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	���وم ��� �� � ��رت از ��ا �����ۀ ���  

� درس ���� از ز���� ���� 	���، ���� ��ر ��)'�ر &��% ا$# "! اّو
.دن 
��ت "0م �4ا .ا- د�3ع از 0�1ت �.�.، در ا,�ا- ",�ب ا�*�( 

  !7.ار دارد

��ر .دن $! 
�! از "0م �4ا، ���9ن  ����� 	��� در �ب ):�رم 	,� 

��ت در ارا�.  را ���# داد ���ن : ">=�ط � ��ع و$�$! �=�ر>�� از

>�ا�� ���ز  >�ا�� روح ا���ن را $�. "��، ��! A'3 "0م �4ا$# "! 	� ���

ورد� $�زد.�4او�� �4ا- �4د را >*.! ).  "D:D	,� " (درو�� او را 

��	) " �,	D:دت "و).  ٧�=� A'3 و او را ��4او�� �4ا- �4د را $*�� "
���) " �,	D:د "! ).  ١٠.
��ت را ��ر  �):( "ز	��� ���� 	��� ا�

در ا�� �1ل ).  ٢:D	,� " (�=��! روز، روز� دا�#، 
4. �.$�! �.د��
���9ن ���ر زر�L ا$# .  ���9ن ! $.اغ او 
	� >� او را و$�$! �����

او ز	��� .  � و )��O! 	� را و$�$! ����� و ! دام �4د ��Nدا�� ِ" و 	�
���R و �� ه�$:�-   �� ا�3.د� ه�,�R، ه��O	� P� !"=��� 	�"! �4,! و

T.ورا��R، در 	�ا��7 "! ا1,��ج 	��� دار�R و �� ا>�Vق  ��S�T در $. 	�
ده� و �� 1,� ز	��� "! در اوج �7رت  ����ار- در ز���� 	� رخ 	�

���R، �3رًا $.	� رو���1 	� �	 !��1 �	 . Z<�7ر �	��< �.د  ر$� و 
ا�. 	� � .  ����� 	� را >^# >[\�. �4د 7.ار ده�$�$ۀ �4د $�� 	�و � و

اش درار>=�ط �=���R، در ا�� ��.ودار 1,�ً�  �4او�� �$��ۀ "0م ���,! ���
. `��%، $. ���9ن را .  ���# �4اه�R �4رد �ا�. )! 	���، � ر3,

��� ا$#، و�� ���9ن ه��ز 	�&�د T. �7ر>� 	��"��:�< !��� و	�  �
��� "0م �4ا را �4ب .  ��را- 	'�و	# � او را ��aاه�R دا�# ،�.ا���


ن ز���� "��R، و ه��N! در �1�# د��  b�ا��R، �4ب R��:V، و 	�9
�����'�ب ر$�ل .  ���R، >� ���9ن &.ًأت �dد�c ��ن ! 	� را ��ا�,! 

�ر� در ا�*�( 	� �� ا��hT h �4ا را ا��f��� #��g و : "����� در ا�
 ).٧:��D'�ب ( "	'�و	# "��� >� از ��� d�.Oد


