ‘ČhĲĎ=lkĎŇlĘ l‘ČrËČ=PŇsČ
ÉhsĎmĎ‘ĞmĲČ NbĆŇą’Ć MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć MyW
ĂÄ ’Ď ’ChhČţ=MoIĲbČŇ hŇăyĎhĎwĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ 3
yy¿ĄoG lJ
Ł¡ hĎylĆŔ‘Ď CpŇă sĘ’ĆĲnĆ wĘ CTrĳĄv
Ď yĂ TorăW
Ď hĎys¡ĆmĘ‘Ł=lJĎ MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =lkĎŇlĘ
ob¡ŇkŇĘ r
Ł wĘ NohŔUĎêĂBČ ÉsCs=lkĎŇ hŇąĆJ’Č hoĎęhyĘ=M’ĚnĘ ’ChÁhČ MoIÄBČ : ZrĆ’ĲĎhĎ 4
hŇ¡JĆ ’Č MyUĂŔ‘ČhĲĎ sCsă É lk
ŁŇ wĘ ynČŔy‘Ą=tŇ’Ć xqăČpŇĘ ’Ć ÉhdĎŇChyĘ tŇyB
ąĄ=l‘ČwĘ No‘ĳGĎè
Ă BČ
MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ ÉylĂ hŇ¿YĎ mĘ’Č MB
ĳĎ lĂBĘ hŇd¡ĎŇChyĘ yp
¿ŇĄ Q
Ě ’Č CrËmĘ’ĲĎwĘ : NorĲCĎ‘ĂB
ĲČ 5
hŇdĎÁChyĘ ypĄÄQ
Ě ’Č=tŇ’Ć žMyW
Ă ’Ď ’ChÃhČ MoIăBČ : MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyB
ĲČ 6
=l‘ČwĘ Nym
ÌĂ yĎ=l‘Č ClÁkŇĘ ’ĎÄwĘ rymĂŔ‘ĎBĘ ÉS’Ą dŇyj
¿Ă lČkŇĘ C MyYęĂ ‘ĄBĘ S’
ăĄ roIÌkŇĂ JĲĘ
hĎyê
¡Ć xĘêČ dŇo‘Ë MĂl
¿Č S
Ď CrĲyĘ hŇbĎÄS
Ę yĲĎwĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ MyU
¡Ă ‘ČhĲĎ=lJĎ=tŇ’Ć lw’Ňm
ŁË W
Ę
=âlĲ N‘ČmČÄlĘ hŇĳĎS
nŁ ’ŇrĲĂBĎ hŇd¡ĎŇChyĘ yl
¿Ą hĽ’ĲĎ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ ‘ČyS
ÌĂ ohwĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ 7
: hŇdŇĲĎChyĘ=l‘Č MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ bŇ¿S
Ą yŁ tŇrĆ’
ËĆpŇĘ tŇĂ wĘ dŇywĂęDĎ=tŇyB
ĲĄ tŇrĆ’ăĆpŇĘ êĂ lDČÁgŇĘ tŇĂ
Mh
ËĆ BĎ lS
¿Ď kŇĘ eĂhČ hŇÂh
yĎ Ď wĘ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ bŇăS
Ą oy Éd‘ČBĘ ÉhoĎhyĘ Ng
ąĄŇ yĎ ’ChęhČ MoIăBČ 8
: MhĲĆynĄpŇĘ lĂ ho¡ĎhyĘ ëŇ¿’Č lĘmČJĘ MyhĂŔŁl’ŇJ
ĲĄ ÉdywĂDĎ tŇyb
ąŇĄ C dŇywĳdĂŇĎJĘ ’Ch¡hČ MoI¿BČ
My’
¡Ă BĎhČ MyĂŔoGhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉdymĂS
Ę hČlĘ SuĄębČŇ’Ğ ’ChĳhČ MoIăBČ hŇ¡yĎhĎwĘ 9
MlVwry=l‘

12. 10–14. 2
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MĂlČęS
Ď CrĲyĘ bŇăS
Ą oy ű l‘ăČwĘ dŇywĂÁDĎ tŇyBĄÄ=l‘Č žyêĂkŇĘ pČŇS
ĲĎ wĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č
wylĎę‘Ď CdăŇpŇĘ sĲĎwĘ CrqĳĎDĎ=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą yl
¡Č ’Ą CTyB
¿Ă hĂwĘ MynĂŔCnxĞt
ăŇČ wĘ ÉNxĄ xČCrą
11 ’Ch
ę hČ MoIăBČ : rokŇĲ BĘhČ=l‘ĲČ rm
¿Ą hĎJĘ wyl
¡Ď ‘Ď rm
¿Ą hĎwĘ dŇyxĂŔIĎhČ=l‘Č ÉdjĄsĘmĂJĘ
: NoDĲgŇĂ mĘ tŇ‘¿ČqĘbŇĂ BĘ NoU¡rĂ=dĘŇdČŇhĞ dŇ¿jČ sĘmĂJĘ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉdjĄsĘUĂhČ lDąČgŇĘ yĂ
12 d
Ň ywąDĂ Ď=tŇyB
ĲĄ tŇxČjÄČ S
Ę mĂ dŇĳbĎŇ lĘ tŇox¡jĎS
Ę mĂ tŇox¿jĎS
Ę mĂ ZrĆ’ĎŔhĎ hŇdăĎŇpŇĘ sĎwĘ
: dŇb
ĲĎŇ lĘ Mh
¡Ć yS
Ą nĘC dŇbĎŔlĘ ÉNtŇĎ nĎ=tŇyB
ĲĄ tŇxČąjČ S
Ę mĂ dŇbĎŔlĘ Mh
ăĆ yS
Ą nĘC ÉdbĎŇlĘ
13 d
Ň bĎŔlĘ Éy‘ĂmĘè
Ă hČ tŇxČąjČ S
Ę mĂ dŇĳbĎŇ lĘ Mh
¡Ć yS
Ą nĘC dŇbĎŔlĘ ÉywĂlĄ=tŇyB
ĲĄ tŇxČąjČ S
Ę mĂ
14 t
Ň Łx¡jĎS
Ę mĂ tŇx
Ł ¿ jĎS
Ę mĂ tŇorŔ’ĎS
Ę eĂhČ ÉtoxjĎS
Ę UĂhČ lJ
Ł ę : dŇb
ĲĎŇ lĘ Mh
¡Ć yS
Ą nĘC
gy tŇyb
¿ŇĄ lĘ xêŔĎ pŇĘ nĂ roqămĎ ÉhyĆhĘyĲĂ ’ChęhČ MoIăBČ : dŇb
ĲĎŇ lĘ Mh
¡Ć yS
Ą nĘC dŇĳbĎŇ lĘ
2 ű M’
ăĚ nĘ ’ChÁhČ MoIÄbČŇ žhyĎhĎwĘ : hŇDĲĎnĂlĘC tŇ’Ň¡FČ xČlĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁlĘC dŇyw¡ĂDĎ
Cr¡kŇĘ EĲĎyĂ âl¿wĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=NmĂ ÉMyBĂYČ‘ĞhĲĎ tŇomąS
Ę =tŇ’Ć tŇyrĂÂkŇĘ ’Č tŇo’ębĎŇYĘ hoăĎhyĘ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=NmĂ ryb
¿ŇĂ ‘Ğ’ĲČ hŇ¡’Ď mĘFĚhČ xČCr¿=tŇ’ĆwĘ My’
ËĂ ybŇĂ eĘhČ=tŇ’Ć Mg
ÌČŇ wĘ dŇo‘ĳ
3 âl
ă ÉwydĎŇlĘyĲŁ oUą’ĂwĘ wybÄĂ ’Ď wylĎ’Ąţ CrămĘ’ĲĎwĘ ůdo‘ ÈSy’Ă ’b
ăĄŇ eĎyĂ=yJĲĂ hŇyĎęhĎwĘ
wyd¡ĎŇlĘyĲŁ oUË’ĂwĘ Chyb
ÌŇĂ ’Ď ChrÁĚqĎdĘŇC hoĳĎhyĘ MS
ăĄ BĘ êĎrĘB
¡Č DĂ rqĆ¿S
Ć yJ
ËĂ hŇyŔĆxĘtŇĲĂ
4 on
¡ yŁzĘxĆmĲĄ Sy’
¿Ă My’
ËĂ ybŇĂ eĘhČ CSb
ŁÌŇ yĄ ’ChęhČ MoIăBČ ű hŇăyĎhĎwĘ : o’ĲbŇĘ ĲeĎ hĂBĘ
5 âl
¿ rmČě’ĎwĘ : SxĲĄJČ N‘Čm
¿Č lĘ r‘¡ĎW
Ą tŇrĆD¿Ć’Č CS
Ë BĘlĘyĂ âlÌwĘ otŇĳ ’
Ł bŇĘ ĲeĎ hĂBĘ
: yrĲĎC‘eĘmĂ ynĂ¿nČqĘhĂ Md¡ĎŇ’Ď yJ
¿Ă ykŇĂ ŁnŔ’Ď ÉhmĎdĎŇ’Ğ dŇąbĄŇ ‘Ł=Sy’Ă ykŇĂ Łnĳ’Ď ’yb
¡ŇĂ nĎ
6 t
Ň yB
¿Ą ytŇĂ yJ
¡ĄhĚ rS
¿Ć ’Ğ rmČě’ĎwĘ ìŇydĳŇĆyĎ NyB
ăĄ hŇQĆ¡’Ą hĎ tŇoJËUČhČ hŇÌmĎ wylĎŔ’Ą rm
ăČ ’ĎwĘ
7 yt
ŔĂ ymĂ‘Ğ rbĆŇăĆ=l‘
G ČwĘ Éy‘Ăr
Ł =l‘Č yrąĂC‘ bŇrĆxĆę
: yb
ĲĎŇ hĞ’ĲČmĘ
yt¿ĂŇŁbŇS
ĲĂ hĞwĲČ N’Ň~
Ł Ŕ hČ íyYăĆCpŇtŇĘ C Éh‘Ćr
Ł hĲĎ=tŇ’Ć ëŇąhČ tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ M’
¡Ě nĘ
8 HB
ĎŔ MyĂnăČS
Ę =yjĲĂ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ=lkĎŇbŇĘ hŇąĎh
y Ď wĘ : MyrĲĂ‘Ğ~
Ł hČ=l‘Č yd¡ĂŇyĎ
9 S’
ĄŔ BĎ ÉtyS
Ă lĂè
Ę hČ=tŇ’Ć yt
ąŇĂ ’ŇbĄŇhĲĄwĘ : HB
ĲĎ rtŇĆ¿CĎyĂ tŇyS
¡Ă lĂè
Ę hČwĘ C‘wĳĎgŇĘ yĂ CtŇ¡ rĘJĲĎyĂ
ű ’Chă bŇĳhĎ EĎhČ=tŇ’Ć Nx
Ł ă bŇĘ JĂ Myê¡ĂnĘxČbŇĘ C PŇsĆJĆŔhČ=tŇ’Ć PŇră
Ł YĘJĂ ÉMyêĂpŇĘ rČYĘC
rm
¡Č ’ŇyŁ ’Ch¿wĘ ’ChŔ yU
ăĂ ‘Č ÉyêĂrĘmÄČ ’Ď otŔ’
Ł hŇăĆ‘
n Ĺ’ĲĆ ÉynĂ’ĞwĲČ ymęĂ S
Ę bŇĂ ’răĎqĘyĂ
dy ëŇ¡Ąll
ĎS
Ę qQ
¿Č xĚwĘ hoĳĎhyl
ĲČ ’B
¡Ď =MoyĲ hŇ¿Ąh
eĂ
: yhĲĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ
2 ůhm
Ď xĎlĘUĂlČ ÈMĂlČS
Ď CrĲyĘ=l’ĲĆ ű My¿ĂoGhČ=lJĎ=tŇ’Ć yêÄĂ pŇĘ sČ’ĲĎwĘ : ëŇB
ĲĄ rĘqĂBĘ
yY
ąĂ xĞ ’YÂĎ yĎwĘ hŇnĎlĘgČŇè
Ď êĂ MyS
¡Ă eĎhČwĘ MyêŔĂ ăBĎ hČ ÉCiS
ČÄ nĎwĘ ry‘ęĂ hĎ hŇdăĎŇJĘlĘnĂwĘ
10

ry‘h
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hoĎŔhyĘ ’Y
ăĎ yĎwĘ : ry‘ĲĂhĎ=NmĂ tŇr¡ĄJĎyĂ âl¿ M‘ĎŔhĎ rtŇĆ ăyĆwĘ hŇlĎŔoGBČ Éry‘ĂhĎ
wyl
ăĎ gŇĘ rČ CdăŇmĘ‘ĲĎwĘ : bŇrĲĎqĘ Moy¿BĘ om¡xĞĲQĎ hĲĂ Moy¿JĘ Mh
ĳĄ hĎ MyăĂoGBČ Mx
¡Č lĘnĂwĘ
ůMdŇĆuĆmĂ ÈMĂlČS
Ď CrĲyĘ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
ĆÄ ’Ğ MytÁĂ EĄhČ rhÄČ =l‘Č ’ChhČţ=MoIĲBČ
SmÄĎ C dŇŁ’ĳmĘ hŇăĎlodŇGĘ ’yG¡Ą hŇUĎyĎŔwĎ hŇxĎrăĎzĘmĂ ÉoyYĘxĆmĲĄ Myt
ąŇĂ yEĄhČ rhÄČ ž‘qČbŇĘ nĂwĘ
=yGĄ ‘ČyGăĂyČ=yJĲĂ yrČęhĎ=’yGĲĄ Mê
ăĆsĘnČwĘ : hŇBĎgŇĘ ĲnĆ =oyYĘxĆwĘ hŇnĎopŇ¡ YĎ rh
ËĎ hĎ yY
¿Ă xĞ
hŇăIĎEĂ‘Ě ym
¡Ą yBĂ S‘ČrČŔhĎ ynăĄjĘmĂ ÉMêĆsĘnČ rS
ąĆ ’ĞJĲČ MêęĆ sĘnČwĘ ů lYČ’Ď=l’Ć ÈMyrĂhĎ
: ëŇUĲĎ‘Ă MyS
¡Ă ŁdŇqĘ=lJĎ yhČŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ É’bĎŇC hŇdĳŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ
hŇăyĎhĎwĘ : Nw’Ĳpřqy tŇor¡qĎyĘ ro’Ŕ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=âl ’ChĳhČ MoIăBČ hŇ¡yĎhĎwĘ
bŇrĆ‘¡Ć=tŇ‘ĲĄlĘ hŇ¿yĎhĎwĘ hŇlĎyĘl
ĳĎ =âlwĘ Moyă=âl ho¡Ďhyl
ĲČ ‘d¿ČŇCĎyĂ ’ChË dŇxĎę’Ć=MoyĲ
MĂlČŔS
Ď CrăymĂ ÉMyIĂxČ=MyĂmĲČ C’ąYĘyĲĄ ’ChęhČ MoIăBČ ű hŇăyĎhĎwĘ : ro’Ĳ=hŇyĆhĘyĲĂ
PŇrĆx
Ł ¡ bĎŇC ZyĂu¿ČBČ NorĳxĞ’ĲČhĎ MIăĎhČ=l’Ć My¡ĎYĘxĆwĘ ynĂŔomdĘŇuČhČ ÉMIĎhČ=l’Ć MyĎęYĘxĆ
hŇÌĆh
y Ę yĲĂ ’ChęhČ MoIăBČ ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ lĘ hoËĎhyĘ hŇÌĎh
y Ď wĘ : hŇyĲĆhĘyĲĂ
‘bČŇăĆm
G Ă ÉhbĎŇrĎ‘ĞJĲĎ ZrĆ’ąĎhĎ=lJĎ bŇoiÄyĂ : dŇxĲĎ’Ć om¿S
Ę C dŇ¡xĎ ’Ć hoËĎhyĘ
NmęĂ yĎnĘBĂ r‘Čè
ăČ mĂlĘ hĎyêÁĆ xĘtŇČ hŇbĎÄS
Ę yĲĎwĘ žhmĎ’ĞrĲĎwĲĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ bŇgĆŇ¡nĆ NoUŔrĂlĘ
dŇ‘¡Č l’ĄŔnĘnČxĞ lDăČgŇĘ mĂC MyeĂŔjĂhČ r‘ČS
ăČ =dŇ‘Č ÉNoS’ŇrĂhĲĎ r‘ČS
ąČ MoqÂmĘ=dŇ‘Č
MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ hŇ¿bĎŇ S
Ę yĲĎwĘ dŇo‘ĳ=hŇyĆhĘyĲĂ âlă MrĆx
¡ĄwĘ HbĎŔ CbŇS
Ę ăyĎwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ yb
¿ŇĄ qĘyĂ
MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =lJĎ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇŁGąyĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇpĎęGĄUČhČ hŇăĆh
y Ę êĲĂ ű tŇ’ŇŁzăwĘ : xTČb
ĲĆŇ lĎ
wylĎŔgŇĘ rČ=l‘Č dŇămĄ ‘Ł É’ChwĘ oręW
Ď BĘ ű qm
ăĄ hĎ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č C’¡bŇĘ YĲĎ rS
¿Ć ’Ğ
’ChŔhČ MoIăBČ ÉhyĎhĎwĘ : MhĲĆypŇĂ BĘ qU
¿Č êĂ on¡oSlĘC NhĆŔyrĄx
Ł Ĳ bŇĘ hŇnĎqĘU
ăČ êĂ ÉwynĎy‘ĄwĘ
hŇt
¿ŇĎ lĘ‘ĲĎwĘ Ch‘ĄŔrĄ dŇyăČ Sy’Ăť CqyzęĂ xĹhĲĆwĘ Mh
ĳĆ BĎ hŇ¡BĎ rČ hoËĎhyĘ=tŇmČChĲmĘ hŇÌĆh
y Ę êĲĂ
lyxĄÄ žPiČ’ĚwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ Mx
¡Ą QĎêĂ hŇdĎŔChyĘ=MgÄČ wĘ : Ch‘ĲĄrĄ dŇy¿Č=l‘Č od¡ŇyĎ
hŇyÁĆhĘêĲĂ NkĄÄwĘ : dŇŁ’ĲmĘ bŇr¿
Ł lĎ Myd¡ĂŇgĎŇbŇĘ C PŇsĆËĆkŇ wĎ bŇ¿hĎ zĎ bŇybĂęsĎ MyĂÁoGhČ=lJĎ
hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎŔhĄBĘhČ=lkÄĎ wĘ romŔxĞhĲČwĘ lm
ăĎ GĎhČ ÉdrĆjĆÄhČ sCięhČ tŇăpČŇ GĄmČ
MyĂŔoGhČ=lJĎmĂ ÉrtŇĎ oehČ=lJĎ hŇyĎęhĎwĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇ¡pĎŇ GĄUČJČ hŇUĎĳhĄ hĎ tŇonăxĞUĲČBČ
ÉëlĆmĆÄlĘ ÉtwŁxĞêĲČS
Ę hĲĂlĘ hŇnĎęS
Ď bŇĘ hŇăĎS
n Ď yDÌĄmĂ ClÂ‘ĎwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č My’
¡Ă BĎhČ
tŇ’ĄÄmĄ hŇlĆÁ‘ĞyĲČ=âl rS
ĆÄ ’Ğ hŇyĎhĎwĘţ : tŇoJĲiĚhČ gŇx
¿Č =tŇ’Ć gŇx
Ł ¡ lĎwĘ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ
twxpVm
.’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk No’jĎqĂwĘ ’"sb ,yrq No’jĎqĂwĘ ,bytk NC’jĎqĘyĂ w’ NC’pĄuĎyĂ v.6
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tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ëŇlĆ¡mĆ lĘ tŇŁwŔxĞêĲČS
Ę hĲĂlĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ=l’Ć ÉZrĆ’ĎÄhĎ tŇoxąjĘS
Ę mĂ
âl¿wĘ hŇËĆl‘ĞtĲŇČ =âl MyĂrÌČYĘmĂ tŇxČjÄČ S
Ę mĂ=M’ĂwĘ : MS
Ć GĲĎhČ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ âl¿wĘ
MyĂŔoGhČ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇŁGąyĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇpĎęGĄUČhČ hŇăĆh
y Ę êĲĂ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ âlăwĘ hŇ¡’Ď bĎŇ
tŇ’ŇăFČ xČ hŇ¡Ćh
y Ę êĲĂ tŇ’ŇŁz¿ : tŇoJĲiĚhČ gŇx
¿Č =tŇ’Ć gŇx
Ł ¡ lĎ ClŔ‘ĞyĲČ âlă ÉrS
Ć ’Ğ
: tŇoJĲiĚhČ gŇx
¿Č =tŇ’Ć gŇx
Ł ¡ lĎ ClŔ‘ĞyĲČ âlă ÉrS
Ć ’Ğ MyĂŔoGhČ=lJĎ Ét’ŇFČxČwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ
ÉtoryiĂhČ hŇąĎh
y Ď wĘ hoĳĎhyl
ĲČ SdŇĆq
Ł ¡ sCiŔhČ tŇoQăYĂmĘ=l‘Č ÉhyĆhĘyĲĂ ’ChęhČ MoIăBČ
MĂlČÁS
Ď CrĲyBĂ rysÄĂ =lJĎ hŇyĎhĎwĘţ : xČB
ĲĄ zĘUĂhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ Myq¡ĂrĎzĘUĂJČ hoĎŔhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ
Mh
¡Ć mĄ Cx¿qĘĲlĎ wĘ MyxĂŔbŇĘ ŁEăhČ=lJĎ ÉC’bĎÄC tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyl
ĲČ SdŇĆq
Ł ť hŇdĎęChybĲŇĂ C
MoI¿BČ tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ dŇo‘Ë yn¿Ă‘ĞnĲČkŇĘ hŇyÄĆhĘyĲĂ=âlwĘ Mh
ĳĆ bĎŇ Clăè
Ę bŇĂ C
: ’ChĲhČ

yk’lm
’, 2 ÉMk
ĆŇ tŇĘ ’Ć yêĂbŇĘ ąhČ ’Ď : ykĲŇĂ ’ĎlĘmČ dŇy¡ČBĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l’Ć ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇ ’v
¿Ď mČ
3
4

5
6

7

Ébq
Ł ‘ĞyĲČlĘ wW
ąĎ ‘Ą x’ÄĎ =’olhĞ Cnê
ĳĎ bŇĘ hČ’Ğ hŇU
ăĎ BČ Mê
¡ĆrĘmČ’ĞwĲČ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď
=tŇ’Ć MyW
ąĂ ’ĎwĲĎ ytŇĂ ’ŇĳĄW
n Ď wW
¡Ď ‘Ą=tŇ’ĆwĘ : bŇŁqĲ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ bŇ¡hČ ’
Ł wĎ hoĎŔhyĘ=M’ĚnĘ
ModÁ’Ĺ rmÄČ ’ŇŁtŇ=yJĲĂ : rB
ĲĎ dĘŇmĂ tŇoe¿tŇČ lĘ otŇ¡ lĎxĞĲnČ =tŇ’ĆwĘ hŇmĎŔmĎS
Ę ÉwyrĎhĎ
Cn¡bŇĘ yĂ hŇUĎ¿hĄ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą tŇobŔrĎxĽ hŇăĆb
n ŇĘ nĂwĘ ÉbCSnĎwĘ CnS
Ęè
Čę rĚ
ho¡ĎhyĘ M‘¿ČzĎ=rS
Ć ’Ğ M‘ËĎhĎwĘ hŇ‘ĎŔS
Ę rĂ lCbăŇGĘ ÉMhĆlĎ C’ąrĘqĲĎwĘ sorĳhĹ’ĲĆ ynăĂ’ĞwĲČ
l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ lDăČgŇĘ yĂ ÉCrmĘ’ŇŁêĲ Mê
ąĆ’ČwĘ hŇnĎy’
ĳĆrĘêĂ Mk
¡ĆŇ ynĄy‘ĲĄwĘ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č
hŇăĄ’
I Č ynĂă’Ď bŇă’Ď =M’ĂwĘ wynĳĎd
ŁŇ ’Ğ dŇbĆŇ‘ăĆwĘ bŇ¡’Ď dŇ¿BĄ kČŇyĘ NB
ËĄ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ lCb¿ŇgŇĘ lĂ
ÉMkĆŇlĎ tŇo’ębĎŇYĘ hoăĎhyĘ ű rm
ăČ ’Ď y’ÁĂ rĎomĲ hŇIÄĄ’Č žynĂ’Ď MynăĂodŇ’Ğ=M’ĂwĘ ydĂÃobŇkŇĘ
MyS
ąĂ yGĂmČ : ìŇmĲĆS
Ę =tŇ’Ć Cnyz¡ĂbĎŇ hŇ¿UĆ BČ MêěĆ rĘmČ’ĞwĲČ ymĂŔS
Ę yzăĄoB ÉMynĂhĞŁJĲhČ
Nx
¿Č lĘS
Ě MkĆěrĘmĎ’ĹB
ĲĆ ìŇCnĳlĘ’ČgĲĄŇ hŇăUĆ BČ Mê
¡ĆrĘmČ’ĞwĲČ l’ĎŔŁgŇmĘ MxĆăĆl ÉyxĂBĘzĘmĂ=l‘Č
hwhy
tVq wnmm dty ynmm hnp wnmm wyYxw . y"’r Nmysw rV‘ dx’w Myt’m hyrkz rpsd yqwsp Mwks v.21
.rpsw rps Nyb qlx twrwV VlV xynhl KyrYw .h‘br’ wyrdsw .]+d +y hyrkz[ hmxlm
The number of the verses of the book of Zechariah is 211; and the sign is y"’r. And its
middle point is, From him the corner stone, from him the nail, from him the battle bow
[Zec 10:4]. And its sedarim are 4. And there should be left a space of 3 lines between
each book.
.qxYy tdlwt tVrpl hrTph v.1 .’
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CSyGËĂtŇČ yk
¿ŇĂ wĘ ‘rĎŔ Ny’ăĄ ÉxČŁBÄzĘlĂ rCąĄ‘Ă NCSÄGĂtŇČ =ykĲŇĂ wĘ : ’ChĲ hŇ¿Ćb
z ŇĘ nĂ ho¡ĎhyĘ 8
’v
ăĎ yĂhĞ o’ť ÉìYĘrĘyĂhĞ ìŇtęĆ xĎpĆŇlĘ ’nÁĎ ChbĄÄyrĂqĘhČ ‘rĳĎ Ny’ăĄ hŇ¡Ćlx
Ł wĘ xČ¿iĄ jĂ
ÉMkĆŇdĘŇIĆmĂ CnnĳĄxĎywĲĂ l’
¡Ą =ynĄpŇĘ ’n
¿Ď=CQxČ hŇê
ËĎ ‘ČwĘ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď ìŇynĆŔpĎŇ 9
ÉMkĆŇBĎ=MgČŇ ym
ąĂ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď MynĂŔjĎ ÉMJĆmĂ ’v
ąĎ yĂhĞ tŇ’ŇŁEŔ hŇtŇĎ yĘhăĎ 10
ÉrmČ’Ď MkĆęBĎ ZpĆŇxĄÁ ylĂÄ=Ny’ĲĄ Me
ĳĎxĂ yx
¡Ă BĘzĘmĂ Cry’
¿Ă tŇĎ =âlĲwĘ MyĂtŔČ lĎDĘ rGŁă sĘyĂwĘ
SmĆS
ĆÁ =xrČzĘUĂmĂ yJ
ăĂ : Mk
ĲĆŇ dĘŇIĆmĂ hŇ¿YĆ rĘ’Ć=âlĲ hŇ¡xĎ nĘmĂC tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ 11
ym
¡Ă S
Ę lĂ SG
ËĎmĚ rT
¿Ď qĘmĚ MoqęmĎ=lkĎŇbŇĘ C MyĂŔoGBČ ÉymĂS
Ę lodąŇGĎ o’ęobŇmĘ=dŇ‘ČwĘ
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď MyĂŔoGBČ ÉymĂS
Ę lodŇągĎŇ=yJĲĂ hŇrĳĎohTĘ hŇăxĎ nĘmĂC
ob¡ŇynĂwĘ ’ChŔ l’
ăĎ ŁgŇmĘ ÉynĎŁdŇ’Ğ Nx
ąČ lĘS
Ě MkĆęrĘmĎ’ĹB
ĲĆ otŇĳ o’ Myl
ăĂ QĘxČmĘ Mê
¡Ć’ČwĘ 12
ÉrmČ’Ď otęo’ř Mê
ăĆ xĘjČhĂwĘ hŇ’ÁĎ lĎêĘmČ hŇeĄÄhĂ žMêĆrĘmČ’ĞwĲČ : CŁlĲkŇĘ ’ĲĎ hŇ¿Ćb
z ŇĘ nĂ 13
Mt
¡ŇĆ ’ŇbĄŇhĞwĲČ hŇlĆŔoxh
ăČ =tŇ’ĆwĘ ÉxČiĄÄjĂhČ=tŇ’ĆwĘ lCzęGĎ Mt
ăŇĆ ’ŇbĄŇhĞwĲČ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ
lkĄęon rCră’ĎwĘ : hoĲĎhyĘ rm
¿Č ’Ď Mk
¡ĆŇ dĘŇIĆmĂ Ht
ËŇĎ o’ hŇ¿YĆ rĘ’ĆhČ hŇĳxĎ nĘUĂhČ=tŇ’Ć 14
ynĂ’Ďę lodÁGĎ ëŇlĆmĆÄ žyJĂ ynĳĎd
ŁŇ ’ŇĲlČ tŇ¡xĎ S
Ę mĎ xČ¿bĄŇ zŁwĘ rdËŇĄnŁwĘ rkĎŔzĎ ÉordĘŇ‘ĆBĘ SyąĄwĘ
hŇ¿wĎYĘUĂhČ Mk
ËĆŇ ylĄ’Ğ hŇêęĎ ‘ČwĘ : MyĲĂoGbČŇ ’r¿Ďon ym
¡Ă S
Ę C tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď b
tŇÌtŇĄ lĎ bŇlĄÁ=l‘Č CmyW
ĂÄ tŇĎ žâl=M’ĂwĘ C‘ÃmĘS
Ę tŇĂ âlă=M’Ă : MynĲĂhĞŁJĲhČ tŇ’ŇŁE¡hČ 2
hŇrĎŔ’ĄUĘhČ=tŇ’Ć ÉMkĆŇbĎŇ yê
ąĂ xĘQČS
Ă wĘ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď ymęĂ S
Ę lĂ dŇobăŇJĎ
: bŇĲlĄ =l‘Č Mym
¿Ă W
Ď Mk
¡ĆŇ nĘy’ĲĄ yJ
¿Ă hĎytŔĂ or’ĲĎ ÉMgČŇwĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ okŇĲ rĘBĂ=tŇ’Ć yt¡ĂŇor’ĲĎwĘ
Mk
ĳĆŇ yGĄxČ SrĆj
¡Ć MkĆŔynĄjĘ=l‘Č ÉSrĆpĆÄ ytŇĂ yrąĂzĄwĘ ‘rČEĆŔhČ=tŇ’Ć ÉMkĆŇlĎ r‘ąĄŁgŇ ynÄĂ nĘhĂ 3
hŇăwĎYĘUĂhČ tŇ¡’Ą MkĆŔylĄ’Ğ yêĂxĘăČQS
Ă yJĂť MêěĆ ‘ĘdČŇywĲĂ : wyl
ĲĎ ’Ą Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ’W
¿Ď nĎwĘ 4
ű ytăĂŇyrĂBĘ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď ywĂŔlĄ=tŇ’Ć ÉytŇĂ yrĂBĘ tŇoyąhĘlĲĂ tŇ’ŇŁEĳhČ 5
yn¿ĄjĘmĂC ynĂĳ’Ą rĎyIĲĂwČ ’r¡Ďom ol¿=MnĲĄêĘ’ĆwĲĎ MolŔè
Ď hÄČ wĘ ÉMyIĂxČhĲČ oêę’Ă hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ
’Y
ăĎ mĘnĂ=âlĲ hŇ¡ĎlwĘ‘ČwĘ ChypĂŔBĘ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ ÉtmĆ’Ĺ tŇrąČoê : ’ChĲ tŇ¿xČ nĂ ym
¡Ă S
Ę 6
: NwĲŁ‘ĎmĲĄ bŇyS
¿Ă hĄ MyB
¡Ă rČwĘ yêŔĂ ’Ă ëŇăČlhĎ ÉroSymĂbŇĘ C MoląS
Ď BĘ wyt
ĳŇĎ pĎŇW
Ę bŇĂ
ëŇ¿’Č lĘmČ yJ
ËĂ ChyjĳĂmĂ CS
ă qĘbČŇyĘ hŇr¡ĎotŇwĘ tŇ‘ČdČŔ=CrmĘS
Ę yĂ ÉNhĄŁkŇ yt
ąŇĄ pŇĘ W
Ă =yJĲĂ 7
MyB
¡Ă rČ Mê
¿Ć lĘS
Č kŇĘ hĂ ëŇrĆDŔĆhČ=NmĂ Mê
ăĆrĘsČ ÉMêĆ’ČwĘ : ’ChĲ tŇo’¡bĎŇYĘ=hoĲĎhyĘ 8
yêĂt
ÌŇČ nĎ ynÂ’
Ă Ğ =MgČŇwĘ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď ywĂŔQĄhČ tŇyrăĂBĘ ÉMêĆxČS
ĲĂ hŇrĳĎoêBČ 9
MyrăĂmĘŁSĲ ÉMkĆŇnĘy’ĲĄ rS
ąĆ ’Ğ ypęĂ JĘ M‘ĳĎhĎ=lkĎŇlĘ Myl
¡Ă pĎŇS
Ę C Myz¿ĂbŇĘ nĂ Mk
ËĆŇ tŇĘ ’Ć
ykrd=t’
.bwtkh hnykV ’l’ ytĂ’
Ł yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.13
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: hŇrĲĎoêBČ Myn¡ĂjĎ My’
¿Ă W
Ę nĲŁwĘ ykČŔrĎDĘ=tŇ’Ć
10
11

12

13
14

15

16

Sy’
ăĂ ÉdGČbŇĘ nĂ ‘ČCDęmČ Cn’
ĳĎ rĎBĘ dŇ¡xĎ ’ĲĆ l’
¿Ą ’olËhĞ CnQĎŔkĚŇlĘ ÉdxĎ’Ć bŇą’Ď ’olÄhĞ
hŇt
¿ŇĎ W
Ę ‘ĆnĲĆ hŇËbĎŇ ‘ĄotŇĲ wĘ hŇdĎŔChyĘ hŇdăĎŇgŇĘ B
ĲĎ : CnytĲŇĄ ŁbŇ’Ğ tŇyr¿ĂBĘ lQ
¡Ą xČlĘ wyxĂŔ’ĎBĘ
bŇhĄŔ’Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ SdŇĆŁqą hŇdĎęChyĘ lQ
ăĄ xĂ ű yJ
ăĂ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲybŇĂ C l’
¡Ą rĎW
Ę yĂbŇĘ
hŇnĆŔ‘ŁwĘ r‘ăĄ ÉheĎW
ĆÄ ‘ĞyĲČ rS
ąĆ ’Ğ Sy’ÄĂ lĎ hoĎÁhyĘ tŇrĄÄkŇĘ yČ : rkĲĎŇnĄ l’
¿Ą =tŇBČ l‘¡ČbĎŇC
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¡Ďhyl
ĲČ hŇxĎŔnĘmĂ SyGăĂmČC bŇŁqĳ‘ĞyĲČ yl
¡Ą hĽ’ĲĎmĄ
hŇqĳĎnĎ’ĞwĲČ yk
¡ŇĂ BĘ hoĎŔhyĘ xB
ăČ zĘmĂ=tŇ’Ć Éh‘ĎmĘDĂ tŇoiąJČ CWŔ‘ĞêĲČ tŇynăĂS
Ą Ét’ŇzŁwĘ
Mê
¡Ć rĘmČ’ĞwĲČ : Mk
ĲĆŇ dĘŇIĆmĂ NoY¡rĎ tŇxČq¿ČlĎwĘ hŇxĎŔnĘUĂhČ=l’Ć ÉtonjĘ dŇo‘ę Ny’ăĄmĄ
ÉhêĎ’Č rS
ąĆ ’Ğ ìŇyrĆęC‘nĘ tŇS
Ć ă’Ą ű Nyb
ăŇĄ C ìÁnĘyB
ĲĄ dŇy‘ÄĂ hĄ žhoĎhyĘ=yJĲĂ l‘ÃČ hŇĳmĎ =l‘Č
hŇW
Ďę ‘Ď dŇăxĎ ’Ć=âlĲwĘ : ìŇtĲŇĆ yrĂBĘ tŇS
Ć ¿’Ą wĘ ì¡ŇêĘrĘbĆŇxĞ ’yh
¿Ă wĘ HBĎŔ hŇêĎdĘŇgăŇB
ČĎ
ÉMêĆrĘmČS
Ę nĂwĘ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ‘rČzăĆ Su¡ĄbČŇmĘ dŇxĎŔ’ĆhĲĎ ÉhmĎC olŔ ÉxČCrÄ r’
¿Ď S
ĘC
rm
ąČ ’Ď xQČęS
Č ’n
ăĄW
Ď =yJĲĂ : dŇŁGĲbŇĘ yĂ=l’Č ìŇyr¡ĆC‘nĘ tŇS
Ć ¿’Ą bŇĘ C MkĆŔxĞCrăBĘ
tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď oSŔCbŇlĘ=l‘Č ÉsmĎxĎ hŇąiĎ kŇĂ wĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
: CdŇŁGĲbŇĘ tŇĂ âl¿wĘ Mk
¡ĆŇ xĞCrĲBĘ Mê
¿ĆrĘmČS
Ę nĂwĘ

MkĆęrĘmĎ’ĹB
ĲĆ Cn‘ĘĳĎgŇ oh hŇU
ăĎ BČ Mê
¡ĆrĘmČ’ĞwĲČ MkĆŔyrĄbŇĘ dĂŇBĘ ÉhoĎhyĘ Mê
ąĆ‘ĘgČŇoh
yh
¿ĄŁl’Ĺ hŇ¡Ą’
I Č o’¿ ZpĄŔxĎ ’Chă ÉMhĆbĎŇC hoĎęhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ű bŇoTă ‘rĎÁ hŇW
Ą Ł‘Ä=lJĎ
g ’obÄyĎ žM’
Ł tŇĘ pŇĂ C ynĳĎpĎŇlĘ ëŇrĆd¡ŇĆ=hŇeĎpŇĂ C ykĂŔ’ĎlĘmČ ÉxČlĄÄS
Ł ynąĂnĘhĂ : TjĲĎS
Ę UĂhČ
=rS
Ć ’Ğ tŇyrĂÁBĘhČ ëŇ’ÄČ lĘmČC MyS
Ăę qĘbČŇmĘ Mê
ăĆ’Č=rS
Ć ’Ğ ű NodăŇ’ĎhĲĎ olÁkĎŇyhĲĄ=l’Ć
2 Moyă=t
Ň ’Ć É lJĄlĘkČŇmĘ ym
ąĂ C : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď ’bĎŔ=hŇeĄhĂ ÉMyYĂpĄŇxĞ Mê
ąĆ’Č
tŇyr¡Ăb
Ł Ň kŇĘ C PŇrĄŔYĎmĘ S’
ăĄ JĘ É’Ch=yJĂ otŇĳ o’rĲĎhĄBĘ dŇ¡mĄ ‘ŁhĲĎ ym
¿Ă C o’ŔoB
3 qu
ăČzĂwĘ ÉywĂlĄ=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć rh
ąČ TĂwĘ PŇsĆJĆŔ ÉrhĄTČmĘC PŇrąĄYĎmĘ bŇS
ČÄ yĎwĘ : MysĲĂBĘkČŇmĘ
4 Éhb
ĎŇ rĘ‘ĲĎwĘ : hŇqĲĎdĎŇYĘBĂ hŇ¡xĎ nĘmĂ yS
¿Ą yGĂmČ hoĎŔhyl
ĲČ ÉCyhĎwĘ PŇsĆĳĎJkČŇwĘ bŇ¡hĎ EĎJČ MtŔĎ ’
Ł
: tŇoIĲnĂm
Ł dĘŇqČ Myn¡ĂS
Ď kŇĘ C MlĎŔo‘ ym
ăĄ yJĂ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ tŇ¿xČ nĘmĂ hoĎŔhyl
ĲČ
5 ÉMyp
ŇĂ è
Ę kČŇmĘB
ĲČ rhĄęmČmĘ dŇ‘ăĄ ű ytŇĂ yyăĂhĎwĘ ůTjĎS
Ę UĂlČ ÈMkĆŇylĄ’Ğ yêăĂbŇĘ rČqĲĎwĘ
hŇnÄĎ mĎlĘ’Č rykŇĂ W
Ď ţ=rkČŇW
Ę yqăĄS
Ę Ł‘ĲbŇĘ C rqĆĳè
Ď lČ My‘¡ĂBĎS
Ę eĂbČŇC MypĂŔ’ĞănĎmĘbČŇC
6 ho
¡ĎhyĘ yn¿Ă’Ğ yJ
ËĂ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď ynĂC’ŔrĄyĘ âlăwĘ ÉrgĄŇ=yFĄmČC MotŇą yĎwĘ
7 Mk
ĆÁ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ ymĄÄymĂlĘ : MtĲŇĆ ylĂkŇĘ âl¿ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ=ynĲĄBĘ Mê
¿Ć’ČwĘ ytŇĂ ynĳĂS
Ď âlă

17
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rm
¡Č ’Ď MkĆŔylĄ’Ğ hŇbĎŇCS
ă ’ĎwĘ ÉylČ’Ą CbŇCS
ą MêŔĆ rĘmČS
Ę âlăwĘ ÉyuČxĚmĲĄ Mê
ąĆrĘsČ
yJ
ąĂ MyhęĂ Łl’Ĺ MdĎÁ’Ď ‘BČÄqĘyĂhĞ : bŇCSĲnĎ hŇ¿UĆ BČ Mê
¡ĆrĘmČ’ĞwĲČ tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ
: hŇmĲĎCrêĘhČwĘ rW
¡Ą ‘ĞUĲČhĲČ ìŇCnĳ‘Ğb
ĲČŇ qĘ hŇăUĆ BČ Mê
¡ĆrĘmČ’ĞwĲČ ytŔĂ ’
Ł My‘ăĂbŇĘ ŁqĲ ÉMêĆ’Č
C’ybÄĂ hĎ : oQĲJĚ yoG¡hČ My‘ĳĂbŇĘ q
Ł Ĳ Mê
ăĆ’Č yt¡ĂŇ’
Ł wĘ MyrĂŔ’ĎĲnĄ Mê
ăĆ’Č ÉhrĎ’ĄUĘBČ
ynĂCnąxĎbŇĘ C ytŔĂ ybĄŇBĘ ÉPrĆTĆÄ yh
¿Ă ywĂ rYĎęo’hĎ tŇyB
ăĄ =l’Ć rW
ĄÁ ‘ĞUĲČhĲČ=lJĎ=tŇ’Ć
tŇoBărĚ’Ğ tŇ’Ąť MkĆęlĎ xê
ăČ pŇĘ ’Ć âlÌ=M’Ă tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď tŇ’ŇŁzŔBĎ É’nĎ
ÉMkĆŇlĎ yê
ąĂ rĘ‘ČgĲĎŇwĘ : ydŇĲĎ=ylĂBĘ=dŇ‘Č hŇ¡kĎŇ rĎBĘ Mk
ËĆŇ lĎ yt¿ĂŇq
Ł yrřĲĂhĞwĲČ MyĂmČŔè
Ď hČ
Mk
ąĆŇ lĎ lJĄÄS
Č tŇĘ =âlwĘ hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ yrăĂjĘ=tŇ’Ć Mk
¡ĆŇ lĎ tŇx
¿Ă S
Ę yČ=âlĲwĘ lkĄŔ’
Ł B
ĲĎ
MyĳĂoGhČ=lJĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć Cr¿è
Ę ’ĂwĘ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď hŇdŔĆv
Ď BČ ÉNpĆŇGĆÄhČ
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď ZpĆŇxĄŔ ZrĆ’ăĆ ÉMêĆ’Č CyąhĘtŇĂ =yJĲĂ
: ìŇyl
ĲĆ ‘Ď CnrĘB
¡Č dĘŇeĂ=hŇmČ MêěĆ rĘmČ’ĞwĲČ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď Mk
¡ĆŇ yrĄbŇĘ DĂ yl
ËČ ‘Ď Cq¿zĘxĲĎ
yk
ąŇĂ wĘ oêŔrĘmČS
Ę mĂ ÉCnrĘmÄČ S
Ď yJ
ąĂ ‘YČBĆę=hŇmČC Myh
ĳĂ Łl’Ĺ dŇŁbăŇ‘Ğ ’wĘS
¡Ď MêěĆ rĘmČ’Ğ
MydĳĂŇzĄ MyrăĂè
Ę ’ČmĘ CnxĘ¡Č’
n Ğ hŇêěĎ ‘ČwĘ : tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄjĘmĂ tŇyeĂŔrČdă
ŁŇ qĘ ÉCnkŇĘ lČÄhĎ
y’¿ĄrĘyĂ CrËBĘdĘŇnĂ z’
ÌĎ : CTl
ĲĄ UĎIĂwČ Myh
¡Ă Łl’Ĺ CnËxĞB
ĲĎ MG
ÌČ hŇ‘ĎŔS
Ę rĂ yW
ăĄ ‘Ł ÉCnbŇĘ nĂ=MGČ
NorąJĎzĂ rpĆŇăsĄ bŇtŇĄ JĎIĂwČţ ‘mĎŔS
Ę IĂwČ ÉhoĎhyĘ bŇąS
Ą qĘIČwČ Ch‘ĳĄrĄ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ ho¡ĎhyĘ
tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď ylĂę Cyh
ăĎ wĘ : omĲS
Ę yb
¡ŇĄ S
Ę ŁxĲlĘC hoĎŔhyĘ y’ăĄrĘyĂlĘ ÉwynĎpĎŇlĘ
Sy’ĂŔ lm
Ł ă xĘyČ ÉrS
Ć ’ĞJĲČ MhĆŔylĄ‘Ğ yêăĂlĘmČxĲĎwĘ hŇĳĎQgĚŇsĘ hŇăW
Ć ‘Ł yn¡Ă’Ğ rS
¿Ć ’Ğ MoIělČ
NyBĄť ‘S
ĳĎ rĎlĘ qyD¡ĂYČ NyB
¿Ą MtŔĆ y’ĂrĘC ÉMêĆbŇĘ S
Č wĘ : otŇĲ ’
Ł dŇ¿bĄŇ ‘ŁhĲĎ on¡BĘ=l‘Č
ÉMoIhČ hŇąĄh
e Ă =yJĲĂ
: odĲŇ bĎŇ‘Ğ âl¿ rS
¡Ć ’ĞĲlČ MyhĂŔŁl’Ĺ dŇăbĄŇ ‘Ł
ThÄČ lĂwĘ SqČŔ Éh‘ĎS
Ę rĂ hŇąW
Ą ‘Ł=lkĎŇwĘ MydĂÁzĄ=lkĎŇ CyÄhĎwĘ rCeĳêČJČ r‘¡ĄB
Ł ’BĎŔ
SrĆS
Ł ¿ Mh
¡Ć lĎ bŇŁz¿‘ĞyĲČ=âl rS
ËĆ ’Ğ tŇo’ŔbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ÉrmČ’Ď ’BĎęhČ MoIăhČ MtÁĎ ’
Ł
hĎyp
ĳŇĆ nĎkŇĘ BĂ ’j
¡Ą rĘmČC hŇqĎŔdĎŇYĘ SmĆăS
Ć ÉymĂS
Ę y’
ąĄrĘyĂ MkĆÁlĎ hŇxÄĎ rĘzĲĎwĘ : PŇĲnĎ ‘ĎwĘ
rpĆŇ’ĄŔ CyăhĘyĲĂ=yJĂ My‘ŔĂ S
Ď rĘ Mt
ăŇĆ oi‘ČwĘ : qB
ĲĄ rĘmČ yl
¿Ą gŇĘ ‘ĆJĘ Mê
¡ĆS
Ę pŇĂ C Mt
¿ŇĆ ’ŇYĎywĲĂ
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ rm
¡Č ’Ď hŇW
ĆŔ ‘Ł ynăĂ’Ğ rS
ăĆ ’Ğ ÉMoIBČ Mk
ĳĆŇ ylĄgŇĘ rČ tŇojăJČ tŇxČê
¡Č
otŇą o’ ytŇĂ yCĂÄYĂ žrS
Ć ’Ğ yDĳĂbŇĘ ‘Č hŇăS
Ćm
Ł tŇr¡Čoê CrěkŇĘ zřĂ
MkĆŔlĎ xČăĄlS
Ł ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ hŇąĄh
e Ă : MyTĲĂjĎS
Ę mĂC Myu¡ĂxĚ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č ÉbrĄx
Ł bŇĘ
t’
.ytbr +z v.22

.w"dw ’"d Nkw ’lm ytĂoqyrĂh
Ğ wČ ’"s v.10

.g

8

9, 10

11

12

13
14
15
16

17

18
19

20
21

22
23
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bŇyS
ąĂ hĄwĘ : ’rĲĎoehČwĘ lod¡ŇGĎhČ hoĎŔhyĘ Moyă ’oBť ynĄępŇĘ lĂ ’yb
ĳŇĂ eĎhČř hŇăIĎlĂ’ĲĄ tŇ¡’Ą
yt¿ĂŇyJĄhĂwĘ ’obě’Ď=NjĆ Mt
ĳŇĎ obŇ’Ğ=l‘Č Myn¡ĂBĎ bŇ¿ĄlwĘ MynĂŔBĎ=l‘Č ÉtobŇ’Ď=bŇĲlĄ
: MrĆxĲĄ ZrĆ’¡ĎhĎ=tŇ’Ć
G

+wgw xČl
ĄS
Ł ykĂnŁ’Ď heĄhĂ
Nms ’ŁqŁtŁyŁ w’ qŁqŁtŁyŁ
’"n ,n"d Nmysw MyVmxw h‘br’

Mtrm’w wyYxw .hVmxw MyVmx
yk’lm rpsd yqwsp Mwks
.]d"y +b yk’lm[ Knyb dy‘h hwhy=yk l‘ hm=l‘
+g hkym[ NwyY Mkllgb Nkl wyYxw .n"trt Nmysw MyVmxw Pl’ rV‘ yrt lV yqwsp Mwks
’"n ,hnwmV wytwtqspw .]+T +b hyrkz[ hkwtb hyh’ dwbklw Nmysw MyrV‘w dx’ wyrdsw .]b"y
’bV hnVh d‘ Klmh whyz‘ Nm MynV ‘bVw MyrV‘w tw’m VlV rpsh twnV .rV‘ wytwtqspw
My‘bVw tw’m ‘Vtw Mypl’ t‘br’ Mynwrx’h Myrpsh t‘br’ lV Myqwsph lk .rdnskl’
yYx .]g"k h"s hy‘Vy[ qyrl w‘gy ’l Mynwrx’h Myrps ‘br’ lV hnwV’r ty‘ybr .h‘Vtw
lV hnwrx’ ty‘ybr .]+h hydb‘[ hlyl yddV=M’ Kl=w’b Mybng=M’ Mynwrx’h Myrpsh t‘br’
.]+z ’"m l’qzxy[ hl‘ml hbgnw gbhrw Mynwrx’h Myrpsh t‘br’

The number of the verses of the book of Malachi is 54; and the sign is, n"d;
other copies [have] 55. And its middle point is, And ye say, wherefore? Because
the Lord hath been witness between thee [Mal 2.14].
The number of the verses of The Twelve is 1050; and the sign is n"trt. And
its middle point is, Therefore shall Zion for your sake [Mic 3.12]. And its sedarim
are 21; and the sign is, And I WILL BE the glory in the midst of her [Zec 2.9].
And its peseqot are 8; other copies [have], And its peseqot are 10. The years of
the book are 327 years from Uzziah the king unto the year in which Alexander
came. All the verses of the four Latter Books are 4979. The first quarter of the
four Latter Books is, They shall not labour in vain [Isa 65.23]. The middle point
of the four Latter Books is, If thieves come to thee, if robbers by night [Oba 1.5].
The last quarter of the four Latter Books is, And there was an enlarging and a
winding about upward [Eze 41.7].
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NV’r rps
My‘¿ĂS
Ďň rĘ tŇÀYČ ‘ĞB
ĲČ ÈëlČhĎ âl¿ Ó rS
ąĆ ’Ğ Sy’ęĂ hĎ yr¿ĄS
ĲĘ ’ĲČ ’
dŇĳmĎ ‘Ď âl¿ My’ĂFĎxČÆ ëŇrĆdăŇĆbŇĘ C
: bŇS
ĲĎ yĎ âlă MyYęĂ lĄÇ bŇ¿S
Č ombŇĘ C
oY¿pŇĘ xĆň hoĎęhyĘ tŇr¿ČotŇBĘ M’
¿Ă yJ
ąĂ 2
: hŇlĎyĘl
ĲĎ wĎ Mm
¿Ď oy hŇGĆęhĘyĆ otŇ¿ rĎotŇĲ bŇĘ C
MyĂm¿Ď ygĄňlĘjČ=l‘ĲČ lCtŇÀ S
Ď ÈZ‘ĄJĘ hŇyĎęhĎwĲĘ 3
oêę‘ĂBĘ NêŋĄ yĂ ű oyÄrĘjĂ rS
ąĆ ’Ğ
loBĳyĂ=âlĲ śChl
¿Ą ‘ĎwĘ
: xČylĲĂYĘyČ hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ wĘ
My‘ĳĂS
Ď rĘhĲĎ Nk
¿ĄŇ =âl 4
: xČCrĲ Cep
¿ĆŇ DĘêĂ=rS
Ć’
ĲĞ ZU
Ł ę JČÇ=M’Ă yJ
¿Ă
Tj
ĳĎ S
Ę UĂBČ My‘ĂS
Ď rĘÆ CmqăĚyĎ=âlĲ ű NJ
ąĄ =l‘Č 5
: MyqĲĂyDĂYČ tŇd¿ČŇ‘ĞB
ĲČ My’ęĂ FĎxČwĘÇ
MyqĳĂyDĂYČ ëŇrĆDăĆ hoĎhyĘÆ ‘ČdăŇĄoy=yJĲĂ 6
: dŇb
ĲĄŇ ’Ňê
Ł My‘ăĂS
Ď rĘ ëŇrĆd¡ŇĆwĘ
MyĳĂogŇ CS
ă gŇĘ rĲĎ hŇUĎlĎÆ b
: qyrĲĂ=CGhĘyĆ MyUęĂ ’ĚlĘCÇ
ZrĆ’Ćę=ykĄŇlĘmČ ű CbÄ~ĘyČtŇĘ yĲĂ 2
dŇxČĳĎ=Cd
y Ň sřĘ onĲ Myn¿ĂzĘorĲwĘ
: oxĲyS
Ă mĘ=l‘ČwĘ hoĎęhyĘÇ=l‘Č
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omyt
ĳŇĄ orsĘomĲ=tŇ’Ć hŇqĎêĘnČnĲĘÆ
: omytĲŇĄ ŁbŇ‘Ğ CeřăUĆ mĂ hŇkĎŇyl
¡Ă S
Ę nČwĘ
qx
ĳĎ W
Ę yĂ MyĂmăČè
Ď BČ bŇăS
Ą oy
: oml
ĲĎ =gŇ‘ČlĘyĂ ynĎęŁdŇ’ĞřÇ
ojĳ’ČbŇĘ omyl
ăĄ ’Ą rB
ăĄ dČŇyĘ z’
ąĎ
: oml
ĲĄ hĞb
ĲČŇ yĘ on¿orxĞřb
ĲČŇ CĲ
yJĳĂlĘmČ yêĂkŇĘ ăsČ nĎ ynĂ’ĞwĲČÆ
: yS
ĲĂ dĘŇqĎ=rhČ NoIęYĂÇ=l‘Č
qx
Ł ¿ l’Ćň hŇrĎęjĘsČ’Ğ
hŇêĎĳ’Č ynăĂBĘ yl
¿Č ’Ą rmÅČ ’Ď hŇoĎęhyĲĘ
: ìŇyêĲĂdĘŇlĂyĘ MoI¿hČ ynęĂ ’ĞÇ
ìŇĳtŇĆ lĎxĞĲnČ MyĂogŇÆ hŇăĎê
n Ę ’ĆwĘ yeĂUĆęmĂ l’
ąČ S
Ę
: ZrĆ’ĲĎ=ysĄpŇĘ ’Č ìętŇĘ EĲĎxĚ’ĞwĲČÇ
lz
ĳĆrĘBČ TbĆŇăS
Ą BĘ M‘ĲĄr
Ł êřĘ Æ
: MYĲĄjĘnČêĘ rYăĄoy yl
¡Ă kŇĘ JĂ
ClyJĳĂW
Ę hČ Myk
ăŇĂ lĎmĘ hŇêřĎ ‘ČwĘÆ
: ZrĆ’ĲĎ yTĄpŇĘ S
Ł ă CręsĘCĲĎhĂÇ
hŇĳ’Ď rĘyĂBĘř hoăĎhyĘ=tŇ’Ć CdăŇbŇĘ ‘Ă
: hŇdŇĲĎ‘ĎrĘBĂ ClygęĂ wĘÇ
ëŇrĆdęĆ CdŇbŇĘ ’ŇŁtŋwĘ ű PŇąČ’
n Ĺ yĲĆ=NjĆ rbČÃ=Cqè
Ę nČ
ojĳ’Č T‘ăČmĘJĂ r‘ăČbŇĘ yĂ=yJĲĂ
: obŇĲ ysĄox¿=lJĎ yrĄęS
Ę ’ČÇ
: onĲBĘ MolŋS
Ď bŇĘ ’Č ű ynąĄjĘmĂ oxęrĘbĎŇBĘÇ dŇwĳdĂŇĎlĘ rom¿zĘmĂ
yrĳĎYĎ CBărČ=hŇmĲĎ hoĎhyĘÆ
: yl
ĲĎ ‘Ď Mym
¿Ă qĎ MyBĂęrČÇ
yS
¿Ă pŇĘ nňČ lĘ MyrÀĂmĘŁ’Ĳ ÈMyBĂrČ
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3. 4–4. 6

: hŇlĎsĲĆ MyhŋĂ Łl’Ňb
ĲĄŇ oQŋ hŇtŇĎ ‘őĎ CSyĲĘ Ny’
ąĄ
ydĳĂŇ‘ĞB
ĲČ Ng
ăĄŇ mĎ hoĎhyĘÆ hŇê
ăĎ ’ČwĘ 4
: yS
ĲĂ ’Ňr
Ł Myr¿ĂmĄC ydĂęobŇJĘÇ
’rĳĎqĘ’Ć hoăĎhyĘ=l’Ć ylĂoqÆ 5
: hŇlĎsĲĆ oS
ă dĘŇqĎ rh
¡Č mĄ ynĂnĄÄ‘ĞIĲČwČ
hŇnĎ¿S
Ď y’ňĂ wĲĎ yêĂbŇĘ kČęS
Ď yn¿Ă’Ğ 6
: ynĂk
ĲĄŇ mĘsĘyĂ hoăĎhyĘ yJ
¡Ă ytŇĂ oYĳyqĂhĹ
M‘ĳĎ tŇob¿ŇbŇĘ rĲĂmĄ ’rĎy’ĂÆ=âlĲ 7
: yl
ĲĎ ‘Ď CtŇăS
Ď bŇybĂęsĎÇ rS
¿Ć ’Ğ
yhČęŁl’Ĺ ynĂ‘ąĄyS
ÅĂ ohĲ ű hoĎÄhyĘ hŇąmĎ CqÅ 8
yxĂĳĆl yb
ăČŇ yĘ’
Ł Ĳ =lJĎ=tŇ’Ć tŇĎ yJ
ăĂ hĂ=yJĲĂ
: êĎrĘB
ĲČ S
Ă My‘ăĂS
Ď rĘ ye¡ĄS
Ă
hŇ‘ĳĎCSyĘhĲČ ho¿Ďhyl
ĲČ 9
: hŇlĎiĲĆř ìŇt
ăŇĆ kĎŇrĘbŇĂ ì¡ŇUĘ‘Č=l‘řĲČ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ tŇonęygŇĂ nĘBĂř xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
d
yqęĂ dĘŇYĂ yh
ąĄŁlÅ’Ĺ ű ynĂąnĄ‘Ğ y’ÃĂ rĘqĎBĘ 2
yQ
ĳĂ êĎbŇĘ ăxČ rĘhĂ r~ĎBČÆ
: ytŇĲĂ QĎpŇĂ êĘ ‘m
¿Č S
Ę C ynĂeĄęxĎÇ
hŇUĎlĂkŇĘ lĂÆ ydăĂŇobŇkŇĘ hŇmĆŋ=dŇ‘Č Sy’ÃĂ =ynĄBĘ 3
: hŇlĎsĲĆ bŇăĎk
z ĎŇ CS
¡ qĘbČŇêĘ qyrĳĂ NCbăŇhĎ’ĹêĲĆ
olĳ dŇys
ăĂ xĎ hoĎhyĘÆ hŇăĎřlpŇĘ hĂ=yJĲĂ C‘ędĘŇC 4
: wyl
ĲĎ ’Ą y’
¿Ă rĘqĎBĘ ‘mČęS
Ę yĂÇ ho¿ĎhyĘ
MkĆŇbŇĘ bČŇlĘbŇĂ Æ CrămĘ’Ă C’T
¿Ď xĹêňĆ =l’ČwĲĘ CzęgŇĘ rĂ 5
: hŇlĎsĲĆ CUdă
ŁŇ wĘ MkĆębŇĘ JČS
Ę mĂ=l‘ĲČ
qdŇĆY
ĳĆ=yxĄbŇĘ zĂ Cx¿bŇĘ zĂ 6
: hoĲĎhyĘ=l’Ć CxęTĘbŇĂ CÇ
Mybr
Nk v.1

.d

.d"ydw b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Vgd ’lb K"msh hlĎsĆŇ ’"s v.9

Nkw ’lĎpĘhĂ ’"s v.4

.=l‘ČwĘ ’"s v.9

.g

.Vrgm ‘ybr twnęygnbÇ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb
.r"tw ‘"t
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bŇoT¿ Cňn’
ÀĄ rĘyČ=ymĲĂ ÈMyrĂmĘŁ’Ĳ MyB
¿Ă rČ
: hoĲĎhyĘ ìŇynĆŋjĎ rřo’Ä CnylĄ‘ĎÆ=hŇsĎřnĲĘ
yB
ĳĂ lĂbŇĘ hŇăxĎ mĘW
Ă hŇêřĎ t
ăŇČ nĎ
: CBrĲĎ MS
ăĎ orytŇĲĂ wĘ Mn
¡ĎgĎŇDĘ tŇ‘ŋĄ mĄ
NS
¿Ď y’ňĂ wĘ hŇÀbĎŇ JĘS
Ę ’Ć ÈwDĎxĘyČ MolăS
Ď BĘ
: ynĂb
ĲĄŇ yS
Ă oêĲ xTČbĆęlĎÇ dŇdĳŇĎbĎŇlĘ hoăĎhyĘ hŇê
ăĎ ’Č=yJĲĂ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ tŇolęyxĂeĘhČ=l’ĲĆ xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
hoĎęhyĘ ű hŇnĎyz¿Ă’ĞhĲČ yr¡ČmĎ’Ğ
: ygĲŇĂ ygŇĂ hĞ hŇnĎyB
ăĂ
yh
ĳĎŁl’ŇwĲĄ yJ
¿Ă lĘmČ y‘ęĂ wĘS
Č loqŋlĘ ű hŇbĎŇyS
ąĂ qĘhČ
: lQ
ĲĎ jČtŇĘ ’Ć ìŇylĆę’ĄÇ=yJĲĂ
yl
ĳĂ oq ‘m
ăČ S
Ę êĂ rqĆŁB¡ hŇoĎęhyĲĘ
: hŇj
ĲĆ YČ’ĞwĲČ ìęlĘÇ=ëŇrĎ‘Ĺ’ĲĆ rqĆŁB¿
hŇêĎĳ’Ď ű ‘S
Č r¿Ć ZpÅĄ xĎ=l’ĲĄ âlą ű yJ
ąĂ
: ‘rĲĎ ìăŇrĘgĲĚŇyĘ âl¡
ìŇynĳĆy‘Ą dŇgĆŇănĆlĘ MylĂlĘohĲÆ CbăŇ~ĘyČtŇĘ yĂ=âlĲ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğj
Ł¿ =lJĎ tŇĎ ’ŇnĄęW
ĎÇ
bŇ¿Ďk
z ňĎ yrÀĄbŇĘ DĲŁ ÈdBĄ’ČêĘ
: hoĲĎhyĘ ű bŇ‘¿ĄtÅĎ yĘ hŇmĎęrĘmĂCÇ Mym
¿Ă DĎ=Sy’ĲĂ
ìŇĳtŇĆ ybĄŇ ’obăŇ’Ď ìŇDĘsĘxČÆ bŇră
Ł BĘ ynęĂ ’ĞwĲČ
: ìŇtĲŇĆ ’ĎrĘyĂBĘ ìęS
Ę dĘŇqĎÇ=lkČŇyhĲĄ=l’Ć hŇ¿Ćx
w ĲĞ êĲČS
Ę ’Ć
yrĳĎrĘoSĲ N‘Čm
¿Č lĘ ìŇtęĆ qĎdĘŇYĂbŇĘ ynĂxĄŋnĘ ű hoąĎhyĘ
: ìŇJ
ĲĆ rĘDČ ynăČpĎŇlĘ rS
¡ř wh
tŇoC¿hňČ MB
ÀĎ rĘqĂ ÈhnĎokŇnĲĘ ChypÃĂ BĘ Ny’
ąĄ yJ
ąĂ
: NCqĲylĂxĞyĲČ MnĎęoSlĘÇ Mn
ĳĎorřGĘ xČCtŇ¿ jĎ=rbĆŇqĲĆ
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MmyV’h
.rw’¿ n"b ,’"b Nkw w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.7 .hsnĲĘ n"b ,hsăn ’"b ’"n ,hsăn n"b ,’"b Nk v.7
.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk rS
Č yĘhČ ’"sb ,yrq rS
Č yĘhČ ,bytk rS
Č oh v.9 .h .y"dw w"d Nkw êĎtČnĎ ’"s v.8
d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw rsx MnĎr
Ł GĘ ’"s : ’"ydw y"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb ’lm MnĎorGĘ Nk v.10
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5. 11–6. 10

Mylht

Mh
¿Ć ytňĄ oYÀ‘ĞU
Ł Ĳ mĂ ÈCljĘyĂ MyhęĂ Łl’
ĲĹ ű MmĄÄyS
Ă ’ĞhĲČ 11
: ëŇb
ĲĎŇ Crm
¿Ď =yJĂ omx
ĳĄ yDĂhČ MhĆy‘ĄS
Ę jĂÆ bŇră
Ł BĘ
CneĄrČyĘÆ Ml
ăĎ o‘lĘ ëŇbĎÃ ysĄoxÀ=lkĎŇ CxÄmĘW
Ę yĂwĘ 12
: ìŇmĲĆS
Ę yb
¿ŇĄ hĞŁ’Ĳ ìębŇĘ Ç CY¿lĘ‘ĘyČwĲĘ omyl
ĳĄ ‘Ď ëŇăsĄ tŇĎ wĘ
hoĳĎhyĘ qyD¿ĂYňČ ëŇrÀĄbĎŇêĘ ÈhêĎ’Č=yJĲĂ 13
: CerĲĆTĘ‘ĘêřČ NoY¿rĎ hŇeĎę~ĂJČÇ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ tŇynęĂ ymĂè
Ę hČÇ=l‘ĲČ tŇonygŇĂ nĘBĂÆ xČă~Ą nČmĘĲlČ
w
ynĂĳxĄ ykŇĂ otŇĲ ì¿ŇjĘ’ČBĘ=l’Č hŇoĎęhyĲĘÆ 2
: ynĂrĲĄiĘyČtŇĘ ì¿ŇtŇĘ mĲĎxĞB
ĲČ =l’ČwĲĘ
ynĂ¿’Ď llČňmĘ’Ě yJ
ąĂ ÈhoĎhyĘ ynĂ¿eĄxĎ 3
: ymĲĎYĎ‘Ğ ClăhĞbŇĘ nĂ yJ
¡Ă hoĳĎhyĘ ynĂ¿’Ą pĎŇrĘ
dŇŁ’ĳmĘ hŇăĎlhĞbŇĘ nĂ yS
Ă pŇĘ nČwĘÆ 4
: ytĲŇĎ mĎ=dŇ‘Č hoĎęhyĘÇ t¿’řw
yS
ĳĂ pŇĘ nČ hŇăYĎ QĘxČ hoĎhyĘÆ hŇăbĎŇ CS 5
: ìŇDĲĆsĘxČ N‘Čm
ăČ lĘ ynĂ‘ęĄ yS
Ă ohĲÇ
ìŇrĳĆkŇĘ zĂ tŇwĆUăĎBČ Ny’ăĄ yJ
ąĂ 6
: ëŇĲQĎ =hŇdŇĆoyĲ ym
ăĂ lo’ęS
Ę BĂÇ
ytęĂ xĎnĘ’ČBĲĘ ű yêĂ‘ĘąČgŇ yĎ 7
yt
ĳŇĂ FĎmĂ hŇlĎyĘlČÆ=lkĎŇbŇĘ hŇăxĆ W
Ę ’Č
: hŇsĲĆmĘ’Č yW
¿Ă rĘ‘Č ytęĂ ‘ĎmĘdĂŇBĘÇ
ynĳĂy‘Ą s‘ČJ
ăČ mĂ hŇăS
ĎS
Ę ‘ĲĎ 8
: yrĲĎrĘoYĲ=lkĎŇBĘ hŇqęĎ tŇĘ ‘ĲĎÇ
NwĆ’ĳĎ ylĄ‘Ğj
Łă =lJĎ yeĂUĆmĂÆ CrCsă 9
: yyĲĂkŇĘ BĂ loqă hoĎęhyĘÇ ‘m
¿Č S
Ď =yJĲĂ
yt
ĳŇĂ eĎxĂêĘ hoĎhyĘÆ ‘m
ăČ S
Ď 10
: xuĲĎyĂ yt¿ĂŇQĎpŇĂ êĲĘ hoĎęhyĘÇ
wVby
,’"d ,’"dt Nkw yrqw bytk hêĎ’ČwĘ ’"sb ,yrq hêĎ’ČwĘ ,bytk êĘ’ČwĘ v.4

.w

.b"ydw T"d Nkw CerĆFĘ‘ČêĘ ’"s v.13
.’"ydw y"d ,w"d ,b"d

6. 11–7. 12
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yb
ĳŇĎ yĘ’
Ł Ĳ =lJĎ dŇ’
Ł mĘÆ ClăhĞB
ĲĎ yĂwĘ ű CSb
Ł ąŇ yĄ
: ‘gČŇrĲĎ CSb
Ł ¿Ň yĄ CbŇS
Ěę yĎÇ
: ynĲĂymĂyĘ=NBĆ SCkÇ=yrĄbŇĘ DĂ=l‘Č hoĳĎhyl
ĲČ rS
¿Ď =rS
Ć ’Ğ dŇ¿wĂdĎňlĘ NoyęGĎS
Ă
ytŇĂ ys
ĳĂ xĎ ìăŇBĘ yhČŁl’ĹÆ hoăĎhyĘ
: ynĂĲlĄ y~ĂhČwĘ ypČędĘŇrĲ
Ł Ç=lJĎmĂ ynĂ‘¿ĄyS
Ă ohĲ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ hŇăĄrĘ’
y Č JĘ PŇră
Ł TĘyĂ=NjĆ
: ly~ĲĂmČ Ny’ăĄwĘ qřrĄęj
Ł Ç
tŇ’ŇŁzĳ ytŇĂ yW
ăĂ ‘Ď=M’Ă yhČŁl’ĹÆ hoăĎhyĘ
: yjĲĎkČŇBĘ lwĆ‘¿Ď=SyĆ=M’ĲĂ
‘rĳĎ ymĂlĘřS
Ł ă yêĂlĘmČGĎÆ=M’Ă
: MqĲĎyrĄ yrăĂrĘoYĲ hŇ¡YĎ QĘxČř’ĞwĲĎ
yIĳĎxČ ZrĆ’ăĎlĎ sm
Ł ă rĘyĂwĘ gŇv
Ąę yČwĘ yS
ĂÃ pŇĘ nČ ű bŇyÄĄo’ PŇD¿
Ł rČřyĲĂ
: hŇlĎsĲĆ NJ
ăĄ S
Ę yČ rp
¡ĎŇ ‘Ďl
ĲĆ ű ydĂőobŇkŇĘ C
ìŇjĆę’ČBĘ ű hoĎÄhyĘ hŇąmĎ CqÅ
yrĳĎrĘoYĲ tŇorăbŇĘ ‘ČBĘ ’W
Ą eĎhĂÆ
: tŇĎ yCĲĂYĂ Tj
¿Ď S
Ę mĂ ylČę’ĄÇ hŇrĎC‘¿wĘ
OĎĳĆbŇ bŇĘ osĲêĘ MyUĂ’ĚlĘÆ tŇdăČŇ‘ĞwĲČ
: hŇbĎŇCSĲ Mor¿UĎlČ hĎylĆę‘ĎwĘÇ
hoĳĎhyĘ ynĂ¿TĄ pŇĘ S
Ď MyU
¿Ă ‘ňČ NydÀĂŇyĎ ÈhoĎhyĘ
: yl
ĲĎ ‘Ď yU
ăĂ tŇĚ kŇĘ C yq¡ĂdĘŇYĂJĘ
qyD¿ĂYňČ NnÀĄokŇtŇĘ C ÈMy‘ĂS
Ď rĘ ű ‘rČÄ ’nĎŋ=rmĎgŇĘ yĂ
: qyDĲĂYČ Myh
¿Ă Łl’Ĺ tŇoyęlĎkŇĘ C tŇoBlĂÆ Nx
ăĄ ŁbŇC
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ=l‘Č ye¿ĂgŇĂ mĲĎ
: bŇĲlĄ =yrĄS
Ę yĂ ‘ČyS
Ăę omÇ
qyDĳĂYČ Tp
ăĄŇ oS MyhĂŁl’ĹÆ
: MoyĲ=lkĎŇBĘ M‘¿ĄzŁ l’ĄęwĘÇ
’l=M’

’"s ,w"Tdw y"k Myrpsb Nkw ym
¿ĂlĘS
Ł ’"s v.5 .+x +h hky’ Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nk ,qrp Ny’Ą l"Y v.3 .z
Nkw PD
Ł rĞyĲĂ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6 .s"tw +rt Nk hYĎx
Ğ lĘ’ĆwĎ l"Y v.5 .’lm ymĂlĘoS
.’"d Nkw PD
Ł rĘyĂ ’"sw ,d"ydw b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d

952

Mylht

7. 13–8. 7

SoTĳlĘyĂ oBărĘxČ bŇCSyĎÆ âlă=M’Ă 13
: hĎĲnĆ nĘokŇĲ yĘwĲČ ëŇrČędĎÇ oê¿S
Ę qČ
tŇwĆm
ĳĎ=ylĄJĘ Nyk
ăŇĂ hĄ olwĘÆ 14
: l‘ĲĎpŇĘ yĂ Myq¿ĂlĘdĲŁŇ lĘ wy~ĎęxĂÇ
NwĆ’ĳĎ=lBĆxČyĘ hŇ¿Ąh
e Ă 15
: rqĆS
ĲĎ dŇlČăyĎwĘ lmĎę‘ĎÇ hŇr¿ĎhĎwĘ
ChrĳĄjĘxĘIČwĲČ hŇrĎJĎÆ roBă 16
: l‘ĲĎpŇĘ yĂ tŇxČăS
Č BĘ lj
Ł ę IĂwČÇ
oS
ĳ ’Ňr
Ł bŇĘ olămĎ‘Ğ bŇCS
ă yĎ 17
: dŇrĲĄyĄ os¿mĎxĞ odęqĽřdĘŇqĎÇ l‘¿ČwĘ
oqĳdĘŇYĂJĘ hoăĎhyĘ hŇdăŇĆo’ 18
: NoyĲlĘ‘Ć ho¿ĎhyĘ=MS
ĲĄ hŇrĎęUĘzČ’ĞwĲČÇ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ tŇyêęĂ GĂhČ=l‘Č xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
x
CnynĄęŁdŇ’Ğ hoąĎhyĘ 2
ZrĆ’ĳĎhĎ=lkĎŇBĘ ìŇmĘS
Ă Æ ryDăĂ’Č=hŇmĲĎ
: MyĂmĲĎè
Ď hČ=l‘Č ìędĘŇohĲÇ hŇ¿Ďnř êĘ rS
¿Ć ’Ğ
z‘Ł ¿ êňĎ dĘŇiÀČyĂ ÈMyqĂnĘyĲŁwĘ ű MylĂÄlĘo‘Ĳ yj
ąĂ mĂ 3
ìŇyrĳĆrĘoYĲ N‘Čm
¿Č lĘ
: MuĲĄnČtŇĘ mĂC bŇyęĄo’Ç tŇyB
¿Ă S
Ę hČlĘ
ìŇyt
ĳŇĆ ‘ŁBĘYĘ’Ć hŇăW
Ąř ‘ĞmĲČ ìŇymĆS
Ď Æ hŇă’Ć rĘ’Ć=yJĲĂ 4
: hŇêĎnĘĲnĎ oJ rS
ăĆ ’Ğ MybĂękĎŇokŇĲ wĘÇ xČr¿ĄyĎ
CerĳĆJĘzĘtŇĂ =yJĲĂ Son¿’Ĺ=hŇmĲĎ 5
: CedŇĲĆqĘpŇĘ tŇĂ yJ
ăĂ MdĎę’ĎÇ=NbĆŇC
Myh
ĳĂ Łl’ĹmĲĄ T‘ČUĘÆ ChrăĄiĘxČêĘwČ 6
: ChrĲĄFĘ‘řČ êĘ rdăĎŇhĎwĘ dŇob¡ŇkĎŇwĘ
ìŇydĳŇĆyĎ yW
ăĄř ‘ĞmĲČBĘ Chl
ĲĄ yS
Ă mĘêČÆ 7
lk

z"k rbdmb NyyY : s"tw +rt Nk êĎtČnĎ l"Y v.2 .x .h"k d"y +b l’wmV Nyy‘ : w"Td Nkw odqĘdĘqĎ ’"s v.17
.ytlbq Kk wyl‘ rsmn ChrĄTĘ‘ĘêČ ’"sb v.6 .r"tw ‘"t ,+rt Nkw yW
Ą ‘ĞmČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.4 .+k
.s"tw y"d ,w"d ,’"dt Nkw hW
Ą ‘ĞmČBĘ ’"s v.7

8. 8–9. 10

NV’r rps
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: wyl
ĲĎ gŇĘ rČ=tŇxČtĲŇČ hŇêĎăS
Č lJ
Łę Ç
MQ
ĳĎ JĚ Myp
ăŇĂ lĎ’ĞwĲČ hŇăĆY
nŁ
: ydŇĲĎW
Ď tŇom¿hĞB
ĲČ MgČęwĘÇ
MIĳĎhČ ygăŇĄdĘŇC MyĂmČS
Ď Æ rojăYĂ
: MyUĲĂyČ tŇox¿rĘ’Ď rbĄę‘ŁÇ
CnynĳĄd
ŁŇ ’Ğ ho¿ĎhyĘ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇBĘ ìęmĘS
Ă Ç ryD¿Ă’Č=hŇmĲĎ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ NBĄęlČ tŇCm¿Íl‘Č xČ~ĄnČmĘĲlČ Æ
yB
ĳĂ lĂ=lkĎŇBĘ hoĎhyĘÆ hŇdăŇĆo’
: ìŇytĲŇĆ o’lĘpŇĘ nĂ=lJĎ hŇrĎęjĘsČ’ĞÇ
ëŇĳbĎŇ hŇăYĎ lĘ‘Ć’ĲĆwĘ hŇăxĎ mĘW
Ę ’Ć
: NoyĲlĘ‘Ć ìăŇmĘS
Ă hŇr¡ĎUĘzČ’Ğ
roxĳ’Ď yb
¿ČŇ yĘo’řĲ =bŇCSĲBĘ
: ìŇynĲĆjĎmĂ CdębŇĘ ’ŇyĲŁwĘÇ Cl¿S
Ę JĲĎyĂ
ynĳĂydĂŇwĘ yT
ăĂ jĎS
Ę mĂ tŇĎ yW
Ă ‘ĎÆ=yJĲĂ
: qdŇĆYĲĆ Tp
¿ĄŇ oS ’iĄękŇĂ lĘÇ êĎbŇĘ ¿S
Č yĎ
‘S
ĳĎ rĎ êĎdĘŇB
ăČ ’Ă MyĂogŇÆ êĎrĘ‘ăČGĎ
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď o‘lĘ tŇĎ yxęĂ mĎÇ Mm
¿Ď S
Ę
xYČ¿nĆlĎň tŇobęrĎxĽř CUê
¿Č ű bŇyÄĄo’hĲĎ
: hŇUĎhĲĄ MrăĎkŇĘ zĂ dŇ¡bČŇ ’Ď êĎS
Ęt
ĳŇČ nĎř Myr¿Ă‘ĎwĘ
bŇĳĄSyĄ Ml
ăĎ o‘lĘ hoĎhywĲČÆ
: o’ĲsĘJĂ Tj
ăĎ S
Ę UĂlČ N¡ĄnoJ
qdŇĆY
ĳĆBĘ lb
¿ĄŇ êĄ=Tj
ŁĲ S
Ę yĂ ’ChęwĘ
: MyrĲĂS
Ď ymĲĄBĘ MyUęĂ ’ĚlĘÇ Nyd¿ĂŇyĎ
ëŇDĳĎlČ bŇăGĎř W
Ę mĂ hoăĎhyĘ yh
ąĂ ywĂÅ

8

9

10

T
2

3

4

5

6

7

8

9

10

bgVm

’"s v.4 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d ,’"dtb ’dx hlm Nkw Nylm Nyrt ’"n wyl‘ rsmnw tCmlĘ‘Č ’"s v.1 .T
.r"tw s"t ,‘"t ,w"d ,’"d Nkw tobrĎx
Ğ ’"s v.7 .d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,y"k Myrps tYqmb Nk ,rsx ybČyĘ’
Ł
,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.10 .’"d Nkw êĎS
Ę TČnĎ ’"s v.7
.xtp bGČW
Ę mĂ ’"s
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9. 11–10. 1

: hŇrĲĎ~ĎBČ tŇoê¿‘ĂlĘ bŇGĎęW
Ęř mĂÇ
ìŇĳmĆ S
Ę y‘ăĄdĘŇoyĲ ìŇbŇĘ Æ CxăTĘbŇĘ yĂwĘ 11
: hoĲĎhyĘ ìŇyS
ăĆ rĘdĲŁŇ êĎbŇĘ ¡Č‘
z Ď=âlĲ yJ
ąĂ
NoIĳYĂ bŇăS
Ą yŁ hoĎhyl
ĲČ Æ CręUĘzČ 12
: wytĲŇĎ olylĲĂ‘Ğ MyUęĂ ‘ČbĎÇ CdŇyG¿řĂ hČ
rk
ĳŇĎ zĎ Mt
ăŇĎ o’ MymĂDĎÆ SrăĄd
ŁŇ =yJĲĂ 13
: MyyĲnř‘ tŇq¿Č‘ĞYĲČ xkČęS
Ď Ç=âlĲ
y’ĳĎnĘŁvmĂ yyĂnĘ‘ĎÆ hŇă’Ą rĘ hoĎęhyĘ ynĂnĄŋnĘxĲĎ 14
: tŇwĆmĲĎ=yrĄ‘Ğè
ĲČ mĂ ymęĂ mĘormĘÇ
ìŇyřt
¿ŇĆ QĎňhĂêĘ=lJĲĎ hŇrĎęjĘsČ’Ğ N‘Čm
¿Č lĘ 15
: ìŇtĲŇĆ ‘ĎCSĲyBĂ hŇlĎygęĂ ’ĎÇ NoIĳYĂ=tŇbČŇ yr¿Ą‘ĞS
ĲČ BĘ
CW
ĳ ‘Ď tŇxČăS
Č BĘ MyĂogŇÆ C‘ăbŇĘ TĲĎ 16
: Ml
ĲĎ gŇĘ rČ hŇd¿ĎŇJĘlĘnĂ CnmĎęTĎÇ Cz¿=tŇS
Ć rĲĆBĘ
hŇ¿W
Ď ‘ňĎ Tj
ÀĎ S
Ę mĂ ÈhoĎhyĘ ű ‘řdČÄoną 17
: hŇlĎsĲĆ Noy¿GĎhĂ ‘S
ĳĎ rĎ SqăĄon wyjĎJČÆ l‘Čp
ŁŇă BĘ
hŇlĎo’ĳS
Ę lĂ My‘ăĂS
Ď rĘ CbŇCS
ă yĎ 18
: MyhĲĂŁl’Ĺ yx
¿Ą kĄŇS
Ę MyĂęoGÇ=lJĎ
NoyĳbŇĘ ’Ć xk
ăČŇ è
Ď yĂ xYČnĆlĎÆ âlă yJ
ąĂ 19
: dŇ‘ĲČlĎ dŇ¿bČŇ ’Ňê
Ł Mywęnř‘Ç tŇ¿wČqĘêĂ
Sonĳ’Ĺ z‘Ł ă yĎ=l’Č hoĎhyĘÆ hŇm
ăĎ Cq 20
: ìŇynĲĆjĎ=l‘Č MyĂęogÇ CT¿pŇĘ è
ĲĎ yĂ
MyĳĂogŇ C‘¿dĘŇyĲĄ Mh
¿Ć lĎň hŇrĎęomř ű hoĎÄhyĘ hŇt
ąŇĎ yS
ÅĂ 21
: hŇlĎiĲĆ hŇUĎăhĄ Son¡’Ĺ
qoxĳrĎBĘ dŇŁmă‘ĞêĲČ hoĎhyĘÆ hŇm
ăĎ lĎ
y
: hŇrĲĎ~ĎBČ tŇoê¿‘ĂlĘ MylĂę‘ĘêČÇ
tw’gb
Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘Ğ ,bytk MyIĂnĂ‘Ğ v.13 .w"Td Nkw rsx wyl‘ rsmnw CdGĂhČ ’"s v.12
,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw ,’"b Nk v.17 .b"ydw y"d ,T"d ,g"d ,’"d Nkw ìtĆQĎhĂêĘ ’"s v.15 .’"ydw ’"d
MyIĂnĂ‘Ğ ’"sb ,yrq MyIĂnĂ‘Ğ ,bytk MywĂnĎ‘Ğ v.19 .d"ydw b"yd Nkw ’dÄwną ’"s T"d Nkw ’d
¿Ďwną n"b ,w"Tdw w"d ,g"d
.+rtw y"d Nkw ’rĎom ’"s v.21 .r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw yrqw bytk

10. 2–12

NV’r rps
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ynĳĂ‘Ď ql
ăČ dĘŇyĂ ‘S
Ď rĎÆ tŇăwČ’ĞgĲČŇBĘ
: CbŇS
ĲĎ xĎ Cză tŇoU¡zĂmĘBĂ ű CWőpŇĘ êĲĎyĂ
oS
ĳ pŇĘ nČ tŇăwČ’ĞêĲČ=l‘Č ‘S
Ď rĎÆ lQ
ăĄ hĂ=yJĲĂ
: hoĲĎhyĘ ű Z’
¿Ą ÅnĂ ëŇrĄęBĄÇ ‘ČY
¿Ą ŁbŇC
Srĳ
Ł dĘŇyĂ=lBČ oj’ČÆ HbČŇŁgŇă JřĘ ‘S
Ďę rĎ
: wytĲŇĎ oUzĂmĘ=lJĎ MyhęĂ Łl’ĹÇ Ny’¿Ą
tŇ‘ęĄ =lkĎŇBĘ ű wkÄrřd Clyx
ąĂ ÅyĎ
oDĳgŇĘ eĆmĂ ìŇyTĆjĎS
Ę mĂÆ MorămĎ
: MhĲĆBĎ xČyp
¿ŇĂ ÅyĎ wyrĎęrĘoYĲÇ=lJĎ
ToUĳ’Ć=lBČ oBlĂBĘÆ rm
ăČ ’Ď
: ‘rĲĎbŇĘ =âlĲ rS
ăĆ ’Ğ rd
Ł ę wĎÇ rd¿
ŁŇ lĘ
ëŇŁtŇĳ wĎř tŇomărĘmĂC ’lĄmĎÆ Chyj
ăĂ Ó hŇąĎl’Ď
: NwĆ’ĲĎwĎ lm
¿Ď ‘Ď onęoSlĘÇ tŇxČê
¿Č
MyrĂęYĄxĞ bŇrČŋ’ĞřmČBĘ ű bŇąS
Ą yĄ
yqĳĂnĎ gŇră
Ł hĞyĲČ MyrĂêĎsĘUĂBČÆ
: Cnj
Ł Ĳ YĘyĂ hŇ¿kĎŇ lĘxĄlĲĘ wynĎęy‘ĄÇ
hŇŁJęsĚřbŇĘ hŇyŋĄrĘ’ČJĘ ű rêÄĎ sĘUĂBČ bŇŁrŋ’ĹyĲĆ
ynĳĂ‘Ď PŇoTăxĞĲlČ bŇr
Ł ’ĹyĲĆÆ
: oêĲS
Ę rĂbŇĘ okŇ¿ S
Ę mĎBĘ ynęĂ ‘ĎÇ PŇŁT¿xĘyČ
xČŁS
ĳ yĎ hk¿dřw
: My’Ĳkřlxă wymĎęCY‘ĞB
ĲČ Ç lp
¿ČŇ nĎwĘ
l’
ĳĄ xkČŇăS
Ď oBlĂBĘÆ rm
ăČ ’Ď
: xYČĲnĆ lĎ hŇ¿’Ď rĎ=lBČ wynĎęjĎÇ ryê¿ĂsĘhĂ
ìŇdĳŇĆyĎ ’W
ăĎ nĘ śl’ĄÆ hoĎęhyĘ hŇąmĎ Cq

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

xkVt=l’

wykĎrĎdĘ ’"sb ,yrq wykĎrĎdĘ ,bytk oJrĘdČ v.5 .s"tw +rt ,d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,’"d Nkw HbČgŁBĘ ’"s v.4 .y
d"yd ,b"yd ,’"yd ,y"k Myrps bwrb Nk v.7 .qsp N’k Ny’ ’"sb v.7 .’"ydw y"d ,’"d Nkw yrqw bytk
l"n ,yrq oJsĚbĘ v.9 .w"Td Nkw brČ’ĘmČBĘ ’"s v.8 .y"dw T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm ëotwĎ ’"s ,w"Tdw
.’"yd ’"d Nkw yrqw bytk hJĆdĘyĂ ’"sb ,yrq hJĆdĘyĂ ,bytk hJĄdČwĘ w’ hkĎdĎwĘ v.10 .+z +d hymry Nyy‘ : hk
Ł BĘsĚbĘ
.ëdĎ ’è
Ć êĂ=l’Č l"n v.12 .yrq My’ĂJĎ lxĄ ,bytk My’ĂJĎlĘxĄ v.10
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10. 13–11. 4

: MyyĲnř‘ xJ
¿Č S
Ę êĂ=l’Č
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ű ‘S
¿Ď rĎ Z’
¡Ą nĂ ű hŇąmĆ =l‘Č 13
: SrĲ
Ł dĘŇêĂ âlă oBęlĂBĘÇ rm
¿Č ’Ď
ű s‘ČkÄČ wĎ lm
ąĎ ‘ÅĎ ű hŇêÄĎ ’Č=yJĲĂ hŇtŇĎ ’ÃĂ rĎ 14
ìŇd¿ŇĆyĎňBĘř tŇÀtŇĄ lĎ ÈTyBĂêČ
hŇkĎŇĳĆlxĄ bŇŁză‘ĞyĲČ ìŇylĆ‘ĎÆ
: rzĲĄo‘ tŇĎ yyĂŋhĎ ű hŇê
ąĎ ’Č MotęyĎÇ
‘S
ĳĎ rĎ ‘ČorăzĘ rb
ŁŇ S
Ę Æ 15
: ’YĲĎmĘêĂ=lbČŇ o‘¿S
Ę rĂ=SorĲřdĘŇêĲĂ ‘rĎęwĎÇ
dŇ‘ĳĆwĎ Ml
ăĎ o‘ř ëŇlĆmĆÆ hoăĎhyĘ 16
: oYĲrĘ’ČmĲĄ MyĂęogÇ Cd¿ŇbŇĘ ’ĲĎ
hoĳĎhyĘ êĎ‘Ęm
ăČ S
Ď MywăĂnĎř‘Ğ tŇwČŋ’ĞêČ 17
: ìŇĲnĆ zĘ’Ď bŇyS
¿Ă qĘêČ MBĎęlĂÇ Nyk
¿ŇĂ êĎ
dŇo‘ĳ PŇys
¿Ă oy=lBČ ëŇd¿ĎŇwĎň MotęyĎ Tj
Ł¿ S
Ę lĂ 18
: ZrĆ’ĲĎhĎ=NmĂ Sonę’ĹÇ Zr¿
Ł ‘Ğl
ĲČ
dŇ¿wĂdĎňlĘ śxČ~ĄęnČmĘĲlČ
’y
yS
ĳĂ pŇĘ nČlĘ CrămĘ’Ňê
Ł Ĳ ëŇy’ĄÆ ytŇĂ ysęĂ xĎ ű hoĎÄhyB
ĲČ
: rojĲYĂ Mk
¿ĆŇ rĘřhČ wdřwnęÇ
tŇS
Ć qĆę NCkŋrĘdĘŇyĂ My‘ÃĂ S
Ď rĘhĲĎ hŇÀĄh
e Ă yJ
ąĂ 2
rtŇĆ ĳyĆ=l‘Č M~
ăĎ xĂ CnănĘoJĲ
: bŇĲlĄ =yrĄS
Ę yĂlĘ lpĆŇŁ’ęÇ=omBĘ tŇor¿ylĂ
NCsĳrĄhĎyĄ tŇotŇè
Ď hČÆ yJ
ăĂ 3
: l‘ĲĎjĎ=hŇmČ qyDĂęYČÇ
oSędĘŇqĎ lk
ąČŇ yhÅĄ BĲĘ ű hoąĎhyĘ 4
hwhy
,d"yd Nkw ìydĆyĎBĘ ’"s v.14 .+rtw ’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘Ğ ,bytk MyIĂnĂ‘Ğ v.12
.y"d Nkw yrqw bytk =SrĎdĘêĂ ’"sbw ,b"d Nkw yrq SrĎdĘêĂ ,bytk SordĘêĂ ’"sb v.15 .r"tw s"t ,‘"t
,bytk MyIĂnĂ‘Ğ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t Nkw MyIĂnĂ‘Ğ ’"s v.17 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw MlĎo‘lĘ ’"s v.16
yrqw bytk ydĂCn ’"sb ,yrq ydĂCn ,bytk CdCn v.1 .r"tw ‘"t Nk romzĘmĂ xYnml ’"s v.1 .’y .yrq MywĂnĎ‘Ğ
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nk ,=omJĘ rhČ l"Y v.1 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,w"d ,’"d Nkw

11. 5–12. 9
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o’¿sĘJňĂ MyĂm
ÀČè
Ď BČ ÈhoĎhyĘ
: MdŇĲĎ’Ď ynăĄBĘ CnęxĞbŇĘ yĂÇ wyj
¿Ď‘ČpŇĘ ‘Č CzĳxĹyĲĆ wyn¿Ďy‘Ą
Nx
¿Ď bŇĘ yĂň qyDÀĂYČ ÈhoĎhyĘ
: oSĲpŇĘ nČ hŇ¿’Ď nĘW
ĲĎ sm
ĳĎ xĎ bŇăhĄ ’
Ł wĘ ‘S
Ď rĎwĘÆ
Myx
¿řĂ jňČ My‘ęĂ S
Ď rĘ=l‘Č rT
¿Ą mĘyČ
: MsĲĎoJ tŇăĎm
n Ę tŇopę‘ĎlĘzĂÇ xČCr¿wĘ tŇyrĂpŇĘ gĎŇwĘÆ S’
ăĄ
bŇĳhĄ ’Ď tŇoqădĎŇYĘ hoĎhyĘÆ qyDăĂYČ=yJĲĂ
: omynĲĄpĎŇ Cz¿xĹyĲĆ rS
Ďę yĎÇ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ tŇynęĂ ymĂè
Ę hČ=l‘Č xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
dŇys
ĳĂ xĎ rm
ăČ gĎŇ=yJĲĂ hoĎhyĘÆ hŇ‘ĎyS
ăĂ oh
: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄBĘmĂ MynęĂ Cm’ĹÇ Cip
¿ČŇ =yJĂ
tŇoqĳlĎxĞ tŇ¿pČŇ W
Ę Ch‘¿ĄrĄň=tŇ’Ćř Sy’
ÀĂ ÈCrBĘdČŇyĲĘ ű ’wĘS
ąĎ
: CrB
ĲĄ dČŇyĘ bŇăĄlwĎ bŇ¡ĄlBĘ
tŇoqĳlĎxĞ yt
ăŇĄ pŇĘ W
Ă =lJĎ hoĎhyĘÆ tŇrăĄkŇĘ yČ
: tŇolĲŁdŇGĘ tŇrĆB
¿Ć dČŇmĘ NoSęlĎÇ
ryBĂgŇĘ nČÆ Cnn
ăĄS
Ł lĘlĂř ű CrÄmĘ’ĲĎ rS
ąĆ ’Ğ
: Cnl
ĲĎ NodăŇ’Ď ym
¡Ă Cnê
ĳĎ ’Ă Cnyt
ăŇĄ pĎŇW
Ę
Myn¿ĂoyňbŇĘ ’Ć tŇqÀČnĘ’ĆmĄ ÈMyIĂnĂ‘Ğ dŇè
Ł ¿ mĂ
hoĳĎhyĘ rm
ăČř ’ŇyŁ MCq’ĎÆ hŇê
ăĎ ‘Č
: olĲ xČyp
¿ŇĂ yĎ ‘S
Č yęĄBĘÇ tŇyS
¿Ă ’Ď
tŇor¿h
Ł ň TĘ tŇorÀmĎ’Ğ ÈhoĎhyĘ tŇorămĞř’ĲĂ
ZrĆ’ĳĎlĎ lyl
ăĂ ‘ĞB
ĲČ PŇCrYĎÆ PŇsĆăJĆ
: MyĂtĲŇĎ ‘ĎbŇĘ S
Ă quęĎ ĚzmĘÇ
MřrĳĄmĘS
Ę êĂ ho¿ĎhyĘ=hŇêĲĎ’Č
: Ml
ĲĎ o‘lĘ Cză roD¡hČ=NmĂ ű CeřrĆő~ĘêĂ
NCkĳŇQĎhČtŇĘ yĲĂ My‘¿ĂS
Ď rĘ bŇybĂęsĎ

5

6

7

by
2

3

4

5

6

7

8

9

Mrk
.rmČ’Ď rybs v.6

.+rt Nkw CnnĄS
Ł lĘBĂ ’"s v.5 .r"tw ‘"t ,T"d Nkw =l’Ć ’"s v.3 .by .MxĎjĆ l"n v.6
.r"tw ‘"t Nkw CnrĄ~ĘêĂ ’"s v.8 .r"tw ‘"t Nkw CnrĄmĘS
Ę êĂ ’"s v.8 .twrmĘ’
ĲĂ ’"s v.7

sŘ2
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: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄbŇĘ lĂ tŇCřQęĚzÇ Mr¿ĚJĘ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ xČ~ĄęnČmĘĲlČ
gy
xYČĳnĆ ynĂăxĄ JĎS
Ę êĂ hoĎhyĘÆ hŇnĎă’Ď =dŇ‘Č 2
: yeĂUĲĆmĂ ìŇynăĆjĎ=tŇ’Ć ryê¡ĂsĘêČ ű hŇnĎ’Ďő=dŇ‘Č
yS
Ăę pŇĘ nČBĘ tŇoYÃ‘Ą tŇyS
ÀĂ ’Ď hŇnĎ’ÄĎ =dŇ‘Č 3
Mm
ĳĎ oy yb
ăŇĂ bĎŇlĘBĂ NogŇă yĎ
: yl
ĲĎ ‘Ď yb
ăŇĂ yĘ’
Ł Ĳ MCr¡yĎ ű hŇnĎ’Ďő=dŇ‘Č
yh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĂnĄ‘ĞÆ hŇTĲĎyB
ăĂ hČ 4
: tŇwĆUĲĎhČ NS
¿Č y’Ă=NjĆ ynČęy‘ĄÇ hŇrĎy’
¿Ă hĎ
wyê
ĳĂ lĘkĎŇyĘ yb
ăŇĂ yĘ’
Ł Ĳ rm
ăČ ’ŇyŁ=NjĆ 5
: ToUĲ’Ć yJ
ăĂ ClygęĂ yĎÇ yr¿ČYĎ
ÈyêĂxĘTČbĎŇ ìăŇDĘsĘxČBĘ ű ynąĂ’ĞwĲČ 6
ìŇt
¿ŇĆ ‘ňĎ CSĲyBĲĂ yBĂęlĂ lg
¿ĄŇ ąyĎ
: yl
ĲĎ ‘Ď lm
ăČ gĎŇ yJ
¡Ă hoĳĎhyl
ĲČ hŇrĎyS
¿Ă ’Ď
dŇ¿wĂdĎňlĘ xČ~ĄęnČmĘĲlČ
dy
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ Ny’ăĄ oBlĂBĘÆ lb
ăĎŇ nĎ rm
ąČ ’ÅĎ
hŇlĎęylĂ‘Ğ CbŇy‘¿ĂtŇĘ hĲĂ CtŇyxęĂ S
Ę hĲĂ
: bŇoTĲ=hŇW
Ą Ł‘Ĳ Ny’ăĄ
Md¿ĎŇ’ňĎ =ynĄBĘ=l‘ĲČ PŇyqÀĂS
Ę hĂ ÈMyĂmČè
Ď mĂ hŇoĎęhyĲĘ 2
lyJĳĂW
Ę mČ SyăĄhĞ tŇo’rĘlĂÆ
: MyhĲĂŁl’Ĺ=tŇ’Ć SrĄD
ŁÇ
Cxl
¿Ď ’ĹĲnĆň wDÀĎxĘyČ ÈrsĎ lJ
Ł¿ hČ 3
bŇoTĳ=hŇW
Ą Ł‘Ĳ Ny’
ąĄ
: dŇxĲĎ’Ć=MGČ Ny’ĄęÇ
NwĆ’¿Ď ylĄň‘Ğj
ŁÀ =lJĎ ÈC‘dĘŇyĲĎ âl¿hĞ 4
MxĆĳlĆ ClkŇĘ ă’Ď yUĂ‘ČÆ yl
ăĄ kŇĘ Ł’Ĳ
: C’rĲĎqĎ âlă hoĎęhyĘÇ
MV
Nkw tQ
ĚĚz ’"sw ,d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw toQzĚ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,’"d ,y"k Myrps bwrb tCQzĚ Nk v.9
.y"d

14. 5–16. 4
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dŇxČĳĎpŇ CdŇxĞăjĎ ű MS
ąĎ
: qyDĲĂYČ rodăŇBĘ MyhęĂ Łl’ĹÇ=yJĲĂ
CSyb
ĳŇĂ tŇĎ yn¿Ă‘Ď=tŇYČ‘Ğ
: ChsĲĄxĘmČ hoăĎhyĘ yJ
¡Ă
l’
¿Ą rĎňW
Ę yĂ tŇ‘ÀČCSyĘ ÈNoI~ĂmĂ Nê
¿ĄyĂ=ymĲĂ
oUĳ‘Č tŇCbăŇS
Ę hoĎhyĘÆ bŇCS
ă BĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ xm
¿Č W
Ę yĂ bŇŁqę‘ĞyĲČÇ lg
¿ĄŇ yĎ
dŇ¿wĂdĎňlĘ romęzĘmĂ
ìŇĳĆlhĽ’ĲĎBĘ rCgŇă yĎ=ymĲĂ hoĎhyĘÆ
: ìŇS
ĲĆ dĘŇqĎ rh
ăČ BĘ NJ
Łę S
Ę yĂÇ=ymĲĂ
qdŇĆY
ĳĆ l‘¿Ąp
ŁŇ C MymĂêĎÆ ëŇăĄloh
: obŇĲ bĎŇlĘBĂ tŇmĆę’ĹÇ rb
¿ĄŇ ŁdŇwĘ
onęS
Ł lĘ=l‘Č ű lgČÄrĎ=âlĲ
hŇ‘ĳĎrĎ Ch‘ăĄrĄlĘ hŇăW
Ď ‘Ď=âlĲ
: obŇrĲ
Ł qĘ=l‘Č ’W
¿Ď nĎ=âlĲ hŇjĎęrĘxĆwĘÇ
s’ĎęmĘnĂ wynąĎy‘ÅB
Ą ĲĘ ű hŇąĆb
z ŇĘ nĂ
dŇB
ĳĄkČŇyĘ hoăĎhyĘ y’ăĄrĘyĂ=tŇ’ĆwĘ
: rmĲĂyĎ âlăwĘ ‘rČęhĎlĘÇ ‘B
¿Č S
Ę nĂ
ÈëS
Ć nĆBĘ Nt
ăŇČ nĎ=âlĲ ű ojąsĘJČ
xq¿ĎlĎň=âlĲ yqęĂ nĎ=l‘Č dŇxČS
Ł ¿ wĘ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ ToUăyĂ âl¡ hŇQĆĳ’Ą =hŇW
Ą Ł‘Ĳ
dŇwĳdĂŇĎlĘ Mê
¿Ď kŇĘ mĂ
: ëŇb
ĲĎŇ ytŇĂ ys
¿Ă xĎ=yJĲĂ l’ĄęÇ ynĂr¿ĄmĘS
ĲĎ
hŇêĎĳ’Ď ynăĎd
ŁŇ ’Ğ hoĎhyl
ĲČ Æ êĘrĘmăČ’Ď
: ìŇyl
ĲĆ ‘Ď=lBČ ytęĂ bĎŇoTĲÇ
hŇUĎĳhĄ ZrĆ’ăĎBĎ=rS
Ć ’Ğ MyS
Ă odŇqĘlĂÆ
: Mb
ĲĎŇ =yYĂpŇĘ xĆ=lJĎ yrĄęyDĂ’ČwĘÇ
Crh
¿Ď mňĎ rx
ÀĄ’Č ÈMtŇĎ obŇ~Ę‘Č CB¿rĘyĂ

5

6

7

wT

2

3

4

5

zT
2

3

4

Kys’=lb
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16. 5–17. 4

MDĳĎmĂ Mh
ăĆ yJĄsĘnĂ ëŇyi
ăĂ ’Č=lBČ
: ytĲŇĎ pĎŇW
Ę =l‘Č MtęĎ omS
Ę Ç=tŇ’Ć ’v
¿Ď ’Ć=lbČŇCĲ
ys
ĳĂ okŇwĘ yq¿ĂlĘxĆ=tŇnĎmĘ hŇoĎęhyĲĘ 5
: ylĲĂrĎoGĲ ëŇym
¿Ă oê hŇêęĎ ’ČÇ
Mym
ĳĂ ‘ĂeĘBČ ylĂÆ=ClpŇĘ ĲnĎ Myl
ăĂ bĎŇxĞ 6
: yl
ĲĎ ‘Ď hŇr¿ĎpŇĘ S
ĲĎ tŇlĎęxĞĲnČ Ç=PŇ’Č
ynĂĳYĎ ‘ĎyĘ rS
ăĆ ’Ğ hoĎhyĘÆ=tŇ’Ć ëŇrĄębĎŇ’Ğ 7
: ytĲŇĎ oylĘkŇĂ ynĂCr¿iĘyĂ tŇolęylĄÇ=PŇ’Č
dŇym
ĳĂ tŇĎ yDăĂgŇĘ nĆlĘ hoăĎhyĘ ytŇĂ yCĂŋS
Ă 8
: ToUĲ’Ć=lBČ ynęĂ ymĂymĲĂÇ yJ
¿Ă
ydĳĂŇobŇJĘ lgĆŇIăĎwČ yBĂlĂÆ xm
ăČ W
Ď ű Nk
ąĄŇ lĎ 9
: xTČb
ĲĆŇ lĎ NJ
Ł¿ S
Ę yĂ yrĂęW
Ď BĘÇ=PŇ’Č
lo’ĳS
Ę lĂ yS
ăĂ pŇĘ nČ bŇŁză‘ĞtĲŇČ =âl ű yJ
ąĂ 10
: tŇxČS
ĲĎ tŇo’¿rĘlĂ KęyřdysxÇ Nê
¿ĄtŇĂ =âlĲ
MyI¿ĂxňČ xrČ’
Ł ą ÈynĂ‘ĄydĂŇoêĲ 11
ìŇynĳĆjĎ=tŇ’Ć tŇoxmĎW
Ę Æ ‘bČŇŁW
ă
: xYČĲnĆ ìăŇnĘymĲĂyBĲĂ tŇom¡‘ĂnĘ
dŇ¿wĂdĎňlĘ hŇQĎępŇĂ êĘ
zy
ytęĂ eĎrĂ hŇbĎŇyS
¿Ă qĘhČ qdŇĆYĆę ű hoĎÄhyĘ hŇ‘ąĎmĘS
Ă
: hŇmĲĎrĘmĂ yt
¿ŇĄ pŇĘ W
Ă âlęBĘÇ yt
ĳŇĂ QĎpŇĂ tŇĘ hŇnĎyz¿Ă’ĞhĲČ
’Y
ĳĄ yĄ yT
ăĂ jĎS
Ę mĂ ìŇynĆpĎŇQĘmĂÆ 2
: MyrĲĂS
Ď ymĲĄ hŇnĎyz¿ĆxĹêĲĆ ìŇynĆęy‘ĄÇ
hŇlĎyĘQČę êĎdĘŇqąČjÅĎ ű yBÄĂ lĂ êĎnĘąxČ BÅĎ 3
’Y
ĳĎ mĘêĂ=lbČŇ ynĂê
¿Č pŇĘ rČYĘ
: yjĲĂ=rbĎŇ‘ĞyĲČ=lBČ ytęĂ U
Ł zČÇ
ìŇyt
ĳŇĆ pĎŇW
Ę rb
ăČŇ dĘŇBĂ MdĎŇ’ĎÆ tŇoQă‘ĚpŇĘ lĂ 4
yn’
.d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ìdĘysĂx
Ğ ’"sb ,yrq ìdĘysĂx
Ğ ,bytk ìydĆysĂx
Ğ v.10

.zT

17. 5–18. 1
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: ZyrĲĂjĎ tŇox¿rĘ’Ď yêĂrĘmČęS
Ď Ç yn¿Ă’Ğ
5
ìŇyt
ĳŇĆ olGĘ‘ĘmČBĘ yrČS
Ě ’ĞÆ ëŇŁmăêĎ
: ymĲĎ‘ĎpŇĘ CFom¿nĎ=lBČ
6
l’
ĳĄ ynĂănĄ‘ĞtĲŇČ =ykĲŇĂ ìŇytăĂŇ’ŇrĎqĘ=ynĲĂ’Ğ
: ytŇĲĂ rĎmĘ’Ă ‘m
ăČ S
Ę ylĂęÇ ì¿ŇnĘzĘ’Ď=ThĲČ
7
Mys
ĳĂ ox ‘ČyS
ăĂ om ìŇydŇĆsĎxĞÆ hŇăĄlpŇĘ hČ
: ìŇĲnĆ ymĂyBĲĂ MymęĂ mĘoqĲtŇĘ UĂmĂÇ
8
NyĂ‘ĳĎ=tŇBČ NoS
ă y’ĂJĘ ynĂrĄmĘS
ĎÆ
: ynĂrĲĄyêĂsĘêČ ìŇypĆęnĎJĘÇ lY
¿Ą BĘ
9
ynĂCDĳS
Č Cză My‘ĂS
Ď rĘÆ ynăĄjĘmĂ
: yl
ĲĎ ‘Ď CpŇyu¿ĂyČ SpĆŇnĆęBĘÇ yb
¿ČŇ yĘ’
ŁĲ
10
CrĳgŇĘ sĲĎ omB
¿Ď lĘxĆ
: tŇC’ĲgĄŇbŇĘ Cr¿BĘDĂ omyjęĂ Ç
11
yřnwbĳbs hŇê
ăĎ ‘Č CnyrĄè
Ě ’ČÆ
: ZrĆ’ĲĎBĎ tŇoT¿nĘlĂ CtŇyS
Ăę yĎÇ Mh
¿Ć ynĄy‘ĲĄ
12
PŇorĳTĘlĂ PŇosăkŇĘ yĂ hŇyĄrĘ’ČJĘÆ onęyŁmĘDĂ
: MyrĲĂêĎsĘmĂBĘ bŇ¿S
Ą yŁ rypęĂ kŇĘ kŇĂ wĘÇ
13
Ch‘ĳĄyrĂkŇĘ hČ wynĎpĎŇÆ hŇm
ăĎ DĘqČ hoĎęhyĘ hŇąmĎ Cq
: ìŇB
ĲĆ rĘxČ ‘S
¿Ď rĎmĲĄ yS
Ăę pŇĘ nČÇ hŇ¿TĎ QĘjČ
14
dŇlĆxĆęmĄ MytŋĂ mĘmĲĂ hoĎÃhyĘ ű ìÄdĘŇyĲĎ Myt¿ĂŇmĘmĲĂ
Mn
¿ĎTĘbňĂ ’Q
ÀĄ mČêĘ ÈKnypĲYw ÈMyIĂxČB
ĲČ Mq¿ĎlĘxĆ
: MhĆylĄlĘŁ‘ĲlĘ MrĎętŇĘ yĂÇ Cxye¿ĂhĂwĘ MynĳĂbĎŇ C‘¿BĘW
Ę yĂ
15
ìŇynĳĆpĎŇ hŇăĆx
z Ĺ’ĲĆ qdŇĆYĆBĘÆ ynęĂ ’Ğ
: ìŇtĲŇĆ nĎCmĲêĘ ZyqęĂ hĎbŇĘ Ç hŇ‘¿ĎBĘW
Ę ’Ć
xy yrĄbŇĘ DĂÆ=tŇ’Ć hoĎęhyl
ĲČ ű rBĆÄDĂ rS
ąĆ ’Ğ dŇ¿wĂdĎňlĘ hoĎęhyĘ dŇbĆŇ‘¿ĆlĘ ű xČą~Ą nČmĘĲlČ
dŇI¿ČmřĂ C wybĎęyĘ’
Ł Ĳ Ç=lJĎ PŇ¿JČ mĂ otŇ¿ o’ hoĎÅhyĘ=ly~ĲĂhĂ MoyąBĘ tŇ’ŇŁEĳhČ hŇrăĎyè
Ă hČ
: lC’ĲS
Ď
rm’yw
.+’ b"k +b l’wmV Nyy‘ : PJČmĂC ’"s v.1

.xy

962

Mylht

18. 2–27

ytęĂ dĎŇCYĲmĘC y‘¿ĂlĘsĲČ ű hoąĎhyĘ
: yqĲĂzĘxĂ hoăĎhyĘ ì¡ŇmĘxĲĎrĘ’Ć
rmČÃ’ŇIŁwČ
y‘ęĂ S
Ę yĂÇ=NrĆqĲĆwĘ ye¿ĂgŇĂ mĲĎ
oBĳ=hŇsĆxĹ’ĲĆ yrĂCYÆ yl
ăĂ ’Ą
yT
¿Ă lĘpňČ mĘC
: ‘ČS
ĲĄ CĎ’Ă ybČęyĘ’
Ł Ĳ Ç=NmĂC hoĳĎhyĘ ’răĎqĘ’Ć lQĎhĚmĘÆ
: yBĲĂGČW
Ę mĂ
yl
ăĄ bŇĘ xĆ
: ynĂCtŇĲ ‘Ğb
ĲČŇ yĘ l‘ČIăČlĂbŇĘ yl
¡Ą xĞĲnČ wĘ
tŇwĆm
ĳĎ=ylĄbŇĘ xĆ ynĂCpŇ¿ pĎŇ’Ğ
ű yl
ąĂ =r~ČBČ
: tŇwĆmĲĎ yS
Ą qĘomă ynĂCmęDĘqĂÇ
ynĂCbĳŇbĎŇsĘ lo’ăS
Ę
olăkĎŇyhĲĄmĄ ‘m
ăČ S
Ę yĂ
‘ČC¿ĄS
Čň ’Ğ yh
ÀČŁl’Ĺ=l’ĆwĘ
ÈhoĎhyĘ ’răĎqĘ’ĲĆ
S‘ŋČ gŇĘ êĂwČ
: wynĲĎzĘ’ĎbŇĘ ’obŋêĎ ű wynąĎpĎŇlĘ ytęĂ ‘ĎwĘS
Č wĘÇ
yl
ĳĂ oq
CSę‘ĞGĲĎtŇĘ IĲĂwČÇ
CzGĳĎrĘyĂ MyrăĂhĎ ydăŇĄsĘomĲC
ZrĆ’ĎęhĎ ű S‘ÄČ rĘêĂwČ
wyj
¿Ă mĂ S’ĄwĘÆ
oję’ČBĘ ű NS
ĎÄ ‘Ď hŇąĎl‘ÅĎ
: olĲ hŇrĎx¿Ď=yJĂ
dŇrĳČIĄwČ MyĂmČS
Ď Æ TIăĄwČ
: CeUĲĆmĂ Cr¿‘ĞB
ĲĎ MylĂęxĎGĲĆÇ
lk
ĳĄŇ ’Ňê
Ł
’dŇĆIęĄwČÇ
PŇŁ‘ĳIĎwČ bŇCrJĘÆ=l‘Č bŇăJČ rĘIĂwČ
: wylĎgŇĘ rČ tŇxČê
ăČ lpĆęrĎ‘ĞwĲČÇ
otŇĳ JĎsĚ wyt
¿ŇĎ obŇybĲŇĂ sĘ orętŇĘ sĂ ű ëŇS
Ć ŁxÄ tŇS
Ć ąĎy
: xČCrĲ=ypĄŇnĘJČ=l‘Č
CrĳbŇĘ ‘ĲĎ wyb
¿ĎŇ ‘Ď oD¿gŇĘ nĆň HgČŇŁeęmĂ
: MyqĲĂxĎS
Ę yb
¿ŇĄ ‘Ď MyĂmČęÇ=tŇkČŇS
Ę xĲĆ
NoylĘ‘ĆwĘÆ
hŇoĎęhyĲĘ ű MyĂmČÄè
Ď BČ M‘ŋĄ rĘIČwČ
: S’ĲĄ=ylĄxĞgĲČŇwĘ dŇrĎęBĎÇ
MY
ĳĄ ypŇĂ yĘwČ wy~ĎxĂÆ xl
ăČ S
Ę IĂwČ
: S’ĲĄ=ylĄxĞgĲČŇwĘ dŇrĎęBĎÇ
olĳq
Ł Nê
ăĄyĂ
ÈClGĎIĂwČĲ
MyĂmČę yqĄyp
¿ŇĂ ’Ğ ű C’ÄrĎIąĄwČ
: MUĲĄhĚyĘwČ bŇrĎÇ Myq¿ĂrĎbŇĘ C
: ìŇj
ĲĆ ’Č xČCră tŇmČęS
Ę eĂmĂÇ hoĳĎhyĘ ìăŇtŇĘ răĎ‘ĞGĲČmĂ
lb
¿ĄŇ êňĄ tŇodŇÀsĘomĲ
ynĂlĄęy~ĂyČ
: MyBĲĂrČ MyĂU¿ČmĂ ynĂS
Ąę mĘyĲČÇ
ynĂĳxĄ uĎyĂ MorUĎmĂÆ xl
ăČ S
Ę yĂ
MoyăBĘ ynĂCmĲDĘqČyĘÆ
: yeĂUĲĆmĂ CY¿mĘ’ĲĎ=yJĂ y’ČęnĘŁvĲmĂCÇ
z‘ĳĎ yb
¿ŇĂ yĘ’
Ł Ĳ mĄ
bŇĳxĎ rĘUĆlČ ynĂ¿’Ą yYĂoIĲwČ
: ylĲĂ N‘ăĎS
Ę mĂlĘ ho¡ĎhyĘ=yhĂyĘwĲČ
ydĳĂŇy’Ą
yqĳĂdĘŇYĂJĘ hoăĎhyĘ ynĂălĄ mĘgŇĘ yĂ
: yBĲĂ Zp
ĲĄŇ ¿xĎ yJÅĂ
ynĂYĄęQĘxČyĘÇ
=âlĲwĘ
hoĳĎhyĘ yk
ăŇĄ rĘDČ yêĂrĘmČS
Ď Æ=yJĲĂ
: ylĲĂ bŇyS
¿Ă yĎ ydČęyĎÇ rb
Ł ¿Ň JĘ
wytęĎ u
Ł xĚwĘÇ
yDĳĂgŇĘ nĆlĘ wyT
ăĎ jĎS
Ę mĂ=lkĎŇ yJ
ăĂ
: yhĲĎŁl’ĹmĲĄ yêĂ‘ĘS
Čę rĎÇ
: ynĲĂwŁ‘ĞmĲĄ rUĄęêČS
Ę ’ĆwĲĎÇ oUĳ‘Ă Mym
ăĂ tŇĎ yh
ăĂ ’ĹwĲĎ
: yeĂmĲĆ rys
¿Ă ’Ď=âlĲ
=M‘Ă
: wynĲĎy‘Ą dŇgĆŇănĆlĘ ydČęyĎÇ rb
Ł ¿Ň JĘ
yqĳĂdĘŇYĂkŇĘ yl
ăĂ hoăĎhyĘ=bŇS
Ć IĲĎwČ
rb
¿ĎŇ nĎ=M‘Ă
: MUĲĎêČêĲĂ MymęĂ êĎÇ rb
¿ČŇ GĘ=M‘Ă
dŇĳiĎ xČtŇĘ êĲĂ dŇys
¿Ă xĎ
rrbtt
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ynăĂ‘Ď=M‘Č hŇêĲĎ’ČÆ=yJĲĂ
: lêĲĎjČtŇĘ êĲĂ SuĄę‘ĂÇ=M‘ĂwĘ
rrĳĎBĎtŇĘ êĂ
29 ry’
ăĂ êĎ hŇêĲĎ’ČÆ=yJĲĂ
: lyjĲĂS
Ę êČ tŇomărĎ MyĂn¡Čy‘ĄwĘ
‘ČyS
ĳĂ otŇ
30 d
Ň CdŇĳGĘ ZrăĚ’Ď ìŇbŇĘ Æ=yJĲĂ
: yJĲĂS
Ę xĎ HČyG¿ĂyČ yhČęŁl’ĹÇ ho¿ĎhyĘ
yrĳĂnĄ
31 =t
Ň rĲČmĘ’Ă
oJ¿rĘDČň Mym
ÀĂ êĎ È l’ĄhĎ
: rCSĲ=gŇQĆdČŇ’Ğ yhČęŁl’Ňb
ĲĄŇ CÇ
32 ym
ăĂ yJ
ąĂ
: oBĲ MysŋĂ x
Ł hĲČ ű lk
ŁąŇ lĘ ’ChęÇ Ng
¿ĄŇ mĎ
hŇĳĎpŇ CrYĘ ho¿ĎhyĘ
33 l’
ĲĄ hĎÆ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ yt¿ĂŇlĎCzĲ rCYęÇ ym
¿Ă C
hoĳĎhyĘ ydăŇĄ‘ĞlĘBČmĂ HČol’ĹÆ
34 yl
Č gŇĘ rČÆ hŇăĆS
C Č mĘ
: yJĲĂrĘDČ Mym
ăĂ êĎ Nê
¡ĄIĂwČ
lyĂx
ĳĎ ynĂrăĄEĘ’ČmĘhĲČ
35 h
Ň ĳmĎ xĎlĘUĂlČ ydČŇyĎÆ dŇăUĄ lČmĘ
: ynĂdŇĲĄymĂ‘ĞyĲČ ytęČ m
Ł B
ĲĎ Ç l‘¿ČwĘ
tŇolĳIĎ’ČJĲĎ
36 ì
Ň ‘¿ĆS
Ę yĂň Ng
ÀĄŇ mĎ ÈylĂ=NêĆêĲĂwČ
: ytĲŇĎ ‘ŁorĲzĘ hŇS
Ďę CxnĘÇ=tŇS
Ć qĲĆ hŇt
¿ŇĎ xĞnĲĂwĘĲ
37 yê
ĳĎ xĘtŇČ ydăĂŇ‘ĞYĲČ bŇyx
ăĂ rĘêČ
: ynĂB
ĲĄ rĘtŇČ ì¿ŇtŇĘ wĲČnĘ‘ČwĲĘ ynĂdĳŇĄ‘ĎsĘtŇĂ ì¿ŇnĘymĲĂywĂ
38 =âl
Ĳ wĘ
Mg
ĳĄŇ yv
Ă ’ČwĘ ybČŇyĘo’ĲÆ PŇoDărĘ’Ć
: yQ
ĲĎ sĚrĘqČ Cdę‘ĞmĲĎÇ âl¿wĘ
39 Cl
ę jĘyĂÇ
MCqĳ ClkŇĘ ăĚ=âlwĘ
y
MYĄxĎmĘ’ĆÆ
: MtĲŇĎ oQJČ=dŇ‘Č bŇCS’ĎÇ
40 ‘
Čyr¡ĂkŇĘ êČ
hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ lyĂxČÆ ynĂrăĄEĘ’ČêĘwČ
: yl
ĲĎ gŇĘ rČ tŇxČê
ăČ
41 y’
Čę nĘW
Č mĘCÇ
PŇrĆ‘Ł ĳ yQ
ăĂ hŇêĎt
ăŇČ nĎ ybČęyĘ’
Ł Ĳ wĘĲ
: yêĲĎxĘêČ ym
ăČ qĎ
42 âl
ă wĘ hoĎęhyĘÇ=l‘Č
‘ČyS
ĳĂ om Ny’ăĄwĘ C‘¡CĘS
Č yĘ
: MtĲŇĄ ymĂYĘ’Č
43 t
Ň oYăCx TyT
¡Ă JĘ
xČCrĳ=ynĄjĘ=l‘Č rp
¿ĎŇ ‘ĎJĘ MqĄęxĎS
Ę ’ĆwĲĘ
: MnĲĎ‘Ď
44 S’
Ň ră
Ł lĘ ynĂmĲĄyW
Ă êĘÆ
M‘¿Ď ybĄňyrÀĂmĄ ÈynĂTĄQĘpČŇêĘ
: MqĲĄyrĂ’Ğ
45 C‘m
Ę ăè
Ď yĂ NzĆ’
Ł Æ ‘mĲČăS
Ą lĘ
: ynĂCdĲŇ bŇĘ ‘ČyĲČ yêĂ‘ĘdăČŇyĎ=âlĲ M‘¡Č
MyĳĂoG
46 Cg
ę rĘxĘyČwĘÇ ClB
Łĳ yĂ rk
¿ĎŇ nĄ=ynĲĄBĘ
: ylĲĂ=CSxĞkĲČŇyĲĘ rkĎęnĄÇ=ynĲĄBĘ
yl
ĳĂ
47 yh
¿Ą ol’Ĺ MCręyĎwĘÇ
yrĳĂCY ëŇCrăbĎŇC hoĎhyĘÆ=yxČ
: MhĲĆytŇĄ orĲGĘsĘUĂmĲĂ
48 : yê
ĲĎ xĘêČ MyU
ăĂ ‘Č rB
¡Ą dĘŇIČwČ
yl
ĳĂ tŇomăqĎnĘ Nt
ăŇĄ oehČ l’ĄęhĎ
: y‘ĲĂS
Ę yĂ
49 sm
Ďę xĎÇ Sy’
¿Ă mĄ
ynĂĳmĄ mĘorĲêĘ ymČqĎÆ=NmĂ PŇă’Č yb
¿ĎŇ yĘ’
Ł ňĲ mĄ yTęĂ QĘpČŇmĘ
50 ì
¿Ň mĘS
Ă lĘC
hoĳĎhyĘ ű My¿ĂoGbČŇ ì¡ŇdĘŇo’Ĳ ű NJ
ąĄ =l‘řČ
: ynĂĲlĄ y~ĂêČ
51 ű d
Ň sĆxĆÄ hŇW
Ć Ł‘ąwĘ
oJ¿lĘmňČ tŇo‘ÀCSyĘ È lDĂgŇĘ mČ
: hŇrĎUĲĄzČ’Ğ
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č
o‘ęrĘzČlĘC dŇ¿wĂdĎŇlĘ
oxęyS
Ă mĘlĂ
Ty
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ xČ~ĄęnČmĘĲlČ
28
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l’
ĳĄ =dŇobŇĲ JĘ Myr¿ĂjĘsČmĲĘ MyĂmČęè
Ď hČ
: ‘ČyqĲĂrĎhĲĎ dŇyG¿ĂmČ wydĎęyĎÇ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČC
rmĆŁ’ĳ ‘ČyB
ăĂ yČ MoylĘÆ Moyă
: tŇ‘ČDĲĎ=hŇCĆxČyĘ hŇlĎyĘlČęQĘÇ hŇlĎyĘl
¿Č wĘ
MyrĳĂbĎŇDĘ Ny’ăĄwĘ rmĆ’
Ł Æ=Ny’ĲĄ
: Ml
ĲĎ oq ‘m
¿Ď S
Ę nĂ ylĂęBĘÇ
MCĎęqČ ’Y
ąĎ ÅyĎ ű ZrĆ’ĎÄhĎ=lkĎŇBĘ
Mh
ĳĆ yQĄmĂ lbĄŇtŇĄ Æ hŇăYĄ qĘbŇĂ C
: MhĲĆBĎ lhĆŁ’¿=MW
ĲĎ SmĆè
Ćę lČÇ
otŇĳ jĎxĚmĲĄ ’Y
ăĄ yŁ NtŇĎ xĎJĘÆ ’ChęwĘ
: xrČ’
Ł Ĳ ZCr¿lĎ roBęgŇĂ JĘÇ WyW
¿Ă yĎ
o’ęYĎomĲ ű MyĂmÄČ è
Ď hČ hŇąYĄ qĘmĂ
Mt
ĳŇĎ oYqĘ=l‘Č otŇ¿ pĎŇCqĲtŇĘ C
: otŇUĎxČmĲĄ rêęĎ sĘnĂÇ Ny’¿ĄwĘ
SpĆŇĳnĎ tŇbČŇyS
ăĂ mĘ hŇmĎymĂêĘÆ hoăĎhyĘ tŇrąČoêÅ
: ytŇĂ j
ĲĆ tŇmČyJ
¿Ă xĘmČ hŇnĎęmĎ’ĹĲnĆ Ç ho¿ĎhyĘ tŇCd¿Ň‘Ą
bŇĳĄl=yxĄUĘW
Č mĘ MyrĂS
Ď yĘÆ hoăĎhyĘ ydąŇĄCuÅjĂ
: MyĂnĲĎy‘Ą tŇr¿Čy’ĂmĘ hŇrĎęBĎÇ ho¿ĎhyĘ tŇ¿wČYĘmĂ
dŇ‘¿ČlĎň tŇdŇĆm
ÀĆo‘ ÈhrĎohTĘ ű hoĎÄhyĘ tŇą’Č rĘyĂ
: wDĲĎxĘyČ Cq¿dĘŇYĲĎ tŇĳmĆ ’Ĺ ho¿ĎhyĘ=yTĲĄjĘS
Ę mĲĂ
bŇrĳĎ zj
ăČ mĂC bŇhĎEĎmĂÆ MydĂęmĎxĹeĲĆhČĲ
: MypĲŇĂ CY tŇpĆŇŁnăwĘ SbČęDĘmĂÇ Myq¿ĂCtŇmĘC
Mh
ĳĆ BĎ rh
ăĎ zĘnĂ ìŇDĘbŇĘ ‘ČÆ=MGĲČ
: bŇrĲĎ bŇqĆ‘ăĄ MrĎęmĘS
Ď BĘÇ
Nyb
ĳŇĂ yĎ=ymĲĂ tŇo’¿ygŇĂ S
Ę
: ynĂuĲĄnČ tŇor¿êĎsĘeĂmĲĂ
yb
ăŇĂ =ClS
Ę mĘyĂ=l’ĲČ ìŇDęĆbŇĘ ‘Č ëŇŁWŋxĞ ű MydĂÄEĄmĂ MG
ąČ
z’
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: bŇrĲĎ ‘S
ĲČ ¿jĆ mĂ ytŇĂ yuĄęnĂwĘÇ Mt
ĳŇĎ y’Ą z’
ăĎ
ìŇynĳĆpĎŇlĘ yB
ăĂ lĂ NoyăgŇĘ hĆwĘ ypÃĂ =yrĄmĘ’Ă ű NoYÄrĎlĘ Cy¿hĘyĲĂ
: ylĲĂ’ĞŁgŇĲ wĘ yr¿ĂCY hoĎęhyĘÇ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ xČ~ĄęnČmĘĲlČ
hŇrĳĎYĎ MoyăBĘ hoĎhyĘÆ ìăŇnĘ‘ČyĲČ
: bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ yhĄŋŁl’Ĺ ű MS
ąĄ ìębŇĘ GĆW
Č yĘÇ
SdŇĆŁuĳmĂ ì¿ŇrĘzĘ‘Ć=xl
ĲČ S
Ę yĂ
: OĎdŇĲĆ‘ĎsĘyĂ NoIę~ĂmĂCÇ
ìŇĳtŇĆ x
Ł nĘmĂ=lJĎ rJ
Ł¿ zĘyĂ
: hŇlĎsĲĆ hŇăĆè
n Ę dČŇyĘ ìętŇĘ ĲlĎ o‘wĘÇ
ìŇĳĆbŇ bĎŇlĘkŇĂ ì¿ŇlĘ=NêĆyĲĂ
: ’Q
ĲĄ mČyĘ ì¿ŇtŇĘ YĲĎ‘Ğ=lkĎŇwĲĘ
ìŇtęĆ ‘ĎCS
ą yBÅĂ ű hŇąĎn
n Ę rČnĘ
lGŁĳ dĘŇnĂ Cnyh
¿ĄŁl’Ĺ=MS
ĲĄ bŇĘ C
: ìŇytĲŇĆ ol’ĞS
Ę mĂ=lJĎ hoĎęhyĘÇ ’Q
¿Ą mČyĘ
ox¿yS
Ăň mĘ hoĎęhyĘ ű ‘ČyS
¿Ă oh yJ
ąĂ yêĂ‘ĘdČęyĎ hŇê
ąĎ ‘Č
oS
ĳ dĘŇqĎ ym
ăĄ è
Ę mĂ ChnĲĄ‘ĞyĲČÆ
: onĲymĂyĘ ‘S
Č ăĄy tŇorębĚŇgŇĘ BĂÇ
Mys
ĳĂ CibČŇ hŇQĆă’Ą wĘ bŇkĆŇrĆbĎŇÆ hŇQĆă’Ą
: ryJĲĂzĘnČ Cnyh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=MS
ĲĄ BĘ ű CnxĘnČő’ĞwĲČ
Clp
ĳĎŇ nĎwĘ C‘ărĘJĲĎ hŇUĎhĄÆ
: dŇdŇĲĎo‘tŇĘ eĂwČ CnmĘuęČ Ç CnxĘ¿Č’
n Ğ wĲČ
hŇ‘ĎyS
ĳĂ oh ho¿ĎhyĘ
: Cn’ĲĄrĘqĎ=MoyĲbŇĘ Cnn
¿Ą‘ĞyĲČ ëŇlĆUĆęhČÇ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ xČ~ĄęnČmĘĲlČ
ëŇlĆĳmĆ =xmČW
Ę yĲĂ ì¿ŇEĘ‘ĎBĘ hŇoĎęhyĲĘ
: dŇŁ’ĲmĘ lygĆŇI¿Ď=hŇmČ ìętŇĘ ‘ĲĎCS
¿ ybĲŇĂ CÇ
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oQĳ hŇêĎt
ăŇČ nĎ oBlĂÆ tŇăwČ’ĞêĲČ 3
: hŇlĎiĲĆ êĎ‘Ę¿nČmĎ=lBČ wytęĎ pĎŇW
Ę Ç tŇS
Ć r¿Ć’ĞwĲČ
bŇoTĳ tŇokŇă rĘBĂ CemĆDĘqČtŇĘ Æ=yJĲĂ 4
: zjĲĎ tŇrĆT
ăĆ‘Ğ oSę’Ňr
Ł lĘÇ tŇyS
¿Ă êĎ
oQĳ hŇêĎt
ăŇČ nĎ ìŇUĘmĂÆ l’
ăČ S
Ď ű MyIąx
ĂČ 5
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď o‘ MymęĂ yĎÇ ëŇrĆ’
Ł¿
ìŇĳtŇĆ ‘ĎCSĲyBĂ odŇobŇJĘÆ lodăŇGĎ 6
: wyl
ĲĎ ‘Ď hŇ¿ĆS
C Č êĘ rdĎŇhĎwĘÇ dŇoh¿
dŇ‘ĳČlĎ tŇokŇă rĎbŇĘ Cht
ăŇĄ yS
Ă tŇĘ =yJĲĂ 7
: ìŇynĲĆjĎ=tŇ’Ć hŇxĎęmĘW
Ă bŇĘ Ç ChD¿ĄxČêĘ
hoĳĎhyB
ĲČ xČăTĄ B
Ł ëŇlĆUĆhČÆ=yJĲĂ 8
: ToUĲyĂ=lBČ NoyęlĘ‘ĆÇ dŇsĆ¿xĆ bŇĘ C
ìŇyb
ĳŇĆ yĘ’
Ł Ĳ =lkĎŇlĘ ìŇdĘŇyĲĎÆ ’Y
ăĎ mĘêĂ 9
: ìŇy’ĲĆnĘŁWĲ ’Y
¿Ď mĘêĂ ìŇnĘymĲĂyĘÇ
ìŇyn¿ĆjňĎ tŇ‘ÀĄlĘ ÈS’Ą rCe¿tŇČ JĘ ű omt
ąŇĄ yS
Ă êĘ 10
: S’ĲĄ Ml
¿Ą kŇĘ ’Ňt
Ł Ň wĘĲ M‘ĳĄQĘbČŇyĘ ojă’ČBĘ hoĎhyĘÆ
dŇB
ĳĄ’ČêĘ ZrĆ’ăĆmĄ omyĲĎrĘjĂÆ 11
: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄBĘmĂ M‘ęĎ rĘzČwĘÇ
hŇ‘ĳĎrĎ ìŇyl
ăĆ ‘Ď CTănĎ=yJĲĂ 12
: ClkĲĎŇCy=lBČ hŇUĎęzĂmĘÇ Cb¿ŇS
Ę xĲĎ
MkĆŇĳĆS omt
ăŇĄ yS
Ă êĘ yJĂÆ 13
: MhĲĆynĄjĘ=l‘Č N¿ĄnokŇêĘ ìŇyrĆętŇĎ ymĲĄBĘÇ
ìŇĳĆ‘
E ĚbŇĘ hoăĎhyĘ hŇmĎCră 14
: ìŇtĲŇĆ rĎCbŇĲ GĘ hŇrĎUĘzČnĘCĲÇ hŇrĎyS
¿Ă nĎ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ rxČè
Čę hČ tŇlĆ¿Ć’
I Č =l‘Č xČ~ĄnČmĘĲlČ Æ
bk
ynĂê
ĳĎ bŇĘ zČ‘Ğ hŇm
ăĎ lĎ ylĂ’ĄÆ yl
ăĂ ’Ą 2
: ytŇĲĂ gĎŇ’ĞS
ĲČ yr¿ĄbŇĘ DĂ ytęĂ ‘ĎCSĲymĂÇ qox¿rĎ
hŇĳĆ‘
n ĞtĲŇČ âlăwĘ MmĎoy¡ ’răĎqĘ’Ć yhČęŁl’
ĲĹ 3
hlylw

22. 4–16
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: ylĲĂ hŇ¿IĎmĂCdĲŇ =âlwĘĲ hŇlĎyĘlČęwĘÇ
SodŇĳqĎ hŇê
¿Ď ’ČwĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇoQ¿hĂêĘ bŇS
Ąę oyÇ
Cnyt
ĳŇĄ ŁbŇ’Ğ CxăTĘB
ĲĎ ìŇBĘÆ
: omTĲĄQĘpČŇêĘwĲČ CxęTĘB
ĲĎ Ç
CTl
ĳĎ mĘnĂwĘ Cqă‘ĞzĲĎ ìŇyl
ăĆ ’Ą
: CSobŇĲ =âlwĘ CxăTĘb
ĲĎŇ ì¡ŇBĘ
Sy’
ĳĂ =âlwĘ tŇ‘Čl
ăČ otŇ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ
: M‘ĲĎ yCz¿bŇĘ C MdĎę’ĎÇ tŇ¿jČ rĘxĆ
yl
ĳĂ CgŇ‘ăĂlĘyČ y’Čr
Ł Æ=lJĎ
: S’ŇrĲ
Ł C‘yn¿ĂyĎ hŇpĎęW
Ď bŇĘ Ç CryT
¿Ă pŇĘ yČ
ChT
ĳĄ QĘpČŇyĘ hoăĎhyĘ=l’Ć lGŁă
: oBĲ Zp
ĲĄŇ ¿xĎ yJÅĂ ChlĄęy~ĂyČÇ
NTĆĳBĎ mĂ yx
ăĂ ŁgŇ hŇê
ăĎ ’Č=yJĲĂ
: yUĲĂ’Ă yd¿ŇĄS
Ę =l‘Č yxęĂ yTĂbŇĘ mČÇ
MxĆrĳĎmĄ yêĂkŇĘ ăČlS
Ę hĎ ìŇylĆ‘ĎÆ
: hŇêĎ’ĲĎ ylĂă’Ą yUęĂ ’ĂÇ NTĆ¿BĆ mĂ
hŇĳbĎŇ orqĘ hŇrăĎYĎ=yJĲĂ yeĂUĆmĂÆ qx
ăČ rĘêĂ=l’Č
: rzĲĄo‘ Ny’¿Ą=yJĂ
MyB
ĳĂ rČ MyrăĂjĎ ynĂCbŇbĎŇsĘÆ
: ynĂCrĲêĘJĂ NS
ăĎ bĎŇ yr¡ĄyBĂ’Č
Mh
ĳĆ yjĂ yl
ăČ ‘Ď CYăjĎ
: gŇ’ĲĄS
Ł wĘ PŇr¿ĄT
Ł hŇyęĄrĘ’ČÇ
ÈyêĂkŇĘ jČS
Ę nĂ MyĂU¿ČJČ
yt
¿ŇĎ omňYĘ‘Č=lJĲĎ CdęrĘjĲĎtŇĘ hĂwĘ
gŇnĳĎoDJČ yBĂlĂÆ hŇăyĎhĎ
: y‘ĲĎmĄ ëŇotŇă BĘ smĄęnĎÇ
yxęĂ J
Ł ű WrĆxĆÄJČ Sb
ąĄŇ ÅyĎ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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22. 17–27

yx
ĳĎoqlĘmČ qB
ăĎ dĘŇmĚ ynĂoSlĘCÆ
: ynĂtĲŇĄ jĘS
Ę êĂ tŇwĆm¿Ď=rpČŇ‘Ğl
ĲČ wĘĲ
Myb
¿ŇĂ lĎňJĘ ynĂCbębĎŇsĘ yJ
¿Ă
ynĂCpĳŇyuĂhĂ My‘ĂrĄmĘÆ tŇdăČŇ‘Ğ
: yl
ĲĎ gŇĘ rČwĘ yd¿ČŇyĎ yrĂę’ĞJĲĎÇ
yt
ĳŇĎ omYĘ‘Č=lJĎ rj
¿ĄsČ’Ğ
: ybĲŇĂ =C’rĘyĂ CTyBĂęyČÇ hŇUĎ¿hĄ
Mh
ĳĆ lĎ ydăČŇgĎŇbŇĘ CqăQĘxČyĘ
: lrĲĎogŇ Clyj
¿Ă yČ yS
Ăę CbŇlĘÇ=l‘ČwĘ
qx
ĳĎ rĘêĂ=l’Č hoĎhyĲĘÆ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: hŇS
Ď CxĲ ytŇĂ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ ytęĂ ClyĲĎ’ĹÇ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ bŇrĆx
ăĆmĄ hŇlĎy~
ăĂ hČ
: ytŇĲĂ dĎŇyxĲĂyĘ bŇlĆJĆęÇ=dŇIČmĂ
hŇĳĄrĘ’
y Č yj
ăĂ mĂ ynĂ‘ĲĄyS
Ă ohĲÆ
: ynĂtĲŇĎ ynĂ‘Ğ Mym
ăĂ rĄ yn¡ĄrĘuČmĂC
yx
ĳĎ’ĆlĘ ìăŇmĘS
Ă hŇrăĎjĘsČ’Ğ
: OĎĲlĆ lĘhČ’
ĲĞ lh
ăĎ qĎ ëŇotŇ¡ BĘ
ChClęlĘhĲČ ű hoĎÄhyĘ y’
ąĄrĘyĂ
ChCdŇĳBĘJČ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ ‘rČzăĆ=lJĎ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ‘rČz¿Ć=lJĎ CeUĆęmĂÇ CrCgŇ¿ wĘ
ynęĂ ‘Ď tŇCnŋ‘Ĺ ZuÃČ S
Ă âlÀwĘ hŇzÄĎbĎŇ=âlĲ yJ
ąĂ
CeU
ĳĆ mĂ wynăĎjĎ ryêăĂsĘhĂ=âlĲwĘ
: ‘ČmĲĄS
Ď wyl
ăĎ ’Ą o‘¡CĘS
Č bŇĘ CĲ
bŇrĳĎ lh
¿Ď qĎBĘ yt¿ĂŇQĎňhĂtŇĲĘ ìęêĘ’ĂmĲĄ
: wy’ĲĎrĄyĘ dŇgĆŇănĆ MQĄęS
Č ’ĞÇ yr¿ČdĎŇnĘ
C‘BĎęW
Ę yĂwĘ ű MywĂÄnĎ‘Ğ ClŋkŇĘ ’ŇyĲŁ
wyS
ĳĎ rĘDĲŁ hoĎhyĘÆ ClălĘhĲČyĘ
: dŇ‘ĲČlĎ Mk
ăĆŇ bŇĘ bČŇlĘ yx
¡Ă yĘ
wrkzy

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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ZrĆ’ĳĎ=ysĄpŇĘ ’Č=lJĎ hoĎhyĘÆ=l’Ć CbŇăS
Ě yĎwĘ ű CrąJĘzĘyĂ
: MyĲĂoG tŇox¿jĘS
Ę mĂ=lJĲĎ ìŇynĆępĎŇlĘÇ Cw¿xĞêĲČS
Ę yĲĂwĘ
hŇĳĎkŇ ClUĘhČ hoĎhyl
ĲČ Æ yJ
ăĂ
: MyĲĂoGBČ lS
Ąę m
Ł CÇ
ZrĆ’Ćę=ynĄS
Ę DĂ=lJĲĎ ű CwÄxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ ClŋkŇĘ ’ĲĎ
rp
ĳŇĎ ‘Ď ydăŇĄrĘoyĲ=lJĲĎ C‘rĘkŇĘ yĂÆ wynăĎpĎŇlĘ
: hŇIĲĎxĂ âlă oSępŇĘ nČwĘÇ
CedĳŇĆbŇĘ ‘ČyĲČ ‘rČz¿Ć
: roDĲlČ ynăĎd
ŁŇ ’ŇĲlČ rj
¡Č sĚyĘ
otŇĳ qĎdĘŇYĂ CdŇyGăĂyČwĘ C’b
Ł Ň yĎÆ
: hŇW
ĲĎ ‘Ď yJ
ăĂ dŇlĎęonÇ M‘¿ČlĘ
dŇwĳdĂŇĎlĘ rom¿zĘmĂ
: rsĲĎxĘ’Ć âlă y‘ęĂ r
Ł Ç ho¿ĎhyĘ
ynĂĳĄYyBĂrĘyČ ’S
Ć DĆÆ tŇo’ănĘBĂ
: ynĂĲlĄ hĞĲnČ yĘ tŇoxăĚnmĘ ym
¡Ą =l‘Č
bŇĳĄbŇ oSyĘ yS
¿Ă pŇĘ nČ
: omĲS
Ę N‘Čm
ăČ lĘ qdŇĆYĆęÇ=ylĄGĘ‘ĘmČbŇĘ ynĂ¿xĄ nĘyĲČ
tŇwĆmĎÃlĘYČ ’ygÀŇB
Ą Ę ëŇlĄÄ’Ą=yJĲĂ MG
ąČ
ydĳĂŇUĎ‘Ă hŇê
¿Ď ’Č=yJĲĂ ‘rĎę ’rąĎy’Å=âl
Ă Ĳ
: ynĂm
ĲĚ xĞĲnČ yĘ hŇUĎăhĄ ìŇêęĆ nĘ‘ČS
Ę mĂCÇ ì¿ŇTĘbŇĘ S
Ă
yrĳĎrĘY
Ł Ĳ dŇgĆŇ¿nĆ NxĎęlĘS
Ě ű ynÄČ pĎŇlĘ ëŇŁrŋ‘ĞêĲČ
: hŇyĲĎwĎrĘ ys
¿Ă oJ yS
Ăę ’Ňr
Ł Ç NmĆ¿è
Ć bČŇ êĎnĘ¡è
Č DĂ
yIĳĎxČ ym
ăĄ yĘ=lJĎ ynĂCpŇDĘrĘyĂÆ dŇsĆăxĆ wĎ bŇoTą ű ëŇą’Č
: MymĲĂyĎ ëŇrĆ’
Ł ă lĘ hoĎęhyĘÇ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ yê¿ĂbŇĘ S
Č wĘ
rom¿zĘmňĂ dŇwĂędĎŇlĘ
H’
ĳĎ olmĘC ZrĆ’ăĎhĎ hoĎhyl
ĲČ Æ
: Hb
ĲĎŇ ybĄŇS
Ę yăŁwĘ lbĄęêĄÇ
HdĳŇĎsĎyĘ MyU
ăĂ yČ=l‘Č ’Ch¡=yJĂ

28

29

30

31

32

gk
2

3

4

5

6

dk

2
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24. 3–25. 3

: hĎĲnĆ nĘokŇĲ yĘ tŇoręhĎnĘÇ=l‘ČwĘ
hoĳĎhyĘ=rhČbŇĘ hŇ¿Ćl‘ĞyĲČ=ymĲĂ 3
: oSĲdĘŇqĎ Moq¿mĘBĂ MCqyĎÇ=ymĲĂC
bŇ¿bĎŇ lĄň=rbČŇCĲ MyĂjČękČŇ yq¿ĂnĘ 4
wVřpn ’wřĘè
ăĎ lČ ’W
ăĎ nĎ=âlĲ ű rS
ąĆ ’Ğ
: hŇmĲĎrĘmĂlĘ ‘B
ăČ S
Ę nĂ âl¡wĘ
hoĳĎhyĘ tŇă’Ą mĄ hŇkĎŇrĎbŇĘ Æ ’v
ăĎ yĂ 5
: o‘ĲS
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’ĹmĲĄ hŇqęĎ dĎŇYĘCÇ
wV
ĳř rřd roDă hŇzĆÆ 6
: hŇlĎsĲĆ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ ìŇyn¡ĆpĎŇ yS
ĄÄ qĘbČŇmĘ
MkĆęyS
Ą ’ŇrĲĎ ű MyrĂÄ‘ĎS
Ę C’ąW
Ę 7
Ml
ĳĎ o‘ yx
ăĄ tŇĘ jĂ C’W
Ę ĲeĎ hĂwĲĘÆ
: dŇobŇĲ JĎhČ ëŇlĆămĆ ’obęyĎwĘÇ
dŇob¿ŇJňĎ hČ ëŇlĆąmĆ ÈhzĆ ym
¿Ă 8
roBĳgŇĂ wĘ zCEă‘Ă hoĎhyĲĘÆ
: hŇmĲĎxĎlĘmĂ roB¿GĂ hoĎęhyĘÇ
MkĆęyS
Ą ’ŇrĲĎ ű MyrĂÄ‘ĎS
Ę C’ąW
Ę 9
Ml
ĳĎ o‘ yx
ăĄ tŇĘ jĂ C’W
Ę CÆ
: dŇobŇĲ JĎhČ ëŇlĆămĆ ’b
Ł Ň yĎwĘÇ
dŇob¿ŇJňĎ hČ ëŇlĆąmĆ ÈhzĆ ’Chă ym
ąĂ 10
tŇo’ĳbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ
: hŇlĎsĲĆ dŇobăŇJĎhČ ëŇlĆ¡mĆ ’Chą
dŇwĂÃdĎŇlĘ
hk
: ’v
ĲĎ ’Ć yS
¿Ă pŇĘ nČ hoĎęhyĘÇ ìŇyl
¿Ć ’Ą
hŇS
Ď obĳŇ’Ą=l’Č yêĂxĘTČbĎŇÆ ìăŇBĘ yhČęŁl’
ĲĹ 2
: ylĲĂ yb
ăČŇ yĘ’
Ł Ĳ CY¡lĘ‘ČyĲČ=l’Č
CSb
ŁĳŇ yĄ âlă ìŇyoĆqÆ=lJĎ MG
ăČ 3
wVby

’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk oSpĘnČ ’"sb ,yrq yS
Ă pĘnČ ,bytk oSpĘnČ v.4 .’ry‘z +w v.4 .dk
,+rt Nkw yrqw bytk wyS
Ď rĘD
Ł ’"sb ,yrq wyS
Ď rĘD
Ł ,bytk oSrĘD
Ł v.6 .’"ydw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk yS
Ă pĘnČ
.r"tw ‘"t

25. 4–15
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: MqĲĎyrĄ Myd¿ĂŇgŇĘ oBĲhČ CSb
Ł ę yĄÇ
ynĂ‘ĳĄydĂŇohĲ hoĎhyĘÆ ìŇyk
ăŇĆ rĎDĘ
: ynĂdŇĲĄUĘlČ ìŇyt
ăŇĆ oxrĘ’
Ł¡
ynĂdęĄUĘlČwĲĘ ű ìêÄĆ mĂ’Ğb
ĲČŇ ynĂąĄkŇ yrĂÅdĘŇhĲČ
y‘ĳĂS
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ hŇêĎ’ČÆ=yJĲĂ
: MoIĲhČ=lJĎ ytŇĂ yCĂęqĂÇ ì¿ŇtŇĘ o’Ĳ
ìŇydĳŇĆsĎxĞwĲČ hoĎhyĘÆ ìŇym
ăĆ xĞrĲČ=rk
ŁŇ zĘ
: hŇUĎhĲĄ Ml
ăĎ o‘mĲĄ yJ
¡Ă
rJ
Ł¿ zĘêňĂ =l’Č y‘ęČ S
Ď pŇĘ C ű yrČÄC‘nĘ tŇwř’ŇF
Ł ą xČ
hŇêĎĳ’Č =ylĂ=rkĎŇzĘ ì¿ŇDĘsĘxČJĲĘ
: hoĲĎhyĘ ìăŇbŇĘ CTĲ N‘Čm
¡Č lĘ
hoĳĎhyĘ rS
¿Ď yĎwĘ=bŇoT
: ëŇrĆDĲĎBČ My’
ăĂ FĎxČ hŇr¡Ćoy NJ
ąĄ =l‘Č
Tj
ĳĎ S
Ę UĂBČ MywĂnĎ‘ĞÆ ëŇrăĄdĘŇyČ
: oJĲrĘDČ MywăĂnĎ‘Ğ dŇ¡UĄ lČywĲĂ
tŇĳmĆ ’ĹwĲĆ dŇsĆăxĆ hoĎhyĘÆ tŇoxărĘ’Ď=lJĎ
: wytĲŇĎ ŁdŇ‘ĲĄwĘ otęyrĂbŇĘ Ç yr¿ĄYĘnĲŁlĘ
hoĳĎhyĘ ì¿ŇmĘS
Ă =N‘ČmĲČlĘ
: ’ChĲ=bŇrČ yJ
ăĂ ynęĂ wŁ‘Ğl
ĲČ Ç ê
¿Ď xĘlČsĎwĲĘ
hoĳĎhyĘ ’răĄyĘ Sy’ĂhĎÆ hŇăĆ=ym
z Ă
: rxĲĎbŇĘ yĂ ëŇrĆdăŇĆBĘ CerĆęoyÇ
Nyl
ĳĂ êĎ bŇoTăBĘ oSpŇĘ nČÆ
: ZrĆ’ĲĎ SrČyyăĂ o‘ęrĘzČwĘÇ
wy’ĳĎrĄylĲĂ hoĎhyĘÆ dŇosă
: M‘ĲĎydĂŇohĲlĘ otęyrĂbŇĘ CÇ
hoĳĎhyĘ=l’Ć dŇymĂêĎÆ ynăČy‘Ą
: yl
ĲĎ gŇĘ rČ tŇS
Ć răĆmĄ ’yY
¡Ă oy=’ChĲ yJÅĂ

4

5

6

7

8

9
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yl’=hnp
.b"ydw ’"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw rsx t’F
Ł xČ ’"s v.7
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25. 16–26. 6

ynĂĳĄx
e Ď wĘ yl
¿Č ’Ą=hŇĲnĄ jĘ 16
: ynĂ’ĲĎ ynăĂ‘ĎwĘ dŇyx
¡Ă yĎ=yJĲĂ
CbŇyx
ĳĂ rĘhĂ yb
ăŇĂ bĎŇlĘ tŇorăYĎ 17
: ynĂ’ĲĄyYĂohĲ ytęČ oqCYĲUĘmĂÇ
yl
ĳĂ mĎ‘ĞwĲČ yyĂnĘ‘ĎÆ hŇă’Ą rĘ 18
: ytĲŇĎ wř’ŇF
Ł xČ=lkĎŇlĘ ’W
Ďę wĘÇ
CBrĳĎ=yJĂ yb
¿ČŇ yĘo’Ĳ=hŇ’ĲĄrĘ 19
: ynĂC’ĲnĄW
Ę sm
ăĎ xĎ tŇ¡’Č nĘW
Ă wĘ
ynĂĳlĄ y~ĂhČwĘ yS
Ă pŇĘ nČÆ hŇrăĎmĘS
Ď 20
: ëŇb
ĲĎŇ ytŇĂ ys
¿Ă xĎ=yJĲĂ Sobę’ĄÇ=l’Č
ynĂCrĳ~ĘyĂ rS
Ć y¿ŁwĎ=Mê
Ł Ĳ 21
: ìŇytŇĲĂ yCĂqĂ yJęĂ Ç
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć MyhĂŁl’ĹÆ hŇdăŇĄjĘ 22
: wytŇĎ orYĲĎ lJ
Ł ę mĂÇ
ű dŇwĂÄdĎŇlĘ
wk
yêĂkŇĘ ĳČlhĎ yU
ăĂ tŇĚ BĘ ynĂ’ĞÆ=yJĲĂ hoĎęhyĘ ynĂąTĄ pŇĘ S
Ď
: dŇ‘ĲĎmĘ’Ć âlă yêĂxĘTČęBĎÇ ho¿Ďhyb
ĲČŇ C
ynĂĳĄinČwĘ hoăĎhyĘ ynĂănĄxĎBĘ 2
: yBĲĂlĂwĘ yt
ăŇČ oylĘkŇĂ hŇpĎŇorYĘ
ynĳĎy‘Ą dŇgĆŇănĆlĘ ìŇDĘsĘxČÆ=yJĲĂ 3
: ìŇêĲĆmĂ’ĞB
ĲČ yêĂkŇĘ QČęhČtŇĘ hĲĂwĘÇ
’wĘS
ĳĎ =ytŇĄ mĘ=M‘Ă yêĂbŇĘ S
Č yĎÆ=âlĲ 4
: ’obŇĲ ’Ď âlă MymęĂ lĎ‘ĞnĲČÇ M‘¿ĂwĘ
My‘ĳĂrĄmĘ lh
ăČ qĘ ytŇĂ ’ŇĲnĄ W
ĎÆ 5
: bŇS
ĲĄ ’Ą âlă My‘ęĂ S
Ď rĘÇ=M‘ĂwĘ
yj
ĳĎJČ NoyăuĎnĂBĘ Zx
ăČ rĘ’Ć 6
: hoĲĎhyĘ ìăŇxĞB
ĲČ zĘmĂ=tŇ’Ć hŇ¡bĎŇ bŇĘ ŁsĲ’ĞwĲČ
‘mVl
.d"ydw b"yd ,’"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw rsx ytĎ’F
Ł xČ ’"s v.18
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hŇdĳŇĎoê loqăBĘ ‘ČmĂS
Ę lČÆ
: ìŇytĲŇĆ o’lĘpŇĘ nĂ=lJĎ rjĄęsČlĘCÇ
ìŇĳtŇĆ yBĄ No‘ămĘ yêĂbŇĘ hČ’ĎÆ hŇoĎęhyĲĘ
: ìŇdŇĲĆobŇJĘ NJ
¿Č S
Ę mĂ MoqęmĘCÇ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ My’
ăĂ FĎxČ=M‘Ă PŇŁsă’ĹêĲĆ=l’Č
: yIĲĎxČ Mym
ăĂ dĎŇ yS
¡Ą nĘ’Č=M‘ĂwĘ
hŇĳUĎ zĂ Mh
¿Ć ydŇĄyBĲĂ=rS
Ć ’Ğ
: dŇxČè
Ł Ĳ hŇ’ĎlĘm
ăĎ MnĎęymĂywĲĂÇ
ëŇlĄę’Ą yU
¿Ă tŇĚ BĘ ynĂ’ĞwĲČÆ
: ynĂĲeĄ xĎwĘ ynĂdăŇĄjĘ
roS
ĳ ymĂbŇĘ hŇdăĎŇmĘ‘ĲĎ ylĂgŇĘ rČÆ
: hoĲĎhyĘ ëŇr¿ĄbĎŇ’Ğ MylĂęhĄqĘmČBĘÇ
ű dŇwĂÄdĎŇlĘ
’rĳĎy’Ă yU
ăĂ mĂ y‘ĂS
Ę yĂwĘÆ yrăĂo’ ű hoąĎhyĘ
: dŇxĲĎpŇĘ ’Ć yU
¿Ă mĂ yIČęxČÇ=zo‘mĲĎ ho¿ĎhyĘ
yr¿ĂW
Ďň BĘ=tŇ’Ć lk
ŁÀŇ ’ĹĲlĆ ÈMy‘ĂrĄmĘ ű ylČÄ‘Ď bŇrą
Ł qĘBĂ
: ClpĲĎŇnĎwĘ ClăS
Ę JĲĎ hŇUĎ¡hĄ yl
ĳĂ yb
ăČŇ yĘ’
Ł Ĳ wĘ yrăČYĎ
yB
¿Ă lĂň ’rÀĎyyĂ=âlĲ ÈhnĆxĞmĲČ ű ylČÄ‘Ď hŇnĆŋxĞêĲČ=M’Ă
: xČTĲĄobŇ ynăĂ’Ğ tŇ’ŇŁzęBĘÇ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ ylČ‘ĎÆ MCqăêĎ=M’Ă
Su¿ĄbČň’Ğ Ht
ÀŇĎ o’ ÈhoĎhyĘ=tŇ’ĄmĲĄ yêĂlĘă’Č S
Ď ű tŇąxČ ’Č
yIĳČxČ ym
ăĄ yĘ=lJĎ hoĎhyĘÆ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ yêăĂbŇĘ S
Ă
: olĲkĎŇyhĲĄBĘ ru¿ĄbČŇlĘC hoĎęhyĘÇ=M‘ČnĲŁBĘ tŇoz¿xĞĲlČ
hŇ‘¿ĎrĎň MoyÀBĘ ÈhJ
Ł sĚ BĘ ű ynĂnĄÄjĘYĘyĂ yJ
ąĂ
olĳhĽ’ĲĎ rtŇĆ ăsĄ BĘ ynĂrĄêĂsĘyČÆ
: ynĂmĲĄmĘorĲyĘ rCYęBĘÇ
ytęČ obŇybŇĂ sĲĘ ybČŋyĘ’
Ł Ĳ l‘ąČ yS
ĂÃ ’Ňr
Ł MCrÀyĎ hŇêÄĎ ‘ČwĘ
hŇ‘ĳĎCrtŇĘ yx
ăĄ bŇĘ zĂ olhĽ’ĲĎbŇĘ Æ hŇăxĎ BĘzĘ’ĆwĘ

7

8

9

10

11

12

zk

2

3

4

5

6

hryV’
.’ry‘z +m v.5
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.zk

974

Mylht

27. 7–28. 3

: hoĲĎhyl
ĲČ hŇrĎęUĘzČ’ĞwĲČÇ hŇrĎyS
¿Ă ’Ď
’rĎęqĘ’Ć yl
¿Ă oq ho¡ĎhyĘ=‘mČS
Ę 7
: ynĂĲnĄ ‘ĞwĲČ ynĂ¿eĄxĎwĘ
ynĳĎpĎŇ CS
ă uĘBČ yBĂlĂÆ rm
ăČ ’Ď ű ìąŇlĘ 8
: SuĲĄbČŇ’Ğ hoăĎhyĘ ìŇyn¡ĆjĎ=tŇ’Ć
ÈyeĂUĆmĂ ű ìynĆÄjĎ rêŋĄ sĘêČ=l’Č 9
tŇĎ yyĳh
Ă Ď yt¿ĂŇrĎzĘ‘Ć ìŇD¿ĆbŇĘ ‘ňČ PŇ’ČęBĘ=TêČ=l’ĲČ
: y‘ĲĂS
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ynĂbĄęzĘ‘ČêĲČÇ=l’ČwĘ ynĂ¿S
Ą FĘêĂ=l’ĲČ
ynĂCbĳŇzĎ‘Ğ yU
ăĂ ’ĂwĘ yb
ăŇĂ ’Ď=yJĲĂ 10
: ynĂp
ĲĄŇ sĘ’ČyĲČ hoăĎhywĲČ
ìŇ¿JĆ rĘDČň hoĎęhyĘ ynĂr¿Ąohą 11
: yrĲĎrĘoSĲ N‘ČmČęlĘÇ roS
ĳ ymĂ xrČ’
Ł ă BĘ ynĂxĄnĘCÆ
yrĳĎYĎ SpĆŇănĆBĘ ynĂnĄêĘêĂÆ=l’ĲČ 12
: smĲĎxĎ xČ¿pĄŇ ywĂ rqĆS
Ćę Ç=ydŇĄ‘ĲĄ yb
¿ŇĂ =CmqĲĎ yJ
¿Ă
tŇo’¿rĘlĂ yêĂnĘmČ’ĹhĲĆÆ ś’ęĂ lĄęCĂęlĂę 13
: MyIĲĂxČ ZrĆ’ăĆBĘ hoĎęhyĘ=bŇCTBĲĘ
hŇ¿wĎhňyĘ=l’Ć hŇCęĄqČ 14
ìŇĳĆBlĂ Zm
ăĄ ’ĞyĲČwĘ qzČxĞÆ
: hoĲĎhyĘ=l’Ć hŇCęĄqČwĘÇ
dŇwĂÃdĎŇlĘ
xk
’rĎęqĘ’Ć ű hoĎÄhyĘ ìŇyl
ąĆ ’ÅĄ
yeĂ¿UĆ mňĂ SrÀČxĹêĲĆ=l’ĲČ ÈyrĂCY
: robŇĲ ydŇĄrĘoy¿=M‘Ă yêĂlĘS
Čę mĘnĂwĘÇ yeĂĳUĆ mĂ hŇ¿S
Ć xĹêĲĆ=NjĆ
ìŇyl
ĳĆ ’Ą y‘ăĂCĘS
Č BĘ ynČCnxĞêĲČÆ loqă ‘m
ąČ S
Ę 2
: ìŇS
ĲĆ dĘŇqĎ ryb
¿ŇĂ DĘ=l’Ć ydČęyĎÇ y’
¿Ă W
Ę nĎBĘ
NwĆ’¿Ď ylĄň‘Ğj
ŁÀ =M‘ĂwĘ ÈMy‘ĂS
Ď rĘ=M‘Ă ynĂăkĄŇ S
Ę mĘêĂ=l’Č 3
yrbd
+d Nm rb y"k Myrps lkb ‘ybrb ’lĄęCl Nkw ,w"Tdb hrsm Nyy‘ : y"k Myrpsb Nkw ‘rlmw ly‘lm dwqn v.13
+w tw’ hrsm Nyy‘ : w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d Nkw dbl hl‘mlm twdwqnh ’ęĄlęCęlę ’"sbw ,xnwm ’l
ăĄCl
.r"tw s"t ,‘"t ,rd"nq y"k +h Nkw ’lĄCl tlm ’Ymn ’l ’"sbw ,’k"qt Nmys

28. 4–29. 4
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Mh
ĳĆ y‘ĄrĲĄ=M‘Ă MolS
Ď Æ yrăĄbŇĘ DĲŁ
: Mb
ĲĎŇ bĎŇlĘBĂ hŇ‘ęĎ rĎwĘÇ
Mh
¿Ć ylĄňlĘ‘ČmĲČ ‘ČrÀ
Ł kŇĘ C ÈMlĎ‘ĽpĲĎŇJĘ Mh
ăĆ lĎ=NêĆ
Mh
ĳĆ lĎ Nê
ăĄ MhĆydŇĄyĘÆ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČJĘ
: MhĲĆlĎ Ml
ăĎ CmGĘ bŇ¡S
Ą hĎ
hoĎhyĘÆ tŇŁQă‘ĚjĘ=l’Ć CnybĂÃyĎ âlą yJ
ąĂ
wydĳŇĎyĎ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ=l’ĆwĘ
: MnĲĄbŇĘ yĂ âlăwĘ MsĄęrĘhĆyĲĆÇ
hoĳĎhyĘ ëŇCr¿BĎ
: ynĲĎCnxĞêĲČ loqă ‘mČS
Ď Ç=yJĂ
ÈyeĂgŇĂ mĲĎC yE¿Ă‘Ě ű hoąĎhyĘ
yêĂrĘz¿Ď‘ĹnĲňĆ wĘĲ yBĂęlĂ xT
¿Č bĎŇ oBą
: CedŇĲĆoh’Ğ yr¿Ăyè
Ă mĂCĲ yB
ĳĂ lĂ zŁl¿‘ĞIĲČwČ
oml
ĳĎ =z‘Ł Ĳ ho¿ĎhyĘ
: ’ChĲ oxăyS
Ă mĘ tŇo‘¡CSyĘ zo‘ąmÅĎ C
ìŇUĆę‘Č=tŇ’Ć ű hŇ‘ĎyS
ąĂ oh
ìŇĳtŇĆ lĎxĞĲnČ =tŇ’Ć ëŇr¿ĄbĎŇC
: Ml
ĲĎ o‘hĲĎ=dŇ‘Č M’Ąęv
Ę nČwĘÇ M‘¿ĄrĘCĲ
dŇ¿wĂdĎňlĘ romęzĘmĂ
Myl
ĳĂ ’Ą ynăĄBĘ hoĎhyl
ĲČ Æ CbăŇhĎ
: z‘Ł Ĳ wĎ dŇob¿ŇJĎ hoĎęhyl
ĲČ Ç Cb¿ŇhĎ
omĳS
Ę dŇobăŇJĘ hoĎhyl
ĲČ Æ CbăŇhĎ
: SdŇĆŁqĲ=tŇrČdĘŇhČBĘ hoĎęhyl
ĲČ Ç Cw¿xĞêĲČS
Ę hĲĂ
MyĂU¿ĎhňČ =l‘Č hoĎęhyĘ loq¿
My‘ĳĂrĘhĂ dŇob¿ŇJĎhČ=l’ĲĄ
: MyBĲĂrČ MyĂm¿Č=l‘Č hoĎęhyĘÇ
xČŁJĳBČ ho¿ĎhyĘ=loqĲ
: rdŇĲĎhĎB
ĲĆ hoĎęhyĘÇ loq¿
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29. 5–30. 6

MyzĳĂrĎ’Ğ rb
ăĄŇ S
Ł hoĎhyĘÆ loqă 5
: NonĲbĎŇQĘhČ yz¿ĄrĘ’Č=tŇ’Ć hoĎęhyĘÇ rB
¿Ą S
Č yĘwČ
lgĆŇ‘ĳĄ=omJĘ Md¿ŇĄyqĂrĘIČwČ 6
: MymĲĂ’ĄrĘ=NbĆŇ omăJĘ NŁyęrĘW
Ă wĘÇ Non¿bĎŇlĘ
: S’ĲĄ tŇob¿ŇhĞĲlČ bŇYĄęx
Ł ho¿ĎhyĘ=loqĲ 7
rB
ĳĎ dĘŇmĂ lyx
ăĂ yĎ hoĎhyĘÆ loqă 8
: SdŇĲĄqĎ rB
¿Č dĘŇmĂ hoĎęhyĘÇ lyx
¿Ă yĎ
ÈtolIĎ’Č ll
ăĄ oxyĘ ű hoĎÄhyĘ loqą 9
tŇor¿‘ňĎ yĘ PŇŁW
À xĹIĲĆwČĲ
: dŇobŇĲ JĎ rm
¿Ą ’
Ł oQęJĚÇ olĳkĎŇyhĲĄbŇĘ C
bŇĳS
Ď yĎ lCBăUČlČ hoĎhyĘÆ 10
: Ml
ĲĎ o‘lĘ ëŇlĆămĆ hoĎęhyĘÇ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I
Nê
ĳĄyĂ oUă‘ČlĘ z‘Ł ¡ hŇoĎęhyĲĘ 11
: MolĲè
Ď bČŇ oUă‘Č=tŇ’Ć ëŇr¡ĄbĎŇyĘ ű hoĎőhyĘ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ tŇyĂB
ăČ hČ tŇ¡JČ ĚnxĞ=ryS
Ă romÃzĘmĂ
l
ynĂt
ĳŇĎ yQĂdĂŇ yJ
ăĂ hoĎhyĘÆ ìăŇmĘmĂorĲ’Ğ 2
: ylĲĂ yb
ăČŇ yĘ’
Ł Ĳ êĎxĘU
¡Č W
Ă =âlĲwĘ
yh
ĳĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ 3
: ynĂ’ĲĄjĎrĘêĂwČ ìŇylĆę’ĄÇ yêĂ‘Ę¿CČS
Ă
yS
ĳĂ pŇĘ nČ lo’ăS
Ę =NmĂ tŇĎ yl
ăĂ ‘ĹhĲĆ hŇoĎęhyĲĘ 4
: robŇĲ yd¿rwyřm ynĂtęČ yIĂxĂÇ
wydĳŇĎysĂxĞ hoăĎhyl
ĲČ CrăUĘzČ 5
: oSĲdĘŇqĎ rkĆŇăzĄlĘ CdęohwĘÇ
on¿oYňrĘBĂ MyIÀx
Ă Č Èoj’ČBĘ ű ‘gČŇrĆÄ yJ
ąĂ 6
ykŇĂ BĆę Nyl
¿Ă yĎ bŇrĆ‘ĆBĎÆ
: hŇĲeĎ rĂ rqĆŁB¿lČwĘ

sŘ4

yn’w

Nkw yrqw bytk ydĄrĘIĎmĂ ’"sbw ,r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk ydĄrĘoImĂ ’"sb ,yrq ydĂrĘIĎmĂ ,bytk ydĄrĘoImĂ v.4 .l
.’"d
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ywĳĂlĘS
Č bŇĘ yêĂrĘmăČ’Ď ynĂ’ĞwĲČÆ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ ToU¿’Ć=lBČ
z‘Ł ¿ yrĂňrĘhČlĲĘ hŇêĎdĘŇm
ÀČ‘ĹhĲĆ ÈìnĘoYĲrĘBĲĂ hŇoĎęhyĲĘ
: lhĲĎbŇĘ nĂ ytŇĂ yy¿ĂhĎ ìŇynĆępĎŇ êĎrĘê
¿Č sĘhĂ
’rĳĎqĘ’Ć hoăĎhyĘ ìŇyl
ăĆ ’Ą
: NeĲĎxČtŇĘ ’Ć ynĎęŁdŇ’ĞÇ=l’ĆwĘ
tŇxČ¿S
Ď =l’Ćň yê
ÀĂ dĘŇrĂBĘ ÈymĂdĎŇBĘ ‘YČ¿BĆ =hŇmČ
: ìŇêĲĆmĂ’Ğ dŇyG¿ĂyČhĞ rp
ĳŇĎ ‘Ď ì¿ŇdĘŇoyĲhĞ
ynĂĳĄx
e Ď wĘ ho¿ĎhyĘ=‘mČS
Ę
: ylĲĂ rz¿Ą‘Ł=hŇyĄhĹ hoĎęhyĘÇ
yl
¿Ă loxÀmĎlĘ ÈydĂŇjĘsĘmĂ êĎkŇĘ ăpČŇ hĎ
: hŇxĲĎmĘW
Ă ynĂr¿ĄEĘ’ČêĘwĲČ yuĳĂW
Č êĎxĘê
¿Č jĂ
MD
Ł ĳyĂ âlăwĘ dŇobŇkĎŇÆ ìăŇrĘUĆzČyĘ ű N‘Čm
ąČ lĘ
: OĎdŇĲĆo’ Ml
¿Ď o‘lĘ yhČęŁl’ĹÇ ho¿ĎhyĘ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ xČ~ĄęnČmĘĲlČ
ytŇĂ ysĂxĎÆ hoăĎhyĘ ì¡ŇBĘ
Ml
ĳĎ o‘lĘ hŇS
Ď obăŇ’Ą=l’Č
: ynĂTĲĄQĘpČŇ ì¿ŇtŇĘ qĲĎdĘŇYĂBĘ
ynĂ¿lĄ y~ňĂ hČ hŇrÀĎhĄmĘ ÈìnĘzĘ’Ď ű ylČÄ’Ą hŇąFĄ hČ
zo‘mĎÆ=rCYĲlĘĲ ű ylĂÄ hŇąĄh
yĹ
: ynĂ‘ĲĄyS
Ă ohĲlĘ tŇodęCYmĘ tŇyb
¿ŇĄ lĘ
hŇêĎĳ’Ď ytăĂŇdĎŇCYĲmĘC y‘ăĂlĘsČ=yJĲĂ
: ynĂĲlĄ hĞĲnČ tŇĘ CĲ ynĂ¿xĄ nĘêĲČ ìęmĘS
Ă Ç N‘Čm
¿Č lĘC
yl
ĳĂ CnmĘăTĎ CzÆ tŇS
Ć răĆmĄ ynĂ’ĄęyYĂoêĲ
: yEĲĂC‘mĲĎ hŇêĎ’ČÇ=yJĲĂ
yx
¿Ă Crň dŇyqÀĂpŇĘ ’Č ÈìdĘŇyĲĎBĘ
: tŇmĲĆ’Ĺ l’
ăĄ hoĎęhyĘ yt¿ĂŇo’ hŇtŇĎ yd¡ĂŇjĎ
’wĘS
ĳĎ =ylĄbŇĘ hČ Myr¿ĂmĘè
Ł Ĳ hČ ytŇĂ ’ŇnĄęW
Ď
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31. 8–18

: yêĂxĘTĲĎBĎ ho¿ĎhyĘ=l’Ć ynęĂ ’ĞwĲČÇ
ìŇD¿ĆsĘxňČ BĘ hŇxĎęmĘW
Ę ’ĆwĘ hŇlĎyg¿Ň’
ĂĎ
yyĳĂnĘ‘Ď=tŇ’Ć tŇĎ y’ĂrĎÆ rS
ăĆ ’Ğ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ tŇor¿YĎBĘ êĎ‘ĘdČęyĎÇ
bŇĳĄo’=d
y Ň yČBĘ ynĂêČrĘGČsĘhĂÆ âlăwĘ
: yl
ĲĎ gŇĘ rČ bŇăxĎ rĘUĆbČŇ êĎdĘŇm
¡Č ‘ĹhĲĆ
yl
¿Ă rYňČ yJ
ąĂ ÈhoĎhyĘ ynĂ¿eĄxĎ
: ynĲĂTĘbŇĂ C yS
¿Ă pŇĘ nČ ynęĂ y‘Ą s‘Čk
¿ČŇ bŇĘ hŇ¡S
ĎS
Ę ‘ĲĎ
ÈyIČxČ NogÃyĎbŇĘ ClÀkĎŇ yJ
ąĂ
hŇ¿xĎ nňĎ ’ĞB
ĲČ yt
ÀŇČ onS
ĘC
yx
ĳĂ ŁkŇ ynăĂwŁ‘ĞB
ĲČ lS
ăČ JĎ
: CSS
ĲĄ ‘Ď ym
¿Č YĎ‘ĞwĲČ
hŇjĎÃrĘxĆ ytŇĂ yyÀh
Ă Ď yrČÄrĘY
Ł Ĳ =lJĎmĂ
y‘¿ĎDĎňyĚmĘlĲĂ dŇxČÀČpŇ C Èd’
Ł mĘ ű ynÄČ kĄŇS
Ğ lĲĂwĘ
: yeĂUĲĆmĂ Cd¿ŇdĘŇnĲĎ ZCxĳBČ y’
¿Č r
Ł
bŇĳĄQmĂ tŇămĄ JĘ yêĂxĘJČS
Ę nĂÆ
: dŇb
ĲĄŇ ’
Ł yl
¿Ă kŇĘ JĂ ytŇĂ yyĂęhĎÇ
bŇyb
¿ŇĂ iňĎ mĂ rogÀŇmĎ ÈMyBĂrČ tŇ¿BČ DĂ ű yêĂ‘ĘmÄČ S
Ď yJ
ąĂ
yl
ĳČ ‘Ď dŇxČăyČ MdăĎŇsĘCĲĎhĂBĘ
: CmmĲĎzĎ yS
ăĂ pŇĘ nČ tŇxČq¡ČlĎ
hoĳĎhyĘ yêĂxĘăTČ bĎŇ ìŇyl
ăĆ ‘Ď ű ynąĂ’ĞwĲČ
: hŇêĎ’ĲĎ yh
¿ČŁl’Ĺ yêĂrĘmČę’ĎÇ
yt
ĳŇĎ ê
Ł ‘Ă ì¿ŇdĘŇyĲĎBĘ
: ypĲĎŇdĘŇŁrĲmĄC ybČęyĘo’ĲÇ=dŇIČmĂ ynĂąlĄ y~Åh
ĂČ
ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č=l‘Č ìŇynĆpĎŇÆ hŇrĎy’
ăĂ hĎ
: ìŇDĲĆsĘxČbŇĘ ynĂ‘ăĄyS
Ă oh¡
ìŇyt
ĳŇĂ ’ŇrĎqĘ yJ
ăĂ hŇS
Ď obŇĲ ’ĄÆ=l’Č hŇoĎęhyĲĘ
: lo’ĲS
Ę lĂ Cm¿DĘyĂ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ CSb
Ł ¿Ň yĄ
hnml’t
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rqĆ¿S
Ď ytňĄ pŇĘ W
Ă hŇnĎmĘlČę’ĎêĲĄ
qtęĎ ‘Ď qyD¿ĂYČ=l‘Č tŇor¡bŇĘ DĲŁ hČ
: zCbŇĲ wĎ hŇ¿wĎ’ĞgĲČŇBĘ
ìŇy’¿ĆrĄňyQĲĂ êĎnĘÀČpŇ YĎ=rS
Ć ’Ğ ÈìbŇĘ CTĲ=bŇrĲČ hŇąmĎ
: MdĎŇ’Ď ynăĄBĘ dŇgĆŇnĆęÇ ëŇĳBĎ Mys
ăĂ x
Ł ĲlČ êĎlĘ‘ČjĎÆ
Sy’
¿Ă ysĄňkŇĘ rĚmĲĄ ÈìynĆjĎ rtŇĆ ¿sĄ BĘ ű MrąĄyêĂsĘêČ
: tŇonĲS
Ł lĘ bŇyr¿ĂmĄ hŇJĎęsĚBĘ Mn
¿ĄjĘYĘêĂ
hoĳĎhyĘ ëŇCr¿BĎ
: roYĲmĎ ry‘ăĂBĘ ylĂęÇ oD¿sĘxČ ’ylĂÅpŇĘ hĂ yJ
¿Ă
yzęĂ pŇĘ xĎbŇĘ yêĂrĘm
ąČ’ÅĎ ű ynąĂ’ĞwĲČ
ìŇyn¿Ćy‘ňĄ dŇgĆŇÀĆm
e Ă ÈyêĂzĘrČgŇĘ nĂ
: ìŇyl
ĲĆ ’Ą y‘¿ĂCĘS
Č BĘ ynČęCnxĞêĲČ loq¿ êĎ‘ĘmČS
Ď Æ NkĄę’Ď
wyd¿ĎŇysňĂ xĞ=lJĲĎ hoĎęhyĘ=tŇ’Ć Cb¿ŇhĹ’ĲĆ
hoĳĎhyĘ rYăĄnŁ MynĂCm’ĹÆ
: hŇwĲĎ’ĞgĲČŇ hŇ¿W
Ą ‘Ł rtŇĆ yęĆÇ=l‘Č MQ
¿Ą S
Č mĘC
Mk
ĳĆŇ bŇĘ bČŇlĘ Zm
ăĄ ’ĞyĲČwĘ CqzĘxĂÆ
: hoĲĎhyl
ĲČ MylĂęxĞyĲČmĘhĲČÇ=lJĎ
lyJ
¿Ă W
Ę mňČ dŇwĂędĎŇlĘ
: hŇ’ĲĎTĎxĞ yCsăJĘ ‘S
Č jĆę=yCWnĲĘ yr¿ĄS
Ę ’Č
NwŁĳ‘Ď olă hoăĎhyĘ bŇS
Ł ŋ xĘyČ=âlĲ MdĎę’Ď=yrĄS
ĲĘ ’ĲČ
: hŇIĲĎmĂrĘ oxăCrBĘ Ny’¡ĄwĘ
ym
ĳĎYĎ‘Ğ ClăBĎ yêĂS
Ę rČxĹhĲĆÆ=yJĲĂ
: MoIĲhČ=lJĎ ytęĂ gĎŇ’ĞS
ĲČ BĘÇ
ìŇd¿ŇĆyĎň ylČę‘Ď dŇ¿BČ kŇĘ êĂ ÈhlĎyĘlČwĎ Mm
ăĎ oy ű yJ
ąĂ
: hŇlĎsĲĆ ZyĂqăČ ynĄŁb¡ŇrĘxČBĘ yDĳĂS
Č lĘ ëŇ¿jČ hĘnĆ
ytŇĂ yięĂ kŇĂ =âlĲ ynąĂwÅŁ‘ĞwĲČ ìÃ‘ĞydÀĂŇo’ ytÄĂ ’ŇFĎxČ
hoĳĎhyl
ĲČ y‘ČS
Ď pŇĘ Æ yl
ăĄ ‘Ğ hŇdąŇĆo’ yêĂrĘmČę’Ď
: hŇlĎsĲĆ ytăĂŇ’ŇFĎxČ Nw¡Ł‘Ğ tŇĎ ’ŇąW
Ď ÅnĎ hŇêÄĎ ’ČwĘ
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’Y
Ł ¿ mňĘ tŇ‘ÀĄlĘ ÈìylĆ’Ą ű dŇysÄĂ xĎ=lJĎ lQĄŋjČtŇĘ yĂ tŇ’ŇŁzÃ=l‘Č 6
MyB
ĳĂ rČ MyĂmăČ PŇTĆS
Ą lĘÆ qrČę
: C‘yGĲĂyČ âlă wylĎę’ĄÇ
ynĂr¿Ą~ĘêňĂ r~ÀČmĂ ÈylĂ rtŇĆ ¿sĄ ű hŇê
ąĎ ’Č 7
: hŇlĎsĲĆ ynĂăbĄŇ bŇĘ os¡êĘ TQ
ĳĄ pČŇ ye¿ĄrĽ
ëŇĳĄltŇĄ Cz¿=ëŇrĆdŇĲĆBĘ ìęrĘo’wĲĘ ű ìÄlĘyJĲĂW
Ę ’Č 8
: ynĲĂy‘Ą ìŇyl
ăĆ ‘Ď hŇ¡YĎ ‘Ğy’ĲĂ
Nyb
¿ŇĂ hňĎ Ny’
ąĄ ÈdrĆpĆŇJĘ sCs¿JĘ ű CyąhĘêĲĂ=l’Č 9
MolĳbŇĘ lĂ oyădĘŇ‘Ć NsĆrăĆwĎ=gŇtŇĆ mĲĆBĘ
: ìŇyl
ĲĆ ’Ą bŇră
Ł qĘ lBČęÇ
‘S
¿Ď rĎňl
ĲĎ MybĂęo’kŇĘ mČ MyB
¿Ă rČ 10
: Ceb
ĲĆŇ bŇĘ osĲyĘ dŇsĆxĆęÇ hoĳĎhyB
ĲČ xČ¿TĄ oBhČwĘ
MyqĳĂyDĂYČ ClygŇĂ wĘÆ hoăĎhyb
ĲČŇ CxŋmĘW
Ă 11
: bŇĲlĄ =yrĄS
Ę yĂ=lJĎ CnynęĂ rĘhČwĘÇ
hoĳĎhyB
ĲČ MyqĂyDĂYČÆ CnăeĘrĲČ
gl
: hŇĲQĎ hĂtŇĘ hŇ¿wĎ’ŇnĎ MyrĂęS
Ď yĘlČÇ
roeĳkŇĂ BĘ hoăĎhyl
ĲČ CdăŇoh 2
: olĲ=CrUĘzČ roWę‘ĎÇ lbĆŇ¿ĄB
nĘ
SdĳŇĎxĎ ryS
ăĂ ol¡=CryS
ĲĂ 3
: hŇ‘ĲĎCrtŇĘ BĂ NGĄęnČÇ CbŇyT
¿Ă yhĄ
hoĳĎhyĘ=rbČŇDĘ rS
¿Ď yĎ=yJĲĂ 4
: hŇĲnĎ Cm’ĹB
ĲĆ ChW
Ąę ‘ĞmĲČÇ=lkĎŇwĘ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂC hŇqăĎdĎŇYĘ bŇhĲĄ’
Ł Æ 5
: ZrĆ’ĲĎhĎ hŇ¿’Ď lĘmĲĎ hoĎęhyĘÇ dŇsĆ¿xĆ
CW
ĳ ‘ĞnĲČ MyĂmăČS
Ď hoĎhyĘÆ rb
ăČŇ dĘŇBĂ 6
: M’ĲĎbĎŇYĘ=lJĎ wyjęĂ Ç xČCr¿bŇĘ C
MIĳĎhČ ym
ăĄ dŇeĄJČÆ sn
ăĄJ
Ł 7
: tŇomĲohêĘ tŇorăYĎo’ĲBĘ Nt
¡ŇĄ nŁ
w’ryy

33. 8–21
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ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ hoĎhyĘmĲĄÆ C’ărĘyyĲĂ
: lb
ĲĄŇ tŇĄ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ CrCgęyĎÇ CeU
¿Ć mĂ
yhĂĳĆwČ
I rm
ăČ ’Ď ’Chă yJ
ąĂ
: dŇm
Ł Ĳ ‘ĞIĲČwČĲ hŇCĎęYĂÇ=’ChĲ
MyĳĂoG tŇăYČ ‘Ğ ryp
¿ŇĂ hĄ hŇoĎęhyĲĘ
: MyUĲĂ‘Č tŇob¿ŇS
Ę xĘmČ ’ynęĂ hĄÇ
dŇŁmĳ‘ĞêĲČ Ml
ăĎ o‘lĘ hoĎhyĘÆ tŇăYČ ‘Ğ
: rdĲŁŇ wĎ rdă
ŁŇ lĘ oBęlĂÇ tŇob¿ŇS
Ę xĘmČ
wyh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=rS
Ć ’Ğ yoGhČÆ yrăĄS
Ę ’Č
: olĲ hŇăĎlxĞĲnČ lĘ rx
¡Č BĎ ű M‘őĎ hĎ
hoĳĎhyĘ TyB
ăĂ hĂ MyĂmČè
Ď mĂÆ
: MdŇĲĎ’ĎhĲĎ yn¿ĄBĘ=lJĎ=tŇ’ĲĆ hŇ’ĎęrĎÇ
xČyGĳĂS
Ę hĂ oê¿bŇĘ S
Ă =NokŇĲ UĘmĲĂ
: ZrĆ’ĲĎhĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=lJĎ l’
¡Ć
MB
ĳĎ lĂ dŇxČăyČ rYăĄIŁhČ
: MhĲĆyW
Ą ‘ĞmĲČ=lJĎ=l’Ć NybĂęUĄhČÇ
lyĂx
ĳĎ=bŇrĎBĘ ‘S
ăĎ on ëŇlĆUĆhČÆ=Ny’ĲĄ
: xČŁJĲ=bŇrĎBĘ lY
¿Ą eĎyĂ=âlĲ roBęGĂÇ
hŇ‘ĳĎCStŇĘ lĂ sCihČÆ rqĆăS
Ć
: TQ
ĲĄ mČyĘ âlă olęyxĄÇ bŇr¿
Ł bŇĘ C
wy’ĳĎrĄyĘ=l’Ć hoĎhyĘÆ Ny‘ăĄ hŇąĄh
eĂ
: oDĲsĘxČlĘ Myl
¿Ă xĞyĲČmĘĲlČ
MS
ĳĎ pŇĘ nČ tŇwĆUăĎmĂ ly~
ăĂ hČlĘ
: bŇ‘ĲĎrĎB
ĲĎ MtęĎ oIxČlĘCÇ
hoĳĎhyl
ĲČ hŇt
ăŇĎ JĘxĂ CnS
Ą pŇĘ nČÆ
: ’ChĲ Cne
ăĄgŇĂ mĎC Cnr¡ĄzĘ‘Ć
CnB
ĳĄ lĂ xm
ăČ W
Ę yĂ obŇÆ=yJĲĂ
: CnxĘTĲĎbĎŇ oS
ă dĘŇqĎ MS
¡Ą bŇĘ yJ
ąĂ
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Cnyl
ĳĄ ‘Ď hoăĎhyĘ ìăŇDĘsĘxČ=yhĲĂyĘ 22
: ëŇĲlĎ CnlĘ¿xČ yĂ rS
Ćę ’ĞJĲČÇ
dŇwĂędĎŇlĘ
dl
: ëŇĲlČ IĄwČ ChS
Ąę rĘgĲĎŇyĘwČÇ ëŇlĆĳmĆ ybŇĂ ’Ğ ynăĄpŇĘ lĂ om‘ĘTČÆ=tŇ’Ć otŇă oeS
Č BĘ
tŇ‘ĳĄ=lkĎŇBĘ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć hŇăkĎŇ rĞbĲŇĎ ’Ğ 2
: ypĲŇĂ BĘ otŇ¿ QĎhĂêĲĘ dŇymęĂ êĎÇ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ lQ
ăĄ hČtŇĘ êĂ hoĎhyB
ĲČ Æ 3
: CxmĲĎW
Ę yĂwĘ MywăĂnĎ‘Ğ C‘¡mĘS
Ę yĂ
yê
ĳĂ ’Ă hoăĎhyl
ĲČ ClăDĘGČ 4
: wDĲĎxĘyČ omăS
Ę hŇm
¡Ď mĘorĲnĘC
ynĂĳnĎ‘ĎwĘ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć yêĂS
Ę răČDĎ 5
: ynĂĲlĎ y~ĂhĂ ytęČ orCgŇĲ mĘÇ=lJĎmĂC
Crh
ĳĎnĎwĘ wyl
ăĎ ’Ą CTyB
ăĂ hĂ 6
: CrjĲĎxĘyĆ=l’Č MhĆęynĄpŇĘ CÇ
‘Čm
ĳĄ S
Ď hoăĎhywĲČ ’rĎqĎÆ ynăĂ‘Ď hŇąĆz 7
: o‘ĲyS
Ă ohĲ wytęĎ orYĲĎÇ=lJĎmĂC
hoĎőhyĘ=ëŇ’ČlĘmČ hŇąĆx
nŁ 8
: MYĲĄQĘxČyĘwČĲ wy’ĎęrĄylĲĂ bŇyb
ąŇĂ sÅĎ
hoĳĎhyĘ bŇoTă=yJĂ C’rĘCÆ Cmă‘ĞTĲČ 9
: oBĲ=hŇsĆxĘyĆ rbĆŇGĆęhČÇ yr¿ĄS
Ę ’ĲČ
wyS
ĳĎ ŁdŇqĘ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć C’răyĘ 10
: wy’ĲĎrĄylĲĂ rosęxĘmČÇ Ny’¿Ą=yJĂ
CbŇ‘ĳĄrĎwĘ CS
ă rĎ MyrĂypŇĂ JĘÆ 11
: bŇoTĲ=lkĎŇ Cr¿sĘxĘyČ=âlĲ hoĎęhyĘÇ yS
¿Ą rĘdĲŁŇ wĘ
yl
ĳĂ =C‘mĘS
Ă MynĂbĎŇÆ=CkŇlĲĘ 12
: Mk
ĲĆŇ dĘŇUĆlČ’Ğ hoĎęhyĘÇ tŇ¿’Č rĘyĲĂ
MyIĳx
Ă Č Zp
ăĄŇ xĎhĲĆ Sy’ĂhĎÆ=ymĲĂ 13
bh’

34. 14–35. 3
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: bŇoTĲ tŇo’¿rĘlĂ MymęĂ yĎÇ bŇ¿hĄ ’
Ł
‘rĳĎmĄ ìăŇnĘoSĲlĘ rY
Ł ă nĘ
: hŇmĲĎrĘmĂ rB
¿Ą DČmĂ ìŇytęĆ pĎŇW
Ę CÇ
bŇoTĳ=hŇW
Ą ‘ĞwĲČ ‘rĎmĄÆ rCsă
: Chp
ĲĄŇ dĘŇrĲĎwĘ MolăS
Ď Su¡ĄBČ
MyqĳĂyDĂYČ=l’Ć hoĎhyĘÆ ynăĄy‘Ą
: MtĲŇĎ ‘ĎwĘS
Č =l’Ć wynĎęzĘ’ĎwĘÇ
‘rĳĎ yW
Ą Ł‘ăBĘ hoĎhyĘÆ ynăĄjĘ
: MrĲĎkŇĘ zĂ ZrĆ’ăĆmĄ tŇyr¡ĂkŇĘ hČlĘ
‘Čm
ĳĄ S
Ď hoăĎhywĲČ Cqă‘ĞYĲĎ
: Ml
ĲĎ y~ĂhĂ MtęĎ orYĲĎÇ=lJĎmĂC
bŇĳĄl=yrĄBĘS
Ę nĂlĘ hoĎhyĘÆ bŇorăqĎ
: ‘ČyS
ĲĂ oy xČCr¿=y’ĄJĘDČ=tŇ’ĆwĲĘ
qyDĳĂYČ tŇo‘ărĎ tŇoBrČÆ
: hoĲĎhyĘ Cel
¿Ć y~ĂyČ MQĎęJĚmĂCÇ
wyt
ĳŇĎ omYĘ‘Č=lJĎ rm
¿Ą S
Ł
: hŇrĎB
ĲĎ S
Ę nĂ âlă hŇeĎhĄęmĄÇ tŇ¿xČ ’Č
hŇ‘ĳĎrĎ ‘S
ăĎ rĎ tŇt
ăŇĄ omêĘ
: CmS
ĲĎ ’ĘyĆ qyDăĂYČ y’¡ĄnĘŁWĲwĘ
wydĳŇĎbĎŇ‘Ğ SpĆŇănĆ hoĎhyĘÆ hŇdăŇĆoj
: oBĲ Mys
¿Ă x
Ł hĲČ=lJĲĎ CmęS
Ę ’ĘyĆÇ âl¿wĘ
ű dŇwĂÄdĎŇlĘ
yb
ĳŇČ yrĂyĘ=tŇ’Ć hoĎhyĘÆ hŇăbĎŇ yrĂ
: ymĲĎxĞŁlĲ=tŇ’Ć MxČęlĘÇ
hŇĳĎY
e Ă wĘ Ng
ăĄŇ mĎ qzăĄxĞhĲČ
: ytŇĲĂ rĎzĘ‘ĆBĘ hŇmĎCqęwĘÇ
yp
ĳŇĎ dĘŇŁrĲ tŇ’ŇrăČqĘlĂ rgŁŇ sĘCÆ tŇynăĂxĞ qrąĄhÅĎ wĘ
: ynĂ’ĲĎ ëŇt
¿ŇĄ ‘ĎS
Ě yĲĘ yS
Ăę pŇĘ nČlĘÇ rm
Ł ¿ ’Ĺ
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35. 4–15

yS
¿Ă pŇĘ nňČ yS
ÀĄ qĘbČŇmĘ ÈCmlĘJĲĎyĂwĘ CSb
Ł ăŇ yĄ
: ytŇĲĂ ‘ĎrĲĎ ybĄęS
Ę ŁxĲÇ CrĳjĘxĘyČwĘ roxă’Ď CgŇi
Ł ă yĂ
xČCrĳ=ynĄpŇĘ lĂ Zm
Ł ¿ JĘ CyęhĘyĲĂ
: hŇxĲĆoD hoăĎhyĘ ëŇ¡’Č lĘmČC
tŇouĳlČqĘlČxĞwĲČ ëŇS
Ć Łx¿ MJĎęrĘdČŇ=yhĂyĲĘ
: MpĲĎŇdĘŇrĲ
Ł hoĎęhyĘÇ ëŇ¿’Č lĘmČC
Mê
ĳĎ S
Ę rĂ tŇxČăS
Č ylĂÆ=CnmĘTĲĎ Me
ăĎxĂ=yJĲĂ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČlĘ Cr¿pŇĘ xĲĎ MeĎęxĂÇ
‘d¿ĎŇyňĄ=âlĲ Èh’ĎoS Ch’
ăĄ obŇêĘ
odŇĳJĘlĘêĂ Nm
ăČ TĎ=rS
Ć ’Ğ oêăS
Ę rĂwĘ
: HB
ĲĎ =ljĎyĲĂ hŇ’ĎęoSBĘÇ
hoĳĎhyB
ĲČ lygăŇê
Ă Ď yS
Ă pŇĘ nČwĘÆ
: otŇĲ ‘ĎCSĲyBĂ WyW
Ă êĎÇ
ìŇom¿kňĎ ym
¿Ă hoĎęhyĘ ÈhnĎrĘmČ’Ňê
Ł ű ytÄČ omYĘ‘Č lJ
¿Ď
CeU
ĳĆ mĂ qzăĎxĎmĲĄ ynĂ‘ĎÆ ly~
ăĂ mČ
: olĲzĘŁGĲmĂ NoyębŇĘ ’ĆwĘÇ yn¿Ă‘ĎwĘ
sm
ĳĎ xĎ ydăŇĄ‘Ą NCmĲCqyĘÆ
: ynĂClĲ’ĎS
Ę yĂ yêĂ‘ĘdČęyĎÇ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ
hŇbĎęoT tŇxČê
¿Č hŇ‘ĎrĎÆ ynĂCmăQĘS
Č yĘ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČlĘ lokŇă S
Ę
qW
Ďę yS
Ă CbŋlĘ MtÃĎ olxĞB
ĲČ ű ynąĂ’ĞwĲČ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ Mo~ăbČŇ ytŇĂ yeăĄ‘Ă
: bŇCSĲtŇĎ yq¿ĂyxĄ=l‘Č ytęĂ QĎpŇĂ tŇĘ CÇ
yêĂkŇĘ ĳĎQhČtŇĘ hĂ ylĂÆ x’
ăĎ JĘ ‘ČrăĄJĘ
: ytŇĂ oxĲS
Č rd¿ŇĄq
Ł M’ĄęÇ=lbĆŇ’ĞJĲČ
CpŇ¿sĎ ’ĹňĲnĆ wĘ CxÀmĘW
ĲĎ Èy‘ĂlĘYČbŇĘ C
yêĂ‘ĘdĳŇČyĎ âlăwĘ MykŇĂ nĄÆ yl
ăČ ‘Ď CpŋsĘ’ĆĲnĆ
: CUdŇĲĎ=âlwĘ C‘¿rĘqĲĎ
ypnxb
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gŇo‘ĳmĎ ygăŇĄ‘Ğl
ĲČ ypĄŇnĘxČBĘÆ
: omyeĲĄS
Ă yl
ăČ ‘Ď qr¡
Ł xĎ
hŇ¿’Ć rĘêňĂ hŇÀUĎ JČ ÈynĎŁdŇ’Ğ
Mh
ĳĆ y’Ąè
Ł Ĳ mĂ yS
Ă pŇĘ nČÆ hŇbĎŇyS
ăĂ hĎ
: ytŇĲĂ dĎŇyxĲĂyĘ MyrĂęypŇĂ JĘmĂÇ
bŇrĳĎ lh
ăĎ qĎBĘ ìŇdĘŇo’Æ
: OĎĲlĆ lĘhĲČ’Ğ MCYă‘Ď M‘¡ČBĘ
rqĆĳĆS yb
ăČŇ yĘ’
Ł Ĳ yl
ăĂ =CxmĘW
Ę yĂ=l’ĲČ
: NyĂ‘ĲĎ=CYrĘqĘyĂ MeĎęxĂÇ y’
¿Č nĘŁWĲ
CrB
¿Ą dČňyĘ MolęS
Ď âl¿ yJ
ąĂ
: NCbŇĲ S
Ł xĞyĲČ tŇomrĘmĂÇ yr¿ĄbŇĘ DĂ ZrĆ’
ĳĆ=y‘ĄgŇĘ rĂ l‘¿ČwĘ
Mh
¿Ć yjňĂ ylČę‘Ď CbŇyx
¿Ă rĘIČwČ
: CnynĲĄy‘Ą hŇt
¿ŇĎ ’ĞrĲĎ x’
ĳĎ hĆ ű x’
ăĎ hĆ CrmĘ’ĲĎÆ
SrĳČxĹêĲĆ=l’ĲČ hoĎhyĘÆ hŇtŇĎ y’
ăĂ rĎ
: yeĂUĲĆmĂ qx
¿Č rĘêĂ=l’Ğ ynĎęŁdŇ’ĞÇ
yT
ĳĂ jĎS
Ę mĂlĘ hŇYĎyqĂhĎwĘÆ hŇrĎy‘ăĂhĎ
: ybĲŇĂ yrĂlĘ ynăĎd
ŁŇ ’ŇwĲČ yh
¡ČŁl’Ĺ
yhĎęŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ ìŇqĘdĘŇYĂkŇĘ Æ ynĂăTĄ pŇĘ S
Ď
: ylĲĂ=CxmĘW
Ę yĂ=l’ČwĘ
CnS
ĳĄ pŇĘ nČ x’
ăĎ hĆ MBĎlĂbŇĘ Æ CrămĘ’ŇyĲŁ=l’Č
: ChCnĲ‘ĞQ
ĲČ BĲĂ CręmĘ’ŇyĲŁÇ=l’Č
ÈwDĎxĘyČ ű CrÄjĘxĘyČwĘ CSb
Ł ąŇ ÅyĄ
yt¿ĂŇ‘ňĎ rĲĎ yx
ÀĄmĄW
Ę
hŇĳUĎ lĂkŇĘ C tŇS
Ć Łb¿Ň=CSBĘlĘyĲĂ
: yl
ĲĎ ‘Ď Myl
¿Ă yDĂgŇĘ UČhČ
yq¿ĂdĘŇYňĂ yY
ÀĄpĄŇxĞ ÈCxmĘW
Ę yĂwĘ Ceră
Ł yĎ
hoĳĎhyĘ lDăČgŇĘ yĂ dŇymĂtŇĎ Æ CrămĘ’ŇyĲŁwĘ
: oDĲbŇĘ ‘Č MolăS
Ę ZpĄęxĎhĲĆÇ
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35. 28–36. 13

ìŇqĳĆdĘŇYĂ hŇăĆh
G Ę êĆ ynĂoSlĘCÆ 28
: ìŇtĲŇĆ QĎhĂêĘ MoIhČÇ=lJĎ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ hoĎŋhyĘ=dŇbĆŇ‘ĲĆlĘ ű xČ~ĄŋnČmĘĲlČ
wl
yB
ĳĂ lĂ bŇrĆqăĆBĘ ‘S
Ď rĎl
ĲĎ Æ ‘S
Č ăjĆ =M’ĲĚnĘ 2
: wynĲĎy‘Ą dŇgĆŇănĆlĘ MyhęĂ Łl’ĹÇ dŇxČ¿jČ =Ny’ĲĄ
wynĳĎy‘ĄBĘ wyl
ăĎ ’Ą qyl
ăĂ xĹhĲĆ=yJĂ 3
: ’nĲŁW
Ę lĂ onăwŁ‘Ğ ’Y
Ł ¡ mĘlĂ
hŇĳmĎ rĘmĂC NwĆ’ăĎ wypŇĂ Æ=yrĄbŇĘ DĂ 4
: bŇyTĲĂyhĄlĘ lyJ
ăĂ W
Ę hČlĘ ld¡ČŇxĎ
ob¿ŇJňĎ S
Ę mĂ=l‘ĲČ bŇŁSęxĘyČ ű NwĆ’ąĎ 5
bŇoTĳ=âl ëŇrĆDăĆ=l‘Č bŇ~ĄyČtŇĘ yĂÆ
: s’ĲĎmĘyĂ âlă ‘rĎęÇ
ìŇDĳĆsĘxČ MyĂmăČè
Ď hČBĘ hoĎhyĘÆ 6
: MyqĲĂxĎS
Ę =dŇ‘Č ìętŇĘ ĲnĎ Cm’ĹÇ
l’Ąę=yrĄrĘhĲČJĲĘ ű ìÄtŇĘ qĲĎdĘŇYĂ 7
hŇĳBĎ rČ MohăêĘ ìŇTĆjĎS
Ę mĂÆ
: hoĲĎhyĘ ‘ČyS
ăĂ otŇ hŇm
¡Ď hĄbŇĘ C=MdŇĲĎ’ąĎ
Myh
¿Ă Łlň’Ĺ ìęDĘsĘxČ rq¿ĎIĎ=hŇmČ 8
: NCyĲsĎxĹyĲĆ ìŇypĆęnĎJĘÇ lY
¿Ą BĘ MdĳŇĎ’Ď yn¿ĄbŇĘ C
ìŇĳtŇĆ yBĄ NS
Ć DăĆmĂ NyĚwĘrĘyĂÆ 9
: MqĲĄS
Ę tŇČ ìŇynăĆdĎŇ‘Ğ lxČ¡ČwĘ
n
MyIĳx
Ă Č roqămĘ ìŇUĘ‘ĂÆ=yJĲĂ 10
: ro’Ĳ=hŇ’ĆrĘnĂ ìęrĘo’ĲBĘÇ
ìŇy‘ĳĆdŇĘyĲŁlĘ ìŇDĘsĘxČÆ ëŇS
Ł ă mĘ 11
: bŇĲlĄ =yrĄS
Ę yĂlĘ ìętŇĘ qĲĎdĘŇYĂwĘÇ
hŇĳĎ’
w Ğ GĲČ lgĆŇrăĆ ynĂ’ĄobŇêĘÆ=l’Č 12
: ynĂdŇĲĄnĂêĘ=l’Č My‘ęĂ S
Ď rĘÇ=dŇyČwĘ
NwĆ’ĳĎ ylĄ‘Ğj
Łă ClpŇĘ ĲnĎ Æ MS
ăĎ 13
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: MCqĲ ClkŇĘ ¿yĎ=âlwĘ CxęD
ŁÇ
ű dŇwĂÄdĎŇlĘ
My‘ĳĂrĄUĘBČ rx
¿Č tŇĘ êĂ=l’Č
: hŇĲlĎ wĘ‘Č yW
¿Ą ‘ŁBĘ ’eĄęqČêĘÇ=l’Č
ClU
ĳĎ yĂ hŇrăĎhĄmĘ ryYĂxĎk
ĲĆŇ Æ yJ
ăĂ
: NClĲoByĂ ’S
Ć DęĆÇ qrĆy¿ĆkŇĘ C
bŇoTĳ=hŇW
Ą ‘ĞwĲČ hoĎhyB
ĲČ Æ xT
ăČ BĘ
: hŇĲnĎ Cm’Ĺ hŇ‘¿ĄrĘC ZrĆ’ĆęÇ=NkĎŇS
Ę
hoĳĎhyĘ=l‘Č gŇe
¿Č‘ČtŇĘ hĂwĘ
: ìŇB
ĲĆ lĂ tŇŁl¿’ĞS
Ę mĂ ìęlĘÇ=NêĆyĲĂwĘ
ìŇĳĆJrĘDČ hoăĎhyĘ=l‘Č loGă
: hŇW
ĲĆ ‘ĞyĲČ ’ChăwĘ wylĎę‘ĎÇ xT
¿Č bŇĘ C
ìŇqĳĆdĘŇYĂ ro’ăkĎŇ ’yY
ăĂ ohwĘ
: MyĂrĲĎhĽ~ĲĎJČ ìŇTĆęjĎS
Ę mĂCÇ
llĄňoxÀtŇĘ hĂwĘ ÈhoĎhyl
ĲČ ű MoDą
oJĳrĘDČ xČyl
ăĂ YĘmČBĘ rxČtŇĘ êĂÆ=l’Č ol¿
: tŇoUĲzĂmĘ hŇ¿W
Ć ‘Ł Sy’ęĂ BĘÇ
hŇĳmĎ xĄ bŇŁză‘ĞwĲČ PŇ’ĲČmĄÆ PŇrĆh
ăĆ
: ‘ČrĲĄhĎlĘ=ëŇ’Č rxČętŇĘ êĂÇ=l’Č
NCtŇĳ rĄJĎyĂ My‘ĂrĄmĘÆ=yJĲĂ
: ZrĆ’ĲĎ=CSrĘyyĲĂ hŇUĎăhĄ hoĎęhyĘÇ yo¿ĄqwĘ
‘S
ĳĎ rĎ Ny’ăĄwĘ T‘ČmĘÆ dŇo‘ăwĘ
: CenĲĆy’ĄwĘ omăoqmĘ=l‘Č êĎnĘ¡nČoBtŇĘ hĂwĘ
ZrĆ’ĳĎ=CSrĘyyĲĂ Myw¿ĂnĎ‘ĞwĲČ
: MolĲS
Ď bŇr¿
Ł =l‘Č CgęeĘ‘ČtŇĘ hĂwĘÇ
qyDĳĂ~ČlČ ‘S
Ď rĎÆ Mm
ăĄ zŁ
: wyeĲĎS
Ă wyl
ăĎ ‘Ď qr¡Ąx
Ł wĘ
olĳ=qxČW
Ę yĂ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ

zl
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37. 14–25

: omĲoy ’b
Ł ¿Ň yĎ=yJĲĂ hŇ’ĎęrĎÇ=yJĲĂ
Mê
¿Ď S
Ę qňČ CkÀŇrĘdŇĲĎwĘ ÈMy‘ĂS
Ď rĘ CxătŇĘ jĲĎ ű bŇrĆx
ąĆ
NoyĳbŇĘ ’ĆwĘ ynăĂ‘Ď lyjĂhČlĘÆ
: ëŇrĆdŇĲĎ=yrĄS
Ę yĂ xČobęTĘlĲĂÇ
MB
ĳĎ lĂbŇĘ ’obăŇêĎ MBĎrĘxČÆ
: hŇnĎrĘb
ĲČŇ è
Ď êĂ MtęĎ otŇè
Ę qČwĘÇ
qyDĳĂ~ČlČ T‘ČmĘÆ=bŇoT
: MyBĲĂrČ My‘¿ĂS
Ď rĘ NomęhĞmĲĄÇ
hŇnĎrĘb
ĳŇČ è
Ď êĂ My‘ĂS
Ď rĘÆ tŇo‘ăorzĘ yJ
ąĂ
: hoĲĎhyĘ MyqăĂyDĂYČ ëŇ¡mĄ oswĘ
Mm
ĳĂ ymĂtŇĘ ym
ăĄ yĘ hoĎhyĘÆ ‘ČdăŇĄoy
: hŇyĲĆhĘêĲĂ Ml
¿Ď o‘lĘ MtęĎ lĎxĞĲnČ wĘÇ
hŇ‘ĳĎrĎ tŇ‘ăĄBĘ CSb
Ł Ň yĄÆ=âlĲ
: C‘B
ĲĎ W
Ę yĂ NobăŇ‘ĎrĘ ym
¡Ą ybŇĂ C
CdŇbĄę’ŇyŁ ű My‘ÄĂ S
Ď rĘ yJ
ąĂ
MyrĳĂJĎ rqăČyJĂ hoĎhyĘÆ yb
ăŇĄ yĘ’
Ł Ĳ wĘ
: ClJĲĎ NS
ăĎ ‘Ďb
ĲĆŇ Cl¡JĎ
MQ
ĳĄ S
Č yĘ âlăwĘ ‘S
Ď rĎÆ hŇăĆl
o
: NtĲŇĄ onwĘ N¿Ąnox qyDĂęYČwĘÇ
ZrĆ’ĳĎ CSrĘyyăĂ wykĎŇrĎb
Ł ŇĲ mĘÆ yJ
ăĂ
: CtŇrĲĄJĎyĂ wylĎęQĎqĚmĘCÇ
CnnĎęoJ rbĆŇ¿ĆgŇ =ydŇĄ‘ĞYĘmĲĂ hoĎhyĘmĲĄÆ
: ZjĲĎxĘyĆ oJ¿rĘdČŇwĘ
lT
ĳĎ Cy=âlĲ lj
Ł¿ yĂ=yJĲĂ
: odĲŇ yĎ ëŇ¿mĄ os hoĎęhyĘÇ=yJĲĂ
yêĂnĘq¿ČzňĎ=MGČ ytŇĂ yyĂęhĎ ű r‘ČnąČ
bŇĳĎ‘
z ĹnĲĆ qyDăĂYČ ytŇĂ y’ĂrĎÆ=âlwĲĘ
: MxĆĲlĎ =SuĆbČŇmĘ o‘ęrĘzČwĘÇ
Mwyh=lk
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hŇĳĆl
w Ę mČC NăĄnox MoIhČÆ=lJĎ
: hŇkĲĎŇrĎbŇĘ lĂ o‘ęrĘzČwĘÇ
bŇoTę=hŇW
Ą ‘ĞwĲČ ‘rĎmĄÆ rCsă
: Ml
ĲĎ o‘lĘ Nk
ŁŇ¿ S
ĘC
TjĎęS
Ę mĂ bŇąhĄ Ł’Å ű hoĎÄhyĘ yJ
ąĂ
wydĎŇysĂxĞÆ=tŇ’Ć bŇŁză‘ĞyĲČ=âlwĘ
Crm
ĳĎ S
Ę nĂ Ml
ăĎ o‘lĘ
: tŇrĲĎkŇĘ nĂ My‘ăĂS
Ď rĘ ‘rČz¡ĆwĘ
ZrĆ’ĳĎ=CSrĘyyĲĂ Myq¿ĂyDĂYČ
: hĎyl
ĲĆ ‘Ď dŇ‘ăČlĎ Cn¡JĘS
Ę yĂwĘ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ hŇăĆh
G Ę yĆ qyDĂYČÆ=yjĲĂ
: TjĲĎS
Ę mĂ rB
¿Ą dČŇêĘ onęoSlĘCÇ
oBĳlĂBĘ wyh
ăĎŁl’Ĺ tŇrăČoê
: wyrĲĎS
Ě ’Ğ dŇ‘ăČmĘtŇĂ âl¡
qyDĳĂ~ČlČ ‘S
Ď rĎÆ hŇăpĆŇ oY
: otŇymĂhĞĲlČ SuĄębČŇmĘCÇ
odŇĳyĎbŇĘ Ceb
ăĆŇ zĘ‘ČyĲČ=âl hoĎhyĘÆ
: oTĲpŇĘ è
ĲĎ hĂBĘ Ce‘ęĆ yS
Ă rĘyČÇ âl¿wĘ
oJęrĘDČ rm
Łŋ S
Ę C ű hoĎÄhyĘ=l’Ć hŇąĄq
CČ
ZrĆ’ĳĎ tŇS
Ć răĆlĎ ìŇmĘmĂorĲywĂÆ
: hŇ’ĲĆrĘêĂ My‘ăĂS
Ď rĘ tŇr¡ĄJĎhĂBĘ
ZyrĳĂ‘Ď ‘S
ăĎ rĎ ytŇĂ y’ĂrĎÆ
: NnĲĎ‘ĞrĲČ xr¿ĎzĘ’ĆJĘ hŇrĆę‘ĎtŇĘ mĂCÇ
CenĳĆy’Ą hŇăĄh
e Ă wĘ rb
Ł Ň ‘ĞIĲČwĲČÆ
: ’YĲĎmĘnĂ âlăwĘ ChS
Ąę qĘbČŇ’ĞwĲĎÇ
rS
ĳĎ yĎ hŇă’Ą rĘC MêĎÆ=rmĎS
Ę
: MolĲS
Ď Sy’
ăĂ lĘ tŇyr¡ĂxĞ’ĲČ=yJĂ
wDĳĎxĘyČ CdăŇmĘS
Ę nĂ My‘ĂS
Ę ŁpŇCÆ
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37. 39–38. 12

: hŇtŇĎ rĲĎkŇĘ nĂ My‘ăĂS
Ď rĘ tŇyr¡ĂxĞ’ĲČ
hoĳĎhyĘmĲĄ MyqĂyDĂYČÆ tŇ‘ăČCStŇĘ C 39
: hŇrĲĎYĎ tŇ‘ăĄBĘ MEĎęC‘mĲĎÇ
MT
¿Ą QĘpňČ yĘwĲČ hoĎęhyĘ Mr¿ĄzĘ‘ĘIČwČĲ 40
M‘ĳĄyS
Ă oyĲwĘ My‘ĂS
Ď rĘmĲĄÆ MT
ăĄ QĘpČŇyĘ
: obŇĲ Csx
¿Ď =yJĂ
: ryJĲĂzĘhČlĘ dŇăwĂdĎŇlĘ rom¡zĘmĂ
xl
ynĂĳxĄ ykŇĂ otŇĲ ì¿ŇjĘYĘqĆBĘ=l’Č hŇoĎęhyĲĘ 2
: ynĂrĲĄiĘyČtŇĘ ì¿ŇtŇĘ mĲĎxĞb
ĲČŇ C
yb
ĳŇĂ CtŇxĞăĂn ìŇy~ĆxĂÆ yJ
ăĂ 3
: ìŇdŇĲĆyĎ yl
ăČ ‘Ď tŇ¡xČ nĘêĂwČ
ìŇĳmĆ ‘ĘzČ ynăĄjĘmĂ yrĂW
Ď bŇĘ BĂÆ Mt
Ł Ňă mĘ=Ny’ĲĄ 4
: ytŇĲĂ ’ŇFĎxČ yn¿ĄjĘmĂ ymČęYĎ‘ĞB
ĲČ Ç Mol¿S
Ď =Ny’ĲĄ
yS
ĳĂ ’Ňr
Ł CrăbŇĘ ‘ĲĎ ytŇČ nŁwĲŁ‘ĞÆ yJ
ăĂ 5
: yeĂUĲĆmĂ Cd¿ŇBĘkŇĘ yĂ dŇbĄękĎÇ ’v
¿Ď mČJĘ
yt
ĳŇĎ r
Ł CBĲxČ CumČnĎÆ CSy’
ăĂ bŇĘ hĂ 6
: yêĲĂlĘCČ’Ă ynĄęjĘmĂÇ
dŇ’
Łĳ mĘ=dŇ‘Č ytŇĂ ŁxăS
Č ytŇĂ ywăĄ‘ĞnĲČ 7
: yêĂkŇĘ ĲQĎ hĂ rd¿ŇĄq
Ł MoIęhČÇ=lJĎ
hŇĳĆlqĘnĂ C’ălĘmĲĎ ylČsĎkŇĘ Æ=yJĲĂ 8
: yrĲĂW
Ď bŇĘ BĂ Mt
Ł ę mĘÇ Ny’¿ĄwĘ
dŇŁ’ĳmĘ=dŇ‘Č ytŇĂ yJ
ăĄdĘŇnĂwĘ ytŇĂ ogŇă CpŇnĘ 9
: yBĲĂlĂ tŇm
¿Č hĞĲeČ mĂ yêĂgŇĘ ’ČęS
ĎÇ
yt
ĳŇĂ wĎ’ĞêĲČ=lkĎŇ ì¿ŇDĘgŇĘ nĆ ynĎŁdŇ’
ĲĞ 10
: hŇrĎêĲĎsĘnĂ=âlĲ ì¿ŇUĘmĂ ytęĂ xĎnĘ’ČwĘÇ
yx
ĳĂ ŁkŇ ynĂăbČŇ zĎ‘Ğ rxČrĘxČsĘÆ yB
ăĂ lĂ 11
: yêĲĂ’Ă Ny’ăĄ MhĄęÇ=MGČ yn¿Čy‘Ą=ro’wĲĘ
CdŇm
Ł ĳ ‘ĞyĲČ y‘ăĂgŇĘ nĂ dŇgĆŇăeĆmĂ y‘ęČ rĄwĘ ű ybČÄhĞŁ’Ĳ 12
ybwrqw

38. 13–39. 2
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: CdŇmĲĎ‘Ď qx
Ł ¿ rĎmĲĄ ybČęorqĘCÇ
yS
Ăę pŇĘ nČ yS
Ąŋ qĘbČŇmĘ ű CS
ą qĘnČyĘwĲČ
tŇoCĳhČ CrăBĘDĂ ytŇĂ ‘ĎrĲĎÆ yS
ăĄ rĘdĲŁŇ wĘ
: CGĲhĘyĆ MoI¿hČ=lJĎ tŇomęrĘmĂCÇ
: wyjĲĂ=xêČpŇĘ yĂ âlă MQĄę’ĂkŇĘ CÇ ‘m
ĳĎ S
Ę ’Ć âl¿ SrĲĄxĄkŇĘ Æ ynăĂ’ĞwĲČ
‘Čm
ĳĄ S
Ł =âlĲ rS
ăĆ ’Ğ Sy’ĂJĘÆ yhęĂ ’ĹwĲĎ
: tŇoxĲkĎŇoêĲ wypęĂ BĘÇ Ny’¿ĄwĘ
yêĂlĘĳxĎ oh hoăĎhyĘ ìăŇlĘ=yJĲĂ
: yhĲĎŁl’Ĺ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ hŇnĆę‘ĞtĲŇČ Ç hŇê
¿Ď ’Č
yl
ĳĂ =CxmĘW
Ę yĂ=NjĆ yêĂrĘmČ’ĎÆ=yJĲĂ
: ClyDĲĂgŇĘ hĂ yl
¿Č ‘Ď ylĂęgŇĘ rČÇ Tom¿BĘ
NokĳŇnĎ ‘lČăYĆ lĘ ynĂ’ĞÆ=yJĲĂ
: dŇymĲĂtŇĎ yDăĂgŇĘ nĆ yb
¡ŇĂ o’kŇĘ mČC
dŇyGĳĂ’Č yn¿ĂwŁ‘Ğ=yJĲĂ
: ytŇĲĂ ’ŇFĎxČmĲĄ gŇ’ČędĘŇ’ĆÇ
CmY
ĳĄ ‘Ď MyIăĂxČ ybČŇyĘ’
Ł wĲĘÆ
: rqĆS
ĲĎ y’
ăČ nĘŁWĲ CB¡rČwĘ
hŇĳbĎŇ oT tŇxČê
ăČ hŇ‘ĎrĎÆ ym
ăĄ QĘS
Č mĘC
: bŇoTĲ=ypwdřr tŇxČê
ăČ ynĂCnęTĘW
Ę yĂÇ
hoĳĎhyĘ ynĂ¿bĄŇ zĘ‘ČêĲČ=l’Č
: yeĂUĲĆmĂ qx
¿Č rĘêĂ=l’Č yhČęŁl’ĹÇ
yt
ĳŇĂ rĎzĘ‘ĆlĘ hŇS
Ď Cx¿
: ytŇĲĂ ‘ĎCSĲêĘ ynĎęŁdŇ’ĞÇ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ Nwtęydyl xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
yn¿ĂoSňlĘbŇĂ ’oTÀxĞmĲĄ ÈykČŇrĎdĘŇ hŇrăĎmĘS
Ę ’ĲĆ yêĂrĘmČę’Ď
MosĳxĘmČ yp
¿ŇĂ lĘ=hŇrĲĎmĘS
Ę ’Ć
: yDĲĂgŇĘ nĆlĘ ‘S
ăĎ rĎ dŇŁ‘¡BĘ
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39. 3–13

hŇIĎmĂCdŇÆ yêĂmĘăČl’ĹĲnĆ
bŇoFĳmĂ ytŇĂ yS
ăĄ xĹhĲĆ
: rJĲĎ‘ĘnĆ yb
¿ŇĂ ’ĄkŇĘ C
yBĂęrĘqĂBĘ ű yBÄĂ lĂ=MxČ
S’
ĳĄ =r‘ČbŇĘ tŇĂ yg¿Ňyg
Ă ŇĂ hĞB
ĲČ
: ynĂoSĲlĘBĂ yêĂrĘBČęDĂÇ
y~ęĂ qĂ ű hoĎÄhyĘ ynĂ‘ąĄydĂÅohĲ
’yh
ĳĂ =hŇmČ ym
ăČ yĎ tŇDăČmĂC
: ynĂ’ĲĎ ld¿ŇĄxĎ=hŇmĆ hŇ‘ęĎ dĘŇ’ĲĄÇ
ymČęyĎ hŇêĎt
ąŇČ ÅnĎ ű tŇoxÄpĎŇTĘ hŇąĄh
eĂ
ìŇDĳĆgŇĘ nĆ NyĂ’ăČkŇĘ yDăĂlĘxĆwĘ
: hŇlĎsĲĆ bŇ¿~Ď nĂ MdĎę’ĎÇ=lJĎ lbĆŇ¿hĆ =lJĲĎ ëŇ¿’Č
Sy’ęĂ =ëŇQĆhČtŇĘ yĲĂ ű MlĆąYĆ BĘ=ëŇ’Č
NCyĳmĎhĹyĲĆ lbĆŇ¿hĆ =ëŇ’Č
: MpĲĎŇsĘ’
Ł Ĳ =ymĂ ‘d¿ČŇyĄ=âlwĘĲ rB
Ł ę YĘyĂÇ
ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ytŇĂ yCăĂuĂ=hŇmČ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ
: ’yhĲĂ ìăŇlĘ yêęĂ lĘxČoêĲÇ
ynĂĳlĄ y~ĂhČ y‘¿ČS
Ď jĘ=lJĎmĂ
: ynĂmĲĄyW
Ă êĘ=l’Č lbĎęnĎÇ tŇ¿jČ rĘxĆ
yjĳĂ=xêČpŇĘ ’Ć âlă yêĂmĘlČ’ĹĲnĆ Æ
: tŇĎ yW
ĲĂ ‘Ď hŇê
ăĎ ’Č yJ
¡Ă
ìŇ‘ĳĆgŇĘ nĂ yl
ăČ ‘ĎmĲĄ rs
ăĄ hĎ
: ytŇĂ ylĲĂkĎŇ ynăĂ’Ğ ìędĘŇyĲĎÇ tŇr¿ČgŇĘ êĂmĂ
Sy’ęĂ êĎrĘiČŋyĂ ű NwŁÄ‘Ď=l‘Č tŇoxąkÅĎ otŇBĘĲ
odŇĳCmxĞ S‘ăĎJĎ smĆê
ăĆwČ
: hŇlĎsĲĆ MdăĎŇ’Ď=lJĎ lbĆŇ¡hĆ ëŇą’Č
hoĎÃhyĘ ű ytÄĂ QĎpŇĂ tŇĘ hŇ‘¿ĎmĘS
ĲĂ
ÈhnĎyzĂ’ĞhĲČ ű ytÄĂ ‘ĎwĘS
Č wĘ
yt‘md=l’
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Sr¿ČxĹêĲňĆ =l’ĲČ ytęĂ ‘ĎmĘDĂ=l’ĲĆ
ëŇĳUĎ ‘Ă yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ rgăŇĄ yJ
ąĂ
: ytĲŇĎ obŇ’Ğ=lkĎŇJĘ bŇS
Ďę oêÇ
hŇgĎŇyl
ĳĂ bŇĘ ’ČwĘ yeĂăUĆ mĂ ‘S
ăČ hĎ
: yeĂĲnĆ y’ĄwĘ ëŇăĄl’Ą MrĆT
¡ĆBĘ
: romĲzĘmĂ dŇ¿wĂdĎŇlĘ xČ~ĄęnČmĘĲlČ Ç
hoĳĎhyĘ ytŇĂ yCăĂqĂ hŇCăŁqČ
: ytŇĲĂ ‘ĎwĘS
Č ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ ylČę’ĄÇ TI¿ĄwČ
Nw¿ĄIĎňhČ TyF
ÀĂ mĂ ÈNo’S
Ď roB¿mĂ ű ynĂąlĄ ‘ĞIĲČwČ
: yrĲĎS
Ě ’Ğ N¿ĄnoJ ylČęgŇĘ rČ ‘lČ¿sĆ =l‘Č MqĆ¡IĎwČ
Cnyh
¿ĄŁlň’ŇĲlĄ hŇÀĎQhĂêĘ ÈSdĎŇxĎ ryS
¿Ă ű ypÄĂ BĘ NêŋĄ IĂwČ
: hoĲĎhyB
ĲČ CxęTĘbŇĘ yĂwĘÇ C’rĳĎyyĂwĘ MyB
ăĂ rČ C’ărĘyĂ
oxĳTČbŇĘ mĂ hoĎhyĘÆ MW
ăĎ =rS
Ć ’Ğ rbĆŇGĆęhČ yrĄS
ĲĘ ¿’Č
: bŇĲzĎkĎŇ yT
¿Ą W
Ď wĘ MybĂęhĎrĘÇ=l’Ć hŇ¿Ďp
n ĎŇ =âlwĲĘ
ÈyhČŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű hŇê
ąĎ ’Č ű tĎyW
ĂÄ ‘Ď tŇoBąrČ
Cnyl
¿Ą ’Ąň ìŇytęĆ ŁbŇS
Ę xĘmČC ìŇyt
¿ŇĆ ’
Ł lĘpŇĘ nĂ
hŇrĎB
ĳĄdČŇ’ĞwĲČ hŇdĎŇyG¿Ă’Č ìŇylĆę’Ą ëŇŁrŋ‘Ğ ű Ny’
ąĄ
: rj
ĲĄ iČmĂ CmęYĘ‘ĲĎÇ
êĎYĘpČęxĎ=âlĲ ű hŇxĎÄnĘmĂC xbČŇąĆz
yQ
ĳĂ tŇĎ yrăĂJĎ MyĂnČzĘ’ĎÆ
: êĎlĘ’ĲĎS
Ď âlă hŇ’ĎęTĎxĞwĲČÇ hŇ¿Ďlo‘
ytŇĂ ’ŇĳbĎŇ =hŇeĄhĂ yêĂrĘmČ’ĎÆ z’
ăĎ
: yl
ĲĎ ‘Ď bŇCtŇ¿ JĎ rpĆŇsĄęÇ=tŇQČgŇĂ mĘBĂ
yêĂYĘĳĎpŇ xĎ yh
ăČŁl’Ĺ ìăŇnĘoYĲrĘ=tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ
: y‘ĲĎmĄ ëŇotŇă BĘ ìętŇĘ rĲĎotŇwĘÇ
bŇrĎę lh
ąĎ qÅB
Ď Ę ű qdŇĆYĆÄ yêĂrĘv
ąČ BĂ
’l
ĳĎ kŇĘ ’Ć âlă ytŇČ pĎŇW
Ę Æ hŇăĄh
eĂ
: êĎ‘ĘdŇĲĎyĎ hŇê
¿Ď ’Č hoĎęhyĘÇ

14

m
2

3

4

5

6

7

8

9

10

KtqdY

994

Mylht

40. 11–41. 3

yBĂęlĂ ëŇotŋBĘ ű ytŇĂ yiÄĂ kŇĂ =âlĲ ìŋtŇĘ qĲĎdĘŇYĂ 11
yêĂrĘm
ĳĎ’Ď ìăŇtŇĘ ‘ĲĎCStŇĘ C ìăŇtŇĘ ĲnĎ Cm’Ĺ
: bŇrĲĎ lh
¿Ď qĎlĘ ìęêĘmĂ’ĞwĲČÇ ì¿ŇDĘsĘxČ yêĂdĘŇ¿xČ kŇĂ =âlĲ
yeĂĳUĆ mĂ ìŇym
ăĆ xĞrĲČ ’l
ăĎ kŇĘ tŇĂ =âlĲ hoĎęhyĘ hŇê
ąĎ ’Č 12
: ynĂCrĲ~ĘyĂ dŇym
¿Ă êĎ ìęêĘmĂ’ĞwĲČÇ ì¿ŇDĘsĘxČ
rjĎęsĘmĂ Ny’Ąŋ=dŇ‘Č tŇo‘ÃrĎ ű ylČÄ‘Ď=CpŇ¿ pŇĘ ’ĲĎ yJ
ąĂ 13
tŇo’ĳrĘlĂ yêĂlĘŁkŇă yĎ=âlĲwĘ ytŇČ nŁwĲŁ‘ĞÆ ynĂCgŇă yv
Ă hĂ
yS
Ăę ’Ňr
Ł Ç tŇor¿‘Ğv
ĲČ mĂ Cm¿YĘ‘ĲĎ
: ynĂb
ĲĎŇ zĎ‘Ğ yB
¿Ă lĂwĘ
ynĂĳlĄ y~ĂhČlĘ hoĎhyĘÆ hŇăYĄ rĘ 14
: hŇS
Ď CxĲ ytŇĂ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ hoĎęhyĘÇ
Ht
¿ŇĎ ojňsĘlĂ yS
Ăę pŇĘ nČ yS
¿Ą qĘbČŇmĘ ÈdxČyČ ű CrÄjĘxĘyČwĘ CSb
Ł ąŇ ÅyĄ 15
: ytŇĲĂ ‘ĎrĲĎ yYĄępĄŇxĞÇ CmĳlĘJĲĎyĂwĘ rox’ĎÆ CgŇi
Ł ă yĂ
Mê
ĳĎ S
Ę BĎ bŇqĆ‘ăĄ=l‘Č CUS
Ł Ĳ yĎÆ 16
: x’ĲĎhĆ ű x’
¿Ď hĆ ylĂęÇ Myr¿ĂmĘŁ’ĲhĎ
ìŇyS
¿Ć qĘbČňmĘ=lJĲĎ ìęBĘ ű CxÄmĘW
Ę yĂwĘ CWyW
ąĂ ÅyĎ 17
: ìŇtĲŇĆ ‘ĎCSĲêĘ ybĄęhĞŁ’ĲÇ hoĳĎhyĘ lDăČgŇĘ yĂ dŇymĂtŇĎ Æ CrămĘ’ŇyĲŁ
ÈNoybŇĘ ’ĆwĘ ynăĂ‘Ď ű ynąĂ’ĞwĲČ 18
yl
¿Ă bŇS
Ďň xĞyĲČ ynÀĎd
ŁŇ ’Ğ
hŇêĎĳ’Č yT
ăĂ lĘpČŇmĘC ytăĂŇrĎzĘ‘Ć
: rxĲČ’ČêĘ=l’Č yhČęŁl’ĹÇ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ xČ~ĄęnČmĘĲlČ
’m
lDĳĎ=l’Ć lyJ
ăĂ W
Ę mČ yrĄS
Ę ’ČÆ 2
: hoĲĎhyĘ ChT
¿Ą QĘmČyĲĘ hŇ‘ęĎ rĎÇ Moy¿BĘ
ChIĄxČywĲĂÆ ChrăĄmĘS
Ę yĂ ű hoąĎhyĘ 3
ZrĆ’ĳĎBĎ rV
ă ’řy
: wyb
ĲĎŇ yĘ’
Ł Ĳ SpĆŇănĆBĘ ChnĄęêĘêĂÇ=l’ĲČwĘ
hwhy

yrqw bytk rè
Č’
Ě wĘ ’"sbw ,T"dw w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk rè
Č’
Ě yĘ ’"sb ,yrq rè
Č’
Ě wĘ ,bytk rè
Č’
Ě yĘ v.3 .’m
.’"yd Nkw
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ywĳĎDĘ WrĆ‘ăĆ=l‘Č CedŇĆ‘ĎsĘyĂÆ hŇoĎęhyĲĘ
: oyĲlĘxĎbŇĘ êĎkŇĘ ¿pČŇ hĎ obęJĎS
Ę mĂÇ=lJĎ
ynĂĳĄx
e Ď hoăĎhyĘ yêĂrĘmČ’ĎÆ=ynĂ’
ĲĞ
: ëŇĲlĎ ytŇĂ ’Ň¿TĎ xĎ=yJĲĂ yS
Ăę pŇĘ nČÇ hŇ¿’Ď pĎŇrĘ
yl
ĳĂ ‘răČ CrămĘ’ŇyĲŁ ybČęyĘo’Ĳ
: omĲS
Ę dŇ¿bČŇ ’ĎwĘ tŇCmęyĎÇ yt
¿ŇČ mĎ
rBĄędČŇyĘ ’wĘS
ąĎ ű tŇo’ÄrĘlĂ ’B
ąĎ =M’ĂwĘ
olĳ NwĆ’¿Ď=ZBĎqĘyĲĂ oBęlĂ
: rB
ĲĄ dČŇyĘ ZCxălČ ’Y
¡Ą yĄ
y’ĳĎnĘŁWĲ=lJĎ CSxĞĲlČ tŇĘ yĲĂÆ yl
ăČ ‘Ď dŇxČyČę
: ylĲĂ hŇ‘ăĎrĎ Cb¡ŇS
Ę xĘyČ ű ylČő‘Ď
oBĳ qCYăyĎ l‘ČIČlĂBĘÆ=rbČŇDĲĘ
: MCqĲlĎ PŇys
¿Ă oy=âlĲ bŇkČęS
Ď Ç rS
¿Ć ’ĞwĲČ
ob¡Ň yêĂxĘăTČ BĎ=rS
Ć ’Ğ ű ymÄĂ olS
Ę Sy’
ąĂ =MGČ
: bŇqĲĄ‘Ď yl
ăČ ‘Ď lyD¡ĂgŇĘ hĂ ym
ĳĂ xĘlČ lk
ăĄŇ o’
ynĂĳmĄ yqĂhĞwĲČ ynĂ¿eĄxĎ hoĎęhyĘ hŇê
ąĎ ’ČwĘ
: MhĲĆlĎ hŇm
¿Ď QĘS
Č ’ĞwĲČ
yB
ĳĂ êĎYĘăpČŇ xĎ=yJĲĂ yêĂ‘ĘdČŇyĎÆ tŇ’ŇŁzăBĘ
: yl
ĲĎ ‘Ď yb
ăŇĂ yĘ’
Ł Ĳ ‘Čyr¡ĂyĎ=âlĲ yJ
ąĂ
yB
ĳĂ êĎkŇĘ m
ăČ êĎ yUĂtŇĚ BĘÆ ynęĂ ’ĞwĲČ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ ìŇynăĆpĎŇlĘ ynĂ¡bĄŇ y~ĂêČwČ
l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁlÅ’Ĺ ű hoĎÄhyĘ ëŇCrąBÅĎ
MlĎęo‘hĲĎ dŇ‘¿ČwĘ MlĎo‘hĲĎmĲĄÆ
: NmĲĄ’ĎwĘ ű Nm
¿Ą ’ÅĎ
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42. 1–12

: xrČq
Ł Ĳ =ynĄbŇĘ lĂ lyJ
¿Ă W
Ę mČ xČ~ĄęnČmĘĲlČ
bm
MyĂm
ĳĎ=yqĄypĲŇĂ ’Ğ=l‘Č gŇr¿
Ł ‘ĞêĲČ lIĎę’ČJĘ 2
: MyhĲĂŁl’Ĺ ìŇyl
ăĆ ’Ą gŇr¡
Ł ‘ĞtĲŇČ yS
ĂÄ pŇĘ nČ NJ
ąĄ
yx
¿Ď l’
ÀĄ lĘ ÈMyhĂŁl’ŇĲlĄ ű yS
ĂÄ pŇĘ nČ hŇ’ĎŋmĘYĲĎ 3
: MyhĲĂŁl’Ĺ ynăĄjĘ hŇ’ĆęrĎ’ĲĄwĘÇ ’obĳŇ’Ď yt
¿ŇČ mĎ
hŇlĎyĘl
ĳĎ wĎ Mm
ăĎ oy MxĆlĆÆ ytăĂŇ‘ĎmĘdĂŇ yQĂŋ=hŇtŇĎ yĘhĲĎ 4
: ìŇyhĲĆŁl’Ĺ hŇ¿Ą’
I Č MoIęhČÇ=lJĎ yl
¿Č ’Ą rm
Ł ¿ ’ĹB
ĲĆ
yS
Ăę pŇĘ nČ ű ylČÄ‘Ď hŇkĎŋjĘS
Ę ’ĆwĘ ű hŇrĎÄJĘzĘ’Ć hŇQĆą’Ą 5
Myh
¿Ă Łlň’Ĺ tŇyB
¿Ą =dŇ‘Č MDęĄDČ’Ć ÈëiĎBČ ű rb
Ł Ä ‘Ĺ’ĲĆ yJ
ąĂ
: gŇgĲĄŇox Nom¿hĎ hŇdĎęotŇwĘ hŇ¿ĎrĂ=loq
e
Ĳ BĘ
yl
¿Ď ‘ňĎ ym
ÀĂ hĹêĲĆwČ ÈyS
Ă pŇĘ nČ ű yxÄĂ xĞoêŋS
Ę êĂ=hŇmČ 6
: wynĲĎjĎ tŇo‘¿CSyĘ CedęĆo’ dŇo‘¿=yJĂ MyhĂŁl’ŇĲlĄ Æ ylĂyx
ăĂ oh
xx
¿Ď oêňS
Ę tŇĂ yS
ÀĂ pŇĘ nČ ÈylČ‘Ď yhČęŁl’
ĲĹ 7
NDĳĄrĘyČ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇrĘJĎzĘ’ĆÆ NJĄę=l‘Č
: r‘ĲĎYĘmĂ rh
¿Č mĄ MynęĂ omrĘxĆwĘÇ
ìŇyrĳĆoeYĂ loqălĘ ’rĄoqÆ MohăêĘ=l’Ć=MohĲêĘ 8
: Crb
ĲĎŇ ‘Ď yl
¿Č ‘Ď ìŇyQĆęgČŇwĘÇ ìŇyr¿ĆBĎS
Ę mĂ=lJĲĎ
oDęsĘxČ ű hoĎÄhyĘ hŇCŋĆYČyĘ ű Mm
ąĎ oy 9
yU
ĳĂ ‘Ă hŇră
Ł yS
Ă hŇlĎyĘQČbČŇCÆ
: yIĲĎxČ l’
ăĄ lĘ hŇQĎępŇĂ êĘÇ
ynĂê
¿Ď xĘkňČ S
Ę hŇÀmĎ lĎ Èy‘ĂlĘsČ l’
¿Ą lĘ ű hŇrąĎmĘo’Ĳ 10
: bŇyĲĄo’ ZxČăČlBĘ ëŇlĄę’Ą rd¿ŇĄq
Ł =hŇUĎĲlĎ
yrĳĎrĘoYĲ ynĂCpŇ¿ rĘxĲĄ ytęČ omYĘ‘ČBĲĘ ű xYČrąĆBĘ 11
: ìŇyhĲĆŁl’Ĺ hŇ¿Ą’
I Č MoIęhČÇ=lJĎ yl
¿Č ’Ą Mr¿ĎmĘ’ĎBĘ
yl
¿Ď ‘ňĎ ym
ÀĂ hĹêĲĆ=hŇmČCĲ ÈyS
Ă pŇĘ nČ ű yxÄĂ xĞoêŋS
Ę êĂ=hŇmČ 12
CedĳŇĆo’ dŇo‘ă=yJĂ MyhĂŁl’ŇĲlĄ Æ ylĂyx
ăĂ oh
: yhĲĎŁl’ŇwĲĄ ynČęjĎÇ tŇŁ‘¿CSyĘ
ynTpV
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dŇys
ĳĂ xĎ=âlĲ yoG¿mĂ ybĂęyrĂ hŇąbĎŇ yrĂÅwĘ ű MyhÄĂ Łl’Ĺ ynĂąTĄ pŇĘ S
Ď
: ynĂTĲĄQĘpČŇtŇĘ hŇăĎlwĘ‘ČwĘ hŇm
¡Ď rĘmĂ=Sy’ĂąmĄ
ynĂê
¿Ď xĘnňČ zĘ hŇÀmĎ lĎ ÈyEĂC‘mĲĎ yh
ăĄŁl’Ĺ ű hŇê
ąĎ ’Č=yJĲĂ
: bŇyĲĄo’ ZxČăČlBĘ ëŇQĄęhČtŇĘ ’Ć rd¿ŇĄq
Ł =hŇUĎĲlĎ
ynĂCxĳnĘyČ hŇUĎăhĄ ìŇêĘmĂ’ĞwĲČÆ ìăŇrĘo’Ĳ=xlČS
Ę
: ìŇytĲŇĆ onJĘS
Ę mĲĂ=l’ĆwĘ ìęS
Ę dĘŇqĎÇ=rhĲČ=l’Ć ynĂC’¿ybŇĂ yĘ
MyhęĂ Łl’Ĺ xBČŋzĘmĂ=l’Ć ű hŇ’ĎobąŇ’ĎwĘ
yl
¿Ă yGňĂ tŇÀxČ mĘW
Ă È l’Ą=l’Ć
: yhĲĎŁl’Ĺ Myh
¿Ă Łl’Ĺ roeękŇĂ bŇĘ ì¿ŇdĘŇo’ĲwĘ
yl
¿Ď ‘ňĎ ym
ÀĂ hĹêĲĆ=hŇmČCĲ ÈyS
Ă pŇĘ nČ ű yxÄĂ xĞoêŋS
Ę êĂ=hŇmČ
CedĳŇĆo’ dŇo‘ă=yJĂ MyhĂŁl’ŇĲlĄ Æ ylĂyx
ăĂ oh
: yhĲĎŁl’ŇwĲĄ ynČęjĎÇ tŇŁ‘¿CSyĘ
: lyJĲĂW
Ę mČ xrČq
Ł ŋ =ynĄbŇĘ lĂ xČ~ĄŋnČmĘĲlČ
Cn‘ĘmČęS
Ď CnynĄŋzĘ’ĎBĘ ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ
Cnl
ĳĎ =CrjĘsĂ Cnyt
¿ŇĄ obŇ’Ğ
: MdŇĆqĲĆ ymĄyB
ăĂ MhĆęymĄybĲŇĂ Ç êĎlĘ‘¿ČjĎ l‘Čj
Ł¿
M‘ĳĄFĎêĂwČ êĎS
Ę rČohÆ MyăĂoG ìÃdĘŇyĲĎ ű hŇê
ąĎ ’Č
: MxĲĄQĘS
Č êĘwĲČ MyUęĂ ’ĚlĘÇ ‘r¿ČêĎ
ZrĆ’Ďę=CSrĘyĲĎ MBĎÃrĘxČbŇĘ âlÀ yJ
ąĂ
omQ
¿Ď hŇ‘ňĎ yS
ÀĂ oh=âlĲ ÈM‘ĎorzĘC
: MtĲŇĎ yYĂrĘ yJ
ăĂ ìŇynĆęjĎ ro’¿wĘ ìŇ‘ĞorĲzĘCÆ ìăŇnĘymĲĂyĘ=yJĲĂ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ yJ
ăĂ lĘmČ ’Chă=hŇêĎ’Č
: bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ tŇo‘¿CSyĘ hŇCęĄYČÇ
xČĳĄn
G Č nĘ CnyrăĄYĎ ìŇBĘÆ
: CnymĲĄqĎ sCb¿ŇnĎ ìęmĘS
Ă BĘÇ
xT
ĳĎ bŇĘ ’Ć yêăĂS
Ę qČbŇĘ âlă yJ
ąĂ
: ynĂ‘ĲĄyS
Ă otŇĲ âlă yBĂęrĘxČwĘÇ
CnyrĳĄ~ĎmĂ CnêĎ‘ĘS
Č ohĲÆ yJ
ăĂ
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44. 9–22

: tŇĎ oSĲybŇĂ hĹ Cny’¿ĄnĘW
Č mĘC
MoIĳhČ=lkĎŇ Cnl
ăĘ QČhĂ MyhĂŁl’ŇB
ĲĄ Æ
: hŇlĎsĲĆ hŇdăŇĆon Ml
¡Ď o‘lĘ ű ìőmĘS
Ă wĘ
Cnm
ĳĄ ylĂkŇĘ êČwČ êĎxĘnČzĎÆ=PŇ’Č
: CnytĲŇĄ o’bŇĘ YĂBĘ ’YĄętĄÇ=âlĲwĘ
rYĳĎ=yeĂmĂ rox’ĎÆ Cnb
ăĄŇ yS
Ă êĘ
: oml
ĲĎ CsS
ăĎ Cny’ĄęnĘW
Č mĘCÇ
lk
ĳĎŇ ’ĞmĲČ N’ŇY
Ł ă JĘ CnnĄêĘêĂÆ
: CntĲŇĎ yrĂzĲĄ MyĂęoGbČŇCÇ
Nohĳ=âlĲbŇĘ ì¿ŇUĘ‘Č=rJ
Ł Ĳ mĘêĂ
: MhĲĆyrĄyxĲĂmĘBĂ tŇĎ yBĂęrĂÇ=âlĲwĘ
CnynĳĄkĄŇS
Ę lĂ hŇjĎrĘxĆÆ Cnm
ăĄ yW
Ă êĘ
: CnytĲŇĄ obŇybĲŇĂ sĘlĂ slĆqĆęwĎÇ gŇ‘Čl
¿Č
MyĳĂoGBČ lS
Ď mĎÆ Cnm
ăĄ yW
Ă êĘ
: MyUĲĂ’ĚlĘB
ĲČ S’ŇŁręÇ=dŇonĲmĘ
yDĳĂgŇĘ nĆ ytăĂŇUĎlĂJĘ MoIhČÆ=lJĎ
: ynĂtŇĘ iĲĎJĂ ynăČjĎ tŇS
Ć Łb¡ŇC
PŇDĳĄgČŇmĘC PŇrăĄxĎmĘ loumĂÆ
: MuĲĄnČtŇĘ mĂC bŇyęĄo’Ç yn¿ĄjĘmĂ
ìŇCnĳxĞkĲČŇS
Ę âlăwĘ CntŇĘ ’ČBĎÆ tŇ’ŇŁză=lJĎ
: ìŇtĲŇĆ yrĂbŇĘ BĂ CnrĘuęČ S
Ă Ç=âlĲwĘ
CnB
ĳĄ lĂ roxă’Ď gŇosănĎ=âlĲ
: ìŇxĲĆrĘ’Ď ye¿ĂmĂ CnyrĄęS
Ě ’Ğ Tê
¿ĄwČ
MyeĳĂêČ MoqămĘBĂ CntŇĎ yJĂdĂŇÆ yJ
ăĂ
: tŇwĆmĲĎlĘYČbŇĘ Cnyl
ăĄ ‘Ď sk
¡ČŇ êĘwČ
Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ MS
ăĄ CnxĘkČŇS
Ď Æ=M’Ă
: rzĲĎ l’
ăĄ lĘ CnyjĄęJČÇ Wr¿
Ł pŇĘ eĂwČ
tŇ’ŇŁzĳ=rqĎxĞyĲČ MyhĂŁl’ĹÆ âlăhĞ
’wh=yk
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: bŇĲlĄ tŇom¿l
Ě ‘ĞêĲČ ‘ČdęĄyŁÇ ’Ch¿=yJĂ
MoIĳhČ=lkĎŇ CngŇĘ răČh
Ł ìŇylĆ‘ĎÆ=yJĲĂ
: hŇxĲĎbŇĘ TĂ N’ŇY
Ł ă JĘ CnbŇĘ S
Čę xĘnĆÇ
ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ű NS
¿Č ytŇĂ hŇUĎ¡Ďl ű hŇrĎC‘ą
: xYČĲnĆ lĎ xn
¿ČzĘêĂ=l’Č hŇYĎyqęĂ hĎÇ
ryê
ĳĂ sĘtŇČ ìŇyn¿ĆpĎŇ=hŇUĎĲlĎ
: CnYĲĄxĞĲlČ wĲĘ CnyăĄnĘ‘Ď xJ
¡Č S
Ę êĂ
CnS
ĳĄ pŇĘ nČ rp
ăĎŇ ‘Ďl
ĲĆ hŇxĎăS
Ď yJ
ąĂ
: CnnĲĄTĘBĂ ZrĆ’ăĎlĎ hŇq¡ĎbŇĘ DĲĎ
CnQ
ĳĎ hŇtŇĎ răĎzĘ‘Ć hŇmĲĎCqÆ
: ìŇDĲĆsĘxČ N‘Čm
ăČ lĘ CndęĄpŇĘ CÇ
: tŇŁdĲŇ ydĂŇyĘ ryS
ăĂ lyJęĂ W
Ę mČÇ xrČq
Ł ĳ =ynĄbŇĘ lĂ MyeĂS
ČS
Ł Ĳ Æ=l‘Č xČă~Ą nČmĘĲlČ
bŇoTę rb
ąĎŇ DĎÅ ű yBÄĂ lĂ Sx
ąČ rĎ
Å
ëŇlĆĳmĆ lĘ yW
ăČ ‘ĞmĲČ ynĂ’ĎÆ rm
ăĄ ’
Ł
: ryhĲĂmĎ rpĄŋos ű T‘ąĄ ynęĂ oSlĘÇ
MdĎę’Ď ynĄŋBĘmĂ tŇĎ ypÃĂ yĎpŇĘ yĎ
ìŇyt
ĳŇĆ otŇpŇĘ W
Ę BĘ NxĄÆ qYČChă
: Ml
ĲĎ o‘lĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ì¡ŇkŇĘ rČB
ĲĄ NJ
ąĄ =l‘Č
roBĳGĂ ëŇrăĄyĎ=l‘Č ìăŇBĘrĘxČ=rogŇĲ xĞ
: ìŇrĲĆdĎŇhĞwĲČ ìędĘŇohĲÇ
bŇkČęrĘ xlČŋYĘ ű ìÄrĘdĎŋhĞwĲČ
qdŇĆY
ĳĆ=hŇwĎnĘ‘ČwĘ tŇmĆ’ĹÆ=rbČŇDĘ=l‘ĲČ
: ìŇĲnĆ ymĂyĘ tŇo’ărĎonĲ ì¡ŇrĘotŇĲ wĘ
ClĳjĘyĂ ìŇyê
ăĆxĘêČ MyUĂ‘ČÆ Myn¿ĂCnňS
Ę ìŇy~ĆęxĂ
: ëŇlĆUĲĆhČ yb
¿ŇĄ yĘo’Ĳ bŇlĄęBĘÇ
dŇ‘ĳĆwĎ Ml
ăĎ o‘ MyhĂŁl’ĹÆ ìăŇ’ĞsĘJĂ
: ìŇtĲŇĆ CkŇlĘmČ TbĆŇăS
Ą rS
Ł ę ymĂÇ TbĆŇ¿S
Ą
‘S
Č r¿Ć ’nňĎ W
Ę êĂwČ ÈqdŇĆ~Ć êĎbŇĘ ăhČ ’Ď
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45. 9–46. 4

ìŇyhĆŁl’ĹÆ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ìÃxĞS
ĲĎ mĘ ű NJ
ąĄ =l‘Č
: ìŇyrĲĆbĄŇxĞmĲĄ NoWęW
Ď NmĆ¿S
Ć
ìŇyt
ĳŇĆ ŁdŇgŇĘ BĂ=lJĎ tŇo‘yYĂqĘÆ tŇolăhĎ’ĞwĲČ=rm
Ł 9
: ìŇCxĲUĘW
Ă ye¿ĂmĂ NS
Ąę Ç ylĄkŇĘ yh
¿Ą =NmĂ
ìŇyt
ĳŇĆ oruĘyĂBĘ MykŇĂ lĎmĘÆ tŇonăBĘ 10
: rypĲŇĂ o’ MtŇĆăkĆŇ BĘ ìęnĘymĲĂylĂÇ lg
¿ČŇ S
Ą hŇ¿bĎŇ ~ĘnĂ
ëŇĳĄnzĘ’Ď yF
ăĂ hČwĘ y’ĂrĘCÆ tŇăbČŇ =y‘ĂmĘS
Ă 11
: ëŇybĲŇĂ ’Ď tŇyb
¿ŇĄ C ëŇUĄę‘ČÇ yx
¿Ă kŇĘ S
Ă wĘ
ëŇĳĄypŇĘ yĎ ëŇlĆăUĆ hČ w’
ăĎ tŇĘ yĂwĘ 12
: olĲ=ywĂxĞêĲČS
Ę hĂwĘ ëŇyĂnČęŁdŇ’ĞÇ ’Ch¿=yJĂ
hŇxĎnĘmĂBĘÆ ű rY
Ł Ä =tŇb
ĲČŇ C 13
: M‘ĲĎ yrĄyS
ăĂ ‘Ğ CQęxČyĘ ëŇyĂn¿ČjĎ
hŇmĎynĳĂjĘ ëŇlĆămĆ =tŇbČŇ hŇDăĎCbŇJĘ=lJĎ 14
: HS
ĲĎ CbŇlĘ bŇăhĎ zĎ tŇoY¡BĘS
Ę UĂmĲĂ
ëŇlĆ¿UĆ lČň lb
ÀČŇ Cê ÈtomqĎrĘlĂ 15
: ëŇĲlĎ tŇo’ăbĎŇCm¡ hĎyt
ĳŇĆ o‘rĲĄ hĎyrĆxĞ’ĲČÆ tŇolăCtŇBĘ
lygĳŇwĎĂ tŇŁxămĎW
Ę BĂ hŇnĎlĘbČŇCê¡ 16
: ëŇlĆmĲĆ lkČŇyh
ăĄ BĘ hŇnĎy’ĆęŁbŇêĘÇ
ìŇynĳĆbĎŇ CyăhĘyĲĂ ìŇytŇĆ ŁbŇ’ĞÆ tŇxČê
ăČ 17
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇBĘ MyrĂęW
Ď lĘÇ omt
¿ŇĄ yS
Ă êĘ
rd
ŁŇĳwĎ rDă
Ł =lkĎŇBĘ ìŇmĘS
Ă Æ hŇrĎyJ
ăĂ zĘ’Č 18
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď ‘ŁlĘ ìŇdęĚohyĘÇ MyU
¿Ă ‘Č NJ
¿Ą =l‘Č
: ryS
ĲĂ tŇom¿lĎ‘Ğ=l‘ĲČ xrČq
Ł ĳ =ynĄbŇĘ lĂ xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
wm
z‘Ł ĳ wĎ hŇăsĆ xĞmĲČ CnlĎÆ Myh
ăĂ Łl’Ĺ 2
: dŇŁ’ĲmĘ ’Y
¿Ď mĘnĂ tŇoręYĎbŇĘ Ç hŇr¿ĎzĘ‘Ć
ZrĆ’ĳĎ rym
ăĂ hĎBĘ ’rĎynĂÆ=âl NJ
ăĄ =l‘Č 3
: MyUĲĂyČ bŇăĄlBĘ MyrĂęhĎÇ Tom¿bŇĘ C
wym
ĳĎymĄ CrămĘxĘyĆ CmăhĹyĲĆ 4
Myrh=wV‘ry
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: hŇlĎsĲĆ otŇă wĎ’ĞgĲČŇBĘ Myr¡ĂhĎ=CSĲ‘ĞrĘyĲĂ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ=ry‘ĲĂ Cx¿UĘW
Č yĘ wygĎęlĎjĘ rhĎęnĎ
: NoyĲlĘ‘Ć yn¿ĄJĘS
Ę mĂ Sd
Ł ę qĘÇ
ToUĳêĂ=lBČ HBĎrĘqĂBĘÆ Myh
ăĂ Łl’Ĺ
: rqĆŁBĲ tŇon¿pŇĘ lĂ MyhęĂ Łl’ĹÇ hĎr¿ĆzĘ‘ĘyČ
tŇokĳŇlĎmĘmČ CTm
ăĎ MyĂogŇ¡ CmăhĎ
: ZrĆ’ĲĎ gŇCm¿êĎ olęoqBĘÇ Nt
¿ŇČ nĎ
CnU
ĳĎ ‘Ă tŇo’ăbĎŇYĘ hoăĎhyĘ
: hŇlĎsĲĆ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ yh
¡ĄŁl’Ĺ CnlĎÇ=bŇGĲĎW
Ę mĂ
hoĳĎhyĘ tŇolă‘ĞpŇĘ mĂ CzxĞÆ=CkŇlĲĘ
: ZrĆ’ĲĎBĎ tŇoUăS
Č MW
¡Ď =rS
Ć ’Ğ
ZrĆ’¿ĎhňĎ hŇÀĄYqĘ=dŇ‘Č ÈtomxĎlĘmĂ tŇyB
¿Ă S
Ę mČ
tŇynĳĂxĞ Z~
ăĄ qĂwĘ rBĄS
Č yĘÆ tŇS
Ć qăĆ
: S’ĲĄBĎ PŇr¿
Ł W
Ę yĂ tŇolęgĎŇ‘ĞÇ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ=yJĂ C‘dĘŇCÆ CjărĘhČ
: ZrĆ’ĲĎBĎ MCr¿’Ď MyĂęoGBČÇ MCr¿’Ď
CnU
ĳĎ ‘Ă tŇo’ăbĎŇYĘ hoăĎhyĘ
: hŇlĎsĲĆ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ yh
¡ĄŁl’Ĺ CnlĎÇ=bŇGĲĎW
Ę mĂ
: romĲzĘmĂ xrČq
Ł ŋ =ynĄbŇĘ lĂ ű xČ~ĄŋnČmĘĲlČ
PŇĳĎkŇ =C‘qĘêĂ MyUĂ‘ČhĲĎÆ=lJĲĎ
: hŇĲeĎ rĂ loqăBĘ MyhęĂ Łl’ŇĲlĄ Ç C‘yr¿ĂhĎ
’rĳĎon NoyălĘ‘Ć hoăĎhyĘ=yJĲĂ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ=l‘Č lodŇGĎÇ ëŇlĆ¿mĆ
Cnyê
ĳĄxĘêČ MyU
ăĂ ‘Č rB
ăĄ dĘŇyČ
: Cnyl
ĲĄ gŇĘ rČ tŇxČê
ăČ MyUęĂ ’ĚlĘCÇ
Cnt
ĳŇĄ lĎxĞĲnČ =tŇ’Ć Cnl
¿Ď =rxČbŇĘ yĂ
: hŇlĎsĲĆ bŇăhĄ ’Ď=rS
Ć ’Ğ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ No’ÄGĘ tŇ¿’Ć
hŇ‘ĳĎCrtŇĘ BĂ MyhĂŁl’ĹÆ hŇăĎl‘Ď
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47. 7–48. 9

: rpĲĎŇoS loqăBĘ hoĎęhyĘÇ
CrU
ĳĄzČ Myh
ăĂ Łl’Ĺ CrăUĘzČ 7
: CrUĲĄzČ CnJ
ăĄ lĘmČlĘ Cr¡UĘzČ
MyhęĂ Łl’Ĺ ZrĆ’¿ĎhĎ=lJĎ ëŇlĆ¡mĆ yJ
ąĂ 8
: lyJĲĂW
Ę mČ Cr¿UĘzČ
MyĳĂoG=l‘Č MyhĂŁl’ĹÆ ëŇăČlmĎ 9
: oSĲdĘŇqĎ ’iĄŋJĂ=l‘Č ű bŇąS
Č yĎ MyhęĂ Łl’ĹÇ
CpŇsĎę’ĹĲnĆ ű MyUÄĂ ‘Č yb
ąŇĄ ydĂÅnĘ 10
Mh
¿Ď rĎňbŇĘ ’Č yh
ÀĄŁl’Ĺ ÈM‘Č
ZrĆ’Ćę=yeĄgŇĂ mĲĎ MyhĂŁl’ŇĲlĄ Æ yJ
ăĂ
: hŇĲlĎ ‘ĞnĲČ dŇŁ’ămĘ
: xrČq
Ł Ĳ =ynĄbŇĘ lĂ romzĘmĂÇ ryS
¿Ă
xm
dŇŁ’ĳmĘ lQ
ăĎ hĚmĘC hoăĎhyĘ lodąŇGÅĎ 2
: oSĲdĘŇqĎ=rhČ CnyhĄęŁl’ĹÇ ry‘¿ĂBĘ
ZrĆ’¿ĎhňĎ =lJĎ WoW
À mĘ ÈPon hŇ¿pĄŇ yĘ 3
NopĳŇYĎ yt
ăŇĄ JĘrĘyČ NoIYĂÆ=rhČ
: bŇrĲĎ ëŇlĆămĆ tŇyČęrĘqĂÇ
hĎytęĆ onmĘrĘ’ČBĘ Myh
¿Ă Łl’Ĺ 4
: bŇGĲĎW
Ę mĂlĘ ‘d¿ČŇon
CdŇĳ‘ĞonĲ MykŇĂ lĎUĘhČÆ hŇăĄh
e Ă =yJĲĂ 5
: wDĲĎxĘyČ Cr¿bŇĘ ‘ĲĎ
Chm
ĳĎ êĎ NJ
ăĄ C’rĎÆ hŇUĎăhĄ 6
: CzjĲĎxĘnĆ Cl¿hĞbŇĘ nĂ
MS
ĳĎ MtŇČ ăzĎxĎ’Ğ hŇdĎŇ‘ĎrĘÆ 7
: hŇdĎŇl
ĲĄ oIJČ lyxęĂ Ç
MydĳĂŇqĎ xČCr¿BĘ 8
: SyS
ĲĂ rĘêČ tŇoI¿nĂ’Ľ rBĄęS
Č êĘÇ
Cny’ęĂ rĎ NJ
ąĄ ű Cn‘ĘmÄČ S
Ď rS
ąĆ ’ĞJĲČ 9
ry‘b
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Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ ry‘ăĂBĘ tŇo’bĎŇYĘÆ=hoĲĎhyĘ ry‘ăĂBĘ
: hŇlĎsĲĆ Ml
ăĎ o‘=dŇ‘Č hĎ¡Ćn
n Ę okŇĲ yĘ Myh
ąĂ ŁlÅ’Ĺ
ìŇDĳĆsĘxČ Myh
ăĂ Łl’Ĺ CnyU
ăĂ DĂ
: ìŇĲlĆ kĎŇyhĲĄ bŇrĆqĆęBĘÇ
ìŇtŇĘ ĲQĎ hĂêĘÆ NJ
ăĄ MyhęĂ Łl’Ĺ ìąŇmĘS
Ă JĘ
ZrĆ’
ĳĆ=ywĄYĘqČ=l‘Č
: ìŇĲnĆ ymĂyĘ hŇ¿’Ď lĘmĲĎ qdŇĆYĆęÇ
NoIęYĂ=rhČ ű xm
ąČ W
Ę yĂ
hŇdĳŇĎChyĘ tŇonăBĘ hŇnĎlĘgĄŇêĎÆ
: ìŇyTĲĆjĎS
Ę mĂ N‘ČmČęlĘÇ
hĎCpĳŇyuĂhČwĘ NoIYĂÆ CBs
Łă
: hĎyl
ĲĆ DĎgŇĘ mĂ CrępŇĘ sĂÇ
hŇlĎęyxĄlĲĘ ű MkĆÄBĘlĂ CtŇyS
ąĂ
hĎyt
ĳŇĆ onmĘrĘ’Č CgŇ¿ iĘjČ
: NorĲxĞ’ĲČ rodăŇlĘ CręjĘsČêĘÇ N‘Čm
¿Č lĘ
dŇ‘ĳĆwĎ Ml
ăĎ o‘ CnyhĄŁl’ĹÆ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ű hŇzĆÄ yJ
ąĂ
: tŇCmĲ=l‘Č Cng
ăĄŇ hĞĲnČ yĘ ’Ch¡
: romĲzĘmĂ xrČq
Ł ŋ =ynĄbŇĘ lĂ ű xČ~ĄŋnČmĘĲlČ
MyU
ĳĂ ‘ČhĲĎ=lJĎ tŇ’ŇzŁÆ=C‘mĘS
Ă
: dŇlĆxĲĎ ybĄŇS
Ę y¿Ł=lJĎ CnyzęĂ ’ĞhĲČÇ
Sy’
ĳĂ =ynĄBĘ=MGČ MdĎŇ’ĎÆ ynăĄBĘ=MGČ
: NoyĲbŇĘ ’ĆwĘ ryS
¿Ă ‘Ď dŇxČyČęÇ
tŇomĳkŇĘ xĎ rB
ăĄ dČŇyĘ yjĂÆ
: tŇonĲCbŇtŇĘ yB
ăĂ lĂ tŇCgŇ¡ hĎwĘ
ynĳĂzĘ’Ď lS
ăĎ mĎlĘ hŇăFĆ ’Č
: ytŇĂ dĎŇyxĲĂ roeękŇĂ BĘÇ xê
¿Č pŇĘ ’Ć
‘rĳĎ ymĄyB
ăĂ ’rĎy’ĂÆ hŇUĎăĎl
: ynĂB
ĲĄ CsyĘ yb
ăČŇ qĄ‘Ğ Nw¡Ł‘Ğ
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49. 7–18

Ml
ĳĎ yxĄ=l‘Č Myx
¿Ă TĘŁBĲhČ
: ClQ
ĲĎ hČtŇĘ yĂ MrĎęS
Ę ‘ĎÇ bŇr¿
Ł bŇĘ C
Sy’
ĳĂ hŇDăĆpŇĘ yĂ hŇdă
ŁŇ pĎŇ=âlĲ x’Ďę
: orĲpŇĘ JĎ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ Nê
¡ĄyĂ=âlĲ
MS
Ďę pŇĘ nČ Noy¿dĘŇjĂ rqČyĄwĘÆ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ ld¿ČŇxĎwĘ
xYČĳĆl
n Ď dŇo‘¿=yxĂywĲĂ
: tŇxČè
ĲĎ hČ hŇă’Ć rĘyĂ âl¡
CtŇCmęyĎ Mym
ąĂ kÅĎ xĞ ű hŇ’ĆÄrĘyĂ yJ
ąĂ
CdŇb
ĳŇĄ ’ŇyŁ r‘Čb
ăČŇ wĎ lys
ăĂ JĘ dŇxČąČy
: Ml
ĲĎ yxĄ MyrăĂxĄ’ĞĲlČ Cb¡ŇzĘ‘ĲĎwĘ
MlĎęo‘lĲĘ ű omyêÄĄ BĎ MB
ąĎ rĘqĂ
rd
ŁŇĳwĎ rdă
ŁŇ lĘ MtŇĎ nŁJĘS
Ę mĂÆ
: tŇomĲdĎŇ’Ğ yl
ăĄ ‘Ğ MtęĎ omS
Ę bĂÇ C’¿rĘqĲĎ
Nyl
ĳĂ yĎ=lBČ rqĎyBĂÆ MdăĎŇ’ĎwĘ
: CmĲdĘŇnĂ tŇomăhĄBĘJČ lS
¡Č mĘnĂ
oml
ĳĎ lsĆăJĄ MJĎrĘdČŇÆ hŇăĆz
: hŇlĎsĲĆ CYărĘyĂ Mh
¡Ć ypŇĂ BĘ ű MhĆőyrĄxĞ’ĲČwĘ
M‘¿ĄrĘyĂň tŇwĆm
ąĎ ÈCêS
Č lo’ăS
Ę lĲĂ ű N’ŇŁ~ąJČ
rqĆŁBęlČ ű MyrĂÄS
Ď yĘ Mb
ąĎŇ CDÅrĘIĂwČ
: olĲ lb
¿ĚŇ EĘmĂ lo’ęS
Ę tŇoQ¿bČŇlĘ MryYřwÆ
lo’ĳS
Ę =dŇIČmĲĂ yS
Ă pŇĘ nČÆ hŇDăĆpŇĘ yĂ MyhęĂ Łl’Ĺ=ëŇ’Č
: hŇlĎsĲĆ ynĂăxĄ uĎyĂ yJ
¡Ă
Sy’
ĳĂ rS
ăĂ ‘ĞyĲČ=yJĂ ’rĎyêĂÆ=l’Č
: otŇĲ yBĄ dŇobăŇJĘ hŇBĆrĘyĂÇ=yJĲĂ
lJ
Łĳ hČ xuăČyĂ otŇombŇĘ Æ âlă yJ
ąĂ
: odĲŇ obŇJĘ wyrăĎxĞ’ĲČ dŇr¡ĄyĄ=âlĲ
wVpn=yk
.r"tw ‘"t ,’"yd ,w"d Nkw yrqw bytk MrĎCYwĘ ’"sb ,yrq MrĎCYwĘ ,bytk MrĎyYĂwĘ v.15
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ëŇrĳĄbĎŇyĘ wyIăĎxČBĘ oSpŇĘ nČÆ=yJĲĂ
: ëŇĲlĎ bŇyT
¿Ă ytŇĄ =yJĲĂ ìŇdęĚoywĘÇ
wyt
ĳŇĎ obŇ’Ğ roDă=dŇ‘Č ’obŇêĎÆ
: ro’Ĳ=C’rĘyĂ âlă xYČnĄęÇ=dŇ‘Č
Nyb
ĳŇĂ yĎ âlăwĘ rqĎyBĂÆ MdăĎŇ’Ď
: CmĲdĘŇnĂ tŇomăhĄBĘJČ lS
¡Č mĘnĂ
PŇs’
¿Ď ňĎ lĘ romęzĘmĂ
ZrĆ’ĳĎ=’rĎqĘIĂwČ rB
¿Ć DĂ hŇoĎęhyĲĘ MyhÃĂ Łl’Ĺ ű l’
ąĄ
: o’ĲŁbŇmĘ=dŇ‘Č SmĆS
Ćę Ç=xrČzĘUĂmĂ
: ‘ČypĲŇĂ oh Myh
¿Ă Łl’Ĺ ypŇĂ Łyę=llČkŇĘ mĂ NoI¿~ĂmĂ
Sr¿ČxĹyĲňĆ=l’ČwĲĘ CnyhĄęŁl’Ĺ ’b
Ł ¿Ň ąĎy
lk
ĳĄŇ ’Ňê
Ł wyn¿ĎpĎŇlĘ=S’ĲĄ
: dŇŁ’ĲmĘ hŇr¿Ď‘ĞW
Ę nĂ wybĎęybŇĂ sĘCÇ
l‘ĳĎmĄ MyĂmăČè
Ď hČ=l’Ć ’răĎqĘyĂ
: oUĲ‘Č Nyd¿ĂŇlĎ ZrĆ’ĎęhĎÇ=l’ĆwĘ
ydĳŇĎysĂxĞ yl
¿Ă =CpŇsĘ’Ă
: xbČŇĲzĎ=ylĄ‘Ğ ytăĂŇyrĂbŇĘ yt
¡ŇĄ rĘJ
ŁĲ
oqĳdĘŇYĂ MyĂmăČS
Ď CdŇyGăĂIČwČ
: hŇlĎsĲĆ ’Chă Tp
¡ĄŇ S
Ł ű MyhőĂ Łl’Ĺ=yJĲĂ
hŇrĎBĄędČŇ’ĞwĲČ ű yUÄĂ ‘Č hŇ‘ąĎmĘS
Ă
ëŇĳBĎ hŇdĎŇy‘ăĂ’ĎwĘ l’ĄrĎW
Ę yĂÆ
: ykŇĂ nĲŁ’Ď ìŇyh
ăĆŁl’Ĺ Myh
¡Ă Łl’Ĺ
ìŇĳxĆ ykŇĂ o’Ĳ ìŇyxĆbĎŇzĘÆ=l‘Č âlă
: dŇymĲĂtŇĎ yDăĂgŇĘ nĆlĘ ìŇyt
¡ŇĆŁlo‘ĲwĘ
rp
ĳŇĎ ìăŇtŇĘ yB
ĲĄ mĂ xuăČ’Ć=âlĲ
: MydŇĲĂCê‘Č ìŇytęĆ ’
Ł lĘkŇĘ UĂmĂÇ
r‘ČyĳĎ=otŇyĘxĲČ=lkĎŇ yl
¿Ă =yJĂ
: PŇlĆ’ĲĎ=yrĄrĘhĲČBĘ tŇomęhĄBĘÇ
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50. 11–23

MyrĳĂhĎ PŇo‘ă=lJĎ yêĂ‘ĘdČŇyĎÆ
: ydŇĲĂUĎ‘Ă ydČęW
Ď Ç zyz¿ĂwĘ
ëŇl
ĳĎ rmČŁ’ă=âl bŇ‘ČrĘ’ĆÆ=M’Ă
: HâĲĎlmĘC lbĄętĄÇ yl
¿Ă =yJĂ
MyrĳĂyBĂ’Č rW
ăČ BĘ lkČŇo’hĲČÆ
: hŇêĲĆS
Ę ’Ć MydăĂŇCê‘Č Md¡ČŇwĘ
hŇdĳŇĎoê Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ xb
ăČŇ zĘ
: ìŇyrĲĆdĎŇnĘ NoyălĘ‘ĆlĘ MQ
¡Ą S
Č wĘ
hŇrĳĎYĎ MoyăBĘ ynĂ’ĄrĎqĘCÆ
: ynĂdŇĲĄBĘkČŇtŇĘ C ìęYĘQĆxČ’ĞÇ
MyhęĂ Łl’Ĺ rm
ąČ ’ÅĎ ű ‘S
ĎÄ rĎl
ąĎ wĘ
yuĳĎxĚ rj
ăĄsČlĘ ìŇQĘÆ=hŇmČ
: ìŇypĲŇĂ =ylĄ‘Ğ ytăĂŇyrĂbŇĘ ’v
¡Ď êĂwČ
rsĳĎCm tŇĎ ’ŇăĄW
n Ď hŇêĎ’ČwĘÆ
: ìŇyrĲĆxĞ’ĲČ yrăČbĎŇDĘ ëŇ¡ĄlS
Ę êČwČ
oUĳ‘Ă ZrĆêăĂwČ bŇeĎgČŇÆ tŇĎ y’
ăĂ rĎ=M’Ă
: ìŇqĲĆlĘxĆ Myp
ăŇĂ ’ĞĲnĎ mĘ M‘¡ĂwĘ
hŇ‘ĳĎrĎbŇĘ êĎxĘăČlS
Ď ìŇyjĂÆ
: hŇmĲĎrĘmĂ dŇym
¿Ă YĘêČ ìęnĘoSĲlĘCÇ
rB
ĳĄdČŇtŇĘ ìŇyx
ăĂ ’ĎBĘ bŇS
Ą êĄÆ
: ypŇĂ DĲŁ =NêĆêĲĂ ìęUĘ’ĂÇ=Nb
ĲĆŇ BĘ
yêĂS
Ę rČęxĹhĲĆwĘĲ ű tĎyW
ĂÄ ‘Ď hŇQĆą’Ą
ìŇomĳkĎŇ hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆ=tŇoyh
ĲĹ tŇĎ yUęĂ DĂ
: ìŇynĲĆy‘ĄlĘ hŇăkĎŇ rĘ‘Ć’ĲĆwĘ ì¡ŇxĞykĲŇĂ o’
HČolĳ’Ĺ yx
ăĄ kŇĘ S
Ł Ĳ tŇ’ŇzŁÆ ’n
ăĎ=CnyBĲĂ
: ly~ĲĂmČ Ny’ăĄwĘ PŇŁręTĘ’ĆÇ=NjĆ
ynĂnĘd¿ĎŇBĘkňČ yĲĘ hŇdĎęoê xČ¿bĄŇ zŁ
: MyhĲĂŁl’Ĺ ‘S
Č ăĄB
y Ę Ce’ĆęrĘ’ČÇ ëŇrĆDĳĆ MW
¿Ď wĘ
xYnml
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’yb
ĳŇĂ eĎhČ Nt
ăŇĎ nĎ wylĎ’ĄÆ=’obŇBĲĘ : dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ xČ~ĄęnČmĘĲlČ
: ‘bČŇS
ĲĎ =tŇBČ=l’Ć ’BĎęÇ=rS
Ć ’ĞJĲČ
ìŇDĳĆsĘxČJĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ynĂăeĄxĎ
: y‘ĲĎS
Ď pŇĘ hŇăxĄ mĘ ìŇymĆęxĞrĲČÇ bŇr¿
Ł JĘ
ynĳĂwŁ‘ĞmĲĄ ynĂăsĄ BĘJČ hŇBĄrĘhČ
: ynĂrĲĄhĞTĲČ yt¿ĂŇ’ŇFĎxČmĲĄC
‘dĳŇĎ’Ą ynăĂ’Ğ y‘ČS
Ď pŇĘ Æ=yJĲĂ
: dŇymĲĂtŇĎ yDăĂgŇĘ nĆ yt¡ĂŇ’ŇFĎxČwĘ
ÈytŇĂ ’ŇTĎxĎ ű ìÄDĘbČŇlĘ ìąŇlĘ
ytŇĂ yW
¿Ă ‘ňĎ ìŇynĆęy‘ĄBĘ ‘r¿ČhĎwĘ
ìŇrĆębŇĘ dĎŇBĘ qD¿ČYĘêĂ N‘ČmĲČlĘÆ
: ìŇTĲĆpŇĘ S
Ď bŇĘ hŇ¿JĆ zĘêĂ
yêĂlĘĳĎlox Now¿‘ĎBĘ=NhĄ
: yUĲĂ’Ă ynĂtŇĘ m
¿Č xĹyĲĆ ’TĘxĄębŇĘ CÇ
tŇoxĳFĚbČŇ êĎYĘăpČŇ xĎ tŇmĆ’ĹÆ=NhĄ
: ynĂ‘ĲĄydĂŇotŇ hŇm
¿Ď kŇĘ xĎ MtĚęsĎbŇĘ CÇ
rh
ĳĎTĘ’ĆwĘ bŇoză’ĄbŇĘ ynĂă’Ą FĘxČêĘ
: NyBĲĂlĘ’Č gŇlĆ¿è
Ć mĂC ynĂsĄęBĘkČŇêĘÇ
hŇĳxĎ mĘW
Ă wĘ NoW
ăW
Ď ynĂ‘ĄymĂS
Ę êČÆ
: tŇĎ yJĲĂDĂ tŇom¿YĎ‘Ğ hŇnĎlĘgĄęêĎÇ
y’ĳĎTĎxĞmĲĄ ìŇynĆjĎÆ rê
ăĄsĘhČ
: hŇxĲĄmĘ yt
ăŇČ nŁw¡Ł‘Ğ=lkĎŇwĲĘ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ yl
ăĂ =’rĎBĘ rohTĎÆ bŇăĄl
: yBĲĂrĘqĂBĘ SD¿ĄxČ NokęnĎÇ xČCr¿wĘ
ìŇynĳĆpĎŇQĘmĂ ynĂ¿kĄŇ ylĂS
Ę êČ=l’Č
: yeĂUĲĆmĂ xu¿ČêĂ=l’Č ìęS
Ę dĘŇqĎÇ xČCr¿wĘ
ìŇ‘ĳĆS
Ę yĂ NoW
ăW
Ę yQĂÆ hŇbĎŇyS
ăĂ hĎ
: ynĂk
ĲĄŇ mĘsĘtŇĂ hŇăbĎŇ ydĂŇnĘ xČCr¡wĘ
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51. 15–52. 8

ìŇyk
ĳŇĆ rĎDĘ My‘ăĂS
Ęp
ŁŇ hŇdăĎŇUĘlČ’Ğ 15
: CbŇCSĲyĎ ìŇyl
¿Ć ’Ą My’ęĂ FĎxČwĘÇ
yt
ĳŇĂ ‘ĎCSĲêĘ yh
¿ĄŁl’Ĺ MyhęĂ Łl’
ĲĹ ű MymÄĂ DĎmĂ ynĂąlĄ y~Åh
Ă Č 16
: ìŇtĲŇĆ qĎdĘŇYĂ ynęĂ oSlĘ Ne
¿ĄrČêĘ
xê
ĳĎ pŇĘ êĂ yt
ăŇČ pĎŇW
Ę ynĎŁdŇ’ĞÆ 17
: ìŇtĲŇĆ QĎhĂêĘ dŇyG¿ĂyČ ypęĂ CÇ
hŇnĎĳêĄ’ĆwĘ xbČŇăĆz Zj
Łă xĘtŇČ =âlĲ ű yJ
ąĂ 18
: hŇYĲĆrĘtŇĂ âlă hŇlĎęo‘Ç
hŇr¿ĎBĎňS
Ę nĂ xČCrÀ ÈMyhĂŁl’Ĺ yx
ăĄ bŇĘ ĲzĂ 19
: hŇĲzĆbŇĘ tŇĂ âlă MyhęĂ Łl’ĹÇ hŇĳĆJdĘŇnĂwĘ rB
¿Ď S
Ę nĂ=bŇĲlĄ
NoIĳYĂ=tŇ’Ć ìŇnĘoYĲrĘbĲŇĂ Æ hŇbĎŇyT
ăĂ yhĄ 20
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇom¿ox hŇnĆębŇĘ êĂÇ
lyl
ĳĂ kĎŇwĘ hŇăĎlo‘ qdŇĆYĆÆ=yxĄbŇĘ zĂ Zj
Łă xĘêČ z’
ąĎ 21
: MyrĲĂpŇĎ ìăŇxĞB
ĲČ zĘmĂ=l‘Č Cl¡‘ĞyĲČ z’
ąĎ
ÈymĂŁdŇ’ĞhĲĎ gŇ’
ăĄ oD ű ’obąŇBĘ : dŇwĲĂdĎŇlĘ lyJ
¿Ă W
Ę mČ xČ~ĄęnČmĘĲlČ bn, 2
: ëŇlĆmĲĆyxĂ’Ğ tŇyB
¿Ą =l’Ć dŇwĂędĎÇ ’B
¿Ď olĳ rmĆ’ŇI¿ŁwČ lC’¿S
Ďň lĘ dŇÀGĄIČwČ
roBĳGĂhČ hŇ‘ĎrĎBĘÆ lQ
ăĄ hČtŇĘ êĂ=hŇmČ 3
: MoIĲhČ=lJĎ l’ĄęÇ dŇsĆ¿xĆ
ìŇnoSl
ĳĆ Ę bŇS
Ł ă xĘêČ tŇoChČÆ 4
: hŇIĲĎmĂrĘ hŇ¿W
Ą ‘Ł SFĎęl
Ě mĘÇ r‘Čt
¿ŇČ JĘ
bŇoFĳmĂ ‘ïăĎ êĎbŇĘ ăhČ ’Ď 5
: hŇlĎsĲĆ qdŇĆYăĆ rB
¡Ą DČmĂ ű rqĆS
Ćő
: hŇmĲĎrĘmĂ NoS
ă lĘ ‘lČbĎę=yrĄbŇĘ DĂ=lkĲĎŇ êĎbŇĘ ¿hČ ’Ď 6
xYČ¿nĆlĎň ìÀŇYĘêĎyĂ È l’Ą=MGČ 7
lhĆŁ’ĳmĄ ìăŇxĞiĲĎyĂwĘ ìăŇêĘxĘyČ
: hŇlĎsĲĆ MyIăĂxČ ZrĆ’¡ĆmĄ ÉìS
Ę rĆS
ĲĄ wĘ
C’rĎęyyĂwĘ Myq¿ĂyDĂYČ C’¡rĘyĂwĘ 8
wyl‘w

52. 9–54. 2
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: CqxĲĎW
Ę yĂ wyl
¿Ď ‘ĎwĘ
9
oE¿C‘ňmĲĎ MyhęĂ Łl’Ĺ MyW
¿Ă yĎ âlą rbĆŇGĆęhČ hŇąĄh
eĂ
: otŇĲ CĎhČBĘ z‘Ł ę yĎÇ orĳS
Ę ‘Ď bŇră
Ł BĘ xTČbŇĘ IĂwČÆ
10
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ tŇyb
ăŇĄ BĘ NnĎ‘ĞrĲČÆ tŇyĂzăČJĘ ű ynąĂ’ĞwĲČ
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď o‘ MyhęĂ Łl’ĹÇ=dŇsĆxĲĆbŇĘ yêĂxĘ¿TČ BĎ
11
tŇĎ yW
ĳĂ ‘Ď yJ
ăĂ MlĎo‘lĘÆ ìăŇdĘŇo’Ĳ
: ìŇydŇĲĆysĂxĞ dŇgĆŇănĆ bŇoTęÇ=ykĲŇĂ ì¿ŇmĘS
Ă hŇ¡Ćq
C Č ’ĞwĲČ
gn
: dŇwĲĂdĎŇlĘ lyJ
¿Ă W
Ę mČ tŇlČęxĞmĲĎ=l‘ĲČ xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
2
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ Ny’ăĄ oBlĂBĘÆ lb
ăĎŇ nĎ rm
ąČ ’ÅĎ
lwĆ‘ęĎ Ç CbŇy‘¿ĂtŇĘ hĲĂwĘ CtŇyxęĂ S
Ę hĲĂÇ
: bŇoTĲ=hŇW
Ą Ł‘Ĳ Ny’ăĄ
3
Md¿ĎŇ’Ď=ynĲĄBĘ=l‘ĲČ PŇyqÀĂS
Ę hĂ ÈMyĂmČè
Ď mĂ MyhęĂ Łl’
ĲĹ
lyJĳĂW
Ę mČ SyăĄhĞ tŇo’rĘlĂÆ
: MyhĲĂŁl’Ĺ=tŇ’Ć SrĄęD
ŁÇ
4
Cxl
¿Ď ’ĹĲnĆň wDÀĎxĘyČ ÈgsĎ oQ¿JĚ
bŇoTĳ=hŇW
Ą Ł‘Ĳ Ny’
ąĄ
: dŇxĲĎ’Ć=MGČ Ny’ĄęÇ
5
NwĆ’¿Ď ylĄň‘Ğj
Łą ÈC‘dĘŇyĲĎ âl¿hĞ
MxĆĳlĆ ClkŇĘ ă’Ď yUĂ‘ČÆ yl
ăĄ kŇĘ Ł’Ĳ
: C’rĲĎqĎ âlă MyhęĂ Łl’ĹÇ
6
dŇxČ¿pĎŇ hňyĎh
ÀĎ=âl ÈdxČpČŇ=CdŇxĞjĲĎ ű MS
ąĎ
ëŇĳĎnx
Ł tŇomăYĘ‘Č rEČjĂÆ MyhęĂ Łl’Ĺ=yJĲĂ
: MsĲĎ’ĎmĘ Myh
¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ hŇtŇĎ ŁSębŇĂ hĹÇ
7
l’
¿Ą rĎňW
Ę yĂ tŇo‘ÀS
Ě yĘ ÈNoI~ĂmĂ Nê
ăĄyĂ=ymĲĂ
oUĳ‘Č tŇCbăŇS
Ę MyhĂŁl’ĹÆ bŇCS
ă BĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ xm
¿Č W
Ę yĂ bŇŁqę‘ĞyĲČÇ lg
¿ĄŇ yĎ
dn, 2 CrămĘ’ŇŁIĲwČ MypŇĂ yEĂhČÆ ’ob
ăŇ BĘ : dŇwĲĂdĎŇlĘ lyJ
¿Ă W
Ę mČ tŇŁnęygŇĂ nĘBĂ xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
: CnUĲĎ‘Ă rê
¿ĄêČsĘmĂ dŇwĂędĎÇ âl¿hĞ lC’ĳS
Ď lĘ
l’
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ynĂ‘ĳĄyS
Ă ohĲ ìăŇmĘS
Ă BĘ MyhĂŁl’ĹÆ 3
: ynĂĲnĄ ydĂŇtŇĘ ì¿ŇtŇĘ rĎCbŇĲ gŇĘ bŇĂ C
yt
ĳŇĂ QĎpŇĂ êĘ ‘m
ăČ S
Ę MyhĂŁl’ĹÆ 4
: ypĲŇĂ =yrĄmĘ’ĂlĘ hŇnĎyzęĂ ’ĞhĲČÇ
ylČę‘Ď CmqąĎ ű MyrĂÄzĎ yJ
ąĂ 5
yS
ĳĂ pŇĘ nČ CS
ă qĘBĂ MyYĂyrĂ‘ĲĎwĘÆ
: hŇlĎsĲĆ MDăĎgŇĘ nĆlĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ CmW
ĎÄ âlą
yl
ĳĂ rzăĄ‘Ł MyhĂŁl’ĹÆ hŇăĄh
eĂ 6
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ yk
¿ŇĄ mĘŁsĲBĘ ynĎęŁdŇ’ĞÇ
yrĳĎrĘS
Ł Ĳ lĘ ‘rČhĎÆ bwS
ăy 7
: MtĲŇĄ ymĂYĘhČ ìęêĘmĂ’ĞB
ĲČ Ç
ëŇĳĎQ=hŇxĎBĘzĘ’Ć hŇ¿bĎŇ dĎŇnĘBĂ 8
: bŇoTĲ=yJĂ hoăĎhyĘ ì¡ŇmĘè
Ă hŇdŇĆo’ą
ynĂĳlĎ y~ĂhĂ hŇrĎYĎÆ=lJĎmĂ yJ
ăĂ 9
: ynĲĂy‘Ą hŇt
¿ŇĎ ’ĞrĲĎ ybČęyĘ’
Ł Ĳ bŇĘ CÇ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ lyJ
¿Ă W
Ę mČ tŇŁnęygŇĂ nĘBĂ xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
hn
yt
ĳŇĂ QĎpŇĂ êĘ MyhĂŁl’ĹÆ hŇnĎyzăĂ’ĞhĲČ 2
: ytŇĲĂ eĎxĂêĘmĂ MQČę‘ČtŇĘ êĂÇ=l’ČwĘ
ynĂĳĄ‘
n ĞwĲČ yQ
ăĂ hŇbĎŇyS
ăĂ qĘhČ 3
: hŇmĎyhĲĂ’ĎwĘ yx
ăĂ yW
Ă BĘ dŇyr¡Ă’Ď
‘S
ĳĎ rĎ tŇqăČ‘Ď ynăĄjĘmĂ bŇyęĄo’ louąmĂ 4
NwĆ’ĎęÇ yl
¿Č ‘Ď CTym
¿Ă yĎ=yJĲĂ
: ynĂCmĲTĘW
Ę yĂ PŇ¿’Č bŇĘ C
yB
ĳĂ rĘqĂBĘ lyx
ăĂ yĎ yBĂlĂÆ 5
: yl
ĲĎ ‘Ď Cl¿pŇĘ ĲnĎ tŇwĆmĎęÇ tŇom¿y’ĄwĘ
yb
ĳŇĂ ’b
Ł Ň ăyĎ dŇ‘ČrČwĎÆ hŇă’Ď rĘyĂ 6
: tŇCYĲQĎjČ ynĂiĄękČŇêĘwČÇ
hŇnĎęoIJČ rbĆŇ’ĄÆ yQ
ăĂ =NêĆyĲĂ=ymĲĂ rmČę’
Ł wĲĎ 7
hpw‘’
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: hŇnĎŁJĲS
Ę ’ĆwĘ hŇpĎŇC‘¿’Ď
dŇŁdŇĳnĘ qyx
ăĂ rĘ’Č hŇeĄhĂÆ
: hŇlĎsĲĆ rB
ăĎ dĘŇUĂBČ Nyl
¡Ă ’Ď
yl
ĳĂ Tl
ăĎ pŇĘ mĂ hŇS
Ď yx
ăĂ ’Ď
: r‘ČiĲĎmĂ hŇ‘ăĎs
Ł xČCr¡mĄ
Mn
ĳĎoSlĘ gŇQ
ăČ jČ ynĎŁdŇ’ĞÆ ‘Q
ăČ BČ
: ry‘ĲĂBĎ bŇyrăĂwĘ sm
¡Ď xĎ ytŇĂ y’ÄĂ rĎ=yJĲĂ
hĎyt
ĳŇĆ m
Ł oxĲ=l‘Č hĎ¿bĚŇ bŇĘ osĲyĘ hŇlĎyĘlČęwĎ Mm
ąĎ oy
: HB
ĲĎ rĘqĂBĘ lm
ăĎ ‘ĎwĘ NwĆ’¡ĎwĘ
HB
ĳĎ rĘqĂBĘ tŇoC¿hČ
: hŇmĲĎrĘmĂC ëŇŁêă HbĎęx
Ł rĘmĲĄÇ Sym
¿Ă yĎ=âlĲwĘĲ
’v
¿Ď ’ĆňwĘ ynĂpĄęrĘxĲĎyĘ bŇ¿Ąo’=âl
y
Ĳ yJ
ąĂ
lyDĳĂgŇĘ hĂ yl
ăČ ‘Ď y’ĂnĘW
Č mĘÆ=âlĲ
: CeUĲĆmĂ rt
¿ŇĄ iĎ’ĆwĘ
yJĳĂrĘ‘ĆJĘ Sonă’Ĺ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: y‘ĂDĲĎyĚmĘC ypęĂ CQ’ČÇ
dŇosĳ qyêăĂmĘnČ wDĎxĘyČÆ rS
ăĆ ’Ğ
: SgĆŇrĲĎBĘ ëŇ¿ĄQhČnĘ MyhęĂ Łl’ĹÇ tŇyb
¿ŇĄ BĘ
omylĄę‘Ď ű twmÄyèy
MyIĳx
Ă Č lo’ăS
Ę CdăŇrĘyĲĄ
: MB
ĲĎ rĘqĂBĘ MrăĎCgŇmĘBĂ tŇo‘¡rĎ=yJĲĂ
’rĳĎqĘ’Ć Myh
ăĂ Łl’Ĺ=l’Ć ynĂ’ĞÆ
: ynĂ‘ĲĄyS
Ă oyĲ hoĎęhywĲČÇ
hŇĳmĆ hĹ’ĲĆwĘ hŇxĎyW
ăĂ ’Ď MyĂrČhĽYĲĎwĘÆ rqĆŁbăŇwĎ bŇrĆ‘ąĆ
: ylĲĂoq ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ
yl
ĳĂ =bŇrĎuĞmĂ yS
Ă pŇĘ nČÆ MolăS
Ď bŇĘ hŇdąŇĎjÅĎ
: ydŇĲĂUĎ‘Ă Cy¿hĎ MyBĂęrČbŇĘ Ç=yJĲĂ
ÈMnĄř‘ĞyČwĘĲ ű l’ĄÄ ű ‘m
ąČ S
Ę yĂ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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hŇlĎ¿sĆ MdŇĆqĆę bŇ¿S
Ą yąwĘ
oml
ĳĎ tŇopŇă ylĂxĞ Ny’ăĄ rS
ąĆ ’Ğ
: MyhĲĂŁl’Ĺ C’ărĘyĲĎ âl¡wĘ
wymĎęŁlS
Ę BĂ wydĎŇyĎÆ xl
ăČ S
Ď 21
: otŇĲ yrĂBĘ lQ
¿Ą xĂ
oB¿lĂň=bŇrĎqĞCĲ ÈwyjĂ tŇŁ’ămĎxĞmĲČ ű CqąlĘxĲĎ 22
: tŇoxĲtŇĂ pŇĘ hŇUĎăhĄ wĘ NmĆè
Ćę mĂ wyr¿ĎbĎŇdĘŇ CJ¡rČ
ÈìbŇĘ hĲĎyĘ ű hoĎÄhyĘ=l‘Č ëŇąĄlS
Ę hČ 23
ìŇ¿ĆlJĘlĘkňČ yĘ ’ChÀwĘ
: qyDĲĂ~ČlČ Tomę Ml
¿Ď o‘lĘ Nê
¡ĄyĂ=âlĲ
tŇxČS
Čę r’ĄŋbŇĘ lĂ ű MdŋĄrĂoêĲ ű MyhÄĂ Łl’Ĺ hŇê
ąĎ ’ČwĘ 24
Mh
ĳĆ ymĄyĘ CYăxĹyĲĆ=âl hŇmĎrĘmĂCÆ Mym
ăĂ dĎŇ yS
ąĄ nĘ’Č
: ëŇB
ĲĎ =xTČbŇĘ ’Ć ynęĂ ’ĞwĲČÇ
otŇ¡ Ł’ zx
Ł Ä ’ĹB
ĲĆ Mê
ĳĎ kŇĘ mĂ dŇăwĂdĎŇlĘ MyqĂx
Ł rĘÆ MlĆă’Ą tŇnČoyŋ=l‘Č ű xČą~Ą nČmĘĲlČ
wn
: tŇgĲČŇBĘ MyêăĂS
Ę lĂpŇĘ
Sonĳ’Ĺ ynĂăpČŇ ’ĎS
Ę =yJĲĂ MyhĂŁl’ĹÆ ynĂăeĄxĎ 2
: ynĂYĲĄxĎlĘyĂ Mx
¿ĄŁl MoIęhČÇ=lJĎ
MoIĳhČ=lJĎ yrČrĘoSÆ CpŇă ’ĞS
ĲĎ 3
: MorĲmĎ yl
ăĂ Mym
¡Ă xĞŁlĲ MyBÄĂ rČ=yJĲĂ
: xTĲĎbŇĘ ’Ć ìŇyl
¿Ć ’Ą ynęĂ ’ĞÇ ’rĳĎy’Ă Moy¿ 4
or¿bĎňDĘ lQ
ÀĄ hČ’Ğ ÈMyhĂŁl’ŇB
ĲĄ 5
’rĳĎy’Ă âlă yêĂxĘTČBĎÆ Myh
ăĂ Łl’ŇB
ĲĄ
: ylĲĂ rW
ăĎ bĎŇ hŇ¡W
Ć ‘ĞIĲČ=hŇmČ
CbŇĳĄ~‘ČyĘ yrăČbĎŇDĘ MoIhČÆ=lJĎ 6
: ‘rĲĎlĎ Mt
ăŇĎ ŁbŇS
Ę xĘmČ=lJĎ yl
¡Č ‘Ď
Crm
Łĳ S
Ę yĂ yb
ăČŇ qĄ‘Ğ hŇUĎhĄÆ wnypęYy ű CrCgąŇyĎ 7
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ CC¿qĂ rS
Ćę ’ĞJĲČÇ
Nw’=l‘
.s"tw ‘"t Nk ,bS
Ą yŁ omeĄ‘ČywĂ = bVywmn‘yw l"Y v.20

.hn
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oml
ĳĎ =TQĆjČ NwĆ’¿Ď=l‘Č
: MyhĲĂŁl’Ĺ dŇrĄŋoh ű MyU
ąĂ ‘Č PŇ’ČęBĘÇ
9
hŇêĎ¿’Ď hŇêňĎ rĘp
ÀŇČ sĎ ÈydĂŇnŁ
ìŇdĳŇĆ’ŇnŁbŇĘ ytăĂŇ‘ĎmĘdĂŇ hŇmĎyW
ăĂ
: ìŇtĲŇĆ rĎpŇĘ sĂBĘ âlęhĞÇ
10
’rĳĎqĘ’Ć MoyăBĘ rox’ĎÆ yb
ăČŇ yĘo’Ĳ CbŇCS
ą ÅyĎ z’
¿ÄĎ
: ylĲĂ Myh
¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ yêĂ‘ĘdČęyĎÇ h¿zĆ
11
rb
ĳŇĎ DĎ lQ
ăĄ hČ’Ğ MyhĂŁl’ŇB
ĲĄ Æ
: rb
ĲĎŇ DĎ lQ
¿Ą hČ’Ğ hoĎęhyB
ĲČ Ç
12
’rĳĎy’Ă âlă yêĂxĘTČBĎÆ Myh
ăĂ Łl’ŇB
ĲĄ
: ylĲĂ MdăĎŇ’Ď hŇ¡W
Ć ‘ĞIĲČ=hŇmČ
13
ìŇyrĳĆdĎŇnĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ yl
ăČ ‘Ď
: ëŇĲlĎ tŇdă
ŁŇ oê MQ
¡Ą S
Č ’Ğ
14
ÈtwĆUĎmĂ yS
ĂÃ pŇĘ nČ êĎlĘÀ~Č hĂ yJ
ąĂ
yxĂD¿ĆmňĂ ylČęgŇĘ rČ âl¿hĞ
: MyIĲĂxČhĲČ ro’ęBĘÇ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ynăĄpŇĘ lĂ ëŇQĄhČtŇĘ hĲĂlĘÆ
zn lC’ęS
Ď Ç=ynĄjĘmĂ ox¿rĘbĎŇBĘ Mê
ĳĎ kŇĘ mĂ dŇăwĂdĎŇlĘ tŇxĄS
Ę êČÆ=l’Č xČă~Ą nČmĘĲlČ
: hŇrĲĎ‘ĎUĘBČ
2
ynĂeĄęxĎ ű MyhÄĂ Łl’Ĺ ynĂąeĄxĎ
yS
¿Ă pŇĘ nňČ hŇyĎsÀĎxĎ ÈìbŇĘ yJ
¿Ă
hŇĳĆsxĹ’ĲĆ ìŇyp
¿ŇĆ nĎJĘ=lYĲĄbŇĘ C
: tŇoCĲhČ rb
Ł ¿Ň ‘ĞyĲČ dŇ‘ęČ Ç
3
NoyĳlĘ‘Ć Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ ’rĎqĘ’ĆÆ
: yl
ĲĎ ‘Ď rm
¿Ą GŁ l’ĄęlĎÇ
4
ynĂ‘ęĄ yS
Ă oyĲwĘ ű MyĂmÄČ è
Ď mĂ xl
ąČ S
Ę yĂ
hŇlĎĳĆs yp
ăŇĂ ’ĞS
Ł Ĳ PŇrăĄxĄ
: oêĲmĂ’ĞwĲČ oD¿sĘxČ MyhęĂ Łl’ĹÇ xl
¿Č S
Ę yĂ
5
MyT
¿Ă hĞŁlň hŇÀbĎŇ JĘS
Ę ’Ć ÈM’ĂbĎŇlĘ ëŇotŇ¿ BĘ ű yS
ąĂ pŇĘ nČ
8

Md’=ynb
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My~ĳĂxĂwĘ tŇynăĂxĞ MhĆyeĄS
Ă Æ MdĎę’Ď=ynĄBĲĘ
: hŇDĲĎxČ bŇrĆx
ăĆ MnĎęoSlĘCÇ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ MyĂmăČè
Ď hČ=l‘Č hŇmĎCră 6
: ìŇdŇĲĆobŇJĘ ZrĆ’ăĎhĎ=lJĎ l‘¡Č
ÈymČ‘ĎpŇĘ lĂ Cnyk
ăŇĂ hĄ ű tŇS
Ć rąĆ 7
yS
¿Ă pŇĘ nňČ PŇÀČpŇ JĎ
hŇĳxĎ yS
Ă ynăČpĎŇlĘ CrăJĎ
: hŇlĎsĲĆ Hk
ăĎŇ otŇbŇĘ Cl¡pŇĘ ĲnĎ
yB
ăĂ lĂ NokąŇÅnĎ 8
: hŇrĎUĲĄzČ’ĞwĲČ hŇrĎyS
Ăę ’ĎÇ yB
ĳĂ lĂ NokŇă nĎ MyhĂŁl’ĹÆ
ydĂęobŇkŇĘ hŇrĎC‘ą 9
roeękŇĂ wĘ lbĆŇ¿Ąh
e Č hŇrĲĎC‘Æ
: rxČè
ĲĎ hŇrĎy‘¿Ă’Ď
ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ű MyU
¿Ă ‘ČbĎŇ ì¡ŇdĘŇo’Ĳ 10
: MyUĲĂ’Ě=lBČ ìęrĘUĆzČ’ĞÇ
ìŇDĳĆsĘxČ MyĂmăČS
Ď =dŇ‘Č ldă
ŁŇ gĎŇ=yJĲĂ 11
: ìŇêĲĆmĂ’Ğ Myq¿ĂxĎS
Ę =dŇ‘ČwĲĘ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ MyĂmăČS
Ď =l‘Č hŇmĎCră 12
: ìŇdŇĲĆobŇJĘ ZrĆ’ăĎhĎ=lJĎ l‘¡Č
: MêĲĎkŇĘ mĂ dŇ¿wĂdĎŇlĘ tŇxĄęS
Ę êČ=l’Č xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
xn
NCrĳBĄdČŇêĘ qdŇĆYĆÆ MlĆă’Ą MnĎęmĘ’ĚhĲČ 2
: MdŇĲĎ’Ď ynăĄBĘ CTęjĘS
Ę êĂÇ Myr¿ĂS
Ď ymĲĄ
NCl¿‘ňĎ pŇĘ êĂ tŇŁlÀo‘ ÈblĄBĘ=PŇ’Č 3
: NCsĲĲQĄ pČŇêĘ MkĆęydŇĄyĘÇ sm
¿Č xĞ ZrĆ’ĎÃBĎ
MxĆrĳĎmĄ My‘ăĂS
Ď rĘ CrzŁă 4
: bŇĲzĎkĎŇ yr¿ĄbŇĘ DĲŁ NTĆBĆęmĂÇ C‘¿êĎ
Sx
ĳĎ nĎ=tŇmČxĞ tŇCm¿dĘŇJĂ omlĎę=tŇmČxĞ 5
: onĲzĘ’Ď MT
¿Ą ’ĘyČ SrĄęxĄÇ NtŇĆ¿pĆŇ =omJĘ

sŘ8
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MyS
ĳĂ xĞĲlČ mĘ loqălĘ ‘mČS
Ę yĂÆ=âl rS
ăĆ ’Ğ
: MJĲĎxĚmĘ MyrăĂbĎŇxĞ rb
¡ĄŇ ox
7
omypĳŇĂ BĘ omye¿ĄS
Ă =srĎhĞ MyhęĂ Łl’
ĲĹ
: hoĲĎhyĘ ű Zt
Ł Ňă nĘ MyrĂęypŇĂ JĘÇ tŇo‘¿êĘlĘmČ
8
oml
ĳĎ =CkŇQĘhČtŇĘ yĂ MyĂmČÆ=omkŇĘ Csă’ĞUĲĎyĂ
: Cll
ĲĎ m
Ł tŇĘ yĂ omăJĘ wřYęxÇ ëŇr¿
Ł dĘŇyĂ
9
ëŇŁlĳhĞyĲČ smĆê
ăĆ lClBĘS
Č Æ omăJĘ
: SmĆS
ĲĎ Czx
¿Ď =lBČ tŇS
Ć ’ĄęÇ lpĆŇ¿nĄ
10
dŇĳTĎ ’Ď Mk
ăĆŇ ytŇĄ r
Ł yiĲĂ Cnyb
ăŇĂ yĎ MrĆT
ąĆBĘ
: CerĲĆ‘ĎW
Ę yĂ NoręxĎÇ=omJĘ yx
¿Č =omJĘ
11
MqĳĎnĎ hŇăĎx
z Ď =yJĲĂ qyDĂYČÆ xm
ăČ W
Ę yĂ
: ‘S
ĲĎ rĎhĲĎ MdăČŇBĘ ZxČęrĘyĂÇ wym
¿Ď ‘ĎjĘ
12
qyDĳĂ~ČlČ yrăĂjĘ=ëŇ’Č MdĎŇ’ĎÆ rm
ăČ ’ŇyŁwĘ
: ZrĆ’ĲĎBĎ MyT
¿Ă pŇĘ S
Ł Ĳ MyhęĂ Łl’ĹÇ=SyĄ ëŇ¿’Č
Tn Cr¿mĘS
Ę IĂwĲČ lC’ĳS
Ď xČŁl¿S
Ę BĂ Mê
¿Ď kŇĘ mňĂ dŇwÀdĂŇĎlĘ ÈtxĄS
Ę êČ=l’Č xČă~Ą nČmĘĲlČ
: otŇĲ ymĂhĞĲlČ tŇyĂBČęhČÇ=tŇ’Ć
2
yh
ĳĎŁl’Ĺ ű yb
¿ČŇ yĘ’
Ł Ĳ mĄ ynĂ¡lĄ y~ĂhČ
: ynĂb
ĲĄŇ GĘW
Č êĘ ym
¿Č mĘoqĲtŇĘ mĂUĲĂ
3
NwĆ’ĳĎ ylĄ‘Ğj
Łă mĂ ynĂlĄy~ĂhČÆ
: ynĂ‘ĲĄyS
Ă ohĲ MymęĂ dĎÇ yS
¿Ą nĘ’ČmĲĄC
4
yS
Ăę pŇĘ nČlĘ CbÃrĘ’ĲĎ hŇÀĄh
e Ă yJ
ąĂ
MyzĳĂ‘Č yl
ăČ ‘Ď CrCgŇă yĎ
: hoĲĎhyĘ ytăĂŇ’ŇFĎxČ=âlĲwĘ y‘¡ĂS
Ę pŇĂ =âlĲ
5
CnnĳĎoJyĂwĘ NCYăCryĘ NwŁ‘ĎÆ=ylĂBĲĘ
: hŇ’ĲĄrĘC ytăĂŇ’ŇrĎqĘlĂ hŇrĎC‘¡
6
l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁlÅ’Ĺ tŇo’ÃbĎŇYĘ ű Myh
¿Ă Łl’Ĺ=hoĲĎhyĘ hŇê
ąĎ ’ČwĘ
6

hYyqh

’"sbw ,s"tw +rt ,d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wy~ĎxĂ ’"sb ,yrq wy~ĎxĂ ,bytk o~xĂ v.8 .xn
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MyĳĂoGhČ=lJĲĎ dŇq
Ł ¿ pŇĘ lĂ hŇYĎyqęĂ hĎ
: hŇlĎsĲĆ NwĆ’ăĎ ydŇĄgŇĘ ŁB¡=lJĎ Nx
Ł Ä êĎ=l’Č
bŇlĆJĎękČŇ Cm¿hĹyĲĆ bŇrĆ‘ĆlĎÆ CbŇCS
ă yĎ
: ry‘ĲĂ CbŇbŇĘ os¿ywĂ
MhĆęypŇĂ BĘ NC‘ąyBÅĂ yČ ű hŇąĄh
eĂ
Mh
ĳĆ ytŇĄ otŇĲ pŇĘ W
Ă BĘ tŇobŇrĎxĞÆ
: ‘ČmĲĄS
Ł ym
¿Ă =yJĂ
oml
ĳĎ =qxČW
Ę êĂ hoĎhyĘÆ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: MyĲĂoG=lkĎŇlĘ gŇ‘ęČ lĘêĂÇ
hŇrĎm
Łĳ S
Ę ’Ć ìŇyl
ăĆ ’Ą oE‘ĚÆ
: yBĲĂGČW
Ę mĂ MyhęĂ Łl’ĹÇ=yJĲĂ
ynĂĳmĄ DĘqČyĘ wdăsx yh
ăĄŁl’Ĺ
: yrĲĎrĘS
Ł Ĳ bŇĘ ynĂ¿’Ą rĘyČ MyhęĂ Łl’ĹÇ
yUęĂ ‘Č CxŋJĘS
Ę yĂ=Nj
ĲĆ ű Mg
ąĄŇ rĘhČêČ=l’Č
omdĳŇĄyrĂohĲwĘ ìŇlĘyxĄbŇĘ Æ om‘ăĄynĂhĞ
: ynĲĎŁdŇ’Ğ Cne
ăĄgŇĂ mĲĎ
omyt
¿ŇĄ pňĎ W
Ę =rbČŇDĲĘ omyjęĂ =tŇ’ŇFČxČ
Mn
ĳĎo’gŇĘ bŇĂ Cd¿ŇkŇĘ QĎyĂwĘ
: Crj
ĲĄ sČyĘ SxČăJČ mĂC hŇ¡Ďl’ĎmĲĄC
omn
¿Ąy’ĄňwĲĘ hŇÀĄQJČ ÈhmĎxĄbŇĘ hŇ¿ĄQJČ
bŇq
Ł ĳ ‘ĞyĲČBĘ lS
ăĄ m
Ł MyhĂŁl’ĹÆ=yJĲĂ C‘ędĘŇyĲĄwĘ
: hŇlĎsĲĆ ZrĆ’ăĎhĎ ys¡ĄpŇĘ ’ČlĘ
bŇlĆJĎękČŇ Cm¿hĹyĲĆ bŇrĆ‘ĆlĎÆ CbŇCS
ă yĎwĘ
: ry‘ĲĂ CbŇbŇĘ os¿ywĂ
lk
ŁĳŇ ’ĹĲlĆ Nw‘ăwnřy hŇUĎhĄÆ
: CnylĲĂIĎwČř C‘ęBĘW
Ę yĂÇ âl¿=M’Ă
ÈìEĆ‘Ě ryS
ăĂ ’Ď ű ynąĂ’ĞwĲČ
Nnr’w
.r"tw ‘"t Nk CnyQĂyČwĘ l"Y v.16

.’"d Nkw yrqw bytk NC‘ynĂyĘ ’"sb ,yrq NC‘ynĂyĘ ,bytk NC‘CnyĘ v.16
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ìŇD¿ĆsĘxňČ rqĆŁBęlČ Ne
¿ĄrČ’ĞwĲČ
yl
ĳĂ bŇăGĎW
Ę mĂ tŇĎ yyăĂhĎ=yJĲĂ
: ylĲĂ=rYČ MoyăBĘ sonęmĎCÇ
hŇrĎU
ĳĄzČ’Ğ ìŇyl
ăĆ ’Ą yEĂ‘ĚÆ
: yDĲĂsĘxČ yh
¿ĄŁl’Ĺ yBĂęGČW
Ę mĂÇ Myh
¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ
ű otÄo~hČBĘ : dŇUĲĄlČlĘ dŇăwĂdĎŇlĘ Mê
¡Ď kŇĘ mĂ tŇCdŇĳ‘Ą NS
ăČ CS=l‘Č xČ~ĄnČmĘĲlČ Æ
ModăŇ’Ĺ=tŇ’Ć ëŇăIČwČ bŇ’Ďęoy bŇS
Ď ąĎwČ
I hŇ¿bĎŇ oYň MrÀČ’Ğ=tŇ’ĆwĘ ÈMyĂrČhĞĲnČ MrăČ’Ğ tŇ¿’Ć
: PŇlĆ’ĲĎ rW
ăĎ ‘Ď Myn¡ĄS
Ę xlČĳmĆ =’ygĄŇBĘ
Cnê
ĳĎ YĘrČpŇĘ Cnê
ăĎ xĘnČzĘ MyhĂŁl’ĹÆ
: Cnl
ĲĎ bŇ¿bĄŇ oS
ă êĘ êĎpŇĘ nČę’ĎÇ
Hê
ĳĎ mĘYČjĘ ZrĆ’ăĆ hŇêĎS
Ę ‘ăČrĘhĂ
: hŇTĎmĲĎ=ykŇĂ hĎyrăĆbĎŇS
Ę hŇ¡pĎŇ rĘ
hŇĳS
Ď qĎ ìăŇUĘ‘Č hŇtŇĎ y’
ăĂ rĘhĂ
: hŇĲlĎ ‘ĄrĘêČ NyĂyăČ CntęĎ yqĂS
Ę hĂÇ
ss
ĳĄ ontŇĘ hĂlĘ seĄÆ ìŇy’ăĆrĄyQĂ hŇêĎt
ąŇČ ÅnĎ
: hŇlĎsĲĆ TS
Ćq
Ł ă ynĄęjĘmĂÇ
ìŇydĳŇĆydĂŇyĘ NCYălĘxĲĎyĄ N‘ČmČlĘÆ
: wnnĲ‘w ìăŇnĘymĲĂyĘ hŇ‘ĎyS
¡Ă oh
hŇzĎŁl¿‘Ę’ĲĆň oSędĘŇqĎBĘ rB
¿Ć DĂ ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ
: dŇDĲĄmČ’Ğ tŇoJăsĚ qmĆ‘¡ĄwĘ Mk
ĳĆŇ S
Ę hŇq¿ĎQĘxČ’Ğ
hŇè
Ćę nČmĘ ylĂŋwĘ ű dŇ‘ÄĎ lĘgŇĂ yl
ąĂ
yS
ĳĂ ’Ňr
Ł zo‘ămĎ MyĂrČpŇĘ ’ĆwĘÆ
: yqĂqĘŁxĲmĘ hŇdĎęChyĘÇ
yYęĂ xĘrČ rysŋĂ ű bŇą’Ď om
yl
ĳĂ ‘ĞnĲČ ëŇyl
ăĂ S
Ę ’Č ModŇ’ĹÆ=l‘Č
: y‘ĲĂ‘ĲĎr
Ł tŇĘ hĂ tŇS
Ć ăĆljĘ ylČę‘ĎÇ
roYĳmĎ ry‘ăĂ ynĂlĄbŇĂ yĲŁÆ ym
ăĂ
: ModĲŇ ’Ĺ=dŇ‘Č ynĂăxČ nĎ ym
¡Ă
ht’=’lh
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Cnê
ĳĎ xĘnČzĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ hŇê
ăĎ ’Č=âlĲhĞ 12
: CnytĲŇĄ o’bŇĘ YĂBĘ MyhęĂ Łl’ĹÇ ’Y
¿Ą tŇĄ =âlĲwĘ
r~ĳĎmĂ tŇrăĎzĘ‘Ć CnQ
ăĎ =hŇbĎŇhĲĎ 13
: MdĎŇ’Ď tŇ‘¿ČCSêĘ ’wĘS
Ďę wĘÇ
lyĂx
ĳĎ=hŇW
Ć ‘ĞnĲČ Myh
¿Ă Łl’ŇB
ĲĄ 14
: CnyrĲĄYĎ sCb¿ŇyĎ ’ChęwĘÇ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ tŇnČŋygŇĂ nĘ=l‘ĲČ ű xČ~ĄŋnČmĘĲlČ
’s
yt
ĳŇĂ eĎrĂ MyhĂŁl’ĹÆ hŇ‘ăĎmĘS
Ă 2
: ytŇĲĂ QĎpŇĂ êĘ hŇbĎŇyS
Ăę qĘhČÇ
yB
ĳĂ lĂ PŇT
Ł ă ‘ĞB
ĲČ ’rĎqĘ’ĆÆ ìŇyl
ăĆ ’Ą ű ZrĆ’ÄĎ hĎ hŇąYĄ qĘmĂ 3
: ynĂxĲĄnĘtŇČ yeĂăUĆ mĂ MCr¡yĎ=rCYĲBĘ
yl
ĳĂ hŇăsĆ xĘmČ tŇĎ yyăĂhĎ=yJĲĂ 4
: bŇyĲĄo’ yn¿ĄjĘmĂ z‘Ł ę Ç=lDČgŇĘ mĂ
Mym
ĳĂ lĎo‘Ĳ ìŇlĘhĎ’ĎbŇĘ Æ hŇrĎCgŇă ’Ď 5
: hŇlĎiĲĆ ìŇyp
ăŇĆ nĎJĘ rtŇĆ ¡sĄ bŇĘ hŇsĆÄxĹ’ĲĆ
yrĳĎdĎŇnĘlĂ êĎ‘Ęm
ăČ S
Ď MyhĂŁl’ĹÆ hŇê
ăĎ ’Č=yJĲĂ 6
: ìŇmĲĆS
Ę y’¿ĄrĘyĂ tŇè
Čę rĚyĘÇ êĎt
¿ŇČ nĎ
PŇys
ĳĂ oê ëŇlĆămĆ =ymĄyĘ=l‘Č Mym
ăĂ yĎ 7
: rdĲŁŇ wĎ rd¿
ŁŇ =omJĘ wytęĎ onS
ĘÇ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ynăĄpŇĘ lĂ MlĎo‘Æ bŇăS
Ą yĄ 8
: ChrĲĚYĘnĘyĂ Nm
ăČ tŇmĆę’ĹwĲĆÇ dŇsĆ¿xĆ
dŇ‘ĳČlĎ ìăŇmĘS
Ă hŇrăĎUĘzČ’Ğ NJ
ąĄ 9
: MoyĲ ű Moyă yrČędĎŇnĘ ym
¿Ă QĘS
Č lĲĘ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ NCtęCdŇyĘ=l‘ĲČ xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
bs
yS
ĳĂ pŇĘ nČ hŇăIĎmĂCDĲ MyhĂŁl’ĹÆ=l’Ć ëŇă’Č 2
: ytŇĲĂ ‘ĎCSĲyĘ CeUĆęmĂÇ
yt
ĳŇĂ ‘ĎCSĲywĂ yrĂCYÆ ’Chă=ëŇ’Č 3
: hŇB
ĲĎ rČ ToU¿’Ć=âlĲ yBĂęGČW
Ę mĂÇ
hn’=d‘

62. 4–63. 2
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Mk
¿ĆŇ QĘkĚň CxÀ~ĘrĎêĘ ÈSy’Ă=l‘Č CtŇă tŇĘ ohĲêĘ ű hŇnĎą’Ď =dŇ‘Č
: hŇyĲĎCxDĘhČ rdęĄGĎÇ yCTĳnĎ ryq¿ĂJĘ
ÈxČyDĂhČlĘ CYă‘ĞyĲĎ ű otÄ’Ąv
Ę mĂ ëŇą’Č
bŇ¿Ďk
z ňĎ CYÀrĘyĂ
CkŇrĳĄbĎŇyĘ wyp
¿ŇĂ BĘ
: hŇlĎsĲĆ=CllĘqČyĘ MBĎęrĘqĂbŇĘ CÇ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ yUĂoDă MyhĂŁl’ŇĲlĄ Æ ëŇă’Č
: ytŇĲĂ wĎqĘêĂ CeUĆęmĂÇ=yJĲĂ
yt
ĳŇĂ ‘ĎCSĲywĂ yrĂCYÆ ’Chă=ëŇ’Č
: ToUĲ’Ć âlă yBĂęGČW
Ę mĂÇ
ydĳĂŇobŇkŇĘ C y‘ăĂS
Ę yĂ MyhĂŁl’ĹÆ=l‘Č
: MyhĲĂŁl’ŇB
ĲĄ ysęĂ xĘmČÇ yE¿Ă‘Ě=rCYĲ
M‘ęĎ ű tŇ‘ÄĄ =lkĎŇbŇĘ obąŇ CxÅTĘBĂ
Mk
ĳĆŇ bŇĘ bČŇlĘ wyn¿ĎpĎŇlĘ=CkŇĲ pŇĘ S
Ă
: hŇlĎsĲĆ CnQ
ăĎ =hŇsĆxĞmĲČ Myh
¡Ă Łl’Ĺ
Sy’
¿Ă ynĄňBĘ bŇÀĎJ
z Ď ÈMdĎŇ’Ď=ynĲĄBĘ lbĆŇ¿hĆ ű ëŇą’Č
tŇolĳ‘Ğl
ĲČ MyĂn¿ČzĘ’Ňm
Ł BĘ
: dŇxČyĲĎ lbĆŇ¿hĆ mĄ hŇUĎhĄęÇ
ÈqS
Ć ‘ŁbŇĘ CxăTĘbŇĘ êĂ=l’Č
ClB
¿Ď hĘêňĆ =l’Č lz
ÀĄgĎŇbŇĘ C
: bŇĲlĄ CtŇyS
¿Ă êĎ=l’Č bŇCnĳyĎ=yJĲĂ ű lyĂxąČ
MyhęĂ Łl’Ĺ rBĆŋDĂ ű tŇąxČ ’Č
yêĂ‘ĘĳmĎ S
Ď Cz¿=MyĂêĲČS
Ę
: MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ z‘Ł ę Ç yJ
¿Ă
dŇsĆĳxĎ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ=ìŇĲ lĘC
: ChW
ĲĄ ‘ĞmĲČJĲĘ Sy’
ăĂ lĘ MQ
¡Ą S
Č tŇĘ hŇêÄĎ ’Č=yJĲĂ
: hŇdŇĲĎChyĘ rB
¿Č dĘŇmĂBĘ otęoyhĘBĂÇ dŇwĳdĂŇĎlĘ rom¿zĘmĂ
OĎr¿ĆxĞňS
ĲČ ’
ĲĞ hŇêęĎ ’Č yl
¿Ă ’Ą ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ
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yrĳĂW
Ď bŇĘ ìăŇlĘ Hm
ăČ JĎ yS
Ăę pŇĘ nČ ű ìÄlĘ hŇ’ĎŋmĘYĲĎ
: MyĂmĲĎ=ylĂBĘ PŇăĄ‘
y ĎwĘ hŇ¡IĎYĂ=ZrĆ’ĲĆBĘ
ìŇyt
ĳŇĂ yzĂxĞ SdŇĆu
Ł ă BČ NJĄÆ 3
: ìŇdŇĲĆobŇkŇĘ C ìęEĘ‘ĚÇ tŇo’¿rĘlĂ
MyIĂęxČmĲĄ ìŇDĘsĘxČÆ bŇoTă=yJĂ 4
: ìŇnĘCxĲBĘS
Č yĘ yt
¿ŇČ pĎŇW
Ę
yIĳĎxČbŇĘ ìăŇkŇĘ rĆb
ĲĎŇ ’Ğ NJ
ăĄ 5
: yjĲĎkČŇ ’v
¿Ď ’Ć ìŇmĘS
Ă BĘÇ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ ‘B
ăČ W
Ę êĂ NS
Ć dŇĆwĎÆ bŇlĆăxĄ omąJĘ 6
: yjĲĂ=lQĆhČyĘ tŇonęnĎrĘÇ yt
¿ŇĄ pŇĘ W
Ă wĘ
y‘ĳĎCYyĘ=l‘Č ìŇyê¿ĂrĘkČŇzĘ=M’Ă 7
: ëŇB
ĲĎ =hŇGĆhĘ’Ć tŇoręmĚS
Ę ’ČBĘÇ
yQ
ĳĂ hŇtŇĎ răĎzĘ‘Ć tŇĎ yyăĂhĎ=yJĲĂ 8
: NeĲĄrČ’Ğř ìŇyp
ăŇĆ nĎJĘ lY
¡Ą bŇĘ C
ìŇyrĳĆxĞ’ĲČ yS
ăĂ pŇĘ nČ hŇqăĎbŇĘ DĲĎ 9
: ìŇĲnĆ ymĂyĘ hŇ¿kĎŇ mĘêĲĎ yBĂęÇ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ CS
ă qĘbČŇyĘ hŇ’ĎoSlĘÆ hŇUĎhĄęwĘ 10
: ZrĆ’ĲĎhĎ tŇoI¿êĂxĘtŇČ BĲĘ C’b
Ł ę yĎÇ
bŇrĆx
ĳĎ=ydŇĄyĘ=l‘Č Chr¿ĚyGĂyČ 11
: CyĲhĘyĲĂ Myl
ăĂ ‘ĎS
ĲĚ tŇ¡Ďm
nĘ
Myh
¿Ă Łlň’ŇB
ĲĄ xm
ÀČ W
Ę yĂ ÈëlĆUĆhČwĘ 12
oBĳ ‘B
ăĎ S
Ę eĂhČ=lJĎ lQĄhČtŇĘ yĂÆ
: rqĆS
ĲĎ =yrĄbŇĘ odĲŇ yj
ăĂ rkĄęiĎyĂÇ yJ
¿Ă
: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ xČ~ĄęnČmĘĲlČ
ds
yx
ĳĂ yW
Ă bŇĘ yl
ăĂ oq Myh
ăĂ Łl’Ĺ=‘mČS
Ę 2
: yIĲĎxČ r~
Ł ¿ êĂ bŇyęĄo’Ç dŇxČ¿jČ mĂ
My‘ĳĂrĄmĘ dŇoiămĂ ynĂrĄyêĂsĘêČÆ 3
tVgrm
.+’ ’"Y Mylht Nyy‘ : NnĎoltĘ’Ć l"n v.8
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: NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğj
Łă tŇS
Čę gŇĘ rĂmĲĄÇ
Mn
ĳĎoSlĘ bŇrĆx
ăĆkČŇ CnănĘS
ĲĎ rS
ąĆ ’Ğ
: rmĲĎ rb
¿ĎŇ DĎ M~ĎęxĂÇ CkŇ¿ rĘDĲĎ
Mê
ĳĎ MyrăĂêĎsĘUĂBČ tŇorăylĂ
: C’rĲĎyyĂ âlăwĘ ChręĚyŁÇ M’
Ł ¿ tŇĘ jĂ
‘rĎę rb
ąĎŇ DĎÅ ű omlĎÄ=CqEĘxČyĘ
MyS
ĳĂ qĘomĲ NomăTĘlĂ CrjĘsČyĲĘÆ
: omQ
ĲĎ =hŇ’ĆrĘyĲĂ ym
ăĂ CręmĘ’ĲĎÇ
tŇŁlęo‘ CW
ă jĲĘxĘyĲČ
Wj
ĳĎ xĚmĘ WpĆŇăxĄ CnmĘêČÆ
: qm
Ł Ĳ ‘Ď bŇăĄlwĘ Sy’ęĂ Ç bŇrĆq¿ĆwĘ
Zx
¿Ą Myh
¿Ă Łlň’Ĺ MrĄęIŁwČ
: MtĲŇĎ oJmČ CyęhĎÇ Mo’ĳtŇĘ jĂ
Mn
ĳĎoSlĘ omyl
ăĄ ‘Ď ChClăyS
Ă kŇĘ IČwČ
: Mb
ĲĎŇ hŇ’Ąr¿
Ł =lJĎ CdędŇĞnŁtŇĘ yĂÇ
Md¿ĎŇ’ňĎ =lJĎ C’ęrĘyIĲĂwČ
MyhęĂ Łl’Ĺ l‘Čj
Ł¿ CdŇyGĂIČwČÆ
: ClyJĲĂW
Ę hĂ ChW
¿Ą ‘ĞmĲČCĲ
obĳŇ hŇsĎăxĎ wĘ hoĎhyB
ĲČ Æ qyDăĂYČ xmČŋW
Ę yĂ
: bŇĲlĄ =yrĄS
Ę yĂ=lJĎ ClęlĘhĲČtŇĘ yĂwĘÇ
: ryS
ĲĂ dŇ¿wĂdĎŇlĘ romęzĘmĂ xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
NoIĳYĂBĘ Myh
¿Ă ŁlÅ’Ĺ hŇQĎőhĂtŇĘ hŇIĎŋmĂdŇĲĚ ìąŇlĘ
: rdŇĆĲnĆ =MQČS
Ě yĘ ìęlĘCÇ
hŇĳĎQpŇĂ êĘ ‘Čm
¿Ą S
Ł
: C’b
Ł ŇĲ yĎ rW
¿Ď BĎ=lJĎ ìŇydęĆ‘ĎÇ
yeĂĳmĆ CrbŇĘ ăGĎ tŇnŁwŁ‘ĞÆ yrăĄbŇĘ DĂ
: MrĲĄjĘkČŇtŇĘ hŇê
¿Ď ’Č Cny‘ęĄ S
Ď jĘÇ
ìŇyr¿ĆYĄňxĞ NJ
ŁÀ S
Ę yĂ ÈbrĄqĎtŇĘ C rx
ăČ bŇĘ êĲĂ ű yrąĄS
Ę ’Č
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65. 6–66. 3

: ìŇĲlĆ kĎŇyhĲĄ Sd
Ł ę qĘÇ ìŇĳtŇĆ yBĄ bŇCTăBĘ hŇ‘ĎBĘW
Ę nĂÆ
Cn‘ĳĄS
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ CnnĄ‘ĞêĲČÆ qdŇĆYăĆBĘ ű tŇo’ÄrĎoną 6
: MyqĲĂx
Ł rĘ MyăĎwĘ ZrĆ’ĆęÇ=ywĄYĘqČ=lJĎ xT
¿Ď bŇĘ mĂ
oxĳŁkŇBĘ MyrăĂhĎ Nyk
ăŇĂ mĄ 7
: hŇrĲĎCbŇgŇĘ BĂ rzĎę’ĘnĆÇ
MyUĂyČÆ No’ăS
Ę ű xČyB
ąĂ S
Ę mČ 8
: MyUĲĂ’ĚlĘ Nom¿hĞwĲČ MhĆęyQĄGČ No’¿S
Ę
ìŇyt
ĳŇĆ ŁtŇo’ĲmĄ tŇwŁYĎqĘÆ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ ű C’ÄrĘyIąĂwČ 9
: NynĲĂrĘêČ bŇrĆ‘ăĆwĎ rqĆŁb¡Ň=y’ĄYĲĎomą
hĎqĆÃqĘŁS
À êĘwĲČ ű ZrĆ’ĎÄhĎ êĎdĘŇq¿ČjĎ 10
hŇeĎrĆęS
Ę ‘ĘêČ tŇBČŋrČ
MyĂm
ĳĎ ’lĄm
ăĎ MyhĂŁl’ĹÆ gŇlĆăjĆ
: hĎĲnĆ ykŇĂ êĘ Nk
¿ĄŇ =yJĂ MnĎęgĎŇDĘÇ Nyk
¿ŇĂ êĎ
hĎydĳŇĆCdŇGĘ tŇăxĄ nČ hŇCĄrČÆ hĎym
ăĆ lĎêĘ 11
hŇeĎgĆęgŇĘ m
Ł Ĳ êĘÇ Myb
¿ŇĂ ybŇĂ rĘBĂ
: ëŇrĲĄbĎŇêĘ Hx
¿Ď mĘYĂ
: NS
Ć DĲĎ NCpŇ¿ ‘ĞrĘyĂ ìŇylĆęGĎ‘ĘmČCÇ ìŇĳtŇĆ bĎŇoT tŇăČS
n Ę êĎrĘFČ‘ĂÆ 12
rB
ĳĎ dĘŇmĂ tŇo’ănĘ CpŇ‘ĞrĘyĂÆ 13
: hŇnĎrĘGŁ Ĳ xĘêČ tŇo‘¿bĎŇGĘ lygęĂ wĘÇ
N’ŇŁ~ęhČ ű MyrĂÄkĎŇ CSŋbŇĘ ĲlĎ 14
rb
ĳŇĎ =CpŇTĘ‘ČyĲČ Myq¿ĂmĎ‘ĞwĲČ
: CryS
ĲĂ yĎ=PŇ’Č C‘ę‘ĞorĲtŇĘ yĲĂÇ
romĳzĘmĂ ryS
ăĂ xČ~ĄnČmĘĲlČ Æ
ws
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ MyhĂŁl’ŇĲlĄ Ç C‘yr¿ĂhĎ
omĳS
Ę =dŇobŇĲ kŇĘ Cr¿UĘzČ 2
: otŇĲ QĎhĂêĘ dŇobękĎÇ CmyW
¿Ă
ìŇyW
ĳĆ ‘ĞmĲČ ’răĎoe=hŇmČ MyhĂŁl’ŇĲlĄ Æ CrămĘ’Ă 3
: ìŇyb
ĲĆŇ yĘ’
Ł Ĳ ìăŇlĘ CS
¡ xĞkĲČŇyĲĘ ìęEĘ‘ĚÇ bŇr¿
Ł BĘ
Zr’h=lk

66. 4–15
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ëŇl=CrU
ĳĎ
Ę zČywĲĂ ìŇlĘÆ CwăxĞêĲČS
Ę yĂ ű ZrĆ’ąĎhĎ=lJĎ
: hŇlĎsĲĆ ìăŇmĘS
Ă Cr¡UĘzČyĘ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ tŇolă‘ĞpŇĘ mĂ C’rĘCÆ CkŇă lĘ
: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄBĘ=l‘Č hŇlĎęylĂ‘ĞÇ ’r¿Ďon
hŇS
Ďę BĎyČlĲĘ ű MyĎÄ ëŇpČŇąhĎ
lgĆŇrĳĎbŇĘ CrăbŇĘ ‘ČyĲČ rhĎeĎBČÆ
: oBĲ=hŇxĎmĘW
Ę nĂ MS
Ďę Ç
MlĎęo‘ ű otÄrĎCbŇĲ gŇĘ BĂ lS
ąĄ m
ŁÅ
hŇnĎyj
ĳĆYĘêĂ MyăĂoGBČ wynĎy‘ĄÆ
: hŇlĎsĲĆ oml
ăĎ wmyřr¡y=l’Č ű MyrĂőrĘoiĲhČ
Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ ű MyU
¿Ă ‘Č CkŇ¡ rĘB
ĲĎ
: otŇĲ QĎhĂêĘ loqă C‘ymęĂ S
Ę hČwĘÇ
MyIĳx
ĂČ B
ĲČ CnS
Ą pŇĘ nČÆ Mv
ăĎ hČ
: Cnl
ĲĄ gŇĘ rČ ToUălČ Nt
¡ŇČ nĎ=âlĲwĘ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ Cnê
¿Ď nĘxČbŇĘ =yJĲĂ
: PŇsĆJĲĎ=PŇrĎYĘJĂ CnêęĎ pŇĘ rČYĘÇ
hŇdĳŇĎCYUĘbČŇ Cnt
¿ŇĎ ’ŇbĄŇhĞ
: CnynĲĄtŇĘ mĎbŇĘ hŇqăĎ‘ĎCmĲ êĎmĘ¡W
Č
CnS
¿Ą ’ŇŁrňlĘ Sonę’Ĺ êĎbŇĘ ¿JČ rĘhĂ
MyĂU
ĳČbČŇC S’
¿Ą bĎŇ=Cn’ŇB
ĲĎ
: hŇyĲĎwĎrĘl
ĲĎ Cn’ĄęyYĂoêĲwČÇ
tŇolĳo‘bŇĘ ìăŇtŇĘ yb
ĲĄŇ ’obăŇ’Ď
: yrĲĎdĎŇnĘ ìăŇlĘ MQ
¡Ą S
Č ’Ğ
yt
ĳŇĎ pĎŇW
Ę CY¿jĎ=rS
Ć ’Ğ
: ylĲĂ=r~ČBČ yjęĂ Ç=rBĆdĂŇwĘ
ëŇQĎÆ=hŇlĆ‘Ğ’ĲČ Myx
ăĂ mĄ tŇoląŁ‘Å
Myl
ĳĂ y’Ą tŇrĆT
Ł ă qĘ=M‘Ă
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66. 16–67. 8

: hŇlĎsĲĆ MydăĂŇCê‘Č=M‘Ă rq¡ĎbĎŇ hŇ¿W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ y’ăĄrĘyĂ=lJĎ hŇrĎjĘsČ’ĞwĲČÆ C‘ămĘS
Ă =CkŇĲ lĘ 16
: yS
ĲĂ pŇĘ nČlĘ hŇăW
Ď ‘Ď rS
¡Ć ’Ğ
ytŇĂ ’ŇrĳĎqĎ=yjĲĂ wyl
¿Ď ’Ą 17
: ynĲĂoSlĘ tŇxČê
ăČ MmČęorwĘÇ
yB
ĳĂ lĂbŇĘ ytŇĂ y’
ăĂ rĎ=M’Ă NwĆ’ĎÆ 18
: ynĲĎŁdŇ’Ğ ű ‘m
ăČ S
Ę yĂ âl¡
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ‘m
ăČ S
Ď Nk
ĲĄŇ ’ĎÆ 19
: ytŇĲĂ QĎpŇĂ êĘ loqăBĘ bŇyS
Ăę qĘhĂÇ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ëŇCr¿BĎ 20
yt¿ĂŇQĎpŇĂ êĘ rysÅh
Ă Ą =âlĲ rS
¿Ć ’Ğ
: yêĲĂ’ĂmĲĄ oDęsĘxČwĘÇ
: ryS
ĲĂ rom¿zĘmĂ tŇŁnęygŇĂ nĘBĂ x~
¿Ą nČmĘĲlČ
zs
Cnk
ĳĄŇ rĘb
ĲĎŇ ywĲĂ Cne
¿ĄxĎyĘ MyhęĂ Łl’Ĺ 2
: hŇlĎsĲĆ Cnê
ăĎ ’Ă wyn¡ĎjĎ r’
¿ĄąĎy
ìŇĳĆJrĘDČ ZrĆ’ăĎBĎ tŇ‘ČdăČŇlĎ 3
: ìŇtĲŇĆ ‘ĎCSĲyĘ MyĂęoGÇ=lkĎŇBĘ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ű MyU
¿Ă ‘Č ìŇCd¡Ňoy 4
: MQ
ĲĎ JĚ MyU
¿Ă ‘Č ìŇCdęoyÇ
MyU
¿Ă ’ĚňlĘ CnęeĘrČywĲĂ Cx¿mĘW
Ę yĲĂ 5
roS
ĳ ymĂ MyU
ăĂ ‘Č Tj
Łă S
Ę tŇĂ =yJĲĂ
: hŇlĎsĲĆ Mx
ăĄ nĘêČ ZrĆ’¡ĎBĎ ű MyUőĂ ’ĚlĘC
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ű MyU
¿Ă ‘Č ìŇCd¡Ňoy 6
: MQ
ĲĎ JĚ MyU
¿Ă ‘Č ìŇCdęoyÇ
Hl
ĳĎ CbŇyĘ hŇăĎt
n ŇĘ ĲnĎ ZrĆ’ĆÆ 7
: CnyhĲĄŁl’Ĺ Myh
¿Ă Łl’Ĺ CnkĄęrĘb
ĲĎŇ yĘÇ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ Cnk
¿ĄŇ rĘb
ĲĎŇ yĘ 8
: ZrĆ’ĲĎ=ysĄpŇĘ ’Č=lJĎ otę’
Ł Ç C’¿rĘyyĲĂwĘ
xYnml

68. 1–13
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: ryS
ĲĂ rom¿zĘmĂ dŇwĂędĎŇlĘ xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
wyb
ĳŇĎ yĘo’Ĳ CYCpŇă yĎ MyhĂŁl’ĹÆ MCqăyĎ
: wynĲĎjĎmĂ wy’ĎęnĘW
Č mĘÇ CsCn¿yĎwĘ
PŇD¿
Ł nĘêňĂ NS
Ďę ‘Ď PŇD¿
Ł nĘhĂJĘ
S’
ĳĄ =ynĄjĘmĂ gŇnČoDÆ sU
ăĄ hĂJĘ
: MyhĲĂŁl’Ĺ yn¿ĄjĘmĂ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ Cd¿ŇbŇĘ ’ŇyĲŁ
MyhęĂ Łl’Ĺ yn¿ĄpŇĘ lĂ CYlĘ‘ČyĲČÆ CxămĘW
Ę yĂ MyqęĂ yDĂYČwĲĘ
: hŇxĲĎmĘW
Ă bŇĘ CWyW
¿Ă yĎwĘ
om¿S
Ęň CrÀUĘzČ ÈMyhĂŁl’ŇĲlĄ ű CryS
ąĂ
tŇobŇrĎ‘ĞB
ĲĎ Æ bŇăkĄŇ r
Ł ĲlĎ CQs
ŁÃ
: wynĲĎpĎŇlĘ Cz¿lĘ‘ĂwĘ omęS
Ę Hy¿ĎBĘ
tŇonĳmĎlĘ’Č NIăČdČŇwĘ MymĂotŇyĘÆ yb
ăŇĂ ’Ğ
: oSĲdĘŇqĎ No‘¿mĘBĂ MyhęĂ Łl’ĹÇ
hŇtŇĎ yĘBČę ű MydĂÄyxĂyĘ bŇyS
ąĂ omÅ ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ
tŇorĳS
Ď oJĲBČ MyrĂysĂ’ĞÆ ’yY
ăĂ om
: hŇxĲĎyxĂYĘ Cn¿kŇĘ S
ĲĎ MyrĂęrĞosĲÇ=ëŇ’ĲČ
ìŇĳUĆ ‘Č ynăĄpŇĘ lĂ ìŇtŇĘ ’ŇYĲĄBĘÆ MyhęĂ Łl’Ĺ
: hŇlĎsĲĆ NomăyS
Ă ybĲŇĂ ì¡ŇDĘ‘ĘYČBĘ
Myh
¿Ă Łlň’Ĺ ynÀĄjĘmĂ ÈCpŇTĘĲnĎ MyĂmăČS
Ď =PŇ’Č ű hŇS
Ď ‘ÄĎ rĎ ZrĆ’
ąĆ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ MyhęĂ Łl’ĹÇ yn¿ĄjĘmĂ ynĳČysĂ hŇ¿Ćz
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ PŇynăĂêĎ tŇobŇdĎŇnĘÆ MS
Ć ăĆG
: HêĎnĘnČokŇĲ hŇê
¿Ď ’Č hŇ’ĎęlĘnĂwĘÇ ì¿ŇtŇĘ ĲlĎ xĞĲnČ
Hb
ĳĎŇ =CbŇS
Ę yĲĎ ì¿ŇtŇĘ IĲĎxČ
: MyhĲĂŁl’Ĺ ynăĂ‘Ďl
ĲĆ ì¡ŇtŇĘ b
ĲĎŇ oTBĘ Nyk
¿ŇĂ ê
ąĎ
rmĆŁ’ĳ=NêĆyĲĂ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ
: bŇrĲĎ ’b
¿ĎŇ YĎ tŇoręv
Ę bČŇmĘhĲČÇ
NCdŇĳD
Ł yĂ NCdăŇD
Ł yĂ tŇo’bĎŇYĘÆ yk
ăŇĄ lĘmČ
: ll
ĲĎ S
Ď qQ
¿Ą xČêĘ tŇyĂBČęÇ tŇwČnĘC

xs
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68. 14–26

MyĂê
¿Ď pňČ S
Ę NyB
ÀĄ ÈNCbŇJĘS
Ę êĂ=M’ĲĂ
PŇsĆĳĆJbČŇ hŇăjĎ xĘnĆ hŇnĎoyÆ yp
ăŇĄ nĘJČ
: ZCrĲxĎ qr¿ČqĘrČyBĲĂ hĎytęĆ orbŇĘ ’ĆwĘÇ
HBĎę Myk
ąŇĂ lĎÅmĘ yDČőS
Č WrąĄpÅĎ BĘ
: NomĲlĘYČBĘ gŇl
¿Ą S
Ę êČ
NS
ĳĎ BĎ=rhČ MyhĂŁl’ĹÆ=rhČ
: NS
ĲĎ BĎ=rhČ MyeęĂ ĚnbŇĘ GČÇ rh
¿Č
Mye¿ĂnĚňbŇĘ GČ MyrÀĂhĎ ÈNCdŇ~ĘrČêĲĘ ű hŇUĎąĎl
oêĳbŇĘ S
Ă lĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ dŇm
ăČ xĎ rhĎęhĎ
: xYČĲnĆ lĎ NJ
Ł¿ S
Ę yĂ hoĎęhyĘÇ=PŇ’Č
N’
ĳĎ nĘS
Ă yp
ăŇĄ lĘ’Č MyĂt
ăŇČ B
Ł rĂ MyhęĂ Łl’Ĺ bŇkĆŇrąĆ
: SdŇĆu
Ł Ĳ BČ yn¿ČysĂ MbĎęÇ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ
ybŇĂ è
Ćę tŇĎ yb
ąŇĂ S
ĎÅ ű MorÄUĎlČ tŇĎ yl
ąĂ ‘ÅĎ
MdĳŇĎ’ĎB
ĲĎ tŇonêĎmČÆ êĎxĘqăČlĎ
: MyhĲĂŁl’Ĺ HyĎŋ ű NJ
Łą S
Ę lĂ MyrĂęrĘosĲÇ=PŇ’ĲČwĘ
CnlĎę=smĎ‘ĞyĲČ Moy¿ ű Moyą ÈynĎŁdŇ’Ğ ëŇCrăB
ąĎ
: hŇlĎsĲĆ CntŋĄ ‘ĎCSyĲĘ l’
ąĄ hÅĎ
tŇo‘¿S
Ďň omlĲĘ l’
ąĄ ÈCnlĎ ű l’
ăĄ ąhĎ
: tŇo’ĲYĎoêĲ tŇwĆUĎęlČÇ ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ hŇ¿oĂhyl
ĲĄ wĘ
wyb
¿ĎŇ yĘ’
Ł ňĲ S’Ňrą
Ł ÈZxČmĘyĂ MyhęĂ Łl’Ĺ=ëŇ’Č
: wymĲĎS
Ď ’ĞB
ĲČ ëŇQĄęhČtŇĘ mĲĂÇ r‘ĳĎW
Ą dŇq
Ł ¿ dĘŇqĎ
bŇyS
ĳĂ ’Ď NS
ăĎ BĎmĂ ynĎŁdŇ’ĞÆ rm
ăČ ’Ď
: MyĲĎ tŇol¿YĚUĘmĲĂ bŇyS
Ăę ’ĎÇ
Md¿ĎŇBňĘ ìęlĘgŇĘ rČ Zx
¿Č mĘêĲĂ ű N‘Čm
ąČ lĘ
: CheĲĄmĂ Myb
¿ŇĂ yĘ’
Ł Ĳ mĄ ìŇyb
ĳŇĆ lĎJĘ NoS
¿ lĘ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ìŇyt
ăŇĆ okŇylĲĂhĞ C’ărĎ
: SdŇĆŁuĲbČŇ yJ
ăĂ lĘmČ yl
¡Ă ’Ą tŇokąŇylĂÅhĞ
MynĳĂgŇĘ nĲŁ rx
ăČ ’Č MyrĂS
Ď Æ CmăDĘqĂ
Kwtb
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: tŇopŇĲ pĄŇoê tŇomęlĎ‘ĞÇ ëŇotŇ¿ BĘ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ CkŇă rĘB
ĲĎ tŇolhĄqĘmČBĲĘÆ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ roq¿UĘmĂ ynĎęŁdŇ’ĞřÇ
MdęĄr
Ł ry‘ÃĂ YĎ ű NmÄĂ yĎnĘBĂ MS
ąĎ
Mt
ĳŇĎ mĎgŇĘ rĂ hŇdĎŇChyĘÆ yrăĄW
Ď
: ylĲĂêĎpŇĘ nČ yr¿ĄW
Ď NClębĚŇzĘÇ yr¿ĄW
Ď
ìŇ¿Ć‘
E ňĚ ìŇyhĆęŁl’Ĺ hŇ¿CĎYĂ
: CnQ
ĲĎ êĎlĘ‘¿ČjĎ CzęÇ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ hŇ¿ĎC‘
E
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č ìŇlĆkĎŇyhĲĄmĄÆ
: yS
ĲĎ Myk
ăŇĂ lĎmĘ Clyb
¡ŇĂ oy ìąŇlĘ
hŇnĆÃqĎ tŇÀČx
I Č r‘ÄČ GĘ
MyUęĂ ‘Č ylĄŋgŇĘ ‘ĆBĘ ű MyrĂÄyBĂ’Č tŇdąŇČ‘Ğ
PŇsĆĳĎkŇ =y~ĄrČBĘ sj
¿Ą rČtŇĘ mĂ
: CYjĲĎxĘyĆ tŇob¿ŇrĎqĘ MyUęĂ ‘ČÇ rE¿ČBĂ
MyĂrĳĎYĘmĂ yeăĂmĂ MyeĂmČS
Ę xČÆ Cyt
ăŇĎ ’ĹyĲĆ
: MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ wydĎęyĎÇ Zyr¿ĂêĎ SCJ¿
Myh
ĳĂ Łl’ŇĲlĄ CryS
ăĂ ZrĆ’ĎhĎÆ tŇokŇă lĘmĘmČ
: hŇlĎsĲĆ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ Cr¡UĘzČ
MdŇĆqĳĆ=ymĄS
Ę ym
ăĄ S
Ę BĂ bŇkĄŇr
Ł ĲlĎ Æ
: z‘Ł Ĳ loqă oloqBĘÇ Nê
¿ĄyĂ Nh
¿Ą
Myh
¿Ă Łlň’ŇĲlĄ z‘Ł ę Cn¿êĘ
otŇĳ wĎ’ĞGĲČ l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=l‘ĲČ
: MyqĲĂxĎè
Ę BČ oEę‘ĚwĘÇ
ìŇyS
¿Ć DĎňqĘUĂmĲĂ MyhęĂ Łl’Ĺ ’r¿Ďoną
M‘ęĎ lĎ tŇom¿YĚ‘ĞtĲŇČ wĘ z‘Ł ¡ ű NtÄĄ nŁ ’Chą l’ĄęrĎW
Ę yĂ l’
ąĄ
: MyhĲĂŁl’Ĺ ëŇCr¿BĎ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ MyeŋĂ S
Č oS=l‘ĲČ xČ~ĄŋnČmĘĲlČ

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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69. 2–15

Myh
ĳĂ Łl’Ĺ ynĂ‘¿ĄyS
Ă ohĲ
: SpĆŇĲnĎ =dŇ‘Č MyĂmăČ C’b
¡ĎŇ yJ
ąĂ
dŇĳmĎ ‘ĽmĲĎ Ny’ăĄwĘ hŇlĎCYmĘÆ NwăĄyBĂ ű yêĂ‘ĘąbČŇ TĎ
: ynĂtŇĘ pĲĎŇTĎS
Ę tŇlĆŁB¿S
Ă wĘ MyĂmČęÇ=yuĄmČ‘ĞmĲČbŇĘ ytŇĂ ’Ň¿BĎ
yn¿ĂorňGĘ rx
ÀČnĂ Èy’ĂrĘqĎbŇĘ yêĂ‘ĘăgČŇ yĎ
: yhĲĎŁl’ŇĲlĄ lxĄęyČmĘÇ ynĳČy‘Ą Cl¿JĎ
Me
¿ĎxňĂ y’ÀČnĘŁWĲ ÈyS
Ă ’Ňr
Ł tŇoră‘Ğv
ĲČ mĂ ű CBąrČ
rqĆĳĆS yb
ăČŇ yĘ’
Ł Ĳ ytŇČ ymĂYĘmČÆ CmăYĘ‘ĲĎ
: bŇyS
ĲĂ ’Ď z’
ăĎ yêĂlĘzČęgĎÇ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ
yê
ĳĂ lĘCČ’ĂlĘ êĎ‘ĘdČŇyĎÆ hŇê
ăĎ ’Č MyhęĂ Łl’Ĺ
: CdŇxĲĎkŇĘ nĂ=âlĲ ì¿ŇUĘmĂ ytęČ omS
Ę ’ČwĘÇ
tŇo’¿bĎňYĘ hoĂęhyĹ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ ÈìyoĆq ű ybÄĂ CSb
Ł ąŇ Å=l’
yĄ Č
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yhĄęŁl’ĹÇ ìŇyS
ĳĆ qĘbČŇmĘ yb
ăŇĂ CmlĘăJĎ yĂ=l’Č
hŇĳĎjrĘxĆ ytŇĂ ’ŇăW
Ď nĎ ìŇylĆ‘ĎÆ=yJĲĂ
: ynĲĎpĎŇ hŇU
ăĎ lĂkŇĘ hŇt
¡ŇĎ iĘJĂ
yx
ĳĎ’ĆlĘ ytŇĂ yyăĂhĎ rzĎCmÆ
: yUĲĂ’Ă yn¿ĄbŇĘ lĂ yrĂękŇĘ nĎwĘÇ
ynĂtŇĘ ĳlĎ kĎŇ’Ğ ìăŇtŇĘ yB
ĲĄ tŇă’Č nĘqĂ=yJĲĂ
: yl
ĲĎ ‘Ď Cl¿pŇĘ ĲnĎ ìŇypĆęrĘoxÇ tŇoj¿rĘxĆwĘ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ Mo~ăbČŇ hŇăJĆ bŇĘ ’ĆwĲĎ
: ylĲĂ tŇopŇă rĎxĞĲlČ yh
¡Ă êĘwČ
qW
ĳĎ yS
ăĂ CbŇlĘ hŇăĎê
n Ę ’ĆwĲĎ
: lS
ĲĎ mĎlĘ Mh
ăĆ lĎ yh
¡Ă ’ĹwĲĎ
r‘ČS
ĳĎ ybĄŇS
Ę yăŁ ybŇĂ Æ CxyW
ăĂ yĎ
: rkĲĎŇS
Ą yt
¿ŇĄ oS tŇonęygŇĂ nĘCÇ
NoYęrĎ tŇ‘ąĄ hoĎÃhyĘ ű ìÄlĘ=ytŇĲĂ QĎpŇĂ tŇĘ ynąĂ’ĞwĲČ
: ìŇ‘ĲĆS
Ę yĂ tŇ¿mĆ ’ĹB
ĲĆ ynĂnĄę‘ĞÇ ìŇDĳĆsĘxČ=bŇrĎBĘ Myh
¿Ă Łl’Ĺ
hŇ‘ĎB
ĳĎ TĘ’Ć=l’ČwĘ TyFĂmĂÆ ynĂălĄ y~ĂhČ
hlYn’

2
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: MyĂmĲĎ=yuĄmČ‘ĞUĲČmĂC y’ČęnĘŁvĲmĂÇ hŇ¿ĎlYĘĲeĎ ’Ă
MyĂmČÆ tŇlĆŁBăS
Ă ű ynĂąpĄŇ TĘS
Ę êĂ=l’ĲČ
hŇĳĎlCYmĘ ynĂ‘ăĄlĎbŇĘ êĂ=l’ČwĘ
: hĎyjĲĂ r’
ăĄ BĘ yl
¡Č ‘Ď=rTČ’ĘêĆ=l’ČwĘ
ìŇDĳĆsĘxČ bŇoTă=yJĂ hoĎhyĘÆ ynĂănĄ‘Ğ
: yl
ĲĎ ’Ą hŇăĄj
n Ę ìŇymĆęxĞrĲČÇ bŇr¿
Ł JĘ
ìŇDĳĆbŇĘ ‘ČmĲĄ ìŇynĆjĎÆ rê
ăĄsĘêČ=l’ČwĘ
: ynĂĲnĄ ‘Ğ rh
¿Ą mČ ylĂęÇ=rYČ=yJĲĂ
Hl
ĳĎ ’ĎgŇĘ yS
ăĂ pŇĘ nČ=l’Ć hŇăbĎŇ rĘqĎ
: ynĂdŇĲĄjĘ yb
ăČŇ yĘ’
Ł Ĳ N‘Čm
¡Č lĘ
yt
ĳŇĂ UĎlĂkŇĘ C yêĂS
Ę bĎŇCÆ ytăĂŇjĎrĘxĆ êĎ‘ĘdČęyĎ hŇê
ąĎ ’Č
: yrĲĎrĘoYĲ=lJĎ ìęDĘgŇĘ nĆÇ
hŇS
Ď Cn¿’ňĎ wĲĎ yBĂęlĂ hŇr¿ĎbŇĘ S
ĲĎ ű hŇąjĎ rĘxĆ
NyĂ’ĳČwĎ dŇCnălĎ hŇăĆq
C Č ’ĞwĲĎ
: ytŇĂ ’ŇYĲĎmĎ âlăwĘ MymęĂ xĞĲnČ mĘlČwĘÇ
S’Ňrĳ
Ł ytăĂŇCrbĎŇBĘ CnăêĘIĂwČ
: ZmĆŁxĲ ynĂCq¿S
Ę yČ y’ęĂ mĎYĘlĂwĘÇ
xp
ĳĎŇ lĘ Mh
ăĆ ynĄpŇĘ lĂ Mn
ăĎxĎlĘS
Ě =yhĲĂyĘ
: SqĲĄomlĘ Mym
¿Ă olS
Ę lĂwĘĲ
tŇo’ĳrĘmĲĄ MhĆynĄy‘ĲĄÆ hŇnĎkŇĘ ăS
Č xĘêĆ
: dŇ‘ĲČmĘhČ dŇym
¿Ă êĎ MhĆynĄętŇĘ mĎCÇ
ìŇĳmĆ ‘ĘzČ Mh
¿Ć ylĄ‘Ğ=ëŇpĎŇS
Ę
: MgĲĄŇyv
Ă yČ ìęjĘ’ČÇ Nor¿xĞwĲČ
hŇĳUĎ S
Č nĘ Mt
¿ŇĎ rĎyTĲĂ=yhĂêĘ
: bŇS
ĲĄ yŁ yh
¿Ă yĘ=l’Č MhĆęylĄhĽ’ĲĎBĘÇ
CpŇdĳŇĎrĎ tŇĎ yJ
ăĂ hĂ=rS
Ć ’Ğ hŇê
ăĎ ’Č=yJĲĂ
: Crj
ĲĄ sČyĘ ìŇyl
ăĆ lĎxĞ bŇo’¡kŇĘ mČ=l’ĆwĘ
Mn
ĳĎwŁ‘Ğ=l‘Č NwŁ‘ĎÆ=hŇnĎêĲĘ
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69. 29–70. 5

: ìŇtĲŇĆ qĎdĘŇYĂBĘ C’b
Ł ę yĎÇ=l’ČwĘ
MyIĳx
Ă Č rpĆŇăiĄ mĂ CxĲUĎyĂÆ 29
: CbŇtĲŇĄ JĎyĂ=l’Č MyqęĂ yDĂYČÇ M‘¿ĂwĘ
bŇĳ’Ą okŇwĘ ynăĂ‘Ď ynĂ’ĞwĲČÆ 30
: ynĂb
ĲĄŇ GĘW
Č êĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ì¡ŇtŇĘ ‘ĲĎCSyĘ
ryS
ĳĂ BĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ=MS
ĲĄ hŇăĎllĘhĲČ’Ğ 31
: hŇdŇĲĎotŇbŇĘ Cel
¿Ć DĘgČŇ’ĞwĲČ
rjĎę roè
¿ mĂ hoĎhyl
ĲČ Æ bŇăTČ ytŇĂ wĘ 32
: syrĲĂpŇĘ mČ Nr¿ĂqĘmČ
Cxm
ĳĎ W
Ę yĂ MywăĂnĎ‘Ğ C’ărĎ 33
: Mk
ĲĆŇ bŇĘ bČŇlĘ yx
¿Ă ywĂ MyhęĂ Łl’ĹÇ yS
¿Ą rĘD
Ł
hoĳĎhyĘ MynăĂoybŇĘ ’Ć=l’Ć ‘Čm
ăĄ S
Ł =yJĲĂ 34
: hŇĲzĎbĎŇ âlă wyrĎęysĂ’ĞÇ=tŇ’ĆwĘ
ZrĆ’ĳĎwĎ MyĂmăČS
Ď ChCllĘhČyĲĘÆ 35
: MB
ĲĎ Wm
¿Ą r
Ł =lkĎŇwĲĘ MyUęĂ yČÇ
NoIęYĂ ‘ČyS
ąĂ oyÅ ű MyhÄĂ Łl’Ĺ yJ
ąĂ 36
hŇdĳŇĎChyĘ yrăĄ‘Ď hŇnĆbŇĘ yĂwĘÆ
: hĎCSĲrĄywĂ MS
Ďę Ç CbŇS
Ę ¿yĎwĘ
hĎClĳxĎnĘyĂ wydĎŇbĎŇ‘ĞÆ ‘rČzăĆwĘ 37
: Hb
ĲĎŇ =CnJĘS
Ę yĂ omęS
Ę Ç yb
¿ŇĄ hĞŁ’ĲwĘ
: ryJĲĂzĘhČlĘ dŇ¿wĂdĎŇlĘ xČ~ĄęnČmĘĲlČ Ç
‘
ynĂĳlĄ y~ĂhČlĘ Myh
¿Ă Łl’Ĺ 2
: hŇS
ĲĎ CxĲ ytŇĂ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ hoĎęhyĘÇ
yS
¿Ă pŇĘ nňČ yS
ÀĄ qĘbČŇmĘ ÈCrjĘxĘyČwĘ CSb
Ł ăŇ yĄ 3
: ytŇĲĂ ‘ĎrĲĎ yYĄępĄŇxĞÇ CmĳlĘJĲĎyĂwĘ rox’ĎÆ CgŇi
Ł ă yĂ
Mê
ĳĎ S
Ę BĎ bŇqĆ‘ăĄ=l‘Č CbŇCSyĎÆ 4
: x’ĲĎhĆ ű x’
¿Ď hÅĆ MyrĂęmĘŁ’ĲhĎÇ
ìŇyS
¿Ć qĘbČňmĘ=lJĲĎ ìęBĘ ű CxÄmĘW
Ę yĂwĘ CWyW
ąĂ ÅyĎ 5
wrm’yw
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: ìŇtĲŇĆ ‘ĎCSĲyĘ ybĄęhĞ’
Ł Ç Myh
ĳĂ Łl’Ĺ lDăČgŇĘ yĂ dŇymĂtŇĎ Æ CrămĘ’ŇyĲŁwĘ
ÈNoybŇĘ ’ĆwĘ ynăĂ‘Ď ű ynąĂ’ĞwĲČ
yQ
¿Ă hŇS
Ďň CxĲ Myh
ÀĂ Łl’Ĺ
hŇêĎĳ’Č yT
ăĂ lĘpČŇmĘC yrăĂzĘ‘Ć
: rxĲČ’ČêĘ=l’Č hoĎęhyĘÇ
ytŇĂ ys
ĳĂ xĎ ho¿ĎhyĘ=ìŇĲ BĘ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ hŇS
Ď ob¿Ň’Ą=l’Č
ynĂĳTĄ QĘpČŇtŇĘ CĲ ynĂ¿lĄ y~ĂêČ ìętŇĘ qĲĎdĘŇYĂBĘ
: ynĂ‘ĲĄyS
Ă ohĲwĘ ìęnĘzĘ’ĎÇ yl
¿Č ’Ą=hŇFĲĄhČ
No‘ÃmĎ rCY¿lĘ ű ylĂÄ hŇąĄh
yĹ
ynĂ‘ĳĄyS
Ă ohĲlĘ tŇĎ yC¿ĂYĂ dŇymęĂ êĎ ’obęlĎ
: hŇêĎ’ĲĎ ytăĂŇdĎŇCYĲmĘC y‘¡ĂlĘsČ=yJĲĂ
‘S
ĳĎ rĎ dŇIăČmĂ ynĂTĄQĘjČÆ yhČęŁl’Ĺ
: ZmĲĄoxwĘ lCăĄ‘ČmĘ PŇ¡JČ mĂ
yt
ĳŇĂ wĎqĘtŇĂ hŇê
¿Ď ’Č=yJĲĂ
: yrĲĎC‘eĘmĂ yx
¿Ă TČbŇĘ mĂ hoĂęhyĹÇ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ
NTĆBĆęmĂ yêĂkŇĘ mČŋsĘnĂ ű ìyl
ąĆ ‘Ď
yzĳĂogŇ hŇê
ăĎ ’Č yUĂ’ĂÆ y‘ăĄUĘmĂ
: dŇymĲĂtŇĎ ytăĂŇQĎhĂtŇĘ ì¡ŇBĘ
MyB
ĳĂ rČlĘ ytŇĂ yyăĂhĎ tŇp
ĲĄŇ omJĘÆ
: z‘Ł Ĳ =ysĂxĞmĲČ hŇêęĎ ’ČwĘÇ
ìŇĳtŇĆ QĎhĂêĘ ypŇĂ Æ ’lĄU
ăĎ yĂ
: ìŇêĲĆrĘ’ČpŇĘ êĂ MoIęhČÇ=lJĎ
hŇĳĎq
n Ę zĂ tŇ‘ăĄlĘ ynĂkĄŇylĂS
Ę êČÆ=l’ĲČ
: ynĂb
ĲĄŇ zĘ‘ČêĲČ=l’Č yxęĂ J
Ł Ç tŇol¿kŇĘ JĂ
yl
ĳĂ yb
ăČŇ yĘo’Ĳ CrămĘ’ĲĎ=yJĂ
: wDĲĎxĘyČ CY¿‘ĞonĲ yS
Ăę pŇĘ nČÇ yr¿ĄmĘS
Ł Ĳ wĘ
obĳŇzĎ‘Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ rm
Ł ’ŇlĄÆ

6

’‘
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71. 12–22

: ly~ĲĂmČ Ny’¿Ą=yJĂ ChCWępŇĘ tŇĂ wĘÇ CpŇ¿ dĘŇrĲĂ
yeĂĳUĆ mĂ qx
ăČ rĘêĂ=l’Č MyhĂŁl’ĹÆ
: hSyxřĲ ytŇĂ r¿ĎzĘ‘ĆlĘ yhČęŁl’ĹÇ
yS
¿Ă pŇĘ nňČ ynÀĄTĘŁWĲ ÈClkŇĘ yĂ CSb
Ł ăŇ yĄ
: ytŇĲĂ ‘ĎrĲĎ yS
Ąę qĘbČŇmĘÇ hŇĳUĎ lĂkŇĘ C hŇjĎrĘxĆÆ CTă‘ĞyĲČ
lx
ĳĄ yČ’Ğ dŇym
ăĂ êĎ ynĂ’ĞwĲČÆ
: ìŇtĲŇĆ QĎhĂêĘ=lJĎ=l‘Č yêęĂ pŇĘ sČohĲwĘÇ
ìŇtęĆ qĎdĘŇYĂ rjĄŋsČyĘ ű yj
ąĂ
ìŇĳtŇĆ ‘ĎCSĲêĘ MoI¿hČ=lJĎ
: tŇorĲp
ŁŇ sĘ yêĂ‘ĘdăČŇyĎ âl¡ yJ
ąĂ
hoĳĂhyĹ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ tŇorbĚŇgŇĘ BĂÆ ’obę’Ď
: ìŇDĲĆbČŇlĘ ìăŇtŇĘ qĲĎdĘŇYĂ ryJ
¡Ă zĘ’Č
yrĳĎC‘eĘmĂ ynĂê
¿Č dĘŇUČlĂ MyhęĂ Łl’Ĺ
: ìŇytĲŇĆ o’lĘpŇĘ nĂ dŇyG¿Ă’Č hŇeĎhĄęÇ=dŇ‘ČwĘ
ynĂ¿bĄŇ zĘ‘ňČ êĲČ=l’Č Myh
ÀĂ Łl’Ĺ ÈhbĎŇyW
Ą wĘ ű hŇnÄĎ qĘzĂ=dŇ‘Č Mg
ąČŇ wĘ
rodŇĳlĘ ìăŇ‘ĞorĲzĘ dŇyGăĂ’Č=dŇ‘Č
: ìŇtĲŇĆ rĎCbŇĲ GĘ ’obęyĎÇ=lkĎŇlĘ
Mor¿mňĎ =dŇ‘Č MyhęĂ Łl’Ĺ ì¿ŇtŇĘ qĲĎdĘŇYĂwĘ
: ìŇomĲkĎŇ ym
ăĂ MyhęĂ Łl’ĹÇ tŇolĳŁdŇgŇĘ tŇĎ yW
¿Ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
tŇo‘¿rĎňwĘ tŇoBęrČ tŇor¿YĎ ű wntÄy’řrh rS
ąĆ ’Ğ
wnyĳyxt bŇCS
¿ êĎ
: ynĂĲlĄ ‘ĞêĲČ bŇCS
¿ êĎ ZrĆ’ĎęhĎÇ tŇom¿h
Ł êĘmĂC
ytęĂ QĎdŇĚGĲĘ ű bŇrĆêąĆ
: ynĂmĲĄxĞĲnČ êĘ bŇŁi¿tŇĂ wĘ
yh
¿ĎŁlň’Ĺ ìÀŇêĘmĂ’Ğ È lbĆŇnĆ=ylĂkŇĘ bŇĂ ìăŇdĘŇo’Ĳ ű ynąĂ’Ğ=MGČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ SodęqĘÇ roeĳkŇĂ bŇĘ ìăŇlĘ hŇrăĎUĘzČ’Ğ
hnnrt
CntĎy’ĂrĘhĂ v.20

.’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk hS
Ď Cx ’"sb ,yrq hS
Ď Cx ,bytk hS
Ď yxĂ v.12 .’‘
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ynĂtČy’ĂrĘhĂ ’"sb ,yrq ynĂtČ’ĂrĘhĂ ,bytk
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ëŇĳĎQ=hŇrĎUĘzČ’Ğ yJ
ăĂ ytŇČ pĎŇW
Ę Æ hŇăĎe
eăĄrČêĘ
: tŇĎ ydŇĲĂjĎ rS
ăĆ ’Ğ yS
Ăę pŇĘ nČwĘÇ
ìŇĳtŇĆ qĎdĘŇYĂ hŇăĆh
G Ę êĆ MoIhČÆ=lJĎ ynęĂ oSlĘ=MGČ
: ytŇĲĂ ‘ĎrĲĎ yS
¿Ą qĘbČŇmĘ CrępŇĘ xĲĎÇ=ykĲŇĂ CSb
Ł ¿Ň =yJĂ
ű hŇm
Ł Ä ŁlS
Ę lĂ
Nê
ĳĄ ëŇlĆămĆ lĘ ìŇyTĆjĎS
Ę mĂÆ MyhęĂ Łl’
ĲĹ
: ëŇlĆmĲĆ=NbĆŇlĘ ì¿ŇtŇĘ qĲĎdĘŇYĂwĘ
qdŇĆY
ĳĆbŇĘ ìăŇUĘ‘Č NydăĂŇyĎ
: TjĲĎS
Ę mĂbŇĘ ìŇyI¿ĆnĂ‘ĞwĲČ
M‘ĳĎlĎ Mol¿S
ĎÅ MyrĂőhĎ C’ąW
Ę yĂ
: hŇqĲĎdĎŇYĘBĂ tŇo‘ębĎŇgŇĘ CÇ
M‘ęĎ =yIĄnĂ‘ĞĲ ű Tj
Łą S
Ę yĂ
NoyĳbŇĘ ’Ć ynăĄbŇĘ lĂ ‘ČyS
Ă oyÆ
: qS
ĲĄ o‘ ’J
ăĄ dČŇywĲĂ
SmĆĳS
Ď =M‘Ă ìŇC’¿rĎyyĲĂ
: MyrĲĂoD roDă xČrĄęyĎÇ yn¿ĄpŇĘ lĂwĘ
zGĳĄ=l‘Č rT
ăĎ mĎJĘ dŇrĄyĄÆ
: ZrĆ’ĲĎ PŇyz¿ĂrĘzČ MybĂęybŇĂ rĘJĂÇ
qyDĳĂYČ wym
¿Ď yĎBĘ=xrČpŇĘ yĲĂ
: xČrĲĄyĎ yl
¿Ă BĘ=dŇ‘Č MolęS
Ď Ç bŇr¿
Ł wĘ
MyĳĎ=dŇ‘Č MIăĎmĂ DĘrĘyĲĄwĘÆ
: ZrĆ’ĲĎ=ysĄpŇĘ ’Č=dŇ‘Č rhĎęeĎmĂCÇ
MyIĳYĂ Ă C‘ărĘkŇĘ yĂ wynĎpĎŇlĘÆ
: CkŇxĲĄlČyĘ rp
¿ĎŇ ‘Ď wybĎęyĘ’
Ł Ĳ wĘÇ
CbŇyS
ĳĂ yĎ hŇăxĎ nĘmĂ MyIĂ’ĂwĘÆ SyS
ăĂ rĘtŇČ ykĄŋlĘmČ
: CbŇyrĲĂqĘyČ rJ
¿Ď S
Ę ’Ć ’bĎęsĘCÇ ’b
¿ĎŇ S
Ę yk
¿ŇĄ lĘmČ
MykĳŇĂ lĎmĘ=lkĎŇ ol¿=CwxĞêĲČS
Ę yĂwĘ
: ChCdĲŇ bŇĘ ‘ČyĲČ My¿ĂoG=lJĎ
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‘ČCĳĄS
Č mĘ NoyăbŇĘ ’Ć ly~ĂyČÆ=yJĲĂ
: olĲ rz¿Ą‘Ł=Ny’ĲĄwĘ ynęĂ ‘ĎwĘÇ
NoyĳbŇĘ ’ĆwĘ lDăČ=l‘Č sx
Ł yĎÆ
: ‘ČyS
ĲĂ oy MynăĂoybŇĘ ’Ć tŇoS
¡ pŇĘ nČwĘ
MS
ĳĎ pŇĘ nČ l’
ăČ gŇĘ yĂ smĎxĎmĲĄCÆ ëŇoêămĂ
: wynĲĎy‘ĄBĘ Mm
ăĎ DĎ rq¡ČyyĄwĘ
’b
¿ĎŇ S
Ęň bŇÀhČ EĘmĂ Èol=NêĆyĂwĘ yxęĂ ywĂ
dŇym
ĳĂ tŇĎ odăŇ‘ĞB
ĲČ lQ
ăĄ jČtŇĘ yĂwĘ
: ChĲnĘk
ĲĆŇ rĘb
ĲĎŇ yĘ MoIęhČÇ=lJĎ
Myr¿ĂhňĎ S’ŇrÀ
Ł BĘ ÈZrĆ’ĎBĎ ű rBČÄ=tŇiČpŇĂ yh
ąĂ yĘ
oyĳrĘjĂ NonăbĎŇQĘJČ S‘ăČrĘyĂ
: ZrĆ’ĲĎhĎ bŇW
Ć ‘ăĄJĘ ry‘ęĂ mĄÇ CYyY
¿Ă yĎwĘ
MlĎęo‘lĲĘ omÄS
Ę yh
ąĂ yĘ
om¿S
Ęň NynÀy ÈSmĆS
Ć =ynĄpŇĘ lĂ
: ChCrĲè
Ę ’ČyĘ My¿ĂoG=lJĎ obĳŇ CkŇrĘB
¿Ď tŇĘ yĂwĘ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ MyhĂŁl’ĹÆ hoăĎhyĘ ű ëŇCrąBĎ
: oDĲbČŇlĘ tŇo’ălĎpŇĘ nĂ hŇ¡W
Ą ‘Ł
Ml
¿Ď o‘ňlĘ odęobŇJĘ MS
¿Ą ű ëŇCrąbĎŇC
ZrĆ’ĎęhĎÇ=lJĎ=tŇ’Ć odŇobŇkŇĘ Æ ’l
ăĄ UĎyĂwĘ
: NmĲĄ’ĎwĘ ű Nm
¿Ą ’ÅĎ
: yS
ĲĎ yĂ=NBĆ dŇwĂęDĎÇ tŇoQĳpŇĂ tŇĘ CQ¿JĎ
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g‘
MyhęĂ Łl’Ĺ l’
¿Ą rĎW
Ę yĂlĘ bŇoTÆ ëŇą’Č
: bŇb
ĲĎŇ lĄ yr¿ĄbĎŇlĘ
yn’w
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yl
ĳĎ gŇĘ rČ ywTăn T‘ČmĘJĂÆ ynęĂ ’ĞwĲČ
: yrĲĎS
Ě ’Ğ hŇkĎŇjĘS
Ě NyĂ’ČęJĘÇ
Myl
ĳĂ lĘohĲBČ ytŇĂ ’ŇeĄqĂÆ=yJĲĂ
: hŇ’ĲĆrĘ’Ć My‘ăĂS
Ď rĘ Mol¡S
Ę
MtęĎ omlĘ tŇoB¿YĚrĘxČ Ny’¡Ą yJ
ąĂ
: Ml
ĲĎ C’ ’yr¿ĂbĎŇC
omn
ĳĄy’Ą Sonă’Ĺ lm
ăČ ‘ĞB
ĲČ
: C‘GĲĎĚnyĘ âlă MdĎę’ĎÇ=M‘ĂwĘ
hŇĳĎ’
w Ğ gĲČŇ omtŇĘ qăČnĎ‘Ğ NkĄŇlĎÆ
: oml
ĲĎ sm
¿Ď xĎ tŇyS
Ăę Ç=PŇTĎ‘ĞyĲČ
omn
ĳĄy‘Ą bŇlĆăxĄ mĄ ’YĎyĎÆ
: bŇb
ĲĎŇ lĄ tŇoI¿JĂW
Ę mČ CrębŇĘ ‘ĲĎÇ
qS
Ć Ł‘ĳ ‘răĎbŇĘ CrăBĘdČŇywĂ ű Cqym
ąĂ yĎ
: CrB
ĲĄ dČŇyĘ Mor¿UĎmĂ
Mh
ĳĆ yjĂ MyĂmăČè
Ď bČŇ CêăS
Č
: ZrĆ’ĲĎBĎ ëŇ¿ČlhĞêĲĂ MnĎęoSlĘCÇ
MŁlĳhĞ oUă‘Č bŇyS
Ă yĎ ű Nk
ąĄŇ lĎ
: oml
ĲĎ CYU
¿Ď yĂ ’lĄęmĎÇ ym
¿Ą C
l’
ĳĄ =‘dŇĲČyĎ hŇ¿kĎŇ y’Ą CręmĘ’ĲĎwĲĘ
: NoyĲlĘ‘ĆbŇĘ hŇ‘ăĎDĄ Sy¡ĄwĘ
My‘ĳĂS
Ď rĘ hŇQĆ¿’Ą =hŇeĄhĂ
: lyĂxĲĎ=CGW
Ę hĂ MlĎęo‘Ç yw¿ĄlĘS
Č wĘ
yb
ĳŇĂ bĎŇlĘ ytŇĂ yJ
ăĂ zĂ qyrĂÆ=ëŇ’Č
: yjĲĎJČ NoyăuĎnĂBĘ Zx
¡Č rĘ’ĆwĲĎ
MoIĳhČ=lJĎ ‘ČCgŇnĎÆ yh
ăĂ ’ĹwĲĎ
: MyrĲĂqĎBĘlČ yêęĂ xĘkČŇotŇwĘÇ
omĳkŇĘ hŇr¿ĎjĘsČ’Ğ yêĂrĘmČ’ĎÆ=M’Ă
: yêĂdĘŇgĲĎŇbĎŇ ìŇynăĆBĎ rodŇÆ hŇąĄh
eĂ
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tŇ’ŇŁzĳ tŇ‘ČdăČŇlĎ hŇbĎŇè
Ę xČ’ĞwĲĎÆ
: ynĲĎy‘ĄbŇĘ ’yhă lm
¡Ď ‘Ď
l’
ĳĄ =yS
Ą DĘqĘmĂ=l’Ć ’obŇ’ĎÆ=dŇ‘Č
: MtĲŇĎ yrĂxĞ’ĲČlĘ hŇnĎybĂę’ĎÇ
oml
ĳĎ tŇyS
ăĂ êĎ tŇoqlĎxĞB
ĲČ Æ ëŇă’Č
: tŇo’ĲCèmČlĘ MêęĎ lĘjČhĂÇ
‘gČŇrĳĎkŇĘ hŇU
ăĎ S
Č lĘ CyăhĎ ëŇy’
ąĄ
: tŇohĲQĎBČ=NmĂ CUtęČ Ç CpŇ¿sĎ
ZyqĳĂhĎmĲĄ Mol¿xĞJĲČ
: hŇĲzĆbŇĘ êĂ MmĎŋlĘYČ ű ry‘ąĂBĎ ynĎŁdŇ’ĞÇ
yb
ĳŇĂ bĎŇlĘ ZU
ăĄ xČtŇĘ yĂ yJĂÆ
: NnĲĎoêS
Ę ’Ć ytęČ oylĘkŇĂ wĘÇ
‘dĳŇĎ’Ą âlăwĘ r‘ČbČŇÆ=ynĂ’ĞwĲČ
: ëŇUĲĎ‘Ă ytŇĂ yy¿ĂhĎ tŇomęhĄBĘÇ
ëŇĳUĎ ‘Ă dŇym
ăĂ tŇĎ ynăĂ’ĞwĲČ
: ynĲĂymĂyĘ=dŇyČBĘ êĎzĘxČę’ĎÇ
ynĂĳxĄ nĘtŇČ ì¿ŇtŇĘ YĲĎ‘ĞB
ĲČ
: ynĂxĲĄuĎêĂ dŇob¿ŇJĎ rxČę’ČwĘÇ
MyĂm
ĳĎè
Ď bČŇ yl
¿Ă =ymĂ
: ZrĆ’ĲĎbĎŇ yêĂYĘ¿pČŇ xĎ=âlĲ ìęUĘ‘ĂwĘÇ
yb
¿ŇĂ bĎňlĘC yrĂę’ĄS
Ę hŇ¿ĎlJĎ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ Myh
¿Ă Łl’Ĺ yqęĂ lĘxĆwĘ yb
¿ŇĂ bĎŇlĘ=rCYĲ
CdŇb
ĳŇĄ ’ŇyŁ ìŇyqăĆxĄrĘ hŇăĄh
e Ă =yJĲĂ
: OĎUĲĆmĂ hŇ¿Ćoz=lJ
n
Ď hŇêĎmČęYĘhĂÇ
bŇoT¿=ylĂň MyhęĂ Łl’Ĺ tŇ¿bČŇ rĞqĲĂ ű ynąĂ’ĞwĲČ
ys
ĳĂ xĘmČ hŇăoĂhyĘ ynăĎd
ŁŇ ’ŇB
ĲČ ű yê
ąĂ S
Č
: ìŇytĲŇĆ okŇ’ĞlĘmČ=lJĎ rjĄęsČlĘÇ
lykVm
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PŇs’
¿Ď ňĎ lĘ lyJęĂ W
Ę mČ
xYČĳĆl
n Ď êĎxĘăČz
n Ď MyhĂŁl’ĹÆ hŇm
ăĎ lĎ
: ìŇtĲŇĆ y‘ĂrĘmČ N’ŇY
Ł ă BĘ ìęjĘ’ČÇ NS
¿Č ‘ĘyĆ
MdŇĆuĆę tŇĎ ynąĂqÅĎ ű ìÄtŇĘ dŇĲĎ‘Ğ rk
ŁąŇ zĘ
ìŇĳtŇĆ lĎxĞĲnČ TbĆŇăS
Ą êĎlĘ’ČGĎÆ
: oBĲ êĎnĘkČŋS
Ď ű hŇąĆz NoIęYĂÇ=rhČ
xYČĳnĆ tŇo’ăè
Ě mČlĘ ìŇymĆ‘ĎpŇĘ Æ hŇmĎyrăĂhĎ
: SdŇĆu
Ł Ĳ BČ bŇăĄo’
y ‘r¡ČhĄ=lJĎ
ìŇdĳŇĆ‘ĞomĲ bŇrĆqăĆBĘ ìŇyrĆrĘY
Ł Ĳ Æ CgŇă ’ĞS
ĲĎ
: tŇotŇĲ ’
Ł Mt
ăŇĎ ŁtŇo’Ĳ CmW
¡Ď
hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘ ’yb
ăŇĂ mĄJĘ ‘dČŇCĎyĂÆ
: tŇoUĲDĚrĘqČ Z‘ęĄ Ç=ëŇbĎŇsĞBĲĂ
dŇxČĳĎI hĎyx
ăĆ CêjĂ tŇ‘ĄwĘ
: NCmĲŁlhĞyĲČ tŇŁjęlČyk
ĲĄŇ wĘÇ lyè
¿Ă kČŇBĘ
ìŇĳĆSDĎqĘmĂ S’ĄbĎŇÆ CxălĘS
Ă
: ìŇmĲĆS
Ę =NJČS
Ę mĲĂ Cl¿QĘxĂ ZrĆ’ĎęlĎÇ
dŇxČĳĎy Mn
ăĎynĂ MBĎlĂbŇĘ Æ CrămĘ’ĲĎ
: ZrĆ’ĲĎBĎ l’
ăĄ =ydŇĄ‘ĞomĲ=lkĎŇ CpŇ¡ rĘW
ĲĎ
Cny’
¿Ă rĎň=âlĲ CnytęĄ ŁtŇo’Ĳ
’yb
ĳŇĂ nĎ dŇo‘¿=Ny’ĲĄ
: hŇmĲĎ=dŇ‘Č ‘Čd¿ŇĄyŁ CnêęĎ ’ĂÇ=âlĲwĘ
rYĳĎ PŇrĲĆxăĎyĘ MyhĂŁl’ĹÆ yt
ăŇČ mĎ=dŇ‘Č
: xYČĲnĆ lĎ ìăŇmĘS
Ă bŇ¡Ąo’
y Z’
ąĄ ÅnĎyĘ
ìŇnym
ĳĆ Ă ywĲĂ ìŇdĘŇyĲĎÆ bŇyS
ăĂ tŇĎ hŇUĎąĎl
: hŇĲQĄ kČŇ ìŇqĘox bŇrĆu¡ĆmĂ
MdŇĆuĳĆmĂ yJ
ăĂ lĘmČ MyhĂŁl’ŇwĲĄÆ
: ZrĆ’ĲĎhĎ bŇrĆqăĆBĘ tŇo‘ęCSyĘÇ l‘¿Ąj
Ł
MyĳĎ ìăŇEĘ‘ĎbŇĘ êĎrĘrăČopŇ hŇê
ąĎ ’Č

d‘
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: MyĂUĲĎhČ=l‘Č MynęĂ yeĂtČÇ yS
¿Ą ’ŇrĎ êĎrĘB
¡Č S
Ă
Nt
ĳŇĎ yĎwĘlĂ yS
ăĄ ’ŇrĎ êĎYĘ~ČrĂÆ hŇê
ăĎ ’Č 14
: MyIĲĂYĂlĘ M‘ăĎlĘ lkĎę’ĞmĲČÇ Cen
¿ĆêĘêĂ
lxČĳnĎwĎ NyăĎ‘ĘmČ êĎ‘ĘqČbĎŇÆ hŇê
ăĎ ’Č 15
: NtĲŇĎ y’Ą tŇor¿hĞĲnČ êĎS
Ę bČęohÇ hŇê
¿Ď ’Č
hŇlĎyĘl
ĳĎ ì¿ŇlĘ=PŇ’Č MoyÆ ìăŇlĘ 16
: SmĆS
ĲĎ wĎ ro’¿mĎ tŇĎ onęykŇĂ hĞÇ hŇê
¿Ď ’Č
ZrĆ’ĳĎ tŇolăCbŇGĘ=lJĎ êĎbŇĘ ~ČhĂÆ hŇê
ăĎ ’Č 17
: MêĲĎrĘYČyĘ hŇê
¿Ď ’Č PŇrĆx
Ł ę wĎÇ ZyĂq¿Č
hoĳĎhyĘ ű PŇrăĄxĄ bŇyĄo’Æ tŇ’ŇŁzę=rkĎŇzĘ 18
: ìŇmĲĆS
Ę CY¿’ĞnĲĂ lbĎęnĎÇ M‘¿ČwĘ
ìŇrĳĆoê SpĆŇănĆ tŇIČxČlĘÆ Nê
ăĄêĂ=l’Č 19
: xYČĲnĆ lĎ xJ
¿Č S
Ę êĂ=l’Č ìŇyIęĆnĂ‘ĞÇ tŇ¿IČxČ
tŇyrĳĂBĘlČ TB
¿Ą hČ 20
: smĲĎxĎ tŇo’ănĘ ZrĆ’ĆęÇ=yJĄS
Č xĞmĲČ C’¿lĘmĲĎ yJ
¿Ă
Ml
ĳĎ kŇĘ nĂ ëŇDăČ bŇS
Ł ă yĎ=l’Č 21
: ìŇmĲĆS
Ę Cl¿lĘhČyĲĘ NoyębŇĘ ’ĆwĘÇ yn¿Ă‘Ď
ìŇĳĆbŇ yrĂ hŇăbĎŇ yrĂ MyhĂŁl’ĹÆ hŇm
ăĎ Cq 22
: MoIĲhČ=lJĎ lbĎęnĎÇ=yeĲĂmĂ ì¿ŇtŇĘ jĲĎrĘxĆ rk
ŁŇ¿ zĘ
ìŇyrĳĆrĘY
Ł Ĳ loqă xJČS
Ę êĂÆ=l’Č 23
: dŇymĲĂtŇĎ hŇ¿Ćl‘Ł ìŇymĆęqĎÇ No’¿S
Ę
: ryS
ĲĂ PŇs’
ăĎ Ď lĘ rom¡zĘmĂ tŇĳxĄ S
Ę êČ=l’Č xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
h‘
CnydĂŇohÆ MyhęĂ Łl’
ĲĹ ű ìÄQĘ CnydąĂŇohÅ 2
: ìŇytĲŇĆ o’lĘpŇĘ nĂ CręjĘsĂÇ ìŇĳmĆ S
Ę bŇorăqĎwĘ
dŇ‘ĳĄom xuăČ’Ć yJĂÆ 3
: Tj
ŁĲ S
Ę ’Ć Myr¿ĂS
Ď ymĲĄ ynęĂ ’ĞÇ
hĎyb
ĳŇĆ S
Ę yĲŁ=lkĎŇwĘ ZrĆ’¿Ć MygęĂ m
Ł nĲĘ 4
ykn’
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: hŇlĎiĲĆ hĎydăŇĆCU‘Č yêĂnĘ¡JČ tŇĂ ykÄĂ nŁ’ĲĎ
CQh
Ł ĳ êĎ=l’Č MylĂlĘohĲlČÆ yêĂrĘmăČ’Ď
: NrĆqĲĎ Cmyr¿ĂêĎ=l’Č My‘ęĂ S
Ď rĘl
ĲĎ wĘÇ
Mk
ĳĆŇ nĘrĘqČ MorăUĎlČ CmyrăĂêĎ=l’Č
: qtĲŇĎ ‘Ď r’ŇăCĎYČbŇĘ Cr¡BĘdČŇêĘ
bŇrĳĎ‘ĞUĲČmĲĂC ’YĲĎoUmĂÆ âlă yJ
ąĂ
: MyrĲĂhĎ rB
¿Č dĘŇUĂmĂ âlęwĘÇ
Tp
ĳĄŇ S
Ł Myh
¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ
: MyrĲĂyĎ hŇăĆwĘ
z lyjęĂ S
Ę yČÇ hŇ¿Ćz
hŇ¿Ćm
E ňĂ rGÀĄIČwČ ÈësĆmĆ ’lĄm
¿Ď ű rmÄČ xĎ NyĂyąČwĘ hoĎÃhyĘ=dŇyČBĲĘ sokÀŇ yJ
ąĂ
: ZrĆ’ĲĎ=y‘ĄS
Ę rĂ lJ
Ł ę Ç CêĳS
Ę yĂ CYămĘyĂ hĎyrĆmĎS
Ę Æ=ëŇ’Č
Ml
ĳĎ ‘ŁlĘ dŇyGăĂ’Č ynĂ’ĞwĲČÆ
: bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ yh
¿ĄŁl’ŇĲlĄ hŇrĎęUĘzČ’ĞÇ
‘ČDĳĄgČŇ’Ğ My‘ăĂS
Ď rĘ ynăĄrĘqČ=lkĎŇwĘ
: qyDĲĂYČ tŇon¿rĘqĲČ hŇnĎmĘmČęorêĘÇ
: ryS
ĲĂ PŇs’
ăĎ Ď lĘ rom¡zĘmĂ tŇŁnĳygŇĂ nĘBĂ xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ hŇdăĎŇChyBĲĂ ‘dăĎŇon
: omĲS
Ę lod¿ŇGĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂBĘÇ
oJĳsĚ Ml
ăĄ S
Ď bŇĘ yh
ăĂ yĘwČ
: NoIĲYĂbŇĘ otŇă nĎo‘¡mĘC
tŇS
Ć qĳĎ=ypĄŇS
Ę rĂ rB
ăČ S
Ă hŇUĎS
ĎÆ
: hŇlĎsĲĆ hŇm
ăĎ xĎlĘmĂC bŇrĆx
¡ĆwĘ NgĄŋmĎ
: PŇrĆTĲĎ=yrĄrĘhČmĲĄ ryDĂę’Č hŇê
¿Ď ’Č ro’nĎÆ
Mt
ĳŇĎ nĎS
Ę CmănĎ bŇlĄÆ yrĄyB
ăĂ ’Č ű ClÄlĘoêąS
Ę ’ĲĆ
: MhĲĆydŇĄyĘ lyĂxăČ=yS
Ą nĘ’Č=lkĎŇ C’¡YĘmĲĎ=âlwĘ
bŇŁqĳ‘ĞyĲČ yh
ăĄŁl’Ĺ ìŇtŇĘ răĎ‘ĞGĲČmĂÆ
: sCsĲwĎ bŇkĆŇrăĆwĘ MDĎęrĘnĂÇ
hŇêĎ’Čę ’rĎon¿ ű hŇê
ąĎ ’Č

5

6

7

8

9

10

11

w‘
2

3

4

5
6

7

8
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76. 9–77. 9

: ìŇj
ĲĆ ’Č z’
¿Ď mĄ ìŇynĆępĎŇlĘ dŇŁm¿‘ĞyĲČ=ymĲĂC
NyDĳĂ êĎ‘Ęm
ăČ S
Ę hĂ MyĂmČè
Ď mĂÆ 9
: hŇTĎqĲĎS
Ď wĘ hŇă’Ď rĘyĲĎ ZrĆ’¡Ć
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ Tj
¿Ď S
Ę UĂlČ=MCqBĘ 10
: hŇlĎsĲĆ ZrĆ’ăĆ=ywĄnĘ‘Č=lJĎ ‘ČyS
¡Ă ohlĘ
OĎdĳŇĆoê MdăĎŇ’Ď tŇm
ăČ xĞ=yJĲĂ 11
: rGŁ Ĳ xĘêČ tŇŁmăxĄ tŇyr¡Ă’ĄS
Ę
Mk
¿ĆŇ yhĄňŁlĲ’Ĺ hoÀĎhyl
ĲČ ÈCmQĘS
Č wĘ CrădĘŇnĲĂ 12
: ’rĲĎoUlČ yS
Čę Ç Clyb
¿ŇĂ oy wyb
ĳŇĎ ybŇĂ sĘ=lJĎ
MydĳĂŇygŇĂ nĘ xČCră rY
Ł bŇĘ yĂÆ 13
: ZrĆ’ĲĎ=ykĄŇlĘmČlĘ ’rĎęonÇ
: romĲzĘmĂ PŇs’
¿Ď Ď lĘ NCtŇydĂŇyĘ=l‘ĲČ xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
z‘
hŇqĎ‘ĳĎYĘ’ĆwĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ=l’Ć yl
ăĂ oq 2
: yl
ĲĎ ’Ą Nyz¿Ă’ĞhĲČwĘ MyhęĂ Łl’ĹÇ=l’Ć yl
¿Ă oq
yêĂS
Ę r¿ĎDĎň ynÀĎd
ŁŇ ’Ğ ÈytŇĂ rĎYĲĎ Moy¿BĘ 3
gŇCpĳŇtŇĎ âlăwĘ hŇrĎGĘnĂÆ hŇlĎyĘl
ăČ ű ydąĂŇyĎ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ Mx
ăĄ eĎhĂ hŇ¡Ď’
n Ğ mĲĄ
hŇĳĎm
y Ď hĹ’ĲĆwĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ hŇrăĎJĘzĘ’Ć 4
: hŇlĎsĲĆ yx
ăĂ Cr PŇ¡FĄ ‘ČtŇĘ tŇĂ wĘ ű hŇxĎyW
Ăő ’Ď
ynĳĎy‘Ą tŇorămĚS
Ę êĎzĘxČ’ĎÆ 5
: rB
ĲĄ dČŇ’Ğ âlăwĘ yêĂmĘ‘ęČ pŇĘ nĂÇ
MdŇĆuĳĆmĂ Mym
ăĂ yĎ yêĂbŇĘ ăè
Č xĂ 6
: MymĲĂlĎo‘Ĳ tŇonęS
ĘÇ
hŇlĎyĘQ
¿Ď BČň ytęĂ nĎygŇĂ nĘ hŇr¿ĎJĘzĘ’ĲĆ 7
: yxĲĂCr Wj
¿Ą xČyĘwĲČ hŇxĎyW
ĳĂ ’Ď yb
¿ŇĂ bĎŇlĘ=M‘Ă
ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ű xn
¿ČzĘyĂ MymĂlĎo‘ĲlĘhČř Æ 8
: dŇo‘Ĳ tŇoYărĘlĂ PŇys
¡Ă yŁ=âlĲwĘ
oDĳsĘxČ xYČănĆlĎ sp
ăĄŇ ’ĎhĲĆ 9
rmg
.ytbr +h v.8

.z‘

77. 10–21
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: rdĲŁŇ wĎ rdă
ŁŇ lĘ rmĆŁ’ęÇ rmČ¿GĎ
l’
ĳĄ tŇoeăxČ xk
ăČŇ S
Ď hĞ
: hŇlĎsĲĆ wym
¿Ď xĞrĲČ PŇ’ČęBĘÇ Zp
¿ČŇ qĎ=M’Ă
’yh
ĳĂ ytŇĂ oQăxČ rmČ’
Ł wĲĎÆ
: NoyĲlĘ‘Ć Nym
ăĂ yĘ tŇonęS
ĘÇ
HyĳĎ=ylĄlĘ‘ČmĲČ ryk¿řz’
: ìŇ’ĲĆlĘjĂ MdŇĆuăĆmĂ hŇr¡ĎJĘzĘ’Ć=yJĲĂ
ìŇĳĆl‘ĽjĲĎ=lkĎŇbŇĘ ytŇĂ yg¿Ňh
Ă Ď wĘ
: hŇxĎyW
ĲĂ ’Ď ìŇyt
ăŇĆ olyl
¡Ă ‘Ğb
ĲČŇ C
ìŇĳĆJrĘDČ SdŇĆu
Ł ă BČ MyhĂŁl’ĹÆ
: MyhĲĂŁl’ŇJ
ĲĄ lodęGĎÇ l’
¿Ą =ymĂ
’lĆĳĆpŇ hŇW
Ą Ł‘ă l’ĲĄhĎÆ hŇê
ăĎ ’Č
: ìŇĲEĆ‘Ě MyU
ăĂ ‘ČbĎŇ êĎ‘Ęd¡ČŇoh
ìŇĳUĆ ‘Č ‘ČorăzĘBĂ êĎlĘă’Č GĎ
: hŇlĎsĲĆ PŇ soywĘ
ăĄ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ=ynĄBĘ
MyhęĂ Łl’
ĲĹ ű MyĂUČÄ ìŇC’ąrĎ
Å
Clyx
ĳĂ yĎ MyĂUăČ ìŇC’ărĎ
: tŇomĲh
Ł tŇĘ Cz¿GĘrĘyĂ PŇ’ČęÇ
tŇobę‘Ď ű MyĂmČÄ CmrĘzŁą
MyqĳĂxĎS
Ę CnătŇĘ ĲnĎ loq¡
: CkŇĲQĎ hČtŇĘ yĲĂ ìŇyYĆęYĎxĞÇ=PŇ’Č
lGČęlĘGČBČ ű ìÄmĘ‘ČrĲČ loqą
lb
ĳĄŇ êĄ MyqăĂrĎbŇĘ Cry’
ăĂ hĄ
: ZrĆ’ĲĎhĎ S‘ăČrĘêĂwČ hŇ¡Ďg
z ŇĘ rĲĎ
MyB
ĳĂ rČ MyĂmăČBĘ ìŇylĆybŇĂ S
Ę C ìŇJĆęrĘDČ MIąĎBČ
: C‘dŇĲĎnŁ âlă ìŇytęĆ obŇuĘ‘ĂwĘÇ
ìŇĳUĆ ‘Č N’Ň~
Ł ă kČŇ tŇĎ yx
ăĂ nĎ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

hVm=dyb
.’"yd Nkw yrqw bytk roJzĘ’Ć ’"sbw ,’"d Nkw yrqw bytk ryJĂzĘ’Č ’"sb ,yrq roJzĘ’Ć ,bytk ryJĂzĘ’Č v.12
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78. 1–11

: NrĲ
Ł hĞ’ĲČwĘ hŇ¿S
Ćm
Ł =dŇyČBĲĘ
PŇs’
¿Ď ňĎ lĘ lyJęĂ W
Ę mČ
x‘
yt
ĳŇĂ rĎoêĲ yUĂ‘ČÆ hŇnĎyzăĂ’ĞhĲČ
: ypĲŇĂ =yrĄmĘ’ĂlĘ MkĆęnĘzĘ’ĎÇ CF¿hČ
yjĳĂ lS
ăĎ mĎbŇĘ hŇăxĎ êĘpŇĘ ’Ć 2
: MdŇĆqĲĆ=yeĂmĂ tŇodęyxĂÇ hŇ‘ĎyB
¿Ă ’Č
M‘ĳĄdŇĎĲeĄ wČ Cn‘ĘmČS
Ď Æ rS
ăĆ ’Ğ 3
: Cnl
ĲĎ =CrjĘsĂ CnytęĄ obŇ’ĞwĲČÇ
NoręxĞ’ĲČ rod¿ŇlĘ MhĆęynĄBĘmĂ ű dŇxĄÄkČŇnĘ âlą 4
hoĳĎhyĘ tŇoQăhĂêĘ MyrĂjĘsČmĲĘÆ
: hŇW
ĲĎ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ wytęĎ o’lĘpŇĘ nĂwĘÇ oz¿Cz‘ĹwĲĆ
bŇŁqę‘ĞyĲČBĲĘ ű tŇCdÄ‘Ą MqĆąIĎwČ 5
l’
¿Ą rĎňW
Ę yĂBĘ MW
ąĎ ÈhrĎotŇwĘ
Cnyt
ĳŇĄ obŇ’Ğ=tŇ’Ć hŇCĎYĂÆ rS
ăĆ ’Ğ
: MhĲĆynĄbŇĘ lĂ M‘ęĎ ydĂŇohlĘÇ
CdŇĳlĄ CĎyĂ MynăĂBĎ NorxĞ’ĲČÆ roDă ű C‘ÄdĘŇyĄ N‘Čm
ąČ lĘ 6
: MhĲĆynĄbŇĘ lĂ Cr¿jĘsČywĲĂ CmqĚęyĎÇ
Ml
¿Ď sĘJňĂ MyhęĂ Łl’Ňb
ĲĄŇ CmyW
¿Ă yĎwĘ 7
l’
ĳĄ =ylĄlĘ‘ČmĲČ CxJĘS
Ę yĂÆ âlăwĘ
: CrY
Ł Ĳ nĘyĂ wyt
¿ŇĎ wŁYĘmĂC
hŇr¿Ćm
Ł ň C rrÀĄos ÈroD MtęĎ obŇ’ĞJĲČ ű CyÄhĘyĲĂ âląwĘ 8
oBĳlĂ Nyk
ăŇĂ hĄ=âlĲ roDÆ
: oxĲCr l’
ăĄ =tŇ’Ć hŇ¡Ďm
n Ę ’ĆĲnĆ =âlwĘ
tŇS
Ć qĳĎ=ymĄorĲ yq¿ĄS
Ę onĲ MyĂrČępŇĘ ’Ć=ynĄBĲĘ 9
: bŇrĲĎqĘ MoyăBĘ CkępŇĘ hĲĎÇ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ tŇyrăĂBĘ CrmĘS
ĲĎ Æ âlă 10
: tŇkĆŇĲlĆ lĎ Cn¿’ĞmĲĄ otęrĎotŇĲ bŇĘ CÇ
wyt
ĳŇĎ olylĲĂ‘Ğ Cx¿JĘS
Ę IĂwČ 11
wytw’lpnw

78. 12–23
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: M’ĲĎrĘhĆ rS
ăĆ ’Ğ wytęĎ o’lĘpŇĘ nĂwĘÇ
’lĆĳĆpŇ hŇW
Ď ‘ăĎ MtŇĎ obŇ’ĞÆ dŇgĆŇănĆ
: N‘ČY
Ł Ĳ =hŇdŇĄW
Ę MyĂrăČYĘmĂ ZrĆ’¡ĆBĘ
MrĳĄybŇĂ ‘ĞIĲČwČ MyĎÆ ‘qČăBĎ
: dŇĲnĄ =omJĘ MyĂm¿Č=bŇ~ĆIČwĲČ
Mm
ĳĎ oy NăĎn‘ĎB
ĲĆ Mx
ăĄ nĘIČwČ
: S’ĲĄ ro’ăBĘ hŇlĎyĘQČęhČÇ=lkĎŇwĘ
rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ MyrĂYĚÆ ‘uăČbČŇyĘ
: hŇB
ĲĎ rČ tŇom¿h
Ł tŇĘ JĂ qĘS
Ę IČęwČÇ
‘lČĳiĎ mĂ Myl
ăĂ zĘon ’Y
ăĂ oIwČ
: MyĂmĲĎ tŇorăhĎeĘJČ dŇrĆoI¡wČ
olĳ=’T
Ł xĞĲlČ dŇo‘¡ CpŇys
ăĂ oIwČ
: hŇIĲĎ~ĂBČ NoyęlĘ‘ĆÇ tŇor¿mĘĲlČ
Mb
ĳĎŇ bĎŇlĘBĂ l’
¿Ą =CinČyĘwČ
: MS
ĲĎ pŇĘ nČlĘ lkĆŇŁ’¿=l’ĎS
Ę lĲĂ
CrmĘ’ĲĎÆ Myh
¿Ă Łlň’ŇB
ĲĄ CręBĘdČŇyĘwĲČ
: rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ NxĎęlĘS
Ě Ç ëŇr¿
Ł ‘Ğl
ĲČ l’
ĳĄ lkČŇCyăhĞ
ÈMyĂmČ CbŇCzăIĎwČ ű rCYÄ=hŇJĎhĂ Nh
ąĄ
CpŇŁT¿S
Ę yĂň Myl
ÀĂ xĎnĘC
tŇĳêĄ lkČŇCyă MxĆlĆÆ=MgČŇhĞ
: oUĲ‘ČlĘ r’
ăĄ S
Ę Nyk
¡ŇĂ yĎ=M’Ă
rB
¿Ď ‘ČtŇĘ IĂwĲČ hoĎęhyĘ ‘m
¿Č S
Ď ű Nk
ąĄŇ lĎ
bŇŁqĳ‘ĞyĲČbŇĘ hŇqăĎv
Ę nĂ S’ĄwĘÆ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂbŇĘ hŇ¿Ďl‘Ď PŇ’ČęÇ=MgČŇwĘ
Myh
ĳĂ Łl’ŇB
ĲĄ CnymĂ’ĹhĲĆÆ âlă yJ
ąĂ
: otŇĲ ‘ĎCSyBĲĂ CxęTĘb
ĲĎŇ Ç âl¿wĘ
l‘ČU
ĳĎ mĂ MyqăĂxĎS
Ę wY
ăČ yĘwČ
: xtĲŇĎ jĎ MyĂmăČS
Ď yt
¡ŇĄ lĘdČŇwĘ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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78. 24–36

lk
ŁĳŇ ’ĹĲlĆ Nm
ăĎ Mh
ăĆ ylĄ‘Ğ rTĄŋmĘIČwČ
: oml
ĲĎ NtŇČ ănĎ MyĂmČęS
Ď Ç=NgČŇdĘŇC
Sy’
ĳĂ lkČŇă’Ď MyrĂyBĂ’ČÆ MxĆăĆl
: ‘bČŇŁWĲlĎ Mh
ăĆ lĎ xl
¡Č S
Ď hŇdĎŋyYĄ
MyĂm
ĳĎè
Ď BČ MydĂŇqĎÆ ‘i
ăČ yČ
: NmĲĎytŇĄ oEă‘ĚBĘ gŇh
¡Ą nČyĘwČ
r’
ĳĄS
Ę rp
ăĎŇ ‘ĎJ
ĲĆ Mh
ăĆ ylĄ‘Ğ rTĄŋmĘIČwČ
: PŇĲnĎ JĎ PŇo‘ă MyUęĂ yČÇ lox¿kŇĘ C
Chn
ĳĄxĞmĲČ bŇrĆqăĆBĘ ljĄIČwČÆ
: wytĲŇĎ nŁJĘS
Ę mĂlĘ bŇybĂęsĎÇ
dŇŁ’ĳmĘ C‘ăBĘW
Ę IĂwČ ClăkŇĘ ’ŇIĲŁwČ
: MhĲĆlĎ ’b
¿ŇĂ yĎ MtęĎ wĎ’ĞtĲŇČ wĘÇ
Mt
ĳŇĎ wĎ’ĞêĲČmĂ Cr¿zĎ=âl
: MhĲĆypŇĂ BĘ Ml
¿Ď kŇĘ ’Ď dŇo‘ęÇ
MhĆębĎŇ hŇąĎl‘ÅĎ ű MyhÄĂ Łl’Ĺ PŇą’Č wĘ
Mh
ĳĆ yeĄmČS
Ę mĂBĘ gŇr
Ł hĞIĲČwČÆ
: ‘ČyrĲĂkŇĘ hĂ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ yr¡ĄCxbČŇC
dŇo‘ĳ=C’TĘxĲĎ tŇ’ŇzŁÆ=lkĎŇBĘ
: wytĲŇĎ o’lĘpŇĘ nĂBĘ CnymęĂ ’ĹhĲĆÇ âl¿wĘ
Mh
ĳĆ ymĄyĘ lbĆŇ¿hĆ BČ=lkČŇyĘwČ
: hŇĲlĎ hĎB
ĲĆ BČ MtęĎ onS
Ę CÇ
ChCS
ĳ rĎdĘŇC Mg
¿ĎŇ rĎhĞ=M’Ă
: l’ĲĄ=CrxĞS
ĲĂ wĘ CbŇS
Ďę wĘÇ
MrĳĎCY Myh
ăĂ Łl’Ĺ=yJĲĂ CrJĘzĘIĂwĲČÆ
: Ml
ĲĎ ’ĞŁGĲ NoylĘ‘ĆÇ l’
¿Ą wĘ
Mh
ĳĆ ypŇĂ BĘ ChCê¿pČŇyĘwČ
: olĲ=CbŇEĘkČŇyĘ MnĎęoSlĘbŇĂ CÇ
Mblw
.Myqwspb rpsh yYx v.36

.x‘
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oUĳ‘Ă NokŇă nĎ=âlĲ MBĎlĂwĘÆ
: otŇĲ yrĂbŇĘ BĂ CnęmĘ’ĆĲnĆ Ç âl¿wĘ
ű MCxÄrČ ’ChąwĘ
tŇyx
¿Ă S
Ę yČň=âlwĲĘ ÈNwŁ‘Ď rj
¿ĄkČŇyĘ
ojĳ’Č bŇyS
ăĂ hĎlĘ hŇBĎrĘhĂwĘÆ
: otŇĲ mĎxĞ=lJĎ ry‘ĂyĎÇ=âlĲwĘ
hŇUĎĳhĄ rW
ăĎ bĎŇ=yJĲĂ rJ
Ł zĘIĂwČÆ
: bŇCSĲyĎ âlăwĘ ëŇlĄęohÇ xČCr¿
rB
ĳĎ dĘŇUĂbČŇ ChCrămĘyČ hŇUĎJČÆ
: NomĲyS
Ă yBĲĂ ChCbęyYĂ‘ĞyĲČÇ
l’
ĳĄ CiănČyĘwČ CbŇCS
ă IĎwČ
: CwtŇĘ hĂ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ Sod¡ŇqĘC
odŇĳyĎ=tŇ’Ć Cr¿kŇĘ ĲzĎ=âl
: rYĲĎ=yeĂmĂ Md¿ĎŇjĎ=rS
Ć’
ĲĞ MoyęÇ
: N‘ČY
Ł Ĳ =hŇdŇĄW
Ę BĂ wytęĎ pŇĘ omĲCÇ wyt
ĳŇĎ otŇŁ’Ĳ MyĂrČYĘmĂBĘÆ MW
ăĎ =rS
Ć ’Ğ
Mh
ĳĆ yrĄ’
Ł Ĳ yĘ MdĎŇlĘÆ ëŇp
ŁŇă hĞIĲČwČ
: NCyĲêĎS
Ę yĂ=lBČ MhĆęylĄzĘnĲŁwĘÇ
Ml
ĳĄ kŇĘ ’ŇIĲŁwČ bŇr
Ł ‘ĎÆ Mh
ăĆ BĎ xQČŋS
Č yĘ
: MtĲŇĄ yxĂS
Ę êČwČ ‘ČDęĄrĘpČŇYĘCÇ
Ml
ĳĎ CbŇyĘ lys
ăĂ xĎĲlĆ Nê
ăĄIĂwČ
: hŇB
ĲĆ rĘ’ČlĎ M‘ęĎ ygŇĂ ywĲĂÇ
Mn
ĳĎpŇĘ GČ dŇrăĎBĎBČ gŇră
Ł hĞyĲČ
: lmĲČnĎxĞB
ĲČ MtęĎ omqĘS
Ă wĘÇ
MrĳĎy‘ĂBĘ dŇrăĎBĎlČ rGăĄsĘIČwČ
: MypĲŇĂ S
Ď rĘlĎ MhĆęynĄqĘmĂCÇ
oję’Č NorŋxĞ ű MBĎÄ=xQČS
Č yĘ
hŇrĳĎYĎwĘ M‘ČzăČwĎ hŇrăĎbŇĘ ‘Ć
: My‘ĲĂrĎ yk
¿ŇĄ ’ĞlĘmČ tŇxČlČęS
Ę mĂÇ

37
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78. 50–62

oj¿’ňČ lĘ bŇytęĂ nĎ sQ
¿Ą pČŇyĘ
MS
ĳĎ pŇĘ nČ tŇwĆUăĎmĂ ëŇăW
Č xĎ=âlĲ
: ryGĲĂsĘhĂ rbĆŇD¿ĆlČ MtęĎ IĎxČwĘÇ
MyĂrĳĎYĘmĂBĘ rokŇă BĘ=lJĎ ëŇăIČwČ
: MxĲĎ=ylĄhĽ’ĲĎBĘ MynęĂ o’Ç tŇyS
¿Ă ’ŇrĄ
oUĳ‘Č N’Ň~
Ł ă JČ ‘i
ăČ IČwČ
: rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ rdŇĆ‘ęĄ JČÇ Mg
¿ĄŇ hĞĲnČ yĘwĲČ
CdŇĳxĎ pĎŇ âlăwĘ xTČbĆŇlĎÆ Mx
ăĄ nĘIČwČ
: MIĲĎhČ hŇ¿iĎ JĂ MhĆęybĄŇyĘo’ĲÇ=tŇ’ĆwĘ
oS
ĳ dĘŇqĎ lCbăŇGĘ=l’Ć M’ĄybŇĂ yĘwČÆ
: onĲymĂyĘ hŇt
¿ŇĎ nĘqĎ hŇzĆęÇ=rhČ
MyĂęoG ű MhĆÄynĄjĘmĂ SrĆgąŇyĘwČ
Ď
hŇĳĎlxĞĲnČ lbĆŇăxĆ BĘ MlĄyjĂIČwĲČÆ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă MhĆęylĄhĽ’ĲĎBĘÇ NJ
¿Ą S
Ę IČwČ
NoyĳlĘ‘Ć Myh
ăĂ Łl’Ĺ=tŇ’Ć CrmĘIČwČÆ CiănČyĘwČ
: CrmĲĎS
Ď âlă wytęĎ odŇ‘ĄwĘÇ
Mt
ĳŇĎ obŇ’ĞJĲČ CdŇGĘbŇĘ IĂwĲČÆ CgŇi
Ł ă IĂwČ
: hŇIĲĎmĂrĘ tŇS
Ć qăĆJĘ CkęjĘhĘnĆÇ
Mt
ĳŇĎ omb
ĲĎŇ BĘ ChCs¿y‘ĂkŇĘ IČwČ
: ChC’ĲynĂqĘyČ MhĆęylĄysĲĂpŇĘ bŇĂ CÇ
rB
ĳĎ ‘ČtŇĘ IĂwĲČ MyhĂŁl’ĹÆ ‘m
ăČ S
Ď
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ dŇŁ’ęmĘÇ s’
¿Č mĘIĂwČ
olĳS
Ă NJ
ăČ S
Ę mĂ SF
Ł IĂwČÆ
: MdŇĲĎ’ĎB
ĲĎ NJ
¿Ą S
Ă lhĆŁ’ęÇ
oEĳ‘Ě yb
ăŇĂ è
Ę lČ Nê
ăĄIĂwČ
: rYĲĎ=dŇyČbŇĘ oê¿rĘ’ČpŇĘ tŇĂ wĲĘ
oUĳ‘Č bŇrĆx
ăĆlČ rGăĄsĘIČwČ
wtlxnbw
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: rB
ĲĎ ‘ČtŇĘ hĂ otęlĎxĞĲnČ bŇĘ CÇ
S’
ĳĄ =hŇlĎkŇĘ ’ĲĎ wyr¿ĎCxB
ĲČ
: ClQ
ĲĎ Ch âlă wytęĎŁlCtŇbŇĘ CÇ
Clp
ĳĎŇ nĎ bŇrĆx
ăĆBČ wynĎhĞJ
Ł Æ
: hŇnĎyJ
ĲĆ bŇĘ tŇĂ âlă wytęĎ nŁmĘlĘ’ČwĘÇ
ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ű NS
¿Ą yĎJĘ Zq¡ČIĂwČ
: NyĂIĲĎmĂ N¿ĄnortŇĘ mĂ roBęgŇĂ JĘÇ
roxĳ’Ď wyr¿ĎYĎ=ëŇIČwČ
: oml
ĲĎ NtŇČ ănĎ MlĎęo‘Ç tŇ¿jČ rĘxĆ
PŇ ĳĄsoy lhĆŁ’ăBĘ s’ČmĘIĂwČÆ
: rxĲĎbĎŇ âlă MyĂrČępŇĘ ’ĆÇ TbĆŇ¿S
Ą bŇĘ C
hŇdĳŇĎChyĘ TbĆŇăS
Ą =tŇ’Ć rxČbŇĘ IĂwČÆ
: bŇhĲĄ’Ď rS
ăĆ ’Ğ NoIęYĂÇ rh
¿Č =tŇ’ĲĆ
oS
ĳ DĎqĘmĂ MymĂrĎÆ=omĲJĘ NbĆŇăIĂwČ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ Hd¿ĎŇsĎyĘ ZrĆ’ĆęJĘÇ
oDĳbŇĘ ‘Č dŇăwĂdĎŇBĘ rxČbŇĘ IĂwČÆ
: N’ŇY
Ł Ĳ tŇŁ’¿lĘkŇĘ UĂmĲĂ ChxĄęuĎIĂwČÇ
o’¿ybŇĂ hĹň tŇolę‘Ď rx
¿Č ’ČmĲĄ
oUĳ‘Č bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČBĘ tŇo‘rĘlĂÆ
: otŇĲ lĎxĞĲnČ l’ĄęrĎW
Ę yĂbŇĘ CÇ
obĳŇbĎŇlĘ Mt
Ł Ňă JĘ M‘ĄrĘIĂwČÆ
: MxĲĄnĘyČ wyj
ăĎJČ tŇon¡CbŇtŇĘ bŇĂ C
PŇs’
¿Ď ňĎ lĘ romęzĘmĂ
ìŇtęĆ lĎxĞĲnČ BĲĘ ű MyĂÄogŇ C’B
ąĎ MyhÃĂ Łl’Ĺ
ìŇĳĆSdĘŇqĎ lk
ăČŇ yhĄ=tŇ’Ć C’UĘTĂÆ
: MyIĲĂ‘ĂlĘ MĂl
ăČ S
Ď CrĲyĘ=tŇ’Ć CmW
¡Ď
MyĂm
ĳĎè
Ď hČ PŇo‘ălĘ lkĎŇ’ĞmĲČÆ ìŇydęĆbĎŇ‘Ğ tŇlČŋbŇĘ nĂ=tŇ’Ć CnÃtŇĘ ĲnĎ
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79. 3–80. 1

: ZrĆ’ĲĎ=otŇyĘxČlĘ ìŇydęĆysĂxĞÇ rW
¿Č BĘ
MyĂUČęJČ ű MmÄĎ dĎŇ CkŋpŇĘ S
ĲĎ 3
: rb
ĲĄŇ oq Ny’ăĄwĘ MĂlĎęS
Ď CrĲyĘ tŇobąŇybÅĂ sĲĘ
CnynĳĄkĄŇS
Ę lĂ hŇjĎrĘxĆÆ CnyyăĂhĎ 4
: CnytĲŇĄ obŇybĲŇĂ sĘlĂ slĆqĆęwĎÇ gŇ‘Čl
¿Č
xYČĳnĆlĎ PŇăČ’
n Ĺ êĲĆ hoĎhyĘÆ hŇm
ăĎ =dŇ‘Č 5
: ìŇtĲŇĆ ’ĎnĘqĂ S’ĄęÇ=omJĘ r‘¿ČbŇĘ êĲĂ
ìŇC‘¿dĎňyĘ=âlĲ rS
ÀĆ ’Ğ ÈMyĂoGhČ=l’ĲĆ ÉìtŇĘ mĲĎxĞ ëŇp
ŁąŇ S
Ę 6
: C’rĲĎqĎ âlă ìęmĘS
Ă BĘÇ rS
¿Ć ’Ğ tŇokĳŇlĎmĘmČ=l‘ĲČwĘ
bŇŁqĳ‘ĞyĲČ=tŇ’ĲĆ lk
ăČŇ ’Ď yJĂÆ 7
: CUS
ĲČ hĄ Chw¿ĄnĎ=tŇ’ĆwĲĘ
Myn¿ĂS
Ł ň ’ŇrĲĂ tŇŁnÀwŁ‘Ğ ÈCnlĎ=rJĎzĘêĂ=l’ĲČ 8
ìŇym
ĳĆxĞrĲČ CnCmăDĘqČyĘ rhĄmČÆ
: dŇŁ’ĲmĘ CnoQădČŇ yJ
¡Ă
ìŇĳmĆ S
Ę =dŇobŇĲ JĘ rb
¿ČŇ DĘ=l‘Č Cn‘ęĄ S
Ę yĂ yh
ąĄŁlÅ’Ĺ ű CnrąĄzĘ‘Ď 9
: ìŇmĲĆS
Ę N‘Čm
ăČ lĘ CnytęĄ ’ŇF
Ł xČÇ=l‘Č rj
¿ĄkČŇwĘ Cnl
¿Ą y~ĂhČwĘ
Mh
¿Ć yhĄňŁlĲ’Ĺ hŇÀĄ’
I Č ÈMyĂoGhČ CrămĘ’ŇyĲŁ ű hŇUĎąĎl 10
CnynĳĄy‘ĄlĘ Myăygřb ‘dăČŇCĎyĂ
: ëŇCpŇĲ è
Ď hČ ìŇyd¿ŇĆbĎŇ‘Ğ=MDĲČ tŇmČęqĘnĂÇ
rys
¿Ă ’ňĎ tŇqÀČnĘ’Ć ÈìynĆpĎŇlĘ ’obăŇê
ąĎ 11
: hŇtĲŇĎ CmtŇĘ ynăĄBĘ rtęĄ ohÇ ìĳŇ‘ĞorĲzĘ ldŇĆŁgŇ¿ JĘ
MqĳĎyxĄ=l’Ć MyĂtŇČ ‘ĎbŇĘ S
Ă Æ CnynăĄkĄŇS
Ę lĂ bŇąS
Ą hÅĎ wĘ 12
: ynĎŁdŇ’Ğ ìŇCpŇă rĘxĲĄ rS
¡Ć ’Ğ Mt
ąŇĎ jÅĎ rĘxĆ
ÈìtŇĆ y‘ĂrĘmČ N’ŇY
Ł ¿ wĘ ű ìÄUĘ‘Č CnxĘąČ’
n Ğ wĲČ 13
Ml
¿Ď o‘ňlĘ ìęQĘ hŇd¿ŇĆoną
: ìŇtĲŇĆ QĎhĂêĘ rjĄęsČnĘÇ rd
ŁŇĳwĎ rd¿
ŁŇ lĘ
: romĲzĘmĂ PŇs’
ăĎ Ď lĘ tŇCd¡Ň‘Ą MyeĳĂS
Č SĲ=l’Ć xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
p
h‘r
.’"ydw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MyyĂGŁBČ y’xndml ,yrq MyĂoGBČ ,bytk MyyĂGŁBČ y’br‘ml v.10
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hŇnĎyzęĂ ’ĞhĲČ ű l’ĄÄrĎW
Ę yĂ hŇ‘ąĄŁrÅ
PŇ ĳĄsoy N’Ň~
Ł ă JČ gŇh
ăĄ nŁ
: hŇ‘ĎypĲŇĂ oh Myb
ăŇĂ CrJĘhČ bŇ¡S
Ą yŁ
hŇè
Ćę nČmĘC Nm
ąĂ Ån
yĎĘ bŇĂ C ű MyĂrČÄpŇĘ ’Ć ynąĄpŇĘ lĂ
ìŇĳtŇĆ rĎCbŇĲ GĘ=tŇ’Ć hŇr¿ĎrĘo‘Ĳ
: CnQ
ĲĎ hŇtŇĎ ‘ăĎS
Ě ylĲĂ hŇ¡kĎŇ lĘC
Cnb
ĳĄŇ yS
Ă hĞ Myh
¿Ă Łl’Ĺ
: hŇ‘ĎS
ĲĄ CĎnĂwĘ ìŇynĆęjĎÇ r’
¿Ą hĎwĘ
tŇo’ĳbĎŇYĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ hoăĎhyĘ
: ìŇUĲĆ‘Č tŇ¿ČQpŇĂ tŇĘ BĂ êĎnĘS
Čę ‘ĎÇ yt
¿ŇČ mĎ=dŇ‘Č
hŇ‘ĳĎmĘDĂ MxĆăĆl MêĎlĘkČŇ’ĹhĲĆÆ
: SylĲĂS
Ď tŇo‘¿mĎdĘŇBĂ omqĄęS
Ę êČwČÇ
CnynĳĄkĄŇS
Ę lĂ NodŇmĎÆ Cnm
ăĄ yW
Ă êĘ
: oml
ĲĎ =CgŇ‘ĞlĘyĂ CnybĄęyĘ’
Ł Ĳ wĘÇ
Cnb
ĳĄŇ yS
Ă hĞ tŇo’ăbĎŇYĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ
: hŇ‘ĎS
ĲĄ CĎnĂwĘ ìŇynĆęjĎÇ r’
¿Ą hĎwĘ
‘Čyi
ĳĂ êČ MyĂrăČYĘUĂmĂ NpĆŇGĆÆ
: hĎ‘ĲĆFĎêĂwČ MyĂęoGÇ Sr¿ĄgĎŇêĘ
hĎynĳĆpĎŇlĘ tŇĎ ye¿ĂjĂ
: ZrĆ’ĲĎ=’QĄmČêĘwČ hĎyS
Ćę rĎS
Ď Ç Sr¿ĄS
Ę êČwČ
HQ
ĳĎ YĂ MyrăĂhĎ CiăJĎ
: l’ĲĄ=yzĄrĘ’ĲČ hĎypĆęnĎ‘ĞwĲČÇ
MyĳĎ=dŇ‘Č hĎrăĆyYĂqĘ xQ
ăČ S
Č êĘ
: hĎytĲŇĆ oqnĘoyĲ rhĎęnĎÇ=l’ĆwĘ
hĎyrĳĆdŇĄgŇĘ êĎYĘrăČjĎ hŇUĎlĎÆ
: ëŇrĆdŇĲĎ yrĄbŇĘ Ł‘¿=lJĎ hĎCrę’ĎwĘÇ
rřÛIĳĎmĂ ryzăĂxĞ hŇĲeĎ ămĆ sĘrĘkČŇyĘ

2
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80. 15–81. 7

: hŇeĎ‘ĲĆrĘyĂ ydăČŇW
Ď zyz¡ĂwĘ
’n
¿Ď bŇCSň Èto’bĎŇYĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ 15
hŇĳ’Ą rĘC MyĂmăČè
Ď mĂ TB
ăĄ hČ
: tŇ’ŇŁzĲ NpĆŇăĆG dŇŁqępŇĘ CÇ
ŇČ wĘÆ 16
ìŇnym
ĳĆ Ă yĘ hŇ‘ăĎTĘĲnĎ =rS
Ć ’Ğ hŇeĎřk
: ëŇĲQĎ hŇêĎYĘU
¿Č ’Ă NBĄęÇ=l‘ČwĘ
hŇĳxĎ CsJĘ S’
ăĄ bĎŇ hŇăpĎŇ rĚW
Ę 17
: CdŇb
ĲĄŇ ’ŇyŁ ìŇynăĆjĎ tŇr¡Č‘ĞGĲČmĂ
ìŇnym
ĳĆ Ă yĘ Sy’
ăĂ =l‘Č ìŇdĘŇyĲĎÆ=yhĂêĲĘ 18
: ëŇĲQĎ êĎYĘU
¿Č ’Ă MdĎę’ĎÇ=NBĆ=l‘Č
OĎĳUĆ mĂ gŇos¿nĎ=âlĲwĘ 19
: ’rĲĎqĘnĂ ì¿ŇmĘS
Ă bŇĘ C CnIęĄxČêĘÇ
Cnb
ĳĄŇ yS
Ă hĞ tŇo’ăbĎŇYĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ hŇąĎh
w Å yĘ 20
: hŇ‘ĎS
ĲĄ CĎnĂwĘ ìŇynĆęjĎÇ r’
¿Ą hĎ
: PŇsĲĎ’ĎlĘ tŇyêŋĂ GĂhČ=l‘ĲČ ű xČ~ĄŋnČmĘĲlČ
’p
CnE
ĳĄC‘ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ CnynĂrĘhČÆ 2
: bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ yh
¿ĄŁl’ŇĲlĄ C‘yrĂęhĎÇ
PŇŁtŇĳ =CntŇĘ C hŇrĎmĘzĂÆ=C’W
ĲĘ 3
: lbĆŇĲnĎ =M‘Ă My‘ăĂnĎ roe¡JĂ
rp
ĳŇĎ oS SdŇĆŁxăbČŇ C‘ăqĘêĂ 4
: CnGĲĄxČ MoyălĘ hŇsĆJĄęBČÇ
’Chĳ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂlĘ qx
Ł ă yJ
ąĂ 5
: bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ yh
¿ĄŁl’ŇĲlĄ TjĎęS
Ę mĂÇ
omęW
Ď PŇ soh
ąĄ Å yBĲĂ ű tŇCdŇ‘ąĄ 6
MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆ=l‘Č otŇ’ŇYĄBĘÆ
: ‘mĲĎS
Ę ’Ć yêĂ‘ĘdăČŇyĎ=âlĲ tŇ¡pČŇ W
Ę
omĳkŇĘ S
Ă lbĆŇăiĄ mĂ ytŇĂ orăysĂhĞ 7
wypk
.ytbr +k v.16
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: hŇnĎrĘb
Ł ŇĲ ‘ĞêĲČ dŇCD¿mĂ wyjĎęJČÇ
OĎ¿YĆ QĘxňČ ’ĞwĲĎ tŇĎ ’ŇrĎęqĎ hŇr¿Ď~ĎBČ
M‘ČrĳČ rtŇĆ ăsĄ BĘ ìŇnĘ‘Ć’ĲĆÆ
: hŇlĎsĲĆ hŇăbĎŇ yrĂmĘ ym
¡Ą =l‘Č ÉìnĘxĎbŇĘ ’Ć
ëŇĳBĎ hŇdĎŇy‘ăĂ’ĎwĘ yUĂ‘ČÆ ‘m
ăČ S
Ę
: ylĲĂ=‘mĲČS
Ę êĲĂ=M’Ă l’ĄęrĎW
Ę yĂÇ
rzĳĎ l’
ăĄ ìŇbŇĘ Æ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=âl
: rkĲĎŇnĄ l’
ăĄ lĘ hŇwęĆxĞêĲČS
Ę tŇĲĂ Ç âl¿wĘ
ìŇyhĆęŁl’Ĺ hŇąĎh
w Å yĘ ű ykÄĂ nŁ’ĲĎ
MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ìŇlĘ‘ČUĲČhČÆ
: Ch’ĲĄlĘmČ’ĞwĲČ ìŇyjęĂ Ç=bŇxĆrĘhČ
yl
ĳĂ oqlĘ yU
ăĂ ‘Č ‘m
ăČ S
Ď =âlĲwĘ
: ylĲĂ hŇbĎŇ¿’Ď =âl l’ĄęrĎW
Ę yĂwĘÇ
MB
ĳĎ lĂ tŇCrăyrĂS
Ę BĂ ChxĄQĘS
Č ’ĞwĲĎÆ
: MhĲĆytŇĄ oYĲ‘ĞomĲBĲĘ CkęlĘyĲĄÇ
yl
ĳĂ ‘Čm
ăĄ S
Ł yUĂ‘ČÆ Clę
: CkŇĲQĄ hČyĘ yk
¿ŇČ rĎdĘŇBĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂÇ
‘ČynĳĂkŇĘ ’Č Mh
ăĆ ybĄŇyĘo’Ĳ T‘ČmĘJĂÆ
: ydŇĲĂyĎ bŇyS
¿Ă ’Ď MhĆęyrĄYĲĎÇ l‘¿ČwĘ
olĳ=CSxĞkĲČŇyĘ hoĎhyĘÆ y’ăĄnĘW
Č mĘ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ Mê
ăĎ ‘Ă yh
¡Ă ywĂ
hŇĳFĎ xĂ bŇlĆăxĄ mĄ ChlĄykŇĂ ’ĞIĲČwČÆ
: ìŇ‘ĲĆyBĂW
Ę ’Č Sb
ăČŇ DĘ rC~ęmĂCÇ
PŇs’
¿Ď ňĎ lĘ romęzĘmĂ
l’
ĳĄ =tŇdČŇ‘ĞB
ĲČ bŇ¿~Ď nĂ MyhęĂ Łl’ĹÆ
: Tj
ŁĲ S
Ę yĂ Myh
ăĂ Łl’Ĺ bŇrĆq¡ĆBĘ
lwĆ‘ĳĎ=CTjĘS
Ę êĂ yt
¿ŇČ mĎ=dŇ‘Č
: hŇlĎsĲĆ=C’W
Ę êĂ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ yn¿ĄpŇĘ C

8

9

10

11

12

13

14
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MotŇĳ yĎwĘ ld¿ČŇ=CTpŇĘ S
Ă 3
: CqyDĲĂYĘhČ SrăĎwĎ yn¡Ă‘Ď
NoyĳbŇĘ ’ĆwĘ ld¿ČŇ=CTQĘjČ 4
: Cly~ĲĂhČ My‘ăĂS
Ď rĘ dŇI¡ČmĂ
CnybĂęyĎ âl¿wĘ ű C‘ÄdĘŇyĲĎ âlą 5
CkŇĳĎQhČtŇĘ yĂ hŇ¿kĎŇ S
Ą xĞB
ĲČ
: ZrĆ’ĲĎ ydŇĄsĘom¿=lJĎ CToUęyĂÇ
Mê
ĳĆ’Č Myh
ăĂ Łl’Ĺ yêĂrĘmČ’ĎÆ ynăĂ’
ĲĞ 6
: Mk
ĲĆŇ QĘJĚ NoyălĘ‘Ć yn¡ĄbŇĘ C
NCtŇĳ CmêĘ MdăĎŇ’ĎJĘ NkĄŇ’ĎÆ 7
: Clj
Ł Ĳ êĂ MyrăĂv
Ď hČ dŇ¡xČ ’ČkŇĘ C
ZrĆ’ĳĎhĎ hŇăTĎ pŇĘ S
Ď MyhĂŁl’ĹÆ hŇm
ăĎ Cq 8
: MyĲĂoGhČ=lkĎŇBĘ lxČęnĘtĂÇ hŇê
¿Ď ’Č=yJĲĂ
: PŇsĲĎ’ĎlĘ romăzĘmĂ ryS
¡Ă
gp
ëŇl=ym
ĳĎ Ă DĽ=l’Č Myh
¿Ă Łl’Ĺ 2
: l’ĲĄ Tq
Łă S
Ę êĂ=l’ČwĘ Sr¡ČxĹêĲĆ=l’Č
NCyĳmĎhĹyĲĆ ìŇybĆŇyĘo’ĲÆ hŇăĄh
e Ă =yJĲĂ 3
: S’ŇrĲ
Ł C’W
Ę ăĎn ìŇy’ĆęnĘW
Č mĘCÇ
dŇosĳ CmyrăĂ‘ĞyĲČ ìŇUĘ‘ČÆ=l‘ĲČ 4
: ìŇynĲĆCpŇYĘ=l‘Č CYę‘ĞyĲĎtŇĘ yĂwĘÇ
yoGĳmĂ MdăŇĄyxĂkŇĘ nČwĘ CkŇlĘÆ CręmĘ’ĲĎ 5
: dŇo‘Ĳ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=MS
ĲĄ rk
¡ŇĄ EĎyĂ=âlĲwĘ
wDĳĎxĘyČ bŇăĄl CYă‘ĞonĲ yJ
ąĂ 6
: CtŇrĲ
Ł kŇĘ yĂ tŇyrăĂBĘ ìŇylĆę‘ĎÇ
MylĂę’Ň‘ĄmĘS
Ę yĂwĘ ModŇ’ĹÆ yl
ăĄ hĽ’ĲĎ 7
: MyrĂgŇĘ hČwĘ bŇ¿’Ď om
ql
ĳĄ mĎ‘ĞwĲČ NoU‘ČwĘÆ lb
ăĎŇ GĘ 8
: roYĲ ybĄŇS
Ę y¿Ł=M‘Ă tŇS
Ć lĆęjĘÇ
rwV’=Mg

83. 9–84. 4
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MU
ĳĎ ‘Ă hŇăwĎlĘnĂ rCè’ČÆ=MGČ
: hŇlĎsĲĆ Tolă=ynĄbŇĘ lĂ ‘Čor¡zĘ Cy¿h
ąĎ
NyĳĎdĘŇmĂJĘ Mh
¿Ć lĎ=hŇW
ĲĄ ‘Ğ
: NoSĲyqĂ lxČăČB
n Ę NybĂęyĎkŇĘ Ç ’r¿ĎsĘysĲĂJĲĘ
r’ŇŁDĳ=Ny‘ĄbŇĘ Ĳ Cd¿ŇmĘS
Ę nĂ
: hŇmĲĎdĎŇ’ĞĲlĎ NmĆD
Ł ę Ç Cyh
¿Ď
bŇĳ’Ą zĘkŇĂ wĘ bŇrăĄ‘ŁJĘ ombĄŇydĂŇnĘÆ omt
ăŇĄ yS
Ă
: omk
ĲĄŇ ysĂnĘ=lJĎ ‘eĎęmĚlĘYČkŇĘ CÇ xbČŇ¿Ćk
z ŇĘ C
CnQ
ĳĎ hŇS
Ď rĞynăĂ CrmĘ’ĲĎÆ rS
ăĆ ’Ğ
: MyhĲĂŁl’Ĺ tŇo’ănĘ tŇ’ĄęÇ
lG
ĳČlĘGČkČŇ omt
¿ŇĄ yS
Ă yhČęŁl’
ĲĹ
: xČCrĲ=ynĄpŇĘ lĂ SqęČ JĘÇ
r‘ČyĳĎ=r‘ČbŇĘ êĂ S’
¿Ą JĘ
: MyrĲĂhĎ Th
¿Ą lČêĘ hŇbĎęhĎĲlĆ kŇĘ CÇ
ìŇrĳĆ‘ĞsĲČBĘ Mp
ăĄŇ DĘrĘêĂ NJĄÆ
: Ml
ĲĄ hĞb
ĲČŇ tŇĘ ì¿ŇtŇĘ pĎŇCsbŇĘ C
NolĳqĎ Mh
ăĆ ynĄpŇĘ ’Q
ăĄ mČ
: hoĲĎhyĘ ìăŇmĘS
Ă CS
¡ qĘbČŇywĲĂ
dŇ‘ęČ =ydŇĄ‘Ğ Cl¿hĞB
ĲĎ yĂwĘ CSb
Ł ¡Ň yĄ
: CdŇb
ĲĄŇ ’ŇyŁwĘ Cr¿jĘxĘyČwĲĘ
ìŇDĳĆbČŇlĘ hoăĎhyĘ ìăŇmĘS
Ă hŇêŋĎ ’Č=yJĲĂ C‘ędĘŇyĲĄwĘ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ=l‘Č NoyęlĘ‘ĆÇ
: romĲzĘmĂ xrČq
Ł ¿ =ynĄbŇĘ lĂ tŇyê
ĳĂ GĂhČ=l‘ĲČ xČ¿~Ą nČmĘĲlČ
ìŇytęĆ onJĘS
Ę mĂÇ tŇod¿ŇydĂŇIĘ=hŇmČ
: tŇo’ĲbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ
hŇ¿wĎhňyĘ tŇorÀYĘxČlĘ ÈyS
Ă pŇĘ nČ ű hŇtÄĎ lĘJĲĎ=MgČŇwĘ hŇpĎŋsĘkŇĘ nĂ
: yxĲĎ=l’ĲĄ l’
ăĆ CnęeĘrČyĘÇ yrĳĂW
Ď bŇĘ C yB
¿Ă lĂ
tŇyĂbČÃ hŇ’ĎYĘÀmĎ ű rojÄYĂ=MGČ
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ÈHlĎ Nq¿Ą ű rorądĘŇC
hĎyx
¿Ć r
Ł ň pŇĘ ’Ć hŇtŇĎ ÀS
Ď =rS
Ć ’Ğ
tŇo’ĳbĎŇYĘ hoăĎhyĘ ìŇytŇĆ oxBĘzĘmĂÆ=tŇ’ĲĆ
: yhĲĎŁl’ŇwĲĄ yJęĂ lĘmČÇ
ìŇĳtŇĆ ybĄŇ yb
ăŇĄ S
Ę oyĲ yrĄS
Ę ’ČÆ 5
: hŇlĎiĲĆ ìŇCl¿lĘhČyĲĘ dŇo‘ęÇ
ëŇĳbĎŇ ol¿=zo‘Ĳ MdĎŇ’ĎÆ yrăĄS
Ę ’Č 6
: Mb
ĲĎŇ bĎŇlĘBĂ tŇoQęsĂmĘÇ
’kĎŇBĎhČÆ qmĆ‘ăĄBĘ ű yrąĄbŇĘ Ł‘Ĳ 7
ChCtŇĳ yS
Ă yĘ NyăĎ‘ĘmČ
: hŇrĲĆom hŇ¿TĆ ‘ĘyČ tŇokęrĎBĘÇ=MGČ
lyĂx
ĳĎ=l’Ć lyĂxăČmĄ CkŇlĘyĲĄÆ 8
: NoIĲYĂBĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ=l’Ć hŇ¡’Ć rĎyĲĄ
yt
ĳŇĂ QĎpŇĂ tŇĘ hŇ‘ăĎmĘS
Ă tŇo’bĎŇYĘÆ Myh
ăĂ Łl’Ĺ hŇąĎh
w Å yĘ 9
: hŇlĎsĲĆ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ yh
¡ĄŁl’Ĺ hŇnĎyzÄĂ ’ĞhĲČ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ hŇă’Ą rĘ CneĄgŇĂ mĲĎÆ 10
: ìŇxĲĆyS
Ă mĘ ynăĄjĘ TBĄęhČwĘÇ
PŇlĆ¿’Ď mĄň ìŇyrĆęYĄxĞB
ĲČ Moy¿=bŇoTĲ yJ
ąĂ 11
yh
ĳČŁl’Ĺ tŇyb
ăŇĄ BĘ PŇpĄŇoêsĘhĂÆ yêĂrĘxČęBĎ
: ‘S
Č rĲĆ=ylĄhĽ’ĲĎBĘ rCDęmĂÇ
Myh
¿Ă Łlň’Ĺ hoÀĎhyĘ ÈNgĄŇmĎC ű SmĆS
ĆÄ yJ
ąĂ 12
hoĳĎhyĘ Nê
ăĄyĂ dŇobŇkĎŇwĘÆ Nx
ăĄ
: MymĲĂtŇĎ BĘ Myk
¿ŇĂ lĘh
Ł Ĳ lČ bŇoTęÇ=‘nČmĘyĂ âl¿
tŇo’ĳbĎŇYĘ ho¿ĎhyĘ 13
: ëŇB
ĲĎ xČ¿TĄ B
Ł MdĎę’ĎÇ yr¿ĄS
Ę ’ĲČ
: romĲzĘmĂ xrČq
Ł ŋ =ynĄbŇĘ lĂ ű xČ~ĄŋnČmĘĲlČ
hp
ìŇĳĆYrĘ’Č hoăĎhyĘ tŇĎ yY
ăĂ rĎ 2
: bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ tŇCbŇS
Ę êĎbŇĘ S
Čę Ç

sŘ12

t’Vn

85. 3–86. 1
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ìŇĳUĆ ‘Č NwăŁ‘Ğ tŇĎ ’ŇW
Ď nĎÆ
: hŇlĎsĲĆ Mt
ăŇĎ ’ŇFĎxČ=lkĎŇ tŇĎ yi
¡Ă JĂ
ìŇĳtŇĆ rĎbŇĘ ‘Ć=lkĎŇ êĎpŇĘ ¿sČ ’Ď
: ìŇj
ĲĆ ’Č Nor¿xĞmĲĄ tŇĎ obęyS
Ă hĹÇ
Cn‘ĳĄS
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ CnbĄŇCSÆ
: CnUĲĎ‘Ă ìăŇsĘ‘ČJĲČ rp
¡ŇĄ hĎwĘ
CnB
ĳĎ =PŇnČ’ĹêĲĆ Ml
¿Ď o‘lĘhČ
: rdĲŁŇ wĎ rdă
ŁŇ lĘ ìęjĘ’ČÇ ëŇS
Ł ¿ mĘêĂ
CnIĳĄxČêĘ bŇCS
ă êĎ hŇêĎ’ČÆ=âlhĞ
: ëŇb
ĲĎŇ =CxmĘW
Ę yĂ ìęUĘ‘ČwĘÇ
ìŇDĳĆsĘxČ hoăĎhyĘ Cn’
ăĄ rĘhČ
: Cnl
ĲĎ =NêĆêĲĂ ìę‘ĞS
Ę yĆwĘÇ
hŇ¿wĎhňyĘ ű l’
ÀĄ hĎ ÈrBĄdČŇyĘ=hŇmČ hŇ‘ęĎ mĘS
Ę ’Ć
wydĳŇĎysĂxĞ=l’ĆwĘ oU¿‘Č=l’Ć MolęS
Ď rBĄŋdČŇyĘ ű yJ
ąĂ
: hŇĲlĎ sĘkŇĂ lĘ CbŇCS
¿ yĎ=l’ČwĲĘ
o‘ĳS
Ę yĂ wy’
ăĎ rĄylĲĂ bŇorăqĎ ű ëŇą’Č
: CnYĲĄrĘ’ČBĘ dŇobăŇJĎ NJ
Ł¡ S
Ę lĂ
CSG
ĳĎpŇĘ nĂ tŇ¿mĆ ’ĹwĲĆ=dŇsĆxĲĆ
: CqS
ĲĎ nĎ MolăS
Ď wĘ qdŇĆY¡Ć
xm
ĳĎ YĘêĂ ZrĆ’ăĆmĄ tŇmĆ’ĹÆ
: PŇqĲĎS
Ę nĂ MyĂm¿Čè
Ď mĂ qdŇĆYĆęwĘÇ
bŇoFĳhČ Nê
ăĄyĂ hoĎhyĘÆ=MGČ
: Hl
ĲĎ CbŇyĘ Nê
¿ĄêĂ CnYĄęrĘ’ČwĘÇ
ëŇĳĄQhČyĘ wynăĎpĎŇlĘ qdŇĆYĆÆ
: wymĲĎ‘ĎjĘ ëŇrĆdăŇĆlĘ MW
¡Ą yĎwĘ
dŇ¿wĂdĎňlĘ hŇQĎępŇĂ êĘ
ynĂĳĄ‘
n Ğ ìăŇnĘzĘ’Ď hoăĎhyĘ=hŇFĲĄhČ
: ynĂ’ĲĎ NoyăbŇĘ ’ĆwĘ yn¡Ă‘Ď=yJĲĂ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

wp

hrmV

1056

Mylht

86. 2–14

ynĂ¿’Ď dŇys
ÀĂ xĎ=yJĲĂ ÈyS
Ă pŇĘ nČ hŇrăĎmĘS
ĲĎ
yh
ĳČŁl’Ĺ hŇê
ăĎ ’Č ìŇDĘbŇĘ ‘ČÆ ‘S
ăČ oh
: ìŇyl
ĲĆ ’Ą xČ¿TĄ oBhČ
ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ynĂ¿eĄxĎ
: MoIĲhČ=lJĎ ’rĎęqĘ’ĆÇ ìŇyl
¿Ć ’Ą=yJĲĂ
ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č SpĆŇănĆ xČUĄW
ČÆ
: ’v
ĲĎ ’Ć yS
¿Ă pŇĘ nČ ynĎęŁdŇ’ĞÇ ìŇyl
¿Ć ’Ą=yJĲĂ
xQ
ĳĎ sČwĘ bŇoTă ynĎŁdŇ’ĞÆ hŇê
ăĎ ’Č=yJĲĂ
: ìŇy’ĲĆrĘq
Ł Ĳ =lkĎŇlĘ dŇsĆxĆęÇ=bŇrČwĘ
yt
ĳŇĂ QĎpŇĂ êĘ hoĎhyĘÆ hŇnĎyzăĂ’ĞhĲČ
: ytĲŇĎ onCnĲxĞêĲČ loqăBĘ hŇbĎŇyS
Ăę qĘhČwĘÇ
OĎ’ĆęrĎqĘ’Ć yt¿ĂŇrĎYĲĎÆ MoyăBĘ
: ynĂĲnĄ ‘ĞtĲŇČ yJ
ăĂ
ynĎęŁdŇ’Ğ ű Myh
¿Ă Łl’Ĺb
ĲĎŇ ìŇom¡JĎ=Ny’ĲĄ
: ìŇyW
ĲĆ ‘ĞmĲČJĲĘ Ny’ăĄwĘ
tŇĎ yW
Ăę ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ ű MyąĂoG=lJĎ
ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ìŇynăĆpĎŇlĘ CwăxĞêĲČS
Ę yĂwĘ ű C’obąŇyĎ
: ìŇmĲĆS
Ę lĂ CdăŇBĘkČŇywĲĂ
tŇo’ĳlĎpŇĘ nĂ hŇăW
Ą ‘ŁwĘ hŇêĎ’ČÆ lodăŇgĎŇ=yJĲĂ
: ìŇDĲĆbČŇlĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ hŇê
¡Ď ’Č
ìŇĳêĆmĂ’ĞB
ĲČ ëŇ¿ĄQhČ’Ğ ìŇJĆęrĘDČ ű hoĎÄhyĘ ynĂrąĄohÅ
: ìŇmĲĆS
Ę hŇ¿’Ď rĘyĂlĘ ybĂębĎŇlĘÇ dŇ¿xĄ yČ
yb
ĳŇĂ bĎŇlĘ=lkĎŇBĘ yhČŁl’ĹÆ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű ìąŇdĘŇo’Ĳ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ ìăŇmĘS
Ă hŇd¡ĎŇBĘkČŇ’ĞwĲČ
yl
ĳĎ ‘Ď lodăŇGĎ ìŇDĘsĘxČÆ=yJĲĂ
: hŇIĲĎêĂxĘêČ lo’¿è
Ę mĂ yS
Ăę pŇĘ nČÇ êĎlĘ¿~Č hĂwĘ
ylČę‘Ď Cmq¿Ď MydąĂŇÅzĄ ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ CS
ă qĘBĂ MyYĂyrĂ‘ĲĎÆ tŇdăČŇ‘ĞwĲČ
’lw

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

86. 15–88. 2

yVylV rps

1057

: MDĲĎgŇĘ nĆlĘ ìŇCmăW
Ď âl¡wĘ
15
NCeĳxČwĘ MCxărČ=l’Ą ynĎŁdŇ’ĞÆ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: tŇmĲĆ’ĹwĲĆ dŇsĆ¿xĆ =bŇrČwĘ MyĂjČę’ČÇ ëŇrĆ’¿Ć
16
ynĂ¿eĄxňĎ wĘ ylČę’Ą hŇ¿Ąj
nĘ
ìŇDĳĆbŇĘ ‘ČlĘ ì¿ŇEĘ‘Ě=hŇĲnĎ êĘ
: ìŇtĲŇĆ mĎ’Ğ=NbĆŇlĘ hŇ‘ĎyS
Ăę ohwĘÇ
17
hŇ¿bĎŇ oTňlĘ tŇo’ę yU
¿Ă ‘Ă=hŇW
ĲĄ ‘Ğ
CSb
ŁĳŇ yĄwĘ y’
ăČ nĘŁWĲ C’ărĘyĂwĘ
: ynĂêĲĎmĘxČnĲĂwĘ ynĂê
¿Č rĘzČ‘Ğ hoĎęhyĘÇ hŇê
¿Ď ’Č=yJĲĂ
zp
: SdŇĆŁqĲ=yrĄrĘhĲČBĘ otędĎŇCsĲyĘÇ ryS
ĳĂ romăzĘmĂ xrČq
Ł ¡ =ynĄbŇĘ lĂ
2
NoIĳYĂ yrăĄ‘ĞS
ĲČ hoĎhyĘÆ bŇăhĄ ’
Ł
: bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ tŇon¿JĘS
Ę mĂ lJ
Ł ę mĂÇ
3
ëŇĳBĎ rB
ăĎ dŇĚmĘ tŇodŇBĎkŇĘ nĂÆ
: hŇlĎsĲĆ Myh
ăĂ Łl’ĹhĲĎ ry‘¡Ă
4
y‘¿ĎdĘŇŁyňlĲĘ lbĆębĎŇC bŇhČr¿Č ű ryJ
ąĂ zĘ’Č
SCJĳ=M‘Ă roYăwĘ tŇS
Ć ăĆlpŇĘ hŇąĄh
eĂ
: MS
ĲĎ =dŇQČyĚ hŇzĆęÇ
5
rmČę’ĎyĲĄ ű NoIÄYĂl
Ğ CĲ
HB
ĳĎ =dŇQČyĚ Sy’ĂwĘÆ Sy’
ăĂ
: NoyĲlĘ‘Ć hĎăĆn
n Ę okŇĲ yĘ ’Ch¡wĘ
6
MyU
ĳĂ ‘Č bŇotŇă kŇĘ BĂ rj
Ł sĘyĂÆ hŇoĎęhyĲĘ
: hŇlĎsĲĆ MS
ăĎ =dŇQČyĚ hŇ¡Ćz
7
Myl
ĳĂ lĘŁxĲJĘ Myr¿ĂS
Ď wĘ
: ëŇB
ĲĎ yn¿ČyĎ‘ĘmČ=lJĲĎ
xp lyJęĂ W
Ę mČÇ tŇoeĳ‘ČlĘ tŇăČlxĞmĲĎ=l‘Č xČă~Ą nČmĘĲlČ xrČq
Ł ¿ ynĄňbŇĘ lĂ romęzĘmĂ ryS
¿Ă
: yxĲĂrĎzĘ’ĆhĲĎ Nm
¿Ď yhĄlĘ
2
yt
ĳŇĂ ‘ĎCSĲyĘ yh
ăĄŁl’Ĺ hoĎhyĘÆ
: ìŇDĲĆgŇĘ nĆ hŇlĎyĘQ
ăČ bČŇ yêĂqĘ‘¡ČYĎ=MoyĲ
’wbt
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yt
ĳŇĂ QĎpŇĂ êĘ ìŇynĆpĎŇlĘÆ ’obăŇêĎ
: ytŇĲĂ eĎrĂlĘ ìęnĘzĘ’ĎÇ=hŇFĲĄhČ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ tŇo‘ărĎbŇĘ hŇ‘ăĎbŇĘ W
ĲĎ =yJĂ
: C‘yGĲĂhĂ lo’¿S
Ę lĂ yIČęxČwĘ
robĳŇ ydŇĄrĘoyă=M‘Ă yêĂbŇĘ S
Č xĘnĆÆ
: lyĲĎ’Ĺ=Ny’ĲĄ rbĆŇăĆgŇ JĘ ytŇĂ yyĂęhĎÇ
yS
¿Ă pŇĘ xňĎ MytęĂ UĄBČ
rbĆŇqĆę ybĄŇkŇĘ S
Ł ¿ ű MylĂÄlĎxĞ omąJĘ
dŇo‘ĳ Mê
ăĎ rĘkČŇzĘ âlă rS
ąĆ ’Ğ
: CrzĲĎgŇĘ nĂ ì¿ŇdĘŇIĎmĂ hŇUĎhĄęwĘÇ
tŇoIĳêĂxĘêČ robăŇBĘ ynĂêČS
ČÆ
: tŇolĲY
Ł mĘBĂ MyJęĂ S
Č xĞmĲČBĘÇ
ìŇĳtŇĆ mĎxĞ hŇăkĎŇ mĘsĲĎ ylČ‘ĎÆ
: hŇlĎiĲĆ tŇĎ ye¿Ă‘Ă ìŇyrĆęBĎS
Ę mĂÇ=lkĎŇwĘ
yeĂ¿UĆ mňĂ y‘ęČ DĎyĚmĘ êĎqĘ¿xČ rĘhĂ
oml
ĳĎ tŇobăŇ‘ĄotŇ ynĂê
ăČ S
Č
: ’YĲĄ’Ą âlăwĘ ’l
Ěę JĎÇ
ynĂŁ‘¿=yeňĂ mĂ hŇbĎę’ĞdĎŇ yn¿Ăy‘Ą
Moyĳ=lkĎŇBĘ hoăĎhyĘ ìŇytăĂŇ’ŇrĎqĘ
: yjĲĎkČŇ ìŇyl
ăĆ ’Ą yêĂxĘ¡FČ S
Ă
’lĆĳĆj=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ Myt¿ĂŇUĄlČhĞ
: hŇlĎiĲĆ ìŇCdŋoy ű CmCqąyĎ My’ęĂ pĎŇrĘÇ=M’Ă
ìŇDĳĆsĘxČ rbĆŇuăĆBČ rj
ăČ sĚyĘhČ
: NoDĲbČŇ’ĞB
ĲĎ ìętŇĘ ĲnĎ Cm’ĹÇ
ìŇĳ’Ć lĘjĂ ëŇS
Ć ŁxăBČ ‘dăČŇCĎyĂhĞ
: hŇIĲĎS
Ă nĘ ZrĆ’ăĆBĘ ìętŇĘ qĲĎdĘŇYĂwĘÇ
yêĂ‘ĘĳCČS
Ă hoăĎhyĘ ìŇyl
ăĆ ’Ą ű ynąĂ’ĞwĲČ
rqbbw
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: OĎmĲĆDĘqČtŇĘ yt¿ĂŇQĎpŇĂ êĲĘ rqĆŁBębČŇCÇ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ xn
ăČzĘêĂ hoĎhyĘÆ hŇm
ăĎ lĎ
: yeĂUĲĆmĂ ìŇynăĆjĎ ryê¡ĂsĘêČ
r‘ČeŁĳ mĂ ‘ČoăĄgŇwĘ ynăĂ’Ğ ynąĂ‘ÅĎ
: hŇnĎCpŇĲ ’Ď ìŇym
ăĆ ’Ą ytŇĂ ’Ň¡W
Ď nĎ
ìŇynĳĆorxĞ CrăbŇĘ ‘ĲĎ ylČ‘ĎÆ
: ynĂtĲŇĚ CtŇUĘYĂ ìŇytęĆ C‘BĲĂÇ
MoIĳhČ=lJĎ MyĂUČkČŇÆ ynĂCBăsČ
: dŇxČyĲĎ yl
ăČ ‘Ď CpŇyu¡ĂhĂ
‘ČrĳĄwĎ bŇăhĄ ’
Ł yeĂUĆmĂÆ êĎqĘăxČ rĘhĂ
: ëŇS
ĲĎ xĘmČ y‘¿ČDĎyĚmĲĘ
: yxĲĂrĎzĘ’ĆhĲĎ Nt
¿ŇĎ y’ĄlĘ lyJęĂ W
Ę mČÇ
hŇrĎyS
ĳĂ ’Ď Ml
ăĎ o‘ hoĎhyĘÆ ydăŇĄsĘxĲČ
: ypĲŇĂ BĘ ìăŇtŇĘ ĲnĎ Cm’Ĺ ‘Čyd¡ĂŇo’ ű rd
Ł ő wĎ rd¿
ŁŇ lĘ
hŇĳĆB
n Ď yĂ dŇsĆăxĆ MlĎo‘Æ yêĂrĘmČę’Ď=yJĲĂ
: MhĲĆbĎŇ ìăŇtŇĘ ĲnĎ Cm’Ĺ Nk
¡ŇĂ êĎ ű MyĂmČőS
Ď
yrĳĂyxĂbŇĘ lĂ tŇyrĂbŇĘ Æ yêĂrăČJĎ
: yDĲĂbŇĘ ‘Č dŇ¿wĂdĎŇlĘ yêĂ‘ĘBČęS
Ę nĂÇ
ìŇ‘ĳĆrĘzČ Nyk
ăŇĂ ’Ď MlĎo‘Æ=dŇ‘Č
: hŇlĎsĲĆ ìăŇ’ĞsĘJĂ rod¡ŇwĎ=rd
ŁŇ lĘ ytŇĂ ynÄĂ bĎŇC
hoĳĎhyĘ ìăŇ’ĞlĘjĂ MyĂmăČS
Ď CdąŇoyÅwĘ
: MyS
ĲĂ ŁdŇqĘ lh
¿Č qĘBĂ ìętŇĘ ĲnĎ Cm’ĹÇ=PŇ’Č
hoĳĎhyl
ĲČ ëŇră
Ł ‘ĞyĲČ qxČè
Č bČŇÆ ym
ăĂ yJ
ąĂ
: MylĲĂ’Ą yn¿ĄbŇĘ BĂ hoĎęhyl
ĲČ Ç hŇ¿mĆ dĘŇyĂ
hŇĳBĎ rČ MyS
ăĂ ŁdŇqĘ=dŇosĲBĘ ZrĎ‘ĞnĲČÆ l’
ăĄ
: wyb
ĲĎŇ ybŇĂ sĘ=lJĎ=l‘Č ’rĎęonwĘÇ
tŇo’ębĎŇYĘ yh
ąĄŁlÅ’Ĺ ű hoąĎhyĘ
HyĳĎ ű Nys
¿Ă xĞ ìŇom¡kĲĎŇ=ymĲĂ
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: ìŇytĲŇĆ obŇybĲŇĂ sĘ ìętŇĘ ĲnĎ Cm’ĹwĲĆÇ
MIĳĎhČ tŇC’ăgĄŇBĘ lS
Ą omÆ hŇê
ăĎ ’Č
: MxĲĄBĘS
Č tŇĘ hŇê
¿Ď ’Č wyQĎęgČÇ ’oW
¿ BĘ
bŇhČrĳĎ ll
ăĎ xĎk
ĲĆŇ tŇĎ ’ŇăJĂ dĂŇ hŇê
ąĎ ’Č
: ìŇyb
ĲĆŇ yĘo’Ĳ êĎrĘE¿ČjĂ ìęEĘ‘ĚÇ ‘Čor¿zĘBĂ
ZrĆ’ĳĎ ì¿ŇlĘ=PŇ’Č MyĂmČS
Ď Æ ìăŇlĘ
: MêĲĎdĘŇsČyĘ hŇê
¿Ď ’Č HâĎęlmĘCÇ lb
¿ĄŇ êĄ
Mt
ĳŇĎ ’ŇrĎbŇĘ hŇê
ăĎ ’Č NymĂyĎwĘÆ NopŇă YĎ
: CneĲĄrČyĘ ì¿ŇmĘS
Ă BĘ NomęrĘxĆwĘÇ rob¿ŇêĎ
hŇrĳĎCbŇGĘ=M‘Ă ‘ČorzĘÆ ìăŇlĘ
: ìŇĲnĆ ymĂyĘ MCr¿êĎ ìędĘŇyĲĎÇ z‘Ł ¿ êĎ
ìŇĳ’Ć sĘJĂ NokŇă mĘ TjĎS
Ę mĂCÆ qdŇĆYăĆ
: ìŇynĲĆpĎŇ Cm¿DĘqČyĲĘ tŇmĆę’ĹwĲĆÇ dŇsĆ¿xĆ
hŇ‘ĳĎCrtŇĘ y‘ăĄdĘŇoyĲ M‘ĎhĎÆ yrăĄS
Ę ’Č
: NCkŇĲ QĄhČyĘ ìŇyn¿ĆjĎ=ro’BĲĘ hoĎęhyĘÇ
MoIĳhČ=lJĎ NClăygŇĂ yĘ ìŇmĘS
Ă BĘÆ
: CmCrĲyĎ ì¿ŇtŇĘ qĲĎdĘŇYĂbŇĘ C
hŇêĎĳ’Ď omEăĎ‘Ě tŇrĆ’ăĆpŇĘ tŇĂ =yJĲĂ
: CnnĲĄrĘqČ Myr¿řt ìęnĘoYĲrĘbŇĂ CÇ
CneĳĄgŇĂ mĲĎ hoĎhyl
ĲČ Æ yJ
ăĂ
: CnJ
ĲĄ lĘmČ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ Sod¡ŇqĘlĂwĘ
rmĆ’ŇŁêęwČ ìŇydęĆysĂxĞĲlČ NozxĎÃbŇĘ =êĲĎrĘB
¿Č DĂ z’
ąĎ
roBĳGĂ=l‘Č rzĆ‘ĄÆ ytŇĂ yCăĂS
Ă
: M‘ĲĎmĄ rCxăbĎŇ ytŇĂ om¡yrĂhĞ
yDĳĂbŇĘ ‘Č dŇăwĂDĎ ytŇĂ ’ŇYĎmĎÆ
: wyêĲĂxĘS
Č mĘ yS
ăĂ dĘŇqĎ NmĆ¡S
Ć BĘ
oUĳ‘Ă NoJăêĂ ydĂŇyĎÆ rS
ăĆ ’Ğ
y‘wrz=P’
.r"tw s"t ,‘"t ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MCrêĎ ’"sb ,yrq MCrêĎ ,bytk MyrĂêĎ v.18
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: CeYĲĆUĘ’ČtŇĘ y‘¿ĂorzĘ=PŇ’Č
oBĳ bŇăĄo’
y ’è
ăĂ yČ=âlĲ
: CeeĲĆ‘ČyĘ âlă hŇlĎęwĘ‘ČÇ=NbĆŇC
wyrĳĎYĎ wynăĎjĎmĂ ytăĂŇoêkČŇwĘ
: PŇoGĲ’Ć wy’
¿Ď nĘW
Č mĘC
oUĳ‘Ă yDăĂsĘxČwĘ ytăĂŇnĎCmĲ’ĆwĲĆ
: onĲrĘqČ MCr¿êĎ ymęĂ S
Ę bŇĂ CÇ
odŇĳyĎ MIăĎbČŇ yêăĂmĘW
Č wĘ
: onĲymĂyĘ tŇor¿hĎeĘbČŇC
hŇêĎĳ’Ď ybŇĂ ă’Ď ynĂ’ĄrĎqĘyĂÆ ’Chă
: ytŇĲĂ ‘ĎCSĲyĘ rCYăwĘ ylĂę’ĄÇ
Chn
ĳĄêĘ’Ć rokŇă BĘ ynĂ’ĎÆ=PŇ’Č
: ZrĆ’ĲĎ=ykĄŇlĘmČlĘ NoyęlĘ‘ĆÇ
yDĳĂsĘxČ olă=rwmřS’ MlĎęo‘lĘÆ
: olĲ tŇnĆ¿mĆ ’ĹĲnĆ ytęĂ yrĂbŇĘ CÇ
o‘ĳrĘzČ dŇ‘ăČlĎ yêăĂmĘW
Č wĘ
: MyĂmĲĎS
Ď ym
¿Ą yJĂ o’ęsĘkŇĂ wĘÇ
yt
ĳŇĂ rĎoêĲ wynĎbĎŇÆ CbăŇzĘ‘ČyĲČ=M’Ă
: NCkŇĲ lĄyĲĄ âlă yTČęjĎS
Ę mĂbŇĘ CÇ
ClQ
ĳĄ xČyĘ yt
¿ŇČ u
Ł xĚ=M’Ă
: Crm
ŁĲ S
Ę yĂ âlă ytęČ wŁYĘmĂCÇ
M‘ĳĎS
Ę jĂ TbĆŇăS
Ą bŇĘ yêăĂdĘŇqČpĲĎŇC
: MnĲĎwŁ‘Ğ My‘¿ĂgĎŇnĘbŇĂ C
oUĳ‘ĂmĲĄ ryp
ăŇĂ ’Ď=âlĲ yDĂsĘxČwĘÆ
: ytŇĲĂ nĎCmĲ’ĹB
ĲĆ ruĄęS
Č ’ĞÇ âl¿wĘ
yt
ĳŇĂ yrĂBĘ lQ
¿Ą xČ’Ğ=âlĲ
: hŇĲeĆ S
Č ’Ğ âlă ytęČ pĎŇW
Ę Ç ’Y
¿Ď omC
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.b"d Nkw yrqw bytk =rmĎS
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yS
ĳĂ dĘŇqĎbŇĘ yêĂ‘ĘăBČ S
Ę nĂ tŇxČ’ČÆ
: bŇĲEĄkČŇ’Ğ dŇ¿wĂdĎŇlĘ=M’ĲĂ
hŇĳĆh
y Ę yĲĂ Ml
ăĎ o‘lĘ o‘rĘzČÆ
: yDĲĂgŇĘ nĆ SmĆăè
Ć kČŇ o’¡sĘkŇĂ wĘ
Ml
ĳĎ o‘ NoJăyĂ xČrĄyĎJĘÆ
: hŇlĎsĲĆ Nm
¿Ď ’ĹĲnĆ qxČè
Čę BČÇ dŇ‘¿ĄwĘ
s’
ĳĎ mĘêĂwČ êĎxĘnČzĎÆ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: ìŇxĲĆyS
Ă mĘ=M‘Ă êĎrĘBČę‘ČtŇĘ hĂÇ
ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č tŇyrăĂBĘ hŇêĎrĘ’ČnĄÆ
: orĲzĘnĂ ZrĆ’ăĎlĎ êĎlĘ¡ČQxĂ
wyt
ĳŇĎ r
Ł dŇĲĄGĘ=lkĎŇ êĎYĘr¿ČjĎ
: hŇêĲĎxĂmĘ wyrăĎYĎbŇĘ mĂ êĎmĘ¡W
Č
ëŇrĆdŇĳĎ yrĄbŇĘ Ł‘ă=lJĎ ChiĚS
ČÆ
: wynĎkĄŇS
Ę lĂ hŇjĎęrĘxĆÇ hŇ¿yĎhĎ
wyrĳĎYĎ Nym
ăĂ yĘ tŇĎ omyrĂhĞÆ
: wyb
ĲĎŇ yĘo’Ĳ=lJĎ êĎxĘmČęW
Ę hĂÇ
oBĳrĘxČ rCYă bŇyS
Ă êĎÆ=PŇ’Č
: hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ otęm
Ł yqĲĄhĞÇ âl¿wĘ
orĳhĎFĘmĂ êĎ¿BČ S
Ę hĂ
: hŇêĎrĘGĲČmĂ ZrĆ’¿ĎlĎ o’ęsĘkŇĂ wĘÇ
wym
ĳĎCl‘Ğ ym
ăĄ yĘ êĎrĘYČqĘhĂÆ
: hŇlĎsĲĆ hŇăS
Ď CB wyl
¡Ď ‘Ď tŇĎ yTÄĂ ‘ĹhĲĆ
xYČĳnĆlĎ rt
ăŇĄ iĎêĂ hoĎhyĘÆ hŇm
ăĎ =dŇ‘Č
: ìŇtĲŇĆ mĎxĞ S’
ăĄ =omJĘ r‘¡ČbŇĘ êĂ
dŇlĆĳxĎ =hŇmĆ yn¿Ă’Ğ=rkĎŇzĘ
: MdŇĲĎ’Ď=ynĲĄBĘ=lkĎŇ tŇĎ ’Ňr¿ĎBĎ ’wĘè
Ďę Ç=hŇmČ=l‘Č
tŇwĆU
ĳĎ=hŇ’ĆrĘyĲĂ âlăwĘ hŇyĆxĘyĲĂÆ rbĆŇăĆgŇ ym
ąĂ
: hŇlĎsĲĆ lo’ăS
Ę =dŇIČmĂ oS
¡ pŇĘ nČ TQĄÄmČyĘ
hy’
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ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ű Myn¿ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ ìŇyd¡ŇĆsĎxĞ ű hŇąĄ’
IČ
: ìŇtĲŇĆ nĎCmĲ’ĹB
ĲĆ dŇwĂędĎŇlĘÇ êĎ‘Ę¿BČ S
Ę nĂ
ìŇydĳŇĆbĎŇ‘Ğ tŇăjČ rĘxĆ ynĎŁdŇ’ĞÆ rk
ŁŇă zĘ
: MyUĲĂ‘Č MyB
¿Ă rČ=lJĎ yqęĂ yxĄbŇĘ Ç yt¿ĂŇ’ĄW
Ę
hoĳĎhyĘ ű ìyb
¿ŇĆ yĘo’Ĳ CpŇ¡ rĘxĲĄ rS
ąĆ ’Ğ
: ìŇxĲĆyS
Ă mĘ tŇob¿ŇuĘ‘Ă CpęrĘxĄÇ rS
¿Ć ’Ğ
MlĎęo‘lĘÇ ho¿ĎhyĘ ëŇCr¡BĎ
: NmĲĄ’ĎwĘ ű Nm
¿Ą ’ÅĎ

50

51

52

53

y‘ybr rps
Myh
¿Ă Łlň’ĹhĲĎ=Sy’ĲĂ hŇÀĆSm
Ł lĘ ÈhQĎpŇĂ êĘ
: rdĲŁŇ wĎ rdă
ŁŇ BĘ CnQĎę tŇĎ yy¿ĂhĎ hŇêĎ’ČÆ No‘ămĎ ynĎęŁdŇ’Ğ
CdŇQĎęyĚ MyrąĂhÅĎ ű MrĆT
ąĆBĘ
lb
ĳĄŇ tŇĄ wĘ ZrĆ’ăĆ ll
ĲĄ oxăêĘwČ
: l’ĲĄ hŇê
¿Ď ’Č MlĎęo‘Ç=dŇ‘Č Ml
¿Ď o‘mĲĄC
’J
ĳĎ DČ=dŇ‘Č Son’ĹÆ bŇăS
Ą êĎ
: MdŇĲĎ’Ď=ynĲĄbŇĘ CbŇCS
ă rmĆ’Ňê
Ł ę wČÇ
ìŇynĆęy‘ĄBĲĘ MynÃĂ S
Ď PŇlĆÀ’Ć yJ
ąĂ
rb
ŁĳŇ ‘ĞyĲČ yJ
ăĂ lomtŇĘ ’ĆÆ MoyăJĘ
: hŇlĎyĘQ
ĲĎ bČŇ hŇr¿ĎCmS
Ę ’ČwĘ
CyĳhĘyĲĂ hŇăĎS
n Ą MêĎmĘrČzĘÆ
: PŇŁlĲxĞyĲČ ryY
¿Ă xĎJ
ĲĆ rqĆŁBęBČÇ
PŇ lx
ĳĎ Ď wĘ ZyY
ăĂ yĎ rqĆB
Ł BČÆ
: Sb
ĲĄŇ yĎwĘ ll
¿Ą omyĘ bŇrĆ‘ęĆ lĎÇ
ìŇĳĆj’ČbŇĘ Cnyl
¿Ă kĎŇ=yJĲĂ
: CnlĘhĲĎbŇĘ nĂ ì¿ŇtŇĘ mĲĎxĞb
ĲČŇ C

Y
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ìŇDĳĆgŇĘ nĆlĘ Cnyt
ăŇĄ nŁwĲŁ‘Ğ ê
ăĎ S
Č 8
: ìŇynĲĆjĎ ro’¿mĘlĂ CnmĄęl
Ě ‘ĞÇ
ìŇĳtŇĆ rĎbŇĘ ‘ĆbŇĘ CnăjĎ CnymĄyĎÆ=lkĎŇ yJ
ăĂ 9
: hŇgĆŇhĲĆ=omkŇĘ CnynăĄS
Ď CnyQ
¡Ă JĂ
hŇnĎÃS
Ď My‘ÀĂbŇĘ S
Ă Mh
¿Ć bĎŇ CnytÄĄ onS
Ę =ymĲĄyĘ 10
hŇnĎęS
Ď MynąĂomÅS
Ę ű tŇŁrÄCbŇgŇĘ BĂ M’
ąĂ wĘ
NwĆ’ĳĎwĎ lm
ăĎ ‘Ď MBĎhĘrĎwĘÆ
: hŇpĎŇ‘ĲĚeĎwČ SyxęĂ Ç zg
¿ĎŇ =yJĂ
ìŇĳĆj’Č z‘Ł ă ‘ČdŇĄoyÆ=ymĲĂ 11
: ìŇtĲŇĆ rĎbŇĘ ‘Ć ìętŇĘ ’ĲĎrĘyĂkŇĘ CÇ
‘dĳŇČoh NJ
ăĄ CnymĄyĎÆ tŇonămĘlĂ 12
: hŇmĲĎkŇĘ xĎ bŇăbČŇ lĘ ’bĂęnĎwĘÇ
yt
ĳŇĎ mĎ=dŇ‘Č hoĎhyĘÆ hŇăbĎŇ CS 13
: ìŇydŇĲĆbĎŇ‘Ğ=l‘Č MxĄęeĎhĂwĘÇ
ìŇDĳĆsĘxČ rqĆŁBăbČŇ Cn‘ăĄBĘW
Č 14
: CnymĲĄyĎ=lkĎŇBĘ hŇxĎęmĘW
Ę nĂwĘÇ hŇ¿Ďe
n Ę rČnĘC
Cnt
ĳŇĎ yeĂ‘Ă tŇomăyJĂ CnxĄUĘW
Č Æ 15
: hŇ‘ĲĎrĎ Cny’
¿Ă rĎ tŇonęS
ĘÇ
ìŇĳĆl‘ĽpĲĎŇ ìŇydăŇĆbĎŇ‘Ğ=l’Ć hŇă’Ć rĎyĲĄ 16
: MhĲĆynĄBĘ=l‘Č ìęrĘdŇĲĎhĞwĲČÇ
Cnyl
¿Ą ‘ňĎ CnyhĄęŁl’Ĺ yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ M‘ČnŁą ű yh
ąĂ ywĂ 17
Cnyl
ĳĄ ‘Ď hŇ¿Ďn
n Ę oJĲ CnydŇĄyĎÆ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČC
: ChnĲĄnĘoJĲ CnydęĄyĎÇ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČC
NoyĳlĘ‘Ć rtŇĆ ăsĄ BĘ bŇS
Ą yŁÆ
’Y
: NnĲĎoltŇĘ yĂ yDČęS
Č Ç lY
¿Ą BĘ
yt
ĳŇĂ dĎŇCYĲmĘC ys
ăĂ xĘmČ hoĎhyl
ĲČ Æ rmČę’
Ł 2
: oBĲ=xTČbŇĘ ’Ć yhČęŁl’ĹÇ

sŘ13

yk

91. 3–15
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SCqęyĎ xj
¿Č mĂ ìŇlĘy~ĲĂyČÆ ’Chă yJ
ąĂ
: tŇoCĲhČ rbĆŇD¿ĆmĂ
ëŇlĎÆ ëŇsĆăyĎ ű otÄrĎbŇĘ ’ĆBĘ
hŇĳĆsxĘêĆ wyp
ăŇĎ nĎJĘ=tŇxČtĲŇČ wĘ
: oêĲmĂ’Ğ hŇrăĎxĄŁsĲwĘ hŇ¡ĎY
eĂ
hŇlĎyĘl
ĳĎ dŇxČăjČ mĂ ’rĎytŇĂ Æ=âlĲ
: MmĲĎoy PŇC‘¿yĎ ZxĄęmĄÇ
ëŇŁlĳhĞyĲČ lpĆŇŁ’ăBĎ rbĆŇDĆmĂÆ
: MyĂrĲĎhĽYĲĎ dŇCS
¿ yĎ bŇTĆuĆęmĂÇ
PŇlĆ’Ćę ű ìÄDĘ~ĂmĂ lj
Łą yĂ
ìŇnym
ĳĆ Ă ymĲĂ hŇ¿bĎŇ bĎŇrĘC
: SGĲĎyĂ âlă ìŇylĆę’ĄÇ
TyB
ĳĂ tŇČ ìŇynăĆy‘ĄBĘ qrČÆ
: hŇ’ĲĆrĘêĂ My‘ăĂS
Ď rĘ tŇm
¡Č Q
ĚS
Ă wĘ
ys
ĳĂ xĘmČ hoăĎhyĘ hŇê
ăĎ ’Č=yJĲĂ
: ìŇĲnĆ o‘mĘ êĎmĘăW
Č NoyęlĘ‘ĆÇ
hŇ‘ĳĎrĎ ìŇyl
ăĆ ’Ą hŇăĆ’
e Ě tŇĘ =âlĲ
: ìŇĲlĆ hĽ’ĲĎBĘ bŇr¿ČqĘyĂ=âlĲ ‘gČŇnĆęwĘÇ
ëŇĳĎQ=hŇCĆYČyĘ wykĎŇ’ĎlĘmČÆ yJ
ăĂ
: ìŇyk
ĲĆŇ rĎDĘ=lkĎŇBĘ ìęrĘmĎS
Ę lĂÇ
ìŇnĘC’ĳv
Ď yĂ MyĂj
¿ČJČ=l‘Č
: ìŇĲlĆ gŇĘ rČ NbĆŇă’Ć BĎ PŇŁG¡êĂ=NjĆ
ëŇrĳ
Ł dĘŇêĂ NtŇĆăpĆŇ wĎ lxČăS
Č =l‘Č
: NyeĲĂtŇČ wĘ ryp
ăŇĂ JĘ sm
Ł ¡ rĘêĂ
ChT
ĳĄ QĘpČŇ’ĞwĲČ qS
Č xĎÆ yb
ăŇĂ yJ
ąĂ
: ymĲĂS
Ę ‘d¿ČŇyĎ=yJĲĂ ChbĄęGĘW
Č ’ĞÇ
ChnĄę‘Ĺ’ĲĆwĲĘ ű ynĂ’ĄÄrĎqĘyĂ
hŇrĳĎYĎbŇĘ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ=oUĲ‘Ă
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91. 16–92. 13

: ChdŇĲĄBĘkČŇ’ĞwĲČ ChYĄęQĘxČ’ĞÇ
Ch‘ĳĄyBĂW
Ę ’Č MymĂyĎÆ ëŇrĆ’
Ł ă 16
: ytŇĲĂ ‘ĎCSĲyBĂ Ch’ĄęrĘ’ČwĘÇ
: tŇB
ĲĎ è
Č hČ MoyălĘ ryS
Ăę rom¿zĘmĂ
bY
hoĳĎhyl
ĲČ tŇod¿Ňh
Ł lĘ bŇoTę 2
: NoyĲlĘ‘Ć ìăŇmĘS
Ă lĘ rU
¡Ą zČlĘC
ìŇDĳĆsĲĘxČ rqĆŁBăBČ dŇyGăĂhČlĘ 3
: tŇolĲyQĄBČ ìętŇĘ ĲnĎ Cm’ĹwĲĆÇ
lbĆŇĳĎ=yl
n Ą ‘ĞwĲČ roW‘ĎÆ=ylĄ‘ĞĲ 4
: roeĲkŇĂ BĘ NoyăGĎhĂ yl
¡Ą ‘Ğ
ìŇĳĆl‘ĽpĲĎŇBĘ hoăĎhyĘ ynĂê
ăČ xĘUČW
Ă yJ
ąĂ 5
: NeĲĄrČ’Ğ ìŇydăŇĆyĎ yW
¡Ą ‘ĞmĲČBĲĘ
hoĳĎhyĘ ìŇyW
ăĆ ‘ĞmĲČ ClădĘŇGĲĎ=hŇmČ 6
: ìŇytĲŇĆ ŁbŇS
Ę xĘmČ Cq¿mĘ‘ĲĎ dŇŁ’ęmĘÇ
‘dĳŇĎyĄ âlă r‘ČBČÆ=Sy’ĲĂ 7
: tŇ’ŇŁzĲ=tŇ’Ć Nyb
¿ŇĂ yĎ=âlĲ lysęĂ kŇĘ CÇ
bŇW
Ć ‘ęĄ =omJĲĘ ű My‘ÄĂ S
Ď rĘ xČrą
Ł pŇĘ BĂ 8
NwĆ’ĳĎ ylĄ‘Ğj
Łă =lJĎ CYyYĂIĎwČÆ
: dŇ‘ĲČ=ydŇĄ‘Ğ Md¿ĎŇmĘè
ĲĎ hĂlĘ
: hoĲĎhyĘ Ml
¿Ď ‘ŁlĘ MoręmĎ hŇê
¿Ď ’ČwĘ 9
hŇoĎęhyĲĘ ű ìybĆÃyĘ’
Ł Ĳ hŇÀĄh
e Ă yJ
ąĂ 10
CdŇb
ĳŇĄ ’ŇyŁ ìŇyb
ăŇĆ yĘ’
Ł Ĳ hŇăĄh
e Ă =yJĲĂ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğj
Ł¿ =lJĎ CdęrĘjĲĎtŇĘ yĂÇ
ynĳĂrĘqČ My’ăĄrĘJĂ MrĆêăĎwČ 11
: NnĲĎ‘ĞrĲČ NmĆăS
Ć BĘ ytęĂ ŁQBČÇ
yr¿ĎCSňBĘ ynęĂ y‘Ą TB
¿Ą êČwČ 12
: ynĲĎzĘ’Ď hŇnĎ‘Ęm
¿Č S
Ę êĂ My‘ęĂ rĄmĘ yl
¿Č ‘Ď Mym
¡Ă uĎBČ
xrĳĎpŇĘ yĂ rm
ăĎ êĎJČ qyDĂYČÆ 13
zr’k

92. 14–94. 3
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: hŇGĲĆW
Ę yĂ NonăbĎŇQĘBČ zrĆ’¡ĆJĘ
hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ MylĂCtŇS
ĘÆ
: CxyrĲĂpŇĘ yČ Cnyh
ăĄŁl’Ĺ tŇor¡YĘxČBĘ
hŇĳbĎŇ yW
Ą BĘ NCbăŇCnyĘ dŇo‘¡
: CyĲhĘyĲĂ MyeăĂnČ‘ĞrĲČwĘ Myn¡ĂS
Ą DĘ
hoĳĎhyĘ rS
ăĎ yĎ=yJĲĂ dŇyGĂhČlĘÆ
: oBĲ htl¿‘ř=âlĲwĘ yrĂęCYÇ
Sb
¿ĄŇ lĎň tŇC’ÀGĄ ÈëlĎmĎ hoăĎhyĘ
rEĳĎ’ČtŇĘ hĂ z‘Ł ă hoĎhyĘÆ Sb
ăĄŇ lĎ
: ToUĲêĂ=lBČ lbĄęêĄÇ NoJ¿êĂ=PŇ’Č
z’
ĳĎ mĄ ìăŇ’ĞsĘJĂ NokŇă nĎ
: hŇêĎ’ĲĎ Ml
ăĎ o‘mĲĄ
hŇoĎęhyĲĘ ű tŇorÄhĎnĘ C’ąW
Ę ĲnĎ
Ml
ĳĎ oq tŇorăhĎnĘ C’ăW
Ę ĲnĎ
: MyĲĎkŇĘ DĎ tŇorăhĎnĘ C’¡W
Ę yĂ
MyBĂęrČ MyĂm
ąČ ű tŇolÄu
Ł mĂ
MyĳĎ=yrĄBĘS
Ę mĂ MyrăĂyDĂ’Č
: hoĲĎhyĘ MorăUĎBČ ryD¡Ă’Č
dŇŁ’ęmĘ CnŋmĘ’ĆĲnĆ ű ìytÄĆ ŁdŇ‘ĲĄ
SdŇĆŁqĳ=hŇwĎ’ĞĲnČ ì¿ŇtŇĘ yb
ĲĄŇ lĘ
: MymĲĂyĎ ëŇrĆ’
Ł ă lĘ hoĎęhyĘÇ
hoĳĎhyĘ tŇom¿qĎnĘ=l’ĲĄ
: ‘yČpĲŇĂ oh tŇomăqĎnĘ l’
¡Ą
ZrĆ’ĳĎhĎ Tp
ăĄŇ S
Ł ’W
Ą eĎhĂÆ
: My’ĲĂGĄ=l‘Č lCmęGĘÇ bŇ¿S
Ą hĎ
hoĳĎhyĘ ű My‘¿ĂS
Ď rĘ yt
¡ŇČ mĎ=dŇ‘Č
: CzŁlĲ‘ĞyĲČ My‘¿ĂS
Ď rĘ ytęČ mĎÇ=dŇ‘Č
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94. 4–17

qt
ĳŇĎ ‘Ď CrăBĘdČŇyĘ C‘yB
ăĂ yČ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğj
Ł¿ =lJĎ CręUĘ’ČtŇĘ yĲĂÇ
C’ĳJĘdČŇyĘ hoăĎhyĘ ìăŇUĘ‘Č
: CeĲ‘ČyĘ ì¿ŇtŇĘ ĲlĎ xĞĲnČ wĲĘ
CgŇrĳ
Ł hĞyĲČ rgăŇĄwĘ hŇnĎmĎlĘ’ČÆ
: Cx~ĲĄrČyĘ Mym
ăĂ otŇywĲĂ
HIĳĎ=hŇ’ĆrĘyĲĂ âlă CrmĘ’ŇIăŁwČÆ
: bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ yh
¿ĄŁl’Ĺ NybĂęyĎÇ=âlĲwĘ
M‘ĳĎBĎ MyrăĂ‘ĞB
Ł Ĳ CnyBĂÆ
: ClyJĲĂW
Ę êČ yt
¿ŇČ mĎ MylĂęysĂkŇĘ CÇ
‘m
ĳĎ S
Ę yĂ âlăhĞ NzĆŁ’¡ ‘TĲČŁnăhĞ
: TyBĲĂyČ âlăhĞ NyĂ‘ęČ Ç rY¿ĄyĲŁ=M’Ă
xČykĳŇĂ oy âlăhĞ MyĂoGÆ rs
ăĄ yŁhĞ
: tŇ‘ČDĲĎ MdăĎŇ’Ď dŇ¡UĄ lČmĘhĲČ
MdĳŇĎ’Ď tŇobăŇS
Ę xĘmČ ‘ČdŇĄyŁÆ hŇoĎęhyĲĘ
: lbĆŇhĲĎ hŇUĎ¿hĄ =yJĂ
HIĳĎ CerăĆiĘyČêĘ=rS
Ć ’Ğ rbĆŇăĆh
G Č ű yrąĄS
Ę ’Č
: CedŇĲĆUĘlČtŇĘ ì¿ŇtŇĘ rĲĎoêmĂCĲ
‘rĳĎ ymĄym
ăĂ ol¡ TyqăĂS
Ę hČlĘ
: tŇxČS
ĲĎ ‘S
ăĎ rĎl
ĲĎ hŇr¡ĆJĎyĂ dŇ‘ąČ
oUĳ‘Č hoăĎhyĘ SF
Ł ă yĂ=âlĲ ű yJ
ąĂ
: bŇŁzĲ‘ĞyĲČ âlă otęlĎxĞĲnČ wĘÇ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ bŇCS
ă yĎ qdŇĆYĆÆ=dŇ‘Č=yJĲĂ
: bŇĲlĄ =yrĄS
Ę yĂ=lJĎ wyrĎęxĞ’ĲČwĘÇ
My‘ĳĂrĄmĘ=M‘Ă ylĂÆ MCqăyĎ=ymĲĂ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğj
Ł¿ =M‘Ă ylĂÇ bŇ¿~Ą yČtŇĘ yĂ=ymĲĂ
yQ
ĳĂ hŇtŇĎ răĎzĘ‘Ć hoĎhyĘÆ yl
ăĄ Cl
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ hŇm
ăĎ CdŇ hŇ¡Ďk
n ŇĘ S
ĲĎ ű T‘őČ mĘJĂ
ytrm’=M’
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yl
ĳĂ gŇĘ rČ hŇTĎm
ăĎ yêĂrĘmČ’ĎÆ=M’Ă
: ynĂdŇĲĄ‘ĎsĘyĂ hoĎęhyĘÇ ì¿ŇDĘsĘxČ
yB
ĳĂ rĘqĂBĘ yj
ăČ‘ČrĘW
Č bŇră
Ł BĘ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ C‘¿S
Ę ‘ČS
Č yĲĘ ìŇymĆęCxnĘêČÇ
tŇoCĳhČ ’i
ăĄ JĂ ìŇrĘbŇĘ xĎyĘhĲČÆ
: qx
Ł Ĳ =ylĄ‘Ğ lm
ăĎ ‘Ď rY¡ĄyŁ
qyDĳĂYČ SpĆŇănĆ=l‘Č CDogŇyĎÆ
: C‘yS
ĲĂ rĘyČ yqăĂnĎ Md¡ĎŇwĘ
bŇĳĎW
G Ę mĂlĘ yl
ăĂ hoăĎhyĘ yhŋĂ yĘwČ
: ysĲĂxĘmČ rCYălĘ yhČęŁl’ŇwĲĄÇ
MnĎęo’=tŇ’Ć ű MhĆÄylĄ‘Ğ bŇS
Ć ąĎwČ
I
Mt
ĳŇĄ ymĂYĘyČ Mt
¿ŇĎ ‘ĎrĲĎbŇĘ C
: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ MtęĄ ymĂYĘyČÇ
hoĳĎhyl
ĲČ hŇăĎe
n Ę rČnĘ CkŇlĘÆ
: Cn‘ĲĄS
Ę yĂ rCYălĘ hŇ‘ĎyrĂęnĎÇ
hŇdĳŇĎotŇBĘ wynăĎpĎŇ hŇm
ăĎ DĘqČnĘ
: olĲ ‘Čyr¿ĂnĎ tŇoręmĂzĘBĂÇ
hoĳĎhyĘ lodăŇGĎ l’
ăĄ yJ
ąĂ
: MyhĲĂŁl’Ĺ=lJĎ=l‘Č lodęGĎÇ ëŇlĆ¿mĆ C
ZrĆ’ĳĎ=yrĄqĘxĘmĆ odŇyĎBĘÆ rS
ăĆ ’Ğ
: olĲ MyrăĂhĎ tŇopŇ¡ ‘ĞotŇĲ wĘ
ChW
ĳĎ ‘Ď ’ChăwĘ MIĎhČÆ olă=rS
Ć ’Ğ
: CrYĲĎyĎ wyd¿ĎŇyĎ tŇS
Ć BĆęyČwĘÇ
hŇ‘ĎrĳĎkŇĘ nĂwĘ hŇăĆx
w Ğ êĲČS
Ę nĂ C’B
Ł Æ
: CnW
ĲĄ ‘Ł ho¿ĎhyĘ=ynĄpŇĘ lĲĂ hŇkĎęrĘbŇĘ nĂÇ
CnyhĄęŁl’Ĺ ’Chą yJÅĂ
odŇĳyĎ N’ŇY
Ł ă wĘ otŇy‘ĂrĘmČÆ M‘ăČ CnxĘąČ’
n Ğ wĲČ
: C‘mĲĎS
Ę tŇĂ ol¿q
Ł BĘ=M’ĲĂ MoIęhČÇ
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95. 8–96. 9

hŇĳbĎŇ yrĂmĘJĂ MkĆŇbŇĘ bČŇlĘÆ CS
ă qĘêČ=l’Č 8
: rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ hŇiĎęmČÇ Moy¿JĘ
Mk
ĳĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ ynĂCinĂÆ rS
ăĆ ’Ğ 9
: ylĂ‘ĽpĲĎŇ C’¿rĎ=MGČ ynĂCnęxĎBĘÇ
rodęBĘ TCqą’ÅĎ ű hŇnÄĎ S
Ď My‘ąĂBÅĎ rĘ’Č 10
Mh
ĳĄ bŇăbĎŇ lĄ y‘ăĄê
Ł M‘ąČ rmČę’
Ł wĲĎ
: ykĲĎŇrĎdĘŇ C‘¿dĘŇyĲĎ=âl MhĄęwĘÇ
yjĳĂ’ČbŇĘ yêĂ‘Ę¿BČ S
Ę nĂ=rS
Ć ’Ğ 11
: ytŇĲĂ xĎCnĲmĘ=l’Ć NC’ęŁbŇyĘÇ=M’Ă
SdĳŇĎxĎ ryS
ăĂ hoĎhyl
ĲČ Æ CryS
ăĂ
wY
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ hoĎęhyl
ĲČ Ç CryS
¿Ă
omĳS
Ę CkŇă rĘB
ĲĎ hoĎhyl
ĲČ Æ CryS
ăĂ 2
: otŇĲ ‘ĎCSĲyĘ MoyęlĘÇ=MoIĲmĂ Cr¿v
Ę BČ
odŇĳobŇJĘ MyăĂoGbČŇ CrăjĘsČ 3
: wytĲŇĎ o’lĘpŇĘ nĂ MyUęĂ ‘ČhĲĎÇ=lkĎŇBĘ
dŇŁ’ĳmĘ lQ
ăĎ hĚmĘC hoăĎhyĘ lodąŇgÅĎ yJ
¿Ă 4
: MyhĲĂŁl’Ĺ=lJĎ=l‘Č ’ChęÇ ’r¿Ďon
Myl
ĳĂ ylĂ’Ĺ MyU
ăĂ ‘ČhĲĎ yh
ăĄŁl’Ĺ=lJĎ ű yJ
ąĂ 5
: hŇW
ĲĎ ‘Ď MyĂm¿ČS
Ď hoĎęhywĲČÇ
wynĳĎpĎŇlĘ rd¿ĎŇhĎwĘ=dŇoh 6
: oSĲDĎqĘmĂBĘ tŇrĆ’ĆępŇĘ tŇĂ wĘÇ z‘Ł ¿
MyU
ĳĂ ‘Č tŇoxăjĘS
Ę mĂ hoĎhyl
ĲČ Æ CbăŇhĎ 7
: z‘Ł Ĳ wĎ dŇob¿ŇJĎ hoĎęhyl
ĲČ Ç Cb¿ŇhĎ
omĳS
Ę dŇobăŇJĘ hoĎhyl
ĲČ Æ CbăŇhĎ 8
: wytĲŇĎ orYĘxČlĘ C’b
Ł ¿Ň C hŇxĎęnĘmĂÇ=C’ĲW
Ę
SdŇĆq
Ł ĳ =tŇrČdĘŇhČBĘ hoĎhyl
ĲČ Æ CwăxĞêĲČS
Ę hĂ 9
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ wynĎęjĎmĂÇ Clyx
¿Ă
wrm’
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ëŇlĎęmĎ hŇąĎh
w Å yĘ ű MyĂÄoGbČŇ CrąmĘ’Ă
ToUĳêĂ=lBČ lb
ĲĄŇ êĄÆ NoJăêĂ=PŇ’Č
: MyrĲĂS
Ď ymĲĄBĘ MyUęĂ ‘ČÇ Nyd¿ĂŇyĎ
ZrĆ’ĳĎhĎ lg
ăĄŇ tŇĎ wĘ MyĂmČè
Ď hČÆ CxămĘW
Ę yĂ
: oâĲlmĘC MIĎęhČÇ M‘¿ČrĘyĲĂ
oBĳ=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ ydČŇW
Ď Æ zŁlă‘ĞyĲČ
: r‘ČyĲĎ=yYĄ‘Ğ=lJĎ CnęeĘrČyĘÇ z’
¿Ď
’bĎę yJŋĂ ű hoĎÄhyĘ ynąĄpŇĘ lĂ
ZrĆ’¿ĎhňĎ Tj
ŁÀ S
Ę lĂ È’bĎŇ yJ
¿Ă
qdŇĆY
ĳĆBĘ lb
¿ĄŇ êĄ=Tj
ŁĲ S
Ę yĂ
: otŇĲ nĎCmĲ’ĹB
ĲĆ MyUęĂ ‘ČwĘÇ
ZrĆ’ĳĎhĎ lg
ăĄŇ êĎ ëŇlĎmĎÆ hoăĎhyĘ
: MyBĲĂrČ MyI¿Ă’Ă CxęmĘW
Ę yĂÇ
wyb
ĳŇĎ ybŇĂ sĘ lp
ăĆŇ rĎ‘ĞwĲČ NăĎn‘Ď
: o’ĲsĘJĂ NokŇă mĘ TjĎęS
Ę mĂCÇ qdŇĆY¿Ć
ëŇĳĄlêĄ wynăĎpĎŇlĘ S’ĄÆ
: wyrĲĎYĎ bŇyb
ăŇĂ sĎ Th
¡Ą lČtŇĘ C
lb
ĳĄŇ êĄ wyqăĎrĎbŇĘ Cry’
ăĂ hĄ
: ZrĆ’ĲĎhĎ lx
ăĄ êĎwČ hŇt
¡ŇĎ ’ĞrĲĎ
hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ QĂmĂ CimČnĎÆ gŇnČęoDJČ MyrĂęhĎ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ NodăŇ’Ğ ynĄępŇĘ QĂmĂÇ
oqĳdĘŇYĂ MyĂmăČè
Ď hČ CdŇyGăĂhĂ
: odĲŇ obŇJĘ MyU
ăĂ ‘ČhĲĎ=lkĎŇ C’¡rĎwĘ
lsĆpĆę ydŇĄbŇĘ Ł‘ŋ=lJĎ ű CSb
Ł ąŇ yĄ
Myl
ĳĂ ylĂ’ĹB
ĲĎ Myl
¿Ă lĘhČtŇĘ UĲĂhČ
: MyhĲĂŁl’Ĺ=lJĎ olÇ=CwxĞêĲČS
Ę hĂ
NoIęYĂ ű xmČÄW
Ę êĂwČ hŇ‘ŋĎ mĘS
ĲĎ
hŇdĳŇĎChyĘ tŇonăBĘ hŇnĎlĘgĄŇêĎwČÆ
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97. 9–98. 8

: hoĲĎhyĘ ìŇyT
ăĆ jĎS
Ę mĂ N‘Čm
¡Č lĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ=l‘Č Noy¿lĘ‘Ć hoĎęhyĘ hŇê
ąĎ ’Č=yJĲĂ 9
: MyhĲĂŁl’Ĺ=lJĎ=l‘Č tŇĎ ylĄę‘ĞnĲČÇ dŇŁ’¿mĘ
‘r¿Ď C’ňnĘW
Ă hoĎęhyĘ yb
¿ŇĄ hĞŁ’Ĳ 10
wydĳŇĎysĂxĞ tŇoS
ă pŇĘ nČ rmĲĄS
Ł Æ
: Ml
ĲĄ y~ĂyČ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ dŇI¿ČmĂ
qyDĳĂ~ČlČ ‘ČrăĚzĎ ro’¡ 11
: hŇxĲĎmĘW
Ă bŇ¿Ąl=yrĄS
Ę yĂlĘCĲ
hoĳĎhyB
ĲČ MyqĂyDĂYČÆ CxămĘW
Ă 12
: oSĲdĘŇqĎ rkĆŇăzĄlĘ CdęohwĘÇ
romÃzĘmĂ
xY
SdĎŇxĎÆ ryS
ăĂ ű hoĎÄhyl
ĲČ CryS
ąĂ
hŇĳW
Ď ‘Ď tŇo’ălĎpŇĘ nĂ=yJĲĂ
: oSĲdĘŇqĎ ‘Čor¿zĘC onęymĂyĘÇ oQ¿=hŇ‘ĎyS
ĲĂ oh
otŇĳ ‘ĎCSĲyĘ hoĎhyĘÆ ‘ČydăĂŇoh 2
: otŇĲ qĎdĘŇYĂ hŇ¿ĎQGĂ MyĂęoGhČÇ yn¿Ąy‘ĄlĘ
l’
¿Ą rĎňW
Ę yĂ tŇyb
ÀŇĄ lĘ ÈotŇnĎCmĲ’ĹwĲĆ ű oDÄsĘxČ rk
ąŇČ ÅzĎ 3
: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇ‘¿ČCSyĘ tŇ’ĄęÇ ZrĆ’ĳĎ=ysĄpŇĘ ’Č=lkĎŇ C’¿rĎ
ZrĆ’ĳĎhĎ=lJĎ hoĎhyl
ĲČ Æ C‘yrăĂhĎ 4
: CrUĲĄzČwĘ CnăeĘrČwĘ Cx¡YĘjĂ
roeĳkŇĂ BĘ hoăĎhyl
ĲČ CrăUĘzČ 5
: hŇrĲĎmĘzĂ loqăwĘ roeękŇĂ BĘÇ
rp
ĳŇĎ oS loqăwĘ tŇorYĘY
Ł ă xĞB
ĲČ Æ 6
: hoĲĎhyĘ ëŇlĆUĆŋhČ ű ynąĄpŇĘ lĂ C‘yrĂęhĎÇ
oâĳlmĘC MIĎhČÆ M‘ăČrĘyĂ 7
: Hb
ĲĎŇ ybĄŇS
Ę yăŁwĘ lbĄęêĄÇ
PŇĳĎkŇ =C’xĞmĘyĂ tŇor¿hĎnĘ 8
: CneĲĄrČyĘ Myr¿ĂhĎ dŇxČyČęÇ
hwhy=ynpl

98. 9–100. 2
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ZrĆ’¿ĎhňĎ Tj
ŁÀ S
Ę lĂ È’bĎŇ yJ
¿Ă hoĎęhyĘ=ynĄpĲŇĘ lĲĂ
qdŇĆY
ĳĆBĘ lb
¿ĄŇ êĄ=Tj
ŁĲ S
Ę yĂ
: MyrĲĂS
Ď ymĲĄBĘ MyUęĂ ‘ČwĘÇ
MyU
ĳĂ ‘Č CzăGĘrĘyĂ ëŇlĎmĎÆ hoăĎhyĘ
: ZrĆ’ĲĎhĎ TCn¿êĎ MybĂęCrJĘÇ bŇ¿S
Ą yŁ
lodŇĳGĎ NoIăYĂBĘ hoĎhyĘÆ
: MyUĲĂ‘ČhĲĎ=lJĎ=l‘Č ’ChęÇ Mr¿ĎwĘ
’rĎęonwĘ lod¿ŇGĎ ìŇmĘS
Ă Æ CdăŇoy
: ’ChĲ Sod¿ŇqĎ
bŇ¿hĄ ’ňĎ Tj
ÀĎ S
Ę mĂ ÈëlĆmĆ z‘Ł ¿ wĘ
MyrĳĂS
Ď ymĲĄ êĎnĘănČoJ hŇêĎ’ČÆ
: tŇĎ yW
ĲĂ ‘Ď hŇêŋĎ ’Č ű bŇŁqą‘ĞyĲČBĘ hŇqęĎ dĎŇYĘCÇ Tj
¿Ď S
Ę mĂ
CnyhĄęŁl’Ĺ hŇąĎh
w Å yĘ CmÃmĘorĲ
wylĎęgŇĘ rČ Md¿
ŁŇ hĞĲlČ CwxĞêĲČS
Ę hĂwĲĘÆ
: ’ChĲ Sod¿ŇqĎ
omĳS
Ę y’ăĄrĘq
Ł Ĳ BĘ l’ĄCmS
Ę CÆ wynĎęhĞŁkŇĲ BĘĲ ű Nr
Ł Ä hĞ’ĲČwĘ hŇąS
Ćm
ŁÅ
: MnĲĄ‘ĞyĲČ ’ChăwĘ hoĎęhyĘÇ=l’Ć My’Ňr¿Ăq
Ł
Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇyĘ NnĎ‘ĎÆ dŇCUă‘ČBĘ
: oml
ĲĎ =NtŇČ ĲnĎ qx
Ł ă wĘ wytęĎ ŁdŇ‘ĲĄÇ Cr¿mĘS
ĲĎ
Mt
¿ŇĎ ynňĂ ‘Ğ hŇê
ÀĎ ’Č ÈCnyhĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
Mh
ĳĆ lĎ tŇĎ yyăĂhĎ ’W
Ą nŁÆ l’
ăĄ
: MtĲŇĎ olylĲĂ‘Ğ=l‘Č MqĄęnŁwĘÇ
CnyhĄęŁl’Ĺ hŇąĎh
w Å yĘ CmÃmĘorĲ
oS
ĳ dĘŇqĎ rh
ăČ lĘ CwxĞêĲČS
Ę hĂwĲĘÆ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ SodęqĎÇ=yJĲĂ
hŇdĳŇĎotŇlĘ rom¿zĘmĂ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lJĎ hoĎęhyl
ĲČ Ç C‘yr¿ĂhĎ
hŇĳxĎ mĘW
Ă BĘ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć CdăŇbŇĘ ‘Ă
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100. 3–101. 6

: hŇĲnĎ nĎrĘBĂ wynĎępĎŇlĘÇ C’B
Ł¿
Myh
¿Ă Łlň’Ĺ ’Chą ÈhoĎhyĘ=yJĲĂ C‘ęDĘ 3
CnxĘĳČ’
n Ğ âlăřwĘ CnW
Ď ‘ĎÆ=’ChĲ
: otŇĲ y‘ĂrĘmČ N’ŇY
Ł ă wĘ oUę‘ČÇ
hŇdĎęotŇBĲĘ ű wyrĎÄ‘ĎS
Ę C’B
Łą 4
hŇĳĎQhĂtŇĘ BĂ wyt
¿ŇĎ r
Ł YĲĄxĞ
: omĲS
Ę CkŇ¿ rĘB
ĲĎ olęÇ=CdŇohĲ
oDĳsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ hoĎhyĘÆ bŇoTă=yJĂ 5
: otŇĲ nĎCmĲ’Ĺ rd
Ł ę wĎÇ rD¿
Ł =dŇ‘ČwĘ
rom¿zĘmňĂ dŇwĂędĎŇlĘ
’q
hŇrĎyS
ĳĂ ’Ď Tj
¿Ď S
Ę mĂC=dŇsĆxĲĆ
: hŇrĎUĲĄzČ’Ğ hoăĎhyĘ ì¡ŇlĘ
MymęĂ êĎ ëŇrĆdŋĆBĘ ű hŇlĎyJ
ąĂ W
Ę ’Č 2
yl
ĳĎ ’Ą ’obăŇêĎ ytŇČ mĎÆ
ybĂębĎŇlĘÇ=MtŇĎ BĘ ëŇ¿ĄQhČtŇĘ ’Ć
: ytŇĲĂ yBĄ bŇrĆqăĆBĘ
l‘ČI¿ĎlĂňBĘ=rbČŇDĲĘ ynČęy‘Ą dŇgĆŇ¿nĆlĘ ű tŇyS
ĂÄ ’Ď=âlĲ 3
ytŇĂ ’ŇĳĄW
n Ď MyT
¿Ă sĄ=hŇŁWĲ‘Ğ
: yBĲĂ qB
ăČ dĘŇyĂ âl¡
yeĂĳUĆ mĂ rCsăyĎ SuĄ‘ĂÆ bŇăbĎŇ lĄ 4
: ‘dŇĲĎ’Ą âlă ‘rĎęÇ
ÈCh‘ĄrĄ ű rtŇĆ iĄÄbČŇ ynŋVwlřm 5
tŇym
¿Ă YĘ’ňČ otŇÀ o’
bŇĳbĎŇ lĄ bŇăxČ rĘC MyĂnČy‘ĄÆ=HbČŇGĲĘ
: lkĲĎŇC’ âlă otę’
Ł Ç
ÈZrĆ’Ć=ynĄmĘ’ĆĲnĆ BĘ ű ynąČy‘Ą 6
yd¿ĂŇUňĎ ‘Ă tŇbĆŇÀĆSlĎ

sŘ14

Klh

yrqw bytk olwĘ ’"sbw ,s"tw ‘"t ,d"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk âlwĘ ’"sb ,yrq olwĘ v.3 .q
.’"d Nkw yrqw bytk ynĂS
Ę lĎmĘ y’xndml ,yrq ynĂS
Ę lĎmĘ ,bytk ynĂS
Ę olmĘ y’br‘ml v.5 .’q .r"tw +rt ,’"yd Nkw

101. 7–102. 11
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Mym
ĳĂ êĎ ëŇrĆdăŇĆBĘ ëŇlĄh
Ł Æ
: ynĂtĲŇĄ rĘS
ĲĎ yĘ ’ChęÇ
hŇ¿IĎmňĂ rĘ hŇÀĄWŁ‘ ÈytŇĂ yBĄ bŇrĆq¿ĆBĘ ű bŇS
ĄÄ yĄ=âlĲ
: ynĲĎy‘Ą dŇgĆŇănĆlĘ NoJęyĂÇ=âlĲ MyrĳĂqĎS
Ę rb
¿ĄŇ D
Ł
ZrĆ’ĳĎ=y‘ĄS
Ę rĂ=lJĎ tŇym
¿Ă YĘ’Č MyrĂęqĎBĘlČ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğj
Ł¿ =lJĎ hoĎęhyĘÇ=ry‘ĲĂmĄ tŇyr¿ĂkŇĘ hČlĘ
: oxĲyW
Ă ëŇŁj¿S
Ę yĂ hoĎęhyĘÇ yn¿ĄpŇĘ lĂwĘ PŇŁTĳ‘ĞyĲČ=ykĲŇĂ ynăĂ‘ĎlĘ hŇQĎpŇĂ êĘÆ
yt
ĳŇĂ QĎpŇĂ tŇĘ hŇ‘ăĎmĘS
Ă hoĎhyĘÆ
: ’obŇĲ tŇĎ ìŇyl
¿Ć ’Ą ytęĂ ‘ĎwĘS
Č wĘÇ
yl
¿Ă rYňČ MoyÀBĘ ÈyeĂUĆmĂ ű ìynĆÄjĎ rêŋĄ sĘêČ=l’Č
ìŇnz
ĳĆĘ ’Ď yl
¿Č ’Ą=hŇFĲĄhČ
: ynĂĲnĄ ‘Ğ rh
¿Ą mČ ’rĎęqĘ’ĆÇ Moy¿BĘ
ym
ĳĎyĎ NS
ăĎ ‘ĎbŇĘ ClăkĎŇ=yJĲĂ
: CrxĲĎnĂ dŇq¿Ą=omJĘ ytęČ omYĘ‘ČwĘÇ
yB
ĳĂ lĂ Sb
ăČŇ IĂwČ bŇW
Ć ‘ĄkĎŇÆ=hŇJĲĎCh
: ymĲĂxĘlČ lk
ŁŇ¿ ’ĞmĲĄ yêĂxĘkČęS
Ď Ç=yJĲĂ
yt
ĳŇĂ xĎnĘ’Č lou¿mĂ
: yrĲĂW
Ď bŇĘ lĂ ymęĂ YĘ‘ČÇ hŇq¿ĎbŇĘ DĲĎ
rB
ĳĎ dĘŇmĂ tŇă’Č qĘlĂ ytŇĂ ymĂDĎÆ
: tŇobŇĲ rĎxĽ sokŇă JĘ ytŇĂ yyĂęhĎÇ
hŇĳĆh
y Ę ’ĲĆwĎ yêĂdĘŇq¿ČS
Ď
: gŇGĲĎ=l‘Č dŇd¿ŇĄoB rojęYĂJĘÇ
yb
ĳŇĎ yĘo’Ĳ ynĂCpŇă rĘxĲĄ MoIhČÆ=lJĎ
: C‘B
ĲĎ S
Ę nĂ yB
ăĂ ylČęlĎohĲmĘÇ
yêĂlĘĳĎkŇ ’Ď MxĆăĆQJČ rpĆŇ’ĄÆ=yJĂ
: yêĂkŇĘ sĲĎmĎ yk
¿ŇĂ bŇĘ BĂ ywČęuĚS
Ă wĘÇ
ìŇĳĆjYĘqĂwĘ ì¿ŇmĘ‘ČzĲČ=ynĲĄjĘmĂ
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102. 12–24

: ynĂk
ĲĄŇ ylĂS
Ę êČwČ ynĂtęČ ’ŇW
Ď nĘÇ yJ
¿Ă
yCTĳnĎ lY
ăĄ JĘ ymČyĎÆ
: Sb
ĲĎŇ y’Ă bŇW
Ć ‘¿ĄJĎ ynęĂ ’ĞwĲČÇ
bŇĳĄSêĄ Ml
ăĎ o‘lĘ hoĎhyĘÆ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
: rdĲŁŇ wĎ rdă
ŁŇ lĘ ìęrĘkŇĘ zĂwĘÇ
NoIĳYĂ Mx
ăĄ rČêĘ MCqtŇĎ Æ hŇê
ăĎ ’Č
: dŇ‘ĲĄom ’b
¿ĎŇ =yJĂ HnĎęnĘxĲĆlĘÇ tŇ‘¿Ą=yJĂ
hĎynĳĆbĎŇ’Ğ=tŇ’Ć ìŇydŇĆbĎŇ‘ĞÆ CYărĎ=yJĲĂ
: CnnĲĄx
Ł yĘ Hr¿ĎpĎŇ‘Ğ=tŇ’ĆwĲĘ
hoĳĎhyĘ MS
ăĄ =tŇ’Ć MyĂogŇÆ C’ărĘyyĲĂwĘ
: ìŇdŇĲĆobŇJĘ=tŇ’Ć ZrĆ’ĎęhĎÇ yk
¿ŇĄ lĘmČ=lkĎŇwĲĘ
NoIĳYĂ hoăĎhyĘ hŇăĎb
n ĎŇ =yJĲĂ
: odĲŇ obŇkŇĘ BĂ hŇ’ĎęrĘnĂÇ
r‘ĳĎrĘ‘ČhĲĎ tŇăČQpŇĂ êĘ=l’Ć hŇnĎjĎÆ
: MtĲŇĎ QĎpŇĂ êĘ=tŇ’Ć hŇzĎębĎÇ=âlĲwĘ
NorĳxĞ’ĲČ rodăŇlĘ tŇ’ŇzŁÆ bŇtŇĆ ăJĎ êĂ
: HyĲĎ=lQĆhČyĘ ’rĎębŇĘ nĂÇ M‘¿ČwĘ
oS
ĳ dĘŇqĎ MorăUĘmĂ PŇyqĂS
Ę hĂÆ=yJĲĂ
: TyBĲĂhĂ ZrĆ’Ćŋ=l’Ć ű MyĂm
ąČè
Ď mĂ hoĎęhyĘÇ
rys
ĳĂ ’Ď tŇqăČnĘ’Ć ‘Čm
Ł S
Ę lĂÆ
: hŇtĲŇĎ CmtŇĘ ynăĄBĘ xČêęĄ pČŇlĘÇ
hoĳĎhyĘ MS
ăĄ NoIYĂBĘÆ rj
ăĄsČlĘ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ otęQĎhĂtŇĘ CÇ
wDĳĎxĘyČ MyU
ăĂ ‘Č Zb
ăĄŇ uĎhĂBĘ
: hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć dŇŁb¿Ň‘Ğl
ĲČ tŇokęlĎmĘmČCÇ
wxęk ëŇrĆD¿ĆbČŇ hŇ¡Ď‘
eĂ
: ymĲĎyĎ r~
¿Č qĂ
rm’
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ym
ĳĎyĎ yY
ăĂ xĞB
ĲČ ynĂlĄ‘ĞêĲČÆ=l’ĲČ ylĂę’Ą rmČę’
Ł
: ìŇytĲŇĆ onS
Ę MyrăĂoD rod¡ŇBĘ
êĎdĘŇsĳČyĎ ZrĆ’ăĎhĎ MynĂpĎŇlĘÆ
: MyĂmĲĎS
Ď ìŇydăŇĆyĎ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČC
dŇŁm¿‘ĞtĲňČ hŇê
ÀĎ ’ČwĘ ÈCdŇbĄŇ’ŇyŁ ű hŇUĎąhĄ
ClĳbŇĘ yĂ dŇgĆŇăBĆ JČ MQĎkĚŇwĘÆ
: CpŇŁlĲxĞyĲČwĘ Mp
ăĄŇ ylĂxĞêĲČ SCb¡ŇQĘJČ
’Chĳ=hŇêĎ’ČwĘ
: CUêĲĎyĂ âlă ìŇytęĆ onS
Ę CÇ
CnoJĳS
Ę yĂ ìŇyd¿ŇĆbĎŇ‘Ğ=ynĲĄBĘ
: NoJĲyĂ ìŇyn¿ĆpĎŇlĘ M‘ęĎ rĘzČwĘÇ
ű dŇwĂdĎŇlĘ
hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć yS
Ă pŇĘ nČÆ yk
ăŇĂ rĘB
ĲĎ
: oSĲdĘŇqĎ MS
¿Ą =tŇ’Ć ybČęrĎqĘÇ=lkĎŇwĘ
hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć yS
Ă pŇĘ nČÆ yk
ăŇĂ rĘB
ĲĎ
: wyl
ĲĎ CmGĘ=lJĎ yxęĂ JĘS
Ę êĂÇ=l’ĲČwĘ
ykŇĂ ĳĄnwŁ‘Ğ=lkĎŇlĘ xČ¿Ąli
Ł hČ
: ykŇĂ yĘ’ĲĎl
Ě xĞêĲČ=lkĎŇlĘ ’pĄęr
Ł hĎÇ
ykŇĂ yĘIĳĎxČ tŇxČăè
Č mĂ l’
ăĄ oGhČ
: MymĲĂxĞrĲČwĘ dŇsĆăxĆ ykŇĂ rĄęFĘ‘ČmĘhĲČÇ
ëŇĳĄydĘŇ‘Ć bŇoFăBČ ‘ČyB
ăĂ W
Ę UČhČ
: ykŇĂ yĘrĲĎC‘nĘ rS
Ć ăĆJ
e Č SD¡ĄxČtŇĘ êĂ
hoĳĎhyĘ tŇoqădĎŇYĘ hŇăW
Ą ‘Ł
: MyqĲĂCS‘Ğ=lkĎŇlĘ MyTęĂ jĎS
Ę mĂCÇ
hŇĳĆSm
Ł lĘ wyk
ăŇĎ rĎDĘ ‘ČydăĂŇoy
: wytŇĎ olĲylĂ‘Ğ l’ĄęrĎW
Ę yĂÇ yn¿ĄbŇĘ lĂ
hoĳĎhyĘ NCeăxČwĘ MCxărČ
: dŇsĆxĲĎ=bŇrČwĘ MyĂj
ăČ’Č ëŇrĆ’¡Ć
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bŇyrĳĂyĎ xYČ¿nĆlĎ=âlĲ
: roFĲyĂ Ml
ăĎ o‘lĘ âl¡wĘ
Cnl
ĳĎ hŇW
Ď ‘ăĎ Cny’ĄTĎxĞkĲČŇÆ âlă
: Cnyl
ĲĄ ‘Ď lm
¿Č GĎ CnytęĄ nŁwŁ‘ĲĞkĲŇČ Ç âl¿wĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č MyĂmČS
Ď Æ HČŁbăŇgŇĘ kŇĂ yJ
ąĂ
: wy’ĲĎrĄyĘ=l‘Č oDęsĘxČÇ rb
¿ČŇ GĎ
bŇrĳĎ‘ĞUĲČmĲĂ xrĎzĘmĂÆ qx
Ł ă rĘJĂ
: Cny‘ĲĄS
Ď jĘ=tŇ’Ć CeUĆęmĂÇ qyx
¿Ă rĘhĲĂ
MynĳĂBĎ=l‘Č bŇ’ĎÆ Mx
ăĄ rČJĘ
: wy’ĲĎrĄyĘ=l‘Č hoĎęhyĘÇ Mx
¿Č rĂ
CnrĳĄYĘyĂ ‘dăČŇyĎ ’Ch¡=yJĂ
: CnxĘĲnĎ ’Ğ rp
¿ĎŇ ‘Ď=yJĲĂ rCkęzĎÇ
wym
ĳĎyĎ ryY
ăĂ xĎJ
ĲĆ Son’ĹÆ
: ZyYĲĂyĎ NJ
ăĄ hŇdęĆv
Ď hČÇ ZyY
¿Ă JĘ
CenĳĆy’ĄwĘ oBă=hŇrĎbŇĘ ‘ĲĎ xČCră yJ
ąĂ
: omĲoqmĘ dŇo‘ă Cer¡ĆyJĂyČ=âlĲwĘ
wy’ĳĎrĄyĘ=l‘Č MlĎo‘Æ=dŇ‘ČwĘ Ml
ăĎ o‘mĲĄ ű hoĎhyĘ dŇsĆąxĆ wĘ
: MynĲĂbĎŇ yn¿ĄbŇĘ lĂ otęqĎdĘŇYĂwĘÇ
otŇĳ yrĂbŇĘ yr¿ĄmĘS
Ł Ĳ lĘ
: MtĲŇĎ oW‘Ğl
ĲČ wydĎęuĚpĂÇ yr¿ĄkŇĘ zŁlĘC
o’ĳsĘJĂ Nyk
ăŇĂ hĄ MyĂmČè
Ď BČÆ hŇoĎęhyĲĘ
: hŇlĎS
ĲĎ mĎ lJ
Ł¿ BČ otęCkŇlĘmČCÇ
wyk
¿ŇĎ ’ňĎ lĘmČ hoĎęhyĘ CkŇ¿ rĘB
ĲĎ
orĳbĎŇdĘŇ yW
ăĄ ‘Ł xČŁkŇÆ yrĄB
Ł ă GĂ
: orĲbĎŇDĘ loqăBĘ ‘Čm
Łę S
Ę lĂÇ
wy’ĳĎbĎŇYĘ=lJĎ hoĎhyĘÆ CkŇă rĘB
ĲĎ
: onĲoYrĘ yW
¿Ą ‘Ł wytęĎ rĘS
ĲĎ mĘÇ
wyW
Ďę ‘ĞmĲČ=lJĲĎ ű hoĎhyĘ CkąŇrĘB
ĲĎ
twmqm=lkb
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oêĳlĘS
Č mĘmĆ tŇom¿q
Ł mĘ=lkĎŇBĘ
: hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć yS
Ăę pŇĘ nČÇ yk
¿ŇĂ rĘB
ĲĎ
hŇ¿wĎhňyĘ=tŇ’Ć yS
Ăę pŇĘ nČ yk
¿ŇĂ rĘB
ĲĎ
dŇŁ’ĳUĘ êĎlĘdăČŇGĎ yhČŁl’ĹÆ hoăĎhyĘ
: êĎS
Ęb
ĲĎŇ lĎ rdăĎŇhĎwĘ dŇohÆ
hŇĳmĎ lĘv
Č JČ ro’Æ=hŇTĆŁ‘Ĳ
: hŇ‘ĲĎyrĂyĘJČ MyĂmČęS
Ď Ç hŇ¿TĆ on
wyt
¿ŇĎ oIňlĂ‘ĞĲ MyĂUČębČŇ hŇr¿ĆqĎmĘhĲČ
obĳŇCkŇrĘ Myb
¿ŇĂ ‘Ď=Mv
ĲĎ hČ
: xČCrĲ=ypĄŇnĘJČ=l‘Č ëŇQĄęhČmĘhĲČÇ
tŇoxĳCr wyk
ăŇĎ ’ĎlĘmČ hŇăW
Ć ‘Ł
: ThĲĄŁl S’
ăĄ wytęĎ rĘS
ĲĎ mĘÇ
hĎynĳĆokŇmĘ=l‘Č ZrĆ’ĆÆ=dŇsČyĲĎ
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď o‘ ToUęêĂÇ=lBČ
otŇĳ yiĂJĂ SCbăŇQĘJČ MohêĘÆ
: MyĂmĲĎ=CdŇmĘ‘ČyĲČ MyrĂęhĎÇ=l‘Č
NCsĳCnyĘ ì¿ŇtŇĘ rĲĎ‘ĞGĲČ=NmĂ
: NCzĲpĄŇxĲĎyĄ ìęmĘ‘ČrĲČÇ loq¿=NmĂ
tŇo‘ĳqĎbŇĘ CdăŇrĘyĲĄ MyrĂhĎÆ Clă‘ĞyĲČ
: MhĲĆlĎ êĎdĘŇsČŋyĎ ű hŇąĆz MoqęmĘÇ=l’Ć
NCrĳb
Ł Ň ‘ĞyĲČ=lBČ êĎmĘW
Č Æ=lCbŇGĲĘ
: ZrĆ’ĲĎhĎ tŇoi¿kČŇlĘ NCbęCSyĘÇ=lBČ
Myl
ĳĂ xĎeĘBČ MynĂyĎ‘ĘmČÆ xČăĄQS
Č mĘhĲČ
: NCkŇĲ QĄhČyĘ MyrĂęhĎÇ NyB
¿Ą
ydĳŇĎW
Ď otŇă yĘxČ=lJĎ CqS
Ę yČÆ
: M’ĲĎmĎYĘ My’
ăĂ rĎpŇĘ Cr¡BĘS
Ę yĂ
NoJĳS
Ę yĂ MyĂmăČè
Ď hČ=PŇo‘Ĳ MhĆylĄ‘ĞÆ
: loqĲ=CnêĘyĂ MyĂę’ŇpĎŇ‘ĽÇ NyB
¿Ą mĂ

dq
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wyt
ĳŇĎ oIlĂ‘ĞmĲĄ MyrĂhĎÆ hŇqăĆS
Ę mČ
: ZrĆ’ĲĎhĎ ‘B
¿Č W
Ę êĂ ìŇyW
Ćę ‘ĞmĲČÇ yr¿ĂjĘmĂ
hŇmĎęhĄBĘlČ ű ryYÄĂ xĎ xČym
ąĂ YĘmČ
MdĳŇĎ’ĎhĲĎ tŇdăČŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ bŇW
Ć ‘ĄwĘÆ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=NmĂ MxĆlĆęÇ ’yYĂoh¿lĘ
Sonę’Ĺ=bŇbČŇlĲĘ xUČŋW
Č yĘ ű NyĂyąČwĘ
NmĆĳè
Ď mĂ MynăĂjĎ lyh
ăĂ YĘhČlĘ
: dŇ‘ĲĎsĘyĂ Son¿’Ĺ=bŇbČŇlĲĘ MxĆlĆęwĘÇ
hoĳĎhyĘ yYăĄ‘Ğ C‘BĘW
Ę yĂÆ
: ‘TĲĎnĎ rS
ăĆ ’Ğ NonębĎŇlĘÇ yz¿ĄrĘ’ĲČ
CneĳĄqČyĘ MyrăĂjĽYĂ MS
Ď Æ=rS
Ć ’Ğ
: HtĲŇĎ yBĄ MyS
¿Ă orBĘ hŇdĎęysĂxĞÇ
Myl
ĳĂ ‘ĄIĘlČ MyhĂŁbŇGĘhČÆ MyrăĂhĎ
: MyeĲĂpČŇS
Ę ĲlČ hŇ¿sĆ xĘmČ My‘ęĂ lĎsĘÇ
MydĳĂŇ‘ĞomĲlĘ xČrĄyĎÆ hŇăW
Ď ‘Ď
: o’ĲobŇmĘ ‘d¿ČŇyĎ SmĆS
Ćę Ç
hŇlĎyĘl
ĳĎ yhĂywăĂ ëŇS
Ćx
Ł Æ=tŇS
Ć êĲĎ
: r‘ČyĲĎ=otŇyĘxČ=lJĎ Wm
Ł ę rĘtĂÇ=oBĲ
PŇrĆF
ĳĎlČ MygăŇ’
Ă ĞS
Ł Ĳ MyrĂypŇĂ JĘhČÆ
: Ml
ĲĎ kŇĘ ’Ď l’
ăĄ mĄ Su¡ĄbČŇlĘC
NCpĳŇsĄ’ĎyĲĄ SmĆè
Ć hČÆ xrăČzĘêĂ
: NCYĲBĎrĘyĂ MtęĎ nŁo‘ĲmĘÇ=l’ĆwĘ
olĳ‘ĽpĲĎŇlĘ MdăĎŇ’Ď ’Y
ăĄ yĄ
: bŇrĆ‘ĲĎ=ydŇĄ‘Ğ otŇă dĎŇŁb¡Ň‘Ğl
ĲČ wĲĘ
hŇoĎęhyĲĘ ű ìyW
ĆÄ ‘ĞmĲČ CBŋrČ=hŇmĲĎ
tŇĎ yW
ĳĂ ‘Ď hŇm
ăĎ kŇĘ xĎBĘ MQĎJĚÆ
: ìŇĲnĆ yĎnĘqĂ ZrĆ’ĎęhĎÇ hŇ¿’Ď lĘmĲĎ
MyĂd¿ĎŇyĎň bŇÀxČ rĘC È lodŇGĎ MI¿ĎhČ ű hŇąĆz
Vmr=MV
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rj
ĳĎsĘmĂ Ny’ăĄwĘ WmĆrĆÆ=MS
ĲĎ
: tŇolĲŁdŇGĘ=M‘Ă tŇoeęTČqĘÇ tŇoI¿xČ
NCkĳŇQĄhČyĘ tŇoIănĂ’Ľ MS
ĎÆ
: oBĲ=qxĆW
ĲČ lĘ êĎrĘY¿ČyĎ=hŇĲzĆ NtęĎ yĎwĘlĂÇ
NCrĳBĄW
Č yĘ ìŇyl
ăĆ ’Ą MQĎJĚÆ
: oêĲ‘ĂBĘ Ml
ăĎ kŇĘ ’Ď tŇt
¡ŇĄ lĎ
NCTĳq
Ł lĘyĂ MhĆlĎÆ Nê
ăĄêĂ
: bŇoTĲ NC‘¿BĘW
Ę yĂ ìędĘŇyĲĎÇ xê
¿Č pŇĘ êĂ
NCl¿hĄňBĎyĲĂ ÈìynĆjĎ ryê¿ĂsĘêČ
NC‘ĳwĎgŇĘ yĂ MxĎCrÆ PŇ sê
ăĄ Ł
: NCbŇĲ CSyĘ Mr¿ĎpĎŇ‘Ğ=l’ĆwĲĘ
NC’ĳrĄB
ĲĎ yĂ ìŇxĞCrĲÆ xQ
ăČ S
Č êĘ
: hŇmĲĎdĎŇ’Ğ ynăĄjĘ SDęĄxČtŇĘ CÇ
Ml
ĳĎ o‘lĘ hoăĎhyĘ dŇobăŇkŇĘ yh
ąĂ yĘ
: wyW
ĲĎ ‘ĞmĲČBĘ hoăĎhyĘ xm
¡Č W
Ę yĂ
dŇ‘ĳĎrĘêĂwČ ZrĆ’ĎlĎÆ TyB
ăĂ UČhČ
: CnS
ĲĎ ‘ĹyĲĆwĘ MyrăĂhĎBĆ ‘G
¡ČyĂ
yIĳĎxČBĘ hoăĎhyl
ĲČ hŇrĎyS
ăĂ ’Ď
: ydŇĲĂo‘BĘ yh
ăČŁl’ŇĲlĄ hŇr¡ĎUĘzČ’Ğ
yx
ĳĂ yW
Ă wyl
ăĎ ‘Ď bŇrăČ‘ĹyĲĆ
: hoĲĎhyB
ĲČ xm
¿Č W
Ę ’Ć ykęĂ nŁ’ĲĎÇ
ZrĆ’ĎÃhĎ=NmĂ ű My’ÄĂ FĎxČ CUê
ąČ yĂ
MnĎęy’Ą dŇo‘ą ű My‘ąĂS
Ď rĘC
hoĎęhyĘ=tŇ’Ć yS
Ă pŇĘ nČÆ yk
ăŇĂ rĘB
ĲĎ
: HyĲĎCllĘhĲČ
omĳS
Ę BĂ C’ărĘqĂ hoĎhyl
ĲČ Æ CdăŇoh
: wytĲŇĎ olylĲĂ‘Ğ MyUęĂ ‘ČbĎÇ C‘yd¿ĂŇoh
olĳ=CrUĘzČ ol¡=CryS
ĲĂ
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: wytĲŇĎ o’lĘpŇĘ nĂ=lkĎŇBĘ CxyW
Ăę Ç
oS
ĳ dĘŇqĎ MS
ăĄ BĘ CllĘhĲČtŇĘ hĲĂÆ
: hoĲĎhyĘ yS
Ąŋ qĘbČŇmĘ ű bŇąĄl xmČęW
Ę yĂÇ
oEĳ‘ĚwĘ hoăĎhyĘ CS
ă rĘDĂ
: dŇymĲĂêĎ wynăĎpĎŇ CS
¡ uĘBČ
hŇĳW
Ď ‘Ď=rS
ĲĆ ’Ğ wyt
¿ŇĎ o’lĘpŇĘ nĂ CrękŇĘ zĂ
: wypĲŇĂ =yTĄjĘS
Ę mĂC wytęĎ pŇĘ m
ŁĲ Ç
oDĳbŇĘ ‘Č Mh
ăĎ rĎbŇĘ ’Č ‘rČzĆÆ
: wyrĲĎyxĂBĘ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ yn¡ĄBĘ
Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ’ChÆ
: wyTĲĎjĎS
Ę mĂ ZrĆ’ĎęhĎÇ=lkĎŇBĘ
otŇĳ yrĂBĘ Ml
ăĎ o‘lĘ rk
ăČŇ zĎ
: roDĲ PŇlĆă’Ć lĘ hŇCĎęYĂÇ rb
¿ĎŇ DĎ
Mh
ĳĎ rĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć tŇrČJĎÆ rS
ăĆ ’Ğ
: qxĲĎW
Ę yĂlĘ otŇă ‘ĎCb¡ŇS
ĘC
qx
Ł ĳ lĘ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČlĘ hĎdăŇĆymĂ‘ĞIĲČwČ
: Ml
ĲĎ o‘ tŇyrăĂBĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂlĘÇ
N‘ČnĳĎJĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć Nê
¿Ą’Ć ìęlĘ rm
Ł ę ’ŇlĄ
: Mk
ĲĆŇ tŇĘ lČxĞĲnČ lbĆŇxĆęÇ
rj
ĳĎsĘmĂ yt
ăŇĄ mĘ MtŇĎ oyhĘBĲĂÆ
: HB
ĲĎ Myr¿ĂgĎŇwĘ T‘ęČ mĘJĂÇ
yoGĳ=l’Ć yoGămĂ CkŇQĘhČtŇĘ IĂwĲČÆ
: rxĲĄ’Č M‘¿Č=l’Ć hŇkĎęlĎmĘUČmĂÇ
MqĳĎS
Ę ‘ĎlĘ MdăĎŇ’Ď xČyeăĂhĂ=âlĲ
: MykĲŇĂ lĎmĘ Mh
ăĆ ylĄ‘Ğ xkČŇoI¡wČ
yx
ĳĎyS
Ă mĘbŇĂ C‘¿GĘêĂ=l’ĲČ
: C‘rĲĄêĎ=l’Č y’ČybŇĂ nĘlĂwĘÇ
ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č bŇ‘ĎrĎÆ ’răĎqĘIĂwČ
Mxl=hTm=lk
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: rb
ĲĎŇ S
Ď MxĆ¿Ćl=hŇFĄmČ=lJĲĎ
Sy’
ĳĂ Mh
ăĆ ynĄpŇĘ lĂ xl
ăČ S
Ď
: PŇsĲĄoy rJ
¿Č mĘnĂ dŇbĆŇ‘ęĆ lĘÇ
wylĳgr lbĆŇăJĆ bČŇ Ceă‘Ă
: oSĲpŇĘ nČ hŇ’ĎăBĎ lzĆęrĘBČÇ
orĳbĎŇdĘŇ=’B
Ł Ĳ tŇ‘¿Ą=dŇ‘Č
: ChtŇĘ pĲĎŇrĎYĘ hoăĎhyĘ tŇr¡ČmĘ’Ă
ChrĳĄyêĂyČwČ ëŇlĆmĆÆ xlČăS
Ď
: ChxĲĄêĘpČŇyĘwĲČ MyUęĂ ‘ČÇ lS
¿Ą m
Ł
otŇĳ ybĄŇlĘ NodăŇ’Ď omăW
Ď
: onĲyĎnĘqĂ=lkĎŇBĘ lS
Ąę m
Ł CÇ
oS
ĳ pŇĘ nČBĘ wyrăĎW
Ď rs
Ł ă ’ĘlĆ
: MJ
ĲĄ xČyĘ wyn¿ĎqĄzĘC
MyĂrĳĎYĘmĂ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ ’b
Ł ăŇ IĎwČ
: MxĲĎ=ZrĆ’ĲĆBĘ rGăĎ bŇŁqę‘ĞyĲČwĘÇ
dŇŁ’ĳmĘ oUă‘Č=tŇ’Ć rpĆŇăĆwČ
I
: wyrĲĎ~ĎmĂ ChmĄYĂ‘ĞIĲČwČÇ
oUĳ‘Č ’nŁă W
Ę lĂ MBĎlĂÆ ëŇăpČŇ hĎ
: wydŇĲĎbĎŇ‘ĞB
ĲČ lJĄęnČtŇĘ hĂlĘÇ
oDĳbŇĘ ‘Č hŇăS
Ćm
Ł xlČS
ĎÆ
: oBĲ=rxČB
ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ Nr
Ł ę hĞ’ĲČÇ
wyt
ĳŇĎ otŇŁ’Ĳ yrăĄbŇĘ DĂ MbĎŇÆ=CmW
ĲĎ
: MxĲĎ ZrĆ’ăĆBĘ MytęĂ pŇĘ m
Ł Ĳ CÇ
ëŇĳS
Ă xĘIČwČ ëŇS
Ćx
Ł Æ xl
ĲČ ăS
Ď
: wyřrĲbd=tŇ’Ć CręmĎÇ=âlĲwĘ
MdĳŇĎlĘ Mh
ăĆ ymĄymĲĄ=tŇ’Ć ëŇăpČŇ hĎ
: MtĲŇĎ gĎŇDĘ=tŇ’Ć tŇmĆIĎęwČÇ
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My‘ĳĂDĘrĘpČŇYĘ MY
ăĎ rĘ’Č ZrăČS
Ď
: MhĲĆykĄŇlĘmČ yrĄędĘŇxČBĘÇ
bŇrĳ
Ł ‘Ď ’b
Ł ăŇ IĎwČ rmČ’ĎÆ
: Ml
ĲĎ CbŇGĘ=lkĎŇBĘ MyeęĂ JĂÇ
dŇrĳĎBĎ Mh
ăĆ ymĄS
Ę GĂ Nt
ăŇČ nĎ
: MYĲĎrĘ’ČBĘ tŇobăŇhĎlĆ S’
¡Ą
Mt
ĳŇĎ nĎ’ĲĄtŇĘ C MnĎpŇĘ GČÆ ëŇăIČwČ
: Ml
ĲĎ CbŇGĘ Z‘ăĄ rBĄęS
Č yĘwČÇ
hŇĳĆBrĘ’Č ’b
Ł ăŇ IĎwČ rmČ’ĎÆ
: rjĲĎsĘmĂ Ny’ăĄwĘ qlĆyęĆwĘÇ
MY
ĳĎ rĘ’ČBĘ bŇW
Ć ‘ăĄ=lJĎ lkČŇ’ŇIăŁwČ
: MtĲŇĎ mĎdĘŇ’Č yrăĂjĘ lkČŇ’ŇŁIęwČÇ
MY
ĳĎ rĘ’ČBĘ rokŇă BĘ=lJĎ ëŇăIČwČ
: MnĲĎo’=lkĎŇlĘ tŇyS
Ăę ’ŇrĄÇ
bŇĳhĎ zĎwĘ PŇsĆăkĆŇ BĘ M’ĄyYĂoIĲwČÆ
: lS
ĲĄ oJ wyT
ăĎ bĎŇS
Ę BĂ Ny’¡ĄwĘ
Mt
ĳŇĎ ’ŇYĄBĘ MyĂrăČYĘmĂ xm
ăČ W
Ď
: MhĲĆylĄ‘Ğ MDăĎxĘjČ lp
¡ČŇ nĎ=yJĲĂ
ëŇĳsĎ mĎlĘ NăĎn‘Ď WrăČjĎ
: hŇlĎyĘl
ĲĎ ry’
¿Ă hĎlĘ S’ĄęwĘÇ
wl
ĳĎ W
Ę ’b
ăĄŇ IĎwČ l’
ăČ S
Ď
: M‘ĲĄyBĂW
Ę yČ MyĂmČęS
Ď Ç MxĆ¿ĆlwĘ
MyĂm
ĳĎ CbŇCzăIĎwČ rCYÆ xtŇČ ăjĎ
: rhĲĎnĎ tŇoI¿~ĂBČ CkęlĘhĲĎÇ
oS
ĳ dĘŇqĎ rb
ăČŇ DĘ=tŇ’Ć rkČŇzĎÆ=yJĲĂ
: oDĲbŇĘ ‘Č Mh
¿Ď rĎbŇĘ ’Č=tŇ’ĲĆ
NoW
ĳW
Ď bŇĘ oUă‘Č ’Y
ăĂ oIwČ
: wyrĲĎyxĂBĘ=tŇ’Ć hŇeĎęrĂBĘÇ
Ntyw
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MyĳĂoG tŇoYărĘ’Č MhĆlĎÆ Nê
ăĄIĂwČ
: CSrĲĎyyĂ MyU
ăĂ ’ĚlĘ lm
¡Č ‘ĞwĲČ
wyuĎxĚÆ CrămĘS
Ę yĂ ű rCbąŇ‘ĞB
ĲČ
CrY
Ł ę nĘyĂ wyt
¿ŇĎ r
Ł otŇĲ wĘ
: HyĲĎCllĘhĲČ
ű HyĎÄCllĘhĲČ
bŇoTĳ=yJĂ hoăĎhyl
ĲČ CdăŇoh
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
hoĳĎhyĘ tŇorăCbŇGĘ lQĄmČyĘÆ ymęĂ
: otŇĲ QĎhĂêĘ=lJĎ ‘ČymęĂ S
Ę yČÇ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ yrăĄmĘS
Ł Ĳ yrĄS
Ę ’ČÆ
: tŇ‘ĲĄ=lkĎŇbŇĘ hŇqăĎdĎŇYĘ hŇ¡W
Ą ‘Ł
ìŇĳUĆ ‘Č NoYărĘBĂ hoĎhyĘÆ ynĂrăĄkŇĘ zĎ
: ìŇtĲŇĆ ‘ĎCSĲyBĂ ynĂdęĄqĘjĎÇ
ìŇyrĆęyxĂBĘ tŇąbČŇ oTÅBĘ ű tŇo’ąrĘlĂ
ìŇĳĆyoG tŇăxČ mĘW
Ă BĘ xČm
Ł W
Ę lĂÆ
: ìŇtĲŇĆ lĎxĞĲnČ =M‘Ă lQĄęhČtŇĘ hĂlĘÇ
CnytęĄ obŇ’Ğ=M‘Ă Cn’Ň¿TĎ xĎ
: Cn‘ĘS
ĲĎ rĘhĂ Cnyw¿Ă‘ĹhĲĆ
ìŇytęĆ o’lĘpŇĘ nĂ ClyJŋĂ W
Ę hĂ=âlĲ ű MyĂrČÄYĘmĂbŇĘ Cnyt
ąŇĄ obÅ’Ğ
ìŇydĳŇĆsĎxĞ bŇră
Ł =tŇ’Ć CrkŇĘ ĲzĎÆ âlă
: PŇCsĲ=MyČBĘ MyăĎ=l‘Č Cr¡mĘIČwČ
omĳS
Ę N‘Čm
ăČ lĘ M‘ĄyS
Ă oIĲwČÆ
: otŇĲ rĎCbŇĲ GĘ=tŇ’Ć ‘ČydĂęohlĘÇ
bŇrĳĎxĹIĲĆwĲČ PŇCsÆ=MyČBĘ r‘ăČgŇĘ IĂwČ
: rB
ĲĎ dĘŇUĂJČ tŇomęh
Ł êĘBČÇ Mk
¿ĄŇ ylĂoIĲwČ
’n
ĳĄoW dŇIăČmĂ M‘ĄyS
Ă oIĲwČÆ
: bŇyĲĄo’ dŇI¿ČmĂ MlĄę’ĎgŇĘ IĂwČÇ
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106. 11–23

Mh
ĳĆ yrĄYĲĎ MyĂm¿Č=CikČŇyĘwČ
: rtĲŇĎ on âlă MhĆęmĄÇ dŇ¿xĎ ’Ć
wyrĳĎbĎŇdĘŇbŇĂ Cnym
¿Ă ’ĞIĲČwČ
: otŇĲ QĎhĂêĘ CryS
Ăę yĎÇ
wyW
ĳĎ ‘ĞmĲČ CxăkŇĘ S
ĲĎ CrhĞmĲĂÆ
: otŇĲ YĎ‘Ğl
ĲČ CJęxĂÇ=âlĲ
rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ hŇwĎ’ĞtĲŇČ Æ CCă’ČtŇĘ IĂwČ
: NomĲyS
Ă yBĲĂ l’ĄęÇ=CinČyĘwČ
Mt
ĳŇĎ lĎ’ĹS
ĲĆ MhĆlĎÆ Nê
ăĄIĂwČ
: MS
ĲĎ pŇĘ nČBĘ NozărĎ xQ
¡Č S
Č yĘwČ
hŇĳĆx
n Ğ UĲČB
ĲČ hŇS
Ćm
Ł lĘÆ C’ănĘqČyĘwČ
: hoĲĎhyĘ SodăŇqĘ Nr
Ł ę hĞ’ĲČlĘÇ
Nt
ĳŇĎ DĎ ‘l
ăČ bŇĘ êĂwČ ZrĆ’ĆÆ=xêČpŇĘ êĲĂ
: MrĲĎybŇĂ ’Ğ tŇd¿ČŇ‘Ğ=l‘Č skČęêĘwČÇ
Mt
ĳŇĎ dĎŇ‘ĞB
ĲČ S’
¿Ą =r‘ČbŇĘ êĂwČ
: My‘ĲĂS
Ď rĘ Th
¿Ą lČêĘ hŇbĎęhĎlĆÇ
bŇrĳĄx
Ł BĘ lgĆŇ‘¿Ą=CW‘ĞyĲČ
: hŇkĲĎŇiĄmČlĘ CwęxĞêĲČS
Ę IĲĂwČÇ
MřdĳŇĎobŇJĘ=tŇ’Ć Crym
¿Ă IĎwČ
: bŇW
Ć ‘ĲĄ lk
¿ĄŇ ’
Ł roSęÇ tŇyn¿ĂbŇĘ tŇČ BĘ
M‘ĳĎyS
Ă omĲ l’
ăĄ CxkŇĘ S
ĲĎ Æ
: MyĂrĲĎYĘmĂBĘ tŇolăŁdŇgŇĘ hŇ¡W
Ć ‘Ł
Mx
ĳĎ ZrĆ’ăĆBĘ tŇo’lĎpŇĘ nĂÆ
: PŇCsĲ=MyČ=l‘Č tŇo’ęrĎonÇ
Md¿ĎŇymňĂ S
Ę hČlĘĲ rmĆ’ŇŁIęwČ
oręyxĂbŇĘ hŇąS
Ćm
ŁÅ ylĄÃCl
wynĳĎpĎŇlĘ ZrĆj
ăĆBČ dŇm
ăČ ‘Ď
byVhl
.bwtkh hnykV ’l’ ydĂobJĘ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.20
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: tŇyxĲĂS
Ę hČmĲĄ otęmĎxĞÇ bŇyS
¿Ă hĎlĘ
hŇDĳĎmĘxĆ ZrĆ’ăĆBĘ Cs’ĞmĘIĂwĲČÆ
: orĲbĎŇdĘŇlĂ CnymęĂ ’ĹhĲĆÇ=âlĲ
Mh
ĳĆ ylĄhĽ’ĲĎbŇĘ Cn¿gŇĘ rĲĎIĄwČ
: hoĲĎhyĘ loqăBĘ C‘ęmĘS
ĲĎ Ç âl¿
Mh
ĳĆ lĎ odăŇyĎ ’v
ăĎ IĂwČ
: rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ MtęĎ o’Ç lyj
¿Ă hČlĘ
MyĳĂoGBČ M‘ĎrĘzČÆ lyj
ăĂ hČlĘC
: tŇoYĲrĎ’ĞB
ĲĎ MtęĎ orzĎlĘCÇ
ro‘ĳjĘ l‘Čb
ăČŇ lĘ CdŇmĘă~Ď IĂwČÆ
: MytŇĲĂ mĄ yx
¿Ą bŇĘ zĂ ClękŇĘ ’ŇIĲŁwČÇ
Mh
ĳĆ ylĄlĘ‘ČmĲČBĘ Csy‘ĂkŇĘ IČwČÆ
: hŇpĲĎŇGĄmČ MBĎęÇ=ZrĎpŇĘ êĂwČ
lQ
ĳĄ pČŇyĘwČ sxĎnĘyjĲĂÆ dŇŁmă‘ĞIĲČwČ
: hŇpĲĎŇGĄUČhČ rYČę‘ĎêĲĄwČÇ
hŇqĳĎdĎŇYĘlĂ olÆ bŇS
Ć ăxĎ êĄwČ
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č rd
Ł ę wĎÇ rd¿
ŁŇ lĘ
hŇĳbĎŇ yrĂmĘ ym
¿Ą =l‘Č CpŇyYĂqĘIČwČÆ
: MrĲĎCbŇ‘ĞB
ĲČ hŇS
Ćę m
Ł lĘÇ ‘rČI¿ĄwČ
oxĳCr=tŇ’Ć Cr¿mĘhĂ=yJĲĂ
: wytĲŇĎ pĎŇW
Ę BĂ ’FĄębČŇyĘwČÇ
MyU
ĳĂ ‘ČhĲĎ=tŇ’Ć CdŇymĂS
Ę hĂÆ=âlĲ
: MhĲĆlĎ hoăĎhyĘ rm
¡Č ’Ď rS
ąĆ ’Ğ
MyĳĂoGbČŇ Cb¿ŇrĘ‘ĲĎtŇĘ IĂwČ
: MhĲĆyW
Ą ‘ĞmĲČ CdęmĘlĘIĂwĲČÇ
Mh
ĳĆ yBĄYČ‘Ğ=tŇ’Ć Cd¿ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ
: SqĲĄomlĘ Mh
ăĆ lĎ Cy¡hĘIĲĂwČ
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106. 37–48

MhĆynĄBĘÆ=tŇ’Ć CxăBĘzĘIĂwČ
: MydĂŇè
ĲĄ lČ MhĆęytŇĄ onĲBĘ=tŇ’ĆwĘ
yqÃĂ nĎ MdÀŇĎ CkÄjĘS
Ę IĲĂwČ
MhĆęytŇĄ onbŇĘ C Mh
ąĆ ynÅĄ BĘ=MDČ
N‘ČnĳĎkŇĘ yB
ăĄ YČ‘Ğl
ĲČ CxBĘzĂÆ rS
ăĆ ’Ğ
: MymĲĂDĎBČ ZrĆ’ĎęhĎÇ PŇ¿Čx
n Ĺ êĲĆwČ
Mh
ĳĆ yW
Ą ‘ĞmĲČbŇĘ C’¿mĘTĘIĂwČ
: MhĲĆylĄlĘ‘ČmĲČBĘ CnzęĘ IĂwČÇ
oUĳ‘ČBĘ hoăĎhyĘ PŇă’Č =rxČIĲĂwČ
: otŇĲ lĎxĞĲnČ =tŇ’Ć bŇ‘ęĄ tŇĎ yĘwČÇ
MyĳĂoG=dŇyČBĘ Mn
¿ĄêĘIĂwČ
: MhĲĆy’ĄnĘŁWĲ MhĆębĎÇ Cl¿S
Ę mĘIĂwČ
Mh
ĳĆ ybĄŇyĘo’Ĳ MCY¿xĎlĘIĂwČ
: MdŇĲĎyĎ tŇxČê
ăČ C‘ęnĘJĲĎIĂwČÇ
Ml
¿Ą y~ňĂ yČ tŇoBęrČ Mym
¿Ă ‘ĎjĘ
Mt
ĳŇĎ YĎ‘Ğb
ĲČŇ CrămĘyČ hŇUĎhĲĄwĘÆ
: MnĲĎwŁ‘ĞB
ĲČ CJm
Ł ę IĎwČÇ
Mh
ĳĆ lĎ r~
ăČ BČ ’rĘIČwČÆ
: MtĲŇĎ eĎrĂ=tŇ’Ć o‘ęmĘS
Ď BĘÇ
otŇĳ yrĂBĘ Mh
ăĆ lĎ rJ
Łă zĘIĂwČ
: wdĲsx bŇră
Ł JĘ MxĄęeĎIĂwČÇ
Mym
ĳĂ xĞrĲČlĘ Mt
ăŇĎ o’ Nê
ăĄIĂwČ
: MhĲĆybĄŇoS=lJĎ ynËĄpŇĘ lĂÇ
CnyhĄęŁl’Ĺ hŇąĎh
w Å yĘ ű Cn‘ÄĄ yS
Ă ohĲ
My¿ĂoGňhČ=NmĂ ÈCnYĄBĘqČwĲĘ
ìŇĳĆSdĘŇqĎ MS
ăĄ lĘ tŇodŇh
Ł lĘÆ
: ìŇtĲŇĆ QĎhĂtŇĘ BĂ xČBĄęêČS
Ę hĂlĘÇ
l’ĄÃrĎW
Ę yĂ yh
ÀĄŁl’Ĺ hoĎÄhyĘ=ëŇCrąBĎ
Mlw‘h=Nm
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MlĎęo‘hĲĎ dŇ‘ŋČ wĘ ű MlĎÄo‘h
ąĎ =NmĂ
NmĄę’Ď M‘¿ĎhĎ=lJĎ rm
¡Č ’ĎwĘ
: HyĲĎCllĘhĲČ

yVymx rps
bŇoTĳ=yJĂ hoăĎhyl
ĲČ CdăŇh
Ł
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
hoĳĎhyĘ yl
ăĄ C’GĘ CrmĘ’ŇyĲŁÆ
: rYĲĎ=dŇIČmĂ MlĎę’ĎGĘÇ rS
¿Ć ’Ğ
MY
¿Ď BĘqňĂ tŇoYęrĎ’ĞmĲĄCĲ
bŇrĳĎ‘ĞUĲČmĲĂC xr¿ĎzĘUĂmĂ
: MIĲĎmĂC NopŇ¿ ~ĎmĂ
ëŇrĆDĳĎ NomăyS
Ă yBĂ rBĎdĘŇUĂbČŇÆ C‘ăêĎ
: C’YĲĎmĎ âlă bŇS
Ďę omÇ ry‘¿Ă
My’
ĳĂ mĄYĘ=MGČ Myb
¿ŇĂ ‘ĄrĘ
: PŇFĲĎ‘ČtŇĘ êĂ Mh
¿Ć BĎ MS
Ďę pŇĘ nČÇ
Mh
ĳĆ lĎ r~
ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă‘ĞYĘIĂwČ
: Ml
ĲĄ y~ĂyČ MhĆęytŇĄ oqCYĲUĘmĂÇ
hŇrĳĎS
Ď yĘ ëŇrĆdăŇĆBĘ MkĄŇyrĂdĘŇIČwČÆ
: bŇS
ĲĎ om ry‘¿Ă=l’Ć tŇkĆŇlĆęlĎÇ
oDĳsĘxČ hoăĎhyl
ĲČ CdăŇoy
: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄbŇĘ lĂ wytęĎ o’lĘpŇĘ nĂwĘÇ
hŇqĳĎqĄS
Ł Ĳ SpĆŇănĆ ‘ČyBĂW
Ę hĂÆ=yJĂ
: bŇoTĲ=’QĄmĂ hŇbĎŇ‘ĄrĘÇ SpĆŇ¿nĆwĘ
tŇwĆm
ĳĎlĘYČwĘ ëŇS
Ć Łxă ybĄŇS
Ę yĲŁÆ
: lzĲĆrĘbČŇC ynăĂ‘Ľ yr¡ĄysĂ’Ğ
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l’
ĳĄ =yrĄmĘ’Ă Cr¿mĘhĂ=yJĲĂ
: CY’ĲĎnĎ NoyălĘ‘Ć tŇ¡YČ ‘ĞwĲČ
MB
ĳĎ lĂ lm
ăĎ ‘ĎB
ĲĆ ‘n
ăČkŇĘ IČwČ
: rzĲĄ‘Ł Ny’ăĄwĘ ClęS
Ę JĲĎÇ
Mh
ĳĆ lĎ r~
ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă‘ĞzĘIĂwČ
: M‘ĲĄyS
Ă oyĲ MhĆęytŇĄ oqYĲĚUĘmĂÇ
tŇwĆm
ĳĎlĘYČwĘ ëŇS
Ć ŁxămĄ M’ĄyYĂoyĲÆ
: qêĲĄnČyĘ Mh
ăĆ ytŇĄ or¡sĘomĲC
oDĳsĘxČ hoăĎhyl
ĲČ CdăŇoy
: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄbŇĘ lĂ wytęĎ o’lĘpŇĘ nĂwĘÇ
tŇS
Ć ŁxĳnĘ tŇotŇă lĘDČ rBČS
Ă Æ=yJĲĂ
: ‘ČDĲĄGĂ lzăĆrĘbČŇ yx
¡Ą yrĂbŇĘ C
M‘ĳĎS
Ę jĂ ëŇrĆDăĆmĂ MylĂwĂ’ĹÆ
: CeĲ‘ČtŇĘ yĂ MhĆęytŇĄ nŁwŁ‘ĞmĲĄCÇ
MS
ĳĎ pŇĘ nČ bŇ‘ăĄtŇČ êĘ lkĆŇ’
Ł Æ=lJĎ
: tŇwĆmĲĎ yrĄ‘ĞS
¿Č =dŇ‘Č C‘yGęĂ IČwČÇ
Mh
ĳĆ lĎ r~
ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă‘ĞzĘIĂwČ
: M‘ĲĄyS
Ă oyĲ MhĆęytŇĄ oqYĲĚUĘmĂÇ
M’
ĳĄ jĎrĘyĂwĘ orbĎŇDĘÆ xl
ăČ S
Ę yĂ
: MtĲŇĎ otŇyxĂè
Ę mĂ TQĄęmČywĲĂÇ
oDĳsĘxČ hoăĎhyl
ĲČ CdăŇoy
: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄbŇĘ lĂ wytęĎ o’lĘpŇĘ nĂwĘÇ
hŇdĳŇĎotŇ yx
ăĄ bŇĘ zĂ CxBĘzĘyĂwĘÆ
: hŇĲeĎ rĂBĘ wyW
ăĎ ‘ĞmĲČ Cr¡jĘsČywĲĂ
tŇoIĳnĂ’ĽB
ĲĎ MIĎhČÆ ydăŇĄrĘoyĲ
: MyBĲĂrČ MyĂmăČBĘ hŇkĎę’ŇlĎmĘÇ yW
¿Ą ‘Ł
hoĳĎhyĘ yW
ăĄ ‘ĞmĲČ C’rĎÆ hŇUĎăhĄ
: hŇĲlĎ CYmĘBĂ wytęĎ o’lĘpŇĘ nĂwĘÇ
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hŇrĳĎ‘ĎsĘ xČCră dŇmĄ‘ĞIĲČwĲČÆ rmĆ’ŇŁIęwČ
: wyQ
ĲĎ GČ Mm
¿Ą orêĘwČ
tŇomĳohtŇĘ CdăŇrĘyĲĄ MyĂmČS
Ď Æ Clă‘ĞyĲČ
: gŇgĲĎŇomtŇĘ tŇĂ hŇ‘¿ĎrĎBĘ MS
Ďę pŇĘ nČÇ
roJĳè
Ă JČ C‘CnyĎwĘÆ CGoxăyĎ
: ‘Q
ĲĎ BČtŇĘ êĲĂ MtęĎ mĎkŇĘ xĎÇ=lkĎŇwĘ
Mh
ĳĆ lĎ r~
ăČ BČ hoĎhyĘÆ=l’Ć Cqă‘ĞYĘIĂwČ
: M’ĲĄyYĂoyĲ MhĆęytŇĄ ŁqĲCYĲUĘmĂCÇ
hŇĳmĎ mĎdĘŇlĂ hŇrĎ‘ĎsĘÆ MqăĄyĎ
: MhĲĆyQĄGČ CSęxĹIĲĆwČÇ
Cqê
ŁĳS
Ę yĂ=ykĲŇĂ Cx¿mĘW
Ę IĂwČ
: MYĲĎpŇĘ xĆ zox¿mĘ=l’Ć MxĄęnĘIČwČÇ
oDĳsĘxČ hoăĎhyl
ĲČ CdăŇoy
: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄbŇĘ lĂ wytęĎ o’lĘpŇĘ nĂwĘÇ
M‘ĳĎ=lhČqĘBĂ ChCmmĘrĲ
Ł ywĲĂÆ
: ChClĲlĘhČyĘ MynăĂqĄzĘ bŇ¡S
Č ombŇĘ C
rB
ĳĎ dĘŇmĂlĘ tŇorăhĎnĘ MW
ăĄ yĎ
: No’ĲUĎYĂlĘ MyĂmČęÇ y’Ą¿YĎ m
Ł C
hŇĳxĎ lĄmĘlĂ yrĂjĘÆ ZrĆ’ăĆ
: Hb
ĲĎŇ ybĄŇS
Ę yăŁ tŇ‘ęČ rĎmĲĄÇ
MyĂm
ĳČ=MgČŇ’ĞĲlČ rBĎdĘŇmĂÆ MW
ăĄ yĎ
: MyĂmĲĎ y’Ą¿YĎ m
Ł lĘ hŇIĎęYĂÇ ZrĆ’¿ĆwĘ
Myb
ĳŇĂ ‘ĄrĘ MS
ăĎ bŇS
Ć oIăwČ
: bŇS
ĲĎ om ry‘ăĂ CnęnĘokŇyĘwČÇ
Mym
ĳĂ rĎkŇĘ C‘ăFĘIĂwČ tŇodŇW
Ď Æ C‘ărĘzĘIĂwČ
: hŇ’ĎCbŇĲ tŇĘ yrăĂjĘ CWę‘ĞIĲČwČÇ
dŇŁ’ĳmĘ CBărĘIĂwČ Mk
ăĄŇ rĘb
ĲĎŇ yĘwČ
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ß

Myrp’w

107. 39–108. 9

: Ty‘ĲĂmĘyČ âlă MêęĎ mĘhĆbŇĘ CÇ
CxS
Łĳ IĎwČ CT¿‘ĞmĘIĂwČ 39
: NogŇĲ yĎwĘ hŇ‘ăĎrĎ rYĆŁ‘¡mĄ
Myb
ĳŇĂ ydĂŇnĘ=l‘Č zCBÆ ëŇăpĄŇ S
Ł 40
: ëŇrĆdŇĲĎ=âl Cht
Ł Ňă BĘ M‘ęĄ tŇĘ IČwČÇ
ynĂo‘ĳmĄ NoyăbŇĘ ’Ć bŇăĄW
G Č yĘwČ 41
: tŇoxĲjĎS
Ę mĂ N’ŇŁ~ęJČÇ MW
Ć ¿IĎwČ
Cxm
ĳĎ W
Ę yĂwĘ MyrăĂS
Ď yĘ C’ărĘyĂ 42
: hĎyjĲĂ hŇYĎpŇĘ qăĎ hŇlĎęwĘ‘ČÇ=lkĎŇwĘ
hŇQĆĳ’Ą =rmĎS
Ę yĂwĘ Mk
¿ĎŇ xĎ=ymĂ 43
: hoĲĎhyĘ yd¿ŇĄsĘxĲČ CnęnĘoBĲtŇĘ yĂwĘÇ
: dŇwĲĂdĎŇlĘ romăzĘmĂ ryS
¡Ă
xq
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ yB
ăĂ lĂ NokŇă nĎ 2
: ydŇĲĂobŇJĘ=PŇ’Č hŇrĎęUĘzČ’ĞwĲČÇ hŇrĎyS
¿Ă ’Ď
roeękŇĂ wĘ lbĆŇ¿Ąh
e Č hŇrĲĎC‘Æ 3
: rxČè
ĲĎ hŇrĎy‘¿Ă’Ď
hoĳĎhyĘ ű MyU
¿Ă ‘Čb
ĲĎŇ ì¡ŇdĘŇo’Ĳ 4
: MyUĲĂ’ĚlĘB
ĲČ ìęrĘUĆzČ’ĞwĲČÇ
ìŇDĳĆsĘxČ MyĂmăČS
Ď =l‘ČmĲĄ lodăŇgĎŇ=yJĲĂ 5
: ìŇêĲĆmĂ’Ğ Myq¿ĂxĎS
Ę =dŇ‘ČwĲĘ
Myh
ĳĂ Łl’Ĺ MyĂmăČS
Ď =l‘Č hŇmĎCră 6
: ìŇdŇĲĆobŇJĘ ZrĆ’ăĎhĎ=lJĎ l‘¡ČwĘ
ìŇydĳŇĆydĂŇyĘ NCYălĘxĲĎyĄ N‘ČmČlĘÆ 7
: ynĂĲnĄ ‘ĞwĲČ ìăŇnĘymĲĂyĘ hŇ‘ĎyS
¡Ă oh
oSędĘŇqĎBĘ rB
¿Ć DĂ ű Myh
ąĂ Łl’Ĺ 8
Mk
ĳĆŇ S
Ę hŇq¿ĎQĘxČ’Ğ hŇzĎŁl¿‘Ĺ’ĲňĆ
: dŇDĲĄmČ’Ğ tŇoJăsĚ qmĆ‘¡ĄwĘ
hŇè
Ćę nČmĘ yl
ąĂ ű dŇ‘ÄĎ lĘgŇĂ yl
ąĂ 9

108. 10–109. 8

yVymx rps
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yS
ĳĂ ’Ňr
Ł zo‘ămĎ MyĂrČpŇĘ ’ĆwĘÆ
: yqĲĂqĘŁxĲmĘ hŇdĎęChyĘÇ
yYęĂ xĘrČ rysŋĂ ű bŇą’Ď om
yl
ĳĂ ‘ĞnĲČ ëŇyl
ăĂ S
Ę ’Č ModŇ’ĹÆ=l‘Č
: ‘‘ĲĎortŇĘ ’Ć tŇS
Ć lĆępŇĘ Ç=yl
ĲĄ ‘Ğ
rYĳĎbŇĘ mĂ ry‘ăĂ ynĂlĄbŇĂ yĲŁÆ ym
ăĂ
: ModĲŇ ’Ĺ=dŇ‘Č ynĂăxČ nĎ ym
¡Ă
Cnê
ĳĎ xĘnČzĘ Myh
¿Ă Łl’Ĺ=âlĲhĞ
: CnytĲŇĄ ’
Ł bŇĘ YĂBĘ MyhęĂ Łl’ĹÇ ’Y
¿Ą tŇĄ =âlwĘĲ
r~ĳĎmĂ tŇrăĎzĘ‘Ć CnQ
ăĎ =hŇbĎŇhĲĎ
: MdŇĲĎ’Ď tŇ‘¿ČCSêĘ ’wĘS
Ďę wĘÇ
lyĂx
ĳĎ=hŇW
Ć ‘ĞnĲČ Myh
¿Ă Łl’ŇB
ĲĄ
: CnyrĲĄYĎ sCb¿ŇyĎ ’ChęwĘÇ
romĳzĘmĂ dŇăwĂdĎŇlĘ xČ~ĄnČmĘĲlČ Æ
: SrĲČxĹêĲĆ=l’ĲČ ytęĂ QĎhĂtŇĘ Ç yh
¿ĄŁl’Ĺ
Cxt
ĳŇĎ jĎ yl
ăČ ‘Ď hŇmĎrĘmĂÆ=ypŇĂ C ‘S
ĎÃ rĎ ypÀŇĂ yJ
ąĂ
: rqĆS
ĲĎ NoS
ă lĘ yêęĂ ’ĂÇ Cr¿BĘDĂ
ynĂCbĳŇbĎŇsĘ hŇă’Ď nĘW
Ă yrăĄbŇĘ dĂŇwĘ
: MeĲĎxĂ ynĂCm¿xĞĲQĎ IĂwČ
ynĂCnęTĘW
Ę yĂ yt¿ĂŇbĎŇhĞ’ĲČ=tŇxČêĲČ
: hŇĲQĎ pŇĂ tŇĘ yn¿Ă’ĞwĲČ
hŇĳbĎŇ oT tŇxČê
ăČ hŇ‘ĎrĎÆ yl
ăČ ‘Ď CmyW
ąĂ ÅwČ
IĎ
: ytŇĲĂ bĎŇhĞ’ĲČ tŇxČê
ăČ hŇ’ĎęnĘW
Ă wĘÇ
‘S
ĳĎ rĎ wyl
ăĎ ‘Ď dŇqăĄpŇĘ hČ
: onĲymĂyĘ=l‘Č dŇŁm¿‘ĞyĲČ NTĎęW
Ď wĘÇ
‘S
ĳĎ rĎ ’Y
ăĄ yĄ oTpŇĘ ăè
Ď hĂBĘÆ
: hŇ’ĲĎTĎxĞĲlČ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ otęQĎpŇĂ tŇĘ CÇ
MyF
ĳĂ ‘ČmĘ wym
¿Ď yĎ=CyĲhĘyĲĂ

10

11

12

13

14

Tq
2

3

4

5

6

7

8

wtdqp
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109. 9–21

: rxĲĄ’Č xu¿ČyĂ otęDĎqĚjĘÇ
Mym
ĳĂ otŇyĘ wyn¿ĎbĎŇ=CyhĘyĲĂ
: hŇĲnĎ mĎlĘ’Č oêS
Ę ’ĂwĘÇ
Cl’
ĳĄ S
Ă wĘ wynăĎbĎŇ C‘CnăyĎ ‘ČonąwĘ
: MhĲĆytŇĄ obŇrĘxĎmĲĄ CSęrĘdŇĲĎwĘÇ
olĳ=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇlĘ hŇS
Ć onÆ SuăĄnČyĘ
: o‘ĲygŇĂ yĘ MyrăĂzĎ CEb
Ł ¡Ň yĎwĘ
dŇsĆĳxĎ ëŇăS
Ąm
Ł ol¡=yhĂyĘ=l’Č
: wymĲĎotŇylĲĂ NnĄęoxÇ yh
¿Ă yĘ=l’ČwĲĘ
tŇyrĳĂkŇĘ hČlĘ otŇ¿ yrĂxĞ’ĲČ=yhĲĂyĘ
: MmĲĎS
Ę xU
¿Č yĂ rxĄę’ČÇ rod¿ŇBĘ
hoĳĎhyĘ=l’Ć wytŇĎ ŁbŇ’ĞÆ NwăŁ‘Ğ ű rk
ąŇĄ EĎyĂ
: xUĲĎêĂ=l’Č oUę’ĂÇ tŇ’Ň¿FČ xČwĘ
dŇym
ĳĂ êĎ hoăĎhyĘ=dŇgĆŇĲnĆ CyăhĘyĲĂ
: MrĲĎkŇĘ zĂ ZrĆ’ăĆmĄ tŇr¡ĄkŇĘ yČwĘ
dŇsĆ¿xĎ tŇoW
À ‘Ğ ÈrkČŇzĎ âl¿ ű rS
ąĆ ’Ğ N‘ČyČę
NoybŇĘ ’ĆwĘÆ ynăĂ‘Ď=Sy’Ă PŇD
Ł Ã rĘIĂwČ
: tŇtĲŇĄ omlĘ bŇbĎŋlĄ hŇ’ĄÄkŇĘ nĂwĘ
Ch’
ĳĄ obŇêĘwČ hŇlĎlĎqĘÆ bŇăhČ ’ĹIĲĆwČ
: CeUĲĆmĂ qx
¿Č rĘêĂwČ hŇkĎęrĎbŇĘ BĂÇ Zp
¿ĄŇ xĎ=âlwĘĲ
oD¿mňČ JĘ hŇlĎęlĎqĘ SB
¿Č lĘIĂwČ
oBĳrĘqĂBĘ MyĂUăČkČŇ ’b
Ł ăŇ êĎwČ
: wytĲŇĎ omYĘ‘ČBĘ NmĆè
Ćę kČŇwĘÇ
hŇĳTĆ ‘ĘyČ dŇgĆŇăbĆŇ JĘ ol¡=yhĂêĘ
: hĎrĲĆGĘxĘyČ dŇym
¿Ă êĎ xzČmĄęlĘCÇ
hoĳĎhyĘ tŇă’Ą mĄ ynČTĘŁWÆ tŇăČQ‘ĚjĘ tŇ’ŇŁzą
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ=l‘Č ‘rĎęÇ Myr¿ĂbŇĘ DĲŁ hČwĘ
ìŇĳmĆ S
Ę N‘Čm
ăČ lĘ yêĂ’ĂÆ=hŇW
Ą ‘ĞĲ ynĎęŁdŇ’Ğ hŇąwĂhÅyĘ ű hŇê
ąĎ ’ČwĘ
bwT=yk
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: ynĂĲlĄ y~ĂhČ ìęDĘsĘxČÇ bŇoT¿=yJĂ
ykŇĂ Łnĳ’Ď NoyăbŇĘ ’ĆwĘ ynăĂ‘Ď=yJĲĂ
: yBĲĂrĘqĂBĘ ll
¿Č xĎ yBĂęlĂwĘÇ
yêĂkŇĘ ĳĎlhĹnĲĆ otŇă oTnĘJĂ lY
ăĄ JĘ
: hŇB
ĲĆ rĘ’ČJĲĎ yêĂrĘ‘ęČ nĘnĂÇ
Mo~ĳmĂ ClăS
Ę JĲĎ yJČrĘBĂÆ
: NmĆè
ĲĎ mĂ Sx
¿Č JĎ yrĂęW
Ď bŇĘ CÇ
Mh
ĳĆ lĎ hŇăjĎ rĘxĆ ytŇĂ yyăĂhĎ ű ynąĂ’ĞwĲČ
: MS
ĲĎ ’Ňr
Ł NC‘¿ynĂyĘ ynĂC’ęrĘyĂÇ
yh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ynĂrĄzĘ‘ĎÆ
: ìŇDĲĆsĘxČkŇĘ ynĂ‘ăĄyS
Ă ohĲÆ
tŇ’ŇŁEĳ ìŇdĘŇyăĎ=yJĂ C‘dĘŇyĲĄwĲĘÆ
: HtĲŇĎ yW
Ă ‘Ğ hoăĎhyĘ hŇê
¡Ď ’Č
ëŇr¿ĄbĎňtŇĘ hŇê
ÀĎ ’ČwĘ ÈhUĎhĄ=CllĘqĲČyĘ
: xmĲĎW
Ę yĂ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘ČwĲĘ CSb
Ł ę IĄwČ ű CmqąĎ
hŇĳUĎ lĂJĘ ynăČTĘoW CS
ă BĘlĘyĂ
: MêĲĎS
Ę BĎ ly‘ăĂmĘkČŇ CT¡‘ĞyĲČwĘ
ypĳŇĂ BĘ dŇŁ’ămĘ hoăĎhyĘ hŇdąŇĆo’Å
: Cel
ĲĆ lĘhĲČ’Ğ MyB
ăĂ rČ ëŇotŇ¡ bŇĘ C
NoyĳbŇĘ ’Ć Nym
ăĂ ylĂ dŇm
Ł ‘ĞyĲČÆ=yJĲĂ
: oSĲpŇĘ nČ yT
¿Ą pŇĘ è
Ł mĂ ‘ČyS
Ăę ohlĘÇ
rom¿zĘmňĂ dŇwĂędĎŇlĘ
ynęĂ ŁdŇ’ŇĲlČ ű hoĎÄhyĘ M’
ąĚ nĘ
ynĳĂymĂylĲĂ bŇ¿S
Ą
: ìŇyl
ĲĆ gŇĘ rČlĘ Mdă
ŁŇ hĞ ìŇybĆęyĘ’
Ł Ĳ Ç tŇyS
¿Ă ’Ď=dŇ‘Č
NoIĳ~ĂmĂ hoĎhyĘÆ xl
ăČ S
Ę yĂ ìęEĘ‘Ě=hŇFĲĄmČ
: ìŇyb
ĲĆŇ yĘ’
Ł Ĳ bŇrĆqăĆBĘ hŇdęĄrĘÇ
ìŇ¿ĆlyxĄň MoyÀBĘ Ètb
Ł Ň dĎŇnĘ ìăŇUĘ‘Č
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Mylht

rx
ĳĎS
Ę mĂ MxĆrăĆmĄ SdŇĆq
Ł ¡ =yrĄdĘŇhČBĲĘ
: ìŇytĲŇĆ dŇĚlĘyČ lT
ăČ ìęlĘÇ
MxĄęeĎyĂ âl¿wĘ ű hoĎÄhyĘ ‘B
ąČ S
Ę nĂ 4
Ml
ĳĎ o‘lĘ Nh
¿Ą ŁkŇ=hŇêĲĎ’Č
: qdŇĆYĲĆ=yJĂlĘmČ ytęĂ rĎřbŇĘ DĂÇ=l‘Č
ìĳŇnĘymĲĂyĘ=l‘Č yn¿Ďd
ŁŇ ’Ğř 5
: MykĲŇĂ lĎmĘ ojă’Č=MoyĲBĘ Zx
¡Č mĎ
tŇoIĳwĂgŇĘ ’l
ăĄ mĎ MyĂoGBČÆ NydăĂŇyĎ 6
: hŇB
ĲĎ rČ ZrĆ’¿Ć=l‘Č S’ŇŁręÇ ZxČm
¿Ď
hŇĳêĆS
Ę yĂ ëŇrĆDăĆBČ lxČeČmĂÆ 7
: S’ŇrĲ
Ł Myr¿ĂyĎ NJĄęÇ=l‘Č
ű HyĎÄCllĘ¿hČ
’yq
bŇĳbĎŇ lĄ=lkĎŇBĘ hoĎhyĘÆ hŇdăŇĆo’
: hŇdŇĲĎ‘ĄwĘ MyrăĂS
Ď yĘ dŇos¡BĘ
hoĳĎhyĘ yW
ăĄ ‘ĞmĲČ MylĂŁdŇGĘÆ 2
: MhĲĆyYĄpŇĘ xĆ=lkĎŇlĘ MyS
Ăę CrDĘÇ
olĳ‘ĽjĲĎ rd¿ĎŇhĎwĘ=dŇoh 3
: dŇ‘ĲČlĎ tŇdŇĆm
¿Ć‘Ł otęqĎdĘŇYĂwĘÇ
wyt
ĳŇĎ ’
Ł lĘpŇĘ nĂlĘ hŇW
Ď ‘ĎÆ rkĆŇăzĄ 4
: hoĲĎhyĘ MCxărČwĘ NCe¡xČ
wy’ĳĎrĄylĲĂ Nt
ăŇČ nĎ PŇrĆTĆÆ 5
: otŇĲ yrĂBĘ Ml
ăĎ o‘lĘ rJ
Ł¡ zĘyĂ
oUĳ‘ČlĘ dŇyGăĂhĂ wyW
Ď ‘ĞmĲČÆ xČŁJă 6
: MyĲĂoG tŇ¿ČlxĞĲnČ MhĆęlĎÇ tŇt
¿ŇĄ lĎ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂC tŇămĆ ’Ĺ wydĎŇyĎÆ yW
ăĄ ‘ĞmĲČ 7
: wydŇĲĎCujĂ=lJĎ MynęĂ mĎ’ĹĲnĆ Ç
Ml
ĳĎ o‘lĘ dŇ‘ăČlĎ Myk
ăŇĂ CmsĘ 8
MywV‘
.hoĎhyĘ ’"s v.5

.yrq ytĂrĎbĘDĂ ,bytk otrĎbĘDĂ ’"s v.4

.yq

111. 9–112. 10
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: rS
ĲĎ yĎwĘ tŇ¿mĆ ’ĹB
ĲĆ MyĂęCW‘ĞÇ
oUę‘ČlĘ xl
ąČ S
ĎÅ ű tŇCdąŇjĘ
otŇĳ yrĂBĘ Ml
¿Ď o‘lĘ=hŇCĲĎYĂ
: omĲS
Ę ’răĎonwĘ Sod¡ŇqĎ
hoĎęhyĘ tŇ’ČŋrĘyĂ ű hŇmĎÄkŇĘ xĎ tŇyS
ąĂ ’ŇrĄ
Å
Mh
ĳĆ yW
Ą Ł‘Ĳ=lkĎŇlĘ bŇoT¡ lkĆŇăW
Ą
: dŇ‘ĲČlĎ tŇdŇĆm
¿Ć‘Ł otęQĎhĂêĘÇ
ű HyĎÄCllĘ¿hČ
hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć ’răĄyĎ Sy’ĂÆ=yrĄS
Ę ’Č
: dŇŁ’ĲmĘ Zp
¿ĄŇ xĎ wytęĎ wŁYĘmĂBĘÇ
o‘ĳrĘzČ hŇăĆh
y Ę yĲĂ ZrĆ’ĎBĎÆ roBăGĂ
: ëŇrĲĎŁbŇyĘ MyrăĂS
Ď yĘ roDÆ
otŇĳ ybĄŇBĘ rS
Ć Ł‘¿wĎ=NohĲ
: dŇ‘ĲČlĎ tŇdŇĆm
¿Ć‘Ł otęqĎdĘŇYĂwĘÇ
MyrĳĂS
Ď yĘlČ ro’¡ ëŇS
Ć ŁxăBČ xrąČzÅĎ
: qyDĲĂYČwĘ MCxărČwĘ NCe¡xČ
hŇĳĆl
w Ę mČC NăĄnox Sy’ĂÆ=bŇoTĲ
: TjĲĎS
Ę mĂBĘ wyrăĎbĎŇDĘ lJ
¡Ą lĘkČŇyĘ
ToUĳyĂ=âlĲ Ml
¿Ď o‘lĘ=yJĲĂ
: qyDĲĂYČ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ MlĎęo‘Ç rkĆŇ¿zĄlĘ
’rĳĎyyĂ âlă hŇ‘ĎrĎÆ hŇ‘ăĎCmè
Ę mĂ
: hoĲĎhyB
ĲČ xČ¿TĚ BĎ oBęlĂÇ NokŇ¿ nĎ
’rĳĎyyĂ âlă oBlĂÆ ëŇCmăsĎ
: wyrĲĎYĎbŇĘ hŇă’Ć rĘyĂ=rS
Ć ’Ğ dŇ‘¡Č
MynęĂ oybŇĘ ’ĆĲlĎ Nt
ąŇČ ÅnĎ ű rEąČjĂ
dŇ‘ĳČlĎ tŇdŇĆm
ăĆ‘Ł otŇqĎdĘŇYĂÆ
: dŇobŇĲ kĎŇBĘ MCr¿êĎ onęrĘqČÇ
s‘ęĎ kĎŇwĘ ű hŇ’ĆÄrĘyĂ ‘S
ąĎ rĎ
Å
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113. 1–114. 3

sm
ĳĎ nĎwĘ qră
Ł xĞyĲČ wyeăĎS
Ă
: dŇb
ĲĄŇ ’Ňê
Ł My‘ăĂS
Ď rĘ tŇ¡wČ’ĞêĲČ
ű HyĎÄCllĘhĲČ
gyq
hoĳĎhyĘ ydăŇĄbŇĘ ‘Č CllĘhČÆ
: hoĲĎhyĘ MS
¿Ą =tŇ’Ć CllĘhČÇ
ëŇrĳĎb
Ł Ň mĘ hoăĎhyĘ MS
ăĄ yh
ąĂ yĘ 2
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘ČwĘ hŇêęĎ ‘ČmĲĄÇ
o’ĳobŇmĘ=dŇ‘Č SmĆ¿S
Ć =xrČzĘUĂmĂ 3
: hoĲĎhyĘ MS
ăĄ lQĎęhĚmĘÇ
hoĳĎhyĘ ű My¿ĂoG=lJĎ=l‘Č Mr¡Ď 4
: odĲŇ obŇJĘ MyĂmăČè
Ď hČ l‘¡Č
Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyJĲČ ymĂÆ 5
: tŇbĆŇS
ĲĎ lĎ yh
¿Ă yBĂgŇĘ UČhĲČ
tŇo’ĳrĘlĂ yl
¿Ă yjĂS
Ę UČhĲČ 6
: ZrĆ’ĲĎbĎŇC MyĂm¿Čè
Ď BČ
lDĳĎ rp
ăĎŇ ‘ĎmĲĄ ym
ăĂ yqĲĂmĘ 7
: NoyĲbŇĘ ’Ć Myr¿ĂyĎ tŇŁjęS
Ę ’ČmĲĄÇ
Myb
ĳŇĂ ydĂŇnĘ=M‘Ă yb
¿ŇĂ yS
Ă ohĲlĘ 8
: oUĲ‘Č yb
¿ŇĄ ydĂŇnĘ M‘ęĂ Ç
tŇyĂBČęhČ tŇrĆqŋĆ ‘Ğ ű ybÄĂ yS
Ă omĲ 9
hŇxĎęmĲĄW
Ę Myn¿ĂBĎhČ=M’ĲĄ
: HyĲĎCllĘhĲČ
MyĂrĳĎYĘUĂmĂ l’ĄrĎW
Ę yĂÆ tŇ’ŇăYĄ BĘ
dyq
: z‘ĲĄŁl M‘¿ČmĄ bŇq
Ł ę ‘ĞyĲČÇ tŇyB
¿Ą
oS
ĳ dĘŇqĎlĘ hŇdăĎŇChyĘ hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ 2
: wytĲŇĎ olS
Ę mĘmČ l’ĄęrĎW
Ę yĂÇ
snŁĳ IĎwČ hŇ’ĎrĎÆ MIăĎhČ 3
: roxĲ’ĎlĘ bŇŁi¿yĂ NDęĄrĘIČhČÇ
Myrhh

114. 4–115. 8
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Myl
ĳĂ y’ĄkŇĘ CdăŇqĘrĲĎ MyrĂhĎhĲĆÆ
: N’ŇY
Ł Ĳ =ynĄbŇĘ JĂ tŇo‘ębĎŇGĘÇ
sCnĳtŇĎ yJ
ăĂ MIĎhČÆ ìăŇQĘ=hŇmČ
: roxĲ’ĎlĘ bŇŁi¿êĂ NDęĄrĘIČhČÇ
Myl
ĳĂ y’ĄkŇĘ CdăŇqĘrĘêĂ MyrĂhĎhĲĆÆ
: N’ŇY
Ł Ĳ =ynĄbŇĘ JĂ tŇo‘ębĎŇGĘÇ
ZrĆ’ĳĎ ylĂCxă NodŇ’ĎÆ ynăĄpŇĘ QĂmĂ
: bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ HČolă’Ĺ ynĄępŇĘ QĂmĂÇ
MyĂm
ĳĎ=MgČŇ’Ğ rC~ăhČ yk
ăŇĂ pŇĘ h
Ł hĲČ
: MyĂmĲĎ=onyĘ‘ĘmČlĘ SymęĂ QĎxČÇ
Cnl
¿Ď âlň hoĎęhyĘ Cnl
¿Ď âlą
dŇobĳŇJĎ Nê
ăĄ ìŇmĘS
Ă lĘÆ=yJĲĂ
: ìŇêĲĆmĂ’Ğ=l‘Č ìęDĘsĘxČÇ=l‘Č
MyĳĂoGhČ CrămĘ’ŇyĲŁ hŇUĎlĎÆ
: MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ ’nĎęÇ=hŇIĄ’Č
MyĂm
ĳĎè
Ď bČŇ Cnyh
¿ĄŁl’ŇwĲĄ
: hŇW
ĲĎ ‘Ď Zp
ăĄŇ xĎ=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł Æ
bŇĳhĎ zĎwĘ PŇsĆăJĆ MhĆyBĄYČ‘ĞÆ
: MdŇĲĎ’Ď ydăŇĄyĘ hŇW
Ąę ‘ĞmĲČÇ
CrB
ĳĄdČŇyĘ âlăwĘ MhĆlĎÆ=hŇj
ĲĆ
: C’ĲrĘyĂ âlăwĘ MhĆęlĎÇ MyĂn¿Čy‘Ą
C‘m
ĳĎ S
Ę yĂ âlăwĘ MhĆlĎÆ MyĂnăČzĘ’Ď
: NCxĲyrĂyĘ âlăwĘ MhĆęlĎÇ PŇ¿’Č
NCSęymĂyĘ âlŋwĘ ű Mh
ąĆ ydŇĄyĘ
CkŇĳĄQhČyĘ âlăwĘ MhĆylĄgŇĘ rČÆ
: MnĲĎorgŇĘ BĂ CGęhĘyĆÇ=âlĲ
Mh
ĳĆ yW
Ą Ł‘Ĳ CyăhĘyĲĂ MhĆomJĘÆ
: MhĲĆBĎ xČăTĄ B
Ł =rS
Ć ’Ğ lJ
Ł Æ

4
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115. 9–116. 3

hoĳĎhyB
ĲČ xT
ăČ BĘ l’ĄrĎW
Ę yĂÆ 9
: ’ChĲ Me
ăĎgŇĂ mĎC Mr¡ĎzĘ‘Ć
hoĳĎhyb
ĲČŇ CxăTĘBĂ Nr
Ł hĞ’ĲČÆ tŇyB
ăĄ 10
: ’ChĲ Me
ăĎgŇĂ mĎC Mr¡ĎzĘ‘Ć
hoĳĎhyb
ĲČŇ CxăTĘBĂ hoĎhyĘÆ y’ăĄrĘyĂ 11
: ’ChĲ Me
ăĎgŇĂ mĎC Mr¡ĎzĘ‘Ć
ëŇr¿ĄbĎňyĘ CnrÀĎkĎŇzĘ ÈhoĎhyĘ 12
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ëŇrĄbĎŇyĘÆ
: NrĲ
Ł hĞ’ĲČ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć ëŇrĄębĎŇyĘÇ
hoĳĎhyĘ y’ăĄrĘyĂ ëŇrĄbĎŇyĘÆ 13
: MylĲĂŁdŇGĘhČ=M‘Ă MyeęĂ TČuĘhČÇ
Mk
ĳĆŇ ylĄ‘Ğ hoăĎhyĘ PŇ sy
ăĄ Ł 14
: Mk
ĲĆŇ ynĄBĘ=l‘ČwĘ MkĆęylĄ‘ĞÇ
hoĳĎhyl
ĲČ MêĆ’ČÆ Myk
ăŇĂ CrBĘ 15
: ZrĆ’ĲĎwĎ MyĂm¿ČS
Ď hŇW
Ąę ‘ŁÇ
hoĳĎhyl
ĲČ MyĂmČS
Ď Æ MyĂmăČè
Ď hČ 16
: MdŇĲĎ’Ď=ynĄbŇĘ lĂ Nt
¿ŇČ nĎ ZrĆ’ĎęhĎwĘÇ
HyĳĎ=CllĘhĲČyĘ MytŇĂ UĄhČÆ âlă 17
: hŇmĲĎCdŇ yd¿ŇĄrĘyĲŁ=lJĎ âlęwĘÇ
HyĎę ëŇrąĄbÅĎ nĘ ű CnxĘąČ’
n Ğ wĲČ 18
MlĎęo‘=dŇ‘ČwĘ hŇê
¿Ď ‘ČmĲĄ
: HyĲĎCllĘhĲČ
hoĳĎhyĘ ű ‘m
¿Č S
Ę yĂ=yJĲĂ yêĂbŇĘ hČ’ĎÆ
zTq
: ynĲĎCnxĞêĲČ ylĂęoqÇ=tŇ’Ć
yl
ĳĂ onăzĘ’Ď hŇăFĎ hĂ=yJĲĂ 2
: ’rĲĎqĘ’Ć ym
¿Č yĎbŇĘ C
tŇwĆmĎę=ylĄbŇĘ xĆ ű ynĂCpąŇpĎŇ’Ğ 3
ynĂC’ĳYĎmĘ lo’ăS
Ę yrăĄYĎmĘC
hrY

116. 4–16
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: ’YĲĎmĘ’Ć NogŇă yĎwĘ hŇr¡ĎYĎ
’rĳĎqĘ’Ć ho¿ĎhyĘ=MS
ĲĄ bŇĘ C
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ hŇ¿TĎ QĘmČ hoĎęhyĘÇ hŇ¿Ďeř ’Ď
qyDĳĂYČwĘ hoăĎhyĘ NCeăxČ
: MxĲĄrČmĘ Cnyh
ăĄŁl’Ň¡Ąw
hoĳĎhyĘ MyăĂ’ŇtŇĎ jĘ rm
ăĄ S
Ł
: ‘ČyS
ĲĂ ohyĘ yl
ăĂ wĘ ytęĂ oQDČÇ
ykŇĂ yĘx
ĳĎCnmĘlĂ yS
Ă pŇĘ nČÆ yb
ăŇĂ CS
: ykŇĂ yĘl
ĲĎ ‘Ď lm
¿Č GĎ hoĎęhyĘÇ=yJĲĂ
tŇwĆU¿ĎmňĂ yS
Ăę pŇĘ nČ êĎYĘ¿ČQxĂ yJ
ąĂ
hŇ‘ĳĎmĘDĂ=NmĂ yn¿Ăy‘Ą=tŇ’Ć
: yxĂDĲĆmĂ yl
¿Ă gŇĘ rČ=tŇ’Ć
hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ëŇQĄhČtŇĘ ’ĆÆ
: MyIĲĂxČhĲČ tŇoYęrĘ’ČBĘÇ
rB
ĳĄdČŇ’Ğ yJ
ăĂ yêĂnĘmČ’ĹhĲĆÆ
: dŇŁ’ĲmĘ ytŇĂ yn¿Ă‘Ď ynęĂ ’ĞÇ
yzĳĂpŇĘ xĎbŇĘ yêĂrĘmăČ’Ď ynĂ’ĞÆ
: bŇĲzĄJ
Ł Md¿ĎŇ’ĎhĲĎ=lJĲĎ
hoĳĎhyl
ĲČ bŇyS
¿Ă ’Ď=hŇmĲĎ
: yl
ĲĎ ‘Ď yhĂol¿CmgŇĘ êČ=lJĲĎ
’v
ĳĎ ’Ć tŇo‘¿CSyĘ=soJ
: ’rĲĎqĘ’Ć hoăĎhyĘ MS
¡Ą bŇĘ C
MQ
ĳĄ S
Č ’Ğ hoăĎhyl
ĲČ yrČdĎŇnĘÆ
: oUĲ‘Č=lkĎŇlĘ ’eĎęÇ=hŇdĎŇgŇĘ nĆ
hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rqĎyĎÆ
: wydŇĲĎysĂxĞĲlČ hŇtŇĎ wĘUĎęhČÇ
ìŇD¿ĆbŇĘ ‘ňČ ynÀĂ’Ğ=yJĲĂ ÈhoĎhyĘ hŇăĎ’
e¿Ď
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116. 17–118. 7

ìŇĳtŇĆ mĎ’Ğ=NBĆ ìŇDĘbŇĘ ‘ČÆ ynăĂ’
ĲĞ
: yrĲĎsĄomĲlĘ êĎxĘêęČ jĂÇ
hŇdĳŇĎoê xbČŇăĆz xBČzĘ’ĆÆ=ìŇlĲĘ 17
: ’rĲĎqĘ’Ć hoăĎhyĘ MS
¡Ą bŇĘ C
MQ
ĳĄ S
Č ’Ğ hoăĎhyl
ĲČ yrČdĎŇnĘÆ 18
: oUĲ‘Č=lkĎŇlĘ ’eĎęÇ=hŇdĎŇgŇĘ nĆ
hoĎęhyĘ tŇyB
ąĄ ű tŇorąYĘxČBĘ 19
MĂlĎęS
Ď CryĲĘ ykŇĂ ąĄkŇ otÅBĲĘ
: HyĲĎCllĘhĲČ
MyĳĂoG=lJĎ hoĎhyĘÆ=tŇ’Ć ClălĘhĲČ
zyq
: MyUĲĂ’ĚhĲĎ=lJĎ ChCxęBĘS
ČÇ
oDęsĘxČ ű CnylĄÄ‘Ď rb
ąČŇ gÅĎ yJ
¿Ă 2
MlĎęo‘lĘ ho¿ĎhyĘ=tŇmĆ’ĹwĲĆ
: HyĲĎCllĘhĲČ
bŇoTĳ=yJĂ hoăĎhyl
ĲČ CdăŇoh
xyq
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ’n
¿Ď=rmČ’ŇyĲŁ 2
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
Nrĳ
Ł hĞ’ĲČ=tŇyb
ĲĄŇ ’n
¿Ď=CrmĘ’ŇyĲŁ 3
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
hoĳĎhyĘ y’ăĄrĘyĂ ’nĎÆ=CrmĘ’ŇyĲŁ 4
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
HIĳĎ ytŇĂ ’ŇrăĎqĎ rY
¿Č UĄhČÆ=NmĂ 5
: HyĲĎ bŇăxĎ rĘUĆbČŇ ynĂ¡nĎ‘Ď
’rĳĎy’Ă âlă ylĂÆ hoăĎhyĘ 6
: MdŇĲĎ’Ď yl
ăĂ hŇ¡W
Ć ‘ĞIĲČ=hŇmČ
yrĳĎzĘŁ‘ÄBĘ ylĂÆ hoăĎhyĘ 7
: y’ĲĎnĘŁWĲbŇĘ hŇ¿’Ć rĘ’Ć ynęĂ ’ĞwĲČÇ
bwT

118. 8–21
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hoĳĎhyB
ĲČ tŇos¿xĞĲlČ bŇoTę
: MdŇĲĎ’ĎB
ĲĎ xČT
Ł ę BĘmĂÇ
hoĳĎhyB
ĲČ tŇos¿xĞĲlČ bŇoTę
: MybĲŇĂ ydĂŇnĘBĂ xČT
Ł ę BĘmĂÇ
ynĂCbĳŇbĎŇsĘ My¿ĂoG=lJĎ
: Ml
ĲČ ymĂ’Ğ yJ
ăĂ hoĎęhyĘÇ MS
¿Ą BĘ
ynĂCbĳŇbĎŇsĘ=MgČŇ ynĂCB¿sČ
: Ml
ĲČ ymĂ’Ğ yJ
ăĂ hoĎęhyĘÇ MS
¿Ą BĘ
MyrĂęobŇdĘŇkŇĂ ynĂCBąsČ
MyYĳĂoq S’
ăĄ JĘ CkŇ‘ĞD
ŁÆ
: Ml
ĲČ ymĂ’Ğ yJ
ăĂ hoĎęhyĘÇ MS
¿Ą BĘ
lj
Łĳ nĘlĂ ynĂt
ăŇČ yxĂdĘŇ hŇŁxăDČ
: ynĂrĲĎzĎ‘Ğ hoăĎhyw¡Č
HyĳĎ tŇrăĎmĘzĂwĘ yEăĂ‘Ď
: hŇ‘ĲĎCSylĲĂ ylĂęÇ=yhĂyĘwĲČ
MyqĳĂyDĂYČ yl
¿Ą hĽ’ĲĎBĘ hŇ‘ęĎ CSywĲĂ hŇeĎŋrĂ ű loqą
: lyĂxĲĎ hŇW
Ď Ł‘ă hoĎęhyĘÇ Nym
¿Ă yĘ
hŇĳmĎ mĄorĲ hoĎhyĘÆ Nym
ăĂ yĘ
: lyĂxĲĎ hŇW
Ď Ł‘ă hoĎęhyĘÇ Nym
¿Ă yĘ
hŇĳĆx
y Ę ’ĲĆ=yJĂ tŇCm¿’Ď=âlĲ
: HyĲĎ yW
¿Ą ‘ĞmĲČ rjĄęsČ’ĞwĲČÇ
HIĳĎ yeĂrăČiĘyĂ ri
Ł ă yČ
: ynĂĲnĎ tŇĎ nĘ âlă tŇwĆUĎęlČwĘÇ
qdŇĆY
ĳĆ=yrĄ‘ĞS
ĲČ yl
¿Ă =CxtŇĘ jĂ
: HyĲĎ hŇd¿ŇĆo’ MbĎÇ=’b
Ł Ň ’ĲĎ
hoĳĎhyl
ĲČ r‘Čè
¿Č hČ=hŇĲzĆ
: obŇĲ C’b
Ł ¿Ň yĎ MyqęĂ yDĂYČÇ
ynĂt
ĳŇĎ ynĂ‘Ğ yJ
ăĂ ìŇdĘŇo’ĲÆ
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118. 22–119. 5

: hŇ‘ĲĎCSylĲĂ ylĂęÇ=yhĂêĘwČ
MynĳĂoBhČ Csă’ĞmĲĎ NbĆŇ’ĆÆ
: hŇĲeĎ jĂ S’Ňră
Ł lĘ hŇtęĎ yĘhĲĎÇ
tŇ’ŇŁEĳ hŇtŇĎ yĘhăĎ hoĎhyĘÆ tŇă’Ą mĄ
: CnynĲĄy‘ĄBĘ tŇ’ŇăĎlpŇĘ nĂ ’yh
¡Ă
hoĳĎhyĘ hŇăW
Ď ‘Ď MoIhČÆ=hŇzĆ
: obŇĲ hŇăxĎ mĘW
Ę nĂwĘ hŇlĎyg¡Ňn
ĂĎ
’e
ĳĎ hŇ‘¿ĎyS
ÅĂ ohĲ hoĎhyĘÆ ’e
ăĎ’ĲĎ
: ’eĲĎ hŇ¿xĎ ylĂÅYĘhČ hoĎęhyĘÇ ’e
¿Ď’ĲĎ
hoĳĎhyĘ MS
ăĄ BĘ ’BĎhČÆ ëŇCrăBĎ
: hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą mĂ MkĆęCnkŇĘ rĲČBĄÇ
Cnl
¿Ď r’ĆÀIĎwČ ÈhoĎhyĘ ű l’
ąĄ
Myt
ĳŇĂ ŁbŇ‘ĞB
ĲČ gŇx
¿Č =CrsĘ’Ă
: xČB
ĲĄ zĘUĂhČ tŇonęrĘqČÇ=dŇ‘Č
OĎdĳŇĆo’wĘ hŇê
ăĎ ’Č yl
ăĂ ’Ą
: OĎmĲĆmĘorĲ’Ğ yhČęŁl’ĹÇ
bŇoTĳ=yJĂ hoăĎhyl
ĲČ CdăŇoh
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă

22

23

24

25

26

27

28

29

ëŇrĆdŇĳĎ=ymĄymĲĂtŇĘ yr¿ĄS
Ę ’Č
Tyq
: hoĲĎhyĘ tŇr¿ČotŇBĘ MykęĂ lĘŁhĲhČÇ
wytęĎ ŁdŇ‘ĲĄ yr¿ĄYĘnĲŁ yrĄS
Ę ’ČÆ 2
: ChCSĲrĘdĘŇyĂ bŇ¿Ąl=lkĎŇBĘ
hŇĳĎlwĘ‘Č Clă‘ĞpĲĎŇ=âl PŇ’ČÆ 3
: CkŇĲlĎ hĎ wyk
¿ŇĎ rĎdĘŇBĂ
ìŇydęĆuĚpŇĂ hŇtŇĎ yC¿ĂYĂ hŇêĎ’ČÆ 4
: dŇŁ’ĲmĘ rm
Ł¿ S
Ę lĂ
ykĎęrĎdĘŇ CnJ
Ł¿ yĂ ylČxĞ’ĲČÆ 5
rmVl
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: ìŇyuĲĆxĚ rm
Ł¿ S
Ę lĂ
SobĳŇ’Ą=âlĲ z’
¿Ď
: ìŇytĲŇĆ wŁYĘmĂ=lJĎ=l’Ć yTęĂ yBĂhČBĘÇ
bŇĳbĎŇ lĄ rS
Ć yăŁBĘ ìŇdĘŇo’ĲÆ
: ìŇqĲĆdĘŇYĂ yT
¿Ą jĘS
Ę mĂ ydĂęmĘlĎBĘÇ
rm
Łĳ S
Ę ’Ć ìŇyu¿ĆxĚ=tŇ’Ć
: dŇŁ’ĲmĘ=dŇ‘Č ynĂ¿bĄŇ zĘ‘ČêĲČ=l’ĲČ

6

7

8

oxĳrĘ’Ď=tŇ’Ć r‘ČeČÆ=hŇJĆzČyĘ hŇăUĆ BČ
: ìŇrĲĆbĎŇdĘŇJĂ rm
Łę S
Ę lĂÇ
ìŇyê
ĳĂ S
Ę rČdĘŇ yB
¿Ă lĂ=lkĎŇBĘ
: ìŇytĲŇĆ wŁYĘUĂmĂ ynĂGĄęS
Ę êČÇ=l’Č
ìŇĳtŇĆ rĎmĘ’Ă yêĂnĘăpČŇ YĎ yBĂlĂBĘÆ
: ëŇĲlĎ =’TĎxĹ’ĲĆ âlă N‘ČmČęlĘÇ
hoĎęhyĘ hŇê
¿Ď ’Č ëŇCr¡BĎ
: ìŇyuĲĆxĚ ynĂd¿ŇĄUĘlČ
yêĂrĘj
ĳČsĂ yt
¿ŇČ pĎŇW
Ę BĂ
: ìŇypĲŇĂ =yTĄjĘS
Ę mĂ lJ
Łę Ç
yêĂW
ĘW
Čę ìŇyt
¿ŇĆ wŁdĘŇ‘ĲĄ ëŇrĆd¡ŇĆBĘ
: NohĲ=lJĎ l‘ăČJĘ
hŇxĎyW
ĳĂ ’Ď ìŇyd¿ŇĆuĚpŇĂ BĘ
: ìŇytĲŇĆ x
Ł rĘ’
Ł Ĳ hŇTĎyBĂę’ČwĘÇ
‘S
ĳĎ ‘ĞêĲČS
Ę ’ĲĆ ìŇyt
¿ŇĆ u
Ł xĚBĘ
: ìŇrĲĆbĎŇDĘ xJ
ăČ S
Ę ’Ć âlÆ

9

10

11

12

13

14

15

16

hŇyęĆxĘ’ĲĆ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘Č=l‘ĲČ lm
Ł ¡ GĘ
: ìŇrĲĆbĎŇdĘŇ hŇr¿ĎmĘS
Ę ’ĆwĘ
hŇTĎyB
ĳĂ ’ČwĘ yn¿Čy‘Ą=lGČ

17

18
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: ìŇtĲŇĆ rĎoêmĂ tŇo’ęlĎpŇĘ nĂÇ
ZrĆ’ĳĎbĎŇ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ rGăĄ
: ìŇytĲŇĆ wŁYĘmĂ yeĂUĆęmĂÇ rê
¿ĄsĘêČ=l’Č
hŇĳbĎŇ ’ĞtĲŇČ lĘ yS
ăĂ pŇĘ nČ hŇăsĎ rĘGĲĎ
: tŇ‘ĲĄ=lkĎŇbŇĘ ìŇyT
¿Ć jĎS
Ę mĂ=l’ĲĆ
MyrĳĂCr’Ğ MydăĂŇzĄ êĎrĘ‘ČGĎÆ
: ìŇytĲŇĆ wŁYĘUĂmĂ MygŇĂ è
Ł hČÇ
zCbĳŇwĎ hŇăjĎ rĘxĆ ylČ‘ĎmĲĄÆ lG
ăČ
: yêĂrĘYĲĎnĎ ìŇyt
ăŇĆ ŁdŇ‘ĲĄ yJ
¡Ă
CrB
ĳĎ dĘŇnĂ yB
ăĂ MyrĂW
Ď Æ CbăŇS
Ę yĲĎ MG
ąČ
: ìŇyuĲĆxĚBĘ xČyW
¿Ă yĎ ìęDĘbŇĘ ‘ČÇ
y‘ęĎ S
Ě ‘ĞS
ĲČ ìŇytŇĆ ŁdŇ‘ĲĄÆ=MGĲČ
: ytŇĲĂ YĎ‘Ğ yS
¿Ą nĘ’Č
yS
ĳĂ pŇĘ nČ rp
ăĎŇ ‘Ďl
ĲĆ hŇqăĎbŇĘ DĲĎ
: ìŇrĲĆbĎŇdĘŇJĂ ynĂIęĄxČÇ
ynĂnĄę‘ĞêĲČwČĲ yêĂrĘjČsĂÆ yk
ăŇČ rĎDĘ
: ìŇyuĲĆxĚ ynĂd¿ŇĄUĘlČ
ynĂĳĄyb
n ŇĂ hĞ ìŇyd¿ŇĆCujĂ=ëŇrĆDĲĆ
: ìŇytĲŇĆ o’lĘpŇĘ nĂBĘ hŇxĎyW
Ăę ’ĎwĘÇ
hŇĳĎgŇ CêmĂ yS
Ă pŇĘ nČÆ hŇăpĎŇ lĘDĲĎ
: ìŇrĲĆbĎŇdĘŇJĂ ynĂmĄęIĘqČÇ
yeĂĳUĆ mĂ rs
ăĄ hĎ rqĆS
Ć Æ=ëŇrĆDĲĆ
: ynĂĲeĄ xĎ ì¿ŇtŇĘ rĎotŇĲ wĲĘ
yêĂrĘx
ĳĎbĎŇ hŇ¿ĎCm’
n Ĺ =ëŇrĆDĲĆ
: ytŇĂ yCĲĂS
Ă ìŇyT
¿Ć jĎS
Ę mĂ
ìŇyt
ĳŇĆ wŁdĘŇ‘ĲĄbŇĘ yêĂqĘ¿bČŇ DĎ
: ynĂS
ĲĄ ybŇĂ êĘ=l’Č hoĎęhyĘÇ
KytwYm=Krd

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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ZCrĳ’Ď ìŇyt
¿ŇĆ wŁYĘmĂ=ëŇrĆDĲĆ
: yBĲĂlĂ bŇyx
ăĂ rĘtŇČ yJ
¡Ă

32

ìŇyuĆęxĚ ëŇrĆD¿Ć hoĎhyĘÆ ynĂrăĄoh
: bŇqĆ‘ĲĄ hŇeĎr¿Ć~Ę’ĆwĘ
ìŇtęĆ rĎotŇĲ hŇr¿Ď~Ę’ĆwĘ ynĂnĄybŇĂ hĞÆ
: bŇĲlĄ =lkĎŇbŇĘ hŇeĎr¿ĆmĘS
Ę ’ĆwĘ
ìŇyt
ĳŇĆ wŁYĘmĂ bŇytăĂŇnĘBĂ ynĂkĄŇyrĂdĘŇhČÆ
: yêĂYĘpĲĎŇxĎ ob¿Ň=yJĂ
ìŇytęĆ wŁdĘŇ‘ĲĄ=l’Ć yBĂlĂÆ=ThČ
: ‘YČB
ĲĎ =l’Ć l’
ăČ wĘ
’wĘS
ĳĎ tŇo’ărĘmĲĄ ynČy‘ĄÆ rb
ăĄŇ ‘ĞhĲČ
: ynĂIĲĄxČ ìŇ¿kĆŇ rĎdĘŇBĂ
ìŇĳtŇĆ rĎmĘ’Ă ìŇDĘbŇĘ ‘ČlĘÆ MqăĄhĎ
: ìŇtĲŇĆ ’ĎrĘyĂlĘ rS
Ćę ’ĞÇ
yêĂrĘgŁĳŇ yĎ rS
ăĆ ’Ğ ytŇĂ jĎrĘxĆÆ rb
ăĄŇ ‘ĞhĲČ
: MybĲŇĂ oT ìŇyT
ăĆ jĎS
Ę mĂ yJ
¡Ă
ìŇydĳŇĆuĚpŇĂ lĘ yêĂbŇĘ ă’Č êĎ hŇeĄhĂÆ
: ynĂIĲĄxČ ì¿ŇtŇĘ qĲĎdĘŇYĂBĘ

33

34

35

36

37

38

39

40

hoĳĎhyĘ ìŇdăŇĆsĎxĞ ynĂă’Ě ŁbŇywĲĂ
: ìŇtĲŇĆ rĎmĘ’ĂJĘ ìętŇĘ ‘ĎCSĲêĘÇ
rb
ĳŇĎ dĎŇ yp
ăŇĂ rĘx
Ł Ĳ hŇăĆ‘
n Ĺ’ĲĆwĘ
: ìŇrĲĆbĎŇdĘŇBĂ yêĂxĘTČbĎÇ=yJĲĂ
dŇŁ’ĳmĘ=dŇ‘Č tŇămĆ ’Ĺ=rbČŇdĘŇ yj
ăĂ mĂ l~ĄŋêČ=l’ČwĲĘ
: yêĂlĘxĲĎyĂ ìŇăTĆ jĎS
Ę mĂlĘ yJ
¡Ă
dŇymęĂ tŇĎ ì¿ŇtŇĘ rĎotŇĲ hŇr¡ĎmĘS
Ę ’ĆwĘ
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď o‘lĘ

41

42

43

44
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hŇĳbĎŇ xĎrĘb
ĲĎŇ hŇ¿kĎŇ QĘhČtŇĘ ’ĆwĘ
: yêĂS
Ę rĲĎdĎŇ ìŇydăŇĆuĚpŇĂ yJ
¡Ă
MykęĂ lĎmĘ dŇgĆŇ¿nĆ ìŇytŇĆ ŁdŇ‘ĲĄbŇĘ Æ hŇrăĎBĘdČŇ’ĞwĲČ
: SobŇĲ ’Ą âlăwĘ
ìŇytęĆ wŁYĘmĂBĘ ‘S
¿Č ‘ĞêĲČS
Ę ’ĆwĘ
: yêĂbŇĘ hĲĎ’Ď rS
ăĆ ’Ğ
yêĂbŇĘ hĎę’Ď rS
¿Ć ’Ğ ìŇytŇĆ wŁYĘmĂÆ=l’ĲĆ yjČękČŇ=’v
ĲĎ ’ĆwĘ
: ìŇyuĲĆxĚbŇĘ hŇxĎyW
¿Ă ’ĎwĘ
ìŇDĳĆbŇĘ ‘ČlĘ rb
¿ĎŇ DĎ=rk
ŁŇ zĘ
: ynĂêĲĎlĘxČyĲĂ rS
ăĆ ’Ğ l‘ęČ Ç
yyĳĂnĘ‘ĎbŇĘ ytăĂŇmĎxĎĲnĆ tŇ’ŇŁză
: ynĂtŇĘ IĲĎxĂ ìăŇtŇĘ rĲĎmĘ’Ă yJ
¡Ă
dŇŁ’ĳmĘ=dŇ‘Č ynĂăYĚylĂhĹ MydĂŇzĄÆ
: ytŇĂ yTĲĂnĎ âlă ìętŇĘ rĲĎoêmĂÇ
hoĎęhyĘ ű Ml
¿Ď o‘mĲĄ ìŇyT
¡Ć jĎS
Ę mĂ yêĂrĘk
ąŇČ ÅzĎ
: MxĲĎnĆtŇĘ ’ĆwĲĎ
My‘ĳĂS
Ď rĘmĲĄ ynĂtŇĘ zČxĎ’ĞÆ hŇăpĎŇ ‘ĎlĘzČ
: ìŇtĲŇĆ rĎoêĲ ybĄęzĘŁ‘ĲÇ
ìŇyuĆęxĚ yl
¿Ă =CyhĲĎ tŇormĂzĘÆ
: yrĲĎCgŇmĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ
hoĳĎhyĘ ìăŇmĘS
Ă hŇlĎyĘQ
ăČ bČŇ yêĂrĘk
ąŇČ ÅzĎ
: ìŇtĲŇĆ rĎoêĲ hŇrĎęmĘS
Ę ’ĆwĲĎÇ
yQ
ĳĂ =hŇtŇĎ yĘhĲĎ tŇ’ŇŁz¿
: yêĂrĘYĲĎnĎ ìŇydăŇĆuĚpŇĂ yJ
¡Ă
ho¿ĎhyĘ yq¡ĂlĘxĆ
: ìŇyrĲĆbĎŇDĘ rm
Ł¿ S
Ę lĂ yêĂrĘmČę’Ď
ytylx

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
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bŇĳĄl=lkĎŇbŇĘ ìŇynăĆpĎŇ ytŇĂ yQ
ăĂ xĂ
: ìŇtĲŇĆ rĎmĘ’ĂJĘ ynĂeĄęxĎÇ
yk
ĳŇĎ rĎdĘŇ yêĂbŇĘ ¿è
Č xĂ
: ìŇytĲŇĆ ŁdŇ‘ĲĄ=l’Ć ylČęgŇĘ rČÇ hŇbĎŇyS
¿Ă ’ĎwĲĎ
yêĂhĘĳmĎ hĘmČtŇĘ hĲĂ âlăwĘ yêĂS
Ę xČÆ
: ìŇytĲŇĆ wŁYĘmĂ rm
Łę S
Ę lĂÇ
ynĂdĳŇĚCĘ‘Ă My‘ăĂS
Ď rĘ yl
ăĄ bŇĘ xĆ
: yêĂxĘkĲĎŇS
Ď âlă ìętŇĘ rĎoêĲÇ
ëŇl
ĳĎ tŇodăŇohlĘ MCq’ĎÆ hŇlĎyĘlČę=tŇoYĲxĞ
: ìŇqĲĆdĘŇYĂ yT
¿Ą jĘS
Ę mĂ l‘ęČ Ç
ìŇC’ĳrĄyĘ rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇlĘ ynĂ’ĎÆ rb
ăĄŇ xĎ
: ìŇydŇĲĆCujĂ yrĄęmĘS
Ł Ĳ lĘCÇ
ZrĆ’ĎęhĎ hŇ¿’Ď lĘmĲĎ hoĎhyĘÆ ìăŇDĘsĘxČ
: ynĂdŇĲĄUĘlČ ìŇyu¿ĆxĚ

58

59

60

61

62

63

64

ìĳŇDĘbŇĘ ‘Č=M‘ĲĂ tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď bŇoTÆ
: ìŇrĲĆbĎŇdĘŇJĂ hoĎęhyĘÇ
ynĂdĳŇĄUĘlČ tŇ‘ČdăČŇwĎ M‘ČT
ăČ bŇCTą
: yêĂnĘmĲĎ’ĹhĲĆ ìŇyt
ăŇĆ wŁYĘmĂbŇĘ yJ
¡Ă
gŇg
ĳĄŇ S
Ł ynăĂ’Ğ hŇnĆ‘Ĺ’ĲĆÆ MrĆT
ăĆ
: yêĂrĘmĲĎS
Ď ì¿ŇtŇĘ rĎmĘ’Ă hŇêęĎ ‘ČwĘÇ
bŇyTęĂ mĄC hŇê
¿Ď ’Č=bŇoTĲ
: ìŇyuĲĆxĚ ynĂd¿ŇĄUĘlČ
MydĳĂŇzĄ rqĆăS
Ć yl
ăČ ‘Ď ClŋpŇĘ TĲĎ
: ìŇydŇĲĆCujĂ r~
Ł ŋ ’Ĺ ű bŇąĄl=lkĎŇBĘ ynęĂ ’ĞÇ
MB
ĳĎ lĂ bŇlĆăxĄ JČ Sp
ăČŇ TĎ
: yêĂ‘ĘS
ĲĎ ‘ĞS
ĲĂ ì¿ŇtŇĘ rĎoê ynęĂ ’ĞÇ

65

66

67

68

69

70
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ytŇĂ yeĳĄ‘Ě=ykĲŇĂ yl
¿Ă =bŇoTĲ
: ìŇyuĲĆxĚ dŇm
¿Č lĘ’Ć N‘ČmČęlĘÇ
ìŇyjĳĂ=tŇrČotŇĲ yl
¿Ă =bŇoTĲ
: PŇsĆkĲĎŇwĎ bŇ¿hĎ zĎ ypĄęlĘ’ČmĲĄÇ

sŘ17

ynĂCnĳnĘokŇĲ yĘwĲČ ynĂCW‘ĎÆ ìŇydăŇĆyĎ
: ìŇytĲŇĆ wŁYĘmĂ hŇd¿ĎŇmĘlĘ’ĆwĘ ynĂnĄęybŇĂ hĞÇ
Cxm
ĳĎ W
Ę yĂwĘ ynĂC’ărĘyĂ ìŇy’ĆrĄyĘÆ
: yêĂlĘxĲĎyĂ ìăŇrĘb
ĲĎŇ dĘŇlĂ yJ
¡Ă
ìŇyT
ĳĆjĎS
Ę mĂ qdŇĆYăĆ=yJĂ hoĎhyĘÆ yêĂ‘ĘdăČŇyĎ
: ynĂtĲŇĎ yeĂ‘Ă hŇnĎęCm’ĹwĲĆÇ
ynĂĳmĄ xĞĲnČ lĘ ìăŇDĘsĘxČ ’n
ăĎ=yhĂyĘ
: ìŇDĲĆbŇĘ ‘ČlĘ ì¿ŇtŇĘ rĎmĘ’ĂJĘ
hŇĳĆx
y Ę ’ĲĆwĘ ìŇym
ăĆ xĞrĲČ ynĂC’ăŁbŇyĘ
: y‘ĲĎS
Ě ‘ĞS
ĲČ ìętŇĘ rĲĎotÇ=yJĲĂ
ynĂCtŇĳ CĘ‘Ă rqĆăS
Ć =yJĂ MydĂŇzĄÆ CSb
Ł ăŇ yĄ
: ìŇydŇĲĆCupŇĂ BĘ xČyW
¿Ă ’Ď ynęĂ ’ĞÇ
ìŇy’
ĳĆrĄyĘ yl
ăĂ CbŇCS
ă yĎ
: ìŇytĲŇĆ ŁdŇ‘ĲĄ w‘ędyĲwÇ
ìŇyuĳĆxĚBĘ Mym
ăĂ tŇĎ yB
ăĂ lĂ=yhĲĂyĘ
: SobŇĲ ’Ą âlă N‘ČmČęlĘÇ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ ìăŇtŇĘ ‘ĲĎCStŇĘ lĂ hŇt
ăŇĎ lĘJĲĎ
: yêĂlĘxĲĎyĂ ì¿ŇrĘb
ĲĎŇ dĘŇlĂ
ìŇĳtŇĆ rĎmĘ’ĂlĘ ynČy‘ĄÆ ClăJĎ
: ynĂmĲĄxĞĲnČ êĲĘ yt
¿ŇČ mĎ rm
Ł ę ’ŇlĄÇ
roTĳyqĂBĘ dŇ’ŇŁnăJĘ ytŇĂ yyĂhĎÆ=yJĲĂ
: yêĂxĘkĲĎŇS
Ď âlă ìŇyuĆęxĚÇ
hmk

71

72

73

74

75

76

77

78
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82
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ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č=ymĲĄyĘ hŇU
¿Ď JČ
: TjĲĎS
Ę mĂ yp
ăŇČ dĘŇrĲ
Ł bŇĘ hŇ¡W
Ć ‘ĞêĲČ ytŋČ mĎ
tŇoxĳyS
Ă MydăĂŇzĄ yl
ăĂ =CrJĲĎ
: ìŇtĲŇĆ rĎotŇĲ kŇĘ âlă rS
Ćę ’ĞÇ
hŇĳĎCm’
n Ĺ ìŇyt
¿ŇĆ wŁYĘmĂ=lJĎ
: ynĂrĲĄzĘ‘Ď ynĂCpŇă dĎŇrĘ rqĆ¡S
Ć
ZrĆ’ĳĎbĎŇ ynĂCQăJĂ T‘ČmĘJĂÆ
: ìŇydŇĲĆwuĚpŇĂ yêĂbŇĘ ¿Č‘
z Ď=âlĲ ynęĂ ’ĞwĲČÇ
ynĂĳIĄxČ ì¿ŇDĘsĘxČJĘ
: ìŇyjĲĂ tŇCd¿Ň‘Ą hŇrĎęmĘS
Ę ’ĆwĘÇ

84

85

86

87

88

hoĳĎhyĘ Ml
¿Ď o‘lĘ
: MyĂmĲĎè
Ď BČ bŇ¿~Ď nĂ ìęrĘb
ĲĎŇ DĘÇ
ìŇĳtŇĆ nĎCmĲ’Ĺ rd
ŁŇ wĎÆ rdă
ŁŇ lĘ
: dŇm
Ł Ĳ ‘ĞêĲČwĲČ ZrĆ’ĆęÇ êĎnĘ¿nČoJ
MoIĳhČ CdăŇmĘ‘ĲĎ ìŇyTĆjĎS
Ę mĂlĲĘÆ
: ìŇydŇĲĆbĎŇ‘Ğ lJ
Łă hČ yJ
¡Ă
y‘ĳĎS
Ě ‘ĞS
ĲČ ìŇtŇĘ rĲĎotŇÆ yl
ăĄ Cl
: yyĲĂnĘ‘ĎbŇĘ yêĂdĘŇb
¿ŇČ ’Ď z’ĎęÇ
ìŇydĳŇĆCujĂ xJ
ăČ S
Ę ’Ć=âlĲ MlĎo‘lĘÆ
: ynĂtĲŇĎ yIĂxĂ MbĎęÇ yJ
¿Ă
ynĂ‘ĳĄyS
Ă ohĲ ynĂ’ĞÆ=ìŇlĲĘ
: yêĂS
Ę rĲĎdĎŇ ìŇydăŇĆCupŇĂ yJ
¡Ă
ynĂdĳŇĄBĘ’ČlĘ My‘ăĂS
Ď rĘ CCăqĂ yl
ąĂ
: NnĲĎoBtŇĘ ’Ć ìŇytęĆ ŁdŇ‘ĲĄÇ
ZqĳĄ ytŇĂ y’
ăĂ rĎ hŇlĎkŇĘ êĂÆ lkĎŇlĲĘ
: dŇŁ’ĲmĘ ìăŇtŇĘ wĲĎYĘmĂ hŇ¡bĎŇ xĎrĘ

89

90

91

92

93

94

95

96
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119. 97–110

ìŇĳtŇĆ rĎotŇĲ yêĂbŇĘ ¿hČ ’Ď=hŇmĲĎ
: ytŇĲĂ xĎyW
ĲĂ ’yh
ăĂ MoIęhČÇ=lJĎ
ìŇĳtŇĆ wŁYĘmĂ ynĂămĄ JĘxČêĘ ybČŇyĘ’
Ł ă mĄÆ
: ylĲĂ=’yhĂ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
yêĂlĘĳČJW
Ę hĂ yd¿ČŇUĘlČmĘ=lJĎmĂ
: ylĲĂŇ hŇxĎyW
ăĂ ìŇytęĆ wŁdĘŇ‘ĲĄÇ yJ
¿Ă
NnĳĎoBtŇĘ ’Ć Myn¿ĂqĄEĘmĂ
: yêĂrĘYĲĎnĎ ìŇydăŇĆCupŇĂ yJ
¡Ă
yl
ĳĎ gŇĘ rČ ytŇĂ ’ŇălĂ JĎ ‘rĎÆ xrČ’
Ł ă =lJĎmĂ
: ìŇrĲĆbĎŇDĘ rm
Ł¿ S
Ę ’Ć N‘ČmČęlĘÇ
yêĂrĘsĳĎ=âl ìŇyT
¿Ć jĎS
Ę UĂmĂ
: ynĂtĲŇĎ rĄohĲ hŇêęĎ ’ČÇ=yJĲĂ
ìŇtęĆ rĎmĘ’Ă yJĂxĂlĘÆ CYălĘmĘeĂ=hŇmČ
: ypĲŇĂ lĘ Sb
¿ČŇ DĘmĂ
NnĳĎoBtŇĘ ’Ć ìŇyd¿ŇĆCujĂmĂ
: rqĆS
ĲĎ xrČ’
Ł ŋ =lJĎ ű ytŇĂ ’ŇąĄW
n Ď NJĄęÇ=l‘Č
ìŇrĳĆbĎŇdĘŇ yl
¿Ă gŇĘ rČlĘ=rnĲĄ
: ytŇĲĂ bĎŇytŇĂ nĘlĂ ro’ęwĘÇ
hŇmĎĳĄq
I Č ’ĞwĲĎ yêĂ‘Ę¿BČ S
Ę nĂ
: ìŇqĲĆdĘŇYĂ yT
¿Ą jĘS
Ę mĂ rm
Łę S
Ę lĂÇ
dŇŁ’ĳmĘ=dŇ‘Č ytŇĂ yn¿Ą‘ĞnĲČ
: ìŇrĲĆbĎŇdĘŇkŇĂ ynĂ¿Ąx
I Č hoĎęhyĘÇ
hoĳĎhyĘ ’n
ăĎ=hŇYĄrĘ yjĂÆ tŇobăŇdĘŇnĂ
: ynĂdŇĲĄUĘlČ ìŇyT
¿Ć jĎS
Ę mĂC
dŇym
ĳĂ tŇĎ yj
ăĂ kČŇbŇĘ yS
ăĂ pŇĘ nČ
: yêĂxĘkĲĎŇS
Ď âlă ìętŇĘ rĎotŇĲ wĘÇ
yl
ĳĂ xj
ăČ My‘ăĂS
Ď rĘ CnŋtŇĘ ĲnĎ
Kydwqpmw
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99

100
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103
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: ytŇĂ y‘ĲĂtŇĎ âlă ìŇydęĆCujĂmĂCÇ
Ml
ĳĎ o‘lĘ ìŇyt
ăŇĆ wŁdĘŇ‘ĲĄ yêĂlĘăxČ nĎ
: hŇUĎhĲĄ yB
ăĂ lĂ NoW
¡W
Ę =yJĲĂ
ìŇyuĆęxĚ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ yBĂlĂÆ ytŇĂ yT
ăĂ nĎ
: bŇqĆ‘ĲĄ Ml
¿Ď o‘lĘ

111

112

ytŇĂ ’ŇĳĄW
n Ď Myp
¿ŇĂ ‘ĞsĲĄ
: yêĂbŇĘ hĲĎ’Ď ì¿ŇtŇĘ rĲĎotŇwĲĘ
hŇêĎĳ’Ď yeăĂgŇĂ mĲĎC yrăĂtŇĘ sĂ
: yêĂlĘxĲĎyĂ ì¿ŇrĘb
ĲĎŇ dĘŇlĂ
My‘ĳĂrĄmĘ yeĂ¿UĆ mĂ=CrCsĲ
: yhĲĎŁl’Ĺ tŇw¿ŁYĘmĂ hŇrĎę~Ę’ĆwĘÇ
hŇĳĆx
y Ę ’ĲĆwĘ ìăŇtŇĘ rĎmĘ’ĂkŇĘ ynĂăkĄŇ mĘsĎ
: yrĲĂbŇĘ v
Ă mĂ ynĂS
Ąę ybŇĂ êĘÇ=l’ČwĘ
hŇ‘ĎS
ĳĄ CĎ’ĂwĘ ynĂd¿ŇĄ‘ĎsĘ
: dŇymĲĂtŇĎ ìŇyuăĆxĚbŇĘ hŇ‘¡ĎS
Ę ’ĆwĘ
ìŇyuĳĆxĚmĲĄ MygăŇoS=lJ
Ă
Ď tŇĎ ylĂsĎÆ
: MtĲŇĎ ymĂrĘêČ rqĆS
Ćę Ç=yJĂ
ZrĆ’ĳĎ=y‘ĄS
Ę rĂ=lkĎŇ êĎ¿BČ S
Ę hĂ MygęĂ sĂ
: ìŇytĲŇĆ ŁdŇ‘ĲĄ yêĂbŇĘ ¿hČ ’Ď NkĄęlĎÇ
yrĳĂW
Ď bŇĘ ìăŇDĘxĘjČmĂ rm
ăČ sĎ
: ytŇĂ ’ŇrĲĄyĎ ìŇyT
¿Ć jĎS
Ę UĂmĂC

113

114

115

116

117

118

119

120

qdŇĆY
ĳĆwĎ Tj
ăĎ S
Ę mĂ ytŇĂ yW
Ă ‘ĎÆ
: yqĲĎS
Ę Ł‘ĲlĘ ynĂxĄęyeĂêČÇ=lBČ
bŇoTĳlĘ ìăŇDĘbŇĘ ‘Č bŇră
Ł ‘Ğ
: MydŇĲĂzĄ ynĂq¿ĚS
Ę ‘ČyĲČ=l’ĲČ
ìŇĳtŇĆ ‘ĎCSĲylĂ ClăJĎ ynČy‘ĄÆ

121

122

123

trm’lw

1114

Mylht

119. 124–136

: ìŇqĲĆdĘŇYĂ tŇr¿ČmĘ’ĂlĘC
ìŇDęĆsĘxČkĲŇĘ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘Č=M‘Ă hŇ¡W
Ą ‘Ğ
: ynĂdŇĲĄUĘlČ ìŇyu¿ĆxĚwĘ
ynĂĳĄyb
n ŇĂ hĞ ynĂ¿’Ď =ìŇDĘbŇĘ ‘Č
: ìŇytĲŇĆ ŁdŇ‘ĲĄ hŇ‘ęĎ dĘŇ’ĲĄwĘÇ
hoĳĎhyl
ĲČ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ tŇ‘ĄÆ
: ìŇtĲŇĆ rĎoêĲ CrpĄęhĄÇ
ìŇyt
ĳŇĆ wŁYĘmĂ yêĂbŇĘ ăhČ ’Ď NJĄÆ=l‘Č
: zjĲĎmĂC bŇ¿hĎ EĎmĂ
yêĂrĘè
ĳĎ yĂ lk
ŁŇă ydŇĄCuăjĂ=lJĎ ű NJ
ąĄ =l‘Č
: ytŇĂ ’ŇĲnĄ W
Ď rqĆăS
Ć xrČ’
Ł ¡ =lJĎ
ìŇyt
ĳŇĆ wŁdĘŇ‘ĲĄ tŇo’¿lĎjĘ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ MtŇČ r¿ĎYĎnĘ NJĄęÇ=l‘Č
ry’ęĂ yĎ ìŇyr¿ĆbĎŇDĘ xtŇČ ¡jĄ
: MyyĲĂtŇĎ jĘ Nyb
¿ŇĂ mĄ
hŇpĎŇĳ’Ď S
Ę ’ĆwĲĎ yêĂrĘ‘ČpĎŇÆ=yjĲĂ
: yêĂbŇĘ ’ĲĎyĎ ìŇyt
ăŇĆ wŁYĘmĂlĘ yJ
¡Ă
ynĂĳĄx
e Ď wĘ yl
¿Č ’Ą=hŇĲnĄ jĘ
: ìŇmĲĆS
Ę yb
¿ŇĄ hĞŁ’ĲlĘ TjĎęS
Ę mĂJĘÇ
ìŇĳtŇĆ rĎmĘ’ĂBĘ Nk
ăĄŇ hĎ ymČ‘ĎjĘÆ
: NwĆ’ĲĎ=lkĎŇ yB
¿Ă =TlĆS
Ę êČ=l’ČwĲĘ
MdĳŇĎ’Ď qS
Ć Ł‘ămĄ ynĂdŇĄjĘÆ
: ìŇydŇĲĆCujĂ hŇrĎęmĘS
Ę ’ĆwĘÇ
ìŇDĳĆbŇĘ ‘ČBĘ r’
ăĄ hĎ ìŇynĆjĎÆ
: ìŇyuĲĆxĚ=tŇ’Ć ynĂdęĄUĘlČwĘÇ
ynĳĎy‘Ą CdăŇrĘyĲĎ MyĂmČÆ=ygĄŇlĘjČ
: ìŇtĲŇĆ rĎotŇĲ Cr¿mĘS
ĲĎ =âl l‘ęČ Ç
qydY

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136
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hoĳĎhyĘ hŇê
ăĎ ’Č qyDăĂYČ
: ìŇyTĲĆjĎS
Ę mĂ rS
Ďę yĎwĘÇ
ìŇyt
ĳŇĆ ŁdŇ‘ĲĄ qdŇĆYăĆ tŇĎ yCĂYĂÆ
: dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿ĎCm’
n Ĺ wĲĆ
yt
ĳŇĂ ’ĎnĘqĂ ynĂtŇĘ t
¿ŇČ UĘYĂ
: yrĲĎYĎ ìŇyrăĆbĎŇdĘŇ Cx¡kŇĘ S
ĲĎ =yJĂ
dŇŁ’ęmĘ ì¿ŇtŇĘ rĲĎmĘ’Ă hŇ¡pĎŇ CrYĘ
: Hb
ĲĎŇ hĄ’Ğ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘ČwĘĲ
hŇĳĆb
z ŇĘ nĂwĘ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ ry‘ăĂYĎ
: yêĂxĘkĲĎŇS
Ď âlă ìŇydęĆuĚjĂÇ
Ml
ĳĎ o‘lĘ qdŇĆYăĆ ìăŇtŇĘ qĲĎdĘŇYĂ
: tŇmĲĆ’Ĺ ì¿ŇtŇĘ rĲĎotŇwĲĘ
ynĂC’ĳYĎmĘ qoY¿mĎC=rYČ
: y‘ĲĎS
Ě ‘ĞS
ĲČ ìŇytęĆ wŁYĘmĂÇ
MlĎęo‘lĘ ìŇyt
¿ŇĆ wŁdĘŇ‘ĲĄ qdŇĆY¡Ć
: hŇyĲĆxĘ’ĆwĘ ynĂ¿nĄybŇĂ hĞ

137

138

139

140

141

142

143

144

hoĎęhyĘ ynĂ¿nĄ‘Ğ bŇlĄÆ=lkĎŇbŇĘ ytŇĂ ’ŇrăĎqĎ
: hŇrĎ~
Ł Ĳ ’Ć ìŇyu¿ĆxĚ
ynĂ‘ĳĄyS
Ă ohĲ ìŇyt¿ĂŇ’ŇrĎqĘ
: ìŇytĲŇĆ ŁdŇ‘ĲĄ hŇrĎęmĘS
Ę ’ĆwĘÇ
hŇ‘ĎCĳĄS
Č ’ĞwĲĎ PŇS
Ć eĆbČŇÆ yêĂmĘDăČqĂ
: yêĂlĘxĲĎyĂ ì¿yrbřdl
tŇorĳmĚS
Ę ’Č ynČy‘ĄÆ CmăDĘqĂ
: ìŇtĲŇĆ rĎmĘ’ĂBĘ xČyW
Ăę lĎÇ
ìŇDĳĆsĘxČkŇĘ hŇ‘ăĎmĘS
Ă ylĂoqÆ

145

146

147

148

149

hwhy

bytk ìrĘbĎdĘlĂ ’"sbw ,r"tw ‘"t Nkw yrqw bytk ìyrĆbĎdĘlĂ ’"sb ,yrq ìrĘbĎdĘlĂ ,bytk ìyrĆbĎdĘlĂ v.147 .Tyq
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119. 150–162

: ynĂIĲĄxČ ìŇ¿TĆ jĎS
Ę mĂJĲĘ hoĎęhyĘÇ
hŇĳUĎ zĂ yp
ăŇĄ dĘŇrĲ
Ł CbŇrĘqĲĎÆ
: CqxĲĎrĎ ì¿ŇtŇĘ rĲĎoêmĂ
hoĳĎhyĘ hŇê
ăĎ ’Č bŇorăqĎ
: tŇmĲĆ’Ĺ ìŇyt
¿ŇĆ wŁYĘmĂ=lkĎŇwĲĘ
ìŇyt
ĳŇĆ ŁdŇ‘ĲĄmĄ yêĂ‘ĘdČŇyĎÆ MdŇĆqăĆ
: MêĲĎdĘŇsČyĘ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
ynĂĳĄYQĘxČwĘ yy¿ĂnĘ‘Ď=hŇ’ĲĄrĘ
: yêĂxĘkĲĎŇS
Ď âlă ìętŇĘ rĲĎotÇ=yJĲĂ
ynĂĳlĄ ’ĎgŇĘ C ybŇĂ yrĂÆ hŇăbĎŇ yrĂ
: ynĂIĲĄxČ ì¿ŇtŇĘ rĲĎmĘ’ĂlĘ
hŇ‘ĳĎCSyĘ My‘ăĂS
Ď rĘmĲĄ qoxărĎ
: CSrĲĎdĎŇ âlă ìŇyuĆxĚÇ=yJĲĂ
hoĳĎhyĘ ű MyB
¿Ă rČ ìŇym
¡Ć xĞrĲČ
: ynĂIĲĄxČ ìŇyT
¿Ć jĎS
Ę mĂJĲĘ
yrĳĎYĎwĘ yp
ăŇČ dĘŇrĲ
Ł MyBĂrČÆ
: ytŇĂ yTĲĂnĎ âlă ìŇytęĆ wŁdĘŇ‘ĲĄmĄÇ
hŇTĎĳTĎ oqtŇĘ ’ĆwĲĎ MydĂŇgŇĘ ŁbŇÆ ytŇĂ y’
ăĂ rĎ
: CrmĲĎS
Ď âlă ìętŇĘ rĲĎmĘ’ĂÇ rS
¿Ć ’Ğ
yêĂbŇĘ ĳhĎ ’Ď ìŇydăŇĆCupŇĂ =yJĲĂ hŇ’ĄrĘÆ
: ynĂIĲĄxČ ì¿ŇDĘsĘxČJĲĘ hoĎęhyĘÇ
tŇĳmĆ ’Ĺ ì¿ŇrĘb
ĲĎŇ DĘ=S’ŇrŁřĲ
: ìŇqĲĆdĘŇYĂ Tj
¿Č S
Ę mĂ=lJĎ MlĎęo‘lĘCÇ
Me
ĳĎxĂ ynĂCpŇă dĎŇrĘ MyrĂW
ĎÆ
: yBĲĂlĂ dŇ¿xČ jĎ KęyrbĲdmwÇ
ìŇĳtŇĆ rĎmĘ’Ă=l‘Č ykĲŇĂ nŁ’ĲĎÆ WW
ăĎ
’Ywmk
.’ry‘z +r v.160

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159
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: bŇrĲĎ ll
¿Ď S
Ď ’YĄęomJĘÇ
hŇbĎŇ‘ĳĄtŇČ ’ĞwĲČ ytŇĂ ’ŇnĄW
Ď Æ rqĆăS
Ć
: yêĂbŇĘ hĲĎ’Ď ì¿ŇtŇĘ rĎoê
ìŇyê
ĳĂ lĘQČhĂ MoIBČÆ ‘bČŇăS
Ć
: ìŇqĲĆdĘŇYĂ yT
¿Ą jĘS
Ę mĂ l‘ęČ Ç
ìŇĳtŇĆ rĎotŇĲ yb
ăŇĄ hĞŁ’ĲlĘ bŇrĎÆ MolăS
Ď
: loSĲkŇĘ mĂ oml
¿Ď =Ny’ĲĄwĘ
hoĳĎhyĘ ìăŇtŇĘ ‘ĲĎCSylĲĂ yêĂrĘB
ăČ W
Ă
: ytŇĂ yW
ĲĂ ‘Ď ìŇyt
¿ŇĆ wŁYĘmĂC
ìŇyt
ĳŇĆ ŁdŇ‘ĲĄ yS
Ă pŇĘ nČÆ hŇrăĎmĘS
ĲĎ
: dŇŁ’ĲmĘ Mb
¿ĄŇ hĞŁ’ĲwĎ
ìŇyt
ĳŇĆ ŁdŇ‘ĲĄwĘ ìŇydŇĆCupŇĂ Æ yêĂrĘmăČS
Ď
: ìŇDĲĆgŇĘ nĆ yk
ăŇČ rĎDĘ=lkĎŇ yJ
¡Ă

163

164

165

166

167

168

hoĳĎhyĘ ìŇynăĆpĎŇlĘ ytăĂŇeĎrĂ bŇrąČqĘêĂ
: ynĂĲnĄ ybŇĂ hĞ ì¿ŇrĘb
ĲĎŇ dĘŇJĂ
ìŇynĳĆpĎŇlĘ ytăĂŇeĎxĂêĘ ’obăŇêĎ
: ynĂĲlĄ y~ĂhČ ìętŇĘ rĲĎmĘ’ĂJĘÇ
hŇĳĎQhĂêĘ yt
ăŇČ pĎŇW
Ę hŇnĎ‘ĘăBČ êČ
: ìŇyuĲĆxĚ ynĂdăŇĄUĘlČtŇĘ yJ
¡Ă
ìŇĳtŇĆ rĎmĘ’Ă ynĂoSlĘÆ N‘Čê
ăČ
: qdŇĆ~ĲĆ ìŇyt
ăŇĆ wŁYĘmĂ=lkĎŇ yJ
¡Ă
ynĂrĳĄzĘ‘ĎlĘ ì¿ŇdĘŇyĲĎ=yhĂêĲĘ
: yêĂrĘxĲĎbĎŇ ìŇydăŇĆCupŇĂ yJ
¡Ă
hoĳĎhyĘ ìăŇtŇĘ ‘ĲĎCSylĲĂ yêĂbŇĘ ă’Č êĎ
: y‘ĲĎS
Ě ‘ĞS
ĲČ ìętŇĘ rĲĎotŇwĘÇ
OĎĳĆllĘhĲČtŇĘ CĲ yS
Ă pŇĘ nČÆ=yxĲĂêĘĲ
: ynĂrĲĚzĘ‘ĞyĲČ ìŇ¿TĆ jĎS
Ę mĂCĲ

169

170

171

172

173

174

175
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119. 176–121. 5

ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č SuăĄBČ dŇbĄŇ’
Ł Æ hŇăW
Ć JĘ ytŇĂ y‘ęĂ êĎ 176
: yêĂxĘkĲĎŇS
Ď âlă ìŇytęĆ wŁYĘmĂÇ yJ
¿Ă
tŇol¿‘ĞUĲňČ hČ ryS
Ăę
kq
yQ
ĳĂ hŇtŇĎ răĎ~ĎBČ hoĎhyĘÆ=l’Ć
: ynĂĲnĄ ‘ĞIĲČwĲČ ytŇĂ ’ŇrĎęqĎÇ
rqĆĳĆS=tŇpČŇv
Ę mĂ yS
Ă pŇĘ nČÆ hŇlĎy~
ăĂ hČ hŇoĎęhyĲĘ 2
: hŇIĲĎmĂrĘ NoS
¿ QĎmĂ
ëŇlĎę PŇys
¿Ă IŁ=hŇmČC ìŇlĘÆ Nê
ăĄIĂ=hŇmČ 3
: hŇIĲĎmĂrĘ NoS
¿ lĎ
MynĳĂCnS
Ę roBăgŇĂ y~ăĄxĂ 4
: MymĲĂtŇĎ rĘ yl
¿Ą xĞGĲČ M‘ęĂ Ç
ëŇS
Ć ĳmĆ yêĂrĘgăŇČ=yJĂ ylĂÆ=hŇyĎo’Ĳ 5
: rdŇĲĎqĄ yl
¿Ą hĽ’ĲĎ=M‘ĲĂ yêĂnĘkČęS
ĎÇ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ HQ
ăĎ =hŇnĎkŇĘ S
ĲĎ tŇBČrČÆ 6
: MolĲS
Ď ’n
¿ĄoW M‘ęĂ Ç
rB
ĳĄdČŇ’Ğ yk
ăŇĂ wĘ MolS
Ď Æ=ynĂ’
ĲĞ 7
: hŇmĲĎxĎlĘUĂlČ hŇUĎhĄęÇ
tŇol¿‘ĞUĲňČ ĲlČ ryS
Ăę
’kq
MyrĳĂhĎhĲĆ=l’Ć ynČy‘ĄÆ ’v
ăĎ ’Ć
: yrĲĂzĘ‘Ć ’b
Ł ¿Ň yĎ NyĂ’ČęmĄÇ
hoĳĎhyĘ M‘ăĂmĄ yrĂzĘ‘ĆÆ 2
: ZrĆ’ĲĎwĎ MyĂm¿ČS
Ď hŇW
Ąę ‘ŁÇ
ìŇĳĆlgŇĘ rČ ToUălČ Nê
ăĄyĂ=l’Č 3
: ìŇrĲĆmĘS
Ł Ĳ MCnęyĎÇ=l’Č
NS
ĳĎ yyĂ âlăwĘ MCnyĎÆ=âlĲ hŇăĄh
eĂ 4
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ rmĄęoSÇ
ìŇrĳĆmĘS
Ł Ĳ ho¿ĎhyĘ 5
hwhy
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: ìŇĲnĆ ymĂyĘ dŇy¿Č=l‘Č ìęQĘYĂÇ ho¿ĎhyĘ
hŇJĎJĆęyČ=âlĲ SmĆ¿è
Ć hČ MmĎęoy
: hŇlĎyĘQ
ĲĎ BČ xČr¿ĄyĎwĘ
‘rĳĎ=lJĎmĂ ì¿ŇrĘmĎS
Ę yĂ hŇoĎęhyĲĘ
: ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ=tŇ’Ć rm
Łę S
Ę yĂÇ
ìŇĳ’Ć obŇC ì¿ŇtŇĘ ’ŇYĄ=rmĎS
Ę yĂ hŇoĎęhyĲĘ
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘ČwĘ hŇêęĎ ‘ČmĲĄÇ
dŇ¿wĂdĎňlĘ tŇolę‘ĞUĲČhĲČ ryS
¿Ă
yl
ĳĂ MyrăĂmĘŁ’ĲBĘ yêĂxĘmČW
ĎÆ
: ëŇĲlĄ nĄ hoăĎhyĘ tŇyB
¡Ą
Cnyl
ĳĄ gŇĘ rČ CyăhĎ tŇodŇmĘŁ‘ĲÆ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ ëŇyĂrČę‘ĎS
Ę BĂÇ
hŇĳĎCnB
y Ę hČ MĂl
¿Č S
Ď CrĲyĘ
: wDĲĎxĘyČ HQ
¿Ď =hŇrĎBĘxĚS
ĲĆ ry‘ęĂ JĘÇ
MyTÃĂ bĎŇS
Ę ClÀ‘Ď Mè
ĎÄ S
Ć
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂlĘ tŇCdăŇ‘Ą HyĎÆ=yTĄbŇĘ S
Ă
: hoĲĎhyĘ MS
ăĄ lĘ tŇodęh
Ł lĘÇ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂlĘ tŇo’ăsĘkŇĂ CbăŇS
Ę yĲĎ ű hŇUĎS
ĎÄ yJ
ąĂ
: dŇywĲĂDĎ tŇyb
ăŇĄ lĘ tŇo’ęsĘJĂÇ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ MolăS
Ę Cl’ĞS
ĲČ Æ
: ëŇyĂb
ĲĎŇ hĞŁ’Ĳ CylĎęS
Ę yĂÇ
ëŇĳĄlyxĄBĘ Mol¿S
Ď =yhĲĂyĘ
: ëŇyĂtĲŇĎ onmĘrĘ’ČBĘ hŇwĎęlĘS
ČÇ
y‘ĳĎrĄwĘ yx
ăČ ’Č N‘ČmČlĘÆ
: ëŇB
ĲĎ MolăS
Ď ’e
¡Ď=hŇrĎBĘdČŇ’Ğ
Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ N‘ČmČlĘÆ
: ëŇĲlĎ bŇoTă hŇ¡S
Ď qĘbČŇ’Ğ
tŇol¿‘ĞUňČ hĲČ ryS
Ăę

6

7

8

bkq
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123. 2–124. 8

ynĳČy‘Ą=tŇ’Ć ytŇĂ ’ŇăW
Ď nĎ ìŇylĆ’ĄÆ
: MyĂmĲĎè
Ď BČ ybĂęS
Ę IĲŁhČÇ
MhĆęynĄodŇ’
ĲĞ dŇąyČ=l’Ć MydĂÃbĎŇ‘Ğ ynÀĄy‘ĄkŇĘ hŇeĄÄhĂ 2
Hê
¿Ď rĘbňĂ GĘ dŇÀyČ=l’Ć ÈhxĎpŇĘ S
Ă ynăĄy‘ĄJĘ
Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć CnynĄy‘ĄÆ NJ
ăĄ
: CneĲĄxĎIĘS
Ć dŇ‘ęČ Ç
CneĳĄxĎ hoăĎhyĘ Cne
ăĄxĎ 3
: zCbŇĲ Cn‘Ę¿bČŇ W
Ď bŇrČęÇ=yJĲĂ
CnS
¿Ą pŇĘ nňČ HQ
ÀĎ =hŇ‘ĎbŇĘ W
ĲĎ ÈtBČrČ 4
MyeĳĂnČ’Ğè
ĲČ hČ gŇ‘ČQ
¿Č hČ
: MynĲwy’gl zCBęhČÇ
dŇ¿wĂdĎňlĘ tŇolę‘ĞUĲČhĲČ ryS
¿Ă
dkq
Cnl
ĳĎ hŇyĎhăĎS
Ć hoĎhyĘÆ yl
ăĄ Cl
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ’nĎÇ=rmČ’ŇyĲŁ
Cnl
ĳĎ hŇyĎhăĎS
Ć hoĎhyĘÆ yl
ăĄ Cl 2
: MdŇĲĎ’Ď Cnyl
ăĄ ‘Ď MCq¡BĘ
CnC‘ĳlĎBĘ MyIăĂxČ yzČ’ĞÆ 3
: CnB
ĲĎ Mj
ăĎ ’Č tŇor¡xĞB
ĲČ
CnCpĳŇTĎS
Ę MyĂUăČhČ yzČ’ĞÆ 4
: CnS
ĲĄ pŇĘ nČ=l‘Č rb
¿ČŇ ‘Ď hŇlĎxĘnČęÇ
CnS
ĳĄ pŇĘ nČ=l‘Č rb
ăČŇ ‘Ď yzČ’ĞÆ 5
: MynĲĂodŇyEĲĄhČ MyĂUČęhČÇ
hoĳĎhyĘ ëŇCr¿BĎ 6
: MhĲĆyeĄS
Ă lĘ PŇrĆTĆęÇ Cnn
¿ĎtŇĎ nĘ âQ¿S
Ć
MyS
¿Ă qĘoyň xj
ÀČ mĂ ÈhTĎlĘmĘnĂ roj¿YĂJĘ CnS
Ąę pŇĘ nČ 7
: CnTĘĲlĎ mĘnĂ CnxĘ¿Č’
n Ğ wĲČ rBĎęS
Ę nĂ xj
¿Č hČ
hoĳĎhyĘ MS
ăĄ BĘ CnrĄzĘ‘ĆÆ 8
: ZrĆ’ĲĎwĎ MyĂm¿ČS
Ď hŇW
Ąę ‘ŁÇ
ryV

125. 1–126. 6

yVymx rps

1121

tŇol¿‘ĞUňČ hĲČ ryS
Ăę
hoĳĎhyB
ĲČ Myx
¿Ă TĘŁBĲhČ
ToUęyĂÇ=âlĲ NoI¿YĂ=rhČJĲĘ
: bŇS
ĲĄ yĄ Ml
¿Ď o‘lĘ
Hl
¿Ď bŇyb
ÀŇĂ sĎ ÈMyrĂhĎ MĂlČęS
Ď CryĘĲ
oUĳ‘ČlĘ bŇyb
ăŇĂ sĎ hoĎhywĲČÆ
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘ČwĘ hŇêęĎ ‘ČmĲĄÇ
Myq¿ĂyDĂň~ČhČ lrÀČoG È l‘Č ‘S
Č rĆęhĎ TbĆŇąS
Ą xČCnÃyĎ âlÀ yJ
ąĂ
: MhĲĆydŇĄyĘ hŇtŇĎ lĎŋwĘ‘ČBĘ MyqÄĂ yDĂ~ČhČ Cx¡lĘS
Ę yĂ=âlĲ N‘ČmČÃlĘ
Myb
ĳŇĂ oFlČ hoĎhyĘÆ hŇbĎŇyT
ăĂ yhĄ
: MtĲŇĎ oBlĂBĘ MyrĂęS
Ď ylĲĂwĘÇ
MtęĎ oQqČlĘqČ‘Č MyF
ąĂ UČhČwĘ
NwĆ’ĳĎhĎ yl
ăĄ ‘Ğj
Ł Ĳ =tŇ’Ć hoĎhyĘÆ Mk
ăĄŇ ylĂoyĲ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č MolęS
ĎÇ
tŇol¿‘ĞUňČ hĲČ ryS
Ăę
NoIĳYĂ tŇăbČŇ yS
Ă =tŇ’Ć hoĎhyĘÆ bŇCS
ă BĘ
: MymĲĂlĘŁxĲJĘ CnyyĂęhĎÇ
ÈCnyjĂ qoxÃW
Ę ’l
ÀĄ UĎyĂ z’
ąĎ
hŇ¿ĎrĂ
e ň CnnÀĄoSlĘC
MyĳĂoGbČŇ CrămĘ’ŇyĲŁ z’ĎÆ
: hŇQĆ’ĲĄ=M‘Ă tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ hoĎęhyĘÇ lyD¿ĂgŇĘ hĂ
CnUĎę‘Ă tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ hoĎhyĘÆ lyDăĂgŇĘ hĂ
: MyxĲĂmĄW
Ę Cnyy¿ĂhĎ
wntĳwbS=tŇ’Ć hoĎhyĘÆ hŇăbĎŇ CS
: bŇgĆŇĲeĆ BČ Myq¿ĂypŇĂ ’ĞJĲČ
hŇ‘ęĎ mĘdĂŇBĘ My‘¿ĂrĘEĲŁ hČ
: CrY
Ł Ĳ qĘyĂ hŇ¿ĎrĂB
e Ę
‘rČE¿ĎhňČ =ëŇS
Ć mĲĆ ’W
ÀĄ nŁ Èhk
ŁŇ bĎŇC ű ëŇlĄÄyĄ ëŇoląhÅĎ

hkq
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127. 1–128. 4

: wytĲŇĎ U
Ł l
Ě ’Ğ ’W
Ąę nŁÇ hŇĳĎrĂb
e ŇĘ ’ob¿ŇyĎ=’B
ŁĲ
hŇm
Ł ¿ ŁlňS
Ę lĂ tŇolę‘ĞUĲČhĲČ ryS
¿Ă
zkq
tŇyĂbČę hŇnĆŋbŇĘ yĂ=âlĲ ű hoąĎhyĘ=M’Ă
oBĳ wynăĎobŇ ClămĘ‘ĲĎ ű ’wĘS
ąĎ
ry‘ęĂ Ç=rmĎS
Ę yĂ=âlĲ ho¿ĎhyĘ=M’Ă
: rmĲĄoS dŇqŋČ S
Ď ű ’wĘS
ąĎ
MCqÃ ymĄyJÀĂS
Ę mČ ű MkĆÄlĎ ’wĘS
ąĎ 2
tŇbĆŇS
Ćę =yrĄxĞ’ĲČmĘ
Myb
ĳŇĂ YĎ‘ĞhĲĎ MxĆăĆl ylĄkŇĘ Ł’ĲÆ
: ’nĲĎS
Ą odăŇydĂŇylĲĂ Nê
¡ĄyĂ NJ
ąĄ
MynĳĂBĎ hoăĎhyĘ tŇăČlxĞĲnČ hŇąĄh
eĂ 3
: NTĆB
ĲĎ hČ yrăĂjĘ rkĎęW
ĎÇ
roBĳGĂ=dŇyČBĘ My~
¿Ă xĂJĘ 4
: MyrĲĂC‘eĘhČ ynăĄBĘ NJĄęÇ
Mh
¿Ć mĄň otęjĎS
Ę ’Č=tŇ’Ć ’Q
¿Ą mĂ rS
ąĆ ’Ğ rbĆŇGĆęhČ yrąĄS
Ę ’Č 5
CSb
ŁĳŇ yĄ=âlĲ
: r‘Čè
ĲĎ BČ Myb
ăŇĂ yĘo’Ĳ=tŇ’Ć Cr¡BĘdČŇyĘ=yJĲĂ
tŇol¿‘ĞUňČ hĲČ ryS
Ăę
xkq
hoĳĎhyĘ ’răĄyĘ=lJĎ yrĄS
Ę ’ČÆ
: wykĲĎŇrĎdĘŇBĂ ëŇlĄęh
Ł hĲČÇ
lk
ĳĄŇ ’ŇŁtŇ yJ
ăĂ ìŇyjĆJČÆ ‘ČygăŇyĘĂ 2
: ëŇĲlĎ bŇoTăwĘ ìŇyrĆęS
Ę ’ČÇ
ÈhIĎrĂj
Ł Ĳ NpĆŇ¿ĆgŇ JĘ ű ìąŇêĘS
Ę ’Ć 3
ìŇt
¿ŇĆ ybĄň yt
ÀŇĄ JĘrĘyČBĘ
Myt
ĳŇĂ yzĄ yl
ăĄ tŇĂ S
Ę JĂ ìŇynĆBĎÆ
: ìŇĲnĆ xĎlĘS
Ě lĘ bŇybĂęsĎÇ
rbĆŇGĎę ëŇrČb
Ł ¿Ň yĘ NkĄŇÆ=ykŇĂ hŇăĄh
eĂ 4
: hoĲĎhyĘ ’răĄyĘ
Kkrby
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NoI¿~ňĂ mĂ hoĎęhyĘ ì¿ŇkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ bŇCTăBĘ hŇ’ĄrĘCÆ
: ìŇyIĲĆxČ ym
ăĄ yĘ lJ
Łę Ç
ìŇynĳĆbĎŇlĘ Myn¿ĂbĎŇ=hŇ’ĲĄrĘC
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č MolęS
ĎÇ
tŇol¿‘ĞUňČ hĲČ ryS
Ăę
yrĳČC‘eĘmĂ ynĂCrărĎYĘ tŇBČrČÆ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ’nĎÇ=rmČ’ŇyĲŁ
yrĳĎC‘eĘmĂ ynĂCrărĎYĘ tŇBČrČÆ
: ylĲĂ ClkŇĘ ¿yĎ=âl MGČÇ
MyS
ĳĂ rĘx
Ł Ĳ CS
ă rĘxĲĎ yBĂGČÆ=l‘Č
: MtĲwn‘ml CkŇyrĂę’ĹhĲĆÇ
qyDĳĂYČ ho¿ĎhyĘ
: My‘ĲĂS
Ď rĘ tŇobăŇ‘Ğ Z~ĄęqĂÇ
roxĳ’Ď CgŇi
Ł ă yĂwĘ CSb
Ł Ň yĄÆ
: NoIĲYĂ y’¿ĄnĘŁWĲ lJ
Łę Ç
tŇoGĳGČ ryY
ăĂ xĞJĲČ CyhĘyĲĂÆ
: Sb
ĲĄŇ yĎ PŇlS
ăČ Ď tŇm
¡Č dĘŇuČS
Ć
rYĄęoq oj¿kČŇ ’Q
¡Ą mĂ âQąS
Ć
: rUĲĄ‘ČmĘ on¿YĘxĂwĘ
MyrĂębŇĘ Ł‘ĲhĎ ű CrÄmĘ’ĲĎ âląwĘ
Mk
ĳĆŇ ylĄ’Ğ ho¿ĎhyĘ=tŇJĲČrĘBĂ
: hoĲĎhyĘ MS
ăĄ BĘ MkĆętŇĘ ’ĆÇ CnkŇĘ r¿ČBĄ
tŇolĳ‘ĞUĲČhĲČ ryS
¿Ă
: hoĲĎhyĘ ìŇytăĂŇ’ŇrĎqĘ Myu¡ĂmČ‘ĞUĲČmĂ
yl
¿Ă oqňbŇĘ hŇ‘ÀĎmĘS
Ă ÈynĎŁdŇ’Ğ
tŇobĳŇè
Ě qČ ìŇynĆzĘ’ĎÆ hŇnĎyyăĆhĘêĲĂ
: ynĲĎCnxĞêĲČ loqęlĘÇ

5
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HyĳĎ=rmĎS
Ę êĲĂ tŇon¿wŁ‘Ğ=M’Ă 3
: dŇm
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ ym
ăĂ ynĎęŁdŇś’ĞÇ
hŇĳxĎ ylĂiĘhČ ì¿ŇUĘ‘Ă=yJĲĂ 4
: ’rĲĄCĎêĂ N‘ČmČęlĘÇ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ hŇt
ăŇĎ CĘqĂ hoĎhyĘÆ ytŇĂ yCăĂqĂ 5
: yêĂlĘxĲĎoh or¿bĎŇdĘŇlĂwĘĲ
ynĳĎd
ŁŇ ’ŇĲlČř yS
¿Ă pŇĘ nČ 6
rqĆŁBęlČÇ Myr¿ĂmĘè
Ł Ĳ mĂ
: rqĆŁBĲlČ Myr¿ĂmĘS
ŁĲ
hŇwĎhňyĘ=l’Ć l’ĄęrĎW
Ę yĂ lx
¿Ą yČ 7
dŇsĆĳxĆ hČ ho¿ĎhyĘ=M‘Ă=yJĲĂ
: tŇCdĲŇ pŇĘ oUă‘Ă hŇ¡BĄ rĘhČwĘ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć hŇDăĆpŇĘ yĂ ’ChwĘÆ 8
: wytĲŇĎ nŁwĲŁ‘Ğ lJ
Ł ę mĂÇ
dŇ¿wĂdĎňlĘ tŇolę‘ĞUĲČhĲČ ryS
¿Ă ’lq
yBĂlĂÆ Hb
ăČŇ gĎŇ=âlĲ ű hoąĎhyĘ
ynĳČy‘Ą CmărĎ=âlĲwĘ
tŇol¡ŁdŇgŇĘ BĂ ű yêĂkŇĘ QČőhĂ=âlĲwĘ
: yeĂUĲĆmĂ tŇo’ălĎpŇĘ nĂbŇĘ C
yS
¿Ă pŇĘ nňČ yêĂmĘmČęodŇwĘ ű ytŇĂ yCĂÄS
Ă âlą=M’Ă 2
oUĳ’Ă yl
ăĄ ‘Ğ lmĚgĎŇJĘÆ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ yl
ăČ ‘Ď lm
¡Ě GĎJČ
hoĳĎhyĘ=l’Ć l’ĄrĎW
Ę yĂÇ lx
ăĄ yČ 3
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘ČwĘ hŇêęĎ ‘ČmĲĄÆ
tŇol¿‘ĞUňČ hĲČ ryS
Ăę
blq
dŇwĳdĂŇĎlĘ ho¿ĎhyĘ=rokŇĲ zĘ
: otŇĲ oe‘Ě=lJĎ tŇ’ĄÇ
rV’
.’"d Nkw hoĎhylČ ’"s v.6

.y"dw b"d Nkw hoĎhyĘ ’"s v.3

.Myqwspb Mybwtkh yYx v.3

.lq
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hoĳĎhyl
ĲČ ‘BČS
Ę nĂÆ rS
ăĆ ’Ğ
: bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ ryb
¿ŇĂ ’ĞĲlČ rdČęnĎÇ
yt
ĳŇĂ yBĄ lhĆŁ’ăBĘ ’b
Ł Ň ’ĎÆ=M’Ă
: y‘ĲĎCYyĘ WrĆ‘¿Ć=l‘Č hŇlĆę‘Ĺ’ĲĆÇ=M’ĲĂ
ynĳĎy‘ĄlĘ tŇăČS
n Ę Nê
ăĄ’Ć=M’Ă
: hŇmĲĎCnêĘ yj
¿Č‘ČpŇĘ ‘ČlĘĲ
hoĳĎhyl
ĲČ MoqmĎÆ ’Y
ăĎ mĘ’Ć=dŇ‘Č
: bŇq
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ ryb
¿ŇĂ ’ĞĲlČ tŇonęJĎS
Ę mĂÇ
hŇtŇĎ rĳĎpŇĘ ’ĆbŇĘ hĎCn¿‘ĞmĲČS
Ę =hŇĲeĄ hĂ
: r‘ČyĲĎ=ydŇĄW
Ę BĂ hĎCnę’ŇYĎmĘÇ
wyt
ĳŇĎ onJĘS
Ę mĂlĘ hŇ’Ďob¿ŇnĎ
: wyl
ĲĎ gŇĘ rČ Md¿
ŁŇ hĞĲlČ hŇwęĆxĞêĲČS
Ę nĲĂÇ
ìŇĳtŇĆ xĎCnĲmĘlĂ hoĎhyĘÆ hŇm
ăĎ Cq
: ìŇĲEĆ‘Ě Nor¿’ĞwĲČ hŇêęĎ ’ČÇ
qdŇĆY
ĳĆ=CSBĘlĘyĂ ìŇyn¿ĆhĞŁJĲ
: CneĲĄrČyĘ ìŇyd¿ŇĆysĂxĞwĲČ
ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č dŇăwĂDĎ rCbŇ‘ĞB
ĲČ Æ
: ìŇxĲĆyS
Ă mĘ ynăĄjĘ bŇS
Ąę êĎÇ=l’Č
dŇwĂÃdĎŇlĘ ű hoĎÄhyĘ=‘B
ĲČ S
Ę nĂ
hŇeĎ¿UĆ mňĂ bŇCS
À yĎ=âlĲ ÈtmĆ’Ĺ
ìĳŇnĘTĘbŇĂ yr¿ĂjĘmĂ
: ëŇĲlĎ =’iĄkŇĂ lĘ tŇyS
Ăę ’ĎÇ
ÈytŇĂ yrĂBĘ ű ìynĆÄbĎŇ CrŋmĘS
Ę yĂ=M’ĲĂ
Md¿ŇĄUĘlČň’Ğ ozę yt¿ĂŇŁdŇ‘ĲĄwĘ
dŇ‘ĳČ=ydŇĄ‘Ğ Mh
¿Ć ynĄBĘ=MGČ
: ëŇĲlĎ =’iĄkŇĂ lĘ CbęS
Ę yĲĄÇ
NoIĳYĂBĘ hoăĎhyĘ rx
ăČ bĎŇ=yJĲĂ
: olĲ bŇ¿S
Ď omlĘ HCĎę’ĂÇ
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132. 14–135. 1

dŇ‘ĳČ=ydŇĄ‘Ğ yt¿ĂŇxĎCnĲmĘ=tŇ’ŇzŁ 14
: hĎytŇĲĂ CĂ’Ă yJ
ăĂ bŇS
Ąę ’ĄÇ=hŇj
ŁĲ
ëŇrĳĄbĎŇ’Ğ ëŇrăĄBĎ HdĎŇyYĄÆ 15
: MxĆĲlĎ ‘ČyB
¿Ă W
Ę ’Č hĎynĆęoybŇĘ ’ĆÇ
‘S
Č ĳĆy SyB
ăĂ lĘ’Č hĎynĆhĞŁkŇĲ wĘÆ 16
: CneĲĄrČyĘ Ne
¿ĄrČ hĎydęĆysĂxĞwĲČÇ
dŇwĳdĂŇĎlĘ NrĆqăĆ xČym
ăĂ YĘ’Č MS
ąĎ 17
: yxĲĂyS
Ă mĘlĂ rnĄęÇ yêĂkŇĘ r¿Č‘Ď
tŇS
Ć ŁBĳ SyB
ăĂ lĘ’Č wybĎŇyĘo’ĲÆ 18
: orĲzĘnĂ ZyY
¿Ă yĎ wylĎę‘ĎwĘÇ
dŇ¿wĂdĎňlĘ tŇolę‘ĞUĲČhĲČ ryS
¿Ă
glq
My‘ĳĂeĎ=hŇmČC bŇoFÆ=hŇmČ hŇăĄh
eĂ
: dŇxČyĲĎ=MGČ Myx
ăĂ ’Č tŇbĆŇ¡S
Ć
S’ŇŁręhĎ=l‘Č ű bŇoFÄhČ NmĆąè
Ć JČ 2
Nrĳ
Ł hĞ’ĲČ=NqĲČzĘ Nq¿ĎEĎhČ=l‘ĲČ dŇrĄęyŁ
: wytĲŇĎ oDmĂ yj
¿Ă =l‘Č dŇrĄęIŁS
ĆÇ
NoI¿YňĂ yrÀĄrĘhĲČ=l‘Č ÈdrĄIŁS
Ć NomęrĘxĆ=lTĲČJĘ 3
hŇĳĎkŇ rĎBĘhČ=tŇ’Ć hoĎhyĘÆ hŇăCĎYĂ ű MS
ĎÄ yJ
ąĂ
: Ml
ĲĎ o‘hĲĎ=dŇ‘Č MyIĂęxČÇ
tŇol¿‘ĞUňČ hĲČ ryS
Ăę
dlq
hoĳĎhyĘ ydăŇĄbŇĘ ‘Č=lJĎ hoĎhyĘÆ=tŇ’Ć CkŇă rĘB
ĲĎ ű hŇąĄh
eĂ
: tŇolĲyQĄBČ hoĎęhyĘÇ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ Myd¿ĂŇmĘŁ‘ĲhĎ
SdŇĆŁqĳ Mk
¿ĆŇ dŇĄyĘ=C’ĲW
Ę 2
: hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć CkŇrĘb
ĲĎŇ CÇ
NoIĳ~ĂmĂ hoĎhyĘÆ ìăŇkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ 3
: ZrĆ’ĲĎwĎ MyĂm¿ČS
Ď hŇW
Ąę ‘ŁÇ
ű HyĎÄCllĘhĲČ hlq
wllh
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hoĳĎhyĘ MS
ăĄ =tŇ’Ć CllĘhĲČÆ
: hoĲĎhyĘ yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č CllĘhĲČÇ
hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ MydĂŇmĘŁ‘ĲăS
ĆÆ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇyB
ăĄ tŇoręYĘxČBĘÇ
hoĳĎhyĘ bŇoTă=yJĂ HyĎ=CllĘhĲČÆ
: My‘ĲĂnĎ yJ
ăĂ omęS
Ę lĂÇ Cr¿UĘzČ
HyĳĎ olă rx
ăČ BĎ bŇŁqę‘ĞyĲČ=yJĂ
: otŇĲ QĎgĚŇsĘlĂ l’ĄęrĎW
Ę yĂÇ
hoĳĎhyĘ lodăŇgĎŇ=yJĂ yêĂ‘ĘdČŇyĎÆ ynăĂ’Ğ yJ
ąĂ
: MyhĲĂŁl’Ĺ=lJĎmĂ CnynĄęŁdŇ’ĞwĲČÇ
hŇ¿W
Ď ‘ňĎ hoĎęhyĘ Zp
¿ĄŇ xĎ=rS
Ć ’Ğ lJ
Łą
ZrĆ’ĳĎbĎŇC MyĂm¿Čè
Ď BČ
: tŇomĲohêĘ=lkĎŇwĘ MyUęĂ IČBČÇ
ZrĆ’¿ĎhňĎ hŇÀĄYqĘmĂ ÈMy’ĂW
Ă nĘ hŇăĆl‘ĞmĲČ
hŇĳW
Ď ‘Ď rT
ăĎ UĎlČ MyqăĂrĎBĘ
: wytĲŇĎ orYĘo’ĲmĄ xČCrÇ=’YĄomĲ
MyĂrĳĎYĘmĂ yrăĄokŇBĘ hŇJĎhĂS
ĲĆ Æ
: hŇmĲĎhĄBĘ=dŇ‘Č MdĎę’ĎmĄÇ
MytŇĂ pŇĘ m
Ł Ĳ CÆ tŇotŇă ’
Ł ű xl
ąČ S
Ď
MyĂrĳĎYĘmĂ ykŇĂ ăkĄŇ otŇBĘ
: wydŇĲĎbĎŇ‘Ğ=lkĎŇbŇĘ C hŇŁ‘ęrĘpČŇBĘÇ
MyB
ĳĂ rČ MyăĂoG hŇJĎhĂS
ĲĆ Æ
: MymĲĂCY‘Ğ Myk
¿ŇĂ lĎmĘ gŇrČęhĎwĘÇ
yrĂęm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆąmĆ ű NoxąysĂlĘ
NS
ĳĎ BĎhČ ëŇlĆămĆ gŇo‘lĘCÆ
: N‘ČnĲĎJĘ tŇokŇ¿ lĘmĘmČ lk
Ł ę lĘCÇ
hŇĳĎlxĞĲnČ MY
ăĎ rĘ’Č Nt
ăŇČ nĎwĘ
: oUĲ‘Č l’
¿Ą rĎW
Ę yĂlĘ hŇlĎęxĞĲnČ Ç
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Ml
ĳĎ o‘lĘ ìăŇmĘS
Ă hoĎhyĘÆ 13
: rdĲŁŇ wĎ=rdĲŁŇ lĘ ì¿ŇrĘkŇĘ zĂ hoĎęhyĘÇ
oUĳ‘Č hoăĎhyĘ NydăĂŇyĎ=yJĲĂ 14
: MxĲĎnĆtŇĘ yĂ wydĎębĎŇ‘ĞÇ=l‘ČwĘ
bŇĳhĎ zĎwĘ PŇsĆăJĆ MyĂoGhČÆ yB
ăĄ YČ‘Ğ 15
: MdŇĲĎ’Ď ydăŇĄyĘ hŇW
Ąę ‘ĞmĲČÇ
CrB
ĳĄdČŇyĘ âlăwĘ MhĆlĎÆ=hŇj
ĲĆ 16
: C’ĲrĘyĂ âlăwĘ MhĆęlĎÇ MyĂn¿Čy‘Ą
CnyzĳĂ’ĞyĲČ âlăwĘ MhĆlĎÆ MyĂnăČzĘ’Ď 17
: MhĲĆypŇĂ BĘ xČCr¿=SyĆ=Ny’ĲĄ PŇ’ČęÇ
Mh
ĳĆ yW
Ą Ł‘Ĳ CyăhĘyĲĂ MhĆomJĘÆ 18
: MhĲĆBĎ xČăTĄ B
Ł =rS
Ć ’Ğ lJ
Ł Æ
hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć CkŇă rĘB
ĲĎ l’ĄrĎW
Ę yĂÆ tŇyB
ăĄ 19
: hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć CkŇ¿ rĘB
ĲĎ Nr
Ł ę hĞ’ĲČÇ tŇyB
¿Ą
hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć CkŇă rĘB
ĲĎ ywĂQĄhČÆ tŇyB
ăĄ 20
: hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć CkŇ¿ rĘB
ĲĎ hoĎęhyĘÇ y’¿ĄrĘyĲĂ
NoIę~ĂmĂ ű hoĎÄhyĘ ëŇCrąBÅĎ 21
MĂlĎęS
Ď CryĘĲ Nk
ąĄŇ S
ŁÅ
: HyĲĎCllĘhĲČ
bŇoTĳ=yJĂ hoăĎhyl
ĲČ CdăŇoh
wlq
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ yh
ăĄŁl’ŇĲlĄ CdŇohÆ 2
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
MynĳĂd
ŁŇ ’ĞhĲĎ ynăĄd
ŁŇ ’ĞĲlČ CdŇohÆ 3
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ ‘ŁlĘ yJ
¡Ă
oDĳbČŇlĘ tŇolăŁdŇGĘ tŇo’ălĎpŇĘ nĂ hŇąW
Ą Ł‘ÅlĘ 4
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
hŇĳĎCb
n Ň tŇĘ BĂ MyĂmČè
Ď hČÆ hŇăW
Ą ‘ŁlĘ 5
yk
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: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
MyĂU
ĳĎhČ=l‘Č ZrĆ’ĎhĎÆ ‘qăČr
Ł lĘ
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
Myl
ĳĂ ŁdŇGĘ MyrăĂo’ hŇW
Ą ‘ŁlĘÆ
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
MoIĳBČ tŇlĆăS
Ć mĘmĆlĘ SmĆè
Ć hČÆ=tŇ’Ć
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
hŇlĎyĘQ
ĳĎ BČ tŇolăS
Ę mĘmĆlĘ MybŇĂ kĎŇokŇĲ wĘÆ xČrăĄIĎhČ=tŇ’Ć
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
Mh
ĳĆ yrĄokŇbŇĘ BĂ MyĂrČYĘmĂÆ hŇăJĄ mČlĘ
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
Mk
ĳĎŇ oêmĂ l’ĄrĎW
Ę yĂÆ ’Y
ăĄ oIwČ
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
hŇĳĎCTn
y Ę ‘ČorăzĘbŇĂ C hŇqĎzĎxĞÆ dŇyăĎBĘ
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
MyrĳĂzĎgŇĘ lĂ PŇCsÆ=MyČ rzăĄgŁŇ lĘ
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
okĳŇotŇBĘ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ ryb
ăŇĂ ‘ĹhĲĆwĘ
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
PŇCsĳ=MyČbŇĘ olăyxĄwĘ hŇŁ‘ărĘjČ r‘ąĄnÅwĘ
Ă
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ oU‘ČÆ ëŇyl
ăĂ omlĘ
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
Myl
ĳĂ ŁdŇGĘ Myk
ăŇĂ lĎmĘ hŇJĄmČlĘÆ
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
MyrĳĂyDĂ’Č Myk
ăŇĂ lĎmĘ gŇr
Ł hĞIĲČwĲČÆ
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
yrĳĂm
Ł ’ĹhĲĎ ëŇlĆămĆ NoxysĂlĘÆ
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
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136. 20–137. 6

NS
ĳĎ BĎhČ ëŇlĆămĆ gŇo‘lĘCÆ 20
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
hŇĳĎlxĞĲnČ lĘ MY
ăĎ rĘ’Č Nt
ăŇČ nĎwĘ 21
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
oDĳbŇĘ ‘Č l’
ăĄ rĎW
Ę yĂlĘ hŇlĎxĞĲnČ Æ 22
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
Cnl
ĳĎ rkČŇăĎz CnlĄpŇĘ S
Ă BĘS
Ć Æ 23
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
CnyrĳĄ~ĎmĂ Cnq¿ĄrĘpŇĘ IĂwČ 24
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
rW
ĳĎ BĎ=lkĎŇlĘ MxĆlĆÆ Nt
ăŇĄ nŁ 25
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
MyĂm
ĳĎè
Ď hČ l’
ăĄ lĘ CdŇohÆ 26
: oDĲsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ yJ
¡Ă
CnykĳŇĂ BĎ=MGČ CnbŇĘ S
Č yĎÆ MS
ăĎ lbĆęBĎ ű tŇorÄhĞĲnČ l‘¿Č
zlq
: NoIĲYĂ=tŇ’Ć CnrĄękŇĘ zĎBĘÇ
Hk
ĳĎŇ otŇBĘ Myb
¿ŇĂ rĎ‘Ğ=l‘ĲČ 2
: CnytĲŇĄ oreĲŁJĂ CnylĂęêĎÇ
ryS
Ă Æ=yrĄbŇĘ DĂ CnybĄÃoS CnClÀ’ĄS
ĲĘ MS
ĎÄ yJ
ąĂ 3
hŇĳxĎ mĘW
Ă Cnyl
ăĄ lĎotŇĲ wĘ
: NoIĲYĂ ryè
¿Ă mĂ CnlĎęÇ CryS
¿Ă
hoĳĎhyĘ=ryS
ĲĂ =tŇ’Ć ryS
¿Ă nĎ ëŇy’Ąę 4
: rkĲĎŇnĄ tŇm
¿Č dĘŇ’Č l‘ęČ Ç
MĂlĎęS
Ď CryĘĲ ëŇ¿xĄ JĎS
Ę ’Ć=M’ĲĂ 5
: ynĲĂymĂyĘ xJ
¿Č S
Ę êĂ
ÈyJĂxĂlĘ ű ynÄĂ oSlĘ=qB
¿Č dĘŇêĂ 6
ykŇĂ r¿ĄJĘzĘ’Ćň âlÀ=M’Ă
MĂl
ĳČ S
Ď CryĘĲ=tŇ’Ć hŇlĆ‘Ğ’ĲČÆ âlă=M’Ă
l‘
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: ytŇĂ xĎmĘW
Ă S’Ňră
Ł l‘ęČ Ç
Modę’Ĺ ynĄŋbŇĘ lĂ ű hoĎÄhyĘ rk
ŁąŇ zĘ
MĂl
¿Ď S
Ďň CryĘĲ Moyą Èt’Ą
Cr‘ĳĎ ű Cr‘ąĎ MyrĂmĘŁ’ăhĎÆ
: HB
ĲĎ dŇos¿yĘhČ dŇ‘ęČ Ç
hŇd¿ĎŇCdňè
Ę hČ lbĆęBĎ=tŇBČ
ëŇl=MQ
ĳĎ Ć S
Č yĘS
Ć yr¿ĄS
Ę ’Č
: Cnl
ĲĎ êĘlĘm
¿Č GĎS
Ć ëŇlĄęCmGĘÇ=tŇ’Ć
ëŇyĂlČęlĎŁ‘ĲÇ=tŇ’ĲĆ ZjĄŋnĂwĘ zxĄő’ŇIŁS
Ć ű yrąĄS
Ę ’Č
: ‘lČiĲĎhČ=l’Ć
ű dŇwĂÄdĎŇlĘ
yB
ĳĂ lĂ=lkĎŇbŇĘ ì¿ŇdĘŇo’Ĳ
: OĎrĲĆUĘzČ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ dŇgĆŇ¡nĆ
ìÃS
Ę dĘŇqĎ lk
ÀČŇ yhĄ=l’Ć hŇwÄĆxĞêĲČS
Ę ’Ć
ìŇĳêĆmĂ’Ğ=l‘ČwĘ ì¿ŇDĘsĘxČ=l‘Č ìŇmĆęS
Ę =tŇ’Ć hŇdąŇĆo’ÅwĘ
: ìŇtĲŇĆ rĎmĘ’Ă ìęmĘS
Ă Ç=lJĲĎ=l‘Č êĎlĘD¿ČgŇĘ hĂ=yJĲĂ
ynĂĳĄ‘
n ĞêĲČwČĲ ytŇĂ ’ŇrĎqĎÆ MoyăBĘ
: z‘Ł Ĳ yS
ăĂ pŇĘ nČbŇĘ ynĂ¡bĄŇ hĂrĘêČ
ZrĆ’ĳĎ=ykĄŇlĘmČ=lJĎ hoĎhyĘÆ ìŇCdăŇoy
: ìŇypĲŇĂ =yrĄmĘ’Ă C‘ęmĘS
ĲĎ Ç yJ
¿Ă
hoĳĎhyĘ yk
ăŇĄ rĘdČŇBĘ CryS
Ă yĎwĘÆ
: hoĲĎhyĘ dŇobăŇJĘ lodęgĎÇ yJ
¿Ă
hŇĳ’Ć rĘyĂ lp
ăĎŇ S
Ď wĘ hoĎhyĘÆ MrăĎ=yJĂ
: ‘dŇĲĎyĄyĘ qx
¿Ď rĘUĆmĂ HČŁbęgĎŇwĘÇ
ynĂ¿Ąx
I ňČ êĘ hŇrĎęYĎ bŇrĆq¿ĆBĘ ű ëŇąĄl’Ą=M’Ă
ìŇdĳŇĆyĎ xl
ăČ S
Ę êĂ ybČŇyĘ’
Ł Ĳ Æ PŇă’Č l‘ąČ
: ìŇĲnĆ ymĂyĘ ynĂ‘ăĄyS
Ă otŇ¡ wĘ
yd¿ĂŇ‘ĞB
ĲČň rm
Ł À gŇĘ yĂ ÈhoĎhyĘ
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139. 1–13

Ml
ĳĎ o‘lĘ ìăŇDĘsĘxČ hoĎhyĘÆ
: PŇrĆêĲĆ=l’Č ìŇydăŇĆyĎ yW
¡Ą ‘ĞmĲČ
romĳzĘmĂ dŇăwĂdĎŇlĘ xČ~ĄnČmĘĲlČ Æ
Tlq
: ‘dŇĲĎêĄwČ ynĂêęČ rĘqČxĞÇ ho¿ĎhyĘ
ym
ĳĂ CqwĘ yêăĂbŇĘ S
Ă êĎ‘ĘdČŇyĎÆ hŇê
ăĎ ’Č 2
: qoxĲrĎmĲĄ y‘ęĂ rĄlĘÇ hŇêĎnĘ¿BČ
tŇĎ yrĳĂzĄ y‘ăĂbŇĘ rĂwĘ yx
ăĂ rĘ’Ď 3
: hŇêĎnĘJĲČsĘhĂ yk
¿ŇČ rĎDĘ=lkĎŇwĘĲ
ynĳĂoSlĘBĂ hŇQĎmĂÆ Ny’ăĄ yJ
ąĂ 4
: HQ
ĲĎ kĚŇ êĎ‘Ęd¿ČŇyĎ hoĎęhyĘÇ Nh
¿Ą
ynĂê
ĳĎ rĘYČ MdŇĆqăĆwĎ roxă’Ď 5
: hŇkĎŇj
ĲĆ JČ yl
ăČ ‘Ď tŇS
Ćê
¡Ď wČ
yeĂĳUĆ mĂ tŇ‘ČdăČŇ hy’lăp 6
: Hl
ĲĎ lkĲČŇC’¿=âlĲ hŇbĎęGĘW
Ę nĂÇ
ìŇĳxĆ CrmĲĄ ëŇăĄl’Ą hŇ¿Ď’
nĎÆ 7
: xrĲĎbŇĘ ’Ć ìŇyn¿ĆjĎmĂ hŇnĎ’ĎęwĘÇ
hŇêĎĳ’Ď MS
ăĎ MyĂmČS
Ď Æ qi
ăČ ’Ć=M’Ă 8
: OĎĲeĆ hĂ lo’ăè
Ę hŇ‘Ďy~
¡Ă ’ČwĘ
rxČĳS
Ď =ypĄŇnĘkČŇ ’v
¿Ď ’Ć 9
: MyĲĎ tŇyr¿ĂxĞ’ĲČBĘ hŇnĎęJĘS
Ę ’ĆÇ
ynĂĳxĄ nĘtŇČ ìăŇdĘŇyĲĎ MS
Ď Æ=MGČ 10
: ìŇĲnĆ ymĂyĘ ynĂ¿zĄxĞ’ŇŁtŇwĲĘ
ynĂĳĄpŇ CSyĘ ëŇS
Ć Łxă=ëŇ’Č rmČ’
Ł wĲĎÆ 11
: ynĂdŇĲĄ‘ĞB
ĲČ ro’ă hŇlĎyĘlČęwĘÇ
ìŇ¿UĆ mňĂ ëŇyS
ÀĂ xĘyČ=âlĲ ÈëS
Ćx
Ł =MGČ 12
ry’
ĳĂ yĎ MoIăJČ hŇlĎyĘlČwĘÆ
: hŇrĲĎo’JĎ hŇkĎęyS
Ą xĞJĲČÇ
yt
ĳŇĎ yŁlĘkŇĂ tŇĎ ynăĂqĎ hŇêĎ’ČÆ=yJĲĂ 13
ynkst
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: yUĲĂ’Ă NTĆăbĆŇ BĘ ynĂJĄęsĚêĘÇ
ytŇĂ yl
¿Ą pŇĘ nňĂ tŇo’ęrĎonĲ yJ
¿Ă l‘ąČ ìędĘŇo’Ĳ
ìŇyW
ĳĆ ‘ĞmĲČ My’
¿Ă lĎpŇĘ nĂ
: dŇŁ’ĲmĘ tŇ‘Čd¿ČŇyŁ yS
Ăę pŇĘ nČwĘÇ
OĎ¿UĆ mňĂ ymęĂ YĘ‘Ď dŇ¿xČ kŇĘ nĂ=âlĲ
rtŇĆ i
ĳĄbČŇ ytŇĂ yv
¿Ą ‘Ě=rS
Ć ’Ğ
: ZrĆ’ĲĎ tŇoI¿êĂxĘtŇČ BĲĘ yêĂmĘuęČ rĚÇ
ìŇynĆęy‘Ą C’ąrĎ
Å ű ym
ąĂ lĘGĎ
CbŇt
¿ŇĄ JňĎ yĂ MQ
ÀĎ JĚ ÈìrĘpŇĘ sĂ=l‘ĲČwĘ
Cr~ĳĎyĚ Mym
¿Ă yĎ
: MhĲĆBĎ dŇăxĎ ’Ć âl¡řwĘ
l’
ĳĄ ìŇy‘ăĆrĄ CrăqĘIĲĎ=hŇmČ ylĂęwĘ
: MhĲĆyS
Ą ’ŇrĲĎ CmYĘ‘ĲĎÇ hŇ¿mĆ
NCBĳrĘyĂ loxămĄ MrĄjĘsĘ’ĆÆ
: ëŇUĲĎ‘Ă yd¿ĂŇo‘wĘ ytŇĂ ŁYęyqĂhĹÇ
‘S
ĳĎ rĎ ű HČol¿’Ĺ lT
Ł ¡ qĘêĂ=M’Ă
: yeĂmĲĆ CrCsă MymęĂ dĎÇ yS
¿Ą nĘ’ČwĘ
hŇĳUĎ zĂmĘlĂ ìŇrĚmĘ’ŇyĲŁÆ rS
ăĆ ’Ğ
: ìŇyrĲĆ‘Ď ’wĘè
ăĎ lČ ’W
¡Ě nĎ
’n
ĳĎW
Ę ’Ć ű ho¿ĎhyĘ ìŇy’¡ĆnĘW
Č mĘ=’olĲhĞ
: TTĲĎoqtŇĘ ’Ć ìŇymĆęmĘoqĲtŇĘ bĲŇĂ CÇ
Myt
ĳŇĂ ’ŇnĄW
Ę hŇă’Ď nĘW
Ă tŇyl
ăĂ kŇĘ êČ
: ylĲĂ Cyh
ăĎ MybĂęyĘo’ĲlĘÇ
yb
ĳŇĂ bĎŇlĘ ‘dăČŇwĘ l’ĄÆ ynĂrăĄqĘxĎ
: yjĲĎ‘ČrĘW
Č ‘dăČŇwĘ ynĂnĄęxĎBĘÇ
yB
ĳĂ bŇYĆŁ‘¿=ëŇrĆDĲĆ=M’Ă hŇ’ĄęrĘC
: Ml
ĲĎ o‘ ëŇrĆdăŇĆBĘ ynĂxĄęnĘCÇ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

xYnml
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk âlwĘ y’xndml ,yrq olwĘ ,bytk âlwĘ y’br‘ml v.16

.Tlq

1134

Mylht

140. 1–13

: dŇwĲĂdĎŇlĘ rom¿zĘmĂ xČ~ĄęnČmĘĲlČ
mq
‘rĳĎ MdăĎŇ’ĎmĲĄ hoĎhyĘÆ ynĂăYĄ QĘxČ 2
: ynĂrĲĄYĘnĘêĂ Mys
ăĂ mĎxĞ Sy’
¡Ă mĄ
bŇĳĄlBĘ tŇo‘ărĎ CbăŇS
Ę xĲĎ rS
ąĆ ’Ğ 3
: tŇomĲxĎlĘmĂ CrCgŇ¿ yĎ MoyęÇ=lJĎ
Sx
¿Ď nňĎ =omJĲĘ ÈMnĎoSlĘ CnăĞnS
ĲĎ 4
: hŇlĎsĲĆ omyt
ăŇĄ pĎŇW
Ę tŇxČê
¡Č bŇCS
ĳ kŇĘ ‘Č tŇm
¿Č xĞ
‘S
Ďę rĎ ydąŇĄymÅĂ ű hoĎÄhyĘ ynĂrąĄmĘS
Ď 5
ynĂrĳĄYĘnĘêĂ Mys
ăĂ mĎxĞ Sy’
ăĂ mĄ
: ymĲĎ‘ĎjĘ tŇox¿dĘŇlĂ CbęS
Ę xĲĎÇ rS
¿Ć ’Ğ
ylĂę xjČÃ ű My’ÄĂ gĄŇ=CnĲmĘTĲĎ 6
lG
ĳĎ‘ĘmČ=dŇyČlĘ tŇS
Ć rĆÆ CWrĘj
ăĎ MylĂębĎŇxĞwĲČ
: hŇlĎsĲĆ yl
ăĂ =CtŇS
ĲĎ MyS
¡Ă qĘm
ŁĲ
hŇêĎĳ’Ď ylĂă’Ą hoĎhyl
ĲČ Æ yêĂrĘmăČ’Ď 7
: ynĲĎCnxĞêĲČ loqă hoĎęhyĘÇ hŇnĎyz¿Ă’ĞhĲČ
yt
ĳŇĂ ‘ĎCSyĘ z‘Ł ă ynĎŁdŇ’ĞÆ hŇăoĂhyĘ 8
: qS
Ć ĲnĎ MoyăBĘ yS
Ăę ’Ňr
Ł lĘÇ hŇtŇĎ ŁJ¿sČ
‘S
ĳĎ rĎ yIăĄwČ’ĞmĲČ hoĎhyĘÆ Nê
ăĄêĂ=l’Č 9
: hŇlĎsĲĆ CmCr¿yĎ qpĄęêĎÇ=l’Č om¿mĎzĘ
yB
ĳĎ sĂmĘ S’Ňr¿
Ł 10
Myl
¿Ă xňĎ GĲĆ MhĆęylĄ‘Ğ wTym¿řy : omCikČŇyĘ omyt
ăŇĄ pĎŇW
Ę lm
¡Č ‘Ğ 11
Ml
ĳĄ jĂyČ S’
¿Ą BĎ
: CmCqĲyĎ=lB
ĲČ tŇoręm
Ł hĞmĲČBĘÇ
ZrĆ’¿ĎBĎň NoJÀyĂ=lBČ ÈNoSlĎ Sy’
¿Ă 12
: tŇŁpŇĲ xĄdĘŇmČlĘ CedęĆCYyĘÇ ‘rĳĎ sm
¿Ď xĎ=Sy’ĲĂ
ynĳĂ‘Ď NyDăĂ hoĎhyĘÆ hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ=yJĂ tř‘dęy 13
: MynĲĂyŁbŇĘ ’Ć TjČęS
Ę mĂÇ
K’
.yrq yêĂ‘ĘdČyĎ ,bytk êĎ‘ĘdČyĎ v.13
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ìŇĳmĆ S
Ę lĂ CdăŇoy MyqĂyDĂYČÆ ëŇă’Č
: ìŇynĲĆjĎ=tŇ’Ć MyrĂęS
Ď yĘÇ Cb¿ŇS
Ę yĲĄ
dŇ¿wĂdĎňlĘ romęzĘmĂ
yQ
ĳĂ hŇS
Ď Cxă ìŇytŇĂ ’ŇrĎqĘÆ hoăĎhyĘ
: ëŇĲlĎ =y’ĂrĘqĎBĘ ylĂęoqÇ hŇnĎyz¿Ă’ĞhĲČ
ìŇynĳĆpĎŇlĘ tŇrĆT
Ł ă qĘ ytăĂŇQĎpŇĂ êĘ NoJąêĂ
: bŇrĆ‘ĲĎ=tŇxČřnĘmĂ yjČęJČÇ tŇ¿’Č W
Ę mĲČ
ypĳŇĂ lĘ hŇrăĎmĘS
Ď hoĎhyĘÆ hŇt
ăŇĎ yS
Ă
: ytĲŇĎ pĎŇW
Ę lD¿Č=l‘Č hŇrĎę~ĘnĂÇ
‘rĎÃ ű rb
ÀŇĎ dĎŇlĘ yBÄĂ lĂ=TêČ=l’Č
NwĆ’ĳĎ=ylĄ‘Ğj
Ł Ĳ MyS
¿Ă y’Ă=tŇ’Ć ‘S
Č rĆęBĘ ű tŇolÄlĂ‘Ğ ll
ąĄ o‘ÅtŇĘ hĂlĘ
: MhĲĆyUĄ‘ČnĘmČBĘ MxČęlĘ’ĆÇ=lbČŇC
ynĂxĄęykŇĂ oywĘĲ dŇsĆxĆÃ ű qyDĂÄYČ=ynĂmĲĄlĘhĆyĲĆ
yS
ĳĂ ’Ňr
Ł ynăĂyĎ=l’Č S’Ňr
Ł Æ NmĆăS
Ć
: MhĲĆytŇĄ o‘ĲrĎBĘ ytęĂ QĎpŇĂ tŇĘ CÇ dŇo‘¿=yJĂ
Mh
ĳĆ yTĄpŇĘ S
Ł Ĳ ‘lČsĆÆ=ydŇĄybĲŇĂ CTămĘS
Ę nĂ
: Cm‘ĲĄnĎ yJ
ăĂ yrČęmĎ’ĞÇ C‘¿mĘS
ĲĎ wĘ
ZrĆ’ĳĎBĎ ‘ČqăĄb
Ł Ň C xČăĄlp
ŁŇ omąJĘ
: lo’ĲS
Ę yp
ăŇĂ lĘ CnymĄęYĎ‘ĞÇ Cr¿zĘpŇĘ nĂ
ynĳĎy‘Ą ynăĎd
ŁŇ ’Ğ hoăĂhyĹ ű ìylĆÄ’Ą yJ
ąĂ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ r‘¿ČêĘ=l’Č ytŇĂ ysęĂ xĎÇ hŇ¿kĎŇ BĘ
yl
ĳĂ CSqĘăyĎ xpČŇÆ ydŇĄym
ăĂ ynĂrĄęmĘS
Ď
: NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğj
Łă tŇoSęqĘm
Ł Ĳ CÇ
My‘ĳĂS
Ď rĘ wyrăĎm
Ł kŇĘ mČbŇĘ ClăjĘyĂ
: robŇĲ ‘Ĺ’ĲĆ=dŇ‘ĲČ ykęĂ nŁ’ĲĎÇ dŇxČ¿yČ
: hŇĲQĎ pŇĂ tŇĘ hŇrăĎ‘ĎUĘbČŇ otŇ¡ oyhĘBĲĂ dŇwĳdĂŇĎlĘ lyJ
¿Ă W
Ę mČ
q‘ĳĎzĘ’Ć hoăĎhyĘ=l’Ć ylĂoqÆ
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142. 3–143. 2

: NeĲĎxČtŇĘ ’Ć ho¿ĎhyĘ=l’Ć ylĂęoqÇ
yx
ĳĂ yW
Ă wynăĎpĎŇlĘ ëŇj
Łă S
Ę ’Ć 3
: dŇyGĲĂ’Č wyn¿ĎpĎŇlĘ ytęĂ rĎYĲĎÇ
yxęĂ Cr ű ylČÄ‘Ď PŇFĄŋ‘ČtŇĘ hĂBĘ 4
yt¿ĂŇbĎňytŇĂ nĲĘ êĎ‘ĘdÀŇČyĎ ÈhêĎ’ČwĘ
ëŇĳĄQhČ’Ğ Cz¿=xrČ’
Ł Ĳ BĘ
: ylĲĂ xp
ăČŇ Cn¡mĘTĲĎ
Èh’ĄrĘC ű NymÄĂ yĎ TyB
ąĄhČ 5
ryJ
¿Ă mňČ yl
ÀĂ =Ny’ĲĄwĘ
yeĂĳUĆ mĂ sonămĎ dŇăbČŇ ’Ď
: yS
ĲĂ pŇĘ nČlĘ SrăĄoD Ny’¡Ą
hŇ¿wĎhňyĘ ìŇylĆę’Ą yêĂqĘ‘¿ČzĎ 6
ys
ĳĂ xĘmČ hŇê
ăĎ ’Č yêĂrĘmČ’ĎÆ
: MyIĂxČhĲČ ZrĆ’ăĆBĘ yqęĂ lĘxĆÇ
ÈytŇĂ eĎrĂ=l’ĲĆ ű hŇbĎŇyS
ąĂ qĘhČ 7
dŇŁ’¿mĘ ytňĂ oQÀdČŇ=yJĲĂ
yp
ĳŇČ dĘŇrĲ
Ł mĄ ynĂ¿lĄ y~ĂhČ
: yeĂUĲĆmĂ CYămĘ’ĲĎ yJ
¡Ă
ÈyS
Ă pŇĘ nČ ű rGĄÄsĘUČmĂ hŇ’ĎyY
ąĂ ohÅ 8
ìŇ¿mĆ S
Ęň =tŇ’Ć tŇodŇÀohlĘ
MyqĳĂyDĂYČ CrêăĂkŇĘ yČ yBĂÆ
: yl
ĲĎ ‘Ď lm
Ł ă gŇĘ tŇĂ yJ
¡Ă
dŇ¿wĂdĎňlĘ romęzĘmĂ
gmq
ytęĂ QĎpŇĂ êĘ ‘mČŋS
Ę ű hoąĎhyĘ
ynĳČCnxĞêĲČ=l’Ć hŇnĎyz¿Ă’ĞhĲČ
: ìŇtĲŇĆ qĎdĘŇYĂBĘ ynĂnĄę‘ĞÇ ì¿ŇtŇĘ nĎmĚ’ĹB
ĲĆ
ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć TjĎS
Ę mĂbŇĘ Æ ’obăŇêĎ=l’ČwĘ 2
: yxĲĎ=lkĎŇ ìŇynăĆpĎŇlĘ qD¡ČYĘyĂ=âlĲ yJ
ąĂ
yk
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yS
Ăę pŇĘ nČ ű bŇyÄĄo’ PŇdąŇČrĎ
Å yJ
¿Ă
yt
ĳŇĂ IĎxČ ZrĆ’ĎlĎÆ ’J
ăĎ DĂ
: Ml
ĲĎ o‘ yt
¿ŇĄ mĄJĘ MyJęĂ S
Č xĞmĲČbŇĘ Ç ynĂ¿bČŇ yS
Ă ohĲ
yx
ĳĂ Cr yl
ăČ ‘Ď PŇăFĄ ‘ČtŇĘ êĂwČ
: yBĲĂlĂ Mm
¿Ą oêS
Ę yĂ ykęĂ otŇBĘÇ
MdŇĆuĆęmĂ ű MymÄĂ yĎ yêĂrĘk
ąŇČ ÅzĎ
ìŇĳĆl‘ĽjĲĎ=lkĎŇbŇĘ ytŇĂ yg¿Ňh
ĂĎ
: xČxĲĄoW’Ğ ìŇydăŇĆyĎ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČBĘĲ
ìŇyl
ĳĆ ’Ą ydăČŇyĎ yêĂW
Ę răČjĄ
: hŇlĎsĲĆ ìăŇlĘ hŇ¡pĎŇ yĄ‘Ğ=ZrĆ’ĲĆJĘ ű yS
Ăő pŇĘ nČ
yx
¿Ă Crň hŇt
ÀŇĎ lĘJĲĎ ÈhoĎhyĘ ű ynĂnĄÄ‘Ğ rh
ąĄ mÅČ
yeĂĳUĆ mĂ ìŇynăĆjĎ rê
ăĄsĘêČ=l’Č
: robŇĲ ydŇĄrĘy¿Ł=M‘Ă yêĂlĘS
Čę mĘnĂwĘÇ
ÈìDĆsĘxČ ű rqĆŁBÄbČŇ ynĂ‘ąĄymÅĂ S
Ę hČ
yêĂxĘ¿TĎ bĎň ìÀŇbŇĘ =yJĲĂ
ëŇĳĄl’Ą Cz¿=ëŇrĆDĲĆ ynĂ‘ęĄ ydĂŇohĲ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ ytŇĂ ’Ň¿W
Ď nĎ ìŇylĆ’ĄÇ=yJĲĂ
hoĎęhyĘ ű yb
¿ČŇ yĘ’
Ł Ĳ mĄ ynĂ¡lĄ y~ĂhČ
: ytŇĂ iĲĂkŇĂ ìŇyl
¿Ć ’Ą
ÈìnĆoYrĘ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ ű ynĂdąŇĄUĘlČ
yh
¿Ď olň’Ĺ hŇê
ÀĎ ’Č=yJĲĂ
: roSĲymĂ ZrĆ’ăĆBĘ ynĂxĄęnĘêČÇ hŇĳbĎŇ oT ì¿ŇxĞCrĲ
ynĂĳIĄxČêĘ hoăĎhyĘ ìăŇmĘS
Ă =N‘ČmĲČlĘ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ hŇrăĎ~ĎmĂ ’yY
¡Ă otŇ ű ìőtŇĘ qĲĎdĘŇYĂBĘ
yb
¿ĎŇ yĘ’
Ł ňĲ tŇym
ÀĂ YĘêČ ÈìDĘsĘxČbŇĘ C
yS
ĳĂ pŇĘ nČ yrăĄrĞY
Ł Ĳ =lJĎ êĎdĘŇbČŇ’ĞhĲČwĲĘÆ
: ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č ynăĂ’Ğ yJęĂ Ç
ű dŇwĂÄdĎŇlĘ
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144. 2–12

yrĂęCY ű hoĎÄhyĘ ëŇCrąBÅĎ
bŇrĳĎqĘlČ ydăČŇyĎ dŇăUĄ lČmĘhĲČ
: hŇmĲĎxĎlĘUĂlČ ytęČ o‘BĘYĘ’ĆÇ
ÈytŇĂ dĎŇCYĲmĘC yD¿ĂsĘxČ
yl
¿Ă yTňĂ lĘpČŇmĘC yB
ÀĂ GČW
Ę mĂ
ytŇĂ ys
ĳĂ xĎ obăŇC yeĂgŇĂ mĲĎÆ
: yêĲĎxĘtŇČ yU
ăĂ ‘Č dŇd¡ŇĄorhĲĎ
Ch‘ĳĄdŇĎêĲĄwČ MdĎŇ’ĎÆ=hŇmĎ hŇoĎęhyĲĘ
: Chb
ĲĄŇ è
Ę xČêĘwĲČ Sonę’ĹÇ=NBĆ
hŇĳmĎ DĎ lbĆŇăhĆ lČ MdĎŇ’ĎÆ
: rb
ĲĄŇ o‘ lY
ăĄ JĘ wymĎęyĎÇ
dŇrĳĄtŇĄ wĘ ìŇym
ăĆ S
Ď =ThČ hoĎhyĘÆ
: CnS
ĲĎ ‘ĹyĲĆwĘ MyrăĂhĎBĆ ‘G
¡Č
MY
ĳĄ ypŇĂ tŇĘ C qrĎBĎÆ qorăBĘ
: MUĲĄhĚtŇĘ C ìŇy~ĆęxĂÇ xl
¿Č S
Ę
Mor¿UňĎ mĂ ìŇydęĆyĎ xl
¿Č S
Ę
MyB
ĳĂ rČ MyĂUăČmĂ ynĂlĄy~ĂhČwĘÆ ynĂăYĄ jĘ
: rkĲĎŇnĄ ynăĄBĘĲ dŇIČęmĂÇ
’wĘS
ĳĎ =rBĆDĂ MhĆyjĂÆ rS
ăĆ ’Ğ
: rqĆS
ĲĎ Nym
ăĂ yĘ MnĎęymĂywĲĂÇ
ëŇĳĎQ hŇrĎyS
ăĂ ’Ď SdĎŇxĎÆ ryS
ăĂ MyhęĂ Łl’
ĲĹ
: ëŇĲQĎ =hŇrĎUĘzČ’Ğ roWę‘ĎÇ lbĆŇ¿ĄB
nĘ
Myk
¿ŇĂ lĎňUĘlČ hŇ‘ęĎ CSêĘ Nt
¿ŇĄ oehČ
: hŇ‘ĲĎrĎ bŇrĆx
¿ĆmĄ oDębŇĘ ‘Č dŇ¿wĂDĎ=tŇ’Ć hŇYĆojhČÆ
rk
¿ĎŇ nĄň=ynĄBĘĲ dŇÀIČmĂ ÈynĂlĄy~ĂhČwĘ ynĂ¿YĄ jĘ
’wĘS
ĳĎ =rBĆDĲĂ MhĆyjĂÆ rS
ăĆ ’Ğ
: rqĆS
ĲĎ Nym
ăĂ yĘ MnĎęymĂywĲĂÇ
Mh
¿Ć yrĄňC‘ĲnĘBĂ Myl
ÀĂ DĎgĚŇmĘ ÈMy‘ĂTĂnĘJĂ ű CnynĄÄBĎ rS
ąĆ ’Ğ
wnytwnb
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: lkĲĎŇyhĄ tŇyn¿ĂbŇĘ êČ tŇobęFĎxĚmĘÇ tŇŁIĳwĂzĎkŇĘ Cnyt
¿ŇĄ onBĘ
Nz¿Č=l’Ćň NEČęmĂ Myq¿ĂypŇĂ mĘ ÈMy’ĂlĄmĘ CnywăĄzĎmĘ
: CnytĲŇĄ oYCxĲBĘ tŇobęBĎrĚmĘ tŇopŇylĂ’ĞmĲČÆ Cnn
ăĄw’Y
Ł
Myl
¿Ă BĎňsĚmĲĘ CnypĄęCQ’Č
tŇ’ŇĳĄYoy Ny’ăĄwĘ ZrĆjĆÆ Ny’ăĄ
: CnytĲŇĄ ŁbŇŁxĲrĘBĂ hŇxĎęwĎYĘÇ Ny’¿ĄwĘ
oQĳ hŇkĎŇăJĎ S
Ć M‘ĎhĎÆ yrăĄS
Ę ’Č
: wyhĲĎŁl’Ĺ hŇ¿oĎhyĘS
ĲĆ M‘ęĎ hĎÇ yr¿ĄS
Ę ’ĲČ
dŇ¿wĂdĎňlĘ hŇQĎęhĂêĘ
ëŇlĆĳUĆ hČ yh
ăČ ol’Ĺ ìăŇmĘmĂorĲ’Ğ
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď o‘lĘ ìęmĘS
Ă Ç hŇ¿kĎŇ rĘb
ĲĎŇ ’ĞwĲČ
OĎĳĆkŇ rĘb
ĲĎŇ ’Ğ Moy¿=lkĎŇBĘ
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď o‘lĘ ìęmĘS
Ă Ç hŇ¿ĎllĘhĲČ’ĞwĲČ
dŇŁ’ĳmĘ lQ
ăĎ hĚmĘC hoăĎhyĘ lodąŇGÅĎ
: rqĆxĲĄ Ny’ăĄ otęQĎdŇĚgŇĘ lĂwĘÇ
ìŇyW
ĳĆ ‘ĞmĲČ xB
ăČ S
Č yĘ rodŇlĘÆ roDă
: CdŇyGĲĂyČ ìŇyt
ăŇĆ r
Ł Cb¡ŇgŇĘ C
ìŇdĳŇĆoh dŇobăŇJĘ rdČŇhĞÆ
: hŇxĎyW
ĲĂ ’Ď ìŇyt
ăŇĆ o’lĘpŇĘ nĂ yr¡ĄbŇĘ dĂŇwĘ
Crm
ĳĄ’ŇyŁ ìŇyt
ăŇĆ ’
Ł rĘonĲ zCză‘ĹwĲĆ
: hŇeĎrĲĆjĘsČ’Ğ ìŇytŇĆŁQCdŇgŇĘ C
C‘yB
ĳĂ yČ ìăŇbŇĘ CT=bŇrČ rkĆŇăzĄ
: CneĲĄrČyĘ ì¿ŇtŇĘ qĲĎdĘŇYĂwĘ
hoĳĎhyĘ MCxărČwĘ NCeăxČ
: dŇsĆxĲĎ=ldĎŇgŇĘ C MyĂjČę’ČÇ ëŇrĆ’¿Ć
lJ
Łĳ lČ ho¿ĎhyĘ=bŇoTĲ
: wyW
ĲĎ ‘ĞmĲČ=lJĎ=l‘Č wymĎęxĞrĲČwĘÇ
ìŇyW
ĳĆ ‘ĞmĲČ=lJĎ hoĎhyĘÆ ìŇCdăŇoy
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145. 11–146. 2

: hŇkĎŇCkŇĲ rĘb
ĲĎŇ yĘ ìŇydęĆysĂxĞwĲČÇ
Crm
ĳĄ’ŇyŁ ìăŇtŇĘ CkŇlĘmČ dŇobăŇJĘ 11
: CrB
ĲĄ dČŇyĘ ì¿ŇtŇĘ rĲĎCbŇgŇĘ C
wyt
ĳŇĎ r
Ł CbŇĲ GĘ MdĎŇ’ĎhĲĎÆ ynăĄbŇĘ lĂ ű ‘ČydąĂŇohlĘ 12
: otŇĲ CkŇlĘmČ rdăČŇhĞ dŇobękŇĘ CÇ
Mym
ĳĂ lĎŁ‘Ĳ=lJĎ tŇCkŇ¿ lĘmČ ìętŇĘ CkŇĲ lĘmĲČ 13
: rodĲŇ wĎ roD¿=lkĎŇBĘ ìęêĘlĘS
Ć mĘmĲĆCÇ
Myl
ĳĂ pŇĘ eĲŁhČ=lkĎŇlĘ hoĎhyĘÆ ëŇămĄ os 14
: MypĲŇĂ CpŇJĘhČ=lkĎŇlĘ PŇqĄęozwĘÇ
CrB
ĳĄW
Č yĘ ìŇyl
ăĆ ’Ą lk
ŁŇ Æ=ynĄy‘ĲĄ 15
: oêĲ‘ĂBĘ Ml
ăĎ kŇĘ ’Ď=tŇ’Ć Mh
¡Ć lĎ=NtĲŇĄ on hŇê
ąĎ ’ČwĘ
ìŇdĳŇĆyĎ=tŇ’Ć xČt
¿ŇĄ oj 16
: NoYĲrĎ yx
ăČ =lkĎŇlĘ ‘ČyB
¡Ă W
Ę mČC
wyk
ĳŇĎ rĎDĘ=lkĎŇBĘ hoĎhyĘÆ qyDăĂYČ 17
: wyW
ĲĎ ‘ĞmĲČ=lkĎŇBĘ dŇysęĂ xĎwĘÇ
wy’ĳĎrĘq
Ł Ĳ =lkĎŇlĘ hoĎhyĘÆ bŇorăqĎ 18
: tŇmĲĆ’Ĺb
ĲĆŇ Ch’
ăĚ rĎqĘyĂ rS
¡Ć ’Ğ lk
ŁąŇ lĘ
hŇĳĆW‘ĞyĲČ wy’
¿Ď rĄyĘ=NoYĲrĘ 19
: M‘ĲĄyS
Ă oyĲwĘ ‘mČęS
Ę yĂÇ Mt
¿ŇĎ ‘ĎwĘS
Č =tŇ’ĆwĲĘ
wyb
ĳŇĎ hĞŁ’Ĳ=lJĎ=tŇ’Ć hoĎhyĘÆ rm
ăĄ oS 20
: dŇymĲĂS
Ę yČ My‘ăĂS
Ď rĘhĲĎ=lJĎ tŇ¡’Ą wĘ
yj
¿Ă =rBĆňdČŇyĲĘ hoĎęhyĘ tŇ¿ČQhĂêĘ 21
oSędĘŇqĎ MS
¿Ą rW
Ď BĎÆ=lJĎ ëŇrăĄbĎŇywĲĂ
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď o‘lĘ
HyĎÃCllĘhĲČ
wmq
: hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć yS
Ăę pŇĘ nČÇ yl
¿Ă lĘhĲČ
yIĳĎxČBĘ hoăĎhyĘ hŇăĎllĘhĲČ’Ğ 2
: ydŇĲĂo‘BĘ yh
ăČŁl’ŇĲlĄ hŇr¡ĎUĘzČ’Ğ
wxTbt=l’

146. 3–147. 3
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Myb
ĳŇĂ ydĂŇnĘbŇĂ Cx¿TĘbŇĘ êĂ=l’Č
: hŇ‘ĲĎCStŇĘ ol¿ Ny’¡ĄS
ąĆ ű MdĎő’Ď=NbĆŇBĘ
otŇĳ mĎdĘŇ’ČlĘ bŇăS
Ě yĎ oxCrÆ ’Y
ăĄ êĄ
: wytĲŇĎ nŁê
ŁĲS
Ę ‘Ć Cd¿ŇbŇĘ ’ĲĎ ’ChęhČÇ MoI¿BČ
orĳzĘ‘ĆBĘ bŇq
Ł ă ‘ĞyĲČ l’
ăĄ ąS
Ć yrĄęS
Ę ’Č
: wyhĲĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l‘Č orębŇĘ W
ĂÇ
ZrĆ’ĎęwĎ MyĂm
ąČS
ĎÅ ű hŇąW
Ć ‘Ł
MB
ĳĎ =rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ MI¿ĎhČ=tŇ’Ć
: Ml
ĲĎ o‘lĘ tŇămĆ ’Ĺ rm
¡Ą è
Ł hČ
MyqęĂ CS‘Ğl
ĲĎ ű TjÄĎ S
Ę mĂ hŇąW
Ć ‘Ł
Myb
ĳŇĂ ‘ĄrĘl
ĲĎ MxĆlĆÆ Nt
ăŇĄ nŁ
: MyrĲĂCs’Ğ ryê¿ĂmČ hoĎęhyĘÇ
MyrĂęwĘ‘Ă xČqąĄj
ŁÅ ű hoąĎhyĘ
MypĳŇĂ CpŇJĘ PŇqăĄzŁ hoĎhyĘÆ
: MyqĲĂyDĂYČ bŇ¿hĄ ’
Ł hoĎęhyĘÇ
MyrĂęGĄ=tŇ’Ć rm
ąĄ S
Ł Å ű hoąĎhyĘ
dŇdĳŇĄo‘yĘ hŇăĎm
n Ď lĘ’ČwĘ MotŇă yĎ
: tŇCĲĄ‘ČyĘ My‘ăĂS
Ď rĘ ëŇrĆd¡ŇĆwĘ
MlĎęo‘lĘĲ ű hoĎÄhyĘ ëŇŁląmĘyĂ
rd
Ł ę wĎ rd¿
ŁŇ lĘ NoIYĂÆ ëŇyĂhăČŁl’Ĺ
: HyĲĎ=CllĘhĲČ
ű HyĎÄCllĘhĲČ
Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hŇrăĎUĘzČ bŇoT¡=yJĂ
: hŇĲQĎ hĂtŇĘ hŇ¿wĎ’ŇnĎ My‘ĂnĎÇ=yJĲĂ
hoĳĎhyĘ MĂl
ăČ S
Ď CrĲyĘ hŇăĄoB
n
: seĲĄkČŇyĘ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ yx
¡Ą dĘŇnĂ
bŇĳĄl yrĄCbăŇS
Ę lĂ ’pĄŇr
Ł hĲĎÆ
: MtĲŇĎ obŇ~Ę‘ČlĘ SBĄęxČmĘCÇ
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147. 4–17

Myb
ĳŇĂ kĎŇoJĲlČ rjĎsĘmĂÆ hŇăĆom
n
: ’rĲĎqĘyĂ tŇom¿S
Ą MQĎękĚŇlĘÇ
xČŁJĳ=bŇrČwĘ CnynăĄodŇ’Ğ lodăŇGĎ
: rjĲĎsĘmĂ Ny’ăĄ otęnĎCbŇĲ tŇĘ lĂÇ
hoĳĎhyĘ MywăĂnĎ‘Ğ dŇdăŇĄo‘mĘ
: ZrĆ’ĲĎ=ydŇĄ‘Ğ My‘ăĂS
Ď rĘ lyj
¡Ă S
Ę mČ
hŇdĳŇĎotŇBĘ hoăĎhyl
ĲČ Cnă‘Ĺ
: roeĲkŇĂ bŇĘ Cnyh
ăĄŁl’ŇĲlĄ Cr¡UĘzČ
MybĂę‘ĎBĘ ű MyĂmÄČ S
Ď hŇiĆŋkČŇmĘhĲČ
rT
ĳĎ mĎ ZrĆ’ăĎlĎ Nyk
ăŇĂ UĄhČ
: ryYĲĂxĎ MyrăĂhĎ xČym
¡Ă YĘUČhČ
Hm
ĳĎ xĘlČ hŇm
ăĎ hĄbŇĘ lĂ Nt
ăŇĄ on
: C’rĲĎqĘyĂ rS
ăĆ ’Ğ bŇrĄę‘ŁÇ yn¿ĄbŇĘ lĂ
Zj
ĳĎ xĘyĆ sCiăhČ tŇrăČCbŇgŇĘ bŇĂ âlą
: hŇYĲĆrĘyĂ Sy’
ăĂ hĎ yq¡ĄoSbŇĘ =âlĲ
wy’ĳĎrĄyĘ=tŇ’Ć hoĎhyĘÆ hŇăYĆ or
: oDĲsĘxČlĘ Myl
¿Ă xĞyĲČmĘhĲČ=tŇ’Ć
hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć MĂlČS
Ď CrĲyĘÆ yx
ăĂ BĘS
Č
: NoIĲYĂ ëŇyĂhăČŁl’Ĺ yl
¡Ă lĘhĲČ
ëŇyĂrĳĎ‘ĎS
Ę yx
ăĄ yrĂBĘ qEČxĂÆ=yJĲĂ
: ëŇB
ĲĄ rĘqĂBĘ ëŇyĂnăČBĎ ëŇr¡ČBĄ
MolĳS
Ď ëŇ¿ĄlCbŇGĘ=Mv
Ď hČ
: ëŇ‘ĲĄyBĂW
Ę yČ MyFęĂ xĂÇ bŇlĆ¿xĄ
ZrĆ’ĳĎ otŇă rĎmĘ’Ă xČăĄlè
Ł hČ
: orĲbĎŇDĘ ZCr¿yĎ hŇrĎęhĄmĘÇ=dŇ‘Č
rmĆĳ~Ď JČ gŇlĆăS
Ć Nt
ăŇĄ eŁhČ
: rEĲĄpČŇyĘ rpĆŇ¿’Ą JĎ ropęJĘÇ
Myê
ĳĂ pŇĂ kŇĘ oxărĘqĲČ ëŇyl
ăĂ S
Ę mČ
ynpl
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: dŇm
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ ym
ăĂ otęrĎqĲĎÇ yn¿ĄpŇĘ lĂ
Ms
ĳĄ mĘyČwĘ orăbĎŇDĘ xl
ăČ S
Ę yĂ
: MyĂmĲĎ=ClEĘyĂ oxęCrÇ bŇ¿è
Ą yČ
bŇŁqĳ‘ĞyĲČlĘ wrăbřd dŇyGăĂmČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂlĘ wyTĎęjĎS
Ę mĂCÇ wyu¿ĎxĚ
yoGę=lkĎŇlĘ ű NkĄÄ hŇW
Ď ‘ąĎ âlÅ
MC‘ędĎŇyĘ=lBČ MyT
¿Ă jĎS
Ę mĂC
: HyĲĎCllĘhĲČ
ű HyĎÄCllĘ¿hČ
MyĂm
ĳČè
Ď hČ=NmĂ hoĎhyĘÆ=tŇ’Ć ClălĘhĲČ
: MymĲĂorUĘBČ ChClęlĘhĲČÇ
wyk
ĳŇĎ ’ĎlĘmČ=lkĎŇ ChCl¿lĘhČ
: w’bĲY=lJĎ ChClęlĘhĲČÇ
xČrĳĄyĎwĘ SmĆăS
Ć ChCllĘhĲČÆ
: ro’Ĳ ybĄŇkŇĘ oJ¿=lJĎ ChClęlĘhĲČÇ
MyĂm
ĳĎè
Ď hČ ym
ăĄ S
Ę ChCllĘhĲČÆ
: MyĂmĲĎè
Ď hČ l‘ŋČ mĄ ű rS
ąĆ ’Ğ MyĂUČęhČwĘÇ
hoĳĎhyĘ MS
ăĄ =tŇ’Ć CllĘhĲČyĲĘÆ
: C’rĲĎbŇĘ nĂwĘ hŇăCĎYĂ ’ChÆ yJ
ąĂ
Ml
ĳĎ o‘lĘ dŇ‘ăČlĎ MdăŇĄymĂ‘ĞIĲČwČ
: robŇĲ ‘ĞyĲČ âlăwĘ NtęČ nĎÇ=qxĎ
ZrĆ’ĳĎhĎ=NmĂ hoĎhyĘÆ=tŇ’Ć ClălĘhĲČ
: tŇomĲh
Ł êĘ=lkĎŇwĘ MynęĂ yeĂêČÇ
roTĳyqĂwĘ gŇlĆăS
Ć dŇrĎbĎŇCÆ S’
ăĄ
: orĲbĎŇdĘŇ hŇ¿W
Ď ‘Ł hŇrĎę‘ĎsĘÇ xČCr¿
tŇo‘ĳbĎŇGĘ=lkĎŇwĘ Myr¿ĂhĎhĲĆ
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148. 10–149. 7

: MyzĲĂrĎ’Ğ=lkĎŇwĘ yrĂęjĘÇ Z‘¿Ą
hŇĳmĎ hĄBĘ=lkĎŇwĘ hŇ¿IĎxČhĲČ 10
: PŇĲnĎ JĎ roj¿YĂwĘ WmĆrĆęÇ
MyU
ĳĂ ’ĚlĘ=lkĎŇwĘ ZrĆ’ĆÆ=ykĄŇlĘmČ 11
: ZrĆ’ĲĎ yTĄpŇĘ S
Ł ¿ =lkĎŇwĘ MyrĂęW
ĎÇ
tŇolĳCtŇBĘ=MgČŇwĘ Myr¿ĂCxB
ĲČ 12
: MyrĲĂ‘ĎnĘ=M‘Ă MynęĂ qĄzĘÇ
hoĎęhyĘ MS
Ąŋ =tŇ’Ć ű CląlĘhČyĘ 13
oDĳbČŇlĘ omăS
Ę bŇăGĎW
Ę nĂ=yJĲĂ
: MyĂmĲĎS
Ď wĘ ZrĆ’¿Ć=l‘Č odęohÇ
oUÃ‘ČlĘ ű NrĆqÄĆ MrĆIąĎwČ 14
wydĎęysĂxĞ=lkĎŇlĲĘ hŇąĎQhĂêĘ
obęr
Ł qĘ=M‘ĲČ l’ĄrĎW
Ę yĂÆ ynăĄbŇĘ lĂ
: HyĲĎ=CllĘhĲČ
ű HyĎÄCllĘhĲČ
Tmq
SdĳŇĎxĎ ryS
ăĂ hoĎhyl
ĲČ Æ CryS
ăĂ
: MydŇĲĂysĂxĞ lh
¿Č qĘBĂ otęQĎhĂêĘÇ
wyW
ĳĎ ‘ŁBĘ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ xm
ăČ W
Ę yĂ 2
: MJĲĎlĘmČbŇĘ Clyg¿ŇyĎĂ NoIęYĂÇ=ynĲĄBĘ
loxĳmĎbŇĘ omăS
Ę ClălĘhĲČyĘ 3
: olĲ=CrUĘzČyĘ roeękŇĂ wĘÇ PŇŁtŇ¿ BĘ
oUĳ‘ČBĘ hoăĎhyĘ hŇăYĆ or=yJĲĂ 4
: hŇ‘ĲĎCSyBĂ MywĂęnĎ‘ĞÇ r’
¿Ą pĎŇyĘ
dŇobĳŇkĎŇBĘ MydăĂŇysĂxĞ CzălĘ‘ĘyČ 5
: MtĲŇĎ obŇJĘS
Ę mĂ=l‘Č CnęeĘrČyĘÇ
Mn
ĳĎorgŇĘ BĂ l’ĄÆ tŇomămĘorĲ 6
: MdŇĲĎyĎBĘ tŇoIăpŇĂ yjĲĂ bŇrĆx
¡ĆwĘ
MyĳĂoGBČ hŇmĎqĎnĘÆ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ 7
txkwt
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: MyUĲĂ’Ě=lBČ tŇŁxękĄŇoêĲÇ
MyuĳĂzĂBĘ Mh
ăĆ ykĄŇlĘmČ rs
Ł ă ’ĘlĆ
: lzĲĆrĘbČŇ yl
¿Ą bŇĘ kČŇBĘ MhĆęydŇĄBĘkŇĘ nĂwĘÇ
bŇCtęJĎ TjĎŋS
Ę mĂ ű MhĆÄBĎ tŇoW
ą ‘Ğl
ĲČ
wydĎęysĂxĞ=lkĎŇlĘ ’ChÆ rdăĎŇhĎ
: HyĲĎCllĘhĲČ
ű HyĎÄCllĘhĲČ
oS
ĳ dĘŇqĎBĘ l’
¿Ą =CllĘhĲČ
: oEĲ‘Ě ‘Čyq¿ĂrĘBĂ ChClęlĘhĲČÇ
wyt
ĳŇĎ r
Ł CbŇĲ gŇĘ bŇĂ ChCl¿lĘhĲČ
: olĲdĘŇGĚ bŇră
Ł JĘ ChClęlĘhĲČÇ
rp
ĳŇĎ oS ‘qČt
ăŇĄ BĘ ChCllĘhĲČÆ
: roeĲkŇĂ wĘ lbĆŇăĄB
n Ę ChClęlĘhĲČÇ
loxĳmĎC PŇŁtŇă bŇĘ ChCllĘhĲČÆ
: bŇgĲĎŇC‘wĘ Mye¿ĂmĂBĘ ChClęlĘhĲČÇ
‘mČĳS
Ď =ylĄYĘlĘYĲĂbŇĘ ChCl¿lĘhĲČ
: hŇ‘ĲĎCrtŇĘ yl
¿Ą YĘlĘYĂBĘĲ ChClęlĘhĲČÇ
HyĎę lQ
¿Ą hČêĘ hŇmĎS
Ď eĘhČÆ lJ
Łă
: HyĲĎCllĘhĲČ

8

9

nq

2

3

4

5

6

G

whwpyw wyYxw .Kzkâ
Ł â
Ł Nmysw h‘bVw MyrV‘w tw’m Vmxw Mypl’ Mylht rpsd yqwsp Mwks
h’m ’"n : n"q Nmysw MyVmxw h’m wyrwmzmw .rV‘ h‘Vt wyrdsw ]z"l x"‘ Mylht[ Mhypb
’"n ,VlVw MyVmx wytwqspw .]x"k z"m tyV’rb[ wnyb’ bq‘y lV wytwnV Nmysw h‘bVw My‘br’w
.rpsw rps lk Nyb qlx twrwV VlV xynhl KyrYw .+m wytwqspw

The number of the verses of the book of Psalms is 2527, and the sign is, Kzkâ
Ł â
Ł .
And its middle point is, And they flattered him with their mouth [Psa 78.36]. And
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its sedarim are 19. And its psalms are 150, and the sign is n"q; other copies (say)
147, and the sign is, The years of Jacob our father [Gen 47.28]. And its peseqot
are 40. And there should be an interval of 3 lines between each book.

ylVm
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ ëŇlĆmĆęÇ dŇwĳDĂ Ď=NbĆŇ hŇŁmăŁlS
Ę ylĄS
Ę mřĂ Æ
rsĳĎCmC hŇm
ăĎ kŇĘ xĎ tŇ‘ČdăČŇlĎ
: hŇĲnĎ ybŇĂ yr¿ĄmĘ’Ă NybĂęhĎlĘÇ
lJ
ĳĄ W
Ę hČ rs
ăČ Cm tŇxČqČlĎÆ
: MyrĲĂS
Ď mĲĄC TjĎęS
Ę mĂCÇ qdŇĆY¿Ć
hŇĳmĎ rĘ‘Ď MyăĂ’ŇtŇĎ pŇĘ lĂ tŇt
ăŇĄ lĎ
: hŇUĲĎzĂmĘC tŇ‘ČDăČ r‘ČnČęlĘÇ
xqČĳlĆ PŇsĆoyăwĘ MkĎŇxĎÆ ‘m
ăČ S
Ę yĂ
: hŇĲnĆ qĘyĂ tŇol¿BĚxĘêČ NobęnĎwĘÇ
hŇĳYĎ ylĂmĘC lS
Ď mĎÆ Nyb
ăŇĂ hĎlĘ
: MtĲŇĎ ŁdŇyxĂwĘ MymęĂ kĎŇxĞÇ yr¿ĄbŇĘ DĂ
tŇ‘ČDĳĎ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄ hoĎhyĘÆ tŇă’Č rĘyĂ
: CzB
ĲĎ Myl
¿Ă ywĂ’Ĺ rsĎęCmCÇ hŇm
¿Ď kŇĘ xĎ

’
2

3

4

5

6

7

ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď rs
ăČ Cm ynĂBĘÆ ‘m
ăČ S
Ę
: ìŇUĲĆ’Ă tŇr¿Čoê SF
Ł ę êĂÇ=l’ČwĘ
ìŇĳĆS’Ňr
Ł lĘ MhĄŋ NxĄő tŇąČwĘl
y Ă ű yJ
ąĂ
: ìŇytĲŇĆ r
Ł GĘrĘgČŇlĘ MyqęĂ nĎ‘ĞwĲČÇ
: ’b
ĲĄŇ ê
Ł =l’Č My’ęĂ FĎxČÇ ìŇCê¿pČŇyĘ=M’Ă ynÃĂ BĘ
Cnê
¿Ď ’ňĂ hŇÀĎkŇ lĘ ÈCrmĘ’ŇyĲŁ=M’Ă
: MeĲĎxĂ yqăĂnĎlĘ hŇ¡Ďj
n Ę YĘnĂ MdĳŇĎlĘ hŇ¿bĎŇ rĘ’ĆĲnĆ
MyIĳx
Ă Č lo’ăS
Ę JĂ M‘ĄlĎbŇĘ nĂÆ
: robŇĲ ydŇĄrĘoyăJĘ MymęĂ ymĂtŇĘ CÇ
’Y
ĳĎ mĘnĂ rqăĎyĎ Nohă=lJĎ
: ll
ĲĎ S
Ď Cnyê
ăĄbĎŇ ’Q
¡Ą mČnĘ

8

9

10
11

12

13

Klrwg
.ytbr +m v.1

.’

sŘ1
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1. 14–25

Cnk
ĳĄŇ otŇBĘ lyj
ăĂ êČ ìŇlĘrăĎoGÆ
: CnQ
ĲĎ kĚŇlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ dŇxĎę’ĆÇ syJ
¿Ă
Mê
ĳĎ ’Ă ëŇrĆdăŇĆBĘ ëŇăĄlêĄ=l’Č ynęĂ BĘ
: MtĲŇĎ bĎŇytŇĂ eĘmĂ ìęlĘgŇĘ rČÇ ‘n
¿ČmĘ
CYCrĳyĎ ‘răČlĎ MhĆylĄgŇĘ rČÆ yJ
ăĂ
: MDĲĎ=ëŇjĎS
Ę lĂ CręhĞmĲČywĂÇ
tŇS
Ć rĳĎhĎ hŇrăĎzŁmĘ MeĎxĂÆ=yJĲĂ
: PŇĲnĎ JĎ l‘ČB
¿Č =lkĎŇ ynĄęy‘ĄBĘÇ
CbŇrĳ
Ł ’ĹyĲĆ Mm
ăĎ dĎŇlĘ MhĄwĘÆ
: MtĲŇĎ S
Ł pŇĘ nČlĘ CnęjĘYĘyĂÇ
‘YČĳBĎ ‘ČYĲĄŁBă=lJĎ tŇoxrĘ’ĎÆ NJĄę
: xuĲĎyĂ wyl
ăĎ ‘ĎBĘ SpĆŇ¡nĆ=tŇ’Ć
hŇeĎrĳ
Ł êĎ ZCxăBČ tŇomkŇĘ xĎÆ
: Hl
ĲĎ oq Nê
¿ĄêĂ tŇobęx
Ł rĘB
ĲĎ Ç
’r¿ĎqĘêňĂ tŇoIęmĂh
Ł S’Ňr¿
Ł BĘ
: rmĲĄ’ŇŁtŇ hĎyr¿ĆmĎ’Ğ ry‘ęĂ BĎ Myr¿Ă‘ĎS
Ę yx
¡Ą tŇĘ pŇĂ BĘ
ytŇĂ ¿pĆŇ CbňhĞ’ĄêĲĘ ÈMyĂtŇĎ jĘ ű yt
ăŇČ mĎ=dŇ‘Č
Mh
ĳĆ lĎ CdăŇmĘxĲĎ NoYlĎÆ MyYęĂ lĄwĘ
: tŇ‘ČdŇĲĎ=C’nĘW
Ę yĂ MylĂęysĂkŇĘ CÇ
yê¿ĂxĘkČŇotňlĲĘ CbŇCSęêĎ
yx
ĳĂ Cr Mk
ăĆŇ lĎ hŇ‘ĎyB
ăĂ ’Č hŇąĄh
eĂ
: Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć yrăČbĎŇdĘŇ hŇ‘Ďyd¡ĂŇo’
Cn’
ĳĄ mĎêĘwČ ytŇĂ ’ŇrĎqĎÆ N‘ČyăČ
: bŇyS
ĲĂ qĘmČ Ny’ăĄwĘ ydĂęyĎÇ ytŇĂ yT
¿Ă nĎ
yt
ĳŇĂ YĎ‘Ğ=lkĎŇ C‘¿rĘpŇĘ êĂwČ
: MtĲŇĆ ybŇĂ ’Ğ âlă yêęĂ xĘkČŇotŇwĘÇ
yn’=Mg

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1. 26–2. 5
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qx
ĳĎ W
Ę ’Ć Mk
ăĆŇ dĘŇy’ĄBĘ ynĂ’ĞÆ=MGČ
: Mk
ĲĆŇ DĘxĘpČŇ ’b
Ł ăŇ BĘ gŇ‘ęČ lĘ’ĆÇ
MkĆęDĘxĘjČ hŇwĎ’ĞS
ĲČ kŇĘ ’b
Ł ąŇ BĘ
hŇĳtŇĆ ’ĹyĲĆ hŇăpĎŇ CsJĘ MkĆŇdĘŇy’ĄwĲĘÆ
: hŇqĲĎCYwĘ hŇr¿ĎYĎ MkĆęylĄ‘ĞÇ ’b
Ł ¿Ň BĘ
hŇĳĆ‘
n Ĺ’ĲĆ âlăwĘ ynĂnĘ’ĚrĎqĘyĂÆ z’
ăĎ
: ynĂnĘ’ĲĚYĎmĘyĂ âlăwĘ ynĂnĘręĚxĞS
ĲČ yĘÇ
tŇ‘ČdĳŇĎ C’nĘăW
Ď =yJĂ tŇxČêČÆ
: CrxĲĎbĎŇ âlă hoĎęhyĘÇ tŇ¿’Č rĘyĂwĘ
yt
ĳŇĂ YĎ‘Ğl
ĲČ Cb¿Ň’Ď=âlĲ
: yêĲĂxĘkČŇoê=lJĎ CYę’ĞĲnĎ Ç
MJ
ĳĎ rĘdČŇ yrăĂjĘmĂ ClkŇĘ ’ŇyĲŁwĲĘÆ
: C‘B
ĲĎ W
Ę yĂ Mh
ăĆ ytŇĄ Y
Ł ¡ ‘ĞU
Ł Ĳ mĂC
Mg
ĳĄŇ rĘhČêĲČ MyăĂtŇĎ jĘ tŇăbČŇ CSmĘ yJ
ąĂ
: MdŇĲĄBĘ’ČêĘ Myl
ăĂ ysĂJĘ tŇ¡wČlĘS
Č wĘ
xTČĳĆB=NJĎS
Ę yĂ ylĂÆ ‘Čm
ăĄ S
Ł wĘ
: hŇ‘ĲĎrĎ dŇxČ¿jČ mĂ NnČę’ĞS
ĲČ wĘÇ

26

27

28

29

30

31

32

33

yrĳĎmĎ’Ğ xuăČêĂ=M’Ă ynĂBĘÆ
: ëŇêĲĎ’Ă Nj
Ł¿ YĘêĂ ytęČ wŁYĘmĂCÇ
ìŇnz
ĳĆĘ ’Ď hŇm
ăĎ kŇĘ xĎĲlČ bŇyS
ăĂ qĘhČlĘ
: hŇĲnĎ CbŇêĘlČ ìęBĘlĂÇ hŇ¿FĆ êČ
’rĳĎqĘtŇĂ hŇăĎyB
n Ă lČ M’
ăřĂ yJ
ąĂ
: ìŇĲlĆ oq Nê
¿ĄêĂ hŇnĎęCbŇêĘlČÇ
PŇsĆĳĎJkČŇ hŇeĎ¿S
Ć qĘbČŇêĘ=M’Ă
: hŇeĎW
ĲĆ jĘxĘêČ Myn¿ĂomTĘUČkČŇwĲĘ
hoĳĎhyĘ tŇă’Č rĘyĂ NybŇĂ êĎÆ z’Ďę

b
2

3

4

5

t‘dw
.+rt Nkw M’Ą ’"s v.3

.b
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2. 6–18

: ’YĲĎmĘêĂ Myh
ăĂ Łl’Ĺ tŇ‘Čd¡ČŇwĘ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ Nê
ăĄyĂ hoĎhyĘÆ=yJĲĂ
: hŇĲnĎ CbŇtŇĘ C tŇ‘ČDăČ wyjęĂ mĂÇ
hŇĳĎS
I Ă Cê MyrĂS
Ď yĘlČÆ NpăYwř
: Mt
Ł ŇĲ ykĄŇlĘh
Ł ă lĘ NgĄęmĎÇ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ tŇoxărĘ’Ď rY
Ł nĘlĂÆ
: rm
ŁĲ S
Ę yĂ odŇysĂxĞ ëŇrĆd¡ŇĆwĘ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂC qdŇĆYăĆ NybŇĂ êĎÆ z’Ďę
: bŇoTĲ=lGČ‘ĘmČ=lJĎ MyrĂęS
Ď ymĲĄCÇ
ìŇĳĆBlĂbŇĘ hŇm
ăĎ kŇĘ xĎ ’obăŇtŇĎ =yJĲĂ
: M‘ĲĎnĘyĂ ì¿ŇS
Ę pŇĘ nČlĲĘ tŇ‘ČdČęwĘÇ
ìŇylĆę‘Ď rm
Ł¿ S
Ę êĂ hŇUĎzĂmĘÆ
: hŇJĎrĲĆYĘnĘtŇĂ hŇ¿ĎCb
n Ň êĘ
‘rĳĎ ëŇrĆDăĆmĂ ìŇlĘy~
ăĂ hČlĘÆ
: tŇokŇĲ jĚhĘêČ rB
¿Ą dČŇmĘ Sy’ęĂ mĄÇ
rS
Ć Łyĳ tŇoxărĘ’Ď MybŇĂ zĘŁ‘ăhČÆ
: ëŇS
Ć ŁxĲ=ykĄŇrĘdČŇBĘ tŇkĆŇlĆęlĎÇ
‘rĳĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ MyxĂmĄv
Ę hČÆ
: ‘rĲĎ tŇokŇ¿ jĚhĘtŇČ BĲĘ ClygęĂ yĎÇ
MyS
ĳĂ uĘ‘Ă Mh
ăĆ ytŇĄ ŁxĲrĘ’Ď rS
ăĆ ’Ğ
: MtĲŇĎ olGĘ‘ĘmČBĘ MyzęĂ olnĘCÇ
hŇrĳĎzĎ hŇăè
Ď ’ĂmĲĄ ìŇlĘy~
ăĂ hČlĘÆ
: hŇqĎylĲĂxĹhĲĆ hĎyr¿ĆmĎ’Ğ hŇIĎęrĂkŇĘ eĎmĂÇ
hĎyrĳĆC‘nĘ PŇCQă’Č tŇbĆŇzĆ‘ŁhČÆ
: hŇxĎk
ĲĄŇ S
Ď hĎyh
ăĆŁl’Ĺ tŇyr¡ĂBĘ=tŇ’ĆwĘ
Ht
ĳŇĎ yBĄ tŇwĆmăĎ=l’Ć hŇxĎăS
Ď yJ
ąĂ
: hĎytĲŇĆŁlGĘ‘ĘmČ My’ęĂ pĎŇrĘÇ=l’ĆwĘ
hy’b=lk
.r"tw +rt ,’"yd Nkw yrqw bytk Nj
Ł YĘyĂ ’"sbw ,s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk NpČYĎwĘ ’"sb ,yrq Nj
Ł YĘyĂ ,bytk NpČYĎwĘ v.7

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2. 19–3. 9
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NCbĳŇCSyĘ âlă hĎy’ĆBĎÆ=lJĎ
: MyIĲĂxČ tŇox¿rĘ’Ď CgŇyv
Ăę yČÇ=âlĲwĘ
Myb
ĳŇĂ oT ëŇrĆdăŇĆBĘ ëŇlĄêĄÆ N‘ČmČęlĘ
: rm
ŁĲ S
Ę êĂ MyqăĂyDĂYČ tŇox¡rĘ’ĎwĘ
ZrĆ’ĳĎ=CnJĘS
Ę yĂ Myr¿ĂS
Ď yĘ=yJĲĂ
: Hb
ĲĎŇ CrtŇĘ ¿CĎyĂ MymęĂ ymĂtŇĘ CÇ
CtŇrĳĄJĎyĂ ZrĆ’ăĆmĄ My‘ĂS
Ď rĘCÆ
: hŇeĎUĲĆmĂ Cx¿iĘyĂ MydĂęgŇĘ obŇCÇ

19

20

21

22

xJ
ĳĎ S
Ę êĂ=l’Č ytăĂŇrĎoêĲ ynĂBĘÆ
: ìŇB
ĲĆ lĂ r~
Ł ¿ yĂ ytęČ wŁYĘmĂCÇ
MyIĳx
Ă Č tŇonăS
Ę C MymĂyĎÆ ëŇrĆ’
Ł ă yJ
ąĂ
: ëŇĲlĎ CpŇys
¿Ă oy MolęS
Ď wĘÇ
ìŇ¿bĚŇ zĘ‘ňČ yČ=l’ĲČ tŇmĆę’ĹwĲĆ dŇsĆ¿xĆ
ìŇyt
ĳŇĆ orGĘrĘGČ=l‘Č Mr¿ĄS
Ę qĎ
: ìŇB
ĲĆ lĂ xČCl¿=l‘Č MbĄętŇĘ JĎÇ
bŇoTĳ lkĆŇăW
Ą wĘ Nx
¡Ą =’YĎmĘC
: MdŇĲĎ’ĎwĘ Myh
ăĂ Łl’Ĺ yn¡Ąy‘ĄBĘ

g
2

3

4

ìŇĳĆBlĂ=lkĎŇBĘ hoĎhyĘÆ=l’Ć xT
ăČ BĘ
: N‘ĲĄè
Ď êĂ=l’Č ìętŇĘ nĎyBĲĂÇ=l’ĆwĘ
Ch‘ĳĄdŇĎ ìŇyk
¿ŇĆ rĎDĘ=lkĎŇBĘ
: ìŇytĲŇĆ x
Ł rĘ’
Ł Ĳ rè
¿Ą yČyĘ ’ChęwĘÇ
ìŇynĳĆy‘ĄBĘ Mk
ăĎŇ xĎ yh
ăĂ êĘ=l’Č
: ‘rĲĎmĄ rCsăwĘ hoĎęhyĘÇ=tŇ’Ć ’r¿ĎyĘ
ìŇïĳĆS
Ď lĘ yh
ăĂ êĘ tŇC’pŇĘ rĂÆ
: ìŇytĲŇĆ omYĘ‘ČlĘ yCuęS
Ă wĘÇ
ìŇnohm
ĳĆ Ą hoĎhyĘÆ=tŇ’Ć dŇăBĄ JČ

5

6

7

8

9

tyV’rmw
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3. 10–21

: ìŇtĲŇĆ ’ĎCbŇĲ êĘ=lJĎ tŇyS
Ăę ’ŇrĄmĲĄCÇ
‘b
ĳĎŇ W
Ď ìŇym
ăĆ sĎ’Ğ C’ălĘUĲĎyĂwĘ
: CYrĲ
Ł pŇĘ yĂ ìŇyb
¿ŇĆ qĎyĘ SoręytŇĂ wĘÇ
s’
ĳĎ mĘêĂ=l’Č ynăĂBĘ hoĎhyĘÆ rs
ăČ Cm
: oêĲxĘkČŇotŇBĘ Zq
Ł ę êĎÇ=l’ČwĘ
xČykĳŇĂ oy hoăĎhyĘ bŇăhČ ’ĹyĲĆ rS
ăĆ ’Ğ tŇ¿’Ć yJ
ąĂ
: hŇYĲĆrĘyĂ NB
¿Ą =tŇ’Ć bŇ’ĎękŇĘ CÇ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ ’Y
ăĎ mĎ MdĎŇ’ĎÆ yrăĄS
Ę ’Č
: hŇĲnĎ CbŇêĘ qyp
¿ŇĂ yĎ MdĎę’ĎwĘÇ
PŇsĆĳĎJ=rxČiĘmĂ HrĎxĘsČÆ bŇoTă yJ
ąĂ
: HtĲŇĎ ’ĎCbŇĲ êĘ ZCręxĎmĲĄCÇ
śMyřyĳnpm ’yhĂÆ hŇrĎqăĎyĘ
: Hb
ĲĎŇ =CwS
Ę yĲĂ âlă ìŇyYĆępĎŇxĞÇ=lkĎŇwĘ
Hn
ĳĎymĂyBĲĂ MymĂyĎÆ ëŇrĆ’
Łă
: dŇobŇĲ kĎŇwĘ rS
Ć Ł‘ă HlĎęw’Ňm
Ł W
Ę BĂÇ
M‘ČnŁĳ =ykĄŇrĘdČŇ hĎyk
¿ŇĆ rĎDĘ
: MolĲS
Ď hĎyt
ăŇĆ obŇyt¡ĂŇnĘ=lkĎŇwĲĘ
HB
ĳĎ MyqăĂyzĂxĞUĲČlČ ’yhĂÆ MyIăĂxČ=Z‘Ą
: rè
ĲĎ ’ĚmĘ hĎyk
¿ŇĆ mĘŁtŇwĲĘ
ZrĆ’ĳĎ=dŇsČyĲĎ hŇm
¿Ď kŇĘ xĎBĘ hŇwĎęhyĲĘ
: hŇĲnĎ CbŇtŇĘ BĂ MyĂmČęS
Ď Ç N¿ĄnoJ
C‘qĳĎbŇĘ nĂ tŇomăohêĘ oê‘ĘdČŇBĘÆ
: lTĲĎ=CpŇ‘ĞrĘyĂ MyqęĂ xĎS
Ę CÇ
ìŇynĳĆy‘ĄmĲĄ Czl
ăĚyĎ=l’Č ynĂBĘÆ
rYn
‘"tb v.15

.’"ydw T"d ,w"d ,’"d Nkw yrqw bytk MynĂynĂjĘmĂ ’"sb ,yrq MynĂynĂjĘmĂ ,bytk MyIĂnĂjĘmĂ v.15 .g
.=lkĎwĘ hĎylĆ’Ą MybĂrĄuĘhČ=lkĎlĘ ’yhĂ t‘ČdČCm ,‘rĎ=lJĎ HlĎ ër
Ł ‘ĞyČ âl ,Mynynpm N’k ’Ymn

10

11

12

13

14

15

16
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: hŇUĲĎzĂmĘC hŇIĎęS
Ă êĚÇ rY
Ł ¿ nĘ
ìŇĳĆSpŇĘ nČlĘ MyIăĂxČ CyăhĘyĲĂwĘ
: ìŇytĲŇĆ r
Ł GĘrĘgČŇlĘ NxĄęwĘÇ
ìŇĳĆJrĘDČ xTČăbĆŇ lĎ ëŇăĄlêĄ z’
ąĎ
: PŇoGĲtŇĂ âlă ìęlĘgŇĘ rČwĘÇ
dŇĳxĎ pŇĘ tŇĂ =âlĲ bŇ¿JČ S
Ę êĂ=M’Ă
: ìŇtĲŇĆ nĎS
Ę hŇ¿bĎŇ rĘ‘ĎwĲĘ êęĎ bŇĘ kČŇS
Ď wĘÇ
M’
Łĳ tŇĘ jĂ dŇxČăjČ mĂ ’rĎyêĂÆ=l’Č
: ’b
Ł ŇĲ tŇĎ yJ
ăĂ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ tŇ¿’Č è
Ł mĂC
ìŇĳĆlsĘkŇĂ bŇĘ hŇăĆh
y Ę yĲĂ hoĎhyĘÆ=yJĲĂ
: dŇkĆŇĲQĎ mĂ ìăŇlĘgŇĘ rČ rm
¡Č S
Ď wĘ
wyl
ĳĎ ‘ĎBĘmĂ bŇoT¿=‘nČmĘêĂ=l’Č
: tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ ìŇydŇĆyĎ l’
¡Ą lĘ tŇoyÄhĘBĲĂ
bŇCSwĎÆ ëŇăĄl ìŇy‘ĆrĄlĘ rm
ąČ ’Ňê
ŁÅ =l’Č
: ëŇêĲĎ’Ă SyăĄwĘ NêęĄ ’Ć rx
¿Ď mĎC
hŇ‘ĳĎrĎ ìăŇ‘ĞrĲĄ=l‘Č Sră
Ł xĞêĲČ=l’Č
: ëŇêĲĎ’Ă xTČăbĆŇ lĎ bŇ¡S
Ą oy=’ChĲwĘ
Me
ĳĎxĂ MdăĎŇ’Ď=M‘Ă bŇorêĎ=l’Č
: hŇ‘ĲĎrĎ ìăŇlĘmĎgŇĘ âl¡=M’Ă
sm
ĳĎ xĎ Sy’
ăĂ BĘ ’eĄqČêĘÆ=l’Č
: wykĲĎŇrĎDĘ=lkĎŇBĘ rxČębŇĘ êĂÇ=l’ČwĘ
zolĳnĎ hoăĎhyĘ tŇăbČŇ ‘ĞotŇĲ yJ
ąĂ
: odĲŇ os Myr¿ĂS
Ď yĘ=tŇ’ĆwĲĘ
‘S
ĳĎ rĎ tŇyb
ăŇĄ BĘ hoĎhyĘÆ tŇrăČ’ĄmĘ
: ëŇrĲĄbĎŇyĘ MyqăĂyDĂYČ hŇ¡Ąn
wĘ C
Zyl
ĳĂ yĎ=’ChĲ MyY
¿Ă QĄlČ=M’řĂ
: NxĲĄ=NêĆyĲĂ Myyęn‘řlĲwÆ

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

dwbk
bytk MywĂnĎ‘ĞlČwĘ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘ĞlČwĘ ,bytk MyIĂnĂ‘ĞlČwĘ v.34

.=M’Ă tlm ’Ymn ’l r"tw s"t ,‘"t ,+rtb v.34
.’"yd Nkw yrqw
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3. 35–4. 12

Clx
ĳĎ nĘyĂ Mym
ăĂ kĎŇxĞ dŇobŇJĎÆ
: NolĲqĎ Myr¿ĂmĄ MylĂęysĂkŇĘ CÇ

35

bŇĳ’Ď rsČCmă MynĂbĎŇÆ C‘ămĘS
Ă
d
: hŇĲnĎ yBĂ tŇ‘Čd¿ČŇlĎ CbŇyS
Ăę qĘhČwĘÇ
Mk
ĳĆŇ lĎ yêĂt
ăŇČ nĎ bŇoTÆ xqČălĆ yJ
ąĂ 2
: CbŇŁzĲ‘ĞêĲČ=l’ĲČ ytęĂ rĎoêĲÇ
yb
ĳŇĂ ’ĎlĘ ytŇĂ yyăĂhĎ NbĄŇÆ=yJĂ 3
: yUĲĂ’Ă yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇyxęĂ yĎwĘÇ ëŇr¿Č
ylĂę rmĆ’ŇI¿ŁwČ ynĂrĄęIŁwČ 4
ìŇĳĆBlĂ yr¿ČbĎŇDĘ=ëŇmĎtŇĘ yĲĂ
: hŇyĲĄxĘwĆ yt
ăŇČ wŁYĘmĂ rm
Ł¡ S
Ę
hŇĳĎyb
n ŇĂ hŇăĄq
n Ę hŇmĎkŇĘ xĎÆ hŇăĄq
nĘ 5
: ypĲŇĂ =yrĄmĘ’ĂmĲĄ TêęĄ Ç=l’ČwĘ xJ
¿Č S
Ę êĂ=l’Č
OĎrĳĆmĘS
Ę tŇĂ wĘ hĎ¿bĆŇ zĘ‘ČêĲČ=l’Č 6
: OĎrĲĆ~ĘtŇĂ wĘ hĎ¿bĆŇ hĎ’Ĺ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ hŇăĄq
n Ę hŇmĎkŇĘ xĎÆ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄ 7
: hŇĲnĎ ybŇĂ hŇăĄq
n Ę ìęnĘyĎnĘqĂÇ=lkĎŇbŇĘ C
OĎĳmĆ mĘortŇĘ C hĎ¿ĆlsĘlĘsČ 8
: hŇeĎqĲĆBĘxČtŇĘ yJ
ăĂ ìŇdĘŇBĄękČŇêĘÇ
Nx
ĳĄ =tŇyČwĘlĂ ìŇS
Ę ’ŇrĲ
Ł lĘÆ Nê
ăĄêĂ 9
: OĎĲnĆ GĘmČêĘ tŇrĆ’ăĆpŇĘ êĂ tŇrĆT
¡Ć‘Ğ
yrĳĎmĎ’Ğ xqăČwĘ ynĂBĘÆ ‘m
ăČ S
Ę 10
: MyIĲĂxČ tŇonăS
Ę ìęlĘÇ CB¿rĘyĂwĘ
ìŇyt
ĳŇĂ rĄh
Ł hŇmĎkŇĘ xĎÆ ëŇrĆdăŇĆBĘ 11
: rS
Ć yĲŁ=ylĄGĘ‘ĘmČBĘ ìŇyêęĂ kŇĘ rČdĘŇhĂÇ
ìŇdĳŇĆ‘ĞYĲČ rY
ăČ yĄ=âlĲ ìŇêĘkŇĘ lĆBĲĘÆ 12
: lS
ĲĄ JĎtŇĂ âlă ZCręêĎÇ=M’ĂwĘ
qzxh

4. 13–26
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PŇrĆêĳĆ=l’Č rs
ăĎ CUBČ qzăĄxĞhĲČ
: ìŇyIĲĆxČ ’yh
¿Ă =yJĂ hĎrĆę~ĘnĂÇ
’b
ŁĳŇ êĎ=l’Č My‘ĂS
Ď rĘÆ xrČ’
Ł ă BĘ
: My‘ĲĂrĎ ëŇrĆdăŇĆBĘ rè
Ąę ’ČêĘÇ=l’ČwĘ
oBĳ=rbĎŇ‘ĞêĲČ=l’Č Ch‘¿ĄrĎjĘ
: robŇĲ ‘ĞwĲČ wyl
ăĎ ‘ĎmĲĄ hŇ¡TĄ W
Ę
C‘rĳĄyĎ âlă=M’Ă CnS
Ę yĲĂÆ âlă yJ
ąĂ
: CloSĲkŇĘ yĂ âl¿=M’Ă MtęĎ nĎS
Ę Ç hŇ¿ĎlzĘgŇĘ nĂwĲĘ
‘S
Č rĳĆ MxĆăĆl CmxĞĲlĎ Æ yJ
ăĂ
: CêĲS
Ę yĂ Mys
ăĂ mĎxĞ Nyy¡ĄwĘ
HgČŇŁnĳ ro’ăJĘ MyqĂyDĂYČÆ xrČ’
Ł ă wĘ
: MoIĲhČ NokŇ¿ nĘ=dŇ‘Č ro’ęwĎÇ ëŇ¿Ąloh
hŇĳĎlpĄŇ’ĞJĲĎ My‘ĂS
Ď rĘÆ ëŇrĆDăĆ
: ClS
ĲĄ JĎyĂ hŇ¿UĆ BČ C‘ędĘŇyĲĎÇ âl¿

13

14

15

16

17

18

19

hŇbĎŇyS
ĳĂ qĘhČ yrăČbĎŇdĘŇlĂ ynĂBĘÆ
: ìŇĲnĆ zĘ’Ď=ThĲČ yrČęmĎ’ĞĲlČ Ç
ìŇynĳĆy‘ĄmĲĄ CzyQ
¿Ă yČ=l’Č
: ìŇb
ĲĆŇ bĎŇlĘ ëŇotŇă BĘ MrĄęmĘS
ĎÇ
Mh
ĳĆ y’ĄYĘm
Ł Ĳ lĘ MhĄÆ MyIăĂxČ=yJĲĂ
: ’j
ĲĄ rĘmČ or¿W
Ď BĘ=lkĎŇlĘC
ìŇĳĆBlĂ rY
Ł ă nĘ rmĎS
Ę mĂÆ=lJĎmĲĂ
: MyIĲĂxČ tŇo’¿YĘoêĲ CeUĆęmĂÇ=yJĲĂ
hŇĳĆj tŇCS
ă uĘ‘Ă ìŇUĘmĂÆ rs
ăĄ hĎ
: OĎUĲĆmĂ qx
¿Ą rĘhČ MyĂtęČ pĎŇW
Ę Ç tŇCz¿lĘC
CTyB
ĳĂ yČ xkČŇŁnălĘ ìŇynĆy‘ĄÆ
: ìŇDĲĆgŇĘ nĆ CrS
¿Ă yĘyČ ìŇyjĆę‘ČpŇĘ ‘ČwĘÇ
ìŇĳĆlgŇĘ rČ lG
ăČ‘ĘmČ sQĄjČÆ

20

21

22

23

24

25

26

Kykrd=lkw
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4. 27–5. 12

: CnJ
Ł Ĳ yĂ ìŇyk
¿ŇĆ rĎDĘ=lkĎŇwĲĘ
lw’ŇŁmĳW
Ę C Nym
¿Ă yĎ=TêĄ=l’ĲČ
: ‘rĲĎmĄ ìăŇlĘgŇĘ rČ rs
¡Ą hĎ

27

hŇbĎŇyS
ĳĂ qĘhČ ytăĂŇmĎkŇĘ xĎlĘ ynĂBĘÆ
h
: ìŇĲnĆ zĘ’Ď=ThČ ytęĂ nĎCbŇtŇĘ lĂÇ
tŇoUĳzĂmĘ rm
Ł¿ S
Ę lĂ 2
: CrY
Ł Ĳ nĘyĂ ìŇyt
¿ŇĆ pĎŇW
Ę tŇ‘ČdČęwĘÇ
hŇrĳĎzĎ yt
ăŇĄ pŇĘ W
Ă hŇnĎpŇĘ F
Ł êĂÆ tŇpĆŇŁnă yJ
ąĂ 3
: HJĲĎxĂ NmĆăè
Ć mĂ ql
¡Ď xĎwĘ
hŇĳĎ‘
n ĞQ
ĲČ kĲČŇ hŇrăĎmĎ HtŇĎ yrĂxĞ’ĲČwĲĘÆ 4
: tŇoIĲjĂ bŇrĆx
ăĆJĘ hŇDĎęxČÇ
tŇwĆm
ĳĎ tŇodăŇrĘyĲŁ hĎylĆgŇĘ rČÆ 5
: CkŇm
Ł Ĳ tŇĘ yĂ hĎyd¿ŇĆ‘ĎYĘ lo’ęS
ĘÇ
sQ
ĳĄ pČŇêĘ=NjĆ MyIĂxČÆ xrČ’
Łă 6
: ‘dĎŇtŇĄ âlă hĎytęĆŁlGĘ‘ĘmČÇ C‘¿nĎ
yl
ĳĂ =C‘mĘS
Ă MynĂbĎŇÆ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ
: ypĲŇĂ =yrĄmĘ’ĂmĄ CrCsęêĎÇ=l’ČwĘ
ìŇĳĆJrĘdČŇ hĎyl
ăĆ ‘ĎmĲĄ qx
ăĄ rĘhČ
: HtĲŇĎ yBĄ xtŇČ ¿jĆ =l’Ć bŇrČęqĘêĂÇ=l’ČwĘ
ìŇdĳŇĆoh MyrăĂxĄ’ĞĲlČ Nê
ăĄêĂ=NjĆ
: yrĲĂzĎkŇĘ ’ČlĘ ìŇytęĆ nŁS
Ę CÇ
ìŇĳxĆ J
Ł MyrăĂzĎ C‘ăBĘW
Ę yĂ=Nj
ĲĆ
: yrĂkŇĘ nĎ tŇyb
ăŇĄ BĘ ìŇybĆęYĎ‘ĞwĲČÇ
ìŇĳtŇĆ yrĂxĞ’ĲČbŇĘ ê
¿Ď mĘhČĲnĎ wĘ
: ìŇrĲĆ’ĄS
Ę C ìęrĘW
ĲĎ BĘÇ tŇol¿kŇĘ BĂ
rsĳĎCm ytŇĂ ’ŇăĄW
n Ď ëŇy’ĄÆ êęĎ rĘmČ’ĎwĲĘ
txkwtw

7

8

9

10

11

12

5. 13–6. 2
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: yBĲĂlĂ Z’
¿Č nĎ tŇxČkČęotŇwĘÇ
yrĳĎom loqăBĘ yêĂ‘ĘmČS
Ď Æ=âlwĲĘ
: ynĲĂzĘ’Ď ytŇĂ yF
¿Ă hĂ=âlĲ ydČęUĘlČmĘlĲĂwĘÇ
‘rĳĎ=lkĎŇbŇĘ ytŇĂ yyăĂhĎ T‘ČmĘJĂÆ
: hŇdŇĲĎ‘ĄwĘ lh
ăĎ qĎ ëŇotŇ¡ BĘ
ìŇrĳĆoBmĂ MyĂm¿Č=hŇtŇĄ S
Ę
: ìŇrĲĆ’ĄBĘ ëŇoê¿mĂ MylĂęzĘnŁwĘÇ
hŇYĎCxĳ ìŇyt
ăŇĆ nŁyĘ‘ĘmČ CYCpŇă yĎ
: MyĂmĲĎ=ygĄŇlĘjČ tŇobęx
Ł rĘB
ĲĎ Ç
ìŇDĳĆbČŇlĘ ì¿ŇlĘ=CyhĘyĲĂ
: ëŇêĲĎ’Ă MyrăĂzĎlĘ Ny’¡ĄwĘ
ëŇCrĳbĎŇ ì¿ŇrĘoqĲmĘ=yhĲĂyĘ
: ìŇrĲĆC‘nĘ tŇS
Ć ¿’Ą mĄ xmČęW
Ę CÇ
Nx
¿Ą =tŇlČň‘ĞyĲČwĲĘ MybĂęhĎ’Ğ tŇlĆ¿Ć’
IČ
tŇ‘ĳĄ=lkĎŇbŇĘ ìŇăĚrČyĘ
C hĎyDĆDČÆ
: dŇymĲĂtŇĎ hŇ¿ĆS
G Ę êĂ HtęĎ bĎŇhĞ’ĲČBĘÇ
hŇrĳĎzĎbŇĘ ynăĂbŇĘ hŇăĆS
G Ę tŇĂ hŇUĎąĎlwĘ
: hŇIĲĎrĂkŇĘ nĎ qx
ăĄ qBĄęxČtŇĘ CÇ
Sy’
ĳĂ =ykĄŇrĘDČ hoĎhyĘÆ ynăĄy‘Ą ű xkČŇŁnÄ yJ
ąĂ
: sQ
ĲĄ pČŇmĘ wyt
¿ŇĎŁlGĘ‘ĘmČ=lkĎŇwĲĘ
‘S
ĳĎ rĎhĲĎ=tŇ’Ć on¿dŇĚJĘlĘyĂ wytęĎ onow‘ĲČ
: ëŇmĲĄêĎyĂ otę’ŇFĎxČÇ yl
¿Ą bŇĘ xČbŇĘ C
rsĳĎCm Ny’ăĄBĘ tŇCmyĎÆ ’Chę
: hŇGĲĆS
Ę yĂ oêălĘCČ’Ă bŇr¡
Ł bŇĘ C

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ìŇ‘ĳĆrĄlĘ êĎbŇĘ răČ‘Ď=M’Ă ynĂBĘÆ
: ìŇyj
ĲĆ JČ rEăĎlČ êĎ‘Ęq¡ČêĎ
ìŇypĳŇĂ =yrĄmĘ’ĂbŇĘ êĎS
Ę q¿Čon

w
2

tdkln

sŘ2
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: ìŇypĲŇĂ =yrĄmĘ’ĂBĘ êĎdĘŇJČęlĘnĂÇ
lYĄęeĎhĂwĲĘ ynÃĂ BĘ ű ’opÀŇ’Ą tŇ’ŇŁz¿ hŇW
ĄÄ ‘Ğ
ìŇ‘ĳĆrĄ=PŇkČŇbŇĘ tŇĎ ’ŇąbĎŇ yJÅĂ
: ìŇy‘ĲĆrĄ bŇ¿hČ rĘC sjĄęrČtŇĘ hĂÇ ëŇ¿Ąl
ìŇynĳĆy‘ĄlĘ hŇăĎS
n Ą Nê
ăĄêĂ=l’Č
: ìŇyj
ĲĆ ‘ČpŇĘ ‘ČlĘ hŇmĎęCntŇĘ CÇ
dŇĳIĎmĂ yb
ăŇĂ YĘJĂ lYĄeĎhĂÆ
: SCqĲyĎ dŇI¿ČmĂ rojęYĂkŇĘ CÇ
lY
ĳĄ ‘Ď hŇ¿ĎlmĎnĘ=l’Ć=ëŇĲlĄ
: MkĲĎŇxĞwĲČ hĎyk
ăŇĆ rĎdĘŇ hŇ¡’Ą rĘ
: lS
ĲĄ m
Ł C rT
¿Ą S
Ł NyYęĂ qĎ Hl
¿Ď =Ny’ĲĄ rS
¡Ć ’Ğ
Hm
ĳĎ xĘlČ ZyĂuăČBČ Nyk
ăŇĂ êĎ
: Hl
ĲĎ kĎŇ’ĞmĲČ ryYęĂ uĎbČÇ hŇr¿ĎgŇĘ ’ĲĎ
bŇĳĎJS
Ę êĂ ű lY
¿Ą ‘Ď yt
¡ŇČ mĎ=dŇ‘Č
: ìŇtĲŇĆ nĎè
Ę mĂ MCq¿êĎ ytęČ mĎÇ
tŇomĳCnêĘ T‘ăČmĘ tŇonS
Ą Æ T‘ăČmĘ
: bŇJĲĎS
Ę lĂ MyĂdăČŇyĎ qB
¡Ě xĂ ű T‘őČ mĘ
ìŇĳĆS’ŇrĄ ëŇ¿ĄQhČmĘkŇĂ =’b
ĲĎŇ C
: NgĲĄŇmĎ Sy’
ăĂ JĘ ìęrĘs
Ł Ĳ xĘmČCÇ
NwĆ’ĳĎ Sy’
ăĂ l‘ČIČlĂBĘÆ MdăĎŇ’Ď
: hŇj
ĲĆ tŇCS
¿ uĘ‘Ă ëŇlĄęohÇ
wlĳřgrb ll
ăĄ m
Ł wny‘řbÆ ZrăĄq
Ł
: wytĲŇĎ ‘ŁBĘYĘ’ĆBĘ hŇrĆęm
Ł Ç
oBęlĂBĘ ű tŇokÄjĚhĘêĲČ
tŇ‘ĳĄ=lkĎŇBĘ ‘răĎ SrăĄx
Ł
Myndm
.yrq wylĎgĘrČBĘ ,bytk olgĘrČBĘ v.13

.yrq wynĎy‘ĄBĘ ,bytk ony‘ĄBĘ v.13

.w

3

4

5

6

7
8

9
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: xČĲQĄ S
Č yĘ MynĂdĎŇmĘ
odŇĳy’Ą ’obăŇyĎ M’
Ł tŇĘ jĂÆ NJĄę=l‘Č
: ’j
ĲĄ rĘmČ Ny’ăĄwĘ rbĄęè
Ď yĂÇ ‘tŇČ ¿jĆ

15

hoĳĎhyĘ ’n
ăĄW
Ď hŇeĎhĄÆ=SS
Ć
: oSĲpŇĘ nČ tŇobŇ‘ĞoêĲ ‘bČŇS
Ćę wĘÇ
rqĆĳS
Ď NoS
ă lĘ tŇomrĎÆ MyĂnăČy‘Ą
: yqĲĂnĎ=MDĎ tŇokŇ¿ pŇĘ S
Ł Ĳ MyĂdČęyĎwĘÇ
NwĆ’ĳĎ tŇobăŇS
Ę xĘmČ SrĄx
Ł Æ bŇlĄę
: hŇ‘ĎrĎl
ĲĎ ZCr¿lĎ tŇoręhĞmĲČmĘÇ MyĂl
¿Č gŇĘ rČ
rqĆĳS
Ď dŇ‘ăĄ MybŇĂ zĎJĘÆ xČyp
ăŇĂ yĎ
: MyxĲĂ’Č NyB
ăĄ MynęĂ dĎŇmĘÇ xČ¿ĄQS
Č mĘC

16

17

18

19

ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď tŇăwČYĘmĂ ynĂBĘÆ rY
Ł ă nĘ
: ìŇUĲĆ’Ă tŇr¿Čoê SF
Ł ę êĂÇ=l’ČwĘ
dŇym
ĳĂ tŇĎ ìăŇBĘlĂ=l‘Č MrăĄS
Ę qĎ
: ìŇtĲŇĆ r
Ł GĘrĘGČ=l‘Č MdęĄnĘ‘ĎÇ
ëŇtęĎ ’
Ł hŇxĆŋnĘêČ ű ìÄkŇĘ QĆhČtŇĘ hĂBĘ
ìŇyl
ĳĆ ‘Ď rm
Łă S
Ę êĂ ìŇBĘkŇĘ S
Ď BĲĘÆ
: ìŇxĲĆyW
Ă tŇĘ ’yh
ăĂ tŇĎ oYęyqĂhĞwĲČÇ
ro’ĳ hŇrĎotŇă wĘ hŇwĎYĘmĂÆ rnăĄ yJ
ąĂ
: rsĲĎCm tŇox¿kŇĘ oêĲ MyIĂęxČÇ ëŇrĆd¿ŇĆwĘ
‘rĳĎ tŇS
Ć ă’Ą mĄ ìŇrĘmĎS
Ę lĂÆ
: hŇIĲĎrĂkŇĘ nĎ NoS
¿ lĎ tŇqęČ lĘxĆmĲĄÇ
ìŇĳĆbŇ bĎŇlĘBĂ HyĎpŇĘ yĎÆ dŇŁmăxĘêČ=l’Č
: hĎyj
ĲĆ ‘ČpŇĘ ‘ČBĘ ìęxĞuĲĎêĂÇ=l’ČwĘ
MxĆ¿Ďl rJňČ JĂ=dŇ‘ĲČ hŇnĎęoz hŇ¿è
Ď ’Ă=dŇ‘ČbŇĘ yJ
ąĂ

20

21

22

23

24

25

26
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6. 27–7. 4

: dŇCYĲtŇĎ hŇrăĎqĎyĘ SpĆŇ¡nĆ Sy’
ĳĂ tŇS
Ć ¿’Ą wĘ
oqĳyxĄBĘ S’Ąŋ Sy’őĂ hŇê
ąĆxĘyČhĞ
: hŇnĎpŇĘ rĲČv
Ď tŇĂ âlă wydĎęgĎŇbŇĘ CÇ
Myl
ĳĂ xĎGĲĆhČ=l‘Č Sy’ĂÆ ëŇăĄQhČyĘ=M’Ă
: hŇnĎywĲĆJĎtŇĂ âlă wylĎęgŇĘ rČwĘÇ
Ch‘ĳĄrĄ tŇS
Ć ă’Ą =l’Ć ’BĎhČÆ NJĄę
: HB
ĲĎ ‘Čg¿ŇĄeŁhČ=lJĲĎ hŇqĆęeĎyĂÇ âl¿
bŇonĳgŇĘ yĂ yJ
ăĂ bŇeĎGČlČÆ CzCbăŇyĎ=âlĲ
: bŇ‘ĲĎrĘyĂ yJ
ăĂ oSępŇĘ nČÇ ’Q
¿Ą mČlĘ
MyĂtĳĎŇ‘ĎbŇĘ S
Ă MQ
ăĄ S
Č yĘ ’YĎmĘnĂwĘÆ
: NêĲĄyĂ otŇă yBĄ Noh¡=lJĎ=tŇ’Ć
bŇĳĄl=rsČxĞ hŇăè
Ď ’Ă PŇă’Ą nŁ
: hŇeĎW
ĲĆ ‘ĞyĲČ ’Chă oSępŇĘ nČÇ tŇyx
¿Ă S
Ę mĲČ
’Y
ĳĎ mĘyĂ Nol¿qĎwĘ=‘gČŇĲnĆ
: hŇxĲĆUĎtŇĂ âlă otęjĎrĘxĆwĘÇ
rbĆŇĳĎ=t
G Ň mČxĞ hŇ¿’Ď nĘqĂ=yJĲĂ
: MqĲĎnĎ MoyăBĘ lomęxĘyČÇ=âlĲwĘ
rpĆŇŁJĳ=lkĎŇ ynăĄjĘ ’v
Ď yĂÆ=âl
: dŇxČŁSĲ=hŇBĆrĘtŇČ yJ
ăĂ hŇbĆę’ŇyŁÇ=âlĲwĘ

27

28

29

30

31

32

33

34

35

yrĳĎmĎ’Ğ rm
Łă S
Ę ynĂBĘÆ
z
: ëŇêĲĎ’Ă Nj
Ł¿ YĘêĂ ytęČ wŁYĘmĂCÇ
hŇĳĄx
y Ę wĆ yt
ăŇČ wŁYĘmĂ rm
Łă S
Ę 2
: ìŇynĲĆy‘Ą NoS
¿ y’ĂJĘ ytęĂ rĎotŇĲ wĘÇ
ìŇyt
ĳŇĆ ‘ŁBĘYĘ’Ć=l‘Č Mr¿ĄS
Ę qĎ 3
: ìŇB
ĲĆ lĂ xČCl¿=l‘Č MbĄętŇĘ JĎÇ
êĘĳ’Ď ytŇĂ Łxă’Ğ hŇmĎkŇĘ xĎĲlČ Æ rm
Ł ă ’Ĺ 4
: ’rĲĎqĘtŇĂ hŇ¿ĎyB
n Ă lČ ‘dĎęm
Ł CÇ
KrmVl
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hŇrĳĎzĎ hŇăè
Ď ’ĂmĲĄ ìŇrĘmĎS
Ę lĂÆ
: hŇqĎylĲĂxĹhĲĆ hĎyr¿ĆmĎ’Ğ hŇIĎęrĂkŇĘ eĎmĂÇ
yt
ĳŇĂ yBĄ NoQăxČBĘ yJĂÆ
: yêĂpŇĘ qĲĎS
Ę nĂ yB
ăĂ nČS
Ę ’Ć dŇ‘¡ČBĘ
MyĂę’ŇtŇĎ jĘbČŇ ’rĆ’
ąĄwĎ
: bŇĲlĄ =rsČxĞ r‘ČnăČ MynęĂ BĎbČŇ hŇnĎyb
ąŇĂ ’ÅĎ
He
ĳĎjĂ lYĆă’Ą qCèBČÆ rb
ăĄŇ ‘Ł
: dŇ‘ĲĎYĘyĂ Ht
ăŇĎ yBĄ ëŇrĆd¡ŇĆwĘ
Moyĳ bŇrĆ‘¿ĆBĘ=PŇS
Ć ĲnĆ BĘ
: hŇĲlĎ pĄŇ’ĞwĲČ hŇlĎyĘlČęÇ NoS
¿ y’ĂBĘ
otŇĳ ’ŇrĎqĘlĂ hŇè
Ď ’ĂÆ hŇăĄh
e Ă wĘ
: bŇĲlĄ tŇrČY
¿ĚnĘC hŇnĎęozÇ tŇyS
¿Ă
tŇrĆrĳĎs
Ł wĘ ’yh
ăĂ hŇăIĎmĂŁhĲ
: hĎyl
ĲĆ gŇĘ rČ Cn¿JĘS
Ę yĂ=âlĲ HtęĎ ybĄŇBĘÇ
tŇobĳŇx
Ł rĘB
ĲĎ M‘Čj
¿Č ZCxęBČ ű M‘Čj
ąČ
: bŇrĲ
Ł ’ĹtĲŇĆ hŇăĎj
e Ă =lJĎ lYĆ¡’Ą wĘ
oQĳ=hŇqĎS
Ę ăĎwĘ
n oB¡ hŇqĎyzăĂxĹhĲĆwĘ
: olĲ rmČ’ŇŁêăwČ hĎynĆępĎÇ hŇzĎ‘¿ĄhĄ
yl
ĳĎ ‘Ď Mym
ăĂ lĎS
Ę yx
ăĄ bŇĘ zĂ
: yrĲĎdĎŇnĘ yêĂmĘ¿ČQS
Ă MoIęhČÇ
ìŇĳtŇĆ ’ŇrĎqĘlĂ ytŇĂ ’ŇăYĎ yĎ NJĄÆ=l‘Č
: OĎ’ĲĆYĎmĘ’ĆwĲĎ ìŇynĆęjĎÇ rx
¿Ą S
Č lĘ
yW
ĳĂ rĘ‘Č yêĂdĘŇb
ăŇČ rĎ MyDĂbČŇrĘmČÆ
: MyĂrĲĎYĘmĂ NCT¿’Ą tŇobęTĚxĞÇ
yb
ĳŇĂ JĎS
Ę mĂ yêĂpŇĘ ¿Čn
: NomĲeĎqĂwĘ MylĂęhĎ’ĞÇ rm
Ł¿
rqĆŁBĳhČ=dŇ‘Č MydĂŇŁdŇÆ hŇăĆrĘn
w Ă hŇąkĎŇ lĘ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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7. 19–8. 3

: MybĲŇĂ hĎ’ĽB
ĲĎ hŇsĎęQĘ‘ČtŇĘ nĂÇ
otŇĳ ybĄŇBĘ Sy’
ăĂ hĎ Ny’ăĄ yJ
ąĂ
: qoxĲrĎmĲĄ ëŇrĆdăŇĆBĘ ëŇlČęhĎÇ
odŇĳyĎBĘ xqăČlĎ PŇsĆJĆhČÆ=rorYĲĘ
: otŇĲ ybĄŇ ’b
Ł ¿Ň yĎ ’sĆJĄęhČÇ Moy¿lĘ
Hx
ĳĎ qĘlĂ bŇră
Ł BĘ CêFČhĂÆ
: CexĲĆyDĂêČ hĎytęĆ pĎŇW
Ę Ç qlĆ¿xĄ BĘ
M’
Ł ¿ tŇĘ jňĂ hĎyrĆęxĞ’ĲČ ëŇ¿Ąlohą
’obĳŇyĎ xbČŇăTĎ =l’Ć roSJĘÆ
: lywĲĂ’Ĺ rs
¿Č Cm=l’Ć skĆŇ‘ęĆ kŇĘ CÇ
odębĄŇJĲĘ ZxĄÃ xQ
ÀČ pČŇyĘ dŇ‘ąČ
xj
ĳĎ =l’Ć rojăYĂ rh
ăĄ mČJĘ
: ’ChĲ oS
¿ pŇĘ nČbŇĘ =yJĲĂ ‘dČęyĎÇ=âlĲwĘ

19

20

21

22

23

yl
ĳĂ =C‘mĘS
Ă MynĂbĎŇÆ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ
24
: ypĲŇĂ =yrĄmĘ’ĂlĘ CbŇyS
Ăę qĘhČwĘÇ
ìŇĳĆBlĂ hĎyk
ăŇĆ rĎDĘ=l’Ć TĘW
Ę ăĄ=l’
y Č 25
: hĎytĲŇĆ obŇytŇĂ nĘBĂ ‘tŇČ êĄÇ=l’Č
hŇlĎyjĳĂhĂ Myl
ăĂ lĎxĞ MyB
ăĂ rČ=yJĲĂ 26
: hĎygĲĆŇrĚhĞ=lJĎ MymęĂ YĚ‘ĞwĲČÇ
Ht
ĳŇĎ yBĄ lo’ăS
Ę yk
ăŇĄ rĘDČ 27
: tŇwĆmĲĎ=yrĄdĘŇxČ=l’Ć tŇodęrĘyĲŁÇ
’rĳĎqĘtŇĂ hŇm
¿Ď kŇĘ xĎ=âlĲhĞ x
: Hl
ĲĎ oq Nê
¿ĄêĂ hŇnĎęCbŇtŇĘ CÇ
ëŇrĆdŇĳĎ=ylĄ‘Ğ Mym
¿Ă ormĘ=S’ŇrĲ
Ł BĘ 2
: hŇbĎŇ~ĲĎnĂ tŇobăŇytŇĂ nĘ tŇyB
¡Ą
tŇrĆqĳĎ=ypŇĂ lĘ Myr¿Ă‘ĎS
Ę =dŇyČlĘ 3
: hŇeĎrĲ
Ł êĎ Myx
ăĂ tŇĎ pŇĘ ’ob¡ŇmĘ
Mkyl’

8. 4–17
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’rĳĎqĘ’Ć MyS
ăĂ y’Ă Mk
ăĆŇ ylĄ’Ğ
: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄBĘ=l’Ć ylĂęoqwĘÇ
hŇĳmĎ rĘ‘Ď MyăĂ’ŇtŇĎ pŇĘ Cnyb
ăŇĂ hĎ
: bŇĲlĄ Cnyb
¿ŇĂ hĎ MylĂęysĂkŇĘ CÇ
rB
ĳĄdČŇ’Ğ MydăĂŇygŇĂ nĘ=yJĲĂ C‘mĘS
ĂÆ
: MyrĲĂS
Ď ymĲĄ ytęČ pĎŇW
Ę Ç xê
¿Č pŇĘ mĂC
yJĳĂxĂ hŇăĆh
G Ę yĆ tŇmĆ’ĹÆ=yJĲĂ
: ‘S
Č rĲĆ yt
ăŇČ pĎŇW
Ę tŇ¡bČŇ ‘ĞotŇĲ wĘ
ypĳŇĂ =yrĄmĘ’Ă=lJĎ qdŇĆY¿ĆBĘ
: SuĲĄ‘ĂwĘ lê
¿Ď pŇĘ nĂ MhĆęBĎÇ Ny’¿Ą
Nyb
ĳŇĂ UĄlČ MyxĂŁkŇnĘÆ MQ
ăĎ JĚ
: tŇ‘ČdŇĲĎ y’ĄYĘŁmălĘ MyrĂęS
Ď ywĲĂÇ
PŇsĆĳĎJ=l’ČwĘ yr¿ĂsĎCm=CxĲqĘ
: rxĲĎbŇĘ nĂ ZCr¿xĎmĲĄ tŇ‘ČdČęwĘÇ
MynĳĂynĂjĘmĂ hŇmĎkŇĘ xĎÆ hŇăbĎŇ oT=yJĲĂ
: Hb
ĲĎŇ =CwS
Ę yĲĂ âlă MyYęĂ pĎŇxĞÇ=lkĎŇwĘ
hŇĳmĎ rĘ‘Ď yêĂnĘăkČŇ S
Ď hŇmĎkŇĘ xĎÆ=ynĂĲ’Ğ
: ’YĲĎmĘ’Ć tŇoUăzĂmĘ tŇ‘Čd¡ČŇwĘ
‘r¿Ď tŇ’ŇŁnňW
ĲĘ ÈhoĎhyĘ tŇă’Č rĘyĲĂ
‘rĎÆ ëŇrĆdăŇĆwĘ ű No’ÄgĎŇwĘ hŇą’Ď GÅĄ
: ytŇĂ ’ŇĲnĄ W
Ď tŇokŋjĚhĘtŇČ ypÄĂ C
hŇĳĎS
I Ă CtŇwĘ hŇYĎ‘ĄÆ=ylĲĂ
: hŇrĲĎCbŇgŇĘ yl
ăĂ hŇnĎęybĂÇ yn¿Ă’Ğ
CkŇŁlĳmĘyĂ Myk
ăŇĂ lĎmĘ yBĂÆ
: qdŇĆYĲĆ CqqĘŁxăyĘ MynęĂ zĘrĲ
Ł wĘÇ
CrŁW
ĳ yĎ MyrăĂW
Ď yBĂÆ
: qdŇĆYĲĆ yTĄpŇĘ S
Ł ¿ =lJĎ MybĂęydĂŇnĘCÇ
bŇĳhĎ ’Ą hĎybĆŇhĞŁ’Ĳ ynĂ’ĞÆ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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8. 18–30

: ynĂnĘ’ĲĚYĎmĘyĂ yrČęxĞS
ĲČ mĘCÇ
yê
ĳĂ ’Ă dŇob¿ŇkĎŇwĘ=rS
Ć Ł‘Ĳ
: hŇqĲĎdĎŇYĘC qtęĄ ‘ĎÇ Noh¿
zj
ĳĎ mĂC ZCrăxĎmĲĄ yyĂrĘjĂÆ bŇoTă
: rxĲĎbŇĘ nĂ PŇsĆ¿JĆ mĂ ytęĂ ’ĎCbŇtŇĘ CÇ
KŇĳĄQhČ’Ğ hŇq¿ĎdĎŇYĘ=xrČ’
Ł Ĳ BĘ
: TjĲĎS
Ę mĂ tŇob¿ŇytŇĂ nĘ ëŇotęBĘÇ
SyĳĄ ű yb
¿ČŇ hĞ’
Ł lyx
¡Ă nĘhČlĘ
: ’Q
ĲĄ mČ’Ğ Mh
ăĆ ytŇĄ r¡
Ł YĘ’
Ł wĘ
oJĳrĘDČ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄ ynĂnĎqĎÆ hŇwĎęhyĲĘ
: z’ĲĎmĄ wyl
ăĎ ‘ĎpŇĘ mĂ MdŇĆq¡Ć
yêĂkŇĘ ¿iČ nĂ MlĎo‘mĲĄÆ
: ZrĆ’ĲĎ=ymĄdĘŇuČmĂ S’ŇŁręmĄ
yêĂlĘĳĎlox tŇom¿h
Ł êĘ=Ny’ĲĄBĘ
: MyĂmĲĎ=yDĄBČkŇĘ nĂ tŇonęyĎ‘ĘmČÇ Ny’¿ĄBĘ
C‘B
ĳĎ TĘhĎ MyrăĂhĎ MrĆT
ăĆBĘ
: yêĂlĘĲlĎ ox tŇo‘ăbĎŇgŇĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ
tŇoYĳCxwĘ ZrĆ’ăĆ hŇW
Ď ‘ĎÆ âlă=dŇ‘Č
: lb
ĲĄŇ êĄ tŇor¿pŇĘ ‘Ď S’ŇŁręwĘÇ
ynĂĳ’Ď MS
ăĎ MyĂmČS
Ď Æ onăykŇĂ hĞB
ĲČ
: MohĲtŇĘ yn¿ĄjĘ=l‘Č gŇCxęÇ oqCx¿BĘ
l‘ČU
ĳĎ mĂ MyqăĂxĎS
Ę oYăUĘ’ČBĘ
: MohĲêĘ tŇon¿y‘Ă zozę‘ĞB
ĲČ Ç
ouęxĚ ű MIĎÄlČ omąCW
Å BĘ
wypĳŇĂ =CrbŇĘ ‘ČyĲČ âlă MyĂmČCÆ
: ZrĆ’ĲĎ ydŇĄsĘomă oqęCxBĘÇ
Nom¿’ňĎ olęYĘ’Ć hŇ¿Ćh
y Ę ’ĲĆwĎ
hyh’w

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Moyĳ ű Moyą My‘ĂS
Ě ‘ĞS
ĲČ Æ hŇăĆh
y Ę ’ĲĆwĎ
: tŇ‘ĲĄ=lkĎŇBĘ wynăĎpĎŇlĘ tŇqĆ¡xĆ W
Č mĘ
oYĳrĘ’Č lb
ăĄŇ tŇĄ BĘ tŇqĆxĆW
Č mĘÆ
: MdŇĲĎ’Ď yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć y‘ęČ S
Ě ‘ĞS
ĲČ wĘÇ

31

yl
ĳĂ =C‘mĘS
Ă MynĂbĎŇÆ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ
: Crm
ŁĲ S
Ę yĂ yk
¿ŇČ rĎDĘ yrĄęS
Ę ’ČwĘÇ
CmkĎęxĞwĲČ rs
¿Ď Cm C‘¡mĘS
Ă
: C‘rĲĎpŇĘ êĂ=l’ČwĘ
yl
¿Ă ‘ňĲČm
ÀĄS
Ł ÈMdĎŇ’Ď yrĄS
ĲĘ ¿’Č
Moyĳ ű Moyą ytŇČ ŁtŇlĘDČÆ=l‘Č dŇq
Łă S
Ę lĂ
: yxĲĎtŇĎ jĘ tŇŁz¿CzmĘ rm
Łę S
Ę lĂÇ
MyIĳx
Ă Č yř’Yřm y’ĂYĘm
Ł Ĳ Æ yJ
ăĂ
: hoĲĎhyĘmĲĄ NoYęrĎÇ qpĆŇ¿IĎwČ
oS
ĳ pŇĘ nČ sm
ăĄ x
Ł y’ĂTĘx
Ł wĲĘÆ
: tŇwĆmĲĎ CbŇhĞă’Ď y’ČęnĘW
Č mĘÇ=lJĎ

32

33

34

35

36

Ht
ĳŇĎ ybĄŇ hŇt
ăŇĎ nĘB
ĲĎ tŇomkŇĘ xĎÆ
: hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă hĎydăŇĆCU‘Č hŇ¡bĎŇ YĘxĲĎ
Hn
ĳĎyyĄ hŇăkĎŇ sĘmĲĎ HxĎbŇĘ TĂÆ hŇăxĎ bŇĘ TĲĎ
: HnĲĎxĎlĘS
Ě hŇ¿kĎŇ rĘ‘ĲĎ PŇ’ČęÇ
’rĳĎqĘtŇĂ hĎyt
ăŇĆ r
Ł ‘ĞnĲČ hŇăxĎ lĘS
ĲĎ
: tŇrĆqĲĎ ymĄră
Ł mĘ yjĄęGČÇ=l‘Č
hŇeĎĳhĄ rs
ăĚyĎ ytŇĂ pĆŇÆ=ymĂ
: oQĲ hŇrĎmĘă’Ď bŇlĄęÇ=rsČxĞ
ym
ĳĂ xĞĲlČ bĲŇĘ CmăxĞĲlČ CkŇlĘÆ
: yêĂkŇĘ sĲĎmĎ NyĂyăČBĘ CtęS
Ę CÇ

T
2

3

4

5

wbz‘
.T"dw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’YĎmĎ ’"sb ,yrq ’YĎmĎ ,bytk y’ĄYĘm
Ł v.35

.x
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9. 6–10. 1

CyĳxĘwĲĂ MyăĂ’ŇtŇĎ pŇĘ CbăŇzĘ‘Ă
: hŇĲnĎ yBĂ ëŇrĆdăŇĆBĘ CręS
Ę ’ĂwĘÇ
NolĳqĎ olă xČqăĄŁl ZlĄę ű rsĄÄŁyą
: omĲCm ‘S
ăĎ rĎlĘ xČyk
¡ŇĂ omC
OĎĳ’Ć nĎW
Ę yĂ=NjĆ ZlĄÆ xkČŇoêă=l’Č
: OĎb
ĲĆŇ hĎ’ĹyĲĆwĘ MkĎęxĎlĘÇ xk
¿ČŇ oh
dŇo‘ĳ=MJČxĘyĆwĘ MkĎŇxĎlĘÆ Nê
ăĄ
: xqČĲlĆ PŇsĆoyăwĘ qyDĂęYČlĘÇ ‘d¿ČŇoh
hoĳĎhyĘ tŇă’Č rĘyĂ hŇmĎkŇĘ xĎÆ tŇăČQxĂêĘ
: hŇĲnĎ yBĂ MyS
ăĂ ŁdŇqĘ tŇ‘Čd¡ČŇwĘ
ìŇym
ĳĆyĎ CBărĘyĂ ybŇĂ Æ=yJĂ
: MyIĲĂxČ tŇonăS
Ę ìęQĘÇ CpŇys
¿Ă oywĘ
ëŇĳĎQ êĎmĘăkČŇ xĎ êĎmĘkČŇxĎÆ=M’Ă
: ’v
ĲĎ tŇĂ ì¿ŇDĘbČŇlĲĘ êĎYĘlČęwĘÇ
hŇĳĎm
I Ă ŁhĲ tŇClysĂJĘÆ tŇS
Ć ă’Ą
: hŇUĲĎ hŇ‘ĎdĘŇy¿Ď=lbČŇC tŇCIętŇČ jĘÇ
Ht
ĳŇĎ yBĄ xtŇČ ăpĆŇ lĘ hŇbĎŇS
Ę yĲĎwĲĘÆ
: tŇrĆqĲĎ ymĄră
Ł mĘ ’iĄęJĂÇ=l‘Č
ëŇrĆdŇĳĎ=yrĄbŇĘ Ł‘ĲlĘ ’r¿
Ł qĘlĂ
: MtĲŇĎ oxrĘ’
Ł Ĳ MyrĂęè
Ę yČmĘhĲČÇ
hŇeĎĳhĄ rs
ăĚyĎ ytŇĂ pĆŇÆ=ymĂ
: oQĲ hŇrĎmĘă’Ď wĘ bŇlĄęÇ=rsČxĞwĲČ
Cqê
ĳĎ mĘyĂ Myb
¿ŇĂ CnGĘ=MyĂmĲČ
: M‘ĲĎnĘyĂ MyrăĂtŇĎ sĘ MxĆ¡ĆlwĘ
MS
ĳĎ My’
ăĂ pĎŇrĘ=yJĲĂ ‘dČŇyĎÆ=âlwĲĘ
: hĎy’ĲĆrĚqĘ lo’ăS
Ę yq¡ĄmĘ‘ĂBĘ

sŘ3

hŇŁm¿ŁlňS
Ę ylĄęS
Ę mĂ
Nb
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bŇĳ’Ď =xUČW
Č yĘ MkĎŇxĎÆ NB
ăĄ Ù
: oUĲ’Ă tŇ¿gČŇ Cê lysęĂ JĘÇ Nb
¿ĄŇ C
‘S
Č rĳĆ tŇorăYĘo’ Cly‘ĂoyÆ=âl
: tŇwĆUĲĎmĂ ly~
¿Ă êČ hŇqęĎ dĎŇYĘCÇ
qyDĳĂYČ SpĆŇănĆ hoĎhyĘÆ bŇy‘ăĂrĘyČ=âlĲ
: PŇDĲŁ hĘyĆ My‘ăĂS
Ď rĘ tŇ¡CČhČwĘ
hŇĳĎm
I Ă rĘ=PŇkČŇ hŇ¿W
Ć ‘Ł S’ŇrĎę
: ryS
ĲĂ ‘ĞêĲČ MyY
ăĂ CrxĎ dŇy¡ČwĘ
lyJĳĂW
Ę mČ NB
ăĄ ZyĂuČBČÆ rgăŇĄ’
Ł
: SybĲŇĂ mĄ NB
ăĄ ryYęĂ uĎBČÇ MD¿ĎrĘnĂ
qyDĳĂYČ S’Ňră
Ł lĘ tŇokŇrĎBĘÆ
: smĲĎxĎ hŇ¿iĆ kČŇyĘ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ yp
¿ŇĂ C
hŇĳĎkŇ rĎbŇĘ lĂ qyDĂYČÆ rkĆŇăzĄ
: bŇqĲĎrĘyĂ My‘ăĂS
Ď rĘ MS
¡Ą wĘ
tŇŁwĳYĘmĂ xuăČyĂ bŇlĄÆ=MkČŇxĞ
: Tb
ĲĄŇ QĎyĂ MyĂtęČ pĎŇW
Ę Ç lyw¿Ă’ĹwĲĆ
xTČĳĆB ëŇlĆăĄy Mê
Ł BČÆ ëŇăĄloh
: ‘ČdŇĲĄCĎyĂ wykĎęrĎDĘÇ Su¿Ą‘ČmĘC
tŇbĆŇĳ~Ď ‘Č Nê
ăĄyĂ NyĂ‘ČÆ ZrĲĄq
Łă
: Tb
ĲĄŇ QĎyĂ MyĂtęČ pĎŇW
Ę Ç lyw¿Ă’ĹwĲĆ
qyDĳĂYČ yj
ăĂ MyIĂxČÆ roqămĘ
: smĲĎxĎ hŇ¿iĆ kČŇyĘ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ yp
¿ŇĂ C
MynĳĂdĎŇmĘ rrăĄo‘êĘ hŇ’ĎnĘW
ĂÆ
: hŇb
ĲĎŇ hĞ’ĲČ hŇ¿iĆ kČŇêĘ My‘ęĂ S
Ď jĘÇ=lJĎ l‘¿ČwĘ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ ’Y
ăĄ UĎêĂ NobŇnĎÆ yt
ăŇĄ pŇĘ W
Ă BĘ
: bŇĲlĄ =rsČxĞ wgăŇĄlĘ TbĆŇS
Ąę wĘÇ
tŇ‘ČdĳŇĎ=CnjĘYĘyĂ Mym
¿Ă kĎŇxĞ
: hŇb
ĲĎŇ r
Ł qĘ hŇê
¿Ď xĂmĘ lywĂ’ĹÇ=ypĲŇĂ C
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10. 15–28

oEĳ‘Ě tŇăyČrĘqĂ ryS
Ă ‘ĎÆ Nohă
: MS
ĲĎ yrĄ MyQ
ăĂ DČ tŇê
¡Č xĂmĘ
MyIĳx
Ă Č lĘ qyDăĂYČ tŇăČQ‘ĚjĘ
: tŇ’ŇFĲĎxČlĘ ‘S
ăĎ rĎ tŇ¡’Č CbŇêĘ
rsĳĎCm rm
ăĄ oS MyIĂxČlĘÆ xrČ’
Łă
: hŇ‘ĲĆtŇĘ mČ tŇxČăkČŇ oê bŇ¡Ąo‘wĘ
z
rqĆĳS
Ď =ytŇĄ pŇĘ W
Ă hŇ’ĎnĘW
Ă Æ hŇăiĆ kČŇmĘ
: lysĲĂkŇĘ ’Chă hŇBĎędĂÇ ’Y
¿Ă omC
‘S
Č ĳĎj=lDČxĘyĆ âlă MyrĂbĎŇDĘÆ bŇră
Ł BĘ
: lyJĲĂW
Ę mČ wyt
ăŇĎ pĎŇW
Ę ëŇ¡W
Ąx
Ł wĘ
qyDĳĂYČ NoS
ă lĘ rxĎbŇĘ nĂÆ PŇsĆăJĆ
: T‘ĲĎmĘJĂ My‘ăĂS
Ď rĘ bŇ¡Ąl
MyB
ĳĂ rČ C‘ărĘyĂ qyDĂYČÆ yt
ăŇĄ pŇĘ W
Ă
: CtŇCmĲyĎ bŇ¿Ąl=rsČxĞB
ĲČ MylĂęywĂ’ĹwĲĆÇ
ryS
ĳĂ ‘ĞtĲŇČ ’yh
ăĂ hoĎhyĘÆ tŇăJČ rĘBĂ
: HUĲĎ‘Ă bŇYĆ‘ăĆ PŇs
¡Ă oy=âlĲwĘ
hŇĳUĎ zĂ tŇoW
ă ‘Ğ lysĂkŇĘ lĂÆ qoxăW
Ę JĂ
: hŇĲnĎ CbŇêĘ Sy’
ăĂ lĘ hŇmĎękŇĘ xĎwĘÇ
Ce’
ĳĆ obŇtŇĘ ’yh
ăĂ ‘S
Ď rĎÆ tŇrăČogŇmĘ
: NêĲĄyĂ MyqăĂyDĂYČ tŇ¡wČ’ĞtĲŇČ wĘ
‘S
ĳĎ rĎ Ny’ăĄwĘ hŇpĎŇCsÆ robăŇ‘ĞJĲČ
: Ml
ĲĎ o‘ dŇosăyĘ qyDĂęYČwĘÇ
MyĂnĳĎy‘Ąl
ĲĎ NS
¿Ď ‘Ďk
ĲĆŇ wĘ MyĂeČęè
Ă lČ ű ZmĆŁxąJČ
: wyxĲĎlĘS
Ł Ĳ lĘ lYĄę‘ĎhĲĆÇ NJ
¿Ą
Mym
ĳĂ yĎ PŇys
ăĂ oê hoĎhyĘÆ tŇă’Č rĘyĂ
: hŇnĎrĘY
Ł Ĳ qĘêĂ My‘ăĂS
Ď rĘ tŇon¡S
ĘC
hŇĳxĎ mĘW
Ă MyqăĂyDĂYČ tŇlĆăxĆ oê
: dŇb
ĲĄŇ ’Ňê
Ł My‘ăĂS
Ď rĘ tŇ¡wČqĘtŇĂ wĘ
zw‘m
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hoĳĎhyĘ ëŇrĆDăĆ Mê
Ł lČÆ zo‘ămĎ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğp
ŁŇă lĘ hŇêęĎ xĂmĘCÇ
ToUĳyĂ=lBČ Ml
ăĎ o‘lĘ qyDăĂYČ
: ZrĆ’ĲĎ=CnJĘS
Ę yĂ âlă My‘ęĂ S
Ď rĘCÇ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ bŇCnăyĎ qyDĂYČÆ=yjĲĂ
: tŇrĲĄJĎêĂ tŇokęjĚhĘêČÇ NoS
¿ lĘC
NoYĳrĎ NC‘ădĘŇyĄ qyDĂYČÆ yt
ăŇĄ pŇĘ W
Ă
: tŇokŇĲ jĚhĘêČ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ yp
¿ŇĂ C
hoĳĎhyĘ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ hŇmĎrĘmĂÆ ynăĄzĘ’Ňm
Ł
: onĲoYrĘ hŇm
ăĎ lĄS
Ę NbĆŇ¡’Ć wĘ
NolĳqĎ ’b
Ł ăŇ IĎwČ NodŇzĎÆ=’B
ĲĎ
: hŇmĲĎkŇĘ xĎ My‘¿ĂCnYĘ=tŇ’ĆwĲĘ
Mx
ĳĄ nĘêČ MyrăĂS
Ď yĘ tŇU
ăČ êĚ
: MdĲVwř MydăĂŇgŇĘ ŁBĲ PŇlĆ¡sĆ wĘ
hŇrĳĎbŇĘ ‘Ć MoyăBĘ NohÆ ly‘ăĂoy=âlĲ
: tŇwĆUĲĎmĂ ly~
¿Ă êČ hŇqęĎ dĎŇYĘCÇ
oJĳrĘDČ rè
ăĄ yČêĘ MymĂêĎÆ tŇqăČdĘŇYĂ
: ‘S
ĲĎ rĎ lj
Ł¿ yĂ otę‘ĎS
Ę rĂbŇĘ CÇ
Ml
ĳĄ y~ĂêČ MyrĂS
Ď yĘÆ tŇqăČdĘŇYĂ
: CdŇk
ĲĄŇ QĎyĂ Myd¿ĂŇgŇĘ B
Ł tŇCČęhČbŇĘ CÇ
hŇĳĎq
w Ę êĂ dŇăbČŇ ’Ňê
Ł ‘S
Ď rĎÆ MdăĎŇ’Ď tŇomąBĘ
: hŇdĎŇb
ĲĎŇ ’Ď MynăĂo’ tŇlĆ¡xĆ otŇwĘ
Zl
ĳĎ xĹĲnĆ hŇrăĎ~ĎmĂ qyDĂYČÆ
: wyêĲĎxĘêČ ‘S
ăĎ rĎ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ
Ch‘ĳĄrĄ tŇx
ăĂ S
Ę yČ PŇnĄxĎÆ hŇpĆęBĘ
: CYl
ĲĄ xĎyĲĄ Myq¿ĂyDĂYČ tŇ‘ČdČębŇĘ CÇ
hŇĳĎrĘq
y Ă ZŁlă‘ĞêĲČ MyqĂyDĂYČÆ bŇCTăBĘ
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11. 11–24

: hŇĲeĎ rĂ My‘ăĂS
Ď rĘ dŇŁb¡Ň’Ğb
ĲČŇ C
tŇrĆqĳĎ MCrăêĎ MyrĂS
Ď yĘÆ tŇăJČ rĘbŇĂ BĘ
: srĲĄhĎêĄ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ yp
¿ŇĂ bŇĘ C
bŇĳĄl=rsČxĞ Ch‘¿ĄrĄlĘ=zBĎ
: SyrĲĂxĞyĲČ tŇonăCbŇêĘ Sy’
¡Ă wĘ
dŇoiĳ=hŇQĆgČŇmĘ lykŇĂ rĎÆ ëŇăĄloh
: rb
ĲĎŇ dĎŇ hŇ¿iĆ kČŇmĘ xČCręÇ=NmČ’ĹĲnĆ wĘ
M‘ĳĎ=ljĎyĂ tŇolBĚxĘêČÆ Ny’ăĄBĘ
: Z‘ĲĄoy bŇră
Ł BĘ hŇ‘ęĎ CStŇĘ CÇ
rzĳĎ bŇrČ‘ăĎ=yJĂ ‘ČoryĄÆ=‘rČ
: xČTĲĄoB My‘ăĂqĘŁtŇ ’n
¡ĄŁWwĘ
dŇobĳŇJĎ ëŇŁmătŇĘ êĂ NxĄÆ=tŇS
Ć ’ĲĄ
: rS
Ć Ł‘Ĳ=CkŇmĘtŇĘ yĂ MyYęĂ yrĂ‘ĲĎwĘÇ
dŇsĆĳxĎ Sy’
ăĂ oSpŇĘ nČÆ lm
ăĄ GŁ
: yrĲĂzĎkŇĘ ’Č orę’ĄS
Ę Ç rk
¿ŇĄ ‘ŁwĘ
rqĆĳS
Ď =tŇQČ‘ĚpŇĘ hŇ¿W
Ć ‘Ł ‘S
Ďę rĎ
: tŇmĲĆ’Ĺ rkĆŇăW
Ć hŇqęĎ dĎŇYĘÇ ‘Čr¿ĄzŁwĘ
MyIĳx
Ă Č lĘ hŇq¿ĎdĎŇYĘ=NJĄ
: otŇĲ omlĘ hŇ‘ăĎrĎ PŇD¡ĄrČmĘC
bŇĳĄl=yS
Ą uĘ‘Ă hoĎhyĘÆ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ
: ëŇrĆdŇĲĎ ymĄym
ăĂ êĘ onęoYrĘCÇ
‘ïĳĎ hŇqĆăeĎyĂ=âlĲ dŇyĎlĘÆ dŇyăĎ
: Tl
ĲĎ mĘnĂ MyqăĂyDĂYČ ‘rČz¡ĆwĘ
ryzĳĂxĞ PŇă’Č BĘ bŇhĎzĎÆ MzĆănĆ
: M‘ČTĲĎ tŇrČsăĎwĘ hŇpĎęyĎÇ hŇ¿è
Ď ’Ă
bŇoTĳ=ëŇ’Č MyqăĂyDĂYČ tŇăwČ’ĞêĲČ
: hŇrĲĎbŇĘ ‘Ć My‘ăĂS
Ď rĘ tŇ¡wČqĘêĂ
dŇo‘ĳ PŇsonwĘ
¿Ď rEĄpČŇmĘÆ SyăĄ
KVwxw
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: rosĲxĘmČlĘ=ëŇ’Č rS
Ć ŁIęmĂÇ ëŇ¿W
Ą oxwĘ
Nè
ĳĎ dŇĚtŇĘ hŇ¿kĎŇ rĎBĘ=SpĆŇĲnĆ
: ’rĲĆoy ’Ch¿=MGČ hŇwęĆrĘmČCÇ
Mo’ĳlĘ Chb
ăĚŇ uĘyĂ rBĎÆ ‘ČnĲĄŁmă
: ryBĲĂS
Ę mČ S’Ňră
Ł lĘ hŇkĎęrĎbŇĘ CÇ
NoYĳrĎ SuăĄbČŇyĘ bŇoTÆ rxĲĄS
Łă
: Ce’ĲĆobŇtŇĘ hŇ‘ăĎrĎ Sr¡Ąd
ŁŇ wĘ
lj
Łĳ yĂ ’Chă orS
Ę ‘ĎBĘÆ xČăTĄ oB
: CxrĲĎpŇĘ yĂ Myq¿ĂyDĂYČ hŇlĆę‘ĎkĆŇwĘÇ
xČCrĳ=lxČnĘyĂ otŇyBĄÆ rk
ăŇĄ o‘
: bŇĲlĄ =MkČŇxĞĲlČ lywĂę’ĹÇ dŇbĆŇ‘¿ĆwĘ
MyIĳx
Ă Č Z‘ăĄ qyDĂYČÆ=yrĂjĲĘ
: MkĲĎŇxĎ tŇoW
ă pĎŇnĘ xČq¡ĄŁlwĘ
MQ
ĳĎ S
Ě yĘ ZrĆ’ăĎBĎ qyDĂYČÆ Nh
ăĄ
: ’TĲĄoxwĘ ‘S
¿Ď rĎ=yJĲĂ PŇ’ČęÇ
tŇ‘ČDĳĎ bŇhĲĄŁ’ă rsĎCmÆ bŇăhĄ ’
Ł
: r‘ČB
ĲĎ tŇxČăkČŇ otŇ ’n
¡ĄŁWwĘ
hoĳĎhyĘmĲĄ NoYrĎÆ qyp
ăŇĂ yĎ bŇoTę
: ‘ČyS
ĲĂ rĘyČ tŇoUăzĂmĘ Sy’
¡Ă wĘ
‘S
Č rĳĆBĘ MdăĎŇ’Ď NoJăyĂ=âlĲ
: ToUĲyĂ=lBČ MyqęĂ yDĂYČÇ SrĆS
Ł ¿ wĘ
Hl
ĳĎ ‘ĘBČ tŇrĆT
ăĆ‘Ğ lyĂxČÆ=tŇS
Ć ’ĲĄ
: hŇS
ĲĎ ybŇĂ mĘ wyt
ăŇĎ omYĘ‘ČBĘ bŇq¡ĎrĎkŇĘ C
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ MyqăĂyDĂYČ tŇobăŇS
Ę xĘmČ
: hŇmĲĎrĘmĂ My‘ăĂS
Ď rĘ tŇol¡BĚxĘêČ
MDĳĎ=bŇrĎ’Ĺ My‘ăĂS
Ď rĘ yrăĄbŇĘ DĂ
: Ml
ĲĄ y~ĂyČ MyrĂęS
Ď yĘÇ yp
¿ŇĂ C
Mn
ĳĎy’ĄwĘ My‘ăĂS
Ď rĘ ëŇopŇă hĎ
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12. 8–21

: dŇm
Ł Ĳ ‘ĞyĲČ MyqăĂyDĂYČ tŇyb
¡ŇĄ C
Sy’
ĳĂ =lQČhĚyĘ olkŇĘ W
Ă Æ=ypŇĂ lĲĘ
: zCbŇĲ lĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ bŇlĄęÇ=hŇwĄ‘ĞnĲČwĘ
olĳ dŇbĆŇ‘ăĆwĘ hŇlĆqĘnĂÆ bŇoTă
: MxĆĲlĎ =rsČxĞwĲČ dŇBĄęJČtŇČ UĘmĂÇ
oêĳmĘhĆBĘ SpĆŇănĆ qyDĂYČÆ ‘ČdăŇĄoy
: yrĲĂzĎkŇĘ ’Č My‘ęĂ S
Ď rĘÇ ym
¿Ą xĞrĲČwĲĘ
MxĆĳlĎ =‘B
ĲČ W
Ę yĲĂ otŇmĎdĘŇ’ČÆ dŇăbĄŇ ‘Ł
: bŇĲlĄ =rsČxĞ MyqăĂyrĄ PŇD¡ĄrČmĘC
My‘ĳĂrĎ dŇoYămĘ ‘S
Ď rĎÆ dŇm
ăČ xĎ
: NêĲĄyĂ MyqăĂyDĂYČ SrĆS
Ł ¡ wĘ
‘rĳĎ SqăĄom MyĂtŇČ pĎŇW
Ę Æ ‘S
Č ăpĆŇ BĘ
: qyDĲĂYČ hŇrăĎ~ĎmĂ ’Y
¡Ą IĄwČ
bŇoTĳ=‘BČW
Ę yĂ Sy’ĂÆ=ypŇĂ yrăĂjĘmĂ
: olĲ bŇCSyĎ MdĎę’ĎÇ=ydŇĄyĘ lCm¿gŇĘ C
wynĳĎy‘ĄBĘ rS
ăĎ yĎ lywĂ’ĹÆ ëŇrĆDăĆ
: MkĲĎŇxĎ hŇăYĎ ‘ĄlĘ ‘Čm
¡Ą S
Ł wĘ
osĳ‘ĘJČ ‘dăČŇCĎyĂ MoIBČÆ lywĂę’Ĺ
: MCrĲ‘Ď NolăqĎ hŇ¡sĆ ŁkŇwĘ
qdŇĆY
ĳĆ dŇyGăĂyČ hŇnĎCm’ĹÆ xČyp
ăŇĂ yĎ
: hŇmĲĎrĘmĂ MyrăĂqĎS
Ę dŇ‘¡ĄwĘ
bŇrĆx
ĳĎ tŇorăqĘdĘŇmČJĘ hŇTĆoB¡ SyăĄ
: ’j
ĲĄ rĘmČ Mym
ăĂ kĎŇxĞ NoS
¡ lĘC
dŇ‘ĳČlĎ NoJăêĂ tŇmĆ’ĹÆ=tŇpČŇW
ĲĘ
: rqĆS
ĲĎ NoS
ă lĘ hŇ‘ĎyGęĂ rĘ’ČÇ=dŇ‘ČwĘ
‘rĳĎ yS
Ą rĘx
Ł ă =bŇlĆBĘ hŇmĎrĘmĂÆ
: hŇxĲĎmĘW
Ă MolăS
Ď yY¡Ą‘ĞyĲŁlĘC
NwĆ’ĳĎ=lJĎ qyDăĂ~ČlČ hŇăĆ’
e Ě yĘ=âl
My‘Vrw
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: ‘rĲĎ C’lĘm
ăĎ My‘ęĂ S
Ď rĘCÇ
rqĆĳS
Ď =ytŇĄ pŇĘ W
Ă hoĎhyĘÆ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ
: onĲoYrĘ hŇăĎCm’
n Ĺ yW
¡Ą ‘ŁwĘ
tŇ‘ČDĳĎ hŇsĆŁJă MCr‘ĎÆ MdăĎŇ’Ď
: tŇlĆCĲĆ’Ă ’r¿ĎqĘyĂ MylĂęysĂJĘÇ bŇ¿ĄlwĘ
loS
ĳ mĘêĂ MyY
¿Ă CrxĎ=dŇyČ
: smĲČlĎ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ hŇIĎęmĂrĘCÇ
hŇeĎĳxĆ S
Ę yČ Sy’
ăĂ =bŇlĆbŇĘ hŇăgĎŇ ’ĎDĘ
: hŇeĎxĲĆUĘW
Č yĘ bŇoTă rb
¡ĎŇ dĎŇwĘ
qyDĳĂYČ Ch‘ăĄrĄmĲĄ rt
ăŇĄ yĎ
: M‘ĲĄtŇĘ êČ My‘ăĂS
Ď rĘ ëŇrĆd¡ŇĆwĘ
odŇĳyYĄ hŇăIĎmĂrĘ ëŇră
Ł xĞyĲČ=âl
: ZCrĲxĎ rqăĎyĎ Md¡ĎŇ’Ď=NohwĘ
MyIĳx
Ă Č hŇq¿ĎdĎŇYĘ=xrČ’
Ł Ĳ BĘ
: tŇwĆmĲĎ=l’Č hŇăbĎŇ ytŇĂ nĘ ëŇrĆd¡ŇĆwĘ

22

23

24

25

26

27

28

bŇĳ’Ď rsČCmă MkĎŇxĎÆ NB
ăĄ
: hŇrĲĎ‘ĎGĘ ‘m
¿Č S
Ď =âlĲ ZlĄęwĘÇ
bŇoTĳ lkČŇ’ŇyăŁ Sy’ĂÆ=ypŇĂ yrăĂjĘmĂ
: smĲĎxĎ MydăĂŇgŇĘ B
Ł SpĆŇ¡nĆwĘ
oS
ĳ pŇĘ nČ rm
ăĄ S
Ł wyjĂÆ rYăĄnŁ
: olĲ=hŇêĎxĂmĘ wytęĎ pĎŇW
Ę Ç qW
¿Ą j
Ł
lY
ĳĄ ‘Ď oS
ă pŇĘ nČ NyĂ’ČwĎÆ hŇăCĎ’ČtŇĘ mĂ
: Nè
ĲĎ dŇĚêĘ MyY
ăĂ rĚxĎ SpĆŇ¡nĆwĘ
qyDĳĂYČ ’n
ăĎW
Ę yĂ rqĆS
Ć Æ=rbČŇDĘ
: ryjĲĂxĘyČwĘ Sy’
¿Ă bŇĘ yČ ‘S
Ďę rĎwĘÇ
ëŇrĆDĳĎ=MêĎ r~
Ł ă êĂ hŇqĎdĎŇYĘÆ
: tŇ’ŇFĲĎxČ PŇ¿ĄQsČêĘ hŇ‘ęĎ S
Ę rĂwĘÇ

gy
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13. 7–20

lJ
Łĳ Ny’ăĄwĘ rè
Ą ‘ČtŇĘ mĂÆ SyăĄ
: bŇrĲĎ NohăwĘ SS
Ąę ortŇĘ mĂÇ
orĳS
Ę ‘Ď Sy’
ăĂ =SpĆŇĲnĆ rpĆŇŁJă
: hŇrĲĎ‘ĎGĘ ‘m
¿Č S
Ď =âlĲ SrĎęwĘÇ
xm
ĳĎ W
Ę yĂ Myq¿ĂyDĂYČ=ro’
: ëŇ‘ĲĎdĘŇyĂ My‘ăĂS
Ď rĘ rn¡ĄwĘ
hŇĳ~Ď mČ Nê
ăĄyĂ NodŇzĎBĘÆ=qrČ
: hŇmĲĎkŇĘ xĎ MyY
ăĂ ‘Ďon¡=tŇ’ĆwĘ
T‘ĳĎmĘyĂ lbĆŇăhĆ mĄ NohÆ
: hŇB
ĲĆ rĘyČ dŇyăĎ=l‘Č Zb
¡ĄŇ q
Ł wĘ
bŇĳĄl=hŇlĎxĞmĲČ hŇkĎŇè
Ď mĚmĘÆ tŇlĆăxĆ oê
: hŇ’ĲĎbĎŇ hŇ¿wĎ’ĞêĲČ MyIĂęxČÇ Z‘¿ĄwĘ
olĳ lbĆŇăxĎ yĄ rbĎŇdĎŇlĘÆ zB
ăĎ
: MQ
ĲĎ S
Ě yĘ ’Chă hŇwĎęYĘmĂÇ ’r¿ĄywĂ
MyIĳx
Ă Č roqămĘ MkĎŇxĎÆ tŇrăČoê
: tŇwĆmĲĎ yS
Ą qĘŁU¿mĂ rCsęlĎÇ
Nx
ĳĄ =NêĆyĲĂ bŇoTÆ=lkĆŇW
ĲĄ
: NtĲŇĎ y’Ą MydăĂŇgŇĘ B
Ł ëŇrĆd¡ŇĆwĘ
tŇ‘ČdĳŇĎbŇĘ hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ MCr‘ĎÆ=lJĎ
: tŇlĆCĲĆ’Ă Wr¿
Ł pŇĘ yĂ lysęĂ kŇĘ CÇ
‘rĳĎBĘ lj
Łă yĂ ‘S
Ď rĎÆ ëŇă’Ď lĘmČ
: ’j
ĲĄ rĘmČ MynăĂCm’Ĺ ryY
¡Ă wĘ
rsĳĎCm ‘ČrăĄoj NolqĎwĘÆ SyrăĄ
: dŇB
ĲĎ kĚŇyĘ tŇxČăkČŇ oê rm
¡Ą oSwĘ
SpĆŇĳnĎlĘ bŇrăČ‘ĹêĲĆ hŇyĎhĘnĲĂÆ hŇăwĎ’ĞêĲČ
: ‘rĲĎmĄ rCsă MylĂęysĂJĘÇ tŇ¿bČŇ ‘ĞotŇĲ wĘ
MkĎŇxĞwĲČ Mym
ăĂ kĎŇxĞ=tŇ’Ć ëŇolhĎ
: ‘ČorĲyĄ Myl
ăĂ ysĂkŇĘ hŇ‘¡Ćr
Ł wĘ
My’Tx
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hŇ‘ĳĎrĎ PŇDăĄrČêĘ My’ĂFĎxČÆ
: bŇoTĲ=MQĆS
Č yĘ MyqęĂ yDĂYČÇ=tŇ’ĆwĘ
MynĳĂbĎŇ=ynĲĄBĘ lyx
¿Ă nĘyČ bŇoTę
: ’TĲĄox lyx
ăĄ qyDĂę~ČlČÇ NCpŇ¿ YĎwĘ
MyS
ĳĂ ’ŇrĎ rynăĂ lkĆŇ’
Ł Æ=bŇrĎ
: TjĲĎS
Ę mĂ âlăBĘ hŇjĆęsĘnĂÇ Sy¿ĄwĘ
onĳbŇĘ ’n
ăĄoW oTbŇĘ S
Ă Æ ëŇăW
Ą ox
: rsĲĎCm or¿xĞS
ĲĂ obęhĞ’
Ł wĘÇ
oS
ĳ pŇĘ nČ ‘bČŇŁW
ă lĘ lkĄŇ’
Ł Æ qyDĂęYČ
: rsĲĎxĘêĆ My‘ăĂS
Ď rĘ NTĆ¡bĆŇ C

21

22

23

24

25

Ht
ĳŇĎ ybĄŇ hŇt
ăŇĎ nĘB
ĲĎ MyS
Ă nĎÆ tŇomăkŇĘ xČ
: CesĲĆrĘhĆtŇĆ hĎyd¿ŇĆyĎBĘ tŇlĆCęĆ’ĂwĘÇ
hoĳĎhyĘ ’răĄyĘ orS
Ę yĎBĘÆ ëŇăĄloh
: ChzĲĄoB wyk
ăŇĎ rĎDĘ zol¡nĘC
hŇĳĎ’
w Ğ GĲČ rTĆŁxă lywĂ’ĹÆ=ypŇĂ BĲĘ
: MrĲĄCmS
Ę êĂ MymęĂ kĎŇxĞÇ yt
¿ŇĄ pŇĘ W
Ă wĘ
rB
ĳĎ sCbăŇ’Ą MypŇĂ lĎ’ĞÆ Ny’ăĄBĘ
: roSĲ xČŁkŇă BĘ tŇo’ęCbŇêĘÇ=bŇrĎwĘ
bŇĳĄk
E ČŇ yĘ âlă MynĂCm’ĹÆ dŇ‘ăĄ
: rqĆS
ĲĎ dŇ‘ăĄ MybĂęzĎJĘÇ xČyp
¿ŇĂ yĎwĘ
NyĂ’ĳĎwĎ hŇm
ăĎ kŇĘ xĎ Zl
ăĄ =SuĆBĂ
: lqĲĎnĎ NobăŇnĎlĘ tŇ‘Čd¡ČŇwĘ
lys
ĳĂ JĘ Sy’
ăĂ lĘ dŇgĆŇeĆmĂÆ ëŇăĄl
: tŇ‘ČdŇĲĎ=ytŇĄ pŇĘ W
Ă êĎ‘ĘdČęyĎÇ=lbČŇC
oJĳrĘDČ Nyb
ăŇĂ hĎ MCr‘ĎÆ tŇm
ăČ kŇĘ xĎ
: hŇmĲĎrĘmĂ Myl
ăĂ ysĂJĘ tŇlĆ¡Ć’
C Ă wĘ
MS
ĳĎ ’Ď Zyl
ăĂ yĎ MylĂwĂ’ĹÆ

dy
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14. 10–22

: NoYĲrĎ MyrăĂS
Ď yĘ Nyb
¡ŇĄ C
oS
ĳ pŇĘ nČ tŇïřăČmĎ ‘ČdŇĄoyÆ bŇlĄę
: rzĲĎ bŇrČ‘¿ĎtŇĘ yĂ=âlĲ otęxĎmĘW
Ă bŇĘ CÇ
dŇĳmĄ è
Ď yĂ My‘ĂS
Ď rĘÆ tŇyB
ăĄ
: xČyrĲĂpŇĘ yČ MyrăĂS
Ď yĘ lhĆŁ’¡wĘ
Sy’
ĳĂ =ynĄpŇĘ lĂ rS
Ď yĎÆ ëŇrĆDăĆ SyąĄ
: tŇwĆmĲĎ=ykĄŇrĘDČ HtęĎ yrĂxĞ’ĲČwĘÇ
bŇĳĄl=bŇ’ČkŇĘ yĂ qox¿W
Ę BĂ=MGČ
: hŇgĲĎŇCtŇ hŇăxĎ mĘW
Ă Ht
¡ŇĎ yrĂxĞ’ĲČwĘ
bŇĳĄl gŇCsă ‘BČW
Ę yĂÆ wyk
ăŇĎ rĎDĘmĂ
: bŇoTĲ Sy’
ăĂ wylĎę‘ĎmĲĄCÇ
rb
ĳŇĎ DĎ=lkĎŇlĘ Nym
ăĂ ’ĞyĲČ ytŇĂ jĆÆ
: orĲS
Ě ’ĞĲlČ Nyb
¿ŇĂ yĎ MCrę‘ĎwĘÇ
‘rĳĎmĄ rs
ăĎ wĘ ’rĄyĎÆ Mk
ăĎŇ xĎ
: xČTĲĄobŇC rB
¿Ą ‘ČtŇĘ mĂ lysęĂ kŇĘ CÇ
tŇlĆĳĆ’
C Ă hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ MyĂjČ’ČÆ=rYČqĲĘ
: ’nĲĄv
Ď yĂ tŇoUęzĂmĘÇ Sy’
¿Ă wĘ
tŇlĆĳĆ’
C Ă MyăĂ’ŇtŇĎ pŇĘ ClăxĞĲnĎ
: tŇ‘ČdŇĲĎ Crê¿ĂkŇĘ yČ MymęĂ Cr‘ĞwĲČÇ
Myb
ĳŇĂ oT ynăĄpŇĘ lĂ My‘ĂrĎÆ CxăS
Č
: qyDĲĂYČ yr¿Ą‘ĞS
ĲČ =l‘ĲČ My‘ęĂ S
Ď rĘCÇ
SrĳĎ ’nĄăv
Ď yĂ Ch‘ĄrĄlĘÆ=MGČ
: MyBĲĂrČ ryS
ăĂ ‘Ď yb
¡ŇĄ hĞŁ’ĲwĘ
’T
ĳĄ ox Ch‘¿ĄrĄlĘ=zBĎ
: wyrĲĎS
Ę ’Č Myyăřn‘ N¡ĄnoxmĘC
‘rĳĎ yS
Ą rĘx
Ł ă C‘tŇĘ yĂÆ=’olĲhĞ
dsxw

,r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk MyIĂnĂ‘Ğ ’"sb ,yrq MywĂnĎ‘Ğ ,bytk MyIĂnĂ‘Ğ v.21 .Vgdb +r v.10 .dy
.’"ydw w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk MywĂnĎ‘Ğ ’"sbw
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: bŇoTĲ yS
Ą rĘx
Ł ă tŇmĆę’ĹwĲĆÇ dŇsĆ¿xĆ wĘ
rt
ĳŇĎ om hŇăĆh
y Ę yĲĂ bŇYĆ‘ĆÆ=lkĎŇBĘ
: rosĲxĘmČlĘ=ëŇ’Č MyĂtęČ pĎŇW
Ę Ç=rbČŇdĘŇC
MrĳĎS
Ę ‘Ď Mym
ăĂ kĎŇxĞ tŇrĆT
ăĆ‘Ğ
: tŇlĆCĲĆ’Ă Myl
ăĂ ysĂJĘ tŇlĆ¡Ć’
CĂ
tŇĳmĆ ’Ĺ dŇ‘ăĄ tŇoSpĎŇnĘÆ ly~
ăĂ mČ
: hŇmĲĎrĘmĂ Myb
ăŇĂ zĎJĘ xČ¡pŇĂ yĎwĘ
z‘Ł ĳ =xTČbŇĘ mĂ hoĎhyĘÆ tŇă’Č rĘyĂBĘ
: hŇsĲĆxĘmČ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ wynĎębĎŇlĘCÇ
MyIĳx
Ă Č roqămĘ hoĎhyĘÆ tŇă’Č rĘyĂ
: tŇwĆmĲĎ yS
Ą qĘŁU¿mĂ rCsęlĎÇ
ëŇlĆĳmĆ =tŇrČdĘŇhČ M‘¿Ď=bŇrĎBĘ
: NozĲrĎ tŇê
¿Č xĂmĘ M’
Ł ę lĘÇ spĆŇ¿’Ć bŇĘ C
hŇĳĎCb
n Ň êĘ=bŇrČ MyĂjČ’ČÆ ëŇrĆ’ăĆ
: tŇlĆCĲĆ’Ă Myr¿ĂmĄ xČCręÇ=rYČqĘC
’j
ĳĄ rĘmČ bŇăĄl MyrĂW
Ď bŇĘ Æ yIăĄxČ
: hŇ’ĲĎnĘqĂ tŇomăYĎ‘Ğ bŇq¡ČrĘC
ChW
ĳĄ ‘Ł PŇrăĄxĄ lDĎÆ=qS
ĲĄ Ł‘ă
: NoyĲbŇĘ ’Ć N¿Ąnx
Ł odęBĘkČŇmĘCÇ
‘S
ĳĎ rĎ hŇăxĆ DĎyĂ otŇ‘ĎrĲĎBĲĘÆ
: qyDĲĂYČ otŇă ombŇĘ hŇ¡sĆ x
Ł wĘ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ xČCnăêĎ NobŇnĎÆ bŇăĄlBĘ
: ‘ČdŇĲĄCĎêĂ MylĂęysĂJĘÇ bŇrĆq¿ĆbŇĘ C
yoGĳ=MmĲĄorĲtŇĘ hŇq¿ĎdĎŇYĘ
: tŇ’ŇFĲĎxČ MyU
ăĂ ’ĚlĘ dŇsĆ¡xĆ wĘ
lyJĳĂW
Ę mČ dŇbĆŇ‘ăĆlĘ ëŇlĆmĆÆ=NoYrĲĘ
: SybĲŇĂ mĄ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ otęrĎbŇĘ ‘ĆwĘÇ
hŇĳmĎ xĄ bŇyS
ăĂ yĎ ëŇïČÆ=hŇnĆ‘ĞmĲČ
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15. 2–15

: PŇ’ĲĎ=hŇlĆ‘ĞyĲČ bŇYĆ‘ęĆ Ç=rbČŇdĘŇC
tŇ‘ČDĳĎ bŇyT
ăĂ yêĄ MymĂkĎŇxĞÆ NoS
ă lĘ
: tŇlĆCĲĆ’Ă ‘ČyB
¿Ă yČ MylĂęysĂkŇĘ Ç yp
¿ŇĂ C
hoĳĎhyĘ ynăĄy‘Ą MoqmĎÆ=lkĎŇBĲĘ
: MybĲŇĂ oTwĘ My‘¿ĂrĎ tŇopęY
ŁÇ
MyIĳx
Ă Č Z‘ăĄ NoSlĎÆ ’j
ăĄ rĘmČ
: xČCrĲBĘ rbĆŇăS
Ć HBĎęÇ PŇlĆ¿sĆ wĘ
wyb
ĳŇĂ ’Ď rs
ăČ Cm Z’ČnĘyĂÆ lywĂę’Ĺ
: MrĲĂ‘ĘyČ tŇxČăkČŇ oê rm
¡Ą S
Ł wĘ
bŇrĳĎ NsĆŁxă qyDĂYČÆ tŇyB
ăĄ
: tŇrĆJĲĎ‘ĘnĆ ‘S
ăĎ rĎ tŇ¡’Č CbŇtŇĘ bŇĂ C
tŇ‘ČdĳŇĎ CrzăĎyĘ MymĂkĎŇxĞÆ yt
ăŇĄ pŇĘ W
Ă
: Nk
ĲĄŇ =âl Myl
ăĂ ysĂJĘ bŇ¡ĄlwĘ
hoĳĎhyĘ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ My‘ĂS
Ď rĘÆ xbČŇăĆz
: onĲoYrĘ MyrăĂS
Ď yĘ tŇ¡ČQpŇĂ tŇĘ C
‘S
ĳĎ rĎ ëŇrĆDăĆ hoĎhyĘÆ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ
: bŇhĲĎ’ĹyĲĆ hŇqăĎdĎŇYĘ PŇD¡ĄrČmĘC
xrČ’
Łĳ bŇăĄ‘
zŁ lĘ ‘rĎÆ rs
ăĎ Cm
: tŇCmĲyĎ tŇxČăkČŇ otŇ ’n
¡ĄoW
hoĳĎhyĘ dŇgĆŇănĆ NoDbČŇ’ĞwĲČÆ lo’ăS
Ę
: MdŇĲĎ’Ď=ynĄBĲĘ tŇoB¿lĂ=yJĲĂ PŇ’ČęÇ
olĳ xČăkĄŇ oh ZlĄÆ=bŇhČ’ĹyĲĆ âlă
: ëŇĲlĄ yĄ âlă MymęĂ kĎŇxĞÇ=l’Ć
MynĳĂjĎ bŇT
ăĂ yyĄ xČmĄW
Ď Æ bŇăĄl
: hŇ’ĲĎkĄŇnĘ xČCră bŇlĄÇ=tŇbČŇ~Ę‘ČbŇĘ C
tŇ‘ČDĳĎ=SuĆbČŇyĘ NobŇnĎÆ bŇăĄl
: tŇlĆCĲĆ’Ă hŇ‘¿ĆrĘyĂ MylĂęysĂkŇĘ Ç ynĄpŇĘ C
My‘ĳĂrĎ ynăĂ‘Ď ym
ăĄ yĘ=lJĎ
bl=bwTw
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: dŇymĲĂtŇĎ hŇê
¿ĆS
Ę mĂ bŇlĄęÇ=bŇoTĲwĘ
hoĳĎhyĘ tŇă’Č rĘyĂBĘ T‘ČmĘÆ=bŇoT
: obŇĲ hŇmĎCh¿mĘC bŇrĎęÇ rY
¿Ď o’mĲĄ
MS
ĳĎ =hŇbĎŇhĞ’ĲČwĘ qrĎyĎÆ tŇăxČ rĚ’Ğ bŇoTą
: obŇĲ =hŇ’ĎnĘW
Ă wĘ sCbę’ĎÇ roè
¿ mĂ
NodŇĳmĎ hŇrăĆgĎŇyĘ hŇmĎxĄÆ Sy’
ăĂ
: bŇyrĲĂ Tyq¿ĂS
Ę yČ MyĂjČę’ČÇ KŇrĆ’¿ĆwĘ
qdŇĆx
ĳĎ tŇkČŇăW
Ě mĘJĂ lYĄ‘ĎÆ ëŇrĆDăĆ
: hŇĲlĎ l
Ě sĘ MyrăĂS
Ď yĘ xrČ’
Ł ¡ wĘ

16

17

18

19

bŇĳ’Ď =xUČW
Č yĘ MkĎŇxĎÆ NB
ăĄ
: oUĲ’Ă hŇ¿ĆoB
z MdĎę’ĎÇ lys
¿Ă kŇĘ C
bŇĳĄl=rsČxĞĲlČ hŇăxĎ mĘW
Ă tŇlĆCĆ’ĂÆ
: tŇkĆŇĲlĎ =rè
Ć yČyĘ hŇnĎęCbŇêĘÇ Sy’
¿Ă wĘ
dŇosĳ Ny’ăĄBĘ tŇobŇS
Ď xĞmĲČÆ rp
ăŇĄ hĎ
: MCqĲêĎ MyY
ăĂ ‘ĞoyĲ bŇr¡
Ł bŇĘ C
wypĳŇĂ =hŇnĄ‘ĞmĲČBĘ Sy’ĂlĎÆ hŇăxĎ mĘW
Ă
: bŇoFĲ=hŇmČ oêă‘ĂBĘ rb
¡ĎŇ dĎŇwĘ
lyJĳĂW
Ę mČlĘ hŇlĎ‘Ęm
ăČ lĘ MyIĂxČÆ xrČ’
Łă
: hŇFĎmĲĎ lo’¿è
Ę mĂ rCsęÇ N‘Čm
¿Č lĘ
hoĳĎhyĘ ű xi
¿Č yĂ My’ĂGĄÆ tŇyB
ăĄ
: hŇĲnĎ mĎlĘ’Č lCbăŇGĘ bŇ~ĄęyČwĘÇ
‘rĳĎ tŇobăŇS
Ę xĘmČ hoĎhyĘÆ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ
: M‘ČnĲŁ=yrĄmĘ’Ă MyrĂęh
Ł TĘCÇ
‘YČĳBĎ ‘ČY
ăĄ oB otŇyBĄÆ rk
ăŇĄ ‘Ł
: hŇyĲĆxĘyĲĂ tŇŁnăêĎmČ ’n
¡ĄoWwĘ
tŇonĳ‘Ğl
ĲČ hŇăĆh
G Ę yĆ qyDĂYČÆ bŇăĄl
: tŇo‘ĲrĎ ‘ČyB
¿Ă yČ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ yp
¿ŇĂ C

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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15. 29–16. 9

My‘ĳĂS
Ď rĘmĲĄ hoĎhyĘÆ qoxărĎ 29
: ‘mĲĎS
Ę yĂ MyqăĂyDĂYČ tŇ¡ČQpŇĂ tŇĘ C
bŇĳĄl=xUĲČW
Č yĘ MyĂnČy‘ĄÆ=ro’mĲĘ 30
: MYĆ‘ĲĎ=Nè
Ć dČŇêĘ hŇbĎęoTÇ hŇ‘¿ĎCmS
Ę
MyIĳx
Ă Č tŇxČăkČŇ oê tŇ‘ČmČS
Ł Æ NzĆŁ’ę 31
: NylĲĂêĎ Mym
ăĂ kĎŇxĞ bŇrĆq¡ĆBĘ
oS
ĳ pŇĘ nČ s’
ăĄ om rsĎCmÆ ‘ČrăĄoj 32
: bŇĲQĄ hŇnĆoqă tŇxČkČęoêÇ ‘Čm
¿Ą oSwĘ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ rs
ăČ Cm hoĎhyĘÆ tŇă’Č rĘyĂ 33
: hŇwĲĎnĎ‘Ğ dŇobăŇkĎŇ yn¡ĄpŇĘ lĂwĘ
bŇĳĄl=ykĄŇrĘ‘ČmĲČ Md¿ĎŇ’ĎlĘ zT
: NoSĲlĎ hŇ¿Ą‘
n ĞmĲČ hoĎęhyĘmĲĄCÇ
wynĳĎy‘ĄBĘ ëŇăČz Sy’ĂÆ=ykĄŇrĘDČ=lJĲĎ 2
: hoĲĎhyĘ tŇoxăCr Nk
¡ĄŇ ŁtŇwĘ
ìŇyW
ĳĆ ‘ĞmĲČ hoăĎhyĘ=l’Ć lGŁă 3
: ìŇytĲŇĆ ŁbŇS
Ę xĘmČ CnJ
Ł ę yĂwĘÇ
Chn
ĳĄ‘ĞUĲČĲlČ hoĎhyĘÆ l‘ăČjĎ lJ
Łą 4
: hŇ‘ĲĎrĎ MoyălĘ ‘S
Ďę rĎÇ=MgČŇwĘ
bŇĳĄl=HbČŇGĘ=lJĎ hoĎhyĘÆ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ 5
: hŇqĲĆeĎyĂ âlă dŇyĎęlĘÇ dŇy¿Ď
NwŁĳ‘Ď rj
ăČ kĚŇyĘ tŇmĆ’ĹwĲĆÆ dŇsĆăxĆ BĘ 6
: ‘rĲĎmĄ rCsă hoĎęhyĘÇ tŇ¿’Č rĘyĂbŇĘ C
Sy’
ĳĂ =ykĄŇrĘDČ hoĎhyĘÆ tŇoYărĘBĂ 7
: oêĲ’Ă Ml
¿Ă S
Ę yČ wybĎęyĘo’ĲÇ=MGČ
hŇqĳĎdĎŇYĘBĂ T‘ČmĘÆ=bŇoT 8
: TjĲĎS
Ę mĂ âlăBĘ tŇo’ęCbŇêĘÇ bŇr¿
Ł mĄ
oJĳrĘDČ bŇăè
Ą xČyĘ MdĎŇ’ĎÆ bŇăĄl 9
: odĲŇ ‘ĞYĲČ Nyk
¿ŇĂ yĎ hoĎęhywĲČÇ
Msq

16. 10–23
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ëŇlĆĳmĆ =ytŇĄ pŇĘ W
Ă =l‘ĲČ ű MsĆqąĆ
: wyjĲĂ=l‘ČmĘyĂ âlă TjĎęS
Ę mĂBĘÇ
hoĳĎhyl
ĲČ TjĎS
Ę mĂÆ ynăĄzĘ’Ňm
Ł C ű slĆąjĆ
: sykĲŇĂ =ynĄbŇĘ ’Č=lJĎ ChW
Ąę ‘ĞmĲČÇ
‘S
Č rĳĆ tŇoW
ă ‘Ğ MykŇĂ lĎmĘÆ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ
: ’iĲĄJĂ NoJ¿yĂ hŇqęĎ dĎŇYĘbĂÇ yJ
¿Ă
qdŇĆY
ĳĆ=ytŇĄ pŇĘ W
Ă MykŇĂ lĎmĘÆ NoYărĘ
: bŇhĲĎ’ĹyĲĆ MyrăĂS
Ď yĘ rb
¡ĄŇ ŁdŇwĘ
tŇwĆm
ĳĎ=ykĄŇ’ĞlĘmČ ëŇlĆ¿mĆ =tŇmČxĞ
: hŇeĎrĲĆjĘkČŇyĘ Mk
ăĎŇ xĎ Sy’
¡Ă wĘ
MyIĳx
Ă Č ëŇlĆ¿mĆ =ynĄjĘ=ro’BĘ
: SoqĲlĘmČ bŇ‘ăĎJĘ onęoYrĘCÇ
ZCrĳxĎmĲĄ bŇoF¿=hŇmČ hŇmĎękŇĘ xĎ=hŇnŁqĲĘ
: PŇsĆJĲĎmĂ rx
¿Ď bŇĘ nĂ hŇnĎęyBĂÇ tŇon¿qĘC
‘rĳĎmĄ rCsă MyrĂS
Ď yĘÆ tŇăČQsĂmĘ
: oJĲrĘDČ rY¿ĄnŁ oSępŇĘ nČÇ rm
¿Ą S
Ł
No’ĳGĎ rbĆŇ¿S
Ć =ynĄpŇĘ lĂ
: xČCrĲ HbČŇŁGă Nolęè
Ď kĂÇ yn¿ĄpŇĘ lĂwĘ
MyIĂnĂ‘Ğ=tŇ’Ć xČCrÆ=lpČŇS
Ę bŇoTă
: My’ĲĂGĄ=tŇ’Ć llĎęS
Ď Ç qQ
¿Ą xČmĲĄ
bŇoTĳ=’YĎmĘyĂ rbĎŇDĎÆ=l‘Č lyJ
ăĂ W
Ę mČ
: wyrĲĎS
Ę ’Č hoăĎhyB
ĲČ xČ¡TĄ obŇC
NobĳŇnĎ ’răĄuĎyĂ bŇlĄÆ=MkČŇxĞĲlČ
: xqČĲlĆ PŇys
¿Ă yŁ MyĂtęČ pĎŇW
Ę Ç qtŇĆ ¿mĆ C
wyl
ĳĎ ‘ĎBĘ lkĆŇăW
Ą MyIĂxČÆ roqămĘ
: tŇlĆCĲĆ’Ă Myl
ăĂ wĂ’Ĺ rs
¡Č CmC
ChyjĳĂ lyJ
ăĂ W
Ę yČ MkĎŇxĎÆ bŇăĄl

10

11
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

wytpV=l‘w
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16. 24–17. 3

: xqČĲlĆ PŇys
¿Ă yŁ wytęĎ pĎŇW
Ę Ç=l‘ČwĘ
M‘ČnŁĳ =yrĄmĘ’Ă SbČŇDĘÆ=PŇCY 24
: MYĆ‘ĲĎlĎ ’j
¿Ą rĘmČC SpĆŇeĆlČÇ qotŇ¿ mĎ
Sy’
ĳĂ =ynĄpŇĘ lĂ rS
Ď yĎÆ ëŇrĆDăĆ SyąĄ 25
: tŇwĆmĲĎ=ykĄŇrĘDČ HtęĎ yrĂxĞ’ĲČwĘÇ
oQĳ hŇlĎmĘ‘ăĎ lmĄ‘ĎÆ SpĆŇănĆ 26
: ChyjĲĂ wyl
ăĎ ‘Ď PŇ¡kČŇ ’Ď=yJĲĂ
hŇ‘ĳĎrĎ hŇrăĆJ
Ł l‘ČIČlĂBĘÆ Sy’
ăĂ 27
: tŇbĆŇrĲĎYĎ S’
ăĄ JĘ wytŇĎ pĎŇW
Ę =l‘ČwĘ
NodŇĳmĎ xQ
ăČ S
Č yĘ tŇokŇjĚhĘêČÆ Sy’
ăĂ 28
: PŇCQĲ’Č dŇyr¿ĂpŇĘ mČ řNGĎęrĘnĂwĘÇ
Ch‘ĳĄrĄ hŇê
ăĆpČŇyĘ smĎxĎÆ Sy’
ăĂ 29
: bŇoTĲ=âl ëŇrĆdăŇĆBĘ okęylĂohwĘÇ
tŇokĳŇjĚhĘêČ bŇS
Ł ă xĘlČ wynĎy‘ĄÆ hŇăYĆ ‘Ł 30
: hŇ‘ĲĎrĎ hŇ¿ĎQJĂ wytęĎ pĎŇW
Ę Ç Zr¿Ąq
Ł
hŇĳbĎŇ yW
Ą tŇrĆ’ăĆpŇĘ êĂ tŇrĆT
ăĆ‘Ğ 31
: ’YĲĄUĎêĂ hŇqęĎ dĎŇYĘÇ ëŇrĆd¿ŇĆBĘ
roBĳGĂmĂ MyĂjČ’ČÆ ëŇrĆ’ăĆ bŇoTą 32
: ry‘ĲĂ dŇ¿kĄŇ ŁQmĂ oxęCrBĘÇ lS
¿Ą m
Ł C
lrĳĎoGhČ=tŇ’Ć lT
ăČ Cy qyxĄBČÆ 33
: oTĲjĎS
Ę mĂ=lJĎ hoĎęhyĘmĲĄCÇ
Hb
ĳĎŇ =hŇwĎlĘS
Č wĘ hŇbĎŇrĄxĞÆ tŇăjČ bŇoTą zy
: bŇyrĲĂ=yxĄbŇĘ zĂ ’l
¿Ą mĎ tŇyĂBČęmĂÇ
Syb
ĳŇĂ mĄ Nb
ăĄŇ BĘ lS
Ł mĘyĂÆ lyJęĂ W
Ę mČ=dŇbĆŇ‘ĲĆ 2
: hŇĲlĎ xĞĲnČ qŁl¿xĞyĲČ MyxęĂ ’ČÇ ëŇotŇ¿ bŇĘ C
bŇĳhĎ EĎlČ rCkŇă wĘ PŇsĆJĆlČÆ PŇrăĄYĘmČ 3
: hoĲĎhyĘ tŇoBălĂ Nx
¡Ą ŁbŇC
‘rm
.yrq N"wnb NGĎrĘnĂwĘ ,bytk N"yzb zGĎrĘnĂwĘ ’"sb ,’ry‘z +N v.28
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NwĆ’ĳĎ=tŇpČŇW
Ę =l‘Č bŇyS
ăĂ qĘmČ ‘rČmĄÆ
: tŇCĲŁhČ NoS
¿ lĘ=l‘Č NyzĂmĄÇ rqĆ¿S
Ć
ChW
ĳĄ ‘Ł PŇrăĄxĄ SrĎlĎÆ gŇ‘ăĄŁl
: hŇqĲĆeĎyĂ âlă dŇy’ĄęlĘÇ xČ¿mĄ W
Ď
MynĳĂbĎŇ ynăĄBĘ MynĂqĄzĘÆ tŇrĆT
ăĆ‘Ğ
: MtĲŇĎ obŇ’Ğ MynăĂBĎ tŇrĆ’¡ĆpŇĘ tŇĂ wĘ
rtŇĆ ĳyĆ=tŇpČŇW
Ę lb
ăĎŇ nĎlĘ hŇăwĎ’ŇnĎ=âlĲ
: rqĆS
ĲĎ =tŇpČŇW
Ę bŇyd¿ĂŇnĎlĘ=yJĲĂ PŇ’ČęÇ
wyl
ĳĎ ‘ĎbŇĘ ynăĄy‘ĄBĘ dŇxČè
Ł hČÆ Nx
ăĄ =NbĆŇ’ĲĆ
: lyJĲĂW
Ę yČ hŇăĆp
n ŇĘ yĂ rS
¡Ć ’Ğ=lJĎ=l’ĲĆ
hŇĳbĎŇ hĞ’ĲČ SuăĄbČŇmĘ ‘S
Č jĆÆ=hŇiĆkČŇmĲĘ
: PŇCQĲ’Č dŇyr¿ĂpŇĘ mČ rbĎędĎŇbŇĘ Ç hŇ¿ĆS
nŁ wĘ
Nyb
ĳŇĂ mĄbŇĘ hŇrăĎ‘ĎGĘ tŇxČê
ăĄ
: hŇ’ĲĎmĄ lys
ăĂ JĘ tŇoJ¡hČmĲĄ
‘rĳĎ=SuĆbČŇyĘ yr¿ĂmĘ=ëŇ’Č
: oBĲ=xQČS
Ě yĘ yrĂęzĎkŇĘ ’ČÇ ëŇ¿’Ď lĘmČC
Sy’
ĳĂ BĘ lCJăS
Č bŇDă
Ł SogŋjĎ
: oêĲlĘCČ’ĂBĘ lysęĂ JĘÇ=l’ČwĘ
hŇĳbĎŇ oT tŇxČê
ăČ hŇ‘ĎrĎÆ bŇyS
ăĂ mĄ
: otŇĲ yBĄmĂ hŇ‘ęĎ rĎÇ SymĂtŇĎ =âlĲ
NodŇĳmĎ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄ MyĂmČÆ rTĲĄojă
: SoTĲnĘ bŇyr¿ĂhĎ ‘QČęGČtŇĘ hĂÇ yn¿ĄpŇĘ lĂwĘ
qyDĳĂYČ ‘ČyS
ăĂ rĘmČC ‘S
Ď rĎÆ qyDăĂYĘmČ
: MhĲĆynĄS
Ę =MGČ hoĎęhyĘÇ tŇ¿bČŇ ‘ĞoêĲ
lys
ĳĂ JĘ=dŇyČBĘ ryx
ăĂ mĘ hŇăĆ=h
E Ň UĎĲlĎ
: NyĂ’ĲĎ=bŇlĆwĘ hŇm
ăĎ kŇĘ xĎ tŇon¡qĘlĂ
‘ČrĳĄhĎ bŇăhĄ ’
Ł tŇ‘ĄÆ=lkĎŇBĘ
: dŇĲlĄ CĎyĂ hŇrĎęYĎlĘÇ x’
¿Ď wĘ
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PŇĳĎJ ‘ČqăĄoê bŇlĄÆ=rsČxĞ MdăĎŇ’Ď 18
: Ch‘ĲĄrĄ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇBĎęrĚ‘ĞÇ bŇr¿Ą‘Ł
hŇĳ~Ď mČ bŇăhĄ ’
Ł ‘S
Č jĆÆ bŇhĲĄŁ’ă 19
: rbĆŇS
ĲĎ =SuĆbČŇmĘ oxętŇĘ jĂÇ HČyB
¿Ă gŇĘ mČ
bŇoTĳ=’YĎmĘyĂ âlă bŇlĄÆ=SuĆ‘Ă 20
: hŇ‘ĲĎrĎBĘ loj¿yĂ onęoSlĘBĂÇ ëŇ¿jĎ hĘnĆwĘ
olĳ hŇgĎŇCtŇă lĘ lysĂJĘÆ dŇălĄ yŁ 21
: lb
ĲĎŇ nĎ yb
ăŇĂ ’Ğ xmČęW
Ę yĂÇ=âlĲwĘ
hŇĳhĎ GĄ bŇT
ăĂ yyĄ xČmĄW
Ď Æ bŇăĄl 22
: MrĆGĲĎ=SBĆyČêĘ hŇ’ĎękĄŇnĘÇ xČCr¿wĘ
xuĳĎyĂ ‘S
ăĎ rĎ qyxĄmĄÆ dŇxČS
Ł ă 23
: TjĲĎS
Ę mĂ tŇox¿rĘ’Ď tŇoFęhČlĘÇ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ Nyb
ăŇĂ mĄ ynăĄjĘ=tŇ’Ć 24
: ZrĆ’ĲĎř=hŇYĄqĘBĂ lysęĂ kŇĘ Ç yn¿Ąy‘ĄwĘ
lys
ĳĂ JĘ NB
ăĄ wybŇĂ ’ĎlĘÆ s‘ČJ
ăČ 25
: oêĲdĘŇlČoylĘ rmĆmĆęCÇ
bŇoTĳ=âl qyDăĂ~ČlČ Sonă‘Ğ MG
ąČ 26
: rS
Ć yĲŁ=l‘Č Myb
ăŇĂ ydĂŇnĘ tŇoJ¡hČlĘ
tŇ‘ČDĳĎ ‘ČdăŇĄoy wyrĎmĎ’ĞÆ ëŇăW
Ą ox 27
: hŇĲnĎ CbŇêĘ Sy’
ăĂ xČCręÇ=rqČwĘř
bŇĳĄSxĎyĲĄ Mk
ăĎŇ xĎ SyrĂxĞmĲČÆ lywăĂ’Ĺ MG
ąČ 28
: NobŇĲ nĎ wyt
ăŇĎ pĎŇW
Ę MT
¡Ą ’
Ł
dŇrĳĎpŇĘ nĂ SuăĄbČŇyĘ hŇwĎ’ĞtĲŇČ lĲĘÆ xy
: ‘Q
ĲĎ GČtŇĘ yĂ hŇIĎęS
Ă CêÇ=lkĎŇBĘ
hŇĳĎCb
n Ň tŇĘ BĂ lysĂJĘÆ Zj
Łă xĘyČ=âlĲ 2
: oBĲlĂ tŇoQ¿GČtŇĘ hĂBĘ=M’ĲĂ yJęĂ Ç
zCBĳ=MgČŇ ’B
ăĎ ‘S
Ď rĎÆ=’obŇBĲĘ 3
Nwlq=M‘w
.yrq =rqČyĘ v.27

.’"d Nkw ZrĆ’ĎhĎ ’"s v.24

.zy
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: hŇjĲĎrĘxĆ Nol¿qĎ=M‘ĂwĲĘ
Sy’
ĳĂ =ypŇĂ yrăĄbŇĘ DĂ MyuĂmĚ‘ĞÆ MyĂmăČ
: hŇmĲĎkŇĘ xĎ roqămĘ ‘ČbĄęnŁÇ lxČ¿Čn
bŇoTĳ=âl ‘S
ăĎ rĎ=ynĄjĘ tŇă’Ą W
Ę
: TjĲĎS
Ę UĂBČ qyDĂęYČÇ tŇoF¿hČlĘ
bŇyrĳĂbŇĘ C’b
Ł ăŇ yĎ lysĂkŇĘ Æ yt
ăŇĄ pŇĘ W
Ă
: ’rĲĎqĘyĂ tŇom¿l
Ě hĞmĲČlĘĲ wypęĂ CÇ
olĳ=hŇêĎxĂmĘ lysĂkŇĘ Æ=yjĲĂ
: oSĲpŇĘ nČ Sq¿Ąom wytęĎ pĎŇW
Ę CÇ
Mym
ĳĂ hĞĲlČ tŇĘ mĲĂJĘ NGĎrĘnĂÆ yrăĄbŇĘ DĂ
: NTĆb
ĲĎŇ =yrĄdĘŇxČ Cd¿ŇrĘyĲĎ MhĄęwĘÇ
oêĳkŇĘ ’ŇlČmĘbŇĂ hŇăjĆ rČtŇĘ mĂ MGČÆ
: tŇyxĲĂS
Ę mČ l‘Čb
ăČŇ lĘ ’ChęÇ x’
¿Ď

4

5

6

7

8

9

hoĳĎhyĘ MS
ăĄ z‘ŁÆ=lDČgŇĘ mĂ
: bŇGĲĎW
Ę nĂwĘ qyDăĂYČ ZCr¡yĎ=oBĲ
oEĳ‘Ě tŇăyČrĘqĂ ryS
Ă ‘ĎÆ Nohă
: otŇĲ yJĂW
Ę mČBĘ hŇbĎęGĎW
Ę nĂÇ hŇm
¿Ď oxkŇĘ C
Sy’
ĳĂ =bŇĲlĄ HB
ăČ gŇĘ yĂ rbĆŇS
Ć Æ=ynĄpŇĘ lĂ
: hŇwĲĎnĎ‘Ğ dŇobăŇkĎŇ yn¡ĄpŇĘ lĂwĘ
‘m
ĳĎ S
Ę yĂ MrĆT
ăĆBĘ rbĎŇDĎÆ bŇyS
ăĂ mĄ
: hŇUĲĎlĂkŇĘ C olęÇ=’yhĂ tŇlĆ¿Ć’
CĂ
Chl
ĳĄ xĞmĲČ lJ
ăĄ lĘkČŇyĘ Sy’ĂÆ=xČCrĲ
: hŇeĎ’ĲĆv
Ď yĂ ym
ăĂ hŇ’ĎękĄŇnĘÇ xČCr¿wĘ
tŇ‘ČDĳĎ=hŇnĆqĘyĂ NobŇnĎÆ bŇăĄl
: tŇ‘ČDĲĎ=SuĆbČŇêĘ MymęĂ kĎŇxĞÇ NzĆŁ’¿wĘ
olĳ bŇyx
ăĂ rĘyČ MdĎŇ’ĎÆ Nê
ăĎ mČ
: CexĲĆnĘyČ Myl
ăĂ ŁdŇgŇĘ yn¡ĄpŇĘ lĂwĘ

10

11

12

13

14

15

16

qydY
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18. 17–19. 6

obĳŇyrĂBĘ NoS
ă ’ŇrĂhĲĎ qyDăĂYČ 17
: orĲqĎxĞwĲČ Ch‘ęĄ rĄÇ ’b¿řy
lrĳĎoGhČ tŇyB
ăĂ S
Ę yČ MynĂyĎdĘŇmĂÆ 18
: dŇyrĲĂpŇĘ yČ Mym
ăĂ CY‘Ğ Nyb
¡ŇĄ C
z‘Ł ĳ =tŇyČrĘuĂmĂ ‘S
¿Ď pŇĘ nĂ x’Ďę 19
: NomĲrĘ’Č xČyr¿ĂbŇĘ JĂ MynĂodŇmĘC
onĳTĘBĂ ‘B
ăČ W
Ę êĂ Sy’ĂÆ=ypŇĂ yrăĂjĘmĂ 20
: ‘B
ĲĎ W
Ę yĂ wyt
ăŇĎ pĎŇW
Ę tŇ¡’Č CbŇêĘ
NoS
ĳ lĎ=dŇyČBĘ MyIĂxČwĘÆ tŇwĆmăĎ 21
: HyĲĎrĘjĂ lk
¿ČŇ ’ŇyŁ hĎybĆęhĞŁ’ĲwĘÇ
bŇoTĳ ’YĎm
ăĎ hŇè
Ď ’ĂÆ ’Y
ăĎ mĎ 22
: hoĲĎhyĘmĲĄ NoYęrĎÇ qpĆŇ¿IĎwČ
SrĳĎ=rBĆdČŇyĘ Myn¿ĂCnxĞêĲČ 23
: tŇoEĲ‘Č hŇ¿Ć‘
n ĞyĲČ ryS
Ăę ‘ĎwĘÇ
‘Č‘ĳĄr
Ł tŇĘ hĂlĘ My‘ĂrĄÆ Sy’
ăĂ 24
: x’ĲĎmĄ qb
¿ĄŇ DĎ bŇhĄę’
Ł Ç Sy¿ĄwĘ
oUĳtŇĚ BĘ ëŇăĄloh SrĎÆ=bŇoTĲ Ty
: lysĲĂkŇĘ ’ChăwĘ wytęĎ pĎŇW
Ę Ç Su¿Ą‘ĂmĄ
bŇoTĳ=âl SpĆŇănĆ tŇ‘ČdăČŇ=âlBĘ MG
ąČ 2
: ’TĲĄox MyĂl
ăČ gŇĘ rČBĘ Z’
¡Ď wĘ
oJĳrĘDČ PŇăĄQsČêĘ MdĎŇ’ĎÆ tŇlĆăĆ’
CĂ 3
: oBĲlĂ PŇ‘¿ČzĘyĂ hoĎęhyĘÇ=l‘ČwĘ
MyB
ĳĂ rČ My‘ăĂrĄ PŇysĂyŁÆ Nohę 4
: dŇrĲĄjĎyĂ Ch‘r¿ĄmĲĄ ldĎęwĘÇ
hŇqĳĆeĎyĂ âlă MyrĂqĎS
Ę Æ dŇ‘ăĄ 5
: Tl
ĲĄ UĎyĂ âlă MybĂęzĎJĘÇ xČyp
¿ŇĂ yĎwĘ
bŇydĳĂŇnĎ=ynĲĄpŇĘ CQăxČyĘ MyBĂrČÆ 6
‘rh=lkw
.w"Td Nkw Pqmb =’b
ĲĎ C ’"sbw ,’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk ’bĎC ’"sb ,yrq ’bĎC ,bytk ’b
Ł yĎ v.17
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: NêĲĎmČ Sy’
ăĂ lĘ ‘ČrĄęhĎÇ=lkĎŇwĘ
Ch’ĚęnĄW
ĲĘ ű SrĎÄ=yxĄ’Ğ lJ
¿Ď
śCeU
ĳĆ mĂ CqăxĞrĲĎ Ch‘ĄrĄmĘÆ yJ
ăĂ PŇą’Č
: hŇUĎhĲĄ=âřl MyrăĂmĎ’Ğ PŇD¡ĄrČmĘ
oS
ĳ pŇĘ nČ bŇăhĄ ’
Ł bŇQĄÆ=hŇnĆŁqĲ
: bŇoTĲ=’Y
Ł mĘlĂ hŇnĎęCbŇêĘÇ rm
¿Ą S
Ł
hŇqĳĆeĎyĂ âlă MyrĂqĎS
Ę Æ dŇ‘ăĄ
: dŇb
ĲĄŇ ’ŇyŁ Myb
ăŇĂ zĎJĘ xČyp
¡ŇĂ yĎwĘ

7

8

9

gŇCnĳ‘ĞêĲČ lys
ăĂ kŇĘ lĂ hŇăĆ’
w Ň nĎ=âlĲ
: MyrĲĂW
Ď BĘ lS
Ł ŋ mĘ ű dŇbĆŇ‘ąĆlĘ=yJĲĂ PŇ’ČęÇ
ojĳ’Č ëŇyrăĂ’ĹhĲĆ MdĎŇ’ĎÆ lkĆŇăW
Ą
: ‘S
Č jĲĎ=l‘Č rb
Ł ăŇ ‘Ğ oêęrĘ’ČpŇtŇĂ wĘÇ
ëŇlĆĳmĆ PŇ‘ČzăČ rypŇĂ JĘJČÆ MhČăČn
: onĲoYrĘ bŇW
Ć ‘ăĄ=l‘Č lT
¡Č kŇĘ C
lys
ĳĂ JĘ NB
ăĄ wybŇĂ ’ĎlĘÆ tŇCăŁhČ
: hŇè
ĲĎ ’Ă yn¿ĄyĘdĘŇmĂ dŇrĄęT
Ł Ç PŇlĆd¿ŇĆwĘ
tŇobĳŇ’Ď tŇăČlxĞĲnČ NohwĎÆ tŇyĂB
ăČ
: tŇlĆJĲĎW
Ę mČ hŇ¿è
Ď ’Ă hoĎęhyĘmĲĄCÇ
hŇĳmĎ DĄrĘêČ lyj
ăĂ êČ hŇlĎYĘ‘ČÆ
: bŇ‘ĲĎrĘtŇĂ hŇăIĎmĂrĘ SpĆŇ¡nĆwĘ
oS
ĳ pŇĘ nČ rm
ăĄ S
Ł hŇwĎYĘmĂÆ rm
ăĄ S
Ł
: tŇmĎCy wyk
ăŇĎ rĎdĘŇ hŇ¡ĄoB
z
lDĳĎ NnĲĄoxă hoĎhyĘÆ hŇăĄl
w Ę mČ
: olĲ=MQĆS
Č yĘ olęmĚgŇĘ CÇ
hŇĳĎq
w Ę êĂ SyăĄ=yJĂ ìŇnĘBĂÆ ri
ăĄ yČ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

wtymh=l’w
.h‘ĎrĎ MylĂS
Ę yČ ‘rČhĎlĘ hB
Ć rĘmČ : heĎ’ĆYĎmĘyĂ MkĎxĎ Sy’ĂwĘ brČqĘtĂ hĎy‘ĆdĘyŁlĘ hbĎoT hbĎS
Ď xĘmČ N’k ’Ymn ‘"tb v.7 .Ty
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk =âl ’"sb ,yrq ol v.7
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19. 19–20. 2

: ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČ ’v
¿Ď êĂ=l’Č otęymĂhĞÇ=l’ĆwĘ
SnĆŁ‘ĳ ’W
Ą Łnă hŇmĎxĄÆ=lrřg 19
: PŇsĲĂoê dŇo‘ăwĘ ly~ęĂ êČÇ=M’Ă yJ
¿Ă
rsĳĎCm lB
ăĄ qČwĘ hŇYĎ‘ĄÆ ‘m
ăČ S
Ę 20
: ìŇtĲŇĆ yrĂxĞ’ĲČBĘ MJ
¿Č xĘêĆ N‘ČmČęlĘÇ
Sy’
ĳĂ =bŇlĆBĘ tŇobăŇS
Ď xĞmĲČ tŇoBărČ 21
: MCqĲtŇĎ ’yh
ăĂ hoĎęhyĘÇ tŇ¿YČ ‘ĞwĲČ
oDĳsĘxČ MdăĎŇ’Ď tŇăwČ’ĞêĲČ 22
: bŇĲzĎJĎ Sy’
¿Ă mĄ SrĎÇ=bŇoTĲwĘ
MyIĳx
Ă Č lĘ hoăĎhyĘ tŇă’Č rĘyĂ 23
: ‘rĲĎ dŇqĆ¿jĎ yĂ=lBČ NylĂęyĎÇ ‘Čb
¿ĄŇ W
Ď wĘ
tŇxČĳQĎ ~ČBČ odŇyĎÆ lY
ăĄ ‘Ď Nm
ąČ TÅĎ 24
: hŇeĎb
ĲĆŇ yS
Ă yĘ âlă ChyjęĂ Ç=l’Ć=MGČ
MrĳĂ‘ĘyČ ytŇĂ ăpĆŇ C hŇJĆêČÆ Zl
ăĄ 25
: tŇ‘ČDĲĎ Nyb
¿ŇĂ yĎ NobęnĎlĘÇ xČyk
¿ŇĂ ohwĘ
M’
ĳĄ xČyrăĂbŇĘ yČ bŇ’ĎÆ=dŇDĆS
Č mĲĘ 26
: ryjĲĂxĘmČC Syb
¿ŇĂ mĄ NBĄęÇ
rsĳĎCm ‘Čm
Łă S
Ę lĂ ynĂBĘÆ=ldČŇxĲČ 27
: tŇ‘ČdŇĲĎ=yrĄmĘ’ĂmĲĄ tŇogęS
Ę lĂÇ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ Zyl
ăĂ yĎ l‘ČIČlĂBĘÆ dŇ‘ăĄ 28
: NwĆ’ĲĎ=‘QČbČŇyĘ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ yp
¿ŇĂ C
MyT
ĳĂ pĎŇS
Ę MyY
ăĂ QĄlČ CnokŇă nĎ 29
: MylĲĂysĂJĘ wgăŇĄlĘ tŇomęl
Ě hĞmĲČCÇ
rk
ĳŇĎ S
Ą hŇămĆ h
Ł NyĂIČhČÆ Zl
ăĄ k
: MJĲĎxĘyĆ âlă oBęÇ hŇgĆŇS
Ł ¿ =lkĎŇwĘ
ëŇlĆĳmĆ tŇmČy’ăĄ rypŇĂ JĘJČÆ MhČăČn 2
: oSĲpŇĘ nČ ’T
¿Ą ox oręBĘ‘ČtŇĘ mĂÇ
dwbk
.s"tw ‘"t ,+rt Nk rbČGĘ l"Yw ,yrq =ldĎGĲĘ ,bytk lrĎGŁ v.19
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bŇyrĳĂmĄ tŇbĆŇăS
Ć Sy’ĂlĎÆ dŇobăŇJĎ
: ‘Q
ĲĎ GČtŇĘ yĂ lywĂę’ĹÇ=lkĎŇwĘ
Srĳ
Ł xĞyĲČ=âl lY
ăĄ ‘Ď PŇrĆx
Ł mĄÆ
: NyĂ’ĲĎwĎ ryY
ăĂ uĎBČ l’¡Vyř
Sy’
ĳĂ =bŇlĆbŇĘ hŇăYĎ ‘Ą MyuĂmĚ‘ĞÆ MyĂmăČ
: hŇeĎĲlĆ dĘŇyĂ hŇăĎCb
n Ň êĘ Sy’
¡Ă wĘ
oDĳsĘxČ Sy’
ăĂ ’rĎqĘyĂÆ MdĎę’Ď=bŇrĎ
: ’YĲĎmĘyĂ ym
ăĂ MynęĂ Cm’ĹÇ Sy’
¿Ă wĘ
qyDĳĂYČ oUătŇĚ BĘ ëŇăĄQhČtŇĘ mĂ
: wyrĲĎxĞ’ĲČ wynăĎbĎŇ yr¡ĄS
Ę ’Č
NydĳĂŇ=’iĄJĂ=l‘Č bŇ¿S
Ą oy ëŇlĆmĆę
: ‘rĲĎ=lJĎ wynăĎy‘ĄbŇĘ hŇr¡ĆzĎmĘ
yB
ĳĂ lĂ ytŇĂ yJ
ăĂ zĂ rmČ’ŇyŁÆ=ymĲĂ
: ytŇĲĂ ’ŇFĎxČmĲĄ yêĂrĘhČęTĎÇ
hŇĳĎpŇ y’ĄwĘ hŇăpĎŇ y’Ą NbĆŇ’ĆwĲĎÆ NbĆŇă’Ć
: MhĲĆynĄS
Ę =MGČ hoĎęhyĘÇ tŇ¿bČŇ ‘ĞoêĲ
r‘ČnĳĎ=rJĆnČtŇĘ yĂ wylĎlĎ‘ĞmĲČBĘÆ MG
ăČ
: olĲ‘ĽjĲĎ rS
ăĎ yĎ=M’ĂwĘ ëŇ¡Č=M’
z Ă
hŇĳ’Ď r
Ł NyĂ‘ăČwĘ tŇ‘ČmČS
Ł Æ NzĆŁ’ă
: MhĲĆynĄS
Ę =MgČŇ hŇ¿W
Ď ‘Ď hoĎęhyĘÇ
SrĳĄCĎêĂ=NjĆ hŇnĎS
Ą Æ bŇăhČ ’ĹêĲĆ=l’Č
: MxĆĲlĎ =‘b
ĲČŇ W
ĲĘ ìŇynăĆy‘Ą xq¡ČjĘ
hŇĳĆouh
n Č rm
ăČ ’ŇyŁ ‘rČÆ ‘răČ
: lQ
ĲĎ hČtŇĘ yĂ z’
ăĎ olęÇ lz¿Ą’
Ł wĘ
MynĳĂynĂjĘ=bŇrĎwĘ bŇhĎzĎÆ SyăĄ
: tŇ‘ČdŇĲĎ=ytŇĄ pŇĘ W
Ă rqęĎ yĘÇ yl
¿Ă kŇĘ C
rzĳĎ bŇrČ‘ăĎ=yJĂ odŇgŇĘ BĂÆ=xqČlĲĘ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

d‘bw
.’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk l’ČS
Ď wĘ ’"sb ,yrq l’ČS
Ď wĘ ,bytk l’ČS
Ę yĂ v.4
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20. 17–29

: Chl
ĲĄ bŇĘ xČ MyrĂkŇĘ nĎ dŇ‘¡ČbŇĘ C
rqĆĳS
Ď MxĆăĆl Sy’ĂlĎÆ bŇrăĄ‘Ď
: ZYĲĎxĎ Chyp
¿ŇĂ =’lĄUĲĎyĂ rxČę’ČwĘÇ
NoJĳtŇĂ hŇăYĎ ‘ĄBĘ tŇobŇS
Ď xĞmĲČÆ
: hŇmĲĎxĎlĘmĂ hŇăW
Ą ‘Ğ tŇolęBĚxĘtŇČ bŇĘ CÇ
lykĳŇĂ rĎ ëŇăĄloh dŇoiÆ=hŇlĆoGĲ
: bŇrĲĎ‘ĎtŇĘ tŇĂ âlă wytęĎ pĎŇW
Ę Ç hŇt
¿ŇĆ p
ŁŇ lĘC
oUĳ’ĂwĘ wyb
ăŇĂ ’Ď lQĄqČmĘÆ
: ëŇS
Ć ŁxĲ NwV
¿ yř’b oręnĄÇ ëŇ‘¿ČdĘŇyĲĂ
hŇĳĎS
nŁ ’ŇrĲĂBĎ tŇlĆxĆbĚŇmĘ hŇlĎxĞĲnČ Æ
: ëŇrĲĎŁbŇtŇĘ âlă HtęĎ yrĂxĞ’ĲČwĘÇ
‘rĳĎ=hŇmĎQĘS
Č ’Ğ rm
¿Č ’Ňê
Ł =l’Č
: ëŇĲlĎ ‘S
ĲČ yăwĘ hoĎęhyl
ĲČ Ç hŇ¿Ąq
CČ
NbĆŇĳ’Ď wĎ NbĆŇă’Ć hoĎhyĘÆ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ
: bŇoTĲ=âl hŇm
ăĎ rĘmĂ yn¡ĄzĘ’Ňm
Ł C
rbĆŇĳĎgŇ =ydŇĄ‘ĞYĘmĂ ho¿ĎhyĘmĲĄ
: oJĲrĘDČ Nyb
¿ŇĂ IĎ=hŇmČ MdĎę’ĎwĘÇ
SdŇĆŁqĳ ‘lČăyĎ MdĎŇ’ĎÆ SqăĄom
: ruĲĄbČŇlĘ MyrăĂdĎŇnĘ rx
¡Č ’ČwĘ
Mk
ĳĎŇ xĎ ëŇlĆămĆ My‘ĂS
Ď rĘÆ hŇrăĆzĎmĘ
: NpĲĎŇo’ Mh
ăĆ ylĄ‘Ğ bŇS
Ć ¡IĎwČ
MdĳŇĎ’Ď tŇm
ăČ S
Ę nĂ hoĎhyĘÆ rnăĄ
: NTĆb
ĲĎŇ =yrĄdĘŇxČ=lJĎ WpĄęx
Ł Ç
ëŇlĆĳmĆ =Cr~ĘyĂ tŇmĆ’ĹwĲĆÆ dŇsĆăxĆ
: o’ĲsĘJĂ dŇsĆăxĆ BČ dŇ‘¡ČsĎwĘ
Mx
ĳĎ J
Ł MyrăĂCxB
ĲČ tŇrĆ’ăĆpŇĘ êĂ
: hŇb
ĲĎŇ yW
Ą MynăĂqĄzĘ rd¡ČŇhĞwĲČ
twrbx
.yrq NCS’
ĹB
Ć ,bytk NoSy’ĂBĘ v.20
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‘rĳĎBĘ qyřrămt ‘YČjĆÆ tŇorăBĚxČ
: NTĆb
ĲĎŇ =yrĄdĘŇxČ tŇoJęmČCÇ
hoĳĎhyĘ=dŇyČBĘ ëŇlĆmĆÆ=bŇlĆ MyĂmăČ=ygĄŇlĘjČ
: CeFĲĆyČ Zj
Łă xĘyČ rS
¡Ć ’Ğ=lJĎ=l‘ĲČ
wynĳĎy‘ĄBĘ rS
ăĎ yĎ Sy’ĂÆ=ëŇrĆDĆ=lJĲĎ
: hoĲĎhyĘ tŇoBălĂ Nk
¡ĄŇ ŁtŇwĘ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂC hŇqăĎdĎŇYĘ hŇŁW‘ĞÆ
: xbČŇEĲĎmĂ hoăĎhyl
ĲČ rx
¡Ď bŇĘ nĂ
bŇĳĄl=bŇxČrĘC MyĂnČy‘ĄÆ=MCrĲ
: tŇ’ŇFĲĎxČ My‘ăĂS
Ď rĘ rn¡Ă
rt
ĳŇĎ omlĘ=ëŇ’Č ZCrxĎÆ tŇobăŇS
Ę xĘmČ
: rosĲxĘmČlĘ=ëŇ’Č Z’ĎęÇ=lkĎŇwĘ
rqĆĳS
Ď NoS
ă lĘBĂ tŇorYĎo’ĲÆ l‘Čj
Łă
: tŇwĆmĲĎ=yS
Ą qĘbČŇmĘ PŇDĎęnĂÇ lbĆŇ¿hĆ
MrĳĄogŇyĘ My‘¿ĂS
Ď rĘ=dŇS
Ł
: TjĲĎS
Ę mĂ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ Cnę’ĞmĲĄÇ yJ
¿Ă
rzĳĎwĎ Sy’
ăĂ ëŇrĆDăĆ ëŇjČŋkŇĘ pČŇhĞ
: olĲ‘ĽjĲĎ rS
¿Ď yĎ ëŇzČęwĘÇ
gŇG
ĳĎ=tŇeČjĂ=l‘Č tŇbĆŇ¿S
Ć lĎ bŇoTę
: rbĆŇxĲĎ tŇyb
¿ŇĄ C MynęĂ yĎdĘŇmĂÇ tŇS
Ć ¿’Ą mĄ
‘rĳĎ=hŇtŇĎ CĘ’Ă ‘S
Ď rĎÆ SpĆŇănĆ
: Ch‘ĲĄrĄ wynăĎy‘ĄBĘ Nx
¡Č yĚ=âlĲ
ytŇĂ ĳĆj=MJČxĘyĆ ZlĄÆ=SnĎ‘ĘBČ
: tŇ‘ČDĲĎ=xuČyĂ MkĎęxĎlĘÇ lyJ
¿Ă W
Ę hČbŇĘ C
‘S
ĳĎ rĎ tŇyb
ăŇĄ lĘ qyDĂYČÆ lyJ
ăĂ W
Ę mČ
: ‘rĲĎlĎ My‘ăĂS
Ď rĘ PŇ¡ĄQsČmĘ
lDĳĎ=tŇqČ‘ĞEĲČmĂ onzĘ’ĎÆ MT
ăĄ ’
Ł

30
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21. 14–27

: hŇĲnĆ ‘ĎyĲĄ âlăwĘ ’rĎęqĘyĂÇ ’Ch¿=MGĲČ
PŇĳ’Ď =hŇjĆkŇĘ yĂ rtŇĆ iĄBČÆ Nê
ăĎ mČ
: hŇEĲĎ‘Č hŇm
¿Ď xĄ qxĄęBČÇ dŇxČS
Ł ¿ wĘ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ tŇoW
ă ‘Ğ qyDĂ~ČlČÆ hŇăxĎ mĘW
Ă
: NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğp
ŁŇă lĘ hŇêęĎ xĂmĘCÇ
lJ
ĳĄ W
Ę hČ ëŇrĆDăĆmĂ hŇ‘ĆoêÆ MdĎę’Ď
: xČCnĲyĎ My’
ăĂ pĎŇrĘ lh
¡Č qĘBĂ
hŇĳxĎ mĘW
Ă bŇăhĄ ’
Ł rosxĘmČÆ Sy’
ăĂ
: ryS
ĲĂ ‘ĞyĲČ âlă NmĆS
Ćę wĎÇ=NyĂyĲČ bŇ¿hĄ ’
Ł
‘S
ĳĎ rĎ qyDăĂ~ČlČ rpĆŇŁJă
: dŇgĲĄŇoB MyrăĂS
Ď yĘ tŇxČt
¡ŇČ wĘ
rB
ĳĎ dĘŇmĂ=ZrĆ’ĲĆBĘ tŇbĆŇ¿S
Ć bŇoTę
: s‘ČkĲĎŇwĎ MynĂodŇmĘ tŇS
Ć ¡’Ą mĄ
Mk
ĳĎŇ xĎ hŇăĄn
w Ę BĂ NmĆS
Ć wĎÆ dŇm
ăĎ xĘnĆ ű rYąĎo’
: Ce‘ĲĆQĘbČŇyĘ MdăĎŇ’Ď lys
¡Ă kŇĘ C
dŇsĆĳxĎ wĎ hŇqăĎdĎŇYĘ PŇdŇĄr
Ł Æ
: dŇobŇĲ kĎŇwĘ hŇq¿ĎdĎŇYĘ MyIĂęxČÇ ’Y
¿Ď mĘyĂ
Mk
ĳĎŇ xĎ hŇăĎl‘Ď MyrĂB
Ł GĂÆ ry‘ăĂ
: hŇxĲĎTĆbŇĘ mĂ z‘Ł ă dŇrĆŁIęwČÇ
onĳoSlĘC wyjĂÆ rm
ăĄ S
Ł
: oSĲpŇĘ nČ tŇoră~ĎmĂ rm
¡Ą S
Ł
omĳS
Ę Zl
ăĄ ryhĂyĎÆ dŇăzĄ
: NodĲŇ zĎ tŇr¿ČbŇĘ ‘ĆBĘ hŇW
Ćę o‘Ç
Cet
ĳŇĆ ymĂêĘ lY
ăĄ ‘Ď tŇăwČ’ĞêĲČ
: tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ wydăĎŇyĎ Cn¡’ĞmĲĄ=yJĂ
hŇĳĎ’
w Ğ tĲŇČ hŇăCĎ’ČtŇĘ hĂ MoIhČÆ=lJĎ
: ëŇŁWĲxĘyČ âlăwĘ NêęĄ yĂÇ qyD¿ĂYČwĘ
hŇĳbĎŇ ‘ĄoêĲ My‘ĂS
Ď rĘÆ xbČŇăĆz
P’
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: Ce’ĲĆybŇĂ yĘ hŇU
¿Ď zĂbŇĘ =yJĲĂ PŇ’ČęÇ
dŇb
ĳŇĄ ’ŇyŁ Myb
¿ŇĂ zĎJĘ=dŇ‘ĲĄ
: rB
ĲĄ dČŇyĘ xYČ¿nĆlĎ ‘ČmĄęoSÇ Sy’
¿Ă wĘ
wynĳĎpĎŇBĘ ‘S
ăĎ rĎ Sy’
ăĂ z‘ŋĄ hĄ
hŇĳĎCb
n Ň êĘ Ny’ăĄwĘ hŇmĎkŇĘ xĎÆ Ny’ăĄ : wykĎŇrĎDĘ NykŇĂ yĎ ű ’Chą rS
Ďę yĎwĘÇ
: hoĲĎhyĘ dŇgĆŇănĆlĘ hŇYĎę‘ĄÇ Ny’¿ĄwĘ
hŇĳmĎ xĎlĘmĂ MoyălĘ NkĎŇCmÆ sCsę
: hŇ‘ĲĎCSêĘhČ hoĎęhyl
ĲČ wĘÇ
bŇrĳĎ rS
Ć Ł‘ămĄ MS
Ą Æ rx
ăĎ bŇĘ nĂ
: bŇoTĲ Nx
ăĄ bŇhĎęEĎmĂCÇ PŇsĆ¿JĆ mĂ
CSG
ĳĎpŇĘ nĂ SrăĎwĎ ryS
ăĂ ‘Ď
: hoĲĎhyĘ MQ
ăĎ kĚŇ hŇ¡W
Ą ‘Ł
rtĳsyřw hŇ‘ăĎrĎ hŇă’Ď rĎ ű MCrą‘Ď
: CSnĲĎ‘ĹnĲĆwĲĘ Cr¿bŇĘ ‘ĲĎ MyyĂętŇĎ pŇĘ CÇ
hoĳĎhyĘ tŇă’Č rĘyĂ hŇwĎnĎ‘ĞÆ bŇqĆ‘ăĄ
: MyIĲĂxČwĘ dŇobăŇkĎŇwĘ rS
Ć Ł‘¡
SuĳĄ‘Ă ëŇrĆdăŇĆBĘ MyxĂjČÆ MyeăĂYĂ
: MhĲĆmĄ qx
¿Č rĘyĂ oSępŇĘ nČÇ rm
¿Ą oS
oJĳrĘdČŇ yj
ăĂ =l‘Č r‘ČeČlČÆ ëŇŁnăxĞ
: hŇeĎUĲĆmĂ rCs¿yĎ=âlĲ NyqęĂ zĘyČÇ=yJĲĂ MG
¿Č
loS
ĳ mĘyĂ MyS
ăĂ rĎBĘ ryS
Ă ‘ĎÆ
: hŇwĲĆlĘmČ Sy’
ăĂ lĘ hŇoęĆlÇ dŇbĆŇ‘¿ĆwĘ
NwĆ’ĳĎ=rwYřqy hŇlĎwĘ‘ČÆ ‘ČrăĄoz
: śhŇĲlĆ kŇĘ yĂ otŇă rĎbŇĘ ‘Ć TbĆŇ¡S
Ą wĘ
ëŇrĳĎb
Ł Ň yĘ ’Chă NyĂ‘ČÆ=bŇoTĲ
: lDĲĎlČ omăxĘQČmĂ Nt
¡ŇČ nĎ=yJĲĂ
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NnĄox Sy’Ă N’k ’Ymn ‘"tb v.8

.yrq rYĎqĘyĂ ,bytk roYqĘyĂ v.8

.yrq rêĎsĘnĂwĘ ,bytk rtĄiĎIĂwČ v.3 .bk
.hQĆkĎyĘ wyW
Ď ‘ĞmČ ylĄbĘhČwĘ MyhĂŁl’
Ĺ ërĄbĎyĘ NtĄonwĘ
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22. 10–21

NodŇĳmĎ ’Y
ăĄ yĄwĘ ZlĄÆ SrĲĄGăĎ
: NolĲqĎwĘ NyDăĂ tŇŁBęS
Ę yĂwĘÇ
śbŇĳĄl=rwhřT śbŇ¿hĄ ’
Ł
: ëŇlĆmĲĆ Ch‘¿ĄrĄ wytęĎ pĎŇW
Ę Ç Nx
¿Ą
tŇ‘ČdĳŇĎ CrYĘăĎn hoĎhyĘÆ ynăĄy‘Ą
: dŇgĲĄŇŁbŇ yr¿ĄbŇĘ DĂ PŇQĄęsČyĘwČÇ
ZCxĳbČŇ yrăĂ’Ğ lYĄ‘ĎÆ rm
ăČ ’Ď
: xČYĲĄrĎ’ĲĄ tŇobęx
Ł rĘÇ ëŇotŇ¿ BĘ
tŇorĳřzĎ yj
ăĂ hŇuĎmĚ‘ĞÆ hŇăxĎ CS
: śMS
ĲĎ =lwpřy hoĎęhyĘÇ MC‘¿zĘ
r‘ČnĳĎ=bŇlĆbŇĘ hŇrăĎCSqĘ tŇlĆCĆ’ĂÆ
: CeUĲĆmĂ hŇeĎq¿ĆyxĂrĘyČ rsĎęCmÇ TbĆŇ¿S
Ą
olĳ tŇoBărĘhČlĘ lDĎÆ qS
ĲĄ Ł‘ă
: rosĲxĘmČlĘ=ëŇ’Č ryS
Ăę ‘ĎlĘÇ Nt
¿ŇĄ nŁ
Mym
ĳĂ kĎŇxĞ yrăĄbŇĘ DĂ ‘mČS
Ę CÆ ìęnĘzĘ’Ď Th
¿Č
: yêĲĂ‘ĘdČŇlĘ tŇyS
¿Ă êĎ ìęBĘlĂwĘÇ
ìŇnT
ĳĆ Ę bŇĂ BĘ MrăĄmĘS
Ę tŇĂ =yJĲĂ My‘ĂnĎÆ=yJĲĂ
: ìŇytĲŇĆ pĎŇW
Ę =l‘Č wDĎęxĘyČÇ CnJ
Ł¿ yĂ
ìŇĳxĆ TČbŇĘ mĂ hoĎhyB
ĲČ Æ tŇoyăhĘlĲĂ
: hŇêĎ’ĲĎ=PŇ’Č MoIăhČ ìŇyê¡Ă‘ĘdČŇohĲ
MwV
ĳř lVĲ ìŇlĘÆ yêĂbŇĘ t
ăŇČ kĎŇ âląhĞ
: tŇ‘ČdŇĲĎwĎ tŇY
Ł ă ‘Ąom¡BĘ
tŇĳmĆ ’Ĺ yrăĄmĘ’Ă TĘS
Ęq
Ł Æ ìę‘ĞydŇĲĂohlĘ
: ìŇyxĲĆlĘŁSĲlĘ tŇmĆę’ĹÇ Myr¿ĂmĎ’Ğ bŇyS
¿Ă hĎlĘ

sŘ6

ld=lzgt=l’
,’"d Nkw yrqw bytk =rhĎTĘ ’"sb ,yrq =rhĎTĘ ,bytk rohTĘ v.11 .s"tw ‘"t ,+rt Nk hoĎhyĘ bh’ l"Y v.11
T"d ,w"d ,b"d Nkw tCrzĎ ’"s v.14 .MymĂymĂêĘ=lJĎ onoYrĘC N’k ’Ymn ‘"tb v.11 .y"dw T"d ,w"d ,g"d ,b"d
rCslĎ bhČ’
ĹyĆ=âlwĘ Sy’Ă ynĄpĘlĂ My‘ĂrĎ MykĂrĎDĘ SyĄ N’k ’Ymn ‘"tb v.14 .yrq =ljĎyĂ ,bytk lojyĂ v.14 .b"ydw
.yrq MyS
Ă lĂS
Ď ,bytk MoSlĘS
Ă v.20 .‘rĎwĎ SuĄ‘Ă ërĆDĆmĂ bCSlĎ hwĆ’nĎwĘ MhĆmĄ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22. 22–23. 5

ylVm

1195

’Chĳ=ldČŇ yJ
ăĂ lDĎÆ=lzĎgŇĘ êĂ=l’ĲČ
: r‘Čè
ĲĎ bČŇ ynăĂ‘Ď ’J
¡Ą dČŇêĘ=l’ČwĘ
Mb
ĳĎŇ yrĂ bŇyrăĂyĎ hoĎhyĘÆ=yJĲĂ
: SpĆŇĲnĎ Mh
ăĆ y‘ĄbŇĘ q
Ł Ĳ =tŇ’Ć ‘b
¡ČŇ qĎwĘ
PŇĳ’Ď l‘ČB
ăČ =tŇ’Ć ‘rČtŇĘ êĂÆ=l’Č
: ’obŇĲ tŇĎ âlă tŇomxĄÇ Sy’
¿Ă =tŇ’ĆwĘ
otŇxĎrĘ’Ď PŇl’
¿Č Ĺ êĲĆ=NjĆ
: ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČlĘ SqăĄom ê
¡Ď xĘqČĲlĎ wĘ
PŇĳĎkŇ =y‘ĄqĘt
Ł ŇĲ bŇĘ yh
¿Ă êĘ=l’Č
: tŇo’Ĳè
Ď mČ MybĂęrĘ‘ŁBČÇ
MQ
ĳĄ S
Č lĘ ì¿ŇlĘ=Ny’ĲĄ=M’Ă
: ìŇyêĲĆxĘêČmĂ ìębŇĘ JĲĎS
Ę mĂÇ xu¿ČyĂ hŇUĎ¿Ďl
Ml
ĳĎ o‘ lCbăŇGĘ gŇiĄêČÆ=l’Č
: ìŇytĲŇĆ obŇ’Ğ CW
ă ‘Ď rS
¡Ć ’Ğ
oêękŇĘ ’ŇlČmĘBĂ ryh
ąĂ mÅĎ ű Sy’
ąĂ tŇĎ yzÃĂ xĎ
bŇĳ~Ď yČtŇĘ yĂ Myk
¿ŇĂ lĎmĘ=ynĲĄpŇĘ lĲĂ
: MyJĲĂS
Ě xĞ yn¿ĄpŇĘ lĂ bŇ~ĄyČtŇĘ yĂÇ=lBČ
lS
ĳĄ om=tŇ’Ć MoxălĘlĂ bŇS
Ą tŇĄ Æ=yJĲĂ
: ìŇynĲĆpĎŇlĘ rS
¿Ć ’Ğ=tŇ’Ć NybĂęêĎÇ NyB
¿Ă
ìŇ‘ĳĆŁlBĘ NyJ
ăĂ W
Č ê
ăĎ mĘW
Č wĘ
: hŇêĎ’ĲĎ SpĆŇănĆ l‘ČB
¡Č =M’Ă
wyt
ĳŇĎ oU‘ČTĘmČlĘ w’ČřtŇĘ êĂÆ=l’Č
: MybĲŇĂ zĎJĘ MxĆăĆl ’ChęwĘÇ
ryS
ĳĂ ‘ĞhĲČlĲĘ ‘g
¿ČŇ yêĂ=l’Č
: ldŇĲĎxĞ ì¿ŇtŇĘ nĎyBĂmĲĂ
Cen
¿Ćy’ĄňwĘĲ oBę ìŇyn¿Ćy‘Ą PŇC‘tŇĎ hĞ
MyĂp
ĳŇČ nĎkŇĘ oQă=hŇW
Ć ‘ĞyĲČ hŇŁW
ă ‘Ď yJ
ąĂ

22
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23. 6–18

: MyĂmĲĎè
Ď hČ PŇyĄ‘ĎwĘ rS
Ć nĆęJĘÇ
NyĂ‘ĳĎ ‘răČ MxĆlĆÆ=tŇ’Ć MxČęlĘêĂ=l’Č
: wytĲŇĎ U
Ł ‘ČTĘmČlĘ w’ĎtŇĘ êĂ=l’ČwĘ
’Ch¿=NJĆň oSępŇĘ nČBĘ r‘¿ČS
Ď =omJĘ ű yJ
ąĂ
ëŇl
ĳĎ rmČ’ŇyăŁ hŇtŇĄ S
Ę CÆ lk
ŁŇă ’Ĺ
: ëŇUĲĎ‘Ă=lBČ oBęlĂwĘÇ
hŇeĎ’
ĳĆyqĂtŇĘ êĎlĘ¿kČŇ ’Ď=ìŇêĘjĲĂ
: MymĲĂy‘ĂeĘhČ ìŇyr¿ĆbĎŇDĘ êĎxČęS
Ă wĘÇ
rB
ĳĄdČŇêĘ=l’Č lysĂkŇĘ Æ ynăĄzĘ’ĎBĘ
: ìŇyQ
ĲĆ mĂ lkĆŇăW
Ą lĘ zCbęyĎÇ=yJĲĂ
Ml
ĳĎ o‘ lCbăŇGĘ gŇiĄêČÆ=l’Č
: ’b
Ł ŇĲ êĎ=l’Č MymęĂ otŇyĘÇ yd¿ŇĄW
Ę bŇĂ C
qzĳĎxĎ Ml
¿Ď ’ĞŁgŇ=yJĲĂ
: ëŇêĲĎ’Ă Mb
ăĎŇ yrĂ=tŇ’Ć bŇyr¡ĂyĎ=’ChĲ
ìŇĳĆBlĂ rs
ăĎ CUlČ hŇ’Ďyb
ăŇĂ hĎ
: tŇ‘ČdŇĲĎ=yrĄmĘ’ĂlĘ ìŇnĆęzĘ’ĎwĘÇ
rsĳĎCm r‘ČeăČmĂ ‘n
ăČmĘêĂ=l’Č
: tŇCmĲyĎ âlă TbĆŇè
Ąę bČÇ CeJ
¿Ć tŇČ =yJĲĂ
CeJ
ĳĆ êČ TbĆŇăè
Ą BČ hŇêĎ’ČÆ
: ly~ĲĂêČ lo’¿è
Ę mĂ oSępŇĘ nČwĘÇ
ìŇĳĆBlĂ Mk
ăČŇ xĎ=M’Ă ynĂBĘÆ
: ynĂ’ĲĎ=MgČŇ yB
ăĂ lĂ xm
¡Č W
Ę yĂ
yt
ĳŇĎ oylĘkŇĂ hŇnĎzĘŁl¿‘ĘtŇČ wĘ
: MyrĲĂS
Ď ymĲĄ ìŇytęĆ pĎŇW
Ę Ç rB
¿Ą dČŇBĘ
My’
ĳĂ FĎxČB
ĲČ ìŇBĘlĂÆ ’e
ăĄqČyĘ=l’Č
: MoIĲhČ=lJĎ hoĎęhyĘÇ=tŇ’ČrĘyĂBĘ=M’Ă yJ
¿Ă
tŇyrĳĂxĞ’ĲČ SyăĄ=M’Ă yJĂÆ
: tŇrĲĄJĎtŇĂ âlă ìętŇĘ wĎqĘtŇĂ wĘÇ
ht’=‘mV
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Mk
ĳĎŇ xĞwĲČ ynăĂbŇĘ hŇê
ăĎ ’Č=‘mČS
Ę
: ìŇB
ĲĆ lĂ ëŇrĆDăĆBČ rè
¡Ą ’ČwĘ
NyĂyĳĎ=y’ĄbŇĘ ŁsĲbŇĘ yh
¿Ă êĘ=l’Č
: oml
ĲĎ rW
ăĎ bĎŇ yl
¡Ą l
Ğ zŁBĘ
SrĳĄCĎyĂ llĄozwĘÆ ’b
ăĄŇ s
Ł =yJĲĂ
: hŇmĲĎCn SyB
¿Ă lĘêČ My‘ęĂ rĎqĘCÇ
ìŇdĳŇĆlĎyĘ hŇăĆz ìŇybŇĂ ’ĎlĘÆ ‘m
ăČ S
Ę
: ìŇUĲĆ’Ă hŇ¿Ďq
n Ę zĎ=yJĲĂ zCbęêĎÇ=l’ČwĘ
rJ
Łĳ mĘêĂ=l’ČwĘ hŇnĄqĘÆ tŇămĆ ’Ĺ
: hŇĲnĎ ybŇĂ C rs
ăĎ CmC hŇm
¡Ď kŇĘ xĎ
qyDĳĂYČ yb
ăŇĂ ’Ğ lwgy¡ ślwgă
: oBĲ xm¿Vyw MkĎęxĎÇ dŇl¿řwy
ìŇĳUĆ ’ĂwĘ ìŇyb
¿ŇĂ ’Ď=xmČW
Ę yĲĂ
: ìŇêĲĆdĘŇlČoyĲ lgĄętŇĎ wĘÇ
yl
ĳĂ ìăŇBĘlĂ ynăĂbŇĘ =hŇĲnĎ êĘ
: hnYřrĲt yk
¿ŇČ rĎDĘ ìŇynĆęy‘ĄwĘÇ
hŇĳĎoz
n hŇuăĎmĚ‘Ğ hŇăxĎ CS=yJĲĂ
: hŇIĲĎrĂkŇĘ nĎ hŇrĎęYĎÇ r’
¿Ą bŇĘ C
bŇrĳ
Ł ’ĹêĲĆ PŇtŇĆ ăxĆ JĘ ’yhĂÆ=PŇ’Č
: PŇsĲĂoê Md¿ĎŇ’ĎBĘ MydĂęgŇĘ obŇCÇ
MynĂodŇmĂ ym
ąĂ lĘ yobÃ’Ğ ym
ÀĂ lĘ yo’¿ ymÄĂ lĘ
Me
ĳĎxĂ My‘ăĂYĎjĘ ymĂlĘÆ xČyW
Ăę ym
¿Ă lĘ
: MyĂnĲĎy‘Ą tŇCl¿lĂkŇĘ xČ ymęĂ lĘÇ
NyĂIĳĎhČ=l‘Č Myr¿ĂxĞ’ĲČmĘĲlČ
: ëŇsĲĎmĘmĂ rq
Ł ¿ xĘlČ My’ęĂ BĎlČÇ
MD¿Ď’ňČ tŇĘ yĂ yJÀĂ ÈNyĂyČ ’rĆê¿Ą=l’Č

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nty=yk
.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk dlĄoywĘ ’"sb ,yrq dlĄoywĘ ,bytk dlĄoy v.24 .yrq lygĂyĎ lyGĂ ,bytk lCgyĎ loG v.24
,bytk hnĎyĆrĘêĂ v.26 .’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk xmČW
Ę yĂ ’"sb ,yrq xmČW
Ę yĂ ,bytk xmČW
Ę yĂwĘ v.24
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk hnĎrĘ~
Ł êĂ ’"sb ,yrq hnĎrĘ~
Ł êĂ
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23. 32–24. 8

onĳy‘Ą sykăřb Nê
ăĄyĂ=yJĲĂ
: MyrĲĂS
Ď ymĲĄBĘ ëŇQĄęhČtŇĘ yĂÇ
ëŇĳè
Ď yĂ Sx
ăĎ nĎJĘ otŇyrĂxĞ’ĲČÆ 32
: SrĲĂpŇĘ yČ yn¿Ă‘ŁpŇĘ YĂkŇĘ C
tŇorĳzĎ C’ărĘyĂ ìŇynĆy‘ĄÆ 33
: tŇokŇĲ jĚhĘêČ rB
¿Ą dČŇyĘ ìęBĘlĂwĘÇ
MyĳĎ=bŇlĆBĘ bŇăkĄŇ S
Ł JĘ tŇĎ yyĂhĎwĘÆ 34
: lB
ĲĄ xĂ S’Ňră
Ł BĘ bŇkĄęS
Ł kŇĘ CÇ
ÈytŇĂ ylĂxĎ=lbČŇ ynĂCJ¿hĂ 35
yêĂ‘Ęd¿ĎŇyĎň=lBČ ynĂCmęlĎhĞ
: dŇo‘Ĳ CeS
¿Ć qĘbČŇ’Ğ PŇysęĂ o’Ç ZyqĳĂ’Ď yt
¿ŇČ mĎ
hŇ‘ĳĎrĎ yS
ăĄ nĘ’ČBĘ ’eĄqČêĘÆ=l’Č dk
: MêĲĎ’Ă tŇoy¿hĘlĲĂ w’ĎtŇĘ êĂ=l’ČwĘ
MB
ĳĎ lĂ hŇăĆh
G Ę yĆ dŇS
Ł ¡ =yJĂ 2
: hŇnĎrĘB
ĲĄ dČŇêĘ Mh
¿Ć ytŇĄ pŇĘ W
Ă lmĎę‘ĎwĘÇ
tŇyĂB
ĳĎ hŇnĆăBĎ yĂ hŇmĎkŇĘ xĎBĘÆ 3
: NnĲĎoJtŇĘ yĂ hŇnĎęCbŇtŇĘ bŇĂ CÇ
C’ĳlĘUĲĎyĂ MyrăĂdĎŇxĞ tŇ‘ČdČŇbŇĘ CÆ 4
: My‘ĲĂnĎwĘ rqăĎyĎ Noh¡=lJĎ
zo‘ĳBČ Mk
¿ĎŇ xĎ=rbĆŇGĲĆ 5
: xČŁJĲ=ZUĆ’ČmĘ tŇ‘ČDČęÇ=Sy’ĲĂwĘ
hŇĳmĎ xĎlĘmĂ ìăŇQĘ=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ tŇolBĚxĘtŇČ bŇĘ Æ yJ
ăĂ 6
: Z‘ĲĄoy bŇră
Ł BĘ hŇ‘ęĎ CStŇĘ CÇ
tŇomĳkŇĘ xĎ lywăĂ’ĹĲlĆ tŇomă’ŇrĎ 7
: ChyjĲĂ=xêČpŇĘ yĂ âlă r‘Čè
Čę BČÇ
‘ČrĳĄhĎlĘ bŇ¿è
Ą xČmĘ 8
: C’rĲĎqĘyĂ tŇoU¿zĂmĘ=l‘ČB
ĲČ olęÇ
tmz
.’"d Nkw yrqw bytk soJBČ y’xndml ,yrq soJBČ ,bytk syJĂBČ y’br‘ml v.31

24. 9–20

ylVm

1199

tŇ’ŇĳFĎ xČ tŇlĆăĆ’
C Ă tŇU
ăČ zĂ
: Zl
ĲĄ MdăĎŇ’ĎlĘ tŇ¡bČŇ ‘ĞotŇĲ wĘ
hŇrĎęYĎ Moy¿BĘ tŇĎ yjĂrČtŇĘ hĂÆ
: hŇkĎŇxĲĆJ
Ł rY
ăČ
tŇwĆU
ĳĎlČ Myx
ăĂ qĚlĘ l~ĄhČÆ
: ëŇoWĲxĘêČ=M’Ă gŇrĆhĆęlČÇ MyT
¿Ă mĎC
hŇ¿Ćz Cnň‘ĘdÀŇČyĎ=âlĲ ÈNhĄ rmČę’ŇŁtŇ=yJĲĂ
NybĂęyĎ=’ChĲ ű tŇoBÄlĂ Nk
ąĄŇ t
ŁÅ =âlĲhĞ
‘dĳŇĎyĄ ’Chă ìŇS
Ę pŇĘ nČÆ rYăĄnŁwĘ
: olĲ‘ĽpĲĎŇJĘ MdăĎŇ’ĎlĘ bŇyS
¡Ă hĄwĘ
bŇoTĳ=yJĂ Sb
ăČŇ dĘŇ ynăĂBĘ=lkĎŇ’Ĺ
: ìŇJ
ĲĆ xĂ=l‘Č qotęmĎÇ tŇpĆŇŁn¿wĘ
ìŇ¿S
Ć pŇĘ nňČ lĘ hŇmĎękŇĘ xĎ hŇ‘¿ĆDĘ ű NJ
ąĄ
tŇyrĳĂxĞ’ĲČ SyăĄwĘ tŇĎ ’ŇYĎmĎÆ=M’Ă
: tŇrĲĄJĎtŇĂ âlă ìętŇĘ wĎqĘtŇĂ wĘÇ
qyDĳĂYČ hŇăĄn
w Ę lĂ ‘S
Ď rĎÆ bŇră
Ł ’ĹêĲĆ=l’Č
: oYĲbŇĘ rĂ dŇD¿ĄS
Č êĘ=l’ĲČ
MqĳĎwĎ qyDăĂYČ lojăyĂ ű ‘bČŇS
ĆÄ yJ
ąĂ
: hŇ‘ĲĎrĎbŇĘ Cl¿S
Ę JĲĎyĂ My‘ęĂ S
Ď rĘCÇ
xm
ĳĎ W
Ę êĂ=l’Č ìŇybĆŇyĘo’Ĳ lp
ŁŇă nĘBĂ
: ìŇB
ĲĆ lĂ lg
¿ĄŇ yĎ=l’Č olęS
Ę JĎbŇĂ CÇ
wynĳĎy‘ĄBĘ ‘răČwĘ hoĎhyĘÆ hŇă’Ć rĘyĂ=NjĆ
: ojĲ’Č wyl
ăĎ ‘ĎmĲĄ bŇyS
¡Ă hĄwĘ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

My‘ĳĂrĄUĘBČ rx
¿Č tŇĘ êĂ=l’Č
: My‘ĲĂS
Ď rĘB
ĲĎ ’eĄęqČêĘÇ=l’Č
‘rĳĎlĎ tŇyrăĂxĞ’ĲČ hŇăĆh
y Ę tŇĲĂ =âl ű yJ
ąĂ
: ëŇ‘ĲĎdĘŇyĂ My‘ăĂS
Ď rĘ rn¡Ą

19

20

hwhy=t’=’ry
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24. 21–32

ëŇlĆĳmĆ wĎ ynăĂBĘ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć=’rĲĎyĘ
: bŇrĲĎ‘ĎtŇĘ êĂ=l’Č MynęĂ oSÇ=M‘Ă
MdĳŇĎy’Ą MCqăyĎ M’
Ł tŇĘ pŇĂ Æ=yJĲĂ
: ‘ČdŇĲĄoy ym
ăĂ MhĆęynĄS
Ę Ç dŇyp
¿ŇĂ C
Mym
ĳĂ kĎŇxĞĲlČ hŇQĆ¿’Ą =MGČ
: bŇoTĲ=lBČ Tj
ăĎ S
Ę mĂBĘ Myn¡ĂjĎ=rJĄhĲČ
hŇêĎ¿’Ď qyDÀĂYČ È‘S
Ď rĎlĘ ű rmĄÄŁ’ą
: MyUĲĂ’ĚlĘ ChCm¿‘ĎzĘyĂ MyU
ĳĂ ‘Č Chb
¿ĚŇ uĘyĂ
M‘ĳĎnĘyĂ Myx
¿Ă ykŇĂ oUlČwĘ
: bŇoTĲ=tŇJČrĘbŇĂ ’ob¿ŇêĎ MhĆęylĄ‘ĞwĲČÇ
qè
ĳĎ yĂ MyĂt
¿ŇČ pĎŇW
Ę
: MyxĲĂŁkŇnĘ Myr¿ĂbĎŇDĘ bŇyS
Ăę mĄÇ
ìŇêęĆ kŇĘ ’ŇlČmĘ ű ZCxÄBČ Nk
ąĄŇ hÅĎ
ëŇl
ĳĎ hŇdăŇĆv
Ď BČ HdăĎŇêĘ‘ČwĘ
: ìŇtĲŇĆ ybĄŇ tŇĎ yn¿ĂbĎŇC rxČę’ČÇ
ìŇ‘ĳĆrĄBĘ Me
ăĎxĂ=dŇ‘ĲĄ yh
ăĂ êĘ=l’Č
: ìŇytĲŇĆ pĎŇW
Ę BĂ tŇĎ yêęĂ pŇĂ hĞwĲČÇ
oQĳ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ NJ
ąĄ ylĂÆ=hŇW
Ď ‘ĲĎ rS
ăĆ ’ĞJĲČ rmČę’Ňê
Ł =l’Č
: olĲ‘ĽpĲĎŇJĘ Sy’
ăĂ lĎ bŇyS
¡Ă ’Ď
yêĂrĘb
ĳŇČ ‘Ď lY
ăĄ ‘Ď=Sy’Ă hŇdăŇĄW
Ę =l‘Č
: bŇĲlĄ =rsČxĞ Md¿ĎŇ’Ď MrĆJĆęÇ=l‘ČwĘ
MynęĂ ŁWUĘqĂ ű oQÄkĚŇ hŇąĎl‘ÅĎ hŇeĄÄhĂwĘ
MyQ
ĳĂ rĚxĞ wynăĎpĎŇ CiăJĎ
: hŇsĎrĲĎhĹnĲĆ wynăĎbĎŇ’Ğ rdŇĆ¡gŇĆwĘ
yB
ĳĂ lĂ tŇyS
ăĂ ’Ď ykĲŇĂ nŁ’ĲĎÆ hŇăĆx
z Ĺ ’ĲĆwĎ
yty’r

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

24. 33–25. 10
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: rsĲĎCm yêĂxĘq¿ČlĎ ytŇĂ y’ęĂ rĎÇ
tŇomĳCnêĘ T‘ăČmĘ tŇonS
Ą Æ T‘ăČmĘ
: bŇJĲĎS
Ę lĂ MyĂdăČŇyĎ qB
¡Ě xĂ ű T‘őČ mĘ
ìŇĳĆSyrĄ ëŇ¿ĄQhČtŇĘ mĂ=’b
ĲĎŇ C
: NgĲĄŇmĎ Sy’
ăĂ JĘ ìŇyrĆęs
Ł xĘmČCÇ

33

34

hŇm
Ł ĳ ŁlS
Ę yl
ăĄ S
Ę mĂ hŇQĆ’ĄÆ=MGČ
: hŇdŇĲĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ hŇIĎŋqĂzĘxĂ ű yS
ąĄ nĘ’Č CqyêęĂ ‘ĘhĆÇ rS
¿Ć ’Ğ
rb
ĳŇĎ DĎ rê
ăĄsĘhČ MyhĂŁl’ĹÆ dŇŁbăŇJĘ
: rb
ĲĎŇ DĎ rq
Ł ă xĞ MykęĂ lĎmĘÇ dŇŁb¿ŇkŇĘ C
qmĆŁ‘ĳlĎ ZrĆ’ăĎwĎ MCrlĎÆ MyĂmăČS
Ď
: rqĆxĲĄ Ny’ăĄ MykęĂ lĎmĘÇ bŇ¿ĄlwĘ
PŇsĆĳĎJmĂ MygăŇys
Ă Ă ogŇă hĎ
: ylĂJ
ĲĆ PŇrăĄ~
Ł lČ ’Y
¡Ą IĄwČ
ëŇlĆĳmĆ =ynĄpŇĘ lĂ ‘S
Ď rĎÆ ogŇă hĎ
: o’ĲsĘJĂ qdŇĆ~ăĆBČ NoJ¡yĂwĘ
ëŇlĆĳmĆ =ynĄpŇĘ lĂ rD¿ČhČtŇĘ êĂ=l’Č
: dŇm
Ł Ĳ ‘ĞêĲČ=l’ĲČ MylĂęŁdŇGĘÇ Moq¿mĘbŇĂ C
hŇeĎ¿hĄ hŇlĄňĲ‘Ğ ìęlĘ=rmĎ’Ğ bŇoT¿ yJ
ąĂ
bŇydĳĂŇnĎ ynăĄpŇĘ lĂ ìŇlĘyj
ăĂ S
Ę hČmĲĄÆ
: ìŇynĲĆy‘Ą C’ărĎ rS
¡Ć ’Ğ
rh
¿Ą mňČ bŇrĂęlĎ ’Y
¿Ą êĄ=l’Č
Ht
ĳŇĎ yrĂxĞ’ĲČBĘ hŇW
Ć ‘ĞêĲČÆ=hŇmČ Nj
ăĆ
: ìŇ‘ĲĆrĄ ìăŇtŇĘ Ł’Ĳ Myl
¡Ă kŇĘ hČBĘ
ìŇ‘ĳĆrĄ=tŇ’Ć bŇyrăĂ ìŇbŇĘ yrĲĂÆ
: lgĲĎŇêĘ=l’Č rx
ăĄ ’Č dŇos¡wĘ
‘Čm
ĳĄ S
Ł ì¿ŇdĘŇiĆxČyĘ=Nj
ĲĆ
: bŇCSĲtŇĎ âlă ìętŇĘ B
ĲĎ dĂŇwĘÇ

hk
2

3

4

5

6

7

8

9

10

yxwpt
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25. 11–22

PŇsĆĳĎJ tŇoI¿JĂW
Ę mČBĘ bŇhĎzĎÆ yx
ăĄ CjêČ
: wynĲĎpŇĘ ’Ď=l‘Č rb
¿ŇĚ DĎ rbĎęDĎÇ
MtŇĆ k
ĳŇĎ =ylĂxĞwĲČ bŇhĎzĎÆ MzĆănĆ
: tŇ‘ČmĲĎS
Ł NzĆŁ’¿=l‘Č MkĎęxĎÇ xČyk
¿ŇĂ om
ryYęĂ qĎ MoyŋBĘ ű gŇlĆS
ĆÄ =tŇeČYĂJĘ
wyx
ĳĎlĘS
Ł Ĳ lĘ NmĎ’ĹĲnĆ Æ ryY
ăĂ
: bŇyS
ĲĂ yĎ wynăĎd
ŁŇ ’Ğ SpĆŇ¡nĆwĘ

sŘ7

NyĂ’ĳĎ MS
Ć ăĆgŇ wĘ xČCrwĘÆ My’
ăĂ yW
Ă nĘ
: rqĆS
ĲĎ =tŇêČmČBĘ lQĄęhČtŇĘ mĂÇ Sy’
¿Ă
NyYĳĂqĎ hŇê
ăĆpĚŇyĘ MyĂjČ’ČÆ ëŇrĆ’
Ł ă BĘ
: MrĆGĲĎ=rBĎS
Ę êĂ hŇJĎęrČÇ NoS
¿ lĎwĘ
OĎĳĆDČ
I lk
ŁŇă ’Ĺ tŇĎ ’ŇYĎmĎÆ Sb
ăČŇ DĘ
: otŇĲ ’ŇqĲĄhĞwĲČ Ce‘ęĆ BĎW
Ę êĂÇ=NjĆ
ìŇ‘ĳĆrĄ tŇyB
ăĄ mĂ ìŇlĘgŇĘ rČÆ rqăČh
Ł
: ìŇ’ĲĆnĄW
Ę C ìę‘ĞB
ĲĎ W
Ę yĂÇ=NjĆ
NCnĳS
Ď Zx
ăĄ wĘ bŇrĆxĆwĘÆ Zyp
ăŇĂ mĄ
: rqĆS
ĲĎ dŇ‘ăĄ Ch‘ęĄ rĄbŇĘ Ç hŇ¿Ć‘
nŁ Sy’
¿Ă
tŇdŇĆ‘ĳĎCm lgĆŇrăĆwĘ hŇ‘Ďr
Ł Æ NS
ăĄ
: hŇrĲĎYĎ MoyăBĘ dŇgĄęoBÇ xT
¿Ď bŇĘ mĂ
rtŇĆĳnĎ=l‘Č ZmĆx
Ł ă hŇrĎqĎÆ MoyăBĘ ű dŇgĆŇBĆÄ hŇdŇĆ‘Ğm¿Č
: ‘rĲĎ=bŇlĆ l‘ăČ MyrĂęè
Ă BČÇ rS
¿Ď wĘ
MxĆĳlĎ Chl
ăĄ kŇĂ ’ĞhĲČ ìŇ’ĞĲnČŁWÆ bŇ‘ăĄrĎ=M’Ă
: MyĂmĲĎ Chq¿ĄS
Ę hČ ’mĄęYĎÇ=M’ĂwĘ
oS
ĳ ’Ňr
Ł =l‘Č hŇt
ăŇĆ x
Ł hŇêĎ’ČÆ MylĂęxĎgĲĆŇ yJ
ąĂ
: ëŇĲlĎ =MQĆS
Č yĘ hoĎęhywĲČÇ
xwr

11

12

13

14

15

16

17
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20
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22

25. 23–26. 8
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MS
Ć ĳĎG ll
ĲĄ oxăêĘ NopŇYĎÆ xČCră
: rtŇĆ sĲĎ NoS
ă lĘ MymęĂ ‘ĎzĘnĂÇ Myn¿ĂpĎŇC
gŇG
ĳĎ=tŇeČjĂ=l‘Č tŇbĆŇ¿S
Ć bŇoTę
: rbĆŇxĲĎ tŇyb
¿ŇĄ C MynĂodŇmĂ tŇS
Ć ¿’Ą mĄ
hŇĳĎpŇ yĄ‘Ğ SpĆŇănĆ=l‘Č MyrĂqĎÆ MyĂmăČ
: qxĲĎrĘmĆ ZrĆ’¿ĆmĄ hŇbĎęoTÇ hŇ‘¿ĎCmS
ĘC
tŇĳxĎ S
Ę mĎ roqămĎC WjĎrĘnĂÆ NyăĎ‘ĘmČ
: ‘S
ĲĎ rĎ=ynĲĄpŇĘ lĂ Tm
ăĎ qyDĂęYČÇ
bŇoTĳ=âl tŇoBărĘhČ Sb
ăČŇ DĘ lk
ŁąŇ ’ÅĎ
: dŇobŇĲ JĎ MdăĎŇŁbŇJĘ rqĆ¡xĄ wĘ
hŇĳmĎ ox Ny’ăĄ hŇYĎCrjĘÆ ry‘ăĂ
: oxĲCrlĘ rY
ăĎ ‘ĘmČ Ny’¡Ą rS
ąĆ ’Ğ Sy’ęĂ Ç
ryYĳĂuĎBČ rT
¿Ď UĎkČŇwĘ ZyĂuęČ BČ ű gŇlĆąè
Ć JČ
: dŇobŇĲ JĎ lys
ăĂ kŇĘ lĂ hŇ¡Ć’
w Ň nĎ=âlĲ NJ
ąĄ
PŇC‘ĳlĎ rorăDĘJČ dŇCnlĎÆ rojă~ĂJČ
: ’b
Ł ŇĲ tŇĎ âlăř MeĎęxĂÇ tŇ¿ČllĘqĲĂ NJ
¿Ą
romĳxĞĲlČ gŇtŇĆ ămĆ sCilČÆ ToS
ă
: MylĲĂysĂJĘ wgăŇĄlĘ TbĆŇS
Ąę wĘÇ
oêĳlĘCČ’ĂJĘ lysĂJĘÆ N‘Čê
ăČ =l’Č
: hŇêĎ’ĲĎ=MgČŇ oQ¿=hŇwĆS
Ę êĂ=Nj
ĲĆ
oêĳlĘCČ’ĂJĘ lysĂkŇĘ Æ hŇăĄ‘
nĞ
: wynĲĎy‘ĄBĘ Mk
ăĎŇ xĎ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ=NjĆ
hŇĳtŇĆ S
Ł sm
ăĎ xĎ MyĂlČgŇĘ rČÆ hŇă~Ć qČmĘ
: lysĲĂJĘ=dŇyČBĘ MyrăĂbĎŇDĘ xČ¡ĄlS
Ł
xČĳĄijĂmĂ MyĂqČS
Ł Æ CyălĘDČ
: MylĲĂysĂkŇĘ yp
ăŇĂ BĘ lS
Ďę mĎCÇ
hŇĳmĎ GĄrĘmČBĘ NbĆŇ’ĆÆ rorăYĘJĂ

23

24

25

26

27

28

wk
2

3

4

5

6

7

8

Ntwn=Nk

,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk âl ’"sbw ,’"yd Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.2 .wk
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26. 9–22

: dŇobŇĲ JĎ lys
ăĂ kŇĘ lĂ Nt
¡ŇĄ on=NJĄ
roJĳS
Ă =dŇyČbŇĘ hŇăĎl‘Ď xČoxÆ
: MylĲĂysĂkŇĘ yp
ăŇĂ BĘ lS
Ďę mĎCÇ
lJ
Łĳ =ll
ĲĄ oxĲmĘ bŇr¿Č
: MyrĲĂbŇĘ Ł‘Ĳ rk
¿ŇĄŁWwĘ lysęĂ JĘÇ rk
¿ŇĄŁWwĘ
o’ĳqĄ=l‘Č bŇăS
Ď bŇlĆkĆŇJĘÆ
: oêĲlĘCČ’ĂbŇĘ hŇ¿ĆoS
n lysęĂ JĘÇ
wynĳĎy‘ĄBĘ Mk
ăĎŇ xĎ Sy’ĂÆ tŇĎ y’ęĂ rĎ
: CeUĲĆmĂ lys
ăĂ kŇĘ lĂ hŇ¡wĎqĘêĂ
ëŇrĆDĳĎBČ lxČăS
Č lYĄ‘ĎÆ rm
ăČ ’Ď
: tŇobŇĲ x
Ł rĘhĲĎ NyB
ăĄ yrĂę’ĞÇ
HrĳĎyYĂ=l‘Č bŇoiăêĂ tŇlĆDĆhČÆ
: otŇĲ FĎmĂ=l‘Č lYĄę‘ĎwĘÇ
tŇxČĳQĎ ~ČBČ odŇyĎÆ lY
ăĄ ‘Ď Nm
ąČ TÅĎ
: wyjĲĂ=l’Ć Hb
¿ĎŇ yS
Ă hĞĲlČ hŇ’ĎęlĘnĂÇ
wynĳĎy‘ĄBĘ lY
ăĄ ‘Ď Mk
ăĎŇ xĎ
: M‘ČTĲĎ ybĄŇyS
ăĂ mĘ hŇ‘ęĎ bŇĘ è
Ă mĂÇ
bŇlĆĳĎkŇ =ynĄzĘ’ĎBĘ qyz¿ĂxĞmĲČ
: olĲ=âQĲ bŇyr¿Ă=l‘Č rBĄę‘ČtŇĘ mĂÇ rb
¿ĄŇ ‘Ł
: tŇwĆmĲĎwĎ My~
¿Ă xĂ MyuęĂ zĂ hŇr¿ĆIŁhČ HČlĄhĘlČtŇĘ mĂJĲĘÆ
Ch‘ĳĄrĄ=tŇ’Ć hŇU
ăĎ rĂ Sy’ĂÆ=NJ
ĲĄ
: ynĂ’ĲĎ qx
¿Ą W
Č mĘ=âlĲhĞ rmČę’ĎwĘÇ
S’
ĳĄ =hŇBĆkŇĘ êĂ MyYĂ‘ĄÆ spĆŇă’Ć BĘ
: NodĲŇ mĎ qê
Ł¿S
Ę yĂ NGĎęrĘnĂÇ Ny’¿ĄbŇĘ C
S’
ĳĄ lĘ MyY
ăĂ ‘ĄwĘ MylĂxĎgĆŇlĘÆ Mx
ăĎ jĆ
: bŇyrĲĂ=rxČrĘxČlĘ MynĂodŇmĂ Sy’
¿Ă wĘ
Mym
ĳĂ hĞĲlČ tŇĘ mĲĂJĘ NGĎrĘnĂÆ yrăĄbŇĘ DĂ
Mhw
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: NTĆb
ĲĎŇ =yrĄdĘŇxČ Cd¿ŇrĘyĲĎ MhĄęwĘÇ
WrĆx
ĳĎ=l‘Č hŇăjĆ YĚmĘ MygŇĂ ysĂÆ PŇsĆăJĆ
: ‘rĲĎ=bŇlĆwĘ MyqăĂlĘDĲŁ MyĂt
¡ŇČ pĎŇW
Ę
’n
ĳĄoW rk
ăŇĄ eĎyĂ otŇpĎŇW
Ę BĂ
: hŇmĲĎrĘmĂ tŇyS
¿Ă yĎ oBęrĘqĂbŇĘ CÇ
oBĳ=NmĆ’ĞêĲČ=l’Č oloqÆ Ne
ăĄxČyĘ=yJĲĂ
: oBĲlĂBĘ tŇobăŇ‘ĄoêĲ ‘bČŇ¡S
Ć yJ
ąĂ
No’ĳè
Ď mČBĘ hŇ’ĎnĘW
Ă Æ hŇăiĆ JČêĂ
: lhĲĎqĎbŇĘ otŇă ‘ĎrĲĎ hŇ¡ĆlGĎêĂ
lj
Łĳ yĂ HB
ăĎ tŇxČè
Č Æ=hŇrĆJ
ŁĲ
: bŇCSĲêĎ wyl
¿Ď ’Ą NbĆŇ’ĆÇ ll
¿Ą ŁgŇ¿ wĘ
wyJ
ĳĎdČŇ ’n
ăĎW
Ę yĂ rqĆS
Ć Æ=NoSlĲĘ
: hŇxĲĆdĘŇmĂ hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ qlĎęxĎÇ hŇ¿pĆŇ C
rx
ĳĎmĎ MoyăBĘ lQĄhČtŇĘ êĂÆ=l’ĲČ
: MoyĲ dŇlĆ¿Ą=h
I Ň mČ ‘dČętĄÇ=âl yJ
ąĂ
ìŇypĳŇĂ =âlwĘ rzăĎ ìăŇlĘQĆhČyĘ
: ìŇytĲŇĆ pĎŇW
Ę =l’ČwĘ yrĂękŇĘ nĎÇ
loxĳhČ lTĆănĄwĘ NbĆŇ’ĆÆ=dŇbĆŇŁJĲ
: MhĲĆynĄè
Ę mĂ dŇ¿bĄŇ JĎ lywĂę’ĹÇ s‘Čk
¿ČŇ wĘ
PŇĳ’Ď PŇTĆăS
Ć wĘ hŇmĎxĄÆ tŇCIărĂzĘkŇĘ ’Č
: hŇ’ĲĎnĘqĂ yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇm
Ł ‘ĞyĲČÇ ym
¿Ă C
hŇĳĎQgĚŇmĘ tŇxČăkČŇ oê hŇbĎŇoTÆ
: tŇrĆêĲĎsĚmĘ hŇ¿bĎŇ hĞ’ĲČmĲĄ
bŇĳhĄ o’ y‘ăĄYĘjĂ MynĂmĎ’ĹĲnĆ Æ
: ’nĲĄoW tŇoq¿yS
Ă nĘ tŇoręêĎ‘ĘnČwĘÇ
tŇpĆŇŁnĳ sCbăŇêĎ hŇ‘ĎbĄŇW
Ę Æ SpĆŇănĆ
: qotŇĲ mĎ rm
¿Č =lJĎ hŇbĎę‘ĄrĘÇ SpĆŇ¿nĆwĘ
He
ĳĎqĂ=NmĂ tŇdŇĆdăŇĆon rojYĂJĘÆ
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27. 9–21

: omĲoqUĘmĂ dŇd¿ŇĄon Sy’ęĂ Ç=NJ
ĲĄ
bŇĳĄl=xUĲČW
Č yĘ tŇrĆT
Ł qĘCÆ NmĆăS
Ć
: SpĆŇĲnĎ =tŇYČ‘ĞmĲĄ Ch‘ęĄ rĄÇ qtŇĆ ¿mĆ C
bŇŁzę‘ĞêĲČ=l’ĲČ ìŇybĂÃ’Ď hŇ‘ĆrĄwĘ Éì‘ĞrĲĄ
ìŇdĳŇĆy’Ą MoyăBĘ ’obŇêĎÆ=l’Č ìŇyxęĂ ’Ď tŇyb
¿ŇĄ C
: qoxĲrĎ x’
¿Ď mĄ bŇoręqĎÇ Nk
¿ĄŇ S
Ď bŇoT¿
yB
ĳĂ lĂ xU
ăČ W
Č wĘ ynĂBĘÆ Mk
ăČŇ xĞ
: rb
ĲĎŇ dĎŇ yp
ăŇĂ rĘx
Ł Ĳ hŇbĎŇyS
¡Ă ’ĎwĘ
rê
ĳĎ sĘnĂ hŇ‘ăĎrĎ hŇă’Ď rĎ MCrą‘Ď
: CSnĲĎ‘ĹnĲĆ Cr¿bŇĘ ‘ĲĎ MyĂę’ŇtŇĎ jĘÇ
rzĳĎ bŇrČ‘ăĎ=yJĂ odŇgŇĘ BĂÆ=xqČ
: Chl
ĲĄ bŇĘ xČ hŇăIĎrĂkŇĘ nĎ dŇ‘¡ČbŇĘ C
MyJ
ĳĄS
Ę hČ rqĆŁBăBČ lodŇGĎÆ loqăBĘ ű Ch‘ÄĄ rĄ ëŇrąĄbÅĎ mĘ
: olĲ bŇS
Ć ¿xĎ êĄ hŇlĎęlĎqĘÇ
ryrĳĂgŇĘ sČ MoyăBĘ dŇrĄoTÆ PŇlĆDăĆ
: hŇwĲĎêĎS
Ę nĂ MynĂodŇmĂ tŇS
Ć ¿’Ą wĘ
xČCrĳ=NpČŇYĲĎ hĎyn¿ĆpŇĘ Y
ŁĲ
: ’rĲĎqĘyĂ onăymĂyĘ NmĆ¡S
Ć wĘ
dŇxČĳĎy lzăĆrĘbČŇBĘ lzăĆrĘBČ
: Ch‘ĲĄrĄ=ynĲĄjĘ dŇxČăyČ Sy’ęĂ wĘÇ
HyĳĎrĘjĂ lk
ăČŇ ’ŇyŁ hŇnĎ’ĄêĘÆ rYăĄnŁ
: dŇB
ĲĎ kĚŇyĘ wynăĎd
ŁŇ ’Ğ rm
¡Ą S
Ł wĘ
MynĳĂjĎlČ MynăĂjĎhČ MyĂUČJČÆ
: MdŇĲĎ’ĎlĎ MdĎę’ĎhĲĎÇ=bŇĲlĄ NJ
ąĄ
hŇnĎ‘ĘĳBČ W
Ę tŇĂ âlă hŇD
Ł bČŇ’ĞwĲČ lo’ăS
Ę
: hŇnĎ‘ĘB
ĲČ W
Ę tŇĂ âlă MdĎę’ĎhĲĎÇ yn¿Ąy‘ĄwĘ
bŇĳhĎ EĎlČ rCkŇă wĘ PŇsĆJĆlČÆ PŇrăĄYĘmČ
: olĲlĎhĞmĲČ yp
ăŇĂ lĘ Sy’ęĂ wĘÇ
Vwtkt=M’
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SêÃĄ kŇĘ UČB
ĲČ ű lywĂÄ’ĹhĲĎ=tŇ’Ć Soê¿kŇĘ êĂ=M’ĲĂ
yl
ĳĂ ‘ĹB
ĲČ tŇopŇyrĂhĎÆ ëŇotŇă BĘ
: oêĲlĘCČ’Ă wylĎę‘ĎmĲĄÇ rCs¿tŇĎ =âlĲ

22

ìŇn’
ĳĆŇ Y
Ł ynăĄjĘ ‘dČŇêĄÆ ‘Čdă
ŁŇ yĎ
: MyrĲĂdĎŇ‘Ğl
ĲČ ìęBĘlĂÇ tŇyS
¿Ă
NsĆŁxĳ Ml
ăĎ o‘lĘ âlă yJ
ąĂ
: rodŇ rodăŇlĘ rzĆnĄęÇ=M’ĂwĘ
’S
Ć dĳŇĆ=hŇ’ĎrĘnĂwĘ ryYĂxĎÆ hŇăĎlGĎ
: MyrĲĂhĎ tŇob¿Ňv
Ę ‘Ă CpęsĘ’ĆĲnĆ wĘÇ
ìŇĳĆSCbŇlĘlĂ MyW
¿Ă bĎŇJĘ
: MydŇĲĂCê‘Č hŇdęĆW
Ď Ç ryx
¿Ă mĘC
ìŇĳtŇĆ yBĄ MxĆăĆllĘ ìŇmĘxĘlČlĲĘÆ MyEĂę ‘Ă bŇlĄŋxĞ ű ydąŇĄwĘ
: ìŇytĲŇĆ or‘ĞnĲČlĘ MyIĂęxČwĘÇ
‘S
ĳĎ rĎ PŇdăŇĄr
Ł =Ny’ĲĄwĘ Csn
ăĎ
: xTĲĎbŇĘ yĂ ryp
¿ŇĂ kŇĘ JĂ MyqęĂ yDĂYČwĘÇ
hĎyrĳĆW
Ď MyB
ăĂ rČ ZrĆ’ĆÆ ‘S
ĲČ ăpĆŇ BĘ
: ëŇyrĲĂ’ĞyĲČ NJ
ăĄ ‘ČdęĄyŁÇ Nyb
¿ŇĂ mĄ Md¿ĎŇ’ĎbŇĘ C
MyQ
ĳĂ DČ qS
ăĄ ‘ŁwĘ SrĎÆ rbĆŇăĆG
: MxĆĲlĎ Ny’ăĄwĘ PŇxĄęs
Ł Ç rT
¿Ď mĎ
‘S
ĳĎ rĎ ClălĘhĲČyĘ hŇrĎotŇÆ yb
ăŇĄ zĘŁ‘Ĳ
: Mb
ĲĎŇ CrG¿ĎtŇĘ yĂ hŇrĎęotÇ yr¿ĄmĘS
Ł Ĳ wĘ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ Cnyb
ăŇĂ yĎ=âlĲ ‘rĎÆ=yS
Ą nĘ’Č
: lk
ŁŇĲ Cnyb
¿ŇĂ yĎ hoĎęhyĘÇ yS
¿Ą qĘbČŇmĘC
oUĳtŇĚ BĘ ëŇăĄloh SrĎÆ=bŇoTĲ
: ryS
ĲĂ ‘Ď ’ChăwĘ MyĂkČęrĎDĘÇ Su¿Ą‘ĂmĄ
Nyb
ĳŇĂ mĄ NB
ăĄ hŇrĎoêÆ rYăĄon
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: wybĲŇĂ ’Ď Myl
¿Ă kŇĘ yČ MylĂęlĘozĲÇ hŇ‘Ćr
Ł wĘ
tŇyBĂrĘtŇČ bŇĘ C ëŇS
Ć ăĆB
n Ę onohÆ hŇăBĆ rĘmČ
: CeYĲĆBĘqĘyĂ MyQ
ăĂ DČ N¡ĄnoxlĘ
hŇrĳĎoê ‘Čm
Łă è
Ę mĂ onzĘ’ĎÆ rys
ăĂ mĄ
: hŇb
ĲĎŇ ‘ĄoêĲ otęQĎpŇĂ êĘÇ=MGĲČ
‘rĎę ëŇrĆd¿ŇĆBĘ ű MyrĂÄS
Ď yĘ hŇąĆS
G Ę mČ
lojĳyĂ=’ChĲ otŇ¿ CxS
Ę BĂ
: bŇoTĲ=ClxĞnĘyĂ MymęĂ ymĂtŇĘ CÇ
ryS
ĳĂ ‘Ď Sy’
ăĂ wynĎy‘ĄBĘÆ Mk
ăĎŇ xĎ
: CerĲĆqĘxĘyČ Nyb
ăŇĂ mĄ ld¡ČŇwĘ
tŇrĆ’ĳĎpŇĘ tŇĂ hŇăBĎ rČ MyqĂyDĂYČÆ ZŁlă‘ĞB
ĲČ
: MdŇĲĎ’Ď Wj
¿Č xĚyĘ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ MCq¿bŇĘ C
xČyl
ĳĂ YĘyČ âlă wy‘ĎS
Ď pŇĘ Æ hŇăiĆ kČŇmĘ
: MxĲĎrĚyĘ bŇăĄ‘
zŁ wĘ hŇd¡ŇĆomC
dŇym
ĳĂ êĎ dŇăxĄ pČŇmĘ MdĎŇ’ĎÆ yrăĄS
Ę ’Č
: hŇ‘ĲĎrĎBĘ loj¿yĂ oBęlĂÇ hŇ¿S
Ć qĘmČC
qqĳĄoS bŇdă
ŁŇ wĘ MhĄnŁÆ=yrĂ’Ğ
: lDĲĎ=M‘Č l‘ăČ ‘S
Ďę rĎÇ lS
¿Ą m
Ł
tŇouĳS
Č ‘ĞmĲČ bŇr¿ČwĘ tŇonCbŇêĘÆ rs
ăČ xĞ dŇygęĂ nĎ
: MymĲĂyĎ ëŇyr¿Ă’ĞyĲČ ‘YČbĆęÇ y’nřW
¿

sŘ8

SpĆŇĳnĎ=MdČŇBĘ qS
ăĚ ‘Ď MdŇ’
Ď Ďř Æ
: obŇĲ =CkŇmĘtŇĘ yĂ=l’Č sCnęyĎÇ roB¿=dŇ‘Č
‘ČS
ĳĄ CĎyĂ MymĂêĎÆ ëŇăĄloh
: tŇxĲĎ’ĆBĘ loj¿yĂ MyĂkČęrĎDĘÇ Sq¿Č‘ĘnĆwĘ
MxĆĳlĎ =‘B
ĲČ W
Ę yĲĂ otŇmĎdĘŇ’ČÆ dŇăbĄŇ ‘Ł
: SyrĲĂ=‘B
ĲČ W
Ę yĲĂ MyqęĂ rĄÇ PŇD¿ĄrČmĘC
Vy’
.’ry‘z +d v.17

.yrq ’nĄŁW ,bytk y’ĄnĘŁW v.16

.xk
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tŇokĳŇrĎBĘ=bŇrČ tŇonCm’ĹÆ Sy’
ăĂ
: hŇqĲĆeĎyĂ âlă ryS
Ăę ‘ĞhĲČlĘÇ Z’
¿Ď wĘ
bŇoTĳ=âl Myn¿ĂjĎ=rJĄhĲČ
: rbĆŇGĲĎ=‘S
Č pŇĘ yĂ MxĆlĆęÇ=tŇjČ=l‘ČwĘ
NyĂ‘ĳĎ ‘răČ Sy’ĂÆ NohęlČ lh
¿Ď b
ĽŇ nĲĂ
: Ce’ĲĆŁbŇyĘ rsĆ¿xĆ =yJĂ ‘dČŇyĄÇ=âlĲwĘ
’Y
ĳĎ mĘyĂ Nx
ăĄ yrČxĞ’ĲČÆ MdăĎŇ’Ď xČyk
ąŇĂ omÅ
: NoSĲlĎ qyl
¿Ă xĞUĲČmĲĂ
‘S
Č ĳĎj=Ny’ĲĄ rm
¿Ą ’
Ł wĘ oUę’ĂwĘ wyb
ąŇĂ ’ÅĎ ű lząĄoG
: tŇyxĲĂS
Ę mČ Sy’
ăĂ lĘ ’ChęÇ rb
¿ĄŇ xĎ
NodŇĳmĎ hŇrăĆgĎŇyĘ SpĆŇnĆÆ=bŇxČrĘ
: Nè
ĲĎ dŇĚyĘ hoăĎhyĘ=l‘Č xČ¡TĄ obŇC
lys
ĳĂ kŇĘ ’Chă oBlĂBĘÆ xČăTĄ oB
: Tl
ĲĄ UĎyĂ ’Chă hŇmĎękŇĘ xĎBĘÇ ëŇ¿ĄlohwĘ
rosĳxĘmČ Ny’ăĄ SrĎlĎÆ Nt
ăŇĄ on
: tŇorĲ’ĄmĘ=bŇrČ wynĎęy‘ĄÇ Myl
¿Ă ‘ĘmČC
MdĳŇĎ’Ď rt
ăŇĄ iĎyĂ My‘ĂS
Ď rĘÆ MCqăBĘ
: MyqĲĂyDĂYČ CB¿rĘyĂ MdĎębŇĘ ’ĎbŇĘ CÇ
PŇrĆ‘Ł ĳ =hŇS
Ć qĘmČ tŇoxkĎŇoêĲÆ Sy’
ăĂ
: ’j
ĲĄ rĘmČ Ny’ăĄwĘ rbĄęè
Ď yĂÇ ‘tŇČ ¿jĆ
M‘ĳĎhĎ xm
ăČ W
Ę yĂ MyqĂyDĂYČÆ tŇobăŇrĘBĂ
: M‘ĲĎ xnĲČ¿’Ď yĄ ‘S
Ďę rĎÇ lS
Ł ¿ mĘbŇĂ C
wyb
ĳŇĂ ’Ď xU
ăČ W
Č yĘ hŇmĎkŇĘ xĎÆ bŇăhĄ ’
Ł =Sy’ĲĂ
: NohĲ=dŇBĆ’ČyĘ tŇonęozÇ hŇ‘¿Ćr
Ł wĘ
ZrĆ’ĳĎ dŇym
ăĂ ‘ĞyĲČ TjĎS
Ę mĂBĘÆ ëŇlĆmĆę
: hŇeĎsĲĆrĘhĆyĲĆ tŇomăCrêĘ Sy’
¡Ă wĘ
Ch‘ĳĄrĄ=l‘Č qyl
ăĂ xĞmĲČ rbĆŇGĆÆ
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29. 6–18

: wymĲĎ‘ĎjĘ=l‘Č Wr¿Ąoj tŇS
Ć rĆęÇ
SqĳĄom ‘răĎ Sy’
ăĂ ‘S
ĲČ ąpĆŇ BĘ
: xČmĲĄW
Ď wĘ NCr¿yĎ qyDĂęYČwĘÇ
MyQ
ĳĂ DČ NyDăĂ qyDĂYČÆ ‘ČdăŇĄyŁ
: tŇ‘ČDĲĎ Nyb
¿ŇĂ yĎ=âlĲ ‘S
Ďę rĎÇ
hŇĳĎrĘq
y Ă Cxyp
ăŇĂ yĎ NoYlĎÆ yS
ăĄ nĘ’Č
: PŇ’ĲĎ CbŇyS
¿Ă yĎ MymęĂ kĎŇxĞwĲČÇ
lywĳĂ’Ĺ Sy’
ăĂ =tŇ’Ć TjĎS
Ę nĂÆ MkĎęxĎ=Sy’ĲĂ
: tŇxČĲnĎ Ny’ăĄwĘ qxČęW
Ď wĘÇ zg
¿ČŇ rĎwĘ
Mt
ĳŇĎ =C’nĘW
Ę yĂ MymĂdĎŇÆ yS
ăĄ nĘ’Č
: oSĲpŇĘ nČ CS
¿ qĘbČŇyĘ MyrĂęS
Ď ywĲĂÇ
lys
ĳĂ kŇĘ ’yY
ăĂ oy oxCrÆ=lJĎ
: hŇeĎxĲĆBĘS
Č yĘ rox¿’ĎBĘ MkĎęxĎwĘÇ
rqĆĳS
Ď =rbČŇDĘ=l‘Č bŇyS
ăĂ qĘmČ lS
Ąm
Ł Æ
: My‘ĲĂS
Ď rĘ wyt
¿ŇĎ rĘS
ĲĎ mĘ=lJĲĎ
CSG
ĳĎpŇĘ nĂ Myk
ăŇĂ kĎŇêĘ Sy’
ăĂ wĘ SrąĎ
: hoĲĎhyĘ Mh
ăĆ ynĄS
Ę yn¡Ąy‘Ą=ry’ĂąmĄ
MyQ
ĳĂ DČ tŇămĆ ’ĹB
ĲĆ Tp
ăĄŇ oS ëŇlĆąmĆ
: NoJĲyĂ dŇ‘¿ČlĎ o’ęsĘJĂÇ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ Nê
ăĄyĂ tŇxČkČŇotŇwĘÆ TbĆŇăS
Ą
: oUĲ’Ă Syb
¿ŇĂ mĄ xQĎęS
Ě mĘÇ r‘Čn¿ČwĘ
‘S
Č ĳĎj=hŇBĆrĘyĂ My‘ĂS
Ď rĘÆ tŇobăŇrĘBĂ
: C’ĲrĘyĂ Mê
¿Ď lĘjČmČBĲĘ MyqęĂ yDĂYČwĘÇ
ìŇĳxĆ ynĂywĲĂ ìŇnĘBĂÆ ri
ăĄ yČ
: ìŇS
ĲĆ pŇĘ nČlĘ MyeăĂdČŇ‘ĞmĲČ Nê
¡ĄyĂwĘ
M‘ĳĎ ‘rĲČj
ăĎyĂ NozxĎÆ Ny’ăĄBĘ
: ChrĲĄS
Ę ’Č hŇrăĎoê rm
¡Ą S
Ł wĘ
Myrbdb

6

7

8

9
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14
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dŇbĆŇ‘ĳĎ rsĆăCĎyĂ=âlĲ MyrĂbĎŇdĘŇBĂÆ
: hŇĲnĆ ‘ĞmĲČ Ny’ăĄwĘ NybĂęyĎÇ=yJĲĂ
wyrĳĎbĎŇdĘŇBĂ Z’
ăĎ Sy’ĂÆ tŇĎ yzęĂ xĎ
: CeUĲĆmĂ lys
ăĂ kŇĘ lĂ hŇ¡wĎqĘêĂ
oDĳbŇĘ ‘Č r‘ČeŁă mĂ qe
ăĄpČŇmĘ
: NonĲmĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ otęyrĂxĞ’ĲČwĘÇ
NodŇĳmĎ hŇrăĆgĎŇyĘ PŇ’ČÆ=Sy’ĲĂ
: ‘S
Č jĲĎ=bŇrČ hŇm
ăĎ xĄ l‘Čb
¡ČŇ C
Cel
ĳĆ yjĂS
Ę êČ MdĎŇ’ĎÆ tŇăwČ’ĞGĲČ
: dŇobŇĲ JĎ ëŇŁm¿tŇĘ yĂ xČCręÇ=lpČŇS
ĘC
oS
ĳ pŇĘ nČ ’n
ăĄoW bŇeĎGČÆ=M‘Ă ql
ăĄ ox
: dŇyGĲĂyČ âlăwĘ ‘mČęS
Ę yĂÇ hŇ¿Ďl’Ď
SqĳĄom Nê
ăĄyĂ MdĎŇ’ĎÆ tŇDăČrĘxĆ
: bŇGĲĎW
Ě yĘ hoăĎhyB
ĲČ xČ¡TĄ obŇC
lS
ĳĄ om=ynĄjĘ MyS
ăĂ qĘbČŇmĘ MyBĂrČÆ
: Sy’ĲĂ=TjČS
Ę mĂ hoĎęhyĘmĲĄCÇ
lwĆ‘ĳĎ Sy’
ăĂ MyqĂyDĂYČÆ tŇăbČŇ ‘ĞoêĲ
: ëŇrĆDĲĎ=rS
Č yĘ ‘S
ăĎ rĎ tŇ¡bČŇ ‘ĞotŇĲ wĘ

19

20

21

22

23

24

25

26

27

hŇqĆęyĎ=NBĂ rCgŇ¿ ’Ď ű yrąĄbŇĘ DĂ
rbĆŇGĆhČÆ M’
ăĚ nĘ ’v
¿Ď UňČ hČ
: lkĲĎŇ’ĚwĘ l’
ăĄ ytŇĂ y’
¡Ă lĘ l’
ĳĄ ytŇĂ y’ĲĂlĘ
Sy’
ĳĂ mĄ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ r‘Čb
ăČŇ yJ
ąĂ
: ylĲĂ MdăĎŇ’Ď tŇ¡Čyb
n ŇĂ =âlĲwĘ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ yêĂdĘŇm
¿Č lĎ=âlĲwĘ
: ‘dŇĲĎ’Ą MyS
ăĂ ŁdŇqĘ tŇ‘Čd¡ČŇwĘ
dŇrČÃIĄwČ ű MyĂmÄČ S
Ď =hŇĲlĎ ‘Ď ym
ąĂ
wynĎÃpŇĘ xĎBĘ ű xČCrÄ=PŇsČ’ĲĎ ym
ąĂ

l

2

3

4
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30. 5–14

hŇlĎęmĘv
Ă BČ ű MyĂmÄČ =rrČYĲĎ ym
ąĂ
ZrĆ’ĳĎ=ysĄpŇĘ ’Č=lJĎ MyqăĂhĄ ymĂÆ
: ‘dŇĲĎtŇĄ yJ
ăĂ onęBĘÇ=Mè
Ć =hŇmĲČC om¿è
Ę =hŇmČ
hŇĳĎpŇ CrYĘ HČolă’Ĺ tŇrăČmĘ’Ă=lJĎ
: oBĲ Mys
¿Ă x
Ł ĲlČ ’ChęÇ Ng
¿ĄŇ mĎ
wyrĳĎbĎŇDĘ=l‘Č PĘsĘoê¿=l’Č
: êĎbŇĘ ĲzĎkŇĘ nĂwĘ ìăŇBĘ xČyk
¡ŇĂ oy=NjĆ
ëŇê
ĳĎ ’ĂmĲĄ yêĂlĘă’Č S
Ď MyĂêČS
ĘÆ
: tŇCmĲ’Ď MrĆT
ăĆBĘ yeĂUĆęmĂÇ ‘n
¿ČmĘêĂ=l’Č
yeĂUĆęmĂ qxĄŋrĘhČ bŇzĎÃJĎ=rbČŇdĘŇC ű ’wĘS
ąĎ
yl
ĳĂ =NêĆêĲĂ=l’Č rS
Ć ‘ŁwĎÆ S’ŇrăĄ
: yuĲĂxĚ MxĆăĆl ynĂpĄęyrĂTĘhČÇ
ÈyêĂS
Ę xČkŇĂ wĘ ű ‘BČÄW
Ę ’Ć Nj
¿Ć
hŇ¿wĎhňyĘ ym
¿Ă yêĂrĘmČę’ĲĎwĘ
yêĂbŇĘ ĳČg
n ĲĎŇ wĘ Sr¿ĄCĎ’Ă=Np
ĲĆŇ C
: yhĲĎŁl’Ĺ MS
ăĄ yêĂW
Ę pČętĲŇĎ wĘÇ
ond
ŁŇ ’Ğ=l’Ć dŇbĆŇ‘ĆÆ NS
ăĄ lĘêČ=l’Č
: êĎmĘS
ĲĎ ’ĎwĘ ì¿ŇlĘQĆqČyĘ=Nj
ĲĆ
lQ
ĳĄ qČyĘ wyb
ăŇĂ ’Ď roDÆ
: ëŇrĲĄbĎŇyĘ âlă oUę’ĂÇ=tŇ’ĆwĘ
wynĳĎy‘ĄBĘ rohăTĎ roDÆ
: ZxĲĎrĚ âlă otę’Ď~
Ł mĂCÇ
wynĳĎy‘Ą CmărĎ=hŇmĎ roDÆ
: C’W
ĲĄ eĎyĂ wyjĎę‘ČpŇĘ ‘ČwĘÇ
ÈwyeĎS
Ă tŇobăŇrĎxĞ ű roDą
wyt
¿ŇĎ Ł‘ňQĘtŇČ mĲĘ tŇolÀkĎŇ’ĞmĲČC
lk’l
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ZrĆ’
ĳĆmĄ MyIăĂnĂ‘Ğ lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ
: MřdŇĲĎ’ĎmĲĄ MynęĂ oybŇĘ ’ĆwĘÇ
bŇ¿hČ Ó bŇ ąhČř ÈtonřbĎŇ yê
¿ĄS
Ę ű hŇqÄĎ Cl‘Ğl
ĲČ
hŇnĎ‘ĘĳBČ W
Ę tŇĂ âlă hŇeĎhĄÆ SolăS
Ď
: NohĲ CrmĘ¿’Ď =âl ‘BČęrĘ’ČÇ
MxČr¿Ď rYĆňŁ‘ÀwĘ È lo’S
Ę
MyĂU
ĳČ hŇ‘ĎbŇĘ ăW
Ď =âl ZrĆ’ĆÆ
: NohĲ hŇrĎmĘ¿’Ď =âl S’ĄęwĘÇ
Èb’ĎlĘ gŇ‘ăČlĘêĲĂ ű NyĂ‘ąČ
M’
¿Ą =tŇhňČ uĞylĲĂ zCbÀŇtŇĎ wĘ
lxČĳnČ=ybĄŇrĘ‘Ł Ĳ hĎCr¿uĘyĂ
: rS
Ć ĲnĎ =ynĄbŇĘ hĎCl¿kŇĘ ’ŇyĲŁwĲĘ

15

16

17

yeĂĳUĆ mĂ C’ălĘpŇĘ nĂ hŇUĎhĄÆ hŇăS
Ď ŁlS
Ę
: MyêĲĂ‘ĘdČŇyĘ âlă ‘ębrř’wÇ
ÈMyĂmČè
Ď BČ ű rS
Ć eĆÄhČ ëŇrĆDąĆ
rCY¿ ylĄň‘Ğ SxĎęnĎ ëŇrĆD¿Ć
MyĳĎ=bŇlĆbŇĘ hŇ¿IĎnĂ’Ľ=ëŇrĆDĲĆ
: hŇmĲĎlĘ‘ČBĘ rbĆŇăĆG ëŇrĆd¡ŇĆwĘ
tŇpĆŇ¿’Ď nňĎ mĘ hŇè
Ďę ’Ă ëŇrĆD¿Ć ű NJ
ąĄ
hĎypĳŇĂ hŇtŇĎ xĞm
ăĎ C hŇlĎkĲŇĘ ’ĎÆ
: NwĆ’ĲĎ yêĂlĘ‘¿ČpĎŇ=âlĲ hŇrĎęmĘ’ĲĎwĘÇ

18

19

20

ZrĆ’
ĳĆ hŇzĎgŇĘ răĎ SolS
Ď Æ tŇxČê
ăČ
: tŇ’ĲĄW
Ę lk
¿ČŇ CtŇ=âlĲ ‘BČęrĘ’ČÇ tŇxČt
¿ŇČ wĘ

21

db‘=txt
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30. 22–33

ëŇolĳmĘyĂ yJ
ăĂ dŇbĆŇ‘ĆÆ=tŇxČêĲČ
: MxĆĲlĎ =‘B
ĲČ W
Ę yĲĂ yJ
ăĂ lbĎęnĎwĘÇ
l‘ĳĄBĎtŇĂ yJ
ăĂ hŇ’ĎCnW
Ę Æ tŇxČê
ăČ
: HêĲĎrĘbŇĂ GĘ Sr¿ČytŇĂ =yJĲĂ hŇxĎępŇĘ S
Ă wĘÇ
ZrĆ’ĳĎ=yeĄTČqĘ MhĄÆ hŇ‘ĎB
ăĎ rĘ’Č
: MymĲĂJĎxĚmĘ Mym
¿Ă kĎŇxĞ hŇUĎhĄęwĘÇ
z‘ĳĎ=âl M‘ăČ MylĂmĎeĘhČÆ
: MmĲĎxĘlČ ZyĂuăČbČŇ Cnyk
¡ŇĂ IĎwČ
MCYĳ‘Ď=âlĲ M‘ăČ MyeĂpČŇS
ĘÆ
: MtĲŇĎ yBĄ ‘lČăiĆ bČŇ CmyW
¡Ă IĎwČ
hŇĳĆBrĘ’ČlĎ Ny’ăĄ ëŇlĆmĆÆ
: oQĲJĚ ZY
ăĄ x
Ł ’Y
¡Ą IĄwČ
Wj
ĳĄ tŇČ êĘ MyĂdăČŇyĎBĘ tŇymĂmĎW
ĘÆ
: ëŇlĆmĲĆ ylĄkŇĘ yh
ăĄ BĘ ’yhęĂ wĘÇ
dŇ‘ČY
ĳĎ ybĄŇyT
ăĂ ymĄ hŇUĎhĄÆ hŇăS
Ď ŁlS
Ę
: tŇkĆŇĲlĎ ybĄŇT
¿Ă ymĄ hŇ‘ęĎ BĎrĘ’ČwĘÇ
hŇĳmĎ hĄBĘBČ roBăGĂ SyĂlČÆ
: lk
ŁŇĲ =ynĄjĘmĂ bŇCSęyĎÇ=âlwĘ
SyĂtĳĎŇ=o’ MyĂnăČtŇĘ mĎ ryzăĂrĘzČ
: oUĲ‘Ă MCq¿lĘ’Č ëŇlĆmĆęCÇ
’v
ĳĄ nČtŇĘ hĂbŇĘ êĎlĘ¿bČŇ nĎ=M’Ă
: hŇp
ĲĆŇ lĘ dŇyăĎ tŇĎ oUęzČÇ=M’ĂwĘ
hŇ’ĎęmĘxĆ ’yY
ąĂ oyÅ bŇlĎÃxĎ Zym
ÀĂ yJ
ąĂ
MdĳŇĎ ’yYĂoyă PŇ’ČÆ=ZymĂC
: bŇyrĲĂ ’yYĂoyă MyĂjČę’ČÇ Zym
¿Ă C
yrbd
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: oUĲ’Ă Cêr¿ČiĘyĂ=rS
Ć’
ĲĞ ’v
Ďę mČÇ ëŇlĆĳmĆ l’
ăĄ CmlĘ yrĄbŇĘ DĂÆ
ynĳĂTĘBĂ=rBČ=hŇmĲČC yrĂBĘÆ=hŇmČ
: yrĲĎdĎŇnĘ=rBČ hŇmĆCÇ
ìŇĳĆlyxĄ MyS
ăĂ eĎlČ Nê
ăĄêĂ=l’Č
: NykĲŇĂ lĎmĘ tŇox¿mĘĲlČ ìŇykĆęrĎdĘŇCÇ
l’ĄęomlĲĘ ű MykÄĂ lĎmĘĲlČ l’
ąČ
NyĂyĳĎ=otŇS
Ę Myk
ăŇĂ lĎmĘĲlČ l’
ăČ
: rkĲĎŇS
Ą w’ăř MynęĂ zĘorĲlĘCÇ
quĳĎxĚmĘ xJ
ăČ S
Ę yĂwĘ hŇêĆS
Ę yĂÆ=NjĆ
: ynĂŁ‘Ĳ=ynĄBĘ=lJĎ NyDăĂ hŇeĆS
Č ywĲĂÇ
dŇb
ĳŇĄ o’lĘ rk
ăĎŇ S
Ą =CnêĘ
: SpĆŇĲnĎ yrĄmăĎlĘ NyĂyČwĘÇ
oS
ĳ yrĂ xJ
ăČ S
Ę yĂwĘ hŇêĆS
Ę yĂÆ
: dŇo‘Ĳ=rJĎzĘyĂ âlă olęmĎ‘ĞwĲČÇ
MQ
ĳĄ ’ĂlĘ ìŇyj
¿Ă =xtŇČ jĘ
: PŇolĲxĞ yn¿ĄBĘ=lJĎ NyDĂęÇ=l’Ć
qdŇĆY
ĳĆ=TpĎŇS
Ę ìŇyj
¿Ă =xtŇČ jĘ
: NoyĲbŇĘ ’ĆwĘ yn¿Ă‘Ď NydĂęwĘÇ

’l
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9

’Y
ĳĎ mĘyĂ ym
ăĂ lyĂxČÆ=tŇS
Ć ’ĲĄ
: HrĲĎkŇĘ mĂ MynăĂynĂjĘmĂ qx
Ł ¡ rĎwĘ
Hl
ĳĎ ‘ĘBČ bŇăĄl HBĎÆ xTČăBĎ
: rsĲĎxĘyĆ âlă llĎęS
Ď wĘÇ
‘rĳĎ=âlwĘ bŇoTă ChtŇĘ ăČlmĎGĘ
: hŇyIĲĆxČ ym
ăĄ yĘ lJ
Łę Ç
Myê
ĳĂ S
Ę pŇĂ C rmĆăYĆ hŇS
Ď rĘDĲĎÆ
: hĎyj
ĲĆ JČ ZpĆŇăxĄ BĘ W‘ČêęČ wČÇ

10

11

12

13

htyh
.’"d Nkw yrqw bytk y’Ą ’"sb ,yrq y’Ą ,bytk o’ v.4

.’l
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31. 14–26

rx
ĳĄos tŇoIănĂ’ĽJĲĎ hŇtŇĎ yĘhĲĎÆ
: HmĲĎxĘlČ ’yb
¿ŇĂ êĎ qxĎęrĘUĆmĂÇ
hŇlĎyĘlČę dŇo‘ŋBĘ ű MqĎê
ąĎ wČ
Ht
ĳŇĎ ybĄŇlĘ PŇrĆT
ăĆ Nê
ăĄêĂwČ
: hĎytĲŇĆ r
Ł ‘ĞnĲČlĘ qx
Ł ę wĘÇ
Chx
ĳĄ uĎêĂwČ hŇdŇĆW
Ď Æ hŇm
ăĎ mĘĲzĎ
: MrĆJĲĎ ‘Třnă hĎyjĆękČÇ yr¿ĂjĘmĂ
hĎynĳĆtŇĘ mĎ zo‘ăbŇĘ hŇrăĎgŇĘ xĲĎ
: hĎytĲŇĆ o‘r
Ł zĘ ZUĄę’ČêĘwČÇ
HrĳĎxĘsČ bŇoTă=yJĂ hŇmĎ‘ĞTĲĎÆ
: HrĲĎnĄ lyĂQČbČŇ hŇ¡BĆ kŇĘ yĂ=âlĲ
roS
ĳ yJĂbČŇ hŇăxĎ QĘS
Ă hĎydŇĆyĎÆ
: ëŇlĆpĲĎŇ CkŇmĘê
ăĎ hĎyjĆękČŇwĘÇ
ynĳĂ‘Ďl
ĲĆ hŇăW
Ď rĘjĲĎ HjĎJČÆ
: NoyĲbŇĘ ’ĆĲlĎ hŇ¿xĎ QĘS
Ă hĎydęĆyĎwĘÇ
gŇlĆĳè
Ď mĂ Ht
ăŇĎ ybĄŇlĘ ’răĎytŇĂ =âl
: MynĲĂS
Ď Sb
¿ĚŇ lĎ HtęĎ yBĄÇ=lkĎŇ yJ
¿Ă
HQ
ĳĎ =hŇtŇĎ W
Ę ‘ĲĎ MyD¿ĂbČŇrĘmČ
: HS
ĲĎ CbŇlĘ Nm
ăĎ GĎrĘ’ČwĘ SS
¡Ą
Hl
ĳĎ ‘ĘBČ MyrăĂ‘Ďè
Ę BČ ‘dăĎŇon
: ZrĆ’ĲĎ=ynĄqĘzĂ=M‘Ă oêębŇĘ S
Ă BĘÇ
rJ
Łĳ mĘêĂwČ hŇtŇĎ W
Ę ‘ĲĎÆ NydăĂŇsĎ
: ynĲĂ‘ĞnĲČJĘĲlČ hŇ¿Ďt
n ŇĘ ĲnĎ rogęxĞwĲČÇ
HS
ĳĎ CbŇlĘ rd¿ĎŇhĎwĘ=z‘Ł
: NorĲxĞ’ĲČ MoyălĘ qxČęW
Ę êĂwČÇ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎbŇĘ hŇăxĎ tŇĘ jĎ hĎyjĂÆ
: HnĲĎoSlĘ=l‘Č dŇsĆxĆęÇ=tŇrČotŇĲ wĘ
hypwY
.’"d Nkw yrqw bytk h‘ĎTĘnĎ ’"sb ,yrq h‘ĎTĘnĎ ,bytk ‘TČnĘ v.16
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Ht
ĳŇĎ yBĄ tŇokŇă ylĂhĞ hŇIĎpŇĂ oYÆ
: lk
ĲĄŇ ’ŇŁtŇ âlă tŇClęYĘ‘ČÇ MxĆ¿ĆlwĘ
hĎCrĳè
Ę ’ČyĘwĲČ hĎynĆbĎŇÆ CmqăĎ
: Hl
ĲĎ lĘhĲČyĘwĲČ HlĎę‘ĘBČÇ
lyĂx
ĳĎ CW‘ăĎ tŇonBĎÆ tŇoBărČ
: hŇnĎĲQĎ JĚ=l‘Č tŇyl
¿Ă ‘Ď êĘ’ČęwĘÇ
ypŇĂ ŁIĳhČ lbĆŇăhĆ wĘ NxĄhČÆ rqĆăS
Ć
: lQ
ĲĎ hČtŇĘ tŇĂ ’yh
ăĂ hoĎęhyĘÇ=tŇ’ČrĘyĂ hŇ¿è
Ď ’Ă
hĎydĳŇĆyĎ yrăĂjĘmĂ HlĎÆ=CnêĘ
: hĎyW
ĲĆ ‘ĞmĲČ MyrăĂ‘Ďè
Ę bČŇ hĎCl¡lĘhČywĲĂ

G

rbV ynpl wyYxw .]+d w"T hy‘Vy[ Zhy Nmysw rV‘ hVmxw tw’m ‘Vt ylVm rpsd yqwsp Mwks
.hnmV ’"n ,rV‘ hVlV wytwqspw .hnmV wyrdsw .]x"y z"T ylVm[ Nw’g

The number of the verses of the book of Proverbs is 915. and the sign is, Zhy
[Isa 15.4]. And its middle point is, Pride goeth before destruction [Pro 16.18].
And its sedarim are 8. And its peseqot are 13, other copies (say) 8.

bwy’
sŘ1

rS
ËĎ yĎwĘ Mê
ÌĎ ’ChęhČ Sy’
ăĂ hĎ ű hŇăyĎhĎwĘ omĳS
Ę bŇoIă’Ă ZC‘¡=ZrĆ’ĲĆbŇĘ hŇ¿yĎhĎ Sy’
ËĂ ’
: tŇonĲBĎ Sol¿S
Ď wĘ Myn¡ĂbĎŇ hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă olË CdŇlĘ¿CĎIĂwČ : ‘rĲĎmĄ rs
¿Ď wĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄywĂ 2
SmĄÄxĞwĲČ MyQĂęmČgŇĘ yp
ăŇĄ lĘ’Č tŇS
Ć ŁlÌS
Ę C N’ŇŁYÁ=ypĄŇlĘ’Č tŇ‘ÄČ bŇĘ S
ĲĂ ChnĄqĘmĂţ yh
ăĂ yĘwČ 3
dŇŁ’ĳmĘ hŇăBĎ rČ hŇD¡ĎbĚŇ‘ĞwĲČ tŇonŔotŇ’Ğ tŇo’ămĄ Sm
ăĄ xĞwĲČ ÉrqĎBĎ=dŇmĆYĲĆ tŇo’ąmĄ
CW
ă ‘ĎwĘ ÉwynĎbĎŇ CkąŇlĘhĲĎwĘ : MdŇĆqĲĆ=ynĄBĘ=lJĎmĂ lod¡ŇGĎ ’ChŔhČ Sy’
ăĂ hĎ ÉyhĂyĘwĲČ 4
lk
ŁŇ¿ ’ĹĲlĆ MhĆytŇĄ yĲŁxĘ’Č tŇS
Ć ŁlăS
Ę lĂ ÉC’rĘqĲĎwĘ CxęlĘS
ĲĎ wĘ omĳoy Sy’
ăĂ tŇyB
¡Ą hŇêŔĆ S
Ę mĂ
bŇoIă’Ă xl
ÌČ S
Ę IĂwČ hŇêÁĆ S
Ę UĂhČ ymĄÄyĘ žCpŇĲ yuĂhĂ yJ
ăĂ yhÃĂ yĘwĲČ : MhĲĆUĎ‘Ă tŇoê¡S
Ę lĂwĘ 5
rm
ăČ ’Ď yJĂť ůMQĎJĚ rj
ăČ sĘmĂ Ètol‘Ł hŇăĎl‘ĹhĲĆwĘ ÈrqĆB
Ł BČ MyJ
ăĂ S
Ę hĂwĘ MS
Ąę DĘqČyĘwĲČ
bŇoI¡’Ă hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ hŇkĎŇËJĎ Mb
ĳĎŇ bĎŇlĘBĂ Myh
¡Ă Łl’Ĺ CkŇ¿ rĞbĄŇC ynČŔbĎŇ C’ăTĘxĲĎ ÉylČC’ bŇoIŔ’Ă
: MymĲĂIĎhČ=lJĎ
’ob¿ŇIĎwČ hoĳĎhyĘ=l‘Č bŇ¡~Ą yČtŇĘ hĂlĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ ynăĄBĘ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ MoIŔhČ yh
ăĂ yĘwČ 6
N‘ČIČÄwČ ’b
ŁĳŇ êĎ NyĂ’ăČmĄ NT
¡Ď v
Ď hČ=l’Ć hoËĎhyĘ rmĆ’ŇIŁÌwČ : MkĲĎŇotŇBĘ NT
¡Ď v
Ď hČ=MgĲČŇ 7
rmĆ’ŇŁIąwČ : HB
ĲĎ ëŇ¡ĄQhČtŇĘ hĂmĲĄC ZrĆ’ĎŔBĎ TCè
ă mĂ rmČŔ’ŇIŁwČ ÉhoĎhyĘ=tŇ’Ć NT
ąĎ v
Ď hČ 8
ÉChm
Ł Ä JĎ Ny’
ąĄ yJ
ăĂ bŇoIĳ’Ă yDăĂbŇĘ ‘Č=l‘Č ì¡ŇBĘlĂ êĎmĘ¿W
Č hĞ NTĎŔv
Ď hČ=l’Ć ÉhoĎhyĘ
NT
ËĎ v
Ď hČ N‘ČIÌČwČ : ‘rĲĎmĄ rs
¿Ď wĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄyĘ rS
ËĎ yĎwĘ Mê
ÌĎ Sy’
ăĂ ZrĆ’ĎŔBĎ 9
odŇÌ‘Ğb
ĲČŇ êĎkŇĘ ăW
Č t’řž âlăhĞ : MyhĲĂŁl’Ĺ bŇoI¡’Ă ’r¿ĄyĎ MeĎŔxĂhĲČ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć 10
êĎkŇĘ rČŔBĄ ÉwydĎŇyĎ hŇąW
Ą ‘ĞmĲČ bŇyb
ĳŇĂ iĎmĂ ol¡=rS
Ć ’Ğ=lJĎ dŇ‘¿ČbŇĘ C otŇË yBĄ=dŇ‘ČbŇĘ C
=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇBĘ ‘g
¡ČŇ wĘ ìŔdĘŇyĲĎ ’n
ăĎ=xl
ĲČ S
ĲĘ ÉMlĎC’wĘ : ZrĆ’ĲĎBĎ Zr¿ČjĎ Chn
¡ĄqĘmĂC 11
hŇąĄh
e Ă NTĎęv
Ď hČ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : OĎk
ĲĆŇ rĘb
ĲĎŇ yĘ ìŇyn¡ĆjĎ=l‘Č âl¿=M’Ă olĳ 12
NTĎŔv
Ď hČ É’YĄIĄwČ ìŇdĳŇĆyĎ xl
¡Č S
Ę êĂ=l’Č wylĎŔ’Ą qrăČ ìŇdŔĆyĎBĘ Éol=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇ
NyĂyČŔ MytăĂŇS
Ł wĘ ÉMylĂkŇĘ Ł’Ĳ wyt
ąŇĎ nŁbŇĘ C wynÄĎ bĎŇC MoIĳhČ yh
¡Ă yĘwČ : hoĲĎhyĘ yn¿ĄjĘ M‘¡ĂmĄ 13
ÉrqĎBĎhČ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ bŇoI¡’Ă=l’Ć ’B
¿Ď ëŇË’Ď lĘmČC : rokŇĲ BĘhČ Mh
¿Ć yxĂ’Ğ tŇyb
¡ŇĄ BĘ 14
MxĄŔuĎêĂwČ É’bĎŇS
Ę lj
Łą êĂwČ : MhĲĆydŇĄyĘ=l‘Č tŇo‘¿r
Ł tŇon¡ŁtŇ’ĞhĲĎwĘ tŇoSŔrĘx
Ł Ĳ CyăhĎ 15
dŇyG¿ĂhČlĘ yD¡ĂbČŇlĘ ynËĂ’Ğ=qrČ hŇÌTĎ lĘUÄĎ ’ĂwĲĎ bŇrĆx
ĳĎ=ypŇĂ lĘ CJăhĂ Myr¡Ă‘ĎeĘhČ=tŇ’ĆwĘ
ÉhlĎpŇĘ ĲnĎ MyhęĂ Łl’Ĺ S’
ăĄ ůrmČ’ŇIŁwČ ’B
ăĎ ÈhzĆwĘ rBĄędČŇmĘ hŇăĆz ű dŇo‘ă : ëŇĲlĎ 16
MymVh=Nm
.’"d Nkw yrqw bytk hêĎ’Č ’"sb ,yrq hêĎ’Č ,bytk êĘ’Č v.10

.’

1. 17–2. 10

bwy’

1219

ynËĂ’Ğ=qrČ hŇÌTĎ lĘUÄĎ ’ĂwĎ Ml
ĳĄ kŇĘ ’ŇŁêĲwČ Myr¡Ă‘ĎeĘbČŇC N’Ň~
Ł Ë BČ r‘¿ČbŇĘ êĂwČ MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ
17 ű CmW
ăĎ MyDĂÂW
Ę JČ ůrmČ’ŇIŁwČ ’B
ăĎ ÈhzĆwĘ rBĄędČŇmĘ hŇăĆz ű dŇo‘ă : ëŇĲlĎ dŇyG¿ĂhČlĘ yD¡ĂbČŇlĘ
CJăhĂ Myr¡Ă‘ĎeĘhČ=tŇ’ĆwĘ MCxŔuĎIĂwČ ÉMyQĂmČGĘhČ=l‘Č CTąS
Ę pŇĘ IĂwĲČ MyS
Ăę ’ŇrĎ hŇăS
Ď ŁlS
Ę
18 rB
ĄŔ dČŇmĘ hŇăĆz dŇ‘Čť : ëŇĲlĎ dŇyG¿ĂhČlĘ yD¡ĂbČŇlĘ ynËĂ’Ğ=qrČ hŇÌTĎ lĘUÄĎ ’ĂwĎ bŇrĆx
ĳĎ=ypŇĂ lĘ
Mh
¿Ć yxĂ’Ğ tŇyb
¡ŇĄ BĘ NyĂyČŔ MytăĂŇS
Ł wĘ ÉMylĂkŇĘ Ł’Ĳ ìŇyt
ąŇĆ onbŇĘ C ìŇynĆÄBĎ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ ’B
ăĎ hŇ¡ĆwĘ
z
19 É‘B
Č rĘ’ČBĘ É‘GČIĂwČ rBĎędĘŇUĂhČ rbĆŇ‘ăĄmĄ ű hŇ’ĎăBĎ hŇlĎÁodŇGĘ xČCrÄ žheĄhĂwĘ : rokŇĲ BĘhČ
yD¡ĂbČŇlĘ ynËĂ’Ğ=qrČ hŇÌTĎ lĘUÄĎ ’ĂwĎ CtŇCmĳIĎwČ Myr¡Ă‘ĎeĘhČ=l‘Č lj
Ł¿ IĂwČ tŇyĂBČŔhČ tŇoeăjĂ
20 lj
Ł¿ IĂwČ oS
ĳ ’Ňr
Ł =tŇ’Ć zgĎŇI¡ĎwČ olŔ‘ĂmĘ=tŇ’Ć ‘răČqĘIĂwČ ÉboI’Ă MqĎąĎwČ
I : ëŇĲlĎ dŇyG¿ĂhČlĘ
21 b
Ň CS
ă ’Ď ÉMr
Ł ‘ĎwĘ yUęĂ ’Ă NTĆăBĆ mĂ ytŇĂ YÁĎ yĎř Mr
Ł Ä ‘Ď žrmĆ’ŇIŁwČ : CxêĲĎS
Ę IĂwČ hŇYĎrĘ’¡Č
22 t
Ň ’ŇŁz¡=lkĎŇBĘ : ëŇrĲĎŁbŇmĘ ho¡ĎhyĘ MS
¿Ą yh
ËĂ yĘ xqĳĎlĎ ho¡ĎhywĲČ NtŔČ nĎ hoăĎhyĘ hŇmĎS
ĎŔ
: MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ hŇ¡ĎlpŇĘ êĂ Nt
¿ŇČ nĎ=âlĲwĘ śbŇoIĳ’Ă ’T
ăĎ xĎ=âlĲ
b =MgĲČŇ ’ob
ąŇ IĎwČ hoĳĎhyĘ=l‘Č bŇ¡~Ą yČtŇĘ hĂlĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ ynăĄBĘ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ MoIŔhČ yh
ăĂ yĘwČ
2 y’
¿Ą NTĎŔv
Ď hČ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇIąŁwČ : hoĲĎhyĘ=l‘Č bŇ¡~Ą yČtŇĘ hĂlĘ MkĎŔŁtŇBĘ ÉNTĎv
Ď hČ
ëŇ¡ĄQhČtŇĘ hĂmĲĄC ZrĆ’ĎŔBĎ Tè
ăĚ mĂ rmČŔ’ŇIŁwČ ÉhoĎhyĘ=tŇ’Ć NT
ąĎ v
Ď hČ N‘ČIČÄwČ ’b
ŁĳŇ êĎ hŇ¡Ćm
EĂ
3 žyJ
Ă ůboI’Ă yDăĂbŇĘ ‘Č=l’Ć ÈìBĘlĂ êĎmĘăW
Č hĞ NTĎęv
Ď hČ=l’Ć hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ : HB
ĲĎ
ÉCedÄĆ‘ŁwĘ ‘rĳĎmĄ rs
ăĎ wĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄyĘ rS
ËĎ yĎwĘ Mê
ÌĎ Sy’
ăĂ ZrĆ’ĎęBĎ Chm
Ł Á JĎ Ny’ĄÄ
4 ho
¡ĎhyĘ=tŇ’Ć NT
ËĎ v
Ď hČ N‘ČIÌČwČ : MeĲĎxĂ o‘¿QĘbČŇlĘ ob¡Ň ynĂt
¿ŇĄ ysĂêĘwČ otŔUĎtŇĚ BĘ qyzăĂxĞmĲČ
5 ÉMl
Ď C’ : oSĲpŇĘ nČ dŇ‘¿ČBĘ Nê
¡ĄyĂ Sy’ĂŔlĎ rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ wĘ ro‘ę=dŇ‘ČBĘ ro‘ă rm
ĳČ ’ŇIŁwČ
ìŇyn¡ĆjĎ=l’Ć âl¿=M’Ă orĳW
Ď BĘ=l’ĆwĘ om¡YĘ‘Č=l’Ć ‘g
¿ČŇ wĘ ìŔdĘŇyĲĎ ’n
ăĎ=xl
ĲČ S
ĲĘ
6 : rm
ŁĲ S
Ę oS
¿ pŇĘ nČ=tŇ’Ć ëŇ¡’Č ìŇdĳŇĆyĎbŇĘ oeăhĂ NT
¡Ď v
Ď hČ=l’Ć hoËĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÌwČ : OĎk
ĲĆŇ rĘb
ĲĎŇ yĘ
7 P
Ň ¿JČ mĂ ‘rĎŔ Nyx
ăĂ S
Ę BĂ ÉboI’Ă=tŇ’Ć ëŇąČwČ
I hoĳĎhyĘ ynăĄjĘ tŇ¡’Ą mĄ NTĎŔv
Ď hČ É’YĄIĄwČ
8 b
Ň ¿S
Ą yŁ ’Ch¡wĘ oBĳ dŇr¡ĄGĎtŇĘ hĂlĘ WrĆxĆŔ olă=xuČIĲĂwČ : odĲŇ qĽdĘŇqĎ dŇ‘Č ol¡gŇĘ rČ
9 ë
Ň r¿ĄBĎ ìŇĳtŇĆ UĎtŇĚ BĘ qyzăĂxĞmĲČ ì¡ŇdĘŇŁ‘Ĳ oêŔS
Ę ’Ă Éol rmĆ’Ňê
Ł ą wČ : rpĆŇ’ĲĄhĎ=ëŇotŇĲ BĘ
10 MG
ăČ yrĂBĄŔdČŇêĘ ÉtolbĎŇeĘhČ tŇąxČ ’Č rBÂĄ dČŇJĘ hĎylĆę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : tŇm
ĲĚ wĎ Myh
¡Ă Łl’Ĺ
tŇ’ŇŁzË=lkĎŇBĘ lB
ĳĄ qČnĘ âlă ‘r¡ĎhĎ=tŇ’ĆwĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇă’Ą mĄ É lBĄqČnĘ bŇoFęhČ=tŇ’Ć
: wytĲŇĎ pĎŇW
Ę BĂ bŇoI¡’Ă ’T
¿Ď xĎ=âlĲ
w‘mVyw
‘"t Nkw wytĎpĎW
Ę BĂ bwy’ ’Tx=’l ’"s v.22

.T"dw ’"d Nkw yrqw bytk ytĂ’YĎyĎ ’"sb ,yrq ytĂ’YĎyĎ v.21
.+y +b Nmql Nyy‘ : r"tw
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hŇ’ĎăBĎ hČ Èt’ŇEŁhČ hŇ‘ăĎrĎhĲĎ=lJĎ tŇă’Ą bŇoIę’Ă y‘ăĄrĄ ű tŇS
Ć ŁlăS
Ę C‘ÂmĘS
Ę IĂwĲČ 11
rp
¡ČŇ oYwĘ yxĂŔCèhČ dŇDăČlĘbŇĂ C ÉynĂmĎyêĲĄhČ zp
ąČŇ ylĂ’Ĺ omŔq
Ł UĘmĂ Sy’
ăĂ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ ůwylĎ‘Ď
Mh
ąĆ ynĄy‘ĲĄ=tŇ’Ć C’ÄW
Ę IĂwČ : omĲxĞĲnČ lĘC ol¡=dŇCnĲlĎ ’ob¿ŇlĎ wDĎŔxĘyČ CdăŇ‘ĞCĲĎIĂwČ yt
ĳŇĂ mĎ‘ĞeĲČhČ 12
olŔ‘ĂmĘ Sy’
ăĂ ÉC‘rĘqĘIĂwĲČ CJĳbŇĘ IĂwČ Ml
¡Ď oq C’¿W
Ę IĂwČ ChrŔĚyJĂhĂ âlăwĘ ÉqoxrĎmĲĄ
tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă ZrĆ’ĎŔlĎ Éoê’Ă CbąŇS
Ę IĲĄwČ : hŇmĎyĘmĲĎè
Ď hČ Mh
¡Ć yS
Ą ’ŇrĲĎ=l‘Č rp
ËŇĎ ‘Ď Cq¿rĘzĘIĂwČ 13
ld¿ČŇgĎŇ=yJĲĂ C’ŔrĎ yJ
ăĂ rbĎŔDĎ ÉwylĎ’Ą rb
ąŇĄ D
Ł =Ny’ĲĄwĘ tŇolĳylĄ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă wĘ Mym
¡Ă yĎ
: omĲoy=tŇ’Ć lQ
¡Ą qČyĘwČ ChyjĂŔ=tŇ’Ć ÉboI’Ă xt
ąŇČ jĎ NkĄę=yrĄxĞ’ĲČ : dŇŁ’ĲmĘ bŇ¡’Ą JĘhČ g
: rmĲČ’ŇIŁwČ bŇoIę’Ă N‘ČI¿ČwČ
oBĳ dŇlĆăCĎ’Ă Moy¡ dŇbČŇ’ŇyăŁ
: rbĆŇgĲĎŇ hŇrĎh
Ł ă rmČę’ĎÇ hŇlĎyĘQ
¿Č hČwĘ
ëŇS
Ć Łx¿ yhňĂ yĲĘ ’ChęhČ MoI¿hČ
l‘ČU
ĳĎ mĂ HČolă’Ĺ ChS
ăĄ rĘdĘŇyĂ=l’ĲČ
: hŇrĲĎhĎnĘ wyl
ăĎ ‘Ď ‘p
¡ČŇ oê=l’ČwĘ
tŇwĆmĎlĘYČwĘÆ ëŇS
Ć Łxă Chl
ĚÃ ’ĎgŇĘ yĂ
hŇĳĎn
n Ď ‘Ğ wyl
ăĎ ‘Ď=NJĎS
Ę êĲĂ
: MoyĲ yrĄyr¿ĂmĘJĲĂ ChtĚę‘Ğb
ĲČŇ yĘÇ
lpĆŇŁ’¿ ChňÀxĄ uĎyĂ È’ChhČ hŇlĎyĘQ
¿Č hČ
hŇĳĎS
n Ď ym
ăĄ yBĂ DĘxČyĂÆ=l’Č
: ’b
Ł ŇĲ yĎ=l’Č MyxęĂ rĎyĘÇ rj
¿Č sĘmĂBĘ
dŇCmĳlĘgČŇ yh
ăĂ yĘ ’ChhČÆ hŇlĎyĘQ
ăČ hČ hŇąĄh
eĂ
: obŇĲ hŇăĎn
n Ď rĘ ’b
Ł ¡Ň êĎ=l’Č
Moyĳ=yrĄrĘ’
Ł Ĳ Chb
¿ĚŇ uĘyĂ
: NtĲŇĎ yĎwĘlĂ rr¿Ą‘Ł MydĂęytŇĂ ‘ĞhĲĎÇ
oj¿S
Ę nňĂ yb
ÀŇĄ kŇĘ oJĲ ÈCkŇS
Ę xĘyĆ
NyĂ’ĳČwĎ ro’¿lĘ=wqČyĘ
: rxČS
ĲĎ =yjĄ‘ČpŇĘ ‘ČBĘ hŇ’ĆęrĘyĂÇ=l’ČwĘ
ynĳĂTĘbŇĂ yt
ăŇĄ lĘDČ rgČŇsĎÆ âlă yJ
ąĂ
rtsyw

2
3

4

5

6

7

8

9

10
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: ynĲĎy‘ĄmĲĄ lmĎę‘ĎÇ rê
¿ĄsĘIČwČ
tŇCmĳ’Ď MxĆrăĆmĄ âQă hŇUĎąĎl
: ‘wĲĎgŇĘ ’ĆwĘ ytŇĂ ’ŇăYĎ yĎ NTĆ¡BĆ mĂ
MyĂJ
ĳĎrĘbŇĂ ynĂCmăDĘqĂ ‘ČCDmČÆ
: qnĲĎy’Ă yJ
ăĂ MyĂdČęè
Ď Ç=hŇmČC
ToqĳS
Ę ’ĆwĘ yêĂbŇĘ ăkČŇ S
Ď hŇêĎ‘ČÆ=yJĲĂ
: ylĲĂ xČCnŋyĎ ű z’
ąĎ yêĂnĘS
Čę yĎÇ
ZrĆ’ĳĎ yYĄ‘ĞyăŁwĘ MykŇĂ lĎmĘÆ=M‘Ă
: oml
ĲĎ tŇobăŇrĎxĽ Myn¡ĂB
Ł hČ
Mh
ĳĆ lĎ bŇăhĎ zĎ MyrĂW
Ď Æ=M‘Ă o’ă
: PŇsĆJĲĎ Mh
ăĆ yêĄB
ĲĎ My’
¡Ă lĘmČmĘhĲČ
hŇĳĆh
y Ę ’ĲĆ âlă NCmTĎÆ lpĆŇănĄkŇĘ o’ť
: ro’Ĳ C’r¿Ď=âl MylĂęlĘŁ‘ĲJĘÇ
zgĆŇrĳ
Ł CldĘŇăxĎ My‘ĂS
Ď rĘÆ MS
ăĎ
: xČŁkŇĲ y‘ĄygăŇyĘĂ CxCnęyĎÇ MS
¿Ď wĘ
CnnĳĎ’ĞS
ĲČ MyrăĂysĂ’Ğ dŇxČyČÆ
: WgĲĄŇnŁ loqă C‘ęmĘS
ĲĎ Ç âl¿
’Chĳ MS
ăĎ lodŇgĎŇwĘÆ NT
Ł ă qĎ
: wynĲĎŁdŇ’ĞmĲĄ yS
¿Ă pŇĘ xĎ dŇbĆŇ‘ęĆ wĘÇ
ro’ĳ lm
ăĄ ‘ĎlĘ Nê
ăĄyĂ hŇUĎąĎl
: SpĆŇĲnĎ yrĄmăĎlĘ MyIĂęxČwĘÇ
CenĳĆy’ĄwĘ tŇwĆUăĎlČ MyJ
ăĂ xČmĘhĲČ
: MynĲĂomTĘUČmĂ ChręĚjĘxĘIČwĲČÇ
lygĳŇ=yl
Ă Ą ’Ĺ Myx
¿Ă mĄv
Ę hČ
: rbĆŇqĲĎ=C’YĘmĘyĂ yJ
ăĂ CWyW
Ăę yĎÇ
hŇrĎêĳĎsĘnĂ oJărĘDČ=rS
Ć ’Ğ rbĆŇgĆŇlĘÆ
: odĲŇ ‘ĞB
ĲČ HČolă’Ĺ ëŇsĆ¡IĎwČ
’b
ŁĳŇ tŇĎ ytăĂŇxĎnĘ’Č ymĂxĘlČÆ ynăĄpŇĘ lĂ=yJĲĂ
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3. 25–4. 12

: ytĲŇĎ ŁgŇ’ĞS
ĲČ MyĂUČękČÇ CkŇ¿ êĘIĂwĲČ
ynĂĳyĄtŇĎ ’ĹIĲĆwČ yêĂdĘŇxČjĎÆ dŇxČăpČŇ yJ
ąĂ
: ylĲĂ ’b
Ł Ň ăyĎ yêĂrĘgŁę yĎÇ rS
¿Ć ’ĞwĲČ
yêĂTĘq¿ČS
Ď =âl¡wĘ ű yêĂwĘlČÄS
Ď âlą
: zgĆŇrĲ
Ł ’b
Ł Ň ¿IĎwČ yêĂxĘnĎę=âlwĲĘ

25

26

: rmĲČ’ŇIŁwČ ynęĂ mĎyêĲĄhĲČ zp
¿ČŇ ylĂ’Ĺ N‘ČIČwČÆ
d
hŇĳ’Ć lĘêĂ ìŇyl
ăĆ ’Ą rb
ăĎŇ dĎŇ hŇiĎŋnĂhĞ 2
: lkĲĎŇCy ym
ăĂ NyQĂęmĂBĘÇ rY
Ł ¿ ‘ĘwČ
MyB
ĳĂ rČ êĎrĘiăČyĂ hŇeĄhĂÆ 3
: qEĲĄxČêĘ tŇopŇă rĎ MyĂd¡ČŇyĎwĘ
ìŇyQ
ĳĆ mĂ NCmăyqĂyĘ lS
Ą oJ¡ 4
: ZUĲĄ’ČêĘ tŇo‘ărĘJ
Ł MyĂJ
¡ČrĘbŇĂ C
’lĆĳêĄwČ ìŇyl
ăĆ ’Ą ’obăŇêĎ ű hŇêÄĎ ‘Č yJ
ąĂ 5
: lhĲĄBĎêĂwČ ìŇydęĆ‘ĎÇ ‘G
¿ČêĂ
ìŇĳtŇĆ lĎsĘJĂ ìŇtŇĘ ’ĎrĘyĂÆ âlăhĞ 6
: ìŇyk
ĲĆŇ rĎDĘ Mt
Ł Ňă wĘ ìętŇĘ wĎqĘêĂÇ
dŇĳbĎŇ ’Ď yqăĂnĎ ’Chă ym
ąĂ ’nĎę=rkĎŇzĘ 7
: CdŇxĲĎkŇĘ nĂ Myr¿ĂS
Ď yĘ hŇŁpęy’ĄwĘÇ
NwĆ’ĳĎ yS
Ą rĘx
Ł ă ytŇĂ y’ĂrĎÆ rS
ăĆ ’ĞJĲČ 8
: ChrĲĚYĘqĘyĂ lm
ăĎ ‘Ď y‘¡ĄrĘzŁwĘ
CdŇb
ĳŇĄ ’ŇyŁ hČolă’Ĺ tŇm
ăČ S
Ę eĂmĂ 9
: ClĲkŇĘ yĂ ojă’Č xČCr¡mĄC
lxČĳS
Ď loqăwĘ hŇyĄrĘ’ČÆ tŇăgČŇ ’ĞS
ĲČ 10
: C‘êĲĎnĂ MyrăĂypŇĂ kŇĘ ye¡ĄS
Ă wĘ
PŇrĆT
ĳĎ=ylĂBĘmĂ dŇăbĄŇ ’
Ł SyĂlČÆ 11
: CdŇrĲĎjĎtŇĘ yĂ ’ybĂęlĎÇ yn¿ĄbŇĘ C
bŇĳĎg
e ĚŇ yĘ rb
ăĎŇ DĎ ylČ’ĄwĘÆ 12
xqtw

4. 13–5. 4
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: ChĲnĘmĆ ZmĆăS
Ą ynęĂ zĘ’ĎÇ xu¿ČêĂwČ
hŇlĎyĘl
ĳĎ tŇonăyŁzĘxĆmĲĄ MyjĂ‘ĂW
Ę BĂÆ
: MyS
ĲĂ nĎ’Ğ=l‘Č hŇmĎęDĄrĘêČÇ lp
ŁŇ¿ nĘBĂ
hŇdĳŇĎ‘ĎrĘC ynĂ’ČrĎqĘÆ dŇxČăjČ
: dŇyxĲĂpŇĘ hĂ yt
ăŇČ omYĘ‘Č bŇr¡
Ł wĘ
PŇŁlĳxĞyĲČ ynăČjĎ=l‘Č xČCrwĘÆ
: yrĲĂW
Ď BĘ tŇr¿Č‘ĞW
ĲČ rUĄęsČêĘÇ
Ch’ĄęrĘmČ ryJŋĂ ’Č=âlwĲĘ ű dŇm
Ł ą ‘ĞyĲČ
ynĳĎy‘Ą dŇgĆŇănĆlĘ hŇnĎCmêĘÆ
: ‘mĲĎS
Ę ’Ć loqăwĎ hŇm
¡Ď mĎDĘ
qDĳĎYĘyĂ hČolă’ĹmĲĄ Son’ĹhĲČÆ
: rbĆŇGĲĎ=rhČTĘyĲĂ ChW
Ąę ‘ŁmĲĄÇ=M’Ă
Nym
ĳĂ ’ĞyĲČ âlă wydĎŇbĎŇ‘ĞB
ĲČ Æ Nh
ăĄ
: hŇĲlĎ hĽêĲĎ MyW
¿Ă yĎ wykĎę’ĎlĘmČbŇĘ CÇ
rmĆŁxę=yêĄb
ĲĎŇ ynĄŋkŇĘ S
Ł Ĳ ű PŇą’Č
MdĳŇĎosyĘ rp
¿ĎŇ ‘ĎB
ĲĆ =rS
Ć ’Ğ
: S‘ĲĎ=ynĄpŇĘ lĂ MC’ęJĘdČŇyĘÇ
CêJ
ĳČ yĚ bŇrĆ‘ăĆlĎ rqĆŁBămĂ
: CdŇb
ĲĄŇ ’ŇyŁ xYČ¿nĆlĎ MyW
Ăę mĄÇ yl
¿Ă BĘmĂ
MB
ĳĎ MrăĎtŇĘ yĂ ‘i
ăČ nĂ=âlĲhĞ
: hŇmĲĎkŇĘ xĎbŇĘ âlăwĘ CtŇCmęyĎÇ
OĎĳĆno‘ SyăĄhĞ ’nĎÆ=’rĎqĲĘ
: hŇĲnĆ pŇĘ êĂ MyS
ăĂ ŁdŇuĘmĂ ym
¡Ă =l’ĆwĘ
W‘ČJ
ĳĎ=gŇrĎhĞyĲČ lywĂ’ĹĲlĆ Æ=yJĲĂ
: hŇ’ĲĎnĘqĂ tŇym
¿Ă êĎ hŇtęĆ p
ŁŇ CÇ
SyrĳĂS
Ę mČ lywăĂ’Ĺ ytŇĂ y’ĂrĎÆ ynăĂĲ’Ğ
: M’
Ł Ĳ tŇĘ pŇĂ ChwăĄnĎ bŇou¡’ĆwĲĎ
‘S
Č ĳĆm
I Ă wynăĎbĎŇ CqăxĞrĘyĂ
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5. 5–17

: ly~ĲĂmČ Ny’ăĄwĘ r‘Čè
Čę bČÇ C’¿JĘDČyĲĂwĘ
lkĄę’ŇyŁ bŇ‘ąĄrÅĎ ű orÄyYĂqĘ rS
ąĆ ’Ğ
Chx
ĳĄ uĎyĂ Mye¿Ă~ĂmĂ=l’ĲĆwĘ
: Ml
ĲĎ yxĄ MyU
ăĂ YČ PŇ¡’Č S
Ď wĘ
NwĆ’ĳĎ rp
ăĎŇ ‘ĎmĲĄ ’Y
ăĄ yĄ=âlĲ ű yJ
ąĂ
: lmĲĎ‘Ď xm
¿Č YĘyĂ=âlĲ hŇmĎędĎŇ’ĞmĲĄCÇ
dŇĳQĎ Cy lm
ăĎ ‘ĎlĘ MdĎŇ’ĎÆ=yJĲĂ
: PŇC‘Ĳ ChyB
¿Ă gŇĘ yČ PŇS
Ć rĆęÇ=ynĄbŇĘ C
l’
ĳĄ =l’Ć Sră
Ł dĘŇ’Ć ynĂ’ĞÆ MlĎęC’
: ytŇĲĂ rĎbŇĘ DĂ MyW
¿Ă ’Ď MyhęĂ Łl’ĹÇ=l’ĆwĘ
rqĆĳxĄ Ny’ăĄwĘ tŇold
ŁŇ gŇĘ Æ hŇăW
Ć ‘Ł
: rjĲĎsĘmĂ Ny’¿Ą=dŇ‘Č tŇo’ęlĎpŇĘ nĂÇ
ZrĆ’ĳĎ ynăĄjĘ=l‘Č rTĎmĎÆ Nt
ăŇĄ eŁhČ
: tŇoYĲCx yn¿ĄjĘ=l‘Č MyĂmČÇ xČ¿ĄlS
Ł ¿ wĘ
MorĳmĎlĘ Myl
ăĂ pĎŇS
Ę MCW
ă lĎ
: ‘S
Č yĲĆ CbŇgŇĘ ăW
Ď MyrĂędĘŇŁqĲwĘÇ
Mym
ĳĂ Cr‘Ğ tŇobăŇS
Ę xĘmČ rpĄŇmĄÆ
: hŇIĲĎS
Ă Cê MhĆęydŇĄyĘÇ hŇnĎyW
¿Ć ‘ĞtĲŇČ =âlwĲĘ
Mm
ĳĎ rĘ‘ĎBĘ Mym
ăĂ kĎŇxĞ dŇăkĄŇ Łl
: hŇrĎhĲĎmĘnĂ Myl
ăĂ êĎpŇĘ nĂ tŇ¡YČ ‘ĞwĲČ
ëŇS
Ć Łxĳ=CSGĘpČŇyĘ Mm
¿Ď oy
: MyĂrĲĎhĽ~ĲĎbČŇ CS
¿S
Ę mČyĲĘ hŇlĎyĘQČękČŇwĘÇ
Mh
ĳĆ yjĂmĂ bŇrĆxĆmĄÆ ‘S
Č IăŁwČ
: NoyĲbŇĘ ’Ć qzăĎxĎ dŇI¡ČmĂC
hŇĳĎq
w Ę êĂ lDăČlČ yh
ăĂ êĘwČ
: hĎyjĲĂ hŇYĎpŇĘ qăĎ hŇtŇĎ lĎę‘ŁwĘÇ
HČolĳ’Ĺ Cex
ăĆ kŇĂ oyĲ Son’ĹÆ yrăĄS
Ę ’Č hŇąĄh
eĂ
: s’ĲĎmĘêĂ=l’Č yDČęS
Č Ç rs
¿Č CmC
yk
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SB
ĳĎ xĘyĆwĘ bŇy’
ăĂ kŇĘ yČ ’Chă yJ
ąĂ
: hŇnĎyj
ĲĆ rĘêĂ odŇyĎwĘ ZxČęmĘyĂÇ
OĎĳĆly~ĂyČ tŇorYĎÆ SS
ăĄ BĘ
: ‘rĲĎ ìăŇBĘ ‘G
¡ČyĂ=âlĲ ű ‘bČŇS
Ćő bŇĘ C
tŇwĆU
ĳĎmĂ ìăŇdĘŇjĲĎ bŇ‘ĎrĎBĘÆ
: bŇrĆxĲĎ ydŇĄym
ăĂ hŇmĎęxĎlĘmĂbŇĘ CÇ
’b
ĳĄŇ xĎêĲĄ NoSlĎÆ ToS
ă BĘ
: ’obŇĲ yĎ yJ
ăĂ dŇŁèęmĂÇ ’r¿ĎytŇĂ =âlwĲĘ
qx
ĳĎ W
Ę êĂ Np
ăĎŇ kĎŇlĘC dŇS
Ł ă lĘ
: ’rĲĎyêĂ=l’Č ZrĆ’ĎęhĎÇ tŇ¿IČxČmĲĄC
ìŇĳtŇĆ yrĂbŇĘ hŇdăŇĆv
Ď hČ ynăĄbŇĘ ’Č=M‘Ă yJ
ąĂ
: ëŇĲlĎ =hŇmĎlĘS
Ę hĎ hŇdęĆv
Ď hČÇ tŇ¿IČxČwĘ
ìŇĳĆlhĽ’ĲĎ MolăS
Ď =yJĲĂ êĎ‘ĘdČŇyĲĎwĘÆ
: ’TĲĎxĹtĲŇĆ âlăwĘ ìŇwĘnĲĎÇ ê
¿Ď dĘŇqČpĲĎŇC
ìŇ‘ĳĆrĘzČ bŇrăČ=yJĂ êĎ‘ĘdČŇyĎwĲĘÆ
: ZrĆ’ĲĎhĎ bŇW
Ć ‘ăĄJĘ ìŇy’ĆęYĎ’ĹYĲĆwĘÇ
rbĆŇqĳĎ=ylĄ’Ĺ xlČăkĆŇ bŇĘ ’obăŇêĎ
: oêĲ‘ĂBĘ SydăĂŇGĎ tŇol¡‘ĞJĲČ
’yh
ĳĂ =NJ
ĲĆ hĎCn¿rĘqČxĞ tŇ’ŇzŁÆ=hŇeĄhĂ
: ëŇĲlĎ =‘dŇĲČ hŇê
¿Ď ’ČwĘ hŇeĎ‘ęĆ mĎS
ĘÇ
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: rmĲČ’ŇIŁwČ bŇoIę’Ă N‘ČI¿ČwČ
yW
ĳĂ ‘ĘJČ lqăĄè
Ď yĂ loqăS
Ď Clę
: dŇxČyĲĎ=C’W
Ę yĂ MyĂn¿ČzĘ’Ňm
Ł Ĳ BĲĘ ytęĂ IĎřhČwĘÇ
dŇĳBĎ kŇĘ yĂ MyU
ăĂ yČ loxămĄ hŇêęĎ ‘Č=yJĲĂ
: C‘l
ĲĎ yr¿ČbĎŇDĘ NJĄęÇ=l‘Č
ydĂęUĎ‘Ă yDČÃS
Č y~
ÀĄxĂ yJ
ąĂ

w
2

3

4

rV’
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6. 5–17

yx
ĳĂ Cr hŇt
ăŇĎ S
Ł MtŇĎ mĎxĞÆ rS
ăĆ ’Ğ
: ynĂCkŇĲ rĘ‘ČyĲČ HČolă’Ĺ yt
¡ŇĄ C‘BĂ
’S
Ć dĳŇĆ=ylĄ‘Ğ ’rĆj
¿Ć=qhČnĘyĲĂhĞ
: olĲylĂBĘ=l‘Č roèęÇ=hŇ‘ĆgŇĘ yĂ M’
¿Ă
xlČĳmĆ =ylĂBĘmĂ lpĄŇêĎÆ lk
ăĄŇ ’ĎyĲĄhĞ
: tŇCmĲQĎxČ ryrăĂBĘ M‘ČTČęÇ=SyĆ=M’Ă
yS
ĳĂ pŇĘ nČ ‘ČoGănĘlĂ hŇăĎ’
n Ğ mĲĄ
: ymĲĂxĘlČ yw¿ĄdŇĘJĂ hŇUĎhĄęÇ
yt
ĳŇĂ lĎ’ĹS
ĲĆ ’obăŇêĎ NêĄyĂÆ=ymĲĂ
: HČolĲ’Ĺ Nê
¿ĄyĂ ytęĂ wĎqĘtŇĂ wĘÇ
ynĂĳ’Ą JĘdČŇywĲĂ HČol’ĹÆ l’
ăĄ yŁwĘ
: ynĂ‘ĲĄ~ĘbČŇywĲĂ odęyĎÇ rê
¿ĄyČ
ytęĂ mĎąxĎ ÅnĆ ű dŇo‘Ä yhĂtŇĘ C¿
lomĳxĘyČ âlă hŇlĎyxĂbŇĘ Æ hŇdăĎŇQĘsČ’ĞwĲČ
: SodĲŇ qĎ yr¿ĄmĘ’Ă yêĂdĘŇxČękĂÇ âl¿=yJĲĂ
lx
ĳĄ yČ’Ğ=ykĲŇĂ yx
¿Ă J
Ł =hŇmČ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ ëŇyr¿Ă’Ğ’ĲČ=yJĂ y~ęĂ uĂÇ=hŇmČC
yx
ĳĂ J
Ł MynăĂbĎŇ’Ğ xČŁJă=M’Ă
: SCxĲnĎ yr¿ĂW
Ď BĘ=M’ĲĂ
yb
ĳŇĂ ytăĂŇrĎzĘ‘Ć Ny’ăĄ M’ŋĂ hČ
: yeĂUĲĆmĂ hŇ¿xĎ DĘnĂ hŇIĎęS
Ă tŇĚ wĘÇ
dŇsĆĳxĎ Ch‘ăĄrĄmĲĄ sU
ăĎ lČ
: bŇozĲ‘ĞyĲČ yDăČS
Č tŇ¡’Č rĘyĂwĘ
lxČĳnĎ=omkŇĘ CdăŇgŇĘ B
ĲĎ yxČ’ČÆ
: Crb
Ł ŇĲ ‘ĞyĲČ Myl
ăĂ xĎnĘ qyp
¡ŇĂ ’ĞJĲČ
xrČqĳĎ=yeĂmĂ Myr¿ĂdĘŇu
Ł hČ
: gŇlĆS
ĲĎ =MQĆ‘ČtŇĘ yĂ omylĄę‘ĎÇ
CtŇĳmĎ YĘnĂ CbăŇrĘzŁyĘ tŇ‘ĄBĘÆ
wmxb
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: MmĲĎoqUĘmĂ CkŇ¿ ‘ĞdĘŇnĂ oUęxĚBĘÇ
MJ
ĳĎ rĘDČ tŇoxărĘ’Ď CtŇpŇĘ ăĎQyĂÆ
: CdŇb
ĲĄŇ ’ŇyŁwĘ Chê
Ł ă bČŇ Cl¡‘ĞyĲČ
’m
ĳĎ êĄ tŇoxărĘ’Ď CTyBĂhĂÆ
: oml
ĲĎ =CCqĂ ’bĎęS
Ę Ç tŇŁkŇ¿ ylĂhĞ
xT
ĳĎ bĎŇ=yJĲĂ CSB
Ł¿
: CrjĲĎxĘIĆwČ hĎydęĆ‘ĎÇ C’B
¿Ď
olĳř MtŇĆ yyăĂhĹ hŇêĎ‘ČÆ=yJĲĂ
: C’rĲĎyêĂwČ tŇtęČ xĞÇ C’¿rĘêĲĂ
yl
ĳĂ CbŇăhĎ yêĂrĘmČ’ĎÆ=ykŇĂ ĲhĞ
: ydŇĲĂ‘Ğb
ĲČŇ Cd¿ŇxĞS
ĲĂ MkĆęxĞŁJĲmĂCÇ
rYĳĎ=dŇIČmĂ ynĂCT¿QĘmČC
: ynĂCDpŇĘ êĂ MyY
ăĂ yrĂ‘ĲĎ dŇI¡ČmĂC
SyrĳĂxĞ’ĲČ ynăĂ’ĞwĲČ ynĂCrohÆ
: ylĲĂ Cnyb
¿ŇĂ hĎ ytŇĂ ygęĂ è
Ď Ç=hŇmČC
rS
Ć Łyĳ=yrĄmĘ’Ă CY¿rĘmĘeĂ=hŇmČ
: MJ
ĲĆ mĂ xČăkĄŇ oh xČyk
¡ŇĂ oI=hŇmČC
CbŇŁS
ĳ xĘêČ MyQ
ăĂ mĂ xk
ăČŇ ohlĘhČ
: S’ĲĎnŁ yr¿ĄmĘ’Ă xČCręlĘCÇ
ClyjĳĂêČ MotŇ¿ yĎ=l‘Č=PŇ’Č
: Mk
ĲĆŇ ‘ĞyrĲĄ=l‘Č CrękŇĘ tŇĂ wĘÇ
yb
ĳŇĂ =CnpŇĘ Cly’
ăĂ oh hŇêĎ‘ČwĘÆ
: bŇĲEĄkČŇ’Ğ=M’Ă MkĆęynĄjĘÇ=l‘ČwĘ
hŇĳĎlwĘ‘Č yh
ăĂ êĘ=l’Č ’nĎÆ=CbŇS
ĲĚ
: Hb
ĲĎŇ =yqĂdĘŇYĂ dŇo‘Ç ybřV
¿w
hŇĳĎlwĘ‘Č yn¿ĂoSlĘBĂ=SyĄhĞ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ykx=M’
,w"Tdbw ’"sb Nkw yrq ol ,bytk âl y’xndml ,d"ydw b"yd ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nkw y’br‘ml Nk v.21
,bytk ybĂS
Ě wĘ v.29 .s"tw ‘"t Nkw yrqw bytk ylĂ ’"sbw ,’"ydw y"d ,T"d ,w"d ,g"d Nkw yrqw bytk âl ’"sbw
.s"tw ‘"t ,+rt ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk CbS
Ě wĘ ’"sb ,yrq CbS
Ě wĘ
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7. 1–13

: tŇoCĲhČ Nyb
¿ŇĂ yĎ=âlĲ yJęĂ xĂÇ=M’Ă
ZrĆ’ĳĎ=l‘ř Sonă’ĹĲlĆ ’b
ăĎŇ YĎ=âlĲhĞ z
: wymĲĎřyĎ ryk
ăŇĂ W
Ď ym
¡Ą ykŇĂ wĘ
lY
ĳĄ =PŇ’ČS
Ę yĲĂ dŇbĆŇ‘¿ĆJĘ 2
: olĲ‘ĽpĲĎŇ hŇ¿Ćq
C Č yĘ rykęĂ W
Ď kŇĘ CÇ
’wĘS
ĳĎ =yxĄrĘyČ ylĂÆ yêĂlĘăxČ nĘhĎ NJ
ąĄ 3
: ylĲĂ=CemĂ lmĎę‘ĎÇ tŇol¿ylĄwĘ
bŇrĆ‘ĳĎ=dŇDČmĂC MCq’ĎÆ yt
ăŇČ mĎ yêĂrĘmČę’ĲĎwĘ yêĂbŇĘ kČęS
Ď =M’Ă 4
: PŇS
Ć ĲnĎ =ydŇĄ‘Ğ MydăĂŇdŇĚnĘ yêĂ‘Ę¡bČŇ W
ĲĎ wĘ
rp
ĳŇĎ ‘Ď SygŇĂ wĘ hŇUĎrĂÆ yrăĂW
Ď BĘ Sb
ąČŇ lĎÅ 5
: s’ĲĄUĎIĂwČ ‘gČęrĎÇ yr¿Ăo‘
gŇrĆ’ĳĎ=yeĂmĂ CQqČÆ ym
ăČ yĎ 6
: hŇwĲĎqĘêĂ spĆŇă’Ć BĘ ClękŇĘ IĂwČÇ
yIĳĎxČ xČCră=yJĂ rk
ŁŇ zĘÆ 7
: bŇoTĲ tŇo’¿rĘlĂ ynęĂ y‘ĄÇ bŇCS
¿ tŇĎ =âlĲ
y’Ărĳ
Ł Ny‘ăĄ ynĂrĄCStŇĘ Æ=âlĲ 8
: yeĂĲnĆ y’ĄwĘ yB
ăĂ ìŇyn¡Ćy‘Ą
ëŇĳČlIĄwČ NnĎ‘ĎÆ hŇăĎlJĎ 9
: hŇlĆ‘ĞyĲČ âlă lo’ęS
Ę Ç dŇr¿Ąoy NJ
¿Ą
otŇĳ ybĄŇlĘ dŇo‘ă bŇCS
ă yĎ=âlĲ 10
: omĲq
Ł mĘ dŇo‘ă Cer¡ĆyJĂyČ=âlwĘ
yj
¿Ă ëŇW
Ďň xĹ’ĲĆ âlą ÈynĂ’Ğ=MGČ 11
yx
ĳĂ Cr rY
ăČ BĘ hŇrĎBĘdČŇČ’ĲĘÆ
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ rm
ăČ BĘ hŇxĎyW
Ăę ’ĎÇ
NyeĳĂêČ=M’Ă ynĂ’ĎÆ=MyĎhĲĞ 12
: rmĲĎS
Ę mĂ yl
ăČ ‘Ď MyW
¡Ă tŇĎ =yJĲĂ
yW
ĳĂ rĘ‘Č ynĂămĄ xĞĲnČ êĘ yêĂrĘmČ’ĎÆ=yJĲĂ 13
’Vy
,bytk omyŁ ’"sb v.1

.’"ydw T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =ylĄ‘Ğ ’"sb ,yrq =ylĄ‘Ğ ,bytk =l‘Č v.1 .z
.yrq wymĎyĎ

7. 14–8. 4
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: ybĲŇĂ JĎS
Ę mĂ yxęĂ yW
Ă bŇĘ Ç ’v
¿Ď yĂ
tŇomĳŁlxĞb
ĲČŇ ynĂê
¿Č êČxĂwĘ
: yeĂtĲŇČ ‘Ğb
ĲČŇ êĘ tŇon¿yŁzĘxĆmĄCĲ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ qn
ăĎxĞmĲČ rx
ăČ bŇĘ êĂwČ
: ytĲŇĎ omYĘ‘ČmĲĄ tŇwĆmĎęÇ
hŇĳĆx
y Ę ’ĲĆ Ml
ăĎ ‘ŁlĘ=âlĲ yêĂsĘ’ČmĎÆ
: ymĲĎyĎ lbĆŇ¿hĆ =yJĂ yeĂUĆęmĂÇ ld¿ČŇxĞ
Cel
ĳĆ DĘgČŇtŇĘ yJ
ăĂ Son’ĹÆ=hŇmĲĎ
: ìŇB
ĲĆ lĂ wyl
ăĎ ’Ą tŇyS
¡Ă tŇĎ =ykĲŇĂ wĘ
MyrĳĂqĎbŇĘ lĂ Ced¿ŇĆqĘpŇĘ êĂwČ
: CenĲĆxĎbŇĘ êĂ My‘ęĂ gĎŇrĘlĂÇ
yeĂĳUĆ mĂ hŇ‘ăĆS
Ę tŇĂ =âlĲ hŇUĎJČÆ
: yuĲĂrĚ y‘¿ĂlĘBĂ=dŇ‘Č ynĂjĄęrĘtČÇ=âlĲ
Md¿ĎŇ’ňĎ hĎ rY
ÀĄnŁ ÈëlĎ ű l‘ÄČ pŇĘ ’Ć hŇąmĎ ytŇĂ ’ŇTĎÃxĎ
ëŇl
ĳĎ ‘G
ăĎpŇĘ mĂlĘ ynĂê
ăČ mĘW
Č hŇmĎąĎl
: ’v
ĲĎ mČlĘ yl
ăČř ‘Ď hŇ¡Ćh
y Ę ’ĲĆwĎ
Èy‘ĂS
Ę pŇĂ ’v
ăĎ tŇĂ =âlĲ ű hŇąmĆ C
yn¿ĂwŁň‘Ğ=tŇ’Ć ryb
ÀŇĂ ‘ĞtĲŇČ wĘĲ
bŇĳĎJS
Ę ’Ć rp
ăĎŇ ‘Ďl
ĲĆ hŇêĎ‘ČÆ=yJĲĂ
: yeĂĲnĆ y’ĄwĘ ynĂê
ăČ rĘxĞS
¡Ă wĘ

14

15

16

17

18

19

20

21

: rmĲČ’ŇyŁwČ yxęĂ CèhČ dŇD¿ČlĘBĂ N‘ČIČwČÆ
hŇQĆĳ’Ą =lQĆmČêĘ N’
¿Ď =dŇ‘Č
: ìŇypĲŇĂ =yrĄmĘ’Ă ryBĂJČÇ xČCr¿wĘ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ tŇăĄ‘
C ČyĘ l’ĄhČÆ
: qdŇĆYĲĆ=tŇCĲĄ‘ČyĘ yDČęS
Č Ç=M’ĂwĘ
olĳ=C’TĘxĲĎ ìŇyn¿ĆBĎ=M’Ă

x
2

3

4

MxlVyw
.ìylĆ‘Ď ’Ymn ‘"tb ,bwtkh hnykV ’l’ ìylĆ‘Ď yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.20
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8. 5–17

: M‘ĲĎS
Ę jĂ=dŇyČBĘ MxĄęQĘS
Č yĘwĲČÇ
l’
ĳĄ =l’Ć rx
ăĄ S
Č êĘ hŇêĎ’ČÆ=M’Ă
: NeĲĎxČtŇĘ êĂ yDČęS
Č Ç=l’ĆwĘ
hŇêĎ¿’Ď rS
Ďę yĎwĘ ëŇ¿Č=M’
z Ă
ìŇyl
ĳĆ ‘Ď ry‘ăĂyĎ hŇêĎ‘ČÆ=yJĂ
: ìŇqĲĆdĘŇYĂ tŇăwČnĘ MQČęS
Ă wĘÇ
r‘ĳĎYĘmĂ ìăŇtŇĘ yS
ĲĂ ’ŇrĄ hŇăyĎhĎwĘ
: dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿ĆW
G Ę yĂ ìętŇĘ yrĲĂxĞ’ĲČwĘÇ
NoS
ĳ yrĂ rdă
ŁŇ lĘ ’nĎÆ=l’ČS
Ę =yJĲĂ
: MtĲŇĎ obŇ’Ğ rqĆăxĄ lĘ NnĄęokŇwĘÇ
‘dĳŇĎnĄ âlăwĘ CnxĘnČ’ĞÆ lomătŇĘ =yJĲĂ
: ZrĆ’ĲĎ=ylĄ‘Ğ Cnym
ăĄ yĎ lY
¡Ą yJ
ąĂ
ëŇl
ĳĎ CrmĘ’ŇyăŁ ìŇCroyÆ Mh
ăĄ =âlhĞ
: MyQĲĂmĂ C’Y
¿Ă oy MBĎęQĂmĂCÇ
hŇĳ~Ď bŇĂ âlăBĘ ’mĆGŁÆ=hŇ’ĆgŇĘ yĲĂhĞ
: MyĂmĲĎ=ylĂbŇĘ Cx’
¿Ď =hŇGĆW
Ę yĂ
PŇĳTĄ uĎyĂ âlă oB’ĂbŇĘ Æ CedăŇĆ‘Ł
: Sb
ĲĎŇ yyĂ ryY
ăĂ xĎ=lkĎŇ yn¡ĄpŇĘ lĂwĘ
l’
ĳĄ yxĄkŇĘ S
Ł ă =lJĎ tŇoxrĘ’ĎÆ NJĄę
: dŇb
ĲĄŇ ’Ňê
Ł PŇăĄx
n Ď tŇ¡wČqĘtŇĂ wĘ
olĳsĘJĂ Toq¿yĎ=rS
Ć ’Ğ
: oxĲTČbŇĘ mĂ SybĂęJĎ‘ČÇ tŇyb
¿ŇĄ C
dŇm
Ł ĳ ‘ĞyĲČ âlăwĘ otŇyBĄÆ=l‘Č N‘ăĄè
Ď yĂ
: MCqĲyĎ âlăwĘ oBęÇ qyz¿ĂxĞyĲČ
SmĆĳS
Ď =ynĄpŇĘ lĂ ’Ch¡ bŇŁTărĎ
: ’YĲĄtŇĄ oê¿qĘnČyĲŁ otęeĎGČÇ l‘¿ČwĘ
CkŇĳBĎ sĚyĘ wyS
ăĎ rĎS
ĲĎ lGČÆ=l‘Č
: hŇĲzĆxĹyĲĆ MynăĂbĎŇ’Ğ tŇyB
¡Ą
wn‘lby=M’

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8. 18–9. 9
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omĳoqUĘmĂ Ce‘¿ĆQĘbČŇyĘ=M’Ă
: ìŇytŇĲĂ y’ĂrĘ âlă oBęÇ SxĆ¿kŇĂ wĘ
oJĳrĘDČ WoW
ă mĘ ’ChÆ=NhĆ
: CxmĲĎYĘyĂ rx
¿Ą ’Č rpĎę‘ĎmĲĄCÇ
Mê
ĳĎ =s’ČmĘyĲĂ âlă l’ĄÆ=NhĆ
: My‘ĲĂrĄmĘ=dŇyČBĘ qyzęĂ xĞyĲČÇ âl¿wĘ
ìŇyjĳĂ qoxăW
Ę hŇăĄQmČyĘ=dŇ‘Č
: hŇ‘ĲĎCrtŇĘ ìŇyt
¿ŇĆ pĎŇW
ĘC
tŇS
Ć ŁbĳŇ=CSBĘlĘyĂ ìŇy’¿ĆnĘŁWĲ
: CenĲĆy’Ą My‘ăĂS
Ď rĘ lhĆŁ’¡wĘ

18

19

20

21

22

: rmĲČ’ŇIŁwČ bŇoIę’Ă N‘ČI¿ČwČ
Nk
ĳĄŇ =ykŇĂ yêĂ‘ĘdăČŇyĎ MnĎmĘ’ĎÆ
: l’ĲĄ=M‘Ă Sonă’Ĺ qD¡ČYĘIĂ=hŇmČC
oUĳ‘Ă bŇyrăĂlĎ Zj
Ł xĘyČÆ=M’Ă
: PŇlĆ’ĲĎ=yeĂmĂ tŇ¿xČ ’Č CenĆę‘ĞyĲČÇ âl¿
xČŁJĳ ZyU
ăĂ ’ČwĘ bŇbĎŇlĄÆ Mk
ăČŇ xĞ
: Ml
ĲĎ S
Ę IĂwČ wylĎę’ĄÇ hŇ¿S
Ď qĘhĂ=ymĲĂ
C‘dĳŇĎyĎ âlăwĘ MyrĂhĎÆ qyêăĂ‘ĘUČhČ
: ojĲ’ČBĘ Mk
ăĎŇ pĎŇhĞ rS
¡Ć ’Ğ
Hm
ĳĎ oqUĘmĂ ZrĆ’ĆÆ zyGăĂrĘUČhČ
: NCYĲQĎpČŇtŇĘ yĂ hĎydęĆCU‘ČwĘÇ
xrĳĎzĘyĂ âlăwĘ srĆxĆlČÆ rm
ăĄ ’
Ł hĲĎ
: Mê
Ł Ĳ xĘyČ Myb
ăŇĂ kĎŇoJĲ dŇ‘¡ČbŇĘ C
oDĳbČŇlĘ MyĂmăČS
Ď hŇăTĆ nŁ
: MyĲĎ ytŇĄ mĽ¿BĎ =l‘Č ëŇrĄęodŇwĘÇ
lys
¿Ă JĘ S‘ĎÆ=hŇW
Ć Ł‘Ĳ
: NmĲĎtŇĄ yr¿ĄdĘŇxČwĘ hŇmĎęykŇĂ wĘ

T
2

3

4

5

6

7

8

9

hV‘
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9. 10–23

rqĆĳxĄ Ny’ăĄ=dŇ‘Č tŇold
ŁŇ gŇĘ Æ hŇăW
Ć ‘Ł
: rjĲĎsĘmĂ Ny’¿Ą=dŇ‘Č tŇo’ęlĎpŇĘ nĂwĘ
hŇĳ’Ć rĘ’Ć âlăwĘ ylČ‘ĎÆ rb
Ł ăŇ ‘ĞyĲČ Nh
ąĄ
: olĲ Nyb
¿ŇĂ ’Ď=âlwĲĘ PŇŁlęxĞyĲČwĘÇ
Ceb
ĳĆŇ yS
Ă yĘ ym
ăĂ PŇê
Ł xĘyČÆ Nh
ăĄ
: hŇW
ĲĆ ‘ĞêĲČ=hŇmĲČ wylĎę’ĄÇ rm
¿Č ’ŇyŁ=ymĲĂ
ojĳ’Č bŇyS
ăĂ yĎ=âlĲ HČol’ĹÆ
: bŇhČrĲĎ yrĄzĘŁ‘ă CxęxĞS
ĲĎ Ç otŇxČêČ
CenĳĆ‘Ĺ’ĲĆ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ=yJĂ PŇ’ČÆ
: oUĲ‘Ă yrăČbĎŇdĘŇ hŇr¡ĎxĞbŇĘ ’Ć
hŇĳĆ‘
n Ĺ’ĲĆ âlă yêĂqĘdČŇYĎÆ=M’Ă rS
ăĆ ’Ğ
: NeĲĎxČtŇĘ ’Ć yTęĂ pŇĘ S
Ł Ĳ mĘlĂÇ
ynĂĳĄ‘
n ĞIĲČwĲČ ytŇĂ ’Ňr¿ĎqĎ=M’Ă
: ylĲĂoq Nyz¿Ă’ĞyĲČ=yJĂ NymęĂ ’Ğ’ĲČÇ=âlĲ
ynĂĳĄpŇ CSyĘ hŇr¿Ď‘ĎW
Ę BĂ=rS
Ć ’Ğ
: MeĲĎxĂ y‘ăČYĎpŇĘ hŇ¡BĎ rĘhĂwĘ
yx
ĳĂ Cr bŇăS
Ą hĎ ynĂnĄêĘyĂÆ=âlĲ
: MyrĲĂr
Ł UĘmČ ynĂ‘ęČ BĂW
Ę yČÇ yJ
¿Ă
hŇĳĄh
e Ă ZyU
ăĂ ’Č xČŁkŇă lĘ=M’Ă
: ynĂdŇĲĄy‘ĂoyĲ ym
ăĂ TjĎęS
Ę mĂlĘÇ=M’ĂwĘ
ynĂ‘ĳĄyS
Ă rĘyČ yj
ăĂ qDĎYĘ’ĆÆ=M’Ă
: ynĂS
ĲĄ qĘ‘ĘIČwĲČ ynĂ’ĎęÇ=MêĲĎ
: yIĲĎxČ s’
¿Č mĘ’Ć yS
Ăę pŇĘ nČ ‘d¿ČŇ’Ą=âlĲ ynĂ’ĎÆ=MêĲĎ
yêĂrĘm
ĳČ’Ď NJ
¿Ą =l‘Č ’yh
¿Ă tŇxČę’Č
: hŇĲQĆ kČŇmĘ ’Chă ‘S
Ďę rĎwĘÇ Mê
¿Ď
M’
Łĳ tŇĘ jĂ tŇym
ăĂ yĎ ToSÆ=M’Ă
: gŇ‘ĲĎlĘyĂ MIăĂqĂnĘ tŇ¡iČ mČlĘ
Zr’

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

9. 24–10. 1
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‘S
Ďę rĎ=dŇyČbĲŇĘ hŇnĎŋêĘnĂ ű ZrĆ’
ąĆ
hŇĳĆikČŇyĘ hĎyT
¿Ć pŇĘ S
Ł Ĳ =ynĲĄjĘ
: ’ChĲ=ymĂ ’opŇă ’Ą âl¡=M’Ă
ZrĳĎ=yeĂmĂ CQqČÆ ym
ăČ yĎwĘ
: hŇb
ĲĎŇ oT C’¿rĎ=âlĲ CxęrĘB
ĲĎ Ç
hŇĳĆbŇ ’Ą tŇoIănĂ’Ľ=M‘Ă CpŇlĘxĲĎÆ
: lkĆŇŁ’Ĳ=ylĄ‘Ğ WCT¿yĎ rS
Ć nĆęJĘÇ
yx
ĳĂ yW
Ă hŇăxĎ JĘS
Ę ’Ć yrĂmĘ’ĎÆ=M’Ă
: hŇgĎŇylĲĂbŇĘ ’ČwĘ ynăČpĎŇ hŇ¡bĎŇ zĘ‘Ć’ĲĆ
yt
ĳŇĎ ŁbŇ~Ę‘Č=lkĎŇ yêĂrĘgŁŇ¿ yĎ
: ynĂuĲĄnČtŇĘ âl¿=yJĂ yêĂ‘ĘdČęyĎÇ
‘S
ĳĎ rĘ’Ć yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ
: ‘gĲĎŇy’Ă lbĆŇăhĆ hŇEĆęÇ=hŇUĎĲlĎ
gŇlĆĳS
Ď =wmřb yêĂYĘ¿xČ rĎtŇĘ hĂ=M’Ă
: yjĲĎJČ rb
Ł ăŇ BĘ ytŇĂ oJęzĂhĞwĲČÇ
ynĂĳlĄ BĘTĘêĂ tŇxČăè
Č BČ z’ĎÆ
: ytĲŇĎ omlĘW
Č ynĂCbę‘ĞtŇĲĂ wĘÇ
CenĳĆ‘Ĺ’ĲĆ ynĂŁmăJĎ Sy’
ăĂ =âl=yJĲĂ
: TjĲĎS
Ę UĂBČ wDĎęxĘyČÇ ’ob¿ŇnĎ
xČykĳŇĂ om CnynăĄyBĄ=SyĄ âlă
: CnynĲĄS
Ę =l‘Č odăŇyĎ tŇ¡S
Ą yĎ
oT
ĳř bŇĘ S
Ă yl
ăČ ‘ĎmĲĄ rs
ăĄ yĎ
: yeĂtĲŇČ ‘Ğb
ĲČŇ êĘ=l’ĲČ otęmĎ’ĲĄwĘÇ
Ce’
ĳĆ rĎy’ĲĂ âlăwĘ hŇrĎBĘdČŇ’ĲČÆ
: ydŇĲĂUĎ‘Ă ykęĂ nŁ’ĲĎÇ Nk
¿ĄŇ =âl=yJĲĂ
yI¿ĎxňČ BĘ yS
Ăę pŇĘ nČ hŇ¿TĎ qĘĲnĎ
yx
ĳĂ yW
Ă yl
ăČ ‘Ď hŇăbĎŇ zĘ‘Ć’ĲĆ
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.ytbr +T v.34

.r"tw s"t ,+rt ,T"d ,’"d Nkw yrqw bytk ymĄBĘ ’"sb ,yrq =ymĄBĘ ,bytk =omBĘ v.30
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10. 2–14

: yS
ĲĂ pŇĘ nČ rm
ăČ BĘ hęrĎBĘdČŇ’ĞÇ
ynĂ‘ĳĄyS
Ă rĘêČ=l’Č HČol’ĹÆ=l’Ć rm
ăČ ’
Ł
: ynĂb
ĲĄŇ yrĂêĘ=hŇmČ l‘ăČ ynĂ‘ęĄ ydĂŇohĲÇ
qS
Ł ę ‘ĞtĲŇČ =yJĂ ű ìÄlĘ bŇoTąhĞ
ìŇyj
ĳĆJČ ‘ČygăŇyĘĂ s’ČmĘtŇĂ Æ=yJĲĂ
: êĎ‘ĘpĲĎŇoh My‘ăĂS
Ď rĘ tŇ¡YČ ‘Ğ=l‘ČwĘ
ëŇl
ĳĎ rW
ăĎ bĎŇ ynăĄy‘ĄhĲČ
: hŇ’ĲĆrĘêĂ Sonă’Ĺ tŇo’¡rĘJĂ=M’Ă
ìŇym
ĳĆyĎ Sonă’Ĺ ym
ăĄ ykŇĂ hĞ
: rbĆŇgĲĎŇ ymĄyJ
ăĂ ìŇytęĆ onS
Ę Ç=M’Ă
ynĳĂwŁ‘Ğl
ĲČ Su¿ĄbČŇtŇĘ =yJĲĂ
: SorĲdŇĘtŇĂ yt¿ĂŇ’ŇFĎxČlĘCÆ
‘S
ĳĎ rĘ’Ć âlă=yJĂ ìŇêĘ‘ĘDČÆ=l‘ĲČ
: ly~ĲĂmČ ìăŇdĘŇIĎmĂ Ny’¡ĄwĘ
ynĂCW
ĳ ‘ĞIĲČwĲČ ynĂCbŇ~Ę‘ĂÆ ìŇydăŇĆyĎ
: ynĂ‘ĲĄQĘbČŇêĘwĲČ bŇybĂęsĎÇ dŇxČ¿yČ
ynĂt
ĳŇĎ yW
Ă ‘Ğ rmĆŁxăkČŇ=yJĲĂ ’nĎÆ=rkĎŇzĘ
: ynĂb
ĲĄŇ yS
Ă êĘ rp
¿ĎŇ ‘Ď=l’ĆwĲĘ
ynĂĳĄkŇ yêĂêČ bŇlĎxĎk
ĲĆŇ Æ âlăhĞ
: ynĂ’ĲĄyjĂqĘêČ hŇeĎębŇĂ GĘkČŇwĘÇ
ynĂĳĄSyBĂlĘêČ rW
Ď bĎŇCÆ ro‘ă
: ynĂk
ĲĄŇ kŇĘ s
Ł êĘ MydĂęygŇĂ wĘÇ tŇom¿YĎ‘Ğb
ĲČŇ CĲ
ydĳĂŇUĎ‘Ă tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď dŇsĆxĆwĎÆ MyIăĂxČ
: yxĲĂCr hŇr¿ĎmĘS
ĲĎ ìętŇĘ DĲĎqĚpŇĘ CÇ
ìŇĳĆbŇ bĎŇlĘbŇĂ êĎnĘăpČŇ YĎ hŇQĆ’ĄwĘÆ
: ëŇUĲĎ‘Ă tŇ’ŇŁz¿=yJĂ yêĂ‘ĘdČęyĎÇ
ynĂê
ĳĎ rĘmČS
Ę C ytŇĂ ’Ň¿TĎ xĎ=M’Ă
: ynĂuĲĄnČtŇĘ âlă ynęĂ wŁ‘ĞmĲĄCÇ
yt‘Vr=M’
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ylĂę ylČŋlĘ’Č yêĂ‘ĘS
ČÃ rĎ=M’Ă
yS
ĳĂ ’Ňr
Ł ’v
ăĎ ’Ć=âlĲ yêĂqĘdČŇYĲĎwĘÆ
: yyĲĂnĘ‘Ď hŇ¿’Ą rĘC NolęqĎÇ ‘b
¿ČŇ W
Ę
ynĂdĳŇĄCYêĘ lxČăè
Č JČ hŇ’ĆgŇĘ yĂwĘÆ
: ybĲŇĂ =’QĎjČtŇĘ êĂ bŇŁSętŇĎ wĘÇ
yDĂęgŇĘ nĆ ű ìydÄĆ‘Ą SDŋĄxČêĘ
ydĳĂŇUĎ‘Ă ìŇW
Ę ‘ČJĲČÆ bŇrĆtăĆŇwĘ
: yUĲĂ‘Ă ’b
ăĎŇ YĎwĘ tŇopŇ¡ ylĂxĞ
ynĂt
ĳŇĎ ’ŇYĄŁhĲ MxĆrĆmĄÆ hŇUĎăĎlwĘ
: ynĂ’ĲĄrĘtŇĂ =âlĲ NyĂ‘ăČwĘ ‘wČęgŇĘ ’ĆÇ
hŇĳĆh
y Ę ’ĲĆ ytŇĂ yyăĂhĎ=âlĲ rS
ăĆ ’ĞJĲČ
: lb
ĲĎŇ C’ rbĆŇu¿ĆlČ NTĆBĆęmĂÇ
ldĳxy ym
ăČ yĎ T‘ăČmĘ=âlhĞ
: T‘ĲĎUĘ hŇgĎŇyl
¿Ă bŇĘ ’ČwĘ yeĂUĆęmĂÇ tŇyS
Ă yĎ
bŇCS
ĳ ’Ď âlăwĘ ëŇlĄ’ĄÆ MrĆT
ăĆBĘ
: tŇwĆmĲĎlĘYČwĘ ëŇS
Ć Łxă ZrĆ’¡Ć=l’Ć
lpĆŇŁ’ę om¿JĘ ű hŇtŇĎ pĎÄy‘Ą ZrĆ’
ąĆ
MyrĂędĎŇsĘ âl¿wĘ tŇwĆmĎlĘYČÆ
: lpĆŇŁ’Ĳ=omJĘ ‘pČŇŁê¿wČ
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: rmĲČ’ŇIŁwČ ytęĂ mĎ‘ĞeĲČhĲČ rp
¿ČŇ Y
Ł N‘ČIČwČÆ
hŇĳĆ‘
n ĎyĲĄ âlă MyrĂbĎŇDĘÆ bŇră
Ł hĞ
: qDĲĎYĘyĂ MyĂt
ăŇČ pĎŇW
Ę Sy’
¡Ă =M’ĂwĘ
wSyrĳĂxĞyĲČ MytăĂŇmĘ ìŇyDĆBČÆ
: MlĲĂkŇĘ mČ Ny’ăĄwĘ gŇ‘ęČ lĘêĂwČÇ
yx
ĳĂ qĘlĂ ëŇăČz rmĆ’Ňê
Ł wČÆ
: ìŇynĲĆy‘ĄbŇĘ ytŇĂ yy¿ĂhĎ rbČęCÇ
rB
ĳĄDČ HČolă’Ĺ Nê
ăĄyĂ=ymĲĂ MlĎęC’wĲĘ

’y
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11. 6–18

: ëŇUĲĎ‘Ă wyt
ăŇĎ pĎŇW
Ę xê
¡Č pŇĘ yĂwĘ
ÈhmĎkŇĘ xĎ tŇomăl
Ě ‘ĞêĲČ ű ìÄlĘ=dŇGĆyČwĘ
hŇ¿IĎS
Ă CtňlĲĘ MyĂl
ÀČ pŇĘ kŇĂ =yJĲĂ
: ìŇĲnĆ wŁ‘ĞmĲĄ hČolę’ĹÇ ì¿ŇlĘ hŇ¿è
Ć yČ=yJĲĂ ‘dČÃwĘ
’Y
ĳĎ mĘêĂ hČolă’Ĺ rqĆăxĄ hČ
: ’YĲĎmĘêĂ yDăČS
Č tŇyl
¡Ă kŇĘ êČ=dŇ‘Č M’
ąĂ
l‘ĳĎpŇĘ êĂ=hŇmČ MyĂmČS
Ď Æ yh
ăĄ bŇĘ GĎ
: ‘dŇĲĎêĄ=hŇmČ lo’ęè
Ę mĂÇ hŇu¿ĎmĚ‘Ğ
HDĳĎmĂ ZrĆ’ăĆmĄ hŇăJĎ rĚ’Ğ
: MyĲĎ=yeĂmĂ hŇbĎęxĎrĘCÇ
ryGĳĂsĘyČwĘ PŇŁl¿xĞyĲČ=M’Ă
: Ceb
ĲĆŇ yS
Ă yĘ ym
ăĂ C lyhęĂ qĘyČwĘÇ
’wĘS
ĳĎ =ytŇĄ mĘ ‘dăČŇyĎ ’ChÆ=yJĂ
: NnĲĎoBtŇĘ yĂ âlăwĘ NwĆ’ĎęÇ=’rĘIČwČ
bŇĳĄbŇ QĎyĂ bŇCbŇnĎÆ Sy’
ăĂ wĘ
: dŇĲlĄ CĎyĂ Md¿ĎŇ’Ď ’rĆjĆęÇ ryĂ‘¿ČwĘ
ìŇĳĆBlĂ tŇĎ onăykŇĂ hĞ hŇêĲĎ’ČÆ=M’Ă
: ìŇj
ĲĆ JČ wyl
ăĎ ’Ą ê
¡Ď W
Ę rČpĲĎŇC
ChqĳĄyxĂrĘhČ ìŇdĘŇyĲĎBĘÆ NwĆ’ăĎ=M’Ă
: hŇĲlĎ wĘ‘Č ìŇyřălĆ hĎŁ’ĲBĘ NJ
¡Ą S
Ę êČ=l’ČwĘ
MCUĳmĂ ìŇynăĆpĎŇ ’v
ăĎ êĂ ű z’
ąĎ =yJĂ
: ’rĲĎytŇĂ âlăwĘ qYĎęmĚÇ tŇĎ yy¿ĂhĎwĘ
xJ
ĳĎ S
Ę êĂ lm
ăĎ ‘Ď hŇêĎ’ČÆ=yJĲĂ
: rJ
Ł Ĳ zĘtŇĂ CrăbŇĘ ‘ĲĎ MyĂm¡ČJĘ
dŇlĆĳxĎ MCqăyĎ MyĂrČhĽ~ĲĎmĂCĲÆ
: hŇyĲĆhĘêĲĂ rqĆŁB¿JČ hŇpĎŇ‘ęĚêĎÇ
hŇĳĎq
w Ę êĂ SyăĄ=yJĂ êĎxĘTČb
ĲĎŇ CÆ
trpxw
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"d Nkw ìlĘhĎ’
Ł BĘ ’"s v.14
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: bŇJĲĎS
Ę êĂ xTČ¿bĆŇ lĎ êęĎ rĘpČŇxĲĎwĘÇ
dŇyrĳĂxĞmĲČ Ny’ăĄwĘ êĎYĘbČŇrĎwĲĘÆ
: MyBĲĂrČ ìŇynăĆpĎŇ CQ¡xĂwĘ
hŇnĎyl
¿Ć kŇĘ êňĂ My‘ęĂ S
Ď rĘ yn¿Ąy‘ĄwĘ
Mh
ĳĆ nĘmĂ dŇăbČŇ ’Ď sonmĎCÆ
: SpĆŇĲnĎ =xjČmĲČ MtęĎ wĎqĘtŇĂ wĘÇ

19

20

: rmĲČ’ŇIŁwČ bŇoIę’Ă N‘ČI¿ČwČ
M‘ĳĎ=MêĆ’Č yJ
ăĂ MnĎmĘ’ĎÆ
: hŇmĲĎkŇĘ xĎ tŇCm¿êĎ MkĆęUĎ‘ĂwĘÇ
MkĆęomJĲĘ ű bŇbĎÄlĄ yl
ąĂ =MGČ
: hŇQĆ’ĲĄ=omJĘ Ny’¿Ą=ymĂ=tŇ’ĆwĘ MJ
ĳĆ mĂ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ lp
ăĄŇ nŁ=âlĲ
hŇyęĆhĘ’ĲĆ ű Ch‘ÄĄ rĄlĘ qx
Łą W
Ę
Chn
ĳĄ‘ĞIĲČwČĲ HČol’ĹĲlĆ Æ ’răĄq
Ł
: MymĲĂêĎ qyD¿ĂYČ qoxęW
ĘÇ
NnĳĎ’ĞS
ĲČ tŇCêăS
Ę ‘ČlĘ zCBÆ dŇyj
ăĂ lČ
: lgĆŇrĲĎ ydŇĄ‘ĞomălĘ NokęnĎÇ
MydĂędĘŇS
Ł Ĳ lĘĲ ű MylĂÄhĎŁ’Ĳ Cyl
ąĎ S
Ę yĂ
l’
ĳĄ yzĄyGăĂrĘmČlĘ tŇoxFĚbČŇCÆ
: odĲŇ yĎBĘ HČolă’Ĺ ’yb
¡ŇĂ hĄ rS
ąĆ ’ĞĲlČ
OĎrĳĆt
Ł Ň wĘ tŇomăhĄbŇĘ ’n
ăĎ=l’ČS
Ę MlĎęC’wĲĘ
: ëŇĲlĎ =dŇGĆyČwĘ MyĂmČęè
Ď hČÇ PŇo‘¿wĘ
OĎrĳĆt
Ł Ň wĘ ZrĆ’ăĎlĎ xČyW
ăĂ o’ą
: MIĲĎhČ ygăŇĄDĘ ìęlĘÇ Cr¿jĘsČywĲĂ
hŇQĆĳ’Ą =lkĎŇBĘ ‘dăČŇyĎ=âlĲ ymĂÆ
: tŇ’ŇEĲŁ hŇtŇĎ W
Ę ‘ăĎ hoĎęhyĘÇ=dŇyČ yJ
¿Ă
yx
ĳĎ=lJĎ SpĆŇănĆ odŇyĎBĘÆ rS
ăĆ ’Ğ
: Sy’ĲĂ=rW
Č BĘ=lJĎ xČCręwĘÇ

by
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nz’=’lh

sŘ3

1238

bwy’

12. 11–24

Nx
ĳĎ bŇĘ êĂ NyQ
ăĂ mĂ NzĆ’
Ł Æ=âlhĞ
: olĲ=M‘ČTĘyĂ lkĆŇŁ’ă ëŇxĄęwĘÇ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ MyS
¿Ă yS
Ă yBĲĂ
: hŇĲnĎ CbŇêĘ Mym
ăĂ yĎ ëŇrĆ’
Ł ¡ wĘ
hŇrĳĎCbŇgŇĘ C hŇm
ăĎ kŇĘ xĎ oU‘ĂÆ
: hŇĲnĎ CbŇtŇĘ C hŇ¿YĎ ‘Ą olęÇ
hŇĳĆB
n Ď yĂ âlăwĘ sorhĞyĲČÆ Nh
ăĄ
: xČtĲŇĄ jĎyĂ âlăwĘ Sy’ęĂ Ç=l‘Č rGŁ¿ sĘyĂ
CSb
ĳĎŇ yĂwĘ MyĂUăČBČ rY
Ł ă ‘ĘyČ Nh
ąĄ
: ZrĆ’ĲĎ=CkŇpŇĘ hČyĲČwĘ MxĄęQĘS
Č ywĲĂÇ
hŇĳĎS
I Ă CtŇĲ wĘ z‘Ł ă oU‘ĂÆ
: hŇGĲĆS
Ę mČC gŇg
¿ĄŇ S
Ł olęÇ
ll
ĳĎ oS MyY
ăĂ ‘ĞoyÄ ëŇyl
ăĂ om
: ll
ĲĄ ohyĘ MyT
¿Ă pŇĘ S
Ł Ĳ wĲĘ
xČĳêĄjĂ Myk
ăŇĂ lĎmĘ rs
ăČ Cm
: MhĲĆynĄtŇĘ mĎBĘ rozę’ĄÇ rs
Ł ¿ ’ĘIĆwČ
ll
ĳĎ oS MynăĂhĞŁJĲ ëŇyl
ăĂ om
: PŇĲQĄ sČyĘ MynăĂtŇĎ ’ĲĄwĘ
MynĳĂmĎ’ĹĲnĆ lĘ hŇpĎŇW
Ď Æ rys
ăĂ mĄ
: xuĲĎyĂ MynăĂqĄzĘ M‘ČT
¡Č wĘ
Myb
ĳŇĂ ydĂŇnĘ=l‘Č zCBÆ ëŇăpĄŇ oS
: hŇjĲĎrĂ MyqăĂypŇĂ ’Ğ xČyz¡ĂmĘC
ëŇS
Ć Łxĳ=yeĂmĂ tŇoqmĚ‘ĞÆ hŇăĆQgČŇmĘ
: tŇwĆmĲĎlĘYČ ro’ălĎ ’Y
¡Ą IŁwČ
MdĳŇĄBĘ’ČyĘwĲČ MyĂoGlČÆ ’yGăĂW
Ę mČ
: MxĲĄnĘIČwČ MyĂęoGlČÇ xČ¿TĄ S
Ł
ZrĆ’ĳĎhĎ=M‘Č yS
ăĄ ’ŇrĎ bŇlĄÆ rysęĂ mĄ
: ëŇrĆdŇĲĎ=âl Cht
Ł Ňă BĘ M‘ęĄ tŇĘ IČwČÇ
KVx=wVVmy
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ro’ĳ=âlwĘ ëŇS
Ć Łx¿=CSS
Ę mĲČyĘ
: roJĲè
Ă JČ M‘ęĄ tŇĘ IČwČÇ
ynĳĂy‘Ą hŇt
ăŇĎ ’ĞrĲĎ lJ
Ł¡ =NhĆ
: Hl
ĲĎ NbĆŇê
¿Ď wČ ynęĂ zĘ’ĎÇ hŇ‘¿ĎmĘS
ĲĎ
ynĂĳ’Ď =MgČŇ yêĂ‘ĘdăČŇyĎ MkĆŇêĘ‘ĘdČŇJĲĘÆ
: MJ
ĲĆ mĂ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎ lp
¡ĄŇ nŁ=âlĲ
rB
ĳĄdČŇ’Ğ yDăČS
Č =l’Ć ynĂ’ĞÆ MlĎęC’
: ZjĲĎxĘ’Ć l’
ăĄ =l’Ć xČ¡kĄŇ ohwĘ
rqĆĳS
Ď =ylĄpŇĘ T
Ł Ĳ Mê
¿Ć’Č MlĎęC’wĲĘ
: Mk
ĲĆŇ QĘJĚ ll
ăĂ ’Ĺ y’¡ĄpŇĘ rĲ
Ł
NCS
ĳ yrĂxĞêĲČ SrăĄxĞhĲČ NêĄyĂÆ=ymĲĂ
: hŇmĲĎkŇĘ xĎlĘ Mk
ăĆŇ lĎ yh
¡Ă tŇĘ C
yê
ĳĂ xĘkČŇotŇĲ ’n
¿Ď=C‘mĘS
Ă
: CbŇyS
ĲĂ qĘhČ yt
ăŇČ pĎŇW
Ę tŇob¡ŇrĂwĘ
hŇĳĎlwĘ‘Č CrăBĘdČŇêĘ l’ĄlĘhČÆ
: hŇIĲĎmĂrĘ Cr¿BĘdČŇêĲĘ olęwĘÇ
NC’ĳv
Ď êĂ wyn¿ĎpĎŇhĞ
: NCbŇĲ yrĂêĘ l’
¿Ą lĎ=M’Ă
Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć rq
Ł ă xĘyČ=yJĲĂ bŇoThĞÆ
: obŇĲ CQt
¿ŇĄ hĎêĘ Sonę’ĹB
ĲĆ Ç lt
¿ŇĄ hĎJĘ=M’Ă
Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć xČyk
ăŇĂ oy xČăkĄŇ oh
: NC’Ĳv
Ď êĂ Myn¿ĂjĎ rtŇĆ iĄęBČÇ=M’Ă
Mk
ĳĆŇ tŇĘ ’Ć tŇ‘ăĄbČŇêĘ otŇ’ĄW
Ę Æ âlăhĞ
: Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ lj
Ł¿ yĂ oDęxĘpČŇCÇ
rpĆŇĳ’Ą =ylĄS
Ę mĂ MkĆŇynĄr
Ł kŇĘ ĲzĂ Æ
: Mk
ĲĆŇ yBĄGČ rmĆŁxęÇ=yBĄgČŇlĘ
ynĂĳ’Ď =hŇrĎBĘdČŇ’ĞwĲČ yeĂUĆmĂÆ CSyrăĂxĞhĲČ
: hŇmĲĎ yl
ăČ ‘Ď rb
Ł ¡Ň ‘ĞyĲČwĘ
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13. 14–27

yeĳĎS
Ă bŇĘ yrăĂW
Ď bŇĘ ’v
ăĎ ’Ć ű hŇąmĎ =l‘Č
: yjĲĂkČŇBĘ MyW
¿Ă ’Ď yS
Ăę pŇĘ nČwĘÇ
lx
ĳĄ yČ’Ğ âřlăř ynĂlĄTĘqĘyĂÆ Nh
ăĄ
: xČykĲŇĂ o’ wyn¿ĎjĎ=l’Ć ykČęrĎDĘÇ=ëŇ’Č
hŇ‘ĳĎCSylĲĂ yl
¿Ă =’Ch=MGČ
: ’obŇĲ yĎ PŇ¿Ąx
n Ď wynĎępĎŇlĘÇ âl¿=yJĂ
yt
ĳŇĂ QĎmĂ ‘ČomS
Ď Æ C‘ămĘS
Ă
: Mk
ĲĆŇ ynĄzĘ’ĎBĘ ytęĂ wĎxĞ’ĲČwĘÇ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ yêĂkŇĘ răČ‘Ď ’nĎÆ=hŇeĄhĂ
: qDĲĎYĘ’Ć yn¿Ă’Ğ=yJĲĂ yêĂ‘ĘdČęyĎÇ
ydĳĂŇUĎ‘Ă bŇyrăĂyĎ ’ChÆ=ymĂ
: ‘wĲĎgŇĘ ’ĆwĘ SyrăĂxĞ’ĲČ hŇê
¡Ď ‘Č=yJĲĂ
ydĳĂŇUĎ‘Ă W‘Čê
ăČ =l’Č MyĂêČS
Ę Æ=ëŇ’Č
: rtĲŇĄ iĎ’Ć âlă ìŇynĆęjĎmĂÇ z’
¿Ď
qx
ĳČ rĘhČ yl
ăČ ‘ĎmĲĄ ìŇjĘJČÆ
: yeĂtĲŇČ ‘Ğb
ĲČŇ êĘ=l’ĲČ ìętŇĘ mĎ’ĲĄwĘÇ
hŇĳĆ‘
n Ĺ’ĲĆ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ’rĎqĘCÆ
: ynĂb
ĲĄŇ yS
Ă hĞwĲČ rBĄędČŇ’ĞÇ=o’Ĳ
tŇo’ĳFĎxČwĘ tŇonăwŁ‘Ğ ylĂÆ hŇU
ăĎ JČ
: ynĂ‘ĲĄydĂŇh
Ł ytęĂ ’ŇFĎxČwĘÇ y‘¿ĂS
Ę jĲĂ
ryê
ĳĂ sĘtŇČ ìŇyn¿ĆpĎŇ=hŇUĎĲlĎ
: ëŇĲlĎ bŇăĄo’l
y Ę ynĂ¡bĄŇ S
Ę xĘtŇČ wĘ
Zorĳ‘ĞêĲČ PŇDăĎnĂ hŇăĆl‘ĎhĲĆ
: PŇDĲŁ rĘêĂ Sb
ăĄŇ yĎ Sq¡Č=tŇ’ĆwĘ
tŇorĳr
Ł mĘ yl
ăČ ‘Ď bŇŁêăkŇĘ tŇĂ =yJĲĂ
: yrĲĎC‘nĘ tŇon¿wŁ‘Ğ ynĂS
Ąę yrĂotŇĲ wĘÇ
ylČęgŇĘ rČ ű dŇiÄČ BČ MW
ąĄ tÅĎ wĘ
rwmVtw
.r"tw s"t ,+rt ,’"yd Nkw yrqw bytk ol ’"sb ,yrq ol v.15
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yt
ĳŇĎ oxrĘ’Ď=lJĎ rom¿S
Ę tŇĂ wĘ
: hŇuĲĆxČtŇĘ êĂ ylČęgŇĘ rČÇ yS
¿Ą rĘS
Ď =l‘Č
hŇĳĆlbŇĘ yĂ bŇqăĎrĎJĘ ’ChwĘÆ
: S‘ĲĎ olk
ăĎŇ ’Ğ dŇgĆŇbĆęJĘÇ
hŇĳè
Ď ’Ă dŇClăyĘ MdĎŇ’ĎÆ
: zgĆŇrĲ
Ł =‘b
ĲČŇ W
Ę CĲ MymęĂ yĎÇ rY
¿Č qĘ
lU
ĳĎ IĂwČ ’YĎyĎÆ ZyY
ăĂ JĘ
: dŇomĲ‘ĞyĲČ âlăwĘ l~ĄęJČÇ xr¿ČbŇĘ IĂwČ
ìŇny‘
ĳĆ Ą êĎxĘqăČjĎ hŇzĆÆ=l‘Č=PŇ’Č
: ëŇUĲĎ‘Ă Tj
ăĎ S
Ę mĂbŇĘ ’yb
¡ŇĂ tŇĎ yt
ąŇĂ Ł’ÅwĘ
’mĄęFĎmĂ rohTĎÆ Nê
ăĄyĂ=ymĲĂ
: dŇxĲĎ’Ć âlă
ëŇê
ĳĎ ’Ă wyS
¿Ď dĎŇxĽ=rjČsĘmĲĂ wymĎęyĎ ű MyYÄĂ CrxĞ M’
¿Ă
: robŇĲ ‘ĞyĲČ âlăwĘ tŇĎ yW
Ăę ‘ĎÇ wqř¿ x
lDĳĎxĘyĆwĘ wyl
ăĎ ‘ĎmĲĄ hŇ‘ăĄS
Ę
: omĲoy ryk
¿ŇĂ W
Ď JĘ hŇYĆęrĘyĂÇ=dŇ‘Č
hŇ¿wĎqĘêňĂ Z‘ęĄ lĎ Sy¿Ą yJ
ąĂ
PŇyl
ĳĂ xĞyĲČ dŇo‘ăwĘ tŇrĄJĎyĂÆ=M’ĲĂ
: lDĲĎxĘtŇĆ âlă oêęqĘnČyĲŁwĘÇ
oS
ĳ rĘS
Ď ZrĆ’ăĎBĎ NyqăĂzĘyČ=M’Ă
: o‘ĲzĘGĂ tŇCm¿yĎ rpĎę‘Ďb
ĲĆŇ CÇ
xČrĳĂpŇĘ yČ MyĂmăČ xČyrăĄmĄ
: ‘TČĲnĎ =omJĘ ryY
ăĂ qĎ hŇ¡W
Ď ‘ĎwĘ
Sl
ĳĎ xĹIĲĆwĲČ tŇCmyĎÆ rbĆŇăĆgŇ wĘ
: oIĲ’ČwĘ MdăĎŇ’Ď ‘w¡ČgŇĘ IĂwČ
MyĳĎ=yeĂmĂ MyĂmČÆ=ClzĘ’ĲĎ
: Sb
ĲĄŇ yĎwĘ bŇr¿ČxĹyĲĆ rhĎęnĎwĘÇ
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14. 12–15. 1

MCq¿yĎň=âlwĘĲ bŇkČęS
Ď Sy’
¿Ă wĘ
CYyqĳĂyĎ âlă MyĂmČS
Ď Æ yêăĂlĘBĂ=dŇ‘Č
: MtĲŇĎ nĎè
Ę mĂ Cr‘Ł ę yĄÇ=âlĲwĘ
ynĂnĄęjĂYĘêČ lo’ŋS
Ę BĂ ű NêÄĄ yĂ ym
ąĂ
ìŇĳĆj’Č bŇCS
ă =dŇ‘Č ynĂrĄyêĂsĘêČÆ
: ynĂrĲĄJĘzĘtŇĂ wĘ qx
Ł ă yl
¡Ă tŇyS
¿Ă ê
ąĎ
hŇ¿Ćx
y Ę yňh
ĲĂ Ğ rbĆŇGĆę tŇCm¿yĎ=M’Ă
lx
ĳĄ yČ’Ğ y’
ăĂ bĎŇYĘ ym
ăĄ yĘ=lJĎ
: ytŇĲĂ pĎŇylĂxĞ ’oBęÇ=dŇ‘Č
OĎĳĆn‘Ĺ’ĲĆ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ’rĎqĘêĂÆ
: PŇŁsĲkŇĘ tŇĂ ìŇydăŇĆyĎ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČlĲĘ
rojĳsĘêĂ ydăČŇ‘ĎYĘ hŇêĎ‘ČÆ=yJĲĂ
: ytŇĲĂ ’ŇFĎxČ=l‘Č romęS
Ę tĂÇ=âlĲ
y‘ĳĂS
Ę jĂ rorăYĘBĂ Mt
ăŇĚ xĎ
: ynĲĂwŁ‘Ğ=l‘Č lj
Ł ę TĘêĂwČÇ
loBĳyĂ lp
ăĄŇ on=rhČ MlĎC’wĘÆ
: omĲq
Ł UĘmĂ qê
¿Č ‘ĘyĆ rCYęwĘÇ
MyĂmČę CqxĞ¿S
Ď ű MynąĂbĎŇ’Ğ
ZrĆ’ĳĎ=rpČŇ‘Ğ hĎyx
¿Ć ypŇĂ sĘ=PŇT
ŁĲ S
Ę êĂ
: êĎdĘŇb
ĲČŇ ’ĹhĲĆ Sonă’Ĺ tŇ¡wČqĘtŇĂ wĘ
ëŇŁlĳhĞIĲČwČĲ xYČnĆlĎÆ Chp
ăĄŇ qĘtŇĘ êĂ
: ChxĲĄQĘS
Č êĘwĲČ wynĎępĎÇ hŇ¿ĆS
e Č mĘ
‘dĳŇĎyĄ âlăwĘ wynĎbĎŇÆ CdăŇBĘkŇĘ yĂ
: oml
ĲĎ Nyb
¿ŇĂ yĎ=âlĲwĘ Crę‘ĞYĘyĂwĘÇ
bŇĳ’Ď kŇĘ yĂ wyl
ăĎ ‘Ď orW
Ď BĘÆ=ëŇ’Č
: lb
ĲĎŇ ’ĹêĲĆ wyl
¿Ď ‘Ď oSępŇĘ nČwĘÇ
: rmĲČ’ŇIŁwČ ynęĂ mĎyêĲĄhĲČ zp
¿ČŇ ylĂ’Ĺ N‘ČIČwČÆ
Mkxh
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xČCrĳ=tŇ‘ČdŇĲČ hŇ¿Ć‘
n ĞyĲČ MkĎęxĎhĲĆ
: onĲTĘBĂ MydăĂŇqĎ ’Q
¡Ą mČywĲĂ
NoJĳsĘyĂ âlă rbĎŇdĎŇBĘÆ xČăkĄŇ oh
: MB
ĲĎ ly‘¿Ăoy=âlĲ MyQĂęmĂCÇ
hŇĳ’Ď rĘyĂ rp
ăŇĄ êĎ hŇêĎ’ČÆ=PŇ’Č
: l’ĲĄ=ynĄpŇĘ lĂ hŇxĎęyW
Ă Ç ‘r¿ČgŇĘ tŇĂ wĘ
ìŇypĳŇĂ ìăŇnĘwĲŁ‘Ğ PŇăĄQ’ČyĘ yJ
ąĂ
: MymĲĂCr‘Ğ NoS
ă lĘ rxČębŇĘ tŇĂ wĘÇ
ynĂĳ’Ď =âlwĘ ìŇyp
ăŇĂ ìăŇ‘ĞyS
ĲĂ rĘyČ
: ëŇb
ĲĎŇ =Cn‘ĞyĲČ ìŇytęĆ pĎŇW
Ę CÇ
dŇĳlĄ CĎêĂ MdĎŇ’ĎÆ NoS
ă y’ŇrĂhĞ
: êĎlĘĲlĎ ox tŇo‘ăbĎŇgŇĘ yn¡ĄpŇĘ lĂwĘ
‘m
ĳĎ S
Ę êĂ hČolă’Ĺ dŇosăbŇĘ hČ
: hŇmĲĎkŇĘ xĎ ìŇyl
ăĆ ’Ą ‘r¡ČgŇĘ tŇĂ wĘ
‘dĳŇĎnĄ âlăwĘ êĎ‘ĘdČŇIĎÆ=hŇmČ
: ’ChĲ CnU
¿Ď ‘Ă=âlwĲĘ NybĂęêĎÇ
CnB
ĳĎ SyS
ăĂ yĎ=MGČ bŇăW
Ď =MGČ
: MymĲĂyĎ ìŇyb
ăŇĂ ’ĎmĄ ryB
¡Ă JČ
l’
ĳĄ tŇomăxĚnĘêČ ìŇUĘmĂÆ T‘ăČmĘhČ
: ëŇUĲĎ‘Ă T’
¿Č lĎ rbĎędĎŇwĘÇ
ìŇĳĆBlĂ ì¿ŇxĞuĎIĂ=hŇmČ
: ìŇynĲĆy‘Ą NCm¿zĘrĘIĂ=hŇmČC
ìŇĳxĆ Cr l’
ăĄ =l’Ć bŇyS
ăĂ tŇĎ =yJĲĂ
: NyQĲĂmĂ ìŇyj
ăĂ mĂ tŇĎ ’Ň¡YĄ h
Ł wĘ
hŇĳĆJzĘyĂ=yJĲĂ Son¿’Ĺ=hŇmĲĎ
: hŇè
ĲĎ ’Ă dŇClăyĘ qDČęYĘyĂÇ=ykĲŇĂ wĘ
Nym
ĳĂ ’ĞyĲČ âlă oSd
ŁŇ qĘBĂ Nh
ăĄ
: wynĲĎy‘ĄbŇĘ CJ¿zČ=âlĲ MyĂmČęS
Ď wĘÇ
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15. 16–29

xl
ĳĎ ’ĹĲnĆ wĘ bŇ‘¿ĎtŇĘ nĂ=yJĲĂ PŇ’ČÆ
: hŇĲlĎ wĘ‘Č MyĂUăČkČŇ hŇt
¡ŇĆ S
Ł =Sy’ĲĂ
yl
ĳĂ =‘mČS
ĲĘ ì¿ŇwĘxČ’Ğ
: hŇrĎjĲĄsČ’ĞwĲČ ytŇĂ yzęĂ xĎÇ=hŇĲzĆwĘ
CdŇyGĳĂyČ Mym
¿Ă kĎŇxĞ=rS
Ć ’Ğ
: MtĲŇĎ obŇ’ĞmĲĄ CdęxĞkĲŇĂ Ç âl¿wĘ
ZrĆ’ĳĎhĎ hŇăĎê
n Ę nĂ MDĎbČŇlĘÆ Mh
ăĆ lĎ
: MkĲĎŇotŇBĘ rzăĎ rbČŇ‘¡Ď=âlwĘ
ll
ĳĄ oxtŇĘ mĂ ’Chă ‘S
Ď rĎÆ ym
ăĄ yĘ=lJĎ
: ZyrĲĂ‘Ďl
ĲĆ Cn¿jĘYĘnĂ MynęĂ S
Ď Ç rj
¿Č sĘmĂC
wynĳĎzĘ’ĎBĘ Myd¿ĂŇxĎjĘ=loqĲ
: Ce’ĲĆobŇyĘ dŇd¿ŇĄoS Molęè
Ď BČÇ
ëŇS
Ć Łxĳ=yeĂmĂ bŇCSÆ Nym
ăĂ ’ĞyĲČ=âlĲ
: bŇrĆxĲĎ=ylĄ’Ĺ ’Chă CpŇYĎwĘ
hŇĳĄ’
I Č MxĆăĆQlČ ’Chă dŇdąŇĄŁÅn
: ëŇS
Ć ŁxĲ=MoyĲ odăŇyĎBĘ NokŇ¡ nĎ=yJĲĂ ű ‘dČőyĎ
hŇqĳĎCYmĘC rY
ăČ ChtŇĚ ‘Ğb
ĲČŇ yĲĘÆ
: rodĲŇ yJĂlČ dŇytŋĂ ‘Ď ű ëŇlĆąmĆ JĘ ChpĄęqĘtŇĘ êĂÇ
odŇĳyĎ l’
ăĄ =l’Ć hŇăTĎ nĎ=yJĲĂ
: rB
ĲĎ GČtŇĘ yĂ yDČęS
Č Ç=l’ĆwĘ
r’ŇĳĎY
C Č BĘ wyl
ăĎ ’Ą ZCrăyĎ
: wyeĲĎgŇĂ mĲĎ yB
¿Ą GČ ybĂę‘ĞB
ĲČ Ç
oBĳlĘxĆBĘ wynăĎpĎŇ hŇăiĎ kŇĂ =yJĲĂ
: lsĆkĲĎŇ=ylĄ‘Ğ hŇm
ăĎ yjĂ W‘ČI¡ČwČ
tŇodęxĎkŇĘ nĂ MyrąĂ‘ÅĎ ű NoJąS
Ę IĂwČ
oml
ĳĎ CbŇS
Ę ăĄ=âl
y
MyêĂBĎÆ
: MyQĲĂgČŇlĘ CdăŇêĘ‘ČtŇĘ hĂ rS
¡Ć ’Ğ
olĳyxĄ MCqăyĎ=âlĲwĘ rS
Č ‘Ę¡Ć=âl
y Ĳ
hTy=’lw
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: Ml
ĲĎ nĘmĂ ZrĆ’ăĎlĎ hŇ¡FĆ yĂ=âlĲwĘ
ëŇS
Ć Łxę=yeĂmĂ ű rCsÄyĎ=âlĲ
tŇbĆŇĳhĎ lĘS
Č SB
ăĄ yČêĘ oêqĘnČyĲŁÆ
: wyjĲĂ xČCrăBĘ rCsęyĎwĘÇ
hŇ‘ĳĎtŇĘ nĂ wV
ăř b Nm
ăĄ ’ĞyĲČ=l’Č
: otŇĲ rĎCmĲtŇĘ hŇ¿Ćh
y Ę êĲĂ ’wĘS
Ďę Ç=yJĂ
’l
ĳĄ UĎêĂ omoyÆ=âlBĲĘ
: hŇnĎĲnĎ ‘ĞrĲČ âlă otęjĎkŇĂ wĘÇ
orĳsĘBĂ NpĆŇăĆJ
G Č sm
Ł ă xĘyČ
: otŇĲ ~ĎnĂ tŇyĂEČęJČÇ ëŇ¿ĄlS
Ę yČwĘ
dŇCmĳlĘGČ PŇăĄx
n Ď tŇdăČŇ‘Ğ=yJĲĂ
: dŇxČS
Ł Ĳ =ylĄhĽ’ĲĎ hŇ¿ĎlkŇĘ ’ĲĎ S’ĄęwĘÇ
NwĆ’ĳĎ dŇŁlyăĎwĘ lmĎ‘ĎÆ hŇră
Ł hĎ
: hŇmĲĎrĘmĂ Nyk
¿ŇĂ êĎ MnĎęTĘbŇĂ CÇ
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: rmĲČ’ŇIŁwČ bŇoIę’Ă N‘ČI¿ČwČ
tŇoBĳrČ hŇQĆă’Ą kŇĘ yêĂ‘Ęm
ăČ S
Ď
: Mk
ĲĆŇ QĘJĚ lm
ăĎ ‘Ď ym
¡Ą xĞĲnČ mĘ
xČCrĳ=yrĄbŇĘ dĂŇlĘ Zq¿ĄhĞ
: hŇĲnĆ ‘ĞtĲŇČ yJ
ăĂ ìęYĘyrĲĂmĘIČÇ=hŇmČ o’¿
hŇrĎB
¿Ą dČň’Ğ Mk
ÀĆŇ JĎ ÈykŇĂ nŁ’ĲĎ ű MG
ąČ
yS
Ăę pŇĘ nČ tŇxČê
ąČ MkĆÃS
Ę pŇĘ nČ SyÀĄ Clą
MyQ
ĳĂ mĂBĘ Mk
ăĆŇ ylĄ‘Ğ hŇrĎyB
ăĂ xĘ’Č
: yS
ĲĂ ’Ňr
Ł omăBĘ MkĆęylĄ‘ĞÇ hŇ‘Ďyn¿Ă’ĎwĘ
ypĳŇĂ =omBĘ Mk
¿ĆŇ YĘUĂ’Č’Ğ
: ëŇŁWĲxĘyČ yt
ăŇČ pĎŇW
Ę dŇyn¡ĂwĘ
yb
ĳŇĂ ’ĄJĘ ëŇăW
Ą xĎyĲĄ=âlĲ hŇrĎBĘdČŇ’ĞÆ=M’ĲĂ
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16. 7–18

: ëŇŁlĲhĞyĲČ ye¿ĂmĂ=hŇmČ hŇlĎęDĘxĘ’ČwĘÇ
ynĂĳ’Ď lĘhĆ hŇê
¿Ď ‘Č=ëŇ’Č
: ytŇĲĂ dĎŇ‘Ğ=lJĎ tŇĎ oUęS
Ă hĞÇ
hŇĳĎh
y Ď dŇ‘ăĄlĘ ynĂTĄmĘqĘêĂwĲČÆ
: hŇĲnĆ ‘ĞyĲČ yn¿ČpĎŇBĘ yS
Ăę xĞkĲČŇÇ yB
¿Ă MqĎ¿IĎwČ
ynĂmĄęTĘW
Ę IĂwĲČ ű PŇrČÄTĎ oją’Č
wyeĳĎS
Ă BĘ yl
ăČ ‘Ď qrăČxĎ
: ylĲĂ wynăĎy‘Ą SoT¡lĘyĂ ű yrĂőYĎ
MhĆęypŇĂ BĘ ű ylČÄ‘Ď Crŋ‘ĞjĲĎ
yyĳĎxĎlĘ CJăhĂ hŇjĎrĘxĆBĘÆ
: NC’ĲQĎmČtŇĘ yĂ yl
¿Č ‘Ď dŇxČyČęÇ
lywĳĂ‘Ğ l’
ăĆ l’ĄÆ ynĂrăĄyGĂsĘyČ
: ynĂTĲĄrĘyĂ My‘ăĂS
Ď rĘ yd¡ŇĄyĘ=l‘ČwĘ
ynĂrĄęjĘrĘpČŇyĘwĲČ ű ytŇĂ yyĂÄhĎ wl
ąĄ S
ĎÅ
ynĂĳĄYjĘYĘpČŇyĘwĲČ yjĂrĘ‘ĎBĘÆ zx
ăČ ’ĎwĘ
: hŇrĲĎFĎmČlĘ olęÇ ynĂ¿mĄ yqĂyĘwČ
wyBĎęrČ ű ylČÄ‘Ď CBs
Ł ą ÅyĎ
lomĳxĘyČ âlăwĘ ytŇČ oylĘJĂÆ xQ
ăČ pČŇyĘ
: ytŇĂ rĲĎrĄmĘ ZrĆ’ĎęlĎÇ ëŇŁj¿S
Ę yĂ
ZřrĆp
ĳŇĎ =ynĄjĘ=l‘Č ZrĆpĆŇÆ ynĂăYĄ rĘpŇĘ yĂ
: roBĲgŇĂ JĘ yl
ăČ ‘Ď Zr¡ĚyĎ
yDĳĂlĘgŇĂ yl
ăĄ ‘Ğ yêĂrĘpČŇêĎÆ qW
ăČ
: ynĲĂrĘqČ rp
ăĎŇ ‘Ďb
ĲĆŇ yêĂlĘ¡Čl‘ŁwĘ
ykŇĂ ĳĆbŇ =yeĂmĂ hrřmrmxÆ ynăČjĎ
: tŇwĆmĲĎlĘYČ yj
ăČ‘ČpŇĘ ‘Č l‘¡ČwĘ
yj
ĳĎkČŇBĘ sm
ăĎ xĎ=âlĲ l‘ČÆ
: hŇJĲĎzČ yt¿ĂŇQĎpŇĂ tŇĘ C
ym
ĳĂ dĎŇ yi
ăĂ kČŇêĘ=l’Č ZrĆ’ĆÆ
yhy=l’w
.’ry‘z +Z v.14

.zT
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: ytŇĲĂ qĎ‘ĞzĲČlĘ MoqęmĎÇ yh
¿Ă yĘ=l’ČwĲĘ
ydĳĂŇ‘Ą MyĂmăČè
Ď bČŇ=hŇĲeĄ hĂ hŇêĎ‘ČÆ=MGČ
: MymĲĂorUĘBČ ydĂęhĞW
ĲĎ wĘÇ
y‘ĳĎrĄ yY
¿Č ylĂmĘ
: ynĲĂy‘Ą hŇ¿pĎŇ lĘDĲĎ hČolę’ĹÇ=l’Ć
HČolĳ’Ĺ=M‘Ă rbĆŇăĆgŇ lĘ xk
ăČŇ oywĘ
: Ch‘ĲĄrĄlĘ Md¿ĎŇ’Ď=NbĆŇC
Cyt
ĳŇĎ ’ĹyĲĆ rj
ăĎ sĘmĂ tŇonăS
Ę =yJĲĂ
: ëŇŁlĲhĹ’ĲĆ bŇCS
ă ’Ď=âlĲ xrČ’
Ł ¡ wĘ
CkŇ‘ęĎ zĘnĂ ym
¿Č yĎ hŇlĎB
ĲĎ xĚÆ yx
ăĂ Cr
: ylĲĂ Myr¿ĂbĎŇqĘ
ydĳĂŇUĎ‘Ă MylĂtŇĚ hĞÆ âlă=M’Ă
: ynĲĂy‘Ą N¿ČlêĎ MtęĎ orUĘhČbŇĘ CÇ
ëŇĳUĎ ‘Ă ynĂăbĄŇ rĘ‘Ď ’eĎÆ=hŇmĎyW
ĲĂ
: ‘ČqĲĄêĎyĂ yd¿ĂŇyĎlĘ ’ChęÇ=ymĲĂ
lkĆŇĳv
Ď UĂ êĎnĘăpČŇ YĎ MBĎlĂÆ=yJĲĂ
: MmĲĄr
Ł tŇĘ âlă NJĄęÇ=l‘Č
My‘ĳĂrĄ dŇyGăĂyČ qlĆxĄlĘÆ
: hŇnĎĲlĆ kŇĘ êĂ wynăĎbĎŇ yn¡Ąy‘ĄwĘ
MyU
ĳĂ ‘Č lS
Ł ă mĘlĂ ynĂgČŇ~ĂhĂwĲĘÆ
: hŇyĲĆhĘ’ĲĆ MynăĂpĎŇlĘ tŇpĆŇŁtŇ¡ wĘ
ynĳĂy‘Ą W‘ČJ
ăČ mĂ HkČŇê
ăĄwČ
: MQ
ĲĎ JĚ l~
ăĄ JČ yr¡ČYĚywĲĂ
tŇ’ŇŁzĳ=l‘Č MyrăĂS
Ď yĘ CUS
Ł ă yĎ
: rrĲĎ‘ŁtŇĘ yĂ PŇ¿Ąx
n Ď =l‘Č yqęĂ nĎwĘÇ
oJĳrĘDČ qyDăĂYČ zx
ăĄ ’ŇyŁwĘ
: ZmĆŁ’Ĳ PŇys
¿Ă yŁ MyĂdČęyĎÇ=rhĎTĽCĲ
’n
ĳĎ C’b
Ł ăŇ C CbŇS
Ě êĎÆ MQ
ăĎ JĚ MlĎę’ĚwĲĘ

19

20
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zy
2

3

4

5

6

7

8

9

10

’Ym’=’lw

sŘ4

1248

bwy’

17. 11–18. 7

: MkĲĎŇxĎ Mk
ăĆŇ bĎŇ ’Y
¡Ď mĘ’Ć=âlĲwĘ
CqĳêĘnĂ yt
ăŇČ U
Ł zĂ CrbŇĘ ‘ĲĎÆ ym
ăČ yĎ
: ybĲŇĂ bĎŇlĘ yS
ăĄ rĎom¡
CmyW
ĳĂ yĎ MoyălĘ hŇlĎyĘlČÆ
: ëŇS
Ć ŁxĲ=ynĄjĘmĂ bŇor¿qĎ ro’ęÇ
yt
ĳŇĂ yBĄ lo’ăS
Ę hŇCĆqČ’ĞÆ=M’Ă
: y‘ĲĎCYyĘ yêĂdĘŇj
¿ČrĂ ëŇS
Ć ŁxęBČÇ
hŇêĎĳ’Ď ybŇĂ ă’Ď ytŇĂ ’ŇrĎqĎÆ tŇxČăè
Č lČ
: hŇUĲĎrĂl
ĲĎ ytęĂ x
Ł ’ĞwĲČÇ yU
¿Ă ’Ă
yt
ĳŇĂ wĎqĘtŇĂ opŇă ’Ą hŇIĄ’ČwĘÆ
: hŇeĎrĲĆCSyĘ ym
ăĂ ytęĂ wĎqĘtŇĂ wĘÇ
hŇnĎdĘŇrĳČêĄ l’
Łă S
Ę yDăĄBČ
: tŇxČĲnĎ rp
ăĎŇ ‘Ď=l‘Č dŇxČ¡yČ=M’Ă

11

12

13

14

15

16

: rmĲČ’ŇIŁwČ yxęĂ è
Ě hČ dŇD¿ČlĘBĂ N‘ČIČwČÆ
xy
NyQ
ĳĂ mĂlĘ yYăĄnĘqĂ NCmăyW
Ă êĘ ű hŇnĎą’Ď =dŇ‘Č 2
: rB
ĲĄ dČŇnĘ rx
¿Č ’ČwĘ CnybĂęêĎÇ
hŇĳmĎ hĄBĘkČŇ CnbŇĘ ăS
Č xĘnĆ ‘ČCDmČÆ 3
: Mk
ĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ CnymęĂ TĘnĂÇ
oj¿’ňČ BĘ oSępŇĘ nČ PŇr¿ĄT
ŁĲ 4
ZrĆ’ĳĎ bŇzČ‘ăĎêĄ ìŇnĘ‘ČmČlĘhČÆ
: omĲq
Ł UĘmĂ rCYęÇ=qêČ‘ĘyĆwĘ
ëŇ‘ĳĎdŇĘyĂ My‘ăĂS
Ď rĘ ro’ă MG
ąČ 5
: oèĲ’Ă bŇyb
ăŇĂ S
Ę HGČęyĂÇ=âlĲwĘ
olĳhĽ’ĲĎBĘ ëŇăS
Č xĎ ro’Æ 6
: ëŇ‘ĲĎdĘŇyĂ wyl
¿Ď ‘Ď oręnĄwĘÇ
onĳo’ ydăŇĄ‘ĞYĲČ CrYĘyĲĄÆ 7
: otŇĲ YĎ‘Ğ Chk
¿ĄŇ ylĂS
Ę tŇČ wĲĘ
xlV=yk

18. 8–21
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wyl
ĳĎ gŇĘ rČBĘ tŇS
Ć răĆBĘ xQ
ăČ S
Ě =yJĲĂ
: ëŇĲQĎ hČtŇĘ yĂ hŇkĎębĎŇW
Ę Ç=l‘ČwĘ
xj
ĳĎ bŇqăĄ‘ĎBĘ zx
ăĄ ’ŇyŁ
: MyUĲĂYČ wyl
ăĎ ‘Ď qz¡ĄxĞyĲČ
olĳbŇĘ xČ ZrĆ’ăĎBĎ NCmăTĎ
: bŇytŇĲĂ nĎ yl
ăĄ ‘Ğ oêędĘŇJĚlĘmČCÇ
tŇohĳQĎbČŇ Cht
ăŇĚ ‘ĞBĲĂ bŇybŇĂ sĎÆ
: wyl
ĲĎ gŇĘ rČlĘ ChY
¿ĚypŇĂ hĹwĲĆ
onĳ’
Ł bŇ‘¿ĄrĎ=yhĲĂyĘ
: o‘ĲlĘYČlĘ NokŇ¿ nĎ dŇy’ĄęwĘÇ
orĳo‘ yDăĄBČ lkČŇ’ŇyŁÆ
: tŇwĆmĲĎ rokŇă BĘ wyDĎęBČÇ lk
¿ČŇ ’ŇyŁ
oxĳTČbŇĘ mĂ olhĽ’ĲĎmĄÆ qt
ăŇĄ eĎyĂ
: tŇohĲQĎBČ ëŇlĆămĆ lĘ ChdęĄ‘ĂYĘtŇČ wĘÇ
olĳ=ylĂBĘmĂ olhĽ’ĲĎBĘÆ NoJăS
Ę êĂ
: tŇyrĲĂpŇĘ gĎŇ ChwăĄnĎ=l‘Č hŇr¡ĆzŁyĘ
CSb
ĳĎŇ yĂ wyS
ăĎ rĎS
ĲĎ tŇxČêČmĂÆ
: orĲyYĂqĘ lU
¿Č yĂ l‘ČUČęmĂCÇ
ZrĆ’ĳĎ=yeĂmĂ dŇbČŇ’ĎÆ=orkŇĘ ĲzĂ
: ZCxĲ=ynĄjĘ=l‘Č olęÇ MS
¿Ą =âlwĘ
ëŇS
Ć Łxĳ=l’Ć ro’ămĄ ChpĚŇDĘhĘyĆÆ
: ChDĲĚnĂyĘ lb
¿ĄŇ êĄmĂC
oUĳ‘ČBĘ dŇkĆŇăĆ=âlwĘ
n
olă NynąĂ âlÅ
: wyrĲĎCgŇmĘBĂ dŇyrĂęW
Ď Ç Ny’¿ĄwĘ
MynĳĂr
Ł xĞ’ĲČ CUS
ăČ nĎ omoy¡=l‘Č
: r‘ČW
ĲĎ CzxĞă’Ď MynęĂ m
Ł dĘŇqČwĘÇ
lCĳĎ‘Č tŇonăJĘS
Ę mĂ hŇQĆ’ĄÆ=ëŇ’Č
: l’ĲĄ ‘dČŇy¿Ď=âl MoqămĘ hŇzĆęwĘÇ
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19. 1–14

: rmĲČ’ŇIŁwČ bŇoIę’Ă N‘ČI¿ČwČ
Ty
yS
ĳĂ pŇĘ nČ NCyăgŇĘ oêĲ hŇnĎ’ĎÆ=dŇ‘Č 2
: MyQĲĂmĂbŇĘ ynĂ¿nČC’JĘdČŇtŇĘ C
ynĂCmĳylĂkŇĘ êČ MymĂ‘ĎjĘÆ rW
Ć ‘ăĆ hŇąĆz 3
: ylĲĂ=CrJĘhĘêČ CSb
Ł ę tĄÇ=âlĲ
ytŇĂ ygĳŇS
Ă Ď Mn
¿ĎmĘ’Ď=PŇ’ČwĘ 4
: ytŇĲĂ gĎŇCSmĘ Nyl
¿Ă êĎ yêęĂ ’ĂÇ
ClyDĳĂgŇĘ êČ yl
ăČ ‘Ď MnĎmĘ’ĎÆ=M’Ă 5
: yêĲĂjĎrĘxĆ ylČę‘ĎÇ Cxyk
¿ŇĂ otŇwĘ
ynĂt
ĳŇĎ CĘ‘Ă HČolă’Ĺ=yJĲĂ opŇ’ĄÆ=C‘DĲĘ 6
: PŇyuĲĂhĂ yl
¿Č ‘Ď odęCYmĘCÇ
hŇĳĆ‘
n Ď’Ą âlăwĘ smĎxĎÆ q‘ăČYĘ’Ć Nh
ąĄ 7
: TjĲĎS
Ę mĂ Ny’ăĄwĘ ‘CČęS
Č ’ĞÇ
robĳŇ‘Ĺ’ĲĆ âlăwĘ rdČŇgĎŇÆ yx
ăĂ rĘ’Ď 8
: MyW
ĲĂ yĎ ëŇS
Ć Łxă ytęČ obŇytŇĂ nĘÇ l‘¿ČwĘ
TyS
ĳĂ pŇĘ hĂ yl
ăČ ‘ĎmĲĄ ydĂŇobŇJĘÆ 9
: yS
ĲĂ ’Ňr
Ł tŇrĆT
ăĆ‘Ğ rsČIĎęwČÇ
ëŇĳČl’ĄwĲĎ bŇybŇĂ sĎÆ ynĂăYĄ êĘyĂ 10
: ytŇĲĂ wĎqĘêĂ Z‘ęĄ JĎÇ ‘i
¿Č IČwČ
ojĳ’Č yl
ăČ ‘Ď rxČăIČwČ 11
: wyrĲĎYĎkŇĘ olă ynĂ¡bĄŇ S
Ę xĘIČwČ
wydĎęCdŇgŇĘ C’b
Ł ąŇ ÅyĎ ű dŇxČąČy 12
MJ
ĳĎ rĘDČ yl
ăČ ‘Ď CQs
Ł ă IĎwČ
: ylĲĂhĽ’ĲĎlĘ bŇyb
ăŇĂ sĎ Cn¡xĞIĲČwČ
qyx
ĳĂ rĘhĂ yl
ăČ ‘ĎmĲĄ yxČ’ČÆ 13
: yeĂUĲĆmĂ Crz¿Ď=ëŇ’Č y‘ęČ dĘŇyĲŁwĘÇ
yb
ĳŇĎ orqĘ Cl¿dĘŇxĲĎ 14
y‘dymw

19. 15–27
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: ynĂCxĲkĄŇS
Ę y‘¿ČDĎyĚmĘCĲ
ynĂĳĚbŇ S
Ę xĘêČ rzăĎlĘ ytŇČ h
Ł mĘ’ČwĘÆ ytăĂŇybĄŇ yrąĄGÅĎ
: MhĲĆynĄy‘ĲĄbŇĘ ytŇĂ yy¿ĂhĎ yrĂękŇĘ nĎÇ
hŇĳĆ‘
n ĞyĲČ âlăwĘ ytŇĂ ’ŇrĎqĎÆ yDăĂbŇĘ ‘ČlĘ
: olĲ=NeĆxČtŇĘ ’Ć ypęĂ Ç=omBĘ
yê
ĳĂ S
Ę ’ĂlĘ hŇrĎzăĎ yxĂCrÆ
: ynĲĂTĘbŇĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ ytęĂ eŁxČwĘÇ
yb
ĳŇĂ Cs’Ğm
ăĎ MylĂywĂ‘ĞÆ=MGČ
: ybĲŇĂ =CrBĘdČŇyĘwČ hŇmĎCqę’ĎÇ
ydĳĂŇos yt
ăŇĄ mĘ=lJĎ ynĂCbŇ‘ĞêĲĂÆ
: ybĲŇĂ =CkŇjĘhĘnĆ yêĂbŇĘ hČę’ĎÇ=hŇĲzĆwĘ
ym
ĳĂ YĘ‘Č hŇqăĎbŇĘ DĲĎ yrĂW
Ď bŇĘ bŇĂ CÆ yrăĂo‘BĘ
: yeĲĎS
Ă ro‘ăBĘ hŇTĎęQĘmČtŇĘ ’ĆwĲĎÇ
y‘ĳĎrĄ Mê
ăĆ’Č ynĂăĚx
e Ď ynĂĚeŋ xĎ
: yBĲĂ hŇ‘ĎgŇĘ ănĎ HČolę’ĹÇ=dŇyČ yJ
¿Ă
l’
ĳĄ =omkŇĘ ynĂăĚpŇ DĘrĘêĂ hŇUĎlĎÆ
: C‘B
ĲĎ W
Ę tŇĂ âlă yrĂęW
Ď BĘmĂCÇ
yQ
ĳĎ mĂ NCbăŇtŇĘ JĲĎyĂwĘ opŇ’ĄÆ Nê
ăĄyĂ=ymĲĂ
: CqxĲĎyĚwĘ rpĆŇăiĄ BČ Nê
¡ĄyĂ=ymĲĂ
tŇrĆp
ĳŇĎ ‘ŁwĘ lz¿ĆrĘBČ=T‘ĄBĘ
: NCbŇĲ YĘxĲĎyĄ rC~¿BČ dŇ‘ęČ lĎÇ
yx
ĳĎ ylĂ’ĞŁGă yêĂ‘ĘdČŇyĎÆ ynăĂ’ĞwĲČ
: MCqĲyĎ rp
¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č NoręxĞ’ĲČwĘÇ
tŇ’ŇŁzĳ=CpŇuĘnĂ yrĂo‘¡ rx
ăČ ’ČwĘ
: HČolĲ’Ĺ hŇ¿Ćx
z Ĺ’ĲĆ yrĂęW
Ď BĘmĂCÇ
yQĂę=hŇzĆxĹ’ĲĆ ű ynÄĂ ’Ğ rS
ąĆ ’Ğ
rzĳĎ=âlwĘ C’ărĎ ynăČy‘ĄwĘ
: yqĲĂxĄBĘ yt
ăŇČ yŁlĘkŇĂ Cl¡JĎ
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19. 28–20. 11

olĳ=PŇDĎrĘeĂ=hŇmČ CrmĘ’ŇŁtŇ¡ yJ
ăĂ
: yřbĲŇĂ =’YĎmĘnĂ rbĎęDĎÇ SrĆS
Ł ¿ wĘ
bŇrĆxĆę=ynĄjĘmĂ ű MkĆÄlĎ CrCGą
bŇrĆx
ĳĎ tŇonăwŁ‘Ğ hŇmĎxĄÆ=yJĲĂ
: NydĲř V NC‘ădĘŇêĄ N‘Čm
¡Č lĘ

28

29

: rmĲČ’ŇIŁwČ ytęĂ mĎ‘ĞeĲČhČ rp
¿ČŇ ŁYř N‘ČIČwČÆ
k
ynĂCbĳŇyS
Ă yĘ yj
ăČ‘ĂW
Ę NkĄŇlĎÆ 2
: ybĲŇĂ yS
Ă Cxă rCbę‘Ğb
ĲČŇ CÇ
‘m
ĳĎ S
Ę ’Ć ytăĂŇUĎlĂJĘ rs
ăČ Cm 3
: ynĂĲnĄ ‘ĞyĲČ yt¿ĂŇnĎyBĂmĲĂ xČCręwĘÇ
dŇ‘ĳČ=yeĂmĂ êĎ‘ĘdČŇyĎÆ tŇ’ŇŁzăhĞ 4
: ZrĆ’ĲĎ=ylĄ‘Ğ MdăĎŇ’Ď MyW
¡Ă yeąĂmĂ
bŇorĳuĎmĂ My‘ĂS
Ď rĘÆ tŇăČn
n Ę rĂ yJ
ąĂ 5
: ‘gČŇrĲĎ=ydŇĄ‘Ğ PŇăĄx
n Ď tŇ¡xČ mĘW
Ă wĘ
o’ĳyW
Ă MyĂmăČè
Ď lČ hŇăĆl‘ĞyĲČ=M’Ă 6
: ‘ČyGĲĂyČ bŇ‘¿ĎlĎ oSę’Ňr
Ł wĘÇ
dŇb
ĳŇĄ ’ŇyŁ xYČănĆlĎ oll
Ğ gĆŇJĲĘÆ 7
: oIĲ’Č Cr¿mĘ’ŇyĲŁ wy’Ďęr
Ł Ç
ChC’ĳYĎmĘyĂ âlăwĘ PŇC‘yĎÆ MolăxĞJĲČ 8
: hŇlĎyĘl
ĲĎ Noy¿zĘxĆJĘ dŇDČęyĚwĘÇ
PŇys
ĳĂ otŇ âlăwĘ CêpČŇzĎS
Ę Æ NyĂ‘ăČ 9
: omĲoqmĘ Cer¿ĆCSêĘ dŇo‘ęÇ=âlwĘ
MyQ
ĳĂ dČŇ C~ărČyĘ wynĎBĎÆ 10
: onĲo’ hŇnĎbŇĘ ¿S
Ą êĎ wydĎęyĎwĘÇ
wmĳwl‘ C’ălĘmĲĎ wytŇĎ omYĘ‘ČÆ 11
wm‘w
.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk NCDS
Č ’"sb ,yrq NCDS
Č ,bytk NyDĂS
Ć v.29 .+rt Nkw ob ’"s v.28
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,T"d ,g"d ,b"d Nkw ’lm rpČoY ’"s ,’"dw y"k Myrps bwrb Nk v.1

.Ty
.k

20. 12–24
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: bŇJĲĎS
Ę êĂ rp
¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č oUę‘ĂwĘÇ
hŇ‘ĳĎrĎ wyp
ăŇĂ BĘ qyêăĂmĘêČ=M’Ă
: onĲoSlĘ tŇxČê
ăČ hŇeĎdęĆyxĂkŇĘ yČÇ
hŇeĎb
ĳŇĆ zĘ‘ČyĲČ âlăwĘ hĎylĆ‘ĎÆ lm
Ł ă xĘyČ
: oJĲxĂ ëŇotŇă BĘ hŇeĎ‘ęĆ nĎmĘyĂwĘÇ
ëŇĳĎjhĘnĆ wy‘ăĎmĄBĘ omxĘlČÆ
: oBĲrĘqĂBĘ MynăĂtŇĎ jĘ tŇr¡ČormĘ
Ce’
ĳĆ qĂyĘwČ ‘lČBĎÆ lyĂxăČ
: l’ĲĄ CeS
¿Ć rĂoyĲ onęTĘBĂmĂÇ
qn
ĳĎyyĂ Myn¿ĂtŇĎ jĘ=S’ŇrĲ
Ł
: hŇ‘ĲĆpŇĘ ’Ć NoS
ă lĘ ChgĄęrĘhČêĲČÇ
tŇoGĳlČpŇĘ bŇĂ ’rĆy¿Ą=l’Č
: hŇ’ĲĎmĘxĆwĘ Sb
ăČŇ DĘ ylĄęxĞĲnČ Ç yr¿ĄhĞĲnČ
‘l
ĳĎ bŇĘ yĂ âlăwĘ ‘gĎŇyĎÆ bŇyS
ăĂ mĄ
: sŁlĲ‘ĞyĲČ âlăwĘ otęrĎCmĲêĘÇ lyx
¿Ą JĘ
MyQ
ĳĂ DČ bŇăČ‘
z Ď Z~ČrĂÆ=yJĲĂ
: ChnĲĄbĆŇyĂ âlăwĘ lzČęGĎÇ tŇyĂB
¿Č
onĳTĘbŇĂ BĘ wl
ăĄ S
Ď ‘dăČŇyĎ=âlĲ ű yJ
ąĂ
: TQ
ĲĄ mČyĘ âlă odęCmxĞB
ĲČ Ç
olĳkŇĘ ’ĎlĘ dŇyr¿ĂW
Ď =Ny’ĲĄ
: obŇĲ CT lyx
¿Ă yĎ=âlĲ NJĄęÇ=l‘Č
olĳ rYĆăĄy oqpŇĘ W
Ă Æ tw’řlămb
: Ce’ĲĆobŇêĘ lm
ăĄř ‘Ď dŇy¡Č=lJĎ
onęTĘbŇĂ ’QĄŋmČlĘ ű yh
ąĂ yĘ
ojĳ’Č NorăxĞ oB¡=xQČS
Č yĲĘ
: omĲCxlĘBĂ omylĄę‘ĎÇ rT
¿Ą mĘyČwĘ
lz
ĳĆrĘBČ qS
Ć ăĄm
e Ă xrČbŇĘ yĂÆ
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20. 25–21. 8

: hŇS
ĲĎ CxnĘ tŇS
Ć qăĆ ChpĄęlĘxĘêČÇ
hŇ¿wĎGĄňmĂ ’Y
ÀĄ IĄwČ ÈPlČS
Ď
otŇ¿ rĎrĲ
Ł UĘmĂ qrĎbĎŇCÆ
: MymĲĂ’Ą wyl
¿Ď ‘Ď ëŇŁlęhĞyĲČ
wyn¿ĎCjňYĘlĂ NCmÀTĎ ÈëS
Ćx
Ł =lJĎ
xj
ĳĎ Ěn=âlĲ S’
ăĄ ChlĄkŇĘ ’ĎêĘÆ
: olĲhĽ’ĲĎBĘ dŇyrăĂW
Ď ‘rČy¡Ą
onĳwŁ‘Ğ MyĂmăČS
Ď CQăgČŇyĘ
: olĲ hŇm
¿Ď mÅĎ oqtŇĘ mĂ ZrĆ’ĆęwĘÇ
otŇĳ yBĄ lCbăŇyĘ lgĆŇyĂÆ
: ojĲ’Č MoyăBĘ tŇoręGĎnĂÇ
Myh
ĳĂ Łl’ĹmĲĄ ‘S
Ď rĎÆ MdăĎŇ’Ď=qlĆxĲĄ ű hŇąĆz
: l’ĲĄmĄ orămĘ’Ă tŇ¡ČlxĞĲnČ wĘ

25

26

27

28

29

: rmĲČ’ŇIŁwČ bŇoIę’Ă N‘ČI¿ČwČ
’k
yt
ĳŇĂ QĎmĂ ‘ČomS
Ď Æ C‘ămĘS
Ă 2
: Mk
ĲĆŇ ytŇĄ m
Ł Ĳ Cx¿nĘêČ tŇ’ŇŁzęÇ=yhĂtŇĘ C
rB
ĳĄdČŇ’Ğ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ynĂC’W
ĎÆ 3
: gŇy‘ĲĂlĘtŇČ yrăĂBĘDČ rx
¡Č ’ČwĘ
yx
ĳĂ yW
Ă MdăĎŇ’ĎlĘ ykŇĂ nŁ’ĲĎhĆÆ 4
: yxĲĂCr rY
¿Č qĘtŇĂ =âl ‘ČCDęmČÇ=M’ĂwĘ
CUS
ĳČ hĎwĘ yl
¿Č ’Ą=CnjĘ 5
: hŇj
ĲĆ =l‘Č dŇyăĎ CmyW
¡Ă wĘ
yêĂlĘĳhĎ bŇĘ nĂwĘ yêĂrĘk
¿ŇČ zĎ=M’ĂwĘ 6
: tŇCYĲQĎjČ yrĂęW
Ď BĘÇ zx
¿Č ’ĎwĘ
CyĳxĘyĲĂ My‘ăĂS
Ď rĘ ‘ČCDămČ 7
: lyĂxĲĎ CrbŇĘ ¿GĎ=MGČ CqętŇĘ ‘ĲĎÇ
MU
ĳĎ ‘Ă Mh
ăĆ ynĄpŇĘ lĂ NokŇă nĎ M‘ąĎrĘzČ 8
Mhy’Y’Yw

21. 9–21

bwy’
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: MhĲĆynĄy‘ĲĄlĘ MhĆęy’ĄYĎ’ĹYĲĆwĘÇ
dŇxČĳĎjmĂ MolăS
Ď Mh
ăĆ yêĄB
ĲĎ
: MhĲĆylĄ‘Ğ HČolă’Ĺ TbĆŇ¡S
Ą âląwĘ
l‘ĳĂgŇĘ yČ âlăwĘ rBČ‘ĂÆ orăoS
: lJ
ĲĄ S
Č tŇĘ âlăwĘ otęrĎjĎÇ TQ
¿Ą pČŇêĘ
Mh
ĳĆ ylĄywĲĂ‘Ğ N’Ň~
Ł kČŇÆ CxăQĘS
Č yĘ
: NCdĲŇ uĄrČyĘ MhĆęydŇĄlĘyČwĘÇ
roeĳkŇĂ wĘ PŇŁtŇă JĘ C’W
Ę yĂÆ
: bŇgĲĎŇC‘ loqălĘ CxęmĘW
Ę yĂwĘÇ
Mh
ĳĆ ymĄyĘ bŇoFăbČŇ CQbČŇyĘ
: CêxĲĎyĄ lo’ăS
Ę ‘gČŇrĆębŇĘ CÇ
CeU
ĳĆ mĂ rCsă l’ĄlĎÆ CrămĘ’ŇIĲŁwČ
: CnYĘpĲĎŇxĎ âlă ìŇykĆęrĎDĘÇ tŇ‘Čd¿ČŇwĘ
CedĳŇĆbŇĘ ‘ČnĲČ=yJĂ yD¿ČS
Č =hŇmČ
: oBĲ=‘GČpŇĘ nĂ yJ
ăĂ ly‘ęĂ oeÇ=hŇmČC
Mb
ĳĎŇ CT MdăĎŇyĎbŇĘ âlă Nh
ąĄ
: yeĂmĲĆ hŇqĎxĞrăĎ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ tŇ¿YČ ‘Ğ
ëŇ‘ęĎ dĘŇyĂ My‘ąĂS
ĎÅ rĘ=rnĲĄ ű hŇąUĎ JČ
MdĳŇĎy’Ą omyl
ăĄ ‘Ď ’b
Ł ăŇ yĎwĘ
: ojĲ’ČBĘ qQ
¿Ą xČyĘ MylĂębĎŇxĞÇ
xČCrĳ=ynĄpŇĘ lĂ NbĆŇt
¿ŇĆ JĘ CyęhĘyĲĂ
: hŇpĲĎŇCs Cêb
¿ČŇ nĎGĘ Zm
Ł ę kŇĘ CÇ
onĳo’ wyn¿ĎbĎŇlĘ=Nj
Ł YĘyĂ HČolę’Ĺ
: ‘dŇĲĎyĄwĘ wyl
ăĎ ’Ą MQ
¡Ą S
Č yĘ
odŇĳyJĂ wnăřy‘ C’ărĘyĂ
: hŇêĲĆS
Ę yĂ yDăČS
Č tŇm
¡Č xĞmĲĄC
wyrĳĎxĞ’ĲČ otŇă ybĄŇBĘ oYăpŇĘ xĆ=hŇmČ yJ
ąĂ

9

10
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21. 22–34

: CY~ĲĎxĚ wyS
ăĎ dĎŇxĽ rj
¡Č sĘmĂC
tŇ‘ČDĳĎ=dŇUĆlČyĘ l’
¿Ą lĘhČ
: TojĲS
Ę yĂ Mym
¿Ă rĎ ’ChęwĘÇ
oUĳêĚ MYĆ‘ăĆBĘ tŇCmyĎÆ hŇzĆę
: wyl
ĲĄ S
Ď wĘ N¿Čn’ĞlĘS
Č oQęJĚÇ
bŇĳĎlxĎ C’ălĘmĲĎ wynĎyTĂ‘ĞÆ
: hŇuĲĆS
Ě yĘ wyt
ăŇĎ omYĘ‘Č xČŁm¡C
hŇrĳĎmĎ SpĆŇănĆBĘ tŇCmyĎÆ hŇzĆęwĘ
: hŇb
ĲĎŇ oFBČ lkČę’ĎÇ=âlĲwĘ
CbŇĳĎJS
Ę yĂ rp
ăĎŇ ‘Ď=l‘Č dŇxČyČÆ
: MhĲĆylĄ‘Ğ hŇ¿iĆ kČŇêĘ hŇUĎęrĂwĘÇ
Mk
ĳĆŇ ytŇĄ obŇĲ S
Ę xĘmČ yêĂ‘ĘdČŇyĎÆ Nh
ăĄ
: Csm
Ł Ĳ xĘêČ yl
¿Č ‘Ď tŇoUęzĂmĘCÇ
bŇydĳĂŇnĎ=tŇyb
ĲĄŇ hŇ¿Ą’
I Č CręmĘ’Ňt
Ł ŇĲ yJ
ąĂ
: My‘ĲĂS
Ď rĘ tŇonŋJĘS
Ę mĂ ű lhĆŁ’ą hŇIęĄ’ČwĘÇ
ëŇrĆdŇĳĎ yrĄbŇĘ o‘ă MêĆlĘ’ĆS
Ę Æ âlăhĞ
: CrJ
ĲĄ nČtŇĘ âlă MtęĎ ŁtŇ’
Ł wĘÇ
‘rĳĎ ëŇW
Ć ăxĎ yĄ dŇy’ĄÆ MoyălĘ yJ
ąĂ
: Clb
ĲĎŇ Cy tŇorăbĎŇ‘Ğ Moy¡lĘ
oJĳrĘDČ wynăĎjĎ=l‘Č dŇyGăĂyČ=ymĲĂ
: olĲ=MQĆS
Č yĘ ym
ăĂ hŇW
Ďę ‘ĎÇ=’ChĲwĘ
lb
ĳĎŇ Cy tŇorăbĎŇqĘlĂ ’ChwĘÆ
: dŇoqĲS
Ę yĂ Syd¿ĂŇGĎ=l‘ČwĲĘ
lxČ¿Ďn ybĄňgŇĘ rĂ olę=CqtŇĘ mĲĎ
ëŇoS
ĳ mĘyĂ MdăĎŇ’Ď=lJĎ wyrĎxĞ’ĲČwĘÆ
: rjĲĎsĘmĂ Ny’ăĄ wynĎępĎŇlĘCÇ
lbĆŇĳhĎ ynĂCmăxĞĲnČ êĘ ëŇy’ĄwĘÆ
: l‘ČmĲĎ=r’ČS
Ę nĂ MkĆęytŇĄ ŁbŇCSĲtŇĘ CÇ
N‘yw

22
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: rmĲČ’ŇIŁwČ ynęĂ mĎêĲĄhĲČ zp
¿ČŇ ylĂ’Ĺ N‘ČIČwČÆ
rbĆŇĳĎ=NJ
G Ď sĘyĂ l’
¿Ą lĘhČ
: lyJĲĂW
Ę mČ omyl
ăĄ ‘Ď NJ
Ł¡ sĘyĂ=yJĲĂ
qDĳĎYĘtŇĂ yJ
ăĂ yDČS
Č lĘÆ ZpĆŇăxĄ hČ
: ìŇyk
ĲĆŇ rĎDĘ Mê
¿ĄtŇČ =yJĲĂ ‘YČBĆęÇ=M’ĂwĘ
ìŇĳxĆ ykŇĂ yŁ ìŇtŇĘ ă’Ď rĘIĂmĂh
ĲĞ Æ
: TjĲĎS
Ę UĂBČ ìęUĘ‘ĂÇ ’ob¿ŇyĎ
hŇĳBĎ rČ ìăŇtŇĘ ‘ĲĎrĎ âlăhĞ
: ìŇytĲŇĆ nŁwŁ‘Ğl
ĲČ ZqĄęÇ=Ny’ĲĄwĘ
Me
ĳĎxĂ ìŇyx
ăĆ ’Č lB
Ł ă xĘtŇČ =yJĲĂ
: TyS
ĲĂ pŇĘ êČ MyU
ăĂ Cr‘Ğ yd¡ŇĄgŇĘ bŇĂ C
hŇqĳĆS
Ę êČ PŇăĄ‘
y Ď MyĂmČÆ=âl
: MxĆĲlĎ =‘nĲČmĘêĲĂ bŇ‘ęĄ rĎmĲĄCÇ
ZrĆ’ĳĎhĎ olă ‘ČorzĘÆ Sy’
ăĂ wĘ
: HB
ĲĎ bŇS
Ć ăĄy MynęĂ pĎÇ ’CW
¿ nĘC
MqĳĎyrĄ êĎxĘăČQS
Ă tŇonmĎlĘ’ČÆ
: ’JĲĎdŇĚyĘ Mym
ăĂ ŁtŇyĘ tŇo‘¡r
Ł zĘC
Myx
ĳĂ pČŇ ìŇyt
ăŇĆ obŇybĲŇĂ sĘ NJĄÆ=l‘Č
: M’
Ł Ĳ tŇĘ jĂ dŇxČăjČ ìęlĘhĆb
ĲČŇ ywĂÇ
hŇĳ’Ć rĘtŇĂ =âlĲ ëŇS
Ć Łx¿=o’
: OĎiĲĆkČŇêĘ MyĂm¿Č=tŇ‘ČpŇĘ S
Ă wĲĘ
MyĂm
ĳĎS
Ď HbČŇŁGă HČol’ĹÆ=âlĲhĞ
: CUrĲĎ=yJĂ Myb
ăŇĂ kĎŇoJ S’Ňr¡
Ł hŇą’Ą rĘC
l’
ĳĄ ‘dŇĲČIăĎ=hŇmČ êĎrĘmČ’ĎwĲĘÆ
: TojĲS
Ę yĂ lp
ăĆŇ rĎ‘Ğ dŇ‘¡ČbŇĘ hČ
hŇĳ’Ć rĘyĂ âlăwĘ ol¡=rtŇĆ sĲĄ Myb
ăŇĂ ‘Ď
: ëŇĲQĎ hČtŇĘ yĂ MyĂmČęS
Ď Ç gŇCx¿wĘ
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22. 15–28

rm
Łĳ S
Ę êĂ Ml
ăĎ o‘ xrČ’
Ł ă hČ
: NwĆ’ĲĎ=ytŇĄ mĘ CkŇă rĘDĲĎ rS
¡Ć ’Ğ
tŇ‘ĳĄ=âlwĘ CT¿UĘqĚ=rS
ĲĆ ’Ğ
: MdŇĲĎosyĘ qY
¿Č Cy rhĎęnĎÇ
CeU
ĳĆ mĂ rCsă l’ĄlĎÆ MyrăĂmĘŁ’ĲhĎ
: oml
ĲĎ yDăČS
Č l‘¡ČpŇĘ IĂ=hŇmČC
bŇoTĳ Mh
ăĆ yêĄb
ĲĎŇ ’Q
ăĄ mĂ ’ChąwĘ
: yeĂmĲĆ hŇqĎxĞrăĎ My‘ęĂ S
Ď rĘÇ tŇ¿YČ ‘ĞwĲČ
Cxm
ĳĎ W
Ę yĂwĘ MyqăĂyDĂYČ C’ărĘyĂ
: oml
ĲĎ =gŇ‘ČlĘyĂ yqęĂ nĎwĘÇ
Cnm
ĳĎ yqĂ dŇăxČ kŇĘ nĂ âlă=M’Ă
: S’ĲĄ hŇlĎkŇĘ ă’Ď MrĎętŇĘ yĂwĘÇ
oUĳ‘Ă ’n
ăĎ=NJĆsĘhČ
: hŇb
ĲĎŇ oT ì¿ŇtŇĘ ’ČobŇêĲĘ MhĆęBĎÇ Ml
ĳĎ S
ĘC
hŇrĳĎoê wyj
ăĂ mĂ ’n
ăĎ=xqČ
: ìŇb
ĲĆŇ bĎŇlĘBĂ wyrĎęmĎ’ĞÇ MyW
¿Ă wĘ
hŇĳĆB
n Ď êĂ yDČS
Č Æ=dŇ‘Č bŇCS
ă êĎ=M’Ă
: ìŇĲlĆ hĽ’ĲĎmĄ hŇlĎęwĘ‘ČÇ qyx
¿Ă rĘêČ
rYĆĳBĎ rp
¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č=tŇyS
Ă wĘ
: rypĲŇĂ o’ Myl
ăĂ xĎnĘ rCY¡bŇĘ C
ìŇyrĳĆYĎBĘ yDăČS
Č hŇăyĎhĎwĘ
: ëŇĲlĎ tŇopŇă ‘ĎoêĲ PŇsĆ¡kĆŇ wĘ
gŇeĳĎ‘ČtŇĘ êĂ yDăČS
Č =l‘Č z’ĎÆ=yJĂ
: ìŇynĲĆjĎ HČolă’Ĺ=l’Ć ’v
¡Ď tŇĂ wĘ
OĎ‘ĳĆmĎS
Ę yĂwĘ wylĎ’ĄÆ ryêăĂ‘ĘêČ
: MQ
ĲĄ S
Č tŇĘ ìŇyr¿ĆdĎŇnĘC
ëŇl
ĳĎ MqĎăyĎwĘ rmĆo’¡=rzČgŇĘ tŇĂ wĲĘ
Kykrd=l‘w
.rpsh yYx v.16
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: ro’Ĳ HgĲČŇănĎ ìŇykĆęrĎDĘÇ=l‘ČwĘ
hŇĳĎG
w Ą rmĆ’ŇŁêăwČ ClyjĂS
Ę hĂÆ=yJĲĂ
: ‘ČS
ĲĂ oy MyĂnăČy‘Ą xS
¡Č wĘ
yqĳĂnĎ=y’ĲĂ TQ
¿Ą mČyĘ
: ìŇyj
ĲĆ JČ rb
Ł ăŇ BĘ TlČęmĘnĂwĘÇ

29

30

: rmĲČ’ŇIŁwČ bŇoIę’Ă N‘ČI¿ČwČ
yx
ĳĂ W
Ă yrăĂmĘ MoIhČÆ=MGČ
: ytŇĲĂ xĎnĘ’Č=l‘Č hŇd¿ĎŇbŇĘ JĲĎ ydĂęyĎÇ
Ch’
ĳĄ YĎmĘ’ĆwĘ yêĂ‘ĘdČŇyĎÆ Nê
ăĄyĂ=ymĲĂ
: otŇĲ nĎCkŇêĘ=dŇ‘Č ’obę’ĎÇ
Tj
ĳĎ S
Ę mĂ wynăĎpĎŇlĘ hŇăkĎŇ rĘ‘Ć’ĲĆ
: tŇoxĲkĎŇotŇ ’Q
¿Ą mČ’Ğ ypęĂ CÇ
ynĂĳĄ‘
n ĞyĲČ MyQ
ăĂ mĂ hŇ‘ĎdĘŇ’ĲĄÆ
: ylĲĂ rmČ’ŇI¿Ł=hŇmČ hŇnĎybĂę’ĎwĘÇ
ydĳĂŇUĎ‘Ă bŇyrăĂyĎ xČŁJ¡=bŇrĎBĘhČ
: yBĲĂ MW
¿Ă yĎ ’ChęÇ=ëŇ’Č âl¿
oUĳ‘Ă xk
ăĎŇ on rS
Ď yĎÆ MS
Ďę
: yTĲĂpŇĘ è
Ł mĂ xYČnĆęlĎÇ hŇ¿TĎ QĘpČŇ’ĞwĲČ
CenĳĆy’ĄwĘ ëŇŁlăhĹ’ĲĆ MdŇĆqăĆ Nh
ąĄ
: olĲ Nyb
¿ŇĂ ’Ď=âlwĲĘ roxę’ĎwĘÇ
zxČĳ’Ď =âlwĘ otŇăŁW‘ĞB
ĲČ lw’ŇŁmăW
Ę
: hŇ’ĲĆrĘ’Ć âlăwĘ NymęĂ yĎÇ PŇT
Ł ¿ ‘ĘyČ
ydĳĂŇUĎ‘Ă ëŇrĆDăĆ ‘dČŇyĎÆ=yJĲĂ
: ’YĲĄ’Ą bŇ¿hĎ EĎJČ ynĂnČęxĎBĘÇ
yl
ĳĂ gŇĘ rČ hŇăĎx
z Ğ ’ĲĎ orS
Ě ’ĞB
ĲČ Æ
: T’ĲĎ=âlwĘ yêĂrĘmăČS
Ď oJ¡rĘDČ
Sym
ĳĂ ’Ď âlăwĘ wytŇĎ pĎŇW
Ę Æ tŇăwČYĘmĂ
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23. 13–24. 8

: wypĲŇĂ =yrĄmĘ’Ă yêĂnĘ¿pČŇ YĎ yuęĂ xĚmĄÇ
Ceb
ĳĆŇ yS
Ă yĘ ym
ăĂ C dŇxĎ’ĆbŇĘ Æ ’ChăwĘ 13
: W‘ČIĲĎwČ hŇt
ăŇĎ CĘ’Ă oS
¡ pŇĘ nČwĘ
yuĳĂxĚ Myl
ăĂ S
Ę yČ yJĂÆ 14
: oUĲ‘Ă tŇoBărČ hŇeĎ¡hĄ kĎŇwĘ
lh
ĳĄ BĎ’Ć wynăĎjĎmĂ NJĄÆ=l‘Č 15
: CeUĲĆmĂ dŇ¿xČ pŇĘ ’ĆwĘ NnĄęoBtŇĘ ’ĆÇ
yB
ĳĂ lĂ ëŇrăČhĄ l’ĄwĘÆ 16
: ynĂĲlĎ yhĂbŇĘ hĂ yDČęS
Č wĘÇ
ëŇS
Ć Łxĳ=ynĄjĘmĂ yêĂmČYĘnĂÆ âlă=yJĂ 17
: lpĆŇŁ’Ĳ=hŇiĎJĂ ynČęjĎmĂCÇ
Myê
ĳĂ ‘Ă CnăjĘYĘnĂ=âlĲ yDČè
Č mĂÆ ‘ČCDęmČ dk
: wymĲĎyĎ Czx
¿Ď =âlĲ C‘dĘŇyĲĎwĘ
CgŇyv
ĳĂ yČ tŇol¿bĚŇGĘ 2
: C‘ĲrĘIĂwČ ClęzĘGĲĎÇ rdŇĆ‘¿Ą
CgŇh
ĳĎ nĘyĂ Mym
ăĂ otŇyĘ romăxĞ 3
: hŇĲnĎ mĎlĘ’Č roS
ă ClęBĘxĘyČÇ
ëŇrĆDĳĎmĂ MynăĂoybŇĘ ’Ć CFăyČ 4
: ZrĆ’ĲĎ=yIĄnĂ‘Ğ C’ęBĘxĚÇ dŇxČ¿yČ
MlĎ‘ĽpĲĎŇBĘÆ C’ăYĘyĲĎ rBĎędĘŇUĂB
ĲČ ű My’ÄĂ rĎjĘ Nh
ąĄ 5
PŇrĆF
ĳĎlČ yrăĄxĞS
ĲČ mĘ
: MyrĲĂ‘ĎeĘlČ MxĆlĆęÇ ol¿ hŇ¿bĎŇ rĎ‘Ğ
wryYĳqy olăylĂBĘ hŇdŇĆv
Ď BČÆ 6
: CSuĲĄlČyĘ ‘S
ăĎ rĎ MrĆk
¡ŇĆ wĘ
SCbĳŇlĘ yl
ăĂ BĘmĂ CnylĂyĎÆ Moră‘Ď 7
: hŇrĲĎuĎBČ tŇCsęJĘÇ Ny’¿ĄwĘ
CbŇĳTĎ rĘyĂ MyrăĂhĎ MrĆEăĆmĂ 8
: rCYĲ=CqBĘxĂ hŇsĆęxĘmČÇ yl
¿Ă BĘmĂC
wlzgy

24. 9–19
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MotŇĳ yĎ dŇè
Ł ă mĂ ClzĘgŇĘ yĂÆ
: ClB
Ł Ĳ xĘyČ yn¿Ă‘Ď=l‘ČwĲĘ
SCbĳŇlĘ yl
ăĂ BĘ CkŇQĘhĂÆ Moră‘Ď
: rmĆŁ‘Ĳ C’W
Ę ăĎn MybĂę‘ĄrĘCÇ
Cryh
ĳĂ YĘyČ Mt
¿ŇĎ r
Ł CSĲ=NyB
ĲĄ
: C’mĲĎYĘIĂwČ CkęrĘDĲĎÇ Myb
¿ŇĂ qĎyĘ
Cq’ĎęnĘyĂ ű MytÄĂ mĘ ry‘ąĂmÅĄ
‘ČCĳĄS
Č êĘ Myl
¿Ă lĎxĞ=SpĆŇĲnĆ wĘ
: hŇĲlĎ pŇĘ êĂ MyW
¿Ă yĎ=âlĲ HČolę’ĹwĲĆÇ
ro’¿ ydňĄrĘm
Ł BĲĘ ÈCyhĎ ű hŇUĎąhĄ
wyk
ĳŇĎ rĎdĘŇ CryJ
¿Ă hĂ=âlĲ
: wytĲŇĎ ŁbŇytŇĂ nĘBĂ CbęS
Ę yĲĎÇ âl¿wĘ
xČYĄęor MCqąÅyĎ ro’ÃlĎ
NoyĳbŇĘ ’ĆwĘ yn¿Ă‘Ď=lTĎqĘyĲĂ
: bŇĲeĎ GČkČŇ yh
ăĂ yĘ hŇlĎyĘQČębČŇCÇ
PŇS
Ć ăĆn hŇrĲĎmĘąS
Ď ű PŇ’ĄÄnŁ Ny‘ąĄwĘ
NyĂ‘ĳĎ ynĂrăĄCStŇĘ =âlĲ rm
Ł ’ŇlĄÆ
: MyW
ĲĂ yĎ MynăĂjĎ rtŇĆ ¡sĄ wĘ
Myê¿ĂB
ĲĎň ëŇS
Ć ŁxęBČ rt
¿ŇČ xĎ
omlĎę=CmêĘxĂ Mm
¿Ď oy
: ro’Ĳ C‘dĘŇy¿Ď=âl
tŇwĆm
ĳĎlĘYČ oml
ăĎ rqĆŁBă ű wDĎÄxĘyČ yJ
ąĂ
: tŇwĆmĲĎlĘYČ tŇoh¿lĘBČ ryJęĂ yČÇ=yJĲĂ
MyĂmČę=ynĄjĘ=l‘Č ű ’Chą=lqĲČ
ZrĆ’ĳĎBĎ Mt
ăŇĎ qĎlĘxĆ lQ
ăČ qĚêĘ
: MymĲĂrĎJĘ ëŇrĆDăĆ hŇnĆpŇĘ yĂÇ=âlĲ
gŇlĆS
Ćę =ymĄymĲĄ Cl¿zĘgŇĘ yĂ Mx
Ł ę =MgČŇ hŇąĎY
IĂ
: C’TĲĎxĎ lo’ăS
Ę

9
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24. 20–26. 1

hŇUĎęrĂ oqątÅĎ mĘ ű MxĆrĆÄ Chx
ąĄ JÅĎ S
Ę yĂ
rk
ĳŇĄ EĎyĂ=âlĲ dŇo‘¿
: hŇĲlĎ wĘ‘Č Z‘ăĄJĎ rb
¡ĄŇ è
Ď êĂwČ
dŇĳlĄ tŇĄ âlă hŇrĎqĎ‘ĞÆ hŇ‘ăĆr
Ł
: bŇyTĲĂyĄyĘ âlă hŇnĎęmĎlĘ’ČwĘÇ
oxĳŁkŇBĘ MyrăĂyBĂ’Č ëŇăS
Č mĎC
: NyIĲĂxČB
ĲČ Nym
¿Ă ’ĞyĲČ=âlĲwĘ MCqęyĎÇ
N‘ĳĄè
Ď yĂwĘ xTČbĆŇlĎÆ olă=NêĆyĲĂ
: MhĲĆykĄŇrĘDČ=l‘Č ChynĄęy‘ĄwĘÇ
CenĆęy’ĄwĲĘ ű T‘ÄČ UĘ CUorą
NCYĳpŇĘ uĲĎyĂ lJ
Ł¿ JČ CkęUĘhĚwĲĘ
: ClUĲĎyĂ tŇlĆŁBăS
Ă S’Ňr¡
Ł kŇĘ C
ynĂĳĄbŇ yzĂkŇĘ yČ ym
ăĂ opŇ’ĄÆ âlă=M’ĂwĘ
: ytŇĲĂ QĎmĂ l’ČęlĘÇ MW
¿Ą yĎwĘ

20

21

22

23

24

25

: rmĲČ’ŇIŁwČ yxęĂ è
Ě hČ dŇD¿ČlĘBĂ N‘ČIČwČÆ
hk
oUĳ‘Ă dŇxČăpČŇ wĎ lS
ăĄ mĘhČ 2
: wymĲĎormĘBĂ MolęS
Ď Ç hŇ¿W
Ć ‘Ł
wydĳŇĎCdŇgŇĘ lĂ rjĎsĘmĂÆ SyăĄhĞ 3
: ChrĲĄo’ MCq¿yĎ=âlĲ ymęĂ Ç=l‘ČwĘ
l’
ĳĄ =M‘Ă Sonă’Ĺ qDăČYĘIĂ=hŇmČC 4
: hŇè
ĲĎ ’Ă dŇClăyĘ hŇJĆęzĘIĂÇ=hŇmČC
lyh
ĳĂ ’ĞyĲČ âlăwĘ xČrĄyĎÆ=dŇ‘Č Nh
ăĄ 5
: wynĲĎy‘ĄbŇĘ CJ¿zČ=âlĲ MybĂękĎŇokŇĲ wĘÇ
hŇĳUĎ rĂ Sonă’Ĺ=yJĲĂ PŇ’ČÆ 6
: hŇ‘ĲĎlĄoêĲ MdĎę’ĎÇ=NbĆŇC
: rmĲČ’ŇIŁwČ bŇoIę’Ă N‘ČI¿ČwČ
trz‘=hm

wk

26. 2–14
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xČŁkĳŇ=âllĘ êĎrĘz¿Č‘Ď=hŇmĆ
: z‘Ł Ĳ =âl ‘ČorăzĘ êĎ‘ĘS
Čę ohÇ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ âlălĘ êĎYĘ‘ČIĎÆ=hŇmČ
: êĎ‘ĘdŇĲĎoh bŇr¿
Ł lĎ hŇIĎęS
Ă CtŇwĘÇ
NyQ
ĳĂ mĂ êĎdĘŇGăČhĂ ymĂÆ=tŇ’Ć
: OĎUĲĆmĂ hŇ¿’Ď YĘyĲĎ ymĂÇ=tŇmČS
Ę nĲĂwĘ
Cll
ĳĎ oxyĘ My’
¿Ă pĎŇrĘhĲĎ
: MhĲĆynĄkŇĘ S
Ł Ĳ wĘ MyĂmČęÇ tŇxČê
¿Č mĂ
oDĳgŇĘ nĆ lo’ăS
Ę Moră‘Ď
: NoDĲbČŇ’ĞĲlĎ tŇCsęJĘÇ Ny’¿ĄwĘ
Chê
Ł ĳ =l‘Č NopŇă YĎ hŇăTĆ nŁ
: hŇmĲĎ=ylĂBĘ=l‘Č ZrĆ’ĆęÇ hŇlĆŁê¿
wyb
ĳŇĎ ‘ĎBĘ MyĂmăČ rrĲĄY
Łă
: MêĲĎxĘêČ NăĎn‘Ď ‘q¡ČbŇĘ nĂ=âlĲwĘ
hŇĳĄikŇĂ =ynĄjĘ zx
¿Ą ’ČmĘ
: onĲnĎ‘Ğ wyl
ăĎ ‘Ď zS
¡Ą rĘjČ
MyĂm
ĳĎ=ynĄjĘ=l‘Č gŇxĎÆ=qx
ŁĲ
: ëŇS
Ć ŁxĲ=M‘Ă ro’ă tŇyl
¡Ă kŇĘ êČ=dŇ‘Č
CpŇĳĎpŇ oryĘ MyĂmăČS
Ď ydăŇĄCU‘Č
: otŇĲ rĎ‘ĞGĲČmĂ ChęmĘtŇĘ yĂwĘÇ
MIĳĎhČ ‘g
ăČŇ rĎ oxk
ŁŇ BĘÆ
: bŇhČrĲĎ ZxČm
ăĎ otŇnĎbŇĘ CtŇbŇĂ C
hŇrĳĎpŇĘ S
Ă MyĂmăČS
Ď oxCrBĘÆ
: xČyrĲĂBĎ Sx
¿Ď nĎ odęyĎÇ hŇ¿Ďll
Ğ ŁxĲ
wkęrřd tŇoYŋqĘ ű hŇQĆą’Ą =NhĆ
oBĳ=‘mČS
Ę nĲĂ rbĎŇDĎÆ ZmĆăè
Ą =hŇmČC

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

M‘rw
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27. 1–13

: NnĲĎoBtŇĘ yĂ ym
ăĂ wtęrwbĲgÇ M‘Čr¿ČwĘ
: rmĲČ’ŇIŁwČ olęS
Ď mĘ tŇ¿’Ą W
Ę bŇoI’ĂÆ PŇsĆIăŁwČ
zk
yT
ĳĂ jĎS
Ę mĂ rys
ăĂ hĄ l’ĄÆ=yxČ 2
: yS
ĲĂ pŇĘ nČ rm
¿Č hĄ yDČęS
Č wĘÇ
yb
ĳŇĂ ytăĂŇmĎS
Ę nĂ dŇo‘ă=lkĎŇ=yJĲĂ 3
: yjĲĂ’ČBĘ HČolă’Ĺ xČCr¡wĘ
hŇĳĎlwĘ‘Č yt
ăŇČ pĎŇW
Ę hŇnĎrĘB
ăĄ dČŇêĘ=M’Ă 4
: hŇIĲĎmĂrĘ hŇ¿Ćh
G Ę yĆ=M’Ă ynęĂ oSlĘCÇ
Mk
¿ĆŇ tŇĘ ’Ćň qyDÀĂYĘ’Č=M’Ă ÈyQĂ hŇlĎyl
ăĂ xĎ 5
: yeĂUĲĆmĂ ytăĂŇUĎêĚ rys
¡Ă ’Ď=âlĲ ‘wĳĎgŇĘ ’Ć=dŇ‘Č
hĎĳĆjrĘ’Č âlăwĘ yêĂqĘzČxĹhĲĆÆ ytăĂŇqĎdĘŇYĂBĘ 6
: ymĲĎIĎmĂ ybĂębĎŇlĘÇ PŇr¿ČxĹyĲĆ=âl
yb
ĳŇĂ yĘ’
Ł ă ‘S
Ď rĎkŇĘ Æ yh
ăĂ yĘ 7
: lCĲĎ‘ČkŇĘ ym
¿Ă mĘoqĲtŇĘ mĂC
‘Y
ĳĎ bŇĘ yĂ yJ
ăĂ PŇnĄxĎÆ tŇăwČqĘêĂ=hŇmČ yJ
ąĂ 8
: oSĲpŇĘ nČ HČolă’Ĺ lS
Ć ¡Ąy yJ
ąĂ
l’
ĳĄ ű ‘m
¿Č S
Ę yĂ otŇqĎ‘ĞYĲČhĲČÆ 9
: hŇrĲĎYĎ wyl
ăĎ ‘Ď ’ob¡ŇtŇĎ =yJĲĂ
gŇeĳĎ‘ČtŇĘ yĂ yD¿ČS
Č =l‘Č=M’Ă 10
: tŇ‘ĲĄ=lkĎŇBĘ HČolă’Ĺ ’r¡ĎqĘyĂ
l’
ĳĄ =dŇyČBĘ Mk
ăĆŇ tŇĘ ’Ć hŇrăĆo’ 11
: dŇxĲĄkČŇ’Ğ âlă yDČęS
Č Ç=M‘Ă rS
¿Ć ’Ğ
Mt
ĳŇĆ yzĂxĞ Mk
ăĆŇ QĘJĚ Mê
ăĆ’Č=NhĄ 12
: ClB
ĲĎ hĘêĆ lbĆŇăhĆ hŇEĆęÇ=hŇUĎĲlĎ wĘ
l’
ĳĄ =M‘Ă ű ‘S
¿Ď rĎ Md¡ĎŇ’Ď=qlĆxĲĄ ű hŇąĆz 13
: CxuĲĎyĂ yD¿Čè
Č mĂ MyYęĂ yrĂ‘ĲĎÇ tŇ¿ČlxĞĲnČ wĲĘ
wbry=M’
.r"tw s"t ,‘"t ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk otrĎCbGĘ ’"sb ,yrq wytĎr
Ł CbG ,bytk otrĎCbGĘ v.14

27. 14–28. 3
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bŇrĆx
ĳĎ=omlĘ wynăĎbĎŇ CBărĘyĂ=M’Ă
: MxĆĲlĎ =C‘BĘW
Ę yĂ âlă wy’ĎęYĎ’ĹYĲĆwĘÇ
Crb
ĳŇĄ uĎyĂ tŇwĆUăĎBČ odŇyrĂW
Ę
: hŇnĎyJ
ĲĆ bŇĘ tŇĂ âlă wytęĎ nŁmĘlĘ’ČwĘÇ
PŇsĆĳĎJ rp
ăĎŇ ‘ĎJ
ĲĆ rB
Ł ă YĘyĂ=M’Ă
: SCBĲlĘmČ Nyk
¿ŇĂ yĎ rmĆŁxękČŇwĘÇ
SB
ĳĎ lĘyĂ qyDăĂYČwĘ NykŇĂ yĎÆ
: qŁlĲxĞyĲČ yq¿ĂnĎ PŇsĆkĆęwĘÇ
otŇĳ yBĄ S‘ăĎkĎŇ hŇăĎB
nĎ
: rYĲĄnŁ hŇ¿W
Ď ‘Ď hŇJĎęsĚkŇĘ CÇ
PŇ ĳĄs’ĎyĲĄ âlăwĘ bŇJČS
Ę yĂÆ ryS
ăĂ ‘Ď
: CenĲĆy’ĄwĘ xqăČjĎ wyn¡Ďy‘Ą
tŇohĳQĎBČ MyĂUČkČŇÆ Chg
ăĄŇ yv
Ă êČ
: hŇpĲĎŇCs Cêb
¿ČŇ nĎGĘ hŇlĎyĘlČęÇ
ëŇĳČlyĄwĘ MydăĂŇqĎ Ch’
ăĄ v
Ď yĂ
: omĲq
Ł UĘmĂ ChrĄę‘ĞW
ĲĎ ywĲĂÇ
lm
Ł ĳ xĘyČ âlăwĘ wylĎ‘ĎÆ ëŇăĄlS
Ę yČwĘ
: xrĲĎbŇĘ yĂ xČor¿BĎ odęIĎmĂÇ
omyj
ĳĄkČŇ omyl
ăĄ ‘Ď qj
Łă W
Ę yĂ
: omĲq
Ł UĘmĂ wylĎę‘ĎÇ qr¿
Ł S
Ę yĂwĘ
’Y
ĳĎ om PŇsĆăJĆ lČ SyăĄ yJ
ąĂ
: CuzŁĲ yĎ bŇ¿hĎ EĎlČ MoqęmĎCÇ
xuĳĎyĚ rp
ăĎŇ ‘ĎmĲĄ lzĆrĘBČÆ
: hŇS
ĲĎ CxnĘ qCY¿yĎ NbĆŇ’ĆęwĘÇ
ëŇS
Ć ŁxęlČ MW
ąĎ ű ZqąĄ
rqĳĄox ’Chă tŇylĂkŇĘ êČÆ=lkĎŇlĘC
: tŇwĆmĲĎlĘYČwĘ lpĆŇŁ’ă NbĆŇ¡’Ć

14
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28. 4–16

rGĎę=M‘ĂmĲĄ ű lxČnÄČ ZrČj
ąĎ
lgĆŇrĳĎ=yeĂmĂ Myx
¿Ă JĎS
Ę eĂhĲČ
: C‘nĲĎ Sonă’ĹmĲĄ CQD¡Č
MxĆĳlĎ =’YĄyĲĄ hŇeĎ¿UĆ mĂ ZrĆ’Ćę
: S’ĲĄ=omJĘ ëŇ¿jČ hĘnĆ hĎyêęĆ xĘtŇČ wĘÇ
hĎynĳĆbĎŇ’Ğ ryj
¿Ă sČ=MoqmĘ
: olĲ bŇăhĎ zĎ tŇr¡
Ł pŇĘ ‘ČwĘ
TyĂ‘ĳĎ o‘dăĎŇyĘ=âlĲ bŇytŇĂ nĎÆ
: hŇIĲĎ’Č Ny‘ăĄ CêpČęzĎS
Ę Ç âl¿wĘ
ZxČĳS
Ď =ynĄbŇĘ Chk
¿ĚŇ yrĂdĘŇhĂ=âlĲ
: lxČS
ĲĎ wyl
ăĎ ‘Ď hŇd¡ĎŇ‘Ď=âlĲ
odŇĳyĎ xl
ăČ S
Ď SymĂQĎxČB
ĲČ Æ
: MyrĲĂhĎ SrĆè
Ł ă mĂ ëŇ¡pČŇ hĎ
‘ČuĳĄBĂ MyrăĂ’
Ł yĘ tŇorC~BČÆ
: onĲy‘Ą hŇt
¿ŇĎ ’ĞrĲĎ rqęĎ yĘÇ=lkĎŇwĘ
SB
ĳĄ xĂ tŇorăhĎnĘ ykŇĂ BĘmĂÆ
: ro’Ĳ ’YĂyăŁ HmĎęl
Ě ‘ĞtĲŇČ wĘÇ
’Y
ĳĄ UĎêĂ NyĂ’ăČmĄ hŇmĎkŇĘ xĎhČwĲĘÆ
: hŇĲnĎ yBĂ MoqămĘ hŇzĆÇ y’¿ĄwĘ
HJ
ĳĎ rĘ‘Ć Sonă’Ĺ ‘dăČŇyĎ=âlĲ
: MyIĲĂxČhĲČ ZrĆ’ăĆBĘ ’YĄęUĎtĂÇ âl¿wĘ
’yh
ĳĂ =ybŇĂ âlă rmČ’ĎÆ MohăêĘ
: ydŇĲĂUĎ‘Ă Ny’ăĄ rmČę’ĎÇ My¿ĎwĘ
hĎyê
ĳĆxĘêČ rogŇă sĘ Nê
ăČ yĚ=âlĲ
: HrĲĎyxĂmĘ PŇsĆăJĆ lqĄęè
Ď yĂÇ âl¿wĘ
rypĳŇĂ o’ MtŇĆăkĆŇ BĘ hŇQĆsĚtŇĘ Æ=âlĲ
: ryjĲĂsČwĘ rqăĎyĎ MhČS
Ł ¡ BĘ
hnkr‘y=’l
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tŇykĳŇĂ okŇzĘC bŇhĎzĎÆ hŇeĎăkĆŇ rĘ‘ČyĲČ=âlĲ
: zpĲĎŇ=ylĂJĘ Ht
ăŇĎ rĎCm¡tŇĘ C
rk
ĳŇĄ EĎyĂ âlă SybŇĂ gĎŇwĘÆ tŇomă’ŇrĎ
: MynĲĂynĂjĘmĂ hŇmĎękŇĘ xĎÇ ëŇS
Ć ¿mĆ C
SCJĳ=tŇdČŇTĘjĲĂ hŇeĎkĆŇrĘ‘ČyĲČÆ=âl
: hŇĲQĆ sĚtŇĘ âlă rohęTĎÇ MtŇĆ¿kĆŇ BĘ

17

18

19

’obĳŇêĎ NyĂ’ăČmĄ hŇmĎkŇĘ xĎhČwĲĘÆ
: hŇĲnĎ yBĂ MoqămĘ hŇzĆęÇ y’¿ĄwĘ
yx
ĳĎ=lkĎŇ ynăĄy‘ĄmĲĄ hŇmĎlĘ‘ĆnĲĆwĘÆ
: hŇrĎêĲĎsĘnĂ MyĂmăČè
Ď hČ PŇo‘¡mĄC
CrĳmĘă’Ď tŇwĆmĎwĎÆ NoDăbČŇ’Ğ
: H‘ĲĎmĘS
Ă Cn‘Ęm
¿Č S
Ď CnynĄęzĘ’ĎBĘÇ
HJ
ĳĎ rĘDČ Nyb
ăŇĂ hĄ MyhĂŁl’ĹÆ
: HmĲĎoqmĘ=tŇ’Ć ‘d¿ČŇyĎ ’ChęwĘÇ
TyB
ĳĂ yČ ZrĆ’ăĎhĎ=tŇoYqĘlĂ ’Ch¡=yJĂ
: hŇ’ĲĆrĘyĂ MyĂmăČè
Ď hČ=lJĎ tŇxČê
¡Č
lqĳĎS
Ę mĂ xČCrălĎ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ
: hŇDĲĎmĂBĘ NJ
¿Ą êĂ MyĂmČęCÇ
qx
Ł ĳ rT
ăĎ UĎlČ otŇă W‘ĞB
ĲČ
: tŇolĲq
Ł zyz¿ĂxĞĲlČ ëŇrĆdęĆwĘÇ
HrĳĎjĘsČyĘwĲČ H’ĎrĎÆ z’
ăĎ
: HrĲĎqĎxĞ=MgČŇwĘ HnĎęykŇĂ hĹÇ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ ’yh
ăĂ ynĎŁdŇ’ĞÆ tŇă’Č rĘyĂ Nh
ąĄ MdĎę’ĎĲlĎ ű rmĆ’ŇŁIąwČ
: hŇĲnĎ yBĂ ‘răĎmĄ rCs¡wĘ
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: rmĲČ’ŇIŁwČ olęS
Ď mĘ tŇ¿’Ą W
Ę bŇoI’ĂÆ PŇsĆIăŁwČ
MdŇĆqĳĆ=yxĄrĘyČkŇĘ ynĂ¿nĄêĘyĂ=ymĲĂ
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29. 3–16

: ynĂrĲĄmĘS
Ę yĂ HČolă’Ĺ ymĄęyJĂÇ
yS
ĳĂ ’Ňr
Ł yl
ăĄ ‘Ğ ornĄÆ oQăhĂBĘ
: ëŇS
Ć ŁxĲ ëŇlĆă’Ą oro’lĘÇ
yjĳĂrĘxĎ ym
ăĄ yBĂ ytŇĂ yyĂhĎÆ rS
ăĆ ’ĞJĲČ
: ylĲĂhĽ’ĲĎ yl
ăĄ ‘Ğ HČolę’ĹÇ dŇos¿BĘ
ydĳĂŇUĎ‘Ă yDČS
Č Æ dŇo‘ăBĘ
: yrĲĎ‘ĎnĘ yt
ăŇČ obŇyb
¡ŇĂ sĘ
hŇĳmĎ xĄBĘ yk
ăŇČ ylĂhĞ Zx
Ł ă rĘBĂ
: NmĆS
ĲĎ =ygĄŇlĘjČ ydĂęUĎ‘ĂÇ qCY¿yĎ rCY¿wĘ
tŇrĆqĳĎ=ylĄ‘Ğ r‘ČS
ăČ ytŇĂ ’ŇăYĄ BĘ
: ybĲŇĂ S
Ď omĲ Nyk
¿ŇĂ ’Ď bŇoxęrĘBĎÇ
C’B
ĳĎ xĘnĆwĘ MyrăĂ‘ĎnĘ ynĂC’ărĎ
: CdŇmĲĎ‘Ď CmqăĎ MyS
Ă yS
Ă ywĲĂÇ
MyQ
ĳĂ mĂbŇĘ CrăYĘ‘ĲĎ MyrĂW
ĎÆ
: MhĲĆypŇĂ lĘ CmyW
¿Ă yĎ PŇkČęwĘÇ
C’B
ĳĎ xĘnĆ Myd¿ĂŇygŇĂ nĘ=loqĲ
: hŇqĎb
ĲĄŇ DĎ MJ
¿Ď xĂlĘ MnĎęoSlĘCÇ
ynĂrĳĄè
Ę ’ČêĘwĲČ hŇ‘ĎmĘS
Ď Æ NzĆŁ’ă yJ
ąĂ
: ynĂdŇĲĄy‘ĂêĘwČ hŇtęĎ ’ĞrĲĎÇ NyĂ‘¿ČwĘ
‘ČCĳĄS
Č mĘ ynăĂ‘Ď TQĄmČ’ĞÆ=yJĲĂ
: olĲ rz¿Ą‘Ł=âlwĘĲ MotęyĎwĘÇ
’b
ŁĳŇ êĎ yl
ăČ ‘Ď dŇbĄŇ’
Ł Æ tŇăJČ rĘBĂ
: NnĲĂrĘ’Č hŇăĎm
n Ď lĘ’Č bŇ¡ĄlwĘ
ynĂĳĄSBĎlĘIĂwČ yêĂS
Ę bČŇlĎÆ qdŇĆYăĆ
: yTĲĂjĎS
Ę mĂ PŇynęĂ YĎwĘÇ ly‘¿ĂmĘJĂ
rCĳĄ‘ĂĲlČ ytŇĂ yyĂhĎÆ MyĂnăČy‘Ą
: ynĂ’ĲĎ xČăiĄ jĂlČ MyĂl
¡Č gŇĘ rČwĘ
MynĳĂoybŇĘ ’ĆĲlĎ ykĲŇĂ nŁ’ĲĎÆ bŇă’Ď

sŘ6
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: ChrĲĄqĘxĘ’Ć yêĂ‘ĘdăČŇyĎ=âlĲ bŇr¡ĂwĘ
lCĳĎ‘Č tŇo‘ăQĘtŇČ mĘ hŇrĎBĘS
Č ’ĞwĲĎÆ
: PŇrĆTĲĎ ëŇyl
¿Ă S
Ę ’Č wyeĎęè
Ă mĂCÇ
‘wĳĎgŇĘ ’Ć yeăĂqĂ=M‘Ă rmČ’
Ł wĲĎÆ
: MymĲĂyĎ hŇ¿BĆ rĘ’Č loxękČŇwĘÇ
MyĂm
ĳĎ=ylĄ’Ĺ xČCtŇă pĎŇ yS
ăĂ rĘS
Ď
: yrĲĂyYĂqĘBĂ Nyl
¿Ă yĎ lTČęwĘÇ
ydĳĂŇUĎ‘Ă SdăĎŇxĎ ydĂŇobŇJĘÆ
: PŇylĲĂxĞtĲŇČ yd¿ĂŇyĎBĘ yêęĂ S
Ę qČwĘÇ
CQx
ĳĄ yĂwĘ C‘¿mĘS
ĲĎ =ylĲĂ
: ytŇĲĂ YĎ‘Ğ omălĘ CmęDĘyĂwĘÇ
CnĳS
Ę yĂ âlă yrĂbĎŇdĘŇÆ yrăĄxĞ’ĲČ
: ytŇĲĂ QĎmĂ PŇŁF¿êĂ omylĄę‘ĎwĘÇ
yl
ĳĂ rT
ăĎ UĎkČŇ ClăxĞyĲĂwĘ
: SoqĲlĘmČlĘ Cr¿‘ĞjĲĎ MhĆęypŇĂ CÇ
Cnym
ĳĂ ’ĞyĲČ âlă MhĆlĄ’ĞÆ qx
ăČ W
Ę ’Ć
: NClĲyjĂyČ âlă ynČęjĎÇ ro’¿wĘ
S’Ňr¿
Ł bŇÀĄS’ĄwĘ ÈMJĎrĘDČ rx
ăČ bĞŇ’ĲĆ
dŇCdŇĳGĘBČ ëŇlĆămĆ JĘ NoJS
Ę ’ĆwĘÆ
: MxĲĄnČyĘ Myl
ăĂ bĄŇ’Ğ rS
¡Ć ’ĞJĲČ
Mym
¿Ă yĎňlĘ yeĂUĆęmĂ Myr¿Ăy‘ĂYĘ ÈylČ‘Ď CqăxĞW
ĲĎ ű hŇê
ąĎ ‘ČwĘ
Mt
ĳŇĎ obŇ’Ğ yêĂsĘ¿’Č mĎ=rS
Ć ’Ğ
: ynĲĂ’ŇY
Ł yb
¿ŇĄ lĘJČ=M‘Ă tŇyS
Ăę lĎÇ
yQ
ĳĂ hŇUĎăĎl MhĆydŇĄyĘÆ xČŁJă=MGČ
: xlČJĲĎ dŇbČŇă’Ď omylĄę‘ĎÇ
dŇCm¿lĘGňČ NpĎękĎŇbŇĘ C rsĆ¿xĆ BĘ
hŇĳĎY
I Ă Myq¿ĂrĘ‘Ł Ĳ hČ
: hŇ’ĲĎS
Ł mĘC hŇ¿’Ď oS SmĆ’ĆęÇ
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30. 4–17

xČyW
ĳĂ =ylĄ‘Ğ xČCQămČ Myp
ăŇĂ TĘŁuĲhČ
: MmĲĎxĘlČ Mym
ăĂ tŇĎ rĘ SrĆS
Ł ¡ wĘ
CSrĳĎgŁŇ yĘ wG¿Ą=NmĂ
: bŇĲeĎ GČJČ omylĄę‘ĎÇ C‘yr¿ĂyĎ
NJ
Łĳ S
Ę lĂ Myl
ăĂ xĎnĘ ZCră‘ĞB
ĲČ
: MypĲŇĂ kĄŇwĘ rp
ăĎŇ ‘Ď yr¡Ąx
Ł
Cqh
ĳĎ nĘyĂ Myx
¿Ă yW
Ă =NyB
ĲĄ
: CxjĲĎsĚyĘ lCrăxĎ tŇxČê
¡Č
MS
ĳĄ =ylĂbŇĘ ynăĄBĘ=MGČ lbĎŇnĎÆ=ynĄBĲĘ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=NmĂ C’ęJĘnĂÇ
ytŇĂ yyĳh
Ă Ď Mt
ăŇĎ nĎygŇĂ nĘ hŇêĎ‘ČwĘÆ
: hŇĲQĎ mĂlĘ Mh
ăĆ lĎ yh
¡Ă ’ĹwĲĎ
yeĂĳmĆ CqxĞrăĎ ynĂCbŇ‘ĞêĲĂÆ
: qrĲ
Ł CkŇW
Ę ¿xĎ =âl ynČęjĎmĂCÇ
ynĂĳĄ‘
e ČyĘwČ xêČpŇĂ Æ ortŇĘ yĂ=yJĲĂ
: CxQ
ĲĄ S
Ă yn¿ČjĎmĂ NsĆrĆęwĘÇ
CmCq¿yĎň xx
ÀČ rĘjĂ ÈNymĂyĎ=l‘Č
: MdŇĲĎy’Ą tŇox¿rĘ’Ď ylČę‘ĎÇ CQs
Ł ¿ IĎwČ CxQ
ĳĄ S
Ă yl
¿Č gŇĘ rČ
yt¿ĂŇbĎňytŇĂ nĲĘ CsętŇĘ ĲnĎ
: oml
ĲĎ rzăĄ‘Ł âl¡ Cly‘ĳĂyŁ ytŇĲĂ CĎhČlĘ
Cyt
ĳŇĎ ’ĹyĲĆ bŇăxĎ rĎ ZrĆp
ăŇĆ JĘ
: ClGĲĎlĘGČtŇĘ hĂ hŇ’ĎęS
Ł Ç tŇxČê
¿Č
tŇoh¿QĎňBČ ylČę‘Ď ëŇ¿jČ hĘhĎ
yt
ĳŇĂ bĎŇdŇĲĂnĘ xČCrJĎÆ PŇDă
Ł rĘêĂ
: ytŇĲĂ ‘ĎS
ĲĚ yĘ hŇr¿ĎbŇĘ ‘ĲĎ bŇ‘ęĎ kŇĘ CÇ
yS
ĳĂ pŇĘ nČ ëŇăjĄ êČS
Ę êĂ ylČ‘ĎÆ hŇêęĎ ‘ČwĘ
: ynĂŁ‘Ĳ=ymĄyĘ ynĂCzăxĞ’Ňy¡Ł
yl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ ruăČnĂ ymČYĎ‘ĞÆ hŇlĎyĘlČę
yqr‘w
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: NCbŇĲ JĎS
Ę yĂ âlă yqęČ rĘ‘ŁwĘÇ
yS
ĳĂ CbŇlĘ Wj
ăĄ xČtŇĘ yĂ xČŁJ¡=bŇrĎBĘ
: ynĂrĲĄzĘ’ČyĲČ yêăĂnĘêĎkĚŇ yp
¡ŇĂ JĘ
rmĆŁxĳlČ ynĂr¿Ďh
Ł
: rpĆŇ’ĲĄwĎ rp
¿ĎŇ ‘ĎJ
ĲĆ lè
Ąę mČtŇĘ ’ĆwĲĎÇ
ynĂĳĄ‘
n ĞtĲŇČ âlăwĘ ìŇylĆ’ĄÆ ‘CăČS
Č ’Ğ
: yBĲĂ NnĆŁB¿tŇĘ êĂwČ yêĂdĘŇmČę‘ĎÇ
yl
ĳĂ rzăĎkŇĘ ’ČlĘ ëŇăpĄŇ hĎêĄ
: ynĂmĲĄTĘW
Ę tŇĂ ìăŇdĘŇyĲĎ MYĆŁ‘¡BĘ
ynĂĳbĄŇ yJĂrĘêČ xČCr¡=l’Ć ynĂă’Ą v
Ď êĂ
: hwSĲt
Ł Ĳ ynĂgĄęgŇĘ m
Ł tŇĘ CÇ
ynĂĳbĄŇ yS
Ă êĘ tŇwĆmăĎ yêĂ‘ĘdČŇyĎÆ=yJĲĂ
: yxĲĎ=lkĎŇlĘ dŇ‘ăĄom tŇyb
¡ŇĄ C
dŇĳyĎ=xlČS
Ę yĂ y‘ĂbŇĘ Æ=âl ëŇă’Č
: ‘ČCSĲ Nh
¿Ć lĎ odęypŇĂ BĘÇ=M’Ă
Moyĳ=hŇS
Ą qĘlĂ ytŇĂ ykŇĂ bĎŇÆ âlă=M’Ă
: NoyĲbŇĘ ’ĆĲlĎ yS
Ăę pŇĘ nČÇ hŇm
¿Ď gŇĘ ‘ĲĎ
‘rĳĎ ’b
Ł Ň ăIĎwČ ytŇĂ yCĂqĂÆ bŇoTă yJ
ąĂ
: lpĆŇŁ’Ĳ ’b
Ł Ň ¿IĎwČ ro’ęlĘÇ hŇ¿ĎlxĞyĲČ’ĞwĲČ
CUdĎę=âlwĘ Cx¿êĘrĚ y‘¡ČmĄ
: ynĂŁ‘Ĳ=ymĄyĘ ynĂ¿mĚ DĘqĂ
hŇĳUĎ xČ âlăBĘ yêĂkŇĘ QČhĂÆ rdăŇĄq
Ł
: ‘ČCĲĄS
Č ’Ğ lh
ăĎ uĎbČŇ yêĂmĘq¡Č
MyeĳĂtŇČ lĘ ytŇĂ yyăĂhĎ x’ĎÆ
: hŇĲnĎ ‘ĞyĲČ tŇon¿bŇĘ lĂ ‘ČrĄęwĘÇ
yl
ĳĎ ‘ĎmĲĄ rx
ăČ S
Ď yrĂo‘¡
: bŇrĆx
Ł Ĳ =yeĂmĂ hŇrĎxĎęÇ=ymĂYĘ‘ČwĘ
yrĳĂeŁJĂ lbĆŇ’ĄlĘÆ yh
ăĂ yĘwČ
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: MykĲŇĂ B
Ł loqălĘ ybĂęgĎŇ‘ĚwĘÇ
ynĳĎy‘ĄlĘ yêĂrăČJĎ tŇyrĂBĘÆ ’l
: hŇĲlĎ CtŇBĘ=l‘Č NnĄęoBtŇĘ ’ĆÇ hŇm
¿Ď C
l‘ČU
ĳĎ mĂ HČolă’Ĺ qlĆăxĄ ű hŇąmĆ C 2
: MymĲĂr
Ł UĘmĂ yDČęS
Č Ç tŇ¿ČlxĞĲnČ wĲĘ
lCĳĎ‘ČlĘ dŇy’¿Ą=âlhĞ 3
: NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğp
ŁŇă lĘ rkĆŇnĄęwĘÇ
yk
ĳŇĎ rĎdĘŇ hŇă’Ć rĘyĂ ’Ch¡=âlhĞ 4
: rojĲsĘyĂ yd¿ČŇ‘ĎYĘ=lkĎŇwĲĘ
’wĘS
ĳĎ =M‘Ă yêĂkŇĘ ¿ČlhĎ=M’Ă 5
: ylĲĂgŇĘ rČ hŇm
ăĎ rĘmĂ=l‘Č SxČê
¡Č wČ
qdŇĆY
ĳĆ=ynĄzĘ’Ňm
Ł bŇĘ ynĂ¿lĄ qĘS
Ę yĂ 6
: ytŇĲĂ UĎêĚ HČolę’ĹÇ ‘d¿ČŇyĄwĘ
ëŇrĆD¿ĎhňČ yeÀĂmĂ ÈyrĂè
Ě ’Č hŇăFĆ êĂ M’
¿Ă 7
yB
ĳĂ lĂ ëŇăČlhĎ ynČy‘ĄÆ rx
ăČ ’ČwĘ
: MC’ĲmĚ qbČŇDăĎ yjČękČŇbŇĘ CÇ
lk
ĳĄŇ ’ŇyŁ rx
ăĄ ’ČwĘ hŇ‘ĎrĘzĘ’ĆÆ
: CSrĲĎS
Ł yĘ y’
¿Č YĎ’ĹYĲĆwĲĘ
hŇĳè
Ď ’Ă=l‘Č yBĂlĂÆ hŇê
ăĎ pŇĘ nĂ=M’Ă
: yêĂbŇĘ rĲĎ’Ď y‘ăĂrĄ xtŇČ ¡jĆ =l‘ČwĘ
yê
ĳĂ S
Ę ’Ă rx
ăĄ ’ČlĘ Nx
ăČ TĘêĂ
: NyrĲĂxĄ’Ğ NC‘¿rĘkŇĘ yĂ hĎylĆę‘ĎwĘÇ
hŇĳUĎ zĂ ’wh¿ř=yJĂ
: MylĲĂylĂjĘ Nw¿Ł‘Ď ’yřhęwÁ
lk
ĳĄŇ ’Ňê
Ł NoDăbČŇ’Ğ=dŇ‘Č ’yhĂÆ S’
ăĄ yJ
ąĂ
: SrĲĄS
Ď tŇĘ ytăĂŇ’ĎCb¡ŇêĘ=lkĎŇbŇĘ C
s’m’=M’
.yrq ’ChwĘ ,bytk ’yhĂwĘ v.11

.yrq ’yhĂ ,bytk ’Ch v.11
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yt
ĳŇĂ mĎ’ĞwĲČ yDĂbŇĘ ‘ČÆ Tj
ăČ S
Ę mĂ s’ČęmĘ’Ć=M’Ă
: ydŇĲĂUĎ‘Ă MbĎęrĂBĘÇ
l’
ĳĄ MCqăyĎ=yJĲĂ hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆÆ hŇm
ăĎ C
: Ceb
ĲĆŇ yS
Ă ’Ğ hŇm
ăĎ dŇq
Ł ę pŇĘ yĂÇ=ykĲŇĂ wĘ
ChW
ĳĎ ‘Ď ynĂăW
Ą ‘Ł NTĆBĆbČŇÆ=âlĲhĞÇ
: dŇxĲĎ’Ć MxĆr¿ĆBĎ CenĆękĚŇyĘwČÇ
MyQ
ĳĂ DČ ZpĆŇăxĄ mĄ ‘nČmĘ’ĆÆ=M’Ă
: hŇĲQĆ kČŇ’Ğ hŇăĎm
n Ď lĘ’Č yn¡Ąy‘ĄwĘ
yDĳĂbČŇlĘ yêăĂjĂ lk
ăČŇ ’
Ł wĘ
: hŇeĎUĲĆmĂ MotŇă yĎ lk
¡ČŇ ’Ď=âlĲwĘ
bŇĳ’Ď kŇĘ ynĂăČldŇĄGĘ yrČC‘eĘmĂÆ yJ
ăĂ
: hŇeĎxĲĆnĘ’Č yU
ăĂ ’Ă NTĆ¡BĆ mĂC
SCbĳŇlĘ yl
ăĂ BĘmĂ dŇbĄŇo’¡ hŇă’Ć rĘ’Ć=M’Ă
: NoyĲbŇĘ ’ĆĲlĎ tŇCsęJĘÇ Ny’¿ĄwĘ
wYĳlx ynĂCkŇă rĘb
ĲĄŇ âlă=M’Ă
: MUĲĎxČtŇĘ yĂ yW
Č bĎŇJĘÇ zG
¿ĄmĂC
ydĳĂŇyĎ MotŇă yĎ=l‘Č ytŇĂ opŇă ynĂhĞ=M’Ă
: ytŇĲĂ rĎzĘ‘Ć r‘Čè
Čę bČÇ hŇ¿’Ć rĘ’Ć=yJĲĂ
lojĳtŇĂ hŇm
ăĎ kŇĘ è
Ă mĂ ypŇĂ tŇĄ JĘÆ
: rb
ĲĄŇ è
Ď tŇĂ hŇ¿Ďu
n Ď mĂ y‘ęĂ r
Ł zĘ’ĆwĘÇ
l’
ĳĄ dŇy’ăĄ ylČ’ĄÆ dŇxČăpČŇ yJ
ąĂ
: lkĲĎŇC’ âlă otę’Ąv
Ę mĂCÇ
yl
ĳĂ sĘJĂ bŇăhĎ zĎ yêĂmĘăW
Č =M’Ă
: yxĲĂTČbŇĘ mĂ yêĂrĘm¿Č’Ď MtŇĆ JĆęlČwĘÇ
yl
ĳĂ yxĄ bŇrăČ=yJĂ xmČW
Ę ’ĆÆ=M’Ă
: ydŇĲĂyĎ hŇ¿’Ď YĘmĲĎ ryBĂękČÇ=ykĲŇĂ wĘ
lh
ĳĄ yĎ yJ
ăĂ ro’¡ hŇă’Ć rĘ’Ć=M’Ă
: ëŇĲlĄ h
Ł rq¿ĎyĎ xČrĄęyĎwĘÇ
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31. 27–39

yB
ĳĂ lĂ rtŇĆ ăiĄ BČ êĘpŇĘ ăIĂwČ
: ypĲŇĂ lĘ ydăĂŇyĎ qè
¡Č êĂwČ
yl
ĳĂ ylĂjĘ NwăŁ‘Ď ’Ch¡=MGČ
: l‘ČUĲĎmĂ l’
ăĄ lĎ yêĂS
Ę ¡xČ kŇĂ =yJĲĂ
y’
ĳĂ nĘW
Č mĘ dŇyp
ăŇĂ BĘ xmČW
Ę ’ĆÆ=M’Ă
: ‘rĲĎ o’Y
¿Ď mĘ=yJĲĂ yêĂrĘrČę‘ŁtŇĘ hĂwĘÇ
yJĳĂxĂ ’T
Ł ă xĞĲlČ yêĂt
ăŇČ nĎ=âlĲwĘ
: oSĲpŇĘ nČ hŇăĎl’ĎBĘ l’
Ł¡ S
Ę lĂ
yl
ĳĂ hĽ’ĲĎ yt
ăŇĄ mĘ CrmĘ’ĲĎÆ âlă=M’Ă
: ‘B
ĲĎ W
Ę nĂ âlă oręW
Ď BĘmĂÇ Nê
¿ĄyĂ=ymĲĂ
rGĳĄ Nyl
ăĂ yĎ=âlĲ ZCxBČÆ
: xêĲĎpŇĘ ’Ć xrČ’
Ł ¿ lĎ ytęČ lĎDĘÇ
y‘ĳĎS
Ď jĘ MdăĎŇ’ĎkŇĘ ytŇĂ yi
ăĂ JĂ=M’Ă
: ynĂwĲŁ‘Ğ yB
ăĂ xĚBĘ Nom¡TĘlĂ
hŇBĎęrČ NomąhÅĎ ű ZorÄ‘Ĺ’ĲĆ yJ
ąĂ
ynĂĳêĄxĂyĘ tŇox¿jĎS
Ę mĂ=zCbŇC
: xtŇČ pĲĎŇ ’YĄ¿’Ą =âl MD
Ł ę ’ĆwĲĎÇ
ű ylĂÄ=NêĆyĲĂ ym
ąĂ
ynĂĳnĄ‘ĞyĲČ yDăČS
Č ywĂêĎÆ=NhĆ ylĂę ‘Čm
ąĄ S
ŁÅ
: ybĲŇĂ yrĂ Sy’
ăĂ bŇtęČ JĎÇ rpĆŇ¿sĄ wĘ
Ce’
ĳĆ v
Ď ’Ć ymĂkŇĘ S
Ă Æ=l‘Č âlă=M’Ă
: ylĲĂ tŇorăTĎ‘Ğ Ced¡ŇĆnĘ‘Ć’ĲĆ
CedĳŇĆyGĂ’Č ydČŇ‘ĎYĘÆ rj
ăČ sĘmĂ
: Ceb
ĲĆŇ rĘqĲĎ’Ğ dŇygęĂ nĎÇ=omJĘ
q‘ĳĎzĘtŇĂ ytăĂŇmĎdĘŇ’Č ylČ‘ĎÆ=M’Ă
: NCyĲJĎbŇĘ yĂ hĎym
¿Ć lĎêĘ dŇxČyČęwĘÇ
PŇsĆĳĎkŇ =ylĂbŇĘ yêĂlĘăkČŇ ’Ď HxĎŁJ¡=M’Ă
: yêĂxĘjĲĎhĂ hĎyl
ăĆ ‘ĎBĘ SpĆŇ¡nĆwĘ
txt
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xČoxę ’YĄ¿Ąy ű hŇFÄĎ xĂ tŇxČê
ąČ
hŇĳS
Ď ’ĘbĎŇ hŇr¿Ď‘ŁW
Ę =tŇxČtĲŇČ wĘ
: bŇoIĲ’Ă yr¿ĄbŇĘ DĂ CUêęČ Ç

40

bl ’Ch¡ yJ
ąĂ bŇoIĳ’Ă=tŇ’Ć tŇonă‘ĞmĲĄ hŇQĆ’ĄhĎÆ MyS
ăĂ nĎ’ĞhĲĎ tŇS
Ć ŁląS
Ę CtÃBĘS
Ę IĂwĲČ
2
3

4
5

tŇxňČ ÀČjS
Ę UĂmĂ ÈyzĂCBhČ l’
ăĄ kŇĘ rČBČ=NbĆŇ ’ChăylĂ’Ĺ ű PŇ’ČÄ rxČąIĂwČ : wynĲĎy‘ĄBĘ qyDăĂYČ
tŇS
Ć ŁlăS
Ę bŇĂ C : MyhĲĂŁl’ĹmĲĄ oSępŇĘ nČÇ oq¿DĘYČ=l‘ĲČ ojĳ’Č hŇrăĎxĎ bŇoI’ĂBĘÆ Mr¿Ď
: bŇoIĲ’Ă=tŇ’Ć C‘yS
Ăę rĘIČwČÇ hŇĳĆ‘
n ĞmĲČ C’ăYĘmĲĎ=âl rS
ăĆ ’Ğ l‘ąČ oj¿’ňČ hŇrÀĎxĎ Èwy‘ĎrĄ
: MymĲĂyĎlĘ CeU
ăĆ mĂ hŇUĎ¡hĄ =MynĲĂqĄzĘ yJ
ąĂ MyrĳĂbĎŇdĘŇBĂ bŇoI’ĂÆ=tŇ’Ć hŇăJĎ xĂ ChęylĂ’ĹwĲĆ
: ojĲ’Č rxČ¿IĂwČ MyS
Ăę nĎ’ĞhĲĎ tŇS
Ć Łl¿S
Ę ypŇĂ BĘÆ hŇnĆę‘ĞmĲČ Ny’
ąĄ yJÅĂ ’ChęylĂ’Ĺ ’rĘIąČwČ
: rm
¿Č ’ŇŁIňwČ yzęĂ CBhČ l’
¿Ą kŇĘ rČB
ĲČ =NbĆŇ ’Ch¡ylĂ’Ĺ ű N‘ČIąČwČ
MyS
ĳĂ yS
Ă yĘ Mê
ăĆ’ČwĘ MymĂyĎlĘÆ ynăĂ’Ğ ry‘ąĂYÅĎ
ű ’rĎőy’ĂwĲĎ yêĂlĘ¿xČ zĎ NJ
¡Ą =l‘Č
: Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć y‘ăĂDĄ tŇC¡ŁxČmĲĄ
CrB
ĳĄdČŇyĘ Mym
ăĂ yĎ yêĂrĘmČ’ĎÆ
: hŇmĲĎkŇĘ xĎ C‘yd¿ĂŇyŁ MynęĂ S
Ď Ç bŇr¿
Ł wĘ
Sonĳ’Ĺb
ĲĆŇ ’yh
ăĂ =xČCrĲ Nk
ĲĄŇ ’ĎÆ
: MnĲĄybŇĂ êĘ yDăČS
Č tŇm
¡Č S
Ę nĂwĘ
CmJ
ĳĎ xĘyĆ MyB
¿Ă rČ=âlĲ
: TjĲĎS
Ę mĂ Cnyb
¿ŇĂ yĎ MynęĂ qĄzĘCÇ
yQ
ĳĂ =hŇ‘ĎmĘS
Ă yêĂrĘmČ’ĎÆ Nk
ăĄŇ lĎ
: ynĂ’ĲĎ=PŇ’Č y‘ăĂDĄ hŇ¡Ćx
C Č ’Ğ
MkĆęyrĄbŇĘ dĂŇlĲĘ yêĂlĘxÄČ oh Nh
ąĄ
Mk
ĳĆŇ ytŇĄ nĲŁCb¿ŇêĘ=dŇ‘Č NyzĂ’ĎÆ
: NyQĲĂmĂ NCr¿qĘxĘêČ=dŇ‘ĲČ
N¿ĎnoBňtŇĘ ’Ć MkĆęydŇĄ‘ĲĎwĘ

6
7

8

9

10

11

12

13

hnhw
.bwtkh hnykV ’l’ MyhĂŁl’
ĹhĎ = NyDĂhČ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.3
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32. 14–33. 3

xČykĳŇĂ om bŇoIă’ĂlĘ Ny’ăĄ hŇąĄh
e Ă wĘ
: MJ
ĲĆ mĂ wyrăĎmĎ’Ğ hŇ¡Ćo‘
n
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ Cn’ŇăYĎ mĎ CrmĘ’ŇŁêăÆ=NjĆ 14
: Sy’ĲĂ=âl Cep
ăĆŇ DĘyĂ l’
¡Ą
NyQ
ĳĂ mĂ yl
ăČ ’Ą ëŇrăČ‘Ď=âlĲwĘ 15
: Ceb
ĲĆŇ yS
Ă ’Ğ âlă MkĆęyrĄmĘ’ĂbŇĘ CÇ
dŇo‘ĳ Cn‘ăĎ=âl CêĲxČÆ 16
: MyQĲĂmĂ Mh
ăĆ mĄ Cqyê¡Ă‘ĘhĆ
CrB
ĳĄdČŇyĘ âlă=yJĂ yêĂlĘxČohwĲĘÆ 17
: dŇo‘Ĳ Cn‘¿Ď=âl CdęmĘ‘ĲĎÇ yJ
¿Ă
yqĳĂlĘxĆ ynăĂ’Ğ=PŇ’Č hŇăĆ‘
n Ğ’ĲČ 18
: ynĂ’ĲĎ=PŇ’Č y‘ăĂdŇĄ hŇ¡Ćx
C Č ’Ğ
MyQ
ĳĂ mĂ ytŇĂăĄlmĎ yJĂÆ 19
: ynĲĂTĘBĂ xČCră ynĂtŇĘ qęČ yYĂhĹÇ
xČĳtŇĄ jĎyĂ=âlĲ NyĂy¿ČJĘ ynęĂ TĘbŇĂ =hŇĲeĄ hĂ 20
: ‘ČqĲĄBĎyĂ MyS
Ăę dĎŇxĞÇ tŇob¿Ň’
Ł JĘ
yl
ĳĂ =xwĲČrĘyĲĂwĘ hŇr¿ĎBĘdČŇ’Ğ 21
: hŇĲnĆ ‘Ĺ’ĲĆwĘ yt
ăŇČ pĎŇW
Ę xê
¡Č pŇĘ ’Ć
Sy’
ĳĂ =ynĄpŇĘ ’v
ăĎ ’Ć ’nĎÆ=l’Č 22
: hŇĲeĆ kČŇ’Ğ âlă MdĎę’ĎÇ=l’ĆwĘ
hŇĳĆk
e ČŇ ’Ğ yêĂ‘ĘdăČŇyĎ âlă yJ
ąĂ 23
: ynĂW
ĲĄ ‘Ł ynĂ¿’Ą v
Ď yĂ T‘ęČ mĘJĂÇ
yQ
ĳĎ mĂ bŇoIă’Ă ’n
ăĎ=‘mĲČS
Ę MlĎęC’wĲĘ gl
: hŇnĎyzĲĂ’ĞhĲČ yr¿ČbĎŇDĘ=lkĎŇwĲĘ
ypĳŇĂ yêĂxĘt
ăŇČ jĎ ’nĎÆ=hŇeĄhĂ 2
: yJĲĂxĂbŇĘ ynăĂoSlĘ hŇr¡ĎBĘDĂ
yrĳĎmĎ’Ğ yB
¿Ă lĂ=rS
Ć yĲŁ 3
: ClQ
ĲĄ mĂ rCr¿BĎ ytęČ pĎŇW
Ę Ç tŇ‘Čd¿ČŇwĘ
l’=xwr

33. 4–16
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ynĂtŇĘ ĳW
Ď ‘Ď l’
¿Ą =xČCrĲ
: ynĂIĲĄxČêĘ yDăČS
Č tŇm
¡Č S
Ę nĂwĘ
ynĂĳbĄŇ yS
Ă hĞ lk
¿ČŇ Cê=M’Ă
: hŇbĎŇ~ĲĎyČtŇĘ hĂ ynČępĎŇlĘÇ hŇ¿kĎŇ rĘ‘Ć
l’
ĳĄ lĎ ìŇyp
ăŇĂ kŇĘ ynăĂ’Ğ=NhĄ
: ynĂ’ĲĎ=MgČŇ yêĂYĘr¿Čq
Ł rmĆŁxęmĄÇ
OĎĳtŇĆ ‘Ğb
ĲČŇ tŇĘ âlă ytŇĂ mĎ’ĲĄÆ hŇăĄh
eĂ
: dŇB
ĲĎ kŇĘ yĂ=âlĲ ìŇyl
¿Ć ‘Ď yjęĂ kŇĘ ’ČwĘÇ
ynĳĎzĘ’ĎbŇĘ êĎrĘmăČ’Ď ëŇ’ČÆ
: ‘mĲĎS
Ę ’Ć NyQ
ăĂ mĂ loq¡wĘ
‘S
Č ¿pĎŇ ylĂňBĲĘ ynęĂ ’Ğ ëŇ¿Čz
: ylĲĂ NwăŁ‘Ď âl¡wĘ ykĳŇĂ nŁ’ĲĎ PŇx¿Čř
’Y
ĳĎ mĘyĂ yl
ăČ ‘Ď tŇo’CnêĘÆ Nh
ăĄ
: olĲ bŇăĄo’l
y Ę ynĂ¡bĄŇ S
Ę xĘyČ
yl
ĳĎ gŇĘ rČ dŇăiČ BČ MW
ăĄ yĎ
: ytĲŇĎ x
Ł rĘ’Ď=lJĎ rm
Łę S
Ę yĂÇ
OĎĳĆn‘Ĺ’ĲĆ êĎqĘdăČŇYĎ=âlĲ tŇ’ŇŁză=NhĆ
: SonĲ’ĹmĲĄ hČolę’ĹÇ hŇ¿BĆ rĘyĂ=yJĲĂ
tŇĎ obĳŇyrĂ wyl
ăĎ ’Ą ‘ČCDmČÆ
: hŇĲnĆ ‘ĞyĲČ=âlă wyrĎębĎŇDĘÇ=lkĎŇ yJ
¿Ă
l’
ĳĄ =rBĆdČŇyĘ tŇ¿xČ ’ČbŇĘ =yJĲĂ
: hŇeĎrĲĆCSyĘ âlă MyĂêęČ S
Ę bŇĂ CÇ
hŇlĎyĘlČę NoyŋzĘxĆ ű MoląxĞB
ĲČ
MyS
ĳĂ nĎ’Ğ=l‘Č hŇmĎDĄrĘêČÆ lp
ŁŇă nĘBĂ
: bŇJĲĎS
Ę mĂ yl
ăĄ ‘Ğ tŇomęCntŇĘ BĂÇ
MyS
ĳĂ nĎ’Ğ NzĆŁ’ă hŇlĆgŇĘ yĂÆ z’
ăĎ
: Mê
Ł Ĳ xĘyČ MrăĎsĎŁm¡bŇĘ C
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hŇĳĆW‘ĞmĲČ MdăĎŇ’Ď rysĂhĎlĘÆ
: hŇiĲĆkČŇyĘ rbĆŇăĆm
G Ă hŇ¡wĎgĄŇwĘ
tŇxČĳS
Ď =yeĂmĂ oSpŇĘ nČÆ ëŇŁW
ă xĘyČ
: xlČè
ĲĎ BČ rb
Ł ¿Ň ‘ĞmĲĄ otęIĎxČwĘÇ
obĳŇJĎS
Ę mĂ=l‘Č bŇo’kŇĘ mČBĘÆ xk
ăČŇ ChwĘ
: NtĲŇĎ ’Ą wym
ăĎ YĎ‘Ğ bŇyrĂwĘ
MxĆĳlĎ otŇă IĎxČ Cêm
ăČ hĞĲzĂ wĘ
: hŇwĲĎ’ĞêĲČ lk
¿ČŇ ’ĞmĲČ oSępŇĘ nČwĘÇ
y’Ărĳ
Ł mĄ orăW
Ď BĘ lkĆŇăyĂ
: CîřĲ rĚ âlă wytęĎ omYĘ‘ČÇ yp¿řVw
oS
ĳ pŇĘ nČ tŇxČăè
Č lČ bŇrăČqĘêĂwČ
: MytŇĲĂ mĂmĘĲlČ otęIĎxČwĘÇ
ZylĂęmĄ ëŇ’ĎęlĘmČ ű wylĎÄ‘Ď SyąĄ=M’Ă
PŇlĆĳ’Ď =yeĂmĂ dŇ¿xĎ ’Ć
: orĲS
Ę yĎ MdăĎŇ’ĎlĘ dŇyG¡ĂhČlĘ
rmĆ’ŇŁIęwČ CeeĆęxĚyĘwĲČ
tŇxČS
Ďę tŇdŇĆr¿ĆmĄ Ch‘ĄdĎŇjĘÆ
: rpĆŇŁkŇĲ ytŇĂ ’Ň¿YĎ mĎ
r‘ČeŁĳ mĂ orăW
Ď BĘ Sp
ăČŇ TĞrĲĚ
: wymĲĎCl‘Ğ ym
¿Ą ylĂ bŇCSęyĎÇ
ChYĄęrĘIĂwČ ű HČolÄ’Ĺ=l’Ć rê
ąČ ‘ĘyĆ
hŇ‘ĳĎCrtŇĘ BĂ wynĎjĎÆ ’rĘIăČwČ
: otŇĲ qĎdĘŇYĂ Sonę’ĹĲlĆ Ç bŇS
Ć ¿IĎwČ
rmĆ’ŇŁIęwČ MyS
Ăę nĎ’Ğ=l‘Č ű rS
Ł ą yĎ
ytŇĂ ywęĄ‘ĹhĲĆ rS
¿Ď yĎwĘ ytŇĂ ’ŇTĎxĎÆ
: ylĲĂ hŇwĎS
¿Ď =âlwĘ
tŇxČĳè
Ď BČ rb
Ł ăŇ ‘ĞmĲĄ yS
Ă pŇĘ nČ hŇdăĎŇjĎ
ytyxw
.Vgdb +’ v.21

.yrq CjS
Ě wĘ ,bytk ypĂS
Ę C v.21
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: hŇ’ĲĆrĘêĂ ro’¿BĎ ytęyřxwÁ
l’
ĳĄ =l‘ČpŇĘ yĂ hŇQĆ’ĄÆ=lJĎ=NhĆ
: rbĆŇGĲĎ=M‘Ă SolăS
Ď MyĂm¡Č‘ĞjĲČ
tŇxČĳS
Ď =yeĂmĂ oSpŇĘ nČÆ bŇyS
ăĂ hĎlĘ
: MyIĂxČhĲČ ro’ăBĘ ro’ęlĄÇ
yl
ĳĂ =‘mĲČS
ĲĘ bŇoI¿’Ă bŇ¡S
Ą qĘhČ
: rB
ĲĄ dČŇ’Ğ yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ SrĄęxĞhĲČÇ
ynĂĳbĄŇ yS
Ă hĞ NyQ
¿Ă mĂ=SyĄ=M’Ă
: OĎqĲĆDĘYČ yêĂYĘ¿pČŇ xĎ=yJĲĂ rBĄęDČÇ
yl
ĳĂ =‘mĲČS
ĲĘ hŇê
¿Ď ’Č NyĂ’ČÆ=M’Ă
: hŇmĲĎkŇĘ xĎ ì¿ŇpŇĘ QĆ’Č’ĞwĲČ SrĄęxĞhĲČÇ

29

30

31

32

33

: rmĲČ’ŇIŁwČ ’ChęylĂ’Ĺ N‘ČI¿ČwČ
yQ
ĳĎ mĂ Mym
ăĂ kĎŇxĞ C‘ămĘS
Ă
: ylĲĂ Cnyz¿Ă’ĞhĲČ My‘ęĂ dĘŇyĲŁwĘÇ
Nx
ĳĎ bŇĘ êĂ NyQ
ăĂ mĂ NzĆ’
Ł Æ=yJĂ
: lk
ŁŇĲ ’ĹĲlĆ M‘¿ČTĘyĂ ëŇxĄęwĘÇ
CnQ
ĳĎ =hŇrĎxĞbŇĘ nĂ Tj
¿Ď S
Ę mĂ
: bŇoFĲ=hŇmČ CnynăĄybĄŇ hŇ‘¡ĎdĘŇnĄ
yêĂqĘdĳŇČYĎ bŇoIă’Ă rmČ’ĎÆ=yJĲĂ
: yTĲĂjĎS
Ę mĂ rys
¿Ă hĄ l’ĄęwĘÇ
bŇĳĄk
E ČŇ ’Ğ yT
¿Ă jĎS
Ę mĂ=l‘Č
: ‘S
Č pĲĎŇ=ylĂbŇĘ y~
ăĂ xĂ SCn¡’Ď
bŇoIĳ’ĂJĘ rbĆŇ¿ĆgŇ =ymĂ
: MyĂUĲĎJČ gŇ‘ČQ
¿Č =hŇêĆS
Ę yĲĂ
NwĆ’ĳĎ ylĄ‘Ğj
Łă =M‘Ă hŇrĎbŇĘ xĆlĘÆ xrăČ’ĎwĘ
: ‘S
Č rĲĆ=yS
Ą nĘ’Č=M‘Ă tŇkĆŇlĆęlĎwĘÇ

dl
2

3

4

5

6

7

8

rm’=yk
,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk otIĎxČwĘ ’"sbw ,‘"tw ’"d Nkw yrqw bytk ytĂIĎxČwĘ ’"sb ,yrq otIĎxČwĘ ,bytk ytĂIĎxČwĘ v.28
.rtw ’"yd ,T"d ,w"d

sŘ7

1280

bwy’

34. 9–21

rbĆŇĳĎ=NJ
G Ď sĘyĂ âlă rmČ’ĎÆ=yJĲĂ
: MyhĲĂŁl’Ĺ=M‘Ă otęY
Ł rĘBĂÇ
yl
¿Ă C‘ňmĘS
Ă bŇbĎęlĄ yS
¿Ą Ğn¿’Č ű Nk
ąĄŇ lĎ
: lwĆ‘ĲĎmĄ yD¿ČS
Č wĘ ‘S
Č rĆęmĄ l’
¿Ą lĎ hŇlĎ¡lĂ xĎ
olĳ=MQĆS
Č yĘ MdĎŇ’ĎÆ l‘Čp
ŁŇă yJ
ąĂ
: Ce’ĲĆYĂmĘyČ Sy’ęĂ Ç xrČ’
Ł ¿ kŇĘ C
‘ČyS
ĳĂ rĘyČ=âlĲ l’
¿Ą MnĎęmĘ’Ď=PŇ’Č
: TjĲĎS
Ę mĂ tŇ¿Ą‘
C ČyĘ=âlĲ yDČęS
Č wĘÇ
hŇYĎrĘ’ĳĎ wyl
ăĎ ‘Ď dŇqăČpĎŇ=ymĲĂ
: HQ
ĲĎ JĚ lb
¿ĄŇ êĄ MW
Ďę Ç ym
¿Ă C
oBĳlĂ wyl
ăĎ ’Ą MyW
ăĂ yĎ=M’Ă
: PŇs
Ł Ĳ ’ĹyĲĆ wyl
¿Ď ’Ą otęmĎS
Ę nĂwĘÇ ox¿Cr
dŇxČĳĎy rW
ăĎ BĎ=lJĎ ‘wăČgŇĘ yĂ
: bŇCSĲyĎ rp
¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č MdĎę’ĎwĘÇ
tŇ’ŇŁEĳ=hŇ‘ĎmĘS
Ă hŇnĎyB
¿Ă =M’ĂwĘ
: yQ
ĲĎ mĂ loqălĘ hŇnĎyzęĂ ’ĞhĲČÇ
SobĳŇxĞyĲČ Tj
ăĎ S
Ę mĂ ’n
ăĄoW PŇ’ČŋhČ
: ‘ČyS
ĲĂ rĘêČ ryB
ăĂ JČ qyD¡ĂYČ=M’ĂwĘ
l‘ČIĳĎlĂBĘ ëŇlĆămĆ lĘ rm
Ł ă ’ĞhĲČ
: MybĲŇĂ ydĂŇnĘ=l’Ć ‘S
Ďę rĎÇ
MyrĂęW
Ď yn¿ĄjĘ ű ’W
ĎÄ nĎ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ
ldĳŇĎ=ynĄpŇĘ lĂ ‘ČoS
¡ =rJČnĲĂ âlăwĘ
: MQ
ĲĎ JĚ wydăĎŇyĎ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ=yJĂ
hŇlĎyĘl
¿Ď tŇoYÀxĞwĲČ ÈCtŇmĚyĎ ű ‘gČŇrąĆ
Crb
ŁĳŇ ‘ĞyĲČwĘ M‘ăĎ CS
ă ‘ĞgŁŇĲ yĘ
: dŇyĲĎbŇĘ âlă ryBĂę’ČÇ Crys
¿Ă yĎwĘ
Sy’
ĳĂ =ykĄŇrĘDČ=l‘Č wynĎy‘ĄÆ=yJĂ
: hŇ’ĲĆrĘyĂ wyd¿ĎŇ‘ĎYĘ=lkĎŇwĲĘ
KVx=Ny’

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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tŇwĆm
ĳĎlĘYČ Ny’ăĄwĘ ëŇS
Ć Łx¡=Ny’ĲĄ
: NwĆ’ĲĎ ylĄ‘Ğj
Łă MS
Ďę Ç rtŇĆ ¿iĎ hĂlĘ
dŇo‘ĳ MyW
ăĂ yĎ Sy’ĂÆ=l‘Č âlă yJ
ąĂ
: TjĲĎS
Ę UĂBČ l’ĄęÇ=l’Ć ëŇŁl¿hĞĲlČ
rqĆĳxĄ =âl MyrăĂyBĂJČ ‘Čră
Ł yĎ
: MêĲĎxĘêČ MyrăĂxĄ’Ğ dŇ¡mĄ ‘ĞIĲČwČ
Mh
ĳĆ ydŇĄB
ĲĎ ‘ĘmČ ryJĂyČÆ NkĄęlĎ
: C’JĲĎDČyĂwĘ hŇlĎyĘlČęÇ ëŇpČŇ¿hĎ wĘ
MqęĎ pĎŇsĘ My‘¿ĂS
Ď rĘ=tŇxČêĲČ
: My’ĲĂr
Ł Moq¿mĘBĂ
wyrĳĎxĞ’ĲČmĲĄ Crs
ăĎ NJĄÆ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ
: ClyJĲĂW
Ę hĂ âlă wykĎęrĎDĘÇ=lkĎŇwĘ
lDĳĎ=tŇqČ‘ĞYĲČ wylĎ‘ĎÆ ’yb
ăŇĂ hĎlĘ
: ‘mĲĎS
Ę yĂ MyIăĂnĂ‘Ğ tŇq¡Č‘ĞYĲČwĘ
‘ČS
Ăę rĘyČ ym
¿Ă C ű TqÄĂ S
Ę yČ ’ChąwĘ
CerĳĆCSyĘ ym
ăĂ C MynĂjĎÆ rê
ăĄsĘyČwĘ
: dŇxČyĲĎ MdăĎŇ’Ď=l‘ČwĘ yoG¡=l‘ČwĘ
PŇnĄęxĎ Md¿ĎŇ’Ď ëŇŁlUĘmĂÆ
: M‘ĲĎ yS
Ą qĘŁU¿mĂ
ytŇĂ ’ŇW
Ďę nĎ rm
¿Č ’ĎhĲĆ l’ĄÆ=l’Ć=yJĲĂ
: lB
Ł Ĳ xĘ’Ć âlă
ynĂrĳĄh
Ł hŇê
ăĎ ’Č hŇzĆxĹ’ĲĆÆ ydăŇĄ‘ĞlĘBĂ
: PŇysĲĂ’
Ł âlă yêĂlĘ‘ęČ jĎÇ lwĆ‘¿Ď=M’ĲĂ
êĎsĘ’ČęmĎ=yJĲĂ hŇeĎmĆÄlĘS
Č yĘ ìŋUĘ‘ĂmĲĄhĲČ
ynĂĳ’Ď =âlwĘ rx
ăČ bŇĘ tŇĂ hŇê
ăĎ ’Č=yJĲĂ
: rB
ĲĄ dČŇ êĎ‘Ęd¿ČŇyĎ=hŇmČC
yl
ĳĂ CrmĘ’ŇyăŁ bŇbĎŇlĄÆ yS
ăĄ nĘ’Č
: ylĲĂ ‘Čm
¿Ą S
Ł MkĎęxĎÇ rbĆŇ¿ĆgŇ wĘ

22
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34. 35–35. 11

rB
ĳĄdČŇyĘ tŇ‘ČdăČŇbŇĘ =âl bŇoI’ĂÆ
: lyJ
ĲĄ W
Ę hČbŇĘ âlă wyrĎębĎŇdĘŇCÇ
xYČĳĆ=d
n Ň ‘Č bŇoIă’Ă Nx
ăĄ BĎyĂ ybĂę’Ď
: NwĆ’ĲĎ=yS
Ą nĘ’ČBĘ tŇŁbęS
Ě êĘÇ=l‘Č
‘S
Č pĆŇÆ otŇă ’ŇFĎxČ=l‘ĲČ PŇys
ąĂ ŁyÅ yJ
¿Ă
qojĳsĘyĂ CnynăĄyBĄ
: l’ĲĄlĎ wyrăĎmĎ’Ğ bŇrĆy¡ĆwĘ

35

36

37

: rmĲČ’ŇIŁwČ ChęylĂ’Ĺ N‘ČI¿ČwČ
hl
Tj
ĳĎ S
Ę mĂlĘ êĎbŇĘ ăS
Č xĎ tŇ’ŇzŁhĞÆ 2
: l’ĲĄmĄ yq¿ĂdĘŇYĂ êĎrĘmČę’ĎÇ
ëŇl=NJ
ĳĎ Ď sĘIĂ=hŇmČ rmČ’ŇŁtŇÆ=yJĲĂ 3
: ytŇĲĂ ’ŇFĎxČmĲĄ ly‘ęĂ ’
Ł Ç=hŇmĲĎ
NyQ
ĳĂ mĂ ìăŇbŇĘ yS
ĲĂ ’Ğ ynĂ’ĞÆ 4
: ëŇUĲĎ‘Ă ìŇy‘¿ĆrĄ=tŇ’ĆwĲĘ
hŇĳ’Ą rĘC MyĂmăČS
Ď TB
ăĄ hČ 5
: OĎUĲĆmĂ Ch¿bŇĘ GĲĎ MyqęĂ xĎS
Ę Ç rCS
¿ wĘ
oBĳ=l‘ĎpŇĘ êĂ=hŇmČ tŇĎ ’ŇTĎxĎÆ=M’Ă 6
: oQĲ=hŇW
Ć ‘ĞêĲČ=hŇmČ ìŇy‘ęĆ S
Ď pŇĘ Ç CB¿rČwĘ
olĳ=NêĆêĲĂ=hŇmČ êĎqĘdČŇYĎÆ=M’Ă 7
: xuĲĎyĂ ì¿ŇdĘŇIĎmĂ=hŇmČ o’¿
ìŇ‘ĳĆS
Ę rĂ ìŇom¿JĎ=Sy’ĂlĘ 8
: ìŇtĲŇĆ qĎdĘŇYĂ MdĎę’ĎÇ=NbĆŇlĘC
Cqy‘ĳĂzĘyČ MyqăĂCS‘Ğ bŇr
Ł mĄÆ 9
: MyBĲĂrČ ‘ČorăEĘmĂ C‘¡CĘS
Č yĘ
yW
ĳĎ ‘Ł HČolă’Ĺ hŇIĄ’ČÆ rmČę’Ď=âlwĲĘ 10
: hŇlĎyĘQ
ĲĎ BČ tŇorămĂzĘ Nt
¡ŇĄ nŁ
ZrĆ’ĳĎ tŇomăhĞB
ĲČ mĂ CnpĄŇQĘmČÆ 11
Pw‘mw

35. 12–36. 8
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: CnmĲĄJĘxČyĘ MyĂmăČè
Ď hČ PŇo‘¡mĄC
hŇĳĆ‘
n ĞyĲČ âlăwĘ Cq‘ĞYĘyĂÆ MS
ăĎ
: My‘ĲĂrĎ No’ăGĘ ynĄęjĘmĂÇ
l’
ĳĄ ű ‘m
¿Č S
Ę yĂ=âlĲ ’wĘS
Ď Æ=ëŇ’Č
: hŇeĎrĲĆCSyĘ âlă yDČęS
Č wĘÇ
CerĳĆCStŇĘ âlă rmČ’ŇŁtŇ¡ =yJĂ PŇă’Č
: olĲ ll
ĲĄ ox¿tŇĘ C wynĎępĎŇlĘÇ NyD¿Ă
ojĳ’Č dŇqăČjĎ NyĂ’ČÆ=yJĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ
: dŇŁ’ĲmĘ Sj
ăČ BČ ‘d¡ČŇyĎ=âlĲwĘ
ChyjĳĂ=hŇYĆpŇĘ yĲĂ lbĆŇăhĆ bŇoI’ĂwĘÆ
: rBĲĂkŇĘ yČ NyQ
¿Ă mĂ tŇ‘ČdČęÇ=ylĂbŇĘ BĂ

12

13

14

15

16

: rmĲČ’ŇIŁwČ ’ChęylĂ’Ĺ PŇsĆI¿ŁwČ
OĎĳĆx
C Č ’ĞwĲČ ry‘ĄzĘÆ yl
ăĂ =rêČJČ
: MyQĲĂmĂ HČolă’ĹĲlĆ dŇo‘¡ yJ
ąĂ
qoxĳrĎmĲĄlĘ y‘ĂdŇĄÆ ’v
ăĎ ’Ć
: qdŇĆYĲĆ=NêĄ’ĲĆ ylĂę‘Ğp
ŁŇĲ lĘwĘÇ
yQ
ĳĎ mĂ rqĆăS
Ć =âl MnĎmĘ’ĎÆ=yJĲĂ
: ëŇUĲĎ‘Ă tŇo‘ăDĄ Mym
¡Ă êĘ
s’
ĳĎ mĘyĂ âlăwĘ ryBĂJČÆ l’
ăĄ =NhĆ
: bŇĲlĄ xČŁJă ryBĂęJČÇ
‘S
ĳĎ rĎ hŇ¿Ćx
I Č yĘ=âl
: NêĲĄyĂ MyIăĂnĂ‘Ğ Tj
¡Č S
Ę mĂC
wyn¿Ďy‘ňĄ qyDĂę~ČmĂ ‘r¿ČgŇĘ yĂ=âlĲ
’i
ĳĄ JĂlČ Myk
¿ŇĂ lĎmĘ=tŇ’ĆwĘ
: ChB
ĲĎ gŇĘ IĂwČ xYČnĆęlĎÇ Mb
¿ĄŇ yS
Ă IĲŁwČ
MyuĳĂEĂBČ Myr¿ĂCs’Ğ=M’ĂwĘ
: ynĂŁ‘Ĳ=ylĄbŇĘ xČBĘ NCdękŇĘ ĲQĎ yĂÇ

wl
2

3

4

5

6

7

8
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36. 9–22

Ml
ĳĎ ‘ĽjĲĎ Mh
ăĆ lĎ dŇăGĄIČwČ
: CrB
ĲĎ GČtŇĘ yĂ yJ
ăĂ MhĆęy‘ĄS
Ę pŇĂ CÇ
rsĳĎCUlČ MnĎzĘ’ĎÆ lgĆŇăIĂwČ
: NwĆ’ĲĎmĄ NCb¿ŇS
Ě yĘ=yJĲĂ rmĆ’ŇŁIęwČÇ
CdŇŁb¿Ň‘ĞyČňwĲĘ C‘ęmĘS
Ę yĂ=M’ĲĂ
: MymĲĂy‘ĂeĘBČ MhĆęynĄS
Ę CÇ bŇoFĳBČ Mh
ăĆ ymĄyĘ CQăkČŇyĘ
Crb
ŁĳŇ ‘ĞyĲČ xlČăS
Ć BĘ C‘mĘS
Ę yĂÆ âlă=M’ĂwĘ
: tŇ‘ČdŇĲĎ yl
¿Ă bŇĘ BĂ C‘ęwĘgŇĘ yĂwĘÇ
PŇĳ’Ď CmyW
ăĂ yĎ bŇlĄÆ=ypĄŇnĘxČwĲĘ
: MrĲĎsĎ’Ğ yJ
ăĂ C‘ęCĘS
Č yĘÇ âl¿
MS
ĳĎ pŇĘ nČ r‘ČeŁă BČ tŇŁmăêĎ
: MyS
ĲĂ dŇĄuĘBČ MtęĎ IĎxČwĘÇ
oyĳnĘ‘ĎbŇĘ ynăĂ‘Ď ZQ
ăĄ xČyĘ
: MnĲĎzĘ’Ď ZxČăČQBČ lgĆŇ¡yĂwĘ
rYĎę=yjĂmĂ ű ìÄtŇĘ ysĂhĞ PŇą’Č wĘ
hĎyê
ĳĆxĘêČ qY
ăĎ Cm=âlĲ bŇxČrČÆ
: NS
Ć dŇĲĎ ’lĄm
ăĎ ìęnĘxĎlĘS
Ě Ç tŇxČ¿ČwĘ
n
tŇĎ ’ŇĳĄlmĎ ‘S
¿Ď rĎ=NydĂŇwĘ
: CkŇm
Ł Ĳ tŇĘ yĂ Tj
ăĎ S
Ę mĂC NyD¡Ă
qpĆŇĳsĎ bŇĘ ìăŇtŇĘ ysĲĂyĘ=NjĆ hŇmĎxĄÆ=yJĲĂ
: OĎFĲĆyČ=l’Č rpĆŇŁJęÇ=bŇrĎwĘ
rYĳĎbŇĘ âlă ìŇ‘ĞCS
¡ ëŇră
Ł ‘ĞyĲČhĞ
: xČŁkŇĲ =y~ĄmČ’ĞmĲČ lk
Ł ę wĘÇ
hŇlĎyĘQ
ĳĎ hČ PŇ¿’Č S
Ę êĂ=l’Č
: MêĲĎxĘêČ MyU
ăĂ ‘Č tŇol¡‘Ğl
ĲČ
NwĆ’ĳĎ=l’Ć NpĆŇê
ăĄ=l’Č rmĆè
Ď hĂÆ
: ynĂŁ‘ĲmĄ êĎrĘx¿ČBĎ hŇzĆęÇ=l‘Č=yJĲĂ
oxĳŁkŇBĘ bŇyGăĂW
Ę yČ l’ĄÆ=NhĆ
ym
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: hŇrĲĆom Chm
Ł ă kĎŇ ym
¡Ă
oJĳrĘDČ wyl
ăĎ ‘Ď dŇqăČpĎŇ=ymĲĂ
: hŇĲlĎ wĘ‘Č êĎlĘ‘¿ČjĎ rmČę’ĎÇ=ymĲĂC
olĳ‘ĽpĲĎŇ ’yGăĂW
Ę tŇČ =yJĲĂ rk
ŁŇ zĘÆ
: MyS
ĲĂ nĎ’Ğ CrărĘS
Ł Ĳ rS
¡Ć ’Ğ
obĳŇ=CzxĲĎ Md¿ĎŇ’Ď=lJĎ
: qoxĲrĎmĲĄ TyB
¿Ă yČ Sonę’ĹÇ
‘dĳŇĎnĄ âlăwĘ ’yGĂW
Č Æ l’
ăĄ =NhĆ
: rqĆxĲĄ=âlwĘ wynăĎS
Ď rj
¡Č sĘmĂ
MyĂm
ĳĎ=ypĄŇTĘnĂ ‘răČgĎŇyĘ yJĂÆ
: odĲŇ ’ĄlĘ rT
ăĎ mĎ CuzŁ¡yĎ
MyqĳĂxĎS
Ę Cl¿EĘyĂ=rS
ĲĆ ’Ğ
: bŇrĲĎ MdĎŋ’Ď ű yl
ąĄ ‘Ğ Cpę‘ĞrĘyĂÇ
bŇ‘ĳĎ=yW
Ą rĘpŇĘ mĂ NybŇĂ yĎÆ=M’Ă PŇă’Č
: otŇĲ JĎsĚ tŇo’ęS
Ě êĘÇ
orĳo’ wyl
ăĎ ‘Ď WrăČjĎ=NhĄ
: hŇiĲĎJĂ MIăĎhČ yS
¡Ą rĘS
Ď wĘ
MyU
ĳĂ ‘Č NydăĂŇyĎ MbĎŇÆ=yJĂ
: ryBĲĂkŇĘ mČlĘ lkĆŇŁ’¿=NêĆyĲĂ
ro’ĳ=hŇiĎJĂ MyĂj
¿ČJČ=l‘Č
: ‘ČyGĲĂpŇĘ mČbŇĘ hĎyl
ăĆ ‘Ď wY
¡Č yĘwČ
o‘ĳrĄ wyl
ăĎ ‘Ď dŇyGăĂyČ
: hŇĲlĆ o‘=l‘Č PŇă’Č hŇnĆęqĘmĂÇ
yB
ĳĂ lĂ dŇrăČxĹyĲĆ tŇ’ŇzŁlĘÆ=PŇ’Č
: omĲoqUĘmĂ rêęČ yĂwĘÇ
olĳq
Ł zgĆŇră
Ł BĘ ‘ČomăS
Ď C‘ąmĘS
Ă
: ’YĲĄyĄ wyj
¿Ă mĂ hŇgĆŇhĆęwĘÇ
ChrĳĄS
Ę yĂ MyĂm¿Čè
Ď hČ=lJĎ=tŇxČêĲČ

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

zl
2

3

wrw’w

1286

bwy’

37. 4–16

: ZrĆ’ĲĎhĎ tŇopŇ¿ nĘJČ=l‘Č oręo’wĘÇ
loqę=gŇ’ČS
Ę yĂ ű wyrąĎxĞ’ĲČ
onĳo’GĘ loqăBĘ M‘ĄrĘyČÆ
: olĲoq ‘m
¿Č è
Ď yĂ=yJĲĂ MbĄęuĘ‘ČyĘÇ âl¿wĘ
tŇo’ĳlĎpŇĘ nĂ oloqBĘÆ l’
ăĄ M‘ąĄrĘyČ
: ‘dŇĲĎnĄ âlăwĘ tŇolęŁdŇgŇĘ Ç hŇ¿W
Ć ‘Ł
ZrĆ’¿Ď ’wňĄhĹ rmČę’ŇyŁ ű gŇlČè
ĆÄ lČ yJ
ąĂ
: oEĲ‘Ě tŇor¿TĘmĂ MS
Ć gĆęwĘÇ rT
ĳĎ mĎ MS
Ć ¿ĆgŇ wĘ
MoêĳxĘyČ Md¿ĎŇ’Ď=lJĎ=dŇyČBĘ
: ChW
ĲĄ ‘ĞmĲČ yS
¿Ą nĘ’Č=lJĎ tŇ‘ČdČęlĎÇ
bŇrĆ’ĳĎ=ombŇĘ hŇăIĎxČ ’b
Ł ăŇ êĎwČ
: NJ
ŁĲ S
Ę tŇĂ hĎyt
ăŇĆ nŁo‘¡mĘbŇĂ C
hŇĳĎpŇ Cs ’obăŇêĎ rdŇĆxĆhČÆ=NmĂ
: hŇrĲĎqĎ Myr¿ĂzĎUĘmĂC
xrČqĳĎ=NêĆyĲĂ l’
¿Ą =tŇmČS
Ę eĂmĂ
: qYĲĎCmBĘ MyĂmăČ bŇxČr¡
Ł wĘ
bŇ‘ĳĎ xČyrăĂTĘyČ yrĂBĘÆ=PŇ’Č
: orĲo’ NăČn‘Ğ ZypęĂ yĎÇ
Ml
ĳĎ ‘ĽpĲĎŇlĘ otŇlĎCBxĘtŇČ BĘ ëŇăjĄ hČtŇĘ mĂ ű tŇoBÄsĂmĘ ’ChąwĘ
: hŇYĎrĘ’ĲĎ lb
ăĄŇ tŇĄ yn¡ĄjĘ=l‘Č ű MCőĄYČyĘ rS
¿Ć ’Ğ lJ
Ł¡
oYĳrĘ’ČlĘ=M’Ă TbĆŇ¿S
Ą lĘ=M’Ă
: Ch’ĲĄYĂmĘyČ dŇsĆxĆęlĘÇ=M’Ă
bŇoIĳ’Ă tŇ’ŇŁEă hŇnĎyzăĂ’ĞhĲČ
: l’ĲĄ tŇo’ŋlĘpŇĘ nĂ ű NąĄnoBtŇĘ hĂwĘ dŇm
Ł ę ‘ĞÇ
Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ HČolă’Ĺ=MCWBĘ ‘dČŇtŇĄ hĞÆ
: onĲnĎ‘Ğ ro’ă ‘ČypęĂ ohwĘÇ
bŇ‘ĳĎ=yW
Ą lĘpŇĘ mĂ=l‘Č ‘dČŇtŇĄ hĞÆ
: My‘ĲĂDĄ Mym
ăĂ êĘ tŇo’ęlĘpŇĘ mĂÇ
Kydgb=rV’
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MyU
ĳĂ xČ ìŇyd¿ŇĆgĎŇBĘ=rS
Ć ’Ğ
: MorĲDĎmĂ ZrĆ’ĆęÇ Tq¿ĂS
Ę hČBĘ
MyqĳĂxĎS
Ę lĂ oU‘ĂÆ ‘ČyqăĂrĘêČ
: qYĲĎCm y’
¿Ă rĘJĂ MyqęĂ zĎxĞÇ
olĳ rmČ’ŇŁeă=hŇmČ Cn‘ĄydĂŇoh¡
: ëŇS
Ć ŁxĲ=ynĄjĘmĂ ëŇŁrę‘ĞnĲČÇ=âl¿
rB
ĳĄdČŇ’Ğ yJ
ăĂ ol¡=rjČsĚyĘhČ
: ‘Q
ĲĎ bĚŇyĘ yJ
ăĂ Sy’ęĂ Ç rmČ¿’Ď =M’ĲĂ
ro’ę C’rąĎ âlÅ ű hŇê
ąĎ ‘ČwĘ
MyqĳĂxĎè
Ę BČ ’ChÆ ryh
ăĂ BĎ
: MrĲĄhĞTĲČêĘwĲČ hŇrĎębŇĘ ‘ĲĎÇ xČCr¿wĘ
hŇĳtŇĆ ’ĹyĲĆ bŇăhĎ zĎ NopŇ~ĎmĂÆ
: dŇohĲ ’rĎonă HČolę’ĹÇ=l‘Č
xČk
ŁĳŇ =’yGĂW
Č ChnĚ’ŇYĎmĘÆ=âlĲ yDăČS
Č
: hŇĲeĆ ‘ČyĘ âlă hŇqęĎ dĎŇYĘÇ=bŇr
Ł wĘ Tj
¿Ď S
Ę mĂC
MyS
ĳĂ nĎ’Ğ ChC’ărĄyĘ NkĄŇlĎÆ
: bŇĲlĄ =ymĄkŇĘ xČ=lJĎ hŇ’ĆęrĘyĂÇ=âlĲ

17

18

19

20

21

22

23

24

: rmĲČ’ŇIŁwČ hrę‘řsh śNm¿ bŇoI’ĂÆ=tŇ’Ć hoăĎhyĘ=N‘ČIĲČwČ
hŇ¿YĎ ‘Ą ëŇyS
¡Ă xĘmČ ű hŇzĆÄ ym
ąĂ
: tŇ‘ČdŇĲĎ=ylĂBĲĘ NyQĂęmĂbŇĘ
ìŇyY
ĳĆlĎxĞ rbĆŇăĆgŇ kŇĘ ’n
ăĎ=rzĎ’Ĺ
: ynĂ‘ĲĄydĂŇohĲwĘ ìęlĘ’ĲĎS
Ę ’ĆwĘÇ
ZrĆ’ĳĎ=ydĂŇsĘyĎBĘ tŇĎ yyĂhĎÆ hŇŁpŇă y’Ą
: hŇĲnĎ ybŇĂ êĎ‘Ęd¿ČŇyĎ=M’Ă dŇGĄęhČÇ
‘dĳŇĎtŇĄ yJ
ăĂ hĎyDĆmČmĘÆ MW
ăĎ =ymĂ

xl
2

3

4

5

w’
,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb ‘ybrb Nk v.1

.yeĂmĂ=nm l"nw ,yrq hrĎ‘ĎiĘhČ ű NmĂ ,bytk hrĎ‘ĎiĘhČeĘmĂ v.1

.xl

.Vrgm ‘ybr hrę‘shÇ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,T"d ,w"d
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38. 6–18

: wuĲĎ hĎyl
ăĆ ‘Ď hŇ¡TĎ nĎ=ymĲĂ o’ą
C‘B
ĳĎ TĘhĎ hĎynăĆdĎŇ’Ğ hŇmĎÆ=l‘Č
: HtĲŇĎ eĎjĂ NbĆŇă’Ć hŇrĎęyĎÇ=ymĲĂ o’¿
rqĆŁbĳŇ ybĄŇkŇĘ oJă dŇxČyČÆ=NrĎBĘ
: MyhĲĂŁl’Ĺ yn¿ĄBĘ=lJĎ C‘yrĂęIĎwČÇ
MyĳĎ MyĂt
ăŇČ lĎdĘŇBĂ ëŇsĆăIĎwČ
: ’YĲĄyĄ MxĆr¿ĆmĄ oxęygŇĂ BĘÇ
oS
ĳ bĚŇlĘ NăĎn‘Ď ym
ăĂ CWBĘ
: otŇĲ QĎtŇĚ xĞ lpĆęrĎ‘ĞwĲČÇ
yuĳĂxĚ wyl
ăĎ ‘Ď rB
Łă S
Ę ’ĆwĲĎ
: MyĂtĲŇĎ lĎdĘŇC xČyrăĂBĘ MyW
Ăę ’ĎwĲĎÇ
PŇys
ĳĂ ŁtŇ âlăwĘ ’obŇtŇĎ Æ hŇj
Łă =dŇ‘Č rmČę’
Ł wĲĎ
: ìŇyQ
ĲĆ GČ No’¿gŇĘ BĂ tŇyS
Ăę yĎÇ=’p
ŁŇ¿ C
rqĆŁBĳ tŇĎ yCăĂYĂ ìŇymĆIĎmĂh
ĲĞ Æ
: omĲq
Ł mĘ rxV
ă śht‘d¡y
ZrĆ’ĳĎhĎ tŇopŇă nĘkČŇBĘ zx
Ł ’ĹĲlĆ Æ
: hŇeĎUĲĆmĂ MyÜăĂS
Ďř rĘ Cr¡‘ĞeĲĎyĂwĘ
Mt
ĳŇĎ ox rmĆŁxăJĘ ëŇjĄhČtŇĘ êĂÆ
: SCbŇĲ lĘ omăJĘ Cbę~ĘyČtŇĘ yĲĂwĘÇ
MrĳĎo’ MyÜăĂS
Ďř rĘřmĲĄ ‘n
ăČUĎyĂwĘ
: rb
ĲĄŇ è
Ď êĂ hŇmĎęrĎÇ ‘Čor¿zĘC
MyĳĎ=ykĄŇbŇĘ nĂ=dŇ‘Č tŇĎ ’ŇbĎŇhĞÆ
: êĎkŇĘ ĲQĎ hČtŇĘ hĂ MohęêĘÇ rqĆ¿xĄ bŇĘ C
tŇwĆm
ĳĎ=yrĄ‘ĞS
ĲČ ìŇlĘÆ ClăgŇĘ nĂhĞ
: hŇ’ĲĆrĘêĂ tŇwĆmăĎlĘYČ yr¡Ą‘ĞS
ĲČ wĘ
ZrĆ’ĳĎ=ybĄŇxĞrĲČ=dŇ‘Č êĎnĘnČB
Ł tŇĘ hĂÆ
: HQ
ĲĎ kĚŇ êĎ‘Ęd¿ČŇyĎ=M’Ă dŇGĄęhČÇ
hz=y’
+‘ v.15

.hywlt +‘ v.13

.yrqw bytk rxČè
Č hČ êĎ‘ĘDČyĎ ’"sb ,yrq rxČè
Č hČ êĎ‘ĘDČyĎ ,bytk rxĄS
Č hêĎ‘ĘdČyĎ v.12
.hywlt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

38. 19–32

bwy’

1289

ro’ĳ=NJĎS
Ę yĲĂ ëŇrĆDĆhČÆ hŇăĆ=y’
z Ą
: omĲq
Ł mĘ hŇ¿Ć=y’
z Ą ëŇS
Ć ŁxęwĘÇ
olĳCbŇGĘ=l’Ć CexĆuĎtŇĂ Æ yJ
ăĂ
: otŇĲ yBĄ tŇob¿ŇytŇĂ nĘ NybĂętĎÇ=ykĲŇĂ wĘ
dŇĳlĄ CĎêĂ z’
ăĎ =yJĂ êĎ‘ĘdČŇyĎÆ
: MyBĲĂrČ ìŇym
ăĆ yĎ rj
¡Č sĘmĂC
gŇlĆĳS
Ď tŇorăYĘ’
Ł =l’Ć tŇĎ ’ŇbĎŇhĞÆ
: hŇ’ĲĆrĘêĂ dŇrăĎBĎ tŇor¡YĘ’
Ł wĘ
rYĳĎ=tŇ‘ĆlĘ yêĂkŇĘ ¿W
Č xĎ=rS
Ć ’Ğ
: hŇmĲĎxĎlĘmĂC bŇrĎęqĘÇ Moy¿lĘ
ro’ĳ qlĆăxĎ yĄ ëŇrĆDĆhČÆ hŇăĆ=y’
z Ą
: ZrĆ’ĲĎ=ylĄ‘Ğ MydăĂŇqĎ Zp
¡ĄŇ yĎ
hŇĳĎl‘ĎêĘ PŇTĆăè
Ć lČ gŇQ
ăČ pŇĂ =ymĲĂ
: tŇolĲq
Ł zyz¿ĂxĞĲlČ ëŇrĆdęĆwĘÇ
Sy’
ĳĂ =âl ZrĆ’ăĆ=l‘Č ryTĂmĘhČlĘÆ
: oBĲ Md¿ĎŇ’Ď=âlĲ rBĎędĘŇmĂÇ
hŇĳ’Ď S
Ł mĘC hŇ’ĎS
Ł ¡ ‘ČyB
ăĂ W
Ę hČlĘ
: ’S
Ć dŇĲĆ ’YĎŁmă xČymęĂ YĘhČlĘCÇ
bŇĳ’Ď rT
¿Ď UĎlČ=SyĄhĞ
: lTĲĎ=ylĄgŇĘ ’Ć dŇylĂęohÇ=ymĂ o’¿
xrČuĳĎhČ ’Y
ăĎ yĎ ymĂÆ NTĆăBĆ mĂ
: odĲŇ lĎyĘ ym
ăĂ MyĂmČS
Ď Ç rp
ŁŇ¿ kŇĘ C
C’B
ĳĎ xČtŇĘ yĂ MyĂmăČ NbĆŇ’ĆJĎÆ
: CdŇJĲĎlČtŇĘ yĂ MohętŇĘ Ç yn¿ĄpŇĘ C
hŇĳmĎ yJĂ tŇoeădČŇ‘ĞmĲČ rè
Ą qČtŇĘ hĲČÆ
: xČêĲĄpČŇêĘ lys
ăĂ JĘ tŇokŇ¡ S
Ęm
Ł =o’Ĳ
oêĳ‘ĂBĘ tŇorăEĎmČ ’yY
ăĂ ŁtŇhĞ
: MxĲĄnĘtŇČ hĎyn¿ĆBĎ=l‘Č SyĂ‘ęČ wĘÇ
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38. 33–39. 5

MyĂm
ĳĎS
Ď tŇouăxĚ êĎ‘ĘdČŇyĎhĞÆ 33
: ZrĆ’ĲĎbĎŇ orăTĎS
Ę mĂ MyW
¡Ă êĎ=M’Ă
ìŇĳĆloq bŇ‘ăĎlĎ MyrăĂtŇĎ hĞ 34
: OĎiĲĆkČŇêĘ MyĂm¿Č=tŇ‘ČpŇĘ S
Ă wĲĘ
CkŇĳĄlyĄwĘ MyqăĂrĎBĘ xQ
ăČ S
Č tŇĘ hĲČ 35
: CneĲĄhĂ ìăŇlĘ Cr¡mĘ’ŇyĲŁwĘ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ tŇoxăFĚBČ tŇS
Ď Æ=ymĂ 36
: hŇĲnĎ ybŇĂ ywĂkŇĘ ăv
Ć lČ Nt
¡ŇČ nĎ=ymĲĂ o’ą
hŇĳmĎ kŇĘ xĎBĘ MyqăĂxĎS
Ę rj
ăĄsČyĘ=ymĲĂ 37
: bŇyJĲĂS
Ę yČ ym
ăĂ MyĂmČęS
Ď Ç yl
¿Ą bŇĘ nĂwĘ
qY
ĳĎ CUlČ rpĎŇ‘ĎÆ tŇqĆăYĆ BĘ 38
: CqB
ĲĎ dŇĚyĘ Myb
¿ŇĂ gĎŇrĘC
PŇrĆT
ĳĎ ’yb
ăŇĂ lĎlĘ dŇCYătŇĎ hĞ 39
: ’Q
ĲĄ mČêĘ MyrăĂypŇĂ JĘ tŇ¡IČxČwĘ
tŇonĳo‘UĘbČŇ CxS
Ł ¿ yĎ=yJĲĂ 40
: bŇrĆ’ĲĎ=omlĘ hŇăJĎ iĚbČŇ Cb¡ŇS
Ę yĲĄ
od¿ŇyYĄň bŇrĄę‘ŁĲlĎ Nyk
¿ŇĂ yĎ ym
ąĂ 41
C‘CĳĄS
Č yĘ l’
ăĄ =l’Ć wdlyÆ=yJĲĂ
: lkĆŇŁ’Ĳ=ylĂbŇĘ lĂ C‘ętŇĘ yĂÇ
‘lČĳsĎ =ylĄ‘ĞyĲČ tŇdŇĆălĆ tŇ‘ĄÆ êĎ‘ĘdČęyĎhĞ Tl
: rm
ŁĲ S
Ę êĂ tŇolăIĎ’Č ll
¡Ą x
Ł
hŇnĎ’ŇĳĆQmČêĘ Myx
ăĂ rĎyĘ rj
Łă sĘêĂ 2
: hŇnĎêĲĎdĘŇlĂ tŇ‘ăĄ êĎ‘ĘdČęyĎwĘÇ
hŇnĎxĘĳČQpČŇêĘ Nh
ăĆ ydŇĄlĘyČ hŇnĎ‘ĘrČkŇĘ êĂÆ 3
: hŇnĎxĘĲQČ S
Č êĘ Mh
¿Ć ylĄbŇĘ xĆ
rB
ĳĎ bČŇ CBărĘyĂ MhĆynĄbŇĘ Æ CmălĘxĘyČ 4
: oml
ĲĎ CbŇ¿S
Ď =âlwĘ C’ęYĘyĲĎÇ
yS
ĳĂ pŇĘ xĎ ’rĆj
ăĆ xQ
ăČ S
Ă =ymĲĂ 5

sŘ8
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: xČêĲĄpŇĂ ym
ăĂ dŇorę‘ĎÇ tŇor¿sĘm
Ł C
otŇĳ ybĄŇ hŇăbĎŇ rĎ‘Ğ yêĂmĘăW
Č =rS
Ć ’Ğ
: hŇxĎĲlĄ mĘ wyt
¿ŇĎ onJĘS
Ę mĂC
hŇĳĎrĘq
y Ă NomăhĞĲlČ qxČW
Ę yĂÆ
: ‘mĲĎS
Ę yĂ âlă WgĄęonÇ tŇo’¿S
Ě êĘ
Ch‘ĳĄrĘmĂ MyrăĂhĎ rCtŇă yĘ
: SorĲdŇĘyĂ qorăyĎ=lJĎ rx
¡Č ’ČwĘ
ìŇdĳŇĆbŇĘ ‘Ď MyïăĄ hŇbĆŇ’ŇyăŁhĞ
: ìŇsĲĆCbŇ’Ğ=l‘Č NylĂęyĎÇ=M’Ă
otŇĳ ŁbŇ‘Ğ MlĆt
ăŇĆ BĘ MyrĄÆ=rS
Ď qĘtŇĲĂ hĞ
: ìŇyrĲĆxĞ’ĲČ MyqăĂmĎ‘Ğ dŇD¡ĄW
Č yĘ=M’Ă
oxĳJ
Ł bŇrăČ=yJĂ oB¡=xTČbŇĘ tŇĂ h
ĲĞ
: ìŇ‘ĲĆygŇĂ yĘ wyl
ăĎ ’Ą bŇŁz¡‘ĞtĲŇČ wĘ
ìŇ‘ĳĆrĘzČ bŇCSyĎ=yJĂ oB¡ Nym
ăĂ ’ĞtĲŇČ hĞ
: PŇŁsĲ’ĹyĲĆ ì¿ŇnĘrĘgĎŇwĲĘ
hŇsĎĳlĎ ‘ĹnĲĆ Myn¿ĂnĎrĘ=PŇnČJĘ
: hŇYĲĎnŁwĘ hŇd¿ĎŇysĂxĞ hŇrĎębŇĘ ’ĆÇ=M’Ă
hĎyY
ĳĆBĄ ZrĆ’ăĎlĎ bŇŁză‘ĞtĲŇČ =yJĂ
: MUĲĄxČêĘ rp
¿ĎŇ ‘Ď=l‘ČwĲĘ
hĎrĳĆCzêĘ lgĆŇrăĆ=yJĂ xJČS
Ę êĂwČÆ
: hĎS
ĲĆ CdŇêĘ hŇdăŇĆv
Ď hČ tŇ¡IČxČwĘ
Hl
ĳĎ =âlQĘ hĎynăĆBĎ xČyS
ăĂ qĘhĂ
: dŇxČpĲĎŇ=ylĂBĘ H‘ăĎygŇĂ yĘ qyr¡ĂlĘ
hŇĳmĎ kŇĘ xĎ HČolă’Ĺ Hè
ăĎ hĂ=yJĲĂ
: hŇĲnĎ yBĂBČ HlĎęÇ qlČ¿xĎ =âlwĘ
’yrĳĂmĘêČ MorăUĎBČ tŇ‘ĄJĎÆ
: obŇĲ kŇĘ rĲ
Ł lĘC sCięlČÇ qx
¿Č W
Ę êĲĂ
hŇrĳĎCbŇGĘ sCiălČ Nê
ăĄtŇĂ hĞ
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39. 20–40. 2

: hŇmĲĎ‘ĘrČ oră’ŇCĎYČ SyB
¡Ă lĘtŇČ hĞ
hŇĳĆBrĘ’ČJĲĎ CeS
Ć y‘ĂrĘtŇČ h
ĲĞ Æ
: hŇmĲĎy’Ą orăxĘnČ dŇoh¡
xČk
ŁĳŇ BĘ WyW
ăĂ yĎwĘ qmĆ‘ĄbĎŇÆ CrăjĘxĘyČ
: qS
Ć ĲnĎ =tŇ’ŇrČqĘlĂ ’YĄęyĄÇ
tŇĳxĎ yĄ âlăwĘ dŇxČpČŇlĘÆ qx
ăČ W
Ę yĂ
: bŇrĆxĲĎ=ynĄjĘmĂ bŇCSęyĎÇ=âlĲwĘ
hŇĳĎjS
Ę ’Č hŇăĆrĘê
n Ă wylĎ‘ĎÆ
: NodĲŇ ykŇĂ wĘ tŇynăĂxĞ bŇhČ¡Čl
ZrĆ’ĳĎ=’UĆgČŇyĘ zgĆŇr
Ł wĘÆ S‘ČrăČBĘ
: rpĲĎŇoS loq¿=yJĂ NymęĂ ’ĞyĲČÇ=âlĲwĘ
x’ĎęhĆ rm
ąČ ’ŇŁyÅ ű rpÄĎ S
Ł ydąŇĄBĘ
hŇĳmĎ xĎlĘmĂ xČyrăĂyĎ qoxrĎmĲĄCÆ
: hŇ‘ĲĎCrtŇĘ C MyrĂW
Ď Ç M‘Čr¿Č
Zn
ĳĄ=rbĆŇ’ĞyĲČ ìŇtŇĘăĎyB
n Ă mĂĲhĞÆ
: NmĲĎytŇĄ lĘ opŇnĎJĘ Wr¡
Ł pŇĘ yĂ
rS
Ć ĳĎn HČyB
ăĂ gŇĘ yČ ìŇyjĂÆ=l‘Č=M’Ă
: oeĲqĂ Myr¿ĂyĎ ykęĂ wĘÇ
NnĳĎŁltŇĘ yĂwĘ NJ
Ł S
Ę yĂÆ ‘lČăsĆ
: hŇdŇĲĎCYmĘC ‘lČsĆęÇ=NS
Ć =l‘ĲČ
lkĆŇŁ’ĳ=rpČŇxĲĎ Mè
¿Ď mĂ
: CTyBĲĂyČ wyn¿Ďy‘Ą qoxęrĎmĲĄlĘÇ
MdĳŇĎ=C‘lĘ‘ČyĘ oxr
Ł pŇĘ ’ĆwĘ
: ’ChĲ MS
ăĎ MylĂęlĎxĞÇ rS
¿Ć ’Ğb
ĲČŇ C

20
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30

: rmĲČ’ŇIŁwČ bŇoIę’Ă=tŇ’Ć ho¿ĎhyĘ N‘ČI¡ČwČ
m
roiĳyĂ yDăČS
Č =M‘Ă bŇr
Ł hĞÆ 2
: hŇeĎĲnĆ ‘ĞyĲČ HČolă’Ĺ xČyk
¡ŇĂ om
N‘yw
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: rmĲČ’ŇIŁwČ hoĎęhyĘ=tŇ’Ć bŇoI¿’Ă N‘ČI¡ČwČ
OĎĳĆbŇ yS
Ă ’Ğ hŇm
ăĎ ytŇŁQq
Ă Č Æ Nh
ăĄ
: ypĲŇĂ =omlĘ yêĂmĘăW
Č ydĂęyĎÇ
hŇĳĆ‘
n Ĺ’ĲĆ âlăwĘ yêĂrĘBČDĂÆ tŇăxČ ’Č
: PŇysĲĂo’ âlăwĘ MyĂêęČ S
Ę CÇ

3
4

5

: rmĲČ’ŇIŁwČ hrę‘s Ó Nm¿ bŇoI’ĂÆ=tŇ’Ć hoăĎhyĘ=N‘ČIĲČwČ
ìŇyY
ĳĆlĎxĞ rbĆŇăĆgŇ kŇĘ ’n
ăĎ=rzĎ’Ĺ
: ynĂ‘ĲĄydĂŇohĲwĘ ìęlĘ’ĲĎS
Ę ’ĆÇ
yT
ĳĂ jĎS
Ę mĂ rp
ăŇĄ êĎ PŇ’ČhČÆ
: qDĲĎYĘêĂ N‘Čm
ăČ lĘ ynĂ‘ęĄ yS
Ă rĘêČÇ
ëŇl
ĳĎ ű l’
¿Ą JĎ ‘Čor¡zĘ=M’ĂwĘ
: M‘ĲĄrĘtŇČ Chm
Ł ¿ JĎ loqębŇĘ CÇ
HbČŇŁgĳŇwĎ No’ăgĲĎŇ ’n
ăĎ hŇd¿ŇĄ‘Ğ
: SB
ĲĎ lĘêĂ rdăĎŇhĎwĘ dŇoh¡wĘ
ìŇĳĆj’Č tŇorăbŇĘ ‘Ć ZpĄŇhĎÆ
: Chl
ĲĄ yjĂS
Ę hČwĘ hŇ’ĆęGĄÇ=lkĎŇ hŇ¿’Ą rĘC
Ch‘ĳĄynĂkŇĘ hČ hŇ’ĆGĄÆ=lkĎŇ hŇă’Ą rĘ
: MêĲĎxĘêČ My‘ăĂS
Ď rĘ ëŇŁd¡ŇhĞwĲČ
dŇxČĳĎy rp
ăĎŇ ‘ĎB
ĲĆ Mn
ăĄmĘTĎ
: NCmĲFĎBČ Sb
Ł ăŇ xĞ MhĆęynĄjĘÇ
OĎdĳŇĆo’ yn¿Ă’Ğ=MgČŇwĘ
: ìŇĲnĆ ymĂyĘ ìăŇlĘ ‘ČS
¡Ă otŇ=yJĲĂ
ëŇĳUĎ ‘Ă ytŇĂ yW
ăĂ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇomhĄbŇĘ Æ ’n
ăĎ=hŇeĄhĂ
: lk
ĲĄŇ ’ŇyŁ rq¿ĎBĎJČ ryYęĂ xĎÇ
wynĳĎtŇĘ mĎbŇĘ oxăŁkŇ ’n
ăĎ=hŇeĄhĂ

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

wn’w
.yeĂmĂ l"nw ,yrq hrĎ‘ĎsĘ NmĂ ,bytk hrĎ‘ĎsĘnĘmĂ v.6
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40. 17–30

: onĲTĘbŇĂ yr¿ĄyrĂS
Ę BĂ onę’
Ł wĘÇ
zrĆ’ĳĎ=omkŇĘ obăŇnĎzĘ Zj
Łă xĘyČ
: CgŇrĲĎŁWyĘ odŇxĞpĲČŇ yd¡ŇĄyGĂ
hŇĳS
Ď CxnĘ yqăĄypŇĂ ’Ğ wymĎYĎ‘ĞÆ
: lzĲĆrĘBČ lyT
¿Ă mĘJĂ wymĎęrĎGĘÇ
l’
ĳĄ =ykĄŇrĘDČ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄ ’Ch¡
: oBĲrĘxČ SG
¿ĄyČ oW‘ŁhĲĎÇ
olĳ=C’W
Ę yĂ MyrăĂhĎ lCbŇÆ=yJĲĂ
: MS
ĲĎ =CqxĞW
ĲČ yĘ hŇdęĆv
Ď hČÇ tŇ¿IČxČ=lkĎŇwĲĘ
bŇĳĎJS
Ę yĂ Myl
¿Ă ’ĹYĲĆ=tŇxČêĲČ
: hŇ~ĲĎbŇĂ C hŇăĆq
n Ď rtŇĆ ¡sĄ BĘ
olĳl
Ğ YĲĂ Myl
ăĂ ’ĹYĲĆ ChJ
ăĚ sĚyĘ
: lxČĲnĎ =ybĄŇrĘ‘Č ChCBęsĚyĘÇ
zojĳxĘyČ âlă rhĎnĎÆ qS
Ł ă ‘ĞyĲČ Nh
ąĄ
: ChyjĲĂ=l’Ć NDăĄrĘyČ xČyg¡ŇyĎ=yJ
Ă ĲĂ ű xTČőbŇĘ yĂ
Cex
ĳĆ uĎyĂ wyn¿Ďy‘ĄBĘ
: PŇ’ĲĎ=bŇqĎnĘyĂ MyS
Ăę qĘomĲBĘÇ
hŇĳĎJxČBĘ Nt
ăŇĎ yĎwĘlĂ ëŇS
Ł ă mĘêĂ
: onĲS
Ł lĘ ‘Čyq¿ĂS
Ę êČ lbĆŇxĆębŇĘ CÇ
ojĳ’ČBĘ NomăgŇĘ ’Č MyW
ăĂ tŇĎ hĞ
: oyxĹĲlĆ bŇou¿êĂ xČoxębŇĘ CÇ
MynĳĂCnxĞêĲČ ìŇylĆ’ĄÆ hŇăBĆ rĘyČhĞ
: tŇoJĲrČ ìŇyl
ăĆ ’Ą rB
¡Ą dČŇyĘ=M’Ă
ëŇĳUĎ ‘Ă tŇyrăĂBĘ tŇră
Ł kŇĘ yĂhĞ
: Ml
ĲĎ o‘ dŇbĆŇ‘ăĆlĘ CexĆęuĎêĂÇ
rojĳ~ĂJČ oB¡=qxĆW
Č tŇĘ hČ
: ìŇytĲŇĆ or‘ĞnĲČlĘ CerĆęS
Ę qĘtŇĂ wĘÇ
MyrĳĂBĎxČ wylĎ‘ĎÆ CrăkŇĘ yĂ
whwYxy

17
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: MynĲĂ‘ĞnĲČJĲĘ NyB
ăĄ ChCYęxĹyĲĆÇ
orĳo‘ tŇoJăW
Ě bŇĘ ’Q
ăĄ mČtŇĘ hĲČ
: oSĲ’Ňr
Ł MygăŇDĎ
Ă lY
¡Č lĘYĂbŇĘ C
ìŇĳĆjJČ wyl
¿Ď ‘Ď=MyW
ĲĂ
: PŇsĲČoê=l’Č hŇmĎęxĎlĘmĂÇ rk
ŁŇ¿ zĘ
hŇbĎŇĳĎk
z ŇĘ nĂ oê¿lĘxČê
Ł =NhĄ
: lTĲĎyĚ wy’
ăĎ rĘmČ=l’Ć Mg
¡ČŇ hĞ
CerĳĆC‘yĘ yJ
ăĂ rzĎkŇĘ ’ČÆ=âlĲ
: bŇ~ĲĎyČtŇĘ yĂ yn¿ČpĎŇlĘ ’ChęÇ ym
¿Ă C
MQ
ĳĄ S
Č ’ĞwĲČ ynĂmČyDĂqĘhĂÆ ym
ăĂ
: ’ChĲ=ylĂ MyĂmăČè
Ď hČ=lJĎ tŇxČê
¡Č
wyDĳĎBČ Syr¿ĂxĞ’ĲČ=âlĲř
: oJĲrĘ‘Ć Nyx
ăĂ wĘ tŇoręCbŇGĘÇ=rbČŇdĘŇC
oS
ĳ CbŇlĘ ynăĄjĘ hŇQĎgŇĂ Æ=ymĲĂ
: ’obŇĲ yĎ ym
ăĂ onęsĘrĂÇ lpĆŇ¿kĆŇ BĘ
xČĳêĄpŇĂ ym
ăĂ wynĎpĎŇÆ yt
ăŇĄ lĘDČ
: hŇmĲĎy’Ą wyeăĎS
Ă tŇob¡ŇybŇĂ sĘ
MyeĳĂgŇĂ mĲĎ yqăĄypŇĂ ’Ğ hŇwĎ’ĞGĲČÆ
: rYĲĎ Mt
¿ŇĎ ox rCgęsĎÇ
CSG
ĳČyĂ dŇăxĎ ’ĆBĘ dŇăxĎ ’Ć
: MhĲĆynĄyb
ĲĄŇ ’ob¿ŇyĎ=âlĲ xČCręwĘÇ
CqB
ĳĎ dŇĚyĘ Chyx
¿Ă ’ĎBĘ=Sy’ĲĂ
: CdŇrĲĎjĎtŇĘ yĂ âlăwĘ CdęJĘlČtŇĘ yĂÇ
ro’ĳ lhĆê
ăĎ wytŇĎ S
Ł yTĂĲ‘ĞÆ
: rxČS
ĲĎ =yjĄ‘ČpŇĘ ‘ČJĘ wynĎęy‘ĄwĘÇ
CkŇŁlĳhĞyĲČ MydăĂŇyjĂlČ wyjĂmĂÆ
: CTQ
ĲĎ mČtŇĘ yĂ S’ĄęÇ ydŇĄod¿ŇyJĂ

31
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41. 12–25

NS
ĳĎ ‘Ď ’Y
ăĄ yĄ wyrĎyxĂeĘmĂÆ
: Nm
Ł Ĳ gŇĘ ’ČwĘ xČCpŇă nĎ dŇCd¡ŇJĘ
Th
ĳĄ lČêĘ Myl
ăĂ xĎGĲĆ oSpŇĘ nČÆ
: ’YĲĄyĄ wyj
¿Ă mĂ bŇhČlČęwĘÇ
z‘Ł ĳ Nyl
ăĂ yĎ or’ŇCĎYČBĲĘÆ
: hŇb
ĲĎŇ ’ĎDĘ ZCd¿ŇêĎ wynĎępĎŇlĘCÇ
Cqb
ĳĄŇ dĎŇ orăW
Ď bŇĘ yl
ăĄ jĘmČ
: ToUĲyĂ=lBČ wylĎę‘ĎÇ qCY¿yĎ
NbĆŇĳ’Ď =omJĘ qCYăyĎ oBlĂÆ
: tŇyêĲĂxĘêČ xlČăpĆŇ JĘ qCYęyĎwĘÇ
Myl
ĳĂ ’Ą CrCgŇă yĎ otŇv
Ą mĂÆ
: C’FĲĎxČtŇĘ yĂ MyrĂębĎŇè
Ę mĂÇ
MCqĳtŇĎ yl
ăĂ BĘ bŇrĆxĆÆ Chg
ăĄŇ yv
Ă mČ
: hŇyĲĎrĘS
Ă wĘ ‘i
ăĎ mČ tŇyn¡ĂxĞ
lz
ĳĆrĘBČ NbĆŇt
ăŇĆ lĘ bŇS
Ł ă xĘyČ
: hŇS
ĲĎ CxnĘ NobăŇuĎrĂ Z‘¡ĄlĘ
tŇS
Ć qĳĎ=NbĆŇ Cex
¿Ć yrĂbŇĘ yČ=âlĲ
: ‘lČqĲĎ=ynĄbŇĘ ’Č ol¿=CkŇjĘhĘnĆ SqęČ lĘÇ
xt
ĳŇĎ otŇ CbăŇS
Ę xĘnĆ SqČJĘÆ
: NodĲŇ yJĂ S‘ČrăČlĘ qxČęW
Ę yĂwĘÇ
WrĆx
ĳĎ ydŇĄCDăxČ wyêĎxĘêČÆ
: TyTĲĂ=ylĄ‘Ğ ZCrăxĎ dŇ¡jČ rĘyĂ
hŇĳĎlCYmĘ ryi
ăĂ JČ xČyêăĂrĘyČ
: hŇxĲĎqĎrĘUĆJČ MyW
¿Ă yĎ MyĎęÇ
bŇyt
ĳŇĂ nĎ ry’
ăĂ yĎ wyrĎxĞ’ĲČÆ
: hŇb
ĲĎŇ yW
Ą lĘ MohăêĘ bŇS
Ł ¡ xĘyČ
olĳS
Ę mĎ rp
¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č=Ny’ĲĄ
: tŇxĲĎ=ylĂbŇĘ lĂ CWę‘ĎhĲĆÇ
hbg=lk=t’
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41. 26–42. 11

hŇĳ’Ć rĘyĂ HČŁb¿ŇGĎ=lJĎ=tŇ’ĲĄ
: ZxČS
ĲĎ =ynĄBĘ=lJĎ=l‘Č ëŇlĆămĆ ’ChęÇ

26

: rmĲČ’ŇIŁwČ hoĎęhyĘ=tŇ’Ć bŇoI¿’Ă N‘ČI¡ČwČ
lk
ĳĎŇ Cê lk
ŁŇă =yJĂ êĎ‘ĘdČŇyĎ
: hŇUĲĎzĂmĘ ìăŇUĘmĂ rY¡ĄBĎyĂ=âlĲwĘ
tŇ‘Čd¿ĎŇ=ylĂňBĲĘ hŇYĎę‘Ą Myl
¿Ă ‘ĘmČ ű hŇzĆÄ ym
ąĂ
Nyb
ĳŇĂ ’Ď âlăwĘ yêĂdĘŇGČhĂÆ Nk
ăĄŇ lĎ
: ‘dŇĲĎ’Ą âlăwĘ yeĂUĆęmĂÇ tŇo’¿lĎpŇĘ nĂ
rB
ĳĄdČŇ’Ğ yk
ăŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ’nĎÆ=‘mČS
ĲĘ
: ynĂ‘ĲĄydĂŇohĲwĘ ìęlĘ’ĲĎS
Ę ’ĆÇ
ìŇyê
ĳĂ ‘ĘmČS
Ę NzĆŁ’¿=‘mČS
ĲĄ lĘ
: ìŇtŇĘ ’ĲĎrĎ yn¿Ăy‘Ą hŇêęĎ ‘ČwĘÇ
yêĂmĘĳxČ nĂwĘ s’
ăČ mĘ’Ć NJĄÆ=l‘Č
: rpĆŇ’ĲĄwĎ rp
¿ĎŇ ‘Ď=l‘Č
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hoĎÁhyĘ rmĆ’ŇŁIÄwČ bŇoIĳ’Ă=l’Ć hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ rB
ÌĆDĂ rxÄČ ’Č yhęĂ yĘwČ
Mê
¿Ć rĘBČdĂŇ âlă yJĂţ ìŇy‘ĆŔrĄ ynăĄS
Ę bŇĂ C ÉìbŇĘ yj
ąĂ ’Č hŇrĎÄxĎ ynęĂ mĎyêĲĄhČ zp
ăČŇ ylĂ’Ĺ=l’Ć
žMyrĂpĎŇ=hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă Mk
ăĆŇ lĎ=CxĲqĘ hŇêÃĎ ‘ČwĘ : bŇoIĲ’Ă yD¿ĂbŇĘ ‘ČJĘ hŇ¡Ďok
n Ň nĘ yl
ËČ ’Ą
MkĆŔdĘŇ‘ČB
ĲČ ÉhlĎo‘ Mt
ąŇĆ ylĂ‘ĞhĲČwĘ bŇoIę’Ă yDăĂbŇĘ ‘Č=l’Ć ű CkŇă lĘC MylĂÁy’Ą hŇ‘ÄĎ bŇĘ S
Ă wĘ
tŇoW
ą ‘Ğ yêÂĂ lĘbŇĂ lĘ ’v
Ďę ’Ć wynăĎjĎ=M’Ă yJÌĂ Mk
ĳĆŇ ylĄ‘Ğ lQ
¡Ą jČtŇĘ yĂ yDĂŔbŇĘ ‘Č bŇoIă’ĂwĘ
žCkŇlĘIĲĄwČ : bŇoIĲ’Ă yD¿ĂbŇĘ ‘ČJĘ hŇ¡Ďok
n Ň nĘ yl
ËČ ’Ą Mê
¿ĆrĘBČdĂŇ âlă yJĂţ hŇlĎŔbĎŇnĘ ÉMkĆŇUĎ‘Ă
rB
¿Ć DĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ CWŔ‘ĞIĲČwĲČ ytŔĂ mĎ‘ĞeăČhČ ÉrpČŇŁYř yxęĂ CèhČ dŇDăČlĘbŇĂ C ynÁĂ mĎyêĲĄhČ zpČÄylĂ’Ĺ
tyřbăV=tŇ’Ć bŇS
Ď ť hoĎęhywĲČ : bŇoIĲ’Ă yn¿ĄjĘ=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ ’v
¿Ď IĂwČ hoĳĎhyĘ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ
bŇoI¡’ĂlĘ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć hoËĎhyĘ PŇsĆŁIÌwČ Ch‘ĳĄrĄ dŇ‘ăČBĘ ol¡lĘjĲČtŇĘ hĲĂBĘ bŇoIŔ’Ă
MynęĂ pĎŇlĘ wy‘ăĎdĘŇyĲŁ=lkĎŇwĘ wytŇĎ yŁxĘ’Č=lkĎŇwĘ wyxÄĎ ’Ć=lJĎ wylĎ’Ąţ C’b
Ł ăŇ IĎwČ : hŇĲnĆ S
Ę mĂlĘ
hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=lJĎ l‘Čť otŔ’
Ł CmăxĞĲnČ yĘwČ Éol CdŇąĚIĎwČ
n ůotŇybĄŇBĘ ÈMxĆlĆ oUă‘Ă ClÄkŇĘ ’ŇIĲŁwČ
’ybh=rV’
.yrq tCbS
Ę ,bytk tybĂS
Ę v.10

.r"tw s"t ,‘"t Nkw rpČY
Ł wĘ ’"s v.9
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42. 12–17

MzĆ¿nĆ Sy’ěĂ wĘ tŇxĎŔ’Ć hŇăTĎ yW
Ă qĘ Sy’Ăť olę=CnêĘIĂwČ wyl
ĳĎ ‘Ď ho¡ĎhyĘ ’yb
¿ŇĂ hĄ=rS
Ć ’Ğ
olÃ=yhĂyĘwĲČ otŇĳ S
Ă ’ŇĲ rĄmĄ bŇoI¡’Ă tŇyr¿ĂxĞ’ĲČ=tŇ’Ć ëŇrËČBĄ hoĎęhywĲČ : dŇxĲĎ’Ć bŇ¡hĎ zĎ
rq¡ĎBĎ dŇmĆ¿YĆ =PŇlĆ’ĲĆwĘ MyQĂŔmČGĘ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ąS
Ą wĘ N’ŇŁYę PŇlĆ’ĆÁ rW
ĎÄ ‘Ď žh‘ĎBĎrĘ’Č
’rąĎqĘIĂwČ : tŇonĲBĎ Sol¿S
Ď wĘ Myn¡ĂbĎŇ hŇnĎ‘¿ĎbŇĘ S
Ă olË=yhĂyĘwĲČ : tŇonĲotŇ’Ğ PŇlĆ¿’Ć wĘ
NrĆq¿Ć tŇyS
¡Ă ylĂè
Ę hČ MS
¿Ą wĘ hŇ‘ĳĎyYĂqĘ tŇyn¡Ăè
Ą hČ MS
¿Ą wĘ hŇmĎŔymĂyĘ ÉtxČ’ČhĲĎ=MS
ĲĄ
NêÄĄ IĂwČ ZrĆ’ĳĎhĎ=lkĎŇBĘ bŇoI¡’Ă tŇon¿bŇĘ JĂ tŇopËŇyĎ MyS
¿Ă nĎ ’YÁĎ mĘnĂ âlÄwĘ : ëŇCjĲhČ
hŇ¿’Ď mĄ tŇ’ŇŁzŔ=yrĄxĞ’ĲČ ÉboI’Ă yx
ąĂ yĘwČ : MhĲĆyxĄ’Ğ ëŇotŇ¿ BĘ hŇ¡ĎlxĞĲnČ Mh
ËĆ ybŇĂ ’Ğ Mh
ÌĆ lĎ
: tŇorĲD
Ł hŇ‘¡ĎBĎrĘ’Č wynĎŔbĎŇ ynăĄBĘ=tŇ’ĆwĘ ÉwynĎBĎ=tŇ’Ć ’ąrřyw śhŇĳĎS
n Ď My‘¡ĂBĎrĘ’ČwĘ
: MymĲĂyĎ ‘b
¿ČŇ W
Ę C Nq¡ĄzĎ bŇoIŔ’Ă tŇmĎăIĎwČ
G

Zâ
Ł Nmysw My‘bVw Pl’ bwy’ rpsd yqwsp Mwks
NwyY yr‘V +h bh’ Nmysw hnmV wyrdsw .]z"T b"k bwy’[ t‘=’lw wTmq=rV’ wyYxw .h‘â
Ł Nmysw

hVmxw My‘bVw Pl’ ’"n .]+y d"l +d +w ’rz‘[

.‘bV wytwqspw .]+b z"p Mylht[

The number of the verses of the book of Job is 1070, and the sign is, Zâ
Ł
[Ezr 6.4]; other copies (say) 1075, and the sign is, h‘â
Ł . And its middle point is,
Who were snatched away before their time [Job 22.16]. And its sedarim are 8;
and the sign is, The Lord LOVETH the gates of Zion [Psa 87.2]. And its peseqot
are 7.

.yrq h’ĆrĘIĂwČ ,’ytk ’rĘIČwČ v.16

.hnĎS
Ď My‘ĂBĎrĘ’ČwĘ MyĂtČ’mĎ boI’Ă ymĄyĘ=lkĎwĘ hnV N’k ’Ymn ‘"tb v.16

12

13, 14

15
16

17

MyryVh ryV
’, 2 Myb
¿ŇĂ oT=yJĲĂ ChyjĂŔ tŇoqăyS
Ă eĘmĂ ÉynĂqÄĄ è
Ď yĂ : hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę lĂ rS
¿Ć ’Ğ Myr¡Ăyè
Ă hČ ryS
¿Ăř
3
4

5
6

7

8

9, 10
11, 12
13
14
15, 16
17

b, 2
3
4
5

NJ
¡Ą =l‘Č ìŇĳmĆ S
Ę qrăČCê NmĆ¡S
Ć MybĂŔoT ìŇynăĆmĎS
Ę ÉxČyrĄÄlĘ : NyĂIĲĎmĂ ìŇyd¡ŇĆD
Ł
wyrĎędĎŇxĞ ëŇlĆUĆÁhČ ynĂ’ÄČ ybŇĂ hĹ hŇYĎCrĳnĎ ìŇyrăĆxĞ’ĲČ ynĂ¡kĄŇ S
Ę mĎ : ìŇCbŇĲ hĄ’Ğ tŇom¿lĎ‘Ğ
: ìŇCbŇĲ hĄ’Ğ Myr¡ĂS
Ď ymĲĄ NyĂIČŔmĂ ÉìydÄĆŁdŇ hŇrĎyJ
ąĂ zĘnČ ëŇBĎŔ ÉhxĎmĘW
Ę nĂwĘ hŇlĎygąŇn
ĂĎ
yl
ăĄ hĽ’ĲĎJĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ tŇon¡BĘ hŇwĎŔ’ŇnĎwĘřĲ ÉynĂ’Ğ hŇrąĎoxS
Ę
ynĂtŇĘ ¡pČŇ zĎè
ĘS
Ć tŇrĆx
Ł Ŕ rĘxČS
Ę ynăĂ’ĞS
ĲĆ ÉynĂ’ĚÄrĘêĂ=l’Č : hŇŁmĲŁlS
Ę tŇo‘¡yrĂyJĲĂ rdĎŔqĄ
ym
¿Ă rĘJČ MymĂŔrĎJĘhČ=tŇ’Ć hŇrăĎTĄnĲŁ ÉynĂmĚÄW
Ď ybĂę=CrxĞnĲĂ yU
ăĂ ’Ă ynÌĄBĘ SmĆĳè
Ď hČ
hŇ‘ĆŔrĘtŇĂ hŇăkĎŇ y’Ą yS
ĂŔ pŇĘ nČ ÉhbĎŇhĞ’ĲĎąS
Ć yQĂę hŇdĎŇyGăĂhČ : yêĂrĘTĲĎnĎ âl¿ yQ
¡Ă S
Ć
yr¿ĄdĘŇ‘Ć l‘¡Č hŇyĎŔTĘŁ‘ăJĘ ÉhyĆhĘ’ĲĆ hŇąmĎ QĎS
Čř MyĂrĳĎhĽ~ĲĎBČ ZyB
ăĂ rĘêČ hŇ¡kĎŇ y’Ą
yb
ăŇĄ qĘ‘ĂBĘ ëŇlĎÂ=y’ĂYĲřĘ MyS
ĳĂ eĎBČ hŇ¡pĎŇ IĎhČ ëŇlĎŔ Éy‘ĂdĘŇtĲŇĄ âlą=M’Ă : ìŇyrĲĆbĄŇxĞ
: My‘ĲĂr
Ł hĲĎ tŇon¿JĘS
Ę mĂ l‘¡Č ëŇyĂtŔČ IŁdĂŇGĘ=tŇ’Ć Éy‘ĂrĘC N’ŇŁ~ęhČ
MyrĂŔŁêřBČ ÉëyĂyČÄxĎlĘ Cwą’ŇnĎ : ytŇĲĂ yĎ‘ĘrČ ëŇyt¡ĂŇyUĂDĂ hŇŁ‘ŔrĘpČŇ yb
ăŇĄ kŇĘ rĂBĘ ÉytŇĂ sĎsĲĚřlĘ
=dŇ‘Č : PŇsĆJĲĎhČ tŇoD¿qĚnĘ M‘¡Ă ëŇQĎŔ=hŇW
Ć ‘ĞnĲČ ÉbhĎzĎ yrąĄoê : MyzĲĂCrxĞB
ĲČ ëŇr¡Ą’ŇCĎYČ
yd¡ČŇS
Ď NyB
¿Ą ylĂŔ ÉydĂŇoD ű rU
Ł ą hČ rorÄYĘ : oxĲyrĄ Nt
¿ŇČ nĎ yD¡ĂrĘnĂ oBŔsĂmĘBĂ ÉëlĆUĆÄhČąS
Ć
: ydĂŇGĲĆ Ny‘¿Ą ym
¡Ą rĘkČŇBĘ ylĂŔ ÉydĂŇoD ű rpĆŇŁJąhČ lJ
ŁÄ S
Ę ’Ć : NylĲĂyĎ
ÉydĂŇodŇ hŇąpĆŇ yĎ ÉìeĘhřĂ : MynĲĂoy ëŇyĂn¿Čy‘Ą hŇ¡pĎŇ yĎ ëŇ¿Ďh
e Ă ytŔĂ yĎ‘ĘrČ ÉhpĎŇyĎ ëŇąĎh
eĂ
CnT
¡Ą yxĂrřĲĎ MyzĂŔrĎ’Ğ ÉCnyêÄĄ B
ĲĎ tŇorąq
Ł : hŇĲnĎ nĎ‘ĞrĲČ CnW
¡Ą rĘ‘Č=PŇ’Č My‘ŔĂ nĎ=PŇ’Čř
NyB
ăĄ ÉheĎS
Č oSĲJĘ : MyqĲĂmĎ‘ĞhĲĎ tŇ¡ČS
e Č oSĲ NorŔè
Ď hČ tŇlĆă~Ć bČŇxĞ ÉynĂ’Ğ : MytŇĲĂ orBĘ
yd¡ĂŇoD NJ
¿Ą r‘ČIČŔhČ yYăĄ‘ĞB
ĲČ ÉxČCjÄtŇČ JĘ : tŇonĲBĎhČ NyB
¿Ą yt¡ĂŇyĎ‘ĘrČ NJ
¿Ą MyxĂŔoxhĲČ
ÉynĂ’ČÄybŇĂ hĹ : yJĲĂxĂlĘ qotŇ¿ mĎ oy¡rĘpŇĂ C yêĂbŇĘ S
ČŔ yĲĎwĘ yêĂdĘŇU
ăČ xřĂ ÉoQYĂBĘ MynĳĂBĎhČ NyB
ăĄ
ynĂCd¡ŇjĘrČ tŇoSŔyS
Ă ’ĞB
ĲČř ÉynĂCkÄUĘsČ : hŇb
ĲĎŇ hĞ’ĲČ yl
¿Č ‘Ď ol¡řgŇĘ dĂŇwĘ NyĂIĎŔhČ tŇyB
ăĄ =l’Ć
Myxwptb

’"s v.7 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d Nkw ’y‘g wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.5 .ytbr +V v.1 .’
Nk v.9 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d Nkw ’y‘g wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.8 .’"d Nkw hmĎQĎS
Ć
,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm MyrĂoêBČ ’"s ,h"dxw y"k Myrps bwrb Nk v.10 .’lm ytĂsĎCslĘ y’xndml ,y’br‘ml
,b"d ,y"k Myrpsb Nk v.16 .’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm roUhČ ’"s v.13 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd
wnTyxrČ ’"sb ,yrq CnTĄyhĂrĎ v.17 .w"Td Nkw Pqm ’lbw P’
ăČ ’"s v.16 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d
’"s v.5 .w"Td Nkw yl¡‘ wl¿gdw ’"s v.4 .’"d Nkw yêĂdĘmČxĎ ’"s v.3 .b .w"Tdw h"dx ,’"d Nkw xtp
.w"Tdw ’"yd Nkw Zmq toSyS
Ă’
ĞĲBĎ
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2. 6–3. 5

on¡ymĂywĲĂ yS
ĂŔ ’Ňr
Ł lĘ tŇxČê
ăČ Éol’Ňm
Ł W
Ę : ynĂ’ĲĎ hŇ¡bĎŇ hĞ’ĲČ tŇ¿Člox=yJĲĂ Myx
ĳĂ CjêČBČ 6
tŇolăyĘ’ČBĘ o’¡ tŇo’ŔbĎŇYĘBĂ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ tŇonąBĘ MkĆÁtŇĘ ’Ć yêĂ‘ĘBČÄS
Ę hĂ : ynĂqĲĄBĘxČêĘ 7
: ZjĲĎxĘêĆS
Ć dŇ‘¿Č hŇ¡bĎŇ hĞ’ĲČhĲĎ=tŇ’Ć CrËrĘo‘ĲêĘ=M’ĂwĲĘ ű Cry‘ÌĂêĎ=M’Ă hŇdĳŇĆv
Ď hČ
Zj
¡Ą qČmĘ MyrĂŔhĎăhĆ =l‘Č ÉgQĄdČŇmĘ ’B
ĳĎ hŇ¡Ćz hŇ¿Ąh
e řĂ ydĂŔoD loqă
8
hŇąĆ=h
z Ň eĄřhĂ Myl
ĳĂ IĎ’ČhĲĎ rpĆŇŁ‘ălĘ o’¡ ybĂŔYĘlĂ ÉydĂŇodŇ hŇąmĆ oD : tŇo‘ĲbĎŇGĘhČ=l‘Č 9
: MyJĲĂrČxĞhĲČ=NmĂ ZyY
¡Ă mĄ tŇonŔŁQxČăhČ =NmĂ ÉxČyGÄĂ S
Ę mČ CnlĄŔtŇĘ JĎ rx
ăČ ’Č ÉdmĄo‘ř
hŇ¿Ąh
e Ă =yJĲĂ : ëŇĲlĎ =ykŇĂ lĘC yt¡ĂŇpĎŇyĲĎ yt¿ĂŇyĎ‘ĘrČ ëŇËĎl ymĂCq¿ yl
ĳĂ rmČă’Ď wĘ yd¡ĂŇodŇ hŇ¿Ď‘
n Ď 10, 11
tŇ‘¿Ą ZrĆ’ĎŔbĎŇ C’ărĘnĂ ÉMynĂ~ĎeĂhČ : olĲ ëŇlČř¿hĎ PŇlx
¡Č Ď MS
Ć GĆěhČ rb
ĳŇĎ ‘Ď wt
¡ŇĎ iřĘ hČ 12
hĎyGĆŔpČŇ hŇăTĎ nĘxĲĎ ÉhnĎ’ĄêĘhČ : CnYĲĄrĘ’ČBĘ ‘m
¿Č S
Ę nĂ roê¡hČ loq¿wĘ ‘ČyGĳĂhĂ rym
¡Ă EĎhČ 13
: ëŇĲlĎ =ykŇĂ lĘC yt¡ĂŇpĎŇyĲĎ yt¿ĂŇyĎ‘ĘrČ ykřlË ymĂCq¿ xČyrĳĄ CntŇĘăĎn rd¡ČŇmĎsĘ ű Myn¿ĂpĎŇGĘhČwĘ
ÉynĂy’ÄĂ rĘhČ hŇgĎŔrĄdĘŇUČhČ ÉrtŇĆ sĄÄBĘ ‘lČiĆęhČ ywăĄgŇĘ xČBĘ ytÂĂ nĎoyĲ
14
: hŇwĲĆ’ŇnĎ Ky’řrmw bŇr¡Ą‘Ď ëŇ¿Ąloq=yJĲĂ ëŇĳĄloq=tŇ’Ć ynĂy‘¡ĂymřĂ S
Ę hČ ëŇyĂ’ČŔrĘmČ=tŇ’Ć
Myl
ăĂ BĘxČmĘ Mye¡ĂTČqĘ Myl
¿Ă ‘ĎS
ĲĚ MylĂŔ‘ĎCSĲ ÉCnlĎÄ=CzxĹ’ĲĆ
15
: MyeĲĂS
Č oèĲBČ hŇ‘¡Ćr
Ł hĲĎ olŔ ynăĂ’ĞwĲČ ÉylĂ yd¿ĂŇoD : rdŇĲČmĎsĘ Cnym
¡Ą rĎkŇĘ C Mym
ĳĂ rĎJĘ 16
ybĂęYĘlĂ ydĂÁodŇ ÉìlĘ=hŇmĲĄDĘ žbs
Ł Myl
ĳĂ lĎ~ĘhČ Csn
¡ĎwĘ MoIŔhČ ÉxČCpÄIĎS
Ć dŇ‘ąČ 17
ÉybŇĂ JĎS
Ę mĂ=l‘Č
: rtŇĆ b
ĲĎŇ yrĄh¿Ď=l‘řČ Myl
¡Ă IĎ’ČhĲĎ rpĆŇŁ‘¿lĘ o’Ë g
: wytŇĲĂ ’ŇYĎmĘ âl¿wĘ wyê¡ĂS
Ę uČBĂ yS
ĳĂ pŇĘ nČ hŇ¡bĎŇ hĞ’ĲĎS
Ć śtŇ¿’Ą yêĂS
Ę uěČ BĂ tŇolŔyQĄBČ
śtŇ¿’Ą hŇS
Ďě qĘbČŇ’Ğ tŇobŔx
Ł rĘb
ăŇĎ C ÉMyqĂwĎè
Ę BČ ry‘ęĂ bĎŇ hŇăbĎŇ bŇĘ osřĲ ’ĞwĲČ ’eÁĎ hŇmĎCqÄ’Ď 2
MyrĂŔmĘŁè
ă hČ ÉynĂC’ÄYĎmĘ : wytŇĲĂ ’ŇYĎmĘ âl¿wĘ wyê¡ĂS
Ę uČBĂ yS
ĳĂ pŇĘ nČ hŇ¡bĎŇ hĞ’ĲĎS
Ć 3
yêĂrĘb
ăŇČ ‘ĎS
ĲĆ ÉT‘ČmĘJĂ : MtĲŇĆ y’ĂrĘ yS
¡Ă pŇĘ nČ hŇ¿bĎŇ hĞ’ĲĎS
Ć tŇË’Ą ry‘ĳĂBĎ Myb
¡ŇĂ bŇĘ ŁiĲhČ 4
CejĆŔrĘ’Č âlăwĘ ÉwyêĂzĘxČ’Ğ yS
ĳĂ pŇĘ nČ hŇ¡bĎŇ hĞ’ĲĎS
Ć śtŇ¿’Ą ytŇĂ ’ŇYĎŔUĎS
Ć dŇ‘ăČ MhĆŔmĄ
yêĂ‘ĘBČÄS
Ę hĂ : ytŇĲĂ rĎohĲ rdŇĆx
¡Ć=l’ĆwĘ yUĂŔ’Ă tŇyB
ăĄ =l’Ć ÉwytŇĂ ’Ňyb
ĲĄŇ hĞąS
Ć =dŇ‘Č 5
ű Cry‘ÌĂêĎ=M’Ă hŇdĳŇĆv
Ď hČ tŇolăyĘ’ČBĘ o’¡ tŇo’ŔbĎŇYĘBĂ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ tŇonąBĘ MkĆÁtŇĘ ’Ć
wrrw‘t=M’w
,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb hnygn ’lbw Pqmb Nk v.9 .w"Td Nkw hnygn ’lbw Pqmb =heĄhĂ ’"s v.8
ly‘lm Nk v.11 .yrq wytĎiĘhČ v.11 .b"dw ’"d Nkw rsx dmĄ‘
Ł y‘drhnl ’tgwlp v.9 .w"Tdw d"yd ,b"yd
.r"tw s"t ,+rt Nkw ëlČhĎwĘ ’"sw ,w"Td Nkw ‘rlm Kl¿h ’"s ,d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb
rsx ynĂ‘ĂmĂS
Ę hČ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .yrq ëlĎ ,bytk ykĂĄl v.13
bytk ë’ĄrĘmČC ’"sbw ,’"d Nkw yrqw bytk ëyĂ’ČrĘmČC ’"sb ,yrq ë’ĄrĘmČC ,bytk ëyĂ’ČrĘmČC v.14 .’"d Nkw rsxd
Nk v.1 .g .yrq =l‘Č ,bytk =l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.17 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,b"d Nkw yrqw
Nk v.2 .rsx hbĎbĘs
Ł’
Ğ wĲČ y’xndml ,y’br‘ml v.2 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb Nk v.4 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb
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tŇ’ŇŁzę ym
ăĂ
: ZjĲĎxĘêĆS
Ć dŇ‘¿Č hŇ¡bĎŇ hĞ’ĲČhĎ=tŇ’Ć CrËrĘo‘ĲêĘ=M’ĂwĲĘ
lJ
Ł¡ mĂ hŇnĎŔobŇlĘC Érm
Ł tŇrĆF
ąĆqĚmĘ NS
ĳĎ ‘Ď tŇor¡mřĘ ytŇĲĂ JĘ rBĎŔdĘŇUĂhČ=NmĂ ÉhlĎ‘Ł
7 b
Ň yb
ăŇĂ sĎ Myr¡ĂB
Ł GĂ Myè
¿Ă S
Ă hŇŁmŔŁlS
Ę QĂS
Ć ÉotŇFĎmĂ hŇeĄęhĂ : lk
ĲĄŇ or tŇq¿ČbŇĘ ’Č
8 śSy’
ąĂ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ yd¡ŇĄUĘl
Ě mĘ bŇrĆxĆŔ yzĄx
ăĚ’Ğ ÉMQĎJĚ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yr¡ĄB
Ł GĂmĂ Hl
ĳĎ
9 h
ŇW
Ď ‘ąĎ NoyęrĘjĂ’Č
: tŇolĲyQĄBČ dŇxČ¡jČ mĂ okŔrĄyĘ=l‘Č ÉoBrĘxČ
10 ot
Ňă dĎŇypĲŇĂ rĘ PŇsĆkĆŔ hŇW
Ď ‘ăĎ ÉwydĎŇCU‘Č : NonĲbĎŇQĘhČ yY¡Ą‘ĞmĲĄ hŇŁmŔŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ Éol
11 h
Ň nĎ’
ÌřĆYĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇon¡BĘmĂ hŇbĎŔhĞ’ĲČ PŇCYărĎ ÉokŇoê Nm
ĳĎ GĎrĘ’Č ob¡ŇJĎrĘmĆ bŇhĎŔzĎ
MoyăBĘ ÉoU’Ă oQą=hŇrĎFĘ‘řĂ S
ĲĆ hŇrĎęTĎ‘ĞB
ĲĎ hŇm
Ł ĳ ŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ BČ NoI¡YĂ tŇon¿BĘ hŇnĎy’
ËĆrĘCř
d ëŇăĎh
e Ă ÉytŇĂ yĎ‘ĘrČ hŇąpĎŇ yĎ ëŇeÄĎ hĂ
: oBĲlĂ tŇ¿xČ mĘW
Ă Moy¡bŇĘ C otŔeĎtŇĚ xĞ
CS
¡ lĘGĲĎS
Ć MyEĂŔ ‘ĂhĲĎ rdŇĆ‘ăĄJĘ ÉërĄ‘řĘ W
Č ëŇĳtŇĄ UĎYČlĘ dŇ‘ČB
¡Č mĂ MynĂŔoy ëŇyĂnăČy‘Ą hŇpĎŔyĎ
2 ÉMQ
Ď JĚS
Ć hŇĳYĎ xĘrČřhĲĎ=NmĂ Cl¡‘ĎS
ĲĆ tŇobŔCYuĘhČ rdŇĆ‘ăĄJĘ ÉëyĂeÄČ S
Ă : dŇ‘ĲĎlĘGĂ rh
¿Č mĄ
3 ë
Ň r¡ĄřBĎdĘŇmĂC ëŇyĂtŔČ otŇpŇĘ W
Ă ÉynĂè
Ď hČ TCxąJĘ : MhĲĆBĎ Ny’¿Ą hŇ¡ĎlJĚS
Č wĘ tŇomŔy’ĂtŇĘ mČ
4 ë
Ň rĄŔ’ŇCĎYČ ÉdywĂDĎ lDąČgŇĘ mĂJĘ : ëŇtĲŇĄ UĎYČlĘ dŇ‘ČB
¡Č mĂ ëŇtŔĄ uĎrČ ÉNoUrĂhĲĎ xlČąpĆŇ JĘ hŇĳĆ’
w Ň nĎ
5 yn
¿ĄS
Ę : MyrĲĂB
Ł GĂhČ yT
¿Ą lĘS
Ă lJ
Ł¡ wylĎŔ‘Ď yClăêĎ ÉNgĄŇUĎhČ PŇlĆą’Ć tŇoIĳjĂlĘtŇČ lĘ yCn¡BĎ
6 Éx
Č CpÄIĎS
Ć dŇ‘ąČ : MyeĲĂS
Č oèĲBČ My‘¡Ăr
Ł hĲĎ hŇĳĎb
I ŇĂ YĘ ym
ăĄ o’êĘ Myr¡ĂpĎŇ‘řĽ yn¿ĄS
Ę JĂ ëŇyĂdËŇČS
Ď
: hŇĲnĎ obŇQĘhČ tŇ‘¡ČbŇĘ GĂ=l’ĆwĘř roUŔhČ rh
ăČ =l’Ć ÉylĂ ëŇlĆą’Ą Myl
ĳĂ lĎ~ĘhČ Csn
¡ĎwĘ MoIŔhČ
7, 8 ÉNonb
ĎŇ QĘmĂ yê
ąĂ ’Ă
: ëŇB
ĲĎ Ny’¿Ą MCm¡C ytŔĂ yĎ‘ĘrČ ÉhpĎŇyĎ ëŇąĎQJĚ
ÉrynĂW
Ęř S’Ňrą
Ł mĄ hŇnĎęmĎ’Ğ S’Ňră
Ł mĄ ű yrĂCS
ă êĎ y’ĂobĳŇêĎ NonăbĎŇQĘmĂ yê¡Ă’Ă hŇQĎŔJČ
9 h
ŇĳĎQkČŇ ytăĂŇx
Ł ’Ğ ynĂê¡ĂbŇĘ BČlĂ : MyrĲĂmĄnĘ yr¡ĄrĘhĲČmĄ tŇoyŔrĎ’Ğ tŇonă‘ŁUĘmĂ NomŔrĘxĆwĘ
10 ë
Ň yĂd¡ČŇŁdŇ CpŇ¿ IĎ=hŇmČ : ëŇyĂnĲĎr
Ł CĘ~ČmĂ qn
¡Ď‘Ğ dŇ¿xČ ’ČBĘ ëŇyĂnČŔy‘ĄmĲĄ dŇăxČř ’ČBĘ ÉynĂêÄĂ bŇĘ BČřlĂ
: MymĲĂW
Ď BĘ=lJĎmĂ ëŇyĂn¡ČmĎS
Ę xČyr¿ĄwĘ NyĂIČŔmĂ ÉëyĂdČÄŁdŇ CbŇF
Ł ą =hŇmČ hŇĳĎQkČŇ ytăĂŇx
Ł ’Ğ
11 x
Č yr¿ĄwĘ ëŇnĄŔoSlĘ tŇxČê
ăČ ÉblĎxĎwĘ Sb
ąČŇ DĘ hŇĳĎQJČ ëŇyĂt
¡ŇČ otŇpŇĘ W
Ă hŇnĎpŇĘ ŁF¿êĂ tŇpĆŇŁnË
6

KytmlV
Myrps bwrb Nk v.8 .d"ydw b"yd ,’"yd ,b"d Nkw tormĞytĂJĘ ’"s ,w"Tdw h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.6
b"yd ,h"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.11 .wbărx Sy’Ăť ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k
,’y‘g hny’rCĲ ’"b ’"n ,’y‘g hny’rĘCĲ n"b ,’"b Nk v.11 .w"Tdw ’"yd ,g"d ,b"d Nkw ’lm hnĎy’ĆYĘ ’"s ,d"ydw
,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.1 .d .’y‘g ’lb =hrT‘S
Ć n"b ,’"b Nk v.11 .’y‘g ’lb hny’rC n"b
bwrb Nk v.3 .Zmq hYxrĎhĎ n"b ,’"b Nk v.2 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d Nkw Kr‘ĞW
ĲČ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,b"d
Nk v.5 .ërĄBĎdĘmĂC ,bytk ëyĂrČBĎdĘmĂC ’"sb ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,b"d Nkw Nymyb rynĂS
Ę ’"s v.8 .’"d Nkw =l’Ć ’"s v.6 .MyrĂpĎ‘Ğ yllhb ,hgwmb
.yrq txČ’ČBĘ v.9 .b"dw ’"d Nkw ’lm ynĂyêĂbĘBČlĂ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.9
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4. 12–5. 13

lř¿GČ hŇĳĎQkČŇ ytăĂŇx
Ł ’Ğ lC‘¡nĎ ű N¿GČř
: NonĲbĎŇlĘ xČyr¿ĄJĘ ëŇyĂt
¡ŇČ m
Ł lĘW
Č 12
Myr¡ĂpĎŇJĘ MydĳĂŇgĎŇmĘ yrăĂjĘ M‘¡Ă MynĂŔoUrĂ sDăĄrĘjČ ÉëyĂxÄČ lĎS
Ę : MCtŇĲ xĎ Ny¿Ď‘ĘmČ lC‘¡nĎ 13
hŇĳĎob
n Ň lĘ yYăĄ‘Ğ=lJĎ M‘¡Ă NomŔeĎqĂwĘ ÉhnĆqĎ MJ
Ł ę rĘkČŇwĘ ű DĘrĘnăĄ : MydŇĲĂrĎnĘ=M‘Ă 14
MyĂmăČ r’
¡Ą BĘ MyeĂŔGČ NyăČ‘ĘmČ : MymĲĂW
Ď bŇĘ yS
¿Ą ’ŇrĎ=lJĎ M‘¡Ă tŇolŔhĎ’ĞwĲČ rm
Ł ť 15
ClăEĘyĂ ye¡ĂgČŇ yxĂyp
¿ŇĂ hĎ NmĎŔytŇĄ y’ĂobăŇC ÉNopŇYĎ yrĂC‘ą : NonĲbĎŇlĘ=NmĂ Myl
¡Ă zřĘ nĲŁwĘ MyIĳx
Ă Č 16
ytăĂŇx
Ł ’Ğ ÈyeĂgČŇlĘ ytŇĂ ’ŇăBĎ : wydŇĲĎgĎŇmĘ yr¿ĂjĘ lk
¡ČŇ ’ŇyŁwĘ oeŔgČŇlĘ ÉydĂŇodŇ ’b
Ł ąŇ yĎ wym
ĳĎW
Ď bŇĘ h
ytŇĂ yt¿ĂŇS
Ď yS
ĂŔ bŇĘ DĂ=M‘Ă ÉyrĂ‘ĘyČ yêĂlĘąkČŇ ’Ď ymĂŔW
Ď BĘ=M‘Ă ÉyrĂom ytŇĂ yrąĂ’Ď ůhQĎkČŇ
: MydŇĲĂoD Cr¡kŇĘ S
Ă wĘ CtŇ¿ S
Ę My‘ŔĂ rĄ ClăkŇĘ ’Ă yb
ĳŇĂ lĎxĞ=M‘Ă yn¡ĂyyĄ
yt
ąŇĂ x
Ł ’Ğ ylĂÂ=yxĂtŇĘ jĂ qpĄęodŇ ydăĂŇoD ű loqă r‘ĳĄ yB
ăĂ lĂwĘ hŇ¡ĎS
n Ąř yĘ yn¿Ă’Ğ
: hŇlĎyĘl
ĲĎ ysĄys
¿Ă rĘ yt
¡ŇČ o~wĚqĘ lTĎŔ=’lĎmĘnĂ ÉyS
Ă ’ŇŁïřS
Ć ytŔĂ UĎtŇČ ytăĂŇnĎoyĲ ÉytŇĂ yĎ‘ĘrČ
hŇkĎŇ¿kĎŇ y’Ą yl
¡Č gŇĘ rČ=tŇ’Ć yêĂYĘ¿xČ rĎ hŇeĎS
ĳĆ BĎlĘ’Ć hŇkĎŇ¡kĎŇ y’Ą yêŔĂ nĘêĎJĚ=tŇ’Ć ÉyêĂTĘS
ČÄ jĎ
yn¡Ă’Ğ yêĂmĘq¿Č : wřyl
ĲĎ ‘Ď Cm¿hĎ y‘¡ČmĄC roxŔhČ=NmĂ ÉodŇyĎ xl
ąČ S
Ď ydĂęoD : Mp
ĲĄŇ eĘTČ’Ğ
tŇoj¿JČ l‘¡Č rbĄŔ‘Ł romă ÉytŇČ ‘ŁBĘYĘ’ĆwĘ romę=CpŇTĘĲnĎ śydăČŇyĎwĘ ydĳĂŇodŇlĘ xČŁêăpŇĘ lĂ
hŇă’Ď YĘyĲĎ ÉyS
Ă pŇĘ nČ rb
ĳŇĎ ‘Ď qm
ăČ xĎ yd¡ĂŇodŇwĘ ydĂŔodŇlĘ ÉynĂ’Ğ yêĂxĘt
ąŇČ jĎ : lC‘ĲnĘUČhČ
ynĂÌĚ’YĎmĘ : ynĂĲnĎ ‘Ď âl¿wĘ wyt¡ĂŇ’ŇrĎqĘ ChytŔĂ ’ŇYĎmĘ âlăwĘ ÉChyêÄĂ S
Ę uČBĂ orŔBĘdČŇbŇĘ
ylČŔ‘ĎmĲĄ ÉydĂŇydĂŇrĘ=tŇ’Ć C’ąW
Ę ĲnĎ ynĂC‘ĳYĎpŇĘ ynĂCJăhĂ ry‘¡ĂBĎ Myb
¿ŇĂ bŇĘ ŁiĲhČ MyrËĂmĘè
Ł Ĳ hČ
ÉC’YĘmĘêĂ=M’ĲĂ śMĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ tŇonăBĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yêĂ‘Ę¿BČ S
Ę hĂ : tŇomĲx
Ł hĲČ yr¡ĄmĘS
ŁĲ
dŇoDŔmĂ ëŇdăŇĄoD=hŇmČ : ynĂ’ĲĎ hŇ¡bĎŇ hĞ’ĲČ tŇ¿ČloxS
ĲĆ olŔ CdŇyGăĂêČ=hŇmČ ydĂŔoD=tŇ’Ć
ÉxYČ śyd¿ĂŇoD : CnêĲĎ‘ĘBČS
Ę hĂ hŇkĎŇ¡JĎ S
Ć dŇoDŔmĂ ëŇdăŇĄoD=hŇmČ MyS
ĳĂ eĎBČ hŇ¡pĎŇ IĎhČ
tŇor¡x
Ł S
Ę MyQĂŔêČlĘêČ ÉwytŇĎ o~wĚqĘ zj
ĳĎ MtŇĆăJĆ oS
¡ ’Ňr
Ł : hŇb
ĲĎŇ bĎŇrĘmĲĄ lCgŇ¡ DĎ ModŔ’ĎwĘ
tŇob¡ŇS
Ę yĲŁ bŇlĎŔxĎB
ĲĆ ÉtoYxĞŁrĲ MyĂm
ĳĎ yqĄyp
ăŇĂ ’Ğ=l‘Č Myn¡ĂoyJĘ wynĎěy‘Ą : bŇrĲĄo‘JĲĎ
ÉwytŇĎ otŇpŇĘ W
Ă Myx
ĳĂ qĎrĘmĆ tŇol¡DĘřgŇĘ mĂ MW
Ć ŁBŔhČ tŇăgČŇ Crř‘ĞJĲČ ÉwyyĎřxĎlĘ : tŇ’ŇĲQĄ mĂ=l‘Č
MynVwV
,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.15 .rpsh yYx v.14 .r"tw s"t ,‘"t Nkw NGČ ’"s v.12 .ytbr +g v.12
,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .h .’"ydw g"d ,b"d Nkw ’lm MylĂzĘonwĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx
Nkw ylĎ‘Ď ’"s ,yllhb Nk v.4 .Vgdb +r v.2 .h"dx Nkw ’lm hnĎyS
Ą yĘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,g"d
‘"tb v.8 .d"ydw b"yd Nkw wpTnă ű ydăyw ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.5 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,’"d
,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.10 .+h +gw +z +b ly‘l Nyy‘ : hdĆv
Ď hČ tolyĘ’ČBĘ o’ to’bĎYĘBĂ MlVwry N’k ’Ymn
b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.13 .xYă Éydwd ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d
.+b +w Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nkw togCr‘ĞJ
ĲČ w’ tgŁCr‘ĞJ
ĲČ ’"s v.13 .w"Td Nkw rsx wyĎxĎlĘ ’"s ,d"ydw
.‘"tw +rt Nk tolDĘgČmĘ l"Y v.13

2

3
4, 5

6
7

8
9
10
11
12
13

5. 14–7. 7
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SyS
ĳĂ rĘêČBČ My’
¡Ă QĎmĚmĘ bŇhĎŔzĎ yl
ăĄ ylĂGĘ ÉwydĎŇyĎ : rb
ĲĄŇ ‘Ł rom¿ tŇopŇ¡ TĘnĲŁ MyeĂŔS
Č oSĲ
15 Myd
¡ĂŇiĎyĚmĘ SS
ĄŔ ydŇĄCUă‘Č ÉwyqĎoS : MyrĲĂyjĂsČ tŇpĆŇ¡ĆQ‘ĚmĘ NS
ĄŔ tŇS
Ć ‘ăĆ Éwy‘ĎmĲĄ
16 Myu
ŔĂ tŇČ mĘmĲČ ÉoJxĂ : MyzĲĂrĎ’ĞJĲĎ rCx¡BĎ NonŔbĎŇQĘJČ ÉCh’ĄÄrĘmČ zp
ĳĎŇ =ynĄdĘŇ’Č=l‘Č
w ëŇdŔĄoD ëŇăČlhĎ hŇnĎ’Ďť : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇon¡BĘ y‘ŔĂ rĄ hŇăĆwĘ
z ÉydĂŇodŇ hŇąĆz MyDĳĂmČxĞmĲČ oQ¡kĚŇwĘ
2 oeŔg
ČŇ lĘ dŇrăČyĎ ÉydĂŇoD : ëŇUĲĎ‘Ă CeS
¡Ć qĘbČŇnĘC ëŇdŔĄodŇ hŇăĎj
n Ď hŇnĎ’Ďť MyS
ĳĂ eĎBČ hŇ¡pĎŇ IĎhČ
3 ÉydĂ
Ň odŇlĘ ynąĂ’Ğ : MyeĲĂS
Č oSĲ Tq
Ł ¡ lĘlĂwĘ MyeĂŔGČBČ Éto‘rĘlĂ MW
Ć ŁBĳhČ tŇogŇ¡ rřĚ‘Ğl
ĲČ
: MyeĲĂS
Č oèĲBČ hŇ‘¡ĆorhĲĎ ylĂŔ ydăĂŇodŇwĘ
4 :t
Ň olĲGĎdĘŇeĂJČ hŇU
¡Ď yĚ’Ğ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyJĂ hŇ¡wĎ’ŇnĎ hŇYĎŔrĘtŇĂ JĘ ÉytŇĂ yĎ‘ĘrČ êĘą’Č hŇpÄĎ yĎ
5 CS
¡ lĘGĲĎS
Ć MyEĂŔ ‘ĂhĲĎ rdŇĆ‘ăĄJĘ ÉërĄ‘ĘW
Č ynĂĳĚbŇ yhĂrĘhĂ Mh
¡Ą ¿S
Ć yDĂŔgŇĘ eĆmĂ ÉëyĂnÄČ y‘Ą yBĂąsĄř hĎ
6 ÉMQ
Ď JĚS
Ć hŇĳYĎ xĘrČhĲĎ=NmĂ Cl¡‘ĎS
ĲĆ MylĂŔxĄrĘhĲĎ rdŇĆ‘ăĄJĘ ÉëyĂeÄČ S
Ă : dŇ‘ĲĎlĘGĂhČ=NmĂ
7 d
Ň ‘ČB
¡Č mĂ ëŇtŔĄ uĎrČ ÉNoUrĂhĲĎ xlČąpĆŇ JĘ : MhĲĆBĎ Ny’¿Ą hŇ¡ĎlJĚS
Č wĘ tŇomŔy’ĂtŇĘ mČ
8 Ny’
¿Ą tŇom¡lĎ‘ĞwĲČ MyS
ĳĂ gŇĘ lČyjĲĂ Myn¡Ăm
Ł S
Ę C tŇokŔlĎmĘ ÉhUĎhĄÄ Myè
¿Ă S
Ă : ëŇtĲŇĄ mĎYČlĘ
9 ’yh
¡Ă hŇr¿ĎBĎ HUĎŔ’ĂlĘ É’yhĂ tŇ¿xČ ’Č ytŔĂ UĎtŇČ ytăĂŇnĎoyĲ É’yhĂ tŇ¿xČ ’Č : rjĲĎsĘmĂ
: hĎClĲlĘhČyĘwĲČ MyS
¡Ă gŇĘ lČypĲŇĂ C tŇokŇ¿ lĎmĘ hĎCrŔè
Ę ’ČyĘwĲČ ÉtonbĎŇ hĎC’ąrĎ Hê
ĳĎ dĘŇlČoyĲlĘ
10 ÉhrĎB
Ď hŇnĎębĎŇQĘkČŇ hŇăpĎŇ yĎ rxČĳS
Ď =omJĘ hŇ¡pĎŇ qĎS
Ę eĂhČ tŇ’ŇŁz¿=ymĂ
11 yB
ăĄ ’ĂBĘ tŇo’¡rĘlĂ yêĂdĘŇrČŔyĎ ÉzogŇ’Ĺ tŇąČG
e Ă =l’Ć : tŇolĲGĎdĘŇeĂJČ hŇU
¡Ď yĚ’Ğ hŇUĎŔxČJĲČ
12 yS
ăĂ pŇĘ nČ yêĂ‘ĘdČŔyĎ âlă : MynĲĂU
Ł rĂhĲĎ CYn
¡ĄhĄ NpĆŇGĆŔhČ hŇăxĎ rĘpĲĎŇhĞ Éto’rĘlĂ lxČĳeĎhČ
z ybŇĂ CS
¡ ybŇĂ CS
¿ tŇyUĂŔlČCè
ă hČ ÉybŇĂ CSÄ ybŇĂ CS
ą : bŇydŇĲĂnĎ śyUĂ‘Č tŇob¡ŇJĘrĘmČ ynĂtŇĘ mČŔW
Ď
2 Cp
ÌŇ IĎ=hŇmČ : MyĂnĲĎxĞUĲČhĲČ tŇ¡Člx
Ł mĘJĂ tŇyUĂŔlČCè
ă BČ ÉCzxĹêĲĆ=hŇmČ ëŇĳBĎ =hŇzĆxĹnĲĆwĘ
yd¿ŇĄyĘ hŇ¡W
Ą ‘řĞmĲČ My’ĂŔlĎxĞ omăJĘ ëŇyĂkČŔrĄyĘ śyqăĄCUxČ bŇydĳĂŇnĎ=tŇBČ Myl
¡Ă ‘ĎeĘBČ ëŇyĂm
ËČ‘ĎpŇĘ
3 MyF
ĂŔ xĂ tŇm
ăČ rĄ‘Ğ ÉënĄTĘBĂ gŇzĆU
ĳĎhČ rs
¡Č xĘyĆ=l’Č rhČiČŔhČ NG
ăČ’Č ÉërĄrĘS
Ď : NUĲĎ’Ď
4, 5 ë
Ň r¡Ą’ŇCĎYČ : hŇIĲĎbŇĂ YĘ ym
¿Ą ’ĽêĲĎ Myr¡ĂpĎŇ‘řĽ yn¿ĄS
Ę JĂ ëŇyĂdËŇČS
Ď yn¿ĄS
Ę : MyeĲĂS
Č oèĲBČ hŇ¡gĎŇ Cs
ÉëjĄ’Č MyBĂŔrČ=tŇBČ Ér‘ČS
ČÄ =l‘Č NoBęS
Ę xĆBĘ tŇokŇă rĄBĘ ëŇyĂnÁČ y‘Ą Nè
ĳĄ hČ lDăČgŇĘ mĂJĘ
6 lm
ĆŔ rĘJČJČ ÉëyĂlČÄ‘Ď ëŇąS
Ą ’Ňr
Ł : qW
Ć UĲĎdČŇ yn¿ĄjĘ hŇ¡pĆŇ oY NonŔbĎŇQĘhČ lDăČgŇĘ mĂJĘ
7 =h
Ň mČC ÉtypŇĂ IĎ=hŇmČ : MyTĲĂhĎrĘB
ĲĎ rCs¿’Ď ëŇlĆ¡mĆ Nm
ĳĎ GĎrĘ’ČJĲĎ ëŇ¡S
Ą ’Ňr
Ł tŇ¿ČQdČŇwĘ
14

tm‘n

.’qsp N’k Vy ’"sb v.11 .yBĂsĄhĎ ’"s wyl‘ rsmnw yBĂiĄhČ ’"sb v.5 .’"d Nkw tgČCr‘Ğl
ĲČ ’"s v.2 .w
,b"d Nkw Pqmb =yUĂ‘Č ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,g"d Nkw Nylm Nytrt wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.12
bwrb Nk v.2 .z .r"tw ‘"t Nkw bdĎnĎyUĂ‘Č ’"sbw ’"ydw h"dxb Nkw hlm ’dx wyl‘ rsmnw bdĂnĎyUĂ‘Č ’"sbw
yW
Ą ‘ĞmĲČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.2 .g"dw b"d Nkw ÉKykÄry yqąwmx ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,y"k Myrps
.MyrĂpĎ‘Ğ yllhb ,hgwmb Nk v.4 .d"wyb
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7. 8–8. 11

ëŇyĂd¡ČŇS
Ď wĘ rmĎŔtŇĎ lĘ hŇt
ăŇĎ mĘDĲĎ ÉëtŇĄ mĎoqĲ tŇ’ŇŁzą : MygĲŇĂ Cn‘ĞêĲČBČ hŇ¡bĎŇ hĞ’ĲČ êĘmĘ‘ČŔeĎ 8
’n
ąĎ=CyhĘyĲĂwĘ wyeĳĎsĂnĘsČBĘ hŇ¡Ďx
z Ğ Ł’Ĳ rmĎŔtŇĎ bŇĘ hŇăĆl‘Ĺ’ĲĆ ÉyêĂrĘmÄČ ’Ď : tŇolĲJ
Ł S
Ę ’ČlĘ 9
Nyy¿ĄJĘ ëŇJĄěxĂwĘ : MyxĲĂCjêČJČ ëŇ¡jĄ ’Č xČyr¿ĄwĘ NpĆŇGĆŔhČ tŇolăJĘS
Ę ’ĆřJĘ ÉëyĂdČÄS
Ď 10
ydĂŔodŇlĘ ynăĂ’Ğ : MynĲĂS
Ą yĘ yt
¿ŇĄ pŇĘ W
Ă bŇ¡bĄŇ oD MyrĳĂS
Ď ymĲĄlĘ yd¡ĂŇodŇlĘ ëŇ¿Ąloh bŇoFËhČ 11
hŇnĎyl
¡Ă nĎ hŇdŔĆv
Ď hČ ’Y
ăĄ nĄ ÉydĂŇodŇ hŇąkĎŇ lĘ
: otŇĲ qĎCSĲêĘ yl
¡Č ‘ĎwĘ 12
xê
ăČ jĂ ÉNpĆŇGĆÄhČ hŇąxĎ rĘjĲĎ=M’Ă hŇ’ÂĆ rĘřnĂ MymĂŔrĎJĘlČ ÉhmĎyJÄĂ S
Ę nČ : MyrĲĂpĎŇJĘBČ 13
=CntŇĘ ĲnĎ śMy’
ăĂ dĎŇCDĲhČ : ëŇĲlĎ yd¡ČŇŁDř=tŇ’Ć Nê
¿Ą’Ć MS
ËĎ MynĳĂoUrĂhĲĎ CYn
¡ĄhĄ rdČŔmĎiĘhČ 14
yêĂnĘ¿pČŇ YĎ yd¡ĂŇoD MynĳĂS
Ď yĘ=MGČ MyS
¡Ă dĎŇxĞ MydĂŔgĎŇmĘ=lJĎ ÉCnyxĄÄtŇĎ jĘ=l‘ČwĘ śxČyrĄę
ìŔqĘăè
Ď ’Ć ÉZCxbČŇ ìąŇ’ĞYĲĎmĘ’Ć yU
ĳĂ ’Ă ydăŇĄS
Ę qn
¡Ąoy ylĂŔ x’
ăĎ JĘ ÉìnĘêĆyĂ ym
ąĂ : ëŇĲlĎ x
ÉìqĘS
Ę ’Č ynĂdĳŇĄUĘlČêĘ yU
¡Ă ’Ă tŇyB
¿Ą =l’Ć ìËŇ’ĞybĲŇĂ ’Ğ ìęgŇĘ hĲĎřnĘ’Ć : ylĲĂ Czb
¿ĚŇ yĎ=âlĲ MG
¡Č 2
: ynĂqĲĄBĘxČêĘ on¡ymĂywĲĂ yS
ĂŔ ’ŇŁrř tŇxČê
ăČ Éol’Ňm
Ł W
Ę : yřnĲĂU
Ł rĂ sys
¡Ă ‘ĞmĲĄ xqČrĆŔhĎ NyĂIăČmĂ 3
=tŇ’Ć CrËrĘ‘Ł Ĳ êĘ=hŇmČC ű Cry‘ÌĂêĎ=hŇmĲČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ tŇonăBĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yêĂ‘Ę¿BČ S
Ę hĂ 4
rBĎŔdĘŇUĂhČ=NmĂ ÉhlĎ‘Ł tŇ’ŇŁzę ym
ăĂ
: ZjĲĎxĘêĆS
Ć dŇ‘¿Č hŇ¡bĎŇ hĞ’ĲČhĲĎ 5
ìŇtŇĘ ăČřlBĘxĂ hŇUĎS
Ď ť ìŇyêŔĂ rĘrČo‘Ĳ ÉxČCjÄêČhČ tŇxČê
ąČ HdĳŇĎoD=l‘Č tŇqĆ¡jĆ rČtŇĘ mĂ
ÉMtŇĎ oxJĲČ ìŇBĆęlĂ=l‘Č MtÁĎ oxkĲČŇ ynĂmĄÄyW
Ă : ìŇtŇĘ dŇĲĎlĎyĘ hŇ¿ĎlBĘxĂ hŇUĎ¡S
Ď ìŇUĆŔ’Ă 6
hĎypĆěS
Ď rĘ hŇĳ’Ď nĘqĂ lo’¡S
Ę kŇĂ hŇ¿S
Ď qĎ hŇbĎŔhĞ’ĲČ ÉtwĆUĎÄkČŇ hŇąĎ‘
E Č=yJĲĂ ìŇ‘ĆŔorzĘ=l‘Č
=tŇ’Ć tŇoBăkČŇlĘ ÉClkŇĘ CyĲ âlą MyBĂęrČ MyĂmăČ : hŇyĲřĎtŇĘ bĆŇhĲĆlĘS
Č S’
¡Ą yjĄěS
Ę rĂ 7
ÉotŇyBĄ Nohą=lJĎ=tŇ’Ć Sy’ÁĂ śNêÄĄ yĂ=M’Ă hĎCpĳŇTĘS
Ę yĂ âlă tŇor¡hĎnĘC hŇbĎŔhĞ’ĲČhĲĎ
MyĂd¡ČŇS
Ď wĘ hŇeĎŔTČqĘ ÉCnlĎÄ tŇox¿’Ď
: olĲ CzCb¿ŇyĎ zoB¡ hŇbĎŔhĞ’ĲČB
ĲĎ 8
’yhĂŔ hŇm
ăĎ ox=M’Ă : HB
ĲĎ =rBČdŇĲĚIĘS
Ć MoI¡BČř CntŔĄ x
Ł ř ’ĞĲlČ ÉhW
Ć ‘ĞeĲČ=hŇmČ Hl
ĳĎ Ny’ăĄ 9
: zrĆ’ĲĎ xČCl¿ hĎyl
¡Ć ‘Ď rCY¿nĎ ’yhĂŔ tŇlĆDăĆ=M’ĂwĘ PŇsĆĳĎJ tŇrČyT
ăĂ hĎyl
¡Ć ‘Ď hŇ¿Ćb
n ŇĘ nĂ
: MolĲS
Ď tŇ¿’Ąř YĘomĲJĘ wyn¡Ďy‘ĄbŇĘ ytŇĂ yy¿ĂhĎ z’
ËĎ tŇolĳDĎgŇĘ UĂJČ yd¡ČŇS
Ď wĘ hŇmĎŔox ynăĂ’Ğ 10
MrĆJ
¡ĆhČ=tŇ’Ć Nt
¿ŇČ nĎ NomŔhĎ l‘Čb
ăČŇ BĘ Éhm
Ł ŁlS
Ę lĂ hŇąĎh
y Ď MrĆJ
ăĆ
11
MyrTnl
,g"d ,b"d ,y"k MyrĂps bwrb Nk v.13
’"s v.14

.d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw twlkS
Ę ’ČJĘ ’"s v.9

.’"ydw b"d ,’"d Nkw ’lm ydČoD ’"s v.13

.‘ybr h’ęrn ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx

.Kęghăn’ n"b ,’"b Nk v.2 .x .g"dw b"d Nkw MynŔVy=Mg ÉMyVdx Mydĳgm=lk wnyx¡tp=l‘w xyrŔ wntnă ÉMy’dwdh
.d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw ìătĘlĎBĘxĂ ’"s v.5 .yS
Ă ’r
Ł lĘ ’"s v.3 .yrq MynĂU
Ł rĂ wyl‘ rsmn ’"sb v.2
.d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d ,’"d ,yllhb Nkw Nylm Nyrt HyĎ=tb
Ć hĆlĘS
Č n"bw y’xndml ,’"b Nkw y’br‘ml Nk v.6
’"d Nkw ’lm CntĄox’
ĞĲlČ ’"s v.8 .Vy’ę Ntăy=M’ ’"s ,w"Tdw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7
.h"dxw ’"d Nkw t’YĄomJĘ ’"s v.10 .’"d Nkw yrqw bytk MoyBĘ ’"sb ,MoyBĘ rybs v.8 .w"Tdw

8. 12–14
12
13
14
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PŇlĆą’Ć hĎ ynĳĎpĎŇlĘ yQ
¡Ă S
Ć ym
¿Ă rĘJČ : PŇsĆJĲĎ PŇlĆ¿’Ć oy¡rĘpŇĂ BĘ ’řb
¿ŇĂ yĎ Sy’
ËĂ MyrĳĂTĘeĲŁlČ
MyrËĂbĄŇxĞ MyeęĂ GČBČ tŇbĆŇăS
Ć oIhČ : oyĲrĘjĂ=tŇ’Ć Myr¿ĂTĘnĲŁlĘ MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎC hŇŁmŔŁlS
Ę ÉìlĘ
o’ť ÉybŇĂ YĘlĂ śìąŇlĘ=hŇmĄřdĘŇCĲ ydĂęoD ű xrăČBĘř : ynĂ‘ĲĂymĂS
Ę hČ ëŇ¡ĄloqlĘ Myb
¿ŇĂ yS
Ă qĘmČ
: MymĲĂW
Ď bŇĘ yr¿ĄhĎ l‘¡Č MylĂŔIĎ’ČhĲĎ rpĆŇŁ‘ălĘ
G

wyYxw .]+T +z rts’[ Klmh=l‘ bwT Nmsw rV‘ h‘bVw h’m MyryVh ryVd yqwsp Mwks
.]d"y +d MyryVh ryV[ Mkrkw=drn

The number of the verses of the Song of Songs is 117; and the sign is, GOOD
FOR the king (T = 9, w = 6, b = 2, ‘ = 70, l = 30; [Est 7.9]). And its middle
point is, Spikenard and saffron [Sol 4.14].

d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.14 .ytbr +b v.14 .b"dw ’"d Nkw ’lm ’ybĂyĎ ’"s v.11
.b"d Nkw Mylĳy’h rp‘ăl w’¡ ybŔYl Kăl=hmdw w’ ,Mylĳy’h rp‘ăl w’¡ ybŔYl ÉKl hmądw ’"s v.14 .w"Tdw

twr
tŇyB
ÌĄmĂ Sy’ÁĂ ëŇlĆIÄĄwČ ZrĆ’ĳĎBĎ bŇ‘¡ĎrĎ yh
¿Ă yĘwČ MyTĂŔpŇĘ ŁèĲhČ Tp
ŁŇă S
Ę ÉymĄyBĂ yhęĂ yĘwČ ’
MS
ăĄ wĘ : wynĲĎbĎŇ yn¿ĄS
Ę C oê¡S
Ę ’ĂwĘ ’Ch¿ bŇ’ĎŔom yřdăŇĄW
Ę BĂ ÉrCgŇlĎ hŇdĎęChyĘ MxĆăĆl 2
ÉNoylĘkŇĂ wĘ NoląxĘmČ ű wynăĎbĎŇ=ynĲĄS
Ę MS
¿Ą wĘ ymÁĂ ‘ĽnĲĎ oêÄS
Ę ’Ă žMS
Ą wĘ ëŇlĆmĆÃylĂ’Ĺ Sy’
ăĂ hĎ
tŇmĎ¿IĎwČ : MS
ĲĎ =CyhĘIĲĂwČ bŇ¡’Ď om=yřdŇĄW
Ę C’b
Ł ¿Ň IĎwČ hŇdĳŇĎChyĘ MxĆ¡Ćl tŇyB
¿Ą mĂ MytŔĂ rĎpŇĘ ’Ć 3
MhĆęlĎ C’ăW
Ę IĂwČ : hĎynĲĆbĎŇ yn¿ĄS
Ę C ’yh
¡Ă r’
¿Ą è
Ď êĂwČ ym
ĳĂ ‘ĽnĲĎ Sy’
ăĂ ëŇlĆ¡mĆ ylĂ’Ĺ 4
CbŇS
Ę ¿ĄwČ
I tŇCrĳ tŇyn¡Ăè
Ą hČ MS
¿Ą wĘ hŇjĎŔrĘ‘Ď ÉtxČ’ČhĲĎ MS
ąĄ tŇoIŔbŇĂ ’Ğm
Ł Ĳ ÉMyS
Ă nĎ
Ér’Ąè
Ď êĂwČ NoyĳlĘkŇĂ wĘ NolăxĘmČ Mh
¡Ć ynĄS
Ę =MgČŇ CtŇ¿mĚ IĎwČ : MynĲĂS
Ď rW
Ć ‘¿ĆJĘ MS
¡Ď 5
bŇS
Ďê
¡Ď wČ hĎytŔĆŁQkČŇwĘ É’yhĂ śMqĎê
ąĎ wČ : HS
ĲĎ y’ĂmĲĄC hĎyd¡ŇĆlĎyĘ yn¿Ąè
Ę mĂ hŇè
ĎŔ ’ĂhĲĎ 6
oUŔ‘Č=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ dŇqąČpĎŇ=yJĲĂ bŇ’ĎŔom hŇdăŇĄW
Ę BĂ Éh‘ĎmĘS
ĲĎ yJ
ąĂ bŇĳ’Ď om yřdăŇĄv
Ę mĂ
yê
¿Ą S
Ę C hŇUĎS
ĎŔ =hŇtŇĎ yĘhĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMoqUĎhČ=NmĂ ’YĄęêĄwČ : MxĆĲlĎ Mh
¡Ć lĎ tŇt
¿ŇĄ lĎ 7
rmĆ’ŇŁêąwČ : hŇdŇĲĎChyĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć bŇCS
¡ lĎ ëŇrĆDŔĆbČŇ hŇnĎkŇĘ ăČlêĄwČ HU
ĳĎ ‘Ă hĎyt
¡ŇĆ oQřkČŇ 8
hřW‘yă HU
ĳĎ ’Ă tŇyb
ăŇĄ lĘ hŇ¡è
Ď ’Ă hŇnĎbŇĘ ŁèŔ hŇnĎkŇĘ ăĄl hĎytŔĆŁQkČŇ yê
ăĄS
Ę lĂ ÉymĂ‘ĽnĲĎ
ÉhoĎhyĘ Nê
ąĄ yĂ : ydŇĲĂUĎ‘ĂwĘ Myt¡ĂŇUĄhČ=M‘Ă Mt
ËŇĆ yW
Ă ‘Ğ rS
ÌĆ ’ĞJĲČ dŇsĆxĆŔ ÉMkĆŇUĎ‘Ă hoąĎhyĘ 9
N¡Ďloq hŇnĎ’Ň¿v
Ć êĂwČ NhĆŔlĎ qè
ăČ êĂwČ HS
ĳĎ y’Ă tŇyB
ăĄ hŇ¡è
Ď ’Ă hŇxĎŔCnmĘ í’ŇăYĆř mĘC MkĆŔlĎ
ÉymĂ‘ĽnĲĎ rmĆ’ŇŁêąwČ : ëŇUĲĄ‘ČlĘ bŇCS
¡ nĎ ëŇê
¿Ď ’Ă=yJĲĂ HQ
ĳĎ ÍhŇnĎrĘm¡Č’Ňê
Ł wČ : hŇnĎyJ
ĲĆ bŇĘ êĂwČ 10, 11
Mk
¡ĆŇ lĎ Cy¿hĎwĘ y‘ČŔmĄBĲĘř ÉMynĂbĎŇ yl
ąĂ =dŇo‘řhĲČ yU
ĳĂ ‘Ă hŇnĎkŇĘ ¡ČltŇĄ hŇUĎ¿Ďl ytŔČ nŁbŇĘ hŇnĎbŇĘ S
Łă
ÉyêĂrĘmÄČ ’Ď yJ
ąĂ Sy’
ĳĂ lĘ tŇoyăhĘmĲĂ yêĂnĘq¡ČzĎ yJ
¿Ă ířkŇĘ lĄŔ ÉytŇČ nŁbŇĘ hŇnĎbŇĘ S
Ł ą : MyS
ĲĂ nĎ’ĞĲlČ 12
ű Nh
ăĄ lĎhĞ : MynĲĂbĎŇ yêĂdĘŇ¿lČ yĎ Mg
¡ČŇ wĘ Sy’ĂŔlĘ ÉhlĎyĘQČÄhČ ytŇĂ yyąh
Ă Ď MG
ăČ hŇwĎŔqĘtŇĂ yl
ăĂ =SyĆ 13
Sy’
ĳĂ lĘ tŇoyăhĹ yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ hŇnĎgĄŔ‘řĎ êĲĄ ÉNhĄlĎhĞ ClDĎŔgŇĘ yĂ rS
ăĆ ’Ğ dŇ‘Čť hŇnĎrĘBĄęW
Č êĘ
hŇnĎăv
Ć êřĂ wČ : hoĲĎhyĘ=dŇyČ yb
¡ŇĂ hŇ¿’Ď YĘyĲĎ=yJĂ MJĆŔmĂ Éd’
Ł mĘ yl
ąĂ =rmČ=yJĲřĂ ytęČ nŁBĘ l’
ăČ 14
Nlwq

.r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw hdĄW
Ę ’"s v.2 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,b"d ,’"d Nkw hdĄW
Ę BĂ ’"s v.1 .’
s"t ,‘"t ,+rt Nkw hdĄv
Ę mĂ ’"s v.6 .yrq ’yhĂ MqĎêĎwČ ,bytk ’whĂ MoqêĎwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.6
.yrq W‘ĞyČ ,bytk hW
Ć ‘ĞyČ v.8 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw rsx hĎytĆŁQkČ ’"s v.7 .r"tw
Nk v.10 .’"d Nkw yrY í’YĄmĘC ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9
bwrb Nk v.11 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw yprw Pqm ’lb ’"s ,y"k Myrps bwrb d"mlh Vgdw Pqmb
rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.11 .Pqm ’lbw dw‘Äh ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"d ,y"k Myrps
.yrqw bytk hnĎkĘĄl ’"sbw ,yrq hnĎkĘĄl wyl‘ rsmn ’"sb v.12 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d Nkw ’y‘g wyl‘
.g"dw b"d Nkw Pqm ’lbw ykă ’"s ,w"Tdw ,d"yd ,b"yd ,h"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.13 .hnĎygĆ‘ĎêĄ ’"s v.13
.b"d Nkw yrqw bytk hnĎ’v
Ć êĂwČ y’xndml ,yrq hnĎ’v
Ć êĂwČ ,bytk hnĎv
Ć êĂwČ y’br‘ml v.14

1. 15–2. 6
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: HB
ĲĎ hŇqĎbŇĘ D¿Ďř tŇCr¡wĘ HtŔĎ omxĞĲlČ ÉhjĎrĘ‘Ď qè
ąČ êĂwČ dŇo‘ĳ hŇnĎyJ
¡ĆbŇĘ êĂwČ NlĎŔoq
15 yr
¿ĄxĞ’ĲČ ybŇĂ CS
¡ hĎyh
ĳĆŁl’Ĺ=l’ĆwĘ HU
¡Ď ‘Č=l’Ć ëŇêŔĄ mĘbŇĂ yĘ hŇbĎŇăS
Ď ÉheĄhĂ rmĆ’Ňê
Ł ę wČ
16 ë
Ň yĂrĳĎxĞ’ĲČmĄ bŇCS
ă lĎ ëŇ¡bĄŇ zĘ‘ĎlĘ ybĂŔ=y‘ĂGĘpŇĘ êĂ=l’Č ÉtCr rmĆ’Ňê
Ł ą wČ : ëŇêĲĄmĘbŇĂ yĘ
ëŇyĂh¡ČŁl’ŇwĲĄ yUĂŔ‘Č ëŇăUĄ ‘Č NylĂŔ’Ď ÉynĂylĂêĎ rS
ąĆ ’Ğb
ĲČŇ C ëŇlĄę’Ą ykÁĂ lĘêĲĄ rS
ĆÄ ’Ğ=l’Ć žyJřĂ
17 Éyl
Ă ho¿ĎhyĘ hŇW
ĆÄ ‘ĞyĲČ žhJ
Ł ř rb
ĳŇĄ uĎ’Ć MS
¡Ď wĘ tŇCmŔ’Ď ÉytŇĂ CmÄêĎ rS
ąĆ ’ĞB
ĲČ : yhĲĎŁl’Ĺ
18 t
Ň YĆ¿UĆ ’ČtŇĘ mĂ=yJĲĂ ’rĆêěĄ wČ : ëŇĲnĄ ybĄŇC yn¿ĂyBĄ dŇyr¡ĂpŇĘ yČ tŇwĆUĎŔhČ yJ
ăĂ PŇysĂŔoyř hŇŁkŇă wĘ
19 M
ř hĆŔyêĄS
Ę hŇnĎkŇĘ ăČlêĄwČ : hĎyl
ĲĆ ’Ą rB
¿Ą dČŇlĘ lD¡ČxĘêĆwČ Hê
ĳĎ ’Ă tŇkĆŇăĆllĎ ’yh
¡Ă
Éry‘ĂhĎ=lJĎ Mh
Ł ą êĄwČ MxĆlĆŔ tŇyB
ăĄ ÉhnĎř’ÄĎ obŇJĘ yhęĂ yĘwČ MxĆĳlĎ tŇyB
ăĄ hŇnĎ¡’Ď oB=dŇ‘Č
20 h
Ň nĎ’Ňr¿ĆqĘêĂ=l’Č NhĆŔylĄ’Ğ rmĆ’ŇŁêăwČ : ymĲĂ‘ĽnĲĎ tŇ’ŇŁz¿hĞ hŇnĎrĘm¡Č’Ňê
Ł wČ NhĆŔylĄ‘Ğ
21 h
Ň ă’Ď lĄmĘ ÉynĂ’Ğ : dŇŁ’ĲmĘ yl
¡Ă yDËČS
Č rm
¿Č hĄ=yJĲĂ ’řrĎŔmĎ ÉylĂ í’ŇrąĆqĘ ym
ĳĂ ‘ĽnĲĎ yl
¡Ă
ÉhoĎhywĲČ ymĂŔ‘ĽnĲĎ ÉylĂ hŇnĎ’ŇrąĆqĘtŇĂ hŇUĎăĎl hoĳĎhyĘ ynĂăbČŇ yS
Ă hĹ Mq¡ĎyrĄwĘ yêĂkŇĘ lČŔhĎ
22 ÉHt
ŇĎ QĎkČŇ hŇąĎb
I ŇĂ ’ĞoUĲhČ tŇCrÄwĘ ymęĂ ‘ĽnĲĎ bŇS
Ďê
ăĎ wČ : ylĲĂ ‘rĲČh
¿řĄ yD¡ČS
Č wĘ ybĂŔ hŇnĎ‘ăĎ
ryY
¿Ă qĘ tŇ¡ČQxĂtŇĘ BĂ MxĆlĆŔ tŇyB
ăĄ C’BĎť hŇUĎhĄęwĘ bŇĳ’Ď om yřdăŇĄv
Ę mĂ hŇbĎŇ¡è
Ď hČ HUĎŔ‘Ă
b tŇxČ¡jČ S
Ę UĂmĂ lyĂxČŔ roBăGĂ Sy’Ăť HS
Ďę y’ĂlĘ ‘dăyřm ymÂĂ ‘ĽnĲĎlĘCĲ : MyrĲĂ‘ŁW
Ę
2 =h
Ň kĎŇlĘ’ĲĄ ymęĂ ‘ĽnĲĎ=l’ĲĆ hŇIĎÁbŇĂ ’ĞoUĲhČ tŇCrÄ žrmĆ’Ňê
Ł wČ : z‘ČB
Ł Ĳ om¡S
Ę C ëŇlĆĳmĆ ylĂ’Ĺ
wynĳĎy‘ĄBĘ Nx
¡Ą =’YĎmĘ’Ć rS
¿Ć ’Ğ rxČě’Č MylĂŔB
Ľè
Ăb
ĲČŇ hŇăTĎ uřĘ lČ’ĞwĲČ ÉhdŇĆv
Ď hČ ’e
ąĎ
3 yr
¡ĄxĞ’ĲČ hŇdŔĆv
Ď BČ TuăĄlČêĘwČ É’obŇêĎwČ ëŇlĆê
ąřĄ wČ : yêĲĂbŇĂ yk
¿ŇĂ lĘ Hl
¡Ď rmĆ’ŇŁê¿wČ
tŇxČ¿jČ S
Ę UĂmĂ rS
¡Ć ’Ğ z‘Čb
Ł Ŕ lĘ ÉhdŇĆv
Ď hČ tŇqąČlĘxĆ hĎrĆŔqĘmĂ rqĆăIĂwČ MyrĳĂYĘu
Ł Ĳ hČ
4 ho
ăĎhyĘ Myr¡ĂYĘouĲlČ rmĆ’ŇI¿ŁwČ MxĆlĆŔ tŇyB
ăĄ mĂ ’BĎť z‘Čb
Ł ę =hŇeĄřhĂwĘ : ëŇlĆmĲĆylĂ’Ĺ
5 =l‘
Č bŇ¡~Ď eĂhČ orŔ‘ĞnĲČlĘ Éz‘ČB
Ł Ä rmĆ’ŇIąŁwČ : hoĲĎhyĘ ì¿ŇkŇĘ rĆb
ĲĎŇ yĘ ol¡ CrmĘ’ŇI¿ŁwČ Mk
ĳĆŇ UĎ‘Ă
6 Myr
¡ĂYĘouĲhČ=l‘Č bŇ¿~Ď eĂhČ r‘ČeËČhČ N‘ČIČęwČ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇr¿Ď‘ĞeĲČhČř ym
¡Ă lĘ MyrĳĂYĘouĲhČ
rm’yw
bwrb Nk v.17 .w"Tdw g"d Nkw ykţ ’"s v.16 .d"ydw b"yd ,g"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =hqbDĲĎ ’"s v.14
’"s v.17 .d"ydw b"yd Nkw hnygn ’lbw Pqmb =hk ’"sw ,h"dxw ,g"d ,b"d Nkw hkţ ’"s ,w"Tdw y"k Myrps
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,’"d Nkw rsx hnĎ’Ďb
Ł JĘ ’"s v.19 .NhĆyêĄS
Ę ’"s v.19 .w"Td Nkw rsx PysĂyŁ
’"sw ,g"dw b"d Nkw gtm ’lb ‘rČh
¿Ą ’"s ,h"dxw y"k Myrps bwrb Nk v.21 .’"d Nkw hrĎmĎ ’"s v.20
,b"yd ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw hdĄv
Ę mĂ ’"s v.22 .w"Td Nkw Pqmb =‘rČh
ĲĄ ’"sbw ,d"ydw b"yd Nkw ‘rlm ‘r
¿ČhĄ
.’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ‘dČom ’"sb ,yrq ‘dČom ,bytk ‘DĎyĚmĘ v.1 .b .r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,d"yd
MynVy Myswpdw y"k Myrps hbrhb lb’ ,w"Tdw w"d ,g"d ,b"d ,’"d dbl ’wVb P"wqh hTĎuĘlČ’
Ğ wČ Nk v.2
h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,h"dx Nkw Zmq PTxb P"wqh hTĎuĽlČ’
Ğ wČ
Pqm ’lbw hnăhw ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"k Myrps bwrb Nk v.4 .d"ydw b"yd Nkw ‘ybr Kltęw ’"s ,w"Tdw
.’y‘g hr‘nh
ĲČ N"b ,’"b Nk v.5 .h"dxw g"d ,b"d Nkw
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2. 7–16

: bŇ’ĲĎom hŇd¿ŇĄv
Ę mĂ ym
¡Ă ‘ĽnĲĎ=M‘ĲĂ hŇbĎŇ¿è
Ď hČ ’yhĂŔ ÉhIĎbŇĂ ’ĞomĲ hŇrąĎ‘ĞnĲČ rm
ĳČ ’ŇIŁwČ
’obăŇêřĎ wČ MyrĳĂYĘouřĲ hČ yr¡ĄxĞ’ĲČ MyrĂŔmĎ‘Ľb
ĲĎŇ yêăĂpŇĘ sČ’ĲĎwĘ É’eĎ=hŇTĎuĘlČ’Ğ rmĆ’Ňê
Ł ę wČ
žrmĆ’ŇIŁwČ : T‘ĲĎmĘ tŇyĂB
¡Č hČ Hê
¿Ď bŇĘ S
Ă śhŇËĆz hŇêĎ‘ČŔ=dŇ‘ČwĘ ÉrqĆŁBÄhČ zřą’Ď mĄ dŇomę‘ĞêĲřČ wĲČ
hŇdăŇĆW
Ď BĘ ÉTq
Ł lĘlĂ ÉykŇĂ lĘřêĲĄ=l’Č yêęĂ BĂ êĘ‘Čm
ăČ S
Ď ’olÌřhĞ tŇCrÁ=l’Ć z‘ČB
ŁÄ
ëŇyĂnÁČ y‘Ą : ytĲŇĎ r
Ł ‘ĞnĲČ=M‘Ă Nyq¡ĂBĎdĘŇtŇĂ hŇk
ŁŇ¿ wĘ hŇĳĆm
E Ă yr¡ĂCbŇ‘řĞtĲŇČ âl¿ śMËČgŇ wĘ rxĄŔ’Č
Myr¡Ă‘ĎeĘhČ=tŇ’Ć ytŇĂ yCËY
Ă Ă ’ol¿řhĞ NhĆŔyrĄxĞ’ĲČ êĘkŇĘ ăČlhĎwĘ ÉNCrY
Ł qĘyĂ=rS
Ć ’Ğ hŇdąŇĆv
Ď BČ
NCb¡Ň’ĞS
Ę yĂ rS
¿Ć ’ĞmĲĄ tŇytěĂ S
Ď wĘ MylĂŔJĄhČ=l’Ć ÉêĘkŇĘ lČÄhĎwĘ tŇmęĂ YĎřwĘ ëŇ‘ĳĄgŇĘ nĎ yêăĂlĘbŇĂ lĘ
ž‘ČCDmČř wylĎę’Ą rmĆ’ŇŁêăwČ hŇYĎrĘ’ĳĎ Cxê
¡Č S
Ę êĂwČ hĎynĆŔjĎ=l‘Č É lj
Ł êĂwČ : MyrĲĂ‘ĎeĘhČ
rmĆ’ŇIăŁwČ Éz‘ČB
Ł Ä N‘ČIąČwČ : hŇIĲĎrĂkŇĘ nĎ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ynĂrĄŔyJĂhČlĘ ÉìynĆÄy‘ĄBĘ Nx
ąĄ ytŇĂ ’ŇYĎÄmĎ
tŇomă yr¡ĄxĞ’ĲČ ëŇtŔĄ omxĞ=tŇ’Ć ÉtyW
Ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lJ
Łąř ylĂę dŇGÁČ hĚ dŇGĄÄhĚ HlĎŔ
rS
¿Ć ’Ğ M‘ěČ =l’Ć ykĂŔlĘê
ăĄwČ ëŇêŔĄ dĘŇlČomĲ ÉZrĆ’ĆÄwĘ ëŇUĄę’ĂwĘ ëŇyb
ăŇĂ ’Ď ybÂĂ zĘ‘ČêĲČwČ ëŇĳĄSy’Ă
ëŇêÁĄ rĘJĚW
Ę mČ yhÄĂ tŇĘ C ëŇĳĄl‘ĽjĲĎ ho¡ĎhyĘ MQ
¿Ą S
Č yĘ : MS
Ł Ĳ lĘřS
Ă lom¿êĘ êĘ‘Čd¡ČŇyĎ=âlĲ
=tŇxČêĲČ tŇos¿xĞĲlČ śtŇ’Ň¡BĎ =rS
Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ M‘ąĂmĄ hŇmĎęlĄS
Ę
êĎrĘB
¡Č dĂŇ yk
¿ŇĂ wĘ ynĂêŔĎ mĘxČnĲĂ yJ
ăĂ ÉynĂŁdŇ’Ğ ìŇynąĆy‘ĄBĘ NxĄÄ=’YĎmĘ’Ć rmĆ’Ňê
Ł wČţ : wypĲĎŇnĎJĘ
žrmĆ’ŇIŁwČ : ìŇtĲŇĆ ŁxřpŇĘ S
Ă tŇ¡xČ ’ČJĘ hŇyŔĆhĘ’ĲĆ âlăř ÉykŇĂ nŁ’ĲĎwĘ ìŇĳtŇĆ xĎpŇĘ S
Ă bŇăĄl=l‘Č
êĘlĘ¿bČŇ TĎwĘ MxĆQĆŔhČ=NmĂ êĘlĘăkČŇ ’ĎwĘ ÉMŁlhĞ yS
¿Ă ŁGą lkĆŇŁ’ęhĎ tŇ‘ăĄlĘ z‘Čb
Ł Á śhŇlĎÄ
lkČŇ’ŇŁê¿wČ ylĂŔqĎ Hl
ăĎ =TBĎYĘIĂwČ MyrĂŔYĘŁuĲhČ dŇă~Č mĂ ÉbS
Ć êÄĄ wČ ZmĆŁxĳBČ ëŇê
¡ĄjĂ
rm
Ł ę ’ŇlĄ wyrĎÁ‘ĎnĘ=tŇ’Ć z‘ČB
Ł Ä žwYČyĘwČ TuĳĄlČlĘ MqĎê
¡Ď wČ : rtĲŇČ ê
Ł wČ ‘B
¡Č W
Ę êĂwČ
Hl
¡Ď CQS
Ł ¿ êĎ=lS
Ł Mg
ËČŇ wĘ : hĎCmĲylĂkŇĘ tŇČ âl¿wĘ Tu¡ĄlČêĘ MyrËĂmĎ‘ĽhĲĎ NyB
ÌĄ MG
ăČ
MytbYh=Nm
,’"d Nkw rsx ’b
Ł êĎwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7 .b"dw ’"d Nkw rsx MyrYĘu
Ł hČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7
= r’
Ł mĄ = z’ĎmĄ l"n v.7 .’"ydw b"d ,’"d Nkw rsx dm
Ł ‘ĞêČwČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.7 .’"ydw b"d
Nkw Kphm yk
ąĂlĘêĄ ’"s v.8 .’"ydw b"d Nkw rsx âlh
Ğ ’"s v.8 .‘"t Nk htĎbĘS
Ď =âlwĘ l"n v.7 .ro’mĄ
Mg
ËČwĘ ’"sbw ,d"ydw b"yd ,w"dx Nkw hnygn ’lbw Pqm =âl ’krm Mg
¿ČwĘ ’"s v.8 .d"ydw w"dx ,w"d ,h"dx ,b"d
.d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw ly‘lm yrĂCb¡‘ĞtČ ’"s v.8 .w"dw h"dx ,b"d Nkw Pqm rybt =âl
d"yd ,b"yd ,’"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .g"dw b"d ,’"d Nkw rsx âlh
Ğ ’"s v.9
hlwdg ’Vylt ‘wdmţ ’"s ,w"Tdw g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.10 .g"dw b"d Nkw ’lm tymĂYĎwĘ ’"s ,w"Tdw
bytk lJ
Ł =t’Ć ’"sb ,yrq lJ
Ł =t’Ć ,bytk lJ
Ł y’xndml ,y’br‘ml Nk v.11 .d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw
.d"ydw b"yd ,w"dx ,’"yd ,w"d ,h"dx ,g"d Nkw ’lm MoSlĘS
Ă ’"s v.11 .lJ
Ł tlm ’lb rS
Ć’
Ğ =t’Ć ’"sbw ,yrqw
.Cl l"n v.13 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw txt¿ tws¡xl t’b¿ ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.12
y"k dxw ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,w"dx ,’"yd rsxd rsx ìtĆx
Ł pĘS
Ă Nkw ,+sxw +l hyl‘ rsmn w"Td hrsmb v.13
’lm ìytĆoxpĘS
Ă y"k dxw ,w"dw h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw d"wy ’lm ìytĆx
Ł pĘS
Ă ’"s ,d"wy rsxw w"w ’lm ìtĆoxpĘS
Ă
.’"y qwsp Nyy‘ : d"ydw b"yd ,w"dx ,b"d Nkw Vgdb ’"hh HlĎ ’"s v.14 .’lmd

7
8

9

10
11

12

13
14

15
16

2. 17–3. 7
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hŇd¡ŇĆv
Ď BČ Tu¿ĄlČêĘwČ : Hb
ĲĎŇ =Cr‘ĞgŇĘ tŇĂ âl¿wĘ hŇ¡TĎ uĘlĂwĘ Mê
¿ĆbŇĘ zČ‘ĞwĲČ Myt
ĳŇĂ bĎŇ~ĘhČ=NmĂ
: MyrĲĂ‘ŁW
Ę hŇ¿pĎŇ y’ĄJĘ yh
¡Ă yĘwČ hŇTĎuĄŔlĂ=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą ÉTB
Ł xĘêČwČ bŇrĆ‘ĳĎhĎ=dŇ‘Č
18 É’Y
Ą oêwČ hŇTĎuĳĄlĂ=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą Ht
¡ŇĎ omxĞ ’rĆê¿ĄwČ ry‘ŔĂ hĎ ’obăŇêĎwČ É’v
Ď êĂwČ
19 Ht
ÁĎ omxĞ HlĎÄ žrmĆ’Ňê
Ł wČ : H‘ĲĎbŇĘ v
Ď mĂ hŇrĎt¡ĂŇoh=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą HlĎŔ=NêĆêĲĂwČ
HtęĎ omxĞĲlČ dŇăGĄêČwČ ëŇCrĳBĎ ëŇr¡ĄyJĂmČ yh
¿Ă yĘ tŇyW
ĂŔ ‘Ď hŇnĎă’Ď wĘ ÉMoIhČ êĘTĘuąČlĂ hŇp
ŁÄ y’Ą
oUË‘Ă ytŇĂ yW
ÌĂ ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ ÉSy’ĂhĎ MS
ąĄ rmĆ’ŇŁêęwČ oUŔ‘Ă ÉhtŇĎ W
Ę ‘ĲĎ=rS
Ć ’Ğ tŇą’Ą
20 ÉrS
Ć ’Ğ hoĎŔhyl
ĲČ É’Ch ëŇCr¿BĎ HtęĎ QĎkČŇlĘ ymÁĂ ‘ĽnĲĎ rmĆ’Ňê
Ł Ä wČ : z‘ČB
Ł Ĳ MoI¡hČ
bŇor¿řqĎ ymęĂ ‘ĽnĲĎ Hl
ăĎ rmĆ’ŇŁêÌwČ Myt
ĳŇĂ UĄhČ=tŇ’ĆwĘ MyI¡ĂxČhĲČ=tŇ’Ć oDŔsĘxČ bŇăČ‘
z Ď=âlĲ
21 rm
ăČ ’Ď=yJĲĂ ű MG
ăČ hŇĳĎb
I ŇĂ ’ĞoUĲhČ tŇCră rmĆ’ŇŁê¡wČ : ’ChĲ Cnl
¡Ąř ’ĞŁGĲmĂ Sy’ĂŔhĎ ÉCnlĎÄ
ryY
¡Ă uĎhČ=lJĎ tŇ¿’Ą CQŔJĂ=M’Ă dŇ‘ăČ NyqŔĂ BĎdĘŇêĂ ÉylĂ=rS
Ć ’Ğ MyrąĂ‘ĎeĘhČ=M‘Ă ylČę’Ą
22 Éy’
Ă YĘtĲŇĄ yJ
ąĂ yêęĂ BĂ bŇoTă Ht
ĳŇĎ QĎJČ tŇCră=l’Ć ym
¡Ă ‘ĽnĲĎ rmĆ’ŇŁê¿wČ : ylĲĂ=rS
Ć ’Ğ
23 t
Ň or¿‘ĞnĲČBĘ qBÂČ dĘŇêĂwČ : rxĲĄ’Č hŇd¿ŇĆW
Ď BĘ ëŇ¡bĎŇ =C‘GĘpŇĘ yĂ âl¿wĘ wytŔĎ or‘ĞnăČ=M‘Ă
śbŇS
Ćê
¡Ą wČ MyF
ĳĂ xĂhĲČ ryY
ăĂ qĘC Myr¡Ă‘Łv
Ę hČ=ryYĲĂqĘ tŇol¿JĘ=dŇ‘Č TuĄŔlČlĘ Éz‘ČB
ŁÄ
g ëŇËĎl=SuĆb
ČŇ ’Ğ âlÌhĞ yêěĂ BĂř Ht
ĳŇĎ omxĞ ym
ăĂ ‘ĽnĲĎ Hl
¡Ď rmĆ’ŇŁê¿wČ : HtĲŇĎ omxĞ=tŇ’Ć
2 t
Ň yy¡ĂhĎ rS
¿Ć ’Ğ CnêŔĎ ‘ĘdČŇm
Ł Ĳ Éz‘Čb
Ł Ň âl¿řhĞ hŇêęĎ ‘ČwĘ : ëŇĲlĎ =bŇTČyyĲĂ rS
¿Ć ’Ğ xČon¡mĎ
3 űê
Ę YĘăxČ rĎwĘ : hŇlĎyĘQ
ĲĎ hČ Myr¡Ă‘Łv
Ę hČ NrĆGŁ¿ =tŇ’Ć hŇrËĆzŁ ’Chę=hŇeĄřhĂ wyt
ĳŇĎ or‘ĞnĲČ=tŇ’Ć
dŇ‘¿Č Sy’ĂŔlĎ y‘ăĂdĘŇCĎêĂ=l’Č NrĆGŁĳ hČ ytdřrăyw ëŇyĂl
¡Č ‘Ď KtËlmřV êĘmřĘ ÌW
Č wĘ êĘkŇĘ sČęwĎ
4 rS
ăĆ ’Ğ ÉMoqUĎhČ=tŇ’Ć ÉêĘ‘ČdČÄyĎwĘ obękŇĘ S
Ď bŇĘ yh
ăĂ ywĂ : tŇoêĲS
Ę lĂwĘ lk
ŁŇ¿ ’ĹĲlĆ otŇ¡ŁQJČ
tŇ¡’Ą ëŇlĎŔ dŇyGăĂyČ É’ChwĘ ytbkĳřVw wyt
¡ŇĎŁlGĘrĘmČ tŇyQ
¿Ă gŇĂ wĘ tŇ’ŇËbĎŇ C MS
ĎŔ =bŇJČS
Ę yĂ
5, 6 d
Ň rĆê¡ĄwČ : hŇW
ĲĆ ‘Ĺ’ĲĆ śyr¿ĂmĘ’ŇŁêĲ=rS
Ć ’Ğ lřŁJË hĎyl
ĳĆ ’Ą rmĆ’ŇŁê¡wČ : NyW
ĲĂ ‘ĞêĲČ rS
¿Ć ’Ğ
7 Éê
ĘS
Ę IÄĄwČ z‘ČB
Ł ą lkČŇ’ŇŁIÄwČ : HtĲŇĎ omxĞ hŇêĎ¡CČYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ W‘ČêěČ wČ NrĆGŁĳ hČ
17

bTyyw
’"s ,w"Tdw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.20 .rsx br
Ł qĎ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.20
rd"nq y"k +b Nkw =l’Ć bS
Ď êĎwČ ’"s v.23 .Myqwspb rpsh yYx v.21 .d"ydw b"d ,’"d Nkw ’lm CnylĄ’
Ğ GŁmĂ
d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .g"dw b"d Nkw ‘ybr yêęĂ BĂ ’"s v.1 .g .r"tw
’lbw hn¿h ’"s ,w"Tdw d"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.2 .hnygn ’lbw Pqmb =’lh N"b ,’"b Nkw w"Tdw
ëyĂtČŁlmĘW
Ă ,bytk ëtĄlĎmĘW
Ă v.3 .yrq êĘmĘW
Č wĘ ,bytk yêĂmĘW
Č wĘ wyl‘ rsmn ’"sb v.3 .h"dxw g"d ,b"d Nkw Pqm
’"sb ,yrq êĘdĘrČyĎwĘ ,bytk yêĂdĘrČyĎwĘ v.3 .d"ydw b"yd ,’"yd ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ëyĂtČŁlmĘW
Ă ’"sb ,yrq
yrqw bytk bytk êĘbĘkĎS
Ď wĘ ’"sb ,yrq êĘbĘkĎS
Ď wĘ ,bytk yêĂbĘkĎS
Ď wĘ v.4 .d"ydw b"yd ,’"d Nkw yrqw bytk êĘdĘrČyĎwĘ
,yrq y¡lČ’Ą yr¿m’t ,bytk yr¡m’t v.5 .yrq lJ
Ł ,bytk lk
Ł =t’Ą y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5 .g"dw ’"d Nkw
yrqw bytk ylČ’Ą tlm ’lb yrm’t ’"sbw ,s"tw +rt ,’"yd ,h"dx ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ylČ’Ą yrm’t ’"sb
.r"tw ‘"t Nkw
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3. 8–4. 1

lg
¿ČŇ êĘwČ TQĎŔbČŇ ’b
Ł ăŇ êĎwČ hŇĳmĎ rĄ‘ĞhĲĎ hŇăYĄ qĘBĂ bŇ¡JČ S
Ę lĂ ’b
Ł ě IĎwČ oBŔlĂ bŇăTČ yIĂwČ
tŇĳĄpŇ QĎIĂwČ Sy’
¡Ă hĎ dŇr¿ČxĹřIĲĆwČ hŇlĎyĘQČŔhČ yY
ăĂ xĞB
ĲČ ÉyhĂyĘwĲČ : bŇJĲĎS
Ę êĂwČ wyt
¡ŇĎŁlGĘrĘmČ 8
ÉykŇĂ nŁ’ĲĎ rmĆ’ŇŁêęwČ ê’
ĳĎ =ymřĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : wytĲŇĎŁlGĘrĘmČ tŇbĆŇ¡kĆŇ S
Ł hŇè
ĎŔ ’Ă hŇăĄh
e Ă wĘ 9
rmĆ’ŇŁIęwČ : hŇêĎ’ĲĎ l’
¡Ą ŁgŇ yJ
¿Ă ìŔtŇĘ m
ăĎř ’Ğ=l‘Č ÉìpĆÄnĎřkŇĘ ê
ąĎ W
Ę rČpĲĎŇC ìŇtŔĆ mĎ’Ğ tŇCră 10
NoS
ĳ ’ŇrĂhĲĎ=NmĂ Nor¡xĞ’ĲČhĲĎ ëŇD¿ĄsĘxČ êĘbŇĘ ËTČ yhĄ yêŔĂ BĂ ÉhoĎhyl
ĲČ êĘą’Č hŇkÄĎ CrBĘ
ÉyêĂBĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ : ryS
ĲĂ ‘Ď=M’ĂwĘ lD¡Č=M’Ă MyrĂŔCxB
ăČ hČ ÉyrĄxĞ’ĲČ tŇkĆŇlĆę=yêĂlĘbŇĂ lĘ 11
yUĂŔ‘Č r‘ČS
ăČ =lJĎ É‘ČdÄĄoy yJ
ąĂ ëŇĳĎQ=hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ śyr¡ĂmĘ’ŇŁêĲ=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł¿ y’ĂŔrĘyêăĂ=l’Č
Mg
ËČŇ wĘ ykŇĂ Łnĳ’Ď l’
¡Ą ŁgŇ M’ř yJ
¿Ă MnĎŔmĘ’Ď yJ
ăĂ ÉhêĎ‘ČwĘ : êĘ’ĲĎ lyĂx¡Č tŇS
Ć ¿’Ą yJ
ËĂ 12
ëŇ¿Ąl’ĎgŇĘ yĂ=M’Ă ÉrqĆB
Ł Ä bČŇ hŇąĎh
y Ď wĘ hŇlĎyĘQČęhČ ű ynřĂ yl
ăĂ : yeĂUĲĆmĂ bŇor¿qĎ l’
¡Ą GŁ Sy¿Ą 13
hoĳĎhyĘ=yxČ ykŇĂ Łn¡’Ď ëŇyê¿ĂlĘ’ČgŇĘ C ëŇËĄl’ĽgĲĎŇlĘ Zj
ŁÌ xĘyČ âlÄ=M’ĂwĘ l’ĎŔgŇĘ yĂ ÉboT
MwrřTËb MqĎêěĎ wČ rqĆŁBŔhČ=dŇ‘Č Éwtlřgrm bŇąJČ S
Ę êĂwČ : rqĆŁBĲhČ=dŇ‘Č yb
¡ŇĂ kŇĘ S
Ă 14
: NrĆGŁ Ĳ hČ hŇ¡è
Ď ’ĂhĲĎ hŇ’Ď¿bĎŇ =yJĂ ‘dČŔCĎyĂ=l’Č ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ Ch‘ĳĄrĄ=tŇ’Ć Sy’
¡Ă ryJ
¿Ă yČ
dŇmĎąĎwČ
I HB
ĳĎ zxĆ’ŇŁêăwČ Hb
¡ĎŇ =yzĂxĽř’ĲĆwĘ ëŇyĂl
ËČ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇxČÌČjTĘUĂhČ yřbŇĂ hĎţ rmĆ’ŇŁIęwČ 15
HtŔĎ omxĞ=l’Ć É’obŇêĎwČ : ry‘ĲĂhĎ ’b
Ł ¡Ň IĎřwČ hĎylĆŔ‘Ď tŇS
Ć ăIĎwČ ÉMyrĂ‘ŁW
Ę =SS
ĲĄ 16
: Sy’ĲĂhĎ Hl
¡Ď =hŇW
Ď ‘ĲĎ śr¿S
Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą HlĎŔ=dŇGĆêÄČ wČ yê
ĳĂ BĂ êĘă’Č =ymĂ rmĆ’ŇŁê¡wČ
Mq¡ĎyrĄ y’Ăob¿ŇêĎ=l’Č śrm
ăČ ’Ď yJĂť yl
ĳĂ NtŇČ ănĎ hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿Ă‘Łv
Ę hČ=SS
ĲĄ rmĆ’Ňê
Ł ě wČ 17
lj
Łă yĂ ëŇy’¡Ą Ny‘ŔĂ dĘŇêĲĄ rS
ăĆ ’Ğ dŇ‘Čť yêŔĂ bŇĂ yb
ăŇĂ S
Ę ÉrmĆ’Ňê
Ł Ä wČ : ëŇtĲŇĄ omxĞ=l’Ć 18
z‘Čb
Ł Ä C : MoIĲhČ rb
¡ĎŇ DĎhČ hŇ¿ĎQJĂ=M’Ă śyËJĂ Sy’ĂŔhĎ ÉTq
Ł S
Ę yĂ âlą yJ
ăĂ rb
ĳŇĎ DĎ d
z‘ČB
Ł Ŕ =rBĆDĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉrbĄŇ‘Ł l’
ąĄ GŁhČř hŇeĄÄhĂwĘ ůMS
Ď bŇS
Ć ăĄwČ
I Èr‘Čè
Č hČ hŇăĎl‘Ď
rm’yw
Nk v.9 .drČxĘIĆwČ yllhb v.8 .d"ydw b"yd ,w"d ,g"d ,b"d Nkw rpsh yYx N’k rsmn Myrps tYqmb v.8
s"t ,‘"t Nkw y’br‘ml Nk v.9 .Pqm ’lbw ymă ’"s ,w"Tdw ,d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb
,g"d Nkw ìtĆŔmĎ’
Ľ ’"s ,w"Tdw h"dx ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9 .’"ydw ’"d Nkw ’lm ìypĆnĎkĘ y’xndml ,r"tw
M’Ă v.12 .bytk ’lw yrq ylČ’Ą wyl‘ rsmn ’"sbw ,r"tw s"t ,+rt Nkw ylČ’Ą yrm’t ’"s v.11 .d"ydw b"yd
Nkw ytbr +n y’br‘ml Nk v.13 .+T qwsp ly‘l Nyy‘ : ’"yd Nkw yrqw bytk l’ĄgŁ yJĂ ’"sb ,yrq ’lw bytk
w"Td hrsmb ,’ry‘z +n T"kr Nmys +’ tw’ +d qlx hrsm yp l‘ lb’ ,z"kr Nmys +’ tw’ +d qlx hrsm yp l‘
,’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk wytĎŁlGĘrĘmČ ’"sb ,yrq wytĎŁlGĘrĘmČ ,bytk otŁlGĘrĘmČ v.14 .ytbr +l ynĂyl
Ă y’xndml
.’"d Nkw yrqw bytk MrĆTĆBĘ ’"sb ,yrq MrĆTĆBĘ ,bytk MorTĘBĂ v.14 .w"Tdw h"dx Nkw ’lm wytĎolGĘrĘmČ ’"sbw
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d Nkw ly‘lm ybhţ y’xndml ,yrq ’ybĂhĎ = +’ rsx wyl‘ rsmnw y’br‘ml Nk v.15
,w"Tdb Pqm ’krm =hW
Ď ‘ĲĎ rS
¿Ć’
Ğ Nk v.16 .r"tw s"t Nkw ’b
Ł êĎwČ ’"s v.15 .’"d Nkw =yzĂx
Ĺ’ĆwĘ ’"s v.15
,g"d ,b"d Nkw Pqm ’lbw ’krm hW
Ď ‘¿Ď hnygn ’lbw Pqm =rS
Ć’
Ğ ’"sbw ,’krmb Nwhywrt hW
Ď ‘¿Ď rS
¿Ć’
Ğ ’"s
h"dx ,’"d Nkw yrqw bytk ylČ’Ą rm’ ’"sb ,bytk ’lw yrq ylČ’Ą rm’ v.17 .d"ydw b"yd ,w"dx ,w"d ,h"dx
.w"Tdw ’"d Nkw ’lm l’ĄoGhČ ’"s v.1 .d .w"Tdw h"dx Nkw Pqmb =yJ
ĲĂ ’"s v.18 .s"tw ‘"t ,yrt ,’"yd

4. 2–14
2
3

4

5

6
7

8
9

10

11

12

13
14
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hŇrÌĎW
Ď ‘Ğ xuÂČ IĂwČ : bŇS
ĲĄ IĄwČ rsČř¡IĎwČ ynĳĂm
Ł lĘ’Č ynăĂŁljĘ hŇj
Ł¡ =hŇbĎŇS
Ę hŇrĎCs¿ rmĆ’ŇŁIËwČ
l’ĄŔGŁlČ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : CbŇS
ĲĄ IĄwČ hŇŁpĳŇ=CbŇS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ ry‘¡ĂhĎ yn¿ĄqĘEĂmĂ MyS
ËĂ nĎ’Ğ
hŇbĎŇ¡è
Ď hČ ymĂŔ‘ĽnĲĎ hŇrřăĎkŇĘ mĲĎ ëŇlĆĳmĆ ylĂ’ĹĲlĆ Cnyx
¡Ă ’ĎlĘ rS
¿Ć ’Ğ hŇdŔĆv
Ď hČ ÉtqČlĘxĆ
dŇgĆŇ¿nřĆ hŇnĄqĘţ rm
Ł ę ’ŇlĄ ìăŇnĘzĘ’Ď hŇÌĆlgŇĘ ’Ć yêĂrĘmÁČ ’Ď ynÄĂ ’ĞwĲČ : bŇ’ĲĎom hŇd¿ŇĄv
Ę mĂ
hŇdĎŇyGăĂhČ l’ČÁgŇĘ yĂř âlÄ=M’ĂwĘ l’ĎŔGĘ É l’ČgŇĘ êĂ=M’Ă ůyUĂ‘Č ynăřĄqĘzĂ dŇgĆŇănĆwĘ ÈMybŇĂ S
Ę IĲŁhČ
yk
¿ŇĂ nŁ’ĲĎ rmĆ’ŇI¡ŁwČ ìŇyrĳĆxĞ’ĲČ yk
¡ŇĂ nŁ’ĲĎwĘ lo’ŔgŇĘ lĂ ÉìtŇĘ ĲlĎ Cz Ny’
ąĄ yJ
ăĂ É‘d’řw yQĂę
tŇCră tŇ’ĄmĄřCţ ym
ĳĂ ‘ĽnĲĎ dŇIăČmĂ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ ì¿ŇtŇĘ onĲqĘ=MoyĲřBĘ z‘ČB
Ł Ŕ rmĆ’ŇIăŁwČ : l’ĲĎgŇĘ ’Ć
: otŇĲ lĎxĞĲnČ =l‘Č tŇ¡UĄ hČ=MS
ĲĄ Myq¿ĂhĎlĘ ytyřnŔq ÉtUĄhČ=tŇS
Ć ’ĲĄ hŇąĎb
I ŇĂ ’ĞoUĲhČ
yt
ĳŇĂ lĎxĞĲnČ =tŇ’Ć tŇyx
¡Ă S
Ę ’Č=NjĆ ylĂŔ=lw’řgl É lkČŇC’ âlą l’ĄęGŁhČ rmĆ’ŇIăŁwČ
MynÄĂ pĎŇlĘ žt’ŇzŁwĘ : l’
Ł Ĳ gŇĘ lĂ lk
¡ČŇ C’=âlĲ śy¿JĂ ytŔĂ QĎ’ĚGĘ=tŇ’Ć ÉhêĎ’Č ìąŇlĘ=l’ČGĘ
Sy’
ËĂ PŇlS
¿Č Ď rbĎŔDĎ=lJĎ MIăĄqČlĘ ÉhrĎCmêĘhČ=l‘ČwĘ hŇąĎQ’ĚřGĘhČ=l‘Č l’ĄÁrĎW
Ę yĂBĘ
z‘Čb
Ł ¡Ň lĘ l’
ËĄ GŁhČ rmĆ’ŇIŁÌwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ hŇd¡ĎŇC‘êĘhČ tŇ’ŇŁz¿wĘ Ch‘ĳĄrĄlĘ Nt
ăŇČ nĎwĘ ol¡‘ĞnĲČ
MydąĂŇ‘Ą M‘ęĎ hĎ=lkĎŇwĘ MynÁĂ qĄEĘlČ z‘ČB
Ł Ä žrmĆ’ŇIŁwČ : olĲ‘ĞnĲČ PŇŁl¡S
Ę IĂwČ ëŇl=h
ĳĎ Ň nĄqĘ
rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą wĘ ëŇlĆmĆŔylĂ’ĹĲlĆ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ ynÄĂ qĎ yJ
ąĂ MoIŔhČ ÉMêĆ’Č
NolÁxĘmČ tŇS
Ć ’ĄÄ žhIĎbŇĂ ’ĞU
Ł hČ tŇCră=tŇ’Ć Mg
ăČŇ wĘ : ymĲĂ‘ĽnĲĎ dŇI¡ČmĂ NolĳxĘmČC Noy¡lĘkŇĂ lĘ
tŇrÌĄJĎyĂ=âlĲwĘ otŔlĎxĞănČ=l‘Č ÉtUĄhČ=MS
ĲĄ MyqąĂhĎlĘ hŇè
Ďę ’ĂlĘ yl
ăĂ ytŇĂ ynÌĂqĎ
CrÁmĘ’ŇŁIÄwČ : MoIĲhČ Mê
¡Ć’Č Myd¿ĂŇ‘Ą omĳoqmĘ r‘Čè
ăČ mĂC wyx
¡Ď ’Ć M‘¿ĂmĄ tŇËUĄ hČ=MS
ĲĄ
hŇè
ĎÁ ’ĂhĲĎ=tŇ’ĲĆř hoĎÄhyĘ žNêĄyĂ MydĳĂŇ‘Ą Myn¡ĂqĄEĘhČwĘ r‘Čè
ËČ BČ=rS
Ć ’Ğ M‘ÌĎhĎ=lJĎ
tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ÉMhĆyêřĄ S
Ę CnąBĎ rS
ĆÄ ’Ğ Éh’ĎlĄkŇĘ C ű lx
ąĄ rĎJĘ ìŇtęĆ yBĄ=l’Ć hŇă’Ď BĎhČ
yh
ąĂ ywĂ : MxĆĲlĎ tŇyb
¿ŇĄ BĘ MS
¡Ą =’rĎqĘC hŇtŇĎ rĎŔpŇĘ ’ĆBĘ lyĂxăČ=hŇW
Ą ‘ĞwĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
rS
ĆÄ ’Ğ ‘rČEĆęhČ=NmĂ hŇdĳŇĎChylĲĂ rm
¡Ď tŇĎ hŇd¿ĎŇlĘyĲĎ=rS
Ć ’Ğ ZrĆjĆŔ tŇyb
ăŇĄ JĘ ÉìtŇĘ yb
ĲĄŇ
olă=yhĂêĘwČ ÉtCr=tŇ’Ć z‘ČB
Ł ą xuÄČ IĂwČ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇr¡Ď‘ĞeĲČhĲČ=NmĂ ìŔlĘ ÉhoĎhyĘ Nê
ąĄyĂ
hŇnĎrĘm
ąČ’Ňê
Ł wČ : NB
ĲĄ dŇlĆê
¿ĄwČ Noy¡rĎhĄ Hl
ËĎ ho¿ĎhyĘ NêÄĄ IĂwČ hĎyl
ĳĆ ’Ą ’b
Ł ¡Ň IĎwČ hŇè
ĎŔ ’ĂlĘ
MyVnh
,w"Tdw h"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw rsĎIĎwČ ’"s v.1
Myrps bwrb Nk v.4 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,g"d ,b"d Nkw xnwm dgnă ’"s v.4 .d"ydw b"yd Nkw Éhrkm ’"s
l’ČgĘêĂ ’"sb ,l’ČgĘêĂ rybs v.4 .b"d Nkw hnygn ’lbw Pqmb =ynqz ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k
,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.5 .yrq h‘ĎdĘ’ĄwĘ ,bytk ‘dČ’ĄwĘ v.4 .r"tw s"t ,‘"t ,+rt Nkw yrqw bytk
,bytk ytĂynĂqĎ v.5 .+y qwsp Nmql Nyy‘ : t’Ą=MGČ l"n v.5 .Pqm ’lbw MwyËb ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx
Myrps bwrb Nk v.6 .yrqw bytk lo’gĘlĂ y’xndml ,yrq =l’ĎgĘlĂ ,bytk lo’gĘlĂ y’br‘ml v.6 .yrq tĎynĂqĎ
N"b ,’"b Nk v.11 .’"d Nkw ’lm hQĎC’GĘhČ ’"s v.7 .’l¿ ykË ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k
.’"d Nkw NhĆyêĄS
Ę ’"s v.11 .’y‘g ’lb =t’Ć
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4. 15–22

l’
¡Ą ŁG ëŇËĎl tŇyB
¿Ă S
Ę hĂ âlă rS
Ć ’Ğţ hoĎŔhyĘ ëŇCrăBĎ ymĂŔ‘ĽnĲĎ=l’ĲĆ ÉMyS
Ă eĎhČ
lJ
¡Ą lĘkČŇlĘC SpĆŇnĆŔ bŇyS
ăĂ mĄlĘ ÉëlĎ hŇyĎh
ąĎwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ om¡S
Ę ’r¿ĄuĎyĂwĘ MoIĳhČ
hŇbĎŇoTă É’yhĂ=rS
Ć ’Ğ CêdČŔlĎyĘ ÉëtŇĆ bĎÄhĄř’Ğ=rS
Ć ’Ğ ëŇt
ąŇĄ QĎkČŇ yJ
ăĂ ëŇĳtŇĄ bĎŇyW
ĲĄ =tŇ’Ć
HqĎŔyxĄbŇĘ Cht
ăŇĄ S
Ă êĘwČ ÉdlĆIÄĆhČ=tŇ’Ć ym
ąĂ ‘ĽnĲĎ xuÄČ êĂwČ : MynĲĂBĎ hŇ‘¡ĎbŇĘ è
Ă mĂ ëŇlĎŔ
=dŇQČyĚ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMS
Ą tŇon¿kĄŇè
Ę hČ olÄ žhnĎ’ŇrĆqĘêĂwČ : tŇnĆmĲĆ’
Ł lĘ ol¡=yhĂêĘwČ
: dŇwĲĂdĎŇ yb
¿ŇĂ ’Ğ yS
¡Č yĂ=ybŇĂ ’Ğ ’Ch¿ dŇbĄŔo‘ ÉomS
Ę hŇĲnĎ ’ŇrąĆqĘêĂwČ ym
ĳĂ ‘ĽnĲĎlĘ NB
¡Ą
dŇyl
ăĂ oh ÉNorYĘxĆwĘ : NorĲYĘxĆ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh ZrĆj
¡Ć ZrĆjĎŔ tŇodăŇlĘoêřĲ ÉhQĆ’ĄÄwĘ
NoSŔxĘnČ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ÉbdĎŇnĎyUĲĂ‘ČwĘ : bŇdŇĲĎnĎyUĲĂ‘Č=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh Mr¡ĎwĘ MrĎŔ=tŇ’Ć
dŇyl
¿Ă oh z‘Čb
Ł ¡Ň C z‘ČB
Ł Ŕ =tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ÉNomlĘW
Č wĘ : hŇmĲĎřlĘW
Č =tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh NoS
¡ xĘnČwĘ
: dŇwĲĂDĎ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh yS
¡Č yĂwĘ yS
ĎŔ yĂ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ÉdbĄŇ‘ŁwĘř : dŇb
ĲĄŇ o‘=tŇ’Ć
G

.]’"k +b twr[ tyb’wmh twr rm’tw wyYxw .z‘wb Nmysw hVmxw MynwmV twr rpsd yqwsp Mwks
Nwhlwkw .llk ’rds hyb tylw .]’"y +d twr[ h’bh hV’h=t’ +h Nty Nmysw hdx wytwqspw
.rpsw rps lk Nyb qlx twrwV VlV xynhl KyrYw .x"mb w"’wb Nylyhtm hyqwsp

The number of the verses of the book of Ruth is 85, and the sign is, z‘wb.
And its middle point is, And Ruth the Moabitess said [Rut 2.21]. And there is 1
peseqah, and the sign is, The Lord make the woman that is come [Rut 4.11]. And
there is not in it a complete seder. And all the verses begin with w except 8. And
there should be left a space of three lines between each book.

td
Ł lĘoê y’xndml ,y’br‘ml Nk v.18 .d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrY ëtĄbĎhĄ’
Ğ ’"s v.15
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,b"d Nkw ’lm db
Ą o‘wĘ ’"s v.22 .r"tw ‘"t Nkw NomlĘW
Č ’"s v.20 .’rtb +w rsx

15

16
17

18, 19
20
21
22

hky’
’ ytŇĂ ăB
Ď rČ hŇĳĎm
n Ď lĘ’ČJĘ hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ M‘ĎŔ ytŇĂ ăBĎ rČ Éry‘ĂhĎ dŇdĎębĎŇ hŇăbĎŇ S
Ę yĲĎ ű hŇăkĎŇ y’Ą
2

3

4

5

6
7

8

9
10

11

12

13

hŇlĎyĘQČęBČ hŇJĆÁbŇĘ tŇĂ okÄBĎ
: smĲČlĎ hŇt
¡ŇĎ yĘhĲĎ tŇonŔydĂŇUĘBČ ÉytŇĂ rĎÄW
Ď MyĂęoGbČŇ
ÉhĎy‘ÄĆ rĄ=lJĎ hĎyb
ĳŇĆ hĞŁ’Ĳ=lJĎmĂ Mx
¡Ą nČmĘ Hl
¿Ď =Ny’ĲĄ HyĎŔxĹl
ĲĆ =l‘Č ÉHtŇĎ ‘ĎmĘdĂŇwĘ
ÉynĂ‘ŁÄ mĄ hŇdąŇĎChyĘ hŇtÄĎ lĘGĲĎ
: MybĲŇĂ yĘ’
Ł Ĳ lĘ Hl
¡Ď Cyh
¿Ď HbĎŔ CdŇgŇĘ ăBĎ
hĎyp
¿ŇĆ dĘŇrĲ
Ł =lJĎ xČonĳmĎ hŇ¡’Ď YĘmĲĎ âl¿ MyĂŔoGbČŇ hŇăbĎŇ S
Ę yĲĎ ’yhĂť hŇdĎŔŁbŇ‘Ğ bŇră
Ł mĄC
y’ăĄBĎ ÉylĂBĘmĂ tŇolębĄŇ’Ğ NoIÁYĂ ykĄÄrĘDČ
: MyrĲĂYĎUĘhČ NyB
¿Ą hĎCgŇ¡ yv
Ă hĂ
’yh
¿Ă wĘ tŇogŇ¡ Ce hĎyt
¿ŇĆŁlCtŇĲ BĘ Myx
ĳĂ nĎ’ĹĲnĆ hĎyn¡ĆhĞŁJĲ NymĂŔmĄoSĲ ÉhĎyrĆÄ‘ĎS
Ę =lJĎ dŇ‘ĄŔom
ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ ClŔS
Ď hĎyb
ăŇĆ yĘ’
Ł Ĳ ÉS’Ňr
Ł lĘ hĎyrąĆYĎ CyÄhĎ
: Hl
ĲĎ =rmČ
: rYĲĎ=ynĄpŇĘ lĂ yb
¡ŇĂ S
Ę CkŇ¿ lĘhĲĎ hĎyl
ËĆ lĎo‘Ĳ hĎy‘ĳĆS
Ď jĘ bŇră
Ł =l‘Č Hg
¡ĎŇ oh
C’ăYĘmĲĎ=âlĲ ÉMylĂIĎ’ČřJĘ hĎyrĆęW
Ď CyăhĎ HrĳĎdĎŇhĞ=lJĎ NoI¡YĂ=tŇBČ=NřmĂ ’Y
¿Ą IĄwČ
ym
ąĄyĘ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ hŇrăĎkŇĘ ĲzĎ
: PŇdŇĲĄor yn¿ĄpŇĘ lĂ xČŁkŇ¡ =âlbŇĘ CkŇ¿ lĘIĲĄwČ hŇ‘ĆŔrĘmĂ
HU
ăĎ ‘Č lp
ŁÌŇ nĘBĂ MdŇĆqĳĆ ymĄym
ăĂ Cy¡hĎ rS
¿Ć ’Ğ hĎydŔĆmĚxĞmĲČ lJ
Ł ť hĎydŔĆCrmĘC ÉHyĎnĘ‘Ď
: hĎêĲĆBČS
Ę mĂ l‘¿Č Cq¡xĞW
ĲĎ MyrĂŔYĎ hĎC’ărĎ HlĎŔ ÉrzĄo‘ Ny’
ąĄwĘ rYĎę=dŇyČBĘ
hĎydąŇĆBĘkČŇmĘ=lJĲĎ hŇtŇĎ ĳyĎhĎ hŇdăĎŇynĂlĘ NJ
¡Ą =l‘Č MĂlČŔS
Ď CrăyĘ Éh’ĎTĘxĲĎ ’TĘąxĄ
: roxĲ’Ď bŇS
Ďê
¿Ď wČ hŇ¡xĎ nĘ’ĆĲnĆ ’yh
¿Ă =MGČ HtŔĎ wĎrĘ‘Ć C’ărĎ=yJĲĂ ÉhĎClÄyEĂhĂ
Mx
¡Ą nČmĘ Ny’¿Ą My’ŔĂ lĎjĘ dŇrĆêăĄwČ HtŔĎ yrĂxĞ’ĲČ ÉhrĎkŇĘ ĲzĎ âlą hĎylĆęCSBĘ Ht
ăŇĎ ’ĎmĘTĚ
WrČj
ăĎ ÉodŇyĎ
: bŇyĲĄo’ lyD¡ĂgŇĘ hĂ yJ
¿Ă yyĂŔnĘ‘Ď=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇą’Ą rĘ Hl
ĳĎ
hŇtŇĎ yCĂŔYĂ rS
ăĆ ’Ğ HS
ĎŔ DĎqĘmĂ C’B
ăĎ ÉMyĂogŇ hŇt
ąŇĎ ’ĞrĲĎ=yJĂ hĎyDĳĆmČxĞmĲČ=lJĎ l‘¡Č rYĎŔ
MxĆlĆŔ MyS
ăĂ uĘbČŇmĘ ÉMyxĂnĎ’ĹĲnĆ HU
ąĎ ‘Č=lJĎ
: ëŇĲlĎ lh
¡Ď uĎbČŇ C’b
Ł ¿Ň yĎ=âlĲ
yJ
¿Ă hŇTĎyBĂŔhČwĲĘ ÉhoĎhyĘ hŇą’Ą rĘ SpĆŇĳnĎ bŇyS
ăĂ hĎlĘ lkĆŇŁ’¡BĘ Mhydřwmxm CnÌtŇĘ ĲnĎ
C’ęrĘC CTyB
ăĂ hČ ůërĆdŇĆ yrĄbŇĘ Ł‘ă=lJĎ ÈMkĆŇylĄ’Ğ ’olăř
: hŇĲlĎ lĄoz ytŇĂ yy¡ĂhĎ
Moy¡BĘ hoĎŔhyĘ hŇăgĎŇ oh ÉrS
Ć ’Ğ yl
ĳĂ ll
¡Č o‘ rS
¿Ć ’Ğ ybĂŔ’
Ł kŇĘ mČJĘ Ébo’kŇĘ mČ SyąĄ=M’Ă
WrČÄjĎ hŇeĎDĳĆrĘIĂwČ yt
¡ŇČ m
Ł YĘ‘ČBĘ S’
¿Ą =xlČS
ĲĎ MorËUĎmĂ
: ojĲ’Č Nor¿xĞ
: hŇwĲĎDĎ MoI¡hČ=lJĎ hŇmĎŔmĄŁSĲ ÉynĂnČÄtŇĎ nĘ roxŔ’Ď ynĂăbČŇ yS
Ă hĹ ÉylČgŇĘ rČlĘ tŇS
Ć rąĆ
dqVn
l"Y v.6

.d"ydw b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =tBČ=NmĂ ’"sb ,yrq =tBČmĂ v.6 .’
.’ry‘z +l v.12 .Mh
ËĆyDĄmČx
Ğm
ĲČ yrq v.11 .r"tw ‘"t Nk MylĂy’ĄJĘ
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1. 14–2. 5

lyS
ăĂ kŇĘ hĂ yr¡Ă’ŇCĎYČ=l‘Č Cl¿‘Ď CgËŇrĘê
¿Ď W
Ę yĂ odęyĎBĘ y‘ÁČ S
Ď jĘ l‘ŁÄ ždqČW
Ę nĂ
ű yrąČyBĂ’Č=lkĎŇ hŇQĎÄsĂ
: MCqĲ lk
¿ČŇ C’=âlĲ yd¡ŇĄyBĂ ynĎŔŁdŇ’Ğ ynĂănČtŇĎ nĘ yx
ĳĂ J
Ł
ynĎŔŁdŇ’Ğ ëŇrăČDĎ tŇGČť yrĳĎCxB
ĲČ rB
Łă S
Ę lĂ dŇ‘¡Ąom yl
ËČ ‘Ď ’r¿ĎqĎ yBĂŔrĘqĂBĘ ÉynĎŁdŇ’Ğ
ÉynĂy‘Ą ű ynąĂy‘Ą hŇIĎękŇĂ obŇ ynăĂ’Ğ ű hŇQĆă’Ą =l‘Č
: hŇdŇĲĎChyĘ=tŇBČ tŇ¡ČlCtŇbŇĘ lĂ
MymĂŔmĄoSĲ ÉynČbĎŇ CyąhĎ yS
ĳĂ pŇĘ nČ bŇyS
ăĂ mĄ Mx
¡Ą nČmĘ yeĂËUĆ mĂ qx
¿Č rĎ=yJĲĂ MyĂUČŔ hŇdĎŇrĘyăŁ
hŇÌĎY
C Ă HlĎŔ ÉMxĄnČmĘ Ny’
ąĄ hĎydęĆyĎBĘ NoIÁYĂ hŇW
ĎÄ rĘj
ĲĄ
: bŇyĲĄo’ rb
¡ČŇ gĎŇ yJ
¿Ă
: MhĲĆynĄyB
ĲĄ hŇD¡ĎnĂlĘ MĂl
ËČ S
Ď CrĲyĘ hŇt
ÌŇĎ yĘhĲĎ wyrĳĎYĎ wyb
ăĎŇ ybŇĂ sĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČlĘ hoËĎhyĘ
ÉC’rĘC MyUęĂ ‘řČ =lkĎŇ ’n
ăĎ=C‘mĘS
Ă ytŇĂ yrĳĂmĎ Chyp
ăŇĂ yJ
ăĂ ho¡ĎhyĘ ’ChË qyD¿ĂYČ
ÉybČŇhĞ’ĲČmĘĲlČ ytŇĂ ’ŇrąĎqĎ
: ybŇĂ è
ĲĆ bČŇ CkŇ¿ lĘhĲĎ yr¡ČCxbČŇC yt
¿ŇČŁlCtŇBĘ ybĂŔ’
Ł kŇĘ mČ
CbŇyS
¡Ă yĎwĘ omlĎŔ É lkĆŇŁ’Ä CS
¿ qĘbŇĂ =yJĲĂ C‘wĳĎGĎ ry‘ăĂBĎ yn¡ČqĄzĘC yn¿ČhĞŁJĲ ynĂCUŔrĂ hŇUĎăhĄ
ëŇąjČ hĘnĆ CrmĎŔrĘmČxĽ y‘ăČmĄ ÉylĂ=rYČ=yJĲĂ hoąĎhyĘ hŇ’ĄÄrĘ
: MS
ĲĎ pŇĘ nČ=tŇ’Ć
: tŇwĆUĲĎJČ tŇyĂB
¿Č BČ bŇrĆx
¡Ć=hŇlĎJĘS
Ă ZCx¿mĂ ytŇĂ yrĳĂmĎ or¡mĎ yJ
¿Ă yBĂŔrĘqĂBĘ ÉyBĂlĂ
C‘ąmĘS
ĲĎ ybČÁyĘ’
Ł Ä =lJĎ ylĂŔ ÉMxĄnČmĘ Ny’
ąĄ ynĂ’Ďę hŇăxĎ nĎ’ĹĲnĆ yJÌĂ C‘ÂmĘS
ĲĎ
: ynĂomĲkĎŇ Cy¿hĘyĲĂwĘ tŇĎ ’Ňr¡ĎqĎ=MoyĲ tŇĎ ’Ň¿bĄŇ hĄ tŇĎ yW
ĳĂ ‘Ď hŇê
¡Ď ’Č yJ
¿Ă CWW
ĎŔ ÉytŇĂ ‘ĎrĲĎ
êĎlĘËČlo‘ rS
¿Ć ’ĞJĲČ omlĎŔ ll
ăĄ o‘wĘ ÉìynĆÄpĎŇlĘ Mt
ąŇĎ ‘ĎrĲĎ=lkĎŇ ’b
Ł Ä êĎ
: yCĲĎdČŇ yB
¿Ă lĂwĘ yt
¡ŇČ x
Ł nĘ’Č tŇoB¿rČ=yJĲĂ y‘ĳĎS
Ď jĘ=lJĎ l‘ăČ yl
¡Ă

14
15

16

17

18
19

20

21

22

ZrĆ’ĆŔ ÉMyĂmÄČ è
Ď mĂ ëŇyl
ąĂ S
Ę hĂ NoIŔYĂ=tŇBČ=tŇ’Ć ÉynĎŁdŇ’Ğ ű oją’ČBĘ bŇy‘ÄĂ yĎ žhkĎŇy’Ą b
: ojĲ’Č Moy¿BĘ wyl
¡Ď gŇĘ rČ=Md
ŁŇ hĞ rk
¿ČŇ zĎ=âlĲwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ tŇrĆ’¡ĆpŇĘ êĂ
yr¿ĄYĘbŇĘ mĂ otŇË rĎbŇĘ ‘ĆBĘ srÌČhĎ bŇŁqŔ‘ĞyĲČ tŇo’ănĘ=lJĎ tŇ’Ąť lmČęxĎ âlăř ynÁĎ ŁdŇ’Ğ ‘QČÄBĂ 2
‘dăČŇGĎ
: hĎyrĲĆW
Ď wĘ hŇ¡kĎŇ lĎmĘmČ lQ
¿Ą xĂ ZrĆ’ĳĎlĎ ‘ČyGăĂhĂ hŇd¡ĎŇChyĘ=tŇbČŇ 3
bŇĳĄo’
y ynăĄjĘmĂ on¡ymĂyĘ roxË’Ď bŇyS
¿Ă hĄ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ NrĆqăĆ lJ
Ł ť PŇ’Čę=yrĂxĽB
ĲĎ
oêÁS
Ę qČ ëŇrČÄDĎ
: bŇybĲŇĂ sĎ hŇ¡ĎlkŇĘ ’ĲĎ hŇbĎŔhĎĲlĆ S’
ăĄ JĘ Ébq
Ł ‘ĞyĲČBĘ r‘ąČbŇĘ IĂwČ 4
NoIŔYĂ=tŇBČ É lhĆ’
Ł Ä BĘ NyĂ‘ĳĎ=yDĄmČxĞmĲČ lJ
Ł¡ gŇr
Ł Ŕ hĞIČwĲČ rYĎŔJĘ ÉonymĂyĘ bŇą~Ď nĂ bŇyęĄo’JĘ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ‘Q
ăČ BĂ ÉbyĄo’JĘ ű ynąĎd
ŁŇ ’Ğ hŇyĎÄhĎ
: otŇĲ mĎxĞ S’
¡Ą JĎ ëŇ¿pČŇ S
Ď 5
hŇ¡IĎnĂ’ĞêĲČ hŇdĎŔChyĘ=tŇbČŇBĘ ÉbrĆIÄĆwČ wyrĳĎYĎbŇĘ mĂ tŇ¡xĄ S
Ă hĎytŔĆ onmĘrĘ’Č=lJĎ É‘QČBĂ
hyn’w
bytk âlwĘ ’"sb ,yrq âlwĘ v.2

.b

.’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MyUĂ‘ČhĎ ’"sb ,yrq MyUĂ‘ČhĎ v.18
.’"ydw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw

2. 6–20
6
7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20
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ÉNoIYĂBĘ ű hoąĎhyĘ xJÄČ S
Ă odŇĳ‘ĞomĲ tŇ¡xĄ S
Ă oJŔW
Ě ÉNGČJČ sm
Ł ą xĘIČwČ
: hŇIĲĎnĂ’ĞwĲČ
ű ynąĎd
ŁŇ ’Ğ xnÄČ zĎ
: NhĲĄk
ŁŇ wĘ ëŇlĆ¿mĆ oj¡’Č=M‘ČzĲČBĘ Z’
¿Č nĘIĂwČ tŇBĎŔS
Č wĘ dŇ‘ăĄom
loqË hĎyt
ĳŇĆ onmĘrĘ’Č tŇm
Ł ¡ ox bŇyŔĄo’=dŇyČBĘ ÉryGĂsĘhĂ oSŔDĎqĘmĂ r’
ăĄ nĂ ÉoxBĘzĘmĂ
ÉtyxĂS
Ę hČlĘ ű hoąĎhyĘ bŇS
ČÄ xĎ
: dŇ‘ĲĄom Moy¿JĘ ho¡ĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ Cn¿tŇĘ ĲnĎ
hŇm
¡Ď oxwĘ lx
¿Ą =lbĆŇ’ĞIĲČwČ ‘ČQ
ĳĄ BČmĂ od¡ŇyĎ bŇyS
¿Ă hĄ=âlĲ wqĎŔ hŇTĎăĎn NoIŔYĂ=tŇBČ tŇm
ăČ ox
rB
¡Č S
Ă wĘ dŇ¿BČ ’Ă hĎyrĆŔ‘ĎS
Ę ÉZrĆ’ÄĎ bĎŇ C‘ąbŇĘ TĲĎř
: Cll
ĲĎ mĘ’Ě wD¿ĎxĘyČ
C’¿YĘmĲĎ=âl hĎy’ĆěybŇĂ nĘ=MGČ hŇrĎŔoê Ny’ăĄ ÉMyĂoGbČŇ hĎyrąĆW
Ď wĘ HJĎÄlĘmČ hĎyx
ĳĆyrĂBĘ
ÉrpĎŇ‘Ď Clą‘ĹhĲĆ NoIŔYĂ=tŇbČŇ ynăĄqĘzĂ ÉCmDĘyĂ ZrĆ’ąĎlĎ CbÄS
Ę yĲĄ
: hoĲĎhyĘmĲĄ Noz¡xĎ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇŁl¡CtŇBĘ NS
ĎŔ ’Ňr
Ł ÉZrĆ’ĎÄlĎ CdŇyrąĂoh MyuĳĂW
Č Cr¡gŇĘ xĲĎ MS
ĎŔ ’Ňr
Ł =l‘Č
ydĂŔbĄŇJĘ ÉZrĆ’ÄĎ lĎ ëŇąjČ S
Ę nĂ y‘ČŔmĄ CrămĘrĘmČxĽ ÉynČy‘Ą tŇo‘ąmĎDĘbČŇ ClÄJĎ
: hŇyĲĎrĘqĂ tŇob¡Ňx
Ł rĘBĂ qnĄŔoywĘ É llĄo‘ PŇąTĄ ‘ĎB
ĲĄ yU
ĳĂ ‘Č=tŇBČ rbĆŇ¡S
Ć =l‘Č
tŇobăŇx
Ł rĘBĂ É llĎxĎJ
ĲĆ Mp
ąĎŇ FĘ‘ČtŇĘ hĲĂBĘ NyĂyĳĎwĎ Ng
ăĎŇ DĎ hŇ¡Ą’
I Č CrŔmĘ’ŇyĲŁ ÉMtŇĎ U
Ł ’ĂlĘ
ëŇdÂy‘
Ą Ă ’Ğ=hŇmĲĎ
: MtĲŇĎ U
Ł ’Ă qyx
¡Ą =l’Ć MS
ĎŔ pŇĘ nČ ëŇăjĄ êČS
Ę hĂBĘ ry‘ŔĂ
tŇ¡ČlCtŇBĘ ëŇmĄŔxĞĲnČ ’ĞwĲČ ÉëQĎ=hŇwĆS
Ę ’Č hŇąmĎ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉtBČhČ ëŇQĎę=hŇUĆdČŇ’Ğ hŇm
ăĎ
ëŇyĂ’ČęybŇĂ nĘ
: ëŇĲlĎ =’jĎrĘyĂ ym
¿Ă ëŇr¡ĄbŇĘ S
Ă MIËĎJČ lod¿ŇgĎŇ=yJĲĂ NoIĳYĂ=tŇBČ
ëŇlĎŔ CzxĹIăĆwČ ëŇtŇĄ ybŇĂ S
Ę bŇyS
ăĂ hĎlĘ ëŇ¡Ąw
nŁ ‘Ğ=l‘Č CQ¿gŇĂ =âlĲwĘ lpĄŔtŇĎ wĘ ’wĘS
ăĎ ÉëlĎ Czx
ąĎ
yrĄbŇĘ ‘Ł ă =lJĎ ÉMyĂjÄČ JČ ëŇyĂl
ąČ ‘Ď CqÄpŇĘ sĲĎ
: MyxĲĂCDmČC ’wĘS
¡Ď tŇo’¿W
Ę mČ
ÉCrmĘ’ŇIĲŁS
Ć ry‘ęĂ hĎ tŇ’ŇŁzăhĞ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ tŇ¡BČ =l‘Č MS
ĎŔ ’Ňr
Ł C‘năĂIĎwČ ÉCqrĘS
ĲĎ ëŇrĆdŔĆ
=lJĎ ÉMhĆyjĂ ëŇyĂl
ąČ ‘Ď CYÄjĎ
: ZrĆ’ĲĎhĎ=lkĎŇlĘ WoW
¡ mĎ ypŇĂ ŁyŔ tŇlČyl
ăĂ JĘ
Chn
¡ĚyCĂuĂS
Ć MoIËhČ hŇ¿Ćz ëŇă’Č Cn‘ĘĳQĎ BĂ Cr¡mĘ’ĲĎ NS
ĄŔ =CqrĘxČIĲČwČ ÉCqrĘS
ĲĎ ëŇyĂbČŔyĘo’ă
rS
ăĆ ’Ğ ÉotŇrĎmĘ’Ć ‘~
ąČ BĂ MmĎęzĎ rS
ăĆ ’Ğ hoĎÁhyĘ hŇW
ĎÄ ‘Ď
: Cny’ĲĂrĎ Cn’Ň¿YĎ mĎ
NrĆq¿Ć Myr¡ĂhĄ bŇyŔĄo’ ÉëyĂlČÄ‘Ď xU
ąČ W
Č yĘwČ lm
ĳĎ xĎ âlăwĘ sr¡ČhĎ MdŇĆqĆŔ=ymĄymĲĂ hŇăCĎYĂ
lxČąeČkČŇ ydĂŇyrĂÄoh NoIYĂţ=tŇBČ tŇm
ăČ ox ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć MB
¡Ď lĂ q‘¿ČYĎ
: ëŇyĂrĲĎYĎ
: ëŇĲnĄ y‘Ą=tŇBČ MD¡
Ł êĂ=l’Č ëŇlĎŔ ÉtgČŇCpŇ ynąĂêĘêĂ=l’ĲČ hŇlĎyĘlČŔwĎ Mm
ăĎ oy Éh‘ĎmĘDĂ
xkČŇŁn¡ ëŇBĄŔlĂ ÉMyĂUČÄkČŇ yk
ąŇĂ pŇĘ S
Ă tŇorŔmĚS
Ę ’Č ÉS’Ňr
Ł lĘ lylębř yeĂră
Ł ű ymĂCqă
bŇ‘¡ĎrĎBĘ Myp
¿ŇĂ CT‘ĞhĲĎ ëŇyĂlČŔlĎo‘Ĳ ÉSpĆŇnĆÄ=l‘Č ëŇyĂjČęJČ wyl
ăĎ ’Ą y’
ÌĂ W
Ę ynĳĎd
ŁŇ ’Ğ ynăĄjĘ
êĎlĘăČlo‘ ym
¡Ă lĘ hŇTĎyBĂŔhČwĲĘ ÉhoĎhyĘ hŇą’Ą rĘ
: tŇoYĲCx=lJĎ S’Ňr¿
Ł BĘ
hk
.yrq hlĎyĘQČbČ ,bytk lyQĄbČ v.19

.’ry‘z +V v.9
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2. 21–3. 34

SD¿ČqĘmĂBĘ gŇrËĄhĎyĲĄ=M’Ă MyxĂŔjĚTĂ yl
ăĄ lĘŁ‘Ĳ ÉMyĎrĘjĂ MyS
ąĂ nĎ hŇnĎlĘkÄČ ’Ňê
Ł =M’Ă hŇŁJĳ
yt
¿ŇČŁlCtŇBĘ NqĄŔzĎwĘ r‘ČnăČ ÉtoYCx ZrĆ’ąĎlĎ CbÄkŇĘ S
ĲĎ
: ’ybĲŇĂ nĎwĘ Nh
¿Ą J
Ł yn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ
: êĎlĘmĲĎxĎ âl¿ êĎxĘ¡bČŇ TĎ ìŇjĆŔ’Č MoyăBĘ ÉêĎgŇĘ rČÄhĎ bŇrĆx
ĳĎbĆŇ ClăpŇĘ ĲnĎ yr¡ČCxbČŇC
ho¡ĎhyĘ=PŇ’Č Moy¿BĘ hŇËĎh
y Ď âl¿wĘ bŇybĂŔiĎmĂ ÉyrČCgŇmĘ dŇ‘ąĄom MoyÄkŇĘ ž’rĎqĘêĂ
: MQ
ĲĎ kŇĂ yb
¿ŇĂ yĘ’
Ł Ĳ ytŇĂ yB
¡Ă rĂwĘ yêĂxĘ¿jČ TĂ=rS
Ć ’Ğ dŇyrĳĂW
Ď wĘ Tyl
ăĂ jĎ

21

22

ëŇS
Ć Łx¿ ëŇ¡ČlIŁwČ gŇh
ËČ nĎ yt¿ĂŇo’ : otŇĲ rĎbŇĘ ‘Ć TbĆŇ¡S
Ą BĘ ynĂŔ‘Ľ hŇă’Ď rĎ ÉrbĆŇGĆÄhČ ynąĂ’Ğ g, 2
ÉyrĂW
Ď bŇĘ hŇąĎQBĂ
: MoIĲhČ=lJĎ od¡ŇyĎ ëŇp
ŁŇ¿ hĞyĲČ bŇËĚSyĎ yB
¿Ă ëŇă’Č : ro’Ĳ=âlwĘ 3, 4
MyJ
¿Ă S
Č xĞmĲČBĘ : hŇ’ĲĎlĎtŇĘ C S’Ňr¿
Ł PŇu¡ČIČwČ yl
ËČ ‘Ď hŇ¿ĎB
n Ď : ytĲŇĎ omYĘ‘Č rB
¡Č S
Ă yrĂŔo‘wĘ 5, 6
dŇyB
¿Ă kŇĘ hĂ ’Y
¡Ą ’Ą âl¿wĘ ydËĂŇ‘ĞB
ĲČ rdÌŇČGĎ
: Ml
ĲĎ o‘ yt
¿ŇĄ mĄJĘ ynĂ¡bČŇ yS
Ă ohĲ 7
tŇyzĂŔgĎŇBĘ ÉykČŇrĎDĘ rdąŇČGĎ : ytŇĲĂ QĎpŇĂ êĘ Mt
¡ŇČ W
Ď ‘ČCŔĄS
Č ’ĞwĲČ Éq‘ČzĘ’Ć yJ
ąĂ MG
ăČ : yêĲĂS
Ę xĎnĘ 8, 9
yk
¿ŇČ rĎDĘ : MyrĲĂêĎsĘmĂBĘ hŇyĄrĘ’Č ylĂŔ É’Ch bŇr¿Ą’
Ł bŇDă
Ł
: hŇCĲĎ‘Ă yt
¡ŇČ ŁbŇytŇĂ nĘ 10, 11
: ZxĲĄlČ ’r¡ĎFĎUČJČ ynĂbĄŔy~ĂIČwČ ÉoêS
Ę qČ ëŇrąČDĎ : MmĲĄS
Ł ynĂm
¿Č W
Ď ynĂ¡xĄ è
Ę pČŇyĘwĲČ rrËĄos 12
yUĂŔ‘Č=lkĎŇlĘ Éqx
Ł v
Ę ytŇĂ yyąh
Ă Ď : otŇĲ jĎS
Ę ’Č yn¡ĄBĘ ytŔĎ oylĘkŇĂ BĘ É’ybŇĂ hĄ
13, 14
: hŇĲnĎ ‘Ğl
ĲČ ynĂ¿wČrĘhĂ Myr¡ĂorUĘbČŇ ynĂ‘¿ČyBĂW
Ę hĂ : MoIĲhČ=lJĎ Mt
¡ŇĎ nĎygŇĂ nĘ 15
ytŇĂ yS
¿Ă nĎ yS
¡Ă pŇĘ nČ MolËè
Ď mĂ xn
ÌČzĘêĂwČ : rpĆŇ’ĲĄBĎ ynĂ¡S
Č yjĂkŇĘ hĂ yeĎŔS
Ă ÉZYĎxĎB
ĲĆ srąĄgŇĘ IČwČ 16, 17
yy¿ĂnĘ‘Ď=rkĎŇzĘ
: hoĲĎhyĘmĲĄ yê¡ĂlĘxČotŇwĘ yxĂŔYĘnĂ dŇăbČŇ ’Ď ÉrmČ’
Ł wĲĎ : hŇb
ĲĎŇ oT 18, 19
tŇ’ŇzŁË : yS
ĲĂ pŇĘ nČ yl
¡Č ‘Ď xyV
¿ třw roJŔzĘêĂ rokŇă zĎ : S’ŇrĲ
Ł wĎ hŇ¿Ď‘
n Ğl
ĲČ yd¡ĂŇCrmĘC 20, 21
CnmĘtŔĎ =âl yJ
ăĂ ÉhoĎhyĘ ydąŇĄsĘxĲČ
: lyxĲĂo’ NJ
¿Ą =l‘Č yB
¡Ă lĂ=l’Ć bŇyS
¿Ă ’Ď 22
yqąĂlĘxĆ : ìŇtĲŇĆ nĎCmĲ’Ĺ hŇ¡BĎ rČ MyrĂŔqĎBĘlČ ÉMyS
Ă dĎŇxĞ : wymĲĎxĞrĲČ Cl¡kĎŇ=âl yJ
¿Ă 23, 24
wwŔqřl ÉhoĎhyĘ bŇoTą
: olĲ lyx
¿Ă o’ NJ
¡Ą =l‘Č yS
ĂŔ pŇĘ nČ hŇrăĎmĘ’ĲĎ ÉhoĎhyĘ 25
rbĆŇGĆŔlČ bŇoTă : hoĲĎhyĘ tŇ‘¡ČCStŇĘ lĂ MmĎŔCdŇwĘ É lyxĂyĎwĘ bŇoTą : CeS
ĲĆ rĘdĘŇêĂ SpĆŇ¡nĆlĘ 26, 27
Nê
ąĄ yĂ : wyl
ĲĎ ‘Ď lT
¡Č nĎ yJ
¿Ă MD
Ł Ŕ yĂwĘ ÉddĎŇBĎ bŇąS
Ą yĄ
: wyrĲĎC‘nĘBĂ l‘Ł ¡ ’v
¿Ď yĂ=yJĲĂ 28, 29
: hŇjĲĎrĘxĆBĘ ‘B
¿Č W
Ę yĂ yxĂ¡Ćl ChJ
ËĄ mČlĘ Nê
ÌĄyĂ : hŇwĲĎqĘêĂ Sy¿Ą yl
¡Č C’ ChyjĂŔ ÉrpĎŇ‘ĎB
ĲĆ 30
bŇr¿
Ł JĘ Mx
¡Č rĂwĘ hŇgĎŔoh=M’Ă yJ
ăĂ : ynĲĎŁdŇ’Ğ Ml
¡Ď o‘lĘ xn
ËČzĘyĂ âl¿ yJ
ăĂ
31, 32
tŇxČê
ăČ É’JĄdČŇlĘř
: Sy’ĲĂ=ynĄBĘ hŇ¡ĆIČwČ
G oBŔQĂmĂ ÉheĎ‘Ă âlą yJ
ăĂ : wydŇĲĎsĎřxĞ 33, 34
wylgr

wywĎq
Ł l ,bytk owq
Ł l v.25 .’"ydw g"d ,’"d Nkw yrqw bytk xČoStĎwĘ ’"sb ,yrq xČoStĎwĘ ,bytk xČS
Ă tĎwĘ v.20 .g
.w"Tdw g"d Nkw yrq wydĎsĎx
Ğ ,bytk oDsĘxČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.32 .’"d Nkw yrqw bytk wywĎq
Ł l ’"sb ,yrq
.’ry‘z +d wyl‘ rsmn ’"sb .Myqwspb rpsh yYx v.34

3. 35–4. 3
35
36, 37
38, 39
40
41
42, 43
44
45, 46
47, 48
49
50, 51
52, 53
54
55, 56
57
58, 59
60
61, 62
63
64, 65
66
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: NoyĲlĘ‘Ć yn¿ĄjĘ dŇgĆŇ¡nĆ rbĆŇGĎŔ=TjČS
Ę mĂ ÉtoFhČlĘ : ZrĆ’ĲĎ yrĄys
¿Ă ’Ğ lJ
Ł¡ wylĎŔgŇĘ rČ
yhĂêŔĆ wČ ÉrmČ’Ď hŇąĆz ym
ăĂ
: hŇ’ĲĎrĎ âl¿ yn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ obŔyrĂBĘ ÉMdĎŇ’Ď tŇąĄ‘
C ČlĘ
ÉNnĄo’tŇĘ IĂ=hŇmČ : bŇoFĲhČwĘ tŇo‘¡rĎhĲĎ ’YĄŔtŇĄ âlă ÉNoylĘ‘Ć yj
ąĂ mĂ : hŇCĲĎYĂ âl¿ yn¡Ďd
ŁŇ ’Ğ
hŇrĎq
Ł Ŕ xĘnČwĲĘ ÉCnykĄÄrĎdĘŇ hŇąW
Ď jĘxĘnČ
: w’ĲTřx=l‘Č rbĆŇ¡ĆG yxĎŔ MdăĎŇ’Ď
: MyĂmĲĎè
Ď BČ l’
¡Ą =l’Ć MyĂjĎŔJČ=l’Ć ÉCnbĄÄbĎŇlĘ ’v
ąĎ nĂ : hoĲĎhyĘ=dŇ‘Č hŇbĎŇCS
¡ nĎwĘ
ÉP’ČbĎŇ hŇtŇĎ ŁJąsČ
: êĎxĘĲlĎ sĎ âl¿ hŇê
¡Ď ’Č CnyrĂŔmĎC ÉCn‘ĘS
ČÄ pĎŇ CnxĘąČn
: hŇĲQĎ pŇĂ êĘ rob¡Ň‘ĞmĲĄ ëŇlĎŔ ÉNnĎ‘Ďb
ĲĆŇ hŇtŇĎ oJąsČ : êĎlĘmĲĎxĎ âl¿ êĎgŇĘ r¡ČhĎ CnpĄŔDĘrĘêĂwĲČ
Mh
¡Ć yjĂ Cnyl
ËĄ ‘Ď CY¿jĎ
: MyUĲĂ‘ČhĲĎ bŇrĆq¿ĆBĘ Cnm
¡Ą yW
Ă êĘ so’ËmĎC yx
ÌĂ sĘ
ÉMyĂmÄČ =ygĄŇlĘjČ : rbĆŇè
ĲĎ hČwĘ tŇ’Ň¿è
Ą hČ Cnl
¡Ď hŇyĎh¿Ď tŇxČËpČŇ wĎ dŇxČÌČj : Cnyb
ĲĄŇ yĘ’
Ł Ĳ =lJĎ
Ny’¿ĄmĄ hŇ¡mĆ dĘŇtŇĂ âl¿wĘ hŇrËĎGĘnĂ ynÌĂy‘Ą
: yUĲĂ‘Č=tŇBČ rbĆŇ¡S
Ć =l‘Č ynĂŔy‘Ą dŇrăČêĄ
yS
ĂŔ pŇĘ nČlĘ hŇăĎllĘo‘Ĳ ÉynĂy‘Ą : MyĂmĲĎè
Ď mĂ ho¡ĎhyĘ ’rĆyŔĄwĘ PŇyqăĂS
Ę yČ=dŇ‘Č : tŇogŇĲ pĚŇhĞ
CtŇą mĘYĲĎ : MeĲĎxĂ yb
¿ČŇ yĘ’
Ł Ĳ roj¡~ĂJČ ynĂCdŇËYĎ dŇoY¿
: yrĲĂy‘Ă tŇon¿BĘ lJ
Ł¡ mĂ
: yêĂrĘzĲĎgŇĘ nĂ yêĂrĘm¿Č’Ď yS
¡Ă ’Ňr
Ł =l‘Č MyĂm¿Č=CpŇYĲĎ : yBĲĂ NbĆŇ¡’Ć =CDIČwČ yIĎŔxČ ÉroBbČŇ
Ml
ÌĄ ‘ĘêČ=l’Č êĎ‘ĘĳmĎ S
Ď yl
¡Ă oq : tŇoIĲêĂxĘêČ roB¡mĂ hoĎŔhyĘ ÉìmĘS
Ă ytŇĂ ’ŇrąĎqĎ
: ’rĲĎyêĂ=l’Č êĎrĘm¡Č’Ď OĎ’ĆŔrĎqĘ’Ć MoyăBĘ ÉêĎbŇĘ rČÄqĎ : ytŇĲĂ ‘ĎwĘS
Č lĘ yt¡ĂŇxĎwĘrČlĘ ìËŇnĘzĘ’Ď
ytŔĂ tŇĎăCĎ‘Č ÉhoĎhyĘ hŇtŇĎ y’
ąĂ rĎ : yIĲĎxČ êĎlĘ¿’Č GĎ yS
¡Ă pŇĘ nČ yb
¿ŇĄ yrĂ ynËĎd
ŁŇ ’Ğ êĎbŇĘ rÌČ
: ylĲĂ Mt
¡ŇĎ ŁbŇS
Ę xĘmČ=lJĎ MtŔĎ mĎqĘnĂ=lJĎ ÉhtŇĎ y’ÄĂ rĎ : yTĲĂjĎS
Ę mĂ hŇ¡TĎ pŇĘ S
Ď
MnĎŔoygŇĘ hĆwĘ ÉymČqĎ yt
ąŇĄ pŇĘ W
Ă : yl
ĲĎ ‘Ď Mt
¡ŇĎ ŁbŇS
Ę xĘmČ=lJĎ hoĎŔhyĘ ÉMtŇĎ jĎrĘxĆ êĎ‘ĘąmČ S
Ď
: MtĲŇĎ nĎyGĂnĘmČ yn¡Ă’Ğ hŇTĎyBĂŔhČ ÉMtŇĎ mĎyqĲĂwĘ Mê
ąĎ bŇĘ S
Ă : MoIĲhČ=lJĎ yl
¡Č ‘Ď
bŇlĄŔ=tŇeČgŇĂ mĘ ÉMhĆlĎ Nê
ąĄêĂ : MhĲĆydŇĄyĘ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČJĘ ho¡ĎhyĘ lCmËGĘ Mh
¿Ć lĎ bŇyS
ĂÄ êĎ
: hoĲĎhyĘ ym
¿Ą S
Ę tŇxČê
¡Č mĂ MdŔĄymĂS
Ę tŇČ wĘ ÉP’ČBĘ PŇDą
Ł rĘêĂ : MhĲĆlĎ ì¡ŇtŇĘ ĲlĎ ’ĞêĲČ

d SdŇĆŁqŔ=ynĄbŇĘ ’Č ÉhnĎkŇĘ j
Ą êČS
Ę êĂ bŇoFĳhČ MtŇĆăJĆ hČ ’n
¡ĆS
Ę yĂ bŇhĎŔzĎ M‘ăČCy ÉhkĎŇy’Ą
2
3

zj
ĳĎ BČ My’
¡Ă QĎsĚmĘhČ MyrĂŔqĎyĘhČ ÉNoIYĂ ynąĄBĘ
: tŇoYĲCx=lJĎ S’Ňr¡
Ł BĘ
ÉNyeĂêČ=MGČ
: rYĲĄoy yd¿ŇĄyĘ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ WrĆxĆŔ=ylĄbŇĘ nĂlĘ ÉCbŇS
Ę xĘnĆ hŇąkĎŇ y’Ą
: rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ My¡n‘ śyk rzĎŔkŇĘ ’ČlĘ yU
ăĂ ‘Č=tŇBČ Nh
ĳĆ yrĄCG Cqyn¡ĂyhĄ dŇS
ČŔ CYlĘăxĎ
qbd

MynĂ‘ĄyĘJČ ,bytk MynĂ‘
Ł yJĂ v.3 .d .’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk wy’ĎTĎx
Ğ ’"sb ,yrq wy’ĎTĎx
Ğ ,bytk o’TĘxĆ v.39
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MynĂ‘ĄyĘJČ ’"sb ,yrq
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4. 4–22

MxĆlĆŔ Cl’ĞăS
Ď ÉMylĂlĎo‘Ĳ ’m
ĳĎ ~ĎBČ oJ¡xĂ=l’Ć qn
ËĄoy NoS
¿ lĘ qbČÄDĎ
tŇoYĳCxB
ĲČ CUS
¡Č nĎ MyeĂŔdČŇ‘ĞmăČlĘ ÉMylĂkŇĘ Ł’ĲhĎ
: MhĲĆlĎ Ny’¿Ą Wr¡Ąj
Ł
yUĂŔ‘Č=tŇBČ NwăŁ‘Ğ É lDČgŇĘ IĂwČ
: tŇoêĲjČS
Ę ’Č Cq¡BĘxĂ ‘lĎŔotŇ yl
ăĄ ‘Ğ ÉMynĂmĚ’ĹhĲĎ
CJązČ
: MyĂdŇĲĎyĎ Hb
¡ĎŇ Clx
¿Ď =âlwĘ ‘gČŇrĎŔ=omkŇĘ hŇăkĎŇ CpŇhĞhĲČ Md
ŁŇĳsĘ tŇ’Ň¡FČ xČmĲĄ
: MtĲŇĎ rĎzĘGĂ ryj
¡Ă sČ MynĂŔynĂjĘmĂ ÉMYĆ‘ÄĆ CmdĘŇ’ąĎ bŇĳĎlxĎmĲĄ Cx¡YČ gŇlĆè
ĆŔ mĂ ÉhĎyrĆÄyzĂnĘ
ÉMrĎo‘ dŇąpČŇ YĎ tŇoYĳCxBČ Cr¡JĘnĂ âl¿ MrĎŔ’ĽêĲĎ Éroxè
Ę mĂ ëŇąS
Č xĎ
yl
¡Ą lĘxČmĲĄ bŇrĆxĆŔ=ylĄlĘxČ ÉCyhĎ Myb
ąŇĂ oT
: Z‘ĲĄkĎŇ hŇ¿yĎhĎ Sb
¡ĄŇ yĎ MmĎŔYĘ‘Č=l‘Č
ÉMyS
Ă nĎ ydęĄyĘ
: ydŇĲĎW
Ď tŇŁb¡ŇCnêĘmĂ MyrĂŔuĎdŇĚmĘ ÉCbŇĚzÄyĎ Mh
ąĄ ăS
Ć bŇ‘ĳĎrĎ
: yUĲĂ‘Č=tŇBČ rbĆŇ¡S
Ć BĘ omlĎŔ ÉtorbĎŇlĘ CyąhĎ Nh
ĳĆ ydŇĄlĘyČ Cl¡è
Ę BĂ tŇoIŔnĂm
ăĎ xĞrĲČ
NoIŔYĂBĘ S’
ăĄ =tŇ~ĆIČwČ ojĳ’Č NorăxĞ ëŇ¡pČŇ S
Ď otŔmĎxĞ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ hŇąĎQJĂ
yb
ăŇĄ S
Ę ŁyĲ lk
ŁŇ¡ wĘ ZrĆ’ĆŔ=ykĄŇlĘmČ ÉCnymÄĂ ’ĹhĲĆ âlą
: hĎytĲŇĆ ŁdŇosyĘ lkČŇ’ŇŁê¡wČ
tŇ’ŇF
Ł ă xČmĲĄ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ yr¡Ą‘ĞS
ĲČ BĘ bŇyŔĄo’wĘ rY
ăČ É’ŁbŇyĎ yJ
ąĂ lb
ĳĄŇ tŇĄ
: MyqĲĂyDĂYČ MD¿Č HB
¡Ď rĘqĂBĘ Myk
¿ŇĂ pŇĘ ŁèĲhČ hĎynĳĆhĞŁJĲ tŇon¡wŁ‘Ğ hĎy’ĆŔybŇĂ nĘ
: MhĲĆyS
Ą bĚŇlĘBĂ C‘¡GĘyĂ ClŔkŇĘ CyĲ âlăBĘ MDĳĎBČ Cl¡’ĞgŁŇĲ nĘ tŇoYŔCxB
ĲČ ÉMyrĂwĘ‘Ă C‘ąnĎř
C‘nĳĎ=MGČ CY¡nĎ yJ
¿Ă C‘GĎŔêĂ=l’Č ÉCrCsÄ CrCsą omlĎę C’rĘqăĎ ’mÂĄ TĎ CrCsă
âl¿ MqĎŔQĘxĂ ÉhoĎhyĘ ynąĄjĘ
: rCgŇĲ lĎ CpŇys
¡Ă oy âl¿ MyĂŔoGBČ ÉCrmĘ’ĲĎ
: CnnĲĎxĎ âl¿ Myn¡ĂqřĄ zĘ C’W
ĎŔ nĎ âlă ÉMynĂhĞŁkŇĲ ynąĄjĘ MT
ĳĎ yBĂhČlĘ PŇys
¡Ă oy
yoG¡=l’Ć CnyjĂŔYĂ Cnt
ăŇĄ IĎjĂYĂBĘ lbĆŇĳhĎ Cnt
¡ŇĄ rĎzĘ‘Ć=l’Ć CnynĄŔy‘Ą hŇnĎyl
ăĆ kŇĘ êĂ hŇnĎydÄĄo‘
Cny~ËĄqĂ bŇr¿ČqĎ Cnyt
ĳŇĄ b
ŁŇ x
Ł rĘBĂ tŇkĆŇ¡ĆQmĂ CnydŔĄ‘ĎYĘ CdăŇYĎ
: ‘ČS
ĲĂ oy âl¿
yr¡ĄS
Ę eĂmĂ CnypĄŔdĘŇrĲ
Ł ÉCyhĎ MyQ
ąĂ qČ
: Cny~ĲĄqĂ ’b
¿ĎŇ =yJĂ Cnym
¡Ą yĎ C’¿lĘmĲĎ
xČCrą
: Cnl
ĲĎ CbŇrĘ’¿Ď rB
¡Ď dĘŇUĂBČ CnqĚŔlĎDĘ MyrăĂhĎhĲĆ=l‘Č MyĂm
ĳĎS
Ď
hŇ¿Ćx
y Ę nĲĂ oQ¡YĂBĘ CnrĘmČŔ’Ď rS
ăĆ ’Ğ Mt
ĳŇĎ otŇyxĂS
Ę BĂ dŇ¡JČ lĘnĂ hoĎŔhyĘ xČyS
ăĂ mĘ ÉCnyjĄÄ’Č
ZC‘ĳ ZrĆ’ăĆBĘ ytbřVwy ModŔ’Ĺ=tŇBČ ÉyxĂmĘW
Ă wĘ yW
Ă yW
ąĂ
: MyĲĂoGbČŇ
NoIŔYĂ=tŇBČ ÉënĄwŁ‘Ğ=MêČ
: yrĲĂ‘ĎtŇĘ tŇĂ wĘ yr¡ĂJĘS
Ę êĂ soJŔ=rbĎŇ‘ĞêĲČ ÉëyĂlČÄ‘Ď=MGČ
: ëŇyĂtĲŇĎ ’ŇF
Ł xČ=l‘Č hŇ¡ĎQGĂ ModŔ’Ĺ=tŇBČ ÉënĄwŁ‘Ğ dŇqąČjĎ ëŇĳtŇĄ olgŇĘ hČlĘ PŇys
¡Ă oy âl¿
rkz
,bytk yêĂbĘS
Č oy v.21

.’"ydw g"d ,’"d Nkw yrqw bytk MynĂqĄzĘC ’"sb ,yrq MynĂqĄzĘC v.16 .’ry‘z +n v.14
.rsx yêĂbĘS
Č yŁ ’"sbw ,b"dw ’"d Nkw yrqw bytk tb
ĆS
Ć oy ’"sb ,yrq tb
ĆS
Ć oy

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

14
15
16

17
18
19
20

21
22

5. 1–22
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h, 2 ÉCntÄĄ l
Ď xĞĲnČ : CntĲŇĄ jĎrĘxĆ=tŇ’Ć hŇ¿’Ą rĘC Tyb¡řh CnlĎŔ hŇyĎhăĎ=hŇmĲĆ ÉhoĎhyĘ rk
ŁąŇ zĘ
3
4, 5
6
7
8, 9
10, 11
12
13, 14
15
16
17, 18
19
20, 21
22

Cnyt
¡ŇĄ U
Ł ’Ă bŇ’ĎŔ Ny’ăřĄ ÉCnyyĂÄhĎ Mym
ąĂ otŇyĘ : MyrĲĂkŇĘ nĎlĘ Cnyê
¡ĄBĎ MyrĂŔzĎlĘ hŇăkĎŇ pŇĘ hĆĲnĆ
l‘ąČ : C’b
Ł ŇĲ yĎ ryx
¿Ă mĘBĂ CnyY¡Ą‘Ą CnytŔĂ S
Ď PŇsĆăkĆŇ BĘ ÉCnymĄÄymĄ : tŇonĲmĎlĘ’ČJĘ
rCè
¡ ’Č dŇyĎŔ Cet
ăŇČ nĎ ÉMyĂrČÄYĘmĂ : Cnl
ĲĎ =xnĲČChĲ âl¿ř Cn‘Ę¡gČŇ yĎ CnpŇĘ DĎŔrĘnĂ ÉCnrĄÄ’ŇCĎYČ
: CnlĘb
ĲĎŇ sĎ Mh
¿Ć ytŇĄ nŁwŁ‘Ğ CnxĘ¡Č’
n Ğř MnĎŔy’Ąř ÉC’TĘxĲĎ Cnyt
ąŇĄ ŁbŇ’Ğ : MxĆĲlĎ ‘ČB
Ł¿ W
Ę lĂ
yn¡ĄjĘmĂ CnmĄŔxĘlČ ’yb
ăŇĂ nĎ ÉCnS
ĄÄ pŇĘ nČBĘ : MdŇĲĎIĎmĂ Ny’¿Ą qr¡Ąj
Ł CnbĎŔ ClS
Ęm
ăĎ ÉMydĂŇbĎŇ‘Ğ
ÉMyS
Ă nĎ : bŇ‘ĲĎrĎ tŇopŇ¿ ‘ĞlĘzČ yn¡ĄjĘmĂ CrmĎŔkŇĘ nĂ rCeătŇČ JĘ ÉCnrĄÄo‘ : rB
ĲĎ dĘŇUĂhČ bŇrĆx
¿Ć
Myn¡ĂqĄzĘ yn¿ĄjĘ ClŔtŇĘ nĂ MdăĎŇyĎBĘ ÉMyrĂW
Ď : hŇdŇĲĎChyĘ yr¿Ą‘ĎBĘ tŇŁl¡tŇĚ BĘ CeŔ‘Ă NoIăYĂBĘ
ÉMynĂqĄzĘ : ClS
ĲĎ JĎ Z‘¿ĄBĎ Myr¡Ă‘ĎnĘC C’W
ĎŔ nĎ NoxăTĘ ÉMyrĂCxB
ĲČ : CrDĲĎhĘnĆ âl¿
ëŇ¿jČ hĘnĆ CnBĄŔlĂ WoW
ă mĘ ÉtbČŇS
Ď : MtĲŇĎ nĎygŇĂ eĘmĂ Myr¡ĂCxB
ĲČ CtŇbĎŔS
Ď r‘Čè
ăČ mĂ
: Cn’ŇTĲĎxĎ yJ
¿Ă Cnl
¡Ď ’n
¿Ď=yo’Ĳ CnS
ĄŔ ’Ňr
Ł tŇrĆT
ăĆ‘Ğ ÉhlĎpŇĘ ĲnĎ : Cnl
ĲĄ x
Ł mĘ lbĆŇ¡’Ą lĘ
ÉNoIYĂ=rhČ l‘ąČ : CnynĲĄy‘Ą CkŇ¿ S
Ę xĲĎ hŇQĆ¡’Ą =l‘Č CnBĄŔlĂ ÉhwĆdĎŇ hŇąĎh
y Ď hŇzĆę=l‘Č
ì¡Ň’ĞsĘJĂ bŇS
ĄŔ êĄ Ml
ăĎ o‘lĘ ÉhoĎhyĘ hŇê
ąĎ ’Č : obŇĲ =CkŇQĘhĂ Myl
¡Ă ‘ĎCSĲ MmĄŔè
ĎS
Ć
CnbĄÄyS
Ă hĞ : MymĲĂyĎ ëŇrĆ’
Ł ¿ lĘ Cnb
¡ĄŇ zĘ‘ČêĲČ CnxĄŔJĎS
Ę êĂ ÉxYČnĆÄlĎ hŇUĎąĎl : rodĲŇ wĎ rd¿
ŁŇ lĘ
CnêŔĎ sĘ’ČmĘ s’
Ł ă mĎ=M’Ă yJĂť : MdŇĆqĲĆJĘ Cnym
¡Ą yĎ SD¿ĄxČ bŇCSnĎwĘ ÉìylĆÄ’Ą ű hoąĎhyĘ
: dŇŁ’ĲmĘ=dŇ‘Č Cnyl
¡Ą ‘Ď êĎpŇĘ ¿YČ qĎ
G

: MdĆqĆJĘ CnymĄyĎ SDĄxČ hbĎCSnĎwĘ ìyl
Ć ’Ą hoĎhyĘ CnbĄyS
Ă ’Ğh
’ŁqŁtŁyŁ w’ qŁqŁtŁyŁ Nms
hky’[ wylgr txt ’kdl wyYxw .Ps’yb’ Nmysw h‘br’w MyVmxw h’m hky’ rpsd yqwsp Mwks
.’rdys hyb tylw .h‘bV wytwqspw .]K"l +g

The number of the verses of the book of Lamentations is 154; and the sign is,
Ps’yb’. And its middle point is, To crush under foot [Lam 3.34]. And its peseqot
are 7. And there is not in it a seder.
bytk Ny’ĄwĘ ’"sb ,yrq Ny’ĄwĘ v.3 .’"d Nkw yrqw bytk hTĎyBĂhČ ’"sb ,yrq hTĎyBĂhČ ,bytk TyB
Ą hČ v.1 .h
MnĎy’ĄwĘ ’"sb ,yrq MnĎy’ĄwĘ v.7 .s"tw ’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk âlwĘ ’"sb ,yrq âlwĘ v.5 .’"d Nkw yrqw
,+rt ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk CnxĘnČ’
Ğ wČ ’"sb ,yrq CnxĘnČ’
Ğ wČ v.7 .r"tw s"t ,+rt ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk
.r"tw s"t

tlhq
sŘ1

rm
ăČ ’Ď ÉMylĂbĎŇhĞ lb
ąĄŇ hĞ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇlĆ¡mĆ dŇwĂŔDĎ=NBĆ tŇlĆăhĆ q
Ł ÉyrĄbŇĘ Dř Ă ’, 2
olŔmĎ‘Ğ=lkĎŇBĘ MdĳŇĎ’ĎĲlĎ śNor¡tŇĘ IĂ=hŇmČ : lbĆŇhĲĎ lJ
Ł¿ hČ Myl
¡Ă bĎŇhĞ lb
¿ĄŇ hĞ tŇlĆhĆŔq
Ł 3
Ml
¿Ď o‘lĘ ZrĆ’¡ĎhĎwĘ ’BĎŔ rodăŇwĘř ÉëlĄh
Ł roDą : SmĆè
ĲĎ hČ tŇxČê
¿Č lm
Ł ¡ ‘ĞIĲČS
Ć 4
’Ch¡ xČr¿Ąoz PŇË’Ą oS omŔoqmĘ=l’ĆÄwĘ SmĆĳè
Ď hČ ’b
ăĎŇ C SmĆ¡è
Ć hČ xr¿ČzĎwĘ : tŇdŇĆmĲĎ‘Ł 5
ëŇăĄloh ÉbbĄŇs
Ł ű bŇąbĄŇ os NopĳŇYĎ=l’Ć bŇ¡bĄŇ oswĘ MorŔDĎ=l’Ć ÉëlĄoh : MS
ĲĎ 6
MIĎŔhČ=l’Ć Myk
ăŇĂ lĘŁhĲ ÉMylĂxĎeĘhČ=lJĎ : xČCrĲhĎ bŇ¿S
Ď wyt
¡ŇĎ ŁbŇybĲŇĂ sĘ=l‘ČwĘ xČCrŔhĎ 7
Myb
¡ŇĂ S
Ď Mh
¿Ą MS
ËĎ MykĂŔlĘŁhĲ ÉMylĂxĎeĘhČąS
Ć MoqęmĘ=l’Ć ’l
ĳĄ mĎ Cen
ăĆy’Ą MI¡ĎhČwĘ
‘B
¿Č W
Ę tŇĂ =âlĲř rB
ĳĄdČŇlĘ Sy’
¡Ă lk
¿ČŇ Cy=âlĲ My‘ŔĂ gĄŇyĘ MyrăĂbĎŇDĘhČ=lJĎ : tŇkĆŇĲlĎ lĎ 8
hŇyŔĆhĘIĲĂS
Ć ’Chă ÉhyĎhĎè
ĲĆ =hŇmČ : ‘Čm
ŁĲ è
Ę mĂ NzĆŁ’¡ ’l
¿Ą UĎtŇĂ =âlĲwĘ tŇo’ŔrĘlĂ ÉNyĂ‘ÄČ 9
Sy¿Ą : SmĆè
ĲĎ hČ tŇxČê
¿Č Sd¡ĎŇxĎ=lJĎ Ny’¿ĄwĘ hŇĳĆW‘ĎIĲĄS
Ć ’Ch¡ śhŇW
ĎŔ ‘ĞeĲČè
Ć =hŇmÄČ C 10
rS
¿Ć ’Ğ MymĂŔlĎŁ‘ĲlĘ hŇăyĎhĎ ÉrbĎŇJĘ ’Chĳ SdăĎŇxĎ hŇ¡Ć=h
z Ň ’ĄrĘ rm
¿Č ’ŇIŁS
Ć rb
ËĎŇ DĎ
CyęhĘIĲĂS
Ć MynÁĂ r
Ł xĞ’ĲČĲlĎ MgÄČ wĘ MynĳĂS
Ł ’ŇrĲĂlĎ Nor¡kŇĘ zĂ Ny’¿Ą : CnyřĲnĄ pĎŇQĘmĂ hŇ¡yĎhĎ 11
ynăĂ’Ğ
: hŇĲnĎ r
Ł xĞ’ĲČĲlĎ Cy¡hĘIĲĂS
Ć M‘¿Ă NorŔJĎzĂ ÉMhĆlĎ hŇąĆh
y Ę yĲĂ=âl 12
yBĂęlĂ=tŇ’Ć yêĂt
ăŇČ ĲnĎ wĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇlĆËmĆ ytŇĂ yy¿ĂhĎ tŇlĆhĆęq
Ł 13
MyĂm
ĳřĎ è
Ď hČ tŇxČê
ăČ hŇ¡W
Ď ‘ĞnĲČ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ l‘řËČ hŇmĎŔkŇĘ xĎB
ĲČ ÉrCtŇlĎwĘ SorądĘŇlĂ
ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ : oBĲ tŇon¿‘Ğl
ĲČ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ yn¿ĄbŇĘ lĂ Myh
ËĂ Łl’Ĺ Nt
ÌŇČ nĎ ‘rĎę NyăĎnřĘ ‘Ă ű ’Chă 14
tŇC‘¿rĘC lbĆŇ¡hĆ lJ
ŁË hČ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ SmĆĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ CW
¡ ‘ĞeĲČS
Ć MyW
ĂŔ ‘ĞUĲČhĲČ=lJĎ=tŇ’Ć
yêĂrĘBČÄDĂ : tŇonĲUĎhĂlĘ lk
¿ČŇ Cy=âlĲ Nor¡sĘxĆwĘ Nq
Ł ĳ tŇĘ lĂ lk
ăČŇ Cy=âlĲ tŇ¡CĎ‘ĚmĘ : xČCrĲ 15, 16
l‘ËČ hŇmĎŔkŇĘ xĎ ÉyêĂpŇĘ sÄČ ohwĘ yêĂlĘDąČgŇĘ hĂ hŇeĄÄhĂ ynęĂ ’Ğ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉyBĂlĂ=M‘řĂ ynąĂ’Ğ
hŇm
¿Ď kŇĘ xĎ hŇ¡BĄ rĘhČ hŇ¿’Ď rĎ yB
ËĂ lĂwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘řČ yn¡ČpĎŇlĘ hŇ¿yĎhĎ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ
yêĂ‘ĘdČěyĎ tŇClĳkŇĘ W
Ă wĘ tŇol¡lĄřŁhĲ tŇ‘Čd¿ČŇwĘ hŇmĎŔkŇĘ xĎ tŇ‘ČdăČŇlĎ ÉyBĂlĂ hŇąĎê
n Ę ’ĆwĲĎ : tŇ‘ČdŇĲĎwĎ 17
hz=MgV
.MdŔ’l ÉNwrty=hm ,’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.3 .ytbr +d v.1 .’
’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.9 .s"tw ‘"t ,+rt Nkw =âlwĘ ’"s v.8 .’ry‘z +d ’"sb v.4
rsx CnnĄpĎQĘmĂ ’"s v.10 .h"dx Nkw ’wh¡ hV‘n¿V=hmw ’"sw ,d"ydw b"yd ,g"d ,b"d Nkw ’whă hV
¡ ‘nV=hmw
s"t ,+rt ,’"d Nkw SmĆè
Ď hČ ’"s v.13 .l’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.13 .w"Tdw ’"yd ,h"dx ,’"d Nkw
Nyy‘ : r"tw ‘"t ,+rt Nk yBĂlĂBĘ l"Y v.16 .w"Tdw ’"d Nkw xtp NyČnĘ‘Ă ’"s v.13 .d"y qwsp Nyy‘ : r"t w
.+z +b Nmql Nyy‘ : s"tw ‘"t ,d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw MĂlĎS
Ď CryBĂ ’"s v.16 .w"T +’ +b Nmql
.s"tw ‘"t Nk MylĂS
Ď mĘ w’ tonCbêĘ l"n v.17

1. 18–2. 15
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tŇ‘ČD¡Č PŇys
¿Ă oywĘ s‘ČJ
ĳĎ=bŇrĎ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎ bŇr¿
Ł BĘ yJ
ËĂ : xČCrĲ Noy¿‘ĘrČ ’Ch¡ hŇ¿Ć=MG
z ČS
Ć
b hŇ¡xĎ mĘW
Ă bŇĘ hŇ¿kĎŇ iĘnČ’Ğ ’e
ËĎ=hŇkĎŇlĘ yBĂŔlĂBĘ ÉynĂ’Ğ yêĂrĘm
ąČ’Ď : bŇo’ĲkŇĘ mČ PŇys
¿Ă oy
2 ll
ĳĎ ohmĘ yêĂrĘmăČ’Ď qox¡W
Ę lĂ : lbĆŇhĲĎ ’Ch¡=MgČŇ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ bŇoTĳbŇĘ hŇă’Ą rĘC
3 yr
ĳĂW
Ď BĘ=tŇ’Ć NyĂI¡ČBČ ëŇoS
¿ mĘlĂ yBĂŔlĂbŇĘ yêĂrĘê
ăČ : hŇW
ĲĎ ‘Ł hŇŁE¿ř=hŇmČ hŇ¡xĎ mĘW
Ă lĘC
hŇzĆÄ=y’Ą hŇ’ĆęrĘ’Ć=rS
Ć ’Ğ śdŇ‘ăČ tŇClŔkŇĘ sĂBĘ zx
Ł ă ’ĹĲlĆ wĘ ÉhmĎkŇĘ xĎB
ĲČ gŇh
ąĄ nŁ yBÂĂ lĂwĘ
: MhĲĆyIĄxČ ym
¿Ą yĘ rj
¡Č sĘmĂ MyĂmČŔè
Ďř hČ tŇxČê
ăČ ÉCW‘ĞyĲČ rS
ąĆ ’Ğ ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ ynąĄbŇĘ lĂ bŇoTÁ
4, 5 yl
ĂŔ ytŇĂ yW
ăĂ ‘Ď : MymĲĂrĎJĘ yl
¡Ă yêĂ‘Ę¿TČ nĎ MyêŔĂ B
ĲĎ ÉylĂ ytŇĂ ynąĂBĎ yW
ĳĎ ‘ĞmĲČ yêĂlĘD¡ČgŇĘ hĂ
6 t
Ň okŇă rĄBĘ yl
¡Ă ytŇĂ yW
¿Ă ‘Ď : yrĂj
ĲĆ =lJĎ Z‘¿Ą Mh
¡Ć bĎŇ yêĂ‘Ę¿TČ nĎwĘ Mys
ĳĂ DĄrĘpČŇC tŇoe¡GČ
7 t
Ň oxŔpĎŇS
Ę C MydăĂŇbĎŇ‘Ğ ÉytŇĂ ynÄĂ qĎ : MyYĲĂ‘Ą xČ¿mĄ oY r‘Čy¡Č MhĆŔmĄ tŇoqăS
Ę hČlĘ MyĂm
ĳĎ
lJ
ŁË mĂ ylĂŔ hŇyĎhăĎ ÉhBĄrĘhČ N’ŇŁYąwĎ rqÄĎ bĎŇ žhnĄřqĘmĂ MG
ăČ yl
ĳĂ hŇyĎhăĎ tŇyĂb
¡ŇČ =ynĄbŇĘ C
8 Myk
¡ŇĂ lĎmĘ tŇ¿ČQgĚŇsĘC bŇhĎŔzĎwĘ PŇsĆăJĆ =MGČ ÉylĂ yêĂsĘąČJ
n Ď : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ yn¡ČpĎŇlĘ Cy¿hĎS
ĲĆ
hŇD¿ĎS
Ă Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ yn¿ĄBĘ tŇogËŇĚn‘ĞtĲŇČ wĘ tŇoręS
Ď wĘ MyrăĂS
Ď ylĂÁ ytŇĂ yW
ĂÄ ‘Ď tŇonĳydĂŇUĘhČwĘ
9 P
Ň ¿’Č MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ yn¡ČpĎŇlĘ hŇ¿yĎhĎS
ĲĆ lJ
ŁË mĂ yêĂpŇĘ sČŔohwĘ yêĂlĘdăČŇgĲĎŇwĘ : tŇoDĲS
Ă wĘ
10 Mh
ĳĆ mĄ yêĂlĘ¡YČ ’Ď âl¿ ynČŔy‘Ą Clă’ĞS
ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ wĘ : yQĲĂ hŇdĎŇmřĘ ‘¿Ď yt¡ĂŇmĎkŇĘ xĎ
ylĂŔmĎ‘Ğ=lJĎmĂ ÉxČmĄÄW
Ď yB
ąĂ lĂ=yJĲĂ hŇxĎęmĘW
Ă =lJĎmĂ yBÁĂ lĂ=tŇ’Ć yêĂ‘ĘnČÄmĎ=âlĲ
11 CW
ă ‘ĎS
ĲĆ ÉyW
Č ‘ĞmĲČ=lkĎŇBĘř ynęĂ ’Ğ ytŇĂ ynăĂpĎŇC : ylĲĂmĎ‘Ğ=lJĎmĂ yq¡ĂlĘxĆ hŇ¿yĎhĎ=hŇĲzĆwĘ
xČCrŔ tŇC‘ărĘC É lbĆŇhĆÄ lJ
Ł¿ hČ hŇeĄÄhĂwĘ tŇoW
ĳ ‘Ğl
ĲČ yêĂlĘm
ăČ ‘ĎS
Ć lm
¡Ď ‘Ďb
ĲĆŇ C ydČŔyĎ
12 t
Ň ol¡lĄohĲwĘ hŇmĎŔkŇĘ xĎ tŇo’ărĘlĂ ÉynĂ’Ğ ytŇĂ ynąĂpĎŇC : SmĆè
ĲĎ hČ tŇxČê
¿Č Nor¡tŇĘ yĂ Ny’¿ĄwĘ
rb
¡ĎŇ JĘ=rS
Ćř ’Ğ tŇ¿’Ą ëŇlĆUĆŔhČ yrăĄxĞ’ĲČ É’obŇIĎS
Ć MdĎę’ĎhĲĎ hŇămĆ ű yJ
ăĂ tŇClĳkŇĘ sĂwĘ
13 Nor¿t
ŇĘ yĂJřĘ tŇClĳkŇĘ iĂhČ=NmĂ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎĲlČ NorËtŇĘ yĂ SI¿ĄS
Ć ynĂ’ĎŔ ytŇĂ y’
ăĂ rĎwĘ : ChCWĲř‘Ď
14 ë
Ň ĳĄloh ëŇS
Ćx
Ł ă BČ lys
¡Ă JĘhČwĘ oSŔ’Ňr
Ł BĘ wynăĎy‘Ą ÉMkĎŇxĎhĲĆ : ëŇS
Ć ŁxĲhČ=NmĂ ro’¡hĎ
15 yn
ÁĂ ’Ğ yêĂrĘmČÄ’ĎwĘ : MQ
ĲĎ JĚ=tŇ’Ć hŇr¿ĆqĘyĂ dŇ¡xĎ ’Ć hŇr¿ĆqĘUĂS
Ć ynĂ’ĎŔ=MgČŇ yêĂ‘ĘdăČŇyĲĎwĘ
śză’Ď yn¡Ă’Ğ yêĂmĘËkČŇ xĎ hŇUĎÌĎlwĘ ynĂrĄŔqĘyĂ ynăĂ’Ğ=MGČ É lysĂJĘhČ hŇrąĄřqĘmĂJĘ yBĂęlĂBĘ
18

rtwy

,‘"t Nkw SmĆè
Ć hČ ’"s v.3 .d"ydw b"yd Nkw rV
ă ’ ű d‘ă ’"s v.3 .’"d Nkw t’EŁ ’"s ,yrq oE v.2 .b
.w"Tdw ’"yd ,b"d ,’"d Nkw lwgs hnĆqĘmĂ ’"s ,d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.7 .r"tw s"t
=lk
ĲĎ BĘ n"b ,’"b Nk v.11 .Pqmb =hdm‘ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.9
,b"d Nkw rsx ChW
Ě ‘Ď ’"s v.12 .w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrpsb Ngwnm Nk v.12 .’y‘g
’"sw ,w"Tdw ,g"d Nkw NortĘyJ
ĲĂ ’"s ,d"ydw b"yd ,h"dx ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.13 .s"t Nkw ChW
Ď ‘Ď ’"sw
d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw +lĄ wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.15 .’"ydw b"d Nkw NortĞyJ
ĲĂ
.r"tw s"t ,‘"t Nkw z’Ď tlm ’lb rtĄyŁ ynĂ’
Ğ ’"s v.15 .’"d Nkw lwgs hrĆqĘmĂJĘ ’"s ,w"Tdw
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2. 16–3. 3

=M‘ĲĂ Mk
ËĎŇ xĎĲlĆ NorÌkŇĘ zĂ Ny’ĄÄ žyJĂ : lřbĆŇhĲĎ hŇ¡Ć=MG
z ČS
Ć yBĂŔlĂbŇĘ yêĂrĘB
ăČ dĂŇwĘ rt
ĳŇĄ oy 16
tŇCm¿yĎ ëŇy’
ËĄwĘ xJĎŔS
Ę nĂ lJ
Łă hČ ÉMy’ĂBĎhČ Mym
ąĂ IĎhČ rbÂĎ JĘS
Ć BĘ Ml
ĳĎ o‘lĘ lys
¡Ă JĘhČ
hŇW
ĆŔ ‘ĞUĲČhĲČ ÉylČ‘Ď ‘rąČ yJ
ăĂ MyIĂŔxČăhČ =tŇ’Ć ÉytŇĂ ’ŇnĄÄW
Ď wĘ : lysĲĂJĘhČ=M‘ĲĂ Mk
¡ĎŇ xĎhĲĆ 17
ÉynĂ’Ğ ytŇĲĂ ’ŇąĄW
n Ď wĘ : xČCrĲ tŇC‘¿rĘC lbĆŇ¡hĆ lJ
Ł¿ hČ=yJĲĂ SmĆĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ hŇ¡W
Ď ‘ĞeĲČS
Ć 18
hŇ¿Ćh
y Ę IĲĂS
Ć Md¡ĎŇ’ĎlĎ CexĆŔyeĂ’ČăS
Ćř SmĆĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ lm
¡Ą ‘Ď yn¿Ă’ĞS
ĲĆ ylĂŔmĎ‘Ğ=lJĎ=tŇ’Ć
ylĂŔmĎ‘Ğ=lkĎŇBĘ ÉTlČS
Ę yĂwĘ lkĎŔsĎ o’ă ÉhyĆhĘyĲĂ Mk
ąĎŇ xĎhĲĆ ‘ČdęĄoy ym
ăĂ C : yrĲĎxĞ’ĲČ 19
yn¡Ă’Ğ ytŇĲĂ oB¿sČwĘ : lbĆŇhĲĎ hŇ¡Ć=MG
z Č SmĆĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ yêĂmĘ¡kČŇ xĎS
Ć wĘ yêĂlĘm
¿Č ‘ĎS
ĲĆ 20
SyăĄÍyJĂ : SmĆè
ĲĎ hČ tŇxČê
¿Č yêĂlĘm
¡Č ‘ĎS
ĲĆř lmĎŔ‘Ďh
ăĆ =lJĎ l‘Čť yB
ĳĂ lĂ=tŇ’Ć S’
ăĄ yČřlĘ 21
ÉoB=lmČ‘ĲĎ âQąS
Ć MdĎÂ’ĎlĘC NorĳS
Ę kŇĂ bŇĘ C tŇ‘Čd¡ČŇbŇĘ C hŇm
¿Ď kŇĘ xĎBĘ olËmĎ‘ĞS
ĲĆř MdĎę’Ď
ÉMdĎŇ’ĎĲlĎ hŇąĆh=h
o Ň mĲĆ yJĂţ : hŇB
ĲĎ rČ hŇ‘¿ĎrĎwĘ lbĆŇ¡hĆ hŇ¿Ć=MG
z Č oqŔlĘxĆ Cen
ăĆêĘyĂ 22
wym
ăĎ yĎ=lkĎŇ yJÌĂ : SmĆè
ĲĎ hČ tŇxČê
¿Č lm
¡Ą ‘Ď ’Ch¿S
Ęř oBĳlĂ Noy¡‘ĘrČbŇĘ C olŔmĎ‘Ğ=lkĎŇBĘ 23
lbĆŇ¿hĆ hŇ¡Ć=MG
z Č oBĳlĂ bŇăkČŇ S
Ď =âlĲ hŇlĎyĘQ
¡Č BČ=MGČ onŔyĎnĘ‘Ă És‘ČkÄČ wĎ MybĂęŁ’řkŇĘ mČ
bŇoT¡ oS
Ë pŇĘ nČ=tŇ’Ć hŇÌ’Ď rĘhĆwĘ hŇtŔĎ S
Ď wĘ lk
ăČŇ ’ŇIŁS
Ćř ÉMdĎŇ’ĎB
ĲĎ bŇoTą=Ny’ĲĄ : ’ChĲ 24
lk
ËČŇ ’ŇyŁ ym
¿Ă yJ
ăĂ : ’yřhĲĂ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ dŇI¿ČmĂ yJ
ËĂ ynĂ’ĎŔ ytŇĂ y’
ăĂ rĎ ÉhŁzř =MGČ olĳmĎ‘ĞB
ĲČ 25
tŇ‘Čd¡ČŇwĘ hŇm
¿Ď kŇĘ xĎ Nt
ËŇČ nĎ wynĎŔpĎŇlĘ bŇoFăS
Ć ÉMdĎŇ’ĎlĘ yJ
ąĂ : yřeĂUĲĆmĂ ZCx¿ SCx¡řyĎ ym
¿Ă C 26
ynăĄpŇĘ lĂ ÉboTlĘ ÉttŇĄ lĎ sonękŇĘ lĂwĘ PŇosă’ĹĲlĆ NyĎÁnĘ‘Ă NtÄČ nĎ ž’TĆřoxl
ĲČ wĘ hŇĳxĎ mĘW
Ă wĘ
ZpĆŇ¡xĄ =lkĎŇlĘ tŇ‘¿ĄwĘ Nm
ĳĎ zĘ lJ
Ł¡ lČ : xČCrĲ tŇC‘¿rĘC lbĆŇ¡hĆ hŇ¿Ć=MG
z Č MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ g
: MyĂmĲĎè
Ď hČ tŇxČê
¿Č
tŇCmĳlĎ tŇ‘ăĄwĘ
tŇdŇĆ¡lĆ lĎ tŇ‘¿Ą 2
:
‘ČCTĲnĎ roq¿‘Ğl
ĲČ tŇ‘¡ĄwĘ
tŇ‘ČTČŔlĎ tŇ‘ăĄ
’ojŔrĘlĂ tŇ‘ăĄwĘ
ÉgorhĞĲlČ tŇ‘ąĄ 3
:
tŇonĲbŇĘ lĂ tŇ‘¿ĄwĘ
Zor¡pŇĘ lĂ tŇ‘¿Ą
t‘
d"yd ,b"yd ,h"dx ,y"k Myrps bwrb Nk v.18 .rB
Ą dČyĘ NortĘIĂmĂ lysĂJĘhČ yJĂ lb
Ć hĆ N’k ’Ymn s"tbw ‘"tb v.15
,w"Tdw h"dx ,g"d ,b"d Nkw +lĄ wyl‘ rsmnw y"k Myrps bwrb Nk v.20 .g"dw b"d Nkw wnxŔyn’V ’"s ,w"Tdw
.T"y qwsp Nyy‘ : d"ydw b"yd Nkw yêĂmĘ¡kČxĎS
Ć wĘ ytlm¿‘V ’"s v.20 .d"ydw b"yd ,’"yd ,’"d Nkw Zmq S’ĄyĎlĘ ’"s
wlm‘V
Ć n"b ,’"b Nk v.21 .Vyă ykă ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.21
b"yd ,’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw lwgs ’ChS
Ć ’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.22 .’y‘g ’lb
.g"d Nkw ’lm MybĂo’kĘmČ ’"s ,w"Tdw d"yd ,b"yd ,’"yd ,h"dx ,b"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk v.23 .d"ydw
.d"ydw b"yd ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’Ch ’"s v.24 .yrq oz v.24 .b"y +g Nmql Nyy‘ : lkĄ’IŁè
Ć mĂ l"n v.24
’"s ,w"Tdw y"k Myrps bwrb Nk v.26 .s"tw ‘"t Nkw CeUĆmĂ ’"s v.25 .d"wyb wm‘T SCx¡yĎ yllhb v.25
.d"ydw ’"yd ,h"dx ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrY ’TĄoxlČwĘ

3. 4–20
4

5

6

7

8

9, 10
11

12
13
14

15
16
17

18
19

20
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qoxŔW
Ę lĂ tŇ‘ăĄwĘ
ÉtoJbŇĘ lĂ tŇ‘ąĄ
:
dŇoqĲrĘ tŇ‘¿ĄwĘ
dŇopŇ¡ sĘ tŇ‘¿Ą
MynĳĂbĎŇ’Ğ sonăJĘ tŇ‘¡ĄwĘ
MynĂŔbĎŇ’Ğ ëŇyl
ăĂ S
Ę hČlĘ tŇ‘Ąť
:
qB
ĲĄ xČmĲĄ qx
Ł ¿ rĘlĂ tŇ‘¡ĄwĘ
qobŔxĞĲlČ tŇ‘ăĄ
dŇBĄŔ’ČlĘ tŇ‘ăĄwĘ
ÉSuĄbČŇlĘ tŇ‘ąĄ
:
ëŇylĲĂS
Ę hČlĘ tŇ‘¿ĄwĘ
rom¡S
Ę lĂ tŇ‘¿Ą
rojŔtŇĘ lĂ tŇ‘ăĄwĘ
É‘ČorÄqĘlĂ tŇ‘ąĄ
:
rB
ĲĄ dČŇlĘ tŇ‘¿ĄwĘ
tŇoS
¡ xĞĲlČ tŇ‘¿Ą
’nŁŔ W
Ę lĂ tŇ‘ăĄwĘ
Ébh
Ł ’ĹĲlĆ tŇ‘ąĄ
:
MolĲS
Ď tŇ‘¿ĄwĘ
hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ tŇ‘¿Ą
ytŇĂ y’
ăĂ rĎ : lmĲĄ‘Ď ’Ch¿ rS
¡Ć ’ĞB
ĲČ hŇW
ĆŔ ‘ŁhĲĎř ÉNortŇĘ IĂ=hŇmČ
lJ
Ł¿ hČ=tŇ’Ć : oBĲ tŇon¿‘Ğl
ĲČ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ yn¿ĄbŇĘ lĂ Myh
ËĂ Łl’Ĺ Nt
ÌŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ NyĎęnĘ‘ĂhĲĎ=tŇ’Ć
rS
ÌĆ ’Ğ ylĂÂBĘmĂ MBĎŔlĂBĘ Nt
ăŇČ nĎ ÉMlĎ‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć MG
ąČ oêĳ‘ĂbŇĘ hŇăpĆŇ yĎ hŇ¡W
Ď ‘Ď
S’Ňr¿
Ł mĄ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ hŇ¿W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ hŇËW
Ć ‘ĞUĲČhĲČ=tŇ’Ć MdĎę’ĎhĲĎ ’Y
ăĎ mĘyĂ=âlĲ
bŇoT¡ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ wĘ xČomŔW
Ę lĂ=M’Ă yJ
ăĂ MB
ĳĎ bŇoT¡ Ny’¿Ą yJ
ËĂ yêĂ‘ĘdČěyĎ : PŇosĲ=dŇ‘ČwĘ
olĳmĎ‘Ğ=lkĎŇBĘ bŇoT¡ hŇ¿’Ď rĎwĘ hŇtŔĎ S
Ď wĘ lk
ăČŇ ’ŇIŁS
Ć ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ=lJĎ Mg
ąČŇ wĘ : wyIĲĎxČBĘ
’Chť ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ hŇąW
Ć ‘ĞyĲČ rS
ĆÄ ’Ğ=lJĎ yJĂţ yêĂ‘ĘdČęyĎ : ’yhĲĂ Myh
¡Ă Łl’Ĺ tŇê
¿Č mČ
hŇW
ĎŔ ‘Ď Myh
ăĂ Łl’ĹhĲĎwĘ ‘Črĳ
Ł gŇĘ lĂ Ny’ăĄ CeU
¡Ć mĂC PŇysĂŔohlĘ Ny’ăĄ ÉwylĎ‘Ď MlĎŔo‘lĘ hŇăĆh
y Ę yĲĂ
hŇĳĎh
y Ď rb
ăĎŇ JĘ tŇoy¡hĘlĲĂ rS
¿Ć ’ĞwĲČ ’ChŔ rb
ăĎŇ JĘ ÉhyĎhĎè
ĲĆ =hŇmČ : wynĲĎpĎŇQĘmĂ C’¡rĘIĲĂS
Ć
MoqąmĘ SmĆĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ ytŇĂ y’
¡Ă rĎ dŇo‘¿wĘ : PŇDĲĎrĘnĂ=tŇ’Ć Su¿ĄbČŇyĘ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎwĘ
ÉynĂ’Ğ yêĂrĘm
ąČ’Ď : ‘S
Č rĲĎhĎ hŇUĎ¿S
Ď qdŇĆ~¡ĆhČ Moq¿mĘC ‘S
Č rĆŔhĎ hŇUĎăS
Ď ÉTjĎS
Ę UĂhČ
=lkĎŇlĘ tŇ‘ăĄ=yJĂ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Tj
Ł¡ S
Ę yĂ ‘S
ĎŔ rĎhăĎ=tŇ’ĆwĘ ÉqyDĂ~ČhČ=tŇ’Ć yBĂŔlĂBĘ
ynăĄBĘ ÉtrČbŇĘ DĂ=l‘Č yBĂŔlĂBĘ ÉynĂ’Ğ yêĂrĘm
ąČ’Ď : MS
ĲĎ hŇ¡W
Ć ‘ĞUĲČhĲČ=lJĎ l‘¿ČwĘ ZpĆŇxĄŔ
žyJĂ : MhĲĆlĎ hŇUĎ¡hĄ hŇm
¿Ď hĄBĘ=MhĆS
Ę tŇo’ěrĘlĂwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Mr¡ĎbĎŇlĘ MdĎŔ’ĎhĲĎ
tŇom¿JĘ MhĆŔlĎ ÉdxĎ’Ć hŇrąĆqĘmĂC hŇmĎęhĄBĘhČ hŇrăĆqĘmĂC MdĎÁ’ĎhĲĎ=ynĄbĲŇĘ hŇrĆÄqĘmĂ
ÉhmĎhĄBĘhČ=NmĂ MdąŇĎ’ĎhĲĎ rtÄČ omC lJ
Łĳ lČ dŇ¡xĎ ’Ć xČCr¿wĘ hŇzĆŔ tŇomă NJ
ăĄ ÉhzĆ
hŇăyĎhĎ É lJ
Ł hČ dŇĳxĎ ’Ć MoqămĎ=l’Ć ëŇ¡Ąloh lJ
Ł¿ hČ : lbĆŇhĲĎ lJ
Ł¡ hČ yJ
¿Ă NyĂ’ĎŔ
rp‘h=Nm
.w"Tdw ’"yd ,g"d ,’"d Nkw ’lm hW
Ć o‘hĎ y’xndml ,d"ydw b"yd ,h"dx ,b"d Nkw y’br‘ml Nk v.9

.g

sŘ2
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3. 21–4. 17

MdĎŔ’ĎhĲĎ ynăĄBĘ xČCrť ‘ČdęĄoy ym
ăĂ : rpĲĎŇ‘ĎhĲĆ=l’Ć bŇ¿S
Ď lJ
Ł¡ hČwĘ rpĎŔ‘ĎhĲĆ=NmĂ 21
: ZrĆ’ĲĎlĎ hŇFĎm
¿Č lĘ ’yh
¡Ă tŇdŇĆr¿ĆIŁhČ hŇmĎŔhĄBĘhČ ÉxČCrÄwĘ hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘ ’yh
¡Ă hŇ¿Ďl‘ŁhĲĎ
’Ch¡=yJĂ wyW
ĎŔ ‘ĞmĲČBĲĘ ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ xm
ąČ W
Ę yĂ rS
ĆÄ ’ĞmĲĄ ÉboT Ny’¿Ą yJ
ăĂ ytŇĂ y’ęĂ rĎwĘ 22
ynęĂ ’Ğ yêĂbŇĘ ăS
Č wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČ hŇ¿Ćh
y Ę IĲĂS
Ć hŇ¡mĆ BĘ tŇo’ŔrĘlĂ ÉCe’ĆÄybŇĂ yĘ ym
ąĂ yJ
ăĂ oqĳlĘxĆ d
ű hŇăĄh
e Ă wĘ SmĆĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ MyW
¡Ă ‘ĞnĲČ rS
¿Ć ’Ğ MyqŔĂ S
Ě ‘ĞhăĎ=lJĎ=tŇ’Ć Éh’ĆrĘ’ĆwĲĎ
Mh
¡Ć lĎ Ny’¿ĄwĘ xČŁJŔ ÉMhĆyqĄS
Ę Ł‘Ĳ dŇąIČmĂC MxĄŔnČmĘ ÉMhĆlĎ Ny’
ąĄwĘ MyqęĂ S
Ě ‘ĞhĲĎ tŇ‘ăČmĘDĂ
rS
ËĆ ’Ğ MyIĂŔxČăhČ =NmĂ CtŇĳmĄ rb
ăĎŇ JĘS
Ć Myt¡ĂŇUĄhČ=tŇ’Ć ynËĂ’Ğ xČÌĄBS
Č wĘ : MxĲĄnČmĘ 2
rS
ąĆ ’Ğ hŇĳĎh
y Ď âlă Nd¡ŇĆ‘Ğ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą MhĆŔynĄè
Ę mĂ ÉboTwĘ : hŇnĎdŇĲĆ‘Ğ MyI¡ĂxČ hŇUĎ¿hĄ 3
ytŇĂ y’ÄĂ rĎwĘ : SmĆè
ĲĎ hČ tŇxČê
¿Č hŇ¡W
Ď ‘ĞnĲČ rS
¿Ć ’Ğ ‘rĎŔhĎ hŇăW
Ć ‘ĞUĲČhČ=tŇ’Ć Éh’ĎrĎ=âlĲ 4
Sy’
¡Ă =tŇ’ČnĘqĂ ’yh
¿Ă yJ
ËĂ hŇW
ĆŔ ‘ĞUĲČhĲČ NorăS
Ę JĂ=lJĎ Ét’ĄwĘ lmĎę‘Ď=lJĎ=tŇ’Ć ynÁĂ ’Ğ
lk
¡ĄŇ ’
Ł wĘ wydĎŔyĎ=tŇ’Ć qb
ăĄŇ x
Ł É lysĂJĘhČ : xČCrĲ tŇC‘¿rĘC lbĆŇ¡hĆ hŇ¿Ć=MG
z Č Ch‘ĳĄrĄmĲĄ 5
tŇC‘¿rĘC lm
¡Ď ‘Ď MyĂnËČpŇĘ xĎ âl¿UĘmĂ tŇxČĳnĎ PŇ¡kČŇ âl¿mĘ bŇoTě : orĲW
Ď BĘ=tŇ’Ć 6
Ny’ĄÄwĘ ždxĎ’Ć SyăĄ : SmĆè
ĲĎ hČ tŇxČê
¿Č lbĆŇ¡hĆ hŇ¿’Ć rĘ’ĆwĲĎ ynËĂ’Ğ yêĂbŇĘ ÌS
Č wĘ : xČCrĲ 7, 8
‘B
ăČ W
Ę tŇĂ =âl wyřn¡y‘=MGČ olŔmĎ‘Ğ=lkĎŇlĘ ÉZqĄ Ny’¿ĄwĘ olę=Ny’ĲĄ x’
ăĎ wĎ NB
ÌĄ MG
ăČ ynÁĂ S
Ą
lbĆŇËhĆ hŇ¿Ć=MG
z Č hŇbĎŔoFmĂ ÉyS
Ă pŇĘ nČ=tŇ’Ć ri
ąĄxČmĘC lmĄę‘Ď ynăĂ’Ğ ű ym
ăĂ lĘC rS
Ć Ł‘ĳ
rk
¿ĎŇ W
Ď Mh
ËĆ lĎ=SyĄ rS
ÌĆ ’Ğ dŇĳxĎ ’ĆhĲĎ=NmĂ MyĂn¡Čè
Ę hČ Myb
¿ŇĂ oT : ’ChĲ ‘r¡Ď Ny¿ČnĘ‘ĂwĘ 9
ÉdxĎ’ĆhĲĎ olęy’
ăĂ wĘ orĳbĄŇxĞ=tŇ’Ć MyqăĂyĎ dŇ¡xĎ ’ĆhĲĎ Clj
Ł Ŕ yĂ=M’Ă yJ
ăĂ : Ml
ĲĎ mĎ‘ĞB
ĲČ bŇoT¡ 10
Mh
ĳĆ lĎ Mx
ăČ wĘ MyĂn¡ČS
Ę Cb¿ŇJĘS
Ę yĂ=M’Ă MG
ËČ : omĲyqĂhĞĲlČ yn¡ĂS
Ą Ny’¿ĄwĘ lojŔIĂS
Ć 11
oDĳgŇĘ nĆ CdăŇmĘ‘ČyĲČ MyĂn¡Čè
Ę hČ dŇxĎŔ’ĆhĲĎ ÉopŇqĘtŇĘ yĂ=M’ĲĂwĘ : MxĲĎyĄ ëŇy’¿Ą dŇ¡xĎ ’ĆlĘC 12
Mk
ĳĎŇ xĎwĘ NJ
¡Ą sĘmĂ dŇlĆ¿Ćy bŇoTË : qtĲŇĄ eĎyĂ hŇr¡ĎhĄmĘbŇĂ âl¿ SQĎŔS
Ě mĘhĲČ ÉTCxhČwĘ 13
Myr¡ĂCshĎ tŇyB
¿Ą mĂ=yJĲĂ : dŇo‘Ĳ rh
¡Ą EĎhĂlĘ ‘d¿ČŇyĎ=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ lysĂŔkŇĘ C ÉNqĄzĎ ëŇlĆąUĆ mĂ 14
MyIĂŔxČăhČ =lJĎ=tŇ’Ć ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ : SrĲĎ dŇ¿lČ on otŇ¡ CkŇlĘmČBĘ MG
¿Č yJ
ËĂ ëŇŁlĳmĘlĂ ’Y
ăĎ yĎ 15
: wyêĲĎxĘêČ dŇŁm¡‘ĞyĲČ rS
¿Ć ’Ğ ynĂŔè
Ą hČ dŇlĆăĆh
I Č M‘Ăť SmĆĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ Myk
¡ŇĂ QĘhČmĘhĲČ
Myn¡ĂorxĞ’ĲČhĎ MG
¿Č MhĆŔynĄpŇĘ lĂ ÉhyĎhĎ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁąŇ lĘ M‘ęĎ hĎ=lkĎŇlĘ ZqăĄ=Ny’ĲĄ 16
ìŇylĆgŇĘ rČ rm
Łă S
Ę : xČCrĲ Noy¿‘ĘrČwĘ lbĆŇ¡hĆ hŇ¿Ć=Mg
z ČŇ =yJĲĂ obĳŇ=CxmĘW
Ę yĂ âlă 17
Myl
¡Ă ysĂJĘhČ tŇê
¿Ą mĂ ‘Čm
ŁŔ S
Ę lĂ bŇorăqĎwĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ =l’Ć ÉëlĄêĄ rS
ąĆ ’ĞJĲČ
xbz
.s"tw ‘"t ,+rt ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk ony‘Ą ’"sb ,yrq ony‘Ą ,bytk wynĎy‘Ą v.8

.d

5. 1–19
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h ì
ÌŇ BĘlĂwĘ ìŇyjÁĂ =l‘Č lhĄÄbČŇêĘ=l’Č : ‘rĲĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ My‘¡ĂdĘŇoy Mn
¿Ďy’Ą=yJĲĂ xbČŇĳĎz
2
3

4, 5

6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18

19

ÉMyĂmÄČ è
Ď BČ Myh
ąĂ Łl’ĹhĲĎ yJ
ăĂ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ynăĄpŇĘ lĂ rb
¡ĎŇ dĎŇ ’yY
¿Ă ohlĘ rh
ËĄ mČyĘ=l’Č
Mol¡xĞhĲČ ’B
¿Ď yJ
ËĂ : MyFĲĂ‘ČmĘ ìŇyr¡ĆbĎŇdĘŇ Cy¿hĘyĲĂ NJ
ËĄ =l‘ĲČ ZrĆ’ĎŔhĎ=l‘Č hŇê
ăĎ ’ČwĘ
MyhęĂ Łl’ŇĲlĄ rdŇĆnĆÁ rD
ŁÄ êĂ žrS
Ć ’ĞJĲČ : MyrĲĂbĎŇDĘ bŇr¿
Ł BĘ lys
¡Ă JĘ loq¿wĘ NyĳĎnĘ‘Ă bŇră
Ł BĘ
: MQ
ĲĄ S
Č rD¡
Ł êĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą Myl
ĳĂ ysĂJĘBČ ZpĆŇ¡xĄ Ny’¿Ą yJ
ËĂ omŔQĘS
Č lĘ ÉrxĄ’ČêĘ=l’Č
ÉìyjÄĂ =tŇ’Ć Nê
ąĄ êĂ=l’Č : MQ
ĲĄ S
Č tŇĘ âl¿wĘ roD¡êĂè
Ć mĂ rD
Ł ĳtŇĂ =âlĲ rS
ăĆ ’Ğ bŇoT¡
’yh
ĳĂ hŇ¡gĎŇ gĎŇS
Ę yJ
¿Ă ëŇ’ĎŔlĘUČhČ ynăĄpŇĘ lĂ ÉrmČ’Ňê
Ł =l’ČwĘ ìŇrĆŔW
Ď BĘ=tŇ’Ć ’yT
ăĂ xĞĲlČ
yJ
ăĂ : ìŇydŇĲĆyĎ hŇ¿W
Ą ‘řĞmĲČ=tŇ’Ć lB
¡Ą xĂwĘ ìŇlĆŔoq=l‘Č ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ PŇŁYąqĘyĂ hŇUĎăĎl
: ’rĲĎyĘ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=tŇ’Ć yJ
¿Ă hŇĳĄBrĘhČ Myr¡ĂbĎŇdĘŇC MylĂŔbĎŇhĞwĲČ ÉtomŁlxĞ bŇrą
Ł bŇĘ
Hm
¡Č tŇĘ êĂ=l’Č hŇnĎŔydĂŇUĘbČŇ hŇă’Ć rĘêĂ ÉqdŇĆYĆÄwĎ Tj
ąĎ S
Ę mĂ lzĆgĄÄwĘ SrĎţ qS
Ć Ł‘ă=M’Ă
Nor¿tŇĘ yĂwĘ : MhĲĆylĄ‘Ğ Myh
¡Ă ŁbŇgŇĘ C rmĄŔS
Ł ÉHČŁbŇGĎ l‘ąČmĄ HČŁbÁgĎŇ yJ
ăĂ ZpĆŇĳxĄ hČ=l‘Č
PŇsĆJĆŔ ‘B
ăČ W
Ę yĂ=âlĲ ÉPsĆJĆÄ bŇ¿hĄ ’
Ł : dŇb
ĲĎŇ ‘ĹnĲĆ hŇd¡ŇĆW
Ď lĘ ëŇlĆ¿mĆ ’yhĳř lJ
Łă BČ ZrĆ’¡Ć
CB¡rČ hŇbĎŔoFhČ ÉtobŇrĘBĂ : lbĆŇhĲĎ hŇ¡Ć=MG
z Č hŇĳ’Ď CbŇtŇĘ âlă Nom¡hĎB
ĲĆ bŇ¿hĄ ’
Ł =ymĲĂC
tŇăČS
n Ę ÉhqĎCtŇmĘ : wynĲĎy‘Ą tŇIČ’ĂrĘ=M’Ă yJ
¡Ă hĎylĆŔ‘ĎbŇĘ lĂ ÉNorS
Ę JĂ=hŇmČC hĎyl
ĳĆ kŇĘ o’Ĳ
xČye¿ĂmČ Cen
ËĆy’Ą ryS
ĂŔ ‘Ďl
ĲĆ É‘bĎŇv
Ď hČwĘ lk
ĳĄŇ ’ŇyŁ hŇ¡BĄ rĘhČ=M’ĂwĘ T‘¿ČmĘ=M’Ă dŇbĄŔ‘ŁhĲĎ
rCm¿S
Ď rS
Ć ‘Ł Ë SmĆĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ ytŇĂ y’
¡Ă rĎ hŇlĎŔox hŇ‘ăĎrĎ SyĄť : NoSĲylĂ ol¡
NBĄŔ dŇyl
ăĂ ohwĘ ‘rĳĎ NyăČnĘ‘ĂBĘ ’Ch¡hČ rS
Ć Ł‘¿hĎ dŇËbČŇ ’ĎwĘ : otŇĲ ‘ĎrĲĎlĘ wyl
¡Ď ‘ĎbŇĘ lĂ
tŇkĆŇ¡ĆllĎ bŇCS
¿ yĎ MorË‘Ď oUŔ’Ă NTĆăBĆ mĂ É’YĎyĎ rS
ąĆ ’ĞJĲČ : hŇmĎC’ĲmĘ od¡ŇyĎBĘ Ny’¿ĄwĘ
hŇ‘ăĎrĎ ÉhzŁ=MgČŇwĘ : odĲŇ yĎBĘ ëŇ¡ĄlIŁS
Ć olŔmĎ‘Ğb
ĲČŇ ’v
ăĎ yĂ=âlĲ ÉhmĎC’ÄmĘC ’B
ĳĎ S
Ć JĘ
MG
¿Č : xČCrĲlĎ lm
Ł ¡ ‘ĞIĲČS
Ć olŔ NorătŇĘ IĂ=hŇmČC ëŇĳĄlyĄ NJ
ăĄ ’B
¡Ď S
Ć tŇU
¿Č ‘Ě=lJĎ hŇlĎŔox
=rS
Ć ’Ğ hŇÂeĄhĂ : PŇYĆqĲĎwĎ oy¿lĘxĎwĘ hŇ¡BĄ rĘhČ s‘¿ČkĎŇwĘ lk
ĳĄŇ ’ŇyŁ ëŇS
Ć ŁxăBČ wym
¡Ď yĎ=lJĎ
hŇbĎÁoT tŇo’ÄrĘlĂwĘ tŇoêS
Ę lĂwĘţ=lokŇ’ĆĲlĆ hŇăpĆŇ yĎ=rS
Ć ’Ğ bŇoTă ynĂ’Ďę ytŇĂ y’
ăĂ rĎ
ol¿=NtŇČ ĲnĎ =rS
Ć ’Ğ wIËĎxČ=ymĄyĘ rj
ÌČsĘmĂ SmĆè
Ćę hČ=tŇxČêĲČ lm
Ł ă ‘ĞIĲČS
Ć ű olămĎ‘Ğ=lkĎŇBĘ
žMyhĂŁl’ĹhĲĎ olă=NtŇČ ĲnĎ rS
ăĆ ’Ğ MdĎÃ’ĎhĲĎ=lJĲĎ MG
ăČ : oqĲlĘxĆ ’Ch¿=yJĂ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ
xČŁm¡W
Ę lĂwĘ oqŔlĘxĆ=tŇ’Ć tŇ’ŇăW
Ą lĎwĘ ÉCeUĆÄmĂ lk
ŁąŇ ’ĹĲlĆ oTÄylĂS
Ę hĂwĘ MysÁĂ kĎŇnĘC rS
Ć Ł‘Ä
wyIĳĎxČ ym
ăĄ yĘ=tŇ’Ć rJ
Ł¡ zĘyĂ hŇBĄŔrĘhČ âlă yJĂť : ’yhĲĂ Myh
¡Ă Łl’Ĺ tŇê
¿Č mČ hŇŁzě olĳmĎ‘ĞB
ĲČ
yk
’"sb ,yrq ’Ch ,bytk ’yhĂ v.8

.r"tw ‘"t ,+rt ,rd"nq y"k +x Nkw yW
Ą ‘ĞmČ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.5 .h
.’"yd Nkw yrqw bytk ’Ch ’"sbw ,g"dw ’"d Nkw yrqw bytk ’yhĂ
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tŇxČê
ăČ ytŇĂ y’
¡Ă rĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎ SyăĄ : oBĲlĂ tŇ¿xČ mĘW
Ă BĘ hŇ¡Ć‘
n ĞmĲČ Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ yJÌĂ w
MyhÃĂ Łl’ĹhĲĎ olă=NêĆyĲĂ rS
ăĆ ’Ğ Sy’
ăĂ : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ=l‘Č ’yh
¡Ă hŇ¿BĎ rČwĘ SmĆĳè
Ď hČ 2
hŇCęĆ’ČtŇĘ yĲĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
Łă mĂ ű oS
ă pŇĘ nČlĘ rs
¿Ą xĎ CenĆÄy’ĄwĲĘ dŇobÁkĎŇwĘ MysÄĂ kĎŇnĘC žrS
Ć ‘Ł
Cel
ĳĆ kŇĘ ’ŇyĲŁ yr¡ĂkŇĘ nĎ Sy’
¿Ă yJ
ËĂ CeUĆŔmĂ lk
ŁŇă ’ĹĲlĆ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ CeT
ąĆ ylĂS
Ę yČ=âlĲwĘ
tŇoBÄrČ žMynĂS
Ď wĘ hŇ’ĎÃmĄ Sy’
ăĂ dŇyl
ăĂ oy=M’Ă : ’ChĲ ‘r¡Ď yl
¿Ă xĽwĲĎ lbĆŇËhĆ hŇ¿Ćz 3
=MgČŇwĘ hŇbĎŔoFhČ=NmĂ ‘B
ăČ W
Ę tŇĂ =âl ÉoSpŇĘ nČwĘ wynĎęS
Ď =ymĲĄyĘ CyăhĘIĲĂS
Ć ű bŇrăČwĘ hŇyÁĆxĘyĲĂ
’B
¡Ď lbĆŇ¿hĆ bČŇ=yJĲĂ : lpĆŇĲeĎ hČ CeU
¡Ć mĂ bŇoT¿ yêĂrĘmČě’Ď oQĳ hŇtŇĎ yĘhăĎ=âl hŇr¡ĎCbŇqĘ 4
‘dĳŇĎyĎ âlăwĘ hŇ¡’Ď rĎ=âlĲ SmĆ¿S
Ć =MGČ : hŇiĲĆkĚŇyĘ om¿S
Ę ëŇS
Ć Łx¡bČŇC ëŇĳĄlyĄ ëŇS
Ć ŁxăbČŇC 5
hŇĳ’Ď rĎ âlă hŇ¡bĎŇ oTwĘ MyĂmČŔ‘ĞjĲČ ÉMynĂS
Ď PŇlĆą’Ć hŇyĎęxĎ CQă’ĂwĘ : hŇĲEĆmĂ hŇ¡Ćl
z Ď tŇxČ¿Čn 6
=MgČŇwĘ ChypĳŇĂ lĘ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ lm
¿Č ‘Ğ=lJĎ : ëŇĲlĄ oh lJ
Ł¿ hČ dŇ¡xĎ ’Ć Moq¿mĎ=l’Ć âlËhĞ 7
ynăĂ‘ĎQĆ=hŇmČ lys
ĳĂ JĘhČ=NmĂ Mk
¡ĎŇ xĎĲlĆ rt
¿ŇĄ oI=hŇmČ yJ
ËĂ : ’l
ĲĄ UĎtŇĂ âl¿ SpĆŇ¡eĆhČ 8
hŇ¿Ć=MG
z Č SpĆŇĳnĎ=ëŇlĎhĞmĲĄ MyĂn¡Čy‘Ą hŇ¿’Ą rĘmČ bŇoTË : MyIĲĂxČhĲČ dŇgĆŇ¿nĆ ëŇŁl¡hĞĲlČ ‘ČdŔĄoy 9
’Chă=rS
Ć ’Ğ ‘d¡ĎŇonwĘ omŔS
Ę ’răĎqĘnĂ ÉrbĎŇJĘ hŇyĎęhĎè
ĲĆ =hŇmČ : xČCrĲ tŇC‘¿rĘC lbĆŇ¡hĆ 10
hŇ¡BĄ rĘhČ Myr¿ĂbĎŇDĘ=SyĄ yJ
ËĂ : CeUĲĆmĂ PŇyuĂêČhČS
Ć M‘¿Ă NydĂŔlĎ lk
ăČŇ Cy=âlĲwĘ MdĳŇĎ’Ď 11
MdĎÁ’ĎĲlĎ bŇoFÄ=hŇmČ ž‘ČdŇĄoy=ymĲĂ yJ
ăĂ : MdŇĲĎ’ĎlĎ rt
¡ŇĄ IŁ=hŇmČ lbĆŇĳhĎ MyB
ăĂ rĘmČ 12
MdĎŔ’ĎĲlĎ dŇyGăĂyČ=ymĲĂ ÉrS
Ć ’Ğ l~
ĳĄ JČ MW
ăĄ ‘ĞyĲČwĘ ol¡bŇĘ hĆ yI¿ĄxČ=ymĄyĘ rj
ËČsĘmĂ MyIĂęxČB
ĲČ
NmĆăè
Ć mĂ MS
¡Ą bŇoT¿ř
: SmĆè
ĲĎ hČ tŇxČê
¿Č wyr¡ĎxĞ’ĲČ hŇ¿Ćh
y Ę IĲĂ=hŇmČ z
ÉtkĆŇQĆÄmĂ lbĆŇ’Ąę=tŇyB
ĲĄ =l’Ć tŇkĆŇăĆllĎ bŇoTÂ : odĲŇ lĘCĲĎhĂ MoI¡mĂ tŇwĆUĎŔhČ MoyăwĘ bŇoTĳ 2
: oBĲlĂ=l’Ć Nê
¿Ą yĂ yx
¡Č hČwĘ MdĳŇĎ’ĎhĲĎ=lJĎ PŇosă ’Ch¡ rS
Ćě ’ĞB
ĲČ hŇêŔĆ S
Ę mĂ tŇyB
ăĄ =l’Ć
tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉMymĂkĎŇxĞ bŇąĄl : bŇĲlĄ bŇTČyy¿Ă Myn¡ĂjĎ ‘Čr¿
Ł bŇĘ =yJĲĂ qx
Łĳ v
Ę mĂ s‘ČJ
¡Č bŇoT¿ 3, 4
Mk
ĳĎŇ xĎ tŇrăČ‘ĞGĲČ ‘Čm
Ł¡ S
Ę lĂ bŇoTě : hŇxĲĎmĘW
Ă tŇyb
¿ŇĄ BĘ Myl
¡Ă ysĂJĘ bŇ¿ĄlwĘ lbĆŇ’ĄŔ 5
NJ
¡Ą ryiĂŔhČ tŇxČê
ăČ ÉMyrĂyiĂhČ loqąkŇĘ yJ
ăĂ : MylĲĂysĂJĘ ryS
¿Ă ‘Čm
¡Ą S
Ł Sy’ěĂ mĄ 6
dŇ¿BĄ ’ČywĲĂ Mk
ĳĎŇ xĎ ll
ăĄ ohyĘ qS
Ć ‘Ł ¡ hĎ yJ
¿Ă : lbĆŇhĲĎ hŇ¡Ć=Mg
z ČŇ wĘ lys
ĳĂ JĘhČ qx
Łă W
Ę 7
xČCr¡=ëŇrĆ’ĲĆ bŇoT¿ otŇĳ yS
Ă ’ŇrĄmĲĄ rb
¡ĎŇ DĎ tŇyr¿ĂxĞ’ĲČ bŇoTË : hŇĲnĎ êĎmČ bŇ¡Ąl=tŇ’Ć 8
Myl
¡Ă ysĂJĘ qyx
¿Ą BĘ s‘ČkČŔ yJ
ăĂ so‘ĳkŇĘ lĂ ì¡ŇxĞCrĲBĘ lh
¿Ą bČŇêĘ=l’Č : xČCrĲ=HbČŇGĘmĂ 9
Myb
¡ŇĂ oT Cy¿hĎ MynĂŔS
Ł ’ŇrăĂhĎ ÉMymĂIĎhČąS
Ć hŇyĎŔhĎ hŇămĆ ÉrmČ’Ňê
Ł =l’Č : xČCnĲyĎ 10
hŇĳĎlxĞĲnČ =M‘ĲĂ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎ hŇ¿bĎŇ oT : hŇĲzĆ=l‘Č êĎlĘ¿’Č S
Ď hŇm
¡Ď kŇĘ xĎmĲĄ âl¿ yJ
ËĂ hŇQĆĳ’Ą mĄ 11
rtyw
.ytbr +T v.1

.Myqwspb rpsh yYx v.1

.z

.rpsh yYx v.10

.w

7. 12–8. 5
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NorătŇĘ yĂwĘ PŇsĆĳĎJhČ lY
ăĄ BĘ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎhĲČ lY
¿Ą BĘ yJ
ËĂ : SmĆè
ĲĎ hČ y’¿Ąr
Ł lĘ rt
¡ŇĄ yŁwĘ
13 ym
ąĂ yJ
ăĂ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ=tŇ’Ć hŇ¡’Ą rĘ : hĎyl
ĲĆ ‘ĎbŇĘ hŇ¿Ćx
I Č êĘ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎhĲČ tŇ‘ČDČŔ
14 Moy¿b
ŇĘ C bŇoTŔbŇĘ hŇăĄh
y Ĺ ÉhbĎŇoT MoyąBĘ : otŇĲ CĘ‘Ă rS
¿Ć ’Ğ tŇ¡’Ą NuĄŔtŇČ lĘ É lkČŇCy
tŇrČębŇĘ DĂ=l‘Č MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ hŇăW
Ď ‘Ď ÉhzĆ=tŇUČ‘ĚlĘ hŇąĆ=t
z Ň ’Ć MG
ăČ hŇĳ’Ą rĘ hŇ‘¡ĎrĎ
15 yl
ĳĂ bŇĘ hĆ ym
ăĄ yBĂ ytŇĂ y’
¡Ă rĎ lJ
Ł¿ hČ=tŇ’Ć : hŇmĎC’ĲmĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ MdËŇĎ’ĎhĲĎ ’Y
ÌĎ mĘyĂ âQÄS
Ć
16 yh
ąĂ êĘ=l’Č : otŇĲ ‘ĎrĲĎBĘ ëŇyr¡Ă’ĞmĲČ ‘S
ĎŔ rĎ SyăĄwĘ oqŔdĘŇYĂBĘ dŇăbĄŇ ’
Ł ÉqyDĂYČ SyąĄ
17 ‘S
¿Č rĘêĂ=l’Č : MmĲĄoèêĂ hŇUĎ¡Ďl rt
ĳŇĄ oy MJ
¡Č xČtŇĘ êĂ=l’ČwĘ hŇBĄŔrĘhČ ÉqyDĂYČ
18 rS
ăĆ ’Ğ bŇoTť : ìŇêĲĆ‘Ă âl¿BĘ tŇCm¡tŇĎ hŇUĎ¿Ďl lk
ĳĎŇ sĎ yh
ăĂ êĘ=l’ČwĘ hŇ¡BĄ rĘhČ
’Y
¿Ą yĄ Myh
¡Ă Łl’Ĺ ’r¿ĄyĘ=yJĲĂ ìŇdĳŇĆyĎ=tŇ’Ć xe
ăČêČ=l’Č hŇ¡Ćm
E Ă =MgČŇwĘ hŇzĆŔBĎ zx
Ł ă ’ĹêĲĆ
19 Cy¡h
Ď rS
¿Ć ’Ğ MyTŔĂ yQĂS
Č ÉhrĎW
Ď ‘ĞmĲĄ Mk
ĳĎŇ xĎĲlĆ z‘Ł ă êĎ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎhĲČ : MQ
ĲĎ JĚ=tŇ’Ć
20 âl
¿ wĘ bŇoF¡=hŇW
Ć ‘ĞyĲČ rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĳĎBĎ qyD¡ĂYČ Ny’¿Ą MdĎŔ’Ď yJ
ăĂ : ry‘ĲĂBĎ
21 rS
¿Ć ’Ğ ìŇĳĆBlĂ Nê
¡ĄêĂ=l’Č CrBĄŔdČŇyĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyrĂbĎŇDĘhČ=lkĎŇlĘ MG
ąČ : ’TĲĎxĹyĲĆ
22 ì
ŇĳĆBlĂ ‘dăČŇyĎ tŇoB¡rČ Mym
¿Ă ‘ĎjĘ=MGČ yJ
ËĂ : ìŇĲlĆ lĘqČmĘ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č=tŇ’ĲĆ ‘m
¿Č S
Ę tŇĂ =âlĲ
23 yê
Ă rĘmăČ’Ď hŇĳmĎ kŇĘ xĎb
ĲČŇ ytŇĂ yi
ăĂ nĂ hŇŁz¡=lJĎ : MyrĲĂxĄ’Ğ êĎlĘ¿ČQqĂ tř’¡=MGČ rS
¿Ć ’Ğ
24 ym
¿Ă qm
Ł ¡ ‘Ď ű qm
Ł ¿ ‘ĎwĘ hŇĳĎh
yĎè
ĲĆ =hŇmČř qox¡rĎ : yeĂUĲĆmĂ hŇq¿ĎoxrĘ ’yh
¡Ă wĘ hŇmĎJĎŔxĘ’Ć
25 NoB
ĳS
Ę xĆwĘ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎ Su¿ĄbČŇC rCtŔlĎwĘ tŇ‘ČdăČŇlĎ ÉyBĂlĂwĘ ynąĂ’Ğ ytŇĲĂ oBÄsČ : Ce’ĲĆYĎmĘyĂ
26 t
Ň wĆUĎęmĂ rm
ăČ ynÁĂ ’Ğ ’YĆÄomC : tŇolĲlĄohĲ tŇCl¡kŇĘ iĂhČwĘ lsĆJĆŔ ‘S
Č răĆ Ét‘ČdČÄlĎwĘ
bŇoTÂ hĎydĳŇĆyĎ MyrăĂCs’Ğ HB
¡Ď lĂ Mym
ËĂ rĎxĞwĲČ MydÌĂŇoYmĘ ’yhÄĂ =rS
Ć ’Ğ Éhè
Ď ’ĂhĲĎ=tŇ’Ć
27 yt
ŇĂ ’ŇYĎŔmĎ hŇăĆz Éh’ĄrĘ : HB
ĲĎ dŇkĆŇ¿ĎQyĂ ’T
¡Ą oxwĘ hŇeĎUĆŔmĂ Tl
ăĄ UĎyĂ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ ynąĄpŇĘ lĂ
28 h
Ň ¿S
Ď qĘBĂ=dŇo‘Ĳ rS
ËĆ ’Ğ : NoBĲS
Ę xĆ ’Y
Ł ¿ mĘlĂ tŇ¡xČ ’ČlĘ tŇ¿xČ ’Č tŇlĆĳhĆ q
Ł hŇr¡ĎmĘ’ĲĎ
hŇQĆ¡’Ą =lkĎŇbŇĘ hŇ¿è
Ď ’ĂwĘ ytŇĂ ’ŇYĎŔmĎ ÉPlĆ’ĆÄmĄ dŇąxĎ ’Ć MdĎÂ’Ď ytŇĂ ’ŇĳYĎ mĎ âlăwĘ yS
¡Ă pŇĘ nČ
29 Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ hŇÌW
Ď ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ ytŇĂ ’ŇYĎŔmĎ hŇăĆ=h
z Ň ’ĄrĘ ÉdbČŇlĘ : ytŇĂ ’ŇYĲĎmĎ âl¿
x ym
¿Ă C MkĎŔxĎăhĆ JĘ ymĂť : MyBĲĂrČ tŇon¿ŁbŇè
Ę xĂ CS
¡ qĘbŇĂ hŇUĎ¿hĄ wĘ rS
ĳĎ yĎ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć
2 ÉynĂ’
Ğ : ’eĲĆS
Ě yĘ wyn¡ĎjĎ z‘Ł ¿ wĘ wynĎŔjĎ ry’
ăĂ êĎ ÉMdĎŇ’Ď tŇąmČ kŇĘ xĎ rb
ĳŇĎ DĎ rS
Ć ăjĄ ‘Čd¡ŇĄoy
3 Éwyn
Ď jĎmĂ lh
ąĄ BĎêĂ=l’Č : MyhĲĂŁl’Ĺ tŇ‘¿ČCbŇS
Ę tŇr¡ČbŇĘ DĂ l‘ěČ wĘ romŔS
Ę ëŇlĆămĆ =yjĂ
4 rS
¿Ć ’ĞB
ĲČ : hŇW
ĲĆ ‘ĞyĲČ Zj
Ł¡ xĘyČ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ yJ
ËĂ ‘rĳĎ rb
ăĎŇ dĎŇBĘ dŇŁm¡‘ĞêĲČ=l’ĲČ ëŇlĄŔêĄ
5 âl
¿ hŇwĎŔYĘmĂ rm
ăĄ oS : hŇW
ĲĆ ‘ĞêĲČ=hŇmĲČ ol¡=rmČ’ŇyĲŁ ym
¿Ă C NoTĳlĘS
Ă ëŇlĆ¡mĆ =rbČŇDĘ
12

‘dy
.lwgsb =hmĆ yllhb v.24

.yrq hêĎ’Č ,bytk êĘ’Č v.22
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8. 6–9. 3

tŇ‘ăĄ Sy¡Ą ZpĆŇxĄŔ=lkĎŇlĘ yJ
ăĂ : MkĲĎŇxĎ bŇ¿Ąl ‘d¡ČŇyĄ TjĎŔS
Ę mĂC tŇ‘ăĄwĘ ‘rĳĎ rb
ăĎŇ DĎ ‘d¡ČŇyĄ 6
hŇĳĆh
y Ę IĲĂè
Ć =hŇmČ ‘Čd¡ŇĄyŁ Cen
¿Ćy’Ą=yJĲĂ : wyl
ĲĎ ‘Ď hŇ¿BĎ rČ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ tŇ‘¿ČrĎ=yJĲĂ Tj
ĳĎ S
Ę mĂC 7
’olăkŇĘ lĂ ÉxČCrÄBĎ TyQ
ąĂ S
Č MdĎÂ’Ď Ny’ăĄ : olĲ dŇyG¿ĂyČ ym
¡Ă hŇyŔĆhĘyĲĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ yJĂť 8
hŇĳmĎ xĎlĘUĂBČ tŇxČ¡ČlS
Ę mĂ Ny’¿ĄwĘ tŇwĆUĎŔhČ MoyăBĘ ÉNoTlĘS
Ă Ny’
ąĄwĘ xČCrŔhĎ=tŇ’Ć
yBĂŔlĂ=tŇ’Ć NotŇă nĎwĘ ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎ hŇąĆ=lJ
z Ď =tŇ’Ć : wyl
ĲĎ ‘ĎBĘ=tŇ’Ć ‘S
Č r¡Ć TQ
¿Ą mČyĘ=âlĲwĘ 9
MdËŇĎ’ĎhĲĎ Tl
ÌČ S
Ď rS
ĆÄ ’Ğ tŇ‘ęĄ SmĆĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ hŇ¡W
Ď ‘ĞnĲČ rS
¿Ć ’Ğ hŇW
ĆŔ ‘ĞmĲČ=lkĲĎŇlĘ
MoqąUĘmĂC C’bĎęwĎ MyrĂÁbĚŇqĘ My‘ÄĂ S
Ď rĘ žytŇĂ y’ĂrĎ NkĄÃbŇĘ C : olĲ ‘r¿ČlĘ Md¡ĎŇ’ĎBĘ 10
: lbĆŇhĲĎ hŇ¡Ć=MG
z Č CW
ĳ ‘Ď=NJĄ rS
ăĆ ’Ğ ry‘¡ĂbĎŇ Cx¿JĘêČS
Ę yĲĂwĘ CkŇQĄŔhČyĘ ÉSodŇqĎ
bŇÌĄl ’lĄÂmĎ NJĄÃ=l‘Č hŇrĳĎhĄmĘ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ MgĎŔtŇĘ pŇĂ hŇăW
Ď ‘ĞnĲČ=Ny’ĲĄ ÉrS
Ć ’Ğ 11
tŇ¡’Č mĘ ‘rËĎ hŇ¿W
Ć ‘Ł ’TĆęx
Ł rS
ăĆ ’Ğ : ‘rĲĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ Mh
¡Ć BĎ MdËŇĎ’ĎhĲĎ=ynĄBĲĘ 12
MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ y’ăĄrĘyĂlĘ ÉboF=hŇyĆhĘyĲĂ rS
ąĆ ’Ğ ynĂ’ĎŔ ‘ČdăŇĄoy=MGČ yJĂť olĳ ëŇyrăĂ’ĞmĲČC
Mym
¡Ă yĎ ëŇyr¿Ă’ĞyĲČ=âlĲwĘ ‘S
ĎŔ rĎl
ĲĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=âl ÉboTwĘ : wynĲĎpĎŇQĘmĂ C’¡rĘyyĲĂ rS
¿Ć ’Ğ 13
hŇăW
Ď ‘ĞnĲČ rS
ăĆ ’Ğ È lbĆŇhĆ=SyĆ : MyhĲĂŁl’Ĺ yn¿ĄpŇĘ QĂmĂ ’r¡ĄyĎ Cen
¿Ćy’Ą rS
ËĆ ’Ğ l~
ĳĄ JČ 14
hŇăW
Ą ‘ĞmĲČJĘ ÉMhĆlĄ’Ğ ‘ČyGąĂmČ rS
ĆÄ ’Ğ MyqęĂ yDĂYČ SyăĄ ű rS
ăĆ ’Ğ ůZrĆ’ĎhĎ=l‘Č
yêĂrĘmČě’Ď MyqĳĂyDĂ~ČhČ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČJĘ Mh
¡Ć lĄ’Ğ ‘ČyG¿ĂUČS
Ć My‘ŔĂ S
Ď rĘ SyăĄwĘ My‘ŔĂ S
Ď rĘhĲĎ
bŇoTą=Ny’ĲĄ rS
ĆÄ ’Ğ hŇxĎŔmĘv
Ă hČ=tŇ’Ć ÉynĂ’Ğ yêĂxĘąBČ S
Ă wĘ : lbĆŇhĲĎ hŇ¡Ć=MG
z ČS
Ć 15
’ChÂwĘ xČomĳW
Ę lĂwĘ tŇoê¡S
Ę lĂwĘ lokŇ¿ ’ĹĲlĆ =M’Ă yJ
ËĂ SmĆè
ĆŔ hČ tŇxČê
ăČ ÉMdĎŇ’ĎĲlĎ
: SmĆè
ĲĎ hČ tŇxČê
¿Č Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ ol¿=NtŇČ ĲnĎ =rS
Ć ’Ğ wyIËĎxČ ym
¿Ą yĘ olęmĎ‘Ğb
ĲČŇ CewăĆlĘyĂ
rS
¿Ć ’Ğ NyĎŔnĘ‘ĂăhĎ =tŇ’Ć Éto’rĘlĂwĘ hŇmĎŔkŇĘ xĎ tŇ‘ČdăČŇlĎ ÉyBĂlĂ=tŇ’Ć yêĂt
ąŇČ nĎ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ 16
: hŇ’ĲĆr
Ł Cen
¿Ćy’Ą wyn¡Ďy‘ĄBĘ hŇnĎěS
Ą hŇlĎyĘQČŔbČŇC ÉMoIBČ Mg
ąČŇ yJ
ăĂ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č hŇ¡W
Ď ‘ĞnĲČ
É’oYmĘlĂ MdĎę’ĎhĲĎ lkČÁCy âlÄ žyJĂ ůMyhĂŁl’ĹhĲĎ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ=lJĎ=tŇ’Ć ÈytŇĂ y’ĂrĎwĘ 17
lm
Ł Ì ‘ĞyĲČ rS
ĆÄ ’Ğ lS
Ć BĘţ SmĆè
ĆŔ hČ=tŇxČtĲŇČ hŇăW
Ď ‘ĞnĲČ rS
ăĆ ’Ğ ÉhW
Ć ‘ĞUĲČhĲČ=tŇ’Ć
lk
¡ČŇ Cy âl¿ tŇ‘ČdČŔlĎ ÉMkĎŇxĎhĲĆ rm
ąČ ’ŇŁy=M’Ă MgÄČ wĘ ’Y
ĳĎ mĘyĂ âlăwĘ Su¡ĄbČŇlĘ MdËŇĎ’ĎhĲĎ
rS
ĆÄ ’Ğ hŇzĆŔ=lJĎ=tŇ’Ć rCbăŇlĎwĘ ÉyBĂlĂ=l’Ć yêĂt
ąŇČ nĎ hŇÂzĆ =lJĎ=tŇ’Ć yJ
ăĂ : ’Y
Ł Ĳ mĘlĂ T
=MgČŇ hŇăbĎŇ hĞ’ĲČ=MGĲČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ dŇyăČBĘ Mh
¡Ć ydŇĄbĎŇ‘ĞwĲČ Mym
ËĂ kĎŇxĞhĲČwĘ MyqÌĂyDĂ~ČhČ
hŇrĆÄqĘmĂ lJ
Ł ę lČ rS
ăĆ ’ĞJĲČ lJ
ŁÂ hČ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ lJ
Ł¡ hČ MdĎŔ’ĎhĲĎ É‘ČdÄĄoy Ny’
ąĄ hŇ’ĎęnĘW
Ă 2
rS
¡Ć ’ĞĲlČ wĘ xČbĄŔEŁlČÄwĘ ’mĄŔFĎlČwĘ rohăFĎlČwĘ ÉboFlČ É‘S
Ď rĎl
ĲĎ wĘ qyDąĂ~ČlČ dŇxÁĎ ’Ć
ű hŇăĆz : ’rĲĄyĎ hŇ‘¿ĎCbŇS
Ę rS
¡Ć ’ĞJĲČ ‘BĎěS
Ę eĂhČ ’TĆŔŁxJĲČ ÉboFJČ xČĳĄbŇ zŁ Cen
ăĆy’Ą 3
‘r

9. 4–10. 1
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Mg
ăČŇ wĘ lJ
Łĳ lČ dŇ¡xĎ ’Ć hŇr¿ĆqĘmĂ=yJĲĂ SmĆè
ĆŔ hČ tŇxČê
ăČ ÉhW
Ď ‘ĞnĲČ=rS
ĲĆ ’Ğ lk
ŁąŇ BĘ ‘rĎę
wyr¡ĎxĞ’ĲČwĘ MhĆŔyIĄxČBĘ ÉMbĎŇbĎŇlĘBĂ tŇoląlĄohĲwĘ ‘rĎÄ=’lĄmĎ MdĎŇ’ĎhĲĎţ=ynĄBĲĘ bŇăĄl
4 Nox
ĳ FĎBĂ SyăĄ MyI¡ĂxČhĲČ=lJĎ l’
¿Ć rxŔbřy rS
ăĆ ’Ğ ÉymĂ=yJĂ : MytŇĲĂ UĄhČ=l’Ć
5 My‘
¡ĂdĘŇoy MyIËx
Ă Č hĲČ yJÌĂ : tŇUĲĄhČ hŇ¡ĄrĘ’
y Č hĲĎ=NmĂ bŇoTŔ ’Chă ÉyxČ bŇlĆąĆkŇ lĘ=yJĲĂ
yJ
¿Ă rkĎŔW
Ď ÉMhĆlĎ dŇo‘ą=Ny’ĲĄwĘ hŇmĎC’ęmĘ My‘ăĂdĘŇoy Mn
ÌĎy’Ą MytÂĂ UĄhČwĘ CtŇĳmĚ IĎS
Ć
6 h
Ň dĎŇb
ĳŇĎ ’Ď rb
ăĎŇ JĘ Mt
¡ŇĎ ’ĎnĘqĂ=MGČ Mt
ËŇĎ ’ĎnĘW
Ă =MGČ Mt
ÌŇĎ bĎŇhĞ’ĲČ MG
ăČ : MrĲĎkŇĘ zĂ xJ
¡Č S
Ę nĂ
: SmĆè
ĲĎ hČ tŇxČê
¿Č hŇ¡W
Ď ‘ĞnĲČ=rS
ĲĆ ’Ğ lk
ŁŇ¿ BĘ MlĎŔo‘lĘ Édo‘ Mh
¿Ć lĎ=Ny’ĲĄ qlĆxĄÄwĘ
7 ì
Ň nyy
ĳĆ Ą bŇoT¡=bŇlĆbŇĘ hŇt
¿ŇĄ S
Ğ C ìŇmĆŔxĘlČ ÉhxĎmĘW
Ă BĘ lk
ŁąŇ ’Ĺ ëŇăĄl
8 ì
Ň yd¡ŇĆgĎŇbŇĘ Cy¿hĘyĲĂ tŇ‘ěĄ =lkĎŇBĘ : ìŇyW
ĲĆ ‘ĞmĲČ=tŇ’ĲĆ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ hŇ¿YĎ rĎ rbĎŔkŇĘ yJ
ăĂ
9 h
Ň ăè
Ď ’Ă=M‘Ă MyIĂÁxČ hŇ’ĄÄrĘ : rsĲĎxĘyĆ=l’Č ì¿ŇS
Ę ’ŇrĲ
Ł =l‘Č NmĆ¡S
Ć wĘ MynĳĂbĎŇlĘ
SmĆè
ĆŔ hČ tŇxČê
ăČ ÉìlĘ=NtŇČ ĲnĎ rS
ąĆ ’Ğ ìŇlĆŔbŇĘ hĆ yIăĄxČ ÉymĄyĘ=lJĎ êĎbŇĘ hČę’Ď=rS
Ć ’Ğ
lm
¡Ą ‘Ď hŇê
¿Ď ’Č=rS
Ć ’Ğ ìŔlĘm
ăĎ ‘Ğb
ĲČŇ C MyIĂŔxČB
ĲČ ÉìqĘlĘxĆ ’Chą yJ
ăĂ ìŇĳĆlbŇĘ hĆ ym
ăĄ yĘ lJ
Ł¡
10 žyJ
Ă hŇĳĄW‘Ğ ì¡ŇxĞŁkŇĲ BĘ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ ìËŇdĘŇyĲĎ ’Y
ÌĎ mĘêĂ rS
ĆÄ ’Ğ lJ
Ł ţ : SmĆè
ĲĎ hČ tŇxČê
¿Č
ëŇ¿Ąlh
Ł hŇê
¡Ď ’Č rS
¿Ć ’Ğ lo’ěS
Ę BĂ hŇmĎŔkŇĘ xĎwĘ tŇ‘ČdăČŇwĘ ÉNoBS
Ę xĆwĘ hŇąW
Ć ‘ĞmĲČ Ny’ĄÄ
11 âl
Ì wĘ ZorÁUĄhČ MyQĂÄuČlČ žâl yJ
ăĂ SmĆè
Ćę hČ=tŇxČtĲŇČ hŇŁ’ărĎwĘ yêĂbŇĘ S
ČÁ : hŇUĎS
ĲĎ
ÉMynĂŁbŇeĘlČ âlą MgÄČ wĘ ÉMxĆlĆÄ Mym
¿Ă kĎŇxĞĲlČ âlă MgČŇwĘţ hŇmĎęxĎlĘUĂhČ MyrăĂoBGĂlČ
12 yJ
ÃĂ : MQ
ĲĎ JĚ=tŇ’Ć hŇr¿ĆqĘyĂ ‘gČŇ¡pĆŇ wĎ tŇ‘¿Ą=yJĂ Nx
ĳĄ My‘¡ĂdĘŇIŁlČ âl¿ Mg
ËČŇ wĘ rS
Ć Ł‘Ŕ
hŇ‘ĎŔrĎ hŇdăĎŇoYmĘBĂ ÉMyzĂxĎ’ĹĲeĆ S
Ć ÉMygŇĂ DĎJČ oêę‘Ă=tŇ’Ć MdĎÁ’ĎhĲĎ ‘dČÄyĄ=âlĲ žMGČ
hŇ‘ĎŔrĎ tŇ‘ăĄlĘ MdĎŔ’ĎhĲĎ ynăĄBĘ ÉMyS
Ă qĎCyĲ MhĄęJĎ xj
ĳĎ BČ tŇoz¡xĚ’ĞhĲĎ MyrĂŔjĽ~ĂkÄČ wĘ
13 Sm
Ć ĳè
Ď hČ tŇxČê
ăČ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎ ytŇĂ y’
¿Ă rĎ hŇŁzË=MGČ : M’
Ł Ĳ tŇĘ jĂ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ loj¿êĂS
Ć JĘ
14 h
Ď ylĆÁ’Ą=’b
ĲĎŇ C T‘ĳĎmĘ HB
¡Ď MyS
¿Ă nĎ’ĞwĲČ hŇeĎŔTČqĘ ry‘ăĂ : yl
ĲĎ ’Ą ’yh
¡Ă hŇ¿ĎlodŇgŇĘ C
15 Hb
Ďę ’YĎm
ăĎ C : MylĲĂŁdŇGĘ Myd¿ĂŇoYmĘ hĎyl
¡Ć ‘Ď hŇ¿Ďb
n ĎŇ C HtŔĎ ’
Ł bŇăbČŇ sĎwĘ É lodŇGĎ ëŇlĆąmĆ
rkČŔzĎ âlă ÉMdĎŇ’ĎwĘ otŇĳ mĎkŇĘ xĎBĘ ry‘¡ĂhĎ=tŇ’Ć ’Ch¿=TQČmĂC MkĎŔxĎ ÉNJĄsĘmĂ Sy’
ąĂ
16 h
Ň rĳĎCbŇGĘmĂ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎ hŇ¿bĎŇ oT ynĂ’ĎŔ yêĂrĘmăČ’ĲĎwĘ : ’ChĲhČ NJ
¡Ą sĘUĂhČ Sy’
¿Ă hĎ=tŇ’Ć
17 Mym
ĂŔ kĎŇxĞ yrăĄbŇĘ DĂ : My‘ĲĂmĎS
Ę nĂ Mn
¿Ďy’Ą wyr¡ĎbĎŇdĘŇC hŇyĎŔCzBĘ ÉNJĄsĘUĂhČ tŇąmČ kŇĘ xĎwĘ
18 yl
ăĄ JĘmĂ hŇm
¡Ď kŇĘ xĎ hŇ¿bĎŇ oT : MylĲĂysĂJĘBČ lS
¡Ą om tŇq¿Č‘ĞEĲČmĂ My‘ĳĂmĎS
Ę nĂ tŇxČ¡ČB
nĘ
y ‘ČyB
¡Ă yČ Sy’
¿Ă bŇĘ yČ tŇwĆmĎŔ ybĄŇCbăŇzĘ : hŇB
ĲĄ rĘhČ hŇ¿bĎŇ oT dŇ¿BĄ ’ČyĘ dŇxĎŔ’Ć ’T
ăĆ oxwĘ bŇrĳĎqĘ
NmV
.s"tw ‘"t ,+rt Nkw yrkw bytk rBČx
Ě yĘ ’"sb ,yrq rBČx
Ě yĘ ,bytk rxČb
Ě yĘ w’ rxĄBĎyĂ v.4

.T
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10. 2–11. 5

onŔymĂylĲĂ ÉMkĎŇxĎ bŇąĄl : T‘ĲĎmĘ tŇCl¿kŇĘ sĂ dŇob¡ŇJĎmĂ hŇ¿mĎ kŇĘ xĎmĲĄ rqËĎyĎ xČqĳĄor NmĆăS
Ć 2
rs
ĳĄxĎ oBălĂ ëŇ¡Ąlh
Ł lk¿shřVk ëŇrĆDËĆBČ=MgČŇwĘ : olĲ’Ňm
Ł W
Ę lĂ lys
¡Ă JĘ bŇ¿ĄlwĘ 3
ì¡ŇmĘoqĲmĘ ìŇylĆŔ‘Ď hŇăĆl‘ĞêĲČ É lS
Ą oUhČ xČCrą=M’Ă : ’ChĲ lk
¿ĎŇ sĎ lJ
Ł¡ lČ rm
¿Č ’ĎwĘ 4
tŇxČê
ăČ ytŇĂ y’
¡Ă rĎ hŇ‘ĎŔrĎ SyăĄ : MylĲĂodŇGĘ My’
¿Ă TĎxĞ xČye¡ĂyČ ’jĄŔrĘmČ yJ
ăĂ xe
ĳČêČ=l’Č 5
Mym
¡Ă orUĘBČ lkĆŇiĆŔhČ Nê
ăČ nĂ : TyQĲĂè
Č hČ yn¿ĄpŇĘ QĂmĂ ’Y
¡Ď IŁS
Ć hŇgĎěgĎŇS
Ę JĂ SmĆĳè
Ď hČ 6
MyrËĂW
Ď wĘ Mys
ĳĂ Cs=l‘Č Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğ ytŇĂ y’
¿Ă rĎ : CbŇS
ĲĄ yĄ lpĆŇ¿è
Ą BČ Myr¡ĂyS
Ă ‘ĞwĲČ MyB
ĳĂ rČ 7
rd¡ŇĄGĎ Zr¿Ąp
ŁŇ C lojĳyĂ oBă ZU
¡Ď CG rp
¿ŇĄ x
Ł : ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č Myd¡ĂŇbĎŇ‘ĞJĲČ Myk
¿ŇĂ lĘŁhĲ 8
: MB
ĲĎ NkĆŇ¿iĎ yĂ MyY
¡Ă ‘Ą ‘Čq¿ĄoB Mh
ĳĆ BĎ bŇ¡YĄ ‘ĎyĲĄ MynĂŔbĎŇ’Ğ ‘Čyi
ăĂ mČ : SxĲĎnĎ Cek
¿ĆŇ è
Ę yĂ 9
Nor¿tŇĘ yĂwĘ rB
ĳĄgČŇyĘ Myl
¡Ă yĎxĞwĲČ lqČŔlĘqĂ MynăĂpĎŇ=âl É’ChwĘ lzĆęrĘBČhČ hŇăhĎ qĄ=M’Ă 10
l‘Čb
¡ČŇ lĘ NorŔtŇĘ yĂ Ny’ăĄwĘ SxČĳlĎ =’olBĘ Sx
¡Ď eĎhČ ëŇŁè
¿ yĂ=M’Ă : hŇmĲĎkŇĘ xĎ ryS
¡Ą kŇĘ hČ 11
tŇ¿ČQxĂêĘ : Ce‘ĲĆQĘbČŇêĘ lys
¡Ă JĘ tŇotŇ¿ pŇĘ W
Ă wĘ Nx
ĳĄ Mk
¡ĎŇ xĎ=ypŇĂ yr¿ĄbŇĘ DĂ : NoSĲQĎhČ 12, 13
hŇăBĆ rĘyČ lk
¡ĎŇ iĎhČwĘ : hŇ‘ĲĎrĎ tŇCl¡lĄohĲ ChyjĂŔ tŇyrăĂxĞ’ĲČwĘ tŇClĳkŇĘ sĂ Chyp
¡ŇĂ =yrĄbŇĘ DĂ 14
ym
¡Ă wyrĎŔxĞ’ĲČmĄ ÉhyĆhĘyĲĂ rS
ąĆ ’ĞwĲČ hŇyŔĆhĘIĲĂS
Ć =hŇmČ ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ ‘dąŇČyĄ=âlĲ MyrĳĂbĎŇdĘŇ
: ry‘ĲĂ=l’Ć tŇkĆŇ¿ĆllĎ ‘d¡ČŇyĎ=âlĲ rS
¿Ć ’Ğ Ce‘ĳĆGĘyČêĘ Myl
¡Ă ysĂJĘhČ lm
¿Č ‘Ğ : olĲ dŇyG¿ĂyČ 15
ZrĆ’ĆŔ ëŇyrăĄS
Ę ’Č : Clk
ĲĄŇ ’ŇyŁ rqĆŁB¿BČ ëŇyĂr¡ČW
Ď wĘ r‘ČnĳĎ ëŇ¡JĄ lĘUČS
Ć ZrĆ’ĆŔ ëŇăĎl=y’ĲĂ 16, 17
: ytŇĲĂ è
Ę bČŇ âl¿wĘ hŇr¡ĎCbŇgŇĘ BĂ ClkĄŔ’ŇyŁ tŇ‘ăĄBĎ ÉëyĂrČÄW
Ď wĘ MyrĳĂox=NBĆ ëŇ¡JĄ lĘUČS
Ć
ÉqoxW
Ę lĂ : tŇyĂB
ĲĎ hČ PŇŁl¿dĘŇyĂ MyĂd¡ČŇyĎ tŇCl¿pŇĘ S
Ă bŇĘ C hŇrĳĆqĎUĘhČ ëŇU
ăČ yĂ MyĂê
¡Č lĘYČ‘ĞB
ĲČ 18, 19
MG
ăČ : lJ
Ł Ĳ hČ=tŇ’Ć hŇ¿Ć‘
n ĞyĲČ PŇsĆ¡JĆ hČwĘ MyIĳx
Ă Č xU
ăČ W
Č yĘ NyĂy¡ČwĘ MxĆlĆŔ MyW
ăĂ ‘Ł 20
ryS
ĳĂ ‘Ď lQ
¡Ą qČêĘ=l’Č ìŔbŇĘ ăJĎ S
Ę mĂ ÉyrĄdĘŇxČbŇĘ C lQĄŔqČêĘ=l’Č ëŇlĆmĆť ìę‘ĞDĲĎmČBĘ
: rb
ĲĎŇ DĎ dyg¿řy My¡pnkhř l‘Čb
¿ČŇ C louŔhČ=tŇ’Ć ëŇyl
ăĂ oy ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ PŇo‘ą yJ
ăĂ
qlĆ¿xĄ =NêĆ : Ce’ĲĆYĎmĘêĂ Mym
¡Ă IĎhČ bŇr¿
Ł bŇĘ =yJĲĂ MyĂU
ĳĎhČ ynăĄjĘ=l‘Č ì¡ŇmĘxĘlČ xQ
¿Č S
Č ’y, 2
: ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č hŇ‘¡ĎrĎ hŇ¿Ćh
y Ę IĲĂ=hŇmČ ‘dČŔtŇĄ âlă yJĂť hŇĳĎomS
n Ę lĂ Mg
ăČŇ wĘ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă lĘ
Mor¡DĎBČ Z‘ËĄ loj¿yĂ=M’ĂwĘ CqyrĂŔyĎ ZrĆ’ăĎhĎ=l‘Č ÉMS
Ć GĆÄ Myb
¿ŇĂ ‘ĎhĲĆ C’ÄlĘUĲĎyĂ=M’Ă 3
‘rĳĎzĘyĂ âlă xČCr¡ rm
¿Ą S
Ł : ’ChĲyĘ MS
¿Ď Z‘¡ĄhĎ loj¿IĂS
Ć MoqËmĘ NopĳŇ~ĎBČ M’
ăĂ wĘ 4
xČCrŔhĎ ëŇrĆDăĆ=hŇmČ É‘ČdÄĄoy ìąŇnĘy’ĲĄ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ : roYĲqĘyĂ âl¿ Myb
¡ŇĂ ‘Ďb
ĲĆŇ hŇ¿’Ć r
Ł wĘ 5
MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ hŇăW
Ą ‘ĞmĲČ=tŇ’Ć É‘dČŇtŇĄ âlą hŇkĎŇJĎę hŇĳ’Ď lĄUĘhČ NTĆăbĆŇ BĘ Mym
¡Ă YĎ‘ĞJĲČ
rV’

lkĎiĎS
Ć JĘ ’"sw ,’"ydw h"dx ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk lkĎiĎhČS
Ć JĘ ’"sb ,yrq lkĎiĎS
Ć JĘ ,bytk lkĎiĎhČS
Ć JĘ v.3 .y
’"sbw ,b"yd ,’"yd Nkw yrqw bytk MyĂpČnĎJĘhČ ’"sb ,yrq MyĂpČnĎJĘ ,bytk MyĂpČnĎJĘhČ v.20 .b"d Nkw yrqw bytk
.yrq dGĄyČ ,bytk dyGĂyČ v.20 .’"d Nkw yrqw bytk MyĂpČnĎJĘ

11. 6–12. 13
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xe
ăČêČ=l’Č bŇrĆ‘¡ĆlĎwĘ ìŇ‘ĆŔrĘzČ=tŇ’Ć ‘răČzĘ ÉrqĆŁBÄBČ : lJ
Ł Ĳ hČ=tŇ’Ć hŇ¡W
Ć ‘ĞyĲČ rS
¿Ć ’Ğ
dŇ¡xĎ ’ĆJĘ Mh
¿Ć ynĄS
Ę =M’ĂwĘ hŇzĆŔ=o’ hŇăĆh
z Ğ ÉrS
Ď kŇĘ yĂ hŇąĆz y’ăĄ ‘dÁĄoy ÉìnĘy’ĲĄ žyJĂ ìŇdĳŇĆyĎ
7, 8 yJ
ăĂ : SmĆè
ĲĎ hČ=tŇ’Ć tŇo’¿rĘlĂ MyĂn¡Čy‘Ąl
ĲČ bŇoT¿wĘ ro’ĳhĎ qotŇ¡ mĎC : MybĲŇĂ oT
ym
ăĄ yĘ=tŇ’Ć ÉrJ
Ł zĘyĂwĘ xm
ĳĎ W
Ę yĂ MQ
ăĎ kĚŇBĘ Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ hŇ¿Ćx
y Ę yĲĂ hŇËBĄ rĘhČ Myn¿ĂS
Ď =M’Ă
9 xm
ÌČ W
Ę
: lbĆŇhĲĎ ’B
¿Ď S
Ć =lJĎ Cy¡hĘyĲĂ hŇ¿BĄ rĘhČ=yJĲĂ ëŇS
Ć ŁxŔhČ
yk
ăŇĄ rĘdČŇBĘ ÉëQĄhČwĘ ìŇtŔĆ orCxbŇĘ ym
ăĄ yBĂ ÉìBĘlĂ ìąŇbŇĘ yTĲĂywĲĂ ìŇytęĆ CdŇlĘyČBĘ rCxăBĎ
Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ ì¿Ň’ĞybĲŇĂ yĘ hŇQĆË’Ą =lJĎ=l‘Č yJÌĂ ‘dĎěwĘ ìŇynĳĆy‘Ą y’¡ĄrĘmČbŇĘ C ìŔBĘlĂ
10 t
Ň Cd¿ŇlĘIČhČ=yJĲĂ ìŇrĳĆW
Ď BĘmĂ hŇ‘¡ĎrĎ rb
¿ĄŇ ‘ĞhĲČwĘ ìŇBĆŔQĂmĂ És‘ČJČÄ rs
¿Ą hĎwĘ : TjĲĎS
Ę UĂBČ
by rS
ąĆ ’Ğ dŇ‘ăČ ìŇyt
ĳŇĆ r
Ł CxBĘ ym
¡Ą yBĂ ìŇy’ĆŔrĘoBă=tŇ’Ć ÉrŁkŇzĘC : lbĆŇhĲĎ tŇCr¡xĞè
ĲČ hĲČwĘ
Mh
¡Ć bĎŇ yl
¿Ă =Ny’ĲĄ rmČŔ’Ňê
Ł rS
ăĆ ’Ğ MynĂŔS
Ď C‘yGăĂhĂwĘ hŇ‘ĎŔrĎhĲĎ ym
ăĄ yĘ ÉC’b
Ł Ä yĎ=âlĲ
2 Myb
ĳŇĂ kĎŇoJhČwĘ xČr¡ĄIĎhČwĘ ro’ŔhĎwĘ ÉSmĆè
ĆÄ hČ ëŇąS
Č xĘtŇĆ =âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ dŇ‘Čţ : ZpĆŇxĲĄ
3 Ct
Ň¡ CĘ‘ČtŇĘ hĲĂwĘ tŇyĂBČŔhČ yrăĄmĘŁSĲ ÉC‘zĚÄIĎS
Ć MoIęBČ : MS
Ć GĲĎhČ rx
¿Č ’Č Myb
¡ŇĂ ‘ĎhĲĆ CbŇ¿S
Ď wĘ
: tŇoBĲrĚ’ĞB
ĲĎ tŇo’¡r
Ł hĲĎ CkŇ¿ S
Ę xĲĎwĘ CT‘ĄŔmĂ yJ
ăĂ ÉtonxĞF
Ł Ĳ hČ CląTĘb
ĲĎŇ C lyĂx
ĳĎhĆ yS
ăĄ nĘ’Č
4 roj
Ŕ ~ĂhČ loqălĘ ÉMCqyĎwĘ hŇĳĎx
n Ğ FĲČhĲČ loqă lp
¡ČŇ S
Ę BĂ qCèŔBČ ÉMyĂtÄČ lĎdĘŇ CrąGĘsĚwĘ
5 ë
Ň rĆDŔĆBČ MyêăĂxČtŇĘ xČwĘ ÉC’rĎyĂ HČŁbąŇGĎmĂ MG
ăČ : ryè
ĲĂ hČ tŇon¿BĘ=lJĎ Cxè
¡Č yĂwĘ
ÉMdĎŇ’ĎhĲĎ ëŇąĄlh
Ł =yJĲĂ hŇĳĎoIb
n ŇĂ ’ĞhĲĎ rp
¡ŇĄ tŇĎ wĘ bŇgĎŔxĎhĲĆ lB
ăĄ êČsĘyĂwĘ ÉdqĄè
Ď hČ Z’ŇąĄyĎwĘ
n
6 Éqxr
ř y=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ dŇ‘ăČ : MydŇĲĂpŇĘ i
Ł hČ qCè
¡ bČŇ Cb¿ŇbŇĘ sĲĎwĘ omŔlĎo‘ tŇyB
ăĄ =l’Ć
Zr¿
Ł nĎwĘ ‘ČCBŔUČhČ=l‘Č ÉdJČ rbĆŇąè
Ď tŇĂ wĘ bŇĳhĎ EĎhČ tŇăČQGĚ Zr¡ĚtŇĎ wĘ PŇsĆJĆŔhČ lbĆŇăxĆ
7 x
Č CrăhĎwĘ hŇĳĎh
yĎS
ĲĆ JĘ ZrĆ’¡ĎhĎ=l‘Č rp
ËŇĎ ‘ĎhĲĆ bŇŁS
Ì yĎwĘ : roBĲhČ=l’Ć lG
¡ČlĘGČhČ
8 t
Ň lĆ¡hĆ ouhČ rm
¿Č ’Ď Myl
ËĂ bĎŇhĞ lb
ÌĄŇ hĞ : HnĲĎtŇĎ nĘ rS
¿Ć ’Ğ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=l’Ć bŇCSŔêĎ
9 M‘
ĎŔ hĎ=tŇ’Ć Ét‘ČDČÄ=dŇUČlĂ dŇo‘ę Mk
ĳĎŇ xĎ tŇlĆ¡hĆ q
Ł hŇ¿yĎhĎS
ĲĆ rtěĄ yŁwĘ : lbĆŇhĲĎ lJ
Ł¿ hČ
10 Zp
ĆŇ ĳxĄ =yrĄbŇĘ DĂ ’Y
Ł ¡ mĘlĂ tŇlĆhĆŔq
Ł SuăĄBĂ : hŇB
ĲĄ rĘhČ Myl
¿Ă S
Ď mĘ Nu¡ĄêĂ ruĄŔxĂwĘ NEăĄ’ĂwĘ
11 t
Ň or¿mĘW
Ę mČkŇĘ C tŇonŔŁbŇrĘDăĎJČ ÉMymĂkĎŇxĞ yrąĄbŇĘ DĂ : tŇmĲĆ’Ĺ yr¿ĄbŇĘ DĂ rS
Ć y¡Ł bŇCtŇ¿ kĎŇwĘ
12 rh
ĳĄEĎhĂ ynăĂBĘ hŇUĎ¡hĄ mĄ rt
¿ŇĄ ŁywĘ : dŇxĲĎ’Ć hŇ‘¿Ćr
Ł mĄ Cn¡êĘnĂ tŇojĳsĚ’Ğ yl
ăĄ ‘ĞB
ĲČ My‘¡ĂCTnĘ
13 P
Ň os¿ř : rW
ĲĎ BĎ tŇ‘¿ČgŇĂ yĘ hŇ¡BĄ rĘhČ gŇhČ¿ČlwĘ ZqĄŔ Ny’ăĄ ÉhBĄrĘhČ MyrąĂpĎŇsĘ tŇoWÄ‘Ğ
hŇ¡Ć=yJ
z Ă romŔS
Ę wyt
ăŇĎ wŁYĘmĂ=tŇ’ĆwĘ É’rĎyĘ Myh
ąĂ Łl’ĹhĲĎ=tŇ’Ć ‘m
ĳĎ S
Ę nĂ lJ
Łă hČ rb
¡ĎŇ DĎ
6

Md’h=lk

’"sw ,d"ydw b"yd ,h"dx ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk qxĄrĎyĄ ’"sb ,yrq qtĄrĎyĄ ,bytk qxĄrĎyĄ w’ qxČrĘyĂ v.6 .by
.ytbr +s v.13 .’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk qtĄrĎyĄ
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12. 14–14

l‘ăČ Tj
¡Ď S
Ę mĂbŇĘ ’b
¿ŇĂ yĎ Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ hŇW
ĆŔ ‘ĞmĲČ=lJĎ=tŇ’Ć yJ
ąĂ : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ=lJĎ
: ‘rĲĎ=M’ĂwĘ bŇoT¡=M’Ă Ml
ĳĎ ‘ĘnĆ=lJĎ
G

MĎS
Ę nĂ lJ
Ł hČ rbĎDĎ PwŁs
Nmys ’ŁqŁtŁyŁ w’ qŁqŁtŁyŁ
wmV ’rqn rbk hyhV=hm wyYxw .hyrw’ Nmysw MynVw MyrV‘w Myt’m tlhq rpsd yqwsp Mwks
.hVwlV wytwqspw .h‘br’ wyrdsw .]+y +w tlhq[

The number of the verses of the book of Ecclesiastes is 222; and the sign is,
hyrw’. And its middle point is, That which hath been is named already [Ecc 6.10].
And its sedarim are 4. And its peseqot are 3.

14

rts’
’ SCJŔ=dŇ‘ČwĘ CDh
Ł ă mĄ ÉëlĄU
Ł hČ SoręwĄS
Ę xČ’Ğ ’Chă SorĳwĄS
Ę xČ’Ğ ym
ăĄ yBĂ yh
¡Ă yĘwČ
2
3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

13
14

15

ëŇlĆăUĆ hČ ű tŇbĆŇăS
Ć JĘ Mh
ĳĄ hĎ Mym
¡Ă IĎBČ : hŇĲnĎ ydĂŇmĘ hŇ¡’Ď mĄC Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ ‘bČŇËS
Ć
tŇąČS
n Ę BĂ : hŇrĲĎyBĂhČ NS
¿Č CSBĘ rS
¡Ć ’Ğ otŔCkŇlĘmČ ’i
ăĄ JĂ l‘Čť SoręwĄS
Ę xČ’Ğ
srăČjĎ ű lyx
ăĄ wydĳŇĎbĎŇ‘ĞwĲČ wyr¡ĎW
Ď =lkĎŇlĘ hŇêŔĆ S
Ę mĂ hŇăW
Ď ‘Ď okŔlĘmĎlĘ ÉSolS
Ď
ÉrS
Ć ‘Ł=tŇ’Ć otęŁ’rĘhČBĘ : wynĲĎpĎŇlĘ tŇon¡ydĂŇUĘhČ yr¿ĄW
Ď wĘ Mym
ËĂ êĘrĘjČhĲČ ydČęmĎC
Myn¿ĂomS
Ę MyBĂŔrČ Mym
ăĂ yĎ otŇĳ QĎCdŇGĘ tŇrĆ’¡ĆpŇĘ êĂ rqĎŔyĘ=tŇ’ĆÄwĘ otŔCkŇlĘmČ dŇobăŇJĘ
M‘ăĎhĎ=lkĎŇlĘ ëŇlĆUĆÃhČ hŇăW
Ď ‘Ď hŇQĆ’ĄęhĎ Mym
ăĂ IĎhČ ű tŇ’ŇolămĘbŇĂ C : MoyĲ tŇ¡’Č mĘC
tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă hŇê
¡Ć S
Ę mĂ NT
ËĎ qĎ=dŇ‘ČwĘ lodŇÌGĎmĂlĘ hŇrĎÁyBĂhČ NS
ČÄ CSBĘ žMy’ĂYĘmĘeĂhČ
ÉzCx’Ď tŇlĆkĄętŇĘ C sj
ăČ rĘJČ ű rCxăř : ëŇlĆUĲĆhČ Nt
¡ŇČ yBĂ tŇ¿ČG
e Ă rYČěxĞB
ĲČ Mym
ĳĂ yĎ
bŇăhĎ zĎ ű tŇoFămĂ SS
ĳĄ ydŇĄCUă‘ČwĘ PŇsĆ¡kĆŇ ylĄyl
¿Ă GĘ=l‘Č NmĎŔGĎrĘ’ČwĘ ZCbăŇ=ylĄbŇĘ xČBĘ
bŇhĎŔzĎ yl
ăĄ kŇĘ BĂ ÉtoqS
Ę hČwĘ : tŇrĆxĲĎs
Ł wĘ rd¿ČŇwĘ SS
¡Ą wĎ=ThČBČ tŇ¿pČŇ YĘrĲĂ l‘ËČ PŇsĆkĆęwĎ
tŇD¡ĎkČŇ hŇ¿IĎtŇĂ è
Ę hČwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ dŇy¿ČJĘ bŇr¡Ď tŇCkËŇlĘmČ Nyy¿ĄwĘ MynĳĂoS Myl
ăĂ JĄmĂ Myl
¡Ă kĄŇwĘ
NoY¿rĘJĂ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ otŔyBĄ bŇrăČ=lJĎ l‘Čť ëŇlĆUĆęhČ dŇăiČ yĂ ű Nk
ăĄŇ =yJĂ sn
ĳĄ’
Ł Ny’ăĄ
hŇê
ăĄ S
Ę mĂ hŇt
¡ŇĎ W
Ę ‘ĲĎ hŇJĎŔlĘUČhČ yêăĂS
Ę wČ MGČť
: Sy’ĲĂwĎ=Sy’Ă
y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ ÉMoIBČ : SorĲwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆ¿UĆ lČ rS
¡Ć ’Ğ tŇCkŔlĘUČhČ tŇyBĄť MyS
ĳĂ nĎ
’t
ąŇĎ gŇĘ BĂ ’nĎÁobŇrĘxČ ’tÄĎ EĘBĂ NmĎChmĘlĂţ rmČÃ’Ď NyĂIĳĎBČ ëŇlĆ¡UĆ hČ=bŇĲlĄ bŇoT¿JĘ
yn¡ĄjĘ=tŇ’Ć MytŔĂ rĘS
ăĎ mĘhČ MysĂŔyrĂiăĎhČ Ét‘ČbŇĘ S
Ă sJČŔrĘkČŇwĘ rt
ăŇČ zĄ É’tŇĎ gŇĘ bČŇ’ĞwĲČ
ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇËJĎ lĘUČhČ yê
ÌĂ S
Ę wČ=tŇ’Ć ’ybŇĂ hĎlĘţ : SorĲwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆ¿UĆ hČ
tŇ¿bČŇ oT=yJĲĂ HyĎŔpŇĘ yĎ=tŇ’Ć ÉMyrĂv
Ď hČwĘ MyU
ąĂ ‘ČhĲĎ tŇo’ÄrĘhČlĘ tŇCkĳŇlĘmČ rtŇĆăkĆŇ BĘ
rS
¡Ć ’Ğ ëŇlĆUĆŔhČ rb
ăČŇ dĘŇBĂ É’obŇlĎ yêęĂ S
Ę wČ hŇăJĎ lĘUČhČ N’ÂĄ mĎêĘwČ : ’yhĲĂ hŇ¡’Ć rĘmČ
: obŇĲ hŇr¿Ď‘ĞB
ĲĎ otŇ¡ mĎxĞwĲČ dŇŁ’ŔmĘ ÉëlĆUĆÄhČ PŇŁYąqĘIĂwČ Mys
ĳĂ yrĂiĲĎhČ dŇyăČBĘ
ëŇlĆUĆŔhČ rb
ăČŇ DĘ ÉNkĄŇ=yJĂ Myê
ĳĂ ‘ĂhĎ y‘ăĄdĘŇŁyĲ Mym
¡Ă kĎŇxĞĲlČ ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ
’tŇĎ m
ăĎ dĘŇ’Č ÉrtŇĎ S
Ą ’n
ąĎS
Ę rĘJČ wylĎę’Ą bŇră
Ł uĎhČwĘ : NydŇĲĂwĎ tŇD¿Ď y‘¡ĄdĘŇyĲŁ=lJĎ ynĄěpŇĘ lĂ
ynăĄjĘ Éy’Ąr
Ł ydČęmĎC srăČjĎ ű yrăĄW
Ď tŇ‘Âb
Č ŇĘ S
Ă Nk
ĳĎŇ CmmĘ ’n
¡ĎsĘrĘmČ srĆm
¿Ć SyS
ĂŔ rĘtŇČ
hŇ¡JĎ lĘUČBČ tŇoWŔ‘ĞQ
ĲČ =hŇmĲČ ÉtdĎŇJĘ : tŇCkŇĲ lĘUČBČ hŇ¡ĎS
nŁ ’ŇrĲĂ Myb
¿ŇĂ S
Ę IĲŁhČ ëŇlĆUĆŔhČ
ytVw
.ytbr +x v.6
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1. 16–2. 6

dŇy¡ČBĘ SorŔwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆăUĆ hČ ÉrmČ’ĞmĲČ=tŇ’ĲĆ hŇtęĎ W
Ę ‘ĲĎ=âl rS
ăĆ ’Ğ ű l‘ăČ yê
ĳĂ S
Ę wČ
MyrĂŔv
Ď hČwĘ ÉëlĆUĆÄhČ ynąĄpŇĘ lĂ Nkęmwmř rmĆ’ŇIăŁwČ
: MysĲĂyrĂiĲĎhČ 16
ÉMyrĂv
Ď hČ=lJĎ=l‘Č yJ
ąĂ hŇĳĎJlĘUČhČ yêăĂS
Ę wČ hŇt
¡ŇĎ wĘ‘Ď oDŔbČŇlĘ ÉëlĆUĆÄhČ=l‘Č âlą
=yJĲĂ : SorĲwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆ¿UĆ hČ tŇon¡ydĂŇmĘ=lkĎŇBĘ rS
Ćě ’Ğ MyUĂŔ‘Čh
ăĎ =lJĎ=l‘ČwĘ 17
Nh
ĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ Nh
¡Ć ylĄ‘ĘBČ tŇoz¿bŇĘ hČlĘ MyS
ĂŔ eĎhČ=lJĎ=l‘Č ÉhJĎlĘUČhČ=rbČŇdĘŇ ’Y
ąĄ yĄ
hŇËJĎ lĘUČhČ yê
ÌĂ S
Ę wČ=tŇ’Ć ’ybÄĂ hĎlĘ rmÂČ ’Ď SorÃwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆăUĆ hČ MrĎęmĘ’ĎBĘ
rS
ąĆ ’Ğ ydČęmĎC=srČjĲĎ tŇorăW
Ď ű hŇnĎrĘmăČ’Ňê
Ł hŇEĆÁhČ MoIÄhČwĲĘ : hŇ’Ďb
ĲĎŇ =âlwĘ wyn¡ĎpĎŇlĘ 18
: PŇYĆqĲĎwĎ Noy¿EĎBĂ yd¡ČŇkŇĘ C ëŇlĆĳUĆ hČ yrăĄW
Ď lk
ŁŇ¡ lĘ hŇJĎŔlĘUČhČ rb
ăČŇ DĘ=tŇ’Ć ÉC‘mĘS
ĲĎ
yt
¿ŇĄ dĎŇBĘ bŇt
ËŇĄ JĎyĂwĘ wynĎŔpĎŇQĘmĂ ÉtCkŇlĘmČ=rbČŇdĘŇ ’Y
ąĄ yĄ bŇoTę ëŇlĆăUĆ hČ=l‘Č=M’Ă 19
ëŇlĆăUĆ hČ ÉynĄpŇĘ lĂ yêęĂ S
Ę wČ ’obÁtŇĎ =âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ robĳŇ‘ĞyĲČ âlăwĘ yd¡ČŇmĎC=srČpĲĎŇ
: hŇeĎUĲĆmĂ hŇ¿bĎŇ oFhČ Ht
¡ŇĎ C‘rĘlĂ ëŇlĆUĆŔhČ Nê
ăĄyĂ ÉHtŇĎ CkŇlĘmČC SorŔwĄS
Ę xČ’Ğ
’yh
ĳĂ hŇ¡BĎ rČ yJ
¿Ă otŔCkŇlĘmČ=lkĎŇBĘ ÉhW
Ć ‘ĞyĲČ=rS
ĲĆ ’Ğ ëŇlĆąUĆ hČ MgÄĎ tŇĘ jĂ ž‘mČS
Ę nĂwĘ 20
ÉbTČyIĂwČ : NTĲĎqĎ=dŇ‘ČwĘ lod¡ŇGĎmĂlĘ NhĆŔylĄ‘ĘbČŇlĘ ÉrqĎyĘ CnąêĘyĂ MyS
Ăę eĎhČ=lkĎŇwĘ 21
: NkĲĎŇCmmĘ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ W‘ČI¿ČwČ MyrĳĂv
Ď hČwĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿Ąy‘ĄBĘ rbĎŔDĎhČ
ÉhnĎydĂŇmĘC hŇąĎydĂ
n Ň mĘ=l’Ć ëŇlĆUĆŔhČ tŇonăydĂŇmĘ=lJĎ=l’Ć ÉMyrĂpĎŇsĘ xl
ąČ S
Ę IĂwČ 22
otŔybĄŇBĘ rrăĄŁW ÉSy’Ă=lJĎ tŇoyąhĘlĲĂ onĳoSlĘJĂ M‘¡ĎwĎ M‘¿Č=l’ĆwĘ HbĎŔtŇĎ kŇĘ JĂ
ëŇŁSěJĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ ÉrxČ’Č
: oUĲ‘Č NoS
¿ lĘJĂ rB
¡Ą dČŇmĘC b
tŇ¿’Ą wĘ hŇtŇĎ W
ĎŔ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ tŇă’Ą wĘ ÉyêĂS
Ę wČÄ=tŇ’Ć rk
ąŇČ zĎ SorĳwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆăUĆ hČ tŇm
¡Č xĞ
ëŇlĆËUĆ lČ CS
¿ qĘbČŇyĘ wyt
ĳŇĎ rĘS
ĲĎ mĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ=yrĲĄ‘ĞnĲČ Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď rz¡ČgŇĘ nĂ=rS
Ć ’Ğ 2
=lkĎŇBĘ ÈMydĂŇyqĂjĘ ëŇlĆăUĆ hČ dŇqÄĄ pŇĘ yČwĘ : hŇ’ĲĆrĘmČ tŇob¿ŇoT tŇol¡CtŇBĘ tŇor¿‘ĎnĘ 3
hŇ’ĆÁrĘmČ tŇbČÄoT hŇlĎCtŇbŇĘ ţ=hŇrĲĎ‘ĞnĲČ=lJĎ=tŇ’Ć CYăBĘqĘyĂwĘ ůotŇCkŇlĘmČ tŇonăydĂŇmĘ
ëŇlĆ¡UĆ hČ syr¿ĂsĘ ’g
ËĆŇ hĄ dŇy¿Č=l’Ć MyS
ĂŔ eĎhČ tŇyB
ăĄ =l’Ć ÉhrĎyBĂhČ NS
ąČ CS=l’Ć
ynăĄy‘ĄBĘ ÉbTČyêĂ rS
ąĆ ’Ğ hŇrĎę‘ĞeĲČhĲČwĘ : NhĲĆyqĄCrmĘêČ NotŇ¡ nĎwĘ MyS
ĳĂ eĎhČ rm
ăĄ S
Ł 4
: NJ
ĲĄ W‘ČI¿ČwČ ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿Ąy‘ĄBĘ rb
ËĎŇ DĎhČ bŇÌTČ yIĂwČ yê
ĳĂ S
Ę wČ tŇxČê
ăČ ëŇŁl¡mĘêĂ ëŇlĆUĆŔhČ
NB
ăĆ ykČęDĽrĘmĎ omăS
Ę C hŇrĳĎyBĂhČ NS
ăČ CSBĘ hŇ¡yĎhĎ ydĂŔChyĘ Sy’
ăĂ
5
MyĂlČŔS
Ď CrăymĂ ÉhlĎgŇĘ hĎ rS
ąĆ ’Ğ : ynĲĂymĂyĘ Sy’
¿Ă Syq¡Ă=NBĆ y‘ËĂmĘS
Ă =NBĆ ry’
ÌĂ yĎ 6
hŇlĎŔgŇĘ hĆ rS
ăĆ ’Ğ hŇdĳŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ hŇăyĎnĘkĎŇyĘ M‘¡Ă hŇtŔĎ lĘgŇĘ hĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉhlĎGŁhČ=M‘Ă
rYndkwbn
.yrq NkĎCmmĘ ,bytk NkĎmĘCm v.16
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ÉrêĄsĘ’Ć ’yh
ąĂ hŇiĎędČŇhĞ=tŇ’Ć NmĄÁ’
Ł yhÄĂ yĘwČ : lb
ĲĆŇ BĎ ëŇlĆ¿mĆ r~
¡Č nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ
tŇăbČŇ oTwĘ Ér’ČŁêÄ=tŇpČŇyĘ hŇrąĎ‘ĞeĲČhČwĘ M’
ĳĄ wĎ bŇă’Ď Hl
¡Ď Ny’¿Ą yJ
ËĂ odŔD
Ł =tŇBČ
yhęĂ yĘwČ : tŇb
ĲČŇ lĘ ol¡ yk
ËŇČ DĽrĘmĎ Hx
ÌĎ qĎlĘ HUĎŔ’ĂwĘ ÉhĎybÄĂ ’Ď tŇomąbŇĘ C hŇ’ĆŔrĘmČ
NS
¿Č CS=l’Ć tŇoBËrČ tŇor¿‘ĎnĘ ZbÂĄ uĎhĂbŇĘ C otŔdĎŇwĘ ÉëlĆUĆÄhČ=rbČŇDĘ ‘m
ąČ è
Ď hĂBĘ
dŇy¿Č=l’Ć ëŇlĆUĆŔhČ tŇyB
ăĄ =l’Ć ÉrêĄsĘ’Ć xqąČQĎêĂwČ ygĳŇh
Ď Ą dŇyăČ=l’Ć hŇr¡ĎyBĂhČ
ůwynĎpĎŇlĘ dŇsĆăxĆ ’v
ăĎ êĂwČ ÈwynĎy‘ĄbŇĘ hŇrăĎ‘ĞeĲČhČ bŇTÄČ yêĂwČ : MyS
ĲĂ eĎhČ rm
¿Ą S
Ł yg¡Ňh
ČĄ
tŇorŔ‘ĎeĘhČ ‘bČŇăS
Ć Ét’ĄwĘ HlĎŔ tŇt
ăŇĄ lĎ ÉhĎtÄĆ onmĲĎ=tŇ’ĆwĘ hĎyqąĆCrmĘêČ=tŇ’Ć lhĄbČŇyĘwČţ
bŇoT¡lĘ hĎyt
ËŇĆ or‘ĞnĲČ=tŇ’ĆwĘ hĎÌĆS
e Č yĘwČ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ mĂ Hl
¡Ď =tŇtŇĆ ĲlĎ tŇoy¿’ĚrĘhĲĎ
yJÌĂ Hê
ĳĎ dĘŇlČomĲ=tŇ’ĆwĘ HU
¡Ď ‘Č=tŇ’Ć rêŔĄ sĘ’Ć hŇdĎŇyGăĂhĂ=âlĲ : MyS
ĲĂ eĎhČ tŇyB
¿Ą
ÉykČŇDĽrĘmĎ MoyŔwĎ Moyă=lkĎŇbŇĘ C : dŇyGĲĂtŇČ =âlĲ rS
¿Ć ’Ğ hĎyl
¡Ć ‘Ď hŇ¿CĎYĂ yk
ËŇČ DĽrĘmĎ
rêŔĄ sĘ’Ć MolăS
Ę =tŇ’Ć Ét‘ČdČÄlĎ MyS
ĳĂ eĎhČ=tŇyB
ĲĄ rY
ăČ xĞ yn¡ĄpŇĘ lĂ ëŇQĄŔhČtŇĘ mĲĂ
ëŇlĆăUĆ hČ=l’Ć ű ’obăŇlĎ hŇrĎÁ‘ĞnĲČwĘ hŇrĎÄ‘ĞnĲČ žrê
Ł ‘ČyGÃĂ hČbŇĘ C : HB
ĲĎ hŇ¡W
Ć ‘ĎIĲĄ=hŇmČC
NJ
¿Ą yJ
ËĂ SdŇĆŁxŔ rW
ăĎ ‘Ď MynăĄS
Ę ÉMyS
Ă eĎhČ tŇdąŇĎJĘ HlĎÁ tŇoyÄhĹ žZuĄmĂ SoręwĄS
Ę xČ’Ğ
ÉMyS
Ă dĎŇxĽ hŇąè
ĎS
Ă wĘ rU
Ł Ŕ hČ NmĆăS
Ć BĘ ÉMyS
Ă dĎŇxĽ hŇąè
ĎS
Ă Nh
ĳĆ yqĄCrmĘ ym
ăĄ yĘ C’¡lĘmĘyĂ
ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć hŇă’Ď BĎ hŇr¡Ď‘ĞeĲČhĲČ hŇzĆěbĎŇC : MyS
ĲĂ eĎhČ yq¡ĄCrmĘtŇČ bŇĘ C MymĂŔW
Ď BĘBČ
MyS
¡Ă eĎhČ tŇyB
¿Ą mĂ HUĎŔ‘Ă ’obăŇlĎ ÉHlĎ NtĲŇĄ ąeĎyĂ rmÁČ ’Ňê
Ł rS
ĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’Ą
tŇyB
ąĄ =l’Ć hŇbÂĎ S
Ď ’yh
ăĂ rqĆB
Ł bČŇCţ hŇ’ĎębĎŇ ’yh
ăĂ ű bŇrĆ‘ăĆBĎ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇyB
¿Ą =dŇ‘Č
MyS
ĳĂ gŇĘ lČyjĲĂhČ rm
ăĄ S
Ł ëŇlĆ¡UĆ hČ syr¿ĂsĘ zg
ËČŇ S
Ę ‘ĞS
ĲČ dŇÌyČ=l’Ć ynĂŔS
Ą ÉMyS
Ă eĎhČ
hŇ¿’Ď rĘqĘnĂwĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ HB
ËĎ Zp
¿ĄŇ xĎ=M’Ă yJ
ăĂ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć Édo‘ ’ob¿ŇtŇĎ =âlĲ
žrS
Ć ’Ğ ykČÃDĽrĘmĎ dŇDă
Ł lyĂxăČybŇĂ ’Ğ=tŇBČ rê
ăĄsĘ’Ć=rê
Ł Ĳ ‘ČyGăĂhČbŇĘ C : MS
ĲĄ bŇĘ
=tŇ’Ć M’
ăĂ yJĂţ rbĎŔDĎ ÉhS
Ď qĘbŇĂ âlą ëŇlĆUĆęhČ=l’Ć ’obăŇlĎ tŇbČÁlĘ olÄ=xqČĲlĎ
tŇ’ŇăW
Ą nŁ ÉrêĄsĘ’Ć yh
ąĂ êĘwČ MyS
ĳĂ eĎhČ rm
ăĄ S
Ł ëŇlĆ¡UĆ hČ=syrĲĂsĘ yg¿Ňh
Č Ą rm
ËČ ’ŇyŁ rS
¿Ć ’Ğ
ÉSorwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆąUĆ hČ=l’Ć rêÁĄ sĘ’Ć xqÄČ QĎêĂwČ : hĎy’ĲĆr
Ł =lJĎ yn¡Ąy‘ĄBĘ NxĄŔ
‘bČŇ¡S
Ć =tŇnČS
Ę BĂ tŇĳĄbŇ TĄ SdŇĆŁxă=’Ch yr¡ĂyW
Ă ‘ĞhĲĎ SdŇĆŁx¿BČ otŔCkŇlĘmČ tŇyB
ăĄ =l’Ć
=’v
Ď êĂwČ MyS
ĂŔ eĎhČ=lJĎmĂ ÉrêĄsĘ’Ć=tŇ’Ć ëŇlĆąUĆ hČ bŇhÄČ ’ĹIĲĆwČ : otŇĲ CkŇlĘmČlĘ
HS
ĎŔ ’Ňr
Ł BĘ ÉtCkŇlĘmČ=rtŇĆ J
ĲĆ MW
Ć ąĎwČ
I tŇŁlĳCtŇBĘhČ=lJĎmĂ wyn¡ĎpĎŇlĘ dŇsĆËxĆ wĎ Nx
¿Ą
ÉwyrĎW
Ď =lkĎŇlĘ lodęgĎŇ hŇê
ăĆS
Ę mĂ ëŇlĆUĆÁhČ W‘ČIČÄwČ : yêĲĂS
Ę wČ tŇxČê
¿Č hĎ¡kĆŇ ylĂmĘIČwČ
tŇ¡’Ą W
Ę mČ Nê
¿Ą IĂwČ hŇW
ĎŔ ‘Ď ÉtonydĂŇUĘlČ hŇąxĎ nĎhĞwĲČ rê
ĳĄsĘ’Ć hŇê
ăĄS
Ę mĂ tŇ¡’Ą wydĎŔbĎŇ‘ĞwĲČ
dyk
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2. 19–3. 9

=r‘ČS
ĲČ BĘ bŇ¿S
Ą yŁ yk
¡ŇČ DĽrĘmĎC tŇynĳĂS
Ą tŇol¡CtŇBĘ Zb
¿ĄŇ uĎhĂbŇĘ C : ëŇlĆUĲĆhČ dŇy¿ČJĘ 19
hĎyl
¡Ć ‘Ď hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ HUĎŔ‘Č=tŇ’ĆwĘ ÉHêĎdĘŇlČomĲ tŇdŇĆąGĆmČ rêęĄ sĘ’Ć Ny’ăĄ : ëŇlĆUĲĆhČ 20
hŇ¡Ďm
n Ę ’ĎbŇĘ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇW
ĎŔ ‘Ł rê
ăĄsĘ’Ć ÉykČŇDĽrĘmĎ rm
ąČ ’ĞmĲČ=tŇ’ĆwĘ yk
ĳŇĎ DĽrĘmĎ
ëŇlĆĳUĆ hČ=r‘ČS
ĲČ BĘ bŇăS
Ą yŁ yk
¡ŇČ DĽrĘmĎC MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ
: oêĲ’Ă 21
ÉCSqĘbČŇyĘwČ PŇiČŔhČ yrăĄmĘŁèĲmĂ ÉëlĆUĆÄhČ ys
ąĄyrĂsĲĎ=ynĲĄS
Ę SrĆtÁĆ wĎ NtÄĎ gŇĘ BĂ žPYČqĎ
dŇ¡GĄIČwČ ykČŔDĽrĘmĎlĘ ÉrbĎŇDĎhČ ‘dąŇČCĎIĂwČ : Sr
Ł wĲĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆ¡UĆ BČ dŇyĎŔ xČŁlăS
Ę lĂ 22
SuąČbĚŇyĘwČ : ykĲĎŇDĽrĘmĎ MS
¿Ą BĘ ëŇlĆ¡UĆ lČ rê
ËĄsĘ’Ć rmĆ’ŇŁêÌwČ hŇĳĎJlĘUČhČ rê
ăĄsĘ’ĆlĘ 23
yr¿ĄbŇĘ DĂ rpĆŇËsĄ BĘ bŇtęĄ JĎIĂwČ Z‘ĳĄ=l‘Č Mh
¡Ć ynĄS
Ę Cl¿êĎIĂwČ ’YĄŔUĎIĂwČ ÉrbĎŇDĎhČ
ž lDČGĂ hŇQĆ’ĄęhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ ű rx
ăČ ’Č
: ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ Mym
¡Ă IĎhČ g
ÉMW
Ć IĎÄwČ Ch’
ĳĄ v
Ę nČyĘwĲČ yg¡Ňg
Ă ĎŇ ’ĞhĲĎ ’tŇĎ dËŇĎUĘhČ=NB
ĲĆ Nm
ÌĎ hĎ=tŇ’Ć SorÁwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆUĆÄhČ
ëŇlĆUĆÁhČ ydÄĄbŇĘ ‘Č=lkĎŇwĘ : oêĲ’Ă rS
¿Ć ’Ğ Myr¡Ăv
Ď hČ=lJĎ l‘ěČ mĄ o’ŔsĘJĂ=tŇ’Ć 2
olă=hŇCĎYĂ Nk
¡ĄŇ =yJĂ NmĎŔhĎlĘ ÉMywĂxĞêĲČS
Ę mĲĂC My‘ąĂrĘJ
Ł Ĳ ëŇlĆUĆęhČ r‘ČS
ăČ BĘ=rS
Ć ’Ğ
ëŇlĆËUĆ hČ yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č CrÁmĘ’ŇŁIÄwČ : hŇwĲĆxĞêĲČS
Ę yĲĂ âl¿wĘ ‘r¡ČkŇĘ yĂ âl¿ ykČŔDĽrĘmÄĎ C ëŇlĆĳUĆ hČ 3
tŇ¿wČYĘmĂ tŇ¡’Ą rbĄŔo‘ hŇê
ăĎ ’Č É‘ČCDÄmČ yk
ĳŇĎ DĽrĘmĎlĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ r‘ČS
¿Č BĘ=rS
Ć ’Ğ
CdŇyGăĂIČwČ Mh
ĳĆ ylĄ’Ğ ‘m
¡Č S
Ď âl¿wĘ MoyŔwĎ Moyă ÉwylĎ’Ą MrąĎmĘ’ĎBĘř yhęĂ yĘwČ : ëŇlĆUĲĆhČ 4
’Ch¿=rS
Ć ’Ğ Mh
¡Ć lĎ dŇyG¿ĂhĂ=yJĲĂ ykČŔDĽrĘmĎ yrăĄbŇĘ DĂ ÉCdŇmĘ‘ČyĲČhĞ Éto’rĘlĂ NmĎęhĎlĘ
’l
¿Ą UĎIĂwČ olĳ hŇ¡Ćx
w Ğ êĲČS
Ę mĲĂC ‘Čr¿ĄJ
Ł ykČŔDĽrĘmĎ Ny’ăĄ=yJĂ NmĎŔhĎ ’rĘIăČwČ : ydŇĲĂChyĘ 5
ol¡ CdŇyG¿ĂhĂ=yJĲĂ oDŔbČŇlĘ yk
ăŇČ DĽrĘmĎBĘ ÉdyĎ xŁląS
Ę lĂ wynĎęy‘ĄBĘ zbĆŇăIĂwČ : hŇmĲĎxĄ Nm
¡Ď hĎ 6
rS
ËĆ ’Ğ MydËĂŇChIĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć dŇym
ÌĂ S
Ę hČlĘ NmĎęhĎ SuăĄbČŇyĘwČ yk
ĳŇĎ DĽrĘmĎ M‘ăČ=tŇ’Ć
=’Ch ÉNoS’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxąBČ : ykĲĎŇDĽrĘmĎ M‘¿Č Sor¡wĄS
Ę xČ’Ğ tŇCkŇ¿ lĘmČ=lkĎŇBĘ 7
žrCj lyj
ăĂ hĂ SorĳwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆ¡UĆ lČ hŇrĄŔW
Ę ‘Ć Myê
ăĄS
Ę ÉtnČS
Ę BĂ NsĎŔynĂ SdŇĆŁxă
rW
¡Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę SdŇĆŁx¿lĘ SdŇĆŁxËmĄC MoyËlĘ ű MoIÌmĂ NmĎęhĎ ynăĄpŇĘ lĂ lrĎÁoGhČ ’ChÄ
SorŔwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆăUĆ lČ ÉNmĎhĎ rmĆ’ŇIąŁwČ
: rdŇĲĎ’Ğ SdŇĆŁx¿=’Ch 8
ìŇĳtŇĆ CkŇlĘmČ tŇonăydĂŇmĘ lk
ŁŇ¡ BĘ MyUĂŔ‘ČhĲĎ NyB
ăĄ ÉdrĎp
ŁŇ mĘC rEąĎpĚŇmĘ dŇxĎę’Ć=M‘Č onăS
Ę yĆ
ëŇlĆ¿UĆ lČwĘ MyW
ĂŔ ‘Ł Mn
ăĎy’Ą ÉëlĆUĆÄhČ yt
ąŇĄ DĎ=tŇ’ĆwĘ M‘ęĎ =lJĎmĂ tŇonăS
Ł MhÂĆ ytŇĄ dĎŇwĘ
tŇrĆW
ĆÄ ‘ĞwĲČ MdĳŇĎBĘ’ČlĘ bŇt
¡ŇĄ JĎyĂ bŇoTŔ ëŇlĆăUĆ hČ=l‘Č=M’Ă : MxĲĎyeĂhČlĘ hŇ¡ĆS=Ny’
o
ĲĄ 9
’yb
¡ŇĂ hĎlĘ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ yW
ăĄ ‘Ł ÉydŇĄyĘ=l‘Č É loqS
Ę ’Ć PŇsĆJĆę=rJČJĂ MypÁĂ lĎ’Ğ
yzng=l’
.yrq MrĎmĘ’ĎJĘ v.4

.g
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Nm
ÌĎ hĎlĘ HnĎęêĘIĂwĲČ odŇĳyĎ l‘ăČmĄ oê¡‘ĘBČTČ=tŇ’Ć ëŇlĆËUĆ hČ rsČÌĎwČ
I : ëŇlĆUĲĆhČ yz¿ĄnĘGĂ=l’Ć
11 P
Ň sĆ¡JĆ hČ NmĎŔhĎlĘ ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ : MydŇĲĂChIĘhČ rr¿ĄY
Ł yg¡Ňg
Ă ĎŇ ’ĞhĲĎ ’tŇĎ dËŇĎUĘhČ=NB
ĲĆ
12 ë
Ň lĆUĆÁhČ yrĄÄpŇĘ ŁsĲ žC’rĘuĲĎIĂwČ : ìŇynĲĆy‘ĄBĘ bŇoF¿JČ oB¡ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ M‘ěĎ hĎwĘ ëŇl
ĳĎ NCtŇă nĎ
=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇJĲĘ bŇt
ăŇĄ JĎIĂwČ ůoB ÈMoy rW
ăĎ ‘Ď hŇS
ĎÄ olS
Ę BĂ NoSę’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxăBČ
hŇăĎydĂ
n Ň mĘ=l‘Č ű rS
ăĆ ’Ğ tŇoxÂjČhČ=l’ĆwĲĘ ëŇlĆUĆhČţ=ynĲĄjĘrĘDČS
Ę xČ’Ğ l’
ăĆ NmĎÃhĎ hŇăCĎYĂ
M‘¡ĎwĎ M‘¿ČwĘ HbĎŔtŇĎ kŇĘ JĂ ÉhnĎydĂŇmĘC hŇąĎydĂ
n Ň mĘ M‘ĎŔwĎ ÉM‘Č yrĄW
ąĎ =l’ĆwĘ hŇnĎęydĂŇmĘC
: ëŇlĆUĲĆhČ tŇ‘ČB
¿Č TČBĘ Mê
¡Ď xĘnĆwĘ bŇêŔĎ kŇĘ nĂ ÉSr
Ł wĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆąUĆ hČ MS
ĄÄ BĘ onĳoSlĘJĂ
13 d
Ň ymÃĂ S
Ę hČlĘ ůëlĆUĆhČ tŇonăydĂŇmĘ=lJĎ=l’Ć ÈMyYĂrĎhĲĎ dŇyăČBĘ MyrĂÁpĎŇsĘ xČolÄS
Ę nĂwĘ
ÉMyS
Ă nĎwĘ PŇąTČ NqÄĄ zĎ=dŇ‘ČwĘ r‘ČeÄČ mĂ MydĂŇChIĘhČţ=lJĎ=tŇ’Ć dŇăBĄ ’ČlĘC gŇră
Ł hĞĲlČ
rdĳŇĎ’Ğ SdŇĆx
Ł ă =’Ch rW
¡Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę SdŇĆx
Ł ¿ lĘ rW
ËĎ ‘Ď hŇ¿S
Ď olS
Ę BĂ dŇxĎŔ’Ć MoyăBĘ
14 h
Ň nĎŔydĂŇmĘC hŇăĎydĂ
n Ň mĘ=lkĎŇBĘ ÉtDĎ NtĲŇĄ ąeĎhĂlĘ bŇtęĎ JĘhČ NgĆŇăS
Ć tŇĘ jČ : zobŇĲ lĎ Ml
¡Ď lĎS
ĘC
15 C’
ą YĘyĲĎ MyYÂrĎh
Ă ĲĎ : hŇĲEĆhČ MoI¿lČ Myd¡ĂŇtŇĂ ‘Ğ tŇoy¿hĘlĲĂ MyU
ĳĂ ‘ČhĲĎ=lkĎŇlĘ yCl¡GĎ
ëŇlĆąUĆ hČwĘ hŇrĳĎyBĂhČ NS
ăČ CSBĘ hŇ¡Ďê
n Ę nĂ tŇD¿ĎhČwĘ ëŇlĆUĆŔhČ rb
ăČŇ dĘŇBĂ ÉMypŇĂ CxdĘŇ
: hŇkĎŇobŇĲ nĎ NS
¡Ď CS ry‘¿ĂhĎwĘ tŇoêŔS
Ę lĂ CbăŇS
Ę yĲĎ ÉNmĎhĎwĘ
d wydĎŔgĎŇBĘ=tŇ’Ć ÉykČŇDĽrĘmĎ ‘rąČqĘIĂwČ hŇW
ĎŔ ‘ĞnĲČ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ=tŇ’Ć É‘dČŇyĎ ykČęDĽrĘmĎC
: hŇrĲĎmĎC hŇ¡ĎlŁdŇgŇĘ hŇq¿Ď‘ĎzĘ q‘ËČzĘIĂwČ ry‘ŔĂ hĎ ëŇotŇă BĘ É’YĄIĄwČ rpĆŇĳ’Ą wĎ qW
¡Č SB
¿Č lĘIĂwČ
2 ë
Ň lĆ¡UĆ hČ r‘ČS
¿Č =l’Ć ’obËŇlĎ Ny’¿Ą yJ
ăĂ ëŇlĆĳUĆ hČ=r‘ČS
ĲČ ynăĄpŇĘ lĂ dŇ‘¡Č ’oběIĎwČ
3 ë
Ň lĆąUĆ hČ=rbČŇDĘ rS
ĆÄ ’Ğ ÉMoqmĘ hŇnĎęydĂŇmĘC hŇăĎydĂ
n Ň mĘ=lkĎŇbŇĘ C : qW
ĲĎ SCb¿ŇlĘBĂ
rpĆŇ’ĄŔwĎ qW
ăČ dŇj
ĳĄsĘmĂC yk
¡ŇĂ bŇĘ C MoY¿wĘ MydĂŔChIĘlČ É lodŇGĎ lbĆŇą’Ą ‘ČyGĂŔmČ ÉotŇdĎŇwĘ
4 Hl
ĎŔ CdŇyGăĂIČwČ ÉhĎysĆÄyrĂsĲĎwĘ rê
ąĄsĘ’Ć tŇorÄ‘ĞnĲČ hŇnĎy’ĆobŇêĘwČ : MyBĲĂrČl
ĲĎ ‘~
¡Č yĚ
ykČęDĽrĘmĎ=tŇ’ĲĆ SyB
ăĂ lĘhČlĘ MydĂÁgĎŇBĘ xlČÄS
Ę êĂwČ dŇŁ’ĳmĘ hŇ¡JĎ lĘUČhČ lx
¿Č lĘxČtŇĘ êĂwČ
5 ys
ąĄyrĂiĎmĂ ëŇtÁĎ hĞĲlČ rêÄĄ sĘ’Ć ž’rĎqĘêĂwČ : lB
ĲĄ qĂ âl¿wĘ wyl
¡Ď ‘ĎmĲĄ ouËW
Č rys
¿Ă hĎlĘC
hŇ¡Ć=h
E Ň mČ tŇ‘Čd¿ČŇlĎ yk
ĳŇĎ DĽrĘmĎ=l‘ĲČ ChC¡ĄYČêĘwČ hĎynĆŔpĎŇlĘ dŇym
ăĂ ‘ĹhĲĆ rS
ăĆ ’Ğ ÉëlĆUĆÄhČ
6 rS
¡Ć ’Ğ ry‘ŔĂ hĎ bŇoxărĘ=l’Ć yk
ĳŇĎ DĽrĘmĎ=l’ĲĆ ëŇt
¡ŇĎ hĞ ’Y
¿Ą IĄwČ : hŇĲEĆ=hŇmČ=l‘ČwĘ
7 Chr
ĳĎqĎ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ¡’Ą ykČŔDĽrĘmĎ olă=dŇGĆIČwČ : ëŇlĆUĲĆhČ=r‘ČS
ĲČ yn¿ĄpŇĘ lĂ
ëŇlĆËUĆ hČ yz¿ĄnĘGĂ=l‘Č loqS
Ę lĂţ ÉNmĎhĎ rm
ąČ ’Ď rS
ĆÄ ’Ğ PŇsĆJĆęhČ tŇăS
Č rĎjĲĎ ű tŇă’Ą wĘ
8 NS
ąĎ CSBĘ NêÄČ nĂ=rS
Ć ’Ğ tŇDĎhČţ=bŇtĲŇĎ JĘ NgĆŇăS
Ć tŇĘ jČ=tŇ’ĆwĘ : MdŇĲĎBĘ’ČlĘ MyIĂdĂŇChIĘBČ
tŇoCăYČlĘC Hl
ĳĎ dŇyGăĂhČlĘC rê
¡ĄsĘ’Ć=tŇ’Ć tŇo’¿rĘhČlĘ olŔ NtŇČ ănĎ ÉMdĎŇymĂS
Ę hČlĘ
10

hyl‘

1338

rts’ tlgm

4. 9–5. 7

: HUĲĎ‘Č=l‘Č wyn¡ĎpĎŇQĘmĂ Su¿ĄbČŇlĘC olË=NeĆxČtŇĘ hĲĂlĘ ëŇlĆÌUĆ hČ=l’Ć ’obÄlĎ hĎylĆę‘Ď
ÉrêĄsĘ’Ć rmĆ’ŇŁêąwČ : ykĲĎŇDĽrĘmĎ yr¿ĄbŇĘ DĂ tŇ¡’Ą rêŔĄ sĘ’ĆlĘ dŇăGĄIČwČ ëŇt
ĳŇĎ hĞ ’ob¡ŇIĎwČ
tŇonÄydĂŇmĘ=M‘ČwĘ ëŇlĆUĆÃhČ ydăŇĄbŇĘ ‘Č=lJĎ : ykĲĎŇDĽrĘmĎ=l’ĲĆ ChC¡ĄYČêĘwČ ëŇtŔĎ hĞĲlČ
žëlĆUĆhČ=l’Ć=’obŇĲ yĎ rS
ăĆ ’Ğ hŇè
ĎÃ ’ĂwĘ Sy’
ăĂ =lJĎ rS
ăĆ ’Ğ My‘ęĂ dĘŇoyĲ ëŇlĆUĆÁhČ
dŇbČŇlĘţ tŇymĂŔhĎlĘ ÉotŇDĎ tŇąxČ ’Č ’rĄęuĎyĂ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ tŇymÁĂ ynĂjĘhČ rYĄÄxĎhĲĆ=l’Ć
âlą ynęĂ ’ĞwĲČ hŇĳĎx
y Ď wĘ bŇ¡hĎ EĎhČ Tyb
¿ŇĂ rĘS
Č =tŇ’Ć ëŇlĆËUĆ hČ ol¿=TyS
Ă oyĲ rS
ĆÄ ’ĞmĲĄ
ykĎŔDĽrĘmĎlĘ CdŇyGăĂIČwČ : MoyĲ MyS
¿Ă olS
Ę hŇ¡Ćz ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ’obăŇlĎ ÉytŇĂ ’ŇrĄÄqĘnĂ
yU
ăĂ dČŇêĘ=l’Č rê
ĳĄ sĘ’Ć=l’Ć bŇyS
ăĂ hĎlĘ yk
¡ŇČ DĽrĘmĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : rêĲĄsĘ’Ć yr¿ĄbŇĘ DĂ tŇ¡’Ą
SrăĄxĞhĲČ=M’Ă yJ
ăĂ : MydŇĲĂChIĘhČ=lJĎmĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇyB
ĲĄ Tl
¿Ą UĎhĂlĘ ëŇS
ĄŔ pŇĘ nČbŇĘ
MoqăUĎmĂ ÉMydĂŇChIĘlČ dŇomą‘ĞyĲČ hŇlĎÂ~ĎhČwĘ xwČrăĆ ůt’ŇEŁhČ tŇ‘ăĄBĎ ÈyS
Ă yrĂxĞêĲČ
êĘ‘ČG
¡ČhĂ tŇ’ŇŁzŔJĎ tŇ‘ăĄlĘ=M’Ă ‘ČdŔĄoy ym
ăĂ C CdŇb
ĳŇĄ ’Ňê
Ł ëŇyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇyb
ĲĄŇ C êĘ¿’Č wĘ rxĄŔ’Č
sonÄJĘ žëlĄ : ykĲĎŇDĽrĘmĎ=l’ĲĆ bŇyS
¿Ă hĎlĘ rê
¡ĄsĘ’Ć rmĆ’ŇŁê¿wČ : tŇCkŇĲ lĘUČlČ
ClÄkŇĘ ’ŇŁêĲ=l’ČwĘ ylČ‘Ďţ CmCYăwĘ NS
Ďę CSBĘ My’
ăĂ YĘmĘeĂhĲČ MydĂÁChIĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć
NJ
ĳĄ MCYă’Ď yt
¡ŇČ r
Ł ‘ĞnĲČwĘ yn¿Ă’Ğ=MGČ MoyŔwĎ hŇlĎyĘl
ăČ ÉMymĂyĎ tŇS
Ć ŁląS
Ę CêÁS
Ę êĂ=l’ČwĘ
: yêĂdĘŇb
ĲĎŇ ’Ď yêĂdĘŇb
¡ŇČ ’Ď rS
¿Ć ’ĞkĲČŇwĘ tŇDĎŔkČŇ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ ÉëlĆUĆÄhČ=l’Ć ’obąŇ’Ď NkÂĄ bŇĘ C
MoIăBČ ű yh
ăĂ yĘwČ : rêĲĄsĘ’Ć wyl
¡Ď ‘Ď hŇt
¿ŇĎ CĘYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ JĘ W‘ČIČěwČ yk
ĳŇĎ DĽrĘmĎ rb
Ł ¡Ň ‘ĞIĲČwĲČ
ÉëlĆUĆÄhČ=tŇyB
ĲĄ rYąČxĞB
ĲČ dŇŁmÂ‘ĞêĲČwĲČ tŇCkŔlĘmČ ÉrêĄsĘ’Ć SB
ąČ lĘêĂwČ yS
Ăę ylĂè
Ę hČ
ÉotŇCkŇlĘmČ ’i
ąĄ JĂ=l‘Č bŇS
ĄÂ oy ëŇlĆUĆhČwĘţ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ xkČŇŁn¡ tŇymĂŔynĂjĘhČ
=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÁhČ tŇo’ÄrĘkŇĂ žyhĂyĘwČ : tŇyĂB
ĲĎ hČ xtŇČ ¿jĆ xkČŇŁn¡ tŇCkŔlĘUČhČ tŇyb
ăŇĄ BĘ
ëŇlĆUĆÁhČ TS
Ć oIÄwČ wynĳĎy‘ĄBĘ Nx
¡Ą hŇ¿’Ď W
Ę nĎ rYĄŔxĎB
ĲĆ ÉtdŇĆmĆÄ‘Ł hŇJĎęlĘUČhČ rê
ăĄsĘ’Ć
‘G
¡ČêĂwČ rêŔĄ sĘ’Ć bŇrăČqĘêĂwČ odŔyĎBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉbhĎEĎhČ Tyb
ąŇĂ rĘS
Č =tŇ’Ć rêęĄ sĘ’ĆlĘ
hŇĳĎJlĘUČhČ rê
ăĄ sĘ’Ć ëŇ¡ĎQ=hŇmČ ëŇlĆUĆŔhČ ÉHlĎ rmĆ’ŇIąŁwČ : TybĲŇĂ rĘè
Č hČ S’Ňr¿
Ł BĘ
rêŔĄ sĘ’Ć rmĆ’ŇŁêăwČ : ëŇĲlĎ NtĲŇĄ ¿eĎyĂwĘ tŇCkŇ¡ lĘUČhČ yY
¿Ă xĞ=dŇ‘Č ëŇt
ËŇĄ S
Ď uĎBČ=hŇmČC
hŇê
¡Ć S
Ę UĂhČ=l’Ć MoIŔhČ ÉNmĎhĎwĘ ëŇlĆąUĆ hČ ’obÄyĎ bŇoTĳ ëŇlĆ¡UĆ hČ=l‘Č=M’Ă
=tŇ’Ć tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ NmĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉCrhĞmĲČ ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ : olĲ ytŇĂ yW
¿Ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ
hŇt
¿ŇĎ W
Ę ‘ĲĎ=rS
Ć ’Ğ hŇê
¡ĆS
Ę UĂhČ=l’Ć NmĎŔhĎwĘ ÉëlĆUĆÄhČ ’b
Ł ąŇ IĎwČ rê
ĳĄsĘ’Ć rb
ăČŇ DĘ
NtĲŇĄ ăeĎyĂwĘ ëŇt
¡ŇĄ lĎ’Ąè
Ę =hŇmČ NyĂIČŔhČ hŇê
ăĄS
Ę mĂBĘ ÉrêĄsĘ’ĆlĘ ëŇlĆąUĆ hČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : rêĲĄsĘ’Ć
rm
ĳČ ’ŇŁêwČ rê
¡Ą sĘ’Ć N‘Čê
¿Č wČ : W‘ĲĎtŇĄ wĘ tŇCkŇ¡ lĘUČhČ yY
¿Ă xĞ=dŇ‘Č ëŇt
ËŇĄ S
Ď uĎBČ=hŇmČC ëŇl
ĳĎ
ytl’V

9, 10
11

12
13
14

15, 16

17,

2

3
4

5

6
7

h
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ÉëlĆUĆÄhČ=l‘Č=M’ĂwĘ ëŇlĆUĆęhČ ynăĄy‘ĄBĘ NxĄÁ ytŇĂ ’ŇYÄĎ mĎ=M’Ă : ytŇĲĂ S
Ď uĎbČŇC yt¡ĂŇlĎ’ĄS
Ę
NmĎęhĎwĘ ëŇlĆăUĆ hČ ’obÌŇyĎ yt
ĳŇĂ S
Ď uĎBČ=tŇ’Ć tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ wĘ ytŔĂ lĎă’Ą S
Ę =tŇ’Ć ÉttŇĄ lĎ bŇoTŔ
: ëŇlĆUĲĆhČ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆ rx
¿Ď mĎC MhĆŔlĎ hŇăW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ rS
ăĆ ’Ğ ÉhêĆS
Ę UĂhČ=l’Ć
9 yk
ČÁ DĽrĘmĎ=tŇ’ĲĆ NmÄĎ hĎ žto’rĘkŇĂ wĘ bŇĳĄl bŇoTăwĘ xČ¡mĄ W
Ď ’ChŔhČ MoIăBČ ÉNmĎhĎ ’Y
ąĄ IĄwČ
yk
¡ŇČ DĽrĘmĎ=l‘ĲČ Nm
ËĎ hĎ ’l
¿Ą UĎIĂwČ CeUĆŔmĂ ‘zăĎ=âlwĘ ÉMqĎ=âlwĘ ëŇlĆUĆęhČ r‘ČS
ăČ BĘ
10 wyb
¡ĎŇ hĞŁ’Ĳ=tŇ’Ć ’b
¿ĄŇ IĎwČ xl
ËČ S
Ę IĂwČ otŇĳ yBĄ=l’Ć ’ob¡ŇIĎwČ NmĎŔhĎ qj
ăČ ’ČtŇĘ IĂwČ : hŇmĲĎxĄ
11 b
Ň ră
Ł wĘ or¡S
Ę ‘Ď dŇob¿ŇJĘ=tŇ’Ć Nm
ËĎ hĎ Mh
¿Ć lĎ rjĄÄsČyĘwČ : oêĲS
Ę ’Ă SrĆz¿Ć=tŇ’ĆwĘ
Myr¡Ăv
Ď hČ=l‘Č o’Ŕv
Ę nĂ rS
ăĆ ’Ğ tŇă’Ą wĘ ÉëlĆUĆÄhČ oląDĘGĂ rS
ĆÄ ’Ğ=lJĎ žt’ĄwĘ wynĳĎBĎ
12 h
Ň ÌĎJlĘUČhČ rêÄĄ sĘ’Ć žh’ĎybŇĂ hĄ=âlĲ PŇă’Č ůNmĎhĎ ÈrmĆ’ŇIŁwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yd¿ŇĄbŇĘ ‘ČwĘ
rx
ËĎ mĎlĘ=MgČŇwĘ yt
ĳŇĂ o’=M’Ă yJ
ăĂ hŇtŇĎ ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ hŇê
¿ĆS
Ę UĂhČ=l’Ć ëŇlĆËUĆ hČ=M‘Ă
13 t
Ň ‘ęĄ =lkĎŇBĘ yl
ĳĂ hŇ¡ĆS
o Cen
¿Ćy’Ą hŇzĆě=lkĎŇwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ=M‘Ă Hl
¡Ď =’CrqĲĎ yn¿Ă’Ğ
: ëŇlĆUĲĆhČ r‘ČS
¿Č BĘ bŇ¡S
Ą oy ydĂŔChIĘhČ yk
ăŇČ DĽrĘmĎ=tŇ’Ć Éh’Ćr
Ł ynąĂ’Ğ rS
ĆÄ ’Ğ
14 Myè
ăĂ mĂxĞ HČŁbăŇGĎ ÈZ‘Ą=CW‘ĞyĲČ wybĎęhĞŁ’Ĳ=lkĎŇwĘ oêÁS
Ę ’Ă SrĆzĆÄ žol rmĆ’ŇŁêăwČ
=M‘Ă=’b
Ł ŇĲ C wylĎŔ‘Ď ÉykČŇDĽrĘmĎ=tŇ’ĲĆ ClątŇĘ yĂwĘ ëŇlĆUĆęlČ rm
Ł ă ’Ĺ ű rqĆŁBăbČŇC ůhUĎ’Č
: Z‘ĲĄhĎ W‘ČI¿ČwČ Nm
¡Ď hĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ rb
ËĎŇ DĎhČ bŇÌTČ yIĂwČ xČĳmĄ W
Ď hŇê
¡ĆS
Ę UĂhČ=l’Ć ëŇlĆ¿UĆ hČ
w ’yb
ÂĂ hĎlĘ rmĆ’ŇIŁwČţ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇăČS
n Ę hŇd¡ĎŇdĘŇnĲĎ ’ChŔhČ hŇlĎyĘQ
ăČ BČ
: ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ My’
¡Ă rĎqĘnĂ Cy¿hĘIĲĂwČ MymĂŔIĎhČ yrăĄbŇĘ DĂ Étonr
Ł kŇĘ EĂhČ rpĆŇąsĄ =tŇ’Ć
2 ys
ăĄyrĂsĲĎ ÉynĄS
Ę SrĆtęĆ wĎ ’nĎt
ăŇĎ gŇĘ BĂ=l‘Č ykČÁDĽrĘmĎ dŇyGÄĂ hĂ žrS
Ć ’Ğ bŇCtękĎŇ ’Y
ăĄ UĎIĂwČ
: SorĲwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆ¡UĆ BČ dŇyĎŔ xČŁlăS
Ę lĂ ÉCSqĘBĂ rS
ąĆ ’Ğ PŇĳiČ hČ yr¡ĄmĘè
Ł Ĳ mĂ ëŇlĆUĆŔhČ
3 Cr
Á mĘ’ŇŁIÄwČ hŇĳĆ=l‘
z Č yk
¡ŇČ DĽrĘmĎlĘ hŇËĎQCdŇgŇĘ C rqÌĎyĘ hŇW
ĎÂ ‘ĞeĲČ=hŇmĲČ ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ
4 ym
ăĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : rb
ĲĎŇ DĎ oU¡‘Ă hŇ¿W
Ď ‘ĞnĲČ=âl wytŔĎ rĘS
ăĎ mĘ ÉëlĆUĆÄhČ yrąĄ‘ĞnĲČ
ëŇlĆUĆŔlČ rm
Ł ă ’ŇlĄ hŇnĎŔoYyx
ăĂ hČ ÉëlĆUĆÄhČ=tŇyB
ĲĄ rYąČxĞĲlČ ’BĎę Nm
ăĎ hĎwĘ rY
ĳĄxĎbĆŇ
5 yr
ąĄ‘ĞnĲČ CrÁmĘ’ŇŁIÄwČ : olĲ Nyk
¿ŇĂ hĄ=rS
Ć ’Ğ Z‘¡ĄhĎ=l‘Č ykČŔDĽrĘmĎ=tŇ’ĲĆ ÉtoltŇĘ lĂ
6 È’ob
Ň IĎwČ : ’obŇĲ yĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ rmĆ’ŇI¿ŁwČ rY
ĳĄxĎB
ĲĆ dŇămĄ ‘Ł Nm
¡Ď hĎ hŇ¿Ąh
e Ă wylĎŔ’Ą ÉëlĆUĆÄhČ
Zp
ăĄŇ xĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ rS
¿Ć ’Ğ Sy’ěĂ BĎ tŇoWě‘Ğl
ĲČ =hŇmČ ëŇlĆUĆŔhČ Éol rmĆ’ŇŁIąwČ ůNmĎhĎ
rq¡ĎyĘ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ ëŇlĆËUĆ hČ Zj
Ł¿ xĘyČ ymÂĂ lĘ oBŔlĂBĘ ÉNmĎhĎ rmĆ’ŇŁIąwČ orĳqĎyBĂ
7 Zp
¿ĄŇ xĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ rS
¿Ć ’Ğ Sy’ěĂ ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć Nm
¡Ď hĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : yeĂUĲĆmĂ rt
¿ŇĄ oy
8

wrqyb
.g"d Nkw rpsh yYx N’k rsmn ’"sb v.1

.w

.rpsh yYx v.7

.h
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6. 8–7. 7

rS
ĆÄ ’Ğ sCsęwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ oB¡=SbČŇĲlĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇCkŔlĘmČ SCbăŇlĘ ÉC’ybÄĂ yĎ : orĲqĎyBĂ 8
NotÄnĎwĘ : oSĲ’Ňr
Ł BĘ tŇCkŇ¡ lĘmČ rtŇĆ¿JĆ Nê
ËČ nĂ rS
¿Ć ’ĞwĲČ ëŇlĆUĆŔhČ ÉwylĎ‘Ď bŇąkČŇ rĎ 9
ÉCSyBÄĂ lĘhĂwĘ MymĂŔêĘrĘjČhĲČ ÉëlĆUĆÄhČ yrąĄv
Ď mĂ Sy’Â=d
Ă Ň yČ=l‘Č sCięhČwĘ SCbÁQĘhČ
ÉsCihČ=l‘Č Chb
ąĚŇ yJĂrĘhĂwĘ orĳqĎyBĲĂ Zp
ăĄŇ xĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ rS
¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔhĎ=tŇ’Ć
Zp
¿ĄŇ xĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ rS
¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔlĎ hŇăW
Ć ‘ĎyĲĄ hŇkĎŇJĎť wynĎŔpĎŇlĘ C’ărĘqĲĎwĘ ry‘ŔĂ hĎ bŇoxărĘBĂ
ÉsCihČ=tŇ’ĆwĘ SCbąŇQĘhČ=tŇ’Ć xqăČ rhĄmČţ NmĎęhĎlĘ ëŇlĆUĆÁhČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : orĲqĎyBĂ 10
ëŇlĆĳUĆ hČ r‘ČS
ăČ BĘ bŇ¡S
Ą oIhČ ydĂŔChIĘhČ yk
ăŇČ DĽrĘmĎlĘ ÉNkĄŇ=hŇW
Ą ‘ĞwĲČ êĎrĘBČŔDĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ
=tŇ’ĆwĘ SCbăŇQĘhČ=tŇ’Ć ÉNmĎhĎ xuąČIĂwČ : êĎrĘB
ĲČ DĂ rS
¿Ć ’Ğ lJ
Ł¡ mĂ rbĎŔDĎ lj
ăĄ êČ=l’Č 11
wynĎŔpĎŇlĘ ’răĎqĘIĂwČ ry‘ŔĂ hĎ bŇoxărĘBĂ ÉChbĄÄyJĂrĘIČwČ yk
ĳŇĎ DĽrĘmĎ=tŇ’ĲĆ SB
¡Ą lĘIČwČ sCiŔhČ
yk
¡ŇČ DĽrĘmĎ bŇS
Ď ¿IĎwČ : orĲqĎyBĂ Zp
¿ĄŇ xĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ rS
¿Ć ’Ğ Sy’ĂŔlĎ hŇăW
Ć ‘ĎyĲĄ hŇkĎŇJĎť 12
: S’ŇrĲ
Ł yCpŇ¿ xĞwĲČ lb
¡ĄŇ ’Ď otŔyBĄ=l’Ć PŇxdĘ
ăČ Ň nĂ ÉNmĎhĎwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ r‘ČS
ăČ =l’Ć
ChrĳĎqĎ rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ¡’Ą wybĎŔhĞŁ’ă=lkĎŇlĘC ÉoêS
Ę ’Ă SrĆząĆlĘ NmĎÁhĎ rjĄÄsČyĘwČ 13
ykÂČ DĽrĘmĎ MydĂÃChIĘhČ ‘rČEăĆmĂ M’
ăĂ oêęS
Ę ’Ă SrĆzăĆwĘ wymĎÁkĎŇxĞ olÄ žCrmĘ’ŇžIŁwČ
: wynĲĎpĎŇlĘ loj¡êĂ lopŇ¿ nĎ=yJĲĂ olŔ lk
ăČŇ CtŇ=âlĲ ÉwynĎpĎŇlĘ lj
Łą nĘlĂ tŇĎ oQÄxĂhČ žrS
Ć ’Ğ
’yb
ăŇĂ hĎlĘ ÉClhÄĂ bŇĘ IČwČ C‘yGĳĂhĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ ys¿ĄyrĂsĲĎwĘ oUŔ‘Ă MyrăĂBĘdČŇmĘ ÉMdĎŇo‘ 14
NmĎŔhĎwĘ ÉëlĆUĆÄhČ ’b
Ł ąŇ IĎwČ : rêĲĄsĘ’Ć hŇt
¿ŇĎ W
Ę ‘ĲĎ=rS
Ć ’Ğ hŇê
¡ĆS
Ę UĂhČ=l’Ć NmĎŔhĎ=tŇ’Ć z
MoIąBČ MG
ăČ rêÁĄ sĘ’ĆlĘ ëŇlĆUĆÄhČ žrmĆ’ŇIŁwČ : hŇJĲĎlĘUČhČ rê
¿ĄsĘ’Ć=M‘Ă tŇoê¡S
Ę lĂ 2
ëŇl
ĳĎ NtĲŇĄ ăeĎtŇĂ wĘ hŇ¡JĎ lĘUČhČ rê
¿ĄsĘ’Ć ëŇt
ËŇĄ lĎ’Ąè
Ę =hŇmČ NyĂIČŔhČ hŇê
ăĄS
Ę mĂBĘ ÉynĂè
Ą hČ
ÉhJĎlĘUČhČ rê
ąĄsĘ’Ć N‘ČêÄČ wČ : W‘ĲĎtŇĄ wĘ tŇCkŇ¡ lĘUČhČ yY
¿Ă xĞ=dŇ‘Č ëŇt
ËŇĄ S
Ď uĎBČ=hŇmČC 3
bŇoTĳ ëŇlĆ¡UĆ hČ=l‘Č=M’ĂwĘ ëŇlĆUĆŔhČ ÉìynĆÄy‘ĄBĘ Nx
ąĄ ytŇĂ ’ŇYÄĎ mĎ=M’Ă rmČŔ’Ňê
Ł wČ
ynăĂ’Ğ ÉCnrĘJÄČ mĘnĂ yJ
ąĂ : ytŇĲĂ S
Ď uĲĎbČŇBĘ yU
¡Ă ‘ČwĘ ytŔĂ lĎă’Ą S
Ę BĂ ÉyS
Ă pŇĘ nČ yl
ąĂ =NtŇĆ ĲeĎ êĂ 4
ÉCnrĘJÄČ mĘnĂ tŇoxąpĎŇS
Ę lĂwĘ MydĂÄbĎŇ‘Ğl
ĲČ CQ’ĂwĘţ dŇB
ĳĄ’ČlĘC gŇorăhĞĲlČ dŇym
¡Ă S
Ę hČlĘ yUĂŔ‘ČwĘ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
: ëŇlĆUĲĆhČ qzĆ¿nĄBĘ hŇ¡ĆS
o r~ËĎhČ Ny’¿Ą yJ
ăĂ yêĂS
Ę rČŔxĹhĲĆ 5
hŇăĆ=y’
z ĲĄ wĘ ÉhzĆ ’Ch¿ ym
ăĂ hŇĳĎJlĘUČhČ rê
ăĄsĘ’ĆlĘ rmĆ’ŇI¡ŁwČ SorŔwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆăUĆ hČ
rY
ăČ Sy’Ăť rêŔĄ sĘ’Ć=rmĆ’ŇŁêăwČ : NJ
ĲĄ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ oB¡lĂ o’¿lĎmĘ=rS
Ć ’Ğ ’ChŔ 6
: hŇJĲĎlĘUČhČwĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿ĄpŇĘ QĂmĂ tŇ‘ČŔbŇĘ nĂ Nm
ăĎ hĎwĘ hŇĳĆh
E Č ‘r¡ĎhĎ Nm
¿Ď hĎ bŇyŔĄo’wĘ
dŇmČę‘Ď Nm
ăĎ hĎwĘ Nt
ĳŇĎ yBĂhČ tŇ¡ČG
e Ă =l’Ć NyĂIČŔhČ hŇê
ăĄS
Ę UĂmĂ ÉotŇmĎxĞB
ĲČ MqąĎ ëŇlĆUĆÁhČwĘ 7
wyl
ËĎ ’Ą hŇt
¿ŇĎ lĘkĎŇ=yJĲĂ hŇ’ĎŔrĎ yJ
ăĂ hŇJĎŔlĘUČhČ rê
ăĄsĘ’ĆmĲĄ ÉoSpŇĘ nČ=l‘Č SuąĄbČŇlĘ
h‘rh
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ű tŇyB
ăĄ =l’Ć NtÁĎ yBĂhČ tŇeČÄGĂmĂ žbS
Ď ëŇlĆUĆÃhČwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇ¿’Ą mĄ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ
rmĆ’ŇIăŁwČ hĎylĆŔ‘Ď rê
ăĄsĘ’Ć rS
ăĆ ’Ğ ÉhFĎUĂhČ=l‘Č lpĄŔnŁ ÉNmĎhĎwĘ NyĂIČęhČ hŇê
ăĄS
Ę mĂ
yj
ăĂ mĂ É’YĎyĎ rbĎęDĎhČ tŇyĂB
ĳĎ BČ yU
¡Ă ‘Ă hŇËJĎ lĘUČhČ=tŇ’Ć SoBÌkŇĘ lĂ MgČŇhĞţ ëŇlĆUĆŔhČ
9 yn
ăĄpŇĘ lĂ MysÁĂ yrĂiĲĎhČ=NmĂ dŇxÄĎ ’Ć hŇnĎobŇrĘxČţ rmĆ’ŇIăŁwČ : CpŇĲ xĎ Nm
¡Ď hĎ yn¿ĄpŇĘ C ëŇlĆUĆŔhČ
bŇoTă=rBĆDĂ rS
ÌĆ ’Ğ ykÂČ DĽrĘmĎlĲĘ NmłĎ hĎ hŇÀW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ Z‘ăĄhĎ=hŇeĄhĂ MG
ăČ ëŇlĆUĆęhČ
ëŇlĆ¡UĆ hČ rmĆ’ŇI¿ŁwČ hŇĳUĎ ’Č Myè
ăĂ mĂxĞ HČŁb¡ŇGĎ NmĎŔhĎ tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉdmĄ‘Ł ëŇlĆUĆęhČ=l‘Č
10 yk
ĳŇĎ DĽrĘmĎlĘ Nyk
ăŇĂ hĄ=rS
Ć ’Ğ Z‘¡ĄhĎ=l‘Č NmĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉCltŇĘ IĂwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď Chl
¿Ě êĘ
x ëŇl
Ć ąUĆ hČ NtÂČ nĎ ’ChęhČ MoIăBČ
: hŇkĎŇkĲĎŇS
Ď ëŇlĆ¡UĆ hČ tŇm
¿Č xĞwĲČ
MyIĂdĂŇChIĘhČ rrăĄY
Ł Nm
¡Ď hĎ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć hŇJĎŔlĘUČhČ rê
ăĄsĘ’ĆlĘ ÉSorwĄS
Ę xČ’Ğ
2 rs
Č IĎÄwČ : Hl
ĲĎ =’Ch hŇm
¿Č rê
¡ĄsĘ’Ć hŇdĎŇyG¿ĂhĂ=yJĲĂ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄpŇĘ lĂ ’BĎť ykČęDĽrĘmĎC
MW
Ćê
ÌĎ wČ yk
ĳŇĎ DĽrĘmĎlĘ Hn
¡ĎêĘIĂwĲČ NmĎŔhĎmĲĄ ÉrybŇĂ ‘ĹhĲĆ rS
ąĆ ’Ğ oêę‘ĘBČTČ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÁhČ
3 rê
ęĄ sĘ’Ć PŇsĆoêăwČ
: NmĲĎhĎ tŇyB
¿Ą =l‘Č yk
¡ŇČ DĽrĘmĎ=tŇ’ĲĆ rê
ËĄsĘ’Ć
olę=NeĆxČtŇĘ êĂwČ OĘbŇĘ ê
ăĄwČ wyl
ĳĎ gŇĘ rČ ynăĄpŇĘ lĂ lj
Ł¡ êĂwČ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄpŇĘ lĂ ÉrBĄdČŇêĘwČ
bŇ¡S
Č xĎ rS
¿Ć ’Ğ oêŔbŇĘ S
Č xĞmĲČ Ét’ĄwĘ ygĂŔgĎŇ’ĞhĲĎ Nm
ăĎ hĎ Ét‘ČrĎ=tŇ’Ć ÉrybŇĂ ‘ĞhĲČlĘ
4 Mq
Ďê
ăĎ wČ bŇĳhĎ EĎhČ Tb
ăŇĂ rĘS
Č tŇ¡’Ą rêŔĄ sĘ’ĆlĘ ÉëlĆUĆÄhČ TS
Ć oIąwČ : MydŇĲĂChIĘhČ=l‘Č
5 b
Ň oTÁ ëŇlĆUĆÄhČ=l‘Č=M’Ă rmĆ’Ňê
Ł wČţ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇŁm¡‘ĞêĲČwĲČ rêŔĄ sĘ’Ć
yn¡Ă’Ğ hŇ¿bĎŇ oTwĘ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĄpŇĘ lĂ ÉrbĎŇDĎhČ rS
ąĄ kĎŇwĘ wynĎępĎŇlĘ Nx
ăĄ ytŇĂ ’ŇÌYĎ mĎ=M’ĂwĘ
É’tŇĎ dĎÄUĘhČ=NB
ĲĆ Nm
ąĎ hĎ tŇbĆŇS
ĆÁ xĞmĲČ MyrĂępĎŇiĘhČ=tŇ’Ć bŇyS
ăĂ hĎlĘ bŇtÂĄ JĎyĂ wynĳĎy‘ĄBĘ
tŇon¿ydĂŇmĘ=lkĎŇBĘ rS
¡Ć ’Ğ MydĂŔChIĘhČ=tŇ’Ć ÉdBĄ’ČlĘ bŇtęČ JĎ rS
ăĆ ’Ğ ygĂŔgĎŇ’ĞhĲĎ
6 yU
ĳĂ ‘Č=tŇ’Ć ’Y
ăĎ mĘyĂ=rS
Ć ’Ğ hŇ‘¡ĎrĎB
ĲĎ ytŇĂ y’ĂŔrĎwĲĘ É lkČŇC’ hŇąkĎŇ kĎŇy’ĲĄ yJĂţ : ëŇlĆUĲĆhČ
7 rm
Ć ’ŇŁIÄwČ
: yêĲĂdĘŇlČomĲ Nd¡ČŇbŇĘ ’ĎBĘ ytŇĂ y’ĂŔrĎwĲĘ É lkČŇC’ hŇąkĎŇ kĎŇy’ĲĄwĘ
=tŇyb
ĲĄŇ hŇeĄÄhĂ ydĳĂŇChIĘhČ yk
¡ŇČ DĽrĘmĎlĘCĲ hŇJĎŔlĘUČhČ rê
ăĄsĘ’ĆlĘ ÉSr
Ł wĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆąUĆ hČ
od¡ŇyĎ xl
¿Č S
Ď =rS
Ć ’Ğ l‘ËČ Z‘ĄŔhĎ=l‘Č ClăêĎ ÉotŇ’
Ł wĘ rêęĄ sĘ’ĆlĘ yêĂt
ăŇČ nĎ NmĎÁhĎ
8 MS
ăĄ BĘ ÉMkĆŇynĄy‘ĲĄBĘ bŇoFąJČ MydĂÁChIĘhČ=l‘Č CbÄtŇĘ JĂ MêĆ’ČwĘţ : MyřydĲwhyb
=MS
ĲĄ BĘ bŇê
ăĎ kŇĘ nĂ=rS
Ć ’Ğ bŇtÂĎ kŇĘ =yJĲĂ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇ‘ČB
ăČ TČBĘ Cm¡tŇĘ xĂwĘ ëŇlĆUĆŔhČ
9 =yrĲĄp
ŇĘ ŁsĲ C’ărĘuĲĎIĂwČ : bŇyS
ĲĂ hĎlĘ Ny’¿Ą ëŇlĆ¡UĆ hČ tŇ‘ČB
¿Č TČBĘ MoêËxĘnČwĘ ëŇlĆUĆęhČ
8

Klmh
.yrq MydĂChIĘBČ ,bytk MyIĂdĂChIĘBČ v.7
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8. 10–9. 3

hŇăS
Ď olS
Ę BĂ NwĎęysĂ SdŇĆŁxă=’Ch yS
ĂÁ ylĂè
Ę hČ SdŇĆŁxÄBČ ’yhĂhČţ=tŇ‘ĄB
ĲĎ ëŇlĆăUĆ hČ
l’
ăĆ wĘ MydĂÃChIĘhČ=l’Ć yk
ăŇČ DĽrĘmĎ hŇăCĎYĂ=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇJĲĘ bŇt
ăŇĄ JĎIĂwČ ůoB ÈMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ
SCJę=dŇ‘ČwĘ CDh
Ł ă mĄ ű rS
ăĆ ’Ğ tŇonÁydĂŇUĘhČ yrĄÄW
Ď wĘ žtoxjČhČwĘ=MynĲĂjĘrĘDČS
Ę xČ’ĞhĲĎ
M‘¡ĎwĎ M‘¿ČwĘ HbĎŔtŇĎ kŇĘ JĂ ÉhnĎydĂŇmĘC hŇąĎydĂ
n Ň mĘ hŇnĎŔydĂŇmĘ Éh’ĎmĄC MyrąĂW
Ę ‘ĆwĘ ‘bČŇăS
Ć
ëŇlĆăUĆ hČ ÉMS
Ą BĘ bŇŁêękŇĘ IĂwČ : MnĲĎoSlĘkŇĂ wĘ Mb
¡ĎŇ tŇĎ kŇĘ JĂ MydĂŔChIĘhČ=l’ĆÄwĘ onĳS
Ł lĘJĂ 10
MyYÄĂ rĎhĲĎ ždyČBĘ MyrĂÃpĎŇsĘ xl
ăČ S
Ę IĂwČ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇ‘ČB
ăČ TČBĘ Mê
Ł ¡ xĘIČwČ Sr
Ł Ŕ wĄS
Ę xČ’Ğ
žrS
Ć ’Ğ : MykĲŇĂ UĎrČhĲĎ yn¡ĄBĘ MynĂŔrĎêĘS
Ę xČ’ĞhĲĎ ÉSkĆŇrĆÄhĎ yb
ąŇĄ kŇĘ rĲ
Ł MysÁĂ CiBČ 11
dŇŁmă‘Ğl
ĲČ wĘ È lhĄuĎhĂlĲĘ ry‘ęĂ wĎ=ry‘ĲĂ=lkĎŇBĘ rS
ăĆ ’Ğ ű MydăĂŇChIĘlČ ëŇlĆUĆÁhČ NtÄČ nĎ
hŇËĎydĂ
n Ň mĘC M‘ÌČ lyxĄÄ=lJĎ=tŇ’Ć dŇBĄÁ’ČlĘC gŇr
Ł Ä hĞĲlČ wĘ ždymĂS
Ę hČlĘ ůMS
Ď pŇĘ nČ=l‘Č
=lkĎŇBĘ dŇxĎŔ’Ć MoyăBĘ : zobŇĲ lĎ Ml
¡Ď lĎS
Ę C MyS
ĳĂ nĎwĘ PŇăTČ Mt
¡ŇĎ ’
Ł Myr¿Ă~ĎhČ 12
rW
¡Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę SdŇĆx
Ł ¿ lĘ rW
ËĎ ‘Ď hŇ¿S
Ď olS
Ę BĂ SorĳwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆăUĆ hČ tŇon¡ydĂŇmĘ
hŇăĎydĂ
n Ň mĘ=lkĎŇBĘ ÉtDĎ NtĲŇĄąeĎhĂlĘ bŇtęĎ JĘhČ NgĆŇăS
Ć tŇĘ jČ : rdŇĲĎ’Ğ SdŇĆŁx¿=’Ch 13
hŇEĆŔhČ MoIălČ MydĂŇCtŇ‘Ğ MyIĂdĂŇChIĘhČ tŇoyÄhĘlĲĂwĘ MyU
ĳĂ ‘ČhĲĎ=lkĎŇlĘ yCl¡GĎ hŇnĎŔydĂŇmĘC
C’ËYĘyĲĎ MynĂŔrĎêĘS
Ę xČ’ĞhĲĎ ÉSkĆŇrĆÄhĎ yb
ąŇĄ kŇĘ ŁrĲ MyYÂrĎh
Ă ĲĎ : MhĲĆybĄŇyĘ’
Ł Ĳ mĄ Mq¡ĄeĎhĂlĘ 14
: hŇrĲĎyBĂhČ NS
¿Č CSBĘ hŇ¡Ďê
n Ę nĂ tŇD¿ĎhČwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ rb
ăČŇ dĘŇBĂ Myp
¡ŇĂ CxdĘŇC Myl
¿Ă hĎŁbŇmĘ
ÉtCkŇlĘmČ SCbąŇlĘBĂ ëŇlĆUĆęhČ ynăĄpŇĘ QĂmĂ ű ’Y
ăĎ yĎ ykÂČ DĽrĘmĎC
15
ry‘ăĂhĎwĘ Nm
ĳĎ GĎrĘ’ČwĘ ZCB¡ ëŇyr¿ĂkŇĘ tŇČ wĘ hŇlĎŔodŇGĘ ÉbhĎzĎ tŇrĆT
ąĆ‘ĞwĲČ rCxŔwĎ tŇlĆăkĄŇ êĘ
NŁW
¡W
Ď wĘ hŇĳxĎ mĘW
Ă wĘ hŇr¡Ďo’ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ MydĂěChIĘlČ : hŇxĎmĲĄW
Ď wĘ hŇ¡ĎlhĞYĲĎ NS
ĎŔ CS 16
rS
ĆÄ ’Ğ ÉMoqmĘ ry‘ęĂ wĎ ry‘ăĂ=lkĎŇbŇĘ C hŇnÁĎ ydĂŇmĘC hŇnÄĎ ydĂŇmĘ=lkĎŇbŇĘ C : rqĲĎywĂ 17
MoyăwĘ hŇê
¡Ć S
Ę mĂ MydĂŔChIĘlČ ÉNoWW
Ď wĘ hŇąxĎ mĘW
Ă ‘ČyGĂŔmČ ÉotŇdĎŇwĘ ëŇlĆąUĆ hČ=rbČŇDĘ
Myd¡ĂŇChIĘhČ=dŇxČjĲČ lp
¿ČŇ nĎ=yJĲĂ MydĂŔhĞyĲČtŇĘ mĲĂ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ yU
ąĄ‘ČmĲĄ MyBÂĂ rČwĘ bŇoTĳ
rW
¿Ď ‘Ď hŇS
ĎÄ olS
Ę BĂ rdĎę’Ğ SdŇĆŁxă=’Ch SdŇĆŁxÁ rW
ĎÄ ‘Ď žMynĄS
Ę bŇĂ C : MhĲĆylĄ‘Ğ T
rS
ĆÄ ’Ğ MoIęBČ tŇoW
ĳ ‘ĎhĄlĘ otŇ¡ dĎŇwĘ ëŇlĆËUĆ hČ=rbČŇDĘ ‘ČyGÌĂhĂ rS
ĆÄ ’Ğ oBŔ ÉMoy
CTÌlĘS
Ę yĂ rS
ĆÄ ’Ğ ’ChŔ ëŇopŇă hĞĲnČ wĘ MhĆŔBĎ TolăS
Ę lĂ ÉMydĂŇChIĘhČ yb
ąŇĄ yĘ’
Ł Ĳ CrÁBĘW
Ă
=lkĎŇBĘ MhĆęyrĄ‘ĲĎBĘ MydĂÁChIĘhČ ClÄhĞqĘnĂ : MhĲĆy’ĄnĘŁWĲBĘ hŇUĎ¡hĄ MydËĂŇChIĘhČ 2
ÉSy’ĂwĘ Mt
ĳŇĎ ‘ĎrĲĎ yS
¡Ą qĘbČŇmĘBĂ dŇyĎŔ xČŁlăS
Ę lĂ SorŔwĄS
Ę xČ’Ľ ëŇlĆăUĆ hČ ÉtonydĂŇmĘ
yrĄÄW
Ď =lkĎŇwĘ : MyUĲĂ‘ČhĲĎ=lJĎ=l‘Č MD¡ĎxĘjČ lp
¿ČŇ nĎ=yJĲĂ MhĆŔynĄpŇĘ lĂ dŇm
ăČ ‘Ď=âlĲ 3
ëŇlĆUĆŔlČ rS
ăĆ ’Ğ ÉhkĎŇ’ŇlĎUĘhČ yW
ąĄ ‘ŁwĘ tŇoxęjČhČwĘ MynăĂjĘrĘDČS
Ę xČ’ĞhĲĎwĘ tŇonÁydĂŇUĘhČ
My’Vnm

9. 4–15
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lodŇgąŇĎ=yJĂ : MhĲĆylĄ‘Ğ yk
¡ŇČ DĽrĘmĎ=dŇxČjĲČ lp
¿ČŇ nĎ=yJĲĂ MydĳĂŇChIĘhČ=tŇ’Ć My’
¡Ă v
Ę nČmĘ
Sy’
¿Ă hĎ=yJĲĂ tŇonĳydĂŇUĘhČ=lkĎŇBĘ ëŇăĄloh o‘¡mĘS
Ď wĘ ëŇlĆUĆŔhČ tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉykČŇDĽrĘmĎ
bŇrĆx
¿Ć=tŇJČmČ MhĆŔybĄŇyĘ’
Ł ă =lkĎŇBĘ ÉMydĂŇChIĘhČ CJąIČwČ : lodĲŇ gĎŇwĘ ëŇ¿Ąloh yk
¡ŇČ DĽrĘmĎ
CgąŇrĘhĲĎ hŇrĎęyBĂhČ NS
ăČ CSbŇĘ C : MnĲĎoYrĘJĂ Mh
¡Ć y’ĄnĘŁWĲbŇĘ CW
¿ ‘ĞIĲČwČ NdĳŇĎbŇĘ ’ČwĘ gŇrĆh
¡ĆwĘ
tŇo’¡mĄ Sm
¿Ą xĞ dŇBĄŔ’ČwĘ ÉMydĂŇChIĘhČ
ű tŇÌ’Ą wĘ
: Sy’ĲĂ
ű tŇ¿’Ą wĘ
’řtŇĎ DËĎnĘS
Č rĘjČ
ű tŇ¿’Ą wĘ
NopŇ¡ lĘDĲČ
ű tŇÌ’Ą wĘ
: ’tŇĎ jĲĎsĘ’Č
ű tŇ¿’Ą wĘ
’tŇĎ rËĎoj
ű tŇ¿’Ą wĘ
’y¡ĎlĘdČŇ’Ğ
ű tŇą’Ą wĘ
: ’tŇĎ dŇĲĎyrĂ’Ğ
ű tŇă’Ą wĘ
É’êřĎ SĘ mÄČ rĘjČ
ű tŇ¿’Ą wĘ
ysČŔyrĂ’Ğ
ű tŇ¿’Ą wĘ
yd¡ČŇrĂ’Ğ
tŇrĆW
Ć ‘Ğţ
: ’tŇĎĲĎzřyĘwČ
Cx¡lĘS
ĲĎ âl¿ hŇEĎŔBĂbČÄC CgŇrĳĎhĎ Myd¡ĂŇChIĘhČ rr¿ĄY
Ł ’tŇĎ dËŇĎUĘhČ=NB
ĲĆ Nm
ÌĎ hĎ ynĄÄBĘ
hŇr¡ĎyBĂhČ NS
¿Č CSBĘ MygËŇCrh
Ă Ğ hĲČ rj
ÌČsĘmĂ ’B
ăĎ ’ChęhČ MoIăBČ : MdŇĲĎyĎ=tŇ’Ć
hŇrĎÃyBĂhČ NS
ăČ CSBĘ hŇJĎęlĘUČhČ rê
ăĄsĘ’ĆlĘ ëŇlĆUĆÁhČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ
=ynĲĄBĘ tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ Ét’ĄwĘ Sy’ęĂ tŇo’ămĄ Sm
ÌĄ xĞ dŇBĄÁ’ČwĘ MydĂÄChIĘhČ žCgŇrĘhĲĎ
ëŇlĎŔ NtĲŇĄ ăeĎyĂwĘ ÉëtŇĄ lĎ’ĲĄè
Ę =hŇmČC CW
ĳ ‘Ď hŇămĆ ëŇlĆ¡UĆ hČ tŇon¿ydĂŇmĘ r’
ËĎ S
Ę BĂ NmĎŔhĎ
bŇoTŔ ëŇlĆăUĆ hČ=l‘Č=M’Ă ÉrêĄsĘ’Ć rmĆ’ŇŁêąwČ : W‘ĲĎtŇĄ wĘ dŇo‘¡ ëŇt
¿ŇĄ S
Ď uĎBČ=hŇmČC
tŇË’Ą wĘ MoIĳhČ tŇdăĎŇJĘ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ NS
ĎŔ CSBĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMydĂŇChIĘlČ rxĎęmĎ=MGČ Nt
ăŇĄ eĎyĂ
tŇoW
ă ‘ĎhĲĄlĘ ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇŁIąwČ : Z‘ĲĄhĎ=l‘Č Cl¿tŇĘ yĂ Nm
¡Ď hĎ=ynĲĄBĘ tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ
ClÂhĞuĲĎIĲĂwČ : ClĲêĎ Nm
¡Ď hĎ=ynĲĄBĘ tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ tŇË’Ą wĘ NS
ĳĎ CSBĘ tŇD¡Ď Nt
¿ŇĄ eĎêĂwČ NJĄŔ
rdĎŔ’Ğ SdŇĆx
Ł ă lĘ ÉrW
Ď ‘Ď hŇ‘ąĎBĎrĘ’Č MoyăBĘ MGČţ NS
Ďę CSBĘ=rS
Ć ’Ğ MyIĂdĂŇChIĘhČ
: MdŇĲĎyĎ=tŇ’Ć Cx¡lĘS
ĲĎ âl¿ hŇEĎŔBĂbČÄC Sy’
ĳĂ tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę NS
ĎŔ CSbŇĘ CgŇă rĘhČIĲČwČ
r’Vw
.’ry‘z +zw ’kyr’ +w v.9

.’ry‘z +tw +V v.9

.’ry‘z +t v.7

.T
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9. 16–28

MS
Ďę pŇĘ nČ=l‘Č dŇŁmă‘ĎwĘ ű ClăhĞqĘnĂ ëŇlĆUĆÁhČ tŇonÄydĂŇmĘBĂ žrS
Ć ’Ğ MydĂÃChIĘhČ r’
ăĎ S
ĘC
hŇEĎŔBĂbČÄC PŇlĆĳ’Ď My‘¡ĂbŇĘ S
Ă wĘ hŇ¿è
Ď mĂxĞ MhĆŔy’ĄnĘŁW
ă BĘ Égr
Ł hĎwĘ MhĆŔybĄŇyĘ’
Ł ă mĄ ÉxČoÄnÄwĘ
xČonęwĘ rdĳŇĎ’Ğ SdŇĆx
Ł ă lĘ rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę =MoyĲBĘ : MdŇĲĎyĎ=tŇ’Ć Cx¡lĘS
ĲĎ âl¿
MyIĂdĂŇChIĘhČwĘ : hŇxĲĎmĘW
Ă wĘ hŇê
¿ĆS
Ę mĂ Moy¡ otŔ’
Ł hŇŁW
ă ‘ĎwĘ oBŔ ÉrW
Ď ‘Ď hŇ‘ąĎBĎrĘ’ČBĘ
oBĳ rW
¡Ď ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČbŇĘ C oBŔ ÉrW
Ď ‘Ď hŇąS
Ď ŁlS
Ę BĂ ÉClhĞqĘnĂ NS
Ďę CSBĘ=rS
Ć ’Ğ
: hŇxĲĎmĘW
Ă wĘ hŇê
¿ĆS
Ę mĂ Moy¡ otŔ’
Ł hŇŁW
ă ‘ĎwĘ oBŔ ÉrW
Ď ‘Ď hŇąè
Ď mĂxĞB
ĲČ xČonęwĘ
tŇ’Ąţ MyW
Ăę ‘Ł ůtozrĎjĘhČ yrăĄ‘ĎBĘ ÈMybŇĂ S
Ę IĲŁhČ Myzęwrřph MydăĂŇChIĘhČ NJÂĄ =l‘Č
bŇoTĳ MoyăwĘ hŇê
¡Ć S
Ę mĂC hŇ¿xĎ mĘW
Ă rdĎŔ’Ğ SdŇĆx
Ł ă lĘ ÉrW
Ď ‘Ď hŇ‘ąĎBĎrĘ’Č Moyă
hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć ykČŔDĽrĘmĎ bŇŁêăkŇĘ IĂwČ : Ch‘ĲĄrĄlĘ Sy’
¿Ă tŇon¡mĎ xČol¿S
Ę mĂC
ëŇlĆăUĆ hČ ÉtonydĂŇmĘ=lkĎŇBĘ ÉrS
Ć ’Ğ MydĂęChIĘhČ=lJĎ=l’Ć MyrĂÁpĎŇsĘ xlČÄS
Ę IĂwČ
MyW
Ăę ‘Ł tŇoyăhĘlĲĂ ůMhĆylĄ‘Ğ ÈMIĄqČlĘ : MyqĲĂoxrĘhĲĎwĘ Myb
¡ŇĂ oruĘhČ SorŔwĄS
Ę xČ’Ğ
oBĳ rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿è
Ď mĂxĞ=MoyĲ tŇË’Ą wĘ rdĎŔ’Ğ SdŇĆx
Ł ă lĘ ÉrW
Ď ‘Ď hŇ‘ąĎBĎrĘ’Č Moyă tŇ’Ąţ
MhĆŔybĄŇyĘo’ămĄ ÉMydĂŇChIĘhČ Mh
ąĆ bĎŇ CxnÄĎ =rS
Ć ’Ğ MymęĂ IĎJČ : hŇĲnĎ S
Ď wĘ hŇ¡ĎS
n Ď =lkĎŇBĘ
bŇoTĳ MoyălĘ lbĆŇ¡’Ą mĄC hŇxĎŔmĘW
Ă lĘ ÉNogŇIĎmĂ Mh
ąĆ lĎ ëŇjČÄhĘnĆ žrS
Ć ’Ğ SdŇĆŁxęhČwĘ
Ch‘ĄŔrĄlĘ Sy’
ăĂ ÉtonmĎ xČoląS
Ę mĂC hŇxĎŔmĘW
Ă wĘ hŇê
ăĆS
Ę mĂ ÉymĄyĘ MtęĎ o’ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ
tŇoW
ĳ ‘Ğl
ĲČ CQx
¡Ą hĄ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą MydĂŔChIĘhČ É lBĄqĂwĘ : MynĲĂoybŇĘ ’ĆĲlĎ tŇon¡êĎmČC
ygęĂ gĎŇ’ĞhĲĎ ’tŇĎ dĎÁUĘhČ=NB
ĲĆ NmÄĎ hĎ žyJĂ : MhĲĆylĄ’Ğ yk
¡ŇČ DĽrĘmĎ bŇt
¿ŇČ JĎ=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą wĘ
’Chă ÉrCj lyj
¿Ă hĂwĘ MdĳŇĎBĘ’ČlĘ Myd¡ĂŇChIĘhČ=l‘Č bŇ¿S
Č xĎ MydĂŔChIĘhČ=lJĎ ÉrrĄY
Ł
rpĆŇiĄŔhČ=M‘Ă rm
ăČ ’Ď ůëlĆUĆhČ ynăĄpŇĘ lĂ ÈH’ĎŁbŇbŇĘ C : MdŇĲĎBĘ’ČlĘC MU
¡Ď hĚlĘ lrĎŔoGhČ
oS
ĳ ’Ňr
Ł =l‘Č Myd¡ĂŇChIĘhČ=l‘Č bŇ¿S
Č xĎ=rS
Ć ’Ğ hŇ‘ËĎrĎhĲĎ oêÌbŇĘ S
Č xĞmĲČ bŇCS
Â yĎ
hŇQĆą’Ą hĎ MymÄĂ IĎlČ žC’rĘqĲĎ NJĄÃ=l‘Č : Z‘ĲĄhĎ=l‘Č wyn¡ĎBĎ=tŇ’ĆwĘ otŇË ’
Ł Cl¿tŇĎ wĘ
tŇ’ŇEŁĳhČ tŇrĆGăĆ’ĂhĎ yr¡ĄbŇĘ DĂ=lJĎ=l‘Č NJĄě=l‘Č rCjŔhČ MS
ăĄ =l‘Č ÉMyrĂCpŇ
ű žMydĂŇChIĘhČ lăbřqw CmăIĘqĂ : MhĲĆylĄ’Ğ ‘ČyG¡ĂhĂ hŇ¿mĎ C hŇkĎŇJĎŔ=l‘Č C’ărĎ=hŇmĲĎC
tŇoyăhĘlĲĂ robŔ‘ĞyĲČ âlăwĘ ÉMhĆylĄ‘Ğ MywąĂlĘeĂhČ=lJĎ l‘ÄČ wĘ M‘ÁĎ rĘzČ=l‘ČwĘ ű MhĆÄylĄ‘Ğ
hŇ¡ĎS
n Ď =lkĎŇBĘ Me
ĳĎmČzĘkŇĂ wĘ Mb
¡ĎŇ tŇĎ kŇĘ JĂ hŇQĆ’ĄŔhĎ ÉMymĂIĎhČ ynąĄS
Ę tŇă’Ą MyW
Ăę ‘Ł
ÉhxĎjĎS
Ę mĂ rodęwĎ roDă=lkĎŇBĘ MyW
ĂÁ ‘ĞnĲČwĘ MyrĂÄJĎzĘnĂ hŇQĆ’ĄhĎţ Mym
ăĂ IĎhČwĘ : hŇĲnĎ S
Ď wĘ
hxpVmw
Nkw yrqw bytk ClBĘqĂwĘ ’"sb ,yrq ClBĘqĂwĘ ,bytk lB
Ą qĂwĘ v.27

.yrq MyzĂrĎjĘhČ ,bytk MyzĂorjĘhČ w’ MyzĂCrjĘhČ v.19
.r"tw s"t ,‘"t ,+rt ,’"d

16

17
18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28
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âlą hŇQĆ’ĄęhĎ MyrăĂCjhČ ymÂĄ ywĂ ry‘ĳĂwĎ ry‘ăĂwĘ hŇ¡ĎydĂ
n Ň mĘC hŇ¿ĎydĂ
n Ň mĘ hŇxĎŔjĎS
Ę mĂC
: M‘ĲĎrĘEČmĂ PŇCs¿yĎ=âlĲ Mr¡ĎkŇĘ zĂwĘ MydĂŔChIĘhČ ëŇoêămĂ ÉCrbŇĘ ‘ČyĲČ
=lJĎ=tŇ’Ć yd¡ĂŇChIĘhČ yk
¿ŇČ DĽrĘmĎC lyĂxËČybŇĂ ’Ğ=tŇbČŇ hŇÌĎJlĘUČhČ rêÄĄ sĘ’Ć bŇê
Ł kŇĘ êřĂ wČţ
30 MyrĂ
Á pĎŇsĘ xlČÄS
Ę IĂwČ : tŇynĲĂè
Ą hČ tŇ’ŇŁE¡hČ MyrËĂCjhČ tŇrĆGÌĆ’Ă tŇă’Ą MIęĄqČlĘ PŇqĆŁêĳ
tŇCkŇ¡ lĘmČ hŇnĎŔydĂŇmĘ Éh’ĎmĄC MyrąĂW
Ę ‘ĆwĘ ‘bČŇS
ĆÄ =l’Ć MydĂęChIĘhČ=lJĎ=l’Ć
31 h
Ň QĆ’ĄÁhĎ MyrĂÄjĚhČ žymĄyĘ=tŇ’Ą MIÃĄqČlĘ : tŇmĲĆ’ĹwĲĆ Mol¡S
Ď yr¿ĄbŇĘ DĂ SorĳwĄS
Ę xČ’Ğ
hŇJĎŔlĘUČhČ rê
ăĄ sĘ’ĆwĘ ÉydĂŇChIĘhČ yk
ąŇČ DĽrĘmĎ MhĆÁylĄ‘Ğ MIČÄqĂ žrS
Ć ’ĞJĲČ MhĆęyeĄmČzĘBĂ
: MtĲŇĎ qĎ‘ĞzĲČwĘ tŇom¡~
Ł hČ yr¿ĄbŇĘ DĂ M‘ĳĎrĘzČ=l‘ČwĘ MS
¡Ď pŇĘ nČ=l‘Č Cm¿IĘqĂ rS
ËĆ ’ĞkĲČŇwĘ
32 : rp
ĆŇ iĲĄBČ bŇê
¡Ď kŇĘ nĂwĘ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂjĚhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ MIČěqĂ rêŔĄ sĘ’Ć rm
ăČ ’ĞmĲČC
y : MIĲĎhČ yI¿Ą’ĂwĘ ZrĆ’
¡ĎhĎ=l‘Č sm
ËČ SrÌ
Ł Sx
Ł ’ ëŇlĆUĆÄhČ žMW
Ć IĎwČ
2 ol
¡ DĘGĂ rS
¿Ć ’Ğ ykČŔDĽrĘmĎ tŇăČQdŇĚGĘ ÉtS
Č rĎpĲĎŇC otŔrĎCbăŇgŇĘ C ÉojqĘtŇĎ hŇąW
Ą ‘ĞmĲČ=lkĎŇwĘ
yd¿ČŇmĎ yk
¡ŇĄ lĘmČlĘ MymĂŔIĎhČ yrăĄbŇĘ DĂ ÉrpĆŇsĄÄ=l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =’olĲhĞ ëŇlĆĳUĆ hČ
3 É lod
Ň gĎŇwĘ SorŔwĄS
Ę xČ’Ğ ëŇlĆăUĆ lČ ÉhnĆS
Ę mĂ ydĂęChIĘhČ yk
ăŇČ DĽrĘmĎ ű yJ
ăĂ : srĲĎpĎŇC
Mol¡S
Ď rb
¿ĄŇ ŁdŇwĘ oUŔ‘ČlĘ ÉboT Sr¿ĄD
Ł wyx
ĳĎ’Ć bŇŁrăřlĘ yCY¡rĎwĘ MydĂŔChIĘlČ
: o‘ĲrĘzČ=lkĎŇlĘ
29

G

rts’[ rm’tw rts’ N‘tw wyYxw .l’wnp Nmysw ,h‘bVw MyVVw h’m rts’ tlgmd yqwsp Mwks
.rV‘ hVmx wytwqspw .hVmx wyrdsw .]+z +h

The number of the verses of the roll of Esther is 167; and the sign is, l’wnp.
And its middle point is, Then answered Esther, and said [Est 5.7]. And its sedarim
are 5. And its peseqot are 15.

bytk SorwĄS
Ę xČ’
Ğ y’xndml ,yrq SorwĄS
Ę xČ’
Ğ bytk Sr
ŁS
Ę xČ’
Ğ y’br‘ml v.1 .y .’ry‘z +t ’"s ,ytbr +t v.29
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,h"dx Nkw ’lm borlĘ ’"s v.3 .’"ydw b"d ,’"d Nkw yrqw

l’ynd
sŘ1

r~ÌČ’ŇnĆřdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ’B
ăĎ hŇdĳŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ MyqăĂyĎohĲyĘ tŇCkŇ¡ lĘmČlĘ SolŔS
Ď tŇăČS
n Ę BĂ ’
MyqăĂyĎohĲyĘ=tŇ’Ć odÁyĎBĘ ynÄĎ ŁdŇ’Ğ žNêĄIĂwČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď rYČ¿IĎwČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ lb
ËĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ 2
r‘¡ĎnĘS
Ă =ZrĆ’ĲĆ M’
¿Ą ybŇĂ yĘwČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ=tŇyb
ĲĄŇ yl
ăĄ JĘ ÉtYĎřqĘmĂC hŇdĎęChyĘ=ëŇlĆmĲĆ
ëŇlĆUĆŔhČ rmĆ’ŇIăŁwČ : wyhĲĎŁl’Ĺ rY
¿Č o’ tŇyB
¡Ą ’ybĂŔhĄ Myl
ăĂ JĄhČ=tŇ’ĆwĘ wyh
ĳĎŁl’Ĺ tŇyB
ăĄ 3
hŇ¡kĎŇ ClUĘhČ ‘rČE¿ĆmĂCř l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄBĘmĂ ’ybÂĂ hĎlĘ wysĳĎyrĂsĲĎ bŇrăČ zn¡ČjĘS
Ę ’ČlĘ
hŇ’ĆÁrĘmČ ybĄÄoTwĘ žMw’řm=lJĎ Mh
ăĆ BĎ=Ny’ĲĄ rS
ăĆ ’Ğ MydăĂŇlĎyĘ : MymĲĂêĘrĘjČhĲČ=NmĂC 4
xČJ
Łă ÉrS
Ć ’ĞwĲČ ‘DĎŔmČ ynăĄybŇĂ mĘC Ét‘ČdČÄ y‘ĄdĘŇŁyąwĘ hŇmĎękŇĘ xĎ=lkĎŇBĘ Myl
ăĂ JřĂ W
Ę mČC
žNmČyĘwČ : MyDĲĂW
Ę JČ NoS
¿ lĘC rpĆŇ¡sĄ Md¿ĎŇUĘlČlĘCĲ ëŇlĆĳUĆ hČ lk
ăČŇ yhĄBĘ dŇŁm¡‘Ğl
ĲČ MhĆŔBĎ 5
wyêŔĎ S
Ę mĂ NyIăĄmĂC ÉëlĆUĆÄhČ gŇB
ąČ ÍtŇjČmĂ omęoyBĘ Moyă=rbČŇDĘ ëŇlĆUĆÁhČ MhĆÄlĎ
Mh
¡Ć bĎŇ yh
¿řĂ yĘwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ Cd¡ŇmĘ‘ČyĲČ MtŔĎ YĎqĘmÄĂ C SolĳS
Ď MynăĂS
Ď Ml
¡Ď DĘgČŇlĘCĲ 6
rW
¿Č Mh
ËĆ lĎ MW
Ć ÌĎwČ
I : hŇyĲĎrĘzČ‘ĞwĲČ l’
¡Ą S
Ď ymĲĂ hŇyĎŔnĘnČxĞ l’ŇăĄn
I Ă DĲĎ hŇdĳŇĎChyĘ ynăĄBĘmĂ 7
ëŇrČŔdĘŇS
Č ÉhyĎnĘnČxĞĲlČ wĘ r~Čę’ŇS
Č TĘlĘăBĄ l’ŇIÁĄnĂdŇĲĎlĘ MW
Ć IĎÄwČ tŇomĳS
Ą Mys
¡Ă yrĂiĲĎhČ
rS
ÌĆ ’Ğ oBŔlĂ=l‘Č É l’ŇIĄnĂDĲĎ MW
Ć ąĎwČ
I : ogŇĲ nĘ dŇ¿bĄŇ ‘Ğ hŇ¡yĎrĘzČ‘ĞlĲČwĘ ëŇS
ČŔ ymĄ l’
ăĄ S
Ď ymĲĂlĘC 8
MysĂŔyrĂiĲĎhČ rv
ăČ mĂ ÉSuĄbČŇyĘwČ wyê
ĳĎ S
Ę mĂ NyyăĄbŇĘ C ëŇlĆ¡UĆ hČ gŇB
¿Č tŇĘ pČŇBĘ l’
ËČ GĎtŇĘ yĂ=âlĲ
Mym
ĳĂ xĞrĲČlĘC dŇsĆ¡xĆ lĘ l’ŇIŔĄnĂDăĎ=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ Nê
ąĄIĂwČ : l’ĲĎGĎtŇĘ yĂ âl¿ rS
¡Ć ’Ğ 9
’rąĄyĎ l’ŇIŔĄnĂdăĎŇlĘ ÉMysĂyrĂiĲĎhČ rW
ąČ rmĆ’ŇŁIÁwČ : MysĲĂyrĂiĲĎhČ rW
¿Č yn¡ĄpŇĘ lĂ 10
Mk
ĳĆŇ yêĄS
Ę mĂ=tŇ’ĆwĘ Mk
¡ĆŇ lĘkČŇ’ĞmĲČ=tŇ’Ć hŇeĎŔmĂ rS
ăĆ ’Ğ ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ=tŇ’Ć ÉynĂ’Ğ
MkĆŔlĘygĲŇĂ JĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMydĂŇlĎyĘhČ=NmĂ MypęĂ ‘ĞzŁĲ MkĆÁynĄjĘ=tŇ’Ć hŇ’ĆÄrĘyĂ žhUĎlĎ rS
ĆÃ ’Ğ
rS
ąĆ ’Ğ rYĳČlĘUĆhČ=l’Ć l’Ň¡Ąn
I Ă DĲĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : ëŇlĆUĲĆlČ yS
¡Ă ’Ňr
Ł =tŇ’Ć Mê
¿ĆbŇĘ IČxĂwĘ 11
’n
¿Ď=snČ : hŇyĲĎrĘzČ‘ĞwĲČ l’
¡Ą S
Ď ymĲĂ hŇyĎŔnĘnČxĞ l’ŇăĄn
I Ă DĲĎ=l‘Č MysĂŔyrĂiĲĎhČ rW
ăČ ÉheĎmĂ 12
MyĂm¿ČC hŇ¡ĎlkŇĘ ’ŇnŁwĘ My‘ËĂr
Ł EĄhČ=NmĂ CnlĎÁ=CnêĘyĂwĘ hŇrĳĎW
Ď ‘Ğ Mym
ăĂ yĎ ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć
tŇ¡’Ą MylĂŔkŇĘ Ł’ăhĎ MydĂŔlĎyĘhČ Éh’ĄrĘmČC Cny’ĄŔrĘmČ ÉìynĆÄpĎŇlĘ C’ąrĎyĄwĘ : hŇêĲĆS
Ę nĂwĘ 13
Mh
¡Ć lĎ ‘m
¿Č S
Ę IĂwČ : ìŇydŇĲĆbĎŇ‘Ğ=M‘Ă hŇ¡W
Ą ‘Ğ hŇ’ĄŔrĘêĂ rS
ăĆ ’ĞkĲČŇwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ gŇB
ăČ tŇĘ jČ 14
rbdl

’"s v.2 .r~ČrĆ=dkČCbnĘ ’"sbw ,d"ydw b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw Nylm +b r~Č’nĆ=dkČCbnĘ ’"s v.1 .’
MC’mĘ v.4 .d"ydw b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ‘rČEĆmĂ ’"s v.3 .d"ydw b"yd ,y"d ,w"d Nkw xtp tYČqĘmĂC
MylĂyJĂW
Ę mČC ’"s v.4 .yrqw bytk MCm ’"sbw ,y"dw g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MC’mĘ ’"sb ,yrq MCm ,bytk
.CyhĘIĂwČ rybs v.6 .w"Td Nkw gBČtĘjČmĂ ’"s v.5 .d"ydw b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw ’lm
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hŇą’Ď rĘnĂ hŇrĎŔW
Ď ‘Ğ Mym
ăĂ yĎ ÉtYĎqĘmĂC : hŇrĲĎW
Ď ‘Ğ Mym
¿Ă yĎ Mi
¡Ą nČyĘwČ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎlČ
gŇB
¿Č tŇĘ jČ tŇ¡’Ą MylĂŔkŇĘ Ł’ăhĎ MydĂŔlĎyĘhČ=lJĎ=NmĂ rW
ĳĎ BĎ y’¡ĄyrĂbŇĘ C bŇoTŔ ÉMhĆy’ĄrĘmČ
16 Mh
¡Ć lĎ Nt
¿ŇĄ nŁwĘ Mh
ĳĆ yêĄS
Ę mĂ Nyy¡ĄwĘ MgĎŔBĎtŇĘ jČ=tŇ’Ć É’W
Ą nŁ rYČęlĘUĆhČ yh
ăĂ yĘwČ : ëŇlĆUĲĆhČ
17 ‘D
¿ĎmČ Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ Mh
ÌĆ lĎ NtÄČ nĎ MêŔĎ ‘ĘBČrĘ’Č ÉhQĆ’ĄÄhĎ MydąĂŇlĎyĘhČwĘ : MynĲĂ‘ŁrĘzĄ
: tŇomĲŁlxĞwĲČ Noz¡xĎ=lkĎŇBĘ NybĂŔhĄ l’ŇăĄn
I Ă dĎŇwĘ hŇĳmĎ kŇĘ xĎwĘ rpĆŇăsĄ =lkĎŇBĘ lJ
¡Ą W
Ę hČwĘ
18 rW
ăČ ÉM’ĄybŇĂ yĘwČ M’
ĳĎ ybŇĂ hĞĲlČ ëŇlĆ¡UĆ hČ rm
¿Č ’Ď=rS
Ć ’Ğ MymĂŔIĎhČ ÉtYĎqĘmĂlĘC
19 É’Y
Ď mĘnĂ âląwĘ ůëlĆUĆhČ ÈMêĎ’Ă rB
ăĄ dČŇyĘwČ : r~ĲČnĆdĘŇkČŇbĚŇnĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ MysĂŔyrĂiĲĎhČ
20 lk
Ł ę wĘ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ Cd¡ŇmĘ‘ČIĲČwČ hŇĳĎrĘz
y Č‘ĞwĲČ l’
¡Ą S
Ď ymĲĂ hŇyĎŔnĘnČxĞ l’ŇăĄn
I Ă dĎŇJĘ MQĎŔJĚmĂ
tŇodęyĎ rW
Ć ‘ăĆ M’ÂĄ YĎmĘIĂwĲČ ëŇlĆĳUĆ hČ Mh
¡Ć mĄ Su¿ĄBĂ=rS
Ć ’Ğ hŇnĎŔyBĂ tŇm
ăČ kŇĘ xĎ ÉrbČŇDĘ
21 l’
Ň IŔĄnĂDĲĎ ÉyhĂyĘwĲČ : otŇĲ CkŇlĘmČ=lkĎŇBĘ rS
¡Ć ’Ğ MypĂŔè
Ď ’ČhĲĎ ÉMyUĂTĚrĘxČhĲČ=lJĎ l‘ąČ
b MyĂêęČ S
Ę tŇăČS
n Ę bŇĂ C
: ëŇlĆUĲĆhČ SrĆokŇ¿ lĘ tŇ¡xČ ’Č tŇ¿ČS
n Ę =dŇ‘Č
oxŔCr M‘Ćj
ăĎ tŇĘ êĂwČ tŇomĳŁlxĞ r~
¡Č nĆdĘŇkČŇb
ĲĚŇ nĘ Ml
¿Č xĎ r~ČŔnĆdĘŇkČŇb
ĲĚŇ nĘ ÉtCkŇlĘmČlĘ
2 Myp
ęĂ è
Ď ’ČĲlĎ wĘ MyUÁĂ TĚrĘxČĲlČ ’r
Ł Ä qĘlĂ ëŇlĆUĆhČţ rmĆ’ŇIăŁwČ : wyl
ĲĎ ‘Ď hŇt
¿ŇĎ yĘhĘnĲĂ otŇ¡ nĎS
ĘC
Cd¡ŇmĘ‘ČIĲČwČ C’b
Ł ě IĎwČ wyt
ĳŇĎ m
Ł ŁlĲxĞ ëŇlĆ¡UĆ lČ dŇyG¿ĂhČlĘ MyDĂŔW
Ę JČlČwĘ ÉMypŇĂ è
Ę kČŇmĘĲlČ wĘ
3 yx
ĂŔ Cr M‘Ćj
ăĎ êĂwČ yêĂmĘĳĎlxĎ MolăxĞ ëŇlĆ¡UĆ hČ Mh
ËĆ lĎ rmĆ’ŇŁIÌwČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ
4 É’J
Ď lĘmČ tŇym
ĳĂ rĎ’Ğ ëŇlĆ¡UĆ lČ MyDËĂW
Ę JČhČ CrÌBĘdČŇyĘwĲČ : MolĲxĞhĲČ=tŇ’Ć tŇ‘Čd¡ČŇlĎ
5 É’J
Ď lĘmČ hŇąĄ‘
n Ď : ’CĲĄxČnĘ ’r¿ĎS
Ę pŇĂ C ëŇyĂDČbŇĘ ‘ČlĘ ’m
ËĎ lĘxĆ rm
¿Č ’Ĺ yyĂŔxĹ Nym
ăĂ lĘ‘ĲĎlĘ
’m
ăĎ lĘxĆ ÉynĂeČÄC‘dĘŇohĲtŇĘ ’l
ąĎ Nh
ăĄ ’DĳĎzĘ’Č yeăĂmĂ ’t
¡ŇĎ QĘmĂ ’ŔydřVkl rm
ăČ ’ĎwĘ
6 ’m
ąĎ lĘxĆ NhĄÄwĘ : NCmĲW
Ď êĘyĂ yl
¿Ă wĎnĘ NokŇ¡ yêĄb
ĲĎŇ C NCdŔbŇĘ ‘ČtŇĘ êĂ ÉNymĂDĎhČ HrĄŔS
Ę pŇĂ C
ym
ĳĎdĎŇqĽ=NmĂ NCl¡BĘqČêĘ ’yGĂŔW
Č rqăĎywĂ ÉhBĎzĘbŇĂ nĘC NąĎnêĘmČ NwŁŔ xĞhĲČêĲĘ ÉHrĄS
Ę pŇĂ C
7 ’m
ËĎ lĘxĆ ’JĎělĘmČ NyrĳĂmĘ’ĲĎwĘ tŇCn¡yĎnĘtŇĂ on¿‘Ğ : ynĂwĲŁxĞhĲČ Hr¡ĄS
Ę pŇĂ C ’m
¿Ď lĘxĆ NhĄělĎ
8 Éby~
Ă yČ=NmĂ rmČŔ’ĎwĘ É’JĎlĘmČ hŇąĄ‘
n Ď : hŇwĲĄxĞhĲČnĘ hŇr¿ĎS
Ę pŇĂ C yhĂod¡ŇbŇĘ ‘ČlĘ rm
¿Č ’ŇyĄ
’D¡ĎzĘ’Č yD¿Ă NotŔyzĄxĞ yDăĂ É lbĄŇqĽ=lJĎ NynĳĂbŇĘ ĲzĎ NCêănĘ’Č ’n
¡ĎDĎ‘Ă yD¿Ă hŇnĎŔ’Ğ ‘dăČŇyĎ
9 Nok
ę tŇĘ dŇĲĎ ’yh
ăĂ =hŇdĎŇxĞ ynĂeČÁ‘ĚdĘŇohĲtŇĘ ’lĎÄ ž’mĎlĘxĆ=NhĄ yDăĂ : ’tĲŇĎ QĘmĂ ye¿ĂmĂ
’n
¡ĎDĎ‘Ă yD¿Ă dŇ‘ËČ ymČŔdĎŇqĲĎ rm
ăČ ’ŇmĄlĘ ÉNwtnmřzh ÉhtŇĎ yxĂS
Ę C hŇąbĎŇ dĘŇkŇĂ hŇQĎÄmĂC
10 on
Ä ‘Ğ : ynĂĲeČ wĚxĞhĲČêĘ Hr¡ĄS
Ę pŇĂ yD¿Ă ‘DČěnĘ’ĂwĘ ylĂŔ Crm
ăČ ’Ĺ É’mĎlĘxĆ NhĄęlĎ ’e
ĳĄêČS
Ę yĂ
15

’ydVk
,yrq NCênĘmĄDĘzĘhĂ w’ NCênĘUĂDČzĘhĂ ,bytk NCênĘmĄzĘhČ w’ NCênĘUĄEČhČ v.9

.yrq y’ĄDĎW
Ę kČlĘ ,bytk ’yĄDĎW
Ę kČlĘ v.5 .b
.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk NCênĘUĂDČzĘhĂ ’"sb
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2. 11–24

yDĂť ’êŔĎ S
Ę BĆyČ=l‘Č ÉSnĎ’Ğ yt
ąŇČ y’Ă=’l
ĲĎ NyrĂŔmĘă’Ď wĘ É’JĎlĘmČ=MdĎŇqĽ ’yĄDĎW
Ę kČŇ
TyQĂŔS
Č wĘ bŇrăČ ÉëlĆmĆÄ=lJĎ yDĂť lbĄęqĽ=lJĎ hŇĳĎwĎx
y Ğ hĲČlĘ lk
¡ČŇ Cy ’JĎŔlĘmČ tŇăČQmĂ
’tÄĎ QĘmĂC : yDĲĎW
Ę kČŇwĘ PŇ¿S
Č ’ĎwĘ MF
Ł ¡ rĘxČ=lkĎŇlĘ l’ĄŔS
Ę ’l
ăĎ ÉhnĎdĘŇkŇĂ hŇąĎQmĂ
’J
ĳĎ lĘmČ MdăĎŇqĽ He
¡ČCĂxČyĘ yD¿Ă ytŔČ y’Ă ’l
ăĎ ÉNrĎxĽ’ĲĎwĘ hŇrĎŔyuĂyČ É l’ĄS
Ď hŇąJĎ lĘmČ=ydŇĲĂ
lb
ăĄŇ qĽ=lJĎ : yhĂotŇĲ y’Ă ’l
¿Ď ’r¡ĎW
Ę BĂ=M‘Ă NohŔrĘdăĎŇmĘ yDĂť NyhĂŔlĎ’Ĺ Nh
ăĄ lĎ
ym
¿Ą yJĂxČ lk
ŁŇ¡ lĘ hŇdĎŔbĎŇohălĘ ÉrmČ’ĞwĲČ ’yGĳĂW
Č PŇăYČ qĘC sn
¡ČBĘ ’JĎělĘmČ hŇnĎŔDĘ
yhĂor¡bŇĘ xČwĘ l’Ň¿Ąn
I Ă DĲĎ o‘ËbŇĘ C Nyl
ĳĂ FĘqČtŇĘ mĲĂ ’I¡ĎmČyJĲĂxČwĘ tŇqČŔpŇĘ nĆ ’t
ăŇĎ dĎŇwĘ : lb
ĲĆŇ bĎŇ
M‘ĄŔTĘC ’T
ăĎ ‘Ą ÉbytŇĂ hĞ l’ŇIęĄnĂDĲĎ NyĂdăČŇ’ŇBĄ
: hŇĲlĎ TĎqĘtŇĘ hĂlĘ
: lb
ĲĆŇ BĎ ym
¡Ą yJĂxČlĘ hŇlĎŔFĎqČlĘ qp
ăČŇ nĘ yDĂť ’J
ĳĎ lĘmČ yDăĂ ’I¡ĎxČBĎTČ=bŇrČ ëŇoyěrĘ’ČlĘ
hŇ¡pĎŇ YĘxĘhČmĘ ’t
ËŇĎ dĎŇ hŇm
¿Ď =l‘Č ’JĎŔlĘmČ=ydŇĲĂ ’T
ăĎ yQĂS
Č ÉëoyrĘ’ČlĘ rmČę’ĎwĘ hŇăĄ‘
nĎ
l‘¡Č l’ŇIŔĄnĂdăĎŇwĘ : l’ŇIĲĄnĂdĎŇlĘ ëŇoy¡rĘ’Č ‘d¿ČŇoh ’tŔĎ QĘmĂ NyĂdăČŇ’Ĺ ’J
ĳĎ lĘmČ MdăĎŇqĽ=NmĂ
: ’JĲĎlĘmČlĘ hŇ¿yĎwĎxĞhĲČlĘ ’r¡ĎS
Ę pŇĂ C HlĄŔ=NêĄnĘyĂ Nm
ăĎ zĘ yDĂť ’J
ĳĎ lĘmČ=NmĂ hŇ‘ăĎbŇĘ C
l’
ÌĄ S
Ď ymĲĂ hŇyĎnĘnČxĞĲlČ wĘţ lzĳČ’Ğ Ht
ăŇĄ yĘbČŇlĘ l’Ň¡Ąn
I Ă DĲĎ NyĂd¿ČŇ’Ĺ
Hl
ăĎ ’Ĺ ÉMdĎŇqĽ=NmĂ É’‘ĄbŇĘ mĂlĘ NymęĂ xĞrĲČwĘ : ‘dŇĲČoh ’t
¿ŇĎ QĘmĂ yhĂor¡bŇĘ xČ hŇËĎrĘz
y Č‘ĞwĲČ
r’
¡Ď S
Ę =M‘Ă yhĂorŔbŇĘ xČwĘ l’ŇăĄn
I Ă DĲĎ ÉNCdŇbŇĘ ŁhĲyĘ ’l
ąĎ yDăĂ hŇĳĎDĘ
n hŇ¡ĎrĎ=l‘
z
Č ’IĎŔmČS
Ę
ÉNyĂdČÄ’Ĺ yl
ĳĂ gĞŇ hŇăĎrĎ
z ’y¡ĎlĘylĄ=ydŇĲĂ ’w¿ĎzĘxĆBĘ l’ŇËĄn
I Ă dĎŇlĘ NyĂdČę’Ĺ : lb
ĲĆŇ bĎŇ ym
¿Ą yJĂxČ
Hm
ąĄ S
Ę ’wÄĄhĹlĆ rmČŔ’ĎwĘ É l’ŇIĄnĂdŇĲĎ hŇąĄ‘
n Ď : ’IĲĎmČS
Ę Hl
¿Ď ’ĹĲlĆ ëŇr¡ĂBĎ l’ŇIŔĄnĂDĲĎ
’t
¡ŇĎ rĘCbŇĲ gŇĘ C ’t
ËŇĎ mĘkŇĘ xĎ yDÌĂ ’m
ĳĎ lĘ‘ĲĎ=dŇ‘ăČwĘ ’m
¡Ď lĘ‘ĲĎ=NmĂ ëŇrČŔbĎŇmĘ É’hĎlĎ’Ĺ=yDĲĂ
Nyk
¡ŇĂ lĘmČ hŇD¿Ą‘ĘhČmĘ ’IĎŔnČmĘzĂwĘ É’IĎnČDĲĎ‘Ă ’n
ąĄS
Ę hČmĘ ’ChwĘţ : ’yhĲĂ=Hl
ĲĄ yD¿Ă
: hŇĲnĎ ybŇĂ y‘¿ĄdĘŇyĲĎlĘ ’‘¡ĎDĘnĘmČC NymĂŔyJĂxČlĘ É’tŇĎ mĘkŇĘ xĎ bŇąhĄ yĎ NykĳŇĂ lĘmČ MyqăĄhĎmĘC
HU
¿Ą ‘Ă ’r¡yhřnw ’kĎŔoSxĞb
ĲČŇ hŇm
ăĎ É‘dČŇyĎ ’t
ĳŇĎ rĎêĘsČmĘC ’t
¡ŇĎ qĎyUĂ‘Č ’l
¿Ą GĎ ’ChË
’t
ËŇĎ mĘkŇĘ xĎ yDÌĂ hŇnĎŔ’Ğ ÉxBČS
Č mĘC ’dąŇĄohmĘ ytęĂ hĎbĎŇ’Ğ Hl
ăĎ ’Ĺ ű ëŇăĎl : ’rĲĄS
Ę
tŇ¿ČQmĂ=yDĲĂ ëŇeĎŔmĂ ’nĎy‘ăĄbŇĘ =yDĲĂ ÉynĂêÄČ ‘ĘdČŇohĲ N‘ąČkŇĘ C yl
ĳĂ êĘbŇĘ ăhČ yĘ ’t
¡ŇĎ rĘCbŇgŇĘ C
yDĂť ëŇoyŔrĘ’Č=l‘Č l‘ăČ É l’ŇIĄnĂDĲĎ hŇnĎęDĘ lb
ăĄŇ qĽ=lJĎ : ’nĎêĲĆ‘ĘdČŇoh ’J
¡Ď lĘmČ
ym
ąĄyJĂxČlĘ HlĄę=rmČ’Ğ Nk
ăĄŇ wĘ ű lzăČ’Ğ lb
ĳĆŇ bĎŇ ym
ăĄ yJĂxČlĘ hŇd¡ĎŇbĎŇohlĘ ’JĎŔlĘmČ yeăĂmČ
: ’CĲĄxČ’Ğ ’J
¿Ď lĘmČlĘ ’r¡ĎS
Ę pŇĂ C ’JĎŔlĘmČ MdăĎŇqĽ ÉynĂlĘ‘ÄĄ hČ dŇbĄŔohêĘ=l’Č É lbĆŇbĎŇ
Nyd’
.d"ydw b"yd ,’"yd y"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk ’rĎohnĘC ’"sb ,yrq ’rĎohnĘC ,bytk ’rĎyhĂnĘC v.22
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MdăĎŇqĽ l’Ň¡Ąn
I Ă dĎŇlĘ l‘¿ĄnĘhČ hŇlĎŔhĎBĘtŇĘ hĂBĘ ÉëoyrĘ’Č NyĂdąŇČ’Ĺ
dŇChŔyĘ yDăĂ É’tŇĎ ClgĲĎŇ ynąĄBĘ=NmĂ ÉrbČŇGĘ tŇxČąJČ S
Ę hČ=yDĲĂ HlĄę=rmČ’Ğ Nk
ăĄŇ wĘ ’J
ĳĎ lĘmČ
Hm
¡Ą S
Ę yD¿Ă l’ŇIŔĄnĂdĎŇlĘ rm
ăČ ’ĎwĘ É’JĎlĘmČ hŇąĄ‘
n Ď : ‘dŇĲČohyĘ ’J
¿Ď lĘmČlĘ ’r¡ĎS
Ę pŇĂ yD¿Ă
: HrĲĄS
Ę pŇĂ C tŇyz¡ĄxĞ=ydŇĲĂ ’m
¿Ď lĘxĆ ynĂt
ËŇČ ‘ĚdĎŇohlĘ lhĄęJĎ ëŇyĂtŇČ y’ĂhČ r~ĳČ’ŇS
Č TĘlĘB
ĲĄ
Nym
ăĂ yJĂxČ ’l
ÌĎ l’ĄŔS
Ď ’J
ăĎ lĘmČ=yDĲĂ ÉhzĎrĎ rm
ĳČ ’ĎwĘ ’J
¡Ď lĘmČ Md¿ĎŇqĽ l’ŇËĄn
I Ă dĎŇ hŇÌĄ‘
nĎ
Hl
ąĎ ’Ĺ ytÂČ y’Ă MrČÃBĘ : ’JĲĎlĘmČlĘ hŇ¿yĎwĎxĞhĲČlĘ Nyl
¡Ă kŇĘ yĎ NyrĂŔzĘGĎ ÉNyUĂTĚrĘxČ NypęĂ S
Ę ’ĲĎ
’w¡ĄhĹlĆ yD¿Ă hŇËmĎ r~ČŔnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ É’JĎlĘmČlĘ ‘dČęohwĘ NyzĂŔrĎ ’l
ăĄ GĎ É’IĎmČS
Ę BĂ
: ’ChĲ hŇ¿ĎDĘ
n ëŇ¡bĎŇ JĘS
Ę mĂ=l‘ĲČ ëŇËS
Ď ’ŇrĄ yw¿ĄzĘxĆwĘ ëŇmÄĎ lĘxĆ ’IĳĎmČoy tŇyrăĂxĞ’ĲČBĘ
hŇËmĎ CqlĂŔsĘ ëŇăbĎŇ JĘS
Ę mĂ=l‘Č ÉënĎoy‘ĘrČ ’JĎęlĘmČ hŇêĎnĘ’Č
hŇnĎę’ĞwĲČ : ’wĲĄhĹlĆ yd¿ĂŇ=hŇmĎ ëŇ‘¡ĎdĘŇohĲ ’IËĎzČrĎ ’l
ÌĄ gĎŇwĘ hŇĳĎdĘ
n Ň yrăĄxĞ’ĲČ ’w¡ĄhĹlĆ yD¿Ă
NhĄęlĎ yl
ĳĂ yl
ăĂ GĹ hŇ¡ĎdĘ
n Ň ’z¿ĎrĎ ’IĎŔIČxČ=lJĎ=NmĂ ÉyBĂ yt
¿ŇČ y’Ă=yDĲĂ ÉhmĎkŇĘ xĎbŇĘ ’l
ąĎ
: ‘DĲČnĘêĂ ëŇ¡bĎŇ bŇĘ lĂ yn¿Ąoy‘ĘrČwĘ NC‘ŔdĘŇohĲyĘ ’J
ăĎ lĘmČlĘ É’rĎS
Ę pŇĂ yDąĂ ÉtrČbŇĘ DĂ=l‘Č
’yGĂŔW
Č ÉdxČ Ml
¿Ą YĘ ClÄ’ĞwĲČ ÉtĎyĘwČhĞ hŇąĄx
z Ď ’JĎęlĘmČ hŇêĎnĘ’Č
’mĎęlĘYČ ’Chă : lyxĲĂDĘ Hw¡ĄrĄwĘ ëŇlb
ĳĎ ŇĘ qĎlĘ M’
ăĄ qĎ ryê¡ĂyČ Hw¿ĄyzĂwĘ bŇrËČ NJ
¿Ą DĂ ’mÄĎ lĘYČ
yD¿Ă Ht
¡ŇĄ kĎŇrĘyČwĘ yhĂo‘¿mĘ PŇ sk
ĳČ ŇĘ yDăĂ yhĂo‘¡rĎdĘŇC yhĂod¿ŇxĞ bŇTĎŔ bŇăhČ dĘŇ=yDĲĂ ÉHS
Ą ’ŇrĄ
: PŇsĲČxĞ yD¿Ă Nwh¡řnmw lzĆŔrĘpČŇ yDăĂ ÉNwhřnm yhĂolěgŇĘ rČ lz
ĳĆrĘpČŇ yDăĂ yhĂoq¡S
Ď : SxĲĎnĘ
É’mĎlĘYČlĘ tŇąxĎ mĘC NyĂdČŔybŇĂ ’l
ăĎ =yDĂ ÉNbĆŇ’ĆÄ tŇrĆząĆGĘtŇĘ hĂ yDăĂ dŇ‘Čţ tŇĎ yĘwČęhĞ hŇăĄx
zĎ
hŇdĎÃxĞkĲČŇ CqDăĎ NyĂdăČŇ’ŇBĄ : NoUĲhĂ tŇqĆD¡ĄhČwĘ ’j
ĳĎ sĘxČwĘ ’l
¡Ď zĘrĘpČŇ yD¿Ă yhĂolŔgŇĘ rČ=l‘Č
TyĂqČŔ=yrĄDĘ’Ă=NmĂ rC‘ăJĘ ÉowhĞwĲČ ’bĎęhĞdŇĲČwĘ ’j
ăĎ sĘJČ ’S
ĎÁ xĎnĘ ’jÄĎ sĘxČ ž’lĎzĘrĘjČ
=yDĲĂ ű ’n
ăĎbŇĘ ’ČwĘ NohĳlĘ xk
ăČŇ êĞS
Ę hĂ=’lĎ rt
¡ŇČ ’Ğ=lkĎŇwĘ ’xĎŔCr ÉNoUhĂ ’W
ąĎ nĘC
’mĎŔlĘxĆ hŇăĎDĘ
n : ’‘ĲĎrĘ’Č=lJĎ tŇ¿ĎlmĘC bŇr¡Č rCT¿lĘ tŇËĎh
w Ğ ’mĎęlĘYČlĘ tŇăxĎ mĘ
ëŇlĆ¡mĆ ’JĎŔlĘmČ hřtn’ă
: ’JĲĎlĘmČ=MdĎŇqĽ rm
¿Č ’ŇnĄ Hr¡ĄS
Ę pŇĂ C
: ëŇĲlĎ =bŇhČyĘ ’r¡ĎqĎywĲĂ ’j
¿Ď qĘtŇĎ wĘ ’n
ËĎsĘxĂ ’t
¿ŇĎ CkŇlĘmČ ’IĎŔmČS
Ę Hl
ăĎ ’Ĺ yDĂť ’IĳĎkČŇlĘmČ
ëŇdĎŔyBĂ bŇăhČ yĘ É’IĎmČS
Ę =PŇo‘ĲwĘ ’rąĎBĎ tŇwČÄyxĄ ’S
Ď nĎ’Ğţ=ynĄBĲĘ Nyră’řdĲ yDăĂ=lkĎŇbŇĘ C
MCqËêĘ ëŇrĎętŇĘ b
ĲĎŇ C : ’b
ĲĎŇ hĞdŇĲČ yD¿Ă hŇ¡S
Ď ’ŇrĄ ’ChŔ hřtn’ă NohĳQĘkĎŇBĘ ëŇ¡TĎ lĘS
Ę hČwĘ
wklm
yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂC ,bytk NoheĘmĂC v.33 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ ,bytk NoheĘmĂ v.33
NyrĂyĘdĎ ,bytk NyrĂ’
Ğ dĎ v.38 .yrq tyl yllhb ,yrq êĘnĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.37 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂC
.yrq tyl yllhb ,yrq êĘnĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.38 .yrq

sŘ2
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2. 40–3. 1

yD¿Ă ’S
ĎŔ xĎnĘ yDăĂ ÉyrĂxĽ’ĲĎ ’yątřylt CkÄlĘmČC ëŇĳĎemĂ ’ř‘ră’ yr¡ĂxĽ’ĲĎ CkŇ¿ lĘmČ
’l
ĳĎ zĘrĘpČŇJĘ hŇ¡pĎŇ yuĂtŇČ ’w¿ĄhĹêĲĆ hŇyĎ‘ĎybŇĂ rĘ ÉCkŇlĘmČC : ’‘ĲĎrĘ’Č=lkĎŇBĘ Tl
¡Č S
Ę tŇĂ 40
‘‘¿ČrĎmĘ=yDĲĂ ’l
ËĎ zĘrĘpČŇkŇĘ C ’QĎŁJŔ É lS
Ą xĎwĘ qDąĄhČmĘ É’lĎzĘrĘpČŇ yDąĂ lbĄęqĽ=lJĎ
NwhÂnmř ’tęĎ ‘ĎBĘYĘ’ĆwĘ ’IăĎlČgŇĘ rČ hŇtŇĎ yĘzČÁxĞ=ydŇĲĂwĘ : ‘ČrĲ
Ł tŇĄ wĘ qD¿ĂêČ NyQ
¡Ą ’Ă=lJĎ 41
’t
¿ŇĎ BĘYĘnĂ=NmĂC hŇwŔĄhĹêĲĆ ÉhgĎŇylĂpŇĘ CkąŇlĘmČ lzĆŔrĘjČ Nwhăřnmw ÉrxĎpĆŇ=yDĲĂ PŇsx
ąČ Ğ
bŇr¡Č‘ĎmĘ ’lĎŔzĘrĘjÄČ hŇtŇĎ yĘzČŔxĞ yDăĂ É lbĄŇqĽ=lJĎ Hb
ĳČŇ =’wĄhĹl
ĲĆ ’l
¡Ď zĘrĘpČŇ yd¿ĂŇ
PŇ sx
ĳČ Ğ Nwhăřnmw lz¡ĆrĘjČ Nwh¿řnm ’IĎŔlČgŇĘ rČ Ét‘ĎBĘYĘ’ĆwĘ : ’nĲĎyTĂ PŇsx
¿Č Ğ B
ĲČ 42
yDăĂř : hŇrĲĎybŇĂ tŇĘ hŇ¿Ąh
w ĹêĲĆ He
¡ČmĂC hŇpĎŔyuĂtŇČ hŇăĄh
w ĹêĲĆ É’tŇĎ CkŇlĘmČ tŇąYĎ qĘ=NmĂ 43
’S
ĎŔ nĎ’Ğ ‘răČzĘBĂ ÉNwŁhĹlĆ Nyb
ąŇĂ rĘ‘ĎtŇĘ mĂ ’nĎŔyTĂ PŇsx
ăČ Ğ B
ĲČ ÉbrČ‘ĎmĘ É’lĎzĘrĘjČ tŇĎ yĘzČęxĞ
bŇr¡Č‘ĎtŇĘ mĂ ’l
¿Ď ’lĎŔzĘrĘpČŇ ydăĂŇkŇĘ =’hĲĄ hŇĳĎDĘ=M‘
n
Ă hŇăĎDĘ
n Nyq¡ĂbŇĘ DĎ Nw¿ŁhĹlĆ=’l
ĲĎ wĘ
ÉCkŇlĘmČ ’IąĎmČS
Ę HlĎÄ’Ĺ žMyqĂyĘ NCeę’Ă ’IăĎkČŇlĘmČ yDÌĂ NohÂymĄoybŇĘ C : ’jĲĎsĘxČ=M‘Ă 44
qb
ĳŇĂ êĘS
Ę tŇĂ ’l
ăĎ Nr¡ĎxĽ’ĲĎ M‘¿ČlĘ hŇtŔĎ CkŇlĘmÄČ C lBČŔxČtŇĘ tŇĂ ’l
ăĎ ÉNymĂlĘ‘ĲĎlĘ yDąĂ
lb
ăĄŇ qĽ=lJĎ : ’IĲĎmČlĘ‘ĲĎlĘ MCq¿êĘ ’yh
¡Ă wĘ ’tŔĎ wĎkŇĘ lĘmČ NyQ
ăĄ ’Ă=lJĎ ÉPysĄtŇĎ wĘ qDąĂêČ 45
’lĎÄzĘrĘjČ tŇqĆDĆhČwĘţ NyĂdČęybŇĂ ’l
ăĎ =yDĂ NbĆŇ’ĆÁ tŇrĆzĆÄGĘtŇĘ ’Ă ž’rĎCFmĂ yDăĂ tŇĎ yĘzČÃxĞ=yDĲĂ
yD¿Ă hŇËmĎ ’JĎŔlĘmČlĘ ‘dăČŇoh ÉbrČ Hl
¿Ď ’Ĺ ’bĎŔhĞdŇĲČwĘ ’j
ăĎ sĘJČ É’jĎsĘxČ ’S
ąĎ xĎnĘ
: HrĲĄS
Ę jĂ Nm
¿Č yhĄmĘC ’m
¡Ď lĘxĆ bŇy~
¿Ă yČwĘ hŇĳĎdĘ
n Ň yrăĄxĞ’ĲČ ’w¡ĄhĹlĆ
dŇgĳŇs
Ă Ę l’Ň¡Ąn
I Ă dĎŇlĘC yhĂojŔnĘ’Č=l‘Č lp
ăČŇ nĘ Ér~ČnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ’J
ąĎ lĘmČ NyĂdČŇ’ŇBĄţ
46
rmČę’ĎwĘ l’ŇIÁĄnĂdĎŇlĘ ’JÄĎ lĘmČ žhnĄ‘Ď : Hl
ĲĄ hŇkĎŇ¿iĎ nČlĘ rm
¡Č ’Ğ NyxĂŔx
Ł ynăĂwĘ ÉhxĎnĘmĂC 47
hŇăĄlgĎŇwĘ Nyk
¡ŇĂ lĘmČ ’r¿ĄmĎC Nyh
ËĂ lĎ’Ĺ Hl
ÌĎ ’Ĺ ’Chă NokęhĞlĎ’Ĺ yDăĂ ÉTS
Ł qĘ=NmĂ
yBĂęrČ l’ŇăĄn
I Ă dĎŇlĘ ’JÁĎ lĘmČ NyĂdČÄ’Ĺ : hŇĲnĎ dĘŇ hŇ¿ĎrĎ
z ’l
¡Ą gŇĘ mĂlĘ êĎlĘkĄŔyĘ yDăĂ NyzĳĂrĎ 48
lb
ĳĆŇ BĎ tŇăČydĂ
n Ň mĘ=lJĎ l‘¡Č HTĄŔlĘS
Ę hÄČ wĘ HlĄŔ=bŇhČyĘ ÉN’ĎyGĂW
Č Nb
ąĎŇ rĘbŇĘ rČ NnÄĎ êĘmČC
’JĎŔlĘmČ=NmĂ ’‘ăĎBĘ É l’ŇIĄnĂdĎŇwĘ : lb
ĲĆŇ bĎŇ ym
¿Ą yJĂxČ=lJĎ l‘¡Č NynĂŔgŇĘ sĂ=bŇrČwĘ 49
ogĳŇnĘ dŇăbĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ¡S
Č ymĄ ëŇr¿ČdĘŇS
Č lĘ lbĆŔBĎ tŇăČydĂ
n Ň mĘ yDĂť É’êĎdĘŇybĲŇĂ ‘Ğ l‘ąČ yeęĂ mČC
ÉdbČŇ‘Ğ ’JĎęlĘmČ r~
ăČ nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ
: ’JĲĎlĘmČ ‘r¿ČtŇĘ BĂ l’Ň¡Ąn
I Ă dĎŇwĘ g
ÉHmĄyqĂ’Ğ tŇĳS
Ă NyU
ăĂ ’Č Hy¡ĄtŇĎ jĘ NyêŔĂ S
Ă NyU
ăĂ ’Č ÉHmĄCr bŇhČŔdĘŇ=yDĲĂ Ml
ăĄ YĘ
t‘qbb
,yrq NyhĄeĘmĂ ,bytk NoheĘmĂ v.41 .yrq h’ĎtĎylĂtĘ ,bytk ’yĎtĎylĂtĘ v.39 .yrq ‘rČ’
Ğ ,bytk ’‘ĎrĘ’Č v.39
.’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂC yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂC ,bytk NoheĘmĂC v.41 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ yllhb
yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂC ,bytk NoheĘmĂC v.42 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂ yllhb ,yrq NyhĄeĘmĂ ,bytk NoheĘmĂ v.42
.r"tw s"t ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk ydĂwĘ ’"sb ,yrq ydĂwĘ ,bytk yDĂ v.43 .’"d Nkw yrqw bytk NhĄeĘmĂC
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xlČÃS
Ę ’JĎÃlĘmČ r~
ăČ nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘC : lb
ĲĆŇ BĎ tŇ¡ČydĂ
n Ň mĘBĂ ’rĎŔCD tŇ‘ăČqĘbŇĂ BĘ
’IąĎrČbŇĘ dĎÄgŇĘ ž’IĎrČzĘGĎrĘdČŇ’Ğ ’tÃĎ wĎxĞpĲČŇC ’IăĎnČgŇĘ sĂ ’IĎÃnČjĘrĘDČS
Ę xČ’ĞĲlČ ű Sn
ăČkŇĘ mĂlĘ
yD¿Ă ’mĎŔlĘYČ tŇăJČ ĚnxĞĲlČ É’tŇĄ mĄlĘ ’t
ĳŇĎ nĎydŇĲĂmĘ ynăĄT
Ł lĘS
Ă lk
ŁŇ¡ wĘ ’yŔĄêĎpŇĘ êĂ É’IĎrČbŇĘ tŇĎ DĘ
’IăĎnČgŇĘ sĂ ’IĎÃnČjĘrĘDČS
Ę xČ’Ğ NyS
ĂÃ eĘJČtŇĘ mĲĂ NyĂdČÃ’ŇBĄ : ’JĲĎlĘmČ r~
¿Č nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ Myq¡ĄhĞ
ynăĄT
Ł lĘS
Ă É lk
ŁŇ wĘ ’yęĄêĎpŇĘ êĂ ’IĎÁrČbŇĘ tÄĎ DĘ ž’IĎrČbŇĘ dĎŇgŇĘ ’IăĎrČzĘGĎrĘdČŇ’Ğ ’tÃĎ wĎxĞpĲČŇC
ÉNym’řqw ’J
ĳĎ lĘmČ r~
ăČ nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’mĎŔlĘYČ tŇăJČ ĚnxĞĲlČ ’tŔĎ nĎydŇĲĂmĘ
NokąŇlĘ lyĂx
ĳĎbŇĘ ’răĄqĎ ’z¡ĎorkĎŇwĘ : r~ĲČnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’mĎŔlĘYČ lb
ăĄŇ qĽl
ĲĎ
’n
ăĎrĘqČ lqăĎ NC‘ÃmĘS
Ę tŇĂ =yDĲĂ ’nĎÃDĎ‘ĂBĘ : ’IĲĎnČè
Ď lĂwĘ ’I¡ĎUČ’Ě ’IĎŔmČmĘ‘ĲČ ÉNyrĂmĘ’ĲĎ
’rĳĎmĎzĘ ynăĄzĘ lk
ŁŇ¡ wĘ hŇyĎŔnĘŁjămĘCs ÉNyrĂêĄnĘsČjĘ ’k
ąĎŇ BĘsČ sortŇĎ yqĂ ’tŇĎ yqĂorS
Ę mČţ
=NmČC : ’JĲĎlĘmČ r~
¿Č nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’bĎŔhĞDĲČ MlĆăYĆ lĘ ÉNCdŇGĘsĘtŇĂ wĘ NCląjĘêĂ
: ’êĲĎdĘŇqĲĂyĎ ’r¡ĎCn NCê¿’Č=’ogŇĲ lĘ ’mĄŔrĘtŇĘ yĂ ’t
ăŇĎ ‘ĞS
ĲČ =HBČ dŇĳGĚsĘyĂwĘ lj
¡Ą yĂ ’l
¿Ď =yDĂ
ž’nĎrĘqČ lqăĎ ’IĎÃmČmĘ‘Č=lJĲĎ Ny‘ăĂmĘS
ĲĎ ydăĂŇJĘ ’nĎÃmĘzĂ=HBĄ hŇnĎÃDĘ lb
ăĄŇ qĽ=lJĎ
=lJĲĎ NylĂÄpŇĘ ĲnĎ ’rĳĎmĎzĘ ynăĄzĘ lk
ŁŇ¡ wĘ NyrĂŔTĄnĘsČjĘ É’kĎŇBĘW
Č sr
Ł tŇĎ yqĂ ’tÁĎ yqĂorÄS
Ę mČ
r~
¿Č nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ Myq¡ĄhĞ yD¿Ă ’bĎŔhĞDĲČ MlĆăYĆ lĘ ÉNydĂŇgŇĘ sĲĎ ’IĎęnČè
Ď lĂwĘ ’IăĎmČ’Ě ’IĎÁmČmĘ‘ĲČ
Clk
¿ČŇ ’ĞwĲČ Ny’
ĳĂ DĎW
Ę JČ NyrăĂbŇĘ GĚ CbŇr¡ĂqĘ ’nĎŔmĘzĂ=HBĄ ÉhnĎDĘ lb
ąĄŇ qĽ=lJĎ : ’JĲĎlĘmČ
’J
¡Ď lĘmČ ’J
ĳĎ lĘmČ r~
¡Č nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘlĂ NyrĂŔmĘă’Ď wĘ Éon‘Ğ : ’yĲĄdĎŇChyĘ yD¿Ă Noh¡yYĄrĘqČ
‘mČÃS
Ę yĂ=yDĲĂ SnĎÃ’Ĺ=lkĎŇ yDăĂ ůM‘ĄFĘ êĎmĘăW
Ď È’JĎlĘmČ hŇêĎnĘ’Č : yyĲĂxĹ Nym
¿Ă lĘ‘ĲĎlĘ
ynăĄzĘ lk
ŁŇ¡ wĘ hŇyĎnĘj
Ł ysĂwĘ ÉNyrĂêĄnĘsČpŇĘ ’k
ąĎŇ BĘW
Č sr
Ł tŇĎ yqĂ ’tŇĎ yqĂr
Ł S
Ę mČţ ’n
ăĎrĘqČ lqăĎ
’mĄěrĘtŇĘ yĂ dŇĳGĚsĘyĂwĘ lj
¡Ą yĂ ’l
¿Ď =yDĂ=NmČC : ’b
ĲĎŇ hĞDĲČ MlĆ¿YĆ lĘ dŇ¡GĚsĘyĂwĘ lj
¿Ą yĂ ’rĳĎmĎzĘ
ÉNohtŇĘ yĎ tŇĎ yeąĂmČ=yDĲĂ NyĂę’ŇdĎŇChyĘ NyrăĂbŇĘ GĚ ytÂČ y’Ă : ’êĲĎdĘŇqĲĂyĎ ’r¡ĎCn NCê¿’Č=’ogŇĲ lĘ
ëŇQĄę’Ă ’IăĎrČbŇĘ GĚ ogĳŇnĘ dŇăbĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ¡S
Č ymĄ ëŇr¿ČdĘŇS
Č lbĆŔBĎ tŇăČydĂ
n Ň mĘ ÉtdČŇybŇĂ ‘Ğ=l‘Č
’b
ËĎŇ hĞDĲČ MlĆÌĆYlĘC NyxĂŔlĘpĎŇ ’l
ăĎ ëŇyĂhČlĎ’ŇlĄ M‘ĄŔTĘ É’JĎlĘmČ ëŇyĂlČ‘Ğ CmW
ĎÄ =’lĎ
zg
ăČŇ rĘBĂ Ér~ČnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ NyĂdąŇČ’ŇBĄ
: NydŇĲĂgŇĘ sĎ ’l
¿Ď êĎmĘyq¡ĄhĞ yD¿Ă
’IăĎrČbŇĘ GĚ ÉNyĂdČÄ’ŇBĄ ogĳŇnĘ dŇăbĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ¡S
Č ymĄ ëŇr¿ČdĘŇS
Č lĘ hŇyĎŔtŇĎ yĘhČlĘ ÉrmČ’Ğ hŇmĎŔxĞwĲČ
’DĎěYĘhČ NohŔlĘ rm
ăČ ’ĎwĘ Ér~ČnĆdĘŇkČŇb
ĲĚŇ nĘ hŇąĄ‘
n Ď : ’JĲĎlĘmČ Md¿ĎŇqĽ Cyt
¡ŇĎ yhĄ ëŇQĄŔ’Ă
MlĆÌĆYlĘC NyxĂŔlĘjĲĎ ÉNokŇytŇĄ y’ĲĂ ’l
ąĎ yhČęlĎ’ŇĲlĄ ogĳŇnĘ dŇăbĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ¡S
Č ymĄ ëŇr¿ČdĘŇS
Č
’nĎÃDĎ‘ĂbŇĘ yDăĂ NydĂęytŇĂ ‘Ğ NokŇă ytŇĄ y’ĲĂ Nh
ÌĄ N‘ÂJ
Č Ę : NydŇĲĂgŇĘ sĲĎ ’l
¿Ď tŇmĆyq¡ĄhĞ yD¿Ă ’b
ËĎŇ hĞDĲČ
Nw‘mVt=yd
.yrq NymĂyĘqĎwĘ ,bytk NymĂ’
Ğ qĎwĘ v.3
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žNyrĂêĄnĘsČjĘ ’kĎÃBĘW
Č sr
Ł tŇĎ yqĂ ’t
ăŇĎ yqĂorS
Ę mČ ’n
ăĎrĘqČ lqăĎ NC‘ÃmĘS
Ę tŇĂ =yDĲĂ
ůtdŇĄbŇĘ ‘Č=ydŇĲĂ ’m
ăĎ lĘYČlĘ ÈNCdŇGĘsĘtŇĂ wĘ NClăjĘêĂ ’rĎęmĎzĘ ynăĄzĘ ű lk
ŁŇă wĘ hŇyĎÁnĘj
ŁÄ mĘCswĘ
’ê
ĳĎ dĘŇqĲĂyĎ ’r¡ĎCn NCê¿’Č=’ogŇĲ lĘ NomŔrĘtŇĘ tŇĂ hŇt
ăŇĎ ‘ĞS
ĲČ =HBČ NCdŔGĘsĘtŇĂ ’l
ăĎ ÉNhĄwĘ
ogŔnĘ dŇăbĄŇ ‘ĞwĲČ ÉëS
Č ymĄ ëŇrąČdĘŇS
Č onę‘Ğ : ydŇĲĎyĘ=NmĂ NokŇ¡ nĘbŇĂ zĘyS
ĲĄ yĘ yD¿Ą HlĎŔ’Ĺ ’Chă=NmČC
Mg
¡ĎŇ tŇĘ jĂ hŇËĎDĘ=l‘
n
Č hŇnĎxĘÌČ’
n Ğ NyxÄĂ S
Ę xČ=’l
ĲĎ r~ČŔnĆdĘŇkŇČ CbŇĲ nĘ ’J
ĳĎ lĘmČlĘ Nyr¡ĂmĘ’ĲĎwĘ
’nĎt
ĳŇČ CbŇzĎyS
Ą lĘ lk
¡ŇĂ yĎ NyxĂŔlĘpĲĎŇ ’nĎxĘăČ’
n Ğ =yDĲĂ É’nĎhČlĎ’Ĺ ytęČ y’Ă Nh
ăĄ : ëŇtĲŇĎ CbŇtŇĎ hĞĲlČ
‘Čyd¿ĂŇyĘ ’lĎŔ Nh
ăĄ wĘ : bŇĲzĂ yS
Ą yĘ ’J
¡Ď lĘmČ ëŇd¿ĎŇyĘ=NmĂC ’ê
ËĎ dĘŇqĲĂyĎ ’rÌĎCn NCêÄ’Č=NmĂ
’b
ËĎŇ hĞDĲČ MlĆÌĆYlĘC NyxŔĂ lĘpĲĎŇ ’nĎyĘtŇČ y’Ă=’lĎ ÉëyĂhĎlĎ’ŇĲlĄ yDąĂ ’J
ĳĎ lĘmČ ëŇ¡Ďl=’wĄhĹl
ĲĆ
yl
ăĂ mĘtŇĘ hĂ r~ÁČ nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ NyĂdČÄ’ŇBĄ
: dŇĲGĚ sĘnĂ ’l
¿Ď êĎmĘyq¡ĄhĞ yD¿Ă
hŇąĄ‘
n Ď ogĳŇnĘ dŇăbĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ¡S
Č ymĄ ëŇr¿ČdĘŇS
Č =l‘Č wnŔtřV’ ÉyhĂojÄnĘ’Č Ml
ąĄ YĘC ’mĎęxĹ
NyrąĂbŇĘ gĚŇlĘC : HyĲĄzĘmĄlĘ hŇ¡Ąx
z Ğ yD¿Ă l‘ËČ hŇ‘ĎŔbŇĘ S
Ă =dŇxČÄ ’nĎŔCê’ČlĘ ’zăĄmĄlĘ ÉrmČ’ĎwĘ
dŇăbĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ¡S
Č ymĄ ëŇr¿ČdĘŇS
Č lĘ hŇtŔĎ jĎkČŇlĘ ÉrmČ’Ğ HlĄŔyĘxČbŇĘ yDăĂ É lyĂxÄČ =yrĄB
ĲĎ GĂ
ÉCtŇpŇĂ JĘ ëŇQĄę’Ă ’IăĎrČbŇĘ GĚ NyĂdČÁ’ŇBĄ : ’êĲĎdĘŇqĲĂyĎ ’r¡ĎCn NCê¿’ČlĘ ’mĄěrĘmĂlĘ ogĳŇnĘ
NCê¿’Č=’ogŇĲ lĘ wyměĂ rĘC NohĳyS
Ą bĚŇlĘC Noh¡tŇĘ lĎBĘrĘkČŇwĘ NwhŔyVyTřp ÉNohylĄBĎrĘsČBĘ
hŇpĎŔYĘxĘmČ É’JĎlĘmČ tŇąČQmĂ yDĂÂ=NmĂ hŇnĎęDĘ lb
ăĄŇ qĽ=lJĎ : ’êĲĎdĘŇqĲĂyĎ ’r¡ĎCn
ÉëS
Č ymĄ ëŇrąČdĘŇS
Č lĘ ÉCqiĂhČ yDąĂ ëŇQĄę’Ă ’IăĎrČbŇĘ GĚ ’rĎyê
ĳĂ yČ hŇăĄ’
z Ą ’n
¡ĎCê’ČwĘ
NohŔêĄălĎ êĘ ÉëQĄ’Ă ’IąĎrČbŇĘ gĚŇwĘ : ’rĲĎCn yD¿Ă ’b
¡ĎŇ ybŇĂ S
Ę NoUŔhĂ lF
ăĂ qČ ogŔnĘ dŇăbĄŇ ‘ĞwĲČ
: NytŇĲĂ jĘkČŇmĘ ’ê
¡Ď dĘŇqĂyĲĎ ’r¿ĎCn=NCê’Č=’ogŇĲ lĘ Clp
ËČŇ nĘ ogĳŇnĘ dŇăbĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇ¡S
Č ymĄ ëŇr¿ČdĘŇS
Č
hŇĳĎlhĎBĘtŇĘ hĂBĘ MqăĎwĘ Hw¡ČêĘ ’JĎŔlĘmČ r~
ăČ nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ÉNyĂdČÄ’Ĺ
É’rĎCn=’ogŇlĘ ’nĎym
ąĄrĘ ’tÁĎ lĎêĘ NyrĂÄbŇĘ gĚŇ ž’lĎhĞ yhĂorębŇĘ DĲĎhČlĘ rmČÁ’ĎwĘ hŇnĄÄ‘Ď
rmČę’ĎwĘ hŇăĄ‘
n Ď : ’JĲĎlĘmČ ’b
¡ĎŇ y~ĂyČ ’JĎŔlĘmČlĘ ÉNyrĂmĘ’ĲĎwĘ NyĂnąČ‘Ď NytŔĂ jĘkČŇmĘ
lb
¡ĎŇ xĞwĲČ ’rĎŔCn=’ogŇĲ BĘ Nyk
ăŇĂ lĘhĘmČ ÉNyĂrČÄS
Ę hŇ‘ęĎ BĘrĘ’Č NyrăĂbŇĘ GĚ hŇzĄÁxĎ hŇnÄĎ ’Ğ=’hĲĎ
: NyhĲĂlĎ’Ĺ=rbČŇlĘ hŇ¡mĄ DĎ ’yĎ‘ĎybŇĂ rĘ yDăĂ ÉHwĄrĄwĘ NohĳBĘ yt
ăŇČ y’Ă=’lĎ
hŇăĄ‘
n Ď ů’êĎdĘŇqĲĂyĎ ’răĎCn NCêă’Č È‘rČtŇĘ lĂ r~ČęnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ bŇrăĄqĘ NyĂdČÁ’ŇBĄ
Cqj
ăĚ ’¡ylř‘ ’h
¿Ď lĎ’Ĺ=yDĲĂ yhĂodŇËbŇĘ ‘Č ogËŇnĘ=dŇbĄŇ‘ĞwĲČ ëŇÌS
Č ymĄ ëŇrČÄdĘŇS
Č rmČę’ĎwĘ
: ’rĲĎCn ’oG¿=NmĂ ogŇ¡ nĘ dŇ¿bĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇËS
Č ymĄ ëŇr¿ČdĘŇS
Č NyqęĂ pŇĘ ĲnĎ NyĂdăČŇ’ŇBĄ otŇĳ ’ĹwĲĆ
NyVnktmw
.w"Tdw d"yd ,b"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw lwgs wntS
Ę ’Ć ’"s ,yrq yeĂêČS
Ę ’Ă ,bytk CeêČS
Ę ’Ă v.19
’yĎQĎ‘Ă v.26 .yrqw bytk NohyS
Ą FĘjČ y’xndml ,yrq NohyS
Ą FĘjČ ,bytk NohyS
Ą yTĂjĘ w’ NohyS
Ą FĂjČ y’br‘ml v.21
.yrq h’ĎQĎ‘Ă ,bytk

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26
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NyĂzăČxĎ ů’JĎlĘmČ yrăĄbŇĘ DĎhČwĘ È’tŇĎ wĎxĞpĲČŇC ’IăĎnČgŇĘ sĂ ’IĎÂnČjĘrĘDČS
Ę xČ’Ğ NyS
Ă eĘJČtŇĘ mĲĂCţ
’l
ăĎ ÉNohS
Ę ’ŇrĲĄ r‘ąČW
Ę C NohęmĘS
Ę gĆŇBĘ ’rĎÁCn TlĄÄS
Ę =’l
ĲĎ žyDĂ ëŇQĄÃ’Ă ’IăĎrČbŇĘ gĚŇlĘ
28 h
Ň nĄÄ‘Ď : NohĲBĘ tŇd¡ĎŇ‘Ğ ’l
¿Ď rCnŔ xČyrăĄwĘ onĳS
Ę ’l
ăĎ Noh¡ylĄBĎrĘsĎwĘ ëŇrČŔxĎtŇĘ hĂ
=yDĲĂ ogŔnĘ dŇăbĄŇ ‘ĞwĲČ ÉëS
Č ymĄ ëŇrąČdĘŇS
Č =yDĲĂ ÉNohhĞlĎ’Ĺ ëŇyrąĂBĘ rmČę’ĎwĘ r~ÁČ nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ
É’JĎlĘmČ tŇąČQmĂC yhĂolĳ‘Ğ CYx
¡Ă rĘtŇĘ hĂ yD¿Ă yhĂodŔbŇĘ ‘ČlĘ bŇăĂyS
z Ą wĘ ÉHkĄŇ’ĞlĘmČ xl
ąČ S
Ę
Nh
¡Ą lĎ HlĎŔ’Ĺ=lkĎŇlĘ ÉNCdŇGĘsĘyĂ=’l
ĲĎ wĘ NCxąlĘpŇĘ yĂ=’l
ĲĎ yDĂţ NohymĄS
Ę gĆŇ CbŇăhČ ywĂ wyeĂŔS
Č
29 rm
ąČ ’ŇyĄ=yDĲĂ Nè
Ďę lĂwĘ hŇUĎÁ’Ě M‘ÄČ =lkĎŇ žyDĂ ůM‘ĄTĘ MyW
ăĂ ÈyeĂmĂC : NohĲhĞĲlĎ ’ŇlĄ
dŇbĄŔ‘ĞtŇĘ yĂ Nym
ăĂ DĎhČ ’ogŔnĘ dŇăbĄŇ ‘ĞwĲČ ÉëS
Č ymĄ ëŇrąČdĘŇS
Č =yDĲĂ NohęhĞlĎ’Ĺ l‘ăČ hŇlĎS
Ą
lJ
¿Ě yĂ=yDĲĂ NrĎŔxĽ’ĲĎ hŇăĎl’Ĺ ÉytŇČ y’Ă ’l
ąĎ yDăĂ lbĄęqĽ=lJĎ hŇĳĄê
C ČS
Ę yĂ yl
ăĂ wĎnĘ Ht
¡ŇĄ yĘbČŇC
30 og
Ň¡ nĘ dŇ¿bĄŇ ‘ĞwĲČ ëŇËS
Č ymĄ ëŇr¿ČdĘŇS
Č lĘ xl
ËČ YĘhČ ’JĎęlĘmČ NyĂdăČŇ’ŇBĄ : hŇĲnĎ dĘŇJĂ hŇ¡Ďl~ĎhČlĘ
31 ’IĎ
ÂmČmĘ‘ĲČ=lkĎŇlĲĘ ’JĎęlĘmČ r~
ăČ nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ
: lb
ĲĆŇ BĎ tŇ¿ČydĂ
n Ň mĘBĂ
32 É’IĎt
ŇČ ’ĲĎ : ’GĲĄW
Ę yĂ NokŇ¿ mĘlĎS
Ę ’‘¡ĎrĘ’Č=lkĎŇBĘ NyrĂ’ĞdĎŇ=yDĲĂ ’IËĎnČè
Ď lĂwĘ ’IÌĎmČ’Ě
33 Éyh
Ă otÄ’Ď : hŇyĲĎwĎxĞhĲČlĘ ym
¡Č dĎŇqĎ rp
¿ČŇ S
Ę ’yĳlř‘ ’h
¡Ď lĎ’Ĺ yUĂŔ‘Ă dŇăbČŇ ‘Ğ yDĂť ’IĎŔhČmĘtŇĂ wĘ
MlČŔ‘Ď tŇCkŇă lĘmČ ÉHtŇĄ CkŇlĘmČ NypĳŇĂ yuĂtŇČ hŇm
ăĎ JĘ yhĂoh¡mĘtŇĂ wĘ NybĂŔrĘbŇĘ rČ hŇm
ăĎ JĘ
d ytŔĂ yb
ĄŇ BĘ ÉtywĄhĞ hŇąĄlS
Ę r~ČęnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ hŇăĎ’
n Ğ : rdŇĲĎwĘ rD¿Ď=M‘Ă Hn
¡ĄTĎlĘS
Ď wĘ
2 yb
ĂŔ JĘS
Ę mĂ=l‘ĲČ ÉNyrĂh
Ł rĘhČwĘ ynĂĳeČlĂxĞdŇĲČywĲĂ tŇyz¡ĄxĞ MlĆ¿xĄ : ylĲĂkŇĘ yhĄBĘ N¡Čn‘ĘrČwĘ
3 lk
ŁŇ¡ lĘ ymČŔdĎŇqĲĎ hŇăĎl‘ĎnĘhČlĘ M‘ĄŔTĘ MyW
ăĂ ÉyeĂmĂC : ynĂĲeČ l
Ě hĞb
ĲČŇ yĘ yS
¡Ă ’ŇrĄ yw¿ĄzĘxĆwĘ
4 É’IĎm
Č TĚrĘxČ Nylřlę‘ NyĂdăČŇ’ŇBĄ : ynĂĲeČ ‘ĚdĘŇohĲyĘ ’m
¡Ď lĘxĆ rS
¿Č pŇĘ =yDĲĂ lb
ĳĆŇ bĎŇ ym
ăĄ yJĂxČ
Hr¡ĄS
Ę pŇĂ C NohŔymĄdăĎŇqĽ ÉhnĎ’Ğ rm
ąČ ’Ď ’mĎęlĘxĆwĘ ’IĳĎrČzĘgĎŇwĘ ’¡řydVk ’IĎŔpČŇS
Ę ’ĲĎ
5 Hm
ąĄ S
Ę =yDĲĂ l’ŇIÁĄnĂDĲĎ ymÄČ dĎŇqĲĎ ž l‘Č NyrÃxř’ dŇ‘ăČwĘ : ylĲĂ Ny‘¿ĂdĘŇohĲmĘ=’lĎ
’m
¡Ď lĘxĆwĘ HB
ĳĄ NyS
¡Ă yDĂqČ Nyh
¿Ă lĎ’Ĺ=xČCrĲ ydËĂŇwĘ yhĂŔlĎ’Ĺ MS
ăĚ JĘ Ér~Č’ŇS
Č TĘlĘB
ĲĄ
6 t
Ň ‘ęĄ dĘŇyĂ hŇăĎ’
n Ğ ű yDăĂ ů’IĎmČTĚrĘxČ bŇrăČ Èr~Č’ŇS
Č TĘlĘB
ĲĄ : tŇrĲĄmĘ’Č yhĂom¿dĎŇqĲĎ
ym
ÌĂ lĘxĆ ywÄĄzĘxĆ ëŇl
ĳĎ sn
ăĄ’Ď=’lĎ zr¡Ď=lkĎŇwĘ ëŇBĎŔ ÉNyS
Ă yDĂqČ Nyh
ąĂ lĎ’Ĺ xČCră yDĂţ
7 t
Ň ywŔĄhĞ hŇăĄx
z Ď yb
ĳŇĂ JĘS
Ę mĂ=l‘ĲČ yS
¡Ă ’ŇrĄ yw¿ĄzĘxĆwĘ : rmĲČ’Ĺ Hr¡ĄS
Ę pŇĂ C tŇyzËĄxĞ=ydŇĲĂ
8 ÉHm
Ą CrwĘ PŇqĳĂtŇĘ C ’n
¡ĎlĎy’ĲĂ hŇ¿bĎŇ rĘ : ’yGĲĂW
Č Hm
¿Ą CrwĘ ’‘¡ĎrĘ’Č ’ogŇ¿ BĘ NËĎly’Ă Cl¿’ĞwĲČ
9 HB
ăĄ nĘ’ĂwĘ ÉryjĂS
Č HyąĄpŇĘ ‘Ď : ’‘ĲĎrĘ’Č=lJĎ PŇos¿lĘ Ht
¡ŇĄ ozxĞwĲČ ’IĎŔmČS
Ę lĂ ’T
ăĄ mĘyĂ
27

’ygV

’yĄDĎW
Ę JČ v.4 .yrq NyQĂ‘Ď ,bytk NylĂlĘ‘ĲĎ v.4 .d .yrqw bytk h’ĎQĎ‘Ă yllhb ,yrq h’ĎQĎ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ‘Ă v.32
NrĎx
Ľ’Ď ’"sbw ,w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk NrĄx
Ľ’Ď ’"sb ,yrq NrĄx
Ľ’Ď ,bytk NyrĂx
Ľ’Ď v.5 .yrq y’ĄDĎW
Ę JČ ,bytk
.yrq

sŘ3
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ÉyhĂopÄnĘ‘ČbŇĘ C ’rĎęBĎ tŇăwČyxĄ ű ll
ăĄ TĘêČ yhĂotÁx
Ł êĘ Hb
ĳĄŇ =’QĎŁkŇ¡ lĘ NozÄmĎC ’yGĂŔW
Č
yw¿ĄzĘxĆBĘ tŇywËĄhĞ hŇ¿Ąx
z Ď : ’rĲĎW
Ę BĂ=lJĎ Nyz¿ĂêĘyĂ He
¡ĄmĂC ’IĎŔmČS
Ę yrăĄjĞYĂ NCrdŇĚyĘ
’rĄÄqĎ : tŇxĲĂnĎ ’I¡ĎmČS
Ę =NmĂ SyDĂŔqČwĘ ry‘ăĂ ÉCl’ĞwĲČ yb
ĳŇĂ JĘS
Ę mĂ=l‘ĲČ yS
¡Ă ’ŇrĄ
CrDăČbČŇC Hy¡ĄpŇĘ ‘Ď Crê
¿Č ’Č yhĂopŔnĘ‘Č CY~
ăĂ qČwĘ É’nĎlĎy’ĲĂ CDGŁą rmČę’Ď Nk
ăĄŇ wĘ lyĂxÁČ bŇĘ
ruąČ‘Ă MrČÄBĘ : yhĂopŇĲ nĘ‘Č=NmĂ ’I¡ĎrČjĘYĂwĘ yhĂoêŔxĘêČ=NmĂ É’tŇĎ wĘyxĲĄ dŇąĚê
n Ę HB
ĳĄ nĘ’Ă
yDăĂ ’’
¡Ď tŇĘ dĂŇBĘ SxĎŔnĘC lzăĆrĘpČŇ=yDĲĂ ÉrCs’Ĺb
ĲĆŇ C CqbĚŔS
Ę ’‘ăĎrĘ’ČBĘ ÉyhĂoSÄrĘS
Ď
: ’‘ĲĎrĘ’Č bŇ¿W
Č ‘ĞB
ĲČ Hq¡ĄlĎxĞ ’t
¿ŇĎ wĘyxĄ=M‘ĂwĘ ‘BČŔTČYĘyĂ É’IĎmČS
Ę lT
ąČ bŇĘ C ’rĳĎbĎŇ
Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă wĘ Hl
ĳĄ bŇh
ăĂ yĘtŇĘ yĂ hŇ¡wĎyxĄ bŇ¿bČŇ lĘC NoeŔS
Č yĘ ’V
ă wn’ř=NmĂ ÉHbĄŇbŇĘ lĂ
’t
ĳŇĎ lĘ’ĲĄS
Ę NyS
¡Ă yDĂqČ rm
¿Č ’ŇmĄC ’mĎŔgĎŇtŇĘ jĂ ÉNyrĂy‘Ă tŇrąČzĄgŇĘ BĂ : yhĂolĲ‘Ğ NCpŇ¿ lĘxĘyČ
’Vęwn’ř tŇCkŇă lĘmČBĘ ’Áylř‘ TyQĂÄS
Č =yDĲĂ ’IĎIČxČţ NC‘ăDĘnĘyĂ yDăĂ tŇrČÃbŇĘ DĂ=dŇ‘Č
’m
ăĎ lĘxĆ ÉhnĎDĘ : hyřlĲ‘ Myq¿ĂyĘ MyS
¡Ă nĎ’Ğ lp
¿ČŇ S
Ę C HeČŔnĂêĘyĂ É’BĄYĘyĂ yDąĂ=NmČlĘC
rmČę’Ĺ ű ’răĄS
Ę jĂ r~ÁČ ’ŇS
Č TĘlĘB
ĲĄ hŇêĎnĘ’ČwĘ r~ĳČnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ’J
ăĎ lĘmČ hŇ¡Ď’
n Ğ tŇyzĄŔxĞ
ynĂtŔČ ‘ĚdăĎŇohlĘ É’rĎS
Ę jĂ Nyl
ąĂ kŇĘ yĎ=’l
ĲĎ ytęĂ CkŇlĘmČ ym
ăĄ yJĂxČ=lJĎ ű yDăĂ É lbĄŇqĽ=lJĎ
Hm
ăĄ S
Ę =yDĲĂ l’ŇIÁĄnĂDĲĎ NyĂdČÄ’Ĺ : ëŇB
ĲĎ NyS
¡Ă yDĂqČ Nyh
¿Ă lĎ’Ĺ=xČCrĲ yDËĂ lhĄŔJĎ hŇêĎnĘ’ČwĘ
’JÁĎ lĘmČ hŇnĄÄ‘Ď He
ĳĄl
Ě hĞb
ĲČŇ yĘ yhĂnŁ¡ yŁ‘ĘrČwĘ hŇdĎŔxĞ hŇ‘ăĎS
Ď JĘ ÉMmČoêS
Ę ’Ć r~Čę’ŇS
Č TĘlĘB
ĲĄ
Ér~Č’ŇS
Č TĘlĘbĄŇ hŇąĄ‘
n Ď ëŇlĎŔhĞb
ĲČŇ yĘ=l’ĲČ É’rĄS
Ę pŇĂ C ’m
ąĎ lĘxĆ Ér~Č’ŇS
Č TĘlĘB
ĲĄ rmČę’ĎwĘ
tŇĎ yĘzČŔxĞ yDăĂ É’nĎlĎy’ĲĂ : KyřrĲ‘l Hr¿ĄS
Ę pŇĂ C ëŇyĂ’ČnĘW
Ď lĘ ’m
¿Ď lĘxĆ y’řrěm rmČŔ’ĎwĘ
: ’‘ĲĎrĘ’Č=lkĎŇlĘ Ht
¡ŇĄ ozxĞwĲČ ’IĎŔmČS
Ę lĂ ’T
ăĄ mĘyĂ ÉHmĄCrwĘ PŇqĳĂtŇĘ C hŇ¡bĎŇ rĘ yD¿Ă
ÉrCdŇêĘ yhĂotęx
Ł êĘ Hb
ĳĄŇ =’QĎk
ŁŇ¡ lĘ NozÄmĎC ’yGĂŔW
Č HB
ăĄ nĘ’ĂwĘ ÉryjĂS
Č HyąĄpŇĘ ‘ĎwĘ
’JĎŔlĘmČ ’Chă=hřtn’ : ’IĲĎmČS
Ę yr¿ĄjĞYĂ N¡ĎnJĘS
Ę yĂ yhĂopěnĘ‘ČbŇĘ C ’rĎŔBĎ tŇăwČyxĄ
PŇos¿lĘ ëŇ¡ĎT
n Ď lĘS
Ď wĘ ’IĎŔmČS
Ę lĂ tŇăTĎ mĘC ÉtbĎŇrĘ ëŇt
ąŇĎ CbŇrĘC êĘpŇĘ qĳĄtŇĘ C tyb¡řr yD¿Ă
CDGŁÄ žrmČ’ĎwĘ ’IĎÃmČS
Ę =NmĂ ű tŇx
ăĂ nĎ SyDăĂqČwĘ ry‘ăĂ ’JĎÃlĘmČ hŇăĎx
z Ğ ydăĂŇwĘ : ’‘ĲĎrĘ’Čř
ÉrCs’Ĺb
ĲĆŇ C CqbĚŔS
Ę ’‘ăĎrĘ’ČBĘ ÉyhĂoSÄrĘS
Ď ruąČ‘Ă MrČÄBĘ yhĂClęBĘxČwĘ ’nÁĎ lĎy’ĲĂ
tŇąČyx
w Ą =M‘ĂwĘ ‘BČęTČYĘyĂ ’IăĎmČS
Ę lT
ÌČ bŇĘ C ’rĳĎbĎŇ yDăĂ ’’
¡Ď tŇĘ dĂŇBĘ SxĎŔnĘC lzăĆrĘpČŇ=yDĲĂ
’r¡ĎS
Ę pŇĂ hŇ¿ĎDĘ
n : yhĂolĲ‘Ğ NCpŇ¿ lĘxĘyČ Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă =yDĲĂ dŇ‘ËČ HqĄŔlĎxĞ É’rĎBĎ
’klm
.yrq ’S
Ď nĎ’
Ğ ,bytk ’S
Ď on’
Ĺ v.14 .yrq h’ĎQĎ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ‘Ă v.14 .yrq ’S
Ď nĎ’
Ğ ,bytk ’S
Ď on’
Ĺ v.13
.yrq ërĎ‘ĎlĘ ,bytk ëyĂrČ‘ĎlĘ v.16 .yrq yrĂmĎ ,bytk y’ĂrĘmĎ v.16 .yrq HlČ‘Ğ ,bytk HylĄ‘Ğ w’ HIČlČ‘Ğ v.14
.r"t Nkw ’‘r’=lJĎ ’"s v.19 .yrq tbČrĘ ,bytk tĎyĘbČrĘ w’ tĎyb
Ą rĘ v.19 .yrq êĘnĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.19
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ëŇăĎlwĘ : ’JĲĎlĘmČ y’řr¿m=l‘Č tŇ¡TĎř mĘ yD¿Ă ’yhĂŔ É’ylř‘ tŇrąČzĄgŇĘ C ’J
ĳĎ lĘmČ
ű NyrăĂotŇkŇĘ ’B
¿Ď W
Ę ‘ĂwĘ ëŇrĎÁŁdŇmĘ hŇwÄĄhĹlĆ ž’rĎBĎ tŇăwČyxĄ=M‘ĂwĘ ’S
ĎÃ nĎ’Ğ=NmĂ NydăĂŇrĘTĲĎ
NCpŇă lĘxĘyČ Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă wĘ Ny‘ŔĂ BĘYČmĘ ëŇăĎl É’IĎmČS
Ę lF
ąČ mĂC NCmę‘ĞTĲČyĘ ëŇăĎl
yD¿Ă=NmČlĘC ’S
ĎŔ nĎ’Ğ tŇCkŇă lĘmČBĘ É’ylř‘ TyQ
ąĂ S
Č =yDĲĂ ‘DČęnĘtŇĂ =yDĲĂ dŇ‘ăČ ëŇyĂlČ‘Ğ
’nĎŔlĎy’ĲĂ yDăĂ ÉyhĂoSÄrĘS
Ď ruąČ‘Ă qBÂČ S
Ę mĂlĘ CrmČę’Ğ ydăĂŇwĘ : HeĲČnĂêĘyĂ ’B
¡Ą YĘyĂ
’JĎęlĘmČ Nh
ăĄ lĎ : ’IĲĎmČS
Ę NT
¡Ă QĂS
Č yD¿Ă ‘DČŔnĘtŇĂ yDăĂ=NmĂ hŇĳmĎ IĎqČ ëŇăĎl ëŇt
¡ŇĎ CkŇlĘmČ
NyĂnĳĎ‘Ğ Nx
ăČ mĂBĘ ëŇt
¡ŇĎ yĎwĎ‘ĞwĲČ qrŔĚpŇĘ hŇqăĎdĘŇYĂBĘ ëŇyĎTĎxĞwĲČ ëŇyĂlČ‘Ğ rj
ăČ S
Ę yĂ ÉyJĂlĘmĂ
: ’JĲĎlĘmČ r~
¡Č nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ=l‘Č ’TĎŔUĘ ’QĎJ
Łă : ëŇtĲŇĎ wĘlĄS
Ę lĂ hŇ¡kĎŇ rĘ’Č ’w¿ĄhĹêĲĆ Nh
ËĄ
ëŇ¿ĄQhČmĘ lb
¡ĆŇ bĎŇ yD¿Ă ’t
ËŇĎ CkŇlĘmČ lk
ÌČŇ yhĄ=l‘Č rW
ĳČ ‘Ğ=yrĲĄêĘ Nyx
¡Ă rĘyČ tŇ¿YĎ qĘlĂ
hŇąĎ’
n Ğ =yDĲĂ ’t
ĳŇĎ BĘrČ lb
ăĆŇ BĎ ’yh
¡Ă =’dĎŇ ’l
¿Ď hĞ rmČŔ’ĎwĘ É’JĎlĘmČ hŇąĄ‘
n Ď : hŇwĲĎhĞ
É’tŇĎ QĘmĂ dŇo‘ę : yrĲĂdĘŇhČ rq¿ĎylĂwĘ yn¡ĂsĘxĂ PŇq¿ČtŇĘ BĂ CkŔlĘmČ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉHtŇČ yĘnČb
ĹŇ
’JĎŔlĘmČ r~
ăČ nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ÉNyrĂmĘ’ĲĎ ëŇąĎl lp
ĳČŇ nĘ ’IăĎmČS
Ę =NmĂ lq¡Ď ’JĎŔlĘmČ Mp
ăĚŇ BĘ
’răĎBĎ tŇÌČyx
w Ą =M‘ĂwĲĘ NydĂÁrĘTĲĎ ëŇlĎÄ ž’S
Ď nĎ’Ğ=NmĂC : ëŇĲeĎ mĂ tŇd¿ĎŇ‘Ğ hŇt
¡ŇĎ CkŇlĘmČ
ëŇyĂlČ‘Ğ NCpŇă lĘxĘyČ Nyn¡ĂDĎ‘Ă hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă wĘ NCmŔ‘ĞTĲČyĘ ëŇăĎl ÉNyrĂotŇkŇĘ ’B
ąĎ W
Ę ‘Ă ëŇrĎęŁdŇmĘ
’B
¡Ą YĘyĂ yD¿Ă=NmČlĘC ’S
ĎŔ nĎ’Ğ tŇCkŇă lĘmČBĘ É’ylř‘ TyQ
ąĂ S
Č =yDĲĂ ‘DČęnĘtŇĂ =yDĲĂ dŇ‘ăČ
’S
ăĎ nĎ’Ğ=NmĂC ůr~ČnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ=l‘Č tŇpČŇăsĎ È’tŇĎ QĘmĂ ’tęĎ ‘ĞS
ĲČ =HBČ : HeĲČnĂêĘyĂ
dŇ‘ăČ ‘B
ĳČ TČYĘyĂ Hm
ăĄ S
Ę GĂ ’I¡ĎmČS
Ę lF
¿Č mĂC lkĚŔ’ŇyĄ ÉNyrĂotŇkŇĘ ’B
ąĎ W
Ę ‘ĂwĘ dŇyrĂŔTĘ
: NyrĲĂjĘYĂkŇĘ yhĂor¿pŇĘ TĂwĘ hŇ¡bĎŇ rĘ Nyr¿ĂS
Ę nĂJĘ HrËĄ‘ĘW
Č yD¿Ă
Éy‘ĂDĘnĘmČC tŇlĄęTĘnĂ ’IăĎmČS
Ę lĂ ű ynăČyĘ‘Č r~ÁČ nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ hŇnÄĎ ’Ğ žhIĎmČoyĲ tŇăYĎ qĘlĂwĘ
yDąĂ tŇrĳĄDĘhČwĘ tŇăxĄ BĘS
Č ’m
¡Ď lĘ‘ĲĎ yx
¿Č lĘC tŇkĄŔrĘBĎ É’ylř‘lw bŇCtŔyĘ yl
ăČ ‘Ğ
É’‘ĎrĘ’Č yrĄ’ĞDĲĎ=lkĎŇwĘ : rdŇĲĎwĘ rD¿Ď=M‘Ă Ht
¡ŇĄ CkŇlĘmČC MlČŔ‘Ď NT
ăĎ lĘS
Ď ÉHnĄTĎlĘS
Ď
’l
ąĎ wĘ ’‘ĳĎrĘ’Č yrĄ’ĞdĎŇwĘ ’IĎŔmČS
Ę lyx
ăĄ BĘ ÉdbĄŇ‘Ď HyęĄBĘYĘmĂkŇĘ C NybĂŔyS
Ă xĞ hŇăĎlJĘ
ű y‘ăĂDĘnĘmČ ’nÂĎ mĘzĂ=HBĄ : êĘdĘŇb
ĲČŇ ‘Ğ hŇm
¿Ď Hl
¡Ą rmČ’Ň¿ĄwĘ
y HdŔĄybŇĂ ’x
ăĄ mČyĘ=yDĲĂ ÉytŇČ y’Ă
yr¿ČbŇĘ DĲĎhČ ylĂěwĘ ylČŔ‘Ğ bŇCtŇă yĘ ÉywĂzĂwĘ yrąĂdĘŇhČ ytÁĂ CkŇlĘmČ rqÄČ ylĂwĘ ylČę‘Ğ bŇCtŇă yĘ
: ylĲĂ tŇpČŇsĘCh¿ hŇr¡ĎyêĂyČ Cb¿ŇrĘC tŇnČŔqĘtŇĘ hĎ ytăĂŇCkŇlĘmČ=l‘ČwĘ No‘ĳbČŇyĘ yn¡ČbĎŇrĘbŇĘ rČwĘ
N‘k
: yrq yrĂmĎ ,bytk y’ĂrĘmĎ v.21 .yrq tTĎmĘ ,bytk tyČTĎmĘ ’"sb v.21 .yrq h’ĎQĎ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ‘Ă v.21
,bytk lyĎQĎ‘ĂlĘC v.31 .yrq h’ĎQĎ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ‘Ă v.29 .yrq h’ĎQĎ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ‘Ă v.22 .z"T qwsp Nyy‘
.yrq h’ĎQĎ‘ĂlĘC
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4. 34–5. 11

’IĎŔmČS
Ę ëŇlĆămĆ lĘ ÉrDČhČmĘC Mm
ąĄ ormĘC xBČÄS
Č mĘ r~ČęnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ hŇăĎ’
n Ğ N‘ÂJ
Č Ę 34
lk
¡ŇĂ yĎ hŇwĎŔgĄŇBĘ Nyk
ăŇĂ lĘhĘmČ ÉydĂŇwĘ NyDĳĂ Ht
¡ŇĄ xĎrĘ’
Ł wĘ TS
Ł Ŕ qĘ ÉyhĂodÄbĎŇ‘ĞmĲČ=lkĎŇ yDąĂ
: hŇĲlĎ jĎS
Ę hČlĘ
lb
¿ĄŇ qĽl
ĲĎ wĘ PŇ l’
ĳČ Ğ yhĂon¡bĎŇrĘbŇĘ rČlĘ bŇrČŔ Mx
ăĆ lĘ ÉdbČŇ‘Ğ ’JĎęlĘmČ r~
ăČ ’ŇS
Č lĘB
ĲĄ h
ÉhyĎtŇĎ yĘhČlĘ ’rĎęmĘxČ M‘ăĄTĘBĂ ű rm
ăČ ’Ğ r~ÂČ ’ŇS
Č lĘB
ĲĄ : hŇtĲŇĄ S
Ď ’r¿ĎmĘxČ ’j
¡Ď lĘ’Č 2
yDăĂ ’l
¡Ď kŇĘ yhĄ=NmĂ yhĂCbŔ’Ğ r~
ăČ nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ÉqjĄnĘhČ yDąĂ ’jĎŔsĘkČŇwĘ ’b
ăĎŇ hĞDĲČ ÉynĄ’ŇmĎlĘ
: HtĲŇĄ nĎxĄlĘC Ht
¡ŇĄ lĎgŇĘ S
Ą yhĂonŔbĎŇrĘbŇĘ rČwĘ É’JĎlĘmČ NohęBĘ NoêăS
Ę yĂwĘ Ml
ĳĆ S
Ę CrybŇĂ
tŇyb
¿ŇĄ =yDĲĂ ’l
ËĎ kŇĘ yhĲĄ=NmĂ CqjęĂ nĘhČ yDăĂ ’bĎŔhĞdŇĲČ ynăĄ’ŇmĎ ÉwytŇĂ yĘhČ NyĂdČę’ŇBĄ 3
Ht
¡ŇĄ lĎgŇĘ S
Ą yhĂonŔbĎŇrĘbŇĘ rČwĘ É’JĎlĘmČ NohęBĘ wyêăĂS
Ę ’ĂwĘ Ml
ĳĆ S
Ę CrybŇĂ yDăĂ ’h
¡Ď lĎ’Ĺ
’S
¿Ď xĎnĘ ’j
ËĎ sĘkČŇwĘ ’b
ÌĎŇ hĞDĲČ yhÂĄ lĎ’ŇĲlĄ CxBČS
Č wĘţ ’rĳĎmĘxČ wyê¡ĂS
Ę ’Ă : HtĲŇĄ nĎxĄlĘC 4
SnĎŔ’Ĺ=dŇyČ yDăĂ ÉN‘ĎBĘYĘ’Ć CqpČŇnĘ hŇtęĎ ‘ĞS
ĲČ =HBČ : ’nĲĎbŇĘ ’ČwĘ ’‘¿Ď’Ď ’l
¡Ď zĘrĘpČŇ 5
’J
ĳĎ lĘmČ yDăĂ ’l
¡Ď kŇĘ yhĄ lt
¿ŇČ kŇĘ =yDĲĂ ’rĎěyGĂ=l‘Č ’êŔĎ S
Ę rČbŇĘ nĆ lb
ăĄŇ qĽl
ĲĎ ÉNbĎŇtŇĘ kĲĎŇwĘ
yhĂonŔS
Ę yhĂwăŁyzĂ É’JĎlĘmČ NyĂdąŇČ’Ĺ : hŇb
ĲĎŇ tŇĘ kĎŇ yD¿Ă hŇd¡ĎŇyĘ sj
¿Č hŇzĄŔxĎ ’J
ăĎ lĘmČC 6
’d¡ĎŇlĘ ’D¿Ď HtŔĄ BĎkĚŇrĘ’ÄČ wĘ NyĂrČŔêĎS
Ę mĂ ÉHYĄrĘxČ yrąĄTĘqĂwĘ He
ĳĄClhĞb
ĲČŇ yĘ yhĂŁn¡yŁ‘rČwĘ
’IĳĎrČzĘgĎŇwĘ ’řy¡dVk ’IĎŔpČŇS
Ę ă’Ď lĘ ÉhlĎ‘ĎhĲĆlĘ lyĂxČŔBĘ É’JĎlĘmČ ’rąĄqĎ : NS
ĲĎ qĘĲnĎ 7
hŇăbĎŇ tŇĎ JĘ hŇrĄ
Â qĘyĂ=yDĲĂ SnĎ’Ĺţ=lkĎŇ yDăĂ lbĆębĎŇ ym
ăĄ yJĂxČlĘ ű rm
ăČ ’ĎwĘ ’JÁĎ lĘmČ hŇnĄÄ‘Ď
=l‘ĲČ É’bĎŇhĞdŇĲČ=ydĂŇ ’kąyřnwmhw SBČęlĘyĂ ’n
ăĎwĎGĘrĘ’Č ynĂeČŔCĂxČyĘ ÉHrĄS
Ę pŇĂ C hŇnĎędĘŇ
NylřlŔ‘ ÉNyĂdČÄ’Ĺ
: Tl
ĲČ S
Ę yĂ ’t
¡ŇĎ CkŇlĘmČbŇĘ yê¿ĂlĘtŇČ wĘ HrĄŔ’ŇCĘYČ 8
hŇ‘¿ĎdĎŇohlĘ ’rĎS
Ę pŇĂ C ’rĄŔqĘmĂlĘ É’bĎŇtŇĎ JĘ Nyl
ąĂ hĞkĲĎŇ=’lĎwĘ ’J
ĳĎ lĘmČ ym
ăĄ yJĂxČ lJ
Ł¡
NyĂnăČS
Ď yhĂw¡ŁyzĂwĘ lhČŔBĎtŇĘ mĂ ’yGăĂW
Č Ér~Č’ŇS
Č lĘbĄŇ ’J
ąĎ lĘmČ NyĂdČŇ’Ĺţ : ’JĲĎlĘmČlĘ 9
É’JĎlĘmČ yQ
ąĄ mĂ lbĄÄqĽl
ĲĎ ’těĎ JĘlĘmČ : NyS
ĲĂ BĘêČS
Ę mĲĂ yhĂon¡bĎŇrĘbŇĘ rČwĘ yhĂolĳ‘Ğ 10
É’JĎlĘmČ tŇrĆmĆę’ĞwĲČ ’tÁĎ JĘlĘmČ tŇnĎÄ‘Ğ tŇlČl
Ğ ‘Č ’y¡ĎêĘS
Ę mĂ tŇyb
¿ŇĄ lĘ yhĂonŔbĎŇrĘbŇĘ rČwĘ
ytÄČ y’Ă : oeĲêČS
Ę yĂ=l’Č ëŇyw¡ĎyzĂwĘ ëŇnĎŔoy‘ĘrČ ÉëClhĞb
ĲČŇ yĘ=l’ĲČ yyĂŔxĹ Nym
ăĂ lĘ‘ĲĎlĘ 11
ëŇCbę’Ğ ym
ăĄ oybŇĘ C ůHBĄ ÈNyS
Ă yDĂqČ Nyh
ăĂ lĎ’Ĺ xČCră yDĂţ ëŇtęĎ CkŇlĘmČBĘ rbČÁGĘ
’J
ąĎ lĘmČC HB
ĳĄ tŇxČăkČŇ êĘS
Ę hĂ Nyh
¡Ă lĎ’Ĺ=tŇmČkŇĘ xĎJĘ hŇ¿mĎ kŇĘ xĎwĘ CnËtŇĎ lĘkŇĘ W
Ď wĘ CrÌyhĂnČ
Hm
¡Ą yqĂhĞ NyrĂŔzĘGĎ ÉNy’ĂDĎW
Ę JČ NypęĂ S
Ę ’ĲĎ NyU
ăĂ TĚrĘxČ bŇrÌČ ëŇCbŔ’Ğ Ér~ČnĆdĘŇkČŇb
ĲĚŇ nĘ
Kwb’
’kĎonmĘhČwĘ ’"sb ,yrq ’kĎynĂmĘhČwĘ ,bytk ’kĎnĘomhČwĘ w’ ’kĎynĂomhČwĘ v.7

.yrq y’ĄDĎW
Ę JČ ,bytk ’yĄDĎW
Ę JČ v.7 .h
.yrq NyQĂ‘Ď ,bytk NylĂlĘ‘ĲĎ v.8 .bytk

5. 12–22
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13
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CnÃtŇĎ lĘkŇĘ W
Ď wĘ ‘DČÃnĘmČC hŇrĎÃyêĂyČ ű xČCră yDăĂ lbĄÃqĽ=lJĎ : ’JĲĎlĘmČ ëŇCb¿Ň’Ğ
ÉHBĄ tŇxČąkČŇ êĘS
Ę hĂ NyrĂęTĘqĂ ’răĄS
Ď mĘC NdĎÁyxĲĂ’Ğ tŇyČÄwĎxĞ’ĲČwĘ žNymĂlĘxĆ rè
ăČ pČŇmĘ
yr¡ĄqĘtŇĘ yĂ l’Ň¿Ąn
I Ă DĲĎ N‘ËČJĘ r~ĳČ’ŇS
Č TĘlĘB
ĲĄ Hm
¡Ą S
Ę =MW
Ď ’J
¿Ď lĘmČ=yDĲĂ l’ŇIŔĄnĂdăĎŇBĘ
’J
ĳĎ lĘmČ MdăĎŇqĽ l‘¡ČhĚ l’ŇIŔĄnĂDĲĎ ÉNyĂdČÄ’ŇBĄ
: hŇwĲĄxĞhĲČyĘ hŇr¿ĎS
Ę pŇĂ C
É’tŇĎ ClgĲĎŇ ynąĄBĘ=NmĂ=yDĲĂ É l’ŇIĄnĂdĎŇ ’Chą=hřtn’ l’ŇIęĄnĂdŇĲĎlĘ rm
ăČ ’ĎwĘ ’JĎÁlĘmČ hŇnĄÄ‘Ď
xČCr¿ yDËĂ KyřlŔ‘ tŇ‘ăĄmĘS
Ă wĘ : dŇChĲyĘ=NmĂ ybŇĂ ¡’Č ’J
¿Ď lĘmČ yt
ËŇĂ yĘhČ yD¿Ă dŇChŔyĘ yDăĂ
: ëŇB
ĲĎ tŇxČ¿kČŇ êĘS
Ę hĂ hŇr¡ĎyêĂyČ hŇm
¿Ď kŇĘ xĎwĘ CnËtŇĎ lĘkŇĘ W
Ď wĘ CrÌyhĂnČwĘ ëŇĳBĎ Nyh
¡Ă lĎ’Ĺ
Hr¡ĄS
Ę pŇĂ C NorŔqĘyĂ ÉhnĎdĘŇ hŇąbĎŇ tŇĎ kŇĘ =yDĲĂ ’IĎŔpČŇS
Ę ’ĲĎ É’IĎmČyJĲĂxČ ymČędĎŇqĲĎ CQ‘ăČhĚ N‘Âk
Č ŇĘ C
tŇ‘ăĄmĘS
Ă ÉhnĎ’ĞwĲČ : hŇyĲĎwĎxĞhĲČlĘ ’t
¡ŇĎ QĘmĂ=rS
Č jĘ Nyl
¿Ă hĞkĲĎŇ=’lĎwĘ ynĂt
ĳŇČ ‘ĚdĎŇohlĘ
lkÄwtř žNhĄ N‘ÃČ JĘ ’rĳĄS
Ę mĂlĘ NyrăĂTĘqĂwĘ rS
¡Č pŇĘ mĂlĘ NyrËĂS
Ę jĂ lk¿wtÍyDĲĂ KyřlŔ‘
’kąyřnwmhw SBČęlĘtŇĂ ’n
ăĎwĎGĘrĘ’Č ynĂtŔČ ‘ĚdăĎŇohlĘ ÉHrĄS
Ę pŇĂ C ’rĄęqĘmĂlĘ ’bĎÁtŇĎ JĘ
: Tl
ĲČ S
Ę êĂ ’t
¡ŇĎ CkŇlĘmČbŇĘ ’ê
¿Ď lĘtŇČ wĘ ëŇrĎŔ’ŇCĘYČ=l‘ĲČ É’bĎŇhĞdŇĲČ=ydĂŇ
NyĎŔwĘhĆĲlĆ ëŇăĎl ÉëtŇĎ nĎêĘmČ ’JĎŔlĘmČ MdăĎŇqĽ ÉrmČ’ĎwĘ l’ŇIęĄnĂdĎŇ hŇăĄ‘
n Ď NyĂdČÁ’ŇBĄ
’r¡ĎS
Ę pŇĂ C ’JĎŔlĘmČlĘ ’răĄqĘ’Ć É’bĎŇtŇĎ JĘ MrČęBĘ bŇĳhČ NrăĎxĽ’ĲĎlĘ ëŇt
¡ŇĎ yĎBĘzĘ¿bĎŇ nĘC
’răĎqĎywĂ É’tŇĎ CbŇrĘC ’t
ąŇĎ CkŇlĘmČ ’Ŕylř‘ É’hĎlĎ’Ĺ ’J
ĳĎ lĘmČ hřtn’¡ : HeĲĄ‘ĂdĘŇohĲ’Ğ
lJ
Łă HlĄŔ=bŇhČyĘ yDăĂ É’tŇĎ CbŇrĘ=NmĂC : ëŇCbŇĲ ’Ğ r~
¿Č nĆdĘŇkČŇbĚŇnĘlĂ bŇ¡hČ yĘ hŇrĎŔdĘŇhČwĘ
hŇwĎÄhĞ=yDĲĂ yhĂomĳdĎŇqĽ=NmĂ Nyl
¡Ă xĞdĎŇwĘ Ny¿‘’řz owËhĞ ’IĎŔnČăè
Ď lĂwĘ É’IĎmČ’Ě ’IĎęmČmĘ‘ĲČ
hŇăwĎhĞ É’bĄŇYĎ hŇąĎh
w Ğ =ydŇĲĂwĘ ’xĄŔmČ hŇăwĎhĞ É’bĄŇYĎ hŇąĎh
w Ğ =ydŇĲĂwĘ lTĄęqĎ ’wăĎhĞ ’bĄÁYĎ
Hx
¡Ą CrwĘ HbĄŔbŇĘ lĂ MrăĂ ÉydĂŇkŇĘ C : lyjĲĂS
Ę mČ hŇ¿wĎhĞ ’b
¡ĄŇ YĎ hŇ¿wĎhĞ=ydŇĲĂwĘ MyrĂŔmĎ
: HeĲĄmĂ CyD¿Ă‘ĘhĆ hŇr¡ĎqĎywĲĂ HtŔĄ CkŇlĘmČ ’s
ăĄ rĘJĎ=NmĂ ÉtxČnĘhĎ hŇdĳŇĎzĎhĞĲlČ tŇăpČŇ qĘêĲĂ
É’IĎdČŇrĲĎ‘Ğ=M‘ĂwĘ ywęVř ’t
ăŇĎ wĘyxĄ=M‘Ă ű Hb
ăĄŇ bŇĘ lĂwĘ dŇyrĂÁTĘ ’S
ĎÄ nĎ’Ğ žynĄBĘ=NmĂC
‘B
ĳČ TČYĘyĂ Hm
ăĄ S
Ę GĂ ’I¡ĎmČS
Ę lF
¿Č mĂC HeĄŔCm‘ĞTăČyĘ ÉNyrĂotŇkŇĘ ’B
ąĎ W
Ę ‘Ă HrĄŔodŇmĘ
yD¿Ă=NmČlĘC ’S
ĎŔ nĎ’Ğ tŇCkŇă lĘmČBĘ É’ylř‘ ’h
ąĎ lĎ’Ĺ TyQĂÂS
Č =yDĲĂ ‘dČęyĘ=yDĲĂ dŇ‘ăČ
ëŇĳbĎŇ bŇĘ lĂ êĘlĘ¡jĄ S
Ę hČ ’l
¿Ď r~ČŔ’ŇS
Č lĘB
ĲĄ ÉHrĄBĘ hŇêĎnĘ’ČwĘ : hyřlĲ‘ Myq¿ĄhĎyĘ hŇ¡BĄ YĘyĂ
lbq=lk
Nk v.16 .yrq ëlĎ‘Ğ ,bytk ëyĂlĎ‘Ğ v.16 .yrq ëlĎ‘Ğ ,bytk ëyĂlĎ‘Ğ v.14 .yrq êĘnĘ’Č ,bytk hêĎnĘ’Č v.13
,yrq lCJêĂ ,bytk lkČCê v.16 .d"ydw b"yd Nkw Nyr¿Vp lkËwt=yd ’"s ,w"Tdw w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb
hêĎnĘ’Č v.18 .bytk ’kĎonmĘhČwĘ ’"sb ,yrq ’kĎynĂmĘhČwĘ ,bytk ’kĎnĘomhČwĘ w’ ’kĎynĂomhČwĘ v.16 .yrq tyl yllhb
ywĂS
Ĺ w’ ywĂS
Ę v.21 .yrq Ny‘ĂyĘzĎ ,bytk Ny‘Ă’
Ğ zĎ v.19 .yrq h’ĎQĎ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ‘Ă v.18 .yrq êĘnĘ’Č ,bytk
.yrq HlČ‘Ğ ,bytk HIlĄ‘Ğ v.21 .yrq h’ĎQĎ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ‘Ă v.21 .yrq wyCĂS
Č ,bytk
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5. 23–6. 8

êĎmĘmČÃortŇĘ hĂ ű ’IăĎmČS
Ę =’rĲĄmĎ l‘ăČwĘ : êĎ‘ĘdŇĲČyĘ hŇ¡ĎDĘ=lk
n
ĎŇ yD¿Ă lbĄěqĽ=lJĎ 23
ëŇt
ăŇĎ lĎgŇĘ S
ĲĄ ëŇyĂnČbĎŇrĘbŇĘ rČwĘ hŇêĎnĘ’ČwĘ ëŇyĂmČdĎŇqĎ wytăĂŇyĘhČ HtÁĄ yĘbČŇ=ydŇĲĂ ’IĎÄnČ’ŇmĲĎlĘC
’S
ĎÄ xĎnĘ ’bĎŇhĞdŇĲČwĘţ ’j
ăĎ sĘkČŇ yh
ăĄ lĎ’ŇĲlĄ wĘ ůNohBĘ NyĂt
ăŇČ S
Ď È’rĎmĘxČ ÈëtŇĎ nĎxĄlĘC
êĎxĘĳBČ S
Č Ny‘¡ĂdĘŇyĲĎ ’l
¿Ď wĘ Ny‘ËĂmĘS
Ď =’lĎwĘ NyĂzÌČxĎ=’l
ĲĎ yDĂţ ’nĎębŇĘ ’ČwĘ ’‘ăĎ’Ď ’lĎÁzĘrĘpČŇ
ÉNyĂdČÄ’ŇBĄ : êĎrĘDĲČhČ ’l
¿Ď Hl
¡Ą ëŇt
¿ŇĎ xĎrĘ’
Ł =lkĎŇwĘ HdËŇĄyBĂ ëŇt
¿ŇĎ mĘS
Ę nĂ=yDĲĂ ’hÂĎ lĎ’ŇĲlĄ wĘ 24
hŇ¿ĎdĘ
n Ň C : MyS
ĲĂ rĘ hŇ¡ĎdĘ
n Ň ’b
¿ĎŇ tŇĎ kŇĘ C ’dĳŇĎyĘ=ydŇĲĂ ’i
ăĎ jČ xČyČl
¡Ă S
Ę yhĂomŔdĎŇqĽ=NmĂ 25
’t
ĳŇĎ QĘmĂ=rS
ĲČ jĘ hŇ¡ĎDĘ
n : NysĲĂrĘpČŇC lq¿ĄêĘ ’n
¡ĄmĘ ’n
¿ĄmĘ MyS
ĳĂ rĘ yDăĂ ’b
¡ĎŇ tŇĎ kŇĘ 26
’y¡ĎnĘzČ’ŇŁmĲbŇĘ hŇêĎlĘyq¿ĂêĘ lqĳĄêĘ : HmĲČlĘS
Ę hČwĘ ëŇt
¡ŇĎ CkŇlĘmČ ’h
¿Ď lĎ’Ĺ=hŇĲnĎ mĘ ’nĄěmĘ 27
: srĲĎpĎŇC yd¿ČŇmĎlĘ tŇ¡bČŇ yhĂywĂ ëŇtŔĎ CkŇlĘmČ ÉtsČyrĂjĘ srĳĄjĘ : ryiĲĂxČ êĘxČ¿kČŇ êĘS
Ę hĂwĘ 28
’kyřnwmhw ’nĎŔwĎGĘrĘ’Č É l’ŇIĄnĂdŇĲĎlĘ CSyB
ąĂ lĘhČwĘ r~Čę’ŇS
Č lĘB
ĲĄ rm
ăČ ’Ğ ű NyĂdăČŇ’ŇBĄ 29
’ê
¡Ď lĘêČ TyQ
ËĂ S
Č ’w¿ĄhĹlĆ=yDĲĂ yhĂolŔ‘Ğ CzrăĂkŇĘ hČwĘ HrĳĄ’ŇCĘYČ=l‘ĲČ ’b
¡ĎŇ hĞdŇĲČ=ydĂŇ
: ’yĲdřVk ’J
¿Ď lĘmČ r~
¡Č S
Č ’ŇlĘB
ĲĄ lyTěĂ qĘ ’yĎŔlĘyl
ăĄ BĘ HBĄť : ’tĲŇĎ CkŇlĘmČBĘ 30
Nyê¿ĂS
Ă Nyn¡ĂS
Ę rb
¿ČŇ JĘ ’t
ĳŇĎ CkŇlĘmČ lB
¡Ą qČ ’yĎdĎŇmĎ ÉSwĆyĎÄrĘdŇĲĎwĘ
w
’I¡ĎnČjĘrĘDČS
Ę xČ’ĞĲlČ ’tŔĎ CkŇlĘmČ=l‘Č ÉMyqĂhĞwĲČ SwĆyĎŔrĘDĲĎ MdăĎŇqĽ ÉrpČŇS
Ę : NyêĲĄrĘtŇČ wĘ 2
Nyk
ăŇĂ rĘsĎ ÉNoheĘmĂ ’QĎ‘ąĄwĘ : ’tĲŇĎ CkŇlĘmČ=lkĎŇBĘ Nw¡ŁhĹlĆ yD¿Ă NyrĳĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇă’Ď mĘ 3
Nyb
ąŇĂ hĞyĎ NyQĄę’Ă ’IăĎnČjĘrĘDČS
Ę xČ’Ğ NwÂŁhĹlĆ=yDĲĂ NohĳeĘmĂ=dŇxĲČ l’Ň¡Ąn
I Ă dĎŇ yD¿Ă ’tŔĎ lĎêĘ
’wăĎhĞ hŇnĎŔDĘ l’ŇăĄn
I Ă DĲĎ ÉNyĂdČÄ’Ĺ : qzĲĂnĎ ’w¿ĄhĹlĆ=’l
ĲĎ ’J
¡Ď lĘmČC ’mĎŔ‘ĘTČ ÉNohlĘ 4
É’rĎyêĂyČ xČCrą yDăĂ lbĄęqĽ=lJĎ ’IĳĎnČjĘrĘDČS
Ę xČ’ĞwĲČ ’I¡ĎkČŇrĘsĎ=l‘Č x~ČŔnČtŇĘ mĂ
’IĎÁkČŇrĘsĲĎ NyĂdČÄ’Ĺ : ’tĲŇĎ CkŇlĘmČ=lJĎ=l‘Č Ht
¡ŇĄ CmqĎhĞĲlČ tŇyS
ĂŔ ‘Ğ ’J
ăĎ lĘmČC HBĄŔ 5
’t
ĳŇĎ CkŇlĘmČ dŇă~Č mĂ l’Ň¡Ąn
I Ă dĎŇlĘ hŇ¿xĎ JĎS
Ę hČlĘ hŇËĎQ‘Ă NyĂ‘ÌČbĎŇ owÄhĞ ’IĎęnČjĘrĘDČS
Ę xČ’ĞwĲČ
Nm
ăČ yhĄmĘ=yDĲĂ É lbĄŇqĽ=lJĎ hŇxĎęJĎS
Ę hČlĘ Nyl
ăĂ kŇĘ yĎ=’lĎ hŇtÁĎ yxĂS
Ę C hŇQĎÄ‘Ă=lkĎŇwĘ
’IąĎrČbŇĘ GĚ NyĂdČŇ’Ĺţ : yhĂolĲ‘Ğ tŇxČ¡kČŇ êĘS
Ę hĂ ’l
¿Ď hŇtŔĎ yxĂS
Ę C ÉClS
Ď =lkĎŇwĘ ’ChŔ 6
NhĄělĎ ’Q
ĳĎ ‘Ă=lJĎ hŇ¡ĎDĘ
n l’Ň¿Ąn
I Ă dĎŇlĘ xJ
ËČ S
Ę hČnĘ ’l
ÌĎ yDăĂ NyrĂŔmĘ’ĲĎ ÉëQĄ’Ă
’IąĎkČŇrĘsĲĎ NyĂdČŇ’Ĺţ
: HhĲĄlĎ’Ĺ tŇd¿ĎŇBĘ yhĂol¡‘Ğ hŇĲnĎ xĘ¿JČ S
Ę hČ 7
SwĆy¿ĎrĘDĲĎ HlĄŔ NyrăĂmĘ’ĲĎ ÉNkĄŇwĘ ’J
ĳĎ lĘmČ=l‘Č CSG¡ĂrĘhČ NQĄŔ’Ă É’IĎnČjĘrĘDČS
Ę xČ’ĞwĲČ
’IąĎnČgŇĘ sĂ ’tęĎ CkŇlĘmČ yk
ăŇĄ rĘsĲĎ ű lJ
Łă CT‘ÁČ yĎtŇĘ ’Ă : yyĲĂxĹ Nym
¿Ă lĘ‘ĲĎlĘ ’J
¡Ď lĘmČ 8
hŇ¡pĎŇ uĎtŇČ lĘC ’JĎŔlĘmČ ÉMyĎqĘ hŇąmĎ IĎqČlĘ ’tŔĎ wĎxĞpĲČŇC ’IăĎrČbŇĘ DĲĎhČ É’IĎnČjĘrĘDČS
Ę xČ’ĞwĲČ
rs’
h’ĎDĎW
Ę kČ ,bytk ’IĎdĎW
Ę kČ v.30

.bytk ’kĎonmĘhČwĘ ’"sb ,yrq ’kĎynĂmĘhČwĘ ,bytk ’kĎnĘomhČwĘ w’ ’kĎynĂomhČwĘ v.29
.yrq
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NytęĂ lĎêĘ Nym
ăĂ oy=dŇ‘Č SnÁĎ ’ĹwĲĆ HlĎÄ’Ĺ=lJĎ=NmĂ C‘bĎţ hŇ‘ăĄbŇĘ yĂ=yDĲĂ=lkĎŇ yDăĂ rsĳĎ’Ĺ
’r¡ĎsĎ’Ĺ Myq¿ĂêĘ ’JĎŔlĘmČ N‘ăČJĘ : ’tĲŇĎ wĎyĎrĘ’Č bŇŁgŇ¡ lĘ ’mĄěrĘtŇĘ yĂ ’JĎŔlĘmČ ëŇăĎm
e Ă ÉNhĄlĎ
: ’DĲĄ‘ĘtŇĆ ’l
¿Ď =yDĂ sr¡ČpĎŇC yd¿ČŇmĎ=tŇdĎŇJĘ hŇËĎn
yĎ S
Ę hČlĘ ’l
ÌĎ yDăĂ ’b
ĳĎŇ tŇĎ JĘ MS
ăĚ rĘtŇĂ wĘ
ydĂÄJĘ l’ŇIĄnĂdĎŇwĘţ : ’rĲĎsĎ’ĹwĲĆ ’b
¡ĎŇ tŇĎ JĘ MS
¿Č rĘ SwĆyĎŔrĘDĲĎ É’JĎlĘmČ hŇĳĎDĘ
n lb
¡ĄŇ qĽ=lJĎ
dŇgĆŇ¡nĆ HtŔĄ yQĂ‘ĂBĘ ÉHlĄ Nx
¿Ď ytŇĂ jĘ NyCĂÄkČŇwĘ HtŔĄ yĘbČŇlĘ l‘ăČ É’bĎŇtŇĎ JĘ MyS
ąĂ rĘ=yDĲĂ ‘dČÁyĘ
’Q
ąĄ YČmĘC yhĂokęrĘBĂ=l‘Č ëŇrăĄBĎ ű ’Chă ’mĎÁoybŇĘ hŇtÄĎ lĎêĘ žNynĂmĘzĂwĘ Ml
ĳĆ S
Ę CryĘ
: hŇĲnĎ DĘ tŇm
¡Č dĘŇqČ=NmĂ dŇbĄŔ‘Ď ’wăĎhĞ=yDĲĂ É lbĄŇqĽ=lJĎ HhĄŔlĎ’Ĺ MdăĎŇqĽ É’dŇĄomC
Md¿ĎŇqĽ Ne
¡ČxČtŇĘ mĂC ’‘¿ĄBĎ l’ŇĳĄn
I Ă dĎŇlĘ CxJ
¡Č S
Ę hČwĘ CSGĂŔrĘhČ ÉëQĄ’Ă ’IąĎrČbŇĘ GĚ NyĂdČŇ’Ĺţ
ů’JĎlĘmČ rs
ăĎ ’Ĺ=l‘Č È’JĎlĘmČ=MdŇĲĎqĽ Nyr¿ĂmĘ’ĲĎwĘ CbŇyrĂÄqĘ NyĂdČŇ’ŇBĄţ : HhĲĄlĎ’Ĺ
SnÁĎ ’ĹwĲĆ HlĎÄ’Ĺ=lJĎ=NmĂ žh‘ĄbŇĘ yĂ=yDĲĂ SnĎÃ’Ĺ=lkĎŇ yDăĂ êĎmĘS
Čę rĘ rs
ăĎ ’Ĺ ’l
ÌĎ hĞ
hŇnĄÄ‘Ď ’t
ĳŇĎ wyĎrĘ’Č bŇogŇ¡ lĘ ’mĄěrĘtŇĘ yĂ ’JĎŔlĘmČ ëŇăĎm
e Ă ÉNhĄlĎ NytęĂ lĎêĘ Nym
ăĂ oy=dŇ‘Č
: ’DĲĄ‘ĘtŇĆ ’l
¿Ď =yDĂ sr¡ČpĎŇC yd¿ČŇmĎ=tŇdŇĲĎJĘ ’t
ËŇĎ QĘmĂ ’b
ÌĎŇ y~ĂyČ rmČę’ĎwĘ ’JÁĎ lĘmČ
yDăĂ ’tÁĎ ClgĎŇ ynĄÄBĘ=NmĂ žyDĂ l’ŇIÃĄnĂdĎŇ yDăĂ ů’JĎlĘmČ MdăĎŇqĽ ÈNyrĂmĘ’ĲĎwĘ onă‘Ğ NyĂdČŇ’ŇBĄţ
NynąĂmĘzĂwĘ êĎmĘĳS
Č rĘ yDăĂ ’r¡ĎsĎ’Ĺ=l‘ČwĘ M‘ĄŔTĘ É’JĎlĘmČ ëŇyĂlČ‘Ğ MW
ĎÄ =’lĎ dŇChęyĘ
‘mČęS
Ę ’t
ăŇĎ QĘmĂ ydÌĂŇJĘ ’JĎÁlĘmČ NyĂdČÄ’Ĺ : HtĲŇĄ C‘BĎ ’‘¡ĄBĎ ’mĎŔoyBĘ ÉhtŇĎ lĎêĘ
yl
ăĄ ‘ĎmĲĆ Éd‘ČwĘ Ht
ĳŇĄ CbŇzĎyS
Ą lĘ lB
¡Ď MW
¿Ď l’ŇËĄn
I Ă DĲĎ l‘ÌČwĘ yhĂolŔ‘Ğ S’
ăĄ BĘ É’yGĂW
Č
CSG¡ĂrĘhČ ëŇQĄŔ’Ă ’IăĎrČbŇĘ GĚ ÉNyĂdČÄ’ŇBĄ : HtĲŇĄ Cl~ĎhČlĘ rD¡ČêČS
Ę mĂ ’w¿ĎhĞ ’S
ĎŔ mĘS
Ă
srČŔpĎŇC ydăČŇmĎlĘ ÉtdĎŇ=yDĲĂ É’JĎlĘmČ ‘DąČ ’JĎęlĘmČlĘ NyrăĂmĘ’ĲĎwĘ ’J
ĳĎ lĘmČ=l‘Č
’J
ăĎ lĘmČ NyĂdČÁ’ŇBĄ : hŇyĲĎnĎS
Ę hČlĘ ’l
¿Ď Myq¡ĄhĎyĘ ’J
¿Ď lĘmČ=yDĲĂ MyËĎqĘC rs
¿Ď ’Ĺ=lkĎŇ=yDĲĂ
rm
ăČ ’ĎwĘ É’JĎlĘmČ hŇąĄ‘
n Ď ’t
ĳŇĎ wĎyĎrĘ’Č yDăĂ ’B
¡Ď gĚŇlĘ oměrĘC l’ŇIŔĄnĂdăĎŇlĘ ÉwytŇĂ yĘhČwĘ rmČę’Ğ
: ëŇĲeĎ bŇĂ zĘyS
Ą yĘ ’Ch¡ ’rĎŔydĂŇtŇĘ BĂ ÉHlĄ=xl
ĲČ jĲĎ hŇêĎnĘ’Č yDăĂ ëŇhĎęlĎ’Ĺ l’ŇIŔĄnĂdĎŇlĘ
HtęĄ qĘzĘ‘ĂBĘ ’JÁĎ lĘmČ HmÄČ tŇĘ xČwĘ ’B
ĳĎ GĚ Mj
ăĚ =l‘Č tŇm
¡Č W
Ě wĘ hŇdĎŔxĞ NbĆŇă’Ć ÉtyĂtÄĎ yhĄwĘ
lzÄČ’Ğ NyĂdČŇ’Ĺţ : l’ŇIĲĄnĂdĎŇBĘ Cb¡ŇYĘ ’n
¿ĄS
Ę tŇĂ =’lĎ yDËĂ yhĂonŔbĎŇrĘbŇĘ rČ ÉtqĎzĘ‘ĂbŇĘ C
tŇD¿ČnČ Hê
¡ĄnĘS
Ă wĘ yhĂomĳdĎŇqĲĎ l‘ăĄnĘhČ=’lĎ Nw¡ĎxĞdŇĲČwĘ tŇwĎŔTĘ tŇăbĎŇ C ÉHlĄkŇĘ yhĲĄlĘ ’J
ąĎ lĘmČ
hŇlĎŔhĎBĘtŇĘ hÄĂ bŇĘ C ’h
ĳĎ gŇĘ nĎBĘ MCqăyĘ ’r¡ĎjĎ rĘřpČŇ S
Ę BĂ ’JĎŔlĘmČ NyĂdăČŇ’ŇBĄ : yhĂolĲ‘Ğ
bŇyY
¡Ă ‘Ğ lq¿ĎBĘ l’ŇIŔĄnĂdăĎŇlĘ ’BĎŔgĚŇlĘ Hb
ăĄŇ rĘqĘmĂkŇĘ C : lzĲČ’Ğ ’t
¡ŇĎ wĎyĎrĘ’Č=ydŇĲĂ ’B
¿Ď gĚŇlĘ
q‘z
+b ’rĎjĎ rpČS
Ę BĂ y’xndml ,ytbr ’nynt +pw ’ry‘z ’mdq +p v.20

.rpsh yYx N’k rsmn ’"sb v.12 .w
.Nylm
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6. 22–7. 5

ëŇhĎęlĎ’Ĺ ’IĎŔxČ ’h
ăĎ lĎ’Ĺ ÉdbĄŇ‘Ğ É l’ŇIĄnĂDĲĎ l’ŇIęĄnĂdĎŇlĘ rm
ăČ ’ĎwĘ ’JĎÁlĘmČ hŇnĄÄ‘Ď q‘ĳĂzĘ
: ’tĲŇĎ wĎyĎrĘ’Č=NmĂ ëŇt
¡ŇĎ CbŇzĎyS
Ą lĘ lk
¿ŇĂ yĘhČ ’rĎŔydĂŇtŇĘ BĂ ÉHlĄ=xl
ĲČ jĲĎ hŇêĎnĘ’Č yDăĂ
xl
ăČ S
Ę yhÂĂ lĎ’Ĺ : yyĲĂxĹ Nym
¿Ă lĘ‘ĲĎlĘ ’J
¡Ď lĘmČ lQ
ĳĂ mČ ’J
¡Ď lĘmČ=M‘Ă l’ŇIŔĆnĂDĎ ÉNyĂdČÄ’Ĺ
ÉyhĂomÄdĎŇqĲĎ yDąĂ lbĄęqĽ=lJĎ ynĂClĳBĘxČ ’l
ăĎ wĘ ’t
¡ŇĎ wĎyĎrĘ’Č Mj
¿Ě rgËŇs
Č Ğ C HkĄę’ĞlĘmČ
: tŇdŇĲĄbŇĘ ‘Č ’l
¿Ď hŇ¡ĎlCbŇxĞ ’JĎŔlĘmČ ëŇyĂmČdĎŇqĎ PŇą’Č wĘ ylĂŔ tŇxČăkČŇ êĘS
Ę hĂ ÉCkŇzĎ
hŇqăĎsĎnĘhČlĘ rm
¡Č ’Ğ l’ŇIŔĄnĂdăĎŇlĘC yhĂolŔ‘Ğ bŇă’Ą TĘ É’yGĂW
Č ’JĎęlĘmČ NyĂdăČŇ’ŇBĄ
yD¡Ă HBĄŔ xk
ăČŇ êĘS
Ę hĂ=’lĎ É lbĎŇxĞ=lkĎŇwĘ ’BĎęGĚ=NmĂ l’ŇIÁĄnĂDĲĎ qiÄČ hĚwĘ ’B
ĳĎ GĚ=NmĂ
Clk
ąČŇ ’Ğ=yDĲĂ ÉëQĄ’Ă ’IąĎrČbŇĘ GĚ wytÂĂ yĘhČwĘ ’JĎęlĘmČ rm
ăČ ’ĞwĲČ : HhĲĄlĎ’ŇB
ĲĄ Nm
¿Ă yhĄ
NohĳyS
Ą nĘC NohăynĄBĘ NCe¡’Ă omŔrĘ É’tŇĎ wĎyĎrĘ’Č bŇŁgąŇlĘC l’ŇIŔĄnĂdŇĲĎ yDăĂ ÉyhĂoYÄrĘqČ
=lkĎŇwĘ ’tŔĎ wĎyăĎrĘ’Č ÉNohbŇĘ CTl
ąĂ S
Ę =yDĲĂ dŇ‘Čţ ’BĎęGĚ tŇy‘ăĂrĘ’ČlĘ oTÂmĘ=’l
ĲĎ wĘ
’IÌĎmČ’Ě ’IĎÂmČmĘ‘ĲČ=lkĎŇlĲĘ bŇtŇČ JĘţ ’JĎęlĘmČ SwĆyăĎrĘDĲĎ NyĂdČÁ’ŇBĄ : CqDĲĂhČ Noh¡ymĄrĘGČ
MyW
ăĂ ÈymČdĎŇqĽ=NmĂ : ’GĲĄW
Ę yĂ NokŇ¿ mĘlĎS
Ę ’‘¡ĎrĘ’Č=lkŇĎ BĘ NyrĂ’ĞdĎŇ=yDĲĂ ’IËĎnČè
Ď lĂwĘ
Md¡ĎŇqĽ=NmĂ NylĂŔxĞdăĎŇwĘ ÉNy‘’řz NwąŁhĹlĆ ytęĂ CkŇlĘmČ NT
ăĎ lĘS
Ď =lkĎŇBĘ ű yDăĂ ůM‘ĄTĘ
ÉHtŇĄ CkŇlĘmČC NymĂŔlĘ‘ăĎlĘ ÉMIĎqČwĘ ’IĎęxČ ’h
ăĎ lĎ’Ĺ ű ’Chă=yDĂ l’ŇĳĄn
I Ă dŇĲĎ=yDĂ Hh
ăĄ lĎ’Ĺ
NytăĂŇ’Ď ÉdbĄŇ‘ĎwĘ l~ęĂ mČC bŇăĂyS
z Ą mĘ : ’pĲĎŇos=dŇ‘Č Hn
¡ĄTĎlĘS
Ď wĘ lBČŔxČtŇĘ tŇĂ ’l
ăĎ =yDĲĂ
: ’tĲŇĎ wĎyĎrĘ’Č dŇy¡Č=NmĂ l’ŇIŔĄnĂdŇĲĎlĘ bŇyzăĂyS
Ą yDĂť ’‘ĳĎrĘ’ČbŇĘ C ’I¡ĎmČS
Ę BĂ NyhĂŔmĘtŇĂ wĘ
: ’yĲsřrp SrĆoJ¿ tŇCkŇ¡ lĘmČbŇĘ C SwĆĳyĎrĘDĲĎ tŇCkŇă lĘmČBĘ xl
¡Č YĘhČ hŇnĎŔDĘ l’ŇăĄn
I Ă dĎŇwĘ

22, 23

24

25

26
27

28

29

yw¿ĄzĘxĆwĘ hŇzĎŔxĞ MlĆăxĄ É l’ŇIĄnĂDĲĎ lbĆŔBĎ ëŇlĆămĆ Ér~ČS
Č ’ŇlĘbĄŇlĘ hŇdĎęxĞ tŇăČS
n Ę BĂ z
: rmĲČ’Ğ NyQ
¡Ă mĂ S’Ňr¿Ą bŇtŔČ kŇĘ ’m
ăĎ lĘxĆ ÉNyĂdČÄ’ŇBĄ Hb
ĳĄŇ JĘS
Ę mĂ=l‘ĲČ HS
¡Ą ’ŇrĄ
É‘BČrĘ’Č Crę’ĞwĲČ ’yĳĎlĘyl
ĲĄ =M‘Ă yw¡ĂzĘxĆBĘ tŇywËĄhĞ hŇ¿Ąx
z Ď rmČŔ’ĎwĘ É l’ŇIĄnĂdĎŇ hŇąĄ‘
nĎ 2
Nq¡ĎlĘsĎ NbĎŔrĘbŇĘ rČ ÉNwĎyxĄ ‘B
ąČ rĘ’ČwĘ : ’B
ĲĎ rČ ’U
¿Ď yČlĘ Nx
¡Ď ygŇĂ mĘ ’IĎŔmČS
Ę yx
ăĄ Cr 3
Hl
ĳČ rS
¡Č nĘ=yDĲĂ Nyj
¿Ă gČŇwĘ hŇyŔĄrĘ’ČkŇĘ ’t
ăŇĎ yĘmĎdĘŇqČ : ’DĲĎ=NmĂ ’D¿Ď Ny¡ĎnĘS
Ď ’U
ĳĎ yČ=NmĂ 4
ÉNyĂlČÄgŇĘ rČ=l‘ČwĘ ’‘ęĎ rĘ’Č=NmĂ tŇlČyT
ăĂ nĘC HyjÁČ gČŇ CTyrĂÄUĘ=yDĂ žd‘Č tŇywÃĄhĞ hŇăĄx
zĎ
yrĂÄxĽ’ĲĎ žhwĎyxĄ Cră’ĞwĲČ : Hl
ĲČ bŇyh
¿Ă yĘ Sn
¡Ď’Ĺ bŇ¿bČŇ lĘC tŇmČŔyqĂhĽ Sn
ăĎ’ĹJ
ĲĆ 5
HU
¡Č pĚŇBĘ Ny‘ËĂlĘ‘Ă tŇ¿ĎltŇĘ C tŇmČŔqĂhĽ ÉdxČ=rTČW
Ę lĂwĘ bŇd
Ł ę lĘ hŇăyĎmĘDĲĎ hŇnĎÁyĎnĘtŇĂ
Nyb
.yrq h’ĎsĎrĘjČ ,bytk ’yĎsĎrĘjČ v.29

.yrq Ny‘ĂyĘzĎ ,bytk Ny‘Ă’
Ğ zĎ y’br‘ml v.27
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rtÄČ ’ŇBĎ : ’yGĲĂW
Č rW
¿Č BĘ ylĂ¡ĚkŇ ’Ğ ymĂCq¿ HlČŔ NyrăĂmĘ’ĲĎ ÉNkĄŇwĘ hyĳnřV NyB
ăĄ
PŇo‘¡=yDĂ ‘B
ËČ rĘ’Č Nyj
¿Ă GČ HlČÄwĘ rmČŔnĘJĂ ÉyrĂxĽ’ĲĎ Crą’ĞwĲČ tŇywęĄhĞ hŇăĄx
z Ď hŇnÁĎ DĘ
rt
ăŇČ ’ŇBĎ : Hl
ĲČ bŇyh
¿Ă yĘ NT
¡Ď lĘS
Ď wĘ ’tŔĎ wĘyx
ăĄ lĘ ÉNyS
Ă ’ŇrĄ hŇ‘ąĎBĘrĘ’ČwĘ hybĳřg=l‘Č
žhlĎyxĂDĘ hŇyĎ‘ĎybŇĂ rĘ hŇăwĎyxĄ Cră’ĞwĲČ ’yĎęlĘyl
ĲĄ ywăĄzĘxĆBĘ tŇywÁĄhĞ hŇzĄÄxĎ žhnĎDĘ
hŇăĎlkŇĘ ’ĲĎ NbĎŔrĘbŇĘ rČ ÉHlČ lz¿ĆrĘpČŇ=yDĲĂ NyĂeÄČ S
Ă wĘ ’rĎyêęĂ yČ ’pĎÁyuĂtŇČ wĘ ynÄĂ tŇĎ mĘy’ĲĄwĘ
É’tŇĎ wĎyxĲĄ=lJĎ=NmĂ hŇyĎęeĘS
Č mĘ ’yh
ăĂ wĘ hŇĳsĎ pŇĘ rĎ HIČlČgŇĘ rČBĘ ’r¡Ď’ĎS
Ę C hŇqĎŔDĹmČC
Cl’ĞwĲČţ ’IĎęnČrĘqČBĘ tŇywÁĄhĞ lJÄČ êČW
Ę mĂ : Hl
ĲČ rW
¡Č ‘Ğ NyĂn¿ČrĘqČwĘ HymČŔdĎŇqĎ yDăĂ
’tŔĎ yĎmăĎdĘŇqČ É’IĎnČrĘqČ=NmĂ tŇlĎętŇĘ C NwřhŔynyb tŇqăĎlĘsĂ ÉhrĎy‘ĄzĘ yrąĂxĽ’ĲĎ NrĆqăĆ
Mp
¡ĚŇ C ’dĎŔ=’nĎrĘqČBĘ É’S
Ď nĎ’Ğ ynąĄyĘ‘ČJĘ NynÁĂ yĘ‘Č ClÄ’ĞwĲČ HIČmČdĎŇqĽ=NmĂ CrqČ‘ĞtŇĘ ’Ć
bŇt
ĳŇĂ yĘ Nym
¡Ă oy qyê¿Ă‘ČwĘ wymĂŔrĘ ÉNwĎsĎrĘkĎŇ yDąĂ dŇ‘ăČ tŇywęĄhĞ hŇăĄx
z Ď : Nb
ĲĎŇ rĘbŇĘ rČ lQ
¿Ă mČmĘ
Nyb
ăŇĂ ybŇĂ S
Ę ÉHyĄsĘrĘJĎ ’qĄŔnĘ rm
ăČ ‘ĞJĲČ ÉHS
Ą ’ŇrĄ r‘ąČW
Ę C rCĎęxĂ gŇl
ăČ tŇĘ JĂ ű HS
ăĄ CbŇlĘ
yhĂomŔdĎŇqĽ=NmĂ ÉqpĄŇnĎwĘ dŇągŇĄnĎ rCnę=yDĂ rh
ăČ nĘ : qlĲĂDĎ rCn¿ yhĂoQ¡GĂlĘGČ rCnŔ=yDĂ
bŇt¡ĂŇyĘ ’n
¿ĎyDĂ NCmĳCqyĘ yhĂomădĎŇqĎ Nw¡břr oB¿rĂwĘ HeĄŔCSUĘS
Č yĘ MyĂpČŇlĘ’Č PŇlĆą’Ć
yD¿Ă ’tŔĎ bĎŇrĘbŇĘ rČ ’IăĎQČmĂ É lqĎ=NmĂ NyĂdČę’ŇBĄ tŇywŔĄhĞ hŇăĄx
z Ď : CxytŇĲĂ jĘ Nyr¿ĂpŇĘ sĂwĘ
HmČŔS
Ę GĂ dŇăbČŇ ChwĘ É’tŇĎ wĘyxĲĄ tŇąČlyTĂqĘ yDĂÄ žd‘Č tŇywÃĄhĞ hŇăĄx
z Ď hŇĳĎlĹQmČmĘ ’n
¡ĎrĘqČ
hŇÌĎkŇ rĘ’ČwĘ NohĳnĘTĎlĘS
Ď wyD¡Ă‘ĘhĆ ’tŔĎ wĎyxĲĄ Ér’ĎS
Ę C : ’è
ĲĎ ’Ć tŇd¿ČŇqĄylĂ tŇ¡bČŇ yhĂywĂ
’yĎŔlĘyl
ĲĄ ywăĄzĘxĆBĘ ÉtywĄhĞ hŇąĄx
z Ď : NDĲĎ‘ĂwĘ Nm
¿Č zĘ=dŇ‘Č Noh¡lĘ tŇbČŇyh
¿Ă yĘ NyIËx
Ă Č bŇĘ
É’IĎmČoyĲ qyê
ąĂ ‘Č=dŇ‘ČwĘ hŇĳĎh
w Ğ hŇt
ăŇĄ ’Ď Sn
¡Ď’Ĺ rb
¿ČŇ JĘ ’IĎŔmČS
Ę ynăĄnĎ‘Ğ=M‘Ă ÉCr’ĞwĲČ
lk
ŁŇă wĘ CkŔlĘmČC rqăĎywĂ ÉNTĎlĘS
Ď bŇyh
ąĂ yĘ HlĄÄwĘ : yhĂCbŇĲ rĘqĘhČ yhĂom¡dĎŇqĘC hŇTĎŔmĘ
’l
ăĎ =yDĲĂ ÉMlČ‘Ď NT
ąĎ lĘS
Ď HnÂĄ TĎlĘS
Ď NCxĳlĘpŇĘ yĂ Hl
ăĄ ’I¡ĎnČè
Ď lĂwĘ ’IËĎmČ’Ě ’IĎęmČmĘ‘ĲČ
yx
ËĂ Cr tŇ¿IČrĂJĘtŇĘ ’Ć
: lB
ĲČ xČtŇĘ tŇĂ ’l
¿Ď =yDĂ Ht
¡ŇĄ CkŇlĘmČC hŇDŔĄ‘ĘyĆ
ÉdxČ=l‘Č tŇbĄęrĘqĂ : ynĂĲeČ l
Ě hĞb
ĲČŇ yĘ yS
¡Ă ’ŇrĄ yw¿ĄzĘxĆwĘ hŇĳĆdĘ
n Ň nĂ ’ogŇă BĘ l’Ň¡Ąn
I Ă dĎŇ hŇ¿Ď’
nĞ
rS
¿Č pŇĘ C ylĂě=rmČ’ĞwĲČ hŇĳĎDĘ=lJ
n
Ď =l‘ĲČ He
¡ĄmĂ=’‘ĲĄbŇĘ ’Ć ’b
¿ĎŇ y~ĂyČwĘ ’IĎŔmČ’ĞqăĎ=NmĂ
hŇ‘¿ĎBĘrĘ’Č ‘B
ĳČ rĘ’Č Nye¡Ă’Ă yD¿Ă ’tŔĎ bĎŇrĘbŇĘ rČ ’t
ăŇĎ wĎyxĄ ÉNyQĄ’Ă : ynĂĲeČ ‘ĂdĘŇohĲyĘ ’I¡ĎQČmĂ
NynĳĂoylĘ‘Ć yS
¡Ą yDĂqČ ’tŔĎ CkŇlĘmČ ÉNClBĘqČywĲĂ : ’‘ĲĎrĘ’Č=NmĂ NCm¿CqyĘ Nyk
¡ŇĂ lĘmČ
ÉtybŇĂ YĘ NyĂdČę’Ĺ : ’IĲĎmČlĘ‘ĲĎ Ml
¿Č ‘Ď dŇ‘¡ČwĘ ’mĎŔlĘ‘ăĎ=dŇ‘Č É’tŇĎ CkŇlĘmČ NCnąsĘxĘyČwĘ
’bYyl
,bytk NohynĄyB
Ą v.8

.yrq HBČGČ ,bytk HyB
Ą GČ w’ HyČBČGČ v.6

.yrq HeĎS
Ă ,bytk HynĄS
Ă w’ HyČeČS
Ă v.5 .z
.yrq NbĎbĘrĂ ,bytk NwĎBĘrĂ v.10 .yrq NyhĄynĄyB
Ą
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hŇăĎlyxĂDĘ Nwhĳřlk=NmĂ hŇ¡yĎnĘS
ĲĎ tŇ¿wĎhĞ=yDĲĂ ’tŔĎ yĘ‘ăĎybŇĂ rĘ É’tŇĎ wĘyxĲĄ=l‘Č ’bĎŔ~ĎyČlĘ
’r¡Ď’ĎS
Ę C hŇqĎŔDĞmČ hŇăĎlkŇĘ ’ĲĎ SxĎŔnĘ=yDĲĂ HyrăČpŇĘ TĂwĘ É lzĆrĘpČŇ=yDĲĂ hynąřV hŇrĎyêęĂ yČ
yDăĂ ÉyrĂxĽ’ĲĎwĘ HS
ČŔ ’ŇrĄbŇĘ yDăĂ ÉrW
Č ‘Ğ ’IąĎnČrĘqČ=l‘ČwĘ : hŇsĲĎpŇĘ rĲĎ Hyl
¿Č gŇĘ rČBĘ
lQ
ăĂ mČmĘ ÉMpĚŇwĘ HlČę NynăĂyĘ‘ČwĘ NJĄÁdĂŇ ’nÄĎ rĘqČwĘ tŇĳĎlêĘ HIČmČdĎŇqĽ=NmĂ ClpČŇnĘC tŇqČŔlĘsĂ
hŇd¿ĎŇbŇĘ ‘ĲĎ NJĄŔdĂŇ ’n
ăĎrĘqČwĘ tŇywŔĄhĞ hŇăĄx
z Ď : HtĲŇČ rĎbŇĘ xČ=NmĂ bŇr¿Č Hw¡ČzĘxĆwĘ NbĎŔrĘbŇĘ rČ
’n
ăĎydĂŇwĘ ’IĎŔmČoyĲ ÉqyêĂ‘Č hŇtęĎ ’Ğ=yDĲĂ dŇ‘ăČ : NohĲlĘ hŇ¡ĎlkŇĘ yĲĎwĘ NyS
ĳĂ yDĂqČ=M‘Ă bŇr¡ĎqĘ
: NyS
ĲĂ yDĂqČ Cns
¿Ă xĹhĲĆ ’t
¡ŇĎ CkŇlĘmČC hŇTĎŔmĘ ’n
ăĎmĘzĂwĘ NynĳĂoylĘ‘Ć yS
¡Ą yDĂqČlĘ bŇhĂŔyĘ
yD¿Ă ’‘ĎŔrĘ’ČbŇĘ ’wăĄhĹêĲĆ ’yĎ‘ĎybŇĂ rĘ CkąŇlĘmČ ’tŔĎ yĘ‘ăĎybŇĂ rĘ É’tŇĎ wĘyxĲĄ ůrmČ’Ğ ÈNJĄ
: HeĲČqĂDĘtŇČ wĘ He
¡ČS
Ă CdŇtŇĘ C ’‘ĎŔrĘ’Č=lJĎ É lkĚŇ’ŇtŇĄ wĘ ’t
ĳŇĎ wĎkŇĘ lĘmČ=lJĎ=NmĂ ’n
¡ĄS
Ę tŇĂ
MCqăyĘ NrĎÂxĽ’ĲĎwĘ NCmĳqĚyĘ Nyk
¡ŇĂ lĘmČ hŇr¿ĎW
Ę ‘Č hŇtŔĎ CkŇlĘmČ ÉHeČmĂ rW
ČŔ ‘Ğ ’IăĎnČrĘqČwĘ
NyQĂęmĂC : ljĲĂS
Ę hČyĘ Nyk
¡ŇĂ lĘmČ hŇt
¿ŇĎ lĎtŇĘ C ’yŔĄmĎdĘŇqČ=NmĂ É’nĄS
Ę yĂ ’ChąwĘ NohęyrĄxĞ’ĲČ
NynăĂmĘzĂ ÉhyĎnĎS
Ę hČlĘ rBČęsĘyĂwĘ ’Q
ĳĄ bČŇyĘ Nyn¡ĂoylĘ‘Ć yS
¿Ą yDĂqČlĘC lQĂŔmČyĘ É’ylř‘ dŇąYČ lĘ
bŇê
ĳĂ yĂ ’n
¡ĎydĂŇwĘ : NDĲĎ‘Ă gŇl
¿Č pŇĘ C Nyn¡ĂDĎ‘ĂwĘ ND¿Ď‘Ă=dŇ‘Č HdŔĄyBĂ NCbăŇhĞyĲČtŇĘ yĂwĘ tŇdĎŔwĘ
hŇtÄĎ CkŇlĘmČC : ’pĲĎŇos=dŇ‘Č hŇd¡ĎŇbĎŇohlĘC hŇd¿ĎŇmĎS
Ę hČlĘ NoDŔ‘ĘhČyĘ Hn
ăĄTĎlĘS
Ď wĘ
M‘¡ČlĘ tŇbČěyhĂyĘ ’IĎŔmČS
Ę =lJĎ tŇoxăêĘ ÉtwĎkŇĘ lĘmČ yDĂť ’tęĎ CbŇrĘC ’nÁĎ TĎlĘS
Ď wĘ
NCx¡lĘpŇĘ yĂ Hl
¿Ą ’IĎŔnČăTĎ lĘS
Ď É lk
ŁŇ wĘ MlČŔ‘Ď tŇCkŇă lĘmČ ÉHtŇĄ CkŇlĘmČ NynĳĂoylĘ‘Ć yS
ăĄ yDĂqČ
ynăČoy‘ĘrČ ű ’yGăĂW
Č l’ŇIÁĄnĂdŇĲĎ hŇnÄĎ ’Ğ ’t
ĳŇĎ QĘmĂ=ydŇĲĂ ’p
ăĎŇ os hŇ¡JĎ =dŇ‘Č : NC‘ĲUĘêČS
Ę yĲĂwĘ
: tŇrĲĄTĘnĂ yB
¿Ă lĂBĘ ’t
¡ŇĎ QĘmĂC ylČŔ‘Ğ NoeăêČS
Ę yĂ ÉywČyzĂwĘ ynĂeČęl
Ě hĞb
ĲČŇ yĘ

20

21
22

23

24
25

26
27

28

ynăĂ’Ğ ÉylČ’Ą hŇą’Ď rĘnĂ NozÂxĎ ëŇlĆĳUĆ hČ r~
ăČ S
Č ’ŇlĘB
ĲĄ tŇCkŇ¡ lĘmČlĘ SolŔS
Ď tŇăČS
n Ę BĂ x
ytŔĂ ’
Ł rĘBĂ ÉyhĂyĘwĲČ ůNozxĎB
ĲĆ Èh’ĆrĘ’ĆwĲĎ : hŇĲQĎ xĂêĘBČ yl
¡Č ’Ą hŇ¿’Ď rĘeĂhČ yrËĄxĞ’ĲČ l’ŇIŔĄnĂdĎŇ 2
yn¿Ă’ĞwĲČ NozŔxĎB
ĲĆ Éh’ĆrĘ’ĆwĲĎ hŇĳĎydĂ
n Ň UĘhČ Ml
ăĎ y‘ĄBĘ rS
¡Ć ’Ğ hŇrĎŔyBĂhČ NS
ăČ CSBĘ ÉynĂ’ĞwĲČ
dŇxĎę’Ć lyĂ’ăČ ű hŇăĄh
e Ă wĘ hŇ’ĆŔrĘ’ĆwĲĎ ÉynČy‘Ą ’v
ąĎ ’ĆwĲĎ : yl
ĲĎ C’ lb
¿ČŇ C’=l‘Č ytŇĂ yy¡ĂhĎ 3
hŇăhĎ ŁbŇGĘ ÉtxČ’ČhĲĎwĘ tŇohęŁbŇGĘ MyĂnăČrĎuĘhČwĘ MyĂnĳĎrĎqĘ olăwĘ lb
¡ĎŇ ’ĚhĲĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇËmĄ ‘Ł
žxČGĄnČmĘ lyĂ’ČÃhĎ=tŇ’Ć ytŇĂ y’
ăĂ rĎ : hŇĲnĎ r
Ł xĞ’ĲČBĎ hŇ¡Ďl‘Ł hŇhĎŔŁbŇGĘhÄČ wĘ tŇynĂŔè
Ą hČ=NmĂ 4
odŇĳIĎmĂ ly~
¡Ă mČ Ny’¿ĄwĘ wynĎŔpĎŇlĘ CdăŇmĘ‘ČyĲČ=âl ÉtoIxČ=lkĎŇwĘ hŇBĎgŇĘ nĆęwĎ hŇnĎopÁYĎwĘ hŇUĎyĎÄ
hV‘w
.yrq h’ĎQĎ‘Ă ,bytk ’yĎQĎ‘Ă v.25

.yrq HeČS
Ă ,bytk HyeĄS
Ă w’ HyČeČS
Ă v.19

.yrq NyhĄQĘJĎ ,bytk NohQĘJĎ v.19

8. 5–23
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’B
ąĎ ÉMyEĂ‘ĂhĲĎ=rypŇĂ YĘ hŇąĄh
e Ă wĘ NybĂęmĄ ytŇĂ yyăĂhĎ ű ynăĂ’ĞwĲČ : lyDĲĂgŇĘ hĂwĘ on¡Y
Ł rĘkŇĂ hŇ¿W
Ď ‘ĎwĘ
NrĆq¿Ć rypĂŔ~ĎhÄČ wĘ ZrĆ’ĳĎBĎ ‘Čg¡ŇĄon Ny’¿ĄwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=lkĎŇ ynăĄjĘ=l‘Č ÉbrĎ‘ĞUĲČhĲČ=NmĂ
ytŇĂ y’ĂŔrĎ rS
ăĆ ’Ğ MyĂnČŔrĎuĘhČ l‘ČB
ăČ É lyĂ’ÄČ hĎ=dŇ‘Č ’b
Ł ę IĎwČ : wynĲĎy‘Ą NyB
¿Ą tŇCz¡xĎ
ű ‘ČyGăĂmČ wytÂĂ y’ĂrĘC : oxĲJ
Ł tŇm
¿Č xĞB
ĲČ wyl
¡Ď ’Ą ZrĎI¿ĎwČ lb
ĳĎŇ ’ĚhĲĎ ynăĄpŇĘ lĂ dŇ¡mĄ ‘Ł
yê
ăĄ S
Ę =tŇ’Ć ÉrBĄS
Č yĘwČ lyĂ’ČŔhĎ=tŇ’Ć ëŇăIČwČ ÉwylĎ’Ą rm
ąČ rĘmČtŇĘ IĂwČ lyĂ’ČęhĎ lYĆă’Ą
ÉhYĎrĘ’ÄČ Chk
ąĄŇ ylĂS
Ę IČwČ wynĳĎpĎŇlĘ dŇm
Ł ă ‘Ğl
ĲČ lyĂ’¡ČBĎ xČŁkËŇ hŇyĎh¿Ď=âlwĘ wynĎŔrĎqĘ
lyDăĂgŇĘ hĂ MyE¡Ă‘ĂhĲĎ ryp
¿ŇĂ YĘC : odĲŇ IĎmĂ lyĂ’¡ČlĎ ly~
ËĂ mČ hŇ¿yĎhĎ=âlĲwĘ ChsĄŔmĘrĘIĂwĲČ
É‘BČrĘ’Č tŇCząxĎ hŇnĎlĆÁ‘ĞêĲČwĲČ hŇlĎŔodŇGĘhČ NrĆuăĆhČ ÉhrĎBĘS
Ę nĂ omęYĘ‘ĎkŇĘ C dŇŁ’ĳmĘ=dŇ‘Č
=NrĆqĲĆ ’Y
¿Ď yĎ MhĆŔmĄ tŇăxČ ’ČhĲĎ=NmĂC : MyĂmĲĎè
Ď hČ tŇox¿Cr ‘B
¡Č rĘ’ČlĘ hĎyêŔĆ xĘêČ
: ybŇĂ ~ĲĆhČ=l’ĆwĘ xr¡ĎzĘUĂhČ=l’ĆwĘ bŇgĆŇ¿eĆhČ=l’Ć rtŇĆ ËyĆ=lDČgŇĘ êĂwČ hŇrĳĎy‘Ă~ĘmĂ tŇ¡xČ ’Č
Myb
¡ŇĂ kĎŇoJhČ=NmĂC ’b
¿ĎŇ ~ĎhČ=NmĂ hŇYĎrĘ’ËČ lj
¿Ą êČwČ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ=dŇ‘Č lD¡ČgŇĘ êĂwČ
ëŇ¡ČlS
Ę hĚwĘ dŇymĂŔêĎhČ Myrăřh ÉCeUĆÄmĂC lyDĳĂgŇĘ hĂ ’b
¡ĎŇ ~ĎhČ=rW
ĲČ dŇ‘¿ČwĘ : MsĲĄmĘrĘêĂwĲČ
ÉtmĆ’Ĺ ëŇąĄlS
Ę tŇČ wĘ ‘S
Č ĳĎpŇ BĘ dŇym
¡Ă êĎhČ=l‘Č Nt
¿ŇĄ eĎêĂ ’b
ËĎŇ YĎwĘ : oSĲDĎqĘmĂ NokŇ¿ mĘ
žrmĆ’ŇIŁwČ rB
ĳĄdČŇmĘ Sod¡ŇqĎ=dŇxĎ’ĲĆ hŇ‘¿ĎmĘS
Ę ’ĆwĲĎ : hŇxĎylĲĂYĘhĂwĘ hŇt
¡ŇĎ W
Ę ‘ĲĎwĘ hŇYĎrĘ’ČŔ
‘S
Č ăjĆ hČwĘ ÉdymĂêĎhČ NoząxĎhĲĆ ytÂČ mĎ=dŇ‘Č rBĄędČŇmĘhĲČ ynăĂomlĘjĲČlČ SodÁqĎ dŇxÄĎ ’Ć
rqĆB
Ł Ŕ bŇrĆ‘ăĆ dŇ‘Čť ylČŔ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : smĲĎrĘmĂ ’b
¡ĎŇ YĎwĘ SdŇĆq
Ł ¿ wĘ tŇê
ËĄ MmĄŔS
Ł
l’Ň¡Ąn
I Ă dĎŇ yn¿Ă’Ğ yt
ËŇĂ ’
Ł rĘBĂ yhęĂ yĘwČ : SdŇĆq
Ł Ĳ qD¡ČYĘnĂwĘ tŇo’ĳmĄ SŁlăS
Ę C MyĂj
¡ČlĘ’Č
: rbĆŇgĲĎŇ=hŇ’ĄrĘmČJĘ yD¡ĂgŇĘ nĆlĘ dŇ¿mĄ ‘Ł hŇËĄh
e Ă wĘ hŇnĎŔybŇĂ hŇăS
Ď qĘbČŇ’ĞwĲĎ NozĳxĎhĲĆ=tŇ’Ć
zQ
¡Ď hČlĘ Nb
¿ĄŇ hĎ l’ĄěyrĂbŇĘ GČ rmČŔ’ŇIŁwČ É’rĎqĘIĂwČ yl
ĳĎ C’ NyB
ăĄ Md¡ĎŇ’Ď=loqĲ ‘m
¿Č S
Ę ’ĆwĲĎ
ynĳĎjĎ=l‘Č hŇ¡ĎljĘ’ĆwĲĎ yêĂ‘ČŔbŇĘ nĂ o’ăŁbŇbŇĘ C ydĂŔmĘ‘Ď lYĆă’Ą É’ŁbŇIĎwČ : hŇ’ĲĆrĘUČhČ=tŇ’Ć
yUĂŔ‘Ă orăBĘdČŇbŇĘ C : NozĲxĎhĲĆ Zq¿Ą=tŇ‘ĆlĘ yJ
¡Ă MdĎŔ’Ď=NBĆ Nb
ăĄŇ hĎ ÉylČ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : ydŇĲĂmĘ‘Ď=l‘Č ynĂd¡ŇĄymĂ‘ĞIĲČwČ yBĂŔ=‘GČIĂÄwČ hŇYĎrĘ’ĳĎ yn¡ČjĎ=l‘Č yêĂmĘD¿ČrĘnĂ
: ZqĲĄ dŇ‘¿ĄomlĘ yJ
¡Ă M‘ČEĳĎhČ tŇyrăĂxĞ’ĲČBĘ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą ìŔ‘ĞydŇĲĂom ynăĂnĘhĂ
ryp
¿ŇĂ ~ĎhČwĘ : srĲĎpĎŇC yd¿ČŇmĎ yk
¡ŇĄ lĘmČ MyĂnĳĎrĎuĘhČ l‘ČB
ăČ tŇĎ y’
¡Ă rĎ=rS
Ć ’Ğ lyĂ’¿ČhĎ
ëŇlĆ¿UĆ hČ ’Ch¡ wynĎŔy‘Ą=NyB
ĲĄ rS
ăĆ ’Ğ ÉhlĎodŇGĘhČ NrĆuąĆhČwĘ NwĳĎyĎ ëŇlĆămĆ ry‘¡Ăv
Ď hČ
tŇoyËkĚŇlĘmČ ‘B
ÌČ rĘ’Č hĎyê
ĳĆxĘêČ ‘B
¡Č rĘ’Č hŇnĎdĘŇm
Ł ¿ ‘ĞêĲČwČ tŇrĆBĆŔS
Ę eĂhČÄwĘ : NoSĲ’ŇrĂhĲĎ
My‘ĳĂS
Ę ŁjĲhČ Mt
¡ŇĄ hĎJĘ MtŔĎ CkŇlĘmČ ÉtyrĂxĞ’ĲČbŇĘ CĲ : oxĲŁkŇbŇĘ âl¿wĘ hŇnĎdĘŇŁm¡‘ĞyĲČ yoG¿mĂ
dm‘y
.d"k +T Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nk My‘ĂS
Ď jĘhČ l"Y v.23

.yrq MrČh
Ě ,bytk MyrĂhĄ v.11
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8. 24–9. 12

oxŔŁkŇbŇĘ âlăwĘ ÉoxJ
Ł MY
ąČ ‘ĎwĘ : tŇodĲŇ yxĂ Nyb
¿ŇĂ mĄC Myn¡ĂjĎ=z‘Č ëŇlĆ¿mĆ dŇm
Ł Ë ‘ĞyĲČ 24
: MyS
ĲĂ ŁdŇqĘ=M‘ČwĘ Mym
¡Ă CY‘Ğ tŇyx
¿Ă S
Ę hĂwĘ hŇĳW
Ď ‘ĎwĘ xČyl
ăĂ YĘhĂwĘ tŇyx
¡Ă S
Ę yČ tŇo’¿lĎpŇĘ nĂwĘ
hŇ¡wĎlĘS
Č bŇĘ C lyDĂŔgŇĘ yČ obăŇbĎŇlĘbŇĂ C odŔyĎBĘ ÉhmĎrĘmĂ xČyl
ąĂ YĘhĂwĘ olękŇĘ W
Ă =l‘ČwĘ 25
hŇ’ĄÄrĘmČC : rb
ĲĄŇ è
Ď yĂ dŇy¡Ď spĆŇ¿’Ć bŇĘ C dŇŁmŔ‘ĞyĲČ ÉMyrĂW
Ď =rW
Č =l‘ąČwĘ MyB
ĳĂ rČ tŇyx
ăĂ S
Ę yČ 26
yJ
¡Ă NozŔxĎhĲĆ Mt
Ł Ňă sĘ ÉhêĎ’ČwĘ ’Chĳ tŇămĆ ’Ĺ rm
¡Č ’ĹĲnĆ rS
¿Ć ’Ğ rqĆŁBËhČwĘ bŇrĆ‘ÌĆhĎ
hŇ¡W
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĎ MCqě’ĎwĲĎ MymĂŔyĎ ÉytŇĂ ylĄÄxĹnĲĆwĘ ytŇĂ yyąĄhĘnĲĂ l’ŇIęĄnĂdĎŇ ynăĂ’ĞwĲČ : MyBĲĂrČ Mym
¿Ă yĎlĘ 27
: NybĲŇĂ mĄ Ny’¿ĄwĘ hŇ¡’Ć rĘUČhČ=l‘Č Mm
¿Ą oêS
Ę ’ĆwĲĎ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇkĆŇ’ŇăĆlmĘ=tŇ’Ć
rS
ăĆ ’Ğ ydĳŇĎmĎ ‘rČEăĆmĂ Sor¡wĄS
Ę xČ’Ğ=NBĆ SwĆËyĎrĘdŇĲĎlĘ tŇxČę’Č tŇăČS
n Ę BĂ
T
l’ŇIŔĄnĂDĲĎ ÉynĂ’Ğ okŔlĘmĎlĘ ÉtxČ’Č tŇąČS
n Ę BĂ : MyDĲĂW
Ę JČ tŇCkŇ¿ lĘmČ l‘¡Č ëŇlČŔmĘhĎ 2
hŇăyĎmĂrĘyĂ=l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ hŇąĎh
y Ď rS
ĆÄ ’Ğ MynęĂ è
Ď hČ rj
ăČ sĘmĂ MyrĳĂpĎŇiĘBČ ytŇĂ Łn¡yBĂ
hŇăĎê
n Ę ’ĆwĲĎ : hŇĲnĎ S
Ď My‘¿ĂbŇĘ S
Ă MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ tŇob¿ŇrĘxĎlĘ tŇwâQËmČlĘ ’ybĂŔeĎhČ 3
qW
¿Č wĘ MoY¡BĘ MynĳĂCnxĞtĲŇČ wĘ hŇ¡ĎQpŇĂ êĘ Su¿ĄbČŇlĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ ÉynĎŁdŇ’Ğ=l’Ć ynČęjĎ=tŇ’Ć
l’
ąĄ hĎ ÉynĎŁdŇ’Ğ ’e
ąĎ’ĲĎ hŇrĎęmĘŁ’ĲwĎ hŇDĳĆwČtŇĘ ’ĆwĲĎ yh
¡ČŁl’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ hŇËĎllĘjĲČtŇĘ ’ĆwĲĎ : rpĆŇ’ĲĄwĎ 4
: wytĲŇĎ wŁYĘmĂ yr¿ĄmĘŁSĲlĘC wyb
¡ĎŇ hĞŁ’ĲlĘ dŇsĆxĆŔhČwĲĘ ÉtyrĂBĘhČ rm
ąĄ S
Ł ’rĎŔoehČwĘ É lodŇGĎhČ
âląwĘ : ìŇyTĲĆjĎS
Ę UĂmĂC ìŇt
¡ŇĆ wŁYĘUĂmĂ ros¿wĘ CndĘŇrĳĎmĎC wn‘V
ă rhřw Cnyw¡Ă‘ĎwĘ Cn’Ň¿TĎ xĎ 5, 6
Cnyk
¿ŇĄ lĎmĘ=l’Ć ìŔmĘS
Ă BĘ ÉCrBĘDĂ rS
ąĆ ’Ğ My’ĂŔybŇĂ eĘhČ ìŇydăŇĆbĎŇ‘Ğ=l’Ć ÉCn‘ĘmÄČ S
Ď
Cnl
ËĎ wĘ hŇqĎŔdĎŇ~ĘhČ ÉynĎd
ŁŇ ’Ğ ìąŇlĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ M‘¿Č=lJĎ l’
¡Ć wĘ Cnyt
ĳŇĄ ŁbŇ’ĞwĲČ Cnyr¡ĄW
Ď 7
=lkĎŇlĘC MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę oyĲlĘC ÉhdĎŇChyĘ Sy’
ąĂ lĘ hŇĳĆh
E Č MoIăJČ Myn¡ĂjĎhČ tŇS
Ć ŁB¿
MS
ĎŔ Mê
ăĎ xĘDČhĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ=lkĎŇBĘ MyqęĂ x
Ł rĘhĲĎwĘ Myb
ăŇĂ r
Ł uĘhČ l’ÂĄ rĎW
Ę yĂ
Cnyk
¿ŇĄ lĎmĘlĂ MynĂŔjĎhČ tŇS
Ć ŁBă CnlĎť hoĎęhyĘ : ëŇb
ĲĎŇ =Cl‘ĞmĲĎ rS
¿Ć ’Ğ Ml
¡Ď ‘ĞmĲČBĘ 8
Mym
¡Ă xĞrĲČhĎ CnyhĄŔŁl’Ĺ ynăĎd
ŁŇ ’ŇĲlČ : ëŇĲlĎ Cn’Ň¡TĎ xĎ rS
¿Ć ’Ğ Cnyt
ĳŇĄ ŁbŇ’ĞĲlČ wĘ Cnyr¡ĄW
Ď lĘ 9
tŇkĆŇąĆllĎ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ loq¡BĘ Cn‘ĘmČŔS
Ď âlăwĘ : oBĲ CndĘŇr¡ČmĎ yJ
¿Ă tŇoxĳlĂiĘhČwĘ 10
l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ : My’ĲĂybŇĂ eĘhČ wyd¿ĎŇbĎŇ‘Ğ dŇy¡ČBĘ CnynĄŔpĎŇlĘ Nt
ăŇČ nĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉwytŇĎ r
Ł otŇĲ BĘ 11
CnylĄÁ‘Ď ëŇêÄČ êĂwČ ìŇĳĆlq
Ł BĘ ‘ČomăS
Ę yê¡ĂlĘbŇĂ lĘ rosěwĘ ìŇtŔĆ rĎoêă=tŇ’Ć ÉCrbŇĘ ‘ĲĎ
MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇăS
Ćm
Ł ÉtrČotŇBĘ ÉhbĎŇCtŇJĘ rS
ąĆ ’Ğ hŇ‘ęĎ bĚŇè
Ę hČwĘ hŇăĎl’ĎhĲĎ
ÉCnyTĄÄpŇĘ ŁSĲ l‘ąČwĘ CnylĄę‘Ď rB
ăĆ DĂ=rS
Ć ’Ğ wyrĎbĎŇDĘ=tŇ’Ć MqĆIĎÁwČ : olĲ Cn’Ň¡TĎ xĎ yJ
¿Ă 12
rV’

’"sbw ,s"tw d"yd ,y"d ,w"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk Cn‘ĘS
Č rĘhĂwĘ ’"sb ,yrq Cn‘ĘS
Č rĘhĂ ,bytk Cn‘ĘS
Č rĘhĂwĘ v.5 .T
.r"tw ‘"t ,’"d Nkw yrqw bytk Cn‘ĘS
Č rĘhĂ

9. 13–25
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hŇtęĎ W
Ę ‘ĆnĲĆ=âl rS
ăĆ ’Ğ hŇĳĎlŁdŇgŇĘ hŇ‘ăĎrĎ Cnyl
¡Ą ‘Ď ’yb
¿ŇĂ hĎlĘ CnCTŔpĎŇS
Ę rS
ăĆ ’Ğ
ÉbCtŇJĎ rS
ąĆ ’ĞJĲČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ hŇt
¡ŇĎ W
Ę ‘ĆnĲĆ rS
¿Ć ’ĞJĲČ MyĂmČŔè
Ď hČ=lJĎ tŇxČêČť
=tŇ’Ć CnyQĂÁxĂ=âlĲwĘ Cnyl
ĳĄ ‘Ď hŇ’ĎăBĎ tŇ’ŇEŁ¡hČ hŇ‘¿ĎrĎhĲĎ=lJĎ tŇË’Ą hŇS
ĆŔ m
Ł tŇrăČotŇBĘ
dŇŁqąS
Ę IĂwČ : ìŇêĲĆmĂ’ĞB
ĲČ lyJ
¡Ă W
Ę hČlĘC CnnĄŔwŁ‘ĞmĲĄ ÉbCSlĎ CnyhĄęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű ynăĄjĘ
=lJĎ=l‘Č CnyhĄęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ qyDĂÂYČ=yJĲĂ Cnyl
ĳĄ ‘Ď hĎ¡’Ć ybŇĂ yĘwČ hŇ‘ĎŔrĎhăĎ=l‘Č ÉhoĎhyĘ
CnyhĄęŁl’Ĺ ynăĎd
ŁŇ ’Ğ ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : olĲq
Ł BĘ Cn‘Ęm
¡Č S
Ď âl¿wĘ hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉwyW
Ď ‘ĞmĲČ
ì¿ŇlĘ=W‘ČêĲČwČ hŇqĎŔzĎxĞ dŇyăĎBĘ ÉMyĂrČÄYĘmĂ ZrĆ’
ąĆmĄ ìÁUĘ‘Č=tŇ’ĲĆ tŇĎ ’ŇYĄÄoh žrS
Ć ’Ğ
’n
ąĎ=bŇS
Ď yĲĎ ÉìtÄĆ q
Ł dĘŇYĂ=lkĎŇJĘ ynĎęŁdŇ’Ğ : Cn‘ĘS
ĲĎ rĎ Cn’Ň¡TĎ xĎ hŇĳĆh
E Č MoIăJČ MS
¡Ą
tŇonăwŁ‘Ğb
ĲČŇ C ÉCny’ĄÄTĎxĞb
ĲČŇ yJ
ąĂ ìŇĳĆSdĘŇqĎ=rhČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ ì¿ŇrĘy‘ĲĂmĄ ìŔtŇĘ m
ăĎ xĞwĲČ ÉìjĘ’Č
‘m
ăČ S
Ę ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : CnytĲŇĄ ŁbŇybĲŇĂ sĘ=lkĎŇlĘ hŇ¡jĎ rĘxĆlĘ ìËŇUĘ‘ČwĘ MĂl
ÌČ S
Ď CrĲyĘ CnytŔĄ ŁbŇ’Ğ
ì¡ŇS
Ę DĎqĘmĂ=l‘Č ìŇynĆŔjĎ r’
ăĄ hĎwĘ wynĎŔCnxĞê
ăČ =l’ĆwĘ ÉìDĘbŇĘ ‘Č tŇąČQpŇĂ êĘ=l’Ć CnyhĄęŁl’Ĺ
ìŇynĆęy‘Ą hŇxĎqĘjĂ ů‘mĎS
Ğ C ÈìnĘzĘ’Ď ű yh
¿ČŁl’Ĺ hŇFĄÄhČ : ynĲĎŁdŇ’Ğ N‘Čm
¡Č lĘ Mm
ĳĄ è
Ď hČ
âlă ű yJ
ăĂ hĎyl
ĳĆ ‘Ď ì¡ŇmĘS
Ă ’r¿ĎqĘnĂ=rS
Ć ’Ğ ry‘ěĂ hĎwĘ CnytŔĄ m
Ł mĘS
Ł Ĳ Éh’ĄrĘC
ìŇym
¿Ć xĞrĲČ=l‘Č yJ
¡Ă ìŇynĆŔpĎŇlĘ ÉCnynĄÄCnxĞêĲČ Myl
ąĂ yjĂmČ CnxĘnÄČ ’Ğ CnytęĄ q
Ł dĘŇYĂ=l‘Č
hŇ¡W
Ą ‘ĞwĲČ hŇbĎŇyS
¿Ă qĞhĲČ ynËĎd
ŁŇ ’Ğ hŇxĎlĎŔsĘ ű ynăĎd
ŁŇ ’Ğ Éh‘ĎmĎS
Ę ű ynąĎd
ŁŇ ’Ğ : MyBĲĂrČhĲĎ
: ìŇUĲĆ‘Č=l‘ČwĘ ì¡ŇrĘy‘Ă=l‘Č ’rĎŔqĘnĂ ìăŇmĘS
Ă =yJĲĂ yhČŔŁl’Ĺ ìăŇnĘ‘ĞmĲČlĘ rx
ĳČ’ČêĘ=l’Č
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yU
ăĂ ‘Č tŇ’Ň¡FČ xČwĘ ytŔĂ ’ŇFĎxČ ÉhDĆwČtŇĘ mĂC lQĄŔjČtŇĘ mĂC ÉrBĄdČŇmĘ ynąĂ’Ğ dŇo‘ÄwĘ
yn¿Ă’Ğ dŇo‘ËwĘ : yhĲĎŁl’Ĺ SdŇĆq
Ł ¿ =rhČ l‘¡Č yhČŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ÉynĄpŇĘ lĂ ytęĂ eĎxĂêĘ lyj
ăĂ mČC
ÉhQĎxĂêĘBČ NoząxĎbĆŇ ytŇĂ y’ÄĂ rĎ žrS
Ć ’Ğ l’ĄÃyrĂbŇĘ GČ Sy’
ăĂ hĎwĘ hŇĳĎQpŇĂ êĘBČ rB
¡Ą dČŇmĘ
yU
ĳĂ ‘Ă rB
ăĄ dČŇyĘwČ NbĆŇ¡IĎwČ : bŇrĆ‘ĲĎ=tŇxČnĘmĲĂ tŇ‘¡ĄJĘ ylČŔ’Ą ‘ČgăŇĄnŁ PŇ‘ĎŔyBĂ PŇ‘ăĎmĚ
ìŇynĆÁCnxĞêĲČ tŇQČÄxĂtŇĘ BĂ : hŇĲnĎ ybŇĂ ì¿ŇlĘyJĂW
Ę hČlĘ ytŇĂ ’Ň¡YĎ yĎ hŇê
¿Ď ‘Č l’ŇIěĄnĂDĲĎ rmČě’ŇIŁwČ
rbĎŔDĎBČ ÉNybŇĂ C hŇêĎĳ’Ď tŇod¡ŇCmxĞ yJ
¿Ă dŇyGĂŔhČlĘ ytŇĂ ’ŇăBĎ ÉynĂ’ĞwĲČ rbĎędĎŇ ’Y
ăĎ yĎ
ry‘ăĂ=l‘ČwĘ ű ìăŇUĘ‘Č=l‘ĲČ ëŇê
¿Č xĘnĆ My‘ÁĂ bŇĘ S
Ă My‘ÄĂ bĚŇS
ĲĎ : hŇ’ĲĆrĘUČBČ Nb
¡ĄŇ hĎwĘ
qdŇĆYăĆ ’yb
¡ŇĂ hĎlĘC NwŁŔ ‘Ď rj
ăĄkČŇlĘC tŇo’FĎxČ Mtąxřlw ‘S
Č jĆÁhČ ’QĄÄkČŇlĘ ìŇS
Ćę dĘŇqĎ
‘dČÄtŇĄ wĘ : MyS
ĲĂ dĎŇqĲĎ SdŇĆq
Ł ¿ xČŁS
¡ mĘlĂwĘ ’ybĂŔnĎwĘ NozăxĎ ÉMê
Ł xĘlČwĘ Mym
ĳĂ lĎŁ‘Ĳ
xČyS
ăĂ mĎ=dŇ‘Č ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ tŇonąbŇĘ lĂwĘ ÉbyS
Ă hĎlĘ rbĎędĎŇ ’Y
ăĎ m
Ł =NmĂ lJĄÁW
Ę tŇČ wĘ
ÉhtŇĎ nĘbŇĘ nĂwĘ ÉbCSêĎ MyĂnČęS
Ę C Myè
ăĂ S
Ă My‘Âb
Ă ĚŇ S
ĲĎ wĘ hŇ‘ĳĎbŇĘ S
Ă My‘¡ĂbĚŇS
ĲĎ dŇygĂŔnĎ
bwxr
.yrq MtĄhĎlĘC ,bytk Mê
Ł xĘlČwĘ v.24
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MyĂnČŔS
Ę C Myè
ăĂ S
Ă ÉMy‘ĂbĚŇè
ĲĎ hČ yrąĄxĞ’ĲČwĘ : MyêĲĂ‘ĂhĎ qoY¡bŇĘ C ZCrŔxĎwĘ bŇoxărĘ 26
É’BĎhČ dŇygąŇn
Ă Ď M‘ăČ tŇyxĂS
Ę yČţ SdŇĆŁuÁhČwĘ ry‘ÄĂ hĎwĘ olĳ Ny’ăĄwĘ xČyS
¡Ă mĎ tŇr¿ĄJĎyĂ
ryB
¿Ă gŇĘ hĂwĘ : tŇomĲmĄS
Ł tŇYĆr¡ĆxĹnĲĆ hŇmĎŔxĎlĘmĂ ZqăĄ Éd‘ČwĘ PŇTĆè
ĆŔ bČŇ o~ăqĂwĘ 27
hŇxĎęnĘmĂC xbČŇăĆz ű tŇyB
ăĂ S
Ę yČ ‘ČCbÁè
Ď hČ yYÄĂ xĞwĲČ dŇĳxĎ ’Ć ‘ČCbăŇS
Ď MyB
¡Ă rČlĎ tŇyrËĂBĘ
: MmĲĄS
Ł =l‘Č ëŇê
¡Č êĂ hŇYĎŔrĎxĹnăĆwĘ ÉhlĎJĎ=dŇ‘ČwĘ MmĄŔS
Ł mĘ ÉMyYĂCuS
Ă PŇąČJ
n Ę l‘ÄČ wĘ
hŇăĎlgŇĘ nĂ ÉrbĎŇDĎ srČŔjĎ ëŇlĆămĆ ÉSrĆokÄlĘ SolęS
Ď tŇăČS
n Ę BĂ
y
’b
ăĎŇ YĎwĘ ÉrbĎŇDĎhČ tŇąmĆ ’ĹwĲĆ r~ĳČ’ŇS
Č TĘlĘB
ĲĄ om¡S
Ę ’r¿ĎqĘnĂ=rS
Ć ’Ğ l’ŇIŔĄnĂdŇĲĎlĘ
ynąĂ’Ğ Mh
ĳĄ hĎ Mym
¡Ă IĎBČ : hŇ’ĲĆrĘUČBČ ol¡ hŇnĎyb
¿ŇĂ C rbĎŔDĎhČ=tŇ’Ć ÉNybŇĂ C lodŔgĎŇ 2
âlă tŇodÂmĚxĞ MxĆăĆl : MymĲĂyĎ My‘¡ĂbĚŇS
ĲĎ hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę lBĄŔ’ČtŇĘ mĂ ytŇĂ yyăĂhĎ É l’ŇIĄnĂdŇĲĎ 3
tŇâŇlěmĘ=dŇ‘Č yêĂkŇĘ ĳsĎ =âl ëŇosăwĘ yj
¡Ă =l’Ć ’b
¿ĎŇ =âl NyĂyËČwĎ rW
¿Ď bĎŇC yêĂlĘkČę’Ď
hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć MoyËbŇĘ C
: MymĲĂyĎ My‘¡ĂbĚŇS
ĲĎ tŇS
Ć Łl¿S
Ę 4
: lqĆDĲĎxĂ ’Ch¿ lod¡ŇGĎhČ rh
ËĎ eĎhČ dŇÌyČ l‘ăČ ytŇĂ yyËh
Ă Ď ynęĂ ’ĞwĲČ NoS
ĳ ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxălČ
wyn¿ĎtŇĘ mĎC MyDĳĂBČ SCbăŇlĎ dŇ¡xĎ ’Ć=Sy’ĲĂ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ’rĆ’ĄŔwĎ ÉynČy‘Ą=tŇ’Ć ’v
ąĎ ’ĆwĲĎ 5
ÉqrĎbĎŇ hŇą’Ą rĘmČJĘ wynÂĎ pĎŇC SyS
Ăę rĘtŇČ kŇĘ otŇă IĎwĂgŇĘ C : zpĲĎŇC’ MtŇĆ¿kĆŇ BĘ Myr¡ĂgĚŇxĞ 6
loq¿wĘ ll
ĳĎ qĎ tŇS
Ćx
Ł ă nĘ Ny‘¡ĄJĘ wytŔĎŁlGĘrĘmČC ÉwytŇĎ ‘ŁrĲ
Ł zĘC S’ĄŔ ydŇĄyj
ăĂ lČJĘ ÉwynĎy‘ĄwĘ
hŇ’ĎŔrĘUČhČ=tŇ’Ć ÉyDĂbČŇlĘ l’ŇąĄn
I Ă dĎŇ ynÄĂ ’Ğ žytŇĂ y’ĂrĎwĘ : NomĲhĎ loq¿JĘ wyr¡ĎbĎŇDĘ 7
hŇdąŇĎrĎxĞ lbĎę’Ğ hŇĳ’Ď rĘUČhČ=tŇ’Ć C’¡rĎ âl¿ yUĂŔ‘Ă CyăhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎwĘ
yDĂŔbČŇlĘ yêĂrĘ’ăČS
Ę nĂ ÉynĂ’ĞwĲČ : ’b
ĲĄŇ xĎhĄBĘ Cx¡rĘbŇĘ IĂwĲČ MhĆŔylĄ‘Ğ hŇăĎlpŇĘ ĲnĎ ÉhlĎŁdŇgŇĘ 8
ydĂęohwĘ xJ
Łĳ yB
¡Ă =r’ČS
Ę nĂ âl¿wĘ tŇ’ŇŁEŔhČ ÉhlĎŁdŇGĘhČ hŇą’Ď rĘUČhČ=tŇ’Ć hŇ’ĆęrĘ’ĆwĲĎ
wyrĳĎbĎŇDĘ loqă=tŇ’Ć ‘m
¡Č S
Ę ’ĆwĲĎ : xČŁJĲ yêĂrĘY¡Č‘Ď âl¿wĘ tŇyxĂŔS
Ę mČlĘ ÉylČ‘Ď ëŇąjČ hĘnĆ 9
: hŇYĎrĘ’ĲĎ yn¿ČpĎŇC yn¡ČjĎ=l‘Č MD¿ĎrĘnĂ ytŇĂ yyËh
Ă Ď ynęĂ ’ĞwĲČ wyrĎŔbĎŇDĘ loqă=tŇ’Ć Éy‘ĂmĘS
Ď kŇĘ CĲ
ylČÃ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : ydŇĲĎyĎ tŇoj¿kČŇwĘ yJ
¡ČrĘBĂ=l‘Č ynĂ‘¿ĄynĂêĘwČ yB
ĳĂ hŇ‘ĎgŇĘ ănĎ dŇy¡Ď=hŇeĄhĂwĘ 10, 11
dŇŁmă‘ĞwĲČ ÉìylĆÄ’Ą rb
ąŇĄ ŁdŇ ykÄĂ nŁ’ĲĎ žrS
Ć ’Ğ MyrĂÁbĎŇDĘBČ NbĄÄhĎ tŇodŇmĚxĞţ=Sy’Ă l’ŇăĄn
I Ă DĲĎ
hŇ¡Ćh
E Č rb
¿ĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć yU
ËĂ ‘Ă or¿BĘdČŇbŇĘ C ìŇyl
ĳĆ ’Ą yêĂxĘăČQS
Ě hŇê
¡Ď ‘Č yJ
¿Ă ìŇdŔĆmĘ‘Ď=l‘Č
MoIăhČ=NmĂ ű yJ
ăĂ ů l’ŇIĄnĂdĎŇ ’răĎyêĂ=l’Č ÈylČ’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ : dŇy‘ĲĂrĘmČ yêĂdĘŇm
¿Č ‘Ď 12
ìŇyh
¡ĆŁl’Ĺ yn¿ĄpŇĘ lĂ tŇoeË‘ČtŇĘ hĂlĘC Nyb
ÌŇĂ hĎlĘ ìËŇBĘlĂ=tŇ’ĲĆ êĎt
ÌŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ NoSę’ŇrĂhĲĎ
dŇąmĄ ‘Ł srČęjĎ tŇCkŇă lĘmČ ű rW
ăČ wĘ : ìŇyrĲĆbĎŇdĘŇBĂ ytŇĂ ’Ň¡bĎŇ =ynĂ’ĞwĲČ ìŇyrĳĆbĎŇdĘŇ C‘ămĘS
Ę nĂ 13
ydgnl

10. 14–11. 8
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Myn¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ Myr¿Ăv
Ď hČ dŇËxČ ’Č l’ĄękĎŇymĲĂ hŇăĄh
e Ă wĘ MoyŔ dŇăxĎ ’ĆwĘ MyrăĂW
Ę ‘Ć ÉyDĂgŇĘ nĆlĘ
14 ì
Ŕ nĘyb
ăŇĂ hĞĲlČ ÉytŇĂ ’ŇbĎÄC : srĲĎpĎŇ yk
¿ŇĄ lĘmČ lYĆ¡’Ą MS
ĎŔ yêĂrĘt
ăŇČ on ÉynĂ’ĞwĲČ ynĂrĳĄzĘ‘ĎlĘ ’B
ăĎ
: MymĲĂIĎlČ Noz¡xĎ dŇo‘¿=yJĂ Mym
ĳĂ IĎhČ tŇyrăĂxĞ’ĲČBĘ ì¡ŇUĘ‘ČlĘ hŇr¿ĎqĘyĂ=rS
Ć ’Ğ tŇË’Ą
15, 16 h
Ň eĄęhĂwĘ : yêĂmĘĲlĎ ’ĹĲnĆ wĘ hŇYĎrĘ’¡Č ynËČpĎŇ yêĂt
ÌŇČ nĎ hŇQĆĳ’Ą hĎ Myr¡ĂbĎŇDĘJČ yUĂŔ‘Ă orăBĘdČŇbŇĘ C
ÉhrĎmĘŁ’ĲwĎ ÉhrĎBĘdČŇ’ĞwĲĎ yjęĂ =xêČpŇĘ ’ĆwĲĎ yt
ĳŇĎ pĎŇW
Ę =l‘Č ‘Čg¡ŇĄnŁ MdĎŔ’Ď ynăĄBĘ ÉtCmdĘŇJĂ
yêĂrĘY¡Č‘Ď âl¿wĘ ylČŔ‘Ď ÉyrČyYĂ CkąŇpŇĘ hĆĲnĆ Éh’ĎrĘUČBČ ynęĂ ŁdŇ’Ğ yDĂŔgŇĘ nĆlĘ dŇămĄ ‘ŁhĲĎ=l’Ć
17 yn
ąĂ’ĞwĲČ hŇĳĆz ynĂŁdăŇ’Ğ=M‘Ă rB
¡Ą dČŇlĘ hŇzĆŔ ÉynĂŁdŇ’Ğ dŇbĆŇ‘ąĆ lkČęCy ëŇyh
ăĄ wĘ : xČŁJĲ
18 yB
ËĂ =‘GČIĂwČ PŇsĆŁIÌwČ : ybĲŇĂ =hŇrĎ’ĞS
Ę nĂ âl¿ hŇm
¡Ď S
Ď nĘC xČŁkŔ yB
ăĂ =dŇmĎ‘ĞyĲČ=âl ÉhêĎ‘ČmĲĄ
19 Mol
¿S
Ď tŇodŇËmĚxĞ=Sy’ĲĂ ’rÌĎyêĂ=l’Č rmĆ’ŇŁIÁwČ : ynĂqĲĄEĘxČyĘwĲČ Md¡ĎŇ’Ď hŇ¿’Ą rĘmČJĘ
yJ
¿Ă yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ rB
¿Ą dČŇyĘ hŇrËĎmĘ’
Ł wĲĎ yêĂqĘEČŔxČtŇĘ hĲĂ ÉyUĂ‘Ă orąBĘdČŇkŇĘ C qzĳĎxĞwĲČ qzăČxĞ ëŇ¡Ďl
20 Mx
¡Ą QĎhĂlĘ bŇCSŔ’Ď hŇê
ăĎ ‘ČwĘ ìŇylĆŔ’Ą ytŇĂ ’ŇăBĎ =hŇUĎĲlĎ ÉêĎ‘ĘdČÄyĎhĞ rmĆ’ŇŁIęwČ : ynĂêĲĎqĘEČxĂ
21 ì
Ŕ lĘ dŇyGăĂ’Č É lbĎŇ’Ğ : ’B
ĲĎ Nw¡ĎyĎ=rW
Č hŇ¿Ąh
e Ă wĘ ’YĄŔoy ynăĂ’ĞwĲČ srĳĎjĎ rW
ăČ =M‘Ă
yJ
¿Ă hŇQĆ’ĄŔ=l‘Č ÉyUĂ‘Ă qEąĄxČtŇĘ mĂ dŇxĎÁ’Ć Ny’ĄÄwĘ tŇĳmĆ ’Ĺ bŇt
¡ŇĎ kŇĘ BĂ MCS
¿ rĎhĲĎ=tŇ’Ć
’y SwĆy¡ĎrĘdŇĲĎlĘ tŇxČŔ’Č tŇăČS
n Ę BĂ ÉynĂ’ĞwĲČ
: Mk
ĲĆŇ rĘW
Č l’
¡Ą kĎŇymĲĂ=M’Ă
2 ždo‘=h
Ň eĄhĂ ëŇl
ĳĎ dŇyGăĂ’Č tŇ¡mĆ ’Ĺ hŇêěĎ ‘ČwĘ : olĲ zo‘¡mĎlĘC qyz¿ĂxĞmĲČlĘ ydËĂŇmĘ‘Ď ydĳĂŇUĎhČ
lJ
Ł Ŕ mĂ É lodŇGĎ=rS
Ć Ł‘Ĳ ryS
ąĂ ‘ĞyĲČ Éy‘ĂybŇĂ rĘhĲĎwĘ srČępĎŇlĘ MydăĂŇmĘŁ‘Ĳ MykÁĂ lĎmĘ hŇS
ĎÄ ŁlS
Ę
3 roB
ĳ GĂ ëŇlĆămĆ dŇm
¡Č ‘ĎwĘ : NwĲĎyĎ tŇCkŇ¿ lĘmČ tŇ¡’Ą lJ
Ł Ŕ hČ ry‘ăĂyĎ orŔS
Ę ‘ĎbŇĘ otŇă qĎzĘxĆkŇĘ C
4 ot
Ŕ CkŇlĘmČ rb
ăĄŇ è
Ď êĂ ÉodŇmĘ‘ĎkŇĘ C : onĲoYrĘJĂ hŇ¡W
Ď ‘ĎwĘ bŇrČŔ lS
ăĎ mĘmĂ É lS
Č mĎC
ÉolS
Ę mĎkŇĘ âląwĘ otęyrĂxĞ’ĲČlĘ âlăwĘ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ tŇoxăCr ‘B
¡Č rĘ’ČlĘ ZxĎětŇĄ wĘ
5 qz
¿ČxĹyĲĆwĘ : hŇQĆ’ĲĄ=dŇbČŇQĘmĂ Myr¡ĂxĄ’ĞĲlČ wĘ otŔCkŇlĘmČ ÉStŇĄ eĎtŇĂ yJ
ąĂ lS
ĎŔ mĎ rS
ăĆ ’Ğ
: oêĲlĘS
Č mĘmĆ bŇr¡Č lS
¿Ď mĘmĂ lS
ĎŔ mĎC ÉwylĎ‘Ď qząČxĹyĲĆwĘ wyrĳĎW
Ď =NmĂC bŇgĆŇ¡eĆhČ=ëŇlĆmĲĆ
6 Nop
Ŕ ~ĎhČ ëŇlĆămĆ =l’Ć É’obŇêĎ bŇgĆŇeĆęhČ=ëŇlĆmĲĆ tŇăbČŇ C CrBĎŔxČtŇĘ yĂ ÉMynĂS
Ď ZqąĄlĘC
NtÄĄ eĎtŇĂ wĘ o‘Ŕr
Ł zĘC Édm
Ł ‘ĞyĲČ âląwĘ ‘ČoręEĘhČ xČoJă rY
ŁÂ ‘ĘtŇČ =âlĲwĘ MyrĳĂS
Ď ymĲĄ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ
7 h
Ď yS
¡Ć rĎS
Ď rYĆ¿eĄmĂ dŇËmČ ‘ĎwĘ : MyêĲĂ‘ĂBĎ Hq¡ĎzĂxĞmĲČC HdĎŔlĘIăŁhČwĘ ÉhĎy’ĆÄybŇĂ mĘC ’yh
ąĂ
Mh
¡Ć bĎŇ hŇ¿W
Ď ‘ĎwĘ NopŔ~ĎhČ ëŇlĆămĆ Ézo‘mĎBĘ É’b
Ł Ň yĎwĘ lyĂxČęhČ=l’Ć ’b
Ł ăŇ yĎwĘ oeĳJČ
8 P
Ň sĆÌĆJ MtÁĎ DĎmĘxĆ ylĄÄJĘ=M‘Ă žMhĆykĄŇsĲĂnĘ=M‘Ă MhĆÃyhĄŁl’Ĺ Mg
ăČŇ wĘ : qyzĲĂxĹhĲĆwĘ
: NopŇĲ ~ĎhČ ëŇlĆ¡UĆ mĂ dŇŁmŔ‘ĞyĲČ MynăĂS
Ď É’ChwĘ MyĂrĳĎYĘmĂ ’b
ăŇĂ yĎ yb
¡ŇĂ è
Ę BČ bŇËhĎ zĎwĘ
’bw

sŘ7
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CręGĎtŇĘ yĂ onbŇĘ C : otŇĲ mĎdĘŇ’Č=l’Ć bŇ¡S
Ď wĘ bŇgĆŇeĆŔhČ ëŇlĆămĆ ÉtCkŇlĘmČBĘ ’bĎęC
wr¡řgtyw bŇŁS
¿ yĎwĘ rb
ĳŇĎ ‘ĎwĘ PŇăTČ S
Ď wĘ ’ob¡Ň ’b
¿ĎŇ C MyBĂŔrČ Myl
ăĂ yĎxĞ ÉNomhĞ ÉCpŇsĘ’ĲĎwĘ
ëŇlĆămĆ =M‘Ă oU¡‘Ă Mx
¿Č lĘnĂwĘ ’YĎěyĎwĘ bŇgĆŇeĆŔhČ ëŇlĆămĆ ÉrmČrĘmČtŇĘ yĲĂwĘ : hŇEĲŁ ‘řĚmĲĎ=dŇ‘Č
Mwrăřy Nom¡hĎhĲĆ ’v
¿Ď nĂwĘ : odĲŇ yĎBĘ Nom¡hĎhĲĆ Nê
¿Č nĂwĘ bŇrĎŔ NomăhĎ ÉdymĂ‘ĹhĲĆwĘ NopĳŇ~ĎhČ
dŇym
ăĂ ‘ĹhĲĆwĘ NopŔ~ĎhČ ëŇlĆămĆ ÉbS
Ď wĘ : zo‘ĲyĎ âl¿wĘ tŇo’¡B
Ł rĂ lyj
ËĂ hĂwĘ obĳŇbĎŇlĘ
lyĂx¿ČBĘ ’obŔ ’obŇăyĎ ÉMynĂS
Ď Myê
ąĂ ‘ĂhĲĎ ZqÄĄ lĘC NoS
ĳ ’ŇrĂhĲĎ=NmĂ bŇr¡Č NomŔhĎ
bŇgĆŇĳĆh
e Č ëŇlĆămĆ =l‘Č Cd¡ŇmĘ‘ČyĲČ MyB
¿Ă rČ MhĄŔhĎ MyêăĂ‘ĂbĎŇC : bŇrĲĎ SCkŇ¿ rĘbŇĂ C lod¡ŇGĎ
ëŇlĆămĆ É’ŁbŇyĎwĘ : ClS
ĲĎ kŇĘ nĂwĘ Noz¡xĎ dŇym
¿Ă ‘ĞhĲČlĘ C’Ëv
Ę eČyĲĂ ìęUĘ‘Č yYăĄyrĂjĎ ű ynăĄbŇĘ C
âlă ÉbgĆŇeĆÄhČ tŇo‘ąr
Ł zĘC tŇorĳYĎbŇĘ mĂ ry‘ăĂ dŇ¡kČŇ lĎwĘ hŇlĎŔl
Ğ osĲ Éëj
Ł S
Ę yĂwĘ NopŔ~ĎhČ
onŔoYrĘJĂ ÉwylĎ’Ą ’B
ąĎ hČ W‘ČyČÄwĘ : dŇm
Ł Ĳ ‘Ğl
ĲČ xČJ
Ł¡ Ny’¿ĄwĘ wyrĎŔxĎbŇĘ mĂ ÉM‘ČwĘ CdŇŁmŔ‘ĞyĲČ
wynĎjĎţ ű MW
ăĄ yĎwĘ : odĲŇ yĎbŇĘ hŇ¿ĎlkĎŇwĘ yb
¡ŇĂ ~ĘhČ=ZrĆ’ĲĆBĘ dŇŁm¿‘ĞyĲČwĘ wynĳĎpĎŇlĘ dŇ¡mĄ o‘ Ny’¿ĄwĘ
ÉMyS
Ă eĎhČ tŇąbČŇ C hŇĳW
Ď ‘ĎwĘ oU¡‘Ă Myr¿ĂS
Ď ywĲĂ otŇË CkŇlĘmČ=lJĎ PŇqĆŁtŇÌ BĘ ’obÂlĎ
MyI¡Ă’ĂlĘ wynËĎjĎ bŇS
Ą yĎwĘ : hŇyĲĆhĘtŇĲĂ ol¿=âlwĘ dŇm
Ł ¡ ‘ĞtĲŇČ âl¿wĘ HtŔĎ yxĂS
Ę hČlĘ olă=NêĆyĲĂ
bŇyS
¿Ă yĎ otŇ¡ jĎrĘxĆ yê¿ĂlĘBĂ olŔ ÉotŇjĎrĘxĆ NyY
ąĂ qĎ tŇyBÄĂ S
Ę hĂwĘ MyB
ĳĂ rČ dŇăkČŇ lĎwĘ
dŇÌmČ ‘ĎwĘ : ’YĲĄUĎyĂ âl¿wĘ lp
¡ČŇ nĎwĘ lS
¿Č kŇĘ nĂwĘ oYĳrĘ’Č yE¡ĄC‘mĎlĘ wynĎŔjĎ bŇăS
Ą yĎwĘ : olĲ
âl¿wĘ rbĄŔè
Ď yĂ ÉMydĂŇxĎ’Ğ Mym
ąĂ yĎbŇĘ C tŇCkĳŇlĘmČ rdŇĆh
ăĆ Wg
¡ĄŇ on ryb
¿ŇĂ ‘ĞmĲČ oeËJČ=l‘Č
wyl
¡Ď ‘Ď Cn¿tŇĘ ĲnĎ =âlwĘ hŇzĆŔbŇĘ nĂ ÉoeJČ=l‘Č dŇąmČ ‘ĎwĘ : hŇmĲĎxĎlĘmĂbŇĘ âl¿wĘ MyĂj
¡Č’ČbŇĘ
tŇo‘¿r
Ł zĘC : tŇouĲlČqĘlČxĞB
ĲČ tŇCkŇ¡ lĘmČ qyz¿ĂxĹhĲĆwĘ hŇwĎŔlĘS
Č bŇĘ ’b
ăĎŇ C tŇCkĳŇlĘmČ dŇohă
tŇCr¿BĘxČtŇĘ hĲĂ=NmĂC : tŇyrĲĂBĘ dŇyg¿Ňn
Ă Ę Mg
¡ČŇ wĘ Crb
ĳŇĄ è
Ď yĂwĘ wyn¡ĎpĎŇQĘmĂ CpŇ¿ TĘè
Ď yĂ PŇTĆËè
Ć hČ
yeăĄmČS
Ę mĂbŇĘ C hŇÂl
wĎ Ę S
Č BĘ : yoGĲ=T‘ČmĘBĂ MY
¡Č ‘ĎwĘ hŇ¿Ďl‘ĎwĘ hŇĳmĎ rĘmĂ hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ wyl
¡Ď ’Ą
hŇÌĎB
E Ă wytŔĎ ŁbŇ’Ğ tŇobăŇ’ĞwĲČ ÉwytŇĎ ŁbŇ’Ğ CW
ą ‘Ď=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ hŇW
Ďę ‘ĎwĘ ů’obŇyĎ ÈhnĎydĂŇmĘ
=dŇ‘ČwĘ wyt
¡ŇĎ ŁbŇS
Ę xĘmČ bŇ¿è
Ą xČyĘ MyrËĂYĎbŇĘ mĂ l‘ÌČwĘ rozĳbŇĘ yĂ Mh
ăĆ lĎ SCkŇ¡ rĘC ll
ËĎ S
Ď wĘ
bŇgĆŇeĆęhČ ëŇlĆămĆ C ů lodŇGĎ lyĂxăČBĘ ÈbgĆŇeĆhČ ëŇlĆămĆ =l‘Č obÁbĎŇlĘC oxÄJ
Ł žr‘ĄyĎwĘ : tŇ‘ĲĄ
=yJĲĂ dŇŁmŔ‘ĞyĲČ âlăwĘ dŇŁ’ĳmĘ=dŇ‘Č MCY¡‘ĎwĘ lod¿ŇGĎ=lyĂxĲČBĘ hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ ÉhrĆGĎtŇĘ yĂ
PŇoTĳS
Ę yĂ olăyxĄwĘ ChCr¡BĘS
Ę yĂ ogËŇBĎ=tŇpČŇ yl
ÌĄ kŇĘ Ł’ĲwĘ : tŇobŇĲ S
Ď xĞmĲČ wyl
¡Ď ‘Ď Cb¿ŇS
Ę xĘyČ
=l‘ČwĘ ‘rĎŔmĄlĘ Mb
ăĎŇ bĎŇlĘ ÉMykŇĂ lĎUĘhČ Mh
ąĆ ynĄS
Ę C : MyBĲĂrČ Myl
¿Ă lĎxĞ Cl¡pŇĘ ĲnĎ wĘ
bŇŁS
ą yĎwĘ : dŇ‘ĲĄoUlČ Zq¡Ą dŇo‘¿=yJĂ xlĎŔYĘtŇĂ âlăwĘ CrB
ĳĄdČŇyĘ bŇăĎJ
z Ď dŇ¡xĎ ’Ć Nx
¿Ď lĘS
Ě
wYr’
.yrq oE‘ĚmĎ v.10

.’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk hrĆGĎtĘyĂwĘ ’"sb ,yrq hrĆGĎtĘyĂwĘ ,bytk CrGĎtĘyĂwĘ v.10 .’y
.yrq MrĎwĘ ,bytk MCryĎ v.12
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: oYĲrĘ’ČlĘ bŇ¿S
Ď wĘ hŇ¡W
Ď ‘ĎwĘ SdŇĆq
Ł ĳ tŇyrăĂBĘ=l‘Č ob¡ŇbĎŇlĘC lodŔGĎ SCkŇă rĘBĂ ÉoYrĘ’Č
29, 30 C’b
ĎÄ C : hŇĲnĎ r
Ł xĞ’ĲČkĎŇwĘ hŇ¡ĎS
nŁ ’ŇrĲĂkĎŇ hŇ¿Ćh
y Ę tŇĲĂ =âlwĘ bŇgĆŇĳĆb
e ČŇ ’b
ăĎŇ C bŇCS
¡ yĎ dŇ‘¿ĄoUlČ
bŇăS
Ď wĘ hŇĳW
Ď ‘ĎwĘ SdŇĆoq¡=tŇyrĲĂBĘ=l‘Č M‘¿ČzĎwĘ bŇËS
Ď wĘ hŇ’ĎŔkŇĘ nĂwĘ ÉMyêĂJĂ MyIąY
Ă Ă obÁ
31 SD
ąĎqĘUĂhČ ClÂQĘxĂwĘ CdŇm
Ł ĳ ‘ĞyĲČ CeU
ăĆ mĂ My‘¡Ăr
Ł zĘC : SdŇĆq
Ł Ĳ tŇyr¿ĂBĘ yb
¡ŇĄ zĘŁ‘Ĳ=l‘Č NbĄŔyĎwĘ
32 t
Ň yrĂŔbŇĘ y‘ăĄyS
Ă rĘmČC : MmĲĄoSmĘ ZCu¿è
Ă hČ Cn¡tŇĘ ĲnĎ wĘ dŇymĂŔêĎhČ Crys
ăĂ hĄwĘ Ézo‘UĎhČ
33 M‘
ĎŔ ylĄyJ
ăĂ W
Ę mČC : CWĲ‘ĎwĘ Cqz¿ĂxĞyĲČ wyh
¡ĎŁl’Ĺ y‘¿ĄdĘŇyĲŁ M‘ËČwĘ tŇouĳlČxĞB
ĲČ PŇyn¡ĂxĞyĲČ
: MymĲĂyĎ hŇ¡Ďb
E ŇĂ bŇĘ C yb
¿ŇĂ S
Ę BĂ hŇËbĎŇ hĎĲlĆ bŇĘ C bŇrĆx
ÌĆBĘ ClÂS
Ę kŇĘ nĂwĘ MyB
ĳĂ rČl
ĲĎ Cnyb
¡ŇĂ yĎ
34 : t
Ň ouĲlČqĘlČxĞB
ĲČ MyB
¡Ă rČ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ CwÌlĘnĂwĘ T‘ĳĎmĘ rzĆ‘ăĄ Cr¡zĘ‘ĲĎyĄ MlĎŔS
Ę ăJĎ hĂbŇĘ C
35 t
Ň ‘ăĄ=dŇ‘Č NB
¡Ą lĘlČwĘ rr¿ĄbĎŇlĘC Mh
ËĆ BĎ PŇor¿YĘlĂ ClęS
Ę JĲĎyĂ Myl
ăĂ yJĂW
Ę UČhČ=NmĂC
36 É lDĄG
ČtŇĘ yĂwĘ Mm
ąĄ ortŇĘ yĂwĘ ëŇlĆUĆęhČ onÁoYrĘkŇĂ hŇW
ĎÄ ‘ĎwĘ : dŇ‘ĲĄoUlČ dŇo‘¡=yJĂ ZqĳĄ
M‘ČzČŔ hŇlĎăJĎ =dŇ‘Č ÉxČylĂÄYĘhĂwĘ tŇo’ĳlĎpŇĘ nĂ rB
¡Ą dČŇyĘ MylĂŔ’Ą l’
ăĄ É l‘ČwĘ l’ĄŔ=lJĎ=l‘Č
37 t
Ň D¿ČmĘxĆ=l‘ČwĘ NybĂŔyĎ âlă ÉwytŇĎ ŁbŇ’Ğ yh
ąĄŁl’Ĺ=l‘ČwĘ : hŇtŇĎ W
ĲĎ ‘ĹnĲĆ hŇ¡YĎ rĎxĹĲnĆ yJ
¿Ă
38 ÉH
ČŁlÄ’ĹĲlĆ wĘ : lDĲĎGČtŇĘ yĂ lJ
Ł¡ =l‘Č yJ
¿Ă Nyb
ĳŇĂ yĎ âlă HČol¡’Ĺ=lJĎ=l‘ĲČwĘ MyS
ËĂ nĎ
dŇËBĄ kČŇyĘ wytęĎ ŁbŇ’Ğ Ch‘ăĚdĎŇyĘ=âlĲ rS
ÌĆ ’Ğ HČolÁ’ĹĲlĆ wĘ dŇB
ĳĄkČŇyĘ oe¡JČ=l‘Č MyEĂŔ ‘ĚmĲĎ
39 ÉMyEĂ‘
ĚmĲĎ yrąĄYĘbŇĘ mĂlĘ hŇW
ĎÂ ‘ĎwĘ : tŇodĲŇ mĚxĞb
ĲČŇ C hŇr¡ĎqĎyĘ NbĆŇ¿’Ć bŇĘ C PŇsĆËĆkŇ bŇĘ C bŇ¿hĎ zĎBĘ
MyBĂŔrČB
ĲĎ ÉMlĎyS
Ă mĘhĂwĘ dŇobĳŇkĎŇ hŇăBĆ rĘyČ ryk¡hř rS
¿Ć ’Ğ rkĎŔnĄ HČolă’Ĺ=M‘Ă
40 b
Ň gĆŇeĆŔhČ ëŇlĆămĆ ÉoU‘Ă xG
ąČnČtŇĘ yĂ ZqĄę tŇ‘ăĄbŇĘ C : ryxĲĂmĘBĂ qQ
¿Ą xČyĘ hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞwĲČ
tŇoBĳrČ tŇoI¡nĂ’Ľb
ĲĎŇ C MyS
ĂŔ rĎp
ăŇĎ bŇĘ C ÉbkĆŇrĆÄBĘ Nopę~ĎhČ ëŇlĆămĆ wylĎÁ‘Ď r‘ÄĄ êĎW
Ę yĂwĘ
41 ClS
ĳĄ JĎyĂ tŇoB¡rČwĘ ybĂŔ~ĘhČ ZrĆ’ăĆBĘ É’bĎŇC : rb
ĲĎŇ ‘ĎwĘ PŇ¿TČ S
Ď wĘ tŇoY¡rĎ’Ğb
ĲČŇ ’b
¿ĎŇ C
42 od¡
Ň yĎ xl
¿Č S
Ę yĂwĘ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ tŇyS
¡Ă ’ŇrĄwĘ bŇ’ĎŔomC ModăŇ’Ĺ odŔIĎmĂ CTălĘUĲĎyĂ ÉhQĆ’ĄÄwĘ
43 Éye
Ą mČkŇĘ mĂBĘ lS
Čę mĎC : hŇTĲĎylĄpŇĘ lĂ hŇ¡Ćh
y Ę tŇĲĂ âl¿ MyĂrČŔYĘmĂ ZrĆ’ăĆwĘ tŇoYĳrĎ’ĞB
ĲČ
: wydŇĲĎ‘ĎYĘmĂBĘ MyS
¡Ă kĚŇwĘ Myb
¿ŇĂ l
Ě wĘ MyĂrĳĎYĘmĂ tŇodăŇmĚxĞ lk
ŁŇ¡ bŇĘ C PŇsĆJĆŔhČwĘ bŇăhĎ EĎhČ
44 d
Ň ym
¿Ă S
Ę hČlĘ hŇlĎŔd
ŁŇ gŇĘ ’m
ăĎ xĄBĘ É’YĎyĎwĘ NopĳŇ~ĎmĂC xr¡ĎzĘUĂmĂ Chl
ĚŔ hĞb
ĲČŇ yĘ tŇo‘ămĚS
ĘC
45 Sd
ŇĆŁqĳ=ybŇĂ YĘ=rhČlĘ MyU
¡Ă yČ NyB
¿Ą onŔdĘŇjČ’Č yl
ăĆ hĽ’ĲĎ É‘FČyĂwĘ : MyBĲĂrČ Myr¡ĂxĞhĲČlĘC
by rv
ăČ hČ l’ĄÁkĎŇymĲĂ dŇŁmÄ‘ĞyĲČ ž’yhĂhČ tŇ‘ăĄbĎŇC : olĲ rz¡Ąo‘ Ny’¿ĄwĘ o~ŔqĂ=dŇ‘Č É’bĎŇC
ÉhtŇĎ yĘhĘnĲĂ=âl rS
ąĆ ’Ğ hŇrĎŔYĎ tŇ‘ăĄ ÉhtŇĎ yĘhĲĎwĘ ůìUĆ‘Č ynăĄBĘ=l‘Č ÈdmĄ‘ŁhĲĎ lodęGĎhČ
’Y
¡Ď mĘeĂhČ=lJĎ ìŔUĘ‘Č Tl
ăĄ UĎyĂ É’yhĂhČ tŇ‘ąĄbĎŇC ’yh
ĳĂ hČ tŇ‘ăĄhĎ dŇ‘¡Č yoGŔ tŇoyăhĘmĲĂ
bwtk
.’"ydw ’"d Nkw yrkw bytk ryJĂyČ ’"sb ,yrq ryJĂyČ ,bytk ryJĂhĂ v.39
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yIăĄxČlĘ hŇQĆ’Ąť CYyqĳĂyĎ rp
¡ĎŇ ‘Ď=tŇmČdĘŇ’Č yn¿ĄS
Ą IĘmĂ MyBěĂ rČwĘ : rpĆŇiĲĄBČ bŇCtŇ¿ JĎ
rhČŁzăJĘ Crh
¡Ă zĘyČ MylĂŔJĂW
Ę UČhČÄwĘ : Ml
ĲĎ o‘ No’¿rĘdĂŇlĘ tŇopŇ¡ rĎxĞĲlČ hŇQĆ¿’Ą wĘ MlĎŔo‘
: dŇ‘ĲĆwĎ Ml
¿Ď o‘lĘ Myb
¡ŇĂ kĎŇoJJČ MyBĂŔrČhĲĎ ÉyqĄyDĂYĘmČC ‘ČyqĳĂrĎhĲĎ
ZqĳĄ tŇ‘ăĄ=dŇ‘Č rpĆŇ¡iĄ hČ Mt
Ł Ň¿ xĞwĲČ MyrËĂbĎŇDĘhČ Mt
Ł ŇÌ sĘ l’ŇIęĄnĂdŇĲĎ hŇê
ăĎ ’ČwĘ
MyĂn¿ČS
Ę hŇËĄh
e Ă wĘ l’ŇIŔĄnĂdĎŇ ynăĂ’Ğ ÉytŇĂ y’ÄĂ rĎwĘ : tŇ‘ČDĲĎhČ hŇ¿BĆ rĘtŇĂ wĘ MyB
¡Ă rČ CT¿TĘS
Ł yĘ
tŇ¿pČŇ W
Ę lĂ hŇeĎ¡hĄ dŇ¿xĎ ’ĆwĘ r’
Ł Ŕ yĘhČ tŇăpČŇ W
Ę lĂ ÉheĎhĄ dŇ¿xĎ ’Ć MydĳĂŇmĘŁ‘Ĳ Myr¡ĂxĄ’Ğ
r’
Łĳ yĘhČ ym
ăĄ ymĄlĘ l‘ČU
¡Č mĂ rS
¿Ć ’Ğ MyDĂŔBČhČ SCbăŇlĘ ÉSy’ĂlĎ rmĆ’ŇŁIęwČ : r’
Ł Ĳ yĘhČ
rS
ăĆ ’Ğ MyDĂęBČhČ SCbăŇlĘ ű Sy’
ăĂ hĎ=tŇ’Ć ‘mÂČ S
Ę ’ĆwĲĎ : tŇo’ĲlĎjĘhČ Zq¿Ą yt
¡ŇČ mĎ=dŇ‘Č
‘b
¡ČŇ è
Ď IĂwČ MyĂmČŔè
Ď hČ=l’Ć Éol’Ňm
Ł W
Ę C onąymĂyĘ MrĆIĎÄwČ ůr’
Ł yĘhČ ym
ăĄ ymĄlĘ È l‘ČUČmĂ
SdŇĆq
Ł ¡ =M‘Č=dŇyČ Zj
¿Ą nČ tŇoQËkČŇkŇĘ C yYĂxĄęwĎ MydĂÁ‘ĞomĲ dŇ‘ÄĄ omlĘ žyJĂ Ml
ĳĎ o‘hĲĎ yx
ăĄ BĘ
hŇm
¿Ď yněĂ ŁdŇ’Ğ hŇrĎŔmĘŁ’ăwĎ Nyb
ĳŇĂ ’Ď âlăwĘ yêĂ‘Ęm
¡Č S
Ď yn¿Ă’ĞwĲČ : hŇQĆ’ĲĄ=lkĎŇ hŇnĎyl
¿Ć kŇĘ êĂ
Myr¡ĂbĎŇDĘhČ Mym
ËĂ tŇĚ xĞwĲČ Mym
ÌĂ tŇĚ sĘ=yJĲĂ l’ŇĳĄn
I Ă DĲĎ ëŇăĄl rmĆ’ŇI¡ŁwČ : hŇQĆ’ĲĄ tŇyr¡ĂxĞ’ĲČ
My‘ŔĂ S
Ď rĘ C‘yS
ăĂ rĘhĂwĘ MyBĂŔrČ ÉCpŇrĘ~ĲĎyĂwĘ CnąBĘlČtŇĘ yĲĂwĘ CrrĞBĲĎtŇĘ yĂţ : ZqĲĄ tŇ‘¿Ą=dŇ‘Č
dŇymĂŔêĎhČ rs
ăČ Ch Ét‘ĄmĄC : CnybĲŇĂ yĎ Myl
¡Ă JĂW
Ę UČhČwĘ My‘ĳĂS
Ď rĘ=lJĎ Cnyb
¡ŇĂ yĎ âl¿wĘ
hŇ¡JĆ xČmĘhĲČ yr¿ĄS
Ę ’Č : My‘ĲĂS
Ę tŇĂ wĘ MyĂt
¿ŇČ ’ŇmĎ PŇlĆ¡’Ć MyměĂ yĎ Mm
ĳĄ S
Ł ZCuăS
Ă tŇt
¡ŇĄ lĎwĘ
ZuĳĄlČ ëŇăĄl hŇê
¡Ď ’ČwĘ : hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ MyS
¿Ă ŁlS
Ę tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę PŇlĆ’Ćě MyměĂ yĎlĘ ‘ČyGĳĂyČwĘ
: NymĲĂIĎhČ Zq¿ĄlĘ ì¡ŇlĘrĲĎŁgŇlĘ dŇŁm¿‘ĞtĲŇČ wĘ xČCnËtŇĎ wĘ
G

wVgrh Kl’ ’yrbg Nyd’ wyYxw .znV Nmysw ,h‘bVw MyVmxw tw’m VlV l’ynd rpsd yqwsp Mwks
.rV‘ wytwqspw .h‘bV wyrdsw .]b"y +w l’ynd[ wxkVhw

The number of the verses of the book of Daniel is 357; and the sign is, znV. And
its middle point is, Then they came near, and spake before the king [Dan 6.12].
And its sedarim are 7.
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5

6
7

8
9
10
11
12
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’rz‘
’ yj
ăĂ mĂ ho¡ĎhyĘ=rbČŇDĘ tŇol¿kŇĘ lĂ srČŔjĎ ëŇlĆămĆ ÉSrĆokÄlĘ tŇxČę’Č tŇăČS
n Ę bŇĂ C

=lkĎŇBĘ É loq=rbĆŇ‘ĞIĲČwČ srČŔjĎ=ëŇlĆmĲĆ SrĆJ
Łă ÉxČCrÄ=tŇ’Ć hoĎęhyĘ ry‘ăĂhĄ hŇĳĎm
y Ę rĘyĂ
2 lJ
Ł ť srČŔjĎ ëŇlĆămĆ SrĆJ
Ł ť rmČę’Ď hŇJ
Łă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ bŇê
¡Ď kŇĘ mĂBĘ=MgČŇwĘ otŔCkŇlĘmČ
ÉylČ‘Ď dŇqąČpĎŇ=’ChĲwĘ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ylĂŔ NtŇČ ănĎ ZrĆ’ĎŔhĎ tŇokŇă lĘmĘmČ
3 oU
ę ‘Č=lJĎmĂ Mk
ăĆŇ bĎŇ=ymĲĂ : hŇdŇĲĎChyBĲĂ rS
¿Ć ’Ğ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ tŇyĂbČŔ olă=tŇonĲbŇĘ lĂ
tŇyB
ąĄ =tŇ’Ć NbĆŇyĂęwĘ hŇdĳŇĎChyBĲĂ rS
ăĆ ’Ğ MĂl
¡Č S
Ď CrĲylĂ l‘ČyČěwĘ oUŔ‘Ă ÉwyhĎŁl’Ĺ yh
ąĂ yĘ
4 =lk
ĎŇ wĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ rS
¿Ć ’Ğ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ ’Ch¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
yS
ăĄ nĘ’Č ÉChC’v
Ę nČyĘ ůMS
Ď =rgĲĎŇ ’Chă rS
ăĆ ’Ğ Ètomq
Ł UĘhČ=lJĎmĲĂ r’ĎęS
Ę eĂhČ
tŇyb
¿ŇĄ lĘ hŇbĎŔdĎŇeĘhÄČ =M‘Ă hŇĳmĎ hĄbŇĘ bŇĂ C SCkŇă rĘbŇĂ C bŇ¡hĎ zĎbŇĘ C PŇsĆ¿kĆŇ BĘ omŔq
Ł mĘ
5 ÉhdĎ
Ň ChylĲĂ tŇobę’ĎhĲĎ yS
ăĄ ’ŇrĎ CmCqÁIĎwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ rS
¿Ć ’Ğ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ
tŇolă‘Ğl
ĲČ oxŔCr=tŇ’Ć ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ ry‘ąĂhĄ lk
ŁÄ lĘ MIĳĂwĂlĘhĲČwĘ Myn¡ĂhĞŁJĲhČwĘ NmĂŔyĎnĘbŇĂ C
6 Cq
ă EĘxĂ ÉMhĆytŇĄ ŁbŇĲ ybŇĂ sĘ=lkĎŇwĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ rS
¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć tŇonŔbŇĘ lĂ
dŇ¡bČŇ lĘ tŇonĳDĎgŇĘ UĂbČŇC hŇm
¡Ď hĄBĘbČŇC SCkŇ¿ rĘB
ĲĎ bŇËhĎ EĎBČ PŇsĆÌĆkŇ =ylĄkŇĘ BĂ MhĆŔydŇĄybĲŇĂ
7 yl
ăĄ JĘ=tŇ’Ć ’yY
¡Ă oh SrĆoJŔ ëŇlĆăUĆ hČwĘ
: bŇDĲĄnČtŇĘ hĲĂ=lJĎ=l‘Č
tŇyb
¿ŇĄ BĘ Mn
¡ĄêĘIĂwĲČ MĂlČŔS
Ď CrăymĂ Ér~ČnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ’yY
ąĂ oh rS
ĆÄ ’Ğ hoĳĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ
8 rB
ĳĎ zĘGĂhČ tŇdăĎŇrĘtŇĘ mĂ dŇy¡Č=l‘Č srČŔjĎ ëŇlĆămĆ SrĆoJť M’ĄęyYĂoIĲwČ : wyhĲĎŁl’Ĺ
9 yl
ĄÄTĘrĘgČŇ’Ğ MrĳĎjĎsĘmĂ hŇQĆ¡’Ą wĘ : hŇdŇĲĎChylĲĂ ’yW
¡Ă eĎhČ r~ČŔBČS
ĘS
Ą lĘ ÉMrĄjĘsĘIĂwĲČ
: MyrĲĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ‘¿ĎS
Ę êĂ Myp
¡ŇĂ lĎxĞmĲČ PŇlĆ’ĎŔ ÉPsĆkĆÄ=ylĄTĘrĘgČŇ’Ğ MyS
Ăę ŁlS
Ę bŇhÁĎ zĎ
10 h
Ň rĳĎW
Ď ‘ĞwĲČ tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’Č MynĂŔS
Ę mĂ ÉPsĆkĆÄ yrĄopąŇJĘ MyS
ĂŔ ŁlS
Ę ÉbhĎzĎ yrąĄopŇJĘ
11 Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ¿mĄ xĞ PŇsĆJĆŔlČwĘ bŇăhĎ EĎlČ ÉMylĂJĄ=lJĎ : PŇlĆ’ĲĎ Myr¡ĂxĄ’Ğ Myl
¿Ă JĄ
lb
¡ĆŇ BĎmĂ hŇlĎŔoGhČ tŇolă‘ĎhĲĄ M‘Ăť r~ČęBČS
ĘS
Ą hŇăĎl‘ĹhĲĆ lJ
ŁÂ hČ tŇo’ĳmĄ ‘B
ăČ rĘ’ČwĘ
b yb
ăŇĂ è
Ę mĂ ÉMylĂ‘ŁhĲĎ hŇnĎęydĂŇUĘhČ ynăĄBĘ ű hŇQĆă’Ą wĘ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲylĂ
CbŇCS
Ë IĎwČ lb
ĳĆŇ bĎŇlĘ lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ ro~nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ hŇËĎlgŇĘ hĆ rS
¿Ć ’Ğ hŇlĎŔoGhČ
2 ‘
ČCSÃyĄ lbĆęBĎrĚzĘ=M‘Ă C’B
ăĎ =rS
Ć ’Ğ : orĲy‘ĂlĘ Sy’
¿Ă hŇd¡ĎŇChywĲĂ MĂl
¿Č S
Ď CrĲylĂ
hŇĳĎ‘
n ĞB
ĲČ MCxărĘ yw¡ČgŇĘ BĂ rj
¿Ď sĘmĂ NS
ËĎ lĘBĂ yk
¿ŇČ DĽrĘmĎ hŇyĎÁlĎ‘ĄrĲĘ hŇyĎÄrĎW
Ę hŇyĎmĘxĆnĘţ
rpsm

sŘ1
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2. 3–38

: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ M‘¿Č yS
¡Ą nĘ’Č rjČěsĘmĂ
hŇyĎŔTĘpČŇS
Ę ynăĄBĘ
: MyĂnĲĎS
Ę C My‘¿ĂbŇĘ S
Ă hŇ¡’Ď mĄ MyĂjČělĘ’Č S‘Ł Ŕ rĘpČŇ ynăĄBĘ
hŇ¿è
Ď mĂxĞ tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę xrČŔ’Ď ynăĄBĘ
: MyĂnĲĎS
Ę C My‘¿ĂbŇĘ S
Ă tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę
hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę MyĂjČělĘ’Č bŇĳ’Ď oy ‘ČCS
¡ yĄ yn¿ĄbŇĘ lĂ bŇË’Ď om tŇ¿xČ pČŇ=ynĲĄBĘ
: My‘ĲĂbŇĘ S
Ă wĘ
Myè
¿Ă mĂxĞ MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ PŇlĆ’Ćě MlĎŔy‘Ą ynăĄBĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę C tŇo’¡mĄ
: hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ My‘¿ĂBĎrĘ’ČwĘ tŇo’¡mĄ ‘S
¿Č êĘ ’CêŔzČ ynăĄBĘ
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’ČwĘ
My‘¿ĂBĎrĘ’Č tŇo’¡mĄ SS
¿Ą ynĂŔbĎŇ ynăĄBĘ
: Myè
ĲĂ S
Ă wĘ tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę yJĎŔzČ ynăĄBĘ
ynăĄBĘ
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć tŇo’¡mĄ SS
¿Ą ybĎŔbĄŇ ynăĄBĘ
: MyĂnĲĎS
ĘC
tŇo’¡mĄ SS
¿Ą MqĎŔynĂŁdăŇ’Ğ ÉynĄBĘ
: MyĂnĲĎS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ PŇlĆ’Ćě dŇGĎŔzĘ‘Č
ynăĄBĘ
: hŇè
ĲĎ S
Ă wĘ Myè
¿Ă mĂxĞ MyĂj
¡ČlĘ’Č ywĎŔgŇĘ bŇĂ ynăĄBĘ
: hŇè
ĲĎ S
Ă wĘ Myè
¿Ă S
Ă
hŇ¡IĎqĂzĘxĂylĲĂ rT
¿Ą ’Ď=ynĲĄBĘ
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’ČwĘ Myè
¿Ă mĂxĞ tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’Č NydĂŔ‘Ď
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę yYĎŔbĄŇ ynăĄBĘ
: hŇĲnĎ m
Ł S
Ę C My‘¿ĂS
Ę êĂ
MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ MS
ĚŔ xĎ ynăĄBĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę C hŇ¡’Ď mĄ hŇrĎŔoy ynăĄBĘ
ynăĄBĘ
: hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ My‘¿ĂS
Ę êĂ rB
¡Ď gŇĂ yn¿ĄBĘ
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć
Myè
¿Ă mĂxĞ hŇ¡pĎŇ T
Ł nĘ yS
¿Ą nĘ’Č
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć hŇ¡’Ď mĄ MxĆlĎŔ=tŇyb
ĲĄŇ
tŇwĆm¡ĎzĘ‘Č yn¿ĄBĘ
: hŇĲnĎ m
Ł S
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć hŇ¡’Ď mĄ tŇotŔnĎ‘Ğ yS
ăĄ nĘ’Č : hŇè
ĲĎ S
Ă wĘ
‘b
¿ČŇ S
Ę tŇorŔ’ĄbŇĘ C hŇrăĎypŇĂ JĘ ÉMyrĂ‘Ď tŇąČrĘq
y Ă ynĄÄBĘ
: MyĂnĲĎS
Ę C My‘¿ĂBĎrĘ’Č
tŇo’¡mĄ SS
¿Ą ‘bČŇgĎŔwĎ ÉhmĎrĎhĲĎ ynąĄBĘ
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę C My‘¿ĂBĎrĘ’ČwĘ tŇo’¡mĄ
: MyĂnĲĎS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć hŇ¡’Ď mĄ smĎŔkŇĘ mĂ yS
ăĄ nĘ’Č
: dŇxĲĎ’ĆwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć
ob¡ŇnĘ yn¿ĄBĘ
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ y‘ĎŔhĎwĘ É l’Ą=tŇyb
ĲĄŇ yS
ąĄ nĘ’Č
: hŇè
ĲĎ S
Ă wĘ Myè
¿Ă mĂxĞ hŇ¡’Ď mĄ SyBĂŔgŇĘ mČ ynăĄBĘ
: MyĂnĲĎS
Ę C Myè
¿Ă mĂxĞ
MrĂŔxĎ ynăĄBĘ
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’ČwĘ Myè
¿Ă mĂxĞ MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ PŇlĆ’Ćě rxĄŔ’Č Ml
ăĎ y‘Ą ÉynĄBĘ
tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę onŔo’wĘ dŇydăĂŇxĎ ÉdŁl=ynĄBĘ
: MyrĲĂW
Ę ‘ĆwĘ tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę
: hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ My‘¿ĂBĎrĘ’Č tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę oxŔrĄyĘ ynăĄBĘ
: hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć
: MyS
ĲĂ ŁlS
Ę C tŇo’¡mĄ SS
¿Ą wĘ MypĂŔlĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlăS
Ę hŇ’ĎŔnĎsĘ ynăĄBĘ
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę C My‘¿ĂbŇĘ S
Ă tŇo’¡mĄ ‘S
¿Č êĘ ‘ČCSŔyĄ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉhyĎ‘ĘdŇĲČyĘ ynąĄBĘ MynĳĂhĞŁJĲhČ
PŇlĆ’Ćě rCxŔS
Ę pČŇ ynăĄBĘ
: MyĂnĲĎS
Ę C Myè
¿Ă mĂxĞ PŇlĆ¡’Ć rUĄŔ’Ă ynăĄBĘ
Myt’m
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: rW
ĲĎ ‘Ď hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă wĘ PŇlĆ¡’Ć MrĂŔxĎ ynăĄBĘ
: hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă wĘ My‘¿ĂBĎrĘ’Č MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’ČwĘ My‘¿ĂbŇĘ S
Ă hŇ¡yĎwĘdČŇoh yn¿ĄbŇĘ lĂ l’
ËĄ ymĂdĘŇqČwĘ ‘ČCS
Ì yĄ=ynĲĄBĘ MIĳĂwĂlĘhĲČ
: hŇĲnĎ m
Ł S
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć hŇ¡’Ď mĄ PŇsĎŔ’Ď ynăĄBĘ MyrĳĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČ
yn¿ĄBĘ bŇCuŔ‘Č=ynĲĄBĘ NomălĘTČ=ynĲĄBĘ ÉrTĄ’Ď=ynĲĄBĘ MCQąS
Č =ynĲĄBĘ MyrĂę‘Ğè
Ł Ĳ hČ ynăĄBĘ
: hŇ‘ĲĎS
Ę tŇĂ wĘ MyS
¿Ă ŁlS
Ę hŇ¡’Ď mĄ lJ
Łě hČ yb
ĳŇĎ S
Ł ynăĄBĘ ’T
¡Ď yTĂxĞ
sr¿
Ł qĄ=ynĲĄBĘ
: tŇo‘ĲBĎTČ yn¿ĄBĘ ’p
¡ĎŇ CWxĞ=ynĲĄbŇĘ ’x
¿Ď yYĂ=ynĲĄBĘ MynĳĂytŇĂ eĘhČ
: bŇCuĲ‘Č yn¿ĄBĘ hŇ¡bĎŇ gĎŇxĞ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿Ďb
n ĎŇ lĘ=ynĲĄBĘ
: NodĲŇ pĎŇ yn¿ĄBĘ ’h
¡Ď ‘ĞysĂ=ynĲĄBĘ
rxČ¡gČŇ =ynĲĄBĘ lD¿ĄgŇĂ =ynĲĄBĘ
: NnĲĎxĎ yn¿ĄBĘ yl
¡Č mřĘ S
Č =ynĲĄBĘ bŇ¿gĎŇ xĎ=ynĲĄBĘ
’E¿Ď‘Ě=ynĲĄBĘ
: MEĲĎgČŇ yn¿ĄBĘ ’d¡ĎŇoqnĘ=ynĲĄBĘ NyY
¿Ă rĘ=ynĲĄBĘ
: hŇyĲĎ’ĎrĘ yn¿ĄBĘ
: MysĂypŇĂ nĘ yn¿ĄBĘ MynĂy‘ĂmĘ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿Ďs
n Ę ’Č=ynĲĄBĘ
: ysĲĎbĄŇ yn¿ĄBĘ xČ¡sĄ pĎŇ=ynĲĄbŇĘ
tŇCl¿YĘbČŇ=ynĲĄBĘ
: rCxĲrĘxČ yn¿ĄBĘ ’p
¡ĎŇ CqxĞ=ynĲĄBĘ qCB¿qĘbČŇ=ynĲĄBĘ
’r¡ĎsĘysĲĂ=ynĲĄBĘ soq¿rĘbČŇ=ynĲĄBĘ
: ’S
ĲĎ rĘxČ yn¿ĄBĘ ’d¡ĎŇyxĲĂmĘ=ynĲĄBĘ
hŇŁmĳŁlS
Ę ydăŇĄbŇĘ ‘Č yn¡ĄBĘ
: ’pĲĎŇyTĂxĞ yn¿ĄBĘ xČyY
¡Ă nĘ yn¿ĄBĘ
: xmČtĲŇĎ =ynĲĄBĘ
Noq¡rĘdČŇ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿Ďl‘ĘyĲČ=ynĲĄBĘ
: ’dŇĲĎCrpŇĘ yn¿ĄBĘ tŇrĆp
¡ŇĆ i
Ł hČ=ynĲĄBĘ yT
¿Č s
Ł =ynĲĄBĘ
yn¿ĄBĘ Myy¡ĂbĎŇ~ĘhČ tŇrĆk
¿ŇĆ j
Ł ynËĄBĘ lyFęĂ xČ=ynĲĄbŇĘ hŇăyĎTĘpČŇS
Ę ynÌĄBĘ
: lDĲĄgŇĂ yn¿ĄBĘ
My‘¿ĂS
Ę êĂ tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę hŇm
Ł ĳ ŁlS
Ę ydăŇĄbŇĘ ‘Č yn¡ĄbŇĘ C MynĂŔytŇĂ eĘhČ=lJĎÄ
: ymĲĂ’Ď
’S
ĎŔ rĘxČ lê
ăĄ ÉxlČmĆÄ lê
¿ĄmĂ ÉMylĂ‘ŁhĲĎ hŇQĆ’ĄęwĘ
: MyĂnĲĎS
ĘC
M’
¿Ă M‘ĎŔrĘzČwĘ ÉMtŇĎ obŇ’Ğ=tŇyB
ĲĄ dŇyGąĂhČlĘ ClękŇĘ yĲĎ âlăwĘ rU
ĳĄ’Ă ND¡Ď’Č bŇCr¿JĘ
’dĳŇĎoqnĘ ynăĄBĘ hŇ¡IĎbŇĂ oTĲ=ynĄbŇĘ hŇ¿yĎlĎdĘŇ=ynĲĄBĘ
: MhĲĄ l’
¡Ą rĎW
Ę IĂmĂ
yn¿ĄBĘ MynĂŔhĞŁJăhČ ÉynĄBĘmĂC
: MyĂnĲĎS
Ę C Myè
¿Ă mĂxĞ tŇo’¡mĄ SS
¿Ą
ÉydĂŇ‘ĎlĘGĂhČ yQ
ąČ zĂrĘBČ tŇonÂBĘmĂ xqČlĎţ rS
ăĆ ’Ğ yQČęzĂrĘbČŇ ynăĄBĘ ZouĳhČ ynăĄBĘ hŇ¡IĎbČŇxĽ
Mb
ËĎŇ tŇĎ kŇĘ CS
Ì qĘBĂ hŇQĆ’Ąę
: MmĲĎS
Ę =l‘Č ’r¡ĄuĎIĂwČ hŇè
ĎŔ ’Ă
É’tŇĎ S
ĎÄ rĘêĂhČ rmĆ’ŇIąŁwČ : hŇĲeĎ hĚJĘhČ=NmĂ Cl¡’ĞŁgŇyĘwĲČ C’Y
ĳĎ mĘnĂ âlăwĘ MyW
¡Ă xĘyČtŇĘ UĂhČ
Myr¿ĂC’lĘ Nh
¡Ą J
Ł dŇm
Ł ¿ ‘Ğ dŇ‘ËČ MyS
ĳĂ dĎŇuĽhČ SdŇĆu
Ł ă mĂ Cl¡kŇĘ ’ŇyĲŁ=âl rS
¿Ć ’Ğ MhĆŔlĎ
tŇo’¿mĄ=SŁlĲS
Ę MyĂj
¡ČlĘ’Č ’oBŔrĂ ‘B
ăČ rĘ’Č dŇĳxĎ ’ĆJĘ lh
¡Ď uĎhČ=lJĎ : MyUĲĂtŇĚ lĘC
SŁl¿S
Ę MypĂŔlĎ’Ğ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă hŇQĆ’ĄŔ ÉMhĆytŇĄ ŁhĲmĘ’ČwĘ Mh
ąĆ ydŇĄbŇĘ ‘Č dŇbČŇQĘmĂţ : Myè
ĲĂ S
Ă
tw’m
.s"tw ‘"t ,’"d Nkw yrqw bytk ymČlĘW
Č ’"sb ,yrq ymČlĘW
Č v.46
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2. 66–3. 9

: MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎ tŇor¡rĘS
Ł Ĳ mĘCĲ Myr¿ĂrĘS
Ł Ĳ mĘ Mh
ËĆ lĎwĘ hŇ‘ĳĎbŇĘ S
Ă wĘ MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇo’¡mĄ
My‘¿ĂBĎrĘ’Č MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ MhĆěydŇĄrĘjĂ hŇĳè
ĎS
Ă wĘ MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę MhĆěysĄCsĲ 66
MyrĂěm
Ł xĞ hŇĳè
Ď mĂxĞwĲČ MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’Č MhĆŔyQĄmČÄGĘ : hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ 67
ÉyS
Ą ’ŇrĎmĲĄC
: MyrĲĂW
Ę ‘ĆwĘ tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę MypĂŔlĎ’Ğ tŇS
Ć ăS
Ą 68
tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉCbŇDĘnČtŇĘ hĲĂ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ rS
ăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ tŇyb
¿ŇĄ lĘ M’ĎěobŇBĘ tŇobŔ’ĎhĲĎ
ůhkĎŇ’ŇlĎUĘhČ rY
ăČ o’lĘ ÈCntŇĘ ĲnĎ MxĎęk
ŁŇ JĘ : onĲokŇmĘ=l‘Č od¡ŇymĂ‘ĞhĲČlĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ 69
MypĳŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ămĄ xĞ Myn¡ĂmĎ PŇsĆkĆěwĘ PŇlĆ’ĆŔwĎ tŇo’B
Ł ă rĂ=SS
ĲĄ ÉMynĂomJĘrĘDČ bŇhĎęzĎ
MIĂwĂlĘhĲČwĘţ MynăĂhĞŁJĲhČ CbăŇS
Ę IĲĄwČ
: hŇ’ĲĎmĄ Myn¡ĂhĞŁJĲ tŇŁn¿tŇĘ kĎŇwĘ 70
=lkĎŇwĘ Mh
ĳĆ yrĄ‘ĲĎBĘ Myn¡ĂytŇĂ eĘhČwĘ MyrËĂ‘ĞoèĲhČwĘ MyrÌĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČwĘ M‘Âh
Ď Ď =NmĂC
yn¿ĄbŇĘ C y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁxăhČ É‘GČIĂwČ
: MhĲĆyrĄ‘ĲĎBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ g
žMqĎIĎwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=l’Ć dŇ¡xĎ ’Ć Sy’
¿Ă JĘ M‘ËĎhĎ CpŇ¿ sĘ’ĲĎIĄwČ MyrĳĂ‘ĎB
ĲĆ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ 2
wyxĎŔ’ĆwĘ É l’ĄyêĂlĘ’ČS
Ę =NBĆ lb
ąĆŇ BĎrĚzĘC MynęĂ hĞŁJĲhČ wyx
ăĎ ’ĆwĘ qdĎÁYĎoyĲ=NBĆ ‘ČCSÄyĄ
bŇCtěJĎJČ tŇolŔ‘Ł ÉwylĎ‘Ď tŇolą‘ĞhĲČlĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ xB
¡Č zĘmĂ=tŇ’Ć CněbŇĘ IĂwČ
yJĂť wytŔĎ nŁokŇă mĘ=l‘Č ÉxČBĄÄzĘUĂhČ Cnyk
ąŇĂ IĎwČ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ=Sy’Ă hŇ¿S
Ćm
Ł tŇr¡ČotŇBĘ 3
tŇol¡‘Ł hoĎŔhyl
ĲČ Étol‘Ł wyl
ąĎ ‘Ď É l‘řyw tŇoYĳrĎ’ĞhĲĎ yU
¡Ą ‘ČmĲĄ MhĆŔylĄ‘Ğ hŇm
ăĎ y’ĄBĘ
Moyą tŇlČÄ‘ŁwĘ bŇCtŇĳ JĎJČ tŇoJ¡iĚhČ gŇx
¿Č =tŇ’Ć CW
Ë ‘ĞIĲČwČ : bŇrĆ‘ĲĎlĎwĘ rqĆŁB¿lČ 4
ÉdymĂêĎ tŇąČl‘Ł NkÂĄ =yrĄxĞ’ĲČwĘ : omĲoyBĘ Moy¿=rbČŇDĘ Tj
¡Č S
Ę mĂJĘ rjĎŔsĘmĂBĘ ÉMoyBĘ 5
hŇ¡bĎŇ dĎŇnĘ bŇD¿ĄnČtŇĘ mĂ lk
ŁËŇ lĘC MyS
ĳĂ DĎqĚmĘhĲČ ho¡ĎhyĘ yd¿ŇĄ‘ĞomĲ=lkĎŇlĘC MyS
ĂŔ dĎŇxĽălĆ wĘ
hoĳĎhyl
ĲČ tŇol¡‘Ł tŇol¿‘ĞhĲČlĘ CQxĄěhĄ y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆx
Ł ă lČ ÉdxĎ’Ć MoIąmĂ : hoĲĎhyl
ĲČ 6
lkÄĎ ’ĞmĲČC MyS
ĳĂ rĎxĲĎlĆwĘ Myb
¡ŇĂ YĘŁxĲlČ PŇsĆkĆŔ=CnêĘIĂÄwČ : dŇiĲĎyĚ âl¿ ho¡ĎhyĘ lk
¿ČŇ yhĄwĘ 7
ÉNonbĎŇQĘhČ=NmĂ MyząĂrĎ’Ğ yYĄÄ‘Ğ ž’ybŇĂ hĎlĘ MyrĂŔ~
Ł lČwĘ ÉMynĂŁdŇ~ĲĂlČ NmĆS
Ćę wĎ hŇêÁĆ S
Ę mĂC
: MhĲĆylĄ‘Ğ sr¡ČjĎ=ëŇlĆmĲĆ SrĆoJ¿ NoyËS
Ę rĂJĘ ’opŔyĎ MyăĎ=l’Ć
SdŇĆŁx¡BČ MĂlČŔS
Ď CrăylĂ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ tŇyB
ąĄ=l’Ć M’ÂĎ obŇlĘ tŇynęĂ è
Ą hČ hŇăĎè
n Ď bČŇC
8
r’
¿Ď S
Ę C qdĎÁYĎoyĲ=NBĆ ‘ČCSÄyĄwĘ l’ĄyêĂlĘ’ČS
Ę ţ=NBĆ lb
ăĆŇ BĎrĚzĘ CQxĄÃhĄ ynĳĂè
Ą hČ
CdŇym
ăĂ ‘ĞIĲČwČ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĂ è
Ę hČmĲĄ ÉMy’ĂBĎhČ=lkĎŇwĘ MIĂęwĂlĘhĲČwĘ MynăĂhĞŁJĲhČ ű Mh
ăĆ yxĄ’Ğ
=tŇyB
ĲĄ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ=l‘Č xČ¡~Ą nČlĘ hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂ MIĂęwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć
ÉhdĎŇChyĘ=ynĲĄBĘ wynąĎbĎŇC l’ĄÄymĂdĘŇqČ wyxĎ’ĆwĘţ wynăĎBĎ ‘ČCSÃyĄ dŇŁmă‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ 9
dx’k
.yrq Cl‘ĞIČwČ ,bytk l‘ČIČwČ v.3
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dŇdĎŔnĎxĲĄ ÉynĄBĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇyb
ăŇĄ BĘ hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎUĘhČ hŇ¿W
Ą ‘Ł=l‘Č xČË~Ą nČlĘ dŇxĎŔ’ĆJĘ
10 žCd
Ň ymĂ‘ĞIĲČwČ hoĳĎhyĘ lk
ăČŇ yhĄ=tŇ’Ć Myn¡ĂB
Ł hČ Cd¿ŇiĘyĂwĘ : MIĲĂwĂlĘhĲČ Mh
¡Ć yxĄ’ĞwĲČ Mh
¿Ć ynĄBĘ
MyĂêŔČ lĘYĂmĘB
ĲČ ÉPsĎ’Ď=ynĲĄBĘ MIąĂwĂlĘhĲČwĘ tŇoręYĘY
Ł Ĳ xĞB
ĲČ MyS
ĂÁ BĎl
Ě mĘ MynÄĂ hĞŁJĲhČ
11 lQ
ĄÄhČBĘ Cn‘ĞIĲČwČţ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ dŇyw¿ĂDĎ yd¡ŇĄyĘ=l‘Č hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć É lQĄhČlĘ
M‘ÃĎ hĎ=lkĎŇwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č oD¡sĘxČ Ml
¿Ď o‘lĘ=yJĲĂ bŇoTŔ yJ
ăĂ ÉhoĎhyl
ĲČ tŇdą
ŁŇ ohbŇĘ C
: hoĲĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ dŇ¿sČ Ch l‘¡Č hoĎŔhyl
ĲČ É lQĄhČbŇĘ hŇąĎlodŇgŇĘ hŇ‘ÄĎ CrtŇĘ žC‘yrĂhĄ
12 C’
Á rĎ rS
ĆÄ ’Ğ MynęĂ qĄEĘhČ tŇobÁ’ĎhĲĎ yS
ĄÄ ’ŇrĎwĘ žMIĂwĂlĘhĲČwĘ MynăĂhĞŁJĲhČmĲĄ MyBĂÃrČwĘ
loqăBĘ Myk
¡ŇĂ B
Ł MhĆŔynĄy‘ăĄBĘ ÉtyĂBČÄhČ hŇąĆz odŔsĘyĎBĘ ÉNoS’ŇrĂhĲĎ tŇyĂB
ąČ hČ=tŇ’Ć
13 ÉMyrĂyJ
Ă mČ M‘ęĎ hĎ Ny’ăĄwĘ : loqĲ Myr¿ĂhĎlĘ hŇ¡xĎ mĘW
Ă bŇĘ hŇ‘¿ĎCrtŇĘ BĂ MyB
ËĂ rČwĘ lodŇĳGĎ
hŇ‘ăĎCrêĘ ÉMy‘ĂyrĂmĘ M‘ęĎ hĎ yJ
ăĂ M‘ĳĎhĎ yk
ăŇĂ BĘ loq¡lĘ hŇxĎŔmĘv
Ă hČ tŇ‘ăČCrêĘ loqť
: qoxĲrĎmĲĄlĘ=dŇ‘Č ‘m
¡Č S
Ę nĂ lou¿hČwĘ hŇlĎŔodŇgŇĘ
d ho¡Ďhyl
ĲČ lkĎŔyhĄ MynăĂoB ÉhlĎoGhČ ynąĄbŇĘ =yJĲĂ Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ C hŇd¡ĎŇChyĘ yr¿ĄYĎ C‘ŔmĘS
Ę IĂwĲČ
2 Crąm
Ę ’ŇIĲŁwČ tŇobę’ĎhĲĎ yS
ăĄ ’ŇrĎ=l’ĆwĘ lbĆÁBĎrĚzĘ=l’Ć CSÄGĘIĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ
CnxĘăČ’
n Ğ ű âlăřwĘ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’ŇĲlĄ Sor¡dĘŇnĂ MkĆŔkĎŇ yJ
ăĂ MkĆŔUĎ‘Ă hŇăĆb
n ŇĘ nĂ ÉMhĆlĎ
3 žrm
Ć ’ŇIŁwČ : hŇŁjĲ Cnt
¡ŇĎ ’
Ł hŇ¿Ćl‘ĞUĲČhČ rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ ÉND
Ł xČ rsąČ’Ą ÉymĄymĂ MyxęĂ bŇĘ ŁzĲ
MkĆŇăĎl=âlĲ l’ĄŔrĎW
Ę yĂlĘ ÉtobŇ’ĎhĲĎ yS
ąĄ ’ŇrĎ r’ÄĎ S
Ę C ‘ČCSęyĄwĘ lbĆÁBĎrĚzĘ MhĆÄlĎ
ÉhoĎhyl
ĲČ hŇnĆębŇĘ nĂ dŇxČyČÁ CnxĘnÄČ ’Ğ žyJĂ Cnyh
ĳĄŁl’ŇĲlĄ tŇyĂB
¡Č tŇon¿bŇĘ lĂ CnlĎŔwĎ
4 Éyh
Ă yĘwĲČ : srĲĎjĎ=ëŇlĆmĲĆ SrĆoJ¿ ëŇlĆ¡UĆ hČ CnCĎŔYĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ
: tŇonĲbŇĘ lĂ Mt
¡ŇĎ o’ MyhĂlČbČŇmĘC hŇdĳŇĎChyĘ=M‘Č ydăŇĄyĘ Myj
¡Ă rČmĘ ZrĆ’ĎŔhĎ=M‘Č
5 ë
Ň lĆămĆ SrĆoJť ymĄęyĘ=lJĎ Mt
ĳŇĎ YĎ‘Ğ rp
ăŇĄ hĎlĘ MyY
¡Ă ‘ĞoyĲ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ MyrÌĂkŇĘ ŁsĲwĘ
6 Sor
Ŕ wĄS
Ę xČ’Ğ ÉtCkŇlĘmČbŇĘ C : srĲĎjĎ=ëŇlĆmĲĆ SwĆy¿ĎrĘDĲĎ tŇCkŇ¡ lĘmČ=dŇ‘ČwĘ srČŔjĎ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=l‘Č hŇnĎŔTĘW
Ă CbăŇtŇĘ JĲĎ otŇĳ CkŇlĘmČ tŇ¡ČQxĂtŇĘ BĂ
7 t
Ň dąŇĎrĘtŇĘ mĂ MlĎÁS
Ę BĂ bŇtÄČ JĎ ’êĎW
ĘS
Čę xĘêČrĘ’Č ym
ăĄ ybŇĂ C
ÉbtŇĎ kŇĘ C srĳĎjĎ ëŇlĆămĆ ’êĘW
Ę ¡S
Č xĘêČrĘ’Č=l‘Č otŇwŁnĎJĘ r’
ăĎ S
Ę C É l’ĄbŇĘ TĲĎ
8 MCx
ă rĘ
: tŇymĲĂrĎ’Ğ MG
¿ĎrĘtŇĚ mĘC tŇym
¡Ă rĎ’Ğ bŇCtŇ¿ JĎ NwĎŔêĘS
Ę eĂhĲČ
Ml
ĳĆ S
Ę CryĘ=l‘Č hŇd¡ĎŇxĞ hŇr¿ĎGĘ’Ă CbŇt
ËŇČ JĘ ’rĎŔpŇĘ sĲĎ ÉyS
Č mĘS
Ă wĘ M‘ęĄ TĘ=l‘ĄBĘ
9 ÉyS
Č mĘS
Ă wĘ M‘ęĄ TĘ=l‘ĲĄBĘ MCxărĘ NyĂdČÁ’Ĺ : ’mĎĲnĄ JĘ ’J
¡Ď lĘmČ ’êĘW
Ę ¿S
Č xĘêČrĘ’ČlĘ
’rps
.s"tw ‘"t ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk olwĘ ’"sb ,yrq olwĘ v.2
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4. 10–22

’yęĄsĎrĘpĲĎŇ’Ğ ’yăĄlĎjĘrĘTČ ’yÂk
Ą ĎŇ tŇĘ sČrĘpČŇ’ĞwĲČ ’yĄnĎyDĲĂţ NohĳtŇĘ wĲĎnĎJĘ r’
¡Ď S
Ę C ’rĎŔpŇĘ sĲĎ
ÉylĂgŇĘ hČ yDąĂ ’IĎęUČ’Ě r’
ăĎ S
Ę C : ’yĲĄmĎlĘ‘Ą ’w¡ĄhĎřDĲĄ ’yŔĄkĎŇnĘS
Č CSĲ É’yĄlĎbŇĘ bĎŇ yąwkřr’
r’
¿Ď S
Ę C NyĂrĳĎmĘS
ĲĎ yDăĂ hŇ¡yĎrĘqĂBĘ oUŔhĂ bŇt
ăŇĄ ohwĘ ’rĎŔyuĂyČwĘ ’B
ăĎ rČ ÉrjČnČsĘ’ĲĎ
yDĂť ’êŔĎ rĘGČ’Ă NgĆŇăS
Ć rĘjČ ÉhnĎDĘ
: tŇnĆ‘ĲĆkŇĘ C hŇr¡ĎhĞĲnČ =rb
ĲČŇ ‘Ğ
hŇr¡ĎhĞĲnČ =rb
ĲČŇ ‘Ğ Sn
¿Ď’Ĺ ëŇyĂdËŇĎbŇĘ ‘Č ’J
ĳĎ lĘmČ ’êĘW
Ę ¡S
Č xĘêČrĘ’Č=l‘Č yhĂolŔ‘Ğ Cxl
ăČ S
Ę
ÉCqlĂsĘ yDąĂ ’yęĄdĎŇChyĘ yDăĂ ’JĎŔlĘmČlĘ ’wăĄhĹl
ĲĆ É‘ČydĂÄyĘ
: tŇnĆ‘ĲĆkŇĘ C
É’tVy’řbĲw ’ê
ąĎ dĘŇrĎmĲĎ ’tÄĎ yĘrĘqĂ Ml
ĳĆ S
Ę CrylĂ otŇ¡ ’Ğ ’nĎyl
¿Ć ‘Ğ ëŇtŔĎ wĎlĘ=NmĂ
’JĎŔlĘmČlĘ ’wăĄhĹlĆ É‘ČydĂÄyĘ N‘ęČ JĘ : CTyxĲĂyČ ’I¡Ďè
Č ’ĚwĘ wllŔkV’ śyărwVĲw NyĂnČŔBĎ
oląbŇĘ =hŇDĲĎnĘmĂ NClĳlĘkŇĘ êČS
Ę yĲĂ hŇ¡IĎrČCSwĘ ’nĄŔBĘtŇĘ êĂ ÉëdĎŇ ’t
¿ŇĎ yĘrĘqĂ Nh
ăĄ yDĂţ
É lbĄŇqĽ=lJĎ N‘ęČ JĘ : qzĲĂnĘhČêĘ Myk
¡ŇĂ lĘmČ Mt
Ł Ň¿ jĘ’ČwĘ NCnŔêĘnĘyĂ ’l
ăĎ ÉëlĎhĞwĲČ
’z
ĳĄxĹmĲĆlĘ ’nĎ¡lČ =ëŇyrĲĂĲ’Ğ ’l
¿Ď ’JĎŔlĘmČ tŇăwČrĘ‘ČwĘ ’nĎxĘlČŔmĘ É’lĎkŇĘ yhĲĄ xl
ąČ mĘ=yDĲĂ
’IĎÁnČrĎÄkŇĘ DĎ=rpČŇsĘBĲĂ žruČbČŇyĘ yDĂÃ : ’JĲĎlĘmČlĘ ’nĎ‘Ęd¿ČŇohĲwĘ ’nĎxĘ¡ČlS
Ę hŇnĎŔDĘ=l‘ÄČ
’tÄĎ yĘrĘqĂ žyDĂ ů‘DČnĘtŇĂ wĘ È’IĎnČrĎkŇĘ DĎ rp
ăČŇ sĘBĂ xJČS
Ę hČtŇĘ Cţ ëŇtęĎ hĎbĎŇ’Ğ yDăĂ
NydăĂŇbŇĘ ‘ĲĎ ÉrCDêČS
Ę ’ĆwĘ NnĎŔdĂŇmĘC ÉNykŇĂ lĘmČ tŇqąČzĘnĘhČmĘC ’dĎęrĎmĲĎ ’yăĎrĘqĂ ëŇdĎÁ
Ny‘ąĂdŇĘohĲmĘ : tŇb
ĲČŇ rĘxĎhĲĎ ëŇd¡ĎŇ ’t
¿ŇĎ yĘrĘqĂ hŇnĎŔDĘ=l‘ÄČ ’m
ĳĎ lĘ‘ĲĎ tŇm
¡Ď oy=NmĂ HCČŔgČŇBĘ
NClĳlĘkŇĘ êČS
Ę yĲĂ hŇ¡IĎrČCSwĘ ’nĄŔBĘtŇĘ êĂ ÉëdĎŇ ’t
¿ŇĎ yĘrĘqĂ Nh
ăĄ yDĂţ ’JĎŔlĘmČlĘ ÉhnĎxĘnÄČ ’Ğ
: ëŇĲlĎ yt
¡ŇČ y’Ă ’l
¿Ď ’rĎŔhĞĲnČ rb
ăČŇ ‘ĞB
ĲČ ÉqlĎxĞ hŇnĎŔDĘ lb
ăĄŇ qĽl
ĲĎ
’rĎŔpŇĘ sĲĎ yS
ăČ mĘS
Ă wĘ ÉM‘ĄTĘ=l‘ĄBĘ MCxąrĘ=l‘Č ’JĎęlĘmČ xl
ăČ S
Ę ’mÂĎ gĎŇtŇĘ jĂ
Ml
¡Ď S
Ę hŇrËĎhĞĲnČ =rb
ĲČŇ ‘Ğ r’ÌĎS
Ę C NyĂrĳĎmĘS
ĲĎ BĘ Nyb
¡ŇĂ tŇĘ yĎ yD¿Ă NohŔtŇĘ ăwĎnĎJĘ Ér’ĎS
ĘC
ÈyeĂmĂC : ymĲĎdĎŇqĎ yr¡ĂqĹ Sr¿ČpĎŇmĘ ’nĎyl
ĳĆ ‘Ğ NCê¡xĘlČS
Ę yD¿Ă ’nĎěwĎêĘS
Ę nĂ : tŇ‘ĲĆkŇĘ C
’mĎŔlĘ‘ĲĎ ÉtmĎoy=NmĂ ëŇdĎŔ ’t
ăŇĎ yĘrĘqĂ yDĂť CxJČŔS
Ę hČwĘ CruăČbČŇC ůM‘ĄTĘ MyW
ăĂ
Nyk
ăŇĂ lĘmČC : HB
ĲČ =dŇbĆŇ‘ĞtŇĘ mĂ rCD¡êČS
Ę ’ĆwĘ dŇr¿ČmĘC hŇĳ’Ď v
Ę nČtŇĘ mĲĂ Nyk
¡ŇĂ lĘmČ=l‘Č
olËbŇĘ hŇD¿ĎmĂC hŇrĳĎhĞĲnČ rb
ăČŇ ‘Ğ lk
ŁŇ¡ BĘ NyTĂŔyQĂS
ČÄ wĘ MlĆŔS
Ę CrăyĘ=l‘Č ÉowhĞ NypęĂ yuĂêČ
ëŇĳĄQ’Ă ’IăĎrČbŇĘ GĚ ’l
¡Ď FĎbČŇlĘ M‘ĄŔFĘ CmyW
ăĂ ÉN‘ČJĘ : NohĲlĘ bŇ¿hĄ yĘtŇĘ mĂ ëŇ¡ĎlhĞwĲČ
owËhĹ Nyr¿ĂyhĂzĘC : MW
ĲĎ êĘyĂ ’m
¿Ď ‘ĘTČ ye¡ĂmĂ=dŇ‘Č ’nĄŔBĘtŇĘ tŇĂ ’l
ăĎ ÉëdĎŇ ’t
¿ŇĎ yĘrĘqĂwĘ
: NykĲŇĂ lĘmČ tŇq¡ČzĎnĘhČlĘ ’lĎŔbĎŇxĞ ’G
ăĄW
Ę yĂ ÉhmĎlĘ hŇĳĎDĘ=l‘
n
Č dŇăBČ ‘ĘmĆlĘ Cl¡S
Ď
Nyd’
yrĄCSwĘ v.12

.yrq ’êĎS
Ę bĂC ,bytk ’êĎS
Ę y’ĂbĘC v.12

.yrq ’yĄhĎDĄ v.9

.yrq ’yĄwĎJĘrĘ’Č ,bytk ywČJĘrĘ’Č v.9
.yrq CllĂkĘS
Č ’IĎrČCSwĘ ,bytk CllĂJĘS
Ę ’Č

10

11

12

13

14

15

16

17

18, 19

20

21
22

4. 23–5. 12
23

24
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’êĘW
Ę ăS
Č xĘêČrĘ’Č yDĂť É’nĎwĎêĘS
Ę nĂ NgĆŇS
ąĆ rĘjČ yDĂÂ=NmĂ NyĂdČę’Ĺ
CląyhĂbŇĘ bŇĂ ClzÄČ’Ğ NohĳtŇĘ wĎnĎkŇĘ C ’r¡ĎpŇĘ sĎ yS
¿Č mĘS
Ă wĘ MCxËrĘ=MdĎŇqĽ yrÌĂqĹ ’JĎŔlĘmČ
: lyĂxĲĎwĘ ‘r¿ĎdĘŇ’ĆBĘ oU¡hĂ ClF
¿Ă bČŇC ’yŔĄdĎŇChăyĘ=l‘Č ÉMlĆS
Ę CrĲylĂ
’lĎŔTĘB
ĲĎ ÉtwĎhĞwĲČ Ml
ĳĆ S
Ę CryBĂ yD¡Ă ’hĎŔlĎ’Ĺ=tŇyB
ĲĄ tŇdăČŇybŇĂ ‘Ğ ÉtlČTĄBĘ NyĂdČę’ŇBĄ
: srĲĎjĎ=ëŇlĆmĲĆ SwĆy¿ĎrĘDĲĎ tŇCkŇ¡ lĘmČlĘ NyêŔĄ rĘêČ tŇăČS
n Ę dŇ‘Čť

h yD¿Ă ’yŔĄdĎŇChăyĘ=l‘Č ’IĎ’ČybŇĂ nĘ É’oD‘Ă=rb
ČŇ hŇąĎrĘk
y ČŇ zĘC hŇ’ĎybŇĂ nĘ yGăČxČ yBÂĂ nČtŇĘ hĂwĘ
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

CmqĎţ NyĂdČÃ’ŇBĄ : NohĲylĄ‘Ğ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ Hl
¿Ď ’Ĺ MS
ËĚ BĘ Ml
ĳĆ S
Ę CrybŇĂ C dŇCh¡ybŇĂ
tŇyB
¿Ą ’nĄŔbŇĘ mĂlĘ wyrăĂS
Ď wĘ qdĎŔYĎoyĲ=rBČ ‘ČCS
ă yĄwĘ É l’ĄyêĂlĘ’ČS
Ę =rBČ lb
ąĆŇ BĎrĚzĘ
: NohĲlĘ Nyd¿ĂŇ‘ĞsĲĎmĘ ’h
¡Ď lĎ’Ĺ=ydŇĲĂ ’IĎ’ČybŇĂ nĘ NohËUĘ‘ĂwĘ Ml
ĳĆ S
Ę CrĲybŇĂ yDăĂ ’h
¡Ď lĎ’Ĺ
hŇrËĎhĞĲnČ =rb
ĲČŇ ‘Ğ tŇÌxČ jČ ynČêĘêČţ NohÁylĄ‘Ğ ’tÄĎ ’Ğ ž’nĎmĘzĂ=HBĄ
’t
ąŇĎ yĘBČ M‘ęĄ TĘ Mk
ŁÁ lĘ MW
ĎÄ =NmČ Mh
Ł Ŕ lĘ NyrăĂmĘ’Ď ÉNkĄŇwĘ NohĳtŇĘ wĎnĎkŇĘ C yn¡ČzĘoBĲ rt
¿ŇČ S
ĘC
Mh
Ł ĳ QĘ ’nĎrĘmăČ’Ğ ’mĎ¡ĄJ
n Ę NyĂd¿ČŇ’Ĺ : hŇĲlĎ lĎkŇĘ S
Č lĘ hŇ¡ĎdĘ
n Ň ’n
¿ĎrĘè
Č ’ĚwĘ ’nĄŔBĘlĂ ÉhnĎdĘŇ
ÉtwĎhĞ Mh
Ł ę hĞlĎ’Ĺ Ny‘ăĄwĘ : NyĂnĲČBĎ ’n
¡ĎyĎnĘbŇĂ hŇ¿ĎdĘ
n Ň =yDĲĂ ’IĎŔrČbŇĘ GĚ tŇăhĎ mĎS
Ę ÉNCe’Ă=NmČ
NyĂdËŇČ’ĹwĲĆ ëŇĳhĎ yĘ SwĆyăĎrĘdŇĲĎlĘ ’m
¡Ď ‘ĘTČ=dŇ‘Č oUŔhĂ ClF
ăĂ bČŇ=’lĎwĘ ’yŔĄdĎŇChyĘ yb
ăŇĄ W
Ď =l‘Č
=yDĲĂ ’êĎrĘGČ’Ăţ NgĆŇăS
Ć rĘjČ
: hŇĲnĎ DĘ=l‘Č ’n
¡ĎwĎêĘS
Ę nĂ NCb¿ŇytŇĂ yĘ
’yŔĄkĎŇsĘrĘpČÄ’Ğ HtŔĄ wĎnăĎkŇĘ C ÉynČzĘoBĲ rt
ąŇČ S
Ę C hŇrĎęhĞĲnČ =rb
ĲČŇ ‘Ğ tŇăxČ jČ ű ynăČêĘêČ xlČÂS
Ę
yhĂolĳ‘Ğ Cxl
ăČ S
Ę ’m
¡Ď gĎŇtŇĘ jĂ : ’JĲĎlĘmČ SwĆy¡ĎrĘDĲĎ=l‘Č hŇrĳĎhĞĲnČ rb
ăČŇ ‘ĞB
ĲČ yD¡Ă
’wăĄhĹlĆ ű ‘ČydăĂŇyĘ : ’QĎŁkŇĲ ’m
¿Ď lĎS
Ę ’J
¡Ď lĘmČ SwĆy¿ĎrĘdŇĲĎlĘ HCŔĄgČŇBĘ bŇytăĂŇJĘ ÉhnĎdĘŇkŇĂ wĘ
’ChąwĘ ’BĎŔrČ ’h
ăĎ lĎ’Ĺ ÉtybĄŇlĘ É’êĎnĘydŇĲĂmĘ dŇChąylĂ ’nĎlĘzÁČ’Ğ=yDĲĂ ’JĎęlĘmČlĘ
’nĎrĘj
¿ČsĘ’Ď ëŇdËŇĎ ’êĎdĘŇyb
¿ŇĂ ‘ĞwĲČ ’IĳĎlČtŇĘ kĚŇBĘ MW
ăĎ êĘmĂ ‘’
¡Ď wĘ llĎŔGĘ NbĆŇă’Ć É’nĄBĘtŇĘ mĂ
’mĎ¡ĄJ
n Ę ëŇQĄŔ’Ă ’IăĎbČŇW
ĲĎ lĘ É’nĎlĘ’ĄÄS
Ę NyĂdČę’Ĺ : Mh
Ł Ĳ dĘŇyĆBĘ xl
¿Č YĘmČC ’d¡ĎŇbŇĘ ‘ČtŇĘ mĂ
’n
¿ĎrĘè
Č ’ĚwĘ hŇyĎŔnĘbŇĘ mĂlĘ ÉhnĎdĘŇ ’t
ąŇĎ yĘBČ M‘ęĄ TĘ Mk
ŁÁ lĘ MW
ĎÄ =NmČ Mh
Ł ĳ lĘ ’nĎrĘmăČ’Ğ
yDËĂ ëŇt
ĳŇĎ C‘dĎŇohlĘ Mh
Ł ¡ lĘ ’nĎlĘ¿’Ą S
Ę Mh
Ł Ë tŇĘ hĲĎmĎS
Ę PŇÌ’Č wĘ : hŇĲlĎ lĎkŇĘ S
Č lĘ hŇ¡ĎdĘ
nŇ
’nĎCbăŇytŇĂ hĞ ’m
¡Ď gĎŇtŇĘ pŇĂ ’mĎ¿Ąk
n ŇĘ C : Mh
Ł Ĳ yS
Ą ’ŇrĲĎbŇĘ yD¿Ă ’I¡ĎrČbŇĘ GĚ=MS
Ě bŇê
¿ĚkŇĘ nĂ
É’tŇĎ yĘBČ NyĂnąČbĎŇC ’‘ęĎ rĘ’ČwĘ ’IĎÁmČS
Ę HlĎÄ’Ĺ=ydŇĲĂ žyhĂodŇbŇĘ ‘Č oUÃhĂ ’nĎxĘăČ’
n Ğ rm
ĳČ mĄlĘ
bŇrČŔ É l’ĄrĎW
Ę yĂlĘ ëŇlĆąmĆ C N’ĎŔyGĂW
Č NynăĂS
Ę ÉhnĎDĘ tŇąmČ dĘŇuČmĂ hŇnĄÁbŇĘ ’wĎÄhĞ=yDĲĂ
bŇăhČ yĘ ’IĎŔmČS
Ę Hl
ăĎ ’ĹĲlĆ É’nĎtÄČ hĽb
ĲĎŇ ’Ğ CzGąĂrĘhČ yDĂÄ=NmĂ NhĄęlĎ : Hl
ĲĄ lĘkŇĘ S
Č wĘ yhĂ¡ĎB
nĘ
wmh
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HrĄŔtŇĘ sČ ÉhnĎdĘŇ hŇt
ąŇĎ yĘbČŇC ’řyĳdsk lb
¡ĆŇ BĎ=ëŇlĆmĲĆ r~
¿Č nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ dŇËyČBĘ oUŔhĂ
SrĆokŇ¿ lĘ hŇdĎŔxĞ tŇăČS
n Ę BĂ ÉMrČBĘ
: lb
ĲĆŇ bĎŇlĘ yl
¿Ă gŇĘ hČ hŇU
¡Ď ‘ČwĘ 13
: ’nĲĄBĘlĂ hŇ¡ĎdĘ
n Ň ’h
¿Ď lĎ’Ĺ=tŇyB
ĲĄ M‘ĄŔTĘ MW
ăĎ É’JĎlĘmČ SrĆoJą lb
ĳĆŇ bĎŇ yDăĂ ’J
¡Ď lĘmČ
r~ČęnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ yDăĂ ů’jĎsĘkČŇwĘ hŇăbĎŇ hĞdŇĲČ yDăĂ È’hĎlĎ’Ĺ=tŇyb
ĲĄŇ =ydĂŇ ’IăĎnČ’ŇmĲĎ PŇ’ČwĘţ 14
lb
ĳĆŇ bĎŇ yDăĂ ’l
¡Ď kŇĘ yhĲĄlĘ oUŔhĂ lb
ăĄŇ yhĄwĘ MlĆŔS
Ę CrĲybŇĂ yDăĂ É’lĎkŇĘ yhĲĄ=NmĂ ÉqjĄnĘhČ
r~
ăČ BČS
ĘS
Ą lĘ ÉCbŇyhÄĂ ywĂ lbĆŔbĎŇ yDăĂ É’lĎkŇĘ yhĲĄ=NmĂ ’JĎęlĘmČ SrĆoJă oUÁhĂ qjĄÄnĘhČ
tŇăxĄ ’Ğ=lzĆ’ĲĄ ’W
Ą ť ’IĎŔnČ’ŇmĲĎ hŇQĆ’Ąť ű HlĄő=rmČ’ĞwĲČ : HmĲĄW
Ď hŇ¡xĎ pĆŇ yD¿Ă HmĄŔS
Ę 15
: HrĲĄtŇĘ ’Č=l‘Č ’n
¿ĄBĘtŇĘ yĂ ’h
¡Ď lĎ’Ĺ tŇyb
¿ŇĄ C Ml
ĳĆ S
Ę CrĲybŇĂ yDăĂ ’l
¡Ď kŇĘ yhĄBĘ oUŔhĂ
’h
¡Ď lĎ’Ĺ tŇyb
¿ŇĄ =yDĂ ’IËĎè
Č ’Ě bŇÌhČ yĘ ’tęĎ ’Ğ ëŇDŔĄ r~
ăČ BČS
ĘS
Ą ÉNyĂdČÄ’Ĺ
16
Nh
ÌĄ N‘Âk
Č ŇĘ C : MlĲĂS
Ę ’l
¿Ď wĘ ’n
¡ĄBĘtŇĘ mĂ N‘ËČJĘ=dŇ‘ČwĘ NyĂdÌŇČ’Ĺ=NmĂC Ml
ĳĆ S
Ę CrybŇĂ yDăĂ 17
ů lbĆŇbĎŇBĘ yDăĂ ÈhUĎtŇČ ’J
ăĎ lĘmČ=yDĂ ’IĎÁzČnĘGĂ tŇybĄÄBĘ ruČBČtŇĘ yĂţ bŇTĎę ’J
ăĎ lĘmČ=l‘Č
ëŇd¡ŇĄ ’h
¿Ď lĎ’Ĺ=tŇyB
ĲĄ ’n
ËĄbŇĘ mĂlĘ M‘ĄŔTĘ MyW
ăĂ É’JĎlĘmČ SrĆoJą=NmĂ=yDĲĂ ytęČ y’Ă Nh
ăĄ
: ’nĎyl
ĲĆ ‘Ğ xl
¿Č S
Ę yĂ hŇ¡ĎDĘ=l‘
n
Č ’J
ËĎ lĘmČ tŇC‘¿rĘC Ml
ĳĆ S
Ę CryBĂ
yDÌĂ ’IĎęrČpŇĘ sĂ tŇyb
ăŇĄ BĘ ű CruăČbČŇC M‘ĳĄTĘ MW
ăĎ ’J
¡Ď lĘmČ SwĆy¿ĎrĘDĲĎ NyĂdËŇČ’ŇBĄ
w
’t
ËŇĎ rĘybĲŇĂ BĘ ’tęĎ mĘxĘ’ČBĘ xk
ăČŇ êĘS
Ę hĂwĘ : lb
ĲĆŇ bĎŇBĘ hŇU
¡Ď êČ Nyt¿ĂŇxĞhĲČmĘ ’IËĎzČnĘgŇĂ 2
: hŇĲnĎ orkŇĘ DĂ HC¡ČgČŇBĘ bŇyt¿ĂŇJĘ=NkĄŇwĘ hŇdĳŇĎxĞ hŇăĎQgŇĂ mĘ hŇê
¡Ď nĘydĂŇmĘ yd¿ČŇmĎBĘ yDËĂ
MW
ăĎ È’JĎlĘmČ SrĆoJă ’JĎęlĘmČ SrĆokŇă lĘ hŇdĎÁxĞ tŇnÄČ S
Ę BĂ
3
Nyx
ăĂ bŇĘ dĎŇ=yDĲĂ ÉrtŇČ ’Ğ ’nĄŔBĘtŇĘ yĂ ’t
ăŇĎ yĘBČ ÉMlĆS
Ę CrybĲŇĂ ’h
ąĎ lĎ’Ĺ=tŇyB
ĲĄ ůM‘ĄTĘ
: NyêĲĂS
Ă NyU
¿Ă ’Č Hy¡ĄtŇĎ jĘ NyêŔĂ S
Ă NyU
ăĂ ’Č ÉHmĄCr Nyl
ĳĂ bŇĘ osĲmĘ yhĂoè
¡ ’ĚwĘ NyxĂŔbŇĘ DĂ
=NmĂ ’tŔĎ qĘpŇĘ nÄĂ wĘ tŇdĳŇČxĞ ‘’
ăĎ =yDĂ ëŇ¡BĎ dĘŇnĂwĘ ’tŔĎ lĎêĘ É llĎGĘ NbĆŇą’Ć =yDĂ NykÂĂ BĎdĘŇnĂ 4
ů’jĎsĘkČŇwĘ hŇăbĎŇ hĞdČŇ yDăĂ È’hĎlĎ’Ĺ=tŇyb
ĲĄŇ ynăĄ’ŇmĎ PŇ’ČwĘţ : bŇhĲĂyĘtŇĘ êĂ ’J
¡Ď lĘmČ tŇyB
¿Ą 5
lb
ĳĆŇ bĎŇlĘ lb
ăĄŇ yhĄwĘ Ml
¡Ć S
Ę CrybŇĂ =ydĂŇ ’l
¿Ď kŇĘ yhĄ=NmĂ qj
ËĄ nĘhČ r~ČęnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ yDăĂ
tŇyb
¿ŇĄ BĘ tŇ¡xĄ tŇČ wĘ HrĄŔtŇĘ ’ČlĘ ÉMlĆS
Ę CrĲybŇĂ =ydĂŇ ’l
ąĎ kŇĘ yhĄlĘ ëŇhĎywĂţ NCbęytŇĂ hĞyĲČ
ÉynČzĘoBĲ rt
ąŇČ S
Ę hŇrĎÁhĞĲnČ =rb
ĲČŇ ‘Ğ tŇxČÄjČ ynČêĘêČţ N‘ÃČ JĘ
: ’hĲĎlĎ’Ĺ 6
: hŇUĲĎêČ=NmĂ ow¡hĞ Nyq¿ĂyxĂrČ hŇrĳĎhĞĲnČ rb
ăČŇ ‘ĞB
ĲČ yD¡Ă ’yŔĄkĎŇsĘrĘpČŇ’Ğ NohŔtŇĘ ăwĎnĎkŇĘ C
’yŔĄdĎŇChyĘ yb
ăŇĄ W
Ď lĘC É’yĄdĎŇChyĘ tŇąxČ jČ ëŇdĳŇĄ ’h
ăĎ lĎ’Ĺ=tŇyB
ĲĄ tŇd¡ČŇybŇĂ ‘Ğl
ĲČ CqbĚěS
Ę 7
’m
ăĎ lĘ ůM‘ĄTĘ MyW
ăĂ ÈyeĂmĂC : HrĲĄtŇĘ ’Č=l‘Č Non¿bŇĘ yĂ ëŇd¡ŇĄ ’h
¿Ď lĎ’Ĺ=tŇyB
ĲĄ 8
Nwdb‘t=yd
.yrq h’ĎDĎsĘJČ ,bytk ’yĎDĎsĘJČ v.12

.h

6. 9–21

9

10
11

12

13

14

15

16
17

18

19
20

21
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ëŇdĳŇĄ ’h
ăĎ lĎ’Ĺ=tŇyB
ĲĄ ’n
¡ĄbŇĘ mĂlĘ ëŇQĄŔ’Ă É’yĄdĎŇChyĘ yb
ąŇĄ W
Ď =M‘Ă NCdębŇĘ ‘ČtĲŇČ =ydĂŇ
’wÌĄhĹêĲĆ ’t
ËŇĎ qĘpŇĘ nĂ ’nĎrĘjČęsĘ’Ď hŇrĎŔhĞĲnČ rb
ăČŇ ‘Ğ ÉtDČmĂ yDĂť ’JĎęlĘmČ ysăĄkŇĘ eĂmĂC
ynăĄbŇĘ C NxĎÃS
Ę xČ hŇm
ăĎ C : ’l
ĲĎ FĎbČŇlĘ ’l
¿Ď =yDĂ ëŇ¡ĄQ’Ă ’I¿ĎrČbŇĘ gĚŇlĘ ’b
ËĎŇ hĞyĲČtŇĘ mĲĂ
rm
ăČ xĞ ű xl
ăČ mĘ NyTÂĂ nĘxĂ ’IĎłmČS
Ę Hl
ÀĎ ’ĹĲlĆ ű NwăĎlĎ‘Ğl
ĲČ ű NyrăĂUĘ’ĂwĘ NyrăĂkŇĘ dĂŇwĘ NyrăĂotŇ
ű Moy¿ Mh
Ł Ë lĘ bŇ¿hĄ yĘtŇĘ mĂ ’wÄĄhĹlĆ ÉMlĆS
Ę CrĲybŇĂ =ydĂŇ ’IąĎnČhĞJĎ rmČÄ’ŇmĄJĘ xS
Čę mĘC
’IĳĎmČS
Ę Hl
ăĎ ’ĹĲlĆ Nyx
¡Ă oxynĂ Nyb
ËŇĂ rĘqĘhČmĘ NwŁÌhĹlĆ=yDĲĂ : ClĲS
Ď ’l
¿Ď =yDĂ Moy¡BĘ
SnĎę’Ĺ=lkĎŇ yDăĂ ůM‘ĄTĘ MyW
ăĂ ÈyeĂmĂC : yhĂonĲbŇĘ C ’J
¡Ď lĘmČ yI¿ĄxČlĘ NyĂQČěYČmĘC
’x
ăĄ mĘtŇĘ yĂ PŇyq¡ĂzĘC HtŔĄ yĘBČ=NmĂ É‘’Ď xs
¿Č nĘtŇĘ yĂ hŇnĎŔdĘŇ ’m
ăĎ gĎŇtŇĘ jĂ É’nĄS
Ę hČyĘ yDąĂ
Hm
ăĄ S
Ę NJ
ÌĂ S
Č yDăĂ ’hÂĎ lĎ’ŇwĲĄ : hŇĲnĎ DĘ=l‘Č dŇ¡bĄŇ ‘ĞtŇĘ yĂ Cl¿wĎnĘ Ht
ËŇĄ yĘbČŇC yhĂŁlĳ‘Ğ
hŇËĎlBĎxČlĘ hŇËĎn
yĎ S
Ę hČlĘ HdęĄyĘ xl
ăČ S
Ę yĂ ű yDăĂ ÉM‘ČwĘ ëŇlĆąmĆ =lJĎ rGÂČ mČyĘ hŇUĎęêČ
’nĎrĘj
¡ČsĘ’Ď M‘ĄŔTĘ tŇmĆăW
Ď ÉSwĆyĎÄrĘdŇĲĎ hŇąĎ’
n Ğ Ml
ĳĆ S
Ę CrybŇĂ yDăĂ ëŇd¡ŇĄ ’h
¿Ď lĎ’Ĺ=tŇyB
ĲĄ
rt
¿ŇČ S
Ę hŇrËĎhĞĲnČ =rb
ĲČŇ ‘Ğ tŇÌxČ jČ ynÂČ êĘêČ NyĂdČŇ’Ĺţ
: dŇbĲŇĂ ‘ĞtŇĘ yĂ
’nĎrĘj
¿ČsĘ’Ď ’mĎ¡ĄJ
n Ę ’J
ËĎ lĘmČ SwĆÌyĎrĘDĲĎ xlČÂS
Ę =yDĲĂ lbĄęqĽl
ĲĎ NohĳtŇĘ wĲĎnĎkŇĘ C yn¡ČzĘoBĲ
hŇ¡yĎrĘkČŇzĘC hŇ’ĎybŇĂ nĘ yGăČxČ Ét’ČCbŇnĘBĂ NyxĂŔlĘYĘmČC NyĂnăČBĎ É’yĄdĎŇChyĘ yb
ąŇĄ W
Ď wĘ : CdŇb
ĲČŇ ‘Ğ
SrĆoJă ÉM‘ĄFĘmĂC l’ĄŔrĎW
Ę yĂ Hl
ăĎ ’Ĺ ÉM‘ČTÄČ =NmĂ CllĂękŇĘ S
Č wĘ onăbŇĘ C ’oDĳ‘Ă=rBČ
Moy¿ dŇ‘ËČ hŇnĎŔdĘŇ hŇt
ăŇĎ yĘBČ É’yYĂyS
Ą wĘ : srĲĎjĎ ëŇlĆ¿mĆ ’êĘW
Ę ¡S
Č xĘêČrĘ’ČwĘ SwĆyĎŔrĘdŇĲĎwĘ
: ’JĲĎlĘmČ SwĆy¿ĎrĘDĲĎ tŇCkŇ¡ lĘmČlĘ tŇS
ĄŔ =tŇnČS
Ę ’yh
ăĂ =yDĂ rdĳŇĎ’Ğ xrăČylĂ hŇt
¡ŇĎ lĎêĘ
=ynĄBĘ r’
ăĎ S
Ę C ’yÁĄwĎl
ĲĄ wĘ ’IĎÄnČhĞJĲĎ l’ĄrĎW
Ę yĂţ=ynĲĄbŇĘ CdŇăbČŇ ‘ĞwĲČ
ÈtJČĚnxĞĲlČ CbŇrĂęqĘhČwĘ : hŇwĲĎdĘŇxĆBĘ hŇ¡ĎdĘ
n Ň ’h
¿Ď lĎ’Ĺ=tŇyB
ĲĄ tŇËJČ ĚnxĞ ’tęĎ ClgĲĎŇ
‘B
ăČ rĘ’Č Nyr¡ĂUĘ’Ă NyĂtŔČ ’ŇmĎ NyrăĂkŇĘ DĂ hŇ’ĎŔmĘ NyrăĂoê ůhnĎdĘŇ ’h
ăĎ lĎ’Ĺ=tŇyB
ĲĄ
Ny¡ĎnĘmĂlĘ rW
ČŔ ‘Ğ=yrĲĄêĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č ’yąĎFĎřxČlĘ NyEĂÁ‘Ă yrĄÄypŇĂ YĘC hŇĳ’Ď mĘ
NohŔtŇĘ qăĎlĘxĘmČBĘ É’yĄwĎl
ĲĄ wĘ NohętŇĘ GĲĎl
Ě pŇĘ BĂ ’IĎÁnČhĞkĲĎŇ CmyqÄĂ hĞwĲČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă
: hŇS
ĲĆ m
Ł rp
¿ČŇ sĘ bŇt
¡ŇĎ kŇĘ JĂ Ml
ĳĆ S
Ę CrĲybŇĂ yDăĂ ’h
¡Ď lĎ’Ĺ tŇd¿ČŇybŇĂ ‘Ğ=l‘Č
SdŇĆŁx¿lČ rW
¡Ď ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČBĘ xsČĳĎjhČ=tŇ’Ć hŇ¡ĎloGhČ=ynĲĄbŇĘ CW
¿ ‘ĞIĲČwČ
MyrĳĂohTĘ MQ
ăĎ JĚ dŇ¡xĎ ’ĆJĘ MIËĂwĂlĘhĲČwĘ MynÌĂhĞŁJĲhČ CrÂhĞFĲČhĲĂ yJ
ăĂ : NoSĲ’ŇrĂhĲĎ
: MhĲĆlĎwĘ Myn¡ĂhĞJ
Ł Ĳ hČ Mh
¿Ć yxĄ’ĞĲlČ wĘ hŇlĎŔoGhČ ynăĄBĘ=lkĎŇlĘ ÉxsČjĆÄhČ CTąxĞS
Ę IĂwČ
tŇ¿’Č mĘFĚmĂ lDËĎbŇĘ eĂhČ lk
Ł ę wĘ hŇlĎŔoGhČmĲĄ ÉMybŇĂ è
Ď hČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ ClăkŇĘ ’ŇIĲŁwČ
Zr’h=ywg
.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw ’yFĂx
Ğ lČ ’"sb ,yrq h’ĎFĎxČlĘ v.17

.w
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6. 22–7. 17

tŇo~ËmČ=gŇxČ CW
Ì ‘ĞIĲČwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ Sr
Ł ě dĘŇlĂ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ ZrĆ’¡ĎhĎ=yĲĄoG
ÉrCè’Č=ëŇlĆmĲĆ bŇąĄl bŇsÂĄ hĄwĲĘ hoĎęhyĘ Mx
ăĎ UĘW
Ă ű yJ
ăĂ hŇĳxĎ mĘW
Ă BĘ Mym
¡Ă yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=tŇyB
ĲĄ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘBĂ MhĆŔydŇĄyĘ qEăĄxČlĘ MhĆŔylĄ‘Ğ

22

É’rĎzĘ‘Ć srĳĎjĎ=ëŇlĆmĲĆ ’êĘsĘăS
Č xĘêČrĘ’Č tŇCkŇ¡ lĘmČBĘ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ ÉrxČ’ČwĘ z
=NBĆ qod¡ŇYĎ=NBĆ MCQ¿S
Č =NBĆ : hŇIĲĎqĂlĘxĂ=NBĆ hŇ¡yĎrĘzČ‘Ğ=NBĆ hŇyĎŔrĎW
Ę =NBĆ 2
yE¡Ă‘Ě=NbĆŇ hŇ¿yĎxĘrĲČzĘ=NBĆ : tŇoyĲrĎmĘ=NBĆ hŇ¡yĎrĘzČ‘Ğ=NbĆŇ hŇ¿yĎrĘmČ’Ğ=NBĆ : bŇCTĲyxĂ’Ğ 3, 4
Nh
¡Ą J
Ł hČ Nr¿
Ł hĞ’ĲČ=NB
ĲĆ rzĎŔ‘ĎlĘ’Ć=NBĆ ÉsxĎnĘyjĲĂ=NBĆ ‘ČCSęybŇĂ ’Ğ=NBĆ : yuĲĂBĚ=NBĆ 5
hŇS
ĆŔ m
Ł tŇrăČotŇBĘ ÉryhĂmĎ rp
ąŇĄ s
Ł =’ChĲwĘ lbĆŔBĎmĂ hŇăĎl‘Ď É’rĎzĘ‘Ć ’Chą : S’ŇrĲ
Ł hĎ 6
ÉwyhĎŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=dŇyČJĘ ëŇlĆUĆęhČ olă=NêĆIĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ
=NmĂC l’ĄrĎW
Ę yĂţ=ynĲĄBĘmĂ Clă‘ĞIĲČwČ
: otŇĲ S
Ď uĎBČ lJ
Ł¡ wylĎŔ‘Ď 7
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l’Ć Myn¡ĂytŇĂ eĘhČwĘ MyrËĂ‘Ğè
Ł Ĳ hČwĘ MyrÌĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČwĘ MIĂÁwĂlĘhĲČwĘ MynÄĂ hĞŁJĲhČ
SdŇĆŁxăBČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : ëŇlĆUĲĆhČ ’êĘsĘ¿S
Č xĘêČrĘ’ČlĘ ‘bČŇ¡S
Ć =tŇnČS
Ę BĂ 8
NoSŔ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxălČ ÉdxĎ’ĆBĘ yJęĂ : ëŇlĆUĲĆlČ tŇy‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ tŇ¿ČS
n Ę ’yh
ËĂ yS
ĳĂ ymĂxĞhĲČ 9
=l’Ć ’BĎť yS
Ăę ymĂxĞhĲČ SdŇĆx
Ł ă lČ dŇxÂĎ ’ĆbŇĘ C lb
ĳĆŇ BĎmĂ hŇ¡Ďl‘ĞUĲČhĲČ dŇsĚŔyĘ ’Chă
SorËdĘŇlĂ obŔbĎŇlĘ Nyk
ăŇĂ hĄ É’rĎzĘ‘Ć yJ
ąĂ : wyl
ĲĎ ‘Ď hŇ¿bĎŇ oFhČ wyh
¡ĎŁl’Ĺ=dŇyČJĘ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ 10
: TjĲĎS
Ę mĂC qx
Ł ¿ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂBĘ dŇ¿UĄ lČlĘC tŇŁW
ĳ ‘Ğl
ĲČ wĘ ho¡ĎhyĘ tŇr¿Čoê=tŇ’Ć
’êĘsĘS
ČŔ xĘêČrĘ’Č ëŇlĆăUĆ hČ ÉNtŇČ nĎ rS
ąĆ ’Ğ NwĎęêĘS
Ę eĂhĲČ NgĆŇăS
Ć rĘjČ ű hŇăĆwĘ
z
11
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č wyu¡ĎxĚwĘ hoËĎhyĘ=tŇwĲŁYĘmĂ yrÌĄbŇĘ DĂ rpÂĄ s
Ł rp
ĳŇĄ i
Ł hČ Nh
¡Ą J
Ł hČ ’r¿ĎzĘ‘ĆlĘ
rpÄČ sĎ ’nĎhĞkĲĎţ ’răĎzĘ‘ĆlĘ ’IĳĎkČŇlĘmČ ëŇlĆ¡mĆ ’êĘsĘS
ČŔ xĘêČrĘ’ČÄ
12
yDăĂ ůM‘ĄTĘ MyW
ăĂ ÈyeĂmĂ : tŇnĆ‘ĲĆkŇĘ C rym
¡Ă GĘ ’IËĎmČS
Ę Hl
ÌĎ ’Ĺ=yDĲĂ ’tÁĎ DĎ 13
ëŇÌhĎ mĘlĂ ’yęĄwĎl
ĲĄ wĘ yhĂonăhĞkĲĎŇwĘ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ hŇUÄĎ ‘Č=NmĂ žytŇĂ CkŇlĘmČBĘ bŇDăČnČtŇĘ mĂ=lkĎŇ
tŇ‘ąČbŇĘ S
Ă wĘ ’JĎÁlĘmČ MdĎÄqĽ=NmĂ žyDĂ lbĄęqĽ=lJĎ : ëŇhĲĎyĘ ëŇU
¡Ď ‘Ă Ml
ËĆ S
Ę CrylĲĂ 14
yD¿Ă ëŇ¡hĎ lĎ’Ĺ tŇd¿ĎŇBĘ Ml
ĳĆ S
Ę CrylĲĂwĘ dŇCh¡yĘ=l‘Č ’r¿ĎuĎbČŇlĘ xČylĂŔS
Ę ÉyhĂT
Ł ‘ĞyĲĎ
Hl
ăĎ ’ĹĲlĆ ÉCbŇDČÄnČtŇĘ hĲĂ yhĂoTę‘ĞyĲĎwĘ ’J
ăĎ lĘmČ=yDĲĂ bŇĳhČ dĘŇC PŇsJ
ăČ Ę hŇ¡ĎlbĎŇyhĄlĘC : ëŇdŇĲĎybŇĂ 15
xJČŔS
Ę hČtŇĘ yDăĂ bŇhČŔdĘŇC PŇsJ
ăČ Ę É lk
ŁŇ wĘ : HnĲĄJĘS
Ę mĂ Ml
¡Ć S
Ę CrybĲŇĂ yD¿Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ 16
tŇyb
¿ŇĄ lĘ NybĂŔDĘnČtŇĘ mĲĂ É’IĎnČhĞkĲĎŇwĘ ’U
ąĎ ‘Č tŇCbÄDĎnČtŇĘ hĂ žM‘Ă lb
ĳĆŇ BĎ tŇăČydĂ
n Ň mĘ lk
ŁŇ¡ BĘ
’j
ăĎ sĘkČŇBĘ ’nĄÁqĘtŇĂ ’nĎrĘjÄČ sĘ’Ď žhnĎDĘ lb
ăĄŇ qĽ=lJĎ : Ml
ĲĆ S
Ę CrybŇĂ yD¿Ă Mh
Ł ¡ hĞlĎ’Ĺ 17
hnd

7. 18–8. 3
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=l‘ĲČ oUŔhĂ bŇrăĄqĎtŇĘ C NohĳyJĄsĘnĂwĘ Noh¡tŇĘ xĎnĘmĂC NyrĂŔUĘ’Ă ÉNyrĂkŇĘ DĂ ű NyrąĂoê hŇnĎędĘŇ
18 ë
Ň yĂxČ’Ć=l‘ČwĘ ëŇyĂlČ‘Ğ žydĂŇ hŇm
ăĎ C : Ml
ĲĆ S
Ę CrybŇĂ yD¿Ă Mk
ŁŇ¡ hĞlĎ’Ĺ tŇyB
¿Ą yDËĂ hŇxĎŔBĘdĘŇmČ
: NCdĲŇ bŇĘ ‘ČêĲČ Mk
ŁŇ¡ hĞlĎ’Ĺ tŇC‘¿rĘJĂ dŇĳBČ ‘ĘmĆlĘ hŇ¡bĎŇ hĞdČŇwĘ ’j
¿Ď sĘJČ r’
ËĎ S
Ę BĂ bŇTČęyyĂ
19 Hl
¿Ď ’Ĺ Md¡ĎŇqĽ MlĄěS
Ę hČ ëŇĳhĎ lĎ’Ĺ tŇyB
ăĄ Nx
¡Ď lĘpĎŇlĘ ëŇlĎŔ Nyb
ăŇĂ hĞyĲČtŇĘ mĂ=yDĲĂ É’IĎnČ’ŇmĲĎC
20 Nê
ěĄ nĘêĂ Nê
ĳČ nĘmĂlĘ ëŇ¡Ďl=ljĆyĂ yD¿Ă ëŇhĎŔlĎ’Ĺ tŇyB
ăĄ ÉtCxS
Ę xČ r’ĎęS
Ę C : Ml
ĲĆ S
Ę CryĘ
21 MyW
ăĂ É’JĎlĘmČ ’êĘsĘąS
Č xĘêČrĘ’Č hŇÂnĎ’Ğ yeĂmĂCţ : ’JĲĎlĘmČ yz¿ĄnĘGĂ tŇyB
¡Ą =NmĂ
’rĎÄzĘ‘Ć NokŇnĘlĆ’ĞS
Ę yĂţ yDăĂ=lkĎŇ yDăĂ hŇrĳĎhĞĲnČ rb
ăČŇ ‘ĞB
ĲČ yD¡Ă ’IĎŔrČbŇĘ EĲČGĂ É lk
ŁŇ lĘ M‘ĄŔTĘ
22 ÈPs
Č JĘ=dŇ‘Č : dŇbĲŇĂ ‘ĞtŇĘ yĂ ’nĎrĘj
¡ČsĘ’Ď ’IĎŔmČS
Ę Hl
ăĎ ’Ĺ=yDĲĂ É’tŇĎ DĎ rp
ąŇČ sĎ hŇnÁĎ hĞkĲĎŇ
hŇ’ĎŔmĘ NyêăĂBČ ÉrmČxĞ=dŇ‘ČwĘ hŇ’ĎŔmĘ NyrăĂJ
Ł ÉNyTĂnĘxĂ=dŇ‘ČwĘ ůh’ĎmĘ NyrăĂJĘJČ
23 ÉM‘
ČTČÄ=NmĂ yDĂę=lJĎ : bŇtĲŇĎ kŇĘ ’l
¿Ď =yDĂ xl
¡Č mĘC hŇĳ’Ď mĘ xS
¡Č mĘ Nyê¿ĂBČ=dŇ‘ČwĘ
hŇąmĎ lĘ=yDĲĂ ’IĳĎmČS
Ę Hl
ăĎ ’Ĺ tŇyb
¡ŇĄ lĘ ’DĎŔzĘrČdĘŇ’Č ÉdbĄŇ‘ĞtŇĘ yĂ ’IĎŔmČS
Ę Hl
ăĎ ’Ĺ
24 yD
ăĂ Ny‘ęĂ dĘŇohĲmĘ Mk
ŁŇă lĘC : yhĂonĲbŇĘ C ’J
¡Ď lĘmČ tŇCkŇ¿ lĘmČ=l‘Č PŇYČŔqĘ É’wĄhĹl
ĲĆ
hŇĳĎdĘ
n Ň ’h
ăĎ lĎ’Ĺ tŇyB
¡Ą yxĄŔlĘăpĎŇ C ’IĎŔnČytăĂŇnĘ É’IĎ‘ČrĲĎtŇĎ ’IąĎrČUĎÄzČ ’yĄwĎlĄwĘţ ’IăĎnČhĞJĎ=lkĎŇ
: Mh
Ł Ĳ ylĄ‘Ğ ’m
¿Ą rĘmĂlĘ TyQ
¡Ă S
Č ’l
¿Ď ëŇlĎŔhĞwĲČ ÉolbŇĘ hŇDąĎnĘmĂ
25 Nyn
ęĂ IĎdČŇwĘ NyTÂĂ pŇĘ S
Ď yeĂămĆ ÉëdĎŇybŇĂ =yDĲĂ ëŇąhĎ lĎ’Ĺ tŇmÄČ kŇĘ xĎJĘ ’rĎęzĘ‘Ć hřtn’ăw
yt
ăŇĄ DĎ y‘¡ĄdĘŇyĲĎ=lkĎŇlĘ hŇrĎŔhĞĲnČ rb
ăČŇ ‘ĞB
ĲČ yDĂť ÉhUĎ‘Č=lkĎŇlĘ ÉNyn’řdĲ NwąŁhĹlĆ=yDĂ
26 ’t
ăŇĎ DĎ dŇbĄÁ‘Ď ’wÄĄhĹlĆ ž’lĎ=yDĂ=lkĎŇwĘ : NC‘ĲdĘŇohĲêĘ ‘d¡ČŇyĎ ’l
£Ď ydÌĂŇwĘ ëŇĳhĎ lĎ’Ĺ
Nh
ąĄ He
ĳĄmĂ dŇ¡bĄŇ ‘ĞtŇĘ mĂ ’w¿ĄhĹlĆ hŇnĎěyDĂ ’nĎrĘjČěsĘ’Ď ’JĎŔlĘmČ yDăĂ É’tŇĎ dĎŇwĘ ëŇhĎęlĎ’Ĺ=ydŇĲĂ
: NyrĲĂCs’ĹĲlĆ wĘ Nys
¡Ă kŇĘ nĂ Sn
¿Ď‘Ğl
ĲČ =NhĄ wVŔrřVl Nh
ăĄ ÉtomlĘ
27 ë
Ň lĆUĆŔhČ bŇăĄlBĘ Ét’ŇzŁJĎ Nt
ąŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ Cnyt
ĳŇĄ obŇ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ëŇCr¿BĎ
28 yn
ąĄpŇĘ lĂ dŇsĆxĆę=hŇFĎhĂ yl
ăČ ‘ĎwĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ rS
¿Ć ’Ğ ho¡ĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć r’ĄěpĎŇlĘ
yêĂqĘEČęxČtŇĘ hĂ ynăĂ’ĞwĲČ MyrĳĂB
Ł GĂhČ ëŇlĆ¡UĆ hČ yr¿ĄW
Ď =lkĎŇlĘC wyYĎŔ‘ĞoyĲwĘ ÉëlĆUĆÄhČ
: yUĲĂ‘Ă tŇol¿‘Ğl
ĲČ MyS
¡Ă ’ŇrĎ l’
ËĄ rĎW
Ę IĂmĂ hŇÌYĎ BĘqĘ’ĆwĲĎ ylČŔ‘Ď ÉyhČŁl’Ĺ hoąĎhyĘ=dŇyČJĘ
x yUęĂ ‘Ă Myl
ăĂ ‘ŁhĲĎ MW
ĳĎ xĘyČtŇĘ hĂwĘ Mh
¡Ć ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ yS
¿Ą ’ŇrĎ hŇQĆË’Ą wĘ
2 MS
Ł Ŕ rĘGĲĄ ÉsxĎnĘypĲŇĂ ynąĄBĘmĂ : lb
ĲĆŇ BĎmĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ ’êĘsĘ¿S
Č xĘêČrĘ’Č tŇCkËŇlĘmČBĘ
3 h
Ň yĎŔnĘkČŇS
Ę ynăĄBĘmĂ
: SCFĲxČ dŇyw¡ĂdŇĎ yn¿ĄBĘmĂ l’ŇĳĄn
I Ă DĲĎ rm
¡Ď tŇĎ y’ĲĂ yn¿ĄBĘmĂ
ynbm

bytk êĘnĘ’ČwĘ ’"sb ,d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,y"k Myrps bwrb Nkw yrq êĘnĘ’ČwĘ ,bytk hêĎnĘ’ČwĘ v.25 .z
.yrq yS
Ăr
ŁS
Ę lĂ ,bytk CSr
ŁS
Ę lĂ v.26 .yrq NynĂyĘdĎ ,bytk NynĂ’
Ğ dĎ v.25 .w"Tdw ’"yd ,’"d Nkw yrqw
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8. 4–21

: Myè
ĲĂ mĂxĞwĲČ hŇ¿’Ď mĄ Myr¡ĂkĎŇzĘlĂ Wx
¿Ą yČtŇĘ hĂ oUË‘ĂwĘ hŇĳĎrĘk
y ČŇ zĘ S‘Ł ¡ rĘpČŇ yn¿ĄBĘmĂ
: MyrĲĂkĎŇEĘhČ MyĂt
¿ŇČ ’ŇmĎ oU¡‘ĂwĘ hŇĳĎx
y Ę rĲČzĘ=NBĆ yn¡Čy‘ĄohĲyĘlĘ’Ć bŇ’ĎŔom tŇăxČ jČ ÉynĄBĘmĂ
: MyrĲĂkĎŇEĘhČ tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę oUě‘ĂwĘ l’
ĳĄ yzĂxĞyĲČ=NBĆ hŇ¡yĎnĘkČŇS
Ę yn¿ĄBĘmĂ
ynăĄBĘmĂC
: MyrĲĂkĎŇEĘhČ Myè
¿Ă mĂxĞ oU¡‘ĂwĘ Nt
ĳŇĎ nĎoyĲ=NBĆ dŇbĆŇ‘¡Ć NydĂŔ‘Ď ynăĄBĘmĂC
ynăĄBĘmĂC
: MyrĲĂkĎŇEĘhČ My‘¿ĂbŇĘ S
Ă oU¡‘ĂwĘ hŇĳĎl
y Ę tŇČ ‘Ğ=NBĆ hŇ¡yĎ‘ĘS
Č yĘ MlĎŔy‘Ą
ynăĄBĘmĂ
: MyrĲĂkĎŇEĘhČ Myn¿Ăm
Ł S
Ę oU¡‘ĂwĘ l’
ĳĄ kĎŇymĲĂ=NBĆ hŇ¡yĎdĘŇbČŇzĘ hŇyĎŔTĘpČŇS
Ę
: MyrĲĂkĎŇEĘhČ rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿Ďm
nŁ S
Ę C MyĂt
ËŇČ ’ŇmĎ oUě‘ĂwĘ l’
ĳĄ yxĂyĘ=NBĆ hŇ¡yĎdĘŇbČŇ‘Ł bŇ’ĎŔoy
: MyrĲĂkĎŇEĘhČ Myè
¡Ă S
Ă wĘ hŇ¿’Ď mĄ oUě‘ĂwĘ hŇĳĎp
y ŇĘ sĂoy=NBĆ tŇym
¡Ă olS
Ę yn¿ĄBĘmĂC
: MyrĲĂkĎŇEĘhČ hŇ¡Ďm
nŁ S
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oUě‘ĂwĘ yb
ĳŇĎ BĄ=NBĆ hŇ¡yĎrĘkČŇzĘ ybČŔbĄŇ ynăĄBĘmĂC
hŇr¡ĎW
Ď ‘ĞwĲČ hŇ¿’Ď mĄ oUě‘ĂwĘ NT
ĳĎ uĎhČ=NBĆ N¡ĎnxĎoyĲ dŇGĎŔzĘ‘Č ynăĄBĘmĂC
MtŔĎ omS
Ę hŇQĆă’Ą wĘ ůMynĂr
Ł xĞ’ĲČ ÈMqĎynĂŁdĲŇ ’Ğ ynăĄBĘmĂC
: MyrĲĂkĎŇEĘhČ
: MyrĲĂkĎŇEĘhČ Myè
¿Ă S
Ă Mh
¡Ć UĎ‘ĂwĘ hŇĳĎ‘
y Ę mČS
Ę C l’
ăĄ y‘ĂyĘ TlĆ¡pĆŇ ylĂ’Ĺ
: MyrĲĂkĎŇEĘhČ My‘¿ĂbŇĘ S
Ă oU¡‘ĂwĘ dŇCbŇzĎwĘ yt
ăŇČ C‘ yw¡ČgŇĘ bŇĂ yn¿ĄBĘmĂC
hŇĳS
Ď ŁlS
Ę Mym
ăĂ yĎ MS
¡Ď hŇ¿Ćx
n Ğ ĲeČ wČ ’wĎŔhĞ’ĲČ=l’Ć ’B
ăĎ hČ ÉrhĎeĎhČ=l’Ć MYĄęBĘqĘ’ĆwĲĎ
hŇxĎÃlĘS
Ę ’ĆwĲĎ : MS
ĲĎ ytŇĂ ’Ň¿YĎ mĎ=âlĲ yw¡ĂlĄ yn¿ĄBĘmĂC MynĂŔhĞŁJăbČŇC ÉM‘ĎbĎŇ hŇnĎyb
ąŇĂ ’ĎwĲĎ
Nt
ËŇĎ nĎlĘC Nt
ÌŇĎ nĎlĘ’ĆlĘC bŇyrĂÁyĎlĘC NtÄĎ nĎlĘ’ĆlĘC hŇyĎ‘ĘmČS
Ę lĲĂţ l’ĄÃyrĂ’ĞĲlČ rzĆ‘ÃĆ ylĂ’ĹĲlĆ
hŇ’ĎYĂo’wĲĎ : MynĲĂybŇĂ mĘ Nt
¡ŇĎ nĎlĘ’ĆlĘC bŇyr¿ĂyĎoylĘC MyS
ĳĂ ’ŇrĎ MQ
¡Ď S
Ě mĘlĂwĘ hŇ¿yĎrĘkČŇzĘlĂwĘ
MhĆÄypŇĂ BĘ žhmĎyW
Ă ’ĎwĲĎ MoqĳUĎhČ ’y¡ĎpŇĘ sĂkĎŇBĘ S’ŇŁrŔhĎ oDă’Ă=l‘Č ÉMtŇĎ o’
=’ybŇĂ hĲĎlĘ MoqŔUĎhČ ’yăĎpŇĘ sĂkĎŇBĘ MynĂCtŇeĘhČ wyx
ąĂ ’Ď oDÄ’Ă=l’Ć rBĄdČŇlĘţ MyrĂÁbĎŇDĘ
hŇąbĎŇ oFhČ CnyhĄÄŁl’Ĺ=dŇyČJĘ CnlĎÁ CîřybÄĂ IĎwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇyb
¿ŇĄ lĘ Myt¡ĂŇrĘS
ĲĎ mĘ Cnl
¿Ď
hŇËĎb
y ŇĘ rĲĄS
Ą wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=NBĆ yw¡ĂlĄ=NBĆ ylĂŔxĘmČ ynăĄBĘmĂ lkĆŇW
ĆŔ Sy’
ăĂ ÉCnylĄÄ‘Ď
ynăĄBĘmĂ hŇ¡yĎ‘ĘS
Č yĘ oê¿’ĂwĘ hŇyĎŔbŇĘ S
Č xĞ=tŇ’ĆwĘ : rW
ĲĎ ‘Ď hŇ¿Ďm
nŁ S
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎbĎŇC
NtÄČ eĎS
Ć MynęĂ ytŇĂ eĘhČ=NmĂC
: MyrĲĂW
Ę ‘Ć Mh
¡Ć ynĄbŇĘ C wyx
¿Ď ’Ć yrĳĂrĎmĘ
MQ
¡Ď JĚ MyrĳĂW
Ę ‘ĆwĘ MyĂt
ăŇČ ’ŇmĎ Myn¡ĂytŇĂ nĘ MIĂŔwĂlĘhĲČ tŇdăČŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ ÉMyrĂv
Ď hČwĘ dŇywąDĂ Ď
tŇoe¡‘ČtŇĘ hĂlĘ ’wĎŔhĞ’ĲČ rh
ăĎ eĎhČ=l‘Č ÉMoY MS
¿Ď ’rĎÄqĘ’ĆwĲĎ : tŇomĲS
Ą bŇĘ Cb¿ŇuĘnĂ
ynpl
.Vgdb +’ v.18
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=lkĎŇlĘC Cnj
¡Ą TČlĘC Cnl
¿Ď hŇrĎŔS
Ď yĘ ëŇrĆDăĆ ÉCeUĆÄmĂ SuąĄbČŇlĘ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ ynăĄpŇĘ lĂ
Cnr¿ĄzĘ‘ĎlĘ MyS
ĂŔ rĎpĲĎŇC lyĂxăČ ÉëlĆUĆÄhČ=NmĂ lo’ąS
Ę lĂ yêĂS
Ę Łbę yJ
ăĂ : CnS
ĲĄ CkŇrĘ
=lJĎ=l‘Č Cnyh
ąĄŁl’Ĺ=dŇyČ rm
Ł ę ’ŇlĄ ëŇlĆUĆÁlČ CnrĘmÄČ ’Ď=yJĲĂ ëŇrĆDĳĎBČ bŇ¡Ąo’m
y ĲĄ
hŇ¿S
Ď qĘbČŇeĘwČ hŇmĎCYËeĎwČ : wyb
ĲĎŇ zĘ‘Ł=lJĎ l‘¡Č ojŔ’ČwĘ oEă‘ĚwĘ hŇbĎŔoTlĘ ÉwyS
Ď qĘbČŇmĘ
MynăĄS
Ę Myn¡ĂhĞŁJĲhČ yr¿Ąv
Ď mĂ hŇlĎyDËĂbŇĘ ’ČwĲĎ : Cnl
ĲĎ rt
¡ŇĄ ‘ĎIĲĄwČ tŇ’ŇŁzĳ=l‘Č Cnyh
¡ĄŁl’ĹmĲĄ
hŇlĎoqS
Ę ’ĆwĲĎ : hŇrĲĎW
Ď ‘Ğ Mh
¡Ć yxĄ’ĞmĲĄ Mh
¿Ć UĎ‘ĂwĘ hŇyĎŔbŇĘ S
Č xĞ hŇăyĎbŇĘ rĲĄS
Ą lĘ rW
ĳĎ ‘Ď
CnyhĄęŁl’Ĺ=tŇyB
ĲĄ tŇm
ăČ CrêĘ Myl
ĳĂ JĄhČ=tŇ’ĆwĘ bŇ¡hĎ EĎhČ=tŇ’ĆwĘ PŇsĆ¿JĆ hČ=tŇ’Ć MhĆŔlĎ
hŇlĎÄqĞS
Ę ’ĆwĲĎ : My’ĲĂYĎmĘeĂhČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ wyrĎŔW
Ď wĘ wyY
ăĎ ‘ĞyĲŁwĘ ÉëlĆUĆÄhČ ÉCmyrĂÄhĄhĲČ
hŇ¡’Ď mĄ PŇsĆ¿kĆŇ =ylĄkŇĘ C Myè
ĂŔ mĂxĞwĲČ tŇo’ămĄ=SS
ĲĄ ÉMyrĂJĎJĂ PŇsĆJĆę MdĎÁyĎ=l‘Č
Myn¡Ăk
ŁŇ rĘdČŇ’ĞĲlČ MyrĂŔW
Ę ‘Ć ÉbhĎzĎ yrąĄp
ŁŇ kŇĘ C : rJĲĎkŇĂ hŇ¿’Ď mĄ bŇ¡hĎ zĎ MyrĳĂJĎkŇĂ lĘ
hŇrăĎmĘŁ’ĲwĎ : bŇhĲĎEĎJČ tŇd¡
ŁŇ CmxĞ MyĂnČŔS
Ę ÉhbĎŇoT bŇąhĎ YĘmĚ tŇS
Ć ŁxÁnĘ ylĄÄkŇĘ C PŇlĆĳ’Ď
hŇbĎŔdĎŇnĘ ÉbhĎEĎhČwĘ PŇsĆąĆJhČwĘ SdŇĆq
Ł ĳ Myl
¡Ă JĄhČwĘ hoĎŔhyl
ĲČ ÉSdŇĆq
Ł Ä Mê
¿Ć’Č MhĆęlĄ’Ğ
yrĄÄW
Ď žynĄpŇĘ lĂ ClÃqĘS
Ę êĂ=dŇ‘ĲČ CręmĘS
Ă wĘ CdăŇqĘS
Ă : Mk
ĲĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ
tŇokŇ¡ S
Ę QĂhČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂlĘ tŇob¿Ň’ĎhĲĎ=yrĄW
ĲĎ wĘ MIËĂwĂlĘhĲČwĘ MynÌĂhĞŁJĲhČ
bŇ¡hĎ EĎhČwĘ PŇsĆ¿JĆ hČ lqËČS
Ę mĂ MIĂŔwĂlĘhĲČwĘ MynăĂhĞŁJĲhČ ÉClBĘqĂwĘ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą
: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇyb
¿ŇĄ lĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲylĂ ’yb
¿ŇĂ hĎlĘ Myl
ĳĂ JĄhČwĘ
tŇkĆŇ¡ĆllĎ NoSŔ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxălČ ÉrW
Ď ‘Ď MynąĄS
Ę BĂ ’wĎęhĞ’ĲČ rh
ăČ eĘmĂ hŇ‘Âs
Ď Ę eĂwĲČ
bŇr¡Ąo’wĘ bŇËĄo’
y PŇ¿JČ mĂ CnlĄŔy~ĂIČÄwČ CnylĄŔ‘Ď hŇt
ăŇĎ yĘhĲĎ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ=dŇyČwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ
MoIăbČŇC : hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę Mym
¿Ă yĎ MS
¡Ď bŇS
Ć ¿ĄwČ
e MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ ’ob¡ŇeĎwČ : ëŇrĆDĲĎhČ=l‘Č
l‘Čţ CnyhĄęŁl’Ĺ tŇyb
ăŇĄ BĘ MylĂÁJĄhČwĘ bŇhÄĎ EĎhČwĘ žPsĆJĆhČ lqăČS
Ę nĂ y‘ÃĂ ybŇĂ rĘhĲĎ
MhÂĆ UĎ‘ĂwĘ sx
ĳĎ nĘyjĲĂ=NBĆ rzăĎ‘ĎlĘ’Ć oU¡‘ĂwĘ NhĄŔJ
Ł hČ ÉhIĎrĂC’Ĳ=NBĆ tŇomąrĄmĘ=dŇyČ
lq¡ĎS
Ę mĂBĘ rj
¿Ď sĘmĂBĘ : MIĲĂwĂlĘhĲČ yCe¡BĂ=NbĆŇ hŇ¿yĎdĘŇ‘ČonĲwĘ ‘ČCS
Ë yĄ=NBĆ dŇÌbĎŇ zĎoy
My’ĂBĎhČţ
: ’yhĲĂhČ tŇ‘¿ĄBĎ lq¡ĎS
Ę UĂhČ=lJĲĎ bŇt
¿ŇĄ JĎIĂwČ lJ
Łĳ lČ
MyrĂÄjĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’ŇĲlĄ ű tŇolă‘Ł CbŇyr¿ĂqĘhĂ hŇlĎÁoGhČ=ynĲĄbŇĘ ybÄĂ è
Ę hČmĲĄ
ÉMyW
Ă bĎŇJĘ hŇè
Ďę S
Ă wĘ My‘ăĂS
Ę êĂ ű Myl
ăĂ y’Ą É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č rW
ąĎ ‘Ď=MynĲĄS
Ę
: hoĲĎhyl
ĲČ hŇ¿Ďlo‘ lJ
Ł¡ hČ rW
ĳĎ ‘Ď MynăĄS
Ę tŇ’Ň¡FĎ xČ yr¿ĄypŇĂ YĘ hŇ‘ĎŔbŇĘ S
Ă wĘ My‘ăĂbŇĘ S
Ă
rbĆŇ‘ăĄ tŇow¡xĞpĲČŇC ëŇlĆUĆŔhČ ÉynĄjĘrĘDČS
Ę xČ’ĞĲlČ ëŇlĆUĆęhČ yt
ăŇĄ DĎ=tŇ’Ć ű CnăêĘIĂwĲČ
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ=tŇyB
ĲĄ =tŇ’ĆwĘ M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć C’¿v
Ę nĂwĘ rh
ĳĎeĎhČ
twlkkw
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9. 1–13

M‘ąĎhĎ ClÂDĘbŇĘ nĂ=âlĲ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMyrĂv
Ď hČ yl
ąČ ’Ą CSÄGĘnĂ hŇQĆ’Ąę tŇoQăkČŇkŇĘ C
T
ynÄĂ ‘ĞnĲČJĘlČ MhĆytŇĄ ŁbŇĲ ‘ĞotŇĲ JĘţ tŇoYĳrĎ’ĞhĲĎ yU
¡Ą ‘ČmĲĄ MIĂŔwĂlĘhĲČwĘ MynăĂhĞŁJĲhČwĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ
=yJĂ : yrĲĂm
Ł ’ĹhĲĎwĘ yr¡ĂYĘUĂhČ ybĂŔ’ĎU
Ł ă hČ ÉynĂU
Ł ‘ČhĲĎ ysęĂ CbŇyĘhČ yEăĂrĂjĘhČ yêÁĂ xĂhĲČ 2
yU
¡Ą ‘ČBĘ SdŇĆŁuŔhČ ‘rČzăĆ ÉCbŇrĘ‘ĲĎtŇĘ hĲĂwĘ MhĆŔynĄbŇĘ lĂwĘ ÉMhĆlĎ MhĆęytŇĄ nĲŁBĘmĂ C’ăW
Ę ĲnĎ
: hŇĲnĎ oS’ŇrĲĂ hŇ¡Ćh
E Č l‘ČU
¿Č BČ hŇt
ËŇĎ yĘhĲĎ MynęĂ gĎŇiĘhČwĘ MyrăĂv
Ď hČ dŇÌyČwĘ tŇoYĳrĎ’ĞhĲĎ
yd¡ĂŇgŇĘ BĂ=tŇ’Ć yêĂ‘Ęr¿ČqĎ hŇEĆŔhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć Éy‘ĂmĘS
Ď kŇĘ CĲ
3
yl
ăČ ’ĄwĘ : MmĲĄoSmĘ hŇ¡bĎŇ S
Ę ’ĄwĲĎ ynĂŔqĎzĘC ÉyS
Ă ’Ňr
Ł r‘ąČv
Ę mĂ hŇTÂĎ rĘmĘ’ĆwĲĎ yl
ĳĂ y‘ĂmĘC 4
ÉynĂ’ĞwĲČ hŇĳĎloGhČ l‘Čm
ăČ l‘¡Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ yrăĄbŇĘ dĂŇBĘ ÉdrĄxĎ lJ
Łą CpęsĘ’ĲĎyĄ
yêĂmĘqČť bŇrĆ‘ęĆ hĎ tŇăxČ nĘmĂbŇĘ C : bŇrĆ‘ĲĎhĎ tŇ¿xČ nĘmĂlĘ dŇ‘¡Č MmĄŔoSmĘ bŇăS
Ą yŁ 5
hŇ¿W
Ď rĘpŇĘ ’ĆwĲĎ yJČŔrĘBĂ=l‘Č Éh‘ĎrĘkŇĘ ’ĆwĲĎ yl
ĳĂ y‘ĂmĘC yd¡ĂŇgŇĘ bŇĂ y‘¿ĂrĘqĎbŇĘ C ytŔĂ ynĂ‘ĞêĲČmĂ
MyrÌĂhĎlĘ yêĂmĘlČŔkŇĘ nĂwĘ yêĂS
Ę ŁBă ÉyhČŁl’Ĺ hŇrĎęmĘŁ’ĲwĎ : yhĲĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=l’Ć yj
¡ČkČŇ 6
Cnt
¿ŇĄ mĎS
Ę ’ČwĘ S’ŇŁïŔ hŇlĎ‘Ęm
ăČ lĘ ÉCbŇrĎ Cnyt
ąŇĄ nŁwŁ‘Ğ yJ
ăĂ ìŇyl
ĳĆ ’Ą yn¡ČjĎ yh
ËČŁl’Ĺ
dŇ‘¡Č hŇlĎŔŁdŇgŇĘ hŇm
ăĎ S
Ę ’ČBĘ ÉCnxĘnÄČ ’Ğ CnytęĄ ŁbŇ’Ğ ym
ăĄ ymĂ : MyĂmĲĎè
Ď lČ dŇ‘¿Č hŇ¡ĎldĘŇgĎŇ 7
yk
ăŇĄ lĘmČ ű dŇyăČBĘ CnynĄÁhĞk
ŁŇĲ CnykĄÄlĎmĘ žCnxĘnČ’Ğ CeêÃČ nĂ CnytÃĄ nŁwŁ‘Ğb
ĲČŇ C hŇĳĆh
E Č MoIăhČ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČJĘ Myn¡ĂjĎ tŇS
Ć Łb¿ŇbŇĘ C hŇËĎB
E Ă bČŇC yb
ÌŇĂ è
Ę BČ bŇrĆxĆÁBČ tŇoYęrĎ’ĞhĲĎ
ry’
¿Ă S
Ę hČlĘ CnyhĄęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű tŇă’Ą mĄ hŇeĎÁxĂtŇĘ hŇtÄĎ yĘhĲĎ ž‘gČŇrĆ=T‘ČmĘJĂ hŇêÃĎ ‘ČwĘ 8
CnyhĄŔŁl’Ĺ ÉCnynĄÄy‘Ą ry’
ąĂ hĎlĘ oS
ĳ dĘŇqĎ MoqămĘBĂ dŇt
¡ŇĄ yĎ Cnl
¿Ď =tŇtŇĆ lĎwĘ hŇTĎŔylĄjĘ ÉCnlĎÄ
âl¿ CntŔĄ dŇĚbŇĘ ‘ČbŇĘ C CnxĘnČŔ’Ğ MydăĂŇbĎŇ‘Ğ=yJĲĂ : CntĲŇĄ dŇĚbŇĘ ‘ČBĘ T‘¡ČmĘ hŇ¿yĎxĘmĲĂ Cnê
ËĄtŇĂ lĘC 9
hŇyĎęxĘmĲĂ Cnl
ăĎ =tŇtŇĆ ĲlĎ srČÁpĎŇ ykĄÄlĘmČ žynĄpŇĘ lĂ dŇsĆxĆÃ Cnyl
ăĄ ‘Ď=TIČwČ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ Cnb
¡ĎŇ zĎ‘Ğ
rdŔĄgĎŇ Cnl
ăĎ =tŇtŇĆ ĲlĎ wĘ wytŔĎ ŁbŇrĘxĎ=tŇ’Ć dŇym
ăĂ ‘ĞhĲČlĘC ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ tŇyB
ąĄ=tŇ’Ć MmÂĄ orlĘ
yJ
¿Ă tŇ’ŇŁzĳ=yrĄxĞ’ĲČ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ rm
¿Č ’ŇeŁ=hŇmČ hŇê
ËĎ ‘ČwĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲybŇĂ C hŇd¡ĎŇChyBĲĂ 10
ZrĆ’ĎęhĎ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈMy’ĂybŇĂ eĘhČ ìŇydăŇĆbĎŇ‘Ğ dŇyČÄBĘ tŇĎ yCĂęYĂ rS
ăĆ ’Ğ : ìŇytĲŇĆ wŁYĘmĂ CnbŇĘ ¡Č‘
z Ď 11
tŇoYĳrĎ’ĞhĲĎ yU
ăĄ ‘Č tŇD¡ČnĂBĘ ’yhĂŔ ÉhDĎnĂ ZrĆ’
ąĆ HêŔĎ S
Ę rĂlĘ ÉMy’ĂBĎ Mê
ąĆ’Č rS
ĆÄ ’Ğ
hŇêĎ‘ČwĘţ : MtĲŇĎ ’ĎmĘTĚBĘ hŇ¡jĆ =l’Ć hŇ¿jĆ mĂ hĎC’ËlĘmĂ rS
¿Ć ’Ğ MhĆęytŇĄ ŁbŇĲ ‘ĞotŇĲ BĘ 12
MkĆŔynĄbŇĘ lĂ C’ăW
Ę êĂ=l’Č ÉMhĆytŇĄ nĲŁbŇĘ C MhĆęynĄbŇĘ lĂ CnăêĘêĂ=l’Č MkÂĆ ytŇĄ onBĲĘ
ÉMêĆlĘkČŇ’ĞwĲČ CqęzĘxĆêĲĆ N‘Čm
ăČ lĘ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č Mt
¡ŇĎ bĎŇoTwĘ Mm
ËĎŁlS
Ę CS
Ì rĘdĘŇtŇĂ =âlĲwĘ
=lJĎ ÉyrĄxĞ’ĲČwĘ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č Mk
¡ĆŇ ynĄbŇĘ lĂ Mê
¿ĆS
Ę rČohĲwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ bŇCTă=tŇ’Ć 13
’bh
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hŇê
ăĎ ’Č ű yJ
ăĂ hŇĳĎlŁdŇGĘhČ Cnt
¡ŇĄ mĎS
Ę ’ČbŇĘ C My‘ŔĂ rĎhĲĎ ÉCnyW
ĄÄ ‘ĞmĲČBĘ CnylĄŔ‘Ď ’B
ăĎ hČ
: tŇ’ŇzĲŁ JĎ hŇ¡TĎ ylĄjĘ CnQ
ËĎ hŇêĎt
¿ŇČ ĲnĎ wĘ CnnĄŔwŁ‘ĞmĲĄ ÉhFĎmČlĘ êĎkŇĘ ąW
Č xĎ CnyhĄęŁl’Ĺ
’oląhĞ hŇQĆĳ’Ą hĎ tŇob¡Ň‘Ąê
Ł hČ yU
¿Ą ‘ČBĘ NêŔĄ xČtŇĘ hĂlĘCÄ ìŇytŔĆ wŁYĘmĂ rp
ăŇĄ hĎlĘ ÉbCSnĎhĞ
: hŇTĲĎylĄpŇĘ C tŇyr¡Ă’ĄS
Ę Ny’¿ĄlĘ hŇQĄŔJČ=dŇ‘Č ÉCnBĎÄ=PŇnČ’ĹtĲŇĆ
MoIăhČJĘ hŇ¡TĎ ylĄpŇĘ CnrĘ’¿ČS
Ę nĂ=yJĲĂ hŇêĎ’ČŔ qyDăĂYČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ
: tŇ’ŇzĲŁ =l‘Č ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ dŇomË‘Ğl
ĲČ Ny’¿Ą yJ
ăĂ CnytŔĄ mĎS
Ę ’ČBĘ ÉìynĆÄpĎŇlĘ CnąnĘhĂ hŇĳĆh
EČ

y Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ yn¡ĄpŇĘ lĂ ljĄŔnČtŇĘ mĂC ÉhkĆŇB
Ł otŔD
Ł wČtŇĘ hĂkŇĘ C É’rĎzĘ‘Ć lQ
ąĄ jČtŇĘ hĂkÄĘ C
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

=yJĲĂ MydĂŔlĎywĲĂ ÉMyS
Ă nĎwĘ MyS
ąĂ nĎ’Ğ dŇŁ’ęmĘ=bŇrČ lh
ăĎ qĎ l’ĄÁrĎW
Ę IĂmĂ wylĎÄ’Ą žCYBĘqĘnĂ
l’ĄÁyxĂyĘ=NbĆŇ hŇyĎÄnĘkČŇS
Ę žN‘ČIČwČ
: hŇkĆŇb
ĲĆŇ =hŇBĄrĘhČ M‘¡ĎhĎ CkŇ¿ bĎŇ
MyS
¿Ă nĎ bŇS
Ć ŁeËwČ CnyhĄŔŁl’Ňb
ĲĄŇ CnlĘ‘ăČmĎ ÉCnxĘnČÄ’Ğ ’rĎŔzĘ‘ĆlĘ rmĆ’ŇIăŁwČ ÉMlw‘ř ynąĄBĘmĂ
hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : tŇ’ŇzĲŁ =l‘Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂlĘ hŇ¿Ćq
w Ę mĂ=SyĄ hŇê
ËĎ ‘ČwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yU
ăĄ ‘ČmĲĄ tŇoI¡rĂkŇĘ nĎ
tŇăYČ ‘ĞB
ĲČ ÉMhĆmĄ dŇąlĎ oehČwĘ MyS
ĂÁ nĎ=lkĎŇ ’yYÄĂ ohlĘ CnyhĄŁl’ŇĲlĄ ţ tŇyrăĂBĘ=tŇrĎkŇĘ nĲĂ
ìŇyl
¿Ć ‘Ď=yJĲĂ MCqË : hŇW
ĲĆ ‘ĎyĲĄ hŇr¡ĎoêkČŇwĘ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ tŇăwČYĘmĂBĘ Myd¡ĂŇrĄxĞhĲČwĘ ynĎŔŁdŇ’Ğ
’rĎÃzĘ‘Ć MqĎăIĎwČ
: hŇW
ĲĄ ‘ĞwĲČ qz¡ČxĞ ëŇĳUĎ ‘Ă CnxĘăČ’
n Ğ wĲČ rb
¡ĎŇ DĎhČ
rb
¿ĎŇ DĎJČ tŇoW
Ë ‘Ğl
ĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ MIĂÁwĂlĘhĲČ MynÄĂ hĞŁJĲhČ žyrĄW
Ď =tŇ’Ć ‘B
ăČ S
Ę IČwČ
tŇ¡JČ S
Ę lĂ=l’Ć ëŇlĆIěĄwČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ ÉynĄpŇĘ QĂmĂ ’rĎęzĘ‘Ć MqĎăIĎwČ : C‘b
ĲĄŇ è
Ď IĂwČ hŇ¡Ćh
EČ
yJ
¿Ă hŇtŔĎ S
Ď =âlĲ MyĂmăČC É lkČŇ’Ď=âlĲ MxĆąlĆ MS
Ďę ëŇlĆăĄwČ
I bŇyS
ĳĂ yĎlĘ’Ć=NBĆ NăĎnxĎohĲyĘ
É lk
ŁŇ lĘ MĂlČęS
Ď CrĲywĂ hŇdăĎŇChyBĲĂ loqÁ CrybÄĂ ‘ĞIĲČwČ : hŇĲlĎ oGhČ l‘Čm
¿Č =l‘Č lB
¡Ą ’ČtŇĘ mĂ
tŇS
Ć ŁlăS
Ę lĂ ’obÁyĎ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ ž lk
ŁŇ wĘ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ Zb
¡ĄŇ uĎhĂlĘ hŇlĎŔoGhČ ynăĄBĘ
ld¡ŇĄBĎyĂ ’Ch¿wĘ oS
ĳ CkŇrĘ=lJĎ Mr¡ČxĽyĲĎ MynĂŔqĄEĘhČwĘ ÉMyrĂv
Ď hČ tŇąYČ ‘ĞJĲČ MymęĂ IĎhČ
: hŇĲlĎ oGhČ lh
¿Č uĘmĂ
MymęĂ IĎhČ tŇS
Ć ŁlăS
Ę lĂ MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ ű NmÄĂ yĎnĘbŇĂ C žhdĎŇChyĘ=yS
ĲĄ nĘ’Č=lkĎŇ CYăbŇĘ uĲĎIĂwČ
ÉboxrĘBĂ M‘ęĎ hĎ=lkĎŇ CbăŇS
Ę IĲĄwČ SdŇĆŁxĳBČ MyrăĂW
Ę ‘ĆBĘ y‘¡ĂyS
Ă êĘhČ SdŇĆŁx¿ ’ChË
: MymĲĂS
Ď GĘhČmĲĄC rb
¡ĎŇ DĎhČ=l‘Č Myd¿ĂŇy‘ĂrĘmČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ
MyS
ăĂ nĎ CbŇyS
¡Ă ê
Ł wČ MêŔĆ lĘ‘ČmĘ Mê
ăĆ’Č MhĆŔlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ ÉNhĄJ
Ł hČ ’rąĎzĘ‘Ć MqĎIĎÄwČ
ho¿Ďhyl
ĲČ hŇdËŇĎotŇ Cn¿êĘ hŇêęĎ ‘ČwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ tŇm
¿Č S
Ę ’Č=l‘Č PŇys
¡Ă ohlĘ tŇoIĳrĂkŇĘ nĎ
l’
.yrq MlĎy‘Ą ,bytk MlĎo‘ v.2
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MyS
¡Ă eĎhČ=NmĂC ZrĆ’ĎŔhĎ yU
ăĄ ‘ČmĲĄ ÉCldĘŇB
ĲĎ hĂwĘ onĳoYrĘ CW
ă ‘ĞwĲČ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ
ì¿yrřbdk NJ
ËĄ lodŇĳGĎ loqă Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ lh
ËĎ uĎhČ=lkĲĎŇ CnÌ‘ĘIĲČwČ : tŇoIĲrĂkŇĘ eĎhČ
dŇomă‘Ğl
ĲČ xČŁJ¡ Ny’¿ĄwĘ MymĂŔS
Ď GĘ tŇ‘ăĄhĎwĘ ÉbrĎ M‘¿ĎhĎ lbÂĎ ’Ğ : tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ Cnyl
¡Ą ‘Ď
‘ČS
Ł ¡ pŇĘ lĂ CnyB
¿Ă rĘhĂ=yJĲĂ MyĂnČŔS
Ę lĂ âlăwĘ ÉdxĎ’Ć MoyąlĘ=âlĲ hŇkĎę’ŇlĎUĘhČwĘ ZCxĳBČ
CnyrĄę‘ĎB
ĲĆ rS
ăĆ ’Ğ ű lk
ŁŇă wĘ lhÂĎ uĎhČ=lkĎŇlĲĘ CnyrĄW
Ď ţ ’n
ăĎ=CdŇmĘ‘ĞyĲČ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎBČ
ry‘¿Ă=ynĄqĘzĂ Mh
ËĆ UĎ‘ĂwĘ MynĂŔUĎĚzmĘ MyêăĂ‘ĂlĘ É’ŁbŇyĎ ÉtoIrĂkŇĘ nĎ MyS
ąĂ nĎ bŇyS
ÂĂ h
Ł hĲČ
rb
¿ĎŇ DĎlČ dŇ‘¡Č CeUĆŔmĂ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ=PŇ’Č NorąxĞ bŇyS
ÂĂ hĎlĘ dŇ‘Čţ hĎyT
ĳĆpŇĘ S
Ł Ĳ wĘ ry‘¡ĂwĎ
tŇ’ŇŁzĳ=l‘Č CdăŇmĘ‘ĲĎ hŇ¡wĎqĘêĂ=NbĆŇ hŇ¿yĎzĘxĘyČwĘ l’
ËĄ hW
Ď ‘Ğ=NBĆ Nt
ÌŇĎ nĎoyĲ ëŇă’Č : hŇĲEĆhČ
žCldĘŇB
ĲĎ IĂwČ ůhlĎoGhČ ynăĄBĘ ÈNkĄŇ=CW‘ĞIĲČwČ : MrĲĚzĎ‘Ğ yw¡ĂQĄhČ yt
¿ŇČ BĘS
Č wĘ MQ
ËĎ S
Ě mĘC
tŇomĳS
Ą BĘ MQ
ăĎ kĚŇwĘ Mt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ tŇobËŇ’ĎhĲĎ yS
ÌĄ ’ŇrĎ MyS
ĂÄ nĎ’Ğ NhĄÁJ
Ł hČ ’rĎÄzĘ‘Ć
lJ
Ł Ŕ bČŇ CQăkČŇyĘwČ : rb
ĲĎŇ DĎhČ Soy¡rĘdČŇlĘ yrĂŔyW
Ă ‘ĞhĲĎ SdŇĆx
Ł ă lČ ÉdxĎ’Ć MoyąBĘ CbęS
Ę IĲĄwČ
: NoSĲ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁx¿lČ dŇ¡xĎ ’Ć Moy¿ dŇ‘ËČ tŇoIĳrĂkŇĘ nĎ MyS
ăĂ nĎ CbŇyS
¡Ă h
Ł hČ MyS
Ăě nĎ’Ğ
tŇoIĳrĂkŇĘ nĎ MyS
ăĂ nĎ CbŇyS
¡Ă h
Ł rS
¿Ć ’Ğ MynĂŔhĞŁJĲhČ ynăĄBĘmĂ É’YĄUĎIĂwČ
: hŇyĲĎlĘdČŇgŇĘ C bŇyr¡ĂyĎwĘ rzĆ‘ĆŔylĂ’ĹwĲĆ ÉhyĎW
Ą ‘ĞmĲČ wyxĎŔ’ĆwĘ ÉqdĎŇYĎoyĲ=NBĆ ‘ČCS
ą yĄ ÉynĄBĘmĂ
: MtĲŇĎ mĎS
Ę ’Č=l‘Č N’ŇY
Ł ¡ =ly’ĲĄ Mym
¿Ă S
Ą ’ĞwĲČ Mh
ĳĆ yS
Ą nĘ ’yY
ăĂ ohlĘ Md¡ĎŇyĎ Cn¿êĘIĂwČ
hŇąĎW
y Ą ‘ĞmĲČ MrĳĂxĎ yn¡ĄBĘmĂC
: hŇyĲĎdĘŇbČŇzĘC ynĂ¡nĎxĞ rUĄŔ’Ă ynăĄBĘmĂC
ynąČy‘ĄoylĘ’Ć rCxĳS
Ę jČ yn¡ĄBĘmĂC
: hŇIĲĎzĂ‘ĚwĘ l’
¡Ą yxĂywĂ hŇyĎŔ‘ĘmĲČS
Ę C ÉhIĎlĂ’ĲĄwĘ
MIĳĂwĂlĘhĲČ=NmĂC
: hŇW
ĲĎ ‘ĎlĘ’ĆwĘ dŇ¡bĎŇ zĎoy l’ĄŔnĘtŇČ nĘ l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂ ÉhyĎW
Ą ‘ĞmĲČ
: rzĆ‘ĲĆylĂ’ĹwĲĆ hŇd¡ĎŇChyĘ hŇ¿yĎxĘtĲŇČ jĘ ’TĎŔylĂqĘ ’Chă ÉhyĎlĎqĲĄwĘ y‘ęĂ mĘS
Ă wĘ dŇăbĎŇ zĎoy
: yrĲĂC’wĘ MlĆ¡TĆ wĎ MQ
¿Ě S
Č MyrĂŔ‘Ğè
Ł ă hČ=NmĂC bŇyS
ĳĂ yĎlĘ’Ć Myr¡ĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČ=NmĂC
rzĎŔ‘ĎlĘ’ĆwĘ Nm
ăĂ IĎmĂC ÉhIĎJĂlĘmČC hŇąĎEĂyĂwĘ
I hŇyĎmĘrČţ S‘Ł Ã rĘpČŇ ynăĄBĘmĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę IĂmĲĂC
yDĂŔbŇĘ ‘ČwĘ l’
ăĄ yxĂywĂ ÉhyĎrĘkČŇzĘ hŇąĎn
y Ę êČmČ Ml
ĳĎ y‘Ą yn¡ĄBĘmĂC
: hŇyĲĎnĎbŇĘ C hŇ¡IĎJĂlĘmČC
hŇăyĎnĘêČmČ ÉbyS
Ă yĎlĘ’Ć ynąČ‘ĄoylĘ’Ć ’CêĳzČ yn¡ĄBĘmĂC
: hŇIĲĎlĂ’ĲĄwĘ tŇom¡rĄywĂ
: yl
ĲĎ tŇĘ ‘Č yB
¿Č zČ hŇ¡yĎnĘnČxĞ N¿ĎnxĎohĲyĘ yb
ĳŇĎ BĄ yn¡ĄBĘmĂC
: ’zĲĎyzĂ‘ĞwĲČ dŇ¡bĎŇ zĎwĘ tŇomŔrĄywĲĂ
: tŇomĲrĎyĘř l’
¿Ď S
Ę C bŇCS
¡ yĎ hŇyĎŔdĎŇ‘ĞwĲČ ÉëCQmČ MQ
ąĎ S
Ě mĘ ynĳĂBĎ yn¡ĄBĘmĂC
l’ĄŔlĘYČbŇĘ hŇăyĎnĘêČmČ ÉhyĎW
Ą ‘ĞmĲČ hŇąĎn
y Ď BĘ ll
ĳĎ kŇĘ C ’n
ăĎdĘŇ‘Č bŇ¡’Ď om tŇ¿xČ jČ ynËĄBĘmĂC
hŇ¿yĎ‘ĘmĲČS
Ę hŇ¡IĎJĂlĘmČ hŇËĎè
I Ă yĂ rzĆ‘ÌĆylĂ’Ĺ MrĳĂxĎ yn¡ĄbŇĘ C
: hŇè
ĲĆ nČmĘC yCe¡bŇĂ C
Nw‘mV
.yrq tomrĎwĘ v.29

.yrq ìrĘbĎdĘJĂ ,bytk ìyrĆbĎdĘJĂ v.12

.’qsp N’k Vy ’"sb v.12

12
13

14

15
16

17

18

19
20, 21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

10. 32–1. 9
32, 33
34
35, 36
37, 38
39, 40, 41
42
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ynąČêĘmČ MS
ĳĚ xĎ yn¡ĄBĘmĂ
: hŇyĲĎrĘmČS
Ę ëŇCQ¡mČ Nm
¿Ă yĎnĘBĂ
: No‘ĲmĘS
Ă
yd¿ČŇ‘ĞmĲČ ynĂŔbĎŇ ynăĄBĘmĂ
: y‘ĲĂmĘS
Ă hŇ¡è
Ć nČmĘ ym
¿Č rĄyĘ TlĆpĆŔylĂ’Ĺ dŇăbĎŇ zĎ ÉhêĎêČmČ
tŇom¡rĄmĘ hŇ¿yĎnĘwČ
: yhřwlĲk hŇ¡yĎdĘŇb
ĲĄŇ hŇ¿yĎnĎBĘ
: l’ĲĄC’wĘ Mr¡ĎmĘ‘Č
: y‘ĲĂmĘS
Ă yCe¡bŇĂ C yn¿ĂbĎŇC
: oW‘ĞyĲČwĘ yn¡ČêĘmČ hŇ¿yĎnĘêČmČ
: bŇyS
ĲĂ yĎlĘ’Ć
l’
¿Ą rĘzČ‘Ğ
: yrĲĎS
Ď yS
¡Č S
Ď yb
¿ČŇ dĘŇnČkŇĘ mČ
: hŇyĲĎdĎŇ‘ĞwĲČ Nt
¡ŇĎ nĎwĘ hŇ¿yĎmĘlĆS
ĲĆ wĘ
: PŇsĲĄoy hŇ¡yĎrĘmČ’Ğ MCQ¿S
Č
: hŇyĲĎrĘmČS
Ę Chy¡ĎmĘlĆS
ĲĆ wĘ

: hŇyĲĎnĎBĘ l’
¡Ą oywĘ wd¿řy ’nĎŔybŇĂ zĘ dŇăbĎŇ zĎ ÉhyĎtŇĘ êĂmČ l’
ąĄ y‘ĂyĘ obĳŇnĘ yn¡ĄBĘmĂ
44 : Myn
ĲĂ BĎ CmyW
¡Ă IĎwČ MyS
ĂŔ nĎ Mh
ăĆ mĄ SyăĄwĘ tŇoIĳrĂkŇĘ nĎ MyS
ăĂ nĎ yř’¡Vn hŇQĆ’Ąě=lJĎ
hymxn, ’ t
ŇăČS
n Ę wlĄsĘJĂ=SdŇĆŁxĲbŇĘ yh
ąĂ yĘwČ hŇĳĎl
y Ę kČŇxĞ=NBĆ hŇ¡yĎmĘxĆnĘ yr¿ĄbŇĘ DĂ
2 ’Ch
¿ yx
ËČ ’ČmĲĄ dŇÌxĎ ’Ć ynĂnÁĎ xĞ ’b
Ł Ä IĎwČ : hŇrĲĎyBĂhČ NS
¿Č CSBĘ ytŇĂ yy¡ĂhĎ yn¿Ă’ĞwĲČ MyrĂŔW
Ę ‘Ć
Cr¿’ĞS
Ę nĂ=rS
ĲĆ ’Ğ hŇËTĎ ylĄjĘhČ MydÌĂŇChIĘhČ=l‘Č MlĄÂ’ĎS
Ę ’ĆwĲĎ hŇdĳŇĎChymĲĂ MyS
¡Ă nĎ’ĞwĲČ
3 Crą’
ĞS
Ę nĂ=rS
ĲĆ ’Ğ MyrĂÂ’ĎS
Ę eĂhĲČ ůylĂ ÈCrmĘ’ŇIĲŁwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘ČwĘ ybŇĂ ¡è
Ć hČ=NmĂ
ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ tŇąmČ oxwĘ hŇĳĎjrĘxĆbŇĘ C hŇ¡ĎlŁdŇgŇĘ hŇ‘¿ĎrĎBĘ hŇnĎŔydĂŇUĘBČ MS
ăĎ ÉybŇĂ è
Ę hČ=NmĂ
4 Myr
ăĂbĎŇDĘhČ=tŇ’Ć ű y‘ăĂmĘS
Ď JĘ yhÂĂ yĘwČ : S’ĲĄbĎŇ CtŇ¿ ~ĘnĂ hĎyr¡Ć‘ĎS
Ę C tŇYĆrĎŔp
ŁŇ mĘ
lQĄŔjČtŇĘ mĂC ÉMYĎ yh
¿Ă ’ĹwĲĎ Mym
ĳĂ yĎ hŇ¡ĎlBĘ’ČtŇĘ ’ĆwĲĎ hŇJĆŔbŇĘ ’ĆwĲĎ ÉyêĂbŇĘ S
ČÄ yĎ hŇQĆ’ĄęhĎ
5 l’
¿Ą hĎ MyĂmČŔè
Ď hČ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ’e
ąĎ’ĲĎ rmČę’
Ł wĲĎ : MyĂmĲĎè
Ď hČ yh
¿ĄŁl’Ĺ yn¡ĄpŇĘ lĂ
: wytĲŇĎ wŁYĘmĂ yr¿ĄmĘS
Ł Ĳ lĘC wyb
¡ĎŇ hĞŁ’ĲlĘ dŇsĆxĆŔwĎ ÉtyrĂBĘhČ rm
ąĄ S
Ł ’rĳĎoehČwĘ lod¡ŇGĎhČ
6 ì
Ã DĘbŇĘ ‘Č tŇăČQpŇĂ êĘ=l’Ć ‘Čm
Łă S
Ę lĂ tŇoxłCtŇĚ pŇĘ ìŇynÀĆy‘ĄwĘ tŇbĆŇăè
Ć qČ=ìŇnĘzĘ’Ď ’n
ăĎ yh
ăĂ êĘ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=l‘Č hŇlĎyĘlČŔwĎ Mm
ăĎ oy ÉMoIhČ ìŇynąĆpĎŇlĘ lQĄÄjČtŇĘ mĂ žykŇĂ nŁ’ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ
yn¿Ă’ĞwĲČ ëŇlĎŔ Cn’ŇăTĎ xĎ rS
ăĆ ’Ğ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄBĘ tŇw’ŇF
Ł ą xČ=l‘Č hŇDęĆwČtŇĘ mĂC ìŇydĳŇĆbĎŇ‘Ğ
7 t
Ň ŁwęYĘUĂhČ=tŇ’Ć CnrĘmăČS
Ď =âlĲwĘ ëŇl
ĳĎ CnlĘăbČŇ xĎ lb
Ł ¡Ň xĞ : Cn’ŇTĲĎxĎ yb
¡ŇĂ ’Ď=tŇyb
ĲĄŇ C
: ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č hŇ¿S
Ćm
Ł =tŇ’Ć tŇĎ yC¡ĂYĂ rS
¿Ć ’Ğ MyTĂŔjĎS
Ę UĂhČ=tŇ’ĆwĘ ÉMyuĂxĚhĲČ=tŇ’ĆwĘ
8 Mê
ăĆ ’Č rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č hŇ¿S
Ćm
Ł =tŇ’Ć tŇĎ yCËY
Ă Ă rS
¿Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ=tŇ’Ć É’nĎ=rkĎŇzĘ
9 yt
ŔČ wŁYĘmĂ ÉMêĆrĘmČS
Ę C ylČŔ’Ą Mê
ăĆbŇĘ S
Č wĘ : MyUĲĂ‘ČB
ĲĎ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć Zyp
¿ŇĂ ’Ď yněĂ ’Ğ Cl‘ĎŔmĘêĂ
MYĄŔBĘqČ’Ğ Mè
ăĎ mĂ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ hŇąYĄ qĘBĂ MkĆÁxĞDĲČnĲĂ hŇyÄĆhĘyĲĂ=M’Ă Mt
ĳŇĎ ’
Ł Mt
¡ŇĆ yW
Ă ‘ĞwĲČ
: MS
ĲĎ ym
¡Ă S
Ę =tŇ’Ć NJ
¿Ą S
Č lĘ yêĂrĘxČŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ MoqŔUĎhČ=l’Ć MytŇĂ ’
Ł obŇhĞwĲČ
43

Mhw
C’W
Ę nĎ ’"sb ,yrq C’W
Ę nĎ ,bytk y’ĄW
Ę nŁ v.44

.yrq yDČyČ ,bytk oDyČ v.43

.yrq ChClJĘ ,bytk yhĎClJĘ v.35
.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk
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1. 10–2. 13

: hŇqĲĎzĎxĞhĲČ ì¡ŇdĘŇyĲĎbŇĘ C lodŔGĎhČ ìăŇxĞk
ŁŇĲ BĘ ÉtĎydĂÄjĎ rS
ąĆ ’Ğ ìŇĳUĆ ‘ČwĘ ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘Ğ Mh
¿Ą wĘ 10
tŇăČQpŇĂ êĘ=l’ĆwĘ ìÁDĘbŇĘ ‘Č tŇQČÄpŇĂ êĘ=l’Ć tŇbĆŇè
Ć qČţ=ìŇĲ nĘzĘ’Ď ’n
ăĎ yh
ăĂ êĘ ynĎęŁdŇ’Ğ ’e
ăĎ’ĲĎ 11
MoIŔhČ ÉìDĘbŇĘ ‘ČlĘ ’e
ąĎ=hŇxĎylĲĂYĘhČwĘ ìŇmĆŔS
Ę =tŇ’Ć hŇă’Ď rĘyĂlĘ ÉMyYĂpĄŇxĞhĲČ ìŇydęĆbĎŇ‘Ğ
: ëŇlĆUĲĆlČ hŇq¡ĆS
Ę mČ ytŇĂ yy¿ĂhĎ ynËĂ’ĞwĲČ hŇĳĆh
E Č Sy’
ăĂ hĎ yn¡ĄpŇĘ lĂ MymĂŔxĞrĲČlĘ Chn
ăĄtŇĘ C
’êĘsĘ¿S
Č xĘêČrĘ’ČlĘ MyrËĂW
Ę ‘Ć tŇ¿ČS
n Ę NsĎęynĂ SdŇĆŁxăBĘ ű yh
ăĂ yĘwČ
b
‘r¡Č ytŇĂ yy¿ĂhĎ=âlĲwĘ ëŇlĆUĆŔlČ hŇăĎê
n Ę ’ĆwĲĎ ÉNyĂIČÄhČ=tŇ’Ć ’v
ąĎ ’ĆwĲĎ wynĳĎpĎŇlĘ NyĂyăČ ëŇlĆ¡UĆ hČ
hŇlĆŔox ìăŇnĘy’ĲĄ ÉhêĎ’ČwĘ My‘ęĂ rĎ ìŇynăĆjĎ ű ‘ČCDămČ ëŇlĆUĆÁhČ ylĂÄ žrmĆ’ŇIŁwČ : wynĲĎpĎŇlĘ 2
ëŇlĆ¡UĆ hČ ëŇlĆUĆŔlČ rm
ăČ Ł’wĲĎ : dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿BĄ rĘhČ ’r¡Ďy’ĂwĲĎ bŇĳĄl ‘Čră
Ł M’
¡Ă =yJĂ hŇzĆŔ Ny’ăĄ 3
tŇorąbŇĘ qĂ=tŇyB
ĲĄ ry‘ÁĂ hĎ rS
ĆÄ ’Ğ ynČępĎŇ C‘ărĘyĲĄ=âlĲ ‘ČCDÁmČ hŇĳĆx
y Ę yĲĂ Ml
ăĎ o‘lĘ
ÉylĂ rmĆ’ŇŁIąwČ
: S’ĲĄbĎŇ Cl¿JĘ’Ě hĎyr¡Ć‘ĎS
Ę C hŇbĎŔrĄxĞ ÉytŇČ ŁbŇ’Ğ 4
: MyĂmĲĎè
Ď hČ yh
¡ĄŁl’Ĺ=l’Ć lQĄŔjČtŇĘ ’ĆwĲĎ SuĳĄbČŇmĘ hŇê
ăĎ ’Č hŇ¡Ć=h
E Ň mČ=l‘Č ëŇlĆUĆŔhČ
rS
ÌĆ ’Ğ ìŇynĳĆpĎŇlĘ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č bŇ¿TČ yyĂ=M’ĂwĘ bŇoTŔ ëŇlĆăUĆ hČ=l‘Č=M’Ă ëŇlĆUĆŔlČ rm
ăČ ’
Ł wĲĎ 5
žrmĆ’ŇIŁwČ : hŇeĎĲnĆ bŇĘ ’ĆwĘ yt
¡ŇČ ŁbŇ’Ğ tŇor¿bŇĘ qĂ ry‘ËĂ=l’Ć hŇdĎęChyĘ=l’Ć ynĂăxĄ lĎS
Ę êĂ 6
yt
ăŇČ mĎC ì¡ŇkĞŇlĎhĞmĲČ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ yt
ËŇČ mĎ=dŇ‘Č olęYĘ’Ć tŇbĆŇăS
Ć oy ű lg
ăČŇ è
Ą hČwĘ ëŇlĆUĆÁhČ ylĂÄ
ÈrmČo’wĲĎ : NmĲĎzĘ ol¡ hŇ¿Ďê
n Ę ’ĆwĲĎ ynĂxĄŔlĎS
Ę IĂwČ ÉëlĆUĆÄhČ=ynĲĄpŇĘ lĂ bŇąTČ yIĂwČ bŇCS
ĳ êĎ 7
rbĆŇ‘ăĄ tŇow¡xĞjĲČ=l‘ĲČ ylĂŔ=CnêĘyĂ ÉtorGĘ’Ă bŇoTŔ ëŇlĆăUĆ hČ=l‘Č=M’Ă ůëlĆUĆlČ
tŇrĆGĆÃ’ĂwĘ : hŇdŇĲĎChyĘ=l’Ć ’ob¡Ň’Ď=rS
Ć ’Ğ dŇ‘¿Č ynĂCrŔybŇĂ ‘ĞyĲČ ÉrS
Ć ’Ğ rh
ĳĎeĎhČ 8
tŇorqĎlĘţ MyYÃĂ ‘Ą yl
ăĂ =NêĆyĂ rS
ăĆ ’Ğ ëŇlĆUĆęlČ rS
ăĆ ’Ğ sDÁĄrĘjČhČ rmĄÄS
Ł žPsĎ’Ď=l’Ć
=rS
Ć ’Ğ tŇyĂB
¡Č lČwĘ ry‘ŔĂ hĎ tŇm
ăČ oxlĘC ÉtyĂBČÄlČ=rS
Ć ’Ğ hŇrąĎyBĂhČ yrĄÄ‘ĞS
ĲČ =tŇ’Ć
’obę’ĎwĲĎ : yl
ĲĎ ‘Ď hŇ¿bĎŇ oFhČ yh
¡ČŁl’Ĺ=dŇyČJĘ ëŇlĆUĆŔhČ yl
ăĂ =NêĆIĲĂwČ wyl
ĳĎ ’Ą ’obăŇ’Ď 9
xl
ąČ S
Ę IĂwČ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇorăGĘ’Ă tŇ¡’Ą MhĆŔlĎ hŇăĎê
n Ę ’ĆwĲĎ rhĎŔeĎhČ rbĆŇ‘ăĄ ÉtowxĞjĲČ=l’ĲĆ
TQ
ăČ bČŇnĘsČ ‘mÂČ S
Ę IĂwČ
: MyS
ĲĂ rĎpĲĎŇC lyĂx¡Č yrĄW
¿Ď ëŇlĆUĆŔhČ ÉyUĂ‘Ă 10
=rS
Ć ’Ğ hŇĳĎlŁdŇgŇĘ hŇ‘ăĎrĎ Mh
¡Ć lĎ ‘rČI¿ĄwČ ynĂŔU
Ł ‘ČhĲĎ dŇbĆŇ‘ăĆhĎ ÉhIĎbŇĂ oTĲwĘ ynęĂ r
Ł ŁxĲhČ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l’Ć ’ob¡Ň’ĎwĲĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ hŇ¡bĎŇ oT Su¿ĄbČŇlĘ MdĎŔ’Ď ’B
¿Ď 11
ůyUĂ‘Ă ÈT‘ČmĘ ű MyS
ăĂ nĎ’ĞwĲČ ÈynĂ’Ğ hŇlĎyĘlČę ű MCqă’ĎwĲĎ : hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę Mym
¿Ă yĎ MS
¡Ď =yhĂ’ĹwĲĎ 12
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲylĂ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ yBĂŔlĂ=l’Ć Nt
ăŇĄ nŁ ÉyhČŁl’Ĺ hŇmĎę MdĎŔ’ĎlĘ yêĂdĘŇGăČhĂ=âlĲwĘ
hŇ’ÄĎ YĘ’ĄwĲĎ : HB
ĲĎ bŇ¿kĄŇ Łr yn¡Ă’Ğ rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎŔhĄBĘhČ=M’Ă yJĂť yUĂŔ‘Ă Ny’ăĄ ÉhmĎhĄbŇĘ C 13
’ygh=r‘Vb

2. 14–3. 6

hymxn
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tŇŁjĳS
Ę ’ČhĲĎ r‘ČS
¡Č =l’ĆwĘ NyeĂŔêČhČ Ny‘ăĄ ÉynĄjĘ=l’ĆwĘ hŇlĎyĘlČę ’yGČÁhČ=r‘ČS
ĲČ bŇĘ
Cl¿JĘ’Ě hĎyr¡Ć‘ĎS
Ę C MyYĂwĎrp
ŁŇ mĘhČ=rS
Ć ’Ğ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ tŇm
Ł ą oxBĘ rbĄÁŁW yhÄĂ ’ĹwĲĎ
14 Moq
¿ mĎ=Ny’ĲĄwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇ¡kČŇ rĄBĘ=l’ĆwĘ NyĂ‘ČŔhĎ r‘ČS
ăČ =l’Ć ÉrŁbŇ‘Ĺ’ĲĆwĎ : S’ĲĄbĎŇ
15 rb
¡ĄŇ ŁW yh
¿Ă ’ĹwĲĎ hŇlĎyĘlČŔ É lxČeÄČ bČŇ hŇąĆl‘Ł yhÄĂ ’ĹwĲĎ : yêĲĎxĘêČ rb
Ł ¿Ň ‘Ğl
ĲČ hŇm
¡Ď hĄBĘlČ
16 âl
ą MynęĂ gĎŇiĘhČwĘ : bŇCSĲ’ĎwĲĎ ’yĘG¡ČhČ r‘ČS
¿Č BĘ ’obËŇ’ĎwĲĎ bŇCSę’ĎwĲĎ hŇĳmĎ oxBČ
MyrăĂx
Ł ĲlČ wĘ MynÁĂ hĞJ
Ł Ĳ lČwĘ MydĂÄChIĘlČwĘ hŇĳĆW‘Ł ynăĂ’Ğ hŇm
¡Ď C yêĂkŇĘ lČŔhĎ hŇnĎă’Ď ÉC‘dĘŇyĲĎ
17 rm
ăČ o’wĲĎ : yêĂdĘŇGĲČhĂ âl¿ NJ
¡Ą =dŇ‘Č hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ hŇăW
Ą ‘Ł ÉrtŇĆ yÄĆlĘC MynęĂ gĎŇiĘlČwĘ
ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ rS
ąĆ ’Ğ HbĎŔ CnxĘăČ’
n Ğ rS
ăĆ ’Ğ Éh‘ĎrĎhĲĎ ÉMy’Ăr
Ł Mê
ąĆ’Č MhĆęlĄ’Ğ
MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ tŇm
ăČ ox=tŇ’Ć ÉhnĆbŇĘ nĂwĘ CkęlĘ S’
ĳĄ bĎŇ CtŇă ~ĘnĂ hĎyr¡Ć‘ĎS
Ę C hŇbĎŔrĄxĞ
18 É’yh
Ă =rS
Ć ’Ğ yhČęŁl’Ĺ dŇyăČ=tŇ’Ć MhĆÁlĎ dŇyGÄĂ ’ČwĲĎ : hŇjĲĎrĘxĆ dŇo‘¡ hŇ¿Ćh
y Ę nĲĂ=âlĲwĘ
MCqănĎ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ yl
ĳĂ =rmČ’ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ëŇlĆ¡UĆ hČ yr¿ĄbŇĘ DĂ=PŇ’ČwĘ ylČŔ‘Ď hŇăbĎŇ oT
19 TQ
ČÄbČŇnĘsČ ž‘mČS
Ę IĂwČ
: hŇb
ĲĎŇ oFlČ Mh
¡Ć ydŇĄyĘ Cq¿EĘxČyĘwČ CnynĂŔbĎŇC
Cz¡bŇĘ IĂwČ CnlĎŔ CgŇ‘ăĂlĘIČwČ ybĂŔrĘ‘ČhĲĎ ÉMS
Ć gĆÄwĘ ynęĂ oU‘ČhĲĎ dŇbĆŇ‘ăĆhĎ ű hŇăIĎbŇĂ T
Ł Ĳ wĘ ynÁĂ r
Ł ŁxĲhČ
ëŇlĆ¡UĆ hČ l‘¿ČhČ MyW
ĂŔ ‘Ł Mê
ăĆ’Č rS
ăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ rb
ąĎŇ DĎhČ=hŇmĲĎ CręmĘ’ŇIĲŁwČ Cnyl
ĳĄ ‘Ď
20 MyĂm
ČŔ è
Ď hČ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉMhĆlĎ rm
ąČ o’wĲĎ rbĎęDĎ MtÁĎ o’ bŇyS
ĂÄ ’ĎwĲĎ : MydŇĲĂrĘm
Ł Ĳ Mê
¿Ć’Č
qlĆÌxĄ =Ny’ĲĄ MkĆęlĎwĘ CnynĳĂbĎŇC MCqănĎ wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ CnxĘ¿Č’
n Ğ wĲČ CnlĎŔ xČyl
ăĂ YĘyČ ’Chť
g NhĄÄJ
Ł hČ žbyS
Ă yĎlĘ’Ć MqĎIĎÃwČ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ Nor¡JĎzĂwĘ hŇqËĎdĎŇYĘC
ChCSŔDĘqĂ hŇUĎăhĄ N’ŇŁ~ŔhČ r‘ČS
ăČ =tŇ’Ć ÉCnbŇĘ IĂwČ MynęĂ hĞŁJĲhČ wyx
ăĎ ’ĆwĘ lodÁGĎhČ
: l’ĲĄnĘnČxĞ lD¿ČgŇĘ mĂ dŇ‘¡Č ChCSŔDĘqĂ Éh’ĎUĄhČ lDąČgŇĘ mĂ=dŇ‘ČwĘ wyt
ĳŇĎ ŁtŇlĘDČ CdŇym
¡Ă ‘ĞIĲČwČ
2 =NB
Ć rCJ¡zČ hŇnĎŔbĎŇ odăŇyĎ=l‘ČwĘ oxĳrĄyĘ yS
ăĄ nĘ’Č Cn¡bĎŇ od¿ŇyĎ=l‘ČwĘ
3 h
Ň UĎăhĄ hŇĳ’Ď nĎiĘhČ ynăĄBĘ Cn¡BĎ MygĂŔDĎhČ r‘ČS
ăČ Ét’ĄwĘ
: yrĲĂmĘ’Ă
4 =l‘
ČwĘ
: wyxĲĎyrĂbŇĘ C wyl
¡Ď C‘nĘmČ wytŔĎ ŁtŇlĘDČ ÉCdŇymÄĂ ‘ĞIĲČwČ ChCrŔqĄ
MQ
¿Ď S
Ě mĘ qyzĂŔxĹhĲĆ MdăĎŇyĎ=l‘ČwĘ ZouŔhČ=NBĆ ÉhIĎrĂC’Ĳ=NBĆ tŇomąrĄmĘ qyzęĂ xĹhĲĆ MdăĎŇyĎ
: ’nĲĎ‘ĞB
ĲČ =NB
ĲĆ qod¡ŇYĎ qyzĂŔxĹhĲĆ MdăĎŇyĎ=l‘ČwĘ l’
ĳĄ bŇĘ zČyS
Ą mĘ=NBĆ hŇ¡yĎkŇĘ rĆBĆ=NBĆ
5 C’yb
ăŇĂ hĄ=âlĲ ÉMhĆyrĄyDĲĂ’ČwĘ My‘ĳĂoqêĘhČ CqyzăĂxĹhĲĆ Md¡ĎŇyĎ=l‘ČwĘ
: MhĲĆynĄdĲŁŇ ’Ğ tŇd¡ČŇŁbŇ‘ĞB
ĲČ MrĎŔCĎYČ
6 h
ŇĳĎdĘ
y Ň osĲBĘ=NBĆ MQ
¡Ď S
Ě mĘC xČsĄŔjĎ=NBĆ É‘dĎŇyĎoyĲ CqyzęĂ xĹhĲĆ hŇnÁĎ S
Ď yĘhČ r‘ČS
ČÄ žt’ĄwĘ
: wyxĲĎyrĂbŇĘ C wyl
¡Ď ‘ĚnĘmČC wytŔĎ ŁtŇlĘDČ ÉCdŇymÄĂ ‘ĞIĲČwČ ChCrŔqĄ hŇUĎăhĄ
Mdy=l‘w
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3. 7–21

No‘¡bŇĘ gŇĂ yS
¿Ą nĘ’Č ytŔĂ nŁră
Ł UĄhČ ÉNodŇyĎwĘ ynęĂ ‘ŁbŇĘ GĂhČ hŇăyĎTĘlČmĘ qyzÁĂ xĹhĲĆ MdĎÄyĎ=l‘ČwĘ
: rhĲĎeĎhČ rbĆŇ‘¿Ą tŇ¡xČ jČ ’iĄěkŇĂ lĘ hŇĳĎjYĘUĂhČwĘ
hŇ¡yĎnĘnČxĞ qyzĂŔxĹhĲĆ odăŇyĎ=l‘ČwĘ MypĂŔrĘoYĲ ÉhyĎhĞrĘxČ=NB
ĲĆ l’
ąĄ yEĂ‘Ě qyzęĂ xĹhĲĆ odăŇyĎ=l‘Č
: hŇb
ĲĎŇ xĎrĘhĲĎ hŇm
¿Ď oxhČ dŇ‘¡Č MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉCbŇzĘ‘ČIĲČwČ Myx
ĳĂ uĎrČhĲĎ=NBĆ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ ëŇlĆ¿jĆ yY
¡Ă xĞ rW
Čě rCxŔ=NbĆŇ hŇăyĎpĎŇrĘ ÉqyzĂxĹhĲĆ MdąŇĎyĎ=l‘ČwĘ
odăŇyĎ=l‘ČwĘ otŇĳ yBĄ dŇgĆŇănĆwĘ PŇm
¡Č CrxĞ=NbĆŇ hŇ¿yĎdĎŇyĘ qyzËĂxĹhĲĆ MdÌŇĎyĎ=l‘ČwĘ
ÉqyzĂxĹhĲĆ tŇynęĂ S
Ą hŇDăĎmĂ
: hŇyĲĎnĘbŇĘ S
Č xĞ=NBĆ SCF¡xČ qyzĂŔxĹhĲĆ
: MyrĲĂCeêČhČ lD¿ČgŇĘ mĂ tŇ¡’Ą wĘ bŇĳ’Ď om tŇăxČ jČ=NBĆ bŇCè
¡ xČwĘ MrĂŔxĎ=NbĆŇ hŇăIĎJĂlĘmČ
ëŇlĆăjĆ yY
¡Ă xĞ rW
Čě SxĄŔoQhČ=NBĆ ÉMCQS
Č qyzęĂ xĹhĲĆ odăŇyĎ=l‘ČwĘ
qyzăĂxĹhĲĆ ’yĘGČÁhČ r‘ČS
ČÄ žt’Ą
: wytĲŇĎ onbŇĘ C ’Ch¡ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ
wyx
ĳĎyrĂbŇĘ C wyl
¡Ď ‘ĚnĘmČ wytŔĎ ŁtŇlĘDČ ÉCdŇymÄĂ ‘ĞIĲČwČ ChCnŔbĎŇ hŇUĎăhĄ ůxČonzĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁwĘ ÈNCnxĎ
ű tŇă’Ą wĘ
: tŇopŇĲ S
Ę hĲĎ r‘ČS
¿Č dŇ‘¡Č hŇmĎŔoxBČ ÉhUĎ’Č PŇlĆą’Ć wĘ
MrĆJ
ĳĎhČ=tŇyB
ĲĄ ëŇlĆăjĆ rW
¡Č bŇkĎŔrĄ=NbĆŇ hŇăIĎJĂlĘmČ ÉqyzĂxĹhĲĆ tŇojęS
Ę ’ČhĲĎ r‘ČS
ăČ
: wyxĲĎyrĂbŇĘ C wyl
¡Ď ‘ĚnĘmČ wytŔĎ ŁtŇlĘDČ ÉdymĂ‘ĞyĲČwĘ CenĆŔbŇĘ yĂ ’Chă
ëŇlĆăjĆ rW
ăČ ÈhzĆx
Ł =lJĎ=NBĆ NCQăS
Č qyzĂxĹhĲĆţ NyĂ‘ÁČ hĎ r‘ČS
ČÄ žt’ĄwĘ
wyx
ĳĎyrĂbŇĘ C wyl
¡Ď ‘ĚnĘmČ wytŔĎ ŁtŇlĘDČ CdŇymĂ‘ĞyĲČwĘ CelĆŔlĘTĲČywĂ ÉCenĆÄbŇĘ yĂ ’Chą ůhjĎYĘUĂhČ
tŇod¡ŇrĘoIĲhČ tŇolŔ‘ĞUĲČhĲČ=dŇ‘ČwĘ ëŇlĆUĆŔhČ=NgČŇlĘ ÉxlČè
ĆÄ hČ tŇąkČŇ rĄBĘ tŇmÂČ ox tŇ’ĄwĘţ
rW
Čě qCBŔzĘ‘Č=NbĆŇ hŇăyĎmĘxĆnĘ ÉqyzĂxĹhĲĆ wyrąĎxĞ’ĲČ
: dŇywĲĂDĎ ry‘¿ĂmĄ
hŇyĎŔCW‘ĞhĲĎ ÉhkĎŇrĄBĘhČ=dŇ‘ČwĘ dŇywĂŔdĎŇ yrăĄbŇĘ qĂ ÉdgĆŇnĆÄ=dŇ‘Č rCYĳ=tŇyB
ĲĄ ëŇlĆăjĆ yY
¡Ă xĞ
MCxărĘ MI¡ĂwĂlĘhĲČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ wyrËĎxĞ’ĲČ
: MyrĲĂB
Ł GĂhČ tŇyB
¿Ą dŇ‘¡ČwĘ
: oJĲlĘpŇĂ lĘ hŇ¡Ďly‘ĂqĘ ëŇlĆ¿pĆŇ =yYĂxĞ=rW
Č hŇËĎb
y ŇĘ S
Č xĞ qyzęĂ xĹhĲĆ odăŇyĎ=l‘Č ynĳĂBĎ=NBĆ
yY
¡Ă xĞ rW
Čě dŇdĳŇĎnĎxĄ=NBĆ yC¡ČBČ MhĆŔyxĄ’Ğ CqyzăĂxĹhĲĆ ÉwyrĎxĞ’ĲČ
rW
¿Č ‘ČCS
Ë yĄ=NBĆ rzĆ‘ÌĄ odÁyĎ=l‘Č qEĄÄxČyĘwČ
: hŇĲlĎ y‘ĂqĘ ëŇlĆ¿jĆ
hŇrÌĎxĹhĲĆ wyrĎÄxĞ’ĲČ : ‘ČY
Ł Ĳ qĘUĂhČ qS
Ć ¡Ćh
e Č tŇŁl¿‘Ğ dŇgĆŇeĆěmĂ tŇynĳĂS
Ą hŇDăĎmĂ hŇ¡jĎ YĘUĂhČ
tŇyB
ăĄ ÉxtŇČ jĆÄ=dŇ‘Č ‘ČoYŔqĘUĂhČÄ=NmĂ tŇynĳĂS
Ą hŇDăĎmĂ yB
¡Čř zČ=NBĆ ëŇCr¿BĎ qyzËĂxĹhĲĆ
: lodĲŇ GĎhČ Nh
¡Ą J
Ł hČ bŇyS
ĂŔ yĎlĘ’Ć
ÉxtŇČ jĆÄmĂ tŇynĳĂS
Ą hŇDăĎmĂ Zou¡hČ=NBĆ hŇËĎrĂC’
I Ĳ =NBĆ tŇomÌrĄmĘ qyzęĂ xĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ
tyb
.r"tw s"t ,’"yd Nkw yrqw bytk yJČzČ ’"sb ,yrq yJČzČ v.20
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: bŇyS
ĲĂ yĎlĘ’Ć tŇyB
¿Ą tŇyl
¡Ă kŇĘ êČ=dŇ‘ČwĘ bŇyS
ĂŔ yĎlĘ’Ć tŇyB
ăĄ
Nm
ËĂ yĎnĘBĂ qyzÌĂxĹhĲĆ wyrĎÄxĞ’ĲČ : rJĲĎJĂhČ yS
¿Ą nĘ’Č Myn¡ĂhĞŁJĲhČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ wyrËĎxĞ’ĲČwĘ
hŇ¡yĎnĘĲnĎ ‘Ğ=NBĆ hŇËĎW
y Ą ‘ĞmĲČ=NbĆŇ hŇÌĎrĘz
y Č‘Ğ qyzęĂ xĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ Mt
ĳŇĎ yBĄ dŇgĆŇănĆ bŇCè
¡ xČwĘ
hŇDăĎmĂ dŇd¡ĎŇnĎxĄ=NBĆ yCeËBĂ qyzęĂ xĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ
: otŇĲ yBĄ lYĆ¿’Ą
: hŇĲeĎ jĂhČ=dŇ‘ČwĘ ‘ČoY¡qĘUĂhČ=dŇ‘Č hŇyĎŔrĘzČ‘Ğ tŇyB
ăĄ mĂ tŇynĳĂS
Ą
ÉëlĆUĆÄhČ tŇyB
ąĄmĂ É’YĄoIhČ lDĎęgŇĘ UĂhČwĘ ů‘ČoYqĘUĂhČ dŇgĆŇăeĆmĂ ÈyzČC’=NBĆ ll
ăĎ jĎ
: S‘Ł Ĳ rĘjČ=NbĆŇ hŇ¿yĎdĎŇjĘ wyr¡ĎxĞ’ĲČ hŇrĳĎFĎUČhČ rY
ăČ xĞĲlČ rS
¡Ć ’Ğ NoyŔlĘ‘ĆhĲĎ
ÉMyĂUÄČ hČ r‘ČS
ąČ dŇgĆŇnĆÁ dŇ‘Čţ lpĆŇŁ‘ĳBĎ Myb
¡ŇĂ S
Ę yĲŁ Cy¿hĎ MynĂŔytŇĂ eĘhÄČ wĘ
My‘¡Ăq
Ł êĘhČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ wyrËĎxĞ’ĲČ
: ’YĲĄoIhČ lD¡ĎgŇĘ UĂhČwĘ xrĎŔzĘUĂlČ
: lpĆŇ‘Ł Ĳ hĎ tŇm
¿Č ox dŇ‘¡ČwĘ ’YĄŔoIhČ É lodŇGĎhČ lDąĎgŇĘ UĂhČ dŇgĆŇeĆÁmĂ tŇynĳĂS
Ą hŇDăĎmĂ
: otŇĲ yBĄ dŇgĆŇ¿nĆlĘ Sy’
¡Ă MynĂŔhĞŁJăhČ ÉCqyzÄĂ xĹhĲĆ MysęĂ CihČ r‘ČS
ăČ ű l‘ăČmĄ
wyrąĎxĞ’ĲČwĘ otŇĳ yBĄ dŇgĆŇănĆ rU
¡Ą ’Ă=NBĆ qod¿ŇYĎ qyzËĂxĹhĲĆ wyrÌĎxĞ’ĲČ
: xrĲĎzĘUĂhČ r‘ČS
¿Č rm
¡Ą S
Ł hŇyĎŔnĘkČŇS
Ę =NbĆŇ hŇăyĎ‘ĘmĲČS
Ę ÉqyzĂxĹhĲĆ
ynĳĂS
Ą hŇDăĎmĂ yè
¡Ă è
Ă hČ PŇlY
ËĎ Ď =NBĆ NCnÌxĎwĘ hŇyĎęmĘlĆS
ĲĆ =NbĆŇ hŇăyĎnĘnČxĞ qyzÁĂ xĹhĲĆ yrÄxř’
: otŇĲ JĎS
Ę nĂ dŇgĆŇ¡nĆ hŇyĎŔkŇĘ rĆB
ăĆ =NBĆ ÉMQĎS
Ě mĘ qyzęĂ xĹhĲĆ wyrăĎxĞ’ĲČ
Myl
ĳĂ kŇĘ r
Ł hĎwĘ Myn¡ĂytŇĂ eĘhČ tŇyB
¿Ą =dŇ‘Č ypĂŔrĘ~
Ł ă hČ=NBĆ ÉhIĎJĂlĘmČ qyzęĂ xĹhĲĆ yrăxř’
ÉheĎjĂhČ tŇąČl
I Ă ‘Ğ NybĄÄC : hŇĲeĎ jĂhČ tŇ¿IČlĂ‘Ğ dŇ‘¡ČwĘ dŇqĎŔpŇĘ UĂhČ r‘ČS
ăČ dŇgĆŇnĆť
yhÂĂ yĘwČ
: MylĲĂkŇĘ r
Ł hĎwĘ Myp
¡ŇĂ rĘ~
Ł Ĳ hČ Cqyz¿ĂxĹhĲĆ N’ŇŁ~ŔhČ r‘ČS
ăČ lĘ
olŔ rxČăIĂwČ hŇmĎŔoxh
ăČ =tŇ’Ć ÉMynĂobŇ CnxĘąČ’
n Ğ =yJĲĂ TQČębČŇnĘsČ ‘m
ăČ S
Ď rS
ÌĆ ’ĞJĲČ
É lyxĄwĘ wyxĎę’Ć ynăĄpŇĘ lĂ ű rmĆ’ŇIăŁwČ : MydŇĲĂChIĘhČ=l‘Č gŇ‘¡ĄlĘIČwČ hŇĳĄBrĘhČ s‘¡ČkŇĘ IĂwČ
Mh
ąĆ lĎ CbÄzĘ‘ČyĲČhĞ MyW
ĳĂ ‘Ł Myl
¡Ă lĎmĄ’ĞhĲĎ Myd¿ĂŇChIĘhČ hŇËmĎ rmĆ’ŇŁIěwČ NorŔmĘS
ŁĲ
hŇUĎ¿hĄ wĘ rp
¡ĎŇ ‘ĎhĲĆ tŇom¿rĄ‘ĞmĲĄ MynËĂbĎŇ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć CIÌxČyĘhČ MoIŔbČŇ CQăkČŇyĘhČ ÉCxBĎÄzĘyĂhĞ
MynĂŔoB Mh
ăĄ =rS
Ć ’Ğ MGČť rmĆ’ŇŁIęwČ olĳYĘ’Ć yn¡ĂU
Ł ‘ČhĲĎ hŇ¿IĎbŇĂ oTĲwĘ : tŇopŇĲ CrW
Ę
‘m
ąČ S
Ę
: MhĲĆynĄbŇĘ ’Č tŇm
¿Č ox Zr¡ČpĎŇC l‘ĎŔCS hŇăĆl‘ĞyĲČ=M’Ă
hŇ¡Ďb
E ŇĂ lĘ Mn
¿ĄtŇĘ C MS
ĳĎ ’Ňr
Ł =l’Ć Mt
¡ŇĎ jĎrĘxĆ bŇ¿S
Ą hĎwĘ hŇzĎŔCbŇ CnyyăĂhĎ=yJĲĂ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ
Zr’b
.yrq wyrĎx
Ğ ’Č ,bytk yrČx
Ğ ’Č v.31

.yrq wyrĎx
Ğ ’Č ,bytk yrČx
Ğ ’Č v.30
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3. 37–4. 13

=l’Č ìŇynăĆpĎŇQĘmĂ Mt
¡ŇĎ ’ŇFĎxČwĘ MnĎŔwŁ‘Ğ=l‘Č ÉskČŇêĘ=l’ČwĘ : hŇyĲĎbŇĘ S
Ă ZrĆ’¿ĆBĘ
rS
¿Ą uĎêĂwČ hŇmĎŔoxh
ăČ =tŇ’Ć ÉhnĆbŇĘ eĂwČ : MynĲĂoBhČ dŇgĆŇ¿nĆlĘ Csy‘¡ĂkŇĘ hĂ yJ
¿Ă hŇĳxĆ UĎêĂ
: tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ M‘¡ĎlĎ bŇ£Ąl yh
ÌĂ yĘwČ HyĳĎYĘxĆ=dŇ‘Č hŇm
¡Ď oxhČ=lJĎ

37
38

MynÁĂ U
Ł ‘ČhĲĎwĘ MybÄĂ rĘ‘ČhĲĎwĘ hŇIĎbŇĂ oTĲwĘţ TQČÃbČŇnĘsČ ‘m
ăČ S
Ď rS
ăĆ ’ĞkĲČŇ yh
ăĂ yĘwČ d
CQx
¿Ą hĄ=yJĲĂ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ tŇomăx
Ł lĘ ÉhkĎŇCr’Ğ hŇt
ąŇĎ lĘ‘ĲĎ=yJĂ MydĂęoDS
Ę ’ČhĲĎwĘ
wDĎŔxĘyČ ÉMQĎkĚŇ CrąS
Ę qĘIĂwČ : dŇŁ’ĲmĘ Mh
¡Ć lĎ rxČ¿IĂwČ Mt
ĳŇĄ iĎhĂlĘ MyY
¡Ă rĚjĘhČ 2
lQ
¡Ą jČtŇĘ eĲĂwČ : hŇ‘ĲĎoê ol¡ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ Mx
ăĄ QĎhĂlĘ ’ob¡ŇlĎ 3
: MhĲĆynĄjĘmĂ hŇlĎyĘl
¡Č wĎ Mm
¿Ď oy Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ rm
ÌĎ S
Ę mĂ dŇymÄĂ ‘ĞeĲČwČ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ=l’Ć
âlă ÉCnxĘnÄČ ’ĞwĲČ hŇĳĄBrĘhČ rp
¡ĎŇ ‘ĎhĲĆwĘ lBĎŔiČhČ xČŁJă É lS
Č JĎ hŇdĎęChyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ 4
C’ŔrĘyĂ âlăwĘ ÉC‘dĘŇyĄ âlą CnyrĄęYĎ CrămĘ’ŇIĲŁwČ : hŇmĲĎoxBČ tŇon¡bŇĘ lĂ lkČŔCn 5
: hŇkĲĎŇ’ŇlĎUĘhČ=tŇ’Ć CntŇĘ ¡BČ S
Ę hĂwĘ MCnĳgŇĘ rČhĞwĲČ Mk
¡ĎŇ oê=l’Ć ’ob¿ŇnĎ=rS
Ć ’Ğ dŇ‘ËČ
rW
Ć ‘ăĆ ÉCnlĎÄ CrmĘ’ŇIŁąwČ Ml
ĳĎ YĘ’Ć Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ MydĂŔChIĘhČ C’B
ăĎ =rS
Ć ’ĞJĲČ ÉyhĂyĘwĲČ 6
tŇoIÌêĂxĘêČmĂ dŇymÂĂ ‘Ğ’ĲČwĎ : Cnyl
ĲĄ ‘Ď CbŇCS
¿ êĎ=rS
Ć ’Ğ tŇom¡q
Ł UĘhČ=lJĎmĂ MymĂŔ‘ĎjĘ 7
tŇoxŔjĎS
Ę mĂlĘ ÉM‘ĎhĎ=tŇ’Ć dŇym
ąĂ ‘Ğ’ĲČwĎ MyyxĳřxYb hŇm
¡Ď oxlČ yr¿ĄxĞ’ĲČmĄ MoqËUĎlČ
rmÂČ ’
Ł wĲĎ MCqę’ĎwĲĎ ’rĆ’ăĄwĎ : MhĲĆytŇĄ ŁtŇĲ è
Ę qČwĘ Mh
¡Ć yxĄmĘrĎ Mh
ËĆ ytŇĄ ŁbŇĲ rĘxČ=M‘Ă 8
Mh
ĳĆ ynĄjĘmĂ C’¡rĘyêĲĂ=l’Č M‘ĎŔhĎ rtŇĆ ăyĆ=l’ĆwĘ ÉMynĂgĎŇiĘhČ=l’ĆwĘ MyrąĂx
Ł hĲČ=l’Ć
Mk
ăĆŇ ynĄBĘ ÉMkĆŇyxĄ’Ğ=l‘Č CmęxĞĲQĎ hĲĂwĘ Crk
Ł Ŕ zĘ É’rĎoehČwĘ lodąŇGĎhČ ynÂĎ ŁdŇ’Ğ=tŇ’Ć
C‘ąmĘS
ĲĎ =rS
Ć ’ĞJĲČ yhÂĂ yĘwČ
: Mk
ĲĆŇ yêĄb
ĲĎŇ C Mk
¡ĆŇ yS
Ą nĘ MkĆŔytŇĄ nĲŁbŇĘ C 9
ÉCnQĎÄJĚ bŇCSeĎwČ Mt
ĳŇĎ YĎ‘Ğ=tŇ’Ć Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ rpĆŇ¿IĎwČ CnlĎŔ ‘dŇĲČonă=yJĂ ÉCnybĄÄyĘo’Ĳ
yY
ăĂ xĞ ’ChęhČ MoIăhČ=NmĂ ű yh
ăĂ yĘwČ : oêĲkŇĘ ’ŇlČmĘ=l’Ć Sy’
¡Ă hŇmĎŔoxh
ăČ =l’Ć 10
MyeĂŔgŇĂ UĎhČ Myx
ăĂ mĎrĘhĎwĘ ÉMyqĂyzĂxĞmĲČ MyĎęYĘxĆwĘ ůhkĎŇ’ŇlĎUĘBČ MyW
ăĂ ‘Ł ÈyrČ‘ĎnĘ
MynÌĂoBhČ : hŇdŇĲĎChyĘ tŇyB
¿Ą =lJĎ yr¡ĄxĞ’ĲČ MyrĂŔv
Ď hÄČ wĘ MynĳĂyŁrĘè
Ă hČwĘ tŇotŇ¡ S
Ď uĘhČwĘ 11
hŇkĎŔ’ŇlĎUĘbČŇ hŇăW
Ć ‘Ł ÉodŇyĎ tŇąxČ ’ČBĘ MyW
ĳĂ mĘŁ‘Ĳ lbĆŇ¡iĆ BČ My’
¿Ă W
Ę eĲŁhČwĘ hŇËmĎ oxBČ
wyn¡ĎtŇĘ mĎ=l‘Č Myr¿ĂCs’Ğ oBËrĘxČ Sy’
¿Ă MynĂŔoBhÄČ wĘ : xlČè
ĲĎ hČ tŇqĆ¿zĆxĞmĲČ tŇ¡xČ ’ČwĘ 12
ÉMynĂgĎŇiĘhČ=l’ĆwĘ MyrąĂx
Ł hĲČ=l’Ć rmÂČ ’
Ł wĲĎ : ylĲĂYĘ’Ć rp
¡ŇĎ oèBČ ‘Čq¿ĄoêhČwĘ MynĳĂobŇC 13
=l‘Č ÉMydĂŇrĎpŇĘ nĂ CnxĘnČę’ĞwĲČ hŇĳbĎŇ xĎrĘC hŇ¡BĄ rĘhČ hŇ¿kĎŇ ’ŇlĎUĘhČ M‘ĎŔhĎ rtŇĆ ăyĆ=l’ĆwĘ
hmwxh
.d"ydw b"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk MyxĂyxĂ~ĘBČ ’"sb ,yrq MyxĂyxĂ~ĘBČ ,bytk MyIĂxĂxĂ~ĘBČ v.7

.d
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loqă=tŇ’Ć ÉC‘mĘS
Ę êĂ rS
ąĆ ’Ğ MoqęmĘBĂ : wyxĲĂ’ĎmĲĄ Sy’
¿Ă Myq¡ĂoxrĘ hŇmĎŔoxh
ăČ
15 MyW
ăĂ ‘Ł CnxĘ¡Č’
n Ğ wĲČ : Cnl
ĲĎ MxĆ¿ĎQyĂ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ Cnyl
ĳĄ ’Ą CYăbŇĘ uĲĎêĂ hŇUĎ¡S
Ď rpĎŔoèhČ
tŇ’Ň¿YĄ dŇ‘¡Č rxČè
ČŔ hČ tŇolă‘ĞmĲĄ MyxĂŔmĎrĘB
ĲĎ ÉMyqĂyzĂxĞmĲČ MyĎęYĘxĆwĘ hŇĳĎkŇ ’ŇlĎUĘBČ
16 ë
Ň otŇă BĘ Cnyl
¡Ă yĎ orŔ‘ĞnĲČwĘ Sy’
ăĂ M‘ĎŔlĎ yêĂrĘmăČ’Ď É’yhĂhČ tŇ‘ąĄBĎ MG
ăČ : MybĲŇĂ kĎŇoJhČ
17 yx
ăČ ’ČwĘ ynÁĂ ’Ğ Ny’ĄÄwĘ : hŇkĲĎŇ’ŇlĎmĘ MoI¿hČwĘ rm
¡Ď S
Ę mĂ hŇlĎyĘQ
ËČ hČ Cnl
ÌĎ =CyhĲĎwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ
CnydĳŇĄgĎŇBĘ MyT
¡Ă S
Ęp
ŁŇ CnxĘ¿Č’
n Ğ =Ny’ĲĄ yrČŔxĞ’ĲČ rS
ăĆ ’Ğ ÉrmĎS
Ę UĂhČ yS
ąĄ nĘ’ČwĘ yrČę‘ĎnĘC
h Mh
¡Ć yS
Ą nĘC M‘ËĎhĎ tŇq¿Č‘ĞYĲČ yhÄĂ êĘwČ
: MyĂUĲĎhČ ox¿lĘS
Ă Sy’
¡Ă
2 Cnyt
¡ŇĄ nŁbŇĘ C Cnyn¿ĄBĎ MyrĂŔmĘŁ’Ĳ rS
ăĆ ’Ğ ÉSyĄwĘ : MydŇĲĂChIĘhČ Mh
¡Ć yxĄ’Ğ=l’Ć hŇĳĎlodŇGĘ
3 MyrĂ
Ŕ mĘŁ’Ĳ rS
ăĆ ’Ğ ÉSyĄwĘ : hŇyĲĆxĘnĲĂwĘ hŇ¿ĎlkŇĘ ’ŇnŁwĘ Ng
¡ĎŇ dĎŇ hŇ¿xĎ qĘnĂwĘ MyB
ĳĂ rČ CnxĘăČ’
nĞ
4 ÉSyĄwĘ : b
Ň ‘ĲĎrĎB
ĲĎ Ng
¡ĎŇ dĎŇ hŇ¿xĎ qĘnĂwĘ Myb
ĳŇĂ rĘ‘Ł Ĳ CnxĘăČ’
n Ğ Cnyê
¡ĄbĎŇC Cnym
¿Ą rĎkŇĘ C Cnyt
ËŇĄ ŁdŇW
Ę
5 h
Ň êęĎ ‘ČwĘ : CnymĲĄrĎkŇĘ C Cnyt
¡ŇĄ ŁdŇW
Ę ëŇlĆĳUĆ hČ tŇDăČmĂlĘ PŇsĆ¡kĆŇ Cnyw¿ĂlĎ MyrĂŔmĘŁ’Ĳ rS
ăĆ ’Ğ
=tŇ’Ć MyS
Ă bŇĘ ŁkĲţ CnxĘăČ’
n Ğ hŇăĄh
e Ă wĘ CnynĳĄBĎ Mh
¡Ć ynĄbŇĘ JĂ CnrĄŔW
Ď BĘ ÉCnyxĄÄ’Č rW
ąČ bŇĘ JĂ
l’
ăĄ lĘ Ny’ăĄwĘ ÉtoSBĎkŇĘ nĂ Cnyt
ąŇĄ nŁBĘmĂ SyÄĄwĘ MydĂębĎŇ‘Ğl
ĲČ CnytÁĄ nŁBĘ=tŇ’ĆwĘ CnynĄÄBĎ
6 Éyê
Ă ‘ĘmÄČ S
Ď rS
ąĆ ’ĞJĲČ dŇŁ’ĳmĘ yl
¡Ă rxČ¿IĂwČ : MyrĲĂxĄ’ĞĲlČ Cnym
¡Ą rĎkŇĘ C Cnyt
¿ŇĄ ŁdŇW
Ę C CndŔĄyĎ
7 Éhb
ĎŇ yrĂÄ’ĎwĲĎ ylČę‘Ď yBÁĂ lĂ ëŇlĄÄUĎIĂwČ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¿ĂbĎŇDĘhČ tŇ¡’Ą wĘ MtŔĎ qĎ‘ĞzĲČ=tŇ’Ć
Mê
ăĆ ’Č wyx
¡Ă ’ĎBĘ=Sy’ĲĂ ’è
¿Ď mČ MhĆŔlĎ hŇrăĎmĘŁ’ĲwĎ MynĂŔgĎŇiĘhČ=tŇ’ĆwĘ MyrăĂx
Ł hĲČ=tŇ’Ć
8 Cnx
Ę ăČ’
n Ğ MhĆęlĎ hŇrăĎmĘŁ’ĲwĎ : hŇĲlĎ odŇgŇĘ hŇ¿ĎQhĂqĘ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ Nê
¿Ą’ĆwĲĎ My’ŇĳS
Ă nŁ
Mê
ËĆ ’Č=MgČŇwĘ CnbĎŔ ydăŇĄJĘ ÉMyĂoGlČ MyrąĂJĎmĘeĂhČ MydĂÁChIĘhČ CnyxĄÄ’Č=tŇ’Ć CnynĂqĎţ
: rb
ĲĎŇ DĎ C’¡YĘmĲĎ âl¿wĘ CSyrĂŔxĞIĲČwČ Cnl
ĳĎ =CrJĘmĘnĂwĘ Mk
¡ĆŇ yxĄ’Ğ=tŇ’Ć Cr¿JĘmĘêĂ
9 ÉCnyh
ĄÄ Łl’Ĺ tŇą’Č rĘyĂBĘ ’olÂhĞ MyW
ĳĂ ‘Ł Mê
ăĆ’Č=rS
Ć ’Ğ rb
¡ĎŇ DĎhČ bŇoT¿=âl rmĆ’ŇIŁwČ
10 MyS
¿Ă nŁ yrČŔ‘ĎnĘC yx
ăČ ’Č ÉynĂ’Ğ=MgČŇwĘ : Cnyb
ĲĄŇ yĘo’Ĳ My¿ĂoGhČ tŇ¡jČ rĘxĆmĲĄ CkŇlĄŔêĄ
11 Mh
ĆÁ lĎ ’nĎÄ žCbŇyS
Ă hĎ : hŇĲEĆhČ ’è
¿Ď UČhČ=tŇ’Ć ’e
¡Ď=hŇbĎŇzĘ‘ČnĲČ Ng
ĳĎŇ dĎŇwĘ PŇsĆăJĆ Mh
¡Ć BĎ
ÉNgĎŇDĎhČwĘ PŇsĆąĆJhČ tŇ’ČÄmĘC Mh
ĳĆ yêĄb
ĲĎŇ C Mh
¡Ć ytŇĄ yzĄ Mh
¿Ć ymĄrĘJČ Mh
ËĆ ytŇĄ ŁdŇW
Ę MoIęhČJĘ
12 ÉMh
Ć mĄC bŇyS
Ăę nĎ CrămĘ’ŇIĲŁwČ : MhĲĆBĎ MyS
¿Ă nŁ Mê
¡Ć’Č rS
¿Ć ’Ğ rhĎŔYĘIĂhČwĘ SorăyêĂhČ
MynĂŔhĞŁJăhČ=tŇ’Ć É’rĎqĘ’ĆwĲĎ rm
ĳĄo’ hŇê
ăĎ ’Č rS
¡Ć ’ĞJĲČ hŇW
ĆŔ ‘ĞnĲČ NJ
ăĄ SuĄŔbČŇnĘ âlă
13 h
Ň kĎŇăJĎ hŇrĎÃmĘ’
Ł wĲĎ yêĂrĘ‘ęČ nĎ ynăĂYĘxĎ=MGČ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎJČ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ M‘ĄŔyBĂS
Ę ’ČwĲĎ
hŇEĆęhČ rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć MyqÁĂ yĎ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ žSy’ĂhĎ=lJĎ=tŇ’Ć MyhłŁl’
Ă Ĺ hĲĎ r‘ÀĄnČyĘ
14
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NmĄę’Ď lhÁĎ uĎhČ=lkĲĎŇ CrÄmĘ’ŇIĲŁwČ qrĳĄwĎ rC‘¡nĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ hŇkĎŇËkĎŇ wĘ o‘ŔygŇĂ ym
ăĂ C ÉotŇyBĄmĂ
hŇăCĎYĂ=rS
Ć ’Ğ ű MoIămĂ MGÂČ : hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎJČ M‘¡ĎhĎ W‘ČI¿ČwČ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉCllĘhČyĘwĲČ
tŇnÄČ S
Ę dŇ‘ČwĘţ MyrĂęW
Ę ‘Ć tŇăČè
n Ę mĂ ůhdĎŇChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ ÈMxĎjĆ tŇoyăhĘlĲĂ ytęĂ ’
Ł
ynăĂ’Ğ hŇrĳĄW
Ę ‘Ć Myê
ăĄ S
Ę Myn¡ĂS
Ď ëŇlĆUĆŔhČ ’êĘsĘăS
Č xĘêČrĘ’ČlĘ ÉMyĂêÄČ S
Ę C MyS
ąĂ ŁlS
Ę
ynČÁpĎŇlĘ=rS
Ć ’Ğ MynÄĂ S
Ł ’ŇrĲĂhĎ žtoxjČhČwĘ : yêĂlĘkĲČŇ’Ď âl¿ hŇxĎ¡jĆ hČ MxĆ¿Ćl yxČŔ’ČwĘ
Myl
ăĂ qĎS
Ę =PŇsĆJ
ĲĆ ÉrxČ’Č ÉNyĂyČÄwĎ MxĆąlĆ BĘ MhĆÁmĄ CxÄqĘIĂwČ M‘ęĎ hĎ=l‘Č CdŇyB
ăĂ kŇĘ hĂ
yn¡ĄjĘmĂ NkĄŔ ytŇĂ yW
ăĂ ‘Ď=âlĲ ÉynĂ’ĞwĲČ M‘ĳĎhĎ=l‘Č CTălĘS
ĲĎ Mh
¡Ć yrĄ‘ĞnĲČ MG
¿Č My‘ŔĂ BĎrĘ’Č
âlă hŇd¡ŇĆW
Ď wĘ yêĂqĘzČŔxĹhĲĆ Ét’ŇEŁhČ hŇąmĎ oxhČ tŇkĆŇ’ŇlĆÁmĘBĂ MgČŇwĘţ : MyhĲĂŁl’Ĺ tŇ¿’Č rĘyĂ
MynÁĂ gĎŇiĘhČwĘ MydĂÄChIĘhČwĘ : hŇkĲĎŇ’ŇlĎUĘhČ=l‘Č MS
¡Ď MyY
¿Ă CbŇqĘ yrČŔ‘ĎnĘ=lkĎŇwĘ CnynĳĂqĎ
Cnyt
¡ŇĄ ŁbŇybĲŇĂ sĘ=rS
Ć ’Ğ My¿ĂoGhČ=NmĂ Cnyl
ËĄ ’Ą My’
¿Ă BĎhČwĘ Sy’ęĂ Myè
ăĂ mĂxĞwĲČ hŇÌ’Ď mĄ
=SS
ĲĄ N’ŇY
Ł ţ dŇxÂĎ ’Ć roS
ă dŇxĎę’Ć MoyălĘ hŇW
ĆÁ ‘ĞnĲČ hŇyĎÄhĎ žrS
Ć ’ĞwĲČ : ynĲĂxĎlĘS
Ě =l‘Č
hŇĳĄBrĘhČlĘ NyĂy¡Č=lkĎŇBĘ Mym
ËĂ yĎ tŇrĆW
ÌĆ ‘Ğ NybĄÄC ylĂŔ=CW‘ĞnĲČ ÉMyrĂjĽYĂwĘ tŇorąrĚBĘ
M‘¿ĎhĎ=l‘Č hŇd¡ĎŇŁbŇ‘ĞhĲĎ hŇd¿ĎŇbŇĘ kĲĎŇ=yJĂ yêĂS
Ę uČŔbŇĂ âlă ÉhxĎjĆhČ MxĆąlĆ hŇzĆę=M‘ĂwĘ
: hŇĲEĆhČ M‘¿ĎhĎ=l‘Č ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lJ
Ł¿ hŇĳbĎŇ oTlĘ yh
¡ČŁl’Ĺ yQ
¿Ă =hŇrĎkŇĘ zĎ : hŇĲEĆhČ

14

15

16
17

18

19

rtŇĆ ăyĆlĘC ybÁĂ rĘ‘ČhĲĎ MS
Ć gĆÄlĘC hŇIĎbŇĂ oTĲwĘţ TQ
ăČ bČŇnĘsČlĘ ‘m
ăČ S
Ę nĂ rS
ăĆ ’ĞkĲČŇ yh
ăĂ yĘwČ w
=dŇ‘Č MGČť ZrĆj
ĳĎ HB
¡Ď rtŇČ on¿=âlwĘ hŇmĎŔoxh
ăČ =tŇ’Ć ÉytŇĂ ynÄĂ bĎŇ yJ
ąĂ CnybĄęyĘ’
ŁĲ
TQ
ąČ bČŇnĘsČ xlČÄS
Ę IĂwČ : MyrĲĂ‘Ďè
Ę bČŇ yêĂdĘŇm
¿Č ‘ĹhĲĆ=âl tŇotŇ¡ lĎDĘ ’yhĂŔhČ tŇ‘ăĄhĎ 2
onĳo’ tŇ‘ăČqĘbŇĂ BĘ Myr¡ĂypŇĂ JĘBČ wDËĎxĘyČ hŇd¿ĎŇ‘ĞCĲĎnĲĂwĘ hŇkÂĎ lĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ yl
ăČ ’Ą ÉMS
Ć gĆÄwĘ
ÉMykŇĂ ’ĎlĘmČ Mh
ąĆ ylĄ‘Ğ hŇxÄĎ lĘS
Ę ’ĆwĲĎ : hŇ‘ĲĎrĎ yl
¡Ă tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ MybĂŔS
Ęx
Ł Ĳ ÉhUĎhĄÄwĘ 3
hŇUĎăĎl tŇdŇĆrĳĆlĎ lk
¡ČŇ C’ âl¿wĘ hŇW
ĆŔ ‘Ł ynăĂ’Ğ ÉhlĎodŇgŇĘ hŇąkĎŇ ’ŇlĎmĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
Cx¿lĘS
Ę IĂwČ : Mk
ĲĆŇ ylĄ’Ğ yê¡ĂdĘŇrČyĲĎwĘ hĎjĆŔrĘ’Č rS
ăĆ ’ĞJĲČ ÉhkĎŇ’ŇlĎUĘhČ tŇąBČ S
Ę tŇĂ 4
: hŇĲEĆhČ rb
¿ĎŇ DĎJČ Mt
¡ŇĎ o’ bŇyS
¿Ă ’ĎwĲĎ Mym
ĳĂ ‘ĎjĘ ‘B
ăČ rĘ’Č hŇ¡Ćh
E Č rb
¿ĎŇ DĎJČ yl
ËČ ’Ą
orĳ‘ĞnĲČ=tŇ’ĲĆ tŇyS
¡Ă ymĂxĞ M‘Čj
¿Č hŇËĆh
E Č rb
¿ĎŇ DĎJČ TQČÁbČŇnĘsČ ylČÄ’Ą žxlČS
Ę IĂwČ 5
rmĄŔ’
Ł CmăS
Ę gČŇwĘ É‘mĎS
Ę nĂ MyąĂoGBČ HBĎę bŇCtŇă JĎ : odĲŇ yĎBĘ hŇ¡xĎ CtŇjĘ tŇrĆG¿Ć’ĂwĘ 6
hŇĳmĎ oxhČ hŇ¡Ćob
n Ň hŇê
¿Ď ’Č NJ
ËĄ =l‘Č dŇorŔmĘlĂ Myb
ăŇĂ S
Ę ŁxĲ ÉMydĂŇChIĘhČwĘ hŇê
ąĎ ’Č
êĎdĘŇm
ăČ ‘ĹhĲĆ My’ÃĂ ybŇĂ nĘ=MgČŇwĘ : hŇQĆ’ĲĄhĎ Myr¡ĂbĎŇDĘJČ ëŇlĆmĆŔlĘ ÉMhĆlĎ hŇąĆh
o hŇêęĎ ’ČwĘ 7
‘m
ăČ è
Ď yĂ ÉhêĎ‘ČwĘ hŇdĎŔChyBĲĂ ëŇlĆmĆť rm
Ł ę ’ŇlĄ MĂlČÁS
Ď CrĲybŇĂ ìŇylĆÄ‘Ď ž’r
Ł qĘlĂ
Klml
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hŇąxĎ lĘS
Ę ’ĆwĲĎ : wDĲĎxĘyČ hŇ¡YĎ ‘ĞCĲĎnĲĂwĘ hŇkĎŔlĘ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ hŇQĆĳ’Ą hĎ MyrăĂbĎŇDĘJČ ëŇlĆUĆŔlČ
rm
ĳĄo’ hŇê
ăĎ ’Č rS
¡Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘJČ ÉhyĎhĘnĲĂ âlą rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwylĎ’Ą
9 rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉCntÄĎ o’ My’
ąĂ rĘyĲĎmĘ MQĎękĚŇ yJ
ăĂ : M’řdĲwb hŇê
¿Ď ’Č ì¡ŇBĘQĂmĲĂ yJ
¿Ă
: ydŇĲĎyĎ=tŇ’Ć qE¿ĄxČ hŇê
¡Ď ‘ČwĘ hŇĳĆW‘ĎtĲŇĄ âlăwĘ hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎUĘhČ=NmĂ Mh
ËĆ ydŇĄyĘ CjÌrĘyĂ
10 rCY
ĳ ‘Ď ’ChăwĘ l’
¡Ą bŇĘ TČyhĲĄmĘ=NBĆ hŇËĎl
y Ď DĘ=NbĆŇ hŇÌĎ‘
y Ę mĲČS
ĲĘ tŇyB
ăĄ ytŇĂ ’ŇbĎę=ynĂ’ĞwĲČ
tŇotŇă lĘDČ ÉhrĎGĘsĘnĂwĘ lkĎęyhĄhĲČ ëŇoêă=l’Ć MyhÁĂ Łl’ĹhĲĎ tŇyBĄÄ=l’Ć žd‘ĄCĎnĂ rmĆ’ŇŁIÃwČ
11 h
Ň rĎęmĘŁ’ĲwĎ : ìŇgĲĆŇrĘhĎlĘ My’
¿Ă BĎ hŇlĎyĘl
¡Č wĘ ìŇgĆŔrĘhĎlĘ My’
ăĂ BĎ yJĂť lkĎŔyhĄhĲČ
âl¡ yx
ĳĎwĎ lk
¡ĎŇ yhĄhĲČ=l’Ć ’ob¿ŇyĎ=rS
Ć ’Ğ ynĂomËkĎŇ ym
¿Ă C xrĎŔbŇĘ yĂ ÉynĂomÄJĎ Sy’
ąĂ hČ
12 rB
ăĆ DĂ Éh’ĎCbŇeĘhČ yJ
ąĂ oxĳlĎS
Ę Myh
¡Ă Łl’Ĺ=âlĲ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ hŇrĎyJěĂ ’ČwĲĎ : ’obŇĲ ’Ď
13 ’r
¿Ďy’Ă=N‘ČmĲČlĘ ’ChŔ ÉrCkŇW
Ď N‘Čm
ąČ lĘ : orĲkĎŇW
Ę TQ
¡Č bČŇnĘsČwĘ hŇ¿IĎbŇĂ oTĲwĘ ylČŔ‘Ď
: ynĂCpŇĲ rĘxĲĎyĘ N‘Čm
¡Č lĘ ‘rĎŔ MS
ăĄ lĘ ÉMhĆlĎ hŇąĎh
y Ď wĘ ytŇĂ ’ŇĳTĎ xĎwĘ NJ
¡Ą =hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĘ
14 h
Ň QĆĳ’Ą wyW
ăĎ ‘ĞmĲČJĘ TQ
¡Č bČŇnĘsČlĘC hŇ¿IĎbŇĂ oTĲlĘ yh
ËČŁl’Ĺ hŇrÌĎkŇĘ zĎ
: ytŇĲĂ o’ My’
¿Ă rĘyĲĎmĘ Cy¡hĎ rS
¿Ć ’Ğ My’ĂŔybŇĂ eĘhČ rtŇĆ ăyĆlĘC Éh’ĎybŇĂ eĘhČ hŇąĎdĘ
y Ň ‘ČonĲlĘ MgÄČ wĘ
15 : MoyĲ MyĂn
¡ČS
Ę C Myè
¿Ă mĂxĞĲlČ lClĳ’ĹĲlĆ hŇ¡è
Ď mĂxĞwĲČ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆBĘ hŇmĎŔoxhĲČ ÉMlČS
Ę êĂwČ
16 ÉMyĂoGh
Č =lJĎ C’ęrĘIĲĂwČ CnybĄŔyĘo’ă=lJĎ ÉC‘mĘS
ĲĎ rS
ąĆ ’ĞJĲČ yhęĂ yĘwČ
CnyhĄŔŁl’Ĺ tŇă’Ą mĄ yJĂť C‘ŔdĘŇăIĄwČ Mh
ĳĆ ynĄy‘ĲĄBĘ dŇŁ’¡mĘ Cl¿jĘIĂwČ CnytŔĄ ŁbŇybĲŇĂ sĘ rS
ăĆ ’Ğ
17 ÉhdĎ
Ň ChyĘ yrąĄx
Ł MyBÂĂ rĘmČ MhĄęhĎ Mym
ăĂ IĎBČ ű MG
ăČ : tŇ’ŇEĲŁ hČ hŇ¿kĎŇ ’ŇlĎUĘhČ hŇt
¡ŇĎ W
Ę ‘ĆnĲĆ
: MhĲĆylĄ’Ğ tŇo’¿BĎ hŇ¡IĎbŇĂ oTĲlĘ rS
¿Ć ’ĞwĲČ hŇĳĎb
I ŇĂ oTĲ=l‘Č tŇokŇ¡ lĘohĲ MhĆŔytŇĄ ră
Ł GĘ’Ă
18 h
Ň ăyĎnĘkČŇS
Ę lĂ ’Ch¡ Nt
¿ŇĎ xĎ=yJĲĂ olŔ Éh‘ĎCbŇS
Ę yl
ąĄ ‘ĞB
ĲČ hŇdĎęChyBĲĂ MyB
ăĂ rČ=yJĲĂ
19 MG
ăČ : hŇyĲĎkŇĘ rĆB
ĲĆ NB
¿Ć MQ
¡Ď S
Ě mĘ=tŇBČ=tŇ’Ć xqěČ lĎ onŔBĘ NăĎnxĎohywĲĂ xrĳČ’Ď=NbĆŇ
xl
¿Č S
Ď tŇorËGĘ’Ă olĳ My’
¡Ă yYĂomĲ Cy¿hĎ yrČěbĎŇdĘŇC ynČŔpĎŇlĘ ÉMyrĂmĘŁ’Ĳ CyąhĎ wytęĎ ŁbŇoT
: ynĂ’ĲĄrĘyĲĎlĘ hŇ¡IĎbŇĂ oTĲ
z Myr¿Ă‘Ğoè
Ĳ hČ CdŇËqĘjĲĎIĂwČ tŇotŇĳ lĎDĘhČ dŇym
¡Ă ‘Ğ’ĲČwĎ hŇmĎŔoxhĲČ ÉhtŇĎ nĘbŇĘ nĂ rS
ąĆ ’ĞJĲČ yhęĂ yĘwČ
2 rW
¿Č hŇËĎn
y Ę nČxĞ=tŇ’ĆwĘ yxęĂ ’Ď ynĂănĎxĞ=tŇ’Ć hŇÂY
CĆ Č ’ĞwĲĎ : MIĲĂwĂlĘhĲČwĘ Myr¡ĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČwĘ
Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=tŇ’Ć ’r¿ĄyĎwĘ tŇmĆŔ’Ĺ Sy’
ăĂ JĘ É’Ch=yJĂ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č hŇr¡ĎyBĂhČ
3 Sm
Ćè
ĆŔ hČ Mx
Ł ă =dŇ‘Č ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ yrąĄ‘ĞS
ĲČ CxÂtŇĘ jĲĎyĂ âlă MhĆęlĎ rmĆ’ŇIŁwČ : MyBĲĂrČmĄ
yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ ÉtormĘS
Ę mĂ dŇymĄę‘ĞhĲČwĘ Czx
Ł ĳ ’ĹwĲĆ tŇotŇ¡ lĎDĘhČ CpŇyg¿ŇyĎĂ MydËĂŇmĘŁ‘Ĳ Mh
¿Ą dŇ‘ÄČ wĘ
8

MlVwry
.yrqw bytk M’ĎdĘob ’"sb ,yrq MdĎob ,bytk M’ĎdĘob v.8
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7. 4–33

ÉMyĂdČÄyĎ tŇąbČŇ xĞrĲČ ry‘Âh
Ă Ď wĘ : otŇĲ yBĄ dŇgĆŇ¿nĆ Sy’
¡Ă wĘ orŔmĎS
Ę mĂBĘ Sy’Ăť MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ
=l’Ć ÉyhČŁl’Ĺ Nê
ąĄ IĂwČ : MyĲĂCnBĘ Myê¡ĂBĎ Ny’¿ĄwĘ Hk
ĳĎŇ otŇBĘ T‘¡ČmĘ M‘¿ĎhĎwĘ hŇlĎŔodŇgŇĘ C
Wx
ĳĄ yČtŇĘ hĂlĘ M‘¡ĎhĎ=tŇ’ĆwĘ MynËĂgĎŇiĘhČ=tŇ’ĆwĘ MyrÌĂx
Ł hĲČ=tŇ’Ć hŇYÂĎ BĘqĘ’ĆwĲĎ yBĂŔlĂ
: oBĲ bŇCtŇ¿ JĎ ’Y
¡Ď mĘ’ĆwĲĎ hŇnĎŔoS’ŇrĲĂBĎ Myl
ăĂ o‘hĲĎ ÉWxČIČhČ rpĆŇąsĄ ’YĎęmĘ’ĆwĲĎ
rS
ăĆ ’Ğ hŇlĎŔoGhČ yb
ăŇĂ è
Ę mĂ ÉMylĂ‘ŁhĲĎ hŇnĎęydĂŇUĘhČ ynăĄBĘ ű hŇQĆă’Ą
Sy’
¿Ă hŇd¡ĎŇChylĲĂwĘ MĂl
ËČ S
Ď CrĲylĂ CbŇCS
Ì IĎwČ lb
ĳĆŇ BĎ ëŇlĆămĆ r~
¡Č nĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ hŇlĎŔgŇĘ hĆ
ynĂmĎÁxĞĲnČ hŇyĎÄmĘ‘ČrĲČ hŇyĎrĘzČ‘Ğţ hŇyĎÃmĘxĆnĘ ‘ČCSÃyĄ lbĆęBĎrĚzĘ=M‘Ă My’
ăĂ BĎhČ : orĲy‘ĂlĘ
M‘¿Č yS
¡Ą nĘ’Č rjČěsĘmĂ hŇĳĎ‘
n ĞB
ĲČ MCxănĘ yw¡ČgŇĘ BĂ tŇrĆj
¿ĆsĘmĂ NS
ËĎ lĘBĂ yk
¿ŇČ DĽrĘmĎ
: MyĂnĲĎS
Ę C My‘¿ĂbŇĘ S
Ă wĘ hŇ¡’Ď mĄ MyĂjČělĘ’Č S‘Ł Ŕ rĘpČŇ ynăĄBĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
xrČŔ’Ď ynăĄBĘ
: MyĂnĲĎS
Ę C My‘¿ĂbŇĘ S
Ă tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę hŇyĎŔTĘpČŇS
Ę ynăĄBĘ
‘ČCS
¡ yĄ yn¿ĄbŇĘ lĂ bŇË’Ď om tŇ¿xČ pČŇ=ynĲĄBĘ
: MyĂnĲĎS
Ę C Myè
¿Ă mĂxĞ tŇo’¡mĄ SS
¿Ą
PŇlĆ’Ćě MlĎŔy‘Ą ynăĄBĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď hŇ¿Ďm
nŁ S
Ę tŇo’¡mĄ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę C MyĂjČělĘ’Č bŇĳ’Ď oywĘ
My‘¿ĂBĎrĘ’Č tŇo’¡mĄ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę ’CêŔzČ ynăĄBĘ
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’ČwĘ Myè
¿Ă mĂxĞ MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ
yCeŔbŇĂ ynăĄBĘ
: Myè
ĲĂ S
Ă wĘ tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę yJĎŔzČ ynăĄBĘ
: hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć tŇo’¡mĄ SS
¿Ą ybĎŔbĄŇ ynăĄBĘ
: hŇĲnĎ m
Ł S
Ę C My‘¿ĂBĎrĘ’Č tŇo’¡mĄ SS
¿Ą
: MyĂnĲĎS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę MyĂjČělĘ’Č dŇGĎŔzĘ‘Č ynăĄBĘ
: hŇĲnĎ m
Ł S
ĘC
ywĎŔgŇĘ bŇĂ ynăĄBĘ
: hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă wĘ Myè
¿Ă S
Ă tŇo’¡mĄ SS
¿Ą MqĎŔynĂŁdăŇ’Ğ ÉynĄBĘ
Myè
¿Ă mĂxĞ tŇo’¡mĄ SS
¿Ą NydĂŔ‘Ď ynăĄBĘ
: hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă wĘ Myè
¿Ă S
Ă MyĂj
¡ČlĘ’Č
: hŇĲnĎ m
Ł S
Ę C My‘¿ĂS
Ę êĂ hŇ¡IĎqĂzĘxĂlĘ rT
¿Ą ’Ď=ynĲĄBĘ
: hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ
SŁl¿S
Ę yYĎŔbĄŇ ynăĄBĘ
: hŇĲnĎ m
Ł S
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę MS
ĚŔ xĎ ynăĄBĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę hŇ¡’Ď mĄ PŇyrĂŔxĎ ynăĄBĘ
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć tŇo’¡mĄ
ÉMxĆlĆÄ=tŇyb
ĲĄŇ yS
ąĄ nĘ’Č
: hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ My‘¿ĂS
Ę êĂ No‘¡bŇĘ gŇĂ yn¿ĄBĘ
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć hŇ¡’Ď mĄ tŇotŔnĎ‘Ğ yS
ăĄ nĘ’Č
: hŇĲnĎ m
Ł S
Ę C Myn¿Ăm
Ł S
Ę hŇ¡’Ď mĄ hŇpĎŔT
Ł nĘC
yS
ĄÄ nĘ’Č
: MyĂnĲĎS
Ę C My‘¿ĂBĎrĘ’Č tŇwĆm¡ĎzĘ‘Č=tŇyb
ĲĄŇ yS
¿Ą nĘ’Č
: hŇĲnĎ m
Ł S
ĘC
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę C My‘¿ĂBĎrĘ’Č tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę tŇorŔ’ĄbŇĘ C hŇrăĎypŇĂ JĘ ÉMyrĂ‘ĎyĘ tŇąČrĘq
y Ă
yS
ăĄ nĘ’Č
: dŇxĲĎ’ĆwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć tŇo’¡mĄ SS
¿Ą ‘bČŇgĎŔwĎ ÉhmĎrĎhĲĎ yS
ąĄ nĘ’Č
hŇ¡’Ď mĄ y‘ĎŔhĎwĘ É l’Ą=tŇyb
ĲĄŇ yS
ąĄ nĘ’Č
: MyĂnĲĎS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ¡’Ď mĄ smĎŔkŇĘ mĂ
: MyĂnĲĎS
Ę C Myè
¿Ă mĂxĞ rx
¡Ą ’Č obËŇnĘ yS
¿Ą nĘ’Č
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć
ynb
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MrĂŔxĎ ynăĄBĘ
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’ČwĘ Myè
¿Ă mĂxĞ MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ PŇlĆ’Ćě rxĄŔ’Č Ml
ăĎ y‘Ą ÉynĄBĘ
My‘¿ĂBĎrĘ’Č tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę oxŔrĄyĘ ynăĄBĘ
: MyrĲĂW
Ę ‘ĆwĘ tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę
: dŇxĲĎ’ĆwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę onŔo’wĘ dŇydăĂŇxĎ ÉdŁl=ynĄBĘ
: hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ
: MyS
ĲĂ ŁlS
Ę C tŇo’¡mĄ ‘S
¿Č êĘ MypĂŔlĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlăS
Ę hŇ’ĎŔnĎsĘ ynăĄBĘ
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę C My‘¿ĂbŇĘ S
Ă tŇo’¡mĄ ‘S
¿Č êĘ ‘ČCSŔyĄ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉhyĎ‘ĘdŇĲČyĘ ynąĄBĘ MynĳĂhĞŁJĲhČ
MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ PŇlĆ’Ćě rCxŔS
Ę pČŇ ynăĄBĘ
: MyĂnĲĎS
Ę C Myè
¿Ă mĂxĞ PŇlĆ¡’Ć rUĄŔ’Ă ynăĄBĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă PŇlĆ¡’Ć MrĂŔxĎ ynăĄBĘ
: hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă wĘ My‘¿ĂBĎrĘ’Č
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’ČwĘ My‘¿ĂbŇĘ S
Ă hŇ¡wĎdĘŇohĲlĘ yn¿ĄbŇĘ lĂ l’
ËĄ ymĂdĘŇqČlĘ ‘ČCS
Ì yĄ=ynĲĄBĘ MIĳĂwĂlĘhĲČ
MyrĂę‘Ğè
Ł Ĳ hČ
: hŇĲnĎ m
Ł S
Ę C My‘¿ĂBĎrĘ’Č hŇ¡’Ď mĄ PŇsĎŔ’Ď ynăĄBĘ MyrĳĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČ
ynăĄBĘ ’T
¡Ď yTĂxĞ yn¿ĄBĘ bŇCuŔ‘Č=ynĲĄBĘ Nm
Ł ă lĘTČ=ynĲĄBĘ ÉrTĄ’Ď=ynĲĄBĘ MCQąS
Č =ynĲĄBĘ
’x
¿Ď YĂ=ynĲĄBĘ MynĳĂytŇĂ eĘhČ
: hŇĲnĎ ŁmS
Ę C MyS
¿Ă ŁlS
Ę hŇ¡’Ď mĄ yb
ĳŇĎ S
Ł
: NodĲŇ pĎŇ yn¿ĄBĘ ’‘¡ĎysĂ=ynĲĄBĘ sr¿
Ł yqĄ=ynĲĄBĘ
: tŇo‘ĲBĎTČ yn¿ĄBĘ ’p
¡ĎŇ W
Ě xĞ=ynĲĄbŇĘ
lD¡ĄgŇĂ =ynĲĄBĘ N¿ĎnxĎ=ynĲĄBĘ
: ymĲĎlĘS
Č yn¿ĄBĘ hŇ¡bĎŇ gĎŇxĞ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿Ďb
n ĎŇ lĘ=ynĲĄBĘ
ME¿ĎgČŇ=ynĲĄBĘ
: ’dŇĲĎoqnĘ yn¿ĄBĘ NyY
¡Ă rĘ=ynĲĄbŇĘ hŇ¿yĎ’ĎrĘ=ynĲĄBĘ
: rxČgĲĎŇ=ynĲĄBĘ
: MysĂS
Ę CpŇnĘ yn¿ĄBĘ Myn¡ĂC‘mĘ=ynĲĄBĘ ys
¿Č bĄŇ=ynĲĄBĘ
: xČsĲĄpĎŇ yn¿ĄBĘ ’E¡Ď‘Ě=ynĲĄBĘ
tŇyl
¿Ă YĘbČŇ=ynĲĄBĘ
: rCxĲrĘxČ yn¿ĄBĘ ’p
¡ĎŇ CqxĞ=ynĲĄBĘ qCB¿qĘbČŇ=ynĲĄBĘ
’r¡ĎsĘysĲĂ=ynĲĄBĘ soq¿rĘbČŇ=ynĲĄBĘ
: ’S
ĲĎ rĘxČ yn¿ĄBĘ ’d¡ĎŇyxĲĂmĘ=ynĲĄBĘ
ydăŇĄbŇĘ ‘Č yn¡ĄBĘ
: ’pĲĎŇyTĂxĞ yn¿ĄBĘ xČyY
¡Ă nĘ yn¿ĄBĘ
: xmČtĲŇĎ =ynĲĄBĘ
’l
¿Ď ‘ĘyČ=ynĲĄBĘ
: ’dŇĲĎyrĂpŇĘ yn¿ĄBĘ tŇrĆp
¡ŇĆ os=ynĲĄBĘ yT
¿Č os=ynĲĄBĘ hŇŁmĳŁlS
Ę
tŇrĆk
¿ŇĆ j
Ł ynËĄBĘ lyFęĂ xČ=ynĲĄbŇĘ hŇăyĎTĘpČŇS
Ę ynÌĄBĘ
: lDĲĄgŇĂ yn¿ĄBĘ Noq¡rĘdČŇ=ynĲĄbŇĘ
SŁl¿S
Ę hŇŁmĳŁlS
Ę ydăŇĄbŇĘ ‘Č yn¡ĄbŇĘ C MynĂŔytŇĂ eĘhÄČ =lJĎ
: NomĲ’Ď yn¿ĄBĘ Myy¡ĂbĎŇ~ĘhČ
ÉxlČmĆÄ lê
¿Ą mĂ ÉMylĂo‘hĲĎ hŇQĆ’ĄęwĘ
: MyĂnĲĎS
Ę C My‘¿ĂS
Ę êĂ tŇo’¡mĄ
ÉMtŇĎ obŇ’Ğ=tŇyB
ĲĄ dŇyGąĂhČlĘ ClękŇĘ yĲĎ âlăwĘ rU
ĳĄ’ĂwĘ NoD¡’Č bŇCr¿JĘ ’S
ĎŔ rĘxČ lê
ăĄ
SS
¿Ą ’dĳŇĎoqnĘ ynăĄBĘ hŇ¡IĎbŇĂ oTĲ=ynĄbŇĘ hŇ¿yĎlĎdĘŇ=ynĲĄBĘ : MhĲĄ l’
¡Ą rĎW
Ę IĂmĂ M’
¿Ă M‘ĎŔrĘzČwĘ
hŇ¡IĎbČŇxĽ yn¿ĄBĘ MynĂŔhĞJ
Łă hČ=NmĂC
: MyĂnĲĎS
Ę C My‘¿ĂBĎrĘ’ČwĘ tŇo’¡mĄ
hŇè
ĎŔ ’Ă ÉydĂŇ‘ĎlĘGĂhČ yQ
ąČ zĂrĘBČ tŇonÂBĘmĂ xqČlĎţ rS
ăĆ ’Ğ yQČęzĂrĘbČŇ ynăĄBĘ ZouĳhČ ynăĄBĘ
’rqyw
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’Y
ĳĎ mĘnĂ âlăwĘ MyW
¡Ă xĘyČtŇĘ UĂhČ Mb
ËĎŇ tŇĎ kŇĘ CS
Ì qĘBĂ hŇQĆ’Ąę : MmĲĎS
Ę =l‘Č ’r¡ĄuĎIĂwČ 64
Cl¡kŇĘ ’ŇyĲŁ=âl rS
¿Ć ’Ğ MhĆŔlĎ É’tŇĎ S
ĎÄ rĘêĂhČ rmĆ’ŇŁIąwČ : hŇĲeĎ hĚJĘhČ=NmĂ Cl¡’ĞŁgŇĲ yĘwČ 65
lh
¡Ď uĎhČ=lJĎ : MyUĲĂCtŇwĘ Myr¿ĂC’lĘ Nh
¡Ą J
Ł hČ dŇm
Ł ¿ ‘Ğ dŇ‘ËČ MyS
ĳĂ dĎŇuĽhČ SdŇĆu
Ł ă mĂ 66
dŇbČŇQĘmĂţ : Myè
ĲĂ S
Ă wĘ tŇo’¿mĄ=SŁlĲS
Ę MyĂj
¡ČlĘ’Č ’oBŔrĂ ‘B
ăČ rĘ’Č dŇĳxĎ ’ĆJĘ 67
MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę MypĂŔlĎ’Ğ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă hŇQĆ’ĄŔ ÉMhĆytŇĄ h
Ł Ĳ mĘ’ČwĘ Mh
ąĆ ydŇĄbŇĘ ‘Č
: hŇè
ĲĎ mĂxĞwĲČ My‘¿ĂBĎrĘ’ČwĘ MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ tŇorŔrĞS
Ł ă mĘC ÉMyrĂrĞS
Ł Ĳ mĘ MhĆęlĎwĘ hŇ‘ĳĎbŇĘ S
Ă wĘ
MypĂŔlĎ’Ğ tŇS
Ć ăS
Ą MyrĂěm
Ł xĞ hŇĳè
Ď mĂxĞwĲČ MyS
ăĂ ŁlS
Ę tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’Č MyQĂěmČGĘ 68
hŇĳĎkŇ ’ŇlĎUĘlČ Cn¡tŇĘ ĲnĎ tŇobŔ’ĎhĲĎ yS
ăĄ ’ŇrĎ ÉtYĎqĘmĂC : MyrĲĂW
Ę ‘ĆwĘ tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę 69
Myè
ĂŔ mĂxĞ tŇoqărĎzĘmĂ ÉPlĆ’ĆÄ Myn¿Ăm
Ł JĘrĘDČ bŇhÂĎ zĎ rYĎęo’lĎ Nt
ăŇČ nĎ ’tŇĎ S
ĎÁ rĘêĂhČ
yS
ăĄ ’ŇrĎmĲĄC
: tŇo’ĲmĄ Sm
¿Ą xĞwĲČ MyS
¡Ă ŁlS
Ę MynĂŔhĞŁJĲ ÉtontŇĘ JĎ 70
tŇoBĳrĂ yê
ăĄS
Ę Myn¡ĂomJĘrĘDČ bŇhĎězĎ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ rY
ăČ o’lĘ ÉCntŇĘ ĲnĎ tŇobę’ĎhĲĎ
ůM‘ĎhĎ tŇyrăĂ’ĄS
Ę ÈCntŇĘ ĲnĎ rS
ăĆ ’ĞwĲČ : MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎC MyĂj
¿ČlĘ’Č Myn¡ĂmĎ PŇsĆkĆěwĘ 71
Myn¡ĂhĞŁJĲ tŇŁn¿tŇĘ kĎŇwĘ MyĂj
ĳĎlĘ’Č MynăĂmĎ PŇsĆ¡kĆŇ wĘ ’oBŔrĂ yê
ăĄS
Ę ÉMynĂomJĘrĘDČ bŇhĎęzĎ
MyrĂÄrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČwĘ žMyrĂ‘ĞoèĲhČwĘ MIĂÃwĂlĘhĲČwĘ MynăĂhĞŁJĲhČ CbăŇS
Ę IĲĄwČ : hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă wĘ Myè
¿Ă S
Ă 72
É‘GČIĂwČ
Mh
ĳĆ yrĄ‘ĲĎBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ MynËĂytŇĂ eĘhČwĘ M‘ÌĎhĎ=NmĂC
Sy’
ăĂ JĘ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇ CpąŇsĘ’ĲĎIĄwČ : MhĲĆyrĄ‘ĲĎBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ C y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁxăhČ x
rpĄŔi
Ł hČ ’răĎzĘ‘ĆlĘ ÉCrmĘ’ŇIĲŁwČ MyĂU
ĳĎhČ=r‘ČS
ĲČ ynăĄpŇĘ lĂ rS
¡Ć ’Ğ bŇoxŔrĘhăĎ=l’Ć dŇxĎŔ’Ć
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ hŇ¿CĎYĂ=rS
Ć ’Ğ hŇS
ĆŔ m
Ł tŇrăČoê ÉrpĆŇsĄÄ=tŇ’Ć ’ybĂęhĎlĘ
hŇè
ĎŔ ’Ă=dŇ‘ČwĘ Sy’
ăĂ mĄ É lhĎuĎhČ ynąĄpŇĘ lĂ hŇrĎÂoêhČ=tŇ’ĲĆ NhĄJ
Ł hČţ ’răĎzĘ‘Ć ’yb
ăŇĂ IĎwČ 2
žobŇ=’rĎqĘIĂwČ : y‘ĲĂybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆx
Ł ¿ lČ dŇ¡xĎ ’Ć Moy¿BĘ ‘Čm
Łĳ S
Ę lĂ Nyb
ăŇĂ mĄ lk
ŁŇ¡ wĘ 3
tŇyY
ăĂ xĞmĲČ=dŇ‘Č Éro’hĎ=NmĂ MyĂUČęhČ=r‘ČS
ĲČ ynăĄpŇĘ lĂ ű rS
ăĆ ’Ğ bŇoxÁrĘhĲĎ ynĄÄpŇĘ lĂ
rpĆŇ¿sĄ =l’Ć M‘¡ĎhĎ=lkĎŇ yn¿ĄzĘ’ĎwĘ MynĳĂybŇĂ UĘhČwĘ MyS
¡Ă eĎhČwĘ MyS
¿Ă nĎ’ĞhĲĎ dŇgĆŇËnĆ MoIŔhČ
ůrbĎŇDĎlČ CW
ă ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÈZ‘Ą=lDČgŇĘ mĂ=l‘ĲČ rpĄęi
Ł hČ ’răĎzĘ‘Ć dŇm
ŁÂ ‘ĞIĲČwČ : hŇrĲĎoêhČ 4
hŇ¡yĎW
Ą ‘ĞmĲČC hŇËĎq
I Ă lĘxĂwĘ hŇÌĎrĂC’
I Ĳ wĘ hŇyĎnĎ‘ĞwĲČţ ‘mČS
ĆÃ wĘ hŇyĎÃtŇĘ êĂmČ olÃYĘ’Ć dŇŁmă‘ĞIĲČwČ
hŇnĎD¡ĎBČS
Ę xČwĘ MS
¿Ě xĎwĘ hŇËĎJ
I Ă lĘmČC l’
ÌĄ S
Ď ymĲĂC hŇyĎdĎŇjĘţ olę’Ňm
Ł v
Ę mĂC onĳymĂyĘ=l‘Č
=lkĎŇ ynăĄy‘ĄlĘ ÉrpĆŇiĄÄhČ ’rąĎzĘ‘Ć xêÄČ pŇĘ IĂwČ
: MQ
ĲĎ S
Ě mĘ hŇ¿yĎrĘkČŇzĘ 5
ëŇrĆb
ăŇĎ yĘwČ : M‘ĲĎhĎ=lkĎŇ Cd¿ŇmĘ‘ĲĎ ox¡tŇĘ pŇĂ kŇĘ C hŇĳĎh
y Ď M‘¡ĎhĎ=lJĎ l‘¿ČmĄ=yJĲĂ M‘ĎŔhĎ 6
ÉNmĄ’Ď ű Nm
ąĄ ’Ď M‘ÁĎ hĎ=lkĎŇ CnÄ‘ĞIĲČwČ lodŇĳGĎhČ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ ho¿ĎhyĘ=tŇ’Ć ’rĎŔzĘ‘Ć
l‘mb
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ynÃĂ bĎŇC ‘ČCSÃyĄwĘ : hŇYĎrĘ’ĲĎ MyĂj
¿Č’Č ho¡Ďhyl
ĲČ CwËxĞêĲČS
Ę IĂwČ CdŇÌuĘIĂwČ MhĆŔydŇĄyĘ l‘Čm
Ł ă BĘ
žhyĎrĘzČ‘Ğ ’T
ăĎ ylĂqĘ hŇyĎÃW
Ą ‘ĞmĲČ hŇIĎÃdĂŇohĲ ű yt
ăŇČ BĘS
Č bŇCuÃ‘Č NymÃĂ yĎ ű hŇăyĎbŇĘ r¿ĄS
Ą wĘ
M‘¡ĎhĎwĘ hŇrĳĎoêlČ M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć Myn¿ĂybŇĂ mĘ MIĂŔwĂlĘhĲČwĘ ÉhyĎ’ŇlĎjĘ NąĎnxĎ dŇbĎÄzĎoy
8 lk
ĆŇ W
ĆŔ MoW
ă wĘ SrĳĎp
ŁŇ mĘ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ tŇr¿ČotŇBĘ rpĆŇËiĄ bČŇ C’¿rĘqĘIĂwĲČ : MdŇĲĎmĘ‘Ď=l‘Č
9 ’t
ŇĎ S
ĎÃ rĘêĂhČ ’Chă hŇăyĎmĘxĆnĘ rmĆ’ŇŁIăwČ
: ’rĲĎqĘUĂBČ Cnyb
¡ŇĂ IĎwČ
M‘ęĎ hĎ=lkĎŇlĘ M‘ÁĎ hĎ=tŇ’Ć MynÄĂ ybŇĂ UĘhČ žMIĂwĂlĘhĲČwĘ rpĄÃi
Ł hČ ű Nh
ăĄ J
Ł hČ ’răĎzĘ‘ĆwĘ
yJ
ąĂ CJĳbŇĘ êĂ=l’ČwĘ Cl¡BĘ’ČtŇĘ êĲĂ=l’Č MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ É’Ch=SdĲŁŇ qĎ MoIąhČ
10 Mh
ĆÃ lĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇrĲĎoêhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć M‘¡ĎmĘS
Ď JĘ M‘ĎŔhĎ=lJĎ ÉMykŇĂ obŇ
NokŇă nĎ Ny’ăĄlĘ ÉtonmĎ CxąlĘS
Ă wĘ MyuęĂ tŇČ mĘmĲČ CtŇă S
Ę C MyeÁĂ mČS
Ę mČ ClÄkŇĘ ’Ă žCkŇlĘ
’yh
¿Ă ho¡ĎhyĘ tŇ¿wČdĘŇxĆ=yJĲĂ CbŇYĄŔ‘Ďê
ăĄ=l’ČwĘ CnynĳĄd
ŁŇ ’ĞĲlČ MoI¡hČ Sod¿ŇqĎ=yJĲĂ olŔ
11 Sd
ŁŇĳqĎ MoI¡hČ yJ
¿Ă CihČŔ rm
Ł ă ’ŇlĄ ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇlĘ MyS
ąĂ xĘmČ MIĂÂwĂlĘhĲČwĘ : Mk
ĲĆŇ EĘ‘ĚmĲĎ
12 t
Ň onŔmĎ xQ
ăČ S
Č lĘC ÉtoêS
Ę lĂwĘ lk
ŁąŇ ’ĹĲlĆ M‘ÁĎ hĎ=lkĎŇ CkÄlĘIĲĄwČ : CbŇYĲĄ‘ĎêĲĄ=l’ČwĘ
: MhĲĆlĎ C‘yd¡ĂŇoh rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔbĎŇDĘBČ ÉCnybÄĂ hĄ yJ
ąĂ hŇĳĎlodŇgŇĘ hŇăxĎ mĘW
Ă tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ wĘ
13 M‘
ęĎ hĎ=lkĎŇlĘ tŇobÁ’ĎhĲĎ yS
ĄÄ ’ŇrĎ žCpŇsĘ’ĆĲnĆ ynÃĂ è
Ą hČ MoIăbČŇC
: hŇrĲĎoêhČ yr¿ĄbŇĘ DĂ=l’Ć lyJ
¡Ă W
Ę hČlĘC rp
ĳŇĄ i
Ł hČ ’r¡ĎzĘ‘Ć=l’Ć MIĂŔwĂlĘhĲČwĘ ÉMynĂhĞŁJĲhČ
14 Cb
ÄS
Ę yĲĄ žrS
Ć ’Ğ hŇS
ĆŔ m
Ł =dŇyČBĘ ÉhoĎhyĘ hŇąĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ hŇrĳĎoêBČ bŇCtŇă JĎ C’¡YĘmĘIĂwĲČ
15 C‘ym
ęĂ S
Ę yČ rS
ăĆ ’ĞwĲČ : y‘ĲĂybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆx
Ł ¿ BČ gŇx
¡Ď BĆ tŇoJËiĚBČ l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ
ÉC’ybÄĂ hĎwĘ rhĎęhĎ C’ăYĘ ůrm
Ł ’ŇlĄ MĂl
ăČ S
Ď CrĲybŇĂ C ÈMhĆyrĄ‘ĲĎ=lkĎŇBĘ loq¿ CrybÄĂ ‘ĞyĲČwĘ
tŇŁbĳŇ‘Ď Z‘ăĄ yl
¡Ą ‘ĞwĲČ MyrĂŔmĎtŇĘ yl
ăĄ ‘ĞwĲČ ÉsdČŇhĞ yl
ąĄ ‘ĞwĲČ NmĆS
ĆŔ Z‘ăĄ=ylĄ‘ĞwĲČ ÉtyĂzÄČ=ylĄ‘Ğ
16 t
Ň oJÁsĚ MhĆÄlĎ žCW‘ĞIĲČwČ ůC’ybŇĂ IĎwČ ÈM‘ĎhĎ C’ăYĘIĲĄwČ : bŇCtŇĲ JĎJČ tŇŁJ¡sĚ tŇŁW
¿ ‘Ğl
ĲČ
ÉboxrĘbŇĂ C Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ tŇor¡YĘxČbŇĘ C MhĆŔytŇĄ ră
Ł YĘxČbŇĘ C ÉoGGČ=l‘Č Sy’
ąĂ
17 Myb
ÄĂ è
Ď hČ lhĎuĎhČţ=lkĲĎŇ CW
ă ‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć r‘ČS
¿Č bŇox¡rĘbŇĂ C MyĂUČŔhČ r‘ČS
ăČ
NCn¿=NBĂ ‘ČCSÄyĄ žymĄymĂ CWÃ‘Ď=âlĲ yJ
ăĂ ůtoJiĚbČŇ CbăŇS
Ę IĲĄwČ ÈtoJsĚ ű yb
¿ŇĂ è
Ę hČ=NmĂ
: dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿ĎlodŇGĘ hŇ¡xĎ mĘW
Ă yh
¿Ă êĘwČ ’ChĳhČ MoIăhČ dŇ‘¡Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ÉNJĄ
18 d
Ň ‘¡Č NoSŔ’ŇrĂhĲĎ ÉMoIhČ=NmĂ MoyŔBĘ ű Moyă ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ tŇrąČoê rpĆŇsĄÄBĘ ’rĎqĘIĂwČţ
tŇrĆY¡Ć‘Ğ ynËĂymĂè
Ę hČ MoIÌbČŇC MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă ÉgxĎ=CW‘ĞIĲČwČ NorĳxĞ’ĲČhĎ MoIăhČ
T hŇEĆęhČ SdŇĆx
Ł ă lČ hŇ‘ÁĎ BĎrĘ’ČwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć žMoybŇĘ C
: TjĲĎS
Ę UĂJČ
2 ÉCldĘ
ŇB
ĲĎ IĂwČ : MhĲĆylĄ‘Ğ hŇm
¡Ď dĎŇ’ĞwĲČ MyuŔĂ W
Č bŇĘ C MoYăBĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CpąŇsĘ’ĆĲnĆ
7
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MhĆŔytŇĄ ’ŇŁFăxČ=l‘Č ÉCDwČtŇĘ IĂwČ CdęmĘ‘ČIĲČwČ rk
ĳŇĎ nĄ ynăĄBĘ lJ
Ł¡ mĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ‘rČzăĆ
tŇrÌČoê rpĆŇsĄÄBĘ C’ęrĘqĘIĂwĲČ MdĎŔmĘ‘Ď=l‘Č ÉCmCqÄIĎwČ : MhĲĆytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ tŇon¡wŁ‘ĞwĲČ
MywĂŔxĞêĲČS
Ę mĲĂC MyDăĂwČtŇĘ mĂ Éty‘ĂbŇĂ rĘC MoIĳhČ tŇy‘ăĂbŇĂ rĘ Mh
¡Ć yhĄŁlĲ’Ĺ hoËĎhyĘ
‘ČCSÄyĄ MIĂęwĂlĘhĲČ hŇăĄl‘ĞmĲČ=l‘ĲČ MqĎIĎÁwČ
: MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ
loqăBĘ ÉCq‘ĞzĘIĂwĲČ ynĂĳnĎkŇĘ ynăĂBĎ hŇ¡yĎbŇĘ rĄS
Ą ye¿ĂBĚ hŇËĎn
y Ę bČŇS
Ę l’
ÌĄ ymĂdĘŇqČ ynÁĂ bĎŇC
ynÄĂ BĎ l’ĄymĂdĘŇqČwĘţ ‘ČCS
ă yĄ MIĂÃwĂlĘhĲČ CrămĘ’ŇIĲŁwČ : MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć lodŔGĎ
hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉCkŇrĘB
ĲĎ CmCqę hŇyĎŔxĘtĲŇČ pŇĘ hŇăyĎnĘbČŇS
Ę ÉhIĎdĂŇohĲ hŇąĎb
y ŇĘ rĲĄS
Ą hŇyĎÁnĘbŇĘ S
Č xĞ
Mm
¿Č ormĘC ìŇdŔĆobŇJĘ MS
ăĄ ÉCkŇrĘb
ĲĎŇ ywĲĂ Ml
ĳĎ o‘hĲĎ=dŇ‘Č Ml
¡Ď o‘hĲĎ=NmĂ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ
tŇĎ yW
ĂÃ ‘Ď třă ’ ůìDĆbČŇlĘ ÈhoĎhyĘ ’Chă=hŇêĎ’Č : hŇĲQĎ hĂtŇĘ C hŇ¡kĎŇ rĎBĘ=lJĎ=l‘Č
ÉhĎylĆÄ‘Ď rS
ąĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ ZrĆ’ĎÁhĎ M’ĎębĎŇYĘ=lkĎŇwĘ MyĂmÁČ è
Ď hČ ymĄÄS
Ę žMyĂmČè
Ď hČ=tŇ’ĲĆ
MyĂm¡Čè
Ď hČ ’b
¿ĎŇ YĘC MQ
ĳĎ JĚ=tŇ’Ć hŇăĆx
I Č mĘ hŇê
¡Ď ’ČwĘ MhĆŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ=lkĎŇwĘ ÉMyUĂIČhČ
MrĎŔbŇĘ ’ČBĘ ÉêĎrĘxČBĎ rS
ąĆ ’Ğ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ hoăĎhyĘ É’Ch=hŇêĎ’Č : MywĲĂxĞêĲČS
Ę mĂ ì¿ŇlĘ
=tŇ’Ć tŇĎ ’ŇăYĎ mĎC : MhĲĎrĎbŇĘ ’Č om¡è
Ę êĎmĘ¿W
Č wĘ MyDĳĂW
Ę JČ rC’ămĄ otŇ¡ ’ŇYĄohĲwĘ
ynÄĂ ‘ĞnĲČJĘhĲČ žZrĆ’Ć=tŇ’Ć tŇtÃĄ lĎ tŇyrĂęBĘhČ oUÁ‘Ă tŇorÄkĎŇwĘ ůìynĆpĎŇlĘ Nm
ăĎ ’ĹĲnĆ ÈobŇbĎŇlĘ
ÉMqĆêÄĎ wČ o‘ĳrĘzČlĘ tŇt
ăŇĄ lĎ yS
¡Ă GĎrĘGĂhČwĘ ys
¿Ă CbŇyĘhČwĘ yEËĂrĂjĘhČwĘ yrÌĂm
Ł ’ĹhĲĎ yêÁĂ xĂhĲČ
MyĂrĳĎYĘmĂBĘ Cnyt
¡ŇĄ ŁbŇ’Ğ yn¿Ă‘Ľ=tŇ’Ć ’rĆêËĄwČ : hŇêĎ’ĲĎ qyD¡ĂYČ yJ
¿Ă ìŇyrĆŔbĎŇDĘ=tŇ’Ć
hŇŁ‘ąrĘpČŇBĘ MytÁĂ pŇĘ ŁmĲC tŇŁtÄ’
Ł NêĄêĂwČţ : PŇCsĲ=MyČ=l‘Č êĎ‘Ęm
¡Č S
Ď Mt
¿ŇĎ qĎ‘ĞzĲČ=tŇ’ĆwĘ
Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ CdŇyz¡ĂhĄ yJ
¿Ă êĎ‘ĘdČŔyĎ yJ
ăĂ oYŔrĘ’Č M‘ăČ=lkĎŇbŇĘ C ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ=lkĎŇbŇĘ C
Cr¿bŇĘ ‘ČIĲČwČ MhĆŔynĄpŇĘ lĂ êĎ‘ĘqăČBĎ ÉMIĎhČwĘ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČJĘ MS
¡Ą ì¿ŇlĘ=W‘ČêĲČwČ
NbĆŇ¡’Ć =omJĘ tŇŁlËoYmĘbŇĂ êĎkŇĘ ÌČlS
Ę hĂ MhĆÁypĄŇdĘŇŁrÄ=tŇ’ĆwĲĘ hŇĳS
Ď BĎIČBČ MI¡ĎhČ=ëŇotŇĲ bŇĘ
hŇlĎyĘlČŔ ÉS’Ą dŇCU¿‘ČbŇĘ C Mm
ĳĎ oy Mt
¡ŇĎ yxĂnĘhĂ NnĎŔ‘Ď dŇCUă‘ČbŇĘ C : MyEĲĂ‘Č MyĂm¿ČBĘ
êĎdĘŇrČŔyĎ ÉynČysĂ=rhČ l‘ąČwĘ : Hb
ĲĎŇ =CkŇlĘyĲĄ rS
¿Ć ’Ğ ëŇrĆD¡ĆhČ=tŇ’Ć MhĆŔlĎ ry’
ăĂ hĎlĘ
tŇorăotŇwĘ ÉMyrĂS
Ď yĘ MyT
ąĂ jĎS
Ę mĂ MhĆÁlĎ NêÄĄ êĂwČ MyĂm
ĳĎè
Ď mĂ Mh
¡Ć UĎ‘Ă rB
¿Ą dČŇwĘ
Mh
ĳĆ lĎ tŇĎ ‘ČdăČŇoh ì¡ŇS
Ę dĘŇqĎ tŇ¿BČ S
Č =tŇ’ĆwĘ : MybĲŇĂ oT tŇw¡ŁYĘmĂC Myu¿ĂxĚ tŇmĆŔ’Ĺ
MxĆlĆwĘţ : ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č hŇ¿S
Ćm
Ł dŇy¡ČBĘ MhĆŔlĎ tŇĎ yCăĂYĂ hŇrĎŔotŇwĘ ÉMyuĂxĚwĘ tŇowąYĘmĂC
M’
ĳĎ mĎYĘlĂ Mh
¡Ć lĎ tŇĎ ’Ň¿YĄ oh ‘lČËiĆ mĂ MyĂmČęC MbĎŔ‘ĎrĘlĂ ÉMhĆlĎ hŇêĎt
ąŇČ nĎ MyĂmÁČ è
Ď mĂ
ì¡ŇdĘŇyĲĎ=tŇ’Ć tŇĎ ’Ň¿W
Ď nĎ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć tŇS
Ć răĆlĎ É’obŇlĎ MhĆęlĎ rmĆ’ŇŁêăwČ
ttl
.T"dw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk hêĎ’Č ’"sb ,yrq hêĎ’Č ,bytk êĘ’Č v.6
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C‘¡mĘS
ĲĎ âl¿wĘ MjĎŔrĘ‘Ď=tŇ’Ć ÉCSqĘIČwČ CdŇyzĳĂhĄ Cnyt
¡ŇĄ ŁbŇ’ĞwĲČ Mh
¿Ą wĘ : MhĲĆlĎ tŇt
¿ŇĄ lĎ
tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉìytÄĆ ’
Ł lĘpŇĘ nĂ CrąkŇĘ ĲzĎ=âlwĘ ‘Čm
Łę S
Ę lĂ Cnă’ĞmĲĎyĘwČ : ìŇytĲŇĆ wŁYĘmĂ=l’Ć
MyĳĎrĘmĂBĘ Mt
¡ŇĎ dŇĚbŇĘ ‘ČlĘ bŇCS
¿ lĎ S’ŇŁrË=CnêĘIĂwČ MjĎŔrĘ‘Ď=tŇ’Ć ÉCSqĘIČwČ MhĆŔUĎ‘Ă
âl¿wĘ dŇsĆxĆwĘ=bŇrČwĘ MyĂj
¿Č’Č=ëŇrĆ’ĲĆ MCxËrČwĘ NCeÌxČ tŇoxÁylĂsĘ HČolÄ’Ĺ žhêĎ’ČwĘ
rS
¿Ć ’Ğ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hŇăĆz CrŔmĘ’ŇIăŁwČ hŇkĎŔiĄmČ lgĆŇ‘ăĄ ÉMhĆlĎ CW
ą ‘Ď=yJĲĂ PŇ’Čę : MêĲĎbŇĘ zČ‘Ğ
MyBĂŔrČhĲĎ ìŇym
ăĆ xĞrĲČBĘ ÉhêĎ’ČwĘ : tŇolĲŁdŇGĘ tŇoY¡’ĎĲnĆ CWŔ‘ĞIĲČwĲČ MyĂrĳĎYĘUĂmĂ ì¡ŇlĘ‘ĆhĲĆ
ÉMmĎoyBĘ Mh
ąĆ ylĄ‘ĞmĲĄ rsĎÄ=âl NnĎ‘ĎhĲĆţ dŇCUă‘Č=tŇ’Ć rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ Mê
¡Ď bŇĘ zČ‘Ğ âl¿
=tŇ’ĆwĘ MhĆŔlĎ ry’
ăĂ hĎlĘ ÉhlĎyĘlČÄBĘ S’
ąĄ hĎ dŇCUÄ‘Č=tŇ’ĆwĘ ëŇrĆDŔĆhČBĘ Mt
ăŇĎ x
Ł nĘhČlĘ
ÉìnĘmČC Ml
ĳĎ yJĂW
Ę hČlĘ êĎt
¡ŇČ nĎ hŇbĎŔoFhČ ÉìxĞCrĲwĘ : Hb
ĲĎŇ =CkŇlĘyĲĄ rS
¿Ć ’Ğ ëŇrĆD¡ĆhČ
hŇËĎS
n Ď My‘¿ĂBĎrĘ’ČwĘ : M’ĲĎmĎYĘlĂ Mh
¡Ć lĎ hŇêĎt
¿ŇČ nĎ MyĂm
ËČC MhĆŔyjĂmĂ êĎ‘ĘănČmĎ=âlĲ
âl¿ Mh
¡Ć ylĄgŇĘ rČwĘ ClŔbĎŇ âlă ÉMhĆytŇĄ ŁmĲlĘW
Č Crs
ĳĄxĎ âlă rB
¡Ď dĘŇUĂBČ Mê
¿Ď lĘJČlĘJĂ
CS
Â rĘyIĲĂwČ hŇĳ’Ď pĄŇlĘ Mq¡ĄlĘxĘêČwĲČ MymĂŔmĎ‘ĞwĲČ ÉtokŇlĎmĘmČ Mh
ąĆ lĎ NêÄĄ êĂwČ : CqYĲĄbĎŇ
=ëŇlĆmĲĆ gŇo‘¿ ZrĆ’¡Ć=tŇ’ĆwĘ NoBŔS
Ę xĆ ëŇlĆămĆ ÉZrĆ’ĆÄ=tŇ’ĆwĘ NoxęysĂ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć
ZrĆ’ĎŔhĎ=l’Ć ÉM’ĄybŇĂ êĘwČ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ yb
¡ŇĄ kŇĘ k
ŁŇ JĘ tŇĎ yBĂŔrĘhĂ Mh
ăĆ ynĄbŇĘ C : NS
ĲĎ BĎhČ
CS
ă rĘyIĲĂwČ ÉMynĂBĎhČ C’b
Ł ąŇ IĎwČ : tŇS
Ć rĲĎlĎ ’ob¿ŇlĎ Mh
¡Ć ytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞĲlČ êĎrĘm¿Č’Ď=rS
Ć ’Ğ
Mn
¡ĄêĘêĂwĲČ MynĂŔ‘ĞnăČJĘhČ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ yb
ąŇĄ S
Ę yĲŁ=tŇ’Ć MhĆÁynĄpŇĘ lĂ ‘nÄČ kŇĘ êČwČ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć
: MnĲĎoYrĘJĂ Mh
¡Ć BĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ ZrĆ’ĎŔhĎ ym
ăĄ mĘ‘ĲČ=tŇ’ĆwĘ ÉMhĆykĄŇlĘmČ=tŇ’ĆwĘ MdĳŇĎyĎBĘ
=My’ĂĲlĄ mĘ MyêăĂBĎ CSÃrĘyIĲĂwČ ůhnĎmĄS
Ę hŇm
ăĎ dĎŇ’ĞwĲČ ÈtorYĚBĘ MyrăĂ‘Ď CdÂJĘlĘIĂwĲČ
CląkŇĘ ’ŇIĲŁwČ bŇrĳ
Ł lĎ lk
¡ĎŇ ’ĞmĲČ Z‘¿ĄwĘ Myt
ËŇĂ yzĄwĘ Mym
ÌĂ rĎJĘ MybÁĂ CYxĞ tŇorÄB
Ł bŇCTţ=lJĎ
ëŇBĎę CdÁrĘmĘIĂwĲČ CrÄmĘIČwČ : lodĲŇ GĎhČ ì¿ŇbŇĘ CTBĘ Cn¡DĘ‘ČtŇĘ IĲĂwČ CnymĂŔS
Ę IČwČ ÉC‘BĘW
Ę IĂwĲČ
CdŇy‘¿ĂhĄ=rS
Ć ’Ğ CgŇrĎŔhĎ ìŇy’ăĆybŇĂ nĘ=tŇ’ĆwĘ MCĎŔgČŇ yrăĄxĞ’ĲČ ÉìtŇĘ rĲĎoê=tŇ’Ć CkŇąĂlS
Ę IČwČ
MhĆŔyrĄYĲĎ dŇyăČBĘ ÉMnĄêĘêĂwĲČ : tŇŁlĲodŇGĘ tŇoY¡’ĎĲnĆ CWŔ‘ĞIĲČwĲČ ìŇyl
ĳĆ ’Ą Mb
ăĎŇ yS
Ă hĞĲlČ Mb
¡ĎŇ
‘mĎŔS
Ę êĂ MyĂmăČè
Ď mĂ ÉhêĎ’ČwĘ ìŇylĆŔ’Ą Cqă‘ĞYĘyĂ ÉMtŇĎ rĎYĲĎ tŇ‘ąĄbŇĘ C Mh
ĳĆ lĎ CrY¡ĄIĎwČ
: MhĲĆyrĄYĲĎ dŇI¿ČmĂ MC‘¡yS
Ă oyĲwĘ My‘ŔĂ yS
Ă omĲ ÉMhĆlĎ Nê
ąĄêĂ MyBĂęrČhĲĎ ìŇym
ăĆ xĞrĲČkŇĘ C
ÉMhĆybĄŇyĘ’
Ł Ĳ dŇąyČBĘ MbÂĄ zĘ‘ČêĲČwČ ìŇynĳĆpĎŇlĘ ‘r¡Č tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ CbŇCSěyĎ MhĆŔlĎ xČonăkŇĘ C
Ml
¿Ą y~ĂtŇČ wĘ ‘m
ËČ S
Ę êĂ MyĂm
ÌČè
Ď mĂ hŇêÂĎ ’ČwĘ ìŇCqŔ‘ĎzĘIĂwČ ÉCbŇCSÄIĎwČ MhĆŔbĎŇ CDărĘIĂwČ
hŇUĎhĄÄwĘ ìŇtęĆ rĎoê=l’Ć Mb
ăĎŇ yS
Ă hĞĲlČ MhĆÁBĎ dŇ‘ČêÄĎ wČ : MyêĲĂ‘Ă tŇoB¿rČ ìŇym
¡Ć xĞrĲČJĲĘ
hŇ¿W
Ć ‘ĞyĲČ=rS
Ć ’Ğ MbĎŔ=C’TĘxĲĎ ìŇyT
ăĆ jĎS
Ę mĂbŇĘ C ÉìytÄĆ wŁYĘmĂlĘ C‘ąmĘS
ĲĎ =âlwĘ CdŇyzÁĂ hĄ
Md’
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: C‘mĲĄS
Ď âl¿wĘ CS
¡ qĘhĂ Mj
¿Ď rĘ‘ĎwĘ tŇrĆrĆŔos ÉPtŇĄ kĎŇ CnąêĘIĂwČ Mh
ĳĆ bĎŇ hŇăyĎxĎwĘ Md¡ĎŇ’Ď
ìŇy’¡ĆybŇĂ nĘ=dŇyČBĘ ìËŇxĞCrĲBĘ MB
ÌĎ dŇ‘ČêÄĎ wČ tŇoBŔrČ MynăĂS
Ď ÉMhĆylĄ‘Ğ ëŇS
Ł ą mĘêĂwČ
MyB
ËĂ rČhĲĎ ìŇym
ÌĆxĞrĲČbŇĘ CĲ : tŇŁYĲrĎ’ĞhĲĎ yU
¿Ą ‘Č dŇy¡ČBĘ MnĄŔêĘêĂwČĲ CnyzĳĂ’ĹhĲĆ âlăwĘ
hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : hŇêĎ’ĲĎ MCx¡rČwĘ NCe¿xČ=l’ĲĄ yJ
ËĂ Mê
ĳĎ bŇĘ zČ‘Ğ âlăwĘ hŇ¡ĎlJĎ Mt
¿ŇĎ yW
Ă ‘Ğ=âlĲ
ůdsĆxĆhČwĘ tŇyrăĂBĘhČ rm
ăĄ oS È’rĎoehČwĘ roBăGĂhČ lodÁGĎhČ l’ĄÄhĎ CnyhĄŁl’Ĺţ
CnykĄÄlĎmĘlĂ CntŇĘ ’ČYĎmĘţ=rS
Ć ’Ğ hŇă’Ď lĎêĘhČ=lJĎ tŇă’Ą ìŇynĆÃpĎŇlĘ T‘ăČmĘyĂ=l’Č
yk
ăŇĄ lĘmČ ÉymĄymĂ ìŇĳUĆ ‘Č=lkĎŇlĘC Cnyt
¡ŇĄ ŁbŇ’ĞĲlČ wĘ Cn’
¿Ą ybŇĂ nĘlĂwĘ CnynËĄhĞŁkŇĲ lĘC CnyrÌĄW
Ď lĘ
Cnyl
ĳĄ ‘Ď ’B
ăĎ hČ=lJĎ l‘¡Č qyDĂŔYČ hŇê
ăĎ ’ČwĘ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č rCèŔ’Č
CnynăĄhĞŁJĲ ÉCnyrĄÄW
Ď Cnyk
ąŇĄ lĎmĘ=tŇ’ĆwĘ : Cn‘ĘS
ĲĎ rĘhĂ CnxĘ¿Č’
n Ğ wĲČ tŇĎ yW
¡Ă ‘Ď tŇ¿mĆ ’Ĺ=yJĲĂ
ìŇytŔĆ wŁdĘŇ‘ăĄlĘC ìŇytŔĆ wŁYĘmĂ=l’Ć ÉCbŇyS
ĂÄ qĘhĂ âląwĘ ìŇĳtŇĆ rĎoê CW
¡ ‘Ď âl¿ CnytŔĄ ŁbŇ’ĞwĲČ
êĎt
ăŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ bŇrĎÁhĎ ÉìbŇĘ CTĲbŇĘ C žMtŇĎ CkŇlĘmČBĘ Mh
ăĄ wĘ : MhĲĆBĎ tŇĎ d¡
ŁŇ y‘ĂhĲČ rS
¿Ć ’Ğ
ìŇCdŇĳbĎŇ‘Ğ âlă Mh
¡Ć ynĄpŇĘ lĂ êĎt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ hŇËĎm
nĄè
Ę hČwĘ hŇÌbĎŇ xĎrĘhĲĎ ZrĆ’ĆÄbŇĘ C MhĆęlĎ
ZrĆ’ÁĎ hĎwĘ MydĳĂŇbĎŇ‘Ğ MoI¡hČ CnxĘ¿Č’
n Ğ hŇËĄh
e Ă : My‘ĲĂrĎhĲĎ Mh
¡Ć ylĄlĘ‘ČUĲČmĂ CbŇS
ĎŔ =âlwĲĘ
CnxĘ¿Č’
n Ğ hŇËĄh
e Ă HbĎŔCT=tŇ’ĆwĘ ÉHyĎrĘjĂ=tŇ’Ć lk
ŁąŇ ’ĹĲlĆ CnytęĄ ŁbŇ’ĞĲlČ hŇêĎt
ăŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ
Cnyl
¡Ą ‘Ď hŇêĎt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ Myk
ËŇĂ lĎUĘlČ hŇBĎęrĘmČ Ht
ăŇĎ ’ĎCbŇtŇĘ C : hĎyl
ĲĆ ‘Ď Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğ
hŇr¿ĎYĎbŇĘ C MnĎŔoYrĘJĂ ÉCnêÄĄ mĘhĆbŇĘ bŇĂ C Myl
ąĂ S
Ęm
Ł CnytŇĄ IŁwĂGĘţ l‘ăČwĘ Cnyt
ĳŇĄ w’ŇF
Ł xČBĘ
: CnxĘĲnĎ ’Ğ hŇ¡ĎlodŇgŇĘ
sŘ9

30
31
32

33
34

35

36

37

Cnyr¿ĄW
Ď MCtŔxĎhĲĆ É l‘ČwĘ Myb
ĳŇĂ tŇĘ k
ŁŇ wĘ hŇ¡Ďm
n Ď ’Ğ Myt¿ĂŇrĘJ
Ł Ĳ CnxĘËČ’
n Ğ tŇ’ŇŁzě=lkĎŇbŇĘ C y
hŇ¡yĎlĘkČŇxĞ=NBĆ ’tŇĎ ËS
Ď rĘêĂhČ hŇÌĎm
y Ę xĆnĘ Mym
ĳĂ CtŇxĞhĲČ l‘¡ČwĘ : CnynĲĄhĞŁJĲ CnI¡ĄwĂlĘ 2
SCF¿xČ : hŇIĲĎJĂlĘmČ hŇ¡yĎrĘmČ’Ğ rCx¿S
Ę jČ : hŇyĲĎmĘrĘyĂ hŇ¡yĎrĘzČ‘Ğ hŇ¿yĎrĎW
Ę : hŇIĲĎqĂdĘŇYĂwĘ 3, 4, 5
: ëŇCrĲBĎ NotŇ¡ eĘGĂ l’Ň¿Ąn
I Ă DĲĎ : hŇyĲĎdĘŇbČŇŁ‘Ĳ tŇom¡rĄmĘ Mr¿ĂxĎ : ëŇCQĲmČ hŇ¡yĎnĘbČŇS
Ę 6, 7
: MynĲĂhĞŁJĲhČ hŇQĆ¡’Ą hŇĳĎ‘
y Ę mĲČS
Ę yG¡ČlĘbŇĂ hŇ¿yĎzĘ‘ČmĲČ : NmĲĂIĎmĂ hŇ¡IĎbŇĂ ’Ğ MQ
¿Ď S
Ě mĘ 8, 9
Mh
ĳĆ yxĄ’ĞwĲČ : l’ĲĄymĂdĘŇqČ dŇd¡ĎŇnĎxĄ yn¿ĄBĘmĂ yCeěBĂ hŇyĎŔnĘzČ’Ğ=NBĆ É‘ČCSÄyĄwĘ MIĳĂwĂlĘhĲČwĘ 10, 11
rCJ¿zČ : hŇyĲĎbŇĘ S
Č xĞ bŇox¡rĘ ’k
¿ĎŇ ymĂ : NnĲĎxĎ hŇ¿yĎ’ŇlĎjĘ ’T
¡Ď ylĂqĘ hŇËĎdĂ
I Ň ohĲ hŇÌĎn
y Ę bČŇS
Ę 12, 13
tŇăxČ jČ ÉS‘ŁrĘjČ M‘ĳĎhĎ yS
¡Ą ’ŇrĎ : CnynĲĂBĘ yn¡ĂbĎŇ hŇ¿IĎdĂŇohĲ : hŇyĲĎnĘbČŇS
Ę hŇ¡yĎbŇĘ rĲĄS
Ą 14, 15
rT
¿Ą ’Ď : NydŇĲĂ‘Ď yw¡ČgŇĘ bŇĂ hŇ¿IĎnĂŁdĲŇ ’Ğ : yb
ĲĎŇ BĄ dŇG¡ĎzĘ‘Č ye¿ĂBĚ : ynĲĂBĎ ’Cê¡zČ Ml
¿Ď y‘Ą bŇ’ĎŔom 16, 17, 18
S‘¿ĎyjĂgŇĘ mČ : ybĎŇon tŇotŇ¡ nĎ‘Ğ PŇyr¿ĂxĎ : yYĲĎBĄ MS
¡Ě xĎ hŇ¿IĎdĂŇohĲ : rCEĲ‘Č hŇ¡IĎqĂzĘxĂ 19, 20, 21
‘ČS
¿Ą oh : hŇyĲĎnĎ‘Ğ N¡ĎnxĎ hŇ¿yĎTĘlČjĘ : ‘ČCDĲyČ qod¡ŇYĎ l’
¿Ą bŇĘ zČyS
Ą mĘ : ryzĲĂxĄ MQ
¡Ď S
Ě mĘ 22, 23, 24
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: hŇyĲĎW
Ą ‘ĞmĲČ hŇ¡Ďb
n ŇĘ S
Č xĞ MCx¿rĘ : qb
ĲĄŇ oS ’x
¡Ď lĘjĂ Sx
¿Ą oQhČ : bŇCèĲxČ hŇ¡yĎnĘnČxĞ
MynăĂhĞŁJĲhČ M‘ÃĎ hĎ r’
ăĎ S
Ę C : hŇĲnĎ ‘ĞB
ĲČ Mr¡ĂxĎ ëŇCQ¿mČ : NnĲĎ‘Ď N¡ĎnxĎ hŇ¿IĎxĂ’ĞwĲČ
yU
ąĄ‘ČmĲĄ lDĎÂbŇĘ eĂhČ=lkĎŇwĲĘ MynęĂ ytŇĂ eĘhČ MyrĂÁrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČ MyrĂÄ‘ĞoèĲhČ MIĂwĂlĘhĲČţ
‘Čd¿ŇĄoy lJ
Ł¡ Mh
ĳĆ ytŇĄ nĲŁbŇĘ C Mh
ăĆ ynĄBĘ Mh
¡Ć yS
Ą nĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇrăČoê=l’Ć ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ
hŇ‘ęĎ CbŇS
Ę bŇĂ C hŇăĎl’ĎBĘ My’Âb
Ă ĎŇ C ůMhĆyrĄyDĲĂ’Č ÈMhĆyxĄ’Ğ=l‘Č MyqăĂyzĂxĞmĲČ : NybĲŇĂ mĄ
Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇăS
Ćm
Ł dŇy¡ČBĘ hŇnĎŔêĘnĂ rS
ăĆ ’Ğ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇrăČotŇBĘ ÉtkĆŇlĆÄlĎ
: wyuĲĎxĚwĘ wyT
¡Ď jĎS
Ę mĂC CnynĄŔŁdŇ’Ğ hoăĎhyĘ ÉtwŁYĘmĂ=lJĎ=tŇ’Ć tŇoWę‘Ğl
ĲČ wĘ romăS
Ę lĂwĘ
xu¡ČnĂ âl¿ MhĆŔytŇĄ nŁă BĘ=tŇ’ĆwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yU
ăĄ ‘ČlĘ Cnyt
¡ŇĄ nŁBĘ Nê
¿ĄnĂ=âlĲ rS
ËĆ ’ĞwĲČ
MoyąBĘ rbĆŇS
ĆÁ =lkĎŇwĘ tŇoxÄuĎUČhČ=tŇ’Ć žMy’ĂybŇĂ mĘhĲČ ZrĆ’ĎÃhĎ yU
ăĄ ‘ČwĘ : CnynĲĄbĎŇlĘ
SF
Ł Ë nĂwĘ SdŇĆŁqĳ MoyăbŇĘ C tŇ¡BĎ è
Č BČ Mh
ËĆ mĄ xu¿ČnĂ=âlĲ roJŔmĘlĂ ÉtBĎè
Č hČ
tŇwŁŔ YĘmĂ ÉCnylĄÄ‘Ď CndĘŇm
ąČ‘ĹhĲĆwĘ : dŇyĲĎ=lkĎŇ ’è
¿Ď mČC tŇy‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ hŇ¿Ďè
n Ď hČ=tŇ’Ć
: CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇyB
¿Ą tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ hŇĳĎè
n Ď BČ lqĆ¡è
Ć hČ tŇyS
¿Ă lĂS
Ę Cnyl
ËĄ ‘Ď tŇt
¿ŇĄ lĎ
tŇotÄBĎè
Č hČ dŇymĂêĎhČţ tŇăČlo‘lĘC dŇym
ăĂ êĎhČ tŇăxČ nĘmĂC tŇkĆŇrĆÃ‘ĞUĲČhĲČ MxĆăĆllĘ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č rj
¡ĄkČŇlĘ tŇo’ŔFĎxČăČlwĘ ÉMyS
Ă dĎŇuĽlČwĘ MydĂę‘ĞoUĲlČ MyS
ĂÁ dĎŇxĽhĲĆ
CnlĘjÁČ hĂ tŇolÄrĎoGĲhČwĘ
: CnyhĲĄŁl’Ĺ=tŇyB
ĲĄ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ lk
ŁŇ¡ wĘ
Cnyh
ÌĄŁl’Ĺ tŇybĄÄlĘ ’ybŇĂ hĎlĘţ ůM‘ĎhĎwĘ ÈMIĂwĂlĘhĲČ MynăĂhĞŁJĲhČ MyYęĂ ‘ĄhĲĎ NB
ăČ rĘqĚ=l‘Č
ÉxBČzĘmĂ=l‘Č r‘ęĄ bČŇlĘ hŇĳĎS
n Ď bŇĘ hŇăĎS
n Ď Myn¡ĂUĎĚzmĘ Myê¿Ă‘ĂlĘ Cnyt
ËŇĄ ŁbŇ’Ğ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ
CntęĄ mĎdĘŇ’Č yrăĄCJBĂ=tŇ’Ć ’ybÂĂ hĎlĘC : hŇrĲĎoêBČ bŇCtŇ¡ JĎJČ CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
tŇorąk
ŁŇ BĘ=tŇ’ĆwĘ : hoĲĎhyĘ tŇyb
¡ŇĄ lĘ hŇĳĎS
n Ď bŇĘ hŇăĎS
n Ď Z‘¡Ą=lkĎŇ yr¿ĂjĘ=lJĎ yrËĄCJbŇĂ C
CnynĄę’ŇY
Ł wĘ CnyrĄÁqĎbŇĘ yrĄÄokŇBĘ=tŇ’ĆwĘ hŇrĳĎoêBČ bŇCtŇ¡ JĎJČ CnyêŔĄ mĘhĆbŇĘ C ÉCnynĄÄBĎ
=tŇ’ĆwĘ : CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇyb
¿ŇĄ BĘ Myt¡ĂŇrĘS
ĲĎ mĘhČ MynĂŔhĞŁJălČ CnyhĄŔŁl’Ĺ tŇyb
ăŇĄ lĘ É’ybŇĂ hĎlĘ
’yb
ąŇĂ nĎ rhĎęYĘyĂwĘ SorăyêĂ Z‘ÁĄ =lkĎŇ yrĂÄpŇĘ C CnytŇĄ ŁmCrtŇĘ Cţ Cnyt
ăŇĄ s
Ł yrĂ‘Ğ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄ
ÉMhĄwĘ MIĳĂwĂlĘĲlČ Cnt
¡ŇĄ mĎdĘŇ’Č rW
¿Č ‘ĘmČC CnyhĄŔŁl’Ĺ=tŇyB
ĲĄ tŇokŇă S
Ę lĂ=l’Ć ÉMynĂhĞŁJĲlČ
NrË
Ł hĞ’ĲČ=NB
ĲĆ Nh
ÌĄ J
Ł hČ hŇyĎÄhĎwĘ : CntĲŇĄ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ yr¿Ą‘Ď lk
ŁŇ¡ BĘ MyrĂŔv
Ę ‘ČmĘhĲČ MIĂŔwĂlĘhĲČ
ÉrW
Ą ‘ĞUĲČhĲČ rW
ąČ ‘ĞmĲČ=tŇ’Ć ClÄ‘ĞyĲČ MIĂÂwĂlĘhĲČwĘ MIĳĂwĂlĘhĲČ rW
ăĄ ‘ĘBČ MI¡ĂwĂlĘhĲČ=M‘Ă
tŇokŇS
Ď QĘhČţ=l’Ć yJ
ăĂ : rYĲĎo’hĎ tŇyb
¿ŇĄ lĘ tŇokŇ¡ S
Ď QĘhČ=l’Ć CnyhĄŔŁl’Ĺ tŇyb
ăŇĄ lĘ
SorăyêĂhČ ÈNgĎŇDĎhČ tŇm
ăČ CrêĘ=tŇ’Ć ywĂęQĄhČ ynăĄbŇĘ C l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C’ybÄĂ yĎ
Myr¡Ă‘ĞoèĲhČwĘ MytŔĂ rĘS
ăĎ mĘhČ ÉMynĂhĞŁJĲhČwĘ SDĎŔqĘUĂhČ yl
ăĄ JĘ ÉMS
Ď wĘ ůrhĎYĘIĂhČwĘ
MyrrVmhw
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M‘¡ĎhĎ=yrĲĄW
Ď Cb¿ŇS
Ę IĲĄwČ : CnyhĲĄŁl’Ĺ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć bŇŁz¡‘ĞnĲČ âl¿wĘ MyrĳĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČwĘ ’y
=NmĂ dŇăxĎ ’Ć ű ’yb
ăŇĂ hĎlĘ tŇolÁrĎogŇĲ ClyjÄĂ hĂ M‘ĎhĎţ r’
ăĎ S
Ę C MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ
: MyrĲĂ‘ĎB
ĲĆ tŇod¡ŇIĎhČ ‘S
Čt
¿ŇĄ wĘ SdŇĆŁuŔhČ ry‘ăĂ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyBĂ ÉtbĆŇąS
Ć lĎ hŇrĎęW
Ď ‘ĞhĲĎ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ tŇbĆŇ¡S
Ć lĎ MybĂŔDĘnČtŇĘ UĲĂhČ MyS
ĂŔ nĎ’ĞhĲĎ É lk
ŁŇ lĘ M‘ĳĎhĎ CkŇ¡ rĘb
ĲĎŇ yĘwĲČ 2
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ Cb¡ŇS
Ę yĲĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇnĎŔydĂŇUĘhČ yS
ăĄ ’ŇrĎ ÉhQĆ’ĄÄwĘ
3
ÉMynĂhĞŁJĲhČ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ MhĆŔyrĄ‘ăĎBĘ ÉotŇEĎxĚ’ĞB
ĲČ Sy’
ąĂ CbÂS
Ę yĲĎ hŇdĎęChyĘ yrăĄ‘ĎbŇĘ C
yn¿ĄBĘmĂ CbŔS
Ę yĲĎ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲybŇĂ C : hŇŁmĲŁlS
Ę yd¿ŇĄbŇĘ ‘Č yn¡ĄbŇĘ C MynĂŔytŇĂ eĘhČwĘ MIăĂwĂlĘhĲČwĘ 4
hŇIĎÁEĂ‘Ě=NbĆŇ hŇyĎÄtŇĎ ‘Ğ hŇdĎŇChyĘţ ynăĄBĘmĂ
Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ ynăĄBĘmĂC hŇd¡ĎŇChyĘ
: ZrĆpĲŇĎ =ynĄBĘmĂ l’
¡Ą lĘlČhĞmĲČ=NbĆŇ hŇ¿yĎTĘpČŇS
Ę =NBĆ hŇËĎrĘm
y Č ’Ğ=NbĆŇ hŇÌĎrĘk
y ČŇ zĘ=NBĆ
bŇyrËĂyĎoy=NbĆŇ hŇÌĎdĎ
y Ň ‘Ğ=NbĆŇ hŇyĎÄzĎxĞ=NBĆ hŇzĆx
Ł ţ=lJĎ=NBĆ ëŇCrăBĎ=NbĆŇ hŇăyĎW
Ą ‘ĞmĲČC 5
‘B
¿Č rĘ’Č MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ ZrĆpĆě=ynĄBĘ=lJĎ : ynĲĂŁlè
Ă hČ=NBĆ hŇ¡yĎrĘkČŇzĘ=NBĆ 6
ynăĄBĘ hŇQĆ¡’Ą wĘ
: lyĂxĲĎ=yS
Ą nĘ’Č hŇ¡Ďm
nŁ S
Ę C Myè
¿Ă S
Ă tŇo’ËmĄ 7
hŇËĎW
y Ą ‘ĞmĲČ=NbĆŇ hŇÌĎl
y Ď oqÄ=NbĆŇ žhyĎdĎŇjĘ=NBĆ dŇ‘ÃĄ oy=NBĆ MQĎÃS
Ě mĘ=NBĆ ’Q
ĚÃ sČ Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć tŇo’¡mĄ ‘S
¿Č êĘ yQ
ĳĎ sČ yB
ăČ GČ wyr¡ĎxĞ’ĲČwĘ : hŇyĲĎ‘ĘS
Č yĘ=NBĆ l’
¡Ą ytŇĂ y’ĲĂ=NBĆ 8
hŇË’Ď CniĘhČ=NbĆŇ hŇdÌŇĎChywĲĂ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ dŇyqăĂjĎ yr¡ĂkŇĘ zĂ=NBĆ l’
¿Ą oywĘ : hŇĲnĎ m
Ł S
ĘC 9
bŇyr¡ĂyĎoyĲ=NbĆŇ hŇ¿yĎ‘ĘdČŇyĘ MynĳĂhĞŁJĲhČ=NmĂ
: hŇĲnĆ S
Ę mĂ ry‘¡ĂhĎ=l‘Č 10
=NBĆ ÉtoyrĎmĘ=NBĆ qodęYĎ=NBĆ MQ
ăĎ S
Ě mĘ=NBĆ hŇIĎÁqĂlĘxĂ=NbĆŇ hŇyĎÄrĎW
Ę : NykĲŇĂ yĎ 11
tŇyĂBČŔlČ ÉhkĎŇ’ŇlĎUĘhČ yW
ąĄ ‘Ł MhĆęyxĄ’ĞwĲČ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ tŇyB
¿Ą dŇ¡gŇĂ nĘ bŇCTŔyxĂ’Ğ 12
=NBĆ ÉhyĎlĘlČjĘ=NBĆ Mx
ąĎ r
Ł yĘ=NBĆ hŇyĎdĎŇ‘ĞwĲČţ MyĂnĳĎS
Ę C MyrăĂW
Ę ‘Ć tŇo’¡mĄ hŇ¿Ćm
nŁ S
Ę
tŇobŔ’ĎlĘ MyS
ăĂ ’ŇrĎ ÉwyxĎ’ĆwĘ : hŇIĲĎJĂlĘmČ=NBĆ rCx¡S
Ę jČ=NBĆ hŇyĎŔrĘkČŇzĘ=NbĆŇ yY
ăĂ mĘ’Č 13
=NBĆ yz¿ČxĘ’Č=NBĆ l’
ËĄ rĘzČ‘Ğ=NBĆ ysÌČS
Ę mČ‘ĞwĲČ MyĂnĳĎS
Ę C My‘ăĂBĎrĘ’Č MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ
hŇĳĎm
nŁ S
Ę C MyrăĂW
Ę ‘Ć hŇ¡’Ď mĄ lyĂxČŔ yrĄoBăGĂ ÉMhĆyxĄ’ĞwĲČ : rUĲĄ’Ă=NBĆ tŇom¡QĄS
Ă mĘ 14
MIĳĂwĂlĘhĲČ=NmĂC
: MylĲĂodŇGĘhČ=NBĆ l’
¡Ą yDĂbŇĘ zČ MhĆŔylĄ‘Ğ dŇyqăĂpĎŇC 15
ytÄČ BĘS
Č wĘ : yeĲĂCB=NBĆ hŇ¡yĎbŇĘ S
Č xĞ=NBĆ Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č=NBĆ bŇCè
Ë xČ=NbĆŇ hŇÌĎ‘
y Ę mČS
Ę 16
: MIĲĂwĂlĘhĲČ yS
¡Ą ’ŇrĎmĲĄ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉhnĎY
Ł yxĲĂhČ hŇąkĎŇ ’ŇlĎUĘhČ=l‘Č dŇbĎÁzĎoywĘ
hŇdăŇĆohyĘ ÉhQĎxĂêĘhČ S’ŇŁrę PŇsĎÁ’Ď=NbĆŇ yDĂÄbŇĘ zČ=NBĆ hŇkĎŇymĂţ=NbĆŇ hŇăyĎnĘêČmČC 17
ll
¡Ď GĎ=NBĆ ‘ČCUŔS
Č =NBĆ É’DĎbŇĘ ‘ČwĘ wyx
ĳĎ’ĆmĲĄ hŇăĆS
n Ę mĂ hŇ¡yĎqĘBĚqĘbČŇC hŇQĎŔpŇĂ êĘlČ
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’ČwĘ Myn¿Ăm
Ł S
Ę MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ SdŇĆŁuŔhČ ry‘ăĂBĘ ÉMIĂwĂlĘhĲČ=lJĎ : NCtŇydĂŇyĘ=NBĆ 18
Myr‘wVhw
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MyrăĂmĘŁèĲhČ Mh
¡Ć yxĄ’ĞwĲČ NomŔlĘTČ bŇCuă‘Č ÉMyrĂ‘ĞoèĲhČwĘ
20 ÉMIĂwĂl
Ę hĲČ MynąĂhĞŁJĲhČ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ r’ÄĎ S
Ę C : MyĂnĲĎS
Ę C My‘¿ĂbŇĘ S
Ă hŇ¡’Ď mĄ MyrĳĂ‘Ďè
Ę BČ
21 ’x
¿Ď yYĂwĘ lpĆŇŁ‘ĳBĎ Myb
ăŇĂ S
Ę yĲŁ Myn¡ĂytŇĂ eĘhČwĘ : otŇĲ lĎxĞĲnČ BĘ Sy’
¡Ă hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘Ď=lkĎŇBĘ
22 MĂl
ČŔ S
Ď CrăyBĂ ÉMIĂwĂlĘhĲČ dŇyqąĂpŇĘ C
: MynĲĂytŇĂ eĘhČ=l‘Č ’j
¡Ď S
Ę gŇĂ wĘ
ÉPsĎ’Ď ynąĄBĘmĂ ’k
ĳĎŇ ymĂ=NBĆ hŇ¡yĎnĘêČmČ=NBĆ hŇyĎŔbŇĘ S
Č xĞ=NBĆ ÉynĂBĎ=NbĆŇ yEąĂ‘Ě
23 ë
Ň lĆ¡UĆ hČ tŇ¿wČYĘmĂ=yJĲĂ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ=tŇyB
ĲĄ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ dŇgĆŇ¡nĆlĘ MyrĂŔrĘS
Ł ă mĘhČ
: omĲoyBĘ Moy¿=rbČŇDĘ Myr¡ĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČ=l‘Č hŇ¿Ďm
n Ď ’ĞwĲČ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ
24 ë
Ň lĆUĆŔhČ dŇyăČlĘ ÉhdĎŇChyĘ=NBĆ xrČząĆ=ynĄBĘmĂ l’ĄÁbŇĘ zČyS
ĲĄ mĘ=NBĆ hŇyĎÄxĘtĲŇČ pŇĘ C
25 Cb
ÂS
Ę yĲĎ hŇdĎęChyĘ ynăĄBĘmĂ Mt
ĳŇĎ ŁdŇW
Ę BĂ Myr¡ĂYĄxĞhĲČ=l’ĆwĘ : M‘ĲĎlĎ rb
¡ĎŇ DĎ=lkĎŇlĘ
: hĎyrĲĆYĄxĞwĲČ l’
¡Ą YĘbŇĘ uČybĲŇĂ C hĎytŔĆ nŁbŇĘ C ÉNŁbŇydĂŇbŇĘ C hĎytŔĆ nŁbŇĘ C É‘BČrĘ’ČhĲĎ tŇąČrĘq
y Ă BĘ
26, 27 ‘b
ČŇ ¡S
Ć r’
¿Ą bŇĘ bŇĂ C l‘ËĎCS rY
¿Č xĞb
ĲČŇ C : TlĆjĲĎ tŇyb
¿ŇĄ bŇĘ C hŇd¡ĎŇlĎombŇĘ C ‘ČCS
¿ yĄbŇĘ C
28, 29 h
Ň ‘¡ĎrĘYĎbŇĘ C NoUËrĂ Ny‘¿ĄbŇĘ C : hĎytĲŇĆ nŁbŇĘ bŇĂ C hŇ¡Ďk
nŁŇ mĘbŇĂ C gŇl
¿Č qĘYĲĂbŇĘ C : hĎytĲŇĆ nŁbŇĘ C
30 h
Ď yt
ĳŇĆ nŁbŇĘ C hŇq¡ĎzĄ‘Ğ hĎytŔĆ ŁdŇW
Ę C ÉSykŇĂ lĎ MhĆŔyrĄYĘxČwĘ ÉMQĎdŇĚ‘Ğ xČŁnązĎ : tŇCmĲrĘyČbŇĘ C
31 Wm
ăĎ kŇĘ mĂ ‘bČŇĳĎm
G Ă Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ yn¿ĄbŇĘ C : MeĲŁhĂ=’yGĲĄ=dŇ‘Č ‘bČŇ¡S
Ć =r’ĲĄBĘmĂ Cn¿xĞIĲČwČ
32, 33 h
Ňm
¡Ď rĎ ű roY¿xĎ : hŇyĲĎnĘĲnĎ ‘Ğ bŇnŁ¡ tŇotŇ¿ nĎ‘Ğ : hĎytĲŇĆ nŁbŇĘ C l’
¡Ą =tŇyb
ĲĄŇ C hŇIĎŔ‘ČwĘ
34, 35, 36 =Nm
Ă C : MyS
ĲĂ rĎxĞhĲČ yG¿Ą on¡o’wĘ dŇŁl¿ : TQ
ĲĎ bČŇnĘ My‘¡Ăb
Ł Ň YĘ dŇyd¿ĂŇxĎ : MyĂêĲĎGĂ
by MynăĂh
Ğ ŁJĲhČ ÉhQĆ’ĄÄwĘ
: NymĲĂyĎnĘbŇĂ lĘ hŇd¡ĎŇChyĘ tŇoq¿lĘxĘmČ MIĂŔwĂlĘhĲČ
hŇ¿yĎrĎW
Ę ‘ČCS
ĳ yĄwĘ l’
¡Ą yêĂlĘ’ČS
Ę =NBĆ lb
¿ĆŇ BĎrĚzĘ=M‘Ă ClË‘Ď rS
¿Ć ’Ğ MIĂŔwĂlĘhĲČwĘ
2, 3 : t
Ň ŁmĲrĄmĘ Mx
¡Ě rĘ hŇ¿yĎnĘkČŇS
Ę : SCFĲxČ ëŇCQ¡mČ hŇ¿yĎrĘmČ’Ğ : ’rĲĎzĘ‘Ć hŇ¡yĎmĘrĘyĂ
4, 5, 6 b
Ň yr¡ĂyĎoywĘ hŇ¿yĎ‘ĘmĲČS
Ę : hŇGĲĎlĘBĂ hŇ¡yĎdĘŇ‘ČmĲČ Nym
¿Ă IĎmĂ : hŇIĲĎbŇĂ ’Ğ yotŇ¡ eĘgŇĂ ’oD¿‘Ă
7 Mh
¡Ć yxĄ’ĞwĲČ MynËĂhĞŁJĲhČ yS
ÌĄ ’ŇrĎ hŇQĆă’Ą hŇĳĎ‘
y Ę dŇĲČyĘ hŇ¡IĎqĂlĘxĂ qomŔ‘Ď CQăsČ : hŇyĲĎ‘ĘdŇĲČyĘ
8 h
Ň ¡yĎbŇĘ rĄS
Ą l’
¿Ą ymĂdĘŇqČ yCeËBĂ ‘ČCS
Ì yĄ MIĂęwĂlĘhĲČwĘ
: ‘ČCSĲyĄ ym
¿Ą yBĂ
9 Mh
ËĆ yxĄ’Ğ wnÌř‘w hŇyĎÄqĘB
ĲĚ qĘbČŇC : wyxĲĎ’ĆwĘ ’Ch¿ tŇod¡ŇIĘhĚ=l‘ĲČ hŇĳĎn
y Ę êČmČ hŇdăĎŇChyĘ
10 d
Ň yl
ăĂ oh ÉMyqĂyĎoyĲwĘ MyqĳĂyĎoyĲ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ‘ČCS
¡ yĄwĘ : tŇorĲmĎS
Ę mĂlĘ MD¡ĎgŇĘ nĆlĘ
11 Nt
¡ŇĎ nĎoyĲwĘ NtŔĎ nĎoyĲ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh É‘dĎŇyĎoywĘ : ‘dŇĲĎyĎoyĲ=tŇ’Ć bŇyS
¡Ă yĎlĘ’ĆwĘ bŇyS
ĂŔ yĎlĘ’Ć=tŇ’Ć
12 t
Ň obĳŇ’ĎhĲĎ yS
ăĄ ’ŇrĎ Myn¡ĂhĞk
ŁŇĲ Cy¿hĎ MyqŔĂ yĎoyĲ ÉymĄybŇĂ C : ‘ČCDĲyČ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh
13 : Nn
ĲĎ xĎohĲyĘ hŇ¡yĎrĘmČ’ĞĲlČ MQĎŔS
Ě mĘ ’răĎzĘ‘ĆlĘ : hŇyĲĎnĘnČxĞ hŇ¡yĎmĘrĘyĂlĘ hŇyĎŔrĎmĘ hŇăyĎrĎW
Ę lĂ
19

ykwlml
.yrq yeĂ‘ĚwĘ ,bytk oe‘ĚwĘ v.9
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12. 14–37

: yqĲĎlĘxĆ tŇoy¡rĎmĘlĂ ’nĎŔdĘŇ‘Č MrăĂxĎlĘ : PŇsĲĄoy hŇ¡yĎnĘbČŇS
Ę lĂ NtŔĎ nĎoyĲ Éykřwlml
hŇ¡yĎdĘŇ‘ČomlĘ NymĂŔyĎnĘmÄĂ lĘ yrĳĂkŇĘ zĂ hŇ¡IĎbŇĂ ’ĞĲlČ : MQ
ĲĎ S
Ě mĘ NotŇ¿ eĘgŇĂ lĘ hŇ¡yĎrĘkČŇzĘ ’yĎdĎŇ‘Ğl
ĲČ
ynČŔêĘmČ bŇyrăĂyĎoylĘC : NtĲŇĎ nĎohĲyĘ hŇ¡yĎ‘ĘmČS
Ę lĲĂ ‘ČCUŔS
Č hŇăGĎlĘbŇĂ lĘ : yTĲĎlĘjĂ
hŇyĎŔbŇĘ S
Č xĞ hŇăIĎqĂlĘxĂlĘ : rbĆŇ‘ĲĄ qom¿‘ĎlĘ yQ
¡Ď qČ yQ
¿Č sČlĘ : yEĲĂ‘Ě hŇ¡yĎ‘ĘdŇĲČylĲĂ
‘ČCDŔyČwĘ ÉNnĎxĎoyĲwĘ ‘dąŇĎyĎoy bŇyS
ĂÁ yĎlĘ’Ć ymĄÄyBĂ žMIĂwĂlĘhĲČ : l’ĲĄnĘtŇČ nĘ hŇ¡yĎ‘ĘdŇĲČylĲĂ
: ysĲĂrĘjĲĎhČ SwĆy¿ĎrĘDĲĎ tŇCkŇ¡ lĘmČ=l‘Č MynĂŔhĞJ
Łă hČwĘ tŇobĳŇ’Ď yS
ăĄ ’ŇrĎ Myb
¡ŇĂ CtŇJĘ
yrăĄbŇĘ DĂ rpĆŇ¡sĄ =l‘Č MyběĂ CtŇJĘ tŇobŔ’ĎhĲĎ yS
ăĄ ’ŇrĎ ÉywĂlĄ ynąĄBĘ
hŇyĎÄbŇĘ S
Č xĞ MIĂwĂlĘhĲČţ yS
ăĄ ’ŇrĎwĘ : bŇyS
ĲĂ yĎlĘ’Ć=NBĆ N¿ĎnxĎoyĲ ym
¡Ą yĘ=dŇ‘ČwĘ Mym
ĳĂ IĎhČ
tŇodŔohlĘ lQ
ăĄ hČlĘ MDĎŔgŇĘ nĆlĘ Mh
ăĆ yxĄ’ĞwĲČ É l’ĄymĂdĘŇqČ=NBĆ ‘ČCS
ą yĄwĘ hŇyĎÁbŇĘ rĄS
ĲĄ
hŇÌĎn
y Ę êČmČ : rmĲĎS
Ę mĂ tŇU
¿Č ‘ĚlĘ rm
¡Ď S
Ę mĂ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă dŇywăĂDĎ tŇ¡wČYĘmĂBĘ
rmĎŔS
Ę mĂ ÉMyrĂ‘ĞoSĲ MyrąĂmĘŁSĲ bŇCuĳ‘Č NomălĘTČ MQ
¡Ď S
Ě mĘ hŇ¿yĎdĘŇbČŇ‘Ł hŇËĎq
y ĘB
ĲĚ qĘbČŇC
qdĳŇĎYĎoy=NBĆ ‘ČCS
¡ yĄ=NBĆ Myq¿ĂyĎoy ym
ËĄyBĂ hŇQĆ’Ąě : MyrĲĂ‘Ďè
Ę hČ yj
¡ĄsĚ’ĞB
ĲČ
: rp
ĲĄŇ oihČ Nh
¡Ą J
Ł hČ ’r¿ĎzĘ‘ĆwĘ hŇxĎŔjĆhČ hŇăyĎmĘxĆnĘ ÉymĄybŇĂ C
MtŔĎ m
Ł oqămĘ=lJĎmĂ ÉMIĂwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć CS
ą qĘBĂ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ tŇm
ăČ ox tŇJÂČ ĚnxĞb
ĲČŇ C
ryS
ĂŔ bŇĘ C tŇodăŇotŇbŇĘ C ÉhxĎmĘW
Ă wĘ hŇąJĎ ĚnxĞ tŇŁWÄ‘Ğl
ĲČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲylĂ M’
¡Ď ybŇĂ hĞĲlČ
ÉrJĎJĂhČ=NmĂC MyrĳĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČ yn¡ĄBĘ CpŔsĘă’Ď IĄwČ : tŇorĲeŁkŇĂ bŇĘ C Myl
¿Ă bĎŇnĘ MyĂê
¡Č lĘYĂmĘ
tŇod¿Ňv
Ę mĂC lGĎŔlĘGĂhČ ÉtyBĄmĂC : ytŇĲĂ pĎŇT
Ł nĘ yr¡ĄYĘxČ=NmĂC MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ tŇobăŇybŇĂ sĘ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ tŇob¡ŇybŇĂ sĘ MyrĂŔrĞS
Ł ă mĘhČ ÉMhĆlĎ CnąBĎ MyrĂęYĄxĞ yJ
ăĂ tŇwĆm
ĳĎzĘ‘ČwĘ ‘bČŇ¡ĆG
=tŇ’ĲĆwĘ Myr¡Ă‘Ďè
Ę hČ=tŇ’ĆwĘ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉCrhĞTĲČyĘwĲČ MIĳĂwĂlĘhĲČwĘ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ CrŔhĞFĲČIĲĂwČ
yê
ăĄ S
Ę hŇdĎŇymÃĂ ‘Ğ’ĲČwĎ hŇĳmĎ oxlČ l‘¡ČmĄ hŇdĎŔChyĘ yrăĄW
Ď =tŇ’Ć ÉhlĆ‘Ğ’ĲČwĎ : hŇmĲĎoxhČ
: tŇŁjĲS
Ę ’ČhĲĎ r‘ČS
¡Č lĘ hŇmĎŔoxlČ l‘ăČmĄ ÉNymĂIĎlČ tŇk
ŁąŇ l
Ě hĞtŇČ wĘ tŇŁlÄodŇGĘ žtd
ŁŇ otŇ
’r¡ĎzĘ‘Ć hŇ¿yĎrĘzČ‘ĞwĲČ : hŇdŇĲĎChyĘ yr¿ĄW
Ď yY
¡Ă xĞwĲČ hŇyĎŔ‘ĘăS
Č oh ÉMhĆyrĄxĞ’ĲČ ëŇlĆąĄwČ
I
Myn¡ĂhĞŁJĲhČ yn¿ĄBĘmĂC : hŇyĲĎmĘrĘyĂwĘ hŇ¡yĎ‘ĘmĲČS
Ę CĲ NmĂŔyĎnĘbŇĂ C ÉhdĎŇChyĘ : MQ
ĲĎ S
Ě mĘC
hŇyĎŔkĎŇym
ăĂ =NBĆ ÉhyĎnĘêČmČ=NBĆ hŇyĎę‘ĘmĲČS
Ę =NBĆ NtÁĎ nĎoyĲ=NbĆŇ hŇyĎÄrĘkČŇzĘ tŇorĳYĘY
Ł Ĳ xĞB
ĲČ
y‘Âm
Č Ď ylČÃl
Ğ GĲĂ ylČÃl
Ğ mĲĂ l’ĄÃrĘzČ‘ĞwĲČ hŇyĎÃ‘ĘmČS
ĲĘ wyxĎÃ’ĆwĲĘ : PŇsĲĎ’Ď=NBĆ rCJ¡zČ=NBĆ
’r¿ĎzĘ‘ĆwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ dŇyw¡ĂDĎ ryS
¿Ă =ylĄkŇĘ BĂ ynĂnĎŔxĞ ÉhdĎŇChywĲĂ l’
ąĄ nĘtŇČ nĘ
ry‘ăĂ Étol‘ĞmĲČ=l‘ĲČ ÉCl‘Ď MDĎęgŇĘ nĆwĘ NyĂ‘ÁČ hĎ r‘ČS
ČÄ ž l‘ČwĘ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ rp
¡ŇĄ oihČ
dywd
.yrq CkylĂmĘlĂ ,bytk ykĂClmĘlĂ v.14

14, 15
16, 17
18, 19
20, 21
22
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28
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36
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: xrĲĎzĘmĂ MyĂU¡ČhČ r‘ČS
¿Č dŇ‘ËČwĘ dŇywĂŔDĎ tŇyb
ăŇĄ lĘ É l‘ČmĄ hŇĳmĎ oxlČ hŇ¡Ćl‘ĞUĲČB
ĲČ dŇywĂŔDĎ
38 l‘
ăČmĄ M‘ÁĎ hĎ yYÄĂ xĞwĲČ hĎyrĳĆxĞ’ĲČ ynăĂ’ĞwĲČ l’Ňom¡lĘ tŇkĆŇ¿ĆlohhČ tŇynËĂè
Ą hČ hŇdÌŇĎoêhČwĘ
39 l‘
ăČmĄC : hŇb
ĲĎŇ xĎrĘhĲĎ hŇm
¿Ď oxhČ dŇ‘¡ČwĘ MyrĂŔCeêČhČ lDăČgŇĘ mĂlĘ É l‘ČmĄ hŇmĎęoxhČlĘ
lDąČgŇĘ mĂC MygęĂ DĎhČ r‘ČS
ăČ =l‘ČwĘ hŇnÁĎ S
Ď yĘhČ r‘ČS
ČÄ =l‘ČwĘ MyĂrČpŇĘ ’Ćţ=r‘ČS
ĲČ lĘ
: hŇrĲĎFĎUČhČ r‘ČS
¡Č BĘ CdŔmĘ‘ăĎwĘ N’ŇŁ~ĳhČ r‘ČS
ăČ dŇ‘¡ČwĘ hŇ’ĎŔUĄhČ lDăČgŇĘ mĂC É l’ĄnĘnČxĞ
40 : yU
ĲĂ ‘Ă Myn¡ĂgĎŇiĘhČ yY
¿Ă xĞwĲČ yněĂ ’ĞwĲČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇyb
ăŇĄ BĘ tŇŁd¡ŇoêhČ yê
¿ĄS
Ę hŇnĎdĘŇm
Ł Ë ‘ĞêĲČwĲČ
41 h
Ň ¡yĎnĘnČxĞ hŇ¿yĎrĘkČŇzĘ ynËČy‘ĄoylĘ’Ć hŇÌĎk
y ĎŇ ymĂ NymĂyĎnĘmĂţ hŇyĎÃW
Ą ‘ĞmĲČ MyqÃĂ yĎlĘ’Ć MynÃĂ hĞŁJĲhČwĘ
42 h
Ň ¡IĎJĂlĘmČC N¿ĎnxĎohywĲĂ yEËĂ‘ĚwĘ rzÌĎ‘ĎlĘ’ĆwĘ hŇyĎÁ‘ĘmĲČS
Ę CĲ hŇyĎÄW
Ą ‘ĞmĲČC : tŇorĲYĘY
Ł Ĳ xĞB
ĲČ
43 MoIăb
ČŇ CxăBĘzĘIĂwČ : dŇyqĲĂjĎhČ hŇ¡yĎxĘrČzĘyĲĂwĘ MyrĂŔrĘS
Ł ă mĘhČ ÉC‘ymÄĂ S
Ę IČwČ rzĆ‘ĳĎwĎ Ml
ăĎ y‘ĄwĘ
hŇăxĎ mĘW
Ă ÉMxĎUĘW
Ă ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ yJ
ąĂ CxmĎęW
Ę IĂwČ MylĂÁodŇGĘ MyxÄĂ bĎŇzĘ ’ChhČţ
MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ tŇ¿xČ mĘW
Ă ‘m
ËČ è
Ď êĂwČ Cxm
ĳĄ W
Ď Myd¡ĂŇlĎyĘhČwĘ MyS
ËĂ eĎhČ Mg
ÌČŇ wĘ hŇlĎŔodŇgŇĘ
44 t
Ň or¿YĎo’ÄlĎ tŇokęS
Ď eĘhČ=l‘Č MyS
ĂÁ nĎ’Ğ ’ChÄhČ žMoIbČŇ CdăŇqĘjĲĎIĂwČ : qoxĲrĎmĲĄ
ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ ydąŇĄW
Ę lĂ MhĆÁBĎ sonÄkŇĘ lĂ ůtorW
Ę ‘ČUĲČlČwĘ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄl
ĲĎ ÈtomCrêĘlČ
Myn¿ĂhĞŁJĲhČ=l‘Č hŇdĎŔChyĘ tŇăxČ mĘW
Ă yJĂť MIĳĂwĂlĘĲlČ wĘ Myn¡ĂhĞŁJĲlČ hŇrĎŔoêhČ tŇo’ănĎmĘ
45 t
Ň rĆm
ăĆS
Ę mĂC ÉMhĆyhĄŁlĲ’Ĺ tŇrĆm
ąĆS
Ę mĂ CrÂmĘS
Ę IĂwĲČ : MydŇĲĂmĘŁ‘ĲhĎ MI¡ĂwĂlĘhĲČ=l‘ČwĘ
46 =yJ
ĲĂ : onĲbŇĘ hŇŁm¿ŁlS
Ę dŇyw¡ĂDĎ tŇ¿wČYĘmĂJĘ MyrĳĂ‘Ğè
Ł Ĳ hČwĘ Myr¡ĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČwĘ hŇrĎęhĽFĎhĲČ
tŇod¡Ňh
Ł wĘ hŇ¿ĎQhĂêĘ=ryS
ĲĂ wĘ MyrĂŔrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČ ÉV’řr MdŇĆuĳĆmĂ PŇs’
¡Ď Ď wĘ dŇywËdĂŇĎ ym
¿Ą ybŇĂ
47 Myn
ËĂtŇĘ nĲŁ hŇyĎęmĘxĆnĘ ym
ăĄ ybŇĂ C lbĆÁBĎrĚzĘ ymĄÄyBĂ ž l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ
MIĂŔwĂlĘĲlČ ÉMyS
Ă DĂqĘmČC omĳoyBĘ Moyă=rbČŇDĘ Myr¡Ă‘Ğè
Ł Ĳ hČwĘ Myr¿ĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČ tŇoyËnĎmĘ
gy ’rËĎqĘnĂ ’ChęhČ MoIăB
Č
: NrĲ
Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄbŇĘ lĂ MyS
¡Ă DĂqĘmČ MIĂŔwĂlĘhČÄwĘ
’obÄyĎ=âlĲ rS
Ć ’Ğţ oBŔ bŇCtŇă JĎ É’YĎmĘnĂwĘ M‘ĳĎhĎ ynăĄzĘ’ĎBĘ hŇ¡S
Ćm
Ł rpĆŇ¿sĄ BĘ
2 yn
¿ĄBĘ=tŇ’Ć CmËDĘqĂ âlÌ yJ
ăĂ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ lh
¿Č qĘBĂ yb
ËŇĂ ’Ďm
Ł C ynÌĂU
Ł ‘Č
ëŇŁpÌŇhĞIĲČwČ olŔlĘqĲČlĘ ÉM‘ĎlĘBĂ=tŇ’Ć wyl
ąĎ ‘Ď rJ
ŁÄ W
Ę IĂwČ MyĂU
ĳĎbČŇC MxĆăĆQBČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
3 ClyD
¿ĂbŇĘ IČwČ hŇrĳĎoêhČ=tŇ’Ć M‘ăĎmĘS
Ď JĘ yh
¡Ă yĘwČ : hŇkĲĎŇrĎbŇĘ lĂ hŇ¡ĎllĎuĘhČ Cnyh
ËĄŁl’Ĺ
4 t
Ň ăJČ S
Ę lĂBĘ NCtŇ¡ nĎ NhĄŔJ
Ł hČ ÉbyS
Ă yĎlĘ’Ć hŇEĆŔmĂ ynăĄpŇĘ lĂwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę IĂmĂ bŇrĆ‘¡Ą=lkĎŇ
5 MS
ăĎ wĘ hŇlĎęodŇgŇĘ hŇăJĎ S
Ę lĂ olÁ W‘ČIČÄwČ : hŇIĲĎbŇĂ oTĲlĘ bŇor¡qĎ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ=tŇyB
ĲĄ
ÉNgĎŇDĎhČ rW
ąČ ‘ĘmČC MylĂęJĄhČwĘ hŇnÁĎ obŇQĘhČ hŇxÄĎ nĘUĂhČ=tŇ’Ć MynĂtŇĘ nŁţ Mynłp
Ă ĎŇ lĘ CyÀhĎ
Vwryth
.r"tw d"yd ,b"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk yS
Ą ’rĎ ’"sb ,yrq yS
Ą ’rĎ ,bytk S’r
Ł v.46
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tŇm
¡Č CrtŇĘ C MyrĳĂ‘Ğè
Ł Ĳ hČwĘ Myr¡ĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČwĘ MIĂŔwĂlĘhĲČ ÉtwČYĘmĂ rhĎŔYĘIĂhČwĘ SorăyêĂhČ
MyS
ĂÄ ŁlS
Ę žtnČS
Ę BĂ yJÃĂ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ytŇĂ yy¡ĂhĎ âl¿ hŇzĆě=lkĎŇbŇĘ C : MynĲĂhĞŁJĲhČ
Zq¿ĄlĘC ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ytŇĂ ’ŇăBĎ É lbĆŇBĎ=ëŇlĆmĲĆ ’êĘsĘąS
Č xĘêČrĘ’ČlĘ MyĂêÁČ S
ĘC
hŇ‘ęĎ rĎbĎŇ hŇnĎyb
ăŇĂ ’ĎwĲĎ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲylĂ ’ob¡Ň’ĎwĲĎ : ëŇlĆUĲĆhČ=NmĂ yêĂlĘ¿’Č S
Ę nĂ Mym
¡Ă yĎ
tŇyB
¿Ą yr¡ĄYĘxČBĘ hŇJĎŔS
Ę nĂ Éol tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ hŇIĎŔbŇĂ oTălĘ ÉbyS
Ă yĎlĘ’Ć hŇąW
Ď ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ
hŇËĎb
I ŇĂ oTĲ=tŇyb
ĲĄŇ yl
ÌĄ JĘ=lJĎ=tŇ’ĲĆ hŇkĎŇylĂÁS
Ę ’ČwĲĎ dŇŁ’ĳmĘ yl
¡Ă ‘rĲČ¿IĄwČ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ
Mè
Ďę hŇbĎŇyS
ăĂ ’ĎwĲĎ tŇokĳŇS
Ď QĘhČ Cr¡hĞTĲČyĘwĲČ hŇrĎŔmĘŁ’ăwĎ : hŇJĲĎS
Ę QĂhČ=NmĂ ZCx¡hČ
tŇoy¿nĎmĘ=yJĲĂ hŇ‘ĎŔdĘŇ’ăĄwĎ : hŇĲnĎ obŇQĘhČwĘ hŇ¡xĎ nĘUĂhČ=tŇ’Ć MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ ÉylĄJĘ
Myr¡ĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČwĘ MI¿ĂwĂlĘhĲČ ChdËŇĄW
Ď lĘ=Sy’ĲĂ CxÌrĘbŇĘ IĂwČ hŇnĎê
ĳĎ nĂ âlă MI¡ĂwĂlĘhĲČ
bŇăČ‘
z ĹnĲĆ ‘ČCD¡mČ hŇrĎŔmĘŁ’ăwĎ MynĂŔgĎŇiĘhČ=tŇ’Ć ÉhbĎŇyrĂ’ĎwĲĎ : hŇkĲĎŇ’ŇlĎUĘhČ yW
¿Ą ‘Ł
C’ybÁĂ hĄ hŇdĎęChyĘ=lkĎŇwĘ : MdŇĲĎmĘ‘Ď=l‘Č Md¡ŇĄmĂ‘Ğ’ĲČwĎ MYĄŔBĘqĘ’ĆwĲĎ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=tŇyB
ĲĄ
tŇorYĎo’Ĳţ=l‘Č hŇrăĎYĘo’wĲĎ : tŇorĲYĎo’ĲlĎ rh
¡Ď YĘIĂhČwĘ Sor¿yêĂhČwĘ Ng
ËĎŇ DĎhČ rW
ÌČ ‘ĘmČ
=NBĆ N¿ĎnxĎ MdĎŔyĎ=l‘ČwĘ MIĂŔwĂlĘhĲČ=NmĂ ÉhyĎdĎŇpŇĘ C rpĄęoihČ qodăŇYĎwĘ NhĄÁJ
Ł hČ hŇyĎÄmĘlĆS
ĲĆ
: MhĲĆyxĄ’ĞĲlČ qŁl¿xĞĲlČ Mh
¡Ć ylĄ‘ĞwĲČ CbŇS
ĎŔ xĘnĆ ÉMynĂmĎ’ĹĲnĆ yJ
ąĂ hŇĳĎn
y Ę êČmČ=NBĆ rCJ¡zČ
rS
¿Ć ’Ğ ydČęsĎxĞ xmČê
ăĆ =l’ČwĘ tŇ’ŇŁzĳ=l‘Č yh
¡ČŁl’Ĺ yQ
¿Ă =hŇrĎkŇĘ zĎ
ű hŇdăĎŇChybĲŇĂ ytŇĂ y’
ăĂ rĎ hŇUĎhĄÃhĎ Mym
ăĂ IĎBČ : wyrĲĎmĎS
Ę mĂbŇĘ C yh
¡ČŁl’Ĺ tŇyb
¿ŇĄ BĘ ytŇĂ yW
ËĂ ‘Ď
MyrĂłm
Ł xĞhĲČ=l‘Č Mys
ÀĂ mĘ‘ŁwĲĘ tŇomărĄ‘ĞhĲĎ My’
ăĂ ybŇĂ mĘC tŇBĎÃè
Č BČ ű tŇoêăGĂ=MykĲŇĂ rĘDĲŁ
MoyăBĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ My’
¿Ă ybŇĂ mĘC ’v
ĎŔ mČ=lkĎŇwĘ ÉMynĂ’ĄtŇĘ C Myb
ąŇĂ nĎ‘Ğ NyĂyČÁ=PŇ’ČwĘ
My’
¿Ă ybŇĂ mĘ HbĎŔ CbŇS
Ę ăyĎ ÉMyrĂ~
Ł hČwĘ : dŇyĂYĲĎ Mr¿ĎkŇĘ mĂ Moy¡BĘ dŇy‘ěĂ ’ĎwĲĎ tŇĳBĎ è
Č hČ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲybŇĂ C hŇd¡ĎŇChyĘ yn¿ĄbŇĘ lĂ tŇËBĎ è
Č BČ MyrÌĂkŇĘ m
Ł C rkĆŇĳmĆ =lkĎŇwĘ gŇ’ŇD¡Ď
ÉhEĆhČ ‘rąĎhĎ rbĎÄDĎhČ=hŇmĲĎ MhĆęlĎ hŇrăĎmĘŁ’ĲwĎ hŇdĳŇĎChyĘ yrăĄx
Ł tŇ¡’Ą hŇbĎŇyrĂě’ĎwĲĎ
ÉCW‘Ď hŇŁkąŇ ’olÄhĞ : tŇB
ĲĎ è
Č hČ Moy¿=tŇ’Ć Myl
¡Ă QĘxČmĘCĲ MyW
ĂŔ ‘Ł Mê
ăĆ’Č rS
ăĆ ’Ğ
ry‘ăĂhĎ l‘¡ČwĘ tŇ’ŇŁEŔhČ hŇ‘ăĎrĎhĲĎ=lJĎ tŇ’Ąť CnylĄę‘Ď CnyhĄÁŁl’Ĺ ’bĄÄIĎwČ MkĆŔytŇĄ ŁbăŇ’Ğ
: tŇB
ĲĎ è
Č hČ=tŇ’Ć lQ
¡Ą xČlĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č ÉNorxĎ Myp
ąŇĂ ysĂomĲ MêÂĆ ’ČwĘ tŇ’ŇŁEĳhČ
tŇBĎęè
Č hČ ynăĄpŇĘ lĂ MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ yrĄÄ‘ĞS
ĲČ žCll
Ğ YĲĎ rS
ăĆ ’ĞJĲČ yhÃĂ yĘwČ
rx
ăČ ’Č dŇ‘¡Č MCxŔêĎpŇĘ yĂ âlă ÉrS
Ć ’Ğ hŇrĎŔmĘŁ’ăwĎ tŇotŔlĎDĘhČ CrăgŇĘ iĲĎIĂwČ ÉhrĎmĘŁ’ĲwĎ
Moy¿BĘ ’v
¡Ď mČ ’ob¿ŇyĎ=âlĲ MyrĂŔ‘Ďè
Ę hČ=l‘Č ÉyêĂdĘŇmÄČ ‘ĹhĲĆ yrČę‘ĎeĘmĂC tŇĳBĎ è
Č hČ
MĂl
¡Ď S
Ď CrĲylĂ ZCx¿mĂ rJ
ËĎmĘmĂ=lkĎŇ yrÌĄkŇĘ m
Ł C MylĂÁkŇĘ r
Ł hĎ CnylĂÄIĎwČ : tŇB
ĲĎ è
Č hČ
M‘p
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ÉMynĂlĄ Mê
ąĆ’Č ‘ČCDÁmČ ÉMhĆylĄ’Ğ hŇrąĎmĘŁ’ĲwĎ MhĆębĎŇ hŇdĎŇy‘ăĂ’ĎwĲĎ : MyĂêĲĎS
Ę C M‘Čj
¿Č
C’b
¡ĎŇ =âl ’yhĂŔhČ tŇ‘ăĄhĎ=NmĂ Mk
ĳĆŇ BĎ xl
ăČ S
Ę ’Ć dŇy¡Ď CněS
Ę êĂ=M’Ă hŇmĎŔoxhČ dŇgĆŇănĆ
MyrăĂmĘŁSĲ ÉMy’ĂbĎŇC ÉMyrĂhĞFĲČmĲĂ CyąhĘyĲĂ rS
ĆÄ ’Ğ MIĂęwĂlĘĲlČ hŇrăĎmĘ’
Ł wĲĎ : tŇB
ĲĎ è
Č BČ
yhČŔŁl’Ĺ yQ
ăĂ =hŇrĎkŇĘ zĎ Ét’ŇzŁ=MGČ tŇĳBĎ è
Č hČ Moyă=tŇ’Ć SD¡ĄqČlĘ MyrĂŔ‘Ďè
Ę hČ
ytŇĂ y’
ąĂ rĎ MhĄęhĎ Mym
ăĂ IĎBČ ű MG
ăČ
: ìŇDĲĆsĘxČ bŇr¿
Ł JĘ yl
¡Č ‘Ď hŇsĎCx¿wĘ
: tŇoIĲbŇĂ ’Ğom tŇoInĂoU‘Č tŇoIdĂŇoDS
Ę ’Č ÉMyS
Ă nĎ CbŇyS
Ăę h
Ł ÉMydĂŇChIĘhČ=tŇ’Ć
tŇydĳĂŇChyĘ rB
ăĄ dČŇlĘ Myr¡ĂyJĂmČ Mn
¿Ďy’ĄwĘ tŇydĂŔoDS
Ę ’Č rB
ăĄ dČŇmĘ ÉyYĂxĞ MhĆęynĄbŇĘ C
MyS
¡Ă nĎ’Ğ Mh
ËĆ mĄ hŇ¿JĆ ’ČwĲĎ MlĄŔlĘqĲČ’ĞwĲĎ ÉMUĎ‘Ă bŇyrąĂ’ĎwĲĎ : M‘ĲĎwĎ M‘¿Č NoS
¡ lĘkŇĂ wĘ
=M’ĂwĘ MhĆŔynĄbŇĘ lĂ ÉMkĆŇytŇĄ nĲŁbŇĘ CnąêĘêĂ=M’Ă MyhęĂ Łl’ŇB
ĲĄ M‘ăĄyBĂS
Ę ’ČwĲĎ MT
ĳĄ rĘmĘ’ĆwĲĎ
hŇŁmăŁlS
Ę =’TĲĎxĎ hŇQĆă’Ą =l‘Č ’olăhĞ : Mk
ĲĆŇ lĎwĘ Mk
¡ĆŇ ynĄbŇĘ lĂ MhĆŔytŇĄ ŁnăBĘmĂ ÉC’W
Ę êĂ
bŇChą’ĎwĘ Chm
Ł ę JĎ ëŇlĆmĆÁ hŇyĎÄhĎ=âlĲ žMyBĂrČhĲĎ MyăĂoGbČŇC l’ĄÃrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ
otŇă o’=MGČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ MyhĂŔŁl’Ĺ Chn
ăĄêĘIĂwČ hŇyĎŔhĎ ÉwyhĎŁl’ŇĲlĄ
=lJĎ tŇă’Ą ÉtŁW‘Ğl
ĲČ ‘mČęS
Ę nĂhĞ Mk
ăĆŇ lĎwĘ : tŇoIĲrĂkŇĘ eĎhČ MyS
¡Ă eĎhČ C’yTĂŔxĹhĲĆ
: tŇoIĲrĂkŇĘ nĎ MyS
¿Ă nĎ bŇyS
¡Ă h
Ł lĘ Cnyh
ĳĄŁl’ŇB
ĲĄ l‘Ł ¡ mĘlĂ tŇ’ŇŁEŔhČ ÉhlĎodŇGĘhČ hŇ‘ąĎrĎhĲĎ
ynĳĂr
Ł ŁxĲhČ TQ
ăČ bČŇnĘsČlĘ Nt
¡ŇĎ xĎ lodŔGĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČ ÉbyS
Ă yĎlĘ’Ć=NBĆ ‘dąŇĎyĎoy ynĄÄBĘmĂC
tŇyr¿ĂbŇĘ C hŇeĎŔhĚJĘhČ yl
ăĄ ’ĽGĲĎ l‘Čť yh
ĳĎŁl’Ĺ Mh
¡Ć lĎ hŇr¿ĎkŇĘ zĎ : yl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ Chx
¡Ą yrĂbŇĘ ’ČwĲĎ
hŇdĎŇym
ÌĂ ‘Ğ’ĲČwĎ
rk
ĳŇĎ nĄ=lJĎmĂ Myê¡ĂrĘhČTĲĂ wĘ : MIĲĂwĂlĘhĲČwĘ hŇ¡Ďh
e Ě JĘhČ
MyY
ËĂ ‘ĄhĲĎ NB
ÌČ rĘqĚlĘC : oêĲkŇĘ ’ŇlČmĘBĂ Sy’
¿Ă MI¡ĂwĂlĘĲlČ wĘ Myn¿ĂhĞŁJĲlČ tŇorËmĎS
Ę mĂ
: hŇb
ĲĎŇ oTlĘ yh
¡ČŁl’Ĺ yQ
¿Ă =hŇrĎkŇĘ zĎ MyrĳĂCJBĂlČwĘ tŇon¡UĎĚzmĘ Myê¿Ă‘ĂBĘ
G

tyl‘ Nybw wyYxw .hnmVw MynmVw tw’m ’"n ,hVmxw MynmVw tw’m VV ’rz‘ rpsd yqwsp Mwks
’"n ,hrV‘‘ ‘Vt wytwqspw .hrV‘ wyrdsw ’"n ,rV‘ dx’ wyrdsw .]b"l +g hymxn[ hnph
MytVw MyVlV tnV d‘ srp Klm Vrwkl tx’ tnV Nm rpsh twnV ,hrV‘ ‘bV wytwqspw
.MynV ytV Klmh Nm ytl’Vn Mymy Zqlw ,hnV tx’w MyVmx ,Klmh ’tsVxtr’l

The number of the verses of the book of Ezra is 685; other copies (say) 688.
And its middle point is, And between the ascent of the corner [Neh@3:32]. And
its sedarim are 11; other copies (say), And its sedarim are 10. And its peseqot
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are 17. The years of the book are from the first year of Cyrus king of Persia unto
the thirty-second year of Artachasta the king, 51 years, and the end of the days I
asked leave of the king, 2 years.

’ Mymyh yrbd
’, 2, 3 : ëŇmĆĲl
Ď xlČ¡S
Ć CtŇmĘ ëŇon¿xĞ : dŇrĆyĲĎ l’
¡Ą lĘlČhĞmĲČ N¿ĎnyqĄ : SonĲ’Ĺ tŇ¡S
Ą Md¿ĎŇ’Ďř
4, 5
6, 7
8
9
10
11
12

13, 14
15
16
17
18
19
20
21
22, 23
24
25, 26, 27
28
29
30, 31
32

lb
ĳĎŇ tŇĚ wĘ NwăĎyĎwĘ yd¡ČŇmĎC gŇogŔmĎC rmĆŁGă tŇpĆŇyŔĆ ynăĄBĘ : tŇpĆŇyĲĎwĎ Mx
¿Ď MS
¡Ą xČŁn¿
Nw¡ĎyĎ yn¿ĄbŇĘ C : hŇmĲĎrĘgČŇotŇwĘ tŇ¡pČŇ ydĂŇwĘ zn¿ČJĞS
Ę ’Č rmĆŁGĳ yn¡ĄbŇĘ C : srĲĎytŇĂ wĘ ëŇS
Ć ¡mĆ C
TCj¿ MyĂr¡ČYĘmĂC SCJ¿ Mx
ĳĎ yn¡ĄBĘ : MynĲĂdĎŇorwĘ Myê¡ĂJĂ hŇS
Ď yS
ĳĂ rĘtŇČ wĘ hŇăS
Ď ylĂ’Ĺ
yn¿ĄbŇĘ C ’k
ĳĎŇ êĘbŇĘ sČwĘ ’m
¡Ď ‘ĘrČwĘ ’ê
¿Ď bŇĘ sČwĘ hŇlĎŔywĂxĞwĲČ É’bĎŇsĘ SCkŔ ynăĄbŇĘ C : N‘ČnĲĎkŇĘ C
’Chă dŇorĳmĘnĂ=tŇ’Ć dŇălČ yĎ SCkŇ¡ wĘ
: NdŇĲĎdĘŇC ’b
¿ĎŇ S
Ę ’m
¡Ď ‘ĘrČ
=tŇ’Ć dŇlČÂyĎ MyĂrČÃYĘmĂC
: ZrĆ’ĲĎBĎ roB¡GĂ tŇoy¿hĘlĲĂ lxĄŔhĄ
MysÂr
Ă ĚtŇĘ jČ=tŇ’ĆwĲĘ : MyxĲĂêĚpŇĘ nČ=tŇ’ĆwĘ Myb
¡ŇĂ hĎlĘ=tŇ’ĆwĘ Mym
ËĂ nĎ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ MyIĂdĂŇCl
: MyrĲĂê
Ł pŇĘ JČ=tŇ’ĆwĘ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ Mè
ËĎ mĂ C’¿YĘyĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ MyxęĂ l
Ě sĘJČ=tŇ’ĆwĘ
ÉysĂCbŇyĘhČ=tŇ’ĆwĘ : tŇxĲĄ=tŇ’ĆwĘ or¡k
ŁŇ BĘ Nod¿ŇyYĂ=tŇ’Ć dŇËlČ yĎ N‘ČnČękŇĘ C
=tŇ’ĆwĘ yq¡ĂrĘ‘ČhČ=tŇ’ĆwĘ yC¿ĂxĂhĲČ=tŇ’ĆwĘ : yS
ĲĂ GĎrĘGĂhČ tŇ¡’Ą wĘ yrĂŔm
Ł ’ĹăhĎ =tŇ’ĆwĘ
: ytŇĲĂ mĎxĞhĲČ=tŇ’ĆwĘ yr¡ĂmĎ~ĘhČ=tŇ’ĆwĘ yd¿ĂŇwĎrĘ’ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ : ynĲĂyiĂhČ
lCx¡wĘ ZC‘¿wĘ MrĳĎ’ĞwĲČ dŇClăwĘ dŇ¡S
Č kŇĘ jČrĘ’ČwĘ rCèŔ’ČwĘ Ml
ăĎ y‘Ą MS
ĄŔ ynăĄBĘ
xlČ¡S
Ć wĘ xlČĳS
Ď =tŇ’Ć dŇălČ yĎ dŇ¡S
Č kŇĘ jČrĘ’ČwĘ
: ëŇS
Ć mĲĆwĎ rtŇĆ ¿gŇĆwĘ
yJ
ąĂ gŇlĆjĆę dŇxÂĎ ’ĆhĲĎ MS
ăĄ MynĳĂbĎŇ ynăĄS
Ę dŇ¡QČ yĚ rbĆŇ‘¿ĄlĘC : rbĆŇ‘ĲĄ=tŇ’Ć dŇ¿lČ yĎ
dŇd¡ĎŇomlĘ’Č=tŇ’Ć dŇlČŔyĎ NT
ăĎ qĘyĎwĘ : NTĲĎqĘyĎ wyx
¡Ă ’Ď MS
¿Ą wĘ ZrĆ’ĎŔhĎ hŇăgĎŇ lĘpŇĘ nĂ ÉwymĎyĎbŇĘ
lz¡ĎC’=tŇ’ĆwĘ Mr¿ĎodŇhĞ=tŇ’ĆwĘ : xrČyĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇwĆm¡ĎrĘYČxĞ=tŇ’ĆwĘ PŇlĆĳS
Ď =tŇ’ĆwĘ
ryp
¿ŇĂ o’=tŇ’ĆwĘ : ’b
ĲĎŇ S
Ę =tŇ’ĆwĘ l’
¡Ą mĎybĲŇĂ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ lb
¿ĎŇ y‘Ą=tŇ’ĆwĘ : hŇĲlĎ qĘDĂ=tŇ’ĆwĘ
ű MS
¿Ą
: NTĲĎqĘyĎ yn¿ĄBĘ hŇQĆ¡’Ą =lJĎ bŇĳbĎŇ oy=tŇ’ĆwĘ hŇ¡ĎlywĂxĞ=tŇ’ĆwĘ
’Ch¿ Mr¡ĎbŇĘ ’Č : xrČêĲĎ rox¡nĎ gŇCr¿W
Ę : C‘ĲrĘ gŇlĆ¡jĆ rbĆŇ‘¿Ą : xlČS
ĲĎ dŇ¡S
Č kŇĘ jČrĘ’Č
: l’Ň‘ĲĄmĎS
Ę yĂwĘ qx
¡Ď YĘyĂ MhĎŔrĎbŇĘ ’Č ÉynĄBĘ
: MhĲĎrĎbŇĘ ’Č
l’
¡Ą BĘdĘŇ’ČwĘ rd¿ĎŇqĄwĘ tŇoyŔbĎŇnĘ É l’Ň‘ĄmĎS
Ę yĂ rokąŇBĘ Mt
ĳŇĎ odŇlĘê
Ł Ĳ hŇQĆ¡’Ą
hŇmĎdĘŇqĳĄwĎ Syp
¡ŇĂ nĎ rCT¿yĘ : ’mĲĎytŇĄ wĘ dŇd¿ČŇxĞ ’v
¡Ď mČ hŇmĎŔCdŇwĘ ‘m
ăĎ S
Ę mĂ : MW
ĲĎ bŇĘ mĂC
SgĆŇălĆ yjĂ hŇrĎÁCTqĘ ynĄÄbŇĘ C
: l’Ň‘ĲĄmĎS
Ę yĂ yn¿ĄBĘ Mh
¡Ą hŇQĆ¿’Ą
yn¿ĄbŇĘ C xČCS
ĳ wĘ qB
ăĎ S
Ę yĂwĘ Ny¡ĎdĘŇmĂC Nd¿ĎŇmĘC NS
ËĎ qĘyĎwĘ NrÌĎmĘzĂ=tŇ’Ć hŇdĎÂlĘyĲĎ MhĎęrĎbŇĘ ’Č
NVqy
.ytbr +’ v.1

.’

sŘ1
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1. 33–2. 3

ëŇonŔxĞwĲČ ÉrpĆŇ‘ÄĄ wĎ hŇąpĎŇ y‘Ą NyĎędĘŇmĂ ynăĄbŇĘ C
: NdŇĲĎdĘŇC ’b
¿ĎŇ S
Ę NS
¡Ď qĘyĎ
dŇlĆoI¿wČ
: hŇrĲĎCTqĘ yn¿ĄBĘ hŇQĆ¡’Ą =lJĎ hŇ‘ĳĎDĎlĘ’ĆwĘ ‘d¡ĎŇybŇĂ ’ĞwĲČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂwĘ wW
¡Ď ‘Ą qxĎŔYĘyĂ ynăĄBĘ qx
ĳĎ YĘyĂ=tŇ’Ć Mh
¡Ď rĎbŇĘ ’Č
: xrČq
Ł Ĳ wĘ Ml
¿Ď ‘ĘyČwĘ SC‘¡ywĂ l’
¿Ą C‘rĘ zp
ËČŇ ylĂ’Ĺ wW
ĳĎ ‘Ą yn¡ĄBĘ
: ql
ĲĄ mĎ‘ĞwĲČ ‘n
¿ĎmĘtŇĂ wĘ zn¡ČqĘ MêŔĎ ‘ĘgČŇwĘ yp
ăŇĂ YĘ ÉrmĎo’wĘ Nm
ąĎ yêĄ zp
ĳĎŇ ylĂ’Ĺ yn¡ĄBĘ
: hŇEĲĎmĂC hŇU
¿Ď S
Č xrČz¡Ć tŇxČ¿Čn l’
ĳĄ C‘rĘ yn¡ĄBĘ
: NS
ĲĎ ydĂŇwĘ rYĆ¡’Ą wĘ NS
Ł ¿ ydĂŇwĘ hŇĳĎ‘
n ĞwĲČ No‘ăbŇĘ YĂwĘ lb
¡ĎŇ oSwĘ NT
¿Ď ol ry‘ŔĂ W
Ą ynăĄbŇĘ C
: ‘nĲĎmĘêĂ NT
¡Ď ol tŇox¿’ĞwĲČ Mm
ĳĎ ohwĘ yrăĂx
Ł NT
¡Ď ol yn¿ĄbŇĘ C
No‘¡bŇĘ YĂ yn¿ĄbŇĘ C Mn
ĳĎo’wĘ yp
ăŇĂ S
Ę lb
¡ĎŇ y‘ĄwĘ tŇxČËnČmĎC NyÌĎlĘ‘Č lbĎŔoS ynăĄBĘ
ynăĄbŇĘ C
NoS
ĳ yDĂ hŇ¡Ď‘
n Ğ yn¿ĄBĘ
: hŇĲnĎ ‘ĞwĲČ hŇ¿IĎ’Č
Nh
¿Ď lĘBĂ rYĆ’ĄŔ=ynĄBĲĘ
: NrĲĎkŇĘ C Nr¿ĎtŇĘ yĂwĘ NB
¡Ď S
Ę ’ĆwĘ Nr¿ĎmĘxČ NoSŔydĂŇ
: NrĲĎ’ĞwĲČ ZC‘¿ NoS
¡ ydĂŇ yn¿ĄBĘ
NqĳĎ‘ĞyĲČ Nw¡Ď‘ĞzĲČwĘ
ëŇlĆ¡mĆ =ëŇlĎmĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ ModŔ’Ĺ ZrĆ’ăĆBĘ ÉCkŇlĘmĲĎ rS
ąĆ ’Ğ MykęĂ lĎUĘhČ hŇQĆă’Ą wĘ
‘lČĳBĎ tŇmĎ¡IĎwČ : hŇbĎŇhĲĎnĘDĂ or¡y‘Ă MS
¿Ą wĘ ro‘ŔBĘ=NBĆ ‘lČBĆť l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ lĂ
wyêŔĎ xĘêČ ëŇŁlămĘIĂwČ bŇĳbĎŇ oy tŇmĎ¡IĎwČ : hŇrĲĎYĘBĎmĂ xrČz¡Ć=NBĆ bŇ¿bĎŇ oy wyêŔĎ xĘêČ ëŇŁlămĘIĂwČ
dŇdČęBĘ=NBĆ dŇdăČŇhĞ wyêÁĎ xĘêČ ëŇŁlÄmĘIĂwČ MS
ĳĎ Cx tŇmĎ¡IĎwČ : ynĲĂmĎyêĲĄhČ ZrĆ’¿ĆmĄ MS
¡Ď Cx
dŇdĳŇĎhĞ tŇmĎ¡IĎwČ : twĲy‘ř or¡y‘Ă MS
¿Ą wĘ bŇ’ĎŔom hŇdăŇĄW
Ę BĂ ÉNyĎdĘŇmĂ=tŇ’Ć hŇąĆJUČhČ
wyêŔĎ xĘêČ ëŇŁlămĘIĂwČ hŇĳĎlmĘW
Č tŇmĎ¡IĎwČ : hŇqĲĎrĄW
Ę UČmĂ hŇ¡ĎlmĘW
Č wyêŔĎ xĘêČ ëŇŁlămĘIĂwČ
N¡ĎnxĎ l‘ČB
¿Č wyêŔĎ xĘêČ ëŇŁlămĘIĂwČ lC’ĳS
Ď tŇmĎ¡IĎwČ : rhĲĎeĎhČ tŇob¿Ňx
Ł rĘmĲĄ lC’¡S
Ď
or¡y‘Ă MS
¿Ą wĘ dŇdČŔhĞ ÉwyêĎxĘêČ ëŇŁląmĘIĂwČ NnĎŔxĎ l‘ČB
ăČ ÉtmĎIĎÄwČ : roBĲkŇĘ ‘Č=NBĆ
tŇmĎ¡IĎwČ : bŇhĲĎzĎ ym
¿Ą tŇ¡BČ dŇrĄŔTĘmČ=tŇBČ É l’ĄbŇĘ TČyhĄmĘ oêąS
Ę ’Ă MS
ĄÄ wĘ y‘ĂĳĎj
: tŇtĲŇĄ yĘ PŇCQ¿’Č hŇyĎlĘ‘Č PŇCQ¿’Č ‘n
ËĎmĘêĂ PŇCQ¿’Č ModŔ’Ĺ yp
ăŇĄ CQ’Č ÉCyhĘIĲĂwČ dŇdĳŇĎhĞ
Nm
¡Ď yêĄ PŇCQ¿’Č znËČqĘ PŇCQ¿’Č : NnĲŁyjĂ PŇCQ¿’Č hŇ¡Ďl’Ą PŇCQ¿’Č hŇËmĎ bĎŇylĲĂhĽ’ĲĎ PŇCQÌ’Č
: ModĲŇ ’Ĺ yp
¿ŇĄ CQ’Č hŇQĆ¡’Ą MrĳĎy‘Ă PŇCQă’Č l’
¡Ą yDĂgŇĘ mČ PŇCQ¿’Č : rYĲĎbŇĘ mĂ PŇCQă’Č

33
34

35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

52, 53
54

: NClĲbĚŇzĘC rk
¡ĎŇ Vřv
Ď yĂ hŇdĎŔChywĲĂ ywăĂlĄ ÉNo‘mĘS
Ă Nb
ąĄŇ C’rĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ hŇQĆ¡’Ą b
hŇdĎęChyĘ ynăĄBĘ
: rS
ĲĄ ’ĎwĘ dŇG¿Ď yl
¡Ă êĎpŇĘ nČ NmĂŔyĎnĘbŇĂ C PŇ soy
ăĄ NDĎť 2, 3
r‘
Nyy‘ v.1

.b

.h"l w"l tyV’rb Nyy‘ : ’"ydw ’"d Nkw yrqw bytk tywĂ‘Ğ ’"sb ,yrq tywĂ‘Ğ ,bytk tCI‘Č v.46
.x"y +l tyV’rb

2. 4–28

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14, 15
16
17
18
19
20

21
22
23

24

25
26
27
28
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yhÂĂ yĘwČ tŇynĳĂ‘ĞnĲČJĘhĲČ ‘ČCS
¡ =tŇBČmĂ olŔ dŇlČonă ÉhS
Ď olS
Ę hŇlĎŔS
Ą wĘ ÉNnĎo’wĘ r‘ąĄ
otŔQĎJČ ÉrmĎtŇĎ wĘ : ChtĲŇĄ ymĂyĘwČ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČ hŇdĎęChyĘ rokŇă BĘ ű r‘ăĄ
=ynĄBĘ : hŇè
ĲĎ mĂxĞ hŇd¡ĎŇChyĘ yn¿ĄBĘ=lJĎ xrČzĳĎ=tŇ’ĆwĘ ZrĆj
ăĆ=tŇ’Ć oQ¡ hŇdĎŇlĘ¿yĎ
Nm
ËĎ yhĄwĘ Nt
ÌŇĎ y’ĄwĘ yrĂmĘzĂţ xrČzĆę ynăĄbŇĘ C
: lCmĲxĎwĘ Nor¿YĘxĆ ZrĆp
¡ŇĆ
ÉrkĎŇ‘Ď ym
ĳĂ rĘJČ yn¡ĄbŇĘ C
: hŇè
ĲĎ mĂxĞ MQ
¿Ď JĚ ‘rČd¡ĎŇwĎ lJ
Ł¿ lĘkČŇwĘ
Nt
¡ŇĎ y’Ą yn¿ĄbŇĘ C
: MrĆxĲĄBČ l‘¡ČmĎ rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ rk
ăŇĄ o‘
l’
¿Ą mĘxĘrČyĘ=tŇ’Ć olĳ=dŇlČon rS
ăĆ ’Ğ Nor¡YĘxĆ yn¿ĄbŇĘ C
: hŇyĲĎrĘzČ‘Ğ
dŇyl
ăĂ oh ÉbdĎŇnĎyUĲĂ‘ČwĘ bŇdĳŇĎnĎyUĲĂ‘Č=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh Mr¡ĎwĘ : yb
ĲĎŇ ClJĘ=tŇ’ĆwĘ Mr¡Ď=tŇ’ĆwĘ
’m
¡Ď lĘW
Č wĘ ’mĎŔlĘW
Č =tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ÉNoSxĘnČwĘ : hŇdŇĲĎChyĘ yn¿ĄBĘ ’yW
¡Ă nĘ NoSŔxĘnČ=tŇ’Ć
: yS
ĲĎ yĂ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh dŇ¡bĄŇ o‘wĘ dŇbĄŔo‘=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh Éz‘Čb
Ł Ň C : z‘ČB
Ł Ĳ =tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh
’‘¡ĎmĘS
Ă wĘ ynĂŔè
Ą hČ ÉbdĎŇnĎybĲŇĂ ’ĞwĲČ bŇĳ’Ď ylĂ’Ĺ=tŇ’Ć or¡k
ŁŇ BĘ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh yS
ËČ y’ĂwĘ
dŇyw¡ĂDĎ yè
ĂŔ è
Ă hČ MYĆ’
Ł ť : yS
ĲĂ ymĂxĞhĲČ yD¡ČrČ y‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ É l’ĄnĘtŇČ nĘ : yS
ĲĂ ylĂè
Ę hČ
bŇ¿’Ď oywĘ yS
ËČ bŇĘ ’Č hŇyĎęCrYĘ ynăĄbŇĘ C lyĂgĳŇyb
Ď ŇĂ ’ĞwĲČ hŇăyĎCrYĘ MhĆytŇĄ yŁxĘ’ČwĘ : y‘ĲĂbŇĂ è
Ę hČ
rtŇĆ ¡yĆ ’W
ĎŔ mĎ‘Ğ yb
ăŇĂ ’ĞwĲČ ’W
ĳĎ mĎ‘Ğ=tŇ’Ć hŇd¡ĎŇlĘyĲĎ lyĂgČěybŇĂ ’ĞwĲČ : hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę l’
¡Ą hŇW
Ď ‘ĞwĲČ
hŇ¿bĎŇ Cz‘Ğ=tŇ’Ć dŇyl
ËĂ oh NoręYĘxĆ=NBĆ bŇăĄlkĎŇwĘ
: ylĲĂ’Ň‘ĄmĘS
Ę IĂhČ
tŇmĎê
¡Ď wČ : NoDĲrĘ’ČwĘ bŇ¡bĎŇ oSwĘ rS
Ć ¿Ąy hĎynĆŔbĎŇ hŇQĆă’Ą wĘ tŇo‘ĳyrĂyĘ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡è
Ď ’Ă
ÉrCxwĘ : rCxĲ=tŇ’Ć ol¡ dŇlĆê
¿ĄwČ tŇrĎŔpŇĘ ’Ć=tŇ’Ć ÉblĄkĎŇ olą=xuČIĲĂwČ hŇĳbĎŇ Cz‘Ğ
: l’ĲĄlĘYČBĘ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh yr¡ĂC’wĘ yrĂŔC’=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh
HxĎŔqĎlĘ ’ChăwĘ dŇ‘ĎŔlĘgŇĂ yb
ăŇĂ ’Ğ ÉrykŇĂ mĎ=tŇBČ=l’Ć ÉNorYĘxĆ ’B
ąĎ rxČę’ČwĘ
dŇyl
ăĂ oh bŇCgŇ¡ W
Ę C : bŇCgŇĲ W
Ę =tŇ’Ć ol¡ dŇlĆê
¿ĄwČ hŇĳĎS
n Ď Myè
ăĂ S
Ă =NBĆ ’Ch¡wĘ
xuăČIĂwČ : dŇ‘ĲĎlĘGĂhČ ZrĆ’¡ĆBĘ MyrĂŔ‘Ď ÉSolS
Ď wĘ MyrąĂW
Ę ‘Ć olę=yhĂyĘwĲČ ry’
ĳĂ yĎ=tŇ’Ć
Myè
ăĂ S
Ă hĎyt
¡ŇĆ nŁBĘ=tŇ’ĆwĘ tŇ¿Ďq
n Ę =tŇ’Ć Mê
ËĎ ’ĂmĲĄ ry’
ÌĂ yĎ tŇŁCÄxČ=tŇ’Ć MrĎ’ĞwĲČţ=rCSĲGĘ
bŇăĄlkĎŇBĘ Nor¡YĘxĆ=tŇomĲ rx
¿Č ’ČwĘ : dŇ‘ĲĎlĘgŇĂ =ybŇĂ ’Ğ ryk
¿ŇĂ mĎ yn¡ĄBĘ hŇQĆ’Ąě=lJĎ ry‘ĳĂ
: ‘ČoqĲtŇĘ yb
¿ŇĂ ’Ğ rCx¡S
Ę ’Č=tŇ’Ć olŔ dŇlĆê
ăĄwČ hŇIĎŔbŇĂ ’Ğ ÉNorYĘxĆ tŇS
Ć ą’Ą wĘ hŇtŇĎ rĳĎpŇĘ ’Ć
MYĆŁ’¡wĎ NrĆ’
Ł Ë wĎ hŇ¿ĎCb
n Ň C MrĳĎ ű rokŇă BĘhČ Nor¡YĘxĆ rokŇ¿ BĘ l’
ËĄ mĘxĘrČyĘ=ynĲĄbŇĘ CyÌhĘIĲĂwČ
M’
¿Ą ’yh
¡Ă hŇrĳĎTĎ‘Ğ Hm
ăĎ S
Ę C l’
¡Ą mĘxĘrČylĲĂ tŇrĆx
ËĆ’Č hŇ¿è
Ď ’Ă yhÄĂ êĘwČ : hŇIĲĎxĂ’Ğ
Nym
¡Ă yĎwĘ Z‘Čm
¿Č l’
ĳĄ mĘxĘrČyĘ rokŇă BĘ Mr¡Ď=ynĄbŇĘ Cy¿hĘIĲĂwČ
: MnĲĎo’
: rCSĲybŇĂ ’ĞwĲČ bŇd¡ĎŇnĎ yUČŔS
Č ynăĄbŇĘ C ‘dĳŇĎyĎwĘ yU
ăČ S
Č Mn
¡Ďo’=ynĲĄbŇĘ Cy¿hĘIĲĂwČ : rqĆ‘ĲĄwĎ
MVw
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2. 29–55

: dŇylĲĂom=tŇ’ĆwĘ NB
¡Ď xĘ’Č=tŇ’Ć olŔ dŇlĆê
ăĄwČ lyĂh
ĳĎybŇĂ ’Ğ rCS
¡ ybŇĂ ’Ğ tŇS
Ć ¿’Ą MS
ËĄ wĘ
: MynĲĂbĎŇ âl¿ dŇlĆ¡sĆ tŇmĎ¿IĎwČ MyĂj
ĳĎ’ČwĘ dŇlĆăsĆ bŇd¡ĎŇnĎ yn¿ĄbŇĘ C
ynąĄbŇĘ C : yl
ĲĎ xĘ’Č NS
¡Ď S
Ą yn¿ĄbŇĘ C NS
ĎŔ S
Ą Éy‘ĂS
Ę yĂ ynąĄbŇĘ C y‘ĳĂS
Ę yĂ MyĂj
¡Č’Č yn¿ĄbŇĘ C
Nt
¡ŇĎ nĎoyĲ yn¿ĄbŇĘ C : MynĲĂbĎŇ âl¿ rtŇĆ ¡yĆ tŇmĎ¿IĎwČ Nt
ĳŇĎ nĎoyĲwĘ rtŇĆ ¡yĆ yUČŔS
Č yx
ăĂ ’Ğ É‘dĎŇyĎ
Myn¡ĂBĎ NS
ËĎ S
Ą lĘ hŇÌĎh
y Ď =âlĲwĘ : l’ĲĄmĘxĘrČyĘ yn¿ĄBĘ Cy¡hĎ hŇQĆ¿’Ą ’zĳĎzĎwĘ tŇlĆăjĆ
NS
ÌĎ S
Ą NêÄĄ IĂwČ : ‘xĲĎrĘyČ om¿S
Ę C yr¡ĂYĘmĂ dŇbĆŇ‘¿Ć NS
ËĎ S
Ą lĘC tŇonĳBĎ=M’Ă yJ
ăĂ
ÉyêČ‘ČwĘ : yêĲĎ‘Č=tŇ’Ć ol¡ dŇlĆê
¿ĄwČ hŇĳè
Ď ’ĂlĘ oD¡bŇĘ ‘Č ‘x
¿Ď rĘyČlĘ oêËBĂ=tŇ’Ć
llĎŔpŇĘ ’Ć=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ÉdbĎŇzĎwĘ : dŇb
ĲĎŇ zĎ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh Nt
¡ŇĎ nĎwĘ NtŔĎ nĎ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ h
Ł
dŇyl
¿Ă oh ’Ch¡yĄwĘ ’ChŔyĄ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ÉdbĄŇo‘wĘ : dŇb
ĲĄŇ o‘=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh ll
¡Ď pŇĘ ’ĆwĘ
: hŇW
ĲĎ ‘ĎlĘ’Ć=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă h
Ł ZlĆ¡xĆ wĘ ZlĆxĎŔ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ h
Ł ÉhyĎrĘzČ‘ĞwĲČ : hŇyĲĎrĘzČ‘Ğ=tŇ’Ć
ÉMCQS
Č wĘ : MCQĲS
Č =tŇ’Ć dŇyl
¿Ă h
Ł ym
¡Č sĘsĂwĘ ymĎŔsĘsĲĂ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ h
Ł ÉhW
Ď ‘ĎlĘ’ĆwĘ
: ‘mĲĎS
Ď ylĲĂ’Ĺ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă h
Ł hŇ¡yĎmĘqČywĲĂ hŇyĎŔmĘqČyĘ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh
yn¿ĄbŇĘ C PŇyzĳĂ=ybŇĂ ’Ğ ’Chă or¡k
ŁŇ BĘ ‘S
¿Ď ymĄ l’ĄŔmĘxĘrČyĘ yx
ăĂ ’Ğ ÉblĄkĎŇ ynąĄbŇĘ C
: ‘mČS
ĲĎ wĎ MqĆr¿ĆwĘ xČ¡ĚjtŇČ wĘ xrČq
Ł ¿ NorĳbŇĘ xĆ yn¡ĄbŇĘ C : NorĲbŇĘ xĆ yb
¿ŇĂ ’Ğ hŇ¡S
Ď rĄmĎ
: yUĲĎS
Č =tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh MqĆr¡ĆwĘ M‘ĳĎqĽrĘyĎ yb
ăŇĂ ’Ğ MxČr¡Č=tŇ’Ć dŇylĂŔoh ‘mČăS
Ć wĘ
bŇlĄŔJĎ SgĆŇălĆ yjĂ ÉhpĎŇy‘ĄwĘ : rCYĲ=tŇyb
ĲĄŇ yb
¿ŇĂ ’Ğ No‘¡mĎC No‘ĳmĎ yU
¡Č S
Č =NbĆŇC
: zzĲĄGĎ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă h
Ł Nr¡ĎxĎwĘ zzĳĄGĎ=tŇ’ĆwĘ ’Y
¡Ď om=tŇ’ĆwĘ Nr¿ĎxĎ=tŇ’Ć hŇdËŇĎlĘyĲĎ
: PŇ‘ČS
ĲĎ wĎ hŇ¿pĎŇ y‘ĄwĘ TlĆ¡pĆŇ wĎ NS
¿Ď ygĄŇwĘ Mt
ËŇĎ oywĘ MgĆŇrÌĆ yDĳĎhĘyĎ yn¡ĄbŇĘ C
PŇ‘ČS
Č ť dŇlĆêęĄ wČ : hŇĲnĎ xĞrĘêĂ=tŇ’ĲĆwĘ rbĆŇ¡S
Ć dŇlČ¿yĎ hŇkĎŔ‘ĞmĲČ ÉblĄJĎ SgĆŇąlĆ jĂ
bŇ¡ĄlJĎ=tŇbČŇC ’‘ĳĎbŇĘ gŇĂ yb
ăŇĂ ’ĞwĲČ hŇ¡ĎB
n Ą kŇĘ mČ yb
¿ŇĂ ’Ğ ’wËĎS
Ę =tŇ’Ć hŇeĎŔmČdĘŇmČ yb
ăŇĂ ’Ğ
yb
¡ŇĂ ’Ğ lbĎěoS hŇtŇĎ rĳĎpŇĘ ’Ć rokŇă BĘ rCx¡=NBĆ bŇlĄŔkĎŇ ynăĄBĘ ÉCyhĎ hŇQĆą’Ą : hŇsĲĎkŇĘ ‘Č
: rdŇĲĄGĎ=tŇyb
ĲĄŇ yb
¿ŇĂ ’Ğ PŇr¡ĄxĎ MxĆlĎŔ=tŇyb
ĲĄŇ yb
ăŇĂ ’Ğ É’mĎlĘW
Č : MyrĲĂ‘ĎyĘ tŇ¿yČrĘqĂ
: tŇoxĲĚnUĘhČ yY
¿Ă xĞ hŇ¡’Ć r
Ł hĲĎ MyrĳĂ‘ĎyĘ tŇăyČrĘqĂ yb
¡ŇĂ ’Ğ lbĎŔoSlĘ ÉMynĂbĎŇ CyąhĘIĲĂwČ
y‘ĳĂrĎS
Ę UĂhČwĘ yt¡ĂŇmĎè
Ě hČwĘ ytŔĂ CjhČwĘ ÉyrĂtŇĘ IĂhČ MyrĂŔ‘ĎyĘ tŇăyČrĘqĂ ÉtoxjĘS
Ę mĂC
’mĎęlĘW
Č ynăĄBĘ
: ylĲĂ’ĲĚê
¡Ď S
Ę ’ĆhĲĎwĘ ytŔĂ ‘ĎrĘ~ăĎhČ ÉC’YĘyĲĎ hŇQĆ’ĄęmĄ
: y‘ĲĂrĘ~ĎhČ yê¡ĂxĘnČUĎhČ yY
¿Ă xĞwĲČ bŇĳ’Ď oy tŇyB
ăĄ tŇor¡TĘ‘Č ytŔĂ pĎŇoTănĘC ÉMxĆlĆÄ tŇyB
¿Ą
Myt
ĳŇĂ kĎŇCW Myt¡ĂŇ‘ĎmĘS
Ă Myt¿ĂŇ‘ĎrĘêĂ ZBĄŔ‘ĘyČ wbăVy ÉMyrĂpŇĘ ŁsĲ tŇoxąjĘS
Ę mĂC
hmh
.’"ydw w"d ,’"d Nkw yrqw bytk yb
ĄS
Ę yŁ ’"sb ,yrq yb
ĄS
Ę yŁ ,bytk CbS
Ę yĎ v.55

29
30
31, 32
33
34
35
36
37
38
39
40, 41

42
43
44
45, 46

47
48, 49

50
51
52
53
54

55
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: bŇkĲĎŇrĄ=tŇyb
ĲĄŇ yb
¿ŇĂ ’Ğ tŇU
¡Č xČmĲĄ My’ĂŔBĎhČ MynăĂyuĂhČ hŇUĎhĄť
g ű rokŇă BĘhČ NorĳbŇĘ xĆBĘ ol
¡ =dŇlČonĲ rS
¿Ć ’Ğ dŇyĂŔwdĎŇ ynăĄBĘ ÉCyhĎ hŇQĆą’Ą wĘ
: tŇylĲĂmĘrĘJČhĲČ lyĂg¡Ňyb
Č ŇĂ ’ĞĲlČ l’ŇIŔĄnĂDĲĎ ÉynĂS
Ą tŇylĂŔ’Ň‘ĄrĘzĘIĂhČ ÉM‘ČŁnÄyxĂ’ĞĲlČ NŁnęmĘ’Č
2 y‘
¡ĂybŇĂ rĘhĲĎ rCS
ĳ GĘ ëŇlĆămĆ ym
¡Č lĘêČ=tŇBČ hŇkĎŔ‘ĞmĲČ=NB
ĲĆ MolăS
Ď bŇĘ ’ČlĘ ÉyS
Ă lĂè
Ę hČ
3 M‘
¡ĎrĘtŇĘ yĂ yè
¿Ă è
Ă hČ lT
ĳĎ ybŇĂ ’ĞĲlČ hŇ¡yĎTĘpČŇS
Ę yS
¿Ă ymĂxĞhĲČ : tŇyGĲĂxČ=NbĆŇ hŇ¿IĎnĂdĲŁŇ ’Ğ
4 ‘b
ČŇ ¿S
Ć MS
ĎŔ =ëŇlĎmĘIĂÄwČ NorŔbŇĘ xĆbŇĘ olă=dŇlČonĲ Éhè
ĎS
Ă : oêĲS
Ę ’Ă hŇ¿ĎlgŇĘ ‘ĆlĘ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď ÉSolS
Ď wĘ MyS
ąĂ ŁlS
Ę C MyS
ĳĂ dĎŇxĽ hŇăè
ĎS
Ă wĘ Myn¡ĂS
Ď
5 Nt
ąŇĎ nĎwĘ bŇbÂĎ oSwĘ ’‘ĎmĘS
Ă ţ MyĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ol¡=CdŇQĘCn hŇQĆ¿’Ą wĘ
6 ‘m
¡Ď S
Ď ylĲĂ’ĹwĲĆ rx
¿Ď bŇĘ yĂwĘ : l’ĲĄyUĂ‘Č=tŇBČ ‘ČCS
¡ =tŇbČŇlĘ hŇ‘ĎŔBĎrĘ’Č Éhm
Ł ŁlS
ĘC
7, 8 Tl
Ć ¡pĆŇ ylĂ’ĹwĲĆ ‘dËŇĎyĎlĘ’ĆwĘ ‘m
ÌĎ S
Ď ylĲĂ’ĹwĲĆ : ‘ČypĲŇĂ yĎwĘ gŇpĆŇ¡nĆwĘ HgČŇŁn¿wĘ : TlĆpĲĎŇylĂ’ĹwĲĆ
9
: MtĲŇĎ ox’Ğ rm
¿Ď tŇĎ wĘ MyS
¡Ă gŇĘ lČypĲŇĂ =ynĄBĲĘ dŇ¿bČŇ QĘmĂ dŇywĳdĂŇĎ ynăĄBĘ lJ
Ł¡ : hŇ‘ĲĎS
Ę êĂ
10 Tp
¿ĎŇ S
Ď ohĲyĘ on¡bŇĘ ’s
¿Ď ’Ď onËbŇĘ hŇ¿IĎbŇĂ ’Ğ M‘ĳĎbŇĘ xČrĘ hŇŁm¡ŁlS
Ę =NbĆŇC
11, 12 h
Ň ¿yĎrĘzČ‘Ğ onËbŇĘ ChyÌĎYĘmČ’Ğ : onĲBĘ S’
¿Ď oy on¡bŇĘ Chy¿ĎzĘxČ’Ğ onËBĘ Mr¿Ďoy : onĲBĘ
13, 14 Nom
¿ ’Ď : onĲbŇĘ hŇ¿è
Ć nČmĘ on¡bŇĘ ChI¿ĎqĂzĘxĂ onËBĘ zx
¿Ď ’Ď : onĲBĘ Mt
¿ŇĎ oy on¡bŇĘ
15 Myq
ĳĂyĎohĲyĘ yn¡Ăè
Ą hČ NnĎŔxĎoyĲ ÉrokŇBĘhČ ChIĎŔS
Ă ’ŇyĲŁ ÉynĄbŇĘ C : onĲbŇĘ ChI¿ĎS
Ă ’ŇyĲŁ on¡BĘ
16 on
¡ bŇĘ hŇ¿yĎnĘkĎŇyĘ MyqĳĂyĎohĲyĘ yn¡ĄbŇĘ C : MCQĲS
Č y‘¡ĂybŇĂ rĘhĲĎ ChIĎŔqĂdĘŇYĂ ÉyS
Ă lĂè
Ę hČ
17, 18 Mr
¿ĎyJĂlĘmČC : onĲBĘ l’
¡Ą yêĂlĘ’ČS
Ę riĂŔ’Č hŇăyĎnĘkĎŇyĘ ÉynĄbŇĘ C : onĲbŇĘ hŇ¿IĎqĂdĘŇYĂ
19 lb
¡ĆŇ BĎrĚzĘ hŇyĎŔdĎŇpŇĘ ynăĄbŇĘ C : hŇyĲĎbŇĘ dČŇnĘC ‘m
¡Ď S
Ď oh hŇ¿yĎmĘqČyĘ r~ĳČ’ČnĘS
Ć wĘ hŇ¡yĎdĎŇpŇĘ C
20 h
Ň bĎÃS
Ě xĞwĲČ : MtĲŇĎ ox’Ğ tŇym
¡Ă ŁlS
Ę C hŇyĎŔnĘnČxĞwĲČ MQ
ăĎ S
Ě mĘ É lbĆŇBĎrĚzĘ=NbĆŇC y‘ĳĂmĘS
Ă wĘ
21 h
Ň ăyĎTĘlČjĘ hŇ¡yĎnĘnČxĞ=NbĆŇC : SmĲĄxĎ dŇsĆ¡xĆ bŇS
Č Cy¿ hŇËĎdĘ
y Ň sČxĞwĲČ hŇÌĎk
y ŇĘ rĆb
ĲĆŇ C lhĆ’
Ł wĎţ
22 yn
¿ĄbŇĘ C : hŇyĲĎnĘkČŇS
Ę yn¿ĄBĘ hŇ¡yĎdĘŇbČŇ‘Ł yn¿ĄBĘ NnĎŔrĘ’Č ynăĄBĘ ÉhyĎpĎŇrĘ ynąĄBĘ hŇĳĎ‘
y ĘS
ĲČ ywĲĂ
hŇËĎrĘ‘
y ČnĘC xČyrÌĂbĎŇC l’ĎgŇĘ yĂwĘţ SCFÃxČ hŇyĎę‘ĘmČS
Ę ynăĄbŇĘ C hŇĳĎ‘
y Ę mČS
Ę hŇ¡yĎnĘkČŇS
Ę
23 : h
ŇS
ĲĎ ŁlS
Ę Mq¡ĎyrĂzĘ‘ČwĘ hŇËĎq
I Ă zĘxĂwĘ ynÌČy‘ĄoylĘ’Ć hŇyĎęrĘ‘ČnĘ=NbĆŇC : hŇè
ĲĎ S
Ă Tp
¡ĎŇ S
Ď wĘ
24 h
Ň ËĎl
y Ď dĘŇC NnÌĎxĎoyĲwĘ bŇCu‘ČwĘţ hŇyĎÃlĎpŇĘ C bŇyS
ĂÃ yĎlĘ’ĆwĘ ChwĎyĘdČŇh
Ł ynČęy‘ĄoylĘ’Ć ynăĄbŇĘ C
d ym
¡Ă rĘkČŇwĘ NorËYĘxĆ ZrĆj
ÌĆ hŇdĳŇĎChyĘ yn¡ĄBĘ
: hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă ynĂ¡nĎ‘ĞwĲČ
2 d
Ň ylĂŔh
Ł tŇxČăyČwĘ tŇxČyČŔ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh É lbĎŇoS=NbĆŇ hŇąĎ’
y Ď rĘC : lb
ĲĎŇ oSwĘ rCx¿wĘ
: ytŇĲĂ ‘ĎrĘ~ĲĎhČ tŇox¿jĘS
Ę mĂ hŇQĆ¡’Ą dŇhČĳĎl=tŇ’ĆwĘ ym
¡Č Cx’Ğ=tŇ’Ć
3 Mt
¡ŇĎ ox’Ğ MS
¿Ą wĘ SB
ĳĎ dĘŇyĂwĘ ’m
¡Ď S
Ę yĂwĘ l’Ň‘¿ĆrĘzĘyĂ MTĎŔy‘Ą yb
ăŇĂ ’Ğ ÉhQĆ’ĄÄwĘ
ynwpllYh
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4. 4–23

ÉrCx=ynĄbŇĘ hŇQĆą’Ą hŇĳS
Ď Cx yb
ăŇĂ ’Ğ rzĆ‘¡ĄwĘ rd
Ł Ŕ gŇĘ yb
ăŇĂ ’Ğ É l’ĄCnpŇĘ C : ynĂojĲlĘlĆYĘhČ
yê
ăĄ S
Ę Cy¡hĎ ‘ČoqŔtŇĘ yb
ăŇĂ ’Ğ ÉrCxS
Ę ’ČlĘC : MxĆĲlĎ tŇyB
¿Ą yb
¡ŇĂ ’Ğ hŇtŇĎ rĎŔpŇĘ ’Ć rokŇă BĘ
rpĆŇxĄŔ=tŇ’ĆwĘ MEăĎxĚ’Ğ=tŇ’Ć ÉhrĎ‘ĞnĲČ olą dŇlĆêÄĄ wČ : hŇrĲĎ‘ĞnĲČwĘ hŇ¡’Ď lĘxĆ MyS
ĳĂ nĎ
tŇrĆY¿Ć hŇĳ’Ď lĘxĆ yn¡ĄbŇĘ C : hŇrĲĎ‘ĞnĲČ yn¿ĄBĘ hŇQĆ¡’Ą yrĳĂêĎS
Ę xČ’ĞhĲĎ=tŇ’ĆwĘ yn¡ĂmĘyêĄ=tŇ’ĆwĘ
tŇox¿jĘS
Ę mĂC hŇĳbĎŇ bĄŇ~
Ł hČ=tŇ’ĆwĘ bŇCn¡‘Ď=tŇ’Ć dŇylĂŔoh ZoqăwĘ : NnĲĎtŇĘ ’ĆwĘ rxřY¡y
omąS
Ę hŇ’ÄĎ rĘqĲĎ oUę’ĂwĘ wyx
ĳĎ’ĆmĲĄ dŇ¡BĎ kŇĘ nĂ ZBĄŔ‘ĘyČ yh
ăĂ yĘwČ : MCrĲhĎ=NBĆ lx
¡Ą rĘxČ’Ğ
l’ĄÁrĎW
Ę yĂ yhĄÄŁl’ŇĲlĄ ZBĄ‘ĘyČţ ’răĎqĘIĂwČ : bŇYĆŁ‘ĲBĘ yêĂdĘŇ¡lČ yĎ yJ
¿Ă rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉZBĄ‘ĘyČ
yUĂŔ‘Ă ÉìdĘŇyĲĎ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎwĘ ÉylĂCbŇGĘ=tŇ’Ć tŇĎ yB
ąĂ rĘhĂwĘ ynĂkĄÁrĞbĲŇĎ êĘ ëŇrĄÄBĎ=M’Ă rm
Ł ę ’ŇlĄ
: l’ĲĎS
Ď =rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą Myh
¡Ă Łl’Ĺ ’b
¿ĄŇ IĎwČ yB
ĳĂ YĘ‘Ď yêăĂlĘbŇĂ lĘ hŇ‘¡ĎrĎUĄ tŇĎ yW
¿Ă ‘ĎwĘ
yb
¿ŇĂ ’Ğ ’Ch¡ ryx
ĳĂ mĘ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh hŇ¡xĎ CS=yxĲřĂ ’Ğ bŇCl¿kŇĘ C
hŇ¡Ďx
e Ă êĘ=tŇ’ĆwĘ xČsĄŔjĎ=tŇ’ĆwĘ É’pĎŇrĎ tŇyB
ąĄ=tŇ’Ć dŇylĂÂoh NoêęS
Ę ’ĆwĘ : NoêĲS
Ę ’Ć
znČŔqĘ ynăĄbŇĘ C
: hŇkĲĎŇrĄ yS
¿Ą nĘ’Č hŇQĆ¡’Ą Sx
ĳĎ nĎ ry‘ăĂ yb
ăŇĂ ’Ğ
hŇrĳĎpŇĘ ‘Ď=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh yt
¡ŇČ nŁo‘mĘC : tŇtĲŇČ xĞ l’
¡Ą ynĂtŇĘ ‘Ď yn¿ĄbŇĘ C hŇĳĎrĎW
y Ę C l’
¡Ą ynĂtŇĘ ‘Ď
: CyĲhĎ MyS
¡Ă rĎxĞ yJ
¿Ă MyS
ĂŔ rĎxĞ ’yGăĄ ÉybŇĂ ’Ğ Éb’Ďoy=tŇ’Ć dŇyl
ąĂ oh hŇyĎęrĎW
ĘC
hŇ¡Ďl’Ą yn¿ĄbŇĘ C M‘ČnĳĎwĎ hŇ¡Ďl’Ą Cry‘¿Ă hŇeĆŔpĚŇyĘ=NBĆ bŇăĄlJĎ ÉynĄbŇĘ C
rtŇĆ ¿yĆ hŇrĎŔzĘ‘Ć=NbĆŇC : l’ĲĄrĘW
Č ’ĞwĲČ ’y¡ĎrĘyêĂ hŇpĎŔyzĂwĘ PŇyzăĂ l’
ĳĄ lĘQĆhČyĘ yn¡ĄbŇĘ C : znĲČqĘC
yb
¿ŇĂ ’Ğ xB
¡Ď S
Ę yĂ=tŇ’ĆwĘ yUČŔS
Č =tŇ’ĆwĘ MyăĎrĘmĂ=tŇ’Ć ÉrhČêÄČ wČ NolĳyĎwĘ rpĆŇ‘ăĄwĘ dŇrĆm
¡ĆC
ÉrbĆŇxĆÄ=tŇ’ĆwĘ ÉrodŇgŇĘ yb
ąŇĂ ’Ğ dŇrĆyÄĆ=tŇ’Ć hŇdĎÂlĘyĲĎ hŇIĎędĂŇhĚyĘhČ oêăS
Ę ’ĂwĘ : ‘Čm
Ł Ĳ êĘS
Ę ’Ć
hŇŁ‘ŔrĘjČ=tŇbČŇ hŇăyĎtŇĘ BĂ ÉynĄBĘ hŇQĆ’ĄęwĘ xČonĳzĎ yb
ăŇĂ ’Ğ l’
¡Ą ytŇĂ CqĲyĘ=tŇ’ĆwĘ okŔoW yb
ăŇĂ ’Ğ
MxČnČŔ tŇoxă’Ğ hŇIĎŔdĂŇohĲ tŇS
Ć ă’Ą ÉynĄbŇĘ C
: dŇrĆmĲĎ xq¡ČlĎ rS
¿Ć ’Ğ
hŇeĎŔrĂwĘ NonămĘ’Č NomŔyS
Ă ynăĄbŇĘ C : ytŇĲĂ kĎŇ‘ĞUĲČhČ ‘Čm
Ł ¡ êĘS
Ę ’ĆwĘ ym
ĳĂ rĘGČhČ hŇ¡Ďly‘ĂqĘ yb
¿ŇĂ ’Ğ
hŇdĎŔChyĘ=NbĆŇ hŇăĎlS
Ą ÉynĄBĘ : tŇxĲĄoz=NbĆŇC tŇ¡xĄ oz y‘ŔĂ S
Ę yĂ ynăĄbŇĘ C NolotŇwĘ N¡ĎnxĎ=NBĆ
ZB
¡Ě hČ tŇd¿ČŇŁbŇ‘Ğ=tŇyB
ĲĄ tŇoxËjĘS
Ę mĂC hŇĳS
Ď rĄmĎ yb
ăŇĂ ’Ğ hŇD¡Ď‘ĘlČwĘ hŇkĎŔlĄ yb
ăŇĂ ’Ğ r‘Ąť
Cl¿‘ĞB
ĲĎ =rS
Ć ’Ğ PŇrËĎW
Ď wĘ S’
ÌĎ oywĘ ’bĎęzĄk
ŁŇ yS
ăĄ nĘ’ČwĘ MyqÂoywĘ
Ă
: ‘ČB
ĲĄ S
Ę ’Č tŇyb
¿ŇĄ lĘ
yb
¿ŇĄ S
Ę ŁyĲwĘ MyrĂŔYĘoIăhČ hŇUĎhĄť : MyqĲĂyêĂ‘Č Myr¡ĂbĎŇDĘhČwĘ MxĆĳlĎ ybŇĂ ăS
Ě yĎwĘ bŇ¡’Ď omlĘ
: MS
ĲĎ CbŇS
Ę ¿yĎ oê¡kŇĘ ’ŇlČmĘBĂ ëŇlĆ¿UĆ hČ=M‘Ă hŇrĳĎdŇĄgŇĘ C My‘¡ĂTĎnĘ
ynb

rxĎYĘyĂ ’"sbw ,‘"tw ’"yd ,T"d ,w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk rxČY
Ł wĘ ’"sb ,yrq rxČY
Ł wĘ ,bytk rxĎYĘyĂ v.7 .d
.‘"tw rd"nq y"K ’"y Nkw t"ybb ybĂ’
Ğ ’"s v.11 .r"t Nkw yrqw bytk

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15
16, 17

18

19
20
21

22
23

4. 24–5. 6
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MW
¿Ď bŇĘ mĂ onËBĘ MQ
¿Ě S
Č : lC’ĲS
Ď xrČz¿Ć bŇyr¡ĂyĎ NymĂŔyĎwĘ l’
ăĄ CmnĘ No‘ĳmĘS
Ă yn¡ĄBĘ
26 : onĲb
ŇĘ y‘¿ĂmĘS
Ă on¡BĘ rCJ¿zČ onËBĘ l’
¿Ą CUxČ ‘m
ĳĎ S
Ę mĂ yn¡ĄbŇĘ C : onĲBĘ ‘m
¿Ď S
Ę mĂ on¡BĘ
27 MyB
ĳĂ rČ MynăĂBĎ Ny’¡Ą wyxĎě’ĆlĘC SS
ĄŔ tŇonăbĎŇC ÉrW
Ď ‘Ď hŇąè
ĎS
Ă MynÄĂ BĎ y‘Âm
Ă ĘS
Ă lĘC
: hŇdŇĲĎChyĘ yn¿ĄBĘ=dŇ‘Č CB¡rĘhĂ âl¿ MêŔĎ xĘjČS
Ę mĂ É lk
ŁŇ wĘ
28, 29 MY
Ć ‘¡ĆbŇĘ C hŇ¿hĎ lĘbŇĂ bŇĘ C : l‘ĲĎCS rY
¿Č xĞwĲČ hŇd¡ĎŇlĎomĲC ‘bČŇ¿S
Ć =r’ĲĄbŇĘ BĂ CbËŇS
Ę IĲĄwČ
30, 31 Étob
Ň JĎrĘmČ tŇyb
ąŇĄ bŇĘ C : gŇl
ĲĎ qĘyYĲĂbŇĘ C hŇm
¡Ď rĘxĎbŇĘ C l’
¿Ą CtŇbŇĘ bŇĂ C : dŇĲlĎ otŇbŇĘ C
ëŇŁl¿mĘ=dŇ‘Č Mh
¡Ć yrĄ‘ĲĎ hŇQĆ¿’Ą MyĂrĳĎ‘ĞS
ĲČ bŇĘ CĲ y’
¡Ă rĘBĂ tŇyb
¿ŇĄ bŇĘ C MysĂŔCs rY
ăČ xĞb
ĲČŇ C
32, 33 =lk
ĎŇ wĘ : SmĲĄxĎ Myr¡Ă‘Ď NS
ĳĎ ‘ĎwĘ NkĆŇt
Ł Ň¡ wĘ NoU¿rĂ NyĂ‘ČŔwĎ MT
ăĎ y‘Ą ÉMhĆyrĄYĘxČwĘ : dŇywĲĂDĎ
MtŔĎ ŁbŇS
Ę omĲ tŇ’ŇŁzť l‘ČB
ĳĎ =dŇ‘Č hŇQĆ¡’Ą hĎ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ tŇobËŇybŇĂ sĘ rS
ÌĆ ’Ğ MhĆęyrĄYĘxČ
34, 35 l’
ĳĄ oywĘ : hŇyĲĎYĘmČ’Ğ=NBĆ hŇ¡S
Ď oywĘ ëŇlĄŔmĘyČwĘ bŇăbĎŇ oSmĘC : MhĲĆlĎ MW
¡Ď xĘyČtŇĘ hĲĂwĘ
36 h
Ň bĎŇŁqÃ‘ĞyĲČwĲĘ ynČÃy‘ĄoylĘ’ĆwĘ : l’ĲĄyW
Ă ‘Ğ=NBĆ hŇ¡yĎrĎW
Ę =NBĆ hŇyĎŔbŇĘ S
Ă oyă=NBĆ É’ChyĄwĘ
37 y‘
ÌĂpŇĘ S
Ă =NbĆŇ ’zÄĎyzĂwĘ : hŇyĲĎnĎbŇĘ C l’
¡Ą mĂyW
Ă ywĂ l’
ËĄ ydĂŇ‘ĞwĲČ hŇÌĎW
y Ď ‘ĞwĲČ hŇyĎxĎoSĲywĂţ
38 t
Ň omŔS
Ą BĘ My’
ăĂ BĎhČ hŇQĆ’Ąť : hŇyĲĎ‘ĘmĲČS
Ę =NBĆ yr¡ĂmĘS
Ă =NbĆŇ hŇ¿yĎdĎŇyĘ=NBĆ NoQË’Č=NbĆŇ
39 ÉCk
Ň lĘIĲĄwČ : bŇorĲlĎ CY¡rĘjĲĎ MhĆŔytŇĄ obăŇ’Ğ ÉtybĄŇC Mt
ĳŇĎ oxjĘS
Ę mĂBĘ My’
¡Ă yW
Ă nĘ
40 C’
ą YĘmĘIĂwĲČ : MnĲĎ’ŇY
Ł lĘ hŇ‘¡ĆrĘmĂ Su¿ĄbČŇlĘ ’yĘGĳĎhČ xrăČzĘmĂlĘ dŇ‘¡Č rd
Ł Ŕ gŇĘ ’obăŇmĘlĂ
yJ
ăĂ hŇĳĎl
wĄ S
Ę C tŇTĆq¡ĆS
Ł wĘ MyĂdČŔyĎ tŇăbČŇ xĞrĲČ ÉZrĆ’ÄĎ hĎwĘ bŇoTŔwĎ Nm
ăĄ S
Ď Éh‘ĆrĘmĂ
41 t
Ň omÁS
Ą BĘ MybÄĂ CtŇJĘhČ žhQĆ’Ą C’b
Ł Ã IĎwČ : MynĲĂpĎŇlĘ MS
¡Ď Myb
¿ŇĂ S
Ę IĲŁhČ MxĎŔ=NmĂ
MynĂy‘ĂUĘhČ=tŇ’ĆwĘ MhĆÁylĄhĽ’ĲĎ=tŇ’Ć CJÄIČwČ hŇdĎęChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChIăĎqĂzĘxĂyĘ ű ym
ăĄ yBĂ
Mh
ĳĆ yêĄxĘêČ Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ hŇEĆŔhČ MoIăhČ=dŇ‘Č ÉMmĚyrĂxĞIĲČwČ ÉhUĎS
ĎÄ =C’YĘmĘnĂ rS
ąĆ ’Ğ
42 rh
ăČ lĘ ÉCkŇlĘhĲĎ No‘ęmĘS
Ă ynăĄBĘ=NmĂ ű Mh
ăĆ mĄC : MS
ĲĎ Mn
¡Ď’ŇY
Ł lĘ hŇ‘¿ĆrĘmĂ=yJĲĂ
yn¿ĄBĘ l’
ËĄ yEĂ‘ĚwĘ hŇÌĎp
y ĎŇ rĘC hŇyĎrĘ‘ČnĘCţ hŇyĎÃTĘlČpŇĘ C tŇo’ĳmĄ Sm
ăĄ xĞ MyS
¡Ă nĎ’Ğ ry‘ŔĂ W
Ą
43 MS
ĎŔ CbŇS
Ę ăĄwČ
I ql
ĳĄ mĎ‘Ğl
ĲČ hŇ¡TĎ lĄjĘhČ tŇyr¿Ă’ĄS
Ę =tŇ’Ć CJěIČwČ : MS
ĲĎ ’Ňr
Ł BĘ y‘¡ĂS
Ę yĂ
h yJ
ăĂ È l’ĄrĎW
Ę yĂ=rokŇĲ BĘ Nb
¿ĄŇ C’rĘ ynĄÄbŇĘ C
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č
PŇ soy
¡Ą yn¿ĄbŇĘ lĂ otŔrĎk
ŁŇă BĘ ÉhnĎêĘnĂ wybĂŔ’Ď y‘ăĄCYyĘ ÉolQĘxČbŇĘ CĲ ůrokŇBĘhČ ’Chă
2 wyx
ĎŔ ’ĆBĘ rb
ăČŇ GĎ ÉhdĎŇChyĘ yJ
ąĂ : hŇrĲĎk
ŁŇ BĘlČ Wx
¡Ą yČtŇĘ hĂlĘ âl¿wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=NBĆ
3 rok
Ňă BĘ Nb
¡ĄŇ C’rĘ yn¿ĄBĘ
: PŇsĲĄoylĘ hŇr¡Ďk
ŁŇ BĘhČwĘ CeU
ĳĆ mĂ dŇyg¡Ňn
Ă Ď lĘC
4 g
ŇoG¿ onËbŇĘ hŇ¿yĎ‘ĘmĲČS
Ę l’
ĳĄ oy yn¡ĄBĘ : ymĲĂrĘkČŇwĘ Nor¿YĘxĆ ’CQ¡pČŇC ëŇon¿xĞ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
5, 6 onŔb
ŇĘ hŇrăĎ’ĄBĘ : onĲBĘ l‘ČB
¿Č on¡bŇĘ hŇ¿yĎ’ĎrĘ onËbŇĘ hŇ¿kĎŇ ymĂ : onĲbŇĘ y‘¿ĂmĘS
Ă on¡BĘ
24, 25
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5. 7–25

: ynĲĂbĄŇC’rĲlĎ ’yW
¡Ă nĎ ’Ch¿ rè
ĳĚ ’Č ëŇlĆămĆ rsĆ¡’Ć nĘlĘjĂ tŇ¿gČŇ QĘêĂ hŇlĎŔgŇĘ hĆ rS
ăĆ ’Ğ
: ChyĲĎrĘkČŇzĘC l’
¡Ą y‘ĂyĘ S’Ňr¿
Ł hĎ Mt
ĳŇĎ odŇlĘŁtŇĲ lĘ Wx
¡Ą yČtŇĘ hĂBĘ wytŔĎ x
Ł jĘS
Ę mĂlĘ ÉwyxĎ’ĆwĘ
ob¡ŇnĘ=dŇ‘ČwĘ r‘ĄŔr
Ł ‘ĞB
ĲČ bŇăS
Ą oy ’Chť l’
ĳĄ oy=NBĆ ‘mČ¡S
Ć =NBĆ zzĎŔ‘Ď=NBĆ É‘lČbĆÄC
tŇrĳĎjĘ rh
¡Ď eĎhČ=NmĂlĘ hŇrĎBĎŔdĘŇmĂ ’obăŇlĘ=dŇ‘Č ÉbS
Č yĎ xrĎęzĘUĂlČwĘ : No‘ĲmĘ l‘Čb
¿ČŇ C
ÉhmĎxĎlĘmĂ CW
ą ‘Ď lC’ęS
Ď ym
ăĄ ybŇĂ C : dŇ‘ĲĎlĘGĂ ZrĆ’¿ĆBĘ Cb¡ŇrĎ Mh
ËĆ ynĄqĘmĂ yJÌĂ
xr¿ĎzĘmĂ yn¡ĄjĘ=lJĎ=l‘ĲČ MhĆŔylĄhĽă’Ď BĘ ÉCbŇS
Ę IĲĄwČ MdĳŇĎyĎBĘ Cl¡jĘIĂwĲČ My’ĂŔrĂgŇĘ hČhĲČ=M‘Ă
NS
¡Ď BĎhČ ZrĆ’¿ĆBĘ CbËŇS
Ę yĲĎ MDĎęgŇĘ nĆlĘ dŇgăŇĎ=ynĄbŇĘ C
: dŇ‘ĲĎlĘGĂlČ
: NS
ĲĎ BĎBČ Tp
¡ĎŇ S
Ď wĘ yn¿Č‘ĘyČwĘ hŇĳĆS
n Ę UĂhČ Mp
¡ĎŇ S
Ď wĘ S’ŇŁrŔhĎ l’
ăĄ oy : hŇkĲĎŇlĘsĲČ=dŇ‘Č
NJ
ËĎ ‘ĘyČwĘ yrÌČoywĘ ‘bČŇS
Ć wĘţ MQĎÃS
Ě mĘC l’ĄÃkĎŇymĲĂ MhĆęytŇĄ obŇĲ ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ MhÂĆ yxĄ’ĞwĲČ
yrĂÃCx=NBĆ lyĂxČęybŇĂ ’Ğ ynăĄBĘ ű hŇQĆă’Ą
: hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă rbĆŇ‘¡ĄwĎ ‘Čyz¿ĂwĘ
: zCBĲ=NBĆ oD¡xĘyČ=NBĆ yS
¿Č yS
Ă yĘ=NBĆ l’
ËĄ kĎŇymĲĂ=NBĆ dŇ‘ÌĎlĘGĂ=NBĆ xČoryĎţ=NBĆ
dŇ‘¿ĎlĘGĂBČ CbËŇS
Ę IĲĄwČ : MtĲŇĎ obŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ S’Ňr¡
Ł ynĂŔCG=NBĆ l’
ăĄ yDĂbŇĘ ‘Č=NBĆ ÉyxĂ’Ğ
ÉMQĎJĚ : MtĲŇĎ o’YĘotŇ=l‘Č Nor¡S
Ď yS
¿Ą rĘgŇĘ mĂ=lkĲĎŇbŇĘ C hĎyt
ĳŇĆ nŁbŇĘ bŇĂ C NS
¡Ď BĎBČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ M‘¿ĎbŇĘ rĎyĲĎ ym
¡Ą ybŇĂ C hŇdĳŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Mt
ăŇĎ oy ym
¡Ą yBĂ CWŔxĘyČtŇĘ hĂ
ů lyĂxČ=ynĄBĘ=NmĂ Èhè
Ć nČmĘ=TbĆŇS
ĲĄ yY
¿Ă xĞwĲČ ydĂÁgĎŇwĘ NbĄÄC’rĘ=ynĲĄBĘ
My‘ÄĂ BĎrĘ’Č hŇĳmĎ xĎlĘmĂ yd¡ŇĄCmlĘC tŇS
Ć qĆŔ ykĄŇrĘdă
ŁŇ wĘ ÉbrĆxĆÄwĘ Ng
ąĄŇ mĎ y’ĄÄW
Ę nĲŁ MyS
Ă nĎ’Ğţ
hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ CW
¿ ‘ĞIĲČwČ : ’b
ĲĎŇ YĎ y’¿ĄYĘyĲŁ Myè
¡Ă S
Ă wĘ tŇo’¿mĄ=‘bČŇS
Ę C PŇlĆË’Ć hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČwĘ
ÉMdĎŇyĎbŇĘ CnątŇĘ ĲeĎ IĂwČ MhĆŔylĄ‘Ğ CrăzĘ‘ĲĎIĄwČ : bŇdŇĲĎonwĘ Syp
¡ŇĂ nĎwĘ rCT¿ywĂ My’
ĳĂ yrĂgŇĘ hČhĲČ=M‘Ă
roê¿‘ĘnČwĘ hŇmĎŔxĎlĘUĂBČ ÉCq‘ĞzĲĎ Myh
ąĂ Łl’ŇĲlĄ yJĂţ Mh
ĳĆ UĎ‘ĂăS
Ć lk
ŁŇ¡ wĘ My’ĂŔyrĂgŇĘ hČhĲČ
N’ŇŁYęwĘ ÉPlĆ’ĆÄ Myè
¿Ă mĂxĞ MhÂĆ yQĄmČGĲĘ MhĆęynĄqĘmĂ CBăS
Ę IĂwČ : obŇĲ CxTĘ¿bĎŇ =yJĂ Mh
¡Ć lĎ
: PŇlĆ’ĲĎ hŇ’Ď¿mĄ Md¡ĎŇ’Ď SpĆŇ¿nĆwĘ MyĂj
ĳĎlĘ’Č Myr¡ĂomxĞwĲČ PŇlĆ’ĆŔ ÉMyè
Ă mĂxĞwĲČ MyĂt
ąŇČ ’ŇmĎ
Mh
¡Ć yêĄxĘtŇČ Cb¿ŇS
Ę IĲĄwČ hŇĳmĎ xĎlĘUĂhČ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎmĄ yJ
¿Ă ClpĎŔnĎ ÉMyBĂrČ Myl
ąĂ lĎxĞ=yJĲĂ
ZrĆ’ĳĎBĎ Cb¡ŇS
Ę yĲĎ hŇè
ĆŔ nČmĘ TbĆŇăS
Ą ÉyYĂxĞ ynĄębŇĘ C
: hŇĲlĎ GŁhČ=dŇ‘Č
hŇQĆ¡’Ą wĘ : CbŇĲ rĎ hŇUĎ¿hĄ Nom¡rĘxĆ=rhČwĘ ryn¿ĂW
Ę C NomËrĘxĆ l‘ČB
ÌČ =dŇ‘Č NS
ĎÂ BĎmĂ
hŇyĎÄmĘrĘyĂwĘ l’ĄyrĂzĘ‘ČwĘţ l’ĄÃylĂ’ĹwĲĆ y‘ÃĂ S
Ę yĂwĘ rpĆŇ‘ÃĄ wĘ Mt
ĳŇĎ obŇ’Ğ=tŇyb
ĲĄŇ yS
ăĄ ’ŇrĎ
MyS
¡Ă ’ŇrĎ tŇomŔS
Ą yS
ăĄ nĘ’Č lyĂxČŔ yrĄoBăGĂ ÉMyS
Ă nĎ’Ğ l’ĄęyDĂxĘyČwĘ hŇyĎÁwĘdČŇohĲwĘ
CnęzĘIĂwČ Mh
ĳĆ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
¡ĄŁl’ŇB
ĲĄ ClŔ‘ĞmĘIĲĂwČ
: MtĲŇĎ obŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ
yrx’

7
8
9
10

11
12
13
14

15, 16
17

18

19
20

21

22
23
24

25

5. 26–6. 12
26

27
28
29
30
31
32, 33
34
35
36
37
38
39
40
41

w, 2
3, 4
5
6
7
8, 9
10, 11
12
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žr‘ČIĎwČ : MhĲĆynĄjĘmĂ Myh
¡Ă Łl’Ĺ dŇym
¿Ă S
Ę hĂ=rS
Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔhĎ=yUĄ‘Č yh
ăĄŁl’Ĺ ÉyrĄxĞ’ĲČ
tŇąČgŇ QĘêĂ ÉxČCrÄ=tŇ’ĆwĘ rCèę’Č=ëŇlĆmĲĆ lCjă ű xČCră=tŇ’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ yhĄÄŁl’Ĺ
TbĆŇăS
Ą yY
¡Ă xĞĲlČ wĘ ydĂŔGĎlČwĘ ynăĂbĄŇC’rlĎ ÉMlĄgŇĘ IČwČ rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ ÉrsĆnĆlĘjĂ
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č NzĎŔoG rh
ăČ nĘC É’rĎhĎwĘ robąŇxĎwĘ xlČÄxĘlČ M’ĄybŇĂ yĘwČţ hŇĳĆènČmĘ
: yrĲĂrĎmĘC tŇ¡hĎ qĘ NoSěrĘGĲĄ ywĳĂlĄ yn¡ĄBĘ
: l’ĲĄyEĂ‘ĚwĘ Nor¡bŇĘ xĆwĘ rhĎŔYĘyĂ MrăĎmĘ‘Č tŇĳhĎ qĘ yn¡ĄbŇĘ C
’ChŔybŇĂ ’ĞwĲČ ÉbdĎŇnĎ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ ynăĄbŇĘ C MyĳĎrĘmĂC hŇ¡S
Ćm
Ł C Nr¿
Ł hĞ’ĲČ MrĎŔmĘ‘Č ynăĄbŇĘ C
dŇyl
¿Ă h
Ł sx
¡Ď nĘyjĲĂ sxĎŔnĘyjĲĂ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ÉrzĎ‘ĎlĘ’Ć : rmĲĎtŇĎ y’ĲĂwĘ rz¡Ď‘ĎlĘ’Ć
: yEĲĂ‘Ě=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh yu¡ĂbĚŇC yuŔĂ BĚ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh É‘ČCSÄybŇĂ ’ĞwĲČ : ‘ČCSĲybŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć
ÉtoyrĎmĘ : tŇoyĲrĎmĘ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh hŇ¡yĎxĘrĲČzĘCĲ hŇyĎŔxĘrĲČzĘ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ÉyEĂ‘ĚwĘ
ÉbCTyxĂ’ĞwĲČ : bŇCTĲyxĂ’Ğ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh hŇ¡yĎrĘmČ’ĞwĲČ hŇyĎŔrĘmČ’Ğ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh
dŇyl
ăĂ oh ÉZ‘ČmÄČ yxĂ’ĞwĲČ : Z‘ČmĲĎyxĂ’Ğ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh qod¡ŇYĎwĘ qodŔYĎ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh
hŇĳĎrĘz
y Č‘Ğ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh N¡ĎnxĎoyĲwĘ : NnĲĎxĎoyĲ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh hŇ¡yĎrĘzČ‘ĞwĲČ hŇyĎŔrĘzČ‘Ğ=tŇ’Ć
dŇlĆoI¿wČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę hŇ¿ĎB
n Ď =rS
Ć ’Ğ tŇyĂBČěBČ NhĄŔJĂ rS
ăĆ ’Ğ ’Chť
ÉbCTyxĂ’ĞwĲČ : bŇCTĲyxĂ’Ğ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh hŇ¡yĎrĘmČ’ĞwĲČ hŇĳĎrĘm
y Č ’Ğ=tŇ’Ć hŇ¡yĎrĘzČ‘Ğ
dŇyl
ăĂ oh ÉMCQS
Č wĘ : MCQĲS
Č =tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh qod¡ŇYĎwĘ qodŔYĎ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh
=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ÉhyĎrĘzČ‘ĞwĲČ : hŇyĲĎrĘzČ‘Ğ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh hŇ¡IĎqĂlĘxĂwĘ hŇIĎŔqĂlĘxĂ=tŇ’Ć
tŇolăgŇĘ hČBĘ ëŇlČŔhĎ qdăĎŇYĎohywĲĂ : qdŇĲĎYĎohĲyĘ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh hŇ¡yĎrĎW
Ę C hŇyĎŔrĎW
Ę
: r~ĲČ’ŇnĆdĘŇkČŇb
ĲĚŇ nĘ dŇy¡ČBĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ=tŇ’Ć hoĎŔhyĘ
MoS
¡ rĘgĲĄŇ=ynĄBĘ tŇom¿S
Ę hŇQĆË’Ą wĘ : yrĲĂrĎmĘC tŇ¡hĎ qĘ MS
Ł ě rĘGĲĄ ywĳĂlĄ yn¡ĄBĘ
yn¿ĄBĘ : l’ĲĄyEĂ‘ĚwĘ Nor¡bŇĘ xĆwĘ rhĎŔYĘyĂwĘ MrăĎmĘ‘Č tŇĳhĎ qĘ yn¡ĄbŇĘ C : y‘ĲĂmĘS
Ă wĘ yn¿ĂbŇĘ lĂ
MoS
ĳ rĘgĲĄŇlĘ : MhĲĆytŇĄ obŇĲ ’ĞĲlČ yw¡ĂQĄhČ tŇox¿jĘS
Ę mĂ hŇQĆË’Ą wĘ yS
ĳĂ mĚC yl
ăĂ xĘmČ yr¡ĂrĎmĘ
on¡BĘ xrČz¿Ć onŔbŇĘ oDă‘Ă ÉonBĘ x’
ąĎ oy : onĲbŇĘ hŇU
¿Ď zĂ on¡BĘ tŇxČ¿yČ onËbŇĘ yn¿ĂbŇĘ lĂ
: onĲBĘ ryi
¿Ă ’Č on¡BĘ xrČq
Ł ¿ onŔBĘ bŇdăĎŇnĎyUĲĂ‘Č tŇĳhĎ qĘ yn¡ĄBĘ : onĲBĘ yr¿ČtŇĘ ’ĎyĘ
onŔBĘ l’
ăĄ yrĂC’Ĳ ÉonBĘ tŇxČê
ąČ : onĲBĘ ryi
¿Ă ’ČwĘ on¡BĘ PŇsyĎb
¿Ď ŇĘ ’ĆwĘ onËbŇĘ hŇ¿Ďq
n Ď lĘ’Ć
hŇĳĎq
n Ď lĘ’Ć : tŇomĲyxĂ’ĞwĲČ yW
¡Č mĎ‘Ğ hŇnĎŔqĎlĘ’Ć ÉynĄbŇĘ C : onĲBĘ lC’¿S
Ď wĘ on¡bŇĘ hŇ¿IĎEĂ‘Ě
on¡BĘ Mx
¿Ď r
Ł yĘ onËBĘ bŇ¿’Ď ylĂ’Ĺ : onĲBĘ tŇxČ¿ČwĘ
n on¡BĘ yp
¿ŇČ oY hŇnĎŔqĎlĘ’Ć Éwnřb
hnql’
.yrq ynĄbĘ ,bytk onbĘ v.11

.w
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6. 13–41

yr¡ĂrĎmĘ yn¿ĄBĘ : hŇIĲĎbŇĂ ’ĞwĲČ yn¡ĂS
Ę wČ rk
ŁŇ¿ BĘhČř l’
ËĄ CmS
Ę ynÌĄřbŇĘ C : onĲbŇĘ hŇ¿Ďq
n Ď lĘ’Ć
on¡bŇĘ hŇ¿IĎGĂxČ onËbŇĘ ’‘¿ĎmĘS
Ă : onĲbŇĘ hŇ¿Ď‘
E Ě on¡bŇĘ y‘¿ĂmĘS
Ă onËbŇĘ yn¿ĂbŇĘ lĂ yl
ĳĂ xĘmČ
=ydŇĄyĘ=l‘Č dŇywËDĂ Ď dŇym
¿Ă ‘ĹhĲĆ rS
ĆÄ ’Ğ hŇQĆ’ĄęwĘ
: onĲbŇĘ hŇ¿yĎW
Ď ‘Ğ
NJ
ąČ S
Ę mĂ ynĄÄpŇĘ lĂ MytÁĂ rĘS
ĲĎ mĘ CyÄhĘIĲĂwČ : NorĲ’ĎhĲĎ xČon¡UĘmĂ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ ryS
¡Ă
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ho¡ĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę tŇonÌBĘ=dŇ‘Č ryè
ĂŔ BČ Éd‘Ąom=lhĆŁ’Ĳ
ÉynĄBĘmĂ Mh
ĳĆ ynĄbŇĘ C Myd¡ĂŇmĘŁ‘ĲhĎ hŇQĆ¿’Ą wĘ : MtĲŇĎ dĎŇobŇ‘Ğ=l‘Č MT
¡Ď jĎS
Ę mĂkŇĘ Cd¿ŇmĘ‘ČIĲČwČ
ÉhnĎqĎlĘ’Ć=NBĆ : l’ĲĄCmS
Ę =NBĆ l’
¡Ą oy=NBĆ rrĄŔoSmĘhČ ÉNmĎyhĄ ytŔĂ hĎuĘhČ
tŇxČm
¡Č =NBĆ hŇnĎŔqĎlĘ’Ć=NBĆ ÉPyřY=NBĆ : xČoêĲ=NBĆ l’
¡Ą ylĂ’Ĺ=NBĆ MxĎŔr
Ł yĘ=NBĆ
ÉtxČêÄČ =NBĆ : hŇyĲĎnĘpČŇYĘ=NBĆ hŇ¡yĎrĘzČ‘Ğ=NBĆ l’ĄŔoy=NBĆ ÉhnĎqĎlĘ’Ć=NBĆ : yW
ĲĎ mĎ‘Ğ=NBĆ
yw¡ĂlĄ=NBĆ tŇhĎŔqĘ=NBĆ rh
ăĎ YĘyĂ=NBĆ : xrČq
Ł Ĳ =NBĆ PŇsyĎb
¡Ď ŇĘ ’Ć=NBĆ ryiĂŔ’Č=NBĆ
PŇs’
¿Ď Ď onĳymĂyĘ=l‘Č dŇ¡mĄ ‘ŁhĲĎ PŇsĎŔ’Ď wyx
ăĂ ’ĎwĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=NBĆ
: hŇIĲĎJĂlĘmČ=NBĆ hŇ¡yĎW
Ą ‘ĞB
ĲČř =NBĆ l’
¿Ą kĎŇymĲĂ=NBĆ : ’‘ĲĎmĘS
Ă =NBĆ Chy¡ĎkŇĘ rĆBĆ=NBĆ
: y‘ĲĂmĘS
Ă =NBĆ hŇU
¡Ď zĂ=NBĆ Nt
¿ŇĎ y’Ą=NBĆ : hŇyĲĎdĎŇ‘Ğ=NBĆ xrČz¡Ć=NbĆŇ yn¿ĂtŇĘ ’Ć=NBĆ
Mh
¡Ć yxĄ’Ğ yrËĂrĎmĘ ynÌĄbŇĘ C
: ywĲĂlĄ=NBĆ MS
Ł ¡ rĘGĲĄ=NBĆ tŇxČ¿yČ=NBĆ
hŇ¿yĎbŇĘ S
Č xĞ=NBĆ : ëŇCQĲmČ=NBĆ yD¡ĂbŇĘ ‘Č=NBĆ yS
ĂŔ yqĂ=NBĆ ÉNtŇĎ y’Ą lw’ŇŁmĳv
Ę hČ=l‘ĲČ
ÉylĂxĘmČ=NBĆ : rmĆS
ĲĎ =NBĆ yn¡ĂBĎ=NbĆŇ yY
¿Ă mĘ’Č=NBĆ : hŇIĲĎqĂlĘxĂ=NBĆ hŇ¡yĎYĘmČ’Ğ=NbĆŇ
tŇdČŔobŇ‘Ğ=lkĎÄlĘ MyněĂ CtŇnĘ MIĳĂwĂlĘhĲČ Mh
¡Ć yxĄ’ĞwĲČ : ywĲĂlĄ=NBĆ yr¡ĂrĎmĘ=NBĆ yS
ĂŔ Cm=NBĆ
ÉhlĎo‘hĲĎ xB
ąČ zĘmĂ=l‘Č MyrĂÄyTĂqĘmČ wynĎÁbĎŇC Nr
Ł Ä hĞ’ĲČwĘ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ tŇyB
¿Ą NJ
¡Č S
Ę mĂ
=l‘Č ÉrjĄkČŇlĘC MyS
ĳĂ dĎŇuĽhČ SdŇĆq
Ł ă tŇkĆŇ’Ň¡ĆlmĘ lk
Łě lĘ tŇrĆT
Ł Ŕ uĘhČ xB
ăČ zĘmĂ=l‘ČwĘ
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ dŇbĆŇ‘¿Ć hŇ¡S
Ćm
Ł hŇCĎŔYĂ rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ JĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
yu¿ĂBĚ : onĲBĘ ‘ČCS
¿ ybŇĂ ’Ğ on¡BĘ sx
¿Ď nĘyjĲĂ onËBĘ rz¿Ď‘ĎlĘ’Ć Nrĳ
Ł hĞ’ĲČ ynăĄBĘ hŇQĆ¡’Ą wĘ
bŇCT¿yxĂ’Ğ on¡bŇĘ hŇ¿yĎrĘmČ’Ğ onËBĘ tŇoy¿rĎmĘ : onĲbŇĘ hŇ¿yĎxĘrĲČzĘ on¡bŇĘ yE¿Ă‘Ě onËbŇĘ
MtŔĎ obŇS
Ę omĲ ÉhQĆ’ĄÄwĘ
: onĲBĘ Z‘Čm
¿Č yxĂ’Ğ on¡BĘ qod¿ŇYĎ : onĲBĘ
hŇ¿yĎhĎ Mh
¡Ć lĎ yJ
¿Ă ytŔĂ hĎuĘhČ tŇăxČ jČS
Ę mĂlĘ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ ynąĄbŇĘ lĂ Ml
ĳĎ CbŇgŇĘ BĂ Mt
¡ŇĎ oryTĲĂlĘ
hĎyS
¡Ć rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ hŇdĳŇĎChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ Nor¡bŇĘ xĆ=tŇ’Ć Mh
ËĆ lĎ Cn¿êĘIĂwĲČ : lrĲĎoGhČ
=NBĆ bŇ¿ĄlkĎŇlĘ Cn¡tŇĘ ĲnĎ hĎyrĳĆYĄxĞ=tŇ’ĆwĘ ry‘¡ĂhĎ hŇd¿ŇĄW
Ę =tŇ’ĆwĘ : hĎytĲŇĆ ŁbŇybĲŇĂ sĘ
hnpy
qwsp Nmql Nyy‘ : hIĎbĂ’
Ğ ynĂè
Ą hČwĘ l’Ąoy rkbh l"n v.13 .x"y qwsp Nmql Nyy‘ : +wgw ynbw onBĘ l’ĄCmS
Ę l"n v.13
.s"tw ‘"t ,b"yd ,T"d ,g"d Nkw hyĎW
Ą ‘ĞmČ ’"s v.25 .yrq PCY ,bytk PyYĂ v.20 .+b +x +’ l’wmVw ,x"y
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=tŇ’Ć TlĎŔqĘUĂhČ yrăĄ‘Ď=tŇ’Ć ÉCntŇĘ ĲnĎ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ ynăĄbŇĘ lĂwĘ
: hŇĲeĆ pĚŇyĘ
=tŇ’ĆwĘ ‘Čm
Ł ¡ êĘS
Ę ’Ć=tŇ’ĲĆwĘ rê¿ĂyČ=tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĳĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡Ďb
n ŇĘ lĂ=tŇ’ĆwĘ Nor¿bŇĘ xĆ
: hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ryb
¡ŇĂ DĘ=tŇ’Ć hĎyS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉzlĄyxĂ=tŇ’ĆwĘ : hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ
: hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ SmĆ¡S
Ć tŇyB
¿Ą =tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉNS
Ď ‘Ď=tŇ’ĆwĘ
=tŇ’ĆwĘ ÉhĎyS
ĆÄ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ‘bČŇąĆ=t
G Ň ’Ć NmęĂ yĎnĘbŇĂ hŇăFĄ UČmĂC
Mh
ËĆ yrĄ‘ĲĎ=lJĎ hĎyS
ĳĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ tŇotŇ¡ nĎ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ tŇmĆăĆl‘Ď
tŇhÁĎ qĘ ynĄÄbŇĘ lĂwĘ
: MhĲĆytŇĄ oxjĘS
Ę mĂBĘ ry‘¡Ă hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć=SŁlĲS
Ę
lr¡ĎoGBČ hŇËè
Ć nČmĘ yYÌĂxĞ hŇFĄÄmČ tŇyYĂxĞUĲČmĲĂţ hŇFĆÃUČhČ tŇxČăjČ S
Ę UĂmĂ MyrĂętŇĎ oeĲhČ
hŇăFĄ UČmĂ MtęĎ oxjĘS
Ę mĂlĘ MoSÁrĘgĲĄŇ ynĄÄbŇĘ lĂwĘ
: rW
Ć ‘ĲĎ Myr¿Ă‘Ď
NS
ĎŔ BĎBČ Éhè
Ć nČmĘ hŇąFĄ UČmĂC ylĂęêĎpŇĘ nČ hŇăFĄ UČmĂC rS
ĄÁ ’Ď hŇFĄÄUČmĂC rkĎŇVřv
Ď yĂţ
MtęĎ oxjĘS
Ę mĂlĘ yrĂÁrĎmĘ ynĄÄbŇĘ lĂ
: hŇrĲĄW
Ę ‘Ć SŁl¿S
Ę Myr¡Ă‘Ď
Myr¡Ă‘Ď lrĎŔoGBČ ÉNl
Ě CbŇzĘ hŇąFĄ UČmĂC dŇgÂĎ =hŇFĄUČmĂC NbĄŇC’rĘţ hŇăFĄ UČmĂ
=tŇ’ĆwĘ Myr¡Ă‘ĎhĲĆ=tŇ’Ć MIĳĂwĂlĘĲlČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ Cn¿êĘIĂwČ : hŇrĲĄW
Ę ‘Ć Myê
¿ĄS
Ę
=ynĲĄbŇĘ hŇăFĄ UČmĂC ÉhdĎŇChyĘ=ynĲĄbŇĘ hŇąFĄ UČmĂ lrĎęoGbČŇ CnăêĘIĂwČ : MhĲĆyS
Ą rĘgŇĘ mĂ
C’¿rĘqĘyĂ=rS
Ć ’Ğ hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ tŇ’Ąť Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ ynăĄBĘ hŇ¡FĄ UČmĂC No‘ŔmĘS
Ă
yrăĄ‘Ď ÉyhĂyĘwĲČ tŇĳhĎ qĘ ynăĄBĘ tŇox¡jĘS
Ę UĂmĲĂC
: tŇomĲS
Ą BĘ Mh
¡Ć tŇĘ ’Ć
Mk
¿ĆŇ S
Ę =tŇ’Ć Tl
ËĎ qĘUĂhČ yrÌĄ‘Ď=tŇ’Ć MhĆÁlĎ CnÄêĘIĂwČ : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć hŇ¡FĄ UČmĂ MlĎŔCbŇgŇĘ
=tŇ’ĲĆwĘ : hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ rzĆ¡GĆ=tŇ’ĆwĘ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć rh
ăČ BĘ hĎyS
¡Ć rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ
=tŇ’ĆwĘ : hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Nor¡ox tŇyB
¿Ą =tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉM‘ĎmĘqĘyĎ
ÉtyYĂxĞUĲČmĲĂC : hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ NoU¡rĂ=tŇGČ=tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉNolIĎ’Č
hĎyS
ĳĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ M‘¡ĎlĘBĂ=tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉrnĄ‘Ď=tŇ’Ć hŇè
ĆŔ nČmĘ hŇăFĄ mČ
ůMoSrĘGĲĄ ÈynĄbŇĘ lĂ
: MyrĲĂtŇĎ oeĲhČ tŇ¡hĎ qĘ=ynĄbŇĘ lĂ tŇxČ¿jČ S
Ę mĂlĘ
hĎyS
ĳĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ NS
¡Ď BĎBČ N¿ĎloG=tŇ’Ć hŇè
ĆŔ nČmĘ hŇăFĄ mČ ÉyYĂxĞ tŇxČjČęS
Ę UĂmĂ
rkĎŔVřv
Ď yĂ hŇăFĄ UČmĂC
: hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ tŇor¡êĎS
Ę ‘Č=tŇ’ĆwĘ
=tŇ’ĆwĘ : hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ tŇr¡ČbŇĘ DĎ=tŇ’Ć hĎyS
ĳĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ SdŇĆq¡Ć=tŇ’Ć
: hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Mn
¡Ą‘Ď=tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Étom’ŇrĎ
=tŇ’ĆwĘ NoD¡bŇĘ ‘Č=tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĳĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ lS
¡Ď mĎ=tŇ’Ć rS
ĄŔ ’Ď hŇăFĄ UČmĂC
hyVrgm
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.57

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.47
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6. 60–7. 10

: hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ bŇx
Ł ¡ rĘ=tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ Éqq
Ł Cx=tŇ’ĆwĘ : hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ 60
hĎyS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ É lylĂGĎBČ SdŇĆqąĆ=tŇ’Ć ylĂęêĎpŇĘ nČ hŇăFĄ UČmĂC
61
: hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ MyĂt
¡ŇČ yĎrĘqĂ=tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĳĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ NoU¡xČ=tŇ’ĆwĘ
=tŇ’ĆwĘ on¡oUrĂ=tŇ’Ć Nl
ĚŔ CbŇzĘ hŇăFĄ UČmĂ ůMyrĂtŇĎ oeĲhČ ÈyrĂrĎmĘ ynăĄbŇĘ lĂ
62
ÈoxrĄyĘ NDăĄrĘyČlĘ rbĆŇ‘ÁĄ mĄC : hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ rob¡ŇêĎ=tŇ’Ć hĎyS
ĳĆ rĎgŇĘ mĂ 63
hĎyS
ĳĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ rB
¡Ď dĘŇUĂBČ rYĆ¿BĆ =tŇ’Ć NbĄŔC’rĘ hŇăFĄ UČmĂ ůNDĄrĘIČhČ xrăČzĘmĂlĘ
=tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ÉtomdŇĄqĘ=tŇ’ĆwĘ : hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ hŇYĎhĘ¡yČ=tŇ’ĆwĘ 64
tŇom¿’ŇrĎ=tŇ’Ć dŇgĎŔ=hŇFĄUČmÄĂ C
: hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ tŇ‘Čp
¡ČŇ ymĄ 65
ÉNoBS
Ę xĆ=tŇ’ĆwĘ : hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ MyĂn¡ČxĞmĲČ=tŇ’ĲĆwĘ hĎyS
ĳĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ dŇ‘¡ĎlĘGĂBČ 66
ynăĄbŇĘ lĂwĘ
: hĎyS
ĲĆ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ ryz¡Ą‘ĘyČ=tŇ’ĆwĘ hĎyS
ĆŔ rĎgŇĘ mĂ=tŇ’ĆwĘ z
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’Č Nor¡mĘS
Ă wĘ bŇyS
Ă yĎ hŇË’Ď CpŇC ‘l
ÌĎ oê rkĎęVřv
Ď yĂ
l’ĄęCmS
Ę C MW
ĎÁ bŇĘ yĂwĘ ymÄČ xĘyČwĘ l’ĄyrĂywĲĂţ hŇyĎÃpĎŇrĘC yEĂÃ ‘Ě ‘lĎęotŇ ynăĄbŇĘ C
2
ÉMrĎjĎsĘmĂ Mt
ĳŇĎ odŇlĘŁtŇĲ lĘ lyĂx¡Č yrĄoB¿GĂ ‘lĎŔotŇlĘ ÉMtŇĎ obŇ’Ğ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ MyS
ąĂ ’ŇrĎ
: tŇo’ĲmĄ SS
¿Ą wĘ PŇlĆ¡’Ć MyĂn¿ČS
Ę C=MyrĲĂW
Ę ‘Ć dŇywĂŔdĎŇ ym
ăĄ yBĂ
hŇËĎè
I Ă yĂ l’
ÌĄ oywĘ hŇyĎdĘŇbČŇ‘ŁwĘţ l’ĄÃkĎŇymĲĂ hŇyĎęxĘrĲČzĘyĲĂ ynăĄbŇĘ C hŇĳĎx
y Ę rĲČzĘyĲĂ yE¡Ă‘Ě yn¿ĄbŇĘ C
3
ÉydŇĄCdŇGĘ MtęĎ obŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ MtÁĎ odŇlĘŁtŇĲ lĘ MhĆÄylĄ‘ĞwĲČ : MQ
ĲĎ JĚ MyS
¿Ă ’ŇrĎ hŇ¡è
Ď mĂxĞ 4
: MynĲĂbĎŇC MyS
¡Ă nĎ CB¿rĘhĂ=yJĲĂ PŇlĆĳ’Ď hŇ¡è
ĎS
Ă wĘ MyS
¿Ă ŁlS
Ę hŇmĎŔxĎlĘmĂ ’b
ăĎŇ YĘ
Éh‘ĎbŇĘ S
Ă wĘ MynąĂomS
Ę Myl
ĳĂ yĎxĞ yr¡ĄoBGĂ rkĎŔVřv
Ď yĂ tŇoxăjĘS
Ę mĂ É lk
ŁŇ lĘ MhĆęyxĄ’ĞwĲČ 5
l’
¡Ą ‘ĞydŇĲĂywĂ rkĆŇËbĆŇ wĎ ‘lČÌĆB NmęĂ yĎnĘBĂ
: lJ
Ł Ĳ lČ MW
¡Ď xĘyČtŇĘ hĂ PŇlĆ’ĆŔ 6
hŇè
Ďę mĂxĞ yrĂÁy‘ĂwĘ tŇomÄyrĂywĲĂ l’ĄyEĂ‘ĚwĘţ yEĂÃ ‘ĚwĘ NoBÃYĘ’Ć ‘lČbĆę ynăĄbŇĘ C : hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę 7
PŇlĆ’ĆŔ ÉMyĂnÄČ S
Ę C MyrąĂW
Ę ‘Ć MW
Ďę xĘyČtŇĘ hĲĂwĘ Myl
ĳĂ yĎxĞ yr¡ĄoBGĂ tŇobŔ’Ď tŇyB
ăĄ ÉyS
Ą ’ŇrĎ
S‘ÃĎ oywĘ hŇrĎÃymĂzĘ rkĆŇbĆę ynăĄbŇĘ C
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’ČwĘ MyS
¡Ă ŁlS
ĘC 8
tŇmĆĳlĎ ‘ĎwĘ tŇotŇ¡ nĎ‘ĞwĲČ hŇIĎŔbŇĂ ’ĞwĲČ tŇomărĄywĂ ÉyrĂmĘ‘ĎwĘ ynąČy‘ĄoylĘ’ĆwĘ rzĆ‘ĆylĂ’ĹwĲĆţ
MtŔĎ obŇ’Ğ tŇyB
ăĄ ÉyS
Ą ’ŇrĎ MtęĎ odŇlĘŁtŇĲ lĘ MW
ăĎ xĘyČtŇĘ hĂwĘ : rkĆŇb
ĲĎŇ =ynĄBĘ hŇQĆ¡’Ą =lJĎ 9
l’
¡Ą ‘ĞydŇĲĂyĘ yn¿ĄbŇĘ C
: MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎC PŇlĆ¡’Ć Myr¿ĂW
Ę ‘Ć lyĂx
ĳĎ yr¡ĄoBGĂ 10
SyS
¡Ă rĘtŇČ wĘ NtŔĎ yzĄwĘ ÉhnĎ‘ĞnĲČkŇĘ CĲ dŇChą’ĄwĘ NmĂyĎnĘbŇĂ Cţ Vyř‘Ãy NhĎęlĘbŇĂ ynăĄbŇĘ C Nh
ĳĎ lĘBĂ
rxVyx’w
.yrq SC‘yĘ ,bytk Sy‘ĂyĘ v.10

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.5

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.1

.z

7. 11–34
11

12, 13

14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27, 28

29

30
31, 32

33, 34
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yr¡ĄoBGĂ tŇobŔ’ĎhĲĎ yS
ăĄ ’ŇrĎlĘ É l’Ą‘ĞydŇĲĂyĘ ynąĄBĘ hŇQĆ’ĄÁ=lJĎ : rxČS
ĲĎ yxĂ’ĞwĲČ
: hŇmĲĎxĎlĘUĂlČ ’b
¡ĎŇ YĎ y’¿ĄYĘŁyĲ MyĂtŔČ ’ŇmĎC ÉPlĆ’ĆÄ rW
¿Ď ‘Ď=hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă Myl
ĳĂ yĎxĞ
ynăĄBĘ
: rxĲĄ’Č yn¿ĄBĘ MS
¡Ă xĚ ry‘ŔĂ ynăĄBĘ ÉMjĂxĚwĘ Mj
ąĂ S
Ě wĘ
: hŇhĲĎlĘbŇĂ yn¿ĄBĘ MCQ¡S
Č wĘ rYĆ¿ĄwĘ
y ynËĂCgŇwĘ l’
ÌĄ yYĂxĞyĲČ ylĂęêĎpŇĘ nČ
hŇdĎělĘyĲĎ hŇIĎŔUĂrČ’ĞhĲĎ ÉoSgŇĘ lČyjĲĂ hŇdĎŇĳlĎ yĎ rS
ăĆ ’Ğ l’
¡Ą yrĂW
Ę ’Č hŇè
ĆŔ nČmĘ ynăĄBĘ
MyjĂŔS
Ě lĘC Myj
ăĂ xĚlĘ Éhè
Ď ’Ă xqąČlĎ rykÂĂ mĎC : dŇ‘ĲĎlĘgŇĂ yb
¿ŇĂ ’Ğ ryk
¡ŇĂ mĎ=tŇ’Ć
: tŇonĲBĎ dŇ¡xĎ pŇĘ lĎYĘlĂ hŇnĎ¿yĆhĘêĲĂwČ dŇĳxĎ pŇĘ lĎYĘ yn¡Ăè
Ą hČ MS
¿Ą wĘ hŇkĎŔ‘ĞmĲČ ÉotŇx
Ł ’Ğ MS
ąĄ wĘ
wyx
¡Ă ’Ď MS
¿Ą wĘ SrĆjĆŔ ÉomS
Ę ’rąĎqĘêĂwČ NBĄŔ ÉrykŇĂ mĎ=tŇS
Ć ’ĲĄ hŇąkĎŇ ‘ĞmĲČ dŇlĆêÄĄ wČ
dŇ‘ĎŔlĘgŇĂ ynăĄBĘ hŇQĆ’Ąť NdĳŇĎBĘ Ml
¡Ď C’ yn¿ĄbŇĘ C : MqĆrĲĎwĎ Ml
¿Ď C’ wyn¡ĎbĎŇC SrĆS
ĳĎ
dŇohŔS
Ę y’Ă=tŇ’Ć ÉhdĎŇlĘyĲĎ tŇkĆŇĳlĆ U
Ł hČ otŇ¡ x
Ł ’ĞwĲČ : hŇè
ĲĆ nČmĘ=NBĆ ryk
¡ŇĂ mĎ=NBĆ
yx
¡Ă qĘlĂwĘ MkĆŇS
ĆŔ wĎ NyăĎxĘ’Č ‘dĳŇĎymĂS
Ę ynăĄBĘ Cy¡hĘIĲĂwČ : hŇĲlĎ xĘmČ=tŇ’ĆwĘ rzĆ‘¡ĆybŇĂ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ
tŇxČt
ăŇČ wĘ ÉonBĘ dŇrĆb
ąŇĆ C xlČt
ĳŇĎ CS MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć yn¿ĄbŇĘ C
: M‘ĲĎynĂ’ĞwĲČ
rzĆ‘ăĄwĘ on¡BĘ xlČt
¿ŇĆ CSwĘ onËBĘ dŇ¿bĎŇ zĎwĘ : onĲBĘ tŇxČt
¿ŇČ wĘ on¡bŇĘ hŇd¿ĎŇ‘ĎlĘ’ĆwĘ onŔBĘ
tŇxČq¡ČlĎ CdŔrĘyĲĎ yJ
ăĂ ZrĆ’ĎŔBĎ MydăĂŇlĎoehĲČ ÉtgČŇ=yS
Ą nĘ’Č MCgęrĎhĞwĲČ dŇ‘ĳĎlĘ’ĆwĘ
wyx
¡Ď ’Ć C’b
Ł ¿Ň IĎwČ MyB
ĳĂ rČ Mym
ăĂ yĎ Mh
¡Ć ybŇĂ ’Ğ MyĂr¿ČpŇĘ ’Ć lB
ËĄ ’ČtŇĘ IĲĂwČ : MhĲĆynĄqĘmĂ=tŇ’Ć
ÉomS
Ę =tŇ’Ć ’rąĎqĘIĂwČ NB
ĳĄ dŇlĆê
ăĄwČ rhČê
¡Č wČ oêŔS
Ę ’Ă=l’Ć É’ŁbŇIĎwČ : omĲxĞĲnČ lĘ
=tŇ’Ć NbĆŇê
ÌĂ wČ hŇrĎŔ’ĹS
ĲĆ oêăbŇĂ C : otŇĲ ybĄŇBĘ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ hŇ‘¡ĎrĎbŇĘ yJ
¿Ă hŇ‘ĎŔyrĂBĘ
onęBĘ xpČŇrăĆwĘ : hŇrĲĎ’ĹS
ĲĆ NE¿Ą’Ě tŇ¡’Ą wĘ NoyĳlĘ‘ĆhĲĎ=tŇ’ĆwĘ Noê¡xĘêČhČ NorËox=tŇyB
ĲĄ
‘m
¿Ď S
Ď ylĲĂ’Ĺ on¡BĘ dŇCh¿yUĂ‘Č onËBĘ ND¿Ď‘ĘlČ : onĲBĘ NxČt
¿ŇČ wĘ on¡BĘ xlČt
ËŇĆ wĘ PŇS
Ć rÌĆwĘ
hĎyt
ĳŇĆ nŁbŇĘ C l’
¡Ą =tŇyB
ĲĄ MtŔĎ obŇS
Ęm
Ł ă C ÉMtŇĎ EĎxĚ’ĞwĲČ : onĲBĘ ‘ČS
¿Ě ohyĘ on¡BĘ Non¿ : onĲBĘ
hŇ¡IĎ‘Č=dŇ‘Č hĎytŔĆ nŁbŇĘ C Mk
ăĆŇ S
Ę C ÉhĎytÄĆ nŁbŇĘ C rzĆąGĆ bŇrĎę‘ĞUĲČĲlČ wĘ NrĎŔ‘ĞnĲČ xrăĎzĘUĂlČwĘ
hĎytŔĆ nŁbŇĘ C ëŇăČn‘ĘêČ ÉhĎytÄĆ nŁbŇĘ C N’
ąĎ S
Ę =tŇyB
ĲĄ hŇè
Ćę nČmĘ=ynĲĄbŇĘ ydăŇĄyĘ=l‘ČwĘ : hĎytĲŇĆ nŁbŇĘ C
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=NBĆ PŇ soy
¡Ą yn¿ĄBĘ CbŔS
Ę yĲĎ ÉhQĆ’ĄÄBĘ hĎyt
ĳŇĆ onbŇĘ C roDă hĎyt
¡ŇĆ onbŇĘ C oD¿gŇĂ mĘ
xrČW
¿Ć wĘ hŇ‘¡ĎyrĂbŇĘ C yw¿ĂS
Ę yĂwĘ hŇËĎS
w Ę yĂwĘ hŇÌĎm
n Ę yĂ rS
Ąę ’Ď ynăĄBĘ
ÉrbĆŇxĆÄwĘ : tŇozrĘbŇĂ yb
¿ŇĂ ’Ğ ’Ch¡ l’
ĳĄ yJĂlĘmČC rbĆŇ¡xĆ hŇ‘ĎŔyrĂbŇĘ ynăĄbŇĘ C : MtĲŇĎ ox’Ğ
: MtĲŇĎ ox’Ğ ’‘¿ĎCS tŇ¡’Ą wĘ Mt
ĳŇĎ ox=tŇ’ĆwĘ rm
¡Ą oS=tŇ’ĆwĘ TlĄŔpŇĘ yČ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh
rmĆĳS
Ď yn¡ĄbŇĘ C : Tl
ĲĄ pŇĘ yČ yn¿ĄBĘ hŇQĆ¡’Ą tŇĳĎS
w Ę ‘ČwĘ lh
¡Ď mĘbŇĂ C ëŇ¿sČ jĎ TlĄŔpŇĘ yČ ynăĄbŇĘ C
yx’
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7. 35–8. 30

SlĆ¿S
Ą wĘ ‘n
¡ĎmĘyĂwĘ xp
¿ČŇ oY wyx
ĳĂ ’Ď MlĆ¡hĄ =NbĆŇC : MrĲĎ’ĞwĲČ hŇBĎxĘyČ hŇgĎŇhĞorwĘ yx
¿Ă ’Ğ 35
rYĆăBĆ : hŇrĲĎmĘyĂwĘ yr¿ĂbĄŇC l‘¡ĎCSwĘ rpĆŇËnĆrĘxČwĘ xČCsÌ xp
ĳĎŇ oY yn¡ĄBĘ : lmĲĎ‘ĎwĘ 36, 37
hŇ¡jĎ sĘpŇĂ C hŇ¿Ćp
e ĚŇ yĘ rtŇĆ ĳyĆ yn¡ĄbŇĘ C : ’rĲĎ’ĄbŇĘ C Nr¡ĎtŇĘ yĂwĘ hŇËS
Ď lĘS
Ă wĘ ’U
ÌĎ S
Č wĘ dŇohęwĎ 38
rS
Ą ’Ďţ=ynĲĄbŇĘ hŇQĆă’Ą =lJĎ : ’yĲĎYĘrĂwĘ l’
¡Ą yeĂxČwĘ xr¿Č’Ď ’Q
ĳĎ ‘Ě yn¡ĄbŇĘ C : ’rĲĎ’ĘwČ 39, 40
My’
ĳĂ yW
Ă eĘhČ yS
¡Ą ’ŇrĎ MylĂŔyĎxĞ yrăĄoBGĂ ÉMyrĂCrBĘ tŇobąŇ’ĎhĲĎ=tŇyb
ĲĄŇ yS
ĄÄ ’ŇrĎ
hŇ¡è
ĎS
Ă wĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć MyS
ĂŔ nĎ’Ğ MrăĎjĎsĘmĂ hŇmĎŔxĎlĘUĂBČ É’bĎŇ~ĎBČ MW
ąĎ xĘyČtŇĘ hĂwĘ
: PŇlĆ’ĲĎ
: yS
ĲĂ ylĂè
Ę hČ xr¡ČxĘ’ČwĘ ynĂŔè
Ą hČ É lBĄS
Ę ’Č orĳk
ŁŇ BĘ ‘lČăBĆ =tŇ’Ć dŇyl
¡Ă oh NmĂŔyĎnĘbÄĂ C x
’r¡ĎgĄŇwĘ rD¿Ď’Č ‘lČĳbĎŇ lĘ Myn¡ĂbĎŇ Cy¿hĘIĲĂwČ : yS
ĲĂ ymĂxĞhĲČ ’p
¡ĎŇ rĎwĘ y‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ ÉhxĎon 2, 3
: MrĲĎCxwĘ Np
¡ĎŇ CpŇS
Ę C ’r¿ĎgĄŇwĘ : xČoxĲ’ĞwĲČ Nm
¡Ď ‘ĞnĲČwĘ ‘ČCS
¿ ybŇĂ ’ĞwĲČ : dŇChĲybŇĂ ’ĞwĲČ 4, 5
MCl¡gŇĘ IČwČ ‘bČŇgĆŔ ybĄŇS
Ę oyălĘ ÉtobŇ’Ď yS
ąĄ ’ŇrĎ MhÂĄ hŇQĆă’Ą dŇCxĳ’Ą ynăĄBĘ hŇQĆ¡’Ą wĘ 6
’E¡Ď‘Ě=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă ohwĘ Ml
ĳĎ gŇĘ hĆ ’Chă ’r¡ĎgĄŇwĘ hŇËĎx
I Ă ’ĞwĲČ Nm
ÌĎ ‘ĞnĲČwĘ : tŇxČĲnĎ mĎ=l’Ć 7
Mt
ĳŇĎ ’
Ł ox¡lĘS
Ă =NmĂ bŇ’ĎŔom hŇdăŇĄW
Ę BĂ ÉdylĂoh MyĂrČęxĞS
ĲČ wĘ : dŇx
ĲĚ yxĂ’Ğ=tŇ’ĆwĘ 8
ÉbbĎŇoy=tŇ’Ć oêĳS
Ę ’Ă SdŇĆx
Ł ă =NmĂ dŇlĆoI¡wČ : wyS
ĲĎ nĎ ’r¡Ď‘ĞB
ĲČ =tŇ’ĲĆwĘ MyS
¿Ă Cx 9
hŇ¡yĎkŇĘ W
ĲĎ =tŇ’ĆwĘ ZC‘¿yĘ=tŇ’ĆwĘ : MJĲĎlĘmČ=tŇ’ĆwĘ ’S
¡Ď ymĄ=tŇ’ĆwĘ ’yĎŔbŇĘ YĂ=tŇ’ĆwĘ 10
=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh MyS
ËĂ xĚmĄC : tŇobŇĲ ’Ď yS
¿Ą ’ŇrĎ wyn¡ĎbĎŇ hŇQĆ¿’Ą hŇĳmĎ rĘmĂ=tŇ’ĆwĘ 11
’Chť dŇmĆĳS
Ď wĎ M‘¡ĎS
Ę mĂC rbĆŇ‘¿Ą l‘ČjČŔlĘ’Ć ynăĄbŇĘ C : l‘ČjĲĎlĘ’Ć=tŇ’ĆwĘ bŇCT¡ybŇĂ ’Ğ 12
yS
ăĄ ’ŇrĎ hŇUĎhĄť ‘mČS
ĆŔ wĎ hŇ‘ăĎrĂbŇĘ C : hĎytĲŇĆ nŁbŇĘ C dŇŁl¡=tŇ’ĆwĘ onŔo’=tŇ’Ć hŇăĎB
n Ď 13
oy¿xĘ’ČwĘ : tŇgĲČŇ ybĄŇS
Ę oy¿=tŇ’Ć Cxyr¡ĂbŇĘ hĂ hŇUĎ¿hĄ NolĳIĎ’Č yb
¡ŇĄ S
Ę oyĲlĘ tŇobŔ’ĎhĲĎ 14
yn¿ĄBĘ ’x
¡Ď oywĘ hŇËjĎ S
Ę yĂwĘ l’
ÌĄ kĎŇymĲĂC : rdŇĆ‘ĲĎwĎ dŇr¡Ď‘ĞwĲČ hŇ¿yĎdĘŇbČŇzĘC : tŇomĲrĄywĂ qS
¡Ď S
Ď 15, 16
bŇ¡bĎŇ oywĘ hŇË’Ď ylĂzĘyĂwĘ yrÌČmĘS
Ę yĂwĘ : rbĆŇxĲĎwĎ yq¿ĂzĘxĂwĘ MQ
¡Ď S
Ě mĘC hŇ¿yĎdĘŇbČŇzĘC : hŇ‘ĲĎyrĂbŇĘ 17, 18
: l’ĲĄylĂ’ĹwĲĆ yt
¡ŇČ QĘYĂwĘ yn¿Č‘ĄylĂ’ĹwĲĆ : yDĲĂbŇĘ zČwĘ yr¡ĂkŇĘ zĂwĘ Myq¿ĂyĎwĘ : l‘ČjĲĎlĘ’Ć yn¿ĄBĘ 19, 20
: l’ĲĄylĂ’ĹwĲĆ rbĆŇ‘¡ĄwĎ Nj
¿Ď S
Ę yĂwĘ : y‘ĲĂmĘS
Ă yn¿ĄBĘ tŇr¡ĎmĘS
Ă wĘ hŇËĎ’
y Ň rĎbŇĘ C hŇÌĎdĎ
y Ň ‘ĞwĲČ 21, 22
l’ĄynĂpŇĘ C hŇ¿yĎdĘŇpŇĘ yĂwĘ : hŇIĲĎtŇĂ ŁtŇnĘ‘ČwĘ Ml
¡Ď y‘ĄwĘ hŇ¿yĎnĘnČxĞwĲČ : NnĲĎxĎwĘ yr¡ĂkŇĘ zĂwĘ NoD¿bŇĘ ‘ČwĘ 23, 24, 25
yr¡ĂkŇĘ zĂwĘ hŇËĎl
I Ă ’ĲĄwĘ hŇÌĎS
y Ę rĆ‘ĞyĲČwĘ : hŇyĲĎlĘtŇČ ‘ĞwĲČ hŇ¡yĎrĘxČS
Ę C yr¿ČS
Ę mĘS
Č wĘ : qS
ĲĎ S
Ď yn¿ĄBĘ 26, 27
Cb¿ŇS
Ę yĲĎ hŇQĆ¡’Ą MyS
ĳĂ ’ŇrĎ Mt
¡ŇĎ odŇlĘŁtŇĲ lĘ tŇobËŇ’Ď yS
¿Ą ’ŇrĎ hŇQĆă’Ą : MxĲĎr
Ł yĘ yn¿ĄBĘ 28
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲybŇĂ
rokŇ¡ BĘhČ on¿bŇĘ C : hŇkĲĎŇ‘ĞmĲČ oê¡S
Ę ’Ă MS
¿Ą wĘ No‘ĳbŇĘ gŇĂ yb
ăŇĂ ’Ğ Cb¡ŇS
Ę yĲĎ No‘¿bŇĘ gŇĂ bŇĘ C 29, 30
Nwdb‘

8. 31–9. 11

’ Mymyh yrbd

1425

tŇol¡qĘmĂC : rkĆŇĲzĎwĎ oy¡xĘ’ČwĘ rod¿ŇgŇĘ C : bŇdŇĲĎnĎwĘ l‘Čb
¿ČŇ C Syq¡ĂwĘ rCY¿wĘ NoDĳbŇĘ ‘Č
=M‘Ă MĂl
¡Č S
Ď CrĲybŇĂ Cb¿ŇS
Ę yĲĎ Mh
ËĆ yxĄ’Ğ dŇgĆŇÌnĆ hŇUĎhĄę=PŇ’ČwĘ hŇĳ’Ď mĘS
Ă =tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh
33 =t
Ň ’Ć dŇyl
ăĂ oh Syq¡ĂwĘ SyqŔĂ =tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ÉrnĄwĘ
: MhĲĆyxĄ’Ğ
bŇd¡ĎŇnĎybĲŇĂ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ ‘ČCSŔ=yJĂlĘmČ=tŇ’ĆwĘ ÉNtŇĎ nĎohĲyĘ=tŇ’Ć dŇyl
ąĂ oh lC’ęS
Ď wĘ lC’ĳS
Ď
34 d
Ň yl
¿Ă oh l‘ČB
¡Č bŇyr¿ĂmĘC l‘ČB
ĳĎ bŇyrăĂmĘ Nt
¡ŇĎ nĎohĲyĘ=NbĆŇC : l‘ČB
ĲĎ S
Ę ’Ć=tŇ’ĆwĘ
35, 36 d
Ň yl
ăĂ oh ÉzxĎ’ĎwĘ : zxĲĎ’ĎwĘ ‘Čr¿Ą’ĘtŇČ wĘ ëŇlĆ¡mĆ wĎ NotŇ¿ yjĂ hŇĳĎkŇ ymĂ yn¡ĄbŇĘ C : hŇkĲĎŇymĂ=tŇ’Ć
yrĳĂmĘzĂ=tŇ’ĆwĘ tŇwĆm¡ĎzĘ‘Č=tŇ’ĆwĘ tŇmĆ¿Ćl‘Ď=tŇ’Ć dŇyl
ËĂ oh hŇDĎę‘ČohĲywĂ hŇDĎŔ‘ČohyĘ=tŇ’Ć
37 on
Ë bŇĘ hŇ¿pĎŇ rĎ ’‘ĳĎnĘBĂ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ’Y
¡Ď omC : ’YĲĎom=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh yr¡ĂmĘzĂwĘ
38 Mt
ęĎ omS
Ę hŇQĆă’Ą wĘ ůMynĂbĎŇ hŇăè
ĎS
Ă È lYĄ’ĎlĘC : onĲBĘ lY
¿Ą ’Ď on¡bŇĘ hŇ¿W
Ď ‘ĎlĘ’Ć
yn¿ĄBĘ hŇQĆ¡’Ą =lJĎ NnĳĎxĎwĘ hŇ¡yĎdĘŇbČŇ‘ŁwĘ hŇyĎŔrĘ‘ČS
Ę C l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂwĘ ÉCrkŇĘ B
Ł ű Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č
39 Tl
Ć ¡pĆŇ ylĂ’ĹwĲĆ ynĂŔè
Ą hČ ÉSC‘yĘ orŔk
ŁŇ BĘ Ml
ăĎ C’ wyx
ĳĂ ’Ď qS
Ć ‘ăĄ yn¡ĄbŇĘ C : lYĲČ’Ď
40 t
ŇS
Ć qĆę ykĄŇrĘDă
Ł lyĂxČÁ=yrĄoBĲGĂ MyS
ĂÄ nĎ’Ğ MlĎC’ţ=ynĲĄbŇĘ CyăhĘIĲĂwČ : yS
ĲĂ lĂè
Ę hČ
: NmĲĂyĎnĘbŇĂ yn¿ĄBĘmĂ hŇQĆ¡’Ą =lJĎ Myè
ĳĂ mĂxĞwĲČ hŇ¡’Ď mĄ MynĂŔbĎŇ ynăĄbŇĘ C ÉMynĂBĎ MyB
ąĂ rĘmČC
T rp
ĆŇ ¡sĄ =l‘Č MybĂŔCtŇJĘ Me
ăĎhĂwĘ CWŔxĘyČtŇĘ hĲĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ
2 ÉMyb
ŇĂ S
Ę oIĲhČwĘ : Ml
ĲĎ ‘ĞmĲČBĘ lb
¡ĆŇ bĎŇlĘ Cl¿gŇĘ hĲĎ hŇdËŇĎChywĲĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yk
ăŇĄ lĘmČ
MI¡ĂwĂlĘhĲČ MynĂŔhĞŁJăhČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ Mh
ĳĆ yrĄ‘ĲĎBĘ Mt
¡ŇĎ EĎxĚ’ĞB
ĲČ rS
¿Ć ’Ğ MynĂŔS
Ł ’ŇrăĂhĎ
3 Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ ynăĄBĘ=NmĂC hŇd¡ĎŇChyĘ yn¿ĄBĘ=NmĂ CbŔS
Ę yĲĎ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲybŇĂ C : MynĲĂytŇĂ eĘhČwĘ
4 yr
ăĂmĘ’Ă=NBĆ ÉyrĂmĘ‘Ď=NBĆ dŇChąyUĂ‘Č=NBĆ ytÄČ C‘ : hŇè
ĲĆ nČmĘC MyĂr¡ČpŇĘ ’Ć yn¿ĄBĘ=NmĂC
5 rok
Ň¡ BĘhČ hŇ¿yĎW
Ď ‘Ğ ynĂŔolyè
ăĂ hČ=NmĂC : hŇdŇĲĎChyĘ=NBĆ ZrĆp
¡ŇĆ yn¿ĄBĘ=NmřynŔb=NbĆŇ
6 : My‘
ĲĂ S
Ę tŇĂ wĘ tŇo’¿mĄ=SS
ĲĄ Mh
¡Ć yxĄ’ĞwĲČ l’
ĳĄ C‘yĘ xrČz¡Ć=ynĄBĘ=NmĂC : wynĲĎbĎŇC
7, 8 ÉhyĎnĘb
ŇĘ yĂwĘ : hŇ’ĲĎĚniĘhČ=NBĆ hŇ¡yĎwĘdČŇoh=NBĆ MQĎŔS
Ě mĘ=NBĆ É’CQsČ Nm
ĳĂ yĎnĘBĂ yn¡ĄBĘ=NmĂC
=NBĆ hŇyĎŔTĘpČŇS
Ę =NBĆ ÉMQĎS
Ě mĘC yrĳĂkŇĘ mĂ=NBĆ yE¡Ă‘Ě=NbĆŇ hŇ¿Ďl’ĄwĘ MxĎŔr
Ł yĘ=NBĆ
9 Myè
ăĂ mĂxĞwĲČ tŇo’¡mĄ ‘S
¿Č êĘ MtŔĎ odŇlĘt
Ł Ňă lĘ ÉMhĆyxĄ’ĞwĲČ : hŇIĲĎnĂbŇĘ yĂ=NBĆ l’
¡Ą C‘rĘ
: MhĲĆytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ tŇob¡Ň’Ď yS
¿Ą ’ŇrĎ MyS
ĂŔ nĎ’Ğ hŇQĆă’Ą =lJĎ hŇĳè
ĎS
Ă wĘ
10, 11 h
Ň IĎÁqĂlĘxĂ=NbĆŇ hŇyĎÄrĘzČ‘ĞwĲČ : NykĲŇĂ yĎwĘ bŇyr¡ĂyĎohĲywĂ hŇ¿yĎ‘ĘdČŇyĘ MynĳĂhĞŁJĲhČ=NmĂC
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ tŇyB
¿Ą dŇyg¡Ňn
Ă Ę bŇCTŔyxĂ’Ğ=NBĆ ÉtoyrĎmĘ=NBĆ qodęYĎ=NBĆ MQ
ăĎ S
Ě mĘ=NBĆ
31, 32

hyd‘w
.yrq =NmĂ ynĂBĎ ,bytk NmĂyĎnĘBĂ v.4

.T

sŘ4
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9. 12–32

=NBĆ l’
ÌĄ ydĂŇ‘Ğ=NBĆ yW
ČÄ ‘ĘmČC hŇĳĎJ
I Ă lĘmČ=NBĆ rCx¡S
Ę jČ=NBĆ MxĎŔr
Ł yĘ=NBĆ ÉhyĎdĎŇ‘ĞwĲČ
ÉMyS
Ă ’ŇrĎ MhĆęyxĄ’ĞwĲČ : rUĲĄ’Ă=NBĆ tŇym
¡Ă QĄS
Ă mĘ=NBĆ MQ
¿Ď S
Ě mĘ=NBĆ hŇrĎzËĄxĘyČ
tŇkĆŇ’Ň¡ĆlmĘ lyxĄŔ yrĄoBăGĂ Myè
ĳĂ S
Ă wĘ tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę C PŇlĆ’Ćě MtŔĎ obŇ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ
=NBĆ bŇCè
Ë xČ=NbĆŇ hŇÌĎ‘
y Ę mĲČS
Ę MIĳĂwĂlĘhĲČ=NmĂC : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ=tŇyB
ĲĄ tŇd¿ČŇobŇ‘Ğ
ll
ĳĎ gĎŇwĘ SrĆx
¡Ć ru¿ČBČqĘbČŇC : yrĲĂrĎmĘ yn¿ĄBĘ=NmĂ hŇ¡yĎbŇĘ S
Č xĞ=NBĆ Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č
hŇyĎŔ‘ĘmČS
Ę =NBĆ ÉhyĎdĘŇbČŇŁ‘ĲwĘ : PŇsĲĎ’Ď=NBĆ yr¡ĂkŇĘ zĂ=NBĆ ’kĎŔymĂ=NBĆ ÉhyĎnĘêČmČC
yr¿ĄYĘxČBĘ bŇ¡S
Ą oIhČ hŇnĎŔqĎlĘ’Ć=NBĆ É’sĎ’Ď=NbĆŇ hŇąĎk
y ŇĘ rĆb
ĲĆŇ C NCtŇĳ CdŇyĘ=NBĆ ll
¡Ď GĎ=NBĆ
Mh
¿Ć yxĂ’ĞwĲČ Nm
ĳĎ yxĂ’ĞwĲČ Nm
Ł ¡ lĘTČwĘ bŇCuŔ‘ČwĘ MCQăS
Č ÉMyrĂ‘Ğè
Ł Ĳ hČwĘ : ytŇĲĂ pĎŇoTĲnĘ
MyrĂŔ‘Ğè
Ł ă hČ hŇUĎhĄť hŇxĎrĳĎzĘmĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ r‘ČS
¿Č BĘ hŇeĎhĄŔ=dŇ‘ČwĲĘ : S’ŇrĲ
Ł hĎ MCQ¡S
Č
wyx
ÌĎ’ĆwĲĘ xrČq
Ł Á =NBĆ PŇsĎÄyĎbŇĘ ’Ć=NBĆ ’rĄoqţ=NBĆ MCQăS
Č wĘ : ywĲĂlĄ yn¿ĄBĘ tŇon¡xĞmĲČlĘ
Myj
¡Ă iĂhČ yr¿ĄmĘŁSĲ hŇdĎŔobŇ‘ĞhĲĎ tŇkĆŇ’ŇăĆlmĘ l‘Čť MyxęĂ rĘuĎhČ wyb
ăŇĂ ’Ď=tŇyb
ĲĄŇ lĘ
sx
ăĎ nĘypĲŇĂ C : ’obŇĲ UĎhČ yr¡ĄmĘŁSĲ hoĎŔhyĘ hŇăĄx
n Ğ mĲČ=l‘Č ÉMhĆytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞwĲČ lhĆŁ’ĳlĎ
NB
ăĆ ÉhyĎrĘkČŇzĘ : oUĲ‘Ă ű ho¿ĎhyĘ Myn¡ĂpĎŇlĘ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ hŇÌĎh
y Ď dŇygÄĂ nĎ rzĎę‘ĎlĘ’Ć=NBĆ
MyrăĂ‘ĞS
Ł Ĳ lĘ ÉMyrĂCrBĘhČ MQ
ąĎ JĚ : dŇ‘ĲĄom lhĆŁ’¿lĘ xtŇČ ¡jĆ r‘¿ĄS
Ł hŇyĎŔmĘlĆS
ĲĆ mĘ
hŇUĎăhĄ MW
ĎŔ xĘyČtŇĘ hĂ ÉMhĆyrĄYĘxČbŇĘ hŇUĎąhĄ rW
ĳĎ ‘Ď MynăĄS
Ę C MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ MyjĂŔiĂBČ
MyrÌĂ‘Ďè
Ę hČ=l‘Č MhĆÁynĄbŇĘ C MhĄÄwĘ : MtĲŇĎ nĎCmĲ’ĹB
ĲĆ hŇ¡’Ć r
Ł hĲĎ l’
¿Ą CmS
Ę C dŇywËDĂ Ď dŇ¿iČ yĂ
Cy¡hĘyĲĂ tŇoxŔCr ‘B
ăČ rĘ’ČlĘ : tŇorĲmĎS
Ę mĂlĘ lhĆŁ’¡hĎ tŇyb
¿ŇĄ lĘ hoËĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ
MhĆÁyrĄYĘxČBĘ MhĆÄyxĄ’ĞwĲČ : hŇBĎgŇĘ ĲnĆ wĎ hŇnĎopŇ¿ YĎ hŇUĎ¡yĎ xr¿ĎzĘmĂ MyrĳĂ‘Ğè
Ł Ĳ hČ
hŇÂnĎCm’Ĺb
ĲĆŇ yJ
ăĂ : hŇQĆ’ĲĄ=M‘Ă tŇ‘¡Ą=l’Ć tŇ‘¿ĄmĄ Mym
ËĂ IĎhČ tŇ‘ÌČbŇĘ S
Ă lĘ ’obÄlĎ
tŇokŔS
Ď QĘhČ=l‘Č ÉCyhĎwĘ MIĳĂwĂlĘhĲČ Mh
¡Ą MyrĂŔ‘Ğè
Ł Ĳ hČ yrăĄB
Ł GĂ Ét‘ČBČÄrĘ’Č hŇUĎhĄę
Cnyl
ĳĂ yĎ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=tŇyB
ĲĄ tŇob¿ŇybŇĂ sĘC : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ tŇyB
¿Ą tŇor¡YĘo’ĲhĎ l‘¿ČwĘ
Mh
¡Ć mĄC : rqĆŁBĲlČ rqĆŁB¿lČwĘ xČê
¡ĄpŇĘ UČhČ=l‘Č Mh
¿Ą wĘ tŇrĆmĆŔS
Ę mĂ Mh
ăĆ ylĄ‘Ğ=yJĲĂ
MhĆęmĄC : MC’ĲyYĂoyĲ rj
¡Ď sĘmĂbŇĘ C MC’ŔybŇĂ yĘ rj
ăĎ sĘmĂbŇĘ =yJĲĂ hŇdĳŇĎobŇ‘ĞhĲĎ yl
ăĄ JĘ=l‘Č
NyĂIăČhČwĘ ÉtlĆŁiÄhČ=l‘ČwĘ SdŇĆu
Ł ĳ hČ yl
ăĄ JĘ=lJĎ l‘¡ČwĘ MylĂŔJĄhČ=l‘Č ÉMyeĂmĚmĘ
tŇxČq¡ČrĘUĂhČ yx
¿Ą qĘrĲ
Ł MynĂŔhĞJ
Łă hČ ÉynĄBĘ=NmĂC : MymĲĂW
Ď BĘhČwĘ hŇ¡Ďob
n Ň QĘhČwĘ NmĆè
ĆŔ hČwĘ
yx
ĳĂ rĘuĎhČ MQ
ăĚ S
Č lĘ rokŇ¡ BĘhČ ’Ch¿ MIĂŔwĂlĘhĲČ=NmĂ ÉhyĎtŇĘ êĂmČC : MymĲĂW
Ď BĘlČ
Mh
¡Ć yxĄ’Ğ=NmĂ yt
ËŇĂ hĎuĘhČ ynÌĄBĘ=NmĂC : MyêĲĂbŇĂ xĞhĲČ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ l‘¡Č hŇnĎěCm’ĹB
ĲĆ
Mxl=l‘

12
13

14
15
16

17
18
19

20
21
22

23
24
25
26

27
28
29

30
31
32

9. 33–10. 7
33

34
35
36
37, 38

39

40
41, 42

43
44
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hŇQĆă’Ą wĘ
: tŇB
ĲĎ S
Č tŇ¿BČ S
Č Nyk
¡ŇĂ hĎlĘ tŇkĆŇrĳĎ‘ĞUĲČhĲČ MxĆăĆl=l‘Č
Mm
¿Ď oy=yJĲĂ MyrĳyřTp tŇk
ŁŇ¡ S
Ď QĘBČ MIËĂwĂlĘĲlČ tŇobÌŇ’Ď yS
ĄÄ ’ŇrĎ MyrĂrĘS
Ł Ĳ mĘhĲČţ
Mt
¡ŇĎ odŇlĘŁtŇĲ lĘ MIËĂwĂlĘĲlČ tŇobÌŇ’ĎhĲĎ yS
ĄÄ ’ŇrĎ žhQĆ’Ą : hŇkĲĎŇ’ŇlĎUĘBČ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ hŇlĎyĘl
ËČ wĎ
Cb¿ŇS
Ę yĲĎ No‘ËbŇĘ gŇĂ bŇĘ C
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲybŇĂ Cb¿ŇS
Ę yĲĎ hŇQĆ¡’Ą MyS
ĳĂ ’ŇrĎ
rCYăwĘ NoDĳbŇĘ ‘Č rokŇ¡ BĘhČ on¿bŇĘ C : hŇkĲĎŇ‘ĞmĲČ oê¡S
Ę ’Ă MS
¿Ą wĘ l’ĳwř‘y No‘¡bŇĘ gŇĂ =ybĲŇĂ ’Ğ
tŇol¡qĘmĂC : tŇolĲqĘmĂC hŇ¡yĎrĘkČŇzĘC oyŔxĘ’ČwĘ rodăŇgŇĘ C : bŇdŇĲĎnĎwĘ rn¡ĄwĘ l‘Čb
¿ČŇ C SyqŔĂ wĘ
MĂl
¡Č S
Ď CrĲybŇĂ Cb¿ŇS
Ę yĲĎ Mh
ËĆ yxĄ’Ğ dŇgĆŇÌnĆ MhĄę=PŇ’ČwĘ M’
ĳĎ mĘS
Ă =tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh
dŇyl
ăĂ oh Syq¡ĂwĘ SyqŔĂ =tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ÉrnĄwĘ
: MhĲĆyxĄ’Ğ=M‘Ă
=tŇ’ĆwĘ ‘ČCSŔ=yJĂlĘmČ=tŇ’ĆwĘ ÉNtŇĎ nĎohĲyĘ=tŇ’Ć dŇyl
ąĂ oh lC’ęS
Ď wĘ lC’ĳS
Ď =tŇ’Ć
l‘Čb
¡ČŇ =yrĂmĘC l‘ČB
ĳĎ bŇyrăĂmĘ Nt
¡ŇĎ nĎohĲyĘ=NbĆŇC : l‘ČB
ĲĎ S
Ę ’Ć=tŇ’ĆwĘ bŇd¡ĎŇnĎybĲŇĂ ’Ğ
dŇyl
ăĂ oh ÉzxĎ’ĎwĘ : ‘ČrĲĄxĘtŇČ wĘ ëŇlĆ¡mĆ wĎ NotŇ¿ yjĂ hŇĳĎkŇ ymĂ yn¡ĄbŇĘ C : hŇkĲĎŇymĂ=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh
yrĳĂmĘzĂ=tŇ’ĆwĘ tŇwĆm¡ĎzĘ‘Č=tŇ’ĆwĘ tŇmĆ¿Ćl‘Ď=tŇ’Ć dŇyl
ËĂ oh hŇrĎę‘ĘyČwĘ hŇrĎŔ‘ĘyČ=tŇ’Ć
onËbŇĘ hŇ¿yĎpĎŇrĘC ’‘ĳĎnĘBĂ=tŇ’Ć dŇyl
ăĂ oh ’Y
¡Ď omC : ’YĲĎom=tŇ’Ć dŇyl
¿Ă oh yr¡ĂmĘzĂwĘ
MtęĎ omS
Ę hŇQĆă’Ą wĘ ůMynĂbĎŇ hŇăè
ĎS
Ă È lYĄ’ĎlĘC : onĲBĘ lY
¿Ą ’Ď on¡bŇĘ hŇ¿W
Ď ‘ĎlĘ’Ć
: lYĲČ’Ď yn¿ĄBĘ hŇQĆ¡’Ą NnĳĎxĎwĘ hŇ¡yĎdĘŇbČŇ‘ŁwĘ hŇyĎŔrĘ‘ČS
Ę C l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂwĘ ÉCrkŇĘ B
Ł ű Mq¿ĎyrĂzĘ‘Č

y MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ ynăĄjĘmĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=Sy’ĲĂ snĎĳIĎwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂbŇĘ CmăxĞlĘnĂ Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ C
2

3
4

5
6
7

yrăĄxĞ’ĲČwĘ lC’¡S
Ď yr¿ĄxĞ’ĲČ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ CqăBĘdĘŇIČwČ : ‘ČB
Ł Ĳ lĘGĂ rh
¿Č BĘ Myl
¡Ă lĎxĞ Cl¿jĘIĂwČ
‘ČCS
¡ =yJĂlĘmČ=tŇ’ĆwĘ bŇdËŇĎnĎybĲŇĂ ’Ğ=tŇ’ĆwĘ Nt
ÌŇĎ nĎoyĲ=tŇ’Ć MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ CJăIČwČ wynĳĎbĎŇ
MyrăĂoUhČ Ch’
¡Ě YĎmĘIĂwČ lC’ŔS
Ď =l‘Č ÉhmĎxĎlĘUĂhČ dŇąBČ kŇĘ êĂwČ : lC’ĲS
Ď yn¿ĄBĘ
PŇŁl¿S
Ę wylĎÁkĄŇ ’W
ĄÄ nŁ=l’Ć ž lC’S
Ď rmĆ’ŇIăŁwČ : MyrĲĂoIhČ=NmĂ lxĆ¡IĎwČ tŇS
Ć uĳĎBČ
âląwĘ ybĂŔ=ClQĘ‘ČtŇĘ hĂwĘ ÉhQĆ’ĄÄhĎ Myl
ąĂ rĄ‘ĞhĲĎ C’b
Ł Á yĎ=NjĆ HbĎę ynĂrăĄqĘdĎŇwĘ ű ìăŇBĘrĘxČ
=tŇ’Ć É lC’S
Ď xuąČIĂwČ
dŇŁ’ĳmĘ ’r¡ĄyĎ yJ
¿Ă wylĎŔkĄŇ ’W
ăĄ nŁ ÉhbĎŇ’Ď
’ChË=MGČ lj
Ł¿ IĂwČ lC’ĳS
Ď tŇămĄ yJ
ăĂ wyl
¡Ď kĄŇ=’W
ĲĄ nŁ ’rĘI¿ČwČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď lj
Ł¡ IĂwČ bŇrĆxĆŔhČ
wD¿ĎxĘyČ otŇ¡ yBĄ=lkĎŇwĘ wynĎŔBĎ tŇS
Ć ŁlăS
Ę C É lC’S
Ď tŇmĎąĎwČ
I : tŇm
Ł Ĳ IĎwČ bŇrĆx
¡ĆhČ=l‘Č
CtŇ¡mĄ =ykŇĂ wĘ CsnĎŔ yJ
ăĂ ÉqmĆ‘ÄĄ BĎ=rS
Ć ’Ğ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ Sy’ÄĂ =lJĎ C’rĘIĂwČţ : CtŇmĲĄ
: MhĲĆBĎ Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ C’b
Ł ăŇ IĎwČ CsnĚŔIĎwČ ÉMhĆyrĄ‘ĲĎ CbąŇzĘ‘ČIĲČwČ wynĳĎbĎŇC lC’ăS
Ď
yhyw
.yrq l’Ąy‘ĂyĘ ,bytk l’ĄC‘yĘ v.35

.yrq MyrĂCTjĘ ,bytk MyrĂyTĂjĘ v.33
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10. 8–11. 10

=tŇ’Ć Tè
¡Ą pČŇlĘ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ C’b
Ł ăŇ IĎwČ tŇrĎŔxĽU
ăĎ mĲĂ ÉyhĂyĘwĲČ
: ‘ČB
Ł Ĳ lĘGĂ rh
¿Č BĘ Myl
¡Ă pŇĘ nĲŁ wynĎŔBĎ=tŇ’ĆwĘ É lC’S
Ď =tŇ’Ć C’ąYĘmĘIĂwĲČ Myl
ĳĂ lĎxĞhĲČ
MyêÁĂ S
Ę lĂpŇĘ =ZrĆ’ĲĆbŇĘ CxÄQĘS
Č yĘwČ wyl
ĳĎ JĄ=tŇ’ĆwĘ oS
¡ ’Ňr
Ł =tŇ’Ć C’¿W
Ę IĂwČ ChTĚŔyS
Ă pŇĘ IČÄwČ
tŇyB
¡Ą wylĎŔJĄ=tŇ’Ć ÉCmyW
ĂÄ IĎwČ : M‘ĲĎhĎ=tŇ’ĆwĘ Mh
¡Ć yBĄYČ‘Ğ=tŇ’Ć rv
ËĄ bČŇlĘ bŇybĂęsĎ
C‘ŔmĘS
Ę IĂwĲČ
: NogŇĲ DĎ tŇyB
¿Ą C‘¡qĘtĲŇĎ oê¿lĘGĎlĘGĚ=tŇ’ĆwĘ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ
ÈCmCqIĎwČ : lC’ĲS
Ď lĘ Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ CW
¿ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą dŇ‘ĳĎlĘGĂ Syb
ăŇĄ yĎ lJ
Ł¡
MC’¡ybŇĂ yĘwČ wynĎŔBĎ tŇŁpŇă CG Ét’ĄwĘ lC’ęS
Ď tŇăpČŇ CG=tŇ’Ć C’ÂW
Ę IĂwČ ů lyĂxČ Sy’
ăĂ =lJĎ
CmCY¡IĎwČ SbĄŔyĎBĘ ÉhlĎ’ĄhĲĎ tŇxČê
ąČ MhĆÁytŇĄ omĲYĘ‘Č=tŇ’Ć CrÄBĘqĘIĂwČ hŇS
Ď yb
ĳŇĄ yĎ
rb
¿ČŇ DĘ=l‘Č hoĎŔhyB
ĲČ l‘ăČmĎ rS
ăĆ ’Ğ Éol‘ĞmĲČBĘ lC’ęS
Ď tŇmĎăIĎwČ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă
Sr¿ČdĎŇ=âlĲwĘ : SorĲdŇĘlĂ bŇo’¡BĎ lo’¿S
Ę lĂ=MgČŇwĘ rm
ĳĎ S
Ď =âlĲ rS
ăĆ ’Ğ ho¡ĎhyĘ
: yS
ĲĎ yĂ=NBĆ dŇyw¡ĂdŇĎlĘ hŇkĎŔClUĘhČ=tŇ’Ć ÉbiĄIČwČ Cht
ĳŇĄ ymĂyĘwČ ho¡ĎhyB
ĲČ

sŘ5

8

9
10
11
12

13
14

ì¿ŇmĘYĘ‘Č hŇËĄh
e Ă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ hŇnĎorăbŇĘ xĆ dŇyw¡ĂDĎ=l’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=lkĲĎŇ CYÌbŇĘ uĲĎIĂwČ ’y
ëŇlĆmĆŔ lC’ăS
Ď tŇoyăhĘBĲĂ MGČť MoSęlĘS
Ă =MGČ lomăêĘ=MGČ : CnxĘĲnĎ ’Ğ ì¡ŇrĘW
Ď bŇĘ CĲ 2
hoĎÄhyĘ žrmĆ’ŇIŁwČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ’yb
¡ŇĂ UĄhČwĘ ’yY
¿Ă oUhČ hŇê
ËĎ ’Č
dŇygĂŔnĎ hŇăĆh
y Ę êĲĂ ÉhêĎ’ČwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉyUĂ‘Č=tŇ’Ć hŇ‘ąĆrĘtŇĂ hŇêÄĎ ’Č ìęlĘ ìŇyhĆÁŁl’Ĺ
hŇnĎorŔbŇĘ xĆ ÉëlĆUĆÄhČ=l’Ć l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ ynĄÄqĘzĂ=lJĎ C’b
Ł Ň IĎwČţ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yU
¿Ă ‘Č l‘¡Č 3
dŇywąDĂ Ď=tŇ’Ć CxÄS
Ę mĘIĂwČ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Nor¡bŇĘ xĆBĘ tŇyrËĂBĘ dŇyw¿ĂDĎ MhĆÄlĎ žtr
Ł kŇĘ IĂwČ
: l’ĲĄCmS
Ę =dŇyČBĘ ho¡ĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č ÉëlĆmĆÄlĘ
ysĂŔCbŇyĘhČ ÉMS
Ď wĘ sCbĳŇyĘ ’yh
ăĂ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ dŇywÌDĂ Ď ëŇlĆIÄĄwČ
4
dŇŁJąlĘIĂwČ hŇeĎĳhĄ ’ob¡ŇtŇĎ âl¿ dŇywĂŔdĎŇlĘ ÉsCbŇyĘ yb
ąŇĄ S
Ę yĲŁ CrÁmĘ’ŇŁIÄwČ : ZrĆ’ĲĎhĎ yb
¡ŇĄ S
Ę yĲŁ 5
hŇąĄJmČ=lJĎ dŇywĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : dŇywĲĂDĎ ry‘¿Ă ’yh
¡Ă NoIŔYĂ tŇdăČŇYĚmĘ=tŇ’Ć ÉdywĂDĎ 6
bŇ¿’Ď oy hŇËĎoS’
n Ň rĲĂBĎ l‘ČIÌČwČ rW
ĳĎ lĘC S’Ňr¡
Ł lĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ hŇnĎŔoS’ŇrăĂBĎ ÉysĂCbŇyĘ
ry‘¿Ă ol¡=C’rĘqĲĎ NJ
¿Ą =l‘Č dŇYĳĎmĘBČ dŇyw¡ĂDĎ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I : S’ŇrĲ
Ł lĘ yh
¿Ă yĘwČ hŇ¡yĎCrYĘ=NBĆ 7
hŇ¡Ćx
I Č yĘ bŇ’ĎěoywĘ bŇyb
ĳŇĂ iĎhČ=dŇ‘ČwĘ ’oQ¡UĂhČ=NmĂ bŇybĂŔiĎmĂ Éry‘ĂhĎ NbĆŇąIĂwČ : dŇywĲĂDĎ 8
: oUĲ‘Ă tŇo’¡bĎŇYĘ ho¿ĎhywĲČ lodŇĳgĎŇwĘ ëŇolăhĎ dŇyw¡ĂDĎ ëŇlĆ¿ĄwČ
I : ry‘ĲĂhĎ r’
¿Ď S
Ę =tŇ’Ć 9
oUÌ‘Ă MyqÄĂ EĘxČtŇĘ UĂhČ dŇywĂŔdĎŇlĘ rS
ăĆ ’Ğ ÉMyrĂoBGĂhČ yS
ąĄ ’ŇrĎ hŇQĆ’ĄÄwĘ
10
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇJĂ okĳŇylĂmĘhČlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lJĎ=M‘Ă otŇË CkŇlĘmČbŇĘ
hl’w

11. 11–25
11

12
13

14
15

16
17
18

19

20

21
22

23

24
25
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=NBĆ M‘ăĎbŇĘ S
Ď yĎ dŇywĳdĂŇĎlĘ rS
ăĆ ’Ğ Myr¡ĂB
Ł GĂhČ rj
¿Č sĘmĂ hŇQĆË’Ą wĘ
tŇo’¿mĄ=SŁlĲS
Ę =l‘Č otŇË ynĂxĞ=tŇ’Ć rrÌĄo‘=’ChĲ MyVŔwlřV
ă h S’Ňr
Ł ť ynęĂ omkŇĘ xČ
’Ch¡ yx
ĳĂ ox’ĞhĲĎ od¡ŇoD=NBĆ rz¿Ď‘ĎlĘ’Ć wyrËĎxĞ’ĲČwĘ : tŇxĲĎ’Ć M‘Čp
¿ČŇ BĘ ll
¡Ď xĎ
ÉMyêĂS
Ę lĂjĘhČwĘ MyUęĂ DČ sj
ăČ BČ dŇywĂÁDĎ=M‘Ă hŇyĎÄhĎ=’ChĲ : MyrĲĂB
Ł GĂhČ hŇ¿S
Ď olS
Ę BĂ
M‘¿ĎhĎwĘ MyrĳĂo‘W
Ę hŇă’Ď lĄmĘ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ tŇq¿ČlĘxĆ yh
ËĂ êĘwČ hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ MS
ăĎ =CpŇsĘ’ĹĲnĆ
CJ¡IČwČ hĎClŔy~ĂIČwČ ÉhqĎlĘxĆhČ=ëŇotŇĲ bŇĘ CbąŇ~ĘyČtŇĘ IĲĂwČ : MyêĲĂS
Ę lĂpŇĘ yn¿ĄjĘmĂ Csn
¡Ď
=NmĂ žhS
Ď olS
ĲĘ CdÃrĘIĲĄwČ : hŇĲlĎ odŇgŇĘ hŇ‘¿ĎCSêĘ ho¡ĎhyĘ ‘řS
Č oI¿wČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć
hŇăĄx
n Ğ mĲČC MQ
ĳĎ dŇĚ‘Ğ tŇr¡Č‘ĎmĘ=l’Ć dŇywĂŔDĎ=l’Ć Ér~ĚhČ=l‘Č S’Ňrą
Ł MyS
ĂÄ olè
Ę hČ
bŇyY
ăĂ nĘC hŇdĳŇĎCYUĘBČ z’
ăĎ dŇyw¡ĂdŇĎwĘ : My’ĲĂpĎŇrĘ qmĆ‘¿ĄBĘ hŇ¡Ďx
nŁ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ
MyĂmČŔ ynĂqăĄS
Ę yČ ymĂť rm
ĳČ ’ŇIŁwČ dŇyw¡ĂDĎ w’ĎtŇĘ IĂwČ : MxĆĲlĎ tŇyb
¿ŇĄ BĘ z’
¡Ď MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ
hŇăĄx
n Ğ mĲČBĘ hŇS
ĎÁ Łlè
Ę hČ C‘ÄqĘbŇĘ IĂwČ : r‘Čè
ĲĎ BČ rS
¿Ć ’Ğ MxĆ¡Ćl=tŇyB
ĲĄ roB¿mĂ
C’¡W
Ę IĂwČ r‘Čè
ČŔ BČ rS
ăĆ ’Ğ ÉMxĆlĆÄ=tŇyB
ĲĄ roBąmĂ ÉMyĂmÄČ =CbŇ’ĞS
Ę IĲĂwČ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ
: hoĲĎhyl
ĲČ Mt
¡ŇĎ ’
Ł ëŇ¿iĄ nČyĘwČ MtŔĎ oêS
Ę lĂ ÉdywĂdĎŇ hŇąbĎŇ ’Ď=âlĲwĘ dŇywĳDĂ Ď=l’Ć C’b
ăŇĂ IĎwČ
hŇQĆ’ĄÄhĎ žMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ MdăČŇhĞ tŇ’ŇŁzę tŇoW
ă ‘ĞmĲĄ yhÁČ Łl’ĹmĲĄ yQĂÄ žhlĎylĂxĎ rmĆ’ŇŁIÃwČ
Mt
ĳŇĎ oêS
Ę lĂ hŇ¡bĎŇ ’Ď âl¿wĘ MC’ŔybŇĂ hĹ Mt
ăŇĎ oSpŇĘ nČbŇĘ yJ
ăĂ ÉMtŇĎ oSpŇĘ nČbŇĘ hŇê
ąĆS
Ę ’Ć
bŇ’Ďęoy=yxĲĂ’Ğ yS
ăČ bŇĘ ’ČwĘ
: MyrĲĂoBGĂhČ tŇS
Ć Łl¡S
Ę CWŔ‘Ď hŇQĆă’Ą
SŁl¿S
Ę =l‘Č otŔynĂxĞ=tŇ’Ć rrăĄo‘ É’ChwĘ hŇS
ĎŔ olè
Ę hČ S’Ňră
Ł ÉhyĎhĎ ’Chť
dŇBĎŔkŇĘ nĂ ÉMyĂnÄČ è
Ę bČŇ hŇąS
Ď olè
Ę hČ=NmĂ : hŇS
ĲĎ olè
Ę BČ MS
¿Ą =âlřwĘ ll
ĳĎ xĎ tŇo’¡mĄ
hŇyĎÄnĎBĘ
: ’b
ĲĎŇ =âl hŇ¡S
Ď olè
Ę hČ=dŇ‘ČwĘ rW
ĳĎ lĘ Mh
¡Ć lĎ yh
¿Ă yĘwČ
tŇă’Ą hŇJĎęhĂ ’Chă l’
ĳĄ YĘbŇĘ qČ=NmĂ Myl
¡Ă ‘ĎjĘ=bŇrČ lyĂxËČ=Sy’ĲĂ=NBĆ ‘dÌŇĎyĎohĲyĘ=NbĆŇ
Moy¿BĘ roB¡hČ ëŇotŇ¿ BĘ yrËĂ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć hŇÌĎJhĂwĘ dŇrČÂyĎ ’ChwĘţ bŇ’ĎŔom É l’ĄyrĂ’Ğ ynąĄS
Ę
hŇUĎę’ČB
ĲĎ Sm
ăĄ xĎ ű hŇDăĎmĂ Sy’
¿Ă yrĂÁYĘUĂhČ Sy’ÄĂ hĎ=tŇ’Ć žhJĎhĂ=’ChĲwĘ : gŇlĆè
ĲĎ hČ
lzŁągŇĘ IĂwČ TbĆŇĳè
Ď BČ wyl
¡Ď ’Ą dŇrĆI¿ĄwČ MygĂŔrĘ’
Ł Ĳ ronămĘJĂ ÉtynĂxĞ yrąĂYĘUĂhČ dŇyČÄbŇĘ C
Chy¡ĎnĎBĘ hŇW
ĎŔ ‘Ď hŇQĆă’Ą : otŇĲ ynĂxĞB
ĲČ Chg
¡ĄŇ rĘhČIĲČwČ yrĂŔYĘUĂhČ dŇIăČmĂ ÉtynĂxĞhĲČ=tŇ’Ć
oeąhĂ MyS
Ăę olè
Ę hČ=NmĂ : MyrĲĂB
Ł GĂhČ hŇ¿S
Ď olS
Ę BĂ MS
¡Ą =olwĘ ‘dĳŇĎyĎohĲyĘ=NBĆ
dbkn

Nmql Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk MyS
Ă olè
Ę hČ ’"sb ,yrq MyS
Ă ylĂè
Ď hČ ,bytk MyS
Ă olè
Ę hČ v.11 .’y
.’qsp N’k Ny’ ’"sb v.20 .b"y g"k +b l’wmV Nyy‘ : s"tw ‘"t Nk W‘ČIČwČ l"n v.14 .+wgw w"t qwsp
,d"k qwsp Nmqlw ,x"y g"k +b l’wmV Nyy‘ : r"tw s"t ,‘"t ,’"yd Nkw yrqw bytk olwĘ yllhb ,yrq olwĘ v.20
.T"dw w"d ,g"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk âlwĘ ’"sbw
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: oêĲ‘ĘmČS
Ę mĂ=l‘Č dŇyw¡ĂdŇĎ Chm
¿Ą yW
Ă yĘwČ ’b
ĳĎŇ =âl hŇ¡S
Ď olè
Ę hČ=l’ĆwĘ ’ChŔ ÉdBĎkŇĘ nĂ
=NBĆ N¿ĎnxĎlĘ’Ć bŇ’ĎŔoy yx
ăĂ ’Ğ É l’ĄhŇW
Ď ‘Ğ Myl
ĳĂ yĎxĞhĲČ yr¡ĄoBgŇĂ wĘ
: ynĲĂoljĘhČ ZlĆ¡xĆ yrĂŔorhĞhĲČ ÉtoUS
Č
: MxĆĲlĎ tŇyB
¿Ą mĂ od¡ŇoD
ytŔĂ S
Ď ăxĚ hČ ÉykČŇBĘsĂ
: ytŇĲĂ otŇeĘ‘ĞhĲĎ rzĆ‘¡ĆybŇĂ ’Ğ y‘ŔĂ oqêĘhČ ÉSuĄ‘Ă=NbĆŇ ’rąĎy‘Ă
: ytŇĲĂ pĎŇoTeĘhČ hŇ¡Ď‘
n ĞB
ĲČ =NB
ĲĆ dŇlĆ¿xĄ ytŔĂ pĎŇT
Ł ă eĘhČ ÉyrČhĘmČ
: yxĲĂox’ĞhĲĎ yl
¡Č y‘Ă
: ynĲĂŁtŇ‘ĎrĘjĂhČ hŇ¡yĎnĎBĘ NmĂŔyĎnĘbŇĂ ynăĄBĘ Ét‘ČbŇĘ GĂmĂ ybČęyrĂ=NBĆ yt
ăŇČ y’Ă
ymĂŔCrxĞăBČ hČ ÉtwĆmÄĎ zĘ‘Č
: ytŇĲĂ bĎŇrĘ‘ČhĲĎ l’
¡Ą ybŇĂ ’Ğ S‘ČgĎŔ ylĄxĞăeČmĂ ÉyrČCx
hŇ¡ĄgŇ S
Ď =NBĆ Nt
¿ŇĎ nĎoyĲ ynĂŔozGăĂhČ ÉMS
Ą hĎ ynĄęBĘ
: ynĲĂŁbŇlĘ‘Čè
Č hČ ’B
¡Ď xĘyČlĘ’Ć
: rC’Ĳ=NBĆ lp
¿ČŇ ylĂ’Ĺ yr¡ĂrĎhĞhĲČ rk
ËŇĎ W
Ď =NBĆ M’
ÌĎ yxĂ’Ğ
: yrĲĂrĎhĞhĲČ
yr¡Č‘ĞnĲČ ylĂŔmĘrĘJČhĲČ ÉorYĘxĆ
: ynĲĂŁljĘhČ hŇ¡IĎxĂ’Ğ ytŔĂ rĎk
ăŇĄ UĘhČ rpĆŇxĄť
qlĆ¡YĆ
: yrĲĂgŇĘ hČ=NBĆ rx
¡Ď bŇĘ mĂ NtŔĎ nĎ yx
ăĂ ’Ğ É l’Ąoy
: yB
ĲĎ zĘ’Ć=NBĆ
É’rĎy‘Ă
: hŇyĲĎCrYĘ=NBĆ bŇ¿’Ď oy yl
¡Ą JĘ ’W
Ąě nŁ ytŔĂ r
Ł ăBĄ hČ ÉyrČxĘnČ ynĳĂoU‘ČhĲĎ
: yl
ĲĎ xĘ’Č=NBĆ dŇ¡bĎŇ zĎ yêŔĂ xĂhĲČ ÉhIĎrĂC’Ĳ
: yrĲĂtŇĘ IĂhČ bŇr¡ĄGĎ yrĂŔtŇĘ IĂhČ
: MyS
ĲĂ olS
Ę wyl
¿Ď ‘ĎwĘ yn¡ĂbĄŇC’rĲlĎ S’ŇŁrË ynęĂ bĄŇC’rĲhĎ ’zÁĎyS
Ă =NbĆŇ ’nÄĎ ydĂŇ‘Ğ
yt
ĳŇĂ rĎêĘS
Ę ‘ĞhĲĎ ’I¡ĎzĂ‘Ě
: ynĲĂtŇĘ UĂhČ Tp
¡ĎŇ S
Ď oywĘ hŇkĎŔ‘ĞmĲČ=NB
ĲĆ ÉNnĎxĎ
’x
¿Ď yŁwĘ yrĂŔmĘS
Ă =NBĆ É l’Ą‘ĞydŇĲĂyĘ
: yrĲĂ‘Ąr
Ł ‘ĞhĲĎ Mt
¿ŇĎ ox yn¡ĄBĘ l’Ŕw‘řywĲ É‘mĎS
Ď
M‘ČnĳĎlĘ’Ć ynăĄBĘ hŇ¡yĎwĘS
Č oyĲwĘ yb
¿ČŇ yrĂywĲĂ MywĂŔxĞUĲČhĲČ É l’ĄylĂ’Ĺ
: yYĲĂyêĂhČ wyx
¡Ă ’Ď
: hŇyĲĎbĎŇY
Ł UĘhČ l’
¡Ą yW
Ă ‘ĞyĲČwĘ dŇbĄŔo‘wĘ l’
ăĄ ylĂ’Ĺ
: ybĲŇĂ ’ĎoUĲhČ hŇm
¡Ď tŇĘ yĂwĘ

26
27
28, 29
30
31
32, 33
34
35
36, 37
38, 39
40
41
42
43, 44
45
46
47

=NBĆ lC’ăS
Ď yn¡ĄjĘmĂ rCYŔ‘Ď dŇo‘ă gŇlČŔqĘyY
ăĂ lĘ ÉdywĂDĎ=l’Ć My’
ąĂ BĎhČ hŇQĆ’ĄęwĘ by
MynąĂymĂyĘmČ tŇS
Ć qĆę yqĄS
Ę nŁă : hŇmĲĎxĎlĘUĂhČ yr¡ĄzĘŁ‘Ĳ MyrĂŔoBGĂBČ ÉhUĎhĄÄwĘ SyqĳĂ 2
: NmĲĂyĎnĘBĂmĂ lC’¡S
Ď yx
¿Ą ’ĞmĲĄ tŇS
Ć uĳĎBČ My~
¡Ă xĂbČŇC MynĂŔbĎŇ’ĞB
ĲĎ ÉMylĂ’ŇmĂW
Ę mČC
TlĆ¡pĆŇ wĎ l’¿wzřyw ytŔĂ ‘ĎbŇĘ GĂhČ hŇ‘ăĎmĎè
Ę hČ ÉynĄBĘ S’ĎęoywĘ rzĆ‘ÁĆ yxĂ’Ğ S’ŇŁrÄhĎ 3
ynËĂo‘bŇĘ GĂhČ hŇÌĎ‘
y Ę mĲČS
Ę yĲĂwĘ : ytŇĲĂ ŁtŇeĘ‘ĞhĲĎ ’Ch¡yĄwĘ hŇkĎěrĎbŇĘ C tŇwĆm
ĳĎzĘ‘Č ynăĄBĘ 4
dŇ¡bĎŇ zĎoywĘ NnĎŔxĎoyăwĘ É l’ĄyzĂxĞyĲČwĘ hŇąĎm
y Ę rĘyĂwĘ : MyS
ĲĂ Łlè
Ę hČ=l‘ČwĘ MyS
¡Ă Łlè
Ę BČ roB¿GĂ 5
: ypŇĂ yrĂxĞhĲČ Chy¡ĎTĘpČŇS
Ę C ChyĎŔrĘmČS
Ę C hŇăyĎlĘ‘ČbŇĘ C ÉtomyrĂywĲĂ yząČC‘lĘ’Ć : ytŇĲĂ rĎdŇĄGĘhČ 6
hnql’
bytk l’ĄyzĂywĂ y’xndml ,yrq l’ĄyzĂywĂ ,bytk l’ĂCzywĂ y’br‘ml v.3

.by

.yrq l’Ąy‘ĂywĂ ,bytk l’ĄC‘ywĂ v.44
.yrqw

12. 7–25
7, 8
9

10
11
12, 13
14
15
16

17
18

19

20

21

22
23

24

25

’ Mymyh yrbd

1431

hŇÌĎl’Ň‘ĄoywĘ : MyxĲĂrĘuĎhČ M‘¡ĎbŇĘ S
Ď yĎwĘ rzĆ‘ËĆoywĘ l’
ÌĄ rĘzČ‘ĞwĲČ ChIĎè
Ă yĂwĘţ hŇnĎÃqĎlĘ’Ć
ždywĂDĎ=l’Ć ClăDĘbŇĘ nĂ ydĂÃGĎhČ=NmĂC : rodĲŇ GĘhČ=NmĂ Mx
¡Ď r
Ł yĘ yn¿ĄBĘ hŇËĎdĘ
y Ň bČŇzĘC
hŇ¡ĎY
e Ă yk
¿ŇĄ rĘ‘Ł Ĳ hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ É’bĎŇYĎ yS
ąĄ nĘ’Č lyĂxČęhČ yrăĄB
Ł GĂ hŇrĎBĎÁdĘŇmĂ dŇYÄČ mĘlČ
rzĆ‘¡Ą : rhĲĄmČlĘ Myr¡ĂhĎhĲĆ=l‘Č My¿Ă’ŇbĎŇYĘkŇĂ wĘ MhĆŔynĄjĘ ÉhyĄrĘ’Č ynąĄpŇĘ C xmČrĳ
Ł wĎ
hŇ¡yĎmĘrĘyĂ y‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ ÉheĎmČS
Ę mĂ : yS
ĲĂ lĂè
Ę hČ bŇ¡’Ď ylĂ’Ĺ ynĂŔè
Ą hČ ÉhyĎdĘŇbČŇ‘Ł S’Ňrĳ
Ł hĎ
dŇ¡bĎŇ zĎlĘ’Ć ynĂŔymĂè
Ę hČ ÉNnĎxĎoyĲ : y‘ĲĂbŇĂ è
Ę hČ l’
¡Ą ylĂ’Ĺ yè
ĂŔ è
Ă hČ ÉyêČ‘Č : yS
ĲĂ mĂxĞhĲČ
: rW
ĲĎ ‘Ď yê
¿ĄS
Ę ‘Č ye¡ČBČkŇĘ mČ yrĂŔyW
Ă ‘ĞhĲĎ ÉChyĎÄmĘrĘyĂ : y‘ĲĂyS
Ă êĘhČ
lod¡ŇGĎhČwĘ NTĎŔuĎhČ Éh’ĎmĄlĘ dŇąxĎ ’Ć ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ yS
ăĄ ’ŇrĎ dŇg¡ŇĎ=ynĄBĘmĂ hŇQĆ¿’Ą
NoSŔ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆx
Ł ă BČ ÉNDĄrĘIČhČ=tŇ’Ć CrąbŇĘ ‘ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ MhĄę hŇQĆă’Ą : PŇlĆ’ĲĎlĘ
xr¡ĎzĘUĂlČ MyqŔĂ mĎ‘ĞhăĎ=lJĎ=tŇ’Ć ÉCxyrĂÄbŇĘ IČwČ wytŇĎ yŁdGĂ=lJĎ=l‘Č ’Q
¡Ą mČmĘ ’Ch¿wĘ
=dŇ‘Č hŇdĎŔChywĲĂ ÉNmĂyĎnĘbŇĂ ynąĄBĘ=NmĂ C’b
Ł ę IĎwČ
: bŇrĲĎ‘ĞUĲČĲlČ wĘ
MolÂS
Ď lĘ=M’Ă MhĆŔlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ ÉN‘ČIČÄwČ ůMhĆynĄpŇĘ lĂ ÈdywĂdĎŇ ’Y
ăĄ IĄwČ : dŇywĲĂdĎŇlĘ dŇ¡YĎ mĘlČ
ynĂt
ăŇČ oUrČlĘ=M’ĲĂwĘ dŇxČĳĎl
y Ę bŇ¡bĎŇ lĄ Mk
ËĆŇ ylĄ‘Ğ yQ
ÌĂ =hŇyĆhĘyĲĂ ynĂrĄŔzĘ‘ĎlĘ ÉylČ’Ą Mt
ąŇĆ ’ŇBĎ
: xkĲČŇoywĘ Cnyt
¡ŇĄ obŇ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ ’rĆyËĄ yjČŔkČŇBĘ ÉsmĎxĎ âląBĘ yrČęYĎlĘ
ÉdywĂdĎŇ ìąŇlĘ ůMyVwřlVh S’Ňră
Ł ÈyW
Č mĎ‘Ğ=tŇ’Ć hŇS
Ďę bŇĘ ĲlĎ xČCrăwĘ
ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ ì¡ŇrĘzĎ‘Ğ yJ
¿Ă ìŇrĆŔzĘ‘Ł ă lĘ ÉMolS
Ď wĘ ìęlĘ MolÁS
Ď ű MolÄS
Ď yS
ČŔ yĂ=NbĆŇ ìăŇUĘ‘ĂwĘ
hŇè
ĆÂ nČUĘmĲĂC
: dŇCdĲŇ GĘhČ yS
¿Ą ’ŇrĎBĘ Mn
¡ĄêĘIĂwĲČ dŇywĂŔDĎ Ml
ăĄ BĘqČyĘwČ
âlăwĘ hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ lC’ËS
Ď =l‘Č Myê
ÌĂ S
Ę lĂjĘ=M‘Ă o’ÄŁbŇBĘ dŇywĂęDĎ=l‘Č ClăpŇĘ ĲnĎ
loj¡yĂ CnyS
Ąě ’ŇrĎBĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMyêĂS
Ę lĂpŇĘ ynąĄrĘsČ ChxĚÁQĘS
Ă hŇYĎę‘ĄbŇĘ yJ
ăĂ MrĳĚzĎ‘Ğ
hŇè
ĆÃ nČUĘmĲĂ ű wyl
ăĎ ‘Ď ClăpŇĘ ĲnĎ gŇlČęqĘyYĲĂ=l’Ć oêăkŇĘ lĆBĘ : lC’ĲS
Ď wyn¿Ďd
ŁŇ ’Ğ=l’Ć
yS
¿Ą ’ŇrĎ yt
ĳŇĎ QĘYĂwĘ ’Ch¡ylĂ’ĹwĲĆ dŇbĎŔzĎoywĘ l’
ăĄ kĎŇymĲĂC É l’Ą‘ĞydŇĲĂywĂ dŇąbĎŇ zĎoywĘ xnČdĘŇ‘Čţ
dŇCdŔGĘhČ=l‘ĲČ ÉdywĂDĎ=M‘Ă CrązĘ‘ĲĎ hŇUĎhĄęwĘ : hŇè
ĲĆ nČmĘlĂ rS
¿Ć ’Ğ Myp
¡ŇĂ lĎ’ĞhĲĎ
MoyŔBĘ Moyă=tŇ‘ĆlĘ yJĂť : ’b
ĲĎŇ ~ĎBČ Myr¡ĂW
Ď Cy¿hĘIĲĂwČ MQ
ĳĎ JĚ lyĂx¡Č yrĄoB¿gŇĂ =yJĲĂ
: MyhĲĂŁl’Ĺ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČJĘ lod¡ŇgĎŇ hŇ¿Ćx
n Ğ mĲČlĘ=dŇ‘Č orĳzĘ‘ĎlĘ dŇyw¡ĂDĎ=l‘Č C’b
Ł ¿Ň yĎ
dŇyw¡ĂDĎ=l‘Č C’B
¿Ď ’bĎŔ~ĎlČ ÉZClxĎhĲĆ yS
ąĄ ’ŇrĎ yrĄ
Â jĘsĘmĂ hŇQĆ’ĄwĘţ
: hoĲĎhyĘ yp
¿ŇĂ JĘ wyl
¡Ď ’Ą lC’ËS
Ď tŇCkŇ¿ lĘmČ bŇsÂĄ hĎlĘ hŇnĎorĳbŇĘ xĆ
tŇo’¡mĄ hŇ¿ĆomS
n Ę C Myp
ËŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ÌĄS xmČrĳ
Ł wĎ hŇ¡ĎY
e Ă y’¿ĄW
Ę nĲŁ hŇdĎŔChyĘ ynăĄBĘ
yYwlx
.r"tw s"t ,‘"t Nkw yrqw bytk MyS
Ă olè
Ę hČ ’"sb ,yrq MyS
Ă ylĂè
Ď hČ ,bytk MyS
Ă olè
Ę hČ v.19
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’bĎŔ~ĎlČ É lyĂxÄČ yrĄoBąGĂ No‘ęmĘS
Ă ynăĄBĘ=NmĂ
: ’b
ĲĎŇ YĎ yY¿ĄClxĞ 26
tŇ‘ČB
¿Č rĘ’Č ywĂŔQĄhČ ÉynĄBĘ=NmĂ
: hŇ’ĲĎmĄC Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă 27
oUě‘ĂwĘ Nrĳ
Ł hĞ’ĲČlĘ dŇygăŇe
Ă Ď hČ ‘d¡ĎŇyĎohywĲĂ
: tŇo’ĲmĄ SS
¿Ą wĘ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ 28
roBăGĂ r‘Čn¡Č qod¿ŇYĎwĘ
: tŇo’ĲmĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę C Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć Łl¿S
Ę 29
ynÌĄBĘ=NmĂC
: MyĂnĲĎS
Ę C Myr¿ĂW
Ę ‘Ć Myr¡ĂW
Ď wyb
¿ŇĂ ’Ď=tŇyb
ĲĄŇ C lyĂx
ĳĎ 30
MyrĂěmĘŁSĲ MtŔĎ yBĂrĘmČ ÉheĎhĄ=dŇ‘ČwĘ MypĳŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlăS
Ę lC’¡S
Ď yx
¿Ą ’Ğ Nm
ËĂ yĎnĘbŇĂ
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć MyĂrČŔpŇĘ ’Ć ynăĄBĘ=NmĂC
: lC’ĲS
Ď tŇyB
¿Ą tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂ 31
: MtĲŇĎ obŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ tŇom¡S
Ą yS
¿Ą nĘ’Č lyĂxČŔ yrĄoBăGĂ tŇo’ĳmĄ hŇăĆomS
n Ę C PŇlĆ¡’Ć
rS
ąĆ ’Ğ PŇlĆĳ’Ď rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿ĎomS
n Ę hŇè
ĆŔ nČmĘ hŇăFĄ mČ ÉyYĂxĞmĲĄC
32
ynăĄBĘmĂC
: dŇywĲĂDĎ=tŇ’Ć ëŇyl
¿Ă mĘhČlĘ ’ob¡ŇlĎ tŇomŔS
Ą BĘ ÉCbŇuĘnĂ 33
Mh
ăĆ yS
Ą ’ŇrĲĎ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ hŇăW
Ć ‘ĞIĲČ=hŇmČ tŇ‘Čd¡ČŇlĎ MyêŔĂ ‘ĂĲlČ ÉhnĎybŇĂ y‘ąĄdŇĘoyĲ rkĎęVřv
Ď yĂ
y’ăĄYĘoyĲ NClÂbĚŇEĘmĂ
: MhĲĆyjĂ=l‘Č Mh
¡Ć yxĄ’Ğ=lkĎŇwĘ MyĂtŔČ ’ŇmĎ 34
rd¡
ŁŇ ‘Ğl
ĲČ wĘ PŇlĆĳ’Ď Myè
ăĂ mĂxĞ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ yl
¿Ą JĘ=lkĎŇBĘ hŇËmĎ xĎlĘmĂ yk
ÌŇĄ rĘ‘Ł Ĳ ’bĎęYĎ
ÉMhĆUĎ‘ĂwĘ PŇlĆĳ’Ď MyrăĂW
Ď yl
¡Ă êĎpŇĘ eČmĂC
: bŇĲlĄ wĎ bŇ¿Ąl=âlřBĘ 35
ÉynĂDĎhČ=NmĂC
: PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎbŇĘ S
Ă wĘ MyS
¿Ă ŁlS
Ę tŇynĂŔxĞwĲČ hŇăĎY
e Ă BĘ 36
: tŇo’ĲmĄ SS
¿Ą wĘ PŇlĆ¡’Ć hŇ¿ĎomS
n Ę C=MyrĲĂW
Ę ‘Ć hŇmĎŔxĎlĘmĂ yk
ăŇĄ rĘ‘Ł Ĳ
: PŇlĆ’ĲĎ My‘¿ĂBĎrĘ’Č hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ ëŇr¿
Ł ‘Ğl
ĲČ ’b
ËĎŇ YĎ y’¿ĄYĘoyĲ rS
Ąę ’ĎmĲĄC
37
TbĆŇăS
Ą ű yY
ăĂ xĞwĲČ ydĂÁGĎhČwĘ ynÄĂ bĄŇC’rhĎ=NmĂ NDĄrĘIČlČţ rbĆŇ‘ăĄmĄC
38
hŇQĆ’ĄÁ=lJĎ : PŇlĆ’ĲĎ Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ¿’Ď mĄ hŇmĎŔxĎlĘmĂ ’b
ăĎŇ YĘ ÉylĄJĘ É lk
ŁŇ BĘ hŇè
Ćę nČmĘ 39
hŇnĎorŔbŇĘ xĆ C’B
ăĎ ÉMlĄS
Ď bŇąbĎŇ lĄBĘ ůhkĎŇrĎ‘ĞmĲČ yrăĄdĘŇŁ‘Ĳ ÈhmĎxĎlĘmĂ yS
ăĄ nĘ’Č
bŇ¿Ąl l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ tŇyrÌĂS
Ą =lJĎ MgČŇwĘţ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č dŇyw¡ĂDĎ=tŇ’Ć ëŇyl
¿Ă mĘhČlĘ
hŇS
ĎŔ olS
Ę Mym
ăĂ yĎ ÉdywĂDĎ=M‘Ă MS
ąĎ =CyhĘIĲĂwČ : dŇywĲĂDĎ=tŇ’Ć ëŇyl
¿Ă mĘhČlĘ dŇ¡xĎ ’Ć 40
MhĆylĄ’Ğţ=MybŇĂ orĲuĘhČ Mg
ăČŇ wĘ : MhĲĆyxĄ’Ğ Mh
¡Ć lĎ Cnyk
¿ŇĂ hĄ=yJĲĂ Myt
ĳŇĂ oSwĘ Myl
¡Ă kŇĘ Ł’Ĳ 41
MyQ
ăĂ mČGĘbČŇC MyrăĂomxĞB
ĲČ MxĆlĆÃ My’
ăĂ ybŇĂ mĘ ylĂęêĎpŇĘ nČwĘ NClÁbĚŇzĘC rkÄĎ Vřv
Ď yĂ=dŇ‘Č
NmĆËS
Ć wĘ=NyĂyĲČwĘ MyqÌĂCUYĂwĘ MylĂÄbĄŇDĘ xmČqĆţ lkĎÃ’ĞmĲČ rqÃĎ BĎbČŇCĲ ű MydăĂŇrĎjĘbČŇC
Z‘ăČCĎIĂwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ hŇ¡xĎ mĘW
Ă yJ
¿Ă bŇrĳ
Ł lĎ N’ŇY
Ł ¡ wĘ rq¿ĎbĎŇC gy
dŇywĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ : dŇygĲŇĂ nĎ=lkĎŇlĘ tŇo’¡UĄhČwĘ Myp
ËŇĂ lĎ’ĞhĲĎ yrÌĄW
Ď =M‘Ă dŇywĂęDĎ 2
lkl
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.41

. =lkĎBĘ ’"s v.34

.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.33

13. 3–14. 4
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ÉhYĎrĘpŇĘ nĂ CnyhĄęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=NmĂC bŇoTÁ MkĆÄylĄ‘Ğ=M’Ă l’ĄęrĎW
Ę yĂ lh
ăČ qĘ ű lk
ŁŇă lĘ
Mh
ËĆ UĎ‘ĂwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇoYărĘ’Č É lk
ŁŇ BĘ MyrĂę’ĎS
Ę eĂhČ Cnyx
ăĄ ’Č=l‘Č hŇxÂĎ lĘS
Ę nĂ
=tŇ’Ć hŇBĎËsĄ nĎwĘ : Cnyl
ĲĄ ’Ą CY¡bŇĘ uĲĎyĂwĘ Mh
ĳĆ yS
Ą rĘgŇĘ mĂ yrăĄ‘ĎBĘ MI¡ĂwĂlĘhĲČwĘ Myn¿ĂhĞŁJĲhČ
=lkĲĎŇ Cr¿mĘ’ŇIĲŁwČ : lC’ĲS
Ď ym
¿Ą yBĂ Chn
¡ĚS
Ę rČdĘŇ âl¿=yJĂ Cnyl
ĳĄ ’Ą Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ Nor¿’Ğ
ÉdywĂDĎ lh
ąĄ qĘIČwČ : M‘ĲĎhĎ=lkĎŇ yn¿Ąy‘ĄBĘ rb
¡ĎŇ DĎhČ rS
¿Č yĎ=yJĲĂ NJ
ĳĄ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ lh
¡Ď uĎhČ
É’ybŇĂ hĎlĘ tŇĳmĎ xĞ ’obăŇlĘ=dŇ‘ČwĘ MyĂr¡ČYĘmĂ rox¿yS
Ă =NmĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ dŇywąDĂ Ď l‘ČIČÄwČ : MyrĲĂ‘ĎyĘ tŇ¡yČrĘuĂmĂ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ’Ć
žt’Ą Mè
Ďę mĂ tŇolă‘ĞhĲČlĘ hŇdĳŇĎChylĲĂ rS
ăĆ ’Ğ Myr¡Ă‘ĎyĘ tŇ¿yČrĘqĂ=l’Ć hŇtŇĎ lĎŔ‘ĞB
ĲČ
CbŇyJÁĂ rĘIČwČ : MS
ĲĄ ’r¿ĎqĘnĂ=rS
Ć ’Ğ Myb
¡ŇĂ CrJĘhČ bŇ¿S
Ą oy hoËĎhyĘ ű Myh
ÌĂ Łl’ĹhĲĎ NorÄ’Ğ
oyŔxĘ’ČwĘ ’EăĎ‘ĚwĘ bŇdĳŇĎnĎybĲŇĂ ’Ğ tŇyB
¡Ą mĂ hŇS
ĎŔ dĎŇxĞ hŇăĎlgĎŇ‘Ğ=l‘Č ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ Norą’Ğ=tŇ’Ć
Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ MyqËĂxĞW
ĲČ mĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ dŇywăĂdŇĎwĘ : hŇĲlĎ gĎŇ‘ĞB
ĲĎ Myg¡Ňh
Ă Ğ nŁ
MyĂê
¡Č lĘYĂmĘbŇĂ C MyjĂŔtŇĚ bŇĘ C Myl
ăĂ bĎŇnĘbŇĂ C ÉtoreŁkŇĂ bŇĘ C MyrąĂyS
Ă bŇĘ C z‘Ł ĳ =lkĎŇBĘ
Ézx
Ł ’ĹĲlĆ odęyĎ=tŇ’Ć ’EĎÁ‘Ě xlČÄS
Ę IĂwČ Nd
ŁŇĳyJĂ NrĆGŁă =dŇ‘Č C’b
Ł ¡Ň IĎwČ : tŇorĲYĘY
Ł Ĳ xĞb
ĲČŇ C
l‘ËČ ChJĄěIČwČ ’EĎŔ‘ĚBĘ ÉhoĎhyĘ PŇą’Č =rxČIĲĂwČ : rqĲĎBĎhČ CT¡mĘS
ĲĎ yJ
¿Ă NorŔ’ĎăhĎ =tŇ’Ć
dŇywĂŔdĎŇlĘ rxČăIĂwČ : MyhĲĂŁl’Ĺ yn¿ĄpŇĘ lĂ MS
¡Ď tŇmĎ¿IĎwČ Norĳ’ĎhĲĎ=l‘Č od¡ŇyĎ xl
¿Č S
Ď =rS
Ć ’Ğ
dŇ‘¡Č ’EĎŔ‘Ě ZrĆj
ăĆ É’ChhČ MoqąUĎlČ ’rĎÂqĘIĂwČ ’EĳĎ‘ĚBĘ ZrĆj
¡Ć hoËĎhyĘ ZrÌČpĎŇ=yJĲĂ
ëŇyhĄť rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ’Ch¡hČ MoI¿BČ MyhĂŔŁl’ĹăhĎ =tŇ’Ć ÉdywĂdĎŇ ’rąĎyIĂwČ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ
wyl
¡Ď ’Ą NorË’ĎhĲĎ=tŇ’Ć dŇywÌDĂ Ď rysÄĂ hĄ=âlĲwĘ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ Nor¿’Ğ tŇ¡’Ą ylČŔ’Ą ’yb
ăŇĂ ’Ď
NorÄ’Ğ žbS
Ć IĄwČ : yêĲĂGĂhČ Md¡
ŁŇ ’Ĺ=dŇb
ĲĄŇ ‘Ł tŇyB
¿Ą =l’Ć ChFĄěIČwČ dŇywĳDĂ Ď ry‘ăĂ=l’Ć
ëŇrĆb
ÌŇĎ yĘwČ MyS
ĳĂ dĎŇxĽ hŇăS
Ď ŁlS
Ę otŇ¡ ybĄŇBĘ Md
ŁŇË’Ĺ dŇ¿bĄŇ ‘Ł tŇyBĄÄ=M‘Ă MyhÁĂ Łl’ĹhĲĎ
: olĲ=rS
Ć ’Ğ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ Md¡
ŁŇ ’Ĺ=dŇb
ĲĄŇ ‘Ł tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć hoËĎhyĘ

dy yS
ăĄ rĎxĎwĘ MyzĂŔrĎ’Ğ yYăĄ‘ĞwĲČ ůdywĂDĎ=l’Ć ÈMykŇĂ ’ĎlĘmČ rY
Ł ¿ =ëŇlĆmĲĆ MrÄyřx xlČS
Ę IĂwČţ
2

3
4

onÌykŇĂ hĹ=yJĲĂ dŇywĂŔDĎ ‘dČŇăIĄwČ : tŇyĂB
ĲĎ ol¡ tŇon¿bŇĘ lĂ MyYĳĂ‘Ą yS
¡Ą rĎxĎwĘ ryqŔĂ
rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ otŔCkŇlĘmČ ÉhlĎ‘ĘmČÄlĘ tŇ’Ňąv
Ą nĂ=yJĲĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇlĆ¡mĆ lĘ hoËĎhyĘ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ MyS
¡Ă nĎ dŇo‘Ë dŇyw¿ĂDĎ xuÄČ IĂwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ oU¿‘Č
rS
¿Ć ’Ğ MydĂŔClyĘhČ tŇomăS
Ę ÉhQĆ’ĄÄwĘ : tŇonĲbĎŇC Myn¿ĂBĎ dŇo‘¡ dŇywËDĂ Ď dŇlĆoIÌwČ
wl=wyh
.yrq MrĎCx ,bytk MrĎyxĂ v.1

.dy
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14. 5–15. 9

‘ČCS
¡ ylĂ’ĹwĲĆ rx
¿Ď bŇĘ yĂwĘ : hŇŁmĲŁlS
Ę C Nt
¡ŇĎ nĎ bŇbĎŔoSwĘ ‘ČCUăS
Č MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ol¡=CyhĎ 5
: TlĆpĲĎŇylĂ’ĹwĲĆ ‘d¡ĎŇyĎlĘ‘ĆbŇĘ C ‘m
¿Ď S
Ď ylĲĂ’ĹwĲĆ : ‘ČypĲŇĂ yĎwĘ gŇpĆŇ¡nĆwĘ HgČŇŁn¿wĘ : TlĆjĲĎlĘ’ĆwĘ 6, 7
=l‘Č ÉëlĆmĆÄlĘ dŇywąDĂ Ď xS
ČÄ mĘnĂ=yJĲĂ MyêęĂ S
Ę lĂpŇĘ C‘ămĘS
Ę IĂwČ
8
dŇywĂŔDĎ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ dŇywĳDĂ Ď=tŇ’Ć SuăĄbČŇlĘ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ=lkĎŇ Cl¿‘ĞIĲČwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎ
l’ČÄS
Ę IĂwČ : My’ĲĂpĎŇrĘ qmĆ‘¿ĄBĘ CT¡S
Ę pŇĘ IĂwĲČ C’B
ĳĎ Myê¡ĂS
Ę lĂpŇĘ C : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ ’Y
¡Ą IĄwČ 9, 10
ydĳĂŇyĎBĘ Mê
¡Ď tŇČ nĘC MyřytŔVlp=l‘Č ÉhlĆ‘Ĺ’ĲĆhČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMyhĂŁl’ŇB
ĲĄ dŇywąDĂ Ď
MJ
ăĄ IČwČ ÈMyYĂrĎjĘ=l‘Čb
ĲČŇ BĘ Cl¿‘ĞIĲČwČ : ìŇdŇĲĆyĎBĘ Myê¡ĂtŇČ nĘC hŇlĄŔ‘Ğ ÉhoĎhyĘ olą rmĆ’ŇŁIÄwČ 11
ZrĆp
ăŇĆ JĘ yd¡ĂŇyĎBĘ yb
ËŇČ yĘo’Ĳ=tŇ’Ć Myh
ÌĂ Łl’ĹhĲĎ ZrČÄjĎ dŇywĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ ůdywĂDĎ MS
ăĎ
MS
¡Ď =CbŇzĘ‘ČIĲČwČ : MyYĲĂrĎjĘ l‘ČB
¿Č ’Ch¡hČ Moq¿UĎhČ=MS
ĲĄ C’ËrĘqĲĎ NJĄę=l‘Č MyĂm
ĳĎ 12
CpŇys
ąĂ IŁwČ
: S’ĲĄBĎ CpŇ¡ rĘv
Ď IĂwČ dŇywĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ=tŇ’Ć 13
MyhĂŔŁl’ŇB
ĲĄ ÉdywĂDĎ dŇo‘ą l’ÄČ S
Ę IĂwČ : qmĆ‘ĲĄBĎ CT¡S
Ę pŇĘ IĂwĲČ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ Édo‘ 14
tŇĎ ’Ň¿bĎŇ C MhĆŔylĄ‘ĞmĲĄ ÉbsĄhĎ Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČ hŇ¡Ćl‘ĞtĲŇČ âl¿ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Éol rmĆ’ŇŁIąwČ
yS
ăĄ ’ŇrĎBĘ ÉhdĎŇ‘Ď~ĘhČ loqą=tŇ’Ć ìÂ‘ĞmĘS
Ď JĲĘ yhĂywĂţ : My’ĲĂkĎŇBĘhČ lCU¿mĂ Mh
¡Ć lĎ 15
tŇoJ¡hČlĘ ìŇynĆŔpĎŇlĘ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ ’Y
ąĎ yĎ=yJĲĂ hŇĳmĎ xĎlĘUĂbČŇ ’Y
ăĄ êĄ z’
¡Ď My’ĂŔkĎŇBĘhČ
ÉCJIČwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ChC¡ĎYĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ dŇywĂŔDĎ W‘ČIăČwČ : MyêĲĂS
Ę lĂpŇĘ hŇ¿Ąx
n Ğ mĲČ=tŇ’Ć 16
=lkĎŇBĘ dŇyw¡ĂDĎ=MS
ĲĄ ’Y
¿Ą IĄwČ : hŇrĎzĘGĲĎ=dŇ‘ČwĘ No‘¡bŇĘ GĂmĂ MyêŔĂ S
Ę lĂpŇĘ hŇăĄx
n Ğ mĲČ=tŇ’Ć 17
Myê¡ĂbĎŇ ol¿=W‘ČIĲČwČ : MyĲĂoGhČ=lJĎ=l‘Č oD¡xĘjČ=tŇ’Ć Nt
¿ŇČ nĎ hoËĎhywĲČ tŇoYĳrĎ’ĞhĲĎ wT
rm
ăČ ’Ď z’Ďť : lhĆŁ’Ĳ ol¡=TIĆwČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Noră’ĞĲlČ ÉMoqmĎ NkĆŇąĎwČ
I dŇywĳDĂ Ď ry‘ăĂBĘ 2
rx
ăČ BĎ ű Mb
ăĎŇ =yJĂ MIĳĂwĂlĘhĲČ=M’Ă yJ
¡Ă MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ’Ć Ét’ŇW
Ą lĎ âlą dŇywĂŔDĎ
: Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č otŇ¡ rĘS
Ď lĘCĲ hoËĎhyĘ NorÌ’Ğ=tŇ’Ć tŇ’ŇW
ĄÂ lĎ hoĎęhyĘ
=tŇ’Ć Étol‘ĞhĲČlĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć dŇywËDĂ Ď lh
¿Ą qĘIČwČ
3
yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć dŇywËDĂ Ď PŇs
Ł ¿ ’ĹIĲĆwČ : olĲ Nyk
¿ŇĂ hĄ=rS
Ć ’Ğ om¡oqmĘ=l’Ć hoĎŔhyĘ Noră’Ğ 4
rv
ĎŔ hČ l’
ăĄ yrĂC’Ĳ tŇĳhĎ qĘ yn¡ĄbŇĘ lĂ
: MIĲĂwĂlĘhĲČ=tŇ’ĆwĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ 5
rv
ĎŔ hČ hŇăyĎW
Ď ‘Ğ yrĳĂrĎmĘ yn¡ĄbŇĘ lĂ
: MyrĲĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ¿’Ď mĄ wyx
¡Ď ’ĆwĘ 6
rv
ĎŔ hČ l’
ăĄ oy MoS
ĳ rĘGĲĄ yn¡ĄbŇĘ lĂ
: MyrĲĂW
Ę ‘ĆwĘ MyĂt
¿ŇČ ’ŇmĎ wyx
¡Ď ’ĆwĘ 7
hŇ¿yĎ‘ĘmĲČS
Ę Np
ĳĎŇ YĎylĲĂ’Ĺ yn¡ĄbŇĘ lĂ
: MyS
ĲĂ ŁlS
Ę C hŇ¿’Ď mĄ wyx
¡Ď ’ĆwĘ 8
rv
¡Ď hČ l’
¿Ą ylĂ’Ĺ NorĳbŇĘ xĆ yn¡ĄbŇĘ lĂ
: MyĂtĲŇĎ ’ŇmĎ wyx
¿Ď ’ĆwĘ rv
¡Ď hČ 9
wyx’w
.yrq MyêĂS
Ę lĂjĘ ,bytk MyIĂêĂS
Ę lĂjĘ v.10

15. 10–26
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11
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wyxĎě’ĆwĘ rv
ĎŔ hČ bŇdăĎŇnĎyUĲĂ‘Č l’
ĳĄ yEĂ‘Ě yn¡ĄbŇĘ lĂ

: MynĲĂomS
Ę wyx
¿Ď ’ĆwĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę C hŇ¡’Ď mĄ
ÉhyĎW
Ď ‘Ğ l’
ąĄ yrĂC’ĲlĘ MIĂęwĂlĘĲlČ wĘ MynĳĂhĞŁJĲhČ rt
¡ŇĎ yĎbŇĘ ’ĆlĘC qod¿ŇYĎlĘ dŇywĂŔdĎŇ ’răĎqĘIĂwČ
yS
¿Ą ’ŇrĎ Mê
ËĆ ’Č MhĆŔlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : bŇdŇĲĎnĎyUĲĂ‘ČwĘ l’
¡Ą ylĂ’ĹwĲĆ hŇyĎŔ‘ĘmĲČS
Ę l’
ăĄ oywĘ
Norą’Ğ tŇă’Ą MtęĆ ylĂ‘ĞhĲČwĘ MkĆŔyxĄ’ĞwĲČ Mê
ăĆ’Č ÉCSDĘqČtŇĘ hĲĂ MIĳĂwĂlĘĲlČ tŇob¡Ň’ĎhĲĎ
âlă hŇ¡ĎoS’
n Ň r¿ĂBĎmČlĘ yJ
ËĂ : olĲ ytŇĂ on¡ykŇĂ hĞ=l’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
: TjĲĎS
Ę UĂJČ Chn
¡ĚS
Ę rČdĘŇ âl¿=yJĂ CnBĎŔ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ ZrČÄjĎ Mê
ĳĆ’Č
yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ Nor¿’Ğ=tŇ’Ć tŇolě‘ĞhĲČlĘ MIĳĂwĂlĘhĲČwĘ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ CSŔDĘqČtŇĘ IĲĂwČ
hŇ¡S
Ćm
Ł hŇ¿CĎYĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Noră’Ğ tŇ’Ąť MIĂęwĂlĘhĲČ=ynĲĄbŇĘ C’ăW
Ę IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
rmĆ’ŇIăŁwČ
: MhĲĆylĄ‘Ğ tŇoT¡U
Ł BČ Mp
¿ĎŇ tŇĄ kŇĘ BĂ hoĳĎhyĘ rb
ăČŇ dĘŇJĂ
ryS
ËĂ =ylĄkŇĘ BĂ MyrĂŔrĘS
Ł ă mĘhČ ÉMhĆyxĄ’Ğ=tŇ’Ć dŇymęĂ ‘ĞhĲČlĘ ůMIĂwĂlĘhĲČ yrăĄW
Ď lĘ ÈdywĂDĎ
: hŇxĲĎmĘW
Ă lĘ loq¡BĘ=MyrĲĂhĎlĘ My‘¿ĂymĂS
Ę mČ MyĂêĳĎlĘYĂmĘC tŇor¡eŁkŇĂ wĘ Myl
¿Ă bĎŇnĘ
wyxĎŔ’Ć=NmÄĂ C l’ĄŔoy=NBĆ Nm
ăĎ yhĄ tŇ’Ąť MIĂęwĂlĘhĲČ CdŇym
ăĂ ‘ĞIĲČwČ
: ChyĲĎS
Ď CqĲ=NBĆ Nt
¡ŇĎ y’Ą MhĆŔyxĄ’Ğ ÉyrĂrĎmĘ ynąĄBĘ=NmĂC ChyĳĎkŇĘ rĆB
ĲĆ =NBĆ PŇs’
¡Ď Ď
ű l’
ăĄ yxĂywĂ tŇomÃrĎymĂS
Ę C l’ĄÃyzĂ‘ĞyĲČwĘ NBĄÃ ChyĎÃrĘkČŇzĘ MynĳĂS
Ę UĂhČ Mh
ăĆ yxĄ’Ğ Mh
¡Ć UĎ‘ĂwĘ
ChyĎÄnĄqĘmĂC ChlĄÁpŇĘ ylĂÄ’ĹwĲĆ žChyĎtŇĘ êĂmČC ChyĎÃW
Ą ‘ĞmĲČC ChyĎÃnĎbŇĘ C bŇ’ĎÃylĂ’Ĺ yeÃĂ ‘ĚwĘ
Nt
ĳŇĎ y’ĄwĘ PŇs’
¡Ď Ď Nm
¿Ď yhĄ MyrĂŔrĘS
Ł ă mĘhČwĘ : MyrĲĂ‘Ğè
Ł Ĳ hČ l’
¡Ą y‘ĂywĲĂ Md
ŁŇË’Ĺ dŇ¿bĄŇ ‘ŁwĘ
É l’ĄyxĂywĲĂ tŇomąrĎymĲĂS
Ę C l’ĄÁyzĂ‘ĞwĲČ hŇyĎÄrĘkČŇzĘC : ‘ČymĲĂS
Ę hČlĘ tŇS
Ć Łx¡nĘ MyĂê
¿Č lĘYĂmĘBĂ
ChyăĎtŇĘ êĂmČC : tŇomĲlĎ‘Ğ=l‘Č Myl
¡Ă bĎŇnĘBĂ ChyĳĎnĎbŇĘ C Chy¡ĎW
Ą ‘ĞmĲČC bŇ’ĎŔylĂ’ĹwĲĆ yeăĂ‘ĚwĘ
=l‘Č tŇor¿eŁkŇĂ BĘ ChyĳĎzĘzČ‘ĞwĲČ l’
¡Ą y‘ĂywĲĂ Md
Ł Ŕ ’Ĺ dŇăbĄŇ ‘ŁwĘ ÉChyĎÄnĄqĘmĂC ChlĄępŇĘ ylĲĂ’ĹwĲĆ
’v
ĎŔ UČBČ Érs
Ł yĎ ’v
ĳĎ mČBĘ MI¡ĂwĂlĘhĲČ=rW
ĲČ Chy¿ĎnĘnČkŇĘ C : xČ~ĲĄnČlĘ tŇyn¡ĂymĂè
Ę hČ
ChyĎÃnĘbČŇS
Ę C : NorĲ’ĎĲlĎ Myr¡Ă‘ĞS
Ł Ĳ hŇnĎŔqĎlĘ’ĆwĘ ÉhyĎkŇĘ rĆb
ĲĆŇ C : ’ChĲ Nyb
¡ŇĂ mĄ yJ
¿Ă
MynĂŔhĞŁJăhČ ÉrzĆ‘ÄĆ ylĂ’ĹwĲĆ ChyąĎnĎbŇĘ C ChyĎrĘkČŇzĘCţ yW
ČÃ mĎ‘ĞwĲČ l’ĄÃnĘtŇČ nĘC TpĎÃS
Ď oyĲwĘ
hŇIĎŔxĂywĲĂ ÉMŁdŇ’Ĺ dŇąbĄŇ ‘ŁwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Noră’Ğ yn¡ĄpŇĘ lĂ tŇorŔYĘY
Ł ă xĞB
ĲČ ÉMyrYřYxm
MykęĂ lĘŁhĲhČ MypĳŇĂ lĎ’ĞhĲĎ yrăĄW
Ď wĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄqĘzĂwĘ dŇywËdĂŇĎ yh
¿Ă yĘwČ : NorĲ’ĎĲlĎ Myr¡Ă‘ĞS
ŁĲ
: hŇxĲĎmĘW
Ă BĘ Md¡
ŁŇ ’Ĺ=dŇb
ĲĄŇ ‘Ł tŇyB
¿Ą =NmĂ hoËĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ NorÌ’Ğ=tŇ’Ć tŇolÂ‘ĞhĲČlĲĘ
=tŇyrĲĂBĘ Noră’Ğ y’¡ĄW
Ę nĲŁ MIĂŔwĂlĘhÄČ =tŇ’Ć MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ rzŁă‘ĘBĆ ÉyhĂyĘwĲČ
hwhy
bytk MyrĂYĘY
Łx
Ğ mČ w’ MyrĂYĘYČxĘmČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘxĘmČ ,bytk MyrĂYĘY
Łx
Ğ mČ w’ MyrĂYĘYČxĘmČ y’br‘ml v.24

.wT
.yrqw
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15. 27–16. 12

ű lB
ăĎ rĘkĚŇmĘ dŇywĂÂdĎŇwĘ : MylĲĂy’Ą hŇ‘¿ĎbŇĘ S
Ă wĘ Myr¡ĂpĎŇ=hŇ‘ĲĎbŇĘ S
Ă Cx¿BĘzĘIĂwČ hoĳĎhyĘ 27
MyrĂŔrĘS
Ł ă mĘhČwĘ NorŔ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć My’
ăĂ W
Ę eĲŁhČ ÉMIĂwĂlĘhĲČ=lkĎŇwĘ ZCBę ly‘ăĂmĘBĂ
=lkĎŇwĘ : dŇB
ĲĎ dŇopŇ¿ ’Ą dŇyw¡ĂDĎ=l‘ČwĘ MyrĳĂrĘS
Ł Ĳ mĘhČ ’v
¡Ď UČhČ rv
¿Č hČ hŇËĎn
y Ę nČkŇĘ C 28
rpĎŔoS loqăbŇĘ C Éh‘ĎCrtŇĘ BĂ hoĎŔhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Noră’Ğ=tŇ’Ć ÉMylĂ‘ĞmĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ
ÉNor’Ğ yhęĂ yĘwČ : tŇorĲeŁkŇĂ wĘ Myl
¡Ă bĎŇnĘBĂ My‘ěĂ mĂS
Ę mČ MyĂêĳĎlĘYĂmĘbŇĂ C tŇor¡YĘY
Ł Ĳ xĞb
ĲČŇ C 29
ű hŇăpĎŇ qĘS
Ę nĂ lC’ÁS
Ď =tŇBČ lkČÄymĂC dŇywĳDĂ Ď ry‘ăĂ=dŇ‘Č ’B
¡Ď hoĎŔhyĘ tŇyrăĂBĘ
ol¡ zbĆŇê¿ĂwČ qxĄŔW
Č mĘC dŇuăĄrČmĘ ÉdywĂDĎ ëŇlĆąUĆ hČ=tŇ’Ć ’rĆêÄĄ wČ NoQęxČhĲČ dŇ‘ăČBĘ
otŔ’
Ł CgŇy~
ăĂ IČwČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Noră’Ğ=tŇ’Ć ÉC’ybÄĂ IĎwČ
: HB
ĲĎ lĂBĘ zT
yn¿ĄpŇĘ lĂ Mym
¡Ă lĎS
Ę C tŇol¿‘Ł CbŇyrËĂqĘIČwČ dŇywĳDĂ Ď ol¡=hŇTĎĲnĎ rS
¿Ć ’Ğ lhĆŁ’ŔhĎ ëŇotŇă BĘ
=tŇ’Ć ëŇrĆb
¿ŇĎ yĘwČ Mym
ĳĂ lĎè
Ę hČwĘ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ tŇol¿‘ĞhĲČmĄ dŇywĂŔDĎ lk
ăČŇ yĘwČ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ 2
hŇĳè
Ď ’Ă=dŇ‘ČwĘ Sy’
¡Ă mĄ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ Sy’
ăĂ =lkĎŇlĘ ÉqQĄxČyĘwČ : hoĲĎhyĘ MS
¿Ą BĘ M‘¡ĎhĎ 3
hoËĎhyĘ NorÌ’Ğ ynĄÄpŇĘ lĂ NêÂĄ IĂwČ : hŇS
ĲĎ yS
Ă ’ĞwĲČ rj
¡Ď S
Ę ’ĆwĘ MxĆlĆŔ=rJČJĂ ÉSy’ĂlĘ 4
yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ lQĄŔhČlĘC tŇodăŇohlĘC ÉryJĂzĘhČlĘC Myt
ĳŇĂ rĘS
ĲĎ mĘ MI¡ĂwĂlĘhĲČ=NmĂ
l’ĄÃy‘ĂyĘ hŇĳĎrĘk
y ČŇ zĘ Chn
ăĄS
Ę mĂC S’Ňr¡
Ł hĎ PŇs’
¿Ď Ď
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ 5
l’Ąęy‘ĂywĂ Md
ŁÁ ’Ĺ dŇbĄÄŁ‘wĘ žChyĎnĎbŇĘ C bŇ’ĎÃylĂ’ĹwĲĆ hŇyĎÃtŇĘ êĂmČC l’ĄÃyxĂywĲĂ tŇomÃrĎymĲĂS
ĘC
Chy¿ĎnĎbŇĘ C : ‘ČymĲĂS
Ę mČ MyĂê
¿Č lĘYĂmĘB
ĲČ PŇs’
¡Ď Ď wĘ tŇorŔeŁkŇĂ bŇĘ C ÉMylĂbĎŇnĘ yl
ąĄ kŇĘ BĂ 6
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ=tŇyrĲĂBĘ Nor¿’Ğ yn¡ĄpŇĘ lĂ dŇymĂŔêĎ tŇorăYĘŁYĲxĞB
ĲČ MynĳĂhĞŁJĲhČ l’
¡Ą yzĂxĞyĲČwĘ
: wyxĲĎ’ĆwĘ PŇs’
¡Ď Ď =dŇyČBĘ hoĳĎhyl
ĲČ tŇod¡Ňh
Ł lĘ S’ŇŁrŔBĎ ÉdywĂDĎ Nt
ąŇČ nĎ z’
ăĎ ’ChęhČ MoIăBČ 7
omŔS
Ę bŇĂ C’ărĘqĂ ÉhoĎhyl
ĲČ CdąŇoh
: wytĲŇĎŁlylĲĂ‘Ğ MyU
¡Ă ‘ČbĎŇ C‘yd¿ĂŇoh
olŔ=CrUĘzČ Éol CryS
ąĂ
: wytĲŇĎ ’
Ł lĘpŇĘ nĂ=lkĎŇBĘ CxyW
¡Ă
oSŔdĘŇqĎ MS
ăĄ BĘ ÉCllĘhĲČtŇĘ hĲĂ
: hoĲĎhyĘ yS
¿Ą qĘbČŇmĘ bŇ¡Ąl xmČěW
Ę yĂ
oEŔ‘ĚwĘ ÉhoĎhyĘ CS
ą rĘDĂ
: dŇymĲĂêĎ wyn¡ĎpĎŇ CS
¿ uĘBČ
hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉwytŇĎ ’
Ł lĘpŇĘ nĂ CrękŇĘ zĂ
wytpm

8

9

10

11

12

16. 13–26
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: ChypĲŇĂ =yTĄjĘS
Ę mĂC wyt
¡ŇĎ pŇĘ m
ŁĲ
oDŔbŇĘ ‘Č l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ ‘rČzĆť
: wyrĲĎyxĂBĘ bŇq
Ł ¡ ‘ĞyĲČ yn¿ĄBĘ
CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ’Chť
: wyTĲĎjĎS
Ę mĂ ZrĆ’¡ĎhĎ=lkĎŇBĘ
otŔyrĂBĘ ÉMlĎo‘lĘ CrąřkŇĘ zĂ
: roDĲ PŇlĆ¿’Ć lĘ hŇ¡CĎYĂ rb
¿ĎŇ DĎ
MhĎŔrĎbŇĘ ’Č=tŇ’Ć ÉtrČJĎ rS
ąĆ ’Ğ
: qxĲĎYĘyĂlĘ otŇ¡ ‘ĎCbŇĲ S
ĘC
qx
Ł Ŕ lĘ Ébq
Ł ‘ĞyĲČlĘ hĎdąŇĆymĂ‘ĞIĲČwČ
: Ml
ĲĎ o‘ tŇyr¿ĂBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂlĘ
N‘ČnĎŔJĘ=ZrĆ’ĲĆř Nê
ăĄ’Ć ÉìlĘ rm
Ł ę ’ŇlĄ
: Mk
ĲĆŇ tŇĘ lČxĞĲnČ lbĆŇ¡xĆ
rjĎŔsĘmĂ yt
ăŇĄ mĘ ÉMkĆŇtŇĘ oyĲhĘBĲĂ
: HB
ĲĎ Myr¿ĂgĎŇwĘ T‘¡ČmĘJĂ
yoGŔ=l’Ć yoGămĂ ÉCkŇQĘhČtŇĘ IĲĂwČ
: rxĲĄ’Č M‘¿Č=l’Ć hŇ¡kĎŇ lĎmĘUČmĂC
MqĎŔS
Ę ‘ĎlĘ ÉSy’ĂlĘ xČyeąĂhĂ=âlĲ
: MykĲŇĂ lĎmĘ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ xkČŇoI¿wČ
yxĎŔyS
Ă mĘBĂ ÉC‘GĘêĂ=l’ĲČ
: C‘rĲĄêĎ=l’Č y’
¡Č ybŇĂ nĘbŇĂ C
ZrĆ’ĎŔhĎ=lJĎ ÉhoĎhyl
ĲČ CryS
ąĂ
: otŇĲ ‘ĎCSĲyĘ Moy¡=l’Ć=MoIĲmĂ Cr¿v
Ę BČ
odŔobŇJĘ=tŇ’Ć ÉMyĂoGbČŇ CrąjĘsČ
: wytĲŇĎ ’
Ł lĘpŇĘ nĂ MyU
¡Ă ‘ČhĲĎ=lkĎŇBĘ
dŇŁ’ŔmĘ É lQĎhĚmĘC hoąĎhyĘ lodÄgĎŇ žyJĂ
: MyhĲĂŁl’Ĺ=lJĎ=l‘Č ’Ch¡ ’r¿ĎonwĘ
MylĂŔylĂ’Ĺ ÉMyUĂ‘ČhĲĎ yh
ąĄŁl’Ĺ=lJĎ yJĂţ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

hwhyw
.’"y h"q Mylht Nyy‘ : Zr’=t’Ć y’xndml ,y’br‘ml Nk v.18

.+x h"q Mylht Nyy‘ : rkČzĎ l"n v.15

.zT
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16. 27–41

: hŇW
ĲĎ ‘Ď MyĂm¿ČS
Ď ho¡ĎhywĲČ
wynĎŔpĎŇlĘ ÉrdĎŇhĎwĘ dŇohą
: omĲq
Ł mĘBĂ hŇ¡wĎdĘŇxĆwĘ z‘Ł ¿
MyUĂŔ‘Č tŇoxăjĘS
Ę mĂ ÉhoĎhyl
ĲČ CbąŇhĎ
: z‘Ł Ĳ wĎ dŇob¿ŇJĎ ho¡Ďhyl
ĲČ Cb¿ŇhĎ
omĳS
Ę dŇobăŇJĘ ho¡Ďhyl
ĲČ Cb¿ŇhĎ
wynĎŔpĎŇlĘ C’b
Ł ăŇ C ÉhxĎnĘmĂ C’ąW
Ę
: SdŇĆŁqĲ=tŇrČdĘŇhČBĘ ho¡Ďhyl
ĲČ Cw¿xĞêĲČS
Ę hřĂ
ZrĆ’ĎŔhĎ=lJĎ ÉwynĎpĎŇQĘmĂ Clyx
ąĂ
: ToUĲêĂ=lBČ lb
¡ĄŇ êĄ NoJ¿êĂ=PŇ’Č
ZrĆ’ĎŔhĎ lg
ăĄŇ tŇĎ wĘ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ CxąmĘW
Ę yĂ
: ëŇĲlĎ mĎ ho¿ĎhyĘ My¡ĂoGbČŇ Cr¿mĘ’ŇyĲŁwĘ
o’ŔolmĘC ÉMIĎhČ M‘ąČrĘyĂ
: oBĲ=rS
Ć ’Ğ=lkĎŇwĘ hŇd¡ŇĆv
Ď hČ ZŁl¿‘ĞyĲČ
hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ QĂmĂ r‘ČIĳĎhČ yYăĄ‘Ğ Cn¡eĘrČyĘ z’
¿Ď
: ZrĆ’ĲĎhĎ=tŇ’Ć Toj¿S
Ę lĂ ’b
¡ĎŇ =yJĂ
bŇoTŔ yJ
ăĂ ÉhoĎhyl
ĲČ CdŇąoh
: oDĲsĘxČ Ml
¡Ď o‘lĘ yJ
¿Ă
ÉtodŇh
Ł lĘ MyĳĂoGhČ=NmĂ Cnl
¡Ą y~ĂhČwĘ CnY
¿Ą BĘqČwĘ Cn‘ĄŔS
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉCn‘ÄĄ yS
Ă ohĲ CrěmĘ’ĂwĘ
l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇCrąBĎ : ìŇtĲŇĆ QĎhĂtŇĘ BĂ xČ¡BĄ êČS
Ę hĂlĘ ìŇS
ĆŔ dĘŇqĎ MS
ăĄ lĘ
: hoĲĎhyl
ĲČ lQ
¡Ą hČwĘ NmĄŔ’Ď ÉM‘ĎhĎ=lkĎŇ CrąmĘ’ŇIĲŁwČ Ml
ĳĎ ‘ŁhĲĎ dŇ‘ăČwĘ Ml
¡Ď o‘hĲĎ=NmĂ
ynÌĄpŇĘ lĂ tŇrĄ
ÂS
Ď lĘ wyx
ĳĎ’ĆlĘC PŇs’
¡Ď Ď lĘ hoĎŔhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Noră’Ğ ÉynĄpŇĘ lĂ MS
Ďę =bŇzĎ‘ĞIĲČwČ
Myè
ăĂ S
Ă Mh
¡Ć yxĄ’ĞwĲČ Md
ŁŇË’Ĺ dŇ¿bĄŇ ‘ŁwĘ : omĲoyBĘ Moy¿=rbČŇdĘŇlĂ dŇym
¡Ă êĎ NorË’ĎhĲĎ
qodăŇYĎ ű tŇă’Ą wĘ : MyrĲĂ‘ĞS
Ł Ĳ lĘ hŇ¡sĎ x
Ł wĘ NCtŇË ydĂŇyĘ=NBĆ Md
ŁŇÌ’Ĺ dŇbĄÄ‘ŁwĘ hŇĳĎomS
n ĘC
: No‘ĲbŇĘ gŇĂ BĘ rS
¿Ć ’Ğ hŇm
¡Ď BĎBČ hoĳĎhyĘ NJ
ăČ S
Ę mĂ yn¡ĄpŇĘ lĂ MynĂŔhĞŁJăhČ ÉwyxĎ’ĆwĘ NhĄęJ
Ł hČ
bŇrĆ‘ĳĎlĎwĘ rqĆŁBălČ dŇym
¡Ă êĎ hŇËĎl‘ŁhĲĎ xB
ÌČ zĘmĂ=l‘Č hoĎÁhyl
ĲČ tŇolÄ‘Ł žtol‘ĞhĲČlĘ
ÉMhĆUĎ‘ĂwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č hŇ¡CĎYĂ rS
¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇrăČotŇBĘ ÉbCtŇJĎhČ=lkĎŇlĘC
Nmyh
.hTyV hxwtp N’k rsmn ’"sb v.34

.Cwx
Ğ êČS
Ę hĂwĘ y’xndml ,y’br‘ml Nk v.29

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36

37
38
39

40
41

16. 42–17. 15
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ÉtodŇh
Ł lĘ tŇomĳS
Ą BĘ Cb¡ŇuĘnĂ rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔCrBĘhČ Ér’ĎS
Ę C NCtŔCdŇywĲĂ Nm
ăĎ yhĄ
42 t
Ň orąYĘŁYĲxĞ NCtÁCdŇywĲĂ NmÄĎ yhĄ žMhĆUĎ‘ĂwĘ : oDĲsĘxČ Ml
¡Ď o‘lĘ yJ
¿Ă hoĎŔhyl
ĲČ
: r‘Čè
ĲĎ lČ NCtŇ¡ CdŇyĘ yn¿ĄbŇĘ C Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ryS
ăĂ yl
¡Ą kŇĘ C My‘ŔĂ ymĂS
Ę mČlĘ ÉMyĂêÄČ lĘYĂmĘC
43 : ot
ŇĲ yBĄ=tŇ’Ć ëŇr¿ĄbĎŇlĘ dŇyw¡ĂDĎ bŇi
Ł ¿ IĂwČ otŇĳ ybĄŇlĘ Sy’
ăĂ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇ CkŇ¿ lĘIĲĄwČ
zy =l’Ć dŇywĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ otŇĳ yb
ĄŇ BĘ dŇyw¡ĂDĎ bŇ¿S
Č yĎ rS
ËĆ ’ĞJĲČ yhěĂ yĘwČ
ho¡ĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Nor¿’ĞwĲČ MyzĂŔrĎ’ĞhĲĎ tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉbS
Ą oy yk
ąŇĂ nŁ’ĲĎ hŇeĄÄhĂ ’ybĂęeĎhČ Nt
ăŇĎ nĎ
2 h
Ň ĳĄW‘Ğ ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘBĲĂ rS
¿Ć ’Ğ lJ
ŁË dŇywĂŔDĎ=l’Ć ÉNtŇĎ nĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : tŇo‘ĲyrĂyĘ tŇxČê
¿Č
3
’ChĳhČ hŇlĎyĘQ
ăČ BČ yh
¡Ă yĘwČ
: ëŇUĲĎ‘Ă Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ yJ
¿Ă
4 d
Ň ywăĂDĎ=l’Ć ÉêĎrĘmČ’ĲĎwĘ ëŇąĄl : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nt
¡ŇĎ nĎ=l’Ć MyhĂŔŁl’Ĺ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČĲ
5 yJ
ăĂ : tŇbĆŇS
ĲĎ lĎ tŇyĂB
¡Č hČ yQ
¿Ă =hŇnĆbŇĘ êĂ hŇê
ËĎ ’Č âl¿ hoĳĎhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁJ¡ yDĂŔbŇĘ ‘Č
MoIăhČ dŇ‘¡Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉytŇĂ ylĄ‘ĹhĲĆ rS
ąĆ ’Ğ MoIęhČ=NmĂ tŇyĂbČŔBĘ ÉyêĂbŇĘ S
ČÄ yĎ âlą
6 Èyê
Ă kŇĘ QČhČtŇĘ hĂ=rS
ĲĆ ’Ğ lk
ŁŇ¿ BĘ : NJĲĎS
Ę UĂmĂC lhĆŁ’¡=l’Ć lhĆŁ’¿mĄ hŇËĆh
y Ę ’ĲĆwĎ hŇĳĆh
EČ
rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ pŇĘ ŁSĲ ÉdxČ’Č=tŇ’Ć yêĂrĘBČęDĂ rb
ăĎŇ dĎŇhĞ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇBĘ
: MyzĲĂrĎ’Ğ tŇyB
¿Ą yl
¡Ă Mt
¿ŇĆ ynĂbŇĘ =âlĲ hŇUĎËĎl rm
Ł ĳ ’ŇlĄ yU
¡Ă ‘Č=tŇ’Ć tŇo‘¿rĘlĂ ytŇĂ yCËY
ĂĂ
7 ho
ăĎhyĘ ÉrmČ’Ď hŇŁJą
dŇywĂędĎŇlĘ yDăĂbŇĘ ‘ČlĘ rmÂČ ’ŇŁtŇ=hŇŁJĲ hŇêĎ‘ČwĘţ
dŇygĂŔnĎ tŇoyăhĘlĲĂ N’ŇŁ~ĳhČ yr¡ĄxĞ’ĲČ=NmĂ hŇwŔĆeĎhČ=NmĂ ÉìyêÄĂ xĘqČlĘ ynąĂ’Ğ tŇo’ŔbĎŇYĘ
8 t
Ň yr¿ĂkŇĘ ’ČwĲĎ êĎkŇĘ lČŔhĎ rS
ăĆ ’Ğ É lk
ŁŇ BĘ ìęUĘ‘Ă hŇăĆh
y Ę ’ĲĆwĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yU
¿Ă ‘Č l‘¡Č
rS
¿Ć ’Ğ Myl
¡Ă odŇGĘhČ MS
¿Ą JĘ MS
ĄŔ ÉìlĘ ytŇĂ yW
ąĂ ‘ĎwĘ ìŇynĳĆjĎmĂ ìŇyb
¡ŇĆ yĘo’Ĳ=lJĎ=tŇ’Ć
9 wyê
ŔĎ xĘêČ Nk
ăČŇ S
Ď wĘ ÉChyêÄĂ ‘ĘTČnĘC l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ yUÄĂ ‘ČlĘ MoqmĎţ yêăĂmĘW
Č wĘ : ZrĆ’ĲĎBĎ
: hŇĲnĎ oS’ŇrĲĂBĎ rS
¡Ć ’ĞJĲČ otŔŁQbČŇlĘ ÉhlĎwĘ‘Č=ynĲĄbŇĘ CpŇys
ąĂ oy=âlĲwĘ dŇo‘ĳ zG
¡ČrĘyĂ âl¿wĘ
10 =t
Ň ’Ć yêĂ‘Ę¡nČkŇĘ hĂwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yU
ăĂ ‘Č=l‘Č ÉMyTĂpŇĘ S
Ł Ĳ ytŇĂ yCąY
Ă Ă rS
ĆÄ ’Ğ MymęĂ IĎmĂlĘC
11 C’
ą lĘmĲĎ=yJĂ hŇyĎęhĎwĘ : hoĲĎhyĘ ì¿ŇQĘ=hŇnĆbŇĘ yĲĂ tŇyĂb
¡ŇČ C ëŇlĎŔ dŇăGĂ ’ČwĲĎ ìŇyb
ĳŇĆ yĘo’Ĳ=lJĎ
rS
¿Ć ’Ğ ìŇyrĆŔxĞ’ĲČ Éì‘ĞrĘzČ=tŇ’ĲĆ yt
ąŇĂ omyqĲĂhĞwĲČ ìŇytŔĆ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă tŇkĆŇăĆllĎ ÉìymĆÄyĎ
12 yê
¿Ă nĘnČŁkŇwĘ tŇyĂB
ĳĎ yQ
¡Ă =hŇnĆbŇĘ yĂ ’Ch¿ : otŇĲ CkŇlĘmČ=tŇ’Ć yt¡ĂŇonykŇĂ hĞwĲČ ìŇynĳĆBĎmĂ hŇ¡Ćh
y Ę yĲĂ
13 Nb
ĳĄŇ lĘ yQ
ăĂ =hŇyĆhĘyĲĂ ’Ch¡wĘ bŇ’ĎŔlĘ oQă=hŇyĆhĘ’ĲĆ ÉynĂ’Ğ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č o’¡sĘJĂ=tŇ’Ć
: ìŇynĲĆpĎŇlĘ hŇ¡yĎhĎ rS
¿Ć ’ĞmĲĄ ytŇĂ orŔysĂhĞ rS
ăĆ ’ĞJĲČ oUŔ‘ĂmĲĄ rys
ăĂ ’Ď=âlĲ ÉyDĂsĘxČwĘ
14 Nok
Ň¡ nĎ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ o’ěsĘkŇĂ wĘ Ml
ĳĎ o‘hĲĎ=dŇ‘Č yt¡ĂŇCkŇlĘmČbŇĘ C yt¿ĂŇybĄŇBĘ Chyê
ËĂ dĘŇmČ‘ĞhĲČwĘ
15 Nt
¡ŇĎ nĎ rB
¿Ć DĂ NJ
ËĄ hŇĳĆh
E Č NozăxĎhĲĆ lk
ŁŇ¡ kŇĘ C hŇQĆ’ĄŔhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ É lk
ŁŇ JĘ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č
dywd=l’
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hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ bŇS
Ć ¡ĄwČ
I dŇywĂŔDĎ ëŇlĆăUĆ hČ É’ŁbŇIĎwČ
: dŇywĲĂDĎ=l’Ć 16
: MŁlĲhĞ=dŇ‘Č ynĂt
¡ŇČ ’
Ł ybĲŇĂ hĞ yJ
¿Ă ytŔĂ ybĄŇ ym
ăĂ C ÉMyhĂŁl’Ĺ hoąĎhyĘ ynÂ’
Ă Ğ =ymĲĂ rmĆ’ŇŁIęwČ
qoxĳrĎmĲĄlĘ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č=tŇyB
ĲĄ =l‘Č rB
¿Ą dČŇêĘwČ MyhĂŔŁl’Ĺ ÉìynĆÄy‘ĄBĘ tŇ’ŇŁzą NTÄČ qĘêĂwČ 17
dŇo‘¿ PŇysÄĂ oI=hŇmČ : MyhĲĂŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ hŇ¡Ďl‘ĞUĲČhĲČ MdËŇĎ’ĎhĲĎ rotŇÌ JĘ ynĂtęČ y’ĂrĘC 18
hoĎěhyĘ : êĎ‘ĘdŇĲĎyĎ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘Č=tŇ’ĲĆ hŇê
¡Ď ’ČwĘ ìŇDĳĆbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć dŇobăŇkĎŇlĘ ìŇyl
¡Ć ’Ą dŇywËDĂ Ď 19
‘Čyd¡ĂŇh
Ł lĘ tŇ’ŇŁEĳhČ hŇ¡ĎQCdŇGĘhČ=lJĎ tŇ¿’Ą tŇĎ yW
Ăě ‘Ď ìŔBĘlĂkŇĘ CĲ ÉìDĘbŇĘ ‘Č rCbąŇ‘ĞB
ĲČ
lk
ŁŇ¿ BĘ ìŇĳtŇĆ lĎCzĲ Myh
¡Ă Łl’Ĺ Ny’¿ĄwĘ ìŇomŔJĎ Ny’ăĄ ÉhoĎhyĘ : tŇoQĲdŇĚGĘhČ=lJĎ=tŇ’Ć 20
ZrĆ’ĳĎBĎ dŇ¡xĎ ’Ć yoG¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘ČJĘ ÉymĂC : CnynĲĄzĘ’ĎBĘ Cn‘Ęm
¡Č S
Ď =rS
Ć ’Ğ 21
tŇoQădŇĚGĘ MS
Ą ť ÉìlĘ MCW
ą lĎ M‘ęĎ olă tŇoDÌpŇĘ lĂ MyhÁĂ Łl’ĹhĲĎ ëŇlČÄhĎ žrS
Ć ’Ğ
NêĄêĂwČţ : MyĲĂoG MyĂr¡ČYĘUĂmĂ tŇĎ yd¿ĂŇjĎ=rS
Ć ’Ğ ìËŇUĘ‘Č ynÌĄjĘmĂ SrĄęgĎŇlĘ tŇo’ŔrĎnŁwĘ 22
Mh
¡Ć lĎ tŇĎ yy¿ĂhĎ hoĎŔhyĘ hŇê
ăĎ ’ČwĘ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č M‘¡ĎlĘ ìËŇlĘ ű l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ ÉìUĘ‘Č=tŇ’Ć
otŔyBĄ=l‘ČwĘ ÉìDĘbŇĘ ‘Č=l‘ĲČ êĎrĘB
ąČ DĂ rS
ĆÄ ’Ğ rbĎęDĎhČ hoĎŔhyĘ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ 23
ìąŇmĘS
Ă lDČÄgŇĘ yĂwĘ NmĄ’ĎyĲĄwĘţ : êĎrĘB
ĲČ DĂ rS
¿Ć ’ĞJĲČ hŇ¡W
Ą ‘ĞwĲČ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č Nm
¡Ą ’ĎyĲĄ 24
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂlĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ Éto’bĎŇYĘ hoąĎhyĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMlĎo‘=dŇ‘Č
NzĆŁ’ă=tŇ’Ć ÉtĎylĂÄGĎ yhČęŁl’Ĺ hŇê
ăĎ ’Č ű yJ
ăĂ : ìŇynĲĆpĎŇlĘ NokŇ¿ nĎ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č dŇyw¿ĂDĎ=tŇyb
ĲĄŇ C 25
: ìŇynĲĆpĎŇlĘ lQ
¡Ą jČtŇĘ hĂlĘ ìŔDĘbŇĘ ‘Č ’Y
ăĎ mĎ ÉNJĄ=l‘Č tŇyĂB
ĳĎ ol¡ tŇon¿bŇĘ lĂ ìŔDĘbŇĘ ‘Č
hŇ¡bĎŇ oFhČ ìŔDĘbŇĘ ‘Č=l‘ĲČ ÉrBĄdČŇêĘwČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ’Ch¡=hŇêĎ’Č hoĎŔhyĘ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ 26
Ml
¡Ď o‘lĘ tŇoy¿hĘlĲĂ ìŔDĘbŇĘ ‘Č tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ÉërĄbĎŇlĘ ÉêĎlĘ’ÄČ oh hŇêęĎ ‘ČwĘ : tŇ’ŇEĲŁ hČ 27
: Ml
ĲĎ o‘lĘ ëŇr¡Ďb
Ł Ň mĘC êĎkŇĘ rČŔBĄ ÉhoĎhyĘ hŇê
ąĎ ’Č=yJĲĂ ìŇynĳĆpĎŇlĘ
tŇ¿GČ=tŇ’Ć xuËČIĂwČ M‘ĳĄynĂkŇĘ IČwČ Myê¡ĂS
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć dŇywËDĂ Ď ëŇ¿IČwČ NkĄŔ=yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂyĘwĲČ
xy
MydăĂŇbĎŇ‘Ğ Éb’Ďom CyąhĘIĲĂwČ bŇĳ’Ď om=tŇ’Ć ëŇ¡IČwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘ dŇI¿ČmĂ hĎyt
¡ŇĆ nŁbŇĘ C 2
hŇtŇĎ ĳmĎ xĞ hŇ¡bĎŇ oY=ëŇlĆmĲĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇdČŇhĞ=tŇ’Ć dŇywËDĂ Ď ëŇ¿IČwČ : hŇxĲĎnĘmĂ y’¡ĄW
Ę nĲŁ dŇywĂŔdĎŇlĘ 3
bŇkĆŇrĆę PŇlĆă’Ć CeUĆÁmĂ dŇywĂÄDĎ ždJ
Ł lĘIĂwČ : tŇrĲĎjĘ=rhČnĘBĲĂ od¡ŇyĎ bŇy~
¿Ă hČlĘ oêěkŇĘ lĆBĘ 4
ÉdywĂDĎ ruąĄ‘ČyĘwČ yl
ĳĂ gŇĘ rČ Sy’
ăĂ PŇlĆ¡’Ć Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ MyS
ĂŔ rĎjĲĎ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ąČbŇĘ S
Ă wĘ
qW
Ć mĆŔrĘDČ MrăČ’Ğ É’ŁbŇIĎwČ : bŇkĆŇrĲĎ hŇ’Ď¿mĄ CeU
¡Ć mĂ rt
¿ŇĄ oIwČ bŇkĆŇrĆŔhĎ=lJĎ=tŇ’Ć 5
MyĂn¿ČS
Ę C=MyrĲĂW
Ę ‘Ć MrĎŔ’ĞB
ĲČ ÉdywĂDĎ ëŇąČwČ
I hŇĳbĎŇ oY ëŇlĆămĆ rzĆ‘¡ĆdĘŇdČŇhĞĲlČ rozě‘ĘlČ
Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğ dŇywĂŔdĎŇlĘ ÉMrĎ’Ğ yh
ąĂ yĘwČ qW
Ć mĆŔrĘDČ MrăČ’ĞB
ĲČ ÉdywĂDĎ MW
Ć ąĎwČ
I : Sy’ĲĂ PŇlĆ¡’Ć 6
y’Vn
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dŇywĂęDĎ xuăČIĂwČ : ëŇĲlĎ hĎ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ BĘ dŇywĂŔdĎŇlĘ ÉhoĎhyĘ ‘S
Č oIąwČ hŇĳxĎ nĘmĂ y’ăĄW
Ę nĲŁ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ M’
¡Ą ybŇĂ yĘwČ rzĆ‘ĳĎdŇĘdČŇhĞ ydăŇĄbŇĘ ‘Č l‘¡Č CyŔhĎ rS
ăĆ ’Ğ bŇhĎŔEĎhČ yT
ăĄ lĘS
Ă tŇ’Ąť
8 d
Ň Ł’ĳmĘ hŇăBĎ rČ tŇS
Ć Łx¡nĘ dŇywËDĂ Ď xq¿ČlĎ rzĆ‘ĆŔdĘŇdČŇhĞ yrăĄ‘Ď ÉNCJmĂC tŇąxČ bŇĘ FĂmĂC
yl
¿Ą JĘ tŇ¡’Ą wĘ MydĂŔCU‘ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ ÉtS
Ć ŁxÄeĘhČ MyąĎ=tŇ’Ć hŇm
Ł ę ŁlS
Ę hŇăW
Ď ‘Ď ű HB
ăĎ
9 d
Ň ywĂŔdĎŇ hŇăJĎ hĂ yJĂť tŇĳmĎ xĞ ëŇlĆămĆ C‘ê
Ł ¡ ‘mČěS
Ę IĂwČ
: tŇS
Ć ŁxĲeĘhČ
10 on
ă BĘ=MrĲĎodŇhĞ=tŇ’Ć xl
ăČ S
Ę IĂwČ : hŇb
ĲĎŇ oY=ëŇlĆmĲĆ rzĆ‘¿ĆdĘŇdČŇhĞ lyx
¡Ą =lJĎ=tŇ’Ć
Mx
ąČ lĘnĂ rS
ĆÄ ’Ğ ž l‘Č okęrĘb
ĲĎŇ lĘCĲ MolÁS
Ď lĘ olÄ=lw’řVl dŇywĂDĎţ=ëŇlĆUĲĆhČ=l’Ć
yl
ËĄ JĘ lk
Ł ę wĘ rzĆ‘ĳĎdŇĘdČŇhĞ hŇăyĎhĎ C‘ê
Ł ¡ tŇom¿xĞlĘmĂ Sy’
ËĂ =yJĂ ChJĄŔIČwČ ÉrzĆ‘ÄĆ rĘdČŇhĞB
ĲČ
11 =M‘Ă hoĎŔhyl
ĲČ ÉdywĂDĎ ëŇlĆąUĆ hČ SyDĂÂqĘhĂ MtęĎ ’
Ł =MGČ : tŇS
Ć ŁxĲnĘC PŇsĆ¡kĆŇ wĎ bŇ¿hĎ zĎ
ynăĄBĘmĂC Éb’ĎoUmĂC ModŇą’ĹmĲĄ MyĳĂoGhČ=lJĎmĂ ’W
¡Ď nĎ rS
¿Ć ’Ğ bŇhĎŔEĎhČwĘ ÉPsĆJĆÄhČ
12 ÉMod
Ň ’Ĺ=tŇ’Ć hŇąJĎ hĂ hŇyĎęCrYĘ=NBĆ yS
ăČ bŇĘ ’ČwĘ : ql
ĲĄ mĎ‘ĞmĲĄC Myê¡ĂS
Ę lĂjĘmĂC NoUŔ‘Č
13 Cy¿h
Ę IĲĂwČ MybĂŔyYĂnĘ ÉModŇ’ĹB
ĲĆ MW
Ć ąĎwČ
I : PŇlĆ’ĲĎ rW
¡Ď ‘Ď hŇ¿ĎomS
n Ę xlČUĆŔhČ ’ygăŇĄBĘ
: ëŇĲlĎ hĎ rS
¿Ć ’Ğ lk
ŁŇ¡ BĘ dŇywĂŔDĎ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘S
Č oIąwČ dŇywĳdĂŇĎlĘ MydăĂŇbĎŇ‘Ğ Mod¡Ň’Ĺ=lkĎŇ
14 =lk
ĎŇ lĘ hŇq¡ĎdĎŇYĘC Tj
¿Ď S
Ę mĂ hŇËW
Ć ‘Ł yhęĂ yĘwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č dŇyw¡ĂDĎ ëŇŁl¿mĘIĂwČ
15 : ryJ
ĲĂ zĘmČ dŇCl¡yxĂ’Ğ=NBĆ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohywĲĂ ’b
ĳĎŇ ~ĎhČ=l‘Č hŇ¡yĎCrYĘ=NBĆ bŇ¿’Ď oywĘ : oUĲ‘Č
16 : rp
ĲĄŇ os ’S
¡Ď wĘS
Č wĘ MynĳĂhĞŁJĲ rt
¡ŇĎ yĎbŇĘ ’Ć=NBĆ ëŇlĆ¿mĆ ybŇĂ ’ĞwĲČ bŇCTËyxĂ’Ğ=NBĆ qodŇÌYĎwĘ
17 Myn
¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ dŇyw¿ĂdŇĎ=ynĄbŇĘ C yt
ĳŇĂ lĄjĘhČwĘ yt¡ĂŇrĄJĘhČ=l‘Č ‘dĎŔyĎohăyĘ=NBĆ ÉChyĎÄnĎbŇĘ C
: ëŇlĆUĲĆhČ dŇy¿ČlĘ
Ty : wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ ëŇŁl
¿ mĘIĂwČ NoUĳ‘Č=ynĲĄBĘ ëŇlĆămĆ Sx
¡Ď nĎ tŇmĎIĎěwČ NkĄŔ=yrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂyĘwĲČ
2 ÉyU
Ă ‘Ă wyb
ąŇĂ ’Ď hŇW
ĎÄ ‘Ď=yJĲĂ SxĎęnĎ=NBĆ NCnăxĎ=M‘Ă ű dŇsĆăxĆ =hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆ dŇywĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
dŇywĂÁdĎŇ ydÄĄbŇĘ ‘Č žC’b
Ł Ň IĎwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď=l‘Č omăxĞĲnČ lĘ Myk
¡ŇĂ ’ĎlĘmČ dŇywËDĂ Ď xl
¿Č S
Ę IĂwČ dŇsĆxĆŔ
3 NoU
Á ‘Č=ynĲĄbŇĘ yrĄÄW
Ď žCrmĘ’ŇIĲŁwČ : omĲxĞĲnČ lĘ NCn¡xĎ=l’Ć NoUË‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’
ÌĆ=l’Ć
Mym
ĳĂ xĞĲnČ mĘ ì¡ŇlĘ xl
¿Č S
Ď =yJĲĂ ìŇynĆŔy‘ĄBĘ ÉìybÄĂ ’Ď=tŇ’Ć dŇywąDĂ Ď dŇBĄÄkČŇmĘhĲČ NCnęxĎlĘ
: ìŇyl
ĲĆ ’Ą wyd¡ĎŇbĎŇ‘Ğ C’B
¿Ď ZrĆ’ĎŔhĎ É lGĄrČlĘC ëŇŁpąŇhĞĲlČ wĘ rq
Ł Ä xĘlČ rCbŇ‘ĞB
ĲČ ţ âlÃhĞ
4 yY
Ă ¡xĄ BČ Mh
ËĆ ywĄdĘŇmČ=tŇ’Ć tŇrÌ
Ł kŇĘ IĂwČ MxĄŔQĘgČŇyĘwĲČ ÉdywĂdĎŇ ydąŇĄbŇĘ ‘Č=tŇ’Ć NCnÁxĎ xuÄČ IĂwČ
5 ÉMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ=l‘Č dŇywądĂŇĎlĘ CdŇyGÄĂ IČwČ žCkŇlĘIĲĄwČ : MxĲĄQĘS
Č yĘwĲČ hŇ‘ĳĎW
Ď pŇĘ UĂhČ=dŇ‘Č
ÉëlĆUĆÄhČ rmĆ’ŇIąŁwČ dŇŁ’ĳmĘ Mym
ăĂ lĎkŇĘ nĂ MyS
¡Ă nĎ’ĞhĲĎ Cy¿hĎ=yJĂ MtŔĎ ’ŇrĎqĘlĂ xl
ăČ S
Ę IĂwČ
7

wbV
.w"dw b"d ,’"d Nkw yrqw bytk =l’ĎsĘlĂ ’"sb ,yrq =l’ĎS
Ę lĂ ,bytk lo’S
Ę lĂ v.10
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: MêĲĆbŇĘ S
Č wĘ Mk
¡ĆŇ nĘqČzĘ xU
¿Č YČyĘ=rS
Ć ’Ğ dŇ‘ËČ oxŔrĄybĲŇĂ CbăŇS
Ę
ynĄÄbŇĘ C NCnxĎţ xl
ăČ S
Ę IĂwČ dŇywĳDĂ Ď=M‘Ă CS
¡ ’ĞB
ĲĎ tŇĘ hĲĂ yJ
¿Ă NoUŔ‘Č ynăĄBĘ ÉC’rĘIĂwČ
6
MrąČ’Ğ=NmĂC MyĂrČÁhĞĲnČ MrČÄ’Ğ=NmĂ MhĆlĎţ rJ
Łă W
Ę lĂ PŇsĆJĆę=rJČJĂ PŇlĆă’Ć NoUÁ‘Č
MyS
ĂÄ ŁlS
Ę C žMyĂnČS
Ę MhĆÃlĎ CrăJĘW
Ę IĂwČ : MyS
ĲĂ rĎpĲĎŇC bŇkĆŇr¡Ć hŇbĎŔo~mĂC ÉhkĎŇ‘ĞmĲČ 7
ynăĄpŇĘ lĂ Cn¡xĞIĲČwČĲ C’b
Ł ě IĎwČ oUŔ‘Č=tŇ’ĆwĘ ÉhkĎŇ‘ĞmĲČ ëŇlĆąmĆ =tŇ’ĆwĘ bŇkĆŇrĆę PŇlĆ’ĆÁ
‘m
¡Č S
Ę IĂwČ : hŇmĲĎxĎlĘUĂlČ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ MhĆŔyrĄ‘ăĎmĄ ÉCpŇsĘ’ĆĲnĆ NoUę‘Č ynăĄbŇĘ C ’b
ĳĎŇ dĘŇymĲĄ 8
ynăĄBĘ ÉC’YĘIĲĄwČ : MyrĲĂoBGĂhČ ’b
¡ĎŇ YĎ=lJĎ tŇ¿’Ą wĘ bŇ’ĎŔoy=tŇ’Ć ÉxlČS
Ę IĂwČ dŇywĳDĂ Ď 9
MD¡ĎbČŇlĘ C’BĎŔ=rS
Ć ’Ğ Myk
ăŇĂ lĎUĘhČwĘ ry‘ĳĂhĎ xtŇČ ăjĆ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ CkŇ¿ rĘ‘ČIĲČwČ NoUŔ‘Č
roxĳ’ĎwĘ MynăĂjĎ wyl
¡Ď ’Ą hŇËmĎ xĎlĘUĂhČ=ynĄpŇĘ hŇt
ÌŇĎ yĘhĲĎ=yJĂ bŇ’Ďęoy ’rĘIăČwČ : hŇdŇĲĆv
Ď BČ 10
rtŇĆ ăyĆ Ét’ĄwĘ : MrĲĎ’Ğ tŇ’Ňr¿ČqĘlĂ ëŇr¡
Ł ‘ĞIĲČwĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉrCxBĎ=lJĎmĂ rxČębŇĘ IĂwČ 11
rmĆ’ŇŁIęwČ : NoUĲ‘Č yn¿ĄBĘ tŇ’Ňr¡ČqĘlĂ CkŔrĘ‘ČIăČwČ wyx
ĳĂ ’Ď yS
ăČ bŇĘ ’Č dŇy¡ČBĘ NtěČ nĎ M‘ĎŔhĎ 12
Cq¿zĘxĆyĲĆ NoUË‘Č yn¿ĄBĘ=M’ĂwĘ hŇ‘ĳĎCStŇĘ lĂ yQ
¡Ă tŇĎ yy¿ĂhĎwĘ MrĎŔ’Ğ ÉyeĂUĆÄmĂ qząČxĹêĲĆ=M’Ă
Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ yrăĄ‘Ď dŇ‘¡ČbŇĘ C CnUĄŔ‘Č=dŇ‘ČBĘ ÉhqĎEĘxČtŇĘ nĲĂwĘ qząČxĞ : ìŇyêĲĂ‘ĘS
Č ohwĘ ì¡ŇUĘmĂ 13
yn¿ĄpŇĘ lĂ oUË‘Ă=rS
Ć ’Ğ M‘ÌĎhĎwĘ bŇ’ÁĎ oy SGČÄIĂwČ : hŇW
ĲĆ ‘ĞyĲČ wyn¡Ďy‘ĄBĘ bŇoF¿hČ hoĎŔhywĲČ 14
CsCnăIĎwČ MrĎŔ’Ğ sn
ăĎ=yJĂ ÉC’rĎ NoUą‘Č ynĄÄbŇĘ C : wynĲĎjĎmĂ CsCn¡IĎwČ hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ Mr¡Ď’Ğ 15
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ bŇ¡’Ď oy ’b
Ł ¿Ň IĎwČ hŇrĎy‘ĳĂhĎ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ wyxĂŔ’Ď yS
ăČ bŇĘ ’Č ÉynĄjĘmĂ MhĄę=MgČŇ
ÉCxlĘS
Ę IĂwĲČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄpŇĘ lĂ ÈCpŇGĘnĂ yJ
ăĂ MrĎę’Ğ ’rĘIăČwČ
16
’b
¿ĎŇ YĘ=rW
Č ëŇËpČŇ oSwĘ rh
ĳĎeĎhČ rbĆŇ‘ăĄmĄ rS
¡Ć ’Ğ MrĎŔ’Ğ=tŇ’Ć C’yY
ăĂ oIwČ MykĂŔ’ĎlĘmČ
rb
Ł ăŇ ‘ĞIĲČwČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć PŇs
Ł ą ’ĹIĲĆwČ dŇywĂędĎŇlĘ dŇGăČIĚwČ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ rzĆ‘¡ĆdĘŇdČŇhĞ 17
ÉMrĎ’Ğ tŇ’ŇrąČqĘlĂ dŇywĂÁDĎ ëŇŁrÄ‘ĞIĲČwČ Mh
ĳĆ lĄ’Ğ ëŇr¡
Ł ‘ĞIĲČwĲČ MhĆŔlĄ’Ğ ’b
Ł ăŇ IĎwČ NDŔĄrĘIČhČ
dŇywĂÁDĎ gŇr
Ł Ä hĞIĲČwČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ ynăĄpŇĘ QĂmĂ ÈMrĎ’Ğ snĎăIĎwČ : oUĲ‘Ă Cm¡xĞĲQĎ IĲĂwČ hŇmĎŔxĎlĘmĂ 18
tŇË’Ą wĘ yl
ĳĂ gŇĘ rČ Sy’
ăĂ PŇlĆ¡’Ć My‘¿ĂBĎrĘ’ČwĘ bŇkĆŇrĆŔ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ąČbŇĘ S
Ă MrĎę’ĞmĲĄ
ynăĄpŇĘ lĂ ÉCpŇGĘnĂ yJ
ąĂ rzĆ‘ęĆ dĘŇdČŇhĞ ydăŇĄbŇĘ ‘Č C’ÂrĘIĂwČ : tŇymĲĂhĄ ’b
¡ĎŇ ~ĎhČ=rW
ĲČ ëŇ¿pČŇ oS 19
‘ČyS
¿Ă ohlĘ MrĎŔ’Ğ hŇăbĎŇ ’Ď=âlĲwĘ ChdĳŇĚbŇĘ ‘ČIĲČwČ dŇyw¡ĂDĎ=M‘Ă Cmyl
¿Ă S
Ę IČwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
hŇnÁĎ è
Ď hČ tŇbČÄCSêĘ žt‘ĄlĘ yhÃĂ yĘwČ
: dŇo‘Ĳ NoU¡‘Č=ynĲĄBĘ=tŇ’Ć k
ű tŇăxĄ S
Ę IČwČ ’bĎÁ~ĎhČ lyxĄÄ=tŇ’Ć žb’Ďoy gŇh
ăČ nĘIĂwČ MykęĂ lĎUĘhČ tŇ’ŇăYĄ ű tŇ‘ăĄlĘ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ bŇăS
Ą yŁ dŇyw¡ĂdŇĎwĘ hŇBĎŔrČ=tŇ’Ć rYČăIĎwČ É’ŁbŇIĎwČ NoUę‘Č=ynĲĄBĘ ZrĆ’ăĆ=tŇ’Ć
Kyw
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žMJĎlĘmČ=tŇrĆTĲĆ‘Ğ=tŇ’Ć dŇywăĂDĎ xuăČIĂwČ : hĎsĲĆrĘhĆIĲĆwČ hŇ¡BĎ rČ=tŇ’Ć bŇË’Ď oy ëŇ¿IČwČ
yh
¡Ă êĘwČ hŇrĎŔqĎyĘ NbĆŇă’Ć ÉHbĎŇC bŇhĎęzĎ=rJČJĂ lqăČS
Ę mĂ ű H’
ăĎ YĎmĘIĂwĲČ oSÁ’Ňr
Ł l‘ÄČ mĄ
3 M‘
ÄĎ hĎ=tŇ’ĆwĘ : dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿BĄ rĘhČ ’yY
¡Ă oh ry‘ËĂhĎ ll
¿Č S
Ę C dŇywĳDĂ Ď S’Ňră
Ł =l‘Č
tŇorŔgĄŇUĘbČŇC É lzĆrĘBČhČ yYąĄyrĂxĞb
ĲČŇ C hŇrĎÁgĄŇUĘBČ rW
Č IĎÄwČ ’yYęĂ oh HBĎÁ=rS
Ć ’Ğ
M‘¡ĎhĎ=lkĎŇwĘ dŇywËDĂ Ď bŇS
Ď ÌĎwČ
I NoUĳ‘Č=ynĲĄbŇĘ yrăĄ‘Ď lk
ŁŇ¡ lĘ dŇywĂŔdĎŇ hŇăW
Ć ‘ĞyĲČ ÉNkĄŇwĘ
4 rzĆ¡g
ŇĆBĘ hŇËmĎ xĎlĘmĂ dŇm
Ł Ì ‘ĞêĲČwČ NkĄŔyrĄxĞ’ĲČ ÉyhĂyĘwĲČ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ
My’
¡Ă pĎŇrĘhĲĎ yd¿ŇĄlĂymĲĂ yj
ËČsĂ=tŇ’Ć ytęĂ S
Ďx
ĲĚ hČ yk
ăŇČ BĘsĂ hŇJÂĎ hĂ z’
ăĎ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ=M‘Ă
5 =NB
Ć NăĎnxĎlĘ’Ć ëŇÂwČ
IČ Myê
ĳĂ S
Ę lĂjĘ=tŇ’Ć hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ dŇo‘¿=yhĂêĘwČ : C‘nĲĄJĎIĂwČ
: MygĲŇĂ rĘ’
Ł Ĳ ron¡mĘJĂ otŔynĂxĞ Z‘ăĄwĘ yêŔĂ GĂhČ tŇăyĎlĘGĎ ÉyxĂ’Ğ ÉymĂxĘlČ=tŇ’Ć rwř‘ęy
6 ÉSS
Ą wĎ=SS
ĲĄ wyt
ąŇĎ ‘ŁBĘYĘ’ĆwĘ hŇDĎęmĂ Sy’
ăĂ ű yh
ăĂ yĘwČ tŇĳČgŇ BĘ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ dŇo‘¿=yhĂêĘwČ
7 l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć PŇr¡ĄxĎyĘwČ : ’pĲĎŇrĎhĲĎlĘ dŇ¿lČ on ’Ch¡=MgČŇwĘ ‘BČŔrĘ’ČwĘ MyrăĂW
Ę ‘Ć
8 t
Ň ĳČgŇ BĘ ’p
¡ĎŇ rĎhĲĎlĘ Cd¿ŇQĘCn lřË’Ą : dŇywĲĂdĎŇ yx
¿Ă ’Ğ ’‘¡ĎmĘS
Ă =NBĆ NtŔĎ nĎohăyĘ ÉChJĄÄIČwČ
: wydŇĲĎbĎŇ‘Ğ=dŇyČbŇĘ C dŇyw¡ĂDĎ=dŇyČbŇĘ Cl¿jĘIĂwČ
’k : l’
ĲĄ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć tŇon¡mĘlĂ dŇywĂŔDĎ=tŇ’Ć ÉtsĆIĎÄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č NT
¡Ď W
Ď dŇŁm¿‘ĞIĲČwČ
2 l’
ĄŔ rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ÉCrpŇĘ sĂ CkęlĘ M‘ĎŔhĎ yrăĄW
Ď =l’ĆwĘ Éb’Ďoy=l’Ć dŇywąDĂ Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ
3 rm
Ć ’ŇIăŁwČ : MrĲĎjĎsĘmĂ=tŇ’Ć hŇ‘¡ĎdĘŇ’ĲĄwĘ ylČŔ’Ą C’yb
ăŇĂ hĎwĘ NDĳĎ=dŇ‘ČwĘ ‘bČŇ¡S
Ć r’
¿Ą BĘmĂ
ëŇlĆUĆŔhČ ynăĂd
ŁŇ ’Ğ ÉâlhĞ MymĂŔ‘ĎpŇĘ hŇă’Ď mĄ ÉMhĄJĎ ű oUą‘Č=l‘Č hoĎÄhyĘ žPsĄoy bŇ’Ďęoy
hŇm
¡Ď S
Ę ’ČlĘ hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ hŇUĎËĎl ynĂŔŁdŇ’Ğ Ét’ŇzŁ Su¿ĄbČŇyĘ hŇUĎăĎl MydĳĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ yn¡Ăd
ŁŇ ’ŇĲlČ MQ
¿Ď JĚ
4 ÉëQ
Ą hČtŇĘ IĂwČ bŇ’Ďęoy ’Y
ăĄ IĄwČ bŇĳ’Ď oy=l‘Č qzăČxĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ=rbČŇdĘŇC : l’ĲĄrĎW
Ę yĂlĘ
5 M‘
¡ĎhĎ=dŇqČpŇĘ mĂ rj
¿Č sĘmĂ=tŇ’Ć bŇË’Ď oy Nê
¿ĄIĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ ’b
Ł ¡Ň IĎwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkĎŇBĘ
PŇĲlĄ ŁS
ă ÉSy’Ă PŇlĆą’Ć hŇ’ÄĎ mĄC žMypŇĂ lĎ’Ğ PŇlĆă’Ć l’ĄÃrĎW
Ę yĂ=lkĲĎŇ yh
ăĂ yĘwČ dŇywĳDĂ Ď=l’Ć
: bŇrĆxĲĎ PŇĲlĄ ŁS
¿ Sy’
¡Ă PŇlĆË’Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă wĘ tŇo’ÄmĄ ž‘BČrĘ’Č hŇdĎěChywĲĂ bŇrĆxĆŔ
6 :b
Ň ’ĲĎoy=tŇ’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ=rbČŇDĘ bŇ‘¿ČtŇĘ nĂ=yJĲĂ Mk
ĳĎŇ otŇBĘ dŇq¡ČpĎŇ âl¿ NmĂŔyĎnĘbŇĂ C ÉywĂlĄwĘ
7
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ëŇ¡IČwČ hŇĳĆh
E Č rb
¡ĎŇ DĎhČ=l‘Č MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČIÄĄwČ
8 yt
ŇĂ yW
¡Ă ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ dŇŁ’ŔmĘ ytŇĲĂ ’ŇăTĎ xĎ MyhĂŔŁl’ĹăhĎ =l’Ć ÉdywĂDĎ rmĆ’ŇŁIąwČ
yêĂlĘ¡JČ sĘnĂ yJ
¿Ă ìŔDĘbŇĘ ‘Č Nowă‘Ğ=tŇ’Ć É’nĎ=rbĆŇ‘ĞhĲČ hŇêęĎ ‘ČwĘ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ=tŇ’Ć
2

d’m
rybs v.8

.s"tw ‘"t ,’"yd ,T"d ,g"d ,’"d Nkw yrqw bytk ry‘ĂyĎ ’"sb ,yrq ry‘ĂyĎ ,bytk ro‘yĎ v.5 .k
.hQĆ’Ą
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: rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ dŇyw¡ĂdŇĎ hŇ¿Ąx
zŁ dŇGĎŔ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rB
ąĄdČŇyĘwČ
: dŇŁ’ĲmĘ
hŇăTĆ nŁ yn¡Ă’Ğ SolěS
Ď hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť rm
Ł ę ’ŇlĄ dŇywĂÁDĎ=l’Ć ÉêĎrĘBČdĂŇwĘ žëlĄ
dŇywĳDĂ Ď=l’Ć dŇg¡ŇĎ ’b
Ł Ň ¿IĎwČ : ëŇĲQĎ =hŇW
Ć ‘Ĺ’ĲĆwĘ hŇeĎ¡hĄ mĄ tŇ¿xČ ’Č ìËŇlĘ=rxČBĘ ìŇyl
ĳĆ ‘Ď
bŇ‘ęĎ rĎ MynÁĂ S
Ď SolÄS
Ď =M’Ă : ëŇĲlĎ =lBĆqČ ho¡ĎhyĘ rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ olË rmĆ’ŇI¿ŁwČ
ůtgĆŇv
Ć mČlĘ ű ìb
ăĆŇ yĘo’Ĳ bŇrĆx
ăĆwĘ ÈìyrĆYĎ=ynĄjĘmĂ hŇ¿jĆ sĘnĂ MyS
ĂÁ dĎŇxĽ hŇS
ĎÄ ŁlS
Ę =M’ĂwĘ
hoĎŔhyĘ ëŇă’Č lĘmČC ZrĆ’ĎŔBĎ ÉrbĆŇdÄĆwĘ hoąĎhyĘ bŇrĆx
ăĆ MymĂyĎţ tŇS
Ć ŁlăS
Ę =M’ĂwĘ
yx
¡Ă lĘŁSĲ=tŇ’Ć bŇyS
¿Ă ’Ď=hŇmĲĎ hŇ’ĄŔrĘ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ lCbăŇGĘ=lkĎŇBĘ tŇyx
¡Ă S
Ę mČ
=hŇlĎjĘ’Ć dŇŁ’ĳmĘ yl
ăĂ =rYČ dŇG¡Ď=l’Ć dŇywËDĂ Ď rmĆ’ŇIŁÌwČ
: rb
ĲĎŇ DĎ
Nê
ÌĄ IĂwČ : lj
Ł Ĳ ’Ć=l’Č Md¡ĎŇ’Ď=dŇyČbŇĘ C dŇŁ’ŔmĘ ÉwymĎxĞrĲČ MyB
ąĂ rČ=yJĲĂ hoĎęhyĘ=dŇyČbŇĘ ’e
ăĎ
žxlČS
Ę IĂwČ : Sy’ĲĂ PŇlĆ¡’Ć My‘¿ĂbŇĘ S
Ă l’ĄŔrĎW
Ę IĂmĂ É lj
Ł IĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂBĘ rbĆŇD¡Ć hoËĎhyĘ
ÉhoĎhyĘ hŇą’Ď rĎ tŇyxęĂ S
Ę hČkŇĘ C ůHtŇĎ yxĂS
Ę hČlĘ ÈMĂlČS
Ď CrĲylĂ ű ëŇ¿’Ď lĘmČ ű MyhÄĂ Łl’ĹhĲĎ
PŇrĆh
ăĆ hŇê
¡Ď ‘Č bŇrČŔ ÉtyxĂS
Ę UČhČ ëŇą’Ď lĘUČlČ rmĆ’ŇŁIÄwČ hŇ‘ĎŔrĎhĲĎ=l‘Č MxĆăeĎIĂwČ
: ysĲĂCbŇyĘhČ N¿ĎnrĘ’Ď NrĆGŁ¡ =M‘Ă dŇmĄŔ‘Ł ÉhoĎhyĘ ëŇą’Č lĘmČC ìŇdĳŇĆyĎ
ÉZrĆ’ÄĎ hĎ NyB
ąĄ dŇmĄę‘Ł ÉhoĎhyĘ ëŇą’Č lĘmČ=tŇ’Ć ’rĘIČÂwČ wynĎęy‘Ą=tŇ’Ć dŇywĂÁdĎŇ ’v
ĎÄ IĂwČ
dŇywÌDĂ Ď lj
ŁÄ IĂwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č hŇ¡yĎCTnĘ odŔyĎBĘ ÉhpĎŇClS
Ę oBąrĘxČwĘ MyĂmČŔè
Ď hČ Nyb
ăŇĄ C
MyhÃĂ Łl’ĹhĲĎ=l’Ć dŇywăĂDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : MhĲĆynĄjĘ=l‘Č Myu¡Ăv
Č BČ Myi
¿Ă kĚŇmĘ MynËĂqĄEĘhČwĘ
‘ČrăĄhĎwĘ ÉytŇĂ ’ŇTÄĎ xĎ=rS
Ć ’Ğ ’Chą=ynĂ’ĞwĲČ M‘ęĎ BĎ tŇonămĘlĂ yêĂrĘmÁČ ’Ď ynÄĂ ’Ğ žâlhĞ
yBĂť ÉìdĘŇyĲĎ ’n
ąĎ yhÄĂ êĘ yhČęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ CW
ĳ ‘Ď hŇămĆ N’Ň~
Ł ¡ hČ hŇQĆ¿’Ą wĘ ytŇĂ o‘ŔrĄhĞ
hoËĎhyĘ ëŇÌ’Č lĘmČC
: hŇpĲĎŇGĄmČlĘ âl¿ ì¡ŇUĘ‘ČbŇĘ CĲ ybĂŔ’Ď tŇyb
ăŇĄ bŇĘ C
ÉxČBĄÄzĘmĂ MyqąĂhĎlĘ dŇywĂędĎŇ hŇăĆl‘ĞyĲČ ű yJ
ăĂ dŇywĳdĂŇĎlĘ rm
Ł ă ’ŇlĄ dŇG¡Ď=l’Ć rm
¿Č ’Ď
rB
¡Ć DĂ rS
¿Ć ’Ğ dŇGĎŔ=rbČŇdĘŇBĂ ÉdywĂDĎ l‘ČIąČwČ : ysĲĂbĚŇyĘhČ N¿ĎnrĘ’Ď NrĆgŁŇ¡ BĘ hoĎŔhyl
ĲČ
oU¡‘Ă wynËĎBĎ tŇ‘ČB
ÌČ rĘ’ČwĘ ëŇ’ĎŔlĘUČhČ=tŇ’Ć É’rĘIČwČ NnĎęrĘ’Ď bŇS
Ď ăIĎwČ : hoĲĎhyĘ MS
¿Ą BĘ
ÉNnĎrĘ’Ď TB
ąĄ IČwČ NnĳĎrĘ’Ď=dŇ‘Č dŇyw¡ĂdŇĎ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : MyFĲĂxĂ SD¿Ď N¡ĎnrĘ’ĎwĘ My’
ĳĂ BĘxČtŇĘ mĲĂ
: hŇYĎrĘ’ĲĎ MyĂj
¡Č’Č dŇywËdĂŇĎlĘ Cxê
ÌČ S
Ę IĂwČ NrĆGŁ Ŕ hČ=NmĂ É’YĄIĄwČ dŇywĂŔDĎ=tŇ’Ć ’rĘIăČwČ
xČ¡BĄ zĘmĂ oB¿=hŇnĆbŇĘ ’ĆwĘ NrĆGŁ Ŕ hČ MoqămĘ ÉyQĂ=hŇnĎêĘ NnĎęrĘ’Ď=l’Ć dŇywĂÁDĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ
rmĆ’ŇŁIÄwČ : M‘ĲĎhĎ l‘¿ČmĄ hŇ¡pĎŇ GĄUČhČ rY
¿Č ‘ĎtŇĄ wĘ ylĂŔ Chn
ăĄêĘ É’lĄmĎ PŇsĆąĆkŇ BĘ hoĳĎhyl
ĲČ
žh’ĄrĘ wynĳĎy‘ĄBĘ bŇoFăhČ ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿Ăd
ŁŇ ’Ğ W‘ČyËČwĘ ëŇlĎŔ=xqČ ÉdywĂDĎ=l’Ć NąĎnrĘ’Ď
yttn

9
10
11
12

13
14
15

16

17

18

19
20
21

22
23
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lJ
Ł¿ hČ hŇ¡xĎ nĘUĂlČ MyF
¿Ă xĂhĲČwĘ MyY
ËĂ ‘Ąl
ĲĎ MyGÌĂrĂoUĲhČwĘ tŇolę‘ŁĲlĎ rqÁĎ BĎhČ yêĂtÄČ nĎ
24 P
Ň sĆăkĆŇ BĘ hŇ¡Ćq
n Ę ’Ć hŇnŁ¿ qĎ=yJĲĂ âlě NnĎŔrĘ’ĎlĘ ÉdywĂDĎ ëŇlĆąUĆ hČ rmĆ’ŇŁIÄwČ : yêĂtĲŇĎ nĎ
25 Nê
¿Ą IĂwČ : MeĲĎxĂ hŇ¡Ďlo‘ tŇol¿‘ĞhĲČwĘ hoĎŔhyl
ĲČ ÉìlĘ=rS
Ć ’Ğ ’v
ąĎ ’Ć=âlĲ yJĂţ ’l
ĳĄ mĎ
26 žNb
ĆŇ IĂwČ : tŇo’ĲmĄ SS
¿Ą lq¡ĎS
Ę mĂ bŇhĎŔzĎ yl
ăĄ qĘS
Ă MoqĳUĎBČ N¡ĎnrĘ’ĎlĘ dŇywËDĂ Ď
hoĎŔhyĘ=l’Ć É’rĎqĘIĂwČ Mym
ĳĂ lĎS
Ę C tŇol¡‘Ł l‘ČI¿ČwČ hoĎŔhyl
ĲČ ÉxČBĄÄzĘmĂ dŇywąDĂ Ď MS
ĎÄ
: hŇĲlĎ ‘ŁhĲĎ xB
¿Č zĘmĂ l‘¡Č MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ ÉS’ĄbĎŇ Chn
ąĄ‘ĞIĲČwČ
27, 28 ’yh
ĂŔ hČ tŇ‘ăĄBĎ : HnĲĎdĎŇnĘ=l’Ć oB¡rĘxČ bŇS
Ć ¿IĎwČ ëŇ’ĎŔlĘUČlČ ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ
: MS
ĲĎ xB
¡Č zĘIĂwČ ys
ĳĂ CbŇyĘhČ NăĎnrĘ’Ď NrĆgŁŇ¡ BĘ hoĎŔhyĘ Chn
ăĎ‘Ď=yJĲĂ ÉdywĂDĎ tŇo’ąrĘBĂ
29 t
Ň ‘ăĄBĎ hŇ¡Ďlo‘hĲĎ xB
¿Č zĘmĂC rB
ËĎ dĘŇUĂbČŇ hŇÌĆSm
Ł hŇW
ĎÄ ‘Ď=rS
Ć ’Ğ hoĎhyĘţ NJ
ăČ S
Ę mĂC
30 Sră
Ł dĘŇlĂ wyn¡ĎpĎŇlĘ tŇkĆŇ¿ĆllĎ dŇywËDĂ Ď lk
ŁŇ¿ yĎ=âlĲwĘ : No‘ĲbŇĘ gŇĂ BĘ hŇm
¡Ď BĎBČ ’yh
ĳĂ hČ
bk ’ChŔ hŇăĆz dŇywĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ : hoĲĎhyĘ ëŇ¿’Č lĘmČ bŇrĆx
¡Ć ynĄějĘmĂ tŇ‘ČŔbŇĘ nĂ yJ
ăĂ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂlĘ hŇ¡Ďl‘ŁlĘ xČ¿BĄ zĘUĂ=hŇzĆwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ hoăĎhyĘ tŇyB
¡Ą
2 d
Ň ămĄ ‘ĞIĲČwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ZrĆ’ăĆBĘ rS
¡Ć ’Ğ MyrĂŔGĄhČ=tŇ’Ć ÉsonkŇĘ lĂ dŇywĂŔDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ
3 b
Ňr
Ł lĎţ ű lzăĆrĘbČŇC : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ tŇyB
¿Ą tŇon¡bŇĘ lĂ tŇyzĂŔgĎŇ ynăĄbŇĘ ’Č ÉboYxĘlČ MybĂęYĘŁxĲ
tŇS
Ćx
Ł ¿ nĘC dŇywĳDĂ Ď Nyk
ăŇĂ hĄ tŇor¡BĘxČmĘĲlČ wĘ MyrËĂ‘Ďè
Ę hČ tŇotŇÌ lĘdČŇlĘ MyrĂÂmĘsĘUĂĲlČ
4 Myn
ÄĂ ŁdŇy~ĲĂhČ C’ybŇĂ hĄţ=yJĲĂ rj
ĳĎsĘmĂ Ny’ăĄlĘ Myz¡ĂrĎ’Ğ yY¿Ą‘ĞwĲČ : lqĲĎS
Ę mĂ Ny’¿Ą bŇr¡
Ł lĎ
: dŇywĲĂdĎŇlĘ bŇr¡
Ł lĎ MyzËĂrĎ’Ğ yY
ÌĄ‘Ğ MyrĂÁ~
Ł hČwĘ
5 hoĎęhyl
ĲČ tŇonăbŇĘ lĂ tŇyĂBČÁhČwĘ ůërĎwĎ r‘ČnăČ ÈynĂbŇĘ hŇŁmăŁlS
Ę dŇywĂęDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ
’e
¡Ď hŇnĎyk
¿ŇĂ ’Ď tŇoYŔrĎ’ĞăhĎ =lkĎŇlĘ ÉtrĆ’ĆÄpŇĘ tŇĂ lĘC MS
ąĄ lĘ hŇlĎ‘ĘmÁČ lĘ ű lyDĂÄgŇĘ hČlĘ
6 ÉChCÄĄY
Č yĘwČ onĳbŇĘ hŇm
Ł ă ŁlS
Ę lĂ ’r¡ĎqĘIĂwČ : otŇĲ om yn¿ĄpŇĘ lĂ bŇr¡
Ł lĎ dŇywËDĂ Ď NkĆŇÌĎwČ
I olĳ
7 d
Ň yw¡ĂDĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ tŇyĂBČŔ tŇonăbŇĘ lĂ
ho¿ĎhyĘ MS
¡Ą lĘ tŇyĂBČŔ tŇonăbŇĘ lĂ ybĂŔbĎŇlĘ=M‘Ă hŇăyĎhĎ ÉynĂ’Ğ wněbř hŇŁmĳŁlS
Ę lĂ
8 t
Ň om¿xĎlĘmĂC êĎkŇĘ pČŔS
Ď Ébr
Ł lĎ MDąĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉhoĎhyĘ=rbČŇDĘ yl
ąČ ‘Ď yhÄĂ yĘwČ : yhĲĎŁl’Ĺ
êĎkŇĘ ¿pČŇ S
Ď MyBĂŔrČ Mym
ăĂ DĎ yJĂť ymĂŔS
Ę lĂ ÉtyĂbČÄ hŇ¿Ćb
n ŇĘ tŇĂ =âlĲ tŇĎ yW
ĳĂ ‘Ď tŇol¡ŁdŇGĘ
9 h
Ň xĎŔCnmĘ Sy’
ăĂ ÉhyĆhĘyĲĂ ’Chą ëŇlĎę dŇălĎ on NbÂĄ =hŇeĄhĂ : ynĲĎpĎŇlĘ hŇYĎrĘ’¡Č
Mol¿S
Ď wĘ omŔS
Ę hŇăĆh
y Ę yĲĂ Éhm
Ł ŁlS
Ę yJ
ąĂ bŇyb
ĳŇĂ iĎmĂ wyb
¡ĎŇ yĘo’Ĳ=lJĎmĂ olË ytŇĂ ox¿nĂhĞwĲČ
10 É’ChwĘ ym
ĂŔ S
Ę lĂ ÉtyĂbČÄ hŇ¿Ćb
n ŇĘ yĂ=’ChĲ : wymĲĎyĎBĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č Nê
¿Ą’Ć TqĆËS
Ć wĎ
yl=hyhy
‘"t ,’"yd ,’"d Nkw yrqw bytk ynĂBĘ ’"sbw ,s"t Nkw yrqw bytk onbĘ ’"sb ,yrq ynĂBĘ ,bytk onbĘ v.7

.bk
.r"tw
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22. 11–23. 8

l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č otŇË CkŇlĘmČ ’i
ÌĄ JĂ ytÁĂ onykÄĂ hĞwĲČ bŇĳ’Ď lĘ ol¡=ynĂ’ĞwĲČ NbĄŔlĘ yQ
ăĂ =hŇyĆhĘyĲĂ
hoăĎhyĘ tŇyBĄť ÉtĎynÄĂ bĎŇC êęĎ xĘlČYĘhĂwĘ ëŇĳUĎ ‘Ă ho¡ĎhyĘ yh
¿Ă yĘ ynĂŔbŇĘ hŇê
ăĎ ‘Č : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č
hŇnĎŔybŇĂ C lkĆŇăW
Ą ÉhoĎhyĘ ìąŇQĘ=NêĆyĲĂ ëŇă’Č : ìŇyl
ĲĆ ‘Ď rB
¿Ć DĂ rS
¡Ć ’ĞJĲČ ìŇyhĆŔŁl’Ĺ
xČylĂŔYĘêČ z’
ăĎ : ìŇyhĲĆŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇr¡Čoê=tŇ’Ć roměS
Ę lĂwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č ì¡ŇCĘYČywĲĂ
hŇÌĎY
C Ă rS
ĆÄ ’Ğ MyTĂŔjĎS
Ę UĂhČ=tŇ’ĆwĘ MyuăĂxĚhĲČ=tŇ’Ć ÉtoW‘Ğl
ĲČ romęS
Ę êĂ=M’Ă
: tŇxĲĎêĄ=l’ČwĘ ’r¡ĎyêĂ=l’Č ZmĎŔ’ĹwĲĆ qzăČxĞ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č hŇ¡S
Ćm
Ł =tŇ’Ć hoËĎhyĘ
PŇsĆkĆęwĘ ÉPlĆ’ĆÄ=hŇ’ĎmĲĄ MyrąĂJĎJĂ bŇhÂĎ zĎ hoĎęhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ ytŇĂ onăykŇĂ hĞ yyĂÁnĘ‘ĎbŇĘ hŇeĄÄhĂwĘ
bŇr¡
Ł lĎ yJ
¿Ă lqĎŔS
Ę mĂ Ny’ăĄ É lzĆrĘBČlČwĘ tŇS
Ć ŁxąeĘlČwĘ MyrĂŔJĎJĂ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ PŇlĆą’Ć
yW
ăĄ ‘Ł Ébr
Ł lĎ ìąŇUĘ‘ĂwĘ : PŇysĲĂoê Mh
¡Ć ylĄ‘ĞwĲČ ytŇĂ onŔykŇĂ hĞ ÉMynĂbĎŇ’ĞwĲČ MyY
ąĂ ‘ĄwĘ hŇĳĎh
yĎ
: hŇkĲĎŇ’ŇlĎmĘ=lkĎŇBĘ Mk
¡ĎŇ xĎ=lkĎŇwĘ Z‘ĳĄwĎ NbĆŇ¡’Ć yS
¿Ą rĎxĎwĘ MyběĂ YĘŁxĲ hŇkĎŔ’ŇlĎmĘ
yh
¿Ă ywĂ hŇW
ĄŔ ‘ĞwĲČ MCqă rj
ĳĎsĘmĂ Ny’ăĄ lz¡ĆrĘBČlČwĘ tŇS
Ć Łx¿eĘlČwĘ PŇsĆËĆJlČ bŇ¿hĎ EĎlČ
: onĲbŇĘ hŇŁm¿ŁlS
Ę lĂ rzŁ¡‘ĘlČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yrăĄW
Ď =lkĎŇlĘ ÉdywĂDĎ wYąČyĘwČ : ëŇUĲĎ‘Ă ho¡ĎhyĘ
ydĂęyĎBĘ Nt
ăŇČ nĎ ű yJ
ăĂ bŇyb
ĳŇĂ iĎmĂ Mk
¡ĆŇ lĎ xČyn¿ĂhĄwĘ MkĆŔUĎ‘Ă ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoąĎhyĘ âlÄhĞ
: oUĲ‘Č yn¿ĄpŇĘ lĂwĘ ho¡ĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ ZrĆ’ËĎhĎ hŇ¿S
Ď BĘkŇĘ nĂwĘ ZrĆ’ĎŔhĎ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ tŇ’Ąť
CmCqęwĘ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ Sor¡dĘŇlĂ MkĆŔS
Ę pŇĘ nČwĘ ÉMkĆŇbŇĘ bČŇlĘ CnąêĘ hŇêęĎ ‘Č
hoĎęhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Noră’Ğ=tŇ’Ć ’ybÂĂ hĎlĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ hoăĎhyĘ ÉSDČqĘmĂ=tŇ’Ć ÉCnbŇĘ C
: hoĲĎhyĘ=MS
ĲĄ lĘ hŇ¿Ćb
n ŇĘ eĂhČ tŇyĂB
¡Č lČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ SdŇĆq
Ł ă ÉylĄkŇĘ C

11
12
13

14

15

16
17
18

19

: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č on¡bŇĘ hŇm
Ł ¿ ŁlS
Ę =tŇ’Ć ëŇËĄlmĘIČwČ Mym
ĳĂ yĎ ‘b
ăČŇ W
Ď wĘ Nq¡ĄzĎ dŇyw¿ĂdŇĎwĘ gk
MIĂŔwĂlĘhĲČ ÉCrpŇĘ iĲĎIĂwČ : MIĲĂwĂlĘhĲČwĘ Myn¡ĂhĞŁJĲhČwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yrăĄW
Ď =lJĎ=tŇ’Ć ÉPs
Ł ’ĹIĲĆwČ 2, 3
MyrĂŔbĎŇgŇĘ lĂ ÉMtŇĎŁlGĘlĘgĚŇlĘ MrąĎjĎsĘmĂ yhÄĂ yĘwČ hŇlĎ‘ĘĳmĎ wĎ hŇ¡ĎS
n Ď MyS
¿Ă ŁlS
Ę NB
ËĆ mĂ
=tŇyB
ĲĄ tŇkĆŇ’ŇăĆlmĘ=l‘Č ÉxČ~ĄÄnČlĘ hŇQĆ’ĄęmĄ : PŇlĆ’ĲĎ hŇ¡ĎomS
n Ę C MyS
¿Ă ŁlS
Ę 4
: MypĲŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ¿S
Ą MyT
¡Ă pŇĘ ŁSĲwĘ Myr¿ĂTĘŁSĲwĘ PŇlĆĳ’Ď hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć hoĎŔhyĘ
hoĎŔhyl
ĲČ Myl
ăĂ lĘhĲČmĘ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ČB
ąČ rĘ’ČwĘ MyrĳĂ‘ĞS
Ł Ĳ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ČB
¿Č rĘ’ČwĘ 5
: lQ
ĲĄ hČlĘ ytŇĂ yW
¡Ă ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ MylĂěJĄBČ
: yrĲĂrĎmĘC tŇ¿hĎ qĘ NoS
¡ rĘgĲĄŇlĘ ywĂŔlĄ ynăĄbŇĘ lĂ tŇoqĳlĘxĘmČ dŇyw¡ĂDĎ Mq¿ĄlĘxĎIĲĆwČ
S’ŇŁrÌhĎ NDĎę‘ĘlČ ynăĄBĘ
: y‘ĲĂmĘS
Ă wĘ ND¿Ď‘ĘlČ ye¡ĂS
Ě rĲĘGĄlČ
l’yxy

6
7, 8

23. 9–30
9

10
11
12
13

14
15, 16
17

18, 19

20
21
22
23, 24

25
26
27
28

29
30
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tŇomŁlS
Ę y‘ęĂ mĘS
Ă ynăĄBĘ
: hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę l’
¡Ą oywĘ Mt
¿ŇĎ zĄwĘ l’
ËĄ yxĂyĘ
: NDĲĎ‘ĘlČlĘ tŇob¡Ň’ĎhĲĎ yS
¿Ą ’ŇrĎ hŇQĆË’Ą hŇĳS
Ď ŁlS
Ę Nr¡ĎhĎwĘ l’
ËĄ yzĂxĞwĲČ
y‘¡ĂmĘS
Ă =ynĲĄbŇĘ hŇQĆ¿’Ą hŇ‘ĳĎyrĂbŇĘ C SC‘¡ywĂ ’nĎŔyzĂ tŇxČăyČ y‘ŔĂ mĘS
Ă ynăĄbŇĘ C
=âlĲ Éh‘ĎyrĂbŇĘ C SC‘ąywĂ ynĳĂè
Ą hČ hŇ¡Ďyz
z Ă wĘ S’ŇŁrŔhĎ tŇxČăyČ=yhĂyĘwĲČ : hŇ‘ĲĎBĎrĘ’Č
ynăĄBĘ
: tŇxĲĎ’Ć hŇD¡ĎqĚpŇĘ lĂ bŇ’ĎŔ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉCyhĘIĲĂwČ MynĂŔbĎŇ CBărĘhĂ
yn¿ĄBĘ
: hŇ‘ĲĎBĎrĘ’Č l’
¡Ą yEĂ‘ĚwĘ Nor¿bŇĘ xĆ rh
ËĎ YĘyĂ Mr¿ĎmĘ‘Č tŇhĎęqĘ
=’ChĲ MyS
ąĂ dĎŇqĲĎ SdŇĆŁqÄ žoSyDĂqĘhČlĲĘ Nr
Ł Ã hĞ’ĲČ ldăŇĄBĎIĂwČ hŇĳĆSm
Ł C Nră
Ł hĞ’ĲČ Mr¡ĎmĘ‘Č
om¡S
Ę BĂ ëŇr¿ĄbĎŇlĘC otŇË rĘS
Ď lĘ hoÌĎhyĘ ynĄÄpŇĘ lĂ žryTĂqĘhČlĘ MlĎŔo‘=dŇ‘Č ÉwynĎbĎŇC
: ywĲĂQĄhČ TbĆŇ¿S
Ą =l‘Č C’¡rĘuĲĎyĂ wynĎěBĎ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ hŇ¡S
Ćm
Ł C : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č
yn¿ĄBĘ
: rzĆ‘ĲĆylĂ’ĹwĲĆ MS
Ł ¡ rĘGĲĄ hŇS
ĆŔ m
Ł ynăĄBĘ
S’Ňrĳ
Ł hĎ hŇăyĎbŇĘ xČrĘ rzĆ‘¡ĆylĂ’Ĺ=ynĲĄbŇĘ Cy¿hĘIĲĂwČ : S’ŇrĲ
Ł hĎ l’
¿Ą CbŇS
Ę MoS
¡ rĘgĲĄŇ
: hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘ Cb¿ŇrĎ hŇ¡yĎbŇĘ xČrĘ yn¿ĄbŇĘ C MyrĂŔxĄ’Ğ MynăĂBĎ ÉrzĆ‘ÄĆ ylĂ’ĹĲlĆ hŇąĎh
y Ď =âlĲwĘ
yn¡ĄBĘ
: S’ŇŁrĲhĎ tŇym
¿Ă ŁlS
Ę rh
¡Ď YĘyĂ yn¿ĄBĘ
M‘¡ĎmĘqČywĲĂ yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ É l’ĄyzĂxĞyĲČ ynĂŔè
Ą hČ hŇăyĎrĘmČ’Ğ ÉS’Ňr
Ł hĎ ChIąĎrĂyĘ NorĳbŇĘ xĆ
: ynĲĂè
Ą hČ hŇ¡IĎè
Ă yĂwĘ S’ŇŁrŔhĎ hŇăkĎŇ ymĂ l’
ĳĄ yEĂ‘Ě yn¡ĄBĘ
: y‘ĲĂybŇĂ rĘhĲĎ
rz¿Ď‘ĎlĘ’Ć yl
¡Ă xĘmČ yn¿ĄBĘ yS
ĂŔ CmC yl
ăĂ xĘmČ ÉyrĂrĎmĘ ynąĄBĘ
MC’¿v
Ď IĂwČ tŇonĳBĎ=M’Ă yJ
ăĂ Myn¡ĂBĎ olË Cyh
¿Ď =âlwĘ rzĎŔ‘ĎlĘ’Ć ÉtmĎIĎÄwČ : SyqĲĂwĘ
hŇQĆă’Ą : hŇS
ĲĎ ŁlS
Ę tŇom¡rĄywĂ rdŇĆ‘ËĄwĘ yl
¿Ă xĘmČ yS
Ăę Cm ynăĄBĘ : MhĲĆyxĄ’Ğ Syq¡Ă=ynĄBĘ
rj
ąČsĘmĂBĘ MhĆęydŇĄCqpŇĘ lĂ tŇobăŇ’ĎhĲĎ yS
ÌĄ ’ŇrĎ MhĆÁytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ tŇybĄÄlĘ žywĂlĄ=ynĲĄbŇĘ
NB
ËĆ mĂ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ ÉhW
Ą ‘Ł MtŔĎŁlGĘlĘgĚŇlĘ ÉtomS
Ą
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ xČynËĂhĄ dŇywĂŔDĎ rm
ăČ ’Ď yJĂť : hŇlĎ‘ĘmĲĎwĎ hŇ¡ĎS
n Ď Myr¿ĂW
Ę ‘Ć
=tŇ’Ć tŇ’ŇÌĄWlĎ=Ny’ĲĄ MIĳĂwĂlĘĲlČ Mg
¡ČŇ wĘ : Ml
ĲĎ o‘lĘ=dŇ‘Č MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ NJ
Ł¿ S
Ę IĂwČ oUĳ‘ČlĘ
MynĂŔr
Ł xĞă’Č hĎ ÉdywĂdĎŇ yrąĄbŇĘ dĂŇbŇĘ yJ
ăĂ : otŇĲ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğl
ĲČ wyl
¡Ď JĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ NJ
ËĎ S
Ę UĂhČ
yJ
ăĂ
: hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘC hŇ¡ĎS
n Ď Myr¿ĂW
Ę ‘Ć NB
ËĆ mĂ ywĳĂlĄ=ynĲĄBĘ rj
ăČ sĘmĂ hŇUĎ¡hĄ
=l‘ČwĘ ÉtorYĄxĞhĲČ=l‘Č hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ ÉtdČŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ ynăĄBĘ=dŇyČlĘ MdĎÂmĎ‘ĞmĲČ
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ tŇyB
¿Ą tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğ hŇW
ĄŔ ‘ĞmĲČC SdŇĆq
Ł ĳ =lkĎŇlĘ tŇr¡ČhĽTĲĎ=l‘ČwĘ tŇokŔS
Ď QĘhČ
tŇ¡bČŇ xĞUĲČĲlČ wĘ tŇo~ŔUČhČ yqăĄyqĂrĘlĂwĘ ÉhxĎnĘmĂlĘ tŇlĆŁsąlĘC tŇkĆŇrĆÁ‘ĞUĲČhĲČ MxĆlĆÄlĘC
tŇod¿Ňh
Ł lĘ rqĆB
Ł Ŕ BČ rqĆŁBăBČ Édm
Ł ‘Ğl
ĲČ wĘ : hŇDĲĎmĂC hŇr¡ĎCWmĘ=lkĎŇlĘC tŇkĆŇĳBĎ rĘUĚlČwĘ
llhlw
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23. 31–24. 19

tŇotŔBĎè
Č lČ hoĎŔhyl
ĲČ Étol‘Ł tŇolą‘ĞhĲČ lk
ŁÄ lĘC : bŇrĆ‘ĲĎlĎ Nk
¡ĄŇ wĘ hoĳĎhyl
ĲČ lQ
¡Ą hČlĘC 31
yn¿ĄpŇĘ lĂ dŇym
¡Ă êĎ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ Tj
ÌĎ S
Ę mĂJĘ rjÄĎ sĘmĂBĘ MydĳĂŇ‘ĞU
Ł Ĳ lČwĘ MyS
¡Ă dĎŇxĽĲlĆ
SdŇĆu
Ł Ŕ hČ tŇrĆm
ăĆS
Ę mĂ Ét’ĄwĘ dŇ‘ęĄ om=lhĆŁ’Ĳ tŇrĆm
ăĆS
Ę mĂ=tŇ’Ć CrÂmĘS
ĲĎ wĘ : hoĲĎhyĘ 32
: hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ Mh
ĳĆ yxĄ’Ğ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ tŇrĆmĆěS
Ę mĂC
rz¡Ď‘ĎlĘ’Ć ’ChŔybŇĂ ’ĞwĲČ ÉbdĎŇnĎ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ Mt
ĳŇĎ oqlĘxĘmČ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄbŇĘ lĂwĘ
dk
CyăhĎ=âlĲ Myn¡ĂbĎŇC MhĆŔybŇĂ ’Ğ ynăĄpŇĘ lĂ É’ChybŇĂ ’ĞwĲČ bŇdąŇĎnĎ tŇmĎIĎÄwČ : rmĲĎtŇĎ y’ĲĂwĘ 2
ynăĄBĘ=NmĂ ÉqodŇYĎwĘ dŇywĂŔDĎ MqăĄlĘxĎIĲĆwČ : rmĲĎtŇĎ y’ĲĂwĘ rz¡Ď‘ĎlĘ’Ć CnŔhĞkĲČŇyĘwČĲ Mh
ĳĆ lĎ 3
C’ăYĘUĲĎIĂwČ : MtĲŇĎ dĎŇŁbŇĲ ‘ĞB
ĲČ Mt
¡ŇĎ DĎqĚpŇĘ lĂ rm
ĳĎ tŇĎ y’ĲĂ ynăĄBĘ=NmĂ ëŇlĆ¡mĆ yxĂ’ĞwĲČ rzĎŔ‘ĎlĘ’Ć 4
MCqĳlĘxĘIČwĲČ rm
¡Ď tŇĎ y’ĲĂ yn¿ĄBĘ=NmĂ MyrËĂbĎŇGĘhČ yS
ÌĄ ’ŇrĎlĘ MyBÂĂ rČ rzĎÃ‘ĎlĘ’Ć=ynĲĄbŇĘ
rm
ËĎ tŇĎ y’ĲĂ ynÌĄbŇĘ lĂwĘ rW
ĎŔ ‘Ď hŇăè
ĎS
Ă ÉtobŇ’Ď=tŇyb
ĲĄŇ lĘ MyS
ąĂ ’ŇrĎ rzÁĎ‘ĎlĘ’Ć ynĄÄbŇĘ lĂ
hŇQĆĳ’Ą =M‘Ă hŇQĆă’Ą tŇol¡rĎogŇĲ BĘ MCq¿lĘxĘIČwČ : hŇĲnĎ omS
Ę Mt
¡ŇĎ obŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ 5
: rmĲĎtŇĎ y’ĲĂ yn¿ĄbŇĘ bŇĂ C rz¡Ď‘ĎlĘ’Ć yn¿ĄBĘmĂ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ yrăĄW
Ď wĘ ÉSdŇĆŁqÄ=yrĄW
ĲĎ CyąhĎ=yJĂ
ywĂęQĄhČ=NmĂ rpĄÁoihČ l’ĄÄnĘtŇČ nĘ=NbĆŇ žhyĎ‘ĘmĲČS
ĲĘ MbĄÃêĘkŇĘ IĂwČ
6
ÉyS
Ą ’ŇrĎwĘ rtŔĎ yĎbŇĘ ’Ć=NBĆ ÉëlĆmĆÄyxĂ’ĞwĲČ NhĄęJ
Ł hČ qodăŇYĎwĘ ÉMyrĂv
Ď hČwĘ ëŇlĆąUĆ hČ ynĄÄpŇĘ lĂ
ű zx
¿Ě ’ĎwĘ rzĎŔ‘ĎlĘ’ĆlĘ ÉzxĚ’Ď dŇxĎę’Ć bŇă’Ď =tŇyB
ĲĄ MIĳĂwĂlĘĲlČ wĘ Myn¡ĂhĞŁJĲlČ tŇobŔ’ĎhĲĎ
bŇyrĂŔyĎohăylĂ ÉNoS’ŇrĂhĲĎ lrąĎoGhČ ’YÂĄ IĄwČ
: rmĲĎtŇĎ y’ĲĂlĘ zx
¡Ě ’Ď 7
: y‘ĲĂbŇĂ rĘhĲĎ Myr¡Ă‘ŁW
Ę lĂ
yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ ÉMrĂxĎlĘ
: ynĲĂè
Ą hČ hŇ¡yĎ‘ĘdČŇylĲĂ 8
: yè
ĲĂ è
Ă hČ Nm
¡Ă IĎmĂlĘ
yS
ĂŔ ymĂxĞhĲČ ÉhIĎJĂlĘmČlĘ
9
y‘ŔĂ S
Ă êĘhČ É‘ČCSÄyĄlĘ
: ynĲĂymĂè
Ę hČ hŇ¡IĎbŇĂ ’ĞĲlČ
y‘ŔĂ bŇĂ è
Ę hČ ÉZouhČlĘ 10, 11
rW
ĎŔ ‘Ď yê
ăĄ S
Ę ‘Č ÉbyS
Ă yĎlĘ’ĆlĘ
: yrĲĂW
Ă ‘ĞhĲĎ Chy¡ĎnĘkČŇS
Ę lĂ
12
rW
ĎŔ ‘Ď hŇăS
Ď ŁlS
Ę ÉhjĎxĚlĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę Myq¡ĂyĎlĘ
13
rW
ĎŔ ‘Ď hŇăè
Ď mĂxĞ ÉhGĎlĘbŇĂ lĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č bŇ¡’Ď bŇĘ S
Ć yĲĆlĘ 14
Z~
¡Ą jĂhČlĘ
rW
ĎŔ ‘Ď hŇ‘ăĎbŇĘ S
Ă ÉryzĂxĄlĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď hŇ¿è
ĎS
Ă rU
¡Ą ’ĂlĘ 15
l’Ňq¡ĄzĘxĆylĲĂ
rW
ĎŔ ‘Ď hŇ‘ăĎS
Ę êĂ ÉhyĎxĘtŇČ pŇĘ lĲĂ
: rW
ĲĎ ‘Ď hŇ¿ĎomS
n Ę 16
MyĂn¿ČS
Ę lCm¡gĎŇlĘ
MyrĂŔW
Ę ‘ĆwĘ dŇăxĎ ’Ć ÉNykŇĂ yĎlĘ
: MyrĲĂW
Ę ‘ĆhĲĎ 17
Chy¡ĎzĘ‘ČmĲČlĘ
MyrĂŔW
Ę ‘ĆwĘ hŇăS
Ď ŁlS
Ę ÉChyĎÄlĎdĘŇlĂ
: MyrĲĂW
Ę ‘ĆwĘ 18
ÉhoĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ ’obąŇlĎ MtęĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğl
ĲČ MtÂĎ DĎqĚpŇĘ hŇQĆă’Ą : MyrĲĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č 19
MTpVmk

24. 20–25. 7
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: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ChCĎŔYĂ rS
ăĆ ’ĞJĲČ Mh
ĳĆ ybŇĂ ’Ğ Nră
Ł hĞ’ĲČ dŇy¡ČBĘ MTĎŔjĎS
Ę mĂJĘ
20 yn
¿ĄbŇĘ lĂ l’ĄŔbĎŇCSĲ ÉMrĎmĘ‘Č ynąĄbŇĘ lĂ MyrĳĂtŇĎ oeĲhČ yw¡ĂlĄ yn¿ĄbŇĘ lĂwĘ
21 S’
Ň r¡
Ł hĎ ChyĎŔbŇĘ xČrĘ ynăĄbŇĘ lĂ ChyĳĎbŇĘ xČrĘlĂ
: ChyĲĎDĘxĘyĆ l’
¡Ą bĎŇCS
22
: tŇxČyĲĎ tŇom¡ŁlS
Ę yn¿ĄbŇĘ lĂ tŇomŔŁlS
Ę yrăĂhĎYĘIĂlČ
: hŇIĲĎè
Ă yĂ
23 : y‘
ĲĂ ybŇĂ rĘhĲĎ M‘¡ĎmĘqČyĘ yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ É l’ĄyzĂxĞyĲČ ynĂŔè
Ą hČ ÉChyĎÄrĘmČ’Ğ ChIĳĎrĂyĘ yn¡ĎbŇĘ C
24
: rwřmĲV hŇ¡kĎŇ ymĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ hŇkĎŔymĂ É l’ĄyEĂ‘Ě ynąĄBĘ
25, 26 ÉyrĂrĎm
Ę ynąĄBĘ
: ChyĲĎrĘkČŇzĘ hŇ¡IĎè
Ă yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ hŇIĎŔè
Ă yĂ ÉhkĎŇymĂ yx
ąĂ ’Ğ
27 onŔb
ŇĘ ChIăĎzĂ‘ĞyĲČlĘ yrĳĂrĎmĘ yn¡ĄBĘ
: onĲbŇĘ ChI¿ĎzĂ‘ĞyĲČ yn¡ĄBĘ yS
ĂŔ CmC yl
ăĂ xĘmČ
28 ol
¡ hŇyĎh¿Ď=âlwĘ rzĎŔ‘ĎlĘ’Ć ÉylĂxĘmČlĘ
: yrĲĂbŇĘ ‘ĂwĘ rCJ¡zČwĘ MhČS
Ł ¿ wĘ
29, 30 yS
ĂŔ Cm ynăĄbŇĘ C
: l’ĲĄmĘxĘrČyĘ Syq¿Ă=ynĄBĘ Syq¡ĂlĘ
: MynĲĂBĎ
31 žClyj
Ă IČwČ : MhĲĆytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ MI¡ĂwĂlĘhĲČ yn¿ĄBĘ hŇQĆË’Ą tŇomĳyrĂywĲĂ rdŇĆ‘¡ĄwĘ yl
¿Ă xĘmČ
ÉëlĆUĆÄhČ dŇywądĂŇĎ ynĄÄpŇĘ lĂ Nr
Ł ę hĞ’ĲČ=ynĲĄBĘ Mh
ăĆ yxĄ’Ğ ű tŇU
ăČ ‘ĚlĘ tŇolÁrĎoGĲ MhĄÄ=MgČŇ
S’Ňr
Ł Ŕ hĎ tŇobăŇ’Ď MIĳĂwĂlĘĲlČ wĘ Myn¡ĂhĞŁJĲlČ tŇobŔ’ĎhĲĎ ÉyS
Ą ’ŇrĎwĘ ëŇlĆmĆŔyxĂ’ĞwĲČ qodăŇYĎwĘ
hk ’b
ĎÁ ~ĎhČ yrĄÄW
Ď wĘ ždywĂDĎ lDăĄbŇĘ IČwČ
: NTĲĎuĎhČ wyx
¿Ă ’Ď tŇU
¡Č ‘ĚlĘ
Myl
¡Ă bĎŇnĘBĂ tŇor¿eŁkŇĂ BĘ My’Ëyřbnh NCtŔCdŇywĲĂ Nm
ăĎ yhĄwĘ ÉPsĎ’Ď ynąĄbŇĘ lĂ hŇdĎęŁbŇ‘Ğl
ĲČ
2 P
Ň sĎę’Ď ynăĄbŇĘ lĂ : MtĲŇĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğl
ĲČ hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ yS
¿Ą nĘ’Č MrĎŔjĎsĘmĂ ÉyhĂyĘwĲČ MyĂêĳĎlĘYĂmĘbŇĂ C
’B
¡Ď eĂhČ PŇsĎŔ’Ď=dŇyČ l‘Čť PŇ s’
ĳĎ Ď ynăĄBĘ hŇlĎ¡’Ą rĘW
Č ’ĞwĲČ hŇ¿yĎnĘtŇČ nĘC PŇ soywĘ
ËĄ rCJÌzČ
3 yrĂ
Ã YĘC ChyĎÃlĘdČŇGĘ NCtÃCdŇyĘ ynăĄBĘ NCtŇĳ CdŇylĲĂ
: ëŇlĆUĲĆhČ yd¿ŇĄyĘ=l‘Č
roeŔJĂBČ ÉNCtŇCdŇyĘ Mh
ąĆ ybŇĂ ’Ğ ydÄĄyĘ ž l‘Č hŇè
Ďę S
Ă ChyĎÁtŇĘ êĂmČC ChyĎÄbŇĘ S
Č xĞ ChyĎ‘ĘS
Č ywĲĂţ
4 Nm
ĎÃ yhĄ ynăĄBĘ Nm
ĳĎ yhĄlĘ
: hoĲĎhyl
ĲČ lQ
¡Ą hČwĘ tŇod¿Ňh
Ł =l‘Č ’BĎěeĂhČ
hŇtŇĎ ą’Ď ylĂ’Ĺ ynĂnĎęxĞ hŇăyĎnĘnČxĞ tŇomÁyrĂywĲĂ l’ĄÄCbŇS
Ę l’ĄyEĂ‘Ěţ ChyĎÃnĘêČmČ ChIĎÃuĂBĚ
5 =lJ
Ď : tŇo’ĲyzĂxĞmĲČ ryt¡ĂŇoh ytŇĂ oQŔmČ hŇS
Ď qăĎBĘS
Ę yĎ rzĆ‘ĆŔ yêĂmĘm
ăČ r
Ł wĘ ÉyêĂlĘDČÄgŇĂ
NêÄĄ IĂwČ NrĆqĳĎ MyrăĂhĎlĘ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ yr¿ĄbŇĘ dĂŇBĘ ëŇlĆËUĆ hČ hŇ¿Ąx
zŁ NmĎęyhĄlĘ MynÁĂ bĎŇ hŇQĆ’ĄÄ
6 h
Ň QĆă’Ą =lJĎ : SolĲS
Ď tŇon¿bĎŇC rW
¡Ď ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’Č MynËĂBĎ NmĎęyhĄlĘ MyhÁĂ Łl’ĹhĲĎ
tŇorŔeŁkŇĂ wĘ Myl
ăĂ bĎŇnĘ ÉMyĂêÄČ lĘYĂmĘBĂ hoĎęhyĘ tŇyB
ăĄ ryè
ĂÁ BČ MhĆÄybŇĂ ’Ğ žydŇĄyĘ=l‘Č
7 yh
ąĂ yĘwČ : NmĲĎyhĄwĘ NCtŇ¡ CdŇywĂ PŇs’
¿Ď Ď ëŇlĆUĆŔhČ ydăŇĄyĘ l‘Čť Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ
Mrpsm
.yrq My’ĂBĘeĂhČ ,bytk My’ĂybĂeĘhČ v.1

.hk

.yrq rymĂS
Ď ,bytk rCmS
Ď v.24

.dk
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25. 8–26. 4

MyĂt
¡ŇČ ’ŇmĎ NybĂŔUĄhČÄ=lJĎ hoĳĎhyl
ĲČ ryS
¡Ă =ydŇĄUĘl
Ě mĘ MhĆŔyxĄ’Ğ=M‘Ă ÉMrĎjĎsĘmĂ
lodŔGĎJČ NT
Ł ă uĎJČ ÉtUČ‘ĚlĘ tŇrĆmĆęS
Ę mĂ tŇolărĎoGĲ ClyjÁĂ IČwČ : hŇĲnĎ omS
Ę C Myn¿ĂomS
Ę 8
PŇs’
¡Ď Ď lĘ NoS
Ë ’ŇrĂhĲĎ lrÌĎoGhČ ’YÂĄ IĄwČ
: dŇymĲĂlĘêČ=M‘Ă Nyb
¡ŇĂ mĄ 9
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyn¡ĎbĎŇC wyx
¿Ď ’ĆwĘ=’ChĲ ynĂŔè
Ą hČ ÉChyĎÄlĘdČŇGĘ PŇ ĳĄsoylĘ
yrĂŔYĘIĂlČ Éy‘ĂybŇĂ rĘhĲĎ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ rCJŔzČ yS
ăĂ lĂè
Ę hČ 10, 11
Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ ChyĎŔnĘtŇČ nĘ yS
ăĂ ymĂxĞhĲČ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ 12
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ ChIĎŔuĂbĚŇ yè
ăĂ è
Ă hČ
: rW
ĲĎ ‘Ď 13
ChyĎŔ‘ĘS
Č yĘ ynăĂymĂè
Ę hČ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ hŇlĎ’ĄŔrĘW
Č yĘ y‘ăĂbŇĂ è
Ę hČ 14, 15
Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ ChyĎŔnĘêČmČ y‘ăĂyS
Ă êĘhČ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ 16
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ y‘ŔĂ mĘS
Ă yrăĂyW
Ă ‘ĞhĲĎ
: rW
ĲĎ ‘Ď 17
MynąĄè
Ę hČ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ l’ĄŔrĘzČ‘Ğ rW
ăĎ ‘Ď=yêĲĄS
Ę ‘Č 18, 19
ÉrW
Ď ‘Ď hŇąS
Ď ŁlS
Ę lĂ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ hŇyĎŔbŇĘ S
Č xĞĲlČ ÉrW
Ď ‘Ď 20
ChyĎŔtŇĘ êĂmČ ÉrW
Ď ‘Ď hŇ‘ąĎBĎrĘ’ČlĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ l’ĄŔbĎŇCSĲ 21
wyn¿ĎBĎ tŇomŔrĄylĲĂ ÉrW
Ď ‘Ď hŇąè
Ď mĂxĞĲlČ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ 22
wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ ChyĎŔnĘnČxĞĲlČ ÉrW
Ď ‘Ď hŇąè
ĎS
Ă lĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ 23
Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ hŇS
Ď qĎŔBĘS
Ę yĎlĘ ÉrW
Ď ‘Ď hŇ‘ąĎbŇĘ S
Ă lĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę 24
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ ynĂnĎŔxĞĲlČ ÉrW
Ď ‘Ď hŇąĎomS
n Ę lĂ
: rW
ĲĎ ‘Ď 25
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ ytŇĂ oQŔmČlĘ ÉrW
Ď ‘Ď hŇ‘ąĎS
Ę tŇĂ lĘ
26
ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ dŇąxĎ ’ĆlĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ hŇtŇĎ IĎŔlĂ’ĹĲlĆ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆlĘ 27, 28
yêĂlĘDČŔgŇĂ lĘ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ MyĂnąČS
Ę lĂ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ rytŔĂ ohlĘ 29
tŇo’ŔyzĂxĞm
ăČ lĘ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇąS
Ď ŁlS
Ę lĂ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ 30
yêĂmĘm
ăČ orlĘ ÉMyrĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ‘ąĎBĎrĘ’ČlĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ 31
MyrĳĂ‘ĞS
Ł Ĳ lĘ tŇoq¡lĘxĘmČlĘ
: rW
ĲĎ ‘Ď Myn¿ĄS
Ę wyx
¡Ď ’ĆwĘ wyn¿ĎBĎ rzĆ‘ĎŔ wk
: PŇsĲĎ’Ď yn¿ĄBĘ=NmĂ ’r¡Ąq
Ł =NbĆŇ Chy¿ĎmĘlĆS
ĲĆ mĘ MyxěĂ rĘuĎlČ
ÉChyĎÄdĘŇbČŇzĘ ynĂŔè
Ą hČ l’
ăĄ ‘ĞydŇĲĂyĘ ÉrokŇBĘhČ ChyąĎrĘkČŇzĘ MynĳĂBĎ Chy¡ĎmĘlĆS
ĲĆ mĘlĂwĘ
2
yè
ĂŔ è
Ă hČ NăĎnxĎohĲyĘ ÉyS
Ă ymĂxĞhĲČ Ml
ąĎ y‘Ą : y‘ĲĂybŇĂ rĘhĲĎ l’
¡Ą ynĂtŇĘ yČ yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ 3
dŇăbĎŇ zĎohĲyĘ ÉrokŇBĘhČ hŇąĎ‘
y Ę mĲČS
Ę MynĳĂBĎ Md¡
ŁŇ ’Ĺ dŇ¿bĄŇ ‘ŁlĘC : y‘ĲĂybŇĂ è
Ę hČ yn¡Čy‘ĄohĲyĘlĘ’Ć 4
ynVh

26. 5–26
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l’
ąĄ yUĂ‘Č : yS
ĲĂ ymĂxĞhĲČ l’
¡Ą nĘtŇČ nĘC y‘ŔĂ ybŇĂ rĘhĲĎ rk
ăĎŇ W
Ď wĘ ÉyS
Ă lĂè
Ę hČ x’
ąĎ oy ynĂŔè
Ą hČ
: MyhĲĂŁl’Ĺ okŇ¡ rĞbĄŇ yJ
¿Ă ynĳĂymĂè
Ę hČ yt
¡ŇČ QĘ‘ĚjĘ y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ rk
ăĎŇ Vřv
Ď yĂ Éyè
Ăè
Ă hČ
tŇyb
ăŇĄ lĘ Myl
¡Ă S
Ď mĘUĂhČ MynĂŔBĎ dŇălČ on ÉonbŇĘ hŇąĎ‘
y Ę mĲČS
Ę lĲĂwĘ
ynĂtŇĘ ‘Ďţ hŇyĎę‘ĘmĲČS
Ę ynăĄBĘ
: hŇUĎhĲĄ lyĂx¡Č yrĄoB¿gŇĂ =yJĲĂ Mh
ĳĆ ybŇĂ ’Ğ
=lJĎ : ChyĲĎkŇĘ mČsĘC Ch¡ylĂ’Ĺ lyĂx
ĳĎ=ynĄBĘ wyx
¡Ď ’Ć dŇËbĎŇ zĎlĘ’Ć dŇb
ÌŇĄ o‘wĘ l’ĄÄpĎŇrĘC
xČŁJ¡BČ lyĂx¿Č=Sy’ĲĂ MhĆŔyxĄ’ĞwĲČ ÉMhĆynĄbŇĘ C hŇUĎąhĄ Md
Ł ę ’Ĺ dŇăbĄŇ ‘Ł ű ynăĄBĘmĂ hŇQĆ’ĄÁ
Myx
ËĂ ’ČwĘ MynÌĂBĎ ChyĎęmĘlĆS
ĲĆ mĘlĂwĘ : MdĲŁŇ ’Ĺ dŇ¿bĄŇ ‘ŁlĘ MyĂn¡ČS
Ę C Myè
¿Ă S
Ă hŇdĳŇĎŁbŇ‘Ğl
ĲČ
yr¡ĂrĎmĘ=ynĲĄBĘ=NmĂ hŇ¿sĎ x
Ł lĘC
: rW
ĲĎ ‘Ď hŇ¿ĎomS
n Ę lyĂx¡Ď=ynĄBĘ
: S’ŇrĲ
Ł lĘ Chyb
¡ŇĂ ’Ď Chm
¿Ą yW
Ă yĘwČ rokŔbŇĘ hŇăyĎhĎ=âlĲ yJ
ăĂ ÉS’Ňr
Ł hĎ yrąĂmĘS
Ă MynĳĂBĎ
MynÌĂBĎ=lJĎ y‘ĳĂbŇĂ rĘhĲĎ Chy¡ĎrĘkČŇzĘ yS
ĂŔ lĂè
Ę hČ ChyăĎlĘbČŇTĘ ÉynĂè
Ą hČ ChIąĎqĂlĘxĂ
yS
ÌĄ ’ŇrĎlĘ MyrĂÁ‘Ğè
Ł Ĳ hČ tŇoqÄlĘxĘmČ hŇQĆ’ĄlĘţ : rW
ĲĎ ‘Ď hŇ¿S
Ď ŁlS
Ę hŇ¡sĎ x
Ł lĘ Myx
ËĂ ’ČwĘ
ClyjÄĂ IČwČ : hoĲĎhyĘ tŇyb
¿ŇĄ BĘ tŇr¡ĄS
Ď lĘ Mh
ĳĆ yxĄ’Ğ tŇU
ăČ ‘ĚlĘ tŇor¡mĎS
Ę mĂ MyrËĂbĎŇGĘhČ
: r‘ČS
ĲĎ wĎ r‘ČS
¿Č lĘ Mt
¡ŇĎ obŇ’Ğ tŇyb
¿ŇĄ lĘ lodŇËGĎJČ NT
Ł Ì uĎJČ tŇolÁrĎogŇĲ
lkĆŇW
Ćę BĘ ű Z‘ăĄoy onÁbŇĘ ChyĎÄrĘkČŇzĘC ChyĳĎmĘlĆS
ĲĆ lĘ hŇxĎr¡ĎzĘmĂ lrËĎoGhČ lj
ŁÌ IĂwČ
wyn¡ĎbĎŇlĘC hŇBĎgŇĘ ĳĆn Md¡
ŁŇ ’Ĺ dŇ¿bĄŇ ‘ŁlĘ : hŇnĎopŇĲ YĎ ol¡rĎogŇĲ ’Y
¿Ą IĄwČ tŇolŔrĎoGĲ ÉClyjÄĂ hĂ
tŇkĆŇQĆŔS
Č r‘ČS
ăČ M‘Ăť bŇrĎŔ‘ĞUĲČĲlČ ÉhsĎx
Ł lĘC Myj
ąĂ S
Ě lĘ : MyjĲĂsĚ’ĞhĲĎ tŇyB
¿Ą
ůhè
ĎS
Ă MIăĂwĂlĘhĲČ ÈxrĎzĘUĂlČ : rmĲĎS
Ę mĂ tŇU
¿Č ‘ĚlĘ rm
¡Ď S
Ę mĂ hŇĳĎlo‘hĲĎ hŇ¡ĎQsĂmĘB
ĲČ
MyĂn¿ČS
Ę Myj
¡Ă sĚ’ĞĲlĎ wĘ hŇ‘ĳĎBĎrĘ’Č MoI¡lČ hŇBĎgŇĘ ¿eĆlČ hŇ‘ĎŔBĎrĘ’Č ÉMoIlČ hŇnĎopąŇ~ĎlČ
hŇQĆ’Ąę : rB
ĲĎ rĘjČlČ MyĂn¡ČS
Ę hŇQĎŔsĂmĘĲlČ Éh‘ĎBĎrĘ’Č bŇrĳĎ‘ĞUĲČĲlČ rB
¡Ď rĘjČlČ : MyĂnĲĎS
Ę
hŇIĎęxĂ’Ğ MIĳĂwĂlĘhĲČwĲĘ : yrĲĂrĎmĘ yn¿ĄbŇĘ lĂwĘ yx
¡Ă rĘuĎhČ yn¿ĄbŇĘ lĂ MyrĂŔ‘Ğè
Ł ă hČ ÉtoqlĘxĘmČ
NDĎ‘ĘlČţ ynăĄBĘ : MyS
ĲĂ dĎŇuĽhČ tŇor¡YĘŁ’ĲlĘC MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ ÉtorYĘo’Ĳ=l‘Č
: ylĲĂ’ĄyxĲĂyĘ ye¡ĂS
Ě rĘGĲĄhČ ND¿Ď‘ĘlČlĘ tŇobËŇ’ĎhĲĎ yS
ÌĄ ’ŇrĎ NDĎę‘ĘlČlĘ yeÁĂ S
Ě rĘGĲĄhČ ynĄÄBĘ
ÉymĂrĎmĘ‘Čl
ĲČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą tŇor¡YĘ’
Ł =l‘Č wyxĂŔ’Ď l’
ăĄ oywĘ ÉMtŇĎ zĄ yl
ĳĂ ’ĄyxĲĂyĘ yn¡ĄBĘ
hŇS
ĆŔ m
Ł =NBĆ MoS
ă rĘGĲĄ=NBĆ É l’ĄbĚŇS
Ę C : ylĲĂ’ĄyEĲĂ‘Ďl
ĲĎ yn¡ĂorbŇĘ xĆĲlČ yrĂŔhĎYĘIĂlČ
ChyąĎ‘ĘS
Č ywĲĂ onÁbŇĘ ChyĎÄbŇĘ xČrĘ rzĆ‘ĳĆylĂ’ĹĲlĆ wyx
¡Ď ’ĆwĘ : tŇorĲYĎŁ’ĲhĎ=l‘Č dŇyg¡Ňn
ĂĎ
wyxĎę’ĆwĘ tŇomăŁlS
Ę ’ChÌ : onĲBĘ tŇomŁlS
Ę C on¡bŇĘ yr¿ĂkŇĘ zĂwĘ onŔBĘ MrăĎyŁwĘ ÉonbŇĘ
yS
ÌĄ ’ŇrĎwĘ ëŇlĆUĆęhČ dŇywăĂDĎ SyDĂÁqĘhĂ rS
ĆÄ ’Ğ ÉMyS
Ă dĎŇuĽhČ tŇorąYĘ’
Ł =lJĎ l‘ăČ
twb’h
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.5

.wk
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26. 27–27. 9

tŇom¿xĎlĘUĂhČ=NmĂ : ’b
ĲĎŇ ~ĎhČ yr¿ĄW
Ď wĘ tŇo’¡UĄhČwĘ Myp
¿ŇĂ lĎ’ĞhĲĎ=yrĲĄW
Ď lĘ tŇobËŇ’ĎhĲĎ 27
l’
ąĄ CmS
Ę SyDĂÁqĘhĂhĲČ lk
ŁÄ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇyb
¿ŇĄ lĘ qE¡ĄxČlĘ CSyDĳĂqĘhĂ ll
¡Ď è
Ď hČ=NmĂC 28
lJ
Ł ť hŇĳĎCrY
y Ę =NBĆ bŇ¡’Ď oywĘ rnĄŔ=NBĆ rnăĄbŇĘ ’ČwĘ SyqŔĂ =NBĆ lC’ăS
Ď wĘ Éh’Ćr
Ł hĲĎ
ChyăĎnĘnČJĘ yrĂÂhĎYĘIĂlČ
: wyxĲĎ’ĆwĘ tŇym
¡Ă ŁlS
Ę =dŇyČ l‘¿Č SyDĂŔqĘUČhČ 29
: MyTĲĂpŇĘ ŁSĲlĘC Myr¡ĂTĘŁSĲlĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘Č ÉhnĎoYyxĲĂhČ hŇąkĎŇ ’ŇlĎUĘlČ wynĎębĎŇC
tŇDăČqĚjĘ l‘Čť tŇo’ęmĄ=‘bČŇS
Ę C PŇlĆă’Ć lyĂxČÁ=ynĄBĘ wyxÄĎ ’ĆwĘ žChyĎbŇĘ S
Č xĞ ynÃĂ orbŇĘ xĆĲlČ 30
tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ wĘ hoĎŔhyĘ tŇkĆŇ’ŇăĆlmĘ É lk
ŁŇ lĘ hŇbĎŇrĳĎ‘ĘmČ ND¡ĄrĘIČlČ rbĆŇ‘¿ĄmĄ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
tŇobĳŇ’ĎlĘ wyt
¡ŇĎ ŁdŇlĘŁtŇĲ lĘ yn¿ĂorbŇĘ xĆĲlČ S’ŇŁrŔhĎ hŇăIĎrĂyĘ ÉynĂorbŇĘ xĆĲlČ : ëŇlĆUĲĆhČ 31
yrĄoB¿GĂ Mh
ËĆ bĎŇ ’Y
¿Ą UĎIĂwČ CSrĎŔdĘŇnĂ ÉdywĂDĎ tŇCkąŇlĘmČlĘ My‘ÁĂ BĎrĘ’ČhĲĎ tŇnČÄS
Ę BĂ
yS
ăĄ ’ŇrĎ tŇo’¡mĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę C MyĂj
ËČlĘ’Č lyĂxČę=ynĄBĘ wyx
ăĎ ’ĆwĘ : dŇ‘ĲĎlĘGĂ ryz¿Ą‘ĘyČBĘ lyĂx¡Č 32
TbĆŇăS
Ą ÉyYĂxĞwĲČ ÉydĂŇGĎhČwĘ ynąĂbĄŇC’rhĎ=l‘Č ëŇlĆUĆęhČ dŇywăĂDĎ MdÂyq
Ą Ă pŇĘ IČwČ tŇobĳŇ’ĎhĲĎ
ynăĄbŇĘ C
: ëŇlĆUĲĆhČ rb
¿ČŇ dĘŇC Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ rb
¿ČŇ DĘ=lkĎŇlĘ yè
ĂŔ nČmĘhĲČ zk
tŇo’ÃUĄhČwĘ ű Myp
ăŇĂ lĎ’ĞhĲĎ yrăĄW
Ď wĘ tŇobăŇ’ĎhĲĎ yS
ăĄ ’ŇrĎ MrĎÃjĎsĘmĂlĲĘ ű l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ
hŇą’Ď BĎhČ tŇoqęlĘxĘUČhĲČ rb
ăČŇ DĘ ű lk
ŁŇă lĘ ëŇlĆUĆÁhČ=tŇ’Ć MytÄĂ rĘS
ĲĎ mĘhČ žMhĆyrĄTĘS
Ł Ĳ wĘ
tŇxČŔ’ČhĲĎ ÉtqĆŁlxĞUĲČhĲČ hŇĳĎè
n Ď hČ yS
ăĄ dĘŇxĎ lk
ŁŇ¡ lĘ SdŇĆŁxŔBĘ SdŇĆŁxă Ét’ŇYĄIŁhČwĘ
ÉhnĎoS’ŇrĲĂhĎ tŇqĆŁląxĞUĲČhČ l‘ÂČ
: PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć 2
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ l’
ĳĄ yDĂbŇĘ zČ=NBĆ M‘¡ĎbŇĘ S
Ď yĲĎ NoSŔ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxălČ
tŇo’¡bĎŇ~ĘhČ yr¿ĄW
Ď =lkĎŇlĘ S’ŇŁrËhĎ ZrĆpĆę=ynĄBĘ=NmĂ : PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ 3
ynęĂ è
Ą hČ SdŇĆŁxăhČ ű tŇqĆŁlăxĞmĲČ l‘ÂwĘ
Č
: NoSĲ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁx¿lČ 4
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ dŇygĳŇeĂ Ď hČ tŇol¡qĘmĂC oêŔqĘl
Ě xĞm
ăČ C ÉyxĂox’ĞhĲĎ ydąŇČoD
ChyÌĎnĎBĘ yS
ĂŔ ylĂè
Ę hČ SdŇĆx
Ł ă lČ ÉyS
Ă ylĂè
Ę hČ ’b
ąĎŇ ~ĎhČ rW
ăČ : PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ 5
: PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ S’Ňrĳ
Ł Nh
¡Ą J
Ł hČ ‘dËŇĎyĎohĲyĘ=NbĆŇ
dŇ¡bĎŇ zĎyUĂ‘Č oêŔqĘl
Ě xĞm
ăČ C MyS
ĳĂ Łlè
Ę hČ=l‘ČwĘ MyS
¡Ă Łlè
Ę hČ roB¿GĂ ChyËĎnĎbŇĘ ’ChÌ 6
bŇ’ĎŔoy yx
ăĂ ’Ğ É l’ĄhŇW
Ď ‘Ğ y‘ęĂ ybŇĂ rĘhĲĎ SdŇĆx
Ł ă lČ y‘Âyb
Ă ŇĂ rĘhĲĎ
: onĲBĘ 7
: PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ wyrĳĎxĞ’ĲČ on¡bŇĘ hŇ¿yĎdĘŇbČŇzĘC
xrĳĎzĘIĂhČ tŇChămĘS
Č rv
¡Č hČ yS
ĂŔ ymĂxĞhĲČ SdŇĆx
Ł ă lČ ÉyS
Ă ymĂxĞhĲČ
8
Éyè
Ăè
Ă hČ
: PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ 9
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ y‘ĳĂoqêĘhČ Su¡Ą‘Ă=NbĆŇ ’r¿Ďy‘Ă yè
ĂŔ è
Ă hČ SdŇĆŁxălČ
h‘br’w

27. 10–26
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ZlĆ¿xĆ y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁxălČ Éy‘ĂybŇĂ è
Ę hČ
: PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ
: PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć ynăĄBĘ=NmĂ yn¡ĂoljĘhČ
yx
ĳĂ rĘEČlČ yt¡ĂŇS
Ď xĚhČ yk
¿ŇČ BĘsĂ ynĂŔymĂè
Ę hČ SdŇĆŁxălČ ÉynĂymĂè
Ę hČ
Éy‘ĂyS
Ă êĘhČ
: PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ
oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ ynĳymynřbl yt¡ĂŇŁtŇeĘ‘ČhĲĎ rzĆ‘¿ĆybŇĂ ’Ğ y‘ŔĂ yS
Ă êĘhČ SdŇĆŁxălČ
yrĂŔyW
Ă ‘ĞhĲĎ SdŇĆŁxălČ ÉyrĂyW
Ă ‘ĞhĲĎ
: PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć
hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ yx
ĳĂ rĘEČlČ yt¡ĂŇpĎŇoTĲeĘhČ yr¿ČhĘmČ
hŇ¿yĎnĎBĘ SdŇĆx
Ł Ŕ hČ rW
ăĎ ‘Ď=yê
ăĄS
Ę ‘ČlĘ ÉrW
Ď ‘Ď=yêĲĄS
Ę ‘Č
: PŇlĆ’ĲĎ
hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć ynăĄBĘ=NmĂ yn¡ĂotŇ‘ĎrĘjĂhČ
yD¿ČlĘxĆ SdŇĆx
Ł Ŕ hČ rW
ăĎ ‘Ď MynăĄS
Ę lĂ ÉrW
Ď ‘Ď MynąĄè
Ę hČ
: PŇlĆ’ĲĎ
: PŇlĆ’ĲĎ hŇ‘¡ĎBĎrĘ’ČwĘ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć oêŔqĘl
Ě xĞmĲČ É l‘ČwĘ l’
ĳĄ ynĂtŇĘ ‘ĎlĘ yt¡ĂŇpĎŇoTeĘhČ
yrĳĂkŇĘ zĂ=NBĆ rzĆ‘¡ĆylĂ’Ĺ dŇygĂŔnĎ ynăĂbĄŇC’rĲlĎ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă É l‘ČwĘ
=NbĆŇ hŇ¿yĎbŇĘ S
Č xĞ ywËĂlĄlĘ
: hŇkĲĎŇ‘ĞmĲČ=NB
ĲĆ Chy¡ĎTĘpČŇS
Ę ynĂŔo‘mĘè
ĂÄ lČ
dŇywĳdĂŇĎ yx
ăĄ ’ĞmĲĄ Ch¡ylĂ’Ĺ hŇdĎěChylĲĂ
: qodĲŇ YĎ Nr¿
Ł hĞ’ĲČlĘ l’
¡Ą CmqĘ
Chy¡Ď‘ĘmĲČS
Ę yĲĂ Nl
Ěě CbŇzĘlĂ
: l’ĲĄkĎŇymĲĂ=NBĆ yr¡ĂmĘ‘Ď rkĎŔVW
Ď yĂÄlĘ
ynăĄbŇĘ lĂ
: l’ĲĄyrĂzĘ‘Č=NBĆ tŇom¡yrĂyĘ ylĂŔêĎpŇĘ nÄČ lĘ ChyĳĎdĘŇbČŇ‘Ł=NBĆ
: ChyĲĎdĎŇjĘ=NBĆ l’
¡Ą oy hŇè
ĆŔ nČmĘ TbĆŇăS
Ą ÉyYĂxĞĲlČ ChyĳĎzĘzČ‘Ğ=NBĆ ‘ČS
¡Ą oh MyĂrČŔpŇĘ ’Ć
NmĂŔyĎnĘbŇĂ lĘ ChyĳĎrĘkČŇzĘ=NBĆ oD¡yĂ hŇdĎŇ‘ĎŔlĘGĂ Éhè
Ć nČmĘhĲČ yY
ąĂ xĞĲlČ
hŇQĆ’Ąě Mx
ĳĎ r
Ł yĘ=NBĆ l’
¡Ą rĘzČ‘Ğ NdĎělĘ
: rnĲĄbŇĘ ’Č=NBĆ l’
¡Ą yW
Ă ‘ĞyĲČ
Myr¿ĂW
Ę ‘Ć NB
ËĆ mĂlĘ MrĎŔjĎsĘmĂ ÉdywĂdĎŇ ’W
ąĎ nĎ=âlĲwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yT
¿Ą bŇĘ S
Ă yr¡ĄW
Ď
yb
¿ŇĄ kŇĘ okŇĲ JĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć tŇoB¿rĘhČlĘ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď yJĂť hŇFĎĳmĎ lĘC hŇ¡ĎS
nĎ
tŇ’ŇŁzËbĎŇ yh
¿Ă yĘwČ hŇQĎŔkŇĂ âlăwĘ ÉtonmĘlĂ lx
ąĄ hĄ hŇyĎÁCrYĘ=NBĆ bŇ’ĎÄoy : MyĂmĲĎè
Ď hČ
Mym
¡Ă IĎhČ=yrĲĄbŇĘ DĂ rj
¿Č sĘmĂBĘ rjĎŔsĘUĂhČ ÉhlĎ‘Ď âląwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č PŇYĆq¡Ć
=NBĆ tŇwĆm¡ĎzĘ‘Č ëŇlĆUĆŔhČ tŇorăYĘŁ’Ĳ É l‘ČwĘ
: dŇywĲĂDĎ ëŇlĆ¿UĆ lČ
tŇolŔDĎgŇĘ UĂbČŇC ÉMyrĂpĎŇJĘbČŇC MyrąĂ‘ĎB
ĲĆ hŇdÂv
Ć Ď BČ tŇorÃYĎ’
Ł hĲĎ l‘ăČwĘ l’
ĳĄ ydĂŇ‘Ğ
hŇdŔĆv
Ď hČ tŇkĆŇ’ŇăĆlmĘ ÉyW
Ą ‘Ł l‘ęČ wĘ
: ChIĲĎEĂ‘Ě=NBĆ Nt
¡ŇĎ nĎohĲyĘ
tdb‘l

ynĂymĂyĘ=Nb
Ć lĘ ’"sbw ,r"tw ’"d Nkw yrqw bytk ynĂymĂyĘ ynĄbĘlĂ ’"sb ,yrq ynĂymĂyĘ ű NB
Ą lČ ,bytk ynĂymĂyĘnĘb
Ć lĘ v.12 .zk
.Myqwspb rpsh yYx v.25 .’"ydw T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk
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27. 27–28. 8

MymĂŔrĎJĘhÄČ =l‘ČwĘ
: bŇClĲJĘ=NBĆ yr¡ĂzĘ‘Ć hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ tŇd¡ČŇŁbŇ‘Ğl
ĲČ 27
: ymĲĂpŇĘ è
Ă hČ yD¡ĂbŇĘ zČ NyĂIČŔhČ tŇorăYĘŁ’ĲlĘ ÉMymĂrĎJĘBČS
Ć l‘ąČwĘ yt
ĳŇĂ mĎrĲĎhĎ y‘¡ĂmĘS
Ă
l‘ČB
¿Č hŇlĎŔpĄŇè
Ę BČ rS
ăĆ ’Ğ ÉMymĂqĘè
Ă hČwĘ Myt
ąŇĂ yEĄhČ=l‘ČwĘ
28
=l‘ČwĘ
: S‘ĲĎoy NmĆ¡è
Ć hČ tŇor¿YĘ’
Ł =l‘ČwĘ yrĳĂdŇĄGĘhČ N¡ĎnxĎ 29
MyqŔĂ mĎ‘ĞB
ĲĎ ÉrqĎBĎhČ=l‘ČwĘ ynĳĂorè
Ď hČ yr¡ČTřĘ S
Ă NorŔè
Ď BČ My‘ăĂr
Ł hĲĎ ÉrqĎBĎhČ
yl
ĳĂ ‘ĄmĘS
Ę IĂhČ lyb
¡ŇĂ o’ MyQĂŔmČGĘhÄČ =l‘ČwĘ
: yl
ĲĎ dĘŇ‘Č=NBĆ Tp
¡ĎŇ S
Ď 30
zyzăĂyĎ N’ŇŁ~¡hČ=l‘ČwĘ
: ytŇĲĂ nŁr
Ł UĄhČ Chy¡ĎDĘxĘyĆ tŇonŔŁtŇ’ĞăhĎ =l‘ČwĘ 31
: dŇywĲĂDĎ ëŇlĆ¿UĆ lČ rS
¡Ć ’Ğ SCkŔrĘhĲĎ yrăĄW
Ď ÉhQĆ’ĄÄ=lJĎ yrĳĂgŇĘ hČhĲČ
=NBĆ l’
¿Ą yxĂywĲĂ ’Chĳ rp
¡ŇĄ oswĘ Nyb
¿ŇĂ mĄ=Sy’Ă Z‘ĄŔoy ÉdywĂDĎ=dŇoD Nt
ąŇĎ nĎohĲywĂ
32
yJ
¡Ă rĘ’ČhĲĎ yS
¿Č CxwĘ ëŇlĆĳUĆ lČ Z‘ăĄoy lpĆŇŁtŇ¡ yxĂ’ĞwĲČ : ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄBĘ=M‘Ă yn¡ĂomkŇĘ xČ 33
=rW
Č wĘ rtŔĎ yĎbŇĘ ’ĆwĘ ÉChyĎÄnĎBĘ=NBĆ ‘dąŇĎyĎohĲyĘ lpĆŇŁtęyxĂ’Ğ yrăĄxĞ’ĲČwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ ‘Čr¿Ą 34
yrăĄW
Ď =lJĎ=tŇ’Ć dŇywăĂDĎ lh
ăĄ qĘIČwČ
: bŇ’ĲĎoy ëŇlĆ¡UĆ lČ ’b
¿ĎŇ YĎ xk
ëŇlĆUłĆ hČ=tŇ’Ć Myt
ÀŇĂ rĘS
ĲĎ mĘhČ tŇoqălĘxĘUČhČ yrăĄW
Ď wĘ MyT
ăĂ bĎŇè
Ę hČ yrăĄW
Ď l’ĄÃrĎW
Ę yĂ
ëŇlĆUĆÄlČ ű žhnĆqĘmĂC=SCkŇrĘ=lkĎŇ yrăĄW
Ď wĘ tŇo’ÃUĄhČ yrăĄW
Ď wĘ Myp
ăŇĂ lĎ’ĞhĲĎ yrăĄW
Ď wĘ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=l’Ć lyĂx¡Ď roB¿GĂ=lkĎŇlĘCĲ MyrËĂoBGĂhČwĘ Mys
ÌĂ yrĂiĲĎhČ=M‘Ă wynÁĎ bĎŇlĘC
ynăĂ’Ğ yU
ĳĂ ‘ČwĘ yx
ăČ ’Č ynĂC‘¡mĎS
Ę rmĆ’ŇŁIěwČ wylĎŔgŇĘ rČ=l‘Č ÉëlĆUĆÄhČ dŇywąDĂ Ď MqĎIĎÄwČ 2
yl
ăĄ gŇĘ rČ ÉMŁdŇhĞĲlČ wĘ hoĎęhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Noră’ĞĲlČ hŇxĎÁCnmĘ tŇyBĄÄ žtonbŇĘ lĂ ybĂÃbĎŇlĘ=M‘Ă
tŇyĂb
¡ŇČ hŇ¿Ćb
n ŇĘ tŇĂ =âlĲ ylĂŔ rmČă’Ď ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎwĘ : tŇonĲbŇĘ lĂ ytŇĂ on¡ykŇĂ hĞwĲČ CnyhĄŔŁl’Ĺ 3
hoăĎhyĘ rxČÃbŇĘ IĂwČ : êĎkŇĘ pĲĎŇS
Ď Mym
¿Ă dĎŇwĘ hŇêĎ¡’Č tŇomËxĎlĘmĂ Sy’
ÌĂ yJ
ăĂ ym
ĳĂ S
Ę lĂ 4
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇlĆąmĆ lĘ tŇoyÄhĘlĲĂ ybĂę’Ď=tŇyB
ĲĄ lJ
Łă mĂ yBÁĂ l’ĄÄrĎW
Ę yĂ žyhĄŁl’Ĺ
ynăĄbŇĘ bŇĂ C yb
ĳŇĂ ’Ď tŇyB
ăĄ hŇd¡ĎŇChyĘ tŇyb
¿ŇĄ bŇĘ C dŇygĂŔnĎlĘ rx
ăČ BĎ ÉhdĎŇChybĲŇĂ yJ
ąĂ MlĎŔo‘lĘ
MyB
ăĂ rČ yJĂť ynČŔBĎ=lJÄĎ mĂC : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č ëŇyl
¡Ă mĘhČlĘ hŇYĎŔrĎ yB
ăĂ ybĂŔ’Ď 5
tŇCkŇ¿ lĘmČ ’i
ËĄ JĂ=l‘Č tŇbĆŇS
Ćę lĎ ynĂŔbŇĘ hŇm
Ł ă ŁlS
Ę BĂ ÉrxČbŇĘ IĂwČ hoĳĎhyĘ yl
¡Ă NtŇČ ¿nĎ MynĂŔBĎ
yt¡ĂŇybĄŇ hŇ¿Ćb
n ŇĘ yĂ=’ChĲ ìŔnĘbŇĂ hŇm
Ł ă ŁlS
Ę ylĂŔ rmĆ’ŇIăŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ho¡ĎhyĘ 6
yt¿ĂŇonykŇĂ hĞwĲČ : bŇ’ĲĎlĘ oQ¿=hŇyĆhĘ’ĲĆ yn¡Ă’ĞwĲČ NbĄŔlĘ ÉylĂ ob¿Ň yêĂrĘxÄČ bĎŇ=yJĲĂ yt
ĳŇĎ orYĄxĞwĲČ 7
MoI¿JČ yT
¡Č jĎS
Ę mĂC yt
¿ŇČ wŁYĘmĂ tŇoW
Ë ‘Ğl
ĲČ qzČęxĹyĲĆ=M’Ă Ml
ĳĎ o‘lĘ=dŇ‘Č otŇ¡ CkŇlĘmČ=tŇ’Ć
CnyhĄŔŁl’Ĺ ynăĄzĘ’ĎbŇĘ C ÉhoĎhyĘ=lhČqĘ l’
ąĄ rĎW
Ę yĂ=lkĎŇ ynĄÄy‘ĄlĘ hŇêĎ‘ČwĘţ : hŇĲEĆhČ 8
wrmV
.yrq yTČrĘS
Ă v.29

28. 9–21

9

10

11

12

13
14

15

16
17

18

19
20

21
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=tŇ’Ć ÉCSrĘyêĲĂ N‘Čm
ąČ lĘ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ tŇw¡ŁYĘmĂ=lJĎ CSŔrĘdĂŇwĘ CrămĘS
Ă
hŇê
ăĎ ’ČwĘ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘Č Mk
¡ĆŇ yrĄxĞ’ĲČ Mk
¿ĆŇ ynĄbŇĘ lĂ Mê
ËĆlĘxČnĘhĂwĘ hŇbĎŔoFhČ ZrĆ’ăĎhĎ
SpĆŇănĆbŇĘ C ÉMlĄS
Ď bŇąĄlBĘ ChdęĄbŇĘ ‘ĎwĘ ìŇybÁĂ ’Ď yhĄÄŁl’Ĺ=tŇ’Ć ž‘DČ ynÃĂ bŇĘ =hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę
Nyb
ĳŇĂ mĄ tŇob¡ŇS
Ď xĞmĲČ rYĆ¿Ą=lk
y ĎŇ wĘ hoĎŔhyĘ SrăĄoD ÉtobŇbĎŇlĘ=lkĎŇ yJ
ąĂ hŇYĎŔpĄŇxĞ
ű hŇă’Ą rĘ : dŇ‘ĲČlĎ ì¿ŇxĞynĂzĘyČ Ceb
¡ĆŇ zĘ‘ČêĲČ=M’ĂwĘ ëŇlĎŔ ’YĄU
ăĎ yĂ ÉCeS
ĆÄ rĘdĘŇêĂ=M’ĲĂ
: hŇW
ĲĄ ‘ĞwĲČ qz¿ČxĞ SD¡ĎqĘUĂlČ tŇyĂB
¿Č =tŇonĲbŇĘ lĂ ìËŇBĘ rxČÌBĎ hoËĎhyĘ=yJĲĂ hŇêęĎ ‘Č
žMlĎC’hĲĎ tŇynăĂbŇĘ êČ=tŇ’Ć onÃbŇĘ hŇm
Ł ă ŁlS
Ę lĂ dŇywăĂDĎ Nê
ăĄIĂwČ
: tŇrĆj
Ł Ĳ JČhČ tŇyb
¿ŇĄ C Mym
¡Ă ynĂjĘhČ wyr¿ĎdĎŇxĞwĲČ wyt
ËŇĎ IŁlĂ‘ĞwĲČ wyJ
ÌĎzČnĘgČŇwĘ wyêÁĎ BĎÄ=tŇ’ĆwĘ
=lkĎŇlĘC hoËĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇorÌYĘxČlĘ oUŔ‘Ă ÉxČCrÄbĎŇ hŇąĎh
y Ď rS
ĆÄ ’Ğ ž lJ
Ł tŇynęĂ bŇĘ tŇČ wĘ
: MyS
ĲĂ dĎŇuĽhČ tŇor¡YĘŁ’ĲlĘC MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ ÉtorYĘŁ’ĲlĘ bŇyb
ĳŇĂ sĎ tŇokŇ¡ S
Ď QĘhČ
hoĳĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇdăČŇobŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¡ĆlmĘ=lkĎŇlĘCĲ MIĂŔwĂlĘhĲČwĘ MynăĂhĞŁJĲhČ ÉtoqlĘxĘmČlĘCĲ
yl
¡Ą JĘ=lkĎŇlĘ bŇhĎŔEĎlČ É lqĎS
Ę UĂBČ bŇąhĎ EĎlČ : hoĲĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇd¿ČŇobŇ‘Ğ yl
¡Ą JĘ=lkĎŇlĘCĲ
hŇd¿ĎŇobŇ‘Ğ yl
¡Ą JĘ=lkĎŇlĘ lqĎŔS
Ę mĂBĘ ÉPsĆJĆÄhČ yl
ąĄ JĘ lk
ŁÄ lĘ hŇdĳŇĎobŇ‘ĞwĲČ hŇdăĎŇobŇ‘Ğ
=lqČS
Ę mĂBĘ bŇhĎŔzĎ ÉMhĆytŇĄ ŁrĲnĄwĘ bŇhĎęEĎhČ tŇorănŁmĘlĂ lqÂĎ S
Ę mĂC : hŇdŇĲĎobŇ‘ĞwĲČ
hŇrăĎonmĘlĂ É lqĎS
Ę mĂBĘ PŇsĆąĆJhČ tŇorÄnŁmĘlĂwĘ hĎyt
ĳŇĆ rĲ
Ł nĄwĘ hŇr¡ĎonmĘC hŇr¿ĎonmĘ
tŇon¿xĞlĘS
Ě lĘ lqËĎS
Ę mĂ bŇ¿hĎ EĎhČ=tŇ’ĆwĘ : hŇrĲĎonmĘC hŇr¿ĎonmĘ tŇd¡ČŇobŇ‘ĞJĲČ hĎytŔĆ rĲ
Ł nĄwĘ
tŇogÌŇlĎzĘUĂhČwĘ : PŇsĆJĲĎhČ tŇon¿xĞlĘS
Ě lĘ PŇsĆ¡kĆŇ wĘ Nx
ĳĎ lĘS
Ě wĘ Nx
ăČ lĘS
Ě lĘ tŇkĆŇr¡Ć‘ĞUĲČhĲČ
ropŇă kŇĘ lĂ É lqĎS
Ę mĂBĘ bŇąhĎ EĎhČ yrĄÄopŇkŇĘ lĂwĘ rohĳTĎ bŇăhĎ zĎ tŇw¡ŁW
Ď uĘhČwĘ tŇoqËrĎzĘUĂhČwĘ
xB
ÌČ zĘmĂlĘC : ropŇĲ kŇĘ C ropŇ¿ kŇĘ lĂ lq¡ĎS
Ę mĂBĘ PŇsĆËĆJhČ yr¿ĄopŇkŇĘ lĂwĘ ropŔkŇĘ C
ÉbhĎzĎ Myb
ąŇĂ rĚJĘhČ hŇbĎęJĎrĘUĆhČ tŇynăĂbŇĘ tŇČ lĘC lqĳĎS
Ę UĂBČ qu¡ĎzĚmĘ bŇ¿hĎ zĎ tŇrĆT
Ł Ë uĘhČ
dŇI¿ČmĂ bŇt
ËŇĎ kŇĘ BĂ lJ
Ł¿ hČ : hoĲĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ Nor¿’Ğ=l‘Č Myk
¡ŇĂ kŇĘ s
Ł wĘ MyW
ĂŔ rĘp
ŁŇă lĘ
rmĆ’ŇŁIÄwČ
: tŇynĲĂbŇĘ êČhČ tŇokŇ¿ ’ĞlĘmČ lJ
Ł¡ lyJĳĂW
Ę hĂ yl
ăČ ‘Ď ho¡ĎhyĘ
žyJĂ tŇĳxĎ êĄ=l’ČwĘ ’r¡ĎyêĂ=l’Č hŇW
ĄŔ ‘ĞwĲČ ÉZmČ’ĹwĲĆ qząČxĞ onębŇĘ hŇŁmăŁlS
Ę lĂ dŇywĂÁDĎ
tŇolěkŇĘ lĂ=dŇ‘Č OĎbĆŔzĘ‘ČyĲČ âlăwĘ ÉìjĘrĘyČ âlą ëŇUĎŔ‘Ă ÉyhČŁl’Ĺ Myh
ąĂ Łl’Ĺ hoĎÄhyĘ
MynăĂhĞŁJĲhČ ÉtoqlĘxĘmČ hŇeĄęhĂwĘ : hoĲĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇd¿ČŇobŇ‘Ğ tŇkĆŇ’Ň¡ĆlmĘ=lJĎ
=lkĎŇlĘ hŇkĎÁ’ŇlĎmĘ=lkĎŇbŇĘ ÉìUĘ‘ĂwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ tŇd¡ČŇobŇ‘Ğ=lkĎŇlĘ MIĂŔwĂlĘhĲČwĘ
: ìŇyrĲĆbĎŇDĘ=lkĎŇlĘ M‘¡ĎhĎ=lkĎŇwĘ Myr¿Ăv
Ď hČwĘ hŇdĎŔobŇ‘Ğ=lkĎŇlĘ ÉhmĎkŇĘ xĎB
ĲČ bŇydąĂŇnĎ
yw
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29. 1–16

oB¿=rxČB
ĲĎ dŇËxĎ ’Ć yn¿ĂbŇĘ hŇŁmÄŁlS
Ę lhĎŔuĎhČ=lkĎŇlĘ ÉëlĆUĆÄhČ dŇywąDĂ Ď rmĆ’ŇŁIÄwČ Tk
hŇrĎŔyBĂhČ ÉMdĎŇ’ĎlĘ âlą yJ
ăĂ hŇlĎŔodŇgŇĘ hŇăkĎŇ ’ŇlĎUĘhČwĘ ëŇrĳĎwĎ r‘ČnăČ Myh
¡Ă Łl’Ĺ
ű bŇăhĎ EĎhČ yhČęŁl’Ĺ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ ytŇĂ onăykŇĂ hĞ yxÂĂ J
Ł =lkĎŇkŇĘ CĲ : MyhĲĂŁl’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ yJ
¡Ă 2
MyY
¡Ă ‘ĄhĲĎwĘ lzĆŔrĘBČlČ É lzĆrĘBČhČ tŇS
Ć ŁxęeĘlČ tŇS
Ćx
Ł ă eĘhČwĘ PŇsĆJĆÁlČ PŇsĆJĆÄhČwĘ bŇhĎEĎlČţ
hŇrËĎqĎyĘ NbĆŇÌ’Ć lk
ŁÄ wĘ hŇmĎęqĘrĂwĘ ëŇCpŇă =ynĄbŇĘ ’Č My’ÁĂ CQmĂC MhČŁSÄ=ynĄbŇĘ ’Č MyYĳĂ‘Ąl
ĲĎ
hŇ¡ĎQgĚŇsĘ yl
¿Ă =SyĆ yhČŔŁl’Ĺ tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉytŇĂ oYrĘBĂ dŇo‘ęwĘ : bŇrĲ
Ł lĎ SyĂS
¡Č =ynĄbŇĘ ’ČwĘ 3
tŇyb
¿ŇĄ lĘ ytŇĂ on¡ykŇĂ hĞ=lJĎmĂ hŇlĎ‘ĘmČŔlĘ ÉyhČŁl’Ĺ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ yêĂt
ąŇČ nĎ PŇsĆĳĎkŇ wĎ bŇăhĎ zĎ
tŇ‘ÄČ bŇĘ S
Ă wĘ rypĳŇĂ o’ bŇăhČ EĘmĂ bŇ¡hĎ zĎ yr¿ĄJĘJĂ Myp
ËŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlÌS
Ę : SdŇĆu
Ł Ĳ hČ 4
ÉbhĎEĎlČ bŇąhĎ EĎlČ : MyêĲĂB
ĲĎ hČ tŇor¿yqĂ xČCT¡lĎ quĎŔĚzmĘ ÉPsĆJĆÄ=rJČJĂ Myp
ąŇĂ lĎ’Ğ 5
tŇwâQ¿mČlĘ bŇDŔĄnČtŇĘ mĂ ym
ăĂ C MyS
ĳĂ rĎxĲĎ dŇyăČBĘ hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎmĘ=lkĎŇlĘC PŇsĆJĆŔlČ PŇsĆăJĆ lČwĘ
l’ĄęrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă ű yrăĄW
Ď wĘ tŇobÁ’ĎhĲĎ yrĄÄW
Ď žCbŇDĘnČtŇĘ IĲĂwČ : hoĲĎhyl
ĲČ MoI¡hČ odËŇyĎ 6
tŇdăČŇobŇ‘Ğl
ĲČ CnÂêĘIĂwĲČ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇkĆŇ’Ň¿ĆlmĘ yr¡ĄW
Ď lĘC tŇo’ŔUĄhČwĘ ÉMypŇĂ lĎ’ĞhĲĎ yrąĄW
Ď wĘ 7
ůoBrĂ MynăĂk
ŁŇ rĘdČŇ’ĞwĲČ ÈMypŇĂ lĎ’Ğ=tŇS
Ć mĲĄxĞ MyrăĂJĎJĂ bŇhÂĎ zĎ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ=tŇyB
ĲĄ
Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇ¿ČomS
n Ę C oBËrĂ tŇS
Ć ŁxěnĘC MypĂŔlĎ’Ğ tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ ÉMyrĂJĎJĂ PŇsĆkĆęwĘ
Cn¡tŇĘ ĲnĎ MynĂŔbĎŇ’Ğ Éoê’Ă ’Y
ąĎ mĘeĂhČwĘ : MyrĲĂJĎJĂ PŇlĆ¿’Ć =hŇ’ĎmĲĄ lz¡ĆrĘbČŇC MyrĳĂJĎJĂ 8
ÉM‘ĎhĎ CxąmĘW
Ę IĂwČ : yeĲĂS
Ě rĘGĲĄhČ l’
¡Ą yxĂyĘ=dŇyČ l‘¿Č hoĳĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ rY
ăČ o’lĘ 9
ëŇlĆUĆŔhČ dŇywăĂDĎ ÉMgČŇwĘ hoĳĎhyl
ĲČ Cb¡ŇDĘnČtŇĘ hĲĂ MlĄŔS
Ď bŇăĄlBĘ yJĂť MbĎŔDĘnČtŇĘ hĲĂ=l‘Č
: hŇĲlĎ odŇgŇĘ hŇ¿xĎ mĘW
Ă xm
¡Č W
Ď
ëŇCrÄBĎ dŇywĂęDĎ rmĆ’ŇIăŁwČ lh
ĳĎ uĎhČ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉdywĂDĎ ëŇrĆb
ąŇĎ yĘwČ 10
hoĎhyĘţ ìăŇlĘ : Ml
ĲĎ o‘=dŇ‘ČwĘ Ml
¡Ď o‘mĲĄ CnybĂŔ’Ď l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ ÉyhĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ hŇê
ąĎ ’Č 11
MyĂmăČè
Ď BČ lk
ŁŇ¡ =yJĂ dŇohŔhČwĘ xYČăeĄhČwĘ ÉtrĆ’ĆÄpŇĘ êĂhČwĘ hŇrąĎCbŇGĘhČwĘ hŇQĎÄdŇĚGĘhČ
rS
Ć ‘Ł ą hĎwĘ : S’ŇrĲ
Ł lĘ ű lk
ŁŇ¿ lĘ ’v
¡Ą nČtŇĘ UĂhČwĘ hŇkĎŔlĎmĘUČhČ ÉhoĎhyĘ ìąŇlĘ ZrĆ’ĳĎbĎŇC 12
ìŔdĘŇyăĎbŇĘ C hŇrĳĎCbŇgŇĘ C xČJ
Łă ì¡ŇdĘŇyĲĎbŇĘ C lJ
Ł Ŕ BČ lS
ăĄ om ÉhêĎ’ČwĘ ìŇynĆŔpĎŇQĘmĂ ÉdobŇJĎhČwĘ
Myl
¡Ă lĘhĲČmĘCĲ ëŇl
ĳĎ CnxĘ¡Č’
n Ğ Myd¿ĂŇom CnyhĄŔŁl’Ĺ hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : lJ
Ł Ĳ lČ qE¡ĄxČlĘC lD¿ĄgČŇlĘ 13
bŇD¡ĄnČtŇĘ hĂlĘ xČŁJŔ rY
Ł ă ‘ĘnČ=yJĲĂ yUĂŔ‘Č ym
ăĂ C ÉynĂ’Ğ ym
ąĂ ykÄĂ wĘ : ìŇêĲĆrĘ’ČpŇĘ êĂ MS
¿Ą lĘ 14
ìŇynËĆpĎŇlĘ CnxĘÌČ’
n Ğ MyrĂÄgĄŇ=yJĲĂ : ëŇĲlĎ Cet
¿ŇČ nĎ ì¡ŇdĘŇIĎmĂC lJ
Ł Ŕ hČ ìăŇUĘmĂ=yJĲĂ tŇ’ŇŁzĳJĎ 15
: hŇwĲĆqĘmĂ Ny’¿ĄwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ=l‘Č Cnym
ËĄyĎ ű l~
ÌĄ JČ Cnyt
ĳŇĄ ŁbŇ’Ğ=lkĎŇJĘ Myb
¡ŇĂ S
Ď otŇĲ wĘ
tŇyĂb
¡ŇČ ì¿ŇlĘ=tŇonĲbŇĘ lĂ CnnŁŔ ykŇĂ hĞ rS
ăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ NomąhĎhĲĆ lk
ŁŇă CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ 16
MVl
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Nx
ăĄ B
Ł ÉhêĎ’Č yJ
ąĂ yhČŔŁl’Ĺ yêĂ‘ĘdăČŇyĲĎwĘ : lJ
Ł Ĳ hČ ì¿ŇlĘC ’yh¡ř ì¿ŇdĘŇIĎmĂ ìŇĳĆSdĘŇqĎ MS
ăĄ lĘ
hŇQĆ’ĄŔ=lkĎŇ yêĂbŇĘ DăČnČtŇĘ hĂ ÉybŇĂ bĎŇlĘ rS
Ć ŁyąBĘ ynęĂ ’Ğ hŇĳĆYrĘêĂ Myr¡ĂS
Ď ymĲĄC bŇbĎŔlĄ
hoĎęhyĘ : ëŇĲlĎ =bŇDĆnČtŇĘ hĲĂlĘ hŇ¡xĎ mĘW
Ă bŇĘ ytŇĂ y’
¿Ă rĎ hŇŁpŔ=C’YĘmĘeĂhČ ÉìUĘ‘Č hŇêęĎ ‘ČwĘ
MlĎŔo‘lĘ tŇ’ŇŁEă=hŇrĎmĘS
Ľ CnytŔĄ ŁbŇ’Ğ É l’ĄrĎW
Ę yĂwĘ qx
ąĎ YĘyĂ MhÂĎ rĎbŇĘ ’Č yhĄŁl’Ĺţ
hŇŁmăŁlS
Ę lĂwĘ : ìŇyl
ĲĆ ’Ą Mb
¡ĎŇ bĎŇlĘ Nk
¿ĄŇ hĎwĘ ìŇĳUĆ ‘Č bŇăbČŇ lĘ tŇob¡ŇS
Ę xĘmČ rYĆ¿Ąl
yĘ
tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ wĘ ìŇyuĳĆxĚwĘ ìŇyt
¡ŇĆ wŁdĘŇ‘ĲĄ ìŇytŔĆ wŁYĘmĂ ÉromS
Ę lĂ MlĄŔS
Ď bŇăbĎŇ lĄ NêĄť ynęĂ bŇĘ
rmĆ’ŇŁIąwČ
: ytŇĂ onĲykŇĂ hĞ=rS
Ć ’Ğ hŇr¿ĎyBĂhČ tŇon¡bŇĘ lĂwĘ lJ
Ł Ŕ hČ
=lkĲĎŇ CkŇă rĘb
ĲĎŇ yĘwČ Mk
ĳĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ’n
¡Ď=CkŇrĘB
ĲĎ lhĎŔuĎhČ=lkĎŇlĘ ÉdywĂDĎ
: ëŇlĆUĲĆlČwĘ ho¡Ďhyl
ĲČ CwËxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ CdŇÌuĘIĂwČ MhĆŔytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyl
ĲČ lhĎęuĎhČ
ů’ChhČ MoIăhČ ÈtrČxĽmĲĎlĘ hoĎęhyl
ĲČ tŇolÁ‘Ł ClÄ‘ĞIĲČwČ MyxĂbĎŇzĘţ ű hoăĎhyl
ĲČ CxăBĘzĘIĂwČ
bŇr¡
Ł lĎ Myx
¿Ă bĎŇzĘC Mh
ĳĆ yJĄsĘnĂwĘ PŇlĆ¡’Ć MyW
¿Ă bĎŇJĘ PŇlĆË’Ć Myl
¿Ă y’Ą PŇlĆ’ĆÁ MyrĂÄjĎ
hŇăxĎ mĘW
Ă BĘ ’Ch¡hČ MoI¿BČ hoËĎhyĘ ynÌĄpŇĘ lĂ CêÁS
Ę IĂwČ ClÄkŇĘ ’ŇIĲŁwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘ
dŇyg¿Ňn
Ă Ď lĘ hoËĎhyl
ĲČ CxÌS
Ę mĘIĂwČ dŇywĂŔDĎ=NbĆŇ hŇm
Ł ă ŁlS
Ę lĂ ÉtynĂS
Ą CkŇyl
ąĂ mĘIČwČ hŇĳĎlodŇgŇĘ
=tŇxČêĲČ ëŇlĆËmĆ lĘ ű hoÌĎhyĘ ’iĄÄJĂ=l‘Č hŇm
Ł ŁlS
Ę ţ bŇS
Ć ăĄwČ
I : NhĲĄŁkŇlĘ qod¡ŇYĎlĘC
ÉMyrĂv
Ď hČ=lkĎŇwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ wyl
¡Ď ’Ą C‘¿mĘS
Ę IĂwČ xl
ĳČ YĘIČwČ wyb
¡ŇĂ ’Ď dŇyw¿ĂDĎ
: ëŇlĆUĲĆhČ hŇŁm¿ŁlS
Ę tŇxČê
¡Č dŇyĎŔ CntŇĘăĎn dŇywĳDĂ Ď ëŇlĆăUĆ hČ yn¡ĄBĘ=lJĎ MgČěwĘ MyrĂŔB
Ł GĂhČwĘ
ÉwylĎ‘Ď Nê
ąĄ IĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄlĘ hŇlĎ‘ĘmČŔlĘ Éhm
Ł ŁlS
Ę =tŇ’Ć hoąĎhyĘ lDÄĄgČŇyĘwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č wyn¡ĎpĎŇlĘ ëŇlĆËmĆ =lJĎ=l‘Č hŇÌĎh
y Ď =âlĲ rS
Ć ’Ğţ tŇCkŔlĘmČ dŇohă

=l‘Č ÉëlČmĎ rS
ąĆ ’Ğ MymęĂ IĎhČwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č ëŇ¡ČlmĎ yS
ĎŔ yĂ=NBĆ ÉdywĂdĎŇwĘ
MĂl
¿Č S
Ď CrĲybŇĂ C MynĂŔS
Ď ‘bČŇăS
Ć ÉëlČmĎ NorąbŇĘ xĆBĘ hŇĳĎS
n Ď My‘¡ĂBĎrĘ’Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
28 Mym
¡Ă yĎ ‘b
¿ČŇ W
Ę hŇbĎŔoT hŇăbĎŇ yW
Ą BĘ ÉtmĎIĎÄwČ : SolĲS
Ď wĘ MyS
¿Ă ŁlS
Ę ëŇ¡ČlmĎ
29 ë
Ň lĆUĆŔhČ dŇywăĂDĎ ÉyrĄbŇĘ dĂŇwĘ : wyêĲĎxĘtŇČ on¡bŇĘ hŇm
Ł ¿ ŁlS
Ę ëŇŁlËmĘIĂwČ dŇobĳŇkĎŇwĘ rS
Ć Ł‘ă
hŇ’ĆŔr
Ł hĲĎ l’
ăĄ CmS
Ę ÉyrĄbŇĘ DĂ=l‘Č MybĂęCtŇJĘ Me
ăĎhĂ MynĳĂr
Ł x’ĞhĲĎwĘ Myn¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ
30 ot
Ň¡ CkŇlĘmČ=lJĎ M‘¿Ă : hŇĲzĆx
Ł hČ dŇG¿Ď yr¡ĄbŇĘ DĂ=l‘ČwĘ ’ybĂŔeĎhČ Nt
ăŇĎ nĎ ÉyrĄbŇĘ DĂ=l‘ČwĘ
=lJĎ l‘¡ČwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=l‘ČwĘ ÉwylĎ‘Ď CrąbŇĘ ‘ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ MyêęĂ ‘ĂhĎwĘ otŇĳ rĎCbŇĲ gŇĘ C
b h"d, ’ d
Ň yw¡ĂDĎ=NbĆŇ hŇŁm¿ŁlS
Ę qEËĄxČtŇĘ IĂwČ
: tŇoYĲrĎ’ĞhĲĎ tŇokŇ¿ lĘmĘmČ
26, 27

wtwklm=l‘
.yrq ’Ch ,bytk ’yhĂ v.16
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hŇŁmăŁlS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘ Chl
¡Ą DĘgČŇyĘwĲČ oUŔ‘Ă ÉwyhĎŁl’Ĺ hoąĎhywĲČ otŇĳ CkŇlĘmČ=l‘Č
’yW
¿Ă nĎ lk
ŁËŇ lĘC MyTęĂ pŇĘ ŁèĲlČwĘ tŇo’ÁUĄhČwĘ MypÄĂ lĎ’ĞhĲĎ žyrĄW
Ď lĘ l’ĄÃrĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘ
oUŔ‘Ă lh
ăĎ uĎhČ=lkĎŇwĘ Éhm
Ł ŁlS
Ę CkęlĘIĲĄwČ : tŇobŇĲ ’ĎhĲĎ yS
¿Ą ’ŇrĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘ
rS
¿Ć ’Ğ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Éd‘Ąom lhĆŁ’ą hŇyĎęhĎ MS
ăĎ =yJĂ No‘ĳbŇĘ gŇĂ BĘ rS
ăĆ ’Ğ hŇm
¡Ď BĎlČ
hŇąĎl‘ĹhĲĆ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ Norą’Ğ lbĎę’Ğ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ ho¡ĎhyĘ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇ¿S
Ćm
Ł hŇËW
Ď ‘Ď
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ lhĆŁ’¡ olË=hŇTĎĲnĎ yJÌĂ dŇywĳDĂ Ď ol¡ Nyk
¿ŇĂ hĄB
ĲČ MyrĂŔ‘ĎyĘ tŇăyČrĘuĂmĂ ÉdywĂdĎŇ
MW
Ďě rCxŔ=NbĆŇ yrăĂC’=NBĆ É l’ĄlĘYČBĘ ÉhW
Ď ‘Ď rS
ąĆ ’Ğ tŇS
Ć ŁxęeĘhČ xB
ăČ zĘmĂC
hŇŁmÄŁlS
Ę ž l‘ČIČwČ : lhĲĎuĎhČwĘ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę ChS
¿Ą rĘdĘŇIĂwČ hoĳĎhyĘ NJ
ăČ S
Ę mĂ yn¡ĄpŇĘ lĂ
l‘ČIÌČwČ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ălĘ rS
¡Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉtS
Ć ŁxÄeĘhČ xB
ąČ zĘmĂ=l‘Č MS
ĎÁ
Myh
¡Ă Łl’Ĺ hŇ¿’Ď rĘnĂ ’ChŔhČ hŇlĎyĘQ
ăČ BČ
: PŇlĆ’ĲĎ tŇol¡‘Ł wyl
ËĎ ‘Ď
MyhĂŔŁl’ŇĲlĄ Éhm
Ł ŁlS
Ę rmĆ’ŇIąŁwČ : ëŇĲlĎ =NêĆ’ĲĆ hŇm
¿Ď l’
¡Č S
Ę olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ hŇŁmĳŁlS
Ę lĂ
ÉhêĎ‘Č : wyêĲĎxĘêČ ynĂê
¡Č kŇĘ lČmĘhĂwĘ lodŇĳGĎ dŇsĆăxĆ yb
¡ŇĂ ’Ď dŇyw¿ĂDĎ=M‘Ă tŇĎ yW
ËĂ ‘Ď hŇêęĎ ’Č
ynĂêŔČ kŇĘ lČmĘhĂ ÉhêĎ’Č yJ
ąĂ yb
ĳŇĂ ’Ď dŇywăĂDĎ M‘¡Ă ìŔrĘb
ăŇĎ DĘ ÉNmĄ’ĎyĲĄ MyhĂŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ
hŇË’Ď YĘ’ĲĄwĘ ylĂŔ=NêĆ É‘DĎmČC hŇąmĎ kŇĘ xĎ hŇêęĎ ‘Č : ZrĆ’ĲĎhĎ rp
¿ČŇ ‘ĞJĲČ bŇr¡Č M‘ěČ =l‘Č
: lodĲŇ GĎhČ hŇ¡Ćh
E Č ì¿ŇUĘ‘Č=tŇ’Ć Tj
ŁŔ S
Ę yĂ ym
ăĂ =yJĂ hŇ’ĎobĳŇ’ĎwĘ hŇ¡Ćh
E Č =M‘ĲĎhĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ
tŇ’ŇŁzÁ hŇtÄĎ yĘhĲĎ žrS
Ć ’Ğ N‘ČyăČ hŇŁmÃŁlS
Ę lĂ ű Myh
ăĂ Łl’Ĺ=rmĆ’ŇIăŁwČ
ìŇy’ĆŔnĘŁWĲ SpĆŇănĆ Ét’ĄwĘ ÉdobŇkĎŇwĘ Mys
ąĂ kĎŇnĘ rS
Ć Ł‘ă êĎlĘ’ČS
Ď ţ=âlĲwĘ ìŇbĆębĎŇlĘ=M‘Ă
rS
ąĆ ’Ğ ‘DĎŔmČC hŇm
ăĎ kŇĘ xĎ ÉìlĘ=l’ČS
Ę êĲĂwČ êĎlĘĳ’Ď S
Ď âlă MyB
¡Ă rČ Mym
¿Ă yĎ=MgČŇwĘ
NCtŇă nĎ ‘D¡ĎUČhČwĘ hŇm
¿Ď kŇĘ xĎhĲČ : wyl
ĲĎ ‘Ď ìŇyê¡ĂkŇĘ lČmĘhĂ rS
¿Ć ’Ğ yUĂŔ‘Č=tŇ’Ć ÉTojS
Ę êĂ
ÉMykŇĂ lĎUĘlČ NkĄę hŇyĎhăĎ=âl ű rS
ăĆ ’Ğ ëŇlĎŔ=NêĆ’ĲĆ ÉdobŇkĎŇwĘ Mys
ąĂ kĎŇnĘC rS
Ć Ł‘ÄwĘ ëŇl
ĳĎ
hŇąmĎ BĎlČ hŇŁmÁŁlS
Ę ’b
Ł Ä IĎwČ : NJ
ĲĄ =hŇyĆhĘyĲĂ âl¿ ìŇyr¡ĆxĞ’ĲČwĘ ìŇynĆŔpĎŇlĘ rS
ăĆ ’Ğ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č ëŇŁl¡mĘIĂwČ dŇ‘ĳĄom lhĆŁ’ă yn¡ĄpŇĘ QĂmĂ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉNo‘bŇĘ gŇĂ BĘ=rS
Ć ’Ğ
bŇkĆŇrĆŔ Éto’mĄ=‘B
ĲČ rĘ’ČwĘ PŇlĆą’Ć olę=yhĂyĘwĲČ ůMyS
Ă rĎpĲĎŇC bŇkĆŇrăĆ Èhm
Ł ŁlS
Ę PŇŁsă’ĹIĲĆwČ
ëŇlĆ¡UĆ hČ=M‘ĂwĘ bŇkĆŇrĆŔhĎ yrăĄ‘ĎBĘ ÉMxĄyeĂIČwČ MyS
ĳĂ rĎjĲĎ PŇlĆ¡’Ć rW
¿Ď ‘Ď=MynĲĄS
ĘC
MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ bŇËhĎ EĎhČ=tŇ’ĆwĘ PŇsĆÌĆJhČ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÁhČ NêÄĄ IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ
: bŇrĲ
Ł lĎ hŇ¡ĎlpĄŇè
Ę BČ=rS
Ć ’Ğ Mym
¿Ă qĘè
Ă JČ Nt
ËŇČ nĎ MyzęĂ rĎ’ĞhĲĎ tŇă’Ą wĘ MynĳĂbĎŇ’ĞJĲĎ
’Ywmw

2

3

4

5
6

7
8
9

10

11

12

13

14

15
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ëŇlĆUĆŔhČ yrăĄxĞŁsĲ ’wěĄqĘmĂC MyĂrĳĎYĘUĂmĂ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę lĂ rS
¿Ć ’Ğ Mys
ËĂ CihČ ’Y
ÌĎ omC
17 SS
ăĄ BĘ ÉhbĎŇJĎrĘmĆ MyĂrąČYĘUĂmĂ C’yYÄĂ oIwČ Cl‘ĞIĲČwĲČţ : ryxĲĂmĘBĂ Cx¡qĘyĂ ’w¿ĄqĘmĂ
yk
¿ŇĄ lĘmČC Myê
ËĂ xĂhĲČ yk
ÌŇĄ lĘmČ=lkĎŇlĘ NkĄŇwĘţ hŇĳ’Ď mĄC Myè
ăĂ mĂxĞB
ĲČ sCs¡wĘ PŇsĆJĆŔ tŇo’ămĄ
18 t
Ň yĂb
¡ŇČ C hoĎŔhyĘ MS
ăĄ lĘ ÉtyĂBČÄ tŇon¿bŇĘ lĂ hŇm
Ł ę ŁlS
Ę rmĆ’ŇIăŁwČ : C’yYĲĂoy Md¿ĎŇyĎBĘ Mr¡Ď’Ğ
b Myn¿ĂomS
Ę C lBĎŔsČ Sy’
ăĂ ÉPlĆ’ĆÄ My‘¿ĂbŇĘ S
Ă hŇm
Ł Á ŁlS
Ę rj
ŁÄ sĘIĂwČ : otŇĲ CkŇlĘmČlĘ
SS
¿Ą wĘ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć Łl¿S
Ę MhĆŔylĄ‘Ğ Myx
ăĂ ~ĘnČmĘC rh
ĳĎBĎ bŇăYĄ x
Ł Sy’
¡Ă PŇlĆË’Ć
: tŇo’ĲmĄ
2 =M‘Ă Ét
Ď yW
ĂÄ ‘Ď rS
ąĆ ’ĞJĲČ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rY
Ł ¡ =ëŇlĆmĲĆ Mr¿ĎCx=l’Ć hŇŁmŔŁlS
Ę xl
ăČ S
Ę IĂwČ
3 žhe
Ą hĂ : oBĲ tŇbĆŇ¿S
Ć lĎ tŇyĂb
¡ŇČ ol¿=tŇonĲbŇĘ lĂ MyzĂŔrĎ’Ğ olă=xl
ĲČ S
Ę êĲĂwČ ybĂŔ’Ď dŇywăĂDĎ
wynăĎpĎŇlĘ ryT
ăĂ qĘhČlĘ olÃ SyDăĂqĘhČlĘ yhĎęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ű MS
ăĄ lĘ tŇyĂBČÁ=hŇnĆobŇĲ ynÄĂ ’Ğ
ÉtotŇBĎè
Č lČ bŇrĆ‘ĆŔlĎwĘ rqĆŁBălČ Étol‘ŁwĘ dŇym
ąĂ êĎ tŇkĆŇrĆÄ‘ĞmĲČC žMyUĂsČ=tŇrĆT
Ł Ĳ qĘ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č tŇ’ŇŁz¿ Ml
¡Ď o‘lĘ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yd¡ŇĄ‘ĞomĲlĘCĲ MyS
ĂŔ dĎŇxĽălĆ wĘ
4 : Myh
ĲĂ Łl’ĹhĲĎ=lJĎmĂ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ lod¿ŇgĎŇ=yJĲĂ lodŇĳGĎ hŇ¡Ćob
n Ň yn¿Ă’Ğ=rS
Ć ’Ğ tŇyĂB
ËČ hČwĘ
5 âl
ă MyĂm¡Čè
Ď hČ ym
¿Ą S
Ę C MyĂm
ËČè
Ď hČ yJÌĂ tŇyĂbČŔ olă=tŇonĲbŇĘ lĂ ÉxČŁJÄ=rYĎ‘ĞyĲČ ym
ąĂ C
: wynĲĎpĎŇlĘ ryT
¿Ă qĘhČlĘ=M’Ă yJ
¡Ă tŇyĂbČŔ oQă=hŇnĆbŇĘ ’Ć rS
ăĆ ’Ğ ÉynĂ’Ğ ym
ąĂ C Chl
ĳĚ JĘlĘkČŇyĘ
6 t
ŇS
Ćx
Ł ă eĘbČŇC PŇsĆJĆÁbČŇC bŇhÄĎ EĎBČ žtoW‘Ğl
ĲČ MkĎÃxĎ=Sy’ĲĂ yl
ăĂ =xl
ĲČ S
ĲĘ hŇêÃĎ ‘ČwĘ
=M‘Ă Myx
ĳĂ CêjĂ xČê
ăĄpČŇlĘ ‘Čd¡ŇĄyŁwĘ tŇlĆkĄŔtŇĘ C lym
ăĂ rĘkČŇwĘ ÉNwĎGĘrĘ’Čb
ĲĎŇ C lzĆęrĘBČbČŇC
: ybĲŇĂ ’Ď dŇyw¿ĂDĎ Nyk
¡ŇĂ hĄ rS
¿Ć ’Ğ MĂlČŔS
Ď CrĲybŇĂ C hŇdăĎŇChyBĲĂ ÉyUĂ‘Ă rS
ąĆ ’Ğ MymęĂ kĎŇxĞhĲČ
7 yn
ăĂ’Ğ yJĂť ůNonbĎŇQĘhČmĲĄ ÈMyUĂCGlĘ’ČwĘ MyS
ăĂ orBĘ MyzÁĂ rĎ’Ğ yYĄÄ‘Ğ žylĂ=xl
ĲČ S
Ę CĲ
=M‘Ă yd¡ČŇbĎŇ‘Ğ hŇ¿Ąh
e Ă wĘ NonĳbĎŇlĘ yYăĄ‘Ğ tŇor¡kŇĘ lĂ My‘ŔĂ dĘŇoyĲ ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğ rS
ąĆ ’Ğ yêĂ‘ĘdČŔyĎ
8 lod¿
Ň GĎ hŇ¡Ćob
n Ň yn¿Ă’Ğ=rS
Ć ’Ğ tŇyĂB
ËČ hČ yJ
¿Ă bŇrĳ
Ł lĎ MyY
¡Ă ‘Ą yl
ËĂ Nyk
¿ŇĂ hĎlĘC : ìŇydŇĲĆbĎŇ‘Ğ
9 t
Ň oJÁmČ ű MyFÄĂ xĂ žyêĂtŇČ nĎ MyYÃĂ ‘ĄhĲĎ ű yt
ăŇĄ rĘk
ŁŇ lĲĘ ű Myb
ăŇĂ TĘx
Ł ĲlČ hŇăĄh
e Ă wĘ : ’l
ĲĄ pŇĘ hČwĘ
NyĂyČęwĘ PŇlĆĳ’Ď MyrăĂW
Ę ‘Ć Myr¡ĂJ
Ł MyrĂě‘ŁW
Ę C PŇlĆ’ĆŔ MyrăĂW
Ę ‘Ć ÉMyrĂJ
Ł ìŇydęĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ
: PŇlĆ’ĲĎ Myr¿ĂW
Ę ‘Ć Myê¡ĂBČ NmĆS
Ćě wĘ PŇlĆ’ĆŔ MyrăĂW
Ę ‘Ć ÉMyêĂBČ
16

10
11

tŇąbČŇ hĞ’ĲČBĘ hŇŁmĳŁlS
Ę =l’Ć xl
¡Č S
Ę IĂwČ bŇtŔĎ kŇĘ BĂ ÉrY
Ł =ëŇlĆmĲĆ MrąĎCx rmĆ’ŇŁIÄwČ
ëŇCrąBĎ ůMrĎCx ÈrmĆ’ŇŁIwČ : ëŇlĆmĲĆ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ ì¿ŇnĘtŇĎ nĘ oUŔ‘Č=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ
rS
ăĆ ’Ğ ZrĆ’ĳĎhĎ=tŇ’ĆwĘ MyĂm¡Čè
Ď hČ=tŇ’Ć hŇW
ĎŔ ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ
Ntn

sŘ12
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=hŇnĆbŇĘ yĂ rS
ąĆ ’Ğ hŇnĎŔybŇĂ C lkĆŇăW
Ą É‘ČdÄĄoy MkĎęxĎ NB
ăĄ ëŇlĆUĆÁhČ dŇywĂÄdĎŇlĘ žNtŇČ nĎ
‘Čd¿ŇĄoy Mk
ËĎŇ xĎ=Sy’ĲĂ yêĂxĘÌČlS
Ď hŇêęĎ ‘ČwĘ : otŇĲ CkŇlĘmČlĘ tŇyĂb
¡ŇČ C hoĎŔhyl
ĲČ ÉtyĂBČÄ 12
yrĂÃY
Ł =Sy’Ă wyb
ăŇĂ ’ĎwĘ NDĎę tŇonăBĘ=NmĂ hŇè
ĎÂ ’Ă=NBĆ : ybĲŇĂ ’Ď Mr¿ĎCxlĘ hŇ¡ĎyB
n Ă 13
MyYęĂ ‘Ąb
ĲĎŇ C MynăĂbĎŇ’ĞB
ĲĎ lzĆÁrĘBČBČ tŇS
Ć ŁxÄeĘBČ PŇsĆJĆbČŇCţ=bŇhĎEĲĎBČ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ ‘ČdÃĄoy
bŇŁS
¡ xĘlČwĘ xČCêŔjĂ=lJĎ ÉxČêÄĄ pČŇlĘC lymĂŔrĘJČbČŇC ZCBăbČŇC ÉtlĆkĄÄêĘBČ Nm
ąĎ GĎrĘ’ČB
ĲĎ
dŇyw¿ĂDĎ yn¡Ăd
ŁŇ ’Ğ ymĄŔkŇĘ xČwĲĘ ìŇymĆŔkĎŇxĞ=M‘Ă Éol=NtŇĆ ĲeĎ yĂ rS
ąĆ ’Ğ tŇbĆŇĳS
Ď xĞmĲČ=lJĎ
rm
ăČ ’Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉNyĂIČÄhČwĘ NmĆąè
Ć hČ MyrĂÁ‘Łv
Ę hČwĘ MyFÄĂ xĂhĲČ hŇêĎ‘ČwĘţ : ìŇybĲŇĂ ’Ď 14
=lkĎŇJĘ ÉNonbĎŇQĘhČ=NmĂ MyY
ąĂ ‘Ą tŇŁrÄkŇĘ nĂ CnxĘnČ’ĞwĲČţ : wydŇĲĎbĎŇ‘Ğl
ĲČ xl
¡Č S
Ę yĂ ynĂŔŁdŇ’Ğ 15
Mt
¡ŇĎ ’
Ł hŇ¿Ćl‘ĞêĲČ hŇê
ËĎ ’ČwĘ opĳŇyĎ MyăĎ=l‘Č tŇod¡Ňs
Ł pŇĘ rČ ìËŇlĘ M’
¿Ą ybŇĂ nĘC ìŇJĆŔrĘYĎ
ÉMyrĂyGĄhČ MyS
ąĂ nĎ’ĞhĲĎ=lJĎ hŇm
Ł ę ŁlS
Ę rj
Łă sĘIĂwČ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ 16
wyb
ĳŇĂ ’Ď dŇywăĂDĎ Mr¡ĎpĎŇsĘ rS
¿Ć ’Ğ rpĎŔiĘhČ yrăĄxĞ’ĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ZrĆ’ăĆBĘ ÉrS
Ć ’Ğ
W‘ČIČÄwČ : tŇo’ĲmĄ SS
¿Ą wĘ Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć Łl¿S
Ę C PŇlĆ’ĆŔ ÉMyè
Ă mĂxĞwĲČ hŇą’Ď mĄ C’ęYĘUĲĎIĂwČ 17
tŇS
Ć ŁląS
Ę C rh
ĳĎBĎ bŇăYĄ x
Ł PŇlĆ¡’Ć Myn¿Ăm
Ł S
Ę C lBĎŔsČ ÉPlĆ’ĆÄ My‘¿ĂbŇĘ S
Ă MhĆÁmĄ
hŇŁmęŁlS
Ę lxĆăIĎwČ : M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć dŇyb
¿ŇĂ ‘ĞhĲČlĘ Myx
¡Ă ~ĘnČmĘ tŇo’ŔmĄ SS
ăĄ wĘ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ g
hŇ¡’Ď rĘnĂ rS
¿Ć ’Ğ hŇIĎŔrĂoUăhČ ÉrhČBĘ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉhoĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć tŇonąbŇĘ lĂ
: ysĲĂCbŇyĘhČ N¿ĎnrĘ’Ď NrĆgŁŇ¡ BĘ dŇywĂŔDĎ MoqămĘBĂ ÉNykŇĂ hĄ rS
ąĆ ’Ğ Chyb
ĳŇĂ ’Ď dŇywăĂdŇĎlĘ
: otŇĲ CkŇlĘmČlĘ ‘B
¡Č rĘ’Č tŇ¿ČS
n Ę BĂ ynĂŔè
Ą BČ ÉynĂè
Ą hČ SdŇĆŁxąBČ tŇonÂbŇĘ lĂ lxĆIĎwČţ 2
tŇoUÂ’Č ëŇrĆ’
Ł Ã hĎ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć tŇon¡bŇĘ lĂ hŇŁmŔŁlS
Ę dŇăsČ Ch ÉhQĆ’ĄÄwĘ 3
MlĎÃC’hĲĎwĘ : MyrĲĂW
Ę ‘Ć tŇoU¿’Č bŇxČr¡
Ł wĘ Myè
ĂŔ S
Ă tŇoUă’Č ÉhnĎoS’ŇrĲĂhĎ hŇDąĎUĂBČ 4
HbČŇŁG¡hČwĘ MyrĂŔW
Ę ‘Ć tŇoUă’Č ÉtyĂBČÄhČ=bŇxČŁrĲ ynąĄjĘ=l‘Č ëŇrĆ’
Ł Á hĎ ynĄÄjĘ=l‘Č žrS
Ć ’Ğ
tŇyĂB
ăČ hČ ű tŇă’Ą wĘ : rohĲTĎ bŇ¿hĎ zĎ hŇmĎyn¡ĂjĘmĂ Chj
¿Ą YČyĘwČ MyrĳĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇă’Ď mĄ 5
Myr¡Ăm
Ł êĂ wyl
ËĎ ‘Ď l‘ČIÌČwČ bŇoTĳ bŇăhĎ zĎ Chj
¡Ą xČyĘwČ MyS
ĂŔ orBĘ Z‘ăĄ ÉhjĎxĂ lodęGĎhČ
bŇ¿hČ zĘ bŇ¡hĎ EĎhČwĘ tŇrĆ’ĳĎpŇĘ tŇĂ lĘ hŇr¡ĎqĎyĘ NbĆŇ¿’Ć tŇyĂB
ËČ hČ=tŇ’Ć PŇÌYČ yĘwČ : tŇorĲS
Ę rĘS
Č wĘ 6
wyt
¡ŇĎ otŇlĘdČŇwĘ wyt
¿ŇĎ oryqĲĂwĘ Myj
ËĂ iĂhČ tŇorÌu
Ł hČ tŇyĂBČÁhČ=tŇ’Ć PŇxČÄyĘwČ : MyĂwĲĎrĘjČ 7
=tŇ’Ć ÉW‘ČIČÄwČ
: tŇorĲyuĂhČ=l‘Č Myb
¡ŇĂ CrJĘ xê
¿Č pŇĂ C bŇĳhĎ zĎ 8
MyrĂŔW
Ę ‘Ć tŇoUă’Č ÉtyĂBČÄhČ=bŇxČŁrĲ ynąĄjĘ=l‘Č oJÂrĘ’Ď MyS
ĂŔ dĎŇuĽhČ SdŇĆq
Ł ă =tŇyB
ĲĄ
: tŇo’ĲmĄ SS
¿Ą Myr¡ĂJĎkŇĂ lĘ bŇoTŔ bŇăhĎ zĎ ÉChjĄÄxČyĘwČ MyrĳĂW
Ę ‘Ć tŇoUă’Č oB¡xĘrĎwĘ
: bŇhĲĎzĎ hŇ¿jĎ xĂ tŇoI¡lĂ‘ĞhĲĎwĘ bŇĳhĎ zĎ Myè
ăĂ mĂxĞ Myl
¡Ă qĎS
Ę lĂ tŇor¿mĘsĘmĂlĘ lqËĎS
Ę mĂC 9
V‘yw
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MyĂnČŔS
Ę Myb
ăŇĂ CrJĘ ÉMyS
Ă dĎŇuĽhČ SdŇĆŁqą=tŇyb
ĲĄŇ BĘ W‘ČIČÁwČ
11 t
Ň oUă’Č MJ
¡Ď rĘ’Ď MybĂŔCrJĘhČ ÉypĄŇnĘkČŇwĘ : bŇhĲĎzĎ Mt
¡ŇĎ ’
Ł Cj¿YČyĘwČ My‘ĳĂYĚ‘ĞYĲČ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ
PŇąĎJ
n Ď hČwĘ tŇyĂBČŔhČ ryqăĂlĘ Ét‘ČGÄČ mČ SmĄęxĎ tŇoUă’ČlĘ dŇxÁĎ ’ĆhĲĎ PŇnÄČ JĘ MyrĳĂW
Ę ‘Ć
12 b
Ň CrąJĘhČ PŇnÄČ kŇĘ C : rxĲĄ’ČhĲĎ bŇCr¿JĘhČ PŇ¡Čk
n ŇĘ lĂ ‘ČyGěĂ mČ SmĄŔxĎ tŇoUă’Č ÉtrĆxĆÄ’ČhĲĎ
tŇoUă’Č ÉtrĆxĆÄ’ČhĲĎ PŇąĎJ
n Ď hČwĘ tŇyĂB
ĳĎ hČ ryqăĂlĘ ‘ČyG¡ĂmČ SmĄŔxĎ tŇoUă’Č ÉdxĎ’ĆhĲĎ
13 h
Ň QĆ’ĄŔhĎ Myb
ăŇĂ CrJĘhČ ÉypĄŇnĘJČ : rxĲĄ’ČhĲĎ bŇCr¿JĘhČ PŇ¡Čk
n ŇĘ lĂ hŇqěĎ bĄŇDĘ SmĄŔxĎ
: tŇyĂB
ĲĎ lČ Mh
¿Ć ynĄpŇĘ C Mh
¡Ć ylĄgŇĘ rČ=l‘Č Myd¿ĂŇmĘŁ‘Ĳ Mh
ËĄ wĘ MyrĳĂW
Ę ‘Ć tŇoUă’Č MyW
¡Ă rĘj
ŁĲ
14 ZCb
ĳŇ C lym
ăĂ rĘkČŇwĘ Nm
¡Ď GĎrĘ’ČwĘ tŇlĆ¿kĄŇ êĘ tŇkĆŇŁrŔjĎhČ=tŇ’Ć ÉW‘ČIČÄwČ
15 Myd
ăĂŇCU‘Č ÉtyĂBČÄhČ ynąĄpŇĘ lĂ W‘ČIČÁwČ
: MybĲŇĂ CrJĘ wyl
¡Ď ‘Ď l‘ČI¿ČwČ
tŇoU¿’Č oS
¡ ’Ňr
Ł =l‘Č=rS
Ć ’Ğ tŇpĆŇ¿~Ć hČwĘ ëŇrĆ’
Łĳ Sm
¡Ą xĎwĘ MyS
¿Ă ŁlS
Ę tŇoUě’Č MyĂnČŔS
Ę
16 S’
Ň ră
Ł =l‘Č Nê
¡Ą IĂwČ rybĂŔDĘBČ ÉtorS
Ę rĘS
Č W‘ČIąČwČ
: SmĲĄxĎ
: tŇorĲS
Ę rĘè
ČB
ĲČ Nê
¡ĄIĂwČ hŇ’ĎŔmĄ ÉMynĂoUrĂ W‘ČIąČwČ MydĳĂŇUĚ‘ČhĲĎ
17 d
Ň ăxĎ ’ĆwĘ Nym
¡Ă IĎmĂ dŇ¿xĎ ’Ć lkĎŔyhĄhĲČ ynăĄjĘ=l‘Č ÉMydĂŇCU‘ČhĲĎ=tŇ’Ć MqĆąIĎwČ
: z‘ČB
Ł Ĳ yl
¡Ă ’ŇmĎv
Ę hČ MS
¿Ą wĘ NykĂŔyĎ Éynymřyh=MS
ĲĄř ’rąĎqĘIĂwČ lw’ŇŁmĳv
Ę hČmĲĄ
d Myr¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ oJŔrĘ’Ď ÉhUĎ’Č MyrąĂW
Ę ‘Ć tŇS
Ć ŁxŔnĘ xB
ăČ zĘmĂ ÉW‘ČIČÄwČ
2 MI
¡ĎhČ=tŇ’Ć W‘ČI¿ČwČ
: otŇĲ mĎoq tŇoU¡’Č rW
Ć ‘¿ĆwĘ oBĳxĘrĎ hŇU
¡Ď ’Č
Sm
ąĄ xĎwĘ bŇybĂęsĎ ű logŇă ‘Ď otÁpĎŇW
Ę =l’Ć otÄpĎŇv
Ę mĂ hŇUĎ’ČB
ĲĎ ţ rW
Ć ‘ăĆ qY
ĳĎ Cm
3 t
Ň CmădĘŇC : bŇybĲŇĂ sĎ otŇ¡ ’
Ł bŇs
Ł ¿ yĎ hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ MyS
ăĂ ŁlS
Ę ÉwqĎwĘ otŔmĎoqĲ ÉhUĎ’ČB
ĲĎ
hŇUĎŔ’ČB
ĲĎ rW
Ć ‘Ćť otŔ’
Ł Myb
ăŇĂ bŇĘ os ÉbybŇĂ sĎ ű bŇyb
ąŇĂ sĎ olÁ tŇxČêÄČ žMyrĂqĎBĘ
: oêĲqĘYČm
ĲĚ BĘ Myq¡ĂCYyĘ rqĎŔBĎhČ ÉMyrĂCT MyĂnąČS
Ę bŇyb
ĳŇĂ sĎ MI¡ĎhČ=tŇ’Ć Myp
¿ŇĂ yuĂmČ
4 žhS
Ď olS
Ę C hŇnĎopÃYĎ ű MynăĂp
ŁŇ hŇăS
Ď ŁlS
Ę rqęĎ BĎ rW
ăĎ ‘Ď MynÌĄS
Ę =l‘Č dŇmÂĄ o‘
MI¿ĎhČwĘ hŇxĎrĎŔzĘmĂ MynăĂj
Ł ÉhS
Ď ŁlS
Ę C hŇBĎgŇĘ nĆę MynăĂj
Ł ű hŇăS
Ď ŁlS
Ę C hŇUĎyĎÁ ű MynÄĂ p
ŁŇ
5 Éot
Ň pĎŇW
Ę C xpČŇTĆŔ oyăbŇĘ ‘ĎwĘ : hŇtŇĎ yĘB
ĲĎ Mh
¡Ć yrĄx
Ł ’Ğ=lkĎŇwĘ hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘmĂ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ
Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć Łl¿S
Ę MyêŔĂ BČ qyzăĂxĞmĲČ hŇĳĎS
e Č oSĲ xrČj
¡Ć soJŔ=tŇpČŇW
Ę hŇăW
Ą ‘ĞmĲČJĘ
6 Nym
ÁĂ IĎmĂ hŇè
ĎÄ mĂxĞ NêĄIĂwČţ ůhrĎW
Ď ‘Ğ ÈMyrĂoIJĂ W‘ČIăČwČ
: lykĲŇĂ yĎ
CxydăĂŇyĎ hŇ¡Ďlo‘hĲĎ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČ=tŇ’Ć MhĆŔbĎŇ hŇăYĎ xĘrĎlĘ É lw’Ňm
Ł v
Ę mĂ hŇąè
Ď mĂxĞwĲČ
7 t
Ň orÌnŁmĘ=tŇ’Ć W‘ČIČwČţ
: oBĲ Myn¡ĂhĞŁJĲlČ hŇ¿YĎ xĘrĎlĘ MIĎěhČwĘ Mb
ĳĎŇ
10

bhzh
.yrq ynĂmĎyĘhČ ,bytk ynĂymĂyĘhČ v.17

.MV
¿ n"b ,’"b Nk v.17

.g
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4. 8–5. 1

Sm
¿Ą xĎwĘ Nym
¡Ă IĎmĂ Sm
¿Ą xĎ lkĎŔyhĄB
ĲČ ÉNêĄIĂwČ MT
ĳĎ jĎS
Ę mĂJĘ rW
Ć ‘¡Ć bŇËhĎ EĎhČ
lkĎŔyhĄB
ĲČ ÉxeČIČwČ ůhrĎW
Ď ‘Ğ ÈtonxĎlĘS
Ě W‘ČIăČwČ
: lw’Ňm
ŁĲ v
Ę mĂ 8
: hŇ’ĲĎmĄ bŇ¡hĎ zĎ yq¿ĄrĘzĘmĂ W‘ČIËČwČ lw’Ňm
Łĳ v
Ę mĂ hŇăè
Ď mĂxĞwĲČ Nym
¡Ă IĎmĂ hŇ¿è
Ď mĂxĞ
tŇotŇÌ lĎdĘŇC hŇĳĎlodŇGĘhČ hŇr¡ĎzĎ‘ĞhĲĎwĘ MynĂŔhĞŁJĲhČ rY
ăČ xĞ ÉW‘ČIČÄwČ
9
tŇynËĂmĎyĘhČ PŇtŇĆ ÌJĆmĂ NtÂČ nĎ MIĎęhČ=tŇ’ĆwĘ : tŇS
Ć ŁxĲnĘ hŇ¿jĎ YĂ Mh
¡Ć ytŇĄ otŇlĘdČŇwĘ hŇrËĎzĎ‘Ğl
ĲĎ 10
My‘¡ĂIĎhČ=tŇ’ĆwĘ tŇorŔyiĂhÄČ =tŇ’Ć MrĎŔCxř W‘ČIăČwČ : hŇBĎgŇĘ ĲnĆ lCU¿mĂ hŇmĎdĘŇq¡Ą 11
hŇËW
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ=tŇ’Ć ÉtoW‘Ğl
ĲČ Mręyřx lk
ăČŇ yĘwČ tŇoqĳrĎzĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ
tŇorËtŇĎ J
Ł hČwĘ tŇoQÌGĚhČwĘ MyĂnČŔS
Ę MydăĂŇCU‘Č : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ tŇyb
¿ŇĄ BĘ hŇŁm¡ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ lČ 12
ÉyêĄS
Ę =tŇ’Ć tŇoiękČŇlĘ MyĂêŔČ S
Ę tŇokŇă bĎŇv
Ę hČwĘ MyĂêĳĎS
Ę Myd¡ĂŇCU‘ČhĲĎ S’Ňr¿
Ł =l‘Č
‘B
¿Č rĘ’Č MynËĂoUrĂhĲĎ=tŇ’ĆwĘ : MydŇĲĂCU‘ČhĲĎ S’Ňr¿
Ł =l‘Č rS
¡Ć ’Ğ tŇorŔtŇĎ ŁJĲhČ tŇoQăGĚ 13
tŇxĎŔ’ĆhĲĎ hŇăkĎŇ bĎŇv
Ę lČ ÉMynĂoUrĂ MyrąĂCT MyĂnČÄS
Ę tŇokĳŇbĎŇv
Ę hČ yê
ăĄS
Ę lĂ tŇo’¡mĄ
: MydŇĲĂCU‘ČhĲĎ yn¿ĄjĘ=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ tŇorŔtŇĎ ŁJĲhČ tŇoQăGĚ ÉyêĄS
Ę =tŇ’Ć tŇoiękČŇlĘ
MI¡ĎhČ=tŇ’Ć : tŇonĲŁkŇUĘhČ=l‘Č hŇ¡W
Ď ‘Ď tŇor¿IŁJĂhČ=tŇ’ĆwĘ hŇĳW
Ď ‘Ď tŇon¡ŁkŇUĘhČ=tŇ’ĆwĘ 14, 15
My‘ąĂIĎhČ=tŇ’ĆwĘ tŇoryiĂhČţ=tŇ’ĆwĘ : wyêĲĎxĘêČ rW
¡Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę rq¿ĎBĎhČ=tŇ’ĆwĘ dŇĳxĎ ’Ć 16
hŇŁm¡ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ lČ wyb
ËŇĂ ’Ď Mr¿ĎCx hŇW
ĎÂ ‘Ď MhĆŔylĄJĘ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉtogŇlĎzĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ
yb
¡ŇĂ ‘ĞB
ĲČ ëŇlĆUĆŔhČ MqăĎYĎyĘ ÉNDĄrĘIČhČ rJ
ąČkŇĂ BĘ : qCrĲmĎ tŇS
Ć Łx¡nĘ hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ lĘ 17
Myl
¿Ă JĄhČ=lJĎ hŇŁmËŁlS
Ę W‘ČIÌČwČ : hŇtŇĎ dŇĲĎrĄYĘ Nyb
¿ŇĄ C tŇoJ¡sĚ NyB
¿Ą hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ 18
: tŇS
Ćx
Ł Ĳ eĘhČ lq¿ČS
Ę mĂ rq¡ČxĘnĆ âl¿ yJ
ËĂ dŇŁ’ĳmĘ bŇră
Ł lĎ hŇQĆ¡’Ą hĎ
Ét’ĄwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ rS
¡Ć ’Ğ MylĂŔJĄhČ=lJĎ tŇ’Ąť hŇŁmŔŁlS
Ę W‘ČIăČwČ
19
=tŇ’ĆwĘ : MynĲĂjĎhČ MxĆ¿Ćl Mh
¡Ć ylĄ‘ĞwĲČ tŇonŔxĎlĘè
Ě hČ=tŇ’ĆwĘ bŇhĎŔEĎhČ xB
ăČ zĘmĂ 20
: rCgŇĲ sĎ bŇ¿hĎ zĎ ryb
¡ŇĂ DĘhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ Tj
ËĎ S
Ę UĂJČ MrÌĎ‘Ğb
ĲČŇ lĘ MhĆęytŇĄ rĲ
Ł nĄwĘ tŇorÂnŁUĘhČ
tŇorÌUĘzČmĘhĲČwĘ : bŇhĲĎzĎ tŇol¿kŇĘ mĂ ’Ch¡ bŇĳhĎ zĎ MyĂx¡ČqČlĘUĆhČwĘ tŇorËeĄhČwĘ xrČj
ÌĆhČwĘ 21, 22
wytÄĎ otŇlĘDČ tŇyĂBČhČţ xtŇČ ăpĆŇ C rCgĳŇsĎ bŇăhĎ zĎ tŇoê¡xĘUČhČwĘ tŇoj¿JČhČwĘ tŇoqËrĎzĘUĂhČwĘ
: bŇhĲĎzĎ lk
¡ĎŇ yhĄlČ tŇyĂB
ËČ hČ yt
¿ŇĄ lĘdČŇwĘ MyS
Ăę dĎŇuĽhČ SdŇĆq
Ł ă lĘ tŇoIÁmĂynĂjĘhČ
hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ lĘ hŇŁm¡ŁlS
Ę hŇ¿W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ=lJĎ ÉMlČS
Ę êĂwČ
h
ÉbhĎEĎhČ=tŇ’ĆwĘ PŇsĆąĆJhČ=tŇ’ĆwĘ wybĂę’Ď dŇywăĂDĎ ű yS
ăĄ dĘŇqĎ=tŇ’Ć hŇm
Ł Á ŁlS
Ę ’bĄÄIĎwČ
Mylkh=lk=t’w
MrĎCx ’"sb ,yrq MrĎCx ,bytk MrĎyxĂ v.11

.T"dw w"d ,g"d ,b"d Nkw yrq MrĎCx ,bytk MrĎyxĂ ’"s v.11 .d
.d"ydw b"yd ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,b"d Nkw yrqw bytk
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: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ tŇyB
¿Ą tŇor¡YĘ’
Ł BĘ NtěČ nĎ MylĂŔJĄhČ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
2

3
4
5

6
7

8

9

10

11
12

13

14

tŇoFÁUČhČ yS
ĄÄ ’ŇrĎ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄqĘzĂ=tŇ’Ć hŇm
Ł Á ŁlS
Ę lyhĄÄqĘyČ žz’Ď
NorÌ’Ğ=tŇ’Ć tŇolÂ‘ĞhĲČlĲĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yn¿ĄbŇĘ lĂ tŇobËŇ’ĎhĲĎ y’
ÌĄyW
Ă nĘ
Sy’
¿Ă =lJĎ ëŇlĆËUĆ hČ=l’Ć ClÌhĞuĲĎIĂwČ : NoIĲYĂ ’yh
¿Ă dŇyw¡ĂDĎ ry‘¿ĂmĄ hoËĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄqĘzĂ lJ
Ł¡ C’b
Ł ě IĎwČ : y‘ĲĂbŇĂ è
Ę hČ SdŇĆŁx¿hČ ’Ch¡ gŇx
ĳĎ BĆ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
dŇ‘ĄŔom lhĆŁ’ă=tŇ’ĆwĘ ÉNor’ĎhĲĎ=tŇ’Ć Clą‘ĞIĲČwČ : NorĲ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć MI¡ĂwĂlĘhĲČ C’¿W
Ę IĂwČ
: MIĲĂwĂlĘhĲČ Myn¡ĂhĞJ
Ł Ĳ hČ MtŔĎ ’
Ł Clă‘ĹhĲĆ lhĆŁ’ĳBĎ rS
ăĆ ’Ğ SdŇĆu
Ł ¡ hČ yl
¿Ą JĘ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ
Norĳ’ĎhĲĎ ynăĄpŇĘ lĂ wyl
¡Ď ‘Ď Myd¿ĂŇ‘ĎoeĲhČ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ tŇdÌŇČ‘Ğ=lkĎŇwĘ hŇm
Ł ę ŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČwĘ
C’yb
ăŇĂ IĎwČ : bŇrĲ
Ł mĄ Cn¡UĎyĂ âl¿wĘ CrËpŇĘ iĲĎyĂ=âlĲ rS
ÌĆ ’Ğ rqĎŔbĎŇC N’ŇY
Ł ă ÉMyxĂBĘzČmĘ
tŇyĂB
¡Č hČ ryb
¿ŇĂ DĘ=l’Ć omËoqmĘ=l’Ć hoÌĎhyĘ=tŇyrĲĂBĘ NorÄ’Ğ=tŇ’Ć MynĂhĞŁJĲhČţ
ÉMybŇĂ CrJĘhČ CyąhĘIĲĂwČ : MybĲŇĂ CrJĘhČ yp
¿ŇĄ nĘJČ tŇxČê
¡Č =l’Ć MyS
ĳĂ dĎŇuĘhČ SdŇĆq
Ł ă =l’Ć
Nor¿’ĎhĲĎ=l‘Č Myb
ËŇĂ CrJĘhČ CiÌkČŇyĘwČ Norĳ’ĎhĲĎ Moq¡mĘ=l‘Č MyĂpČŔnĎJĘ MyW
ăĂ rĘj
ŁĲ
MyDąĂBČhČ yS
ĄÄ ’ŇrĎ žC’rĎIĄwČ ůMyDĂBČhČ ÈCkŇyrĂ’ĞIĲČwĲČ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘmĂ wyD¡ĎBČ=l‘ČwĘ
dŇ‘¡Č MS
ĎŔ =yhĂyĘwĲČ hŇYĎCxĳhČ C’¡rĎyĄ âl¿wĘ rybĂŔDĘhČ ynăĄjĘ=l‘Č ÉNor’ĎhĲĎ=NmĂ
hŇ¡S
Ćm
Ł Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ tŇoxŔQ
Ě hČ ynăĄS
Ę qrČť NorŔ’ĎB
ĲĎ Ny’Ąť : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ
: MyĂrĲĎYĘUĂmĂ Mt
¡ŇĎ ’ŇYĄBĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ=M‘Ă ÉhoĎhyĘ tŇrąČJĎ rS
ĆÄ ’Ğ bŇrĳĄx
Ł BĘ
MynąĂhĞŁJĲhČ=lJĎ yJĂţ SdŇĆu
Ł ĳ hČ=NmĂ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ tŇ’Ň¿YĄ BĘ yhěĂ yĘwČ
MyrăĂrĞS
Ł mĘhČ MIăĂwĂlĘhĲČwĘ : tŇoqĲlĘxĘmČlĘ rom¿S
Ę lĂ Ny’¡Ą CSDĎŔqČtŇĘ hĂ ÉMy’ĂYĘmĘeĂhĲČ
ZCBę MyS
ăĂ BĎl
Ě mĘ MhĆÁyxĄ’ĞĲlČ wĘ MhĆÄynĄbŇĘ lĂwĘ NCtŇdŇĚylĲĂţ Nm
ăĎ yhĄlĘ PŇsĎÃ’ĎlĘ MQĎÃkĚŇlĘ
Mh
ąĆ UĎ‘ĂwĘ xČĳĄBzĘUĂlČ xrăĎzĘmĂ Myd¡ĂŇmĘŁ‘Ĳ tŇorŔeŁkŇĂ wĘ Myl
ăĂ bĎŇnĘbŇĂ C ÉMyĂêÄČ lĘYĂmĘBĂ
dŇxĎ’ĆkŇĘ ţ yh
ăĂ yĘwČ : tŇorĲYĘŁYĲxĞB
ĲČ MyrY¡Yřxm MyrĂŔW
Ę ‘ĆwĘ hŇă’Ď mĄlĘ ÉMynĂhĞŁJĲ
ÈtodŇh
Ł lĘC lQ
ăĄ hČlĘ dŇxĎę’Ć=loqĲ ‘Čym
ăĂ S
Ę hČlĘ MyrĂÁrĞS
Ł Ĳ mĘlČwĘ MyrÄYřYxml
ryè
Ăę hČ yl
ăĄ kŇĘ bŇĂ C MyĂêÁČ lĘYĂmĘbŇĂ C tŇorÄYĘŁYĲxĞB
ĲČ loqţ MyrăĂhĎkŇĘ C ůhoĎhyl
ĲČ
tŇyB
¿Ą N¡Ďn‘Ď ’l
¿Ą mĎ tŇyĂB
ËČ hČwĘ oDĳsĘxČ Ml
¡Ď o‘lĘ yJ
¿Ă bŇoTŔ yJ
ăĂ ÉhoĎhyl
ĲČ lQ
ąĄ hČbŇĘ C
’l
¿Ą mĎ=yJĲĂ NnĳĎ‘ĎhĲĆ ynăĄjĘmĂ tŇr¡ĄS
Ď lĘ dŇom¿‘Ğl
ĲČ MynËĂhĞŁJĲhČ ClÌkŇĘ yĲĎ=âlwĘ : hoĲĎhyĘ
: MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇobŇĲ kŇĘ
z’
y’xndml ,yrq MyrĂYĘxĘmČlĘ ,bytk MyrĂYĘYČxĘmČlĘ y’br‘ml v.13

.yrq MyrĂYĘxĘmČ ,bytk MyrĂrĘYĘxČmĘ v.12 .h
.yrqw bytk MyrĂYĘY
Łx
Ğ mČlĘ
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ytŇĂ yn¿ĂBĎ ynËĂ’ĞwĲČ : lp
ĲĆŇ rĎ‘ĞB
ĲĎ NoJ¡S
Ę lĂ rmČŔ’Ď hoăĎhyĘ hŇŁmĳŁlS
Ę rm
ăČ ’Ď z’
¡Ď w, 2
wynĎŔjĎ=tŇ’Ć ÉëlĆUĆÄhČ bŇąiĄ IČwČ : MymĲĂlĎo‘Ĳ ì¡ŇêĘbŇĘ S
Ă lĘ NokŇ¿ mĎC ëŇl
ĳĎ lb
¡ĚŇ zĘ=tŇyb
ĲĄŇ 3
rmĆ’ŇŁIęwČ : dŇmĲĄo‘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ lh
¿Č qĘ=lkĎŇwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ lh
ăČ qĘ=lJĎ tŇ¡’Ą ëŇrĆbĎěyĘwČ 4
wyd¿ĎŇyĎbŇĘ C yb
ĳŇĂ ’Ď dŇywăĂDĎ tŇ¡’Ą wypĂŔBĘ rB
ăĆ DĂ ÉrS
Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ ëŇCrąBĎ
ůMyĂrČYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈyUĂ‘Č=tŇ’Ć ytŇĂ ’ŇăYĄ oh rS
ĆÄ ’Ğ MoIęhČ=NmĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ’Q
¡Ą mĂ 5
ym
¡Ă S
Ę tŇoy¿hĘlĲĂ tŇyĂBČŔ tŇonăbŇĘ lĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă É lJ
Ł mĂ ry‘ęĂ bŇĘ yêĂrĘxăČbĎŇ=âlĲ
ÉrxČbŇĘ ’ĆwĲĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yU
¿Ă ‘Č=l‘Č dŇyg¡Ňn
Ă Ď tŇoy¿hĘlĲĂ Sy’ĂŔbŇĘ yêĂrĘxăČbĎŇ=âlĲwĘ MS
ĳĎ 6
yU
¿Ă ‘Č=l‘Č tŇoy¡hĘlĲĂ dŇywĂŔdĎŇBĘ rx
ăČ bŇĘ ’ĆwĲĎ MS
ĳĎ ym
¡Ă S
Ę tŇoy¿hĘlĲĂ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ
yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS
¿Ą lĘ tŇyĂBČŔ tŇonăbŇĘ lĂ yb
ĳŇĂ ’Ď dŇywăĂDĎ bŇ¡bČŇ lĘ=M‘Ă yhěĂ yĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ 7
ìŔbŇĘ ăbĎŇ lĘ=M‘Ă ÉhyĎhĎ rS
ąĆ ’Ğ N‘ČyČę ybĂŔ’Ď dŇywăĂDĎ=l’Ć ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ 8
hŇêŔĎ ’Č qrăČ : ìŇb
ĲĆŇ bĎŇlĘ=M‘Ă hŇ¡yĎhĎ yJ
¿Ă tŇĎ obŔyTĂhĹ ym
ĳĂ S
Ę lĂ tŇyĂB
¡Č tŇon¿bŇĘ lĂ 9
tŇyĂB
¡Č hČ hŇ¿Ćb
n ŇĘ yĂ=’ChĲ ìŇyYĆŔlĎxĞmĲĄ ’Y
ăĄ oIhČ ÉìnĘbŇĂ yJ
ąĂ tŇyĂB
ĳĎ hČ hŇ¡Ćb
n ŇĘ tŇĂ âl¿
dŇywĂÄDĎ žtxČêČ MCqÃ’ĎwĲĎ rB
ĳĄDĂ rS
ăĆ ’Ğ or¡bĎŇDĘ=tŇ’Ć hoĎŔhyĘ MqĆăIĎwČ : ymĲĂS
Ę lĂ 10
tŇyĂBČŔhČ hŇăĆb
n ŇĘ ’ĆwĲĎ hoĎŔhyĘ rB
ăĆ DĂ ÉrS
Ć ’ĞJĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ’i
ăĄ JĂ=l‘Č ű bŇăS
Ą ’ĄwĲĎ ybÁĂ ’Ď
MS
¡Ď =rS
Ć ’Ğ NorŔ’ĎăhĎ =tŇ’Ć ÉMS
Ď MyW
¿Ă ’ĎwĲĎ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS
¿Ą lĘ 11
xB
ăČ zĘmĂ ÉynĄpŇĘ lĂ dŇŁmę‘ĞIĲČwĲČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=M‘Ă tŇr¡ČJĎ rS
¿Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇyrăĂBĘ 12
roIăJĂ hŇŁmÁŁlS
Ę hŇW
ĎÄ ‘Ď=yJĲĂ : wyjĲĎJČ Wr¡
Ł pŇĘ IĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ lh
ăČ qĘ=lJĎ dŇgĆŇ¡nĆ hoĎŔhyĘ 13
ÉtoU’Č Sm
ąĄ xĎwĘ oJęrĘ’Ď tŇoUÁ’Č SmĄÄxĎ ůhrĎzĎ‘ĞhĲĎ ëŇotŇă BĘ ÈChnĄêĘIĂwĲČ tŇS
Ć ŁxęnĘ
dŇgĆŇnĆť ÉwyJĎrĘBĂ=l‘Č ëŇrąČbŇĘ IĂwČ wylĎę‘Ď dŇm
Ł ă ‘ĞIĲČwČ otŇĳ mĎoq Sol¡S
Ď tŇoU¿’ČwĘ oBŔxĘrĎ
yh
ąĄŁl’Ĺ hoĎÂhyĘ rmČę’ŇIŁwČ : hŇmĎyĘmĲĎè
Ď hČ wyj
¡ĎJČ Wr¿
Ł pŇĘ IĂwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ lh
ăČ qĘ=lJĎ 14
dŇsĆxĆŔhČwĲĘ ÉtyrĂBĘhČ rm
ąĄ S
Ł ZrĆ’ĳĎbĎŇC MyĂm¡Čè
Ď BČ MyhĂŔŁl’Ĺ ìŇomăJĎ=Ny’ĲĄ É l’ĄrĎW
Ę yĂ
ÉìDĘbŇĘ ‘ČlĘ êĎrĘmČęS
Ď rS
ăĆ ’Ğ : MB
ĲĎ lĂ=lkĎŇBĘ ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ Myk
¿ŇĂ lĘh
Ł Ĳ hČ ìŇyděĆbĎŇ‘Ğl
ĲČ 15
tŇĎ ’Ň¡ĄQmĂ ì¿ŇdĘŇyĲĎbŇĘ C ìŇyp
ËŇĂ BĘ rB
¿Ą dČŇêĘwČ olĳ êĎrĘB
¡Č DĂ=rS
Ć ’Ğ tŇ¿’Ą ybĂŔ’Ď dŇywăĂDĎ
dŇywądĂŇĎ ÉìDĘbŇĘ ‘ČlĘ rm
Ł S
Ę ţ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ hŇêÂĎ ‘ČwĘ : hŇĲEĆhČ MoI¿JČ 16
ynČŔpĎŇQĘmĂ ÉSy’Ă ì¿ŇlĘ tŇrĄÄJĎyĂ=âlĲ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉoQ êĎrĘB
ąČ DĂ rS
ĆÄ ’Ğ žt’Ą ÉybŇĂ ’Ď
ÉtkĆŇlĆÄlĎ MJĎęrĘDČ=tŇ’Ć ìŇynĆÁbĎŇ CrÄmĘS
Ę yĂ=M’Ă qrČţ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ’i
ăĄ JĂ=l‘Č bŇ¡S
Ą oy
ÉNmĄ’ĎyĲĄ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ hŇêěĎ ‘ČwĘ : ynĲĎpĎŇlĘ êĎkŇĘ ¡ČlhĎ rS
¿Ć ’ĞJĲČ ytŔĂ rĎotŇă BĘ 17
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Myh
ËĂ Łl’Ĺ bŇÌĄSyĄ MnĎŔmĘ’ĚhĲČ yJĂť : dŇywĲĂdĎŇlĘ ì¿ŇDĘbŇĘ ‘ČlĘ êĎrĘB
¡Č DĂ rS
¿Ć ’Ğ ìŔrĘb
ăŇĎ DĘ
ìŇClŔJĘlĘkČŇyĘ âlă ÉMyĂmČÄè
Ď hČ ym
ąĄS
Ę C MyĂmÁČ S
Ď hŇeĄhĂţ ZrĆ’ĳĎhĎ=l‘Č Md¡ĎŇ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć
ìËŇDĘbŇĘ ‘Č tŇÌČQpŇĂ êĘ=l’Ć tŇĎ ynÁĂ pĎŇC : ytŇĂ ynĲĂBĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č tŇyĂB
¿Č hČ=yJĲĂ PŇ’Čě
rS
¿Ć ’Ğ hŇQĎŔpŇĂ êĘhČ=l’ĆwĘ ÉheĎrĂhĎ=l’Ć ‘Čm
Łą S
Ę lĂ yh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ otŇ¡ eĎxĂêĘ=l’ĆwĘ
ÉhEĆhČ tŇyĂB
ąČ hČ=l’Ć tŇoxÁtŇĚ pŇĘ ìŇynĆÄy‘Ą žtoyhĘlĲĂ : ìŇynĲĆpĎŇlĘ lQ
¿Ą jČtŇĘ mĂ ì¡ŇDĘbŇĘ ‘Č
É‘ČomÄS
Ę lĂ MS
ĳĎ ì¡ŇmĘS
Ă MCW
¿ lĎ êĎrĘmČŔ’Ď rS
ăĆ ’Ğ MoqŔUĎhÄČ =l’Ć hŇlĎyĘlČŔwĎ Mm
ăĎ oy
êÁĎ ‘ĘmČS
ĎÄ wĘ : hŇĲEĆhČ Moq¡UĎhČ=l’Ć ìŔDĘbŇĘ ‘Č lQ
ăĄ jČtŇĘ yĂ rS
ăĆ ’Ğ hŇQĎŔpŇĂ êĘhČ=l’Ć
MoqăUĎhČ=l’Ć Cl¡lĘjĲČtŇĘ yĲĂ rS
¿Ć ’Ğ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘ČwĘ ÉìDĘbŇĘ ‘Č ynąĄCnxĞêĲČ=l’Ć
: êĎxĘĲlĎ sĎwĘ ê
¡Ď ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ ÉìêĘbŇĘ S
Ă MoqąUĘmĂ ‘mÂČ S
Ę êĂ hŇêĎ’ČwĘţ hŇĳĆh
EČ
yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇËĎl’Ď ’bĎęC otŇĳŁl’ĞhĲČlĘ hŇ¡Ďl’Ď ob¿Ň=’S
Ď ĲnĎ wĘ Ch‘ĄŔrĄlĘ ÉSy’Ă ’T
¿Ď xĹyĲĆ=M’Ă
ê
ăĎ TĘpČŇS
ĲĎ wĘ ÉtĎyW
ĂÄ ‘ĎwĘ MyĂmČęè
Ď hČ=NmĂ ‘m
ăČ S
Ę êĂ ű hŇê
ăĎ ’ČwĘ : hŇĲEĆhČ tŇyĂB
¿Č BČ ì¡ŇxĞB
ĲČ zĘmĲĂ
qyDăĂYĘhČlĘC oS
ĳ ’Ňr
Ł BĘ oJ¡rĘDČ tŇt
¿ŇĄ lĎ ‘S
ĎŔ rĎlĘ bŇyS
ăĂ hĎlĘ ìŇydŔĆbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć
l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ìÌŇUĘ‘Č PŇgÂĄ eĎyĂ=M’ĂwĲĘ
: otŇĲ qĎdĘŇYĂJĘ ol¡ tŇtŇĆ ¿lĎ qyDĂŔYČ
ClÌlĘjĲČtŇĘ hĂwĘ ìŇmĆŔS
Ę =tŇ’Ć CdăŇohwĘ ÉCbŇS
Ď wĘ ëŇl=C’T
ĳĎ
Ę xĆyĲĆ yJ
ăĂ bŇ¡Ąo’
y yn¿ĄpŇĘ lĂ
êŔĎ xĘlČăsĎ wĘ MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ ‘m
ăČ S
Ę êĂ ÉhêĎ’ČwĘ : hŇĲEĆhČ tŇyĂB
¿Č BČ ìŇyn¡ĆpĎŇlĘ CnËeĘxČtŇĘ hĲĂwĘ
hŇêĎt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞăhĎ =l’Ć ÉMtŇĎ obŇyS
Ą hĞwĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘Č tŇ’Ň¡FČ xČlĘ
hŇ¿Ćh
y Ę yĲĂ=âlwĘ MyĂm
ËČè
Ď hČ rY
ÌĄ‘ĎhĄBĘ
: MhĲĆytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞĲlČ wĘ Mh
¡Ć lĎ
ìŇmĆŔS
Ę =tŇ’Ć CdăŇohwĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎhČ=l’Ć ClÂlĘjČtŇĘ hĲĂwĘ ëŇl=C’T
ĳĎ
Ę xĆyĲĆ yJ
ăĂ rT
¡Ď mĎ
êÁĎ xĘlČsÄĎ wĘ MyĂmČęè
Ď hČ ‘m
ăČ S
Ę êĂ ű hŇê
ăĎ ’ČwĘ : MnĲĄ‘ĞtĲŇČ yJ
¿Ă NCb¡ŇCSyĘ Mt
¿ŇĎ ’ŇFĎxČmĲĄ
hŇ¡bĎŇ oFhČ ëŇrĆD¿ĆhČ=l’Ć MrËĄotŇ yJ
¿Ă l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘ČwĘ ÉìydÄĆbĎŇ‘Ğ tŇ’ŇąFČ xČlĘ
ì¡ŇUĘ‘ČlĘ hŇêĎt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ ìŔYĘrĘ’Č=l‘ĲČ ÉrTĎmĎ hŇê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ Hb
ĳĎŇ =CkŇlĘyĲĄ rS
ăĆ ’Ğ
hŇyĆhĘyĲĂţ=yJĲĂ rbĆŇDăĆ ZrĆ’ĎębĎŇ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=yJĂ bŇ‘ÂrĎ
Ď
: hŇĲlĎ xĞĲnČ lĘ
ZrĆ’ăĆBĘ wyb
¡ĎŇ yĘo’Ĳ olË=rYČyĲĎ yJÌĂ hŇyŔĆhĘyĲĂ yJ
ăĂ É lysĂxĎwĘ hŇąBĆ rĘ’Č NoqÁrĎyĄwĘ NopÄDĎS
Ă
rS
ąĆ ’Ğ hŇeĎęxĂêĘ=lkĎŇ hŇăĎQpŇĂ êĘ=lJĎ : hŇĲlĎ xĞmĲČ=lkĲĎŇwĘ ‘gČŇ¡nĆ=lJĎ wyrĳĎ‘ĎS
Ę
Éo‘gŇĘ nĂ Sy’
ąĂ C‘ędĘŇyĲĄ rS
ăĆ ’Ğ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘Č lk
ŁŇ¡ lĘC MdĎŔ’ĎăhĎ =lkĎŇlĘ ÉhyĆhĘyĲĂ
MyĂmÁČ è
Ď hČ=NmĂ ‘mÄČ S
Ę êĂ hŇêĎ’ČwĘţ : hŇĲEĆhČ tŇyĂB
¿Č hČ=l’Ć wyj
¡ĎJČ Wr¿ČpĎŇC obŔ’
Ł kŇĘ mČC
‘d¡ČŇêĄ rS
¿Ć ’Ğ wykĎŔrĎDĘ=lkĎŇJĘ ÉSy’ĂlĎ hŇê
ąĎ tŇČ ĲnĎ wĘ êŔĎ xĘlČăsĎ wĘ ÉìêÄĆ bŇĘ S
Ă NokąŇmĘ
N‘Čm
ăČ lĘ : MdŇĲĎ’ĎhĲĎ yn¿ĄBĘ bŇ¡bČŇ lĘ=tŇ’Ć êĎ‘ĘdČŔyĎ ìăŇDĘbČŇlĘ ÉhêĎ’Č yJ
ąĂ obĳŇbĎŇlĘ=tŇ’Ć
Kw’ryy
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ynăĄjĘ=l‘Č MyI¡ĂxČ Mh
¿Ą =rS
Ć ’Ğ MymĂŔIĎhÄČ =lJĎ ìŇykĆŔrĎdĘŇBĂ ÉtkĆŇlĆÄlĎ ìŇC’ęrĎyyĲĂ
yrĂękŇĘ eĎhČ=l’Ć Mg
ăČŇ wĘ
: CnytĲŇĄ ŁbŇ’ĞĲlČ hŇêĎt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇĳmĎ dĎŇ’ĞhĲĎ 32
N‘ČmÄČ lĘ hŇqęĎ oxrĘ ZrĆ’ăĆmĄ ű ’b
ăĎŇ C ů’Ch È l’ĄrĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘ČmĲĄ=âlĲ rS
Ć ’Ğţ
Cl¡lĘjČtŇĘ hĲĂwĘ C’b
¿ĎŇ C hŇĳĎCTe
y Ę hČ ì¡Ň‘ĞorĲzĘCĲ hŇqĎŔzĎxĞhĲČ ìăŇdĘŇyĲĎwĘ É lodŇGĎhČ ìąŇmĘS
Ă
ìŇêŔĆ bŇĘ S
Ă NokŇă UĘmĂ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ=NmĂ ‘m
ąČ S
Ę êĂ hŇêÂĎ ’ČwĘ : hŇĲEĆhČ tŇyĂB
¿Č hČ=l’Ć 33
yUĄÄ‘Č=lkĎŇ žC‘dĘŇyĄ N‘Čm
ăČ lĘ yrĳĂkŇĘ eĎhČ ìŇyl
¡Ć ’Ą ’r¿ĎqĘyĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁËŇ JĘ tŇĎ yW
Ăě ‘ĎwĘ
ìăŇmĘS
Ă =yJĲĂ tŇ‘ČdČělĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘ČJĘ ÉìtŇĘ Ł’Ĳ hŇą’Ď rĘyĂlĘC ìŇmĆęS
Ę =tŇ’Ć ZrĆ’ÁĎ hĎ
ÉhmĎxĎlĘUĂlČ ìąŇUĘ‘Č ’YĄÄyĄ=yJĲĂ : ytŇĂ ynĲĂBĎ rS
¿Ć ’Ğ hŇ¡Ćh
E Č tŇyĂB
¿Č hČ=l‘Č ’rĎŔqĘnĂ 34
ry‘ąĂhĎ ëŇrĆDăĆ ìŇylĆę’Ą ClălĘjĲČtŇĘ hĂwĘ Mx
ĳĄ lĎS
Ę êĂ rS
ăĆ ’Ğ ëŇrĆD¡ĆBČ wybĎŔyĘo’ă=l‘Č
ÉêĎ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ : ìŇmĲĆS
Ę lĂ ytŇĂ yn¿ĂBĎ=rS
Ć ’Ğ tŇyĂB
¡Č hČwĘ HBĎŔ êĎrĘxăČBĎ rS
ăĆ ’Ğ Ét’ŇEŁhČ 35
yJ
ăĂ : MTĲĎjĎS
Ę mĂ tŇĎ yW
¡Ă ‘ĎwĘ Mt
ĳŇĎ eĎxĂêĘ=tŇ’ĆwĘ Mt
¡ŇĎ QĎpŇĂ êĘ=tŇ’Ć MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ 36
ynăĄpŇĘ lĂ Mê
¡Ď tŇČ nĘC MbĎŔ ê
ăĎ pŇĘ nČ’ĲĎwĘ ’TĎŔxĹyĲĆ=âl rS
ăĆ ’Ğ ÉMdĎŇ’Ď Ny’
ąĄ yJ
ăĂ ëŇlĎę=C’TĘxĆyĆ
ÉCbŇyS
ĂÄ hĄwĘ : hŇb
ĲĎŇ orqĘ o’¿ hŇq¡ĎoxrĘ ZrĆ’¿Ć=l’Ć Mh
ËĆ ybĄŇoS MCbÌŇS
Ď wĘ bŇĳĄo’
y 37
ZrĆ’
ąĆBĘ ìŇylĆę’Ą CnăeĘxČtŇĘ hĲĂwĘ ű CbŇăS
Ď wĘ MS
ĳĎ =CBS
Ę nĂ rS
ăĆ ’Ğ ZrĆ’¡ĎBĎ MbĎŔbĎŇlĘ=l’Ć
ÉMBĎlĂ=lkĎŇBĘ ìŇylĆę’Ą CbŇăS
Ď wĘ : Cn‘ĘS
ĲĎ rĎwĘ Cnyw¡Ă‘ĹhĲĆ Cn’Ň¿TĎ xĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMyĎbŇĘ S
Ă 38
ëŇrĆDąĆ ClęlĘjĲČtŇĘ hĲĂwĘ Mt
ĳŇĎ ’
Ł CbăŇS
Ď =rS
Ć ’Ğ My¡ĎbŇĘ S
Ă ZrĆ’¿ĆBĘ MS
ĎŔ pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C
=rS
Ć ’Ğ tŇyĂB
¡Č lČwĘ êĎrĘxČŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ Éry‘ĂhĎwĘ MtŔĎ obŇ’ĞĲlČ hŇêĎt
ăŇČ nĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMYĎrĘ’Č
ÉMtŇĎ QĎpŇĂ êĘ=tŇ’Ć ìęêĘbŇĘ S
Ă NokŇă UĘmĂ MyĂmÁČ è
Ď hČ=NmĂ ÉêĎ‘ĘmČS
ĲĎ wĘ : ìŇmĲĆS
Ę lĂ ytŇĂ yn¿ĂBĎ 39
: ëŇĲlĎ =C’TĘxĲĎ rS
¿Ć ’Ğ ì¡ŇUĘ‘ČlĘ ê
¿Ď xĘlČsĲĎwĘ MT
ĳĎ jĎS
Ę mĂ tŇĎ yW
¡Ă ‘ĎwĘ MhĆŔytŇĄ ŁeăxĂêĘ=tŇ’ĆwĘ
tŇ¡ČQpŇĂ tŇĘ lĂ tŇobĳŇè
Ě qČ ìŇyn¡ĆzĘ’ĎwĘ tŇoxŔtŇĚ jĘ ÉìynĆÄy‘Ą ’n
ąĎ=CyhĘyĲĂ yhČęŁl’Ĺ hŇê
ăĎ ‘Č 40
ìŇxĆŔCnlĲĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇmÂĎ Cq hŇêęĎ ‘ČwĘ
: hŇĲEĆhČ Moq¿UĎhČ 41
ìŇyd¡ŇĆysĂxĞwĲČ hŇ‘ĎŔCStŇĘ CS
ă BĘlĘyĂ ÉMyhĂŁl’Ĺ hoąĎhyĘ ìŇynĆÁhĞŁJĲ ìŇĳĆ‘
E Ě Noră’ĞwĲČ hŇê
¡Ď ’Č
hŇrĎěkŇĘ zĎ ìŇyx
ĳĆyS
Ă mĘ ynăĄjĘ bŇ¡S
Ą êĎ=l’Č MyhĂŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ : bŇoFĲbČŇ Cx¿mĘW
Ę yĂ 42
lQĄŔjČtŇĘ hĂlĘ Éhm
Ł ŁlS
Ę tŇoQąkČŇkŇĘ C
: ìŇDĲĆbŇĘ ‘Č dŇyw¿ĂDĎ yd¡ŇĄsĘxĲČlĘ z
ho¡ĎhyĘ dŇob¿ŇkŇĘ C Myx
ĳĂ bĎŇEĘhČwĘ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ lkČŇ’ŇŁê¿wČ MyĂmČŔè
Ď hČmĲĄ ÉhdĎŇrĘyĲĎ S’ĄęhĎwĘ
hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ =l’Ć ’ob¡ŇlĎ MynĂŔhĞŁJăhČ ÉClkŇĘ yĲĎ âląwĘ : tŇyĂB
ĲĎ hČ=tŇ’Ć ’l
¿Ą mĎ 2
ÉMy’Ăr
Ł l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ ű lk
ŁŇă wĘ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć ho¡ĎhyĘ=dŇobŇĲ kŇĘ ’l
¿Ą mĎ=yJĲĂ 3
tdrb
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hŇYĎrĘ’ąČ MyĂjÄČ ’Č žC‘rĘkŇĘ IĂwČ tŇyĂB
ĳĎ hČ=l‘Č ho¡ĎhyĘ dŇob¿ŇkŇĘ C S’ĄŔhĎ tŇdŇĆrăĆBĘ
: oDĲsĘxČ Ml
¡Ď o‘lĘ yJ
¿Ă bŇoTŔ yJ
ăĂ ÉhoĎhyl
ĲČ tŇodŇąohwĘ CwŔxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ ÉhpĎŇYĘrĲĂhĎ=l‘Č
: hoĲĎhyĘ yn¿ĄpŇĘ lĂ xbČŇ¡Ćz Myx
¿Ă bŇĘ ŁzĲ M‘ĳĎhĎ=lkĎŇwĘ ëŇlĆ¡UĆ hČwĘ
PŇlĆ’ĆŔ ÉMyĂnÄČ S
Ę C MyrąĂW
Ę ‘Ć rqęĎ BĎhČ xbČŇăĆ=t
z Ň ’Ć Èhm
Ł ŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ xBÂČ zĘIĂwČ
ëŇlĆ¡UĆ hČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ÉCkŇnĘxĘIČwĲČ PŇlĆĳ’Ď Myr¡ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ¿’Ď mĄ N’ŇŁYěwĘ
ryS
ąĂ =ylĄkŇĘ BĂ MIĂÂwĂlĘhĲČwĘ MydĂęmĘŁ‘Ĳ Mt
ăŇĎ ormĘS
Ę mĂ=l‘Č MynÂh
Ă Ğ ŁJĲhČwĘ : M‘ĲĎhĎ=lkĎŇwĘ
oDŔsĘxČ Ml
ăĎ o‘lĘ=yJĲĂ ÉhoĎhyl
ĲČ tŇodŇąh
Ł lĘ ëŇlĆUĆęhČ dŇywăĂDĎ hŇW
ĎÁ ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ ÉhoĎhyĘ
l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ MDĎŔgŇĘ nĆ MyrăYřYxm ÉMynĂhĞŁJĲhČwĘ MdĳŇĎyĎBĘ dŇyw¡ĂDĎ lQ
¿Ą hČBĘ
hoĎŔhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ ynăĄpŇĘ lĂ ÉrS
Ć ’Ğ ÉrYĄxĎhĲĆ ëŇoêą=tŇ’Ć hŇm
Ł ę ŁlS
Ę SDăĄqČyĘwČ : MydŇĲĂmĘŁ‘Ĳ
ÉtS
Ćx
Ł Ä eĘhČ xB
ąČ zĘmĂ=yJĲĂ Mym
ĳĂ lĎè
Ę hČ yb
ăŇĄ lĘxĆ tŇ¡’Ą wĘ tŇolŔ‘ŁhĲĎ ÉMS
Ď hŇW
Ď ‘ąĎ=yJĲĂ
hŇ¡xĎ nĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ hŇ¿Ďl‘ŁhĲĎ=tŇ’Ć lyk
ËŇĂ hĎlĘ lokęyĎ âlă hŇŁmŔŁlS
Ę hŇăW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ
tŇ‘ąČbŇĘ S
Ă ’yhÁĂ hČ tŇ‘ÄĄ BĎ gŇxĎhĲĆţ=tŇ’Ć hŇm
Ł ă ŁlS
Ę W‘ČIăČwČ : MybĲŇĂ lĎxĞhĲČ=tŇ’ĆwĘ
lxČ¿Č=d
n Ň ‘Č tŇm
¡Ď xĞ ’ob¿ŇQĘmĂ dŇŁ’ĳmĘ lodăŇGĎ lh
¡Ď qĎ oUŔ‘Ă l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ ÉMymĂyĎ
ÉCW‘Ď xČBĄęzĘUĂhČ tŇăJČ ĚnxĞ ű yJ
ăĂ tŇrĆYĳĎ‘Ğ yn¡ĂymĂè
Ę hČ MoI¿BČ CW
Ë ‘ĞIĲČwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ
SdŇĆŁxălČ ÉhS
Ď ŁlS
Ę C MyrąĂW
Ę ‘Ć MoyÄbŇĘ C : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă gŇx
¡Ď hĲĆwĘ MymĂŔyĎ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă
=l‘Č bŇlĄŔ ybĄŇoTăwĘ ÉMyxĂmĄW
Ę Mh
ĳĆ ylĄhĽ’ĲĎlĘ M‘¡ĎhĎ=tŇ’Ć xQ
¿Č S
Ă y‘ŔĂ ybŇĂ è
Ę hČ
lk
ÌČŇ yĘwČ : oUĲ‘Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂlĘCĲ hŇŁmŔŁlS
Ę lĂwĘ dŇywăĂdŇĎlĘ ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ď ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ hŇbĎęoFhČ
bŇăĄl=l‘Č ’BĎÁhČ=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ =tŇ’ĆwĘ ho¡ĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę
: xČylĲĂYĘhĂ otŇ¡ ybĄŇbŇĘ C hoËĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ tŇoW
Ì ‘Ğl
ĲČ hŇm
Ł ę ŁlS
Ę
ìŇtŔĆ QĎpŇĂ êĘ=tŇ’Ć ÉyêĂ‘ĘmČÄS
Ď olę rmĆ’ŇIăŁwČ hŇlĎyĘQ
ĳĎ BČ hŇŁm¡ŁlS
Ę =l’Ć hoËĎhyĘ ’rÌĎIĄwČ
ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ rY
Łą ‘Ĺ’ĲĆ Nh
ăĄ : xbČŇĲzĎ tŇyb
¿ŇĄ lĘ yl
¡Ă hŇËĆh
E Č Moq¿UĎBČ yêĂrĘxČÁbĎŇC
xQ
¿Č S
Č ’Ğ=M’ĂwĘ ZrĆ’ĳĎhĎ lokŇă ’ĹĲlĆ bŇ¡gĎŇ xĎ=l‘Č hŇ¿ĆY
C Č ’Ğ=NhĄwĘ rTĎŔmĎ hŇăĆh
y Ę yĲĂ=âlwĘ
ÉCllĘjĲČtŇĘ yĲĂwĘ MhĆęylĄ‘Ğ ym
ăĂ S
Ę =’rĎqĘnĲĂ rS
ÌĆ ’Ğ yUÁĂ ‘Č C‘ÄnĘJĲĎyĂwĘ : yUĲĂ‘ČBĘ rbĆŇD¡Ć
MyĂmČŔè
Ď hČ=NmĂ ‘m
ăČ S
Ę ’Ć ÉynĂ’ĞwĲČ My‘ĳĂrĎhĲĎ Mh
ăĆ ykĄŇrĘDČmĂ CbŇ¡S
Ě yĎwĘ ynČŔpĎŇ CS
ă qĘbČŇywĲĂ
tŇoxŔtŇĚ pŇĘ CyăhĘyĲĂ ÉynČy‘Ą hŇêęĎ ‘Č : MYĲĎrĘ’Č=tŇ’Ć ’j
¡Ď rĘ’ĆwĘ MtŔĎ ’ŇFĎxČlĘ ÉxlČsĘ’ĆwĘ
ÉyêĂS
Ę DČÄqĘhĂwĘ yêĂrĘxąČBĎ hŇêęĎ ‘ČwĘ : hŇĲEĆhČ Moq¿UĎhČ tŇ¡ČQpŇĂ tŇĘ lĂ tŇobĳŇè
Ě qČ yn¡ČzĘ’ĎwĘ
tybh=t’
.yrqw bytk MyrĂYĘYČx
Ğ mČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘxĘmČ ,bytk MyrĂYĘYČx
Ğ mČ y’br‘ml v.6

.z
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MS
¡Ď yB
ËĂ lĂwĘ ynÌČy‘Ą CyÄhĎwĘ Ml
ĳĎ o‘=dŇ‘Č MS
¡Ď ym
¿Ă S
Ę =tŇoyhĘlĲĂ hŇEĆŔhČ tŇyĂB
ăČ hČ=tŇ’Ć
ìŇybĂŔ’Ď dŇywăĂDĎ ÉëlČhĎ rS
ąĆ ’ĞJĲČ ynČępĎŇlĘ ëŇăĄlêĄ=M’Ă hŇêÂĎ ’ČwĘ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ
ytŔĂ omyqăĂhĞwĲČ : romĲS
Ę êĂ yT
¡Č jĎS
Ę mĂC yu¿ČxĚwĘ ìŇyt
ĳŇĂ yCĂYĂ rS
ăĆ ’Ğ lk
ŁŇ¡ JĘ tŇoWě‘Ğl
ĲČ wĘ
tŇrąĄJĎyĂ=âlĲ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉìybÄĂ ’Ď dŇywądĂŇĎlĘ yêĂrČęJĎ rS
ăĆ ’ĞJĲČ ìŇĳtŇĆ CkŇlĘmČ ’i
ăĄ JĂ tŇ¡’Ą
yt
ăŇČ ouxĚ ÉMêĆbŇĘ zČ‘ĞwĲČ MêŔĆ ’Č NCbăŇCSêĘ=M’ĂwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂBĘ lS
¡Ą om Sy’ĂŔ ÉìlĘ
MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’Ĺ ÉMêĆdĘŇbČŇ‘ĞwĲČ MêęĆ kŇĘ lČhĞwĲČ Mk
ĳĆŇ ynĄpŇĘ lĂ yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ ytŔČ wŁYĘmĂC
MhĆŔlĎ yêĂt
ăŇČ nĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉytŇĂ mĎdĘŇ’Č l‘ąČmĄ MyêęĂ S
Ę tŇČ nĘC : MhĲĆlĎ Mt
¡ŇĆ ywĂxĞêĲČS
Ę hĂwĘ
Cen
ËĆêĘ’ĆwĘ ynĳĎjĎ l‘ăČmĄ ëŇyl
¡Ă S
Ę ’Č ymĂŔS
Ę lĂ yêĂS
Ę DăČqĘhĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇyĂB
ąČ hČ=tŇ’ĆwĘ
NoyŔlĘ‘Ć hŇăyĎhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉhEĆhČ tŇyĂB
ąČ hČwĘ : MyUĲĂ‘ČhĲĎ=lkĎŇBĘ hŇ¡Ďyn
n ĂS
Ę lĂwĘ lS
¿Ď mĎlĘ
tŇ’ŇŁE¡hČ ZrĆ’¿ĎlĎ hŇkĎŇJĎŔ ÉhoĎhyĘ hŇąW
Ď ‘Ď hŇUĆÄBČ rmČę’ĎwĘ Mè
Łĳ yĂ wyl
¡Ď ‘Ď rb
¿ĄŇ ‘Ł=lkĎŇlĘ
MhĆęytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ=tŇ’Ć CbÁzĘ‘ĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ ž l‘Č CręmĘ’ĲĎwĘ : hŇĲEĆhČ tŇyĂB
¿Č lČwĘ
Cw¿xĞêĲČS
Ę IĂwČ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇB
ĲĄ ÉCqyzÄĂ xĞIĲČwČĲ ůMyĂrČYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÈM’ĎyYĂohĲ rS
ăĆ ’Ğ
: tŇ’ŇŁEĲ hČ hŇ‘¡ĎrĎhĲĎ=lJĎ tŇ¿’Ą MhĆŔylĄ‘Ğ ’yb
ăŇĂ hĄ ÉNJĄ=l‘Č MCdŇĳbŇĘ ‘ČIĲČwČ Mh
¡Ć lĎ

17
18

19

20

21

22

ho¡ĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę hŇÌĎB
n Ď rS
ĆÄ ’Ğ hŇnĎęS
Ď MyrăĂW
Ę ‘Ć ű ZuăĄmĂ yhÂĂ yĘwČ x
hŇŁm¡ŁlS
Ę hŇ¿ĎB
n Ď hŇm
Ł Ŕ ŁlS
Ę lĂ ÉMrĎCx Nt
ąŇČ nĎ rS
ĆÄ ’Ğ MyrĂę‘ĎhĲĆwĘ : otŇĲ yBĄ=tŇ’ĆwĘ 2
hŇbĎŔoY tŇm
ăĎ xĞ Éhm
Ł ŁlS
Ę ëŇlĆąĄwČ
I : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć MS
¡Ď bŇS
Ć oI¿wČ Mt
ĳŇĎ ’
Ł 3
tŇonŔJĘsĘUĂhĲČ yrăĄ‘Ď=lJĎ Ét’ĄwĘ rB
ĳĎ dĘŇUĂBČ rm
Ł ¡ dĘŇêČ=tŇ’Ć NbĆŇ¿IĂwČ : hĎyl
ĲĆ ‘Ď qz¡ČxĹIĲĆwČ 4
tŇyB
¿Ą =tŇ’ĆwĘ NoyŔlĘ‘ĆhĲĎ ÉNorox tŇyB
ąĄ=tŇ’Ć NbĆŇIĂÁwČ : tŇmĲĎxĞB
ĲČ hŇ¡ĎB
n Ď rS
¿Ć ’Ğ 5
tŇlĎę‘ĞB
ĲČ =tŇ’ĲĆwĘ : xČyrĲĂbŇĘ C MyĂt
¿ŇČ lĎDĘ tŇom¡ox roYŔmĎ yrăĄ‘Ď NoêĳxĘêČhČ Nor¡ox 6
yrăĄ‘Ď=lJĎ Ét’ĄwĘ hŇŁmŔŁlS
Ę lĂ CyăhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉtonJĘsĘUĂhĲČ yrąĄ‘Ď=lJĎ tŇ’ĄÄwĘ
ÉqS
Č xĎ rS
ąĆ ’Ğ hŇŁmęŁlS
Ę qS
Ć ăxĄ =lJĎ ű tŇă’Ą wĘ MyS
ĳĂ rĎjĲĎhČ yrăĄ‘Ď tŇ¡’Ą wĘ bŇkĆŇrĆŔhĎ
M‘ĎhĎţ=lJĎ : oêĲlĘS
Č mĘmĆ ZrĆ’¿Ć lk
ŁŇ¡ bŇĘ C NonŔbĎŇQĘbČŇC ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyBĂ tŇonąbŇĘ lĂ 7
âl¿ rS
ËĆ ’Ğ ysĂŔCbŇyĘhČwĘ yCăĂxĂhĲČwĘ ÉyEĂrĂjĘhČwĘ yrąĂm
Ł ’ĹhĲĎwĘ yêÁĂ xĂhĲČ=NmĂ rtÄĎ oehČ
rS
¿Ć ’Ğ ZrĆ’ĎŔBĎ ÉMhĆyrĄxĞ’ĲČ CrątŇĘ on rS
ĆÄ ’Ğ MhĆęynĄBĘ=NmĂ : hŇUĎhĲĄ l’
¡Ą rĎW
Ę IĂmĂ 8
: hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č smČŔlĘ Éhm
Ł ŁlS
Ę Ml
ąĄ ‘ĞIĲČwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ MCQ¡kŇĂ =âlĲ
oêĳkŇĘ ’ŇlČmĘlĂ Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę Nt
ÌŇČ nĎ=âlĲ rS
Ć ’Ğţ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉynĄBĘ=NmĂC 9
hmh=yk

8. 10–9. 3
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: wyS
ĲĎ rĎpĲĎŇC oB¡kŇĘ rĂ yr¿ĄW
Ď wĘ wyS
ĎŔ ylĂS
Ď yrăĄW
Ď wĘ ÉhmĎxĎlĘmĂ yS
ąĄ nĘ’Č hŇUĎhĄÁ=yJĂ
10
11

12
13

14

15
16

17
18

MyĂtĳĎŇ’ŇmĎC Myè
ăĂ mĂxĞ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ lČ=rS
Ć ’Ğ MybŇĂ yYĂeĘhČ yrąĄW
Ď hŇQĆ’ĄÄwĘ
dŇywĂŔDĎ ry‘ăĂmĄ Éhm
Ł ŁlS
Ę hŇąĎl‘ĹhĲĆ hŇŁ‘ęrĘjČ=tŇBČ=tŇ’ĆwĘ : M‘ĲĎBĎ Myd¡ĂŇr
Ł hĎ
dŇywăĂDĎ ÉtybĄŇBĘ ÉylĂ hŇ¿è
Ď ’Ă bŇS
ĄÄ tŇĄ =âlĲ rmČę’Ď yJ
ăĂ Hl
ĳĎ =hŇnĎB
ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ tŇyĂB
¡Č lČ
: hoĲĎhyĘ Nor¿’Ğ Mh
¡Ć ylĄ’Ğ hŇ¿’Ď B
ĲĎ =rS
Ć ’Ğ hŇUĎhĄŔ SdŇĆq
Ł ă =yJĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ
xB
ăČ zĘmĂ l‘Čť hoĳĎhyl
ĲČ tŇol¡‘Ł hŇm
Ł Ë ŁlS
Ę hŇÌĎl‘ĹhĲĆ z’
ăĎ
Étol‘ĞhĲČlĘ MoyęBĘ Moyă=rbČŇdĘŇbŇĂ C : Ml
ĲĎ C’hĲĎ yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇ¡ĎB
n Ď rS
¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ
Mym
¡Ă ‘ĎjĘ Sol¿S
Ď tŇodŔ‘ĞoUălČwĘ MyS
ĂŔ dĎŇxĽălĆ wĘ ÉtotŇBĎè
Č lČ hŇS
ĆŔ m
Ł tŇăwČYĘmĂJĘ
dŇămĄ ‘ĞIĲČwČ : tŇoJĲiĚhČ gŇx
¿Č bŇĘ C tŇo‘¡bĚŇè
ĲĎ hČ gŇx
¿Č bŇĘ C tŇo~ËUČhČ gŇx
ÌČ BĘ hŇĳĎè
n Ď BČ
MIăĂwĂlĘhĲČwĘ MtęĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ=l‘Č MynÁĂ hĞŁJĲhČ tŇoqÄlĘxĘmČ=tŇ’Ć wybŇĂ ’Ďţ=dŇywĂDĲĎ Tj
ăČ S
Ę mĂJĘ
omŔoyBĘ Moyă=rbČŇdĘŇlĂ ÉMynĂhĞŁJĲhČ dŇgĆŇąnĆ tŇrĄÁS
Ď lĘC lQĄÄhČlĘ MtŇĎ ormĘS
Ę mĂţ=l‘Č
dŇyw¿ĂDĎ tŇ¡wČYĘmĂ NkĄŔ yJ
ăĂ r‘ČS
ĳĎ wĎ r‘ČS
ăČ lĘ Mt
¡ŇĎ oqlĘxĘmČBĘ Myr¿Ă‘ĞoèĲhČwĘ
MIËĂwĂlĘhĲČwĘ MynÌĂhĞŁJĲhČ=l‘Č ëŇlĆUĆÁhČ tŇwČÄYĘmĂ žCrsĎ âlăwĘ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ=Sy’Ă
MoIËhČ=dŇ‘Č hŇŁmŔŁlS
Ę tŇkĆŇ’ŇăĆlmĘ=lJĎ ÉNJ
Ł êĂwČ : tŇorĲYĎ’
Ł lĎwĘ rb
¡ĎŇ DĎ=lkĎŇlĘ
: hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą Ml
¡Ą S
Ď otŇĳŁlJĘ=dŇ‘ČwĘ ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ dŇ¿sČ Cm
ZrĆ’¿ĆBĘ MI¡ĎhČ tŇ¿pČŇ W
Ę =l‘Č tŇolËy’Ą=l’ĆwĘ rbĆŇÌĆ=NoyĲ
G YĘ‘ĆlĘ hŇm
Ł Á ŁlS
Ę ëŇlČÄhĎ žz’Ď
y‘ĄdĘŇoyă ÈMydĂŇbĎŇ‘ĞwĲČ tŇoInĂo’ wydĎÁbĎŇ‘Ğ=dŇyČBĘ MrĎÄCx žol=xl
ĲČ S
Ę IĲĂwČ : ModĲŇ ’Ĺ
tŇo’¿mĄ=‘B
ĲČ rĘ’Č Mè
ĎŔ mĂ CxăqĘIĂwČ hŇrĎypĂŔo’ ÉhŁmŁlS
Ę ydąŇĄbŇĘ ‘Č=M‘Ă C’b
Ł Á IĎwČ ůMyĎ
: hŇŁmĲŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ hČ=l’Ć C’yb
¡ŇĂ IĎwČ bŇĳhĎ zĎ rJ
ăČ JĂ Myè
¡Ă mĂxĞwĲČ

T žtoinČlĘ

2

3

’obăŇêĎwČ ůhm
Ł ŁlS
Ę ‘mČăS
Ą =tŇ’Ć Èh‘ĎmĘS
ĲĎ ’bĎęS
Ę =tŇJČlĘmĲČC
MyQĂmČgŇĘ Cţ dŇŁ’ÃmĘ dŇăbĄŇ JĎ lyĂxăČBĘ MĂlČęS
Ď CrĲyBĂ tŇodÁyxĂbŇĘ hŇm
Ł Ä ŁlS
Ę =tŇ’Ć
hŇŁmŔŁlS
Ę =l’Ć É’obŇêĎwČ hŇrĳĎqĎyĘ NbĆŇă’Ć wĘ bŇr¡
Ł lĎ bŇËhĎ zĎwĘ Mym
ÌĂ W
Ď BĘ My’ÄĂ W
Ę nĲŁ
hŇŁm¡ŁlS
Ę Hl
¿Ď =dŇGĆIČwČ : Hb
ĲĎŇ bĎŇlĘ=M‘Ă hŇ¡yĎhĎ rS
¿Ć ’Ğ=lJĎ tŇË’Ą oUŔ‘Ă rB
ăĄ dČŇêĘwČ
: Hl
ĲĎ dŇyG¡ĂhĂ âl
£ rS
ÌĆ ’Ğ hŇŁmŔŁlè
Ę mĂ ÉrbĎŇDĎ Ml
ąČ ‘ĘnĆ=âlĲwĘ hĎyrĳĆbĎŇDĘ=lJĎ=tŇ’Ć
: hŇĲnĎ BĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇyĂB
¡Č hČwĘ hŇm
Ł ĳ ŁlS
Ę tŇm
ăČ kŇĘ xĎ tŇ¡’Ą ’bĎŔS
Ę =tŇJČlĘmĲČ É’rĆêÄĄ wČ
lk’mw
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9. 4–18

MhĆęyS
Ą CBĲlĘmČC wytÁĎ rĘS
ĲĎ mĘ dŇmÄČ ‘ĞmĲČC žwydĎŇbĎŇ‘Ğ bŇăS
Č omC onÃxĎlĘS
Ě lk
ăČŇ ’ĞmĲČC
hŇyĎh¿Ď=âlwĘ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ hŇ¡Ćl‘ĞyĲČ rS
¿Ć ’Ğ otŔIĎlĂ‘ĞwĲČ MhĆŔyS
Ą CBălĘmČC ÉwyqĎS
Ę mČC
yêĂ‘Ęm
¡Č S
Ď rS
¿Ć ’Ğ rbĎŔDĎhČ ÉtmĆ’Ĺ ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉrmĆ’Ňê
Ł Ä wČ : xČCrĲ HB
¡Ď dŇo‘Ë
dŇ‘ąČ MhĆęyrĄbŇĘ dĂŇlĘ yêĂnĘm
ăČ ’ĹhĲĆ=âlwĘ : ìŇtĲŇĆ mĎkŇĘ xĎ=l‘ČwĘ ìŇyr¡ĆbĎŇDĘ=l‘Č yYĳĂrĘ’ČBĘ
tŇyB
ăĂ rĘmČ yY
¡Ă xĞ ylĂŔ=dŇGČhĚ âlă ÉheĄhĂwĘ ynČŔy‘Ą hŇnĎy’ăĆrĘêĂwČ ÉytŇĂ ’ŇBĎÄ=rS
Ć ’Ğ
ìŇyS
ĆŔ nĎ’Ğ yrăĄS
Ę ’Č : yêĂ‘ĘmĲĎS
Ď rS
¿Ć ’Ğ hŇ‘¡ĎCmè
Ę hČ=l‘Č êĎpŇĘ sČěyĎ ìŇĳtŇĆ mĎkŇĘ xĎ
=tŇ’Ć My‘¡ĂmĘS
Ł wĘ dŇymĂŔêĎ ÉìynĆÄpĎŇlĘ MydąĂŇmĘŁ‘ĲhĎ hŇQĆĳ’Ą ìŇydăŇĆbĎŇ‘Ğ yr¡ĄS
Ę ’ČwĘ
ìąŇêĘtŇĂ lĘ ìęBĘ Zp
ăĄŇ xĎ ű rS
ăĆ ’Ğ ëŇCrŔBĎ ÉìyhĆÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ yhÄĂ yĘ : ìŇtĲŇĆ mĎkŇĘ xĎ
É l’ĄrĎW
Ę yĂ=tŇ’Ć ìŇyh
ąĆŁl’Ĺ tŇbČÄhĞ’ĲČBĘ ìŇyh
ĳĆŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ ëŇlĆmĆŔlĘ Éo’sĘJĂ=l‘Č
: hŇqĲĎdĎŇYĘC Tj
¿Ď S
Ę mĂ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ ëŇlĆmĆŔlĘ ÉMhĆylĄ‘Ğ ìąŇnĘêĆIĂwČ MlĎŔo‘lĘ odăŇymĂ‘ĞhĲČlĘ
dŇŁ’¡mĘ bŇr¿
Ł lĎ Mym
ËĂ W
Ď bŇĘ C bŇhĎęzĎ rJ
ăČ JĂ ű MyrăĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ¿’Ď mĄ ëŇlĆUĆÁlČ NêÄĄ êĂwČ
’b
¡ĎŇ S
Ę =tŇJČlĘmĲČ hŇ¿Ďt
n ŇĘ ĲnĎ =rS
Ć ’Ğ ’ChŔhČ MW
Ć ŁBăJČ ÉhyĎhĎ âląwĘ hŇrĳĎqĎyĘ NbĆŇă’Ć wĘ
C’yb
¿ŇĂ hĄ=rS
Ć ’Ğ hŇm
Ł Ŕ ŁlS
Ę ydăŇĄbŇĘ ‘ČwĘ ÉMryřx ydąŇĄbŇĘ ‘Č=MgČŇwĘ : hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę ëŇlĆ¿UĆ lČ
ëŇlĆUĆhČţ W‘ČIăČwČ : hŇrĲĎqĎyĘ NbĆŇ¿’Ć wĘ MyU
¡Ă CGlĘ’Č yY¿Ą‘Ğ C’yb
ËŇĂ hĄ rypĳŇĂ o’mĲĄ bŇ¡hĎ zĎ
tŇor¿eŁkŇĂ wĘ ëŇlĆUĆŔhČ tŇyb
ăŇĄ lĘC ÉhoĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ tŇoQąsĂmĘ MyUÁĂ CGlĘ’ČhĲĎ yYĄÄ‘Ğ=tŇ’Ć
ëŇlĆUĆÄhČwĘ : hŇdŇĲĎChyĘ ZrĆ’¿ĆBĘ Myn¡ĂpĎŇlĘ Mh
ËĄ kĎŇ C’¿rĘnĂ=âlĲwĘ MyrĳĂè
Ď lČ Myl
¡Ă bĎŇnĘC
dŇ¡bČŇ QĘmĂ hŇlĎ’ĎŔS
Ď rS
ăĆ ’Ğ ÉHYĎpŇĘ xĆ=lJĎ=tŇ’Ć ’bĎęS
Ę =tŇJČlĘmĲČlĘ Nt
ăŇČ nĎ hŇm
Ł Á ŁlS
Ę
: hĎydŇĲĆbĎŇ‘ĞwĲČ ’yh
¿Ă HY
¡Ď rĘ’ČlĘ ëŇlĆê
¿ĄwČ ëŇŁpËŇhĞêĲČwČĲ ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć hŇ’Ďyb
ăŇĂ hĄ=rS
Ć ’Ğ
hŇăĎS
n Ď BĘ hŇŁm¡ŁlS
Ę lĂ ’B
¿Ď =rS
Ć ’Ğ bŇhĎŔEĎhČ lqăČS
Ę mĂ ÉyhĂyĘwĲČ
MyrËĂêĎhČ yS
ÌĄ nĘ’ČmĲĄ dŇbÂČ lĘ : bŇhĲĎzĎ yr¿ĄJĘJĂ SS
¡Ą wĎ Myè
¿Ă S
Ă wĘ tŇo’ËmĄ SS
¿Ą tŇĳxĎ ’Ć
bŇ¿hĎ zĎ My’
ËĂ ybŇĂ mĘ ZrĆ’ĎŔhĎ tŇoxăpČŇC ÉbrČ‘Ğ yk
ąŇĄ lĘmČ=lkĎŇwĘ My’
ĳĂ ybŇĂ mĘ Myr¡ĂxĞŁiĲhČwĘ
TCxĳS
Ď bŇăhĎ zĎ hŇ¡ĎY
e Ă MyĂt
¿ŇČ ’ŇmĎ hŇŁmËŁlS
Ę ëŇlĆÌUĆ hČ W‘ČIČÄwČ : hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę lĂ PŇsĆ¡kĆŇ wĎ
tŇo’ąmĄ=SŁlĲS
Ę C : tŇxĲĎ’ĆhĲĎ hŇ¿Ď~
e Ă hČ=l‘Č hŇ¡Ćl‘ĞyĲČ TCxŔS
Ď bŇăhĎ zĎ Éto’mĄ SS
ąĄ
tŇĳxĎ ’ĆhĲĎ Ng
ăĄŇ UĎhČ=l‘Č hŇ¡Ćl‘ĞyĲČ bŇhĎŔzĎ Éto’mĄ SŁląS
Ę TCxŔS
Ď bŇăhĎ zĎ ÉMyeĂgŇĂ mĲĎ
ëŇlĆËUĆ hČ W‘ČIÌČwČ
: NonĲbĎŇQĘhČ r‘Čy¿Č tŇyb
¡ŇĄ BĘ ëŇlĆUĆŔhČ Mn
ăĄêĘIĂwČ
SbĆŇkĆÄwĘ ’iĄJĂlČţ tŇolă‘ĞmĲČ SS
ăĄ wĘ : rohĲTĎ bŇ¿hĎ zĎ Chj
¡Ą YČyĘwČ lodŇĳGĎ NS
¡Ą =’iĄJĂ
MyĂnăČS
Ę C tŇbĆŇĳè
Ď hČ MoqămĘ=l‘Č hŇ¡Ćm
E Ă C hŇ¿Ćm
E Ă tŇodŇËyĎwĘ MyzĂŔxĎ’ĽmĎ É’iĄJĂlČ bŇąhĎ EĎBČ
twyr’
.yrq MrĎCx ,bytk MrĎyxĂ v.10
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MS
ËĎ Myd¿ĂŇmĘŁ‘Ĳ tŇoyęrĎ’Ğ rW
ăĎ ‘Ď MynÌĄS
Ę C : tŇodĲŇ IĎhČ lYĆ¿’Ą Myd¡ĂŇmĘŁ‘Ĳ tŇoyŔrĎ’Ğ
lk
ŁŇ wĘţ : hŇkĲĎŇlĎmĘmČ=lkĎŇlĘ Nk
¡ĄŇ hŇ¿W
Ď ‘ĞnĲČ=âl hŇĳĆm
E Ă C hŇăĆm
E Ă tŇol¡‘ĞUĲČhĲČ SS
¿Ą =l‘Č
bŇăhĎ zĎ Non¡bĎŇQĘhČ r‘Čy¿Č=tŇyB
ĲĄ yl
ËĄ JĘ lk
Ł ę wĘ bŇhĎŔzĎ Éhm
Ł ŁlS
Ę ëŇlĆąUĆ hČ hŇqÄĄ S
Ę mČ ylĄÂJĘ
ÉëlĆUĆÄlČ tŇoIąnĂ’Ľ=yJĲĂ : hŇmĎC’ĲmĘlĂ hŇm
Ł ¡ ŁlS
Ę ym
¿Ą yBĂ bŇËS
Ď xĘnĆ PŇsĆJĆę Ny’ăĄ rCgĳŇsĎ
ű hŇnĎ’ŇobăŇêĎ MynÁĂ S
Ď SolÄS
Ď lĘ žtxČ’Č MrĳĎCx ydăŇĄbŇĘ ‘Č M‘¡Ă SyS
ĂŔ rĘêČ tŇokŇă lĘŁhĲ
: MyIĲĂJĂCtŇwĘ Myp
¡ŇĂ oqwĘ MyB
¿Ă hČnĘS
Ć PŇsĆkĆŔwĎ bŇăhĎ zĎ Éto’W
Ę nĲŁ SyS
Ăę rĘêČ tŇoIănĂ’Ľ

É lk
ŁŇ wĘ : hŇmĲĎkŇĘ xĎwĘ rS
Ć ‘Ł ¡ lĘ ZrĆ’ĳĎhĎ yk
ăŇĄ lĘmČ lJ
Ł¡ mĂ hŇŁmŔŁlS
Ę ëŇlĆăUĆ hČ É lDČgŇĘ IĂwČ
otŔmĎkŇĘ xĎ=tŇ’Ć É‘Čm
ŁÄ S
Ę lĂ hŇm
Ł ĳ ŁlS
Ę ynăĄjĘ=tŇ’Ć MyS
¡Ă qĘbČŇmĘ ZrĆ’ĎŔhĎ yk
ăŇĄ lĘmČ
24 žPs
Ć kĆŇ yl
ăĄ JĘ otÃxĎnĘmĂ Sy’
ăĂ My’
ăĂ ybŇĂ mĘ Mh
ăĄ wĘ : oBĲlĂBĘ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ
hŇ¡ĎS
n Ď =rbČŇDĘ MydĳĂŇrĎpŇĘ C Mys
¡Ă Cs MymĂŔW
Ď bŇĘ C qS
Ć ăĄn ÉtomlĎW
Ę C bŇąhĎ zĎ ylĄÄkŇĘ C
25 t
Ň oyąrĘ’ĲĚ MypÄĂ lĎ’Ğ žt‘ČBČrĘ’Č hŇŁmÁŁlS
Ę lĂ yhÄĂ yĘwČ
: hŇĲnĎ S
Ď BĘ
yrăĄ‘ĎBĘ ÉMxĄyeĂIČwČ MyS
ĳĂ rĎjĲĎ PŇlĆ¡’Ć rW
¿Ď ‘Ď=MynĲĄS
Ę C tŇobŔJĎrĘmČC ÉMysĂCs
26 Myk
ĳŇĂ lĎUĘhČ=lkĎŇBĘ lS
¡Ą om yh
¿Ă yĘwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇlĆ¡UĆ hČ=M‘ĂwĘ bŇkĆŇrĆŔhĎ
27 ë
Ň lĆÌUĆ hČ NêÄĄ IĂwČ : MyĂrĲĎYĘmĂ lCb¿ŇGĘ dŇ‘¡ČwĘ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘ ZrĆ’ăĆ=dŇ‘ČwĘ ÉrhĎeĎhČ=NmĂ
Mym
¿Ă qĘè
Ă JČ Nt
ËŇČ nĎ MyzęĂ rĎ’ĞhĲĎ tŇă’Ą wĘ MynĳĂbĎŇ’ĞJĲĎ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ PŇsĆËĆJhČ=tŇ’Ć
28 h
Ň Łm¡ŁlS
Ę lĂ MyĂrËČYĘUĂmĂ Mys
ÌĂ Cs My’ÄĂ yYĂomĲC : bŇrĲ
Ł lĎ hŇ¡ĎlpĄŇè
Ę BČ=rS
Ć ’Ğ
29 Myn
ĳĂorxĞ’ĞhĲĎwĘ Myn¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ hŇŁmŔŁlS
Ę yrăĄbŇĘ DĂ Ér’ĎS
Ę C : tŇoYĲrĎ’ĞhĲĎ=lJĎmĂC
hŇăIĎxĂ’Ğ tŇ’ÂČ CbŇnĘ=l‘ČwĘ ’ybĂŔeĎhČ Nt
ăŇĎ nĎ ÉyrĄbŇĘ DĂ=l‘Č MybĂęCtŇJĘ Mh
ăĄ =âlhĞ
30 ë
ŇŁlÄmĘIĂwČ : Tb
ĲĎŇ nĘ=NBĆ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ=l‘Č hŇzĆŔx
Ł hČ ydă‘řy ÉtozxĞb
ĲČŇ C ynęĂ olyè
ĲĂ hČ
31 b
Ň ąJČ S
Ę IĂwČ : hŇĲnĎ S
Ď My‘¿ĂBĎrĘ’Č l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č MĂl
ËČ S
Ď CrĲybŇĂ hŇŁmÌŁlS
Ę
M‘¿ĎbŇĘ xČrĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď dŇywăĂDĎ ry‘¡ĂBĘ ChrŔĚBĘqĘIĂwĲČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă Éhm
Ł ŁlS
Ę
y C’B
¿Ď Mk
ËĆŇ S
Ę yJ
¿Ă hŇmĎĳĆkŇ S
Ę M‘¡ĎbŇĘ xČrĘ ëŇlĆ¿ĄwČ
I
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ
2 ÉTb
ĎŇ nĘ=NBĆ M‘ąĎbŇĘ rĎyĲĎ ‘Čm
ŁÄ S
Ę JĂ yhÂĂ yĘwČ : otŇĲ ’
Ł ëŇyl
¿Ă mĘhČlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇ
M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ bŇS
Ď ¿IĎwČ ëŇlĆĳUĆ hČ hŇm
Ł ă ŁlS
Ę yn¡ĄjĘmĂ xrČŔBĎ rS
ăĆ ’Ğ MyĂrČŔYĘmĂbŇĘ ’ChăwĘ
3 l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ olŔ=C’rĘqĘIĂwĲČ ÉCxlĘS
Ę IĂwĲČ : MyĂrĲĎYĘUĂmĂ
4 h
Ň êÃĎ ‘ČwĘ CnQ
ĳĄ ‘Ě=tŇ’Ć hŇăS
Ď qĘhĂ ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ M‘¡ĎbŇĘ xČrĘ=l’Ć CrŔBĘdČŇyĘwĲČ

22, 23

lqh
.yrq oD‘ĘyĆ ,bytk yDĂ‘ĘyĆ v.29
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10. 5–17

Cnyl
¡Ą ‘Ď Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ dŇËbĄŇ JĎhČ oQÌ‘ĚmĄC hŇS
Ďę uĎhČ ìŇybÁĂ ’Ď tŇdČÄŁbŇ‘ĞmĲĄ ž lqĄhĎ
ëŇlĆ¡ĄwČ
I yl
ĳĎ ’Ą CbŇCS
ă wĘ Mym
¡Ă yĎ tŇS
Ć Łl¿S
Ę dŇo‘Ë MhĆęlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ : OĎdŇĲĆbŇĘ ‘ČnĲČwĘ
MydĂęmĘŁ‘Ĳ CyăhĎ=rS
Ć ’Ğ ÉMynĂqĄEĘhČ=tŇ’Ć M‘ęĎ bŇĘ xČrĘ ëŇlĆăUĆ hČ Z‘ÂCĎIĂwČ
Č
: M‘ĲĎhĎ
bŇyS
¿Ă hĎlĘ MyYĂŔ‘ĎonĲ Mê
ăĆ’Č ëŇy’Ąť rm
Ł ĳ ’ŇlĄ yx
¡Č otŇ¿ yŁhĘBĲĂ wybĂŔ’Ď hŇŁmăŁlS
Ę ÉynĄpŇĘ lĂ
M‘ąĎhĎlĘ bŇoTÁlĘ hŇyÄĆhĘêĲĂ=M’Ă rm
Ł ę ’ŇlĄ wylĎÁ’Ą CrÄBĘdČŇyĘwČ : rb
ĲĎŇ DĎ hŇ¡Ćh
E Č =M‘Ďl
ĲĎ
Myd¡ĂŇbĎŇ‘Ğ ìËŇlĘ Cy¿hĎwĘ Myb
ĳŇĂ oT MyrăĂbĎŇDĘ Mh
¡Ć lĄ’Ğ ê
¿Ď rĘBČdĂŇwĘ MtŔĎ yYĂrĘC ÉhEĆhČ
=tŇ’Ć Z‘ęČ CĎIĂwČ ChY
ĳĚ‘ĎyĘ rS
ăĆ ’Ğ Myn¡ĂqĄEĘhČ tŇ¿YČ ‘Ğ=tŇ’Ć bŇŁzË‘ĞIĲČwĲČ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ
hŇmĎť MhĆęlĄ’Ğ rmĆ’ŇŁIăwČ : wynĲĎpĎŇlĘ Myd¡ĂŇmĘŁ‘ĲhĎ oêŔ’Ă ClădĘŇGĲĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉMydĂŇlĎyĘhČ
ÉylČ’Ą CrąBĘDĂ rS
ĆÄ ’Ğ hŇĳĆh
E Č M‘ăĎhĎ=tŇ’Ć rb
¡ĎŇ DĎ bŇyS
¿Ă nĎwĘ MyYĂŔ‘ĎonĲ Mê
ăĆ’Č
oêę’Ă CrăBĘdČŇyĘwČ : Cnyl
ĲĄ ‘Ď ìŇyb
¡ŇĂ ’Ď Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ l‘Ł Ŕ hĎ=NmĂ É lqĄhĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
CrÄBĘDĂ=rS
Ć ’Ğ žM‘ĎlĎ rmČÃ’ŇŁtŇ=hŇŁJĲ ůrm
Ł ’ŇlĄ Èoê’Ă ClădĘŇGĲĎ rS
ĆÄ ’Ğ ÉMydĂŇlĎyĘhČ
hŇJ
Ł ť Cnyl
ĳĄ ‘ĎmĲĄ lqăĄhĎ hŇê
¡Ď ’ČwĘ CnQĄŔ‘Ě=tŇ’Ć dŇyB
ăĂ kŇĘ hĂ ÉìybÄĂ ’Ď rm
Ł ę ’ŇlĄ ìŇylĆÁ’Ą
sym
ąĂ ‘ĘhĆ ÉybŇĂ ’Ď hŇêęĎ ‘ČwĘ : ybĲŇĂ ’Ď yn¿ĄtŇĘ UĎmĂ hŇ¡bĎŇ ‘Ď ye¿ĂTĎqĲĎ MhĆŔlĄ’Ğ rm
ăČ ’Ňê
Ł
ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć riąČyĂ ybĂę’Ď Mk
ĳĆŇ QĘ‘Ě=l‘ĲČ PŇys
ăĂ ’
Ł yn¡Ă’ĞwĲČ dŇbĄŔJĎ l‘Ł ă ÉMkĆŇylĄ‘Ğ
=lkĎŇwĘ M‘ÌĎbŇĘ rĎyĲĎ ’b
Ł Ä IĎwČ
: MyBĲĂrČqĘ‘ĞB
ĲĎ yn¡Ă’ĞwĲČ MyTĂŔoèBČ
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉëlĆUĆÄhČ rB
ąĆDĂ rS
ĆÄ ’ĞJĲČ yS
ĳĂ lĂè
Ę hČ MoIăBČ M‘¡ĎbŇĘ xČrĘ=l’Ć M‘ËĎhĎ
ëŇlĆăUĆ hČ ÉbzŁ‘ĞIĲČwĲČ hŇĳS
Ď qĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ Mn
¿Ą‘ĞIĲČwČ : yS
ĲĂ lĂè
Ę hČ MoI¿BČ yl
¡Č ’Ą CbŇCS
¿
rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMydĂŇlĎyĘhČ tŇąYČ ‘ĞJĲČ MhĆęlĄ’Ğ rB
ăĄ dČŇyĘwČ : MynĲĂqĄEĘhČ tŇ¿YČ ‘Ğ tŇ¡’Ą M‘ĎŔbŇĘ xČrĘ
MyTĂŔoèBČ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć riąČyĂ ybĂę’Ď wyl
ĳĎ ‘Ď PŇys
ăĂ ’
Ł yn¡Ă’ĞwĲČ MkĆŔQĘ‘Ě=tŇ’ĲĆ ÉdyBĂkŇĘ ’Č
ÉhBĎsĂnĘ hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎ=yJĂ M‘ĳĎhĎ=l’Ć ëŇlĆ¡UĆ hČ ‘m
¿Č S
Ď =âlĲwĘ : MyBĲĂrČqĘ‘ĞB
ĲĎ yn¡Ă’ĞwĲČ
ÉdyČBĘ ÉrBĆDĂ rS
ąĆ ’Ğ orębĎŇDĘ=tŇ’Ć hoĎÁhyĘ MyqÄĂ hĎ žN‘ČmČlĘ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ M‘ăĂmĄ
=âlĲ yJĂţ l’ĄęrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ : Tb
ĲĎŇ nĘ=NBĆ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ=l’Ć ynĂŔolè
ĲĂ hČ ChIăĎxĂ’Ğ
žCnQĎ=hŇmČ rm
Ł Ã ’ŇlĄ ű ëŇlĆăUĆ hČ=tŇ’Ć M‘ăĎhĎ CbŇyS
ăĂ IĎwČ ůMhĆlĎ ÈëlĆUĆhČ ‘m
ăČ S
Ď
hŇêěĎ ‘Č l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ÉìylĆÄhĎŁ’ĲlĘ Sy’
ąĂ yS
Čę yĂ=NbĆŇBĘ hŇăĎlxĞĲnČ =âlwĘ dŇywĂÁdĎŇBĘ qlĆxĄÄ
: wyl
ĲĎ hĎŁ’ĲlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lJĎ ëŇlĆ¿ĄwČ
I dŇywĳDĂ Ď ì¡ŇtŇĘ yb
ĲĄŇ hŇ¿’Ą rĘ
: M‘ĲĎbŇĘ xČrĘ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ ëŇŁl¿mĘIĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ Myb
¡ŇĂ S
Ę IĲŁhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ynăĄbŇĘ C
xlVyw
.w"T b"y +’ Myklm ,+’ +k +b l’wmV Nyy‘: bwtkh hnykV ’l’ wyhĎŁl’lĄ yw’r hyh : Myrpws Nwqyt v.16
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obÌŇ=CmGĘrĘIĂwČ sUČŔhČ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ÉMrĎd
ŁŇ hĞ=tŇ’Ć M‘ęĎ bŇĘ xČrĘ ëŇlĆăUĆ hČ xlČÂS
Ę IĂwČ
ÉZUĄ’ČtŇĘ hĂ M‘ęĎ bŇĘ xČrĘ ëŇlĆăUĆ hČwĘ
tŇŁmĳIĎwČ NbĆŇ¡’Ć l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ
19 d
Ň ywĂŔDĎ tŇyb
ăŇĄ BĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ C‘ąS
Ę pŇĘ IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ sCn¡lĎ hŇbĎŔJĎrĘUĆBČ tŇolă‘Ğl
ĲČ
’y tŇyB
ĄÄ =tŇ’Ć ž lhĄqĘIČwČ ůMĂlČS
Ď CrĲyĘ ÈM‘ĎbŇĘ xČrĘ ’b
Ł ăŇ IĎwČ : hŇĲEĆhČ MoI¿hČ dŇ‘¡Č
ÉMxĄQĎhĂlĘ hŇĳmĎ xĎlĘmĂ hŇăW
Ą ‘Ł rCx¡BĎ PŇlĆË’Ć Myn¿ĂomS
Ę C hŇ’ĎÄmĄ NmęĂ yĎnĘbŇĂ C hŇdĎÁChyĘ
: M‘ĲĎbŇĘ xČrĘlĂ hŇ¡kĎŇ lĎmĘUČhČ=tŇ’Ć bŇyS
¿Ă hĎlĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=M‘Ă
2, 3 rm
Ł ě ’Ĺ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă Chy¿Ď‘ĘmĲČS
Ę =l’Ć hoĎŔhyĘ=rbČŇDĘ ÉyhĂyĘwĲČ
hŇd¿ĎŇChyBĲĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lJĎ É l’ĆwĘ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ hŇŁm¡ŁlS
Ę =NBĆ M‘¿ĎbŇĘ xČrĘ=l’Ć
4 =M‘Ă Cm
Á xĞQĎÄtŇĂ =âlĲwĘ žCl‘ĞtĲŇČ =âlĲ hoĎÃhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇŁJă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ Nm
¡Ă yĎnĘbŇĂ C
ÉC‘mĘS
Ę IĂwČĲ hŇĳĆh
E Č rb
ăĎŇ DĎhČ hŇ¡yĎhĘnĲĂ yê
ËĂ ’ĂmĲĄ yJÌĂ otŔybĄŇlĘ Sy’
ăĂ CbŇCSť MkĆęyxĄ’Ğ
: M‘ĲĎbŇĘ rĎyĲĎ=l’Ć tŇkĆŇ¿ĆQmĂ CbŇ¡S
Ě IĎwČ hoĎŔhyĘ yrăĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć
5, 6 Nb
ĆŇ ÌĂwČ
I : hŇdŇĲĎChyBĲĂ roY¡mĎlĘ MyrËĂ‘Ď NbĆŇÌĂwČ
I MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ M‘¡ĎbŇĘ xČrĘ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I
7 =t
Ň ’ĆwĘ rCY¿=tŇyB
ĲĄ =tŇ’ĆwĘ : ‘ČoqĲêĘ=tŇ’ĆwĘ MT
¡Ď y‘Ą=tŇ’ĆwĘ MxĆËlĆ =tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć
8, 9 MyĂr
¿ČodŇ’Ğ=tŇ’ĆwĘ : PŇyzĲĂ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡S
Ď rĄmĎ=tŇ’ĆwĘ tŇ¿GČ=tŇ’ĆwĘ : MQ
ĲĎ dŇĚ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ okŇ¡ oW
10 Nor
Ŕ bŇĘ xĆ=tŇ’ĆwĘ NolŔIĎ’Č=tŇ’ĆwĘ Éh‘ĎrĘYĎ=tŇ’ĆwĘ : hŇqĲĎzĄ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ Syk
¡ŇĂ lĎ=tŇ’ĆwĘ
11 Nê
ąĄ IĂwČ tŇorĳYĚUĘhČ=tŇ’Ć qE¡ĄxČyĘwČ : tŇorĲYĚmĘ yr¡Ą‘Ď Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ bŇĘ C hŇd¡ĎŇChyBĲĂ rS
¿Ć ’Ğ
12 Éry‘ĂwĎ ry‘
ąĂ=lkĎŇbŇĘ C : NyĂyĲĎwĎ NmĆ¿S
Ć wĘ lk
¡ĎŇ ’ĞmĲČ tŇor¿YĘ’
Ł wĘ MydĂŔygŇĂ nĘ ÉMhĆBĎ
: NmĲĂyĎnĘbŇĂ C hŇd¿ĎŇChyĘ ol¡=yhĂyĘwĲČ dŇŁ’ĳmĘ hŇăBĄ rĘhČlĘ Mq¡ĄEĘxČyĘwĲČ MyxĂŔmĎrĘC tŇoeăYĂ
13 Cb
¿Ň ~ĘyČtŇĘ hĲĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lkĎŇBĘ rS
¡Ć ’Ğ MIĂŔwĂlĘhĲČwĘ ÉMynĂhĞŁJĲhČwĘ
14 Mt
ŔĎ EĎxĚ’ĞwĲČ ÉMhĆyS
Ą rĘgŇĘ mĂ=tŇ’Ć MIĂęwĂlĘhĲČ CbăŇzĘ‘ĲĎ=yJĂ : Ml
ĲĎ CbŇGĘ=lJĎmĂ wyl
¡Ď ‘Ď
Nh
¡Ą JČmĂ wynĎŔbĎŇC ÉM‘ĎbŇĘ rĎyĲĎ Mx
ąĎ ynĂzĘhĂ=yJĲĂ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲylĂwĘ hŇd¡ĎŇChylĲĂ CkŇ¿ lĘIĲĄwČ
15 rS
¿Ć ’Ğ Myl
¡Ă gĎŇ‘Ğl
ĲĎ wĘ MyrĳĂy‘Ăv
Ę lČwĘ tŇom¡BĎlČ MynĂŔhĞŁJĲ Éol=dŇmĆ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyl
ĲČ
16 Mb
ĎŔ bĎŇlĘ=tŇ’Ć ÉMynĂtŇĘ eĲŁhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă É lJ
Ł mĂ MhĆęyrĄxĞ’ĲČwĘ : hŇW
ĲĎ ‘Ď
ho¡Ďhyl
ĲČ xČoBězĘlĂ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ C’BĎť l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć SuěĄ bČŇlĘ
17 =t
Ň ’Ć CYËUĘ’ČyĘwĲČ hŇdĎŔChyĘ tŇCkŇă lĘmČ=tŇ’Ć ÉCqEĘxČyĘwĲČ : MhĲĆytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ
hŇŁm¡ŁlS
Ę C dŇywËDĂ Ď ëŇrĆdŇÌĆBĘ CkęlĘhĲĎ yJ
ăĂ SolĳS
Ď MynăĂS
Ď lĘ hŇŁm¡ŁlS
Ę =NBĆ M‘¿ĎbŇĘ xČrĘ
18 t
Ň om¡yrĂyĘ=Nbř tŇlČŔxĞm
ăĎ =tŇ’Ć hŇè
ĎŔ ’Ă ÉM‘ĎbŇĘ xČrĘ olą=xuČIĂwČ : SolĲS
Ď Myn¿ĂS
Ď lĘ
18

dywd=Nb
.r"tw ‘"t ,’"yd ,T"d ,w"d ,g"d Nkw yrqw bytk =tBČ ’"sb ,yrq =tBČ ,bytk =NB
Ć v.18
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SC‘¿yĘ=tŇ’Ć MynĳĂBĎ ol¡ dŇlĆê
¿ĄwČ : yS
ĲĎ yĂ=NBĆ bŇ¡’Ď ylĂ’Ĺ=tŇBČ lyĂhČěybŇĂ ’Ğ dŇywĳDĂ Ď=NBĆ 19
MolĳS
Ď bŇĘ ’Č=tŇBČ hŇ¡kĎŇ ‘ĞmĲČ=tŇ’ĲĆ xqČŔlĎ hĎyrăĆxĞ’ĲČwĘ : MhČĲzĎ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡yĎrĘmČS
Ę =tŇ’ĆwĘ 20
bŇhČÄ’ĹIĲĆwČ : tŇymĲĂŁlS
Ę =tŇ’ĆwĘ ’z¡ĎyzĂ=tŇ’ĆwĘ yêŔČ ‘Č=tŇ’ĆwĘ ÉhIĎbŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć olę dŇlĆê
ăĄwČ 21
yJĂţ wyS
ĎŔ gŇĘ lČyp
ăŇĂ C ÉwyS
Ď nĎ=lJĎmĂ MolęS
Ď bŇĘ ’Č=tŇbČŇ hŇăkĎŇ ‘ĞmĲČ=tŇ’Ć M‘ÁĎ bŇĘ xČrĘ
MyrÌĂW
Ę ‘Ć dŇlĆoIęwČ Myè
ĳĂ S
Ă MyS
¡Ă gŇĘ lČypĲŇĂ C ’W
ĎŔ nĎ ÉhrĄW
Ę ‘Ć=hŇĲnĆ omS
Ę MyS
ąĂ nĎ
hŇ¿IĎbŇĂ ’Ğ=tŇ’Ć M‘ËĎbŇĘ xČrĘ S’ŇrÌ
Ł lĎ dŇmĄÄ‘ĞIĲČwČ : tŇonĲBĎ Myè
¿Ă S
Ă wĘ Myn¡ĂBĎ hŇËĎomS
n Ę C 22
wynĎÁBĎ=lJĎmĂ Zr
Ł Ä pŇĘ IĂwČ žNbĆŇIĎwČ : okŇĲ ylĂmĘhČlĘ yJ
¡Ă wyx
ĳĎ’ĆBĘ dŇygăŇn
Ă Ď lĘ hŇ¡kĎŇ ‘ĞmĲČ=Nb
ĲĆŇ 23
Noz¡UĎhČ Mh
ËĆ lĎ Nê
¿Ą IĂwČ tŇorŔYĚUĘhČ yrăĄ‘Ď É lk
ŁŇ lĘ NmęĂ yĎnĘbŇĂ C hŇdăĎŇChyĘ tŇoYÌrĘ’Č=lkĎŇlĲĘ
otŔqĎzĘxĆkŇĘ C ÉM‘ĎbŇĘ xČrĘ tŇCkąŇlĘmČ NykÂĂ hĎJĘ yhęĂ yĘwČ : MyS
ĲĂ nĎ Nom¿hĞ l’
¡Č S
Ę IĂwČ bŇrĳ
Ł lĎ by
yhÂĂ yĘwČ
: oUĲ‘Ă l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ hoĳĎhyĘ tŇrăČoê=tŇ’Ć bŇ¡Č‘
zĎ 2
MyĂr¡ČYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ qS
¿Č yS
Ă hŇËĎl‘Ď M‘ĎŔbŇĘ xČrĘ ëŇlĆăUĆ lČ ÉtyS
Ă ymĂxĞhĲČ hŇąĎè
n Ď BČ
Myè
¿Ă S
Ă bŇĘ C bŇkĆŇrĆŔ ÉMyĂtÄČ ’ŇmĎC PŇlĆą’Ć BĘ : hoĲĎhyB
ĲČ Cl¡‘ĞmĲĎ yJ
¿Ă MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č 3
Myb
¿ŇĂ Cl MyĂrČŔYĘUĂmĂ ÉoU‘Ă C’B
ąĎ =rS
Ć ’Ğ M‘Âl
Ď Ď rjĎęsĘmĂ Ny’ăĄwĘ MyS
ĳĂ rĎjĲĎ PŇlĆ¡’Ć
’b
Ł ¡Ň IĎwČ hŇdĳŇĎChylĲĂ rS
ăĆ ’Ğ tŇor¡YĚUĘhČ yr¿Ą‘Ď=tŇ’Ć dŇŁJËlĘIĂwČ : MyS
ĲĂ CkŇwĘ MyI¡ĂJĂsĚ 4
hŇdĎŔChyĘ yrăĄW
Ď wĘ M‘ĎŔbŇĘ xČrĘ=l’Ć ’B
ăĎ É’ybŇĂ eĎhČ hŇąĎ‘
y Ę mĲČS
Ę CĲ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=dŇ‘Č 5
rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ MhĆÁlĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ qS
ĳĎ yS
Ă ynăĄjĘmĂ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ=l’Ć CpŇ¿ sĘ’ĆĲnĆ =rS
Ć ’Ğ
: qS
ĲĎ yS
Ă =dŇyČBĘ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć yêĂbŇĘ ¿Č‘
z Ď ynËĂ’Ğ=PŇ’ČwĘ ytŔĂ ’
Ł Mê
ăĆbŇĘ zČ‘Ğ ÉMêĆ’Č hoĎęhyĘ
tŇo’ąrĘbŇĂ C : hoĲĎhyĘ ű qyD¿ĂYČ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ ëŇlĆĳUĆ hČwĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yrĲĄW
Ď C‘¿nĘJĲĎIĂwČ 6, 7
C‘¡nĘkŇĘ nĂ rm
Ł Ë ’ŇlĄ ű hŇÌĎ‘
y Ę mĲČS
Ę =l’Ć ÉhoĎhyĘ=rbČŇdĘŇ žhyĎhĎ C‘nĎŔkŇĘ nĂ yJ
ăĂ ÉhoĎhyĘ
yt
ËŇĂ mĎxĞ ëŇê
ÌČ tŇĂ =âlĲwĘ hŇTĎŔylĄpŇĘ lĂ ÉT‘ČmĘJĂ Mh
ąĆ lĎ yêÄĂ tŇČ ĲnĎ wĘ Mt
ĳŇĄ yxĂS
Ę ’Č âlă
ytŔĂ dĎŇobăŇ‘Ğ ÉC‘dĘŇyĄwĘ MydĳĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ ol¡=CyhĘyĲĂ yJ
¿Ă : qS
ĲĎ yS
Ă =dŇyČBĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ 8
=ëŇlĆmĲĆ qS
¿Č yS
Ă l‘ČIČÄwČ
: tŇoYĲrĎ’ĞhĲĎ tŇokŇ¿ lĘmĘmČ tŇd¡ČŇobŇ‘ĞwĲČ 9
ÉtorYĘŁ’Ĳ=tŇ’ĆwĘ hoĎęhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇorăYĘ’
Ł =tŇ’Ć xuÂČ IĂwČ ůMĂlČS
Ď CrĲyĘ=l‘Č ÈMyĂrČYĘmĂ
hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’Ğ bŇhĎŔEĎhČ yeăĄgŇĂ mĎ=tŇ’Ć ÉxuČIĂwČ xqĳĎlĎ lJ
Ł¡ hČ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆŔhČ tŇyB
ăĄ
dŇyqęĂ pŇĘ hĂwĘ tŇS
Ć ŁxĳnĘ ye¡ĄgŇĂ mĎ MhĆŔyêĄxĘêČ ÉM‘ĎbŇĘ xČrĘ ëŇlĆąUĆ hČ W‘ČIČÄwČ : hŇm
Ł Ĳ ŁlS
Ę 10
=yDĄmĂ yh
ËĂ yĘwČ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇyB
¿Ą xtŇČ ¡jĆ MyrĂŔmĘŁè
ă hČ MyYĂŔrĎhĲĎ yrăĄW
Ď ÉdyČ=l‘Č 11
’ê
¿Ď =l’Ć MCb¡ŇS
Ă hĹwĲĆ MC’ŔW
Ď nĘC ÉMyYĂrĎhĲĎ C’B
ąĎ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ ëŇlĆ¡UĆ hČ ’ob¿Ň
MyYrh

12. 12–13. 9
12

13

14
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hŇĳĎlkĎŇlĘ tŇyx
¡Ă S
Ę hČlĘ âl¿wĘ hoĎŔhyĘ=PŇ’Č ÉCeUĆÄmĂ bŇąS
Ď o‘ęnĘJĲĎhĂbŇĘ C : MyYĲĂrĎhĲĎ
: MybĲŇĂ oT Myr¿ĂbĎŇDĘ hŇ¡yĎhĎ hŇdĎŔChyBĲĂ ÉMgČŇwĘ
tŇăxČ ’ČwĘ My‘ăĂBĎrĘ’Č=NbĆŇ yJ
ăĂ ëŇŁlĳmĘIĂwČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ M‘ËĎbŇĘ xČrĘ ëŇlĆÌUĆ hČ qEÂĄxČtŇĘ IĂwČ
MĂlČęS
Ď CrĲyBĂ ëŇăČlmĎ ű hŇăĎS
n Ď hŇr¿ĄW
Ę ‘Ć ‘bČÄS
Ğ CĲ okÁlĘmĎBĘ M‘ÄĎ bŇĘ xČrĘ žhnĎS
Ď
yT
ăĄ bŇĘ S
Ă É lJ
Ł mĂ ÉMS
Ď om¿S
Ę =tŇ’Ć MCWÄlĎ hoĎÁhyĘ rxÄČ BĎ=rS
Ć ’Ğ ry‘ĂhĎţ
ÉNykŇĂ hĄ âlą yJ
ăĂ ‘rĳĎhĎ W‘ČI¡ČwČ : tŇynĲĂU
Ł ‘ČhĲĎ hŇm
¡Ď ‘ĞnĲČ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
MynĂŔorxČă’Ğ hĲĎwĘ ÉMynĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ M‘ęĎ bŇĘ xČrĘ yrăĄbŇĘ dĂŇwĘ : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć Sor¡dĘŇlĂ oBŔlĂ
Wx
ĳĄ yČtŇĘ hĂlĘ hŇ¡Ćx
zŁ hČ oD¿‘ĂwĘ ’yb
ËŇĂ eĎhČ hŇÌĎ‘
y Ę mĲČS
Ę yrĄÄbŇĘ dĂŇBĘ MybÁĂ CtŇJĘ MhĄÄ=âlhĞ
=M‘Ă ÉM‘ĎbŇĘ xČrĘ bŇąJČ S
Ę IĂwČ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎwĘ M‘ËĎbŇĘ xČrĘ tŇomÌxĞlĘmĂC
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ hŇ¿IĎbŇĂ ’Ğ ëŇŁlËmĘIĂwČ dŇywĳDĂ Ď ry‘ăĂBĘ rb
¡ĄŇ uĎIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ

gy : hŇdŇĲĎChyĘ=l‘Č hŇ¡IĎbŇĂ ’
Ğ ëŇŁl¿mĘIĂwČ M‘ĳĎbŇĘ rĎyĲĎ ëŇlĆăUĆ lČ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć hŇ¿ĆomS
n Ę tŇËČS
n Ę BĂ
2
3

4
5

6
7

8

9

l’
¡Ą yrĂC’Ĳ=tŇbČŇ Chy¿ĎkĎŇymĂ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉëlČmĎ MynęĂ S
Ď SolăS
Ď
hŇIĎÁbŇĂ ’Ğ rs
Ł Ä ’ĘIĆwČ : M‘ĲĎbŇĘ rĎyĲĎ Nyb
¿ŇĄ C hŇ¡IĎbŇĂ ’Ğ NyB
¿Ą hŇt
ËŇĎ yĘhĲĎ hŇm
¿Ď xĎlĘmĂC hŇ‘ĳĎbŇĘ GĂ=NmĂ
Sy’
ăĂ PŇlĆ¡’Ć tŇo’¿mĄ=‘B
ĲČ rĘ’Č hŇmĎŔxĎlĘmĂ yrăĄoBGĂ É lyĂxÄČ BĘ hŇmĎęxĎlĘUĂhČ=tŇ’Ć
Sy’
¿Ă PŇlĆË’Ć tŇo’¿mĄ hŇnĆÄomS
Ę BĂ hŇmĎŔxĎlĘmĂ ÉoU‘Ă ëŇrąČ‘Ď M‘ęĎ bŇĘ rĎyĲĎwĘ rCxĳBĎ
MyĂrČŔmĎYĘ rh
ăČ lĘ É l‘ČmĄ hŇIĎębŇĂ ’Ğ MqĎăIĎwČ
: lyĂxĲĎ roB¿GĂ rCx¡BĎ
âląhĞ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ M‘¿ĎbŇĘ rĎyĲĎ ynĂC‘¡mĎS
Ę rmĆ’ŇŁIěwČ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć rh
ăČ BĘ rS
¡Ć ’Ğ
dŇywËdĂŇĎlĘ hŇÌĎkŇ lĎmĘmČ NtÄČ nĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ű hoăĎhyĘ yJÂĂ tŇ‘ČdČŔlĎ ÉMkĆŇlĎ
M‘ăĎbŇĘ rĎyĲĎ ÉMqĎIĎÄwČ : xlČmĲĆ tŇyr¿ĂBĘ wyn¡ĎbĎŇlĘC ol¿ Ml
ĳĎ o‘lĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č
wylĎę‘Ď CYăbŇĘ uĲĎIĂwČ : wynĲĎŁdŇ’Ğ=l‘Č dŇr¡
Ł mĘIĂwČ dŇywĳDĂ Ď=NbĆŇ hŇŁmăŁlS
Ę dŇbĆŇ‘¡Ć TbĎŔnĘ=NBĆ
hŇŁmĳŁlS
Ę =NBĆ M‘ăĎbŇĘ xČrĘ=l‘Č CY¡UĘ’ČtŇĘ IĲĂwČ l‘ČIČŔlĂbŇĘ ynăĄBĘ ÉMyqĂrĄ MyS
ąĂ nĎ’Ğ
ű hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ qE¡ČxČtŇĘ hĂ âl¿wĘ bŇbĎŔlĄ=ëŇrČwĘ Ér‘ČnÄČ hŇyĎh
ąĎ M‘ęĎ bŇĘ xČrĘC
dŇywĳdĂŇĎ ynăĄBĘ dŇy¡ČBĘ hoĎŔhyĘ tŇkĆŇăĆlmĘmČ ÉynĄpŇĘ lĂ ÉqEĄxČtŇĘ hĂlĘ MyrĂęmĘŁ’Ĳ Mê
ăĆ’Č
M‘¡ĎbŇĘ rĎyĲĎ Mk
ËĆŇ lĎ hŇ¿W
Ď ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ bŇhĎŔzĎ yl
ăĄ gŇĘ ‘Ć ÉMkĆŇUĎ‘ĂwĘ bŇrĎŔ NomăhĎ ÉMêĆ’ČwĘ
MIĳĂwĂlĘhĲČwĘ Nr¡
Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ=tŇ’Ć hoĎŔhyĘ ynăĄhĞŁJĲ=tŇ’Ć ÉMêĆxĘDČhĂ âląhĞ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ
rp
ąŇČ BĘ odÁyĎ ’QĄÄmČlĘ ’BĎęhČ=lJĎ tŇoYŔrĎ’ĞhĲĎ yU
ăĄ ‘ČJĘ ÉMynĂhĞŁJĲ Mk
ąĆŇ lĎ CWÄ‘ĞêĲČwČ
rqb=Nb
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ho¿ĎhyĘ CnxĘËČ’
n Ğ wĲČ : MyhĲĂŁl’Ĺ âl¿lĘ Nh
¡Ą k
ŁŇ hŇ¿yĎhĎwĘ hŇ‘ĎŔbŇĘ S
Ă Ml
ăĂ y’ĄwĘ ÉrqĎBĎ=NBĆ 10
MI¡ĂwĂlĘhĲČwĘ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉhoĎhyl
ĲČ Myt
ąŇĂ rĘS
ĲĎ mĘ MynÁĂ hĞŁkÄwĘ Chn
ĳĚbŇĘ zČ‘Ğ âlăwĘ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ
=bŇrĆ‘ĲĆbĎŇC rqĆŁBăBČ=rqĆŁBĲBČ tŇolă‘Ł hoĎÃhyl
ĲČ MyrăĂTĂqĘmČC : tŇkĆŇ’ŇĲlĎ mĘBČ 11
rohęFĎhČ Nx
ăĎ lĘè
Ě hČ=l‘Č MxĆlĆÁ tŇkĆŇrĆÄ‘ĞmĲČC žMyUĂsČ=tŇrĆT
Ł Ĳ qĘC bŇrĆ‘ăĆBĎ
CnxĘnČŔ’Ğ MyrăĂmĘŁSĲ=yJĂ bŇrĆ‘ĆŔBĎ bŇrĆ‘ăĆBĎ Ér‘ĄbĎŇlĘ ÉhĎytÄĆ rĲ
Ł nĄwĘ bŇąhĎ EĎhČ tŇrČÄonmĘC
CnUÄĎ ‘Ă žheĄhĂwĘ : otŇĲ ’
Ł Mê
¿ĆbŇĘ zČ‘Ğ Mê
¡Ć’ČwĘ Cnyh
ĳĄŁl’Ĺ hoăĎhyĘ tŇrĆm
¡ĆS
Ę mĂ=tŇ’Ć 12
ynăĄBĘ Mk
ĳĆŇ ylĄ‘Ğ ‘ČyrăĂhĎlĘ hŇ‘¡ĎCrêĘhČ tŇor¿YĘŁYĲxĞwĲČ wynËĎhĞŁkŇĲ wĘ ű Myh
ÌĂ Łl’ĹhĲĎ S’ŇŁrÁbĎŇ
: CxylĲĂYĘtŇČ âl¿=yJĂ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=M‘Ă CmËxĞĲQĎ êĂ=l’Č l’ĄęrĎW
Ę yĂ
hŇdĎŔChyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉCyhĘIĲĂwČ Mh
ĳĆ yrĄxĞ’ĲČmĄ ’ob¡ŇlĎ bŇrĎŔ’ĘUČhČ=tŇ’Ć ÉbsĄhĄ M‘ęĎ bŇĘ rĎyĲĎwĘ 13
MynăĂjĎ ÉhmĎxĎlĘUĂhČ Mh
ąĆ lĎ hŇeĄÄhĂwĘ hŇdĎęChyĘ CnăpŇĘ IĂwČ : MhĲĆyrĄxĞ’ĲČmĄ bŇr¡Ď’ĘUĲČhĲČwĘ 14
C‘yr¡ĂIĎwČ : tŇorĲYĘŁYĲxĞB
ĲČ Myr¡YřYxm MynĂŔhĞJ
Łă hČwĘ hoĳĎhyl
ĲČ Cq¡‘ĞYĘIĂwĲČ roxŔ’ĎwĘ 15
ÉM‘ĎbŇĘ rĎyĲĎ=tŇ’Ć PŇąČgŇ nĎ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎwĘ hŇdĎŔChyĘ Sy’
ăĂ É‘ČyrĂÄhĎBĘ yhęĂ yĘwČ hŇdĳŇĎChyĘ Sy’
ăĂ
ynăĄjĘmĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CsCn¿IĎwČ : hŇdŇĲĎChywĲĂ hŇ¡IĎbŇĂ ’Ğ yn¿ĄpŇĘ lĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=lkĎŇwĘ 16
hŇăJĎ mČ oU¡‘ČwĘ hŇ¿IĎbŇĂ ’Ğ Mh
ËĆ bĎŇ CJ¿IČwČ : MdŇĲĎyĎBĘ Myh
¡Ă Łl’Ĺ Mn
¿ĄêĘIĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ 17
: rCxĲBĎ Sy’
¿Ă PŇlĆ¡’Ć tŇo’¿mĄ=SmĲĄxĞ l’ĄŔrĎW
Ę IĂmĂ ÉMylĂlĎxĞ CląjĘIĂwČ hŇĳBĎ rČ
CnŔ‘ĞS
Ę nĂ yJ
ăĂ hŇdĎŔChyĘ ynăĄBĘ ÉCYmĘ’ĆIĲĆwČ ’yh
ĳĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ C‘¿nĘJĲĎIĂwČ 18
dŇŁJąlĘIĂwČ ůM‘ĎbŇĘ rĎyĲĎ yrăĄxĞ’ĲČ ÈhIĎbŇĂ ’Ğ PŇDă
Ł rĘIĂwČ : MhĲĆytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l‘Č 19
hĎyt
ĳŇĆ onBĘ=tŇ’ĆwĘ hŇ¡ĎS
n Ď yĘ=tŇ’ĆwĘ hĎytŔĆ onBĘ=tŇ’ĆwĘ É l’Ą=tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć MyrĂŔ‘Ď ÉCeUĆÄmĂ
ChIĳĎbŇĂ ’Ğ ym
ăĄ yBĂ dŇo‘¡ M‘ËĎbŇĘ rĎyĲĎ xČŁJÌ rYÌČ‘Ď=âlĲwĘ : hĎytĲŇĆ nŁbŇĘ C NorpŇĘ ‘Ć=tŇ’ĆwĘ 20
olŔ=’v
Ď IĂÄwČ ChIĎŔbŇĂ ’Ğ qEăĄxČtŇĘ IĂwČ
: tŇm
Ł Ĳ IĎwČ ho¡ĎhyĘ Chp
¿ĄŇ GĘIĂwČ 21
hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć SS
¿Ą wĘ MynĂŔBĎ ÉMyĂnÄČ S
Ę C MyrąĂW
Ę ‘Ć dŇlĆoIęwČ hŇrĳĄW
Ę ‘Ć ‘B
ăČ rĘ’Č MyS
¡Ă nĎ
Sr¡ČdĘŇmĂBĘ MyběĂ CtŇJĘ wyrĳĎbĎŇdĘŇC wyk
¡ŇĎ rĎdĘŇC hŇIĎŔbŇĂ ’Ğ yrăĄbŇĘ DĂ ÉrtŇĆ yÄĆwĘ : tŇonĲBĎ 22
ry‘ăĂBĘ ÉotŇ’
Ł CrąBĘqĘIĂwČ wytęĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă hŇIĎÁbŇĂ ’Ğ bŇJČÄS
Ę IĂwČ : oDĲ‘Ă ’yb
¿ŇĂ eĎhČ 23
rW
Ć ‘¿Ć ZrĆ’¡ĎhĎ hŇ¿TĎ qĘS
ĲĎ wym
ËĎ yĎBĘ wyê
ĳĎ xĘêČ on¡bŇĘ ’s
¿Ď ’Ď ëŇŁlËmĘIĂwČ dŇywĂŔDĎ
ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ rS
ĎŔ IĎhČwĘ bŇoFăhČ É’sĎ’Ď W‘ČIąČwČ
: MynĲĂS
Ď dy
tŇobŔ~ĄUČhČ=tŇ’Ć ÉrBĄS
Č yĘwČ tŇomĳBĎhČwĘ rk
¡ĎŇ eĄhČ tŇox¿BĘzĘmĂ=tŇ’Ć rsČËĎwČ
I : wyhĲĎŁl’Ĺ 2
yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć SorědĘŇlĂ hŇdĎŔChylĲĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : MyrĲĂS
Ą ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć ‘D¡ČgČŇyĘwČ 3
Mhytwb’
.yrqw bytk MyrĂYĘYČx
Ğ mČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘxĘmČ ,bytk MyrĂYĘYČx
Ğ mČ y’br‘ml v.14
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hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎmĂ ÉrsČIĲĎwČ : hŇwĲĎYĘUĂhČwĘ hŇr¿ĎoêhČ tŇoW
¡ ‘Ğl
ĲČ wĘ Mh
ĳĆ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ
5 Nb
ĆŇ ËIĂwČ : wynĲĎpĎŇlĘ hŇ¡kĎŇ lĎmĘUČhČ Tq
Ł¿ S
Ę êĂwČ MynĳĂUĎxČhĲČ=tŇ’ĆwĘ tŇom¡BĎhČ=tŇ’Ć
ÉhmĎxĎlĘmĂ oUą‘Ă=Ny’ĲĄwĘ ZrĆ’ĎęhĎ hŇăTĎ qĘS
ĲĎ =yJĲĂ hŇdĳŇĎChyBĲĂ hŇr¡ĎCYmĘ yr¿Ą‘Ď
6 űh
ŇăĆb
n ŇĘ nĂ hŇdĎÁChylĲĂ rmĆ’ŇŁIÄwČ : olĲ ho¡ĎhyĘ xČyn¿ĂhĄ=yJĲĂ hŇQĆ’ĄŔhĎ MynăĂè
Ď BČ
ůMyxĂyrĂbŇĘ C MyĂt
ăŇČ lĎDĘ ÈMylĂDĎgŇĘ mĂC hŇm
ăĎ ox bŇsĄÄnĎwĘ hŇQĆ’ĄęhĎ MyrăĂ‘ĎhĲĆ=tŇ’Ć
xnĲČ¿IĎwČ CnS
Ę rČěDĎ CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉCnS
Ę rČÄdĎŇ yJ
ąĂ CnynĄępĎŇlĘ ZrĆ’ÁĎ hĎ CedÄĆo‘
7 È lyĂx
Č ’sĎę’ĎlĘ yh
ăĂ yĘwČ
: CxylĲĂYĘIČwČ Cn¡bŇĘ IĂwČ bŇyb
ĳŇĂ iĎmĂ Cnl
¡Ď
PŇlĆ’ĆŔ tŇo’ămĄ SŁlăS
Ę ÉhdĎŇChymĲĂ ůxmČr
Ł wĎ hŇăĎY
e Ă ’W
ăĄ nŁ
PŇlĆĳ’Ď Myn¡ĂomS
Ę C MyĂt
¿ŇČ ’ŇmĎ tŇS
Ć qĆŔ ykĄŇrĘdă
ŁŇ wĘ ÉNgĄŇmĎ y’
ąĄW
Ę nĲŁ NmęĂ yĎnĘBĂmĂC
8 P
Ň lĆă’Ć É lyĂxČÄBĘ yS
Ăę CJhČ xrČzăĆ MhĆÁylĄ’Ğ ’YĄÄIĄwČ : lyĂxĲĎ yrĄoB¿GĂ hŇQĆ¡’Ą =lJĎ
9 ’s
¡Ď ’Ď ’Y
¿Ą IĄwČ : hŇS
ĲĎ rĄmĎ=dŇ‘Č ’b
Ł ¡Ň IĎwČ tŇo’ĳmĄ SŁlăS
Ę tŇob¡ŇJĎrĘmČC MypĂŔlĎ’Ğ
10 ’s
ÁĎ ’Ď ’rĎÄqĘIĂwČ : hŇS
ĲĎ rĄmĎlĘ hŇtŇĎ ¡pČŇ YĘ ’yg¿ŇĄBĘ hŇmĎŔxĎlĘmĂ ÉCkŇrĘ‘ČIĲČwČ wynĳĎpĎŇlĘ
xČŁJŔ Ny’ăĄlĘ ÉbrČ NyB
¿Ą Éroz‘ĘlČ ìąŇUĘ‘Ă=Ny’ĲĄ hoĎęhyĘ ůrmČ’ŇIŁwČ ÈwyhĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l’Ć
Nom¡hĎhĲĆ=l‘Č Cn’ŇbĎŔ ìăŇmĘS
Ă bŇĘ C Ce‘ČŔS
Ę nĂ ìŇyl
ăĆ ‘Ď=yJĲĂ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ CnrĄÁzĘ‘Ď
: SonĲ’Ĺ ì¡ŇUĘ‘Ă rY
Ł ¿ ‘ĘyČ=l’Č hŇêĎ’ČŔ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ hŇĳĆh
EČ
11 Csn
¡ĚIĎwČ hŇdĳŇĎChyĘ ynăĄpŇĘ lĂwĘ ’s
¡Ď ’Ď yn¿ĄpŇĘ lĂ MyS
ĂŔ CJhČ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ PŇŁGąIĂwČ
12 lj
Łą IĂwČ ůrrĎgŇĘ lĂ=dŇ‘Č ÈoU‘Ă=rS
Ć ’Ğ M‘ăĎhĎwĘ ’sÁĎ ’Ď MpĄÄDĘrĘIĂwČ : MyS
ĲĂ CJhČ
Chn
ĳĄxĞmĲČ ynăĄpŇĘ lĂwĘ ho¡ĎhyĘ=ynĲĄpŇĘ lĂ Cr¿BĘS
Ę nĂ=yJĲĂ hŇyĎŔxĘmĲĂ Mh
ăĆ lĎ Ny’ăĄlĘ ÉMyS
Ă CJmĂ
13 rrĎ
Ŕ GĘ tŇobăŇybŇĂ sĘ ÉMyrĂ‘ĎhĲĆ=lJĎ tŇą’Ą CJęIČwČ : dŇŁ’ĲmĘ hŇ¿BĄ rĘhČ ll
¡Ď S
Ď C’¿W
Ę IĂwČ
hŇ¡BĎ rČ hŇ¿Ďb
E ŇĂ =yJĲĂ MyrĂŔ‘Ďh
ăĆ =lJĎ=tŇ’Ć ÉCEb
Ł Ä IĎwČ Mh
ĳĆ ylĄ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=dŇxČpĲČŇ hŇ¿yĎhĎ=yJĲĂ
14 MyQ
ĂŔ mČgŇĘ C Ébr
Ł lĎ N’ŇŁYą CBÄS
Ę IĂwČ CJĳhĂ hŇ¡Ćq
n Ę mĂ yl
¿Ą hĽ’ĲĎ=MgČŇwĘ : MhĲĆbĎŇ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ CbŇ¡S
Ě IĎwČ
wT, 2 ů’sĎ’Ď yn
ăĄpŇĘ lĂ È’YĄIĄwČ : MyhĲĂŁl’Ĺ xČCr¿ wyl
¡Ď ‘Ď hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ dŇdŔĄo‘=NBĆ ÉChyĎÄrĘzČ‘ĞwĲČ
ÉMkĆŇUĎ‘Ă hoąĎhyĘ Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ C hŇdăĎŇChyĘ=lkĎŇwĘ ’s
¡Ď ’Ď ynĂC‘ěmĎS
Ę olŔ rmĆ’ŇIăŁwČ
bŇŁz¿‘ĞyĲČ Chb
¡ĚŇ zĘ‘ČêĲČ=M’ĂwĘ MkĆŔlĎ ’Y
ăĄ UĎyĂ ÉChS
ĚÄ rĘdĘŇêĂ=M’ĲĂwĘ oUŔ‘Ă Mk
ăĆŇ tŇĘ oyĲhĘBĲĂ
3 t
Ň mĆę’Ĺ yh
ăĄŁl’Ĺ ű âlălĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂlĘ MyB
¡Ă rČ Mym
¿Ă yĎwĘ
: Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć
4 yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l‘Č olŔ=r~ČBČ ÉbS
Ď IĎÄwČ : hŇrĲĎotŇ âl¿lĘC hŇr¡Ćom Nh
¿Ą J
Ł âlËlĘC
5 ’Y
ăĄ oIlČ Mol¡S
Ď Ny’¿Ą MhĄŔhĎ MyêăĂ‘ĂbĎŇC : MhĲĆlĎ ’Y
¿Ą UĎIĂwČ ChS
¡Ě qĘbČŇyĘwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
4
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CtŇ¿ êĘkĚŇwĘ : tŇoYĲrĎ’ĞhĲĎ yb
¡ŇĄ S
Ę oyĲ=lJĎ l‘¿Č tŇoBŔrČ tŇŁmăChmĘ yJĂť ’B
ĳĎ lČwĘ 6
Mê
ăĆ ’ČwĘ : hŇrĲĎYĎ=lkĎŇBĘ Mm
¡Ď mĎhĞ Myh
¿Ă Łl’Ĺ=yJĲĂ ry‘ĳĂBĘ ry‘ăĂwĘ yogŇ¡ BĘ=yogŇĲ 7
: Mk
ĲĆŇ tŇĘ QČ‘ĚpŇĘ lĂ rk
¡ĎŇ W
Ď Sy¿Ą yJ
ËĂ Mk
ĳĆŇ ydŇĄyĘ Cj¡rĘyĂ=l’ČwĘ CqŔzĘxĂ
qEČęxČtŇĘ hĂ ů’ybŇĂ eĎhČ dŇdăŇĄ‘Ł Èh’ĎCbŇeĘhČwĘ hŇQĆ’ĄęhĎ MyrăĂbĎŇDĘhČ ’sÁĎ ’Ď ‘Čm
ŁÄ S
Ę kŇĂ wĘ 8
rS
¿Ć ’Ğ MyrĂŔ‘Ďh
ăĆ =NmĂC NmĂŔyĎnĘbŇĂ C ÉhdĎŇChyĘ ZrĆ’
ąĆ=lJĎmĂ ÉMyYĂCuè
Ă hČ rb
ąŇĄ ‘ĞIĲČwČ
Ml
¿Ď C’ yn¡ĄpŇĘ lĂ rS
Ćě ’Ğ hoĎŔhyĘ xB
ăČ zĘmĂ=tŇ’Ć ÉSDĄxČyĘwČ MyĂrĳĎpŇĘ ’Ć rh
ăČ mĄ dŇ¡kČŇ lĎ
MyĂr¿ČpŇĘ ’ĆmĄ MhĆŔUĎ‘Ă ÉMyrĂGĎhČwĘ NmĂŔyĎnĘbŇĂ C ÉhdĎŇChyĘ=lJĎ=tŇ’Ć ZB
Ł ę qĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ 9
MtěĎ ’
Ł rĘBĂ bŇŁrŔlĎ É l’ĄrĎW
Ę IĂmĂ wyl
ąĎ ‘Ď ClÄpŇĘ ĲnĎ =yJĂ No‘ĳmĘè
Ă mĂC hŇ¡è
Ć nČmĘC
SdŇĆŁxăBČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ CY¿bŇĘ uĲĎIĂwČ
: oUĲ‘Ă wyh
¡ĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ=yJĲĂ 10
ÉhoĎhyl
ĲČ CxąBĘzĘIĂwČ : ’sĲĎ’Ď tŇCkŇ¿ lĘmČlĘ hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć=SmĲĄxĞ tŇ¿ČS
n Ę lĂ yS
ĳĂ ylĂè
Ę hČ 11
tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă N’ŇŁY¡wĘ tŇo’ŔmĄ ‘b
ăČŇ S
Ę ÉrqĎBĎ C’yb
ĳŇĂ hĄ ll
¡Ď è
Ď hČ=NmĂ ’ChŔhČ MoIăBČ
Mh
ĳĆ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć SorědĘŇlĂ tŇyrĂŔBĘbČŇ C’b
Ł ăŇ IĎwČ : MypĲŇĂ lĎ’Ğ 12
ho¿Ďhyl
ĲČ SrË
Ł dĘŇyĂ=âlĲ rS
ÌĆ ’Ğ lk
ŁÄ wĘ : MS
ĲĎ pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C Mb
¡ĎŇ bĎŇlĘ=lkĎŇBĘ 13
: hŇè
ĲĎ ’Ă=dŇ‘ČwĘ Sy’
¡Ă mĄlĘ lodŔGĎ=dŇ‘ČwĘ ÉNT
Ł qĎ=NmĂlĘ tŇĳmĎ Cy l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ
: tŇorĲpĎŇoSĲbŇĘ C tŇor¡YĘŁYĲxĞb
ĲČŇ C hŇ‘ĳĎCrtŇĘ bŇĂ C lod¡ŇGĎ loq¿BĘ hoĎŔhyl
ĲČ ÉC‘bŇĘ è
ĲĎ IĂwČ 14
C‘BĎŔS
Ę nĂ ÉMbĎŇbĎŇlĘ=lkĎŇbŇĘ yJ
ąĂ hŇ‘ęĎ CbŇè
Ę hČ=l‘Č hŇdĎÁChyĘ=lkĎŇ CxÄmĘW
Ę IĂwČ 15
: bŇybĲŇĂ iĎmĂ Mh
¡Ć lĎ hoËĎhyĘ xnČÌIĎwČ Mh
ĳĆ lĎ ’Y
¡Ą UĎIĂwČ ChS
ĚŔ qĘBĂ Mn
ăĎoYrĘ=lkĎŇbŇĘ C
hŇt
¿ŇĎ W
Ę ‘ĲĎ=rS
Ć ’Ğ hŇrĎŔybŇĂ GĘmĂ ÉHrĎysĂhĹ ëŇlĆUĆęhČ ’s
ăĎ ’Ď ű M’
ăĄ hŇkÂĎ ‘ĞmĲČ=MgĲČŇwĘ 16
lxČ¿ČB
n Ę PŇr¡
Ł W
Ę IĂwČ qdŇĆIĎěwČ HêŔĎ YĘlČpŇĘ mĂ=tŇ’Ć É’sĎ’Ď tŇrą
Ł kŇĘ IĂwČ tŇYĆĳlĎ pŇĘ mĂ hŇr¡ĎS
Ą ’ĞĲlČ
Ml
¡Ą S
Ď hŇ¿yĎhĎ ’s
ËĎ ’Ď=bŇbČŇlĘ qrÌČ l’
ĳĄ rĎW
Ę IĂmĂ Crs
¡Ď =âl tŇomŔBĎhÄČ wĘ : NorĲdŇĘqĂ 17
PŇsĆ¿JĆ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ wyS
¡Ď dĎŇqĲĎwĘ wyb
ËŇĂ ’Ď yS
¿Ą dĘŇqĎ=tŇ’Ć ’bÂĄ IĎwČ : wymĲĎyĎ=lJĎ 18
Sm
¡Ą xĎwĘ MyS
¿Ă ŁlS
Ę =tŇnČS
Ę dŇ‘ËČ hŇtŇĎ ĳyĎhĎ âlă hŇm
¡Ď xĎlĘmĂC : MylĲĂkĄŇwĘ bŇ¡hĎ zĎwĘ 19
tŇCkŇă lĘmČlĘ ÉSS
Ą wĎ MyS
ąĂ ŁlS
Ę tŇnÄČ S
Ę BĂ
: ’sĲĎ’Ď tŇCkŇ¿ lĘmČlĘ zT
hŇĳmĎ rĎhĲĎ=tŇ’Ć NbĆŇ¡IĂwČ hŇdĎŔChyĘ=l‘Č É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ’S
ąĎ ‘ĘBČ hŇlĎÂ‘Ď ’sĎŔ’Ď
PŇsĆăJĆ ’sÁĎ ’Ď ’YĄÄIŁwČ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ ’s
¡Ď ’ĎlĘ ’bĎŔwĎ ’Y
ăĄ oy tŇêĄť yêęĂ lĘbŇĂ lĘ 2
ëŇlĆămĆ ÉddČŇhĞ=NBĆ=l’Ć xlČęS
Ę IĂwČ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyb
ăŇĄ C ho¡ĎhyĘ tŇyB
¿Ą tŇorËYĘŁ’ĲmĄ bŇhĎęzĎwĘ
Nyb
ăŇĄ C yb
¡ŇĂ ’Ď Nyb
¿ŇĄ C ìŇnĆŔybĄŇC ynăĂyBĄ ÉtyrĂBĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ qW
Ć ¡mĆ rĘdČŇBĘ bŇ¿S
Ą oIhČ MrĎŔ’Ğ 3
É’S
Ď ‘ĘBČ=tŇ’Ć ìętŇĘ yrĲĂBĘ rp
ăŇĄ hĎ ëŇlĄÂ bŇhĎŔzĎwĘ PŇsĆăJĆ ÉìlĘ yêĂxĘąČlS
Ď hŇeĄÄhĂ ìŇyb
ĳŇĂ ’Ď
Klm
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’sĎę’Ď ëŇlĆăUĆ hČ=l’Ć dŇdČÁhĞ=NBĆ ‘mČÄS
Ę IĂwČ : yl
ĲĎ ‘ĎmĲĄ hŇ¡Ćl‘ĞyĲČwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ
=tŇ’Ć ÉCJIČwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yrăĄ‘Ď=l’Ć Éol=rS
Ć ’Ğ Myl
ąĂ yĎxĞhĲČ yrĄÄW
Ď =tŇ’Ć xlČS
Ę IĂwČţ
5 Éyh
Ă yĘwĲČ : ylĲĂêĎpŇĘ nČ yr¿Ą‘Ď tŇon¡JĘsĘmĂ=lJĲĎ tŇ¿’Ą wĘ MyĂm
ĳĎ lb
ăĄŇ ’Ď tŇ¡’Ą wĘ NDĎŔ=tŇ’ĆwĘ NoIă‘Ă
: oêĲkŇĘ ’ŇlČmĘ=tŇ’Ć tŇ¡BĄ S
Ę IČwČ hŇĳmĎ rĎhĲĎ=tŇ’Ć tŇon¡BĘmĂ lDČěxĘIĆwČ ’S
ĎŔ ‘ĘBČ ‘Čm
Łă S
Ę JĂ
6 =t
Ň ’Ć C’ÂW
Ę IĂwČ hŇdĎŔChyĘ=lJĎ=tŇ’Ć ÉxqČlĎ ëŇlĆUĆęhČ ’s
ăĎ ’ĎwĘ
‘bČŇ¡Ć=t
G Ň ’Ć MhĆŔBĎ NbĆŇăIĂwČ ’S
ĳĎ ‘ĘBČ hŇ¡ĎB
n Ď rS
¿Ć ’Ğ hĎyYĆŔ‘Ą=tŇ’ĆwĘ ÉhmĎrĎhĲĎ ynąĄbŇĘ ’Č
7 h
Ň ’ĆŔr
Ł hĲĎ ynĂănĎxĞ ’BĎť ’yhęĂ hČ tŇ‘ăĄbĎŇC
: hŇjĲĎYĘUĂhČ=tŇ’ĆwĘ
âląwĘ ÉMrĎ’Ğ ëŇlĆąmĆ =l‘Č ìÁnĘ‘Ćè
ĎÄ hĂBĘ wylĎę’Ą rmĆ’ŇIăŁwČ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ’s
¡Ď ’Ď=l’Ć
: ìŇdŇĲĆIĎmĂ Mr¡Ď’Ğ=ëŇlĆmĲĆ lyx
¿Ą Tl
ËČ mĘnĂ NJĄę=l‘Č ìŇyhĆŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=l‘Č ÉêĎnĘ‘ČS
Ę nĂ
8 MyS
¡Ă rĎpĲĎŇlĘC bŇkĆŇr¿ĆlĘ bŇŁrËlĎ ű lyĂx
ÌČlĘ CyÄhĎ MybĂęCQhČwĘ MyS
ăĂ CJhČ âlÌhĞ
9 wyn
ÂĎ y‘Ą hoĎęhyĘ yJ
ăĂ : ìŇdŇĲĆyĎBĘ Mn
¿ĎtŇĎ nĘ ho¡ĎhyĘ=l‘Č ì¿ŇnĘ‘Ćè
ĲĎ hĂbŇĘ C dŇŁ’ĳmĘ hŇăBĄ rĘhČlĘ
êĎlĘăJČ sĘnĂ wyl
¡Ď ’Ą Ml
ËĄ S
Ď Mb
¿ĎŇ bĎŇlĘ=M‘Ă qEĄxČtŇĘ hĂlĘţ ÉZrĆ’ÄĎ hĎ=lkĎŇBĘ tŇoTąTĘS
Ł mĘ
10 h
Ň ’Ćęr
Ł hĲĎ=l’Ć ’sÁĎ ’Ď s‘ÄČ kŇĘ IĂwČ : tŇomĲxĎlĘmĂ ì¡ŇUĘ‘Ă Sy¿Ą hŇêĎ‘ČŔmĄ yJ
ăĂ tŇ’ŇŁzĳ=l‘Č
’s
ËĎ ’Ď Z~
¿Ą rČyĘwČ tŇ’ŇŁzĳ=l‘Č oU¡‘Ă PŇ‘Čz¿ČbŇĘ =yJĲĂ tŇkĆŇjĆŔhĘUČhČ tŇyB
ăĄ ÉChnĄÄêĘIĂwĲČ
11 Myn
ĳĂorxĞ’ĲČhĎwĘ Myn¡ĂoS’ŇrĂhĲĎ ’sĎŔ’Ď yrăĄbŇĘ DĂ ÉheĄhĂwĘ : ’yhĲĂhČ tŇ‘¿ĄBĎ M‘¡ĎhĎ=NmĂ
12 ’l
ăĆ xĹIĲĆwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂwĘ hŇd¡ĎŇChylĲĂ MykĂŔlĎUĘhČ rpĆŇăsĄ =l‘Č ÉMybŇĂ CtŇJĘ Me
ąĎhĂ
hŇlĎ‘Ęm
¡Č lĘ=dŇ‘Č wylĎŔgŇĘ rČBĘ ÉotŇCkŇlĘmČlĘ ‘S
Čt
ąŇĄ wĎ MyS
ĂÄ olS
Ę žtnČS
Ę BĂ ’sĎÃ’Ď
13 b
Ň ¿JČ S
Ę IĂwČ : My’ĲĂpŇĘ r
Ł BĎ yJ
¡Ă hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć SrăČdĎŇ=âl ÉoylĘxĎBĘ=MgČŇwĘ oyĳlĘxĎ
14 Chr
ăĚBĘqĘIĂwČ : okŇĲ lĘmĎlĘ tŇ¡xČ ’ČwĘ My‘¿ĂBĎrĘ’Č tŇËČS
n Ę BĂ tŇmĎIĎěwČ wyt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ’s
¡Ď ’Ď
rS
ąĆ ’Ğ ÉbJĎS
Ę UĂBČ ChbĚęyJĂS
Ę IČwČ ůdywĂDĎ ry‘ăĂBĘ Èol=hŇrĎJĲĎ rS
ăĆ ’Ğ wytęĎ r
Ł bŇĘ qĂbŇĘ
ol¿=CpŇrĘW
Ę IĂwČ hŇĳĆW‘ĞmĲČ tŇxČqăČrĘmĂBĘ Myx
¡Ă uĎrĚmĘ MynĂŔzĘC Mym
ăĂ W
Ď BĘ É’QĄmĂ
zy qE
¡ĄxČtŇĘ IĂwČ wyê
ĳĎ xĘêČ on¡BĘ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohĲyĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ : dŇŁ’ĲmĘlĂ=dŇ‘Č hŇ¿ĎlodŇGĘ hŇ¡pĎŇ rĄW
Ę
2 ÉMyb
ŇĂ yYĂnĘ Nê
ąĄ IĂwČ tŇorĳYĚBĘhČ hŇd¡ĎŇChyĘ yr¿Ą‘Ď=lkĎŇBĘ lyĂxČŔ=NêĆIĂÄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č
3 yh
¿Ă yĘwČ : wybĲŇĂ ’Ď ’s
¿Ď ’Ď dŇ¡kČŇ lĎ rS
¿Ć ’Ğ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć yrăĄ‘ĎbŇĘ C hŇdĎŔChyĘ ZrĆ’ăĆBĘ
âl¿wĘ MynĂŔS
Ł ’ŇrăĂhĎ ÉwybŇĂ ’Ď dŇywąDĂ Ď ykÂĄ rĘdČŇBĘ ëŇlČęhĎ yJ
ăĂ Tp
ĳĎŇ S
Ď ohĲyĘ=M‘Ă ho¡ĎhyĘ
4 âl
¡ wĘ ëŇlh
ĳĎ Ď wyt
¡ŇĎ wŁYĘmĂbŇĘ C SrĎŔDĎ ÉwybŇĂ ’Ď yh
ąĄŁl’ŇĲlĄ yJĂţ : MylĲĂ‘ĎBĘlČ Sr¡ČdĎŇ
5 =lk
ĎŇ CnÌêĘIĂwČ odŔyĎBĘ ÉhkĎŇlĎmĘUČhČ=tŇ’Ć hoąĎhyĘ NkĆŇIĎÄwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ hŇ¿W
Ą ‘ĞmĲČJĘ
4
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oB¡lĂ HB
¿Č gŇĘ IĂwČ : bŇrĲ
Ł lĎ dŇob¡ŇkĎŇwĘ=rS
Ć Ł‘Ĳ ol¿=yhĂyĘwĲČ Tp
ĳĎŇ S
Ď ohylĂ hŇ¡xĎ nĘmĂ hŇdËŇĎChyĘ 6
: hŇdŇĲĎChymĲĂ Myr¡ĂS
Ą ’ĞhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇom¿BĎhČ=tŇ’Ć rys
ËĂ hĄ dŇo‘ęwĘ hoĳĎhyĘ yk
ăŇĄ rĘdČŇBĘ
É lyĂxÄČ =NbĆŇlĘ ÉwyrĎW
Ď lĘ xl
ąČ S
Ď okęlĘmĎlĘ SolÁS
Ď tŇnÄČ S
Ę bŇĂ C
7
: hŇdŇĲĎChyĘ yr¿Ą‘ĎBĘ dŇ¡UĄ lČlĘ ChyĳĎkĎŇymĂlĘC l’
¡Ą nĘtŇČ nĘlĂwĘ hŇyĎŔrĘkČŇzĘlĂwĘ hŇăyĎdĘŇbČŇ‘ŁlĘC
tŇomyrĂmĂS
Ę C l’ĄÃhW
Ď ‘ĞwĲČ ChyĎÃdĘŇbČŇzĘC ChyĎÃnĘtŇČ nĘC ChyĎÃ‘ĘmĲČS
ĲĘ MIĂęwĂlĘhĲČ Mh
ăĆ UĎ‘ĂwĘ 8
‘m
¿Ď S
Ď ylĲĂ’Ĺ Mh
ËĆ UĎ‘ĂwĘ MIĳĂwĂlĘhĲČ hŇ¡IĎnĂodŇ’Ğ bŇoT¿wĘ ChIËĎbŇĂ oTĲwĘ ChIÌĎnĂd
ŁÄ ’ĞwĲČ žNtŇĎ nĎohĲywĂ
hoĳĎhyĘ tŇrăČoê rpĆŇ¡sĄ MhĆŔUĎ‘ÄĂ wĘ hŇdĎŔChyBĲĂ ÉCdŇUĘlČyĘwĲČ : MynĲĂhĞŁJĲhČ Mr¡ĎohywĲĂ 9
l‘Čť hoĎęhyĘ dŇxČăjČ ű yh
ăĂ yĘwČ : M‘ĲĎBĎ Cd¡ŇUĘlČyĘwĲČ hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘Ď=lkĎŇBĘ ÉCBs
Ł Ä IĎwČ 10
=M‘Ă Cm¡xĞlĘnĂ âl¿wĘ hŇdĳŇĎChyĘ tŇobăŇybŇĂ sĘ rS
¡Ć ’Ğ tŇoYŔrĎ’ĞhĲĎ tŇokŇă lĘmĘmČ=lJĎ
’v
ĳĎ mČ PŇsĆăkĆŇ wĘ hŇ¡xĎ nĘmĂ Tp
ËĎŇ S
Ď ohylĲĂ My’
ÌĂ ybŇĂ mĘ MyêęĂ S
Ę lĂjĘ=NmĂC : TpĲĎŇS
Ď ohĲyĘ 11
‘b
ăČŇ S
Ę C ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ąČbŇĘ S
Ă MylĂŔy’Ą N’ŇŁYě Éol My’
¿Ă ybŇĂ mĘ My’ęĂ ybŇĂ rĘ‘ČhĲĎ MG
ăČ
yh
ÌĂ yĘwČ
: tŇo’ĲmĄ ‘b
¿ČŇ S
Ę C Myp
¡ŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă MyS
Ăě yĎtŇĘ C tŇo’ŔmĄ 12
yr¿Ą‘ĎwĘ tŇoI¡nĂrĎyBĂ hŇdËŇĎChyBĲĂ NbĆŇÌĂwČ
I hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘ=dŇ‘Č ld¡ŇĄgĎŇwĘ ëŇ¿Ąlh
Ł Tp
ËĎŇ S
Ď ohĲyĘ
hŇËmĎ xĎlĘmĂ yS
ÌĄ nĘ’ČwĘ hŇdĳŇĎChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ ol¡ hŇyĎh¿Ď hŇËBĎ rČ hŇ¿kĎŇ ’ŇlĎmĘC : tŇonĲJĘsĘmĂ 13
tŇyb
ăŇĄ lĘ Mt
¡ŇĎ DĎqĚpŇĘ hŇQĆ¿’Ą wĘ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ lyĂx¡Č yrĄoB¿GĂ 14
lyĂxČŔ yrĄoBăGĂ ÉoU‘ĂwĘ rv
ĎŔ hČ hŇăĎdĘ
n Ň ‘Č MypĂŔlĎ’Ğ yrăĄW
Ď ÉhdĎŇChylĲĂ Mh
ĳĆ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ
oUě‘ĂwĘ rv
ĳĎ hČ NăĎnxĎohĲyĘ od¡ŇyĎ=l‘ČwĘ
: PŇlĆ’ĲĎ tŇo’¡mĄ SŁl¿S
Ę 15
=NbĆŇ hŇăyĎsĘmČ‘Ğ ÉodŇyĎ=l‘ČwĘ
: PŇlĆ’ĲĎ Myn¡ĂomS
Ę C MyĂt
¿ŇČ ’ŇmĎ 16
: lyĂxĲĎ roB¿GĂ PŇlĆ¡’Ć MyĂt
¿ŇČ ’ŇmĎ oUË‘ĂwĘ hoĳĎhyl
ĲČ bŇD¡ĄnČtŇĘ UĂhČ yrĂŔkŇĘ zĂ
MyĂt
¿ŇČ ’ŇmĎ Ng
¡ĄŇ mĎC tŇS
Ć q¿Ć=yqĄS
Ę nĲŁ oUË‘ĂwĘ ‘dĳŇĎyĎlĘ’Ć lyĂx¡Č roB¿GĂ NmĂŔyĎnĘBĂ=NmÄĂ C
17
PŇlĆ¡’Ć Myn¿ĂomS
Ę C=hŇ’ĲĎmĄ oUË‘ĂwĘ dŇĳbĎŇ zĎohĲyĘ od¡ŇyĎ=l‘ČwĘ
: PŇlĆ’ĲĎ 18
dŇbÂČ QĘmĂ ëŇlĆĳUĆ hČ=tŇ’Ć MytăĂŇrĘS
ĲĎ mĘhČ hŇQĆ¡’Ą
: ’b
ĲĎŇ YĎ yY¿ĄClxĞ 19
: hŇdŇĲĎChyĘ=lkĎŇBĘ rY
¡Ď bŇĘ UĂhČ yr¿Ą‘ĎBĘ ëŇlĆËUĆ hČ Nt
¿ŇČ nĎ=rS
Ć ’Ğ
ždrĆIĄwČ : bŇ’ĲĎxĘ’ČlĘ Nê
¡ĄxČtŇĘ IĂwČ bŇrĳ
Ł lĎ dŇob¡ŇkĎŇwĘ rS
Ć Ł‘¿ Tp
ËĎŇ S
Ď ohylĲĂ yh
ÌĂ yĘwČ
xy, 2
ÉrqĎbĎŇC N’ŇŁYą bŇ’ĎÁxĘ’Č olÄ=xB
ĲČ zĘIĲĂwČ NorŔmĘŁS
ă lĘ Éb’ĎxĘ’Č=l’Ć MynąĂS
Ď ZqÄĄ lĘ
: dŇ‘ĲĎlĘGĂ tŇom¿rĎ=l’Ć tŇol¡‘Ğl
ĲČ ChtěĄ ysĂyĘwČ oUĳ‘Ă rS
ăĆ ’Ğ M‘¡ĎlĎwĘ bŇŁrŔlĎ
ëŇ¿ĄltŇĄ hĞ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ ÉTpĎŇS
Ď ohĲyĘ=l’Ć l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ bŇă’Ď xĘ’Č rmĆ’ŇŁIÁwČ 3
ì¡ŇUĘ‘ĂwĘ yUĂŔ‘Č ìăŇUĘ‘ČkŇĘ C ÉìomÄkĎŇ ynĂomąJĎ olę rmĆ’ŇIăŁwČ dŇ‘ĳĎlĘGĂ tŇŁmărĎ yU
¡Ă ‘Ă
hmxlmb
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MoI¡kČŇ ’n
¿Ď=SrĎDĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ =l’Ć Tp
¡ĎŇ S
Ď ohĲyĘ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ
‘B
ăČ rĘ’Č ÈMy’ĂbŇĂ eĘhČ=tŇ’ĲĆ l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ ZB
Ł Ä qĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ rb
¿ČŇ DĘ=tŇ’Ć
hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ dŇ‘ËĎlĘGĂ tŇm
Ł ¿ rĎ=l’Ć ëŇlĄÂnĄhĞ MhĆęlĄ’Ğ rmĆ’ŇIăŁwČ ůSy’Ă tŇo’ămĄ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : ëŇlĆUĲĆhČ dŇy¿ČBĘ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nê
¿ĄyĂwĘ hŇlĄŔ‘Ğ CrămĘ’ŇIĲŁwČ lDĳĎxĘ’Ć=M’Ă
rmĆ’ŇIăŁwČ : otŇĲ ’
Ł mĄ hŇ¡S
Ď rĘdĘŇnĂwĘ dŇo‘ĳ ho¡Ďhyl
ĲČ ’yb
ËŇĂ nĎ hŇj
Ł¿ Ny’ĄÄhČ TpĎŔS
Ď ohăyĘ
hoĎÄhyĘ=tŇ’Ć žSordĘŇlĂ dŇxĎÃ’Ć=Sy’ĲĂ dŇo‘ă TpĎÃS
Ď ohĲyĘ=l’Ć ű l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ
=lkĎŇ yJ
ăĂ ÉhbĎŇoTlĘ yl
ąČ ‘Ď ’BĄÄnČtŇĘ mĂ CenĆy’Ąţ=yJĲĂ ChytęĂ ’ŇnĄW
Ę ynăĂ’ĞwĲČ otÁ’
Ł mĄ
rm
¿Č ’ŇyŁ=l’Č TpĎŔS
Ď ohăyĘ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ’l
ĳĎ mĘyĂ=NbĆŇ ChyĘk
ăŇĎ ymĂ ’Ch¡ hŇ‘ĎŔrĎlĘ wym
ăĎ yĎ
rmĆ’ŇŁIěwČ dŇĳxĎ ’Ć syr¡ĂsĎ=l’Ć l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ É’rĎqĘIĂwČ : NJ
ĲĄ ëŇlĆ¡UĆ hČ
hŇdĎÃChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Tp
ăĎŇ S
Ď ohywĲĂ l’ĄÃrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ C : ’l
ĲĎ mĘyĂ=NbĆŇ ChkĎŇymĂ rh
¡Ą mČ
xtŇČ ¡jĆ NrĆgŁ Ŕ BĘ Myb
ăŇĂ S
Ę yĲŁwĘ ÉMydĂŇgĎŇBĘ MyS
ąĂ BĎl
Ě mĘ o’ÁsĘJĂ=l‘Č Sy’ÄĂ žMybŇĂ S
Ę oyĲ
olË W‘ČI¿ČwČ : MhĲĆynĄpŇĘ lĂ My’
¡Ă BĘnČtŇĘ mĲĂ My’ĂŔybŇĂ eĘhČÄ=lkĎŇwĘ NorĳmĘS
Ł Ĳ r‘ČS
ăČ
hŇQĆË’Ą BĘ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď=hŇŁJĲ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ lzăĆrĘbČŇ ynăĄrĘqČ hŇ¡Ď‘
n ĞnĲČJĘ=Nb
ĲĆŇ ChI¿ĎqĂdĘŇYĂ
rm
Ł ĳ ’ŇlĄ NJ
¡Ą My’
¿Ă BĘnĂ My’ĂŔbŇĂ eĘhÄČ =lkĎŇwĘ : MtĲŇĎ oQJČ=dŇ‘Č Mr¡Ď’Ğ=tŇ’Ć xG
¿ČnČêĘ
ëŇ’ÂĎ lĘUČhČwĘ : ëŇlĆUĲĆhČ dŇy¿ČBĘ ho¡ĎhyĘ Nt
¿ŇČ nĎwĘ xlČŔYĘhČwĘ Éd‘ĎlĘGĂ tŇm
Ł ą rĎ hŇlĄÂ‘Ğ
yrÌĄbŇĘ DĂ hŇÂeĄhĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwylĎ’Ą rB
ąĆDĂ ChyĘkĎęymĂlĘ ’ră
Ł qĘlĂ ű ëŇăČlhĎ=rS
Ć ’Ğ
Mh
¡Ć mĄ dŇ¿xČ ’ČJĘ ìËŇrĘb
ĲĎŇ dĘŇ ’n
ÌĎ=yhĂywĲĂ ëŇlĆĳUĆ hČ=l’Ć bŇoT¡ dŇ¿xĎ ’Ć=hŇj
ĲĆ My’
ËĂ bŇĂ eĘhČ
yh
¡ČŁl’Ĺ rm
¿Č ’ŇyŁ=rS
Ć ’Ğ=tŇ’Ć yJ
ËĂ hoĎěhyĘ=yxČ ChyĘk
ĳŇĎ ymĂ rmĆ’ŇI¡ŁwČ : bŇoFĲ êĎrĘB
¿Č dĂŇwĘ
ëŇlĄÂnĄhĞ ÉhkĎŇymĂ wylĎę’Ą ëŇlĆUĆÁhČ rmĆ’ŇŁIÄwČ ůëlĆUĆhČ=l’Ć È’b
Ł Ň IĎwČ : rB
ĲĄ dČŇ’Ğ otŇ¿ ’
Ł
CxylĂŔYĘhČwĘ Clă‘Ğ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ lDĳĎxĘ’Ć=M’Ă hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ dŇ‘ËĎlĘGĂ tŇŁm¿rĎ=l’Ć
ynăĂ’Ğ Mym
¡Ă ‘ĎpŇĘ hŇ¿UĆ JČ=dŇ‘Č ëŇlĆUĆŔhČ ÉwylĎ’Ą rmĆ’ŇŁIąwČ : Mk
ĲĆŇ dĘŇyĆBĘ Cn¡tŇĘ ĲeĎ yĂwĘ
rmĆ’ŇŁIęwČ : hoĲĎhyĘ MS
¿Ą BĘ tŇ¡mĆ ’Ĺ=qrČ yl
ËČ ’Ą rB
¿Ą dČŇtŇĘ =âlĲ rS
Ć ’Ğţ ìŇ‘ĳĆyBĂS
Ę mČ
=Ny’ĲĄ rS
¿Ć ’Ğ N’ŇŁ~ěJČ MyrĂŔhĎhĲĆ=l‘Č MyY
ăĂ opŇnĘ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lJĎ=tŇ’Ć ytŇĂ y’
ąĂ rĎ
otŇ¡ ybĄŇlĘ=Sy’ĲĂ CbŇCS
¿ yĎ hŇQĆ’ĄŔlĎ MynăĂd
ŁŇ ’Ğ=âlĲ ÉhoĎhyĘ rmĆ’ŇŁIąwČ hŇ‘ĳĆr
Ł Nh
¡Ć lĎ
ìŇylĆŔ’Ą yêĂrĘmăČ’Ď ÉâlhĞ Tp
ĳĎŇ S
Ď ohĲyĘ=l’Ć l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : MolĲS
Ď BĘ
Nk
¡ĄŇ lĎ rmĆ’ŇŁIěwČ
: ‘rĲĎlĘ=M’Ă yJ
¿Ă bŇoT¡ yl
ËČ ‘Ď ’B
¿Ą nČtŇĘ yĂ=âlĲ
’b
ąĎŇ YĘ=lkĎŇwĘ o’ŔsĘJĂ=l‘Č bŇăS
Ą oy ÉhoĎhyĘ=tŇ’Ć ytŇĂ y’
ąĂ rĎ hoĳĎhyĘ=rbČŇdĘŇ C‘ămĘS
Ă
ÉhêĆpČŇyĘ ym
ąĂ hoĎęhyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ : olĲ’Ňm
Ł W
Ę C on¡ymĂyĘ=l‘Č MydĂŔmĘŁ‘Ĳ ÉMyĂmÄČ è
Ď hČ
b’x’=t’
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hŇzĆť rmĆ’ŇŁIěwČ dŇ‘ĳĎlĘGĂ tŇomărĎBĘ lj
Ł¡ yĂwĘ l‘ČyČěwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ bŇă’Ď xĘ’Č=tŇ’Ć
rmĆ’ŇI¡ŁwČ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Édm
Ł ‘ĞIĲČwĲČ xČCręhĎ ’Y
ăĄ IĄwČ : hŇkĎŇJĲĎ rm
¿Ą ’
Ł hŇ¡ĆwĘ
z hŇkĎŇJĎŔ rm
ăĄ ’
Ł 20
xČCrălĘ ÉytŇĂ yyĂÄhĎwĘ É’YĄ’Ą rmĆ’ŇŁIęwČ : hŇUĲĎBČ wyl
¡Ď ’Ą hoËĎhyĘ rmĆ’ŇŁIÌwČ Ceê
ĳĆpČŇ’Ğ ynăĂ’Ğ 21
: Nk
ĲĄŇ =hŇW
Ą ‘ĞwĲČ ’Y
¡Ą lkĎŔCê=MgČŇwĘ ÉhêĆpČŇêĘ rmĆ’ŇŁIęwČ wy’ĳĎybŇĂ nĘ=lJĎ yp
¡ŇĂ BĘ rqĆS
ĆŔ
rB
¿Ć DĂ hoĎŔhywĲČ hŇQĆĳ’Ą ìŇy’ăĆybŇĂ nĘ yp
¡ŇĂ BĘ rqĆS
ĆŔ xČCră ÉhoĎhyĘ Nt
ąŇČ nĎ hŇeĄÄhĂ hŇêęĎ ‘ČwĘ 22
=tŇ’Ć ëŇ¿IČwČ hŇnĎŔ‘ĞnĲČJĘ=Nb
ĲĆŇ ChIăĎqĂdĘŇYĂ ÉSGČIĂwČ
: hŇ‘ĲĎrĎ ìŇyl
¡Ć ‘Ď 23
yê¡Ă’ĂmĲĄ hoËĎhyĘ=xČCrĲ rb
ÌŇČ ‘Ď ÉërĆDÄĆhČ hŇąĆz y’ăĄ rmĆ’ŇŁIęwČ yxĂĳĆQhČ=l‘Č ChyĘk
¡ŇĎ ymĂ
’obËŇêĎ rS
¿Ć ’Ğ ’ChĳhČ MoIăBČ hŇ¡’Ć r
Ł ì¿ŇeĘhĂ ChyĘkĎŔymĂ rmĆ’ŇIăŁwČ : ëŇtĲŇĎ ’
Ł rB
¿Ą dČŇlĘ 24
ChyĘkĎŔymĂ=tŇ’Ć ÉCxqĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ : ’b
ĲĄŇ xĎhĄlĘ rdŇĆx
¡ĆBĘ rdŇĆx
¿Ć 25
MêęĆ rĘmČ’ĞwĲČ : ëŇlĆUĲĆhČ=NBĆ S’
¡Ď oy=l’ĆwĘ ry‘ĳĂhĎ=rW
Č Nomă’Ď=l’Ć Chb
¡ĚŇ yS
Ă hĞwĲČ 26
MyĂmăČC ÉZxČlČ MxĆąlĆ Chl
ĚÁkŇĂ ’ĞhĲČwĘ ’lĆĳĆJhČ tŇyB
ăĄ hŇ¡Ćz CmyW
¿Ă ëŇlĆUĆŔhČ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
MolŔS
Ď BĘ ÉbCSêĎ bŇoS
ą =M’Ă ChyĘkĎŔymĂ rmĆ’ŇIăŁwČ : MolĲS
Ď bŇĘ yb
¿ŇĂ CS dŇ‘¡Č ZxČlČŔ 27
: MQ
ĲĎ JĚ MyU
¿Ă ‘Č C‘¡mĘS
Ă rmĆ’ŇŁIěwČ yB
ĳĂ ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć dĂŇ=âlĲ
: dŇ‘ĲĎlĘGĂ tŇŁm¿rĎ=l’Ć hŇd¡ĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ Tp
¿ĎŇ S
Ď ohywĲĂ l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ l‘ČIÌČwČ
28
hŇmĎŔxĎlĘUĂbČŇ ’obăŇwĎ ÉWjĄxČtŇĘ hĂ TpĎęS
Ď ohĲyĘ=l’Ć l’ĄÁrĎW
Ę yĂ ëŇlĆmĆÄ žrmĆ’ŇIŁwČ 29
: hŇmĲĎxĎlĘUĂBČ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉWjĄxČtŇĘ IĂwČ ìŇydĳŇĆgĎŇBĘ Sb
ăČŇ lĘ hŇê
¡Ď ’ČwĘ
CmŔxĞăQĎ êĂ âlť rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ Éol=rS
Ć ’Ğ bŇkĆŇrąĆhĎ yrĄÄW
Ď =tŇ’Ć žhCĎYĂ MrĎÃ’Ğ ëŇlĆămĆ C 30
yhÃĂ yĘwČ : oDĲbČŇlĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ ëŇlĆ¿mĆ =tŇ’Ć=M’ĲĂ yJ
ËĂ lodŇĳGĎhČ=tŇ’Ć NT
Ł ¡ uĎhČ=tŇ’Ć 31
l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉCrmĘ’ĲĎ hŇUĎąhĄ wĘ TpĎęS
Ď ohĲyĘ=tŇ’Ć bŇkĆŇrĆÁhĎ yrĄÄW
Ď žto’rĘJĂ
Mt
¿ŇĄ ysĂyĘwČ orŔzĎ‘Ğ hoăĎhywĲČ ÉTpĎŇS
Ď ohĲyĘ q‘ąČzĘIĂwČ Mx
ĳĄ QĎhĂlĘ wyl
¡Ď ‘Ď CBs
Ł ¿ IĎwČ ’ChŔ
ëŇlĆămĆ hŇ¡yĎhĎ=âlĲ yJ
¿Ă bŇkĆŇrĆŔhĎ yrăĄW
Ď Éto’rĘJĂ yhęĂ yĘwČ : CeUĲĆmĂ Myh
¡Ă Łl’Ĺ 32
ëŇlĆămĆ =tŇ’Ć ÉëIČwČ oUŔtŇĚ lĘ ÉtS
Ć uÄĆ BČ ëŇąS
Č mĎ Sy’ęĂ wĘ : wyrĲĎxĞ’ĲČmĄ CbŇ¡S
Ě IĎwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ 33
ìŇydŇĆyĎ ëŇŁpÌŇhĞ bŇJĎęrČl
ĲĎ rmĆ’ŇIăŁwČ NyĳĎrĘè
Ă hČ Nyb
ăŇĄ C Myq¡ĂbĎŇDĘhČ NyB
¿Ą l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
’ChŔhČ MoIăBČ ÉhmĎxĎlĘUĂhČ l‘Čê
ąČ wČ : ytŇĂ yl
ĲĄ xĽhĲĎ yJ
¿Ă hŇ¡Ćx
n Ğ UĲČhČĲ=NmĂ ynĂt
¿ŇČ ’ŇYĄohĲwĘ 34
tŇmĎIĎěwČ bŇrĆ‘ĳĎhĎ=dŇ‘Č Mr¡Ď’Ğ xkČŇnŁ¿ hŇËbĎŇ JĎrĘUĆBČ dŇym
ÌĂ ‘ĞmĲČ hŇyĎÄhĎ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ C
hŇdÌŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ TpÄĎ S
Ď ohĲyĘ bŇS
Ď IĎwČţ
: SmĆè
ĲĎ hČ ’oB¿ tŇ‘¡ĄlĘ Ty
ÈynĂÅnĎxĞ=NbĆŇ ’ChăyĄ wynĎęjĎ=l’Ć ’Y
ăĄ IĄwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲylĂ Mol¡S
Ď BĘ otŇË yBĄ=l’Ć 2
hzxh
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y’¿ĄnĘŁWĲlĘC rŁzŔ‘ĘlČ ‘S
ăĎ rĎlĎhĞ TpĎŔS
Ď ohĲyĘ ëŇlĆăUĆ hČ=l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ůhzĆx
Ł hČ
Myr¿ĂbĎŇDĘ lbĎě’Ğ : hoĲĎhyĘ yn¡ĄpŇĘ QĂmĂ PŇYĆuĆŔ ìŇyl
ăĆ ‘Ď Ét’ŇzŁbĎŇC bŇĳhĎ ’ĹêĲĆ ho¡ĎhyĘ
tŇĎ on¿ykŇĂ hĞwĲČ ZrĆ’ĎŔhĎ=NmĂ ÉtorS
Ą ’ĞhĲĎ êĎrĘ‘ąČbŇĂ =yJĲĂ ëŇĳUĎ ‘Ă C’ăYĘmĘnĂ Myb
¡ŇĂ oT
’Y
ăĄ IĄwČ bŇS
Ď IĎÁwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ Tp
¡ĎŇ S
Ď ohĲyĘ bŇS
Ć ¿ĄwČ
I : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ Sr¿
Ł dĘŇlĂ ì¡ŇbŇĘ b
ĲĎŇ lĘ
yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć MbĄěyS
Ă yĘwČ MyĂrČŔpŇĘ ’Ć rh
ăČ =dŇ‘Č É‘bČŇS
ĆÄ r’
¿Ą BĘmĂ M‘ęĎ bĎŇ
tŇor¡YĚBĘhČ hŇdËŇĎChyĘ yrÌĄ‘Ď=lkĎŇBĘ ZrĆ’ĎęBĎ MyTÁĂ pŇĘ S
Ł Ĳ dŇmĄÄ‘ĞIĲČwČ : MhĲĆytŇĄ obŇĲ ’Ğ
yJ
ăĂ MyW
ĂŔ ‘Ł Mê
ăĆ’Č=hŇmĲĎ ÉC’rĘ MyTęĂ pŇĘ ŁèĲhČ=l’Ć rmĆ’ŇIăŁwČ : ry‘ĲĂwĎ ry‘¿ĂlĘ
hŇêěĎ ‘ČwĘ : TjĲĎS
Ę mĂ rb
¿ČŇ dĘŇBĂ Mk
¡ĆŇ UĎ‘ĂwĘ hoĳĎhyl
ĲČ yJ
ăĂ CT¡jĘS
Ę êĂ MdËŇĎ’ĎlĘ âlÌ
CnyhĄęŁl’Ĺ hoăĎhyĘ=M‘Ă Ny’ÂĄ =yJĂ CWŔ‘ĞwĲČ CrămĘS
Ă Mk
ĳĆŇ ylĄ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=dŇxČpĲČŇ yh
¿Ă yĘ
TpÁĎ S
Ď ohĲyĘ dŇymÄĂ ‘ĹhĲĆ MĂlČS
Ď CrĲyBĂţ Mg
ăČŇ wĘ : dŇxČŁSĲ=xuČmĂC Myn¡ĂpĎŇ ’Łv
¿ mČC hŇËĎlwĘ‘Č
ho¡ĎhyĘ Tj
¿Č S
Ę mĂlĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂlĘ ÉtobŇ’ĎhĲĎ yS
ąĄ ’ŇrĎmĲĄC MynęĂ hĞŁJĲhČwĘ MIăĂwĂlĘhĲČ=NmĂ
ÉNCW‘ĞtĲŇČ hŇŁJą rm
Ł ĳ ’ŇlĄ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ wY
¿Č yĘwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ CbŇ¡S
Ě IĎwČ bŇyrĳĂlĎwĘ
’obÄyĎ=rS
Ć ’Ğ žbyrĂ=lkĎŇwĘ : Ml
ĲĄ S
Ď bŇ¿bĎŇ lĄbŇĘ C hŇ¡ĎCm’
n ĹB
ĲĆ hoĎŔhyĘ tŇă’Č rĘyĂBĘ
hŇrăĎoê=NyB
ĲĄ ÈMdĎŇlĘ ű MDăĎ=NyB
ĲĄ MhĆęyrĄ‘ĲĎBĘ Myb
ăŇĂ S
Ę IĲŁhČ ű Mk
ăĆŇ yxĄ’ĞmĲĄ MkĆÁylĄ‘Ğ
hoĎŔhyl
ĲČ ÉCmS
Ę ’ĘyĆ âląwĘ MtŔĎ ’
Ł Mê
ăĆrĘhČzĘhĂwĘ ůMyTĂjĎS
Ę mĂlĘC MyuăĂxĚlĘ ÈhwĎYĘmĂlĘ
hŇeĄÃhĂwĘ : CmS
ĲĎ ’ĘtŇĆ âl¿wĘ NCW
¡ ‘ĞtĲŇČ hŇJ
Ł¿ Mk
ĳĆŇ yxĄ’Ğ=l‘ČwĘ Mk
¡ĆŇ ylĄ‘Ğ PŇYĆq¿Ć=hŇyĎhĲĎwĘ
=NbĆŇ ChyĎÄdĘŇbČŇzĘC hoĎęhyĘ=rbČŇDĘ lk
ŁŇă lĘ MkĆÁylĄ‘Ğ S’ŇŁrÄhĎ žNhĄŁkŇ ChyăĎrĘmČ’Ğ
MI¡ĂwĂlĘhĲČ Myr¿ĂTĘŁSĲwĘ ëŇlĆUĆŔhČ=rbČŇDĘ lk
ŁŇă lĘ ÉhdĎŇChyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ dŇygąŇe
Ă Ď hČ l’Ň‘ÁĄ mĎS
Ę yĂ
: bŇoFĲhČ=M‘Ă ho¡ĎhyĘ yh
¿Ă ywĂ CWŔ‘ĞwĲČ CqăzĘxĂ Mk
ĳĆŇ ynĄpŇĘ lĂ

k MynËĂoU‘Čh
ĲĎ mĲĄ ű Mh
ÌĆ UĎ‘ĂwĘ NoUÁ‘Č ynĄÄbŇĘ C žb’Ďom=ynĲĄbŇĘ C’B
ăĎ NkĄÃyrĄxĞ’ĲČ yh
ăĂ yĘwČ
2

3
4
5
6

’B
ăĎ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉTpĎŇS
Ď ohylĲĂ CdŇyGąĂIČwČ C’b
Ł ę IĎwČ : hŇmĲĎxĎlĘUĂlČ Tp
¡ĎŇ S
Ď ohĲyĘ=l‘Č
Ny‘¿Ą ’yh
¡Ă rmĎŔêĎ NoYăYĘxĲČBĘ ÉMeĎhĂwĘ MrĳĎ’ĞmĲĄ MI¡ĎlČ rbĆŇ‘¿ĄmĄ bŇrËĎ Nom¿hĎ ìŇylĆÁ‘Ď
MoY¡=’rĎqĘIĂwČ hoĳĎhyl
ĲČ SorădĘŇlĂ wyn¡ĎjĎ=tŇ’Ć Tp
ËĎŇ S
Ď ohĲyĘ Nê
ÌĄyĂwČ ’rĎěIĂwČ : ydĂŇGĲĆ
yrăĄ‘Ď=lJĎmĂ MGČť hoĳĎhyĘmĲĄ Su¡ĄbČŇlĘ hŇdĎŔChyĘ CYăbŇĘ uĲĎIĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ=lJĎ=l‘Č
hŇdËŇĎChyĘ lh
ÌČ qĘBĂ TpĎęS
Ď ohĲyĘ dŇm
Ł ă ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ=tŇ’Ć Su¿ĄbČŇlĘ C’B
¡Ď hŇdĎŔChyĘ
hoĎÂhyĘ rmČę’ŇIŁwČ : hŇS
ĲĎ dĎŇxĞhĲČ rY¿ĄxĎhĲĆ yn¡ĄpŇĘ lĂ hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲywĂ
lS
ĄŔ om hŇê
ăĎ ’ČwĘ MyĂmČŔè
Ď BČ ÉMyhĂŁl’Ĺ ’Chą=hŇêĲĎ’Č âlÄhĞ ÉCnytÄĄ ŁbŇ’Ğ yh
ąĄŁl’Ĺ
lkb
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: bŇ~ĲĄyČtŇĘ hĂlĘ ì¡ŇUĘ‘Ă Ny’¿ĄwĘ hŇrĎŔCbŇgŇĘ C xČJ
Łă ÉìdĘŇyĲĎbŇĘ C MyĳĂoGhČ tŇokŇă lĘmĘmČ lk
ŁŇ¡ BĘ
yn¡ĄpŇĘ QĂmĂ tŇ’ŇŁEŔhČ ZrĆ’ăĎhĎ ÉybĄŇS
Ę yĲŁ=tŇ’Ć ÉêĎS
Ę rČÄohĲ CnyhĄęŁl’Ĺ hŇê
ăĎ ’Č ű âlăhĞ
Hb
ĳĎŇ =Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ : Ml
ĲĎ o‘lĘ ì¡ŇbŇĘ hČŁ’Ĳ Mh
¿Ď rĎbŇĘ ’Č ‘rČzËĆlĘ HnĎęêĘêĂwĲČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ìăŇUĘ‘Č
hŇ‘ęĎ rĎ CnylĄÁ‘Ď ’obÄêĎ=M’Ă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ì¿ŇmĘS
Ă lĘ SD¡ĎqĘmĂ HB
ËĎ ű ìÌŇlĘ CnÄbŇĘ IĂwČ
yJ
¿Ă ìŇynĆŔpĎŇlĘC ÉhEĆhČ tŇyĂB
ąČ hČ ÉynĄpŇĘ lĂ hŇdĎÂmĘ‘ČnĲČ ůb‘ĎrĎwĘ rbĆŇdăŇĆwĘ ÈTopŇS
Ę ÈbrĆxĆ
hŇêÃĎ ‘ČwĘ : ‘ČyS
ĲĂ otŇwĘ ‘m
¿Č S
Ę tŇĂ wĘ Cnt
¡ŇĄ rĎ~ĲĎmĂ ìŇyl
ËĆ ’Ą q‘¿ČzĘnĂwĘ hŇĳĆh
E Č tŇyĂB
ăČ BČ ì¡ŇmĘS
Ă
É l’ĄrĎW
Ę yĂlĘ hŇêĎt
ąŇČ nĎ=âlĲ rS
Ć ’Ğţ ry‘ęĂ W
Ą =rhČwĘ bŇ’ĎÁomC NoUÄ‘Č=ynĲĄbŇĘ žheĄhĂ
âl¿wĘ Mh
¡Ć ylĄ‘ĞmĲĄ Crs
¿Ď yJ
ËĂ MyĂrĳĎYĘmĂ ZrĆ’ăĆmĄ M’
¡Ď ŁbŇBĘ MhĆŔbĎŇ ’obăŇlĎ
ì¡ŇtŇĘ è
ĲĎ rĚIĘmĂ CnS
ĄŔ rĘgăŇl
Ď Ę É’obŇlĎ Cnyl
ĳĄ ‘Ď Myl
¡Ă mĘŁGĲ MhĄŔ=hŇeĄhÄĂ wĘ : MCdĲŇ ymĂS
Ę hĂ
ynĄpŇĘ lĂţ xČŁJŔ ÉCnBĎÄ Ny’¿Ą yJ
ăĂ MBĎŔ=TjĎS
Ę tŇĂ âlăhĞ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ : CnêĲĎS
Ę rČohĲ rS
¿Ć ’Ğ
yJ
¿Ă hŇW
ĆŔ ‘ĞeĲČ=hŇmČ É‘dČŇnĄ âlą CnxĘnČę’ĞwĲČ Cnyl
ĳĄ ‘Ď ’B
ăĎ hČ hŇ¡Ćh
E Č bŇrËĎhĎ Nom¿hĎhĲĆ
Mh
¿Ć yS
Ą nĘ Mj
¡Ď TČ=MGČ hoĳĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ Myd¡ĂŇmĘŁ‘Ĳ hŇdĎŔChyĘ=lk
ŁÄ wĘ : CnynĲĄy‘Ą ìŇyl
¡Ć ‘Ď
: MhĲĆynĄbŇĘ C
ynăĄBĘ=NmĂ yw¡ĂQĄhČ hŇËĎn
y Ę êČmČ=NBĆ l’
ÌĄ y‘ĂyĘ=NBĆ hŇyĎnĎBĘţ=NBĆ ChyĎÃrĘkČŇzĘ=NBĆ l’ĄÃyzĂxĞyĲČwĘ
CbŇyS
ąĂ qĘhČ rmĆ’ŇŁIęwČ : lhĲĎuĎhČ ëŇotŇ¡ BĘ hoĎŔhyĘ xČCră ÉwylĎ‘Ď hŇt
ąŇĎ yĘhĲĎ PŇ s’
ĳĎ Ď
hoĎÁhyĘ rmČÄ’Ď=hŇŁJĲ Tp
ĳĎŇ S
Ď ohĲyĘ ëŇlĆ¡UĆ hČwĘ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁwĘ ÉhdĎŇChyĘ=lkĎŇ
hŇEĆŔhČ ÉbrĎhĎ NomąhĎhĲĆ ynĄÄjĘmĂ ÉCêxÄČ êĄ=l’ČwĘ C’ąrĘyêĲĂ=l’Č MêĆ’Čţ MkĆęlĎ
Me
¿ĎhĂ MhĆŔylĄ‘Ğ CdăŇrĘ ÉrxĎmĎ : MyhĲĂŁl’ŇĲlĄ yJ
¿Ă hŇ¡mĎ xĎlĘUĂhČ Mk
ËĆŇ lĎ âl¿ yJ
ăĂ
rB
¿Č dĘŇmĂ yn¡ĄjĘ lxČeČŔhČ PŇosăBĘ ÉMtŇĎ ’
Ł Mt
ąŇĆ ’ŇYĎmĘC Zy~ĳĂhČ hŇăĄl‘ĞmĲČBĘ Myl
¡Ă ‘Ł
žt‘ČCSyĘ=tŇ’Ć C’ărĘC CdÃmĘ‘Ă CbăŇ~ĘyČtŇĘ hĂ tŇ’ŇŁzĳBĎ Mx
ăĄ QĎhĂlĘ Mk
¡ĆŇ lĎ âl¿ : l’ĲĄCryĘ
C’ăYĘ ÉrxĎmĎ CêxČŔêĄ=l’ČwĘ ÉC’rĘyêĲĂ=l’Č MĂlČęS
Ď CrĲywĂ hŇdăĎŇChyĘ MkĆÁUĎ‘Ă hoĎÄhyĘ
hŇdĎÂChyĘ=lkĎŇwĘ hŇYĎrĘ’ĳĎ MyĂj
¡Č’Č Tp
ËĎŇ S
Ď ohĲyĘ dŇu
Ł Ì IĂwČ : Mk
ĲĆŇ UĎ‘Ă ho¡ĎhywĲČ MhĆŔynĄpŇĘ lĂ
CmqÌĚIĎwČ : hoĲĎhyl
ĲČ tŇw¡ŁxĞêĲČS
Ę hĲĂlĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ ÉClpŇĘ ĲnĎ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁwĘ
yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyl
ĲČ lQĄęhČlĘ Myx
ĳĂ rĘuĎhČ ynăĄBĘ=NmĂC Myt¡ĂŇhĎuĘhČ yn¿ĄBĘ=NmĂ MIËĂwĂlĘhĲČ
rB
ăČ dĘŇmĂlĘ C’¡YĘIĲĄwČ rqĆŁBŔbČŇ CmyJ
ăĂ S
Ę IČwČ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘ lod¡ŇGĎ loq¿BĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ
yb
ăŇĄ S
Ę ŁyĲwĘ ÉhdĎŇChyĘ ynĂC‘ęmĎS
Ę ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ TpĎęS
Ď ohĲyĘ dŇm
ăČ ‘Ď MtÂĎ ’ŇYĄbŇĘ C ‘ČoqĳêĘ
wy’
¡Ď ybŇĂ nĘbŇĂ Cnym
¿Ă ’ĞhĲČ CnmĄŔ’Ďt
ăŇĄ wĘ ÉMkĆŇyhĄŁlĲ’Ĺ hoąĎhyB
ĲČ CnymÁĂ ’ĞhĲČ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ
wxylYhw
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Myl
¡Ă lĘhĲČmĘCĲ hoĎŔhyl
ĲČ ÉMyrĂrĞS
Ł Ĳ mĘ dŇąmĄ ‘ĞIĲČwČ M‘ĎŔhĎ=l’Ć ÉZ‘ČCĎIĂwČ : CxylĲĂYĘhČwĘ
yJ
¿Ă hoĎŔhyl
ĲČ CdăŇoh ÉMyrĂmĘŁ’ĲwĘ ZClŔxĎhĲĆ ynăĄpŇĘ lĂ Ét’ŇYĄBĘ SdŇĆŁqĳ=tŇrČdĘŇhČlĘ
MybŇĂ rĘ’ĲĎmĘţ ű hoăĎhyĘ Nt
ăŇČ nĎ hŇQĎęhĂtŇĘ C hŇeÁĎ rĂbŇĘ CQxĄÄhĄ žt‘ĄbŇĘ C : oDĲsĘxČ Ml
¡Ď o‘lĘ
CdŇmĘ‘ČIĲČwČţ : CpŇgĲĄŇeĎIĂwČ hŇd¡ĎŇChylĲĂ My’
¿Ă BĎhČ ry‘ËĂW
Ą =rhČwĘ bŇÌ’Ď om NoUÁ‘Č ynĄÄBĘ=l‘Č
dŇym
ĳĂ S
Ę hČlĘC MyrăĂxĞhĲČlĘ ry‘¡ĂW
Ą =rhČ yb
¿ŇĄ S
Ę yĲŁ=l‘Č bŇË’Ď omC NoUÌ‘Č ynĄÄBĘ
hŇdËŇĎChywĲĂ : tŇyxĲĂS
Ę mČlĘ Ch‘¡ĄrĄBĘ Sy’
¿Ă Cr¿zĘ‘ĲĎ ry‘ŔĂ W
Ą yb
ăŇĄ S
Ę oyĲBĘ ÉMtŇĎ oQkČŇkŇĘ C
Myl
¿Ă pŇĘ nĲŁ MyrËĂgĎŇjĘ Me
ÌĎhĂwĘ NomŔhĎăhĆ =l’Ć ÉCnpŇĘ IĂwČ rB
ĳĎ dĘŇUĂlČ hŇ¡jĆ YĘUĂhČ=l‘Č ’B
¿Ď
ůMlĎlĎS
Ę =tŇ’Ć zb
Ł ăŇ lĎ ÈoU‘ČwĘ Tp
ăĎŇ S
Ď ohĲyĘ ’b
Ł Ä IĎwČ : hŇTĲĎylĄjĘ Ny’¿ĄwĘ hŇYĎrĘ’¡Č
Mh
¡Ć lĎ Cl¿~ĘnČyĘwČ tŇodŔmĚxĞ yl
ăĄ kŇĘ C ÉMyrĂgĎŇpŇĘ C SCkąŇrĘC bŇŁrÁlĎ MhĆÄbĎŇ žC’YĘmĘIĂwČ
: ’ChĲ=bŇrČ yJ
¿Ă ll
¡Ď è
Ď hČ=tŇ’Ć Myz¿ĂzĘŁBĲ hŇËS
Ď olS
Ę Mym
ÌĂ yĎ CyÂhĘIĲĂwČ ’v
ĳĎ mČ Ny’ăĄlĘ
hoĳĎhyĘ=tŇ’Ć CkŇă rĘB
ĲĄ MS
¡Ď =yJĂ hŇkĎŔrĎBĘ qmĆ‘ăĄlĘ ÉClhĞqĘnĂ y‘ęĂ bŇĂ rĘhĲĎ MoIăbČŇC
: MoIĲhČ=dŇ‘Č hŇ¡kĎŇ rĎBĘ qmĆ‘¿Ą ’ChËhČ Moq¿UĎhČ MS
ĄÄ =tŇ’Ć C’ÂrĘqĲĎ NJĄÃ=l‘Č
=l’Ć bŇCS
¿ lĎ MS
ĎŔ ’Ňr
Ł BĘ Tp
ăĎŇ S
Ď ohywĲĂ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲywĂ hŇdąŇĎChyĘ Sy’ÄĂ =lJĎ CbŇS
Ě IĎwČţ
MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ : MhĲĆybĄŇyĘo’ĲmĲĄ ho¡ĎhyĘ Mx
¿Ď UĘW
Ă =yJĲĂ hŇĳxĎ mĘW
Ă BĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ
MyhĂŔŁl’Ĺ dŇxČăjČ ÉyhĂyĘwĲČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¡Ą =l’Ć tŇorĳYĘY
Ł Ĳ xĞb
ĲČŇ C tŇor¡eŁkŇĂ bŇĘ C Myl
¿Ă bĎŇnĘBĂ
yb
¿ŇĄ yĘo’Ĳ M‘¡Ă hoĎŔhyĘ Mx
ăČ lĘnĂ yJĂť M‘ěĎ mĘS
Ď BĘ tŇoYĳrĎ’ĞhĲĎ tŇokŇă lĘmĘmČ=lJĎ l‘¡Č
: bŇybĲŇĂ iĎmĂ wyh
¡ĎŁl’Ĺ ol
£ xnĲČÌIĎwČ Tp
ĳĎŇ S
Ď ohĲyĘ tŇCkŇă lĘmČ Tq
Ł¡ S
Ę êĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ
SmĄÄxĎwĘ žMyS
Ă ŁlS
Ę =NBĆ hŇdĳŇĎChyĘ=l‘Č Tp
¡ĎŇ S
Ď ohĲyĘ ëŇŁl¿mĘIĂwČ
oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂlČŔS
Ď CrĲyBĂ ëŇăČlmĎ ÉhnĎS
Ď Sm
ąĄ xĎwĘ MyrĂÄW
Ę ‘ĆwĘ okęlĘmĎBĘ hŇnÁĎ S
Ď
hŇeĎĳUĆ mĂ rs
ăĎ =âlwĘ ’s
¡Ď ’Ď wyb
¿ŇĂ ’Ď ëŇrĆdŇËĆBĘ ëŇlĆIęĄwČ : yxĲĂlĘS
Ă =tŇBČ hŇ¡bĎŇ Cz‘Ğ
ÉM‘ĎhĎ dŇo‘ąwĘ CrsĳĎ=âl tŇom¡BĎhČ ëŇ¿’Č : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ rS
¡Ď IĎhČ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ
TpĎŔS
Ď ohĲyĘ yrăĄbŇĘ DĂ ÉrtŇĆ yÄĆwĘ : MhĲĆytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ yh
¡ĄŁl’ŇĲlĄ MbĎŔbĎŇlĘ Cnyk
ăŇĂ hĄ=âlĲ
rS
ăĆ ’Ğ ynĂnĎŔxĞ=NbĆŇ ’ChăyĄ ÉyrĄbŇĘ dĂŇBĘ MybĂęCtŇJĘ Me
ăĎhĂ MynĳĂr
Ł xĞ’ĲČhĎwĘ Myn¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ
Tp
ăĎŇ S
Ď ohĲyĘ ÉrBČxČtŇĘ ’Ć NkĄęyrĄxĞ’ĲČwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČ rpĆŇ¡sĄ =l‘Č hŇlĎŔ‘Ğh
ŁĲ
: tŇoWĲ‘Ğl
ĲČ ‘ČyS
¿Ă rĘhĂ ’Ch¡ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ hŇăyĎzĘxČ’Ğ M‘¡Ă hŇdĎŔChyĘ=ëŇlĆmĲĆ
tŇoI¡nĂ’Ľ CW
¿ ‘ĞIĲČwČ SyS
ĳĂ rĘêČ tŇkĆŇăĆllĎ tŇoI¡nĂ’Ľ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ oUŔ‘Ă ChrăĄBĘxČyĘwČ
Tp
¡ĎŇ S
Ď ohĲyĘ=l‘Č hŇS
ĎŔ rĄUăĎmĂ ÉChwĎÄdĎŇD
Ł =NBĆ rzĆ‘ąĆylĂ’Ĺ ’BÂĄ nČtŇĘ IĲĂwČ : rbĆŇGĲĎ Noy¿YĘ‘ĆBĘ
rm’l

sŘ19
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21. 1–16

CrăbŇĘ è
ĲĎ IĂwČ ìŇyW
ĆŔ ‘ĞmĲČ=tŇ’ĲĆ ÉhoĎhyĘ ZrąČjĎ ChyĎęzĘxČ’Ğ=M‘Ă ìăŇrĘBĆxČtŇĘ hĲĂJĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ
ÉTpĎŇS
Ď ohĲyĘ bŇąJČ S
Ę IĂwČ : SyS
ĲĂ rĘêČ=l’Ć tŇkĆŇ¿ĆllĎ Cr¡YĘ‘ĲĎ âl¿wĘ tŇoIŔnĂ’Ľ ’k
on¡BĘ Mr¿ĎohyĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ dŇywĳDĂ Ď ry‘ăĂBĘ wyt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă rb
¿ĄŇ uĎIĂwČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă
ChyĎŔrĘzČ‘ĞwĲČ ChyăĎrĘkČŇzĘC É l’ĄyxĂywĲĂ hŇąĎrĘz
y Č‘Ğ TpĎęS
Ď ohĲyĘ ynăĄBĘ MyxÂĂ ’Č=olĲwĘ : wyêĲĎxĘêČ 2
Nê
ăĄ IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ Tp
¡ĎŇ S
Ď ohĲyĘ yn¿ĄBĘ hŇQĆ’Ąě=lJĎ ChyĳĎTĘpČŇS
Ę C l’
¡Ą kĎŇymĲĂC 3
yr¿Ą‘Ď=M‘Ă tŇonŔDĎgŇĘ mĂlĘC ÉbhĎzĎlĘC PŇsĆąĆkŇ lĘ tŇoBÁrČ tŇonÄêĎmČ MhĆybŇĂ ’Ğţ ű Mh
ăĆ lĎ
: rokŇĲ BĘhČ ’Ch¿=yJĂ Mr¡ĎohylĲĂ Nt
¿ŇČ nĎ hŇËkĎŇ lĎmĘUČhČ=tŇ’ĆwĘ hŇdĳŇĎChyBĲĂ tŇor¡YĚmĘ
gŇr¿
Ł hĞIĲČwČ qEČŔxČtŇĘ IĂwČ ÉwybŇĂ ’Ď tŇkČŇąĆlmĘmČ=l‘Č MrĎÁohyĘ MqĎIĎÄwČ
4
MyĂê
ËČ S
Ę C MyS
¿Ă ŁlS
Ę =NBĆ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yr¿Ąv
Ď mĂ Mg
¡ČŇ wĘ bŇrĆx
ĳĎBĆ wyx
¡Ď ’Ć=lJĎ=tŇ’Ć 5
ëŇlĆIÁĄwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ MynĂŔS
Ď hŇăĆomS
n Ę C okĳŇlĘmĎBĘ MrăĎohyĘ hŇ¡ĎS
nĎ 6
bŇ’ĎŔxĘ’Č=tŇBČ yJĂť bŇ’ĎŔxĘ’Č tŇyB
ăĄ ÉCW‘Ď rS
ąĆ ’ĞJĲČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ yk
ăŇĄ lĘmČ ű ëŇrĆdăŇĆBĘ
hoĎęhyĘ hŇăbĎŇ ’Ď=âlĲwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ hŇĳè
Ď ’Ă oQ¡ hŇtŇĎ yĘh¿Ď 7
dŇywĳdĂŇĎlĘ tŇr¡ČJĎ rS
¿Ć ’Ğ tŇyrĂŔBĘhČ N‘Čm
ăČ lĘ dŇywĂŔDĎ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ÉtyxĂS
Ę hČlĘ
‘S
ăČ jĎ ÉwymĎyĎBĘ : MymĲĂIĎhČ=lJĎ wyn¡ĎbĎŇlĘC rynËĂ ol¿ tŇtÄĄ lĎ rmČę’Ď rS
ăĆ ’ĞkĲČŇwĘ 8
ÉMrĎohyĘ rb
Ł ąŇ ‘ĞIĲČwČ : ëŇlĆmĲĆ Mh
¡Ć ylĄ‘Ğ CkŇyl
¿Ă mĘIČwČ hŇdĳŇĎChyĘ=dŇyČ tŇxČê
¡Č mĂ ModŔ’Ĺ 9
bŇăbĄŇ oihČ ÉModŇ’Ĺ=tŇ’Ć ëŇIČęwČ hŇlĎyĘlČŔ MqăĎ ÉyhĂyĘwĲČ oUĳ‘Ă bŇkĆŇr¡ĆhĎ=lkĎŇwĘ wyrĎŔW
Ď =M‘Ă
dŇ‘Čť hŇdĎęChyĘ=dŇyČ tŇxČê
ăČ mĂ ModÁ’Ĺ ‘S
ČÄ pŇĘ IĂwČ : bŇkĆŇrĲĎhĎ yr¿ĄW
Ď tŇ¡’Ą wĘ wylĎŔ’Ą 10
bŇzČŔ‘Ď yJ
ăĂ odŇĳyĎ tŇxČê
ăČ mĂ ’yh
¡Ă hČ tŇ‘¿ĄBĎ hŇËĎb
n ŇĘ lĂ ‘S
¿Č pŇĘ êĂ z’
ăĎ hŇEĆŔhČ MoIăhČ
ÉNzĆIÄĆwČ hŇdĳŇĎChyĘ yrăĄhĎBĘ tŇom¡bĎŇ=hŇW
ĲĎ ‘Ď ’Ch¿=MGČ : wytĲŇĎ ŁbŇ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć 11
ÉwylĎ’Ą ’b
Ł ąŇ IĎwČ
: hŇdŇĲĎChyĘ=tŇ’Ć xD¡ČIČwČ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=tŇ’Ć 12
ìŇybĂŔ’Ď dŇywăĂDĎ ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ rm
ăČ ’Ď ű hŇJ
Łă rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ ChI¿ĎlĂ’ĲĄmĲĄ bŇêŔĎ kŇĘ mĂ
’s
¿Ď ’Ď yk
¡ŇĄ rĘdČŇbŇĘ C ìŇybĂŔ’Ď Tp
ăĎŇ S
Ď ohĲyĘ ÉykĄŇrĘdČŇBĘ ÉêĎkŇĘ lČhĎ=âlĲ rS
ąĆ ’Ğ tŇxČêęČ
ÉhdĎŇChyĘ=tŇ’Ć hŇąĆz
n Ę êČwČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yk
ăŇĄ lĘmČ ÉërĆdÄĆBĘ ëŇlĆêęĄ wČ : hŇdŇĲĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ 13
=tŇyb
ĲĄŇ ìŇyx
ÌĆ’Č=tŇ’Ć MgÄČ wĘ bŇĳ’Ď xĘ’Č tŇyB
ăĄ tŇon¡zĘhČJĘ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ=tŇ’ĆwĘ
hŇ¡ĎlodŇgŇĘ hŇ¿pĎŇ GĄmČ PŇËĄgŇ nŁ hoĎęhyĘ hŇăĄh
e Ă : êĎgŇĘ rĲĎhĎ ì¡ŇUĘmĂ Myb
¿ŇĂ oFhČ ìŇyb
ËŇĂ ’Ď 14
MyB
¡Ă rČ Myy¿ĂlĎxĽB
ĲĎ hŇê
ËĎ ’ČwĘ : ìŇS
ĲĆ CkŇrĘ=lkĎŇbŇĘ C ìŇyS
¡Ć nĎbŇĘ C ìŇyn¿ĆbĎŇbŇĘ C ìŇĳUĆ ‘ČBĘ 15
r‘ČIĎÄwČ : MymĲĂyĎ=l‘Č Mym
¡Ă yĎ ylĂŁxŔhČ=NmĂ Éìy‘ÄĆ mĄ C’ąYĘyĲĄ=dŇ‘Č ìŇy‘ĳĆmĄ hŇăĄlxĞmĲČBĘ 16
hwhy
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dŇy¿Č=l‘Č rS
¡Ć ’Ğ MybĂŔrĘ‘Čh
ăĎ wĘ ÉMyêĂS
Ę lĂjĘhČ xČCrą tŇă’Ą MrĎęohyĘ=l‘Č hoĎÁhyĘ
17 ’Y
ăĎ mĘeĂhČ ÉSCkŇrĘhĲĎ=lJĎ tŇą’Ą CBęS
Ę IĂwČ hĎC‘ŔqĎbŇĘ IĂwČ ÉhdĎŇChybĲŇĂ Clą‘ĞIĲČwČ : MyS
ĲĂ CJ
zx
¡Ď ’ĎohĲyĘ=M’Ă yJ
¿Ă NBĄŔ Éol=r’ČS
Ę nĂ âląwĘ wyS
ĳĎ nĎwĘ wyn¡ĎBĎ=MgČŇwĘ ëŇlĆUĆŔhČ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ
18 Ny’
¿ĄlĘ yl
¡Ă xĽĲlĎ wy‘ËĎmĄBĘ ű hoÌĎhyĘ opÄgĎŇnĘ tŇ’ŇŁzĳ=lJĎ yr¡ĄxĞ’ĲČwĘ : wynĲĎBĎ NT
Ł ¿ qĘ
19 C’
ą YĘyĲĎ MyĂnČęS
Ę Mym
ăĂ yĎlĘ ZuÁĄ hČ tŇ’ŇYĄÄ žt‘ĄkŇĘ C MymÃĂ IĎmĂ ű Mym
ăĂ yĎlĘ yh
ăĂ yĘwČ : ’j
ĲĄ rĘmČ
hŇ¡pĎŇ rĄW
Ę oUË‘Č ol¿ CW‘ÄĎ =âlĲwĘ My‘ĳĂrĎ My’
ăĂ l
Ě xĞtĲŇČ BĘ tŇmĎ¡IĎwČ oyŔlĘxĎ=M‘Ă Éwy‘ĎmĲĄ
20 MynĂŔS
Ď hŇăĆomS
n Ę C okŔlĘmĎbŇĘ hŇăyĎhĎ ÉMyĂêÄČ S
Ę C MyS
ąĂ ŁlS
Ę =NBĆ : wytĲŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇ¿pČŇ rĄW
Ę JĂ
âl¡wĘ dŇywĂŔDĎ ry‘ăĂBĘ ÉChrÄĚBĘqĘIĂwĲČ hŇDĎŔmĘxĆ âlăBĘ ÉëlĆIÄĄwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ
bk onąbŇĘ ChyĎÄzĘxČ’
Ğ =tŇ’Ć MĂlČÁS
Ď CrĲyĘ ybĄÄS
Ę oyĲ žCkŇylĂmĘIČwČ : MykĲŇĂ lĎUĘhČ tŇor¿bŇĘ qĂBĘ
Myb
¡ŇĂ rĘ‘Čb
ĲĎŇ ’B
¿Ď hČ dŇCdŔGĘhČ gŇrăČhĎ ÉMynĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ=lkĎŇ yJ
ąĂ wyêŔĎ xĘêČ ÉNT
Ł uĎhČ
: hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ Mr¡ĎohyĘ=NbĆŇ Chy¿ĎzĘxČ’Ğ ëŇŁlËmĘIĂwČ hŇĳĆx
n Ğ UĲČlČĲ
2
3
4

5

6

7

8

9

ëŇ¡ČlmĎ tŇxČŔ’Č hŇăĎS
n Ď wĘ okŔlĘmĎbŇĘ ChyăĎzĘxČ’Ğ ÉhnĎS
Ď MyĂê
ąČ S
Ę C My‘ÄĂ BĎrĘ’Č=NBĆ
yk
¡ŇĄ rĘdČŇBĘ ëŇlČŔhĎ ’Chă=MGČ : yrĲĂmĘ‘Ď=tŇBČ Chy¡ĎlĘtŇČ ‘Ğ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ
yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ W‘ČIÌČwČ : ‘ČyS
ĲĂ rĘhČlĘ oê¡YĘ‘ČoyĲ hŇt
¿ŇĎ yĘhĲĎ oUË’Ă yJ
¿Ă bŇĳ’Ď xĘ’Č tŇyB
ăĄ
wyb
¡ŇĂ ’Ď tŇom¿ yrËĄxĞ’ĲČ MyYęĂ ‘ĞoyĲ olă=CyhĲĎ hŇUĎhĄÁ=yJĂ bŇĳ’Ď xĘ’Č tŇyb
ăŇĄ JĘ ho¡ĎhyĘ
bŇ’ÁĎ xĘ’Č=NBĆ MrĎÄohĲyĘ=tŇ’Ć žëlĆIĄwČ ůëlČhĎ ÈMtŇĎ YĎ‘ĞB
ĲČ MG
ăČ : olĲ tŇyx
¿Ă S
Ę mČlĘ
dŇ‘ĳĎlĘGĂ tŇomărĎBĘ Mr¡Ď’Ğ=ëŇlĆmĲĆ l’
¿Ą zĎxĞ=l‘Č hŇËmĎ xĎlĘUĂlČ l’ĄęrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ
ÉMyJĂUČhČ yJ
ąĂ l’Ň‘ęĆ rĘzĘyĂbŇĘ ’j
ăĄ rČtŇĘ hĂlĘ bŇS
Ď IĎÁwČ : MrĲĎoy=tŇ’Ć MyU
¡Ă rČhĲĎ CJ¿IČwČ
ChyĎÄrĘzČ‘ĞwĲČ MrĳĎ’Ğ ëŇlĆămĆ l’
¡Ą hzĎxĞ=tŇ’Ć omŔxĞăQĎ hĂBĘ hŇmĎŔrĎb
ĲĎŇ ChJ
ăĚ hĂ rS
ăĆ ’Ğ
bŇË’Ď xĘ’Č=NBĆ MrÌĎohyĘ=tŇ’Ć tŇo’ÂrĘlĂ dŇrČÃyĎ hŇdĎęChyĘ ëŇlĆămĆ MrĎÁohyĘ=NbĆŇ
ChyĎŔzĘxČ’Ğ tŇăsČ CbŇêĘ ÉhtŇĎ yĘhĲĎ MyhęĂ Łl’ĹmĲĄC : ’ChĲ hŇ¿Ćlx
Ł =yJĲĂ l’Ň‘¡ĆrĘzĘyĂBĘ
yS
ĂŔ mĘnĂ=NbĆŇ ’ChăyĄ=l’Ć ÉMrĎohyĘ=M‘Ă ’Y
ąĎ yĎ o’ęŁbŇbŇĘ C MrĳĎoy=l’Ć ’ob¡ŇlĎ
Tp
¿ĄŇ è
Ď hĂJĘ yhěĂ yĘwČ : bŇ’ĲĎxĘ’Č tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć tŇyr¡ĂkŇĘ hČlĘ hoĎŔhyĘ oxăS
Ď mĘ rS
ăĆ ’Ğ
ChyËĎzĘxČ’Ğ yx
ÌĄ’Ğ ynĄÄbŇĘ C hŇdĎÁChyĘ yrĄÄW
Ď =tŇ’Ć ž’YĎmĘIĂwČ bŇĳ’Ď xĘ’Č tŇyB
ăĄ =M‘Ă ’Ch¡yĄ
ChdÁĚJĘlĘIĂwĲČ ChyĎÄzĘxČ’Ğ=tŇ’Ć žSuĄbČŇyĘwČ : MgĲĄŇrĘhČIĲČwČ Chy¡ĎzĘxČ’ĞĲlČ Myt¿ĂŇrĘS
ĲĎ mĘ
yJ
ąĂ ChrŔĚBĘqĘIĂwĲČ ůChtŇĚ mĂyĘwČ È’ChyĄ=l’Ć Ch’
ăĚ bŇĂ yĘwČ NoręmĘS
Ł Ĳ bŇĘ ’B
ăĄ xČtŇĘ mĂ ’ChÌwĘ
ÉNy’ĄwĘ obĳŇbĎŇlĘ=lkĎŇBĘ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć Sr¿ČDĎ=rS
Ć ’Ğ ’ChŔ Tp
ăĎŇ S
Ď ohĲyĘ=NBĆ ÉCrmĘ’ĲĎ
tybl
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ÉChyĎÄlĘtŇČ ‘ĞwĲČ
: hŇkĲĎŇlĎmĘmČlĘ xČJ
Ł¡ rY
Ł ¿ ‘ĘlČ ChyĎŔzĘxČ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ 10
‘rČz¿Ć=lJĎ=tŇ’Ć rB
ËĄdČŇêĘwČ MqĎêęĎ wČ Hn
ĳĎBĘ tŇămĄ yJ
ăĂ hŇt
¡ŇĎ ’ĞrĲĎ ChyĎŔzĘxČ’Ğ M’
ăĄ
S’
ăĎ oy=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÁhČ=tŇBČ tŇ‘ÄČ bŇĘ S
Č ohyĘ žxuČêĂwČ : hŇdŇĲĎChyĘ tŇyb
¿ŇĄ lĘ hŇ¡kĎŇ lĎmĘUČhČ 11
otŇË ’
Ł Nê
¿Ą êĂwČ MytŔĂ mĎCUăhČ ÉëlĆUĆÄhČ=ynĲĄBĘ ëŇoêąmĂ ÉotŇ’
Ł bŇŁnągŇĘ êĂwČ ChyĎęzĘxČ’Ğ=NBĆ
ëŇlĆăUĆ hČ=tŇBČ tŇ‘ăČbŇĘ S
Č ohyĘ ChrĄÃyêĂsĘêČwČ tŇoFĳUĂhČ rdăČŇxĞB
ĲČ oê¡qĘnĂymĲĄ=tŇ’ĆwĘ
ChyËĎzĘxČ’Ğ tŇoxÌ’Ğ hŇtÄĎ yĘhĲĎ ž’yhĂ yJ
ăĂ NhĄÁJ
Ł hČ ‘dĎÄyĎohĲyĘ žtS
Ć ’Ą MrĎÃohyĘ
MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉMêĎ’Ă yh
ąĂ yĘwČ : ChtŇĘ tĲŇĎ ymĂhĹ âl¿wĘ Chy¡ĎlĘtŇČ ‘Ğ yn¿ĄjĘmĂ 12
: ZrĆ’ĲĎhĎ=l‘Č tŇkĆŇ¿Ćlm
Ł hŇ¡yĎlĘtŇČ ‘ĞwĲČ Myn¡ĂS
Ď SS
ăĄ ’B
¡Ą xČtŇĘ mĂ
tŇo’ÃUĄhČ yrăĄW
Ď =tŇ’Ć xuăČIĂwČ ‘dĎęyĎohĲyĘ qEăČxČtŇĘ hĂ tŇy‘ÁĂ bŇĂ è
Ę hČ hŇnÄĎ è
Ď bČŇC
gk
dŇbĄÁo‘=NbĆŇ ChyĎÄrĘzČ‘Ğl
ĲČ wĘ NnĎxĎohĲyĘţ=NBĆ l’Ň‘ăĄmĎS
Ę yĂlĘC MxĎÃr
Ł yĘ=NbĆŇ ChyăĎrĘzČ‘Ğl
ĲČ
: tŇyrĲĂBĘbČŇ oU¿‘Ă yr¡ĂkŇĘ zĂ=NBĆ Tp
¿ĎŇ S
Ď ylĂ’Ĺ=tŇ’ĆwĘ ChyËĎdĎŇ‘Ğ=NbĆŇ ChyÌĎW
Ą ‘ĞmĲČ=tŇ’ĆwĘ
yS
¿Ą ’ŇrĎwĘ hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘Ď=lJĎmĂ ÉMIĂwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć CYąBĘqĘIĂwČ hŇdĎŔChyBĲĂ ÉCBs
Ł Ä IĎwČ 2
tŇyrËĂBĘ lh
¿Ď uĎhČ=lJĎ tŇŁrÄkŇĘ IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=l’Ć C’b
Ł ¡Ň IĎwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂlĘ tŇob¡Ň’ĎhĲĎ 3
ëŇŁlŔmĘyĂ ÉëlĆUĆÄhČ=NbĆŇ hŇąĄh
e Ă MhĆęlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=M‘Ă Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ tŇyb
¿ŇĄ BĘ
CW
ĳ ‘ĞêĲČ rS
ăĆ ’Ğ rb
¡ĎŇ DĎhČ hŇ¿Ćz : dŇywĲĂdĎŇ yn¿ĄBĘ=l‘Č ho¡ĎhyĘ rB
¿Ć DĂ rS
ËĆ ’ĞJĲČ 4
: MyjĲĂiĂhČ yr¡Ą‘ĞS
Ł Ĳ lĘ MIĂŔwĂlĘĲlČ wĘ ÉMynĂhĞŁJĲlČ tŇBĎęè
Č hČ y’ăĄBĎ MJĆÁmĂ tŇyS
ĂÄ lĂè
Ę hČ
M‘ĎŔhĎ=lkĎŇwĘ dŇosĳyĘhČ r‘ČS
ăČ BĘ tŇyS
¡Ă lĂè
Ę hČwĘ ëŇlĆUĆŔhČ tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉtyS
Ă lĂè
Ę hČwĘ 5
ÉMynĂhĞŁJĲhČ=M’Ă yJ
ąĂ hoĎęhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ ’obăŇyĎ=l’ČwĘ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą tŇor¡YĘxČBĘ 6
Cr¡mĘS
Ę yĂ M‘ĎŔhĎ=lkĎŇwĘ hŇUĎĳhĄ SdŇĆq
Ł ă =yJĂ C’b
Ł ¡Ň yĎ hŇUĎ¿hĄ MIĂŔwĂlĘĲlČ MytăĂŇrĘS
ĲĎ mĘhČwĘ
wyl
ăĎ kĄŇwĘ Sy’Ăť bŇybĂęsĎ ëŇlĆUĆÁhČ=tŇ’Ć MIĂÄwĂlĘhĲČ žCpŇyuĂhĂwĘ : hoĲĎhyĘ tŇrĆm
¿ĆS
Ę mĂ 7
: otŇĲ ’ŇYĄbŇĘ C o’¿ŁbŇBĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć Cy¿hĘwĲĂ tŇĳmĎ Cy tŇyĂB
¡Č hČ=l’Ć ’B
¿Ď hČwĘ odŔyĎBĘ
ÉCxqĘIĂwČ ůNhĄJ
Ł hČ ‘dăĎŇyĎohĲyĘ ÈhCĎYĂ=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇă JĘ hŇdĎęChyĘ=lkĎŇwĘ MIĂÁwĂlĘhĲČ CWÄ‘ĞIĲČwČ 8
rT
ËČ pĎŇ âl¿ yJ
ăĂ tŇĳBĎ è
Č hČ y’ăĄYĘoyĲ M‘¡Ă tŇBĎŔè
Č hČ y’ăĄBĎ wyS
ĎŔ nĎ’Ğ=tŇ’Ć Sy’
ăĂ
tŇo’ęUĄhČ yrăĄW
Ď lĘ NhĄÁJ
Ł hČ ‘dĎÄyĎohĲyĘ žNêĄIĂwČ : tŇoqĲlĘxĘUČhĲČ=tŇ’Ć Nh
¡Ą J
Ł hČ ‘d¿ĎŇyĎohĲyĘ 9
dŇywĳDĂ Ď ëŇlĆăUĆ lČ rS
¡Ć ’Ğ MyTĂŔlĎè
Ę hČ=tŇ’ĆwĘ ÉtoegŇĂ UĎhČ=tŇ’ĆwĘ ÉMytŇĂ ynĂxĞhĲČ=tŇ’Ć
odęyĎbŇĘ oxălĘS
Ă ű Sy’
ăĂ wĘ M‘ÁĎ hĎ=lJĎ=tŇ’Ć dŇmĄÄ‘ĞIĲČwČ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ tŇyB
¿Ą rS
¡Ć ’Ğ 10
xČ¡BĄ zĘUĂlČ tŇylĂŔ’ŇmĎv
Ę hČ ÉtyĂBČÄhČ PŇtŇĆ J
ąĆ=dŇ‘Č ÉtynĂmĎyĘhČ tŇyĂB
ąČ hČ PŇtŇĆ JĆÄmĂ
tyblw
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ÉwylĎ‘Ď CnąêĘIĂwČ ëŇlĆUĆęhČ=NBĆ=tŇ’Ć C’yY
ăĂ oIwČ : bŇybĲŇĂ sĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ=l‘Č tŇyĂB
ĳĎ lČwĘ
wynĎŔbĎŇC ‘dăĎŇyĎohĲyĘ ÉChxĚÄS
Ď mĘIĂwČ otŇĳ ’
Ł CkŇyl
¡Ă mĘIČwČ tŇCdŔ‘Ąh
ăĎ =tŇ’ĆwĘ ÉrzĆeĄÄhČ=tŇ’Ć
12 loq
ą =tŇ’Ć ChyĎęlĘtŇČ ‘Ğ ‘m
ăČ S
Ę êĂwČ
: ëŇlĆUĲĆhČ yx
¿Ă yĘ Cr¡mĘ’ŇIĲŁwČ
tŇyB
¿Ą M‘¡ĎhĎ=l’Ć ’ob¿ŇêĎwČ ëŇlĆĳUĆ hČ=tŇ’Ć Myl
¡Ă lĘhĲČmĘhĲČwĘ MyYĂŔrĎhĲĎ ÉM‘ĎhĎ
13 Myr
ăĂv
Ď hČwĘ ’obęUĎBČ odÁCU‘Č=l‘ĲČ dŇmĄÄo‘ žëlĆUĆhČ hŇăĄh
e Ă wĘ ’rĆêÃĄ wČ : hoĲĎhyĘ
tŇorŔYĘŁYăxĞB
ĲČ É‘ČqÄĄ otŇwĘ xČmĄęW
Ď ZrĆ’ĎÁhĎ M‘ÄČ =lkĎŇwĘ ůëlĆUĆhČ=l‘Č ÈtorYĘY
Ł Ĳ xĞhĲČwĘ
ÉChyĎÄlĘtŇČ ‘Ğ ‘rąČqĘêĂwČ lQ
ĳĄ hČlĘ My‘¡ĂydĂŇomC ryè
ĂŔ hČ yl
ăĄ kŇĘ BĂ ÉMyrĂrĞoSĲmĘhČwĘ
14 ‘dĎ
Ä yĎohĲyĘ ž’YĄoIwČ
: rS
Ć qĲĎ rS
Ć q¿Ć rmĆ’ŇŁê¡wČ hĎydŔĆgĎŇBĘ=tŇ’Ć
ÉhĎC’ÄyYĂohĲ ÉMhĆlĄ’Ğ rmĆ’ŇIąŁwČ lyĂxČęhČ ydăŇĄCqjĘ ű tŇo’ăUĄhČ yr¿ĄW
Ď =tŇ’Ć NhĄÁJ
Ł hČ
NhĄŔJ
Ł hČ rm
ăČ ’Ď yJĂť bŇrĆx
ĳĎBĆ tŇm
ăČ Cy hĎyr¡ĆxĞ’ĲČ ’B
¿Ď hČwĘ tŇorŔdŇĄv
Ę hČ tŇyB
ăĄ mĂ=l’Ć
15 ’ob
¿Ň mĘ=l’Ć ’obËŇêĎwČ MyĂdČŔyĎ ÉHlĎ CmyW
ąĂ IĎwČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą hĎCtŇ¡ ymĂtŇĘ âl¿
: MS
ĲĎ hĎCtŇ¡ ymĂyĘwČ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ Mys
¡Ă CihČ=r‘ČS
ĲČ
16 M‘
¡ĎlĘ tŇoy¿hĘlĲĂ ëŇlĆĳUĆ hČ Nyb
ăŇĄ C M‘¡ĎhĎ=lJĎ Nyb
¿ŇĄ C oněyBĄ tŇyrĂŔBĘ É‘dĎŇyĎohĲyĘ tŇrą
Ł kŇĘ IĂwČ
17 wyt
¿ŇĎ x
Ł BĘzĘmĂ=tŇ’ĆwĘ ChYĚŔêĘIĂwČĲ É l‘ČBČÄhČ=tŇyB
ĲĄ M‘ąĎhĎ=lkĎŇ C’b
Ł Ä IĎwČ : hoĲĎhyl
ĲČ
: tŇoxĲBĘzĘUĂhĲČ yn¿ĄpŇĘ lĂ CgŇ¡ rĘhĲĎ l‘ČBČŔhČ Nh
ăĄ J
Ł ÉNêĎmČ tŇ’ĄęwĘ CrB
ĳĄS
Ă wym
¡Ď lĎYĘ=tŇ’ĆwĘ
18 ql
ăČ xĎ rS
ăĆ ’Ğ ÈMIĂwĂlĘhĲČ MynăĂhĞŁJĲhČ dŇyČÄBĘ hoĎęhyĘ tŇyB
ăĄ tŇD
ŁÁ qĚjĘ ‘dĎÄyĎohĲyĘ žMW
Ć IĎwČ
hŇ¡S
Ćm
Ł tŇr¿ČotŇBĘ bŇCtŇË JĎJČ hoĎęhyĘ tŇolă‘Ł tŇolÂ‘ĞhĲČlĲĘ ůhoĎhyĘ tŇyB
ăĄ =l‘Č ÈdywĂDĎ
19 yr
¡Ą‘ĞS
ĲČ =l‘ĲČ MyrĂŔ‘Ğoè
ă hČ ÉdmĄ‘ĞIĲČwĲČ : dŇywĲĂdĎŇ yd¿ŇĄyĘ l‘¡Č ryS
ĳĂ bŇĘ C hŇăxĎ mĘW
Ă BĘ
20 t
Ň o’ÃUĄhČ yrăĄW
Ď =tŇ’Ć xuăČIĂwČ : rb
ĲĎŇ DĎ=lkĎŇlĘ ’m
¡Ą TĎ ’b
Ł ¿Ň yĎ=âlĲwĘ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ
dŇrĆoIąwČ ZrĆ’ĎęhĎ M‘ăČ=lJĎ ű tŇă’Ą wĘ M‘ÁĎ BĎ MylĂÄS
Ę oUĲhČ=tŇ’ĆwĘ žMyrĂyDĂ’ČhĲĎ=tŇ’ĆwĘ
ëŇlĆĳUĆ hČ tŇyB
ăĄ Noy¡lĘ‘ĆhĲĎ r‘ČS
¿Č =ëŇotŇĲ BĘ C’b
Ł ËŇ IĎwČ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ mĂ ÉëlĆUĆÄhČ=tŇ’Ć
21 =M‘
Č=lkĎŇ Cx¿mĘW
Ę IĂwČ : hŇkĲĎŇlĎmĘUČhČ ’i
¿Ą JĂ l‘¡Č ëŇlĆUĆŔhČ=tŇ’Ć ÉCbŇyS
ĂÄ oIwČ
dk ‘b
ČŇ ąS
Ć =NBĆ : bŇrĆxĲĎbĆŇ CtŇym
¿Ă hĄ Chy¡ĎlĘtŇČ ‘Ğ=tŇ’ĆwĘ hŇTĎqĳĎS
Ď ry‘ăĂhĎwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ
oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď My‘ăĂBĎrĘ’ČwĘ okŔlĘmĎBĘ S’
ăĎ yŁ ÉMynĂS
Ď
2 ym
¡Ą yĘ=lJĎ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS
¡Ď IĎhČ S’
ËĎ oy W‘ČIÌČwČ : ‘bČŇS
ĲĎ r’
¿Ą BĘmĂ hŇ¡yĎbŇĘ YĂ
: NhĲĄJ
Ł hČ ‘d¿ĎŇyĎohĲyĘ
3, 4 yh
¡Ă yĘwČ : tŇonĲbĎŇC Myn¿ĂBĎ dŇlĆoI¡wČ MyĂêĳĎS
Ę MyS
ăĂ nĎ ‘d¡ĎŇyĎohĲyĘ ol¿=’v
Ď IĂwČ
5 ÈZB
Ł qĘIĂwČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć SD¡ĄxČlĘ S’ĎŔoy bŇăĄl=M‘Ă ÉhyĎhĎ Nk
ĳĄŇ yrĄxĞ’ĲČ
11

Mynhkh=t’
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žCYbŇĘ qĂwĘ hŇdĎłChyĘ yrÀĄ‘ĎlĘ C’ăYĘ MhĆÃlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ ůMIĂwĂlĘhĲČwĘ MynăĂhĞŁJĲhČ=tŇ’Ć
hŇnĎŔS
Ď BĘ ÉhnĎS
Ď yDąĄmĂ MkĆęyhĄŁlĲ’Ĺ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ű qEăĄxČlĘ PŇsĆJĆÁ l’ĄÄrĎW
Ę yĂ=lJĎmĂ
‘dăĎŇyĎohylĲĂ ÈëlĆUĆhČ ’răĎqĘIĂwČ : MIĲĂwĂlĘhĲČ Cr¡hĞmĲĂ âl¿wĘ rb
ĳŇĎ DĎlČ CrăhĞmĲČêĘ Mê
¡Ć’ČwĘ
hŇdăĎŇChymĲĂ ’ybÂĂ hĎlĘ MIĂŔwĂlĘhĲČ=l‘Č êĎS
Ę răČdĎŇ=âlĲ É‘ČCDÄmČ olę rmĆ’ŇIăŁwČ ůS’Ňr
Ł hĎ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂlĘ lh
¡Ď uĎhČwĘ hoĎŔhyĘ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇăS
Ćm
Ł Ét’ČW
Ę mČ=tŇ’Ć MĂlČęS
Ď CrĲymĂC
tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć CY¡rĘpĲĎŇ hĎyn¿ĆBĎ tŇ‘ČS
ČŔ rĘUĂhČ ÉChyĎÄlĘtŇČ ‘Ğ yJ
ąĂ : tŇCdĲŇ ‘ĄhĲĎ lhĆŁ’¡lĘ
rmĆ’ŇIăŁwČ : MylĲĂ‘ĎBĘlČ CW
¡ ‘Ď hoĎŔhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ yS
ăĄ dĘŇqĎ=lJĎ ÉMgČŇwĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ
: hŇYĎCxĲ ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ r‘ČS
¿Č BĘ Chn
ËĚêĘIĂwĲČ dŇĳxĎ ’Ć Noră’Ğ CW
¡ ‘ĞIĲČwĲČ ëŇlĆUĆŔhČ
hŇÌĆSm
Ł tŇ’ÂČ W
Ę mČ ÉhoĎhyl
ĲČ ’yb
ąŇĂ hĎlĘ MĂlČęS
Ď CrĲybŇĂ C hŇdăĎŇChyBĲĂ loqÂ=CnêĘIĂwČ
=lkĎŇwĘ Myr¡Ăv
Ď hČ=lkĎŇ Cx¿mĘW
Ę IĂwČ : rB
ĲĎ dĘŇUĂBČ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=l‘Č Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ=dŇbĆŇ‘ĲĆ
’ybÄĂ yĎ žt‘ĄBĘ yhÃĂ yĘwČ : hŇĲQĄ kČŇlĘ=dŇ‘Č Nor¡’ĎĲlĎ CkŇyl
¿Ă S
Ę IČwČ C’yb
ËŇĂ IĎwČ M‘ĳĎhĎ
bŇrăČ=yJĂ MtÂĎ o’rĘkŇĂ wĘ ůMIĂwĂlĘhĲČ dŇyăČBĘ ÈëlĆUĆhČ tŇDăČqĚjĘ=l’Ć NorÁ’ĎhĲĎ=tŇ’Ć
NorŔ’ĎăhĎ =tŇ’Ć ÉCr‘ĎywĂ S’ŇŁrŔhĎ Nh
ăĄ J
Ł ÉdyqĂpŇĘ C ÉëlĆUĆÄhČ rp
ąŇĄ os ’bĎÄC PŇsĆJĆęhČ
PŇsĆ¡kĆŇ =CpŇsĘ’ČIĲČwČ MoyŔBĘ ű MoyălĘ ÉCW‘Ď hŇŁJą omĳq
Ł mĘ=l’Ć Chb
ăĚŇ yS
Ă ywĲĂ Ch’
¡Ě v
Ď yĂwĘ
tŇdăČŇobŇ‘Ğ ÉtkĆŇ’ŇlĆÄmĘ ÉhW
Ą o‘=l’Ć ‘dĎęyĎohywĲĂ ëŇlĆUĆÁhČ ChnĄÄêĘIĂwČ : bŇrĲ
Ł lĎ
hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ SD¡ĄxČlĘ MyS
ĂŔ rĎxĲĎwĘ Myb
ăŇĂ YĘŁxĲ ÉMyrĂkŇĘ ŁWĲ CyąhĘIĲĂwČ hoĎŔhyĘ=tŇyB
ĲĄ
ÉCW‘ĞIĲČwĲČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą =tŇ’Ć qE¡ĄxČlĘ tŇS
Ć ŁxŔnĘC É lzĆrĘbČŇ yS
ąĄ rĎxĎlĘ MgČŇwĘţ
tŇyB
ÌĄ=tŇ’Ć CdŇymÁĂ ‘ĞIĲČwĲČ MdĳŇĎyĎBĘ hŇ¡kĎŇ ’ŇlĎUĘlČ hŇËkĎŇ Cr’Ğ l‘Čê
ÌČ wČ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ yW
ăĄ ‘Ł
ëŇlĆUĆÄhČ žynĄpŇĘ lĂ C’yb
ăŇĂ hĄ MtÃĎ oQkČŇkŇĘ CĲ : ChYĲĚUĘ’ČyĘwĲČ oê¡nĘJĚtŇĘ mČ=l‘Č Myh
ËĂ Łl’ĹhĲĎ
tŇrĄŔS
Ď yl
ăĄ JĘ ÉhoĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ Myl
ąĂ kĄŇ ChW
ĄÄ ‘ĞIĲČwČ PŇsĆJĆęhČ r’
ăĎ S
Ę =tŇ’Ć ‘dĎÁyĎohywĲĂ
ÉhoĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ tŇoląŁ‘ MylĂÄ‘ĞmĲČ CyhĘIĲĂwČţ PŇsĆĳĎkŇ wĎ bŇ¡hĎ zĎ yl
¿Ą kŇĘ C tŇojŔkČŇwĘ tŇolă‘ĞhĲČwĘ
Mym
¡Ă yĎ ‘B
¿Č W
Ę IĂwČ ‘dËŇĎyĎohĲyĘ NqÌČzĘIĂwČ
: ‘dŇĲĎyĎohĲyĘ ym
¿Ą yĘ lJ
Ł¡ dŇymĂŔêĎ
dŇyw¡ĂDĎ=ry‘ĲĂbŇĘ Chr¿ĚBĘqĘIĂwČ : otŇĲ omBĘ hŇ¡ĎS
n Ď MyS
ËĂ ŁlS
Ę C hŇÌ’Ď mĄ=NBĆ tŇŁmĳIĎwČ
: otŇĲ ybĄŇC Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ M‘¿ĂwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉhbĎŇoT hŇąW
Ď ‘Ď=yJĲĂ MykĳŇĂ lĎUĘhČ=M‘Ă
Cw¡xĞêĲČS
Ę IĲĂwČ hŇdĎŔChyĘ yrăĄW
Ď C’BĎť ‘dĎŔyĎohăyĘ Étom yr¿ĄxĞ’ĲČwĘ
ÉhoĎhyĘ tŇyB
ąĄ =tŇ’Ć CbęzĘ‘ČIĲČwČ : MhĲĆylĄ’Ğ ëŇlĆ¡UĆ hČ ‘m
¿Č S
Ď z’
ËĎ ëŇlĆĳUĆ lČ
PŇYĆqĆę=yhĂyĘwĲČ MyB
ĳĂ YČ‘ĞhĲĎ=tŇ’ĆwĘ Myr¡ĂS
Ą ’ĞhĲĎ=tŇ’Ć Cd¿ŇbŇĘ ‘ČIĲČwČ MhĆŔytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ
My’ĂŔbŇĂ nĘ ÉMhĆBĎ xl
ąČ S
Ę IĂwČ : tŇ’ŇŁzĲ Mt
¡ŇĎ mĎS
Ę ’ČBĘ MĂlČŔS
Ď CrăywĂ ÉhdĎŇChyĘ=l‘Č
MbyVhl
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: CnyzĲĂ’ĹhĲĆ âl¿wĘ Mb
¡ĎŇ CdŇy‘¿ĂIĎwČ hoĳĎhyĘ=l’Ć Mb
¡ĎŇ yS
Ă hĞĲlČ
20 d
Ň Łm¡‘ĞIĲČwĲČ NhĄŔJ
Ł hČ ‘dăĎŇyĎohĲyĘ=NBĆ ÉhyĎrĘkČŇzĘ=tŇ’Ć ÉhS
Ď bŇĘ ĲlĎ MyhęĂ Łl’Ĺ xČCrăwĘ
MyrĂÁbŇĘ ‘Ł Ĳ MêÄĆ ’Č žhmĎlĎ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ rm
ăČ ’Ď ű hŇJ
Łă MhĆÁlĎ rmĆ’ŇŁIÄwČ M‘ĳĎlĎ l‘ăČmĄ
bŇŁz¿‘ĞIĲČwČ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć Mê
¿ĆbŇĘ zČ‘Ğ=yJĲĂ CxylĂŔYĘtŇČ âlăwĘ ÉhoĎhyĘ tŇwąŁYĘmĂ=tŇ’Ć
21 rY
¡Č xĞB
ĲČ ëŇlĆĳUĆ hČ tŇăwČYĘmĂBĘ NbĆŇ¡’Ć Chm
¿Ě GĘrĘIĂwČ wylĎŔ‘Ď CrăS
Ę qĘIĂwČ : Mk
ĲĆŇ tŇĘ ’Ć
22 ‘d
ąŇĎyĎohĲyĘ hŇW
ĎÁ ‘Ď rS
ĆÄ ’Ğ ÉdsĆxĆÄhČ ëŇlĆUĆęhČ S’
ăĎ oy rkÂČ zĎ=âlĲwĘ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą
: SrĲ
Ł dĘŇyĂwĘ ho¡ĎhyĘ ’rĆy¿Ą rmČŔ’Ď otŇă omkŇĘ C onĳBĘ=tŇ’Ć gŇr¡
Ł hĞIČwĲČ oUŔ‘Ă ÉwybŇĂ ’Ď
23 ůMrĎ’
Ğ lyx
ăĄ ÈwylĎ‘Ď hŇăĎl‘Ď hŇnĎęè
Ď hČ tŇăpČŇ CqtŇĘ lĂ ű yh
ăĂ yĘwČ
M‘ĳĎmĄ M‘¡ĎhĎ yr¿ĄW
Ď =lJĎ=tŇ’Ć CtŇyx
ËĂ S
Ę IČwČ MĂlČŔS
Ď CrăywĂ ÉhdĎŇChyĘ=l’Ć C’b
Ł ę IĎwČ
24 ű C’B
ăĎ MyS
ĂÁ nĎ’Ğ r‘ÄČ YĘmĂbŇĘ žyJĂ : qW
Ć mĲĎrĘDČ ëŇlĆ¿mĆ lĘ Cx¡QĘS
Ă Ml
¿Ď lĎS
Ę =lkĎŇwĘ
ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć CbŔzĘ‘ĲĎ yJ
ăĂ dŇŁ’ŔmĘ bŇră
Ł lĎ É lyĂxÄČ Md¿ĎŇyĎBĘ NtÄČ nĎ ÉhoĎhywĲČ MrĎę’Ğ lyx
ăĄ
25 CeU
Ćę mĂ Mê
ăĎ kŇĘ lĆbŇĘ C : MyTĲĂpĎŇS
Ę CW
¿ ‘Ď S’
¡Ď oy=tŇ’ĆwĘ Mh
ĳĆ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ
ÉynĄBĘ ÉymĄdĘŇBĂ wydĎębĎŇ‘Ğ wylĎÁ‘Ď CrÄè
Ę qČtŇĘ hĂ ůMyBĂrČ MyyăĂl
Ě xĞmĲČBĘ ÈotŇ’
Ł CbăŇzĘ‘ĲĎ=yJĂ
dŇywĂŔDĎ ry‘ăĂBĘ ÉChrÄĚBĘqĘIĂwĲČ tŇm
Ł ĳ IĎwČ otŇ¡ FĎmĂ=l‘Č Chg
¿ĚŇ rĘhČIĲČwČ NhĄŔJ
Ł hČ ‘dăĎŇyĎohĲyĘ
26 d
Ň bĎęzĎ wyl
ĳĎ ‘Ď MyrăĂè
Ę qČtŇĘ UĂhČ hŇQĆ¡’Ą wĘ : MykĲŇĂ lĎUĘhČ tŇor¿bŇĘ qĂBĘ Chr¡ĚbĎŇqĘ âl¿wĘ
27 b
Ňr
Ł wĘ wynÂĎ bĎŇC : tŇybĲŇĂ ’ĎoUĲhČ tŇyr¡ĂmĘS
Ă =NBĆ dŇbĎŔzĎohăywĂ tŇynĂŔoU‘ČhĲĎ Ét‘ĎmĘS
Ă =NBĆ
rpĆŇăsĄ Sr¡ČdĘŇmĂ=l‘Č MybĂŔCtŇJĘ Me
ăĎhĂ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ ÉdosywĂ wylĎę‘Ď ’v
ăĎ UČhČ
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ Chy¿ĎYĘmČ’Ğ ëŇŁlËmĘIĂwČ MykĳŇĂ lĎUĘhČ
hk hŇnĎŔS
Ď É‘S
Č tÄĄ wĎ MyrăĂW
Ę ‘ĆwĘ ChyĎŔYĘmČ’Ğ ëŇăČlmĎ ÉhnĎS
Ď Sm
ąĄ xĎwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ
2 rS
¡Ď IĎhČ W‘ČI¿ČwČ : MyĂl
ĲĎ S
Ď CrĲymĂ ND¡Ď‘ČohyĘ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ
3 h
Ň ¡kĎŇ lĎmĘUČhČ hŇq¿ĎzĘxĲĎ rS
ËĆ ’ĞJĲČ yhěĂ yĘwČ : Ml
ĲĄ S
Ď bŇ¿bĎŇ lĄBĘ âl¡ qrČě hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ
4 Mh
¡Ć ynĄBĘ=tŇ’ĆwĘ : wybĲŇĂ ’Ď ëŇlĆ¿UĆ hČ=tŇ’Ć MyJ
¡Ă UČhČ wydĎŔbĎŇ‘Ğ=tŇ’Ć Égr
Ł hĞIĲČwČĲ wyl
ĳĎ ‘Ď
hoĎÁhyĘ hŇCĎÄYĂ=rS
Ć ’Ğ žhS
Ćm
Ł rpĆŇăsĄ BĘ hŇrĎÃoêBČ bŇCtŇă JĎkČŇ yJ
ăĂ tŇym
ĳĂ hĄ âlă
tŇobŔ’Ď=l‘Č CtŇCmăyĎ=âlĲ ÉMynĂbĎŇC ÉMynĂBĎ=l‘Č tŇobąŇ’Ď CtŇCmÄyĎ=âlĲ rm
Ł ę ’ŇlĄ
5 =t
Ň ’Ć ÉChyĎÄYĘmČ’Ğ ZB
Ł ą qĘIĂwČ
: CtŇCmĲyĎ o’¡TĘxĆBĘ Sy’
¿Ă yJ
ËĂ
tŇo’ŔUĄhČ yrăĄW
Ď lĘC ÉMypŇĂ lĎ’ĞhĲĎ yrąĄW
Ď lĘ tŇobę’Ď=tŇyb
ĲĄŇ lĘ MdăŇĄymĂ‘ĞIĲČwČ hŇdĎŔChyĘ
hŇlĎ‘ĘmČŔwĎ ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć NBĆÄmĂlĘ MdęĄqĘpŇĘ IĂwĲČ Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ C hŇd¡ĎŇChyĘ=lkĎŇlĘ
: hŇĲeĎ YĂwĘ xmČr¿
Ł zx
¡Ą ’
Ł ’bĎŔYĎ ’Y
ăĄ oy ÉrCxBĎ PŇlĆą’Ć tŇo’ÄmĄ=SŁlĲS
Ę M’ĄęYĎmĘIĂwČ
rkVyw
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Sy’
ăĂ wĘ : PŇsĆJĲĎ=rJČkŇĂ hŇ¿’Ď mĄBĘ lyĂx¡Ď roB¿GĂ PŇlĆË’Ć hŇ’Ď¿mĄ l’ĄęrĎW
Ę IĂmĂ rJ
Łă W
Ę IĂwČ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ’b
ăĎŇ YĘ ì¡ŇUĘ‘Ă ’b
Ł ¿Ň yĎ=l’Č ëŇlĆUĆěhČ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉwylĎ’Ą ’B
ąĎ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ
hŇêŔĎ ’Č ’B
Ł ă =M’Ă yJĂť : MyĂrĲĎpŇĘ ’Ć yn¿ĄBĘ lJ
Ł¡ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ=M‘Ă ÉhoĎhyĘ Ny’
ąĄ yJ
ăĂ
xČJ
ŁË =SyĆ yJ
¿Ă bŇyŔĄo’ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎ ìąŇlĘyS
ĲĂ kŇĘ yČ hŇĳmĎ xĎlĘUĂlČ qzăČxĞ hŇ¡W
Ą ‘Ğ
MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ lĘ ÉChyĎÄYĘmČ’Ğ rmĆ’ŇIąŁwČ : lyS
ĲĂ kŇĘ hČlĘC roz¿‘ĘlČ Myh
¡Ă Łl’ŇB
ĲĄ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ dŇCdăŇgŇĘ lĂ yêĂt
¡ŇČ nĎ rS
¿Ć ’Ğ rJĎŔJĂhČ tŇă’Č mĘlĂ ÉtoW‘ĞQ
ĲČ =hŇmĲČC
Ml
ăĄ yDĂbŇĘ IČwČ : hŇĲEĆmĂ hŇ¿BĄ rĘhČ ì¡ŇlĘ tŇtŇĆ ¿lĎ hoĎŔhyl
ĲČ SyĄť MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ Sy’
ăĂ
Mm
ĳĎ oqmĘlĂ tŇkĆŇ¡ĆllĎ MyĂrČŔpŇĘ ’ĆmĲĄ ÉwylĎ’Ą ’B
ąĎ =rS
Ć ’Ğ ÉdCdŇGĘhČlĘ ChyĎęYĘmČ’Ğ
: PŇ’ĲĎ=yrĂxĽB
ĲĎ Mm
¡Ď oqmĘlĂ CbŇCS
¿ IĎwČ hŇdĎŔChyBĲĂ Éd’
Ł mĘ Mj
ąĎ ’Č rxČIĂÄwČ
ëŇ¿IČwČ xlČĳUĆ hČ ’yGăĄ ëŇlĆ¡ĄwČ
I oUŔ‘Č=tŇ’Ć ÉghČnĘIĂwČ qEČŔxČtŇĘ hĂ ÉChyĎÄYĘmČ’ĞwĲČ
ynăĄBĘ ÉCbŇS
Ď MyIĂęxČ MypÁĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
ĆÄ ‘ĞwĲČ : MypĲŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
¿Ć ‘Ğ ry‘¡ĂW
Ą =ynĄBĘ=tŇ’Ć
MQ
¿Ď kĚŇwĘ ‘lČ¡iĆ hČ S’Ňr¿
Ł mĄ MCkËŇylĂS
Ę IČwČ ‘lČĳiĎ hČ S’Ňră
Ł lĘ MC’¡ybŇĂ yĘwČ hŇdĎŔChyĘ
hŇmĎŔxĎlĘUĂlČ ÉoU‘Ă tŇkĆŇąĆQmĂ ÉChyĎÄYĘmČ’Ğ bŇyS
ąĂ hĄ rS
ĆÄ ’Ğ dŇCdęGĘhČ ynăĄbŇĘ C : C‘qĲĎbŇĘ nĂ
ÉMhĆmĄ CJąIČwČ Norĳox tŇyB
ăĄ =dŇ‘ČwĘ Nor¡mĘŁèĲmĂ hŇdĎŔChyĘ yrăĄ‘ĎBĘ ÉCTS
Ę pŇĘ IĂwĲČ
yrĄÄxĞ’ĲČ yhęĂ yĘwČ
: hŇB
ĲĎ rČ hŇ¿ĎB
E Ă CEb
Ł ¡Ň IĎwČ MypĂŔlĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlăS
Ę
ry‘ŔĂ W
Ą ynăĄBĘ ÉyhĄŁl’Ĺ=tŇ’Ć ’bĄęIĎwČ MymĂŔodŇ’Ğ=tŇ’Ć tŇoJăhČmĲĄ ÉChyĎÄYĘmČ’Ğ ’obąŇ
PŇ¿’Č =rxČIĲĂwČ : rFĲĄqČyĘ Mh
¿Ć lĎwĘ hŇ¡Ćx
w Ğ êĲČS
Ę yĲĂ Mh
¿Ć ynĄpŇĘ lĂwĘ Myh
ĳĂ Łl’ŇĲlĄ ol¡ Md¿ŇĄymĂ‘ĞIĲČwČ
ÉêĎS
Ę rČÄdĎŇ hŇUĎąĎl olę rmĆ’ŇIăŁwČ ’ybĂŔnĎ ÉwylĎ’Ą xl
ąČ S
Ę IĂwČ ChyĳĎYĘmČ’ĞB
ĲČ ho¡ĎhyĘ
orăBĘdČŇBĘ ű yh
ăĂ yĘwČ : ìŇdŇĲĆIĎmĂ MU
¡Ď ‘Č=tŇ’Ć Cly~
¿Ă hĂ=âlĲ rS
ËĆ ’Ğ M‘ĎŔhĎ yh
ăĄŁl’Ĺ=tŇ’Ć
ìŇCJĳyČ hŇUĎăĎl ì¡ŇlĘ=ldČŇxĞ ìŇCeŔtŇČ nĘ ÉëlĆUĆÄlČ Z‘ąĄoylĘhČ Éol rmĆ’ŇŁIąwČ wylĎę’Ą
=yJĲĂ ìŇtŔĆ yxĂS
Ę hČlĘ ÉMyhĂŁl’Ĺ Z‘ąČyĎ=yJĲĂ yêĂ‘ĘdČęyĎ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ ’ybĂęeĎhČ lDăČxĘIĆwČ
ÉChyĎÄYĘmČ’Ğ Z‘ęČ CĎIĂwČ
: ytŇĲĂ YĎ‘Ğl
ĲČ êĎ‘Ęm
¡Č S
Ď âl¿wĘ tŇ’ŇŁEŔ tŇĎ yW
ăĂ ‘Ď
ëŇlĆ¿mĆ ’ChËyĄ=NBĆ zx
ÌĎ ’ĎohĲyĘ=NBĆ S’ĎÄoy=l’Ć xlČS
Ę IĂwČţ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ
l’ĄęrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ S’
ăĎ oy xlČÂS
Ę IĂwČ : MynĲĂpĎŇ hŇ¿’Ć rĎtŇĘ nĂ ìŇlĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ
xlČS
Ď ţ NonębĎŇQĘBČ rS
ăĆ ’Ğ xČoxÁhČ ůrm
Ł ’ŇlĄ ÈhdĎŇChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChyăĎYĘmČ’Ğ=l’Ć
hŇĳè
Ď ’ĂlĘ yn¡ĂbŇĘ lĂ ì¿ŇêĘBĂ=tŇ’Ć=hŇĲnĎ êĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉNonbĎŇQĘBČ rS
ąĆ ’Ğ zrĆ’ĆÁhĎ=l’Ć
êĎrĘmČę’Ď : xČoxĲhČ=tŇ’Ć sm
Ł ¡ rĘêĂwČ NonŔbĎŇQĘBČ rS
ăĆ ’Ğ ÉhdŇĆv
Ď hČ tŇąČx
I Č rb
ŁÂ ‘ĞêĲČwĲČ
hnh
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ìŇtŔĆ ybĄŇBĘ hŇăbĎŇ S
Ę ÉhêĎ‘Č dŇyB
ĳĂ kŇĘ hČlĘ ì¡ŇBĘlĂ ì¿Ň’ĞW
ĲĎ nĘC ModŔ’Ĺ=tŇ’Ć ÉtĎyJÄĂ hĂ hŇąĄh
eĂ
20 ‘m
ăČ S
Ď =âlĲwĘ : ëŇUĲĎ‘Ă hŇd¿ĎŇChywĲĂ hŇê
¡Ď ’Č êŔĎ lĘpČŇăĎwĘ
n hŇ‘ĎŔrĎBĘ ÉhrĆGĎtŇĘ tŇĂ hŇUĎąĎl
yh
¿ĄŁl’Ĺ tŇ¡’Ą CSŔrĘdŇĲĎ yJ
ăĂ dŇĳyĎBĘ Mê
ăĎ êĂ N‘Čm
¡Č lĘ ’yhĂŔ ÉMyhĂŁl’ĹhĲĎmĄ yJ
ąĂ ChyĎŔYĘmČ’Ğ
21 Chy
ăĎYĘmČ’ĞwĲČ ’Ch¡ MynĂŔpĎŇ C’ărĎtŇĘ IĂwČ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ S’
ąĎ oy l‘ČIČÄwČ : ModĲŇ ’Ĺ
22 yn
ăĄpŇĘ lĂ hŇd¡ĎŇChyĘ PŇgĆŇ¿eĎIĂwČ : hŇdŇĲĎChylĲĂ rS
¿Ć ’Ğ SmĆ¡S
Ć tŇyb
¿ŇĄ BĘ hŇdĳŇĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ
23 S’
ăĎ oy=NBĆ hŇdĎÁChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChyĎÄYĘmČ’Ğ žt’ĄwĘ : wyl
ĲĎ hĎŁ’ĲlĘ Sy’
¿Ă Csn
¡ĚIĎwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
ÉCh’ĄÄybŇĂ yĘwČ SmĆĳS
Ď tŇyb
ăŇĄ BĘ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ S’
¿Ď oy Wp
ËČŇ êĎ zxĎę’ĎohĲyĘ=NBĆ
r‘ČS
ăČ =dŇ‘Č ÉMyĂrČÄpŇĘ ’Ć r‘Čè
ąČ mĂ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ tŇm
ăČ oxBĘ Zr
ŁÂ pŇĘ IĂwČ MĂlČŔS
Ď CrăyĘ
24 Myl
Ă JĄhČţ=lJĎ tŇă’Ą wĘ PŇsĆJĆÃhČwĘ bŇăhĎ EĎhČ=lkĲĎŇwĘ : hŇUĲĎ’Č tŇo’¡mĄ ‘B
¿Č rĘ’Č hŇnĆŔojhČ
tŇyB
ăĄ ÉtorYĘ’
Ł =tŇ’ĆwĘ Modę’Ĺ dŇăbĄŇ ‘Ł=M‘Ă MyhÁĂ Łl’ĹhĲĎ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ My’ÄĂ YĘmĘeĂhČ
25 yx
ÄĂ yĘwČ
: NorĲmĘŁSĲ bŇS
Ď ¡IĎwČ tŇobĳŇrĚ‘ĞêĲČhČ ynăĄBĘ tŇ¡’Ą wĘ ëŇlĆUĆŔhČ
ëŇlĆămĆ zx
¡Ď ’ĎohĲyĘ=NBĆ S’
¿Ď oy tŇomŔ yrăĄxĞ’ĲČ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ ÉS’Ďoy=NbĆŇ ChyąĎYĘmČ’Ğ
26 Myn
¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ ChyĎŔYĘmČ’Ğ yrăĄbŇĘ DĂ ÉrtŇĆ yÄĆwĘ : hŇĲnĎ S
Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć Sm
¿Ą xĞ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂwĘ hŇd¡ĎŇChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂŔCtŇJĘ Me
ăĎhĂ ÉâlhĞ MynĳĂorxĞ’ĲČhĎwĘ
27 rS
Ć qËĆ wyl
¿Ď ‘Ď CrÄS
Ę qĘIĂwČ hoĎŔhyĘ yrăĄxĞ’ĲČmĄ ÉChyĎÄYĘmČ’Ğ rsąĎ=rS
Ć ’Ğ tŇ‘ęĄ mĄC
: MS
ĲĎ Cht
¡ŇĚ ymĂyĘwČ hŇS
Ď ykĂŔlĎ ÉwyrĎxĞ’ĲČ CxąlĘS
Ę IĂwČ hŇS
Ď ykĳŇĂ lĎ snĎăIĎwČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ
28 : h
Ň dŇĲĎChyĘ ry‘¿ĂBĘ wyt
¡ŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă otŇË ’
Ł Cr¿BĘqĘIĂwĲČ Mys
ĳĂ CihČ=l‘Č Ch’
¡Ě v
Ď IĂwČ
wk hŇĳĎS
n Ď hŇr¡ĄW
Ę ‘Ć SS
¿Ą =NBĆ ’ChěwĘ ChIĎŔEĂ‘Ě=tŇ’Ć ÉhdĎŇChyĘ M‘ąČ=lJĎ CxÂqĘIĂwČ
2 h
Ď ¡bĆŇ yS
Ă yĘwČ tŇolŔy’Ą=tŇ’Ć hŇăĎB
n Ď ’Chť : ChyĲĎYĘmČ’Ğ wyb
¿ŇĂ ’Ď tŇxČê
¡Č otŔ’
Ł CkŇyl
ăĂ mĘIČwČ
: wytĲŇĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ëŇlĆ¡UĆ hČ=bŇkĲČŇS
Ę yr¿ĄxĞ’ĲČ hŇdĳŇĎChylĲĂ
3 ë
Ň ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď ÉMyĂêÄČ S
Ę C Myè
ąĂ mĂxĞwĲČ okŔlĘmĎbŇĘ ChIăĎEĂ‘Ě ÉhnĎS
Ď hŇrąĄW
Ę ‘Ć SS
ĄÄ =NBĆ
4 yn
ăĄy‘ĄBĘ rS
¡Ď IĎhČ W‘ČI¿ČwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=NmĂ hŇyĎlĘykŇĂ yĘ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ
5 Myh
ĂŔ Łl’Ĺ Sră
Ł dĘŇlĂ ÉyhĂyĘwĲČ : wybĲŇĂ ’Ď Chy¿ĎYĘmČ’Ğ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ hoĳĎhyĘ
hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć oS
ă rĘDĎ ÉymĄybŇĂ C Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇŁ’ărĘBĂ Nyb
¡ŇĂ UĄhČ ChyĎŔrĘkČŇzĘ ym
ăĄ yBĂ
6 t
Ň mČoxă=tŇ’Ć Zr
ŁÂ pŇĘ IĂwČ MyêŔĂ S
Ę lĂjĘBČ MxĆăĎQIĂwČ É’YĄIĄwČ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ ox¡ylĂYĘhĂ
dŇoD¡S
Ę ’ČBĘ MyrĂŔ‘Ď hŇăĆb
n ŇĘ IĂwČ dŇoDĳS
Ę ’Č tŇm
ăČ ox tŇ¡’Ą wĘ hŇnĄŔbŇĘ yČ tŇm
ăČ ox Ét’ĄwĘ tŇGČę
7 MyIĂb
ŇĂ rĘ‘ČhĲĎ=l‘ČwĘ Myê
ÌĂ S
Ę lĂjĘ=l‘Č MyhÁĂ Łl’ĹhĲĎ ChrĄÄzĘ‘ĘIČwČ : MyêĲĂS
Ę lĂjĘbČŇC
8 ChI
ĳĎEĂ‘ĚlĘ hŇ¡xĎ nĘmĂ MynËĂoU‘ČhĲĎ CnÌêĘIĂwČ : MynĲĂC‘UĘhČwĘ l‘ČB
¡Ď =rCgŇBĘ Myb
¿ŇĂ S
Ę IĲŁhČ
Klyw
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NbĆŇIĂÄwČ : hŇlĎ‘ĘmĲĎlĘ=dŇ‘Č qyz¡ĂxĹhĲĆ yJ
¿Ă MyĂrČŔYĘmĂ ’obăŇlĘ=dŇ‘Č ÉomS
Ę ëŇlĆąĄwČ
I
=l‘ČwĘ ’yĘG¡ČhČ r‘ČS
¿Č =l‘ČwĘ hŇËĎj
e Ă hČ r‘ČS
ÌČ =l‘Č MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ ÉMylĂDĎgŇĘ mĂ ChIąĎEĂ‘Ě
yJ
ąĂ MyBĂŔrČ tŇorăB
Ł ÉbY
Ł xĘIČwČ rBĎędĘŇUĂBČ MylĂÁDĎgŇĘ mĂ NbĆŇIĂÄwČ : MqĲĄEĘxČyĘwĲČ ‘ČoYĳqĘUĂhČ
ÉMyrĂhĎBĆ MymęĂ rĘk
ŁŇĲ wĘ MyrăĂJĎ’Ă roS
ĳ yUĂbČŇC hŇ¡ĎlpĄŇè
Ę bČŇC olŔ hŇyĎhăĎ ÉbïČ=hŇnĆqĘmĂ
ž lyĂxČ ChIĎÃEĂ‘ĚlĘ yh
ăĂ yĘwČ
: hŇyĲĎhĎ hŇm
¡Ď dĎŇ’Ğ bŇ¿hĄ ’
Ł =yJĲĂ lmĆŔrĘJČbČŇC
l’ăwř‘y ÉdyČBĘ MtŔĎ DĎqĚjĘ ÉrjČsĘmĂBĘ dŇCdęgŇĘ lĂ ’b
ăĎŇ YĎ y’
ÌĄYĘoyĲ hŇmÁĎ xĎlĘmĂ hŇW
ĄÄ ‘Ł
lJ
Ł ţ : ëŇlĆUĲĆhČ yr¡Ąv
Ď mĂ ChyĎŔnĘnČxĞ=dŇyČ l‘Čť rT
ĳĄoèhČ Chy¡ĎW
Ą ‘ĞmĲČC rpĄŔoihČ
=l‘ČwĘ : tŇo’ĲmĄ SS
¿Ą wĘ MyĂj
¡ČlĘ’Č lyĂxĎŔ yrĄoBăgŇĂ lĘ ÉtobŇ’ĎhĲĎ yS
ąĄ ’ŇrĎ rjÂČ sĘmĂ
tŇo’ŔmĄ Sm
ăĄ xĞwĲČ ÉMypŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ąČbŇĘ S
Ă wĘ PŇlĆ’Ćę tŇo’ămĄ SŁlÌS
Ę ’bĎÁYĎ lyxĄÄ žMdĎŇyĎ
MhĆÄlĎ žNkĆŇIĎwČ : bŇyĲĄo’hĎ=l‘Č ëŇlĆ¡UĆ lČ rzŁ¿‘ĘlČ lyĂx
ĳĎ xČŁkŇă BĘ hŇm
¡Ď xĎlĘmĂ yW
¿Ą o‘
tŇotŇĳ S
Ď qĘC tŇon¡yŁrĘS
Ă wĘ My‘ŔĂ bĎŇokŇă wĘ ÉMyxĂmĎrĘC MyeąĂgŇĂ mĎ ’bĎę~ĎhČ=lkĎŇlĘ ChIĎÁEĂ‘Ě
bŇS
Ąę ox tŇbĆŇăS
Ć xĞmĲČ tŇonÁŁbŇè
Ę xĂ MĂlČÄS
Ď CrĲyBĂ ű W‘ČIăČwČ : My‘ĲĂlĎqĘ yn¡ĄbŇĘ ’ČlĘC
Myn¡ĂbĎŇ’Ğb
ĲĎŇ C My~ĂŔxĂB
ĲČ É’orylĂ tŇoeŔjĂhČ=l‘ČwĘ ÉMylĂDĎgŇĘ UĂhČ=l‘Č tŇoyąhĘlĲĂ
: qzĲĎxĎ=yJĲĂ dŇ‘¿Č rz¡Ą‘ĎhĄlĘ ’yl
¿Ă pŇĘ hĂ=yJĲĂ qoxŔrĎm
ăĄlĘ=dŇ‘Č ÉomS
Ę ’Y
ąĄ IĄwČ tŇolĳŁdŇGĘ
É’ŁbŇIĎwČ wyh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyB
ĲČ l‘¡ČmĘIĂwČ tŇyxĂŔS
Ę hČlĘ=dŇ‘Č ÉoBlĂ Hb
ąČŇ GĎ otęqĎzĘxĆkŇĘ C
wyr¡ĎxĞ’ĲČ ’b
Ł ¿Ň IĎwČ : tŇrĆT
Ł Ĳ uĘhČ xB
¿Č zĘmĂ=l‘Č ryT
¡Ă qĘhČlĘ hoĎŔhyĘ lk
ăČŇ yhĄ=l’Ć
CdÂmĘ‘ČIĲČwČ : lyĂxĲĎ=ynĄBĘ Myn¡ĂomS
Ę hoËĎhyl
ĲČ ű MynÌĂhĞŁJĲ oUÂ‘ĂwĘ Nh
ĳĄ J
Ł hČ ChyăĎrĘzČ‘Ğ
hoĎŔhyl
ĲČ ÉryTĂqĘhČlĘ ChIĎęEĂ‘Ě ìăŇlĘ=âlĲ Éol CrmĘ’ŇŁIąwČ ëŇlĆUĆęhČ ChIăĎEĂ‘Ě=l‘Č
ÉSDĎqĘUĂhČ=NmĂ ’Y
ąĄ ryT
ĳĂ qĘhČlĘ MyS
¡Ă DĎqĚmĘhĲČ NrË
Ł hĞ’ĲČ=ynĲĄBĘ MynÌĂhĞŁJĲlČ yJ
ăĂ
od¿ŇyĎbŇĘ C ChIĎŔEĂ‘Ě ÉP‘ČzĘIĂwČ : MyhĲĂŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘmĲĄ dŇob¡ŇkĎŇlĘ ì¿ŇlĘ=âlĲwĘ êĎlĘ‘ČŔmĎ yJ
ăĂ
oxÁYĘmĂbŇĘ hŇxĎÄrĘzĲĎ tŇ‘ČrČ~ĎhČwĘţ MynęĂ hĞŁJĲhČ=M‘Ă ojă‘ĘzČbŇĘ C ryT
ĳĂ qĘhČlĘ tŇrĆT
¡ĆqĘmĂ
wylĎÃ’Ą NpĆŇăIĂwČ : tŇrĆT
Ł Ĳ uĘhČ xB
¿Č zĘmĂlĘ l‘¡ČmĄ hoĎŔhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉMynĂhĞŁJĲhČ ynąĄpŇĘ lĂ
oxŔYĘmĂBĘ É‘rĎY
Ł mĘ ’Chą=hŇeĄhĂwĘ MynęĂ hĞŁJĲhČ=lkĎŇwĘ S’ŇŁrÁhĎ NhĄÄŁkŇ žChyĎrĘzČ‘Ğ
žyhĂyĘwČ : hoĲĎhyĘ o‘¡GĘnĂ yJ
¿Ă tŇ’ŇYĄŔlĎ PŇxdĘ
ăČ Ň nĂ É’Ch=MgČŇwĘ Mè
ĳĎ mĂ ChCl¡hĂbŇĘ IČwČ
‘rĎŔY
Ł mĘ tŇCSpŇĘ xĲĎhČ tŇyB
ąĄ bŇS
Ć IÁĄwČ otęom Moyă=dŇ‘Č ű ‘răĎY
Ł mĘ ëŇlĆUĆÁhČ ChIĎÄEĂ‘Ě
M‘¿Č=tŇ’Ć Tp
¡ĄŇ oS ëŇlĆUĆŔhČ tŇyB
ăĄ =l‘Č ÉonBĘ Mt
ąŇĎ oywĘ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ mĂ rz¡ČgŇĘ nĂ yJ
¿Ă
Chy¿Ď‘ĘS
Č yĘ bŇt
ËŇČ JĎ MynĳĂr
Ł xĞ’ĲČhĎwĘ Myn¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ ChIĎŔEĂ‘Ě yrăĄbŇĘ DĂ ÉrtŇĆ yÄĆwĘ : ZrĆ’ĲĎhĎ
Zwm’=Nb
.yrq l’Ąy‘ĂyĘ ,bytk l’ĄC‘yĘ v.11

.wk
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=M‘Ă otŇą ’
Ł CrÄBĘqĘIĂwČ wytęĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ChIĎÁEĂ‘Ě bŇJÄČ S
Ę IĂwČ : ’ybĲŇĂ eĎhČ Zom¡’Ď=NbĆŇ
’Chĳ ‘răĎoYmĘ Cr¡mĘ’ĲĎ yJ
¿Ă MykĂŔlĎUĘlČ rS
ăĆ ’Ğ ÉhrĎCbŇuĘhČ hŇdąŇĄW
Ę BĂ ÉwytŇĎ ŁbŇ’Ğ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ Mt
¿ŇĎ oy ëŇŁlËmĘIĂwČ
zk ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć=SS
ĲĄ wĘ okŔlĘmĎBĘ Mt
ăŇĎ oy ÉhnĎS
Ď Sm
ąĄ xĎwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ
2 yn
ăĄy‘ĄBĘ rS
ĎÁ IĎhČ W‘ČIČÄwČ : qodĲŇ YĎ=tŇBČ hŇ¡S
Ď CryĘ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ
lk
ăČŇ yhĄ=l’Ć ’b
¡ĎŇ =âl qrČě wybĂŔ’Ď ChIăĎEĂ‘Ě ÉhW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁąŇ JĘ hoĎęhyĘ
3 ho
¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ r‘ČS
¿Č =tŇ’Ć hŇËĎB
n Ď ’Chę : MytŇĲĂ yxĂS
Ę mČ M‘¡ĎhĎ dŇo‘¿wĘ hoĳĎhyĘ
4 h
Ň dĳŇĎChyĘ=rhČBĘ hŇ¡ĎB
n Ď Myr¿Ă‘ĎwĘ : bŇŁrĲlĎ hŇ¡ĎB
n Ď lpĆŇŁ‘ËhĎ tŇm
¿Č oxbŇĘ C NoyĳlĘ‘ĆhĲĎ
5 ë
Ň lĆămĆ =M‘Ă MxÂČ lĘnĂ ’ChwĘţ : MylĲĂDĎgŇĘ mĂC tŇoI¡nĂrĲĎyBĂ hŇnĎŔBĎ MyS
ăĂ rĎxĽb
ĲĆŇ C
’yhęĂ hČ hŇăĎè
n Ď BČ NoUÁ‘Č=ynĲĄbŇĘ olÄ=CnêĘIĂwČ ůMhĆylĄ‘Ğ qzăČxĹIĲĆwČ ÈNoU‘Č=ynĲĄBĘ
tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ Myr¡Ăo‘W
Ę C MyFĂŔxĂ ÉMyrĂJ
Ł Myp
ąŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
ĆÄ ‘ĞwĲČ PŇsĆJĆŔ=rJČJĂ Éh’ĎmĄ
tŇyn¡Ăè
Ą hČ hŇ¿Ďè
n Ď bČŇC
NoUŔ‘Č ynăĄBĘ Éol CbŇyS
ąĂ hĄ tŇ’ŇŁzę MypĳŇĂ lĎ’Ğ
6 : wyh
ĲĎ Łl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ wykĎŔrĎDĘ Nyk
ăŇĂ hĄ yJĂť Mt
ĳŇĎ oy qE¡ĄxČtŇĘ IĂwČ : tŇyS
ĲĂ lĂè
Ę hČwĘ
7 rp
ĆŇ ¿sĄ =l‘Č MybĂŔCtŇJĘ Me
ăĎhĂ wyk
ĳŇĎ rĎdĘŇC wyt
¡ŇĎ m
Ł xĞlĘmĂ=lkĎŇwĘ MtŔĎ oy yrăĄbŇĘ DĂ ÉrtŇĆ yÄĆwĘ
8 ok
ĳŇ lĘmĎbŇĘ hŇăyĎhĎ hŇ¡ĎS
n Ď Sm
ËĄ xĎwĘ MyrÌĂW
Ę ‘Ć=NBĆ : hŇdŇĲĎChywĲĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yk
ĲĄŇ lĘmČ
9 wyt
ŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ÉMtŇĎ oy bŇąJČ S
Ę IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć=SS
ĲĄ wĘ
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ zx
¿Ď ’Ď ëŇŁlËmĘIĂwČ dŇywĳDĂ Ď ry‘ăĂBĘ otŇ¡ ’
Ł Cr¿BĘqĘIĂwČ
xk ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć=SS
ĲĄ wĘ okŔlĘmĎBĘ zx
ăĎ ’Ď ÉhnĎS
Ď MyrąĂW
Ę ‘Ć=NBĆ
2 ë
Ň lĆIěĄwČ : wybĲŇĂ ’Ď dŇyw¿ĂdŇĎJĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ rS
ËĎ IĎhČ hŇÌW
Ď ‘Ď=âlĲwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ
3 ’Ch
¿ wĘ : MylĲĂ‘ĎBĘlČ hŇ¡W
Ď ‘Ď tŇokËŇiĄmČ Mg
ÌČŇ wĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yk
ăŇĄ lĘmČ yk
¡ŇĄ rĘdČŇBĘ
MyĂŔoGhČ ÉtobŇ‘Ğt
Ł ŇĲ JĘ S’ĄŔBĎ ÉwynĎBĎ=tŇ’Ć r‘ąĄbŇĘ IČwČ MeŁĳ hĂ=NbĆŇ ’ygăŇĄBĘ ryT
¡Ă qĘhĂ
4 t
Ň om¡BĎBČ rF
ËĄ qČyĘwČ xČÌĄBzČyĘwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂh
Ł ÉrS
Ć ’Ğ
5 Èwyh
ĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ ChnĄÁêĘIĂwĲČ : NnĲĎ‘ĞrĲČ Z‘¿Ą=lJĎ tŇxČt
¡ŇČ wĘ tŇo‘ĳbĎŇGĘhČ=l‘ČwĘ
C’yb
¡ŇĂ IĎwČ hŇlĎŔodŇgŇĘ hŇăyĎbŇĘ S
Ă ÉCeUĆÄmĂ CBąS
Ę IĂwČ obŔ=CJIČÄwČ ůMrĎ’Ğ ëŇlĆămĆ dŇyăČBĘ
: hŇĲlĎ odŇgŇĘ hŇ¿JĎ mČ oB¡=ëŇIČwČ NêŔĎ nĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ ëŇlĆąmĆ =dŇyČBĘ MgČŇwĘţ qW
Ć ĳmĎ rĘDČ
6 Myr
¿ĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇ’ÄĎ mĄ hŇdĎęChyBĲĂ ChyĎÁlĘmČrĘ=NBĆ xqČjĆÄ žgr
Ł hĞIĲČwČ
: MtĲŇĎ obŇ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć MbĎězĘ‘ĎBĘ lyĂx
ĳĎ=ynĄBĘ lJ
Łă hČ dŇ¡xĎ ’Ć Moy¿BĘ PŇlĆË’Ć
7 =NB
Ć ÉChyĎÄW
Ą ‘ĞmĲČ=tŇ’Ć MyĂrČępŇĘ ’Ć roBăGĂ ű yrăĂkŇĘ zĂ gŇr
ŁÂ hĞIĲČwČĲ
23
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: ëŇlĆUĲĆhČ hŇ¿ĄS
n Ę mĂ hŇ¡Ďq
n Ď lĘ’Ć=tŇ’ĆwĘ tŇyĂB
ĳĎ hČ dŇygăŇn
Ă Ę Mq¡ĎyrĂzĘ‘Č=tŇ’ĆwĘ ëŇlĆUĆŔhČ
ÉMyS
Ă nĎ PŇlĆ’Ćę MyĂt
ăŇČ ’ŇmĎ MhĆÁyxĄ’ĞmĲĄ l’ĄÄrĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ žCBS
Ę IĂwČ
ll
¡Ď è
Ď hČ=tŇ’Ć C’yb
¿ŇĂ IĎwČ Mh
ĳĆ mĄ CzăzĘB
ĲĎ bŇr¡Ď ll
¿Ď S
Ď =MgČŇwĘ tŇonŔbĎŇC MynăĂBĎ
ůomS
Ę dŇdăŇĄ‘Ł ÈhoĎhyl
ĲČ ’yb
¿ŇĂ nĎ hŇyĎÄhĎ MS
Ď wĘţ
: NorĲmĘS
Ł Ĳ lĘ
tŇmÄČ xĞB
ĲČ hŇeĄhĂţ MhĆęlĎ rmĆ’ŇIăŁwČ NorŔmĘŁSĲlĘ ’B
ăĎ hČ É’bĎŇ~ĎhČ ynąĄpŇĘ lĂ ’YĄęIĄwČ
Mb
ăĎŇ =CgŇrĘhČêĲČwČ Mk
ĳĆŇ dĘŇyĆBĘ Mn
ăĎtŇĎ nĘ hŇd¡ĎŇChyĘ=l‘Č Mk
ËĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ=yhĲĄŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ
Mê
ăĆ ’Č ÉMĂlČÄS
Ď CrĲywĂ hŇdąŇĎChyĘ=ynĲĄBĘ hŇêĎ‘ČwĘţ : ‘ČyGĲĂhĂ MyĂm¡Čè
Ď lČ dŇ‘¿Č PŇ‘ČzČŔbŇĘ
Mk
ăĆŇ UĎ‘Ă ÉMêĆ’Č=qrČ âląhĞ Mk
ĳĆŇ lĎ tŇox¡pĎŇS
Ę lĂwĘ Myd¿ĂŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ SB
Ł Ë kŇĘ lĂ MyrĂŔmĘŁ’Ĳ
hŇyĎŔbŇĘ è
Ă hČ ÉCbŇyS
ĂÄ hĎwĘ ynĂC‘ŔmĎS
Ę hŇê
ăĎ ‘ČwĘ : Mk
ĲĆŇ yhĄŁlĲ’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ tŇomŔS
Ď ’Ğ
: Mk
ĲĆŇ ylĄ‘Ğ ho¡ĎhyĘ=PŇ’Č Nor¿xĞ yJ
ËĂ Mk
ĳĆŇ yxĄ’ĞmĲĄ Mt
¡ŇĆ ybŇĂ S
Ę rS
¿Ć ’Ğ
ÉNnĎxĎohĲyĘ=NbĆŇ ChyąĎrĘzČ‘Ğ MyĂrČępŇĘ ’Ć=ynĲĄbŇĘ yS
ăĄ ’ŇrĎmĲĄ MyS
ĂÁ nĎ’Ğ CmqĚÄIĎwČ
yl
ĳĎ dĘŇxČ=NBĆ ’W
¡Ď mĎ‘ĞwĲČ MQ
ĚŔ S
Č =NBĆ ÉChIĎÄqĂzĘxĂywĲĂ tŇomŔQĄS
Ă mĘ=NbĆŇ ChyăĎkŇĘ rĆBĆ
ÉhyĎbŇĘ è
Ă hČ=tŇ’Ć C’yb
ąŇĂ tŇĎ =âlĲ MhĆęlĎ CrămĘ’ŇIĲŁwČ : ’b
ĲĎŇ ~ĎhČ=NmĂ My’
¡Ă BĎhČ=l‘Č
Cnyt
¡ŇĄ ’ŇF
Ł xČ=l‘Č PŇys
¿Ă h
Ł lĘ MyrĂŔmĘŁ’Ĳ Mê
ăĆ’Č ÉCnylĄÄ‘Ď hoąĎhyĘ tŇmÄČ S
Ę ’ČlĘ žyJĂ hŇeĎhĄŔ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=l‘Č PŇ¡’Ď Nor¿xĞwĲČ CnlĎŔ ÉhmĎS
Ę ’Č hŇąBĎ rČ=yJĲĂ Cnyt
ĳŇĄ mĎS
Ę ’Č=l‘ČwĘ
yn¿ĄpŇĘ lĂ hŇEĎŔBĂhČ=tŇ’ĆwĘ ÉhyĎbŇĘ è
Ă hČ=tŇ’Ć ZClęxĎhĲĆ bŇŁză‘ĞIĲČwČ
tŇomÁS
Ą bŇĘ CbÄuĘnĂ=rS
Ć ’Ğ žMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎ CmqăĚIĎwČ : lhĲĎuĎhČ=lkĎŇwĘ Myr¡Ăv
Ď hČ
MCS
ă BĂlĘIČwČ ů llĎè
Ď hČ=NmĂ CSyB
ăĂ lĘhĂ ÈMhĆyUĄrĚ‘ĞmĲČ=lkĲĎŇwĘ hŇyĎębŇĘ è
Ă bČŇ CqyzăĂxĞIĲČwČ
=lkĎŇlĘ ÉMyrĂm
Ł xĞB
ĲČ MCląhĞĲnČ yĘwČ MCkęsĚyĘwČ MCqÁS
Ę IČwČ MClÄkŇĂ ’ĞIĲČwČ MCl‘ĂnĘIČwČţ
: NorĲmĘŁSĲ CbŇCS
¡ IĎwČ Mh
ĳĆ yxĄ’Ğ lYĆă’Ą Myr¡ĂmĎêĘhČ=ry‘ĲĂ ox¿rĄyĘ MC’ËybŇĂ yĘwČ lS
ĄŔ oJ
dŇo‘¿wĘ : olĲ rzŁ¿‘ĘlČ rCè
¡ ’Č yk
¿ŇĄ lĘmČ=l‘Č zx
ËĎ ’Ď ëŇlĆÌUĆ hČ xlČÂS
Ď ’yhęĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ
yrĄÄ‘ĎBĘ CTęS
Ę jĲĎ MyêăĂS
Ę lĂpŇĘ C : ybŇĂ S
ĲĆ =CBS
Ę IĂwČ hŇd¡ĎŇChybĲŇĂ CJ¿IČwČ C’B
ĳĎ Mym
¡Ă odŇ’Ğ
NolÁIĎ’Č=tŇ’ĆwĘ SmĆS
ĆÄ =tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć CdŇJĘlĘIĂwĲČţ ůhdĎŇChylĲĂ ÈbgĆŇeĆhČwĘ hŇăĎlpĄŇè
Ę hČ
=tŇ’ĆwĘ hĎytŔĆ onbŇĘ C hŇăĎm
n Ę êĂ=tŇ’ĆwĘ ÉhĎytÄĆ onbŇĘ C okąŇoW=tŇ’ĆwĘ tŇorędŇĄGĘhČ=tŇ’ĆwĘ
hŇdĎŔChyĘ=tŇ’Ć ÉhoĎhyĘ ‘ČynąĂkŇĘ hĂ=yJĲĂ : MS
ĲĎ Cb¡ŇS
Ę IĲĄwČ hĎyt
ĳŇĆ nŁBĘ=tŇ’ĆwĘ oz¡mĘGĂ
l‘Čm
¡Č lo‘¿mĎC hŇdĎŔChyBĲĂ É‘ČyrĂÄpŇĘ hĂ yJ
ąĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ zx
ăĎ ’Ď rCb¡Ň‘ĞB
ĲČ
âl¿wĘ ol¡ rYČ¿IĎwČ rCè
ĳ ’Č ëŇlĆămĆ rsĆ¡’Ć nĘlĘjĂ tŇ¿gČŇ QĘêĂ wylĎŔ‘Ď ’b
Ł ăŇ IĎwČ : hoĲĎhyB
ĲČ
wqzx

8

9

10

11
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MyrĳĂv
Ď hČwĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ tŇyB
¿Ą =tŇ’ĆwĘ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ÉzxĎ’Ď ql
ąČ xĎ=yJĲĂ : oqĲzĎxĞ
22 lo‘
ă mĘlĂ PŇsĆoI¡wČ olŔ rYăĄhĎ Ét‘ĄbŇĘ C : olĲ hŇr¡ĎzĘ‘ĆlĘ âl¿wĘ rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ lĘ ÉNêĄIĂwČ
23 ůoB MyJ
ăĂ UČhČ ÈqW
Ć mĆrĘdČŇ yh
ăĄŁl’ŇĲlĄ xBČęzĘIĂwČ : zxĲĎ’Ď ëŇlĆ¿UĆ hČ ’Ch¡ hoĳĎhyB
ĲČ
xČ¡BĄ zČ’Ğ Mh
¿Ć lĎ MtŔĎ o’ MyrăĂzĘ‘ĘmČ MhĄť ÉMrĎ’Ğ=yk
ĲĄŇ lĘmČ yh
ąĄŁl’Ĺ yJĂţ rmĆ’ŇŁIęwČ
24 zx
ÁĎ ’Ď PŇŁsÄ’ĹIĲĆwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘC ol¡yS
Ă kŇĘ hČlĘ ol¿=CyhĲĎ Mh
ËĄ wĘ ynĂCrĳzĘ‘ĘyČwĘ
rGŁ¡ sĘIĂwČ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ=tŇyb
ĲĄŇ yl
ăĄ JĘ=tŇ’Ć ÉZ~ĄqČyĘwČ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ=tŇyb
ĲĄŇ yl
ăĄ JĘ=tŇ’Ć
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ hŇ¡Ďj
e Ă =lkĎŇBĘ tŇoxËBĘzĘmĂ olÌ W‘ČIČÄwČ hoĳĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇotŇă lĘDČ=tŇ’Ć
25 Myr
ĳĂxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ rF
¡Ą qČlĘ tŇomŔbĎŇ hŇăW
Ď ‘Ď ÉhdĎŇChylĲĂ ry‘ąĂwĎ ry‘ÄĂ =lkĎŇbŇĘ C
26 wyk
ĎŔ rĎDĘ=lkĎŇwĘ ÉwyrĎbĎŇDĘ rtŇĆ ąyĆwĘ : wytĲŇĎ ŁbŇ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć s‘ěĄ kŇĘ IČwČ
hŇd¡ĎŇChyĘ=yk
ĲĄŇ lĘmČ rpĆŇ¿sĄ =l‘Č MybĂŔCtŇJĘ Me
ăĎhĂ MynĳĂorxĞ’ĲČhĎwĘ Myn¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ
27 yJ
Ă ť MĂlČŔS
Ď CrăyBĂ Éry‘ĂbĎŇ ChrąĚBĘqĘIĂwĲČ wytęĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă zxÁĎ ’Ď bŇJÄČ S
Ę IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂwĘ
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ ChI¿ĎqĂzĘxĂyĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yk
ăŇĄ lĘmČ yr¡ĄbŇĘ qĂlĘ Ch’ĚŔybŇĂ hĹ âlă
Tk MyrąĂW
Ę ‘ĆwĘ hŇnĎŔS
Ď ÉSmĄxĎwĘ MyrąĂW
Ę ‘Ć=NBĆ ëŇlČęmĎ ChIăĎqĂzĘxĂyĘ
2 W‘
ČI¿ČwČ : ChyĲĎrĘkČŇzĘ=tŇBČ hŇ¡IĎbŇĂ ’Ğ oUŔ’Ă MS
ăĄ wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď É‘S
Č tÄĄ wĎ
3 žhn
Ďè
Ď bČŇ ’Chă : wybĲŇĂ ’Ď dŇyw¿ĂDĎ hŇ¡W
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ lk
ŁŇ¿ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS
¡Ď IĎhČ
=tŇyB
ĲĄ tŇotŇ¿ lĘDČ=tŇ’Ć xt
ËŇČ jĎ NoSę’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁxăBČ okÁlĘmĎlĘ hŇnÄĎ oS’ŇrĲĂhĎ
4 b
Ň ox¿rĘlĂ Mp
¡ĄŇ sĘ’ČIĲČwČ MIĳĂwĂlĘhĲČ=tŇ’ĆwĘ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ=tŇ’Ć ’b
¿ĄŇ IĎwČ : MqĲĄEĘxČyĘwĲČ ho¡ĎhyĘ
5 ÉCSDĘq
Č wĘ CSęDĘqČtŇĘ hĲĂ hŇê
ăĎ ‘Č MIĳĂwĂlĘhĲČ ynĂC‘ămĎS
Ę Mh
¡Ć lĎ rmĆ’ŇI¿ŁwČ : xrĲĎzĘUĂhČ
: SdŇĆŁuĲhČ=NmĂ hŇD¡ĎeĂhČ=tŇ’Ć C’yY
¿Ă ohwĘ MkĆŔytŇĄ ŁbŇĲ ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ tŇyB
ąĄ=tŇ’Ć
6 CBi
ÌĄ IČwČ Chb
ĳĚŇ zĘ‘ČIĲČwČ Cnyh
¡ĄŁl’Ĺ=hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ CW
¿ ‘ĎwĘ CnytęĄ ŁbŇ’Ğ Clă‘ĞmĲĎ=yJĂ
7 Ml
Ďę C’hĲĎ tŇotŇă lĘDČ CrÂgŇĘ sĲĎ MG
ăČ : PŇrĆ‘Ł Ĳ =CnêĘIĂwČ ho¡ĎhyĘ NJ
¿Č S
Ę UĂmĂ Mh
ËĆ ynĄpŇĘ
SdŇĆŁuŔbČŇ Clă‘ĹhĲĆ=âl ÉhlĎ‘ŁwĘ CryT
ĳĂ qĘhĂ âlă tŇrĆT
Ł ¡ qĘC tŇorŔeĄhČ=tŇ’Ć ÉCBkČŇyĘwČ
8 Mn
ąĄêĘIĂwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ=l‘Č hoĎŔhyĘ PŇYĆqăĆ ÉyhĂyĘwĲČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¡ĄŁl’ŇĲlĄ
9 h
ŇËĄh
e Ă wĘ : Mk
ĲĆŇ ynĄy‘ĲĄBĘ My’
¡Ă r
Ł Mê
¿Ć’Č rS
ËĆ ’ĞJĲČ hŇqĎŔrĄS
Ę lĂwĘ hŇU
ăĎ S
Č lĘ hŇ‘ĎwĎzĘlĂ
: tŇ’ŇzĲŁ =l‘Č yb
¡ŇĂ è
Ę BČ CnyS
ËĄ nĎwĘ Cnyt
ÌŇĄ onbŇĘ C CnynĄÄbĎŇC bŇrĆx
ĳĎBĆ Cnyt
¡ŇĄ obŇ’Ğ Cl¿pŇĘ ĲnĎ
10 CeU
¡Ć mĂ bŇŁS
¿ yĎwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ tŇyrĂŔBĘ tŇorăkŇĘ lĂ ybĂŔbĎŇlĘ=M‘Ă ÉhêĎ‘Č
11 d
Ň Łmą‘Ğl
ĲČ hoĎęhyĘ rx
ăČ BĎ MkÂĆ bĎŇ=yJĲĂ Clĳè
Ď êĂ=l’Č hŇê
¡Ď ‘Č ynČěBĎ : ojĲ’Č Nor¿xĞ
21

wynpl

sŘ22

1498

b Mymyh yrbd

29. 12–25

: MyrĲĂTĂqĘmČC Myt¿ĂŇrĘS
ĲĎ mĘ ol¡ tŇoy¿hĘlĲĂwĘ otŔrĘS
ăĎ lĘ ÉwynĎpĎŇlĘ
ynăĄBĘ=NmĂ ÈChyĎrĘzČ‘Ğ=NBĆ l’
ăĄ oywĘ yW
ČÂ mĎ‘Ğ=NBĆ tŇxČm
ăČ MIĂwĂlĘhĲČţ CmqăĚIĎwČ
l’
ĳĄ lĘQĆhČyĘ=NBĆ Chy¡ĎrĘzČ‘ĞwĲČ yDĂŔbŇĘ ‘Č=NBĆ SyqĂť yrĂŔrĎmĘ ynăĄBĘ=NmĂC ůytŇĂ hĎuĘhČ
NpĎŔYĎyl
ăĂ ’Ĺ ÉynĄBĘ=NmĂC : x’ĲĎoy=NBĆ NdŇĆ‘¡ĄwĘ hŇUĎŔzĂ=NBĆ Éx’Ďoy yeĂŔS
Ě rĘGăĄhČ=NmĂC
Nm
¡Ď yhĄ yn¿ĄBĘ=NmĂC : ChyĲĎnĘêČmČC Chy¡ĎrĘkČŇzĘ PŇsĎŔ’Ď ynăĄBĘ=NmĂC l’ĳwř‘yw yr¡ĂmĘS
Ă
: l’ĲĄyEĂ‘ĚwĘ hŇ¡yĎ‘ĘmĲČS
Ę NCtŔCdŇyĘ ynăĄBĘ=NmĂC
y‘ĳĂmĘS
Ă wĘ l’ăwřxy
yrăĄbŇĘ dĂŇBĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇwČYĘmĂkŇĘ C’b
Ł ¿Ň IĎwČ CSŔDĘqČtŇĘ IĲĂwČ ÉMhĆyxĄ’Ğ=tŇ’Ć CpąŇsĘ’ČIĲČwČ
=tŇyb
ĲĄŇ hŇmĎynăĂpŇĘ lĂ MynĂhĞŁJĲhČţ C’b
Ł ăŇ IĎwČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą rh
¡Ą TČlĘ hoĳĎhyĘ
lk
ăČŇ yhĄBĘ ÉC’YĘmĲĎ rS
ąĆ ’Ğ Éh’ĎmĘFĚhČ=lJĎ tŇą’Ą C’yYęĂ oIwČ ůrhĄTČlĘ ÈhoĎhyĘ
Nor¡dĘŇqĂ=lxČĲnČ lĘ ’yY
¿Ă ohlĘ MIĂŔwĂlĘhĲČ ÉClBĘqČyĘwĲČ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ rY
¡Č xĞĲlČ hoĎŔhyĘ
hŇăĎomS
n Ę MoyÌbŇĘ C ůSDĄqČlĘ ÈNoS’ŇrĂhĲĎ SdŇĆx
Ł ă lČ dŇxÂĎ ’ĆBĘ CQxĄIĎwČţ : hŇYĎCxĲ
hŇĳĎomS
n Ę Mym
ăĂ yĎlĘ ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ =tŇ’Ć CS
¿ DĘqČyĘwČ hoĎŔhyĘ Ml
ăĎ C’lĘ C’BĎť SdŇĆŁxęlČ
=l’Ć ÉhmĎynÄĂ pŇĘ C’obąŇIĎwČ : CQĲJĂ NoS
¡ ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁx¿lČ rW
ËĎ ‘Ď hŇ¿è
ĎS
Ă MoyÄbŇĘ C
xB
ąČ zĘmĂ=tŇ’Ć hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ =lJĎ=tŇ’Ć CnrĘh¡ČTĂ CrŔmĘ’ŇIăŁwČ ëŇlĆUĆŔhČ ChIăĎqĂzĘxĂ
: wyl
ĲĎ JĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ tŇkĆŇr¡Ć‘ĞUĲČhĲČ Nx
¿Č lĘS
Ě =tŇ’ĆwĘ wylĎŔJĄ=lJĎ=tŇ’ĆwĘ ÉhlĎo‘hĲĎ
ol¡‘ĞmĲČBĘ otŇË CkŇlĘmČBĘ zx
ÌĎ ’Ď ëŇlĆUĆÄhČ žxČynĂzĘhĂ rS
ăĆ ’Ğ MylĂęJĄhČ=lJĎ tŇă’Ą wĘ
ÉMJĄS
Ę IČwČ
: hoĲĎhyĘ xB
¿Č zĘmĂ yn¡ĄpŇĘ lĂ MeĎěhĂwĘ CnS
Ę DĳĎqĘhĂwĘ Cek
ăČŇ hĄ
: hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą l‘ČI¡ČwČ ry‘ĳĂhĎ yrăĄW
Ď tŇ¡’Ą PŇŁsě’ĹIĲĆwČ ëŇlĆUĆŔhČ ChIăĎqĂzĘxĂyĘ
yrĄÄypŇĂ YĘC hŇ‘ęĎ bŇĘ S
Ă MyW
ăĂ bĎŇkŇĘ C hŇ‘ÁĎ bŇĘ S
Ă MylĂÄy’ĄwĘ žh‘ĎbŇĘ S
Ă =MyrĂpĎŇ C’yb
ăŇĂ IĎwČ
hŇdĳŇĎChyĘ=l‘ČwĘ SD¡ĎqĘUĂhČ=l‘ČwĘ hŇ¿kĎŇ lĎmĘUČhČ=l‘Č tŇ’ŇFĎŔxČlĘ Éh‘ĎbŇĘ S
Ă MyEąĂ‘Ă
ÉCTxĞS
Ę IĂwĲČ : hoĲĎhyĘ xB
¿Č zĘmĂ=l‘Č tŇol¡‘ĞhĲČlĘ MynĂŔhĞŁJăhČ ÉNr
Ł hĞ’ĲČ ynąĄbŇĘ lĂ rmĆ’ŇŁIęwČ
CTăxĞS
Ę IĂwČ hŇxĎĳĄBzĘUĂhČ Cq¡rĘzĘIĂwĲČ MDĎŔhČ=tŇ’Ć ÉMynĂhĞŁJĲhČ CląBĘqČyĘwČ rqĎŔBĎhČ
MD¡ĎhČ Cq¿rĘzĘIĂwČ MyW
ĂŔ bĎŇJĘhČ ÉCTxĞS
Ę IĂwĲČ hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ ÉMDĎhČ CqąrĘzĘIĂwČ MylĂę’ĄhĲĎ
lh
ĳĎ uĎhČwĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ yn¿ĄpŇĘ lĂ tŇ’ŇFĎŔxČhĲČ yrăĄy‘ĂW
Ę =tŇ’Ć ÉCSyGÄĂ IČwČ : hŇxĎB
ĲĄ zĘUĂhČ
ÉMmĎDĎ=tŇ’Ć C’ąFĘxČyĘwĲČ MynĂŔhĞJ
Łă hČ ÉMCTxĎS
Ę IĂwČ : MhĲĆylĄ‘Ğ Mh
¡Ć ydŇĄyĘ CkŇ¿ mĘsĘIĂwČ
ëŇlĆUĆŔhČ rm
ăČ ’Ď É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘ yJ
ąĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č rj
¡ĄkČŇlĘ hŇxĎBĄŔzĘUĂhČ
ÉMyĂêÄČ lĘYĂmĘBĂ hoĎęhyĘ tŇyB
ăĄ MIĂÁwĂlĘhĲČ=tŇ’Ć dŇmĄÄ‘ĞIĲČwČ : tŇ’ŇFĲĎxČhĲČwĘ hŇ¡Ďlo‘hĲĎ
Mylbnb
.yrq l’ĄyxĂyĘ ,bytk l’ĄCxyĘ v.14

.yrq l’Ąy‘ĂywĂ ,bytk l’ĄC‘ywĂ v.13

.Tk
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’yb
ĳŇĂ eĎhČ Nt
ăŇĎ nĎwĘ ëŇlĆ¡UĆ hČ=hŇĲzĄx
Ł dŇg¿ŇwĘĎ dŇywËDĂ Ď tŇ¿wČYĘmĂBĘ tŇorŔeŁkŇĂ bŇĘ C Myl
ăĂ bĎŇnĘBĂ
26 d
Ň ywĂŔdĎŇ yl
ăĄ kŇĘ BĂ ÉMIĂwĂlĘhĲČ CdŇąmĘ‘ČIĲČwČ : wy’ĲĎybŇĂ nĘ=dŇyČBĘ hŇ¡wĎYĘUĂhČ hoËĎhyĘ=dŇyČbŇĘ yJÌĂ
27 t
Ň ol¿‘ĞhĲČlĘ ChIĎŔqĂzĘxĂ ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
: tŇorĲYĘY
Ł Ĳ xĞB
ĲČ Myn¡ĂhĞŁJĲhČwĘ
tŇorŔYĘŁYăxĞhĲČwĘ ÉhoĎhyĘ=ryS
Ă lx
ąĄ hĄ hŇlĎęo‘hĲĎ lx
ăĄ hĄ tŇ‘Âb
Ą ŇĘ C xČĳĄBzĘUĂhČlĘ hŇ¡Ďl‘ŁhĲĎ
28 ryè
ăĂ hČwĘ MywĂŔxĞêĲČS
Ę mĲĂ É lhĎuĎhČ=lkĎŇwĘ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ=ëŇlĆmĲĆ dŇyw¿ĂDĎ yl
¡Ą JĘ ydŔĄyĘ=l‘ÄČ wĘ
29 t
Ň oQ¡kČŇkŇĘ C : hŇĲlĎ ‘ŁhĲĎ tŇol¿kŇĘ lĂ dŇ‘¡Č lJ
Łě hČ MyrĳYřYxm tŇor¡YĘY
Ł Ĳ xĞhĲČwĘ rrĄŔoSmĘ
30 rm
Ć ’ŇIŁwČţ : CwĲxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ oê¡’Ă My’
¿Ă YĘmĘeĂhČ=lkĲĎŇwĘ ëŇlĆËUĆ hČ C‘ęrĘJĲĎ tŇolĳ‘ĞhĲČlĘ
dŇyw¡ĂdŇĎ yr¿ĄbŇĘ dĂŇBĘ hoĎŔhyl
ĲČ É lQĄhČlĘ MIĂŔwĂlĘĲlČ ÉMyrĂv
Ď hČwĘ ëŇlĆąUĆ hČ ChIĎÄqĂzĘxĂyĘ
: CwĲxĞêĲČS
Ę IĲĂwČ Cd¡ŇuĘIĂwĲČ hŇxĎŔmĘW
Ă lĘ=dŇ‘Č ÉCllĘhČyĘwĲČ hŇĳĆx
zŁ hČ PŇs’
ăĎ Ď wĘ
31 C’yb
ËŇĂ hĎwĘ CSGŁÌ hoĎŔhyl
ĲČ ÉMkĆŇdĘŇyĆ Mt
ąŇĆ ’ŇQĄmĂ hŇêÄĎ ‘Č rmĆ’ŇŁIęwČ ChIĎÁqĂzĘxĂyĘ N‘ČIČÄwČ
=lkĎŇwĘ tŇodŔotŇwĘ Myx
ăĂ bĎŇzĘ É lhĎuĎhČ C’yb
ąŇĂ IĎwČ hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ lĘ tŇod¡ŇotŇwĘ Myx
¿Ă bĎŇzĘ
32 rq
ăĎBĎ ů lhĎuĎhČ C’yb
ăŇĂ hĄ rS
ăĆ ’Ğ ÈhlĎ‘ŁhĲĎ rj
ăČ sĘmĂ yhÂĂ yĘwČ : tŇolĲ‘Ł bŇ¡Ąl bŇyd¿ĂŇnĘ
: hŇQĆ’ĲĄ=lJĎ ho¡Ďhyl
ĲČ hŇ¿Ďl‘ŁlĘ MyĂtĳĎŇ’ŇmĎ MyW
ăĂ bĎŇJĘ hŇ¡’Ď mĄ Myl
¿Ă y’Ą My‘ŔĂ bŇĘ S
Ă
33, 34 ÉMynĂh
Ğ ŁJĲhČ qrąČ : MypĲŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć Łl¿S
Ę N’ŇY
Ł ¡ wĘ tŇo’ŔmĄ SS
ăĄ ÉrqĎBĎ MyS
ĳĂ dĎŇuĽhČwĲĘ
Mh
ăĆ yxĄ’Ğ MCqÂEĘxČIĘwĲČ tŇolĳ‘ŁhĲĎ=lJĎ=tŇ’Ć TyS
¡Ă pŇĘ hČlĘ ClŔkŇĘ yĲĎ âlăwĘ T‘ĎŔmĘlĂ CyăhĎ
ÉMIĂwĂlĘhĲČ yJ
ąĂ MynĂŔhĞŁJĲhČ CS
ă DĘqČtŇĘ yĂ dŇ‘ăČwĘ ÉhkĎŇ’ŇlĎUĘhČ tŇoląJĘ=dŇ‘Č MIĂęwĂlĘhĲČ
35 yb
ÌŇĄ lĘxĆBĘ bŇr
Ł Á lĎ hŇlĎÄ‘Ł=MgČŇwĘ : MynĲĂhĞŁJĲhČmĲĄ SD¡ĄqČtŇĘ hĂlĘ bŇbĎŔlĄ yrăĄS
Ę yĂ
36 xm
ąČ W
Ę IĂwČ : hoĲĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇd¿ČŇobŇ‘Ğ NoJ¡êĂwČ hŇĳĎl‘ŁĲlĎ Myk
¡ŇĂ sĎeĘbČŇC Mym
ËĂ lĎè
Ę hČ
hŇ¿yĎhĎ M’
Ł ¡ tŇĘ pŇĂ BĘ yJ
¿Ă M‘ĳĎlĎ Myh
¡Ă Łl’ĹhĲĎ Nyk
¿ŇĂ hĄhĲČ l‘ËČ M‘ĎŔhĎ=lkĎŇwĘ ÉChIĎÄqĂzĘxĂyĘ
: rb
ĲĎŇ DĎhČ
l ÉbtŇČ JĎ ÉtorGĘ’Ă=MgĲČŇwĘ hŇdĎęChywĲĂ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ=lJĎ=l‘Č ChIĎÁqĂzĘxĂyĘ xlČÄS
Ę IĂwČ
tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ho¡ĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ ’ob¿ŇlĎ hŇè
ĆŔ nČmĘC MyĂrăČpŇĘ ’Ć=l‘Č
2 lh
¡Ď uĎhČ=lkĎŇwĘ wyrËĎW
Ď wĘ ëŇlĆÌUĆ hČ Z‘ÄČ CĎIĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ xsČjĆŔ
3 ot
Ň¡ŁW‘Ğl
ĲČ ClËkŇĘ yĲĎ âlÌ yJ
ăĂ : ynĲĂè
Ą hČ SdŇĆx
Ł ¿ BČ xsČ¡jĆ hČ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ
CpŇ¡ sĘ’ĆĲnĆ =âl M‘¡ĎhĎwĘ yDČŔmČlĘ CS
ă DĘqČtŇĘ hĂ=âlĲ ÉMynĂhĞŁJĲhČ yJ
ąĂ ’yh
ĳĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ
4 : lh
ĲĎ uĎhČ=lJĎ yn¡Ąy‘ĄbŇĘ C ëŇlĆĳUĆ hČ ynăĄy‘ĄBĘ rb
¡ĎŇ DĎhČ rS
¿Č yIĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲylĂ
5 NDĎ
Ŕ =dŇ‘ČwĘ ‘bČŇăS
Ć =r’ĲĄBĘmĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇBĘ loqą rybÄĂ ‘ĞhĲČlĘ rbĎędĎŇ CdŇym
ăĂ ‘ĞIĲČwČ
’wbl
.yrqw bytk MyrĂYĘYČx
Ğ mČ y’xndml ,yrq MyrĂYĘxĘmČ ,bytk MyrĂYĘYČx
Ğ mČ y’br‘ml v.28
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âl¿ yJ
ăĂ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yhĲĄŁl’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ xsČËjĆ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ ’obÂlĎ
wyrĎęW
Ď wĘ ëŇlĆăUĆ hČ dŇÌIČmĂ tŇorÁGĘ’ĂB
ĲĎ MyYÄĂ rĎhĲĎ žCkŇlĘIĲĄwČ : bŇCtŇĲ JĎJČ CW
¡ ‘Ď bŇrË
Ł lĎ
CbŇCSť l’ĄęrĎW
Ę yĂ ynăĄBĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ëŇlĆ¡UĆ hČ tŇ¿wČYĘmĂkŇĘ C hŇdĎŔChywĲĂ É l’ĄrĎW
Ę yĂ=lkĎŇBĘ
hŇTĎŔylĄjĘhČ=l’Ć ÉbŁSyĎwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂwĘ qx
ăĎ YĘyĂ ÉMhĎrĎbŇĘ ’Č ÉyhĄŁl’Ĺ hoĎęhyĘ=l’Ć
ÉMkĆŇytŇĄ obŇĲ ’ĞJĲČ CyęhĘêĲĂ=l’ČwĘ : rCèĲ’Č yk
¿ŇĄ lĘmČ PŇ¡JČ mĂ MkĆŔlĎ tŇrĆ’ăĆS
Ę eĂhČ
hŇUĎŔS
Č lĘ Mn
ăĄêĘIĂwČ Mh
ĳĆ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyB
ĲČ ClŔ‘ĞmĲĎ rS
ăĆ ’Ğ MkĆŔyxĄ’ĞăkČŇ wĘ
=CnêĘ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’ĞJĲČ Mk
¡ĆŇ jĘrĘ‘Ď CS
¿ qĘêČ=l’Č hŇêěĎ ‘Č : My’ĲĂr
Ł Mê
¿Ć’Č rS
¡Ć ’ĞJĲČ
hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉCdŇbŇĘ ‘ĂwĘ MlĎŔo‘lĘ SyDăĂqĘhĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉoSDĎqĘmĂlĘ C’b
Ł ąŇ C hoĎęhyl
ĲČ dŇyăĎ
MkĆÄyxĄ’Ğ hoĎęhyĘ=l‘Č MkÂĆ bŇĘ CSĲbŇĘ yJ
ăĂ : ojĲ’Č Nor¿xĞ MJ
¡Ć mĂ bŇS
Ł ¿ yĎwĘ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ
NCeąxČ=yJĲĂ tŇ’ŇŁEĳhČ ZrĆ’ăĎlĎ bŇCS
¡ lĎwĘ MhĆŔybĄŇoSĲ ynăĄpŇĘ lĂ ÉMymĂxĞrĲČlĘ Mk
ąĆŇ ynĄbŇĘ C
: wyl
ĲĎ ’Ą CbŇCS
¡ êĎ=M’Ă MJĆŔmĂ ÉMynĂjĎ rys
ąĂ yĎ=âlĲwĘ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ ÉMCxrČwĘ
MyĂr¿ČpŇĘ ’Ć=ZrĆ’ĲĆBĘ ry‘ËĂlĎ ű ry‘ÌĂmĄ MyrĂÄbŇĘ Ł‘Ĳ MyYÁĂ rĎhĲĎ CyÄhĘIĲĂwČ
: MB
ĲĎ Myg¡Ň‘
Ă Ă lĘmČC MhĆŔylĄ‘Ğ MyqăĂyxĂW
Ę mČ ÉCyhĘIĲĂwČ NClĳbĚŇzĘ=dŇ‘ČwĘ hŇ¡è
Ć nČmĘC
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲylĂ C’b
Ł ¡Ň IĎwČ C‘ŔnĘkŇĘ nĲĂ NClĳbĚŇEĘmĂC hŇ¡è
Ć nČmĘC rS
¿Ą ’ĎmĲĄ MyS
ËĂ nĎ’Ğ=ëŇ’Č
tŇoW
Â ‘Ğl
ĲČ dŇĳxĎ ’Ć bŇăĄl Mh
¡Ć lĎ tŇt
¿ŇĄ lĎ MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ dŇyăČ ÉhtŇĎ yĘhĲĎ hŇdĎęChyBĲĂ MG
ăČ
bŇrĎŔ=M‘Č ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ CpąŇsĘ’ĲĎIĲĄwČ : hoĲĎhyĘ rb
¿ČŇ dĘŇBĂ Myr¡Ăv
Ď hČwĘ ëŇlĆËUĆ hČ tŇ¿wČYĘmĂ
CmqĚěIĎwČ : dŇŁ’ĲmĘ bŇr¿
Ł lĎ lh
¡Ď qĎ ynĳĂè
Ą hČ SdŇĆŁxăBČ tŇo~¡UČhČ gŇx
¿Č =tŇ’Ć tŇoW
Ë ‘Ğl
ĲČ
ÉtorFĘqČmĘhĲČ=lJĎ tŇą’Ą wĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ rS
¡Ć ’Ğ tŇoxŔBĘzĘUĂhĲČ=tŇ’Ć ÉCrysÄĂ IĎwČ
hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČBĘ xsČjĆŔhČ CTăxĞS
Ę IĂwČ : NorĲdŇĘqĂ lxČ¿Čl
n Ę CkŇyl
¡Ă S
Ę IČwČ CrysĂŔhĄ
C’yb
¿ŇĂ IĎwČ CSŔDĘqČtŇĘ IĲĂwČ ÉCmlĘkŇĘ nĂ MIąĂwĂlĘhĲČwĘ MynÄĂ hĞŁJĲhČwĘ ynĳĂè
Ą hČ SdŇĆŁxălČ rW
¡Ď ‘Ď
hŇăS
Ćm
Ł tŇr¡ČotŇJĘ MTĎŔjĎS
Ę mĂJĘ ÉMdĎŇmĘ‘Ď=l‘Č CdŇąmĘ‘ČIĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą tŇol¡‘Ł
tŇ¿BČ rČ=yJĲĂ : MIĲĂwĂlĘhĲČ dŇI¡ČmĂ MDĎŔhČ=tŇ’Ć MyqăĂrĘzŁĲ ÉMynĂhĞŁJĲhČ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ=Sy’Ă
É lk
ŁŇ lĘ MyxęĂ sĎjĘhČ tŇăTČ yxĂS
Ę =l‘Č MIĂÂwĂlĘhĲČwĘ CSDĳĎqČtŇĘ hĂ=âlĲ rS
ăĆ ’Ğ lh
¡Ď uĎBČ
MyĂrČÄpŇĘ ’ĆmĲĄ tŇBČrČţ M‘ÃĎ hĎ tŇyB
ăĂ rĘmČ yJ
ăĂ : hoĲĎhyl
ĲČ SyD¡ĂqĘhČlĘ rohŔTĎ âlă
âlăBĘ xsČ¡jĆ hČ=tŇ’Ć Cl¿kŇĘ ’ĲĎ=yJĂ CrhĎŔFĆhĂ âlă ÉNClbĚŇzĘC rk
ąŇĎ Vřv
Ď yĂ hŇè
ĆÁ nČmĘC
rj
¿ĄkČŇyĘ bŇoF¡hČ ho¿ĎhyĘ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMhĆylĄ‘Ğ ChIąĎqĂzĘxĂyĘ lQĄÄjČtŇĘ hĂ žyJĂ bŇCtŇĳ JĎkČŇ
wyt
ĳŇĎ obŇ’Ğ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ ű Myh
¿Ă Łl’ĹhĲĎ SorËdĘŇlĂ NykĂŔhĄ obăŇbĎŇlĘ=lJĎ : dŇ‘ĲČBĘ
’lw
.x"y +l tyV’rb Nyy‘ v.18
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ChIĎŔqĂzĘxĂyĘ=l’Ć ÉhoĎhyĘ ‘m
ąČ S
Ę IĂwČ
: SdŇĆŁuĲhČ tŇr¿ČhĽTĲĎJĘ âl¡wĘ
21 My’
ÄĂ YĘmĘeĂhČ l’ĄrĎW
Ę yĂţ=ynĲĄbŇĘ CW
ă ‘ĞIĲČwČ
: M‘ĲĎhĎ=tŇ’Ć ’j
¡Ď rĘIĂwČ
hŇĳĎlodŇgŇĘ hŇăxĎ mĘW
Ă BĘ Mym
¡Ă yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă tŇo~ËUČhČ gŇx
ÌČ =tŇ’Ć MĂlČÁS
Ď CrĲyBĂ
: hoĲĎhyl
ĲČ z‘Ł ¡ =ylĄkŇĘ BĂ MynËĂhĞŁJĲhČwĘ MIÌĂwĂlĘhĲČ MoyÂBĘ ű Moyă hoĎhyl
ĲČ ţ Myl
ăĂ lĘhČmĘCĲ
22 Myl
¿Ă yJĂW
Ę UČhČ MIĂŔwĂlĘhĲČ=lJĎ ÉblĄ=l‘Č ChIĎęqĂzĘxĂyĘ rB
ăĄ dČŇyĘwČ
ÉMyxĂBĘzČmĘ MymĂŔIĎhČ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă Éd‘ĄoUhČ=tŇ’Ć CląkŇĘ ’ŇIĲŁwČ hoĳĎhyl
ĲČ bŇoT¡=lkĆŇW
ĲĄ
23 ÉCY‘
ĞCĲĎIĂwČ : MhĲĆytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ MyDĂŔwČtŇĘ mÄĂ C MymĂŔlĎS
Ę yx
ăĄ bŇĘ zĂ
Mym
¡Ă yĎ=tŇ‘ČbŇĘ S
Ă CW
¿ ‘ĞIĲČwČ MyrĳĂxĄ’Ğ Mym
¡Ă yĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă tŇoWě‘Ğl
ĲČ lhĎŔuĎhČ=lJĎ
24 ÈMyrĂj
Ď PŇlĆă’Ć lhÁĎ uĎlČ MyrĂÄhĄ hŇdĎŇChyĘţ=ëŇlĆmĲĆ ChIăĎqĂzĘxĂ yJ
ăĂ : hŇxĲĎmĘW
Ă
N’ŇŁY¡wĘ PŇlĆ’ĆŔ MyrăĂjĎ É lhĎuĎlČ CmyrąĂhĄ MyrĂÂv
Ď hČwĘ ůN’ŇY
Ł Myp
ăŇĂ lĎ’Ğ tŇ‘ăČbŇĘ S
Ă wĘ
25 lh
ăČ qĘ=lJĎ ű CxămĘW
Ę IĂwĲČ : bŇŁrĲlĎ Myn¡ĂhĞŁkŇĲ CS
¿ DĘqČtŇĘ IĲĂwČ MypĳŇĂ lĎ’Ğ tŇrĆW
ăĆ ‘Ğ
MyrĂęGĄhČwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę IĂmĂ My’
ăĂ BĎhČ lh
¡Ď uĎhČ=lkĎŇwĘ MIĂŔwĂlĘhĲČwĘ ÉMynĂhĞŁJĲhČwĘ hŇdĎęChyĘ
26 =h
Ň xĲĎmĘW
Ă yh
¿Ă êĘwČ : hŇdŇĲĎChyBĲĂ Myb
¡ŇĂ S
Ę oIĲhČwĘ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ZrĆ’ăĆmĄ ÉMy’ĂBĎhČ
âl¿ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉdywĂDĎ=NbĆŇ hŇm
Ł ą ŁlS
Ę ymÂĄ ymĂ yJĂţ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ hŇ¡ĎlodŇgŇĘ
27 Ck
Ňă rĘb
ĲĎŇ yĘwČ ÉMIĂwĂlĘhĲČ MynąĂhĞŁJĲhČ CmqĚÁIĎwČ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ tŇ’ŇŁz¡kĎŇ
: MyĂmĲĎè
Ď lČ oS
¡ dĘŇqĎ No‘¿mĘlĂ Mt
ËŇĎ QĎpŇĂ tŇĘ ’obÌŇêĎwČ Ml
ĳĎ oqBĘ ‘m
¡Č è
Ď IĂwČ M‘ĎŔhĎ=tŇ’Ć
’l ÈMy’ĂYĘmĘeĂh
ĲČ l’
¿Ą rĎW
Ę yĂ=lkĎŇ C’ÄYĘyĲĎ tŇ’ŇŁzę=lJĎ tŇoQăkČŇkŇĘ C
=tŇ’Ć CYăêĘnČyĘwČ MyrĂÃS
Ą ’ĞhĲĎ C‘ăDĘgČŇyĘwČ tŇobăŇ~ĄUČhČ CrăBĘS
Č yĘwČ ůhdĎŇChyĘ yrăĄ‘ĎlĘ
hŇ¡è
Ć nČmĘC MyĂr¿ČpŇĘ ’ĆbŇĘ C Nm
ËĂ yĎnĘbŇĂ C hŇdÌŇĎChyĘ=lJĎmĂ tŇŁxÂBĘzĘUĂhĲČ=tŇ’ĆwĘ tŇomBĎhČţ
: MhĲĆyrĄ‘ĲĎlĘ otŇ¡ EĎxĚ’ĞĲlČ Sy’
¿Ă l’
ËĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄBĘ=lJĎ CbŇCSÁIĎwČ hŇĳĄQkČŇlĘ=dŇ‘Č
2 MIĂwĂl
Ę hĲČwĘţ MynăĂhĞŁJĲhČ tŇoqălĘxĘmČ=tŇ’Ć ChIĎÃqĂzĘxĂyĘ dŇămĄ ‘ĞIĲČwČ
hŇ¡Ďl‘ŁlĘ MIĂŔwĂlĘĲlČ wĘ ÉMynĂhĞŁJĲlČ otędĎŇŁbŇĲ ‘Ğ yp
ăŇĂ JĘ ű Sy’
ăĂ MtÂĎ oqlĘxĘmČ=l‘ĲČ
: hoĲĎhyĘ tŇon¿xĞmĲČ yr¡Ą‘ĞS
ĲČ BĘ lQĄŔhČlĘC tŇodăŇh
Ł lĘC ÉtrĄS
Ď lĘ Mym
ĳĂ lĎS
Ę lĂwĘ
3 rq
Ć ŁBăhČ Étol‘ŁlĘ tŇolę‘ŁĲlĎ oSÁCkŇrĘ=NmĂ ëŇlĆUĆÄhČ žtnĎmĘC
tŇr¿ČotŇBĘ bŇCtŇ¡ JĎJČ MydĳĂŇ‘ĞU
Ł Ĳ lČwĘ MyS
ăĂ dĎŇxĽĲlĆ wĘ tŇotŇ¡ BĎè
Č lČ tŇolŔ‘ŁăhĎ wĘ bŇrĆ‘ĆŔhĎwĘ
4 MI
ĳĂwĂlĘhĲČwĘ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ tŇ¿Ďm
n Ę tŇtěĄ lĎ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę oyĲlĘ ÉM‘ĎlĎ rmĆ’ŇŁIąwČ : hoĲĎhyĘ
5 É l’
Ą rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CBąrĘhĂ rbĎęDĎhČ Zră
Ł pŇĘ kŇĂ wĘ : hoĲĎhyĘ tŇr¿ČotŇBĘ Cq¡zĘxĆyĆ N‘Čm
¿Č lĘ
rW
¿Č ‘ĘmČC hŇdĳŇĆW
Ď tŇă’Č CbŇêĘ lk
ŁŇ¡ wĘ SbČŔdĘŇC ÉrhĎYĘyĂwĘ SorąyêĂ NgĎęDĎ tŇyS
ăĂ ’ŇrĄ
20
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31. 6–19

yrăĄ‘ĎBĘ ÈMybŇĂ S
Ę oIĲhČ hŇdĎęChywĲĂ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ ynÌĄbŇĘ C : C’ybĲŇĂ hĄ bŇr¡
Ł lĎ lJ
ŁË hČ
MyS
¡Ă DĎqĚmĘhĲČ MyS
ĂŔ dĎŇqĲĎ rW
ăČ ‘ĘmČC N’ŇŁYŔwĎ ÉrqĎBĎ rW
ąČ ‘ĘmČ MhĄę=MGČ ůhdĎŇChyĘ
: tŇomĲrĄ‘Ğ tŇom¿rĄ‘Ğ Cn¡êĘIĂwČĲ C’yběĂ hĄ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyl
ĲČ
: CQĲJĂ y‘¡ĂybŇĂ è
Ę hČ SdŇĆx
Ł ¿ bČŇC dŇoiĳyĂlĘ tŇom¡rĄ‘ĞhĲĎ CQx
¿Ą hĄ yS
ĂŔ lĂè
Ę hČ ÉSdŇĆŁxÄBČ
tŇomĳrĄ‘ĞhĲĎ=tŇ’Ć C’¡rĘIĂwČ MyrĂŔv
Ď hČwĘ ChIăĎqĂzĘxĂyĘ ÉC’b
Ł Ä IĎwČ
Sră
Ł dĘŇIĂwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ oU¿‘Č tŇ¡’Ą wĘ hoĎŔhyĘ=tŇ’Ć ÉCkŇrĘb
ĲĎŇ yĘwĲČ
ChyÌĎrĘzČ‘Ğ wylĎę’Ą rmĆ’ŇŁIăwČ : tŇomĲrĄ‘ĞhĲĎ=l‘Č MI¡ĂwĂlĘhĲČwĘ MynËĂhĞŁJĲhČ=l‘Č ChIĎęqĂzĘxĂyĘ
=tŇyb
ĲĄŇ ’yb
ăŇĂ lĎ hŇmÁĎ CrêĘhČ lxĄÄhĎmĲĄ rmĆ’ŇIŁwČţ qodŇĳYĎ tŇyb
ăŇĄ lĘ S’Ňr¡
Ł hĎ Nh
ËĄ J
Ł hČ
oUŔ‘Č=tŇ’Ć ëŇrăČBĄ ÉhoĎhyĘ yJ
ąĂ bŇorŔlĎ=dŇ‘Č ÉrtŇĄ ohwĘ ‘ČobąŇW
Ď wĘ lokÄ’Ď hoĎęhyĘ
NykÌŇĂ hĎlĘ ChIĎęqĂzĘxĂyĘ rmĆ’ŇIăŁwČ
: hŇĲEĆhČ Nom¿hĎhĲĆ=tŇ’Ć rt
¡ŇĎ oehČwĘ
rW
ËĄ ‘ĞUĲČhĲČwĘ hŇÌmĎ CrêĘhČ=tŇ’Ć C’ybÄĂ IĎwČ : CnykĲŇĂ IĎwČ ho¡ĎhyĘ tŇyb
¿ŇĄ BĘ tŇokËŇS
Ď lĘ
Chyx
¡Ă ’Ď y‘¿ĂmĘS
Ă wĘ ywĂŔQĄhČ whyănnřwk ÉdygŇĂ nĎ Mh
ąĆ ylĄ‘ĞwĲČ hŇĳĎCm’
n ĹB
ĲĆ MyS
¡Ă dĎŇuĽhĲČwĘ
l’
ăĄ ylĂ’ĹwĲĆ ÉdbĎŇzĎoywĘ tŇomąyrĂywĲĂ l’ĄÁhW
Ď ‘ĞwĲČ tŇxČnÄČ wĘ ChyĎzĘzČ‘ĞwĲČţ l’ĄÃyxĂywĲĂ : hŇĲnĆ S
Ę mĂ
wyxĂŔ’Ď y‘ăĂmĘS
Ă wĘ ÉwhyÄnnřwk dŇąIČmĂ MydĂęyqĂjĘ ChyĳĎnĎbŇĘ C tŇxČm
¡Č C ChyĎŔkŇĘ mČsĘyĂwĘ
’rĄÄoqwĘ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ=tŇyB
ĲĄ dŇyg¿Ňn
Ă Ę Chy¡ĎrĘzČ‘ĞwĲČ ëŇlĆUĆŔhČ ChIăĎqĂzĘxĂyĘ ÉdqČpŇĘ mĂBĘ
ÉttŇĄ lĎ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ tŇobăŇdĘŇnĂ l‘¡Č hŇxĎrĎŔzĘUĂlČ r‘ăĄoèhČ ÉywĂQĄhČ hŇąĎm
n Ę yĂ=NbĆŇ
‘ČCSÄyĄwĘ NmĂyĎnĘmĂCţ NdŇĆ‘ăĄ odÃyĎ=l‘ČwĘ : MyS
ĲĂ dĎŇuĽhČ yS
¡Ą dĘŇqĎwĘ hoĎŔhyĘ tŇm
ăČ CrêĘ
tŇt
ąŇĄ lĎ hŇĳĎCm’
n ĹB
ĲĆ Myn¡ĂhĞŁJĲhČ yr¿Ą‘ĎBĘ ChyËĎnĘkČŇS
Ę C ChyÌĎrĘmČ’Ğ ChyĎÁ‘ĘmĲČS
Ę CĲ
MyrĂękĎŇzĘlĂ MW
ăĎ xĘyČtŇĘ hĂ dŇbÂČ QĘmĂ : NTĲĎuĎJČ lod¡ŇGĎJČ tŇoqŔlĘxĘmČBĘ ÉMhĆyxĄ’ĞĲlČ
Moyă=rbČŇdĘŇlĂ ho¡ĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ lĘ ’B
¿Ď hČ=lkĎŇlĘ hŇlĎ‘ĘmČŔlĘC ÉMynĂS
Ď SoląS
Ď NBĆÄmĂ
Wx
ąĄ yČtŇĘ hĂ tŇ’ĄÄwĘ : MhĲĆytŇĄ oqlĘxĘmČJĘ Mt
¡ŇĎ ormĘS
Ę mĂBĘ MtŔĎ dĎŇobăŇ‘Ğl
ĲČ omĳoyBĘ
hŇlĎ‘ĘĳmĎ lĘC hŇ¡ĎS
n Ď Myr¿ĂW
Ę ‘Ć NB
ËĆ mĂ MIĂŔwĂlĘhÄČ wĘ MhĆŔytŇĄ obŇĲ ’Ğ tŇyb
ăŇĄ lĘ ÉMynĂhĞŁJĲhČ
Mh
ËĆ yS
Ą nĘ Mj
ÌĎ TČ=lkĎŇBĘ WxĄęyČtŇĘ hĂlĘC : MhĲĆytŇĄ oqlĘxĘmČBĘ Mh
¡Ć ytŇĄ ormĘS
Ę mĂBĘ
: SdŇĆŁqĲ=CSDĘqČtŇĘ yĂ Mt
¡ŇĎ nĎCmĲ’Ĺb
ĲĆŇ yJ
¿Ă lh
ĳĎ qĎ=lkĎŇlĘ Mh
¡Ć ytŇĄ onbŇĘ C Mh
¿Ć ynĄbŇĘ C
ry‘ŔĂ wĎ ry‘ăĂ=lkĎŇBĘ ÉMhĆyrĄ‘ĲĎ SrąČgŇĘ mĂ ydÄĄW
Ę BĂ MynÁĂ hĞŁJĲhČ Nr
Ł Ä hĞ’ĲČ žynĄbŇĘ lĂwĘ
MynĂŔhĞŁJăBČ ÉrkĎŇzĎ=lkĎŇlĘ tŇonęmĎ tŇt
ăŇĄ lĎ tŇomĳS
Ą BĘ Cb¡ŇuĘnĂ rS
¿Ć ’Ğ MyS
Ăě nĎ’Ğ
Vxyth=lklw

’"s ,w"Tdw ’"yd ,T"d ,w"d ,g"d ,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk ,yrq +kh Zqmb ChyĎnĘnČJĎ ,bytk ChyĎnĘnČoJ v.12 .’l
,’"d ,y"k Myrps bwrb Nk ,yrq +kh Zqmb ChyĎnĘnČJĎ ,bytk ChyĎnĘnČoJ v.13 .d"ydw b"yd ,b"d Nkw yrq whynnJ
Ľ
.d"ydw b"yd ,b"d Nkw yrq whynnJ
Ľ ’"s ,w"Tdw ’"yd ,T"d ,w"d ,g"d
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W‘ČIČÄwČ hŇdĳŇĎChyĘ=lkĎŇBĘ ChI¡ĎqĂzĘxĂyĘ tŇ’ŇŁzËJĎ W‘ČIÌČwČ : MIĲĂwĂlĘB
ĲČ Wx
¡Ą yČtŇĘ hĲĂ=lkĎŇlĘC
21 =rS
Ć ’Ğ hŇW
ĆÂ ‘ĞmĲČ=lkĲĎŇbŇĘ C : wyhĲĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡ĄpŇĘ lĂ tŇmĆŔ’ĹăhĎ wĘ ÉrS
Ď IĎhČwĘ bŇoFąhČ
wyh
ĳĎŁl’ŇĲlĄ Sr¡
Ł dĘŇlĂ hŇwĎŔYĘUĂbČŇC ÉhrĎoêbČŇC MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ=tŇyB
ĲĄ tŇdăČŇobŇ‘ĞB
ĲČ ű lx
ăĄ hĄ
: xČylĲĂYĘhĂwĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď ob¿ŇbĎŇlĘ=lkĎŇBĘ
bl ’b
Ł ăŇ IĎwČ rCè
ĳ ’Č=ëŇlĆmĲĆ bŇyrăĂxĄnĘsČ ’B
¡Ď hŇQĆ’ĄŔhĎ ÉtmĆ’ĹhĲĎwĘ MyrąĂbĎŇDĘhČ yrĄÄxĞ’ĲČ
2 É’rĘIČwČ : wyl
ĲĎ ’Ą M‘¿ĎqĘbŇĂ lĘ rmĆ’ŇI¡ŁwČ tŇorŔYĚBĘhČ MyrăĂ‘ĎhĲĆ=l‘Č ÉNxČIĂwČ hŇdĎęChybĲŇĂ
3 Z‘
ęČ CĎIĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=l‘Č hŇm
¡Ď xĎlĘUĂlČ wynĎěpĎŇC bŇyrĳĂxĄnĘsČ ’b
¡ĎŇ =yJĂ ChIĎŔqĂzĘxĂyĘ
ry‘ĳĂlĎ ZCxămĂ rS
¡Ć ’Ğ tŇonŔyĎ‘ĞhĲĎ ym
ăĄ ymĄ=tŇ’Ć ÉMoêsĘlĂ wyrĎŔB
Ł gŇĂ wĘ ÉwyrĎW
Ď =M‘Ă
4 =t
Ň ’ĆwĘ tŇonŔyĎ‘ĘUČhČ=lJĎ=tŇ’Ć ÉCmêĘsĘIĂwĲČ bŇrĎŔ=M‘Č CYăbŇĘ uĲĎIĂwČ : ChCrĲzĘ‘ĘIČwĲČ
rCèŔ’Č yk
ăŇĄ lĘmČ ÉC’obÄyĎ hŇUĎąĎl rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ZrĆ’¡ĎhĎ=ëŇotŇĲ BĘ PŇ¿TĄ oèhČ lxČËeČhČ
5 h
Ň YĎÁCrjĘhČ hŇmÄĎ oxhČ=lJĎ=tŇ’Ć žNbĆŇIĂwČ qEČÃxČtŇĘ IĂwČ : MyBĲĂrČ MyĂm¿Č C’¡YĘmĲĎC
’oQ¡UĂhČ=tŇ’Ć qE¿ĄxČyĘwČ tŇrĆxĆŔ’Č hŇm
ăĎ oxhČ ÉhYĎCxlČwĘ tŇolęDĎgŇĘ UĂhČ=l‘Č l‘ČIăČwČ
6 t
Ň om¡xĎlĘmĂ yr¿ĄW
Ď Nê
ËĄIĂwČ : MyeĲĂgŇĂ mĎC bŇr¡
Ł lĎ xlČËS
Ć W‘ČI¿ČwČ dŇywĳDĂ Ď ry‘ăĂ
Mb
¡ĎŇ bĎŇlĘ=l‘Č rB
¿Ą dČŇyĘwČ ry‘ŔĂ hĎ r‘ČS
ăČ ÉboxrĘ=l’Ć wylĎę’Ą MY
ăĄ BĘqĘIĂwČ M‘ĳĎhĎ=l‘Č
7 rCè
Ŕ ’Č ëŇlĆămĆ ÉynĄjĘmĂ CêxČęêĄ=l’ČwĘ C’ărĘyêĲĂ=l’Č CYŔmĘ’ĂwĘ CqăzĘxĂ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ
8 ‘
ČorăzĘ ÉoU‘Ă : oUĲ‘ĂmĲĄ bŇr¡Č CnU
¿Ď ‘Ă=yJĲĂ oUĳ‘Ă=rS
Ć ’Ğ NomăhĎhĲĆ=lJĎ yn¡ĄpŇĘ QĂmĂC
CkŇă mĘiĎIĂwČ Cnt
ĳŇĄ m
Ł xĞlĘmĂ Mx
¡Ą QĎhĂlĘC CnrĄŔzĘ‘ĎlĘ ÉCnyhĄÄŁl’Ĺ hoąĎhyĘ CnUÁĎ ‘ĂwĘ rW
ĎŔ BĎ
9 h
Ň zĆę rxČă’Č
: hŇdŇĲĎChyĘ=ëŇlĆmĲĆ ChI¿ĎqĂzĘxĂyĘ yr¡ĄbŇĘ DĂ=l‘Č M‘ĎŔhĎ
SykĂŔlĎ=l‘Č É’ChwĘ hŇmĎyĘlČŔS
Ď CrăyĘ ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğ rCè
ą ’Č=ëŇlĆmĲĆ bŇyrĂÄxĄnĘsČ xlČS
Ďţ
hŇdËŇĎChyĘ=lJĎ=l‘ČwĘ hŇdĎŔChyĘ ëŇlĆămĆ ÉChIĎÄqĂzĘxĂyĘ=l‘Č oUĳ‘Ă oê¡lĘS
Č mĘmĆ=lkĎŇwĘ
10 Éhm
Ď =l‘Č rCè
ĳ ’Č ëŇlĆămĆ bŇyr¡ĂxĄnĘsČ rmČŔ’Ď hŇJ
Łă : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ rS
¿Ć ’Ğ
11 t
Ň yi
ăĂ mČ ÉChIĎÄqĂzĘxĂyĘ âląhĞ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ roY¡mĎBĘ Myb
¿ŇĂ S
Ę yĲŁwĘ MyxĂŔTĘŁBĲ Mê
ăĆ’Č
CnyhĄŔŁl’Ĺ hoăĎhyĘ rm
Ł ĳ ’ŇlĄ ’m
¡Ď YĎbŇĘ C bŇ‘¿ĎrĎBĘ tŇCmËlĎ MkĆŔtŇĘ ’Ć tŇt
ăŇĄ lĎ MkĆŔtŇĘ ’Ć
12 wyt
¡ŇĎ m
Ł B
ĲĎ =tŇ’Ć rys
¿Ă hĄ ChIĎŔqĂzĘxĂyĘ É’Ch=âlhĞ : rCèĲ’Č ëŇlĆ¿mĆ PŇ¡JČ mĂ CnlĄěy~ĂyČ
xČÌĄBzĘmĂ ynĄÄpŇĘ lĂ rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲylĂwĘ hŇdąŇĎChylĲĂ rmĆ’ŇŁIÄwČ wyt
ĳŇĎ x
Ł BĘzĘmĂ=tŇ’ĆwĘ
13 yn
ăĂ’Ğ ÉytŇĂ yW
ĂÄ ‘Ď hŇąmĆ C‘ędĘŇtŇĄ âlăhĞ : CryTĲĂqĘêČ wyl
¿Ď ‘ĎwĘ Cw¡xĞêĲČS
Ę êĲĂ dŇËxĎ ’Ć
tŇoYŔrĎ’ĞhĲĎ ăĄoG
y ÉyhĄŁl’Ĺ ClękŇĘ yĲĎ lokŇă yĎhĞ tŇoYĳrĎ’ĞhĲĎ yU
ăĄ ‘Č lk
ŁŇ¡ lĘ ytŔČ obŇ’ĞwĲČ
14 rS
ăĆ ’Ğ ÉhQĆ’ĄÄhĎ MyąĂoGhČ yhÂĄ Łl’Ĺ=lkĎŇBĲĘ ymĂţ : ydŇĲĂIĎmĂ MY
¡Ď rĘ’Č=tŇ’Ć ly~
¿Ă hČlĘ
20
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32. 15–29

É lkČŇCy yJ
ąĂ ydĳĂŇIĎmĂ oU¡‘Č=tŇ’Ć ly~
¿Ă hČlĘ lokŔyĎ rS
ăĆ ’Ğ ytŔČ obŇ’Ğ CmyrăĂxĹhĲĆ
ChIĎÁqĂzĘxĂ MkĆÄtŇĘ ’Ć ž’yè
Ă yČ=l’Č hŇêÃĎ ‘ČwĘ : ydŇĲĂIĎmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć ly~
¿Ă hČlĘ MkĆŔyhĄŁlă’Ĺ
ÉhČolÄ’Ĺ=lJĎ lkČęCy âlă=yJĂ ůol Cnym
ăĂ ’ĞêĲČ=l’ČwĘ Èt’ŇzŁJĎ Mk
ăĆŇ tŇĘ ’Ć tŇyiÄĂ yČ=l’ČwĘ
MkĆŔyhĄŁl’Ĺ yJ
ăĂ PŇ’Čť yt
ĳŇĎ obŇ’Ğ dŇIăČmĂC yd¡ĂŇIĎmĂ oUË‘Č ly~
¿Ă hČlĘ hŇkĎŔlĎmĘmČC yoGă=lJĎ
Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ho¡ĎhyĘ=l‘Č wydĎŔbĎŇ‘Ğ CrăBĘDĂ Édo‘wĘ : ydŇĲĂIĎmĂ Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć Cly~
¿Ă yČ=âlĲ
l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡Ďhyl
ĲČ PŇrĄěxĎlĘ bŇtŔČ JĎ MyrăĂpĎŇsĘC : oDĲbŇĘ ‘Č ChI¿ĎqĂzĘxĂyĘ l‘¡ČwĘ
Cly~
ąĂ hĂ=âlĲ rS
ĆÄ ’Ğ ÉtoYrĎ’ĞhĲĎ ąĄoG
y yhÂĄ Łl’ŇJ
ĲĄ rm
Ł ę ’ŇlĄ wylĎÁ‘Ď rm
Ł Ä ’ŇĲlĄ wĘ
C’ÄrĘqĘIĂwĲČ : ydŇĲĂIĎmĂ oU¡‘Č ChIËĎqĂzĘxĂyĘ yh
ÌĄŁl’Ĺ ly~ÂyČ=âl
Ă
Ĳ NJ
ăĄ ydĂŔIĎmĂ ÉMUĎ‘Č
M’
¡Ď rĘyĲĎlĘ hŇmĎŔoxhĲČ=l‘Č rS
ăĆ ’Ğ ÉMĂlČÄS
Ď CrĲyĘ M‘ąČ=l‘Č tŇydĂęChyĘ lodÁGĎ=loqĲbŇĘ
MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yh
¡ĄŁl’Ĺ=l’Ć CrŔBĘdČŇyĘwĲČ : ry‘ĲĂhĎ=tŇ’Ć Cd¿ŇJĘlĘyĂ N‘Čm
¡Č lĘ Ml
ĳĎ hĞbČŇlĘCĲ
: MdŇĲĎ’ĎhĲĎ yd¿ŇĄyĘ hŇ¡W
Ą ‘ĞmĲČ ZrĆ’ĎŔhĎ yU
ăĄ ‘Č ÉyhĄŁl’Ĺ l‘ęČ JĘ
tŇ’ŇŁzĳ=l‘Č ’yb
¡ŇĂ eĎhČ ZomË’Ď=NbĆŇ ChyÌĎ‘ĘS
ĲČ ywĲĂ ëŇlĆUĆęhČ ChIăĎqĂzĘxĂyĘ lQĄÂjČtŇĘ IĂwČ
=lJĎ dŇxÂĄ kŇĘ IČwČ ëŇ’ĎŔlĘmČ ÉhoĎhyĘ xl
ąČ S
Ę IĂwČ
: MyĂmĲĎè
Ď hČ Cq¡‘ĞzĘIĂwĲČ
MynÁĂ jĎ tŇS
Ć ŁbÄBĘ žbS
Ď IĎwČ rCè
ĳ ’Č ëŇlĆămĆ hŇ¡Ąx
n Ğ mĲČBĘ rW
ĎŔ wĘ dŇygăŇn
Ă Ď wĘ É lyĂxÄČ roB¿GĂ
: bŇrĆxĲĎbĆŇ Chl
¿Ě yjĂhĂ MS
¡Ď wy‘ĎŔmĄ w’ăyYřymw wyhĎŔŁl’Ĺ tŇyB
ăĄ É’ŁbŇIĎwČ oYęrĘ’ČlĘ
bŇyr¿ĂxĄnĘsČ dŇËIČmĂ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę ŁyĲ ű tŇă’Ą wĘ ChIĎÁqĂzĘxĂyĘ=tŇ’Ć hoĎÄhyĘ ž‘S
Č oIwČ
hŇąxĎ nĘmĂ My’ÄĂ ybŇĂ mĘ MyBĂrČwĘţ : bŇybĲŇĂ iĎmĂ Ml
¡Ą hĞĲnČ yĘwĲČ lJ
Łĳ =dŇIČmĂC rCè
¡ ’Č=ëŇlĆmĲĆ
yn¿Ąy‘ĄlĘ ’v
ËĄ eČIĂwČ hŇdĳŇĎChyĘ ëŇlĆămĆ ChI¡ĎqĂzĘxĂylĲĂ tŇonŔDĎgŇĘ mÄĂ C MĂlČŔS
Ď CrăylĂ ÉhoĎhyl
ĲČ
: Nk
ĲĄŇ =yrĄxĞ’ĲČmĄ My¡ĂoGhČ=lkĎŇ
rmĆ’ŇIăŁwČ hoĎŔhyĘ=l’Ć É lQĄjČtŇĘ IĂwČ tŇCmĳlĎ=dŇ‘Č ChI¡ĎqĂzĘxĂyĘ hŇ¿ĎlxĎ MhĄŔhĎ Mym
ăĂ IĎBČ
Hb
¡ČŇ gĎŇ yJ
¿Ă ChIĎŔqĂzĘxĂyĘ bŇyS
ăĂ hĄ ÉwylĎ‘Ď lm
ąĚ gŇĘ kŇĂ =âlĲwĘ : olĲ NtŇČ ¿nĎ tŇ¡pĄŇ omC olŔ
ÉChIĎÄqĂzĘxĂyĘ ‘n
ąČJĎIĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ=l‘ČwĘ PŇYĆqĆŔ ÉwylĎ‘Ď yh
ąĂ yĘwČ oBĳlĂ
hoĎŔhyĘ PŇYĆqăĆ ÉMhĆylĄ‘Ğ ’b
ąĎŇ =âlwĘ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁwĘ ’Ch¡ oBŔlĂ HbČŇŁgŇă BĘ
tŇorăYĎŁ’ĲwĘ dŇŁ’ĳmĘ hŇăBĄ rĘhČ dŇob¡ŇkĎŇwĘ rS
Ć Ł‘¿ ChIËĎqĂzĘxĂylĲĂ yh
ÌĂ yĘwČ : ChIĲĎqĂzĘxĂyĘ ym
¡Ą yBĂ
lk
ŁŇ¡ lĘC MyeĂŔgŇĂ m
ăĎ lĘC ÉMymĂW
Ď bŇĘ lĂwĘ hŇrĎęqĎyĘ NbĆŇă’Ć lĘC bŇhÁĎ zĎlĘC PŇsĆkĆÄlĘ olţ=hŇW
Ď ‘ĲĎ
ÉtwŁrĎ’ĲĚwĘ rh
ĳĎYĘyĂwĘ SorăytŇĂ wĘ Ng
¡ĎŇ DĎ tŇ¿’Č CbŇtŇĘ lĂ tŇonŔJĘsĘmÄĂ C : hŇDĲĎmĘxĆ yl
¿Ą JĘ
=hŇnĄqĘmĂC olŔ hŇW
Ď ‘ăĎ ÉMyrĂ‘ĎwĘ : tŇorĲwĄ’ĞĲlĎ Myr¡ĂdĎŇ‘ĞwĲČ hŇmĎŔhĄbŇĘ C hŇm
ăĎ hĄBĘ=lkĎŇlĘ
N’Y
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’ChăwĘ : dŇŁ’ĲmĘ bŇr¿Č SCkŇ¡ rĘ MyhĂŔŁl’Ĺ Éol=NtŇČ ĲnĎ yJ
ąĂ bŇrĳ
Ł lĎ rq¡ĎbĎŇC N’ŇY
Ł¿
=hŇFĎmĲČlĘ Mr¿Ąè
Ę yIČwĲČ NoyŔlĘ‘ĆhĲĎ ÉNoxygŇĂ ym
ąĄymĄ ’YÂĎ om=tŇ’Ć ÉMtŇČ sĎ ChIĎęqĂzĘxĂyĘ
ű yYăĄylĂmĘBĂ NkÂĄ wĘ : ChW
ĲĄ ‘ĞmĲČ=lkĲĎŇBĘ ChI¡ĎqĂzĘxĂyĘ xl
¿Č YĘIČwČ dŇywĳDĂ Ď ry‘ăĂlĘ hŇbĎŇr¡Ď‘ĘUČ
ZrĆ’ĎŔbĎŇ hŇăyĎhĎ rS
ăĆ ’Ğ ÉtpĄŇoUhČ Sr
Ł ę dĘŇlĂ ÉwylĎ‘Ď Myx
ąĂ QĘS
Č mĘhĲČ lbĆęBĎ yrăĄW
Ď
ChI¡ĎqĂzĘxĂyĘ yr¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : obŇĲ bĎŇlĘBĂ=lJĎ tŇ‘Čd¡ČŇlĎ otŔoinÄČ lĘ Myh
ĳĂ Łl’ĹhĲĎ ob¡ŇzĎ‘Ğ
rpĆŇ¿sĄ =l‘Č ’ybĂŔeĎhČ ÉZom’Ď=NbĆŇ ChyąĎ‘ĘS
Č yĘ NozÂxĞB
ĲČ MybĂęCtŇJĘ Me
ăĎhĂ wydĳŇĎsĎxĞwĲČ
ÈChrĚBĘqĘIĂwĲČ wytęĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă ChIĎÁqĂzĘxĂyĘ bŇJÄČ S
Ę IĂwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂwĘ hŇd¡ĎŇChyĘ=yk
ĲĄŇ lĘmČ
hŇd¡ĎŇChyĘ=lJĎ otŔombŇĘ olă=CW‘ĲĎ ÉdobŇkĎŇwĘ ůdywĂdĎŇ=ynĲĄbŇĘ yrăĄbŇĘ qĂ ÈhlĄ‘ĞmĲČBĲĘ
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ hŇ¿è
Ć nČmĘ ëŇŁlËmĘIĂwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁwĘ

gl hŇnĎŔS
Ď ÉSmĄxĎwĘ Myè
ąĂ mĂxĞwĲČ okĳŇlĘmĎbŇĘ hŇăè
Ć nČmĘ hŇ¡ĎS
n Ď hŇrËĄW
Ę ‘Ć Myê
¿ĄS
Ę =NBĆ
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MyĂŔoGhČ ÉtobŇ‘ĞotŇĲ JĘ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ
tŇomŔBĎhČ=tŇ’Ć ÉNbĆŇIĂÄwČ bŇS
Ď IĎęwČ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ hoĎŔhyĘ SyrăĂoh ÉrS
Ć ’Ğ
tŇorŔS
Ą ’Ğ W‘ČIăČwČ ÉMylĂ‘ĎBĘlČ tŇoxąBĘzĘmĂ MqĆIĎÄwČ wyb
ĳŇĂ ’Ď ChIăĎqĂzĘxĂyĘ Zê
¡Č nĂ rS
¿Ć ’Ğ
tŇox¡BĘzĘmĂ hŇ¿Ďb
n ĎŇ C : MtĲŇĎ ’
Ł dŇŁb¡Ň‘ĞIĲČwĲČ MyĂmČŔè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ=lkĎŇlĘ ÉCxêÄČ S
Ę IĲĂwČ
: Ml
ĲĎ o‘lĘ ym
¡Ă è
Ę =hŇyĆhĘyĲĂ MĂl
¿Č S
Ď CrĲyBĂ hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď ÉrS
Ć ’Ğ hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ
: hoĲĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ tŇor¿YĘxČ yê
¡ĄS
Ę BĂ MyĂm
ĳĎè
Ď hČ ’b
ăĎŇ YĘ=lkĎŇlĘ tŇox¡BĘzĘmĂ NbĆŇ¿IĂwČ
PŇè
ĄŔ kŇĂ wĲĘ ÉSxĄnĂwĘ NąĄno‘wĘ MeŁŔ hĂ=NbĆŇ ygăŇĄBĘ ÉS’ĄBĎ wynąĎBĎ=tŇ’Ć rybÄĂ ‘ĹhĲĆ ž’ChwĘ
: osĲy‘ĂkŇĘ hČlĘ ho¡ĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘rËČhĎ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ hŇBĎęrĘhĂ ynĳĂo‘DĘyĂwĘ bŇo’¡ hŇW
Ď ‘¿ĎwĘ
rS
ĆÄ ’Ğ MyhęĂ Łl’ĹhĲĎ tŇyb
ăŇĄ BĘ hŇĳW
Ď ‘Ď rS
ăĆ ’Ğ lmĆ¡iĆ hČ lsĆ¿jĆ =tŇ’Ć MW
Ć IĎěwČ
MĂlČęS
Ď CrĲybŇĂ C hŇEĆÁhČ tŇyĂBČÄBČ onŔbŇĘ hŇm
Ł ă ŁlS
Ę =l’ĆwĘ ÉdywĂDĎ=l’Ć ÉMyhĂŁl’Ĺ rm
ąČ ’Ď
: MolĲy‘ĄlĘ ym
¡Ă S
Ę =tŇ’Ć MyW
¿Ă ’Ď l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yT
ăĄ bŇĘ S
Ă É lJ
Ł mĂ ÉyêĂrĘxČÄBĎ rS
ąĆ ’Ğ
rS
¿Ć ’Ğ hŇmĎŔdĎŇ’ĞhĲĎ É l‘ČmĄ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ lgĆŇrăĆ=tŇ’Ć ÉrysĂhĎlĘ PŇysęĂ o’ âlăwĘ
rS
ăĆ ’Ğ=lJĎ tŇ’Ąť tŇoWę‘Ğl
ĲČ CrămĘS
Ę yĂ=M’Ă ű qrăČ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ ŁbŇĲ ’ĞĲlČ yêĂdĘŇm
¡Č ‘ĹhĲĆ
‘tŇČăĆwČ
I : hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ MyT
¡Ă jĎS
Ę UĂhČwĘ Myu¿ĂxĚhĲČwĘ hŇrËĎoêhČ=lkĎŇlĘ MytŔĂ yCĂYĂ
ÉrS
Ć ’Ğ MyĂŔoGhÄČ =NmĂ ‘rĎŔ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁwĘ hŇd¡ĎŇChyĘ=tŇ’Ć hŇè
ĆŔ nČmĘ
hoËĎhyĘ rB
ÌĄdČŇyĘwČ
: l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yn¿ĄBĘ yn¡ĄjĘmĂ hoĎŔhyĘ dŇym
ăĂ S
Ę hĂ
yrąĄW
Ď =tŇ’Ć MhĆęylĄ‘Ğ hoĎÁhyĘ ’bĄÄIĎwČ : CbŇyS
ĲĂ qĘhĂ âl¿wĘ oU¡‘Č=l’ĆwĘ hŇ¿è
Ć nČmĘ=l’Ć
’bYh
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ÉChrÄĚsĘ’ČIĲČwČ Myx
ĳĂ x
Ł BČ hŇ¡è
Ć nČmĘ=tŇ’Ć Cd¿ŇJĘlĘIĂwČ rCèŔ’Č ëŇlĆămĆ lĘ ÉrS
Ć ’Ğ É’bĎŇ~ĎhČ
hoăĎhyĘ yn¡ĄjĘ=tŇ’Ć hŇQĎěxĂ olŔ rYăĄhĎkŇĘ C : hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ Chk
¡ĚŇ ylĂoIwČ MyĂêŔČ S
Ę xĚnĘB
ĲČ 12
rtŇĆ ‘ąĎIĄwČ wylĎę’Ą lQ
ăĄ jČtŇĘ IĂwČ : wytĲŇĎ ŁbŇ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ yn¡ĄpŇĘ QĂmĂ dŇŁ’ŔmĘ ‘n
ăČJĎIĂwČ wyh
ĳĎŁl’Ĺ 13
yJ
¿Ă hŇè
ĆŔ nČmĘ ‘dČŇăIĄwČ otŇĳ CkŇlĘmČlĘ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyĘ Chb
¿ĄŇ yS
Ă yĘwČ otŔeĎxĂêĘ ‘m
ăČ S
Ę IĂwČ Éol
dŇywĂÃDĎ=ry‘ĲĂlĘ ű hŇăĎoYyx
n ĲĂ hŇm
ăĎ ox hŇăĎB
n Ď NkĄÃ=yrĄxĞ’ĲČwĘ : MyhĲĂŁl’ĹhĲĎ ’Ch¿ ho¡ĎhyĘ 14
lpĆŇŁ‘ŔlĎ bŇăbČŇ sĎwĘ ÉMygŇĂ DĎhČ r‘ČS
ąČ bŇĘ ’obÄlĎwĘ lxČeČÁBČ NoxÄygŇĂ lĘ žhbĎŇrĎ‘ĘmČ
: hŇdŇĲĎChyBĲĂ tŇor¡YĚBĘhČ Myr¿Ă‘ĎhĲĆ=lkĎŇBĘ lyĂxËČ=yrĄW
ĲĎ MW
Ć ÌĎwČ
I dŇŁ’ĳmĘ hĎ¡hĆ yBĂgŇĘ IČwČ
tŇoxęBĘzĘUĂhĲČ=lkĎŇwĘ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ mĂ É lmĆiĆÄhČ=tŇ’ĆwĘ rk
ąŇĎ eĄhČ yhĄÄŁl’Ĺ=tŇ’Ć rsČIĎwČţ 15
: ry‘ĲĂlĎ hŇYĎCx¿ ëŇ¡ĄlS
Ę IČwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲybŇĂ C ho¡ĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ rh
¿Č BĘ hŇËĎB
n Ď rS
¿Ć ’Ğ
ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ hŇdĳŇĎotŇwĘ Mym
¡Ă lĎS
Ę yx
¿Ą bŇĘ zĂ wylĎŔ‘Ď xB
ăČ zĘIĂwČ hoĎŔhyĘ xB
ăČ zĘmĂ=tŇ’Ć ÉNkřyÄw 16
Myx
¡Ă bŇĘ zĲŁ M‘ĎŔhĎ dŇo‘ă É lbĎŇ’Ğ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=tŇ’Ć dŇobě‘Ğl
ĲČ hŇdĎŔChylĲĂ 17
otŇă QĎpŇĂ tŇĘ C Èhè
Ć nČmĘ yrăĄbŇĘ DĂ rtŇĆ yÄĆwĘ : MhĲĆyhĄŁlĲ’Ĺ ho¿Ďhyl
ĲČ qr¡Č tŇomĳBĎBČ 18
yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ MS
¿Ą BĘ wylĎŔ’Ą MyrăĂBĘdČŇmĘhĲČ MyzĂŔx
Ł hĲČ ÉyrĄbŇĘ dĂŇwĘ ůwyhĎŁl’Ĺ=l’Ć
Èol=rtŇĆ ‘ĎhĲĄwĘ otŇă QĎpŇĂ tŇĘ C : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČ yr¡ĄbŇĘ DĂ=l‘Č MeĎěhĂ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ 19
ÉdymĂ‘ĹhĲĆwĘ ÉtomBĎ Mh
ąĆ bĎŇ hŇnĎÄBĎ žrS
Ć ’Ğ tŇomęq
Ł UĘhČwĘ ůol‘ĘmČC otŇă ’ŇFĎxČ=lkĎŇwĘ
: yzĲĎox yr¿ĄbŇĘ DĂ l‘¡Č MybĂŔCtŇJĘ Me
ăĎhĂ o‘ĳnĘJĲĎhĂ yn¡ĄpŇĘ lĂ MylĂŔsĂjĘhČwĘ MyrăĂS
Ą ’ĞhĲĎ
on¡BĘ Nom¿’Ď ëŇŁlËmĘIĂwČ otŇĳ yBĄ Chr¡ĚBĘqĘIĂwĲČ wytŔĎ ŁbŇ’Ğ=M‘Ă Éhè
Ć nČmĘ bŇąJČ S
Ę IĂwČ 20
: wyêĲĎxĘêČ
ëŇ¡ČlmĎ MynĂŔS
Ď MyĂê
ăČ S
Ę C okĳŇlĘmĎBĘ Nomă’Ď hŇ¡ĎS
n Ď MyĂê
ËČ S
Ę C MyrÌĂW
Ę ‘Ć=NBĆ 21
hŇăè
Ć nČmĘ hŇ¡W
Ď ‘Ď rS
¿Ć ’ĞJĲČ hoĎŔhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ É‘rČhĎ W‘ČIąČwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ 22
Nom¡’Ď xB
¿Č zĂ wybĂŔ’Ď hŇăè
Ć nČmĘ ÉhW
Ď ‘Ď rS
ąĆ ’Ğ MylĂęysĂjĘhČ=lkĎŇlĘCĲ wyb
ĳŇĂ ’Ď
yJ
ËĂ wyb
ĳŇĂ ’Ď hŇăè
Ć nČmĘ ‘n
¡ČJĎhĂJĘ hoĎŔhyĘ ynăĄpŇĘ QĂmĂ É‘nČkŇĘ nĂ âląwĘ : MdŇĲĄbŇĘ ‘ČIĲČwČ 23
Cht
¡ŇĚ ymĂyĘwČ wydĎŔbĎŇ‘Ğ ÉwylĎ‘Ď CrąS
Ę qĘIĂwČ : hŇmĲĎS
Ę ’Č hŇ¿BĎ rĘhĂ Nom¡’Ď ’Ch¿ 24
Nomĳ’Ď ëŇlĆăUĆ hČ=l‘Č Myr¡ĂS
Ęu
Ł Ĳ hČ=lJĎ tŇ¿’Ą ZrĆ’ĎŔhĎ=M‘Č ÉCJIČwČ : otŇĲ ybĄŇBĘ 25
: wyêĲĎxĘêČ on¡bŇĘ ChI¿ĎS
Ă ’ŇyĲŁ=tŇ’Ć ZrĆ’ËĎhĎ=M‘Č CkŇyl
ÌĂ mĘIČwČ
ëŇ¡ČlmĎ hŇnĎŔS
Ď ÉtxČ’ČwĘ MyS
ąĂ ŁlS
Ę C okĳŇlĘmĎbŇĘ ChIăĎS
Ă ’ŇyĲŁ Myn¡ĂS
Ď hŇ¿ĆomS
n Ę =NBĆ
dl
wybĂŔ’Ď dŇywăĂDĎ ÉykĄŇrĘdČŇBĘ ëŇlĆIęĄwČ hoĳĎhyĘ ynăĄy‘ĄBĘ rS
¡Ď IĎhČ W‘ČI¿ČwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ 2
rs=’lw
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CedăŇĆo‘ É’ChwĘ okęlĘmĎlĘ MynÁĂ S
Ď hŇnĆÄomS
Ę bŇĂ C : lw’Ňm
ŁĲ W
Ę C Nym
¿Ă yĎ rs
¡Ď =âlwĘ
É lxĄhĄ hŇnĎęS
Ď hŇrăĄW
Ę ‘Ć Myê
ÌĄS
Ę bŇĂ C wyb
ĳŇĂ ’Ď dŇywăĂDĎ yh
¡ĄŁl’ŇĲlĄ SorědĘŇlĂ lxĄěhĄ r‘ČnČŔ
Myl
¡Ă sĂjĘhČwĘ MyrĂŔS
Ą ’ĞăhĎ wĘ ÉtomBĎhČ=NmĂ MĂlČŔS
Ď CrăywĂ ÉhdĎŇChyĘ=tŇ’Ć rhĄŔTČlĘ
MynËĂUĎxČhĲČwĘ MylĂŔ‘ĎBĘhČ tŇoxăBĘzĘmĂ tŇ’Ąť wynĎępĎŇlĘ CYăêĘnČyĘwČ : tŇokŇĲ iĄUČhČwĘ
ÉtokŇiĄUČhČwĘ Myl
ąĂ sĂjĘhČwĘ MyrĂS
Ą ’ĞhĲĎwĘţ ‘ČDĳĄGĂ Mh
¡Ć ylĄ‘ĞmĲĄ hŇlĎ‘Ęm
¿Č lĘ=rS
Ć ’Ğ
ÉtomYĘ‘ČwĘ : MhĲĆlĎ Myx
¡Ă bŇĘ EŁhČ MyrĂŔbĎŇuĘhČ ynăĄjĘ=l‘Č Éqr
Ł zĘIĂwČ qdČŔhĄwĘ rB
ăČ S
Ă
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ=tŇ’ĆwĘ hŇd¡ĎŇChyĘ=tŇ’Ć rh
¿Ą TČyĘwČ Mytřĳ wxbzm=l‘Č PŇr¡ČW
Ď MynĂŔhĞŁJĲ
: bŇybĲŇĂ sĎ Mh¡ytb śrxb yl
ĳĂ êĎpŇĘ nČ=dŇ‘ČwĘ No‘¡mĘS
Ă wĘ MyĂrËČpŇĘ ’ĆwĘ hŇÌĆènČmĘ yrĄÄ‘ĎbŇĘ C
qdČŔhĄlĘ tŇê
ăČ JĂ ÉMylĂsĂjĘhČwĘ MyrąĂS
Ą ’ĞhĲĎ=tŇ’ĆwĘ tŇoxęBĘzĘUĂhĲČ=tŇ’Ć Zê
ăĄnČyĘwČ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲylĂ bŇS
Ď ¡IĎwČ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ ZrĆ’ăĆ=lkĎŇBĘ ‘D¡ČGĂ Myn¿ĂUĎxČhĲČ=lkĎŇwĘ
tŇyĂB
ĳĎ hČwĘ ZrĆ’¡ĎhĎ rh
¿Ą TČlĘ okŔlĘmĎlĘ ÉhrĄW
Ę ‘Ć hŇąĆomS
n Ę tŇnÄČ S
Ę bŇĂ C
x’
ąĎ oy tŇ’ĄwĘţ ry‘ęĂ hĎ=rW
Č ChyăĎW
Ą ‘ĞmĲČ=tŇ’ĆwĘ ChyĎÁlĘYČ’Ğ=NBĆ NpÄĎ S
Ď =tŇ’Ć xlČS
Ďţ
=l’Ć C’b
Ł Á IĎwČ : wyhĲĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ tŇyB
¡Ą =tŇ’Ć qEĄěxČlĘ ryJĂŔzĘUČhČ ÉzxĎ’ĎoyĲ=NBĆ
ůMyhĂŁl’Ĺ=tŇyb
ĲĄŇ ’b
ăĎŇ CUhČ ÈPsĆJĆhČ=tŇ’Ć ÈCnêĘIĂwĲČ lodęGĎhČ Nh
ăĄ J
Ł hČ ű ChIăĎqĂlĘxĂ
É lJ
Ł mĂC MyĂrČępŇĘ ’ĆwĘ hŇăè
Ć nČmĘ dŇÌIČmĂ PŇiÁČ hČ yrĄÄmĘS
Ł Ĳ žMIĂwĂlĘhĲČ=CpŇĲ sĘ’ĲĎ rS
ăĆ ’Ğ
CnęêĘIĂwĲČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ ybĄŇS
Ę yĲŁwĘ Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ C hŇd¡ĎŇChyĘ=lJĎmĂC l’ĄŔrĎW
Ę yĂ tŇyrăĂ’ĄS
Ę
yW
ăĄ o‘ otÁ’
Ł CnÄêĘIĂwČ hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ Myd¡ĂŇqĎpŇĘ UĚhČ hŇkĎŔ’ŇlĎUĘhČ hŇăW
Ą ‘Ł ÉdyČ=l‘Č
: tŇyĂB
ĲĎ hČ qE¡ĄxČlĘC qoD¿bŇĘ lĂ hoĎŔhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ ÉMyW
Ă ‘Ł rS
ąĆ ’Ğ hŇkĎę’ŇlĎUĘhČ
tŇorĳBĘxČmĘĲlČ MyY
¡Ă ‘ĄwĘ bŇYĄŔxĘmČ ynăĄbŇĘ ’Č ÉtonqĘlĂ MynĂŔB
Ł lČwĘ ÉMyS
Ă rĎxĲĎlĆ CnęêĘIĂwČĲ
: hŇdŇĲĎChyĘ yk
¿ŇĄ lĘmČ CtŇyx
¡Ă S
Ę hĲĂ rS
¿Ć ’Ğ MyêŔĂ ăBĎ hČ=tŇ’Ć ÉtorqĎlĘC
tŇxČăyČ MydĂŇqĎpŇĘ mĚţ ű Mh
ăĆ ylĄ‘ĞwĲČ hŇkĎę’ŇlĎUĘBČ hŇnÁĎ Cm’ĹB
ĲĆ MyW
ĂÄ ‘Ł žMyS
Ă nĎ’ĞhĲĎwĘ
Myt¡ĂŇhĎuĘhČ yn¿ĄBĘ=NmĂ MQ
ËĎ S
Ě mĘC hŇÌĎrĘk
y ČŇ zĘC yrĂŔrĎmĘ ynăĄBĘ=NmĂ ÉMIĂwĂlĘhĲČ ChyąĎdĘŇbČŇ‘ŁwĘ
ÉMyxĂ~ĘnČmĘCĲ MylĂęBĎiČhČ l‘ăČwĘ : ryS
ĲĂ =ylĄkŇĘ BĂ Nyb
¡ŇĂ mĄ=lJĎ MIĂŔwĂlĘhČÄwĘ xČĳĄ~nČlĘ
Myr¡ĂTĘŁSĲwĘ Myr¿ĂpŇĘ osĲ MIĂŔwĂlĘhČmĲĄC hŇdĳŇĎobŇ‘ĞwĲČ hŇd¡ĎŇobŇ‘Ğl
ĲČ hŇkĎŔ’ŇlĎmĘ hŇăW
Ą ‘Ł É lk
ŁŇ lĘ
É’YĎmĎ hoĳĎhyĘ tŇyB
ăĄ ’b
¡ĎŇ CUhČ PŇsĆJĆŔhČ=tŇ’Ć M’
ăĎ yYĂohĲbŇĘ C : MyrĲĂ‘ĞoSĲwĘ
ChIĎęqĂlĘxĂ N‘ČIăČwČ : hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ ho¡ĎhyĘ=tŇrČoêĲ rpĆŇ¿sĄ =tŇ’Ć NhĄŔJ
Ł hČ ChIăĎqĂlĘxĂ
yw
MhĆytĄb
Ł rĘxČBĘ ’"sb ,yrq MhĆytĄb
Ł rĘxČBĘ ,bytk MhĆyêĄBĎ rxČBĎ v.6

.yrq MtĎoxBĘzĘmĂ ,bytk MyĂtČoxBĘzĘmĂ v.5 .dl
.T"dw w"d ,b"d ,’"d Nkw yrqw bytk

sŘ24
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Nê
ÌĄ IĂwČ hoĳĎhyĘ tŇyb
ăŇĄ BĘ ytŇĂ ’Ň¡YĎ mĎ hŇrËĎoêhČ rpĆŇÌĄs rpĄŔoihČ Np
ăĎŇ S
Ď =l’Ć ÉrmĆ’ŇŁIÄwČ
ëŇlĆUĆŔhČ=l’Ć ÉrpĆŇiĄÄhČ=tŇ’Ć Np
ąĎŇ S
Ď ’bĄÄIĎwČ : NpĲĎŇS
Ď =l’Ć rpĆŇ¡iĄ hČ=tŇ’Ć ChIËĎqĂlĘxĂ
ìŇyd¡ŇĆbĎŇ‘Ğ=dŇyČBĘ Nê
¿Č nĂ=rS
Ć ’Ğ lJ
ŁË rm
Ł ĳ ’ŇlĄ rb
¡ĎŇ DĎ ëŇlĆËUĆ hČ=tŇ’Ć dŇo‘Ì bŇS
Ć IĎÄwČ
=l‘Č ChCnęêĘIĂwĲČ hoĳĎhyĘ=tŇyb
ĲĄŇ BĘ ’Y
ăĎ mĘeĂhČ PŇsĆ¡JĆ hČ=tŇ’Ć CkŇyêěĂ IČwČ : MyW
ĲĂ ‘Ł Mh
¿Ą
ëŇlĆăUĆ lČ ÉrpĄŇoihČ Np
ąĎŇ S
Ď dŇGÂĄ IČwČ : hŇkĲĎŇ’ŇlĎUĘhČ yW
¿Ą o‘ dŇy¡Č=l‘ČwĘ MydĂŔqĎpŇĘ UĚhČ ÉdyČ
: ëŇlĆUĲĆhČ yn¿ĄpŇĘ lĂ Np
¡ĎŇ S
Ď ob¿Ň=’rĎqĘIĂwČ Nh
ĳĄ J
Ł hČ ChI¡ĎqĂlĘxĂ ylĂŔ NtŇČ ănĎ rpĆŇsĄť rm
Ł Ŕ ’ŇlĄ
wY
ăČ yĘwČ : wydŇĲĎgĎŇBĘ=tŇ’Ć ‘r¡ČqĘIĂwČ hŇrĳĎoêhČ yrăĄbŇĘ DĂ tŇ¡’Ą ëŇlĆUĆŔhČ ‘Čm
Łă S
Ę JĂ ÉyhĂyĘwĲČ
hŇkÁĎ ymĂ=NBĆ NoDÄbŇĘ ‘Č=tŇ’ĆwĘ NpĎŇS
Ď ţ=NBĆ MqăĎyxĂ’Ğ=tŇ’ĆwĘ ChIĎÃqĂlĘxĂ=tŇ’Ć ëŇlĆUĆÃhČ
CSÄrĘdĂŇ žCkŇlĘ : rm
Ł Ĳ ’ŇlĄ ëŇlĆ¡UĆ hČ=dŇbĆŇ‘ĲĆ hŇ¿yĎW
Ď ‘Ğ tŇË’Ą wĘ rpĄęoihČ Np
ăĎŇ S
Ď ű tŇă’Ą wĘ
yr¿ĄbŇĘ DĂ=l‘Č hŇdĎŔChybĲŇĂ C l’
ăĄ rĎW
Ę yĂBĘ Ér’ĎS
Ę eĂhČ Éd‘ČbŇĘ C ydĂę‘ĞB
ĲČ hoĎÁhyĘ=tŇ’Ć
CnbĎŔ hŇăkĎŇ êĘnĂ rS
ăĆ ’Ğ ÉhoĎhyĘ=tŇmČxĞ hŇąĎlodŇgŇĘ =yJĲĂ ’Y
ĳĎ mĘnĂ rS
ăĆ ’Ğ rpĆŇ¡iĄ hČ
=lkĎŇJĘ tŇoWě‘Ğl
ĲČ hoĎŔhyĘ rb
ăČŇ DĘ=tŇ’Ć ÉCnytÄĄ obŇ’Ğ CrąmĘS
ĲĎ =âl rS
ĆÄ ’Ğ ž l‘Č
rS
ăĆ ’ĞwĲČ ChIĎÁqĂlĘxĂ ëŇlĆIÄĄwČ
: hŇĲEĆhČ rpĆŇ¿iĄ hČ=l‘Č bŇCtŇ¡ JĎhČ
ÉhrĎsĘxČ=NBĆ tŇhČqĘwêĎ=NBĆ MQ
ăĚ S
Č ű tŇS
Ć ă’Ą hŇ’ÁĎ ybŇĂ eĘhČ hŇDĎÄlĘxĚ=l’Ć ëŇlĆUĆęhČ
hĎyl
¡Ć ’Ą Cr¿BĘdČŇyĘwČ hŇĳĆS
n Ę UĂBČ MĂl
¡Č S
Ď CrĲyBĂ tŇbĆŇ¿S
Ć oy ’yh
ËĂ wĘ MydĂŔgĎŇBĘhČ rm
ăĄ oS
CrămĘ’Ă l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ rm
¿Č ’Ď=hŇŁJĲ MhĆŔlĎ rmĆ’ŇŁêăwČ : tŇ’ŇŁzĲJĎ
hoĎŔhyĘ rm
ăČ ’Ď hŇJ
Ł ť
: yl
ĲĎ ’Ą Mk
¡ĆŇ tŇĘ ’Ć xl
¿Č S
Ď =rS
Ć ’Ğ Sy’ĂŔlĎ
Étol’ĎhĲĎ=lJĎ tŇą’Ą wyb
ĳŇĎ S
Ę oyĲ=l‘ČwĘ hŇ¡Ćh
E Č Moq¿UĎhČ=l‘Č hŇ‘ËĎrĎ ’yb
¿ŇĂ mĄ ynÄĂ nĘhĂ
ű tŇxČê
ăČ : hŇdŇĲĎChyĘ ëŇlĆ¿mĆ yn¡ĄpŇĘ lĂ C’ŔrĘqĲĎ rS
ăĆ ’Ğ rpĆŇiĄŔhČ=l‘Č tŇobăŇCtŇJĘhČ
lk
ŁŇ¡ BĘ ynĂsĄŔy‘ĂkŇĘ hČ ÉN‘ČmÄČ lĘ MyrĂŔxĄ’Ğ Myh
ăĂ Łl’ŇĲlĄ ÉwryřTqyw ynĂCbęzĎ‘Ğ rS
ăĆ ’Ğ
=l’ĆwĘ : hŇB
ĲĆ kŇĘ tŇĂ âl¿wĘ hŇ¡Ćh
E Č Moq¿UĎBČ yt
ËŇĂ mĎxĞ ëŇê
ÌČ tŇĂ wĘ Mh
ĳĆ ydŇĄyĘ yW
ăĄ ‘ĞmĲČ
wyl
ĳĎ ’Ą Cr¡mĘ’ŇŁtŇĲ hŇJ
Ł¿ hoĎŔhyB
ĲČ SorădĘŇlĂ ÉMkĆŇtŇĘ ’Ć xČąlĄ è
Ł hČ hŇdĎęChyĘ ëŇlĆămĆ
rS
¿Ć ’Ğ Myr¡ĂbĎŇDĘhČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ yh
ăĄŁl’Ĺ ÉhoĎhyĘ rm
ąČ ’Ď=hŇŁJĲ
ìąŇ‘ĞmĘS
Ď BĘ MyhęĂ Łl’Ĺ ynăĄpŇĘ QĂmĂ ű ‘n
ăČJĎêĂwČ ìÁbŇĘ bĎÄlĘ=ëŇrČ N‘ČyČţ : êĎ‘ĘmĲĎS
Ď
‘r¿ČqĘêĂwČ ynČŔpĎŇlĘ ‘n
ăČJĎêĂwČ wybĎŔS
Ę Łyă=l‘ČwĘ ÉhEĆhČ MoqąUĎhČ=l‘Č ÉwyrĎbĎŇDĘ=tŇ’Ć
ynÄĂ nĘhĂ : hoĲĎhyĘ=M’ĚnĘ yêĂ‘Ęm
¡Č S
Ď yn¿Ă’Ğ=MgČŇwĘ ynĳĎpĎŇlĘ OĘbŇĘ ê
ăĄwČ ìŇyd¡ŇĆgĎŇBĘ=tŇ’Ć
hŇnĎy’ăĆrĘtŇĂ =âlĲwĘ ůMolS
Ď BĘ ÈìytŇĆ r
Ł bŇĘ qĂ=l’Ć ê
ăĎ pŇĘ sČ’ĹĲnĆ wĘ ìŇytęĆ ŁbŇ’Ğ=l’Ć ìÁpŇĘ sĂŁ’Ĳ
Kyny‘
.yrq CrFĘqČyĘwČ ,bytk CryTĂqĘIČwČ v.25
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=l‘ČwĘ hŇ¡Ćh
E Č Moq¿UĎhČ=l‘Č ’yb
ËŇĂ mĄ yn¿Ă’Ğ rS
ĆÄ ’Ğ hŇ‘ĎŔrĎhĲĎ É lk
ŁŇ BĘ ìŇynĆŔy‘Ą
29 ë
Ň lĆĳUĆ hČ xl
¡Č S
Ę IĂwČ
: rb
ĲĎŇ DĎ ëŇlĆ¡UĆ hČ=tŇ’Ć CbŇyS
¿Ă IĎwČ wyb
ĳŇĎ S
Ę yĲŁ
30 hoĎhyĘţ=t
Ň yB
ĲĄ ëŇlĆăUĆ hČ l‘ČIăČwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ yn¿ĄqĘzĂ=lJĎ=tŇ’Ć PŇŁsě’ĹIĲĆwČ
M‘¡ĎhĎ=lkĎŇwĘ MIĂŔwĂlĘhĲČwĘ ÉMynĂhĞŁJĲhČwĘ MĂlČęS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁwĘ hŇdĎÁChyĘ Sy’ÄĂ =lkĎŇwĘ
tŇyrĂŔBĘhČ rpĆŇăsĄ ÉyrĄbŇĘ DĂ=lJĎ=tŇ’Ć MhĆęynĄzĘ’ĎbŇĘ ’răĎqĘIĂwČ NT
ĳĎ qĎ=dŇ‘ČwĘ lodăŇGĎmĂ
31 ÈtyrĂB
Ę hČ=tŇ’ĲĆ tŇră
Ł kŇĘ IĂwČ odęmĘ‘Ď=l‘Č ëŇlĆUĆÁhČ dŇm
Ł Ä ‘ĞIĲČwČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą ’Y
¡Ď mĘeĂhČ
wyt
ăŇĎ wŁdĘŇ‘ĲĄwĘ ÉwytŇĎ wŁYĘmĂ=tŇ’Ć romąS
Ę lĂwĘ hoĎęhyĘ yrăĄxĞ’ĲČ tŇkĆŇlĆÁlĎ ůhoĎhyĘ ynăĄpŇĘ lĂ
tŇyrĂŔBĘhČ yrăĄbŇĘ DĂ=tŇ’Ć ÉtoW‘Ğl
ĲČ oS
ĳ pŇĘ nČ=lkĎŇbŇĘ C ob¡ŇbĎŇlĘ=lkĎŇBĘ wyuĎŔxĚwĘ
32 MĂl
¡Č S
Ď CrĲybŇĂ ’Y
¿Ď mĘeĂhČ=lJĎ tŇË’Ą dŇmĄě‘ĞIĲČwČ : hŇĲEĆhČ rpĆŇ¿iĄ hČ=l‘Č Myb
¡ŇĂ CtŇJĘhČ
: MhĲĆytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ Myh
¡Ă Łl’Ĺ tŇyr¿ĂbŇĘ JĂ MĂlČŔS
Ď CrĲyĘ yb
ăŇĄ S
Ę yĲŁ ÉCW‘ĞIĲČwĲČ Nm
ĳĂ yĎnĘbŇĂ C
33 yn
ăĄbŇĘ lĂ rS
ăĆ ’Ğ ÈtoYrĎ’ĞhĲĎ=lJĎmĲĂ tŇobę‘ĄoêĲhČ=lJĎ=tŇ’Ć ChIĎÁS
Ă ’ŇyĲŁ rsČIĎÄwČ
hoăĎhyĘ=tŇ’Ć dŇob¡Ň‘Ğl
ĲČ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ É’YĎmĘeĂhČ=lJĎ tŇą’Ą dŇbĄę‘ĞIĲČwĲČ ů l’ĄrĎW
Ę yĂ
: MhĲĆytŇĄ obŇĲ ’Ğ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ yrĄěxĞ’ĲČmĄ CrsĎŔ âlă wymĎěyĎ=lJĎ Mh
ĳĆ yhĄŁlĲ’Ĺ
hl CTăx
ĞS
Ę IĂwČ hoĳĎhyl
ĲČ xsČ¡jĆ MĂl
ËČ S
Ď CrĲybŇĂ ChIÌĎS
Ă ’ŇyĲŁ W‘ČIČÄwČ
2 =l‘
Č Myn¡ĂhĞŁJĲhČ dŇ¿mĄ ‘ĞIĲČwČ : NoSĲ’ŇrĂhĲĎ SdŇĆŁx¿lČ rW
¡Ď ‘Ď hŇ‘¿ĎBĎrĘ’ČBĘ xsČjĆŔhČ
3 MynĂCb
Ň UĘhČ MIĂwĂlĘĲlČ ţ rmĆ’ŇIăŁwČ : hoĲĎhyĘ tŇyB
¿Ą tŇd¡ČŇobŇ‘Ğl
ĲČ MqĄŔEĘxČyĘwĲČ Mt
ĳŇĎ ormĘS
Ę mĂ
tŇyĂBČBČţ ÉSdŇĆŁuÄhČ=NorĲ’Ğ=tŇ’Ć CnąêĘ hoĎęhyl
ĲČ MyS
ăĂ odŇuĘhČ l’ĄÁrĎW
Ę yĂ=lkĎŇlĘ
PŇĳtŇĄ JĎBČ ’v
¡Ď mČ Mk
¿ĆŇ lĎ=Ny’ĲĄ l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉdywĂDĎ=NbĆŇ hŇm
Ł ą ŁlS
Ę hŇnÁĎ BĎ rS
ĆÄ ’Ğ
4 =t
Ň yb
ĲĄŇ lĘ wnwřk¿hw : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ oU¿‘Č tŇ¡’Ą wĘ MkĆŔyhĄŁlĲ’Ĺ hoăĎhyĘ=tŇ’Ć ÉCdŇbŇĘ ‘Ă hŇêęĎ ‘Č
bŇê
¡Č kŇĘ mĂbŇĘ C l’ĄŔrĎW
Ę yĂ ëŇlĆămĆ ÉdywĂDĎ bŇtęĎ kŇĘ BĂ Mk
ĳĆŇ ytŇĄ oqlĘxĘmČJĘ Mk
¡ĆŇ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ
5 yn
ăĄBĘ Mk
¡ĆŇ yxĄ’ĞĲlČ tŇobŔ’ĎhĲĎ tŇyB
ăĄ ÉtoGl
Ě pŇĘ lĂ SdŇĆu
Ł ę bČŇ CdăŇmĘ‘ĂwĘ : onĲbŇĘ hŇŁm¿ŁlS
Ę
6 Cnyk
ăŇĂ hĎwĘ ÉCSDĘqČtŇĘ hĂwĘ xsČĳĎjhČ CT¡xĞS
ĲČ wĘ : MIĲĂwĂlĘĲlČ bŇ¡’Ď =tŇyB
ĲĄ tŇu¿Čl
Ě xĞwĲČ M‘ĳĎhĎ
7 MrĆIăĎwČ
: hŇS
ĲĆ m
Ł =dŇyČBĘ ho¡ĎhyĘ=rbČŇdĘŇJĂ tŇoW
¿ ‘Ğl
ĲČ MkĆŔyxĄ’ĞĲlČ
ůMyxĂsĎjĘlČ lJ
Łă hČ ÈMyEĂ‘Ă=ynĲĄbŇĘ C MyW
ăĂ bĎŇJĘ N’ŇŁYÂ M‘łh
Ď Ď ynÀĄbŇĘ lĂ ChIăĎS
Ă ’ŇyĲŁ
hŇQĆ¡’Ą MypĳŇĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ŁlăS
Ę rq¡ĎbĎŇC PŇlĆ’ĆŔ MyS
ăĂ ŁlS
Ę ÉrjČsĘmĂlĘ ’YĎęmĘeĂhČ=lkĎŇlĘ
8 Myn
¿ĂhĞŁJĲlČ M‘ËĎlĎ hŇ¿bĎŇ dĎŇnĘlĂ wyrĎÂW
Ď wĘ
: ëŇlĆUĲĆhČ SCkŇ¿ rĘmĲĄ
MyhĂŔŁl’ĹhĲĎ tŇyB
ăĄ ÉydŇĄygŇĂ nĘ l’ĄęyxĂywĲĂ ChyĎÁrĘkČŇzĘC hŇIĎÄqĂlĘxĂ CmyrĳĂhĄ MI¡ĂwĂlĘĲlČ wĘ
Mynhkl
.‘"t Nkw yrqw bytk CnoJhĂwĘ ’"sb ,yrq CnykĂhĎwĘ ,bytk CnoJhĂwĘ v.4

.hl
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: tŇo’ĲmĄ SŁl¿S
Ę rq¡ĎbĎŇC tŇo’ŔmĄ SS
ăĄ wĘ ÉMyĂjÄČ lĘ’Č MyxęĂ sĎjĘlČ CnătŇĘ ĲnĎ MynÂh
Ă Ğ ŁJĲlČ
yrăĄW
Ď dŇ¡bĎŇ zĎoywĘ l’
ËĄ y‘ĂywĂ ChyÌĎbŇĘ S
Č xĞwĲČ wyxĎę’Ć l’ĄÁnĘtŇČ nĘC ChyĎÄ‘ĘmĲČS
Ę C ChyĎnĘnČwkĎŇwĘ
Sm
¿Ą xĞ rq¡ĎbĎŇC MypŔĂ lĎ’Ğ tŇS
Ć ămĄ xĞ ÉMyxĂsĎjĘlČ MIąĂwĂlĘĲlČ CmyrĂÄhĄ MIĳĂwĂlĘhĲČ
MI¿ĂwĂlĘhĲČwĘ MdËŇĎmĘ‘Ď=l‘Č MynÌĂhĞŁJĲhČ CdÄmĘ‘ČIĲČwČ hŇdĳŇĎobŇ‘ĞhĲĎ NoJ¡êĂwČ : tŇo’ĲmĄ
ÉMynĂhĞŁJĲhČ CqąrĘzĘIĂwČ xsČĳĎjhČ CT¡xĞS
Ę IĂwĲČ : ëŇlĆUĲĆhČ tŇ¿wČYĘmĂJĘ Mt
¡ŇĎ oqlĘxĘmČ=l‘Č
tŇoGąlČpŇĘ mĂlĘ MêĎtŇĂ lĘţ hŇlĎÁ‘ŁhĲĎ CrysÄĂ IĎwČ : MyTĲĂyS
Ă pŇĘ mČ MI¡ĂwĂlĘhĲČwĘ MdĎŔIĎmĂ
hŇĳĆSm
Ł rpĆŇăsĄ BĘ bŇCtŇ¡ JĎJČ hoĎŔhyl
ĲČ ÉbyrĂqĘhČlĘ M‘ĎŔhĎ ynăĄbŇĘ lĂ ÉtobŇ’Ď=tŇyb
ĲĄŇ lĘ
Clęè
Ę BĂ MyS
ăĂ dĎŇuĽhČwĘ Tj
ĳĎ S
Ę UĂJČ S’
¡Ą BĎ xsČËjĆ hČ Cl¿è
Ę bČŇyĘwĲČ : rqĲĎBĎlČ Nk
¡ĄŇ wĘ
rxČę’ČwĘ : M‘ĲĎhĎ yn¿ĄBĘ=lkĎŇlĘ CYyr¡ĂIĎwČ tŇoxŔlĎă~Ą bČŇC ÉMydĂŇwĎDĘbČŇC tŇorąyiĂBČ
hŇ¿Ďlo‘hĲĎ tŇolË‘ĞhĲČBĘ Nr
Ł Ŕ hĞ’ĲČ ynăĄBĘ ÉMynĂhĞŁJĲhČ yJ
ąĂ MynĂŔhĞŁJălČwĘ ÉMhĆlĎ Cnyk
ąŇĂ hĄ
: NrĲ
Ł hĞ’ĲČ yn¿ĄBĘ Myn¡ĂhĞŁJĲlČwĘ MhĆŔlĎ Cnyk
ăŇĂ hĄ ÉMIĂwĂlĘhĲČwĘ hŇlĎyĘl
ĳĎ =dŇ‘Č Myb
¡ŇĂ lĎxĞhĲČwĘ
Nm
ąĎ yhĄwĘ PŇsÂĎ ’ĎwĘ ÉdywĂDĎ tŇąČY
w Ę mĂJĘ MdĎęmĎ‘ĞmĲČ=l‘Č PŇsÁĎ ’Ď=ynĲĄBĘ MyrĂÄrĞS
Ł Ĳ mĘhĲČwĘ
ÉrCslĎ MhĆęlĎ Ny’ăĄ r‘ČS
ĳĎ wĎ r‘ČS
ăČ lĘ Myr¡Ă‘Ğè
Ł Ĳ hČwĘ ëŇlĆUĆŔhČ hŇăĄox
z ÉNCtŇdŇĚywĲĂ
tŇdČÄobŇ‘Ğ=lJĎ NoJêĂwČţ : MhĲĆlĎ Cnyk
¿ŇĂ hĄ MI¡ĂwĂlĘhĲČ Mh
¿Ć yxĄ’Ğ=yJĲĂ MtŔĎ dĎŇŁbŇĲ ‘Ğ l‘ăČmĄ
xB
ăČ zĘmĂ l‘¡Č tŇolŔŁ‘ tŇolă‘ĞhĲČwĘ xsČjĆŔhČ tŇoW
ă ‘Ğl
ĲČ É’ChhČ MoIąBČ hoĎÁhyĘ
My’
ËĂ YĘmĘeĂhĲČ l’
ÌĄ rĎW
Ę yĂ=ynĲĄbŇĘ CWÄ‘ĞIĲČwČ : ChIĲĎS
Ă ’ŇyĲŁ ëŇlĆ¿UĆ hČ tŇ¡wČYĘmĂJĘ hoĳĎhyĘ
=âlwĘ : MymĲĂyĎ tŇ‘¿ČbŇĘ S
Ă tŇo~¡UČhČ gŇx
¿Č =tŇ’ĆwĘ ’yh
ĳĂ hČ tŇ‘ăĄBĎ xsČ¡jĆ hČ=tŇ’Ć
yk
ăŇĄ lĘmČ=lkĎŇwĘ ’yb
ĳŇĂ eĎhČ l’
ăĄ CmS
Ę ym
¡Ą ymĂ l’ĄŔrĎW
Ę yĂBĘ ÉChm
Ł Ä JĎ xsČąpĆŇ hŇW
ĎÄ ‘ĞnĲČ
MIąĂwĂlĘhĲČwĘ MynÄĂ hĞŁJĲhČwĘ ChIĎS
Ă ’ŇyĲŁţ hŇăW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ xsČăjĆ JČ CWÃ‘Ď=âlĲ ű l’
ăĄ rĎW
Ę yĂ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyĘ yb
¡ŇĄ S
Ę oyĲwĘ ’YĎŔmĘeĂhČ l’
ăĄ rĎW
Ę yĂwĘ ÉhdĎŇChyĘ=lkĎŇwĘ
: hŇĲEĆhČ xsČ¿jĆ hČ hŇ¡W
Ď ‘ĞnĲČ ChIĳĎS
Ă ’ŇyĲŁ tŇCkŇ¡ lĘmČlĘ hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć hŇąĆomS
n Ę BĂ
tŇyĂBČŔhČ=tŇ’Ć ÉChIĎÄS
Ă ’ŇyĲŁ Nyk
ąŇĂ hĄ rS
ĆÄ ’Ğ tŇ’ŇŁzę=lkĎŇ yrăĄxĞ’ĲČ
’Y
¿Ą IĄwČ tŇrĳĎjĘ=l‘Č Sym
¡Ă JĘrĘkČŇBĘ Mx
¿Ą QĎhĂlĘ MyĂrËČYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ okÌŇnĘ hŇlĎÂ‘Ď
ëŇlĎÁwĎ yQĂÄ=hŇmČ ű žrm
Ł ’ŇlĄ ű Myk
ăŇĂ ’ĎlĘmČ wyl
ăĎ ’Ą xl
ăČ S
Ę IĂwČ : ChIĲĎS
Ă ’ŇyĲŁ otŇ¡ ’ŇrĎqĘlĂ
Myh
¡Ă Łl’ŇwĲĄ yêŔĂ mĘxČlĘmĂ tŇyB
ăĄ =l’Ć yJĂť ÉMoIhČ hŇê
ąĎ ’Č ìŇylĆÄ‘Ď=âlĲ hŇdĎęChyĘ ëŇlĆămĆ
: ìŇtĲŇĆ yxĂS
Ę yČ=l’ČwĘ yU
¡Ă ‘Ă=rS
Ć ’Ğ Myh
¿Ă Łl’ĹmĲĄ ìËŇlĘ=ldČŇxĞ ynĂĳlĄ hĞb
ĲČŇ lĘ rm
ăČ ’Ď
âl¿wĘ WjĄŔxČtŇĘ hĂ ÉoB=MxĲĄQĎhĂlĘ yJ
ąĂ CeUĆęmĂ wynÁĎ pŇĎ ChIĎÄS
Ă ’ŇyĲŁ žbsĄhĄ=âlĲwĘ
tŇ‘¿ČqĘbŇĂ BĘ Mx
¡Ą QĎhĂlĘ ’b
Ł ě IĎwČ Myh
ĳĂ Łl’Ĺ yj
ăĂ mĂ okŇ¡ nĘ yr¿ĄbŇĘ DĂ=l’Ć ‘m
ËČ S
Ď
wdgm

9

10
11
12

13
14

15

16

17
18

19
20

21

22
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ÉwydĎŇbĎŇ‘Ğl
ĲČ ëŇlĆąUĆ hČ rmĆ’ŇŁIÄwČ ChIĳĎS
Ă ’ŇyĲŁ ëŇlĆ¡UĆ lČ MyrĂŔIŁhČ ÉCrIŁwČ : oDĲgŇĂ mĘ
24 h
Ň bĎęJĎrĘUĆhČ=NmĂ wydĎÁbĎŇ‘Ğ ChrÄĚybŇĂ ‘ĞIĲČwČ : dŇŁ’ĲmĘ ytŇĂ yl
¡Ą xĽhĲĎ yJ
¿Ă ynĂCrŔybŇĂ ‘ĞhĲČ
MĂlČŔS
Ď CrăyĘ ÉChkĚÄylĂoIĲwČ ůol=rS
Ć ’Ğ ÈhnĆS
Ę UĂhČ bŇkĆŇrăĆ l‘ăČ ÈChbĚŇyJĂrĘIČwĲČ
Myl
¡Ă BĘ’ČtŇĘ mĲĂ MĂlČŔS
Ď CrăywĂ ÉhdĎŇChyĘ=lkĎŇwĘ wyt
ĳŇĎ ŁbŇ’Ğ tŇorăbŇĘ qĂBĘ rb
¡ĄŇ uĎIĂwČ tŇmĎIĎěwČ
25 Crăm
Ę ’ŇIĲŁwČ ůChIĎS
Ă ’ŇyĲŁ=l‘Č ÈChyĎmĘrĘyĂ NăĄnoqyĘwČ
: ChIĲĎS
Ă ’ŇyĲŁ=l‘Č
MCn¿êĘIĂwČ MoIŔhČ=dŇ‘Č ÉChIĎÄS
Ă ’ŇyĲŁ=l‘Č Mh
ąĆ ytŇĄ onÄyqĂBĘ tŇorè
Ď hČwĘţ ű MyrăĂè
Ď hČ=lkĲĎŇ
26 yr
¿ĄbŇĘ DĂ rtŇĆ ËyĆwĘ : tŇonĲyuĂhČ=l‘Č Myb
¡ŇĂ CtŇJĘ Me
¿ĎhĂwĘ l’
ĳĄ rĎW
Ę yĂ=l‘Č qx
Ł ¡ lĘ
27 Myn
¡ĂS
Ł ’ŇrĲĂhĎ wyrĎěbĎŇdĘŇC : hoĲĎhyĘ tŇr¿ČotŇBĘ bŇCtŇ¡ JĎJČ wydĳŇĎsĎxĞwĲČ ChI¡ĎS
Ă ’ŇyĲŁ
: hŇdŇĲĎChywĲĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ=yk
ĲĄŇ lĘmČ rpĆŇ¿sĄ =l‘Č MybĂŔCtŇJĘ Me
ăĎhĂ MynĳĂr
Ł xĞ’ĲČhĎwĘ
wl Chk
¿ĚŇ ylĂmĘIČwČ ChIĳĎS
Ă ’ŇyĲŁ=NBĆ zx
¡Ď ’ĎohĲyĘ=tŇ’Ć ZrĆ’ĎŔhĎ=M‘Č ÉCxqĘIĂwČ
2 ok
ĳŇ lĘmĎBĘ zx
ăĎ ’ĎoyĲ hŇ¡ĎS
n Ď MyrËĂW
Ę ‘ĆwĘ SŁlÌS
Ď =NBĆ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ wyb
¡ŇĂ ’Ď=tŇxČtĲŇČ
3 MyĂr
¡ČYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ Chr¿ĄysĂyĘwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ MyS
ĂŔ dĎŇxĽ hŇăS
Ď ŁlS
ĘC
: bŇhĲĎzĎ rJ
¿Č kŇĂ wĘ PŇsĆ¡JĆ =rJČkŇĂ hŇ¿’Ď mĄ ZrĆ’ĎŔhĎ=tŇ’Ć ÉSnŁ‘ĞIĲČwĲČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ
4 MĂl
ČŔ S
Ď CrăywĂ ÉhdĎŇChyĘ=l‘Č wyxęĂ ’Ď MyqăĂyĎlĘ’Ć=tŇ’Ć MyĂrČÁYĘmĂ=ëŇlĆmĲĆ ëŇlĄÄmĘIČwČ
Ch’
¡Ą ybŇĂ yĘwČ okŔnĘ xqăČlĎ ÉwyxĂ’Ď zx
ąĎ ’ĎoyĲ=tŇ’ĆwĘ MyqĳĂyĎohĲyĘ om¡S
Ę =tŇ’Ć bŇ¿iĄ IČwČ
: hŇmĎyĘrĲĎYĘmĂ
5 h
Ň nĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć tŇąxČ ’ČwĘ okŔlĘmĎBĘ MyqăĂyĎohĲyĘ ÉhnĎS
Ď Sm
ąĄ xĎwĘ MyrĂÄW
Ę ‘Ć=NBĆ
6 h
Ň lĎŔ‘Ď wyl
ăĎ ‘Ď : wyhĲĎŁl’Ĺ ho¿ĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘rČŔhĎ W‘ČIăČwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ
: hŇlĎb
ĲĆŇ BĎ okŇ¡ ylĂh
Ł lĘ MyĂêŔČ S
Ę xĚnĘB
ĲČ ÉChrĄÄsĘ’ČIĲČwČ lb
ĳĆŇ BĎ ëŇlĆămĆ r~
¡Č ’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ
7 ol
¡ kĎŇyhĲĄBĘ Mn
¿ĄêĘIĂwČ lb
ĳĆŇ bĎŇlĘ r~
¡Č ’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ’yb
¿ŇĂ hĄ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ ÉylĄJĘmĂC
8 ’Y
ăĎ mĘeĂhČwĘ ÉhW
Ď ‘Ď=rS
Ć ’Ğ wyt
ąŇĎ ŁbŇ‘Ğt
Ł ŇĲ wĘ MyqÁĂ yĎohĲyĘ yrĄÄbŇĘ DĂ žrtŇĆ yĆwĘ : lb
ĲĆŇ bĎŇBĘ
ëŇŁlËmĘIĂwČ hŇdĳŇĎChywĲĂ l’
¡Ą rĎW
Ę yĂ yk
¿ŇĄ lĘmČ rpĆŇËsĄ =l‘Č MybĂęCtŇJĘ Me
ăĎhĂ wylĎŔ‘Ď
: wyêĲĎxĘêČ on¡BĘ Nyk
¿ŇĂ yĎohĲyĘ
9 t
Ň rĆW
ăĆ ‘ĞwĲČ ÉMyS
Ă dĎŇxĽ hŇąS
Ď ŁlS
Ę C okŔlĘmĎBĘ Nyk
ăŇĂ yĎohĲyĘ ÉMynĂS
Ď hŇąĆomS
n Ę =NBĆ
10 t
Ň ăbČŇ CStŇĘ lĂwĘ : hoĲĎhyĘ yn¿Ąy‘ĄBĘ ‘r¡ČhĎ W‘ČI¿ČwČ MĂl
ĳĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ MymĂŔyĎ
tŇDăČmĘxĆ yl
¡Ą JĘ=M‘Ă hŇlĎbĆŔbĎŇ Ch’
ăĄ bŇĂ yĘwČ r~ČŔ’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ëŇlĆăUĆ hČ ÉxlČS
Ď hŇnĎęè
Ď hČ
: MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲywĂ hŇd¡ĎŇChyĘ=l‘Č wyxĂŔ’Ď ChIăĎqĂdĘŇYĂ=tŇ’Ć ÉëlĄmĘIČwČ hoĳĎhyĘ=tŇyB
ĲĄ
23
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hŇnĎŔS
Ď ÉhrĄW
Ę ‘Ć tŇąxČ ’ČwĘ okĳŇlĘmĎbŇĘ ChIăĎqĂdĘŇYĂ hŇ¡ĎS
n Ď tŇËxČ ’ČwĘ MyrÌĂW
Ę ‘Ć=NBĆ
ynËĄpŇĘ QĂmĂ ‘nČękŇĘ nĂ âlă wyh
ĳĎŁl’Ĺ hoăĎhyĘ yn¡Ąy‘ĄBĘ ‘rČŔhĎ W‘ČIăČwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ ëŇ¡ČlmĎ
rS
¿Ć ’Ğ dŇrĎŔmĎ Ér~Č’ŇnĆdĘŇkČŇCbŇĲ nĘ ëŇlĆąUĆ BČ MgČŇwĘţ : hoĲĎhyĘ yj
¿Ă mĂ ’yb
¡ŇĂ eĎhČ Chy¿ĎmĘrĘyĂ
bŇCèěmĂ obŔbĎŇlĘ=tŇ’Ć ZU
ăĄ ’ČyĘwČ ÉojrĘ‘Ď=tŇ’Ć SqĆąIĆwČ Myh
ĳĂ Łl’ŇB
ĲĄ o‘¡yBĂS
Ę hĂ
CBărĘhĂ ÉM‘ĎhĎwĘ MynąĂhĞŁJĲhČ yrĄÄW
Ď =lJĎ MGČţ : l’ĲĄrĎW
Ę yĂ yh
¿ĄŁl’Ĺ ho¡ĎhyĘ=l’Ć
rS
¿Ć ’Ğ hoĎŔhyĘ tŇyB
ăĄ =tŇ’Ć ÉC’UĘTČyĘwĲČ MyĳĂoGhČ tŇobăŇ‘Ğê
Ł Ĳ lk
ŁŇ¡ JĘ l‘ČmČŔ=lw‘mřl
dŇy¿ČBĘ Mh
ËĆ ylĄ‘Ğ Mh
ÌĆ ytŇĄ obŇĲ ’Ğ yhĄÄŁl’Ĺ žhoĎhyĘ xlČÃS
Ę IĂwČ : MĂl
ĲĎ S
Ď CrĲyBĂ SyD¡ĂqĘhĂ
CyąhĘIĲĂwČ : onĲo‘mĘ=l‘ČwĘ oU¡‘Č=l‘Č lm
¿Č xĎ=yJĲĂ xČolĳS
Ď wĘ MJ
ăĄ S
Ę hČ wyk
¡ŇĎ ’ĎlĘmČ
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: l‘ČyĲĎwĘ oU¡‘Ă wyh
ËĎŁl’Ĺ hoÌĎhyĘ
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l‘w wyYxw .h"s z"â
Ł Nmysw hVmxw MyVVw tw’m ‘bVw Pl’ Mymyh yrbd rpsd yqwsp Mwks
rpsh twnV .MyVVw dx’ wytwqspw .MyrV‘w hVmx wyrdsw .]h"k z"k +’ h"d[ Klmh twrY’
.hnV tx’w My‘Vtw tw’m VlVw Mypl’ tVlV srp Klm Vrwk dm‘V d‘ Mlw‘h ’rbnVm
twnw‘=M’Ă Mybwtkh yYx .h‘br’w MyVVw Mypl’ tnmV Mybwtk lk lV Myqwsph Mwks
.]+y +k Mylht[ wnn‘y Klmh h‘yVwh +h Mybwtk lV hnwV’r ty‘ybr .]+g l"q Mylht[ hy=rmVt
.]g"y h"k ylVm[ ryYq Mwyb glV=tnYk Mybwtk lV hnwrx’ ty‘ybr
hymym rwb ryqhk wyYxw .hVlVw Myt’mw Pl’ MyrV‘w hVlV ’rqmh lk lV Myqwsph Mwks
.]+z +w hymry[

The number of the verses of the book of Chronicles is 1765; and the sign is,
h"s z"â
Ł . And its middle point is, And over the king’s treasuries [I Chr 27:25]. And
its sedarim are 25. And its peseqot are 61. The years of the book are from the
creation of the world until the rise of Cyrus king of Persia 3391 years.
The number of the verses of all the Writings is 8064. The middle point of the
Writings is, If thou, Lord, shouldest mark iniquities [Psa 130.3]. The first quarter
of the Writings is, Save Lord, let the king answer us [Psa 20.10]. The latter quarter
of the Writings is, As the cold of snow in the time of harvest [Pro 26:13].
The number of the verses of all the Scripture is 23203. And its middle point
is, As a well casteth forth her waters [Jer 6.7].

