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INTRODUCTION

The electronic text used as a starting point for this edition was kindly pro-
vided by The Society for Distributing Hebrew Scriptures (SDHS). The following
corrections were made in this work:

• Numerous typographical errors which were introduced into the Salkinson-
Ginsburg Hebrew New Testament with the “revised typesetting” by SDHS
were corrected.

• The “improvements” made by Dr Gabe to conform the translation to Textus
Receptus were reversed, because they were found to be inconsistent and
often incorrect or/and misleading. Thus we are restoring the original work
of Isaac Salkinson and Dr Christian David Ginsburg*.

• The alternative readings corresponding to other textual witnesses were rel-
egated to the footnotes.

It is my pleasure to acknowledge the helpful contributions from the following
people (in alphabetical order by first name): Eric Browning, Ewan MacLeod and
Vladimir Volovich.

Tigran Aivazian
London, England.

*Only about 1% of this work has been completed and we are seeking the volunteers to do the
remaining 99% of the work.





ChyĎtĘ êĂ mČ lĘ rSĆ ’Ğ hrĎoWBĘ hČ

qxĎ YĘ yĂwĘ qxĎ YĘ yĂ=t’Ć dylĂ oh MhĎ rĎbĘ ’Č : MhĎ rĎbĘ ’Č =NBĆ dwĂDĎ=NBĆ ‘ČCSyĄ xČ ySĂ UĎ hČ tdŁ lĘ oê rpĆ sĄ hzĆ’, 2

=t’Ć wĘ ZrĆjĆ =t’Ć dylĂ oh hdĎChywĂ : wyxĎ ’Ć =t’Ć wĘ hdĎChyĘ=t’Ć dylĂ oh bqŁ ‘ĞyČwĘ bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć dylĂ oh3

bdĎnĎ yUĂ ‘Č=t’Ć dylĂ oh MrĎwĘ : MrĎ=t’Ć dylĂ oh NorYĘ xĆ wĘ NorYĘ xĆ =t’Ć dylĂ oh ZrĆpĆ C rmĎ êĎmĂ xrČzĆ4

bxĎ rĎmĄ z‘ČBŁ =t’Ć dylĂ oh NomlĘ WČ wĘ : NomlĘ WČ =t’Ć dylĂ oh NoSxĘ nČ wĘ NoSxĘ nČ =t’Ć dylĂ oh bdĎnĎ yUĂ ‘ČwĘ5

dwĂdĎwĘ dwĂDĎ ëlĆ UĆ hČ =t’Ć dylĂ oh ySČ yĂwĘ : ySĎ yĂ=t’Ć dylĂ oh dbĄ o‘wĘ tCrmĄ dbĄ o‘=t’Ć dylĂ oh z‘ČbŁ C6

M‘ĎbĘ xČ rĘC M‘ĎbĘ xČ rĘ=t’Ć dylĂ oh hmŁ ŁlSĘ C : hIĎrĂC’mĄ xqČ lĎ rSĆ ’Ğ hèĎ ’Ă hĎ mĄ hmŁ ŁlSĘ =t’Ć dylĂ oh7

dylĂ oh TpĎ SĎ ohywĂ TpĎ SĎ ohyĘ=t’Ć dylĂ oh ’sĎ ’Ď wĘ : ’sĎ ’Ď =t’Ć dylĂ oh hIĎbĂ ’Ğ wČ hIĎbĂ ’Ğ=t’Ć dylĂ oh8

zxĎ ’Ď =t’Ć dylĂ oh MtĎ oywĘ MtĎ oy=t’Ć dylĂ oh ChIĎEĂ‘ĚwĘ : ChIĎEĂ‘Ě=t’Ć dylĂ oh MrĎohywĂ MrĎohyĘ=t’Ć9

Nom’Ď wĘ Nom’Ď =t’Ć dylĂ oh hèĆ nČmĘ C hèĆ nČmĘ =t’Ć dylĂ oh ChIĎqĂ zĘxĂ wĘ : ChIĎqĂ zĘxĂ =t’Ć dylĂ oh zxĎ ’Ď wĘ10

yrĄxĞ ’Č wĘ : hlĎ bĆ BĎ MtĎ olgĘ ymĄ yBĂ wyxĎ ’Ć =t’Ć wĘ ChyĎnĘ kĎ yĘ=t’Ć dylĂ oh ChIĎSĂ ’yŁ wĘ : ChIĎSĂ ’yŁ =t’Ć dylĂ oh11, 12

lbĆ BĎ rĚzĘC : lbĆ BĎ rĚzĘ=t’Ć dylĂ oh l’Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ C l’Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ =t’Ć dylĂ oh ChyĎnĘ kĎ yĘ lbĆ bĎ lĘ MlĎ gĘ hĎ13

rCE‘ČwĘ : rCE‘Č=t’Ć dylĂ oh MyqĂ yĎlĘ ’Ć wĘ MyqĂ yĎlĘ ’Ć =t’Ć dylĂ oh dChybĂ ’Ğ wČ dChybĂ ’Ğ=t’Ć dylĂ oh14

dylĂ oh dChylĂ ’ĹwĆ : dChylĂ ’Ĺ=t’Ć dylĂ oh NykĂ yĎwĘ NykĂ yĎ=t’Ć dylĂ oh qodYĎ wĘ qodYĎ =t’Ć dylĂ oh15

PsĄ oy=t’Ć dylĂ oh bqŁ ‘ĞyČwĘ : bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć dylĂ oh NêĎmČ C NêĎmČ =t’Ć dylĂ oh rzĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć =t’Ć16

MhĎ rĎbĎ ’Č mĄ torDŁ hČ =lJĎ heĄhĂ wĘ : xČ ySĂ mĎ ’rĎqĘ eĂ hČ ‘ČCSyĄ heĎUĆ mĂ dlČ on rSĆ ’Ğ MyĎrĘmĂ Sy’Ă17

lbĆ BĎ tClGĎmĂ C torDŁ rWĎ ‘Ď h‘ĎBĎ rĘ’Č lbĆ BĎ tClGĎ=d‘Č dwĂDĎmĂ C torDŁ rWĎ ‘Ď h‘ĎBĎ rĘ’Č dwĂDĎ=d‘Č
oU’Ă MyĎrĘmĂ rSĆ ’ĞJČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ tdČlĄ htĎ yĘhĎ t’zŁ wĘ : torDŁ rWĎ ‘Ď h‘ĎBĎ rĘ’Č xČ ySĂ UČ hČ =d‘Č18

: htĎrĎhĎ SdĆuŁ hČ xČ CrmĄ yJĂ ’yhĂ hrĎhĎ yJĂ ’YĄ UĎ êĂ wČ hĎ ylĆ ’Ą ’obyĎ MrĆTĆ PsĄ oylĘ htĎ yĘhĎ hWĎ rĎ’Ł mĘ
CedĆo‘ : rtĆiĎ BČ HxĎ QĘ SČ lĘ rmĆ ’IŁ wČ M‘Ď=tBČ dĂlĘ HêĎtĂ lĘ hbĎ ’Ď âlwĘ hyĎhĎ qyDĂYČ HSĎ y’Ă PsĄ oywĘ19, 20

dwĂDĎ=NBĆ PsĆ oy rmŁ ’lĄ MolxĞBČ wylĎ ’Ą h’Ď rĘnĂ hoĎhyĘ ë’Č lĘ mČ heĄhĂ wĘ t’zŁ JĎ oBlĂ =l’Ć rBĄ dČmĘ
’yhĂ wĘ : SdĆuŁ hČ xČ CrmĄ rYČ on HBĎ rĘqĂ BĘ dlĆ IĆhČ yJĂ ìêĆSĘ ’Ă MyĎrĘmĂ =t’Ć ìylĆ ’Ą txČ uČ mĂ ’rĎyêĂ =l’Č21

htĎ yĘhĎ t’zŁ =lkĎ wĘ : MhĆ ytĄ’FŁ xČ mĄ oU‘Č=t’Ć ‘ČySĂ oy ’Ch yJĂ ‘ČCSyĄ omSĘ =t’Ć tĎ’rĎqĎ wĘ NBĄ tdĆlĆ yŁ22

C’rĘř qĎ wĘ NBĄ tdĆlĆ yŁ wĘ hrĎhĎ hmĎ lĘ ‘ČhĎ heĄhĂ : rmŁ ’lĄ ’ybĂ eĎhČ =dyČBĘ hoĎhyĘ rBĆ DĂ=rSĆ ’Ğ t’Ą tâQmČ lĘ23

ë’Č lĘ mČ ot’Ł hCĎYĂ rSĆ ’ĞJČ W‘ČIČwČ otnĎèĘ mĂ PsĄ oy ZqČ yIĂwČ : CnUĎ ‘Ă l’Ą rmĄ ’Ď yĄ rSĆ ’Ğ l’Ą CnUĎ ‘Ă omSĘ24

: ‘ČCSyĄ omSĘ =t’Ć ’rĎqĘ IĂwČ śNBĄ hdĎlĘ yĎ=yJĂ d‘Č HtĎ’Ł ‘dČyĎ âlwĘ : oêSĘ ’Ă =t’Ć xuČ IĂwČ hoĎhyĘ25

C’BĎ MybĂ kĎ ok yzĄxŁ heĄhĂ wĘ sodrĘoh ëlĆ UĆ hČ ymĄ yBĂ hdĎChyĘ MxĆ lĆ =tybĄ BĘ ‘ČCSyĄ dlČ on rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČb

MdĆuĆBČ obkĎ ok Cny’Ă rĎ yJĂ MydĂChIĘlČ dlĎ oehČ ëlĆ UĆ hČ hIĄ’Č : rmŁ ’lĄ hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ MdĆqĆ ZrĆ’Ć mĄ2

: oU‘Ă MyĂlČ SĎ CryĘ=lJĎ bbČ lĘ C obbĎ lĘ ‘nČ IĎwČ sodrĘoh ëlĆ UĆ hČ ‘mČ SĘ IĂwČ : ol twŁ xĞ êČSĘ hĂ lĘ ’bŁ eĎ wČ3
lhqyw

.HrĎokBĘ =t’Ć Nb ’"nb v.25 .d"y +z hy‘Vy Nyy‘ ,t’rĎqĎ wĘ ’"n v.23 .’



2 whyttm 2. 4–3. 8

dlĄ CĎyĂ hIĄ’Č rmŁ ’lĄ MhĆ yjĂ =t’Ć l’Č SĘ IĂwČ M‘ĎBĎ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=lJĎ =t’Ć lhĄ qĘ IČwČ 4

MxĆř lĆ =tyBĄ hêĎ’Č wĘ : ’ybĂ eĎhČ =dyČBĘ bCtJĎ =hkŁ yJĂ hdĎChyĘ MxĆ lĆ =tybĄ BĘ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : xČ ySĂ UĎ hČ 5, 6

yUĂ ‘Č=t’Ć h‘ĆrĘyĂ rSĆ ’Ğ lSĄ om ’YĄ yĄ ìUĘ mĂ yJĂ hdĎChyĘ ypĄ QĚ ’Č BĘ ry‘ĂYĎ ìnĘ y’Ą hdĎChyĘ ZrĆ’Ć
rSĆ ’Ğ t‘ĄhĎ =t’Ć t‘ČdČlĎ MtĎ’Ł rqŁ xĘ IČwČ rtĆiĄ BČ MybĂ kĎ oJhČ yzĄxŁ =l’Ć sodrĘoh ’rĎqĘ IĂwČ : l’Ą rĎWĘ yĂ 7

rSĆ ’ĞkČ wĘ dlĆ IĆhČ =l‘Č bTĄ yhĄ CSrĘdĂwĘ CklĘ rmČ ’IŁ wČ MxĆ lĆ =tyBĄ MtĎ’Ł xlČ SĘ IĂwČ : bkĎ oJhČ h’Ď rĘnĂ 8

CklĄ IĄwČ ëlĆ UĆ hČ =l’Ć C‘mĘ SĘ IĂwČ : ynĂ ’Ď =MGČ ol=twŁ xĞêČSĘ hĂ lĘ h’Ď bŁ ’Ď wĘ ylĂ CdyGĂ hČ wĘ CbCS ot’Ł NC’YĘ mĘ êĂ 9

rSĆ ’ĞlČ l‘ČUČ mĂ dmŁ ‘ĞIČwČ ’BĎ =rSĆ ’Ğ d‘Č MhĆ ynĄpĘ lĂ hlĎ ‘Ď MdĆuĆbČ C’rĎ=rSĆ ’Ğ bkĎ oJhČ heĄhĂ wĘ
htĎ yĘBČ hČ C’bŁ IĎwČ : d’Ł mĘ =d‘Č hlĎ dŁ gĘ hxĎ mĘ WĂ CxmĘ WĘ IĂwČ bkĎ oJbČ CzxĎ MhĄ wĘ : dlĆ IĎhČ MSĎ hyĎhĎ 10, 11

ol CbyrĂqĘ IČwČ MhĆ ytĄrŁ YĘ ’Ł =t’Ć CxêĘ pĘ IĂwČ ol=CwxĞ êČSĘ IĂwČ CljĘ IĂwČ oU’Ă MyĎrĘmĂ =M‘Ă dlĆ IĆhČ =t’Ć C’rĘIĂwČ
CklĘ IĄwČ CnpĘ IĂwČ sCdrĘoh=l’Ć bCS yêĂ lĘ bĂ lĘ MolxĞ bČ CCYĚ MhĄ wĘ : rmŁ wĎ hnĎ oblĘ C bhĎ zĎ hxĎ nĘ mĂ 12

xqČ MCq rmŁ ’lĄ MolxĞ BČ PsĄ oy=l’Ć hoĎhyĘ ë’Č lĘ mČ ’rĎIĄwČ MêĎkĘ lĆ BĘ yhĂ yĘwČ : MYĎ rĘ’Č lĘ rxĄ ’Č ërĆdĆBĘ 13

sodrĘoh yJĂ ìylĆ ’Ą rmČ ’Ł rSĆ ’Ğ=d‘Č MSĎ =bSĆ wĘ hmĎ yĘrČYĘ mĂ ìlĘ =xrČbĘ C oU’Ă =t’Ć wĘ dlĆ IĆhČ =t’Ć
: hmĎ yĘrĎYĘ mĂ ëlĆ IĄwČ hlĎ yĘlĎ oU’Ă =t’Ć wĘ dlĆ IĆhČ =t’Ć xuČ IĂwČ MqĎ IĎwČ : HêĎxĘ qČ lĘ dlĆ IĆhČ SpĆ nĆ=t’Ć SuĄbČ mĘ 14

MyĂrČYĘ UĂ mĂ rmŁ ’lĄ ’ybĂ eĎhČ =dyČBĘ hoĎhyĘ rBĆ DĂ rSĆ ’Ğ t’Ć tâQmČ lĘ sodrĘoh tom=d‘Č MSĎ bSĆ IĄwČ 15

ëIČwČ xlČ SĘ IĂwČ d’Ł mĘ =d‘Č PYŁ qĘ IĂwČ MyzĂxŁ hČ ob CQtĄhĄ yJĂ sodrĘoh to’rĘJĂ yhĂ yĘwČ : ynĂ bĘ lĂ ytĂ ’rĎqĎ 16

rSĆ ’Ğ t‘ĄhĎ ypĂ lĘ hFĎ mĎ lĘ C MyĂtČ nĎSĘ =NBĆ mĂ hĎ ylĆ CbGĘ =lkĎ bĘ C MxĆ lĆ =tybĄ BĘ rSĆ ’Ğ MydĂlĎ yĘhČ =lJĎ =t’Ć
hmĎ rĎBĘ loq : rmŁ ’lĄ ’ybĂ eĎhČ ChyĎmĘ rĘyĂ=dyČBĘ rmČ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ MqČ Ch z’Ď : MyzĂxŁ hČ yjĂ mĂ rqČ xĎ 17, 18

yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ : CenĆ y’Ą yJĂ MxĄ eĎřhĂ lĘ hnĎ’ĞmĄ hĎ ynĆBĎ =l‘Č hJĎ bČ mĘ lxĄ rĎ MyrĂCrmĘ tČ ykĂ BĘ yhĂ nĘ ‘mĎ SĘ nĂ 19

dlĆ IĆhČ =t’Ć xqČ MCq : rmŁ ’lĄ MyĂrČYĘ mĂ BĘ PsĄ oy=l’Ć MolxĞ BČ hoĎhyĘ ë’Č lĘ mČ ’rĎIĄwČ sodrĘoh tom 20

xuČ IĂwČ MqĎ IĎwČ : dlĆ IĎhČ SpĆ nĆ=t’Ć MySĂ qĘ bČ mĘ hČ CtmĄ =yJĂ l’Ą rĎWĘ yĂ hYĎ rĘ’Č bCS ëlĄ wĘ oU’Ă =t’Ć wĘ 21

txČ êČ hdĎChyBĂ ëlČ mĎ solqĘ rĘ’Č yJĂ o‘mĘ SĎ bĘ C : l’Ą rĎWĘ yĂ hYĎ rĘ’Č ’bŁ IĎwČ oU’Ă =t’Ć wĘ dlĆ IĆhČ =t’Ć 22

’bŁ IĎwČ : lylĂ GĎhČ tolylĂ GĘ =l’Ć biŁ IĂwČ MolxĞBČ rbĎ dĎ ol=dGČ IĚwČ hUĎ SĎ tkĆ lĆ lĎ ’rĎyIĂwČ wybĂ ’Ď sodrĘoh 23

: ol ’rĄuĎ yĂ yrĂYĘ nĎ yJĂ My’Ă ybĂ eĘ hČ yrĄbĘ DĂ=t’Ć tâQmČ lĘ trĆYĎ nĘ t’rĄqĘ eĂ hČ ry‘ĂBĎ bSĆ IĄwČ
tCklĘ mČ =yJĂ CbCS : rmČ ’IŁ wČ hdĎChyĘ rBČ dĘmĂ bĘ ’rĎqĘ IĂwČ lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oy ’bŁ IĎwČ MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ yhĂ yĘwČ g, 2

rBĎ dĘUĂ BČ ’rĄoq loq rmŁ ’lĄ ’ybĂ eĎhČ ChyĎ‘ĘSČ yĘ wylĎ ‘Ď ’BĎ nĂ rSĆ ’Ğ ’Ch : ’bŁ lĎ hbĎ rĘqĎ MyĂmČ èĎ hČ 3

rCz’Ď ro‘ roz’Ą wĘ MyQĂ mČ GĘ r‘ČWĘ SCblĎ hyĎhĎ NnĎxĎ oywĘ : wytĎ oQsĂ mĘ Crř èĘ yČ hoĎhyĘ ërĆDĆ CejČ 4

rJČ JĂ =lkĎ wĘ hdĎChyĘ=lkĎ wĘ MyĂlČ SĎ CryĘ wylĎ ’Ą C’YĘ IĄwČ : r‘ČIĎmĂ SbČ dĘC MybĂ gĎxĞ olkĎ ’ĞmČ C wynĎtĘ mĎ BĘ 5

MyBĂ rČ h’Ď rĎ rSĆ ’ĞJČ ë’Č : MhĆ ytĄ’FŁ xČ =t’Ć MtĎDŁ wČtĘ hĂ BĘ NDĄrĘIČBČ odyĎ=l‘Č ClbĘ FĎ IĂwČ : NDĄrĘIČhČ 6, 7

hrĎoh ymĂ MynĂ ‘Ł pĘ YĂ ydĄlĘ yČ MhĆ lĎ rmĆ ’IŁ wČ lbĄ FĎ hĂ lĘ wylĎ ’Ą My’Ă BĎ MyqĂ CD~Č hČ =NmĂ C MySĂ CrjĘ hČ =NmĂ
: hbĎ CStĘ lĂ boT yrĂpĘ CW‘Ğ NkĄ lĎ : ’BĎ hČ P’Č NorxĞ ynĄjĘ mĂ MkĆ SĘ pĘ nČ =l‘Č TlĄ UĎ hĂ lĘ MkĆ tĘ ’Ć 8
wght=l’w
.+’ +h hkym Nyy‘ ,l’Ą rĎWĘ yĂBĘ lVwm toyhĘ lĂ ’Yy ylĂ Kmm hdwhy ypĄ lĘ ’Č BĘ toyhĘ lĂ ry‘Y htĎrĎp’Ć Mxl tyb ht’w ’"n v.6 .b
hQĎ sĂ mĘ hbĎ rĎ‘ĞBĎ wrVy ’"n ,+d +b sqwl ,+g +’ swqrmb Nkw v.3 .g .w"T ’"l hymry Nyy‘ ,hĎ ynĆBĎ =l‘ N’k ’Ymn ’"nb v.18

.+g +m hy‘Vy Nyy‘ ,CnyhĄŁl’lĄ
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hQĆ ’Ą MynĂ bĎ ’Ğ=NmĂ MGČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ yJĂ b’Ď lĘ CnlĎ MhĎ rĎbĘ ’Č rmŁ ’lĄ MkĆ bĘ bČ lĘ bĂ CGhĘ êĆ=l’Č wĘ9

NkĄ lĎ wĘ MyYĂ ‘ĄhĎ SrĆSŁ =l‘Č NzĆrĘGČhČ yCTnĎ rbĎ JĘ =MgČ wĘ : MhĎ rĎbĘ ’Č lĘ MynĂ BĎ MyqĂ hĎ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ=dyČ gyvĂ êČ10

MkĆ tĘ ’Ć lBĄ TČ mĘ ynĂ nĘ hĂ ynĂ ’Ğ wČ : S’Ą =omBĘ ëlČ SĘ hĎ wĘ ‘dČGĎ yĂ boT yrĂpĘ hWĆ ‘ĞyČ âl rSĆ ’Ğ Z‘Ą=lJĎ11

’Ch wylĎ ‘ĎnĘ =t’Ć t’Ą vĘ mĂ yêĂ nĘ TŁ qĎ rSĆ ’Ğ yeĂ UĆ mĂ ’Ch NsŁ xĎ yrČxĞ ’Č ’BĎ hČ ë’Č hbĎ CStĘ lĂ MyĂUČ BČ
PsČ ’Ď wĘ onrĘGĎ=t’Ć rbĄ hĎ lĘ C torzĘlĂ odyĎbĘ ChrĄzĘmĂ rSĆ ’Ğ : S’Ą bĎ C SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ MkĆ tĘ ’Ć lBĄ TČ yĘ12

‘ČCSyĄ ’bŁ yĎ z’Ď : hBĆ kĘ tĂ âl rSĆ ’Ğ S’Ą BČ PrŁ WĘ yĂ ZUŁ hČ =t’Ć wĘ wymĎ sĎ ’Ğ ëoê=l’Ć MyFĂ xĂ hČ =t’Ć13

ylĂ NoknĎ âlhĞ rmŁ ’lĄ NnĎxĎ oy oB=rYĎ ‘ĞIČwČ : odyĎ=l‘Č lbĄ FĎ hĂ lĘ NnĎxĎ oy ynĄpĘ lĂ NDĄrĘIČhČ =l’Ć lylĂ GĎhČ =NmĂ14

htĎ’Ğ yĎ hkŁ =yJĂ MoIJČ PrĆhĆ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ylĎ ’Ą tĎ’BĎ hêĎ’Č wĘ ìdĘyĎ=l‘Č lbĄ FĎ hĂ lĘ15

ol=CxêĘ pĘ nĂ heĄhĂ wĘ MyĂUĎ hČ =NmĂ l‘ČIČwČ rhĄ mČ yĘwČ ‘ČCSyĄ lbĄ FĎ IĂwČ : CeUĆ mĂ PrĆIĂwČ hqĎ dĎYĘ =lkĎ ’QĄ mČ lĘ CnlĎ16

MyĂmČ èĎ mĂ ’rĄqŁ loq heĄhĂ wĘ : wylĎ ‘Ď xnČêĎ wČ hnĎ oy=tCmdĘBĂ tdĆrĆyŁ MyhĂ Łl’Ĺ xČ Cr=t’Ć ’rĘIČwČ MyĂmČ èĎ hČ17

: ySĂ pĘ nČ htĎYĘ rĎ oB ydĂydĂyĘ ynĂ bĘ ’Ch hzĆ
Moy My‘ĂBĎ rĘ’Č MYĎ IĎwČ : NTĎ vĎ hČ MSĎ ChiĄ nČ yĘ rCb‘ĞbČ lĘ hrĎBĎ dĘUĂ hČ xČ CrBĎ ‘ČCSyĄ lbČ Ch z’Ďd, 2

rmŁ ’Ĺ hêĎ’Č MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ M’Ă wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ hiĆ nČmĘ hČ SGČ IĂwČ : b‘ĎrĘIĂwČ hlĎ yĘlĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č wĘ3

hyĆxĘ yĂ oDbČ lĘ MxĆ QĆ hČ =l‘Č âl yJĂ bCtJĎ rmČ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : MxĆ lĎ lĘ íyyĆhĘ êĂ hQĆ ’Ą MynĂ bĎ ’Ğ wČ4

teČjĂ =l‘Č ChdĄmĂ ‘ĞIČwČ SdĆuŁ hČ ry‘Ă =l’Ć NTĎ vĎ hČ ChxĄ uĎ IĂwČ : hoĎhyĘ=ypĂ ’YĎ om=lJĎ =l‘Č yJĂ MdĎ’Ď hĎ5

bCtkĎ yJĂ hYĎ rĘ’Ď ljĄ nČtĘ hĂ hêĎ’Č MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ M’Ă wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : SDĎqĘ UĂ hČ =tyBĄ gGČ6

‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ìlĆ gĘ rČ NbĆ ’Ć BĎ PGŁ êĂ =NjĆ ìnĘ C’vĎ yĂ MyĂjČ JČ =l‘Č ëQĎ =hCĆYČ yĘ wykĎ ’Ď lĘ mČ yJĂ7

d’Ł mĘ HČ bŁ GĎ rhČ =l’Ć ChxĄ uĎ IĂwČ NTĎ vĎ hČ PsĆ oIwČ : ìyhĆ Łl’Ĺ hoĎhyĘ=t’Ć hiĆř nČtĘ âl bCtJĎ do‘wĘ8

ljŁ êĂ =M’Ă ìlĘ =NêĆ’Ć hQĆ ’Ą =lJĎ =t’Ć wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : NdĎobkĘ C ZrĆ’Ď hĎ toklĘ mĘ mČ =lJĎ =t’Ć Ch’Ą rĘIČwČ9

hwĆxĞêČSĘ tĂ ìyhĆ Łl’Ĺ hoĎhylČř bCtkĎ yJĂ NTĎ vĎ hČ h’Ď lĘ hĎ =SGĆ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmČ ’Ď z’Ď : ylĂ hwĆxĞ êČSĘ tĂ wĘ10

yJĂ śo‘mĘ SĎ kĘ yhĂ yĘwČ : ChtĚrĘSĎ yĘwČ MykĂ ’Ď lĘ mČ wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ NTĎ vĎ hČ CeUĆ mĂ PrĆIĂwČ : dbŁ ‘ĞêČ oDbČ lĘ ot’Ł wĘ11, 12

MIĎhČ tpČ WĘ =l‘Č MCxnČ=rpČ kĘ BĂ bSĆ IĄwČ ’bŁ IĎwČ trĆYĎ nĘ =t’Ć bzŁ ‘ĞIČwČ : hlĎ ylĂ GĎhČ bSĎ IĎwČ NnĎxĎ oy rGČsĘ nĂ13

hYĎ rĘ’Č : rmŁ ’lĄ ’ybĂ eĎhČ ChyĎ‘ĘSČ yĘ=dyČBĘ rmČ ’Ć nĆ=rSĆ ’Ğ t’Ą tâQmČ lĘ : ylĂ êĎpĘ nČ wĘ NClbĚ zĘ ylĄ CbgĘ BĂ14, 15

C’rĎ ëSĆ xŁ BČ MykĂ lĘ hŁ hČ M‘ĎhĎ : MyĂoGhČ lylĂ GĘ NDĄrĘIČhČ rbĆ ‘Ą MIĎhČ ërĆDĆ ylĂ êĎpĘ nČ hYĎ rĘ’Č wĘ NClbĚ zĘ16

’rŁ qĘ lĂ ‘ČCSyĄ lxĄ hĄ ’yhĂ hČ t‘ĄhĎ mĄ : MhĆ ylĄ ‘Ğ HgČnĎ ro’ twĆmĎ lĘ YČ ZrĆ’Ć BĘ ybĄ SĘ yŁ lodGĎ ro’17

lylĂ GĎhČ =MyČ dyČ=l‘Č śëQĄ hČ tĘ IĂwČ : ’bŁ lĎ hbĎ rĘqĎ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ yJĂ MkĆ ykĄ rĘDČmĂ CbCS rmŁ ’lĄ wĘ18

yJĂ MIĎhČ =ynĄjĘ =l‘Č trĆmŁ kĘ mĂ MyWĂ rĘjŁ wyxĂ ’Ď yrČDĘnĘ ’Č wĘ sorTĘ jĆ ’rĎqĘ eĂ hČ No‘mĘ SĂ MyxĂ ’Č ynĄSĘ ’rĘIČwČ
MtĎ ormŁ kĘ mĂ =t’Ć CbzĘ‘ČIČwČ : MdĎ’Ď ygĄIĘdČlĘ MkĆ tĘ ’Ć hWĆ ‘Ĺ’Ć wĘ yrĎxĞ ’Č CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : CyhĎ MygĂ IĎdČ19, 20

NnĎxĎ oywĘ yDĂbĘ zČ=NBĆ bqŁ ‘ĞyČ MyrĂxĄ ’Ğ MyxĂ ’Č ynĄSĘ ’rĘIČwČ MèĎ mĂ rbŁ ‘ĞIČwČ : wyrĎxĞ ’Č CklĘ IĄwČ ‘gČrĎJĘ21

‘gČrĆJĘ hUĎ hĄ =MgČ wĘ : MhĆ ylĄ ’Ğ ’rĎqĘ IĂwČ MtĎ ormŁ kĘ mĂ MynĂ uĘ tČmĘ MhĆ ybĂ ’Ğ yDĂbĘ zČ=M‘Ă hIĎnĂ ’ĽBĎ wyxĂ ’Ď22
wbz‘
hoĎhyĘ=t’Ć ’"n ,+x +d sqwlb Nkw v.10 .z"T +w Myrbd Nyy‘ ,MkĆ yhĄŁl’Ĺ hwhy t’ CinČtĘ ’l y"n ,b"y +d sqwlb Nkw v.7 .d
w‘mVk ’"nb v.12 .+x +d sqwlb Nkw +k +yw g"y +w Myrbd Nyy‘ ,db‘t wt’w ’"n ,+k +yw g"y +w Myrbd Nyy‘ ,’rĎyêĂ Kyhl’

.‘Č CSyĄ Klhtyw ’"nb v.18 .‘Č CSyĄ
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MSĎ =dUĆ lČ IĘwČ lylĂ GĎhČ =lkĎ BĘ ‘ČCSyĄ bsĎ IĎwČ : wyrĎxĞ ’Č CklĘ IĄwČ MhĆ ybĂ ’Ğ=t’Ć wĘ hIĎnĂ ’ĽhĎ =t’Ć CbzĘ‘Ď 23

o‘mĘ SĎ ’YĄ IĄwČ : M‘ĎBĎ hwĆdĘmČ =lkĎ wĘ hlĎ xĞ mČ =lJĎ ’pŁ rĎwĘ tCklĘ UČ hČ trČŁWBĘ ’rŁ qĎ tsĆ nĄJĘ hČ yêĄbĎ BĘ 24

My‘ĂrĎ MyĂlĎ xĽ wĎ MynĂ oS My’Ă lĚ xĞêČ MbĎ CqbĘ DĎ rSĆ ’Ğ MylĂ oxhČ =lJĎ t’Ą wylĎ ’Ą C’ybĂ IĎwČ MrĎ’Ğ=lkĎ BĘ
lylĂ GĎhČ =NmĂ brĎ lhĎ qĎ wyrĎxĞ ’Č CklĘ IĄwČ : M’Ą jĎ rĘIĂwČ tomYĎ ‘Ğ ykĄ nĘ C xČ rĄyĎ yJĄ mĚ to‘rĎ toxCr yzĄxĚ ’Ğ 25

: NDĄrĘIČhČ rbĆ ‘ĄwĘ hdĎChywĂ MyĂlČ SĎ CryĘ=NmĂ C sylĂ jŁ JČ DĆ=NmĂ C
: wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ MSĎ bSĆ IĄwČ rhĎ hĎ =l’Ć l‘ČIČwČ M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć h’Ď rĎ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ h

: MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ MhĆ lĎ yJĂ xČ CrhĎ yIĄnĂ ‘Ğ yrĄSĘ ’Č : rmŁ ’lĄ MhĆ lĎ hrĆoIwČ ChyjĂ =t’Ć xêČpĘ IĂwČ 2, 3

MybĂ ‘ĄrĘhĎ yrĄSĘ ’Č : ZrĆ’Ď =CSrĘyyĂ MhĄ =yJĂ MywĂnĎ‘ĞhĎ yrĄSĘ ’Č : CmxĎ nĚyĘ MhĄ =yJĂ MylĂ BĘ ’Č tĘ UĂ hČ yrĄSĘ ’Č 4, 5, 6

yrĄBĎ yrĄSĘ ’Č : CmxĎ rĚyĘ MhĄ =yJĂ MymĂ xĞrČ=ylĄ ‘ĞBČ yrĄSĘ ’Č : NyĚwĎrĘyĂ MhĄ =yJĂ hqĎ dĎYĘ lĂ My’Ă mĄ ~Ę hČ wĘ 7, 8

yrĄSĘ ’Č : MyhĂ Łl’Ĺ=ynĄBĘ C’rĘuĎ yĂ MhĄ =yJĂ MolSĎ yWĄ ‘Ł yrĄSĘ ’Č : MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć CzxĹyĆ MhĄ =yJĂ bbĎ lĄ 9, 10

CpDĘrĘyĂ=M’Ă CprĘxĎ yĘ=M’Ă MkĆ yrĄSĘ ’Č : MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ MhĆ lĎ yJĂ MtĎqĎ dĘYĂ bqĆ‘Ą MypĂ DĎrĘeĂ hČ 11

d’Ł mĘ hBĆ rĘhČ MkĆ rĘkČ WĘ yJĂ ClygĂ wĘ CWyWĂ : ymĂ SĘ rCb‘ĞBČ h‘ĎrĎ MkĆ tĘ BČ dĂ C’ybĂ yĎ rqĆèĆ bČ C MkĆ tĘ ’Ć 12

xlČ UĆ hČ =M’Ă wĘ ZrĆ’Ď hĎ xlČ mĆ MêĆ’Č : MkĆ ynĄpĘ lĂ CyhĎ rSĆ ’Ğ My’Ă ybĂ eĘ hČ =t’Ć CpdĘrĎ NkĄ =yJĂ MyĂmĎ èĎ BČ 13

smČ rĘmĂ lĘ hyĎhĎ wĘ hYĎ CxhČ hrĆzŁ yĘ=M’Ă yJĂ lJŁ lČ xlČ YĘ yĂ=âl lpĄ êĎ xlĎ mĘ yĎ hUĆ BČ om‘ĘTČ gCpyĎ
rnĄ MyqĂ ylĂ dĘmČ Ny’Ą wĘ : rtĄiĎ hĂ lĘ lkČ Ct âl rhĎ hĎ =l‘Č tbĆ SĆ yŁ ry‘Ă MlĎ o‘hĎ ro’ MêĆ’Č : lgĆrĎ 14, 15

MkĆ rĘo’ r’Ą yĎ hJŁ : tyĂBĎ BČ rSĆ ’Ğ lkŁ lĘ ry’Ă hĎ lĘ hrĎnŁ UĘ hČ =l’Ć =M’Ă yJĂ hpĎ y’Ą hĎ txČ êČ oêtĂ lĘ 16

CbSĘ xĘ êČ =l’Č : CdBĄ kČ yĘ MyĂmČ èĎ BČ MkĆ ybĂ ’Ğ=t’Ć wĘ MybĂ oFhČ MkĆ yWĄ ‘ĞmČ C’rĎwĘ MdĎ’Ď hĎ =ynĄbĘ ynĄ y‘ĄlĘ 17

NmĄ ’Ď NhĄ yJĂ : tâQmČ lĘ =M’Ă yJĂ ytĂ ’BĎ rpĄ hĎ lĘ âl My’Ă ybĂ eĘ hČ o’ hrĎoêhČ rpĄ hĎ lĘ ytĂ ’bĎ yJĂ 18

P’Č hrĎoêhČ =NmĂ txČ ’Č dCy rbŁ ‘ĞtČ âl NCrbŁ ‘ĞyČ ZrĆ’Ď hĎ wĘ MyĂmČ èĎ hČ rSĆ ’Ğ d‘Č MkĆ lĎ dyGĂ mČ ykĂ nŁ ’Ď
hrĆohwĘ hQĆ ’Ą toeTČ qĘ twŁ YĘ UĂ mĂ txČ ’Č rypĂ UĄ hČ =lJĎ NkĄ lĎ : CmCqyĎ MQĎ kĚ =yJĂ d‘Č dxĎ ’Ć Zoq âl 19

dBĎ kĘ nĂ NtĎ oW‘ĞlČ dUĄ lČ mĘ C NtĎ’Ł hWĆ ‘Ł hĎ wĘ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ BĘ ’rĄuĎ yĂ hlĆ qĘ nĂ MySĂ nĎ’ĞlČ t’zŁ kĎ
MyrĂpĘ oihČ tqČ dĘ~Ă mĂ MkĆ tĘ qČ dĘYĂ lDČgĘ tĂ =âl M’Ă MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ BĘ ’rĄuĎ yĂ 20

xYĎ rĘêĂ âl MynĂ mŁ dĘuČ lČ rmČ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ t’Ą MêĆ‘ĘmČ SĘ : MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ lĘ C’bŁ tĎ âl MySĂ CrjĘ hČ wĘ 21

NtĄ eĎ yĂ śwyxĂ ’Ď BĘ rBĄ ‘ČtĘ UĂ hČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : MylĂ lĂ pĘ BĂ TjĎ SĘ UĂ lČ NtĄ eĎ yĂ xYČ rĘyĂ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ wĘ 22

ljŁ yĂ ol=’rĎqĘ yĂ lbĎ nĎ M’Ă wĘ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ ydĄyBĂ NtĄ eĎ yĂ hqĎ yrĄ wyxĂ ’Ď lĘ ’rĄuŁ hČ wĘ MylĂ lĂ pĘ BĂ TjĎ SĘ UĂ lČ
rbČ dĘ=yJĂ MSĎ ìlĘ =dGĆyČ ìBĘ lĂ wĘ xČ BĄ zĘUĂ hČ =l‘Č NBĎ rĘqĎ byrĂqĘ tČ =yJĂ ’op’Ą NJĄ =l‘Č : MeŁ hĂ yGĄ S’Ą lĘ 23

’BŁ z’Ď wĘ ìyxĂ ’Ď bhČ rĘC sjĄ rČtĘ hĂ ëlĄ wĘ xČ BĄ zĘUĂ hČ ynĄpĘ lĂ ìnĘ BĎ rĘqĎ MSĎ xeČhČ : ëUĎ ‘Ă ìyxĂ ’Ď lĘ byrĂ 24

Sy’Ă ìtĘ ’Ł ryGĂ sĘ yČ=NjĆ ërĆDĎbČ oU‘Ă ìdĘo‘BĘ ìbĘ yrĂ Sy’Ă =M‘Ă MlĄ SĘ hČ rhĄ mČ : ìnĆBĎ rĘqĎ brĄqĘ hČ wĘ 25

NmĄ ’Ď ynĂ ’Ğ wČ : rhČ iŁ hČ tybĄ lĘ ìnĘ êĆ yĂ ’ChwĘ rTĄ èŁ hČ dyČBĘ ìrĘyGĂ sĘ yČ TpĄ èŁ hČ wĘ TpĄ èŁ hČ ydĄyBĂ ìbĘ yrĂ 26

MêĆ‘ĘmČ SĘ : hnĎrŁ xĞ ’Č hĎ hTĎ CrjĘ hČ =t’Ć MQĄ SČ êĘ rSĆ ’Ğ d‘Č MèĎ mĂ hlĆ ‘ĞtČ âl yJĂ ìlĘ rmĄ ’Ł 27

HBĎ =qSĎ xĞ lČ hèĎ ’Ă bĘ ony‘Ą NtĄ eŁ hČ =lJĎ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : P’Ď nĘ êĂ âl śrmČ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ t’Ą 28
Mynwnz=xwrb

.MynĂ mŁ dĘuČ lČ rm’n ’"nb v.27 .MeĎxĂ wyx’b ’"nb v.22 .h
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ìUĆ mĂ hĎ kĆ ylĂ SĘ hČ wĘ hĎ rĆuĘ nČ ìlĆ ySĂ kĘ êČ tynĂ mĎ yĘhČ ìnĘ y‘Ą M’Ă wĘ : oBlĂ BĘ HtĎ’Ł P’Č nĎ MynĂ CnzĘ=xČ CrBĘ29

ìlĆ ySĂ kĘ êČ tynĂ mĎ yĘhČ ìdĘyĎ=M’Ă wĘ : MeŁ hĂ ygĄlĘ ìrĘWĎ BĘ =lJĎ ëlČ SĘ hĎ mĄ dxĎ ’Ć rbĆ ’Ą dbŁ ’ĞBČ ìlĘ boT30

rmČ ’ĹnĆ wĘ : MeŁ hĂ ygĄlĘ ìrĘWĎ BĘ =lJĎ ëlČ SĘ hĎ mĄ dxĎ ’Ć rbĆ ’Ą dbŁ ’ĞBČ ìlĘ boT OĎ UĆ mĂ hĎ kĆ ylĂ SĘ hČ wĘ hĎ YĆ ~Ę qČ31

Sy’Ă xQČ SČ yĘ M’Ă MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : ttĚyrĂJĘ rpĆ sĄ HdĎyĎBĘ NtČ nĎ wĘ oêSĘ ’Ă Sy’Ă xQČ SČ yĘ=yJĂ32

P’Ą nŁ hèĎ ’Ă lĘ ol hSĎ CrGĘ xČ qĄŁQhČ wĘ tpĆ ’Ď nŁ lĘ HtĎ’Ł MyWĂ mĄ tCnzĘ rbČ DĘ=l‘Č âl M’Ă oêSĘ ’Ă
MQĄ SČ êĘ ìyrĆdĎnĘ =t’Ć wĘ rqĆèĆ lČ ‘bČ èĎ tĂ âl MynĂ mŁ dĘuČ lČ rmČ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ t’Ą MêĆ‘ĘmČ SĘ do‘wĘ : ’Ch33

MyhĂ Łl’Ĺ ’iĄ kĂ =yJĂ MyĂmČ èĎ BČ ‘bČ èĎ tĂ âl h‘ĎCbSĘ =lJĎ ‘bČ èĎ tĂ âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : hoĎhylČ34

âlwĘ : brĎ ëlĆ mĆ tyČrĘqĂ ’yhĂ =yJĂ MyĂlČ SĎ CrybĂ âlwĘ ’yhĂ wylĎ gĘ rČ MdŁ hĞ =yJĂ ZrĆ’Ď bĎ âlwĘ : hUĎ hĄ35, 36

MkĆ rĘbČ dĘ yhĂ yĘ hzĆ ë’Č : rxŁ SĎ o’ NbĎ lĎ dxĎ ’Ć r‘ĎWĄ ëpŁ hĞ lČ lkČ Ct âl=yJĂ ìSĆ ’rŁ BĘ ‘bČ èĎ tĂ37

NSĄ wĘ NyĂ‘Č txČ êČ NyĂ‘Č rmČ ’ĹnĆ yJĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ : ’Ch ‘rĎhĎ roqUĘ mĂ hEĆmĂ rtĄ yŁ wĘ âl âl NhĄ NhĄ38

yxĂ QĘ hČ =l‘Č ìJĘ yČ M’Ă ëlĎ ‘rČhĎ lĘ ’BĎ hČ ynĄpĘ BĂ b~Ą yČtĘ tĂ âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : NSĄ txČ êČ39

ol xeČhČ ìylĆ ‘ĎmĄ tnĆtŁ JĘ hČ txČ qČ lĎ ìUĘ ‘Ă byrĂlĎ ZpĄ xĎ hĆ =lkĎ wĘ : tylĂ ’mĎ vĘ hČ =MGČ ol=NêĆ tynĂ mĎ yĘhČ40

SuĄbČ mĘ lČ NêĄ : MyĂêĎSĘ oU‘Ă ëlĄ txĎ ’Ć ZrĆ’Ć trČbĘ JĂ oU‘Ă tkĆ lĆ lĎ ìBĘ WgĄeŁ hČ wĘ : ìlĆ y‘ĂmĘ =MGČ41, 42

ì‘ĞrĄ=t’Ć êĎbĘ hČ ’Ď wĘ rmČ ’ĹnĆ yJĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ : ìynĆjĎ rêĄsĘ êČ =l’Č ìdĘIĎmĂ twŁ lĘ lĂ ZpĄ xĎ hĆ t’Ą mĄ C OĎ UĆ mĂ43

N‘ČmČ lĘ : MkĆ ypĄ dĘrŁ wĘ CryêĂ ‘ĘhČ wĘ śMkĆ ybĄ yĘ’Ł =t’Ć CbhĹ’Ć MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : ìbĆ yĘ’Ł =t’Ć êĎbĘ yČ’Ď wĘ44, 45

MyqĂ yDĂ~Č lČ ryTĂ mĘ mČ C MybĂ oFlČ wĘ My‘ĂrĎlĎ oSmĘ SĂ ry’Ă UĄ hČ MyĂmČ èĎ BČ MkĆ ybĂ ’Ğ=l’Ć MynĂ bĎ CyhĘ êĂ
NCW‘ĞyČ MysĂ kĘ UŁ hČ =MgČ âlhĞ MkĆ lĎ rkĎ vĎ =hmČ MkĆ ybĄ hĞ ’Ł =t’Ć NCbhĎ ’ĹêĆ=M’Ă yJĂ : My‘ĂSĎ rĘlĎ wĘ46

: MyĂoGhČř =MGČ NCW‘ĞyČ NJĄ MkĆ lĎ NortĘ IĂ=hmČ MkĆ yxĄ ’Ğ=t’Ć qrČ MolSĎ lĘ CdqĘ pĘ êĂ =M’Ă wĘ : NkĄ =omJĘ47

: ’Ch MymĂ êĎ MyĂmČ èĎ BČ MkĆ ybĂ ’Ğ rSĆ ’ĞJČ MmĂ ymĂ tĘ CyhĹ NkĄ lĎ48

MkĆ ybĂ ’Ğ t’Ą mĄ CgyvĂ tČ âl rkĎ WĎ NjĆ MdĎ’Ď hĎ ynĄ y‘Ą h’Ą rĘmČ lĘ hqĎ dĎYĘ toW‘ĞmĄ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂw

MypĂ nĄxĞhČ CW‘ĞyČ rSĆ ’ĞJČ ìynĆpĎ lĘ h‘ĎCrêĘ loq ‘ČymĂ SĘ tČ âl hqĎ dĎYĘ ìtĘ oW‘ĞBČ NkĄ lĎ : MyĂmĎ èĎ BČ SĆ2

MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď MdĎ’Ď hĎ =ynĄbĘ ynĄ y‘ĄlĘ dobkĎ CgyvĂ yČ N‘ČmČ lĘ tobxŁ rĘbĎ C tsĆ nĄJĘ hČ yêĄbĎ BĘ
hWĎ ‘Ł rSĆ ’Ğ t’Ą ìlĘ ’mŁ WĘ ‘dČêĄ=l’Č hqĎ dĎYĘ ìtĘ oW‘ĞBČ hêĎ’Č wĘ : MhĆ ynĄpĘ lĂ MrĎkĎ WĘ heĄhĂ3

ykĂ wĘ : ëlĎ =MQĆ SČ yĘ śìlĘ CmGĘ rtĆiĄ bČ h’Ć rŁ hĎ ìybĂ ’Ď wĘ rtĆiĎ BČ ìtĘ qĎ dĘYĂ hyĆhĘ êĂ N‘ČmČ lĘ : ìnĆ ymĂ yĘ4, 5

tsĆ nĄJĘ hČ yêĄbĎ BĘ lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ dmŁ ‘ĞlČ MybĂ hĞ ’Ł hĎ PnĆxŁ ySĄ nĘ ’Č JĘ CyhĘ êĂ =l’Č lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ C’bŁ tĎ
MrĎkĎ WĘ heĄhĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď MdĎ’Ď hĎ =ynĄbĘ ynĄ y‘Ą MtĎ’Ł hnĎ y’Ć rĘêĂ N‘ČmČ lĘ MyqĂ wĎèĘ hČ toepĂ C
ìybĂ ’Ď =l’Ć lQĄ jČ tĘ hĂ wĘ ìdĆ‘ĞBČ ìtĘ lĎ DĘ rgŁ sĘ C ìyrĆdĎxĞ bČ ’BŁ ìtĘ QĎ pĂ tĘ BĂ hêĎ’Č wĘ : MhĆ ynĄpĘ lĂ6

MylĂ QĘ jČ tĘ mĂ MêĆ’Č rSĆ ’ĞkČ wĘ : ëlĎ =MQĆ SČ yĘ śìlĘ CmGĘ rtĆiĄ bČ h’Ć rŁ hĎ ìybĂ ’Ď wĘ wybĎ ybĂ sĘ rtĆsĄ rSĆ ’Ğ7

NkĄ lĎ : MyrĂbĎ DĘ trĆTĆ ‘ĞBČ C‘mĘ èĎ yĂ=yJĂ MBĎ lĂ bSŁ xĘ yČ rSĆ ’Ğ MyĂoGJČ MyĂtČpĎ WĘ bĂ C’FĘ bČ êĘ =l’Č8

ClQĎ jČ tĘ tĂ hJŁ MêĆ’Č wĘ : odIĎmĂ Cl’ĞSĘ êĂ MrĆTĆ MkĆ rĘosxĘ UČ =hmČ MkĆ ybĂ ’Ğ ‘ČdĄyŁ yJĂ omlĎ CwSĘ êĂ =l’Č9

hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’ĞJČ ZrĆ’Ď BĎ ìnĘ oYrĘ hWĆ ‘ĎyĄ ìtĆ CklĘ mČ ’bŁ êĎ : ìmĆ SĘ SDČqČ tĘ yĂ MyĂmČ èĎ BČ SĆ CnybĂ ’Ď10
MymVb
.MysĂ kĘ UŁ hČ =Mg ’"nb v.47 .Mkypdrw MkĆ ybĄ y’Ă kĘ mČ d‘ČBĘ wryt‘hw MkĆ y’Ą nĘŁWlĘ CbyTĂ yhĄ MkĆ ylĄ lĘ qČ mĘ =t’Ć CkrĘBĎ ’"nb v.44

.yClGČBČ Klwmg ’"nb v.6 .yClGČBČ Klwmg ’"nb v.4 .w



6 whyttm 6. 11–7. 9

CnxĘ nČ’Ğ MyxĂ lĘ sŁ rSĆ ’ĞJČ CntĄmĎ SĘ ’Č =t’Ć CnlĎ =xlČ sĘ C : CnuĄxĚ MxĆ lĆ MoIhČ CnlĎ =NêĆ : MyĂmĎ èĎ bČ 11, 12

CxlĘ sĘ êĂ =M’Ă yJĂ : ś‘rĎhĎ =NmĂ CnlĄ y~Ă hČ =M’Ă yJĂ hiĎ mČ ydĄylĂ Cn’Ą ybĂ êĘ =l’Č wĘ : CnlĎ CmSĘ ’Ď rSĆ ’ĞlČ 13, 14

MdĎ’Ď =ynĄbĘ lĂ CxlĘ sĘ tĂ âl=M’Ă wĘ : MkĆ lĎ xlČ sĘ yĂ MyĂmČ èĎ BČ MkĆ ybĂ ’Ğ=MGČ MtĎmĎ SĘ ’Č =t’Ć MdĎ’Ď =ynĄbĘ lĂ 15

blĄ =ypĄ nĘ xČ kĘ CyhĘ êĂ =l’Č CmCYtĎ ykĂ wĘ : MkĆ tĘ mČ SĘ ’Č MkĆ lĎ xlČ sĘ yĂ=âl MkĆ ybĂ ’Ğ=MGČ MtĎmĎ SĘ ’Č =t’Ć 16

MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď MtĎ ynĂ ‘ĞtČBĘ MdĎ’Ď =ynĄbĘ lĂ ‘dČCĎhĂ lĘ MhĆ ynĄpĘ ClyjĂ yČ rSĆ ’Ğ MynĂ pĎ yrĄyDĂqĘ mČ
MdĎ’Ď lĘ ‘dČCĎtĂ âlwĘ : ìynĆjĎ ZxČ rĘtĂ wĘ ìSĘ ’rŁ ëCsêĎ MCYtĎ yJĂ hêĎ’Č wĘ : MhĆ ynĄpĘ lĂ MrĎkĎ WĘ heĄhĂ 17, 18

CrYĘ ’Č tČ âl : ëlĎ =MQĆ SČ yĘ śìlĘ CmGĘ rtĆiĄ bČ h’Ć rŁ hĎ ìybĂ ’Ď wĘ rtĆiĎ BČ ìybĂ ’Ď lĘ =M’Ă yJĂ ìtĘ ynĂ ‘ĞtČBĘ 19

spĆ ’Ć : CbnŁ gĘ yĂwĘ CrêĘ xĘ yČ MybĂ eĎ gČ wĘ bqĎ rĎwĘ S‘Ď lkČ ’yŁ MèĎ SĆ ZrĆ’Ď hĎ brĆqĆBĘ torYĎ o’ MkĆ lĎ 20

: CbnŁ gĘ yĂ âlwĘ CrêĘ xĘ yČ âl MybĂ eĎ gČ wĘ bqĎ rĎwĘ S‘Ď lkČ ’yŁ âl MSĎ MyĂmĎ èĎ BČ torYĎ o’ MkĆ lĎ CrYĘ ’Ă
hmĎ ymĂ êĘ ìnĘ y‘Ą=M’Ă NkĄ lĎ NyĂ‘ĎhĎ ’Ch PCGhČ rnĄ : ìBĆ lĂ =MgČ hyĆhĘ yĂ MSĎ ìrĆYĎ o’ MoqmĘ bĂ yJĂ 21, 22

ìBĘ ro’hĎ =M’Ă wĘ ìnĆTĘ bĂ yrĄdĘxČ =lkĎ BĘ ëSĆ xŁ h‘ĎrĎ ìnĘ y‘Ą=M’Ă wĘ : ro’ hyĆhĘ yĂ ìnĆTĘ bĂ yrĄdĘxČ =lkĎ BĘ 23

dxĎ ’Ć hĎ =t’Ć ’nĎWĘ yĂ=M’Ă yJĂ MyĂnĎSĘ MynĂ dŁ ’Ğ dbŁ ‘ĞlČ Sy’Ă lkČ Cy=âl : ìJĆ SĘ xĎ lodGĎ=hmČ ëSĆ xŁ 24

MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć dbŁ ‘ĞlČ ClkĘ Ct âl wynĎ y‘ĄBĘ s’Ď mĘ nĂ ynĂ èĄ hČ wĘ dxĎ ’Ć BĎ qBČ dĘyĂ o’ bhČ ’ĹyĆ rxĄ ’Č hĎ =t’Ć wĘ
CêSĘ êĂ =hmČ ClkĘ ’êŁ =hmČ MkĆ SĘ pĘ nČlĘ Cg’ĞdĘtĂ âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ NkĄ lĎ : NomUĎ hČ =t’Ć wĘ 25

CTyBĂ hČ : otCsJĘ mĂ Sy’Ă rWČ bĘ C lkĆ ’Ł mĄ hrĎqĎ yĘ SpĆ eĆhČ âlhĞ MkĆ rĘWČ BĘ toikČ lĘ tCsJĘ =hmČ C 26

lJĄ lĘ kČ mĘ MyĂmČ èĎ BČ MkĆ ybĂ ’Ğ wČ torCgmĘ lĂ CpsĘ ’Č yČ âlwĘ CrYĘ qĘ yĂ âl C‘rĘzĘyĂ âl MyĂmĎ èĎ hČ Po‘=l’Ć
PysĂ ohlĘ lkČ Cy MJĆ mĂ drĄxĎ hĆ ’Ch ymĂ C : MhĆ ylĄ ‘Ğ hBĄ rĘhČ rtĆ yĆ MtĆ ylĄ ‘ĞnČ âlhĞ MêĆ’Č wĘ MtĎ’Ł 27

Cl‘ĞyČ hkĎ y’Ą hdĆvĎ hČ yeĄSČ oS=l’Ć CnnĘ oBtĘ hĂ tCskĘ lĂ Cg’ĞdĘtĂ hUĎ lĎ wĘ : dxĎ ’Ć dmĆ GŁ otmĎ oq=l‘Č 28

SCblĎ hyĎhĎ =âl ordĎhĞ =lkĎ BĘ hmŁ ŁlSĘ =MGČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : NCwTĘ yĂ âlwĘ NC‘gĘ yyĂ âlwĘ CYyYĂ yĎ 29

NêČ yĚ otrĎxĽmĎ lĘ C MoIhČ ZyYĂ yĎ rSĆ ’Ğ hdĆvĎ hČ bWĆ ‘Ą=t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ hTĆ ‘ĞyČ hkĎ JĎ =M’Ă wĘ : NhĆ mĄ txČ ’Č JĘ 30

o’ hêĆSĘ eĂ =hmČ C lkČ ’eŁ =hmČ rmŁ ’lĄ CdrĘxĆ êĆ=l’Č NkĄ lĎ : hnĎmĚ ’Ĺ yeĄTČ qĘ MkĆ tĘ ’Ć =yJĂ P’Č rCetČBĘ 31

MkĆ yrĄsŁ xĘ mČ hQĆ ’Ą yJĂ ‘ČdĄyŁ MyĂmČ èĎ BČ MkĆ ybĂ ’Ğ wČ MyĂoGhČ MySĂ qĘ bČ mĘ hQĆ ’Ą =lkĎ yJĂ : SBĎ lĘ eĂ =hmČ 32

MkĆ lĎ CntĘ eĎ yĂ MhĄ hĎ MyYĂ pĎ xĞ hČ =lkĎ wĘ otqĎ dĘYĂ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ tCklĘ mČ hnĎSŁ ’rĂ CSuĘ BČ ë’Č : hUĎ hĄ 33

: otrĎYĎ BĘ MoIlČ yDČ omYĘ ‘ČlĘ g’Č dĘyĂ rxĎ mĎ Moy rxĎ mĎ MoylĘ Cg’ĞdĘêĂ =l’Č NkĄ lĎ : topsĎ on tonêĎmČ 34

rSĆ ’Ğ hDĎUĂ bČ C MêĆ’Č =MgČ CTpĘ èĎ êĂ CTjŁ SĘ êĂ rSĆ ’Ğ TjĎ SĘ UĂ bČ yJĂ : CTpĄ èĎ tĂ âlwĘ CTjĘ SĘ tĂ âl z, 2

blĄ =tSĆ tĎ âlwĘ ìyxĂ ’Ď Ny‘ĄBĘ rSĆ ’Ğ MybĂ bĎ SĘ =l’Ć TyBĂ tČ hUĎ lĎ wĘ : MêĆ’Č =MGČ MkĆ lĎ dUČ yĂ CDmŁ êĎ 3

heĄhĂ wĘ ìnĆ y‘ĄmĄ MybĂ bĎ SĘ hrĎysĂ ’Ď wĘ PrĆhĆ ìyxĂ ’Ď lĘ rmČ ’êŁ ëy’Ą o’ : ìnĆ y‘ĄBĘ rSĆ ’Ğ hrĎouhČ =l’Ć 4

rysĂ hĎ lĘ h’Ć rĘtĂ h’Ł rĎ NkĄ yrĄxĞ ’Č wĘ ìnĆ y‘ĄmĄ hrĎouhČ =t’Ć hnĎSŁ ’rĂ PnĄxĎ rsĄ hĎ : ìnĆ y‘ĄBĘ hrĎoq 5

MCsmĘ rĘyĂ=NjĆ MyrĂyzĂxĞ lČ MkĆ ynĄ ynĂ jĘ =t’Ć wĘ MybĂ lĎ JĘ lČ SdĆuŁ hČ CnêĘ tĂ âl : ìyxĂ ’Ď Ny‘ĄmĄ MybĂ bĎ SĘ 6

: MkĆ lĎ xtČjĎ yĂwĘ CqpĘ DĂ C’YĎ mĘ tĂ wĘ CSrĘDĂ MkĆ lĎ NtĄ eĎ yĂwĘ Cl’ĞSČ : MkĆ tĘ ’Ć CprĘTĎ wĘ CbSĎ wĘ MhĆ ylĄ gĘ rČBĘ 7

l’Č SĎ onBĘ rSĆ ’Ğ MJĆ mĂ Sy’Ă ymĂ yJĂ : ol xtČjĎ yĂ qpĄ DŁ hČ wĘ ’YĎ mĘ yĂ SrĄDŁ hČ wĘ xuČ yĂ l’Ą èŁ hČ =lJĎ yJĂ 8, 9
wnmm

.yClGČBČ Klwmg ’"nb v.18 .NmĄ ’Ď MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘lĘ trĆ’Ć pĘ êĂ hČ wĘ hrĎCbGĘ hČ wĘ hkĎ lĎ mĘ UČ hČ ìlĘ yJĂ N’k Pswn ’"nb v.13
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NC‘dĘêĄ MêĆ’Č My‘ĂrĎ yJĂ P’Č wĘ : SxĎ nĎ ol=NêĄ IĂwČ gDĎ SuĄBĂ =M’Ă o’ : NbĆ ’Ď ol=NêĄ IĂwČ MxĆ lĎ CeUĆ mĂ10, 11

rSĆ ’Ğ lJŁ NkĄ lĎ : wySĎ rĘdŁ lĘ boT=NêĆ yĂ MyĂmČ èĎ BČ MkĆ ybĂ ’Ğ=yJĂ P’Č MkĆ ynĄbĘ lĂ tobTŁ tonêĎmČ ttĄlĎ12

: My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ hrĎoêhČ t’zŁ yJĂ MêĆ’Č =MGČ NkĄ =omJĘ MhĆ lĎ CW‘Ğ MySĂ nĎ’Ğ MkĆ lĎ NCW‘ĞIČSĆ CYjĘ xĘ êČ
MhĄ MyBĂ rČwĘ NoDbĎ ’ĞhĎ =l’Ć hkĎ ylĂ oUhČ hbĎ xĎ rĘ ërĆDĆhČ wĘ r‘ČèČ hČ bxĎ rĎ yJĂ r~Ď hČ r‘ČèČ bČ C’BŁ13

ytĄmĘ hĎ y’Ć YĘ mŁ C MyIĂxČ hČ =l’Ć hkĎ ylĂ oUhČ hrĎ~Ď =hmČ ërĆDĆhČ wĘ r‘ČèČ hČ r~Č =hmČ C : hUĎ SĎ My’Ă BĎ hČ14

ybĄ ’Ą zĘ MhĄ wĘ MyWĂ bĎ JĘ ro‘BĘ MkĆ ynĄpĘ lĂ My’Ă BĎ hČ rqĆSĎ y’Ą ybĂ eĘ mĂ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ : MhĄ rjĎ sĘ mĂ15

Z‘Ą=lJĎ NJĄ : MnĂ ynĂ ~Ę mĂ MynĂ ’Ą tĘ o’ MyBĂ rČqĘ ‘ČmĄ MybĂ nĎ‘Ğ CrYĘ bĘ yĂhĞ MtĎ’Ł CryJĂ êČ MyĎrĘpĂ BĘ : PrĆTĎ16, 17

txĎ SĘ mĎ yrĂjĘ toW‘ĞlČ lkČ Cy=âl boT Z‘Ą : txĎ SĘ mĎ yrĂjĘ txĎ SĘ nĂ Z‘ĄwĘ boT yrĂpĘ hWĆ ‘ĞyČ boT18

NêČ yĚwĘ ‘dČGĎ yĂ boT yrĂpĘ hWĆ ‘Ł yêĂ lĘ BĂ Z‘Ą=lkĎ wĘ : boT yrĂjĘ toW‘ĞlČ lkČ Cy=âl txĎ SĘ nĂ Z‘ĄwĘ19

tCklĘ mČ lĘ ’bŁ yĎ Nod’Ď Nod’Ď ylĂ ’rĄuŁ hČ =lkĎ âl : MtĎ’Ł CryJĂ êČ MyĎrĘpĂ BĘ NJĄ =l‘Č : S’Ą tlĆ kŁ ’ĞmČ lĘ20, 21

MyBĂ rČ ylČ ’Ą CrmĘ ’yŁ ’ChhČ MoIBČ hyĎhĎ wĘ : MyĂmĎ èĎ BČ rSĆ ’Ğ ybĂ ’Ď NoYrĘ hWĆ ‘Ł hĎ =M’Ă yJĂ MyĂmĎ èĎ hČ22

: toBrČ to’lĎ pĘ nĂ CnyWĂ ‘Ď ìmĘ SĂ bĘ C MydĂSĄ CnSĘ rČGĄ ìmĘ SĂ BĘ Cn’BĄ nĂ ìmĘ SĂ bĘ âlhĞ ynĂ dŁ ’Ğ ynĂ dŁ ’Ğ
‘ČmĄ èŁ hČ =lJĎ NkĄ lĎ : NwĄ’Ď ylĄ ‘ĞjŁ yeĂ UĆ mĂ CrCs ydĂo‘mĄ MkĆ tĘ ’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ âl MhĆ lĎ dyGĂ ’Č hJŁ z’Ď23, 24

ëêČ nĂ MSĆ GĆhČ : ‘lČ iĎ hČ =l‘Č otybĄ hnĎBĎ rSĆ ’Ğ blĄ =MkČ xĞlČ CekĆ rĘ‘Ć’Ć MtĎ’Ł hWĆ ‘Ł wĘ hQĆ ’Ą yrČbĎ dĘlĂ25

diČ yĚ yJĂ lpČ nĎ âlwĘ ’ChhČ tyĂBČ bČ C‘GĘ pĘ IĂwČ h’Ď BĎ hlĎ odGĘ xČ CrwĘ CpTŁ SĘ yĂ MyĂmČ ylĄ xĞ nČ hYĎ rĘ’Č
otybĄ hnĎBĎ rSĆ ’Ğ blĄ =rsČ xĞ lČ lSČ mĘ nĂ MtĎ’Ł hWĆ ‘ĞyČ âlwĘ hQĆ ’Ą yrČbĎ dĘlĂ ‘ČmĄ èŁ hČ =lkĎ wĘ : ‘lČ iĎ BČ26

’ChhČ tyĂBČ bČ C‘GĘ pĘ IĂwČ h’Ď BĎ hlĎ odGĘ xČ CrwĘ CpTŁ SĘ yĂ MyĂmČ ylĄ xĞ nČ hYĎ rĘ’Č ëêČ nĂ MSĆ GĆhČ : loxhČ =l‘Č27

M‘ĎhĎ NomhĞ ChmĘ tĘ IĂwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć ‘ČCSyĄ toQkČ JĘ yhĂ yĘwČ : hlĎ odgĘ hlĎ jĄ mČ lĘ yhĂ yĘwČ ljŁ IĂwČ28

: MyrĂpĘ oikČ âlwĘ NoTlĘ SĂ =Sy’Ă trŁ ohJĘ MtĎ’Ł hrĆom hyĎhĎ yJĂ : otrĎoê=l‘Č29

ol=CxêČSĘ IĂwČ ’BĎ ‘rĎYŁ mĘ Sy’Ă heĄhĂ wĘ : wyrĎxĞ’Č MykĂ lĘ hŁ brĎ M‘Č NomhĞ wČ rhĎ hĎ =NmĂ drĆIĄwČx, 2

ZpĄ xĎ rmČ ’IŁ wČ oBř =‘GČ IĂwČ odyĎ=t’Ć TSĆ oIwČ : ynĂ rĄhĞ TČ lĘ lkČ Ct âlhĞ hêĎ’Č ZpĄ xĎ =M’Ă ynĂ dŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ3

ëlĄ qrČ Sy’Ă lĘ dGĄêČ =l’Č h’Ą rĘ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ‘gČrĎJĘ oê‘ĘrČ~Ď mĂ rhČ TĘ IĂwČ rhĎ TĘ C ynĂ ’Ğ4

ś’BĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MhĆ lĎ tCd‘ĄlĘ hSĆ mŁ hCĎYĂ rSĆ ’Ğ NBĎ rĘuĎ hČ =t’Ć brĄqĘ hČ wĘ NhĄ JŁ hČ ynĄ y‘ĄlĘ h’Ą rĎhĄ wĘ5

lpČ nĎ yrĂ‘ĞnČ heĄhĂ ynĂ dŁ ’Ğ : rmŁ ’lĄ ol=NeĆxČ tĘ IĂwČ dxĎ ’Ć h’Ď mĄ =rWČ wylĎ ’Ą SGČ IĂwČ MCxnČ=rpČ JĘ =l’Ć6

N‘ČIČwČ : wytĂ ’pĎ rĘC ’bĎ ynĂ nĘ hĂ śwylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : d’Ł mĘ heĆ‘ĚmĘ C tomYĎ ‘Ğ=hkĄ nĘ ytĂ ybĄ BĘ bJĎ SĘ mĂ lĘ7, 8

hrĎBĘ DČ qrČ ë’Č ytĂ rĎqŁ lYĄ bĘ ’bŁ tĎ hêĎ’Č yJĂ t’EŁ mĂ ytĂ ŁQqČ nĘ ynĂ dŁ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ h’Ď UĄ hČ =rWČ
ykĂ wĘ yêĂ ‘ĘmČ SĘ mĂ lĘ MyrĂsĎ ySČ nĎ’Ğ wČ hlĎ SĎ mĘ mĆ t‘ČmČ SĘ mĂ lĘ rsĎ ynĂ ’Ğ=MgČ yJĂ : yxĂ yĆ r‘ČeČhČ wĘ rbĎ DĎ9

‘mČ SĘ IĂwČ : hWĆ ‘ĞyČwĘ t’zŁ =hWĄ ‘Ğ yDĂbĘ ‘ČlĘ C ’bŁ yĎwĘ ’BŁ rxĄ ’Č lĘ C ëlĄ yĄwĘ ëlĄ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć lĘ rmČ ’Ł10

hĎ omkĎ hlĎ odGĘ hnĎ Cm’Ĺ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ ’Ğ MnĎmĘ ’Ď wyrĎxĞ’Č MykĂ lĘ hŁ hČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ h’Ć êĎSĘ IĂwČ ‘ČCSyĄ
CbSĘ yĄwĘ brĎ‘ĞUČ mĂ C xrĎzĘUĂ mĂ C’bŁ yĎ MyBĂ rČ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ wĘ : ytĂ ’YĎ mĎ âl l’Ą rĎWĘ yĂBĘ =MGČ11

ëSĆ xŁ hČ =l’Ć CxDČyĂ tCklĘ UČ hČ ynĄbĘ C : MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ BĘ bqŁ ‘ĞyČwĘ qxĎ YĘ yĂ MhĎ rĎbĘ ’Č =M‘Ă hBĎ sĂ mĘ BĂ12
hYwxh

.‘Č CSyĄ wyl’ ’"nb v.7 .‘Č CSyĄ ’b ’"nb v.5 .‘Č CSyĄ wb=‘gyw ’"nb v.3 .x
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NJĄ êĎ nĘ mČ ’ĹhĆ rSĆ ’ĞJČ ëlĄ ‘ČCSyĄ rmČ ’Ď h’Ď UĄ hČ =rWČ =l’Ć wĘ : MyĂeĎSĂ qrŁ xĞ wČ ykĂ bĘ hyĆhĘ yĂ MSĎ hYĎ CxhČ 13

oênĘ tČxŁ =t’Ć ’rĘIČwČ sorTĘ jĆ =tyBĄ ‘ČCSyĄ ’bŁ IĎwČ : ’yhĂ hČ h‘ĎèĎ BČ oylĘ xĎ mĄ r‘ČeČhČ yxĂ yĘwČ ëlĎ MCqyĎ 14

yhĂ yĘwČ : MhĆ ynĄpĘ lĂ trĄSĎ êĘ wČ MqĎ êĎ wČ heĎUĆ mĂ txČ DČuČ hČ PrĆêĂ wČ HdĎyĎBĘ ‘GČ IĂwČ : txČ DĎqČ tlČ ox tbĆ kĆ SŁ 15, 16

wyjĂ =rbČ dĘBĂ toxCrhĎ =t’Ć SrĆgĎ yĘwČ to‘rĎ toxCr MBĎ CqbĘ DĎ rSĆ ’Ğ MyBĂ rČ wylĎ ’Ą C’ybĂ IĎwČ brĆ‘ĆBĎ
rmŁ ’lĄ ’ybĂ eĎhČ ChyĎ‘ĘSČ yĘ=dyČBĘ rmČ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ t’Ą tâQmČ lĘ : MyĎlĘ xĎ mĄ hyĎxĹhĆ MylĂ oxhČ =lJĎ t’Ą wĘ 17

wYČ yĘwČ ol=bybĂ sĎ brĎ M‘Č NomhĞ ‘ČCSyĄ to’rĘJĂ yhĂ yĘwČ : MlĎ bĎ sĘ CnybĄ ’Ł kĘ mČ C ’WĎ nĎ ’Ch CnyĄlĎ xĽ 18

ìyrĆxĞ ’Č ëlĄ ’Ą hrĆom ol rmĆ ’IŁ wČ MyrĂpĘ oihČ dxČ ’Č wylĎ ’Ą SGČ IĂwČ : MIĎhČ rbĆ ‘Ą=l’Ć MèĎ mĂ rbŁ ‘ĞlČ 19

HlĎ NqĄ MyĂmČ èĎ hČ rojYĂ wĘ MhĆ lĎ MyrĂox MylĂ ‘ĎCèhČ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ëlĄ êĄ rSĆ ’Ğ=lJĎ =l’Ć 20

wylĎ ’Ą rmČ ’Ď wydĎymĂ lĘ êČ brĆuĆmĂ rxĄ ’Č Sy’Ă wĘ : oS’rŁ =t’Ć xČ ynĂ hĎ lĘ MoqmĎ ol Ny’Ą MdĎ’Ď hĎ =NbĆ C 21

xeČhČ wĘ yrĎxĞ ’Č ëlĄ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : hnĎSŁ ’rĂ ybĂ ’Ď =t’Ć rBŁ qĘ lĂ wĘ tkĆ lĆ lĎ yQĂ =hnĎêĘ ynĂ dŁ ’Ğ 22

ro‘nĄ lodGĎ r‘ČsČ heĄhĂ wĘ : oU‘Ă CdrĘyĎ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ hIĎnĂ ’ĽBĎ drĆIĄwČ : MhĆ ytĄmĄ =t’Ć rBŁ qĘ lĂ MytĂ UĄ lČ 23, 24

h‘ĎySĂ oh C’rĎqĘ IĂwČ ChrĚy‘Ă yĘwČ wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ : MDĎrĘnĂ ’ChwĘ hIĎnĂ ’ĽhĎ =t’Ć MyQĂ GČhČ toiJČ =d‘Č MIĎBČ 25

toxCrBĎ r‘ČgĘ IĂwČ MqĎ IĎwČ hnĎmĚ ’Ĺ yeĄTČ qĘ MydĂrĄxĞ MêĆ’Č hUĎ lĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : CndĘbĎ ’Ď yJĂ CnynĄdŁ ’Ğ 26

toxCrhĎ =MGČ rSĆ ’Ğ hzĆ ’Ch ymĂ rmŁ ’lĄ MySĂ nĎ’ĞhĎ ChmĘ tĘ IĂwČ : hlĎ odgĘ hmĎ mĎ DĘ yhĂ êĘ wČ MIĎbČ C 27

ynĄSĘ ChSĚ GĘ pĘ IĂwČ MIĂrĂdĘGČhČ ZrĆ’Ć =l’Ć MIĎhČ rbĆ ‘Ą=l’Ć o’bŁ JĘ yhĂ yĘwČ : olqŁ lĘ MybĂ ySĂ qĘ mČ MIĎhČ wĘ 28

d’Ł mĘ =d‘Č MypĂ ‘ĞzŁ MhĆ ynĄpĘ C torbĎ uĘ hČ yêĄBĎ mĂ My’Ă YĘ yŁ to‘rĎ toxCr MBĎ CqbĘ DĎ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ
CnQĎ =hmČ rmŁ ’lĄ MyqĂ ‘ĞYŁ MhĄ heĄhĂ wĘ : dxČ jĎ mĂ ’ChhČ ërĆDĆBČ rbŁ ‘ĞlČ Sy’Ă lkŁ yĎ âl rSĆ ’Ğ=d‘Č 29

hyĎhĎ MyBĂ rČ MyrĂyzĂxĞ rdĆ‘ĄwĘ : t‘ĄhĎ h’Ď BĎ MrĆTĆ CntĄ oe‘ČlĘ tĎ’BĎ M’Ă hČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆř ëlĎ wĎ 30

CnxĄř QĘ SČ rmĄ ’Ł hêĎ’Č CnSĄ rĘgĎlĘ M’Ă rmŁ ’lĄ toxCrhĎ ob=CrYĘ pĘ IĂwČ : MhĆ lĎ qoxrĎmĄ MSĎ h‘ĆrŁ 31

CpTĘ SĎ rdĆ‘ĄhĎ =lJĎ heĄhĂ wĘ MyrĂyzĂxĞ hČ rdĆ‘ĄBĘ C’bŁ IĎwČ C’YĘ IĄwČ CklĘ MhĆ lĎ rmĆ ’IŁ wČ : MyrĂyzĂxĞ hČ rdĆ‘ĄBĘ 32

rSĆ ’Ğ lJĎ =t’Ć CdyGĂ IČwČ hrĎy‘ĂhĎ C’bŁ IĎwČ CsnĎ My‘ĂrŁ hĎ wĘ : MyĂUĎ BČ CdbĘ ’IŁ wČ MIĎhČ ëoê=l’Ć drĎoUbČ 33

h’Ď YĘ yĎ ry‘ĂhĎ =lJĎ heĄhĂ wĘ : to‘rĎhĎ toxCrhĎ MBĎ CqbĘ DĎ rSĆ ’ĞlČ hrĎqĎ rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ htĎ yĎhĘ nĂ 34

: MlĎ CbGĘ mĂ rbŁ ‘ĞlČ ob=CrYĘ pĘ IĂwČ Ch’ĚrĘIĂwČ ‘ČCSyĄ t’rČqĘ lĂ
bkĄ SŁ tomYĎ ‘Ğ hkĄ nĘ Sy’Ă wylĎ ’Ą C’ybĂ hĄ heĄhĂ wĘ : ory‘Ă =l’Ć ’bŁ IĎwČ rbŁ ‘ĞIČwČ hIĎnĂ ’ĽBĎ drĆIĄwČ T, 2

ìlĘ =CxlĘ sĘ nĂ ynĂ BĘ qzČxĞ tomYĎ ‘ĞhĎ hkĄ nĘ =l’Ć rmČ ’Ď MtĎ nĎ Cm’Ĺ=t’Ć ‘ČCSyĄ to’rĘbĂ C hFĎ UĂ hČ =l‘Č
‘ČCSyĄ ‘dČř IĄwČ : ’Ch PDĄgČmĘ hEĆhČ Sy’Ă hĎ MBĎ lĂ bĘ CrmĘ ’Ď MyrĂpĘ os MySĂ nĎ’Ğ MSĎ wĘ : ìytĆ’FŁ xČ 3, 4

ìlĘ =CxlĘ sĘ nĂ rmŁ ’lĄ M’Ă lqĄ nĎ hmĎ yJĂ : MkĆ bĘ bČ lĘ BĂ to‘rĎ CGhĘ êĆ ‘ČCDmČ rmČ ’IŁ wČ MtĎbŁ SĘ xĘ mČ =t’Ć 5

ZrĆ’Ď BĎ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ lĘ NoySĘ rĂ SyĄ yJĂ NC‘dĘêĄ N‘ČmČ lĘ ë’Č : ëQĎ hČ tĘ hĂ wĘ MCq rmŁ ’lĄ o’ ìytĆ’FŁ xČ 6

: ìtĆ yBĄ =l’Ć ìlĘ =ëlĆ wĘ ìtĘ FĎ mĂ =t’Ć ’WĎ MCq tomYĎ ‘ĞhĎ hkĄ nĘ =l’Ć rmČ ’Ď z’Ď My’Ă FĎ xČ xČ ŁlsĘ lĂ
NoTlĘ SĂ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’lĄ dobkĎ CnêĘ IĂwČ C’rĎyIĂwČ M‘ĎhĎ NomhĞ C’rĘIĂwČ : otyBĄ =l’Ć ëlĆ IĄwČ MqĎ IĎwČ 7, 8

ChyĎtĘ êĂ mČ omSĘ C skĆ UĆ hČ =tybĄ BĘ bSĄ yŁ dxĎ ’Ć Sy’Ă ’rĘIČwČ MèĎ mĂ ‘ČCSyĄ rbŁ ‘ĞIČwČ : MdĎ’Ď =ynĄbĘ lĂ hzĆJĎ 9
rm’yw

.CmmĞ oêSĘ IĂwČ ’"n v.8 .’rĘIČwČ ’"n v.4 .T .’oblĎ CnlĎ =heĎêĘ ’"nb v.31 .Myhl’h=Nb ‘Č CSyĄ ’"nb v.29
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heĄhĂ wĘ otybĄ BĘ MxĆ QĆ hČ =l‘Č oêbĘ SĂ BĘ yhĂ yĘwČ : wyrĎxĞ ’Č ëlĆ IĄwČ MqĎ IĎwČ yrĎxĞ ’Č ëlĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ10

CrmĘ ’IŁ wČ MySĂ CrjĘ hČ C’rĘIĂwČ : wydĎymĂ lĘ tČ wĘ ‘ČCSyĄ=M‘Ă lkŁ ’ĹlĆ CbSĘ IĄwČ C’BĎ MyBĂ rČ My’Ă FĎ xČ wĘ MysĂ kĘ om11

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ř mČ SĘ IĂwČ : My’Ă FĎ xČ hČ wĘ MysĂ kĘ oUhČ =M‘Ă MkĆ rĄom lkČ ’yŁ ‘ČCDmČ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć12

hEĆ=hmČ t‘ČdČlĎ CdmĘ lĂ CklĘ MêĆ’Č wĘ : MylĂ oxhČ =M’Ă yJĂ ’pĄ rŁ hĎ =M‘Ă rbĎ DĎ MhĆ lĎ Ny’Ą MyqĂ zĎxĞ hČ13

: Mř y’Ă FĎ xČ lČ =M’Ă yJĂ ylČ ’Ą ’bŁ lĎ MyqĂ yDĂ~Č lČ ’rŁ qĘ lĂ ytĂ ’bĎ =âl yJĂ xbČ zĎ âlwĘ yêĂ YĘ pČ xĎ dsĆ xĆ
ìydĆymĂ lĘ tČ wĘ MCYlĎ śMyBĂ rĘmČ MySĂ CrjĘ hČ =M‘Ă CnxĘ nČ’Ğ ‘ČCDmČ CrmĘ ’IŁ wČ NnĎxĎ oy ydĄymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ14

heĄhĂ wĘ MhĆ UĎ ‘Ă NtĎxĎ hĆ do‘BĘ heĎtĚxĞhČ y’Ą rĚqĘ ClBĘ ’Č tĘ yĂhĞ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : CmYĚ yĎ âl15

hlĎ mĘ WĂ =l‘Č hSĎ dĎxĞ h’Ď lĎ TĘ MyrĂpĘ êŁ Ny’Ą wĘ : CmYĚ yĎ z’Ď wĘ NtĎxĎ hĆ MhĆ mĄ xuČ lĚ wĘ C’bŁ yĎ MymĂ yĎ16

âl SorytĂ wĘ : hĎ y‘ĆrĎqĘ =l‘Č PysĂ otwĘ hlĎ mĘ vĂ hČ =NmĂ ‘rČgĘ êĂ HtĎ’Ď QĚ mĂ BĘ h’Ď lĎ FĘ hČ =NjĆ hlĎ bĎ17

SoryêĂ lbĎ ’Ğ NCylĎ kĘ yĂ tod’eŁ hČ wĘ NyĂIČhČ ëjČ SĘ nĂ wĘ tod’eŁ hČ C‘qĘ BĎ yĂ=NjĆ MylĂ BĎ tod’nŁ BĘ NêČ yĚ
hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČmĘ CedĆo‘ : MhĆ ynĄSĘ CyhĘ yĂ MyrĂmĚ SĘ C MySĂ dĎxĞ tod’nŁ BĘ NêČ yĚ18

’nĎ=MyWĂ wĘ ’BŁ lbĎ ’Ğ hzĆBĎ ylČ ‘Ď htĎmĄ yêĂ BĂ rmŁ ’lĄ ol=CxêČSĘ IĂwČ ’BĎ MySĂ ’rĎhĎ dxČ ’Č heĄhĂ wĘ
MDĎ=tbČ zĎ hèĎ ’Ă heĄhĂ wĘ : wydĎymĂ lĘ tČ wĘ ’Ch oU‘Ă ëlĆ IĄwČ ‘ČCSyĄ MqĎ IĎwČ : hyĆxĘ tĂ hyŁ xĎ wĘ hĎ ylĆ ‘Ď ìdĘyĎ19, 20

yJĂ : wyrĎxĞ ’Č mĄ odgĘ BĂ PnČkĘ BĂ ‘GČêĂ wČ hbĎ rĘqĎ hnĎSĎ hrĆWĘ ‘Ć MyêĄSĘ CkSĘ mĘ nĂ HbĎ oz ymĄ yĘ rSĆ ’Ğ21

yêĂ bĂ yqĂ zĘxĂ rmČ ’IŁ wČ HtĎ’Ł ’rĘIČwČ ‘ČCSyĄ NpĆ IĂwČ : h‘ĎSĄ CĎ’Ă wĘ odgĘ bĂ BĘ ‘GČ’Ć =ë’Č M’Ă HBĎ lĂ BĘ hrĎmĘ ’Ď22

S’rŁ hĎ =tyBĄ =l’Ć ‘ČCSyĄ ’bŁ IĎwČ : HlĎ hkĎ rĚ’Ğ htĎlĘ ‘Ď ’yhĂ hČ t‘ĄbĎ C ëQĎ h‘ĎySĂ oh ëtĄnĎ Cm’Ĺ23

yJĂ htĎmĄ âl hDĎlĘ IČhČ hEĆmĂ C’YĘ rmČ ’IŁ wČ : hmĆ hŁ M‘ĎhĎ =t’Ć wĘ MylĂ lĂ xĞ BČ MylĂ QĘ xČ mĘ hČ =t’Ć ’rĘIČwČ24

HdĎyĎBĘ qzĆxĞ IČwČ htĎ yĘBĎ hČ ’bŁ IĎwČ MèĎ mĂ M‘ĎhĎ =t’Ć C’yYĂ oh rSĆ ’ĞkČ wĘ : ol Cg‘ĞlĘ IĂwČ ’yhĂ hnĎSĄ yĘ qrČ25

‘ČCSyĄ rbŁ ‘ĞIČwČ : ’yhĂ hČ ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ BĘ h’Ď YĘ yĎ t’EŁ hČ h‘ĎmĚ èĘ hČ wĘ : hĎ ylĆ gĘ rČ=l‘Č hrĎ‘ĞeČhČ MqĎ êĎ wČ26, 27

tyĂBČ hČ =l’Ć o’bŁ kĘ C : dwĂDĎ=NBĆ CneĄxĎ My’rĂqŁ wĘ MyqĂ ‘ĞYŁ wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ MyrĂwĘ‘Ă MySĂ nĎ’Ğ ynĄSĘ C MèĎ mĂ28

Cn‘ĞIČwČ t’zŁ JĎ toW‘ĞlČ ydĂyĎ l’Ą lĘ =SyĆ yJĂ CnymĂ ’ĞtČhĞ MhĆ ylĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ MyrĂwĘ‘ĂhČ wynĎpĎ lĘ CSGĘ IĂwČ
MhĆ ynĄ y‘Ą hnĎxĘ qČ jĎ êĂ wČ : MkĆ lĎ MCqyĎ NJĄ MkĆ tĘ nČ Cm’ĹJĆ rmČ ’IŁ wČ MhĆ ynĄ y‘ĄBĘ ‘GČ IĂwČ : CnynĄdŁ ’Ğ NhĄ ot’Ł29, 30

o‘mĘ SĎ =t’Ć C’yYĂ IŁ wČ C’YĘ yĎ MhĄ wĘ : Sy’Ă lĘ rbĎ DĎhČ ‘dČCĎyĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ C’rĘ rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄ MBĎ d‘ČIĎwČ31

: oB qbČ DĎ ‘rĎ xČ Cr rSĆ ’Ğ wynĎpĎ lĘ ’bĎ Ch MQĄ ’Ă Sy’Ă wĘ My’Ă YĘ yŁ MhĄ ë’Č : ’yhĂ hČ ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ BĘ32

MlĎ o‘mĄ CrmĘ ’IŁ wČ M‘ĎhĎ NomhĞ ChmĘ tĘ IĂwČ rBĄ dČlĘ lxĄ hĄ MQĄ ’Ă hĎ wĘ CeUĆ mĂ ‘rĎhĎ xČ CrhĎ =t’Ć SrĆgĎ yĘwČ33

SrĄgĎmĘ ’Ch MydĂèĄ hČ =rWČ ydĄyĘ=l‘Č CrmĘ ’Ď MySĂ CrjĘ hČ spĆ ’Ć : l’Ą rĎWĘ yĂBĘ t’zŁ kĎ htĎ’ĞrĘnĂ =âl34

rvĄ bČ mĘ tsĆ nĄJĘ hČ yêĄbĎ BĘ MhĆ lĎ hrĆoIwČ MyrĂpĎ JĘ hČ wĘ MyrĂ‘ĎhĆ =lkĎ BĘ ‘ČCSyĄ bsĎ IĎwČ : MydĂèĄ hČ =t’Ć35

CrmĘ kĘ nĂ MynĂ mŁ hĞ hČ =t’Ć h’Ď rĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : hř wĆdĘmČ =lkĎ wĘ hlĎ xĞ mČ =lkĎ ’pĄ rŁ wĘ tCklĘ UČ hČ trČoWBĘ36

wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ : h‘ĆrŁ MhĆ lĎ =Ny’Ą rSĆ ’Ğ N’~Ł JČ MyYĂ pŁ nĘ C CyhĎ MypĂ yĄ‘Ğ yJĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ wymĎ xĞ rČ37

MylĂ ‘ĞjŁ xČ ŁlSĘ lĂ ryYĂ uĎ hČ Nod’Ğ=l’Ć CryêĂ ‘ĘhČ NJĄ =l‘Č : MyFĂ ‘ČmĘ MylĂ ‘ĞjŁ hČ wĘ brČ ryYĂ uĎ hČ MlĎ C’38

: oryYĂ qĘ lĂ
’rqyw

.M‘ĎBĎ hwdm ’"n v.35 .MymĂ YČ ’"n v.14 .hbĎ CSêĘ lĂ My’Txl ’"n v.13 .‘Č CSyĄ ‘mVyw ’"n v.12
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’jŁ rĘlĂ wĘ NSĎ rĘgĎlĘ h’Ď mĘ FĚ hČ toxCr=l‘Č xČ JŁ MdĎyĎBĘ NêĄ IĂwČ wydĎymĂ lĘ êČ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ wylĎ ’Ą ’rĎqĘ IĂwČ y

heĆkĚ mĘ hČ No‘mĘ SĂ NoS’rĂhĎ MyxĂ ylĂ èĘ hČ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ tomSĘ hQĆ ’Ą wĘ : hwĆdĘmČ =lkĎ wĘ hlĎ xĞmČ =lJĎ 2

ChyĎtĘ êĂ mČ C ’mĎ oê ymČ lĘ êČ =rbČ C sojlĂ yjĂ : wyxĂ ’Ď NnĎxĎ oywĘ yDĂbĘ zČ=NBĆ bqŁ ‘ĞyČ wyxĂ ’Ď yrČDĘnĘ ’Č wĘ sorTĘ pĆ 3

’Ch toIrĂqĘ =Sy’Ă hdĎChywĂ ynĂ ‘ĞnČř JĘ hČ No‘mĘ SĂ : yDĎtČ heĆkĚ UĘ hČ yBČ lČ wĘ yjČ lĘ xČ =NBĆ bqŁ ‘ĞyČ skĄ oUhČ 4

CmyWĂ êĎ =l’Č rmŁ ’lĄ MhĆ ylĄ ‘Ğ wYČ yĘwČ ‘ČCSyĄ xlČ SĎ hQĆ ’Ą hĎ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ =t’Ć : ot’Ł ryGĂ sĘ UČ hČ 5

tyBĄ mĂ todbĘ ’Ł N’YŁ lĘ =M’Ă yJĂ : C’bŁ êĎ =l’Č MynĂ rŁ mĘ èŁ hČ yrĄ‘Ď=l’Ć wĘ MkĆ ymĄ ‘ĞjČ MyĂoGhČ ërĆdĆlĘ 6

C’pĘ rĂ : ’bŁ lĎ hbĎ orqĘ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ rmŁ ’lĄ C’rĘqĂ NCklĘ êĄ rSĆ ’ĞkČ wĘ : CklĄ êĄ l’Ą rĎWĘ yĂ 7, 8

MeĎxĂ to‘rĎhĎ toxCrhĎ =t’Ć CSrĘgĎ wĘ My‘ĂrĎYŁ mĘ hČ =t’Ć CrhĞ TČ MytĂ UĄ hČ =t’Ć CmyqĂ hĎ MylĂ oxhČ =t’Ć
TCqlĘ yČ âlwĘ : syJĂ BČ tSĆ xŁ nĘ o’ PsĆ kĆ o’ bhĎ zĎ MkĆ lĎ CxqĘ êĂ =l’Č : CnêĄêĂ MeĎxĂ wĘ MêĆxĘ qČ lĘ 9, 10

ry‘Ă =lkĎ bĘ C : otyĎxĘ mĂ yDĄ l‘ĄjŁ lČ NoknĎ=yJĂ hFĆ mČ âlwĘ MyĂlČ ‘ĞnČ âlwĘ MydĂgĎBĘ topylĂ xĞ âlwĘ ërĆDĆlČ 11

: NCrbŁ ‘ĞtČ =yJĂ d‘Č oU‘Ă MêĆbĘ SČ ywĂ dBĎ kĘ eĂ hČ hUĎ SĎ ’Ch ymĂ CSrĘDĂ C’bŁ êĎ rSĆ ’Ğ rpĎ kĘ o’
MkĆ mĘ olSĘ lCxyĎ hmĎ C’mĘ tyĂBČ hČ bSĎ xĘ nĆ=M’Ă : tyĂBĎ hČ MolSĘ lĂ CdqĘ pĘ êĂ htĎ yĘBĎ hČ MkĆ ’ĞbŁ bĘ C 12, 13

PsŁ ’ĹyĆ=âl rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lkĎ wĘ : bCSyĎ MkĆ ylĄ ’Ğ MkĆ mĘ olSĘ hmĎ C’mĘ tyĂBČ hČ bSĎ xĘ nĆ=âl M’Ă wĘ wylĎ ‘Ď 14

MêĆrĘ‘ČnĘ C ’yhĂ hČ ry‘ĂhĎ =NmĂ o’ ’ChhČ tyĂBČ hČ =NmĂ MkĆ lĎ C’YĘ MkĆ yrĄbĘ dĂlĘ bySĂ qĘ yČ âlwĘ MkĆ tĘ ’Ć
MdŁ sĘ ZrĆ’Ć lĘ TjĎ SĘ UĂ hČ Moy hyĆhĘ yĂ lqĄ nĎ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : MkĆ ylĄ gĘ rČ l‘ČmĄ qbĎ ’Ď hĎ =t’Ć 15

CyhĹ NJĄ =l‘Č MybĂ ’Ą zĘ brĆqĆBĘ N’YŁ JĘ MkĆ tĘ ’Ć xČ lĄ SŁ ykĂ nŁ ’Ď heĄhĂ : t’EŁ hČ ry‘ĂlĎ rSĆ ’ĞmĄ hrĎmŁ ‘ĞwČ 16

CryGĂ sĘ yČ MhĄ yJĂ MdĎ’Ď =ynĄbĘ ynĄjĘ mĂ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ qrČ : MynĂ oIJČ MymĂ ymĂ tĘ C MySĂ xĎ eĘ JČ MymĂ Cr‘Ğ 17

ClbĎ Cê MykĂ lĎ mĘ C MylĂ SĘ mŁ ynĄpĘ lĂ wĘ : tsĆ nĄJĘ hČ yêĄbĎ BĘ MyTĂ oèBČ MtĆ yJĄ hĚ wĘ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ =ydĄylĂ MkĆ tĘ ’Ć 18

hkĎ y’Ą rmŁ ’lĄ CdrĘxĆ êĆ=l’Č MkĆ tĘ ’Ć CryGĂ sĘ yČ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MyĂoGlČ wĘ MhĆ lĎ tCd‘ĄlĘ toyhĘ lĂ ynĂ ‘ĞmČ lĘ 19

âl yJĂ : NCrBĄ dČêĘ =rSĆ ’Ğ t’Ą MkĆ ypĂ BĘ MWČ Cy ’yhĂ hČ t‘ĄhĎ MYĆ ‘ĆBĘ yJĂ rBĄ dČeĘ =hmČ o’ rBĄ dČnĘ 20

b’Ď wĘ twĆUĎ lČ wyxĂ ’Ď =t’Ć ryGĂ sĘ yČ x’Ď wĘ : MkĆ BĎ rbĄ DŁ hČ MkĆ ybĂ ’Ğ=xČ Cr M’Ă yJĂ MyrĂBĘ dČmĘ hČ MhĄ MêĆ’Č 21

rCb‘ĞBČ MdĎ’Ď =lkĎ lĘ CyhĘ êĂ My’Ă nĚWĘ MêĆ’Č wĘ : MCtymĂ hĄ wĘ MtĎ ob’Ğ=l‘Č MynĂ bĎ CmCqyĎwĘ onBĘ =t’Ć 22

ry‘Ă =l’Ć MkĆ lĎ CsCn txČ ’Č ry‘ĂBĘ MkĆ tĘ ’Ć CpDĘrĘyĂ=ykĂ wĘ : ‘ČSĄ CĎyĂ ZuĄhČ =d‘Č hJĆ xČ mĘ hČ ë’Č ymĂ SĘ 23

: MdĎ’Ď hĎ =NBĆ ’bŁ yĎ=yJĂ d‘Č l’Ą rĎWĘ yĂ yrĄ‘Ď rbŁ ‘ĞlČ CQkČ tĘ âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď trĆxĆ ’Č
M’Ă wynĎdŁ ’JČ dbĆ ‘ĆlĎ wĘ oBrČJĘ toyhĘ lĂ dymĂ lĘ êČ lČ yDČ : wynĎdŁ ’ĞmĄ dbĆ ‘ĆwĘ oBrĎmĂ brČ CenĆ y’Ą dymĂ lĘ êČhČ 24, 25

yJĂ MhĆ ynĄjĘ mĂ C’rĘyêĂ =l’Č NJĄ =l‘Č : otybĄ ySĄ nĘ ’Č lĘ =yJĂ P’Č tyĂBČ hČ l‘ČbČ lĘ C’rĘqĎ bCbzĘ=l‘ČBČ 26

ëSĆ xŁ BĘ MkĆ dĘGĄ’Č rSĆ ’Ğ t’Ą : ‘ČdĄCĎyĂ âl rSĆ ’Ğ MlĎ ‘Ę nĆ Ny’Ą wĘ hlĆ GĎ yĂ âl rSĆ ’Ğ rêĎsĘ nĂ rbĎ DĎ=Ny’Ą 27

C’rĘyêĂ =l’Č wĘ : toGGČhČ =l‘Č C‘ymĂ SĘ hČ SxČ lČ BĘ MkĆ nĘ zĘ’Ď ‘mČ SĘ êĂ rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ SmĆ èĎ hČ Ny‘ĄlĘ CdyGĂ hČ 28

brČ wydĎyĎ rSĆ ’Ğ wynĎjĎ mĂ C’rĘyĂ=M’Ă yJĂ MdĎyĎ gyvĂ tČ âl SpĆ eĆhČ =t’Ć grŁ hĞ lČ wĘ rWĎ BĎ hČ ygĄrĘhŁ ynĄjĘ mĂ
riĎ ’Ă BĘ torJĎ mĘ nĂ MyrĂjĽ YĂ yêĄSĘ âlhĞ : MeŁ hĂ ygĄBĘ rWĎ BĎ hČ =t’Ć MgČ wĘ SpĆ eĆhČ =t’Ć MGČ grŁ hĞ lČ ol 29

MkĆ SĘ ’rŁ tor‘ĞWČ =MGČ MêĆ’Č wĘ : MkĆ ybĂ ’Ğ NoYrĘ ylĂ bĘ BĂ hYĎ rĘ’Č ljŁ tĂ âl NhĆ mĄ txČ ’Č wĘ dxĎ ’Ć 30
wnmn
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rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ NkĄ lĎ : toBrČ MyrĂjĽ ~Ă mĂ brČ MkĆ JĘ rĘ‘Ć C’rĎyêĂ =l’Č NJĄ =l‘Č : MrĎjĎ sĘ mĂ lĘ CnmĘ nĂ31, 32

rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lkĎ wĘ : ykĂ nŁ ’Ď =MGČ MyĂmČ èĎ bČ ybĂ ’Ď ynĄpĘ lĂ CerĆymĂ ’Ğ’Č MdĎ’Ď hĎ =ynĄbĘ ynĄpĘ lĂ ynĂ rĄymĂ ’Ğ yČ33

yJĂ CbSĘ xĘ êČ =l’Č : ynĂ ’Ď =MGČ MyĂmČ èĎ bČ ybĂ ’Ď ynĄpĘ lĂ oB=SxĆ kČ ’Ğ MdĎ’Ď hĎ =ynĄbĘ ynĄpĘ lĂ yBĂ =SxĆ kČ yĘ34

dyrĂpĘ hČ lĘ ytĂ ’bĎ yJĂ : brĆxĎ =M’Ă yJĂ MolSĎ ’ybĂ hĎ lĘ ytĂ ’bĎ âl ZrĆ’Ď BĎ MolSĎ ’ybĂ hĎ lĘ ytĂ ’bĎ35

bhĄ ’Ł hĎ : otybĄ ySĄ nĘ ’Č Sy’Ă ybĄ yĘ’Ł wĘ : HtĎ omxĞlČ hQĎ JČ NybĄ C HUĎ ’Ă lĘ tBČ NyBĄ wybĂ ’Ď lĘ Sy’Ă NyBĄ36, 37

rtĄ oy oêBĂ =t’Ć o’ onBĘ =t’Ć bhĄ ’Ł hĎ wĘ ylĂ hoĆS CenĆ y’Ą yeĂ UĆ mĂ rtĄ oy oU’Ă =t’Ć o’ wybĂ ’Ď =t’Ć
’YĄ UŁ hČ : ylĂ hoĆS CenĆ y’Ą yrĎxĞ ’Č ëlĄ yĄwĘ oblĎ YĘ =t’Ć xuČ yĂ=âl rSĆ ’Ğ ymĂ C : ylĂ hoĆS CenĆ y’Ą yeĂ UĆ mĂ38, 39

ynĎjĎ lBĄ qČ mĘ MkĆ ynĄjĘ lBĄ qČ mĘ hČ : heĎ’Ć YĎ mĘ yĂ ylĂ lĎ gĘ BĂ oSpĘ nČ=t’Ć ëylĂ SĘ UČ hČ wĘ ol dbČ ’êŁ oSpĘ nČ=t’Ć40

’ybĂ nĎ rkČ WĘ gyvĂ yČ ’ybĂ nĎ MSĄ BĘ ’ybĂ nĎ ynĄjĘ lBĄ qČ mĘ hČ : yxĂ lĘ SŁ ynĄjĘ lBĄ qČ mĘ ’Ch ynČjĎ lBĄ qČ mĘ hČ wĘ41

MyeĂ TČ uĘ hČ dxČ ’Č =t’Ć hqĆSĘ yČ rSĆ ’Ğ ymĂ C : qyDĂYČ rkČ WĘ gyvĂ yČ qyDĂYČ MSĄ BĘ qyDĂYČ ynĄjĘ lBĄ qČ mĘ hČ wĘ42

: orkĎ WĘ dbČ ’yŁ =âl yJĂ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď dymĂ lĘ êČ MSĄ BĘ MyrĂqĎ MyĂmČ soJ qrČ hQĆ ’Ą hĎ
‘ČymĂ SĘ hČ lĘ C dUĄ lČ lĘ MèĎ mĂ rbŁ ‘ĞIČwČ wydĎymĂ lĘ êČ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ =t’Ć tCŁ YČ lĘ ‘ČCSyĄ toQkČ JĘ yhĂ yĘwČ’y

MyĂnČSĘ wylĎ ’Ą xlČ SĘ IĂwČ xČ ySĂ UĎ hČ tollĂ ‘Ğ=t’Ć ‘mČ SĎ MyrĂCs’ĞhĎ tybĄ BĘ NnĎxĎ oywĘ : MhĆ yrĄ‘ĎBĘ ot‘ĎCSyĘ2

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : rxĄ ’Č lĘ hJĆ xČ nĘ =M’Ă o’ ’BĎ hČ ’Ch hêĎ’Č hČ rmČ ’IŁ wČ : wydĎymĂ lĘ êČmĂ3, 4

MykĂ lĘ hŁ MyxĂ sĘ pĂ C My’Ă rŁ MyrĂwĘ‘Ă : MtĆ y’Ă rĘ=rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ MêĆ‘ĘmČ SĘ =rSĆ ’Ğ t’Ą NnĎxĎ oylĘ CdyGĂ hČ wĘ CklĘ5

yrĄSĘ ’Č wĘ : h‘ĎCSyĘ MyrĂvĘ BČ tĘ mĂ MyIĂnĂ ‘ĞwČ MymĂ qĎ MytĂ mĄ My‘ĂmĘ SŁ MySĂ rĘxĄ wĘ My’Ă jĎ rĘnĂ My‘ĂrĎYŁ mĘ6

NnĎxĎ oy=l‘Č M‘ĎhĎ NomhĞ =l’Ć rBĄ dČlĘ ‘ČCSyĄ lxĄ hĄ MêĎkĘ lĆ bĘ C : yBĂ lSĄ JĎ yĂ=âl rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ7

MtĆ’YĎ yĘ hEĆ=hmČ ë’Č : xČ Cr=ynĄjĘ mĂ ‘ČoeyĂ rSĆ ’Ğ hnĆqĎ M’Ă hČ to’rĘlĂ hrĎBĎ dĘUĂ hČ MtĆ’YĎ yĘ hEĆ=hmČ8

ë’Č : hUĎ hĄ MykĂ lĎ mĘ yêĄbĎ BĘ todmĚ xĞ ySĄ bĘ Łl heĄhĂ todmĚ xĞ ydĄgĘ BĂ SCblĎ Sy’Ă M’Ă hČ to’rĘlĂ9

: ’ybĂ eĎmĂ ’Ch lodGĎ=MgČ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NhĄ ’ybĂ nĎ Sy’Ă to’rĘlĂ M’Ă hČ MtĆ’YĎ yĘ hEĆ=hmČ
ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : ìynĆpĎ lĘ ìJĘ rĘdČ heĎpĂ C ìynĆř pĎ lĘ ykĂ ’Ď lĘ mČ xČ lĄ SŁ ynĂ nĘ hĂ wylĎ ‘Ď bCtJĎ rSĆ ’Ğ ’Ch hzĆ10, 11

MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ BĘ NTŁ uĎ hČ wĘ lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oImĂ lodGĎ hèĎ ’Ă ydĄylĂ yĘ NyBĄ MqĎ âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł
xČ kŁ =y‘ĄrŁ zĘC hqĎ zĘxĎ bĘ hWĎ jĘ tĘ nĂ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ heĎhĄ =d‘Č lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oy ymĄ ymĂ C : CeUĆ mĂ lDČgĘ yĂ12

’Ch hzĆ ‘ČmŁ SĘ lĂ Cb’êŁ =M’Ă wĘ : C’BĎ nĂ NnĎxĎ oy=d‘Č hrĎoêhČ wĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ =lkĎ yJĂ : HbĎ CqyzĂxĞ yČ13, 14

roDhČ =t’Ć hUĆ dČ’Ğ ymĂ =l’Ć wĘ : ‘mĎ SĘ yĂ ‘ČmŁ SĘ lĂ ol MyĂnČ zĘ’Ď rSĆ ’Ğ ymĂ : ’bŁ lĎ dytĂ ‘ĎhĆ ChIĎlĂ ’Ą15, 16

MkĆ lĎ CnyyĂhĎ MyrĂUĘ zČmĘ : rmŁ ’lĄ MhĆ y‘ĄrĄlĘ My’rĂqŁ wĘ MyqĂ wĎSĘ BĂ MybĂ SĘ yŁ MydĂlĎ yĘlČ ’Ch hmĆ dĘnĂ hEĆhČ17

: oB dSĄ CrmĘ ’Ď wĘ htĆSŁ âlwĘ lkĄ ’Ł âl NnĎxĎ oy ’bĎ =yJĂ : MêĆdĘpČ sĘ âlwĘ MynĂ nĘ oqmĘ MêĆdĘqČ rĘ âlwĘ18

My’Ă FĎ xČ wĘ MysĂ kĘ UŁ lČ bhĄ ’Ł wĘ ’bĄ sŁ wĘ llĄ oz Sy’Ă heĄhĂ MyrĂmĘ ’Ł MhĄ wĘ htĆSŁ wĘ lkĄ ’Ł ’BĎ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ C19

brŁ NkĎ otbĘ CW‘ĞnČ rSĆ ’Ğ MyrĂ‘ĎhĆ =l‘Č hjĎ rĘxĆ lgŁ lĎ lxĄ hĄ z’Ď : hĎ ynĆbČ BĘ qDĄTČ YĘ êĂ hmĎ kĘ xĎ hČ ë’Č20

NodyYĂ bĘ C roYbĘ CW‘ĞnČ Cl yJĂ hdĎyĘYĎ =tyBĄ ëlĎ yo’ NyzĂrĎoJ ëlĎ yo’ : CbSĎ âlwĘ wytĎ o’lĘ pĘ nĂ21

hyĆhĘ yĂ lqĄ nĎ NkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ spĆ ’Ć : rpĆ ’Ą wĎ qWČ BĘ CbSĎ rbĎ JĘ NkĆ kĘ otBĘ CW‘ĞnČ rSĆ ’Ğ to’lĎ pĘ eĂ hČ22
Mwy
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MyĂmČ èĎ hČ =d‘Č êĘ mĘ mČ or rSĆ ’Ğ MCxnČ=rpČ JĘ êĘ ’Č wĘ : NkĆ lĎ rSĆ ’ĞmĄ NodyYĂ lĘ C roYlĘ TjĎ SĘ UĂ hČ Moy 23

HQĎ êĂ =l‘Č hdĎmĘ ‘ĎwĘ ykĂ kĄ otBĘ CW‘ĞnČ rSĆ ’Ğ to’lĎ pĘ eĂ hČ MdŁ sĘ bĂ CW‘ĞnČ Cl yJĂ ydĂrĎCê lo’SĘ =l’Ć
: NkĆ lĎ rSĆ ’ĞmĄ MdŁ sĘ tmČ dĘ’Č lĘ TjĎ SĘ UĂ hČ Moy hyĆhĘ yĂ lqĄ nĎ NkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ spĆ ’Ć : hEĆhČ MoIhČ =d‘Č 24

hQĆ ’Ą =t’Ć êĎrĘêČsĘ hĂ yJĂ ZrĆ’Ď hĎ wĘ MyĂmČ èĎ hČ Nod’Ğ ybĂ ’Ď ìdĘo’ rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ hnĎ‘Ď ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ 25

lJŁ hČ : ìynĆpĎ lĘ NoYrĎhĎ hyĎhĎ NJĄ ybĂ ’Ď NkĄ ’Ď : MylĂ lĎ o‘lĘ MtĎ’Ł tĎ yQĂ gĂ wĘ MynĂ obnĘ C MymĂ kĎ xĞ ynĄ y‘ĄmĄ 26, 27

ytĂ lĎ Cz ‘ČdĄyŁ Sy’Ă Ny’Ą b’Ď hĎ =t’Ć wĘ b’Ď hĎ ytĂ lĎ Cz NBĄ hČ =t’Ć ‘ČdĄyŁ Sy’Ă Ny’Ą wĘ ybĂ ’Ď t’Ą mĄ ydĂyĎBĘ rsČ mĘ nĂ
MkĆ lĎ NêĄ’Ć ynĂ ’Ğ wČ lBĎ sĚmĘ C lmĄ ‘Ď=lJĎ ylČ ’Ą =CnjĘ : ol otoQgČlĘ NBĄ hČ oB ZpĄ xĎ rSĆ ’Ğ ’ChhČ wĘ NBĄ hČ 28

hxĎ CnmĘ C’YĘ mĘ tĂ wĘ bbĎ lĄ xSČ wĘ ykĂ nŁ ’Ď wynĎ‘Ď=yJĂ yeĂ UĆ mĂ CdmĘ lĂ wĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ yQĂ ‘Ě=t’Ć C’WĘ : ‘ČoGrĘmČ 29

: lqĎ y’Ă vĎ mČ C ërČ yQĂ ‘Ě yJĂ : MkĆ ytĄSŁ pĘ nČlĘ 30

tŁlylĂ mĘ PTŁ qĘ lĂ CQxĄ IĎwČ wydĎymĂ lĘ tČ Cb‘ĞrĘIĂwČ tBĎ èČ hČ MoyBĘ hmĎ qĎ hdĄWĘ BĂ ‘ČCSyĄ ëlČ hĎ ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ by

hWĆ ‘ĎyĄ=âl rSĆ ’Ğ t’Ą MyWĂ ‘Ł ìydĆymĂ lĘ tČ heĄhĂ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ MySĂ CrjĘ hČ C’rĘIĂwČ : ClkĄ ’IŁ wČ MdĎyĎBĘ 2

rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ ’Ch b‘ĄrĎ rSĆ ’ĞJČ dwĂdĎ hWĎ ‘Ď hmĆ MtĆ’rĎqĘ âlhĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : tBĎ èČ bČ 3

âl hrĎoêhČ yjĂ =l‘Č rSĆ ’Ğ MynĂ jĎ hČ MxĆ lĆ =t’Ć lřkČ ’IŁ wČ MyhĂ Łl’ĹhĎ tyBĄ =l’Ć ’BĎ rSĆ ’Ğ : oê’Ă 4

MynĂ hĞ JŁ hČ yJĂ hrĎoêBČ MtĆ’rĎqĘ âlhĞ MgČ wĘ : MDĎbČ lĘ MynĂ hĞ JŁ hČ =M’Ă yêĂ lĘ BĂ wyrĎ‘ĎnĘ C ’Ch lkČ ’yŁ 5

lodGĎ hzĆBĎ SyĄ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : NwŁ ‘Ď MhĆ BĎ Ny’Ą wĘ tBĎ èČ hČ Moy=t’Ć ClQĘ xČ yĘ SDĎqĘ UĂ BČ 6

: MIĂqĂ eĘ hČ =t’Ć MêĆ‘ĘSČ rĘhĂ âl xbČ zĎ âlwĘ yêĂ YĘ pČ xĎ dsĆ xĆ hEĆ=hmČ MêĆ‘ĘdČyĘ ClwĘ : SDĎqĘ UĂ hČ =NmĂ 7

: MhĆ lĎ rSĆ ’Ğ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ =l’Ć ’bŁ IĎwČ MèĎ mĂ rbŁ ‘ĞIČwČ : ’Ch tBĎ èČ hČ Nod’Ğ=MGČ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ yJĂ 8, 9

N‘ČmČ lĘ tBĎ èČ bČ ’jĄ rČlĘ hrĎoêJČ M’Ă hČ rmŁ ’lĄ ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ hSĎ bĄ yĘ odyĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă MSĎ =heĄhĂ wĘ 10

lojtĂ ykĂ ’yhĂ wĘ hWĎ bĘ JČ ol=rSĆ ’Ğ MJĆ mĂ Sy’Ă ymĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : onTĘ WĂ lĘ MdĎyĎ ’YĎ mĘ êĂ 11

NJĄ =l‘Č WbĆ JĆ hČ =NmĂ MdĎ’Ď ërĆ‘Ą rqĎ IĎ=hmČ C : heĎlĆ ‘ĞyČwĘ HBĎ qyzĂxĞ yČ âl tBĎ èČ BČ roBhČ =l’Ć 12

HtĎ’Ł TSĆ oIwČ ìdĆyĎ=t’Ć TSĄ oh Sy’Ă hĎ =l’Ć rmČ ’Ď z’Ď : tBĎ èČ BČ boT toW‘ĞlČ ’Ch hrĎoêJČ 13

‘dČIĄwČ : otyxĂ SĘ hČ lĘ hUĆ BČ wylĎ ‘Ď toY‘Ą CtySĂ IĎwČ C’YĘ yĎ MySĂ CrjĘ hČ wĘ : trĆxĆ ’Č JĎ HnĎtĎ y’Ą lĘ bSĎ êĎ wČ 14, 15

yêĂ lĘ bĂ lĘ MBĎ d‘ČIĎwČ : MQĎ JĚ =t’Ć ’jĄ rČyĘwČ brĎ M‘Č NomhĞ wyrĎxĞ’Č ëlĆ IĄwČ MèĎ mĂ ëlĆ IĄwČ NpĆ IĂwČ ‘ČCSyĄ 16

ydĂydĂyĘ ob yêĂ rĘř xČ BĎ yDĂbĘ ‘Č NhĄ : rmŁ ’lĄ ’ybĂ eĎhČ ChyĎ‘ĘSČ yĘ rBĆ DĂ=rSĆ ’Ğ t’Ą tâQmČ lĘ : ot’Ł CQgČ yĘ 17, 18

‘mČř èĎ yĂ=âlwĘ ’vĎ yĂ âlwĘ q‘ČYĘ yĂ âl : ’yYĂ oy MyĂoGlČ TjĎ SĘ mĂ wylĎ ‘Ď yxĂ Cr yêĂ tČ nĎ ySĂ pĘ nČ htĎYĘ rĎ 19

TjĎ SĘ mĂ xYČ nĆlĎ ’yYĂř oy=d‘Č : heĎBĆ kČ yĘ âl hhĎ kĄ hêĎSĘ pĂ C roBSĘ yĂ âl ZCYrĎ hnĆqĎ : oloq ZCxBČ 20, 21

Ch’Ą jĎ rĘIĂwČ oB qbČ DĎ ‘rĎ xČ Cr rSĆ ’Ğ MQĄ ’Ă wĘ rCĄ‘Ă Sy’Ă wynĎpĎ lĘ ’bĎ Ch z’Ď : ClxĄ yČyĘ MyĂoG omSĘ lĂ wĘ 22

MySĂ CrjĘ hČ wĘ : dwĂDĎ=NBĆ hzĆ ykĂ hĞ CrmĘ ’IŁ wČ M‘ĎhĎ NomhĞ =lJĎ C’êĎSĘ IĂwČ : h’Ď rĎwĘ rBĆ dĂ MQĄ ’Ă hĎ rCĄ‘ĂhĎ wĘ 23, 24

‘ČCSyĄ ‘dČIĄwČ : MydĂèĄ hČ rWČ bCbzĘ=l‘ČbČ BĘ M’Ă yJĂ MydĂèĄ hČ =t’Ć SrĄgĎmĘ hzĆ Ny’Ą CrmĘ ’Ď wĘ C‘mĘ SĎ 25

tyĂbČ C ry‘Ă =lkĎ wĘ brĎxĹêĆ HSĎ pĘ nČ =l‘Č hgĎlĘ pĘ eĂ hČ hkĎ lĎ mĘ mČ =lJĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MtĎbŁ SĘ xĘ mČ =t’Ć
oSpĘ nČ =l‘Č ’Ch glĎ pĘ nĂ NTĎ vĎ hČ =t’Ć SrĄgĎmĘ NTĎ vĎ hČ =M’Ă wĘ : CmCqyĎ âl MSĎ pĘ nČ =l‘Č MygĂ lĘ pĘ eĂ hČ 26
Ky’w
MyIĂ’Ă otrĎotlĘ C TpVm ’yYwy tmĆ ’ĹlĎ ’"n v.21 .‘Č ymĂ SĘ yČ ’"n v.19 .yrĂyxĂ BĘ wb=ëmĎ tĘ ’Ć ’"n v.18 .ClkĘ ’IŁ wČ ’"n v.4 .by

.+g b"m hy‘Vy Nyy‘ ,wlxyy
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MtĎ’Ł CSrĘgĎ yĘ ymĂ BĘ MkĆ ynĄBĘ bCbzĘ=l‘ČbČ BĘ MydĂèĄ hČ =t’Ć SrĄgŁ ynĂ ’Ğ=M’Ă wĘ : otCklĘ mČ MCqêĎ ëy’Ą wĘ27

tCklĘ mČ MydĂèĄ hČ =t’Ć SrĄgŁ ynĂ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ xČ CrBĘ M’Ă spĆ ’Ć : MkĆ yTĄ pĘ SŁ CyhĘ yĂ MhĄ NJĄ =l‘Č28

wylĎ JĄ =t’Ć lŁlSĘ lĂ wĘ roBGĂ hČ tyBĄ ’bŁ lĎ Sy’Ă lkČ Cy ëy’Ą o’ : NoknĎ=l’Ć MkĆ ylĄ ’Ğ h’Ď BĎ MyhĂ Łl’Ĺ29

ylĂ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ : otybĄ BĘ rSĆ ’Ğ t’Ą lŁlSĘ yĂ rxČ ’Č wĘ hnĎSŁ ’rĂ roBGĂ hČ =t’Ć rsŁ ’ĹyĆ âl=M’Ă30

’TĘ xĄ =lJĎ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NJĄ =l‘Č : ’Ch rEĄpČ mĘ yêĂ ’Ă PiĄ ’Č mĘ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ C ’Ch yrČYĎ lĘ31

rbĎ DĎ rBĄ dČyĘ rSĆ ’Ğ ymĂ C : ol=rjČ kĚ yĘ âl xČ CrhĎ =t’Ć PDĄgČmĘ hČ spĆ ’Ć MdĎ’Ď lĎ CrjĘ kĚ yĘ hpĎ CDgĂ wĘ32

hEĆhČ MlĎ o‘bĎ =âl ol=rjČ kĚ yĘ âl SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ rBĄ dČyĘ rSĆ ’Ğ ymĂ C ol=rjČ kĚ yĘ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ BĘ
‘rĎ oyrĘpĂ C ‘rĎ Z‘ĄhĎ =t’Ć CW‘Ğ o’ boT oyrĘpĂ C boT Z‘ĄhĎ =t’Ć CW‘Ğ o’ : ’BĎ hČ MlĎ o‘bĎ =âlwĘ33

bQĄ hČ âlUĘ mĂ =yJĂ MkĆ tĘ ‘ČrĎBĘ tobTŁ rBĄ dČlĘ ClkĘ Cê ëy’Ą MynĂ ‘Ł pĘ YĂ ydĄlĘ yČ : Z‘ĄhĎ rJČ nĂ oyrĘpĂ BĘ yJĂ34

’yYĂ oy ‘rĎhĎ orYĎ o’mĄ ‘rĎ=Sy’Ă wĘ tobTŁ ’yYĂ oy boFhČ oBlĂ orYĎ o’mĄ boT=Sy’Ă : hjĆ hČ ‘ČyBĂ yČ35

MoyBĘ NoBSĘ xĆ CnêĘ yĂ MdĎ’Ď hĎ ynĄbĘ C’FĘ bČ yĘ rSĆ ’Ğ lpĄ êĎ xČ yWĂ =lJĎ l‘Č yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : to‘rĎ36

MySĂ CrjĘ hČ wĘ MyrĂpĘ oihČ =NmĂ MySĂ nĎ’Ğ Cn‘ĞIČwČ : MSĎ ’Ę êĆ ìyrĆbĎ dĘbĂ C qdĄ~Ď êĂ ìyrĆbĎ dĘBĂ yJĂ : TjĎ SĘ UĂ hČ37, 38

SuĄbČ mĘ P’Ą nĎmĘ C ‘rĎ roD MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : ìytĆtŁ o’mĄ to’ to’rĘlĂ CnYĘ pČ xĎ yBĂ rČ rmŁ ’lĄ39

hSĎ ŁlSĘ gDĎhČ y‘ĄmĘ BĂ hnĎ oy hyĎhĎ rSĆ ’ĞJČ yJĂ : ’ybĂ eĎhČ hnĎ oy to’ ytĂ lĎ Cz ol=NtĆ eĎ yĂ âl to’wĘ to’40

: tolylĄ hSĎ ŁlSĘ C MymĂ yĎ hSĎ ŁlSĘ ZrĆ’Ď hĎ blĄ BĘ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ hyĆhĘ yĂ NJĄ tolylĄ hSĎ ŁlSĘ C MymĂ yĎ
heĄhĂ wĘ hnĎ oy t’Č yrĂqĘ BĂ CbSĎ yJĂ ot’Ł C‘ySĂ rĘyČwĘ hEĆhČ roDhČ =M‘Ă FjĎ SĘ UĂ bČ CmCqyĎ hwĄnĘ ynĂ ySĄ nĘ ’Č41

ot’Ł ‘ČySĂ rĘtČ wĘ hEĆhČ roDhČ =M‘Ă TjĎ SĘ UĂ BČ MCqêĎ NmĎ yêĄ tJČ lĘ mČ : hnĎ oImĂ lodGĎ hzĆbĎ onSĘ yĆ42

xČ CrwĘ : hmŁ ŁlèĘ mĂ lodGĎ hzĆbĎ onSĘ yĆ heĄhĂ wĘ hmŁ ŁlSĘ tmČ kĘ xĎ ‘ČmŁ SĘ lĂ ZrĆ’Ď hĎ toYqĘ mĂ h’Ď bĎ yJĂ43

: h‘ĎGĄrĘmČ ’YĎ mĘ tĂ =âlwĘ SuĄbČ êĘ tbŁ C’lĘ êČ ZrĆ’Ć BĘ TTĄ oSêĘ MdĎ’Ď hĎ =NmĂ HtĎ’YĄ BĘ h’Ď mĘ FĚ hČ
bSĄ yŁ ylĂ BĘ mĂ qrĄ Ce’Ć YĎ mĘ êĂ HbĎ CSbĘ C MèĎ mĂ ytĂ ’YĎ yĎ rSĆ ’Ğ ynĂ JĎ SĘ mĂ =l’Ć hbĎ CS’Ď rmČ ’êŁ z’Ď44

MSĎ CnkĘ SĎ wĘ C’bĎ C heĎUĆ mĂ to‘rĎ torxĄ ’Ğ toxCr ‘bČ SĆ HQĎ hxĎ qĘ lĎ wĘ ëlĄ êĄ z’Ď : r’Ď pŁ mĘ C huĆ nĚmĘ C45

rBĄ dČmĘ CndĆo‘ : hEĆhČ ‘rĎhĎ roDlČ hyĆhĘ yĂ NkĄ wĘ otySĂ ’rĄmĄ h‘ĎrĎ ’ChhČ Sy’Ă hĎ tyrĂxĞ ’Č htĎ yĘhĎ wĘ46

ìUĘ ’Ă heĄhĂ ol dGČ yĚwČ : oê’Ă rBĄ dČlĘ MySĂ qĘ bČ mĘ C ZCxbČ CdmĘ ‘Ď wyxĎ ’Ć wĘ oU’Ă heĄhĂ wĘ M‘ĎhĎ NomhĞ =l’Ć47

ymĂ C yUĂ ’Ă ymĂ ol dyGĂ UČ hČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : ëêĎ’Ă rBĄ dČlĘ MySĂ qĘ bČ mĘ C ZCxBČ MydĂmĘ ‘Ł ìyxĆ ’Č wĘ48

NoYrĘ hWĆ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ Sy’Ă Sy’Ă yJĂ : yxĎ ’Ć wĘ yUĂ ’Ă heĄhĂ rmČ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČ =l‘Č odyĎ=t’Ć TIĄwČ : yxĎ ’Ć49, 50

: yUĂ ’Ă wĘ ytĂ xŁ ’Ğ wČ yxĂ ’Ď ’Ch MyĂmĎ èĎ BČ ybĂ ’Ď
wylĎ ’Ą ClhĞ qĘ nĂ brĎ M‘Č NomhĞ wČ : MIĎhČ tpČ WĘ =l‘Č bSĆ IĄwČ tyĂBĎ hČ =NmĂ ‘ČCSyĄ ’YĎ yĎ ’ChhČ MoIBČgy, 2

rmČ ’IŁ wČ MyBĂ rČ MylĂ SĎ mĘ BĂ wyrĎbĎ dĘ ’vĎ IĂwČ : PoxhČ =l‘Č MydĂmĘ ‘Ł M‘ĎhĎ =lkĎ wĘ hIĎnĂ ’ĽBĎ bSĆ IĄwČ drĆIĄwČ3

MyĂmČ èĎ hČ Po‘ ’bŁ IĎwČ ërĆDĎhČ dyČ=l‘Č ‘rČEĆhČ =NmĂ rEČjĂ o‘rĘzĎbĘ C : ‘ČrŁ zĘlĂ ’YĎ yĎ ‘ČrĄoEhČ heĄhĂ4

rhĄ mČ yĘwČ hmĎ dĎ’Ğ yDĄ MSĎ hyĎhĎ âlwĘ ‘lČ sĆ tmČ dĘ’Č =l‘Č lpČ nĎ rSĆ ’Ğ ‘rČEĆhČ =NmĂ SyĄwĘ : CelĆ kĘ ’IŁ wČ5

âl yJĂ SbĎ yIĂwČ brĄ~Ď IĂwČ SmĆ èĆ hČ xČ rŁ zĘJĂ yhĂ yĘwČ : hmĎ dĎ’Ğ qmĆ ‘Ł ol hyĎhĎ rSĆ ’Ğ ylĂ BĘ mĂ xČ mŁ YĘ lĂ6

SyĄwĘ : ot’Ł C‘QĘ bČ yĘwČ MyYĂ uŁ hČ Cl‘ĞIČwČ MyYĂ uŁ hČ =l’Ć lpČ nĎ rSĆ ’Ğ SyĄwĘ : hFĎ mĎ lĘ SrĆSŁ ol=hyĎhĎ7, 8
rV’
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hzĆwĘ MyrĂ‘ĎSĘ MyèĂ SĂ hzĆwĘ MyrĂ‘ĎSĘ h’Ď mĄ hzĆ h’Ď CbêĘ W‘ČIČwČ hbĎ oT hqĎ lĘ xĆ =l‘Č lpČ nĎ rSĆ ’Ğ
wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ tČ CSGĘ IĂwČ : ‘mĎ SĘ yĂ ‘ČmŁ SĘ lĂ ol MyĂnČ zĘ’Ď rSĆ ’Ğ ymĂ : MyrĂ‘ĎSĘ MySĂ ŁlSĘ 9, 10

tCklĘ mČ yzĄrĎ t‘ČdČlĎ NêČ nĂ MkĆ lĎ yJĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : MylĂ SĎ mĘ MhĆ lĎ lèĄ mČ êĘ ‘ČCDmČ 11

xuČ yĚ ol=Ny’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ C PyDĂ‘Ę yČwĘ ol NêČ yĚ ol=SyĆ rSĆ ’Ğ ymĂ yJĂ : NêĎ nĂ âl MhĆ lĎ wĘ MyĂmĎ èĎ hČ 12

M‘ĎmĘ SĎ bĘ C C’rĘyĂ âl MtĎ’Ł rĘbĂ yJĂ MhĆ lĎ lSŁ mĘ ’Ć MylĂ SĎ mĘ NJĄ =l‘Č : ol rSĆ ’Ğ=t’Ć MGČ CeUĆ mĂ 13

‘ČomSĎ C‘mĘ SĂ rmŁ ’lĄ ChyĎ‘ĘSČ yĘ yjĂ mĂ h’Ď CbeĘ hČ rbČ DĘ MBĎ MqČ ChwĘ : CnybĂ yĎ âlwĘ C‘mĘ SĘ yĂ âl 14

‘SČ hĎ wynĎ y‘ĄwĘ dBĄ kĘ hČ wynĎ zĘ’Ď wĘ hEĆhČ M‘ĎhĎ =blĄ NmĄ SĘ hČ : C‘dĎêĄ=l’Č wĘ o’rĎ C’rĘC CnybĂ êĎ =l’Č wĘ 15

yJĂ MkĆ ynĄ y‘Ą yrĄSĘ ’Č MêĆ’Č wĘ : ol ’pĎ rĎwĘ bSĎ wĎ NybĂ yĎ obbĎ lĘ C ‘mĎ SĘ yĂ wynĎ zĘ’Ď bĘ C wynĎ y‘ĄbĘ h’Ć rĘyĂ=NjĆ 16

to’rĘlĂ CpsĘ kĘ nĂ MyBĂ rČ MyqĂ yDĂYČ wĘ My’Ă ybĂ nĘ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď =yJĂ : C‘mĄ SĎ yJĂ MkĆ ynĄ zĘ’Ď wĘ C’rĎ 17

NJĄ =l‘Č : C‘mĄ SĎ âlwĘ My‘ĂmĘ SŁ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ t’Ą ‘ČmŁ SĘ lĂ wĘ C’rĎ âlwĘ My’Ă rŁ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ t’Ą 18

’bĎ C oB=NnĆ oBtĘ yĂ âlwĘ tCklĘ UČ hČ rbČ DĘ ‘ČmĄ èŁ hČ =lJĎ : ‘ČrĄoEhČ lSČ mĘ t’Ć MêĆ’Č ’nĎ=C‘mĘ SĂ 19

tmČ dĘ’Č =l‘Č ‘rĎzĘeĂ hČ wĘ : ërĆDĎhČ dyČ=l‘Č ‘ČCrEĎhČ ’Ch hzĆ obbĎ lĘ BĂ ‘rČzĘnĂ rSĆ ’Ğ t’Ą PTČ xĎ wĘ ‘rĎhĎ 20

SrĆSŁ ol=Ny’Ą yJĂ spĆ ’Ć : hxĎ mĘ WĂ BĘ CelĆ BĘ qČ yĘ hrĎhĄ mĘ =d‘ČwĘ rbĎ DĎhČ =t’Ć ‘ČmĄ èŁ hČ ’Ch hzĆ ‘lČ sĎ 21

: ‘gČrĎJĘ lSĄ JĎ yĂ otnĎ Cm’Ĺ rbČ DĘ=l‘Č ot’Ł CpdĘrĎwĘ hrĎYĎ =lkĎ hrĆqĘ tĂ ykĂ wĘ ’Ch ‘gČrĆ NbĂ C oSpĘ nČBĘ
My‘ĂQĘ bČ mĘ rSĆ ‘Ł hĎ ylĄ kĘ nĂ wĘ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ tgČ’ĞdČwĘ rbĎ DĎhČ =t’Ć ‘ČmĄ èŁ hČ hzĆ MyYĂ uŁ hČ =l’Ć ‘rĎzĘeĂ hČ wĘ 22

rbĎ DĎhČ =t’Ć ‘ČmĄ èŁ hČ ’Ch hbĎ oFhČ hqĎ lĘ xĆ hČ =l‘Č ‘rĎzĘeĂ hČ wĘ : xmČ ~Ć =hWĆ ‘ĞyČ âlwĘ rbĎ DĎhČ =t’Ą 23

MySĂ ŁlSĘ hzĆwĘ MyrĂ‘ĎSĘ MyèĂ SĂ hzĆwĘ MyrĂ‘ĎSĘ h’Ď mĄ hzĆ NtĄ nŁ wĘ h’Ď CbtĘ yrĂpĘ hWĆ ‘Ł wĘ oB=NnĆ oBtĘ mĂ C
‘rČzĆ ‘ČrĄoEhČ Sy’Ă lĘ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ htĎmĘ DĎ rmČ ’IŁ wČ rxĄ ’Č lSĎ mĎ MhĆ ynĄpĘ lĂ ’vĎ IĂwČ : MyrĂ‘ĎSĘ 24

rSĆ ’ĞkČ wĘ : ëlČ IĄwČ MyFĂ xĂ hČ ëotBĘ NynĂ oz ‘rČzĘIĂwČ obyĘ’Ł ’BĎ MynĂ SĄ yĘ wySĎ nĎ’Ğ toyhĘ bĂ C : ChdĄWĎ BĘ boT 25, 26

CrmĘ ’IŁ wČ MhĆ ynĄdŁ ’Ğ=l’Ć MydĂbĎ ‘ĞhĎ CSGĘ IĂwČ : NynĂ oEhČ =MGČ z’Ď C’rĘnĂ bybĂ ’Ď hFĎ xĂ hČ wĘ hnĆuĎ hČ ZYĎ 27

hWĎ ‘Ď byĄ’Ł Sy’Ă MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : NynĂ oEhČ MSĎ NyĂ’Č mĄ C ìdĆWĎ bĘ êĎ ‘ĘrČzĎ boT ‘rČzĆ=âlhĞ CnynĄdŁ ’Ğ 28

CruĘ ‘ČêĘ do‘bĘ =yJĂ âl rmĆ ’IŁ wČ : MtĎ’Ł roq‘ĞlČ ëlĄ nĄ=yJĂ ZjŁ xĘ tČhĞ MydĂbĎ ‘ĞhĎ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ t’zŁ 29

ryYĂ uĎ hČ =d‘Č wDĎxĘ yČ MhĆ ynĄSĘ CldĘgĎ wĘ MhĆ lĎ CxyeĂ hČ : MhĆ UĎ ‘Ă MyFĂ xĂ hČ =MGČ CSrĘSĎ êĘ =NjĆ NynĂ oEhČ =t’Ć 30

MpĎ rĘWĎ lĘ MyUĂ lĚ ’ĞlČ MtĎ’Ł CmQĘ ’Č wĘ hnĎSŁ ’rĂ NynĂ oEhČ =t’Ć CTuĘ lĂ MyrĂYĘ oulČ rmČ ’Ł ryYĂ uĎ hČ t‘ĄlĘ C
MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ htĎmĘ DĎ rmČ ’IŁ wČ rxĄ ’Č lSĎ mĎ MhĆ ynĄpĘ lĂ ’vĎ IĂwČ : ynĂ rĘGĎ=l’Ć CpsĘ ’Ă MyFĂ xĂ hČ =t’Ć wĘ 31

rSĆ ’ĞJČ ë’Č ‘rČzĆ=lJĎ mĂ ’Ch NTŁ qĎ âlhĞ : ChdĄWĎ BĘ ‘rČzĘIĂwČ Sy’Ă xqČ lĎ rSĆ ’Ğ lDĎrĘxČ rGČrĘgČlĘ 32

lèĄ mČ yĘwČ : wypĎ nĎ‘ĞBČ CneĘ qĂ wĘ MyĂmČ èĎ hČ Po‘ ’bŁ yĎ rSĆ ’Ğ=d‘Č Z‘ĄlĘ hyĎhĎ wĘ qrĆyĆ=lJĎ mĂ lDČgĘ yĂ xmČ YĘ yĂ 33

SlĎ êĎ wČ hèĎ ’Ă hxĎ qĘ lĎ rSĆ ’Ğ r’Ł WĘ lĂ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ htĎmĘ DĎ rmŁ ’lĄ rxĄ ’Č lSĎ mĎ MhĆ lĎ
NomhĞ =l’Ć ‘ČCSyĄ rBĆ DĂ hQĆ ’Ą =lJĎ : hsĎ yrĂ‘ĞhĎ =lJĎ hYĎ mĘ xĎ rSĆ ’Ğ=d‘Č xmČ qĆ My’Ă sĘ SŁlSĘ BĂ 34

’ybĂ eĎhČ rBĆ DĂ rSĆ ’Ğ t’Ą tâQmČ lĘ : rbĎ DĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rBĆ DĂ âl lSĎ mĎ ylĂ bĘ bĂ C MylĂ SĎ mĘ BĂ M‘ĎhĎ 35

M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć ‘ČCSyĄ xQČ SĂ z’Ď : MdĆqĆ=yeĂ mĂ todyxĂ h‘ĎyBĂ ’Č yjĂ lSĎ mĎ bĘ hxĎ êĘ pĘ ’Ć rmŁ ’lĄ 36

: hdĆvĎ BČ NynĂ oEhČ lSČ mĘ =t’Ć CnlĎ ’nĎ=r’Ć BĎ CrmĘ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ htĎ yĘBĎ hČ ’bŁ IĎwČ
N‘yw
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‘rČEĆhČ wĘ MlĎ o‘hĎ ’Ch hdĆvĎ hČ wĘ : MdĎ’Ď hĎ =NBĆ ’Ch boFhČ ‘rČEĆhČ ‘ČrĄoEhČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ37, 38

ryYĂ uĎ hČ NTĎ vĎ hČ ’Ch MtĎ’Ł ‘ČrĄoEhČ byĄ’Ł hĎ : hUĎ hĄ ‘rČhĎ ynĄBĘ NynĂ oEhČ wĘ tCklĘ UČ hČ ynĄBĘ boFhČ39

S’Ą tlĆ kŁ ’ĞmČ lĘ CyhĎ wĘ CTuĘ lĚ yĘ NynĂ oEhČ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ MhĄ MyrĂYĘ uŁ hČ wĘ MlĎ o‘hĎ ZqĄ40

otCklĘ mČ ëoêmĂ CrysĂ hĄ wĘ wykĎ ’Ď lĘ mČ =t’Ć xlČ SĘ yĂ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ : hEĆhČ MlĎ o‘hĎ ZqĄBĘ hyĆhĘ yĂ NJĄ41

qrŁ xĞ wČ ykĂ bĘ hyĆhĘ yĂ MSĎ S’Ą NSČ bĘ JĂ =l’Ć MtĎ’Ł CkylĂ SĘ hĂ wĘ : hlĎ wĘ‘Č hWĆ ‘Ł =lkĎ wĘ hlĎ SĄ kĘ mČ =lJĎ42

: ‘mĎ SĘ yĂ ‘ČmŁ SĘ lĂ ol MyĂnČ zĘ’Ď rSĆ ’Ğ ymĂ MhĆ ybĂ ’Ğ tCklĘ mČ BĘ SmĆ èĆ JČ z’Ď CryhĂ zĘyČ MyqĂ yDĂ~Č hČ wĘ : MyĂeĎSĂ43

otxĎ mĘ WĂ bĘ C ChnĄjĂ YĘ yČwĘ Sy’Ă Ch’Ą YĎ mĘ yĂ rSĆ ’Ğ hdĆèĎ BČ NCmTĎ rYĎ o’lĘ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ htĎmĘ DĎ do‘44

MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ htĎmĘ DĎ do‘ : ’ChhČ hdĆvĎ hČ =t’Ć ol hnĎqĎ wĘ ol=rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć rJŁ mĘ yĂwĘ ëlĄ yĄ45

ëlĄ yĄ d’Ł mĘ =d‘Č ërĆ‘Ć=trČqĘ yĂ txČ ’Č hnĎ ynĂ jĘ o’YĘ mĎ bĘ C : torqĎ yĘ MynĂ ynĂ jĘ SuĄbČ mĘ hČ rxĄ os Sy’Ă lĘ46

ynĄjĘ =l‘Č hWĎ CrjĘ trĆmŁ kĘ mĂ lĘ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ htĎmĘ DĎ do‘ : hĎ nĆqĘ yĂwĘ ol=rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć rJŁ mĘ yĂwĘ47

CrxĞbĘ yĂwĘ CbSĘ yĄwĘ PoxhČ =l’Ć HtĎ’Ł CkSĘ mĘ yĂ H’Ď lĘ UĎ hĂ bĘ C : MynĂ oS MynĂ yUĂ mĂ HbĎ CpsĘ ’Ď yĄ rSĆ ’Ğ MIĎhČ48

MlĎ o‘hĎ ZqĄBĘ hyĆhĘ yĂ hkĎ JĎ : hYĎ Cx CkylĂ SĘ yČ My‘ĂrĎhĎ =t’Ć wĘ MylĂ JĄ hČ =l’Ć MmĎ CWlĘ MybĂ oFhČ =t’Ć49

NSČ bĘ JĂ =l’Ć MtĎ’Ł CkylĂ SĘ hĂ wĘ : MyqĂ yDĂ~Č hČ ëoêmĂ My‘ĂSĎ rĘhĎ =t’Ć ClyDĂbĘ hĂ wĘ C’bŁ yĎ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ yJĂ50

CrmĘ ’IŁ wČ hQĆ ’Ą =lJĎ MêĆnĘ bČ ykĂ hĞ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MyĂeĎSĂ qrŁ xĞ wČ ykĂ bĘ hyĆhĘ yĂ MSĎ S’Ą51

Sy’Ă lĘ hmĆ dĘnĂ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ lĘ lyJĂ WĘ mČ rpĄ os=lJĎ NkĄ lĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : CneĄdŁ ’Ğ NhĄ52

MylĂ SĎ UĘ hČ =t’Ć ‘ČCSyĄ toQkČ JĘ yhĂ yĘwČ : tonSĎ yĘ=MgČ wĘ toSdĎxĞ orYĎ o’mĄ ’yYĂ oUhČ tyĂBČ hČ =l‘ČBČ53

rmŁ ’lĄ ChmĘ êĎ NJĄ hUĎ hĄ wĘ tsĆ nĄJĘ hČ tybĄ BĘ MhĆ lĎ hrĆoIwČ oYrĘ’Č =l’Ć ’bŁ IĎwČ : MèĎ mĂ rbŁ ‘ĞIČwČ hQĆ ’Ą hĎ54

wyxĎ ’Ć wĘ MyĎrĘmĂ oU’Ă t’rĄqĘ nĂ âl ykĂ hĞ SrĎxĎ hĆ =NBĆ hzĆ Ny’Ą hČ : to’lĎ pĘ eĂ hČ wĘ hmĎ kĘ xĎ hČ hzĆlĎ NyĂ’Č mĄ55

yhĂ yĘwČ : hQĆ ’Ą =lJĎ ol NyĂ’Č mĄ C CnêĎ’Ă NQĎ JĚ heĎhĄ âlhĞ wytĎ yŁ xĘ ’Č wĘ : hdĎChywĂ No‘mĘ SĂ PsĄ oywĘ bqŁ ‘ĞyČ56, 57

ëotbĘ C oêdĘlČ om ZrĆ’Ć BĘ ytĂ lĎ Cz dobkĎ ylĂ bĘ BĂ ’ybĂ nĎ Ny’Ą MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď ‘ČCSyĄwĘ PgĆnĎ NbĆ ’Ć lĘ MhĆ lĎ
: MtĎ nĎ Cm’Ĺ rsĆ xŁ ynĄjĘ mĂ toBrČ to’lĎ pĘ nĂ MSĎ l‘ČpĎ =âlwĘ : otyBĄ58

’Ch âlhĞ wydĎbĎ ‘Ğ=l’Ć rmĆ ’IŁ wČ : ‘ČCSyĄ ‘mČ SĄ =t’Ć ërĘrČTĘ TĆ sodrĘoh ‘mČ SĎ ’yhĂ hČ t‘ĄBĎdy, 2

sodrĘoh yJĂ : to’lĎ pĘ nĂ toW‘ĞlČ odyĎ hrĎbĘ GĎ NJĄ =l‘Č MytĂ UĄ hČ =NmĂ MqĎ ’Ch lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oy3

: wyxĂ ’Ď sojlĂ yjĂ tSĆ ’Ą hyĎdĘoroh rbČ DĘ=l‘Č rmĎ SĘ UĂ BČ ot’Ł NotnĎ wĘ ChrĄsĘ ’Č IČwČ NnĎxĎ oy=t’Ć WpČ êĎ
spĆ ’Ć otymĂ hĞ SuĄbČ yĘwČ : hèĎ ’Ă lĘ ìlĘ HtĎ’Ł txČ qČ lĎ hrĎoêkČ âl ormĘ ’Ď BĘ NnĎxĎ oy oxykĂ oh yJĂ4, 5

dqŁ rĘêĂ wČ sodrĘoh=t’Ć tdĆQĆ hĚ MoyBĘ yhĂ yĘwČ : ’ybĂ nĎlĘ ot’Ł CbèĘ xĂ rSĆ ’Ğ M‘ĎhĎ =t’Ć ’rĄyĎ yJĂ6

‘BČ SĘ nĂ hEĆhČ rbĎ DĎhČ llČ gĘ bĂ C : sodrĘoh ynĄ y‘ĄBĘ bTČ yêĂ wČ MhĆ ynĄpĘ lĂ loxmĎ BĘ hyĎdĘoroh=tBČ7

wylĎ ’Ą hrĎmĘ ’Ď HUĎ ’Ă mĄ hĎ ypĂ BĘ hmĎ CW rSĆ ’ĞJČ ’yhĂ wĘ : CeUĆ mĂ l’Č SĘ êĂ rSĆ ’Ğ=lJĎ HlĎ =ttĆlĎ8

ot‘ĎCbSĘ rCb‘ĞBČ ë’Č wĘ d’Ł mĘ ëlĆ UĆ lČ rYĆ IĄwČ : lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oy S’rŁ =t’Ć lpĆ iĄ BČ hEĆBČ yQĂ =hnĎêĘ9

’bĎ CIwČ : rmĎ SĘ UĂ BČ wylĎ ‘ĎmĄ NnĎxĎ oy S’rŁ =t’Ć ’vĎ IĂwČ xlČ SĘ IĂwČ : HlĎ oêtĂ lĘ hCĎYĂ oBsĂ mĘ BĂ MybĂ SĘ IŁ hČ wĘ10, 11

C’WĘ IĂwČ wydĎymĂ lĘ tČ C’bŁ IĎwČ : HUĎ ’Ă =l’Ć ChtĘ ’Č ybĂ hĹ ’yhĂ wĘ hrĎ‘ĞeČhČ ydĄylĂ NtĄ eĎ IĂwČ lpĆ iĄ BČ oS’rŁ =t’Ć12

MèĎ mĂ rbŁ ‘ĞIČwČ hEĆhČ rbĎ DĎhČ =t’Ć ‘ČCSyĄ ‘ČmŁ SĘ JĂ : ‘ČCSyĄlĘ CdyGĂ IČwČ C’bŁ IĎwČ ChrĚBĘ qĘ IĂwČ llĎ xĎ hĆ =t’Ć13
hyn’b
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ërĆDĆ MyrĂ‘ĎhĆ =NmĂ wyrĎxĞ’Č CklĘ IĄwČ M‘ĎhĎ NomhĞ C‘mĘ SĘ IĂwČ oDbČ lĘ MmĄ SĎ MoqmĎ =l’Ć ’bŁ IĎwČ hIĎnĂ ’ĽBĎ
: MhĆ ylĄ ox=t’Ć ’jĎ rĘIĂwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ CrmĘ kĘ nĂ wymĎ xĞrČwĘ brĎ=M‘Č NomhĞ ’rĘIČwČ ‘ČCSyĄ ’YĄ IĄwČ : hSĎ BĎ IČhČ 14

xQČ SČ d’Ł mĘ drČ MoIhČ wĘ MmĄ SĎ MoqUĎ hČ CrmĘ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ brĆ‘Ć=tonpĘ lĂ yhĂ yĘwČ 15

lFČ hĚ âl ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : lkĆ ’Ł MhĆ lĎ tonqĘ lĂ MyrĂpĎ JĘ hČ =l’Ć CklĘ yĄwĘ M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć 16

yJĂ hjŁ CnêĎ’Ă ’YĎ mĘ nĂ =âl wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : lkŁ ’ĹlĆ MêĆ’Č MhĆ lĎ CnêĘ tonqĘ lĂ tkĆ lĆ lĎ MhĆ ylĄ ‘Ğ 17

M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć wYČ yĘwČ : heĎhĄ ylČ ’Ą MC’ybĂ hĞ rmČ ’IŁ wČ : MyĂnĎSĘ MygĂ dĎwĘ MxĆ lĆ =torJĘ JĂ SmĄ xĎ =M’Ă 18, 19

MorUĎ lČ wynĎ y‘Ą ’vĎ IĂwČ MygĂ DĎhČ =ynĄSĘ =t’Ć wĘ MxĆ QĆ hČ tSĆ mĄ xĞ =t’Ć xuČ IĂwČ ’SĆ DĆ to’nĘ BĂ MSĎ tbĆ SĆ lĎ
ClkĘ ’IŁ wČ : M‘ĎhĎ NomhĞ =l’Ć MydĂymĂ lĘ êČhČ wĘ MydĂymĂ lĘ êČhČ =l’Ć MxĆ QĆ hČ =t’Ć NêĄ IĂwČ srŁ pĘ IĂwČ ërĆbĎ yĘwČ 20

CyhĎ MylĂ kĘ ’Ł hĎ wĘ : My’Ă lĄ mĘ MyQĂ sČ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ MyrĂtĎ oehČ MytĂ otjĘ hČ =t’Ć C’WĘ IĂwČ C‘BĎ WĘ IĂwČ MQĎ kĚ 21

hIĎnĂ ’ĽBĎ tdĆrĆlĎ rhĄ mČ lĘ wydĎymĂ lĘ êČ =l‘Č ‘ČCSyĄ qzČxĹ IĆwČ : PTĎ wĎ MySĂ nĎ dbČ QĘ mĂ Sy’Ă ypĄ lĘ ’Č tSĆ mĄ xĞJČ 22

NomhĞ =t’Ć oxQĘ SČ BĘ yhĂ yĘwČ : M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć xQČ SČ yĘ yJĂ d‘Č MIĎhČ rbĆ ‘Ą=l’Ć wynĎpĎ lĘ rbŁ ‘ĞlČ wĘ 23

z’Ď h’Ď bĎ hIĎnĂ ’ĽhĎ wĘ : oDbČ lĘ MSĎ rtĄ CĎIĂwČ brĆ‘Ć=yhĂ yĘwČ lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ ddĎBĎ rhĎ hĎ =l’Ć l‘ČIČwČ M‘ĎhĎ 24

hrĎmĚ SĘ ’Č BĘ yhĂ yĘwČ : MtĎ’rĎqĘ lĂ xČ CrhĎ PSČ nĎ yJĂ wyrĎBĎ SĘ mĂ ynĄjĘ mĂ hlĎ odgĘ hrĎYĎ BĘ MIĎhČ blĄ BĘ 25

ërĄDŁ MydĂymĂ lĘ êČhČ ot’Ł to’rĘJĂ : MIĎhČ ynĄjĘ =l‘Č ërĄDŁ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ ’bŁ IĎwČ hlĎ yĘQĎ BČ ty‘Ă ybĂ rĘhĎ 26

rBĄ dČyĘwČ ‘ČCSyĄ rhĄ mČ yĘwČ : dxČ jĎ mĂ Cq‘ĞYĘ IĂwČ NozxĎ bĆ ’Ch xČ Cr yJĂ CrmĘ ’IŁ wČ ClyxĂ IĎwČ MIĎhČ ynĄjĘ =l‘Č 27

hêĎ’Č =M’Ă ynĂ dŁ ’Ğ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ : C’rĎyêĂ =l’Č ’Ch ynĂ ’Ğ CqzĘxĂ rmČ ’IŁ wČ MBĎ lĂ =l‘Č 28

ynĄjĘ =l‘Č ëlĆ IĄwČ hIĎnĂ ’ĽhĎ =NmĂ sorTĘ jĆ drĆIĄwČ ’BŁ rmĆ ’IŁ wČ : MyĂUĎ hČ ynĄjĘ =l‘Č ìylĆ ’Ą ’bŁ ’Ď wĘ wYČ ’Ch 29

ynĂ dŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ q‘ČYĘ IĂwČ ‘ČBŁ TĘ lĂ lxĆ IĎwČ ’rĎyIĂwČ hqĎ zĎxĞ xČ CrhĎ =t’Ć ot’Ł rĘbĂ C : ‘ČCSyĄ=l’Ć ’bŁ lĎ MyĂUČ hČ 30

hEĆ=hUĎ lĎ hnĎ Cm’Ĺ NTŁ qĘ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ oB=qzĆxĞ IČwČ odyĎ xlČ SĘ IĂwČ ‘ČCSyĄ rhĄ mČ yĘwČ : ’eĎ h‘ĎySĂ oh 31

ol=CwxĞ êČSĘ IĂwČ CSGĘ nĂ wĘ : oj‘Ę EČmĂ xČ CrhĎ qêŁ SĘ IĂwČ hIĎnĂ ’ĽhĎ =l’Ć C’bŁ IĎwČ : MyjĂ ‘ĂsĘ yêĄSĘ =l‘Č êĎxĘ sČ jĎ 32, 33

: trĆsĎ ynĄGĘ hYĎ rĘ’Č C’bŁ IĎwČ CrbĘ ‘ČIČwČ : hêĎ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ=NBĆ NkĄ ’Ď rmŁ ’lĄ hIĎnĂ ’ĽBĎ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞhĎ 34

t’Ą wylĎ ’Ą C’ybĂ IĎwČ bybĂ iĎ mĂ rJĎ JĂ hČ =lJĎ =l’Ć CxlĘ SĘ IĂwČ ’ChhČ MoqUĎ hČ ySĄ nĘ ’Č ot’Ł CryJĂ IČwČ 35

: yxĎ wĎ oB=‘gČnĎ rSĆ ’Ğ lJŁ yhĂ yĘwČ odgĘ BĂ PnČkĘ BĂ t‘ČgČlĎ MhĆ lĎ ttĄlĎ wylĎ ’Ą CneĘ xČ tĘ IĂwČ : MhĆ ylĄ ox=lJĎ 36

t’Ą ìydĆymĂ lĘ tČ CbzĘ‘ČyČ ‘ČCDmČ : rmŁ ’lĄ MyĂlČ SĎ CrymĂ MyrĂpĘ oswĘ MySĂ CrjĘ ‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ C’BĎ z’Ď wT, 2

‘ČCDmČ C MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : MxĆ lĎ tlČ ykĂ ’ĞlČ MhĆ ydĄyĘ=t’Ć CYxĞ rĘyĂ âl yJĂ MynĂ qĄ EĘhČ tlČ BĎ qČ 3

dBĄ JČ rmŁ ’lĄ hCĎYĂ MyhĂ Łl’Ĺ yJĂ : MkĆ tĘ lČ BĎ qČ rCb‘ĞBČ MyhĂ Łl’Ĺ twČYĘ mĂ =t’Ć MêĆ’Č =MgČ CbzĘ‘ČêČ 4

rmČ ’yŁ =yJĂ Sy’Ă MyrĂmĘ ’Ł MêĆ’Č wĘ : tmĎ Cy tom oU’Ă wĘ wybĂ ’Ď lQĄ qČ mĘ C ìUĆ ’Ă =t’Ć wĘ ìybĂ ’Ď =t’Ć 5

dBĄ kČ lĘ wylĎ ‘Ď Ny’Ą wĘ : rdĆnĆ hzĆ yrĄhĞ yeĂ UĆ mĂ hnĆhĹêĆ rSĆ ’Ğ h’Ď nĎhĞ =lJĎ NBĎ rĘqĎ oU’Ă lĘ o’ wybĂ ’Ď lĘ 6

bTĄ yhĄ blĄ =ypĄ nĘ xČ : MkĆ tĘ lČ BĎ qČ BĘ MyhĂ Łl’Ĺ twČYĘ mĂ =t’Ć MêĆrĘpČ hĄ wĘ oU’Ă =t’Ć wĘ wybĂ ’Ď =t’Ć do‘ 7

: yeĂ UĆ mĂ qxČ rĂ oBlĂ wĘ ynĂ CdBĘ JĂ wytĎpĎ WĘ bĂ C wyjĂ BĘ hEĆhČ M‘ĎhĎ : rmŁ ’lĄ ChyĎ‘ĘSČ yĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ ’BĎ nĂ 8

C‘mĘ SĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ M‘ĎhĎ =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ : MydĂUĘ lČ mĘ MySĂ nĎ’Ğ tř wŁ YĘ mĂ ytĂ ’Ł MtĎ’Ď rĘyĂ Chř tŁ wĘ 9, 10
wlykVhw
hy‘Vy Nyy‘ ,hdĎUĎ lĚ mĘ MyVn’ twČYĘ mĂ ’"n ,+z +z swqrm Nkw v.9 .g"y T"k hy‘Vy Nyy‘ ,yhĂ êĘ wČ ’"n ,+z +z swqrm Nkw v.9 .wT

.g"y T"k
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hjĆ hČ ëoêmĂ ’YĄ yĄ rSĆ ’Ğ spĆ ’Ć MdĎ’Ď hĎ =t’Ć ’UĄ TČ yĘ âl hjĆ hČ ëoê=l’Ć ’bŁ yĎ rSĆ ’Ğ : ClyJĂ WĘ hČ wĘ11

MySĂ CrjĘ hČ ClSĘ kĘ nĂ yJĂ êĎ ‘ĘdČyĎhĞ CrmĘ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ : MdĎ’Ď hĎ =t’Ć ’UĄ TČ yĘ ’Ch12

: SrĎSŁ yĘ o‘TĎ nĘ âl MyĂmČ èĎ BČ ybĂ ’Ď rSĆ ’Ğ ‘FĎ mČ =lJĎ rmČ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : hEĆhČ rbĎ DĎhČ M‘ĎmĘ SĎ BĘ13

: roBhČ =l’Ć CljĘ yĂ MhĆ ynĄSĘ rCĄ‘ĂlĘ lhĄ nČmĘ rCĄ‘Ă ykĂ wĘ MyrĂwĘ‘ĂlĘ MylĂ hĞ nČmĘ MyrĂwĘ‘Ă MhĄ MhĆ lĎ CxyeĂ hČ14

do‘ MêĆ’Č =MgČ ykĂ hĞ ‘ČCSyĄ rmČ ’IŁ wČ : hEĆhČ lSĎ UĎ hČ =t’Ć CnlĎ =r’Ć BĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ15, 16

MèĎ mĂ C WrĄJĎ hČ =l’Ć drĄyĄ hjĆ hČ ëoê=l’Ć ’bŁ yĎ rSĆ ’Ğ=lkĎ yJĂ ClyJĂ WĘ tČ âlhĞ : hnĎ ybĂ ylĂ bĘ BĂ17

yJĂ : MdĎ’Ď hĎ =t’Ć ’UĄ TČ yĘ ’ChwĘ bQĄ hČ ëoêmĂ ’bŁ yĎ hjĆ hČ ëoêmĂ ’YĄ IŁ hČ ë’Č : hnĎdŁ SĘ rĘjČ hČ ’YĄ yĄ18, 19

hQĆ ’Ą : MypĂ CDgĂ wĘ rqĆSĆ tCd‘Ą bnŁ GĎ hnŁ zĎwĘ P’Ł nĎ xČ YŁ rĎ to‘rĎ tobSĘ xĘ mČ yrĄYĘ yĂ C’YĘ yĄ bQĄ hČ ëoêmĂ20

: MdĎ’Ď hĎ =t’Ć ’UĄ TČ yĘ âl CYxĞ rĚ âl rSĆ ’Ğ MyĂdČyĎBĘ lok’Ď ë’Č MdĎ’Ď hĎ =t’Ć C’UĘ TČ yĘ rSĆ ’Ğ MhĄ
tolCbGĘ mĂ t’YĄ yŁ tynĂ ‘ĞnČJĘ hèĎ ’Ă heĄhĂ wĘ : NodyYĂ wĘ roY tolylĂ GĘ =l’Ć ’bŁ IĎwČ MèĎ mĂ ‘ČCSyĄ ’YĄ IĄwČ21, 22

: d’Ł mĘ hrĆmŁ HyĎnĘ ‘ĎwĘ HBĎ h‘ĎrĎ xČ Cr yêĂ BĂ dwĂDĎ=NBĆ ynĂ dŁ ’Ğ ynĂ eĄxĎ rmŁ ’lĄ wylĎ ’Ą q‘ČYĘ êĂ wČ MhĄ hĎ
’yhĂ tqĆ‘ĆYŁ =yJĂ HtĎ’Ł xQČ SČ rmŁ ’lĄ wynĎpĎ QĘ mĂ CSqĘ bČ yĘwČ wydĎymĂ lĘ tČ CSGĘ IĂwČ rbĎ DĎ HtĎ’Ł hnĎ‘Ď=âlwĘ23

h’Ď bĎ ’yhĂ wĘ : l’Ą rĎWĘ yĂ tybĄ lĘ todbĘ ’Ł N’YŁ lĘ =M’Ă yJĂ yêĂ xĘ QČ SĚ âl rmČ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : CnyrĄxĞ ’Č24, 25

MynĂ BĎ hČ MxĆ lĆ =t’Ć txČ qČ lĎ NoknĎ=âl rmČ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : ynĂ dŁ ’Ğ yQĂ h‘ĎySĂ oh rmŁ ’lĄ ol CxêČSĘ êĂ wČ26

MytĂ otjĘ hČ =NmĂ NClkĘ ’yŁ MybĂ lĎ JĘ hČ =MGČ spĆ ’Ć ynĂ dŁ ’Ğ NJĄ rmČ ’êŁ wČ : MybĂ lĎ JĘ hČ ynĄpĘ lĂ okylĂ SĘ hČ lĘ C27

ëlĎ =yhĂ yĘ ëtĄ nĎ Cm’Ĺ hlĎ odGĘ hèĎ ’Ă hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : MhĆ ynĄdŁ ’Ğ NxČ lĘ SĚ =l‘ČmĄ MylĂ pĘ eŁ hČ28

MyČ dyČ=l‘Č ’bŁ IĎwČ MèĎ mĂ ‘ČCSyĄ rbŁ ‘ĞIČwČ : ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ HêĎbĂ ’pĄ rĎêĄ wČ ëbĄ bĎ lĘ =M‘Ă rSĆ ’ĞJČ29

MyrĂwĘ‘Ă MyxĂ sĘ jĂ MhĆ UĎ ‘Ă wĘ brĎ=M‘Č NomhĞ wynĎpĎ lĘ C’bŁ IĎwČ : MSĎ bSĆ IĄwČ rhĎ hĎ =l’Ć l‘ČIČwČ lylĂ GĎhČ30

ChmĘ êĎ NJĄ M‘ĎhĎ wĘ : MtĎ’Ł ’jĎ rĂ ’ChwĘ ‘ČCSyĄ ylĄ gĘ rČlĘ MCgy~Ă IČwČ MhĆ omJĘ MyBĂ rČwĘ My’Ă JĎ dĘnĂ MySĂ rĘxĄ31

CnêĘ IĂwČ My’Ă rŁ MyrĂwĘ‘ĂhČ wĘ MykĂ lĘ hŁ MyxĂ sĘ jĂ hČ My’Ă jĎ rĘnĂ My’Ă JĎ dĘeĂ hČ MyrĂBĘ dČmĘ MymĂ QĘ ’Ă hĎ MtĎ o’rĘBĂ
yJĂ M‘ĎhĎ =l‘Č MymĂ xĞ rČ ytĂ ’lĄ mĎ rmČ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć ‘ČCSyĄ ’rĎqĘ IĂwČ : l’Ą rĎWĘ yĂ yhĄ Łl’lĄ dobkĎ32

MybĂ ‘ĄrĘ MxĎ QĘ SČ lĘ ySĂ pĘ nČ =t’Ć Ny’Ą wĘ lkŁ ’ĹQĆ =hmČ MhĆ lĎ Ny’Ą wĘ MymĂ yĎ tSĆ ŁlSĘ hzĆ ydĂUĎ ‘Ă CdmĘ ‘Ď
NomhĎ ‘ČyBĂ WĘ hČ lĘ rbĎ dĘUĂ BČ MxĆ lĆ =yDĄ CnlĎ NyĂ’Č mĄ wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : ërĆDĎBČ CpQĘ ‘ČtĘ yĂ=NjĆ33

: MyeĂ TČ qĘ MygĂ DĎ T‘ČmĘ C h‘ĎbĘ SĂ CrmĘ ’IŁ wČ MxĆ lĎ MkĆ lĎ hUĎ JČ MhĆ ylĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : ChmŁ JĎ brĎ34

ërĄbĎ yĘwČ MygĂ DĎhČ =t’Ć wĘ MxĆ QĆ hČ t‘ČbĘ SĂ =t’Ć xuČ IĂwČ : ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č tbĆ SĆ lĎ M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć wYČ yĘwČ35, 36

C’WĘ IĂwČ C‘BĎ WĘ IĂwČ MQĎ kĚ ClkĘ ’IŁ wČ : M‘ĎhĎ NomhĞ =l’Ć MydĂymĂ lĘ êČhČ wĘ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć NêĄ IĂwČ srŁ pĘ IĂwČ37

dbČ QĘ mĂ Sy’Ă ypĄ lĘ ’Č t‘ČBČ rĘ’Č CyhĎ MylĂ kĘ ’Ł hĎ wĘ : My’Ă lĄ mĘ MyQĂ sČ h‘ĎbĘ SĂ MyrĂtĎ oehČ MytĂ otjĘ hČ =t’Ć38

: NodgĎmĎ tŁlCbGĘ ’bŁ IĎwČ hIĎnĂ ’ĽBĎ drČyĎ ’ChwĘ M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć xQČ SĂ z’Ď : PTĎ wĎ MySĂ nĎ39

N‘ČIČwČ : MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ to’ MtĎ o’rĘhČ lĘ CeUĆ mĂ Cl’ĞSĘ IĂwČ otoinČlĘ wynĎpĎ lĘ MyqĂ CDYČ wĘ MySĂ CrpĘ C’bŁ IĎwČzT, 2

CrmĘ ’êŁ rqĆBŁ bČ C : MyĂmĎ èĎ hČ CmdĘ’Ď yJĂ ’BĎ xYČ =Moy heĄhĂ CrmĘ ’êŁ brĆ‘Ć=t‘Ąř lĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ3

NxŁ bĘ lĂ wĘ MyĂmČ èĎ hČ ynĄjĘ NxŁ bĘ lĂ MêĆ’Č My‘ĂdĘyŁ MypĂ nĄxĞ CrdĎqĎ wĘ MyĂmĎ èĎ hČ CmdĘ’Ď yJĂ MoIhČ hrĎ‘ĎsĘ =Moy
twt’

.+g qwsp Pws d‘ brĆ‘Ć=t‘ĄlĘ Nm rsx ’"sb v.2 .zT



18 whyttm 16. 4–17. 4

to’ ytĂ lĎ Cz ol=NtĆ eĎ yĂ âl to’wĘ to’ ol=SuĆbČ mĘ P’Ą nĎmĘ C ‘rĎ rDŁ : ClkĎ Ct âl MyêĂ ‘ĂhĎ tot’Ł 4

MêĎ’Ă txČ qČ lĎ CxkĘ SĎ MIĎhČ rbĆ ‘Ą=l’Ć wydĎymĂ lĘ tČ C’BĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : ol ëlĆ IĄwČ MbĄ zĘ‘ČIČwČ ’ybĂ eĎhČ hnĎ oy 5

yhĂ yĘwČ : MyqĂ CD~Č hČ wĘ MySĂ CrjĘ hČ r’Ł vĘ mĂ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ wĘ C’rĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď ‘ČCSyĄwĘ : ërĆDĎlČ hdĎYĄ 6, 7

hEĆ=hUĎ lĎ hnĎ Cm’Ĺ yeĄTČ qĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ ‘dČIĄwČ : MxĆ lĎ CnxĘ qČ lĎ =âl yJĂ rmŁ ’lĄ MynĂ odnĘ MhĄ 8

tSĆ mĄ xĞ =t’Ć CrJĘ zĘtĂ âlwĘ ClyJĂ WĘ tČ âl do‘ ykĂ hĞ : MxĆ lĎ MêĆxĘ qČ lĘ =âl yJĂ MynĂ odnĘ MêĆ’Č 9

ClkĘ ’Ď MxĆ QĆ hČ t‘ČbĘ SĂ =MgČ wĘ : MtĆ’WĎ nĘ rSĆ ’Ğ MyQĂ sČ hUĎ kČ wĘ MypĂ lĎ ’Ğ tSĆ mĄ xĞ ClkĘ ’Ď MxĆ QĆ hČ 10

MxĆ lĆ rbČ DĘ=l‘Č âl yJĂ ClyJĂ WĘ tČ âl ëy’Ą wĘ : MtĆ’WĎ nĘ rSĆ ’Ğ MyQĂ sČ hUĎ kČ wĘ MypĂ lĎ ’Ğ t‘ČBČ rĘ’Č 11

MhĆ lĎ rmČ ’Ď âl yJĂ CnybĂ hĄ z’Ď : MyqĂ CD~Č hČ wĘ MySĂ CrjĘ hČ r’Ł vĘ mĂ rmĄ èĎ hĂ lĘ =M’Ă yJĂ MkĆ lĎ yêĂ rĘmČ ’Ď 12

tolylĂ GĘ =l’Ć ‘ČCSyĄ ’bŁ IĎwČ : MyqĂ CD~Č hČ wĘ MySĂ CrjĘ hČ trČoêmĂ =M’Ă yJĂ MxĆ QĎ hČ r’Ł vĘ mĂ rmĄ èĎ hĂ lĘ 13

’Ch ymĂ ylČ ‘Ď MySĂ nĎ’ĞhĎ MyrĂmĘ ’Ł =hmĎ rmŁ ’lĄ wydĎymĂ lĘ êČ =t’Ć l’Č SĘ IĂwČ sojlĂ ypĂ lĘ rSĆ ’Ğ NyrĂsĘ yqĂ
ChyĎmĘ rĘyĂ MyrĂmĘ ’Ł MyrĂxĄ ’Ğ wČ ChIĎlĂ ’Ą MyrĂmĘ ’Ł SyĄwĘ lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oy MyrĂmĘ ’Ł SyĄ Cn‘ĞIČwČ : MdĎ’Ď hĎ =NBĆ 14

No‘mĘ SĂ N‘ČIČwČ : ynĂ ’Ď ymĂ ylČ ‘Ď CrmĘ ’êŁ =hmČ MêĆ’Č wĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : My’Ă ybĂ eĘ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć o’ 15, 16

ìyrĆSĘ ’Č wylĎ ’Ą rmĆ IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : MyIĂxČ MyhĂ Łl’Ĺ=NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hêĎ’Č rmČ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ 17

dyGĂ ’Č ynĂ ’Ğ=MgČ wĘ : MyĂmĎ èĎ BČ rSĆ ’Ğ ybĂ ’Ď =M’Ă yJĂ hzĆ ìlĘ =hQĎ GĂ MdĎwĎ rWĎ bĎ âl hnĎ oy=rBČ No‘mĘ SĂ 18

CrBĘ gĘ yĂ âl lo’SĘ yrĄ‘ĞSČ wĘ ytĂ QĎ hĂ qĘ =t’Ć hnĆbĘ ’Ć hEĆhČ PJĄ hČ =l‘ČwĘ ’pĎ yJĄ ’Ch hêĎ’Č yJĂ ìlĘ
rCs’Ď ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č rsŁ ’ĹêĆ rSĆ ’Ğ=t’Ć MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ toxêĘ pĘ mČ =t’Ć ìlĘ yêĂ tČ nĎ wĘ : hĎ ylĆ ‘Ď 19

wydĎymĂ lĘ êČ =l‘Č hCĎYĂ z’Ď : MyĂmĎ èĎ bČ hyĆhĘ yĂ rêĎmĚ ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č ryêĂ êČ rSĆ ’Ğ=t’Ć wĘ MyĂmČ èĎ BČ hyĆhĘ yĂ 20

wydĎymĂ lĘ tČ lĘ trŁ ohlĘ ‘ČCSyĄ lxĄ hĄ ’yhĂ hČ t‘ĄhĎ mĄ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ’Ch yJĂ Sy’Ă lĘ dGĄhČ yêĂ lĘ bĂ lĘ 21

MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ MynĂ qĄ EĘhČ ydĄyĘ=l‘Č d’Ł mĘ =d‘Č heĆ‘ĚmĘ toyhĘ lĂ hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ tkĆ lĆ lĎ wylĎ ‘Ď yJĂ
rmŁ ’lĄ oB=r‘ĎgĘ lĂ lxĆ IĎwČ sorTĘ pĆ ChxĄ uĎ IĂwČ : MCqyĎ ySĂ lĂ èĘ hČ MoIbČ C tmĎ Cy tom MgČ wĘ MyrĂpĘ oihČ wĘ 22

ynČjĎ l‘ČmĄ NTĎ WĎ rCs sorTĘ jĆ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ NpĆ IĂwČ : hzĆJĎ rbĎ DĎmĂ ìQĘ hlĎ lĂ xĎ ynĂ dŁ ’Ğ ìQĘ hlĎ lĂ xĎ 23

rmČ ’Ď z’Ď : MdĎ’Ď lĎ rSĆ ’Ğ t’Ą M’Ă =yJĂ MyhĂ Łl’lĄ rSĆ ’Ğ t’Ą lyJĂ WĘ tČ âl yJĂ ylĂ hêĎ’Č SqĄ omlĘ 24

oblĎ YĘ =t’Ć ’vĎ yĂwĘ dgĆeĆmĂ oSpĘ nČ=t’Ć ëylĂ SĘ yČ yrČxĞ ’Č tkĆ lĆ lĎ ZpĄ xĎ hĆ ymĂ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć ‘ČCSyĄ
oSpĘ nČ =t’Ć tyrĂkĘ yČ rSĆ ’Ğ ymĂ C ol=trĆJĎ êĂ oSpĘ nČ=t’Ć ly~Ă hČ lĘ ZpĄ xĎ hĆ ymĂ yJĂ : yrĎxĞ ’Č ëlĄ yĄwĘ 25

o’ ol=trĆJĎ tĂ oSpĘ nČ wĘ ZrĆ’Ď hĎ =lJĎ =t’Ć oQ=hnĆqĘ yĂ M’Ă Sy’Ă lĘ ‘YČ BĆ =hmČ yJĂ : heĎ’Ć YĎ mĘ yĂ ynĂ ‘ĞmČ lĘ 26

z’Ď wĘ wykĎ ’Ď lĘ mČ =M‘Ă wybĂ ’Ď dobkĘ BĂ ’bŁ lĎ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ dytĂ ‘Ď yJĂ : oSpĘ nČ NoydĘjĂ Sy’Ă NêĄ IĂ=hmČ 27

Cm‘ĞTĘ yĂ=âl rSĆ ’Ğ hjŁ MybĂ ~Ď eĂ hČ =NmĂ SyĄ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : ChWĄ ‘ĞmČ JĘ Sy’Ă =lkĎ lĘ MQĄ SČ yĘ 28

: otCklĘ mČ BĘ ’BĎ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =t’Ć C’rĘyĂ=yJĂ d‘Č twĆmĎ
MhĆ UĎ ‘Ă l‘ČIČwČ wyxĂ ’Ď NnĎxĎ oy=t’Ć wĘ bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć wĘ sorTĘ jĆ =t’Ć oê’Ă ‘ČCSyĄ xqČ lĎ MymĂ yĎ tSĆ SĄ yrĄxĞ ’Č wĘ zy

: ro’JĎ CnyBĂ lĘ hĂ wySĎ CblĘ C SmĆ èĆ JČ CryhĂ zĘhĂ wynĎjĎ MhĆ ynĄ y‘ĄlĘ heĆêČSĘ IĂwČ : HČ bŁ GĎ rhČ =l’Ć MDĎbČ lĘ 2

boT ‘ČCSyĄ=l’Ć rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ : oê’Ă MyrĂBĘ dČmĘ MeĎhĂ wĘ ChIĎlĂ ’Ą =t’Ć wĘ hSĆ mŁ =t’Ć CzxĹIĆwČ 3, 4

txČ ’Č ìlĘ txČ ’Č toJsĚ SŁlSĎ hjŁ =hWĆ ‘ĞnČ ìSĘ pĘ nČ =t’Ć SyĄ M’Ă hjŁ tbĆ SĆ lĎ ynĂ dŁ ’Ğ CnlĎ
hVml
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’rĄoq=loq heĄhĂ wĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ ëkĄ sŁ ryhĂ BĎ NnĎ‘Ď heĄhĂ wĘ rBĄ dČmĘ CedĆo‘ : ChIĎlĂ ’Ą lĘ txČ ’Č wĘ hSĆ mŁ lĘ5

MydĂymĂ lĘ êČhČ ‘ČmŁ SĘ JĂ : NC‘mĎ SĘ êĂ wylĎ ’Ą oB ySĂ pĘ nČ htĎYĘ rĎ rSĆ ’Ğ ydĂydĂyĘ ynĂ BĘ =hzĆ NnĎ‘ĎhĆ =NmĂ6

C’WĘ IĂwČ : C’rĎyêĂ =l’Č CmCq rmČ ’IŁ wČ MBĎ =‘GČ IĂwČ ‘ČCSyĄ SGČ IĂwČ : d’Ł mĘ C’rĘyIĂwČ MhĆ ynĄjĘ =l‘Č CljĘ IĂwČ7, 8

‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ‘Ğ hCĎYĂ rhĎ hĎ =NmĂ MêĎdĘrĂbĘ C : oDbČ lĘ ‘ČCSyĄ ytĂ lĎ Cz Sy’Ă Ny’Ą yJĂ C’rĘIĂwČ MhĆ ynĄ y‘Ą=t’Ć9

ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ MCqyĎ=yJĂ d‘Č Sy’Ă lĘ h’Ć rĘUČ hČ =t’Ć CdyGĂ êČ =l’Č rmŁ ’lĄ10

‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : hnĎ oS’rĂ ’bŁ yĎ ’BŁ ChIĎlĂ ’Ą yJĂ MyrĂpĘ oihČ CrmĘ ’yŁ hEĆ=hUĎ lĎ rmŁ ’lĄ wydĎymĂ lĘ tČ11

yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ spĆ ’Ć : lJŁ hČ =t’Ć bySĂ hĎ lĘ hnĎ oS’rĂbĎ ’bŁ yĎ ChIĎlĂ ’Ą NkĄ ’Ď MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ12

z’Ď : MdĎyĎ txČ êČ heĆ‘ĚyĘ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =MGČ NkĄ wĘ MnĎ oYrĘJĂ ob=CW‘ĞIČwČ ChrĚyJĂ hĂ âlwĘ ’BĎ rbĎ JĘ ChIĎlĂ ’Ą13

M‘ĎhĎ NomhĞ =l’Ć M’Ď bŁ BĘ yhĂ yĘwČ : MhĆ ylĄ ’Ğ rBĆ DĂ lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oy=l‘Č yJĂ MydĂymĂ lĘ êČhČ ClyJĂ WĘ hĂ14

’Ch xČ rĄyĎ hJĄ mĚ =yJĂ ynĂ BĘ =l‘Č ’eĎ=hsĎ Cx ynĂ dŁ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ : wyJĎ rĘBĂ =l‘Č ‘rČkĘ IĂwČ Sy’Ă wylĎ ’Ą SGČ IĂwČ15

: MyĂUĎ hČ ëoê=l’Ć toBrČ MymĂ ‘ĎpĘ C S’Ą hĎ ëoê=l’Ć ljŁ yĂ toBrČ MymĂ ‘ĎpĘ =yJĂ d’Ł mĘ =d‘Č heĆ‘ĚmĘ C
roD yoh rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ot’Ł ’jĄ rČlĘ MdĎyĎ h’Ď YĘ mĎ âlwĘ ìydĆymĂ lĘ êČ =l’Ć wytĂ ’Ł ybĂ hĞ ynĂ ’Ğ wČ16, 17

ylČ ’Ą Ch’Ě ybĂ hĞ MkĆ tĘ ’Ć ’vĎ ’Ć ytČmĎ =d‘Č MkĆ UĎ ‘Ă hyĆhĘ ’Ć ytČmĎ =d‘Č tkŁ jĚ hĘ êČ roD oB NmĚ ’Ą =âl
CSGĘ nĂ z’Ď : ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ r‘ČeČhČ ’pĄ rĎIĄwČ CeUĆ mĂ ‘rĎhĎ xČ CrhĎ ’YĄ IĄwČ ‘ČCSyĄ oB=r‘ČgĘ IĂwČ : heĎhĄ18, 19

‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : oSrĘgĎlĘ CnxĘ nČ’Ğ CndĄyĎ h’Ď YĘ mĎ âl ‘ČCDmČ CrmĘ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ=l’Ć MDĎbČ lĘ MydĂymĂ lĘ êČhČ20

lDĎrĘxČ rGČrĘgČJĘ hnĎ Cm’Ĺ MkĆ BĎ SyĄ=M’Ă MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NhĄ yJĂ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ rsĆ xŁ ynĄjĘ mĂ MhĆ ylĄ ’Ğ
xČ Cr NmĂ : rbĎ DĎ MJĆ mĂ ’lĄ jĎ yĂ âlwĘ omoqUĘ mĂ qtĄ‘ĎyĄwĘ hUĎ SĎ hEĆmĂ qtĄ‘ĎhĄ hEĆhČ rhĎ lĎ MêĆrĘmČ ’Ğ wČ21

heĄhĂ MhĆ ylĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ lylĂ GĎBČ MrĎbĘ ‘ĎBĘ yhĂ yĘwČ : MoYbĘ C hQĎ pĂ tĘ BĂ =M’Ă yJĂ SrĎgŁ yĘ=âl hzĆJĎ22

yhĂ yĘwČ : d’Ł mĘ Cb~Ę ‘ČtĘ IĂwČ MCqyĎ ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIbČ C ChgĚrĘhČ yČ MhĄ wĘ : MySĂ nĎ’Ğ ydĄyBĂ rgĄiĎ yĂ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ23, 24

MQĄ SČ yĘ âlhĞ CrmĘ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ =l’Ć lqĆèĆ hČ tyYĂ xĞ mČ =l‘Č MyeĂ mĚ mĘ hČ CSGĘ IĂwČ MCxnČ=rpČ JĘ M’Ď bŁ JĘ
hGĆhĘ IĆ=hmČ rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄ CemĆ DĘqČ yĘwČ htĎ yĘBČ hČ ’bŁ IĎwČ NhĄ rmĆ ’IŁ wČ : lqĆèĎ hČ tyYĂ xĞ mČ =t’Ć MkĆ rĄom25

wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MyrĂEĎhČ =NmĂ o’ MhĆ ynĄBĘ mĂ smČ wĎ skĆ mĆ ZrĆ’Ď hĎ =ykĄ lĘ mČ CxqĘ yĂ yUĂ mĂ No‘mĘ SĂ ìBĘ lĂ26

ëlĄ MhĆ ynĄpĘ lĂ SqĄ om NêĄ nĂ =NjĆ spĆ ’Ć : MynĂ BĎ hČ MhĄ MySĂ pĘ xĎ NkĄ lĎ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ MyrĂEĎhČ =NmĂ27

tĎ’YĎ mĎ C wyjĂ =t’Ć êĎxĘ tČpĎ C hnĎSŁ ’rĂ hlĆ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ gDĎhČ =t’Ć êĎxĘ qČ lĎ wĘ hJĎ xČ ëlĄ SĘ hČ wĘ MIĎhČ =l’Ć
: ìdĆ‘ĞbČ C ydĂ‘ĞBČ MhĆ lĎ MQĄ SČ wĘ xqČ ot’Ł PsĆ JĆ lqĆSĆ ob

: MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ BĘ lodGĎhČ ’Ch ymĂ CrmĘ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ MydĂymĂ lĘ êČhČ C’BĎ ’yhĂ hČ t‘ĄBĎxy

CbCStĎ âl=M’Ă MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď rmČ ’IŁ wČ : MkĎ otBĘ ChgĄy~Ă IČwČ dxĎ ’Ć dlĆ yĆ=l’Ć ‘ČCSyĄ ’rĎqĘ IĂwČ2, 3

oSpĘ nČ =t’Ć lyjĂ SĘ yČ rSĆ ’Ğ ymĂ NkĄ lĎ : MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ lĘ C’bŁ tĎ âl ’BŁ MydĂlĎ yĘJČ toyhĘ lĂ4

’Ch ytĂ ’Ł ymĂ SĘ BĂ hzĆJĎ dlĆ yĆ lBĄ qČ yĘ rSĆ ’Ğ ymĂ C : MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ BĘ lodGĎhČ ’Ch hEĆhČ dlĆ IĆJČ5

hlĆ tĘ yĂ yJĂ ol boT yBĂ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ hQĆ ’Ą hĎ MyeĂ TČ uĘ hČ dxČ ’Č t’Ą lySĂ kĘ yČ rSĆ ’Ğ ymĂ C : lBĄ qČ mĘ6

MySĂ qĘ oUhČ =yJĂ hĎ ySĆ qĘ om ynĄjĘ mĂ MlĎ o‘lĎ yo’ : MyĎ tolCYmĘ BĂ ‘qČ SĘ yĂwĘ or’CĎYČ =l‘Č bkĆ rĆ=xlČ jĆ7

ìlĘ gĘ rČ o’ ìdĘyĎ=M’Ă wĘ : odyĎ=l‘Č ’BĎ SqĄ oUhČ rSĆ ’Ğ ’ChhČ Sy’Ă lĎ yo’ ë’Č NoknĎ=l’Ć C’bŁ yĎ ’BŁ8
KlyVkt
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toyhĘ mĂ lgĆrĆ o’ dyĎ=‘ČCTqĘ MyIĂxČ hČ =l’Ć ’bŁ lĎ ìlĘ boT ìUĆ mĂ hĎ kĆ ylĂ SĘ hČ wĘ HtĎ’Ł Z~Ą qČ ìlĘ ySĂ kĘ êČ
HtĎ’Ł ruĄ nČ ìlĘ ySĂ kĘ êČ ìnĘ y‘Ą=M’Ă wĘ : MlĎ o‘ S’Ą lĘ ëlČ SĘ hĎ lĘ C MyĂlČ gĘ rČ yêĄSĘ C MyĂdČyĎ yêĄSĘ ìlĘ 9

ëlČ SĘ hĎ lĘ C MyĂnČ y‘Ą yêĄSĘ ìlĘ toyhĘ mĂ txČ ’Č NyĂ‘ČBĘ MyIĂxČ hČ =l’Ć ’oblĎ ìlĘ boT ìUĆ mĂ hĎ kĆ ylĂ SĘ hČ wĘ
rSĆ ’Ğ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ yJĂ hQĆ ’Ą hĎ MyeĂ TČ uĘ hČ dxČ ’Č tozBĘ mĂ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ : MeŁ hĂ yGĄ S’Ą lĘ 10

‘ČySĂ ohlĘ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ ’bĎ yJĂ : MyĂmĎ èĎ BČ rSĆ ’Ğ ybĂ ’Ď ynĄjĘ =t’Ć dymĂ êĎ My’Ă rŁ MyĂmČ èĎ BČ MhĆ ykĄ ’Ď lĘ mČ 11

M’Ă hČ ‘tČtĄ wĘ ëlĄ êĄ NhĄ mĄ txČ ’Č wĘ N’YŁ h’Ď mĄ Sy’Ă lĘ íyyĆhĘ tĂ =yJĂ MêĆ’Č NCbèĘ xČ êĘ =hmČ : dbĄ ’Ł hĎ =t’Ć 12

heĎ’Ć YĎ mĘ yĂ yJĂ hyĎhĎ wĘ : h‘ĎêŁ hČ =t’Ć SuĄbČ lĘ MyrĂhĎ BĆ ëlĄ yĄwĘ ‘SČ êĄhČ =t’Ć wĘ My‘ĂSĘ êĂ hČ =t’Ć bzŁ ‘ĞyČ âl 13

Ny’Ą NkĄ wĘ : C‘tĎ =âl rSĆ ’Ğ ‘SČ êĄhČ wĘ My‘ĂSĘ êĂ hČ l‘ČmĄ hĎ ylĆ ‘Ď xČ mŁ WĘ lĂ brĆyĂ=yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ 14

ëlĄ ìyxĂ ’Ď ìlĘ =’TĎ xĘ yĆ ykĂ wĘ : hQĆ ’Ą hĎ MyeĂ TČ uĘ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć dbČ ’yŁ yJĂ MyĂmĎ èĎ BČ MkĆ ybĂ ’Ğ ynĄpĘ lĂ NoYrĎ 15

bySĂ qĘ yČ âl=M’Ă wĘ : ìyxĂ ’Ď =t’Ć êĎlĘ ~Č hĂ âlhĞ ìylĆ ’Ą bySĂ qĘ yČ=M’Ă dbĎ lĘ onybĄ C ìnĘ yBĄ ChxĄ ykĂ ohwĘ 16

: rbĎ DĎ=lJĎ MCqyĎ MydĂ‘Ą hSĎ ŁlSĘ o’ MyĂnČSĘ yjĂ =l‘Č yJĂ MyĂnĎSĘ o’ dxĎ ’Ć do‘ ìQĘ êĎxĘ qČ lĎ wĘ ìlĘ oqlĘ
hyĎhĎ wĘ ‘ČmŁ SĘ lĂ N’Ą mĎ yĘ N’Ą mĎ hdĎ‘ĄhĎ =l’Ć =MGČ M’Ă wĘ hdĎ‘ĄhĎ =l’Ć êĎdĘGČhĂ wĘ MhĆ lĎ bySĂ qĘ hČ lĘ N’Ą mĎ yĘ M’Ă wĘ 17

MyĂmĎ èĎ BČ hyĆhĘ yĂ rCs’Ď ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č CrsĘ ’Č êČ rSĆ ’Ğ t’Ą MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : skĄ omkĘ C yogJĘ ìlĘ 18

MJĆ mĂ MyĂnČSĘ M’Ă MkĆ lĎ rmČ ’Ł PysĂ o’wĘ : MyĂmĎ èĎ BČ hyĆhĘ yĂ rêĎmĚ ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č CryêĂ êĎ rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ 19

tol’ĞSĘ mĂ lkŁ JĘ MyĂmČ èĎ BČ ybĂ ’Ď MhĆ lĎ NtČ nĎ wĘ Cl’Ď SĘ yĂ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎ=lJĎ =l‘Č ZrĆ’Ď BĎ wDĎxĘ yČ Cd‘Ğon
z’Ď : MkĎ otBĘ ynĂ ’Ğ hyĆhĘ ’Ć hUĎ SĎ ymĂ SĘ bĂ ClhĞ uĎ yĂ hSĎ ŁlSĘ o’ MyĂnČSĘ rSĆ ’Ğ MoqmĎ =lkĎ BĘ yJĂ : MBĎ lĂ 20, 21

‘bČ SĆ =d‘Č M’Ă hČ ol xlČ sĘ ’Ć wĘ yxĂ ’Ď ol=’TĎ xĘ yĆ MymĂ ‘ĎpĘ hUĆ JČ =d‘Č ynĂ dŁ ’Ğ ol rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ SGČnĂ
My‘ĂbĘ SĂ =d‘Č M’Ă =yJĂ MymĂ ‘ĎjĘ ‘bČ SĆ =d‘Č ìlĘ yêĂ rĘmČ ’Ď =âl ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MymĂ ‘ĎjĘ 22

rSĆ ’ĞkČ wĘ : wydĎbĎ ‘Ğ=NmĂ NoBSĘ xĆ SuĄBĂ rSĆ ’Ğ ëlĆ mĆ lĘ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ htĎmĘ DĎ NkĄ lĎ : ‘bČ SĆ wĎ 23, 24

hyĎhĎ âlwĘ : PsĆ JĎ =rJČ JĂ MypĂ lĎ ’Ğ trĆWĆ ‘Ğ ob hSĎ nĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă wylĎ ’Ą C’ybĂ IĎwČ bèĄ xČ lĘ lxĄ hĄ 25

: MQĄ SČ yĘ MQĄ SČ wĘ ol=rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ wynĎbĎ C oêSĘ ’Ă wĘ ’Ch rkĄ UĎ yĂ yJĂ wynĎdŁ ’Ğ wylĎ ‘Ď wYČ yĘwČ MQĄ SČ lĘ odyĎbĘ
CrmĘ JĎ IĂwČ : hmĎ QĄ SČ ’Ğ yyĂSĘ nĂ =lJĎ =t’Ć wĘ ìjĘ ’Č ’nĎ=ërĆ’ĞhČ ynĂ dŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ ol CxêČSĘ IĂwČ dbĆ ‘ĆhĎ ljŁ IĂwČ 26, 27

wynĎpĎ QĘ mĂ ’ChhČ dbĆ ‘ĆhĎ ’YĄ IĄwČ : obox ol TomSĎ wĘ ChxĄ QĘ SČ yĘwČ ’ChhČ dbĆ ‘ĆhĎ =l‘Č Nod’Ď hĎ ymĄ xĞ rČ 28

ChqĄ eĘ xČ yĘwČ oB=WjĎ tĘ IĂwČ PsĆ kĎ h’Ď mĄ ob hSĎ nĎ rSĆ ’Ğ otymĂ ‘Ğ Sy’Ă MydĂbĎ ‘ĞhĎ dxČ ’Č t’Ą ’YĎ mĘ IĂwČ
ol=NeĆxČ tĘ IĂwČ wylĎ gĘ rČ ynĄpĘ lĂ otymĂ ‘Ğ Sy’Ă dbĆ ‘ĆhĎ ljŁ IĂwČ : tĎ ySĂ nĎ rSĆ ’Ğ t’Ą ylĂ =MQĆ SČ rmŁ ’lĄ 29

rmĎ SĘ UĂ hČ =l’Ć ChnĄêĘ IĂwČ ëlČ hĎ ë’Č hbĎ ’Ď âlwĘ : lJĎ hČ ìlĘ hmĎ QĘ SČ ’Ğ wČ ìjĘ ’Č ’nĎ=ërĆ’ĞhČ rmŁ ’lĄ 30

d’Ł mĘ =d‘Č Cb~Ę ‘ČtĘ hĂ hrĎqĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć MtĎ o’rĘBĂ MydĂbĎ ‘ĞhĎ wyxĎ ’Ć wĘ : oySĘ nĂ =t’Ć MQĄ SČ yĘ rSĆ ’Ğ=d‘Č 31

dbĆ ‘Ć wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ wynĎdŁ ’Ğ ol ’rĎqĎ z’Ď : hrĎqĎ rSĆ ’Ğ lJĎ =t’Ć MhĆ ynĄdŁ ’ĞlČ CrjĘ sČ yĘwČ C’bŁ IĎwČ 32

ìylĆ ‘Ď=MgČ hyĎhĎ âlhĞ : ynĎpĎ lĘ êĎ nĘ eČxČ tĘ hĂ rSĆ ’ĞJČ ìlĘ yêĂ TĘ mČ SĎ ’ChhČ boxhČ =lJĎ =t’Ć l‘ČIČlĂ BĘ 33

MySĂ gĘ nŁ =dyČBĘ ChnĄêĘ IĂwČ wynĎdŁ ’Ğ P’Č rxČ IĂwČ : ynĂ ’Ď ìylĆ ‘Ď yêĂ mĘ xČ rĂ rSĆ ’ĞJČ ìyxĂ ’Ď dbĆ ‘ĆhĎ =l‘Č MxĄ rČlĘ 34

âl=M’Ă MyĂmĎ èĎ BČ ybĂ ’Ď =MGČ MkĆ lĎ hWĆ ‘ĞyČ hkĎ JĎ : ob hSĎ nĎ rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć MQĄ SČ yĘ=yJĂ =d‘Č 35

: MtĎ’FŁ xČ =l‘Č wyxĂ ’Ď lĘ Sy’Ă Sy’Ă MkĆ BĘ lĂ =lkĎ BĘ CxlĘ sĘ tĂ
yhyw
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lCbgĘ ’bŁ IĎwČ lylĂ GĎhČ =NmĂ rbŁ ‘ĞIČwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ t’Ą rBĄ dČlĘ ‘ČCSyĄ hQĎ JĂ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČTy

CSGĘ IĂwČ : MyĎlĘ xĎ mĄ MSĎ M’Ą jĎ rĘIĂwČ wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ brĎ=M‘Č NomhĞ wČ : NdĄrĘIČlČ rbĆ ‘ĄmĄ hdĎChyĘ2, 3

: rbĎ DĎ=lJĎ =l‘Č oêSĘ ’Ă =t’Ć xQČ SČ lĘ Sy’Ă dyČBĘ SyĄhĞ rmŁ ’lĄ ot’Ł CinČ yĘwČ MySĂ CrjĘ hČ =NmĂ wylĎ ’Ą
NJĄ =l‘Č rmČ ’Ď wĘ : MtĎ’Ł hWĎ ‘Ď hbĎ qĄ nĘ C rkĎ zĎ MdĆuĆmĂ hWĆ ‘Ł hĎ yJĂ MtĆ’rĎqĘ âlhĞ rmČ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ4, 5

’op’Ą t’zŁ lĎ wĘ : dxĎ ’Ć rWĎ bĎ lĘ MhĆř ynĄSĘ CyhĎ wĘ oêSĘ ’Ă BĘ qbČ dĎwĘ oU’Ă =t’Ć wĘ wybĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă =bzĎ‘ĞyČ6

: MdĎ’Ď drĄpĘ yČ=l’Č MyhĂ Łl’Ĺ rBĄ xĂ rSĆ ’Ğ t’Ą NkĄ lĎ wĘ dxĎ ’Ć rWĎ BĎ =M’Ă yJĂ MyĂnČSĘ do‘ MnĎ y’Ą
rCb‘ĞBČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : HxĎ QĘ SČ lĘ C ttĚyrĂJĘ rpĆ sĄ ttĄlĎ hSĆ mŁ hCĎYĂ hEĆ=hUĎ lĎ wĘ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ7, 8

rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : MdĆuĆmĂ NkĄ hyĎhĎ âl lbĎ ’Ğ MkĆ ySĄ nĘ =t’Ć xQČ SČ lĘ hSĆ mŁ MkĆ lĎ NtČ nĎ MkĆ bĘ bČ lĘ ySĂ qĘ9

P’Ą nŁ trĆxĆ ’Č ol ’WĄ nŁ wĘ tCnzĘ rbČ DĘ=l‘Č âl M’Ă oêSĘ ’Ă =t’Ć xQČ SČ yĘ rSĆ ’Ğ Sy’Ă Sy’Ă MkĆ lĎ
hkĎ JĎ hèĎ ’Ă wĘ Sy’Ă rbČ DĘ M’Ă wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : ’Ch P’Ą nŁ hSĎ CrGĘ hČ =t’Ć ’WĄ eŁ hČř wĘ ’Ch10

rbĎ DĎhČ lBŁ sĘ lĂ ’Ch xČ JŁ =brČ Sy’Ă =lkĎ âl MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : hèĎ ’Ă txČ qČ lĎ boT=âl ’Ch11

MUĎ ’Ă MxĆ rĆmĄ NkĄ CdlĘ on rSĆ ’Ğ MysĂ yrĂsĎ SyĄ yJĂ : MhĆ lĎ NêČ nĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą qrČ M’Ă =yJĂ hEĆhČ12

tCklĘ mČ N‘ČmČ lĘ MysĂ yrĂsĎ lĘ CyhĘ nĂ MSĎ pĘ eČmĂ rSĆ ’Ğ SyĄwĘ MdĎ’Ď ydĄyBĂ MysĂ yrĂsĎ CW‘ĞnČ rSĆ ’Ğ SyĄwĘ
MyWĂ yĎ rCb‘ĞbČ lĘ wynĎpĎ lĘ MydĂlĎ yĘ C’bĘ Ch z’Ď : lBŁ sĘ yĂ lBŁ sĘ lĂ ol brČ oxJŁ rSĆ ’Ğ ymĂ MyĂmĎ èĎ hČ13

CxyeĂ hČ MhĆ ylĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : MydĂymĂ lĘ êČhČ MbĎ =Cr‘ĞgĘ IĂwČ MdĎ‘ĞBČ lQĄ jČ tĘ yĂwĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ wydĎyĎ=t’Ć14

MhĆ ylĄ ‘Ğ wydĎyĎ=t’Ć MWĆ IĎwČ : MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ hQĆ ’Ą mĄ yJĂ ylĎ ’Ą ’BŁ mĂ MtĎ’Ł C’lĘ kĘ êĂ =l’Č wĘ MydĂlĎ yĘlČ15

yIĄxČ tSĆ rĆlĎ hWĆ ‘Ĺ’Ć boFhČ hzĆ=y’Ą boFhČ yBĂ rČ rmČ ’IŁ wČ wylĎ ’Ą SGČnĂ Sy’Ă =heĄhĂ wĘ : ëlČ IĄwČ NpĆ IĂwČ16

MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch dxĎ ’Ć =M’Ă yJĂ boT=Ny’Ą boT ylĂ tĎ’rĎqĎ hEĆ=hUĎ lĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MlĎ o‘17

âl ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ heĎhĄ hzŁ =y’Ą wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : twŁ YĘ UĂ hČ t’Ą rmŁ SĘ MyIĂxČ hČ =l’Ć ’bŁ lĎ êĎpĘ sČ kĘ nĂ =M’Ă wĘ18

êĎbĘ hČ ’Ď wĘ ìUĆ ’Ă =t’Ć wĘ ìybĂ ’Ď =t’Ć dBĄ JČ : rqĆSĎ d‘Ą śhnĆ‘ĞtČ =âl bnŁ gĘ êĂ âl P’Ď nĘ êĂ âl xYĎ rĘêĂ19

rmĆ ’IŁ wČ : do‘ ylĂ rsČ xĘ IĆ=hmČ C yrĎC‘eĘ mĂ yêĂ rĘmČ SĎ hQĆ ’Ą =lJĎ wylĎ ’Ą r‘ČeČhČ rmĆ ’IŁ wČ : ìomJĎ ì‘ĞrĄlĘ20, 21

ìlĘ hyĎhĎ wĘ MyIĂnĂ ‘ĞlČ NtĄ wĘ ìlĘ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć rkŁ mĘ C ëlĄ MymĂ êĎ toyhĘ lĂ êĎ YĘ pČ xĎ =M’Ă ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą
ol=ëlĆ IĄwČ oBlĂ =l’Ć b~Ą ‘ČtĘ hĂ hEĆhČ rbĎ DĎhČ o‘mĘ SĎ JĘ r‘ČeČhČ wĘ : yrĎxĞ ’Č ëlĄ wĘ ’bŁ C MyĂmĎ èĎ BČ rYĎ o’22

hSĆ uĎ =hmČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : ol CyhĎ MyBĂ rČ MysĂ kĎ nĘ =yJĂ23

ërĆDĆ rbŁ ‘ĞlČ lmĎ GĎlČ lqĄ nĎ=yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ do‘wĘ : MyĂmĎ èĎ hČ tCklĘ mČ =l’Ć ’bŁ lĎ rySĂ ‘Ď Sy’Ă lĘ24

d’Ł mĘ =d‘Č CmmĘ oêSĘ IĂwČ C‘mĘ SĎ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =l’Ć rySĂ ‘Ď ’BŁ mĂ TxČ UČ hČ rxĚ25

rbĎ DĎhČ ’lĄ jĎ yĂ MdĎ’Ď =ynĄBĘ mĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ MBĎ =TBĆ IČwČ : ‘ČSĄ CĎhĂ lĘ lkČ Cy ’op’Ą ymĂ rmŁ ’lĄ26

CnbĘ zČ‘Ď CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ : rbĎ DĎ=lJĎ ’lĄ jĎ yĂ âl MyhĂ Łl’ĹmĄ ë’Č hEĆhČ27

MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď MhĆ ylĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : CnQĎ =hyĆhĘ yĂ ’op’Ą hmĎ C ìyrĆxĞ ’Č ëlĆ eĄ wČ lJŁ =t’Ć28

h’Ď yrĂBĘ hČ SDĄxČ tĘ hĂ BĘ odobkĘ ’iĄ JĂ =l‘Č MdĎ’Ď hĎ =NBĆ bSĄ yĄ rSĆ ’ĞJČ yrĎxĞ ’Č MykĂ lĘ hŁ hČ MêĆ’Č yJĂ
Mt’=Mg

hSĎ CrGĘ hČ =t’Ć ’WĄ eŁ hČ wĘ N’k ’Ymn ’l ’"sb v.9 .d"k +b tyV’rb Nyy‘ ,dx’ rVbl wyhw ’"n ,+x +y swqrmb Nkw v.5 .Ty
.z"y +h Myrbd ,g"y +k twmV Nyy‘ ,rqV d‘ ì‘ĞrĄbĘ hn‘t ’l ’"n ,+k x"y sqwl ,T"y +y swqrmb Nkw v.18 .’Ch P’Ą nŁ
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: l’Ą rĎWĘ yĂ yTĄ bĘ SĂ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ =t’Ć TjŁ SĘ lĂ to’sĘ JĂ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ =l‘Č z’Ď CbSĘ êĄ MêĆ’Č =MGČ
o’ MynĂ bĎ o’ hèĎ ’Ă o’ M’Ą o’ b’Ď o’ toyxĎ ’Ğ o’ MyxĂ ’Č o’ MyêĂ BĎ bzŁ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lkĎ wĘ 29

CyhĘ yĂ rSĆ ’Ğ MynĂ SŁ ’rĂhĎ MhĄ MyBĂ rČwĘ : SrĎyyĂ MlĎ o‘ yIĄxČ wĘ MyrĂ‘ĎSĘ h’Ď mĄ ’YĎ mĘ yĂ ymĂ SĘ N‘ČmČ lĘ todWĎ 30

: MynĂ SŁ ’rĂ MynĂ rŁ xĞ ’Č hĎ wĘ MynĂ rŁ xĞ’Č
MylĂ ‘ĞjŁ rJŁ WĘ IĂwČ rqĆBŁ bČ ’YĄ IĄwČ MyJĂ SĘ hĂ rSĆ ’Ğ tyĂBĎ hČ =l‘ČbČ lĘ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ htĎmĘ DĎ yJĂ k

h‘ĎèĎ BČ ’YĄ IĄwČ : MrĆJĎ hČ =l’Ć MtĎ’Ł xlČ SĘ IĂwČ MoIlČ lqĆSĆ bqČ nĎ MylĂ ‘ĞjŁ hČ rkČ WĘ C : omrĘkČ lĘ 2, 3

CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : qCèBČ hkĎ ’lĎ mĘ ylĂ bĘ BĂ MydĂmĘ ‘Ł MyrĂxĄ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ ’rĘIČwČ tySĂ ylĂ èĘ hČ 4

tyèĂ èĂ hČ h‘ĎèĎ BČ ’YĄ IĄwČ PsĆ oIwČ : CklĘ IĄwČ TjĎ SĘ UĂ JČ MkĆ lĎ NêĄ’Ć MkĆ rĘkČ WĘ ydĄwĘ MêĆ’Č =MGČ ymĂ rĘJČ =l’Ć 5

rmĆ ’IŁ wČ MydĂmĘ ‘Ł MyrĂxĄ ’Ğ ’YĎ mĘ IĂwČ ’YĎ yĎ hrĄWĘ ‘Ć yêĄSĘ ‘ČhĎ h‘ĎèĎ bČ C : NkĄ =omJĘ W‘ČIČwČ ty‘Ă ySĂ êĘ hČ wĘ 6

rmĆ ’IŁ wČ Sy’Ă CntĎ’Ł rkČ WĎ =âl yJĂ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : MoIhČ =lJĎ hpŁ CdmĘ ‘ČêČ ‘ČCDmČ MhĆ ylĄ ’Ğ 7

rmĆ ’IŁ wČ brĆ‘Ć tonpĘ lĂ yhĂ yĘwČ : TjĎ SĘ UĂ JČ MkĆ lĎ NêČ yĚ MkĆ rĘkČ WĘ C MêĆ’Č =MGČ ymĂ rĘJČ =l’Ć CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ 8

d‘Č MynĂ rŁ xĞ’Č hĎ =NmĂ lxĄ hĎ MrĎkĎ WĘ MhĆ lĎ NtĄ wĘ MylĂ ‘ĞjŁ hČ =t’Ć ’rĎqĘ odyqĂ jĘ =l’Ć MrĆJĆ hČ Nod’Ğ
MynĂ SŁ ’rĂhĎ wĘ : Sy’Ă Sy’Ă lĘ lqĆSĆ CxqĘ IĂwČ hrĄWĘ ‘Ć yêĄSĘ ‘Č h‘ĎSĎ BĘ MyrĂJĎ WĘ eĂ hČ C’bŁ IĎwČ : MynĂ SŁ ’rĂhĎ 9, 10

CxqĘ IĂwČ : Sy’Ă lĎ dxĎ ’Ć lqĆSĆ qrČ CgyvĂ hĂ hUĎ hĄ =MGČ ë’Č rtĄ oy CgyvĂ yČ yJĂ MBĎ lĂ bĘ CrmĘ ’IŁ wČ C’BĎ 11

CnmŁ JĎ MtĎ’Ł wSČ êĘ wČ txČ ’Č h‘ĎSĎ CdbĘ ‘Ď hQĆ ’Ą hĎ MynĂ rŁ xĞ ’Č hĎ : rmŁ ’lĄ tyĂBČ hČ l‘ČBČ =l‘Č CnŁQIĂwČ 12

âl y‘ĂrĄ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć lĘ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : CnlĎ kĎ ’Ğ brĆxŁ hČ wĘ lbĆ sĄ t’WĄ lĎ MoIhČ =lJĎ CnyyĂhĎ rSĆ ’Ğ 13

ttĄlĎ yBĂ lĂ =M‘Ă ynĂ ’Ğ wČ ëlĄ wĎ ìlĘ =rSĆ ’Ğ t’Ą xqČ : ìrĆkĎ WĘ yQĂ êĎbĘ qČ nĎ lqĆSĆ âlhĞ ìyêĂ qĘ SČ ‘Ğ 14

h‘ĎrĎ M’Ă hČ o’ ybĂ bĎ lĘ =M‘Ă rSĆ ’ĞJČ yQĂ SĆ BĘ toW‘ĞlČ ylĂ NoknĎ Ny’Ą hČ : ìomJĎ NorxĞ’Č hĎ hzĆlĎ 15

MyBĂ rČ yJĂ MynĂ rŁ xĞ’Č MynĂ SŁ ’rĂhĎ wĘ MynĂ SŁ ’rĂ MynĂ rŁ xĞ’Č hĎ CyhĘ yĂ hkĎ JĎ : ykĂ nŁ ’Ď boT rSĆ ’ĞBČ ìnĘ y‘Ą 16

rWĎ ‘Ď MynĄSĘ =t’Ć xuČ IĂwČ hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ ‘ČCSyĄ tol‘ĞJČ yhĂ yĘwČ : MyrĂxĎ bĘ eĂ hČ MyTĂ ‘ČmĘ C My’Ă CruĘ hČ MhĄ 17

rgĄiĎ yĂ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ C hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ MylĂ ‘Ł CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ : ërĆDĎBČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MDĎbČ lĘ MydĂymĂ lĘ êČhČ 18

oB=lQĆ ‘ČtĘ hĂ lĘ MyĂoGlČ ot’Ł CryGĂ sĘ hĂ wĘ : tCmlĎ ot’Ł C‘ySĂ rĘhĂ wĘ MyrĂpĘ iŁ hČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ ydĄyBĂ 19

yDĂbĘ zČ ynĄBĘ M’Ą wylĎ ’Ą hSĎ GĘ nĂ z’Ď : MCqyĎ ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIbČ C ot’Ł bŁlYĘ lĂ wĘ MyTĂ oèbČ oriĘ yČlĘ 20

wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ ëtĄSĎ uĎ BČ =hmČ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : rbĎ DĎ odIĎmĂ SuĄbČ lĘ C ol twŁ xĞ êČSĘ hĂ lĘ hĎ ynĆBĎ =M‘Ă 21

‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ìtĆ CklĘ mČ BĘ ìlĘ ’mŁ WĘ lĂ dxĎ ’Ć wĘ ìnĘ ymĂ ylĂ dxĎ ’Ć CbSĘ yĄ hQĆ ’Ą ynČbĎ ynĄSĘ C ’nĎ=wYČ 22

hêĆSĘ ’Ć ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ soJhČ =t’Ć toêSĘ lĂ ClkĘ CthĞ NCl’Ď SĘ êĂ rSĆ ’Ğ t’Ą MêĆ‘ĘdČyĘ âl rmĆ ’IŁ wČ
CêSĘ tĂ htŁ SĎ ysĂ oJ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : lkĎ Cn wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ lBĎ FĘ nĂ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ hlĎ ybĂ TĘ lbĄ FĎ hĂ lĘ C 23

yJĂ ttĄlĎ ydĂyĎBĘ Ny’Ą ylĂ ’mŁ WĘ lĂ wĘ ynĂ ymĂ ylĂ tbĆ SĆ lĎ lbĎ ’Ğ ClbĄ FĎ tĂ lBĎ FĘ nĂ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ hlĎ ybĂ TĘ C
: MyxĂ ’Č hĎ ynĄSĘ BĂ MjĎ ’Č hrĎxĎ t’zŁ JĎ M‘ĎmĘ SĎ BĘ hrĎWĎ ‘ĞhĎ wĘ : ybĂ ’Ď MtĎ’Ł d‘ČyĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą lĎ M’Ă 24

MydĂbĎ ‘ĞBĎ MyrĂWĎ JĎ MbĎ ClSĘ mĘ yĂ MyĂoGBČ MylĂ SĘ UŁ hČ =yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ NhĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ ’rĎqĘ IĂwČ 25

MkĆ BĎ lodGĎ toyhĘ lĂ ZpĄ xĎ hĆ =ymĂ M’Ă yJĂ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ NkĄ hyĆhĘ yĂ âlwĘ : MhĆ ylĄ ‘Ğ MyTĂ lĘ SŁ MhĆ ylĄ odgĘ C 26

MGČ rSĆ ’ĞJČ : dbĆ ‘ĎlĘ MkĆ lĎ hyĆhĘ yĂ S’rŁ lĘ toyhĘ lĂ ZpĄ xĎ hĆ MJĆ mĂ =ymĂ C : trĄSĎ mĘ lĂ MkĆ lĎ hyĆhĘ yĂ 27, 28
Md’h=Nb
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rpĆ JŁ oSpĘ nČ =t’Ć ttĄlĎ wĘ ’Ch trĄSĎ lĘ =M’Ă yJĂ MyrĂxĄ ’Ğ ChtĚrĘSĎ yĘ N‘ČmČ lĘ ’bĎ âl MdĎ’Ď hĎ =NBĆ
CbSĘ yĎ MyrĂwĘ‘Ă =ynĄSĘ heĄhĂ wĘ : wyrĎxĞ ’Č MykĂ lĘ hŁ brĎ=M‘Č NomhĞ wČ oxyrĂymĂ C’YĘ IĄwČ : MyBĂ rČ d‘ČBĘ29, 30

: dwĂDĎ=NBĆ CnynĄdŁ ’Ğ ’eĎ=h‘ĎySĂ oh rmŁ ’lĄ Cq‘ĞYĘ IĂwČ MSĎ rbĄ ‘Ł ‘ČCSyĄ yJĂ M‘ĎmĘ SĎ bĘ C ërĆDĎhČ =l‘Č
: dwĂDĎ=NBĆ CnynĄdŁ ’Ğ ’eĎ=h‘ĎySĂ oh rmŁ ’lĄ wĘ ’rŁ qĘ lĂ CpysĂ oh MhĄ wĘ MtĎ oSxĞ hČ lĘ M‘ĎhĎ MBĎ =r‘ČgĘ IĂwČ31

yJĂ CnynĄdŁ ’Ğ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : MkĆ lĎ hWĆ ‘Ĺ’Ć wĘ NCSqĘ bČ êĘ =hmČ rmČ ’IŁ wČ MhĆ ylĄ ’Ğ ’rĎqĘ IĂwČ ‘ČCSyĄ dmŁ ‘ĞIČwČ32, 33

MhĆ lĎ bSĎ Ch hrĎhĄ mĘ =d‘ČwĘ MhĆ ynĄ y‘ĄBĘ ‘GČ IĂwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ ‘ČCSyĄ ymĄ xĞ rČ CrmĘ JĎ IĂwČ : CnynĄ y‘Ą hnĎxĘ qČ jĎ tĂ34

: wyrĎxĞ’Č CklĘ IĄwČ MhĆ ynĄ y‘Ą ro’
MyĂnČSĘ ‘ČCSyĄ xlČ SĘ IĂwČ MytĂ yEĄhČ rhČ =l’Ć yGČjČ =tyBĄ =l’Ć MyĂlČ SĎ CrylĂ boruĎ mĂ C’BĎ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ’k

hrĎCs’Ğ Not’Ď MSĎ MtĆ’YĎ mĘ C dgĆeĆmĂ rSĆ ’Ğ rpĎ JĘ hČ =l’Ć CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : wydĎymĂ lĘ êČmĂ2

Nod’Ď hĎ MêĆrĘmČ ’Ğ wČ rbĎ DĎ MkĆ ylĄ ’Ğ Sy’Ă rmČ ’yŁ =ykĂ wĘ : ylĎ ’Ą MC’ybĂ hĞ wČ MCryêĂ hČ HlĎ YĘ ’Ć ryĂ‘ČwĘ3

rmČ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ t’Ą tâQmČ lĘ hyĎhĎ t’zŁ =lkĎ wĘ : MxĄ QĘ SČ yĘ hrĎhĄ mĘ d‘ČwĘ MBĎ ZpĆ xĄ ol=SyĆ4

romxĞ =l‘Č bkĄ rŁ wĘ ynĂ ‘Ď ëlĎ ’obyĎ ëJĄ lĘ mČ heĄhĂ NoIYĂ =tbČ lĘ CrmĘ ’Ă : rmŁ ’lĄ ’ybĂ eĎhČ =dyČBĘ5

C’ybĂ IĎwČ : ‘ČCSyĄ MtĎ’Ł hCĎYĂ rSĆ ’ĞJČ CW‘ĞIČwČ MydĂymĂ lĘ êČhČ CklĘ IĄwČ : tontŁ ’Ğ=NBĆ ryĂ‘Č=l‘ČwĘ6, 7

MyBĂ rČwĘ : MhĆ ylĄ ‘Ğ bSČ yĎ ’ChwĘ MhĆ ydĄgĘ BĂ =t’Ć MBĎ GČ=l‘Č CmyWĂ IĎwČ ryĂ‘ČhĎ =t’Ć wĘ Not’Ď hĎ =t’Ć8

MyYĂ ‘ĄhĎ =NmĂ tormŁ zĘ CtrĘJĎ rSĆ ’Ğ MhĆ mĄ SyĄwĘ ërĆDĎhČ ynĄjĘ =l‘Č MhĆ ydĄgĘ BĂ =t’Ć CWrĘjĎ M‘ĎhĎ =NmĂ
dwĂDĎ=NbĆ lĘ ’nĎ=‘SČ oh rmŁ ’lĄ Cn‘Ď wyrĎxĞ ’Č mĄ C wynĎpĎ QĘ mĂ ëlĄ hŁ hČ M‘ĎhĎ NomhĞ wČ : hUĎ SĎ NtĎ’Ł CxTĘ SĘ IĂwČ9

ry‘ĂhĎ =lJĎ MohêĄ wČ MyĂlĎ SĎ CryĘ o’bŁ bĘ C : MormĎ ymĄ SĘ BĂ ’nĎ=‘SČ oh hoĎhyĘ MSĄ BĘ ’BĎ hČ ëCrBĎ10

: lylĂ GĎBČ rSĆ ’Ğ trĆYĆ eĘ mĂ ‘ČCSyĄ ’ybĂ eĎhČ ’Ch hzĆ M‘ĎhĎ NomhĞ CrmĘ ’IŁ wČ : hzĆ ’Ch ymĂ rmŁ ’lĄ11

ëpŁ hĞ IČwČ SDĎqĘ UĂ BČ MynĂ ouhČ wĘ MyrĂkĘ oUhČ =lJĎ MèĎ mĂ SrĆgĎ yĘwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ SDČqĘ mĂ =l’Ć ‘ČCSyĄ ’obIĎwČ12

bCtJĎ NhĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MynĂ oIhČ yrĄkĘ mŁ tobSĘ om=t’Ć wĘ PsĆ JĆ hČ ypĄ lĂ xĞ mČ tonxĞ lĘ SĚ =t’Ć13

MyrĂwĘ‘Ă wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ : MyYĂ yrĂjĎ trČ‘ĎmĘ lĂ ot’Ł MtĆ yWĂ ‘Ğ MêĆ’Č wĘ ’rĄuĎ yĂ hQĎ pĂ êĘ =tyBĄ ytĂ ybĄ yJĂ14

rSĆ ’Ğ to’lĎ pĘ eĂ hČ t’Ą MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ C’rĘIĂwČ : M’Ą jĎ rĘIĂwČ SDĎqĘ UĂ hČ tybĄ BĘ MyxĂ sĘ pĂ C15

CrmĘ ’IŁ wČ : MhĆ lĎ rxČ IĂwČ dwĂDĎ=NbĆ lĘ ’nĎ=‘SČ oh SDĎqĘ UĂ BČ MynĂ ‘Ł wĘ My’Ă rĘqŁ MydĂlĎ yĘhČ t’Ą wĘ hWĎ ‘Ď16

MylĂ lĘ o‘ yjĂ mĂ MtĆ’rĎqĘ âlhĞ NhĄ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MyrĂmĘ ’Ł hQĆ ’Ą hmĎ êĎ‘ĘmČ SĎ ykĂ hĞ wylĎ ’Ą
hrĎy‘ĂhĎ bSĎ IĎwČ : MSĎ NlĆ IĎwČ hyĎnĘ ‘Č=tyBĄ =l’Ć ry‘ĂlĎ ZCxmĂ =l’Ć ’YĄ IĄwČ MbĄ zĘ‘ČIČwČ : z‘Ł êĎ dĘiČ yĂ MyqĂ nĘ oywĘ17, 18

ytĂ lĎ Cz hmĎ C’mĘ HbĎ ’YĎ mĘ =âlwĘ hĎ ylĆ ’Ą brČqĘ IĂwČ ërĆDĎBČ txČ ’Č hnĎ’Ą êĘ ’rĘIČwČ : b‘ĄrĎ ’ChwĘ rqĆBŁ BČ19

: M’Ł tĘ jĂ hnĎ’Ą êĘ hČ SbČ yêĂ wČ MlĎ o‘=d‘ČwĘ hêĎ‘ČmĄ yrĂjĘ do‘ yWĂ ‘ĞtČ =âl HlĎ rmĆ ’IŁ wČ MDĎbČ lĘ MylĂ ‘Ď
MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : M’Ł tĘ jĂ hnĎ’Ą êĘ hČ hSĎ bĘ yĎ ëy’Ą rmŁ ’lĄ ChmĘ tĘ IĂwČ C’rĎ MydĂymĂ lĘ êČhČ wĘ20, 21

dbČ lĘ âl MyjĂ ‘ĂiĘ hČ yêĄSĘ =l‘Č MyxĂ sĘ jŁ MkĆ nĘ y’Ą wĘ hnĎ Cm’Ĺ MkĆ BĎ SyĄ=M’Ă MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď
ljĄ nČtĘ hĂ wĘ ’WĄ eĎhĂ hEĆhČ rhĎ lĎ CrmĘ ’êŁ MGČ=M’Ă yJĂ CW‘ĞêČ hnĎ’Ą êĘ lČ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ hEĆhČ hWĆ ‘ĞUČ JČ
MêĆlĘ ’Ć SĘ hnĎ Cm’ĹBĆ qrČ M’Ă hQĎ pĂ tĘ bĂ Cl’ĞSĘ êĂ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎ=lkĎ wĘ : NkĄ yhĂ ywĂ MIĎhČ ëoê=l’Ć22

dUĄ lČ mĘ odo‘BĘ M‘ĎhĎ ynĄqĘ zĂwĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ SDĎqĘ UĂ hČ =l’Ć ’bŁ IĎwČ : MkĆ lĎ NêČ yĚ23
M‘l
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‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : hEĆhČ NoySĘ rĂhĎ ìlĘ NtČ nĎ =ymĂ C hQĆ ’Ą hWĆ ‘Ł hêĎ’Č NoySĘ rĂ hzĆy’Ą BĘ CrmĘ ’IŁ wČ M‘ĎlĎ 24

MkĆ lĎ dyGĂ ’Č ykĂ nŁ ’Ď =MGČ ylĂ CdyGĂ êČ =M’Ă wĘ txČ ’Č hlĎ ’Č SĘ ykĂ nŁ ’Ď =MGČ MJĆ mĂ l’Č SĘ ’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ
o’ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ HtĎ wĎYĘ mĂ htĎ yĘhĎ ymĂ =yjĂ mĂ NnĎxĎ oy tlČ ybĂ TĘ : hQĆ ’Ą hWĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ NoySĘ rĂ hzĆy’Ą BĘ 25

‘ČCDmČ C CnlĎ rmČ ’yŁ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ rmČ ’nŁ M’Ă rmŁ ’lĄ MêĎ‘ĘdČBĘ MylĂ qĘ SŁ MhĄ yhĂ yĘwČ MdĎ’Ď =ynĄBĘ mĂ
CbèĘ xĂ MQĎ kĚ =yJĂ M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć CnxĘ nČ’Ğ My’Ă rĄyĘ MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ rmČ ’nŁ M’Ă wĘ : ol MêĆnĘ mČ ’ĹhĆ âl 26

dyGĂ ’Č âl ynĂ ’Ğ=MGČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ Cn‘ĘdĎyĎ âl CrmĘ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ=t’Ć Cn‘ĞIČwČ : ’ybĂ nĎlĘ NnĎxĎ oy=t’Ć 27

MynĂ bĎ ynĄSĘ olwĘ hyĎhĎ Sy’Ă MkĆ BĘ lĂ bSŁ xĞ IČ=hmČ lbĎ ’Ğ : hQĆ ’Ą hWĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ NoySĘ rĂ hzĆy’Ą BĘ MkĆ lĎ 28

yêĂ YĘ pĎ xĎ âl rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : ymĂ rĘJČ =t’Ć MoIhČ dbŁ ‘ĞwČ ynĂ BĘ =hkĎ lĘ rmĆ ’IŁ wČ dxĎ ’Ć hĎ =l’Ć ’bŁ IĎwČ 29

ynĂ nĘ hĂ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ hEĆhČ rbĎ DĎJČ rBĄ dČyĘwČ ynĂ èĄ hČ =l’Ć ’bŁ IĎwČ : ëlČ IĄwČ oBlĂ wylĎ ‘Ď ëjČ hĘ nĆ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ 30

MhĆ ylĄ ‘Ğ rmĆ ’IŁ wČ NoS’rĂhĎ CrmĘ ’IŁ wČ wybĂ ’Ď NoYrĘ rxČ ’Č ’QĄ mĂ MhĆ ynĄèĘ mĂ ymĂ : ëlĎ hĎ âlwĘ ynĂ dŁ ’Ğ 31

: MJĆ mĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ lĘ ’bŁ lĎ CmyDĂqĘ yČ tonEŁ hČ wĘ MysĂ kĘ oUhČ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď ‘ČCSyĄ
MêĆ’Č wĘ ol CnymĂ ’ĹhĆ tonEŁ hČ wĘ MysĂ kĘ oUhČ wĘ ol MêĆnĘ mČ ’ĹhĆ âlwĘ hqĎ dĎYĘ ërĆdĆBĎ MkĆ ylĄ ’Ğ ’BĎ NnĎxĎ oy yJĂ 32

hyĎhĎ Sy’Ă rxĄ ’Č lSĎ mĎ C‘mĘ SĂ : ol NymĂ ’ĞhČ lĘ MkĆ BĘ lĂ =l’Ć MtĆbŁ ySĂ hĞ âlwĘ t’zŁ =lJĎ MtĆ y’Ă rĘ 33

ot’Ł NtČ nĎ wĘ okotBĘ lDĎgĘ mĂ NbĆ IĂwČ oB bYĄ xĎ bqĆ yĆwĘ bybĂ iĎ mĂ ChqĄ EĘ‘ČyĘwČ MrĆJĆ ‘TČ nĎ rSĆ ’Ğ tyĂBČ =l‘ČBČ
’ybĂ hĎ lĘ MyrĂTĘ eŁ hČ =l’Ć wydĎbĎ ‘Ğ=t’Ć xlČ SĎ ryYĂ BĎ hČ t‘Ą ’bŁ JĘ : ZrĆ’Ď lĎ ZCxmĂ ëlČ hĎ wĘ MyrĂTĘ eŁ lČ 34

rxĄ ’Č =t’Ć wĘ CgrĘhĎ rxĄ ’Č =t’Ć wĘ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć =t’Ć CJIČwČ wydĎbĎ ‘ĞBČ MyrĂTĘ eŁ hČ CWjĘ tĘ IĂwČ : oyrĘjĂ =t’Ć 35

NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ : NkĄ CW‘Ď MhĆ lĎ =MgČ wĘ MynĂ SŁ ’rĂhĎ =NmĂ MyBĂ rČ MyrĂxĄ ’Ğ MydĂbĎ ‘Ğ xlČ SĘ IĂwČ PsĆ oIwČ : CluĄsĂ 36, 37

CrmĘ ’IŁ wČ NBĄ hČ =t’Ć MtĎ o’rĘJĂ MyrĂTĘ eŁ hČ wĘ : C’rĎyyĂ ynĂ BĘ =t’Ć rmČ ’Ď yJĂ onBĘ =t’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ xlČ SĎ 38

ChkĚ ylĂ SĘ IČwČ oB CWjĘ tĘ IĂwČ : otèĎ rĚyĘ=t’Ć CnlĎ SrČynĂ wĘ ChgĄrĘhČ nČ wĘ CklĘ SrĄoIhČ heĄhĂ wyxĂ ’Ď =l’Ć Sy’Ă 39

CrmĘ ’IŁ wČ : MhĄ hĎ MyrĂTĘ eŁ lČ hWĆ ‘ĞIČ=hmČ MrĆJĎ hČ l‘ČBČ ’bŁ JĘ hêĎ‘ČwĘ : ChgĚrĘhČ IČwČ MrĆJĆ lČ ZCxmĂ =l’Ć 40, 41

CnêĘ yĂ rSĆ ’Ğ MyrĂxĄ ’Ğ MyrĂTĘ nŁ lĘ omrĘJČ NtČ nĎ wĘ hQĆ ’Ą hĎ l‘ČIČlĂ BĘ hČ ynĄBĘ =t’Ć dymĂ SĘ yČ dmĄ SĘ hČ wylĎ ’Ą
MynĂ oBhČ Cs’ĞmĎ NbĆ ’Ć MybĂ CtJĘ BČ MtĆ’rĎqĘ âlhĞ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : oê‘ĂBĘ oyrĘjĂ =t’Ć ol 42

MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NJĄ =l‘Č : CnynĄ y‘ĄBĘ t’lĎ pĘ nĂ ’yhĂ t’EŁ htĎ yĘhĎ hoĎhyĘ t’Ą mĄ heĎjĂ S’rŁ lĘ htĎ yĘhĎ 43

NbĆ ’Ć hĎ =l‘Č lpĄ eŁ hČ wĘř : HyĎrĘjĂ =t’Ć NêĄ yĂ rSĆ ’Ğ yoglĘ NtĄ eĎtĂ wĘ MJĆ mĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ rsČ Ct yJĂ 44

MySĂ CrjĘ hČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ : rpĎ ‘ĎlĆ Ce’Ć JĘ dČêĘ wylĎ ‘Ď ljŁ êĂ rSĆ ’Ğ ymĂ =lkĎ wĘ rrĎojtĘ yĂ t’EŁ hČ 45

M‘ĎhĎ NomhĞ ynĄjĘ mĂ C’rĘyĎ ë’Č oWpĘ tĎlĘ CSqĘ bČ yĘwČ : rBĄ DĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ yJĂ C‘dĘyĎ wylĎ SĎ mĘ =t’Ć M‘ĎmĘ SĎ BĘ 46

: ’ybĂ nĎlĘ ot’Ł CbèĘ xĂ yJĂ
rSĆ ’Ğ ëlĆ mĆ lĘ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ htĎmĘ DĎ : rmŁ ’lĄ olSĎ mĘ MhĆ lĎ ’vĎ IĂwČ do‘ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ bk, 2

Cb’Ď âlwĘ hêĆSĘ UĂ hČ =l’Ć My’Ă rĚuĘ hČ =t’Ć ’rŁ qĘ lĂ wytĎrĘSĎ mĘ =t’Ć xlČ SĘ IĂwČ : onbĘ lĂ heĎtĚxĞ NykĂ hĄ 3

hrĎJĄ hČ ytĂ onykĂ hĞ heĄhĂ My’Ă rĚuĘ lČ CdyGĂ hČ rmŁ ’lĄ MyrĂxĄ ’Ğ MytĂ rĘSĎ mĘ xlČ SĘ IĂwČ PsĆ IŁ wČ : ’bŁ lĎ 4

CtSĎ =âl MhĄ wĘ : heĎtĚxĞhČ hêĄSĘ mĂ =l’Ć ’nĎ=C’BŁ ëCr‘Ď lJŁ hČ wĘ MyxĂ CbTĘ My’Ă yrĂUĘ hČ wĘ rqĎ BĎ hČ 5

MhĆ mĄ MyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ wĘ : orxĎ sĘ mĂ =l’Ć Sy’Ă wĘ ChdĄWĎ =l’Ć Sy’Ă MhĆ lĎ CklĘ IĄwČ t’zŁ lĎ =MGČ MBĎ lĂ 6
wVpt
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dmĄ SĘ IČwČ wy’Ď bĎ YĘ =t’Ć xlČ SĘ IĂwČ ëlĆ UĆ hČ rBĄ ‘ČtĘ IĂwČ : MCgrĘhČ IČwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ CdyzĂIĎwČ wytĎrĘSĎ mĘ bĂ CWpĘ êĎ7

heĎtĚxĞ hČ =hêĄSĘ mĂ wytĎrĘSĎ mĘ =l’Ć rmČ ’Ď z’Ď : S’Ą BĎ xlČ SĎ MrĎy‘Ă =t’Ć wĘ hQĆ ’Ą hĎ MyxĂ ~Ę rČmĘ hČ =t’Ć8

Sy’Ă =lkĎ wĘ tobytĂ nĘ S’rŁ BĘ MyĂnČ y‘Ą xtČjĆ =l’Ć ’nĎ=CklĘ NkĄ lĎ : NkĄ C’YĘ mĘ nĂ =âl My’Ă rĚuĘ hČ wĘ ëCr‘Ď9

CpsĘ ’Č IČwČ tobytĂ eĘ hČ =l’Ć MhĄ hĎ MytĂ rĘSĎ mĘ hČ C’YĘ IĄwČ : HêĆSĘ UĂ hČ =l’Ć ot’Ł C’rĘqĂ C’YĘ mĘ êĂ rSĆ ’Ğ10

yhĂ yĘwČ : My’Ă rĚuĘ hČ =t’Ć heĎtĚxĞ hČ =tybĄ ’lĄ UĎ IĂwČ MybĂ oT=MgČ wĘ My‘ĂrĎ=MGČ C’YĎ mĎ rSĆ ’Ğ lJŁ mĂ11

: heĎtĚxĞ hČ SCblĘ SBĎ lĚ mĘ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ MhĆ mĄ Sy’Ă ’rĘIČwČ My’Ă BĎ hČ =t’Ć to’rĘlĂ ëlĆ UĆ hČ ’obJĘ
wYČ yĘwČ : SyrĂxĞmČ JĘ yhĂ yĘwČ heĎtĚxĞ hČ SCblĘ SBĎ lĚ mĘ yêĂ lĘ BĂ MŁlhĞ tĎ’BĎ ëy’Ą y‘ĂrĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ12, 13

lpĆ ’Ł MoqmĘ =l’Ć ChkĚ ylĂ SĘ hČ wĘ MêĆ’WĎ nĘ C wylĎ gĘ rČwĘ wydĎyĎ ot’Ł CrsĘ ’Ă rmŁ ’lĄ wytĎrĘSĎ mĘ =t’Ć ëlĆ UĆ hČ
: MyFĂ ‘ČmĘ MyrĂxĎ bĘ eĂ hČ wĘ My’Ă rĎqĘ eĂ hČ MhĄ MyBĂ rČ yJĂ : MyĂeĎSĂ qrŁ xĞ wČ ykĂ bĘ hyĆhĘ yĂ MSĎ twĆmĎ lĘ YČ wĘ14

MhĆ ydĄymĂ lĘ êČ =t’Ć wylĎ ’Ą CxlĘ SĘ IĂwČ : wyrĎbĎ dĘbĂ ChSĚ uĘ nČ yĘ ëy’Ą wDĎxĘ yČ CY‘ĞCĎIĂwČ MySĂ CrjĘ hČ CklĘ hĎ z’Ď15, 16

hrĆoê MyhĂ Łl’Ĺ ërĆDĆ=t’Ć wĘ hêĎ’Č NmĎ ’ĹnĆ Sy’Ă =yJĂ Cn‘ĘdČyĎ yBĂ rČ rmŁ ’lĄ sodrĘoh ySĄ nĘ ’Č =M‘Ă
hGĆhĘ IĆ=hmČ CnlĎ =dGĆhČ NkĄ lĎ : rbĆ gĎ=ynĄjĘ ’vĎ tĂ âl yJĂ Sy’Ă =ynĄjĘ mĂ rCgtĎ âl MyrĂSĎ ymĄ bĘ17

MypĂ nĄxĞ rmČ ’IŁ wČ MtĎUĎ zĂmĘ =t’Ć ‘dČyĎ ‘ČCSyĄwĘ : NyĂ’Č =M’Ă rsČ yuĄlČ smČ ttĄlĎ ’Ch NoknĎhĞ ìBĆ lĂ18

ymĂ lĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : PsĆ JĎ hČ =t’Ć wylĎ ’Ą C’ybĂ IĎwČ sUĎ hČ PsĆ JĆ =t’Ć ynĂ C’rĘhČ : ynĂ CinČêĘ hEĆ=hUĎ lĎ19, 20

t’Ą rsČ yuĄlČ CbhĎ NJĄ =l‘Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ rsĎ yuĄlČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : heĎhĄ hĎ tbĆ tŁ JĘ hČ wĘ hnĎ CmêĘ hČ21

: MhĆ lĎ CklĘ IĄwČ ot’Ł CbzĘ‘ČIČwČ C’êĎSĘ IĂwČ C‘mĘ SĘ IĂwČ : MyhĂ Łl’lĄ rSĆ ’Ğ t’Ą MyhĂ Łl’lĄ wĘ rsČ yuĄlČ rSĆ ’Ğ22

: rmŁ ’lĄ ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ MytĂ UĄ lČ hmĎ CqêĘ Ny’Ą yJĂ MyrĂmĘ ’Ł hĎ MyqĂ CDYČ wylĎ ’Ą CSGĘ nĂ ’ChhČ MoIBČ23

‘rČzĆ MyqĂ hĄ wĘ oêSĘ ’Ă =t’Ć wyxĂ ’Ď MBĄ yĂwĘ ol=Ny’Ą MynĂ bĎ C tCmyĎ=yJĂ Sy’Ă rmČ ’Ď hSĆ mŁ heĄhĂ yBĂ rČ24

ry’Ă SĘ hĂ âl ‘rČzĆwĘ tmĎ IĎwČ hèĎ ’Ă ol xqČ lĎ NoS’rĂhĎ MyxĂ ’Č h‘ĎbĘ SĂ CyhĎ CnêĎ’Ă wĘ : wyxĂ ’Ď MSĄ =l‘Č25

yrĄxĞ ’Č wĘ : y‘Ă ybĂ èĘ hČ d‘Č ySĂ ylĂ èĘ hČ =MgČ wĘ ynĂ èĄ hČ =MGČ NkĄ =omkĘ C : wyxĂ ’Ď lĘ oêSĘ ’Ă =t’Ć bzŁ ‘ĞIČwČ wyrĎxĞ ’Č26, 27

rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č hmĎ CqêĘ bČ hèĎ ’Ă lĘ hyĆhĘ êĂ h‘ĎbĘ èĂ hČ =NmĂ ymĂ lĘ hêĎ‘ČwĘ : hèĎ ’Ă hĎ htĎmĄ MQĎ kĚ28

âlwĘ hrĎoêhČ =t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ âl yJĂ MtĆ ygĂ SĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : MQĎ JĚ tSĆ ’Ą htĎ yĘhĎ29

l’Ą =yřkĄ ’ĞlĘ mČ JĘ CyhĘ yĂ=M’Ă yJĂ hnĎlĘ ‘ČBĎ tĂ âlwĘ Cl‘ĞbĘ yĂ âl hmĎ CqêĘ BČ yJĂ : MyhĂ Łl’ĹhĎ trČCbGĘ =t’Ć30

MyhĂ Łl’ĹhĎ yjĂ mĂ MkĆ lĎ rmČ ’ĹnĆ=rSĆ ’Ğ t’Ą MtĆ’rĎqĘ âlhĞ MytĂ UĄ hČ tmČ CqêĘ rbČ DĘ=l‘ČwĘ : MyĂmĎ èĎ BČ31

MytĂ UĄ hČ yhĄ Łl’Ĺ CenĆ y’Ą hoĎhywČ bqŁ ‘ĞyČ yhĄ Łl’wĄ qxĎ YĘ yĂ yhĄ Łl’wĄ MhĎ rĎbĘ ’Č yhĄ Łl’Ĺ ykĂ nŁ ’Ď : rmŁ ’lĄ32

MySĂ CrjĘ hČ wĘ : otrĎoê h’Ď lĘ pĘ eĂ =hmČ CrmĘ ’IŁ wČ M‘ĎhĎ NomhĞ C‘mĘ SĘ IĂwČ : MyIĂxČ hČ yhĄ Łl’Ĺ=M’Ă yJĂ33, 34

ot’Ł l’Č SĎ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć MkĎ xĎ dymĂ lĘ tČ wĘ : wDĎxĘ yČ MSĎ Cd‘ĞCĎIĂwČ MyqĂ CD~Č hČ yjĂ rkČ sĎ yJĂ C‘mĘ SĎ35

êĎbĘ hČ ’Ď wĘ wylĎ ’Ą ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : hrĎoêBČ hlĎ odGĘ hČ hwĎYĘ UĂ hČ ’yhĂ Cz=y’Ą yBĂ rČ : rmŁ ’lĄ ChiĄ nČ yĘwČ36, 37

hlĎ dŁ GĘ hČ hwĎYĘ UĂ hČ ’yhĂ Cz : ì‘ĆDĎř mČ =lkĎ bĘ C ìSĘ pĘ nČ =lkĎ bĘ C ìbĘ bĎ lĘ =lkĎ BĘ ìyhĆ Łl’Ĺ hoĎhyĘ t’Ą38

hQĆ ’Ą hĎ twŁ YĘ UĂ hČ yêĄSĘ =l‘ČwĘ : ìomJĎ ì‘ĞrĄlĘ êĎbĘ hČ ’Ď wĘ HQĎ htĎmĘ DĎ hIĎnĂ èĘ hČ wĘ : hnĎSŁ ’rĂhĎ wĘ39, 40

: rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄ MtĎ’Ł l’Č SĎ MySĂ CrjĘ hČ PiĄ ’Č tĘ hĂ BĘ yhĂ yĘwČ : My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ hrĎoêhČ =lJĎ MyyĂClêĘ41
Nwrm’t=hm
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NJĄ =M’Ă MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : dwĂDĎ=NBĆ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ ’Ch ymĂ =NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ =l‘Č NCrmĘ ’êŁ =hmČ 42, 43

tySĂ ’Ď =d‘Č ynĂ ymĂ ylĂ bSĄ ynĂ dŁ ’lČ hoĎhyĘ M’Ě nĘ : ormĘ ’Ď BĘ Nod’Ď xČ CrBĎ dwĂDĎ ol ’rĄqŁ ëy’Ą ’op’Ą 44

bySĂ hČ lĘ Sy’Ă lkŁ yĎ=âlwĘ : onbĘ ’Ch ëy’Ą Nod’Ď ol ’rĄqŁ dwĂDĎ=M’Ă wĘ : ìylĆ gĘ rČlĘ MdŁ hĞ ìybĆ yĘ’Ł 45, 46

: hlĎ ‘ĘmĎ wĎ ’ChhČ MoIhČ mĄ MyrĂbĎ dĘBĂ oê’Ă xJČ wČtĘ hĂ lĘ Sy’Ă do‘ z‘ĄhĄ âl=MGČ rbĎ DĎ ot’Ł
MybĂ SĘ yŁ MySĂ CrjĘ hČ wĘ MyrĂpĘ oihČ : rmŁ ’lĄ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć wĘ M‘ĎhĎ NomhĞ =l’Ć ‘ČCSyĄ rBĄ dČyĘ z’Ď gk, 2

MhĆ yWĄ ‘ĞmČ JĘ ë’Č MtĆ yWĂ ‘ĞwČ CrmĘ SĘ êĂ rmŁ SĘ lĂ MkĆ ylĄ ’Ğ CrmĘ ’yŁ =rSĆ ’Ğ lJŁ NkĄ lĎ : hSĆ mŁ ’iĄ JĂ =l‘Č 3

MysĂ mĘ ‘Ł wĘ ’ŁWeĘ mĂ dbĄ JĎ hSĆ qĎř ’vĎ mČ MyrĂSĘ qŁ yJĂ : MyWĂ ‘Ł MnĎ y’Ą wĘ MyrĂmĘ ’Ł MhĄ yJĂ CW‘ĞêČ =l’Č 4

NCW‘ĞyČ MhĆ yWĄ ‘ĞmČ =lkĎ wĘ : M‘ĎBĎ YĘ ’Ć BĘ =MGČ ot’Ł ‘ČynĂ hĎ lĘ MSĎ pĘ nČ =t’Ć Ny’Ą wĘ MySĂ nĎ’Ğ MkĆ SĘ =l‘Č 5

MhĄ MybĂ hĞ ’Ł wĘ : NClyDĂgĘ yČ tyYĂ y~Ă hČ wĘ NyQĂ pĂ êĘ hČ MhĆ lĎ CbyxĂ rĘyČ MdĎ’Ď =ynĄbĘ ynĄ y‘ĄlĘ MBĎ to’rĎhĄ lĘ 6

: tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄbĎ BĘ MynĂ SŁ ’rĂhĎ tobSĎ oUhČ =t’Ć wĘ hêĆSĘ UĂ hČ yêĄbĎ BĘ MydĂBĎ kĘ eĂ hČ tomqŁ UĘ hČ =t’Ć
’rĄuĎ yĂ=l’Č MêĆ’Č NkĄ ’Ď : MySĂ nĎ’ĞhĎ ypĂ BĘ yBĂ rČ MSĄ BĘ ’rĄuĎ hĂ lĘ C MyqĂ wĎèĘ BČ MhĆ lĎ MolSĎ tlČ ’Ą SĘ 7, 8

Sy’Ă lĘ CrmĘ ’êŁ =l’Č wĘ : MyxĂ ’Č MkĆ QĘ JĚ MêĆ’Č wĘ xySĂ UĎ hČ MkĆ lĎ dxĎ ’Ć brČ yJĂ yBĂ rČ MJĆ mĂ Sy’Ă lĘ 9

hrĆom MJĆ mĂ Sy’Ă lĘ ’rĄuĎ yĂ=l’Č wĘ : MyĂmĎ èĎ BČ rSĆ ’Ğ ’Ch MkĆ lĎ dxĎ ’Ć b’Ď yJĂ hêĎ’Č ybĂ ’Ď ZrĆ’Ď BĎ 10

’vĄ nČtĘ UĂ hČ wĘ : MkĆ lĎ trĄSĎ mĘ lĂ hyĆhĘ yĂ MkĆ ynĄ yBĄ lodGĎhČ wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ MkĆ lĎ dxĎ ’Ć hrĆom yJĂ ërĆdĆ 11, 12

CrGĘ sĘ tĂ yJĂ MypĂ nĄxĞ MySĂ CrpĘ C MyrĂpĘ os MkĆ lĎ yo’=ë’Č : ’WĄ eĎ yĂ xČ Cr lpČ SĘ C lpĄ èĎ yĂ otwĎ’Ğ gČbĘ 13

: ’bŁ lĎ CnêĘ tĂ âl My’Ă BĎ hČ =t’Ć wĘ hUĎ SĎ C’bŁ tĎ âl MêĆ’Č MdĎ’Ď hĎ =ynĄbĘ ynĄjĘ mĂ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ
CBrĘêČ NyĂ‘Č h’Ą rĘmČ lĘ C tonmĎ lĘ ’Č hĎ ytĄBĎ =t’Ć NClkĘ ’tŁ yJĂ MypĂ nĄxĞ MySĂ CrpĘ C MyrĂpĘ os MkĆ lĎ yo’ 14

MypĂ nĄxĞ MySĂ CrpĘ C MyrĂpĘ os MkĆ lĎ yo’ : MyĂnĎSĘ =yjĂ MkĆ ylĄ ‘Ğ hTĆ eĎ yĂ TjĎ SĘ UĂ hČ wqČ =MgČ NkĄ lĎ wĘ hQĎ ypĂ tĘ 15

MeŁ hĂ yGĄ=NbĆ lĘ ChCW‘ĞêČ NkĄ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ dxĎ ’Ć rGĄ toW‘ĞlČ hSĎ BĎ yČwĘ MyĎ CBsŁ êĎ yJĂ
rbĎ DĎ=Ny’Ą lkĎ yhĄ BČ Sy’Ă ‘bČ èĎ yĂ yJĂ MyrĂmĘ ’Ł hĎ MyrĂwĘ‘Ă MylĂ hĞ nČmĘ MkĆ lĎ yo’ : MJĆ mĂ rtĄ oy MyĂlČ pĘ JĂ 16

o’ bhĎ EĎhČ lodGĎhČ ’Ch hmĎ MyrĂwĘ‘Ă wĘ MylĂ kĎ sĘ : wylĎ ‘Ď ot‘ĎCbSĘ lkĎ yhĄ hČ bhČ zĘBĂ ‘bČ èĎ yĂ ykĂ wĘ 17

NBĎ rĘuĎ BČ ‘bČ èĎ yĂ=ykĂ wĘ rbĎ DĎ=Ny’Ą xČ BĄ zĘUĂ BČ Sy’Ă ‘bČ èĎ yĂ=ykĂ wĘ : bhĎ EĎhČ =t’Ć SDĄqČ mĘ hČ lkĎ yhĄ hČ 18

SDĄqČ mĘ hČ xČ BĄ zĘUĂ hČ o’ NBĎ rĘuĎ hČ lodGĎhČ ’Ch hmĎ MyrĂwĘ‘Ă : wylĎ ‘Ď ot‘ĎCbSĘ oBGČ=l‘Č rSĆ ’Ğ 19

lkĎ yhĄ BČ ‘BĎ SĘ eĂ hČ wĘ : oBGČ=l‘Č rSĆ ’Ğ lkĎ bĘ C oB ‘BČ SĘ nĂ xČ BĄ zĘUĂ BČ ‘BĎ SĘ eĂ hČ NkĄ lĎ : NBĎ rĘuĎ hČ =t’Ć 20, 21

yo’ : wylĎ ‘Ď bSĄ IŁ bČ C MyhĂ Łl’Ĺ ’iĄ kĂ BĘ ‘BČ SĘ nĂ MyĂmĎ èĎ BČ ‘BĎ SĘ eĂ hČ wĘ : oB NkĄ èŁ bČ C oB ‘BČ SĘ nĂ 22, 23

CbzĘ‘ČtČ wĘ NUŁ JČ hČ =t’Ć wĘ tbĆ èĆ hČ =t’Ć wĘ ’êĎ nĘ UĂ hČ =t’Ć CrvĘ ‘ČtĘ yJĂ MypĂ nĄxĞ MySĂ CrpĘ C MyrĂpĘ os MkĆ lĎ
toW‘ĞlČ MkĆ ylĄ ‘Ğ hQĆ ’Ą hnĎ Cm’ĹhĎ =t’Ć wĘ dsĆ xĆ hČ =t’Ć TjĎ SĘ UĂ hČ =t’Ć hrĎoêBČ todBĎ kĘ eĂ hČ =t’Ć
yo’ : lmĎ GĎhČ =t’Ć My‘ĂlĘ bŁ C SCêIČhČ =t’Ć MynĂ eĘ sČ mĘ hČ MyrĂwĘ‘Ă MylĂ hĞ nČmĘ : CbzŁ ‘ĞêČ =l’Č hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ 24, 25

MynĂ pĘ BĂ mĂ C ZCxmĂ hrĎ‘ĎuĘ hČ =t’Ć wĘ soJhČ =t’Ć MyrĂhĞ TČ mĘ hČ MypĂ nĄxĞ MySĂ CrpĘ C MyrĂpĘ os MkĆ lĎ
MynĂ pĘ BĂ mĂ hrĎ‘ĎuĘ hČ =t’Ć wĘ soJhČ =t’Ć hnĎSŁ ’rĂ rhĄ TČ rCĄ‘Ă SCrjĎ : hlĎ wĘ‘ČwĘ qSĆ ‘Ł NhĄ to’lĄ mĘ 26

MynĂ BĎ lĚ mĘ MyrĂbĎ qĘ lĂ MymĂ DŁ hČ MypĂ nĄxĞ MySĂ CrpĘ C MyrĂpĘ os MkĆ lĎ yo’ : ZCxmĂ =MGČ hnĎrĘhČ TĘ êĂ z’Ď wĘ 27

NJĄ : h’Ď mĘ TĚ =lkĎ wĘ MdĎ’Ď tomYĘ ‘Č MhĄ My’Ă lĄ mĘ MynĂ pĘ BĂ mĂ C ZCxmĂ MypĂ yĎ My’Ă rĘeĂ hČ dyvĂ BČ 28
My’rn
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: NwĆ’Ď wĎ PnĆxŁ My’Ă lĄ mĘ MkĆ eĘ hĂ MynĂ pĘ BĂ mĂ C MySĂ nĎ’Ğ ynĄ y‘ĄlĘ MyqĂ yDĂYČ JĘ ZCxmĂ MêĆ’Č =MGČ My’Ă rĘnĂ
trČbĚ qĘ tob~Ę mČ =t’Ć wĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ yrĄbĘ qĂ =t’Ć MynĂ BŁ hČ MypĂ nĄxĞ MySĂ CrpĘ C MyrĂpĘ os MkĆ lĎ yo’29

ëjŁ SĘ lĂ MhĆ UĎ ‘Ă CndĄyĎ htĎ yĘhĎ =âl CnytĄ ob’Ğ ymĄ ybĂ CnyyĂhĎ =M’Ă NCrmĘ ’tŁ wĘ : NCr’Ą pĎ êĘ MyqĂ yDĂ~Č hČ30

: My’Ă ybĂ eĘ hČ =t’Ć CgrĘhĎ rSĆ ’ĞlČ MkĆ eĘ hĂ MynĂ bĎ =yJĂ MkĆ BĎ MêĆ’Č MydĂ‘Ą NJĄ =l‘Č : My’Ă ybĂ eĘ hČ =MDČ31

NyDĂmĂ ClYĘ eĎtĂ hkĎ y’Ą MynĂ ‘Ł pĘ YĂ ydĄlĘ yĂ MySĂ xĎ nĘ : MkĆ ytĄ ob’Ğ tDČmĂ =t’Ć MoIJČ C’lĘ mČ MêĆ’Č =MgČ wĘ32, 33

MhĆ mĄ C CblĘ YĘ tĂ wĘ CgrĘhČ êČ MhĆ mĄ C MyrĂpĘ oswĘ MymĂ kĎ xĞ My’Ă ybĂ nĘ MkĆ ylĄ ’Ğ xČ lĄ SŁ ynĂ nĘ hĂ NJĄ =l‘Č : MeŁ hĂ yGĄ34

MDĎ=lJĎ MkĆ ylĄ ‘Ğ ’bŁ yĎ rCb‘ĞbČ lĘ : ry‘ĂlĎ ry‘ĂmĄ MCpDĘrĘtĂ wĘ MkĆ lĎ rSĆ ’Ğ tsĆ nĄJĘ hČ yêĄbĎ BĘ CriĘ yČêĘ35

ot’Ł MêĆgĘ rČhĞ rSĆ ’Ğ hyĎkĘ rĆř BĆ =NbĆ hyĎrĘkČ zĘ MDČ=d‘Č qyDĂ~Č hČ lbĆ hĆ =MDČmĂ ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č ëCpèĎ hČ yqĂ nĎ
MyĂlČ SĎ CryĘ : hEĆhČ roDhČ =l‘Č C’bŁ yĎ hQĆ ’Ą =lJĎ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : xČ BĄ zĘUĂ lČ wĘ lkĎ yhĄ hČ NyBĄ36, 37

yêĂ YĘ pČ xĎ MymĂ ‘ĎjĘ hUĆ JČ =d‘Č ëyĂlĎ ’Ą MyxĂ ClèĘ hČ =t’Ć tlĆ qĆiŁ hČ wĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ =t’Ć tgĆrĆhŁ hČ MyĂlČ SĎ CryĘ
heĄhĂ : MtĆ ybĂ ’Ğ âlwĘ hĎ ypĆ nĎJĘ txČ êČ hĎ yxĆ rŁ pĘ ’Ć =t’Ć tlĆ gŁ nĘ rĘêČ ZBĄ qČ êĘ rSĆ ’ĞJČ ëyĂnČBĎ =t’Ć ZBĄ qČ lĘ38

d‘Č hEĆhČ MoIhČ =NmĂ do‘ ynĂ C’rĘtĂ âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ yJĂ : hBĎ rĘxĎ MkĆ lĎ r’Ą èĎ yĂ MkĆ tĘ ybĄ39

: hoĎhyĘ MSĄ BĘ ’BĎ hČ ëCrBĎ NCrmĘ ’tŁ =yJĂ
: lkĎ yhĄ hČ ynĄ yĘnĘ BĂ =t’Ć ot’Ł rĘhČ lĘ wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ oJrĘdČlĘ ëlĆ IĄwČ lkĎ yhĄ hČ =NmĂ ‘ČCSyĄ ’YĄ IĄwČdk

NCsrĘhĎ yĄ MQĎ kĚ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď hQĆ ’Ą =lJĎ MtĆ y’Ă rĘ âlhĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ2

MDĎbČ lĘ wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ MytĂ yEĄhČ rhČ =l‘Č oêbĘ SĂ bĘ C : NbĆ ’Ď =l‘Č NbĆ ’Ć r’Ą èĎ tĂ =âlwĘ3

‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : MlĎ o‘hĎ ZqĄ wĘ ì’Ğ oB to’ hmĎ C hQĆ ’Ą hnĎ’rĆqĘ êĂ ytČmĎ CnlĎ ’nĎ=dGĆhČ CrmĘ ’IŁ wČ4

rmŁ ’lĄ ymĄ SĘ bĂ C’bŁ yĎ MyBĂ rČ yJĂ : Sy’Ă MkĆ tĘ ’Ć h‘ĆtĘ yČ=NjĆ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ5

hmĎ xĎ lĘ mĂ to‘mĚ SĘ o’ hmĎ xĎ lĘ mĂ C‘mĘ SĘ tĂ =yJĂ hyĎhĎ wĘ : MyBĂ rČ=t’Ć C‘tĘ hĂ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch ynĂ ’Ğ6

hkĎ lĎ mĘ mČ C yoG=l‘Č yoG MCqyĎ yJĂ : ZuĄhČ âl do‘wĘ hnĎ’rĆqĘ êĂ hQĆ ’Ą =lkĎ yJĂ ClhĄ BĎ êĂ =l’Č C’rĘ7

tySĂ ’rĄ qrČ hQĆ ’Ą =lkĎ wĘ : MyBĂ rČ tomoqmĘ BĂ S‘ČrČwĘ rbĆ dĆwĘ b‘ĎrĎ hyĎhĎ wĘ hkĎ lĎ mĘ mČ =l‘Č8

rCb‘ĞBČ MyUĂ ‘ČhĎ =lkĎ lĘ CyhĘ êĂ My’Ă CnWĘ C MkĆ bĎ CgrĘhĎ wĘ bybĂ iĎ mĂ MkĆ lĎ CqyYĂ yĎ z’Ď : MylĂ bĎ xĞ hČ9

CmqĎ wĘ : C’nĎWĘ yĂ wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă wĘ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă CryGĂ sĘ hĂ wĘ z’Ď ClSĘ JĎ yĂ MyBĂ rČwĘ : ymĂ SĘ10, 11

tbČ hĞ ’Č gCpêĎ ‘SČ jĎ hČ hBĆ rĘyĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : MhĆ yrĄxĞ’Č MyBĂ rČ C‘tĘ hĂ wĘ MyBĂ rČ rqĆSĆ y’Ą ybĂ nĘ12

ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ bĘ ’rĄuĎ êĂ t’EŁ hČ tCklĘ UČ hČ trČoWbĘ C : ‘ČSĄ CĎyĂ ’Ch ZuĄhČ =d‘Č hJĆ xČ mĘ hČ ë’Č : MyBĂ rČ13, 14

rCm’Ď hĎ MmĄ SŁ mĘ hČ ZCuèĂ hČ =t’Ć C’rĘêĂ rSĆ ’ĞJČ NkĄ lĎ : ZuĄhČ ’bŁ yĎ rxČ ’Č wĘ MyĂoGhČ =lkĎ lĘ tCd‘ĄlĘ15

CsCnyĎ hdĎChyBĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą z’Ď : NybĂ yĎ lyJĂ WĘ UČ hČ wĘ SdĆqŁ MoqmĘ BĂ dmĄ ‘Ł ’ybĂ eĎhČ l’IĄnĂ DĎ=dyČBĘ16

âl hdĆvĎ BČ rSĆ ’Ğ ymĂ C : otyBĄ mĂ rbĎ DĎ txČ qČ lĎ drĄyĄ âl gGĎhČ =l‘Č rSĆ ’Ğ ymĂ C : MyrĂhĎ hĆ =l’Ć17, 18

MêĆ’Č wĘ : hUĎ hĄ hĎ MymĂ IĎBČ toqynĂ yUĄ lČ wĘ torhĎ lĆ yo’=ë’Č : otlĎ mĘ WĂ =t’Ć t’WĄ lĎ otybĄ lĘ bCSyĎ19, 20

hlĎ odgĘ hrĎYĎ hyĆhĘ êĂ z’Ď yJĂ : tBĎ èČ BČ âlwĘ PrĆxŁ BČ MkĆ tĘ sČ CnmĘ hyĆhĘ tĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ CllĘ jČ tĘ hĂ21

’lĄ ClwĘ : PsĂ tŁ =âl hĎ omkĎ wĘ hEĆhČ MoIhČ =d‘ČwĘ MlĎ o‘ tomyĘ tySĂ ’rĄmĄ htĎ yĘhĘ nĂ =âl hĎ omJĎ rSĆ ’Ğ22

z’Ď wĘ : CrYĎ qĘ yĂ hQĆ ’Ą hĎ MymĂ IĎhČ MyrĂyxĂ BĘ hČ N‘ČmČ lĘ ë’Č rWĎ BĎ =lJĎ lYĄ eĎ yĂ âl hQĆ ’Ą hĎ MymĂ IĎhČ CrYĘ qĘ yĂ23
rm’y=M’

.‘dĎyĎohyĘ ’"sb v.35
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rqĆSĆ =yxĄ ySĂ mĘ yJĂ : CnymĂ ’ĞêČ =l’Č MSĎ =oehĂ o’ hjŁ xČ ySĂ UĎ hČ heĄhĂ Sy’Ă MkĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’yŁ =M’Ă 24

to‘tĘ hČ lĘ MdĎyĎ l’Ą lĘ =SyĆ M’Ă toinČlĘ MylĂ dŁ GĘ MytĂ pĘ omC tot’Ł CntĘ nĎ wĘ CmCqyĎ bzĎkĎ =y’Ą ybĂ nĘ C
rBĎ dĘUĂ bČ oehĂ MkĆ lĎ CrmĘ ’yŁ =yJĂ NkĄ lĎ : MkĆ lĎ yêĂ dĘGČhĂ S’rŁ mĄ yJĂ C’rĘ : MyrĂyxĂ BĘ hČ =t’Ć =MGČ 25, 26

NJĄ MyĎ tyrĂxĞ ’Č =d‘Č h’Ć rĎyĄwĘ xrĎzĘUĂ mĂ ’YĄ yĄ qrĎBĎ JČ yJĂ : CnymĂ ’ĞêČ =l’Č MyrĂdĎxĞ bČ oehĂ C’YĄ êĄ=l’Č 27

MyêĂ ‘ĂhĎ qoY yrĄxĞ ’Č wĘ : MyrĂSĎ eĘ hČ CYbĘ uĎ yĂ MSĎ MyrĂgĎjĘ rSĆ ’ĞBČ : MdĎ’Ď hĎ =NbĆ ynĄjĘ t’Č yBĂ hyĆhĘ êĂ 28, 29

’bĎ YĘ C MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ CljĘ yĂ MybĂ kĎ oJhČ oro’ HČ yGĂ yČ âl xČ rĄIĎhČ wĘ SmĆ èĆ hČ ëSČ xĘ êĆ M’Ł tĘ jĂ hQĆ ’Ą hĎ
C’rĎwĘ hmĎ dĎ’ĞhĎ toxjĘ SĘ mĂ =lJĎ CdpĘ sĎ wĘ MyĂmĎ èĎ BČ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ to’ h’Ć rĎyĄ z’Ď : C‘zĚyĎ MorUĎ hČ 30

loqBĘ wykĎ ’Ď lĘ mČ =t’Ć xlČ SĘ yĂ ’ChwĘ : lodGĎ rdĎhĎ bĘ C z‘Ł BĘ MyĂmČ èĎ hČ ynĄnĘ ‘ČBĘ ’BĎ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =t’Ć 31

CxqĘ : MyĂmĎ èĎ hČ hYĄ qĘ =d‘Č MyĂmČ èĎ hČ hYĄ qĘ mĂ toxCrhĎ ‘BČ rĘ’Č mĄ wyrĎyxĂ BĘ =t’Ć CYBĘ qĂ wĘ qzĎxĎ rpĎ oS 32

: ZyĂuĎ hČ borqĎ yJĂ MêĆ’Č My‘ĂdĘyŁ CxmĎ YĎ hĎ ylĆ ‘ĎwĘ HpĎ nĎ‘Ğ boTrĎ M’Ă hnĎ’Ą êĘ hČ =NmĂ lSĎ mĎ MkĆ lĎ
MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : xtČjĎ lČ ’Ch borqĎ =yJĂ C‘dĘêĄ ‘ČodyĎ hQĆ ’Ą =lJĎ C’rĘêĂ rSĆ ’ĞJČ =MGČ NkĄ wĘ 33, 34

yrČbĎ dĘC CrbŁ ‘ĞyČ ZrĆ’Ď hĎ wĘ MyĂmČ èĎ hČ : hQĆ ’Ą =lJĎ CmCqyĎ=rSĆ ’Ğ d‘Č hEĆhČ roDhČ rbŁ ‘ĞyČ âl yJĂ 35

śMyĂmČ èĎ BČ ë’Ď lĘ mČ âlwĘ ‘ČdĄyŁ Sy’Ă Ny’Ą ’yhĂ hČ h‘ĎèĎ hČ wĘ ’ChhČ MoIhČ d‘Ąom=l‘ČwĘ : NCrbŁ ‘ĞyČ âl 36

ClkĘ ’Ď lCBUČ hČ ymĄ yĘ ynĄpĘ lĂ rSĆ ’ĞJČ yJĂ : MdĎ’Ď hĎ =NBĆ t’Č yBĂ NJĄ xČ nŁ ymĄ ykĂ wĘ : oDbČ lĘ b’Ď hĎ yêĂ lĘ BĂ 37, 38

d‘Č C‘dĘyĎ âl MhĄ wĘ : hbĎ êĄhČ =l’Ć xČ nŁ ’BĎ =rSĆ ’Ğ MoIhČ =d‘Č Cl‘ĎbĘ nĂ MySĂ nĎ wĘ MySĂ nĎ Cl‘ĞBĎ CtSĎ wĘ 39

dxĎ ’Ć hdĆvĎ BČ MyĂnČSĘ CyhĘ yĂ z’Ď : MdĎ’Ď hĎ =NBĆ t’Č yBĂ hyĆhĘ êĂ NJĄ MQĎ JĚ =t’Ć xmČ IĂwČ lCBUČ hČ ’bĎ =yJĂ 40

Cb~Ę yČtĘ hĂ NkĄ lĎ : bzĄ‘ĎêĄ txČ ’Č wĘ PsĄ ’Ď êĄ txČ ’Č MyĂxĎ rĄBĎ tonxĄ TŁ MyĂêČSĘ : bzĄ‘ĎyĄ dxĎ ’Ć wĘ PsĄ ’Ď yĄ 41, 42

yJĂ blĄ =l‘Č CmyWĂ t’zŁ qrČ : MkĆ ynĄdŁ ’Ğ ’oB h‘ĎSĎ My‘ĂdĘyŁ MkĆ nĘ y’Ą yJĂ MkĆ êĘ rĘmČ SĘ mĂ =l‘Č 43

NtČ nĎ âlwĘ oêrĘmČ SĘ mĂ =l‘Č dmĄ ‘Ł hyĎhĎ beĎ GČhČ ’obyĎ HBĎ hrĎCmSĘ ’Č hĎ =t’Ć tyĂBČ hČ l‘ČBČ ‘dČyĎ=Cl
CmWĂ tĎ âl rSĆ ’Ğ h‘ĎSĎ bĘ ’obyĎ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ yJĂ MynĂ kŁ nĘ CyhĹ MêĆ’Č =MGČ NkĄ lĎ : otyBĄ =t’Ć rêŁ xĘ lČ 44

MhĆ lĎ ttĄlĎ otybĄ ynĄBĘ =l‘Č odyqĂ pĘ hĂ wynĎdŁ ’Ğ rSĆ ’Ğ NobnĎ wĘ NmĎ ’ĹnĆ dbĆ ‘Ć ’Ch ’op’Ą =ymĂ C : blĄ =l‘Č 45

ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : hWĎ ‘Ď NkĄ yJĂ Ce’Ć YĎ mĘ yĂ wynĎdŁ ’Ğ ’bŁ BĘ rSĆ ’Ğ ’ChhČ dbĆ ‘ĆhĎ yrĄSĘ ’Č : oê‘ĂBĘ MlĎ kĘ ’Ď 46, 47

ynĂ dŁ ’Ğ SSĄ BŁ oBlĂ BĘ rmČ ’yŁ ‘rĎ dbĆ ‘Ć M’Ă wĘ : ol=SyĆ rSĆ ’Ğ=lJĎ =l‘Č ChdĄqĂ pĘ yČ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł 48

’obyĎ ’oB : My’Ă bĘ iŁ hČ =M‘Ă toêSĘ lĂ wĘ lkŁ ’ĹlĆ wĘ MydĂbĎ ‘ĞhĎ wyxĎ ’Ć =t’Ć toJhČ lĘ lxĄ hĄ wĘ : ’oblĎ 49, 50

NtČ nĎ wĘ ot’Ł PiĄ SČ yĘ z’Ď wĘ : ‘dĎyĄ âl rSĆ ’Ğ h‘ĎSĎ bĘ C oQ hjĆ YČ yĘ âl rSĆ ’Ğ MoyBĘ hEĆhČ dbĆ ‘ĆhĎ ynĄdŁ ’Ğ 51

: MyĂeĎSĂ qrŁ xĞ wČ ykĂ bĘ hyĆhĘ yĂ MSĎ MypĂ nĄxĞ hČ =M‘Ă oqlĘ xĆ =t’Ć
t’rČqĘ lĂ hnĎ’YĆ êĄ wČ NhĆ ytĄrŁ nĄ=t’Ć CxqĘ lĎ rSĆ ’Ğ tolCtBĘ rWĆ ‘ĆlĘ MyĂmČ èĎ hČ tCklĘ mČ hmĆ dĘêĂ z’Ď hk

NhĆ ytĄrŁ nĄ=t’Ć CxqĘ lĎ tolysĂ JĘ hČ wĘ : hnĎ CbêĘ tonBĘ SmĄ xĎ wĘ lsĆ JĆ =tonBĘ NhĄ mĄ SmĄ xĎ : NtĎxĎ hĆ 2, 3

rxČ ’Ą rSĆ ’ĞkČ wĘ : toreĄhČ =M‘Ă NhĆ ylĄ kĘ BĂ NmĆ SĆ CxqĘ lĎ tonobeĘ hČ wĘ : NmĆ SĎ NhĆ UĎ ‘Ă CxqĘ lĎ =âlwĘ 4, 5

hnĎ y’Ć YĘ ’BĎ NtĎxĎ hĆ heĄhĂ heĎrĂhĎ rbŁ ‘ĞêČ wČ hlĎ yĘQČ hČ yYĂ xĞ BČ yhĂ yĘwČ : NQĎ kĚ CnSĘ yĎ CmnĎ ’bŁ lĎ NtĎxĎ hĆ 6

tolysĂ JĘ hČ hnĎrĘmČ ’êŁ wČ : NhĆ ytĄrŁ nĄ=t’Ć hnĎbĘ TČ yêĄ wČ hQĆ ’Ą hĎ tolCtBĘ hČ =lJĎ CYyqĂ hĄ z’Ď : ot’rĎqĘ lĂ 7, 8
twnwbnh=l’

.NBĄ hČ âlwĘ N’k ’Ymn ’"sb ,b"l g"y swqrmb Nkw v.36 .dk
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âl=NjĆ NkĄ âl rmŁ ’lĄ Cn‘Ď tonobeĘ hČ wĘ : CnytĄrŁ nĄ CBkĘ yĂ=NjĆ NkĆ nĘ mĘ èČ mĂ CnlĎ hnĎ ynĆêĘ tonobeĘ hČ =l’Ć9

’BĎ NtĎxĎ hĆ heĄhĂ wĘ tonqĘ lĂ NêĎkĘ lĆ BĘ yhĂ yĘwČ : NkĄ lĎ hnĎ ynĆqĘ C NmĆ SĆ yrĄkĘ mŁ =l’Ć hnĎkĘ lĄ NkĆ lĎ wĘ CnlĎ qjŁ WĘ yĂ10

tolCtBĘ hČ rtĆ yĆ C’BĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ : hrĎGĎsĘ nĂ tlĆ DĆhČ wĘ oteĎtĚxĞ =l’Ć oê’Ă C’BĎ CnkŁ nĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ11

âl yJĂ NkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď rmČ ’Ď wĘ hnĎ‘Ď ’ChwĘ : CnlĎ ’nĎ=xtČjĘ CnynĄdŁ ’Ğ CnynĄdŁ ’Ğ hnĎrĘmČ ’êŁ wČ12

h‘ĎèĎ hČ =t’Ć wĘ MoIhČ =t’Ć My‘ĂdĘyŁ MkĆ nĘ y’Ą yJĂ MkĆ êĘ rĘmČ SĘ mĂ =l‘Č CdmĘ ‘Ă NJĄ =l‘Č : NkĆ tĘ ’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ13

wydĎbĎ ‘ĞlČ ’rĎqĎ rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ď lĎ ZCxmĂ =l’Ć ‘ČsĄ nŁ Sy’Ă =omJĘ yJĂ : MdĎ’Ď hĎ =NBĆ HbĎ ’bŁ yĎ rSĆ ’Ğ14

Sy’Ă lĘ txĎ ’Ć rxĄ ’Č lĘ C MyĂêČSĘ rxĄ ’Č lĘ MyrĂJĎ JĂ SmĄ xĎ NtĎ nĎ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć lĘ : onoh=t’Ć MdĎyĎBĘ dqĄpĘ IČwČ15

rxČ sĘ IĂwČ ëlČ hĎ MyrĂJĎ JĂ hČ SmĄ xĎ xqČ lĎ rSĆ ’Ğ hzĆwĘ : oJrĘdČlĘ ‘iČ IĂwČ rhĄ mČ yĘwČ odyĎ tlĆ kŁ yĘ ypĂ JĘ Sy’Ă16

hzĆwĘ : torxĄ ’Ğ MyĂêČSĘ SkČ rĎ MyĂêĎSĘ xqČ lĎ rSĆ ’Ğ hzĆ NkĄ wĘ : torxĄ ’Ğ MyrĂJĎ JĂ SmĄ xĎ W‘ČIČwČ NhĆ BĎ17, 18

yrĄxĞ ’Č wĘ : wynĎdŁ ’Ğ PsĆ JĆ =t’Ć NmŁ TĘ IĂwČ hmĎ dĎ’ĞBĎ rjŁ xĘ IČwČ ol lzČ’Ď txČ ’Ą hĎ rJĎ JĂ hČ =t’Ć xqČ lĎ rSĆ ’Ğ19

xqČ lĎ rSĆ ’Ğ hzĆ SGČ IĂwČ : MhĆ UĎ ‘Ă bèĄ xČ yĘwČ oJrĘDČmĂ hQĆ ’Ą hĎ MydĂbĎ ‘ĞhĎ Nod’Ğ bSĎ MyBĂ rČ MymĂ yĎ20

heĄhĂ wĘ ydĂyĎBĘ êĎtČ nĎ MyrĂJĎ JĂ SmĄ xĎ ynĂ dŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ torxĄ ’Ğ MyrĂJĎ JĂ SmĄ xĎ ’bĄ IĎwČ MyrĂJĎ JĂ hČ SmĄ xĎ
NmĎ ’ĹnĆ NmĎ ’ĹnĆ wĘ boT dbĆ ‘Ć êĎbĘ TČ yhĄ wynĎdŁ ’Ğ ot’Ł N‘ČIČwČ : torxĄ ’Ğ MyrĂJĎ JĂ SmĄ xĎ do‘ yêĂ SĘ kČ rĎ21

MyĂrČJĘ JĂ xqČ lĎ rSĆ ’Ğ hzĆwĘ : ìynĆdŁ ’Ğ txČ mĘ WĂ =l’Ć ’BŁ hBĄ rĘhČ =l‘Č ìdĘyqĂ pĘ ’Č ynĂ ’Ğ wČ T‘ČmĘ bĂ tĎ yyĂhĎ22

N‘ČIČwČ : MyĂrĎJĘ JĂ do‘ NhĆ ylĄ ‘Ğ yêĂ SĘ kČ rĎ heĄhĂ wĘ yQĂ êĎtĎ nĎ MyrĂJĎ kĂ yêĄSĘ ynĂ dŁ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ ’Ch=MGČ SGČnĂ23

’BŁ hBĄ rĘhČ =l‘Č ìdĘyqĂ pĘ ’Č ynĂ ’Ğ wČ T‘ČmĘ bĂ tĎ yyĂhĎ NmĎ ’ĹnĆ NmĎ ’ĹnĆ wĘ boT dbĆ ‘Ć êĎbĘ TČ yhĄ wynĎdŁ ’Ğ ot’Ł
Sy’Ă =yJĂ ìyêĂ ‘ĘdČyĘ ynĂ dŁ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ txČ ’Č rJĎ JĂ xqČ lĎ rSĆ ’Ğ hzĆ=MGČ SGČ IĂwČ : ìynĆdŁ ’Ğ txČ mĘ WĂ =l’Ć24

NmŁ TĘ ’Ć wĎ ëlĄ ’Ą wĎ ’rĎy’Ă wĎ : êĎrĘEĎpĂ âl rSĆ ’ĞBČ snĄkŁ wĘ êČ ‘ĘrČzĎ âl rSĆ ’ĞBČ rYĄ qŁ hêĎ’Ď hSĆ qĎ25

lYĄ ‘ĎwĘ ‘rĎ dbĆ ‘Ć wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ wynĎdŁ ’Ğ N‘ČIČwČ : ëlĎ =rSĆ ’Ğ t’Ą ìlĘ =’hĄ hêĎ‘ČwĘ hmĎ dĎ’ĞBĎ ìrĘJĎ JĂ26

hyĎhĎ NJĄ =l‘ČwĘ : yêĂ rĘEĎpĂ âl rSĆ ’ĞBČ ynĂ ’Ğ snĄkŁ wĘ yêĂ ‘ĘrČzĎ âl rSĆ ’ĞBČ ynĂ ’Ğ rYĄ qŁ =yJĂ êĎ ‘ĘdČyĎ27

NkĄ lĎ : tyBĂ rĘtČBĘ ylĂ =rSĆ ’Ğ t’Ą ’YĄ mŁ ytĂ yyĂhĎ y’Ă bŁ BĘ ynĂ ’Ğ wČ PsĆ kĎ =ypĄ ylĂ xĞ mČ lĘ yjĂ sĘ JČ ttĄlĎ ìylĆ ‘Ď28

ol=NtĄ eĎ yĂ ol=SyĆ rSĆ ’Ğ ymĂ yJĂ : rWĆ ‘Ď MyrĂJĎ JĂ ol=rSĆ ’Ğ hzĆlĎ CntĘ C odIĎmĂ rJĎ JĂ hČ =t’Ć CxqĘ29

âl rSĆ ’Ğ hEĆhČ dbĆ ‘ĆhĎ t’Ć wĘ : ol=SyĆ rSĆ ’Ğ t’Ą MGČ CeUĆ mĂ xuČ yĚ ol=Ny’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ C PyDĂ‘Ę yČwĘ30

’obyĎ yJĂ hyĎhĎ wĘ : MyĂeĎSĂ qrŁ xĞ wČ ykĂ bĘ hyĆhĘ yĂ MSĎ twĆmĎ lĘ YČ wĘ lpĆ ’Ł =l’Ć CkylĂ SĘ hČ lJŁ lČ xlČ YĘ yĂ31

CYBĘ qĘ nĂ wĘ : odobkĘ ’iĄ JĂ =l‘Č bSĄ yĄ z’Ď oU‘Ă MySĂ dŁ uĘ hČ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ =lkĎ wĘ otQĎ dĚgĘ BĂ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ32

MybĂ WĎ JĘ hČ =t’Ć h‘ĆrŁ hĎ dyrĂpĘ yČ rSĆ ’ĞJČ dxĎ ’Ć lĎ dxĎ ’Ć NyBĄ MhĆ ynĄ yBĄ dyrĂpĘ hĂ wĘ MyĂoGhČ =lJĎ wynĎpĎ lĘ
ëlĆ UĆ hČ rmČ ’yŁ z’Ď : ol’mŁ WĘ lĂ MyEĂ‘ĂhĎ =t’Ć wĘ onymĂ ylĂ MybĂ WĎ JĘ hČ =t’Ć dymĂ ‘ĹhĆ wĘ : MyEĂ‘ĂhĎ NyBĄ mĂ33, 34

dsĄ CĎhĂ =NmĂ lĘ MkĆ lĎ hdĎêĘ ‘ČtĘ hĂ rSĆ ’Ğ tCklĘ UČ hČ =t’Ć CSrĘC ybĂ ’Ď ykĄ CrBĘ C’BŁ onymĂ ymĂ rSĆ ’ĞlČ
ynĂ iĚkČ êĘ wČ MrŁ ‘Ą : ynĂ CpsĘ ’Č êČ wČ ytĂ yyĂhĎ xČ rĄ’Ł ynĂ CqSĘ êČ wČ ytĂ ’mĄ YĎ ynĂ lĚ ykĂ ’ĞêČ wČ yêĂ bĘ ‘ČrĎ yJĂ : MlĎ o‘35, 36

CnynĄdŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ MyqĂ yDĂ~Č hČ ot’Ł Cn‘ĞyČ z’Ď : ylĎ ’Ą C’bŁ êĎ wČ ytĂ yyĂhĎ ’lĆ JĆ BČ rCY‘Ď ynĂ rĚuĘ bČ êĘ wČ ytĂ ylĂ xĎ37

MrŁ ‘Ą o’ ìpĆ sĘ ’Č eĘ wČ xČ rĄ’Ł ìCny’Ă rĘ ytČmĎ : ìqĆSĘ eČ wČ ’mĄ YĎ o’ ì‘ĆyBĂ WĘ eČ wČ b‘ĄrĎ ìCny’Ă rĘ ytČmĎ38

rmŁ ’lĄ MtĎ’Ł hnĆ‘ĞyČ ëlĆ UĆ hČ wĘ : ìylĆ ’Ą ’bŁ eĎ wČ ’lĆ JĆ BČ rCY‘Ď o’ hlĆ xŁ ìCny’Ă rĘ ytČmĎ C : ìiĆ kČ eĘ wČ39, 40
Nm’
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: MtĆ yWĂ ‘Ğ ySĂ pĘ nČlĘ hQĆ ’Ą hĎ MyeĂ TČ uĘ hČ yxČ ’Č mĄ dxĎ ’Ć lĘ MtĆ yWĂ ‘Ğ rSĆ ’Ğ t’Ą MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď
NTĎ WĎ lĘ hdĎêĘ ‘ČtĘ hĂ rSĆ ’Ğ MlĎ o‘ S’Ą =l’Ć MyrĂCr’Ğ ylČ ‘ĎmĄ CklĘ ol’mŁ vĘ mĂ rSĆ ’ĞlČ =MGČ rmČ ’yŁ z’Ď 41

xČ rĄ’Ł : toêSĘ lĂ ylĂ MêĆtČ nĘ âlwĘ ytĂ ’mĄ YĎ lkŁ ’ĹlĆ ylĂ MêĆtČ nĘ âlwĘ yêĂ bĘ ‘ČrĎ yJĂ : wykĎ ’Ď lĘ mČ lĘ C 42, 43

MhĄ wĘ : ynĂ CêrĘuČ bĂ âlwĘ ’lĆ JĆ BČ rCY‘ĎwĘ ytĂ yyĂhĎ hlĆ xŁ ynĂ CtyiĂ kĂ âlwĘ MrŁ ‘Ą ynĂ CêpĘ sČ ’Ğ âlwĘ ytĂ yyĂhĎ 44

o’ hlĆ xŁ o’ MrŁ ‘Ď o’ xČ rĄ’Ł o’ ’mĄ YĎ o’ b‘ĄrĎ ìCny’Ă rĘ ytČmĎ CnynĄdŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ wylĎ ’Ą Cn‘ĞyČ MhĄ =MGČ
rSĆ ’Ğ t’Ą MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď rmŁ ’lĄ MtĎ’Ł hnĆ‘ĞyČ ’ChwĘ : ìrĆzĘ‘ĆlĘ Cn’bĎ âlwĘ ’lĆ JĆ BČ rCY‘Ď 45

MlĎ o‘ No’rĘdĂlĘ hQĆ ’Ą CklĘ yĄ NkĄ wĘ : MtĆ yWĂ ‘Ğ âl ySĂ pĘ nČlĘ hQĆ ’Ą hĎ MyeĂ TČ uĘ hČ dxČ ’Č lĘ MtĆ yWĂ ‘Ğ âl 46

: MlĎ o‘ yIĄxČ lĘ MyqĂ yDĂ~Č hČ wĘ
MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ : wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmĆ ’ywČŁ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =lJĎ rBĄ dČlĘ ‘ČCSyĄ hQĎ JĂ rSĆ ’ĞJČ ’yhĂ IĘwČ wk, 2

MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ ClhĞ uĘ IĂwČ : blĄ ~Ď hĂ lĘ CryGĂ sĘ yČ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ t’Ą wĘ xsČ jĎ hČ hyĆhĘ yĂ MyĂmČ oy yrĄxĞ ’Č yJĂ 3

‘ČCSyĄ=t’Ć WjŁ tĘ lĂ CY‘ĞCĎIĂwČ : ’pĎ IĎqČ omSĘ C lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ rYČ xĞ =l’Ć M‘ĎhĎ ynĄqĘ zĂwĘ MyrĂpĘ oihČ wĘ 4

‘ČCSyĄ toyhĘ BĂ yhĂ yĘwČ : M‘ĎBĎ hmĎ ChmĘ rrĄ‘Ł tĘ êĂ =NjĆ gxĎ bĆ âl CrmĘ ’Ď ë’Č : otymĂ hĞ lČ wĘ hmĎ rĘ‘ĎBĘ 5, 6

ërĆ‘Ą=rqČ yĘ NmĆ SĆ tyxĂ ŁlYĘ HdĎyĎbĘ C hèĎ ’Ă wylĎ ’Ą ’bŁ êĎ wČ : ‘rĎYŁ UĘ hČ No‘mĘ SĂ tybĄ BĘ hyĎnĘ ‘Č=tybĄ BĘ 7

‘lČ bĘ nĂ hmĆ =l‘Č rmŁ ’lĄ MhĆ lĎ rxČ IĂwČ MydĂymĂ lĘ êČhČ C’rĘIĂwČ : oBsĂ mĘ BĂ oS’rŁ =l‘Č q~Ł êĂ wČ d’Ł mĘ 8

‘ČCSyĄ ‘dČIĄwČ : MyIĂnĂ ‘ĞlĎ orkĘ mĂ qŁlxĞ lČ wĘ brĎ PsĆ kĆ bĘ oêtĂ lĘ hyĎhĎ boT âlhĞ : hEĆhČ NmĆ èĆ hČ 9, 10

C’YĘ mĘ êĂ MyIĂnĂ ‘ĞhĎ =t’Ć yJĂ : ynĂ tĘ lĎ mĎ GĘ boT âlhĞ hèĎ ’Ă hĎ =t’Ć C’lĘ êČ hEĆ=hUĎ lĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 11

ytĂ IĎwĂGĘ =l‘Č hEĆhČ NmĆ èĆ hČ hqĎ YĘ yĎ rSĆ ’ĞBČ yJĂ : MkĆ ynĄpĘ lĂ dymĂ êĎ C’YĘ mĘ tĂ âl ytĂ o’wĘ dymĂ êĎ MkĆ ynĄpĘ lĂ 12

t’EŁ hČ hrĎoWBĘ hČ ‘mČ èĎ êĂ rSĆ ’Ğ MoqmĎ =lkĎ BĘ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : ytĂ rĎbĚ qĘ lĂ ytĂ ’Ł hnĎ ykĂ hĄ 13

rWĎ ‘ĎhĆ MynĄèĘ mĂ dxĎ ’Ć MqĎ z’Ď : NorJĎ zĂlĘ HlĎ ’yhĂ htĎWĘ ‘Ď rSĆ ’Ğ MGČ rjČ sĚ yĘ ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ BĘ 14

yJĂ ylĂ =ttĆlĎ CrmĘ ’êŁ =hmČ rmĆ ’IŁ wČ : MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=l’Ć ëlĆ IĄwČ toIrĂqĘ =Sy’Ă hdĎChyĘ omSĘ C 15

ryGĂ sĘ hČ lĘ hnĎ’ĞêŁ ol=SuĆBĂ ’yhĂ hČ t‘ĄhĎ =NmĂ C : PsĆ JĎ MySĂ ŁlSĘ ol=ClqĘ SĘ IĂwČ MkĆ dĘyĆBĘ ot’Ł ryGĂ sĘ ’Č 16

hYĆ rĘtĂ hpŁ y’Ą rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ MydĂymĂ lĘ êČhČ C’BĎ to~UČ hČ gxČ lĘ NoS’rĂhĎ ynĄpĘ lĂ wĘ : ot’Ł 17

rmČ ’Ď hJŁ ol MêĆdĘGČhĂ wĘ ynĂ mŁ lĘ ’Č ynĂ ŁlpĘ lĂ hrĎy‘ĂhĎ CklĘ rmĆ ’IŁ wČ : xsČ jĎ hČ =t’Ć lkŁ ’ĹlĆ ìlĘ NykĂ nĎ =yJĂ 18

MydĂymĂ lĘ êČhČ CW‘ĞIČwČ : ìtĆ ybĄ BĘ ydČymĂ lĘ êČ =M‘Ă xsČ jĆ hČ gxČ =t’Ć gxŁ lĎ ynĂ nĘ hĂ wĘ h’Ď bĎ yêĂ ‘Ă NhĄ CnBĄ rČ 19

: śrWĎ ‘Ď MynĄSĘ =M‘Ă oBsĂ mĘ BĂ bSĆ IĄwČ brĆ‘ĎBĎ yhĂ yĘwČ : xsČ jĎ hČ =t’Ć CnykĂ IĎwČ ‘ČCSyĄ MtĎ’Ł hCĎYĂ rSĆ ’ĞJČ 20

Cb~Ę ‘ČtĘ IĂwČ : ytĂ ’Ł ryGĂ sĘ yČ MJĆ mĂ dxĎ ’Ć =yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď rmČ ’IŁ wČ MylĂ kĘ ’Ł MhĄ do‘bĘ C 21, 22

yUĂ ‘Ă odyĎ=t’Ć lbĄ FŁ hČ rmČ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : ynĂ dŁ ’Ğ ’Ch ynĂ ’ĞhČ ol rmŁ ’lĄ CQxĄ IĎwČ d’Ł mĘ =d‘Č MBĎ lĂ =l’Ć 23

’ChhČ Sy’Ă lĎ yo’ ë’Č wylĎ ‘Ď bCtJĎ JČ ëlĄ hŁ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ NhĄ : ytĂ ’Ł rygĂ sĘ UČ hČ ’Ch hrĎ‘ĎuĘ BČ 24

’YĎ yĎ âl=M’Ă ’ChhČ Sy’Ă lĎ hyĎhĎ boT oSpĘ nČ ySĄ qĘ bČ mĘ dyČBĘ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ t’Ą ryGĂ sĘ yČ rSĆ ’Ğ
: êĎrĘmĎ ’Ď hêĎ’Č wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ yBĂ rČ ’Ch ynĂ ’ĞhČ rmČ ’Ď wĘ hnĎ‘Ď ot’Ł ryGĂ sĘ UČ hČ hdĎChywĂ : MxĆ rĎmĄ 25

hzĆ ClkĘ ’Ă CxqĘ rmČ ’IŁ wČ MydĂymĂ lĘ êČ lČ NêĄ IĂwČ ‘YČ bĘ IĂwČ ërĆbĎ yĘwČ MxĆ QĆ hČ =t’Ć ‘ČCSyĄ xuČ IĂwČ MlĎ kĘ ’Ď bĘ C 26

’Ch hzĆ yJĂ : heĎUĆ mĂ MkĆ QĘ kĚ CtSĘ rmŁ ’lĄ MhĆ lĎ NêĄ IĂwČ ërĆbĎ yĘwČ soJhČ =t’Ć xuČ IĂwČ : yrĂWĎ BĘ ’Ch 27, 28
ymd

.wydĎymĂ lĘ êČ N’l ’Ymn ’"sb v.20 .wk
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yJĂ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ ’Ğ wČ : MtĎ’FŁ xČ txČ ylĂ sĘ lĂ MyBĂ rČ d‘ČBĘ ëCpèĎ hČ hSĎ dĎxĞ hČ tyrĂBĘ hČ =MDČ ymĂ dĎ29

MkĆ UĎ ‘Ă ChêĄSĘ ’Ć SdĎxĎ rSĆ ’Ğ ’ChhČ MoIhČ d‘Č hEĆhČ NpĆ GĆhČ yrĂjĘ mĂ do‘ hêĆSĘ ’Ć âl hêĎ‘ČmĄ
NhĄ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď z’Ď : MytĂ yEĄhČ rhČ =l’Ć C’YĘ IĄwČ lQĄ hČ hČ =t’Ć C’rĘqĘ IĂwČ : ybĂ ’Ď tCklĘ mČ BĘ30, 31

yrĄxĞ ’Č wĘ : N’~Ł hČ íyYĆ CptĘ C h‘ĆrŁ hĎ =t’Ć hJĆř ’Č bCtJĎ yJĂ hEĆhČ hlĎ yĘQČ BČ ybĂ ClSĘ JĎ êĂ MkĆ QĘ JĚ32

MQĎ JĚ =M’Ă P’Č wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ : hlĎ ylĂ GĎhČ MkĆ ynĄpĘ lĂ ëlĄ ’Ą MytĂ UĄ hČ =NmĂ ytĂ mĎ CqtĘ33

hlĎ yĘQČ BČ yJĂ ëlĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MlĎ o‘lĘ lSĄ JĎ ’Ć âl ynĂ ’Ğ ìbĘ ClSĘ JĎ yĂ34

hyĆhĘ yĂ=M’Ă P’Č sorTĘ jĆ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MymĂ ‘ĎjĘ SŁlSĎ yBĂ =SxĆ kČ êĘ lgŁ nĘ rĘêČhČ ’rĎqĘ yĂ MrĆTĆ hEĆhČ35

’BĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ : MydĂymĂ lĘ êČhČ =lJĎ MGČ CrBĘ DĂ NkĄ wĘ ëBĎ =SxĆ kČ ’Ğ âl SxČ JČ ìêĘ ’Ă tCmlĎ ylČ ‘Ď36

yJĂ =d‘Č hjŁ MkĆ lĎ =CbSĘ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ hnĎmĄ SĘ =tGČ ’rĎqĘ eĂ hČ MoqUĎ hČ =l’Ć MhĆ UĎ ‘Ă ‘ČCSyĄ
xČ jĄ yČtĘ hĂ lĘ lxĆ IĎwČ yDĂbĘ zČ ynĄbĘ ynĄSĘ =t’Ć wĘ sorTĘ jĆ =t’Ć oê’Ă xuČ IĂwČ : hUĎ SĎ yêĂ lĘ QČ jČ tĘ hĂ wĘ ëlĄ ’Ą37

rbŁ ‘ĞIČwČ : yUĂ ‘Ă CdqĘ SĂ wĘ hzĆbĎ CdmĘ ‘Ă twĆmĎ =d‘Č d’Ł mĘ ylĂ =hrĎmĎ ySĂ pĘ nČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MmĄ oèhĂ lĘ C38, 39

’nĎ=rbĎ ‘ĞêČ rbĎ DĎhČ NkĄ êĎ yĂ=M’Ă ybĂ ’Ď rmČ ’IŁ wČ lQĄ jČ tĘ IĂwČ wynĎjĎ =l‘Č ljŁ IĂwČ r‘ĎzĘmĂ =T‘ČmĘ h’Ď lĘ hĎ
MydĂymĂ lĘ êČhČ =l’Ć ’bŁ IĎwČ : hêĎ’Ď tĎ yYĂ rĎ rSĆ ’ĞJČ =M’Ă yJĂ ynĂ oYrĘkĂ âl ë’Č ylČ ‘ĎmĄ t’EŁ hČ soJhČ40

: txĎ ’Ć h‘ĎSĎ yUĂ ‘Ă dqŁ SĘ lĂ MkĆ dĘyĆ l’Ą lĘ hyĎhĎ =âl M’Ă hČ sorTĘ jĆ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ MynĂ SĄ yĘ M’Ą YĎ mĘ IĂwČ
ol=ëlĆ IĄwČ PsĆ oIwČ : hpĆ rĎ rWĎ BĎ hČ ë’Č hYĎ pĄ xĞ xČ CrhĎ NhĄ hiĎ mČ lĘ C’bŁ êĎ =NjĆ ClQĘ jČ tĘ hĂ wĘ CdqĘ SĂ41, 42

hWĆ ‘ĎyĄ HtĎ o’ ytĂ ytĂ SĎ =M’Ă yêĂ lĘ BĂ rbŁ ‘ĞlČ NkĄ êĎtĂ âl t’zŁ M’Ă ybĂ ’Ď rmČ ’IŁ wČ lQĄ jČ tĘ IĂwČ tynĂ SĄ
do‘ ëlĆ IĄwČ MtĎ’Ł bzŁ ‘ĞIČwČ : todbĄ JĘ CyhĎ MhĆ ynĄ y‘Ą yJĂ do‘ MynĂ SĄ yĘ M’Ą YĎ mĘ IĂwČ bSĎ IĎwČ PsĆ oIwČ : ìnĆ oYrĘ43, 44

CnêĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć bSĎ z’Ď : hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ rBĄ dČyĘwČ tySĂ ylĂ SĘ lQĄ jČ tĘ IĂwČ45

hkĎ lĄ nĄ wĘ CmCq : My’Ă FĎ xČ ydĄyBĂ rGČsĘ nĂ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ C h‘ĎèĎ hČ h’Ď BĎ heĄhĂ hxĎ CnmĘ C MkĆ ynĄ y‘ĄlĘ hnĎSĄ46

’BĎ rWĎ ‘ĎhĆ MynĄèĘ mĂ dxĎ ’Ć hdĎChyĘ heĄhĂ wĘ rBĄ dČmĘ CedĆo‘ : brĄqĎ wĘ ëlĄ hŁ ytĂ ’Ł ryGĂ sĘ UČ hČ heĄhĂ47

NtČ nĎ ot’Ł ryGĂ sĘ UČ hČ wĘ : M‘ĎhĎ ynĄqĘ zĂwĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ t’Ą mĄ toFmČ bĘ C tobrĎxĞ BČ brČ=NomhĎ oU‘Ă wĘ48

‘ČCSyĄ=l’Ć SGČ IĂwČ rhĄ mČ yĘwČ : ot’Ł CWpĘ êĂ ’Ch hzĆ ol=qèĆ nČ’Ğ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ rmŁ ’lĄ to’ MhĆ lĎ49

ClpĘ nĎ MhĄ wĘ tĎ’BĎ hmĆ =l‘Č y‘ĂrĄ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ChqĄèĎ IĂwČ yBĂ rČ ìlĘ MolSĎ hĞ rmĆ ’IŁ wČ50

odyĎ=t’Ć xlČ SĎ ‘ČCSyĄ ySĄ nĘ ’Č mĄ dxĎ ’Ć heĄhĂ wĘ : ChWĚ jĘ tĘ IĂwČ MhĆ ydĄyĘ=t’Ć oB CxlĘ SĘ IĂwČ ‘ČCSyĄ=l‘Č51

bSĄ hĎ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : onzĘ’Ď =t’Ć Z~Ą qČ yĘwČ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ dbĆ ‘Ć=t’Ć ëIČwČ oBrĘxČ =t’Ć PŁlSĘ IĂwČ52

âl yJĂ ìBĘ lĂ BĘ rmČ ’tŁ hĞ o’ : CdybĄ ’yŁ brĆxĆ BČ brĆxĆ yWĄ pĘ êŁ =lJĎ yJĂ HmĎ oqmĘ =l’Ć ìBĘ rĘxČ53

: MykĂ ’Ď lĘ mČ MydĂCdGĘ rWĎ ‘Ď MynĄèĘ mĂ brČ hêĎ‘Č=MGČ ylĂ xlČ SĘ yĂ rSĆ ’Ğ ybĂ ’Ď t’Ą mĄ l’Ł SĘ lĂ lkČ C’
NomhĞ =l’Ć ‘ČCSyĄ rmČ ’Ď ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ : hnĎ’rĆqĘ êĂ hQĆ ’Ą =lkĎ yJĂ MybĂ CtJĘ hČ CnJŁ yĂ ëy’Ą lbĎ ’Ğ54, 55

MkĆ lĎ trŁ ohlĘ yêĂ bĘ SČ yĎ Moy MoywĘ ZyrĂpĎ JĘ ytĂ ’Ł WjŁ tĘ lĂ MtĆ’BĎ toFmČ bĘ C tobrĎxĞ bČ hĞ M‘ĎhĎ
z’Ď My’Ă ybĂ eĘ hČ ybĄ tĘ JĂ =t’Ć tâQmČ lĘ htĎ yĘhĎ t’zŁ =lJĎ lbĎ ’Ğ : dyĎ yBĂ MêĆxĘ lČ SĘ âlwĘ SDĎqĘ UĂ BČ56

rSĆ ’Ğ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ ’pĎ IĎqČ =l’Ć ot’Ł CkylĂ oh ‘ČCSyĄ yWĄ pĘ tŁ wĘ : CsnĚIĎwČ MQĎ JĚ wdĎymĂ lĘ tČ ot’Ł CbzĘ‘Ď57
wtybb
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lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ rYČ xĞlČ =d‘Č qoxrĎmĄ wyrĎxĞ ’Č ëlČ hĎ sorTĘ pĆ C : MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MyrĂpĘ oihČ ClhĞ qĘ nĂ otybĄ BĘ 58

MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ : rbĎ DĎ ljŁ yĂ ëy’Ą to’rĘlĂ MytĂ rĘSĎ mĘ hČ =M‘Ă MSĎ bSĆ IĄwČ ’obIĎwČ 59

rqĆSĆ =ydĄ‘Ą yJĂ P’Č wĘ : C’YĎ mĎ âlwĘ otymĂ hĞ lČ ‘ČCSyĄ=l‘Č rqĆSĆ tCd‘Ą CSqĘ BĂ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ =lkĎ wĘ 60

ydĂyĎ rmČ ’Ď hzĆ yJĂ Cn‘ĞIČwČ : rqĆSĆ =ydĄ‘Ą MyĂnĎSĘ CSGĘ nĂ NkĄ =yrĄxĞ’Č wĘ C’YĎ mĎ âl MSĎ C’BĎ MyBĂ rČ 61

rmĆ ’IŁ wČ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ MqĎ IĎwČ : MymĂ yĎ tSĆ ŁlSĘ BĂ otonbĘ lĂ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ lkČ yhĄ =t’Ć srŁ hĞ lČ ylĂ brĎ 62

NhĄ JŁ hČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ MDŁ IĂwČ : hQĆ ’Ą ìbĘ Cdy‘ĂhĄ t’EŁ =hmĎ rbĎ dĎ hnĆ‘ĞtČ âlhĞ wylĎ ’Ą 63

: MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hêĎ’Č =M’Ă CnlĎ dyGĂ tČ yJĂ MyIĂxČ MyhĂ Łl’BĄ ì‘ĞyBĂ SĘ mČ ynĂ nĘ hĂ lodGĎhČ
MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =t’Ć C’rĘtĂ hêĎ‘ČmĄ yJĂ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ ’Ğ NkĄ ’Ď êĎrĘmĎ ’Ď hêĎ’Č ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ 64

rmŁ ’lĄ wydĎgĎBĘ =t’Ć lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ ‘rČqĘ yĂ z’Ď : MyĂmĎ èĎ hČ ynĄnĘ ‘ČBĘ ’bĎ C hrĎCbGĘ hČ NymĂ ylĂ bSĄ yŁ 65

MkĆ êĘ ‘ĘDČ=hmČ CrmĘ ’Ă : wyjĂ mĂ opCDGĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ hzĆ heĄhĂ MydĂ‘ĄlĘ C do‘ CnQĎ =hmČ ’Ch PDĄgČmĘ 66

C’xĞ mČ rSĆ ’Ğ MhĆ mĄ SyĄwĘ PrŁ gĘ ’Ć BĘ ChJĚ IČwČ wynĎpĎ BĘ CqrĘyĎ z’Ď : ol twĆmĎ =TjČ SĘ mĂ CrmĘ ’IŁ wČ Cn‘ĞIČwČ 67

ZCxmĂ bSČ yĎ sorTĘ pĆ C : ëtĎ’Ł hJĆ UČ hČ hzĆ ymĂ xČ ySĂ mĎ CnlĎ ’bĄ eĎhĂ CrmĘ ’IŁ wČ : yxĂ lĆ tJČ mČ ot’Ł 68, 69

SxĄ kČ yĘwČ : ylĂ ylĂ GĎhČ ‘ČCSyĄ=M‘Ă tĎ yyĂhĎ hêĎ’Č =MGČ rmŁ ’lĄ txČ ’Č hxĎ pĘ SĂ wylĎ ’Ą SGČêĂ wČ rYĄ xĎ hĆ ëotBĘ 70

hxĎ pĘ SĂ Ch’Ą rĘêĂ wČ MlĎ C’hĎ =l’Ć ’YĄ IĄwČ : trĆmĎ ’Ł êĘ ’Č =hmĎ yêĂ ‘ĘdČyĎ âl rmŁ ’lĄ MQĎ kĚ ynĄ y‘ĄlĘ 71

‘bČ èĎ IĂwČ SxĄ kČ lĘ PsĆ oIwČ : yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ=M‘Ă hyĎhĎ hzĆ=MGČ MSĎ MydĂmĘ ‘Ł hĎ =l’Ć rmĆ ’êŁ wČ trĆxĆ ’Č 72

MlĎ C’ sorTĘ jĆ =l’Ć CrmĘ ’IŁ wČ MSĎ MydĂmĘ ‘Ł hĎ CSGĘ IĂwČ T‘ČmĘ do‘wĘ : Sy’Ă hĎ =t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ âl rmŁ ’lĄ 73

âl rmŁ ’lĄ h‘ĎbĚ SĘ bĂ C hlĎ ’Ď BĘ ton‘ĞlČ lxĆ IĎwČ : rJĄ nČtĘ êĂ ìtĘ pĎ WĘ BĂ =MGČ yJĂ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć hêĎ’Č =MGČ 74

rmČ ’Ď rSĆ ’Ğ ‘ČCSyĄ rbČ DĘ=t’Ć sorTĘ jĆ rJŁ zĘIĂwČ : lgŁ nĘ rĘêČhČ hrĎqĎ hzĆ ‘gČrĆbĘ C Sy’Ă hĎ =t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ 75

: ykĂ BĆ BČ rrĄmĎ yĘwČ hYĎ CxhČ ’YĄ IĄwČ MymĂ ‘ĎjĘ SŁlSĎ yBĂ =SxĆ kČ êĘ lgŁ nĘ rĘêČhČ ’rĎqĘ yĂ MrĆTĆ =yJĂ
CrsĘ ’Č IČwČ : otymĂ hĞ lČ ‘ČCSyĄ=l‘Č dxČ yČ CdsĘ on M‘ĎhĎ ynĄqĘ EĂwĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=lkĎ wĘ ro’ rqĆBŁ hČ zk, 2

yJĂ ot’Ł ryGĂ sĘ UČ hČ hdĎChyĘ ’rĘIČwČ : hxĎ jĆ hČ soTlĎ ypĂ soyTĂ nĘ oj ydĄybĂ ChrĚyGĂ sĘ IČwČ ChkĚ ylĂ oIwČ ot’Ł 3

rmČ ’IŁ wČ : MynĂ qĄ EĘhČ =l’Ć wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=l’Ć PsĆ JĆ hČ MySĂ ŁlSĘ =t’Ć bSĆ IĎwČ MxĄ eĎ IĂwČ Ch‘ĚySĂ rĘhĂ 4

ëlĄ SĘ IČwČ : hêĎ’Ď h’Ą rĘ t’zŁ lĎ wĘ CnQĎ =hmČ CrmĘ ’Ď MhĄ wĘ yqĂ nĎ MdĎ yêĂ rĘGČsĘ hĂ rSĆ ’ĞBČ ytĂ ’TĎ xĎ 5

CrmĘ ’IŁ wČ PsĆ JĆ hČ =t’Ć MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ CxqĘ IĂwČ : qnČxĎ IĄwČ ëlĆ IĄwČ ’YĄ IĄwČ lkĎ yhĄ BČ PsĆ JĆ hČ =t’Ć 6

hEĆhČ PsĆ JĆ bČ CnqĘ IĂwČ CY‘ĞCĎIĂwČ : ’Ch MymĂ DĎ rkČ WĘ =yJĂ rYĎ o’hĎ =l’Ć oêtĂ lĘ ’Ch hrĎoêkČ =âl 7

MoIhČ d‘Č MymĂ dĎ hdĄWĘ ’ChhČ hdĆvĎ lČ ’rĄuĎ yĂ NJĄ =l‘Č : MyrĂGĄ trČCbqĘ lĂ rYĄ oIhČ hdĄWĘ =t’Ć 8

rdĆ’Ć PsĆ JĆ hČ MySĂ ŁlSĘ =t’Ć CxqĘ IĂwČř rmŁ ’lĄ ’ybĂ eĎhČ =dyČBĘ rmČ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ MqČ Ch z’Ď : hEĆhČ 9

: ynĎdŁ ’Ğ ytĂ ’Ł hCĎYĂ rSĆ ’ĞJČ rYĄ oIhČ hdĄWĘ =d‘ČBĘ MCnêĘ IĂwČ : l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄBĘ =l‘ČmĄ rqČ yĎ rSĆ ’Ğ rqĎ yĘhČ 10

rmĆ ’IŁ wČ MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ ’Ch hêĎ’Č hČ rmŁ ’lĄ hxĎ jĆ hČ ot’Ł l’Č SĘ IĂwČ hxĎ jĆ hČ ynĄpĘ lĂ dmĄ ‘Ł ‘ČCSyĄwĘ 11

MtĎ’Ł hnĎ‘Ď âlwĘ MtĎ nĎTĘ WĂ wylĎ ‘Ď C’ybĂ hĄ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ : êĎrĘmĎ ’Ď hêĎ’Č ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą 12

NtČ nĎ âlwĘ : ëBĎ ton‘ĞlČ CryBĂ kĘ hĂ hUĎ JČ =d‘Č hêĎ’Č ‘ČmĄ SŁ âlhĞ soTlĎ yjĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : rbĎ DĎ 13, 14

NJĄ sĘ hČ hEĆhČ gxČ bĆ C : hxĎ jĆ hČ ynĄ y‘ĄBĘ ’lĆ pĆ lĘ hyĎhĎ =rSĆ ’Ğ d‘Č dxĎ ’Ć rbĎ dĎ âl P’Č hnĆ‘ĞmČ ol 15
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hyĎhĎ ’yhĂ hČ t‘ĄbĎ C : ySĂ pĘ xĎ lČ M‘ĎhĎ ob CrxĞ bĘ yĂ rSĆ ’Ğ MyrĂysĂ ’ĞhĎ mĄ dxĎ ’Ć xQČ SČ lĘ hxĎ jĆ hČ NyJĂ sĘ hĂ16

ymĂ BĘ soTlĎ yjĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MlĎ hĞ uĎ hĂ BĘ yhĂ yĘwČ : ’BĎ ’Č =rBČ omSĘ C M‘ĎlĎ ‘dČon rysĂ ’Ď Sy’Ă MhĆ lĎ17

MtĎ’Ď nĘ uĂ mĂ rSĆ ’Ğ ‘dČyĎ yJĂ : xČ ySĂ mĎ ’rĎqĘ eĂ hČ ‘ČCSyĄbĘ o’ ’BĎ ’Č =rbČ BĘ MkĆ lĎ ChxĄ QĘ SČ ’Ğ wČ CrxĞ bĘ tĂ18

brČ‘ĎtĘ êĂ =l’Č rmŁ ’lĄ oêSĘ ’Ă oQ hxĎ lĘ SĎ TjĎ SĘ UĂ hČ MoqmĘ BĂ oêbĘ SĂ BĘ =MgČ wĘ : ChrĚyGĂ sĘ hĂ oB19

MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ : wytĎ od’Ł =l‘Č d’Ł mĘ =d‘Č MolxĞ bČ ytĂ yeĄ‘Ě MoIhČ hzĆ yJĂ hEĆhČ qyDĂ~Č hČ rbČ dĘBĂ20

: ‘ČCSyĄ=t’Ć dymĂ SĘ hČ lĘ C ’BĎ ’Č =rBČ t’Ą MhĆ lĎ l’Ł SĘ lĂ M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć CtysĂ hĄ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ
t’Ą CrmĘ ’IŁ wČ MkĆ lĎ ChxĄ QĘ SČ ’Ğ wČ CYjĘ xĘ êČ MyĂnČèĘ hČ =NmĂ ymĂ =t’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ hxĎ jĆ hČ N‘ČIČwČ21

MQĎ kĚ CrmĘ ’IŁ wČ xČ ySĂ mĎ ’rĎqĘ eĂ hČ ‘ČCSyĄlĘ hWĆ ‘Ĺ’Ć =hmĎ C soTlĎ yjĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ’BĎ ’Č =rBČ22

soTlĎ yjĂ ’rĘIČwČ : blĄ ~Ď yĂ rmŁ ’lĄ wĘ q‘Ł YĘ lĂ CpysĂ oh MhĄ wĘ hWĎ ‘Ď h‘ĎrĎ=hmĆ hUĎ lĎ wĘ rmĆ ’IŁ wČ : blĄ ~Ď yĂ23, 24

rmČ ’IŁ wČ M‘ĎhĎ ynĄ y‘ĄlĘ wydĎyĎ=t’Ć ZxČ rĘIĂwČ MyĂmČ xuČ IĂwČ hmĎ ChUĘ hČ PysĂ oê do‘ ë’Č MhĆ lĎ lkŁ yĎ=âl yJĂ
: CnynĄBĎ =l‘ČwĘ CnylĄ ‘Ď omDĎ rmŁ ’lĄ M‘ĎhĎ =lkĎ Cn‘ĞIČwČ : MêĆ’Č C’rĘ hEĆhČ qyDĂ~Č hČ MDČmĂ ykĂ nŁ ’Ď yqĂ nĎ25

ySĄ nĘ ’Č CxqĘ IĂwČ : blĄ ~Ď hĂ lĘ ChnĄêĘ IĂwČ MyTĂ oèBČ riČ yĂ ‘ČCSyĄ t’Ą wĘ ’BĎ ’Č =rBČ t’Ą MhĆ lĎ xQČ SĂ z’Ď26, 27

: dCdGĘ hČ =lJĎ t’Ą wylĎ ‘Ď Cqy‘Ă zĘIČwČ NyrĂoTrČjĘ ’Ch TjĎ SĘ UĂ hČ rYČ xĞ =l’Ć ‘ČCSyĄ=t’Ć hxĎ jĆ hČ ’bĎ YĘ
hnĆqĎ wĘ oS’rŁ =l‘Č CmyWĂ IĎwČ MyYĂ oq rtĆJĆ CgrĘWĎ yĘwČ : NmĎ GĎrĘ’Č ly‘ĂmĘ ChSĚ yBĂ lĘ IČwČ śot’Ł CTySĂ pĘ IČwČ28, 29

wynĎpĎ BĘ CurŁ IĎwČ : MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ yxĂ yĘ rmŁ ’lĄ ob ClêĘ hČ yĘwČ MhĆ ykĄ rĘBĂ =l‘Č wynĎpĎ lĘ C‘rĘkĘ IĂwČ onymĂ ybĂ30

ly‘ĂUĘ hČ =t’Ć ot’Ł CTySĂ pĘ hĂ ob CQtĄhĄ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č wĘ : oS’rŁ =l‘Č ChJĚ IČwČ hnĆuĎ hČ =t’Ć CxqĘ IĂwČ31

omSĘ C ynĂ yrĂCq Sy’Ă BĘ C‘gĘ jĎ C’YĘ yĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : ot’Ł bŁlYĘ lĂ ChkĚ ylĂ oIwČ wydĎgĎBĘ =t’Ć ChSĚ yBĂ lĘ IČwČ32

’rĎqĘ eĂ hČ MoqUĎ hČ =l’Ć C’bŁ IĎwČ : oblĎ YĘ =t’Ć ol t’WĄ lĎ wĘ MêĎ’Ă ëŁlhĞ lČ CYQĘ ’Ă ot’Ł No‘mĘ SĂ33

âlwĘ M‘ČTĘ IĂwČ toêSĘ lĂ S’rŁ BĘ lChmĎ NyĂyČ ol=CnêĘ IĂwČ : tlĆ GŁ lĘ GĚhČ MoqmĘ rmĄ ’Ď yĄ rSĆ ’Ğ ’êĎlĘ GĎlĘ GĎ34

t’Ć t’Ł QmČ lĘ lrĎoG MhĆ ylĄ ‘Ğ ClyjĂ IČwČ wydĎgĎBĘ =t’Ć CqQĘ xČ yĘwČ MSĎ ot’Ł CblĘ YĘ IĂwČ : otoêSĘ lĂ hbĎ ’Ď35

CrmĘ SĘ IĂwČ CbSĘ IĄwČ : lrĎog ClyjĂ yČ ySĂ CblĘ =l‘ČwĘ MhĆ lĎ ydČgĎbĘ CqQĘ xČ yĘ ’ybĂ eĎhČ ypĂ BĘ rmČ ’ĹnĆ=rSĆ ’Ğ36

: MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ ‘ČCSyĄ ’Ch hzĆ oS’rŁ lĘ l‘ČmĄ tbĆ tŁ kĘ BĂ otmĎ SĘ ’Č rbČ dĘ CmyWĂ IĎwČ : hUĎ SĎ ot’Ł37

MSĎ MyrĂbĘ ‘Ł hĎ wĘ : ol’mŁ vĘ mĂ dxĎ ’Ć wĘ onymĂ ymĂ dxĎ ’Ć smĎ xĎ =ySĄ nĘ ’Č ynĄSĘ oU‘Ă CblĘ YĘ nĂ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ38, 39

ot’Ł hnĆ oBhČ wĘ lkĎ yhĄ hČ =t’Ć srĄhŁ hČ ’Ch hêĎ’Č CrmĘ ’yŁ wČ : MSĎ ’rŁ =t’Ć wyrĎxĞ’Č C‘ynĂ IĎwČ ot’Ł CpDĘGĂ40

CqxĞ WĎ =MGČ NkĄ wĘ : Z‘ĄhĎ =NmĂ hdĎrĘ hêĎ’Č MyhĂ Łl’Ĺ=NBĆ M’Ă ìSĆ pĘ nČ =t’Ć h‘ĎySĂ oh MymĂ yĎ tSĆ ŁlSĘ BĂ41

oSpĘ nČ =t’Ć wĘ ‘ČySĂ oh MyrĂxĄ ’Ğ=t’Ć : rmŁ ’lĄ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MyrĂpĘ oihČ =M‘Ă MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ wylĎ ‘Ď42

xČ TĄ BŁ : oB NymĂ ’Ğ nČ wĘ Z‘ĄhĎ =NmĂ hêĎ‘Č ’nĎ=drĆyĄ ’Ch l’Ą rĎWĘ yĂ ëlĆ mĆ =M’Ă ‘ČySĂ ohlĘ lkČ Cy âl43

rSĆ ’Ğ smĎ xĎ hĆ =ySĄ nĘ ’Č =MgČ wĘ : ynĂ ’Ď MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ rmČ ’Ď âlhĞ yJĂ oB ZpĄ xĎ yJĂ ChlĄ y~Ă yČ MyhĂ Łl’BĄ44

d‘Č tyèĂ èĂ hČ h‘ĎèĎ hČ =NmĂ ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ ynĄjĘ =t’Ć hiĎ JĂ ëSĆ xŁ wĘ : NkĄ =omJĘ ChpĚ rĘxĄ oU‘Ă CblĘ YĘ nĂ45

yhĂ lĎ ’Ĺ yhĂ lĎ ’Ĺ rmŁ ’lĄ lodGĎ loqBĘ ‘ČCSyĄ q‘ČYĎ ty‘Ă ySĂ êĘ hČ h‘ĎèĎ bČ C : ty‘Ă ySĂ êĘ hČ h‘ĎèĎ hČ46

C‘mĘ SĎ rSĆ ’ĞJČ MSĎ MydĂmĘ ‘Ł hĎ =NmĂ C : ynĂ êĎbĘ zČ‘Ğ hmĎ lĎ ylĂ ’Ą ylĂ ’Ą rmĄ ’Ď yĄ rSĆ ’Ğ ynĂ êĎqĘ bČ SĘ hmĎ lĘ47

ZmĆ xŁ o’lĘ mĂ rSĆ ’Ğ gopsĘ xuČ IĂwČ ZrĎIĎwČ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć rhĄ mČ yĘwČ : ChIĎlĂ ’Ą =l’Ć ’rĄqŁ ’Ch CrmĘ ’Ď48
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‘ČySĂ ohlĘ ChIĎlĂ ’Ą ’bŁ yĎ=M’Ă h’Ć rĘnĂ wĘ PrĆhĆ CrmĘ ’Ď MySĂ nĎ’ĞhĎ rtĆ yĆwĘ : ChqĄSĘ IČwČ hnĆqĎ =l‘Č ChmĄ yWĂ yĘwČ 49

h‘ĎrĘqĘ nĂ lkĎ yhĄ hČ tkĆ rŁ jĎ heĄhĂ wĘ : oxCr=t’Ć dqĄpĘ IČwČ lodGĎ loqbĘ ’rĎqĘ IĂwČ PysĂ hŁ ‘ČCSyĄwĘ : ol 50, 51

CYyqĂ IĎwČ CxêĎpĘ nĂ MyrĂbĎ qĘ C : C‘uĎ BČ tĘ hĂ MyrĂCYwĘ hSĎ ‘ĞrĎ ZrĆ’Ć hFĎ mĎ lĘ hlĎ ‘ĘmČ lĘ mĂ My‘ĂrĎqĘ MyĂnČSĘ lĂ 52

otmĎ CqtĘ yrĄxĞ’Č MhĆ yrĄbĘ uĂ mĂ C’YĘ IĄwČ : hUĎ hĄ MynĂ SĄ yĘ ZrĆ’Ď BĎ rSĆ ’Ğ MySĂ oduĘ hČ tomYĘ ‘ČmĄ MyBĂ rČ 53

MyrĂmĘ èŁ hČ oê’Ă rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞhĎ wĘ h’Ď UĄ hČ =rWČ wĘ : MyBĂ rČlĎ C’rĎIĄwČ SdĆuŁ hČ ry‘Ă =l’Ć C’bŁ IĎwČ 54

hzĆ NkĄ ’Ď CrmĘ ’IŁ wČ d’Ł mĘ =d‘Č CdrĘxĎ hrĎqĎ rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć wĘ S‘ČrČhĎ =t’Ć MtĎ o’rĘBĂ ‘ČCSyĄ=t’Ć
to’rŁ CyhĎ otrĘSĎ lĘ lylĂ GĎhČ =NmĂ ‘ČCSyĄ yrĄxĞ ’Č CklĘ hĎ rSĆ ’Ğ toBrČ MySĂ nĎ wĘ : MyhĂ Łl’Ĺ=NBĆ hyĎhĎ 55

M’Ą wĘ ysĄ oywĘ bqŁ ‘ĞyČ=M’Ą MyĎrĘmĂ C tylĂ DĎgĘ UČ hČ MyĎrĘmĂ htĎ yĘhĎ NhĆ nĄ ybĄ C : qoxrĎmĄ MSĎ hWĎ ‘ĞeČhČ =t’Ć 56

dxĎ ’Ć hyĎhĎ ’Ch=MgČ wĘ PsĄ oy omSĘ C MyĂtČmĎ rĎhĎ =NmĂ rySĂ ‘Ď Sy’Ă ’bŁ IĎwČ brĆ‘ĆbĎ yhĂ yĘwČ : yDĂbĘ zČ ynĄBĘ 57

soTlĎ yjĂ wYČ yĘwČ ‘ČCSyĄ PCG=t’Ć CeUĆ mĂ l’Č SĘ IĂwČ soTlĎ yjĂ =l’Ć ’bĎ ’Ch : ‘ČCSyĄ ydĄymĂ lĘ êČmĂ 58

SdĎxĎ rbĆ qĆBĘ ChmĄ yWĂ yĘwČ : rohTĎ dBČ =ëyrĂkĘ tČBĘ ChTĄ ‘ĞIČwČ PCGhČ =t’Ć PsĄ oy xuČ IĂwČ : ol NtĄ eĎ yĂ=yJĂ 59, 60

MyĎrĘmĂ C tylĂ DĎgĘ UČ hČ MyĎrĘmĂ C : ëlČ IĄwČ rbĆ uĆhČ yjĂ =l‘Č hlĎ odGĘ NbĆ ’Ć lgĆIĎwČ rC~BČ ol=b~Č xĎ rSĆ ’Ğ 61

ySĄ ’rĎ ClhĞ uĎ IĂwČ tBĎ èČ hČ brĆ‘Ć yrĄxĞ ’Č trĎxĽUĎ mĂ yhĂ yĘwČ : rbĆ uĎ hČ lCUmĂ MSĎ tobSĘ yŁ CyhĎ trĆxĆ ’Č hĎ 62

h‘ĆtĘ UČ hČ rmČ ’Ď yxČ CedĆo‘BĘ yJĂ CnrĘkČ zĎ CnynĄdŁ ’Ğ CrmĘ ’IŁ wČ : soTlĎ yjĂ =l’Ć MySĂ CrjĘ hČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ 63

ySĂ ylĂ èĘ hČ Moy=d‘Č rbĆ uĆhČ =t’Ć rYŁ nĘ lĂ ’nĎ=hCĄYČ NkĄ lĎ : MCq’Ď MymĂ yČ tSĆ ŁlSĘ hYĄ qĘ mĂ ’ChhČ 64

hmĎ rĘUĂ hČ h‘ĎrĎwĘ MytĂ UĄ hČ =NmĂ MqĎ =heĄhĂ M‘ĎhĎ =l’Ć CrmĘ ’Ď wĘ ChbĚ nĎ gĘ C hlĎ yĘlČ BČ wydĎymĂ lĘ tČ C’bŁ yĎ=NjĆ
CrYĘ nĂ wĘ CklĘ rmĎ SĘ mĂ ySĄ nĘ ’Č MkĆ lĎ =’hĄ soTlĎ yjĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : hnĎSŁ ’rĂhĎ =NmĂ hnĎrŁ xĞ ’Č hĎ 65

: rmĎ SĘ UĂ hČ =t’Ć wylĎ ‘Ď CdymĂ ‘ĞIČwČ NbĆ ’Ď hĎ =t’Ć CmêĘ xĘ IČwČ rbĆ uĆhČ =t’Ć Cr~Ę IĂwČ CklĘ IĄwČ : NC‘dĎêĄ rSĆ ’ĞJČ 66

trĆxĆ ’Č hĎ MyĎrĘmĂ C tylĂ DĎgĘ UČ hČ MyĎrĘmĂ ’bŁ êĎ wČ tBĎ èČ BČ =dxĎ ’Ć BĘ rqĆBŁ =tonpĘ lĂ tBĎ èČ hČ rxČ ’Č yhĂ yĘwČ xk

lgĆIĎwČ ’bŁ IĎwČ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ drČyĎ hoĎhyĘ ë’Č lĘ mČ =yJĂ lodGĎ S‘ČrČ yhĂ yĘwČ : rbĆ uĎ hČ =t’Ć to’rĘlĂ 2

otmĎ y’Ą mĄ C : glĆ èĎ JČ NbĎ lĎ oSCblĘ C qrĎBĎ JČ Ch’Ą rĘmČ C : hĎ ylĆ ‘Ď bSĆ IĄwČ xtČjĆ hČ =NmĂ NbĆ ’Ć hĎ =t’Ć 3, 4

í’rĆyêĂ =l’Č MySĂ eĎhČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ ë’Ď lĘ UČ hČ N‘ČIČwČ : MytĂ UĄ JČ CyhĘ IĂwČ ClhĎ bĘ nĂ rmĎ SĘ UĂ hČ ySĄ nĘ ’Č 5

rmĎ ’Ď rSĆ ’ĞJČ MqĎ ’Ch yJĂ hpŁ CenĆ y’Ą : hnĎSĘ uĄbČ êĘ blĎ YĘ eĂ hČ ‘ČCSyĄ=t’Ć yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ NhĄ 6

yJĂ NêĆrĘmČ ’Ğ wČ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć NêĆrĘhČ mĂ C : Nod’Ď hĎř MSĎ =bkČ SĎ rSĆ ’Ğ MoqUĎ hČ =t’Ć hnĎ y’Ć rĘC hnĎ’BŁ 7

yêĂ rĘmČ ’Ď heĄhĂ ot’Ł C’rĘêĂ MSĎ wĘ hlĎ ylĂ GĎhČ MkĆ ynĄpĘ lĂ ëlĄ oh ’Ch heĄhĂ wĘ MytĂ UĄ hČ =NmĂ MqĎ ’Ch
: wydĎymĂ lĘ tČ lĘ dyGĂ hČ lĘ hnĎYĘ rŁ êĎ wČ brĎ NoWWĎ bĘ C h’Ď rĘyĂBĘ rbĆ uĆhČ =NmĂ ‘gČrĆJĘ hnĎ’YĆ êĄ wČ : NkĆ lĎ 8

hnĎ zĘxČ ’êŁ wČ hnĎSĘ GČêĂ wČ MolSĎ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ NhĆ ylĄ ’Ğ ’rĎIĄwČ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rjĄ sČ lĘ toklĘ hŁ heĎhĄ 9

CklĘ yĄ yJĂ yxČ ’Č lĘ hnĎdĘGĄhČ hnĎkĘ lĄ hnĎ’rĆyêĂ =l’Č ‘ČCSyĄ NhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ol íywĆxĞ êČSĘ êĂ wČ wylĎ gĘ rČbĘ 10

CdyGĂ IČwČ hrĎy‘ĂhĎ C’BĎ rmĎ SĘ UĂ hČ ySĄ nĘ ’Č mĄ MySĂ nĎ’Ğ heĄhĂ wĘ NêĎkĘ lĆ BĘ yhĂ yĘwČ : ynĂ C’rĘyĂ MSĎ wĘ hlĎ ylĂ GĎhČ 11

brĎ PsĆ kĆ =CnêĘ IĂwČ CY‘ĞCĎIĂwČ MynĂ qĄ EĘhČ =M‘Ă ClhĞ uĎ IĂwČ : hrĎqĎ rSĆ ’Ğ lJŁ =t’Ć MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎlĘ 12

: MynĂ SĄ yĘ CnxĘ nČ’Ğ do‘BĘ ChbĚ nĘ gĘ IĂwČ hlĎ yĘlĎ wydĎymĂ lĘ tČ C’bĎ =yJĂ CrmĘ ’Ă : rmŁ ’lĄ ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č =l’Ć 13

: ‘rĎ=lJĎ mĂ MkĆ lĎ NgĄmĎ lĘ CnyyĂhĎ wĘ oBlĂ =l‘Č rBĄ dČnĘ CnxĘ nČ’Ğ hxĎ jĆ hČ ynĄ zĘ’Ď lĘ rbĎ DĎhČ ‘mČ èĎ yĂ=ykĂ wĘ 14
wxqyw

.Nod’Ď hĎ N’k ’Ymn ’l ’"sb v.6 .xk



28. 15–20 whyttm 35

MydĂChIĘhČ NyBĄ h’Ď YĘ yĎ t’EŁ hČ h‘ĎCmèĘ hČ wĘ MhĆ ypĂ BĘ CmWĎ rSĆ ’ĞJČ CW‘ĞIČwČ PsĆ JĆ hČ =t’Ć CxqĘ IĂwČ15

d‘ČyĎ rSĆ ’Ğ ’ChhČ rhĎ hĎ =l’Ć hlĎ ylĂ GĎhČ CklĘ hĎ MydĂymĂ lĘ êČhČ rWĎ ‘Ď dxČ ’Č wĘ : hEĆhČ MoIhČ d‘Č16

SGČIĂwČ : MyjĂ ‘ĂsĘ yêĄSĘ =l‘Č CxsĘ jĎ MhĆ mĄ SyĄwĘ ol=CwxĞêČSĘ IĂwČ ot’Ł MtĎ o’rĘJĂ yhĂ yĘwČ : ‘ČCSyĄ MhĆ lĎ17, 18

MyUĂ ‘ČhĎ =lJĎ =l’Ć CklĘ : ZrĆ’Ď bĎ C MyĂmČ èĎ BČ lSĎ mĘ mĂ =lJĎ ylĂ =NêČ nĂ rmŁ ’lĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČyĘwČ ‘ČCSyĄ19

MêĆdĘUČ lĂ wĘ : SdĆuŁ hČ xČ CrwĘ NBĄ hČ wĘ b’Ď hĎ MSĄ BĘ MtĎ’Ł lBĄ TČ lĘ C MydĂymĂ lĘ tČ lĘ ylĂ MtĎŁW‘ĞlČ wĘ MtĎrŁ ohlĘ20

MynĂ èĎ hČ tyrĂxĞ ’Č =d‘Č MkĆ UĎ ‘Ă hyĆhĘ ’Ć ykĂ nŁ ’Ď heĄhĂ wĘ MkĆ tĘ ’Ć ytĂ yCĂYĂ rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć rmŁ SĘ lĂ MtĎ’Ł
: NmĄ ’Ď MlĎ o‘hĎ ZqĄ t‘ĄlĘ



soqrĘmČ lĘ rSĆ ’Ğ hrĎoWBĘ hČ

xČ lĄ SŁ ynĂ nĘ hĂ My’Ă ybĂ eĘ hČ yrĄbĘ dĂBĘ bCtJĎ JČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄlĘ hrĎoWBĘ hČ tQČ xĂ êĘ ’, 2

: wytĎ oQsĂ mĘ CrèĘ yČ hoĎhyĘ ërĆDĆ CejČ rBĎ dĘUĂ BČ ś’rĄoq loq : ìynĆpĎ lĘ ìJĘ rĘdČ=heĎpĂ C ìynĆpĎ lĘ ykĂ ’Ď lĘ mČ 3

txČ ylĂ sĘ lĂ lbĄ FĎ hĂ lĘ C MJĎ rĘDČmĂ bCSlĎ M‘ĎhĎ =l’Ć ’rĎqĎ ’ChwĘ rBĎ dĘUĂ BČ lBĄ TČ lĘ NnĎxĎ oy ’bŁ IĎwČ 4

NDĄrĘIČhČ ëotBĘ odyĎ=l‘Č ClbĘ FĎ IĂwČ MyĂlĎ SĎ CryĘ ybĄ SĘ yŁ =lkĎ wĘ hdĎChyĘ ZrĆ’Ć =lJĎ wylĎ ’Ą C’YĘ IĄwČ : MnĎ wŁ ‘Ğ 5

olkĎ ’ĞmČ C wynĎtĘ mĎ BĘ rCz’Ď ro‘ roz’Ą wĘ MyQĂ mČ GĘ r‘ČWĘ oSCblĘ NnĎxĎ oywĘ : MhĆ ytĄ’FŁ xČ =t’Ć MtĎDŁ wČtĘ hĂ BĘ 6

ynĂ ’Ğ ërĆ‘Ć=lqČ rSĆ ’Ğ yrĎxĞ ’Č ’BĎ yeĂ UĆ mĂ NysĂ xĎ heĄhĂ rmŁ ’lĄ ’rĎqĘ IĂwČ : r‘ČIĎmĂ SbČ dĘC MybĂ gĎxĞ 7

MkĆ tĘ ’Ć lBĄ TČ yĘ ’Ch ë’Č MyĂUĎ BČ MkĆ tĘ ’Ć lBĄ TČ mĘ ynĂ ’Ğ : wylĎ ‘ĎnĘ ëorWĘ ryêĂ hČ lĘ wynĎpĎ lĘ ‘ČrŁ JĘ mĂ 8

NnĎxĎ oy dyČ=l‘Č lbĄ FĎ IĂwČ lylĂ GĎhČ =NmĂ trĆYĆ eĘ mĂ ‘ČCSyĄ ’bŁ IĎwČ MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ yhĂ yĘwČ : SdĆuŁ hČ =xČ CrBĘ 9

wylĎ ‘Ď hdĎrĘyĎ xČ CrhĎ wĘ MyĂmČ èĎ hČ CxêĘ pĘ nĂ heĄhĂ wĘ ’rĘIČwČ MyĂUĎ hČ =NmĂ hlĎ ‘Ď hŁl‘Ď=ë’Č ’ChwĘ : NDĄrĘIČBČ 10

NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ : ySĂ pĘ nČ htĎYĘ rĎ ìBĘ ydĂydĂyĘ ynĂ BĘ ’Ch hêĎ’Č MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ loq yhĂ yĘwČ : hnĎ oy tCmdĘBĂ 11, 12

ChiĄ nČ yĘwČ hdĆvĎ hČ tIČxČ =M‘Ă Moy My‘ĂBĎ rĘ’Č rBĎ dĘUĂ bČ yhĂ yĘwČ : rBĎ dĘUĂ BČ ChxĄ eĂ IČwČ xČ CrhĎ o’WĎ nĘ 13

’rĎqĘ IĂwČ hlĎ ylĂ GĎhČ ‘ČCSyĄ ’BĎ NnĎxĎ oy rGČsĘ hĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : ChtĚrĘSĄ MyhĂ Łl’Ĺ ykĄ ’ĞlĘ mČ C NTĎ vĎ hČ 14

hbĎ rŁ qĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ C MymĂ IĎhČ C’lĘ mĎ heĄhĂ rmČ ’IŁ wČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ trČoWBĘ =t’Ć 15

’rĘIČwČ lylĂ GĎhČ =MyČ tpČ WĘ =l‘Č oêkĘ lĆ BĘ yhĂ yĘwČ : hrĎoWBĘ bČ CnymĂ ’ĞhČ wĘ MkĆ ykĄ rĘDČmĂ CbCS ’bŁ lĎ 16

: CyhĎ MygĂ IĎdČ yJĂ MIĎhČ ynĄjĘ =l‘Č trĆmŁ kĘ mĂ MyWĂ rĘjŁ No‘mĘ SĂ yxĂ ’Ğ yrČDĘnĘ ’Č =t’Ć wĘ No‘mĘ SĂ =t’Ć
MtĎ ormŁ kĘ mĂ =t’Ć CbzĘ‘ČIČwČ : MdĎ’Ď ygĄIĘdČlĘ MkĆ tĘ ’Ć hWĆ ‘Ĺ’Ć wĘ yrČxĞ ’Č CklĘ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 17, 18

wyxĂ ’Ď NnĎxĎ oy=t’Ć wĘ yDĂbĘ zČ=NBĆ bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć ’rĘIČwČ r‘ĎzĘmĂ =T‘ČmĘ rbŁ ‘ĞIČwČ : wyrĎxĞ’Č CklĘ IĄwČ ‘gČrĎJĘ 19

MhĆ ybĂ ’Ğ yDĂbĘ zČ=t’Ć CbzĘ‘ČIČwČ M’Ł tĘ jĂ MhĆ ylĄ ’Ğ ’rĎqĘ IĂwČ : tormŁ kĘ mĂ MynĂ uĘ tČmĘ hIĎnĂ ’Ď BĎ MhĄ =MgČ wĘ 20

MoyBĘ ’bŁ lĎ SxČ IČwČ MCxnČ=rpČ JĘ =l’Ć C’bŁ IĎwČ : wyrĎxĞ ’Č CklĘ IĄwČ MyrĂykĂ vĘ hČ MylĂ ‘ĞjŁ hČ =M‘Ă hIĎnĂ ’Ď BĎ 21

Sy’Ă JĘ MdĎUĘ lČ lĘ ‘dČyĎ yJĂ otrĎoê=l‘Č ChmĘ tĘ IĂwČ : hUĎ SĎ dUĄ lČ yĘwČ tsĆ nĆJĘ hČ =tyBĄ =l’Ć tBĎ èČ hČ 22

oB qbČ DĎ rSĆ ’Ğ tsĆ nĄJĘ hČ =tybĄ BĘ Sy’Ă ’YĎ mĘ nĂ MSĎ wĘ : MyrĂpĘ oiJČ âlwĘ odyĎBĘ NoTlĘ SĂ rSĆ ’Ğ 23

âlhĞ tĎ’bĎ CndĄymĂ SĘ hČ lĘ M’Ă hČ ëlĎ wĎ CnQĎ =hmČ yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ yoh : rmŁ ’lĄ q‘ČYĘ IĂwČ h’Ď mĘ TĚ xČ Cr 24

ot’Ł PrŁ TĘ IĂwČ : CeUĆ mĂ ’YĄ wĘ MDŁ rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄ oB=r‘ČgĘ IĂwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ SodqĘ hêĎ’Č ymĂ ìyêĂ ‘ĘdČyĘ 25, 26

Sy’Ă ChmĘ tĘ IĂwČ MQĎ kĚ C’êĎSĘ IĂwČ : CeUĆ mĂ ’YĎ yĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ hlĎ dŁ gĘ hqĎ ‘ĎYĘ q‘ČYĘ IĂwČ h’Ď mĘ FĚ hČ xČ Cr 27

’Ch to’mĄ FĘ hČ toxCrhĎ =t’Ć =MGČ yJĂ oê’Ă hSĎ dĎxĞ hrĎoê=hmČ t’EŁ =hmČ rmŁ ’lĄ wyxĂ ’Ď =l’Ć
: lylĂ GĎlČ bybĂ iĎ mĂ C rJĎ JĂ hČ =lkĎ BĘ hrĎhĄ mĘ =d‘Č ’YĎ yĎ o‘mĘ SĎ wĘ : olqŁ BĘ to‘mĘ SŁ NhĄ wĘ ozCz‘ĹBĆ hCĆYČ mĘ 28

tnĆtĆxŁ wĘ : NnĎxĎ oywĘ bqŁ ‘ĞyČ=MGČ MhĆ UĎ ‘Ă wĘ yrČDĘnĘ ’Č wĘ No‘mĘ SĂ htĎ yBĄ C’bŁ IĎwČ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ mĂ C’YĘ IĄwČ 29, 30

HdĎyĎBĘ qzĆxĞ IČwČ SGČ IĂwČ : HtĎlĎ xĞ mČ rbČ DĘ=l‘Č ol CrjĘ sĂ o’bŁ kĘ C txČ DĎqČ =tlČ ox hbĎ kĘ SĎ No‘mĘ SĂ 31
hmyqyw

.+g +m hy‘Vy Nyy‘ ,CnyhĄŁl’lĄ hQĎ ysĂ mĘ hbĎ rĎ‘ĞBĎ wrVy ’"n ,+g +g whyttmb Nkw v.3 .’
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SmĆ èĎ hČ ’ob yrĄxĞ ’Č brĆ‘ĆBĎ yhĂ yĘwČ : MtĎ’Ł trĄSĎ êĘ wČ MqĎ êĎ wČ heĎUĆ mĂ htĎpĘ rĎ txČ DČuČ hČ wĘ hĎ mĆ yqĂ yĘwČ32

CpsĘ ’Ć nĆ ry‘ĂhĎ ybĄ SĘ oy=lkĎ wĘ : MêĎ‘ĂbČ mĘ h‘ĎrĎ xČ Cr rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ MylĂ oxhČ =lJĎ t’Ą wylĎ ’Ą C’ybĂ IĎwČ33

to‘rĎ toxCrwĘ MynĂ oS My’Ă lĚ xĞ tČBĘ ClxĎ rSĆ ’Ğ MhĆ mĄ MyBĂ rČ ’jĎ rĘIĂwČ : tyĂBĎ hČ xtČjĆ wDĎxĘ yČ34

trĎxĽUĎ mĂ MJĄ SĘ IČwČ : ’Ch ymĂ C‘dĘyĎ śyJĂ rbĎ DĎ rBĄ dČlĘ to‘rĎhĎ toxCrlĎ NtČ nĎ=âlwĘ SrĄGĄ toBrČ35

rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞhĎ wĘ No‘mĘ SĂ wĘ : hUĎ SĎ lQĄ jČ tĘ IĂwČ brĄxĎ MoqmĎ BĘ ‘GČpĘ IĂwČ ’YĄ IĄwČ rxČ èĎ hČ hlĎ ‘Ď MrĆTĆ36

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ìynĆjĎ MySĂ qĘ bČ mĘ MQĎ kĚ heĄhĂ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ Ch’ĚYĎ mĘ IĂwČ : wyrĎxĞ ’Č CdrĘxĎ oê’Ă37, 38

ytĂ ’YĎ yĎ NJĄ =l‘Č yJĂ hUĎ SĎ =MGČ ytĂ ’rĎqĎ wĘ CnlĎ tobrŁ uĘ hČ tozrĎjĘ hČ yrĄ‘Ď=l’Ć hEĆmĂ hrĎCsnĎ wĘ CklĘ
’bŁ IĎwČ : MydĂèĄ hČ =t’Ć SrĆgĎ yĘwČ MSĎ ’rĎqĘ IĂwČ lylĂ GĎhČ =lkĎ BĘ tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄBĎ =l’Ć rsČ IĎwČ : ytĂ yBĄ mĂ39, 40

: ynĂ rĄhĞ TČ lĘ lkČ Ct âlhĞ hêĎ’Č ZpĄ xĎ =M’Ă rmČ ’IŁ wČ wynĎpĎ lĘ ‘rČkĘ IĂwČ NeĄxČ tĘ IĂwČ ‘rĎYŁ mĘ Sy’Ă wylĎ ’Ą
wypĂ BĘ rbĎ DĎhČ do‘ : rhĎ TĘ C ynĂ ’Ğ ZpĄ xĎ rmČ ’IŁ wČ oB=‘GČ IĂwČ odyĎ=t’Ć TSĆ oIwČ ‘ČCSyĄ wylĎ ‘Ď MxĄ rČyĘwČ41, 42

h’Ą rĘ rmŁ ’lĄ : wynĎjĎ =l‘ČmĄ ChxĄ QĘ SČ yĘwČ oB=d‘ČIĎwČ : rhĎ TĘ IĂwČ ‘gČrĆkĘ orWĎ BĘ mĂ hrĎsĎ t‘ČrČ~Ď hČ wĘ43, 44

ìtĘ rĎhĽ TĎ =l‘Č NBĎ rĘuĎ hČ =t’Ć brĄqĘ hČ wĘ NhĄ JŁ hČ ynĄ y‘ĄlĘ h’Ą rĎhĄ wĘ ëlĄ =qrČ rbĎ DĎ Sy’Ă lĘ dGĄêČ =l’Č
MyBĂ rČBĎ rbĎ DĎhČ =t’Ć ‘ČymĂ SĘ hČ lĘ C dyGĂ hČ lĘ lxĆ IĎwČ ot’YĄ JĘ yhĂ yĘwČ : MhĆ lĎ tCd‘ĄlĘ hSĆ mŁ hCĎYĂ rSĆ ’ĞJČ45

hbĎ rĎ‘ĞwČ hIĎYĂ BĘ ZCxBČ rrĄoGtĘ hĂ =M’Ă yJĂ yClGĎBČ ry‘ĂbĎ ’bŁ lĎ ‘ČCSyĄ do‘ lkŁ yĎ=âl rSĆ ’Ğ d‘Č
: heĎpĂ C rbĆ ‘Ą=lJĎ mĂ wylĎ ’Ą C’bŁ IĎwČ

ClhĞ uĎ IĂwČ : tyĂBĎ BČ bSĄ yŁ ’Ch heĄhĂ rmŁ ’lĄ ‘mČ SĘ nĂ louhČ wĘ MCxnČ=rpČ JĘ =l’Ć bSĎ IĎwČ MymĂ IĎmĂ yhĂ yĘwČb, 2

xtČjĆ hČ xkČ nŁ lĘ =P’Č wDĎxĘ yČ dmŁ ‘ĞlČ MoqUĎ hČ MtĎ’Ł ’WĎ nĎ=âl rSĆ ’Ğ=d‘Č hrĎhĄ mĘ MyBĂ rČ wylĎ ’Ą
h‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ tomYĎ ‘Ğ hkĄ nĘ Sy’Ă y’Ą ybĂ mĘ MySĂ nĎ’Ğ wylĎ ’Ą C’bŁ IĎwČ : wyrĎbĎ DĘ=t’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČyĘwČ ZCxmĂ3

tyĂBČ hČ =l‘ČmĄ gGĎhČ =t’Ć CrysĂ hĄ M‘ĎhĎ brŁ mĄ wylĎ ’Ą śtSĆ gĆlĎ ClkĘ yĎ âl rSĆ ’ĞkČ wĘ : ot’Ł My’Ă WĘ nŁ4

: wylĎ ‘Ď bkČ SĎ tomYĎ ‘ĞhĎ hkĄ nĘ rSĆ ’Ğ bJĎ SĘ UĂ hČ =t’Ć MSĎ ërĆdĆ CdyrĂoIwČ oB bSĄ yŁ ’Ch rSĆ ’Ğ
MySĂ nĎ’Ğ wČ : ìytĆ’FŁ xĎ ìlĘ =CxlĘ sĘ nĂ ynĂ BĘ tomYĎ ‘ĞhĎ hkĄ nĘ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ MtĎ nĎ Cm’Ĺ=t’Ć ‘ČCSyĄ to’rĘJĂ5, 6

ymĂ hQĆ ’Ą JĎ MypĂ CDGĂ rBĄ dČmĘ hUĎ lĎ : rmŁ ’lĄ MBĎ lĂ =l’Ć MyrĂBĘ dČmĘ MSĎ CbSĘ yĎ MyrĂpĘ oihČ =NmĂ7

NkĄ =yJĂ oxCrBĘ ‘ČCSyĄ ‘dČyĎ hrĎhĄ mĘ =d‘ČwĘ : oDbČ lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ yêĂ lĘ BĂ My’Ă TĎ xĞ xČ ŁlsĘ lĂ lkČ Cy8

rmŁ ’lĄ =M’Ă lqĄ nĎ hmĆ yJĂ : MkĆ BĘ lĂ BĘ t’zŁ kĎ CGhĘ tĆ hEĆ=hUĎ lĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MBĎ lĂ bĘ CbSĘ xĎ9

: ëQĄ hČ tĘ hĂ wĘ ìbĘ JĎ SĘ mĂ =t’Ć ’WĎ MCq rmŁ ’lĄ o’ ìytĆ’FŁ xČ ìlĘ =CxlĘ sĘ nĂ tomYĎ ‘ĞhĎ hkĄ nĘ =l’Ć
hkĄ nĘ =l’Ć rmČ ’Ď z’Ď My’Ă TĎ xĞ xČ ŁlsĘ lĂ ZrĆ’Ď BĎ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ lĘ NoySĘ rĂ SyĄ yJĂ NC‘dĘêĄ N‘ČmČ lĘ ë’Č10

MqĎ IĎwČ rhĄ mČ yĘwČ : ìtĆ yBĄ =l’Ć ìlĘ =ëlĆ wĘ ìbĘ JĎ SĘ mĂ =t’Ć ’WĎ MCq ëlĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ heĄhĂ : tomYĎ ‘ĞhĎ11, 12

MyhĂ Łl’lĄ dobkĎ CnêĘ IĂwČ MQĎ JĚ =t’Ć hzĎxĞ ’Ď tCYQĎ pČ C MQĎ kĚ ynĄ y‘ĄlĘ ’YĄ IĄwČ obJĎ SĘ mĂ =t’Ć ’vĎ IĂwČ
wylĎ ’Ą C’BĎ M‘ĎhĎ =lkĎ wĘ MIĎhČ tpČ WĘ =l’Ć ’YĄ IĄwČ PsĆ oIwČ : t’zŁ JĎ Cny’Ă rĎ=âl MlĎ o‘mĄ rmŁ ’lĄ13

tybĄ BĘ bSĄ yŁ ypČ lĘ xČ =NBĆ ywĂlĄ =t’Ć h’Ď rĎ MèĎ mĂ rbČ ‘Ď rSĆ ’ĞJČ : MhĆ ynĄpĘ lĂ otrĎoê=t’Ć MWĆ IĎwČ14

otybĄ BĘ MxĆ QĆ hČ =l‘Č oêbĘ SĂ BĘ yhĂ yĘwČ : wyrĎxĞ ’Č ëlĆ IĄwČ MqĎ IĎwČ yrĎxĞ ’Č ëlĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ skĆ UĆ hČ15
wbVyw

.o’ybĂ hĞ lČ ’"sb v.4 .b .’"m +d sqwl Nyy‘ ,xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch rSĆ ’Ğ w‘dy yk ’"sb v.34
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: wyrĎxĞ’Č CklĘ hĎ rSĆ ’Ğ CyhĎ MyBĂ rČ yJĂ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ ‘ČCSyĄ=M‘Ă MyBĂ rČ My’Ă FĎ xČ wĘ MysĂ kĘ om CbSĘ IĄwČ
wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć CrmĘ ’IŁ wČ MysĂ kĘ oUhČ wĘ My’Ă FĎ xČ hČ =M‘Ă lkĄ ’Ł ’Ch yJĂ MySĂ CrjĘ hČ wĘ MyrĂpĘ oihČ C’rĘIĂwČ 16

MyqĂ zĎxĞhČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ ‘mČ SĘ IĂwČ : My’Ă FĎ xČ hČ wĘ MysĂ kĘ oUhČ =M‘Ă htĄSŁ wĘ lkĄ ’Ł ’Ch ‘ČCDmČ 17

yJĂ ylČ ’Ą ’bŁ lĎ MyqĂ yDĂ~Č lČ ’rŁ qĘ lĂ ytĂ ’bĎ =âl MylĂ oxhČ =M’Ă yJĂ ’pĄ rŁ hĎ =M‘Ă rbĎ DĎ MhĆ lĎ Ny’Ą
CrmĘ ’IŁ wČ C’BĎ MSĎ pĘ nČ Mo~bČ Ce‘Ă rSĆ ’Ğ MySĂ CrjĘ hČ wĘ NnĎxĎ oy ydĄymĂ lĘ tČ wĘ : hbĎ CStĘ lĂ My’Ă FĎ xČ lČ =M’Ă 18

‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : CmYĚ yĎ âl ìydĆymĂ lĘ tČ wĘ MymĂ YĎ MySĂ CrjĘ hČ wĘ NnĎxĎ oy ydĄymĂ lĘ tČ hmĎ =l‘Č wylĎ ’Ą 19

ClkĘ Cy âl MkĎ otBĘ NtĎxĎ hĆ rSĆ ’Ğ do‘=lJĎ MhĆ UĎ ‘Ă NtĎxĎ hĆ do‘BĘ heĎtĚxĞ hČ ynĄBĘ CmYĚ yĎ ykĂ hĞ
h’Ď lĎ TĘ MyrĂpĘ êŁ =Ny’Ą wĘ : MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ CmYĚ yĎ z’Ď wĘ NtĎxĎ hĆ MhĆ mĄ xuČ lĚ wĘ My’Ă BĎ MymĂ yĎ heĄhĂ : MCYlĎ 20, 21

hlĎ BĎ hČ hlĎ mĘ vĂ hČ =NmĂ ‘rČgĘ êĂ HtĎ’Ď QĚ mĂ BĘ hSĎ dĎxĞ hČ h’Ď lĎ FĘ hČ =NjĆ hlĎ bĎ hlĎ mĘ WĂ =l‘Č hSĎ dĎxĞ
tod’eŁ hČ =t’Ć SoryêĂ hČ ‘uČ bČ yĘ=NjĆ MylĂ BĎ tod’nŁ BĘ NêČ yĚ âl SorytĂ wĘ : hĎ y‘ĆrĎqĘ =l‘Č PysĂ otwĘ 22

hdĄWĘ BĂ ëlĆ IĄwČ MoIhČ yhĂ yĘwČ : MySĂ dĎxĞ tod’nŁ BĘ NêČ yĚ SoryêĂ lbĎ ’Ğ NCylĎ kĘ yĂ tod’eŁ hČ wĘ NyĂIČhČ ëjČ SĘ nĂ wĘ 23

wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : MdĎyĎBĘ tolylĂ mĘ PTŁ qĘ lĂ ClxĄ hĄ MSĎ MJĎ rĘDČ MtĎ oW‘ĞBČ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ tBĎ èČ BČ hmĎ qĎ 24

âlhĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : tBĎ èČ bČ hWĆ ‘ĎyĄ âl=rSĆ ’Ğ t’Ą MyWĂ ‘Ł MhĄ ‘ČCDmČ h’Ą rĘ MySĂ CrjĘ hČ 25

’BĎ rSĆ ’Ğ : oê’Ă rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĎ ’Ch NpĎ kĎ bĘ C rsĆ xĆ bĘ otoyhĘ BĂ dwĂdĎ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ=t’Ć MtĆ’rĎqĘ 26

wySĎ nĎ’ĞlČ =MGČ NêĄ IĂwČ MynĂ jĎ hČ MxĆ lĆ =t’Ć lkČ ’IŁ wČ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ rtĎ yĎbĘ ’Ć ymĄ yBĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ tyBĄ =l’Ć
tBĎ èČ hČ NhĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MDĎbČ lĘ MynĂ hĞ JŁ hČ =M’Ă yêĂ lĘ BĂ lkČ ’yŁ âl hrĎoêhČ yjĂ =l‘Č rSĆ ’Ğ 27

tBĎ èČ hČ Nod’Ğ=MGČ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ NJĄ =l‘Č : tBĎ èČ hČ rCb‘ĞBČ MdĎ’Ď hĎ âlwĘ MdĎ’Ď hĎ rCb‘ĞBČ NkČ Ch 28

: ’Ch
Ch’Ą jĎ rĘyĂ=M’Ă ol CbrĘ’Ď MhĄ wĘ : hSĎ bĄ yĘ odyĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =MSĎ wĘ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ =l’Ć ’bŁ IĎwČ PsĆ oIwČ g, 2

ëotBĘ dmŁ ‘ĞwČ MCq hSĎ bĄ yĘ odyĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ : onTĘ WĂ lĘ MdĎyĎ ’YĎ mĘ êĂ N‘ČmČ lĘ tBĎ èČ BČ 3

HtĎxĞ SČ lĘ o’ SpĆ nĆ ly~Ă hČ lĘ ‘rČhĎ lĘ o’ tBĎ èČ BČ byTĂ yhĄ lĘ tDĎkČ ykĂ hĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď z’Ď : lhĎ uĎ hČ 4

rmĆ ’IŁ wČ MBĎ lĂ ySĂ uĘ mĂ d’Ł mĘ ol=rmČ yJĂ MypĂ ‘ĞzŁ MynĂ pĎ BĘ bybĂ iĎ mĂ MhĆ ylĄ ’Ğ PqĄSĘ IČwČ : CSyrĂxĞ IČwČ 5

MySĂ CrjĘ hČ wĘ : trĆxĆ ’Č JĎ HnĎtĎ y’Ą lĘ odyĎ bSĎ êĎ wČ HtĎ’Ł TSĆ IŁ wČ ìdĆyĎ=t’Ć TSĄ oh ’ChhČ Sy’Ă hĎ =l’Ć 6

MèĎ mĂ rbŁ ‘ĞIČwČ ‘ČCSyĄ NpĆ IĂwČ : otyxĂ SĘ hČ lĘ hUĆ BČ sodrĘoh ySĄ nĘ ’Č =M‘Ă Z‘ĄCĎhĂ lĘ CSyxĂ IĎwČ C’YĘ yĎ 7

MyĂlČ SĎ CrymĂ C : hdĎChyĘ=NmĂ C lylĂ GĎhČ =NmĂ wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ brĎ=M‘Č NomhĞ wČ MIĎhČ ërĆDĆ wydĎymĂ lĘ êČ =M‘Ă 8

t’Ą C‘mĘ SĎ yJĂ wylĎ ’Ą C’BĎ lodGĎ lhĎ qĎ NodyYĂ wĘ rYŁ tobybĂ iĘ mĂ C NDĄrĘIČlČ rbĆ ‘ĄmĄ C Mod’ĹmĄ C
yêĂ lĘ bĂ lĘ M‘ĎhĎ NomhĞ ynĄjĘ mĂ heĎTČ qĘ hIĎnĂ ’Ľ ol=NkĆ hĎ lĘ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ : hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ=lJĎ 9

MtĎ oYrĘBĂ My‘Ă GĎ nĚmĘ hČ =lJĎ wylĎ ‘Ď C’QĘ mČ tĘ hĂ rSĆ ’Ğ=d‘Č MyBĂ rČlĎ hkĎ rĚ’Ğ hlĎ ‘ĹhĆ yJĂ : ot’Ł NCqxĞ dĘyĂ 10

rmŁ ’lĄ Cq‘ĞYĘ IĂwČ wynĎpĎ lĘ ClpĘ nĎ ot’Ł MtĎ o’rĘBĂ MBĎ h’Ď mĘ TĚ xČ Cr rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ : oB ‘ČGŁ nĘ lĂ 11

rhĎ hĎ =l’Ć l‘ČIČwČ : ’Ch ymĂ C‘ydĂoy yêĂ lĘ bĂ lĘ MBĎ r‘ČGĎ r‘Ł gĎ ’ChwĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ ’Ch hêĎ’Č 12, 13

olYĘ ’Ć toyhĘ lĂ MySĂ nĎ’Ğ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ dqŁ pĘ IĂwČ : wylĎ ’Ą C’bŁ IĎwČ MBĎ ZpĄ xĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ 14

SrĄgĎlĘ My’Ă lĚ xĞ êČhČ =t’Ć ’jŁ rĘlĂ MdĎyĎBĘ NtČ nĎ xČ kŁ wĘ : MxĄ lĎ SĘ yĂ rSĆ ’Ğ lkŁ BĘ otrĎoWBĘ =t’Ć ’rŁ qĘ lĂ wĘ 15
twxwr
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yxĂ ’Ğ NnĎxĎ oy=t’Ć wĘ yDĂbĘ zČ=NBĆ bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć wĘ : sorTĘ jĆ MSĄ BĘ No‘mĘ SĂ =t’Ć heĆkČ yĘwČ : to‘rĎ toxCr16, 17

sCjlĂ yjĂ =t’Ć wĘ yrČDĘnĘ ’Č =t’Ć wĘ : M‘ČrĎ=ynĄBĘ MSĄ JĘ ’Ch rSĆ ’Ğ SgĆrĎ=ynĄBĘ MSĄ BĘ heĎJĂ bqŁ ‘ĞyČ18

No‘mĘ SĂ =t’Ć wĘ yDČêČ =t’Ć wĘ ypČ lĘ xČ =NBĆ bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć wĘ ’mĎ oê=t’Ć wĘ ChyĎtĘ êĂ mČ =t’Ć wĘ ymČ lĘ êČ =rBČ =t’Ć wĘ
CYBĘ qĘ nĂ M‘ĎhĎ NomhĞ wČ : htĎ yĘBĎ hČ ’bŁ IĎwČ ot’Ł ryGĂ sĘ UČ hČ ’Ch toIrĂqĘ =Sy’Ă hdĎChyĘ=t’Ć wĘ : ynĂ ‘ĞnČř JĘ hČ19, 20

oB qyzĂxĞhČ lĘ C’YĘ yĎ oêxĘ jČ SĘ mĂ ynĄbĘ C‘mĘ SĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MxĆ lĎ =lkĎ ’ĹlĆ ClkĘ yĎ âl=yJĂ d‘Č brŁ lĎ MSĎ21

ykĂ wĘ oB qbČ DĎ bCbzĘ=l‘ČBČ yJĂ CrmĘ ’Ď MyĂlČ SĎ CrymĂ CdrĘyĎ rSĆ ’Ğ MyrĂpĘ oihČ wĘ : om‘ĘTČ rsĎ CrmĘ ’Ď yJĂ22

lSĎ mĎ BĘ xêČpĘ IĂwČ wylĎ ’Ą ’bŁ lĎ MhĆ ylĄ ’Ğ ’rĎqĘ IĂwČ : MydĂèĄ hČ =t’Ć SrĄgĎmĘ ’Ch MydĂèĄ hČ =rWČ ydĄyĘ=l‘Č23

HSĎ pĘ nČ =l‘Č hgĎlĘ pĘ eĂ hČ hkĎ lĎ mĘ mČ âlhĞ : NTĎ vĎ hČ =t’Ć SrĄgĎlĘ NTĎ vĎ hČ lkČ Cy ëy’Ą rmŁ ’lĄ wyjĂ24

: MCqlĎ lkČ Cy=âl ’ChhČ tyĂBČ hČ oSpĘ nČ =l‘Č glĎ pĘ eĂ hČ tyĂbČ C : MCqtĎ âl ’yhĂ hČ hkĎ lĎ mĘ UČ hČ25

Sy’Ă lkČ Cy âl : o~qĂ =d‘Č ’bĎ yJĂ MCq lkČ Cy=âl oxCr hgĎlĘ pĘ nĂ yJĂ oSpĘ nČ=l‘Č MqĎ NTĎ vĎ hČ =M’Ă wĘ26, 27

t’Ą lŁlSĘ yĂ rxČ ’Č wĘ hnĎSŁ ’rĂ roBGĂ hČ =t’Ć rsŁ ’Ę yĆ âl=M’Ă wylĎ JĄ =t’Ć lŁlSĘ lĂ wĘ roBGĂ hČ tyBĄ ’bŁ lĎ
MtĎpŁ DĚgĂ wĘ MtĎ onwŁ ‘Ğ=lJĎ =l‘Č MdĎ’Ď ynĄbĘ lĂ hxĎ ylĂ sĘ SyĄ NhĄ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : otybĄ BĘ rSĆ ’Ğ28

NtĄ eĎ yĂ yJĂ d‘Č=ydĄ‘Ğ hxĎ ylĂ sĘ oQ=hyĆhĘ tĂ âl SdĆuŁ hČ xČ Cr=t’Ć PDĄgČmĘ hČ spĆ ’Ć : NCpDĄgČ yĘ rSĆ ’Ć29

oU’Ă C’bŁ IĎwČ : oB hqĎ bĘ dĎ h’Ď mĘ TĚ xČ Cr CrmĘ ’Ď MhĄ =yJĂ : MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘lĘ MylĂ lĂ jĘ BĂ TjĎ SĘ UĂ lČ30, 31

CrmĘ ’Ď ol bybĂ sĎ CbSĘ yĎ rSĆ ’Ğ brĎ=M‘ČwĘ : MhĆ ylĄ ’Ğ t’YĄ lĎ wylĎ ’Ą CxlĘ SĘ IĂwČ ZCxmĂ CdmĘ ‘ČIČwČ wyxĎ ’Ć wĘ32

: yxĎ ’Ć ymĂ C yUĂ ’Ă ymĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : ìtĆ o’rĘlĂ MySĂ qĘ bČ mĘ ZCxmĂ ìyxĆ ’Č wĘ ìUĘ ’Ă heĄhĂ wylĎ ’Ą33

hWĆ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ Sy’Ă Sy’Ă yJĂ : yxĎ ’Ć wĘ yUĂ ’Ă heĄhĂ rmČ ’IŁ wČ ol bybĂ sĎ MybĂ SĘ IŁ hČ =l’Ć hkŁ wĎ hJŁ TBĄ IČwČ34, 35

: yUĂ ’Ă wĘ ytĂ xŁ ’Ğ wČ yxĂ ’Ď ’Ch MyhĂ Łl’ĹhĎ NoYrĘ
drČyĎ=rSĆ ’Ğ d‘Č wylĎ ’Ą ClhĞ qĘ nĂ brĎ=M‘Č NomhĞ wČ MIĎhČ tpČ WĘ =l‘Č M‘ČjČ hČ do‘ dUĄ lČ lĘ lxĆ IĎwČ bSĎ IĎwČd

MyBĂ rČ MyrĂbĎ DĘ MpĄ QĘ ’Č yĘwČ : hSĎ BĎ IČBČ PoxhČ =l‘Č MydĂmĘ ‘Ł M‘ĎhĎ =lkĎ wĘ MIĎhČ ëotBĘ hIĎnĂ ’ĽBĎ bSĆ IĄwČ2

o‘rĘzĎBĘ yhĂ yĘwČ : ‘ČrŁ zĘlĂ ’YĎ yĎ ‘ČrĄEŁ hČ heĄhĂ ypĂ =yrĄmĘ ’Ă lĘ CnyzĂ’ĞhČ : oxqĘ lĂ MhĆ ylĄ ’Ğ PFĄ IČwČ wylĎ SĎ mĘ BĂ3, 4

lpČ nĎ rSĆ ’Ğ ‘rČEĆhČ =NmĂ SyĄwĘ : CelĆ kĘ ’yŁ wČ MyĂmČ èĎ hČ Po‘ ’bŁ IĎwČ ërĆDĎhČ dyČ=l‘Č ‘rČEĆhČ =NmĂ rEĄpČ yĘwČ5

qmĆ ‘Ł ol hyĎhĎ rSĆ ’Ğ ylĂ BĘ mĂ xČ mŁ YĘ lĂ rhĄ mČ yĘwČ rpĎ ‘Ď yDĄ MSĎ hyĎhĎ âlwĘ ‘lČ sĆ tmČ dĘ’Č =l‘Č
rSĆ ’Ğ SyĄwĘ : hFĎ mĎ lĘ SrĆSŁ ol=hyĎhĎ âl yJĂ SbĎ yIĂwČ brĄ~Ď IĂwČ SmĆ èĆ hČ xČ rŁ zĘJĂ yhĂ yĘwČ : hmĎ dĎ’Ğ6, 7

hqĎ lĘ xĆ =l‘Č lpČ nĎ rSĆ ’Ğ SyĄwĘ : h’Ď CbêĘ hWĎ ‘Ď âlwĘ Ch‘ĚQĘ bČ yĘwČ MyYĂ uŁ hČ Cl‘ĞIČwČ MyYĂ uŁ hČ =l’Ć lpČ nĎ8

MyèĂ SĂ wĘ MyrĂ‘ĎSĘ MySĂ ŁlSĘ hWĎ ‘Ď=rSĆ ’Ğ d‘Č brĎwĎ ëolhĎ ëlĄ hŁ h’Ď CbtĘ yrĂjĘ ’YĄ oIwČ hbĎ oT
oêbĘ SĂ BĘ yhĂ yĘwČ : ‘mĎ SĘ yĂ ‘ČmŁ SĘ lĂ ol MyĂnČ zĘ’Ď rSĆ ’Ğ ymĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ : MyrĂ‘ĎSĘ h’Ď mĄ C MyrĂ‘ĎSĘ9, 10

rmĆ ’IŁ wČ : wylĎ SĎ mĘ rbČ DĘ=l‘Č ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ =M‘Ă ob CqbĘ DĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą C’bŁ IĎwČ oDbČ lĘ11

C‘mĘ SĘ yĂ MylĂ SĎ mĘ qrČ ZCxBČ mĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ yzĄrĎ t‘ČdČlĎ NêČ nĂ MkĆ lĎ MhĆ ylĄ ’Ğ
: MhĆ lĎ xlČ sĘ nĂ wĘ CbCSyĎ=NjĆ CnybĂ yĎ âlwĘ C‘mĘ SĘ yĂ ‘ČomSĎ wĘ C‘dĘyĄ âlwĘ C’rĘyĂ o’rĎ N‘ČmČ lĘ : lJŁ BČ12

‘ČrĄEŁ hČ : MylĂ SĎ UĘ hČ r’Ď SĘ CnybĂ êĎ ëy’Ą MtĆ onybĂ hĞ âl hEĆhČ lSĎ UĎ hČ =M’Ă MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ13, 14

ClBĘ qČ yĘ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą MhĄ ërĆDĆhČ dyČ=l‘Č rSĆ ’Ğ wČ : tCklĘ UČ hČ rbČ DĘ=t’Ć ‘ČrĄEŁ hČ ’Ch âlhĞ15
‘rzh=t’

.w"T +w sqwl Nyy‘ ,y’Ă eĎqČ hČ ’"sb v.18 .g
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‘rČEĆhČ =t’Ć ’WĎ nĎ wĘ ’oblĎ SyxĂ yĎ NTĎ vĎ hČ ë’Č MhĆ lĎ rmČ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ=t’Ć M‘ĎmĘ SĎ BĘ ‘rČEĆhČ =t’Ć
rbČ DĘ=t’Ć ‘ČmŁ SĘ lĂ CrhĞ mČ yĘ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą MhĄ ‘lČ sĆ tqČ lĘ xĆ =l‘Č ‘ČCrEĎhČ ‘rČEĆhČ NkĄ wĘ : MBĎ ‘ČCrEĎhČ 16

NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ CdmŁ ‘ĞyČ ‘gČrĆ T‘ČmĘ JĂ qrČwĘ MSĎ pĘ nČBĘ SrĆSŁ MhĆ lĎ Ny’Ą =yJĂ spĆ ’Ć : hxĎ mĘ WĂ BĘ tCklĘ UČ hČ 17

‘ČCrEĎhČ ‘rČEĆhČ wĘ : ‘gČrĎJĘ ClSĘ JĎ yĂ MtĎ nĎ Cm’Ĺ rbČ DĘ=l‘Č MtĎ’Ł CpdĘrĎwĘ hrĎYĎ =lkĎ hrĆqĘ tĂ yJĂ 18

rSĆ ‘Ł hĎ ylĄ kĘ nĂ wĘ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ tog’ĞdČwĘ : tCklĘ UČ hČ =rbČ DĘ C‘mĘ SĘ yĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą MhĄ MyYĂ uŁ hČ =l’Ć 19

hqĎ lĘ xĆ BČ ‘ČCrEĎhČ ‘rČEĆhČ wĘ : xmČ ~Ć =hWĆ ‘ĞyČ âlwĘ rbĎ DĎhČ =t’Ć My‘ĂQĘ bČ mĘ C My’Ă BĎ MyrĂxĄ ’Ğ MyYĂ pĎ xĞ wČ 20

MyrĂ‘ĎSĘ MySĂ ŁlSĘ hbĎ CnêĘ bCnyĎ=rSĆ ’Ğ d‘Č ChnĚjĘ YĘ yĂwĘ rbĎ DĎhČ =t’Ć My‘ĂmĘ èŁ hČ MhĄ hbĎ oFhČ
o’ hpĎ y’Ą hĎ txČ êČ omCWlĘ reĄhČ ’bĎ CyhĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MyrĂ‘ĎSĘ h’Ď mĄ C MyrĂ‘ĎSĘ MyèĂ SĂ wĘ 21

Ny’Ą wĘ hlĆ GĎ yĂ=âl rSĆ ’Ğ MlĎ ‘Ę nĆ rbĎ DĎ=Ny’Ą yJĂ : hrĎonUĘ hČ =l’Ć otŁl‘ĞhČ lĘ âlwĘ hFĎ UĂ hČ txČ êČ 22

CmyWĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ‘mĎ SĘ yĂ ‘ČmŁ SĘ lĂ ol MyĂnČ zĘ’Ď rSĆ ’Ğ ymĂ : ro’lĎ ’YĄ yĄ âl=rSĆ ’Ğ rêĎsĘ nĂ 23, 24

do‘wĘ MêĆ’Č =MGČ MkĆ lĎ dUČ yĂ HBĎ CDmŁ êĎ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ hDĎUĂ BČ My‘ĂmĘ SŁ MêĆ’Č rSĆ ’ĞlČ MkĆ BĘ lĂ
MGČ CeUĆ mĂ xuČ yĚ ol=Ny’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ C do‘ ol NêČ yĚ ol=SyĆ rSĆ ’Ğ ymĂ yJĂ : topsĎ on MkĆ lĎ NêČ yĚ 25

ol=ëlČ hĎ wĘ : ZrĆ’Ď BĎ ‘rČzĆ tèĎ hČ Sy’Ă JĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ hlĎ SĎ mĘ nĂ do‘ rmĆ ’IŁ wČ : ol=SyĆ rSĆ ’Ğ 26, 27

: ‘dĎyĄ âl ’Ch t’zŁ kĎ htĎWĘ ‘ĆnĆ hkĎ y’Ą ë’Č lDĎgĘ yĂwĘ xmČ YĘ yĂ ‘rČEĆhČ wĘ MoywĎ hlĎ yĘlČ MqĎ wĘ NoSylĂ
NkĄ =yrĄxĞ ’Č wČ tlĆ BŁ èĂ hČ =t’Ć NkĄ =yrĄxĞ’Č hnĎSŁ ’rĂ hnĆuĎ hČ =t’Ć hĎ ylĆ ’Ą mĄ HxĎ mĘ YĂ ’yYĂ oê ZrĆ’Ď hĎ yJĂ 28

: ryYĂ qĎ lSČ bĎ yJĂ hmĎ uĎ hČ t’Č CbêĘ =l‘Č lGĎmČ PynĂ yĎ SyxĂ yĎ z’Ď wĘ : h’Ď lĄ UĘ hČ tlĆ BŁ èĂ BČ hFĎ xĂ hČ =t’Ć 29

rGČrĘgČlĘ HnĎ oymĘ DĂ : HQĎ =hCĆSČ nĘ lSĎ UĎ =hmČ C MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ lĘ tCmDĘ=hmČ rmČ ’IŁ wČ PsĆ oIwČ 30, 31

rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č wĘ : hmĎ dĎ’ĞhĎ ynĄjĘ =l‘Č rSĆ ’Ğ ‘rČzĆ=lJĎ mĂ NTŁ qĎ ’ChwĘ ZrĆ’Ď BĎ tSČ Ch rSĆ ’Ğ lDĎrĘxČ 32

: oQYĂ bĘ CneĘ qČ yĘ MyĂmČ èĎ hČ Po‘ rSĆ ’Ğ=d‘Č ’yYĂ oy MylĂ odGĘ MypĂ nĎ‘ĞwČ qrĆyĆ=lJĎ mĂ lDČgĘ yĂ ZyYĂ yĎ ‘rČzĘnĂ
MhĆ ylĄ ’Ğ rBĆ dĂ âlwĘ : t’Ą WĘ ClkĘ yĎ rSĆ ’Ğ=ypĂ JĘ otQĎ mĂ MhĆ ylĄ ’Ğ PyFĂ hĂ hQĆ ’Ą JĎ MyBĂ rČ MylĂ SĎ mĘ bĘ C 33, 34

MoIBČ : MQĎ JĚ MylĂ SĎ UĘ hČ =t’Ć MhĆ lĎ r’Ą BĄ MDĎbČ lĘ wydĎymĂ lĘ êČ =M‘Ă oêbĘ SĂ bĘ C lSĎ mĎ ylĂ bĘ BĂ rbĎ DĎ 35

M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć CxQĘ SČ yĘwČ : MIĎhČ rbĆ ‘Ą=l’Ć ’eĎ=hrĎBĘ ‘Ę nČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď brĆ‘Ć t‘ĄlĘ ’ChhČ 36

hpĎ Cs MqĎ êĎ wČ : ol bybĂ sĎ torxĄ ’Ğ toInĂ ’Ľ wĎ z’Ď mĄ HBĎ bSČ yĎ rSĆ ’Ğ ’yhĂ hČ hIĎnĂ ’ĽBĎ ot’Ł CrybĂ ‘ĞIČwČ 37

ytĄJĘ rĘyČBĘ MDĎrĘnĂ ’ChwĘ : MyĂmĎ HtĎ o’QĘ mČ lĘ =d‘Č hIĎnĂ ’ĽhĎ =l’Ć CpTĘ SĎ MyQĂ GČhČ wĘ MIĎBČ hlĎ odgĘ hrĎ‘ĎsĘ C 38

MydĂbĘ ’Ł yJĂ CnlĎ SCxtĎ âl ykĂ hĞ CnBĄ rČ rmŁ ’lĄ ot’Ł Cry‘Ă IĎwČ wytĎSŁ ’ĞrČmĘ totsĎ JĘ hČ wĘ hIĎnĂ ’ĽhĎ
hmĎ mĎ DĘ yhĂ êĘ wČ xČ CrhĎ qêŁ SĘ IĂwČ ‘gČrĎhĄ wĘ MDŁ MIĎhČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ xČ CrBĎ r‘ČgĘ IĂwČ ro‘IĄwČ : CnxĘ nĎ’Ğ 39

h’Ď rĘyĂ C’rĘyĎ MhĄ wĘ : MkĆ BĎ NmĚ ’Ą Ny’Ą do‘hČ NCdrĎxĹtĆ hJŁ ‘ČCDmČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď z’Ď : hlĎ odgĘ 40, 41

: oloqlĘ MybĂ ySĂ qĘ mČ MIĎhČ wĘ xČ CrhĎ =MGČ rSĆ ’Ğ hzĆ ’Ch ymĂ wyxĂ ’Ď =l’Ć Sy’Ă CrmĘ ’IŁ wČ hlĎ odgĘ
’YĄ oy Sy’Ă =heĄhĂ wĘ hIĎnĂ ’ĽhĎ =NmĂ ’YĎ yĎ ’ChwĘ : MyIĂzĂrČGĄhČ bSČ om MoqmĘ =l’Ć MIĎhČ rbĆ ‘Ą=l’Ć C’bŁ IĎwČ h, 2

lkŁ yĎ âlwĘ MyrĂbĎ uĘ hČ NyBĄ hyĎhĎ obSĎ omC : oê‘ĂbČ mĘ h’Ď mĘ TĚ xČ Cr=rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ uĘ hČ =NmĂ ot’rĎqĘ lĂ 3

lzĄrĘbČ ylĄ bĘ kČ bĘ C MyuĂ zĂBĘ rsČ ’Ę nĆ toBrČ MymĂ ‘ĎpĘ =yJĂ : MyuĂ zĂbĘ âl P’Č wĘ ot’Ł rsŁ ’Ę lĆ Sy’Ă do‘ 4

q‘ĄYŁ hyĎhĎ wĘ : oSbĘ kĎ lĘ Sy’Ă =dyČ l’Ą lĘ hyĎhĎ âlwĘ rBĄ SĂ MylĂ bĎ JĘ hČ =t’Ć wĘ MyuĂ EĂhČ =t’Ć qêĄnČ yĘwČ 5
dymt
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‘ČCSyĄ=t’Ć ot’Ł rĘJĂ yhĂ yĘwČ : oSpĘ nČ MynĂ bĎ ’ĞBĎ PrĄTŁ wĘ MyrĂhĎ hĆ wĘ MyrĂbĎ uĘ hČ NyBĄ MmĎ oywĘ hlĎ yĘlČ dymĂ êĎ6

NoylĘ ‘Ć l’Ą =NBĆ ‘ČCSyĄ ëlĎ wĎ yQĂ =hmČ rmČ ’IŁ wČ lodGĎ loqBĘ q‘ČYĘ IĂwČ : ol CxêČSĘ IĂwČ ZrĎIĎwČ qoxrĎmĄ7

Sy’Ă hĎ =NmĂ h’Ď mĘ TĚ xČ Cr ’YĄ wylĎ ’Ą rmČ ’Ď ’Ch yJĂ : ynĂ eĄ‘ČtĘ âl yJĂ MyhĂ Łl’bĄ ì‘ĞyBĂ SĘ mČ ynĂ nĘ hĂ8

d’Ł mĘ oB=rYČ pĘ IĂwČ : CnxĘ nĎ’Ğ MyBĂ rČ=yJĂ ymĂ SĘ MyĂnČxĞmČ rmČ ’IŁ wČ ìmĆ SĘ =hmČ rmŁ ’lĄ ChlĄ ’Ď SĘ IĂwČ : hEĆhČ9, 10

: rhĎ hĎ ‘lČ ~Ą mĂ MSĎ h‘ĆrŁ hyĎhĎ MyBĂ rČ MyrĂyzĂxĞ rdĆ‘ĄwĘ : ZrĆ’Ď lĎ ZCxmĂ =l’Ć MxĎ QĘ SČ yêĂ lĘ bĂ lĘ11

toxCrhĎ wĘ ‘ČCSyĄ MhĆ lĎ xeČ IČwČ : MhĆ BĎ h’Ď obnĎ wĘ MyrĂyzĂxĞ hČ =l’Ć ’nĎ=CnxĄ QĘ SČ rmŁ ’lĄ ol=CneĘ xČ tĘ IĂwČ12, 13

ëoê=l’Ć drĎoUBČ rdĆ‘ĄhĎ =lJĎ PTŁ SĘ IĂwČ MyrĂyzĂxĞhČ ëoê=l’Ć hnĎ’bŁ êĎ wČ C’YĘ yĎ hQĆ ’Ą hĎ to’mĄ FĘ hČ
hdĆvĎ bČ C ry‘ĂBĎ rbĎ DĎhČ =t’Ć CdyGĂ IČwČ CsnĎ MyrĂyzĂxĞhČ y‘ĄrŁ wĘ : MIĎBČ C‘BĘ TĚ MyĂjČ lĘ ’Č JĘ MQĎ JĚ MhĄ wĘ MIĎhČ14

l‘ČBČ Sy’Ă hĎ =t’Ć C’rĘIĂwČ ‘ČCSyĄ=l’Ć C’bŁ IĎwČ : htĎ yĎhĘ nĂ rSĆ ’Ğ t’Ą to’rĘlĂ MoqUĎ hČ ynĄbĘ C’YĘ IĄwČ15

My’Ă rŁ hĎ wĘ : C’rĎyIĂwČ hrĎSĎ yĘ oê‘ĘdČwĘ MydĂgĎBĘ SBĎ lĚ mĘ bSĄ yŁ ’ChwĘ MyĂnĎxĞ mČ l‘ČBČ MydĂèĄ hČ No‘mĘ16

rdĆ‘ĄlĘ C MydĂèĄ hČ No‘mĘ l‘ČbČ lĘ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ=t’Ć MhĆ lĎ CrjĘ sĂ MhĆ ynĄ y‘ĄBĘ hWĆ ‘ĞUČ hČ =t’Ć
MydĂèĄ hČ No‘mĘ l‘ČbČ C hIĎnĂ ’ĽhĎ =l’Ć drĆIĄwČ : MhĆ ylĄ CbGĘ mĂ rbŁ ‘ĞyČ yJĂ oB=rYČ pĘ lĂ CQxĄ IĎwČ : MyrĂyzĂxĞ hČ17, 18

ìêĆdĘlČ omlĘ C ìtĘ ybĄ lĘ bCS wylĎ ’Ą rmČ ’Ď ë’Č ‘ČCSyĄ ontĎ nĘ âlwĘ : olYĘ ’Ć toyhĘ lĂ oêtĂ lĘ oB ‘gČjĎ19

sylĂ ojJČ dĆBĘ ‘ČymĂ SĘ hČ lĘ lxĆ IĎwČ ëlĆ IĄwČ : ìylĆ ’Ą wymĎ xĞ rČ CBrČ=hmĎ C hoĎhyĘ ìlĘ hWĎ ‘Ď=hmĆ MhĆ lĎ dGĄhČ wĘ20

MIĎhČ rbĆ ‘Ą=l’Ć hIĎnĂ ’ĽBĎ rbŁ ‘ĞIČwČ ‘ČCSyĄ bSĎ IĎwČ : MQĎ kĚ C’QĘ jČ tĘ IĂwČ ‘ČCSyĄ ol hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ t’Ą21

’BĎ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ ySĄ ’rĎ dxČ ’Č heĄhĂ wĘ : MIĎhČ tpČ WĘ =l‘Č dmĄ ‘Ł ’ChwĘ wylĎ ’Ą CYBĘ qĘ nĂ brĎ=M‘ČwĘ22

yêĂ BĂ rmŁ ’lĄ d’Ł mĘ wylĎ ’Ą NeĄxČ tĘ IĂwČ : hYĎ rĘ’Ď wylĎ gĘ rČlĘ lpČ nĎ ot’Ł ot’Ł rĘkĂ wĘ ry’Ă yĎ omSĘ C wylĎ ’Ą23

: hIĎlĘ xĎ mĄ yxĂ tĘ C hbĎ SĎ wĘ hĎ ylĆ ‘Ď ìydĆyĎ MyWĂ ’bŁ wĎ ’nĎ=l’Ć oh twĆmĎ yrĄ‘ĞSČ =d‘Č h‘ĎyGĂ hĂ hDĎlĘ IČhČ
HbĎ oz ymĄ yĘ rSĆ ’Ğ MèĎ htĎ yĘhĎ hbĎ zĎ hèĎ ’Ă wĘ : ChqĚxĎ dĘIĂwČ wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ brĎ=M‘Č NomhĞ wČ oê’Ă ëlĆ IĄwČ24, 25

lkŁ wĘ MynĂ oS My’Ă pĘ rŁ ydĄymĂ MyBĂ rČ MybĂ o’kĘ mČ h’Ď WĘ nĎ ’yhĂ wĘ : hnĎSĎ hrĆWĘ ‘Ć MyêĄSĘ CkSĘ mĘ nĂ26

‘mČ SĄ =t’Ć H‘ĎmĘ SĎ JĘ yhĂ yĘwČ : hSĆ qĎ wĘ ëolhĎ ëlČ hĎ H‘ĎgĘ nĂ yJĂ ly‘Ă oh yêĂ lĘ bĂ hrĎEĘjĂ HlĎ =rSĆ ’Ğ27

M’Ă HBĎ lĂ bĘ hrĎmĘ ’Ď yJĂ : odgĘ BĂ PnČkĘ BĂ ‘GČêĂ wČ wyrĎxĞ ’Č mĄ M‘ĎhĎ NomhĞ brĆqĆBĘ ’bŁ êĎ wČ ‘ČCSyĄ28

: HrĎWĎ bĘ BĂ ‘gČeĆhČ ’jĎ rĘnĂ yJĂ rJĄ êČ wČ M’Ł tĘ jĂ hĎ ymĆ DĎ roqmĘ SbČ yIĂwČ : h‘ĎSĄ CĎ’Ă wĘ wydĎgĎbĘ BĂ ‘GČ’Ć =qrČ29

‘gČnĎ =ymĂ rmČ ’IŁ wČ M‘ĎhĎ ëotBĘ NpĆ IĂwČ CeUĆ mĂ h’Ď YĘ yĎ hrĎCbgĘ yJĂ ‘gČrĆJĘ oSpĘ nČBĘ ‘dČyĎ ‘ČCSyĄwĘ30

‘gČnĎ =ymĂ l’Č SĘ êĂ hêĎ’Č wĘ bybĂ iĎ mĂ NCqxĞ dĘyĂ M‘ĎhĎ yJĂ h’Ć rŁ ìeĘ hĂ wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : ydĎgĎbĘ BĂ31

yJĂ hdĎrĘxĎ wĘ h’Ď rĘyĎ hèĎ ’Ă hĎ wĘ : t’zŁ JĎ htĎWĘ ‘Ď rSĆ ’Ğ HtĎ’Ł to’rĘlĂ bybĂ iĎ mĂ TBĄ IČwČ : ydĎgĎbĘ BĂ32, 33

hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : tmĆ ’ĹhĎ ol=dGĆêČ wČ hYĎ rĘ’Č wynĎpĎ lĘ ljŁ êĂ wČ ’bŁ êĎ wČ HQĎ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ=t’Ć h‘ĎdĘyĎ34

ySĄ nĘ ’Č wĘ rBĄ dČmĘ CedĆo‘ : ykĂ yĘ’Ď ClxĞêČmĂ ëSĄ pĘ nČ htĎ yĘxĎ wĘ MolSĎ lĘ ykĂ lĘ ëQĎ h‘ĎySĂ oh ëtĄnĎ Cm’Ĺ yêĂ BĂ35

: yBĂ rĎhČ =t’Ć do‘ h’Ć lĘ êČ hEĆ=hUĎ lĎ wĘ ìêĘ bĂ htĎmĄ CrmĘ ’IŁ wČ otyBĄ mĂ C’BĎ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ S’rŁ
: NmĄ ’ĞhČ =ë’Č ’rĎyêĂ =l’Č tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ S’rŁ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ rCm’Ď hĎ rbĎ DĎhČ =t’Ć ‘ČCSyĄ ‘ČomSĘ JĂ36

S’rŁ =tyBĄ C’bŁ IĎwČ : bqŁ ‘ĞyČ yxĂ ’Ğ NnĎxĎ oywĘ bqŁ ‘ĞyČwĘ sorTĘ pĆ lĘ yêĂ lĘ BĂ oU‘Ă tkĆ lĆ lĎ Sy’Ă lĘ NtČ nĎ âlwĘ37, 38

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ’bŁ IĎwČ : MyBĂ rČhĎ MylĂ lĘ yČmĘ hČ =t’Ć wĘ MykĂ BŁ hČ tmČ ChmĘ =t’Ć ’rĘIČwČ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ39
wmht=hm
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’yYĂ oh ’Ch ë’Č ol Cg‘ĞlĘ IĂwČ : ’yhĂ hnĎSĄ yĘ=M’Ă yJĂ htĎmĄ âl hDĎlĘ IČhČ CJbĘ êĂ =hmČ C CmhĹêĆ=hmČ 40

hrĎdĘxČ hČ ’bŁ IĎwČ oê’Ă rSĆ ’Ğ=t’Ć wĘ HUĎ ’Ă =t’Ć wĘ hrĎ‘ĞeČhČ ybĂ ’Ğ=t’Ć xuČ IĂwČ tyĂBĎ hČ =NmĂ MQĎ JĚ =t’Ć
: ymĂ Cq hrĎ‘ĞnČ rmČ ’Ď yĄ rSĆ ’Ğ ymĂ Cq ’tĎ yĘlĘ TČ rmĆ ’IŁ wČ hrĎ‘ĞeČhČ dyČBĘ qzĄxĞ IČwČ : hUĎ SĎ hrĎ‘ĞeČhČ rSĆ ’Ğ 41

wYČ yĘwČ : ’lĆ pĆ wĎ ’lĄ pĘ hČ C’QĘ jČ tĘ IĂwČ hnĎSĎ hrĄWĘ ‘Ć MyêĄSĘ =tBČ ’yhĂ wĘ ëlČ hĞ êĂ wČ M’Ł tĘ jĂ hrĎ‘ĞeČhČ MqĎ êĎ wČ 42, 43

: lkŁ ’ĹlĆ HlĎ =ttĆlĎ rmČ ’Ď z’Ď Sy’Ă lĘ rbĎ DĎhČ ‘dČCĎyĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ MrĄyhĂ zĘIČwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ
lxĆ IĎwČ tBĎ èČ hČ MoyBĘ yhĂ yĘwČ : wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ oêdĘlČ om ZrĆ’Ć =l’Ć ’bŁ IĎwČ MèĎ mĂ ’YĄ IĄwČ w, 2

tnČUĘ =hmČ hQĆ ’Ą =lJĎ hzĆlĎ NyĂ’Č mĄ rmŁ ’lĄ ChmĘ tĘ IĂwČ C‘mĘ SĎ MyBĂ rČwĘ tsĆ nĄJĘ hČ =tybĄ BĘ dUĄ lČ lĘ
bqŁ ‘ĞyČ yxĂ ’Ğ wČ MyĎrĘmĂ =NBĆ SrĎxĎ hĆ ’Ch hzĆ âlhĞ : wydĎyĎ hnĎ yWĆ ‘ĞêČ hQĆ ’Ą JĎ to’lĎ pĘ nĂ ëy’Ą wĘ otmĎ kĘ xĎ 3

: PgĆnĆ NbĆ ’Ć lĘ MhĆ lĎ hyĎhĎ ’Ch yJĂ hjŁ CnêĎ’Ă NQĎ kĚ âlhĞ wtĎ oyxĘ ’Č =MgČ wĘ No‘mĘ SĂ wĘ hdĎChywĂ ysĄ oywĘ
oêxĘ jČ SĘ mĂ brĆqĆBĘ oêdĘlČ om ZrĆ’Ć BĘ ytĂ lĎ Cz dobkĎ ylĂ bĘ BĂ ’ybĂ nĎ Ny’Ą ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 4

wydĎyĎ MWĎ rSĆ ’Ğ MydĂxĎ ’Ğ MylĂ ox ydĄ‘ĞlĘ BĂ hUĎ SĎ to’lĎ pĘ nĂ toW‘ĞlČ lkŁ yĎ âlwĘ : otyBĄ ëotbĘ C 5

: MyrĂpĎ JĘ BČ dUĄ lČ lĘ bsĎ IĎwČ ëlĆ IĄwČ MtĎ nĎ Cm’Ĺ rsĆ xŁ ynĄjĘ mĂ ChtĘ qČ yzĂhĹhĆ hUĎ SČ wĘ : M’Ą jĎ rĘIĂwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ 6

toxCr=l‘Č MdĎyĎBĘ NtČ nĎ xČ kŁ wĘ MyĂnĎSĘ MyĂnČSĘ MtĎ’Ł xČ ŁlSĘ lĂ lxĆ IĎwČ rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ 7

TCqlĘ yČ âlwĘ MxĆ lĆ âlwĘ oDbČ lĘ hFĆ mČ ytĂ lĎ Cz MJĎ rĘdČlĘ hdĎYĄ C’WĘ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ MtĎ’Ł wYČ yĘwČ : h’Ď mĘ FĚ hČ 8

: CSBĎ lĘ yĂ=lBČ MydĂgĎBĘ topylĂ xĞ wČ MlĎ gĘ rČ PkČ lĘ lDĎnĘ sČ ly‘Ă nĘ hČ lĘ =M’Ă yJĂ : syJĂ BČ PsĆ kĆ âlwĘ 9

rSĆ ’Ğ=d‘Č ’ChhČ tyĂBČ bČ CbSĘ tomoqUĘ hČ dxČ ’Č BĘ MyêĂ BĎ hČ dxČ ’Č lĘ C’bŁ tĎ yJĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 10

MêĆrĘ‘ČnĘ C MèĎ mĂ C’YĘ MkĆ lĘ qŁ bĘ C‘mĘ SĘ yĂ âlwĘ htĎ yĘBČ hČ MkĆ tĘ ’Ć CpsĘ ’Č yČ=âl rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ : NCrbŁ ‘ĞêČ 11

MoyBĘ lqČ yĄ hrĎmŁ ‘ĞlČ wĘ MdŁ sĘ lĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď MhĆ lĎ tCd‘ĄlĘ MkĆ ylĄ gĘ rČ l‘ČmĄ qbĎ ’Ď hĎ =t’Ć
toBrČ to‘rĎ toxCr CSrĘgĎ yĘwČ : bCSlĎ M‘ĎhĎ =l’Ć C’rĘqĘ IĂwČ C’YĄ IĄwČ : ’yhĂ hČ ry‘ĂhĎ =NmĂ NyDĂhČ 12, 13

yJĂ ‘ČCSyĄ=l‘Č sodrĘoh ëlĆ UĆ hČ ‘mČ SĘ IĂwČ : MtĎ’Ł C’jĘ rĘIĂwČ NmĆ SĆ bĘ CksĎ MyBĂ rČ MylĂ ox=t’Ć wĘ 14

odyĎ hrĎbĘ GĎ NJĄ =l‘Č MytĂ UĄ hČ =NmĂ MqĎ lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oy yJĂ rmĆ ’IŁ wČ ZrĆ’Ď BĎ omSĘ hyĎhĎ ‘dČon
o’ ’ybĂ nĎ ’Ch=yJĂ CrmĘ ’Ď MyrĂxĄ ’Ğ wČ ChIĎlĂ ’Ą ’Ch=yJĂ CrmĘ ’Ď rSĆ ’Ğ SyĄwĘ : to’lĎ pĘ nĂ toW‘ĞlČ 15

wylĎ ‘ĎmĄ oS’rŁ =t’Ć ytĂ ’WĎ nĎ rSĆ ’Ğ NnĎxĎ oy ’Ch hzĆ rmČ ’IŁ wČ ‘mČ SĎ sodrĘohwĘ : My’Ă ybĂ eĘ hČ dxČ ’Č JĘ 16

tybĄ BĘ ChnĄêĘ IĂwČ ChrĄsĘ ’Č IČwČ NnĎxĎ oyBĘ WjŁ tĘ IĂwČ xlČ SĎ rSĆ ’Ğ sodrĘoh ’Ch : MytĂ UĄ hČ =NmĂ MqĎ ’Ch 17

NnĎxĎ oy yJĂ : hèĎ ’Ă lĘ ol xqČ lĎ HtĎ’Ł rSĆ ’Ğ wyxĂ ’Ď sojlĂ yjĂ tSĆ ’Ą hyĎdĘoroh rbČ DĘ=l‘Č rhČ iŁ hČ 18

hyĎdĘoroh ot’Ł MTŁ WĘ êĂ wČ : hèĎ ’Ă lĘ ìlĘ ìyxĂ ’Ď tSĆ ’Ą txČ qČ lĎ hrĎoêkČ âl sodrĘoh=l’Ć rmČ ’Ď 19

Sy’Ă yJĂ ‘dČyĎ rSĆ ’ĞBČ NnĎxĎ oy=t’Ć ’rĄyĎ hyĎhĎ sodrĘoh yJĂ : oQ hlĎ kĘ yĎ âlwĘ otymĂ hĞ lČ SuĄbČ êĘ wČ 20

yhĂ yĘwČ : ol ‘ČmŁ SĘ lĂ hCĎ’Ă rSĆ ’Ğ orbĎ dĘ ypĂ lĘ hWĎ ‘Ď toBrČwĘ wylĎ ‘Ď NgĆIĎwČ ’Ch SodqĎ wĘ qyDĂYČ 21

: lylĂ GĎhČ ySĄ ’rĎlĘ C wypĎ lĎ ’Ğ yrĄWĎ lĘ wylĎ dŁ gĘ lĂ hêĆSĘ mĂ W‘ČIČwČ sodrĘoh=t’Ć tdĆQĆ hĚ Moy ’Ch MoIhČ
oBsĂ mĘ BĂ MybĂ SĘ IŁ hČ ynĄ y‘ĄbĘ C sodrĘoh ynĄ y‘ĄBĘ bTČ yêĂ wČ loxmĎ BĘ MSĎ =duĆrČêĘ wČ hyĎdĘoroh=tbČ ’bŁ êĎ wČ 22

rmŁ ’lĄ HlĎ ‘bČ èĎ IĂwČ : ëtĄSĎ uĎ BČ =lJĎ ëlĎ =NêĆ’Ć wĘ yeĂ UĆ mĂ ylĂ ’ĞSČ hrĎ‘ĞeČhČ =l’Ć ëlĆ UĆ hČ rmĆ ’IŁ wČ 23

HUĎ ’Ă =l’Ć rmĆ ’êŁ wČ ’YĄ êĄ wČ : ëQĎ hWĆ ‘Ĺ’Ć NJĄ tCklĘ UČ hČ yYĂ xĞ =d‘Č MGČ yeĂ UĆ mĂ ylĂ ’ĞSĘ êĂ rSĆ ’Ğ=lJĎ 24
hm
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rmČ ’êŁ wČ ëlĆ UĆ hČ =l’Ć bSĎ êĎ wČ rhĄ mČ êĘ wČ : lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oy S’rŁ =t’Ć rmŁ ’lĄ N‘ČêČ wČ l’Ď SĘ ’Ć hmĎ25

d’Ł mĘ =d‘Č ëlĆ UĆ hČ b~Ą ‘ČtĘ IĂwČ : lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oy S’rŁ =t’Ć lpĆ iĄ BČ MoIJČ ylĂ =NêĆtĂ yJĂ ytĂ lĎ ’Ą SĘ26

rhĄ mČ yĘwČ : hĎ ynĆjĎ =t’Ć bySĂ hĎ lĘ hbĎ ’Ď âl oBsĂ mĘ BĂ oU‘Ă MybĂ SĘ IŁ hČ wĘ h‘ĎCbèĘ hČ rCb‘ĞBČ spĆ ’Ć27

oS’rŁ =t’Ć trŁ kĘ IĂwČ ëlĆ IĄwČ NnĎxĎ oy S’rŁ =t’Ć ’ybĂ hĎ lĘ ChCĄYČ yĘwČ MyxĂ BĎ FČ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć xlČ SĘ IĂwČ ëlĆ UĆ hČ
C‘mĘ SĘ IĂwČ : HUĎ ’Ă lĘ ot’Ł hnĎtĘ nĎ hrĎ‘ĞeČhČ wĘ hrĎ‘ĞeČlČ ChnĄêĘ IĂwČ lpĆ iĄ bČ Ch’Ą ybĂ yĘwČ : rhČ iŁ hČ tybĄ BĘ28, 29

‘ČCSyĄ=l’Ć MyxĂ ylĂ èĘ hČ CYbĘ uĎ IĂwČ : rbĆ qĎ =omBĘ ChrĚBĘ qĘ IĂwČ llĎ xĎ hĆ =t’Ć C’WĘ IĂwČ C’bŁ IĎwČ wydĎymĂ lĘ tČ30

MoqmĎ =l’Ć hkĎ lĘ nĄ wĘ CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : CdUĄ lĂ rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ CW‘Ď rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć ol CdyGĂ IČwČ31

t‘Ą MhĆ lĎ C’YĘ mĎ âl rSĆ ’Ğ=d‘Č MybĂ èĎ hČ wĘ My’Ă BĎ hČ CBrČ yJĂ T‘ĎmĘ MSĎ C‘yGĂ rĘtČ wĘ MmĄ SĎ
MykĂ lĘ hŁ MtĎ’Ł M‘ĎhĎ NomhĞ to’rĘJĂ : MmĄ SĎ MoqmĎ =l’Ć MDĎbČ lĘ hIĎnĂ ’ĽbĎ CklĘ IĄwČ : MxĆ lĎ =lkĎ ’ĹlĆ32, 33

’YĄ IĄwČ : wylĎ ’Ą ’bŁ lĎ CmyDĂqĘ IČwČ MyrĂ‘ĎhĆ =lJĎ mĂ hSĎ BĎ IĎhČ ërĆDĆ CYCrIĎwČ MhĆ mĄ MyBĂ rČ ot’Ł CryJĂ hĂ34

h‘ĆrŁ MhĆ lĎ =Ny’Ą rSĆ ’Ğ N’~Ł JČ CyhĎ yJĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ CrmĘ kĘ nĂ wymĎ xĞrČwĘ brĎ=M‘Č NomhĞ ’rĘIČwČ ‘ČCSyĄ
MoqUĎ hČ CrmĘ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą C’bŁ IĎwČ MoIhČ hnĎpĎ =yJĂ yhĂ yĘwČ : MynĂ oS MyrĂbĎ DĘ MtĎrŁ ohlĘ lxĆ IĎwČ35

tonqĘ lĂ bybĂ iĎ mĂ NhĆ yrĄYĘ xČ wĘ MyrĂ‘ĎhĆ =l’Ć CklĘ yĄwĘ ìynĆjĎ l‘ČmĄ MxĄ QĘ SČ : d’Ł mĘ drČ MoIhČ wĘ MmĄ SĎ36

lkŁ ’ĹlĆ MêĆ’Č MhĆ lĎ CnêĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : ClkĄ ’Ł ISĆ =hmČ MhĆ lĎ Ny’Ą yJĂ MxĆ lĆ MhĆ lĎ37

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MhĆ lĎ ’YĎ mĎ C rnĎ yDĂ MyĂtČ’mĎ BĘ MxĆ lĆ MhĆ lĎ tonqĘ lĂ ëlĄ nĄ ykĂ wĘ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ38

MtĎ’Ł wYČ yĘwČ : MyĂnĎSĘ MygĂ dĎwĘ MxĆ lĆ hèĎ mĂ xĞ CrmĘ ’IŁ wČ C’rĘIĂwČ C’rĘC CklĘ MkĆ lĎ MxĆ lĆ =torJĘ JĂ hUĎ JČ39

h’Ď mĄ h’Ď mĄ hrĎCS=l‘Č hrĎCS MhĆ lĎ CbSĘ IĄwČ : ’SĆ DĆ to’nĘ BĂ lbĆ xĆ lbĆ xĆ MQĎ JĚ MCbSĂ y yJĂ40

wynĎ y‘Ą ’vĎ IĂwČ MygĂ DĎhČ ynĄSĘ =t’Ć wĘ MxĆ QĆ hČ tSĆ mĄ xĞ =t’Ć xuČ IĂwČ : Sy’Ă MyèĂ mĂ xĞ MyèĂ mĂ xĞ wČ Sy’Ă41

qQČ xĂ MygĂ DĎhČ ynĄSĘ =t’Ć wĘ MhĆ ynĄpĘ lĂ MCWlĎ wydĎymĂ lĘ tČ lĘ NêĆ IĂwČ MxĆ QĆ hČ =t’Ć srŁ pĘ IĂwČ ërĆbĎ yĘwČ MorUĎ lČ
MyrĂtĎ oehČ MytĂ otjĘ hČ =NmĂ My’Ă lĄ mĘ MyQĂ sČ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ C’WĘ IĂwČ : C‘BĎ WĘ IĂwČ MQĎ kĚ ClkĘ ’IŁ wČ : MQĎ kĚ lĘ42, 43

orbĎ DĘ qzČxĎ z’Ď : Sy’Ă ypĄ lĘ ’Č tSĆ mĆ xĞJČ CyhĎ ’ChhČ MxĆ QĆ BČ CmxĞ lĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ : MygĂ DĎhČ =NmĂ C44, 45

’Ch do‘BĘ hdĎyĘYĎ tyBĄ =l’Ć MIĎhČ rbĆ ‘Ą=l’Ć wynĎpĎ lĘ rbŁ ‘ĞlČ wĘ hIĎnĂ ’ĽBĎ tdĆrĆlĎ wydĎymĂ lĘ êČ =l‘Č
blĄ BĘ h’Ď bĎ hIĎnĂ ’ĽhĎ wĘ : lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ rhĎ hĎ =l‘Č hlĎ ‘Ď MtĎ’Ł rTČ jĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : M‘ĎhĎ =t’Ć xQČ SČ yĘ46, 47

hrĎYĎ BĘ hIĎnĂ ’ĽBĎ MyTĂ èĎ hČ =t’Ć ’rĘIČwČ : hSĎ BĎ IČBČ oDbČ lĘ ’Ch rtĄ CĎIĂwČ brĆ‘ĎhĎ ’BŁ yrĄxĞ’Č MIĎhČ48

trĆmŁ SĘ ’Č hĎ t‘ĄlĘ hlĎ yĘlČ do‘BĘ MhĆ ylĄ ’Ğ ’bŁ IĎwČ MhĆ ynĄjĘ dgĆnĆ r‘ĄsŁ wĘ ëlĄ oh r‘ČiČ hČ yJĂ hlĎ odgĘ
MIĎhČ ynĄjĘ =l‘Č ërĄDŁ ot’Ł C’rĎ MhĄ wĘ : MtĎ’Ł rbŁ ‘ĞlČ l’Ć oIwČ MIĎhČ ynĄjĘ =l‘Č ërĄDŁ ty‘Ă ybĂ rĘhĎ49

MBĎ lĂ =l‘Č rBĄ dČlĘ rhĄ mČ yĘwČ ClhĎ bĘ nĂ wĘ ot’Ł C’rĎ MQĎ kĚ =yJĂ : Cq‘ĎYĘ IĂwČ ’Ch xČ Cr=NozxĞ yJĂ CbSĘ xĘ IČwČ50

hkĎ kĎ SĎ xČ CrhĎ wĘ hIĎnĂ ’ĽhĎ ëoê=l’Ć MhĆ lĄ ’Ğ drĆIĄwČ : C’rĎyêĂ =l’Č ’Ch ynĂ ’Ğ CqzĘxĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ51

âl hJŁ =d‘Č MxĆ QĆ hČ torJĘ JĂ =rbČ dĘBĂ =MGČ yJĂ : d’Ł mĘ rtĆ yĆ bbĎ lĄ NohmĘ tĂ BĘ ChmĘ êĎ NJĄ MhĄ wĘ52

do‘wĘ : PoxhČ =l’Ć CbrĘqĘ IĂwČ rsČ yeĄgĂ hYĎ rĘ’Č C’bŁ IĎwČ CrbĘ ‘ČIČwČ : blĄ =ydĄbĘ JĂ CyhĎ yJĂ ClyJĂ WĘ hĂ53, 54

t’WĄ lĎ CQxĄ IĎwČ rJĎ JĂ hČ =lkĎ BĘ CYrĚIĎwČ : ‘gČrĎJĘ ChrĚyJĂ hĂ MoqUĎ hČ ySĄ nĘ ’Č wĘ hIĎnĂ ’ĽhĎ =NmĂ MylĂ ‘Ł MhĄ55

MoqmĎ =lkĎ bĘ C : MSĎ ’Ch=yJĂ C‘mĘ SĎ rSĆ ’Ğ MoqUĎ hČ =l’Ć M’Ď ybĂ hĞ lČ MbĎ JĎ SĘ mĂ =l‘Č MylĂ oxhČ =t’Ć56
rV’
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ynĄjĘ =l‘Č wynĎpĎ lĘ MylĂ oxhČ =t’Ć CmWĎ MSĎ NhĆ yrĄYĘ xČ wĘ MyrĂ‘ĎbĘ o’ MyrĂpĎ kĘ BĂ hUĎ SĎ ’BĎ rSĆ ’Ğ
: yxĎ wĎ oB=‘gČnĎ rSĆ ’Ğ lJŁ yhĂ yĘwČ odgĘ BĂ PnČkĘ BĂ t‘ČgČlĎ MêĎtĂ lĘ ol=CneĘ xČ tĘ IĂwČ toYCx

MydĂxĎ ’Ğ t’Ą C’rĘIĂwČ : MyĂlĎ SĎ CrymĂ C’BĎ rSĆ ’Ğ MydĂxĎ ’Ğ MyrĂpĘ oswĘ MySĂ CrjĘ wylĎ ’Ą ClhĞ uĎ IĂwČ z, 2

MySĂ CrjĘ hČ yJĂ : MtĎ’Ł CxykĂ oIwČ CYxĎ rĎ âl yJĂ to’mĄ TĘ MyĂdČyĎBĘ MxĆ lĆ MylĂ kĘ ’Ł wydĎymĂ lĘ êČmĂ 3

tlČ BĎ qČ =t’Ć yJĂ qrĆjĆ hČ =d‘Č MhĆ ydĄyĘ=t’Ć CYxĞ rĘyĂ=M’Ă yêĂ lĘ BĂ MxĆ lĆ ClkĘ ’yŁ âl MydĂChIĘhČ =lkĎ wĘ
MhĆ ylĄ ‘Ğ ClBĘ qĂ toBrČ do‘wĘ hYĎ xĘ rĎ ylĂ bĘ BĂ ClkĘ ’yŁ âl qCèhČ =NmĂ M’Ď obbĘ C : CrmŁ SĘ yĂ MynĂ qĄ EĘhČ 4

MyrĂpĘ oihČ wĘ MySĂ CrjĘ hČ ot’Ł Cl’ĞSĘ IĂwČ : toFmĂ C torIŁ kĂ wĘ MyDĂkČ wĘ tosJŁ tlČ ybĂ TĘ omJĘ rmŁ SĘ lĂ 5

tlČ yTĂ nĘ ylĂ BĘ MxĆ lĆ MylĂ kĘ ’Ł MhĄ yJĂ MynĂ qĄ EĘhČ trČsŁ mĘ =t’Ć ìydĆymĂ lĘ tČ CrmĘ SĘ yĂ âl ‘ČCDmČ rmŁ ’lĄ
wytĎpĎ WĘ BĂ hEĆhČ M‘ĎhĎ bCtJĎ JČ ChyĎ‘ĘSČ yĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ ’BĎ nĂ bTĄ yhĄ blĄ =ypĄ nĘ xČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MyĂdĎyĎ 6

MyhĂ Łl’Ĺ twŁ YĘ mĂ yJĂ : MydĂUĘ lČ mĘ MySĂ nĎ’Ğ twŁ YĘ mĂ ytĂ ’Ł MtĎ’Ď rĘyĂ ChtŁ wĘ : yeĂ UĆ mĂ qxČ rĂ oBlĂ wĘ ynĂ CdBĘ JĂ 7, 8

: MyWĂ ‘Ł MêĆ’Č toBrČ hQĆ ’Ą kĎ wĘ toskŁ wĘ MyDĂJČ tlČ ybĂ TĘ MySĂ nĎ’Ğ trČsŁ mĘ CrmĘ SĘ êĂ wČ MêĆbĘ zČ‘Ğ
hSĆ mŁ =yJĂ : MkĆ tĘ lČ BĎ qČ =t’Ć CrYĘ nĘ êĂ N‘ČmČ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ twŁ YĘ mĂ BĘ s’Ł mĘ lĂ MêĆbĘ TČ yhĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 9, 10

Sy’Ă MyrĂmĘ ’Ł MêĆ’Č wĘ : tmĎ Cy tom oU’Ă wĘ wybĂ ’Ď lQĄ qČ mĘ C ìUĆ ’Ă =t’Ć wĘ ìybĂ ’Ď =t’Ć dBĄ JČ rmČ ’Ď 11

CnêĘ tĂ âlwĘ : rdĆnĆ hzĆ yrĄhĞ CeUĆ mĂ hnĆhĘ êĆ rSĆ ’Ğ h’Ď eĎhČ =lJĎ NBĎ rĘqĎ oU’Ă lĘ o’ wybĂ ’Ď lĘ rmČ ’yŁ =yJĂ 12

rSĆ ’Ğ MkĆ tĘ rČsŁ mĘ ynĄjĘ mĂ MyhĂ Łl’Ĺ rbČ DĘ=t’Ć CrpĄ êĎ wČ : oU’Ă lĘ C wybĂ ’Ď lĘ hmĎ C’mĘ do‘ toW‘ĞlČ ol 13

CnyzĂ’ĞhČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ M‘ĎhĎ =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ PsĆ oIwČ : MyWĂ ‘Ł MêĆ’Č toBrČ NkĄ wĘ MêĆ’Č CrsĘ mĘ êĂ 14

’UĄ TČ lĘ lkČ Cy oQ=hYĎ CxmĂ MdĎ’Ď hĎ brĆqĆBĘ ’bŁ yĎ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎ Ny’Ą : ClyJĂ WĘ hČ wĘ MkĆ QĘ JĚ ylČ ’Ą 15

‘ČmŁ SĘ lĂ ol MyĂnČ zĘ’Ď =rSĆ ’Ğ ymĂ : MdĎ’Ď hĎ =t’Ć ’UĄ TČ yĘ ’Ch CeUĆ mĂ ’YĄ yĄ rSĆ ’Ğ hzĆ=M’Ă yJĂ ot’Ł 16

rmĆ ’IŁ wČ : olSĎ mĘ rbČ DĘ=l‘Č wydĎymĂ lĘ êČ ot’Ł Cl’ĞSĘ IĂwČ htĎ yĘBĎ hČ M‘ĎhĎ ëoêmĂ bSĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : ‘mĎ SĘ yĂ 17, 18

ëoê=l’Ć ZCxmĂ ’BĎ hČ =lJĎ yJĂ ClyJĂ WĘ tČ âlhĞ hnĎ ybĂ ylĂ bĘ BĂ do‘ MêĆ’Č =MgČ ykĂ hĞ MhĆ ylĄ ’Ğ
hnĎdŁ SĘ rĘjČ hČ ’YĄ yĄ MèĎ mĂ C oWrĄJĘ =l’Ć =M’Ă yJĂ oBlĂ =l’Ć ’bŁ yĎ=âl yJĂ : Ce’Ć UĘ TČ yĘ âl MdĎ’Ď hĎ 19

MdĎ’Ď hĎ ëoêmĂ yJĂ : Ce’Ć UĘ TČ yĘ ’Ch MdĎ’Ď hĎ ëoêmĂ ’YĄ IŁ hČ NkĄ ’Ď rmČ ’IŁ wČ : NozmĎ =lJĎ quĄ zČyĘ rSĆ ’Ğ 20, 21

‘SČ rĆwĎ ‘YČ BĆ tbČ hĞ ’Č MypĂ ’Ě nĂ : xYČ rĎwĎ hbĎ nĄGĘ MynĂ CnzĘ to‘rĎ tobSĎ xĞ mČ yrĄYĘ yĂ C’YĘ yĄ oBlĂ ëoêmĂ 22

to’YĘ yŁ NhĄ MdĎ’Ď hĎ ëoêmĂ hQĆ ’Ą hĎ to‘rĎhĎ =lJĎ : hlĎ bĎ nĘ C tC’GĄ MypĂ CDGĂ NyĂ‘Č=t‘ČrĎwĘ hUĎ zĂwĘ hIĎmĂ rĘ 23

âlwĘ MyêĂ BĎ hČ dxČ ’Č =l’Ć ’bŁ IĎwČ NodyYĂ wĘ roY lCbGĘ =l’Ć MèĎ mĂ ëlĆ IĄwČ MqĎ IĎwČ : ot’Ł to’UĘ TČ mĘ C 24

h’Ď mĘ TĚ xČ Cr hDĎlĘ IČhČ HêĎBĂ rSĆ ’Ğ hèĎ ’Ă yJĂ : rtĄiĎ hĂ lĘ lkŁ yĎ âl ë’Č Sy’Ă CerĆyJĂ yČ rSĆ ’Ğ hbĎ ’Ď 25

rYŁ =MrČ’Ğ HêĎdĘlČ omC tynĂ wĎyĘ hèĎ ’Ă hĎ wĘ : wylĎ gĘ rČlĘ ljŁ êĂ wČ ’bŁ êĎ wČ rhĄ mČ êĘ wČ wylĎ ‘Ď h‘ĎmĘ SĎ HêĎ‘ĂbČ mĘ 26

MynĂ BĎ lČ NotnĎ ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : HêĎBĂ brĆuĆmĂ h‘ĎrĎhĎ xČ CrhĎ =t’Ć qyxĂ rĘhČ lĘ ChSĄ qĘ bČ êĘ wČ 27

N‘ČêČ wČ : MybĂ lĎ JĘ hČ ynĄpĘ lĂ okylĂ SĘ hČ lĘ C MynĂ BĎ hČ MxĆ lĆ =t’Ć txČ qČ lĎ NoknĎ=âl yJĂ hnĎ oS’rĂ ‘ČBŁ WĘ lĂ 28

: MynĂ BĎ hČ MxĆ lĆ ytĄ otjĘ mĂ NxĎ lĘ èĚ hČ txČ êČ ClkĘ ’yŁ MybĂ lĎ JĘ hČ =MGČ spĆ ’Ć ynĂ dŁ ’Ğ NJĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ
HtĎ yBĄ =l’Ć bSĎ êĎ wČ : ëêĄBĂ mĂ h‘ĎrĎhĎ xČ CrhĎ hrĎsĎ ëlĎ =ykĂ lĘ êĘ rĘBČ DĂ t’zŁ JĎ N‘ČyČ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ 29, 30

lCbGĘ mĂ ’YĄ IĄwČ NpĆ IĂwČ : hĎ ylĆ ‘ĎmĄ hrĎsĎ h‘ĎrĎhĎ xČ CrhĎ wĘ HtĎFĎ mĂ =l‘Č tbĆ kĆ ŁW HêĎBĂ =t’Ć ’YĎ mĘ êĂ wČ 31
rwY
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SrĄxĄ Sy’Ă wylĎ ’Ą C’ybĂ IĎwČ : sylĂ ojJČ DĆ lCbGĘ ëotBĘ lylĂ GĎhČ MyĎ=d‘Č ’bŁ IĎwČ NodyYĂ ërĆDĆ roY32

wytĎ ‘Ł BĘ YĘ ’Ć =t’Ć MWĎ IĎwČ oDbČ lĘ M‘ĎhĎ brĆuĆmĂ ChxĄ uĎ IĂwČ : wylĎ ‘Ď odyĎ=t’Ć MCWlĎ ob=CrYĘ pĘ IĂwČ MQĄ ’Ă wĘ33

rmĄ ’Ď yĄ rSĆ ’Ğ xêČjČ ’Ă ol rmĆ ’IŁ wČ xnČ’Ď IĄwČ MorUĎ lČ wynĎ y‘Ą ’vĎ IĂwČ : onoSlĘ BĂ ‘GČ IĂwČ qrĎIĎwČ wynĎ zĘ’Ď BĘ34

MhĆ ylĄ ‘Ğ wYČ yĘwČ : hrĎCrbĘ hpĎ WĎ BĘ rBĄ dČyĘwČ CqêĎ nĂ onoSlĘ yrĄsĘ omC wynĎ zĘ’Ď CxtĘ jĎ IĂwČ : xČ êĄjČ tĘ hĂ35, 36

: MyBĂ rČBĎ rbĎ DĎhČ =t’Ć ‘ČymĂ SĘ hČ lĘ CpysĂ oy NJĄ MhĆ ylĄ ‘Ğ hCĆYČ yĘ rSĆ ’ĞkČ wĘ Sy’Ă lĘ CdyGĂ yČ yêĂ lĘ bĂ lĘ
MymĂ QĘ ’Ă wĘ My‘ĂmĘ SŁ MySĂ rĘxĄ wyjĂ =l‘Č yJĂ d’Ł mĘ boT hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ=lJĎ rmŁ ’lĄ d’Ł mĘ =d‘Č ChmĘ tĘ IĂwČ37

: MyrĂBĘ dČmĘ
MSĎ pĘ nČlĘ ’QĄ mČ lĘ lkĆ ’Ł =lJĎ MhĆ lĎ hyĎhĎ âlwĘ brĎ=M‘Č wylĎ ’Ą CpiĘ ’Č tĘ IĂwČ MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ yhĂ yĘwČx

hzĆ ydĂUĎ ‘Ă CdmĘ ‘Ď yJĂ M‘ĎhĎ =l‘Č MymĂ xĞ rČ ytĂ ’lĄ mĎ : MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć ‘ČCSyĄ ’rĎqĘ IĂwČ2

SyĄwĘ ërĆDĎBČ CpQĘ ‘ČtĘ yĂ MhĆ yêĄbĎ lĘ MybĂ ‘ĄrĘ MxĄ QĘ SČ ’Ğ ykĂ wĘ : lkŁ ’ĹQĆ =hmČ MhĆ lĎ Ny’Ą wĘ MymĂ yĎ tSĆ ŁlSĘ3

‘ČyBĂ WĘ hČ lĘ rBĎ dĘUĂ BČ Sy’Ă =dyČ gyvĂ êČ NyĂ’Č mĄ wydĎymĂ lĘ tČ ot’Ł Cn‘ĞIČwČ : qxĎ rĘUĆ mĂ C’BĎ rSĆ ’Ğ MhĆ mĄ4

NomhĞ =t’Ć wYČ yĘwČ : h‘ĎbĘ SĂ CrmĘ ’IŁ wČ MxĆ lĆ MkĆ lĎ hUĎ JČ rmŁ ’lĄ MtĎ’Ł l’Č SĘ IĂwČ : MxĆ lĎ hQĆ ’Ą =t’Ć5, 6

MCWlĎ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć NêĄ IĂwČ srŁ pĘ IĂwČ ërĆbĎ yĘwČ MxĆ QĆ hČ t‘ČbĘ SĂ =t’Ć xuČ yĂwČ ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č tbĆ SĆ lĎ M‘ĎhĎ
rmĆ ’IŁ wČ MhĆ ylĄ ‘Ğ ërČBĄ rSĆ ’Ğ MhĆ lĎ CyhĎ MyeĂ TČ qĘ MygĂ DĎ T‘ČmĘ C : M‘ĎhĎ NomhĞ ynĄpĘ lĂ CmWĂ IĎwČ MhĆ ynĄpĘ lĂ7

h‘ĎbĘ SĂ MyrĂtĎ oehČ MytĂ otjĘ hČ =t’Ć C’WĘ IĂwČ C‘BĎ WĘ IĂwČ ClkĘ ’IŁ wČ : hQĆ ’Ą =t’Ć =MGČ MhĆ ynĄpĘ lĂ MCWlĎ8

hIĎnĂ ’ĽBĎ drČyĎ z’Ď : M‘ĎhĎ =t’Ć xQČ SĂ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ Sy’Ă =ypĄ lĘ ’Č t‘ČBČ rĘ’Č JĘ CyhĎ MhĄ wĘ : MyQĂ sČ9, 10

rCb‘ĞbČ lĘ C oê’Ă xJČ wČtĘ hĂ lĘ CQxĄ IĎwČ MySĂ CrjĘ hČ C’YĘ IĄwČ : ’tĎ CnmĎ lĘ dČ hdĄWĘ ’bŁ IĎwČ wydĎymĂ lĘ êČ =M‘Ă11

SuĄbČ yĘ ‘ČCDmČ rmŁ ’lĄ oxCr tCryrĂmĘ BĂ xnČ’Ď IĄwČ : MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ to’ MhĆ lĎ ttĄlĎ Cl’ĞSĎ otoinČ12

bSĎ IĎwČ MtĎ’Ł bzŁ ‘ĞIČwČ : hEĆhČ roDlČ NtĄ eĎ yĂ âl to’ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď to’ hEĆhČ roDhČ13

MtĎ IĎnĂ ’ĽbĎ ’YĎ mĘ nĂ =âlwĘ ërĆDĎlČ hdĎYĄ MêĎ’Ă txČ qČ lĎ CxkĘ SĎ MhĄ wĘ : MIĎhČ rbĆ ‘Ą=l’Ć hIĎnĂ ’ĽBĎ rbŁ ‘ĞIČwČ14

MySĂ CrjĘ hČ tYČ mĘ xĚ mĄ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ C’rĘ rmŁ ’lĄ MtĎ’Ł ryhĂ zĘhĂ ’ChwĘ : txĎ ’Ć MxĆ lĆ =rJČ JĂ yêĂ lĘ BĂ15

‘dČIĄwČ : CnêĎ’Ă Ny’Ą MxĆ lĆ =yJĂ l‘Č rmŁ ’lĄ wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă MynĂ odnĘ MhĄ yhĂ yĘwČ : sodrĘoh r’Ł vĘ mĂ C16, 17

âlwĘ CnybĂ tĎ âl ykĂ hĞ MxĆ lĎ MkĆ lĎ Ny’Ą =yJĂ l‘Č MynĂ odnĘ MêĆ’Č hEĆ=hUĎ lĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ
CbySĂ qĘ tČ âlwĘ MkĆ lĎ MyĂnČ zĘ’Ď wĘ C’rĘtĂ âlwĘ MkĆ lĎ MyĂnČ y‘Ą : hJŁ =d‘Č dbĄ JĎ MkĆ BĘ lĂ wĘ ClyJĂ WĘ tČ18

My’Ă lĄ mĘ MyQĂ sČ hUĎ JČ MypĂ lĎ ’Ğ tSĆ mĄ xĞ lČ MxĆ QĆ hČ tSĆ mĄ xĞ =t’Ć yêĂ sĘ rČjĎ rSĆ ’ĞJČ : CrJŁ zĘtĂ âlwĘ19

hUĎ JČ MypĂ lĎ ’ĞhĎ t‘ČBČ rĘ’Č lĘ ‘bČ èĆ hČ =NmĂ C : rWĎ ‘Ď=MynĄSĘ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ MhĆ mĄ MtĆ’WĎ nĘ MytĂ otjĘ20

do‘ ykĂ hĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : h‘ĎbĘ SĂ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ MhĆ mĄ MtĆ’WĎ nĘ MytĂ otjĘ My’Ă lĄ mĘ MyQĂ sČ21

oêtĂ lĘ ChSĚ qĘ bČ yĘwČ rCĄ‘Ă Sy’Ă wylĎ ’Ą C’ybĂ IĎwČ hdĎyĘYĎ tyBĄ =l’Ć C’bŁ IĎwČ : hJŁ =d‘Č ClyJĂ WĘ tČ âl22

wylĎ ‘Ď MWĎ wydĎyĎ=t’Ć wĘ wynĎ y‘ĄBĘ qrĎIĎwČ ry‘ĂlĎ ZCxmĂ =l’Ć Ch’Ą yYĂ oIwČ rCĄ‘ĂhĎ dyČBĘ qzĄxĞ IČwČ : oB t‘ČgČlĎ23

ynĂ ’Ğ yJĂ MySĂ nĎ’Ğ h’Ć rŁ ynĂ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ wynĎ y‘Ą=t’Ć ’vĎ IĂwČ : hmĎ C’mĘ h’Ć rŁ ’Ch=M’Ă ChlĄ ’Ď SĘ IĂwČ24

’jĄ rČtĘ hĂ z’Ď NtĎ’Ł xqČ pĘ IĂwČ wynĎ y‘Ą=l‘Č tynĂ SĄ wydĎyĎ=t’Ć MWĆ IĎwČ : MyYĂ ‘Ą=omJĘ MykĂ lĘ hŁ MtĎ’Ł h’Ć rŁ25

Sy’Ă lĘ dyGĂ hČ lĘ l’Č wĘ ry‘ĂBĎ ’bŁ êĎ =l’Č rmČ ’IŁ wČ otyBĄ =l’Ć ChxĄ QĘ SČ yĘwČ : NoknĎ=l’Ć rbĎ DĎ=lJĎ ’rĘIČwČ26
rbd
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sojlĂ ypĂ lĘ rSĆ ’Ğ NyrĂsĘ yqĂ BĘ MyrĂpĎ JĘ hČ =l’Ć wydĎymĂ lĘ êČ =M‘Ă ëlĆ IĄwČ MèĎ mĂ ‘ČCSyĄ ’YĄ IĄwČ : ry‘ĂBĎ rbĎ DĎ 27

NnĎxĎ oy CrmĘ ’IŁ wČ Cn‘ĞIČwČ : ynĂ ’Ď =ymĂ ylČ ‘Ď MySĂ nĎ’ĞhĎ MyrĂmĘ ’Ł =hmĎ rmŁ ’lĄ MtĎ’Ł l’Č SĘ IĂwČ ërĆDĆBČ yhĂ yĘwČ 28

rmŁ ’lĄ MtĎ’Ł l’Č SĘ IĂwČ : My’Ă ybĂ eĘ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć MyrĂmĘ ’Ł MyrĂxĄ ’Ğ wČ ChIĎlĂ ’Ą MyrĂmĘ ’Ł SyĄwĘ lBĄ TČ mĘ hČ 29

MhĆ ylĄ ‘Ğ wYČ yĘwČ : xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hêĎ’Č wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ ynĂ ’Ď =ymĂ ylČ ‘Ď CrmĘ ’êŁ =hmČ MêĆ’Č wĘ 30

MdĎ’Ď hĎ =NbĆ lĘ MybĂ ’Ł kĘ mČ MyBĂ rČ rmŁ ’lĄ MtĎrŁ ohlĘ lxĄ hĄ z’Ď : wytĎ od’Ł =l‘Č Sy’Ă lĘ dGĄhČ yêĂ lĘ bĂ lĘ 31

: MCqyĎ MymĂ yĎ tSĆ ŁlSĘ hYĄ qĘ mĂ C ChtĚymĂ ywĂ ob Cs’ĞmĘ yĂ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ
’Ch ë’Č : MyrĂbĎ dĘBĂ oxykĂ ohlĘ lxĆ IĎwČ sorTĘ jĆ ot’Ł xuČ IĂwČ bTĄ yhĄ r’Ą BČ dyGĂ hĂ hEĆhČ rbĎ DĎhČ =t’Ć wĘ 32, 33

âl yJĂ ynČjĎ =l‘ČmĄ NTĎ SĎ rCs rmŁ ’lĄ sorTĘ pĆ BĘ r‘ČgĘ IĂwČ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć TBĄ IČwČ hkŁ wĎ hJŁ hnĎjĎ
wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć wĘ M‘ĎhĎ =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ : MdĎ’Ď lĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć =M’Ă yJĂ MyhĂ Łl’lĄ rSĆ ’Ğ=t’Ć lyJĂ WĘ tČ 34

ëlĄ yĄwĘ oblĎ YĘ =t’Ć ’vĎ yĂwĘ dgĆeĆmĂ oSpĘ nČ=t’Ć ëylĂ SĘ yČ yrČxĞ ’Č tkĆ lĆ lĎ ZpĄ xĎ hĆ =ymĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ
ynĂ ‘ĞmČ lĘ oSpĘ nČ =t’Ć tyrĂkĘ yČ=rSĆ ’Ğ=ymĂ C ol=trĆJĎ êĂ oSpĘ nČ=t’Ć ly~Ă hČ lĘ ZpĄ xĎ hĆ =ymĂ yJĂ : yrĎxĞ ’Č 35

oSpĘ nČ wĘ ZrĆ’Ď hĎ =lJĎ =t’Ć oQ=hnĆqĘ yĂ=M’Ă Sy’Ă lĘ ‘YČ BĆ =hmČ yJĂ : heĎ’Ć YĎ mĘ yĂ hrĎoWBĘ hČ N‘ČmČ lĘ C 36

yrČbĎ DĘmĂ C yeĂ UĆ mĂ SobyĄ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ yJĂ : oSpĘ nČ NoydĘjĂ Sy’Ă NêĆ IĂ=hmČ o’ : ol=trĆJĎ êĂ 37, 38

wybĂ ’Ď dobkĘ bĂ ’bŁ yĎ rSĆ ’ĞJČ ’Ch=MGČ CeUĆ mĂ SobyĄ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ P’Č hEĆhČ ‘ČSĄ jŁ hČ wĘ dgĄBŁ hČ roDBČ
: MySĂ oduĘ hČ wykĎ ’Ď lĘ mČ =M‘Ă

d‘Č twĆmĎ Cm‘ĞTĘ yĂ=âl rSĆ ’Ğ hjŁ MybĂ ~Ď eĂ hČ =NmĂ SyĄ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ T

sorTĘ jĆ =t’Ć ‘ČCSyĄ xqČ lĎ MymĂ yĎ tSĆ SĄ yrĄxĞ ’Č wĘ : hrĎCbgĘ BĂ MyhĂ Łl’Ĺ tCklĘ mČ t’YĄ C’rĘyĂ=yJĂ 2

wydĎgĎbĘ C : MhĆ ynĄ y‘ĄlĘ heĆêČSĘ IĂwČ MDĎbČ lĘ HČ bŁ GĎ rhČ =l’Ć M’Ą ybĂ yĘwČ oê’Ă NnĎxĎ oy=t’Ć wĘ bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć wĘ 3

ChIĎlĂ ’Ą heĄhĂ wĘ : MhĆ omJĘ MynĂ bĎ lĘ MydĂgĎBĘ sBĄ kČ lĘ lkČ Cy ZrĆ’Ď BĎ sbĄ oJ Ny’Ą CnyBĂ lĘ hĂ wĘ CYYĘ on 4

CnlĎ boT yBĂ rČ ‘ČCSyĄ=l’Ć rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ : ‘ČCSyĄ=M‘Ă MyrĂBĘ DČmĂ MhĆ ylĄ ’Ğ C’rĘnĂ hSĆ mŁ C 5

’Ch yJĂ : ChIĎlĂ ’Ą lĘ txČ ’Č wĘ hSĆ mŁ lĘ txČ ’Č ìlĘ txČ ’Č toJsĚ SŁlSĎ ’eĎ=hWĆ ‘ĞnČ hjŁ tbĆ SĆ lĎ 6

’YĄ yŁ loqwĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ ëkČ sĎ NnĎ‘Ď heĄhĂ wĘ : dxČ pĎ wĎ htĎmĎ y’Ą MhĆ ylĄ ‘Ğ hlĎ pĘ nĎ yJĂ rBĄ dČQĘ =hmČ ‘dČyĎ=âl 7

do‘ C’rĎ=âlwĘ bybĂ iĎ mĂ CTyBĂ hĂ M’Ł tĘ pĂ C : NC‘mĎ SĘ êĂ wylĎ ’Ą ydĂydĂyĘ ynĂ BĘ hzĆ rmŁ ’lĄ NnĎ‘ĎhĆ =NmĂ 8

Sy’Ă lĘ dGĄhČ yêĂ lĘ bĂ lĘ MtĎ’Ł wYČ yĘwČ rhĎ hĎ =NmĂ MêĎdĘrĂBĘ yhĂ yĘwČ : MêĎ’Ă oDbČ lĘ ‘ČCSyĄ ytĂ lĎ Cz Sy’Ă 9

MBĎ lĂ BĘ rbĎ DĎhČ =t’Ć CrmĘ SĎ MhĄ wĘ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ MCqyĎ=yJĂ d‘Č C’rĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć 10

CrmĘ ’yŁ hEĆ=hUĎ lĎ rmŁ ’lĄ ot’Ł Cl’ĞSĘ IĂwČ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ hmĎ CqêĘ hČ ’yhĂ =hmČ MhĆ ynĄ ybĄ CrqĘ xĘ IČwČ 11

hnĎ oS’rĂ ’bŁ yĎ ChIĎlĂ ’Ą NkĄ ’Ď MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : hnĎ oS’rĂ ’bŁ yĎ ’BŁ ChIĎlĂ ’Ą yJĂ MyrĂpĘ oihČ 12

’JĎ dĚmĘ C heĆ‘ĚmĘ toyhĘ lĂ NoknĎ ’Ch=MGČ NJĄ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ l‘Č bCtJĎ SĆ omkĘ C lJŁ hČ =t’Ć bySĂ hĄ wĘ
MnĎ oYrĘJĂ ob=CW‘ĞIČwČ ’BĎ rbĎ JĘ ChIĎlĂ ’Ą =MGČ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ spĆ ’Ć : MyIĂxČ ZrĆ’Ć mĄ rzĎgĘ nĂ wĘ 13

MyrĂpĘ oswĘ MtĎ obybĂ sĘ brĎ=M‘Č C’rĘIĂwČ MydĂymĂ lĘ êČhČ r’Ď SĘ =l’Ć M’Ď bŁ JĘ yhĂ yĘwČ : wylĎ ‘Ď bCtJĎ JČ 14

: MolSĎ lĘ ol=Cl’ĞSĘ IĂwČ CYrĚIĎwČ ChmĎ êĎ C’êĎSĘ hĂ ot’Ł MtĎ o’rĘJĂ M‘ĎhĎ =lkĎ wĘ : MhĆ UĎ ‘Ă MyxĂ JĘ wČtĘ mĂ 15

ìlĘ ytĂ ’bĄ hĄ yBĂ rČ M‘ĎhĎ =NmĂ dxĎ ’Ć ot’Ł N‘ČIČwČ : MhĆ UĎ ‘Ă MyxĂ JĘ wČtĘ mĂ MêĆ’Č =hmĎ MtĎ o’ l’Č SĎ ’ChwĘ 16, 17
hzb
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qrŁ xĞ yČ wyeĎSĂ wĘ oryrĂ dyrĂoy CepĆ rĘTĘ yĂ oB qyzĂxĞ yČ t‘ĄlĘ C : ot‘ĞbČ mĘ MQĄ ’Ă xČ Cr=rSĆ ’Ğ ynĂ BĘ =t’Ć hzĆBĎ18

roD yoh MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : ClkŁ yĎ âlwĘ oSrĘgĎlĘ ìydĆymĂ lĘ êČ =l’Ć rmČ ’Ł wĎ oxJŁ SbĄ yĎ rSĆ ’Ğ=d‘Č19

Ch’Ě ybĂ yĘwČ : heĎhĄ ylČ ’Ą Ch’Ě ybĂ hĞ MkĆ tĘ ’Ć ’vĎ ’Ć ytČmĎ =d‘Č MkĆ UĎ ‘Ă hyĆhĘ ’Ć ytČmĎ =d‘Č oB NmĚ ’Ą âl20

l’Č SĘ IĂwČ : oryrĂBĘ llĄ GŁ tĘ IĂwČ hYĎ rĘ’Č ljŁ IĂwČ PrŁ TĎ wĘ PtŁ xĎ ot’Ł PêŁ xĘ IČwČ xČ CrhĎ Ch’Ď rĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ wynĎpĎ lĘ21

S’Ą bĎ olyjĂ hĂ toBrČ MymĂ ‘ĎpĘ C : wyrĎC‘nĘ ymĄ ymĂ rmĆ ’IŁ wČ hzĆ oB qbČ DĎ Moy hzĆy’Ą mĄ wybĂ ’Ď =t’Ć22

rmĆ ’IŁ wČ : Cn‘ĄySĂ ohwĘ CnylĄ ‘Ď ’eĎ=hsĎ Cx rbĎ DĎ toW‘ĞlČ ìdĘyĎ l’Ą lĘ =SyĆ M’Ă ë’Č odybĂ ’ĞhČ lĘ MyĂUČ bČ C23

dlĆ IĆhČ ybĂ ’Ğ q‘ČYĘ IĂwČ : hWĆ ‘ĎyĄ rbĎ DĎ=lJĎ NymĂ ’ĞmČ lĘ hêĎ’Ď NymĂ ’ĞhČ lĘ ìdĘyĎ l’Ą lĘ =SyĆ M’Ă ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą24

NomhĎ hĆ yJĂ ‘ČCSyĄ ’rĘIČwČ : ynĂ mŁ JĎ hnĎ Cm’Ĺ rsČ xĞlČ h‘ĎySĂ oh ynĂ dŁ ’Ğ NymĂ ’ĞmČ ynĂ nĘ hĂ to‘mĎ dĘBĂ rmČ ’IŁ wČ25

SrĄxĄ wĘ MQĄ ’Ă xČ Cr CeUĆ mĂ ’YĄ ìCĘYČ mĘ ynĂ ’Ğ rmŁ ’lĄ h’Ď mĘ FĚ hČ xČ CrBĘ r‘ČgĘ IĂwČ brĎwĎ ëolhĎ ëlĄ hŁ
tUĄ JČ r’Č SĘ nĂ r‘ČeČhČ wĘ ’YĄ IĄwČ oj’Č BĘ oSpĘ nČ =t’Ć PrŁ TĘ IĂwČ q‘ČYĘ IĂwČ : do‘ ’ob=’oblĎ PsĂ oê=l’Č26

Cl’ĞSĘ IĂwČ htĎ yĘBČ hČ o’bŁ BĘ yhĂ yĘwČ : MqŁ IĎwČ ChmĄ yqĂ yĘwČ odyĎBĘ qyzĂxĹhĆ ‘ČCSyĄwĘ : ‘wĎgĎ=yJĂ CrmĘ ’Ď MyBĂ rČwĘ27, 28

NymĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : oSrĘgĎlĘ CnxĘ nČ’Ğ CndĄyĎ h’Ď YĘ mĎ âl ‘ČCDmČ oê’Ă MDĎbČ lĘ MhĄ wĘ wydĎymĂ lĘ êČ ot’Ł29

hbĎ ’Ď âlwĘ lylĂ GĎbČ CrbĘ ‘ČIČwČ MèĎ mĂ C’YĘ IĄwČ : MoYbĘ C hQĎ pĂ tĘ BĂ =M’Ă yJĂ SrĎgŁ yĘ=âl hzĆJĎ ‘rĎ xČ Cr30

MdĎ’Ď hĎ =NBĆ ëy’Ą MhĆ ynĄpĘ lĂ MyWĂ lĎ wĘ wydĎymĂ lĘ tČ lĘ dUĄ lČ lĘ oê‘Ă SyDĂqĘ hĂ yJĂ : Sy’Ă lĘ ‘dČCĎhĂ lĘ MSĎ31

âl MhĄ wĘ : yxĎ wĎ ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIBČ MCqyĎ tmČ Cy rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ ChtĚymĂ yĘ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ ydĄyBĂ rgĄiĎ yĂ32

MtĎ’Ł l’Č SĘ IĂwČ tyĂBČ bČ yhĂ yĘwČ MCxnČ=rpČ JĘ =l’Ć C’bŁ IĎwČ : ot’Ł l’Ł SĘ lĂ C’rĘyIĂwČ orbĎ DĘ=t’Ć CnybĂ hĄ33

’Ch ymĂ ërĆDĆBČ MhĆ ynĄ ybĄ CbrĎ yJĂ rbĎ dĎ Cn‘Ď âlwĘ : ërĆDĎBČ MkĆ ynĄ ybĄ CyhĎ MyrĂbĎ dĘC NyDĂ=hmČ34

NoS’rĂ toyhĘ lĂ ZpĄ xĎ hĆ =ymĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ bSĆ IĄwČ : MhĆ BĎ lodGĎhČ35

rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ MkĎ otbĘ ChgĄy~Ă IČwČ dlĆ yĆ xuČ IĂwČ : MQĎ kĚ lĘ trĄSĎ mĘ C MQĎ kĚ lĘ NorxĞ’Č toyhĘ lĂ wylĎ ‘Ď36

lBĄ qČ mĘ ’Ch ytĂ ’Ł hzĆJĎ MydĂlĎ yĘhČ dxČ ’Č ymĂ SĘ BĂ lBĄ qČ mĘ hČ ’Ch=ymĂ : MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď ol=qBĆ xĂ37

Sy’Ă Cny’Ă rĎ yBĂ rČ wylĎ ’Ą NnĎxĎ oy rmĆ ’IŁ wČ : yxĂ lĘ SŁ ynĄjĘ =M’Ă yJĂ ytĂ ’Ł lBĄ qČ mĘ CenĆ y’Ą ytĂ ’Ł lBĄ qČ mĘ hČ wĘ38

rmĆ ’IŁ wČ : CnyrĄxĞ ’Č ëlČ hĎ =âl rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č otQĎ ‘ĚjĘ mĂ ot’Ł ’lĎ kĘ eĂ wČ ìmĘ SĂ BĘ to‘rĎ toxCr SrĄgĎmĘ39

yBĂ =rBĆ dČyĘ bCSyĎ hkŁ wĘ to’lĎ pĘ nĂ ymĂ SĘ bĂ hWĆ ‘Ł hJŁ rSĆ ’Ğ Sy’Ă Ny’Ą yJĂ ot’Ł C’lĘ kĘ êĂ =l’Č ‘ČCSyĄ
toêSĘ lĂ MyĂmČ soJ ymĂ SĘ BĂ MkĆ lĎ NtĆ eŁ hČ =lkĎ wĘ : ’Ch CnlĎ CnyrĄYĎ lĘ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ Sy’Ă yJĂ : hrĎsĎ40, 41

NtĄ eŁ hČ =lkĎ wĘ : orkĎ WĘ dbČ ’yŁ =âl yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď xČ ySĂ UĎ hČ =l‘Č CikŁ êĎ rSĆ ’Ğ bqĆ‘Ą42

or’CĎYČ =l‘Č bkĆ rĆ=xlČ jĆ hlĆ êĎ yĂ yJĂ ol boT yBĂ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ MyeĂ TČ uĘ hČ dxČ ’Č ynĄpĘ lĂ lSŁ kĘ mĂ
dyĎ=‘ČCTqĘ MyIĂxČ hČ =l’Ć ’bŁ lĎ ìlĘ boT htĎ’Ł Z~Ą qČ ìlĘ loSkĘ mĂ lĘ ìdĘyĎ=M’Ă wĘ : MIĎBČ ëlĎ SĘ hĚ wĘ43

MSĎ =rSĆ ’Ğ : dqĎ Cê MlĎ o‘=d‘Č rSĆ ’Ğ S’Ą hĎ =l’Ć MeŁ hĂ yGĄ=l’Ć ’bŁ lĎ wĘ MyĂdČyĎ yêĄSĘ ìlĘ toyhĘ mĂ44

ìlĘ boT HtĎ’Ł Z~Ą qČ ìlĘ loSkĘ mĂ lĘ ìlĘ gĘ rČ=M’Ă wĘ : hBĆ kĘ tĂ âl MèĎ ’Ă wĘ tCmtĎ âl MêĎ‘ĘlČ oê45

rSĆ ’Ğ S’Ą hĎ =l’Ć MeŁ hĂ yGĄ=l’Ć ’bŁ lĎ wĘ MyĂlČ gĘ rČ yêĄSĘ ìlĘ toyhĘ mĂ lgĆrĆ=‘ČCTqĘ MyIĂxČ hČ =l’Ć ’bŁ lĎ
ruĄ nČ ìlĘ ySĂ kĘ êČ ìnĘ y‘Ą=M’Ă wĘ : hBĆ kĘ tĂ âl MèĎ ’Ă wĘ tCmtĎ âl MêĎ‘ĘlČ oê MSĎ =rSĆ ’Ğ : hBĆ kĘ tĂ âl46, 47

ëlČ SĘ hĎ lĘ C MyĂnČ y‘Ą yêĄSĘ ìlĘ toyhĘ mĂ txČ ’Č NyĂ‘ČBĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =l’Ć ’bŁ lĎ ìlĘ boT HtĎ’Ł
Mnhyg=l’
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PrĄ~Ď yĂ S’Ą BĎ MdĎ’Ď =lJĎ yJĂ : hBĆ kĘ tĂ âl MèĎ ’Ă wĘ tCmtĎ âl MêĎ‘ĘlČ oê MSĎ =rSĆ ’Ğ : MeŁ hĂ yGĄ=l’Ć 48, 49

ClkĘ Cê hUĆ BČ xlČ UĆ hČ M‘ČTČ gCpyĎ=M’Ă ë’Č ’Ch boT xlČ UĆ hČ wĘ : xlĎ mĘ yĎ xlČ UĆ BČ NBČ rĘqĎ =lkĎ omJĘ 50

: wyxĂ ’Ď NybĄ C Sy’Ă NyBĄ MolèĎ hČ =t’Ć wĘ MkĆ kĘ otBĘ xlČ UĆ hČ =t’Ć CrmĘ SĂ ot’Ł NuĄtČlĘ
wylĎ ’Ą ZbĄ uĎ hĂ lĘ CpysĂ oh brĎ NomhĎ wĘ NDĄrĘIČlČ rbĆ ‘ĄmĄ =l’Ć wĘ hdĎChyĘ lCbGĘ =l’Ć MèĎ mĂ ëlĆ IĄwČ MqĎ IĎwČ y

Sy’Ă dyČBĘ SyĄ M’Ă ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ otoinČlĘ MySĂ CrjĘ wylĎ ’Ą CSGĘ yĂwČ : oTjĎ SĘ mĂ ypĂ JĘ MhĆ lĎ hrĆoIwČ 2

CnlĎ NtČ nĎ hSĆ mŁ CrmĘ ’IŁ wČ : hSĆ mŁ MkĆ tĘ ’Ć hCĎYĂ =hmČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : oêSĘ ’Ă =t’Ć xQČ SČ lĘ 3, 4

btČJĎ MkĆ bĘ bČ lĘ ySĂ qĘ rCb‘ĞBČ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : HxĎ QĘ SČ lĘ C ttĚyrĂJĘ rpĆ sĄ HlĎ =bêĎkĘ lĂ 5

NJĄ =l‘Č : MtĎ’Ł hWĎ ‘Ď hbĎ qĄ nĘ C rkĎ zĎ MdĆuĆmĂ h’Ď yrĂBĘ hČ ymĄ yBĂ lbĎ ’Ğ : t’EŁ hČ hwĎYĘ UĂ hČ =t’Ć MkĆ lĎ 6, 7

MnĎ y’Ą NJĄ =M’Ă wĘ dxĎ ’Ć rWĎ bĎ lĘ MhĆ ynĄřSĘ CyhĎ wĘ : oêSĘ ’Ă BĘ qbČ dĎwĘ oU’Ă =t’Ć wĘ wybĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă =bzĎ‘ĞyČ 8

tyĂBČ bČ C : MdĎ’Ď drĄpĘ yČ=l’Č MyhĂ Łl’Ĺ rBĄ xĂ =rSĆ ’Ğ t’Ą NkĄ lĎ : dxĎ ’Ć rWĎ BĎ =M’Ă yJĂ MyĂnČSĘ do‘ 9, 10

oêSĘ ’Ă =t’Ć xQČ SČ yĘ=yJĂ Sy’Ă MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : hEĆhČ rbĎ DĎhČ =l‘Č tynĂ SĄ wydĎymĂ lĘ êČ ot’Ł Cl’ĞSĎ 11

tpĆ ’Ć nŁ rxĄ ’Č Sy’Ă lĘ htĎ yĘhĎ wĘ HlĎ ‘ĘBČ tyBĄ mĂ ’YĄ tĄ=yJĂ hèĎ ’Ă wĘ : ’Ch P’Ą nŁ trĆxĆ ’Č ol ’WĎ nĎ wĘ 12

: MhĆ y’Ą ybĂ mĘ BĂ Cr‘ĞGĎ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ wydĎyĎ=t’Ć MyWĂ yĎ rCb‘ĞbČ lĘ MydĂlĎ yĘ wylĎ ’Ą C’ybĂ IĎwČ : ’yhĂ 13

yJĂ MtĎ’Ł C’lĘ kĘ êĂ =l’Č wĘ ylČ ’Ą ’bŁ lĎ MydĂlĎ yĘlČ CxyeĂ hČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ol=rxČ IĂwČ ‘ČCSyĄ ’rĘIČwČ 14

MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć lBĄ qČ yĘ âl=rSĆ ’Ğ ymĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ hQĆ ’Ą mĄ 15

ot’YĄ BĘ yhĂ yĘwČ : MkĄ rĞbĎ yĘwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ MWĎ wydĎyĎ=t’Ć wĘ wytĎ ‘Ł rŁ zĘBĂ MqĄBĘ xČ yĘwČ : HbĎ ’bŁ yĎ=âl ’BŁ dlĆ IĆJČ 16, 17

yIĄxČ tSĆ rĆlĎ toW‘ĞlČ yQĂ =hmČ boFhČ yBĂ rČ rmŁ ’lĄ wynĎpĎ lĘ ‘rČkĘ IĂwČ Sy’Ă wylĎ ’Ą ZrĎIĎwČ oJrĘdČlĘ
: MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch dxĎ ’Ć =M’Ă yJĂ boT Ny’Ą boT ylĂ ’rĎqĘ êĂ hEĆ=hUĎ lĎ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MlĎ o‘ 18

âl rqĆSĎ d‘Ą śhnĆ‘ĞtČ =âl bnŁ gĘ êĂ âl P’Ď nĘ êĂ âl xYĎ rĘêĂ âl twŁ YĘ UĂ hČ =t’Ć êĎ‘ĘdČyĎ hêĎ’Č wĘ 19

: yrĎC‘eĘ mĂ yêĂ rĘmČ SĎ hQĆ ’Ą =lJĎ =t’Ć yBĂ rČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ìUĆ ’Ă =t’Ć wĘ ìybĂ ’Ď =t’Ć dBĄ JČ qSŁ ‘ĞtČ 20

ìlĘ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć rkŁ mĘ ëlĄ rsĄ xĎ hêĎ’Č txČ ’Č do‘ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ChbĄ hĎ ’ĹIĆwČ ‘ČCSyĄ Ch’Ą rĘIĂwČ 21

wynĎpĎ CljĘ IĂwČ : yrĎxĞ ’Č ëlĄ wĘ blĎ ~Ę hČ =t’Ć ’WĎ ’bŁ C MyĂmĎ èĎ BČ rYĎ o’ ìlĘ =hyĎhĎ wĘ MyIĂnĂ ‘ĞlČ NtĄ wĘ 22

bybĂ iĎ mĂ ‘ČCSyĄ TBĄ IČwČ : ol CyhĎ MyBĂ rČ MysĂ kĎ nĘ =yJĂ ol=ëlĆ IĄwČ oBlĂ =l’Ć b~Ą ‘ČtĘ IĂwČ hEĆhČ rbĎ DĎhČ =l‘Č 23

CmmĘ oêSĘ IĂwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =l’Ć ’bŁ lĎ MysĂ kĎ nĘ ylĄ ‘ĞbČ lĘ hSĆ uĎ =hmČ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ 24

MlĎ yxĄ =l‘Č MyxĂ TĘ BŁ lČ dbĄ JĎ =hmČ ynČBĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ ‘ČCSyĄ PsĆ oIwČ wyrĎbĎ DĘ=l‘Č wydĎymĂ lĘ tČ
tCklĘ mČ =l’Ć rySĂ ‘Ď ’BŁ mĂ TxČ UČ hČ rxĚ ërĆDĆ rbŁ ‘ĞlČ lmĎ GĎlČ lqĄ nĎ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =l’Ć ’bŁ lĎ 25

: ‘ČSĄ CĎhĂ lĘ lkČ Cy ’op’Ą ymĂ C wyxĂ ’Ď =l’Ć Sy’Ă CrmĘ ’IŁ wČ d’Ł mĘ rtĆ yĆ MmĄ oêSĘ hĂ lĘ CpysĂ oIwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ 26

’lĄ jĎ yĂ âl MyhĂ Łl’ĹmĄ yJĂ MyhĂ Łl’ĹmĄ âl ë’Č rbĎ DĎhČ ’lĄ jĎ yĂ MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ MBĎ =TBĆ IČwČ 27

rmĆ ’IŁ wČ : ìyrĆxĞ ’Č ëlĆ eĄ wČ lJŁ =t’Ć CnbĘ zČ‘Ď CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ lxĆ IĎwČ : rbĎ DĎ=lJĎ 28, 29

M’Ą o’ b’Ď o’ toyxĎ ’Ğ o’ MyxĂ ’Č o’ tyĂBČ bzČ‘Ď rSĆ ’Ğ Sy’Ă Ny’Ą yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď ‘ČCSyĄ
topydĂrĘhĎ ylĄ gĘ rČlĘ ’YĎ mĘ yĂ âl rSĆ ’Ğ : hrĎoWBĘ hČ N‘ČmČ lĘ todWĎ o’ MynĂ bĎ o’ oêSĘ ’Ă =t’Ć o’ 30
t‘b
,+k x"y sqwlw ,x"y T"y whyttmb Nkw v.19 .d"k +b tyV’rb Nyy‘ ,dx’ rVbl wyhw ’"n ,+h T"y whyttmb Nkw v.8 .y

.z"y +h Myrbd ,g"y +k twmV Nyy‘ ,rqV d‘ ì‘ĞrĄbĘ hn‘t ’l ’"n
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yIĄxČ ’bŁ lĎ dytĂ ‘ĎlĆ wĘ todWĎ wĘ MynĂ bĎ C toU’Ă wĘ toyxĎ ’Ğ wČ MyxĂ ’Č wĘ MyêĂ BĎ MyrĂ‘ĎSĘ h’Ď mĄ t’EŁ hČ t‘ĄBĎ
ërĆDĆBČ MtĎ oyhĘ bĂ C : MynĂ SŁ ’rĂ MynĂ rŁ xĞ’Č hĎ wĘ MynĂ rŁ xĞ ’Č CyhĘ yĂ rSĆ ’Ğ MynĂ SŁ ’rĂhĎ MhĄ MyBĂ rČwĘ : MlĎ o‘31, 32

tynĂ SĄ wylĎ ’Ą xuČ IĂwČ dxČ pĎ wĎ rogmĎ BĘ wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ MhĄ wĘ MhĆ ynĄpĘ lĂ ‘ČCSyĄ ëlĆ IĄwČ hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ tol‘ĞlČ
MylĂ ‘Ł CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ : rmŁ ’lĄ ot’Ł hrĆqĘ yĂ rSĆ ’Ğ=t’Ć MhĆ lĎ dyGĂ hČ lĘ lxĆ IĎwČ rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ =t’Ć33

NotnĎ wĘ tCmlĎ ot’Ł C‘ySĂ rĘhĂ wĘ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ ydĄyBĂ rgĄiĎ yĂ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ C hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ
ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIbČ C ChtĚymĂ ywĂ MyTĂ èŁ BČ ChJĚ yČwĘ wynĎpĎ BĘ CqrĘyĎwĘ ob CQtĄhĎ yĘ MhĄ wĘ : MyĂoGhČ ydĄyBĂ ot’Ł34

hWĆ ‘ĞtČ =yJĂ CnxĘ nČ’Ğ MyYĂ pĄ xĞ CnBĄ rČ rmŁ ’lĄ yDĂbĘ zČ=ynĄBĘ NnĎxĎ oywĘ bqŁ ‘ĞyČ wylĎ ’Ą CSGĘ IĂwČ : yxĂ yĆwĘ MCqyĎ35

CrmĘ ’IŁ wČ : MkĆ lĎ hWĆ ‘Ĺ’Ć =yJĂ MkĆ YĘ pĘ xĆ =hmČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ìUĆ mĂ l’Č SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ t’Ą CnQĎ36, 37

‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ìdĆobkĘ BĂ ìlĘ mŁ WĘ lĂ dxĎ ’Ć wĘ ìnĘ ymĂ ylĂ dxĎ ’Ć tbĆ SĆ lĎ CnQĎ =hnĎêĘ wylĎ ’Ą38

lbĄ FĎ hĂ lĘ C hêĆSĘ ’Ć ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ soJhČ =t’Ć toêSĘ lĂ ClkĘ CthĞ NCl’Ď SĘ êĂ rSĆ ’Ğ t’Ą MêĆ‘ĘdČyĘ âl
rSĆ ’Ğ soJhČ =t’Ć ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ lkĎ Cn wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : ynĂ ’Ď lbĄ FĎ ’Ă rSĆ ’Ğ hlĎ ybĂ FĘ BČ39

ydĂyĎBĘ Ny’Ą ylĂ ’mŁ WĘ lĂ wĘ ynĂ ymĂ ylĂ tbĆ SĆ lĎ lbĎ ’Ğ : ClbĄ FĎ êĂ lbĄ FĎ ’Ă rSĆ ’Ğ hlĎ ybĂ FĘ bČ C CêSĘ êĂ hêĆSĘ ’Ć40

: NnĎxĎ oywĘ bqŁ ‘ĞyČBĘ MjĎ ’Č hrĎxĎ t’zŁ M‘ĎmĘ SĎ BĘ hrĎWĎ ‘ĞhĎ wĘ : MhĆ lĎ NoknĎ rSĆ ’ĞlČ NtĄ eĎ yĂ=M’Ă yJĂ ttĄlĎ41

MyrĂWĎ JĘ MBĎ MylĂ SĘ mŁ MyĂoGBČ lSŁ mĘ lĂ MyrĂxĎ bĘ eĂ hČ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ NhĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ ’rĎqĘ IĂwČ42

toyhĘ lĂ ZpĄ xĎ hĆ ymĂ =M’Ă yJĂ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ NkĄ hyĆhĘ yĂ âlwĘ : MhĆ ylĄ ‘Ğ MyTĂ lĘ SŁ MhĆ ylĄ odgĘ C MydĂbĎ ‘ĞBČ43

yJĂ : lJŁ lČ dbĆ ‘Ć hyĆhĘ yĂ S’rŁ lĘ toyhĘ lĂ ZpĄ xĎ hĆ MJĆ mĂ ymĂ C : trĄSĎ mĘ lĂ MkĆ lĎ hyĆhĘ yĂ MkĆ BĎ lodGĎ44, 45

rpĆ JŁ oSpĘ nČ=t’Ć ttĄlĎ wĘ trĄSĎ lĘ =M’Ă yJĂ MyrĂxĄ ’Ğ ChtĚrĘSĎ yĘ N‘ČmČ lĘ ’bĎ âl MdĎ’Ď hĎ =NBĆ MGČ
wyrĎxĞ ’Č brĎ=M‘Č NomhĞ wČ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ ry‘ĂhĎ =NmĂ ot’YĄ BĘ yhĂ yĘwČ oxyrĂyĘ=l’Ć C’bŁ IĎwČ : MyBĂ rČ=d‘ČBĘ46

‘ČCSyĄ yJĂ o‘mĘ SĎ bĘ C : ërĆDĎhČ dyČ=l‘Č bSĄ yŁ tobdĎnĘ SuĄbČ mĘ rCĄ‘Ă ymČ yTĂ =NBĆ ymČ yTĂ rĘBČ heĄhĂ wĘ47

MyBĂ rČ ob=Cr‘ĞgĘ IĂwČ : dwĂDĎ=NBĆ ‘ČCSyĄ ylČ ‘Ď ’nĎ=MxĆ rČ ’rŁ qĘ lĂ wĘ q‘Ł YĘ lĂ lxĆ IĎwČ MSĎ rbĄ ‘Ł yrĂYĘ eĎhČ48

rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ dmŁ ‘ĞIČwČ : ylĎ ‘Ď ’nĎ=MxĆ rČ dwĂDĎ=NBĆ rmŁ ’lĄ ZmĆ ’Ł rtĆ yĆBĘ ’rĎqĎ ’ChwĘ otoSxĘ hČ lĘ49

odgĘ BĂ =t’Ć ëlĄ SĘ IČwČ : ì’Ć rĘqŁ ’Ch heĄhĂ ëlĎ =MCq qzČxĞ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ rCĄ‘ĂlĎ C’rĘqĘ IĂwČ ol=C’rĘqĂ50

ëlĎ toW‘ĞlČ yeĂ mĆ SuĄbČ êĘ =hmČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ ’bŁ IĎwČ MqĎ IĎwČ wylĎ ‘ĎmĄ51

ëQĎ h‘ĎySĂ oh ìtĘ nĎ Cm’Ĺ ëlĄ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ynĎ y‘Ą ro’ ylĂ bySĂ hĎ lĘ ynĂ oBrĂ rCĄ‘ĂhĎ rmĆ ’IŁ wČ52

: ërĆDĎBČ wyrĎxĞ ’Č ëlĆ IĄwČ ‘gČrĆJĘ wylĎ ’Ą bSĎ wynĎ y‘Ą ro’wĘ
xlČ SĘ IĂwČ MytĂ yEĄhČ rhČ BĘ hyĎnĘ ‘Č=tybĄ C yGĄjČ =tyBĄ lYĆ ’Ą hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ ’bŁ lĎ CbyrĂqĘ hĂ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ’y

hUĎ SĎ MkĆ ’ĞbŁ JĘ hyĎhĎ wĘ dgĆeĆmĂ rSĆ ’Ğ rpĎ JĘ hČ =l’Ć CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : wydĎymĂ lĘ êČmĂ MyĂnČSĘ2

: ylĎ ’Ą Ch’Ě ybĂ hĞ wČ ot’Ł CryêĂ hČ Sy’Ă wylĎ ‘Ď bkĎ rĎ=âl rSĆ ’Ğ rCs’Ď ryĂ‘Č MkĆ ynĄpĘ lĂ C’YĘ mĘ êĂ
SyxĂ yĎ z’Ď wĘ oYpĘ xĆ lĘ Nod’Ď hĎ d‘ĄyĂ ot’Ł MêĆrĘmČ ’Ğ wČ t’zŁ kĎ CW‘ĞtČ hUĎ lĎ Sy’Ă MkĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’yŁ =ykĂ wĘ3

CryêĂ IČwČ MyĂnĎ y‘Ą xtČjĆ =l‘Č r‘ČèČ lČ ZCxmĂ rCs’Ď ryĂ‘ČhĎ =t’Ć C’YĘ mĘ IĂwČ CklĘ IĄwČ : heĎhĄ oxlĘ SĎ lĘ4

: ryĂ‘ĎhĎ =t’Ć CryêĂ tČ yJĂ t’zŁ kĎ CW‘ĞtČ hUĎ lĎ MhĆ ylĄ ’Ğ CrmĘ ’Ď MSĎ MydĂmĘ ‘Ł hĎ =NmĂ MySĂ nĎ’Ğ wČ : ot’Ł5

wylĎ ‘Ď CmyWĂ IĎwČ ‘ČCSyĄ=l’Ć ryĂ‘ČhĎ =t’Ć C’ybĂ IĎwČ : MhĆ lĎ CxyeĂ IČwČ ‘ČCSyĄ hCĎYĂ rSĆ ’ĞJČ MtĎ’Ł Cn‘ĞIČwČ6, 7
Mhydgb=t’
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MySĂ nĎ’Ğ wČ ërĆDĎhČ ynĄjĘ =l‘Č MhĆ ydĄgĘ BĂ =t’Ć CWrĘjĎ MyBĂ rČwĘ : MhĆ ylĄ ‘Ğ bSČ yĎ ’ChwĘ MhĆ ydĄgĘ BĂ =t’Ć 8

My’Ă BĎ hČ =M‘Ă wynĎpĎ lĘ MykĂ lĘ hŁ hČ wĘ : hdĆvĎ BČ CtrĘJĎ rSĆ ’Ğ MyYĂ ‘Ą tormŁ zĘ wylĎ gĘ rČlĘ CxTĘ SĎ MyrĂxĄ ’Ğ 9

h’Ď BĎ hČ CnybĂ ’Ď dwĂDĎ tCklĘ mČ hkĎ CrBĘ : hoĎhyĘ MSĄ BĘ ’BĎ hČ ëCrBĎ ’nĎ=‘SČ oh C’rĘqĎ wĘ Cn‘Ď wyrĎxĞ ’Č 10

’rĘIČwČ SDĎqĘ UĂ hČ tyBĄ =l’Ć MyĂlĎ SĎ CryĘ ‘ČCSyĄ ’bŁ IĎwČ : MormĎ ymĄ SĘ BĂ ’nĎ=‘SČ oh hoĎhyĘ MSĄ BĘ 11

yhĂ yĘwČ : rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ =M‘Ă hyĎnĘ ‘Č=tyBĄ =l’Ć ’YĎ yĎ brĆ‘Ć=tonpĘ lĂ wĘ bybĂ iĎ mĂ MSĎ rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć 12

MylĂ ‘Ď h’Ď yYĂ oh rSĆ ’Ğ qoxrĎmĄ txČ ’Č hnĎ’Ą êĘ ’rĘIČwČ : b‘ĎrĘIĂwČ hyĎnĘ ‘Č=tyBĄ mĂ MtĎ’YĄ BĘ trĎxĽUĎ mĂ 13

MDĎbČ lĘ MylĂ ‘Ď ytĂ lĎ Cz HbĎ ’YĎ mĎ =âlwĘ hĎ ylĆ ’Ą brČqĘ IĂwČ lkĎ ’ĞmČ =yrĂjĘ HbĎ ’YĎ mĘ yĂ=M’Ă to’rĘlĂ ’bŁ IĎwČ
ëyĄrĘjĂ mĂ Sy’Ă do‘ lkČ ’yŁ âl HlĎ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : h‘ĎyGĂ hĂ âl do‘ MynĂ ’Ą êĘ hČ t‘Ą yJĂ 14

tyBĄ =l’Ć ‘ČCSyĄ ëlĆ IĄwČ MyĂlČ SĎ CryĘ C’bŁ IĎwČ : rbĎ DĎhČ =t’Ć C‘mĘ SĎ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ MlĎ o‘=d‘ČwĘ hêĎ‘ČmĄ 15

PsĆ JĆ hČ ypĄ ylĂ xĞmČ tonxĞlĘ SĚ =t’Ć wĘ MynĂ ouhČ =t’Ć wĘ MyrĂkĘ oUhČ =t’Ć MèĎ mĂ SrĄgĎlĘ lxĆ IĎwČ SDĎqĘ UĂ hČ
: SDĎqĘ UĂ hČ ërĆDĆ MylĂ JĄ rybĂ ‘ĞhČ lĘ Sy’Ă lĘ NtČ nĎ âlwĘ : MynĂ oIhČ yrĄkĘ mŁ tobSĘ om=t’Ć wĘ ëpČ hĎ 16

MtĆ yWĂ ‘Ğ MêĆ’Č wĘ MyUĂ ‘ČhĎ =lkĎ lĘ ’rĄuĎ yĂ hQĎ pĂ êĘ =tyBĄ ytĂ ybĄ yJĂ bCtkĎ âlhĞ rmŁ ’lĄ MhĆ lĎ hrĆoIwČ 17

C’rĘyĎ yJĂ odybĂ ’ĞhČ lĘ ClJĘ nČtĘ IĂwČ C‘mĘ SĎ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ : MyYĂ rĂjĎ trČ‘ĎmĘ lĂ ot’Ł 18

ZCxmĂ =l’Ć ’YĎř yĎ brĆ‘ĎhĎ ’bŁ JĘ Moy MoywĘ : otrĎoê=l‘Č C’QĘ jČ tĘ hĂ M‘ĎhĎ =lJĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wynĎjĎ mĂ 19

rJŁ zĘIĂwČ : SrĆSŁ =d‘ČwĘ PnĎ‘ĎmĄ hSĎ bĘ yĎ yJĂ hnĎ’Ą êĘ hČ =t’Ć C’rĘIĂwČ CrbĘ ‘ČIČwČ rqĆBŁ BČ yhĂ yĘwČ : ry‘ĂlĎ 20, 21

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : êĎrĘrĎ’Ą rSĆ ’Ğ hnĎ’Ą êĘ hČ hSĎ bĘ yĎ heĄhĂ yBĂ rČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ 22

’WĄ eĎhĂ hEĆhČ rhĎ hĎ =l’Ć rmČ ’yŁ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : MyhĂ Łl’bĄ hnĎ Cm’Ĺ C‘rĘ 23

: oQ=hyĆhĘ yĂ NJĄ rmĎ ’Ď rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘ yJĂ NymĂ ’Ğ yČ=M’Ă yJĂ oBlĂ BĘ glĄ jĎ yĂ âlwĘ MIĎhČ ëoê=l’Ć ljĄ nČtĘ hĂ wĘ
: W‘ĎyĄ NkĄ wĘ MkĆ lĎ hWĆ ‘ĎyĄ yJĂ CxTĘ BĂ ClQĎ jČ tĘ tĂ wĘ Cl’ĞSĘ êĂ rSĆ ’Ğ=lJĎ =l‘Č MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NJĄ =l‘Č 24

MyĂmČ èĎ BČ MkĆ ybĂ ’Ğ=MGČ N‘ČmČ lĘ MkĆ lĎ ’TĎ xĎ rSĆ ’Ğ t’Ą Sy’Ă =lkĎ lĘ CxlĘ sĂ lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ CdmĘ ‘ČtČ =ykĂ wĘ 25

xlČ sĘ yĂ=âl MyĂmČ SĎ BČ SĆ MkĆ ybĂ ’Ğ=MGČ MêĆ’Č CxlĘ sĘ tĂ âl=M’Ă wĘ : MkĆ ytĄ’FŁ xČ =t’Ć MkĆ lĎ xlČ sĘ yĂ 26

C’bŁ IĎwČ SDĎqĘ UĂ BČ ëQĄ hČ tĘ mĂ ’Ch yhĂ yĘwČ hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ C’bŁ IĎwČ CbCSIĎwČ : MkĆ ytĄ’FŁ xČ =t’Ć MkĆ lĎ 27

hQĆ ’Ą hWĆ ‘Ł hêĎ’Č NoySĘ rĂ hzĆy’Ą BĘ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ wylĎ ’Ą 28

ylĂ CntĘ C rbĎ DĎ MJĆ mĂ l’Č SĘ ’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : hQĆ ’Ą toW‘ĞlČ hEĆhČ NoySĘ rĂhĎ ìlĘ NtČ nĎ =ymĂ C 29

ymĂ =yjĂ mĂ NnĎxĎ oy tlČ ybĂ TĘ ylĂ CdyGĂ hČ : hQĆ ’Ą hWĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ NoySĘ rĂ hzĆy’Ą BĘ MkĆ lĎ dyGĂ ’Č z’Ď wĘ hnĆ‘ĞmČ 30

MêĎ‘ĘdČBĘ MylĂ qĘ SŁ MhĄ yhĂ yĘwČ : hnĆ‘ĞmČ ylĂ CnêĘ MdĎ’Ď =ynĄBĘ mĂ o’ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ HtĎ wĎYĘ mĂ htĎ yĘhĎ 31

MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ rmČ ’nŁ =M’Ă wĘ : ol MêĆnĘ mČ ’ĹhĆ âl ‘ČCDmČ C rmČ ’yŁ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ rmČ ’nŁ =M’Ă rmŁ ’lĄ 32

CrmĘ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ=t’Ć Cn‘ĞIČwČ : NmĎ ’ĹnĆ ’ybĂ nĎlĘ NnĎxĎ oy=t’Ć CbèĘ xĂ MQĎ kĚ =yJĂ M‘ĎhĎ =t’Ć CnxĘ nČ’Ğ My’Ă rĄyĘ 33

: hQĆ ’Ą hWĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ NoySĘ rĂ hzĆy’Ą BĘ MkĆ lĎ dyGĂ ’Č âl ynĂ ’Ğ=MGČ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ Cn‘ĘdĎyĎ âl
oB bYĄ xĎ bqĆ yĆwĘ bybĂ iĎ mĂ ChqĄ EĘ‘ČyĘwČ MrĆJĆ ‘TČ nĎ Sy’Ă MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ wyjĂ lSĎ mĎ BĘ xêČpĘ IĂwČ by

xlČ SĎ ryYĂ BĎ hČ t‘ĄlĘ C : qoxrĎmĄ lĘ ërĆDĆBČ ëlČ hĎ wĘ MyrĂTĘ eŁ lČ ot’Ł NtČ nĎ wĘ okotBĘ lDĎgĘ mĂ NbĆ IĂwČ 2

: MqĎ yrĄ ot’Ł CxQĘ SČ yĘwČ ChJĚ IČwČ ob CWjĘ tĘ IĂwČ : MrĆJĎ hČ yrĂjĘ mĂ MyrĂTĘ eŁ hČ ydĄymĂ txČ qČ lĎ oDbĘ ‘Č=t’Ć 3
Pswyw

.C’YĘ yĎ ’"sb v.19 .’y
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ChxĚ QĘ SČ yĘwČ oS’rŁ =t’Ć C‘YĘ pĘ IĂwČ MynĂ bĎ ’ĞbĎ ClqĘ sĎ ot’Ł wĘ rxĄ ’Č dbĆ ‘Ć MhĆ ylĄ ’Ğ xlČ SĘ IĂwČ PsĆ oIwČ4

rSĆ ’Ğ MhĆ mĄ MyBĂ rČ MyrĂxĄ ’Ğ NkĄ wĘ CgrĎhĎ ot’Ł wĘ dxĎ ’Ć do‘ MhĆ ylĄ ’Ğ xlČ SĘ IĂwČ : hlĎ odgĘ hjĎ rĘxĆ BĘ5

yrĄxĞ ’Č MhĆ ylĄ ’Ğ xlČ SĎ ot’Ł wĘ bhĄ ’Ď rSĆ ’Ğ dyxĂ yĎ NBĄ do‘ ol=yhĂ yĘwČ : CgrĎhĎ rSĆ ’Ğ MhĆ mĄ C CJhĂ6

SrĄoIhČ heĄhĂ wyxĂ ’Ď =l’Ć Sy’Ă CrmĘ ’IŁ wČ C’rĎ MhĄ hĎ MyrĂTĘ eŁ hČ wĘ : C’rĎyyĂ ynĂ BĘ =t’Ć rmČ ’Ď yJĂ MQĎ kĚ7

: MrĆJĆ lČ ZCxmĂ =l’Ć ChkĚ ylĂ SĘ IČwČ ChgĚrĘhČ IČwČ ob=CWjĘ tĘ IĂwČ : hlĎ xĞ eČhČ biŁ tĂ CnlĎ wĘ ChgĄrĘhČ nČ wĘ CklĘ8

NêĄ yĂ omrĘJČ =t’Ć wĘ hmĎ dĎ’ĞhĎ ydĄbĘ ‘Ł =t’Ć dybĂ ’ĹhĆ wĘ ’bŁ yĎ ’Ch MrĆJĎ hČ l‘ČBČ hWĆ ‘ĞyČ ’op’Ą hmĎ C9

S’rŁ lĘ htĎ yĘhĎ MynĂ oBhČ Cs’ĞmĎ NbĆ ’Ć ’ChhČ bCtJĎ hČ =t’Ć MtĆ’rĎqĘ âlhĞ : MyrĂxĄ ’Ğ ydĄyBĂ10

C’rĘyĎ yJĂ spĆ ’Ć oWpĘ tĎlĘ CSqĘ bČ yĘwČ : CnynĄ y‘ĄBĘ t’lĎ pĘ nĂ ’yhĂ t’zŁ htĎ yĘhĎ hoĎhyĘ t’Ą mĄ : heĎjĂ11, 12

: MhĆ lĎ CklĘ IĄwČ ot’Ł CbzĘ‘ČIČwČ hEĆhČ lSĎ UĎ hČ =t’Ć rBĆ DĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ yJĂ CnybĂ hĄ rSĆ ’ĞBČ M‘ĎhĎ ynĄjĘ mĂ
CrmĘ ’IŁ wČ C’bŁ IĎwČ : wyrĎbĎ dĘBĂ ot’Ł ddĄYŁ lĘ sodrĘoh ySĄ nĘ ’Č mĄ C MySĂ CrjĘ hČ =NmĂ MySĂ nĎ’Ğ wylĎ ’Ą CxlĘ SĘ IĂwČ13, 14

rbĆ gĆ ynĄjĘ ’vĎ tĂ âl yJĂ Sy’Ă ynĄjĘ mĂ rCgtĎ =âlwĘ hêĎ’Č NmĎ ’ĹnĆ Sy’Ă =yJĂ Cn‘ĘdČyĎ CnBĄ rČ wylĎ ’Ą
âl o’ NêĄ nĂ hĞ NyĂ’Č =M’Ă rsČ yuĄlČ smČ ttĄlĎ ’Ch NoknĎhĞ MyrĂSĎ ymĄ BĘ hrĆoê MyhĂ Łl’Ĺ ërĆDĆ=t’Ć wĘ
dxĎ ’Ć rnČ yDĂ ylĂ C’ybĂ hĎ ynĂ CinČtĘ hEĆ=hUĎ lĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď MtĎpĎ nĚxĞ =t’Ć ot’Ł rĘBĂ ’ChwĘ : NêĄ nĂ15

rmĆ ’IŁ wČ : rsĎ yuĄlČ CrmĘ ’IŁ wČ heĎhĄ hĎ tbĆ tŁ JĘ hČ wĘ hnĎ CmêĘ hČ ymĂ lĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ C’ybĂ IĎwČ : h’Ć rĘ’Ć wĘ16, 17

ChmĘ tĘ IĂwČ MyhĂ Łl’lĄ rSĆ ’Ğ t’Ą MyhĂ Łl’lĄ wĘ rsČ yuĄlČ rSĆ ’Ğ t’Ą rsČ yuĄlČ ’op’Ą CbhĎ MhĆ ylĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ
: rmŁ ’lĄ ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ MytĂ UĄ lČ hmĎ CqêĘ Ny’Ą =yJĂ MyrĂmĘ ’Ł hĎ MyqĂ CDYČ wylĎ ’Ą C’bŁ IĎwČ : d’Ł mĘ =d‘Č wylĎ ‘Ď18

HmĎ bĎ yĘ ol Ny’Ą NbĄ C hèĎ ’Ă bzČ‘ĎwĘ MyxĂ ’Č ynĄèĘ mĂ dxĎ ’Ć tCmyĎ yJĂ CnlĎ btČJĎ hSĆ mŁ heĄhĂ CnBĄ rČ19

xqČ lĎ MhĆ mĄ NoS’rĂhĎ MyxĂ ’Č h‘ĎbĘ SĂ CyhĎ CnêĎ’Ă wĘ : wyxĂ ’Ď MSĄ =l‘Č ‘rČzĆ MyqĂ hĄ wĘ hĎ ylĆ ‘Ď ’bŁ yĎ20

MynĂ bĎ âl ’Ch=MGČ tmĎ IĎwČ HtĎ’Ł MBĄ yĂ ynĂ èĄ hČ wĘ : wyrĎxĞ ’Č ‘rČzĆ ry’Ă SĘ hĂ =âlwĘ tmĎ IĎwČ hèĎ ’Ă ol21

MhĆ yrĄxĞ ’Č Cry’Ă SĘ hĂ =âl ‘rČzĆwĘ CtCmIĎwČ hĎ Cl‘ĎBĘ h‘ĎbĘ èĂ hČ =lJĎ rSĆ ’Ğ d‘Č : ySĂ ylĂ èĘ hČ NkĄ =omkĘ C22

rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č hmĎ CqêĘ bČ hèĎ ’Ă lĘ hyĆhĘ êĂ MhĆ mĄ ymĂ lĘ hêĎ‘ČwĘ : hèĎ ’Ă hĎ =MGČ htĎmĄ MQĎ kĚ yrĄxĞ ’Č wĘ23

yJĂ oB MtĆ ygĂ SĘ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ ’Ch ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : h‘ĎbĘ èĂ hČ =lJĎ tSĆ ’Ą htĎ yĘhĎ24

Cl‘ĞbĘ yĂ âl MytĂ UĄ hČ =NmĂ MtĎmĎ CqtĘ bĂ yJĂ : l’Ą to’lĘ pĘ nĂ =t’Ć âlwĘ MêĆ‘ĘdČyĘ âl hrĎoêhČ =t’Ć25

MtĆ’rĎqĘ âlhĞ CYyqĂ yĎ=yJĂ MytĂ UĄ hČ rbČ DĘ=l‘ČwĘ : MyĂmĎ èĎ hČ ykĄ ’ĞlĘ mČ JĘ CyhĘ yĂ=M’Ă yJĂ hnĎlĘ ‘ČBĎ tĂ âlwĘ26

yhĄ Łl’wĄ MhĎ rĎbĘ ’Č yhĄ Łl’Ĺ ykĂ nŁ ’Ď rmŁ ’lĄ hnĆiĘ BČ MyhĂ Łl’ĹhĎ wylĎ ’Ą rBĆ DĂ rSĆ ’ĞJČ hSĆ mŁ rpĆ sĄ BĘ
hBĄ rĘhČ MtĆ ygĂ SĘ MyIĂxČ hČ yhĄ Łl’Ĺ=M’Ă yJĂ MytĂ UĄ hČ yhĄ Łl’Ĺ CenĆ y’Ą ’ChwĘ : bqŁ ‘ĞyČ yhĄ Łl’wĄ qxĎ YĘ yĂ27

hnĎ‘Ď bTĄ yhĄ yJĂ ot’Ł rĘbĂ C wDĎxĘ yČ MyrĂBĎ dĘnĂ MtĎ’Ł ‘mČ SĘ IĂwČ ’BĎ MyrĂpĘ oihČ =NmĂ dxĎ ’Ć wĘ : d’Ł mĘ28

‘mČ SĘ ’yhĂ âlhĞ hnĎSŁ ’rĂhĎ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : twŁ YĘ UĂ hČ =lJĎ tySĂ ’rĄ=hmĎ ChlĄ ’Ď SĘ IĂwČ MhĆ yrĄbĘ DĂ=l‘Č29

ìSĘ pĘ nČ =lkĎ bĘ C ìbĘ bĎ lĘ =lkĎ BĘ ìyhĆ Łl’Ĺ hoĎhyĘ t’Ą êĎbĘ hČ ’Ď wĘ : dxĎ ’Ć hoĎhyĘ CnyhĄ Łl’Ĺ hoĎhyĘ l’Ą rĎWĘ yĂ30

êĎbĘ hČ ’Ď wĘ ’yhĂ âlhĞ hIĎnĂ èĘ hČ wĘ : hnĎSŁ ’rĂhĎ hwĎYĘ UĂ hČ ’yhĂ t’zŁ ìdĆ’Ł mĘ =lkĎ bĘ C ì‘ĞDĎř mČ =lkĎ bĘ C31

tmĆ ’Ĺ yBĂ rČ NmĄ ’Ď rpĄ oihČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : hQĆ ’Ą MyĂêČSĘ mĂ hlĎ odgĘ hwĎYĘ mĂ Ny’Ą wĘ ìomJĎ ì‘ĞrĄlĘ32
trbd

.hnĎSŁ ’rĂhĎ hwĎYĘ UĂ hČ ’yhĂ t’zŁ N’k Pswn ’"sb ,+h +w Myrbd Nyy‘ ,ì‘ĞDĎmČ =lkĎ bĘ C N’k ’Ymn ’l ’"nb v.30 .by
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d’Ł mĘ =lkĎ bĘ C ‘DĎmČ =lkĎ bĘ C blĄ =lkĎ BĘ ot’Ł hbĎ hĞ ’Č lĘ C : oDbČ QĘ mĂ do‘ Ny’Ą wĘ ’Ch dxĎ ’Ć yJĂ êĎrĘBČ DĂ 33

lyJĂ WĘ hĂ =yJĂ ‘ČCSyĄ ’rĘIČwČ : xbČ zĎwĎ hlĎ ‘Ł =lJĎ mĂ hlĎ dŁ gĘ ’yhĂ oSpĘ nČJĘ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă bhŁ ’ĹlĆ wĘ 34

xJČ wČtĘ hĂ lĘ Sy’Ă do‘ z‘ĄhĄ =âlwĘ MyhĂ Łl’Ĺ tCklĘ UČ mĂ qoxrĎ=âl ìeĘ hĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ot’Ł ton‘ĞlČ
ëy’Ą rmČ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ SDĎqĘ UĂ BČ ‘ČCSyĄ trŁ ohBĘ yhĂ yĘwČ : hlĎ ‘ĘmĎ wĎ ’ChhČ MoIhČ mĄ MyrĂbĎ DĘBĂ oU‘Ă 35

M’Ě nĘ SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ rmČ ’Ď ’Ch âlhĞ dwĂdĎwĘ : ’Ch dwĂDĎ=NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ yJĂ MyrĂpĘ oihČ CrmĘ ’yŁ 36

ëy’Ą Nod’Ď ol ’rĄqŁ dwĂDĎ=M’Ă wĘ : ìylĆ gĘ rČlĘ MdŁ hĞ ìybĆ yĘ’Ł tySĂ ’Ď =d‘Č ynĂ ymĂ ylĂ bSĄ ynĂ dŁ ’lČ hoĎhyĘ 37

MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ rmĆ ’IŁ wČ dUĄ lČ lĘ PsĆ oIwČ : brĎ=gnĆ‘Ł BĘ wyrĎbĎ dĘlĂ CbySĂ qĘ hĂ M‘ĎhĎ brŁ wĘ onBĘ ’Ch 38

: MyqĂ wĎèĘ BČ MhĆ lĎ MolSĎ tlČ ’Ą SĘ =l‘ČwĘ ly‘ĂmĘ MySĂ BĎ lĚ mĘ MêĎkĘ lĆ =l‘Č MygĂ eĘ ‘ČtĘ UĂ hČ MyrĂpĘ oihČ =NmĂ
: hêĆSĘ UĂ hČ yêĄbĎ BĘ MydĂBĎ kĘ eĂ hČ tomqŁ UĘ hČ =l‘ČwĘ tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄbĎ BĘ MynĂ SŁ ’rĂhĎ tobSĎ oUhČ =l‘Č 39

wqČ MhĆ ylĄ ‘Ğ hTĆ eĎ yĂ rSĆ ’Ğ MhĄ hQĆ ’Ą hQĎ pĂ tĘ CBrĘyČ NyĂ‘Č h’Ą rĘmČ lĘ C tonmĎ lĘ ’Č yêĄBĎ =t’Ć MylĂ kĘ ’Ł hĎ 40

oB MynĂ tĘ nŁ M‘ĎhĎ =t’Ć ’rĘIČwČ rYĎ o’hĎ Nor’Ğ xkČ nŁ lĘ bSČ yĎ ‘ČCSyĄ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MyĂnĎSĘ yjĂ TjĎ SĘ UĂ hČ 41

toTCrpĘ yêĄSĘ MSĎ MWĎ êĎ wČ h’Ď BĎ hIĎnĂ ‘Ğ hnĎmĎ lĘ ’Č hèĎ ’Ă wĘ : hBĄ rĘhČ CntĘ nĎ MyrĂySĂ ‘Ğ MyBĂ rČwĘ to‘mĎ 42

hIĎnĂ ‘ĞhĎ hnĎmĎ lĘ ’Č hĎ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ : riĎ ’Ă ‘bČ rĆ NhĄ 43

’yhĂ wĘ MrĎtĎ oUmĂ CntĘ nĎ MQĎ kĚ yJĂ : rYĎ o’hĎ Nor’Ğ=l’Ć hjŁ MynĂ tĘ eŁ hČ =lJĎ mĂ ttĄlĎ htĎBĘ rĘhĂ t’EŁ hČ 44

: HtĎ yĎxĘ mĂ =lJĎ t’Ą HlĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć hnĎtĘ nĎ HrĎsŁ xĘ UČ mĂ
MynĂ yĎnĘ BĂ hČ =t’Ć wĘ MynĂ bĎ ’ĞhĎ =t’Ć h’Ą rĘ yBĂ rČ wydĎymĂ lĘ êČmĂ dxĎ ’Ć wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ lkĎ yhĄ hČ =NmĂ ’YĄ IĄwČ gy

MQĎ JĚ hQĆ ’Ą hĎ MybĂ GĎWĘ eĂ hČ MynĂ yĎnĘ BĂ hČ =t’Ć tĎ y’Ă rĎhĞ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : CrDĎhĘ eĆ=hmČ hQĆ ’Ą hĎ 2

ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ lkĎ yhĄ hČ xkČ nŁ lĘ MytĂ yEĄhČ rhČ =l‘Č oêbĘ SĂ bĘ C : NbĆ ’Ď =l‘Č NbĆ ’Ć hjŁ r’Ą èĎ tĂ =âl CsrĄhĎ yĄ 3

hnĎ’rĆqĘ êĂ ytČmĎ CnlĎ ’nĎ=dGĆhČ : rmŁ ’lĄ MDĎbČ lĘ oê’Ă MtĎ oyhĘ BĂ yrČDĘnĘ ’Č wĘ NnĎxĎ oywĘ bqŁ ‘ĞyČwĘ sorTĘ pĆ 4

MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČlĘ ‘ČCSyĄ lxĆ IĎwČ : hnĎ ylĆ kĘ êĂ hQĆ ’Ą =lkĎ yJĂ ’ChhČ d‘ĄoUlČ to’hĎ ’Ch=hmČ C hQĆ ’Ą 5

ynĂ ’Ğ yJĂ CrmĘ ’Ď wĘ ymĂ SĘ bĂ C’bŁ yĎ MyBĂ rČ yJĂ : Sy’Ă MkĆ tĘ ’Ć h‘ĆtĘ yČ=NjĆ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ rmŁ ’lĄ 6

hQĆ ’Ą =lJĎ ClhĄ BĎ êĂ =l’Č hmĎ xĎ lĘ mĂ to‘mĚ SĘ C tobrĎqĘ C‘mĘ SĘ tĂ =ykĂ wĘ : MyBĂ rČ=t’Ć C‘tĘ hĂ wĘ ’Ch 7

S‘ČrČ=l‘Č S‘ČrČwĘ hkĎ lĎ mĘ mČ =l‘Č hkĎ lĎ mĘ mČ C yoG=l‘Č yoG MCqyĎ=yJĂ : ZuĄhČ hzĆ=âl do‘wĘ hnĎ yyĆhĘ êĂ 8

MkĆ ytĄ oSpĘ nČbĘ CrmĘ èĎ hĂ MêĆ’Č wĘ : MylĂ bĎ xĞ hČ tySĂ ’rĄ qrČ hQĆ ’Ą =lkĎ wĘ tomChmĘ b‘ĎrĎwĘ ’bŁ yĎ 9

MylĂ SĘ mŁ ynĄpĘ lĂ CdmĘ ‘ČtČ yrĂCb‘ĞbČ C tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄbĎ BĘ CJtĚwĘ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ ydĄyBĂ MkĆ tĘ ’Ć CryGĂ sĘ yČ=yJĂ
MkĆ tĘ ’Ć CkylĂ oy=ykĂ wĘ : MyĂoGhČ =lJĎ brĆqĆBĘ hnĎSŁ ’rĂ ’rĄuĎ tĂ hrĎoWBĘ hČ wĘ : MhĆ lĎ tCd‘ĄlĘ MykĂ lĎ mĘ C 10, 11

CrBĄ dČêĘ =hmČ d‘ĄoUhČ ’BŁ MrĆTĆ BĘ CbèĘ xČ êĘ =l’Č wĘ Cg’ĞdĘêĂ =l’Č TjĎ SĘ UĂ hČ ydĄyBĂ MkĆ rĘyGĂ sĘ hČ lĘ
xČ Cr=M’Ă yJĂ MyrĂBĘ dČmĘ hČ MêĆ’Č âl yJĂ NCrBĘ dČêĘ NJĄ ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ MkĆ ypĂ BĘ MWČ Cy rSĆ ’ĞkČ yJĂ
CtymĂ hĄ wĘ MtĎ ob’Ğ=l‘Č MynĂ bĎ CmqĎ wĘ onBĘ =t’Ć b’Ď wĘ twĆUĎ lČ wyxĂ ’Ď =t’Ć ryGĂ sĘ yČ x’Ď wĘ : SdĆuŁ hČ 12

: ‘ČSĄ CĎyĂ ’Ch ZuĄhČ =d‘Č hJĆ xČ mĘ hČ ë’Č ymĂ SĘ N‘ČmČ lĘ MdĎ’Ď =lkĎ lĘ CyhĘ êĂ My’Ă CnWĘ MêĆ’Č wĘ : MtĎ’Ł 13

âl rSĆ ’Ğ MoqUĎ BČ dmĄ ‘Ł ’ybĂ eĎhČ l’IĄnĂ DĎ=dyČBĘ rmĎ ’ĹeĆhČ MmĄ SŁ mĘ hČ ZCuèĂ hČ =t’Ć C’rĘtĂ ykĂ wĘ 14

âl gGĎhČ =l‘Č rSĆ ’Ğ ymĂ C : MyrĂhĎ hĆ =l’Ć CsCnyĎ hdĎChyBĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą z’Ď NybĂ yĎ ’rĄuŁ hČ ol NoknĎ 15
dry
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otybĄ lĘ bCSyĎ âl hdĆvĎ BČ rSĆ ’Ğ ymĂ C : hmĎ C’mĘ okoêmĂ txČ qČ lĎ ’bŁ yĎ âlwĘ htĎ yĘBĎ hČ drĄyĄ16

CllĄ jČ tĘ hĂ MêĆ’Č wĘ : hUĎ hĄ hĎ MymĂ IĎBČ toqynĂ yUĄ lČ wĘ torhĎ lĆ yo’ ë’Č : otlĎ mĘ WĂ =t’Ć txČ qČ lĎ17, 18

htĎ yĘhĎ =âl hĎ omJĎ rSĆ ’Ğ MhĄ hrĎYĎ ymĄ yĘ hQĆ ’Ą hĎ MymĂ IĎhČ yJĂ : PrĆxŁ BČ t’zŁ hyĆhĘ tĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ19

’lĄ ClwĘ : PsĂ tŁ =âl hĎ omkĎ wĘ hEĆhČ MoIhČ =d‘Č MyhĂ Łl’Ĺ ’rĎBĎ rSĆ ’Ğ h’Ď yrĂBĘ hČ ymĄ yĘ tySĂ ’rĄmĄ20

MbĎ hYĎ rĎ rSĆ ’Ğ wyrĎyxĂ BĘ N‘ČmČ lĘ ë’Č rWĎ BĎ =lJĎ lYĄ eĎ yĂ=âl hQĆ ’Ą hĎ MymĂ IĎhČ =t’Ć hoĎhyĘ r~Ą qČ yĘ
MSĎ oehĂ o’ hjŁ xČ ySĂ UĎ hČ heĄhĂ Sy’Ă MkĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’yŁ =M’Ă z’Ď wĘ : hQĆ ’Ą hĎ MymĂ IĎhČ =t’Ć r~Ą qČ yĘ21

M’Ă toinČlĘ MytĂ pĘ omC tot’Ł CntĘ nĎ wĘ CmCqyĎ bzĎkĎ y’Ą ybĂ nĘ C rqĆSĆ yxĄ ySĂ mĘ yJĂ : CnymĂ ’ĞêČ =l’Č22

S’rŁ mĄ yJĂ C’rĘ MkĆ ytĄ oSpĘ nČbĘ CrmĘ èĎ hĂ MêĆ’Č wĘ : MyrĂyxĂ BĘ hČ =t’Ć =MGČ to‘tĘ hČ lĘ MdĎyĎ l’Ą lĘ =SyĆ23

xČ rĄIĎhČ wĘ SmĆ èĆ hČ ëSČ xĘ êĆ ’yhĂ hČ hrĎ~Ď hČ rob‘ĞJČ MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ ë’Č : lJŁ =t’Ć MkĆ lĎ yêĂ dĘGČhĂ24

MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =t’Ć C’rĘyĂ z’Ď wĘ : C‘zĚyĎ MorUĎ hČ ’bĎ YĘ C MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ CljĘ yĂ MybĂ kĎ oJhČ : oro’ HČ yGĂ yČ=âl25, 26

‘BČ rĘ’Č mĄ wyrĎyxĂ BĘ =t’Ć ZBĄ qČ ywĂ wykĎ ’Ď lĘ mČ =t’Ć xlČ SĘ yĂ ’ChwĘ : lodGĎ rdĎhĎ bĘ C z‘Ł BĘ MynĂ nĎ‘ĞbČ ’BĎ27

HpĎ nĎ‘Ğ boTrĎ M’Ă hnĎ’Ą êĘ hČ =NmĂ lSĎ mĎ MkĆ lĎ CxqĘ C : MyĂmĎ èĎ hČ hYĄ qĘ =d‘Č ZrĆ’Ď hĎ hYĄ qĘ mĂ toxCrhĎ28

hQĆ ’Ą =lJĎ CmqĎ yJĂ C’rĘêĂ rSĆ ’ĞJČ MêĆ’Č =MGČ NkĄ wĘ : ZyĂuĎ hČ borqĎ yJĂ MêĆ’Č My‘ĂdĘyŁ CxmĎ YĎ hĎ ylĆ ‘ĎwĘ29

d‘Č hEĆhČ roDhČ rbŁ ‘ĞyČ âl yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : xtČjĎ lČ ’Ch borqĎ =yJĂ C‘dĘêĄ ‘ČodyĎ30

MoIhČ d‘Ąom=l‘ČwĘ : NCrbŁ ‘ĞyČ âl yrČbĎ dĘC CrbŁ ‘ĞyČ ZrĆ’Ď hĎ wĘ MyĂmČ èĎ hČ : hQĆ ’Ą =lJĎ CmCqyĎ=rSĆ ’Ğ31, 32

NJĄ =l‘Č : b’Ď hĎ yêĂ lĘ BĂ NBĄ hČ âlwĘ MyĂmČ èĎ BČ ë’Ď lĘ mČ âlwĘ ‘ČdĄyŁ Sy’Ă Ny’Ą ’yhĂ hČ h‘ĎèĎ hČ wĘ ’ChhČ33

’Ch âlhĞ : hEĆhČ d‘ĄoUhČ ’bŁ yĎ ytČmĎ My‘ĂdĘyŁ MkĆ nĘ y’Ą yJĂ ClQĄ jČ tĘ hĂ wĘ śCdqĘ SĂ MkĆ bĘ bČ lĘ CmyWĂ34

Sy’Ă lĘ wydĎbĎ ‘ĞlČ hrĎWĘ UĂ hČ =t’Ć qQĄ xČ yĘwČ otyBĄ =t’Ć bzČ‘Ď rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ď lĎ ZCxmĂ =l’Ć ‘ČsĄ nŁ Sy’Ă JĘ
MkĆ êĘ rĘmČ SĘ mĂ =l‘Č Cb~Ę yČtĘ hĂ NkĄ lĎ : r‘ČèĎ hČ =l‘Č dqŁ SĘ lĂ hCĎYĂ r‘ĄèŁ hČ =t’Ć wĘ oêkĘ ’lČ mĘ =t’Ć Sy’Ă35

’rŁ qĘ t‘ĄlĘ =M’Ă hlĎ yĘQČ hČ yYĂ xĞ bČ =o’ brĆ‘ĆBĎ =M’Ă tyĂBĎ hČ l‘ČBČ ’bŁ yĎ ytČmĎ C‘dĘtĄ âl yJĂ
rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ : MynĂ SĄ yĘ MkĆ tĘ ’Ć ’YĎ mĎ C M’Ł tĘ jĂ ’bŁ yĎ=NjĆ : rqĆBŁ hČ ro’JĘ o’ lgŁ nĘ rĘêČhČ36, 37

: CdqŁ SĘ lJŁ lČ rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ MkĆ lĎ
oWpĘ tĎlĘ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ CSqĘ bČ yĘwČ to~UČ hČ =gxČ wĘ xsČ jĆ hČ ynĄjĘ lĂ MyĂmČ oy yhĂ yĘwČdy

oêbĘ SĂ BĘ yhĂ yĘwČ : M‘ĎBĎ hmĎ ChmĘ rrĄ‘Ł tĘ êĂ =NjĆ gxĎ bĆ âl CrmĘ ’Ď ë’Č : otymĂ hĞ lČ wĘ hmĎ rĘ‘ĎBĘ2, 3

DĘrĘnĄ NmĆ SĆ tyxĂ ŁlYĘ HdĎyĎbĘ C hèĎ ’Ă ’bŁ êĎ wČ hyĎnĘ ‘Č=tybĄ BĘ ‘rĎYŁ mĘ hČ No‘mĘ SĂ tybĄ BĘ hBĎ sĂ mĘ BĂ
ynĄ y‘ĄBĘ rbĎ DĎhČ ‘rČIĄwČ : oS’rŁ =l‘Č ot’Ł q~Ł êĂ wČ tyxĂ Łl~Ę hČ =t’Ć rBĄ SČ êĘ wČ d’Ł mĘ ërĆ‘Ć=rqČ ywĂ ëzČ4

hyĎhĎ boT âlhĞ : hEĆhČ NmĆ èĆ hČ ‘lČ bĘ nĂ hmĎ =l‘Č MSĎ pĘ nČbĘ CrmĘ ’IŁ wČ MSĎ MybĂ SĘ IŁ hČ =NmĂ MySĂ nĎ’Ğ5

: hĎ ylĆ ‘Ď CnŁQIĂwČ MyIĂnĂ ‘ĞlĎ orkĘ mĂ qQĄ xČ lĘ C rnĎ yDĂ to’mĄ SŁlèĘ mĂ rtĄ oy oJrĘ‘ĆJĘ PsĆ JĆ bČ oêtĂ lĘ
MyIĂnĂ ‘ĞhĎ =t’Ć yJĂ : ynĂ tĘ lĎ mĎ GĘ boT âlhĞ HtĎ’Ł C’lĘ êČ hEĆ=hUĎ lĎ HlĎ CxyeĂ hČ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ6, 7

C’YĘ mĘ tĂ =âl ytĂ ’Ł wĘ MhĆ lĎ byTĂ yhĄ lĘ ClkĘ Cê CYrĘêĂ rSĆ ’Ğ t‘Ą=lkĎ bĘ C dymĂ êĎ MkĆ ynĄpĘ lĂ C’YĘ mĘ êĂ
yrĂWĎ BĘ =t’Ć xSČ mĘ êĂ wČ hmĎ yDĂqĘ hĂ yJĂ HdĎyĎ h’Ď YĘ mĎ rSĆ ’ĞJČ htĎWĘ ‘Ď ’yhĂ wĘ : dymĂ êĎ MkĆ ynĄpĘ lĂ8

rjČ sĚ yĘ ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ BĘ hrĎoWBĘ hČ ‘mČ èĎ êĂ rSĆ ’Ğ MoqmĎ =lkĎ BĘ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : hrĎCbqĘ lĂ9
rV’=Mg

.ClQĄ jČ tĘ hĂ wĘ ’lb CdqŁ SĂ C ’"sb v.33 .gy



54 swqrm 14. 10–40

ëlČ hĎ rWĎ ‘ĎhĆ MynĄèĘ mĂ dxĎ ’Ć toIrĂqĘ =Sy’Ă hdĎChywĂ : NorJĎ zĂlĘ HlĎ ’yhĂ htĎWĘ ‘Ď rSĆ ’Ğ=MGČ 10

CxyTĂ bĘ IČwČ CxmĘ WĎ NJĄ M‘ĎmĘ SĎ JĘ MhĄ wĘ : MdĎyĎBĘ ot’Ł ryGĂ sĘ hČ lĘ rmĆ ’IŁ wČ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=l’Ć 11

xbČ zĆ d‘ĄomlĘ to~UČ hČ gxČ lĘ NoS’rĂBĎ yhĂ yĘwČ : ot’Ł ryGĂ sĘ hČ lĘ hnĎ’ĞêŁ SuĄbČ yĘwČ PsĆ JĎ ol=ttĆlĎ 12

: xsČ jĎ hČ =t’Ć lkŁ ’ĹlĆ ìlĘ NykĂ hĎ lĘ ëlĄ nĄ yJĂ hYĆ rĘtĂ hpŁ y’Ą wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ xsČ jĎ hČ
CklĘ MyĂmČ =dkČ ’WĄ nŁ Sy’Ă MkĆ BĎ ‘gČpĎ C hrĎy‘ĂhĎ CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČmĂ MyĂnČSĘ xlČ SĘ IĂwČ 13

rdČxĞ hIĄ’Č CnBĄ rČ rmČ ’Ď hJŁ tyĂBĎ hČ l‘ČBČ =l’Ć MSĎ CrmĘ ’êŁ ’bŁ yĎ rSĆ ’Ğ xtČjĆ bČ C : wyrĎxĞ ’Č 14

hpĎ CYrĘ hlĎ odgĘ hIĎlĂ ‘Ğ MkĆ lĎ h’Ć rĘyČ ’ChwĘ : xsČ jĎ hČ =t’Ć MSĎ lkŁ ’ĹlĆ ydČymĂ lĘ tČ lĘ C ylĂ MyxĂ rĘ’Ł hĎ 15

rSĆ ’ĞJČ C’YĘ mĘ IĂwČ hrĎy‘ĂhĎ C’bŁ IĎwČ MydĂymĂ lĘ êČhČ C’YĘ IĄwČ : CnlĎ CnykĂ êĎ MSĎ wĘ lJŁ bČ hkĎ Cr‘ĞwČ totsĎ kĘ 16

MhĄ do‘bĘ C : rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ =M‘Ă MSĎ ’bŁ IĎwČ brĆ‘ĎBĎ yhĂ yĘwČ : xsČ jĎ hČ =t’Ć CnykĂ IĎwČ MhĆ lĎ rBĆ DĂ 17, 18

: ynĂ rĄyGĂ sĘ yČ ydĂUĎ ‘Ă lkĄ ’Ł hĎ MJĆ mĂ dxĎ ’Ć yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ MBĎ sĂ mĘ BĂ MylĂ kĘ ’Ł
dxĎ ’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : âlhĞ ’Ch ynĂ ’ĞhČ wylĎ ’Ą MhĆ mĄ Sy’Ă Sy’Ă CrmĘ ’IŁ wČ d’Ł mĘ MhĆ lĎ rYČ IĄwČ 19, 20

yo’ ë’Č wylĎ ‘Ď bCtJĎ JČ ëlĄ hŁ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ NhĄ : hrĎ‘ĎuĘ BČ yUĂ ‘Ă odyĎ=t’Ć lbĄ FŁ hČ rWĎ ‘ĎhĆ MynĄèĘ mĂ 21

M’Ă ’ChhČ Sy’Ă lĎ hyĎhĎ boT oSpĘ nČ ySĄ qĘ bČ mĘ dyČBĘ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =t’Ć ryGĂ sĘ yČ rSĆ ’Ğ ’ChhČ Sy’Ă lĎ
rmČ ’IŁ wČ MhĆ lĎ NêĄ IĂwČ ‘YČ bĘ IĂwČ ërĄbĎ yĘwČ MxĆ QĆ hČ =t’Ć ‘ČCSyĄ xuČ IĂwČ MlĎ kĘ ’Ď BĘ yhĂ yĘwČ : MxĆ rĎmĄ ’YĎ yĎ=âl 22

rmĆ ’IŁ wČ : MQĎ kĚ CêSĘ IĂwČ MhĆ lĎ NêĄ IĂwČ ërĄbĎ yĘwČ soJhČ =t’Ć xuČ IĂwČ : yrĂWĎ BĘ ’Ch hzĆ ClkĘ ’Ă CxqĘ 23, 24

yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : MyBĂ rČ d‘ČBĘ ëCpèĎ hČ hSĎ dĎxĞhČ tyrĂBĘ hČ =MDČ ymĂ dĎ ’Ch hzĆ MhĆ ylĄ ’Ğ 25

: MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ BĘ ChêĄSĘ ’Ć SdĎxĎ rSĆ ’Ğ ’ChhČ MoIhČ =d‘Č NpĆ GĎhČ yrĂjĘ mĂ do‘ hêĆSĘ ’Ć âl
ybĂ ClSĘ JĎ êĂ MkĆ QĘ kĚ NhĄ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MytĂ yEĄhČ rhČ =l’Ć C’YĘ IĄwČ lQĄ hČ hČ =t’Ć C’rĘqĘ IĂwČ 26, 27

MytĂ UĄ hČ =NmĂ ytĂ mĎ CqtĘ yrĄxĞ ’Č wĘ : N’~Ł hČ íyYĆ CptĘ C h‘ĆrŁ hĎ =t’Ć hJĆř ’Č bCtkĎ yJĂ hEĆhČ hlĎ yĘlČ BČ 28

: lSĄ JĎ ’Ć âl ynĂ ’Ğ ìbĘ ClSĘ JĎ yĂ MQĎ JĚ =M’Ă P’Č sorTĘ jĆ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : hlĎ ylĂ GĎhČ MkĆ ynĄpĘ lĂ ëlĄ ’Ą 29

MyĂmČ ‘ĞjČ lgŁ nĘ rĘêČhČ ’rĎqĘ yĂ MrĆTĆ hEĆhČ hlĎ yĘQČ BČ hêĎ‘Č yJĂ ìlĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ 30

ìêĘ ’Ă tCmlĎ ylČ ‘Ď hyĆhĘ yĂ=M’Ă P’Č ZmĆ ’Ł rtĆ yĆBĘ rBĄ dČlĘ PysĂ oh ’ChwĘ : MymĂ ‘ĎjĘ SŁlSĎ yBĂ =SxĆ kČ êĘ 31

hnĎmĄ SĘ =tGČ ’rĎqĘ eĂ hČ rdĄGĎ MoqmĘ =l’Ć C’bŁ IĎwČ : MQĎ JĚ =MGČ CrBĘ DĂ NkĄ wĘ ëBĎ SxĄ kČ ’Ğ=âl SxĄ JČ 32

bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć wĘ sorTĘ jĆ =t’Ć oê’Ă xuČ IĂwČ : lQĎ jČ tĘ ’Ć yJĂ d‘Č hjŁ MkĆ lĎ =CbSĘ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ 33

twĆmĎ =d‘Č d’Ł mĘ d‘Č ylĂ =hrĎmĎ ySĂ pĘ nČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MmĄ oèhĂ lĘ C xČ xĄ oêSĘ hĂ lĘ lxĆ IĎwČ NnĎxĎ oy=t’Ć wĘ 34

wylĎ ‘ĎmĄ rybĂ ‘ĞhČ lĘ lQĄ jČ tĘ IĂwČ hYĎ rĘ’Č ljŁ IĂwČ r‘ĎzĘmĂ T‘ČmĘ h’Ď lĘ hĎ rbŁ ‘ĞIČwČ : CdqŁ SĘ C hzĆbĎ =CdmĘ ‘Ă 35

ylČ ‘ĎmĄ ’nĎ=rbĆ ‘ĞhČ lkĎ Cê lJŁ NhĄ ’BĎ ’Č ’BĎ ’Č ’rĎqĘ IĂwČ : rbĎ DĎhČ NkĄ êĎ yĂ=M’Ă h‘ĎèĎ hČ =t’Ć 36

MynĂ SĄ yĘ M’Ą YĎ mĘ IĂwČ ’bŁ IĎwČ : hêĎ’Ď tĎ yYĂ rĎ rSĆ ’ĞJČ =M’Ă yJĂ ynĂ oYrĘkĂ âl=ë’Č t’EŁ hČ soJhČ =t’Ć 37

CdqĘ SĂ : txĎ ’Ć h‘ĎSĎ dqŁ SĘ lĂ êĎ lĘ kŁ yĎ âl=ykĂ hĞ NSĎ ytĂ ykĂ hĞ No‘mĘ SĂ rmČ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ =l’Ć NpĆ IĂwČ 38

do‘ ol=ëlĆ IĄwČ NpĆ IĂwČ : hpĆ rĎ rWĎ BĎ hČ ë’Č hYĎ pĄ xĞ xČ CrhĎ NhĄ hiĎ mČ lĘ C’bŁ êĎ =NjĆ ClQĘ jČ tĘ hĂ wĘ 39

âlwĘ todbĄ JĘ MhĆ ynĄ y‘Ą CyhĎ yJĂ do‘ MynĂ SĄ yĘ M’Ą YĎ mĘ IĂwČ bSĎ IĎwČ : MynĂ SŁ ’rĂhĎ MyrĂbĎ DĘJČ lQĄ jČ tĘ IĂwČ 40
w‘dy

.+z g"y hyrkz Nyy‘ ,ëhČ ’"n ,’"l w"k whyttmb Nkw v.27 .dy
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hxĎ CnmĘ C MkĆ ynĄ y‘ĄlĘ hnĎSĄ CnêĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ tySĂ ylĂ SĘ M‘ČjČ ’bŁ IĎwČ : ot’Ł ton‘ĞQČ =hmČ C‘dĘyĎ41

ryGĂ sĘ UČ hČ heĄhĂ hkĎ lĄ nĄ wĘ CmCq : My’Ă FĎ xČ ydĄyBĂ rGČsĘ nĂ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ C h‘ĎèĎ hČ h’Ď BĎ heĄhĂ MkĆ lĎ =brČ42

brČ=NomhĎ oU‘Ă wĘ M’Ł tĘ jĂ ’BĎ rWĎ ‘ĎhĆ MynĄèĘ mĂ dxĎ ’Ć hdĎChywĂ rBĄ dČmĘ CedĆ‘Ł : brĄqĎ wĘ ëlĄ hŁ ytĂ ’Ł43

MhĆ lĎ NtČ nĎ ot’Ł ryGĂ sĘ UČ hČ wĘ : MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ t’Ą mĄ toFmČ bĘ C tobrĎxĞ BČ44

: ChkĚ ylĂ ohwĘ rmĎ SĘ mĂ wylĎ ‘Ď CmyWĂ ot’Ł CWpĘ êĂ ’Ch hzĆ ol=qèĆ nČ’Ğ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ rmŁ ’lĄ to’
: ChWĚ jĘ tĘ IĂwČ MhĆ ydĄyĘ=t’Ć ob=CxlĘ SĘ IĂwČ : ChqĄèĎ IĂwČ yBĂ rČ yBĂ rČ rmĆ ’IŁ wČ M’Ł tĘ jĂ wylĎ ’Ą SGČ IĂwČ ’bŁ IĎwČ45, 46

: onzĘ’Ď =t’Ć Z~Ą qČ yĘwČ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ dbĆ ‘Ć=t’Ć ëIČwČ oBrĘxČ =t’Ć PlČ SĎ oU‘Ă MybĂ ~Ď eĂ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć wĘ47

Moy MoywĘ : ZyrĂpĎ JĘ ytĂ ’Ł WjŁ tĘ lĂ MtĆ’BĎ toFmČ bĘ C tobrĎxĞ bČ hĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ48, 49

MtĆ yWĂ ‘Ğ MybĂ CtJĘ hČ =t’Ć MyqĂ hĎ lĘ ë’Č dyĎ yBĂ MêĆxĘ lČ SĘ âlwĘ SDĎqĘ UĂ BČ MkĆ lĎ trŁ ohlĘ yêĂ bĘ SČ yĎ
SCblĎ ’ChwĘ wyrĎxĞ ’Č ëlČ hĎ dxĎ ’Ć r‘ČnČ wĘ : CsnĚIĎwČ MQĎ JĚ ot’Ł CbzĘ‘Ď MydĂymĂ lĘ êČhČ wĘ : t’zŁ JĎ50, 51

‘ČCSyĄ=t’Ć CkylĂ oIwČ : MrŁ ‘Ď snĎ IĎwČ MdĎyĎBĘ oênĘ êĎJĚ =t’Ć bzŁ ‘ĞIČwČ : ChzĚxĞ ’IŁ wČ orWĎ BĘ =l‘Č dBČ =tnĆtŁ JĘ52, 53

ëlČ hĎ sorTĘ pĆ C : MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=lJĎ wylĎ ‘Ď ClhĞ uĎ IĂwČ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ =l’Ć54

dgĆnĆ MUĄ xČ tĘ IĂwČ MytĂ rĘSĎ mĘ hČ =M‘Ă MSĎ bSĆ IĄwČ hmĎ ynĂ jĘ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ rYČ xĞ lČ =d‘Č qoxrĎmĄ wyrĎxĞ ’Č
yJĂ : C’YĎ mĎ âlwĘ otymĂ hĞ lČ ‘ČCSyĄ=l‘Č tCd‘Ą CSqĘ BĂ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ =lkĎ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ : ro’hĎ55, 56

rqĆSĆ =tCd‘Ą Cn‘ĞIČwČ MySĂ nĎ’Ğ CmCqIĎwČ : NJĄ h’Ď YĘ mĘ nĂ âl MtĎ Cd‘Ą spĆ ’Ć MyBĂ rČ ob Cn‘Ď rqĆSĆ =tCd‘Ą57

tSĆ ŁlSĘ bĂ C MyĂdĎyĎ hSĄ ‘ĞmČ hEĆhČ lkĎ yhĄ hČ =t’Ć srŁ hĹ’Ć ynĂ ’Ğ rmĄ ’Ł ot’Ł Cn‘ĘmČ SĎ : rmŁ ’lĄ wynĎpĎ BĘ58

âl wDĎxĘ yČ MtĎ Cd‘Ą yrĄbĘ DĂ t’zŁ BĎ =MGČ ë’Č : MyĂdĎyĎ hWĆ ‘ĞmČ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ rxĄ ’Č lkĎ yhĄ hnĆbĘ ’Ć MymĂ yĎ59

t’EŁ =hmČ rbĎ dĎ hnĆ‘ĞtČ âlhĞ rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄ=t’Ć l’Č SĘ IĂwČ MkĎ otBĘ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ MqĎ IĎwČ : CnkŁ nĎ60

rmŁ ’lĄ do‘ ChlĄ ’Ď SĘ IĂwČ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ PsĆ oIwČ hmĎ C’mĘ hnĎ‘Ď âlwĘ MDŁ IĂwČ : hQĆ ’Ą ìbĘ Cdy‘ĂhĄ61

MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =t’Ć C’rĘêĂ MêĆ’Č wĘ ’Ch ynĂ ’Ğ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : ërĎbŁ mĘ hČ =NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hêĎ’Č hČ62

rmČ ’IŁ wČ wydĎgĎBĘ =t’Ć lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ ‘rČqĘ IĂwČ : MyĂmĎ èĎ hČ ynĄnĘ ‘ČBĘ ’bĎ C hrĎCbGĘ hČ NymĂ ylĂ bSĄ yŁ63

MQĎ JĚ ot’Ł C‘ySĂ rĘIČwČ MkĆ êĘ ‘ĘDČ=hmČ CrmĘ ’Ă opCDGĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ âlhĞ : MydĂ‘ĄlĎ wĘ do‘ CnQĎ =hmČ64

CrmĘ ’IŁ wČ PrŁ gĘ ’Ć bĎ ChJĚ IČwČ wynĎjĎ =t’Ć CjxČ yĘwČ oB qrŁ lĎ MhĆ mĄ MySĂ nĎ’Ğ CQxĄ IĎwČ : ol twĆmĎ =TjĎ SĘ mĂ =yJĂ65

rYĄ xĎ BĆ sorTĘ jĆ toyhĘ BĂ yhĂ yĘwČ : yxĂ lĆ toJmČ BĘ ot’Ł CmDĘqĂ MytĂ rĘSĎ mĘ hČ wĘ CnlĎ ’bĄ eĎhĂ wylĎ ’Ą66

TBĄ êČ wČ MUĄ xČ tĘ mĂ sorTĘ jĆ =t’Ć ’rĆêĄ wČ : lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ tyBĄ mĂ toxpĎ èĘ hČ txČ ’Č ’bŁ êĎ wČ txČ êĎmĂ67

NybĂ ’Ď âlwĘ ‘dČ’Ą âl rmŁ ’lĄ SxĄ kČ yĘwČ : yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ=M‘Ă tĎ yyĂhĎ hêĎ’Č =P’Č wĘ rmČ ’êŁ wČ wynĎpĎ BĘ68

do‘ hxĎ pĘ èĂ hČ Ch’Ą rĘêĂ wČ : lgŁ nĘ rĘêČhČ z’Ď ś’rĎqĘ IĂwČ MlĎ C’hĎ =l’Ć hYĎ CxhČ ’YĄ IĄwČ yrĂBĄ dČêĘ rSĆ ’Ğ t’Ą69

T‘ČmĘ do‘wĘ tynĂ SĄ M‘ČjČ SxĄ kČ yĘwČ : MhĆ mĄ dxĎ ’Ć ’Ch hzĆ MSĎ MydĂmĘ ‘Ł hĎ =l’Ć rmĆ ’êŁ wČ PsĆ oêwČ70

: MnĎ oSlĘ JĂ ìnĘ oSlĘ C hêĎ’Č ylĂ ylĂ gĘ yJĂ MhĆ mĄ ìeĘ hĂ NkĄ ’Ď sorTĘ jĆ =l’Ć CrmĘ ’Ď MSĎ MydĂmĘ ‘Ł hĎ =MgČ wĘ
’rĎqĘ IĂwČ : MêĆrĘmČ ’Ğ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ =t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ âl rmŁ ’lĄ h‘ĎbĚ SĘ bĂ C hlĎ ’Ď BĘ ton‘ĞlČ lxĄ IĎwČ71, 72

lgŁ nĘ rĘêČhČ ’rĎqĘ yĂ MrĆTĆ yJĂ ‘ČCSyĄ ol=rBĆ DĂ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =t’Ć sorTĘ jĆ rJŁ zĘIĂwČ tynĂ SĄ lgŁ nĘ rĘêČhČ
: ëbĘ IĄwČ oBlĂ =l‘Č MWĆ IĎwČ MymĂ ‘ĎjĘ SŁlSĎ yBĂ =SxĆ kČ êĘ MyĂmČ ‘ĞjČ

yhyw
.lgŁ nĘ rĘêČhČ z’Ď ’rĎqĘ IĂwČ N’k ’Ymn ’l ’"sb v.68
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NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ =lkĎ wĘ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ qĄ EĘhČ =M‘Ă dxČ yČ=CdsĘ on MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ rxČ èČ hČ tol‘ĞJČ yhĂ yĘwČ wT

’Ch hêĎ’Č hČ soTlĎ yjĂ ot’Ł l’Č SĘ IĂwČ : soTlĎ ypĂ ydĄyBĂ ChrĚyGĂ sĘ IČwČ ChkĚ ylĂ oIwČ ‘ČCSyĄ=t’Ć CrsĘ ’Č IČwČ 2

tonTĘ WĂ wylĎ ‘Ď C’ybĂ hĄ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ : êĎrĘmĎ ’Ď hêĎ’Č wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ 3

M’Ă hČ rmŁ ’lĄ ChlĄ ’Ď SĘ IĂwČ soTlĎ yjĂ PsĆ oIwČ : dxĎ ’Ć rbĎ dĎ âl=P’Č hnĆ‘ĞmČ NtČ nĎ =âl ’ChwĘ toBrČ 4

âl=P’Č hnĆ‘ĞmČ NtČ nĎ=âl ‘ČCSyĄwĘ : ìylĆ ‘Ď C’ybĂ hĄ tonTĘ WĂ hUĎ JČ h’Ą rĘ rbĎ dĎ hnĆ‘ĞtČ âl 5

xQČ SČ lĘ NyJĂ sĘ hĂ NJĄ sĘ hČ hEĆhČ gxĎ bĆ C : soTlĎ ypĂ ynĄ y‘ĄBĘ ’lĆ pĆ lĘ hyĎhĎ =rSĆ ’Ğ d‘Č dxĎ ’Ć rbĎ dĎ 6

’BĎ ’Č =rBČ omSĘ C Sy’Ă yhĂ yĘwČ : NCSuĄbČ yĘ rSĆ ’Ğ dxĎ ’Ć hĎ =t’Ć ySĂ pĘ xĎ MyrĂysĂ ’ĞhĎ mĄ dxĎ ’Ć MhĆ lĎ 7

CQxĄ IĎwČ oloq=t’Ć NomhĎ hĆ ’WĎ IĂwČ : drĆUĆ hČ MoyBĘ SpĆ nĆ CxYĘ rĎ rSĆ ’Ğ MydĂrĘUŁ hČ =M‘Ă rCs’Ď 8

rmČ ’IŁ wČ soTlĎ yjĂ MtĎ’Ł N‘ČIČwČ : M‘ČpĎ BĘ M‘ČpČ JĘ MhĆ lĎ hWĎ ‘Ď rSĆ ’ĞJČ MhĆ lĎ toW‘ĞlČ l’Ł SĘ lĂ 9

ChrĚyGĂ sĘ hĂ oB MtĎ’Ď nĘ uĂ mĂ rSĆ ’Ğ ryJĂ hĂ yJĂ : MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ =t’Ć MkĆ lĎ xQČ SČ ’Ğ=yJĂ CYjĘ xĘ tČhĞ 10

t’Ą qrČ MhĆ lĎ xQČ SČ lĘ ChSĚ qĘ bČ yĘ yJĂ NomhĎ hĆ =t’Ć CtysĂ hĄ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ : MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ 11

MyĂ’rĂqŁ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ hzĆlĎ hWĆ ‘Ĺ’Ć hmČ C MhĆ ylĄ ’Ć rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ soTlĎ yjĂ PsĆ oIwČ : ’BĎ ’Č =rBČ 12

hmĆ hUĎ lĎ wĘ soTlĎ yjĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ot’Ł blĄ YĘ hČ rmŁ ’lĄ q‘Ł YĘ lĂ CpysĂ oIwČ : MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ 13, 14

toW‘ĞlČ soTlĎ yjĂ l’Ć oIwČ : ot’Ł blĄ YĘ hČ hBĄ rĘhČ rtĆ yĆ do‘ q‘Ł YĘ lĂ CpysĂ oh MhĄ wĘ hWĎ ‘Ď h‘ĎrĎ 15

: blĄ ~Ď hĂ lĘ ChnĄêĘ IĂwČ MyTĂ oèBČ riČ yĂ ‘ČCSyĄ t’Ą wĘ ’BĎ ’Č =rBČ t’Ą MhĆ lĎ xQČ SČ yĘwČ NomhĎ hĆ NoYrĘJĂ
: dCdGĘ hČ =lJĎ =t’Ć wylĎ ‘Ď Cqy‘Ă zĘIČwČ NyrĂoTrČjĘ ’Ch tymĂ ynĂ jĘ hČ rYĄ xĎ hĆ =l’Ć ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č ChkĚ ylĂ oIwČ 16

rmŁ ’lĄ odqĘ pĎ lĘ CQxĄ IĎwČ : oS’rŁ =l‘Č CmyWĂ IĎwČ MyYĂ oq rtĆkĆ CgrĘWĎ yĘwČ NmĎ GĎrĘ’Č ly‘ĂmĘ ChSĚ BĂ lĘ IČwČ 17, 18

C‘rĘkĎ MhĆ yJĄ rĘBĂ =l‘ČwĘ wynĎpĎ BĘ CqrĘyĎwĘ oS’rŁ =l‘Č hnĆqĎ bĘ ot’Ł CJhĂ wĘ : MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ yxĂ yĘ 19

ChSĚ yBĂ lĘ IČwČ NmĎ GĎrĘ’Č hĎ ly‘ĂmĘ =t’Ć ot’Ł CTySĂ pĘ hĂ ob CQtĄhĄ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č wĘ : ol CwxĞ êČSĘ IĂwČ 20

No‘mĘ SĂ ’Ch hdĆvĎ hČ =NmĂ o’bŁ BĘ MSĎ rbČ ‘Ď dxĎ ’Ć Sy’Ă wĘ : ot’Ł bŁlYĘ lĂ ChkĚ ylĂ oIwČ wydĎgĎBĘ =t’Ć 21

C’ybĂ IĎwČ : oblĎ YĘ =t’Ć ol t’WĄ lĎ wĘ MêĎ’Ă ëŁlhĞ lČ CYQĘ ’Ă ot’Ł sopCrwĘ sorDĘnĘ sČ kĘ lĆ ’Ğ ybĂ ’Ğ ynĂ yrĂCuhČ 22

: htĎSĎ âlwĘ rmŁ BĘ lChmĎ NyĂyČ ol=CnêĘ IĂwČ : tlĆ GŁ lĘ GĚhČ MoqmĘ rmĄ ’Ď yĄ rSĆ ’Ğ ’êĎlĘ GĎlĘ GĎ=l’Ć ot’Ł 23

Sy’Ă Sy’Ă xqČ lĎ MhĆ ylĄ ‘Ğ ClyjĂ hĂ rSĆ ’Ğ lrĎoGhČ ypĂ lĘ MhĆ lĎ wydĎgĎBĘ =t’Ć CqQĘ xČ yĘwČ ot’Ł CblĘ YĘ IĂwČ 24

CmWĎ otmĎ SĘ ’Č =rbČ DĘ tbĆ tŁ kĘ C : tySĂ ylĂ èĘ hČ h‘ĎèĎ hČ htĎ yĘhĎ ot’Ł CblĘ YĎ rSĆ ’Ğ t‘ĄhĎ wĘ : oqlĘ xĆ 25, 26

onymĂ ymĂ dxĎ ’Ć oU‘Ă CblĘ YĘ nĂ smĎ xĎ ySĄ nĘ ’Č ynĄSĘ =MgČ wĘ : MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ rmŁ ’lĄ Z‘ĄhĎ =l‘Č hlĎ ‘ĘmČ lĘ mĂ 27

ot’Ł CpDĘGĂ MSĎ MyrĂbĘ ‘Ł hĎ wĘ : hnĎmĘ nĂ My‘ĂSĘ jŁ =t’Ć wĘ rmĄ ’Ł hĎ bCtJĎ hČ ’lĄ UĎ IĂwČ : ol’mŁ vĘ mĂ dxĎ ’Ć wĘ 28, 29

tSĆ ŁlSĘ BĂ ot’Ł hnĆ oBhČ wĘ lkĎ yhĄ hČ =t’Ć byrĂxĞUČ hČ hêĎ’Č yoh rmŁ ’lĄ MSĎ ’rŁ =t’Ć wyrĎxĞ ’Č C‘ynĂ IĎwČ
CqxĞ WĎ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=MGČ NkĄ wĘ : Z‘ĄhĎ =NmĂ hdĎrĘC ìSĆ pĘ nČlĘ h‘ĎySĂ oh : MymĂ yĎ 30, 31

xČ ySĂ UĎ hČ : ‘ČySĂ ohlĘ lkČ Cy âl oSpĘ nČlĘ C MyrĂxĄ ’ĞlČ ‘ČySĂ oUhČ ’Ch rmŁ ’lĄ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă 32

NkĄ =omJĘ oU‘Ă MybĂ lĎ YĘ eĂ hČ =MgČ wĘ oB NymĂ ’Ğ nČ wĘ h’Ć rĘnĂ wĘ Z‘ĄhĎ =NmĂ hêĎ‘Č drĆyĄ ’Ch l’Ą rĎWĘ yĂ ëlĆ mĆ
: ty‘Ă ySĂ êĘ hČ h‘ĎèĎ hČ d‘Č ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ ynĄjĘ =t’Ć hiĎ JĂ ëSĆ xŁ wĘ tyèĂ èĂ hČ h‘ĎèĎ BČ yhĂ yĘwČ : ChpĚ rĘxĄ 33

ylĂ ’Ą rmĄ ’Ď yĄ rSĆ ’Ğ ynĂ êĎ qĘ bČ SĘ hmĎ lĘ yhĂ lĎ ’Ĺ yhĂ lĎ ’Ĺ lodGĎ loqBĘ ‘ČCSyĄ q‘ČYĎ ty‘Ă ySĂ êĘ hČ h‘ĎèĎ bČ C 34
yl’
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: ChIĎlĂ ’Ą =l’Ć ’rĄqŁ ’Ch heĄhĂ CrmĘ ’Ď C‘mĘ SĎ rSĆ ’ĞJČ MSĎ MydĂmĄ ‘Ł hĎ =NmĂ C : ynĂ êĎbĘ zČ‘Ğ hmĎ lĎ ylĂ ’Ą35

PrĆhĆ rmĆ ’IŁ wČ ChqĄSĘ IČwČ hnĆqĎ =l‘Č ChmĄ yWĂ yĘwČ ZmĆ xŁ o’lĘ mĂ rSĆ ’Ğ gopsĘ xuČ IĂwČ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć ZrĎIĎwČ36

: oxCr=t’Ć dqĄpĘ IČwČ lodGĎ loqBĘ ’rĎqĎ ‘ČCSyĄwĘ : ot’Ł dyrĂohlĘ ChIĎlĂ ’Ą ’bŁ yĎ=M’Ă h’Ć rĘnĂ wĘ37

dmĄ ‘Ł hĎ h’Ď UĄ hČ =rWČ wĘ : hFĎ mĎ lĘ hlĎ ‘ĘmČ lĘ mĂ My‘ĂrĎqĘ MyĂnČSĘ lĂ h‘ĎrĘqĘ nĂ lkĎ yhĄ hČ tkĆ rŁ jĎ heĄhĂ wĘ38, 39

: MyhĂ Łl’Ĺ=NBĆ hyĎhĎ hEĆhČ Sy’Ă hĎ NkĄ ’Ď rmČ ’IŁ wČ ‘wČGĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ q‘ČYĎ rSĆ ’ĞJČ ot’Ł rĘbĂ olUĚ mĂ
NTŁ uĎ hČ bqŁ ‘ĞyČ=M’Ą MyĎrĘmĂ C tylĂ DĎgĘ UČ hČ MyĎrĘmĂ NhĆ nĄ ybĄ C qoxrĎmĄ hUĎ SĎ to’rŁ CyhĎ MySĂ nĎ=MgČ wĘ40

torxĄ ’Ğ do‘wĘ lylĂ GĎbČ otoyhĘ BĂ ChtĚrĘSĎ yĘwČ wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ rSĆ ’Ğ heĎhĄ âlhĞ : tymĂ ŁlSĘ C ysĄ oywĘ41

tBĎ SČ brĆ‘Ć yJĂ ’ChhČ hnĎkĎ hĞ hČ MoyBĘ brĆ‘ĆBĎ yhĂ yĘwČ : hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ oU‘Ă Cl‘Ď=rSĆ ’Ğ toBrČ42

’bŁ IĎwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ lĘ hJĎ xĂ ’Ch=MgČ wĘ dJĎ kĘ nĂ Z‘Ąoy ’Ch MyĂtČmĎ rĎhĎ =NmĂ PsĄ oy ’bŁ IĎwČ : hyĎhĎ43

M’Ă hČ rmŁ ’lĄ soTlĎ yjĂ h’Ć êĎSĘ IĂwČ : ‘ČCSyĄ PCG=t’Ć CeUĆ mĂ l’Č SĘ IĂwČ blĄ =ZmĆ ’Ł BĘ soTlĎ yjĂ =l’Ć44

rWČ =NmĂ ‘mČ SĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : tmĄ rbČ JĘ M’Ă ChlĄ ’Ď SĘ IĂwČ h’Ď UĄ hČ rWČ l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ tmĄ rbĎ JĘ ’Ch45

Z‘ĄhĎ =NmĂ ChdĄyrĂIŁ wČ ZCB=ëyrĂkĘ tČ xqČ lĎ ’ChwĘ : PsĄ oy=l’Ć PCGhČ =t’Ć NêĄ IĂwČ ’Ch NkĄ =yJĂ h’Ď UĄ hČ46

MyĎrĘmĂ C : rbĆ uĎ hČ yjĂ =l‘Č NbĆ ’Ć lgĆIĎwČ rC~BČ ol=bYČ xĎ rSĆ ’Ğ rbĆ uĆBČ ChmĄ yWĂ yĘwČ ëyrĂkĘ êČBČ ChTĄ ‘ĞIČwČ47

: hUĎ SĎ MWČ Ch rSĆ ’ĞBČ MoqUĎ hČ =t’Ć C’rĎ ysĄ oy M’Ą MyĎrĘmĂ C tylĂ DĎgĘ UČ hČ
’bŁ lĎ MyUĂ sČ CnqĎ tymĂ ŁlSĘ C bqŁ ‘ĞyČ M’Ą MyĎrĘmĂ C tylĂ DČgĘ UČ hČ MyĎrĘmĂ C tBĎ èČ hČ rbČ ‘Ď T‘ČmĘ kĂ wĘzT

: SmĆ èĎ hČ tol‘Ğ=M‘Ă rbĆ uĎ hČ =l’Ć C’BĎ MJĄ SĘ hČ rqĆBŁ BČ tBĎ èČ BČ dxĎ ’Ć bĎ C : ot’Ł xČ SŁ mĘ lĂ wĘ2

hnĎ’vĎ êĂ wČ : rbĆ uĎ hČ =yjĂ l‘ČmĄ NbĆ ’Ć hĎ =t’Ć CnlĎ =lgĆyĎ ymĂ HtĎ ox’Ğ=l’Ć hèĎ ’Ă hnĎrĘmČ ’êŁ wČ3, 4

rbĆ uĎ hČ ëoê=l’Ć hnĎ’bŁ êĎ wČ : d’Ł mĘ htĎ yĘhĎ hlĎ odgĘ yJĂ hQĎ gŁ nĎ NbĆ ’Ć hĎ yJĂ hnĎ y’Ć rĘêĂ wČ NhĆ ynĄ y‘Ą=t’Ć5

NhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : hnĎlĘ hČ BĎ êĂ wČ NymĂ IĎhČ rbĆ ‘ĄmĄ bSĄ yŁ NbĎ lĎ ly‘ĂmĘ hTĆ ‘Ł dxĎ ’Ć r‘ČnČ hnĎ y’Ć rĘêĂ wČ6

CenĆ y’Ą wĘ MqĎ ’Ch âlhĞ blĎ YĘ nĂ rSĆ ’Ğ yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ=t’Ć toSqĘ bČ mĘ NêĆ’Č heĄhĂ hnĎlĘ hČ BĎ êĂ =l’Č
sorTĘ pĆ lĘ C wydĎymĂ lĘ tČ lĘ hnĎdĘGĄhČ wĘ hnĎkĘ lĄ =ë’Č : hUĎ SĎ ChCmWĎ rSĆ ’Ğ MoqUĎ hČ =t’Ć hnĎ y’Ć rĘ hpŁ7

t’YĄ lĎ hnĎrĘhĄ mČ êĘ wČ : MkĆ lĎ rBĆ DĂ rSĆ ’ĞJČ ot’Ł C’rĘêĂ MSĎ wĘ hlĎ ylĂ GĎhČ MkĆ ynĄpĘ lĂ ëlĄ oh ’Ch yJĂ8

yhĂ yĘwČř : d’Ł mĘ C’rĘyĎ yJĂ rbĎ DĎ Sy’Ă lĘ CdyGĂ hĂ =âlwĘ NCzxĎ ’Ğ dxČ pČ wĎ lyxĂ yJĂ hnĎsĘ onêĎ wČ rbĆ uĆhČ =NmĂ9

hèĎ ’Ă hĎ ’yhĂ hnĎ oS’rĂ tylĂ DĎGĘ UČ hČ MyĎrĘmĂ =l’Ć ’rĎIĄwČ otmĎ CqtĘ yrĄxĞ ’Č rqĆBŁ BČ tBĎ èČ BČ dxĎ ’Ć BĎ
CyhĎ rSĆ ’Ğ otyrĂbĘ ySĄ nĘ ’Č lĘ dGĄêČ wČ hkĎ lĘ hĎ ’yhĂ wĘ : to‘rĎ toxCr ‘bČ SĆ heĎUĆ mĂ rybĂ ‘ĹhĆ rSĆ ’Ğ10

âl hĎ ylĆ ’Ą h’Ď rĘnĂ ykĂ wĘ yxĎ ’Ch yJĂ C‘mĘ SĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : MykĂ bŁ C MylĂ BĘ ’Č tĘ mĂ MhĄ wĘ oU‘Ă11

rSĆ ’ĞJČ hdĆvĎ hČ ynĄjĘ =l‘Č MhĆ mĄ MyĂnČSĘ =l’Ć trĆxĆ ’Č tCmdĘBĂ h’Ď rĘnĂ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ : HlĎ CnymĂ ’ĹhĆ12

NkĄ =yrĄxĞ ’Č ’rĎIĄwČ : MhĆ yrĄbĘ dĂBĘ =MGČ CnymĂ ’ĹhĆ âlwĘ MyrĂxĄ ’ĞlČ CdyGĂ IČwČ CbCSIĎwČ : MJĎ rĘdČlĘ CklĘ hĎ13, 14

yJĂ MBĎ lĂ ySĂ qĘ =l‘ČwĘ MtĎ nĎ Cm’Ĺ rsĆ xŁ =l‘Č MxĄ ykĂ oIwČ NxĎ lĘ èĚ hČ =l‘Č MêĎbĘ SĂ BĘ rWĎ ‘ĎhĆ dxČ ’Č =l’Ć
ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ bĘ CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : otmĎ CqtĘ yrĄxĞ’Č ot’Ł C’rĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą lĘ CnymĂ ’ĹhĆ =âl15

NymĂ ’Ğ yČ=âl rSĆ ’Ğ ymĂ C ‘ČSĄ CĎyĂ lbĄ FĎ yĂwĘ NymĂ ’Ğ yČ rSĆ ’Ğ ymĂ : rWĎ BĎ =lkĎ lĘ hrĎoWBĘ hČ =t’Ć C’rĘqĂ wĘ16
MV’y

.rpsh qws d‘ My’bh Myqwsph N’k ’Ymn ’l ’"sb v.9 .zT
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ymĂ SĘ bĂ CrybĂ ‘ĞyČ to‘rĎ toxCr MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ ydĄybĂ CW‘ĎyĄ rSĆ ’Ğ tot’Ł hĎ hQĆ ’Ą wĘ : MSĎ ’Ę yĆ 17

C‘rĄyĎ âl MBĎ twĆmĎ rSĆ ’Ğ MyUĂ sČ CêSĘ yĂ=ykĂ o’ C’WĘ yĂ=yJĂ MySĂ xĎ nĘ : NCrBĄ dČyĘ toSdĎxĞ tonSŁ lĘ bĂ C 18

‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ hQĎ JĂ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : MyĎlĘ xĎ mĄ CyxĎ wĘ MylĂ ox=l‘Č CmyWĂ yĎ MhĆ ydĄywĂ MhĆ lĎ CtyxĂ SĘ yČ âlwĘ 19

hrĎoWBĘ hČ =t’Ć CrvĘ bČ yĘwČ C’YĘ yĎ MhĄ wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ NymĂ ylĂ bSĆ IĄwČ hmĎ yĘmČ èĎ hČ l‘ČIČwČ MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČlĘ 20

CW‘ĞnČ rSĆ ’Ğ tot’Ł BĘ orbĎ DĘ=t’Ć MqĆ IĎwČ MêĎkĘ ’lČ mĘ BĂ MUĎ ‘Ă htĎ yĘhĎ Nod’Ď hĎ =dyČwĘ MoqmĎ =lkĎ BĘ
: NmĄ ’Ď MhĆ ydĄyBĂ



sqĎ CllĘ rSĆ ’Ğ hrĎoWBĘ hČ

: NoknĎ=l’Ć CnkĄ otbĘ CnnĘ oJ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘhČ ykĄ rĘ‘ČmČ =t’Ć rpĆ sĄ =l‘Č CbtĘ JĎ MyBĂ rČ ydĄyĘ NhĄ’

NkĄ bĘ C : hoĎhyĘ=rbČ DĘ ytĄrĘSĎ mĘ C S’rŁ mĄ My’Ă rŁ MydĂ‘Ą CyhĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą CnlĎ CrsĘ mĎ rSĆ ’ĞJČ2, 3

MbĎ tĘ kĎ lĘ yBĂ lĂ =t’Ć ytĂ nŁ ykĂ hĞ MtĎ ySĂ ’rĄmĄ MhĄ hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć bTĄ yhĄ yêĂ nĘ xČ BĎ rSĆ ’Ğ ynĂ ’Ğ=MGČ
tmĆ ’Ĺ trČot yJĂ ‘dČêĄ rCb‘ĞbČ lĘ : wynĎpĘ ’Ď =l‘Č rbĚ DĎ rbĎ DĎ lyĂxĎ hĆ roBGĂ solypĂ o’êĘ ìylĆ ’Ą4

ChyĎrĘkČ zĘ omSĘ C hdĎChyĘ ëlĆ mĆ sodrĘoh ymĄ yBĂ hyĎhĎ NhĄ JŁ Sy’Ă : ìydĆUĘ lČ mĘ yjĂ mĂ êĎ dĘmČ lĎ5

ynĄpĘ lĂ MyqĂ yDĂYČ CyhĎ MhĆ ynĄSĘ C : HmĎ SĘ ‘bČ SĆ ylĂ ’Ĺ NrŁ hĞ ’Č tonBĘ mĂ hèĎ ’Ă olwĘ hIĎbĂ ’Ğ trĆmĆ SĘ UĂ mĂ6

‘bČ SĆ ylĂ ’Ĺ yJĂ dlĎ wĎ MhĆ lĎ hyĎhĎ =âlwĘ : wytĎuŁ xĚ wĘ wytĎ wŁ YĘ mĂ =lkĎ BĘ wykĎ rĎdĘBĂ MykĂ lĘ hŁ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ7

’bŁ IĎwČ : oêrĘmČ SĘ mĂ rdĆsĄ BĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ onhĞ kČ BĘ MoIhČ yhĂ yĘwČ : MymĂ IĎbČ C’BĎ MhĆ ynĄSĘ C hrĎqĎ ‘Ğ8, 9

lhČ qĘ =lkĎ wĘ : MynĂ hĞ JŁ hČ tdČbŁ ‘Ğ TjČ SĘ mĂ JĘ olrĎog=ypĂ lĘ trĆTŁ qĘ ryTĂ qĘ hČ lĘ hoĎhyĘ lkČ yhĄ =l’Ć10

lYĆ ’Ą dmĄ ‘Ł hoĎhyĘ ë’Č lĘ mČ wylĎ ’Ą ’rĎIĄwČ : trĆTŁ uĘ hČ rTĄ qĘ hČ t‘ĄBĘ ZCxmĂ z’Ď MylĂ QĘ jČ tĘ mĂ M‘ĎhĎ11

ë’Ď lĘ UČ hČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : wylĎ ‘Ď hlĎ pĘ nĎ hmĎ y’Ą wĘ drĎxĹIĆwČ ChyĎrĘkČ zĘ ’rĘIČwČ : onymĂ ylĂ trĆTŁ uĘ hČ xBČ zĘmĂ12, 13

omSĘ tĎ’rĎqĎ wĘ NbĄ ìlĘ dlĄ êĄ ìêĘ SĘ ’Ă ‘bČ SĆ ylĂ ’ĹwĘ NoYrĎlĘ htĎlĘ ‘Ď ìtĘ QĎ pĂ tĘ yJĂ ChyĎrĘkČ zĘ ’rĎyêĂ =l’Č
rkĎ SĄ wĘ NyĂyČwĘ hoĎhyĘ ynĄpĘ lĂ lDČgĘ yĂ=yJĂ : CzŁl‘ĞyČ odlĘ CĎhĂ BĘ MyBĂ rČwĘ NoWWĎ lĘ C hxĎ mĘ WĂ lĘ ìlĘ =hyĎhĎ wĘ : NnĎxĎ oy14, 15

bySĂ yĎ l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄBĘ mĂ MyBĂ rČwĘ : oU’Ă NTĆ bĆ BĘ otoyhĹ do‘BĘ ’lĄ UĎ yĂ SdĆuŁ hČ xČ CrwĘ hêĆSĘ yĂ âl16

MynĂ BĎ =l‘Č tob’Ď blĄ bySĂ hĎ lĘ otrĎCbgĘ bĂ C ChIĎlĂ ’Ą xČ CrBĘ wynĎpĎ lĘ ëlČ hĎ wĘ : MhĆ yhĄ Łl’Ĺ hoĎhyĘ=l’Ć17

ChyĎrĘkČ zĘ rmĆ ’IŁ wČ : oU‘Ă NoknĎ oBlĂ rSĆ ’Ğ M‘Ď hoĎhyĘ ynĄpĘ lĂ dymĂ ‘ĹhĆ wĘ hrĎSĎ yĘ h‘ĎDĄ xČ Cr My‘ĂSĘ pŁ lĘ C18

rmĆ ’IŁ wČ ë’Ď lĘ UČ hČ N‘ČIČwČ : MymĂ IĎbČ h’Ď BĎ yêĂ SĘ ’Ă wĘ yêĂ nĘ qČ zĎ ynĂ ’Ğ NhĄ t’zŁ ‘dČ’Ą hUĎ BČ ë’Ď lĘ UČ hČ =l’Ć19

heĄhĂ wĘ : t’zŁ JĎ ìrĘvĆ bČ lĘ C ìylĆ ’Ą rBĄ dČlĘ yêĂ xĘ QČ SĚ MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ dmĄ ‘Ł hĎ l’Ą yrĂbĘ gČ ykĂ nŁ ’Ď wylĎ ’Ą20

yrČbĎ dĘlĂ êĎ nĘ mČ ’ĹhĆ âl rSĆ ’Ğ bqĆ‘Ą hEĆhČ rbĎ DĎhČ MCqyĎ rSĆ ’Ğ d‘Č rBĄ dČ lkČ Ct âlwĘ MlĄ ’Ď tĄ hêĎ’Č
: lkĎ yhĄ BČ HmČ hĘ mČ tĘ hĂ yJĂ C’lĘ jČ tĘ IĂwČ SoB=d‘Č ChyĎrĘkČ zĘlĂ ClyxĂ oh M‘ĎhĎ wĘ : MêĎ‘ĂBĘ CmCqyĎ rSĆ ’Ğ21

’Ch yJĂ oS’rŁ BĘ MhĆ lĎ ‘nČ IĎwČ lkĎ yhĄ BČ hzĎxĎ NoyEĎxĂ =yJĂ CryJĂ IČwČ MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ DČ lkŁ yĎ âl ot’YĄ bĘ C22

rhČ êČ wČ hQĆ ’Ą hĎ MymĂ IĎhČ yrĄxĞ’Č yhĂ yĘwČ : otyBĄ =l’Ć bSĎ IĎwČ ëlĆ IĄwČ otdĎbŁ ‘Ğ ymĄ yĘ C’lĘ mĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MQĄ ’Ă23, 24

rSĆ ’Ğ MymĂ IĎBČ hoĎhyĘ ylĂ hWĎ ‘Ď hkĎ JĎ : rmŁ ’lĄ MySĂ dĎxĽ hèĎ mĂ xĞ rêĄsĘ êČ wČ oêSĘ ’Ă ‘bČ SĆ ylĂ ’Ĺ25

ë’Ď lĘ UČ hČ l’Ą yrĂbĘ GČ xQČ SĚ yèĂ èĂ hČ SdĆxŁ bČ C : MdĎ’Ď =ynĄbĘ ynĄ y‘ĄlĘ ytĂ jĎ rĘxĆ =t’Ć PsČ ’Ď wĘ ynĂ dČqĎ jĘ26

omSĘ C Sy’Ă lĘ hWĎ rĎ’Ł mĘ hlĎ CtBĘ hmĎ lĘ ‘Č=l’Ć : trĆYĎ nĘ HmĎ SĘ C lylĂ GĎBČ ry‘Ă =l’Ć MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ QĂ mĂ27

ëlĎ MolSĎ rmĆ ’IŁ wČ htĎ yĘBĎ hČ hĎ ylĆ ’Ą ë’Ď lĘ UČ hČ ’bŁ IĎwČ : MyĎrĘmĂ HmĎ SĘ hmĎ lĘ ‘ČhĎ wĘ dwĂDĎ tyBĄ mĂ PsĄ oy28

rmĆ ’êŁ wČ orbĎ dĘlĂ lxČ lĘ xČ tĘ êĂ wČ htĎ o’rĘBĂ ’yhĂ wĘ : MySĂ eĎBČ êĘ ’Č hkĎ CrBĘ ëUĎ ‘Ă hoĎhyĘ hmĎ xĎ rĚ tBČ hČ29

ynĄ y‘ĄBĘ NxĄ t’YĎ mĎ =yJĂ MyĎrĘmĂ y’Ă rĘyêĂ =l’Č ë’Ď lĘ UČ hČ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : t’EŁ hČ hkĎ rĎBĘ hČ hmĎ HBĎ lĂ BĘ30

’rĄuĎ yĂ NoylĘ ‘Ć=NbĆ C hyĆhĘ yĂ lodGĎ ’ChwĘ : ‘ČCSyĄ omSĘ t’rĎqĎ wĘ NBĄ êĘ dĘlČ yĎwĘ hrĎhĎ ëeĎhĂ wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ31, 32
Ntnw
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otCklĘ mČ lĘ C d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ bqŁ ‘ĞyČ tyBĄ =l‘Č ëlČ mĎ C : wybĂ ’Ď dwĂDĎ ’iĄ JĂ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ hoĎhyĘ ol NtČ nĎ wĘ 33

N‘ČIČwČ : Sy’Ă t‘ČdČyŁ yeĂ nĆ y’Ą ynĂ ’Ğ wČ t’zŁ kĎ hyĆhĘ tĂ hkĎ y’Ą ë’Ď lĘ UČ hČ =l’Ć MyĎrĘmĂ rmĆ ’êŁ wČ : ZqĄ Ny’Ą 34, 35

SoduĎ hČ =MGČ NJĄ =l‘Č ëlĎ =ësĆ yĎ NoylĘ ‘Ć xČ kŁ wĘ ëyĂlČ ‘Ď ’bŁ êĎ SdĆuŁ hČ xČ Cr hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ë’Ď lĘ UČ hČ
’yhĂ =MGČ hrĎhĎ hrĎqĎ ‘Ğ t’rĄqĘ eĂ hČ ëêĄ‘ĘdČom ‘bČ SĆ ylĂ ’Ĺ heĄhĂ wĘ : MyhĂ Łl’Ĺ=NBĆ ’rĄuĎ yĂ dolIĂhČ 36

rmĆ ’êŁ wČ : rbĎ DĎ=lJĎ ’lĄ jĎ yĂ âl MyhĂ Łl’ĹmĄ yJĂ : yèĂ èĂ hČ SdĆxŁ hČ HQĎ =hzĆwĘ HtĎ nĎqĘ zĂBĘ NBĄ tlČ lĎ 37, 38

MymĂ IĎBČ MyĎrĘmĂ MqĎ êĎ wČ : HêĎ’Ă mĄ ë’Ď lĘ UČ hČ ëlĆ IĄwČ ìrĆbĎ dĘkĂ ylĂ =yhĂ yĘ hoĎhyĘ txČ pĘ SĂ ynĂ nĘ hĂ MyĎrĘmĂ 39

‘bČ SĆ ylĂ ’Ĺ=t’Ć dqŁ pĘ êĂ wČ hyĎrĘkČ zĘ tyBĄ ’bŁ êĎ wČ : hdĎChyĘ ry‘Ă =l’Ć hrĎhĎ hĎ tkĆ lĆ lĎ SxČ êČ wČ MhĄ hĎ 40

’lĄ UĎ êĂ wČ HBĎ rĘqĂ BĘ dlĆ IĆhČ dqČ rĘIĂwČ MyĎrĘmĂ yjĂ mĂ MolSĎ tdČCqjĘ ‘bČ SĆ ylĂ ’Ĺ ‘ČmŁ SĘ JĂ yhĂ yĘwČ : MolSĎ lĘ 41

yrĂjĘ ëCrbĎ C MySĂ eĎmĂ êĘ ’Č hkĎ CrBĘ rmČ ’êŁ wČ lodGĎ loqbĘ ’rĎqĘ êĂ wČ : SdĆuŁ hČ xČ Cr ‘bČ SĆ ylĂ ’Ĺ 42

tdČCqjĘ loq ynĂ zĘ’Ď h‘ĎmĘ SĎ rSĆ ’ĞJČ yJĂ : ’bŁ êĎ ylČ ’Ć ynĂ dŁ ’Ğ M’Ą =yJĂ t’zŁ kĎ ynĂ tĘ ’Č BĎ NyĂ’Č mĄ C : ënĄTĘ bĂ 43, 44

rbĎ DĎhČ MCqyĎ yJĂ ynĂ ymĂ ’ĞtČ yJĂ ërĄSĘ ’Č : hxĎ mĘ WĂ brŁ mĄ yBĂ rĘqĂ BĘ dlĆ IĆhČ dqČ rĎ ëyjĂ mĂ MolSĎ 45

yhĄ Łl’BĄ yxĂ Cr lgĄtĎ wĘ : hoĎhyĘ=t’Ć ySĂ pĘ nČ lDĄgČêĘ rmČ ’êŁ wČ MyĎrĘmĂ N‘ČêČ wČ : hoĎhyĘ=yjĂ mĂ ëlĎ rCm’Ď hĎ 46, 47

hWĎ ‘Ď toldŁ GĘ : torDŁ hČ =lJĎ ynĂ CrèĘ ’Č yĘ hlĎ ‘ĘmČ wĎ hEĆhČ MoIhČ mĄ otxĎ pĘ SĂ ynĂ ‘ĽbĎ h’Ď rĎ yJĂ : y‘ĂSĘ yĂ 48, 49

to’lĎ pĘ nĂ hWĎ ‘Ď o‘rŁ zĘBĂ : rodwĎ roD=lkĎ BĘ wy’Ď rĄyĘ=l‘Č oDsĘ xČ wĘ : omSĘ SodqĎ wĘ ’Ch ryDĂ’Č ydĂUĎ ‘Ă 50, 51

MybĂ ‘ĄrĘ : MorUĎ lČ MylĂ pĎ SĘ MWĆ IĎwČ MtĎ o’sĘ JĂ mĂ PdČhĎ MyTĂ yQĂ SČ : MBĎ lĂ tUČ zĂmĘ BĂ My’Ă GĄ ZypĂ hĄ 52, 53

rSĆ ’ĞJČ : wymĎ xĞ rČ=t’Ć ol=rJĎ zĘIĂwČ oDbĘ ‘Č l’Ą rĎWĘ yĂBĘ qyzĂxĹhĆ : MqĎ yrĄ xlČ SĎ MyrĂySĂ ‘ĞwČ boT ’QĄ mĂ 54, 55

bSĎ êĎ wČ MyxĂ rĎyĘ tSĆ ŁlSĘ JĂ MyĎrĘmĂ HUĎ ‘Ă bSĆ êĄ wČ : MlĎ o‘=d‘Č o‘rĘzČlĘ C MhĎ rĎbĘ ’Č lĘ CnytĄbŁ ’ĞlČ rBĆ DĂ 56

lyDĂgĘ hĂ =yJĂ C‘mĘ SĎ hĎ ybĆ orqĘ C hĎ ynĆkĄ SĘ C : NBĄ dlĆ êĄ wČ tdĆlĆ lĎ ‘bČ SĆ ylĂ ’Ĺ ymĄ yĘ C’lĘ mĘ IĂwČ : HtĎ yBĄ =l’Ć 57, 58

C’rĘqĘ IĂwČ dlĆ IĎhČ =t’Ć lCmlĎ C’bŁ IĎwČ ynĂ ymĂ èĘ hČ MoIBČ yhĂ yĘwČ : HêĎ’Ă CxmĘ WĘ IĂwČ hĎ ylĆ ‘Ď oDsĘ xČ hoĎhyĘ 59

CrmĘ ’IŁ wČ : ’rĄuĎ yĂ NnĎxČ oy ’Ch yJĂ NkĄ =âl rmČ ’êŁ wČ oU’Ă N‘ČêČ wČ : wybĂ ’Ď MSĄ =l‘Č ChyĎrĘkČ zĘ ol 60, 61
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: MdĆuĆmĂ rSĆ ’Ğ MySĂ oduĘ hČ wy’Ď ybĂ nĘ =ypĂ BĘ rBĆ DĂ rSĆ ’ĞJČ : oDbĘ ‘Č dwĂDĎ=tybĄ BĘ h‘ĎCSyĘ NrĆqĆ CnlĎ 70

tyrĂBĘ =t’Ć rJŁ zĘlĂ wĘ CnytĄ ob’Ğ=M‘Ă dsĆ xĆ =lmĎ gĘ lĂ : Cny’Ą nĘ ŁW=lJĎ PJČ mĂ C CnybĄ yĘ’Ł dIČmĂ CnlĎ ‘ČySĂ ohlĘ 71, 72

CnnĄêĘ yĂwĘ rYĎ =dIČmĂ CnlĄ y~Ă yČ yJĂ : CnybĂ ’Ğ MhĎ rĎbĘ ’Č lĘ ‘BČ SĘ nĂ rSĆ ’Ğ h‘ĎCbèĘ hČ tyrĂBĘ =t’Ć : oSdĘqĎ 73, 74

dlĆ IĆhČ hêĎ’Č =MgČ wĘ : CnyIĄxČ ymĄ yĘ=lJĎ wynĎpĎ lĘ hqĎ dĎYĘ bĂ C SdĆqŁ BĘ ëQĄ hČ tĘ nĂ wĘ : dxĎ pĎ =ylĂ bĘ BĂ odbĘ ‘ĎlĘ 75, 76

oU‘ČlĘ h‘ĎCSyĘ t‘ČDČ êĎtČ nĎ wĘ : heĆpČ êĘ wykĎ rĎDĘ=t’Ć wĘ ëlĄ êĄ hoĎhyĘ ynĄpĘ lĂ yJĂ ’rĄuĎ êĂ NoylĘ ‘Ć=’ybĂ nĘ 77

ry’Ă hĎ lĘ : CnyhĄ Łl’Ĺ ymĄ xĞ rČ roqUĘ mĂ MorUĎ mĂ rqĆBŁ =ro’ CnlĎ xČ rŁ zĘBĂ : MtĎ’FŁ xČ lĘ hxĎ ylĂ iĘ hČ ’yhĂ 78, 79
ybVyl
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xČ CrBĎ qzĄxĎ wĘ ëlĄ oh dlĆ IĆhČ lDČgĘ IĂwČ : MolSĎ ylĄ GĘ ‘ĘmČ BĘ CnyrĄCè’Č rèĄ yČlĘ C twĆmĎ lĘ YČ wĘ ëSĆ xŁ ybĄ SĘ yŁ lĘ80

: l’Ą rĎSĘ yĂ=l’Ć ot’Ł rĎhĄ Moy=d‘Č rBĎ dĘUĂ BČ rrĄoGtĘ IĂwČ
: ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ yŁ =lJĎ tonmĘ lĂ soTsĘ Cgo’ rsČ yuĄhČ ynĄpĘ QĂ mĂ tCklĘ mČ rbČ dĘ ’YĄ IĄwČ MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ yhĂ yĘwĂb

tonUĎ hĂ lĘ MQĎ kĚ CklĘ IĄwČ : MrĎ’Ğ txČ jČ soInĂ yrĂCq ymĄ yBĂ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ NoS’rĂhĎ dqĎ pĘ UĂ hČ ’Ch2, 3

MxĆ lĎ =tyBĄ ’yhĂ dwĂDĎ ry‘Ă =l’Ć trĆYĎ nĘ ry‘ĂmĄ lylĂ GĎhČ =NmĂ PsĄ oy=MGČ l‘ČIČwČ : ory‘ĂlĘ Sy’Ă Sy’Ă4

’yhĂ wĘ MydĂCqjĘ hČ =l‘Č ’bŁ lĎ ol hWĎ rĎ’Ł mĘ hČ MyĎrĘmĂ =M‘Ă ’bŁ IĎwČ : ’Ch dwĂDĎ tyBĄ txČ jČ SĘ UĂ mĂ yJĂ5

ChlĄ êĘ xČ êĘ wČ rokBĘ hČ HnĎBĘ =t’Ć dlĆ êĄ wČ : tdĆlĆ lĎ hĎ ymĆ yĎ C’lĘ mĘ IĂwČ MSĎ MtĎ oyhĘ BĂ yhĂ yĘwČ : hrĎhĎ6, 7

MynĂ lĄ CyhĎ My‘ĂrŁ wĘ : NolUĎ BČ MhĆ lĎ MoqmĎ C’YĘ mĎ =âl yJĂ sCb’Ą BĎ ot’Ł MWĆ êĎ wČ tolCtxĞ bČ8

b~Ď nĂ hoĎhyĘ ë’Č lĘ mČ heĄhĂ wĘ : hlĎ yĘQĎ hČ tormĚ SĘ ’Č BĘ MhĆ yrĄdĘ‘Ć=t’Ć MyrĂTĘ nŁ wĘ ’yhĂ hČ ZrĆ’Ď BĎ hdĆvĎ BČ9

ë’Ď lĘ UČ hČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : hlĎ odgĘ h’Ď rĘyĂ C’rĘyIĂwČ bybĂ iĎ mĂ MhĆ lĎ xrČzĎ hoĎhyĘ dobkĘ C MhĆ ylĄ ‘Ğ10

MoIhČ MkĆ lĎ dQČ yĚ ‘ČySĂ om yJĂ : M‘ĎhĎ =lkĎ lĘ NoWWĎ brČwĘ MkĆ lĎ ynĂ ’Ğ boT rvĄ bČ mĘ C’rĎyêĂ =l’Č11

bkĄ SŁ otlĎ CtxĞ BČ dlĆ yĆ C’YĘ mĘ tĂ yJĂ to’hĎ MkĆ lĎ hzĆwĘ : dwĂDĎ ry‘ĂBĘ Nod’Ď hĎ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch âlhĞ12

: MyrĂmĘ ’Ł wĘ MyhĂ Łl’lĄ MyrĂUĘ zČmĘ MyĂmĎ èĎ hČ ’bĎ YĘ NomhĞ ë’Ď lĘ UČ hČ =M‘Ă C’rĘnĂ M’Ł tĘ pĂ C : sCb’Ą BĎ13

MhĆ ylĄ ‘ĞmĄ Cl‘Ď rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : NoYrĎ MdĎ’Ď ynĄbĘ lĂ wĘ ZrĆ’Ď =ylĄ ‘Ğ MolSĎ MorUĎ BČ MyhĂ Łl’lĄ dobJĎ14, 15

h’Ć rĘnĂ wĘ MxĆ lĆ =tyBĄ d‘Č ’eĎ=hkĎ lĘ nĄ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă My‘ĂrŁ hĎ CrmĘ ’IŁ wČ hmĎ yĘmĎ èĎ hČ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ
MyĎrĘmĂ =t’Ć C’YĘ mĘ IĂwČ C’bŁ IĎwČ CSyxĂ IĎwČ : hoĎhyĘ CnlĎ ‘ČydĂoh rSĆ ’Ğ MèĎ hWĎ ‘ĞeČhČ rbĎ DĎhČ =t’Ć16

dlĆ IĆhČ =l‘Č MhĆ lĎ dGČhĚ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =t’Ć C‘ymĂ SĘ IČwČ C’rĘIĂwČ : sCb’Ą BĎ bkĄ SŁ dlĆ IĆhČ wĘ PsĄ oy=t’Ć wĘ17

hrĎmĘ SĎ MyĎrĘmĂ C : My‘ĂrŁ hĎ MhĆ lĎ CdyGĂ hĂ =rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘhČ =l‘Č My‘ĂmĘ èŁ hČ ChmĘ tĘ IĂwČ : hEĆhČ18, 19

MyhĂ Łl’lĄ z‘Ł wĎ dobkĎ CnêĘ IĂwČ CbSĎ My‘ĂrŁ hĎ wĘ : HBĎ lĂ BĘ MBĎ hGĆhĘ êĆ wČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =lJĎ =t’Ć20

oloUhĂ lĘ MymĂ yĎ tnČmŁ SĘ tâlmĘ kĂ wĘ : MhĆ ylĄ ’Ğ rBĆ DĂ rSĆ ’Ğ=ypĂ JĘ C’rĎwĘ C‘mĘ SĎ rSĆ ’Ğ lJŁ =l‘Č21

C’lĘ mĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : NTĆ BĎ BČ rYČ on MrĆTĆ ë’Ď lĘ UČ hČ ol=’rĎqĎ rSĆ ’Ğ MèĄ JČ ‘ČCSyĄ omSĘ ’rĄqĎ IĂwČ22

bCtJĎ JČ : hoĎhyĘ ynĄpĘ lĂ odymĂ ‘ĞhČ lĘ hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ ot’Ł Cl‘ĞIČwČ hSĆ mŁ trČoê ypĂ lĘ MrĎhĽ TĎ ymĄ yĘ MhĆ lĎ23

trČoê twČYĘ mĂ JĘ NBĎ rĘqĎ byrĂqĘ hČ lĘ C : hoĎhylČ ’rĄuĎ yĂ SodqĎ MxĆ rĆ rTĆ jĆ rkĎ zĎ=lJĎ hoĎhyĘ trČotBĘ24

qyDĂYČ Sy’Ă No‘mĘ SĂ omSĘ C MyĂlČ SĎ CryBĂ hyĎhĎ Sy’Ă heĄhĂ wĘ : hnĎ oy ynĄBĘ ynĄSĘ o’ MyrĂtŁ =yêĄSĘ hoĎhyĘ25

SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ oQ hlĎ gĘ nĂ rbĎ dĎwĘ : wylĎ ‘Ď hxĎ nĎ SdĆuŁ hČ xČ CrwĘ l’Ą rĎSĘ yĂ tmČ xĎ nĆlĘ hJĆ xČ mĘ C dysĂ xĎ wĘ26

tob’Ď hĎ wĘ SDĎqĘ UĂ hČ =l’Ć xČ CrbĎ ’bŁ IĎwČ : hoĎhyĘ xČ ySĂ mĘ =t’Ć h’Ć rĘyĂ rSĆ ’Ğ=d‘Č twĆUĎ =h’Ć rĘyĂ âl yJĂ27

ërĆbĎ yĘwČ wytĎ ‘Ł rŁ zĘ=l‘Č ChxĄ qĎ IĂwČ : hrĎoêhČ TjČ SĘ mĂ =ypĂ JĘ ol toW‘ĞlČ ‘ČCSyĄ dlĆ IĆhČ =t’Ć C’ybĂ hĄ28

C’rĎ ìtĘ ‘ĎCSyĘ yJĂ : MolSĎ BĘ ìDĘbĘ ‘Č=t’Ć PsŁ ’ĹêĆ MoIhČ hoĎhyĘ ìrĘbĎ dĘJĂ : rmČ ’IŁ wČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć29, 30

ChmĘ tĘ IĂwČ : ìUĆ ‘Č l’Ą rĎSĘ yĂ dobkĘ C MyĂoGlČ ry’Ă hĎ lĘ ro’ : MyUĂ ‘ČhĎ =lJĎ ynĄpĘ lĂ tĎ nŁ ykĂ hĞ rSĆ ’Ğ : ynĎ y‘Ą31, 32, 33

oU’Ă MyĎrĘmĂ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ No‘mĘ SĂ MtĎ’Ł ërĆbĎ yĘwČ : wylĎ ‘Ď MyrĂmĎ ’ĹeĆhČ MyrĂbĎ DĘhČ =l‘Č oU’Ă wĘ PsĄ oy34

rbŁ ‘ĞêČ ëSĄ pĘ nČbĘ C : MynĂ dĎmĘ to’lĘ C MtĎmĎ CqtĘ lĂ wĘ l’Ą rĎWĘ yĂBĘ MyBĂ rČ tlĆ jĆ mČ lĘ b~Ď nĂ hEĆhČ dlĆ IĆhČ35

l’Ą CnjĘ =tBČ heĎxČ MèĎ htĎ yĘhĎ h’Ď ybĂ nĘ hèĎ ’Ă wĘ : MyBĂ rČ blĄ =yrĄqĘ xĂ toQGČtĘ hĂ lĘ trĆdĆxŁ brĆxĆ36
hTml
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HxĎ qĎ lĘ rSĆ ’Ğ MoImĂ HlĎ ‘ĘBČ =M‘Ă hbĎ SĘ yĎ MynĂ SĎ ‘bČ SĆ wĘ MymĂ IĎbČ h’Ď BĎ hnĎqĄ zĘ ’yhĂ rSĄ ’Ğ hFĄ mČ lĘ
MyhĂ Łl’ĹhĎ tyBĄ mĂ hSĎ mĎ âl hnĎSĎ MynĂ mŁ SĘ C ‘BČ rĘ’Č tbČ JĘ t’EŁ hČ hnĎmĎ lĘ ’Č hĎ wĘ : hĎ ylĆ CtbĘ BĂ 37

MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć ërĆbĎ êĘ wČ ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ MqĎ êĎ wČ : MoywĎ hlĎ yĘlČ hQĎ pĂ tĘ bĂ C MoYBĘ wynĎpĎ lĘ HtĎdĎbŁ ‘ĞBČ 38

hwĎYĘ UĂ hČ =lJĎ toW‘ĞlČ MtĎ oQkČ JĘ : MyĂlĎ SĎ CryĘ tQČ ’Ě gĘ lĂ hJĎ xĂ rSĆ ’Ğ=lJĎ =l’Ć wylĎ ‘Ď rBĄ dČêĘ wČ 39

’lĄ UĎ yĂwČ xČ CrBĎ qzČxĹ IĆwČ dlĆ IĆhČ lDČgĘ IĂwČ : MrĎy‘Ă trĆYĆ nĘ =l’Ć hlĎ ylĂ GĎhČ CbCSIĎwČ hoĎhyĘ trČot=ypĂ JĘ 40

gxŁ lĎ hnĎSĎ bĘ hnĎSĎ yDĄmĂ hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ wytĎ ob’Ğ Cl‘ĞyČwČ : wylĎ ‘Ď qYČ Ch MyhĂ Łl’Ĺ NxĄ =MGČ hmĎ kĘ xĎ 41

MymĂ IĎhČ C’lĘ UĎ IĂwČ : gxĎ hĆ TjČ SĘ mĂ JĘ oU‘Ă Cl‘ĞIČwČ hnĎSĎ hrĄSĘ ‘Ć MyêĄSĘ =NBĆ otoyhĘ bĂ C : xsČ jĎ hČ =gxČ 42, 43

yJĂ MbĎ SĘ xĎ bĘ C : C‘dĎyĎ âl oU’Ă wĘ PsĄ oywĘ MyĂlČ SĎ CryBĂ ‘ČCSyĄ r‘ČeČhČ rtĄ CĎIĂwČ MJĎ rĘdČlĘ CbCSIĎwČ 44

yrĄxĞ ’Č wĘ : MhĆ y‘ĄDĎyĚmĘ C MhĆ ybĄ orqĘ NyBĄ ChSĚ qĘ bČ yĘwČ Moy=ërĆdĆJĘ CklĘ IĄwČ ëlČ hĎ MyxĂ rĘ’Ł lbĆ xĆ =M‘Ă 45

ot’Ł C’YĘ mĘ IĂwČ MymĂ yĎ tSĆ ŁlSĘ yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ : MyĂlĎ SĎ CryBĂ ChSĚ qĘ bČ yĘwČ CbSĎ ot’Ł C’YĘ mĎ âl rSĆ ’Ğ 46

wy‘ĎmĘ SŁ =lkĎ wĘ : tol’Ą SĘ MtĎ’Ł l’Ą SŁ wĘ MtĎrĎoê=t’Ć ‘ČmĄ SŁ SDĎqĘ UĂ BČ MyrĂoUhČ ëotBĘ bSĄ yŁ 47

oU’Ă wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ C’êĎSĘ IĂwČ ot’Ł MtĎ o’rĘJĂ yhĂ yĘwČ : wytĎbŁ CSêĘ =l‘ČwĘ otmĎ kĘ xĎ =l‘Č ChmĎ êĎ 48

rmĆ ’IŁ wČ : hlĎ odgĘ hgĎ’Ď dĘBĂ ynĂ ’Ğ=MGČ ìybĂ ’Ď =MGČ ìCnSĘ uČ BĂ âlhĞ ynĂ BĘ CnQĎ tĎ yWĂ ‘Ď t’EŁ =hmČ 49

CnybĂ hĄ âlwĘ : ybĂ ’Ď tybĄ BĘ toyhĘ lĂ ylČ ‘Ď yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âl M’Ă hČ ytĂ ’Ł MêĆSĘ uČ BĂ ‘ČCDmČ MhĆ ylĄ ’Ğ 50

MêĎ‘ĘmČ SĘ mĂ =l’Ć rsĎ yhĂ yĘwČ trĆYĎ nĘ =l’Ć ’bŁ IĎwČ MêĎ’Ă drĆIĄwČ : MhĆ ylĄ ’Ğ rBĆ DĂ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =t’Ć 51

NxĄ bĘ C hmĎ oqbĘ C hmĎ kĘ xĎ BĘ ldĄgĎ wĘ ëlĄ hŁ ‘ČCSyĄwĘ : HBĎ lĂ BĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =lJĎ t’Ą hrĎmĘ SĎ oU’Ă wĘ 52

: MySĂ nĎ’Ğ=M‘Ă wĘ MyhĂ Łl’Ĺ=M‘Ă
hdĎChyĘ txČ jČ soTlĎ yjĂ soITĂ nĘ op ymĄ yBĂ rsĎ yqĄ soyrĘbČ TĂ tCklĘ mČ lĘ hrĄWĘ ‘Ć SmĄ xĞ tnČSĘ BĂ g

sIĎnĂ sĎ ClwĘ hnĎ okrĘTČ ëlĆ pĆ C rCTyĘ ëlĆ pĆ BĘ ërĘrČTĘ TĆ wyxĂ ’Ď sojlĂ ypĂ C lylĂ GĎBČ ërĘrČTĘ TĆ sodrĘohwĘ
NnĎxĎ oy=l’Ć MyhĂ Łl’Ĺ rbČ dĘ hyĎhĎ hyŁ hĎ MylĂ odGĘ hČ MynĂ hĞ JŁ hČ ’pĎ IĎqČ wĘ NnĎxĎ toyhĘ bĂ C : lbĄ ’Ď BĘ ërĘrČTĘ TĆ 2

MJĎ rĘDČmĂ bCSlĎ M‘ĎhĎ =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ NDĄrĘIČhČ rJČ JĂ =lJĎ =l’Ć ’bŁ IĎwČ : rBĎ dĘUĂ BČ ChyĎrĘkČ zĘ=NBĆ 3

rBĎ dĘUĂ BČ ś’rĄqŁ loq ’ybĂ eĎhČ ChyĎ‘ĘSČ yĘ yrĄbĘ DĂ rpĆ sĄ BĘ bCtJĎ JČ : MnĎ wŁ ‘Ğ txČ ylĂ sĘ lĂ lbĄ FĎ hĂ lĘ C 4

bqŁ ‘ĎhĆ hyĎhĎ wĘ CljĎ SĘ yĂ h‘ĎbĘ gĂ wĘ rhČ =lkĎ wĘ ’WĄ eĎ yĂ ’yGĆ=lJĎ : wytĎ wQsĂ mĘ CrèĘ yČ hoĎhyĘ ërĆDĆ CejČ 5

M‘ĎhĎ NomhĞ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ : CnyhĄ Łl’Ĺ t‘ČCSyĘ t’Ą rWĎ BĎř =lJĎ C’rĎwĘ : h‘ĎqĘ bĂ lĘ MysĂ kĎ rĘhĎ wĘ roSmĂ lĘ 6, 7

NorxĞ ynĄjĘ mĂ MkĆ SĘ pĘ nČ =l‘Č TlĄ UĎ hĂ lĘ MkĆ tĘ ’Ć hrĎoh ymĂ MynĂ ‘Ł pĘ YĂ ydĄlĘ yČ lbĄ FĎ hĂ lĘ wylĎ ’Ą C’BĎ rSĆ ’Ğ
CnlĎ MhĎ rĎbĘ ’Č rmŁ ’lĄ MkĆ bĘ bČ lĘ bĂ CghĘ êĆ=l’Č wĘ hbĎ CStĘ lĂ boT=yrĂpĘ CW‘Ğ NkĄ lĎ : ’BĎ hČ P’Č 8

: MhĎ rĎbĘ ’Č lĘ MynĂ BĎ MyqĂ hĎ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ=dyČ gyvĂ êČ hQĆ ’Ą MynĂ bĎ ’Ğ=NmĂ MGČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ yJĂ b’Ď lĘ
‘dČGĎ yĂ boT=yrĂpĘ hWĆ ‘ĞyČ âl rSĆ ’Ğ Z‘Ą=lJĎ NkĄ lĎ wĘ MyYĂ ‘ĄhĎ SrĆSŁ =l‘Č NzĆrĘGČhČ yCTnĎ rbĎ JĘ =MgČ wĘ 9

rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : toW‘ĞlČ CnlĎ hmČ C rmŁ ’lĄ M‘ĎhĎ NomhĞ ot’Ł Cl’ĞSĘ IĂwČ : S’Ą =omBĘ ëlČ SĘ hĎ wĘ 10, 11

NozmĎ ol=rSĆ ’Ğ ymĂ C ol=Ny’Ą rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ =M‘Ă qŁlxĞ yČ MyĂêČSĘ tonêĽJĚ ol=rSĆ ’Ğ ymĂ MhĆ ylĄ ’Ğ
: hWĆ ‘ĞeČ=hmČ CnBĄ rČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ otlĎ ybĂ TĘ lĂ MysĂ kĘ om=MGČ wylĎ ’Ą C’bŁ IĎwČ : NkĄ =omkĘ hWĆ ‘ĞyČ 12
rm’yw
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’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č =MGČ ot’Ł Cl’ĞSĘ IĂwČ : CWGŁ nĘ êĂ =l’Č MkĆ lĎ bCqeĎhČ skĆ mĆ =l‘Č rtĆ yĆ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ13, 14

CgyvĂ tČ yJĂ MkĆ lĎ ydČwĘ Sy’Ă Cnoê=l’Č wĘ CqSĘ ‘ČêČ =l’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ hWĆ ‘ĞeČ=hmČ CnxĘ nČ’Ğ wČ rmŁ ’lĄ
N‘ČIČwČ : xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch NnĎxĎ oy âl M’Ă MBĎ lĂ BĘ MyrĂbĘ DŁ MQĎ kĚ wĘ MyJĂ xČ mĘ CyhĎ M‘ĎhĎ do‘bĘ C : MkĆ rĘkČ WĘ15, 16

yêĂ nĘ TŁ qĎ rSĆ ’Ğ yeĂ UĆ mĂ NsŁ xĎ ’bŁ yĎ ’BŁ ë’Č MyĂUĎ BČ MkĆ tĘ ’Ć lBĄ TČ mĘ ynĂ ’Ğ=NhĆ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ NnĎxĎ oy
odyĎbĘ ChrĄzĘmĂ rSĆ ’Ğ : S’Ą bĎ C SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ MkĆ tĘ ’Ć lBĄ TČ yĘ ’ChwĘ wylĎ ‘ĎnĘ ëorWĘ =t’Ć rêĄhČ mĄ17

S’Ą BĎ PrŁ WĘ yĂ ZUŁ hČ =t’Ć wĘ wymĎ sĎ ’Ğ ëoê=l’Ć MyFĂ xĂ hČ =t’Ć PsČ ’Ď wĘ onrĘGĎ=t’Ć rbĄ hĎ lĘ C torzĘlĂ
ërĘrČTĘ TĆ sodrĘohwĘ : M‘ĎhĎ =t’Ć hEĆhČ boT rvĄ bČ mĘ ryhĂ zĘhĂ heĎhĄ kĎ wĘ heĎhĄ JĎ : hBĆ kĘ tĂ =âl rSĆ ’Ğ18, 19

: sodrĘoh hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ to‘rĎhĎ =lJĎ =l‘ČwĘ wyxĂ ’Ď tSĆ ’Ą hyĎdĘoroh rbČ DĘ=l‘Č xkČ Ch rSĆ ’Ğ
lbĄ FĎ IĂwČ M‘ĎhĎ =lJĎ lbĄ FĎ hĂ BĘ yhĂ yĘwČ : MyrĂCs’ĞhĎ tybĄ BĘ NnĎxĎ oy=t’Ć rGĄsĘ IČwČ hQĆ ’Ą =lJĎ =l‘Č PysĂ oh20, 21

heĄhĂ wĘ hnĎ oy PCG tCmdĘBĂ SdĆuŁ hČ xČ Cr wylĎ ‘Ď drĆIĄwČ : olQĘ jČ tĘ hĂ BĘ CxêĘ pĘ nĂ MyĂmČ èĎ hČ wĘ ‘ČCSyĄ=MGČ22

MySĂ ŁlSĘ =NbĆ JĘ hyĎhĎ ‘ČCSyĄwĘ : ySĂ pĘ nČ htĎYĘ rĎ ìBĘ ydĂydĂyĘ ynĂ BĘ ’Ch hêĎ’Č MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ ’rĄqŁ loq23

yJĂ lĘ mČ =NBĆ ywĂlĄ =NBĆ têĎmČ =NBĆ : ylĂ ‘Ą=NBĆ PsĄ oy=NbĆ lĘ ChbĚ SĘ xĘ IČwČ otdČbŁ ‘Ğ=t’Ć oQxĂ hČ BĘ hnĎSĎ24

=NBĆ txČ mČ =NBĆ : yGĎnČ =NBĆ ylĂ sĘ xĆ =NBĆ MCxnČ=NBĆ Zom’Ď =NBĆ ChyĎtĘ êĂ mČ =NBĆ : PsĄ oy=NBĆ yeČ yČ=NBĆ25, 26

l’Ą yêĂ lĘ ’Č SĘ =NBĆ lbĆ BĎ rĚzĘ=NBĆ ’SĎ yrĄ=NBĆ NnĎxĎ oy=NBĆ : hdĎoy=NBĆ PsĄ oy=NBĆ y‘ĂmĘ SĂ NBĆ ChyĎtĘ êĂ mČ27

rzĆ‘ĆylĂ ’Ĺ=NBĆ ‘ČCSyĄ=NBĆ : r‘Ą=NBĆ MdĎomlĘ ’Č =NBĆ MsĎ oq=NBĆ yDĂ’Č =NBĆ yJĂ lĘ mČ =NBĆ : yrĂnĄ=NBĆ28, 29

: MyqĂ yĎlĘ ’Ć =NBĆ MnĎ oy=NBĆ PsĄ oy=NBĆ hdĎChyĘ=NBĆ No‘mĘ SĂ =NBĆ : ywĂlĄ =NBĆ têĎmČ =NBĆ MyrĂoy=NBĆ30

NomlĘ WČ =NBĆ z‘ČBŁ =NBĆ dbĄ o‘=NBĆ ySČ yĂ=NBĆ : dwĂdĎ=NBĆ NtĎ nĎ =NBĆ hêĎêČmČ =NBĆ ’nĎ ymĂ =NBĆ ’yĎlĘ mČ =NBĆ31, 32

qxĎ YĘ yĂ=NBĆ bqŁ ‘ĞyČ=NBĆ : hdĎChyĘ=NBĆ ZrĆjĆ =NBĆ NorYĘ xĆ =NBĆ ynĂ rĘř ’Č =NBĆ śbdĎnĎ yUĂ ‘Č=NBĆ : NoSxĘ nČ=NBĆ33, 34

NnĎ yqĄ=NBĆ : xlČ SĎ =NBĆ rbĆ ‘Ą=NBĆ glĆ jĆ =NBĆ C‘rĘ=NBĆ gCrWĘ =NBĆ : roxnĎ=NBĆ xrČêĆ=NBĆ MhĎ rĎbĘ ’Č =NBĆ35, 36

l’Ą lĘ lČ hĞ mČ =NBĆ drĆyĆ=NBĆ ëonxĞ =NBĆ xlČ SĆ CtmĘ =NBĆ : ëmĆ lĎ =NBĆ xČ nŁ =NBĆ MSĄ =NBĆ dSČ kĘ jČ rĘ’Č =NyBĆ37

: MyhĂ Łl’Ĺ=NBĆ MdĎ’Ď =NBĆ tSĄ =NBĆ Son’Ĺ=NBĆ : NnĎ yqĄ=NBĆ38

ot’Ł hiĎ nĂ MSĎ wĘ : hrĎBĎ dĘUĂ hČ xČ CrhĎ ChlĄ ybĂ oIwČ SdĆuŁ hČ xČ Cr ’lĄ mĎ NDĄrĘIČhČ =NmĂ bSĎ ‘ČCSyĄwĘd, 2

wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : b‘ĎrĘIĂwČ MhĄ hĎ MymĂ IĎhČ =lJĎ MêŁ =d‘Č hmĎ C’mĘ lkČ ’Ď =âlwĘ Moy My‘ĂBĎ rĘ’Č NTĎ vĎ hČ3

ot’Ł N‘ČIČwČ : MxĆ lĎ lĘ yhĂ tĘ C t’EŁ hČ NbĆ ’Ć hĎ =l’Ć ’nĎ=rmŁ ’Ĺ hêĎ’Č MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ M’Ă NTĎ vĎ hČ4

: hoĎhyĘ=yjĂ ’YĎ om=lJĎ =l‘Č yJĂ MdĎ’Ď hĎ hyĆxĘ yĂ oDbČ lĘ MxĆ QĆ hČ =l‘Č âl yJĂ bCtJĎ NhĄ ‘ČCSyĄ
NêĄ’Ć ìlĘ NTĎ vĎ hČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : dxĎ ’Ć ‘gČrĆBĘ ZrĆ’Ď hĎ toklĘ mĘ mČ =lJĎ =t’Ć Ch’Ą rĘIČwČ ChlĄ ‘ĞIČwČ5, 6

: heĎ nĆêĘ ’Ć ZjŁ xĘ ’Ć rSĆ ’ĞlČ wĘ hnĎ CtnĘ ylĂ yJĂ HdĎobJĘ =lJĎ =t’Ć wĘ t’EŁ hČ hlĎ SĎ mĘ UĆ hČ =lJĎ =t’Ć
rCs wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : hyĆhĘ yĂ ìlĘ hEĆhČ dobJĎ hČ =lJĎ ynĎpĎ lĘ hwĆxĞêČSĘ êĂ M’Ă NJĄ =l‘ČwĘ7, 8

hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ Ch’Ą ybĂ yĘwČ : dbŁ ‘ĞêČ oDbČř lĘ ot’Ł wĘ hwĆxĞ êČSĘ êĂ ìyhĆ Łl’Ĺ hoĎhylČ bCtJĎ yJĂ NTĎ vĎ hČ ynĂ UĆ mĂ9

hEĆmĂ ljĄ nČtĘ hĂ hêĎ’Č MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ M’Ă wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ SDĎqĘ UĂ hČ =tyBĄ gGČ teČjĂ =l‘Č ChdĄmĂ ‘ĞIČwČ
NbĆ ’Ć BĎ PGŁ êĂ =NjĆ ìnĘ C’vĎ yĂ MyĂjČ JČ =l‘Č : ìrĆmĘř SĎ lĘ ëQĎ =hCĆYČ yĘ wykĎ ’Ď lĘ mČ yJĂ bCtkĎ yJĂ : hYĎ rĘ’Ď10, 11
Klgr
Nyy‘ ,db‘t wt’w ’"n ,+y +d whyttmb Nkw v.8 .d .MrĎ’Ğ=Nb ’"sb v.33 .NymĂ dĘ’Č =NBĆ bdnym‘=Nb N’k ’"sb v.33

.’"y ’"Y Mylht Nyy‘ ,ìkĆ rĎDĘ=lkĎ B ìrĘmĎ SĘ lĂ ’"n v.10 .+k +yw g"y +w Myrbd
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hQĎ JĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ : ìyhĆ Łl’Ĺ hoĎhyĘ=t’Ć śhiĆ nČtĘ âl rmČ ’ĹnĆ NhĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ìlĆ gĘ rČ 12, 13

o‘mĘ SĎ wĘ lylĂ GĎhČ =l’Ć xČ CrhĎ trČCbgĘ BĂ ‘ČCSyĄ bSĎ IĎwČ : t‘Ą=d‘Č CeUĆ mĂ PrĆIĂwČ toiUČ hČ =t’Ć NTĎ vĎ hČ 14

’bŁ IĎwČ : dobJĎ ol CntĘ nĎ MQĎ kĚ wĘ tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄbĎ BĘ MhĆ lĎ hrĎoh ’ChwĘ : rJĎ JĂ hČ =lkĎ BĘ ’YĎ yĎ 15, 16

MqĎ IĎwČ oTjĎ SĘ mĂ JĘ tBĎ èČ hČ MoyBĘ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ =l’Ć ëlĆ IĄwČ MSĎ lDČGĚ ’Ch rSĆ ’Ğ trĆYĆ nĘ =l’Ć
bCtJĎ hČ rbĎ DĎhČ =t’Ć ’YĎ mĘ IĂwČ rpĆ iĄ hČ =t’Ć xêČpĘ IĂwČ ’ybĂ eĎhČ hyĎ‘ĘSČ yĘ rpĆ sĄ ol CnêĘ IĂwČ : ’rŁ qĘ lĂ 17

SbŁ xĞ lČ ynĂ xČ lĎ SĘ MywĂnĎ‘Ğ rvĄ bČ lĘ ytĂ ’Ł hoĎhyĘ xSČ mĎ N‘ČyČ ylĎ ‘Ď hoĂhyĹ ynĎdŁ ’Ğ xČ Cr : hUĎ SĎ 18

’rŁ qĘ lĂ : MySĂ pĘ xĎ MyYĂ CYrĘ śxQČ SČ lĘ xČ oq=xqČ jĘ MyrĂwĘ‘Ăř lĘ C rorDĘ MyĂCbSĘ lĂ ’rŁ qĘ lĂ blĄ =yrĄBĘ SĘ nĂ lĘ 19

rSĆ ’Ğ=lJĎ ynĄ y‘ĄwĘ bSĄ IĄwČ trĄSĎ mĘ hČ ydĄyBĂ ChnĄêĘ IĂwČ rpĆ iĄ hČ =t’Ć lgĆIĎwČ : hoĎhylČ NoYrĎ=tnČSĘ 20

: MkĆ ynĄ zĘ’Ď BĘ MoIhČ hEĆhČ bCtJĎ hČ MqČ Ch MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : wylĎ ’Ą to’WĚ nĘ tsĆ nĄJĘ hČ =tybĄ BĘ 21

hzĆ âlhĞ CrmĘ ’IŁ wČ wyjĂ mĂ C’YĘ yĎ rSĆ ’Ğ NxĄ =yrĄbĘ DĂ MhĆ ynĄ y‘ĄbĘ C’lĘ pĘ nĂ yJĂ tCd‘Ą ol C’WĘ nĎ MQĎ kĚ wĘ 22

ìSĆ pĘ nČ =t’Ć ’pĎ rĘ ’pĄ rŁ ’ChhČ lSĎ UĎ hČ =t’Ć ylĂ CrmĘ ’êŁ NkĄ ’Ď MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : PsĄ oy=NbĆ ’Ch 23

rbČ DĘ NhĄ rmČ ’IŁ wČ : ìrĆy‘ĂBĘ MŁlhĞ =MGČ NkĄ =hWĄ ‘Ğ MCxnČ=rpČ kĘ BĂ hWĎ ‘ĞnČ yJĂ Cn‘ĘmČ SĎ rSĆ ’Ğ lkŁ kĘ C 24

toBrČ tonmĎ lĘ ’Č MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : oêdĘlČ om ZrĆ’Ć BĘ yCYrĎ ’ybĂ nĎ Ny’Ą MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ ’Ğ tmĆ ’Ĺ 25

lodGĎ b‘ĎrĎwĘ MySĂ dĎxĽ hèĎ SĂ wĘ MynĂ SĎ SŁlSĎ MyĂmČ èĎ hČ rYĄ ‘ĎhĄ BĘ ChIĎlĂ ’Ą ymĄ yBĂ l’Ą rĎWĘ yĂbĘ CyhĎ
tpČ rĘYĎ BĘ hnĎmĎ lĘ ’Č hèĎ ’Ă =l’Ć yêĂ lĘ BĂ NhĆ mĄ txČ ’Č =l’Ć ChIĎlĂ ’Ą xQČ SĚ âlwĘ : ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ bĘ hyĎhĎ 26

MhĆ mĄ dxĎ ’Ć ’jĎ rĘnĂ âlwĘ ’ybĂ eĎhČ ‘SĎ ylĂ ’Ĺ ymĄ yBĂ l’Ą rĎWĘ yĂbĘ CyhĎ MyBĂ rČ My‘ĂrĎYŁ mĘ C : NodyYĂ lĘ rSĆ ’Ğ 27

CmCqIĎwČ : hQĆ ’Ą =t’Ć M‘ĎmĘ SĎ BĘ tsĆ nĄJĘ hČ =tybĄ BĘ hmĎ xĄ MQĎ kĚ C’lĘ UĎ IĂwČ : yUĂ rČ’ĞhĎ NmĎ ‘ĞnČ=M’Ă yêĂ lĘ BĂ 28, 29

okylĂ SĘ hČ lĘ wylĎ ‘Ď hyĎCnBĘ MrĎy‘Ă rSĆ ’Ğ rhĎ hĎ bGČ=l’Ć Ch’Ě ybĂ yĘwČ ry‘ĂlĎ ZCxmĂ =l’Ć Ch’Ě yYĂ oIwČ
ry‘Ă MCxnČ=rpČ JĘ =l’Ć drĆIĄwČ : oJrĘdČlĘ ëlĆ IĄwČ MkĎ otBĘ rbČ ‘Ď ’Ch=ë’Č : rhĎ lĎ txČ êČmĂ =l’Ć 30, 31

hyĎhĎ NoTlĘ SĂ rbČ dĘJĂ yJĂ otrĎoê=l‘Č ChmĘ tĘ IĂwČ : oêBČ SČ BĘ tBĎ SČ yDĄmĂ M‘ĎlĎ dUĄ lČ yĘwČ lylĂ GĎhČ 32

PrĆhĆ : lodGĎ loqBĘ ’rĎqĘ IĂwČ b‘ĎtĘ nĂ wĘ ’mĄ TĎ xČ Cr qbČ dĎ obC tsĆ nĄJĘ hČ =tybĄ BĘ hyĎhĎ Sy’Ă wĘ : orbĎ dĘ 33, 34

SodqĘ hêĎ’Č ymĂ ìyêĂ ‘ĘdČyĘ âlhĞ tĎ’BĎ CndĄymĂ SĘ hČ lĘ M’Ă hČ yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ ëlĎ wĎ CnQĎ =hmČ CeUĆ mĂ
’YĄ IĄwČ lhĎ uĎ hČ ëotBĘ ‘rĎhĎ xČ CrhĎ ChlĄ yjĂ IČwČ CeUĆ mĂ ’YĄ wĘ MoD rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄ oB=r‘ČgĘ IĂwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ 35

rbĎ DĎhČ hmĎ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă CrmĘ ’IŁ wČ MQĎ kĚ hzĎxĞ ’Ď tCYQĎ pČ C : ol hWĎ ‘Ď âl h‘ĎrĎwĘ CeUĆ mĂ 36

’YĄ IĄwČ : NhĆ ylĄ ‘ĘBČ mĂ to’YĘ yŁ NhĄ wĘ h’Ď mĘ FĚ hČ toxCr=t’Ć hCĆYČ mĘ ’Ch hrĎCbgĘ bĂ C NoTlĘ SĂ bĘ =yJĂ hEĆhČ 37

tnĆtĆxŁ wĘ No‘mĘ SĂ htĎ yBĄ ’bŁ IĎwČ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ mĂ ’YĄ IĄwČ MqĎ IĎwČ : wytĎ oYqĘ =lkĎ lĘ rJĎ JĂ hČ =lkĎ BĘ o‘mĘ SĎ 38

txČ DČuČ BČ r‘ČgĘ IĂwČ hĎ ylĆ ‘Ď b~Ą yČtĘ IĂwČ : HdĎ‘ĞBČ ob=C‘GĘ pĘ IĂwČ hSĎ Cn’Ğ txČ DČqČ tlČ ox tbĆ kĆ SŁ No‘mĘ SĂ 39

rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =lJĎ wylĎ ’Ą C’ybĂ hĄ SmĆ èĆ hČ ’bŁ kĘ C : MtĎ’Ł trĄSĎ êĘ wČ hmĎ qĎ ‘gČrĆkĘ C heĎUĆ mĂ PrĆêĂ wČ 40

: M’Ą jĎ rĘIĂwČ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć =lJĎ =l‘Č wydĎyĎ=t’Ć MWĆ IĎwČ MynĂ oS MyyĂlĎ xĽ y‘ĄCdywĂ MhĆ lĎ tob’Ł kĘ mČ ySĄ nĘ ’Č
’Ch ë’Č MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hêĎ’Č MyrĂmĘ ’Ł wĘ My’Ă rĘqŁ MyBĂ rČmĄ C’YĘ yĎ My‘ĂrĎ toxCr=MgČ wĘ 41

ëlĆ IĄwČ ’YĎ yĎ rxČ èČ hČ tol‘ĞkČ wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch rSĆ ’Ğ C‘dĘyĎ yJĂ rBĄ dČlĘ MnĎtĎ nĘ âlwĘ MBĎ r‘ČgĎ 42
Mwqm=l’
.+’ ’"s hy‘Vy Nyy‘ ,MyrĂCs‘ĞlČ wĘ ’"n v.18 .z"T +w Myrbd Nyy‘ ,MkĆ yhĄŁl’Ĺ hwhy t’ CinČtĘ âl ’"n ,+z +d whyttmb Nkw v.12

.+’ ’"s hy‘Vy Nyy‘ ,MySĂ pĘ xĎ MyYĂ CYrĘ xQČ SČ lĘ N’k ’Ymn ’l ’"nb v.18
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ë’Č : MhĆ mĄ rbŁ ‘ĞyČ yêĂ lĘ bĂ lĘ ob=CqyzĂxĞ IČwČ wylĎ ’Ą C’bŁ IĎwČ ChSĚ qĘ BĂ M‘ĎhĎ NomhĞ wČ brĄxĎ MoqmĎ =l’Ć43

NJĄ =l‘Č yJĂ torxĄ ’Ğ MyrĂ‘ĎBĘ =MGČ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć ‘ČymĂ SĘ hČ lĘ ylČ ‘Ď NhĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď ’Ch
: lylĂ GĎřBČ rSĆ ’Ğ tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄbĎ BĘ otrĎSBĘ =t’Ć ’rĄoq yhĂ yĘwČ : yêĂ xĘ QĎ SĚ44

: MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ=t’Ć C‘mĘ SĘ IĂwČ ot’Ł NCqxĞ dĘyĂ M‘ĎhĎ NomhĞ wČ rsĎ yeĄGĂ =MyČ dyČ=l‘Č odmĘ ‘ĎBĘ yhĂ yĘwČh

: tormŁ kĘ UĂ hČ =t’Ć sBĄ kČ lĘ NhĆ mĄ C’YĘ yĎ MygĂ IĎDČhČ wĘ MIĎhČ tpČ WĘ =l‘Č todmĘ ‘Ł toInĂ ’Ľ yêĄSĘ ’rĘIČwČ2

bSĆ IĄwČ hSĎ BĎ IČhČ =NmĂ T‘ČmĘ orybĂ ‘ĞhČ lĘ ChSĄ qĘ bČ yĘwČ No‘mĘ SĂ lĘ rSĆ ’Ğ toInĂ ’ĽhĎ =NmĂ txČ ’Č =l’Ć drĆIĄwČ3

ynĄjĘ =l’Ć ghČ nĘ No‘mĘ SĂ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ dUĄ lČ lĘ omytĂ hĞ kČ wĘ : hIĎnĂ ’ĽhĎ ëoêmĂ M‘ĎhĎ NomhĞ lČ dUĄ lČ yĘwČ4

Cn‘Ę gČ yĎ ynĂ dŁ ’Ğ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ No‘mĘ SĂ N‘ČIČwČ : hUĎ SĎ dCYlĎ MkĆ ytĄ ormŁ kĘ mĂ CkylĂ SĘ hČ wĘ hlĎ CYUĘ hČ5

NkĄ =CW‘ĞIČwČ : tormŁ kĘ UĂ hČ =t’Ć ëylĂ SĘ ’Č ìrĘbĎ DĘ=l‘Č ë’Č hmĎ C’mĘ CndĘkČ lĎ âlwĘ hlĎ yĘQČ hČ =lJĎ6

rSĆ ’Ğ MhĆ yrĄbĘ xČ lĘ to’ CnêĘ IĂwČ : C‘rĎqĘ nĂ MtĎ ormŁ kĘ mĂ rSĆ ’Ğ=d‘Č d’Ł mĘ MyBĂ rČ MygĂ dĎ CdJĘ lĘ IĂwČ7

’rĘIČwČ : ‘ČqŁ SĘ lĂ =d‘Č toInĂ ’ĽhĎ yêĄSĘ =t’Ć C’lĘ mČ yĘwČ C’bŁ IĎwČ MhĆ lĎ rzŁ ‘ĞlČ wĘ ’bŁ lĎ tynĂ èĄ hČ hIĎnĂ ’ĽBĎ8

lyxĂ yJĂ : ykĂ nŁ ’Ď ’TĘ xĄ Sy’Ă =yJĂ ylČ ‘ĎmĄ ëlĄ ynĂ dŁ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ ylĄ gĘ rČlĘ ljŁ IĂwČ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ9

bqŁ ‘ĞyČ ClxĞlĘ xČ tĘ hĂ =MGČ NkĄ wĘ : CdYĎ rSĆ ’Ğ MygĂ DĎhČ dyYĄ =l‘Č oê’Ă rSĆ ’Ğ lJŁ =t’Ć wĘ ot’Ł zxČ ’Ď10

hlĎ ‘ĘmČ wĎ MoIhČ mĄ yJĂ ’rĎyêĂ =l’Č No‘mĘ SĂ =l’Ć ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ No‘mĘ SĂ yrĄbĘ xČ yDĂbĘ zČ ynĄBĘ NnĎxĎ oywĘ
: wyrĎxĞ’Č CklĘ IĄwČ lJŁ =t’Ć CbzĘ‘ČIČwČ hSĎ BĎ IČhČ =l’Ć toInĂ ’ĽhĎ =t’Ć CkylĂ oh MhĄ wĘ : MySĂ nĎ’Ğ dCYêĎ11

oto’rĘbĂ C t‘ČrĎYĎ ’lĄ mĎ orWĎ BĘ rSĆ ’Ğ ot’rĎqĘ lĂ Sy’Ă =heĄhĂ wĘ MyrĂ‘ĎhĆ txČ ’Č BĘ oêkĘ lĆ BĘ yhĂ yĘwČ12

: ynĂ rĄhĞ TČ lĘ lkČ Ct âlhĞ hêĎ’Č ZpĄ xĎ =M’Ă ynĂ dŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ ol=NeĆxČ tĘ IĂwČ wyjĎ ’Č =l‘Č lpČ nĎ ‘ČCSyĄ=t’Ć
wYČ yĘwČ : ‘gČrĎJĘ CeUĆ mĂ hrĎsĎ t‘ČrČ~Ď hČ wĘ rhĎ TĘ C ynĂ ’Ğ ZpĄ xĎ rmĆ ’IŁ wČ oB=‘GČ IĂwČ odyĎ=t’Ć TSĆ oIwČ13, 14

ìtĘ rĎhĽ TĎ =l‘Č NBĎ rĘuĎ hČ =t’Ć brĄqĘ hČ wĘ NhĄ JŁ hČ ynĄ y‘ĄlĘ h’Ą rĎhĄ wĘ ëlĄ qrČ Sy’Ă lĘ dGĄhČ yêĂ lĘ bĂ lĘ wylĎ ‘Ď
ClhĞ qĘ nĂ brĎ=M‘ČwĘ ldĄgĎ wĘ ’oYyĎ ’YĎ yĎ o‘mĘ SĎ t’zŁ =lkĎ bĘ C : MhĆ lĎ tCd‘ĄlĘ hSĆ mŁ hCĎYĂ rSĆ ’ĞJČ15

yhĂ yĘwČ : lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ rBĎ dĘUĂ hČ =l’Ć rbČ ‘Ď qmČ xĎ ’Ch ë’Č : MtĎlĎ xĞ mČ lĘ rozmĎ ’YŁ mĘ lĂ wĘ orbĎ DĘ ‘ČmŁ SĘ lĂ16, 17

yrĄpĎ JĘ =lJĎ mĂ C’BĎ rSĆ ’Ğ hrĎoêhČ yrĄomC MySĂ CrjĘ wynĎpĎ lĘ CbSĘ IĄwČ M‘ĎhĎ =t’Ć otrŁ ohBĘ MoIhČ
MySĂ nĎ’Ğ heĄhĂ wĘ : MtĎ o’jĘ rČlĘ ob hsĎ sĘ nŁ tĘ hĂ hoĎhyĘ trČCbgĘ C MyĂlČ SĎ CrymĂ C hdĎChymĂ lylĂ GĎhČ18

ërĆdĆ C’YĘ mĎ =âlwĘ : htĎ yĘBĎ hČ wynĎpĎ lĘ o’ybĂ hĞ lČ MySĂ qĘ bČ mĘ C hFĎ UĂ BČ tomYĎ ‘Ğ hkĄ nĘ Sy’Ă My’Ă WĘ nŁ19

ëoê=l’Ć NCjiĂ BČ hBĎ rĚ’ĞhĎ ërĆDĆ otFĎ mĂ =l‘Č ot’Ł CdyrĂoIwČ gGĎhČ =l‘Č Cl‘ĞIČwČ M‘ĎhĎ brŁ mĄ o’ybĂ hĞ lČ
CQxĄ IĎwČ : ìytĆ’FŁ xČ ìlĘ =CxlĘ sĘ nĂ MdĎ’Ď =NBĆ rmĆ ’IŁ wČ MtĎ nĎ Cm’Ĺ=t’Ć oto’rĘbĂ C : ‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ tyĂBČ hČ20, 21

lkČ Cy ymĂ MypĂ CDGĂ rBĄ dČmĘ hČ hzĆ ’Ch ymĂ rmŁ ’lĄ MBĎ lĂ BĘ toGhĘ lČ MySĂ CrjĘ hČ wĘ MyrĂpĘ oihČ
MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ MnĎ oygĘ hĆ =t’Ć ‘ČCSyĄ ’rĘIČwČ : oDbČ lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ yêĂ lĘ BĂ My’Ă TĎ xĞ xČ ŁlsĘ lĂ22

MCq rmŁ ’lĄ o’ ìytĆ’FŁ xČ ìlĘ =CxlĘ sĘ nĂ rmŁ ’lĄ M’Ă lqĄ eĎ=hmČ yJĂ : MkĆ BĘ lĂ BĘ CGhĘ êĆ hEĆ=hUĎ lĎ23

rmČ ’Ď z’Ď My’Ă TĎ xĞ xČ ŁlsĘ lĂ ZrĆ’Ď BĎ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ lĘ NoySĘ rĂ SyĄ yJĂ NC‘dĘêĄ N‘ČmČ lĘ ë’Č : ëQĄ hČ tĘ hĂ wĘ24

rhĄ mČ yĘwČ : ìtĆ yBĄ =l’Ć ìlĘ =ëlĆ wĘ ìtĘ FĎ mĂ =t’Ć ’WĎ MCq ëlĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ heĄhĂ tomYĎ ‘ĞhĎ hkĄ nĘ =l’Ć25

hzĎxĞ ’Ď tCYQĎ pČ C : MyhĂ Łl’lĄ dobJĎ NotnĎ wĘ otyBĄ =l’Ć ëlĆ IĄwČ obJĎ SĘ mĂ =t’Ć ’vĎ IĂwČ MhĆ ynĄpĘ lĂ MqĎ IĎwČ26
Mlk=t’

.hdĎChyBĂ rV’ ’"sb v.44
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yhĂ yĘwČ : to’lĎ pĘ nĂ Cny’Ă rĎ MoIhČ CrmĘ ’IŁ wČ h’Ď rĘyĂ ’lĄ mĎ MBĎ lĂ wĘ MyhĂ Łl’lĄ dobkĎ CnêĘ IĂwČ MQĎ JĚ =t’Ć 27

wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ywĂlĄ omSĘ C skĆ UĆ hČ =tybĄ BĘ bSĄ oy dxĎ ’Ć skĄ om ’rĘIČwČ ’YĄ IĄwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ yrĄxĞ ’Č
MysĂ kĘ omC otybĄ BĘ lodgĎ hêĆSĘ mĂ ywĂlĄ ol=W‘ČIČwČ : wyrĎxĞ ’Č ëlĆ IĄwČ MqĎ IĎwČ lJŁ =t’Ć bzŁ ‘ĞIČwČ : yrĎxĞ ’Č ëlĄ 28, 29

rSĆ ’Ğ MyrĂpĘ oihČ wĘ MySĂ CrjĘ hČ CnoQIĂwČ : NxĎ lĘ èĚ hČ =l’Ć MêĎ’Ă CbSĘ yĎ MyrĂxĄ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ=M‘Ă MyBĂ rČ 30

N‘ČIČwČ : My’Ă FĎ xČ hČ wĘ MysĂ kĘ oUhČ =M‘Ă MytĂ SŁ wĘ MylĂ kĘ ’Ł MêĆ’Č ‘ČCDmČ rmŁ ’lĄ wydĎymĂ lĘ êČ =l‘Č MhĆ BĎ 31

ytĂ ’bĎ âl : MylĂ oxhČ =M’Ă yJĂ ’pĄ rŁ hĎ =M‘Ă rbĎ DĎ MhĆ lĎ Ny’Ą MyqĂ zĎxĞhČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ 32

MyrĂyBĂ kĘ mČ NnĎxĎ oy ydĄymĂ lĘ êČ hUĎ lĎ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : hbĎ CStĘ lĂ My’Ă FĎ xČ =M’Ă yJĂ MyqĂ yDĂYČ ’rŁ qĘ lĂ 33

: MytĂ SŁ wĘ MylĂ kĘ ’Ł ìydĆymĂ lĘ tČ wĘ MySĂ CrjĘ hČ ydĄymĂ lĘ êČ =MGČ CW‘ĞyČ NkĄ wĘ lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ MyBĂ rĘmČ C MCYlĎ
heĄhĂ : MhĆ UĎ ‘Ă NtĎxĎ hĆ do‘BĘ MCYlĎ heĎtĚxĞhČ ynĄBĘ =t’Ć ZQĄ ’Č lĘ ClkĘ Cê ëy’Ą ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 34, 35

lSĎ UĎ hČ =t’Ć MGČ MhĆ ylĄ ’Ğ ’vĎ IĂwČ : MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ CmYĚ yĎ z’Ď wĘ NtĎxĎ hĆ MhĆ mĄ xuČ lĚ wĘ My’Ă BĎ MymĂ yĎ 36

dgĆBĆ hČ NJĄ =M’Ă yJĂ hlĎ bĎ hlĎ mĘ WĂ =l‘Č My‘ĂrĎuĘ hČ rjŁ tĘ lĂ SdĎxĎ dgĆBĆ ‘ČrĄqŁ Sy’Ă Ny’Ą hEĆhČ
âl SorytĂ wĘ : hlĎ BĎ hČ hlĎ mĘ vĂ lČ hwĆSĘ tĂ âl SdĎxĎ hĆ dgĆBĆ mĂ h’Ď lĎ FĘ hČ =MgČ wĘ ‘ČrĚqĎ hyĆhĘ yĂ SdĎxĎ hĆ 37

ë’Č : NCylĎ kĘ yĂ tod’eŁ hČ wĘ NyĂIČhČ ëjČ SĘ nĂ wĘ tod’eŁ hČ =t’Ć SoryêĂ hČ ‘uČ bČ yĘ=NjĆ MylĂ BĎ tod’nŁ BĘ NêČ yĚ 38

SCxyĎ rSĆ ’Ğ NSĎ yĎ NyĂyČ htĆSŁ Sy’Ă Ny’Ą wĘ : CrmĄ èĎ yĂ wDĎxĘ yČ MhĆ ynĄSĘ C MySĂ dĎxĞ tod’nŁ BĘ NêČ yĚ SoryêĂ 39

: CnUĆ mĂ boT NSĎ IĎhČ âlhĞ rmČ ’yŁ yJĂ SoryêĂ lČ dIČmĂ hCĆ’Č tĘ yĂ
tolylĂ mĘ CpTĘ qĎ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ hmĎ qĎ hdĄWĘ BĂ ëlĆ IĄwČ rmĆ ‘Ł hĎ tpČ CntĘ yrĄxĞ ’Č tBĎ èČ hČ MoyBĘ yhĂ yĘwČ w

âl rSĆ ’Ğ t’Ą MyWĂ ‘Ł MêĆ’Č ‘ČCDmČ MySĂ CrjĘ MySĂ nĎ’Ğ CrmĘ ’IŁ wČ : ClkĄ ’IŁ wČ MhĆ ydĄyBĂ NCSêĘ kĘ IĂwČ 2

rSĆ ’ĞJČ dwĂdĎ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ t’Ą MtĆ’rĎqĘ âlhĞ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ MtĎ’Ł N‘ČIČwČ : tBĎ èČ BČ hWĆ ‘ĎyĄ 3

MynĂ jĎ hČ MxĆ lĆ =t’Ć xuČ IĂwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ tyBĄ =l’Ć ’BĎ rSĆ ’ĞJČ : oê’Ă rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ ’Ch b‘ĄrĎ 4

: MDĎbČ lĘ MynĂ hĞ JŁ lČ yêĂ lĘ BĂ lkŁ ’ĹlĆ MhĆ lĎ hrĎoêkČ =âl rSĆ ’Ğ oê’Ă rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą lĎ =MGČ NêĄ IĂwČ lkČ ’IŁ wČ
dUĄ lČ yĘwČ ’bŁ IĎwČ rxĄ ’Č tBĎ SČ MoyBĘ yhĂ yĘwČ : ’Ch tBĎ èČ hČ Nod’Ğ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ yJĂ do‘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 5, 6

ol MybĂ rĘ’Ł MySĂ CrjĘ hČ wĘ MyrĂpĘ oihČ wĘ : hSĎ bĄ yĎ tynĂ mĎ yĘhČ odyĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă MSĎ wĘ tsĆ nĄJĘ hČ =tybĄ BĘ 7

rmĆ ’IŁ wČ MtĎ obSĘ xĘ mČ =t’Ć ’rĘIČwČ : hnĎTĘ WĂ wylĎ ‘Ď C’YĘ mĘ yĂ rCb‘ĞbČ lĘ tBĎ èČ bČ ’jĎ rĘyĂ=M’Ă to’rĘlĂ 8

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : dmŁ ‘ĞIČwČ MqĎ IĎwČ lhĎ uĎ hČ ëotBĘ dom‘ĞwČ MCq hSĎ bĄ yĘ odyĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ =l’Ć 9

o’ SpĆ nĆ ly~Ă hČ lĘ ‘rČhĎ lĘ o’ tBĎ èČ BČ byTĂ yhĄ lĘ tDĎkČ ykĂ hĞ hlĎ ’Ą SĘ MkĆ tĘ ’Ć hlĎ ’ĞSĘ ’Ć ‘ČCSyĄ
odyĎ bSĎ êĎ wČ NJĄ W‘ČIČwČ ìdĘyĎ=t’Ć TSĄ oh wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ bybĂ iĎ mĂ MhĆ ylĄ ’Ğ PqĄSĘ IČwČ : HtĎxĞ SČ lĘ 10

: ‘ČCSyĄlĘ toW‘ĞQČ =hmČ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă CrmĘ ’IŁ wČ hlĎ odgĘ hmĎ xĄ C’lĘ UĎ IĂwČ : trĆxĆ ’Č JĎ HnĎtĎ y’Ą lĘ 11

: hlĎ yĘQĎ hČ =lJĎ MyhĂ Łl’lĄ otQĎ pĂ tĘ BĂ ërĄ’Ğ IČwČ lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ rhĎ hĎ =l’Ć ’YĄ IĄwČ MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ yhĂ yĘwČ 12

MSĄ BĘ MtĎ’Ł ’rĎqĎ rSĆ ’Ğ rWĎ ‘Ď=MynĄSĘ MhĆ mĄ rxČ bĘ IĂwČ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ rqĆBŁ hČ ro’kĘ C 13

bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć wyxĂ ’Ď yrČDĘnĘ ’Č =t’Ć wĘ ’pĎ yJĄ MSĄ BĘ ol ’rĎqĎ rSĆ ’Ğ No‘mĘ SĂ =t’Ć : MyxĂ ylĂ SĘ 14

yjČ lĘ xČ =NBĆ bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć ’mĎ oê=t’Ć wĘ ChyĎtĘ êĂ mČ =t’Ć : ymĎ lĘ êČ =rBČ =t’Ć wĘ sojlĂ yjĂ =t’Ć NnĎxĎ oy=t’Ć wĘ 15

’Ch toIrĂqĘ =Sy’Ă hdĎChyĘ=t’Ć wĘ bqŁ ‘ĞyČ=NBĆ hdĎChyĘ=t’Ć : y’Ă eĎuČ hČ ol ’rĎqĎ rSĆ ’Ğ No‘mĘ SĂ =t’Ć wĘ 16
rygsmh
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brĎ=M‘Č ZCBqĂ wĘ wydĎymĂ lĘ êČmĂ lodGĎ lhĎ qĎ brĆqĆBĘ roSyUĂ BČ dmŁ ‘ĞIČwČ MêĎ’Ă drĆIĄwČ : ot’Ł ryGĂ sĘ UČ hČ17

: MtĎlĎ xĞ mČ lĘ rozmĎ ’YŁ mĘ lĂ wĘ wyrĎbĎ DĘ ‘ČmŁ SĘ lĂ My’Ă BĎ hČ NodyYĂ wĘ roY PoxwĘ MyĂlČ SĎ CrywĂ hdĎChyĘ=lJĎ mĂ
MQĎ JĚ NomhĎ hĆ wĘ : MtĎ’Ł tot‘ĞbČ mĘ hČ h’Ď mĘ FĚ hČ toxCr MhĆ mĄ rybĂ ‘ĹhĆ rSĆ ’Ğ My’Ă BĎ hČ hQĆ ’Ą wĘ18, 19

wynĎ y‘Ą ’WĎ nĎ ’ChwĘ : MQĎ kĚ lĘ hkĎ rĚ’Ğ tol‘ĞhČ lĘ oê’Ă mĄ h’Ď YĘ yĎ hrĎCbgĘ yJĂ oB t‘ČgČlĎ MySĂ qĘ bČ mĘ20

MybĂ ‘ĄrĘhĎ MkĆ yrĄSĘ ’Č : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ MkĆ lĎ =yJĂ MyIĂnĂ ‘ĞhĎ MkĆ yrĄSĘ ’Č rmČ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć21

MySĂ nĎ’Ğ=M’Ă MkĆ yrĄSĘ ’Č : NCqxĎ WĘ êĂ qxŁ WĎ yJĂ MoIJČ MykĂ BŁ hČ MkĆ yrĄSĘ ’Č NC‘BĎ WĘ êĂ ‘ČbŁ WĎ yJĂ MoIJČ22

CxmĘ WĂ : MdĎ’Ď hĎ =NBĆ rCb‘ĞBČ CxmĘ yĂ ‘rĎ MSĄ JĘ MkĆ mĘ SĂ =t’Ć wĘ MkĆ tĘ ’Ć CpDĘgČ yĘ o’ CDnČ yĘ C’nĘ WĘ yĂ23

: MdĆuĆmĂ My’Ă ybĂ eĘ hČ =l’Ć MhĆ ytĄ ob’Ğ CW‘Ď=NkĄ yJĂ MyĂmĎ èĎ BČ brČ MkĆ rĘkČ WĘ yJĂ ’ChhČ MoIBČ ClygĂ wĘ
NkĄ =yrĄxĞ ’Č yJĂ MoIhČ My‘ĂbĄ vĘ hČ MkĆ lĎ yo’ : MkĆ ytĄmŁ CxnĘ êČ MêĆgĘ vČ hĂ =yJĂ MyrĂySĂ ‘Ğ MkĆ lĎ yo’=ë’Č24, 25

ypĂ BĘ MylĂ QĎ hĚ mĘ hČ MkĆ lĎ yo’ : ykĂ bĆ wĎ lbĆ ’Ą lĘ MêĆdĘ‘Čon=yJĂ MoIhČ MyqĂ xĞ YČ mĘ hČ MkĆ lĎ yo’ Cb‘ĎrĘêĂ26

MybĂ ySĂ qĘ UČ hČ MêĆ’Č lbĎ ’Ğ : rqĆSĎ y’Ą ybĂ nĘ lĂ =MGČ MhĆ ytĄ ob’Ğ CW‘Ď hkĎ JĎ yJĂ MdĎ’Ď hĎ =ynĄBĘ =lJĎ27

MkĆ yrĄrČ’Ł =t’Ć CkrĘBĎ : MkĆ y’Ą nĘ SlĘ CbyTĂ yhĄ MkĆ ybĄ yĘ’Ł =t’Ć CbhĹ’Ć rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ MkĆ lĎ ylĂ oqlĘ28

ìlĘ y‘ĂmĘ ’WĄ eŁ hČ trĆxĆ ’Č hĎ =MGČ ol=hFĄ hČ txČ ’Č yxĂ lĘ =l‘Č ìJĘ UČ hČ : MkĆ ypĄ dĘrŁ d‘ČBĘ CryêĂ ‘ĘhČ wĘ29

: SuĄbČ tĘ =âl hoĆQhČ t’Ą mĄ C ìUĘ mĂ l’Ą SŁ =lkĎ lĘ hnĎêĘ : ìêĆ nĘ êĎJĚ =MGČ CnUĆ mĂ ‘nČmĘ tĂ =âl ìylĆ ‘ĎmĄ30

NCbhĎ ’ĹêĆ=M’Ă : MêĆ’Č =MGČ MhĆ lĎ NCW‘ĞêČ NJĄ MySĂ nĎ’Ğ MkĆ lĎ NCW‘ĞIČSĆ CYjĘ xĘ êČ rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ31, 32

CW‘ĞtČ =ykĂ wĘ : NCbhĎ ’ĹyĆ MhĆ ybĄ hĞ ’Ł t’Ć My’Ă FĎ xČ hČ =MGČ âlhĞ MkĆ lĎ hqĎ dĎ~Ę =hmČ MkĆ ybĄ hĞ ’Ł =t’Ć33

CwlĘ êČ =M’Ă wĘ : My’Ă FĎ xČ hČ =MGČ CW‘ĞyČ NkĄ =omkĘ âlhĞ MkĆ lĎ hqĎ dĎ~Ę =hmČ MkĆ ybĄ yTĂ mĄ lĘ boT34

My’Ă FĎ xČ MywĂlĘ mČ My’Ă FĎ xČ =MGČ MkĆ lĎ hqĎ dĎ~Ę =hmČ MkĆ lĎ CmQĄ SČ yĘ yJĂ MkĆ tĘ wČqĘ tĂ BĘ MySĂ nĎ’Ğ=t’Ć
lCmgĘ lĂ CjYČ tĘ âlwĘ MeĎxĂ MhĆ lĎ CbyTĂ yhĄ MkĆ ybĄ yĘ’Ł =t’Ć CbhĹ’Ć ë’Č : MhĆ lĎ bSČ Cy MlĎ CmgĘ yJĂ35

: CryJĂ yČ âl hbĎ oT rSĆ ’ĞlČ wĘ My‘ĂrĎlĎ ’Ch boT yJĂ NoylĘ ‘Ć ynĄBĘ MtĆ yyĂhĘ wĂ MkĆ rĘkČ WĘ lDČgĘ yĂ z’Ď
âl MhĆ ynĄpĘ QĂ mĂ CTpĘ èĎ tĂ âlwĘ MyrĂxĄ ’Ğ CTjĘ SĘ tĂ âl : MCxrČ ’Ch MkĆ ybĂ ’Ğ yJĂ MymĂ xĞ rČmĘ CyhĹ36, 37

hDĎmĂ MkĆ lĎ NtĄ eĎ yĂwĘ CnêĘ : MkĆ tĘ ’Ć CqyDĂYĘ yČwĘ MCqyDĂYĘ hČ MkĆ tĘ ’Ć CmySĂ ’Ğ yČ âlwĘ MtĎ’Ł CmySĂ ’ĞtČ38

yJĂ HtĎ’Ł C‘ynĂ yĎ rSĆ ’Ğ wČ hĎ yêĆxĘ tČ Cqy‘Ă yĎ rSĆ ’Ğ MkĆ qĘ yxĄ =l’Ć CbySĂ yĎ hĎ ytĆ odGĘ =lJĎ =l‘Č h’Ď lĄ mĘ
rCĄ‘ĂhĎ =t’Ć rCĄ‘Ă ghČ nĘ yĂhĞ rmČ ’IŁ wČ olSĎ mĘ ’vĎ IĂwČ : MkĆ lĎ dUČ yĂ HBĎ CDmŁ êĎ rSĆ ’Ğ h’Ď iĘ ’sČ bĘ39

: oBrČkĘ yhĂ yĘ ’Ch MlĄ SĎ M’Ă wĘ oBrĎmĂ lDČgĘ yĂ âl dymĂ lĘ êČhČ : roBhČ =l’Ć MhĆ ynĄSĘ CljĘ yĂ âlhĞ40

: ìnĆ y‘ĄBĘ rSĆ ’Ğ hrĎouhČ =l’Ć blĄ =tSĆ tĎ âlwĘ ìyxĂ ’Ď Ny‘ĄBĘ rSĆ ’Ğ MybĂ bĎ SĘ =l’Ć TyBĂ tČ hUĎ lĎ41

hrĎouhČ =l’Ć blĄ tySĂ tĎ âlwĘ ìnĆ y‘ĄmĄ MybĂ bĎ SĘ hrĎysĂ ’Ď wĘ yxĂ ’Ď ynĂ xĄ yeĂ hČ ìyxĂ ’Ď lĘ rmČ ’êŁ ëy’Ą wĘ42

rysĂ hĎ lĘ h’Ć rĘêĂ NkĄ =yrĄxĞ’Č wĘ ìnĆ y‘ĄmĄ hrĎouhČ =t’Ć hnĎ oS’rĂ PnĄxĎ rsĄ hĎ hêĎ’Ď =MGČ ìnĘ y‘ĄBĘ rSĆ ’Ğ
hWĆ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ txĎ SĘ nĂ Z‘Ą Ny’Ą wĘ txĎ SĘ mĎ yrĂjĘ hWĆ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ boT Z‘Ą Ny’Ą : ìyxĂ ’Ď Ny‘ĄmĄ MybĂ bĎ SĘ43

MybĂ nĎ‘Ğ âlwĘ MynĂ nĂ ~Ę mĂ CpsĘ ’Ď yĄ âl MynĂ ’Ą êĘ rJĎ nČtĘ yĂ oyrĘpĂ =omBĘ Z‘ĄwĎ Z‘Ą=lkĎ yJĂ : boT yrĂjĘ44

’yYĂ oy ‘rĎhĎ oBlĂ rYČ o’mĄ ‘rĎ Sy’Ă wĘ boT ’yYĂ oy boFhČ oBlĂ rYČ o’mĄ boT Sy’Ă : MyBĂ rČqĘ ‘ČmĄ45

NCW‘ĞtČ âlwĘ Nod’Ď Nod’Ď MSĄ BĘ ylĂ My’rĂqŁ MêĆ’Č ‘ČCDmČ C : hjĆ =lJĎ ‘ČyBĂ yČ bQĄ hČ âlUĘ mĂ =yJĂ ‘rĎ46
t’
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MkĆ lĎ dyGĂ ’Č heĄhĂ MtĎ’Ł hWĎ ‘ĎwĘ yrČbĎ DĘ ‘mČ SĎ wĘ ylČ ’Ą ’BĎ hČ =lJĎ : MkĆ tĘ ’Ć hCĆYČ mĘ ynĂ ’Ğ=rSĆ ’Ğ t’Ą 47

otdĎCsyĘ NêĄ IĂwČ rjŁ xĘ lČ qymĂ ‘ĹhĆ rSĆ ’Ğ tyĂBČ hnĆBŁ Sy’Ă lĘ ’Ch hmĆ od âlhĞ : hmĆ od ’Ch ymĂ lĘ 48

: otdĎCsyĘ ‘lČ sĆ bĘ yJĂ ot’Ł ‘ČynĂ hĎ lĘ lkŁ yĎ âl tyĂBČ hČ =l‘Č ZrČjĎ lxČ nČ wĘ PxĄ sŁ rTĎ mĎ ’bŁ kĘ C ‘lČ sĎ BĘ
dosyĘ ol Ny’Ą wĘ rpĎ ‘ĎhĆ =l‘Č otybĄ hnĆBŁ Sy’Ă lĘ ’Ch hmĆ oD hWĆ ‘Ł CenĆ y’Ą MtĎ’Ł wĘ yrČbĎ DĘ ‘ČmĄ èŁ hČ ë’Č 49

: hlĎ odgĘ hlĎ jĄ mČ lĘ yhĂ yĘwČ M’Ł tĘ jĂ tyĂBČ hČ lpČ nĎ MyĂmČ PTĆ SĆ wylĎ ‘Ď rbŁ ‘ĞbČ C txČ êĎmĂ
h’Ď mĄ =rWČ lĘ dbĆ ‘Ć MSĎ wĘ : MCxnČ=rpČ JĘ =l’Ć ’bŁ IĎwČ M‘ĎhĎ ynĄ zĘ’Ď BĘ wyrĎbĎ DĘ=t’Ć rBĄ dČlĘ otŁQkČ JĘ z, 2

xlČ SĘ IĂwČ ‘ČCSyĄ ‘mČ SĄ =t’Ć o‘mĘ SĎ bĘ C : d’Ł mĘ =d‘Č wynĎ y‘ĄBĘ hyĎhĎ rqĎ yĎ ’ChwĘ tCmlĎ hlĎ xĎ dxĎ ’Ć 3

‘ČCSyĄ=l’Ć C’bŁ IĎwČ : oDbĘ ‘Č=t’Ć ’jĄ rČlĘ C ’bŁ lĎ oSqĘ bČ lĘ MydĂChIĘhČ ynĄqĘ zĂ toYqĘ mĂ wylĎ ’Ą 4

tsĆ nĄJĘ hČ =tybĄ C CnUĄ ‘ČlĘ ’Ch bhĄ ’Ł yJĂ : otSĎ uĎ BČ =t’Ć ’QĄ mČ lĘ oQ htĎ’Ľ yĎ yJĂ rmŁ ’lĄ ob=CrYĘ pĘ IĂwČ 5

xlČ SĘ IĂwČ MhĆ ynĄ yBĄ qoxrĎ âl xwČrĆwĘ tyĂBČ hČ =l’Ć byrĂqĘ hĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ ‘ČCSyĄ MêĎ’Ă ëlĆ IĆwČ : CnlĎ =hnĎBĎ 6

’bŁ tĎ hêĎ’Č yJĂ t’EŁ mĂ ytĂ ŁQqČ nĘ ìSĘ pĘ nČ =t’Ć h’Ć lĘ êČ =l’Č ynĂ dŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ My‘ĂrĄ h’Ď UĄ hČ =rWČ ol
rmĆ ’Ł hnĎêĘ ë’Č ìynĆpĎ lĘ ’bŁ lĎ ynČ y‘ĄBĘ ySĂ pĘ nČ hbĎ SĘ xĘ nĆ âl t’zŁ rCb‘ĞbČ C : ytĂ rĎqŁ lYĄ BĘ 7

rmČ ’Ł ykĂ wĘ ydĂyĎ txČ êČ ’bĎ YĎ ySĄ nĘ ’Č wĘ hlĎ SĎ mĘ mĆ dyČ txČ êČ dmĄ ‘Ł ykĂ nŁ ’Ď =MGČ yJĂ : yxĂ yĆ yrĂ‘ĞnČ wĘ 8

‘ČCSyĄ ‘mČ SĘ IĂwČ : hWĆ ‘ĞyČwĘ t’zŁ =hWĄ ‘Ğ yDĂbĘ ‘ČlĘ C ’bŁ yĎwĘ ’BŁ rxĄ ’Č lĘ C ëlĄ yĄwĘ ëlĄ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć lĘ 9

hlĎ odGĘ hnĎ Cm’Ĺ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ nĘ hĂ wyrĎxĞ’Č ëlĄ hŁ hČ M‘ĎhĎ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ NpĆ IĂwČ h’Ć êĎSĘ IĂwČ wyrĎbĎ DĘ=t’Ć
dbĆ ‘ĆhĎ ’jĎ rĘnĂ yJĂ C’YĘ mĘ IĂwČ tyĂBĎ hČ =l’Ć MyxĂ ClèĘ hČ CbCSIĎwČ : ytĂ ’YĎ mĎ =âl l’Ą rĎWĘ yĂBĘ =MGČ hĎ omkĎ 10

: brĎ=M‘Č NomhĞ wČ wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ Ny‘Ă nĎ HmĎ SĘ C ry‘Ă =l’Ć ëlĆ IĄwČ trĎxĎ UĎ mĂ yhĂ yĘwČ : hlĆ xŁ hČ 11

oU’Ă lĘ dyxĂ yĎ NBĄ tmĄ Sy’Ă MèĎ mĂ My’Ă yYĂ om MySĂ nĎ’Ğ heĄhĂ wĘ ry‘ĂhĎ r‘ČSČ =l’Ć brČqĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ 12

hĎ ylĆ ’Ą CrmĘ kĘ nĂ wymĎ xĞ rČwĘ Nod’Ď hĎ HtĎ’Ł ’rĘIČwČ : HUĎ ‘Ă ry‘ĂhĎ =NmĂ MyBĂ rČwĘ hnĎmĎ lĘ ’Č hèĎ ’Ă ’yhĂ wĘ 13

ìylĆ ’Ą rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ heĄhĂ rmĆ ’IŁ wČ CdmĎ ‘Ď wy’Ď WĘ nŁ wĘ bJĎ SĘ UĂ BČ ‘GČ IĂwČ SGČ IĂwČ : yJĂ bĘ êĂ =l’Č HlĎ rmĆ ’IŁ wČ 14

MQĎ JĚ =t’Ć zxČ ’Ď lyxĂ wĘ : oU’Ă =l’Ć ontĎ nĘ ’ChwĘ rBĄ dČlĘ lxĆ IĎwČ bSĆ IĄwČ tUĄ hČ ZqČ yIĂwČ : rCxBĎ MCq 15, 16

: oU‘Č=t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ dqČ pĎ =ykĂ wĘ CnBĄ rĘqĂ BĘ MqĎ lodgĎ ’ybĂ nĎ =yJĂ CrmĘ ’IŁ wČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć ClQĘ hČ yĘwČ
wydĎymĂ lĘ tČ CdyGĂ hĂ NnĎxĎ oylĘ C : bybĂ iĎ mĂ rJĎ JĂ hČ =lkĎ bĘ C hdĎChyĘ=lkĎ BĘ h’Ď YĘ yĎ hEĆhČ rbĎ DĎhČ t‘ČCmSĘ C 17, 18

hêĎ’Č hČ rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄ=l’Ć MxĄ lĎ SĘ IĂwČ wydĎymĂ lĘ êČmĂ MyĂnČSĘ NnĎxĎ oy wylĎ ’Ą ’rĎqĘ IĂwČ : hQĆ ’Ą =lJĎ =t’Ć 19

CnxĎ lĎ SĘ lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oy CrmĘ ’IŁ wČ MySĂ nĎ’ĞhĎ wylĎ ’Ą C’bŁ IĎwČ : rxĄ ’Č lĘ hJĆ xČ nĘ =M’Ă o’ ’BĎ hČ ’Ch 20

hkĎ rĚ’Ğ hlĎ ‘ĹhĆ ’yhĂ hČ t‘ĄbĎ C : rxĄ ’Č lĘ hJĆ xČ nĘ =M’Ă o’ ’BĎ hČ ’Ch hêĎ’Č hČ rmŁ ’lĄ ìylĆ ’Ą 21

‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : MhĆ nĄ y‘Ą ro’ bySĂ hĄ MyBĂ rČ MyrĂwĘ‘ĂlĘ C to‘rĎ toxCrmĄ C My‘Ă gĎ nĘ C MyyĂlĎ xĽmĄ MyBĂ rČlĘ 22

MyrĂwĘ‘Ă yJĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ =rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ MtĆ y’Ă rĘ rSĆ ’Ğ t’Ą NnĎxĎ oylĘ CdyGĂ hČ wĘ CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ
MyrĂvĘ BČ tĘ mĂ MyIĂnĂ ‘ĞwČ MymĂ qĎ MytĂ mĄ My‘ĂmĘ SŁ MySĂ rĘxĄ My’Ă jĎ rĘnĂ My‘ĂrĎYŁ mĘ MykĂ lĘ hŁ MyxĂ sĘ jĂ My’Ă rŁ
lxĆ IĎwČ NnĎxĎ oy ykĄ ’ĞlĘ mČ CklĘ hĎ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : yBĂ lSĄ JĎ yĂ=âl rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ yrĄSĘ ’Č wĘ : h‘ĎCSyĘ 23, 24

‘ČoeyĂ rSĆ ’Ğ hnĆqĎ M’Ă hČ to’rĘlĂ hrĎBĎ dĘUĂ hČ MtĆ’YĎ yĘ hEĆ=hmČ NnĎxĎ oy=l‘Č M‘ĎhĎ =NomhĞ =l’Ć rBĄ dČlĘ
ySĄ bĚ lĘ heĄhĂ todmĚ xĞ ydĄgĘ BĂ SCblĎ Sy’Ă M’Ă hČ to’rĘlĂ MtĆ’YĎ yĘ hEĆ=hmČ ë’Č : xČ Cr=ynĄjĘ mĂ 25
twdmx
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M’Ă hČ to’rĘlĂ MtĆ’YĎ yĘ hEĆ=hmČ ë’Č : hUĎ hĄ MykĂ lĎ mĘ torYĘ xČ BĘ MynĂ dĎ‘ĞBČ MynĂ DĘ‘ČtĘ mĂ C todmĚ xĞ26

wylĎ ‘Ď bCtJĎ rSĆ ’Ğ ’Ch hzĆ yJĂ : ’ybĂ eĎmĂ ’Ch lodGĎ=MGČ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NhĄ ’ybĂ nĎ Sy’Ă27

hèĎ ’Ă ydĄoQyĂ NyBĄ MqĎ âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ : ìynĆpĎ lĘ ìJĘ rĘdČ=heĎpĂ C ìynĆř pĎ lĘ ykĂ ’Ď lĘ mČ xČ lĄ SŁ ynĂ nĘ hĂ28

rSĆ ’ĞJČ MhĆ UĎ ‘Ă MysĂ kĘ UŁ hČ wĘ M‘ĎhĎ =lkĎ wĘ : CeUĆ mĂ lDČgĘ yĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ BĘ NTŁ uĎ hČ wĘ NnĎxĎ oImĂ lodGĎ29

hrĎoêhČ ymĄ kĘ xČ wĘ MySĂ CrjĘ hČ =ë’Č : NnĎxĎ oy tlČ ybĂ TĘ BĂ ClbĘ FĎ IĂwČ qdĆYĆ MyhĂ Łl’lĄ CntĘ nĎ t’zŁ kĎ C‘mĘ SĎ30

roDhČ ynĄbĘ hUĆ dČ’Ğ ymĂ =l’Ć wĘ Nod’Ď hĎ rmĆ ’IŁ wČ : otlĎ ybĂ TĘ BĂ ClBĘ TĘ nĂ âlwĘ MyhĂ Łl’Ĺ tYČ ‘Ğ=t’Ć CY’Ğ nĂ31

MyrĂmĘ ’Ł wĘ My’Ă rĘqŁ hzĆ=l’Ć hzĆwĘ MyqĂ wĎSĘ BĂ MybĂ SĘ yŁ MydĂlĎ yĘlČ MhĄ MymĂ DŁ : MymĂ DŁ MhĄ ymĂ lĘ C hEĆhČ32

lkČ ’Ď âl lBĄ TČ mĘ hČ NnĎxĎ oy ’bĎ yJĂ : MêĆdĘpČ sĘ âlwĘ MynĂ nĘ oqmĘ MêĆdĘqČ rĘ âlwĘ MkĆ lĎ CnyyĂhĎ MyrĂUĘ zČmĘ33

heĄhĂ CrmĘ ’êŁ wČ htĎSĎ wĘ lkČ ’Ď ’BĎ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ C : oB dSĄ yJĂ CrmĘ ’êŁ wČ NyĂyČ htĎSĎ =âlwĘ MxĆ lĆ34

: MQĎ JĚ hĎ ynĆbĎ yWĄ ‘ĞmČ BĘ qDĄTČ YĘ êĂ hmĎ kĘ xĎ hČ ë’Č : My’Ă FĎ xČ lČ wĘ MysĂ kĘ oUlČ bhĄ ’Ł wĘ ’bĄ sŁ wĘ llĄ oz Sy’Ă35

: oBsĂ mĘ BĂ bSĆ IĄwČ SCrjĎ hČ tyBĄ =l’Ć ’bŁ IĎwČ MxĆ lĎ oê’Ă lkŁ ’ĹlĆ ’bŁ lĎ ol ’rĎqĎ MySĂ CrjĘ hČ dxČ ’Č wĘ36

xuČ êĂ wČ SCrjĎ hČ tybĄ BĘ hBĎ sĂ mĘ BĂ bSĄ yŁ ’Ch=yJĂ h‘ĎmĘ SĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ ry‘ĂBĎ t’Č TČ xŁ hèĎ ’Ă heĄhĂ wĘ37

hĎ ytĆ o‘mĘ DĂ ëjŁ SĘ lĂ lxĆ êĎ wČ ëbĘ êĄ wČ wylĎ gĘ rČ xkČ nŁ lĘ wyrĎxĞ’Č mĄ dmŁ ‘ĞêČ wČ ’bŁ êĎ wČ : rUŁ hČ NmĆ SĆ tyxĂ ŁlYĘ38

xČ oSmĎ C wylĎ gĘ rČ=t’Ć qèČ êĂ wČ HSĎ ’rŁ tor‘ĞWČ BĘ NhĆ ylĄ ‘ĞmĄ h‘ĎmĘ DĂhČ =t’Ć toxmĘ lĂ wĘ wylĎ gĘ rČ=ylĄ ‘Ğ
z’Ď ’ybĂ nĎř hyĎhĎ Cl oBlĂ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ h’Ď rĎ oê’Ă lkŁ ’ĹlĆ o’rĎqĘ rSĆ ’Ğ SCrjĎ hČ wĘ : NmĆ èĎ BČ NtĎ o’39

No‘mĘ SĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ’yhĂ ’TĘ xĄ tSĆ ’Ą yJĂ oB t‘ČgČeŁ hČ ’yhĂ =hmĎ C ’yhĂ =ymĂ ‘dČyĎ40

dxĎ ’Ć hĎ box box=ylĄ ‘ĞbČ ynĄSĘ ol=CyhĎ dxĎ ’Ć hSĆ nŁ rmĆ ’IŁ wČ : yBĂ rČ rBĄ DČ rmĆ ’IŁ wČ ìylĆ ’Ą ylĂ =rbĎ DĎ41

hèĄ mČ TmĄ SĘ IČwČ ol=MQĆ SČ lĘ MdĎyĎ hgĎ yvĂ hĂ âl yJĂ N‘ČyČwĘ : MyèĂ mĂ xĞ ynĂ èĄ hČ boxwĘ PsĆ JĆ to’mĄ SmĄ xĞ42

’Ch hzĆ rmČ ’IŁ wČ No‘mĘ SĂ N‘ČIČwČ : ot’Ł hbĎ hĞ ’Č lĘ PysĂ oy MhĆ ynĄèĘ mĂ hzĆy’Ą hêĎ‘ČwĘ MhĆ ynĄèĘ mĂ odyĎ43

rmĆ ’IŁ wČ hèĎ ’Ă hĎ =l’Ć NpĆ IĂwČ : êĎ YĘ rĎxĎ NJĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ hBĄ rĘhČ ol TmČ SĎ rSĆ ’Ğ yêĂ bĘ SČ xĞmČ ypĂ lĘ44

ylĎ gĘ rČlĘ êĎtČ nĎ âl MyĂmČ C ìtĘ ybĄ lĘ ytĂ ’BĎ heĄhĂ t’EŁ hČ hèĎ ’Ă hĎ =t’Ć hêĎ’Č h’Ć rŁ hĞ No‘mĘ SĂ =l’Ć
toqySĂ eĘ mĂ : hĎ ytĆ or‘ĞWČ BĘ NhĆ ylĄ ‘ĞmĄ h‘ĎmĘ DĂhČ =t’Ć xmČ êĂ wČ ylČ gĘ rČ=l‘Č hkĎ pĘ SĎ hĎ ytĆ o‘mĘ DĂ ’yhĂ wĘ45

êĎxĘ SČ mĎ âl hêĎ’Č : ylĎ gĘ rČ=t’Ć qèĄ eČmĂ hlĎ dĘxĎ âl ytĂ ’BĎ z’Ď mĄ ’yhĂ wĘ ynĂ êĎ qĘ SČ nĘ âl hêĎ’Č ìyjĂ46

toBrČhĎ hĎ ytĆ’FŁ xČ ìylĆ ’Ą rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NJĄ =l‘Č : rUŁ hČ NmĆ SĆ BĘ ylČ gĘ rČ hxĎ SĘ mĎ ’yhĂ wĘ ySĂ ’rŁ NmĆ SĆ BĘ47

: r‘ĎzĘmĂ T‘ČmĘ otbĎ hĞ ’Č ol=xlČ sĘ nĂ r‘ĎzĘmĂ T‘ČmĘ rSĆ ’Ğ ymĂ C hBĎ rČ HtĎbĎ hĞ ’Č yJĂ HlĎ =CxlĘ sĘ nĂ
ymĂ MBĎ lĂ =l‘Č rBĄ dČlĘ CQxĄ hĄ hBĎ sĂ mĘ BĂ oê’Ă MybĂ SĘ IŁ hČ wĘ : ëyĂtĎ’FŁ xČ ëlĎ =CxlĘ sĘ nĂ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ48, 49

: MolSĎ lĘ ykĂ lĘ ëQĎ h‘ĎySĂ oh ëtĄnĎ Cm’Ĺ hèĎ ’Ă hĎ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ : ’Ch tonwŁ ‘ĞlČ xČ lĄ sŁ MgČhĞ hzĆ ’Ch50

MynĄSĘ oU‘Ă wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć ‘ČymĂ SĘ mČ C ’rĄoq MyrĂpĎ kĘ bĂ C MyrĂ‘ĎBĘ rbŁ ‘ĞIČwČ NkĄ =yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČx

rSĆ ’Ğ tylĂ DĎgĘ mČ t’rĄqĘ eĂ hČ MyĎrĘmĂ to‘rĎ toxCrmĄ C MyyĂlĎ xĽmĄ C’jĘ rĘnĂ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ wĘ : rWĎ ‘ĎhĆ2

toBrČwĘ heĎSČ oSwĘ sodrĘoh NkĄ sŁ ’zĎCJ tSĆ ’Ą hnĎxĎ oywĘ : to‘rĎ toxCr ‘bČ SĆ heĎUĆ mĂ CSrĘGŁ3

C’BĎ rSĆ ’Ğ brĎ=M‘Č NomhĞ wylĎ ’Ą ZbĄ uĎ hĂ BĘ yhĂ yĘwČ : NSĎ CkrĘmĄ ot’Ł ClJĘ lĘ JĂ rSĆ ’Ğ torxĄ ’Ğ4
ry‘=lkm
,’ybĂ eĎhČ hyh wl ’"sb v.39 .+’ +g yk’lm Nyy‘ ,ynĎpĎ lĘ ërĆdĆ=hnpw yk’lm xlV ynnh ’"n ,+y ’"y whyttmb Nkw v.27 .z

.h"kw ’"k +’ Nnxwy Nyy‘
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ërĆDĎhČ dyČ=l‘Č ‘rČEĆhČ =NmĂ rEČjĂ o‘rĘzĎbĘ C ‘ČrŁ zĘlĂ ’YĎ yĎ ‘ČrĄEŁ hČ : olSĎ mĘ =t’Ć ’vĎ IĂwČ ry‘Ă wĎ ry‘Ă =lJĎ mĂ 5

xmČ YĆ W‘ČIČwČ ‘lČ iĎ hČ ynĄjĘ =l‘Č lpČ nĎ rSĆ ’Ğ SyĄwĘ : MyĂmĎ èĎ hČ Po‘lĘ lkĎ ’ĞmČ lĘ C lgĆrĆ smČ rĘmĂ lĘ yhĂ yĘwČ 6

: Ch‘ĚQĘ bČ yĘwČ oU‘Ă MyYĂ ouhČ Cl‘ĞIČwČ MyYĂ ouhČ =l’Ć lpČ nĎ rSĆ ’Ğ SyĄwĘ : xČ lĄ ol=hyĎhĎ âl yJĂ SbČ yIĂwČ 7

orBĘ dČ yDĄmĂ C MyrĂ‘ĎSĘ h’Ď mĄ h’Ď CbtĘ yrĂjĘ W‘ČIČwČ l‘ČIČwČ hbĎ oT hqĎ lĘ xĆ =l‘Č lpČ nĎ rSĆ ’Ğ SyĄwĘ 8

hmĎ rmŁ ’lĄ wydĎymĂ lĘ êČ ot’Ł Cl’ĞSĘ IĂwČ : ‘mĎ SĘ yĂ ‘ČmŁ SĘ lĂ ol MyĂnČ zĘ’Ď rSĆ ’Ğ ymĂ hrĎqĎ t’zŁ JĎ 9

MylĂ SĎ mĘ BĂ =qrČ MyrĂxĄ ’ĞlĎ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ yzĄrĎ t‘ČdČlĎ NêČ nĂ MkĆ lĎ rmČ ’IŁ wČ : hEĆhČ lSĎ UĎ hČ 10

rbČ DĘ ’Ch ‘rČEĆhČ lSĎ UĎ hČ ’Ch hzĆwĘ : CnybĂ yĎ âl M‘ĎmĘ SĎ bĘ C C’rĘyĂ âl MtĎ o’rĘBĂ N‘ČmČ lĘ 11

MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ PrŁ TĘ IĂwČ ’BĎ NTĎ vĎ hČ wĘ C‘mĘ SĎ rSĆ ’Ğ MhĄ ërĆDĆhČ dyČ=l‘Č rSĆ ’Ğ wČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ 12

rbĎ DĎhČ =t’Ć MylĂ BĘ qČ mĘ hČ My‘ĂmĘ èŁ hČ MhĄ ‘lČ iĆ hČ =l‘Č rSĆ ’Ğ wČ : C‘SĄ CĎyĂwĘ CnymĂ ’Ğ yČ=NjĆ MBĎ QĂ mĂ 13

lpĄ eŁ hČ wĘ : rox’Ď CgiŁ yĂ hiĎ mČ MoybĘ C CnymĂ ’Ğ yČ r‘ĎYĘ UĂ lČ qrČwĘ SrĆSŁ MhĆ lĎ Ny’Ą ë’Č hxĎ mĘ WĂ BĘ 14

tognĚ‘ĞtČbĘ C rSĆ ‘Ł BĘ hgĎ’Ď DĘ brŁ BĘ My‘ĂlĎ bĘ nĂ wĘ MJĎ rĘdČlĘ MykĂ lĘ hŁ hČ My‘ĂmĘ èŁ hČ MhĄ MyYĂ ouhČ =l’Ć
blĄ BĘ rbĎ DĎhČ =t’Ć My‘ĂmĘ èŁ hČ MhĄ hbĎ oFhČ hqĎ lĘ xĆ hČ =l‘Č rSĆ ’Ğ wČ : yrĂjĆ CW‘ĞyČ=âlwĘ MdĎ’Ď =ynĄBĘ 15

otiŁ kČ lĘ rnĄ qylĂ dĘmČ Sy’Ă =Ny’Ą wĘ : yrĂjĆ NCW‘ĞyČ rSĆ ’Ğ=d‘Č MêĎ’Ă MêĎlĘ xČ otwĘ NoknĎ xČ CrbĘ C boT 16

: oro’BĘ C’rĘyĂ My’Ă BĎ hČ =lkĎ wĘ hrĎonUĘ hČ =l’Ć ChnĄêĘ yĂ=M’Ă yJĂ hFĎ UĂ lČ txČ êČmĂ oêtĂ lĘ o’ hsĆ kĘ mĂ bĘ
CmyWĂ NJĄ =l‘Č : ro’lĎ ’YĄ yĄ âlwĘ ‘dČCĎyĂ âl rSĆ ’Ğ rêĎsĘ nĂ Ny’Ą wĘ hlĆ GĎ yĂ âl rSĆ ’Ğ MlĎ ‘Ę nĆ=Ny’Ą yJĂ 17, 18

CeUĆ mĂ xuČ yĚ ol=Ny’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ C do‘ ol NêČ yĚ ol=SyĆ rSĆ ’Ğ ymĂ yJĂ NC‘mĎ SĘ êĂ rSĆ ’Ğ=l’Ć MkĆ BĘ lĂ
ynĄjĘ mĂ wylĎ ’Ą brŁ qĘ ClkĘ yĎ âlwĘ wyxĎ ’Ć wĘ oU’Ă wylĎ ’Ą C’bŁ IĎwČ : ol=SyĆ yJĂ bSŁ xĞ yČ rSĆ ’Ğ=t’Ć MGČ 19

rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : ìtĆ o’rĘlĂ MySĂ qĘ bČ mĘ C ZCxBČ MydĂmĘ ‘Ł ìyxĆ ’Č wĘ ìUĘ ’Ă rmŁ ’lĄ ol=dGČ IĚwČ : M‘ĎhĎ brŁ 20, 21

drĆIĄwČ MoIhČ yhĂ yĘwČ : ot’Ł MyWĂ ‘Ł hĎ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ=t’Ć My‘ĂmĘ èŁ hČ yxĎ ’Ć wĘ yUĂ ’Ă MhĄ hQĆ ’Ą MhĆ ylĄ ’Ğ 22

ylĂ JĘ =t’Ć CghĞ nĘ IĂwČ MIĎhČ rbĆ ‘Ą=l’Ć ’eĎ=hrĎBĘ ‘Ę nČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ ’Ch TyĂSČ ylĂ JĘ =l’Ć
CpTĘ SĘ IĂwČ MIĎBČ hrĎrĘo‘tĘ hĂ hrĎ‘ĎsĘ xČ CrwĘ MyTĂ SĎ MhĄ do‘BĘ MdČrĎIĄwČ bkČ SĎ ’ChwĘ : TyĂèĎ hČ 23

CnynĄdŁ ’Ğ CnynĄdŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ ot’Ł Cry‘Ă IĎwČ CSGĘ IĂwČ : twĆmĎ yrĄ‘ĞSČ =d‘Č C‘yGĂ IČwČ MyrĂyBĂ JČ MyĂmČ MhĆ ylĄ ‘Ğ 24

: hmĎ mĎ dĘlĂ hmĎ qĎ hrĎ‘ĎiĘ hČ wĘ CqêĘ SĘ IĂwČ MyĂUČ hČ No’SĘ bĂ C xČ CrBĎ r‘ČgĘ IĂwČ ro‘IĄwČ CnxĘ nĎ’Ğ MydĂbĘ ’Ł NhĄ
ymĂ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă CrmĘ ’Ď wĘ ChmĘ tĎ wĘ CdxĞ jĎ MhĄ wĘ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ ’yhĂ ’op’Ą hIĆ’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 25

ZrĆ’Ć C’bŁ IĎwČ : oloqBĘ My‘ĂmĘ SŁ MhĄ wĘ MyĂUČ hČ =t’Ć =MgČ wĘ xČ CrhĎ =t’Ć =MGČ hCĆYČ yĘ rSĆ ’Ğ hzĆ ’Ch 26

toxCr rSĆ ’Ğ ry‘ĂhĎ =NmĂ Sy’Ă ChSĄ GĘ pĘ IĂwČ hSĎ BĎ IČhČ =l’Ć ’YĄ IĄwČ : lylĂ GĎhČ lCUmĂ rSĆ ’Ğ MIĂrĂdĘGČhČ 27

: MyrĂbĎ qĘ BĂ =M’Ă yJĂ NkČ SĎ âl tyĂBČ bČ C MyBĂ rČ MymĂ IĎmĂ SCblĘ ylĂ BĘ MrŁ ‘Ď ’ChwĘ oB to‘rĎ
ynĂ nĘ hĂ NoylĘ ‘Ć l’Ą =NBĆ ‘ČCSyĄ ëlĎ wĎ yQĂ =hmČ lodGĎ loqbĘ ’rĎqĘ IĂwČ wynĎpĎ lĘ ljŁ IĂwČ ‘ČCSyĄ=t’Ć oto’rĘkĂ wĘ 28

rSĆ ’Ğ hEĆhČ Sy’Ă hĎ =NmĂ t’YĄ lĎ h’Ď mĘ FĚ hČ xČ Cr=t’Ć hCĎYĂ ’Ch yJĂ : ynĂ eĄ‘ČêĘ ’nĎ=l’Č NeĄxČ tĘ mĂ 29

wytĎ orsĘ om=t’Ć qêĄnČ yĘwČ lzĆrĘbČ ylĄ bĘ kČ BĘ rCmSĎ wĘ MyuĂ zĂBĘ rCs’Ď ’ChwĘ oB WpČ êĎ toBrČ MymĂ ‘ĎjĘ
MyĂnČxĞ mČ rmĆ ’IŁ wČ ìmĆ èĘ =hmČ rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄ ot’Ł l’Č SĘ IĂwČ : hrĎBĎ dĘUĂ hČ xDČnĂ ‘rĎhĎ xČ CrhĎ xČ kŁ bĘ C 30

rdĆ‘ĄwĘ : MohêĘ hČ =l’Ć tdĆrĆlĎ MCĄYČ yĘ yêĂ lĘ bĂ lĘ ob=CrYĘ pĘ IĂwČ : oBrĘqĂ BĘ CnkĘ SĎ MyBĂ rČ MydĂSĄ =yJĂ 31, 32
Myryzx
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C’YĘ IĄwČ : MhĆ lĎ xeČ IČwČ MkĎ oê=l’Ć ’bŁ lĎ MêĎtĂ lĘ ol=CneĘ xČ tĘ IĂwČ rhĎ BĎ MSĎ h‘ĆrŁ hyĎhĎ MyBĂ rČ MyrĂyzĂxĞ33

: MIĎhČ ëotBĘ C‘BĘ TĘ IĂwČ drĎoUBČ rdĆ‘ĄhĎ PTŁ SĘ IĂwČ MyrĂyzĂxĞ hČ ëoê=l’Ć C’bŁ IĎwČ Sy’Ă hĎ =NmĂ MydĂèĄ hČ
ynĄbĘ C’YĘ IĄwČ : hdĆvĎ bČ C ry‘ĂBĎ rbĎ DĎhČ =t’Ć CdyGĂ IČwČ CsCnIĎwČ hrĎqĎ rSĆ ’Ğ t’Ą MtĎ o’rĘBĂ My‘ĂrŁ hĎ wĘ34, 35

MydĂèĄ hČ C’YĘ yĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ =t’Ć C’YĘ mĘ IĂwČ ‘ČCSyĄ=l’Ć C’bŁ IĎwČ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ t’Ą to’rĘlĂ MoqUĎ hČ
hWĆ ‘ĞUČ hČ =t’Ć My’Ă rŁ hĎ wĘ : C’rĎyIĂwČ ‘ČCSyĄ ylĄ gĘ rČlĘ bSĄ yŁ wĘ hrĎSĎ yĘ oê‘ĘdČwĘ MydĂgĎBĘ SBĎ lĚ mĘ CeUĆ mĂ36

MIĂrĂdĘGČhČ ZrĆ’Ć mĄ MoqUĎ hČ ynĄBĘ =lkĎ wĘ : MydĂèĄ hČ No‘mĘ l‘ČBČ ’jĎ rĘnĂ ëy’Ą MhĆ lĎ CrjĘ sĂ MhĆ ynĄ y‘ĄBĘ37

bSĎ IĎwČ TyĂSČ ylĂ JĘ =l’Ć drĆIĄwČ MtČ zĎxĎ ’Ğ hpĎ ‘ĎlĘ zČ=yJĂ MêĎ’Ă mĄ tkĆ lĆ lĎ CeUĆ mĂ CSuĘ BĂ hĎ ytĆbŁ ybĂ iĘ mĂ C
‘ČCSyĄ ë’Č olYĘ ’Ć toyhĘ lĂ oêtĂ lĘ oB ryYĂ pĘ hĂ CeUĆ mĂ C’YĘ yĎ MydĂèĄ hČ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ wĘ : oJrĘdČlĘ38

dGĄIČwČ ëlĆ IĄwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ ìlĘ =hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ toldŁ GĘ hČ =t’Ć rjĄ sČ wĘ ëtĘ yBĄ =l’Ć bCS : rmŁ ’lĄ oxQĘ SĂ39

ol CJxĂ yJĂ wynĎjĎ lBĄ qČ lĘ M‘ĎhĎ ’YĄ IĄwČ ‘ČCSyĄ bCSbĘ C : ‘ČCSyĄ ol=hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ t’Ą ry‘ĂhĎ =lkĎ BĘ40

’bŁ lĎ NeĄxČ tĘ IĂwČ ‘ČCSyĄ ylĄ gĘ rČlĘ ljŁ IĂwČ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ S’rŁ ry’Ă yĎ omSĘ C ’BĎ Sy’Ă heĄhĂ wĘ : MQĎ JĚ41

ChqĚxĎ dĘIĂwČ oêkĘ lĆ BĘ yhĂ yĘwČ tCmlĎ htĎTĘ nĎ hnĎSĎ hrĆWĘ ‘Ć MyêĄSĘ tbČ JĘ otdĎyxĂ yĘ oêBĂ yJĂ : otyBĄ =l’Ć42

HSĎ CkrĘ=lkĎ wĘ hnĎSĎ hrĄWĘ ‘Ć MyêĄSĘ CkSĘ mĘ nĂ HbĎ zŁ ymĄ yĘ rSĆ ’Ğ MDĎ=tbČ zĎ hèĎ ’Ă wĘ : M‘ĎhĎ NomhĞ43

wylĎ ’Ą hbĎ rĘqĎ t’EŁ hČ hèĎ ’Ă hĎ : ’jĄ rĘmČ HlĎ ’ybĂ hĎ lĘ hgĎ yvĂ hĂ âl MdĎ’Ď dyČwĘ My’Ă pĘ rŁ lĎ h’Ď yYĂ oh44

yBĂ =‘gČnĎ hzĆ=ymĂ rmŁ ’lĄ l’Č SĎ ‘ČCSyĄwĘ : ‘gČrĎJĘ dmČ ‘Ď hĎ ymĆ DĎ bozwĘ odgĘ BĂ PnČkĘ BĂ ‘GČêĂ wČ wyrĎxĞ ’Č mĄ45

ìtĘ ’Ł MyqĂ xĞ dŁ wĘ MyYĂ xĞŁl M‘ĎhĎ NomhĞ ynĂ dŁ ’Ğ oê’Ă rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ hnĎ‘Ď sorTĘ jĆ ë’Č MQĎ JĚ CSxĞ kČ yĘwČ
ySĂ pĘ nČbĘ yêĂ ‘ĘdČyĎ yJĂ dxĎ ’Ć yBĂ ‘gČnĎ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : yBĂ ‘gČnĎ hzĆ=ymĂ rmČ ’tŁ hêĎ’Č wĘ bybĂ iĎ mĂ46

HtĎDĎrĘxĆ BĘ ’bŁ êĎ wČ wynĎ y‘Ą dgĆeĆmĂ hrĎêĘ sĘ nĂ =âl yJĂ hèĎ ’Ă hĎ ’rĆêĄ wČ : yêĂ ’Ă mĄ h’Ď YĘ yĎ hrĎCbgĘ yJĂ47

rmĆ ’IŁ wČ : M’Ł tĘ jĂ ‘tČpĆ lĘ h’Ď jĘ rĘnĂ ykĂ wĘ oB h‘ĎgĘ nĎ hmĆ =l‘Č M‘ĎhĎ =lkĎ ynĄpĘ lĂ dGĄêČ wČ wynĎpĎ lĘ ljŁ êĂ wČ48

S’rŁ ySĄ nĘ ’Č mĄ Sy’Ă wĘ rBĄ dČmĘ CedĆ‘Ł : MolSĎ lĘ ykĂ lĘ ëQĎ h‘ĎySĂ oh ëtĄnĎ Cm’Ĺ yêĂ BĂ yqĂ zĘxĂ hĎ ylĆ ’Ą49

rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ ‘ČmŁ SĘ JĂ : yBĂ rČhĎ =t’Ć do‘ h’Ć lĘ êČ =l’Č wĘ ìêĘ bĂ htĎmĄ rmČ ’IŁ wČ ’BĎ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ50

oê’Ă ’bŁ lĎ Sy’Ă lĘ NtČ nĎ=âlwĘ htĎ yĘBČ hČ ’bŁ IĎwČ : h‘ĎCSêĘ hyĆhĘ êĂ HlĎ wĘ NmĄ ’ĞhČ =ë’Č ’rĎyêĂ =l’Č wylĎ ’Ą51

rmČ ’Ď ’ChwĘ HlĎ MydĂpĘ sŁ wĘ MykĂ BŁ MQĎ kĚ wĘ : HUĎ ’Ă wĘ hDĎlĘ IČhČ ybĂ ’Ğ wČ bqŁ ‘ĞyČwĘ NnĎxĎ oywĘ sorTĘ pĆ lĘ yêĂ lĘ BĂ52

’ChwĘ : htĎmĄ =yJĂ C‘dĘyĎ MhĄ yJĂ ol Cg‘ĞlĘ IĂwČ : hnĎSĄ yĘ=M’Ă yJĂ htĎmĄ âl ’yhĂ yJĂ CJbĘ êĂ =l’Č53, 54

HxĎ Cr bSĎ êĎ wČ : hrĎ‘ĞnČ ëlĎ ymĂ Cq rmŁ ’lĄ ’rĎqĘ IĂwČ HdĎyĎBĘ qyzĂxĹhĆ wĘ tyĂBĎ hČ NmĂ MQĎ JĚ =t’Ć ’yYĂ oh55

MhĆ ylĄ ‘Ğ hCĎYĂ ’ChwĘ d’Ł mĘ =d‘Č hĎ ytĆ ob’Ğ C’QĘ jČ tĘ IĂwČ : lkŁ ’ĹlĆ HlĎ =ttĆlĎ wYČ yĘwČ M’Ł tĘ jĂ MqĎ êĎ wČ hĎ ylĆ ’Ą56

: hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ t’Ą Sy’Ă lĘ dGĄhČ yêĂ lĘ bĂ lĘ
’jŁ rĘlĂ wĘ to‘rĎ toxCr=lJĎ =l‘Č hlĎ SĎ mĘ mĆ C hrĎCbGĘ MhĆ lĎ NêĄ IĂwČ rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČT

MhĆ ylĄ ’Ğ wYČ yĘwČ : MylĂ oxhČ =t’Ć MyqĂ hĎ lĘ C MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć ’rŁ qĘ lĂ MxĄ lĎ SĘ IĂwČ : hlĎ xĞmČ =lJĎ2, 3

âlwĘ PsĆ kĆ âlwĘ MxĆ lĆ âlwĘ TCqlĘ yČ âlwĘ hFĆ mČ âl ërĆDĎlČ hmĎ C’mĘ CxqĘ tĂ âl rmŁ ’lĄ
âl M’Ă hyĎhĎ wĘ : C’YĄ êĄ MèĎ mĂ C CnJĘ SĘ êĂ MSĎ C’bŁ êĎ rSĆ ’Ğ tyĂBČ bČ C : MydĂgĎBĘ topylĂ xĞ4, 5

tCd‘ĄlĘ MkĆ ylĄ gĘ rČ l‘ČmĄ qbĎ ’Ď hĆ =t’Ć MêĆrĘ‘ČnĘ C ’yhĂ hČ ry‘ĂhĎ =NmĂ C’YĘ htĎ yĘBĎ hČ MkĆ tĘ ’Ć CpsĘ ’Č yČ
Mhl
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: MylĂ oxhČ =t’Ć My’Ă pĘ rŁ wĘ hrĎoWBĘ hČ =t’Ć My’rĂqŁ MoqmĎ =lkĎ bĘ C MyrĂpĎ kĘ bĂ CrbĘ ‘ČIČwČ C’YĘ IĄwČ : MhĆ lĎ 6

NnĎxĎ oy CrmĘ ’Ď rSĆ ’Ğ SyĄ=yJĂ oxCr M‘ĆjĎ êĂ wČ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć ‘mČ SĎ ërĘrČTĘ TĆ sodrĘohwĘ 7

dxĎ ’Ć ’ybĂ nĎ MqĎ yJĂ CrmĘ ’Ď MyrĂxĄ ’Ğ wČ ChIĎlĂ ’Ą hlĎ gĘ nĂ yJĂ CrmĘ ’Ď rSĆ ’Ğ SyĄwĘ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ MqĎ 8

’op’Ą =ymĂ C wylĎ ‘ĎmĄ ytĂ ’WĎ nĎ NnĎxĎ oy S’rŁ NhĄ sodrĘoh rmĆ ’IŁ wČ : MynĂ mŁ dĘuČ hČ My’Ă ybĂ eĘ hČ =NmĂ 9

ol CdyGĂ hĂ MyxĂ ylĂ èĘ hČ bCSbĘ C : oto’rĘlĂ SuĄbČ yĘwČ t’zŁ JĎ wylĎ ‘Ď ‘ČmĄ SŁ ykĂ nŁ ’Ď rSĆ ’Ğ ’Ch 10

NomhĞ wČ : hdĎyĘYĎ =tyBĄ t’rĄqĘ eĂ hČ ry‘Ă =l’Ć MDĎbČ lĘ MhĆ UĎ ‘Ă ëlĆ IĄwČ MxĄ uĎ IĂwČ CW‘Ď rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć 11

’oprĎwĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =l‘Č MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČyĘwČ MhĆ ynĄjĘ lBĄ qĂ ’ChwĘ wyrĎxĞ ’Č CklĘ IĄwČ C‘dĘyĎ M‘ĎhĎ
wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ C’bŁ IĎwČ brŁ ‘ĞlČ MoIhČ hpĎ rĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : ’pĄ rĎhĄ lĘ MySĂ rĘDŁ hČ =t’Ć 12

NCllĎ MoqmĎ C lkĆ ’Ł ’YŁ mĘ lĂ bybĂ iĎ mĂ NhĆ yrĄYĘ xČ wĘ MyrĂ‘ĎhĆ =l’Ć CklĘ yĄwĘ M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć xQČ SČ
’YĎ mĘ nĂ âl CrmĘ ’IŁ wČ lkŁ ’ĹlĆ MêĆ’Č MhĆ lĎ CnêĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : CnxĘ nĎ’Ğ MmĄ SĎ MoqmĎ bĘ hpŁ =yJĂ 13

CyhĎ rSĆ ’Ğ : hEĆhČ M‘ĎhĎ =lkĎ lĘ lkĆ ’Ł tonqĘ lĂ ëlĄ nĄhĞ o’ MyĂnČSĘ MygĂ dĎwĘ MxĆ lĆ hèĎ mĂ xĞ yêĂ lĘ BĂ CnêĎ’Ă 14

Sy’Ă MyèĂ mĂ xĞ JČ torCS torCS MtĎ’Ł CbySĂ oh wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ Sy’Ă =ypĄ lĘ ’Č tSĆ mĄ xĞJČ
’vĎ IĂwČ MygĂ DĎhČ ynĄSĘ =t’Ć wĘ MxĆ QĆ hČ tSĆ mĄ xĞ =t’Ć xuČ IĂwČ : MQĎ JĚ =t’Ć CbySĂ oIwČ NkĄ =CW‘ĞIČwČ : hrĎCèBČ 15, 16

C‘BĎ WĘ IĂwČ MQĎ kĚ ClkĘ ’IŁ wČ : M‘ĎhĎ ynĄpĘ lĂ MCWlĎ wydĎymĂ lĘ tČ lĘ NêĄ IĂwČ srŁ pĘ IĂwČ ërĄbĎ yĘwČ MorUĎ lČ wynĎ y‘Ą 17

wydĎymĂ lĘ tČ wĘ oDbČ lĘ olQĘ jČ tĘ hĂ BĘ yhĂ yĘwČ : MhĆ lĎ MyrĂtĎ oehČ MytĂ otjĘ hČ =NmĂ MyQĂ sČ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ C’WĘ IĂwČ 18

NnĎxĎ oy CrmĘ ’IŁ wČ Cn‘ĞIČwČ : ynĂ ’Ď =ymĂ M‘ĎhĎ NomhĞ ylČ ‘Ď MyrĂmĘ ’Ł =hmĎ rmŁ ’lĄ MtĎ’Ł l’Č SĘ IŁ wČ wynĎpĎ lĘ C’BĎ 19

: MynĂ mŁ dĘuČ hČ My’Ă ybĂ eĘ hČ =NmĂ MqĎ dxĎ ’Ć ’ybĂ nĎ MyrĂmĘ ’Ł MyrĂxĄ ’Ğ wČ ChIĎlĂ ’Ą MyrĂmĘ ’Ł SyĄwĘ lBĄ TČ mĘ hČ
z’Ď : MyhĂ Łl’ĹhĎ xČ ySĂ mĘ rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ ynĂ ’Ď =ymĂ ylČ ‘Ď CrmĘ ’êŁ hmČ MêĆ’Č wĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 20, 21

MdĎ’Ď hĎ =NbĆ lĘ CnkŁ nĎ MybĂ ’Ł kĘ mČ MyBĂ rČ rmČ ’IŁ wČ : Sy’Ă lĘ rbĎ DĎhČ dGĄhČ yêĂ lĘ bĂ lĘ MCĄYČ yĘwČ MBĎ dy‘ĂhĄ 22

rmĆ ’IŁ wČ : MCqyĎ ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIbČ C ChtĚymĂ ywĂ ob=Cs’ĞmĘ yĂ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ 23

Moy Moy oblĎ YĘ =t’Ć ’vĎ yĂwĘ dgĆeĆmĂ oSpĘ nČ =t’Ć ëylĂ SĘ yČ yrĎxĞ’Č tkĆ lĆ lĎ ZpĄ xĎ hĆ ymĂ MQĎ JĚ =l’Ć
oSpĘ nČ =t’Ć tyrĂkĘ yČ rSĆ ’Ğ ymĂ C ol=trĆJĎ êĂ oSpĘ nČ=t’Ć ly~Ă hČ lĘ ZpĄ xĎ hĆ ymĂ yJĂ : yrĎxĞ ’Č ëlĄ yĄwĘ 24

o’ dBĄ ’Č yĘ oSpĘ nČ =t’Ć wĘ ZrĆ’Ď hĎ =lJĎ =t’Ć oQ=hnĆqĘ yĂ M’Ă Sy’Ă lĘ ‘YČ BĆ =hmČ yJĂ : heĎ’Ć YĎ mĘ yĂ ynĂ ‘ĞmČ lĘ 25

rSĆ ’ĞJČ CeUĆ mĂ SobyĄ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ P’Č yrĎbĎ DĘmĂ C yeĂ UĆ mĂ SobyĄ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lkĎ yJĂ : heĎtĆ yxĂ SĘ yČ 26

MybĂ ~Ď eĂ hČ =NmĂ SyĄ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď wĘ : MySĂ oduĘ hČ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ wĘ wybĂ ’Ď dobkĘ bĂ C odobkĘ bĂ ’bŁ yĎ 27

yrĄxĞ ’Č MymĂ yĎ tnČmŁ SĘ JĂ yhĂ yĘwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć C’rĘyĂ=yJĂ d‘Č twĆmĎ Cm‘ĞTĘ yĂ=âl rSĆ ’Ğ hjŁ 28

: lQĄ jČ tĘ IĂwČ rhĎ hĎ =l’Ć l‘ČIČwČ bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć wĘ NnĎxĎ oy=t’Ć wĘ sorTĘ jĆ =t’Ć oê’Ă xuČ IĂwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ
MySĂ nĎ’Ğ ynĄSĘ heĄhĂ wĘ : d’Ł mĘ =d‘Č ryhĂ bĎ C NbĎ lĎ lĘ ëjČ hĘ nĆ oSCblĘ C olQĘ jČ tĘ hĂ BĘ wynĎpĎ h’Ą rĘmČ heĆSĚ yĘwČ 29, 30

MylĂ SĘ hČ lĘ wylĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ=l‘Č CrBĘ dĘnĂ wĘ MdĎobkĘ bĂ C’rĘnĂ rSĆ ’Ğ : ChIĎlĂ ’Ą wĘ hSĆ mŁ oê’Ă CrBĘ DĂ 31

oê’Ă rSĆ ’Ğ=l‘ČwĘ sorTĘ jĆ =l‘Č hlĎ pĘ nĎ hmĎ DĄrĘtČ wĘ : MyIĂxČ ZrĆ’Ć mĄ rzĎgĘ nĂ toyhĘ lĂ MyĂlĎ SĎ CryBĂ ouxĚ 32

wylĎ ‘ĎmĄ MtĎ ol‘ĞBČ yhĂ yĘwČ : wylĎ ‘Ď MybĂ ~Ď eĂ hČ MySĂ nĎ’ĞhĎ ynĄSĘ =t’Ć wĘ odobJĘ =t’Ć C’rĎ CYyqĂ hĄ rSĆ ’ĞkČ wĘ 33

ìlĘ txČ ’Č toJsĚ SŁlSĎ ’eĎ=hWĆ ‘ĞnČ hjŁ tbĆ SĆ lĎ CnlĎ boT ynĂ dŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ=l’Ć sorTĘ jĆ rmĆ ’IŁ wČ
tx’
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ëkČ sĎ NnĎ‘Ď heĄhĂ wĘ t’zŁ JĎ rBĄ dČmĘ CedĆo‘ : rBĄ dČQĘ =hmČ ‘dČyĎ âl yJĂ ChIĎlĂ ’Ą lĘ txČ ’Č wĘ hSĆ mŁ lĘ txČ ’Č34

wylĎ ’Ą ydĂř ydĂyĘ ynĂ BĘ =hzĆ rmŁ ’lĄ NnĎ‘ĎhĆ ëoêmĂ ’YĄ yŁ loq heĄhĂ wĘ : C’rĎyIĂwČ NnĎ‘ĎhĆ ëotbĘ C’bŁ IĎwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ35

MymĂ IĎBČ Sy’Ă lĘ rbĎ dĎ CdyGĂ hĂ =âl CSyrĂxĹhĆ MhĄ wĘ oDbČ lĘ ‘ČCSyĄ dmČ ‘Ď louhČ ‘mČ èĎ hĂ bĘ C : NC‘mĎ SĘ êĂ36

: M‘ĎhĎ =NmĂ MyBĂ rČ ot’Ł CSGĘ pĘ IĂwČ rhĎ hĎ =NmĂ MêĎdĘrĂBĘ trĎxĽUĎ mĂ yhĂ yĘwČ : C’rĎ rSĆ ’Ğ lJŁ mĂ MhĄ hĎ37

qbČ DĎ xČ CrwĘ : ’Ch ydĂyxĂ yĘ ynĂ BĘ yJĂ ynĂ bĘ lĂ ’nĎ=TBĆ hČ yBĂ rČ ’eĎ’Ď rmŁ ’lĄ ’rĎqĎ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć heĄhĂ wĘ38, 39

CebĆ ySĂ yĘ rSĆ ’Ğ=d‘Č CeUĆ mĂ PrĆyĂ âlwĘ oryrĂ dyrĂoy rSĆ ’Ğ=d‘Č CepĆ rĘTĘ yĂ yJĂ M’Ł tĘ jĂ q‘ĄYŁ ’ChwĘ oB
NmĚ ’Ą =âl roD yoh rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ClkŁ yĎ âlwĘ oSrĘgĎlĘ ìydĆymĂ lĘ êČmĂ l’Č SĘ ’Ć wĎ : ’JĎ DČ=d‘Č40, 41

: heĎhĄ ìnĘ BĂ =t’Ć ’bĄ hĎ MkĆ tĘ ’Ć ’vĎ ’Ć ytČmĎ =d‘Č MkĆ UĎ ‘Ă hyĆhĘ ’Ć ytČmĎ =d‘Č tkŁ jĚ hĘ êČ roD oB
r‘ČeČhČ =t’Ć wĘ h’Ď mĘ FĚ hČ xČ CrBĘ r‘ČGĎ ‘ČCSyĄwĘ ChpĄ rĘTĘ IĂwČ xČ CrhĎ ot’Ł S‘ĄrĘIČwČ ’BĎ MrĆTĆ ’ChwĘ42

MhĄ do‘bĘ C MyhĂ Łl’ĹhĎ z‘Ł ldĆGŁ =l‘Č MQĎ kĚ ChmĘ tĘ IĂwČ : wybĂ ’Ď lĘ ot’Ł bSĆ IĎwČ oylĘ xĎ mĄ hyĎxĹhĆ43

MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć MêĆ’Č CmyWĂ : wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ=lJĎ =l‘Č My’Ă QĘ jČ tĘ mĂ44

yJĂ orbĎ DĘ=t’Ć CnybĂ hĄ âl MhĄ wĘ : MySĂ nĎ’Ğ ydĄyBĂ rgĄiĎ yĂ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ heĄhĂ yJĂ MkĆ ynĄ zĘ’Ď BĘ hQĆ ’Ą hĎ45

MBĎ lĂ =l‘Č hlĎ ‘Ď z’Ď : hEĆhČ rbĎ DĎhČ =l‘Č ot’Ł l’Ł SĘ lĂ C’rĘyĎ=MgČ wĘ ot’Ł NybĂ hĎ mĄ MhĆ lĎ hyĎhĎ MCtsĎ46

: olYĘ ’Ć ChdĄmĂ ‘ĞIČwČ dlĆ yĆ xuČ IĂwČ MBĎ lĂ tobSĘ xĘ mČ oto’rĘBĂ ‘ČCSyĄwĘ : MhĆ BĎ lodGĎhČ ’Ch ymĂ NodlĎ47

’Ch ytĂ ’Ł lBĄ qČ mĘ hČ wĘ lBĄ qČ mĘ ’Ch ytĂ ’Ł ymĂ SĘ BĂ hzĆJĎ dlĆ yĆ lBĄ qČ mĘ hČ ’Ch ymĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ48

Sy’Ă Cny’Ă rĎ ynĂ dŁ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ NnĎxĎ oy N‘ČIČwČ : MkĆ BĎ lodGĎhČ ’Ch MkĆ QĘ kĚ BĘ NTŁ uĎ hČ wĘ yxĂ lĘ SŁ ynĄjĘ lBĄ qČ mĘ49

CnêĄkĘ lĆ BĘ CnUĎ ‘Ă ëlČ hĎ =âl rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č otQĎ ‘ĚjĘ mĂ ot’Ł ’lĎ kĘ eĂ wČ ìmĆ SĘ BĂ to‘rĎ toxCr SrĄgĎmĘ
: ’Ch CnlĎ CnyrĄYĎ lĘ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ Sy’Ă yJĂ ot’Ł C’lĘ kĘ êĂ =l’Č ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ìyrĆxĞ ’Č50

xlČ SĘ IĂwČ : hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ tol‘ĞlČ hqĎ zĘxĎ BĘ wynĎjĎ =t’Ć MWĆ IĎwČ oxqĘ QĎ hĂ lĘ MymĂ IĎhČ CbrĘqĎ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ51, 52

CxtĘ pĎ âlwĘ : NolmĎ ol NykĂ hĎ lĘ NormĘ SŁ BĘ MyrĂpĎ JĘ hČ dxČ ’Č =l’Ć C’bŁ IĎwČ CklĘ IĄwČ wynĎpĎ lĘ MykĂ ’Ď lĘ mČ53

CrmĘ ’IŁ wČ wydĎymĂ lĘ êČ NnĎxĎ oywĘ bqŁ ‘ĞyČ C’rĘIĄwČ : hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ tod‘ĎmĚ wynĎpĎ yJĂ MtĎ o’rĘBĂ MêĎlĘ dČ ol54

: ChIĎlĂ ’Ą hWĎ ‘Ď rSĆ ’ĞJČ MtĎ’Ł lkČ ’tŁ wĘ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ S’Ą drĄtĄ wĘ rmČ ’nŁ =yJĂ hêĎ’Č ZpĄ xĎ hĆ CnynĄdŁ ’Ğ
dymĂ SĘ hČ lĘ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ ’bĎ âl yJĂ : MkĆ xĞ Cr roqmĘ NyĂ’Č mĄ My‘ĂdĘoy MkĆ nĘ y’Ą MBĎ =r‘ČgĘ IĂwČ NpĄ IĂwČ55, 56

Sy’Ă wylĎ ’Ą rmĆ ’yŁ wČ ërĆDĆBČ MêĎkĘ lĆ bĘ C : rxĄ ’Č rpĎ JĘ =l’Ć CklĘ IĄwČ NhĆ lĎ ‘ČySĂ ohlĘ =M’Ă yJĂ SpĆ nĆ57

MyĂmČ SĎ rojYĂ wĘ MhĆ lĎ MyrĂxŁ MylĂ ‘ĎCèhČ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ëlĄ êĄ rSĆ ’Ğ=l’Ć ìyrĆxĞ ’Č hkĎ lĘ ’Ą58

yrĎxĞ ’Č ëlĄ rmČ ’Ď rxĄ ’Č Sy’Ă =l’Ć wĘ : oS’rŁ =t’Ć xČ ynĂ hĎ lĘ MoqmĎ ol=Ny’Ą MdĎ’Ď hĎ =NbĆ C HlĎ NqĄ59

‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : hnĎSŁ ’rĂ ybĂ ’Ď =t’Ć rBŁ qĘ lĂ wĘ tkĆ lĆ lĎ yQĂ =hnĎêĘ ynĂ dŁ ’Ğ Sy’Ă hĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ60

Sy’Ă do‘wĘ : ZrĆ’Ď BĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ ‘mČ SĘ hČ wĘ ëlĄ hêĎ’Č wĘ MhĆ ytĄmĄ =t’Ć rBŁ qĘ lĂ MytĂ UĄ lČ xeČhČ61

yrĄbĘ dĂBĘ ytĂ ybĄ ynĄBĘ mĂ drĄjĎ hĂ lĘ hnĎSŁ ’rĂ yQĂ =hnĎêĘ spĆ ’Ć ynĂ dŁ ’Ğ ìyrĆxĞ ’Č hkĎ lĘ ’Ą wylĎ ’Ą rmČ ’Ď rxĄ ’Č
NoknĎ CenĆ y’Ą tyeĂ rČxŁ ’Ğ TyBĂ mČ C otSĎ rĄxĞ mČ =l‘Č odyĎ MvĎ hČ Sy’Ă =lJĎ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MolSĎ62

: MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ lĘ
yrx’

.yrĂyxĂ BĘ ’"s ,+z +T swqrm ,+h z"y whyttmb Nkw v.35 .T
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wynĎpĎ lĘ MyĂnČSĘ MyĂnČSĘ MxĄ lĎ SĘ IĂwČ MySĂ nĎ’Ğ Mř y‘ĂbĘ SĂ do‘ Nod’Ď hĎ lyDĂbĘ hĂ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ yrĄxĞ ’Č y

MylĂ ‘ĞjŁ hČ wĘ brČ ryYĂ uĎ hČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : hUĎ SĎ ’bŁ lĎ wynĎjĎ MWĎ rSĆ ’Ğ MoqmĎ C ry‘Ă =lJĎ =l’Ć 2

heĄhĂ ’nĎ=CklĘ MêĆ’Č wĘ : oryYĂ qĘ lĂ MylĂ ‘ĞjŁ xČ ŁlSĘ lĂ ryYĂ uĎ hČ Nod’Ğ=l’Ć CryêĂ ‘ĘhČ NJĄ =l‘Č MyFĂ ‘ČmĘ 3

Cl’ĞSĘ tĂ âlwĘ MylĂ ‘ĎnĘ o’ TCqlĘ yČwĘ sykĂ C’WĘ tĂ âl : MybĂ ’Ą zĘ brĆqĆBĘ N’YŁ JĎ MkĆ tĘ ’Ć xČ lĄ SŁ ykĂ nŁ ’Ď 4

MolSĎ MkĆ yrĄbĘ DĂ xtČpĄ BĘ CrmĘ ’Ă ob C’bŁ êĎ rSĆ ’Ğ tyĂBČ =lJĎ =l’Ć wĘ : ërĆDĎBČ Sy’Ă =MolSĘ lĂ 5

MkĆ ylĄ ’Ğ MkĆ mĘ ŁlSĘ âl=M’Ă wĘ wylĎ ‘Ď NJŁ SĘ yĂ MkĆ mĘ ŁlSĘ MSĎ NkĄ SŁ MolSĎ Sy’Ă M’Ă : hEĆhČ tyĂBČ lČ 6

yDĄ l‘ĄjŁ lČ NoknĎ yJĂ MkĆ lĎ NtĄ eĎ yĂ rSĆ ’ĞmĄ CêSĘ tĂ wĘ ClkĘ ’tŁ wĘ CbSĘ êĄ ’ChhČ tyĂBČ bČ C : bCSyĎ 7

ClkĘ ’Ă MkĆ bĎ CqyzĂxĞ yČ hĎ ybĆ SĘ yŁ wĘ C’bŁ êĎ rSĆ ’Ğ ry‘Ă =lJĎ =l’Ć wĘ : tyĂbĎ lĘ tyĂBČ mĂ C’YĘ tĄ âlwĘ orkĎ WĘ 8

NCrmĘ ’tŁ hkŁ wĘ NC’jĎ rĘêĂ HkĎ otBĘ rSĆ ’Ğ MylĂ oxhČ =t’Ć wĘ : MkĆ ynĄpĘ lĂ MWČ Cy rSĆ ’Ğ t’Ą mĄ MSĎ 9

CqyzĂxĞ yČ âlwĘ C’bŁ êĎ rSĆ ’Ğ ry‘Ă =lkĎ bĘ C : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ MkĆ ylĄ ’Ğ hbĎ rĘqĎ heĄhĂ MhĆ ylĄ ’Ğ 10

ë’Č MkĆ ylĄ ’Ğ r‘ĄnČ nĘ CnylĄ gĘ rČBĘ qBĎ dĘUĚ hČ MkĆ rĘy‘Ă rpČ ‘Ğ=MGČ : CrmŁ ’ĹwĆ hĎ ytĆbŁ xŁ rĘ=l’Ć C’YĘ MkĆ bĎ 11

MdŁ sĘ lĂ TjĎ SĘ UĂ hČ lqČ yĄ yJĂ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ nĘ hĂ ynĂ ’Ğ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ hbĎ rĘqĎ yJĂ t’zŁ C‘DĘ 12

roYBĘ CW‘ĞnČ Cl yJĂ hdĎyĘYĎ =tyBĄ ëlĎ =yo’ NyzĂrĎoJ ëlĎ =yo’ : ’yhĂ hČ ry‘ĂhĎ =NmĂ ’ChhČ MoIBČ 13

roYlĘ ë’Č : rpĆ ’Ą wĎ qWČ BĘ CSQĘ jČ tĘ hĂ wĘ CbSĎ rbĎ JĘ NkĆ kĘ otbĘ CW‘ĞnČ rSĆ ’Ğ to’lĎ pĘ eĂ hČ NodyYĂ bĘ C 14

MyĂmĎ èĎ hČ =d‘Č êĘ mĘ mČ or rSĆ ’Ğ MCxnČ=rpČ JĘ ê’Č wĘ : NkĆ lĎ rSĆ ’ĞmĄ TjĎ SĘ UĂ hČ Moy lqČ yĄ NodyYĂ lĘ C 15

s’Ą UŁ hČ wĘ s’Ą mŁ ’Ch yBĂ MkĆ BĎ s’Ą UŁ hČ wĘ ‘ČmĄ SŁ ’Ch ylČ ’Ą MkĆ ylĄ ’Ğ ‘ČmĄ èŁ hČ : ydĂrĎCê lo’SĘ =l’Ć 16

CSBĘ kĘ nĂ ìmĘ SĂ BĘ CnynĄdŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ MBĎ lĂ txČ mĘ WĂ BĘ Mř y‘ĂbĘ èĂ hČ CbSĚ IĎwČ : yxĂ lĘ SŁ BĘ ’Ch s’Ą mŁ yBĂ 17

: MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ qrĎbĎ JĘ lpČ nĎ NTĎ vĎ hČ =t’Ć ytĂ y’Ă rĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : CnydĄyĎ txČ êČ MydĂèĄ hČ =MGČ 18

‘ČgĄnŁ Ny’Ą wĘ byĄo’ trČCbGĘ =lkĎ wĘ MyBĂ rČqĘ ‘ČwĘ MySĂ xĎ nĘ smŁ rĘlĂ MkĆ dĘyĆBĘ hlĎ SĎ mĘ mĆ NtĄ nŁ ynĂ nĘ hĂ ynĂ ’Ğ wČ 19

l‘Č CxmĘ WĂ =M’Ă yJĂ MkĆ dĘyĆ txČ êČ MySĂ BĎ kĘ nĂ toxCrhĎ =yJĂ l‘Č CxmĘ WĘ êĂ =l’Č ë’Č : h‘ĎrĎlĘ MkĆ BĎ 20

rmĆ ’IŁ wČ SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ ‘ČCSyĄ blĄ ZlČ ‘Ď ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ : MyĂmĎ èĎ BČ MkĆ ytĄ omSĘ CbêĘ kĘ nĂ =rSĆ ’Ğ 21

MtĎ’Ł tĎ yQĂ gĂ wĘ MynĂ bŁ nĘ C MymĂ kĎ xĞ mĄ hQĆ ’Ą =t’Ć êĎrĘêČsĘ hĂ yJĂ ZrĆ’Ď hĎ wĘ MyĂmČ èĎ hČ Nod’Ğ ybĂ ’Ď ìdĘo’
ymĂ ‘ČdĄyŁ Sy’Ă Ny’Ą wĘ ybĂ ’Ď t’Ą mĄ ydĂyĎBĘ rsČ mĘ nĂ lJŁ hČř : hêĎ’Ď tĎ yYĂ rĎ=NJĄ ybĂ ’Ď NkĄ ’Ď MylĂ lĎ o‘lĘ 22

oB ZpĄ xĎ rSĆ ’Ğ ’ChwĘ NBĄ hČ ytĂ lĎ Cz ‘ČdĄyŁ Sy’Ă Ny’Ą b’Ď hĎ ’Ch ymĂ C b’Ď hĎ ytĂ lĎ Cz NBĄ hČ ’Ch
rSĆ ’Ğ t’Ą to’rŁ hĎ MyĂnČ y‘ĄhĎ yrĄSĘ ’Č rmĆ ’IŁ wČ MDĎbČ lĘ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć NpĆ IĂwČ : ol otoQgČlĘ NBĄ hČ 23

MêĆ’Č rSĆ ’Ğ t’Ą to’rĘlĂ CpsĘ kĘ nĂ MykĂ lĎ mĘ C My’Ă ybĂ nĘ MyBĂ rČ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ ’Ğ yJĂ : My’Ă rŁ MêĆ’Č 24

dxĎ ’Ć MkĎ xĎ dymĂ lĘ êČ MqĎ IĎwČ : C‘mĄ SĎ âlwĘ My‘ĂmĘ SŁ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ t’Ą ‘ČmŁ SĘ lĂ wĘ C’rĎ âlwĘ My’Ă rŁ 25

hrĎoêBČ bCtJČ =hmČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MlĎ o‘ yIĄxČ tSĆ rĆlĎ toW‘ĞlČ ylČ ‘Ď hmĆ yBĂ rČ rmČ ’IŁ wČ otoinČlĘ 26

ìSĘ pĘ nČ =lkĎ bĘ C ìbĘ bĎ lĘ =lkĎ BĘ ìyhĆ Łl’Ĺ hoĎhyĘ t’Ą êĎbĘ hČ ’Ď wĘ rmČ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : HBĎ tĎ’rĎqĎ ëy’Ą 27

: hyĆxĘ tĂ wĘ NkĄ =hWĆ ‘Ğ tĎ ynĂ ‘Ď boT wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ìomJĎ ì‘ĞrĄlĘ C )ì‘ĞDĎmČ ÍlkĎ bĘ C( ìdĆ’Ł mĘ =lkĎ bĘ C 28

dxĎ ’Ć Sy’Ă rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : y‘ĂrĄ ’Ch ymĂ C ‘ČCSyĄ=l’Ć rmĆ ’IŁ wČ oSpĘ nČ qyDĂYĘ hČ lĘ l’Ć oIwČ 29, 30
dry
wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć NpĆ IĂwČ N’k Pswn ’"sb v.22 .+’ qwsp ly‘l Nkw ,MyĂnČSĘ C My‘bVh ’"sb v.17 .z"y qwsp ly‘l Nyy‘ v.1 .y

.+h +w Myrbd Nyy‘ ,ì‘ĞDĎmČ =lkĎ bĘ C N’k ’Ymn ’"nb v.27 .rmČ ’IŁ wČ
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ot’Ł CbzĘ‘ČIČwČ CnpĘ IĂwČ ChJĚ hĂ ChTĚ ySĂ pĘ hĂ rSĆ ’Ğ MydĂdĘSŁ ydĄyBĂ ljŁ IĂwČ oxyrĂylĂ MyĂlČ SĎ CrymĂ drČyĎ
Ch’Ą rĘIĂwČ ’ChhČ ërĆDĆbČ ’bŁ lĎ ChrĄqĘ mĂ NhĄ JŁ Sy’Ă lĘ rqĆ IĂwČ : hmĎ SĎ nĘ ob=hrĎtĘ on âl T‘ČmĘ kĂ wĘ31

Sy’Ă ë’Č : wylĎ ‘ĎmĄ rbŁ ‘ĞIČwČ Ch’Ą rĘIĂwČ SGČ IĂwČ ’ChhČ MoqUĎ bČ hrĎqĘ nĂ ywĂlĄ Sy’Ă =MgČ wĘ : wynĎjĎ mĂ TIĄwČ32, 33

wy‘ĎYĎ jĘ =t’Ć SBĄ xČ yĘwČ brČqĘ IĂwČ : wymĎ xĞrČ CrmĘ JĎ IĂwČ Ch’Ą rĘIĂwČ wylĎ ’Ą SGČnĂ wy‘ĎiĎ mČ lĘ oêkĘ lĆ BĘ ynĂ ormĘ SŁ34

: wyrĎsŁ xĘ mČ =lkĎ lĘ ol SxĎ IĎwČ NolUĎ hČ =l’Ć Ch’Ą bĂ yĘwČ oêmĘ hĆ BĘ =l‘Č ChbĄ JĂ rĘIČwČ wylĎ ‘Ď qYČ yĎ NyĂyČwĘ NmĆ SĆ wĘ
wyrĎsŁ xĘ mČ =lkĎ lĘ oQ hSĎ Cx rmČ ’IŁ wČ NolUĎ hČ l‘ČbČ lĘ NêĄ IĂwČ MyrĂnĎ ydĂ ynĄSĘ ’yYĂ oh o‘sĘ nĎBĘ trĎxĽmĎ lĘ C35

hyĎhĎ hQĆ ’Ą hSĎ ŁlèĘ mĂ ymĂ rmČ ’êŁ =hmČ hêĎ‘ČwĘ : hmĎ QĄ SČ ’Ğ ybĂ CSBĘ ynĂ ’Ğ wylĎ ‘Ď ’yYĂ ohlĘ PysĂ ot ykĂ wĘ36

rmĆ ’IŁ wČ dsĆ xĎ oU‘Ă lmČ GĎ rSĆ ’Ğ ’Ch hzĆ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : MydĂdĘèŁ hČ ydĄyBĂ lpČ nĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă lĎ ‘ČrĄ37

hèĎ ’Ă MSĎ wĘ MyrĂpĎ JĘ hČ dxČ ’Č =l’Ć ’bŁ IĎwČ M‘ĎsĘ nĎbĘ C : ChmŁ JĎ hêĎ’Č =MGČ hWĆ ‘ĞwČ ëlĄ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą38

hbĎ SĘ yĎ rSĆ ’Ğ MyĎrĘmĂ HmĎ SĘ C tox’Ď HlĎ wĘ : HtĎ yBĄ =l’Ć ot’Ł hpĎ sĘ ’Ď rSĆ ’Ğ ’êĎrĘmČ HmĎ SĘ C txČ ’Č39

rmĆ ’êŁ wČ wylĎ ’Ą SGČêĂ wČ HtĎdĎbŁ ‘Ğ brŁ mĄ HSĎ pĘ nČ hpĎ yĘ‘Ď ’êĎrĘmĎ C : orbĎ DĘ=l’Ć ‘ČmŁ SĘ lĂ ‘ČCSyĄ ylĄ gĘ rČlĘ40

: ydĂyĎ=l‘Č rzŁ ‘ĞlČ hĎ ylĆ ’Ą ’nĎ=rmĎ ’Ĺ yDĂbČ lĘ trĄSĎ lĘ ynĂ tĘ bČ zĎ‘Ğ ytĂ ox’Ğ yJĂ ynĂ dŁ ’Ğ ylĂ SCxtĎ âlhĞ
ZCxnĎ rbĎ DĎ Ny’Ą wĘ : MyBĂ rČ MynĂ yĎnĘ ‘ĂmĄ êĘ ’Č h‘ĎgĄywĂ hpĎ yĄ‘Ğ ’êĎrĘmČ ’êĎrĘmČ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ41, 42

: hĎ ydĆIĎmĂ xuČ yĚ=âl rSĆ ’Ğ boFhČ qlĆ xĄ BČ hrĎxĞ BĎ MyĎrĘmĂ C dxĎ ’Ć NyĎnĘ ‘Ă yêĂ lĘ BĂ
CnynĄdŁ ’Ğ CndĄUĘ lČ yĘ wydĎymĂ lĘ êČmĂ dxĎ ’Ć wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ dxĎ ’Ć MoqmĎ BĘ otQĎ pĂ êĘ =t’Ć otŁQkČ JĘ yhĂ yĘwČ’y

MkĆ tĘ QČ pĂ tĘ BĂ NCrmĘ ’tŁ hJŁ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : wydĎymĂ lĘ tČ lĘ NnĎxĎ oy=MGČ NkĄ hrĎoh rSĆ ’ĞJČ lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ2

hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’ĞJČ ZrĆ’Ď BĎ ìnĘ oYrĘ hWĆ ‘ĎyĄ ìtĆ CklĘ mČ ’bŁ êĎ ìmĆ SĘ SDČqČ tĘ yĂ MyĂmČ èĎ BČ SĆ CnybĂ ’Ď
MyxĂ lĘ sŁ CnxĘ nČ’Ğ=MGČ yJĂ CnytĄ omSĘ ’Č =t’Ć CnlĎ xlČ sĘ C : omoyBĘ Moy CnuĄxĚ MxĆ lĆ CnlĎ =NêĆ : MyĂmĎ èĎ bČ3, 4

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ‘rĎhĎ =NmĂ CnlĄ y~Ă hČ =M’Ă yJĂ NoyiĎ nĂ ydĄylĂ Cn’Ą ybĂ êĘ =l’Č wĘ CnlĎ MSČ ’Ď rSĆ ’Ğ=lkĎ lĘ5

y‘ĂrĄ hmĎ Cq wylĎ ’Ą ’rĄqŁ wĘ hlĎ yĘQČ hČ toYxĞ BČ otyBĄ =l’Ć ’bĎ ’ChwĘ bhĄ ’Ł ol rSĆ ’Ğ MkĆ bĎ =ymĂ
MxĆ lĆ =tpČ ylĂ =Ny’Ą wĘ ytĂ yBĄ =l’Ć ’BĎ xrČ’Ł rbĄ ‘Ł ybĄ hĞ ’Ł =yJĂ : MxĆ lĎ =torJĘ JĂ SŁlSĎ ’nĎ=ynĂ wĄlĘ hČ6

ydČlĎ ywĂ hrĎGĘ sĚ rbĎ JĘ tlĆ DĆhČ yJĂ ytĂ ’Ł h’Ć lĘ êČ =l’Č rmĄ ’Ł wĘ hnĆ‘Ł tyĂBČ BČ NkĄ èŁ hČ wĘ : wynĎpĎ lĘ oêtĂ lĘ7

lkŁ JĘ ol=NêĆ yĂwĘ MCqyĎ ’Ch yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NhĄ : ëlĎ ttĆlĎ MCqlĎ lkČ C’=âl ytĂ FĎ mĂ bĘ yUĂ ‘Ă8

ynĂ ’Ğ=MgČ wĘ : ëSŁ xĞ yČ âlwĘ oB=rYČ pĘ yĂ rSĆ ’ĞmĄ =M’Ă yJĂ ’Ch obhĞ ’Ł yJĂ rCb‘ĞbČ âl rsĎ xĘ yĆ rSĆ ’Ğ9

xuČ yĂ l’Ą èŁ hČ =lJĎ yJĂ : MkĆ lĎ xtČjĎ yĂwĘ CqpĘ DĂ C’YĎ mĘ tĂ wĘ CSrĘDĂ MkĆ lĎ NtĄ eĎ yĂwĘ Cl’ĞSČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł10

’ChwĘ MxĆ lĆ CeUĆ mĂ l’Č SĎ onBĘ rSĆ ’Ğ MkĆ BĎ b’Ď ymĂ C : ol xtČjĎ yĂ qpĄ DŁ hČ wĘ ’YĎ mĘ yĂ SrĄDŁ hČ wĘ11

ol=NêĆ yĂ ’ChwĘ l’Č SĘ yĂ=yJĂ hYĎ ybĄ o’ : SxĎ nĎ ol=NêĆ yĂ gDĎ txČ tČ wĘ gDĎ SuĄBĂ =M’Ă NbĆ ’Ď ol=NêĆ yĂ12

b’Ď hĎ yJĂ =P’Č MkĆ ynĄbĘ lĂ tobTŁ tonêĎmČ ttĄlĎ My‘ĂdĘyŁ MêĆ’Č MkĆ eĘ hĂ My‘ĂrĎ yJĂ MêĆ’Č wĘ : brĎqĘ ‘Č13

rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ MQĄ ’Ă Sy’Ă mĄ ‘rĎ xČ Cr SrĄgĎ yĘwČ MoIhČ yhĂ yĘwČ : wySĎ rĘdŁ lĘ oSdĘqĎ xČ Cr NêĄ yĂ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ14

l‘ČbČ BĘ CrmĘ ’Ď MhĆ mĄ SyĄwĘ : M‘ĎhĎ ynĄ y‘ĄBĘ ’lĆ pĆ lĘ yhĂ yĘwČ rBĄ dČlĘ MQĄ ’Ă hĎ lxĄ hĄ ‘rĎhĎ xČ CrhĎ ’YĎ yĎ15

to’ CeUĆ mĂ Cl’ĞSĘ IĂwČ otoinČlĘ CYrĎ rSĆ ’Ğ SyĄwĘ : MydĂèĄ hČ =t’Ć SrĄgĎmĘ ’Ch MydĂèĄ hČ =rWČ bCbzĘ16

HSĎ pĘ nČ =l‘Č hgĎlĘ pĘ eĂ hČ hkĎ lĎ mĘ mČ =lJĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MtĎbŁ SĘ xĘ mČ =t’Ć ‘dČyĎ ’ChwĘ : MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ17
brxt
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MCqêĎ ëy’Ą oSpĘ nČ=l‘Č glČ pĘ nĂ NTĎ vĎ hČ =MGČ M’Ă wĘ : CljŁ yĂ tyĂBČ =l‘Č tyĂBČ HkĎ otbĘ hĎ yêĆbĎ C brĎxĹêĆ 18

MydĂèĄ hČ =t’Ć SrĄgĎmĘ ynĂ ’Ğ=M’Ă wĘ : MydĂèĄ hČ =t’Ć SrĄgĎmĘ ynĂ ’Ğ bCbzĘ=l‘ČbČ BĘ MêĆrĘmČ ’Ğ yJĂ otCklĘ mČ 19

MyhĂ Łl’Ĺ ‘BČ YĘ ’Ć BĘ =M’Ă wĘ : MkĆ yTĄ pĘ SŁ CyhĘ yĂ MhĄ NJĄ =l‘Č MtĎ’Ł CSrĘgĎ yĘ ymĂ BĘ MkĆ ynĄBĘ bCbzĘ=l‘ČbČ BĘ 20

roBGĂ hČ rmŁ SĘ BĂ : NoknĎ=l’Ć MkĆ ylĄ ’Ğ h’Ď BĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ MydĂèĄ hČ =t’Ć SrĄgĎmĘ ynĂ ’Ğ 21

wylĎ ‘Ď ’bŁ yĎ CeUĆ mĂ PyuĂ êČ =M’Ă wĘ : wynĎ yĎnĘ qĂ =lkĎ lĘ hyĆhĘ yĂ MolSĎ wylĎ ‘Ď oqSĘ nĂ ylĄ kĘ C onomrĘ’Č =t’Ć 22

ylĂ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ : ollĎ SĘ qQČ xĚ yĘ rxČ ’Č oB=xTČ BĎ rSĆ ’Ğ oqSĘ nĂ =t’Ć CeUĆ mĂ ’vĎ yĂ ol lkŁ yĎwĘ 23

MdĎ’Ď hĎ =NmĂ HtĎ’YĄ BĘ h’Ď mĘ FĚ hČ xČ CrwĘ : ’Ch rEĄpČ mĘ yêĂ ’Ă PiĄ ’Č mĘ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ C ’Ch yrČYĎ lĘ 24

ynĂ JĎ SĘ mĂ =l’Ć hbĎ CS’Ď rmČ ’êŁ z’Ď h‘ĎGĄrĘmČ ’YĎ mĘ tĂ =âlwĘ SuĄbČ êĘ tbŁ C’lĘ êČ ZrĆ’Ć BĘ TTĄ oSêĘ
toxCr ‘bČ SĆ HQĎ hxĎ qĘ lĎ wĘ ëlĄ êĄ z’Ď : r’Ď pŁ mĘ C huĆ nĚmĘ Ce’Ć YĎ mĘ êĂ HbĎ CSbĘ C : MèĎ mĂ ytĂ ’YĎ yĎ rSĆ ’Ğ 25, 26

: otySĂ ’rĄmĄ h‘ĎrĎ ’ChhČ Sy’Ă hĎ tyrĂxĞ ’Č htĎ yĘhĎ wĘ MSĎ CnkĘ SĎ wĘ C’bĎ C heĎUĆ mĂ to‘rĎ torxĄ ’Ğ
wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ HlĎ oq=t’Ć M‘ĎhĎ ëoêmĂ txČ ’Č hèĎ ’Ă ’vĎ êĂ wČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć orBĘ dČJĘ yhĂ yĘwČ 27

rbČ DĘ=t’Ć My‘ĂmĘ èŁ hČ yrĄSĘ ’Č =yJĂ P’Č rmČ ’IŁ wČ : êĎqĘ nĎ yĎ rSĆ ’Ğ MyĂdČèĎ hČ wĘ ìtĘ rĎoh MxĆ rĆ yrĄSĘ ’Č 28

‘rĎ roD hEĆhČ roDhČ rBĄ dČlĘ lxĆ IĎwČ brĎ=M‘Č wylĎ ’Ą ZbĄ uĎ hĂ bĘ C : ot’Ł MyrĂmĘ SŁ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ 29

hnĎ oy hyĎhĎ rSĆ ’ĞJČ yJĂ : ’ybĂ eĎhČ hnĎ oy to’ ytĂ lĎ Cz ol=NtĄ eĎ yĂ âl to’wĘ to’ SuĄbČ mĘ C ’Ch 30

TjĎ SĘ UĂ BČ MCqêĎ NmĎ yêĄ tJČ lĘ mČ : hEĆhČ roDlČ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =MgČ hyĆhĘ yĂ NJĄ hwĄnĘ ynĂ ySĄ nĘ ’Č lĘ to’lĘ 31

hmŁ ŁlSĘ tmČ kĘ xĎ ‘ČmŁ SĘ lĂ ZrĆ’Ď hĎ toYqĘ mĂ h’Ď bĎ yJĂ MtĎ’Ł ‘ČySĂ rĘtČ wĘ hEĆhČ roDhČ ySĄ nĘ ’Č =M‘Ă
C‘ySĂ rĘyČwĘ hEĆhČ roDhČ =M‘Ă TjĎ SĘ UĂ bČ CmCqyĎ hwĄnĘ ynĂ ySĄ nĘ ’Č : hmŁ ŁlèĘ mĂ lodGĎ hzĆbĎ onSĘ yĆ heĄhĂ wĘ 32

MyWĂ mĄ C rnĄ=qylĂ dĘmČ Ny’Ą : hnĎ oImĂ lodGĎ hzĆbĎ onSĘ yĆ heĄhĂ wĘ hnĎ oy t’Č yrĂqĘ BĂ CbSĎ yJĂ ot’Ł 33

: oro’=t’Ć My’Ă BĎ hČ C’rĘyĂ rCb‘ĞbČ lĘ hrĎonUĘ hČ =l’Ć M’Ă yJĂ hpĎ y’Ą lĎ txČ êČmĂ =o’ rêĎsĘ UĂ bČ ot’Ł
b‘ĎrĎ ìnĘ y‘Ą=M’Ă wĘ ro’ hyĆhĘ yĂ ìnĘ TĘ bĂ yrĄdĘxČ =lkĎ BĘ hmĎ ymĂ tĘ ìnĘ y‘Ą=M’Ă NyĂ‘ĎhĎ ’Ch PCGhČ rnĄ 34

M’Ă : ìBĆ rĘqĂ BĘ rSĆ ’Ğ ro’hĎ ëSČ xĘ yĆ yêĂ lĘ bĂ lĘ ìlĘ =rmĄ èĎ hĂ NJĄ =l‘Č : ìnĆTĘ bĂ yrĄdĘxČ =lkĎ BĘ ëSĆ xŁ 35, 36

: oro’ âlmĘ BĂ ryhĂ BĎ dyjĂ lČ JĘ ìlĘ HČ yGĂ yČ z’Ď wyrĎdĎxĞ =lkĎ BĘ ëSĆ xŁ Ny’Ą wĘ ro’ ’lĄ mĎ ìpĘ CG=lJĎ
’rĘIČwČ : onxĎ lĘ SĚ =l’Ć bSĆ IĄwČ ’bŁ IĎwČ MxĆ lĎ oê’Ă lkŁ ’ĹlĆ ol=’rĎqĎ dxĎ ’Ć SCrpĎ C rBĄ dČmĘ CedĆo‘ 37, 38

MêĆ’Č heĄhĂ Nod’Ď hĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : olkĘ ’Ď ynĄpĘ lĂ wydĎyĎ=t’Ć ZxČ rĎ=âl yJĂ HmČ tĘ IĂwČ SCrjĎ hČ 39

MylĂ ysĂ JĘ : NwĆ’Ď wĎ qSĆ ‘Ł ’lĄ mĎ MkĆ BĘ rĘqĂ wĘ ZCxmĂ hrĎ‘ĎuĘ hČ =t’Ć wĘ soJhČ =t’Ć CrhĞ TČ êĘ MySĂ CrjĘ hČ 40

MyIĂnĂ ‘Ğ NxŁ lĎ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ rSĆ ’ĞmĄ CnêĘ =lbĎ ’Ğ : brĆuĆhČ =t’Ć MgČ hWĎ ‘Ď ’Ch NoYyxĂ hČ hWĄ ‘Ł âlhĞ 41

MgČ yjĄ hČ =t’Ć wĘ ’êĎ nĘ UĂ hČ =t’Ć CrvĘ ‘ČtĘ yJĂ MySĂ CrjĘ MkĆ lĎ yo’ ë’Č : MkĆ lĎ hyĆhĘ yĂ rohTĎ lJŁ hČ wĘ 42

toW‘ĞlČ MkĆ ylĄ ‘Ğ hQĆ ’Ą MyhĂ Łl’ĹhĎ tbČ hĞ ’Č =t’Ć wĘ TjĎ SĘ UĂ hČ =t’Ć CbzĘ‘ČtČ wĘ hdĆvĎ hČ qrĆyĆ=lJĎ =t’Ć wĘ
MynĂ SŁ ’rĂhĎ tobSĎ oUhČ =t’Ć MêĆ’Č MybĂ hĞ ’Ł yJĂ MySĂ CrjĘ MkĆ lĎ yo’ : CbzŁ ‘ĞêČ =l’Č hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ 43

yJĂ MypĂ nĄxĞhČ MySĂ CrjĘ hČ wĘ MyrĂpĘ oihČ MkĆ lĎ yo’ : MyqĂ wĎèĘ BČ MkĆ mĘ ŁlSĘ tlČ ’Ą SĘ C tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄbĎ BĘ 44

ylĄ ‘ĞBČ mĄ dxĎ ’Ć N‘ČIČwČ : t‘ČdĎ=ylĂ BĘ mĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ MykĂ rĘDŁ MdĎ’Ď ynĄbĘ C MêĆ’Č NyĂ‘ČmĄ MysĂ CmJĘ MyrĂbĎ qĘ JĂ 45

ylĄ ‘ĞBČ MkĆ lĎ yo’ rmČ ’IŁ wČ : CntĎ’Ł =MGČ êĎpĘ rČxĄ hQĆ ’Ą ìyrĆbĎ dĘBĂ CnBĄ rČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ hrĎoêhČ 46
hrwth
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MkĆ SĘ pĘ nČ =t’Ć Ny’Ą wĘ ’ŁWeĘ mĂ dbĄ JĎ ’vĎ mČ MySĂ nĎ’Ğ MkĆ SĘ =l‘Č CsmĘ ‘ČtČ yJĂ MêĆ’Č =MGČ hrĎoêhČ
My’Ă ybĂ eĘ hČ yrĄbĘ qĂ =t’Ć CnbĘ tĂ yJĂ MkĆ lĎ yo’ : MkĆ ytĄ o‘BĘ YĘ ’Ć mĄ txČ ’Č BĘ =MGČ ot’Ł ‘ČynĂ hĎ lĘ47

MhĄ yJĂ MhĆ yrĄxĞ ’Č MyTĂ nŁ wĘ MkĆ ytĄ ob’Ğ yWĄ ‘ĞmČ lĘ MydĂy‘ĂmĘ MêĆ’Č NkĄ bĘ C : MtĎ’Ł CgrĘhĎ MkĆ ytĄ ob’Ğ wČ48

ynĂ nĘ hĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ tmČ kĘ xĎ hrĎmĘ ’Ď hJŁ t’zŁ rCb‘ĞBČ : MhĆ yrĄbĘ qĂ =t’Ć MynĂ oB MêĆ’Č wĘ MtĎ’Ł CgrĘhĎ49

hEĆhČ roDhČ =NmĂ SrĄDĎyĂ N‘ČmČ lĘ : CpDŁ rĘyĂ MhĆ mĄ C CgrĘhČ yČ MhĆ mĄ C MyxĂ ylĂ SĘ C My’Ă ybĂ nĘ MhĆ ylĄ ’Ğ xČ lĄ SŁ50

NyBĄ grČhĹnĆ rSĆ ’Ğ hyĎrĘkČ zĘ MDČ=d‘Č lbĆ hĆ =MDČmĂ : ZrĆ’Ď hĎ dsĄ CĎhĂ =NmĂ lĘ ëCpèĎ hČ My’Ă ybĂ eĘ hČ =lJĎ MDČ51

ylĄ ‘ĞBČ MkĆ lĎ yo’ : hEĆhČ roDhČ =NmĂ SrĄDĎyĂ SordĎ yJĂ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ ’Ğ NkĄ ’Ď tyĂBĎ lČ wĘ xČ BĄ zĘUĂ hČ52

’BŁ mĂ My’Ă BĎ hČ =t’Ć wĘ hUĎ SĎ C’bŁ tĎ âl MêĆ’Č t‘ČDĎhČ xČ êĄpĘ mČ =t’Ć MkĆ lĎ MêĆxĘ qČ lĘ =yJĂ hrĎoêhČ
d‘Č oB torGĎtĘ hĂ lĘ C ol=qYĆ hĎ lĘ MySĂ CrjĘ hČ wĘ MyrĂpĘ oihČ CQxĄ IĎwČ MèĎ mĂ ot’YĄ BĘ yhĂ yĘwČ : C’lĎ kĘ êĂ53

: hnĎTĘ WĂ wylĎ ‘Ď C’YĘ mĘ yĂ N‘ČmČ lĘ wyjĂ mĂ rbĎ DĎ dCYlĎ ol CbrĘ’Ć IĆwČ : toSqĎ rBĄ dČyĘ=rSĆ ’Ğ54

’ChwĘ Ch‘ĄrĄ=l‘Č Sy’Ă CkrĘDĎ=rSĆ ’Ğ d‘Č tobbĎ rĘlĂ CpiĘ ’Č tĘ hĂ M‘ĎhĎ NomhĞ wČ hkŁ wĎ hJŁ =NyBĄ yhĂ yĘwČby

âlhĞ MySĂ CrjĘ hČ r’Ł vĘ mĂ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ lJŁ tySĂ ’rĄBĘ rmŁ ’lĄ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rBĄ dČlĘ lxĄ hĄ
NkĄ lĎ : ‘ČdĄCĎyĂ âl rSĆ ’Ğ MlĎ ‘Ę nĆ Ny’Ą wĘ hlĆ GĎ yĂ âl rSĆ ’Ğ rêĎsĘ nĂ rbĎ DĎ Ny’Ą wĘ : hjĎ nĚxĞ hČ ’Ch2, 3

rdĆxĆ NzĆ’Ł lĎ MêĆ‘ĘmČ SĘ hĂ MkĆ ytĄ otpĘ WĂ SxČ lČ wĘ SmĆ èĎ hČ Ny‘ĄlĘ ‘mČ èĎ yĂ ëSĆ xŁ BČ MêĆrĘBČ DĂ rSĆ ’Ğ=t’Ć
rSĆ ’Ğ wGĄhČ ytĄ ymĂ mĘ ynĄjĘ mĂ C’rĘyêĂ =l’Č ybČ hĞ ’Ł MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : toGGČhČ =l‘Č ’rĄuĎ yĂ rdĆxĆ BĘ4

ot’Ł C’ryĘ C’rĎytĂ ymĂ =t’Ć MkĆ lĎ hCĆxČ mĘ ynĂ ’Ğ ë’Č : do‘ ol ‘rČhĎ lĘ MdĎyĎ l’Ą lĘ =Ny’Ą NkĄ yrĄxĞ ’Č5

: NC’rĎyêĂ ot’Ł MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NkĄ ’Ď MeŁ hĂ yGĄ=l’Ć tmĎ CUhČ =t’Ć ëylĂ SĘ hČ lĘ ol brČ wydĎyĎ rSĆ ’Ğ
MêĆ’Č wĘ : MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ txČ JČ SĘ nĂ NhĆ mĄ txČ ’Č =Ny’Ą wĘ MyrĂiĎ ’Ă ynĄSĘ BĂ MyrĂjĽ YĂ SmĄ xĎ hnĎrĘkČ UĎ tĂ âlhĞ6, 7

ynĂ ’Ğ wČ : toBrČ MyrĂjĽ ~Ă mĂ brČ MkĆ JĘ rĘ‘Ć C’rĘyêĂ =l’Č NQĎ JĚ rjĎ sĘ mĂ bĘ CnmĘ nĂ MkĆ SĘ ’rŁ tor‘ĞWČ =MGČ8

ynĄpĘ lĂ ob hdĆoy MdĎ’Ď hĎ =NBĆ NJĄ =MGČ MdĎ’Ď =ynĄbĘ ynĄpĘ lĂ ybĂ hdĆoy rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ nĘ hĂ
MyhĂ Łl’ĹhĎ ykĄ ’ĞlĘ mČ ynĄpĘ lĂ oB=SxĆ kĞ ’Č MdĎ’Ď ynĄbĘ ynĄpĘ lĂ yBĂ =SxĆ kČ yĘ rSĆ ’Ğ ymĂ C : MyhĂ Łl’ĹhĎ ykĄ ’ĞlĘ mČ9

SdĆuŁ hČ xČ Cr=t’Ć PDĄgČmĘ hČ ë’Č ol xlČ iĎ yĂ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ BĘ rbĎ DĎ rBĄ dČyĘ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ : ynĂ ’Ğ=MGČ10

MyTĂ ylĂ èČ hČ wĘ MySĂ ’rĎhĎ ynĄpĘ lĂ wĘ tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄBĎ =l’Ć MkĆ tĘ ’Ć C’ybĂ yĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : ol xlČ iĎ yĂ âl ol11

t‘ĄhĎ MYĆ ‘ĆBĘ MkĆ lĎ hCĆxČ yĘ SdĆuŁ hČ xČ Cr=yJĂ : rBĄ dČeĘ =hmČ o’ rBĄ dČnĘ hkĎ y’Ą rmŁ ’lĄ CdrĘxĆ êĆ=l’Č12

yêĂ ’Ă qQĄ xČ lĘ yxĂ ’Ď =t’Ć wYČ yBĂ rČ M‘ĎhĎ =NmĂ dxĎ ’Ć wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : NCrBĄ dČêĘ rSĆ ’Ğ t’Ą ’yhĂ hČ13

rmĆ ’IŁ wČ : qQĄ xČ mĘ lĂ o’ MkĆ ylĄ ‘Ğ TpĄ ŁWlĘ ynĂ mČ WĎ ymĂ MdĎ’Ď =NBĆ rmČ ’IŁ wČ ot’Ł N‘ČIČwČ : hèĎ rĚyĘhČ =t’Ć14, 15

’vĎ IĂwČ : MdĎ’Ď yIĄxČ MysĂ kĎ nĘ brŁ bĘ âl yJĂ touSČ ‘ĞmČ ‘YČ BĆ =lJĎ mĂ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ wĘ C’rĘ MhĆ ylĄ ’Ğ16

’ChwĘ : ryBĂ kĘ mČ lĘ h’Ď CbtĘ yrĂjĘ hWĎ ‘Ď ChdĄWĎ rSĆ ’Ğ hyĎhĎ rySĂ ‘Ď Sy’Ă rmČ ’IŁ wČ olSĎ mĘ MhĆ ylĄ ’Ğ17

ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ hzĆ rmČ ’IŁ wČ : ytĂ ’Ď CbêĘ =t’Ć lykĂ hĎ lĘ MoqmĎ ylĂ =Ny’Ą yJĂ hWĆ ‘Ĺ’Ć =hmĎ oBlĂ =l‘Č rBĄ dĂ18

: ybĂ CT=lkĎ wĘ ynĂ gĎDĘ PsŁ ’Ĺ’Ć hUĎ SĎ wĘ hnĆbĘ ’Ć MhĆ mĄ MylĂ odgĘ C tonJĘ sĘ UĂ hČ yêĄBĎ =t’Ć srŁ hĹ’Ć hWĆ ‘Ł
ytĂ SĘ ylĂ kĘ ’Ă y‘Ă gĘ rĎhĄ MyBĂ rČ MymĂ yĎlĘ hrĎCbYĘ hBĄ rĘhČ hbĎ oT ySĂ pĘ nČ ëlĎ =SyĆ ySĂ pĘ nČlĘ rmČ ’Ł hkŁ wĘ19

hyĆhĘ yĂ ymĂ lĘ C ìUĆ mĂ ìSĘ pĘ nČ =t’Ć CSrĘdĘyĂ hEĆhČ hlĎ yĘQČ BČ lkĎ sĎ ol rmČ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ ë’Č : ylĂ ygĂ wĘ20
rV’
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: MyhĂ Łl’lĄ rSĆ ‘Ł ol Ny’Ą wĘ oDbČ lĘ torYĎ ’Ł ol rYČ ’ĹyĆ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ ’Ch NJĄ : tĎ onykĂ hĞ rSĆ ’Ğ 21

o’ lkĄ ’eŁ =hmČ rmŁ ’lĄ MkĆ SĘ pĘ nČlĘ CSCxtĎ âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NJĄ =l‘Č wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ 22

CnnĘ oBtĘ hĂ : wySĎ CbQĘ mĂ PCGhČ ërĆ‘ĄwĘ lkĆ ’Ł mĄ brČ SpĆ eĆhČ ërĆ‘Ą NhĄ : SBĎ lĘ nĂ =hmČ MkĆ rĘWČ bĘ lĂ 23, 24

MhĆ lĎ NtČ nĎ MyhĂ Łl’wĄ NrĆgŁ o’ hrĎCgmĘ MhĆ lĎ Ny’Ą wĘ CrYĘ qĘ yĂ âlwĘ C‘rĘzĘyĂ âl rSĆ ’Ğ MybĂ rĘ‘Ł hĎ =l’Ć
dxĎ ’Ć dmĆ GŁ otmĎ oq=l‘Č PysĂ ohlĘ lkČ Cy MJĆ mĂ ymĂ C : PnĎJĎ Po‘mĄ MkĆ JĘ rĘ‘Ć brČ hmĎ C MmĎ xĘ lČ 25

rtĆ yĆlĘ MkĆ tĘ gČ’ĞdČbĘ Cly‘Ă oê=hmČ toW‘Ğ ClkĘ Ct âl NTŁ qĎ rbĎ DĎ M’Ă NJĄ =l‘ČwĘ : otgĎ’ĞDČ bqĆ‘Ą 26

rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ NCwTĘ yĂ âlwĘ NC‘gĘ yyĂ âlwĘ CYyYĂ yĎ Cl‘ĞyČ hkĎ y’Ą MyeĂ SČ oèhČ =l’Ć CTyBĂ hČ : MyrĂbĎ DĘhČ 27

MyhĂ Łl’Ĺ hTĆ ‘ĞyČ hkĎ JĎ =M’Ă wĘ : heĎhĄ mĄ dxĎ ’Ć JĘ SCblĎ hyĎhĎ =âl ordĎhĞ =lkĎ BĘ hmŁ ŁlSĘ MGČ MkĆ lĎ 28

: hnĎmĚ ’Ĺ yeĄTČ qĘ MkĆ tĘ ’Ć =yJĂ P’Č rCeêČBČ NêČ yĚ otrĎxĽmĎ lĘ C MoIhČ ZyYĂ yĎ rSĆ ’Ğ hdĆvĎ hČ bWĆ ‘Ą=t’Ć
hQĆ ’Ą JĎ yJĂ : heĎhĄ wĎ heĎhĄ ‘ČCnyĎ âl MkĆ BĘ lĂ wĘ CêSĘ êĂ =hmČ C ClkĘ ’êŁ =hmČ CSuĘ bČ tĘ âl MêĆ’Č =MgČ wĘ 29, 30

tCklĘ mČ =t’Ć CSuĘ BČ ë’Č : hUĎ hĄ MkĆ ykĄ rĘYĎ hQĆ ’Ą =yJĂ ‘ČdĄyŁ MkĆ ybĂ ’Ğ wČ toYrĎ’ĞhĎ yyĄoG MySĂ qĘ bČ mĘ 31

ZpĆ xĄ yJĂ NTŁ qĎ rdĆ‘Ą ’rĎyêĂ =l’Č : topsĎ on tonêĎmČ MkĆ lĎ CntĘ eĎ yĂ MhĄ hĎ MyYĂ pĎ xĞhČ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ 32

CW‘Ğ MynĂ oybĘ ’Ć lĎ CntĘ C MkĆ lĎ rSĆ ’Ğ t’Ć CrkĘ mĂ : tCklĘ UČ hČ t’Ć MkĄ lĎ ttĄlĎ ’Ch MkĆ ybĂ ’Ğ 33

SGČyĂ=âl beĎGČ MlĎ o‘lĘ CeUĆ mĂ ‘rČGĎ yĂ âl rSĆ ’Ğ MyĂmČ èĎ BČ rYĎ o’wĘ ClBŁ yĂ âl rSĆ ’Ğ torrŁ YĘ MkĆ lĎ
MyĂnČtĘ mĎ BĘ Cb~Ę yČtĘ hĂ : MkĆ bĘ bČ lĘ =MGČ yhĂ yĘ MSĎ MkĆ rĘYČ o’ MomqĘ BĂ yJĂ : CelĆ kĘ ’yŁ âl S‘ĎwĘ hUĎ SĎ 34, 35

’bŁ yĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ oteĎtĚxĞ =NmĂ MhĆ ynĄdŁ ’Ğ bCSlĘ MyJĂ xČ mĘ MySĂ nĎ’ĞkČ CyhĹ wĆ : MyqĂ lĘ DŁ tornĄ wĘ MyrĂgĚxĞ 36

MydĂqĘ SŁ M’Ą YĎ mĘ yĂ MhĆ ynĄdŁ ’Ğ bCSBĘ rSĆ ’Ğ MhĄ hĎ MydĂbĎ ‘ĞhĎ yrĄSĘ ’Č : ‘gČrĎJĘ ol=CxtĘ pĘ yĂ qjŁ dĘyĂwĘ 37

brČqĘ yĂwĘ NxĎ lĘ èĚ hČ =l’Ć MbĄ ySĂ oy wynĎtĘ mĎ rgŁ xĞ yČ ’Ch yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď MêĎrĘmČ SĘ mĂ =l‘Č
yrĄSĘ ’Č M’Ą YĎ mĘ yĂ NkĄ wĘ tySĂ ylĂ èĘ BČ =M’Ă o’ ’bŁ yĎ tynĂ èĄ hČ hrĎmĚ SĘ ’Č BĎ =M’Ă : MtĎ’Ł trĄSĎ ywĂ 38

beĎGČhČ ’obyĎ hBĎ h‘ĎèĎ hČ =t’Ć tyĂBČ hČ l‘ČBČ ‘dČyĎ Cl=yJĂ blĄ =l‘Č CmyWĂ t’zŁ wĘ : MhĄ hĎ MydĂbĎ ‘ĞhĎ 39

MdĎ’Ď hĎ =NBĆ yJĂ MynĂ kŁ nĘ CyhĹ MêĆ’Č =MGČ NkĄ lĎ : otybĄ BĘ rêŁ xĘ lČ NtČ nĎ=âlwĘ oêrĘmČ SĘ mĂ =l‘Č dmĄ ‘Ł hyĎhĎ 40

lSĎ UĎ hČ =t’Ć tĎ’WĎ nĎ CnynĄdŁ ’Ğ CnlĎ hĞ sorTĘ jĆ rmĆ ’IŁ wČ : blĄ =l‘Č CmyWĂ tĎ âl rSĆ ’Ğ h‘ĎSĎ BĘ ’obyĎ 41

odyqĂ pĘ hĂ wynĎdŁ ’Ğ rSĆ ’Ğ NobnĎ wĘ NmĎ ’ĹnĆ Sy’Ă ’Ch=ymĂ C Nod’Ď hĎ rmĆ ’IŁ wČ : MQĎ kĚ lĘ MGČ=M’Ă o’ hEĆhČ 42

Ce’Ć YĎ mĘ yĂ o’bŁ BĘ rSĆ ’Ğ ’ChhČ dbĆ ‘ĆhĎ yrĄSĘ ’Č : oê‘ĂBĘ MlĎ kĘ ’Ď =t’Ć MhĄ lĎ ttĄlĎ otybĄ ynĄBĘ =l‘Č 43

dbĆ ‘ĆhĎ =M’Ă wĘ : ol=SyĆ rSĆ ’Ğ=lJĎ =l‘Č ChdĄqĂ pĘ yČ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : hWĎ ‘Ď NkĄ yJĂ wynĎdŁ ’Ğ 44, 45

lkŁ ’ĹlĆ wĘ toxpĎ èĘ hČ =t’Ć wĘ MydĂbĎ ‘ĞhĎ =t’Ć toJhČ lĘ lxĄ hĄ wĘ ’bŁ lĎ ynĂ dŁ ’Ğ SSĄ BŁ oBlĂ BĘ rmČ ’yŁ ’ChhČ
rSĆ ’Ğ h‘ĎSĎ bĘ C oQ hjĆ YČ yĘ=âl rSĆ ’Ğ MoyBĘ ’ChhČ dbĆ ‘ĆhĎ ynĄdŁ ’Ğ ’bŁ yĎ ’BŁ : rJŁ SĘ lĂ wĘ toêSĘ lĂ wĘ 46

SCxyĎ âlwĘ wynĎdŁ ’Ğ NoYrĘ hmĎ ‘ČdĄIŁ hČ dbĆ ‘ĆhĎ wĘ : oqlĘ xĆ NêĄ yĂ MyrĂrĘoihČ =t’Ć wĘ ot’Ł PiĄ SČ ywĂ ‘dČyĄ=âl 47

TjČ SĘ mĂ ’TĘ xĄ hWĎ ‘ĎwĘ ‘ČdĄyŁ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ ’ChwĘ : toSqĎ toJmČ BĘ rsĄ CĎyĂ onYŁ rĘkĂ hWĆ ‘ĞyČ âlwĘ 48

Sy’Ă wĘ hBĄ rĘhČ CeeĆmĂ SrĄDĎyĂ hBĄ rĘhČ ol=NêČ nĂ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lkĎ yJĂ toQqČ toJmČ BĘ rsĄ CĎyĂ toJmČ
S’Ą ry‘ĂbĘ hČ lĘ ytĂ ’bĎ ynĂ ’Ğ wČ : rtĄ yĎ wqČ BĘ odIĎmĂ SuČ bĚ yĘ NJĄ brĎ NoduĎ jĂ odyĎBĘ dqČ pĘ hĎ rSĆ ’Ğ 49

ylĂ r~Č =hmČ C HBĎ =lbĆ FĎ hĂ lĘ ylČ ‘Ď hlĎ ybĂ TĘ =MgČ wĘ : trĆ‘ĎBŁ rbĎ JĘ M’Ă do‘ yYĂ pĘ xĆ =hmČ C ZrĆ’Ď BĎ 50
d‘
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yJĂ NkĄ =âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ ZrĆ’Ď BĎ MolSĎ ttĄlĎ ytĂ ’bĎ yJĂ NCbSĘ xĘ êČ M’Ă hČ : MêŁ tĂ =yJĂ d‘Č51

MyĂnČSĘ C MyĂnČSĘ =l‘Č hSĎ ŁlSĘ hêĎ‘ČmĄ CmCqyĎ dxĎ ’Ć tyĂbČ BĘ CyhĘ yĂ hèĎ mĂ xĞ =M’Ă yJĂ : tqĆŁlxĞ mČ =M’Ă52

hQĎ kČ wĘ HtĎQČ kČ BĘ tomxĎ HUĎ ’Ă BĘ tbČ C HêĎbĂ BĘ M’Ą wybĂ ’Ď BĘ NbĄ C onbĘ BĂ MCqyĎ b’Ď : hSĎ ŁlSĘ =l‘Č53

yJĂ dyGĂ hČ lĘ CSyxĂ êĎ brĎ‘ĞUČ mĂ hlĆ ‘Ł NnĎ‘Ď C’rĘêĂ rSĆ ’ĞJČ M‘ĎhĎ NomhĞ =l’Ć MGČ rmĆ ’IŁ wČ : HtĎmŁ xĞ BČ54

MêĆ‘ĘdČyĘ NhĄ : hyĆhĘ yĂ NkĄ wĘ ’bŁ yĎ MxŁ yJĂ CrmĘ ’êŁ tbĆ SĆ nŁ bgĆnĆ xČ Cr=M’Ă wĘ : hyĆhĘ yĂ NkĄ wĘ MSĆ gĆ ’bŁ yĎ55, 56

t‘ĄhĎ =t’Ć MGČ NxŁ bĘ lĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âl ëy’Ą wĘ MyĂmĎ èĎ hČ ynĄjĘ =t’Ć wĘ ZrĆ’Ď hĎ ynĄjĘ =t’Ć NxŁ bĘ lĂ MypĂ nĄxĞ
Sy’Ă =M‘Ă ëlĄ êĄ rSĆ ’ĞJČ : rSĎ yĎ TjĎ SĘ mĂ C’yYĂ ot âl hUĎ lĎ MkĆ tĘ nČBĂ mĂ xČ CrmĄ MgČ wĘ : t’EŁ hČ57, 58

TpĄ èŁ hČ wĘ TpĄ èŁ hČ ynĄpĘ lĂ ìlĘ ybĂ oy=NjĆ ërĆDĎbČ ìdĘo‘ odIĎmĂ lYĄ eĎhĂ lĘ ZUĄ ’Č tĘ hĂ S’rŁ hĎ =l’Ć ìbĘ yrĂ
MèĎ mĂ hlĆ ‘ĞtČ âl yJĂ ìlĘ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : rhČ iŁ hČ tybĄ lĘ ìnĘ êĆ yĂ rTĄ oèhČ wĘ rTĄ oèhČ dyČBĘ ìrĘyGĂ sĘ yČ59

: hnĎrŁ xĞ’Č hĎ hTĎ CrjĘ hČ =t’Ć MQĄ SČ êĘ =rSĆ ’Ğ d‘Č
MmĎ DĎ ësČ mĎ soTlĎ yjĂ rSĆ ’Ğ MylĂ ylĂ GĘ hČ rbČ DĘ=t’Ć ol CdyGĂ IČwČ MySĂ nĎ’Ğ C’BĎ ’yhĂ hČ t‘ĄBĎgy

My’Ă FĎ xČ CyhĎ MhĄ hĎ MylĂ ylĂ GĘ hČ =yJĂ CbSĘ xĘ êČ M’Ă hČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : MhĆ yxĄ bĘ zĂ=l‘Č2

âl MêĆ’Č M’Ă wĘ NkĄ =âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ : hzĆ SnĆ‘Ł C’WĘ nĎ=rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č lylĂ GĎhČ ybĄ SĘ yŁ =lJĎ mĂ3

lDĎgĘ UĂ hČ MhĆ ylĄ ‘Ğ lpČ nĎ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞhĎ rWĎ ‘Ď hnĎmŁ SĘ o’ : CdbĄ ’êŁ NkĄ =omJĘ MkĆ lĘ JĚ CbCStĎ4

NkĄ =âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ : MyĂlĎ SĎ CryĘ ybĄ SĘ yŁ =lJĎ mĂ CyhĎ MymĂ SĄ ’Ğ=yJĂ CbSĘ xĘ tČhĞ CtmĄ wĎ xČ ŁQSĘ BĂ5

hyĎhĎ dxĎ ’Ć Sy’Ă rmĆ ’IŁ wČ olSĎ mĘ ’WĎ IĂwČ : CdbĄ ’êŁ NkĄ =omJĘ MkĆ QĘ JĚ CbCStĎ âl MêĆ’Č M’Ă wĘ6

MrĄJŁ hČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ : ’YĎ mĎ âlwĘ HyĎrĘjĂ =t’Ć SuĄbČ lĘ ’bŁ IĎwČ omrĘkČ bĘ h‘ĎCTnĘ hnĎ’Ą tĘ ol=rSĆ ’Ğ7

trŁ JĘ ytĂ ’YĎ mĎ âlwĘ HyĎrĘjĂ =t’Ć SuĄbČ lĘ t’EŁ hČ hnĎ’Ą êĘ hČ =l’Ć ytĂ ’BĎ MynĂ SĎ SŁlSĎ hzĆ=heĄhĂ
hnĎèĎ hČ do‘ HlĎ xeČhČ ynĂ dŁ ’Ğ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : ytĂ mĎ dĘ’Č =t’Ć tyxĂ SĘ tČ hEĆ=hUĎ lĎ yJĂ HtĎ’Ł8

NyĂ’Č =M’Ă wĘ h’Ď BĎ hČ hnĎèĎ BČ yrĂpĘ hWĆ ‘ĞêČ ylČ C’ : HlĎ bybĂ iĎ mĂ NmĆ DŁ NêĄ’Ć wĘ rDŁ ‘Ę’Ć =yJĂ d‘Č t’EŁ hČ9

htĎhĞ JĂ rSĆ ’Ğ hèĎ ’Ă MSĎ wĘ : tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄBĎ dxČ ’Č BĘ dUĄ lČ yĘwČ tBĎ èČ hČ MoyBĘ yhĂ yĘwČ : HtĎ’Ł trŁ kĘ êĂ10, 11

HtĎ’Ł ’rĘIČwČ : HlĎ PqĄ zŁ Ny’Ą wĘ ëmĄ os Ny’Ą wĘ hpĎ CpkĘ ’yhĂ wĘ hnĎSĎ hrĆWĘ ‘Ć hnĆmŁ SĘ hzĆ SlČ xĹêĆ wČ HxĎ Cr12

rhĄ mČ êĘ wČ hĎ ylĆ ‘Ď wydĎyĎ=t’Ć MWĆ IĎwČ : ëyĄlĘ xĎ mĄ êĘ YĘ QČ xĚ heĄhĂ hèĎ ’Ă hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ’rĎqĘ IĂwČ ‘ČCSyĄ13

’jĎ rĂ yJĂ ol=hrĎxĎ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ S’rŁ ë’Č : MyhĂ Łl’lĄ dobJĎ NêĄêĂ wČ htĎmĎ oq âlmĘ BĂ dmŁ ‘ĞêČ wČ14

C’BŁ hQĆ ’Ą BĎ hkĎ ’lĎ mĘ =lkĎ hWĆ ‘ĎêĄ MymĂ yĎ tSĆ SĄ M‘ĎhĎ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ tBĎ èČ hČ MoyBĘ ‘ČCSyĄ
ryêĂ yČ MJĆ mĂ Sy’Ă Sy’Ă âlhĞ MypĂ nĄxĞ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ Nod’Ď hĎ N‘ČIČwČ : tBĎ èČ hČ MoyBĘ âlwĘ C’pĘ rĎhĄ wĘ15

t’zŁ MhĎ rĎbĘ ’Č =tbČ C : tBĎ èČ hČ MoyBĘ otqŁ SĘ hČ lĘ CekĆ ylĂ oywĘ sCb’Ą hĎ =NmĂ ormŁ xĞ t’Ć wĘ oroS=t’Ć16

yDĄmĂ C : tBĎ èČ hČ MoyBĘ hĎ yrĆCs’ĞmĄ rêČtĚ âl hnĎSĎ hrĆWĘ ‘Ć hnĆmŁ SĘ hzĆ NTĎ vĎ hČ HtĎ’Ł rsČ ’Ď rSĆ ’Ğ17

: odyĎ htĎWĘ ‘Ď rSĆ ’Ğ toldŁ GĘ hČ =lJĎ =l‘Č M‘ĎhĎ =lJĎ xmČ WĘ IĂwČ wymĎ mĘ oqtĘ mĂ =lJĎ CrpĘ xĎ t’zŁ kĎ orBĘ dČ
xqČ lĎ rSĆ ’Ğ lDĎrĘxČ rGČrĘgČJĘ HnĎ oymĘ DĂ : HlĎ hwĆSĘ ’Č hmĎ C MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ lĘ tCmDĘ=hmČ rmĆ ’IŁ wČ18, 19

PsĆ oIwČ : wypĎ nĎ‘ĞBČ CneĘ qĂ MyĂmČ èĎ hČ Po‘ rSĆ ’Ğ=d‘Č lodGĎ Z‘ĄlĘ yhĂ yĘwČ xmČ YĘ IĂwČ oegČbĘ ChnĄêĘ IĂwČ Sy’Ă20

SŁlSĘ BĂ SlĎ êĎ wČ hèĎ ’Ă hxĎ qĘ lĎ rSĆ ’Ğ r’Ł WĘ JĂ HnĎ oymĘ DĂ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ lĘ tCmDĘ=hmČ rmČ ’IŁ wČ21
My’s



80 sqwl 13. 22–14. 13

dUĄ lČ wĘ rob‘Ď MyrĂpĎ kĘ C MyrĂ‘Ď ërĆDĆ rbŁ ‘ĞyČwČ : hsĎ yrĂ‘ĞhĎ =lJĎ hYĎ mĘ xĎ rSĆ ’Ğ=d‘Č xmČ qĆ My’Ă sĘ 22

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĄ ’IŁ wČ : C‘SĄ CĎyĂ rjĎ sĘ mĂ ytĄmĘ qrČhĞ ynĂ dŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ Sy’Ă ChlĄ ’Ď SĘ IĂwČ : hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ ‘ČosnĎ wĘ 23, 24

t‘ĄBĎ : ’bŁ lĎ ClkĘ Cy âlwĘ CSqĘ bČ yĘ MyBĂ rČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ yJĂ r~Ď hČ r‘ČèČ BČ ’bŁ lĎ CYUĘ ’Č tĘ hĂ 25

MyqĂ jĘ DČtĘ mĂ ZCxmĂ CdmĘ ‘ČtČ wĘ C’bŁ êĎ MêĆ’Č wĘ tlĆ DĎhČ =t’Ć rgČsĎ wĘ tyĂBČ hČ ynĄdŁ ’Ğ MCqyĎ rSĆ ’Ğ ’yhĂ hČ
: MêĆ’Č hEĆmĂ =y’Ą MkĆ tĘ ’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ âl rmČ ’yŁ wĘ hnĆ‘ĞyČ ’ChwĘ CnlĎ =xtČjĘ CnynĄdŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ tlĆ DĆhČ =l‘Č
’ChwĘ : hrĎoê CnQĎ tĎ yrĄoh CnytĄbŁ xŁ rĘbĂ C ìynĆpĎ lĘ CnytĂ SĎ wĘ CnlĘ kČ ’Ď âlhĞ rmŁ ’lĄ CQxĄ êĎ z’Ď 26, 27

hyĆhĘ yĂ z’Ď wĘ : NwĆ’Ď ylĄ ‘ĞjŁ =lJĎ yeĂ UĆ mĂ CrCs MêĆ’Č hEĆmĂ =y’Ą yêĂ ‘ĘdČyĎ âl MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NhĄ hnĆ‘ĞyČ 28

MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ BĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ =lkĎ wĘ bqŁ ‘ĞyČwĘ qxĎ YĘ yĂwĘ MhĎ rĎbĘ ’Č C’rĘtĂ yJĂ MyĂeĎSĂ qrŁ xĞ wČ ykĂ bĘ
tCklĘ mČ BĘ MUĎ ‘Ă CbSĘ yĄwĘ C’bŁ yĎ MIĎmĂ C Nop~Ď mĂ C brĎ‘ĞUČ mĂ C xrĎzĘUĂ mĂ C : ZCxmĂ CyhĘ êĂ MyxĂ DĎnĂ MêĆ’Č wĘ 29

h‘ĎèĎ BČ : MynĂ rŁ xĞ’Č CyhĘ yĂ rSĆ ’Ğ MynĂ SŁ ’rĂwĘ MynĂ SŁ ’rĂ CyhĘ yĂ rSĆ ’Ğ MynĂ rŁ xĞ ’Č SyĄ heĄhĂ wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ 30, 31

: ìgĆrĘhĎ lĘ SuĄbČ mĘ sodrĘoh yJĂ hEĆmĂ ëlĄ wĘ ’YĄ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ MySĂ CrjĘ hČ toYqĘ mĂ C’BĎ ’yhĂ hČ
MoIhČ MylĂ ox ’pĄ rŁ wĘ to‘rĎ toxCr SrĄgĎmĘ ynĂ nĘ hĂ hEĆhČ l‘ĎCèlČ CdyGĂ hČ wĘ CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 32

’BĎ hČ MoylĘ C rxĎ mĎ MoylĘ C MoIhČ ëlĄ ’Ą ëolhĎ ë’Č : y~Ă qĂ =d‘Č ’bŁ ’Ď ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIbČ C rxĎ mĎ MoybĘ C 33

tgĆrĆhŁ hČ MyĂlČ SĎ CryĘ MyĂlČ SĎ CryĘ : MyĂlĎ SĎ CrylĂ ZCxmĂ dbČ ’yŁ ’ybĂ nĎ yJĂ hWĆ ‘ĎyĄ=âl NkĄ ykĂ wyrĎxĞ ’Č 34

ëyĂnČBĎ =t’Ć ZBĄ qČ lĘ yêĂ YĘ pČ xĎ MymĂ ‘ĎpĘ hUĆ JČ =d‘Č ëyĂlĎ ’Ą MyxĂ ClèĘ hČ =t’Ć tlĆ qĆiŁ hČ wĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ =t’Ć
r’Ą èĎ yĂ MkĆ tĘ yBĄ heĄhĂ : MtĆ ybĂ ’Ğ âlwĘ hĎ ypĆ nĎJĘ txČ êČ hĎ yxĆ rŁ pĘ ’Ć =t’Ć tlĆ gŁ nĘ rĘêČ ZBĄ qČ êĘ rSĆ ’ĞJČ 35

MSĄ BĘ ’BĎ hČ ëCrBĎ NCrmĘ ’tŁ =yJĂ d‘Č do‘ ynĂ ’ĚrĘtĂ âl yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł NmĄ ’Ď ynĂ ’Ğ wČ hBĎ rĘxĎ MkĄ lĎ
: hoĎhyĘ

CbrĘ’Ď MhĄ wĘ MxĆ lĎ lkŁ ’ĹlĆ MySĂ CrjĘ hČ ySĄ ’rĎmĄ dxĎ ’Ć tyBĄ =l’Ć ’bŁ IĎwČ tBĎ èČ hČ MoyBĘ yhĂ yĘwČ dy

hrĎoêhČ ylĄ ‘ĞBČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : MyĂmĎ hbĎ YĎ orWĎ BĘ rSĆ ’Ğ wynĎpĎ lĘ Sy’Ă heĄhĂ wĘ : ol 2, 3

’jĎ rĘIĂwČ xqČ IĂwČ : CSyrĂxĞ IČwČ âl=M’Ă tBĎ èČ hČ MoyBĘ ’jĄ rČlĘ hrĎoêkČ ykĂ hĞ rmŁ ’lĄ MySĂ CrjĘ hČ =l’Ć wĘ 4

MoyBĘ roBhČ =l’Ć lpČ nĎ oroS o’ ormŁ xĞ rSĆ ’Ğ MJĆ mĂ =ymĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ChxĄ QĘ SČ yĘwČ ot’Ł 5

oto’rĘkĂ wĘ : t’zŁ =l‘Č rbĎ DĎ bySĂ hĎ lĘ ClkĘ yĎ âlwĘ : otŁl‘ĞhČ lĘ ChWĄ ‘ĞmČ SyxĂ yĎ âlwĘ tBĎ èČ hČ 6, 7

: rmČ ’IŁ wČ MhĆ ylĄ ’Ğ olSĎ mĘ =t’Ć ’vĎ IĂwČ tobSĎ oUhČ ySĄ ’rĎ=t’Ć MhĆ lĎ CrxĞ BĎ rSĆ ’Ğ My’Ă rĚuĘ hČ =t’Ć
dBĎ kĘ nĂ Sy’Ă MSĎ ’rĎqĘ nĂ =NjĆ S’rŁ hĎ bSĎ om=l‘Č bSĄ tĄ âl oteĎtĚxĞ =l’Ć Sy’Ă ìtĘ ’Ł ’rĎqĘ yĂ=yJĂ 8

z’Ď wĘ hEĆhČ Sy’Ă lĎ ìmĘ oqmĘ xeČhČ ìylĆ ’Ą rmČ ’Ď wĘ MkĆ ynĄSĘ =t’Ć ’rĎqĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ ’bĎ C : ìUĆ mĂ 9

bSĎ oUhČ =l‘Č bSĄ wĘ ëlĄ hêĎ’Č ’CrqĎ M’Ă ë’Č : lpĄ èĎ hČ bSĎ oUhČ =t’Ć txČ qČ lĎ ìêĘ SĘ bĎ BĘ MCqêĎ 10

ynĄpĘ lĂ dobkĎ lĘ ìlĘ =hyĎhĎ wĘ hlĎ ‘ĘmĎ hEĆmĂ hlĄ ‘Ğ ydĂydĂyĘ ìylĆ ’Ą rmČ ’yŁ wĘ ’bŁ yĎ ìtĘ ’Ł ’rĄuŁ hČ wĘ lpĄ èĎ hČ
rmĆ ’IŁ wČ : ’WĄ eĎ yĂ xČ Cr lpČ SĘ C lpĄ èĎ yĂ otwĎ’Ğ gČbĘ ’vĄ nČtĘ UĂ hČ =lJĎ yJĂ : ëUĎ ‘Ă hBĎ sĂ mĘ BĂ MybĂ SĘ IŁ hČ =lJĎ 11, 12

’rĎqĘ tĂ âl brĆ‘ĆbĎ o’ MyĂrČhĽ ~Ď BČ hêĆSĘ mĂ hWĆ ‘ĞtČ =yJĂ otybĄ lĘ o’rĎqĘ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ =l’Ć MGČ
MhĆ yêĄSĘ mĂ lĘ ìC’rĎqĘ yĂ MhĄ =MgČ yJĂ MyrĂySĂ ‘ĞhĎ ìynĆkĄ SĘ lĂ o’ ìybĆ orqĘ lĂ wĘ ìyxĆ ’Č lĘ ìybĆ hĞ ’Ł lĘ
MyxĂ sĘ jĂ lČ My’Ă JĎ dĘnĂ wĘ MyIĂnĂ ‘ĞlČ ’rĎqĘ hêĆSĘ mĂ hWĆ ‘ĞtČ =yJĂ lbĎ ’Ğ : lCmGĘ MClSĘ êČ ìlĘ =hyĎhĎ wĘ 13
Myrw‘lw
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: MyqĂ yDĂ~Č hČ tmČ CqêĘ MoyBĘ ìlĘ MQČ SĚ yĘ MŁQSĚ wĘ ëlĎ =MQĆ SČ lĘ MdĎyĎBĘ =Ny’Ą yJĂ ìyrĆSĘ ’Č z’Ď : MyrĂwĘ‘ĂlČ wĘ14

MxĆ lĆ lkĄ ’Ł hĎ yrĄSĘ ’Č rmČ ’Ď wĘ hnĎ‘Ď hQĆ ’Ą =t’Ć o‘mĘ SĎ JĘ hBĎ sĂ mĘ bĂ oU‘Ă MybĂ SĘ IŁ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć wĘ15

: MyBĂ rČ My’Ă rĚqĘ lĂ lodgĎ hêĆSĘ mĂ hWĎ ‘Ď dxĎ ’Ć Sy’Ă wylĎ ’Ą rmČ ’Ď ’ChwĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ BĘ16

CQxĄ IĎwČ : NkĎ Cm rbĎ DĎ=lJĎ yJĂ ’nĎ C’BŁ rmŁ ’lĄ My’Ă rĚuĘ hČ =l’Ć hêĆSĘ UĂ hČ ynĄpĘ lĂ oDbĘ ‘Č=t’Ć xlČ SĘ IĂwČ17, 18

oto’rĘlĂ wĘ tkĆ lĆ lĎ ZCxnĎ ylĂ wĘ ylĂ ytĂ ynĂ qĎ hdĆWĎ rmČ ’Ď NoS’rĂhĎ TUĄ êČSĘ hĂ lĘ dxĎ ’Ć hjĆ MQĎ JĚ
ylĂ ytĂ ynĂ qĎ rqĎ bĎ =ydĄmĘ YĂ tSĆ mĄ xĞ rmČ ’Ď ynĂ èĄ hČ wĘ : hEĆhČ rbĎ DĎlČ ylĂ xlČ sĘ yĂ yJĂ ìynĆdŁ ’lČ ’nĎ=rmĎ ’Ĺ19

hèĎ ’Ă rmČ ’Ď ySĂ ylĂ èĘ hČ wĘ : hEĆhČ rbĎ DĎlČ ylĂ xlČ sĘ yĂ yJĂ ìynĆdŁ ’lČ ’nĎ=rmĎ ’Ĺ MrĎuĘ bČ lĘ ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ wČ20

oj’Č rxČ IĂwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć wynĎdŁ ’lČ dGĄIČwČ dbĆ ‘ĆhĎ bSĎ IĎwČ : ’bŁ lĎ lkČ C’ âlwĘ ylĂ yêĂ xĘ qČ lĎ21

MyIĂnĂ ‘ĞhĎ =t’Ć heĎhĄ ylĂ ’bĄ hĎ wĘ hĎ ytĆ oYCx=l’Ć wĘ ry‘ĂhĎ tobxŁ rĘ=l’Ć ’YĄ rhĄ mČ dbĆ ‘ĆhĎ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ
tĎ yCĂYĂ rSĆ ’ĞJČ ynĂ dŁ ’Ğ hyĎhĘ nĂ NJĄ dbĆ ‘ĆhĎ rmĆ ’IŁ wČ : MyxĂ sĘ jĂ hČ =t’Ć wĘ MyrĂwĘ‘ĂhČ =t’Ć wĘ My’Ă JĎ dĘeĂ hČ =t’Ć wĘ22

tordĄGĘ hČ =l’Ć wĘ MykĂ rĎDĘhČ =l’Ć ’YĄ dbĆ ‘ĆhĎ =l’Ć Nod’Ď hĎ rmĆ IŁ wČ : tyĂBĎ BČ qrĄ MoqmĎ do‘=ë’Č23

MhĄ hĎ My’Ă rĚuĘ hČ MySĂ nĎ’ĞhĎ =NmĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ yJĂ : ytĂ ybĄ ’lĄ UĎ yĂ N‘ČmČ lĘ ’bŁ lĎ MBĎ =qzĆxĞ hČ wĘ24

’bŁ yĎ=yJĂ : MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ NpĆ IĂwČ brĎ=M‘Č NomhĞ oê’Ă ëlĆ IĄwČ : hêĆSĘ UĂ hČ =t’Ć Sy’Ă M‘ČTĘ yĂ âl25, 26

wytĎ yŁ xĘ ’Č =t’Ć wĘ wyxĎ ’Ć =t’Ć wĘ wynĎBĎ =t’Ć wĘ oêSĘ ’Ă =t’Ć wĘ oU’Ă =t’Ć wĘ wybĂ ’Ď =t’Ć ’nĎWĘ yĂ âlwĘ Sy’Ă ylČ ’Ą
yrĎxĞ ’Č ëlĄ yĄwĘ oblĎ YĘ =t’Ć xuČ yĂ=âl rSĆ ’Ğ ymĂ C : ydĂymĂ lĘ êČ toyhĘ lĂ lkČ Cy âl oSpĘ nČ=t’Ć =MGČ P’Č wĘ27

hnĎSŁ ’rĂ bèĄ xČ lĘ bSĄ yĄ âlwĘ lDĎgĘ mĂ tonbĘ lĂ ZpĄ xĎ hĆ MJĆ mĂ =ymĂ yJĂ : ydĂymĂ lĘ êČ toyhĘ lĂ lkČ Cy âl28

omylĂ SĘ hČ lĘ odyĎ rYČ qĘ êĂ dosyĘhČ =t’Ć odsĘ yĎBĘ =NjĆ : otŁQkČ lĘ ol brČ wydĎyĎ M’Ă wytĎ o’YĎ oh=t’Ć29

: odyĎ l’Ą lĘ =Ny’Ą toQkČ lĘ C tonbĘ lĂ lxĄ hĄ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ ’Ch hzĆ : rmŁ ’lĄ ol=Cg‘ĞlĘ yĂ My’Ă rŁ hĎ =lkĎ wĘ30

Z‘ĄyĎtĘ hĂ lĘ bSĄ yĄ=âlwĘ rxĄ ’Č ëlĆ mĆ =M‘Ă oêmĘ xČ lĘ mĂ BĘ MynĂ jĎ to’rĎtĘ hĂ lĘ ’YĄ IŁ hČ ëlĆ UĆ hČ ’Ch=ymĂ o’31

âl=M’Ă wĘ : PlĆ ’Ď MyrĂWĘ ‘ĆBĘ wylĎ ‘Ď ’BĎ hČ t’rČqĘ lĂ MypĂ lĎ ’Ğ trĆWĆ ‘ĞBČ ërŁ ‘ĞlČ lkČ Cy=M’Ă hnĎSŁ ’rĂ32

ldĄBĎ yĂ=âl M’Ă MJĆ mĂ Sy’Ă =lJĎ NkĄ wĘ : MolSĎ ol=SuĆbČ lĘ qoxrĎmĄ odo‘ MykĂ ’Ď lĘ mČ xlČ SĘ yĂ z’Ď33

om‘ĘTČ gCpyĎ xlČ UĆ hČ =MGČ M’Ă ë’Č ’Ch boT xlČ UĆ hČ : ydĂymĂ lĘ êČ toyhĘ lĂ lkČ Cy=âl ol rSĆ ’Ğ lJŁ mĂ34

ymĂ ot’Ł CkylĂ SĘ yČ hYĎ Cx=M’Ă yJĂ NmĆ dŁ lĘ âlwĘ hmĎ dĎ’ĞlČ âl xlČ YĘ yĂ=âl lpĄ êĎ : ot’Ł NuĄtČ yĘ ymĂ35

: ‘mĎ SĘ yĂ ‘ČmŁ SĘ lĂ ol MyĂnČ zĘ’Ď rSĆ ’Ğ
MySĂ CrjĘ hČ CnŁQIĂwČ : ot’Ł ‘ČmŁ SĘ lĂ My’Ă FĎ xČ hČ wĘ MysĂ kĘ oUhČ =lJĎ wynĎpĎ lĘ C’BĎ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČwT, 2

MhĆ ylĄ ’Ğ ’vĎ IĂwČ : MhĆ UĎ ‘Ă lkĄ ’Ł wĘ ’WĄ nŁ ’Ch My’Ă FĎ xČ ynĄjĘ hzĆQĎ hČ Sy’Ă hĎ rmŁ ’lĄ MyrĂpĘ oihČ wĘ3

hWĎ bĘ JĂ oQ hdĎbĘ ’Ď wĘ N’YŁ h’Ď mĄ ol=rSĆ ’Ğ MJĆ mĂ Sy’Ă ymĂ : rmŁ ’lĄ hEĆhČ lSĎ UĎ hČ =t’Ć4

’YĎ mĘ yĂ=yJĂ d‘Č SuĄbČ lĘ C tkĆ lĆ lĎ rBĎ dĘUĂ BČ ‘SČ tĄ wĎ My‘ĂSĘ êĂ hČ =t’Ć bzŁ ‘ĞyČ âl ’ChwĘ NhĆ mĄ txČ ’Č
’rĎqĘ yĂwĘ ’bŁ yĎ otyBĄ =l’Ć wĘ : PtĄJĎ bČ heĎ’Ć vĎ yĂ hĎ ylĆ ‘Ď WyWĂ yĎ heĎ’Ć YĎ mĘ yĂ yJĂ hyĎhĎ wĘ : tdĆbĎ ’Ł hĎ =t’Ć5, 6

ynĂ ’Ğ wČ : t’EŁ hČ hWĎ bĘ JĂ hČ =t’Ć ytĂ dĎbĄ ’Ğ=t’Ć ytĂ ’YĎ mĎ yJĂ yêĂ ’Ă CWyWĂ rmŁ ’lĄ wynĎkĄ SĘ lĂ wĘ wybĎ hĞ ’Ł lĘ7

My‘ĂSĘ êĂ =l‘ČmĄ wy’Ď TĎ xĞ mĄ bèĎ hČ dxĎ ’Ć ’TĆ xŁ =l‘Č MyĂmČ èĎ BČ hxĎ mĘ vĂ hČ brĆêĂ hkĎ JĎ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł
hrĎWĎ ‘Ğ HlĎ =rSĆ ’Ğ hèĎ ’Ă hĎ ymĂ o’ : wylĎ ‘Ď MxĄ eĎhĂ lĘ rbĎ DĎ MhĆ lĎ Ny’Ą rSĆ ’Ğ qdĆYĆ ySĄ nĘ ’Č h‘ĎSĘ tĂ wĘ8
Psk
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WjĄ xČ tĘ C tyĂBČ hČ =t’Ć heĆpČ tĘ C rnĄ qylĂ dĘtČ âl ’yhĂ wĘ hĎ ynĆ y‘ĄmĄ rêĎsĘ nĂ wĘ lpČ nĎ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć wĘ PsĆ kĆ
hĎ ytĆ onkĄ SĘ lĂ wĘ hĎ ytĆ o‘rĄlĘ ’rĎqĘ êĂ ot’Ł ’YĎ mĘ tĂ =yJĂ hyĎhĎ wĘ : Ce’Ć YĎ mĘ tĂ =yJĂ d‘Č WjĎ xĚ mĘ WpĆ xĄ BĘ 9

hkĎ JĎ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : PsĆ JĎ hČ t’Ć ytĂ dĎbĄ ’Ğ=t’Ć ytĂ ’YĎ mĎ yJĂ ytĂ xĎ mĘ WĂ BĘ hnĎxĘ mČ WĘ rmŁ ’lĄ 10

Sy’Ă rmČ ’IŁ wČ PsĆ IŁ wČ : wy’Ď TĎ xĞ mĄ bèĎ hČ dxĎ ’Ć ’TĄ xŁ =l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ ykĄ ’ĞlĘ mČ ynĄpĘ lĂ hxĎ mĘ WĂ hyĆhĘ êĂ 11

hlĎ xĞ nČhČ qlĆ xĄ ybĂ ’Ď yQĂ =hnĎêĘ wybĂ ’Ď =l’Ć rmČ ’Ď MhĆ mĄ NTŁ uĎ hČ wĘ : MynĂ bĎ ynĄSĘ ol CyhĎ dxĎ ’Ć 12

NTŁ uĎ hČ NBĄ hČ PsČ ’Ď MydĂxĎ ’Ğ MymĂ yĎ yrĄxĞ ’Č wĘ : wysĎ kĎ nĘ =t’Ć MhĆ lĎ qQĄ xČ yĘwČ ylĂ bĘ xĆ lĘ ljŁ yĂ rSĆ ’Ğ 13

: ojsĘ JČ =lJĎ rEČjĂ rSĆ ’Ğ d‘Č llĄ ozlĘ MSĎ yhĂ yĘwČ hqĎ oxrĘ ZrĆ’Ć =l’Ć ‘iČ IĂwČ ol rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć
toyhĘ lĂ lxĄ hĄ ’ChwĘ ’yhĂ hČ ZrĆ’Ď BĎ lodGĎ b‘ĎrĎ ’BĎ ol hyĎhĎ rSĆ ’Ğ=lJĎ ‘QČ BĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ 14

to‘rĘlĂ hdĆvĎ hČ ChxĄ lĎ SĘ IĂwČ ’yhĂ hČ ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ IŁ mĂ dxĎ ’Ć BĘ xjČ êČsĘ IĂwČ ëlĆ IĄwČ : MxĆ lĎ =rsČ xĞ 15

bSĆ IĎwČ : ol Ny’Ą WrĄpŁ C MyrĂyzĂxĞ hČ NClkĘ ’yŁ rSĆ ’ĞmĄ NybĂ CrxĞ oWrĄJĘ =t’Ć ’QĄ mČ lĘ w’Č tĘ IĂwČ : MyrĂyzĂxĞ 16, 17

tmĄ ykĂ nŁ ’Ď wĘ rtĄ ohwĘ yDČ MxĆ lĆ MhĆ lĎ rSĆ ’Ğ ybĂ ’Ď dyČ txČ êČ MyrĂykĂ vĘ hČ CBrČ=hmĎ rmČ ’IŁ wČ oBlĂ =l’Ć
ytĂ ŁQqČ : ìynĆpĎ lĘ =MGČ MyĂmČ èĎ lČ =MGČ ytĂ ’TĎ xĎ ybĂ ’Ď wylĎ ’Ą rmČ ’Ł wĘ ybĂ ’Ď =l’Ć ëlĄ ’Ą MCq’Ď : b‘ĎrĎBĎ hjŁ 18, 19

CedĆo‘wĘ wybĂ ’Ď =l’Ć ’bŁ IĎwČ MqĎ IĎwČ : ìtĆ ybĄ BĘ MyrĂykĂ WĘ hČ dxČ ’Č JĘ ’nĎ=ynĂ mĄ yWĂ do‘ ìnĘ bĂ ’rĄuĎ hĂ mĄ 20

NBĄ hČ wĘ : ol qèČ IĂwĘ wyrĎ’CĎYČ =l‘Č ljŁ IĂwČ ZrĎIĎwČ wylĎ ’Ą wymĎ xĞrČ CrmĘ JĎ IĂwČ wybĂ ’Ď ot’Ł h’Ď rĎ qoxrĎmĄ 21

b’Ď hĎ rmĆ ’IŁ wČ : do‘ ìnĘ bĂ ’rĄuĎ hĂ mĄ ytĂ ŁQqČ ìynĆpĎ lĘ =MGČ MyĂmČ èĎ lČ =MGČ ytĂ ’TĎ xĎ ybĂ ’Ď rmČ ’Ď wĘ hnĎ‘Ď 22

MylĂ ‘ĎnĘ C odyĎ=l‘Č t‘ČBČ TČ CntĘ C boFhČ ly‘ĂUĘ hČ =t’Ć ChSĚ yBĂ lĘ hČ wĘ C’ybĂ hĎ CrhĞ mČ wydĎbĎ ‘Ğ=l’Ć
’Ch heĄhĂ wĘ hyĎhĎ tmĄ ynĂ BĘ =hzĆ yJĂ : hzĎŁl‘ĞnČ wĘ lkČ ’nŁ wĘ CxbĎ TĘ C CxqĘ qBĄ rĘUČ hČ lgĆ‘Ą=t’Ć wĘ : wylĎ gĘ rČlĘ 23, 24

hdĆWĎ bČ oêkĘ ’lČ UĘ mĂ ’BĎ lodGĎhČ onbĘ C : sQĄ ‘ČtĘ hĂ lĘ MQĎ kĚ CmCqIĎwČ CnêĎ’Ă ’YĎ mĘ nĂ ’ChwĘ dbĄ ’Ł yxĎ 25

: t’EŁ =hmČ l’Č SĘ IĂwČ MyrĂ‘ĎeĘ hČ dxČ ’Č =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ : loxmĎ C rySĂ loq ‘mČ SĘ IĂwČ tyĂBČ hČ =l’Ć brČqĘ IĂwČ 26

wylĎ ’Ą bSĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č qBĄ rĘUČ hČ lgĆ‘Ą=t’Ć ìybĂ ’Ď ol xBČ zĘIĂwČ ’BĎ ìyxĂ ’Ď âlhĞ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ 27

rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : oBlĂ =l‘Č rBĄ dČyĘwČ wybĂ ’Ď ’YĄ IĄwČ htĎ yĘBĎ hČ ’bŁ lĎ hbĎ ’Ď âlwĘ oj’Č rxČ IĂwČ : MolSĎ BĘ 28, 29

êĎtČ nĎ=âl do‘wĘ ìytĆ wŁ YĘ UĂ mĂ yêĂ rĘbČ ‘Ď âl ydĂo‘mĄ C ìyêĂ dĘbČ ‘Ğ toBrČ MynĂ SĎ hzĆ heĄhĂ wybĂ ’Ď =l’Ć
tyxĂ SĘ hĂ rSĆ ’Ğ tonzŁ h‘ĆrŁ hzĆ ìnĘ bĂ ’bŁ kĘ C : y‘ĎrĄ=M‘Ă sQĄ ‘ČtĘ hĂ lĘ C lkŁ ’ĹlĆ N’~Ł hČ =NmĂ ydĂgĘ ylĂ 30

lkŁ wĘ ydĂUĎ ‘Ă hêĎ’Č dymĂ tĎ âlhĞ ynĂ BĘ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : qBĄ rĘUČ hČ lgĆ‘Ą=t’Ć oQ êĎxĘ bČ zĎ ìtĆlĎ xĞ nČ=t’Ć 31

yxĎ ’Ch heĄhĂ wĘ hyĎhĎ tmĄ ìyxĂ ’Ď =hzĆ yJĂ sQĄ ‘ČtĘ hĂ lĘ C xČ mŁ WĘ lĂ CnlĎ hwĎ’nĎ lbĎ ’Ğ : ’Ch ìlĘ ylĂ =rSĆ ’Ğ 32

: CnêĎ’Ă ’YĎ mĘ nĂ ’ChwĘ dbĄ ’Ł
otBĎ DĂ wylĎ ’Ą C’ybĂ hĄ rSĆ ’Ğ otyBĄ =l‘Č NkĄ sŁ olwĘ hyĎhĎ rySĂ ‘Ď Sy’Ă wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć MGČ rmĆ ’IŁ wČ zT

hbĎ hĎ ìylĆ ‘Ď ‘ČmĄ SŁ ykĂ nŁ ’Ď t’EŁ =hmČ rmČ ’IŁ wČ wylĎ ’Ą ’rĎqĘ IĂwČ : rEĄpČ mĘ ’Ch onoh yJĂ rmŁ ’lĄ h‘ĎrĎ 2

hmĎ oBlĂ =l’Ć NkĄ iŁ hČ rmĆ ’IŁ wČ : tyĂBĎ hČ =l‘Č NkĄ sŁ r’Ą èĎ hĂ lĘ do‘ lkČ Ct âl yJĂ ìtĆDĎqĚjĘ NoBSĘ xĆ 3

MxĆ lĆ SuĄbČ lĘ C lkČ Ct=âl hmĎ dĎ’ĞhĎ =t’Ć dbŁ ‘ĞlČ yeĂ UĆ mĂ ytĂ DĎqĚjĘ =t’Ć ynĂ dŁ ’Ğ xČ qĄŁl=yJĂ hWĆ ‘Ĺ’Ć
NkĄ sŁ toyhĘ mĂ lDČxĘ ’Ć rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č =MGČ d‘Č hWĆ ‘Ĺ’Ć rSĆ ’Ğ t’Ą yêĂ ‘ĂdČyĎ : ylĂ ’yhĂ hjĎ rĘxĆ tobdĎnĘ 4

NoS’rĂhĎ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ wynĎdŁ ’Ğ MBĎ hSĎ nĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă Sy’Ă =l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ : MhĆ yêĄBĎ =l’Ć ynĂ CpsĘ ’Č yČ 5
hm
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rTČ SĘ =t’Ć xqČ rhĄ mČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ NmĆ SĎ tBČ h’Ď mĄ rmĆ ’IŁ wČ : ynĂ dŁ ’lČ MQĄ SČ lĘ ìylĆ ‘Ď box hmĎ6

h’Ď mĄ rmĆ ’IŁ wČ MQĄ SČ lĘ ìylĆ ‘Ď hUĆ JČ hêĎ’Č wĘ rmČ ’Ď ynĂ èĄ hČ =l’Ć wĘ : MySĂ ymĂ xĞ btŁ kĘ C bSĄ boxhČ7

hlĎ wĘ‘ČhĎ =NBĆ =t’Ć Nod’Ď hĎ xBČ SČ yĘwČ : MynĂ mŁ SĘ btŁ kĘ C boxhČ rTČ SĘ =t’Ć xqČ rmĆ ’IŁ wČ MyFĂ xĂ rJŁ8

ro’hĎ ynĄBĘ l‘ČmĄ MhĄ MylĂ yJĂ WĘ mČ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ ynĄbĘ yJĂ ChWĄ ‘ĞmČ =t’Ć lJĄ WĂ rSĆ ’Ğ NkĄ iŁ hČ =t’Ć
’bŁ yĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ hlĎ wĘ‘ČhĎ roqmĘ PsĆ kĆ BĘ MybĂ hĞ ’Ł MkĆ lĎ CnqĘ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ=P’Č wĘ : MtĎrŁ dŁ BĘ9

hyĆhĘ yĂ NmĎ ’ĹnĆ NTŁ qĎ rbĎ dĎBĘ NmĎ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ ymĂ : MlĎ o‘ tonJĘ SĘ mĂ =l’Ć MkĆ tĘ ’Ć CpsĘ ’Č yČ z’Ď o~qĂ =d‘Č10

M’Ă NJĄ =l‘ČwĘ : lodGĎ rbĎ dĎBĘ =MGČ lCĄ‘ČyĘ NTŁ qĎ rbĎ dĎBĘ lCĄ‘ČyĘ rSĆ ’Ğ ymĂ C lodGĎ rbĎ dĎBĘ =MGČ11

âl MynĂ mĎ ’ĹnĆ M’Ă wĘ : tmĆ ’Ĺ Noh=l‘Č MkĆ tĘ ’Ć dyqĂ pĘ yČ ymĂ txĎ SĘ mĎ NohBĘ MtĆ yyĂhĹ MynĂ mĎ ’ĹnĆ=âl12

dbŁ ‘ĞlČ lkČ Cy âl dbĆ ‘Ć : MkĆ lĎ NêĄ yĂ ymĂ MkĆ SĘ pĘ nČlĘ dmĄ ‘Ł NyĎnĘ qĂ MyrĂxĄ ’ĞlČ rbĄ ‘Ł NyĎnĘ qĂ BĘ MtĆ yyĂhĹ13

s’Ď mĘ nĂ ynĂ èĄ hČ wĘ dxĎ ’Ć BĎ qBČ dĘyĂ o’ bhČ ’ĹyĆ rxĄ ’Č hĎ =t’Ć wĘ dxĎ ’Ć hĎ =t’Ć ’nĎWĘ yĂ=M’Ă yJĂ MyĂnĎSĘ MynĂ dŁ ’Ğ
PsĆ kĆ ybĄ hĞ ’Ł MySĂ CrjĘ hČ C‘mĘ SĘ IĂwČ : NomUĎ hČ =t’Ć wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć dbŁ ‘ĞlČ ClkĘ Ct âl wynĎ y‘ĄBĘ14

ynĄ y‘ĄlĘ MkĆ SĘ pĘ nČ CqyDĂYĘ êČ rSĆ ’Ğ MhĄ MêĆ’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : wylĎ ‘Ď CqxĞ WĘ IĂwČ hQĆ ’Ą =lJĎ =t’Ć15

: MyhĂ Łl’Ĺ ynĄ y‘ĄBĘ ’Ch hbĎ ‘Ąoê MySĂ nĎ’Ğ ynĄ y‘ĄlĘ ’vĄ nČtĘ UĂ hČ yJĂ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć ‘dČyĄ MyhĂ Łl’wĄ MySĂ nĎ’Ğ
MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ trČŁWBĘ hQĎ xĄ hĄ ’yhĂ hČ t‘ĄmĄ C MtĎpĎ CqêĘ NnĎxĎ oy=d‘Č My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ hrĎoêhČ16

PŁlxĞ lČ ZrĆ’Ď lĎ o’ MyĂmČ èĎ lČ hyĆhĘ yĂ lqĄ nČ ë’Č : hqĎ zĘxĎ BĘ hBĎ =WjĎ tĘ lĂ hĎ yrĆxĞ’Č ZrĎ Sy’Ă =lkĎ wĘ17

trĆxĆ ’Č ol xuČ yĂwĘ oêSĘ ’Ă =t’Ć xQČ SČ yĘ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ : hrĎoêhČ =NmĂ dxĎ ’Ć Zoq ljŁ yĂ rSĆ ’ĞmĄ18

SSĄ SbČ lĎ rSĆ ’Ğ hyĎhĎ rySĂ ‘Ď Sy’Ă : ’Ch P’Ą nŁ HSĎ y’Ă mĄ hSĎ CrGĘ hèĎ ’Ă ol xČ qĄŁQhČ wĘ ’Ch P’Ą nŁ19

otyBĄ xtČjĆ xkČ nŁ lĘ bkĄ SŁ omSĘ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć NoybĘ ’Ć Sy’Ă wĘ : Moy Moy MygĂ Cn‘ĞtČBĘ zŁl‘ĞIČwČ NmĎ GĎrĘ’Č wĘ20

l‘ČmĄ MylĂ pĘ eŁ hČ MytĂ tŁ jĘ hČ mĄ oSpĘ nČ Nob‘ĞrČ ’QĄ mČ lĘ hCĆ’Č tĘ mĂ ’ChwĘ : t‘Ł BĚ ‘ĘbČ ’Ğ wČ NyxĂ SĘ ’lĄ mĎ21

Ch’ĚvĎ IĂwČ NoybĘ ’Ć hĎ tmĄ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : wy‘ĎgĎnĘ boz MyqĂ uĘ lČ mĘ C My’Ă BĎ MybĂ lĎ kĘ C rySĂ ‘ĎhĆ NxČ lĘ SĚ22

lo’SĘ ylĄ bĘ xĆ mĄ wynĎ y‘Ą=t’Ć ’vĎ IĂwČ : rbĄ uĎ IĂwČ tmĄ rySĂ ‘ĎhĆ =MgČ wĘ MhĎ rĎbĘ ’Č qyxĄ =l’Ć MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ23

MhĎ rĎbĘ ’Č ybĂ ’Ď rmĆ ’IŁ wČ q‘ČYĘ IĂwČ : oqyxĄ BĘ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć =t’Ć wĘ qoxrĎmĄ MhĎ rĎbĘ ’Č =t’Ć ’rĘIČwČ ChBĚ sČ rSĆ ’Ğ24

r‘ĄBŁ yJĂ ynĂ oSlĘ =t’Ć rqĄhĎ lĘ MyĂUČ BČ o‘BĎ YĘ ’Ć hYĄ qĘ =t’Ć lBŁ TĘ lĂ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć =t’Ć xlČ SĘ C ’nĎ=ynĂ eĄxĎ
rzĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ ìyIĆxČ BĘ ìbĘ CT=lJĎ ìlĘ NêČ nĂ yJĂ ynĂ BĘ =rkĎ zĘ MhĎ rĎbĘ ’Č rmĆ ’IŁ wČ : hEĆhČ dqĄ oUhČ =l‘Č ykĂ nŁ ’Ď25

qmŁ ‘Ď ’yGĄ t’zŁ =lJĎ dbČ QĘ bĂ C : qoYmĎ BĘ hêĎ’Č wĘ MymĂ CxnĘ êČ ’YĄ mŁ ’Ch hêĎ‘ČwĘ h‘ĎrĎ=lJĎ ChtĘ ’Č BĎ26

rbĄ ‘Ł MJĆ mĂ Sy’Ă Ny’Ą wĘ MkĆ ylĄ ’Ğ rbŁ ‘ĞlČ CeUĆ mĂ Sy’Ă dyČ l’Ą lĘ =Ny’Ą wĘ MkĆ ynĄ ybĄ C CnynĄ yBĄ lyDĂbĘ mČ
ylĂ =SyĆ yJĂ : ybĂ ’Ď tyBĄ =l’Ć ot’Ł xČ ŁlèĘ lĂ ìynĆpĎ lĘ mĂ SuĄbČ mĘ ynĂ nĘ hĂ ybĂ ’Ď NJĄ =M’Ă rmĆ ’IŁ wČ : CnylĄ ’Ą27, 28

rmĆ ’IŁ wČ : hEĆhČ ‘rĎhĎ MoqUĎ hČ =l’Ć MhĄ =MgČ C’bŁ yĎ yêĂ lĘ bĂ lĘ MBĎ dy‘Ă yĎ ’ChwĘ hèĎ ymĂ xĞ MyxĂ ’Č29

ybĂ ’Ď NkĄ =âl rmĆ ’IŁ wČ : MhĆ ylĄ ’Ğ ’pŁ y’Ą C‘mĘ SĘ yĂ My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ hSĆ mŁ MhĆ lĎ SyĄ âlhĞ MhĎ rĎbĘ ’Č30

hSĆ mŁ lĘ M’Ă wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : CbCSyĎ z’Ď MBĎ dy‘ĂhĎ lĘ ’bŁ yĎ MytĂ UĄ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć =M’Ă ë’Č MhĎ rĎbĘ ’Č31

: MytĂ UĄ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć MCqyĎ=M’Ă P’Č CnymĂ ’Ğ yČ âl My‘ĂmĘ SŁ MnĎ y’Ą My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ
Sy’Ă lĎ yo’ ë’Č C’byĎ âl rSĆ ’Ğ MySĂ qĘ oUhČ =t’Ć ’olkĘ lĂ TyQĂ SČ Ny’Ą wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČzy
’whh
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MIĎBČ ëlČ SĘ hĚ wĘ or’CĎYČ =l‘Č bkĆ rĆ=xlČ jĆ hlĆ êĎ yĂ=yJĂ ol boT : C’bŁ yĎ odyĎ=l‘Č rSĆ ’Ğ ’ChhČ 2

ìyxĂ ’Ď ìlĘ ’TĎ xĹyĆ=M’Ă MkĆ ytĄSŁ pĘ nČlĘ CrmĘ èĎ hĂ MêĆ’Č wĘ : hQĆ ’Ą hĎ MyeĂ TČ uĘ hČ dxČ ’Č lĘ SqĄ om têĄmĂ 3

‘bČ SĆ wĘ ìlĘ ìlĘ ’TĎ xĹyĆ MoIBČ MymĂ ‘ĎjĘ ‘bČ SĆ =M’Ă wĘ : ol=xlČ sĘ MxĄ eĎ yĂ=M’Ă wĘ ot’Ł xČ ykĂ oê xČ kĄ oh 4

CnlĎ PsĄ oh Nod’Ď hĎ =l’Ć MyxĂ ylĂ èĘ hČ CrmĘ ’IŁ wČ : oQ êĎxĘ lČ sĎ wĘ yêĂ mĘ xĎ nĂ rmČ IŁ wĘ ìylĆ ’Ą bCSyĎ MymĂ ‘ĎjĘ 5

hmĎ qĘ èĂ hČ =l’Ć MêĆrĘmČ ’Ğ wČ lDĎrĘxČ rGČrĘgČJĘ hnĎ Cm’Ĺ MkĆ BĎ SyĄ=M’Ă Nod’Ď hĎ rmĆ ’IŁ wČ : hnĎ Cm’Ĺ 6

dbĆ ‘Ć ol rSĆ ’Ğ MJĆ mĂ ymĂ C : MkĆ lĘ qŁ BĘ ‘mČ SĘ tĂ ’yhĂ wĘ MIĎbČ y‘ĂTĘ eĎhĂ wĘ ëSĄ rĘèĎ mĂ yrĂqĘ ‘ĎhĄ t’EŁ hČ 7

rmČ ’yŁ âlwĘ : NxĎ lĘ èĚ hČ =l’Ć bSĄ wĘ ’BŁ rhĄ mČ wylĎ ’Ą rmČ ’yŁ MèĎ mĂ obCSbĘ C hdĆvĎ bČ h‘ĆrŁ o’ SrĄxŁ 8

lkČ ’êŁ rxČ ’Č wĘ hêĆSĘ ’Ć wĘ lkČ ’Ł =yJĂ d‘Č ynĂ tĄrĘSĎ lĘ ìynĆtĘ mĎ rgŁ xĞ wČ brĆ‘ĆhĎ MxĆ lĆ ylĂ =NkĆ hĎ wylĎ ’Ą
hmĆ dĘnĂ ChCĎYĂ rSĆ ’Ğ t’Ą hWĎ ‘Ď yJĂ rCb‘ĞBČ hEĆhČ dbĆ ‘ĆlĎ hdĎoê NêĄ yĂhĞ o’ : hêĎ’Ď =MGČ hêĆSĘ tĂ wĘ 9

NortĘ yĂ ylĂ BĘ mĂ MydĂbĎ ‘Ğ CrmĘ ’Ă MtĆ yCĄYĚ rSĆ ’Ğ=lJĎ MtĆ yWĂ ‘Ğ rSĆ ’ĞJČ MêĆ’Č =MGČ NkĄ wĘ : âQSĆ ylĂ 10

ërĆDĆ rbŁ ‘ĞIČwČ hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ o‘sĘ nĎBĘ yhĂ yĘwČ : CnyWĂ ‘Ď toW‘ĞlČ CnylĄ ‘Ď rSĆ ’Ğ=t’Ć qrĎ yJĂ CnxĘ nĎ’Ğ 11

CdmĘ ‘ČIČwČ My‘ĂrĎYŁ mĘ MySĂ nĎ’Ğ hrĎWĎ ‘Ğ ob C‘gĘ jĎ MSĎ wĘ dxĎ ’Ć rpĎ JĘ =l’Ć ’bŁ IĎwČ : lylĂ GĎhČ wĘ NormĘ SŁ 12

C’rĎhĄ wĘ CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ’rĘIČwČ : CneĄxĎ CnBĄ rČ ‘ČCSyĄ C’rĘqĘ IĂwČ MlĎ oq=t’Ć C’WĘ IĂwČ : qoxrĎmĄ 13, 14

bSĎ IĎwČ oê‘ĘrČ~Ď mĂ ’jĎ rĘnĂ yJĂ ot’Ł rĘBĂ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć wĘ : CrhĎ TĘ IĂwČ MêĎkĘ lĆ bĘ yhĂ yĘwČ MynĂ hĞ JŁ hČ ynĄ y‘ĄlĘ 15

Sy’Ă ’ChwĘ hdĎoê ol=NêĆ IĂwČ hYĎ rĘ’Č wyjĎ ’Č =l‘Č wylĎ gĘ rČlĘ ljŁ IĂwČ : z‘Ď loqBĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć xBČ SČ yĘwČ 16

dxĎ ’Ć ’YĎ mĘ nĂ =âl ykĂ hĞ : h‘ĎSĘ êĂ hČ hIĄ’Č wĘ C’jĎ rĘnĂ hrĎWĎ ‘Ğ âlhĞ rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ynĂ ormĘ SŁ 17, 18

ìtĘ nĎ Cm’Ĺ ëlĄ wĎ MCq wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : hEĆhČ yrĂkĘ eĎhČ yêĂ lĘ BĂ MyhĂ Łl’lĄ dobJĎ ttĄlĎ bSĎ MhĆ mĄ 19

rmČ ’IŁ wČ MtĎ’Ł N‘ČIČwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ ’bŁ êĎ ytČmĎ rmŁ ’lĄ MySĂ CrjĘ hČ ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ : ëQĎ h‘ĎySĂ oh 20

MSĎ ’yhĂ =heĄhĂ o’ hpŁ ’yhĂ =heĄhĂ CrmĘ ’yŁ âlwĘ : TyBĂ UČ hČ ynĄ y‘ĄlĘ ’bŁ tĎ âl MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ 21

CSqĘ bČ tĘ C My’Ă BĎ MymĂ yĎ heĄhĂ MydĂymĂ lĘ êČhČ =l’Ć rmĆ IŁ wČ : hĎ eĆhĂ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ yJĂ 22

o’ MSĎ ’Ch=heĄhĂ MkĆ ylĄ ’Ğ CrmĘ ’yŁ =ykĂ wĘ : C’rĘtĂ âlwĘ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ ymĄ ymĂ dxĎ ’Ć Moy to’rĘlĂ 23

hEĆmĂ MyĂmČ èĎ hĄ hYĄ qĘ mĂ qrĎBĎ qrŁ bĘ JĂ yJĂ : MhĆ yrĄxĞ’Č CklĘ tĄ=l’Č wĘ C’YĘ êĄ=l’Č hpŁ ’Ch=heĄhĂ 24

wylĎ ‘Ď hnĎSŁ ’rĂBĎ ë’Č : omoyBĘ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ h’Ć rĎyĄ NJĄ hEĆmĂ MyĂmČ èĎ hČ hYĄ qĘ =d‘Č ro’wĎ ëlĄ hŁ wĘ 25

hyĆhĘ yĂ NJĄ xČ nŁ ymĄ yBĂ hyĎhĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : hEĆhČ roDhČ ynĄbĘ yjĂ =l‘Č s’Ď mĘ nĂ wĘ d’Ł mĘ =d‘Č heĆ‘ĚmĘ toyhĘ lĂ 26

xČ nŁ ’BĎ =rSĆ ’Ğ MoIhČ =d‘Č Cl‘ĎbĘ nĂ MySĂ nĎ wĘ MySĂ nĎ Cl‘ĽBĎ CtSĎ wĘ ClkĘ ’Ď yJĂ : MdĎ’Ď hĎ =NbĆ ymĄ yBĂ =MGČ 27

CtSĎ wĘ ClkĘ ’Ď yJĂ Tol ymĄ yBĂ =MGČ hyĎhĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MQĎ JĚ =t’Ć xmČ IĂwČ lCBUČ hČ ’bŁ IĎwČ hbĎ êĄhČ =l’Ć 28

tyrĂpĘ gĎ wĘ S’Ą ynĎdŁ ’Ğ rTĄ mĘ IČwČ MdŁ iĘ mĂ Tol ’YĎ yĎ=rSĆ ’Ğ MoIBČ yhĂ yĘwČ : CnbĎ C C‘TĘ nĎ CrkĘ mĎ C CnqĎ 29

ymĂ ’ChhČ MoIBČ : h’Ć rĎyĄ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ rSĆ ’Ğ MoIBČ hyĆhĘ yĂ NJĄ : MQĎ JĚ t’Ć txĄ SČ yĘwČ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ 30, 31

hnĆpĘ yĂ âl hdĆèĎ BČ rSĆ ’Ğ=ymĂ MgČ wĘ MtĎ’Ł t’WĄ lĎ drĄyĄ âl tyĂBĎ BČ wylĎ kĄ wĘ gGĎhČ =l‘Č hyĆhĘ yĂ rSĆ ’Ğ
rSĆ ’Ğ ymĂ C ol=trĄJĎ êĂ oSpĘ nČ=t’Ć ly~Ă hČ lĘ ZpĄ xĎ hĆ ymĂ : Tol tSĆ ’Ą =t’Ć CrkĘ zĂ : wyrĎxĞ ’Č TyBĂ hČ lĘ 32, 33

MyĂnČSĘ CbJĘ SĘ yĂ ’ChhČ hlĎ yĘQČ BČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : HtĎ’Ł hIĆxČ yĘ ynĂ ‘ĞmČ lĘ oSpĘ nČ=t’Ć tyrĂkĘ yČ 34

: bzĄ‘ĎêĄ txČ ’Č wĘ PsĄ ’Ď êĄ txČ ’Č MyĂxĎ rĄBĎ tonxĞ TŁ MyĂêČSĘ : bzĄ‘ĎyĄ dxĎ ’Ć wĘ PsĄ ’Ď yĄ dxĎ ’Ć txČ ’Ć hFĎ mĂ BĘ 35
MynV
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hnĎ yrĆqĘ tĂ hIĄ’Č wĘ CnynĄdŁ ’Ğ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ Cn‘ĞIČwČ : bzĄ‘ĎyĄ dxĎ ’Ć wĘ PsĄ ’Ď yĄ dxĎ ’Ć hdĆvĎ BČ CyhĘ yĂ MyĂnČSĘ36, 37

: MyrĂSĎ eĘ hČ CYbĘ uĎ yĂ MSĎ MyrĂgĎjĘ rSĆ ’ĞBČ rmĆ ’IŁ wČ hQĆ ’Ą kĎ
TpĄ SŁ rmČ ’IŁ wČ : ol ymĂ dĽ CnêĘ yĂ âlwĘ dymĂ êĎ l’Ą ynĄjĘ toQxČ lĘ MhĆ ylĄ ’Ğ olSĎ mĘ t’Ą WĘ PsĆ oIwČxy, 2

htĎ yĘhĎ hnĎmĎ lĘ ’Č wĘ : hnĎpĎ âl MdĎ’Ď ynĄjĘ =l’Ć wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć ’rĄyĎ âl rSĆ ’Ğ ry‘ĂbĎ hyĎhĎ dxĎ ’Ć3

HlĎ oqBĘ ‘ČmŁ SĘ lĂ hbĎ ’Ď âlwĘ : ybĂ yrĂ Sy’Ă mĄ ’nĎ=ynĂ TĄ pĘ SĎ rmŁ ’lĄ wylĎ ’Ą ’bŁ êĎ wČ ry‘ĂBĎ MèĎ4

âl MdĎ’Ď ynĄjĘ =l’Ć wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć ’rĄyĎ yeĂ nĆ y’Ą yJĂ P’Č oBlĂ BĘ rmČ ’Ď NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ rjĎ sĘ mĂ MymĂ yĎ
Moy hĎ yrĆbĎ dĘbĂ ynĂ qĄ yYĂ hĞ lĘ ’bŁ tĎ wĘ ytĂ ’Ł h’Ć lĘ tČ =yJĂ t’EŁ hČ hnĎmĎ lĘ ’Č hĎ byrĂ byrĂlĎ ynĂ nĘ hĂ : NpĆ ’Ą5

âl M’Ă hČ MyhĂ Łl’wĄ : l‘ČIĎlĂ BĘ hČ TpĄ èŁ hČ rmĄ ’Ł rSĆ ’Ğ t’Ą Nod’Ď hĎ M’Ě nĘ ’nĎ=C‘mĘ SĂ hêĎ‘ČwĘ : Moy6, 7

rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NhĄ : CqjĎ ’Č tĘ yĂ MhĆ ylĄ ’Ğ wymĎ xĞ rČwĘ hlĎ yĘlĎ wĎ MmĎ oy wylĎ ’Ą My’rĂuŁ hČ wyrĎyxĂ BĘ byrĂ byrĂyĎ8

lèĄ mČ yĘwČ : ZrĆ’Ď =ylĄ ‘Ğ hnĎ Cm’Ĺ ’YĎ mĘ yĂhĞ o’bŁ BĘ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ ë’Č MbĎ yrĂ byrĂlĎ SyxĂ yĎ=yJĂ MkĆ lĎ9

spĆ ’Ć JĘ MhĆ ynĄ y‘ĄBĘ MyrĂxĄ ’Ğ wČ MhĄ MyqĂ yDĂYČ yJĂ MSĎ pĘ nČBĘ MyxĂ TĘ BŁ hČ =l’Ć hEĆhČ lSĎ UĎ hČ =t’Ć MGČ
SCrjĎ hČ SGČ IĂwČ : skĄ om dxĎ ’Ć wĘ SCrjĎ dxĎ ’Ć lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ lkĎ yhĄ hČ =l’Ć Cl‘Ď MySĂ nĎ’Ğ ynĄSĘ : CbSĎ xĹnĆ10, 11

hlĎ wĘ‘Č ynĄBĘ smĎ xĎ ylĄ ‘ĞBČ MdĎ’Ď ynĄBĘ r’Ď SĘ JĂ yeĂ nĆ y’Ą yJĂ yhČ Łl’Ĺ ìdĘo’ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ lQĄ jČ tĘ IĂwČ
: ytĎ’Ł CbêĘ =lJĎ =t’Ć ynĂ ’Ğ rvĄ ‘ČmĘ C ‘ČCbèĎ BČ MyĂmČ oy MYĎ ykĂ nŁ ’Ď : hEĆhČ skĄ oUkČ âl P’Č wĘ MypĂ ’Ğ nČmĘ C12

rmČ ’IŁ wČ oBlĂ =l‘Č qjŁ sĘ IĂwČ MorUĎ lČ wynĎ y‘Ą=t’Ć t’WĄ lĎ zy‘ĂhĄ âlwĘ qoxrĎmĄ dmČ ‘Ď skĄ oUhČ wĘ13

otybĄ lĘ hEĆhČ Sy’Ă hĎ bSĎ qDĎYĘ nĂ =yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NhĄ : ynĂ mŁ JĎ ’TĄ xŁ =l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ ’nĎ=MxĆ rČ14

MGČ wylĎ ’Ą C’ybĂ IĎwČ : ’WĄ eĎ yĂ xČ Cr lpČ SĘ C lpĄ èĎ yĂ otwĎ’Ğ gČbĘ ’vĄ nČtĘ UĂ hČ yJĂ ’ChhČ Sy’Ă hĎ =NmĂ15

‘ČCSyĄwĘ : MbĎ =Cr‘ĞgĘ IĂwČ MydĂymĂ lĘ êČhČ C’rĘIĂwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ wydĎyĎ=t’Ć MyWĂ yĎ rCb‘ĞbČ lĘ MydĂlĎ yĘhČ =t’Ć16

tCklĘ mČ hQĆ ’Ą mĄ yJĂ MtĎ’Ł C’lĘ kĘ êĂ =l’Č wĘ ylČ ’Ą ’bŁ lĎ MydĂlĎ yĘlČ CxyeĂ hČ rmČ ’IŁ wČ wylĎ ’Ą MtĎ’Ł ’rĎqĎ
’BŁ dlĆ IĎJČ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć lBĄ qČ yĘ âl=rSĆ ’Ğ ymĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď : MyhĂ Łl’ĹhĎ17

yIĄxČ tSĆ rĆlĎ toW‘ĞlČ ylĂ =hmČ boFhČ yBĂ rČ rmŁ ’lĄ MyrĂvĎ hČ dxČ ’Č ot’Ł l’Č SĘ IĂwČ : HbĎ ’bŁ yĎ=âl18

: MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch dxĎ ’Ć =M’Ă yJĂ boT Ny’Ą boT ylĂ ’rĎqĘ êĂ hEĆ=hUĎ lĎ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MlĎ o‘19

dBĄ JČ rqĆSĎ d‘Ą śhnĆ‘ĞtČ =âl bnŁ gĘ êĂ âl xYĎ rĘêĂ âl P’Ď nĘ êĂ âl twŁ YĘ UĂ hČ =t’Ć êĎ‘ĘdČyĎ hêĎ’Č wĘ20

do‘ rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ ‘mČ SĘ IĂwČ : yrĎC‘eĘ mĂ yêĂ rĘmČ SĎ hQĆ ’Ą =lJĎ =t’Ć rmĆ ’IŁ wČ : ìUĆ ’Ă =t’Ć wĘ ìybĂ ’Ď =t’Ć21, 22

’bŁ C MyĂmČ èĎ BČ rYĎ o’ ìlĘ =hyĎhĎ wĘ MyIĂnĂ ‘ĞlČ NtĄ wĘ ìlĘ =rSĆ ’Ğ lJŁ =t’Ć rkŁ mĘ ëlĄ rsĄ xĎ hêĎ’Č txČ ’Č
’rĘIČwČ : d’Ł mĘ brČ hyĎhĎ orSĘ ‘Ď yJĂ oBlĂ =l’Ć b~Ą ‘ČtĘ IĂwČ hQĆ ’Ą =t’Ć o‘mĘ SĎ JĘ yhĂ yĘwČ : yrĎxĞ’Č ëlĄ wĘ23, 24

lbĄ xĆ lĘ lqĄ nĎ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =l’Ć ’bŁ lĎ rSĆ ‘Ł ylĄ ‘ĞbČ lĘ hSĆ uĎ =hmČ rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ ot’Ł25

’opy’Ą ymĂ C My‘ĂmĘ èŁ hČ CrmĘ ’IŁ wČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =l’Ć rySĂ ‘Ď ’BŁ mĂ TxČ UČ hČ rxĚ ërĆDĆ rbŁ ‘ĞlČ26

sorTĘ jĆ rmĆ ’IŁ wČ : MyhĂ Łl’ĹmĄ ’lĄ jĎ yĂ âl MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ ’lĄ jĎ yĂ rSĆ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ‘ČSĄ CĎhĂ lĘ lkČ Cy27, 28

yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ìyrĆxĞ ’Č ëlĆ eĄ wČ CnyêĄBĎ =t’Ć CnbĘ zČ‘Ď CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ29

: MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ N‘ČmČ lĘ MynĂ bĎ o’ tob’Ď o’ MyxĂ ’Č o’ hèĎ ’Ă o’ tyĂBČ bzČ‘Ď rSĆ ’Ğ Sy’Ă =Ny’Ą
rV’

.z"y +h Myrbd ,g"y +k twmV Nyy‘ ,rqV d‘ ì‘ĞrĄbĘ hn‘t ’l ’"n ,T"y +y swqrm ,x"y T"y whyttmb Nkw v.20 .xy
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wylĎ ’Ą xuČ IĂwČ : MlĎ o‘ yIĄxČ ’bŁ lĎ dytĂ ‘ĎlĆ wĘ t’EŁ hČ t‘ĄlĎ hBĄ rĘhČ MymĂ ‘ĎjĘ olCmGĘ gyvĂ yČ âl rSĆ ’Ğ 30, 31

MybĂ CtJĘ hČ MyrĂbĎ DĘhČ =lkĎ wĘ hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ MylĂ ‘Ł CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ rWĎ ‘ĎhĆ =MynĄSĘ t’Ć
CQtĄhĎ yĘ obC MyĂoGhČ ydĄyBĂ rgĄiĎ yĂ yJĂ : MUĎ êĚ=d‘Č CmCqyĎ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ l‘Č My’Ă ybĂ eĘ hČ ydĄyBĂ 32

MhĄ wĘ : MCqyĎ ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIbČ C ChtĚymĂ yĘ NkĄ =yrĄxĞ’Č ot’Ł CriĘ yČyĘ MyTĂ èŁ BČ : wynĎpĎ BĘ CqrĘyĎwĘ ClQĘ ‘ČtĘ yĂwĘ 33, 34

rBĆ dĂ=rSĆ ’Ğ t’Ą C‘dĘyĎ âlwĘ MhĆ ynĄ y‘ĄmĄ rbĎ DĎhČ hyĎhĎ NCpYĎ yJĂ hQĆ ’Ą =lJĎ mĂ rbĎ dĎ CnybĂ hĄ âl
SuĄbČ mĘ C ërĆDĆhČ =l‘Č bSĄ yŁ rCĄ‘Ă Sy’Ă =heĄhĂ wĘ oxyrĂyĘ=l’Ć ’bŁ lĎ byrĂqĘ hĂ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : MhĆ ylĄ ’Ğ 35

yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ=yJĂ ol CdyGĂ IČwČ : t’EŁ =hmČ rmŁ ’lĄ l’Č SĘ IĂwČ MyrĂbĘ ‘Ł NomhĞ loq ‘mČ SĘ IĂwČ : tobdĎnĘ 36, 37

otoSxĘ hČ lĘ wynĎpĎ lĘ MykĂ lĘ hŁ hČ ob=Cr‘ĞgĘ IĂwČ : dwĂDĎ=NBĆ ‘CSyĄ ylČ ‘Ď ’nĎ=MxĆ rČ rmŁ ’lĄ q‘ČYĘ IĂwČ : rbĄ ‘Ł 38, 39

wylĎ ’Ą o’ybĂ hĞ lČ wYČ yĘwČ ‘ČCSyĄ dmŁ ‘ĞIČwČ : ylĎ ‘Ď ’nĎ=MxĆ rČ dwĂDĎ=NBĆ ZmĆ ’Ł rtĆ yĆBĘ do‘ ’rĎqĎ ’ChwĘ 40

ylĂ bySĂ hĎ lĘ ynĂ dŁ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ëQĎ toW‘ĞlČ yeĂ mĂ SuĄbČ êĘ =hmČ : ChlĄ ’Ď SĘ IĂwČ ’bŁ lĎ byrĂqĘ hĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ 41

CxqĘ pĘ nĂ M’Ł tĘ pĂ C : ëQĎ h‘ĎySĂ oh ìtĘ nĎ Cm’Ĺ ìylĆ ’Ą bSĎ ìynĆ y‘Ą ro’ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ynĎ y‘Ą ro’ 42, 43

: MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć CkrĘbĎ yĘwČ M‘ĎhĎ =lJĎ ’rĘIČwČ MyhĂ Łl’lĄ dobJĎ NotnĎ wĘ wyrĎxĞ ’Č ëlĆ IĄwČ wynĎ y‘Ą
Sy’Ă ’ChwĘ MysĂ kĘ oUhČ S’rŁ yJĎ zČ omSĘ C Sy’Ă ’bŁ IĎwČ : oxyrĂyĘ ërĆDĆ rbČ ‘ĎwĘ ’BĎ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ Ty, 2

: hyĎhĎ hmĎ oq lpČ SĘ =yJĂ M‘ĎhĎ ynĄjĘ mĂ lkŁ yĎ âlwĘ or’ĽêĎ =hmČ ‘ČCSyĄ=t’Ć to’rĘlĂ SuĄbČ yĘwČ : rySĂ ‘Ď 3

‘ČCSyĄ ’bŁ IĎwČ : hUĎ SĎ =rbĎ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ ërĆDĆhČ ’Ch yJĂ ot’Ł rĘlĂ hmĎ qĘ SĂ Z‘Ą=l‘Č l‘ČIČwČ wynĎpĎ lĘ ZrĎIĎwČ 4, 5

NJŁ SĘ lĂ ynĂ nĘ hĂ yJĂ hdĎrĘ hrĎhĞ mČ yJĎ zČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ Ch’Ą rĘIĂwČ wynĎ y‘Ą=t’Ć ’vĎ IĂwČ ’ChhČ MoqUĎ hČ =l’Ć
rmŁ ’lĄ My’Ă rŁ hĎ =lkĎ CnŁQIĂwČ : oBlĂ txČ mĘ WĂ BĘ otyBĄ =l’Ć ChpĄ sĘ ’Č IČwČ drČIĄwČ rhĄ mČ yĘwČ : ìtĆ ybĄ BĘ MoIhČ 6, 7

NtĄ nŁ ynĂ nĘ hĂ ynĂ dŁ ’Ğ h’Ą rĘ Nod’Ď hĎ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ yJĎ zČ dmŁ ‘ĞIČwČ : NCllĎ hTĎ nĎ ’TĄ xŁ Sy’Ă tyBĄ =l’Ć 8

‘ČCSyĄ ol rmĆ ’IŁ wČ : MyĂêĎ ‘ĘBČ rĘ’Č ol bySĂ ’Ď hmĎ C’mĘ Sy’Ă yêĂ qĘ SČ ‘Ď=M’Ă wĘ MyIĂnĂ ‘ĞlĎ yjĂ sĘ JČ tyYĂ xĞ mČ 9

SuĄbČ lĘ ’BĎ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ yJĂ : MhĎ rĎbĘ ’Č =NBĆ ’Ch=MGČ rSĆ ’ĞBČ hEĆhČ tyĂBČ lČ h‘ĎCStĘ htĎ yĘhĎ MoIhČ 10

yJĂ lSĎ mĎ MhĆ lĎ lèĄ mČ yĘwČ PsĆ oIwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć C‘mĘ SĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : dbĄ ’Ł hĎ =t’Ć ‘ČySĂ ohlĘ C 11

Sy’Ă rmČ ’IŁ wČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ hlĆ GĎtĂ hrĎhĄ mĘ =d‘Č yJĂ CbSĘ xĎ MhĄ wĘ MyĂlČ SĎ CrylĂ hyĎhĎ borqĎ 12

wydĎbĎ ‘ĞmĄ hrĎWĎ ‘Ğ=l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ : bCSlĎ wĘ hkĎ lĎ mĘ mČ ol=txČ qČ lĎ hqĎ oxrĘ ZrĆ’Ć =l’Ć ëlČ hĎ bydĂnĎ 13

ot’Ł C’nĘ WĎ ory‘Ă ySĄ nĘ ’Č wĘ : y’Ă BŁ d‘Č hzĆbĎ CrxĞ sČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MynĂ mĎ trĆWĆ ‘Ğ MhĆ lĎ NêĄ IĂwČ 14

obCS yrĄxĞ’Č yhĂ yĘwČ : CnylĄ ‘Ď ëŁlmĘ yĂ hzĆ yJĂ CnSĄ pĘ nČ =t’Ć Ny’Ą rmŁ ’lĄ MykĂ ’Ď lĘ mČ wyrĎxĞ’Č CxlĘ SĘ IĂwČ 15

PsĆ JĆ hČ =t’Ć MhĆ lĎ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ MhĄ hĎ MydĂbĎ ‘ĞhĎ =t’Ć wylĎ ’Ą ’rŁ qĘ lĂ wYČ yĘwČ odyĎbĘ hnĎ oknĎ hkĎ lĎ mĘ UČ hČ wĘ
yQĂ êĎtČ nĎ hnĆUĎ hČ ynĂ dŁ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ NoS’rĂhĎ ’bŁ IĎwČ : orxĎ sĘ mĂ BĘ Sy’Ă Sy’Ă hWĎ ‘Ď=hmĆ to’rĘlĂ 16

tĎ yyĂhĎ NmĎ ’ĹnĆ T‘ČmĘ PsĆ kĆ BĘ boT dbĆ ‘Ć êĎbĘ TČ yhĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MynĂ mĎ trĆWĆ ‘Ğ NortĘ yĂ hlĎ ‘ĹhĆ 17

hlĎ ‘ĹhĆ yQĂ êĎtČ nĎ hnĆUĎ hČ ynĂ dŁ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ ynĂ èĄ hČ ’bŁ IĎwČ : MyrĂ‘Ď rWĆ ‘Ć=l‘Č MoIhČ mĄ TyQĂ SČ hyĄhĹ 18

’BĎ MhĆ mĄ dxĎ ’Ď wĘ : MyrĂ‘Ď SmĄ xĎ =l‘Č hyĄhĹ hêĎ’Č wĘ hzĆ=l’Ć MGČ rmĆ ’IŁ wČ : MynĂ mĎ tSĆ mĄ xĞ NortĘ yĂ 19, 20

ìynĆjĎ mĂ ytĂ ’rĄyĎ yJĂ : txČ jĎ TĘ mĂ BĘ hyĎhĎ rCrYĎ rSĆ ’Ğ yQĂ êĎtČ nĎ hnĆUĎ hČ ynĂ dŁ ’Ğ ìlĘ =’hĄ rmČ ’IŁ wČ 21

rmĆ ’IŁ wČ : êĎ ‘ĘrĎzĎ âl rSĆ ’ĞBČ rYĄ oqwĘ êĎtČ nĎ âl rSĆ ’ĞBČ ’WĄ nŁ hêĎ’Č hSĆ qĎ Sy’Ă rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č 22
wyl’
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âl rSĆ ’ĞBČ ’WĄ nŁ ykĂ nŁ ’Ď hSĆ qĎ Sy’Ă =yJĂ êĎ ‘ĘdČyĎ âlhĞ ‘rĎ dbĆ ‘Ć ìêĘ ’Ă TpĄ èĎ ’Ă ìyjĂ =l‘Č wylĎ ’Ą
ynĂ ’Ğ wČ PsĆ kĎ ypĄ QĘ xČ mĘ lĂ yjĂ sĘ JČ =t’Ć êĎtČ nĎ âl hEĆ=hUĎ lĎ wĘ : yêĂ ‘ĘrĎzĎ âl rSĆ ’ĞBČ rYĄ oqwĘ yêĂ tČ nĎ23

CntĘ C hnĆUĎ hČ =t’Ć odIĎmĂ CxqĘ wylĎ ‘Ď MydĂmĘ ‘Ł hĎ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ : tyBĂ rĘtČBĘ ot’Ł yêĂ gĘ vČ hĂ y’Ă bŁ BĘ24

: MynĂ mĎ trĆWĆ ‘Ğ ol=SyĆ ’Ch âlhĞ CnynĄdŁ ’Ğ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : MynĂ UĎ hČ trĆWĆ ‘Ğ ol=rSĆ ’Ğ hzĆlĎ25

MGČ CeUĆ mĂ xuČ yĚ ol Ny’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ C do‘ ol=NtĆ eĎ yĂ ol=SyĆ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ26

heĎhĄ MtĎ’Ł C’ybĂ hĎ MhĆ ylĄ ‘Ğ ëŁlmĘ ’Ć yJĂ Cb’Ď =âl rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą ybČ yĘ’Ł lbĎ ’Ğ : odyĎBĘ =rSĆ ’Ğ=t’Ć27

: hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ l‘ČIČwČ MhĆ ynĄpĘ lĂ ëlČ hĎ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć rBĄ DĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : ynĎpĎ lĘ MCtymĂ hĞ wČ28

xlČ SĘ IĂwČ MytĂ yEĄhČ rhČ ’rĎqĘ eĂ hČ rhĎ BĎ hyĎnĘ ‘Č=tybĄ C yGĄjČ tyBĄ lYĆ ’Ą ’bŁ lĎ byrĂqĘ hĂ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ29

ryĂ‘Č C’YĘ mĘ êĂ hUĎ SĎ MkĆ ’ĞbŁ JĘ hyĎhĎ wĘ dgĆeĆmĂ rSĆ ’Ğ rpĎ JĘ hČ =l’Ć CklĘ : rmŁ ’lĄ wydĎymĂ lĘ êČmĂ MyĂnČSĘ30

hEĆ=hUĎ lĎ Sy’Ă MkĆ tĘ ’Ć l’Č SĘ yĂ=ykĂ wĘ : Ch’Ě ybĂ hĞ wČ ot’Ł CryêĂ hČ Sy’Ă wylĎ ‘Ď bkČ rĎ=âl rSĆ ’Ğ rCs’Ď31

rSĆ ’ĞJČ C’YĘ mĘ IĂwČ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ CklĘ IĄwČ : oYpĘ xĆ lĘ Nod’Ď hĎ d‘ĄyĂ ot’Ł NCrmĘ ’tŁ hJŁ ot’Ł CryêĂ êČ32

Cn‘ĞIČwČ : ryĂ‘ĎhĎ =t’Ć CryêĂ êČ hEĆ=hUĎ lĎ wylĎ ‘ĎBĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ryĂ‘ĎhĎ =t’Ć CryêĂ IČwČ : MhĆ ylĄ ’Ğ rBĆ DĂ33, 34

CbyJĂ rĘIČwČ ryĂ‘ČhĎ =l‘Č MhĆ dĄgĘ BĂ =t’Ć CmyWĂ IĎwČ ‘ČCSyĄ=l’Ć ot’Ł C’ybĂ IĎwČ : oYpĘ xĆ lĘ Nod’Ď hĎ d‘ĄyĂ ot’Ł35

byrĂqĘ hĂ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : ërĆDĎhČ =l‘Č MhĆ ydĄgĘ BĂ =t’Ć CWrĘjĎ MhĄ wĘ ëlČ IĄwČ bJČ rĘIĂwČ : ‘ČCSyĄ=t’Ć wylĎ ‘Ď36, 37

loqbĘ C hwĎdĘxĆ BĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć ërĄbĎ lĘ wydĎymĂ lĘ êČ lhČ qĘ =lJĎ ClxĄ IĎwČ MytĂ yEĄhČ rhČ drČom=l’Ć
MyĂmČ èĎ BČ MolSĎ hoĎhyĘ MSĄ BĘ ’BĎ hČ ëlĆ UĆ hČ ëCrBĎ : rmŁ ’lĄ C’rĎ rSĆ ’Ğ to’lĎ pĘ eĂ hČ =lJĎ l‘Č heĎrĂ38

r‘ČGĘ yBĂ rČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’Ď M‘ĎhĎ brĆqĆBĘ rSĆ ’Ğ MySĂ CrjĘ hČ =NmĂ MySĂ nĎ’Ğ wČ : l‘Ď=ymĄ rŁ mĘ BĂ dobkĎ wĘ39

’rĘIČwČ brČqĘ IĂwČ : Cq‘ĎzĘyĂ MynĂ bĎ ’Ğ CSxĹyĆ hQĆ ’Ą =M’Ă MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ rmČ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : ìydĆymĂ lĘ tČBĘ40, 41

rêĎsĘ nĂ ë’Č ëmĄ olSĘ ’bŁ yĎ NyĂ’Č mĄ hzĆ ëmĄ oyBĘ êĘ ’Č =MGČ êĘ ‘ČdČyĎ Cl : rmŁ ’lĄ hĎ ylĆ ‘Ď ëbĘ IĄwČ ry‘ĂhĎ =t’Ć42

ëCpyuĂ hĂ wĘ bybĂ iĎ mĂ hlĎ lĘ sŁ MybĂ yĘ’Ł ëyĂlČ ‘Ď CkpĘ SĎ wĘ My’Ă BĎ MymĂ yĎ heĄhĂ yJĂ : ëyĂnĎ y‘Ą dgĆeĆmĂ ’Ch43

NbĆ ’Ć ëbĎ Cry’Ă SĘ yČ=âlwĘ rpĎ ‘Ď=d‘Č ëBĄ rĘqĂ BĘ ëyĂnČBĎ =t’Ć wĘ ëtĎ’Ł CYjĘ nĂ wĘ : rbĆ ‘Ą=lJĎ mĂ ëyĂlČ ‘Ď CrYĎ wĘ44

oBrĘuĂ mĂ SrĄgĎlĘ lxĆ IĎwČ lkĎ yhĄ hČ =l’Ć ’bŁ IĎwČ : ëtĄDĎqĚjĘ t‘Ą êĘ ‘ČdČyĎ âl rSĆ ’Ğ txČ êČ NbĆ ’Ď =l‘Č45

ot’Ł MtĆ yWĂ ‘Ğ MêĆ’Č wĘ ’Ch hQĎ ypĂ êĘ =tyBĄ ytĂ ybĄ yJĂ bCtJĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MèĎ MyrĂkĘ UŁ hČ =t’Ć46

M‘ĎhĎ yrĄWĎ wĘ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ ë’Č lkĎ yhĄ BČ Moy Moy hrĆom yhĂ yĘwČ : MyYĂ yrĂjĎ trČ‘ĎmĘ lĂ47

: ot’Ł ‘ČmŁ SĘ lĂ wyrĎxĞ ’Č CqbĘ DĎ M‘ĎhĎ =lkĎ yJĂ toW‘ĞQČ =hmČ C’YĘ mĎ âlwĘ : odymĂ SĘ hČ lĘ CSqĘ BĂ48

ySĄ ’rĎ wylĎ ’Ą CSgĘ IĂwČ hrĎŁWBĘ hČ rbČ dĘC hrĎoê M‘ĎlĎ trŁ ohlĘ lkĎ yhĄ bČ otoyhĘ BĂ MoIhČ yhĂ yĘwČk

hêĎ’Č NoySĘ rĂ hzĆ=hzĆy’Ą BĘ CnlĎ rmĎ ’Ĺ rmŁ ’lĄ wylĎ ’Ą CrBĘ dČyĘwČ : MynĂ qĄ EĘhČ =M‘Ă MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ2

MJĆ mĂ l’Č SĘ ’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : hEĆhČ NoySĘ rĂhĎ =t’Ć ìlĘ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ ’Ch ymĂ C hQĆ ’Ą hWĆ ‘Ł3

o’ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ HtĎ wĎYĘ mĂ htĎ yĘhĎ ymĂ =yjĂ mĂ NnĎxĎ oy tlČ ybĂ TĘ : ylĂ CdyGĂ êČ M’Ă rbĎ dĎ ykĂ nŁ ’Ď =MGČ4

‘ČCDmČ C CnlĎ rmČ ’yŁ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ rmČ ’nŁ =M’Ă rmŁ ’lĄ MêĎ‘ĘdČBĘ MylĂ qĘ SŁ MhĄ yhĂ yĘwČ : MdĎ’Ď =ynĄBĘ mĂ5

rbĎ DĎhČ MhĆ lĎ hyĎhĎ NoknĎ yJĂ M‘ĎhĎ =lkĎ CnlĚ qĘ sĘ yĂ MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ rmČ ’nŁ =M’Ă wĘ : ol MêĆnĘ mČ ’Ć hĹ âl6

dyGĂ ’Č âl ynĂ ’Ğ=MGČ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : ymĂ =yjĂ mĂ Cn‘ĘdČyĎ âl CrmĘ ’IŁ wČ Cn‘ĞIČwČ : hyĎhĎ ’ybĂ nĎ NnĎxĎ oy rSĆ ’Ğ7, 8
Mkl
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dxĎ ’Ć Sy’Ă hEĆhČ lSĎ UĎ hČ =t’Ć M‘ĎhĎ =l’Ć rBĄ dČlĘ lxĆ IĎwČ : hQĆ ’Ą hWĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ NoySĘ rĂ hzĆy’Ą BĘ MkĆ lĎ 9

ryYĂ BĎ hČ t‘ĄlĘ C : MyBĂ rČ MymĂ yĎlĘ ZrĆ’Ď lĎ hYĎ Cx ëlĆ IĄwČ MyrĂTĘ eŁ lČ MrĆJĆ hČ =t’Ć NêĄ IĂwČ MrĎJĎ ‘TČ nĎ 10

ChxĚ lĘ SČ yĘwČ ChJĚ hĂ MyrĂTĘ eŁ hČ wĘ omrĘkČ yrĂjĘ mĂ ol ’ybĂ yĎ rSĆ ’Ğ MyrĂTĘ eŁ hČ =l’Ć oDbĘ ‘Č=t’Ć xlČ SĎ
do‘ MhĆ ylĄ ’Ğ xlČ SĘ IĂwČ : MqĎ yrĄ CxlĘ SĂ wĘ CpdĘGĂ CJhĂ ot’Ł =MgČ wĘ rxĄ ’Č dbĆ ‘Ć xlČ SĘ IĂwČ PsĆ oIwČ : MqĎ yrĄ 11, 12

hWĆ ‘Ĺ’Ć =hmĎ MrĆJĆ hČ Nod’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : topxĄ dĘmČ lĘ ot’Ł CpdĘhĎ wĘ ‘ČYŁ pĎ C hJĄ hČ ChJĚ IČwČ ySĂ ylĂ SĘ dbĆ ‘Ć 13

rmŁ ’lĄ dxČ yČ CdsĘ on MyrĂTĘ eŁ hČ ot’Ł to’rĘJĂ : wynĎjĎ mĂ C’rĘyyĂ ylČ C’ ydĂydĂyĘ=t’Ć ynĂ BĘ =t’Ć xlČ SĘ ’Ć 14

MrĆJĆ lČ ZCxmĂ =l’Ć ot’Ł CpdĘhĘ IĆwČ : hlĎ xĞ eČhČ biŁ tĂ CnlĎ wĘ ChgĄrĘhČ nČ wĘ CklĘ ’BĎ SrĄoIhČ heĄhĂ 15

MhĄ hĎ MyrĂTĘ eŁ hČ =t’Ć dybĂ ’ĹhĆ wĘ ’bŁ yĎ ’Ch : MrĆJĎ hČ Nod’Ğ MhĆ lĎ hWĆ ‘ĞyČ ’op’Ą hmĎ C ChgĚrĘhČ IČwČ 16

MBĎ wynĎ y‘Ą NêĄ IĂwČ : t’zŁ JĎ hyĆhĘ tĂ âl hlĎ ylĂ xĎ CrmĘ ’IŁ wČ C‘mĘ SĘ IĂwČ MyrĂxĄ ’Ğ ydĄyBĂ NêĄ yĂ omrĘJČ =t’Ć wĘ 17

NbĆ ’Ć hĎ =l‘Č lpĄ eŁ hČ =lJĎ : heĎjĂ S’rŁ lĘ htĎ yĘhĎ MynĂ oBhČ Cs’ĞmĎ NbĆ ’Ć bCtJĎ hČ rbČ DĘ hmČ C rmČ ’IŁ wČ 18

ySĄ ’rĎwĘ MyrĂpĘ oihČ CSqĘ bČ yĘwČ : rpĎ ‘ĎlĆ Ce’Ć JĘ dČêĘ wylĎ ‘Ď ljŁ êĂ rSĆ ’Ğ ymĂ =lkĎ wĘ rrĎojtĘ yĂ t’EŁ hČ 19

hEĆhČ lSĎ UĎ hČ =t’Ć ’WĄ nŁ ’Ch MhĆ ylĄ ‘Ğ rSĆ ’Ğ C’rĎ yJĂ ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ dyČ oB xČ ŁlSĘ lĂ MynĂ hĞ JŁ hČ
ddĄYŁ lĘ qdĆYĆ =ySĄ nĘ ’Č JĘ MyWĂ jĘ xČ tĘ mĂ MylĂ gĘ rČmĘ CxlĘ SĘ IĂwČ ol=CbrĘ’Ć IĆwČ : M‘ĎhĎ ynĄjĘ mĂ C’rĘyĎ yJĂ spĆ ’Ć 20

yJĂ Cn‘ĘdČyĎ CnBĄ rČ rmŁ ’lĄ ot’Ł Cl’ĞSĘ IĂwČ : hxĎ jĆ hČ ydĄywĂ TjĎ SĘ UĂ hČ ydĄylĂ oryGĂ sĘ hČ lĘ C wyrĎbĎ dĘBĂ ot’Ł 21

NoknĎhĞ : MyrĂSĎ ymĄ BĘ hrĆoê MyhĂ Łl’ĹhĎ ërĆDĆ=t’Ć wĘ Sy’Ă =ynĄpĘ ’WĎ tĂ =âl dUĄ lČ tĘ C hGĆhĘ êĆ NoknĎ 22

ylĂ C’rĘhČ : ynĂ CinČêĘ =hmČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MhĆ ylĄ kĘ nĂ =t’Ć rJĄ IČwČ : NyĂ’Ď =M’Ă rsĎ yuĄlČ smČ ttĄlĎ CnlĎ 23, 24

CbhĎ NJĄ =l‘Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : rsĎ yuĄlČ CrmĘ ’IŁ wČ heĎhĄ hĎ tbĆ tŁ JĘ hČ wĘ hnĎ CmêĘ hČ ymĂ lĘ dxĎ ’Ć rnČ yDĂ 25

orBĘ dČBĘ ot’Ł ddĄYŁ lĘ ClkĘ yĎ âlwĘ : MyhĂ Łl’lĄ rSĆ ’Ğ t’Ą MyhĂ Łl’lĄ wĘ rsĎ yuĄlČ rSĆ ’Ğ t’Ć rsČ yuĄlČ 26

Ny’Ą =yJĂ MyrĂmĘ ’Ł hĎ MyqĂ CD~Č hČ =NmĂ MySĂ nĎ’Ğ CSGĘ IĂwČ : CSyrĂxĘ IČwČ hnĆ‘ĞUČ hČ =l‘Č C’QĘ jČ tĘ IĂwČ M‘ĎhĎ ynĄpĘ lĂ 27

MyxĂ ’Č ynĄèĘ mĂ dxĎ ’Ć tCmyĎ yJĂ CnlĎ btČJĎ hSĆ mŁ heĄhĂ CnBĄ rČ : rmŁ ’lĄ ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ MytĂ UĄ hČ tIČxĂ êĘ 28

: wyxĂ ’Ď MSĄ =l‘Č ‘rČzĆ MyqĂ hĄ wĘ hĎ ylĆ ‘Ď ’bŁ yĎ hmĎ bĎ yĘ tUĄ hČ tSĆ ’Ą ol=Ny’Ą NybĄ C hèĎ ’Ă l‘ČBČ ’ChwĘ
: HtĎ’Ł MBĄ yĂ ynĂ èĄ hČ wĘ : ol=Ny’Ą NbĄ C tmĎ IĎwČ hèĎ ’Ă ol xqČ lĎ NoS’rĂhĎ MyxĂ ’Č h‘ĎbĘ SĂ CyhĎ CnêĎ’Ă wĘ 29, 30

: hèĎ ’Ă hĎ =MGČ htĎmĄ hnĎ orxĞ ’Č bĎ C : MynĂ bĎ =âl CtmĄ MQĎ kĚ wĘ h‘ĎbĘ èĂ hČ =lJĎ NkĄ wĘ ySĂ ylĂ èĘ hČ =MGČ NkĄ wĘ 31, 32

: h‘ĎbĘ èĂ hČ =lJĎ tSĆ ’Ą htĎ yĘhĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č MytĂ UĄ hČ tIČxĂ tĘ BĂ hèĎ ’Ă lĘ hyĆhĘ êĂ MhĆ mĄ ymĂ lĘ hêĎ‘ČwĘ 33

MydĂmĘ ‘Ł hĎ ë’Č : hnĎlĘ ‘ČBĎ êĂ MySĂ nĎ wĘ Cl‘ĎbĘ yĂ MySĂ nĎ’Ğ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ ynĄBĘ MhĆ ylĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ 34, 35

ClkĘ Cy âlwĘ : hnĎlĘ ‘ČBĎ tĂ âlwĘ Cl‘ĎbĘ yĂ âl MytĂ UĄ hČ =NmĂ toyxĘ lĂ wĘ ’BĎ hČ MlĎ o‘hĎ =t’Ć tSĆ rĆlĎ 36

MytĂ UĄ hČ wĘ : hUĎ hĄ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄBĘ hIĎxĂ êĘ hČ ynĄBĘ MtĎ oyhĘ BĂ yJĂ MykĂ ’Ď lĘ UČ lĘ MhĄ MymĂ Cd yJĂ do‘ tCmlĎ 37

qxĎ YĘ yĂ yhĄ Łl’Ĺ MhĎ rĎbĘ ’Č yhĄ Łl’Ĺ hoĎhyĘ ’rĎqĎ rSĆ ’ĞJČ hnĆiĘ hČ ëoêmĂ dGČhĚ hSĆ mŁ lĘ =MGČ CmCqyĎ yJĂ
: wynĎpĎ lĘ MyIĂxČ MQĎ kĚ yJĂ MyIĂxČ hČ yhĄ Łl’Ĺ=M’Ă yJĂ MytĂ UĄ hČ yhĄ Łl’Ĺ CenĆ y’Ą MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ : bqŁ ‘ĞyČ yhĄ Łl’wĄ 38

l’Ł SĘ lĂ MhĆ mĄ Sy’Ă do‘ z‘ĄhĄ =âlwĘ : êĎrĘBČ DĂ bTĄ yhĄ yBĂ rČ CrmĘ ’IŁ wČ MydĂxĎ ’Ğ MyrĂpĘ os Cn‘ĞIČwČ 39, 40

rmĄ ’Ł ’Ch âlhĞ dwĂdĎwĘ : ’Ch dwĂDĎ=NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ yJĂ CrmĘ ’yŁ ëy’Ą MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : rbĎ DĎ ot’Ł 41, 42

M’Ă wĘ : ìylĆ gĘ rČlĘ MdŁ hĞ ìybĆ yĘ’Ł tySĂ ’Ď =d‘Č : ynĂ ymĂ ylĂ bSĄ ynĂ dŁ ’lČ hoĎhyĘ M’Ě nĘ MyQĂ hĂ êĘ rpĆ sĄ BĘ 43, 44
dwd
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MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ : M‘ĎhĎ =lkĎ ynĄ zĘ’Ď BĘ wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ : onBĘ ’Ch ëy’Ą Nod’Ď ol ’rĄqŁ dwĂDĎ45, 46

MhĆ lĎ MolSĎ tlČ ’Ą SĘ =t’Ć MybĂ hĞ ’Ł wĘ ly‘ĂmĘ MySĂ BĎ lĚ mĘ MêĎkĘ lĆ l‘Č MygĂ eĘ ‘ČtĘ UĂ hČ MyrĂpĘ oihČ =NmĂ
yêĄbĎ BĘ MydĂBĎ kĘ eĂ hČ tomqŁ UĘ hČ =t’Ć wĘ tsĆ nĄJĘ hČ =ytĄbĎ BĘ MynĂ SŁ ’rĂhĎ tobSĎ oUhČ =t’Ć wĘ MyqĂ wĎèĘ BČ
hTĆ eĎ yĂ rSĆ ’Ğ MhĄ hQĆ ’Ą hQĎ pĂ tĘ CBrĘyČ NyĂ‘Č=h’Ć rĘmČ lĘ C tonmĎ lĘ ’Č yêĄBĎ =t’Ć MylĂ kĘ ’Ł hĎ : hêĆSĘ UĂ hČ47

: MyĂnĎSĘ yjĂ TjĎ SĘ UĂ hČ =wqČ MhĆ ylĄ ‘Ğ
hnĎmĎ lĘ ’Č hèĎ ’Ă wĘ : rYĎ o’hĎ Nor’Ğ=l’Ć MdĎyĎ tnČêĘ mČ MynĂ tĘ nŁ M‘Ď=yrĄySĂ ‘Ğ ’rĘIČwČ wynĎ y‘Ą=t’Ć ’WĎ IĂwČ’k, 2

t’EŁ hČ hIĎnĂ ‘ĞhĎ hnĎmĎ lĘ ’Č hĎ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď rmČ ’IŁ wČ : toTCrjĘ MyĂêČSĘ oB tnĆtĆ nŁ h’Ď rĎ hIĎnĂ ‘Ğ3

HrĎsŁ xĘ UČ mĂ ’yhĂ wĘ MrĎtĎ oUmĂ MdĎyĎ tnČêĘ mČ MyhĂ Łl’lĄ CntĘ nĎ hQĆ ’Ą =lkĎ yJĂ : MQĎ JĚ mĂ rtĄ oy hnĎtĘ nĎ4

lkĎ yhĄ hČ rDĎ’Ę nĆ yJĂ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă CrBĘ dĘnĂ z’Ď : HtĎ yĎxĘ mĂ =lJĎ t’Ą HlĎ rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć hnĎtĘ nĎ5

r’Ą èĎ tĂ âlwĘ My’Ă BĎ MymĂ yĎ heĄhĂ hQĆ ’Ą MêĆ’Č My’Ă rŁ hĞ rmČ ’IŁ wČ : torqĎ yĘ tobdĎnĘ C topyĎ MynĂ bĎ ’ĞBČ6

hmĎ C hQĆ ’Ą hnĎ yrĆqĘ êĂ ytČmĎ CnBĄ rČ rmŁ ’lĄ ot’Ł Cl’ĞSĘ IĂwČ : ZêĎtĚ âl rSĆ ’Ğ NbĆ ’Ć =l‘Č NbĆ ’Ć hjŁ7

ymĂ SĘ bĂ C’bŁ yĎ MyBĂ rČ yJĂ Sy’Ă MkĆ tĘ ’Ć h‘ĆtĘ yČ=NjĆ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ rmČ ’IŁ wČ : N’Ď BŁ t‘ĄlĘ to’8

toYrĎpĘ C tobrĎqĘ C‘mĘ SĘ tĂ =ykĂ wĘ : MhĆ yrĄxĞ ’Č CklĘ êĄ=l’Č ’bŁ lĎ d‘ĄoUhČ borqĎ wĘ ’Ch ynĂ ’Ğ rmŁ ’lĄ9

yoG heĄhĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČlĘ PsĆ oIwČ : ZuĄhČ âl do‘wĘ hnĎ oS’rĂ hnĎ yyĆhĘ êĂ hQĆ ’Ą yJĂ CêxČ êĄ=l’Č10

b‘ĎrĎwĘ hEĆmĂ C hEĆmĂ hĎ yrĆbĎ ‘ĞmĄ S‘ČrĘêĂ S‘ČgĘ êĂ ZrĆ’Ď hĎ wĘ : hkĎ lĎ mĘ mČ =l‘Č hkĎ lĎ mĘ mČ C yoG=l‘Č MCqyĎ11

MkĆ bĎ CxlĘ SĘ yĂ hQĆ ’Ą =lkĎ C’bŁ yĎ MrĆTĆ bĘ C : MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ My’Ă rĎonwĘ MylĂ odGĘ MytĂ pĘ mŁ C rbĆ dĎwĎ ’bŁ yĎ12

MkĆ tĘ ’Ć ClybĂ ohwĘ My’Ă lĎ kĘ yêĄbĎ lĘ C tsĆ nĄJĘ hČ yêĄbĎ lĘ MkĆ CryGĂ sĘ hĂ wĘ MkĆ tĘ ’Ć CpdĘrĎwĘ dyĎ MkĆ yDĄnČmĘ
MkĆ BĘ lĂ =l‘Č CmyWĂ NJĄ =l‘Č : MkĆ lĎ tCd‘ĄlĘ hyĆhĘ êĂ t’zŁ wĘ : ymĂ SĘ N‘ČmČ lĘ MylĂ SĘ mŁ C MykĂ lĎ mĘ ynĄpĘ lĂ13, 14

hmĎ kĘ xĎ wĘ hjĆ MkĆ lĎ NêĄ’Ć ykĂ nŁ ’Ď yJĂ : MkĆ SĘ pĘ nČ qyDĂYĘ hČ lĘ CbySĂ êĎ hmČ S’rŁ mĄ NkĄ hĎ yêĂ lĘ bĂ lĘ15

MêĆ’Č P’Č wĘ : MkĆ yQĄ mĂ l’Č lĘ MyWĂ lĎ wĘ MkĆ ynĄpĘ lĂ dmŁ ‘ĞlČ ClkĘ Cy âl MkĆ ymĄ mĘ oqtĘ mĂ =lJĎ rSĆ ’Ğ d‘Č16

CyhĘ êĂ My’Ă CnWĘ MêĆ’Č wĘ : MJĆ mĂ CtymĂ yĎ=MgČ wĘ My‘ĂrĄwĘ MybĂ orqĘ C MyxĂ ’Č wĘ tob’Ď ydĄyĘ=l‘Č CrsĘ UĎ êĂ17

MkĆ xĞ Cr ëyrĂ’ĞhČ BĘ : hYĎ rĘ’Ď MkĆ SĘ ’rŁ trČ‘ĞvČ mĂ ljŁ yĂ âl t’zŁ =lkĎ BĘ : ymĂ SĘ N‘ČmČ lĘ MdĎ’Ď =lkĎ lĘ18, 19

bybĂ iĎ mĂ hnĆxĞ mČ hĎ ylĆ ‘Ď hnĆxĞ tČ yJĂ MyĂlČ SĎ CryĘ=t’Ć C’rĘêĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ : CrmŁ SĘ êĂ MkĆ SĘ pĘ nČ =t’Ć20

ëotBĘ rSĆ ’Ğ wČ MyrĂhĎ hĆ =l’Ć CsCnyĎ hdĎChyBĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą z’Ď : h’Ď BĎ HtĎmĚ mĘ SĂ yJĂ C‘dĘêĄ ‘ČdŁ yĎ21

rbČ dĘ=lJĎ tâQmČ lĘ MhĄ hmĎ qĎ nĘ ymĄ yĘ=yJĂ : HbĎ C’bŁ yĎ=lBČ hdĆvĎ BČ rSĆ ’Ğ wĘ hnĎUĆ mĂ CxrĘbĘ yĂ ry‘ĂhĎ22

PYĆ qĆ wĘ ZrĆ’Ď bĎ hyĆhĘ êĂ hlĎ odgĘ hrĎYĎ yJĂ hUĎ hĄ hĎ MymĂ IĎBČ toqynĂ yUĄ lČ wĘ torhĎ lĆ yo’ : bCtJĎ hČ23

smČ rĘmĂ lĘ hyĆhĘ êĂ MyĂlČ SĎ CrywĂ MyUĂ ‘ČhĎ =lJĎ =l’Ć ClgĘ hĎ wĘ brĆxĆ =ypĂ lĘ ClpĘ nĎ wĘ : hEĆhČ M‘ĎhĎ =l‘Č24

MyĂoGhČ wĘ MybĂ kĎ okwĘ xČ rĄyĎwĘ SmĆ èĆ BČ CntĘ eĎ yĂ MytĂ pĘ omC : MyĂoGhČ toê‘Ă hnĎ’lĆ mĎ êĂ =rSĆ ’Ğ d‘Č MyĂoGhČ25

PFĄ ‘ČtĘ êĂ MSĎ pĘ nČ MdĎ’Ď =ynĄbĘ C : wyrĎBĎ SĘ mĂ C MIĎhČ No’èĘ mĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ ’bŁ tĎ hkĎ CbmĘ C ZrĆ’Ď bĎ CêxČ yĄ26

C’rĘyĂ z’Ď wĘ : CzGĎrĘyĂ MyĂmČ èĎ hČ todsĘ om=yJĂ hYĎ rĘ’Ď lbĄ tĄBĘ ’bŁ lĎ tdŁ ytĂ ‘ĞmĄ C dxČ jČ mĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ27

CddĘo‘tĘ êĂ MCqlĎ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ lxĄ hĎ kĘ C : lodGĎ rdĎhĎ bĘ C z‘Ł BĘ NnĎ‘ĎBĆ ’BĎ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =t’Ć28

hnĎ’Ą tĘ bĂ CnnĘ oBtĘ hĂ olSĎ mĘ MhĆ ylĄ ’Ğ ’vĎ IĂwČ : hbĎ orqĘ MkĆ SĘ pĘ nČ =tCdpĘ yJĂ S’rŁ CmyrĂtĎ wĘ29
yY‘=lkbw
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NkĄ wĘ : ZyĂuĎ hČ borqĎ yJĂ MkĆ SĘ pĘ nČbĘ CnybĂ tĎ wĘ CTyBĂ êČ xrČpĆ C’yYĂ oy rSĆ ’ĞJČ : hdĆvĎ hČ yYĄ ‘Ğ=lkĎ bĘ C 30, 31

NmĄ ’Ď : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ hbĎ orqĘ yJĂ C‘dĘêĄ ‘ČdŁ yĎ hQĆ ’Ą =lJĎ CmqĎ yJĂ C’rĘêĂ rSĆ ’ĞJČ MêĆ’Č =MGČ 32

ZrĆ’Ď hĎ wĘ MyĂmČ èĎ hČ : hQĆ ’Ą =lJĎ CmCqyĎ rSĆ ’Ğ d‘Č hEĆhČ roDhČ rbŁ ‘ĞyČ âl yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ 33

o’ NorJĎ SĂ wĘ hêĆSĘ mĂ brŁ mĄ MkĆ BĘ lĂ SjČ TĘ yĂ=NjĆ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ ë’Č : NCrbŁ ‘ĞyČ âl yrČbĎ dĘC CrbŁ ‘ĞyČ 34

ljŁ yĂ SCqyĎ xpČ JĘ yJĂ : ’ChhČ MoIhČ MkĆ ylĄ ‘Ğ ’bŁ yĎ M’Ł tĘ jĂ ‘tČpĆ lĘ C MyIĂxČ hČ yrĄsŁ xĞ mČ tog’ĞDČmĂ 35

TlĄ UĎ hĂ lĘ xČ kŁ =yDĄ MkĆ lĎ NtĄ eĎhĂ lĘ dymĂ tĎ CryêĂ ‘ĘhČ wĘ CrrĘo‘tĘ hĂ NJĄ =l‘Č : ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ yŁ =lJĎ l‘Č 36

lkĎ yhĄ BČ dUĄ lČ lĘ oTjĎ SĘ mĂ Moy Moy yhĂ yĘwČ : MdĎ’Ď hĎ =NbĆ ynĄpĘ lĂ NkĄ hĎ dmŁ ‘ĞlČ wĘ ’BĎ hČ ‘gČjĆ =lJĎ mĂ 37

wylĎ ’Ą C’bŁ IĎwČ rqĆBŁ bČ CmyJĂ SĘ hĂ M‘ĎhĎ =lkĎ wĘ : MytĂ yEĄhČ rhČ ’Ch rhĎ BĎ NCllĎ ’YĎ yĎ hlĎ yĘQČ bČ C 38

: ot’Ł ‘ČmŁ SĘ lĂ SDĎqĘ UĂ hČ =tybĄ lĘ
oSpĘ nČ =t’Ć hUĎ BČ CSqĘ BĂ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ : xsČ jĎ hČ gxČ ’Ch to~UČ hČ gxČ brČqĘ IĂwČ bk, 2

MynĄSĘ rjČ sĘ UĂ mĂ dxĎ ’Ć toIrĂqĘ =Sy’Ă ChCeJĂ rSĆ ’Ğ hdĎChywĂ : M‘ĎhĎ ynĄjĘ mĂ C’rĘyĎ yJĂ HêĎxĘ qČ lĘ 3

hkĎ y’Ą ’bĎ ~Ď hČ ySĄ ’rĎ=t’Ć wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=t’Ć rBĄ dČyĘwČ ëlĆ IĄwČ : NTĎ vĎ hČ ob ’BĎ rWĎ ‘ĎhĆ 4

hnĎ’ĞtŁ wĘ orbĎ dĘ ’QĄ mČ lĘ MxĎ yTĂ bĘ hĂ ’ChwĘ : PsĆ JĎ ol=ttĆlĎ Ct’Ł IĄyČ CxmĘ WĘ IĂwČ : MdĎyĎBĘ ot’Ł ryGĂ sĘ yČ 5, 6

xbČ zĆ Moy ’Ch to~UČ hČ gxČ Moy ’bŁ IĎwČ : NomhĎ bĆ âlwĘ rtĆsĄ BĘ MdĎyĎbĘ oryGĂ sĘ hČ lĘ ol=SuĆBĂ 7

: xsČ jĎ hČ =t’Ć lkŁ ’ĹlĆ CnlĎ CnykĂ hĎ CklĘ rmŁ ’lĄ NnĎxĎ oy=t’Ć wĘ sorTĘ jĆ =t’Ć xlČ SĘ IĂwČ : xsČ jĎ hČ 8

‘gČpĎ C hrĎy‘ĂhĎ MkĆ ’ĞbŁ JĘ heĄhĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : NykĂ hĎ lĘ ëlĄ nĄ=yJĂ hYĆ rĘtĂ ’opy’Ą wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ 9, 10

l‘ČBČ =l’Ć MêĆrĘmČ ’Ğ wČ : hUĎ SĎ ’bŁ yĎ rSĆ ’Ğ tyĂBČ hČ =l’Ć wyrĎxĞ ’Č CklĘ MyĂmĎ dJČ ’WĄ nŁ Sy’Ă MkĆ BĎ 11

’ChwĘ : xsČ jĎ hČ =t’Ć MSĎ lkŁ ’ĹlĆ ydČymĂ lĘ tČ lĘ C ylĂ MyxĂ rĘ’Ł hĎ rdČxĞ hIĄ’Č CnBĄ rČ rmČ ’Ď hJŁ tyĂBĎ hČ 12

rSĆ ’ĞJČ C’YĘ mĘ IĂwČ CklĘ IĄwČ : CnlĎ CnykĂ êĎ MSĎ wĘ totsĎ kĘ hpĎ CYrĘ hlĎ odgĘ hIĎlĂ ‘Ğ MkĆ lĎ h’Ć rĘyČ 13

rWĎ ‘Ď=MynĄSĘ C ’Ch oBsĂ mĘ BĂ bSĆ IĄwČ d‘ĄoUhČ ‘ČyGĂ hĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ : xsČ jĎ hČ =t’Ć CnykĂ IĎwČ MhĆ lĎ rBĆ DĂ 14

MrĆTĆ MkĆ UĎ ‘Ă hEĆhČ xsČ jĆ hČ =t’Ć lkŁ ’ĹlĆ yêĂ pĘ sČ kĘ nĂ PsŁ kĘ nĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : oê’Ă MyxĂ ylĂ èĘ hČ 15

tCklĘ mČ BĘ olkĘ ’Ď hĄ d‘Ąom d‘Č CeUĆ mĂ lkČ ’Ł âl yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ yJĂ : ySĂ pĘ nČ heĆ‘ĚtĘ 16

rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ yJĂ : MkĆ ynĄ ybĄ hĎ CqlĘ xĂ wĘ t’zŁ CxqĘ rmČ ’IŁ wČ ërĆbĎ yĘwČ soJhČ =t’Ć xuČ IĂwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ 17, 18

MxĆ QĆ hČ =t’Ć xqČ IĂwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ ’obtĎ =yJĂ d‘Č NpĆ GĎhČ yrĂjĘ mĂ do‘ hêĆSĘ ’Ć =âl yJĂ MkĆ lĎ 19

: ylĂ NorJĎ zĂlĘ NkĄ CW‘Ğ MkĆ dĘ‘ČBČ NCteĎhČ yrĂWĎ BĘ ’Ch hzĆ rmŁ ’lĄ MhĆ lĎ NêĆ IĂwČ ‘YČ bĘ IĂwČ ërĆbĎ yĘwČ
ymĂ dĎBĘ hSĎ dĎxĞ hČ tyrĂBĘ hČ ’yhĂ t’EŁ hČ soJhČ rmČ ’IŁ wČ MlĎ kĘ ’Ď yrĄxĞ ’Č xqČ lĎ soJhČ =t’Ć =MGČ NkĄ wĘ 20

rSĆ ’ĞJČ ëlĄ hŁ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ NhĄ : NxĎ lĘ èĚ hČ =l‘Č yêĂ ’Ă heĄhĂ ynĂ rĄyGĂ sĘ mČ =dyČ K’Č : MkĆ dĘ‘ČBČ ëCpèĎ hČ 21, 22

ClxĄ hĄ MhĄ wĘ : oSpĘ nČ ySĄ qĘ bČ mĘ dyČBĘ ot’Ł ryGĂ sĘ yČ rSĆ ’Ğ ’ChhČ Sy’Ă lĎ yo’ lbĎ ’Ğ wylĎ ‘Ď rzČgĘ nĂ 23

MhĆ ynĄ ybĄ CyhĎ tbŁ yrĂ yrĄbĘ DĂ=MgČ wĘ : t’zŁ JĎ hWĆ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ hzĆ ’Ch=ymĂ MhĆ ynĄ yBĄ SrŁ dĘlĂ wĘ rqŁ xĞlČ 24

brČ ’rĎqĘ nĂ TyQĂ èČ hČ wĘ MBĎ MyTĂ lĘ SŁ MyĂoGhČ ykĄ lĘ mČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MhĆ BĎ lodGĎhČ bSĎ xĘ nĆ ymĂ 25

lodGĎhČ ymĂ yJĂ : trĄSĎ mĘ JĂ Nod’Ď hĎ wĘ ry‘Ă~Ď kČ yhĂ yĘ MkĆ BĎ lodGĎhČ ë’Č NkĄ =âl MêĆ’Č wĘ : dsĆ xĎ 26, 27

MêĆ’Č wĘ : trĄSĎ mĘ JĂ MkĆ kĘ otbĘ ynĂ ’Ğ wČ lkŁ ’ĹlĎ bSĄ IŁ hČ âlhĞ trĄSĎ lĘ dmĄ ‘Ł hĎ o’ lkŁ ’ĹlĆ bSĄ IŁ hČ 28
Mh
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lyxĂ nĘ mČ ynĂ ’Ğ =MgČ wĘ : ylĎ ‘Ď CrbĘ ‘Ď rSĆ ’Ğ toiUČ BČ ynĂ CêbĘ zČ‘Ğ âlwĘ ydĂUĎ ‘Ă MêĆdĘmČ ‘Ğ rSĆ ’Ğ MhĄ29

CbSĘ tĄ wĘ ynĂ xĎ lĘ SĚ l‘Č CêSĘ tĂ wĘ ClkĘ ’êŁ ytĂ CklĘ mČ bĘ C : ybĂ ’Ď ynĂ lČ yxĂ nĘ hĂ rSĆ ’Ğ tCklĘ UČ hČ =t’Ć MkĆ tĘ ’Ć30

l’Ł SĎ No‘mĘ SĂ No‘mĘ SĂ Nod’Ď hĎ rmĆ ’IŁ wČ : l’Ą rĎWĘ yĂ yTĄ bĘ SĂ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ =t’Ć TjŁ SĘ lĂ to’sĘ JĂ =l‘Č31

ìtĆnĎ Cm’Ĺ lDČxĘ tĆ ylĂ bĘ lĂ ìdĘ‘ČbČ yêĂ nĘ eČxČ tĘ hĂ ynĂ ’Ğ wČ : MyFĂ xĂ hČ torzĘJĂ MkĆ tĘ orzĘlĂ NTĎ vĎ hČ MkĆ lĘ ’Ď SĘ32

ykĂ nŁ ’Ď NoknĎ ynĂ dŁ ’Ğ rmĎ ’Ď wĘ hnĎ‘Ď ’ChwĘ : ìyxĆ ’Č =t’Ć qEĄxČ lĘ h’Ą rĘ ìBĘ lĂ =l’Ć ìbĘ ySĂ hĞ JČ hêĎ’Č =MgČ wĘ33

’rĎqĘ yĂ=âl ’pĎ yJĄ ìlĘ rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ rmČ ’IŁ wČ : twĆmĎ yrĄ‘ĞSČ lĘ =MgČ wĘ ’lĆ JĆ tybĄ lĘ =MGČ ìUĘ ‘Ă tkĆ lĆ lĎ34

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ynĂ êĎ ‘ĘdČyĘ=âl yJĂ rmŁ ’lĄ MymĂ ‘ĎjĘ SŁlSĎ ruĄSČ êĘ =rSĆ ’Ğ d‘Č MoIhČ lgŁ nĘ rĘêČhČ35

âl CrmĘ ’IŁ wČ rbĎ DĎ MêĆrĘsČ xĞhČ MylĂ ‘ĎnĘ =ylĂ bĘ C TCqlĘ yČ=ylĂ BĘ rorYĘ =ylĂ BĘ MkĆ tĘ ’Ć yêĂ xĘ lČ SĎ rSĆ ’ĞJČ
TCqlĘ yČ NkĄ wĘ oU‘Ă Ch’Ą vĎ yĂ rorYĘ ol=rSĆ ’Ğ ymĂ MoIJČ spĆ ’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : rbĎ DĎ CnrĘsČ xĎ36

yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ yJĂ : brĆxĎ oQ hnĆqĘ yĂwĘ odgĘ BĂ =t’Ć =MGČ rJŁ mĘ yĂ odyĎ gyvĂ tČ =âl rSĆ ’Ğ ymĂ C37

CrmĘ ’IŁ wČ : oUêĚ=d‘Č MCqyĎ ylČ ‘Ď bCtJĎ hČ =lkĎ yJĂ hnĎmĘ nĂ My‘ĂSĘ jŁ =t’Ć wĘ ylĎ ‘Ď bCtJĎ rSĆ ’Ğ MCqyĎ38

z’Ď mĄ oJrĘdČJĘ ëlĆ IĄwČ ’YĄ IĄwČ : CnlĎ brČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MyĂêĎSĘ tobrĎxĞ CnêĎ’Ă hpŁ =heĄhĂ CnynĄdŁ ’Ğ39

âlwĘ ClQĘ jČ tĘ hĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MoqUĎ BČ ‘GČpĘ IĂwČ : wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ wydĎymĂ lĘ êČ =MgČ wĘ MytĂ yEĄhČ rhČ =l’Ć40

ybĂ ’Ď : rmŁ ’lĄ lQĄ jČ tĘ IĂwČ ‘rČkĘ IĂwČ NbĆ ’Ď ‘ČŁlqĘ JĂ qxĄ rĘhČ MhĆ mĄ drČpĘ nĂ ’ChwĘ : NoyiĎ nĂ ydĄylĂ C’bŁ tĎ41, 42

ìnĘ oYrĘJĂ =M’Ă yJĂ ynĂ oYrĘkĂ âl ë’Č hêĎ’Ď tĎ yYĂ rĎ NJĄ M’Ă t’EŁ hČ soJhČ =t’Ć ylČ ‘ĎmĄ ’nĎ=rbĄ ‘ĞhČ
lQĄ jČ tĘ hĂ twĆmĎ =ylĄ bĘ xĆ ot’Ł CppĘ ’Ď rSĆ ’ĞkČ wĘ : ChqĄ EĘxČ yĘwČ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ ë’Ď lĘ mČ wylĎ ’Ą ’rĎIĄwČř : yhĂ yĆ43, 44

wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć ’bŁ IĎwČ otQĎ pĂ êĘ mĂ MqĎ IĎwČ : hYĎ rĘ’Ď CdrĘyĎ MylĂ odGĘ MdĎ=ypĄ TĘ nĂ JĘ ot‘ĎzĄ ypĄ TĘ nĂ wĘ hqĎ zĘxĎ BĘ45

C’bŁ tĎ =âlwĘ CllĘ jČ tĘ hĂ wĘ CmCq CnSĘ yêĂ hEĆ=hUĎ lĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : Nob~Ď ‘ĂmĄ MynĂ SĄ yĘ M’Ą YĎ mĘ IĂwČ46

ëlĄ hŁ hdĎChyĘ ’rĎqĘ eĂ hČ rWĎ ‘ĎhĆ =MynĄèĘ mĂ dxĎ ’Ć wĘ M‘Ď=NomhĞ heĄhĂ wĘ rBĄ dČmĘ CedĆ‘Ł : NoyiĎ nĂ ydĄylĂ47

MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =t’Ć ryGĂ sĘ tČhĞ hdĎChyĘ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ol=qSĎ nĘ lĂ ‘ČCSyĄ=l’Ć SGČ IĂwČ MSĎ ’rŁ BĘ48

: brĆxĎ bĆ hJĆ nČhĞ CnynĄdŁ ’Ğ CrmĘ ’Ď hnĎ yrĆqĘ êĂ rSĆ ’Ğ t’Ą MtĎ o’rĘBĂ oê’Ă rSĆ ’Ğ wySĎ nĎ’Ğ wČ : hqĎ ySĂ nĘ BĂ49

rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : tynĂ mĎ yĘhČ onzĘ’Ď ol=Z~Ć qČ yĘwČ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ dbĆ ‘Ć=t’Ć hJĎ hĂ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć wĘ50, 51

lkĎ yhĄ hČ yrĄWĎ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=l’Ć ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : Ch’Ą jĎ rĘIĂwČ onzĘ’Ď BĘ ‘GČ IĂwČ CpysĂ oê=l’Č CjrĘhČ52

MkĆ UĎ ‘Ă ytĂ yyĂhĎ Moy Moy : toFmČ bĘ C tobrĎxĞ BČ MtĆ’YĎ yĘ ZyrĂjĎ l‘ČhČ wylĎ ‘Ď My’Ă BĎ hČ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ53

ob=CqyzĂxĞ IČwČ : ëSĆ xŁ hČ tlĆ SĆ mĘ mĆ C MkĆ êĘ ‘Ă ’yhĂ t’zŁ ë’Č dyĎ yBĂ MêĆxĘ lČ SĘ =âlwĘ lkĎ yhĄ BČ54

Cr‘ĞBĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ : qoxrĎmĄ wyrĎxĞ ’Č ëlĄ hŁ sCrTĘ pĆ C lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ tyBĄ =l’Ć Ch’Ě ybĂ yĘwČ ChkĚ ylĂ oIwČ55

txČ ’Č hxĎ pĘ SĂ ot’Ł ’rĆêĄ wČ : MkĎ otBĘ sorTĘ jĆ =MGČ bSĆ IĄwČ wDĎxĘ yČ MêĎbĘ SĂ bĘ C rYĄ xĎ hĆ ëotBĘ S’Ą56

âl hèĎ ’Ă rmČ ’IŁ wČ oB=SxĄ kČ yĄwČ : oU‘Ă hyĎhĎ hzĆ=MGČ rmĆ ’êŁ wČ oB=hzĆxĹêĆ wČ ro’hĎ dgĆnĆ bSĄ yŁ57

sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć hêĎ’Č =MGČ rmČ ’IŁ wČ rxĄ ’Č Sy’Ă Ch’Ą rĘIĂwČ T‘ČmĘ =do‘wĘ : ot’Ł yêĂ ‘ĘdČyĎ58

rmŁ ’lĄ wylĎ ‘Ď xČ ykĂ ohwĘ Sy’Ă hnĎ‘Ď NkĄ =yrĄxĞ ’Č txČ ’Č h‘ĎSĎ kĘ C : ykĂ nŁ ’Ď MhĆ mĄ âl MdĎ’Ď =NBĆ59

hêĎ’Č hmĎ ‘ČdĄyŁ yeĂ nĆ y’Ą MdĎ’Ď =NBĆ sorTĘ jĆ rmĆ ’IŁ wČ : ylĂ ylĂ GĘ ’Ch yJĂ oU‘Ă hyĎhĎ hzĆ=MGČ NkĄ ’Ď60
rbdm
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rJŁ zĘIĂwČ sorTĘ pĆ ynĄpĘ BĂ hzĆxĹIĆwČ Nod’Ď hĎ NpĆ IĂwČ : lgŁ nĘ rĘêČhČ ’rĎqĎ M’Ł tĘ pĂ C wypĂ BĘ orbĎ DĘ do‘wĘ rBĄ dČmĘ 61

yBĂ =SxĄ kČ êĘ MoIhČ lgŁ nĘ rĘêČhČ ’rĎqĘ yĂ MrĆTĆ bĘ =yJĂ ol rBĆ DĂ rSĆ ’Ğ Nod’Ď hĎ rbČ DĘ=t’Ć sorTĘ jĆ
ot’Ł CJhĂ ‘ČCSyĄ=t’Ć MyWĂ pĘ êŁ hČ MySĂ nĎ’ĞhĎ wĘ : ykĂ BĆ BČ rrĄmĎ yĘwČ hYĎ CxhČ ’YĄ IĄwČ : MymĂ ‘ĎjĘ SŁlSĎ 62, 63

do‘wĘ : ëtĎ’Ł hJĆ UČ hČ ’Ch ymĂ CnlĎ ’bĄ eĎhĂ rmŁ ’lĄ ol l’Ł SĎ wĘ wynĎjĎ =t’Ć CpxĎ : ob=ClQĘ ‘ČtĘ hĂ wĘ 64, 65

MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ M‘ĎhĎ ynĄqĘ zĂ ClhĞ qĘ nĂ rqĆBŁ hČ ro’kĘ C : ot’Ł Z’Ą nĎlĘ hQĆ ’Ą JĎ MyrĂbĎ dĘ CpysĂ oh 66

rmĆ ’IŁ wČ CnlĎ =dGĆhČ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hêĎ’Č M’Ă hČ : rmŁ ’lĄ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ ynĄpĘ lĂ Ch’Ě ybĂ yĘwČ MyrĂpĘ oihČ wĘ 67

heĄhĂ : ynĂ CxQĘ SČ tĘ âlwĘ Cn‘ĞtČ âl l’Č SĘ ’Ć =M’Ă MgČ wĘ : CnymĂ ’ĞtČ âl MkĆ lĎ dyGĂ ’Č M’Ă MhĆ ylĄ ’Ğ 68, 69

’Ch hêĎ’Č =ykĂ hĞ MQĎ kĚ CrmĘ ’IŁ wČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ trČCbGĘ NymĂ ylĂ tbĆ SĆ lĎ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ hlĆ ‘Ł hêĎ‘ČmĄ 70

do‘ tCd‘ĄlĘ C CnQĎ =hmČ CrmĘ ’IŁ wČ : ’Ch ynĂ ’Ğ=yJĂ MyrĂmĘ ’Ł MêĆ’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ 71

: ChyjĂ tCd‘Ą Cn‘ĘmČ SĎ âlhĞ
Sy’Ă hĎ =t’Ć Cn’YĎ mĎ rmŁ ’lĄ onTĘ WĂ lĘ CQxĄ IĎwČ : soTlĎ yjĂ =l’Ć ChkĚ ylĂ IŁ wČ MSĎ lhĎ uĎ hČ =lkĎ CmCqIĎwČ gk, 2

: xČ ySĂ UĎ hČ ëlĆ UĆ hČ ’Ch yJĂ ormĘ ’Ď BĘ rsČ yuĄlČ smČ têĄmĂ MtĎ’Ł hGĆSĘ mČ C CnUĄ ‘Č=t’Ć PQĄ sČ mĘ hzĆhČ
: êĎrĘmĎ ’Ď hêĎ’Č rmĆ ’IŁ wČ ot’Ł N‘ČIČwČ MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ hêĎ’Č hČ rmŁ ’lĄ soTlĎ ypĂ ot’Ł l’Č SĘ IĂwČ 3

: hEĆhČ Sy’Ă BĎ NwŁ ‘Ď ytĂ ’YĎ mĎ âl ynĂ ’Ğ M‘ĎhĎ NomhĞ =l’Ć wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=l’Ć soTlĎ yjĂ rmĆ ’IŁ wČ 4

lxĄ hĎ hdĎChyĘ=lkĎ BĘ otrĎotBĘ M‘ĎhĎ =t’Ć ’Ch xČ yDĂmČ yJĂ rmŁ ’lĄ z‘Ł rtĆ yĆBĘ CpysĂ oh MhĄ ë’Č 5

: ylĂ ylĂ GĘ ’Ch Sy’Ă hĎ =M’Ă l’Č SĘ IĂwČ lylĂ GĎhČ MSĄ =t’Ć soTlĎ yjĂ ‘ČomSĘ kĂ wĘ : heĎhĄ =d‘ČwĘ lylĂ GĎBČ 6

bSČ yĎ ’Ch=MGČ rSĆ ’Ğ sodrĘoh=l’Ć ChxĄ lĎ SĘ IĂwČ bSĄ xĎ yĄ sodwroh tlĆ SĆ mĘ mĆ lĘ =yJĂ ‘dČyĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ 7

oto’rĘlĂ PsČ kĘ nĂ yJĂ d’Ł mĘ xmČ WĘ yĂwČ ‘ČCSyĄ=t’Ć sodrĘoh to’rĘJĂ yhĂ yĘwČ : MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ MyĂlČ SĎ CryBĂ 8

tol’Ą SĘ ChlĄ ’Ď SĘ IĂwČ : wynĎ y‘ĄlĘ to’ hWĆ ‘ĞyČ yJĂ wqČ yĘwČ o‘mĘ SĎ =t’Ć ‘mČ SĎ rSĆ ’ĞJČ MyBĂ rČ MymĂ IĎmĂ 9

onTĘ WĂ lĘ CpysĂ IŁ wČ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ CmCqIĎwČ : rbĎ DĎ ChnĎ‘Ď=âl ’Ch ë’Č tonSŁ 10

oB=ltĆhĎ lĘ NmĎ GĎrĘ’Č ly‘ĂmĘ ot’Ł SBĄ lĘ IČwČ o’bĎ YĘ lyxĄ wĘ sodrĘoh ot’Ł zbĆ IĂwČ : MxĎ kŁ y~Ą mČ ’ĞmČ =lkĎ BĘ 11

yJĂ wyxĂ ’Ď =l’Ć Sy’Ă soTlĎ ypĂ C sodrĘoh C~rČtĘ hĂ ’ChhČ MoIBČ : soTlĎ yjĂ =l’Ć ChxĄ lĎ SĘ IĂwČ 12

: M‘ĎhĎ wĘ MyrĂvĎ hČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=l’Ć soTlĎ ypĂ ’rĎqĘ IĂwČ : MhĆ ynĄ yBĄ hmĎ TĄ WĘ mČ htĎ yĘhĎ hJŁ =d‘Č 13

MkĆ ynĄ y‘ĄlĘ wyêĂ rĘqČ xĞ heĄhĂ wĘ M‘ĎhĎ =t’Ć PQĄ sČ mĘ JĂ hEĆhČ Sy’Ă hĎ =t’Ć ylČ ’Ą MtĆ’bĄ hĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 14

yJĂ sodrĘoh âl P’Č wĘ : ot’Ł C‘ySĂ rĘêČ rSĆ ’Ğ lJŁ mĂ rbĎ DĎ ZmĆ SĆ hEĆhČ Sy’Ă bĎ ytĂ ’YĎ mĎ =âlwĘ 15

NkĄ yrĄxĞ ’Č wĘ CerĆiĘ yČ’Ğ riŁ yČ NJĄ =l‘Č : twĆmĎ =TjČ SĘ mĂ ’TĘ xĄ ob ’YŁ mĘ ylĂ BĘ mĂ CnylĄ ’Ą obySĂ hĹ ’Ch 16

C’rĘqĎ MhĄ ë’Č : gxĎ hĆ ymĄ yBĂ ySĂ pĘ xĎ MyrĂysĂ ’ĞhĎ mĄ dxĎ ’Ć MhĆ lĎ xQČ SČ lĘ wylĎ ‘ĎwĘ : ot’Ł xQČ SČ ’Ğ 17, 18

hyĎhĎ rCY‘Ď rSĆ ’Ğ ’Ch : ’BĎ ’Č =rBČ =t’Ć CnlĎ xQČ SČ wĘ hEĆhČ Sy’Ă hĎ =t’Ć PsŁ ’Ĺ rmŁ ’lĄ wDĎxĘ yČ 19

ZpĄ xĎ =yJĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČyĘwČ soTlĎ yjĂ PsĆ oIwČ : xYČ rĆwĎ ry‘ĂBĎ ’YĎ mĘ nĂ =rSĆ ’Ğ drĆmĆ rCb‘ĞBČ ’lĆ JĆ BČ 20

hUĎ lĎ wĘ tySĂ ylĂ SĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČyĘwČ : ot’Ł blĄ YĘ hČ blĄ YĘ hČ rmŁ ’lĄ Cq‘ĞYĎ MhĄ wĘ : ‘ČCSyĄ=t’Ć xQČ SČ lĘ 21, 22

MhĄ ë’Č : CexĆ QĘ SČ ’Ğ wČ CerĆiĘ yČ’Ğ NJĄ =l‘Č twĆmĎ =TjČ SĘ mĂ ol ytĂ ’YĎ mĎ =âl hzĆ hWĎ ‘Ď h‘ĎrĎ hmĆ 23

soTlĎ ypĂ C : MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ loqwĘ MlĎ oq ‘rČkĘ IČwČ blĄ ~Ď yĂ yJĂ ob=CrYĘ pĘ IĂwČ Cl’Ď SĘ IĂwČ MlĎ oq CmyrĂhĄ 24
’yYwh
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xYČ rĆwĎ drĆmĆ rCb‘ĞBČ ’lĆ JĆ BČ rCY‘ĎhĆ =t’Ć MhĆ lĎ xQČ SČ yĘwČ : MtĎlĎ ’ĹSĆ hWĆ ‘ĎtĄ yJĂ TjĎ SĘ mĂ ’yYĂ oh25

dxĎ ’Ć Sy’Ă bĘ CqyzĂxĞ IČwČ MèĎ mĂ ChkĚ ylĂ oIwČ : MnĎ oYrĘlĂ NtČ nĎ ‘ČCSyĄ=t’Ć wĘ Cl’Ď SĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ =t’Ć26

ot’Ł t’WĄ lĎ blĎ ~Ę hČ =t’Ć wylĎ ‘Ď CmyWĂ IĎwČ ynĂ yrĂCq=Sy’Ă No‘mĘ SĂ omSĘ C hdĆvĎ hČ =NmĂ ’BĎ rSĆ ’Ğ
NpĆ IĂwČ : hnĎ yqĂ wĘ djĄ sĘ mĂ wylĎ ‘Ď to’WĘ nŁ MySĂ nĎ NomhĞ wČ wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ brĎ=M‘Č NomhĞ wČ : ‘ČCSyĄ yrĄxĞ ’Č27, 28

yJĂ : NkĆ ynĄbĘ lĂ wĘ NkĆ lĎ hnĎ ykĆ BĘ =M’Ă yJĂ yQĂ hnĎ yJĆ bĘ êĂ =l’Č MyĂlČ SĎ CryĘ tonBĘ rmČ ’IŁ wČ NhĆ ylĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ29

âl rSĆ ’Ğ MyĂdČèĎ hČ wĘ hdĎlĎ yĎ âl rSĆ ’Ğ NTĆ BĆ hČ wĘ torqĎ ‘ĞhĎ yrĄSĘ ’Č CrmĘ ’yŁ wĘ My’Ă BĎ MymĂ yĎ heĄhĂ
Z‘ĄBĘ CW‘ĞyČ hkĎ JĎ =M’Ă yJĂ : CnCiJČ to‘bĎ GĘ lČ wĘ CnylĄ ‘Ď ClpĘ nĂ MyrĂhĎ lĆ rmŁ ’lĄ CQxĄ yĎ z’Ď : CqynĂ yhĄ30, 31

C’bŁ IĎwČ : twĆUĎ lČ oê’Ă ClbĎ Ch NwĆ’Ď ylĄ ‘ĞjŁ MyrĂxĄ ’Ğ MyĂnČSĘ =MgČ wĘ : SbĄ yĎ Z‘ĄBĘ hWĆ ‘ĎIĄ=hmČ xlĎ32, 33

dxĎ ’Ć wĘ onymĂ ylĂ dxĎ ’Ć NwĆ’Ď hĎ ylĄ ‘ĞjŁ =t’Ć wĘ MSĎ ot’Ł CblĘ YĘ IĂwČ ’êĎlĘ GĎlĘ GĚ ’rĎqĘ eĂ hČ MoqUĎ hČ =l’Ć
MhĆ lĎ CqQĘ xČ yĘwČ MyWĂ ‘Ł hUĎ hĄ hmĎ My‘ĂdĘyŁ MnĎ y’Ą yJĂ MhĆ lĎ xlČ sĘ ybĂ ’Ď ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : ol’mŁ WĘ lĂ34

rmŁ ’lĄ ol=Cg‘ĞlĎ MyrĂvĎ hČ =MgČ wĘ ob CTyBĂ hĂ CdmĘ ‘Ď M‘ĎhĎ wĘ : lrĎoG MhĆ ylĄ ‘Ğ ClyjĂ IČwČ wydĎgĎBĘ =t’Ć35

ySĄ nĘ ’Č =MGČ NkĄ wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ryxĂ BĘ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch=M’Ă oSpĘ nČ =t’Ć ’nĎ=‘SČ oy ‘ČySĂ oh MyrĂxĄ ’Ğ=t’Ć36

MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ ’Ch hêĎ’Č =M’Ă CrmĘ ’IŁ wČ : ZmĆ xŁ ol CSyGĂ IČwČ C’bŁ IĎwČ wylĎ ‘Ď CqxĞ WĎ ’bĎ ~Ď hČ37

ëlĆ mĆ ’Ch hzĆ yrĂbĘ ‘Ă wĘ ymĂ orwĘ ynĂ wĎyĘ btĎkĘ BĂ ol l‘ČUČ mĂ tbĆ tŁ kĘ CmyWĂ IĎwČ : ìSĆ pĘ nČ =t’Ć ‘SČ oh38

‘SČ oh xČ ySĂ UĎ hČ hêĎ’Č âlhĞ rmŁ ’lĄ ot’Ł PrĄxĄ olYĘ ’Ć MylĂ tĘ eĂ hČ NwĆ’Ď hĎ ylĄ ‘ĞjŁ mĂ dxĎ ’Ć wĘ : MydĂChIĘhČ39

MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć ’rĎytĂ âl M’Ă hČ rmŁ ’lĄ oB=r‘ČgĘ IĂwČ rxĄ ’Č hĎ N‘ČIČwČ : CnSĄ pĘ nČ =t’Ć wĘ ìSĘ pĘ nČ =t’Ć40

CnydĄyĎ hWĄ ‘ĞmČ JĘ yJĂ TjĎ SĘ UĂ JČ tSČ Ch CnylĄ ‘Ď NkĄ ’Ď : ìylĆ ‘Ď=MGČ tSČ Ch hEĆhČ SnĆ‘Ł hĎ =rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č41

’bŁ êĎ rSĆ ’ĞJČ ynĂ dŁ ’Ğ ’nĎ=ynĂ rĄkĘ zĎ ‘ČCSyĄ=l’Ć rmČ ’IŁ wČ : ‘rĎ rbĎ dĎ hWĎ ‘Ď=âl hzĆ ë’Č CnlĎ bSČ Ch42

h‘ĎSĎ JĘ yhĂ yĘwČ : NdĆ‘Ą=NgČBĘ yUĂ ‘Ă hyĆhĘ êĂ MoIhČ ìlĘ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď wylĎ ’Ą ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : ìtĆ CklĘ mČ BĘ43, 44

tkĆ rŁ pĎ C hkĎ SĎ xĎ SmĆ èĆ hČ : ty‘Ă ySĂ êĘ hČ h‘ĎèĎ hČ d‘Č ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ ynĄjĘ =t’Ć hiĎ JĂ ëSĆ xŁ wĘ tyèĂ èĂ hČ45

dyqĂ pĘ ’Č ybĂ ’Ď ìdĘyĎBĘ rmČ ’IŁ wČ lodGĎ loqBĘ ‘ČCSyĄ ’rĎqĘ IĂwČ : My‘ĂrĎqĘ MyĂnČSĘ lĂ h‘ĎrĘqĘ nĂ lkČ yhĄ hČ46

dobJĎ NêĄ IĂwČ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ t’Ą h’Ď rĎ h’Ď UĄ hČ =rWČ wĘ : otmĎ SĘ nĂ =t’Ć ’yYĂ oh t’zŁ kĎ o’rĘqĎ kĘ C yxĂ Cr47

h’Ć rĘUČ lČ ClhĞ qĘ nĂ rSĆ ’Ğ M‘ĎhĎ NomhĞ =lkĎ wĘ : hEĆhČ Sy’Ă hĎ hyĎhĎ qyDĂYČ NkĄ ’Ď rmŁ ’lĄ MyhĂ Łl’lĄ48

CdmĘ ‘Ď wy‘ĎDĎyĚmĘ =lkĎ wĘ : CbCSIĎwČ MBĎ lĂ =l‘Č CqpĘ sĎ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ t’Ą C’rĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č hEĆhČ49

omSĘ C dxĎ ’Ć Sy’Ă yhĂ yĘwČ : hQĆ ’Ą =t’Ć C’rĎ lylĂ GĎhČ =NmĂ wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ rSĆ ’Ğ MySĂ eĎhČ wĘ qoxrĎmĄ50

’ChwĘ MhĆ yWĄ ‘ĞmČ C MtĎYĎ ‘Ğ yrĄxĞ ’Č hTĎ nĎ âl rSĆ ’Ğ : hnĎ ydĂUĘ hČ yYĄ ‘ĞyŁ =NmĂ qyDĂYČ wĘ boT Sy’Ă PsĄ oy51

l’Č SĘ IĂwČ soTlĎ ypĂ ynĄpĘ lĂ ’bĎ ’Ch : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ lĘ hJĆ xČ mĘ C MydĂChIĘhČ =ry‘Ă MyĂtČmĎ rĎhĎ =NmĂ52

rCYBĘ bCYxĎ rbĆ qĆBĘ ChmĄ yWĂ yĂwČ dBČ =ëyrĂkĘ tČBĘ ChTĄ ‘ĞIČwČ ot’Ł drĆIŁ wČ : ‘ČCSyĄ tpČ CG=t’Ć CeUĆ mĂ53

rSĆ ’Ğ MySĂ eĎhČ wĘ : ’bĎ wĎ brČqĎ tBČ èČ hČ wĘ hyĎhĎ tBĎ SČ brĆ‘Ć MoywĘ : MdĎ’Ď oB=rBČ qĘ nĂ âl do‘ rSĆ ’Ğ54, 55

: ‘ČCSyĄ tpČ CG oB=MWČ Ch rSĆ ’ĞJČ rbĆ uĆhČ =t’Ć hnĎ y’Ć rĘêĂ wČ wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ lylĂ GĎhČ =NmĂ oU‘Ă C’BĎ
: hwĎYĘ UĂ JČ CtbĘ SĎ tBĎ SČ bČ C MyxĂ uĎ rĚmĘ MynĂ zĘC MymĂ WĎ BĘ CnykĂ hĄ wĘ CbSĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ56

CnykĂ hĄ rSĆ ’Ğ MymĂ WĎ BĘ hČ =t’Ć C’ybĂ hĄ wĘ rbĆ uĎ hČ =l’Ć C’BĎ rxČ èČ hČ ‘qČ BĎ yĂ MrĆTĆ tBĎ èČ BČ dxĎ ’Ć bĎ Cdk
Nhm‘w
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ë’Č okoê=l’Ć hnĎ’bŁ êĎ wČ : rbĆ uĎ hČ =NmĂ hlĎ ClGĘ NbĆ ’Ć hĎ =t’Ć C’YĘ mĎ heĄhĂ wĘ : torxĄ ’Ğ do‘ NhĆ UĎ ‘Ă wĘ 2, 3

MySĂ nĎ’Ğ ynĄSĘ heĄhĂ wĘ hEĆhČ rbĎ DĎhČ =l‘Č CkbŁ nĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : C’YĎ mĎ âl ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ tpČ CG=t’Ć 4

CrmĘ ’Č MhĄ wĘ hYĎ rĘ’Ď CxSČ NhĆ ynĄpĘ C NtĎ’Ł hzĎxĞ ’Ď h’Ď rĘyĂwĘ : NhĆ ylĄ ‘Ğ MybĂ ~Ď nĂ MhĆ ydĄgĘ BĂ rhČ zŁ qrČbĘ BĂ 5

MytĂ UĄ hČ =NmĂ MqĎ yJĂ hpŁ CenĆ y’Ą ’Ch : MytĂ UĄ hČ NyBĄ yxČ hČ =t’Ć hnĎSĘ uĄbČ êĘ hEĆ=hUĎ lĎ NhĆ ylĄ ’Ğ 6

NtĄ eĎhĂ lĘ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ lĘ NoknĎ yJĂ : rmŁ ’lĄ lylĂ GĎbČ otoyhĹ do‘BĘ NkĆ ylĄ ’Ğ rBĆ DĂ=rSĆ ’Ğ t’Ą hnĎrĘkŁ zĘ 7

CbSĎ : wyrĎbĎ DĘ=t’Ć CrkĘ zĎ z’Ď : MCqyĎ ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIbĎ C blĄ ~Ď hĂ lĘ C My’Ă FĎ xČ MySĂ nĎ’Ğ ydĄyBĂ 8, 9

NhĄ hQĆ ’Ą wĘ : MtĎlĎ Cz=lkĎ lĘ C rWĎ ‘ĎhĆ dxČ ’Č lĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =lJĎ t’Ą hnĎdĘGĄêČ wČ rbĆ uĆhČ =NmĂ 10

M’Ą MyĎrĘmĂ C hnĎxĎ oywĘ tylĂ DĎgĘ UČ hČ MyĎrĘmĂ MyxĂ ylĂ èĘ hČ =l’Ć hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć CrmĘ ’Ď rSĆ ’Ğ
lpĄ tĎ =yrĄbĘ dĂJĘ MhĆ ynĄ y‘ĄbĘ CyhĎ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ ë’Č : NhĆ UĎ ‘Ă torxĄ ’Ğ MySĂ nĎ do‘wĘ bqŁ ‘ĞyČ 11

h’Ď rĎ=âlwĘ okoê=l’Ć to’rĘlĂ xèČ IĂwČ rbĆ uĆhČ =l’Ć ZrĎIĎwČ sorTĘ jĆ MqĎ IĎwČ : NhĆ lĎ CnymĂ ’ĹhĆ âlwĘ 12

’ChhČ MoIBČ : hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ=l‘Č h’Ć êĎSĘ mĂ otybĄ lĘ bSĎ yĎwČ MDĎbČ lĘ MykĂ yrĂkĘ êČhČ =M’Ă ykĂ 13

hdĆWĎ dmĆ YĆ ton‘ĞmČ MyèĂ ySĂ JĘ qxĄ rĘhČ sC’UĎ ‘Č ’rĎqĘ eĂ hČ rpĎ JĘ hČ =l’Ć MhĆ mĄ MyĂnČSĘ CklĘ hĎ
rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : hQĆ ’Ą hĎ trŁ qŁ hČ =lJĎ l‘Č Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă CrBĘ dĘnĂ hUĎ hĄ wĘ : MyĂlĎ SĎ CryĘ=NmĂ 14, 15

MhĆ ynĄ y‘Ą CxTČ yJĂ ChrĚyJĂ hĂ âl MhĄ wĘ : MhĆ UĎ ‘Ă ëlĆ IĄwČ ‘ČCSyĄ=MGČ SGČ IĂwČ rbĎ DĎBČ CrqĘ xĎ wĘ Cl’ĞSĎ 16

hjŁ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă MyrĂBĘ dČmĘ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ hmĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : to’rĘmĄ 17

’Ch hêĎ’Č hČ rmĎ ’Ď wĘ hnĎ‘Ď spĎ oylĄ qĘ omSĘ C MhĆ mĄ dxĎ ’Ć wĘ : MypĂ ‘ĞzŁ MhĆ ynĄpĘ C CdmĘ ‘ČIČwČ xrČ’Ł =ylĄ ‘Ğ 18

: hQĆ ’Ą hĎ MymĂ IĎBČ HkĎ otbĘ CW‘ĞnČ rSĆ ’Ğ MyWĂ ‘ĞUČ hČ =t’Ć t‘ČdČ=ylĂ BĘ mĂ MyĂlČ SĎ CryBĂ xČ rĄ’Ł ìDĘbČ lĘ
hyĎhĎ rSĆ ’Ğ yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ tod’Ł =l‘Č wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ MyWĂ ‘ĞUČ hČ hUĎ hĄ hmĎ C MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 19

rSĆ ’Ğ : wyrĎbĎ dĘBĂ =MgČ wĘ wyWĎ ‘ĞmČ BĘ =MGČ M‘ĎhĎ =lkĎ ynĄpĘ lĂ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ lyĂxČ roBGĂ ’ybĂ nĎ 20

’Ch hzĆ=yJĂ CnyJĂ xĂ CnxĘ nČ’Ğ wČ : ot’Ł CblĘ YĘ IĂwČ twĆmĎ =TjČ SĘ mĂ lĘ CnyrĄWĎ wĘ CnynĄhĞ kŁ ySĄ ’rĎ ChrĚyGĂ sĘ hĂ 21

MySĂ nĎ=MgČ wĘ : hQĆ ’Ą CW‘ĞnČ t‘ĄmĄ ’Ch ySĂ ylĂ SĘ Moy hEĆhČ MoIhČ wĘ l’Ą rĎWĘ yĂ=t’Ć hDĆpĘ yĂ rSĆ ’Ğ 22

otIĎwĂGĘ =t’Ć C’YĘ mČ âlwĘ : rqĆBŁ BČ rbĆ uĆhČ =l’Ć ’bŁ lĎ CmyJĂ SĘ hĂ =yJĂ CntĎ’Ł ClyhĂ bĘ hĂ CnBĄ rĘuĂ mĂ 23

CnQĎ èĆ mĂ MySĂ nĎ’Ğ wČ : yxĎ ’Ch=yJĂ CrmĘ ’Ď rSĆ ’Ğ hzĆxĞ UČ BČ MykĂ ’Ď lĘ mČ CzxĎ yJĂ hnĎrĘmČ ’êŁ wČ hnĎ’bŁ êĎ wČ 24

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : C’rĎ âl ot’Ł ë’Č MySĂ eĎhČ CdyGĂ hĂ rSĆ ’ĞJČ NkĄ C’YĘ mĘ IĂwČ rbĆ uĎ hČ =l’Ć CklĘ hĎ 25

hyĎhĎ NoknĎ=âl M’Ă hČ : My’Ă ybĂ eĘ hĎ CrBĘ DĂ=rSĆ ’Ğ=lkĎ BĘ NymĂ ’ĞhČ mĄ blĄ ySĄ qĘ C hnĎ CbtĘ yrĂsĘ xČ yoh 26

lxĄ hĎ MybĂ CtJĘ hČ =lJĎ MhĆ lĎ r’Ą bĎ lĘ l’Ć oIwČ : odobJĘ =l’Ć ’bŁ lĎ wĘ oynĘ ‘Ď=t’Ć t’WĄ lĎ xČ ySĂ UĎ lČ 27

CyhĎ MhĆ ynĄjĘ rSĆ ’Ğ rpĎ JĘ hČ =l’Ć CbrĘqĘ IĂwČ : wylĎ ‘Ď CrBĘ DĂ rSĆ ’Ğ My’Ă ybĂ eĘ hČ =lJĎ d‘ČwĘ hSĆ UŁ mĂ 28

’nĎ=bSĆ rmŁ ’lĄ ob=CrYĘ pĘ IĂwČ : h’Ď lĘ hĎ wĎ hEĆmĂ ol ëlĄ hŁ JĘ wynĎpĎ hTĎ nĎ ’ChwĘ hUĎ SĎ tkĆ lĆ lĎ tod‘ĞmĚ 29

oêbĘ ySĂ BĘ yhĂ yĘwČ : MêĎ’Ă tbĆ SĆ lĎ htĎ yĘBČ hČ ’bŁ IĎwČ MoIhČ hnĎpĎ =ykĂ wĘ ‘ČyGĂ hĂ brĆ‘ĆhĎ =yJĂ CnêĎ’Ă hjŁ 30

CryJĂ IČwČ MhĆ ynĄ y‘Ą CxqĘ pĘ nĂ z’Ď : MhĆ lĎ NêĄ IĂwČ ‘YČ bĘ IĂwČ ërĆbĎ yĘwČ MxĆ QĎ hČ =t’Ć xuČ IĂwČ NxĎ lĘ èĚ hČ =l’Ć MêĎ’Ă 31

r‘ĄbŁ hyĎhĎ âl CnBĄ lĂ M’Ă hČ wyxĂ ’Ď =l’Ć Sy’Ă CrmĘ ’IŁ wČ : MhĆ ynĄjĘ mĂ rbČ ‘Ď qmČ xĎ ’ChwĘ ot’Ł 32

CbCSIĎwČ ’yhĂ hČ t‘ĄbĎ CmCqIĎwČ : MybĂ CtJĘ hČ =t’Ć CnlĎ or’ĞbĎ kĘ C ërĆDĎBČ CnylĄ ’Ą orBĘ dČJĘ CnBĄ rĘqĂ BĘ 33
hmylVwry
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MqĎ yJĂ MyrĂmĘ ’Ł wĘ : wDĎxĘ yČ MylĂ hĎ qĘ nĂ MêĎ’Ă rSĆ ’Ğ=t’Ć wĘ rWĎ ‘ĎhĆ dxČ ’Č =t’Ć C’YĘ mĘ IĂwČ hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ34

ërĆDĎBČ MhĆ lĎ hrĎqĎ rSĆ ’Ğ t’Ą MhĄ =MGČ CrjĘ sČ yĘwČ : No‘mĘ SĂ =l’Ć h’Ď rĘnĂ ykĂ wĘ NoknĎ=l’Ć Nod’Ď hĎ35

dmĄ ‘Ł ‘ČCSyĄ ’Ch heĄhĂ wĘ hQĆ ’Ą JĎ MyrĂBĘ dČmĘ MhĄ do‘ : MxĆ QĎ hČ =t’Ć ‘YČ BĎ rSĆ ’ĞJČ ChrĚyJĂ hĂ ykĂ wĘ36

rmĆ ’IŁ wČ : xČ Cr C’rĎ=ykĂ CbSĘ xĘ IČwČ ClhĎ bĘ nĂ CêxČ hUĎ hĄ wĘ : MkĆ lĄ ‘Ğ MolSĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MkĎ otBĘ37, 38

ydČyĎ=t’Ć C’rĘ : MkĆ bĘ bČ lĘ BĂ tobSĎ xĞmČ hnĎ ylĆ ‘ĞêČ hUĎ lĎ wĘ MêĆ’Č MydĂxĞ pČ mĘ hEĆ=hUĎ lĎ MhĆ ylĄ ’Ğ39

MêĆ’Č rSĆ ’ĞJČ tomYĎ ‘ĞwČ rWĎ BĎ ol Ny’Ą xČ Cr yJĂ C’rĘC ynĂ CSSĘ mĂ ’Ch ynĂ ’Ğ ynĂ ’Ğ yJĂ ylČ gĘ rČ=t’Ć wĘ
CnymĂ ’ĹhĆ âl do‘bĘ C : wylĎ gĘ rČ=t’Ć wĘ wydĎyĎ=t’Ć MtĎ’Ł h’Ď rĘhĆ t’zŁ kĎ ormĘ ’Ď yrĄxĞ ’Č wĘ : yBĂ My’Ă rŁ40, 41

gDĎ tYČ qĘ mĂ ol CnêĘ IĂwČ : lkĆ ’Ł hjŁ MkĆ lĎ =SyĄhĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ bbĎ lĄ NohmĘ êĂ mĂ C hxĎ mĘ vĂ mĂ42

rSĆ ’Ğ yrČbĎ DĘ hQĆ ’Ą MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MhĆ ynĄ y‘ĄlĘ lkČ ’IŁ wČ xuČ IĂwČ : MypĂ CY tpĆ nŁ mĂ C S’Ą =ylĂ YĂ43, 44

hSĆ mŁ trČotBĘ ylČ ‘Ď bCtJĎ hČ =lkĎ ’lĄ UĎ yĂ ’lĄ UĎ hĂ yJĂ MkĆ UĎ ‘Ă ytĂ yyĂhĎ do‘BĘ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘBČ DĂ
rmĆ ’IŁ wČ : MybĂ CtJĘ hČ =t’Ć lyJĂ WĘ hČ lĘ MbĎ bĎ lĘ =t’Ć xtČjĎ z’Ď : MyQĂ hĂ tĘ yrĄomzĘmĂ bĘ C My’Ă ybĂ eĘ bČ C45, 46

omSĘ bĂ ykĂ wĘ : ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIBČ MytĂ UĄ hČ =NmĂ otmĎ CqêĘ =l‘ČwĘ xČ ySĂ UĎ hČ toe‘Ě=l‘Č bCtJĎ NJĄ MhĆ ylĄ ’Ğ47

MydĂ‘Ą MêĆ’Č wĘ : MyĂlĎ SĎ CryĘ=NmĂ lxĄ hĎ MyĂoGhČ =lkĎ BĘ NwŁ ‘Ď txČ ylĂ sĘ lĂ wĘ hbĎ CStĘ lĂ My’Ă rĘuŁ hČ C’rĘqĘ yĂ48

MyĂlČ SĎ CryĘ ry‘ĂBĎ ClyxĂ oh MêĆ’Č wĘ ybĂ ’Ď MkĆ lĎ xČ yTĂ bĘ hĂ rSĆ ’Ğ t’Ą xČ lĄ SŁ ykĂ nŁ ’Ď heĄhĂ : hQĆ ’Ą =l‘Č49

wydĎyĎ=t’Ć ’vĎ IĂwČ hyĎnĘ ‘Č tyBĄ =d‘Č ry‘ĂlĎ ZCxmĂ =l’Ć M’Ą yYĂ oIwČ : MorUĎ mĂ z‘Ł CSBĘ lĘ tĂ =yJĂ d‘Č50

CbCSIĎwČ ol=CwxĞ êČSĘ hĂ MhĄ wĘ : hmĎ yĘmĎ èĎ hČ ’WĄ eĎ IĂwČ MhĆ mĄ drĄjĎ IĂwČ MtĎ’Ł okrĘbĎ BĘ yhĂ yĘwČ : MkĄ rĘbĎ yĘwČ51, 52

dymĂ êĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć MykĂ rĘbĎ mĘ C MylĂ lĞ hČ mĘ lkĎ yhĄ bČ CyhĘ IĂwČ : hlĎ odgĘ hxĎ mĘ WĂ BĘ MyĂlČ SĎ CrylĂ53

: NmĄ ’Ď



NnĎ xĎ oylĘ rSĆ ’Ğ hrĎoWBĘ hČ

hyĎhĎ ’Ch : MyhĂ Łl’Ĺ hyĎhĎ rbĎ DĎhČ ’ChwĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć hyĎhĎ rbĎ DĎhČ wĘ rbĎ DĎhČ hyĎhĎ tySĂ ’rĄBĘ ’, 2

oB : wydĎ‘ĎlĘ BČ mĂ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎ Ny’Ą wĘ odyĎ=l‘Č CyhĘ nĂ MyWĂ ‘ĞUČ hČ =lJĎ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć S’rŁ mĄ 3, 4

hyĎhĎ Sy’Ă : CelĆ ykĂ yĘ âl ëSĆ xŁ hČ wĘ ëSĆ xŁ BČ xČ rĄzŁ ro’hĎ wĘ : MdĎ’Ď hĎ ro’ MhĄ MyIĂxČ hČ wĘ MyIĂxČ ’YĎ mĘ nĂ 5, 6

CnymĂ ’Ğ yČ N‘ČmČ lĘ ro’hĎ =l‘Č dy‘ĂhĎ lĘ tCd‘ĄlĘ ’bĎ ’Ch : MyhĂ Łl’Ĺ oxlĎ SĘ rSĆ ’Ğ omSĘ NnĎxĎ oy ZrĆ’Ď bĎ 7

tmĆ ’Ĺ ro’ ’Ch : ’ChhČ ro’hĎ =l‘Č dy‘ĂhĎ lĘ ’BĎ =M’Ă yJĂ ro’hĎ hyĎhĎ ’Ch âlwĘ : odyĎ=l‘Č MQĎ kĚ 8, 9

MlĎ o‘hĎ wĘ odyĎ=l‘Č hyĎhĘ nĂ MlĎ o‘hĎ wĘ MlĎ o‘bĎ hyĎhĎ ’Ch : MdĎ’Ď =lkĎ lĘ ry’Ă hĎ lĘ MlĎ o‘lĎ ’BĎ rSĆ ’Ğ 10

ob=CqyzĂxĹhĆ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ : ob=CqyzĂxĹhĆ âl oQSĆ oU‘ČwĘ oQSĆ oU‘Č=l’Ć ’bĎ ’Ch : ‘dĎyĎ âl ot’Ł 11, 12

âl MtĎdĎlĄ rSĆ ’Ğ : omSĘ BĂ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ MhĄ âlhĞ MyhĂ Łl’lĄ MynĂ BĎ toyhĘ lĂ MdĎyĎBĘ xČ JŁ =NtČ nĎ 13

NJŁ SĘ IĂwČ rWĎ BĎ SbČ lĎ rbĎ DĎhČ wĘ : MyhĂ Łl’ĹmĄ =M’Ă yJĂ rbĆ GĎ xČ CrmĄ âlwĘ rWĎ BĎ twČ’ĞêČmĂ âlwĘ MDĎmĂ 14

dy‘ĂhĄ NnĎxĎ oywĘ : tmĆ ’ĹwĆ dsĆ xĆ ’lĄ mĎ wybĂ ’Ď lĘ dyxĂ yĎ NBĄ dobkĘ JĂ Cny’Ă rĎ odobJĘ =t’Ć wĘ CnkĄ otBĘ 15

yJĂ ynĎpĎ lĘ ’Ch heĄhĂ wĘ yrČxĞ ’Č ’bĎ ’Ch yJĂ wylĎ ‘Ď yêĂ rĘmČ ’Ď rSĆ ’Ğ ’Ch hzĆ rmŁ ’lĄ ’rĎqĘ IĂwČ wylĎ ‘Ď
hSĆ mŁ =dyČBĘ hnĎ CtnĘ hrĎoêhČ yJĂ : dsĆ xĎ =l‘Č dsĆ xĆ CnQĎ kĚ Cn’WĎ nĎ oâlUĘ mĂ yJĂ : hyĎhĎ ylĂ =NoS’rĂ 16, 17

NBĄ hČ wĘ MlĎ o‘mĄ MdĎ’Ď h’Ď rĎ=âl MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą : C’YĎ yĎ xySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ roqUĘ mĂ tmĆ ’ĹwĆ dsĆ xĆ wĘ 18

MIĂwĂlĘ C MynĂ hĞ JŁ MydĂChIĘhČ xČ ŁlSĘ BĂ NnĎxĎ oy tCd‘Ą t’zŁ wĘ : otnĎ CkêĘ dyGĂ hĂ ’Ch b’Ď hĎ qyxĄ BĘ dyxĂ IĎhČ 19

yeĂ nĆ y’Ą ykĂ nŁ ’Ď rmŁ ’lĄ dyGĂ hĂ yJĂ dxĄ kĂ âlwĘ hdĎoh ’ChwĘ : ’Ch ymĂ ot’Ł l’Ł SĘ lĂ MyĂlČ SĎ CrymĂ 20

’ybĂ eĎhČ M’Ă hČ ChIĎlĂ ’Ą yeĂ nĆ y’Ą rmĆ ’IŁ wČ ChIĎlĂ ’Ą hêĎ’Č hČ hêĎ’Ď ’op’Ą ymĂ ot’Ł Cl’ĞSĘ IĂwČ : xČ ySĂ UĎ hČ 21

CnyxĄ lĘ SŁ =t’Ć rbĎ DĎ bySĂ hĎ lĘ CnylĄ ‘Ď yJĂ hêĎ’Ď ’op’Ą ymĂ C wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : âl N‘ČIČwČ hêĎ’Č 22

rBĆ DĂ rSĆ ’ĞJČ hoĎhyĘ ërĆDĆ CejČ rBĎ dĘUĂ BČ ’rĄoq loq ykĂ nŁ ’Ď rmČ ’IŁ wČ : ìSĆ pĘ nČ =l‘Č rmČ ’êŁ =hmĎ 23

ìnĘ y’Ą =M’Ă wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ Cl’ĞSĘ IĂwČ : MySĂ CrjĘ hČ =NmĂ CyhĎ hQĆ ’Ą hĎ MyxĂ ClèĘ hČ wĘ : ’ybĂ eĎhČ ChyĎ‘ĘSČ yĘ 24, 25

ykĂ nŁ ’Ď rmČ ’IŁ wČ NnĎxĎ oy MtĎ’Ł N‘ČIČwČ : ìeĆhĂ lBĄ TČ mĘ hEĆ=hUĎ lĎ ’ybĂ eĎhČ âlwĘ ChIĎlĂ ’Ą âlwĘ xČ ySĂ UĎ hČ 26

rSĆ ’Ğ yrĎxĞ’Č ’BĎ hČ hzĆ : ot’Ł MêĆ‘ĘdČyĘ âl rSĆ ’Ğ MkĆ kĘ otBĘ dmĄ ‘Ł Sy’Ă ë’Č MyĂUĎ BČ lBĄ TČ mĘ 27

NDĄrĘIČlČ rbĆ ‘ĄmĄ hbĎ rĎ‘ĞhĎ tybĄ BĘ htĎ yĘhĎ t’zŁ : wylĎ ‘ĎnĘ ëorWĘ ol=rêĆhČ mĄ ytĂ ŁQqČ ynĂ ’Ğ wČ ynĎpĎ lĘ hyĎhĎ 28

heĄhĂ rmČ ’IŁ wČ wylĎ ’Ą ’BĎ ‘ČCSyĄ=t’Ć ’rĘIČwČ trĎxĽUĎ mĂ yhĂ yĘwČ : hUĎ SĎ lBĄ TČ mĘ hyĎhĎ NnĎxĎ oy rSĆ ’Ğ 29

yrČxĞ ’Č ’BĎ Sy’Ă heĄhĂ wylĎ ‘Ď yêĂ rĘmČ ’Ď rSĆ ’Ğ ’ChwĘ : MlĎ o‘hĎ t’FČ xČ =t’Ć ’WĄ eŁ hČ MyhĂ Łl’ĹhĎ hWĄ 30

l’Ą rĎWĘ yĂlĘ hlĆ GĎ yĂ N‘ČmČ lĘ ë’Č ot’Ł yêĂ ‘ĘdČyĎ âl ynĂ ’Ğ wČ : hyĎhĎ ylĂ =NoS’rĂ yJĂ ynĎpĎ lĘ ’Ch heĄhĂ wĘ 31

MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ tdĆrĆyŁ hnĎ oyJĘ xČ CrhĎ =t’Ć ytĂ y’Ă rĎ rmŁ ’lĄ NnĎxĎ oy d‘ČIĎwČ : MyĂUĎ BČ lBĄ TČ lĘ ynĂ ’Ğ ytĂ ’BĎ 32

zQĎ hČ =t’Ć ylĎ ’Ą rmČ ’Ď MyĂUČ BČ lBĄ TČ lĘ ytĂ ’Ł xČ lĄ èŁ hČ ë’Č ot’Ł yêĂ ‘ĘdČyĎ âl ynĂ ’Ğ wČ : wylĎ ‘Ď xnČêĎ wČ 33

ytĂ y’Ă rĎ ynĂ ’Ğ wČ : SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ lBĄ TČ mĘ hČ ’Ch hzĆ wylĎ ‘Ď xČ CntĎ wĘ tdĆrĆyŁ xČ CrhĎ h’Ć rĘêĂ rSĆ ’Ğ 34

: wydĎymĂ lĘ êČmĂ MyĂnČSĘ =M‘Ă do‘ NnĎxĎ oy dmŁ ‘ĞIČwČ trĎxĽUĎ mĂ yhĂ yĘwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ ’Ch hzĆ=yJĂ dy‘Ă’Ď wĎ 35
’ryw
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rSĆ ’Ğ=t’Ć wydĎymĂ lĘ tČ ynĄSĘ C‘mĘ SĘ IĂwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ hWĄ heĄhĂ rmČ ’IŁ wČ ëQĄ hČ tĘ mĂ ‘ČCSyĄ=t’Ć ’rĘIČwČ36, 37

NCSuĄbČ êĘ =hmČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ wyrĎxĞ’Č MykĂ lĘ hŁ M’Ą rĘIĂwČ ‘ČCSyĄ NpĆ IĂwČ : ‘ČCSyĄ yrĄxĞ ’Č CklĘ IĄwČ rBĄ DĂ38

C’bŁ IĎwČ C’rĘC C’BŁ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ìbĆ SĎ om MoqmĘ hIĄ’Č yrĂom rmĄ ’Ď yĄ rSĆ ’Ğ yBĂ rČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ39

dxĎ ’Ć wĘ : tyrĂyWĂ ‘ĞhĎ h‘ĎèĎ JČ htĎ yĘhĎ t‘ĄhĎ wĘ ’ChhČ MoIBČ oê’Ă CbSĘ IĄwČ obSĎ om MoqmĘ =t’Ć C’rĘIĂwČ40

’Ch : sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ yxĂ ’Ğ yrČDĘnĘ ’Č hyĎhĎ wyrĎxĞ ’Č CklĘ hĎ wĘ NnĎxĎ oy t’Ą mĄ C‘mĘ SĎ rSĆ ’Ğ MyĂnČèĘ hČ =NmĂ41

: soTsĘ yrĂJĘ NwĎyĎ NoSlĘ BĂ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ =t’Ć Cn’YĎ mĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ No‘mĘ SĂ =t’Ć wyxĂ ’Ď =t’Ć ’YĎ mĎ
NoSlĘ bĂ C ’pĎ ykĄ ’rĄuĎ yĂ ìlĘ hnĎ oy=rBČ No‘mĘ SĂ hêĎ’Č rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ Ch’Ą rĘIĂwČ ‘ČCSyĄ=l’Ć Ch’Ą ybĂ yĘwČ42

‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ sojlĂ yjĂ =t’Ć ’YĎ mĘ IĂwČ hlĎ ylĂ GĎhČ tkĆ lĆ lĎ l’Ć oIwČ trĎxĽUĎ mĂ yhĂ yĘwČ : sorTĘ jĆ NwĎyĎ43

l’Ą nĘ tČ nĘ =t’Ć sojlĂ yjĂ ’YĎ mĘ IĂwČ : sorTĘ pĆ C yrČDĘnĘ ’Č ry‘Ă hdĎyĘYĎ =tyBĄ mĂ hyhĎ sojlĂ ypĂ C : yrĎxĞ ’Č ëlĄ44, 45

PsĄ oy=NBĆ ‘ČCSyĄ=t’Ć My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ hrĎoêBČ hSĆ mŁ wylĎ ‘Ď btČJĎ rSĆ ’Ğ ot’Ł Cn’YĎ mĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ
: h’Ą rĘC ’BŁ sojlĂ yjĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ boT ’bŁ yĎ trĆYĆ eĘ mĂ ykĂ hĞ l’Ą nĘ tČ nĘ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : trĆYĎ eĘ mĂ46

oB=Ny’Ą rSĆ ’Ğ ylĂ ’Ą rĘWĘ yĂ ’Ch hzĆ MlĎ C’ wylĎ ‘Ď rmĆ ’IŁ wČ ot’rĎqĘ lĂ ’BĎ l’Ą nĘ tČ nĘ =t’Ć ‘ČCSyĄ ’rĘIČwČ47

ìlĘ ’rĎqĎ MrĆTĆ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ ytĂ ’Ł êĎ ‘ĘdČyĎ NyĂ’Č mĄ l’Ą nĘ tČ nĘ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : hIĎmĂ rĘ48

MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ ’Ch hêĎ’Č yBĂ rČ l’Ą nĘ tČ nĘ ot’Ł N‘ČIČwČ : ìytĂ y’Ă rĘ hnĎ’Ą êĘ hČ txČ êČ ìtĘ oyhĘ BĂ sojlĂ yjĂ49

ìlĘ yrĂmĘ ’Ď rCb‘ĞBČ yBĂ êĎ nĘ mČ ’ĹhĆ rSĆ ’Ğ N‘ČyČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : l’Ą rĎWĘ yĂ ëlĆ mĆ ’Ch hêĎ’Č50

MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : h’Ć rĘêĂ hQĆ ’Ą mĄ toldŁ GĘ NkĄ lĎ ìytĂ y’Ă rĘ hnĎ’Ą êĘ hČ txČ êČ51

: MdĎ’Ď hĎ =NBĆ l‘Č MydĂrĘyŁ wĘ MylĂ ‘Ł MyhĂ Łl’Ĺ ykĄ ’ĞlĘ mČ C MyxĂ CtjĘ MyĂmČ èĎ hČ =t’Ć C’rĘtĂ yJĂ
‘ČCSyĄ=MgČ wĘ : hUĎ èĎ htĎ yĘhĎ ‘ČCSyĄ M’Ą wĘ lylĂ GĎlČ rSĆ ’Ğ hnĎqĎ BĘ heĎtĚxĞ htĎ yĘhĎ ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIbČ Cb, 2

heĄhĂ wylĎ ’Ą ‘ČCSyĄ M’Ą hrĎmĘ ’Ď NyĂIĎhČ MêČ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č wĘ : heĎtĚxĞ hČ y’Ą CrqĘ =NmĂ CyhĎ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ3

rmĆ ’êŁ wČ : yêĂ ‘Ă h’Ď bĎ =âl do‘ hèĎ ’Ă ëlĎ wĎ yQĂ =hmČ ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : NyĂyĎ MhĆ lĎ Ny’Ą4, 5

tokrĚ‘Ğ NbĆ ’Ć =yDĄJČ SSĄ C’YĘ mĘ nĂ MSĎ wĘ : CW‘ĞêČ MkĆ lĎ rmČ ’yŁ rSĆ ’Ğ=t’Ć MytĂ rĘSĎ mĘ hČ =l’Ć oU’Ă6

lykĂ êĎ MyêĂ BČ SŁlSĎ =o’ MyĂêČSĘ TjĎ SĘ UĂ JČ MydĂChIĘhČ NyBĄ rohTĎ âl rSĆ ’Ğ=t’Ć rhĄ TČ lĘ
rmĆ ’IŁ wČ : hpĎ vĎ hČ =d‘Č NC’lĘ mČ yĘwČ MyĂmĎ MyDĂJČ hČ =t’Ć C’lĘ mČ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : dJĎ =lJĎ7, 8

MyĂUČ hČ =t’Ć hêĆSĘ UĂ hČ dyqĂ jĘ M‘ČTĘ IĂwČ : C’ybĂ IĎwČ hêĆSĘ UĂ hČ dyqĂ jĘ =l’Ć C’ybĂ hĎ wĘ hêĎ‘Č ’nĎ=Cb’ĞSČ9

C‘dĎyĎ MyĂUČ hČ =t’Ć Cb’ĞSĎ =rSĆ ’Ğ MytĂ rĘSĎ mĘ hČ qrČ ’BĎ NyĂ’Č mĄ t‘ČdČ ylĂ BĘ mĂ NyĂyČlĘ CkpĘ hĆ nĆ rSĆ ’Ğ
hnĎ oS’rĂ boT NyĂyČ MyWĂ yĎ Sy’Ă =lJĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : NtĎxĎ hĆ =l’Ć hêĆSĘ UĂ hČ tyBĄ brČ ’rĎqĘ IĂwČ10

boFhČ NyĂIČhČ =t’Ć êĎ nĘ pČ YĎ hêĎ’Č wĘ MhĆ ynĄpĘ lĂ ërĆ‘Ć=lpČ SĘ NyĂyČ MyWĂ yĎ hyĎwĎrĘlĎ My’Ă rĚuĘ hČ CtSĎ yrĄxĞ ’Č wĘ
hQĎ GĂ MSĎ wĘ lylĂ GĎlČ rSĆ ’Ğ hnĎqĎ BĘ ‘ČCSyĄ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ tot’Ł hĎ tySĂ ’rĄ t’zŁ : hnĎrŁ xĞ ’Č lĎ =d‘Č11

wydĎymĂ lĘ tČ wĘ wyxĎ ’Ć wĘ oU’Ă wĘ ’Ch MCxnČ rpČ JĘ =l’Ć drČyĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ : wydĎymĂ lĘ êČ ob CnymĂ ’Ğ IČwČ odobkĘ12

’YĎ mĘ IĂwČ : hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ ‘ČCSyĄ l‘ČIČwČ MydĂChIĘlČ xsČ jĆ hČ =gxČ brČqĘ IĂwČ : MyBĂ rČ âl MymĂ yĎ MSĎ CbSĘ IĄwČ13, 14

grĄWĎ yĘwĘ MylĂ bĎ xĞ xuČ IĂwČ : PsĆ kĎ ypĄ QĘ xČ mĘ C MynĂ oywĘ N’YŁ wĎ rqĎ BĎ MyrĂkĘ mŁ lkĎ yhĄ BČ MybĂ SĘ yŁ MySĂ nĎ’Ğ15

rqĎ BĎ hČ =t’Ć MGČ N’~Ł hČ =t’Ć MGČ lkĎ yhĄ lČ ZCxmĂ =l’Ć MQĎ JĚ =t’Ć SrĆgĎ yĘwČ odyĎBĘ hqĎ lĘ mČ lĘ MtĎ’Ł
KlVyw
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rmĎ ’Ď MynĂ oIhČ yrĄkĘ mŁ =l’Ć wĘ : ëpĎ hĎ MhĆ ytĄ nŁ xĞ lĘ SĚ =t’Ć wĘ hYĎ rĘ’Č MypĂ QĘ xČ mĘ hČ PsĆ JĆ =t’Ć ëlĄ SĘ IČwČ 16

wydĎymĂ lĘ tČ CrkĘ zĎ z’Ď : rJĎ mĘ mĂ C xuĎ mĂ tybĄ lĘ ybĂ ’Ď tyBĄ =t’Ć CW‘ĞtČ âlwĘ hEĆmĂ hQĆ ’Ą =t’Ć C’yYĂ oh 17

tĎ y’Ą rĘhĆ to’ hmĎ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ MydĂChIĘhČ Cn‘ĞIČwČ : ynĂ tĘ lĎ kĎ ’Ğ ìtĘ yBĄ t’Č nĘ qĂ bCtJĎ =rSĆ ’Ğ t’Ą 18

tSĆ ŁlSĘ BĂ ynĂ ’Ğ wČ hEĆhČ lkĎ yhĄ hČ =t’Ć CsrĘhĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : t’zŁ JĎ hWĆ ‘ĞtČ yJĂ CnQĎ 19

hêĎ’Č wĘ hEĆhČ lkĎ yhĄ hČ hnĎbĘ nĂ MynĂ SĎ SSĄ wĘ hnĎSĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č MydĂChIĘhČ CrmĘ ’IŁ wČ : CemĆ yqĂ ’Ğ MymĂ yĎ 20

otmĎ CqtĘ yrĄxĞ ’Č NJĄ =l‘Č : otIĎwĂGĘ lkČ yhĄ =l‘Č orbĎ DĘ rBĆ dĂ ’ChwĘ : MymĂ yĎ tSĆ ŁlSĘ BĂ CemĆ yqĂ tĘ 21, 22

: rBĄ DĂ rSĆ ’Ğ ‘ČCSyĄ rbČ dĘbĂ C bCtJĎ bČ CnymĂ ’Ğ IČwČ MhĆ lĎ rmĎ ’Ď hkŁ =yJĂ wydĎymĂ lĘ tČ CrkĘ zĎ MytĂ UĄ hČ =NmĂ
rSĆ ’Ğ tot’Ł hĎ =t’Ć C’rĎ yJĂ omSĘ BĂ MyBĂ rČ CnymĂ ’Ğ IČwČ xsČ jĆ hČ =gxČ BĘ MyĂlČ SĎ CrybĂ otoyhĘ BĂ yhĂ yĘwČ 23

tCd‘Ą SuĄbĂ âl N‘ČyČbĘ C : MQĎ JĚ rYĆ yĄ=t’Ć ‘dČyĎ N‘ČyČ MhĆ lĎ NymĂ ’ĹhĆ âl ‘ČCSyĄwĘ : MhĆ ynĄ y‘ĄlĘ hWĎ ‘Ď 24, 25

: NybĂ mĄ hyĎhĎ ’Ch MdĎ’Ď tobSĘ xĘ mČ =t’Ć yJĂ Sy’Ă BĘ Sy’Ă
rmĆ ’IŁ wČ hlĎ yĘlČ ‘ČCSyĄ=l’Ć ’bĎ ’Ch : MydĂChIĘhČ NyYĂ qĘ NomyDĂqĘ nČ omSĘ C MySĂ CrjĘ hČ =NmĂ Sy’Ă yhĂ yĘwČ g, 2

toW‘ĞlČ Sy’Ă =dyČ l’Ą lĘ Ny’Ą yJĂ CnlĎ hrĆomlĘ tĎ’BĎ MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ yJĂ Cn‘ĘdČyĎ yBĂ rČ wylĎ ’Ą
NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : oU‘Ă MyhĂ Łl’Ĺ=M’Ă yêĂ lĘ BĂ hWĆ ‘Ł hêĎ’Č rSĆ ’Ğ tot’Ł hĎ =t’Ć 3

: MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć to’rĘlĂ lkČ Cy=âl l‘Ď roqUĘ mĂ Sy’Ă dlĄ CĎyĂ âl=M’Ă ëlĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ
oU’Ă MxĆ rĆlĘ bCSlĎ lkČ Cy ykĂ hĞ NqĄ zĎ ’ChwĘ dlĄ CĎhĂ lĘ Sy’Ă lkČ Cy hkĎ y’Ą NomyDĂqĘ nČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ 4

xČ CrhĎ =NmĂ C MyĂUČ hČ =NmĂ Sy’Ă dlĄ CĎyĂ âl=M’Ă ëlĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : tynĂ SĄ dlĄ CĎhĂ lĘ C 5

xČ CrhĎ =NmĂ dlĎ oehČ wĘ ’Ch rWĎ BĎ rWĎ BĎ hČ =NmĂ dlĎ oehČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =l’Ć ’bŁ lĎ lkČ Cy=âl 6

xČ CrhĎ : l‘Ď roqUĘ mĂ dlĄ CĎhĂ lĘ MkĆ lĎ NoknĎ yJĂ ëlĎ yêĂ rĘmČ ’Ď rSĆ ’Ğ=l‘Č HmČ tĘ êĂ =l’Č : ’Ch xČ Cr 7, 8

tkĆ lĆ hŁ ’yhĂ N’Ď wĘ h’Ď BĎ NyĂ’Č mĄ ‘dČtĄ âlwĘ HlĎ oq=t’Ć ‘ČmĄ SŁ hêĎ’Č wĘ ZjŁ xĘ êČ rSĆ ’Ğ=l’Ć tbĆ SĆ nŁ
N‘ČIČwČ : hQĆ ’Ą JĎ hnĎ yrĆqĘ tĂ hkĎ y’Ą wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ NomyDĂqĘ nČ N‘ČIČwČ : xČ CrhĎ =NmĂ dlĎ oehČ =lJĎ NkĄ omJĘ 9, 10

ëlĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď : êĎ ‘ĘdĎyĎ âl hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ l’Ą rĎWĘ yĂbĘ hrĆom ìeĘ hĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ 11

M’Ă : CntĄ Cd‘ĄlĘ C‘mĘ SĘ tĂ âl MêĆ’Č wĘ dy‘Ă nĎ Cny’Ă rĎ=rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ rBĄ dČnĘ Cn‘ĘdČyĎ=rSĆ ’Ğ t’Ą yJĂ 12

hlĎ ‘Ď=âl Sy’Ă wĘ : tom’rĎ dyGĂ ’Č yJĂ ylĂ CnymĂ ’ĞêČ ëy’Ą ylĂ MêĆ nĘ mČ ’ĹhĆ âl MylĂ pĎ SĘ MyrĂbĎ dĘBĂ 13

rSĆ ’ĞkČ wĘ : MyĂmĎ èĎ BČ rSĆ ’Ğ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ ’Ch âlhĞ MorUĎ mĂ drČyĎ=rSĆ ’Ğ ’Ch yêĂ lĘ BĂ MorUĎ lČ 14

dbČ ’yŁ âl rSĆ ’Ğ N‘ČmČ lĘ : MdĎ’Ď hĎ =NBĆ ’WĄ eĎ yĂ NJĄ seĄhČ =l‘Č SxĎ eĎhČ =t’Ć rBĎ dĘUĂ BČ hSĆ mŁ ’vĎ nĂ 15

rSĆ ’Ğ=d‘Č MlĎ o‘hĎ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ bhĄ ’Ł NkĄ =yJĂ : MlĎ o‘ yIĄxČ ob ’YĎ mĘ yĂ M’Ă yJĂ oB NymĂ ’ĞUČ hČ =lJĎ 16

: MlĎ o‘ yIĄxČ ’YĎ mĘ yĂ ob yJĂ dbČ ’yŁ =âl oB NymĂ ’ĞUČ hČ =lkĎ wĘ odyxĂ yĘ=t’Ć onBĘ =t’Ć od‘ĞBČ NtČ nĎ
oB ‘SČ CĎyĂ N‘ČmČ lĘ =M’Ă yJĂ oTpĘ èĎ hĂ BĘ o‘ySĂ rĘhČ lĘ MlĎ o‘hĎ =l’Ć onBĘ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ xlČ SĎ =âl yJĂ 17

NymĂ ’ĹhĆ =âl yJĂ z’Ď yeĂ mĂ wylĎ ‘Ď otmĎ SĘ ’Č oB NymĂ ’Ğ yČ=âl rSĆ ’Ğ wČ MSČ ’Ę yĆ âl oB NymĂ ’ĞUČ hČ : MlĎ o‘hĎ 18

MdĎ’Ď hĎ ynĄbĘ C MlĎ o‘hĎ =l’Ć ’BĎ ro’hĎ yJĂ TjĎ SĘ UĂ hČ ’Ch hzĆwĘ : MyhĂ Łl’lĄ dyxĂ IĎhČ NBĄ hČ MSĄ BĘ 19

ro’hĎ =t’Ć ’Ch ’nĄS NwĆ’Ď l‘ĄjŁ =lkĎ yJĂ : MhĆ yWĄ ‘ĞmČ My‘ĂrĎ yJĂ ro’hĎ =NmĂ ëSĆ xŁ hČ =t’Ć CbhĞ ’Ď 20

N‘ČmČ lĘ ro’hĎ =l’Ć ’bŁ yĎ tmĆ ’Ĺ l‘ĄjŁ lbĎ ’Ğ : wyWĎ ‘ĞmČ CnxĞ BĎ yĂ ylĂ bĘ lĂ ro’hĎ =l’Ć ’bŁ yĎ âlwĘ 21
w‘dwy
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wydĎymĂ lĘ tČ wĘ ‘ČCSyĄ ëlČ hĎ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ rxČ ’Č : MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ wyWĎ ‘ĞmČ C‘dĘCĎyĂ22

Non‘ĄBĘ ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ lBĄ TČ mĘ hyĎhĎ NnĎxĎ oy=MgČ wĘ : MSĎ lBĄ TČ yĘwČ MhĆ UĎ ‘Ă bSĆ IĄwČ hdĎChyĘ ZrĆ’Ć =l’Ć23

tyBĄ =l’Ć NnĎxĎ oy NêČ nĂ =âl do‘ yJĂ : ClBĎ TĘ nĂ My’Ă BĎ hČ wĘ MSĎ C’YĘ mĘ nĂ MyBĂ rČ MyĂmČ yJĂ MlĄ SĎ hkĎ ’ĞBŁ24

C’bŁ IĎwČ : hrĎhĽFĎ hČ rbČ DĘ=l‘Č MydĂChIĘhČ dxČ ’Č NybĄ C NnĎxĎ oy ydĄymĂ lĘ êČ NyBĄ byrĂ=yhĂ yĘwČ : ’lĆ JĆ hČ25, 26

heĄhĂ oQ tĎdŁ y‘ĂhČ rSĆ ’Ğ NDĄrĘIČhČ rbĆ ‘ĄBĘ ìUĘ ‘Ă hyĎhĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ CnBĄ rČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ NnĎxĎ oy=l’Ć
âl M’Ă rbĎ DĎ txČ qČ lĎ Sy’Ă lkČ Cy=âl rmČ ’IŁ wČ NnĎxĎ oy N‘ČIČwČ : wylĎ ’Ą My’Ă BĎ MQĎ kĚ wĘ lBĄ TČ mĘ ’Ch27

ymĂ : wynĎpĎ lĘ xČ ClSĎ =M’Ă yJĂ xČ ySĂ UĎ hČ ykĂ nŁ ’Ď =âl yJĂ yêĂ dĘGČhĂ rSĆ ’Ğ ydČ‘Ą MêĆ’Č : MorUĎ mĂ ol=NêČ nĂ28, 29

NtĎxĎ hĆ loqlĘ WyWĂ yĎ WoW ot’Ł o‘mĘ SĎ kĘ C odmĘ ‘ĎBĘ NtĎxĎ hĆ bhĄ ’Ł wĘ NtĎxĎ hĆ ’Ch hQĎ JČ hČ ol=rSĆ ’Ğ
MrĎ MorUĎ mĂ ’BĎ hČ : rosxĎ wĘ ëolhĎ ëlĄ ’Ą ynĂ ’Ğ wČ brĎwĎ ëolhĎ ëlĄ yĄ ’Ch : ytĂ xĎ mĘ WĂ h’Ď lĘ mĎ NJĄ =l‘Č30, 31

: lJŁ =l‘Č ’Ch MrĎ MyĂmČ èĎ mĂ ’BĎ hČ rBĄ dČyĘ rpĎ ‘Ď=l‘ČwĘ ’Ch rpĎ ‘ĎmĄ ZrĆ’Ć mĄ ’BĎ hČ wĘ lJĎ mĂ ’Ch
MtČ oxBĘ MêŁ xĘ yČ otCd‘ĄlĘ ‘ČmĄ èŁ hČ wĘ : ‘ČmĄ SŁ Ny’Ą otCd‘ĄlĘ C otCd‘Ą NêĄ yĂ NJĄ ‘mČ SĎ wĘ h’Ď rĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ32, 33

âl=yJĂ rBĄ dČmĘ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ yrĄbĘ DĂ MyhĂ Łl’Ĺ oxlĎ SĘ rSĆ ’Ğ ’Ch yJĂ : tmĆ ’Ĺ MyhĂ Łl’ĹhĎ yJĂ odyĎ34

NBĄ BČ NymĂ ’Ğ yČ rSĆ ’Ğ ymĂ : odyĎBĘ NtČ nĎ lJĎ =t’Ć wĘ NBĄ hČ =t’Ć bhĄ ’Ł b’Ď hĎ : oxCr=t’Ć NtČ nĎ hrCWmĘ bĂ35, 36

wylĎ ‘Ď MyhĂ Łl’Ĺ P’Č NorxĞ =M’Ă yJĂ MyIĂxČ h’Ć rĘyĂ âl NBĄ BČ NymĂ ’Ğ yČ âl rSĆ ’Ğ ymĂ C MlĎ o‘ yIĄxČ ol=SyĆ
: lCxyĎ

MyBĂ rČ MydĂymĂ lĘ êČ lBĄ TĂ wĘ dymĂ ‘ĹhĆ ‘ČCSyĄ rmŁ ’lĄ C‘mĘ SĎ MySĂ CrjĘ hČ yJĂ Nod’Ď lĎ ‘dČon rSĆ ’ĞkČ wĘd

‘iČ IĂwČ bSĎ IĎwČ hdĎChyĘ=t’Ć bzŁ ‘ĞIČwČ : wydĎymĂ lĘ êČ qrČ MtĎ’Ł lBĄ TĂ âl ‘ČCSyĄ=yJĂ P’Č : NnĎxĎ oImĂ2, 3

HmĎ SĘ C NormĘ SŁ ZrĆ’Ć BĘ ry‘Ă =l’Ć ’bŁ IĎwČ : NormĘ SŁ ërĆDĆ rbŁ ‘ĞlČ ol NoknĎ hyĎhĎ wĘ : hlĎ ylĂ GĎhČ4, 5

‘ČCSyĄwĘ bqŁ ‘ĞyČ r’Ą BĘ MSĎ wĘ : PsĄ oylĘ onbĘ lĂ bqŁ ‘ĞyČ NtČ nĎ=rSĆ ’Ğ hdĆvĎ hČ tqČ lĘ xĆ lCUmĂ rkČ Cs6

h’Ď BĎ tynĂ rŁ mĘ SŁ hèĎ ’Ă heĄhĂ wĘ : tyèĂ èĂ hČ h‘ĎSĎ JĘ r’Ą BĘ hČ =l‘Č ol=bSĆ IĄwČ ërĆDĆbČ oSpĘ nČ hpĎ yĘ‘Ď7

rBŁ SĘ lĂ hrĎy‘ĂhĎ CklĘ hĎ wydĎymĂ lĘ tČ yJĂ : toêSĘ lĂ ylĂ ’nĎ=ynĂ êĘ ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ MyĂmĎ =b’Ď SĘ lĂ8

yeĂ UĆ mĂ l’Č SĘ êĂ ëy’Ą wĘ hêĎ’Č ydĂChyĘ âlhĞ tynĂ rŁ mĘ èŁ hČ hèĎ ’Ă hĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ : lkĆ ’Ł MhĆ lĎ9

rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : MynĂ rŁ mĘ èŁ hČ =M‘Ă MydĂChIĘlČ rbĎ DĎ Ny’Ą =yJĂ tynĂ rŁ mĘ SŁ hèĎ ’Ă ynĂ ’Ğ wČ toêSĘ lĂ10

CeUĆ mĂ êĘ ’Č êĘ lĘ ’Č SĎ z’Ď toêSĘ lĂ ylĂ ynĂ êĘ ëlĎ rmĄ ’Ł hĎ ymĂ C MyhĂ Łl’Ĺ têČmČ =t’Ć êĘ ‘ČdČyĎ Cl hĎ ylĆ ’Ą
huĎ mĚ ‘Ğ r’Ą BĘ hČ wĘ b’Ł SĘ lĂ hUĆ BČ ìlĘ =Ny’Ą NhĄ ynĂ dŁ ’Ğ hèĎ ’Ă hĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ : MyIĂxČ MyĂmČ ëlĎ NtČ nĎ wĘ11

t’EŁ hČ r’Ą BĘ hČ CnlĎ =NtČ nĎ rSĆ ’Ğ CnybĂ ’Ď bqŁ ‘ĞyČmĂ hêĎ’Č lodgĎhĞ : MyIĂxČ MyĂmČ ’op’Ą ìlĘ NyĂ’Č mĄ C12

MyĂUČ hČ =NmĂ htĆèŁ hČ =lJĎ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ory‘ĂbĘ C wynĎbĎ C ’Ch htĎSĎ heĎUĆ mĂ rSĆ ’Ğ13

yJĂ MlĎ o‘lĘ ’mĎ YĘ yĂ âl ol NtĄ nŁ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ MyĂUČ hČ =NmĂ hêĆSĘ yĂ rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ : do‘ ’mĎ YĘ yĂ hQĆ ’Ą hĎ14

hèĎ ’Ă hĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ : MlĎ o‘ yIĄxČ lĘ My‘ĂbĘ nŁ MyĂmČ roqmĘ lĂ ob CyhĘ yĂ NtĄ nŁ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ MyĂUČ hČ15

hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : b’Ł SĘ lĂ heĎhĄ ’bŁ ’Ď âlwĘ do‘ ’mĎ YĘ ’Ć =âlwĘ MhĄ hĎ MyĂUČ hČ =t’Ć ynĂ dŁ ’Ğ yQĂ =hnĎêĘ16

rmĆ ’IŁ wČ Sy’Ă ylĂ =Ny’Ą wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ hèĎ ’Ă hĎ N‘ČêČ wČ : heĎhĄ y’Ă bŁ C ëSĄ y’Ă lĘ y’Ă rĘqĂ ykĂ lĘ ‘ČCSyĄ17

MoIJČ ëUĄ ‘Ă rSĆ ’Ğ ’ChwĘ ëlĎ CyhĎ MylĂ ‘ĎbĘ hèĎ mĂ xĞ : Sy’Ă ëlĎ =Ny’Ą yJĂ êĘ rĘBČ DĂ NJĄ ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą18
wnny’
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’ybĂ nĎ yJĂ ykĂ nŁ ’Ď h’Ď rŁ ynĂ dŁ ’Ğ hèĎ ’Ă hĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ : êĘ rĘBČ DĂ tmĆ ’Ĺ t’zŁ bĎ C ëlĄ ‘ĘbČ CenĆ y’Ą 19

: twŁ xĞ êČSĘ hĂ lĘ MoqUĎ hČ MyĂlČ SĎ CryĘ yJĂ MyrĂmĘ ’Ł MêĆ’Č wĘ hEĆhČ rhĎ BĎ CwxĞ êČSĘ hĂ CnytĄbŁ ’Ğ : hêĎ’Ď 20

MyĂlČ SĎ CrybĂ âlwĘ hEĆhČ rhĎ BĎ =âl rSĆ ’Ğ t‘Ą ’bŁ tĎ yJĂ hèĎ ’Ă ylĂ ynĂ ymĂ ’ĞhČ ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ 21

‘dĎnĄ rSĆ ’Ğ=l’Ć MywĂxĞ êČSĘ mĂ CnxĘ nČ’Ğ wČ NC‘dĘtĄ âl rSĆ ’Ğ=l’Ć MywĂxĞ êČSĘ mĂ MêĆ’Č : b’Ď lĎ CwxĞêČSĘ êĂ 22

MynĂ mĎ ’Ć eĆhČ MywĂxĞ êČSĘ UĂ hČ wĘ h’Ď bĎ ’yhĂ =MgČ wĘ t‘Ą ’bŁ êĎ ë’Č : MydĂChIĘhČ roqUĘ mĂ h’Ď bĎ h‘ĎCSyĘhČ yJĂ 23

xČ Cr ’Ch MyhĂ Łl’ĹhĎ : b’Ď hĎ ZpĄ xĎ hlĆ ’Ą JĎ MywĂxĞêČSĘ mĂ BĘ yJĂ tmĆ ’Ć bĎ C xČ CrBĎ b’Ď lĎ CwxĞêČSĘ yĂ 24

’bŁ yĎ=yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ hèĎ ’Ă hĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ : tmĆ ’ĹbĆ C xČ CrBĘ twŁ xĞêČSĘ hĂ lĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ ol MywĂxĞ êČSĘ UĂ hČ wĘ 25

ynĂ ’Ğ ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : lJŁ =t’Ć CnlĎ dyGĂ yČ ’bŁ yĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ ’soTsĘ yrĂkĘ ’rĎqĘ eĂ hČ ‘ xČ ySĂ mĎ 26

ë’Č hèĎ ’Ă =M‘Ă orBĘ DČ=l‘Č ChmĘ tĘ IĂwČ C’BĎ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ wypĂ BĘ orbĎ DĘ do‘ : ëyĂlĎ ’Ą rBĄ dČmĘ hČ ’Ch 27

ëlĆ êĄ wČ HDĎJČ =t’Ć hbĎ zĘ‘Ď hèĎ ’Ă hĎ wĘ : hĎ ylĆ ’Ą rBĄ DČtĘ hUĎ lĎ o’ SuĄbČ êĘ =hmČ rmČ ’Ď âl Sy’Ă 28

’Ch hzĆ Ny’Ą hČ ytĂ yWĂ ‘Ď rSĆ ’Ğ=lJĎ ylĂ dyGĂ hĂ rSĆ ’Ğ Sy’Ă C’rĘC C’BŁ : M‘ĎhĎ =l’Ć rmĆ ’êŁ wČ hrĎy‘ĂhĎ 29

yBĂ rČ wydĎymĂ lĘ êČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ hJŁ d‘ČwĘ hJŁ =d‘Č yhĂ yĘwČ : wylĎ ’Ą ’bŁ lĎ ry‘ĂhĎ =NmĂ C’YĘ IĄwČ : xČ ySĂ UĎ hČ 30, 31

MydĂymĂ lĘ êČhČ CrmĘ ’IŁ wČ : MêĆ‘ĘdČyĘ âl rSĆ ’Ğ lkĆ ’Ł lkŁ ’ĹlĆ ylĂ =SyĆ ynĂ ’Ğ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : lkŁ ’Ĺ 32, 33

ylĂ kĎ ’ĞmČ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : hlĎ kĘ ’Ď lĘ lkČ ’ĞmČ Sy’Ă ol ’ybĂ hĄ M’Ă hČ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă 34

MySĂ dĎxĽ h‘ĎBĎ rĘ’Č do‘ MyrĂmĘ ’Ł MêĆ’Č NhĄ : ol‘ĽjĎ =t’Ć toQkČ lĘ C yxĂ lĘ SŁ NoYrĘ toW‘Ğ ’Ch 35

CnyBĂ lĘ hĂ rSĆ ’Ğ todvĎ hČ =l’Ć C’rĘC MkĆ ynĄ y‘Ą=t’Ć C’WĘ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ ryYĂ uĎ hČ ’bŁ yĎ MrĆTĆ
: wDĎxĘ yČ CxmĘ WĘ yĂ rYĄ ouhČ wĘ ‘ČrĄEŁ hČ wĘ MlĎ o‘ yIĄxČ lĘ PsŁ ’ĹyĆ h’Ď CbtĘ C orkĎ WĘ ’YĎ mĘ yĂ rYĄ ouhČ : ryYĂ uĎ lČ 36

âl MoqmĎ BĘ rYŁ qĘ lĂ MkĆ tĘ ’Ć yêĂ xĘ lČ SĎ ykĂ nŁ ’Ď : rYĄ qŁ rxĄ ’Č wĘ ‘ČrĄzŁ dxĎ ’Ć lSĄ UŁ hČ rbČ DĘ tâQmČ lĘ 37, 38

’yhĂ hČ ry‘ĂBĎ MynĂ rŁ mĘ èŁ hČ =NmĂ MyBĂ rČwĘ : MlĎ mĎ ‘Ğ=l‘Č MtĆ’BČ MêĆ’Č wĘ ClmĘ ‘Ď MyrĂxĄ ’Ğ MSĎ MêĆlĘ mČ ‘Ğ 39

rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć ylĂ dyGĂ hĂ ’Ch rmŁ ’lĄ hdĎy‘ĂhĄ rSĆ ’Ğ hèĎ ’Ă hĎ rbČ DĘ rCb‘ĞBČ ob CnymĂ ’ĹhĆ
MyBĂ rČ do‘wĘ : MyĂmĎ oy MSĎ bSĆ IĄwČ MêĎ’Ă tbĆ SĆ lĎ ol C’rĘqĘ IĂwČ MynĂ rŁ mĘ èŁ hČ wylĎ ’Ą C’bŁ IĎwČ : ytĂ yWĂ ‘Ď 40, 41

MynĂ ymĂ ’ĞmČ CnxĘ nČ’Ğ hêĎ‘Č hèĎ ’Ă hĎ =l’Ć CrmĘ ’IŁ wČ : ChypĂ yrĄbĘ DĂ rCb‘ĞBČ ob CnymĂ ’ĹhĆ hUĎ hĄ mĄ 42

‘ČySĂ om xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hzĆ NmĄ ’Ď =yJĂ ‘dČeĄ wČ Cn‘ĘmČ SĎ CnxĘ nČ’Ğ=MGČ yJĂ ërĄbĎ DĘ rCb‘ĞbČ =âl oB
dobJĎ =Ny’Ą yJĂ ‘ČCSyĄ dyGĂ hĂ yJĂ P’Č : hlĎ ylĂ GĎhČ wy‘ĎiĎ mČ lĘ ‘iČ IĂwČ MymĂ yĎ MyĂnČSĘ yrĄxĞ’Č yhĂ yĘwČ : MlĎ o‘hĎ 43, 44

rSĆ ’Ğ=lJĎ t’Ą C’rĎ yJĂ MylĂ ylĂ GĎhČ ob=CqyzĂxĞ IČwČ lylĂ GĎhČ =l’Ć ’bŁ IĎwČ : oêdĘlČ om ZrĆ’Ć BĘ ’ybĂ nĎlĘ 45

do‘ ‘ČCSyĄ ’bŁ IĎwČ : ’ChhČ gxČ hČ =t’Ć MSĎ CggĘ xĎ MhĄ =MGČ yJĂ gxĎ hĆ ymĄ yBĂ MyĂlČ SĎ CrybĂ hWĎ ‘Ď 46

hlĆ xŁ onbĘ C ëlĆ UĆ hČ ydĄbĘ ‘ČmĄ hyĎhĎ Sy’Ă wĘ NyĂyĎlĘ MyĂUČ hČ MSĎ ëpČ hĎ rSĆ ’Ğ lylĂ GĎBČ hnĎqĎ =l’Ć M‘ČjČ hČ
tdĆrĆlĎ oB=rYČ pĘ IĂwČ wylĎ ’Ą ëlĆ IĄwČ lylĂ GĎlČ hdĎChymĂ ‘ČCSyĄ ’bĎ =yJĂ ‘mČ SĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MCxnČ=rpČ kĘ BĂ 47

MytĂ pĘ mŁ C tot’Ł C’rĘtĂ âl=M’Ă ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : tCmlĎ hTĎ nĎ rSĆ ’Ğ onBĘ =t’Ć ’jŁ rĘlĂ wĘ oê’Ă 48

ëlĄ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ynĂ BĘ tCmyĎ MrĆTĆ BĘ ynĂ dŁ ’Ğ ’eĎ=hdĎrĘ Sy’Ă hĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : CnymĂ ’ĞtČ âl 49, 50

ob=C‘GĘ pĘ IĂwČ oêkĘ lĆ BĘ yhĂ yĘwČ : ëlČ IĄwČ ‘ČCSyĄ rBĆ DĂ=rSĆ ’Ğ rbĎ DĎBČ NymĂ ’ĹhĆ Sy’Ă hĎ wĘ yxĎ ìnĘ BĂ ìJĘ rĘdČlĘ 51

oylĘ xĎ mĄ ’pĄ rĎhĄ lĘ lxĄ hĄ rSĆ ’Ğ h‘ĎèĎ hČ =t’Ć MhĆ mĄ SrŁ dĘIĂwČ : yxĎ ìnĘ BĂ rmŁ ’lĄ ol CdyGĂ IČwČ wydĎbĎ ‘Ğ 52
wrm’yw
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h‘ĎèĎ BČ hyĎhĎ yJĂ wybĂ ’Ď ‘dČIĄwČ : txČ DĎuČ hČ CeUĆ mĂ hrĎsĎ ty‘Ă ybĂ èĘ hČ h‘ĎèĎ BČ lomtĘ ’Ć wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ53

rSĆ ’Ğ ynĂ èĄ hČ to’hĎ ’Ch hzĆ : otyBĄ =lkĎ wĘ ’Ch NmĄ ’Ğ IČwČ yxĎ ìnĘ BĂ ‘ČCSyĄ ol=dyGĂ hĂ rSĆ ’Ğ ’yhĂ hČ54

: hdĎChymĂ obCSBĘ lylĂ GĎBČ ‘ČCSyĄ hWĎ ‘Ď
MyĂmČ tkČ rĄBĘ MyĂlČ SĎ CrybĂ C : hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ ‘ČCSyĄ l‘ČIČwČ MydĂChIĘhČ gxČ d‘Ąom ’BĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘh, 2

: toUlČ ’Ą hèĎ mĂ xĞ HlĎ wĘ ’DĎsĘ xČ =tyBĄ tyrĂbĘ ‘Ă NoSlĎ BĘ HlĎ C’rĘqĎ rSĆ ’Ğ N’~Ł hČ r‘ČSČ dyČ=l‘Č
C‘oGyĂ=rSĆ ’Ğ d‘Č MSĎ MylĂ xĞ yČmĘ MhĄ wĘ xČ kŁ =ySĄ bĄ ywĂ MyxĂ sĘ jĂ MyrĂwĘ‘Ă MylĂ ox MyBĂ rČ CbkĘ SĎ MSĎ wĘ3

NoS’rĂhĎ hyĎhĎ wĘ MyĂUĎ hČ =t’Ć xČ yêĂ rĘhĂ wĘ hkĎ rĄBĘ hČ =l’Ć ë’Ď lĘ mČ drĄyĄ MyêĂ ‘ĂhĎ =NmĂ d‘ČlĘ yJĂ : MyĂUĎ hČ4

hyĎhĎ Sy’Ă wĘ : oB=hqĎ bĘ DĎ rSĆ ’Ğ hlĎ xĞ mČ =lJĎ mĂ ol ’pĎ rĎwĘ MyĂUĎ hČ CxêĘ rĚ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č MSĎ drĄIŁ hČ5

obJĎ SĘ mĂ =l‘Č bkĄ SŁ ‘ČCSyĄ ot’Ł ’rĘIČwČ : hnĎSĎ MySĂ ŁlSĘ C hnĆmŁ SĘ oylĘ xĎ =t’Ć hlĎ xĎ rSĆ ’Ğ MSĎ6

ynĂ dŁ ’Ğ hlĆ oxhČ ot’Ł N‘ČIČwČ : ’pĄ rĎhĄ lĘ hêĎ’Č ZpĄ xĎ hĆ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ MyBĂ rČ MymĂ yĎ NJĄ bkČ SĎ yJĂ ‘dČIĄwČ7

rxĄ ’Č drČyĎwĘ drĄ’Ą MrĆTĆ ynĂ ’Ğ wČ MyĂUČ hČ tSČ gĘ rĂ t‘ĄlĘ hkĎ rĄBĘ hČ =l’Ć ynĂ dĄyrĂoy rSĆ ’Ğ Sy’Ă ylĂ Ny’Ą
ontĎ y’Ą lĘ Sy’Ă hĎ bSĎ M’Ł tĘ pĂ C : ëQĄ hČ tĘ hĂ wĘ ìbĘ JĎ SĘ mĂ =t’Ć ’WĎ MCq ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ynĎpĎ lĘ8, 9

Sy’Ă hĎ =l’Ć MydĂChIĘhČ CrmĘ ’IŁ wČ tBĎ èČ hČ Moy hyĎhĎ ’ChhČ MoIhČ wĘ : ëlČ IĄwČ obJĎ SĘ mĂ =t’Ć ’vĎ IĂwČ10

ytĂ ’Ł ’pĄ rŁ hĎ rmŁ ’lĄ MtĎ’Ł N‘ČIČwČ : bJĎ SĘ UĂ hČ =t’Ć t’WĄ lĎ ìlĘ Ny’Ą wĘ MoIhČ tBĎ SČ âlhĞ ’jĎ rĘeĂ hČ11

ìylĆ ’Ą rmČ ’Ď rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ ’Ch ymĂ ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ : ëQĄ hČ tĘ hĂ wĘ ìbĘ JĎ SĘ mĂ =t’Ć ’WĎ ylČ ’Ą rmČ ’Ď ’Ch12

PiĄ ’Č tĘ hĂ BĘ ol=ëlČ hĎ ‘ČCSyĄ yJĂ ’Ch ymĂ ‘dČyĎ âl ’jĎ rĘeĂ hČ wĘ : ëQĄ hČ tĘ hĂ wĘ ìbĘ JĎ SĘ mĂ =t’Ć ’WĎ13

h’Ą rĘ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ SDĎqĘ UĂ hČ tybĄ BĘ ‘ČCSyĄ ot’Ł ’YĎ mĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č : ’ChhČ MoqUĎ BČ brĎ=M‘Č14

dGĄIČwČ Sy’Ă hĎ ëlĆ IĄwČ : t’EŁ mĂ hlĎ odGĘ h‘ĎrĎ ìylĆ ’Ą heĆ’ĚêĘ =NjĆ ’TŁ xĞ lČ PsĆ oê=l’Č tĎ’jĄ rĘnĂ yJĂ15

otymĂ hĞ CSqĘ bČ yĘwČ ‘ČCSyĄ=t’Ć MydĂChIĘhČ CpdĘrĎ NJĄ =l‘ČwĘ : o’jĘ rĂ rSĆ ’Ğ ’Ch ‘ČCSyĄ=yJĂ MydĂChIĘlČ16

ynĂ ’Ğ=MgČ wĘ hêĎ‘Ď=d‘Č otQĎ ‘ĚjĘ l‘ĄjŁ ybĂ ’Ď ‘ČCSyĄ MtĎ’Ł N‘ČIČwČ : tBĎ èČ BČ t’zŁ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ bqĆ‘Ą17

Moy=t’Ć qrČ âl yJĂ ogrĘhĎ lĘ rtĆ yĆ ZpĆ xĄ BĘ MydĂChIĘhČ CSqĘ BĂ t’zŁ rCb‘ĞbČ C : ynĂ eĄhĂ l‘ĄjŁ18

: MyhĂ Łl’lĄ hmĆ od ’Ch ykĂ wĘ wybĂ ’Ď ’Ch yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ=l‘Č rmČ ’Ď =MGČ M’Ă yJĂ lQĄ xĂ tBĎ èČ hČ
oBQĂ mĂ rbĎ DĎ toW‘ĞlČ lkČ Cy=âl NBĄ hČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ19

: ChmŁ JĎ NBĄ hČ =MGČ hWĆ ‘Ł hWĆ ‘Ł ’Ch rSĆ ’Ğ=t’Ć yJĂ b’Ď hĎ l‘ĄjŁ =hmČ h’Ć rŁ =rSĆ ’Ğ t’Ą yêĂ lĘ BĂ
Ce’Ć rĘyČ hQĆ ’Ą mĄ toldŁ gĘ C hWĆ ‘Ł ’Ch rSĆ ’Ğ lJŁ =t’Ć ot’Ł h’Ć rĘmČ C NBĄ hČ =t’Ć bhĄ ’Ł b’Ď hĎ yJĂ20

NBĄ hČ =MGČ hIĆxČ yĘ NJĄ MytĂ UĄ hČ =t’Ć hIĆxČ mĘ C hlĆ ‘ĞmČ b’Ď hĎ rSĆ ’ĞJČ yJĂ : MkĆ ynĄ y‘ĄBĘ ’lĆ pĆ lĘ toyhĘ lĂ21

N‘ČmČ lĘ : NBĄ hČ dyČBĘ NtČ nĎ oTjĎ SĘ mĂ =lJĎ ë’Č Sy’Ă TjŁ SĘ yĂ=âl b’Ď hĎ wĘ : oB ZpĄ xĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć22, 23

CenĆ y’Ą NBĄ hČ =t’Ć dBĄ kČ yĘ=âl rSĆ ’Ğ ymĂ b’Ď hĎ =t’Ć CdBĘ kČ yĘ rSĆ ’ĞJČ NBĄ hČ =t’Ć MQĎ kĚ CdBĘ kČ yĘ
NymĂ ’ĞmČ C yrČbĎ dĘlĂ bySĂ qĘ UČ hČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď : oxlĎ SĘ rSĆ ’Ğ b’Ď hĎ t’Ć dBĄ kČ mĘ24

ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď : MyIĂxČ lČ twĆUĎ mĂ rbČ ‘Ď=yJĂ TpĄ èĎ hĂ lĘ ’bŁ yĎ âlwĘ MlĎ o‘ yIĄxČ ol=SyĆ yxĂ lĘ SŁ BĘ25

My‘ĂmĘ èŁ hČ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ loq=t’Ć C‘mĘ SĘ yĂ MytĂ UĄ hČ wĘ h’Ď BĎ =MgČ ykĂ wĘ t‘Ą ’bŁ tĎ =yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł
roqUĘ mĂ wyIĎxČ ol=toyhĘ lĂ NBĄ lČ NêČ nĂ NJĄ omYĘ ‘Č roqUĘ mĂ b’Ď hĎ yIĄxČ rSĆ ’ĞJČ yJĂ : CyxĘ yĂ hyŁ xĎ26
wmY‘
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ChUĘ êČêĂ =l’Č t’zŁ =l‘Č : ’Ch MdĎ’Ď hĎ =NbĆ yJĂ TjĎ SĘ mĂ toW‘ĞlČ odyĎBĘ NtČ nĎ xČ JŁ =MgČ wĘ : omYĘ ‘Č 27, 28

CdmĘ ‘ČyČ boT MyWĂ ‘Ł hĎ : Cl‘ĞyČwĘ olqŁ =t’Ć C‘mĘ SĘ yĂ rbĆ qĆ ynĄkĘ SŁ =lkĎ wĘ ’BĎ Moy heĄhĂ yJĂ HČ mŁ tĎ 29

NJĄ ‘mČ SĘ ’Ć rSĆ ’ĞJČ yBĂ QĂ mĂ rbĎ DĎ toW‘ĞlČ lkČ C’ âl : TjĎ SĘ UĂ lČ CdmĘ ‘ČyČ ‘rĎ MyWĂ ‘Ł hĎ wĘ MyIĂxČ lČ 30

: yxĂ lĘ SŁ rSĆ ’Ğ b’Ď hĎ NoYrĘ=M’Ă yJĂ SuĄbČ mĘ ynĂ ’Ğ ynĂ oYrĘ âl yJĂ qdĆYĆ =TjĎ SĘ mĂ yTĂ jĎ SĘ mĂ C TjŁ SĘ ’Ć
otCd‘Ą yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎwĘ ylĂ rxĄ ’Č d‘Ą SyĄ ë’Č : ytĂ Cd‘Ą hnĎmĘ ’Ć nĆ âl ylĎ ‘Ď dy‘ĂmĄ yDĂbČ lĘ ynĂ ’Ğ=M’Ă 31, 32

ynĂ ’Ğ wČ : tmĆ ’Ĺ tCd‘Ą dy‘ĂhĄ ’ChwĘ NnĎxĎ oy=l’Ć MêĆxĘ lČ SĘ MêĆ’Č : hnĎmĎ ’ĹnĆ ylČ ‘Ď dy‘ĂmĄ ’Ch=rSĆ ’Ğ 33, 34

hyĎhĎ ’Ch : NC‘SĄ CĎêĂ MêĆ’Č N‘ČmČ lĘ yêĂ rĘBČ DĂ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ ë’Č tCd‘Ą ylĂ xuČ ’Ć MdĎ’Ď mĄ âl 35

tCd‘ĄmĄ hlĎ odGĘ tCd‘Ą ylĂ wĘ : h‘ĎyGĂ rĘ’Č =d‘Č MQĄ ‘ČtĘ hĂ lĘ MêĆlĘ ’Č oh oro’bĘ C ry’Ă mĄ C r‘ĄBŁ dyjĂ lČ 36

MydĂy‘ĂmĘ MhĄ wĘ hWĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ hQĆ ’Ą hĎ MyWĂ ‘ĞUČ hČ MtĎ oQkČ lĘ ybĂ ’Ď ylĂ =NtČ nĎ rSĆ ’Ğ MyWĂ ‘ĞUČ hČ yJĂ NnĎxĎ oy
MêĆ‘ĘmČ SĘ =âl olqŁ =t’Ć MêĆ’Č wĘ ylĎ ‘Ď dy‘ĂhĄ ’Ch ynĂ xČ lĎ SĘ rSĆ ’Ğ b’Ď hĎ wĘ : b’Ď hĎ ynĂ xČ lĎ SĘ yJĂ ylČ ‘Ď 37

âl xlČ SĎ rSĆ ’Ğ ot’Ł yJĂ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ NkĄ SŁ orbĎ DĘ Ny’Ą wĘ : MtĆ y’Ă rĘ âl or’ĽêĎ =t’Ć wĘ MlĎ o‘mĄ 38

MkĆ lĎ MlĎ o‘ yIĄxČ MyrĂmĘ ’Ł MêĆ’Č MhĆ BĎ yJĂ SdĆuŁ hČ ybĄ tĘ JĂ =l‘ČmĄ śMySĂ rĘDŁ MêĆ’Č : ob CnymĂ ’ĞtČ 39

xuČ ’Ć =âl dobJĎ : MyIĂxČ MkĆ lĎ toyhĘ lĂ ylĎ ’Ą ’bŁ lĎ MtĆ ybĂ ’Ğ âlwĘ : ylĎ ‘Ď MydĂy‘ĂUĘ hČ hUĎ hĄ MhĄ wĘ 40, 41

MSĄ BĘ ytĂ ’bĎ heĄhĂ ykĂ nŁ ’Ď : MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ MyhĂ Łl’Ĺ tbČ hĞ ’Č =Ny’Ą yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ MkĆ tĘ ’Ć wĘ : MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ 42, 43

NymĂ ’ĞhČ lĘ ClkĘ Cê ëy’Ą : NCqyzĂxĞêČ oB omYĘ ‘Č MSĄ BĘ rxĄ ’Č ’bŁ yĎ=M’Ă wĘ yBĂ MêĆqĘ zČxĹhĆ âlwĘ ybĂ ’Ď 44

âl dxĎ ’Ć hĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą mĄ ’BĎ hČ dobJĎ hČ =t’Ć wĘ Ch‘ĄrĄmĄ Sy’Ă dobkĎ CpDĘrĘêĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č
hnĎTĘ WĂ ’ybĂ mĄ dxĎ ’Ć SyĄ b’Ď hĎ ynĄpĘ lĂ MkĆ ylĄ ‘Ğ hnĎTĘ WĂ ’ybĂ ’Ď ynĂ ’Ğ yJĂ CbèĘ xČ êĘ =l’Č : NCSuĄbČ tĘ 45

’Ch ylČ ‘Ď yJĂ yBĂ =MGČ MêĆnĘ mČ ’ĹhĆ hSĆ mŁ BĘ MêĆ nĘ mČ ’ĹhĆ Cl yJĂ : oB MêĆxĘ TČ BĘ rSĆ ’Ğ hSĆ mŁ MkĆ ylĄ ‘Ğ 46

: yrĎbĎ dĘBĂ CnymĂ ’ĞêČ ëy’Ą CnymĂ ’ĞtČ âl wybĎ tĎkĘ BĂ =M’Ă ë’Č : btĎkĎ 47

CklĘ hĎ brĎ=M‘Č NomhĞ wČ : hyĎrĘbČ yTĂ MyČ ’Ch lylĂ GĎhČ =MyČ rbĆ ‘Ą=l’Ć ‘ČCSyĄ rbŁ ‘ĞIČwČ NkĄ =yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ w, 2

MSĎ =bSĆ IĄwČ rhĎ hĎ =l’Ć ‘ČCSyĄ l‘ČIČwČ : MylĂ oxlĘ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ tot’Ł hĎ =t’Ć C’rĎ yJĂ wyrĎxĞ ’Č 3

NomhĞ ’rĘIČwČ wynĎ y‘Ą=t’Ć ‘ČCSyĄ ’vĎ IĂwČ : ’oblĎ brČqĎ MydĂChIĘhČ gxČ xsČ jĆ hČ d‘ĄomC : wydĎymĂ lĘ êČ =M‘Ă 4, 5

t’zŁ JĎ rBĆ DĂ ’ChwĘ : lkŁ ’ĹlĆ MxĆ lĆ MhĆ lĎ rBŁ SĘ nĂ NyĂ’Č mĄ sojlĂ yjĂ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ wylĎ ’Ą ’BĎ brĎ=M‘Č 6

qjŁ WĘ yĂ=âl MxĆ lĆ rnČ yDĂ MyĂtČ’mĎ sojlĂ yjĂ ot’Ł N‘ČIČwČ : hWĆ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ=t’Ć ‘dČyĎ ’Ch yJĂ otoinČlĘ 7

sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ yxĂ ’Ğ yrČDĘnĘ ’Č wydĎymĂ lĘ êČmĂ dxĎ ’Ć wĘ : heĎTČ qĘ tjČ Sy’Ă Sy’Ă CeUĆ mĂ lkŁ ’ĹlĆ MhĆ lĎ 8

hmĎ ë’Č MyĂnĎSĘ MygĂ dĎwĘ MyrĂ‘Ł WĘ MxĆ lĆ hèĎ mĂ xĞ olwĘ dxĎ ’Ć r‘ČnČ hjŁ onSĘ yĆ : rmŁ ’lĄ wylĎ ’Ą rmČ ’Ď 9

Sy’Ă MypĂ lĎ ’Ğ tSĆ mĄ xĞ JČ CbSĘ IĄwČ MySĂ nĎ’ĞhĎ =t’Ć CbySĂ oh ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : hzĆJĎ brĎ=M‘ČlĘ hQĆ ’Ą 10

MxĆ QĆ hČ torJĘ JĂ =t’Ć ‘ČCSyĄ xuČ IĂwČ : ryBĂ kĘ mČ lĘ MSĎ ’YĎ mĘ nĂ rSĆ ’Ğ ’SĆ DĆ to’nĘ BĂ MrĎjĎ sĘ mĂ lĘ 11

MhĆ lĎ NtČ nĎ MygĂ DĎhČ =NmĂ MgČ wĘ hUĎ SĎ MybĂ SĘ IŁ hČ =lkĎ lĘ MydĂymĂ lĘ êČhČ wĘ wydĎymĂ lĘ tČ lĘ qQĄ xČ yĘwČ ërĆbĎ yĘwČ
MyrĂtĎ oehČ MytĂ otjĘ hČ =t’Ć CpsĘ ’Ă wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć rmČ ’Ď C‘bĘ WĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : MSĎ pĘ nČ tCČ’Č JĘ 12

MylĂ kĘ ’Ł hĎ CrytĂ oh rSĆ ’Ğ MytĂ otjĘ MyQĂ sČ rWĎ ‘Ď=MynĄSĘ C’lĘ mČ yĘwČ CpsĘ ’Č IČwČ : hmĎ C’mĘ dbČ ’yŁ ylĂ bĘ lĂ 13

CrmĘ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ hEĆhČ to’hĎ =t’Ć M‘ĎhĎ to’rĘJĂ yhĂ yĘwČ : MyrĂ‘Ł vĘ hČ ymĄ xĘ lČ hèĎ mĂ xĞ =NmĂ 14
hnm’

.SdĆuŁ hČ ybĄ tĘ kĂ bĘ CSrĘDČ ’"p v.39 .h
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otS‘ĞlČ ob=CWpĘ tĎ wĘ C’bŁ yĎ=yJĂ ‘ČCSyĄ ‘dČIĄwČ : hYĎ rĘ’Ď lbĄ tĄlĘ ’BĎ hČ ’ybĂ eĎhČ ’Ch hzĆ hnĎmĘ ’Ď15

wydĎymĂ lĘ tČ CklĘ IĄwČ brĆ‘Ć t‘ĄlĘ yhĂ yĘwČ : oDbČ lĘ rhĎ hĎ =l’Ć M‘ČjČ hČ do‘ MhĆ mĄ ZlČ xĎ NJĄ =l‘Č ëlĆ mĆ lĘ16

do‘ ‘ČCSyĄwĘ ’BĎ ëSĆ xŁ heĄhĂ wĘ : MCxnČ rpČ JĘ =l’Ć MIĎhČ rbĆ ‘Ą=l’Ć CrbĘ ‘ČIČwČ hIĎnĂ ’ĽbĎ CdrĘIĄwČ MIĎhČ =l’Ć17

SmĄ xĎ wĘ MyrĂWĘ ‘Ć qxČ rĘmĆ JĘ CrêĘ xĘ IČwČ : r‘ĄsŁ wĘ ëlĄ hŁ MIĎhČ wĘ rbĄ ‘Ł lodGĎ r‘ČsČ yhĂ yĘwČ : MhĆ ylĄ ’Ğ ’bĎ =âl18, 19

: C’rĎyIĂwČ hIĎnĂ ’ĽhĎ =l’Ć brĄqĎ wĘ ëolhĎ MIĎhČ ynĄjĘ =l‘Č ëlĄ oh ‘ČCSyĄ=t’Ć C’rĘIĂwČ ton‘ĞmČ MySĂ ŁlSĘ o’
h‘ĎyGĂ hĂ M’Ł tĘ jĂ heĄhĂ wĘ hIĎnĂ ’ĽhĎ =l’Ć ot’Ł txČ qČ lĎ Cly’Ă oIwČ : C’rĎyêĂ =l’Č ’Ch ynĂ ’Ğ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ20, 21

MIĎlČ rbĆ ‘ĄmĄ dmĄ ‘Ł hĎ M‘ĎhĎ NomhĞ ’rĘIČwČ trĎxĽUĎ mĂ yhĂ yĘwČ : MYĎ pĘ xĆ zoxmĘ =l’Ć hSĎ BĎ IČhČ =l’Ć hIĎnĂ ’ĽhĎ22

wydĎymĂ lĘ êĎ HbČ =CdrĘyĎ rSĆ ’Ğ txČ ’Č =M’Ă yJĂ trĆxĆ ’Č hIĎnĂ ’Ľ MèĎ htĎ yĘhĎ âl hIĎnĂ ’ĽhĎ ydĄ‘ĞlĘ BČ mĂ yJĂ
torxĄ ’Ğ toInĂ ’Ľ qrČ : MDĎbČ lĘ CrbĘ ‘Ď wydĎymĂ lĘ êČ =M’Ă yJĂ wydĎymĂ lĘ êČ =M‘Ă HBĎ ‘ČCSyĄ drČyĎ=âl ykĂ wĘ23

: Nod’Ď hĎ ërČBĄ rSĆ ’ĞJČ MxĆ QĆ hČ =t’Ć MSĎ =ClkĘ ’Ď rSĆ ’Ğ MoqUĎ lČ boruĎ mĂ hyĎrĘbČ yFĂ mĂ C‘yGĂ hĂ
hUĎ hĄ =MgČ CdrĘIĄwČ wydĎymĂ lĘ tČ âl=P’Č wĘ MSĎ CenĆ y’Ą ‘ČCSyĄ yJĂ M‘ĎhĎ NomhĞ to’rĘBĂ NJĄ =l‘ČwĘ24

wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ MIĎlČ rbĆ ‘ĄmĄ Ch’ĚYĎ mĘ IĂwČ : ‘ČCSyĄ=t’Ć SuĄbČ lĘ MCxnČ=rpČ JĘ C’bŁ IĎwČ hQĆ ’Ą hĎ toInĂ ’ĽBĎ25

MêĆSĘ uČ bĂ âl NhĄ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄ MtĎ’Ł N‘ČIČwČ : heĎhĄ tĎ’BĎ ytČmĎ CnBĄ rČ26

: MêĆ‘ĘbČ WĘ C MêĆlĘ kČ ’Ğ MxĆ QĆ hČ torJĘ JĂ mĂ N‘ČyČ=M’Ă yJĂ ytČ ot’Ł =t’Ć MtĆ y’Ă rĘ rSĆ ’Ğ N‘ČyČ ytĂ ’Ł
NêĄ yĂ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ rSĆ ’Ğ MlĎ o‘ yIĄxČ lĘ dmĄ ‘Ł MxĆ lĆ d‘ČBĘ =M’Ă yJĂ dbĄ ’Ł lkĆ ’Ł d‘ČBĘ ClmĘ ‘ČêČ =l’Č27

l‘ČpĘ nĂ rSĆ ’Ğ hWĆ ‘ĞeČ=hmČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : omtĎxŁ =t’Ć b’Ď hĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ MtČxĎ wylĎ ‘Ď=yJĂ MkĆ lĎ28

rSĆ ’Ğ Sy’Ă bĎ CnymĂ ’ĞtČ =yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ tQČ ‘ĚjĘ t’zŁ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : MyhĂ Łl’Ĺ toQ‘ĚjĘ29

: l‘ĎpĘ êĂ =hmČ ëBĎ NymĂ ’Ğ nČ wĘ h’Ć rĘnĂ yJĂ hWĆ ‘ĞêČ rSĆ ’Ğ to’hĎ =hmĆ C wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : MkĆ ylĄ ’Ğ oxlĎ SĘ30

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : lkŁ ’ĹlĆ omlĎ =NtČ nĎ MyĂmČ SĎ MxĆ lĆ bCtJĎ JČ rBĎ dĘUĂ BČ NUĎ hČ =t’Ć ClkĘ ’Ď CnytĄ ob’Ğ31, 32

MkĆ lĎ NtĄ nŁ ybĂ ’Ď =M’Ă yJĂ MyĂmĎ SĎ MxĆ lĆ MkĆ lĎ NtČ nĎ âl hSĆ mŁ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď ‘ČCSyĄ
: MlĎ o‘lĎ MyIĂxČ NtĄ oehČ wĘ MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ drĄIŁ hČ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ MxĆ lĆ =yJĂ : MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ tmĆ ’Ĺ MxĆ lĆ33

’Ch ykĂ nŁ ’Ď ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : dymĂ êĎ hEĆhČ MxĆ QĆ hČ =t’Ć CnQĎ =hnĎêĘ CnynĄdŁ ’Ğ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ34, 35

rmČ ’Ł wĎ : MlĎ o‘lĘ do‘ ’mĎ YĘ yĂ âl yBĂ NymĂ ’ĞUČ hČ =lkĎ wĘ b‘ĎrĘyĂ âl ylČ ’Ą ’BĎ hČ =lJĎ MyIĂxČ hČ MxĆ lĆ36

ylĎ ’Ą ’bŁ yĎ b’Ď hĎ ylĂ =NêĆ yĂ ot’Ł rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ : yBĂ MêĆnĘ mČ ’ĹhĆ âlwĘ ytĂ ’Ł MtĆ y’Ă rĘ rSĆ ’Ğ MkĆ ylĄ ’Ğ37

NoYrĘ=M’Ă yJĂ ynĂ oYrĘ toW‘ĞlČ âl MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ yêĂ dĘrČyĎ yJĂ : ynĎjĎ mĂ CeSĆ rĘgĎ’Ğ âl ylČ ’Ą ’BĎ hČ wĘ38

P’Č ylĂ dbČ ’yŁ =âl ylĂ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć yJĂ yxĂ lĘ SŁ rSĆ ’Ğ b’Ď hĎ NoYrĘ hzĆwĘ : yxĂ lĘ SŁ rSĆ ’Ğ b’Ď hĎ39

oB NymĂ ’ĞmČ C NBĄ hČ =t’Ć h’Ć rŁ rSĆ ’Ğ ymĂ ybĂ ’Ď NoYrĘ hzĆ yJĂ : NorxĞ’Č hĎ MoIBČ CemĆ yqĂ ’Ğ yJĂ dxĎ ’Ć40

ykĂ nŁ ’Ď rmČ ’Ď =yJĂ l‘Č MydĂChIĘhČ wylĎ ‘Ď CnŁQIĂwČ : NorxĞ’Č hĎ MoIBČ CemĆ yqĂ ’Ğ ynĂ ’Ğ wČ MlĎ o‘ yIĄxČ ol=CyhĘ yĂ41

wybĂ ’Ď =t’Ć Cn‘ĘdČyĎ rSĆ ’Ğ PsĄ oy=NBĆ ‘ČCSyĄ ’Ch hzĆ âlhĞ CrmĘ ’IŁ wČ : MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ drĄIŁ hČ MxĆ lĆ ’Ch42

yhĂ tĘ ’nĎ=l’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : yêĂ dĘrĎyĎ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ ’Ch rmČ ’yŁ ëy’Ą wĘ oU’Ă =t’Ć wĘ43

ynĂ xĎ lĎ SĘ rSĆ ’Ğ b’Ď hĎ ChkĄ SĘ mĘ yĂ=M’Ă yêĂ lĘ BĂ ylČ ’Ą ’bŁ lĎ Sy’Ă lkČ Cy=âl : MkĆ ynĄ yBĄ hnĎ CltĘ44

‘ČmĄ èŁ hČ =lJĎ hoĎhyĘ ydĄCUlĂ ëyĂnČBĎ =lkĎ wĘ My’Ă ybĂ eĘ bČ bCtkĎ âlhĞ : NorxĞ’Č hĎ MoIBČ CemĆ yqĂ ’Ğ ynĂ ’Ğ wČ45
b’h=Nm
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t’Ą mĄ rSĆ ’Ğ hzĆ qrČ yJĂ b’Ď hĎ =t’Ć MdĎ’Ď h’Ď rĎ=yJĂ âlwĘ : ylĎ ’Ą ’bŁ yĎ CeUĆ mĂ dmĄŁlwĘ b’Ď hĎ =NmĂ 46

: MlĎ o‘ yIĄxČ ol=SyĆ yBĂ NymĂ ’ĞUČ hČ =lJĎ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď : b’Ď hĎ =t’Ć h’Ď rĎ ’Ch hoĎhyĘ 47

drĄIŁ hČ MxĆ QĆ hČ ’Ch hzĆwĘ : CtmĚ IĎwČ rBĎ dĘUĂ BČ NUĎ hČ =t’Ć ClkĘ ’Ď MkĆ ytĄ ob’Ğ : MyIĂxČ hČ MxĆ lĆ ’Ch ynĂ ’Ğ 48, 49, 50

MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ drĄIŁ hČ MyIĂxČ MxĆ lĆ ykĂ nŁ ’Ď : tCmyĎ âlwĘ CeUĆ mĂ MdĎ’Ď =lkČ ’yŁ rCb‘ĞbČ lĘ MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ 51

CenĆêĘ ’Ć rSĆ ’Ğ ’Ch yrĂWĎ BĘ NtĄ nŁ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ MxĆ QĆ hČ wĘ MlĎ o‘lĘ yxČ wĎ hEĆhČ MxĆ QĆ mĂ lkČ ’yŁ =yJĂ MdĎ’Ď
orWĎ BĘ =t’Ć CnlĎ =ttĆlĎ hzĆ lkČ Cy hkĎ y’Ą rmŁ ’lĄ MhĆ ynĄ yBĄ MydĂChIĘhČ CngĘ rĎIĄwČ : MlĎ o‘hĎ yIĄxČ d‘ČBĘ 52

MdĎ’Ď hĎ =NBĆ rWČ BĘ mĂ ClkĘ ’tŁ âl=M’Ă MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : lkŁ ’ĹlĆ 53

ymĂ DĎmĂ htĆèŁ hČ wĘ yrĂWĎ BĘ mĂ lkĄ ’Ł hĎ : MkĆ ytĄ omYĘ ‘ČBĘ MyIĂxČ MkĆ lĎ CyhĘ yĂ âl CêSĘ tĂ âl omDĎmĂ C 54

yCuSĂ ymĂ dĎwĘ tmĆ ’Ĺ lkĆ ’Ł ’Ch yrĂWĎ bĘ yJĂ : NorxĞ’Č hĎ MoIBČ CemĆ yqĂ ’Ğ ynĂ ’Ğ wČ MlĎ o‘ yIĄxČ ol=SyĆ 55

yxČ hČ b’Ď hĎ omJĘ yJĂ : ob ynĂ ’Ğ wČ yBĂ =NJĎ SĘ yĂ ’Ch ymĂ DĎ=t’Ć htĆèŁ hČ wĘ yrĂWĎ BĘ =t’Ć lkĄ ’Ł hĎ : tmĆ ’Ĺ 56, 57

drĄIŁ hČ MxĆ QĆ hČ ’Ch hzĆ : ylĂ lĎ gĘ BĂ hyĆxĘ yĂ ’Ch=MGČ ytĂ ’Ł lkĄ ’Ł hĎ NJĄ ollĎ gĘ BĂ yxČ ykĂ nŁ ’Ď wĘ ynĂ xČ lĎ SĘ 58

: MlĎ o‘lĘ hyĆxĘ yĂ hEĆhČ MxĆ QĆ hČ =NmĂ lkĄ ’Ł hĎ CtmĄ wĎ MkĆ ytĄ ob’Ğ ClkĘ ’Ď rSĆ ’Ğ NUĎ kČ âl MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ
C‘mĘ SĎ wydĎymĂ lĘ êČmĂ MyBĂ rČwĘ : MCxnČ=rpČ kĘ BĂ tsĆ nĄJĘ hČ tybĄ BĘ odUĘ lČ BĘ rBĆ DĂ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ 59, 60

MynĂ yQĂ mČ wydĎymĂ lĘ tČ yJĂ oSpĘ nČBĘ ‘dČyĎ ‘ČCSyĄwĘ : o‘mĘ SĎ lĘ lkČ Cy ymĂ hEĆhČ rbĎ DĎhČ hSĆ qĎ CrmĘ ’IŁ wČ 61

hlĆ ‘Ł MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =t’Ć C’rĘtĂ =yJĂ hyĆhĘ IĂ=hmČ C : SqĄ omlĘ MkĆ lĎ hyĎhĎ hzĆhĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ hzĆ=l‘Č 62

rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘhČ lJŁ lČ xlČ YĘ yĂ=âl rWĎ BĎ hČ wĘ hIĆxČ mĘ hČ ’Ch xČ CrhĎ : MynĂ pĎ lĘ MSĎ =hyĎhĎ rSĆ ’Ğ=l’Ć 63

‘dČyĎ ‘ČCSyĄ ykĂ MBĎ NmĚ ’Ą Ny’Ą rSĆ ’Ğ MkĆ BĎ MySĂ nĎ’Ğ SyĄ=ë’Č : MyIĂxČ wĘ MhĄ xČ Cr MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘBČ DĂ 64

yêĂ dĘGČhĂ hzĆ rCb‘ĞBČ rmČ ’IŁ wČ : ChrĄyGĂ sĘ yČ rSĆ ’Ğ ’Ch ymĂ C CnymĂ ’Ğ yČ âl rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą ymĂ S’rŁ mĄ 65

hEĆhČ rbĎ DĎhČ rCb‘ĞbČ C : b’Ď hĎ t’Ą mĄ ol=NCtnĎ=M’Ă yêĂ lĘ BĂ ylČ ’Ą ’bŁ lĎ Sy’Ă lkČ Cy=âl yJĂ MkĆ lĎ 66

SyĄhĞ rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ =l’Ć ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : oU‘Ă do‘ CklĘ hĎ âlwĘ wydĎymĂ lĘ êČmĂ MyBĂ rČ rox’Ď CbSĎ 67

yrĄbĘ dĂwĘ ëlĄ nĄ ymĂ =l’Ć ynĂ dŁ ’Ğ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ ot’Ł N‘ČIČwČ : MêĆ’Č =MGČ yrČxĞ ’Č mĄ bCSlĎ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć 68

MtĎ’Ł N‘ČIČwČ : yxĎ l’Ą =NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hêĎ’Č yJĂ Cn‘ĘdĎyĎ=MgČ wĘ CemČ ’ĹhĆ CnxĘ nČ’Ğ wČ : ëUĎ ‘Ă MlĎ o‘ yIĄxČ 69, 70

hdĎChyĘ=l‘Č rBĆ DĂ t’zŁ wĘ : ’Ch NTĎ WĎ MJĆ mĂ dxĎ ’Ć wĘ MkĆ bĎ yêĂ rĘxČ BĎ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ âlhĞ ‘ČCSyĄ 71

: rWĎ ‘ĎhĆ MynĄèĘ mĂ dxĎ ’Ć ’ChwĘ oryGĂ sĘ hČ lĘ hyĎhĎ NoknĎ hzĆ yJĂ toIrĂqĘ =Sy’Ă No‘mĘ SĂ =NBĆ
CSqĘ BĂ rSĆ ’Ğ=yrĄxĞ ’Č hdĎChyBĂ ‘ČsŁ nĘ lĂ hbĎ ’Ď âl yJĂ lylĂ GĎBČ heĎhĄ wĎ heĎhĄ ‘ČCSyĄ ‘sČ nĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č z

ìlĘ =ëlĆ wĘ hEĆmĂ hlĄ ‘Ğ wyxĎ ’Ć wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : toJiĚhČ gxČ MydĂChIĘhČ gxČ brČqĘ IĂwČ : ogrĘhĎ lĘ MydĂChIĘhČ 2, 3

yJĂ : hWĆ ‘Ł hêĎ’Č =rSĆ ’Ğ tŁlylĂ ‘ĞhĎ =t’Ć MSĎ =MGČ ìydĆymĂ lĘ tČ C’rĘyĂ N‘ČmČ lĘ hdĎChyĘ ZrĆ’Ć =l’Ć 4

MCq hWĆ ‘Ł hêĎ’Č NJĄ M’Ă wĘ SmĆ èĎ hČ dgĆnĆ ‘dČCĎhĂ lĘ ’Ch SuĄbČ mĘ C rtĆiĄ BČ rbĎ dĎ hWĆ ‘Ł Sy’Ă =Ny’Ą
yêĂ ‘Ă h’Ď bĎ =âl do‘ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ob CnymĂ ’ĹhĆ âl MhĄ =MGČ wyxĎ ’Ć =yJĂ : ZrĆ’Ď BĎ ‘dČCĎhĂ 5, 6

bqĆ‘Ą ’nĎWĘ tĂ ytĂ ’Ł wĘ MkĆ tĘ ’Ć ’nŁ WĘ lĂ lkČ Ct=âl MlĎ o‘hĎ : dymĂ êĎ MkĄ tĘ ’Ă ’yhĂ MkĆ êĘ ‘Ă wĘ heĎhĄ =d‘Č 7

hêĎ‘Č gxĎ hĆ t‘ĄlĘ hlĆ ‘Ĺ’Ć âl ynĂ ’Ğ wČ gxĎ hĆ t‘ĄlĘ MêĆ’Č Cl‘Ğ : hĎ yWĆ ‘ĞmČ My‘ĂrĎ yJĂ HbĎ ytĂ Cd‘Ą 8

rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : lylĂ GĎBČ HmČ hĘ mČ tĘ IĂwČ rBĄ dĂ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ : hJŁ =d‘Č yêĂ ‘Ă h’Ď lĘ mĎ âl yJĂ 9, 10
wl‘
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MydĂChIĘhČ ot’Ł CSqĘ bČ yĘwČ : rêĄêČsĘ mĂ JĘ =M’Ă yJĂ yClGĎbČ âl ’Ch=MGČ hlĎ ‘Ď gxĎ hĆ t‘ĄlĘ wyxĎ ’Ć Cl‘Ď11

hQĆ ’Ą wĘ ’Ch boT=yJĂ MyrĂmĘ ’Ł hQĆ ’Ą hBĄ rĘhČ NodnĎ M‘ĎhĎ yhĂ yĘwČ : ’Ch ’pŁ y’Ą hIĄ’Č CrmĘ ’IŁ wČ gxĎ BĆ12

t’Č rĘyĂ ynĄjĘ mĂ yClGĎBČ wylĎ ‘Ď rBĄ dČmĘ Sy’Ă =Ny’Ą spĆ ’Ć : M‘ĎhĎ =t’Ć ’Ch h‘ĆtĘ mČ =yJĂ âl MyrĂmĘ ’Ł13

ChmĘ êĎ MydĂChIĘhČ wĘ : SDĎqĘ UĂ hČ tybĄ BĘ dUĄ lČ yĘwČ ‘ČCSyĄ l‘ČIČwČ gxĎ hĆ ymĄ yĘ ëotBĘ yhĂ yĘwČ : MydĂChIĘhČ14, 15

ynĂ ’Ğ yQĂ SĆ ytĂ rĎot âl rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ MtĎ’Ł N‘ČIČwČ : dUĎ lĚ âl ’ChwĘ rpĆ sĄ hzĆ ‘ČdĄyŁ NyĂ’Č mĄ rmŁ ’lĄ16

t’Ą mĄ =M’Ă ytĂ rĎoê ‘dČyĄ ’Ch onoYrĘ toW‘ĞlČ ZpĄ xĎ hĆ Sy’Ă hĎ ymĂ : yxĂ lĘ SŁ trČoê=M’Ă yJĂ hrĆom17

SuĄbČ mĘ hČ wĘ SuĄbČ mĘ ’Ch odobJĘ =t’Ć oBQĂ mĂ hrĆoUhČ : hrĆom ynĂ ’Ğ yBĂ QĂ mĂ o’ ’yhĂ MyhĂ Łl’Ĺ18

Sy’Ă =Ny’Ą wĘ hrĎoêhČ =t’Ć MkĆ lĎ NtČ nĎ hSĆ mŁ âlhĞ : oB htĎlĎ wĘ‘Č âlwĘ ’Ch NmĎ ’ĹnĆ oxlĘ SŁ dobJĘ19

ymĂ ëBĎ h‘ĎrĎ xČ Cr rmČ ’IŁ wČ M‘ĎhĎ N‘ČIČwČ : ynĂ gĄrĘhĎ lĘ CSqĘ bČ êĘ ‘ČCDmČ hrĎoêhČ =t’Ć rmĄ SŁ MJĆ mĂ20

: ChUĎ êČêĂ MkĆ QĘ kĚ wĘ yêĂ lĘ ‘ČjĎ txČ ’Č hQĎ ‘ĚjĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ìgĆrĘhĎ lĘ SuĄbČ mĘ ’pŁ y’Ą21

NJĄ =l‘ČwĘ tob’Ď hĎ =NmĂ M’Ă yJĂ ’yhĂ hSĆ UŁ mĂ âl=yJĂ P’Č tŁlCUhČ =t’Ć MkĆ lĎ NtČ nĎ hSĆ mŁ NhĄ22

rpČ Ct âl rCb‘ĞbČ lĘ rkĎ zĎ=NBĆ loUyĂ loUhĂ tBĎ èČ BČ =M’Ă hêĎ‘ČwĘ : rkĎ zĎ=NBĆ ClCmêĎ tBĎ èČ BČ23

CTjĘ SĘ êĂ =l’Č : tBĎ èČ BČ oQJĚ Sy’Ă ytĂ ’jĄ rĂ=yJĂ l‘Č ybĂ =CrBĘ ‘ČtĘ êĂ hEĆ=hUĎ lĎ hSĆ mŁ trČoê24

’Ch hzĆ âlhĞ MyĂlĎ SĎ CryĘ ybĄ SĘ IŁ mĂ MydĂxĎ ’Ğ CrmĘ ’IŁ wČ : CTpŁ SĘ qdĆYĆ =TjČ SĘ mĂ =M’Ă yJĂ MyĂnĎ y‘ĄlĎ25

rbĎ dĎ ol MyrĂmĘ ’Ł MnĎ y’Ą MhĄ wĘ MyBĂ rČBĎ rBĄ dČmĘ ’Ch heĄhĂ wĘ : otymĂ hĞ lČ MySĂ qĘ bČ mĘ MhĄ rSĆ ’Ğ26

NyĂ’Č mĄ Cn‘ĘdČyĎ hEĆhČ Sy’Ă hĎ =t’Ć ë’Č : xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch tmĆ ’ĹBĆ =yJĂ CnyrĄWĎ CryJĂ hĂ MnĎmĘ ’Ě P’Č hČ27

’rĎqĘ IĂwČ SDĎqĘ UĂ BČ ‘ČCSyĄ dUĄ lČ yĘ z’Ď : ’BĎ NyĂ’Č mĄ MdĎ’Ď ‘dČyĄ=âl o’bŁ BĘ xČ ySĂ UĎ hČ lbĎ ’Ğ ’Ch28

rSĆ ’Ğ NmĎ ’ĹnĆ SyĄ yJĂ ytĂ ’bĎ =âl yBĂ QĂ mĂ ë’Č ykĂ nŁ ’Ď NyĂ’Č mĄ MêĆ‘ĘdČyĘ=MGČ ytĂ ’Ł MêĆ‘ĘdČyĘ NkĄ ’Ď rmŁ ’lĄ
CSqĘ bČ yĘwČ : ynĂ xĎ lĎ SĘ ’ChwĘ ykĂ nŁ ’Ď oê’Ă mĄ yJĂ ot’Ł yêĂ ‘ĘdČyĎ ynĂ ’Ğ wČ : ot’Ł MêĆ‘ĘdČyĘ âl MêĆ’Č wĘ ynĂ xČ lĎ SĘ29, 30

ob=CnymĂ ’ĹhĆ M‘ĎhĎ =NmĂ MyBĂ rČwĘ : oê‘Ă h’Ď bĎ =âl do‘ yJĂ dyĎ oB xlČ SĎ =âl Sy’Ă wĘ oWpĘ tĎlĘ31

MySĂ CrjĘ hČ C‘mĘ SĘ IĂwČ : hWĆ ‘Ł ’Ch rSĆ ’ĞmĄ MyBĂ rČ tot’Ł hWĆ ‘ĞyČ o’bŁ BĘ xČ ySĂ UĎ hČ ykĂ hĞ CrmĘ ’IŁ wČ32

MytĂ rĘSĎ mĘ MySĂ CrjĘ hČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ CxlĘ SĘ IĂwČ wytĎ od’Ł =l‘Č t’zŁ JĎ MySĂ xĞ lČ tĘ mĂ M‘ĎhĎ yJĂ
: yxĂ lĘ SŁ =l’Ć ylĂ ëlĄ ’Ą wĘ MkĆ UĎ ‘Ă hyĆhĘ ’Ć r‘ĎzĘmĂ T‘ČmĘ do‘ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : oWpĘ tĎlĘ33

CrmĘ ’IŁ wČ : hUĎ SĎ ’bŁ lĎ MêĆ’Č ClkĘ Ct âl ynĂ ’Ğ hyĆhĘ ’Ć rSĆ ’ĞbČ C ynĂ ’ĚYĎ mĘ tĂ âlwĘ ynĂ SĚ qĘ bČ êĘ34, 35

ZrĆ’Ć BĘ MyYĂ opeĘ hČ =l’Ć ëlĄ yĄhĞ ot’Ł ’YĎ mĘ nĂ âl yJĂ hzĆ ëlĄ yĄ hnĎ’Ď wyxĂ ’Ď =l’Ć Sy’Ă MydĂChIĘhČ
rSĆ ’ĞbČ C ynĂ ’ĚYĎ mĘ tĂ âlwĘ ynĂ SĚ qĘ bČ êĘ rmČ ’Ď rSĆ ’Ğ hEĆhČ rbĎ DĎhČ =hmĎ : MynĂ wĎIĘhČ =t’Ć dUĄ lČ lĘ C NwĎyĎ36

‘ČCSyĄ dmŁ ‘ĞIČwČ gxĎ BĆ lodGĎhČ NorxĞ ’Č hĎ MoIBČ yhĂ yĘwČ : hUĎ SĎ ’bŁ lĎ MêĆ’Č ClkĘ Ct âl ynĂ ’Ğ hyĆhĘ ’Ć37

ylĄ xĞ nČ ClEĘyĂ oBrĘuĂ mĂ bCtJĎ hČ rbČ dĘJĂ yBĂ NymĂ ’ĞUČ hČ : CtSĘ C ylČ ’Ą CklĘ ’mĄ YĎ =lJĎ yoh ’rĎqĘ IĂwČ38

ëjČ SĘ nĂ =âl do‘ yJĂ oB MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ =l‘Č xnČêĎ rSĆ ’Ğ xČ CrhĎ =l‘Č rBĆ DĂ t’zŁ JĎ : MyIĂxČ MyĂmČ39

MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć M‘ĎmĘ SĎ JĘ M‘ĎhĎ =NmĂ SyĄwĘ : dobkĎ rxČ ’Č ‘ČCSyĄ xuČ lĚ MrĆTĆ BĘ SdĆuŁ hČ xČ Cr40

CrmĘ ’Ď MyrĂxĄ ’Ğ wČ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hzĆ CrmĘ ’Ď rSĆ ’Ğ SyĄwĘ : ’ybĂ eĎhČ ’Ch hzĆ NkĄ ’Ď CrmĘ ’Ď hQĆ ’Ą hĎ41

hnĎxĎ ry‘ĂhĎ MxĆ lĆ =tyBĄ mĂ dwĂDĎ ‘rČEĆmĂ yJĂ rmĄ ’Ł bCtJĎ hČ âlhĞ : xČ ySĂ UĎ hČ ’bŁ yĎ lylĂ GĎhČ =NmĂ hĞ42
dwd
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oWpĘ tĎlĘ CYrĎ rSĆ ’Ğ MhĆ mĄ SyĄwĘ : wylĎ ‘Ď MtĎ~Ł hČ BĘ M‘ĎhĎ qlĄ xĎ IĄwČ : xČ ySĂ UĎ hČ ’YĄ yĄ MèĎ mĂ dwĂdĎ 43, 44

CrmĘ ’Ď MhĄ wĘ MySĂ CrjĘ hČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=l’Ć MytĂ rĘSĎ mĘ hČ CbCSIĎwČ : odyĎ oB xlČ SĎ =âl Sy’Ă wĘ 45

: ChmŁ JĎ MdĎ’Ď rBĆ dĂ=âl MlĎ o‘mĄ rmŁ ’lĄ MytĂ rĘSĎ mĘ hČ Cn‘ĞIČwČ : ot’Ł MtĆ’bĄ hĞ =âl ‘ČCDmČ MhĆ ylĄ ’Ğ 46

dxČ ’Č o’ MyrĂvĎ hČ dxČ ’Č oB NymĂ ’ĹhĆ ykĂ hĞ : MêĆ’Č =MGČ MêĆxĘ DČnĂ ykĂ hĞ MySĂ CrjĘ hČ MhĆ ylĄ ’Ğ CrmĘ ’IŁ wČ 47, 48

rmĆ ’IŁ wČ : hUĎ hĄ MyrĂCr’Ğ hrĎoêhČ =t’Ć My‘ĂdĘyŁ MnĎ y’Ą rSĆ ’Ğ hEĆhČ NomhĎ hĆ dbČ lĘ : MySĂ CrjĘ hČ 49, 50

TjŁ SĘ tĂ ykĂ hĞ : MySĂ CrjĘ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć ’ChwĘ MynĂ pĎ lĘ wylĎ ’Ą ’BĎ =rSĆ ’Ğ ’Ch NomyDĂqĘ nČ MhĆ ylĄ ’Ğ 51

wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ Cn‘ĞIČwČ : hWĎ ‘Ď=hmĆ ‘dČCĎyĂ MrĆTĆ bĘ C wypĂ BĘ =hmČ ‘mČ èĎ yĂ MrĆTĆ BĘ MdĎ’Ď hĎ =t’Ć CntĄrĎoê 52

: lylĂ GĎhČ =NmĂ ’ybĂ nĎ MqĎ =âl yJĂ rqŁ xĞ wČ SrŁ DĘ hêĎ’Č =MGČ lylĂ GĎhČ =NmĂ hĞ
lkĎ yhĄ hČ =l’Ć do‘ ’bŁ IĎwČ rqĆBŁ BČ yhĂ yĘwČ : MytĂ yEĄhČ rhČ =l’Ć ëlČ hĎ ‘ČCSyĄwĘ otybĄ lĘ Sy’Ă Sy’Ă CklĘ IĄwČř x, 2

rSĆ ’Ğ hèĎ ’Ă wynĎpĎ lĘ C’ybĂ hĄ MySĂ CrjĘ hČ wĘ MyrĂpĘ oihČ wĘ : MdĄUĘ lČ yĘwČ bSĆ IĄwČ wylĎ ’Ą C’BĎ M‘ĎhĎ =lkĎ wĘ 3

hWĎ jĘ tĘ nĂ t’EŁ hČ hèĎ ’Ă hĎ CnBĄ rČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : ëwĆêĎBČ hĎ CdmĂ ‘ĞIČwČ hĎ ypĆ Cp’Ğ nČBĘ hWĎ jĘ tĘ nĂ 4

t’zŁ kĎ hèĎ ’Ă MynĂ bĎ ’ĞBĎ lqŁ sĘ lĂ hSĆ mŁ CnlĎ =hCĎYĂ hrĎoêbČ C : trĆêĎxĘ UČ BČ beĎ gČJĘ hĎ ypĆ Cp’Ğ nČBĘ 5

‘ČCSyĄ xxČ oêSĘ IĂwČ onTĘ WĂ lĘ rbĎ DĎ wylĎ ‘Ď ’YŁ mĘ lĂ otoinČlĘ CrmĘ ’Ď t’zŁ kĎ wĘ : hêĎ’Ď rmČ ’êŁ =hmČ C 6

MkĆ bĎ =ymĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MqĎ IĎwČ ot’Ł l’Ł SĘ lĂ CpysĂ oh rSĆ ’ĞkČ wĘ : ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č o‘BĎ YĘ ’Ć BĘ wtĎ yĘwČ 7

M‘ĎmĘ SĎ JĘ MhĄ wĘ : ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č do‘ wtĎ yĘwČ tynĂ SĄ xxČ oêSĘ IĂwČ : hnĎ oS’rĂ NbĆ ’Ć HBĎ =hDĆyČ NwŁ ‘ĎmĄ yqĂ nĎ 8, 9

hèĎ ’Ă hĎ wĘ oDbČ lĘ ‘ČCSyĄ rtĄ CĎIĂwČ ry‘ĂYĎ =d‘ČwĘ NqĄ EĎmĂ Sy’Ă Sy’Ă C’YĘ yĎ MtĎ’Ł MBĎ lĂ ëIČwČ t’zŁ =t’Ć
MhĄ hIĄ’Č hèĎ ’Ă rmČ ’IŁ wČ hDĎbČ lĘ hèĎ ’Ă hĎ yêĂ lĘ BĂ Sy’Ă Ny’Ą yJĂ ’rĘIČwČ ‘ČCSyĄ MqĎ IĎwČ : ëwĆêĎBČ tdĆmĆ ‘Ł 10

ynĂ ’Ğ=MGČ ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ynĂ dŁ ’Ğ dxĎ ’Ć =MGČ Ny’Ą rmĆ ’êŁ wČ : Sy’Ă ë‘ĄySĂ rĘhĂ âl ykĂ hĞ ëyĂnČTĘ vĂ 11

ykĂ nŁ ’Ď rmŁ ’lĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČyĘwČ ‘ČCSyĄ PsĆ oIwČ : do‘ y’Ă TĘ xĆ êĆ=l’Č wĘ ëtĄ ybĄ lĘ ykĂ lĘ ë‘ĄySĂ rĘ’Č âl 12

MySĂ CrjĘ hČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : MyIĂxČ hČ ro’ ol=yJĂ ëSĆ xŁ BČ ëlĄ yĄ âl yrČxĞ’Č ëlĄ hŁ hČ MlĎ o‘hĎ ro’ 13

ynĂ ’Ğ=M’Ă P’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : hnĎmĎ ’ĹnĆ âl ìtĘ Cd‘Ą ìSĆ pĘ nČlĘ tCd‘Ą dy‘ĂmĄ hêĎ’Č 14

My‘ĂdĘyŁ MkĆ nĘ y’Ą MêĆ’Č wĘ ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ N’Ď lC ytĂ ’BĎ NyĂ’Č mĄ yêĂ ‘ĘdČyĎ=yJĂ hnĎmĎ ’ĹnĆ ytĂ Cd‘Ą ySĂ pĘ nČlĘ dy‘ĂmĄ
: dxĎ ’Ć lĎ =âl P’Č NdĎ yeĂ nĆ y’Ą ynĂ ’Ğ wČ rWĎ bĎ ynĄ y‘ĄlĘ MynĂ DĎ MêĆ’Č : ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ N’Ď lĘ C ytĂ ’BĎ NyĂ’Č mĄ 15

MgČ wĘ : ynĂ xĎ lĎ SĘ rSĆ ’Ğ b’Ď hĎ wĘ ynĂ ’Ğ=M’Ă yJĂ yDĂbČ lĘ yeĂ nĆ y’Ą yJĂ tmĆ ’Ĺ NyDĂ ynĂ yDĂ ytĂ yyĂhĎ NdĎ=Cl P’Č wĘ 16, 17

ySĂ pĘ nČlĘ tCd‘Ą dy‘ĂmĄ hČ ’Ch ynĂ ’Ğ : rbĎ DĎ MCqyĎ MydĂ‘Ą MyĂnČSĘ yjĂ =l‘Č yJĂ bCtJĎ MkĆ tĘ rČotBĘ 18

MêĆ‘ĘdČyĘ âl ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ oI’Č ìybĂ ’Ď wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : d‘ĄlĘ ylĂ ’Ch=MGČ ynĂ xČ lĎ SĘ rSĆ ’Ğ ybĂ ’Ď wĘ 19

hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ : ybĂ ’Ď =t’Ć MGČ MêĆ‘ĘdČyĘ z’Ď ytĂ ’Ł MêĆ‘ĘdČyĘ Cl ybĂ ’Ď =t’Ć âl=MgČ wĘ ytĂ ’Ł =MGČ 20

: oê‘Ă h’Ď bĎ =âl do‘ yJĂ Sy’Ă oWpĎ tĘ =âlwĘ lkĎ yhĄ BČ dUČ lĂ rSĆ ’ĞJČ rYĎ o’hĎ tybĄ BĘ ‘ČCSyĄ rBĆ DĂ
rSĆ ’Ğ=l’Ć wĘ CtCmêĎ MkĆ ytĄ’FŁ xČ bĘ C ynĂ SĚ qĘ bČ êĘ MêĆ’Č wĘ ylĂ ëlĆ ’Ą ynĂ ’Ğ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ PsĆ oIwČ 21

rmĄ ’Ł yJĂ MyĂdĎyĎBĘ oSpĘ nČ dBĄ ’Č yĘhČ MydĂChIĘhČ CrmĘ ’IŁ wČ : hUĎ SĎ ’bŁ lĎ ClkĘ Ct=âl MêĆ’Č ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ 22

hFĎ mČ ynĄkĘ èŁ mĂ MêĆ’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : hUĎ SĎ ’bŁ lĎ ClkĘ Ct=âl MêĆ’Č ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ=l’Ć 23
yn’w

.’"y qwsp Pws d‘ +’ qwsp Nm N’k ’Ymn ’l ’"sb v.1 .x
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yêĂ rĘmČ ’Ď NkĄ lĎ : hEĆhČ MlĎ o‘hĎ =NmĂ yeĂ nĆ y’Ą ynĂ ’Ğ wČ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ =NmĂ MêĆ’Č hlĎ ‘ĘmĎ ynĄkĘ èŁ mĂ ynĂ ’Ğ wČ24

: MkĆ ytĄ’FŁ xČ bĘ CtCmêĎ ’Ch ynĂ ’Ğ=yJĂ ybĂ =CnymĂ ’ĞtČ âl=M’Ă yJĂ MkĆ ytĄ’FŁ xČ bĘ CtCmtĎ yJĂ MkĆ lĎ
: S’rŁ mĄ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘmČ ’Ď rSĆ ’ĞJČ ’Ch ynĂ ’Ğ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ hêĎ’Ď hzĆ=ymĂ C wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ25

‘mČ SĘ ’Ć rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =t’Ć wĘ ’Ch NmĎ ’ĹnĆ yxĂ lĘ SŁ NkĄ ’Ď MkĆ ylĄ ‘Ğ TjŁ SĘ lĂ wĘ rBĄ dČlĘ toBrČ ylĂ =SyĆ26

rmĆ ’IŁ wČ : MhĆ ylĄ ’Ğ rBĆ DĂ b’Ď hĎ =l‘Č yJĂ t’zŁ CnybĂ hĄ âl MhĄ wĘ : MlĎ o‘hĎ =l’Ć rBĄ dČ’Ğ ot’Ł CeUĆ mĂ27, 28

hmĎ C’mĘ ytĂ yWĂ ‘Ď âlwĘ ’Ch ynĂ ’Ğ=yJĂ CryJĂ êČ z’Ď hlĎ ‘ĘmČ lĘ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ =t’Ć ChyBĂ gĘ êČ rSĆ ’ĞJČ ‘ČCSyĄ
xnČ zĎ âl ’Ch ydĂUĎ ‘Ă yxĂ lĘ SŁ wĘ : rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ ot’Ł b’Ď hĎ ynĂ rČoh rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =M’Ă yJĂ yBĂ QĂ mĂ29

hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć orBĘ dČJĘ yhĂ yĘwČ : dymĂ êĎ hWĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ wynĎ y‘ĄBĘ boFhČ =t’Ć yJĂ dCmlĘ GČ ytĂ ’Ł30

z’Ď yrČbĎ dĘBĂ CdmĘ ‘ČêČ =M’Ă oB MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ MydĂChIĘhČ =l’Ć ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : MyBĂ rČ ob=CnymĂ ’Ğ IČwČ31

: MySĂ pĘ xĎ MkĆ tĘ ’Ć hWĆ ‘ĞêČ tmĆ ’ĹhĎ wĘ tmĆ ’ĹhĎ =t’Ć ClyJĂ WĘ tČ yJĂ : MymĂ tĎbĘ C tmĆ ’ĹBĆ ydČymĂ lĘ tČ CyhĘ êĂ32

hêĎ’Č rmČ ’êŁ ëy’Ą wĘ MlĎ o‘mĄ MdĎ’Ď lĘ MydĂbĎ ‘Ğ CnyyĂhĎ =âlwĘ CnxĘ nČ’Ğ MhĎ rĎbĘ ’Č ‘rČzĆ NhĄ ot’Ł Cn‘ĞIČwČ33

’TĘ xĄ hWĆ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď ‘ČCSyĄ MtĎ’Ł N‘ČIČwČ : CyhĘ êĂ MySĂ pĘ xĎ =yJĂ34

: MlĎ o‘=d‘Č MSĎ bSĄ yĄ NBĄ hČ ë’Č MlĎ o‘=d‘Č tyĂBČ BČ bSĄ yĄ=âl dbĆ ‘ĆhĎ wĘ : ’Ch ’TĘ xĄ lČ dbĆ ‘Ć35

MhĎ rĎbĘ ’Č ‘rČzĆ=yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ : NoknĎ=l’Ć CyhĘ êĂ MySĂ pĘ xĎ MySĂ pĘ xĎ MkĆ tĘ ’Ć hWĆ ‘ĞyČ NBĄ hČ =M’Ă NkĄ lĎ36, 37

ynĂ ’Ğ : MkĆ bĘ bČ lĘ BĂ toQsĂ mĘ Ny’Ą yrČbĎ dĘlĂ yJĂ HêĎxĘ qČ lĘ ySĂ pĘ nČ =t’Ć CSqĘ bČ êĘ t’zŁ =lkĎ bĘ C MêĆ’Č38

: MkĆ ybĂ ’Ğ t’Ą mĄ MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ t’Ą MyWĂ ‘Ł MêĆ’Č wĘ b’Ď hĎ lYĆ ’Ą ytĂ y’Ă rĎ rSĆ ’Ğ t’Ą rBĄ dČmĘ
MhĎ rĎbĘ ’Č ynĄBĘ MtĆ yyĂhĹ Cl ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MhĎ rĎbĘ ’Č ’Ch CnybĂ ’Ď wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ Cn‘ĞyČwČ39

MkĆ lĎ dyGĂ ’Č tmĆ ’Ĺ rSĆ ’ĞBČ HêĎxĘ qČ lĘ ySĂ pĘ nČ =t’Ć MySĂ qĘ bČ mĘ MêĆ’Č wĘ : MtĆ yWĂ ‘Ğ MhĎ rĎbĘ ’Č yWĄ ‘ĞmČ JĘ40

MyWĂ ‘Ł MêĆ’Č MkĆ ybĂ ’Ğ yWĄ ‘ĞmČ JĘ : MhĎ rĎbĘ ’Č hWĎ ‘Ď âl t’zŁ JĎ MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ yêĂ ‘ĘmČ SĎ rSĆ ’Ğ t’Ą41

‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MyhĂ Łl’Ĺ dxĎ ’Ć b’Ď CnlĎ =SyĆ CnxĘ nĎ’Ğ MynĂ CnzĘ ydĄlĘ yČ âl wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ42

’Ch=yJĂ yBĂ QĂ mĂ =âlwĘ ytĂ ’bĎ oê’Ă mĄ C ytĂ ’YĎ yĎ MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ yJĂ ynĂ CbhĎ ’ĹêĆ MkĆ ybĂ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ M’Ă
: ytĂ rĎoê=l’Ć lyJĂ WĘ hČ lĘ NClkĘ Ct=âl M’Ă yJĂ hzĆ Ny’Ą ytĎpĎ WĘ bynĂ CnybĂ tĎ âl ‘ČCDmČ : ynĂ xĎ lĎ SĘ43

xČ YĄ rŁ hyĎhĎ ’Ch MkĆ ybĂ ’Ğ twČ’ĞtČJĘ toW‘ĞlČ CrJĘ mČ tĘ êĂ wČ MkĆ eĘ hĂ NTĎ vĎ hČ MkĆ ybĂ ’Ğ t’Ą mĄ MêĆ’Č44

’Ch oBQĂ mĂ bzĎJĎ rBĄ dČyĘ rSĆ ’ĞJČ oB=Ny’Ą tmĆ ’Ĺ yJĂ dmČ ‘Ď âl tmĆ ’Ĺ=ombĘ C S’rŁ mĄ toSpĎ nĘ
CnymĂ ’ĞtČ âl rbĄ dŁ ynĂ ’Ğ tmĆ ’Ĺ rSĆ ’ĞJČ ynĂ ’Ğ wČ : ruĄSČ mĘ =lkĎ ybĂ ’Ğ wČ ’Ch ruĄSČ mĘ =yJĂ rbĄ dŁ45

ymĂ : ylĂ CnymĂ ’ĞtČ =âl ‘ČCDmČ ynĂ ’Ğ tmĆ ’Ĺ rbĄ DŁ M’Ă wĘ rbĎ DĎ ZmĆ SĆ =l‘Č ynĂ bĄ yzĂkĘ yČ MJĆ mĂ =ymĂ : ylĂ46, 47

MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ âl yJĂ ynĂ C‘mĎ SĘ tĂ âl MêĆ’Č wĘ MyhĂ Łl’Ĺ yrĄbĘ DĂ ‘mČ SĘ yĂ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ rSĆ ’Ğ
h‘ĎrĎ xČ CrwĘ hêĎ’Č ynĂ ormĘ SŁ yJĂ CnrĘBČ DĂ bTĄ yhĄ âlhĞ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ MydĂChIĘhČ Cn‘ĞIČwČ : MêĆ’Č48

âl ynĂ ’Ğ wČ : ynĂ zĚbĘ êĂ MêĆ’Č wĘ ybĂ ’Ď =t’Ć ynĂ ’Ğ dBĄ kČ mĘ =M’Ă yJĂ yBĂ =Ny’Ą h‘ĎrĎ xČ Cr ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ëBĎ49, 50

rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď : TjŁ SĘ yĂ=MgČ wĘ oSqĘ bČ mĘ ’Ch rSĆ ’Ğ dxĎ ’Ć SyĄ SuĄbČ mĘ ynĂ ’Ğ ydĂobJĘ =t’Ć51

hêĎ‘Č MydĂChIĘhČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : MlĎ o‘lĘ twĆUĎ =h’Ć rĘyĂ âl yrĂbĎ DĘ=t’Ć Sy’Ă rmŁ SĘ yĂ M’Ă MkĆ lĎ52

Sy’Ă rmŁ SĘ yĂ M’Ă êĎrĘmČ ’Ď hêĎ’Č wĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ =MGČ tmĄ MhĎ rĎbĘ ’Č =MGČ ëBĎ h‘ĎrĎ xČ Cr=yJĂ Cn‘ĘdČyĎ
yrbd=t’
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My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ tmĄ rSĆ ’Ğ CnybĂ ’Ď MhĎ rĎbĘ ’Č mĄ hêĎ’Č lodgĎhĞ : MlĎ o‘lĘ twĆmĎ =M‘ČTĘ yĂ âl yrĂbĎ DĘ=t’Ć 53

ë’Č NyĂ’Ď kĘ ydĂobJĘ ySĂ pĘ nČlĘ dobJĎ NêĄ’Ć ynĂ ’Ğ=M’Ă ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ìSĆ pĘ nČbĘ hWĆ ‘ĞêČ hmČ CtmĄ yJĂ 54

ynĂ ’Ğ ë’Č ot’Ł MêĆ‘ĘdČyĘ âl MêĆ’Č wĘ : MkĆ yhĄ Łl’Ĺ ’Ch yJĂ NCrmĘ ’êŁ wylĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ ynĂ dĄBĘ kČ mĘ ’Ch ybĂ ’Ď 55

: rmĄ SŁ ynĂ ’Ğ orbĎ DĘ=t’Ć wĘ wyêĂ ‘ĘdČyĘ NkĄ ’Ď MkĆ omJĘ bEĄkČ mĘ hyĆhĘ ’Ć wyêĂ ‘ĘdČyĘ âl rmČ ’Ł =ykĂ wĘ ot’Ł ‘ČdĄyŁ
ìnĘ y’Ą MydĂChIĘhČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : xmČ WĘ IĂwČ ’rĘIČwČ ymĂ oy=t’Ć to’rĘlĂ sQĄ ‘ČtĘ hĂ MkĆ ybĂ ’Ğ MhĎ rĎbĘ ’Č 56, 57

rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : tĎ y’Ă rĎ MhĎ rĎbĘ ’Č =t’Ć wĘ hnĎSĎ MyèĂ mĂ xĞ =NBĆ do‘ 58

rêĄêČsĘ hĂ ‘ČCSyĄ ë’Č ot’Ł MGŁ rĘlĂ MynĂ bĎ ’Ğ C’WĘ IĂwČ : MhĎ rĎbĘ ’Č hyĎhĎ =âl d‘Č do‘ ytĂ yyĂhĎ ynĂ ’Ğ MkĆ lĎ 59

: ëolhĎ ëlĆ IĄwČ MkĎ tŁ BĘ rbŁ ‘ĞIČwČ SDĎqĘ UĂ hČ =NmĂ ’YĄ IĄwČ MhĆ ynĄ y‘ĄmĄ
CnBĄ rČ rmŁ ’lĄ wydĎymĂ lĘ tČ ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ : oU’Ă MxĆ rĆmĄ rCĄ‘Ă dlČ on rSĆ ’Ğ Sy’Ă ’rĘIČwČ orbĘ ‘ĎBĘ yhĂ yĘwČ T, 2

ë’Č wydĎlĘ yŁ âlwĘ ’TĎ xĎ ’Ch âl ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : rCĄ‘Ă dlČ on yJĂ wydĎlĘ yŁ o’ hEĆhČ Sy’Ă hĎ ’TĎ xĎ ymĂ 3

hlĎ yĘlČ ’bŁ yĎ=yJĂ Moy do‘BĘ yxĂ lĘ SŁ tollĂ ‘Ğ llĄ o‘lĘ ylČ ‘Ď : l’Ą =ylĄ lĘ ‘ČmČ ob=C’rĎyĄ rCb‘ĞbČ lĘ 4

’YĎ yĎ rbĎ DĎhČ : ynĂ eĄhĂ MlĎ o‘hĎ ro’ MlĎ o‘bĎ ynĂ ’Ğ do‘BĘ : hmĎ C’mĘ toW‘ĞlČ Sy’Ă lkČ Cy=âl z’Ď wĘ 5, 6

êĎYĘ xČ rĎwĘ ëŁlhĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : wynĎ y‘Ą=l‘Č xrČmĘ IĂwČ rmĆ xŁ =lBĎ gĘ IĂwČ hmĎ dĎ’ĞhĎ rpČ ‘ĞBČ qrŁ qrĆIĎwČ wyjĂ mĂ 7

wynĎkĄ SĘ CrmĘ ’IŁ wČ : toxqĚjĘ MyĂnČ y‘ĄBĘ ’bŁ IĎwČ ZxČ rĘIĂwČ ëlĆ IĄwČ xČ ClSĎ rmĄ ’Ď yĄ rSĆ ’Ğ xČ ŁQèĂ hČ tkČ rĄbĘ BĂ 8

hQĆ ’Ą wĘ ’Ch hzĆ=yJĂ CrmĘ ’Ď hQĆ ’Ą : tobdĎnĘ SuĄbČ mĘ hČ bSĄ IŁ hČ ’Ch hzĆ=âlhĞ z’Ď mĄ ot’Ł My‘ĂdĘIŁ hČ 9

N‘ČIČwČ : ìynĆ y‘Ą CxqĘ pĘ nĂ ’opy’Ą hkĎ y’Ą wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : ’Ch ynĂ ’Ğ rmČ ’Ď ’ChwĘ oQ=hmĆ oD qrČ NkĄ =âl 10, 11

tkČ rĄbĘ BĂ êĎ YĘ xČ rĎwĘ ëŁlhĎ ylČ ’Ą rmČ ’Ď hkŁ wĘ ynĎ y‘Ą=l‘Č xrČmĘ IĂwČ rmĆ xŁ lbČ GĎ ‘ČCSyĄ omSĘ rSĆ ’Ğ Sy’Ă
C’ybĂ IĎwČ : yêĂ ‘ĘdĎyĎ âl rmĆ ’IŁ wČ oI’Č wĘ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : CxqĎ pĘ nĂ ynČ y‘ĄwĘ ZxČ rĘ’Ć wĎ ëlĄ ’Ą wĎ xČ ŁQèĂ hČ 12, 13

wynĎ y‘Ą=t’Ć wĘ xČ yFĂ hČ =t’Ć ‘ČCSyĄ SlĎ rSĆ ’Ğ MoIhČ wĘ : MySĂ CrjĘ hČ =l’Ć hEĆhČ h’Ć rŁ hĎ rCĄ‘ĂhĎ =t’Ć 14

dGĄyČwČ wynĎ y‘Ą ro’ ol NêČ nĂ ëy’Ą ot’Ł l’Ł SĘ lĂ MySĂ CrjĘ hČ =MgČ CpysĂ oIwČ : tBĎ èČ hČ Moy hyĎhĎ xqĎ jĎ 15

Sy’Ă hĎ CrmĘ ’Ď MySĂ CrjĘ hČ =NmĂ SyĄwĘ : to’rŁ ynČ y‘Ą heĄhĂ wĘ ZxČ rĘ’Ć wĎ ynČ y‘Ą=l‘Č xČ yTĂ MWĎ yJĂ MhĆ lĎ 16

toW‘ĞlČ ’TĄ xŁ Sy’Ă lkČ CyhĞ CrmĘ ’Ď SyĄwĘ tBĎ èČ hČ =t’Ć rmĄ SŁ CenĆ y’Ą yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ Sy’Ă CenĆ y’Ą hEĆhČ
yJĂ wylĎ ‘Ď hêĎ’Č rmČ ’êŁ =hmČ C rCĄ‘ĂhĎ =l’Ć CrmĘ ’IŁ wČ CpysĂ oIwČ : MhĆ ynĄ yBĄ NodmĎ yhĂ yĘwČ hlĆ ’Ą JĎ MytĂ pĘ om 17
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hz=hml

.MdĎ’Ď hĎ =Nbb ’"sb v.35 .T
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ChmĄ ylĂ xĞ tČ otnĎSĘ ’Ch NSĄ yĎ=M’Ă ynĂ dŁ ’Ğ wydĎymĂ lĘ tČ Cn‘ĞIČwČ : otnĎèĘ mĂ ot’Ł ry‘ĂhĎ lĘ ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ wČ 12

z’Ď : rBĄ dČmĘ ’Ch hnĎèĄ BČ otxĎ CnmĘ =l‘Č yJĂ CbSĘ xĎ MhĄ wĘ otom=l‘Č NJĄ rBĆ DĂ ‘ČCSyĄwĘ : yxĎ wĎ 13, 14
rm’
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ytĂ yyĂhĎ =âl yJĂ MkĆ nĘ ‘ČmČ lĘ xČ mĄ WĎ ynĂ ’Ğ wČ : tmĄ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć hrĎCrbĘ hpĎ WĎ BĘ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď15

wyrĎbĄ xĞ =l’Ć somCdydĂ ’rĎqĘ eĂ hČ ’mĎ oê rmĆ ’IŁ wČ : wylĎ ’Ą ’eĎ=hkĎ lĘ nĄ ë’Č CnymĂ ’ĞêČ rCb‘ĞbČ lĘ hUĎ SĎ16

h‘ĎBĎ rĘ’Č rbĎ kĘ hzĆ yJĂ ’YĎ mĘ IĂwČ ‘ČCSyĄ ’bŁ IĎwČ : oU‘Ă htĎ CmnĎ wĘ CnxĘ nČ’Ğ=MGČ ’eĎ=hkĎ lĘ nĄ MydĂymĂ lĘ êČhČ17

: hdĆWĎ dmĆ YĆ ton‘ĞmČ hrĄWĘ ‘Ć SmĄ xĞJČ MyĂlĎ SĎ CrylĂ hbĎ rŁ qĘ hyĎnĘ ‘Č=tybĄ C : rbĆ uĎ BČ bkĄ SŁ MymĂ yĎ18

‘ČCSyĄ yJĂ ’tĎrĘmČ ‘ČmŁ SĘ JĂ yhĂ yĘwČ : NhĆ yxĂ ’Ğ=l‘Č NmĎ xĞ nČlĘ MyĎrĘmĂ C ’tĎrĘmČ =l’Ć C’BĎ MyBĂ rČ MydĂChywĂ19, 20

hjŁ tĎ yyĂhĎ Cl ynĂ dŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ=l’Ć ’tĎrĘmČ rmĆ ’êŁ wČ : tyĂBĎ BČ tbĆ SĆ yŁ MyĎrĘmĂ C ot’rĎqĘ lĂ ’YĄ êĄ wČ ’BĎ21

ìlĘ NêĄ yĂ NJĄ MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą mĄ l’Č SĘ êĂ rSĆ ’Ğ=lkĎ yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ hêĎ‘Č=MgČ wĘ : yxĂ ’Ď tmĄ =âlwĘ CnUĎ ‘Ă22

MCqyĎ yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ ’tĎrĘmČ wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ : ëyxĂ ’Ď MCqyĎ âlhĞ ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ23, 24

yBĂ NymĂ ’ĞUČ hČ MyIĂxČ hČ wĘ hmĎ CqêĘ hČ ykĂ nŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : NorxĞ ’Č hĎ MoIBČ hmĎ CqêĘ hČ MoyBĘ25

t’zŁ ynĂ ymĂ ’ĞtČhĞ MlĎ o‘lĘ tCmyĎ âl yBĂ =NymĂ ’Ğ yČ rSĆ ’Ğ yxČ =lkĎ wĘ : yxĎ wĎ MCqyĎ tmĄ ’Ch=yJĂ P’Č26

’BĎ hČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hêĎ’Č =yJĂ yêĂ nĘ mČ ’ĹhĆ ykĂ nŁ ’Ğ NhĄ ynĂ dŁ ’Ğ NhĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ : êĘ ’Ď27

’BĎ heĄhĂ rmŁ ’lĄ rtĆiĄ BČ HtĎ ox’Ğ MyĎrĘmĂ lĘ h’Ď rĘqĎ wĘ hkĎ lĘ hĎ t’zŁ JĎ HrĎBĘ dČbĘ C : MlĎ o‘hĎ =l’Ć28

rpĎ JĘ hČ =l’Ć ’bŁ yĎ MrĆTĆ ‘ČCSyĄwĘ : wylĎ ’Ą ’bŁ êĎ wČ ‘gČrĆJĘ MqĎ êĎ wČ ‘mČ SĘ êĂ wČ : ëlĎ ’rĄqŁ ’ChwĘ yBĂ rČhĎ29, 30

tyĂBČ BČ HêĎ’Ă CyhĎ =rSĆ ’Ğ MydĂChIĘhČ wĘ : ’tĎrĘmČ oB=hSĎ gĘ jĎ rSĆ ’Ğ MoqUĎ BČ dmĄ ‘Ł CedĆo‘=M’Ă yJĂ31

toJbĘ lĂ =yJĂ MbĎ SĘ xĎ BĘ hĎ yrĆxĞ’Č CklĘ hĎ M’Ł tĘ pĂ h’Ď YĘ yĎwĘ MyĎrĘmĂ hmĎ qĎ =yJĂ MtĎ o’rĘBĂ HmĎ xĞ nČlĘ
ljŁ êĂ wČ Ch’Ą rĘêĂ wČ MSĎ dmĄ ‘Ł ‘ČCSyĄ rSĆ ’Ğ MoqUĎ hĎ =l’Ć h’Ď BĎ MyĎrĘmĂ C : tkĆ lĎ hŁ ’yhĂ rbĆ uĆhČ =l’Ć32

hIĎkĂ BŁ HtĎ’Ł ‘ČCSyĄ to’rĘJĂ : yxĂ ’Ď tmĄ =âlwĘ CnUĎ ‘Ă hjŁ tĎ yyĂhĎ Cl ynĂ dŁ ’Ğ ol rmĆ ’êŁ wČ wylĎ gĘ rČlĘ33

ot’Ł MêĆrĘbČ qĘ N’Ď rmĆ ’IŁ wČ : oBlĂ r‘ĄiĎ IĂwČ oBrĘqĂ BĘ oxCr rmČ IĄwČ HUĎ ‘Ă MykĂ BŁ MydĂChIĘhČ =t’Ć wĘ34

oQ h’Ď lĎ pĘ eĂ =hmČ C’rĘ MydĂChIĘhČ CrmĘ ’IŁ wČ : ‘ČCSyĄ ëbĘ IĄwČ : h’Ą rĘC CnynĄdŁ ’Ğ ’BŁ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ35, 36

hzĆ=t’Ć MGČ rYŁ ‘ĞlČ lkŁ yĎ âl rCĄ‘ĂhĎ ynĄ y‘Ą xqČ jĎ rSĆ ’Ğ ’ChhČ CmĘ ’Ď MhĆ mĄ SyĄwĘ : otbĎ hĞ ’Č37

rmĆ ’IŁ wČ : hĎ yjĂ =l‘Č hmĎ CW NbĆ ’Ć wĘ hrĎ‘ĎmĘ ’ChwĘ rbĆ uĎ hČ =l’Ć ’BĎ oSpĘ nČ rmČ BĘ ‘ČCSyĄwĘ : twĆUĎ mĂ38, 39

ol hzĆ=yJĂ S’Ď bĘ nĂ ’Ch heĄhĂ ynĂ dŁ ’Ğ tUĄ hČ tox’Ğ ’tĎrĘmČ wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ NbĆ ’Ď hĎ =t’Ć CQGŁ ‘ČCSyĄ
dobJĘ =t’Ć y’Ă rĘêĂ z’Ď ynĂ ymĂ ’ĞêČ =M’Ă ëlĎ yêĂ rĘmČ ’Ď âlhĞ ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : h‘ĎBĎ rĘ’Č MymĂ yĎ40

rmČ ’IŁ wČ MorUĎ lČ wynĎ y‘Ą=t’Ć ’WĎ nĎ ‘ČCSyĄwĘ MSĎ MWČ Ch tUĄ hČ rSĆ ’Ğ NbĆ ’Ć hĎ =t’Ć CQgŁ IĎwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ41

M‘ĎhĎ rCb‘ĞBČ spĆ ’Ć hnĆ‘ĞtČ hêĎ’Č rBĄ dČ’Ğ yDĄmĂ yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ ynĂ ’Ğ wČ : ynĂ tĎ ynĂ ‘Ğ yJĂ ybĂ ’Ď ìdĘo’42

’rĎqĘ IĂwČ NJĄ rBĄ dČlĘ otŁQkČ JĘ : ynĂ êĎxĘ lČ SĘ hêĎ’Č yJĂ CnymĂ ’Ğ yČ rCb‘ĞbČ lĘ NkĄ yêĂ rĘBČ DĂ ylČ ‘Ď dmĄ ‘Ł hĎ43

wynĎpĎ C NykĂ yrĂkĘ tČBĘ torCs’Ğ wylĎ gĘ rČwĘ wydĎyĎwĘ tUĄ hČ ’YĄ IĄwČ : h’Ď YĄ wĎ hrĎC‘ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć lodGĎ loqbĘ44

MydĂChIĘhČ =NmĂ MyBĂ rČwĘ : tkĆ lĎ lĎ ol CntĘ C ChrĚyêĂ hČ MhĆ ylĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ txČ jĎ TĘ mĂ BĘ MyrĂCSqĘ45

CklĘ hĎ MtĎ oYqĘ mĂ C : ob=CnymĂ ’Ğ IČwČ ‘ČCSyĄ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ=t’Ć MtĎ o’rĘJĂ MyĎrĘmĂ =l’Ć C’BĎ rSĆ ’Ğ46

MySĂ CrjĘ hČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ ClyhĂ qĘ IČwČ : ‘ČCSyĄ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ=t’Ć MhĆ lĎ CdyGĂ IČwČ MySĂ CrjĘ hČ =l’Ć47

lDČxĘ nĆ=M’Ă wĘ : MyBĂ rČ MytĂ pĘ om hWĆ ‘Ł hEĆhČ Sy’Ă hĎ âlhĞ hWĆ ‘ĞeČ=hmČ CrmĘ ’IŁ wČ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ =t’Ć48

dxĎ ’Ć wĘ : CnUĄ ‘Č=t’Ć wĘ CnmĄ oqmĘ =t’Ć CxqĘ lĎ wĘ MyIĂmĂ orhĎ C’bĎ C ob=CnymĂ ’Ğ yČ MQĎ kĚ âlhĞ MoIJČ CeUĆ mĂ49
Mhm
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CnybĂ tĎ =âl MêĆ’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď ’yhĂ hČ hnĎèĎ BČ lodGĎ NhĄ kŁ hyĎhĎ rSĆ ’Ğ omSĘ ’pĎ IĎqČ MhĆ mĄ
M‘ĎhĎ NdČbĘ ’Ď mĄ M‘ĎhĎ d‘ČBĘ dxĎ ’Ć Sy’Ă tCmyĎ rSĆ ’Ğ MkĆ lĎ boT yJĂ ClyJĂ vĘ tČ =âl MgČ wĘ : rbĎ dĎ 50

‘ČCSyĄ=yJĂ wypĂ bĘ ’BĎ nĂ ’yhĂ hČ hnĎèĎ BČ lodGĎ NhĄ JŁ otoyhĘ BĂ =M’Ă yJĂ t’zŁ JĎ rBĆ DĂ oBQĂ mĂ âlwĘ : oQJĚ 51

MyYĂ pŁ eĘ hČ MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄBĘ =t’Ć ZBĄ qČ lĘ =MGČ=M’Ă yJĂ M‘ĎhĎ d‘ČBĘ dbČ lĘ =âlwĘ : M‘ĎhĎ d‘ČBĘ tCmyĎ 52

‘ČCSyĄ ëQĄ hČ tĘ hĂ =âl NJĄ =l‘ČwĘ : otymĂ hĞ lČ wDĎxĘ yČ wylĎ ‘Ď CY‘Ğon ’ChhČ MoIhČ =NmĂ C : MydĂxĎ ’ĞlČ CyhĎ wĘ 53, 54

HmĎ SĘ C ry‘Ă =l’Ć rBĎ dĘUĂ lČ hbĎ oruĘ hČ rJĎ JĂ hČ =d‘Č MèĎ mĂ hTĎ nĎ=M’Ă yJĂ yClgĎBĘ MydĂChIĘhČ NyBĄ do‘
Cl‘Ď ZrĆ’Ď hĎ =NmĂ MyBĂ rČwĘ MydĂChIĘlČ xsČ jĆ hČ =gxČ brČqĘ IĂwČ : wydĎymĂ lĘ êČ =M‘Ă MSĎ =rgĎ IĎwČ MyĂrĎpĘ ’Ć 55

Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă CrmĘ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ=t’Ć CSqĘ bČ yĘwČ : hUĎ SĎ SDĄqČ tĘ hĂ lĘ xsČ jĆ hČ ynĄpĘ lĂ hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ 56

MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ : gxĎ hĆ =l’Ć ’bŁ yĎ=âl M’Ă hČ MkĆ BĘ lĂ hGĆhĘ IĆ=hmČ SDĎqĘ UĂ hČ tybĄ BĘ MydĂmĘ ‘Ł hĎ 57

: ChWĚ jĘ tĘ yĂ N‘ČmČ lĘ dyGĂ yČwĘ ’bŁ yĎ oI’Č omoqmĘ =t’Ć Sy’Ă ‘dČyĄ=M’Ă yJĂ hDĎqĚpĘ CntĘ nĎ MySĂ CrjĘ hČ wĘ
hyĎxĹhĆ rSĆ ’Ğ tUĄ hČ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć MSĎ wĘ hyĎnĘ ‘Č=tyBĄ =l’Ć ‘ČCSyĄ ’BĎ xsČ jĆ hČ =gxČ ynĄpĘ lĂ MymĂ yĎ tSĆ SĄ wĘ by

dxĎ ’Ć hyĎhĎ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć wĘ ot’Ł trČSĎ mĘ ’tĎrĘmČ C brĆ‘ĎBĎ hêĆSĘ mĂ MSĎ ol=CW‘ĞIČwČ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ 2

txČ ’Č ’rĎTĘ lĂ d’Ł mĘ ërĆ‘Ą=rqČ ywĂ ëzČ DĘrĘnĄ txČ qČ rĘmĂ MyĎrĘmĂ xuČ êĂ wČ : NxĎ lĘ èĚ hČ =l’Ć MybĂ SĘ IŁ hČ =NmĂ 3

xČ yrĄ ’lĄ mĎ tyĂBČ hČ wĘ wylĎ gĘ rČ=t’Ć hbĎ GĘ nĂ hĎ ytĆrŁ ‘ĞWČ bĘ C ‘ČCSyĄ ylĄ gĘ rČ=t’Ć xSČ mĘ êĂ wČ HlĎ qĎ SĘ mĂ
oryGĂ sĘ hĂ NkĄ =yrĄxĞ ’Č rSĆ ’Ğ toIrĂqĘ =Sy’Ă No‘mĘ SĂ =NBĆ hdĎChyĘ ’Ch wydĎymĂ lĘ êČmĂ dxĎ ’Ć wĘ : txČ qĎ rĘUĂ hČ 4

: MyIĂnĂ ‘ĞlĎ ttĄlĎ rnĎ yDĂ to’mĄ SŁlSĘ BĂ t’EŁ hČ txČ qČ rĘUĂ hČ rkĄ UĎ tĂ =âl hmĆ =l‘Č : rmŁ ’lĄ rmČ ’Ď 5

’WĎ nĎ wĘ odyĎBĘ MrĎYĎ o’ Nor’Ğ wČ hyĎhĎ beĎgČ=yJĂ N‘ČyČ qrČ MyIĂnĂ ‘ĞlĎ otgĎ’ĞDČmĂ âl t’zŁ kĎ rBĆ DĂ ’ChwĘ 6

MyIĂnĂ ‘ĞhĎ =t’Ć yJĂ : t’zŁ hnĎ ykĂ hĄ ytĂ rĎbĚ qĘ MoylĘ HlĎ =xeČhČ ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : oB NCtnĎ rSĆ ’ĞmĄ 7, 8

yJĂ C‘mĘ SĎ MydĂChIĘhČ =NmĂ MyBĂ rČwĘ : MkĆ ynĄpĘ lĂ dymĂ êĎ C’YĘ mĘ tĂ âl ytĂ ’Ł wĘ dymĂ êĎ MkĆ ynĄpĘ lĂ C’YĘ mĘ êĂ 9

hyĎxĹhĆ rSĆ ’Ğ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć =t’Ć to’rĘlĂ =MGČ=M’Ă yJĂ oDbČ lĘ ‘ČCSyĄ rCb‘ĞbČ =âl C’bŁ IĎwČ MSĎ ’Ch
MydĂChyĘ ClzĘ’Ď ollĎ gĘ BĂ yJĂ : rzĎ‘ĎlĘ ’Ć =t’Ć MGČ grŁ hĞ lČ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ CY‘ĞCĎIĂwČ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ 10, 11

‘ČCSyĄ yJĂ lgĆrĆhĎ ylĄ o‘=NmĂ M‘ĎhĎ =NmĂ MyBĂ rČ ‘ČmŁ SĘ JĂ trĎxĽUĎ mĂ yhĂ yĘwČ : ‘ČCSyĄBĘ CnymĂ ’Ğ IČwČ MyBĂ rČ 12

’BĎ hČ ëCrBĎ ’nĎ=‘SČ oh C‘yrĂIĎwČ ot’rĎqĘ lĂ C’YĘ IĄwČ MdĎyĎBĘ MyrĂmĎ êĘ tojkČ CxqĘ IĂwČ : hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ ’BĎ 13

NoIYĂ =tBČ y’Ă rĘyêĂ Íl’Č : bCtJĎ JČ wylĎ ‘Ď bJČ rĘIĂwČ ryĂ‘Č ‘ČCSyĄ ’YĎ mĘ IĂwČ : l’Ą rĎWĘ yĂ ëlĆ mĆ hoĎhyĘ MSĄ BĘ 14, 15

hQĎ yxĂ êĘ BČ wydĎymĂ lĘ tČ CnybĂ hĄ =âl t’zŁ =lkĎ wĘ : tontŁ ’Ğ=NBĆ ryĂ‘Č=l‘Č bkĄ rŁ ëlĎ ’obyĎ ëJĄ lĘ mČ heĄhĂ 16

M‘ĎhĎ wĘ : ol CW‘Ğ=MgČ hkŁ wĘ wylĎ ‘Ď bCtJĎ hkŁ =yJĂ z’Ď CrkĘ zĎ dobJĎ rxČ ’Č ‘ČCSyĄ xuČ lĚ rSĆ ’ĞJČ ë’Č 17

NJĄ =l‘ČwĘ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ ChIĄxČ yĘwČ orbĘ qĂ =NmĂ rzĎ‘ĎlĘ ’Ć =t’Ć ’rĎqĎ yJĂ MhĆ ypĂ bĘ Cdy‘ĂhĄ oê’Ă CyhĎ rSĆ ’Ğ 18

Sy’Ă CrmĘ ’Ď MySĂ CrjĘ hČ wĘ : hEĆhČ to’hĎ =t’Ć hWĎ ‘Ď yJĂ M‘ĎmĘ SĎ yrĄxĞ ’Č ot’rĎqĘ lĂ M‘ĎhĎ C’YĘ yĎ 19

ylĄ o‘ ëotbĘ C : ëSŁ mĘ yĂ MdĎ’Ď =lJĎ wyrĎxĞ ’Č wĘ hIĎSĂ Cê hnĎ yWĆ ‘ĞtČ âl MkĆ ydĄyĘ yJĂ MtĆ y’Ă rĘhČ wyxĂ ’Ď =l’Ć 20

lylĂ GĎhČ =NmĂ hdĎyĘYČ =tyBĄ Sy’Ă sojlĂ yjĂ =l’Ć C’BĎ MhĄ wĘ : MynĂ wĎyĘ=MGČ C’YĘ mĘ nĂ twŁ xĞ êČSĘ hĂ lĘ lgĆrĆhĎ 21

dGĄIČwČ sojlĂ ypĂ ’bŁ IĎwČ : ‘ČCSyĄ=t’Ć to’rĘlĂ CnxĘ nČ’Ğ MyYĂ pĄ xĞ CnynĄdŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ wynĎjĎ =t’Ć CQxČ yĘwČ 22
yrdn’l

.+h ’"k whyttm Nyy‘w +T +T hyrkz Nyy‘ ,d’Ł mĘ ylĂ yGĂ ’"n v.15 .by
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d‘ĄoUhČ ’BĎ heĄhĂ rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄ MtĎ’Ł N‘ČIČwČ : ‘ČCSyĄlĘ rbĎ DĎhČ CdyGĂ hĂ sojylĂ ypĂ C yrČDĘnĘ ’Č wĘ yrĎDĘnĘ ’Č lĘ23

tmĄ wĎ ljŁ yĂ=âl M’Ă NgĎDĎ rGČrĘGČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď : odobkĘ BĂ hyĆhĘ yĂ rDĎ’Ę nĆ MdĎ’Ď hĎ =NbĆ C24

ol=trĆJĎ êĂ oSpĘ nČ=t’Ć bhĄ ’Ł hĎ : brĎ ‘rČzĆ ’yYĂ oy tCmyĎ M’Ă wĘ oDbČ lĘ r’Ą èĎ yĂ ZrĆ’Ď hĎ ëotBĘ25

ëlĄ yĄ ynĂ tĄrĘSĎ lĘ ZpĄ xĎ hĆ =ymĂ : d‘Č yIĄxČ lĘ oQ=hyĆhĘ tĂ hrĎmĚ SĘ hEĆhČ MlĎ o‘BĎ oSpĘ nČ=t’Ć ’nĄvhČ wĘ26

dBĄ kČ yĘ ot’Ł ytĂ ’Ł trĄSĎ yĘ Sy’Ă ykĂ wĘ ytĂ rĘSĎ mĘ =MgČ hyĆhĘ yĂ MSĎ ynĂ ’Ğ hyĆhĘ ’Ć rSĆ ’ĞbČ C ytČ obuĘ ‘ĂBĘ
NJĄ =l‘Č ë’Č hEĆhČ d‘ĄoUhČ t‘Ą=NmĂ ybĂ ’Ď ynĂ lĄ y~Ă hČ rmČ ’Ł hmĎ C ySĂ pĘ nČ hlĎ hĞ bĘ nĂ hêĎ‘Č : b’Ď hĎ27

odobkĘ yêĂ lĘ DČGĂ MyĂmČ èĎ mĂ hnĆ‘Ł loq heĄhĂ wĘ ìmĆ SĘ dobJĘ lDĄGČ ybĂ ’Ď : hEĆhČ d‘ĄoUlČ ytĂ ’BĎ28

CrmĘ ’Ď MhĆ mĄ SyĄwĘ ’Ch M‘ČrČ loq CrmĘ ’Ď wĘ C‘mĘ SĎ MSĎ MydĂmĘ ‘Ł hĎ M‘ĎhĎ wĘ : do‘ CelĆ DĘgČ’Ğ=MgČ wĘ29

: MkĆ nĘ ‘ČmČ lĘ =M’Ă yJĂ hEĆhČ louhČ hyĎhĎ ynĂ ‘ĞmČ lĘ âl rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : wylĎ ’Ą rBĆ DĂ ë’Ď lĘ mČ yJĂ30

rSĆ ’ĞJČ ynĂ ’Ğ wČ : topxĄ dĘmČ lĘ PxČ dĘnĂ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ rWČ wĘ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ TjČ SĘ mĂ ZrČxĹnĆ hêĎ‘Č31, 32

hzĆy’Ą BĘ NCmzĘrĘyĂ yJĂ ’yYĂ oh hQĆ ’Ą hĎ NyQĂ UĂ hČ wĘ : yrĎxĞ’Č MdĎ’Ď =lJĎ ëSŁ mĘ ’Ć ZrĆ’Ď hĎ =l‘ČmĄ ’WĄ eĎ’Ć33

ëy’Ą wĘ MlĎ o‘lĘ ’Ch yxČ xČ ySĂ UĎ hČ yJĂ hrĎoêhČ yjĂ mĂ Cn‘ĘmČ SĎ M‘ĎhĎ ot’Ł Cn‘ĞIČwČ : tCmyĎ twĆmĎ34

do‘ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MdĎ’Ď hĎ =NBĆ hzĆ ’Ch ymĂ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ ’WĄ eĎ yĂ ’ŁWnĎ yJĂ hêĎ’Č rmČ ’êŁ35

ëlĄ hŁ hČ wĘ ëSĆ xŁ hČ MkĆ tĘ ’Ć hiĆ kČ yĘ=NjĆ o’YĘ UĎ hĂ BĘ oro’lĘ CklĘ MkĆ ynĄ y‘ĄlĘ ro’hĎ ry’Ă yĎ r‘ĎzĘmĂ T‘ČmĘ
CyhĘ êĂ N‘ČmČ lĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ xČ rĄoz ’Ch do‘=lJĎ ro’bĎ CnymĂ ’ĞhČ : ‘dĎyĄ âl rSĆ ’Ğ=l’Ć ëlĄ yĄ ëSĆ xŁ BČ36

P’Č ol CnymĂ ’ĹhĆ âl MhĄ wĘ : MhĆ ynĄjĘ mĂ rtĄiĎ IĂwČ ‘ČCSyĄ ëlČ hĎ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ yrĄxĞ’Č wĘ ro’hĎ ynĄbĘ37

ymĂ hoĎhř yĘ rmĎ ’Ď rSĆ ’Ğ ’ybĂ eĎhČ ChyĎ‘ĘSČ yĘ rbČ DĘ tâQmČ lĘ : MhĆ ynĄpĘ lĂ MyBĂ rČ tot’Ł hWĎ ‘Ď=yJĂ38

ChyĎ‘ĘSČ yĘ yJĂ ClkŁ yĎ âl NymĂ ’ĞhČ lĘ NJĄ =l‘ČwĘ : htĎlĎ gĘ nĂ ymĂ =l‘Č hoĎhyĘ ‘ČorzĘC CntĄ‘ĎmĚ SĘ lĂ NymĂ ’ĹhĆ39

CbSĎ wĘ NybĂ yĎ MbĎ bĎ lĘ C MhĆ ynĄ y‘ĄbĘ C’rĘyĂ=NjĆ MbĎ bĎ lĘ =t’Ć NymĂ SĘ hĂ wĘ MhĆ ynĄ y‘Ą ‘SČ hĄř : rmŁ ’lĄ PysĂ oh40

MlĎ C’ : wylĎ ‘Ď ’bĄ eĎ IĂwČ odobJĘ =t’Ć otozxĞBČ ChyĎ‘ĘSČ yĘ rBĄ DĂ hQĄ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ : MhĆ lĎ ytĂ ’jĄ rĂwĘ41, 42

CDnĚyĘ yêĂ lĘ bĂ lĘ MhĆ ypĂ bĘ Cdoh âl MySĂ CrjĘ hČ rCb‘ĞBČ ë’Č MyBĂ rČ ob=CnymĂ ’ĹhĆ MyrĂvĎ hČ =NmĂ MGČ
rmČ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ ’rĎqĘ IĂwČ : MyhĂ Łl’Ĺ dobJĘ mĂ MhĆ ynĄ y‘ĄBĘ rqĎ yĎ MySĂ nĎ’Ğ dobJĘ yJĂ : MlĎ hĎ qĘ ëoêmĂ43, 44

: yxĂ lĘ SŁ =t’Ć h’Ć rŁ ’Ch ytĂ ’Ł h’Ć rŁ hĎ wĘ : yxĂ lĘ SŁ BĘ =M’Ă yJĂ NymĂ ’ĞmČ ’Ch ybĂ =âl yBĂ NymĂ ’ĞUČ hČ45

yJĂ Sy’Ă wĘ : hkĎ SĄ xĞ BČ NJŁ SĘ yĂ âl yBĂ NymĂ ’ĞUČ hČ =lJĎ rSĆ ’Ğ MlĎ o‘hĎ =l’Ć ytĂ ’BĎ ro’lĘ ynĂ ’Ğ wČ46, 47

yJĂ ytĂ ’BĎ MlĎ o‘hĎ =t’Ć TjŁ SĘ lĂ =âl yJĂ ot’Ł TjŁ SĘ ’Ć âl ynĂ ’Ğ MrĄmĘ SĘ yĂ âlwĘ yrČbĎ DĘ=t’Ć ‘mČ SĘ yĂ
CeTĆ jĘ SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ TpĄ SŁ SyĄ yrČmĎ ’Ğ xuČ yĂ âlwĘ Sy’Ă yBĂ s’Č mĘ yĂ ykĂ wĘ : MlĎ o‘hĎ =t’Ć ‘ČySĂ ohlĘ =M’Ă48

b’Ď hĎ =M’Ă ykĂ yêĂ rĘBČ dĂ yBĂ QĂ mĂ âl ynĂ ’Ğ yJĂ : NorxĞ ’Č hĎ MoIBČ CeTĆ jĘ SĘ yĂ ’Ch yêĂ rĘBČ DĂ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ49

otwĎYĘ mĂ MlĎ o‘ yIĄxČ yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎwĘ : rBĄ dČ’Ğ rSĆ ’Ğ=t’Ć wĘ rmČ ’Ł rSĆ ’Ğ=t’Ć ynĂ CČYĂ ’Ch ynĂ xČ lĎ SĘ rSĆ ’Ğ50

: rBĄ dČlĘ rmŁ SĘ ’Ć ot’Ł rBĄ dČlĘ b’Ď hĎ ylČ ’Ą rmČ ’Ď rSĆ ’Ğ=t’Ć NJĄ =l‘ČwĘ
wyrĎyxĂ BĘ =t’Ć wĘ b’Ď hĎ =l’Ć ZrĆ’Ď hĎ =NmĂ tol‘ĞlČ oemĎ zĘ ’bĎ yJĂ ‘ČCSyĄ ‘dČIĄwČ xsČ jĆ hČ =gxČ ynĄpĘ lĂ yhĂ yĘwČgy
rV’

h’Ć rĘyĂ=NjĆ ‘SČ hĎ wynĎ y‘ĄwĘ dBĄ kĘ hČ wynĎ zĘ’Ď wĘ hEĆhĎ M‘ĎhĎ =blĄ NmĄ SĘ hČ ’"n v.40 .+’ g"n hy‘Vy Nyy‘ ,hoĎhyĘ N’k ’Ymn ’l ’"nb v.38
.w"Tw d"y g"y whyttmb Nkw ,+y wĘ hy‘Vy Nyy‘ : ol hpĎ rĎwĘ bSĎ wĎ NybĂ yĎ obbĎ lĘ C ‘mĎ SĘ yĂ wynĎ zĘ’Ď bĘ C wynĎ y‘ĄbĘ
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rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ hwĎYĘ UĂ hČ tdČC‘sĘ MCysĂ yrĄxĞ ’Č : tyrĂxĞ’Č =d‘Č MbĎ hĄ ’Ğ NJĄ z’Ď mĄ ZrĆ’Ď BĎ bhĄ ’Ď rSĆ ’Ğ 2

b’Ď hĎ yJĂ ‘ČCSyĄ ‘dČIĄwČ : ot’Ł ryGĂ sĘ hČ lĘ toIrĂqĘ =Sy’Ă No‘mĘ SĂ =NBĆ hdĎChyĘ blĄ BĘ NTĎ vĎ hČ NtČ nĎ 3

NxĎ lĘ èĚ hČ l‘ČmĄ MqĎ IĎwČ : bCSyĎ MyhĂ Łl’Ĺ=l’Ć wĘ ’YĎ yĎ MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ ’Ch ykĂ wĘ lJŁ =t’Ć odyĎBĘ NtČ nĎ 4

ylĄ gĘ rČ ZxŁ rĘlĂ lxĆ IĎwČ roIkĂ BĘ MyĂmČ qYČ yĎ rxČ ’Č wĘ : wynĎtĘ mĎ =l‘Č txČ jČ TĘ mĂ rGŁ xĘ IČwČ wydĎgĎBĘ =t’Ć TSŁ pĘ IĂwČ 5

rmČ ’Ď ’ChwĘ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ =l’Ć ’bŁ IĎwČ : HBĎ rCgxĎ ’Ch=rSĆ ’Ğ txČ jČ TĘ UĂ BČ NtĎ oxmĘ lĂ wĘ wydĎymĂ lĘ tČ 6

hzĆbĎ hWĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ t’Ą wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ylĎ gĘ rČ=t’Ć ZxČ rĘêĂ ynĂ dŁ ’Ğ hêĎ’Č hČ wylĎ ’Ą 7

MlĎ o‘lĘ ylČ gĘ rČ ZxČ rĘtĂ =âl sorTĘ jĆ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : lyJĂ WĘ êČ NkĄ =yrĄxĞ ’Č ë’Č hêĎ‘Č ‘dČtĄ=âl 8

yBĂ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ydĂUĎ ‘Ă qlĆ xĄ ìlĘ =Ny’Ą ìYĘ xĎ rĘ’Ć âl=M’Ă ‘ČCSyĄ ot’Ł N‘ČIČwČ 9

ZxĎ rĚmĘ hČ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ySĂ ’rŁ =t’Ć wĘ ydČyĎ=t’Ć MGČ=M’Ă yJĂ ylČ gĘ rČ=t’Ć dbČ lĘ âl ynĂ dŁ ’Ğ 10

âl lbĎ ’Ğ MyrĂohTĘ MkĆ eĘ hĂ MêĆ’Č wĘ ’Ch rohTĎ oQkĚ yJĂ wylĎ gĘ rČ=t’Ć ytĂ lĎ Cz do‘ ZxŁ rĘlĂ ol=Ny’Ą
ZxČ rĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : MyrĂohTĘ MkĆ QĘ kĚ âl rmČ ’Ď NJĄ =l‘Č CerĆyGĂ sĘ yČ rSĆ ’Ğ ot’Ł ‘dČyĎ yJĂ : MkĆ QĘ kĚ 11, 12

ytĂ yWĂ ‘Ď t’EŁ =hmČ MêĆ‘ĘdČyĘhČ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ bSĆ IĄwČ bSĎ wydĎgĎBĘ =t’Ć SbČ lĎ wĘ MhĆ ylĄ gĘ rČ=t’Ć
ynĂ ’Ğ=M’Ă NJĄ =l‘ČwĘ : ’Ch ynĂ ’Ğ=yJĂ NkĄ ylĂ =’rŁ qĘ lĂ MêĆbĘ TČ yhĄ wĘ Nod’Ď wĘ yBĂ rČ ylĂ =My’rĂqŁ MêĆ’Č : MkĆ lĎ 13, 14

: wyxĂ ’Ď ylĄ gĘ rČ=t’Ć Sy’Ă Sy’Ă ZxŁ rĘlĂ MêĆ’Č =MGČ MkĆ ylĄ ‘Ğ MkĆ ylĄ gĘ rČ=t’Ć yêĂ YĘ xČ rĎ yBĂ rČhĎ wĘ Nod’Ď hĎ
NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď : ynĂ ’Ď MkĆ lĎ ytĂ yWĂ ‘Ď rSĆ ’ĞJČ MêĆ’Č =MGČ NCW‘ĞêČ N‘ČmČ lĘ MkĆ tĘ pĆ om ’Ch ynĂ ’Ğ yJĂ 15, 16

t’zŁ MêĆ‘ĘdČyĘ=M’Ă wĘ : oxlĘ èŁ mĂ brČ xČ ylĂ èĎ hČ Ny’Ą wĘ wynĎdŁ ’ĞmĄ lodGĎ dbĆ ‘ĆhĎ Ny’Ą MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ 17

MbĎ =yêĂ rĘxČ BĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ yJĂ NkĄ yêĂ rĘBČ DĂ MkĆ QĘ JĚ =l‘Č âlwĘ : NCW‘ĞêČ NJĄ =M’Ă MkĆ yrĄSĘ ’Č 18

MrĆTĆ rbĎ DĎ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ ’Ğ hêĎ‘ČmĄ : bqĄ‘Ğ ylČ ‘Ď lyDĂgĘ hĂ ymĂ xĘ lČ lkĄ o’ bCtJĎ hČ MCqyĎ N‘ČmČ lĘ ë’Č 19

ymĂ =t’Ć lBĄ qČ mĘ hČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď : ’Ch ynĂ ’Ğ yJĂ o’bŁ yrĄxĞ ’Č CnymĂ ’ĞêČ N‘ČmČ lĘ o’BŁ 20

‘ČCSyĄ rBĄ dČJĘ yhĂ yĘwČ : yxĂ lĘ SŁ ynĄjĘ lBĄ qČ mĘ ’Ch ynČjĎ lBĄ qČ mĘ hČ wĘ lBĄ qČ mĘ ’Ch ynČjĎ xlČ SĘ ’Ć rSĆ ’Ğ 21

MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď rmŁ ’lĄ MhĆ lĎ dGĄIČwČ oBrĘqĂ bĘ oxCr M‘ĆjĎ êĂ wČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć
: rBĄ dĂ ymĂ =l‘Č C‘dĘyĎ âl yJĂ MynĂ pĎ BĘ MynĂ jĎ MydĂymĂ lĘ êČhČ C’rĎtĘ IĂwČ : ytĂ ’Ł ryGĂ sĘ yČ MJĆ mĂ dxĎ ’Ć yJĂ 22

rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ ol=zmĎ rĘIĂwČ : oqyxĄ =l‘Č N‘ČSĘ nĂ obhĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ rSĆ ’Ğ wydĎymĂ lĘ êČmĂ dxĎ ’Ć wĘ 23, 24

ynĂ dŁ ’Ğ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ yrĄ’CĘYČ =l‘Č ljŁ yĂwČ : wylĎ ‘Ď rBĆ DĂ rSĆ ’Ğ hzĆ ’Ch=ymĂ ’nĎ=rmĎ ’Ĺ wylĎ ’Ą 25

hsĎ CrjĘ hČ =t’Ć lBŁ TĘ IĂwČ oQ hĎ yêĂ tČ nĘ C hsĎ CrpĘ ol=lBĎ TĘ ’Ć rSĆ ’Ğ ’Ch hzĆ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ’Ch ymĂ 26

’BĎ hsĎ CrjĘ hČ =t’Ć olkĘ ’Ď yrĄxĞ’Č wĘ : toIrĂqĘ =Sy’Ă No‘mĘ SĂ =NBĆ hdĎChyĘ=l’Ć hĎ nĆêĘ IĂwČ hĎ xĆ qĎ IĂwČ 27

Sy’Ă ‘dČyĎ=âlwĘ : hWĄ ‘ĞwČ rhĄ mČ hWĆ ‘ĞêČ =rSĆ ’Ğ t’Ą ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ oBrĘqĂ =l’Ć NTĎ vĎ hČ 28

rorYĘ toyhĘ BĂ CbSĘ xĎ rSĆ ’Ğ SyĄ yJĂ : t’zŁ JĎ wylĎ ’Ą rBĆ dĂ hmĆ =l‘Č hBĎ ysĂ UĘ BČ MSĎ MybĂ SĘ IŁ hČ =NmĂ 29

’nĎêĘ o’ gxĎ lĆ CnlĎ rsČ xĘ yĆ rSĆ ’Ğ=t’Ć ’nĎ=hnĄqĘ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmČ ’Ď NJĄ =l‘Č hdĎChyĘ dyČBĘ PsĆ JĆ hČ
rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : hlĎ yĘlĎ yhĂ yĘwČ M’Ł tĘ pĂ ’YĎ yĎ wyjĂ =l’Ć hsĎ CrjĘ hČ =t’Ć oêxĘ qČ BĘ ’ChwĘ : MyIĂnĂ ‘ĞlČ rbĎ dĎ 30, 31

MyhĂ Łl’wĄ : rDĎ’Ę nĆ dobkĎ BĘ MyhĂ Łl’Ĺ obC dobkĎ BĘ MdĎ’Ď hĎ =NBĆ rDĎ’Ę nĆ hêĎ‘Č ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ ’YĎ yĎ 32

bSĄ ’Ą r‘ĎzĘmĂ T‘ČmĘ =do‘ MyrĂqĎ yĘhČ ynČBĎ : oryDĂ’Ę hČ lĘ SyxĂ yĎ=MgČ wĘ odobkĘ BĂ ot’Ł ryDĂ’Ę yČ ’Ch 33
Mkm‘
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ClkĘ Ct âl ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ=l’Ć yJĂ MydĂChIĘhČ =l’Ć yêĂ rĘmČ ’Ď rSĆ ’ĞkČ wĘ ynĂ CSqĘ bČ êĘ MêĆ’Č wĘ MkĆ UĎ ‘Ă
hbĎ hĞ ’Č lĘ MkĆ lĎ NtĄ nŁ ynĂ ’Ğ hSĎ dĎxĞ hwĎYĘ mĂ heĄhĂ : MkĆ ylĄ ’Ğ=MGČ hêĎ‘Č rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NJĄ hUĎ SĎ ’bŁ lĎ34

t’zŁ BĎ : NCbhĎ ’ĹêĆ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă MêĆ’Č =MGČ NJĄ MkĆ tĘ ’Ć ytĂ bĘ hČ ’Ď rSĆ ’ĞJČ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă35

sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MkĆ ynĄ yBĄ NylĂ êĎ My‘ĂrĄ tbČ hĞ ’Č M’Ă MêĆ’Č ydČymĂ lĘ êČ yJĂ MQĎ kĚ C‘dĘyĄ36

ë’Č MoIJČ yrČxĞ ’Č tkĆ lĆ lĎ lkČ Ct=âl ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ=l’Ć ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ ëlĄ hŁ hêĎ’Č hnĎ’Ď ynĂ dŁ ’Ğ
tkĆ lĆ lĎ lkČ C’=âl hmĆ =l‘Č ynĂ dŁ ’Ğ sorTĘ pĆ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : yrĎxĞ ’Č êĎkĘ lČ hĎ wĘ My’Ă BĎ MymĂ yĎ heĄhĂ37

NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď ydĂ‘ĞBČ ìSĘ pĘ nČ =t’Ć NêĄtĂ hĞ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : ìdĆ‘ĞBČ NêĄ’Ć ySĂ pĘ nČ =t’Ć âlhĞ MoIJČ ìyrĆxĞ ’Č38

: MymĂ ‘ĎjĘ SŁlSĎ yBĂ =SxĆ kČ êĘ rSĆ ’Ğ=d‘Č lgŁ nĘ rĘêČhČ ’rĎqĘ yĂ âl ëlĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ
tybĄ BĘ to’YĎ mĘ nĂ toBrČ tono‘mĘ : yBĂ CnymĂ ’ĞhČ NkĄ =omkĘ C MyhĂ Łl’bĄ CnymĂ ’ĞhČ MkĆ BĘ lĂ txČ yĄ=l’Čdy, 2

ëlĄ ’Ą rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : MoqmĎ MkĆ lĎ NykĂ hĎ lĘ ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ wČ MkĆ lĎ dyGĂ mČ ytĂ yyĂhĎ NkĄ ’lĄ Cl yJĂ ybĂ ’Ď3

: hyĆhĘ ’Ć rSĆ ’ĞBČ MSĎ yUĂ ‘Ă CyhĘ êĂ N‘ČmČ lĘ ylĎ ’Ą MkĆ tĘ ’Ć yêĂ xĘ qČ lĎ wĘ bCS’Ď boS MkĆ lĎ MoqmĎ NykĂ ’Ď wĘ
âl ynĂ dŁ ’Ğ ’mĎ oê wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MêĆ‘ĘdČyĘ ërĆDĆhČ =t’Ć MgČ wĘ ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ ’nĎ’Ď MêĆ‘ĘdČyĘ MêĆ’Č wĘ4, 5

tmĆ ’ĹhĎ wĘ ërĆDĆhČ ykĂ nŁ ’Ď ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ërĆDĎhČ =t’Ć ‘dČnĄ hkĎ y’Ą wĘ ëlĄ hŁ hêĎ’Č hnĎ’Ď Cn‘ĘdČyĎ6

ybĂ ’Ď =t’Ć MGČ MêĆ‘ĘdČyĘ MêĆ‘ĘdČyĘ ytĂ ’Ł Cl : ydĂyĎ=l‘Č yêĂ lĘ BĂ b’Ď hĎ =l’Ć ’bŁ yĎ=âl Sy’Ă wĘ MyIĂxČ hČ wĘ7

b’Ď hĎ =t’Ć ’nĎ Cn’Ą rĘhČ ynĂ dŁ ’Ğ sojlĂ ypĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ot’Ł MtĆ y’Ă rĘ=MgČ wĘ ot’Ł MêĆ‘ĘdČyĘ hêĎ‘ČmĄ C8

sojlĂ yjĂ ytĂ ’Ł ‘dČêĄ MrĆTĆ hĞ MkĆ UĎ ‘Ă ytĂ yyĂhĎ MyBĂ rČ MymĂ yĎ âlhĞ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : CnlĎ brČwĘ9

ynĂ ’Ğ yJĂ NymĂ ’ĞtČ âl ykĂ hĞ : b’Ď hĎ =t’Ć Cn’Ą rĘhČ rmČ ’tŁ hEĆ=hUĎ lĎ wĘ b’Ď hĎ =t’Ć h’Ć rŁ ytĂ ’Ł h’Ć rŁ hĎ10

NkĄ èŁ hČ b’Ď hĎ yJĂ rbĄ dŁ ynĂ ’Ğ yBĂ QĂ mĂ =âl MkĆ ylĄ ’Ğ rbĄ dŁ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘhČ yBĂ b’Ď hĎ wĘ b’Ď bĎ
ylĂ CnymĂ ’ĞhČ âl=M’Ă wĘ yBĂ b’Ď hĎ wĘ b’Ď bĎ ynĂ ’Ğ=yJĂ ylĂ CnymĂ ’ĞhČ : wytĎ oQ‘ĚjĘ yBĂ l‘ĄpŁ ’Ch yBĂ11

ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ MyWĂ ‘ĞUČ hČ =t’Ć yBĂ NymĂ ’ĞUČ hČ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď : hQĆ ’Ą hĎ toQ‘ĚjĘ hČ llČ gĘ BĂ12

Cl’ĞSĘ êĂ rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ : ëlĄ hŁ ykĂ nŁ ’Ď ybĂ ’Ď =l’Ć yJĂ hWĆ ‘ĞyČ hQĆ ’Ą mĄ toldŁ gĘ C ’Ch=MgČ hWĆ ‘ĞyČ hWĆ ‘Ł13

ymĂ SĘ bĂ Cl’ĞSĘ êĂ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎ=lJĎ : onbĘ BĂ b’Ď hĎ dobJĘ lDČgĘ yĂ rCb‘ĞbČ lĘ hWĆ ‘Ĺ’Ć ot’Ł ymĂ SĘ bĂ14

MkĆ lĎ NêĄ yĂwĘ b’Ď hĎ ynĄpĘ hQĆ xČ ’Ğ ynĂ ’Ğ wČ : CrmŁ SĘ êĂ ytČ YĘŁ mĂ =t’Ć ytĂ ’Ł MêĆbĘ hČ ’Ğ=M’Ă : CeWĆ ‘Ĺ’Ć ynĂ ’Ğ15, 16

lkŁ yĎ=âl MlĎ o‘hĎ rSĆ ’Ğ tmĆ ’ĹhĎ xČ Cr ’Ch âlhĞ : d‘Č=ydĄ‘Ğ MkĆ êĘ ’Ă NJŁ SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ rxĄ ’Č ZylĂ mĄ17

hyŁ hĎ =P’Č wĘ MkĆ êĘ ’Ă NkĄ SŁ ’Ch yJĂ ot’Ł MêĆ‘ĘdČyĘ MêĆ’Č wĘ Ce‘ĆdĎyĄ âlwĘ Ce’Ć rĘyĂ âl rSĆ ’ĞBČ olBĘ qČ lĘ
r‘ĎzĘmĂ T‘ČmĘ do‘ : MkĆ ylĄ ’Ğ ’bŁ ’Ď ’bŁ yJĂ MymĂ otyĘ MkĆ bĘ zĎ‘Ĺ’Ć âl ynĂ ’Ğ wČ : MkĆ kĘ otBĘ hyĆhĘ yĂ18, 19

’ChhČ MoIBČ : NCyxĘ êĂ MêĆ’Č =MGČ NkĄ wĘ yxČ ynĂ ’Ğ=yJĂ ynĂ ’ĚrĘêĂ MêĆ’Č wĘ ytĂ ’Ł to’rĘlĂ PysĂ oy âl MlĎ o‘hĎ wĘ20

’Ch hzĆ NtĎ oW‘ĞlČ rmĄ SŁ wĘ oê’Ă ytČ wŁ YĘ mĂ rSĆ ’Ğ ymĂ : MkĆ bĎ ynĂ ’Ğ wČ yBĂ MêĆ’Č wĘ ybĂ ’Ď bĘ ynĂ ’Ğ=yJĂ C‘dĘêĄ21

âl hdĎChyĘ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ‘DĎwČtĘ ’Ć wylĎ ’Ą wĘ ChbĄ hĞ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ ybĂ ’Ď lĘ bCh’Ď ybĂ hĞ ’Ł wĘ ynĂ bČ hĎ ’ĹyĆ rSĆ ’Ğ22

N‘ČIČwČ : MlĎ o‘lĎ âlwĘ CnylĄ ’Ą ‘DČwČtĘ hĂ lĘ ’bŁ tĎ yJĂ hQĆ ’Ą kĎ hnĎ yrĆqĘ êĂ ynĂ dŁ ’Ğ hkĎ y’Ą wĘ toIrĂqĘ =Sy’Ă23

CekČ SĎ wĘ ’bŁ nĎ wylĎ ’Ą wĘ ot’Ł bhČ ’ĹyĆ ybĂ ’Ď wĘ yrČbĎ DĘ=t’Ć rmŁ SĘ yĂ ynĂ bČ hĎ ’ĹyĆ yJĂ Sy’Ă wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ
âl MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘhČ wĘ yrĎbĎ DĘ=t’Ć rmŁ SĘ yĂ âl ’Ch ynĂ bČ hĎ ’ĹyĆ âl rSĆ ’Ğ Sy’Ă wĘ : oê’Ă24
yblm
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yêĂ bĘ SĂ do‘BĘ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘBČ DĂ hQĆ ’Ą =t’Ć : ynĂ xĎ lĎ SĘ rSĆ ’Ğ b’Ď hĎ yjĂ mĂ =M’Ă yJĂ C’YĎ yĎ yBĂ QĂ mĂ 25

z’Ď wĘ lJŁ =t’Ć MkĆ dĘUĆ lČ yĘ ymĂ SĘ BĂ b’Ď hĎ ChxĄ lĎ SĘ yĂ=rSĆ ’Ğ SdĆuŁ hČ xČ Cr ’Ch ZylĂ UĄ hČ wĘ : MkĆ UĎ ‘Ă 26

MkĆ lĎ NtĄ nŁ ynĂ ’Ğ ymĂ olSĘ =t’Ć MkĆ lĎ xČ yeĂ mČ ynĂ ’Ğ MolSĎ hêĎ‘ČwĘ : MkĆ lĎ yêĂ dĘGČhĂ =rSĆ ’Ğ lJŁ CrJĘ zĘêĂ 27

t’Ą MêĆ‘ĘmČ SĘ âlhĞ : txĎ yĄ=l’Č wĘ MkĆ BĘ lĂ zGČrĘyĂ=l’Č MkĆ lĎ NtĄ nŁ ynĂ ’Ğ MlĎ o‘hĎ NêĄ yĂ rSĆ ’Č kČ âl 28

MyxĂ mĄ WĘ MtĆ yyĂhĹ ytĂ ’Ł MêĆbĘ hČ ’Ğ Cl MkĆ ylĄ ’Ğ bCS’Ğ do‘wĘ MJĆ mĂ ëlĄ ’Ą yJĂ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘmČ ’Ď =rSĆ ’Ğ
rbĎ DĎhČ MkĆ lĎ yêĂ dĘGČhĂ hêĎ‘ČwĘ : yeĂ UĆ mĂ lodGĎ b’Ď hĎ yJĂ b’Ď hĎ =l’Ć ynĂ ’Ğ ëlĄ hŁ =yJĂ MkĆ lĎ yrĂmĘ ’Ď BĘ 29

MkĆ UĎ ‘Ă MyrĂmĎ ’Ğ toBrĘhČ lĘ do‘ lkČ C’=âl ynĂ ’Ğ wČ : o’bŁ yrĄxĞ’Č CnymĂ ’ĞêČ rCb‘ĞbČ lĘ o’BŁ MrĆTĆ 30

‘dČyĄ rCb‘ĞbČ lĘ qrČ : hmĎ C’mĘ =lJĎ yBĂ qlĆ xĄ ol=Ny’Ą ’ChwĘ ’bŁ yĎ rSĆ ’Ğ MlĎ o‘hĎ =rWČ ynĄjĘ mĂ 31

: hEĆmĂ hkĎ lĘ nĄ wĘ CklĘ b’Ď hĎ ynĂ CČYĂ rSĆ ’Ğ lkŁ JĘ ynĂ ’Ğ hWĆ ‘Ł wĘ b’Ď hĎ =t’Ć bhĄ ’Ł ynĂ ’Ğ yJĂ MlĎ o‘hĎ
heĎtĆrĘkĘ yĘ MybĂ nĎ‘Ğ hWĆ ‘ĞtČ âl rSĆ ’Ğ yeĂ UĆ mĂ hrĎomzĘ=lJĎ : MrĄJŁ hČ ybĂ ’Ď wĘ tmĆ ’Ĺ NpĆ GĆ NpĆ GĆhČ ykĂ nŁ ’Ď wT, 2

yjĂ =l‘Č MoIJČ MkĆ eĘ hĂ MyJĂ zČ MêĆ’Č wĘ : HyĎrĘjĂ =t’Ć toBrĘhČ lĘ heĎmĆ yĘqČ yĘ MybĂ nĎ‘Ğ hWĆ ‘ĞêČ rSĆ ’Ğ wČ 3

yrĂjĘ hrĎmŁ EĘhČ rSĆ ’ĞJČ yJĂ MkĆ bĎ ynĂ ’Ğ wČ yBĂ MyqĂ bĄ dĘ CyhĹ : MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘBČ DĂ rSĆ ’Ğ yrČbĎ dĘ 4

ykĂ nŁ ’Ğ : yBĂ NCqBĘ dĘtĂ âl=M’Ă MêĆ’Č =MGČ NJĄ NpĆ GĎbČ hqĎ bĘ dĎ âl=M’Ă hĎ ylĆ ’Ą mĄ hWĆ ‘ĞêČ =lbČ 5

ClkĘ Ct âl ydČ‘ĎlĘ BĂ yJĂ yrĂjĆ brŁ hCĆSČ yĘ ’Ch ob ynĂ ’Ğ wĘ yBĂ qbĄ DĎhČ tormŁ EĘhČ MêĆ’Č wĘ NpĆ GĆhČ
CeSĆ SĘ qŁ yĘ SSĄ qŁ mĘ C SbĎ yyĂ rSĆ ’Ğ rYĆ nĄJĘ ChkĚ ylĂ SĘ yČ ybĂ qBČ dĘyĂ âl rSĆ ’Ğ ymĂ : hmĎ C’mĘ toW‘Ğ 6

hWĆ ‘ĎyĄwĘ Cl’ĞSĘ êĂ MkĆ BĎ MyrĂmĚ SĘ yrČbĎ dĘC MyqĂ bĄ DĘ MêĆ’Č yBĂ =M’Ă : r‘ĄbĎ lĘ hyĎhĎ wĘ S’Ą lĎ ontĎ nĘ C 7

ylĂ MtĆ yyĂhĘ wĂ yrĂjĆ brŁ CW‘ĞtČ =yJĂ ybĂ ’Ď dobJĘ lDČgĘ yĂ t’zŁ BĘ : MkĆ BĘ lĂ tol’ĞSĘ mĂ =lkĎ JĘ MkĆ lĎ 8

M’Ă : dymĂ êĎ ytĂ bĎ hĞ ’Č bĘ CsxĞ MkĆ tĘ ’Ć yêĂ bĘ hČ ’Ď NJĄ b’Ď hĎ ytĂ ’Ł bhČ ’Ğ rSĆ ’ĞJČ : MydĂymĂ lĘ tČ lĘ 9, 10

hsĆ xĹ’Ć wĘ yêĂ rĘmČ SĎ ybĂ ’Ď twŁ YĘ mĂ ykĂ nŁ ’Ğ=MGČ rSĆ ’ĞJČ dymĂ êĎ ytĂ bĎ hĞ ’Č bĘ CsxĹêĆ CrmĘ SĘ êĂ ytČ wŁ YĘ mĂ =t’Ć
MkĆ ylĄ ‘Ğ ytĂ xĎ mĘ WĂ hyĆhĘ êĂ rCb‘ĞbČ lĘ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘBČ DĂ hlĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć : dymĂ êĎ otbĎ hĞ ’Č bĘ 11

ykĂ nŁ ’Ğ rSĆ ’ĞJČ wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă hbĎ hĞ ’Č lĘ ytĂ wĎYĘ mĘ ’yhĂ t’zŁ wĘ : MkĆ SĄ pĘ nČ ’lĄ UĎ êĂ MkĆ tĘ xČ mĘ WĂ wĘ 12

MêĆ’Č wĘ : wydĎydĂyĘ d‘ČBĘ oSpĘ nČ=t’Ć NêĄ yĂ M’Ă rSĆ ’ĞmĄ hBĎ rČ hbĎ hĞ ’Č Sy’Ă lĘ Ny’Ą : MkĆ tĘ ’Ć yêĂ bĘ hČ ’Ď 13, 14

’rĎqĘ ’Ć MydĂbĎ ‘Ğ do‘ âl : MkĆ tĘ ’Ć hCĆYČ mĘ ykĂ nŁ ’Ğ =rSĆ ’Ğ t’Ą CW‘ĞêČ =M’Ă qrČ MkĆ eĘ hĂ ydČydĂyĘ 15

yêĂ ‘ĘdČoh yJĂ ydČydĂyĘ ytĂ ’rĎqĎ MkĆ lĎ ë’Č hWĆ ‘Ł wynĎdŁ ’Ğ rSĆ ’Ğ=t’Ć ‘ČdĄyŁ CenĆ y’Ą dbĆ ‘ĆhĎ yJĂ MkĆ lĎ
MkĆ BĎ yêĂ rĘxČ BĎ ynĂ ’Ğ=qrČ yBĂ MêĆrĘxČ BĘ MêĆ’Č âl : ybĂ ’Ď yjĂ mĂ yêĂ ‘ĘmČ SĎ rSĆ ’Ğ lJŁ MkĆ tĘ ’Ć 16

Cl’ĞSĘ êĂ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎ=lkĎ wĘ d‘ČlĎ dmŁ ‘ĞyČ MkĆ yĘrĘpĆ C yrĂjĆ toW‘ĞlČ wĘ tkĆ lĆ lĎ MkĆ tĘ ’Ć ytĂ yeĂ mĂ ynĂ ’Ğ wČ
Sy’Ă yJĂ MkĆ tĘ ’Ć hCĆYČ mĘ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ hwĎYĘ UĂ hČ ’yhĂ t’zŁ wĘ : MkĆ lĎ NêĄ yĂ ot’Ł ymĂ SĘ BĂ b’Ď hĎ t’Ą mĄ 17

: MkĆ ynĄpĘ lĂ ’nĄWĎ ytĂ ’Ł yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ MkĆ tĘ ’Ć ’nĎWĘ yĂ MlĎ o‘hĎ =M’Ă : NCbhĎ ’ĹêĆ Ch‘ĄrĄ=t’Ć 18

MlĎ o‘hĎ =NmĂ MêĆ’Č Ny’Ą =yJĂ N‘ČyČ ë’Č ol=rSĆ ’Ğ t’Ą bhČ ’ĹyĆ MlĎ o‘hĎ MlĎ o‘hĎ =NmĂ MtĆ yyĂhĹ Cl 19

rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =t’Ć CrkĘ zĂ : MlĎ o‘hĎ MkĆ tĘ ’Ć ’nĎWĘ yĂ NJĄ =l‘Č MlĎ o‘hĎ =NmĂ MkĆ bĎ yêĂ rĘxČ bĎ ynĂ ’Ğ wČ 20

CrmĘ SĎ =M’Ă CpDŁ rĘyĂ MkĆ tĘ ’Ć =MGČ ytĂ ’Ł CpdĘrĎ=M’Ă wynĎdŁ ’ĞmĄ lodgĎ CenĆ y’Ą dbĆ ‘ĆhĎ MkĆ lĎ yêĂ rĘmČ ’Ď
MnĎ y’Ą yJĂ ymĂ SĘ rCb‘ĞBČ MkĆ lĎ CW‘ĞyČ hQĆ ’Ą =lJĎ lbĎ ’Ğ : CrmŁ SĘ yĂ MkĆ yrĄbĘ DĂ=t’Ć MGČ yrČbĎ DĘ=t’Ć 21
My‘dy
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Ny’Ą hêĎ‘Č lbĎ ’Ğ ’TĘ xĄ MhĆ ylĄ ‘Ğ tSČ Ch âl MhĆ lĎ yêĂ dĘGČhĂ wĘ ytĂ ’bĎ ylĄ Cl : yxĂ lĘ SŁ =t’Ć My‘ĂdĘyŁ22

MhĆ ynĄpĘ lĂ ytĂ yWĂ ‘Ď ylĄ Cl : ybĂ ’Ď =t’Ć =MGČ ’nĄŁW ’Ch ytĂ ’Ł ’nĄvhČ : MtĎ’FŁ xČ =l‘Č MhĆ ypĂ BĘ hnĆ‘ĞmČ23, 24

yWČ ‘ĞmČ =t’Ć C’rĎ hêĎ‘Č lbĎ ’Ğ ’TĘ xĄ MhĆ ylĄ ‘Ğ tSČ Ch=âl rxĄ ’Č Sy’Ă hWĎ ‘Ğ âl rSĆ ’Ğ MyWĂ ‘ĞUČ hČ
MeĎxĂ t’Č nĘ yWĂ wĘ MtĎrĎotBĘ bCtJĎ hČ rbĎ DĎhČ tâQmČ lĘ ë’Č : ybĂ ’Ď =t’Ć MgČ wĘ ytĂ ’Ł =MgČ C’nĘ WĘ IĂwČ25

xČ Cr ’Ch âlhĞ b’Ď hĎ t’Ą mĄ MkĆ ylĄ ’Ğ CexĆ lĎ SĘ ’Ć rSĆ ’Ğ ZylĂ UĄ hČ ’bŁ yĎ rSĆ ’ĞJČ ë’Č : ynĂ C’nĄWĘ26

: S’rŁ mĄ ydĂUĎ ‘Ă MtĆ yyĂhĹ yJĂ ylĂ Cdy‘ĂêĎ MêĆ’Č =MgČ wĘ : ylĂ =d‘ĆyĎ ’Ch b’Ď hĎ roqUĘ mĂ ’YĄ IŁ hČ tmĆ ’ĹhĎ27

‘ČyGĂ hĂ P’Č wĘ lhĎ uĎ hČ ëoêmĂ MkĆ tĘ ’Ć CDnČ yĘ MhĄ : ClSĄ JĎ tĂ âl N‘ČmČ lĘ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘBČ DĂ hQĆ ’Ą =t’ĆzT, 2

hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ : MyhĂ Łl’lĄ byrĂqĘ mČ ’Ch NBĎ rĘqĎ yJĂ oBlĂ BĘ bSŁ xĞ yČ MkĆ tĘ ’Ć grĄhŁ =lJĎ rSĆ ’Ğ NmĎ EĘhČ3

CrJĘ zĘêĂ N‘ČmČ lĘ hQĆ ’Ą =t’Ć MkĆ lĎ dyGĂ ’Č wĎ : C‘dĎyĎ âl ytĂ ’Ł =MgČ wĘ ybĂ ’Ď =t’Ć =MGČ yJĂ MkĆ lĎ CW‘ĞyČ4

rCb‘ĞBČ S’rŁ mĄ hzĆ=lJĎ MkĆ lĎ dyGĂ hČ lĘ yêĂ mĘ DČqĘ hĂ âlwĘ MkĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČmĘ hČ ynĂ ’Ğ yJĂ MêĎ‘ĂBĘ MtĎ’Ł
hnĎ’Ď ytĂ ’Ł l’Ą SŁ MJĆ mĂ Sy’Ă do‘ Ny’Ą wĘ yxĂ lĘ SŁ =l’Ć ëlĄ hŁ ynĂ eĘ hĂ hêĎ‘ČwĘ : MkĆ UĎ ‘Ă ytĂ yyĂhĎ yJĂ5

dyGĂ ’Č tmĆ ’Ĺ MlĎ C’ : hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ MkĆ ylĄ ’Ğ yrĂBĘ dČBĘ bYĆ ‘Ć ’lĄ mĎ MkĆ BĘ lĂ qrČ : ëlĄ hŁ hêĎ’Č6, 7

ëlĄ ’Ą =ykĂ wĘ MkĆ ylĄ ’Ğ ZylĂ UĄ hČ ’bŁ yĎ=âl ëlĄ ’Ą âl=M’Ă yJĂ ëlĄ ’Ą rSĆ ’Ğ MkĆ lĎ boT yJĂ MkĆ lĎ
: TjĎ SĘ mĂ C hqĎ dĎYĘ ’TĘ xĄ rbČ DĘ=l‘Č MlĎ o‘hĎ =t’Ć xkČ oy o’bŁ BĘ ’ChwĘ : MkĆ ylĄ ’Ğ CexĆ lĎ SĘ ’Ć8

ynĂ ’ĚrĘtĂ âlwĘ ybĂ ’Ď =l’Ć ynĂ ’Ğ ëlĄ hŁ yJĂ =l‘Č hqĎ dĎYĘ =l‘Č : ybĂ CnymĂ ’ĹhĆ âl rSĆ ’Ğ=l‘Č ’TĘ xĄ =l‘Č9, 10

NyQĂ mĂ ylĂ do‘wĘ : oTpĘ èĎ hĂ BĘ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ rWČ =t’Ć ‘ČySĂ rĘyČ yJĂ =l‘Č TjĎ SĘ mĂ =l‘ČwĘ : do‘11, 12

MkĆ tĘ ’Ć hxĆ nĘ yČ o’bŁ BĘ tmĆ ’ĹhĎ xČ CrwĘ : MoIJČ NtĎ o’ t’Ą WĘ ClkĘ Ct=âl ë’Č MkĆ ‘ĞydĂohlĘ toBrČ13

toItĂ ’Ł hĎ =t’Ć dyGĂ yČwĘ ‘ČymĂ SĘ yČ ‘mČ SĘ yĂ rSĆ ’Ğ=t’Ć M’Ă yJĂ rBĄ dČyĘ oBQĂ mĂ âl yJĂ HQĎ JĚ tmĆ ’ĹhĎ =l’Ć
NJĄ =l‘Č ’Ch ylĂ ybĂ ’Ď lĘ rSĆ ’Ğ lJŁ : MkĆ lĎ dyGĂ hĂ wĘ yQĂ èĆ mĂ xuČ yĂ yJĂ ydĂobJĘ lDĄgČ yĘ ’Ch : rox’Ď lĘ14, 15

‘gČrĆ T‘ČmĘ JĂ do‘wĘ do‘ ynĂ ’ĚrĘtĂ âlwĘ ‘gČrĆ T‘ČmĘ JĂ do‘ : MkĆ lĎ dyGĂ hĂ wĘ xuČ yĂ yQĂ èĆ mĂ yêĂ rĘmČ ’Ď16

hEĆ=hmČ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă z’Ď CrBĘ dĘnĂ rSĆ ’Ğ wydĎymĂ lĘ êČmĂ SyĄwĘ : ybĂ ’Ď =l’Ć ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ yJĂ ynĂ ’ĚrĘtĂ wĘ17

ynĂ ’Ğ ykĂ wĘ ynĂ C’rĘtĂ wĘ ‘gČrĆ T‘ČmĘ JĂ do‘wĘ ynĂ C’rĘtĂ âlwĘ ‘gČrĆ T‘ČmĘ JĂ do‘ CnylĄ ’Ą rmČ ’Ď rSĆ ’Ğ
’Ch hmĎ ‘dČnĄ âl CnxĘ nČ’Ğ wČ rmČ ’Ď rSĆ ’Ğ ‘gČrĆ T‘ČmĘ JĂ hEĆ=hmČ CrmĘ ’IŁ wČ : b’Ď hĎ =l’Ć ëlĄ hŁ18

hzĆ NCrqĘ xĘ tČhĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ChjĂ =t’Ć l’Ł SĘ lĂ MhĄ MySĂ qĘ bČ mĘ yJĂ ‘ČCSyĄ ’rĘIČwČ : rBĄ dČmĘ19

NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď : ynĂ ’ĚrĘtĂ wĘ ‘gČrĆ T‘ČmĘ JĂ do‘wĘ ynĂ ’ĚrĘtĂ âlwĘ ‘gČrĆ T‘ČmĘ JĂ do‘ yêĂ rĘmČ ’Ď =yJĂ l‘Č hzĆ=t’Ć20

MkĆ lĘ bĘ ’Ć ë’Č ClBĘ ’Č tĘ êĂ MêĆ’Č ClygĂ yĎ MlĎ o‘hĎ ynĄbĘ C ClylĂ ytĄ wĘ CJbĘ êĂ MêĆ’Č yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ
dlĎ CĎhČ =t’Ć hTĎ ylĂ mĘ hĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ HêĎ‘Ă h’Ď bĎ yJĂ hĎ ylĆ bĎ xĞ BČ lyxĂ êĎ hèĎ ’Ă : NoWWĎ lĘ ëpĄ hĎ yĄ21

ë’Č MoIJČ NogyĎ My’Ă lĄ mĘ MêĆ’Č =MgČ wĘ : MlĎ o‘BĎ dlČ on Sy’Ă =yJĂ HtĎxĎ mĘ vĂ mĂ HlĎ bĘ xĆ do‘ rJŁ zĘtĂ =âl22

âl ’ChhČ MoIbČ C : rbĆ GĎ MJĆ mĂ xuČ yĂ=âl MkĆ tĘ xČ mĘ WĂ wĘ MkĆ BĘ lĂ WWĎ wĘ MkĆ tĘ ’Ć h’Ć rĘ’Ć bCS’Ď do‘23

MkĆ lĎ NêĄ yĂ b’Ď hĎ t’Ą mĄ rbĎ dĎ CSqĘ bČ êĘ M’Ă MkĆ lĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď hlĎ ’Ą SĘ =lJĎ ylĂ Cl’ĞSĘ tĂ
: hxĎ mĘ WĂ ’lĄ UĎ êĂ MkĆ SĘ pĘ nČ wĘ CxqĘ tĂ wĘ CSuĘ BČ ymĂ SĘ BĂ rbĎ DĎ MêĆSĘ uČ bĂ =âl hêĎ‘Č=d‘Č : ymĂ SĘ BĂ24

MylĂ SĎ mĘ BĂ do‘ MkĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČ’Ğ âlwĘ d‘ĄoUhČ ‘ČyGĂ hĂ ë’Č MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘBČ DĂ MylĂ SĎ mĘ BĂ hQĆ ’Ą =t’Ć25
yk
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ymĂ SĘ BĂ MkĆ ytĄ ol’ĞSĘ mĂ ’ChhČ MoIBČ : b’Ď hĎ rbČ DĘ=l‘Č MkĆ dĘGĄ’Č torrĚBĘ MyQĂ mĂ BĘ =M’Ă yJĂ 26

bhĄ ’Ł ’Ch=MGČ b’Ď hĎ =yJĂ : b’Ď hĎ =l’Ć MkĆ dĘ‘ČBČ ryêĂ ‘Ę’Č ynĂ ’Ğ yJĂ MkĆ lĎ rmĄ ’Ł yeĂ nĆ y’Ą wĘ Cl’Ď SĘ êĂ 27

b’Ď hĎ t’Ą mĄ ytĂ ’YĎ yĎ : ytĂ ’YĎ yĎ b’Ď hĎ t’Ą mĄ =yJĂ CnymĂ ’ĞêČ wČ ytĂ ’Ł MêĆbĘ hČ ’Ğ rSĆ ’Ğ bqĆ‘Ą MkĆ tĘ ’Ć 28

wydĎymĂ lĘ tČ CrmĘ ’IŁ wČ : b’Ď hĎ =l’Ć ylĂ =ëlĆ ’Ą wĘ MlĎ o‘hĎ =t’Ć bzŁ ‘Ĺ’Ć bCS’Ď hêĎ‘ČwĘ MlĎ o‘bĎ ytĂ ’bĎ C 29

Ny’Ą wĘ lJŁ ‘ČdĄyŁ hêĎ’Č =yJĂ Cn‘ĘdČyĎ hêĎ‘Č : lSĎ mĎ ‘yBĂ tČ âlwĘ torrĚBĘ MyQĂ mĂ BĘ hêĎ‘Č rBĄ dČmĘ ìeĘ hĂ 30

‘ČCSyĄ MtĎ’Ł N‘ČIČwČ : tĎ’YĎ yĎ MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ yJĂ NymĂ ’Ğ nČ t’zŁ BĎ Sy’Ă ìlĘ ’Ď SĘ yĂ rSĆ ’Ğ ìlĘ rsŁ xĘ mČ 31

CbzĘ‘ČtČ ytĂ ’Ł wĘ otybĄ lĂ Sy’Ă Sy’Ă CYCptĎ =yJĂ ‘ČyGĂ hĂ rbĎ kĘ C ’BĎ NmĎ EĘhČ heĄhĂ : hêĎ‘Ď CnymĂ ’ĞtČ ykĂ hĞ 32

ybĂ yJĂ MkĆ lĎ dyGĂ hČ lĘ ytĂ ’BĎ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘBČ ynĂ ’Ğ wČ : ydĂUĎ ‘Ă ybĂ ’Ď yJĂ yDĂbČ lĘ yeĂ nĆ y’Ą ë’Č yDĂbČ lĘ 33

: MlĎ o‘hĎ =t’Ć yêĂ xĘ ~Č nĂ ynĂ ’Ğ z‘Ł CrEĘ’Č tĘ hĂ =ë’Č MkĆ tĘ ’Č obêĘ hrĎYĎ MlĎ o‘BĎ MkĆ lĎ =hyĆhĘ yĂ MolSĎ
ìnĘ bĂ C d‘Ąom ’bĎ yJĂ ìnĘ BĂ dobJĘ lDĄGČ ybĂ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ MorUĎ lČ wynĎ y‘Ą ’vĎ IĂwČ ‘ČCSyĄ rBĆ DĂ hQĆ ’Ą =t’Ć zy

hêĎtČ nĎ=rSĆ ’Ğ lkŁ lĘ MlĎ o‘ yIĄxČ ttĄlĎ rWĎ bĎ =lkĎ BĘ ChlĄ ySĂ mĘ tČ hêĎ’Č rSĆ ’ĞJČ : ìdĆobJĘ lDĄgČ yĘ 2

rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ=t’Ć wĘ tmĆ ’Ĺ=l’Ć ìDĘbČ lĘ hêĎ’Č yJĂ ìtĘ ’Ł C‘dĘyĄ rSĆ ’Ğ MlĎ o‘ yIĄxČ hmČ C : oQ 3

: HtĎŁW‘ĞlČ yQĂ hêĎtČ nĎ rSĆ ’Ğ hkĎ ’lĎ UĘ hČ =t’Ć ytĂ yQĂ JĂ ZrĆ’Ď bĎ yêĂ lĘ DČGĂ ìdĘobJĘ =t’Ć : êĎxĘ lĎ SĎ 4

: ZrĆ’Ď wĎ MyĂmČ SĎ CW‘ĞnČ MrĆTĆ ìUĘ ‘Ă ylĂ =hyĎhĎ rSĆ ’Ğ dobJĎ BČ ybĂ ’Ď ìUĘ ‘Ă ’nĎ=ynĂ dĄBĘ JČ hêĎ‘ČwĘ 5

MêĎtČ nĘ hêĎ’Č wĘ CyhĎ ìlĘ MlĎ o‘hĎ =NmĂ yQĂ =hêĎtČ nĎ MtĎ’Ł rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞlČ ìmĘ SĂ =t’Ć yêĂ ‘ĘdČoh 6

yJĂ : hUĎ hĄ ìêĘ ’Ă mĄ yQĂ hêĎtČ nĎ rSĆ ’Ğ MQĎ kĚ =yJĂ MoIJČ MhĄ My‘ĂdĘyŁ : CrYŁ nĘ yĂ ìtĘ rĎmĘ ’Ă MhĄ wĘ ylĂ 7, 8

ìêĘ ’Ă mĄ yJĂ tmĆ ’ĹbĆ CryJĂ IČwČ C‘mĘ SĎ MhĄ wĘ ypĂ BĘ êĎmĘ WČ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć MhĆ ynĄpĘ lĂ yêĂ mĘ WČ
yJĂ ìBĘ ‘GČpĘ ’Ć MlĎ o‘hĎ d‘ČbĘ âl ‘ČyGĂ pĘ mČ MdĎ‘ĞBČ ynĂ ’Ğ wČ : ynĂ êĎxĘ lČ SĘ hêĎ’Č yJĂ CnymĂ ’Ğ IČwČ ytĂ ’YĎ yĎ 9

MBĎ rSĆ ’Ğ yQĂ SĆ ëQĎ SĆ wĘ ëQĎ SĆ yQĂ SĆ =lkĎ wĘ : hUĎ hĄ ìlĘ =yJĂ yQĂ hêĎtČ nĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą d‘ČBĘ =M’Ă 10

rmŁ SĘ ySĂ dŁ qĘ ybĂ ’Ď ìylĆ ’Ą ’bĎ ynĂ ’Ğ wČ ZrĆ’Ď BĎ MyrĂGĎ MhĄ wĘ ZrĆ’Ď BĎ do‘ rCg’Ğ âl : r’Ď jĎ tĘ ’Ć 11

yêĂ rĘmČ SĎ MlĎ o‘BĎ MhĆ UĎ ‘Ă ytĂ oyhĘ BĂ : CnmŁ JĎ dxĎ ’Ć CyhĘ yĂ N‘ČmČ lĘ yQĂ hêĎtČ nĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =t’Ć ìmĘ SĂ BĘ 12

NoDbČ ’ĞhĎ =NBĆ ytĂ lĎ Cz MhĆ mĄ dxĎ ’Ć dbČ ’Ď =âlwĘ yêĂ rĘmČ SĎ yQĂ hêĎtČ nĎ rSĆ ’Ğ lJŁ ìmĆ SĘ BĂ MtĎ’Ł
tâQmČ lĘ ZrĆ’Ď bĎ yêĂ rĘBČ DĂ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ wĘ ìylĆ ’Ą ’bĎ ynĂ nĘ hĂ hêĎ‘ČwĘ : bCtJĎ hČ =rbČ DĘ tâQmČ lĘ 13

MhĄ MlĎ o‘hĎ =NmĂ âl yJĂ N‘ČyČ MtĎ’Ł ’nĄŁW MlĎ o‘hĎ wĘ ìrĘbĎ DĘ MhĆ lĎ yêĂ tČ nĎ ynĂ ’Ğ : ytĂ xĎ mĘ WĂ MSĎ pĘ nČ 14

MlĎ o‘hĎ =NmĂ MxĄ uĎ tĂ yJĂ MdĎ‘ĞBČ ‘ČyGĂ pĘ mČ yeĂ nĆ y’Ą ynĂ ’Ğ wČ : ynĂ ’Ď MlĎ o‘hĎ =NmĂ âl ynĂ ’Ğ=MGČ rSĆ ’ĞJČ 15

: ynĂ ’Ď MlĎ o‘hĎ =NmĂ âl ynĂ ’Ğ=MGČ rSĆ ’ĞJČ MhĄ MlĎ o‘hĎ =NmĂ âl : ‘rĎhĎ =NmĂ MlĄ y~Ă êČ =M’Ă yJĂ qrČ 16

MyêĂ xĘ lČ SĘ ynĂ ’Ğ NJĄ MlĎ o‘bĎ ynĂ êČxĘ lČ SĘ hêĎ’Č rSĆ ’ĞJČ : tmĆ ’Ĺ ìrĘbĎ DĘ ìêĆmĂ ’ĞBČ MtĎ’Ł SDĄqČ 17, 18

MlĎ C’ : CSyDĂqĘ yČ tmĆ ’ĹBĆ MSĎ pĘ nČ =t’Ć MhĄ =MGČ NkĄ wĘ ySĂ pĘ nČ =t’Ć yêĂ SĘ DČqĘ hĂ MdĎ‘ĞbČ C : MlĎ o‘BĎ 19, 20

yjĂ =l‘Č ybĂ CnymĂ ’Ğ yČ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą d‘ČBĘ =MGČ=M’Ă yJĂ ëlĎ ryêĂ ‘ĘmČ ynĂ ’Ğ MDĎbČ lĘ hQĆ ’Ą =d‘ČBĘ âl
CnBĎ MhĄ =MgČ CyhĘ yĂ NJĄ ëBĎ ynĂ ’Ğ wČ yBĂ ybĂ ’Ď hêĎ’Č rSĆ ’ĞJČ dxĎ ’Ć lĘ MQĎ kĚ CyhĘ yĂ N‘ČmČ lĘ : MrĎbĎ dĘ 21

hêĎtĎ nĎ rSĆ ’Ğ dobJĎ hČ =t’Ć MhĆ lĎ yêĂ tČ nĎ ynĂ ’Ğ wČ : ynĂ êĎxĘ lČ SĘ hêĎ’Č yJĂ MlĎ o‘hĎ NymĂ ’Ğ yČ rCb‘ĞbČ lĘ 22

MyUĂ êČ CyhĘ yĂ N‘ČmČ lĘ yBĂ hêĎ’Č wĘ MhĆ BĎ ynĂ ’Ğ : dxĎ ’Ć CnxĘ nČ’Ğ MGČ rSĆ ’ĞJČ dxĎ ’Ć lĘ CyhĘ yĂ rCb‘ĞbČ lĘ yQĂ 23
dx’b
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ynĂ ’Ğ wČ : ynĂ êĎbĘ hČ ’Ğ rSĆ ’ĞJČ MtĎ’Ł êĎbĘ hČ ’Ď ykĂ wĘ ynĂ êČxĘ lČ SĘ hêĎ’Č yJĂ MlĎ o‘hĎ ‘dČyĄ N‘ČmČ lĘ C dxĎ ’Ć BĘ24

C’rĘyĂ N‘ČmČ lĘ hyĆhĘ ’Ć rSĆ ’ĞBČ MhĄ =MGČ yUĂ ‘Ă CyhĘ yĂ yQĂ hêĎtČ nĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą yJĂ ybĂ ’Ď yêĂ YĘ pČ xĎ
MlĎ o‘hĎ NhĄ qyDĂ~Č hČ ybĂ ’Ď : ZrĆ’Ď dsĄ CĎhĂ MrĆTĆ ytĂ ’Ł êĎbĘ hČ ’Ď yJĂ yQĂ hêĎtČ nĎ rSĆ ’Ğ ydĂobJĘ =t’Ć25

ìmĘ SĂ =t’Ć MhĆ lĎ yêĂ ‘ĘdČoh : ynĂ êĎxĘ lČ SĘ hêĎ’Č yJĂ My‘ĂdĘyŁ hQĆ ’Ą wĘ ìyêĂ ‘ĘdČyĘ ynĂ ’Ğ wČ ìtĘ ’Ł ‘ČdĄyŁ CenĆ y’Ą26

: MkĎ otBĘ hyĆhĘ ’Ć ynĂ ’Ğ=MgČ wĘ ynĂ êĎbĘ hČ ’Ğ rSĆ ’Ğ hbĎ hĞ ’Č hĎ MBĎ =hyĆhĘ êĂ N‘ČmČ lĘ M‘ĎydĂohlĘ PysĂ o’ NkĄ wĘ
’bŁ IĎwČ NordĘqĂ lxČ eČlČ rbĆ ‘Ą=l’Ć wydĎymĂ lĘ êČ =M‘Ă ’YĄ IĄwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć rBĄ dČlĘ ‘ČCSyĄ lkČ yĘwČxy

‘ČCSyĄ yJĂ ’ChhČ MoqUĎ hČ =t’Ć ‘dČyĎ ryGĂ sĘ UČ hČ hdĎChywĂ : wydĎymĂ lĘ tČ wĘ ’Ch MSĎ rSĆ ’Ğ NGĎlČ2

rSĆ ’Ğ MytĂ rĘSĎ mĘ hČ =t’Ć wĘ dCdGĘ hČ =t’Ć hdĎChyĘ xuČ IĂwČ : MSĎ Cd‘Ğon toBrČ MymĂ ‘ĎjĘ wydĎymĂ lĘ tČ wĘ3

t’Ą ‘dČyĎ ‘ČCSyĄwĘ : qSĆ nĎ=ylĄ kĘ C MydĂyjĂ lČ wĘ tornĄBĘ MSĎ ’bŁ IĎwČ MySĂ CrjĘ hČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎlĘ4

yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ=t’Ć ot’Ł Cn‘ĞyČwČ : NCSuĄbČ tĘ ymĂ =t’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ’YĄ IĄwČ Ce’Ć bŁ yĘ rSĆ ’Ğ=lJĎ5

MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : MlĎ YĘ ’Ć dmĄ ‘Ł ryGĂ sĘ UČ hČ hdĎChywĂ ’Ch ynĂ ’Ğ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ6

CrmĘ ’IŁ wČ CSuĄbČ tĘ ymĂ =t’Ć MtĎ’Ł l’Č SĘ IĂwČ PsĆ oIwČ : hYĎ rĘ’Ď CljĘ IĂwČ rox’Ď CgiŁ IĂwČ ’Ch ynĂ ’Ğ ‘ČCSy7

CSqĘ bČ tĘ ytĂ ’Ł =M’Ă NJĄ =l‘Č ’Ch ynĂ ’Ğ yJĂ MkĆ lĎ yêĂ rĘmČ ’Ď âlhĞ ‘ČCSyĄ N‘ČyČwČ : yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ=t’Ć8

ylĂ dbČ ’Ď =âl yQĂ hêĎtČ nĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą mĄ rmĎ ’Ď rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ MyqĂ hĎ lĘ : CklĄ yĄwĘ hQĆ ’Ą lĎ CxyeĂ hČ9

lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ dbĆ ‘Ć=t’Ć ëIČwČ HtĎ’Ł PŁlSĘ IĂwČ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ ydĄyBĂ htĎ yĘhĎ brĆxĆ wĘ : dxĎ ’Ć =P’Č10

ìBĘ rĘxČ bSĄ xĎ sorTĘ jĆ =l’Ć ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ : soklĘ mČ dbĆ ‘ĆhĎ MSĄ wĘ tynĂ mĎ yĘhČ onzĘ’Ď =t’Ć Z~Ą qČ yĘwČ11

PlĆ ’Ć hĎ rWČ wĘ dCdGĘ hČ wĘ : heĎêĆSĘ ’Ć =âl ynĂ ’Ğ ybĂ ’Ď ylĂ =NtČ nĎ rSĆ ’Ğ soJ=t’Ć M’Ă hČ HnĎdĎnĘ =l’Ć12

’Ch yJĂ NnĎxĎ =l’Ć hnĎ oS’rĂbĎ ChkĚ ylĂ IŁ wČ : ChrĚsĘ ’Č IČwČ ‘ČCSyĄ=t’Ć z’Ď CWpĘ êĎ MydĂChIĘhČ ytĄrĘSĎ mĘ C13

dyGĂ hĂ MydĂChIĘlČ otYĎ ‘ĞBČ rSĆ ’Ğ ’pĎ IĎqČ ’Ch : ’yhĂ hČ hnĎèĎ BČ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ ’pĎ IĎqČ NtĄxŁ hyĎhĎ14

CklĘ hĎ rxĄ ’Č dymĂ lĘ tČ wĘ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ wĘ : M‘ĎhĎ =lJĎ d‘ČBĘ dxĎ ’Ć =Sy’Ă dbČ ’yŁ rSĆ ’Ğ boT yJĂ15

NhĄ JŁ hČ rYČ xĞ lČ ‘ČCSyĄ=M‘Ă ’bŁ IĎwČ lodGĎhČ NhĄ JŁ lČ hyĎhĎ ‘dĎon ’ChhČ dymĂ lĘ êČhČ wĘ ‘ČCSyĄ yrĄxĞ ’Č
rBĄ dČyĘwČ lodGĎhČ NhĄ JŁ lČ ‘dĎoehČ rxĄ ’Č hĎ dymĂ lĘ êČhČ ’YĄ IĄwČ r‘ČèĎ lČ ZCxmĂ dmČ ‘Ď sorTĘ pĆ C : lodGĎhČ16

âlhĞ sorTĘ jĆ =l’Ć trĆ‘ĆèŁ hČ hmĎ ’Ď hĎ rmĆ ’êŁ wČ : htĎ yĘBĎ hČ sorTĎ jĆ =t’Ć ’bĄ IĎwČ trĆ‘ĆèŁ hČ =l’Ć17

MytĂ rĘSĎ mĘ hČ wĘ MydĂbĎ ‘ĞhĎ CdmĘ ‘Ď MSĎ wĘ : ynĂ ’Ď âl rmĆ ’IŁ wČ hEĆhČ Sy’Ă hĎ ydĄymĂ lĘ êČmĂ hêĎ’Č =MgČ18

NhĄ JŁ hČ l’Č SĘ IĂwČ : MUĎ xČ tĘ IĂwČ MhĆ UĎ ‘Ă sorTĘ jĆ =MGČ dmŁ ‘ĞIČwČ ruŁ hČ ynĄjĘ mĂ MUĄ xČ tĘ hĂ lĘ MylĂ xĎ gĆ Cr‘ĞbČ yĘwČ19

yêĂ rĘBČ DĂ SmĆ èĆ hČ Ny‘ĄlĘ ykĂ nŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ ot’Ł N‘ČIČwČ : otrĎoê=l‘ČwĘ wydĎymĂ lĘ êČ =l‘Č ‘ČCSyĄ=t’Ć lodGĎhČ20

MydĂChIĘhČ =lJĎ MSĎ rSĆ ’Ğ SDĎqĘ UĂ hČ tybĄ bĘ C tsĆ nĄJĘ hČ =tybĄ BĘ yêĂ dĘUČ lĂ dymĂ tĎ wĘ MlĎ o‘hĎ =l’Ć
rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞhĎ =t’Ć ’nĎ=l’Č SĘ ynĂ lĄ ’Ď SĘ êĂ hEĆ=hUĎ lĎ wĘ : rtĆiĎ BČ rbĎ dĎ yêĂ rĘBČ dĂ=âlwĘ MylĂ hĎ qĘ nĂ21

dxĎ ’Ć ëIČwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć orBĘ dČJĘ yhĂ yĘwČ : ytĂ yrĄoh rSĆ ’Ğ=t’Ć My‘ĂdĘyŁ MeĎhĂ yrĎbĎ dĘ C‘mĘ SĎ22

: lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ =t’Ć hnĆ‘ĞêČ t’zŁ kĎ hĞ rmČ ’IŁ wČ yxĂ QĘ hČ =l‘Č ‘ČCSyĄ=t’Ć MSĎ dmĄ ‘Ł hĎ MytĂ rĘSĎ mĘ hČ
NnĎxĎ wĘ : ynĂ tĎ yJĂ hĂ hmĆ =l‘Č hnĎ oknĘ =M’Ă wĘ h‘ĎrĎhĎ =t’Ć ybĂ hnĄ‘Ğ yêĂ rĘBČ dĂ h‘ĎrĎ=M’Ă ‘ČCSyĄ ot’Ł N‘ČIČwČ23, 24

wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ MUĄ xČ tĘ mĂ C dmĄ ‘Ł sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ wĘ : lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ ’pĎ IĎqČ =l’Ć rCs’Ď ot’Ł xlČ SĎ25
’lh
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‘dĎom lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ ydĄbĘ ‘ČmĄ dxĎ ’Ć wĘ : ynĂ ’Ď âl rmĆ ’IŁ wČ SxĄ kČ yĘwČ wydĎymĂ lĘ êČmĂ hêĎ’Č =MgČ âlhĞ 26

PsĆ oIwČ : NGĎBČ oU‘Ă ìytĂ y’Ă rĘ ynĂ ’Ğ âlhĞ wylĎ ’Ą rmČ ’Ď onzĘ’Ď =t’Ć sorTĘ jĆ Z~Ą qĂ rSĆ ’Ğ ’ChhČ Sy’Ă lĎ 27

tyBĄ =l’Ć ’pĎ IĎqČ tyBĄ mĂ ‘ČCSyĄ=t’Ć CkylĂ oIwČ : lgŁ nĘ rĘêČhČ ’rĎqĎ hzĆ ‘gČrĆbĘ C SxĄ kČ yĘwČ sorTĘ jĆ 28

ClkĘ Cy âlwĘ C’UĘ FČ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ TjĎ SĘ UĂ hČ tyBĄ ëotlĘ C’bĎ âl MhĆ wĘ rqĆBŁ hČ tol‘ĞJČ TjĎ SĘ UĂ hČ
: hEĆhČ Sy’Ă hĎ =l‘Č C’ybĂ tĎ hnĎTĘ yvĂ =hmČ rmČ ’IŁ wČ MhĆ ylĄ ’Ğ soTlĎ ypĂ ’YĄ IĄwČ : xsČ jĎ hČ =t’Ć lkŁ ’ĹlĆ 29

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ìydĆyĎBĘ ot’Ł CnrĘGČsĘ hĂ âl NwĆ’Ď =l‘ĄjŁ hzĆ hyĎhĎ ’lĄ Cl wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ Cn‘ĞIČwČ 30, 31

xČ kŁ CnlĎ =Ny’Ą MydĂChIĘhČ wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ MkĆ tĘ rČot yjĂ =l‘Č ChTĚ pĘ ySĂ wĘ MêĆ’Č ot’Ł CxqĘ soTlĎ yjĂ
bSĎ IĎwČ : tmĎ Cy rSĆ ’Ğ otom hyĆhĘ IĂ=hmČ dyGĂ hĂ rSĆ ’Ğ ‘ČCSyĄ rbČ DĘ tâQmČ lĘ : MdĎ’Ď SpĆ nĆ tymĂ hĎ lĘ 32, 33

: MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ ’Ch hêĎ’Č hČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ=l’Ć ’rĎqĘ IĂwČ TjĎ SĘ UĂ hČ tyBĄ =l’Ć soTlĎ yjĂ
ykĂ hĞ soTlĎ yjĂ N‘ČIČwČ : MyrĂxĄ ’Ğ ylČ ‘Ď ìlĘ =CdyGĂ hĂ NkĄ o’ NJĄ rbĄ dŁ hêĎ’Č ìBĘ QĂ mĂ hĞ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ 34, 35

ytĂ CklĘ mČ ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ : htĎWĂ ‘Ď hmĆ ydĂyĎbĘ ìCryGĂ sĘ hĂ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ ìUĘ ‘Č NhĄ ykĂ nŁ ’Ğ ydĂChyĘ 36

yêĂ lĘ bĂ lĘ ylĂ CmxĞ QĎ yĂ ytČrĘSĎ mĘ ytĂ CklĘ mČ htĎ yĘhĎ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ =NmĂ CQ’Ă hEĆhČ MlĎ o‘hĎ =NmĂ heĎ nĆ y’Ą
ëlĆ mĆ NJĄ =M’Ă soTlĎ yjĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : hjŁ mĂ heĎ nĆ y’Ą ytĂ CklĘ mČ hêĎ‘Č ë’Č MydĂChIĘhČ ydĄyBĂ NtĄ eĎ’Ć 37

dy‘ĂhĎ lĘ MlĎ o‘bĎ ytĂ ’BĎ t’zŁ lĎ wĘ yêĂ dĘlČ on t’zŁ lĎ ynĂ ’Ď ëlĆ mĆ =yJĂ êĎrĘmČ ’Ď hêĎ’Č ‘ČCSyĄ N‘ČIČwČ hêĎ’Ď
tmĆ ’ĹhĎ ’yhĂ hmĎ soTlĎ yjĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ylĂ oq=t’Ć ‘mČ SĘ yĂ tmĆ ’ĹlĎ rSĆ ’Ğ ymĂ tmĆ ’ĹhĎ =l‘Č 38

hzĆ heĄhĂ wĘ : NwŁ ‘Ğ ob ytĂ ’YĎ mĎ =âl ynĂ ’Ğ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MydĂChIĘhČ =l’Ć bSĎ t’zŁ kĎ orBĘ dČ yrĄxĞ ’Č wĘ 39

xQČ SČ ’Ğ MkĆ ynĄ y‘ĄBĘ boT=M’Ă hêĎ‘ČwĘ ySĂ pĘ xĎ lČ MyrĂysĂ ’ĞhĎ mĄ dxĎ ’Ć xsČ jĆ BČ MkĆ lĎ xQČ SČ lĘ z’Ď mĄ qxŁ hČ
’BĎ ’Č =rBČ =t’Ć M’Ă yJĂ hzĆ=t’Ć âl rmŁ ’lĄ Cq‘ĞYĘ IĂwČ CpysĂ oIwČ : MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ =t’Ć MkĆ lĎ 40

: ddĄoS hyĎhĎ ’BĎ ’Č =rbČ C
MyYĂ oq rtĆkĆ CgrĘWĎ ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č wĘ : MyTĂ oèBČ ot’Ł riĄ yČyĘwČ ‘ČCSyĄ=t’Ć soTlĎ yjĂ xuČ yĂ z’Ď Ty, 2

ChJĚ IČwČ MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ yxĂ yĘ C’rĘqĘ IĂwČ wylĎ ’Ą CSgĘ IĂwČ : NmĎ GĎrĘ’Č ly‘ĂmĘ ChSĚ yBĂ lĘ IČwČ oS’rŁ =l‘Č CmyWĂ IĎwČ 3

rCb‘ĞbČ lĘ MkĆ ynĄpĘ lĂ Ce’Ć yYĂ o’ heĄhĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ hYĎ CxhČ ’YĄ IĄwČ soTlĎ yjĂ bSĎ IĎwČ : yxĂ QĆ hČ =l‘Č 4

NmĎ GĎrĘ’Č hĎ ly‘ĂmĘ C MyYĂ ouhČ rtĆkĆ ’WĄ nŁ hYĎ CxhČ ‘ČCSyĄ ’YĄ IĄwČ : NwŁ ‘Ď ob ytĂ ’YĎ mĎ =âl yJĂ C‘dĘêĄ 5

ot’Ł MtĎ o’rĘJĂ MytĂ rĘSČ mĘ hČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ : rbĆ GĎhČ heĄhĂ soTlĎ yjĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ wylĎ ‘Ď 6

ChbĚ ylĂ YĘ hČ wĘ MêĆ’Č ot’Ł CxqĘ soTlĎ yjĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ot’Ł blĄ YĘ hČ blĄ YĘ hČ rmŁ ’lĄ Cq‘ĞYĎ
CntĄrĎot ypĂ lĘ C hrĎoê CnlĎ =SyĆ heĄhĂ MydĂChIĘhČ ot’Ł Cn‘ĞIČwČ : NwŁ ‘Ď ob ytĂ ’YĎ mĎ =âl ynĂ ’Ğ yJĂ 7

hEĆhČ rbĎ DĎhČ =t’Ć soTlĎ yjĂ ‘ČmŁ SĘ JĂ : ’Ch MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ rmŁ ’lĄ rUĄ ’Č tĘ mĂ =yJĂ ol twĆmĎ =TjĎ SĘ mĂ 8

‘ČCSyĄwĘ hêĎ’Ď hEĆmĂ y’Ą ‘ČCSyĄ=l’Ć rmĆ ’IŁ wČ TjĎ SĘ UĂ hČ tyBĄ =l’Ć ’bŁ IĎwČ bSĎ IĎwČ : d’Ł mĘ rtĆ yĆ ’rĎyIĂwČ 9

ylĂ =brČ ydĂyĎ yJĂ ‘dČtĄ âlhĞ rBĄ dČtĘ âl ylČ ’Ą hČ soTlĎ yjĂ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : hmĎ C’mĘ ot’Ł hnĎ‘Ď=âl 10

NJĄ =l‘Č l‘ĎmĄ ìlĘ =NêČ nĂ ’lĄ Cl ylČ ‘Ď xČ kŁ ìlĘ =Ny’Ą ‘ČCSyĄ ot’Ł N‘ČyČwČ : ìbĆ lĎ YĘ lĂ ylĂ =brČwĘ ìxĞQĄ SČ lĘ 11

Cq‘ĞYĎ MydĂChIĘhČ wĘ oxQĘ SČ lĘ soTlĎ yjĂ SqĄBĂ t’zŁ =l‘ČwĘ : ìnĆ wŁ ‘ĞmĄ lodGĎ ìydĆyĎBĘ yrČyGĂ sĘ mČ NwŁ ‘Ğ 12

ëlĆ mĆ lĘ toyhĘ lĂ MmĄ oqtĘ UĂ hČ yJĂ rsĎ yuĄhČ =t’Ć bhĄ ’Ł ìnĘ y’Ą hEĆhČ Sy’Ă hĎ =t’Ć xQČ SČ êĘ =M’Ă CrmĘ ’Ď wĘ
’wh
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‘ČCSyĄ=t’Ć ’yYĂ oh hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć soTlĘ yjĂ ‘ČmŁ SĘ JĂ : rsĎ yuĄhČ =l‘Č MmĄ oqtĘ mĂ ’Ch13

: ’tĎBĘ GČ tyrĂbĘ ‘ĂbĘ C MynĂ bĎ ’Ğ tpĆ YĆ rĘmČ ’rĎqĘ eĂ hČ MoqUĎ BČ TjĎ SĘ UĂ hČ ’iĄ JĂ =l‘Č bSĆ IĄwČ hYĎ CxhČ
’YĄ yĘhČ Cq‘ĞYĘ IĂwČ : MkĆ JĘ lĘ mČ heĄhĂ tyèĂ èĂ hČ h‘ĎèĎ JČ ’ChhČ xsČ jĆ hČ brĆ‘ĆBĎ MydĂChIĘhČ =l’Ć rmČ ’IŁ wČ14, 15

ySĄ ’rĎ Cn‘ĞIČwČ MkĆ JĘ lĘ mČ =t’Ć bŁlYĘ ’Ć bŁlYĎ hĞ soTlĎ yjĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ot’Ł bŁlYĘ ot’Ł ’YĄ yĘhČ
‘ČCSyĄ=t’Ć CxqĘ IĂwČ ot’Ł bŁlYĘ lĂ MdĎyĎbĘ ontĎ nĘ z’Ď : rsĎ yuĄhČ =M’Ă yJĂ ëlĆ mĆ CnlĎ =Ny’Ą MynĂ hĞ JŁ hČ16

tlĆ GŁ lĘ GĚhČ MoqmĘ ’rĎqĘ eĂ hČ MoqUĎ hČ =l’Ć Ch’Ě ybĂ yĘwČ oblĎ YĘ Z‘Ą=t’Ć ot’Ł C’yvĂ IČwČ : ChkĚ ylĂ oIwČ17

hEĆmĂ C hEĆmĂ rbĆ ‘ĄmĄ oU‘Ă MyrĂxĄ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ ynĄSĘ C MSĎ ot’Ł CblĘ YĘ IĂwČ : ’êĎlĘ GĎlĘ GĎ tyrĂbĘ ‘ĂbĘ C18

yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ blĎ ~Ę hČ =l‘Č ChmĄ yWĂ yĂwČ xČ Cl=l‘Č tbĆ tŁ JĘ soTlĎ yjĂ bêŁ kĘ IĂwČ : MhĆ ynĄSĘ NyBĄ ‘ČCSyĄwĘ19

‘ČCSyĄ MSĎ =blČ YĘ nĂ rSĆ ’Ğ MoqUĎ hČ yJĂ tbĆ tŁ JĘ hČ =t’Ć C’rĘqĎ MyBĂ rČ MydĂChywĂ : MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ20

MydĂChIĘhČ ynĄhĞ kŁ ySĄ ’rĎ CrmĘ ’IŁ wČ : tynĂ wĎywĂ tymĂ or tyrĂbĘ ‘Ă hbĎ CtJĘ tbĆ tŁ JĘ hČ wĘ ry‘ĂlĎ borqĎ21

soTlĎ yjĂ N‘ČIČwČ : MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ ynĂ ’Ğ rmČ ’Ď yJĂ qrČ MydĂChIĘhČ ëlĆ mĆ bêŁ kĘ êĂ =l’Č soTlĎ yjĂ =l’Ć22

wydĎgĎBĘ =t’Ć CxqĘ IĂwČ ‘ČCSyĄ=t’Ć ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č CblĘ YĎ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : yêĂ bĘ tČJĎ yêĂ bĘ tČJĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć23

yJĂ hrĎCpêĘ htĎ yĘhĎ âl tnĆtŁ JĘ hČ wĘ oênĘ êČJĚ =t’Ć MgČ wĘ Sy’Ă Sy’Ă lĘ ‘bČ rŁ h‘ĎBĎ rĘ’Č MCqQĘ xČ yĘwČ
ë’Č HtĎ’Ł h‘ĎrĘqĘ nĂ âl Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă CrmĘ ’IŁ wČ : hpĎ vĎ hČ =d‘Č hpĎ vĎ mĂ grĄ’Ł hWĆ ‘ĞmČ =M’Ă24

ClyjĂ yČ ySĂ CblĘ =l‘ČwĘ MhĆ lĎ ydČgĎbĘ CqQĘ xČ yĘ bCtJĎ hČ rbČ DĘ MyqĂ hĎ lĘ hyĆhĘ tĂ ymĂ lĘ lrĎoG hĎ ylĆ ‘Ď hlĎ yjĂ nČ
tSĆ ’Ą MyĎrĘmĂ C oU’Ă tox’Ğ wČ oU’Ă CdmĘ ‘Ď ‘ČCSyĄ blČ YĘ dyČ=l‘ČwĘ : ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č NkĄ =CW‘ĞIČwČ lrĎog25

olYĘ ’Ć MydĂmĘ ‘Ł bhČ ’Ď rSĆ ’Ğ odymĂ lĘ êČ =t’Ć wĘ oU’Ă =t’Ć ‘ČCSyĄ ’rĘIČwČ : tylĂ DĎgĘ UČ hČ MyĎrĘmĂ C spĎ olqĘ26

HpĎ sĘ ’Č IČwČ ìUĆ ’Ă t’zŁ h’Ą rĘ odymĂ lĘ êČ =l’Ć rmČ ’Ď rxČ ’Č wĘ : ënĄBĘ hzĆ y’Ă rĘ hèĎ ’Ă oU’Ă =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ27

rbĎ DĎ=lJĎ MlČ SĘ nĂ yJĂ NkĄ =yrĄxĞ ’Č oê‘ĘdČBĘ ‘ČCSyĄwĘ : hlĎ ‘ĘmĎ wĎ ’ChhČ MoIhČ mĄ otyBĄ =l’Ć dymĂ lĘ êČhČ28

ZmĆ xŁ BČ gopsĘ ClBĘ TĘ IĂwČ ZmĆ xŁ ’lĄ mĎ ylĂ JĘ dmČ ‘Ď MSĎ wĘ : ytĂ ’mĄ YĎ rmČ ’Ď bCtJĎ hČ =t’Ć tâQmČ lĘ ë’Č29

TIĄwČ MlĎ SĘ nĂ rmĆ ’IŁ wČ ZmĆ xŁ hČ =NmĂ ‘ČCSyĄ M‘ČTĘ IĂwČ : wyjĂ =l’Ć ChC‘ygĂ IČwČ boz’Ą S’rŁ =l‘Č CmyWĂ IĎwČ30

MoyBĘ Z‘ĄhĎ =l‘Č MyrĂgĎjĘ hČ =t’Ć r’Ą SĘ hČ yêĂ lĘ bĂ lĘ CSxĎ MydĂChIĘhČ wĘ : oxCr=t’Ć dqĄpĘ IČwČ oS’rŁ =t’Ć31

rBĄ SČ lĘ soTlĎ jĂ mĂ Cl’ĞSĎ NJĄ =l‘Č ’Ch lodGĎ ’ChhČ tBĎ èČ hČ wĘ hyĎhĎ tBĎ SČ brĆ‘Ć=yJĂ tBĎ èČ hČ
yqĄ oS=t’Ć CrBĘ SČ yĘwČ ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č C’bŁ IĎwČ : Z‘ĄhĎ =NmĂ MdĎyrĂohlĘ C CtCmyĎ yJĂ MhĆ yqĄ oS=t’Ć32

âlwĘ tmĄ rbĎ kĘ =yJĂ C’rĘIĂwČ ‘ČCSyĄ=l’Ć C’bŁ IĎwČ : oU‘Ă CblĘ YĘ nĂ rSĆ ’Ğ ynĂ èĄ hČ yqĄ oS=t’Ć wĘ dxĎ ’Ć hĎ33

dy‘ĂUĄ hČ wĘ : MyĂmĎ wĎ MdĎ ’YĄ IĄwČ oDYĂ BĘ tynĂ xĞbČ orqĎ DĘ ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č mĄ dxĎ ’Ć ë’Č : wyqĎ oS=t’Ć CrBĘ SĂ34, 35

CnymĂ ’ĞêČ rCb‘ĞbČ lĘ oJxĂ hGĆhĘ yĆ tmĆ ’Ĺ yJĂ ‘ČdĄyŁ ’ChwĘ hnĎmĎ ’ĹnĆ otCd‘ĄwĘ rbĎ DĎhČ =t’Ć h’Ď rĎ hzĆ=l‘Č
rmŁ ’lĄ bCtJĎ do‘wĘ : ob CrBĘ SĘ tĂ =âl MYĆ ‘ĆwĘ bCtJĎ hČ =t’Ć MIĄqČ lĘ hyĎhĎ hzĆ=lkĎ wĘ : MêĆ’Č =MGČ36, 37

rSĆ ’Ğ ’Ch MyĂtČmĎ rĎhĎ =NmĂ PsĄ oy hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ rxČ ’Č yhĂ yĘwČ : CrqĎ DĎ=rSĆ ’Ğ t’Ą wřylĎ ’Ą CTBĂ hĂ wĘ38

t’WĄ lĎ ol=ttĆlĎ soTlĎ yjĂ t’Ą mĄ l’Č SĘ IĂwČ MydĂChIĘhČ =t’Ć ot’Ď rĘIĂmĂ rtĆiĄ BČ ‘ČCSyĄ dymĂ lĘ êČ hyĎhĎ
rSĆ ’Ğ NomyDĂqĘ nČ wĘ ‘ČCSyĄ tpČ CG=t’Ć ’WĎ IĂwČ ’bŁ IĎwČ NoySĘ rĂ soTlĎ yjĂ ol=NêĆ yĂwČ : ‘ČCSyĄ tpČ CG=t’Ć39

h’Ď mĄ JĘ tolhĎ ’Ğ wČ=rmŁ MylĂ ClBĘ MyUĂ sČ ’ybĂ hĄ wĘ ’Ch=MGČ ’BĎ hlĎ yĘQČ BČ ‘ČCSyĄ=l’Ć ’BĎ MynĂ pĎ lĘ
NyrTyl

.+y b"y hyrkz Nyy‘ ,ylČ ’Ą ’"n v.37 .Ty
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trČCbqĘ ërĆdĆJĘ MymĂ WĎ bĘ C’lĘ mĂ rSĆ ’Ğ MykĂ yrĂkĘ tČbĘ hĎ CT‘ĞIČwČ ‘ČCSyĄ tpČ CG=t’Ć CxqĘ IĂwČ : NyrĂTĎ ylĂ 40

oB rBČ qĘ nĂ =âl do‘ rSĆ ’Ğ SdĎxĎ rbĆ qĆ obC NgĎ hyĎhĎ MSĎ =blČ YĘ nĂ rSĆ ’Ğ MoqUĎ bČ C : MydĂChIĘhČ 41

: ‘ČCSyĄ=t’Ć ob CrbĘ qĎ borqĎ rbĆ uĆhČ wĘ MydĂChIĘlČ tBĎ SČ brĆ‘Ć MoIhČ toyhĘ bĂ C : Sy’Ă 42

’rĆêĄ wČ rbĆ uĎ hČ =l’Ć hkĎ SĄ xĞBČ rqĆBŁ tonpĘ lĂ tylĂ DĎgĘ UČ hČ MyĎrĘmĂ ’bŁ êĎ wČ tBĎ èČ BČ dxĎ ’Ć BĎ yhĂ yĘwČ k

dymĂ lĘ êČhČ =l’Ć wĘ sCrTĘ jĆ No‘mĘ SĂ =l’Ć ’bŁ êĎ wČ ZrĎêĎ wČ : rbĆ uĎ hČ =l‘ČmĄ hlĎ lĎ ogmĘ NbĆ ’Ć hĎ =t’Ć 2

CnxĘ nČ’Ğ wČ rbĆ uĆhČ =NmĂ CnynĄdŁ ’Ğ=t’Ć C’WĘ nĎ heĄhĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’êŁ wČ ‘ČCSyĄ ot’Ł bhČ ’Ď rSĆ ’Ğ rxĄ ’Č hĎ
CYrĎ MhĆ ynĄSĘ C : rbĆ uĎ hČ =l’Ć CklĘ IĄwČ rxĄ ’Č hĎ dymĂ lĘ êČhČ wĘ sorTĘ pĆ ’YĄ IĄwČ : ot’Ł CmWĎ hnĎ’Ď ‘dČnĄ âl 3, 4

xèČ IĂwČ : rbĆ uĎ hČ =l’Ć NoS’rĂ ’bŁ IĎwČ sorTĘ jĆ =t’Ć rbŁ ‘ĞIČwČ ZCrlĎ rxĄ ’Č hĎ dymĂ lĘ êČhČ rhĄ mČ yĘwČ wDĎxĘ yČ 5

No‘mĘ SĂ =MgČ wĘ : hmĎ ynĂ jĘ drČyĎ âlwĘ MDĎbČ lĘ MyxĂ eĎmĚ MykĂ yrĂkĘ êČhČ =t’Ć ’rĘIČwČ okoê=l’Ć PqĄSĘ IČwČ 6

txČ jČ TĘ UĂ hČ wĘ : MDĎbČ lĘ MyxĂ eĎmĚ MykĂ yrĂkĘ êČhČ =t’Ć ’rĘIČwČ rbĆ uĎ hČ =l’Ć drĆIĄwČ wyrĎxĞ ’Č ’BĎ sorTĘ jĆ 7

: rxĄ ’Č MoqmĎ BĘ HDĎbČ lĘ hpĎ CnYĘ =M’Ă yJĂ MykĂ yrĂkĘ êČhČ =M‘Ă heĎ nĆ y’Ą oS’rŁ =l‘Č htĎ yĘhĎ rSĆ ’Ğ
hêĎ‘Č=d‘Č yJĂ : NmĄ ’Ğ IČwČ ’rĘIČwČ rbĆ uĆhČ =l’Ć NoS’rĂ ’BĎ =rSĆ ’Ğ rxĄ ’Č hĎ dymĂ lĘ êČhČ =MGČ MSĎ drĆIĄwČ 8, 9

CklĘ IĄwČ MydĂymĂ lĘ êČhČ CbSĚ IĎwČ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ MCqlĎ ol NoknĎ yJĂ MybĂ CtJĘ hČ =t’Ć do‘ CnybĂ hĄ =âl 10

ëoê=l’Ć PqĄSĘ êČ wČ xèČ êĂ wČ HtĎ oJbĘ BĂ yhĂ yĘwČ ObĘ êĄ wČ rbĆ uĆlČ ZCxmĂ hdĎmĘ ‘Ď MyĎrĘmĂ C : MtĎ yBĄ =l’Ć 11

‘ČCSyĄ tpČ CG=t’Ć CmWĎ rSĆ ’Ğ MoqUĎ BČ MybĂ SĘ yŁ wĘ MynĂ bĎ lĘ MyTĂ ‘Ł MykĂ ’Ď lĘ mČ ynĄSĘ ’rĆêĄ wČ : rbĆ uĎ hČ 12

C’WĘ nĎ yJĂ MhĆ ylĄ ’Ğ yJĂ bĘ tĂ hmĆ lĎ hèĎ ’Ă hĎ ylĆ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : wytĎŁlGĘ rĘmČ dxĎ ’Ć wĘ wytĎSŁ ’ĞrČmĘ dxĎ ’Ć 13

’rĆêĄ wČ hĎ yrĆxĞ ’Č mĄ NpĆ êĄ wČ t’zŁ JĎ trĆBĆ dČmĘ ’yhĂ do‘ : ChmĚ WĎ hnĎ’Ď ‘dČ’Ą âlwĘ hEĆmĂ ynĂ dŁ ’Ğ=t’Ć 14

ymĂ =t’Ć yJĂ bĘ tĂ hmĆ lĎ hèĎ ’Ă ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ‘ČCSyĄ ’Ch yJĂ h‘ĎdĘyĎ âlwĘ dmĄ ‘Ł ‘ČCSyĄ=t’Ć 15

hEĆmĂ ot’Ł tĎ’WĎ nĎ hêĎ’Č =M’Ă ynĂ dŁ ’Ğ wylĎ ’Ą r’Ć êŁ wČ ’Ch NGĎhČ rTĄ nŁ =yJĂ hbĎ SĘ xĎ ’yhĂ wĘ ySĂ uĄbČ tĘ
NpĆ êĄ wČ MyĎrĘmĂ ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : Ce’Ć vĎ ’Ć wĘ ëlĄ ’Ą ynĂ ’Ğ wČ ot’Ł êĎmĘ WČ ’pŁ y’Ą ylĂ ’nĎ=hdĎyGĂ hČ 16

yJĂ ybĂ y‘Ă GĘ êĂ =l’Č ‘ČCSyĄ hĎ ylĆ ’Ą rmĄ ’IŁ wČ : yBĂ rČ rmĄ ’Ď yĄ rSĆ ’Ğ ynĂ CBrČ tyrĂbĘ ‘Ă wylĎ ’Ą rmĆ ’êŁ wČ 17

MkĆ ybĂ ’Ğ wČ ybĂ ’Ď =l’Ć hlĆ ‘Ł ynĂ nĘ hĂ MhĆ ylĄ ’Ğ yrĂmĘ ’Ă wĘ yxČ ’Č =l’Ć ykĂ lĘ ë’Č b’Ď hĎ =l’Ć ytĂ ylĂ ‘Ď âl do‘
Nod’Ď hĎ =t’Ć htĎ’ĞrĎ=yJĂ MydĂymĂ lĘ êČ lČ dGĄêČ wČ tylĂ DĎgĘ UČ hČ MyĎrĘmĂ ’bŁ êĎ wČ : MkĆ yhĄ Łl’wĄ yhČ Łl’Ĺ=l’Ć 18

rSĆ ’Ğ tyĂBČ hČ totlĘ dČ CrGĘ sĘ nĂ rSĆ ’ĞJČ ’ChhČ tBĎ èČ BČ brĆ‘ĆBĎ yhĂ yĘwČ : hĎ ylĆ ’Ą rBĆ DĂ t’zŁ JĎ ykĂ wĘ 19

MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MkĎ otBĘ dmŁ ‘ĞIČwČ ‘ČCSyĄ ’bŁ IĎwČ MydĂChIĘhČ =t’Ć MtĎ’Ď rĘIĂmĂ MydĂymĂ lĘ êČhČ MSĎ CYBĘ qĘ nĂ
MydĂymĂ lĘ êČhČ CxmĘ WĘ IĂwČ oDYĂ =t’Ć wĘ wydĎyĎ=t’Ć M’Ď rĘhĆ t’zŁ kĎ orBĘ dČ yrĄxĞ’Č wĘ : MkĆ ylĄ ‘Ğ MolSĎ 20

b’Ď hĎ ytĂ ’Ł xlČ SĎ rSĆ ’ĞJČ MkĆ lĎ MolSĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ ‘ČCSyĄ PsĆ oIwČ : Nod’Ď hĎ =t’Ć MtĎ o’rĘBĂ 21

xČ Cr=t’Ć MkĆ lĎ CxqĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ MhĆ BĎ xjČ IĂwČ t’zŁ kĎ orBĘ dČ yrĄxĞ ’Č wĘ : MkĆ tĘ ’Ć xČ lĄ SŁ ynĂ nĘ hĂ NJĄ 22

wylĎ ‘Ď wylĎ ‘Ď MCtySĂ êĘ M’Ă wĘ ol xlČ sĘ nĂ wĘ wy’Ď TĎ xĞ =t’Ć ol CxlĘ sĘ êĂ rSĆ ’Ğ Sy’Ă Sy’Ă : SdĆuŁ hČ 23

CrmĘ ’IŁ wČ : ‘ČCSyĄ ’bŁ BĘ MhĆ UĎ ‘Ă hyĎhĎ =âl rWĎ ‘ĎhĆ MynĄèĘ mĂ dxĎ ’Ć somCdydĂ ’rĎqĘ eĂ hČ ’mĎ otwĘ : CyhĘ yĂ 24, 25

torqĘ dĘmČ =t’Ć h’Ć rĘ’Ć âQ=M’Ă MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ Nod’Ď hĎ =t’Ć Cny’Ă rĎ MydĂymĂ lĘ êČhČ rtĆ yĆ wylĎ ’Ą
oDYĂ BĘ ‘GČ’Ć âl ydĂyĎbĘ w hQĆ ’Ą hĎ MyrĂmĘ sĘ UČ hČ ybĄ qĘ nĂ BĘ y‘ĂBĎ YĘ ’Ć =t’Ć ‘qČ tĘ ’Ć âlwĘ wydĎyĎBĘ MyrĂmĘ sĘ UČ hČ
’l
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’mĎ otwĘ M‘ČjČ hČ do‘ hmĎ ynĂ jĘ tyĂBČ BČ MydĂymĂ lĘ êČhČ ClhĞ qĘ nĂ MymĂ yĎ tnČmŁ SĘ hYĄ qĘ mĂ C : hnĎ ymĂ ’Ğ’Č âl26

rxČ ’Č wĘ : MkĆ ylĄ ‘Ğ MolSĎ rmĆ ’IŁ wČ MkĎ otBĘ dmŁ ‘ĞIČwČ totlĎ DĘhČ CrGĘ sĚ rSĆ ’ĞJČ ‘ČCSyĄ ’bŁ IĎwČ MhĆ UĎ ‘Ă27

yDĂYĂ bĘ ynĂ èĄ mĚ C ìdĘyĎ=t’Ć TSĄ ohwĘ ydČyĎ=t’Ć h’Ą rĘC heĎhĄ ì‘ĞBĎ YĘ ’Ć =t’Ć TSĄ oh ’mĎ oê=l’Ć rmČ ’Ď
: yhĎ Łl’wĄ ynĂ dŁ ’Ğ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ’mĎ oê N‘ČIČwČ : NymĂ ’ĞêČ NmĄ ’ĞhČ =M’Ă yJĂ hnĎ Cm’Ĺ rsČ xĞ yhĂ êĘ =l’Č wĘ28

âl o’rĎwĘ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ hQĆ ’Ą yrĄSĘ ’Č ’mĎ oê êĎ nĘ mČ ’Ć hĹ ynĂ tČ y’Ă rĘ rSĆ ’Ğ N‘ČyČ ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ29

rpĆ iĄ BČ CbêĘ kĘ nĂ =âl rSĆ ’Ğ wydĎymĂ lĘ tČ ynĄ y‘ĄlĘ ‘ČCSyĄ hWĎ ‘Ď MyBĂ rČ MyrĂxĄ ’Ğ MytĂ pĘ om=MgČ wĘ : C’rĎ30

rCb‘ĞbČ lĘ C MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch ‘ČCSyĄ yJĂ CnymĂ ’ĞêČ rCb‘ĞbČ lĘ CbêĘ kĘ nĂ hQĆ ’Ą =ë’Č : hEĆhČ31

: omSĘ BĂ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ bqĆ‘Ą MyIĂxČ MkĆ lĎ CyhĘ yĂ
: MhĆ ylĄ ’Ğ h’Ď rĘnĂ hkŁ wĘ hyĎrĘbČ TĘ MyČ=l‘Č wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć to’rĎhĄ lĘ ‘ČCSyĄ PsĄ oIwČ NkĄ =yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ’k

lylĂ GĎBČ rSĆ ’Ğ hnĎuĎ mĂ l’Ą nĘ tČ nĘ C somCdydĂ ’rĎqĘ eĂ hČ ’mĎ otwĘ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ wDĎxĘ yČ CbSĘ yĎ rSĆ ’ĞJČ2

gydĂlĎ ëlĄ hŁ ynĂ nĘ hĂ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : wydĎymĂ lĘ êČmĂ MyrĂxĄ ’Ğ MyĂnČSĘ C yDĂbĘ zČ ynĄbĘ C3

hmĎ C’mĘ CdkĘ lĎ âlwĘ hIĎnĂ ’ĽhĎ =l’Ć CdrĘIĄwČ dIĎmĂ C’YĘ IĄwČ CnxĘ nĎ’Ğ=MGČ ëlĄ nĄ ëUĎ ‘Ă wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ
yJĂ C‘dĘyĎ âl MydĂymĂ lĘ êČhČ wĘ MIĎhČ tpČ WĘ =l‘Č dmĄ ‘Ł ‘ČCSyĄ heĄhĂ wĘ ro’ rqĆBŁ hČ : ’Ch hlĎ yĘQČ BČ4

rmĆ ’IŁ wČ : NyĂ’Ď CrmĘ IŁ wČ Cn‘ĞIČwČ lkŁ ’ĹlĆ rbĎ DĎ MkĆ lĎ =SyĄhĞ ynČBĎ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : ’Ch ‘ČCSyĄ5, 6

HkĎ SĘ mĎ lĘ do‘ ClkĘ yĎ=âlwĘ CWrĘpĘ yĂwČ MtĆ’YĎ mĘ C hIĎnĂ ’ĽlĎ NymĂ ymĂ trĆmŁ kĘ UĂ hČ =t’Ć CWrĘjĂ MhĆ ylĄ ’Ğ
‘ČmŁ SĘ kĂ wĘ ’Ch Nod’Ď hĎ sorTĘ jĆ =l’Ć rmČ ’Ď obhĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ rSĆ ’Ğ ’ChhČ dymĂ lĘ êČhČ wĘ : MygĂ DĎ brŁ mĄ7

rtĆ yĆwĘ : MIĎhČ =l’Ć ljĄ nČtĘ IĂwČ hyĎhĎ MrŁ ‘Ą yJĂ oly‘ĂmĘ =t’Ć T‘ČIČwČ Nod’Ď hĎ ’Ch yJĂ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ8

CkSĘ mĘ IĂwČ hUĎ ’Č MyĂtČ’mĎ JĘ =M’Ă yJĂ hSĎ BĎ IČhČ =NmĂ CqyxĂ rĘhĂ âl yJĂ MtĎ IĎnĂ ’ĽbĎ C’BĎ MydĂymĂ lĘ êČhČ
MhĆ ylĄ ‘Ğ gdĎwĘ MSĎ MykĂ Cr‘Ğ S’Ą =ylĄ xĞ GČ C’rĘIĂwČ hSĎ BĎ IČhČ =l’Ć C’YĘ IĄwČ : MygĂ DĎhČ =M‘Ă trĆmŁ kĘ mĂ hČ =t’Ć9

l‘ČIČwČ : hêĎ‘Ď MêĆdĘkČ lĘ rSĆ ’Ğ MygĂ DĎhČ =NmĂ MŁlhĞ C’ybĂ hĎ ‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MxĆ lĎ rJČ kĂ wĘ10, 11

h’Ď mĄ MylĂ odGĘ MygĂ dĎ h’Ď lĄ mĘ ’yhĂ wĘ hSĎ BĎ IČhČ =l’Ć trĆmŁ kĘ UĂ hČ =t’Ć ëSŁ mĘ IĂwČ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ
‘ČCSyĄ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MygĂ DĎhČ brŁ mĄ trĆmŁ kĘ UĂ hČ h‘ĎrĘqĘ nĂ âl t’zŁ =lkĎ bĘ C hSĎ ŁlSĘ C MySĂ ymĂ xĞ wČ12

yJĂ hêĎ’Ď ymĂ l’Ł SĘ lĂ oBlĂ o’lĎ mĘ rSĆ ’Ğ MydĂymĂ lĘ êČBČ dxĎ ’Ć =MGČ Ny’Ą wĘ rqĆBŁ hČ txČ rĚ’Ğ ClkĘ ’Ă C’BŁ
t’zŁ wĘ : hgĎDĎhČ =t’Ć MgČ wĘ MhĆ lĎ NêĄ IĂwČ MxĆ QĆ hČ =t’Ć xuČ IĂwČ ‘ČCSyĄ ’bŁ IĎwČ : Nod’Ď hĎ ’Ch rSĆ ’Ğ C‘dĘyĎ13, 14

yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ omCq yrĄxĞ ’Č wydĎymĂ lĘ êČ =l’Ć ‘ČCSyĄ h’Ď rĘnĂ =rSĆ ’Ğ tySĂ ylĂ èĘ hČ M‘ČjČ hČ15

hQĆ ’Ą mĄ rtĆ yĆ ytĂ ’Ł hêĎ’Č bhĄ ’Ł hČ hnĎ oy=rBČ No‘mĘ SĂ sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ =l’Ć ‘ČCSyĄ rmĆ ’IŁ wČ MtĎxĎ rĚ’Ğ
rmĆ ’IŁ wČ : ytĎ ol‘Ď=t’Ć lhĄ nČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ìyêĂ bĘ hČ ’Ğ yJĂ êĎ ‘ĘdČyĎ hêĎ’Č ynĂ dŁ ’Ğ NhĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ16

êĎ‘ĘdČyĎ hêĎ’Č ynĂ dŁ ’Ğ NhĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ytĂ ’Ł hêĎ’Č bhĄ ’Ł hČ hnĎ oy=rBČ No‘mĘ SĂ tynĂ SĄ M‘ČjČ wylĎ ’Ą
hnĎ oy=rBČ No‘mĘ SĂ tySĂ ylĂ SĘ M‘ČjČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ynĂ ’YŁ =t’Ć hxĄ nĘ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ìyêĂ bĘ hČ ’Ğ yJĂ17

hêĎ’Č bhĄ ’Ł hČ tySĂ ylĂ SĘ M‘ČjČ wylĎ ’Ą rmČ ’Ď yJĂ oBlĂ =l’Ć sorTĘ jĆ b~Ą ‘ČtĘ IĂwČ ytĂ ’Ł hêĎ’Č bhĄ ’Ł hČ
‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ìyêĂ bĘ hČ ’Ğ yJĂ êĎ ‘ĘdČyĎ hêĎ’Č êĎ ‘ĘdČyĎ lJŁ =l’Ć hêĎ’Č ynĂ dŁ ’Ğ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ytĂ ’Ł
ìynĆtĘ mĎ =t’Ć êĎrĘgČxĎ ìdĘyĎBĘ tĎ yyĂhĎ r‘ČnČ do‘BĘ ëlĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď : ynĂ ’YŁ =t’Ć h‘ĄrĘ18
Kltw
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âl rSĆ ’Ğ=l’Ć ì’ĞWĎ nĘ C ìrĘGĎxĘ yČ rxĄ ’Č wĘ ìyjĆ JČ WrŁ pĘ êĂ NqČ zĘtĂ ykĂ wĘ êĎ YĘ pČ xĎ rSĆ ’Ğ=l’Ć ëlĆ êĄ wČ
dobJĘ oB lDČgĘ yĂ rSĆ ’Ğ tCmyĎ ’Ch twĆmĎ hzĆy’Ą BĘ ol ozmĘ rĎBĘ rBĄ dĂ ’Ch t’zŁ JĎ MlĎ C’wĘ : ZjŁ xĘ tČ 19

dymĂ lĘ êČhČ =t’Ć ’rĘIČwČ sorTĘ jĆ NpĆ IĂwČ : yrĎxĞ ’Č ëlĄ wylĎ ’Ą rmČ ’Ď t’zŁ kĎ orBĘ dČ yrĄxĞ ’Č wĘ MyhĂ Łl’Ĺ 20

rmČ ’Ď wĘ brĆ‘ĆhĎ hêĄSĘ mĂ BĘ or’CĎYČ =l‘Č lpČ nĎ rSĆ ’Ğ ’ChwĘ MhĆ yrĄxĞ ’Č ëlĄ hŁ obhĄ ’Ğ ‘ČCSyĄ rSĆ ’Ğ
hzĆwĘ ynĂ dŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ=l’Ć rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ ot’Ł to’rĘBĂ yhĂ yĘwČ : ìrĆyGĂ sĘ yČ rSĆ ’Ğ hzĆ=’Ch ymĂ ynĂ dŁ ’Ğ 21

ëlĄ ëQĎ =hmČ ë’Č ’bŁ ’Ď rSĆ ’Ğ=d‘Č r’Ą èĎ yĂ yJĂ yêĂ YĘ pČ xĎ =M’Ă ‘ČCSyĄ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : otyrĂxĞ ’Č hmĎ 22

âl ‘ČCSyĄwĘ tCmyĎ âl ’ChhČ dymĂ lĘ êČhČ yJĂ MyxĂ ’Č hĎ NyBĄ hEĆhČ rbĎ DĎhČ ’YĎ yĎ NJĄ =l‘Č : yrĎxĞ ’Č 23

: ëQĎ =hmČ ë’Č ’bŁ ’Ď rSĆ ’Ğ=d‘Č r’Ą èĎ yĂ=yJĂ yêĂ YĘ pČ xĎ =M’Ă rmČ ’Ď qrČ tCmyĎ=âl yJĂ ol=rmČ ’Ď
otCd‘Ą yJĂ Cn‘ĘdČyĎwĘ hQĆ ’Ą =lJĎ btČJĎ rSĆ ’Ğ ’ChwĘ hQĆ ’Ą lĎ otCd‘Ą=t’Ć NtĄ eŁ hČ dymĂ lĘ êČhČ ’Ch hzĆ 24

dxĎ ’Ć MQĎ kĚ CbtĘ JĎ yĂ=M’Ă ë’Č ‘ČCSyĄ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ MyrĂxĄ ’Ğ MyBĂ rČ MyWĂ ‘ĞmČ SyĄ do‘wĘ : hnĎmĎ ’ĹnĆ 25

: NmĄ ’Ď NCbtĄJĎ yĂ rSĆ ’Ğ MyrĂpĎ iĘ hČ =t’Ć MlĎ o‘hĎ =lJĎ lykĂ tĎ âl yJĂ ybĂ bĎ lĘ bSŁ xĞ yČ dxĎ ’Ć rxČ ’Č



MyxĂ ylĂ èĘ hČ tol‘ĞpĘ mĂ

hrĎoh rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ ‘ČCSyĄ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ=lJĎ ob yêĂ bĘ tČ JĎ solypĂ o’êĘ NoS’rĂhĎ rpĆ iĄ hČ heĄhĂ’

SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ wytĎ wŁ YĘ mĂ =t’Ć oêtĂ yrĄxĞ ’Č CnêĎ’Ă mĄ hlĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ MoIhČ =d‘Č : oQxĂ hČ MoImĂ2

MyBĂ rČ tot’Ł BĘ yxĎ MhĆ ylĄ ‘Ğ b~Ą yČtĘ hĂ otoe‘Ě yrĄxĞ ’Č rSĆ ’Ğ wČ : MhĆ BĎ rxČ BĎ =rSĆ ’Ğ wyxĎ ylĂ SĘ =l’Ć3

MhĆ UĎ ‘Ă d‘ČsĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =l‘Č rBĄ dČyĘwČ Moy My‘ĂBĎ rĘ’Č MhĆ ylĄ ’Ğ tolgĘ nĂ tolGĎhĂ BĘ4

rSĆ ’Ğ b’Ď hĎ rbČ DĘ=l’Ć ClyxĂ oê=M’Ă yJĂ MyĂlČ SĎ CrymĂ C’YĘ tĄ=âl rmŁ ’lĄ MtĎ’Ł hCĎYĂ wDĎxĘ yČ
yrĄxĞ ’Č ryBĂ kČ =âl do‘BĘ SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ ClbĘ FĎ êĂ MêĆ’Č wĘ MyĂUĎ BČ lBĄ TĂ NnĎxĎ oy yJĂ : yjĂ mĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ5

t’EŁ hČ t‘ĄBĎ bySĂ tĎhĞ CnynĄdŁ ’Ğ rmŁ ’lĄ ChlĚ ’Ď SĘ IĂwČ dxČ yČ MpĎ iĘ ’Č tĘ hĂ BĘ yhĂ yĘwČ : hQĆ ’Ą hĎ MymĂ IĎhČ6

MydĂ‘ĞomhČ =t’Ć wĘ MyêĂ ‘ĂhĎ =t’Ć t‘ČdČlĎ MkĆ lĎ âl MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : l’Ą rĎWĘ yĂlĘ tCklĘ UČ hČ =t’Ć7

MtĆ yyĂhĘ wĂ SdĆuŁ hČ xČ Cr MkĆ ylĄ ‘Ğ xČ nŁ JĘ z‘Ł CrEĘ’Č tĘ êĂ lbĎ ’Ğ : oêlĘ SČ mĘ mĆ BĘ b’Ď hĎ d‘ČyĎ rSĆ ’Ğ8

MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć rBĄ dČlĘ otŁQkČ JĘ : ZrĆ’Ď hĎ hYĄ qĘ =d‘ČwĘ NormĘ SŁ bĘ C hdĎChyĘ=lkĎ bĘ C MyĂlČ SĎ CryBĂ ydČ‘Ą9

otŁl‘ĞBČ wyrĎxĞ ’Č CTyBĂ IČwČ : MhĆ ynĄ y‘Ą dgĆeĆmĂ NnĎ‘Ď Ch’Ą vĎ IĂwČ to’rŁ MhĆ ynĄ y‘ĄwĘ MhĆ mĄ hlĎ ‘ĞnČ hQĆ ’Ą hĎ10

hEĆ=hUĎ lĎ lylĂ GĎhČ ySĄ nĘ ’Č : MyrĂmĘ ’Ł wĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ MybĂ ~Ď nĂ NbĎ lĎ ySĄ bĚ lĘ MySĂ nĎ’Ğ ynĄSĘ heĄhĂ wĘ hmĎ yĘmĎ èĎ hČ11

’bŁ yĎ NJĄ MorUĎ lČ l‘ČIČwČ MkĆ ylĄ ‘ĞmĄ xuČ lĚ rSĆ ’Ğ hzĆ ‘ČCSyĄ hmĎ yĘmĎ èĎ hČ MyTĂ yBĂ mČ C MydĂmĘ ‘Ł MêĆ’Č
MytĂ yEĄhČ =rhČ ’rĎqĘ eĂ hČ rhĎ hĎ =NmĂ hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ CklĘ IĄwČ CnpĘ IĂwČ : MorUĎ lČ hlĆ ‘Ł ot’Ł MtĆ y’Ă rĘ rSĆ ’ĞJČ12

sorTĘ jĆ MSĎ CrGĎ rSĆ ’Ğ hIĎlĂ ‘ĞhĎ =l’Ć Cl‘ĞIČwČ C’bŁ IĎwČ : tBĎ SČ MCxêĘ ërĆdĆJĘ MyĂlČ SĎ CrylĂ boruĎ hČ13

No‘mĘ SĂ wĘ ypČ lĘ xČ =NBĆř bqŁ ‘ĞyČ ChyĎtĘ êĂ mČ C ymČ lĘ êČ =rBČ ’mĎ otwĘ sojlĂ yjĂ yrČDĘnĘ ’Č wĘ bqŁ ‘ĞyČwĘ NnĎxĎ oywĘ
dxĎ ’Ć blĄ BĘ MynĂ CnxĞ tČbĘ C hQĎ pĂ êĘ hČ =l‘Č wDĎxĘ yČ CdqĘ SĎ hQĆ ’Ą =lJĎ : bqŁ ‘ĞyČ=NBĆ hdĎChywĂ y’Ă eĎuČ hČ14

MyxĂ ’Č hĎ ëotBĘ MqĎ sorTĘ pĆ C MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ : wyxĎ ’Ć =M‘Ă wĘ ‘ČCSyĄ M’Ą MyĎrĘmĂ =M‘Ă MySĂ eĎhČ =M‘Ă15

MCqyĎ yJĂ hyĎhĎ NoknĎ MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ : rmČ ’IŁ wČ MyrĂWĘ ‘ĆwĘ h’Ď mĄ JĘ MrĎjĎ sĘ mĂ hyĎhĎ rSĆ ’Ğ MylĂ hĎ qĘ eĂ hČ16

lhĄ nČmĘ lĂ hyĎhĎ rSĆ ’Ğ hdĎChyĘ=l‘Č dwĂdĎ ypĂ BĘ MdĆuĆmĂ rBĆ DĂ SdĆuŁ hČ xČ Cr rSĆ ’Ğ bCtJĎ hČ rbČ DĘ
ol=hnĎqĎ ’Ch heĄhĂ wĘ : olrĎogBĘ oQ hlĎ pĘ nĎ t’EŁ hČ hdĎbŁ ‘ĞhĎ wĘ CnêĎ’Ă hnĎmĘ nĂ =yJĂ : ‘ČCSyĄ ydĄkŁ lĘ lĂ17, 18

rbĎ DĎhČ wĘ : CkjĎ SĘ nĂ wy‘ĎmĄ =lkĎ wĘ ëwĆêĎBČ ‘qČ BĎ IĂwČ hYĎ rĘ’Č otmĎ oq âlmĘ ljŁ IĂwČ o‘SĘ jĂ rkČ WĘ BĂ hdĆWĎ19

’mĎ DĘ=lqČ xĞ MtĎpĎ WĘ BĂ ’ChhČ hdĆvĎ hČ ’rĎqĘ nĂ t’zŁ rCb‘ĞbČ lĘ yJĂ MyĂlĎ SĎ CryĘ ybĄ SĘ yŁ =lkĎ lĘ ‘dČon
bSĄ yŁ HbĎ yhĂ yĘ=l’Č wĘ hUĎ SČ nĘ śotrĎyTĂ =yhĂ êĘ MyQĂ hĂ êĘ hČ rpĆ sĄ BĘ bCtkĎ =yJĂ : MymĂ dĎ hdĄWĘ ’Ch yJĂ20

CnêĎ’Ă CklĘ hĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą hĎ MySĂ nĎ’ĞhĎ =NmĂ yJĂ CnlĎ NoknĎ NJĄ =l‘ČwĘ : rxĄ ’Č xuČ yĂ otDĎqĚpĘ w do‘wĘ21

xuČ lĚ rSĆ ’Ğ MoIhČ =d‘Č NnĎxĎ oy tlČ ybĂ FĘ mĂ lxĄ hĎ : CnynĄpĎ lĘ ’bĎ wĎ ’YĄ oy CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ toyhĹ ymĄ yĘ=lJĎ22

’rĎqĘ eĂ hČ PsĄ oy=t’Ć MyĂnĎSĘ CdymĂ ‘ĞIČwČ : otmĎ CqêĘ =l‘Č d‘ĄlĘ CnUĎ ‘Ă hyĆhĘ yĂ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć rSĆ ’Ğ CeUĆ mĂ23

tobbĎ lĘ =lJĎ ‘ČdĄyŁ hoĎhyĘ hêĎ’Č CrmĘ ’IŁ wČ ClQĘ jČ tĘ IĂwČ : ChyĎtĘ êĂ mČ =t’Ć wĘ soTsĘ Cy heĎkĚ mĘ C ’BĎ SČ =rBČ24
’n=wn’rh
T"s Mylht Nyy‘ ,bVy yhy=l’Č MhĆ ylĄ hĽ’Ď BĘ hmVn MtĎrĎyTĂ =yht ’"n v.20 .+’ qwsp hdwhy trg’ Nyy‘ ,yxĂ ’Ğ ’"p v.13 .’

.w"k
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t’EŁ hČ hdĎob‘ĞhĎ lrČoG xuČ yĂ yJĂ : oB êĎrĘxČ BĎ hêĎ’Č rSĆ ’Ğ MyĂnČèĘ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć hĎ =t’Ć ’nĎ=Cn’Ą rĘhČ 25

tolrĎoG MhĆ ylĄ ‘Ğ ClyjĂ IČwČ : oQSĆ omoqmĘ lĂ ëlĆ IĄwČ hĎ ylĆ ‘ĎmĄ hTĎ WĎ hdĎChyĘ rSĆ ’Ğ HyĎ=tCk’ĞlĘ mČ C 26

: MyxĂ ylĂ èĘ hČ rWĎ ‘Ď dxČ ’Č =M‘Ă hnĆUĎ IĂwČ ChyĎtĘ êĂ mČ =l‘Č lrĎoGhČ ljŁ IĂwČ
No’SĎ loq heĄhĂ wĘ : dxĎ ’Ć MoqmĎ BĘ dxĎ ’Ć blĄ MQĎ kĚ CpsĘ ’Ć nĆ to‘bĚ SĎ hČ t‘ČbĘ SĂ tâlmĘ MoybĘ C b, 2

hnĎ y’Ć rĎêĄ wČ : ot’Ł MêĎbĘ SĂ tyBĄ =lJĎ ’lĄ UĎ IĂwČ lodGĎ S‘ČrČ No’SĘ JĂ N’Ą SŁ M’Ł tĘ jĂ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ 3

: MhĆ mĄ dxĎ ’Ć dxĎ ’Ć l‘Č txČ ’Č txČ ’Č CtxĞ nĂ wĘ CglĘ pĘ nĂ rSĆ ’Ğ S’Ą h’Ą rĘmČ JĘ tonSŁ lĂ MhĆ ylĄ ’Ğ
rSĆ ’ĞJČ MhĆ yjĂ mĂ MyQĂ mĂ C’yYĂ oIwČ torxĄ ’Ğ tonSŁ lĘ BĂ rBĄ dČlĘ CQxĄ IĎwČ SdĆuŁ hČ xČ Cr MQĎ kĚ C’lĘ UĎ IĂwČ 4

txČ êČ rSĆ ’Ğ MyĂoGhČ toYrĘ’Č =lJĎ mĂ MyĂlČ SĎ CrybĂ CrGĎ MyhĂ Łl’Ĺ y’Ą rĘyĂ MydĂChywĂ : xČ CrhĎ MhĆ BĎ MWĎ 5

MhĆ ynĄ yBĄ hkĎ CbmĘ yhĂ êĘ wČ brĎ=M‘Č CpiĘ ’Č tĘ IĘwČ ’ChhČ No’èĎ hČ loq ‘mČ èĎ hĂ BĘ yhĂ yĘwČ : MyĂmĎ èĎ hČ 6

CrmĘ ’IŁ wČ ChmĘ tĘ IĂwČ MQĎ kĚ CmmĘ oêSĘ IĂwČ : oYrĘ’Č NoSlĘ BĂ MyrĂBĘ dČmĘ MtĎ’Ł ‘mČ SĎ MhĆ mĄ Sy’Ă Sy’Ă =yJĂ 7

MhĆ yjĂ mĂ ‘mČ SĘ nĂ ëy’Ą wĘ : hUĎ hĄ lylĂ GĎhČ ynĄBĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂBĘ dČmĘ hČ =lJĎ âlhĞ wyxĂ ’Ď =l’Ć Sy’Ă 8

MyĂrČhĞ nČ MrČ’Ğ ybĄ SĘ yŁ MlĎ y‘ĄwĘ ydČmĎ C srĎjĎ tpČ WĘ : CnêĄdĘlČ om ZrĆ’Ć =tpČ WĘ CnêĎ’Ă mĄ dxĎ ’Ć =lkĎ wĘ 9

ynĂ yrĂCq dyČ=l‘Č bCl lbĆ xĆ wĘ MyĂrČYĘ mĂ ’yĎlĘ CjmĘ pČ C ’yĎgĘ CrjĘ : ’yĎsĘ ’Č wĘ soTnĘ jĎ ’IĎqĂ dĘCjqČ wĘ hdĎChywĂ 10

My‘ĂmĘ SŁ CnytĄ nŁ SŁ lĘ lĂ CnxĘ nČ’Ğ rSĆ ’Ğ brĎ‘ĞwČ ytĂ rĄJĘ tpČ WĘ =MGČ : ymĂ ormĄ My’Ă BĎ hČ MydĂChywĂ MyrĂgĄwĘ 11

Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă CrmĘ ’IŁ wČ ClhĄ BĎ IĂwČ MQĎ kĚ CmmĘ oêSĘ IĂwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ to’lĘ pĘ nĂ =t’Ć MyrĂjĘ sČ mĘ MtĎ’Ł 12

dxČ ’Č wĘ sorTĘ jĆ MCqyĎ z’Ď : hUĎ hĄ SorytĂ y’Ą lĄ mĘ =yJĂ CrmĘ ’Ď wĘ omlĎ Cg‘ĞlĎ MyrĂxĄ ’Ğ wČ : t’zŁ =hmČ 13, 14

ybĄ SĘ yŁ =lkĎ wĘ hdĎChyĘ Sy’Ă t’zŁ MkĆ lĎ C‘DĘ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ oloq=t’Ć ’vĎ IĂwČ oU‘Ă rWĎ ‘ĎhĆ
h‘ĎèĎ hČ âlhĞ yJĂ MêĆ’Č NCbSĘ xĘ êČ rSĆ ’ĞJČ hQĆ ’Ą MyrĂoJSĂ âl yJĂ : ytĂ rĎmĘ ’Ă CnyzĂ’ĞhČ MyĂlČ SĎ CryĘ 15

śtyrĂxĞ ’Č BĘ hyĎhĎ wĘ : ’ybĂ eĎhČ l’Ą oy=dyČBĘ rCm’Ď hĎ rbĎ DĎhČ ’Ch hzĆ ë’Č : ’Ch MoIBČ tySĂ ylĂ èĘ hČ 16, 17

śMkĆ yrĄCxbČ C MkĆ ytĄ nŁ bĘ C MkĆ ynĄBĘ C’BĘ nĂ wĘ rWĎ BĎ =lJĎ =l‘Č yxĂ Cr=t’Ć ëojSĘ ’Ć hoĎhyĘ M’Ě nĘ MymĂ IĎhČ
hUĎ hĄ hĎ MymĂ IĎBČ ytČ oxpĘ SĂ =l‘ČwĘ ydČbĎ ‘Ğř =l‘Č MgČ wĘ : NCmŁlxĞ yČ tomolxĞ MkĆ ynĄqĘ zĂwĘ C’rĘyĂ tonyŁ zĘxĆ 18

MDĎ txČ êĎmĂ ZrĆ’Ď BĎ tot’Ł wĘ l‘ČUČř mĂ MyĂmČ èĎ BČ MytĂ pĘ om yêĂ tČ nĎ wĘ : C’BĎř nĂ wĘ yxĂ Cr=t’Ć ëojSĘ ’Ć 19

lodGĎhČ hoĎhyĘ Moy ’oB ynĄpĘ lĂ MdĎlĘ xČ rĄIĎhČ wĘ ëSĆ xŁ lĘ ëpĄ hĎ yĄ SmĆ èĆ hČ : NSĎ ‘Ď tormĘ ytĂ wĘ S’Ą wĎ 20

hQĆ ’Ą yrČbĎ dĘlĂ CbySĂ qĘ hČ l’Ą rĎWĘ yĂ ySĄ nĘ ’Č : TlĄ UĎ yĂ hoĎhyĘ MSĄ BĘ ’rĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ lJŁ hyĎhĎ wĘ : ’rĎoehČ wĘ 21, 22

rSĆ ’Ğ MytĂ pĘ ombĘ C to’lĎ pĘ nĂ BĘ torCbgĘ BĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą mĄ MkĆ lĎ NmĎ ’ĹnĆ Sy’Ă yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ heĄhĂ
MyhĂ Łl’Ĺ doimĂ rSĆ ’Ğ hzĆ ’Ch : MêĆ’Č =MGČ MêĆ‘ĘdČyĘ rSĆ ’ĞJČ MkĆ ynĄ y‘ĄlĘ odyĎ=l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ hWĎ ‘Ď 23

: ot’Ł MtĆ ymĂ hĞ wČ MêĆ‘ĘqČ oh l‘ČIČlĂ bĘ ydĄyBĂ MêĆ’Č wĘ twĆUĎ lČ NtĄ eĎhĂ lĘ wylĎ ‘Ď rzČgĘ nĂ MdĆuĆmĂ oê‘ĘDČmĂ C
: oB qyzĂxĞ hČ lĘ xČ JŁ rYČ ‘Ď âl twĆUĎ hČ yJĂ MytĂ UĄ hČ =NmĂ ChmĄ yqĂ yĘwČ twĆUĎ hČ ylĄ bĘ xĆ ryêĂ hĂ MyhĂ Łl’wĄ 24

yBĂ lĂ xmČ WĎ NkĄ lĎ : ToU’Ć =lBČ ynĂ ymĂ ymĂ yJĂ dymĂ tĎ yDĂgĘ nĆlĘ hoĎhyĘ ytĂ yCĂSĂ dwĂDĎ rmČ ’Ď wylĎ ‘Ď=yJĂ 25, 26

ìdĘysĂ xĞ NêĄtĂ =âl lo’SĘ lĂ ySĂ pĘ nČ bzŁ ‘ĞtČ =âl yJĂ : xTČ bĆ lĎ NJŁ SĘ yĂ yrĂWĎ BĘ =P’Č ynĂ oSlĘ ślgĆêĎ wČ 27
tw’rl
.C’rĘyĂ tonoyzĘxĆ MkĆ yrĄCxBČ NCmŁlxĞ yČ tomŁlxĞ MkĆ ynĄqĘ zĂ ’"n v.17 .+’ +g l’wy Nyy‘ ,KwpV’ NkĄ =yrĄxĞ’Č hyhw ’"n v.17 .b
’"n v.19 .+b +g l’wy Nyy‘ ,C’BĎ nĂ wĘ N’k ’Ymn ’l ’"n v.18 .+b +g l’wy Nyy‘ ,toxpĎ èĘ hČ =l‘w MydĂbĎ ‘ĞhĎ l‘ Mgw ’"n v.18

.+T z"T Mylht Nyy‘ ,ydĂobJĘ lgĆIĎwČ ’"n v.26 .+g +g l’wy Nyy‘ ,ZrĆ’Ď bĎ C MymVb Mytpwm
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CnêĘ MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ : ìynĆjĎ =t’Ć toxmĎ WĘ ynĂ ‘ĄyBĂř WĘ êČ MyIĂxČ toxrĘ’Ď ynĂ êĎ ‘ĘdČohř : txČ SĎ to’rĘlĂ28, 29

rBČ qĘ nĂ =MgČ wĘ tmĄ =MgČ yJĂ tob’Ď hĎ S’rŁ dwĂDĎ=l‘Č lkŁ ynĄ y‘ĄlĘ MkĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČlĘ hjĆ NoxtĘ jĂ ylĂ
MyhĂ Łl’Ĺ ol ‘BČ SĘ nĂ h‘ĎCbSĘ yJĂ ‘ČdĄyŁ wĘ ’ybĂ nĎ otoyhĘ BĂ ’ChwĘ : hEĆhČ MoIhČ =d‘Č CnUĎ ‘Ă orbĘ qĂ wĘ30

t’zŁ otozxĞbČ C : o’sĘ JĂ =l‘Č rWĎ BĎ hČ ypĂ JĘ xČ ySĂ UĎ hČ =t’Ć MyqĂ hĎ lĘ okrĄyĘ y’Ą YĘ IŁ mĂ dxĎ ’Ć bySĂ ohlĘ31

: txĎ SĎ h’Ć rĘyĂ=âl orWĎ bĘ C lo’SĘ lĂ oSpĘ nČ bzŁ ‘ĞtČ =âl yJĂ xČ ySĂ UĎ hČ tmČ CqêĘ =l‘Č rBĆ DĂ MdĆuĆmĂ
’vĎ nĂ =yJĂ hêĎ‘ČwĘ : ol MydĂ‘Ą CnQĎ JĚ CnxĘ nČ’Ğ wČ MytĂ UĄ hČ =NmĂ omyqĂ hĞ MyhĂ Łl’Ĺ rSĆ ’Ğ hzĆ ‘ČCSyĄ ’Ch32, 33

rSĆ ’ĞJČ hEĆhČ xČ CrhĎ =t’Ć ëpČ SĎ wybĂ ’Ď t’Ą mĄ xqČ lĎ SdĆuŁ hČ xČ Cr txČ TĎ bĘ hČ =t’Ć wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ NymĂ ylĂ
ynĂ dŁ ’lČ hoĎhyĘ M’Ě nĘ rmČ ’Ď wypĂ BĘ ’ChwĘ hmĎ yĘmĎ èĎ hČ hlĎ ‘Ď âl dwĂdĎ yJĂ : My‘ĂmĘ SŁ wĘ My’Ă rŁ MêĆ’Č34

tmĆ ’ĹBĆ l’Ą rĎWĘ yĂ tyBĄ =lJĎ ’nĎ=‘dČyĄ NJĄ =l‘Č : ìylĆ gĘ rČlĘ MdŁ hĞ ìybĆ yĘ’Ł tySĂ ’Ď =d‘Č : ynĂ ymĂ ylĂ bSĄ35, 36

M‘ĎmĘ SĎ kĘ yhĂ yĘwČ : MêĆ‘ĘqČ oh MêĆ’Č rSĆ ’Ğ hzĆ ‘ČCSyĄ=t’Ć xČ ySĂ mĎ lĘ C Nod’Ď lĘ MyhĂ Łl’Ĺ MWĎ yJĂ37

MySĂ nĎ’Ğ MyxĂ ylĂ èĘ hČ rtĆ yĆ=l’Ć wĘ sorTĘ jĆ =l’Ć CrmĘ ’IŁ wČ MBĎ lĂ =l’Ć brĆxĆ torqĘ dĘmČ JĘ rbĎ DĎhČ ‘GČ IĂwČ
Sy’Ă =lJĎ ClbĘ FĎ hĂ wĘ MkĆ ykĄ rĘDČmĂ CbCS MhĆ ylĄ ’Ğ sorTĘ jĆ rmĆ ’IŁ wČ : hWĆ ‘ĞnČ ’opy’Ą hmĎ MyxĂ ’Č38

yJĂ : CgyvĂ êČ SdĆuŁ hČ xČ Cr tnČêĘ mČ =t’Ć wĘ MkĆ ytĄ’FŁ xČ txČ ylĂ sĘ lĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ MJĆ mĂ39

hoĎhyĘ ol MtĎ’Ł ’rĎqĘ yĂ rSĆ ’Ğ=lkĎ lĘ MyqĂ oxrĘhĎ =lkĎ lĘ C MkĆ ynĄbĘ lĂ wĘ ’Ch MkĆ lĎ hxĎ TĎ bĘ hČ hČ rbČ dĘ
roDhČ =NmĂ MkĆ lĎ =CTlĘ UĎ hĂ rmŁ ’lĄ MrĄyhĂ zĘIČwČ MBĎ dy‘ĂhĄ MyrĂxĄ ’Ğ MyBĂ rČ MyrĂbĎ dĘBĂ NkĄ wĘ : CnyhĄ Łl’Ĺ40

’ChhČ MoIBČ MhĆ ylĄ ‘Ğ CpsĘ on rSĆ ’Ğ=d‘Č ClbĄ FĎ IĂwČ hxĎ mĘ WĂ BĘ orbĎ DĘ=l’Ć C‘mĘ SĘ IĂwČ : hEĆhČ SuĄ‘ĂhĎ41

MhĆ ylĄ ’Ğ MtĎ CrBĘ xČ tĘ hĂ BĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ trČoê=l‘Č dymĂ tĎ CyhĎ MydĂqĘ SŁ wĘ : SpĆ nĎ ypĄ lĘ ’Č tSĆ ŁlSĘ JĂ42

CW‘ĞnČ MyBĂ rČ tot’Ł wĘ MytĂ pĘ omC hmĎ SĎ eĘ hČ =lJĎ =l‘Č hlĎ pĘ nĎ h’Ď rĘyĂwĘ : MtĎQĎ pĂ tĘ bĂ C MmĎ xĘ lČ srŁ pĘ bĂ C43

toyhĘ lĂ CntĘ nĎ MhĆ lĎ rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ wDĎxĘ yČ MyxĂ ’Č kĘ CbSĘ yĎ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ =lkĎ wĘ : śMyxĂ ylĂ èĘ hČ ydĄyBĂ44

ypĂ JĘ Sy’Ă Sy’Ă lĘ MQĎ kĚ lĘ MtĎ’Ł CqQĘ xČ yĘwČ MnĎ yĎnĘ qĂ =t’Ć wĘ MtĎ EĎxĚ ’Ğ=t’Ć CrJĘ mĘ IĂwČ : MQĎ JĚ tlČ xĞ nČlĘ45

CsrĘjĎ MmĎ xĘ lČ wĘ dxĎ ’Ć blĄ BĘ lkĎ yhĄ BČ ruĄbČ lĘ dymĂ êĎ MJĎ rĘdČ hzĆ MoyBĘ Moy yDĄmĂ C : orsŁ xĘ mČ46

NxĄ C’YĘ mĘ IĂwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć CkrĘbĎ yĘwČ : bbĎ lĄ MtŁ bĘ C hxĎ mĘ WĂ BĘ MuĎ xĚ MxĆ lĆ ClkĘ ’IŁ wČ MhĆ ytĄbĎ BĘ47

: My‘ĂSĎ oehČ =t’Ć hdĎ‘ĄhĎ =l‘Č Moy Moy PysĂ oh Nod’Ď hĎ wĘ M‘ĎhĎ =lkĎ ynĄ y‘ĄBĘ
xČ iĄ jĂ Sy’Ă wĘ : ty‘Ă ySĂ êĘ hČ h‘ĎèĎ BČ hQĎ ypĂ êĘ hČ t‘ĄlĘ SDĎqĘ UĂ hČ tyBĄ =l’Ć Cl‘Ď NnĎxĎ oywĘ sorTĘ pĆ Cg, 2

r‘ČSČ ’rĎqĘ eĂ hČ lkĎ yhĄ hČ r‘ČSČ ynĄpĘ lĂ Moy Moy ChbĚ ySĂ oh rSĆ ’Ğ hUĎ SĎ ’bĎ Ch oU’Ă NTĆ BĆ mĂ
My’Ă BĎ NnĎxĎ oy=t’Ą wĘ sorTĘ jĆ =t’Ć ot’Ł rĘbĂ C : lkĎ yhĄ hČ y’Ą BĎ dIČmĂ tobdĎnĘ SuĄbČ lĘ trĆ’Ć pĘ êĂ hČ3

rmČ ’IŁ wČ NnĎxĎ oy=MGČ NkĄ wĘ wylĎ ‘Ď wynĎ y‘Ą=t’Ć sorTĘ jĆ MWĆ IĎwČ : hbĎ dĎnĘ MdĎIĎmĂ SuĄbČ yĘwČ lkĎ yhĄ hČ =l’Ć4

PsĆ JĆ sorTĘ jĆ rmĆ ’IŁ wČ : hmĎ C’mĘ MdĎIĎmĂ gyvĂ yČ yJĂ oêlĘ xČ tŁ BĘ MhĆ ylĄ ’Ğ NpĆ IĂwČ : CnylĄ ’Ą hTĎ yBĂ hČ5, 6

: ëQĄ hČ tĘ hĂ wĘ MCq yrĂYĘ eĎhČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ=MSĄ BĘ ëlĎ =NêĆ’Ć ydĂyĎBĘ rSĆ ’Ğ t’Ą lbĎ ’Ğ ylĂ =Ny’Ą bhĎ zĎwĘ
dmŁ ‘ĞIČwČ wyêĎxĘ êČmĂ gQĄ dČyĘwČ : wyQĎ sĚrĘqČ wĘ wylĎ gĘ rČ CqEĘxČ tĘ hĂ M’Ł tĘ pĂ C ChmĄ yqĂ yĘwČ onymĂ yĘ dyČBĘ zxŁ ’ĹIĆwČ7, 8

M‘ĎhĎ =lkĎ Ch’Ą rĘIĂwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć xČ BĄ SĂ mĘ C gQĄ dČmĘ C ëlĄ oh lkĎ yhĄ hČ =l’Ą MhĆ UĎ ‘Ă ’bŁ IĎwČ ëQĄ hČ tĘ IĂwČ9
Klhtm
hlĎ odgĘ hmĎ y’Ą wĘ : MyĂlĎ SĎ CryBĂ N’k Pswn ’"sb v.43 .‘bČŁW ’"n ’"n v.28 .’"y z"T Mylht Nyy‘ ,xrČ’Ł ynĂ ‘ĄydĂoê ’"n v.28

.MlĎ JĚ =l‘Č htĎ yĘhĎ
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r‘ČSČ ynĄpĘ lĂ lkĎ yhĄ hČ ynĄpĘ lĂ bSĄ IŁ hČ hzĆ ’Ch yJĂ ot’Ł CryJĂ IČwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć xČ BĄ SČ mĘ C ëQĄ hČ tĘ mĂ 10

qbČ dĎ ykĂ ’ChwĘ : oQ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ=l‘Č tCYQĎ pČ C NohUĎ tĂ C’lĘ UĎ IĂwČ tobdĎnĘ SuĄbČ lĘ trĆ’Ć pĘ êĂ hČ 11

CUSŁ IĎwČ hmŁ ŁlSĘ MlĎ C’ ’rĎqĘ eĂ hČ MlĎ C’hĎ =l’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ CYrĎ M‘ĎhĎ =lkĎ wĘ NnĎxĎ oywĘ sorTĘ pĆ yrĄxĞ ’Č
t’zŁ =l‘Č CmmĘ oêSĘ tĂ hUĎ lĎ l’Ą rĎWĘ yĂ ySĄ nĘ ’Č M‘ĎhĎ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ sorTĘ jĆ ’rĘIČwČ : d’Ł mĘ =d‘Č 12

qxĎ YĘ yĂ MhĎ rĎbĘ ’Č yhĄ Łl’Ĺ : CntĄqĎ dĘYĂ bĘ o’ CnxĄ kŁ BĘ ëQĄ hČ tĘ mĂ ’Ch CQ’Ă JĘ CnylĄ ’Ą CTyBĂ tČ hUĎ lĎ wĘ 13

oB MêĆSĘ xČ kĂ wĘ ot’Ł MêĆrĘGČsĘ hĂ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ oDbĘ ‘Č ‘ČCSyĄ dobJĘ lyDĂgĘ hĂ CnytĄ ob’Ğ yhĄ Łl’Ĺ bqŁ ‘ĞyČwĘ
MêĆlĘ ’Ć SĘ C qyDĂYČ bČ C SoduĎ BČ MêĆSĘ xČ JĂ MêĆ’Č wĘ : ySĂ pĘ xĎ lČ oxQĘ SČ lĘ TpČ SĎ rSĆ ’ĞJČ soTlĎ ypĂ ynĄpĘ lĂ 14

MytĂ UĄ hČ =NmĂ ot’Ł MyqĂ hĄ MyhĂ Łl’Ĺ rSĆ ’Ğ MêĆgĘ rČhĞ MyIĂxČ hČ rWČ =t’Ć wĘ : xČ YĄ rŁ Sy’Ă MkĆ lĎ NxČ yĚ=yJĂ 15

MyrĂyJĂ mČ C My’Ă rŁ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ hEĆhČ Sy’Ă lĎ xČ JŁ NtČ nĎ omSĘ omSĘ bĂ CntĄ nĎ Cm’ĹbĆ C : wydĎ‘Ą CnxĘ nČ’Ğ wČ 16

yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ yxĎ ’Ć hêĎ‘ČwĘ : MkĆ QĘ kĚ ynĄ y‘ĄlĘ wytĎ omYĘ ‘ČlĘ ’jĄ rĘmČ CntĄ nĎ Cm’Ĺ oQ=hnĎtĘ nĎ odyĎ=l‘Č yJĂ 17

MyhĂ Łl’Ĺ MyqĂ hĄ xČ ySĂ UĎ hČ heĆ‘ĚyĘ yJĂ rbĎ DĎhČ lbĎ ’Ğ : MkĆ yrĄWĎ =MGČ MêĆ’Č =MGČ MtĆ yWĂ ‘Ğ t‘ČdČ=ylĂ bĘ BĂ 18

hnĎ yxĆ UĎ êĂ N‘ČmČ lĘ MkĆ ykĄ rĘDČmĂ CrCs CbCS NJĄ =l‘Č : wy’Ď ybĂ nĘ =lJĎ =dyČBĘ MdĆuĆmĂ dyGĂ hĂ rSĆ ’ĞJČ 19

rSĆ ’Ğ oxySĂ mĘ ‘ČCSyĄ=t’Ć xlČ SĘ yĂwĘ : hoĎhyĘ ynĄpĘ QĂ mĂ SpĆ nĆ tobySĂ mĘ toê‘Ă hnĎ’bŁ tĎ wĘ MkĆ ytĄ’FŁ xČ 20

onokmĘ =l‘Č lJŁ hČ bCSyĎ rSĆ ’Ğ=d‘Č MyĂmČ èĎ hČ lCbzĘ ChlĄ BĘ qČ yĘ rSĆ ’Ğ : MdĆuĆmĂ MkĆ lĎ rWĎ bĚ mĘ 21

CnytĄ ob’Ğ=l’Ć rmČ ’Ď hSĆ mŁ NhĄ : MlĎ o‘ tomymĂ MySĂ oduĘ hČ wy’Ď ybĂ nĘ =dyČBĘ MyhĂ Łl’Ĺ rBĆ DĂ rSĆ ’ĞJČ 22

rBĄ dČyĘ rSĆ ’Ğ lkŁ JĘ śNC‘mĘ SĘ êĂ wylĎ ’Ą MyhĂ Łl’Ĺ hoĎhyĘ MkĆ lĎ MyqĂ yĎ ynĂ mŁ JĎ MkĆ yxĄ ’Ğ śbrĆuĆmĂ ’ybĂ nĎ
MgČ wĘ : hĎ yUĆ ‘ČmĄ htĎrĘkĘ nĂ wĘ ’ChhČ ’ybĂ eĎhČ =l’Ć ‘mČ SĘ tĂ =âl rSĆ ’Ğ SpĆ eĆhČ =lJĎ śhyĎhĎ wĘ : MkĆ ylĄ ’Ğ 23, 24

: hQĆ ’Ą hĎ MymĂ IĎhČ yrĄbĘ DĂ CdyGĂ hĂ MQĎ JĚ C’BĎ nĂ rSĆ ’Ğ wyrĎxĞ ’Č My’Ă BĎ hČ wĘ l’Ą CmèĘ mĂ My’Ă ybĂ eĘ hČ =lJĎ
MhĎ rĎbĘ ’Č =l’Ć rmŁ ’lĄ MkĆ ytĄ ob’Ğ=M‘Ă MyhĂ Łl’Ĺ trČJĎ rSĆ ’Ğ tyrĂBĘ hČ wĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ ynĄBĘ MêĆ’Č 25

hnĎSŁ ’rĂ ‘ČCSyĄ oDbĘ ‘Č=t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ MyqĂ hĄ MkĆ lĎ wĘ : hmĎ dĎ’ĞhĎ toxjĘ SĘ mĂ lJŁ ì‘ĞrĘzČřbĘ CkrĘbĘ nĂ wĘ 26

: MkĆ ytĄ nŁ wŁ ‘ĞmĄ Sy’Ă Sy’Ă CbCStĎ yJĂ MkĆ tĘ ’Ć ërĄbĎ lĘ ChxĄ lĎ SĘ IĂwČ
rYČ =yJĂ : MyqĂ CD~Č hČ wĘ lkĎ yhĄ hČ ’bĎ YĘ rWČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ MhĆ ylĄ ‘Ğ CmCqIĎwČ M‘ĎhĎ =l’Ć MrĎBĘ dČJĘ yhĂ yĘwČ d, 2

MhĆ ydĄyĘ CxlĘ SĘ IĂwČ : MytĂ UĄ hČ tIČxĂ êĘ =t’Ć ‘ČCSyĄbĘ CdGĂ hĂ rSĆ ’Ğ=l‘ČwĘ M‘ĎlĎ Croh rSĆ ’Ğ=l‘Č MhĆ lĎ 3

yrĄbĘ dĂ y‘ĄmĘ èŁ mĂ MyBĂ rČ ë’Č : brĆ‘ĎhĎ ‘ČyGĂ hĂ rbĎ kĘ =yJĂ rxĎ mĎ lĘ =d‘Č rmĎ SĘ UĂ BČ MCnêĘ IĂwČ MBĎ 4

ClhĞ uĎ IĂwČ trĎxĽUĎ mĂ yhĂ yĘwČ : MypĂ lĎ ’Ğ tSĆ mĄ xĞ JČ MySĂ nĎ’ĞhĎ rjČ sĘ mĂ yhĂ yĘwČ CnymĂ ’ĹhĆ hrĎoWBĘ hČ 5

sorDĘnĘ sČ kĘ lĆ ’Ğ wČ NnĎxĎ oywĘ hpĎ IĎqČ wĘ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ NnĎxĎ wĘ : MyĂlĎ SĎ CryBĂ MyrĂpĘ oihČ wĘ MynĂ qĄ EĘhČ MyrĂvĎ hČ 6

ymĂ =xČ kŁ BĘ rmŁ ’lĄ MCl’Ď SĘ IĂwČ ëwĆêĎBČ MtĎ’Ł CdymĂ ‘ĞIČwČ : lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ tyBĄ txČ jČ SĘ mĂ lĘ rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ 7

ynĂ C‘mĎ SĘ rmŁ ’lĄ MtĎ’Ł hnĎ‘Ď SdĆuŁ hČ xČ Cr ’lĄ mĎ sorTĘ pĆ C : t’zŁ JĎ MtĆ yWĂ ‘Ğ ymĂ =MSĆ BĘ o’ 8

ChtĘ ’Č BĎ ymĂ bĘ C ylĂ xŁ ‘ČCdyĎlĘ boT hWĆ ‘ĞmČ tod’Ł =l‘Č MoIhČ rqĄxĎ nĄ=yJĂ : MynĂ qĄ EĘhČ wĘ M‘ĎhĎ yrĄWĎ 9
h‘wVy
’Ymn ’lw qwsp Pws NC‘mĎ SĘ êĂ wyl’ ’"n v.22 .w"T x"y Myrbd Nyy‘ ,ìyhĆŁl’Ĺ hwhy ìlĘ Mqy ìyxĆ ’Č mĄ ìBĘ rĘuĂ mĂ ’"n v.22 .g
‘mČ SĘ yĂ=’l rV’ Sy’Ă hĎ hyhw ’"n v.23 .z"l +z MyxylVh twl‘pmbw w"T x"y Myrbd Nyy‘ ,MkĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČyĘ rSĆ ’Ğ lkŁ JĘ
tyV’rb Nyy‘ ,+x +g MyyTlgb Nkw ,ìbĘ ’"n v.25 .T"y x"y Myrbd Nyy‘ ,oU‘Ă mĄ SrŁ dĘ’Ć ykĂ nŁ ’Ď ymĂ SĘ BĂ rBĄ dČyĘ rSĆ ’Ğ yrČbĎ DĘ=l’

.+g b"y
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MêĆ’Č rSĆ ’Ğ yrĂYĘ eĎhČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ MSĄ bĘ =yJĂ l’Ą rĎWĘ yĂ M‘Č=lkĎ lĘ C MkĆ QĘ JĚ MkĆ lĎ ‘dČCĎyĂ : h‘ĎCSyĘ10

’yhĂ t’zŁ : MlĎ C’ ’yrĂBĎ MkĆ ynĄpĘ lĂ dmĄ ‘Ł ’Ch omSĘ BĂ MytĂ UĄ hČ =NmĂ omyqĂ hĹ MyhĂ Łl’wĄ MêĆbĘ lČ YĘ11

NêČ nĂ =âl yJĂ oêlĘ BĂ ‘SČ yĆ Ny’Ą wĘ : heĎjĂ S’rŁ lĘ yhĂ êĘ wČ MynĂ oBhČ MêĆ’Č MêĆsĘ ’Č mĘ rSĆ ’Ğ NbĆ ’Ć hĎ12

blĄ ZmĆ ’Ł C’rĎ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : h‘ĎSĄ CĎnĂ oB=rSĆ ’Ğ MyĂmČ èĎ hČ txČ êČ MdĎ’Ď ynĄbĘ lĂ rxĄ ’Č MSĄ13

MCryJĂ IČwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ ChmĘ êĎ NJĄ rpĆ sĄ ydĄUĘ lĚ mĘ âlwĘ MhĄ MyTĂ oydĘhĆ yJĂ CnybĂ hĄ =MgČ wĘ NnĎxĎ oywĘ sorTĘ jĆ
: rbĎ DĎ MBĎ ton‘ĞlČ ClkĘ yĎ âl MhĆ UĎ ‘Ă dmĄ ‘Ł ’jĎ rĘeĂ hČ Sy’Ă hĎ =t’Ć MtĎ’Ł rĘbĂ C : ‘ČCSyĄ=M‘Ă CyhĎ yJĂ14

MySĂ nĎ’ĞlĎ hWĆ ‘ĞeČ=hmČ CrmĘ ’IŁ wČ : MhĆ ynĄ yBĄ CY‘ĞCĎIĂwČ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ lČ ZCxmĂ =l’Ć t’YĄ lĎ MtĎ’Ł CCYČ yĘwČ15, 16

: SxĄ kČ lĘ Ny’Ą wĘ MyĂlČ SĎ CryĘ ybĄ SĘ yŁ =lkĎ lĘ ’Ch yClGĎ MhĆ ydĄyĘ=l‘Č hWĎ ‘ĞnČ rCrBĎ tpĄ om yJĂ hQĆ ’Ą hĎ
MèĄ BČ Sy’Ă lĘ do‘ rBĄ dČ yêĂ lĘ bĂ lĘ MBĎ hrĎ‘ĞgĘ nĂ M‘ĎbĎ htĎSĘ pĎ C h‘ĎCmèĘ hČ ZrŁ pĘ êĂ =NjĆ ë’Č17

Cn‘ĞIČwČ : ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ dUĄ lČ lĘ âlwĘ rbĎ DĎ rBĄ dČ yêĂ lĘ bĂ lĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ CCYČ yĘwČ MtĎ’Ł C’rĘqĘ IĂwČ : hEĆhČ18, 19

wylĎ ’Ą ‘ČmŁ èĘ mĂ MkĆ ylĄ ’Ğ ‘mČ SĘ nĂ yJĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄ y‘ĄBĘ boT ykĂ hĞ CrmĘ ’IŁ wČ NnĎxĎ oywĘ sorTĘ jĆ MtĎ’Ł
CpysĂ oh MhĄ wĘ : Cn‘ĘmĎ SĎ wĘ Cny’Ă rĎ rSĆ ’Ğ t’Ą rBĄ DČmĂ ldŁ xĞ lČ lkČ Cn âl yJĂ : MêĆ’Č ’nĎ=CTpĘ SĂ20, 21

CntĘ nĎ MQĎ kĚ yJĂ M‘ĎhĎ =t’Ć MtĎ’Ď rĘIĂmĂ MtĎ’Ł Son‘ĞlČ MyĂdČyĎ ’YŁ mĘ ylĂ BĘ mĂ MCxQĘ SČ yĘwČ MBĎ =r‘ĎgĘ lĂ
rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ hyĎhĎ hnĎSĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č mĄ hlĎ ‘ĘmČ lĘ yJĂ : ’ChhČ hWĆ ‘ĞUČ hČ rbČ DĘ=l‘Č MyhĂ Łl’lĄ dobkĎ22

t’Ą MhĆ lĎ CrjĘ sČ yĘwČ MhĆ yxĄ ’Ğ=l’Ć C’bŁ IĎwČ CxQĘ SĚ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : h’Ď CprĘhĎ to’ oU‘Ă=hWĎ ‘ĞnČ23

dxĎ ’Ć blĄ BĘ MlĎ oq=t’Ć C’WĘ IĂwČ C‘mĘ SĎ MhĄ wĘ : MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ MhĆ ylĄ ’Ğ CrmĘ ’Ď rSĆ ’Ğ24

MIĎhČ =t’Ć wĘ ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć wĘ MyĂmČ èĎ hČ =t’Ć tĎ yWĂ ‘Ď rSĆ ’Ğ ’Ch hêĎ’Č hoĎhyĘ CrmĘ ’IŁ wČ MyhĂ Łl’Ĺ=l’Ć
MyĂog CSgĘ rĎ hUĎ lĎ SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ êĎrĘmČ ’Ď CnybĂ ’Ď dwĂDĎ ìDĘbĘ ‘Č ypĂ bĘ C : MBĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć wĘ25

yJĂ : oxySĂ mĘ =l‘ČwĘ hoĎhyĘ=l‘Č dxČ yČ=CdsĘ on MynĂ zĘorwĘ ZrĆ’Ć =ykĄ lĘ mČ Cb~Ę yČtĘ yĂ : qyrĂ=CGhĘ yĆ MyUĂ ’ĚlĘ C26, 27

sCdrĘoh=MGČ t’EŁ hČ ry‘ĂBĎ wDĎxĘ yČ CdsĘ on êĎkĘ sČ nĎ hêĎ’Č rSĆ ’Ğ SoduĎ hČ ìDĘbĘ ‘Č ‘ČCSyĄ=l‘Č tmĆ ’ĹbĆ
ypĂ lĘ C ìdĘyĎ ypĂ lĘ hWĆ ‘ĎyĄ rSĆ ’Ğ t’Ą CW‘ĞIČwČ : l’Ą rĎWĘ yĂ ìymĆ mĎ ‘ĞwČ MyĂoGhČ =M‘Ă soTlĎ yjĂ soITĂ nĘ pĎ C28

rBĄ dČlĘ ìydĆbĎ ‘ĞlČ hnĎtĘ C MtĎrĎ‘ĞGČ=l’Ć hpĎ yqĂ SĘ hČ hoĎhyĘ hêĎ‘ČwĘ : MdĆuĆmĂ êĎYĘ rČxĎ rSĆ ’Ğ ìtĘ YĎ ‘Ğ29

‘ČCSyĄ MSĄ BĘ MytĂ pĘ omC tot’Ł toW‘ĞlČ wĘ MylĂ ox ’jĄ rČlĘ ìdĘyĎ xlČ SĘ tĂ yJĂ : hmĎ rĎ dyĎBĘ ìrĘbĎ DĘ30

xČ Cr MQĎ kĚ C’lĘ UĎ IĂwČ hUĎ SĎ ClhĞ qĘ nĂ rSĆ ’Ğ MoqUĎ hČ ‘nČ IĎwČ MlĎ QĘ jČ tĘ hĂ BĘ yhĂ yĘwČ : SoduĎ hĞ ìDĘbĘ ‘Č31

SpĆ nĆ wĘ dxĎ ’Ć blĄ MhĆ lĎ hyĎhĎ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ lhČ qĘ C : hmĎ rĎ dyĎBĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ dĘ CrBĘ dČyĘwČ SdĆuŁ hČ32

tlČ xĞ nČlĘ MhĆ lĎ hyĎhĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć =M’Ă yJĂ ’Ch ol yJĂ oQSĆ =l‘Č MhĆ mĄ Sy’Ă rmČ ’Ď âlwĘ txČ ’Č
qYČ Ch brČ NxĄ wĘ lodGĎ z‘Ł BĘ ś‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ tIČxĂ êĘ =l‘Č MtĎ Cd‘Ą CntĘ nĎ MyxĂ ylĂ èĘ hČ wĘ : MQĎ JĚ33

CrkĘ mĎ MyêĂ bĎ C todWĎ ylĄ ‘ĞBČ =lkĎ yJĂ hmĎ C’mĘ rsĄ xĎ Sy’Ă MhĆ bĎ ’YĎ mĘ nĂ âlwĘ : MQĎ kĚ ynĄjĘ =l‘Č34

ydĄJĘ Sy’Ă Sy’Ă lĘ llĄ xĎ hĄ lĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ ylĄ gĘ rČlĘ CmWĎ rSĆ ’Ğ : MrĎyxĂ mĘ PsĆ JĆ =t’Ć C’ybĂ IĎwČ MtĎ’Ł35

Sy’Ă ’ybĂ nĎJĘ xČ ykĂ om ’Ch yJĂ =l‘Č ’BĎ nČ=rBČ MyxĂ ylĂ èĘ hČ ol C’rĘqĎ rSĆ ’Ğ PsĄ oywĘ : orsŁ xĘ mČ36

ylĄ gĘ rČlĘ ojsĘ JČ =t’Ć MWĆ IĎwČ ’bĄ IĎwČ ol hyĎhĎ rSĆ ’Ğ hdĆvĎ hČ =t’Ć rkČ mĎ : sorpĘ qČ ZrĆ’Ć mĄ ywĂlĄ37

: MyxĂ ylĂ èĘ hČ
Vy’w

.xČ ySĂ UĎ hČ ‘wVy ’"sb v.33 .d
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ryxĂ UĘ hČ =NmĂ qlĆ xĄ rêĄsĘ IČwČ : otEĎxĚ ’Ğ=t’Ć rkČ mĎ ’rĎyjĂ SČ oêSĘ ’Ă MSĄ wĘ omSĘ hyĎnĘ nČxĞ dxĎ ’Ć Sy’Ă wĘ h, 2

hyĎnĘ nČxĞ hEĆ=hUĎ lĎ sorTĘ jĆ rmĆ ’IŁ wČ : MyxĂ ylĂ èĘ hČ ylĄ gĘ rČlĘ MWĆ IĎwČ ’ybĂ hĄ dxĎ ’Ć qlĆ xĄ wĘ t‘ČdĎyŁ oêSĘ ’Ă wĘ 3

ìlĘ âlhĞ : hdĆvĎ hČ ryxĂ mĘ =NmĂ ryêĂ sĘ hČ lĘ C SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ SxĄ kČ lĘ ìBĘ lĂ =t’Ć NTĎ vĎ hČ ’QĄ mĂ 4

NJĄ toW‘ĞlČ ìBĘ lĂ ì’ĞlĎ mĘ hUĎ lĎ ìdĆyĎbĘ hyĎhĎ âlhĞ orkĘ UĎ hĂ yrĄxĞ ’Č =MgČ wĘ rJČ mĘ nĂ =âl d‘Č hyĎhĎ
hYĎ rĘ’Č ljŁ IĂwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć hyĎnĘ nČxĞ ‘ČmŁ SĘ JĂ : MyhĂ Łl’BĄ =M’Ă yJĂ êĎrĘuČ SĂ MySĂ nĎ’ĞbČ âl 5

ot’Ł CpsĘ ’Č IČwČ MyrĂ‘ĎeĘ hČ CmCqIĎwČ : My‘ĂmĘ èŁ hČ =lJĎ l‘Č hlĎ pĘ nĎ hlĎ odgĘ h’Ď rĘyĂwĘ otmĎ SĘ nĂ ’YĄ êĄ wČ 6

: hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ t’Ą h‘ĎdĘyĎ âlwĘ oêSĘ ’Ă ’obêĎ wČ to‘SĎ SŁlSĘ mĂ JĘ yhĂ yĘwČ : ChrĚBĘ qĘ IĂwČ Ch’Ě yYĂ IŁ wČ 7

NhĄ rmĆ ’êŁ wČ hdĆvĎ hČ =t’Ć MêĆrĘkČ mĘ hzĆ PsĆ JĆ d‘ČbĘ hČ ylĂ =ydĂyGĂ hČ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ 8

hoĎhyĘ xČ Cr=t’Ć toinČlĘ dxČ yČ MêĆrĘSČ qĘ hEĆ=hUĎ lĎ sorTĘ jĆ hĎ ylĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : hzĆ PsĆ JĆ d‘ČBĘ 9

M’Ł tĘ jĂ ljŁ êĂ wČ : hYĎ CxhČ ëtĄ o’=MGČ ëC’WĎ nĘ C xtČjĆ BČ ëSĄ y’Ă =t’Ć MyrĂBĘ qČ mĘ hČ ylĄ gĘ rČ heĄhĂ 10

lYĆ ’Ą hĎ rĚBĘ qĘ IĂwČ HtĎ’Ł C’yYĂ oIwČ htĎmĄ yJĂ hĎ ’ĚYĎ mĘ IĂwČ MyrĂ‘ĎeĘ hČ C’bŁ IĎwČ HtĎmĎ SĘ nĂ ’YĄ êĄ wČ wylĎ gĘ rČlĘ
tot’Ł wĘ : hEĆhČ rbĎ DĎhČ =t’Ć My‘ĂmĘ èŁ hČ =lJĎ l‘ČwĘ lhĎ uĎ hČ =lJĎ l‘Č hlĎ odgĘ h’Ď rĘyĂ yhĂ êĘ wČ : HSĎ y’Ă 11, 12

MlĎ C’BĘ dxĎ ’Ć blĄ BĘ MQĎ kĚ ClhĞ uĎ IĂwČ MyxĂ ylĂ èĘ hČ ydĄyĘ=l‘Č M‘ĎhĎ brĆqĆBĘ CW‘ĞnČ MyBĂ rČ MytĂ pĘ omC
: M‘ĎhĎ ynĄ y‘ĄBĘ CrqĘ yĎ=ë’Č MBĎ =hqĎ bĘ dĎlĘ oBlĂ o’lĎ mĘ rSĆ ’Ğ Sy’Ă Ny’Ą MySĂ nĎ’ĞhĎ r’Ď èĘ mĂ C : hmŁ ŁlSĘ 13

MylĂ oxhČ =t’Ć C’WĘ nĎ=yJĂ d‘Č : MySĂ nĎ wĘ MySĂ nĎ’Ğ NomhĞ Nod’Ď hĎ =l‘Č CxjĘ sĘ nĂ MyBĂ rČ MynĂ ymĂ ’ĞmČ C 14, 15

oQYĂ wĘ hUĎ SĎ rbŁ ‘ĞyČ sorTĘ pĆ yJĂ MrĎmĘ ’Ď BĘ tobJĎ SĘ mĂ C toTmĂ BĘ MCbyJĂ SĘ hĂ wĘ tobxŁ rĘhĎ =l’Ć
C’ybĂ IĎwČ CrhĞ nĎ MyĂlĎ SĎ CrylĂ bybĂ iĎ mĂ rSĆ ’Ğ MyrĂ‘ĎhĆ =NmĂ M‘Ď NomhĞ =MgČ wĘ : MhĆ mĄ MydĂxĎ ’Ğ=l‘Č hTĆ eĎ yĂ 16

lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ MqĎ IĎwČ : C’jĎ rĘnĂ MQĎ kĚ wĘ to’mĄ TĘ toxCr ydĄyĘ txČ êČ MynĂ ‘ĞeČhČ =t’Ć wĘ MylĂ oxhČ =t’Ć 17

MyxĂ ylĂ èĘ BČ MhĆ ydĄyĘ=t’Ć CxlĘ SĘ IĂwČ : h’Ď nĘ qĂ C’lĘ UĎ IĂwČ MyqĂ CD~Č hČ tdČ‘ĞmĄ MhĄ wĘ wylĎ ‘Ď MywĂlĘ eĂ hČ =lkĎ wĘ 18

’lĆ JĆ hČ =tybĄ ytĄlĘ DČ=t’Ć hoĎhyĘ ë’Č lĘ mČ xêČpĘ IĂwČ hlĎ yĘQČ bČ yhĂ yĘwČ : lhČ uĎ hČ rmČ SĘ mĂ BĘ MCnêĘ IĂwČ 19

: hQĆ ’Ą hĎ MyIĂxČ hČ yrĄbĘ DĂ=lJĎ =t’Ć M‘ĎhĎ =l’Ć CrBĘ dČwĘ lkĎ yhĄ bČ CdmĘ ‘Ă wĘ CklĘ : rmČ ’IŁ wČ M’Ą yYĂ oIwČ 20

oê’Ă rSĆ ’Ğ wČ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ ’bŁ IĎwČ NCdUĄ lČ yĘwČ lkĎ yhĄ hČ =l’Ć C’bŁ IĎwČ rqĆBŁ bČ CmyJĂ SĘ IČwČ C‘mĘ SĘ IĂwČ 21

: ’lĆ JĆ hČ tyBĄ mĂ MtĎ’Ł ’ybĂ hĎ lĘ CxlĘ SĘ IĂwČ l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄbĘ ynĄqĘ zĂ=lJĎ =t’Ć wĘ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ =t’Ć ClhĂ qĘ IČwČ
tyBĄ =t’Ć Cn’YĎ mĎ : rmŁ ’lĄ CdyGĂ IČwČ CbSĚ IĎwČ ’lĆ JĆ hČ tybĄ BĘ MC’YĎ mĘ âlwĘ C’BĎ MytĂ rĘSĎ mĘ hČ wĘ 22, 23

xêČpĘ eĂ wČ MyrĂ‘ĎèĘ hČ ynĄpĘ lĂ MêĎrĘmČ SĘ mĂ =l‘Č MydĂmĘ ‘Ł MyrĂmĘ èŁ hČ =t’Ć wĘ rGĎsĚmĘ C rCgsĎ ’lĆ JĆ hČ
M‘ĎmĘ SĎ BĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎwĘ lkĎ yhĄ hČ ’bĎ YĘ rWČ wĘ NhĄ JŁ hČ wĘ : hmĎ ynĂ jĘ tyĂBČ BČ MdĎ’Ď Ny’Ą wĘ ’rĆeĄ wČ 24

dxĎ ’Ć Sy’Ă ’BĎ z’Ď : hQĆ ’Ą =lJĎ mĂ hyĆhĘ IĂ=hmČ rmŁ ’lĄ d’Ł mĘ =d‘Č CkbŁ nĎ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć 25

MyrĂomC lkĎ yhĄ BČ MydĂmĘ ‘Ł MeĎhĂ ’lĆ JĆ hČ tybĄ BĘ MêĆtČ nĘ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞhĎ rmŁ ’lĄ MhĆ lĎ dyGĂ hĂ wĘ
M‘ĎhĎ ynĄjĘ mĂ C’rĘyĎ yJĂ hqĎ zĘxĎ bĘ âl=ë’Č MxĄ uĎ IĂwČ wytĎrĘSĎ mĘ =M‘Ă ’bĎ ~Ď hČ rWČ ëlĆ IĄwČ : M‘ĎhĎ =t’Ć 26

: rmŁ ’lĄ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ MtĎ’Ł l’Č SĘ IĂwČ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ ynĄpĘ lĂ MCdymĂ ‘ĞIČwČ MtĎ’Ł C’ybĂ IĎwČ : ClqĄiĎ yĂ NjĆ 27

MyĂlČ SĎ CryĘ=t’Ć MtĆ’QĄ mĂ heĄhĂ MêĆ’Č wĘ hEĆhČ MèĄ BČ trŁ oh yêĂ lĘ bĂ lĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ CnyCĂYĂ hCŁ YČ âlhĞ 28

CrmĘ ’IŁ wČ MyxĂ ylĂ èĘ hČ wĘ sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ : hEĆhČ Sy’Ă hĎ MDČ CnylĄ ‘Ď ’ybĂ hĎ lĘ MêĆSĘ uČ bĂ C MkĆ yjĂ trČoê 29
’lh
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MyqĂ hĄ CnytĄ ob’Ğ yhĄ Łl’Ĺ : MySĂ nĎ’Ğ twČYĘ mĂ =l’Ć ‘ČmŁ èĘ mĂ MyhĂ Łl’Ĺ twČYĘ mĂ =l’Ć ‘ČmŁ SĘ lĂ CnylĄ ‘Ď âlhĞ30

rWČ lĘ onymĂ yBĂ MyhĂ Łl’Ĺ MyrĂhĄ ot’Ł : Z‘ĄhĎ =l‘Č ot’Ł CltĘ êĂ wČ dyĎ oB MêĆxĘ lČ SĘ rSĆ ’Ğ ‘ČCSyĄ=t’Ć31

NkĄ wĘ MydĂ‘Ą CnxĘ nČ’Ğ wČ : MhĆ ytĄ’FŁ xČ =t’Ć MhĆ lĎ xČ olsĘ lĂ wĘ MBĎ lĂ =t’Ć bySĂ hĎ lĘ l’Ą rĎWĘ yĂlĘ ‘ČySĂ omlĘ C32

‘GČ IĂwČ M‘ĎmĘ SĎ kĘ yhĂ yĘwČ : hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =l‘Č d‘Ą wy‘ĎmĘ SŁ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ qlČ xĎ rSĆ ’Ğ SdĆuŁ hČ xČ Cr33

NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ brĆuĆmĂ MySĂ CrjĘ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć MqĎ IĎwČ : MtĎ ymĂ hĞ lČ MtĎ’Ł ClJĘ nČtĘ yĂwČ MSĎ pĘ nČ =d‘Č rbĎ DĎhČ34

MyxĂ ylĂ èĘ hČ =t’Ć ’yYĂ ohlĘ wYČ yĘwČ M‘ĎhĎ =lkĎ ynĄ y‘ĄBĘ dBĎ kĘ nĂ wĘ hrĎoêhČ hrĄom l’Ą ylĂ mĘ GČ omSĘ C
MyrĂmĘ ’Ł MêĆ’Č rSĆ ’ĞBĎ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ l’Ą rĎWĘ yĂ ySĄ nĘ ’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : r‘ĎzĘmĂ T‘ČmĘ MhĆ ynĄpĘ QĂ mĂ35

ynĂ ’Ğ rmŁ ’lĄ ’vĄ nČtĘ hĂ rSĆ ’Ğ sdĎoê MqĎ hQĆ ’Ą hĎ MymĂ IĎhČ ynĄpĘ lĂ yJĂ : hQĆ ’Ą hĎ MySĂ nĎ’ĞlĎ toW‘ĞlČ36

CYpŁ nĎ wylĎ ‘Ď MywĂlĘ eĂ hČ =lkĎ wĘ grĎhĹnĆ=rSĆ ’Ğ d‘Č wylĎ ’Ą CTuĘ lČ tĘ hĂ Sy’Ă to’mĄ ‘BČ rĘ’Č kĘ C rbĆ GĎhČ ’Ch
wyrĎxĞ ’Č brĎ=M‘Č xČ yDĂhĂ rSĆ ’Ğ dqĎ pĘ UĂ hČ ymĄ yBĂ ylĂ ylĂ GĘ hČ hdĎChyĘ MqĎ wyrĎxĞ ’Č wĘ : CyhĎ âlJĘ CyhĎ wĘ37

MySĂ nĎ’ĞhĎ =NmĂ MkĆ lĎ CldĘxĂ MkĆ ylĄ ’Ğ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ hêĎ‘ČwĘ : CrzĎpĘ nĂ wylĎ ‘Ď MywĂlĘ eĂ hČ =lkĎ wĘ lpČ nĎ ’Ch=MgČ wĘ38

t’Ą mĄ =M’Ă wĘ : rpĎ Cê rpĄ Ch t’EŁ hČ hQĎ ‘ĚjĘ hČ wĘ hYĎ ‘ĄhĎ h’Ď YĘ yĎ MdĎ’Ď mĄ =M’Ă yJĂ MhĆ lĎ CxyeĂ hČ wĘ hQĆ ’Ą hĎ39

C’rĘqĘ IĂwČ oloqbĘ C‘mĘ SĘ IĂwČ : MyhĂ Łl’BĄ MymĂ xĎ lĘ nĂ C’YĘ UĎ êĂ =NjĆ HrĎypĂ hĞ lČ ClkĘ Ct âl h’Ď YĘ yĎ MyhĂ Łl’Ĺ40

‘ČCSyĄ MSĄ BĘ do‘ rBĄ dČ yêĂ lĘ bĂ lĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ CCYĂ wĘ MtĎ’Ł CriĘ yĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ =l’Ć
t’WĄ lĎ MyĂC’rĘ CbSĘ xĘ nĆ yJĂ =l‘Č NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ ynĄpĘ QĂ mĂ MyxĂ mĄ WĘ C’YĘ yĎ MhĄ wĘ : MJĎ rĘdČlĘ MCxQĘ SĂ41

rvĄ bČ lĘ C MySĂ nĎ’Ğ yêĄbĎ BĘ o’ SDČqĘ UĂ hČ tybĄ BĘ dUĄ lČ lĘ Moy Moy CldĘxĎ âlwĘ : omSĘ =l‘Č hjĎ rĘxĆ42

: xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ trČoWBĘ
MyIĂrĂbĘ ‘ĂhĎ =l‘Č MynĂ wĎIĘhČ MydĂymĂ lĘ êČhČ CnŁQIĂwČ MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ rbŁ gĎ wĘ ëolhĎ CrbĘ GĎ MydĂymĂ lĘ êČhČ wĘw

MynĄSĘ C’rĘqĘ IĂwČ : NrĎosxĘ mČ =t’Ć Moy Moy NhĆ lĎ CntĘ nĎ âlwĘ MhĆ ytĄ onmĘ lĘ ’Č mĄ CmQĘ ‘ČtĘ hĂ yJĂ rmŁ ’lĄ2

dbŁ ‘ĞlČ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ=t’Ć bzŁ ‘ĞlČ CnlĎ NoknĎ=âl CrmĘ ’IŁ wČ MydĂymĂ lĘ êČhČ lhČ qĘ =l’Ć rWĎ ‘ĎhĆ
SdĆuŁ hČ xČ Cr y’Ą lĄ mĘ My‘ĂdĚyĘ MySĂ nĎ’Ğ h‘ĎbĘ SĂ MJĆ mĂ CzxĞ CklĘ CnyxĄ ’Č NJĄ =l‘Č : tonxĎ lĘ èĚ hČ tdČbŁ ‘Ğ3

hdĎmŁ ‘ĞnČ hQĎ pĂ êĘ hČ trĆmĆ SĘ mĂ =l‘Č CnxĘ nČ’Ğ wČ : t’EŁ hČ hdĎbŁ ‘ĞhĎ =l‘Č hdĎyqĂ pĘ nČ MtĎ’Ł wĘ hmĎ kĘ xĎ y’Ą lĄ mĘ C4

Sy’Ă sonpĎ TĘ sĘ =t’Ć CrxĞbĘ IĂwČ lhĎ uĎ hČ =lkĎ ynĄ y‘ĄBĘ rbĎ DĎhČ bTČ yIĂwČ : hrĎoWBĘ hČ rbČ DĘ tdČbŁ ‘Ğ=l‘ČwĘ5

=t’Ć wĘ NomyTĂ =t’Ć wĘ ronqĎ ynĂ =t’Ć wĘ sorokorjĘ =t’Ć wĘ sojlĂ yjĂ =t’Ć wĘ SdĆuŁ hČ xČ CrwĘ hnĎ Cm’Ĺ ’lĄ mĎ
ClQĘ jČ tĘ hĂ MhĄ wĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ ynĄpĘ lĂ CdymĂ ‘ĹhĆ hQĆ ’Ą =t’Ć : ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č rGĄ slĎ qĘ ynĂ =t’Ć wĘ snĎmĘ rĘjČ6

MydĂymĂ lĘ êČhČ rjČ sĘ mĂ C ZrŁ pĎ C ëŁlhĎ ëlĄ hŁ MyhĂ Łl’Ĺ rbČ dĘ yhĂ yĘwČ : MhĆ ylĄ ‘Ğ MhĆ ydĄyĘ=t’Ć CkmĘ sĎ wĘ7

: hnĎ Cm’ĹhĎ yrĄxĞ ’Č CTnĎ MynĂ hĞ JŁ hČ =NmĂ brĎ NomhĎ =MgČ wĘ MyĂlČ SĎ CryBĂ d’Ł mĘ =d‘Č brĎwĎ ëolhĎ
CmCqIĎwČ : M‘ĎhĎ brĆqĆBĘ MylĂ dŁ GĘ MytĂ pĘ mŁ C tot’Ł hWĎ ‘Ď hrĎCbgĘ C dsĆ xĆ ’lĄ mĎ Sy’Ă sonpĎ TĘ sĘ8, 9

MyIĂrĂDĘnĘ sČ kĘ lĆ ’ĞhĎ wĘ MynĂ yrĂCuhČ wĘ bSĄ xĎ yĄ MynĂ yTĂ rĘbČ yQĂ hČ =MSĄ =l‘Č rSĆ ’Ğ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ mĂ MySĂ nĎ’Ğ
otmĎ kĘ xĎ yrĄbĘ DĂ=l‘Č bySĂ hĎ lĘ ClkĘ yĎ âlwĘ : sonpĎ TĘ sĘ =M‘Ă CxJĘ wČtĘ yĂwČ ’IĎsĘ ’Č wĘ ’IĎqĂ ylĂ yqĂ ynĄBĘ =NmĂ C10

rBĄ dČmĘ ot’Ł Cn‘ĘmČ SĎ rmŁ ’lĄ ChdĚ‘ĂhĄ rSĆ ’Ğ oDgĘ nĆ MySĂ nĎ’Ğ CbySĂ oIwČ : oxCr MhĆ lĎ ‘ČyBĂ hĂ =rSĆ ’Ğ11

CmCqIĎwČ MyrĂpĘ oihČ =t’Ć wĘ MynĂ qĄ EĘhČ =t’Ć wĘ M‘ĎhĎ =t’Ć CrrĘo‘yĘwČ : MyhĂ Łl’bĄ C hSĆ mŁ BĘ MypĂ CDgĂ yrĄbĘ DĂ12
wyl‘
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hEĆhČ Sy’Ă hĎ rmŁ ’lĄ ChdĚy‘Ă yĘwČ rqĆSĆ =ydĄ‘Ą CbySĂ oIwČ : NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ ynĄpĘ lĂ Ch’Ě ybĂ yĘwČ ChWĚ jĘ tĘ IĂwČ wylĎ ‘Ď 13

rmĄ ’Ł ot’Ł Cn‘ĘmČ SĎ yJĂ : hrĎoêhČ =l‘ČwĘ hEĆhČ SoduĎ hČ MoqUĎ hČ =l‘Č MypĂ CDGĂ rBĄ DČmĂ lDČxĘ yĆ âl 14

: hSĆ mŁ CnlĎ =NtČ nĎ rSĆ ’Ğ MyuĂ xĚ hČ =t’Ć rymĂ yĎwĘ hEĆhČ MoqUĎ hČ =t’Ć sorhĞ yČ ’Ch yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ
: MyhĂ Łl’Ĺ ë’Č lĘ mČ ynĄpĘ JĂ wynĎjĎ =t’Ć C’rĘIĂwČ oB MnĎ y‘Ą=t’Ć NyrĂdĘhĆ nĘ iČ BČ MybĂ SĘ oIhČ =lJĎ CmyWĂ IĎwČ 15

yhĄ Łl’Ĺ l’Ą ytĎ ob’Ğ wČ yxČ ’Č ynĂ C‘mĎ SĘ rmČ ’IŁ wČ N‘ČIČwČ : rbĎ DĎhČ NJĄ MnĎmĘ ’ĚhČ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ rmĆ ’IŁ wČ z, 2

wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : NrĎxĎ BĘ bSČ yĎ MrĆTĆ MyĂrČhĞ nČ MrČ’ĞBČ otoyhĘ BĂ CnybĂ ’Ď MhĎ rĎbĘ ’Č =l’Ć h’Ć rĘnĂ dobJĎ hČ 3

bSĆ IĄwČ MyDĂWĘ JČ ZrĆ’Ć mĄ ’YĎ yĎ z’Ď : ì’Ć rĘ’Č rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ď hĎ =l’Ć ’bŁ C ìêĆdĘlČ oUmĂ C ìYĘ rĘ’Č mĄ ìlĘ =ëlĆ 4

HBĎ MybĂ SĘ yŁ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ t’EŁ hČ ZrĆ’Ď hĎ =l’Ć MèĎ mĂ ot’Ł rybĂ ‘ĹhĆ wybĂ ’Ď tom yrĄxĞ ’Č wĘ NrĎxĎ BĘ
hEĎxĚ ’ĞlČ ol HêĎtĂ lĘ rmČ ’Ď ë’Č lgĆrĎ=PJČ ërČdĘmĂ =d‘Č HBĎ hlĎ xĞ nČ ol NtČ nĎ=âlwĘ : hEĆhČ MoIJČ 5

âl ZrĆ’Ć BĘ o‘rĘzČ hyĆhĘ yĂ rgĄ=yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ rmČ ’Ď hkŁ wĘ : ‘rČzĎ ol=hyĎhĎ MrĆTĆ BĘ wyrĎxĞ ’Č o‘rĘzČlĘ C 6

ykĂ nŁ ’Ď NDĎ CdbŁ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ yoGhČ =t’Ć MgČ wĘ : hnĎSĎ to’mĄ ‘BČ rĘ’Č MtĎ’Ł Ce‘Ă wĘ MCdbĎ ‘ĞwČ MhĆ lĎ 7

z’Ď wĘ hlĎ yUĂ hČ tyrĂBĘ t’Ć ol=NêĆ IĂwČ : hEĆhČ MoqUĎ BČ ynĂ dĚbĘ ‘ČyČwĘ C’YĘ yĄ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ MyhĂ Łl’Ĺ rmČ ’Ď 8

MynĄSĘ =t’Ć bqŁ ‘ĞyČwĘ bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć dylĂ oh qxĎ YĘ yĂwĘ ynĂ ymĂ èĘ hČ MoIBČ ot’Ł lmĎ IĎwČ qxĎ YĘ yĂ ol=dlČ on
hmĎ yĘrĎYĘ mĂ o’ybĂ hĞ lČ ot’Ł CrJĘ mĘ IĂwČ PsĄ oyBĘ tob’Ď hĎ ySĄ ’rĎ C’nĘ qČ yĘwČ : tob’Ď hĎ ySĄ ’rĎ rWĎ ‘ĎhĆ 9

ëlĆ mĆ h‘Ł rĘpČ ynĄ y‘ĄlĘ ol=NtČ nĎ hmĎ kĘ xĎ wĘ NxĄ wĘ wytĎ orYĎ =lJĎ mĂ ol=‘SČ oIwČ : oU‘Ă hyĎhĎ MyhĂ Łl’wĄ 10

N‘ČnĎJĘ ZrĆ’Ć bĘ C MyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’Ć =lkĎ BĘ b‘ĎrĎ ’bŁ IĎwČ : otyBĄ =lJĎ l‘ČwĘ MyĂrČYĘ mĂ =l‘Č ChtĄ ySĂ yĘwČ MyĂrĎYĘ mĂ 11

MyĂrČYĘ mĂ BĘ rbĆ SĆ =SyĆ yJĂ bqŁ ‘ĞyČ ‘mČ SĘ IĂwČ : MtĎ ybĄ lĘ PrĆTĆ CnytĄ ob’Ğ C’YĘ mĎ =âlwĘ hlĎ odgĘ hrĎYĎ wĘ 12

h‘Ł rĘpČ lĘ ‘dČCĎêĂ wČ wyxĎ ’Ć =l’Ć PsĄ oy ‘DČwČtĘ hĂ tynĂ èĄ hČ M‘ČjČ bČ C : txĎ ’Ć M‘ČjČ CnytĄ ob’Ğ=t’Ć xlČ SĘ IĂwČ 13

SmĄ xĎ oêdĘlČ om=lJĎ =t’Ć wĘ wybĂ ’Ď bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć wylČ ’Ą ’rĎqĘ IĂwČ PsĄ oy xlČ SĘ IĂwČ : PsĄ oy txČ jČ SĘ mĂ 14

CrbĘ uĎ IĂwČ hmĎ kĆ SĘ C’WĘ eĎ IĂwČ : CnytĄbŁ ’Ğ wČ ’Ch MSĎ tmĎ IĎwČ hmĎ yĘrĎYĘ mĂ bqŁ ‘ĞyČ drĆIĄwČ : SpĆ nĎ My‘ĂbĘ SĂ wĘ 15, 16

CbrĘqĎ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : MkĆ SĘ BĂ romxĞ=ynĄBĘ dIČmĂ PsĆ JĆ ryxĂ mĘ BĂ MhĎ rĎbĘ ’Č hnĎqĎ rSĆ ’Ğ rbĆ uĆBČ 17

d’Ł mĘ BĂ CmYĘ ‘ČIČwČ MyĂrČYĘ mĂ BĘ M‘ĎhĎ brĆIĄwČ MhĎ rĎbĘ ’Č lĘ ot‘ĎbĚ SĘ BĂ MyhĂ Łl’Ĺ xČ yTĂ bĘ hĂ rSĆ ’Ğ MymĂ IĎhČ
ynĄbĘ lĂ MJĄ xČ tĘ hĂ ’Ch : PsĄ oy=t’Ć ‘dČyĎ=âl rSĆ ’Ğ MyĂrČYĘ mĂ BĘ SdĎxĎ ëlĆ mĆ MqĎ =yJĂ d‘Č : d’Ł mĘ 18, 19

dlČ on ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ : MtĎ oyxĞhČ yêĂ lĘ bĂ lĘ MhĆ ylĄ lĘ ‘Ł =t’Ć STŁ nĘ lĂ CnytĄ ob’Ğ=t’Ć ZxČ lĘ IĂwČ CnêĄxĘ jČ SĘ mĂ 20

ot’Ł hpĎ sĘ ’Ď SFČ nĚ yrĄxĞ ’Č wĘ : ChybĂ ’Ď tybĄ BĘ NjČ YĘ nĂ MySĂ dĎxĽ hSĎ ŁlSĘ C MyhĂ Łl’lĄ boT=yhĂ yĘwČ hSĆ mŁ 21

wyrĎbĎ dĘBĂ xČ kŁ =’yGĂ WČ MyĂrĎYĘ mĂ tmČ kĘ xĎ =lkĎ BĘ lyJĂ WĘ mČ yhĂ yĘwČ : NbĄ lĘ HlĎ ChlĄ DĘgČêĘ wČ h‘Ł rĘjČ =tBČ 22

ynĄBĘ =t’Ć wyxĎ ’Ć =t’Ć dqŁ pĘ lĂ oBlĂ =l‘Č MWĎ hnĎSĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č ol=C’lĘ mĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MylĂ ‘ĎjĘ =brČwĘ 23

ëIČwČ hJĆ mĚ hČ tmČ qĘ nĂ MuŁ IĂwČ wylĎ ‘Ď NgĆIĎwČ rbĎ dĎ=âl=l‘Č hJĆ mĚ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć Sy’Ă ’rĘIČwČ : l’Ą rĎWĘ yĂ 24

MyhĂ Łl’Ĺ t‘ČCSêĘ MhĆ lĎ ’obêĎ odyĎ=l‘Č rSĆ ’Ğ wyxĎ ’Ć CnybĂ yĎ yJĂ oBlĂ BĘ rmĆ ’IŁ wČ : yrĂYĘ UĂ hČ =t’Ć 25

MolSĎ toW‘ĞlČ SuĄbČ yĘwČ My~Ă nĂ MySĂ nĎ’Ğ ynĄSĘ heĄhĂ wĘ ynĂ èĄ hČ MoyBČ ’YĄ IĄwČ : CnybĂ hĄ âl MhĄ wĘ 26

dyĎ xČ lĄ èŁ hČ wĘ : wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă CqSĘ ‘ČtČ hUĎ lĎ MêĆ’Č MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ âlhĞ rmČ ’IŁ wČ MhĆ ynĄ yBĄ 27

rSĆ ’ĞJČ rmĄ ’Ł hêĎ’Č ynĂ gĄrĘhĎ lĘ hČ : CnylĄ ‘Ď TpĄ SŁ wĘ rWČ Sy’Ă lĘ ìmĘ WĎ ymĂ rmŁ ’lĄ opdĎhĞ wyxĂ ’Ď BĘ 28
tgrh
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MSĎ dlĆ oIwČ NyĎdĘmĂ ZrĆ’Ć BĘ rgĎ IĎwČ hSĆ mŁ xrČBĎ hEĆhČ rbĎ DĎhČ =l‘ČwĘ : yrĂYĘ UĂ hČ =t’Ć lmŁ tĘ ’Ć êĎ gĘ rĎhĎ29

ynČ ysĂ rhČ rBČ dĘmĂ BĘ hoĎhyĘ ë’Ď lĘ mČ wylĎ ’Ą ’rĎIĄwČ hnĎSĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č ol tâlmĘ kĂ wĘ : MynĂ bĎ ynĄSĘ30

hoĎhyĘ loq heĄhĂ wĘ to’rĘlĂ rsČ IĎwČ h’Ć rĘUČ hČ =l‘Č HmČ tĘ IĂwČ hSĆ mŁ ’rĘIČwČ : hnĆiĘ hČ ëoêmĂ S’Ą =tBČ lČ BĘ31

hSĆ mŁ drČxĹIĆwČ bqŁ ‘ĞyČ yhĄ Łl’wĄ qxĎ YĘ yĂ yhĄ Łl’Ĺ MhĎ rĎbĘ ’Č yhĄ Łl’Ĺ ìybĂ ’Ď yhĄ Łl’Ĺ ykĂ nŁ ’Ď : wylĎ ’Ą rBĄ DČmĂ32

hêĎ’Č rSĆ ’Ğ MoqUĎ hČ yJĂ ìylĆ gĘ rČ l‘ČmĄ ìylĆ ‘ĎnĘ lSČ hoĎhyĘ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : TyBĂ hČ mĄ ’rĄyĎ yJĂ33

MtĎqĎ ‘ĞYČ =t’Ć wĘ MyĂrČYĘ mĂ BĘ rSĆ ’Ğ yUĂ ‘Č ynĂ ‘Ľ=t’Ć ytĂ y’Ă rĎ h’Ł rĎ : ’Ch SdĆqŁ =tmČ dĘ’Č wylĎ ‘Ď dmĄ o‘34

ob=CSxĞ JĂ rSĆ ’Ğ hSĆ mŁ ’Ch : hmĎ yĘrČYĘ mĂ ìxĞ lĎ SĘ ’Ć wĘ hkĎ lĘ hêĎ‘ČwĘ MlĎ y~Ă hČ lĘ drĄ’Ą wĎ yêĂ ‘ĘmĎ SĎ35

hnĆiĘ BČ wylĎ ’Ą h’Ć rĘeĂ hČ ë’Ď lĘ UČ hČ dyČBĘ MyhĂ Łl’Ĺ xlČ SĎ ot’Ł TpĄ SŁ wĘ rWČ lĘ ìmĘ WĎ ymĂ rmŁ ’lĄ
rBĎ dĘUĂ bČ C PCs=MyČbĘ C MyĂrČYĘ mĂ BĘ MytĂ pĘ mŁ C tot’Ł W‘ČIČwČ M’Ď yYĂ oh ’ChwĘ : l’Ą gŁ lĘ C rWČ lĘ toyhĘ lĂ36

MkĆ lĎ MyqĂ yĎ ynĂ mŁ JĎ MkĆ yxĄ ’ĞmĄ ’ybĂ nĎ l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄbĘ lĂ rmČ ’Ď rSĆ ’Ğ hSĆ mŁ ’Ch : hnĎSĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č37

rbĄ DŁ hČ ë’Ď lĘ UČ hČ =M‘Ă rBĎ dĘUĂ bČ C lhĎ uĎ bČ hyĎhĎ rSĆ ’Ğ ’Ch : NC‘mĎ SĘ êĂ wylĎ ’Ą MkĆ yhĄ Łl’Ĺ hoĎhyĘ38

Cb’Ď âl CnytĄbŁ ’Ğ wČ : CnlĎ =ttĆlĎ MyIĂxČ trČoê lBĄ qĂ ’ChwĘ CnytĄ ob’Ğ=M‘Ă wĘ ynČ ysĂ rhČ BĘ wylĎ ’Ą39

NrŁ hĞ ’Č =l’Ć CrmĘ ’IŁ wČ : hmĎ yĘrĎYĘ mĂ bCSlĎ MBĎ lĂ =t’Ć CnêĘ IĂwČ oxCr=t’Ć CrmĘ hĂ yJĂ ol ‘ČmŁ SĘ lĂ40

âl MyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’Ć mĄ CnlĎ ‘ĹhĆ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ hSĆ mŁ hzĆ=yJĂ CnynĄpĎ lĘ CklĘ yĄ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ CnlĎ =hWĄ ‘Ğ
yWĄ ‘ĞmČ ynĄpĘ lĂ CqxĞ YČ yĘwČ hkĎ iĄ UČ lČ tol‘Ł Cl‘ĞIČwČ MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ lgĆ‘Ą CW‘ĞIČwČ : ol hyĎhĎ =hmĆ Cn‘ĘdČyĎ41

My’Ă ybĂ eĘ hČ rpĆ sĄ BĘ bCtJĎ JČ MyĂmĎ èĎ hČ ’bĎ YĘ =t’Ć dbŁ ‘ĞlČ MnĄêĘ IĂwČ MhĆ ylĄ ‘ĞmĄ rsĎ MyhĂ Łl’wĄ : MhĆ ydĄyĘ42

tJČ sĚ śt’Ą MtĆ’WĎ nĘ C : l’Ą rĎWĘ yĂ tyBĄ hnĎSĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č rBĎ dĘUĂ bČ ylĂ =MêĆSĘ GČhĂ hxĎ nĘ mĂ C MyxĂ bĎ EĘhČ43

MkĆ tĘ ’Ć ytĂ ylĄ gĘ hĂ wĘ MhĆ lĎ twŁ xĞ êČSĘ hĂ lĘ MtĆ yWĂ ‘Ğ rSĆ ’Ğ MymĂ lĎ ~Ę hČ NpĎ yrĄ MkĆ yhĄ Łl’Ĺ bkČ JŁ =t’Ć wĘ ëlĆ mŁ
tynĂ bĘ êČJČ hSĆ mŁ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ rBĎ dĘUĂ BČ MhĆ lĎ hyĎhĎ tCd‘ĄhĎ NJČ SĘ mĂ CnytĄbŁ ’Ğ wČ : lbĆ bĎř lĘ h’Ď lĘ hĎ mĄ44

MSĎ ’rŁ BĘ ‘ČSĚ ohyĘ=M‘Ă CnytĄbŁ ’Ğ wČ : wylĎ ’Ą rBĄ dČmĘ hČ MyhĂ Łl’Ĺ ot’Ł hCĎYĂ rSĆ ’Ğ ypĂ JĘ h’Ď rĎ rSĆ ’Ğ45

ymĄ yĘ=d‘Č CnytĄ ob’Ğ ynĄjĘ mĂ MyhĂ Łl’Ĺ MSĎ yrĂoh rSĆ ’Ğ MyĂoGhČ toYrĘ’Č =l’Ć MêĎ’Ă Ch’Ě ybĂ yĘwČ CxqĘ lĎ
hmŁ ŁlSĘ C : bqŁ ‘ĞyČ yhĄ Łl’lĄ tonJĎ SĘ mĂ ’YŁ mĘ lĂ oBlĂ =t’Ć NêĄ IĂwČ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄ y‘ĄBĘ NxĄ ’YĎ mĎ ’ChwĘ : dwĂdĎ46, 47

MyĂmČ èĎ hČ : ’ybĂ eĎhČ rmČ ’Ď rSĆ ’ĞJČ MyĂdĎyĎ yWĄ ‘ĞmČ MyêĂ bĎ BĘ bSĄ yĄ âl NoylĘ ‘Ć l’Ą ë’Č : tyĂbĎ ol=hnĎBĎ48, 49

: ytĂ xĎ CnmĘ MoqmĎ hzĆ=y’Ą wĘ hoĎhyĘ śrmČ ’Ď ylĂ =CnbĘ êĂ rSĆ ’Ğ tyĂbČ hzĆ=y’Ą ylĎ gĘ rČ MdŁ hĞ ZrĆ’Ď hĎ wĘ y’Ă sĘ JĂ
dymĂ êĎ MtĆ yyĂhĹ MyrĂmĘ mČ NzĆ’Ł ylĄ rĘ‘ČwĘ blĄ ydĄbĘ JĂ PrĆ‘Ł ySĄ qĘ : htĎWĎ ‘Ď ydĂyĎ hQĆ ’Ą =lJĎ =t’Ćř âlhĞ50, 51

MkĆ ytĄ ob’Ğ ot’Ł CpdĘrĎ âl My’Ă ybĂ eĘ hČ =NmĂ ymĂ : MkĆ ytĄ ob’Ğ=MGČ MêĆ’Č =MGČ SdĆuŁ hČ xČ Cr=M‘Ă52

CyhĘ êĂ wČ MêĆrĘGČsĘ hĂ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ qyDĂ~Č hČ ’bŁ yĎ ’bŁ yJĂ MdĆuĆmĂ MyrĂvĘ bČ mĘ hČ =t’Ć CgrĘhĎ âlhĞ
: MêĆrĘmČ SĘ âlwĘ SdĆqŁ tbŁ bĘ rĂ ynĄpĘ QĂ mĂ hrĎoêhČ =t’Ć MêĆlĘ BČ qĂ rSĆ ’Ğ MêĆ’Č : MyxĂ ~Ę rČmĘ lĂ ol53

xČ Cr ’lĄ mĎ ’ChwĘ : MhĆ yeĄSĂ wylĎ ‘Ď CqrĘxČ IČwČ MSĎ pĘ nČ =d‘Č ‘GČ IĂwČ hEĆhČ rbĎ DĎhČ =t’Ć M‘ĎmĘ SĎ JĘ yhĂ yĘwČ54, 55

rmĆ ’IŁ wČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ NymĂ ylĂ dmĄ ‘Ł ‘ČCSyĄ=t’Ć wĘ MyhĂ Łl’Ĺ dobJĘ =t’Ć ’rĘIČwČ hmĎ yĘmĎ èĎ hČ TBĄ IČwČ SdĆuŁ hČ56
ynnh

.w"k +h swm‘ Nyy‘ : MkĆ lĎ MtyV‘ rV’ Mkyhl’ bkČ oJ MkĆ ymĄ lĘ YČ NCIJĂ t’w MkĆ JĘ lĘ mČ tCJsĂ t’ Mt’Vnw ’"n v.43 .z
.+b w"s hy‘Vy Nyy‘ ,lk=t’Ć wĘ ’"n v.50 .hoĎhyĘ rmČ ’Ď N’k ’Ymn ’l ’"nb v.49 .z"k +h swm‘ Nyy‘ ,qWĆ UĎ dČlĘ ’"n v.43
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loqBĘ Cq‘ĞzĘIĂwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ NymĂ ylĂ dmĄ ‘Ł MdĎ’Ď hĎ =NBĆ t’Ą wĘ MyxĂ êĎpĘ nĂ MyĂmČ èĎ hČ =t’Ć h’Ć rŁ ynĂ nĘ hĂ 57

NbĆ ’Ď ot’Ł CmGĘ rĘIĂwČ ry‘ĂlĎ ZCxmĂ =l’Ć Ch’Ě yYĂ oIwČ : dxČ yĎ wylĎ ‘Ď CljĘ IĂwČ MhĆ ynĄ zĘ’Ď =t’Ć CmTĘ ’Č IČwČ lodGĎ 58

sonpĎ TĘ sĘ =t’Ć CmGĘ rĘIĂwČ : lC’SĎ omSĘ C dxĎ ’Ć r‘ČnČ ylĄ gĘ rČlĘ MhĆ ylĄ y‘ĂmĘ =t’Ć CTySĂ pĘ hĂ MydĂ‘ĄhĎ wĘ 59

lodGĎ loqbĘ ’rĎqĘ IĂwČ wyJĎ rĘBĂ =l‘Č ‘rČkĘ IĂwČ : yxĂ Cr=t’Ć ’nĎ=xqČ ynĂ dŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ ’rĄqŁ wĘ ‘ČCĄSČ mĘ ’ChwĘ 60

: NSĎ yIĂwČ hEĆhČ rbĎ DĎhČ =t’Ć rmČ ’Ď rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ t’FĎ xČ MhĆ ylĄ ‘Ğ tSĄ tĎ ’nĎ=l’Č hoĎhyĘ
CYpĚ IĎwČ d’Ł mĘ =d‘Č ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ CpdĘrĎ MyĂlČ SĎ CryBĂ hdĎ‘ĄhĎ =t’Ć wĘ otymĂ hĞ lČ MhĆ yrĄxĞ ’Č hTĎ nĎ lC’SĎ wĘ x

MydĂysĂ xĞ MySĂ nĎ’Ğ wČ : Cr’Ď SĘ nĂ MDĎbČ lĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ ytĂ lĎ Cz NormĘ SŁ bĘ C hdĎChyBĂ rbĆ ‘Ą=lkĎ lĘ MQĎ kĚ 2

hdĎ‘ĄhĎ =t’Ć PdČrĎ lC’SĎ wĘ : lodGĎ djĄ sĘ mĂ wylĎ ‘Ď CdjĘ sĘ IĂwČ ChrĚBĘ qĘ IĂwČ sonpĎ TĘ sĘ =t’Ć C’WĘ nĎ 3

MyYĂ opeĘ hČ wĘ : ’lĆ JĆ hČ tybĄ BĘ MêĎtĂ lĘ MySĂ nĎ wĘ MySĂ nĎ’Ğ boxsĎ wĘ tyĂbČ lĘ tyĂBČ mĂ ëŁlhĎ hmĎ rĘxĎ =d‘Č 4

’rĎqĘ IĂwČ NormĘ SŁ ry‘Ă =l’Ć sojlĂ yjĂ drĆIĄwČ : hrĎoWBĘ hČ rbČ DĘ=t’Ć C‘ymĂ SĘ IČwČ ZrĆ’Ď bĎ CTSĎ 5

yJĂ dxĎ ’Ć blĄ BĘ sojlĂ ypĂ yrĄmĘ ’Ă =l’Ć M‘ĎhĎ NomhĞ bSĄ qĘ IČwČ : xČ ySĂ UĎ hČ t’Č yrĂqĘ =t’Ć MhĆ ynĄ zĘ’Ď bĘ 6

h’Ď mĘ FĚ hČ toxCr rSĆ ’Ğ MSĎ CyhĎ MyBĂ rČ yJĂ : hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ tot’Ł hĎ =t’Ć C’rĎ=MGČ C‘mĘ SĎ 7

odyĎ=l‘Č MyBĂ rČ MyxĂ sĘ pĂ C tomYĎ ‘Ğ ykĄ nĘ C lodGĎ loqBĘ q‘Ł YĎ wĘ ’YŁ yĎ MhĆ mĄ C’YĘ yĎ heĎhĄ wĘ MbĎ CqbĘ DĎ
MynĂ pĎ QĘ mĂ rSĆ ’Ğ No‘mĘ SĂ omSĘ C ry‘ĂbĎ hyĎhĎ Sy’Ă wĘ : ’yhĂ hČ ry‘ĂBĎ hlĎ odgĘ hxĎ mĘ WĂ yhĂ êĘ wČ : C’jĎ rĘnĂ 8, 9

Sy’Ă =yJĂ rmČ ’Ď ’Ch rSĆ ’ĞBČ MynĂ rŁ mĘ èŁ hČ wylĎ ‘Ď CmmĘ SĎ rSĆ ’Ğ=d‘Č wypĎ SĎ kĘ bĂ ChWĄ ‘ĞmČ lyDĂgĘ hĂ
brČ yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ xČ JŁ oxkŁ Cz rmŁ ’lĄ lodGĎ=d‘ČwĘ NoTuĎ mĂ wylĎ ’Ą CbySĂ qĘ hĂ MQĎ kĚ wĘ : ’Ch lodGĎ 10

: MhĆ ynĄ y‘ĄlĘ toW‘ĞlČ ’ylĂ pĘ mČ hyĎhĎ wypĎ SĎ kĘ BĂ MyBĂ rČ MymĂ yĎ yJĂ tbĆ èĆ qČ NzĆ’Ł ol=CntĘ nĎ MhĄ wĘ : ’Ch 11

MSĄ =t’Ć wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć MhĆ lĎ rvČ BĂ rSĆ ’Ğ sojlĂ ypĂ lĘ CnymĂ ’ĹhĆ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ 12

xjČ êČsĘ IĂwČ lbĄ FĎ IĂwČ ’Ch=MGČ No‘mĘ SĂ NmĄ ’Ğ IČwČ : MySĂ nĎ=MgČ wĘ MySĂ nĎ’Ğ=MGČ ClbĘ FĎ IĂwČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ 13

: d’Ł mĘ =d‘Č MmĄ oêSĘ IĂwČ MylĂ dŁ GĘ hČ wytĎpĘ mŁ =t’Ć wĘ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ wytĎ ot’Ł =t’Ć ot’Ł rĘbĂ C sojlĂ yjĂ =l‘Č
CxlĘ SĘ IĂwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ=t’Ć NormĘ SŁ hlĎ BĘ qĂ =yJĂ MyĂlČ SĎ CryBĂ rSĆ ’Ğ MyxĂ ylĂ èĘ hČ ‘ČmŁ SĘ JĂ yhĂ yĘwČ 14

yJĂ : SdĆuŁ hČ xČ Cr MhĆ ylĄ ‘Ğ xČ CntĎ yJĂ MdĎ‘ĞbČ ClQĘ jČ tĘ IĂwČ CdrĘIĄwČ : NnĎxĎ oy=t’Ć wĘ sorTĘ jĆ =t’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ 15, 16

CkmĘ sĘ IĂwČ : ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ MSĄ bĘ CyhĎ MylĂ BĎ TĘ nĂ =yJĂ qrČ MhĆ mĄ Sy’Ă =l‘Č hxĎ lĘ YĎ âl hêĎ‘Č=d‘Č 17

SdĆuŁ hČ xČ Cr yJĂ No‘mĘ SĂ to’rĘJĂ yhĂ yĘwČ : SdĆuŁ hČ xČ Cr MhĆ ylĄ ‘Ğ xnČêĎ wČ MhĆ ylĄ ‘Ğ MhĆ ydĄyĘ=t’Ć 18

rmČ ’IŁ wČ : PsĆ JĎ MhĆ lĎ brĄqĘ IČwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ MhĆ ydĄyĘ=t’Ć MyxĂ ylĂ èĘ hČ CkmĘ sĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č MhĆ bĎ hnĎêĘ nĂ 19

ydČyĎ=t’Ć ëmŁ sĘ ’Ć rSĆ ’Ğ=lJĎ =l‘Č SdĆuŁ hČ xČ Cr xlČ YĘ êĂ N‘ČmČ lĘ ynĂ ’Ď =MGČ hEĆhČ xČ JŁ hČ =t’Ć ylĂ =CnêĘ
yJĂ ìSĘ pĘ nČ hbĎ SĘ xĎ rSĆ ’ĞBČ ìjĆ sĘ JČ =M‘Ă hêĎ’Č dbČ ’êŁ dbŁ ’Ď sorTĘ jĆ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : wylĎ ‘Ď 20

ìBĘ lĂ rSĎ yĎ âl yJĂ hEĆhČ rbĎ DĎBČ hlĎ xĞ nČ wĘ qlĆ xĄ ìlĘ =Ny’Ą : PsĆ JĎ BČ MyhĂ Łl’ĹhĎ têČmČ hnĆqĘ tĂ 21

: ìBĆ lĂ ylĄ kĘ nĂ lĘ ìlĘ xlČ sĘ yĂ ylČ C’ hoĎhyĘ=l’Ć lQĄ jČ tĘ hĂ wĘ ìtĘ ‘ĎrĎmĄ hbĎ CS hêĎ‘ČwĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ 22

ydĂ‘ĞbČ CryêĂ ‘ĘhČ rmČ ’IŁ wČ No‘mĘ SĂ N‘ČIČwČ : ‘SČ rĆ toBYĚrĘxČ ombĘ C ìytĂ y’Ă rĘ S’rŁ trČormĘ BĂ yJĂ 23, 24

d‘ĄhĎ hoĎhyĘ rbČ dĘ CrBĘ DĂ MhĄ wĘ : MêĆrĘmČ ’Ğ rSĆ ’Ğ lJŁ mĂ rbĎ DĎ ylČ ‘Ď ’bŁ yĎ yêĂ lĘ bĂ lĘ hoĎhyĘ=l’Ć 25

MyBĂ rČ MyrĂpĎ kĘ BĂ hrĎoWBĘ hČ rbČ DĘ=t’Ć C‘ymĂ SĘ hĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ CbSĚ IĎwČ rBĄ dČwĘ
rV’
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ërĆDĆBČ hBĎ gĘ eĆhČ ìlĘ =ëlĆ MCq rmŁ ’lĄ sojlĂ yjĂ =l’Ć hoĎhyĘ ë’Č lĘ mČ rBĄ dČyĘwČ : MynĂ rŁ mĘ èŁ lČ rSĆ ’Ğ26

wynĎpĎ lĘ ySĂ CJ lyĂxČ roBGĂ Sy’Ă heĄhĂ wĘ ëlČ IĄwČ MqĎ IĎwČ : htĎ EĎ‘Č ì’ĞBŁ MyĂlČ SĎ CrymĂ tdĆrĆIŁ hČ hUĎ SČ eĘ hČ27

MyĂlČ SĎ CryĘ ’BĎ rSĆ ’Ğ HrĎYĎ o’ tyBĄ =lkĎ lĘ rWČ ’ChwĘ SCJ ZrĆ’Ć mĄ qDČnĘ qČ hJĎ lĘ UČ hČ syrĂsĘ
ChyĎ‘ĘSČ yĘ rpĆ sĄ BĘ ’rĄqŁ wĘ oêbĘ JČ rĘmĆ BĘ bSĄ oy oJrĘdČlĘ bSĎ ’Ch hêĎ‘ČwĘ : hUĎ SĎ twŁ xĞ êČSĘ hĂ lĘ28

ZrĎIĎwČ : t’EŁ hČ hbĎ JĎ rĘUĆ hČ lYĆ ’Ą ëQĄ hČ tĘ hĂ wĘ ìlĘ hTĄ nĘ sojlĂ yjĂ =l’Ć xČ CrhĎ rmĆ ’IŁ wČ : ’ybĂ eĎhČ29, 30

rSĆ ’Ğ=t’Ć êĎ‘ĘdČyĎ ykĂ hĞ rmĆ ’IŁ wČ ’ybĂ eĎhČ ChyĎ‘ĘSČ yĘ rpĆ sĄ bĘ ’rĄqŁ ’Ch yJĂ ‘mČ SĘ IĂwČ sojlĂ yjĂ wylĎ ’Ą
tol‘ĞlČ sojlĂ yjĂ =t’Ć SuĄbČ yĘwČ Sy’Ă ynĂ rĄoy=M’Ă yêĂ lĘ BĂ ‘dČ’Ą hkĎ y’Ą rmČ ’IŁ wČ : ’rĄqŁ hêĎ’Č31

ynĄpĘ lĂ lxĄ rĎkĘ C lbĎ Cy xbČ FĆ lČ hvĆ JČ rpĆ iĄ bČ ’rĎqĎ rSĆ ’Ğ bCtJĎ hČ ’Ch hzĆwĘ : oê’Ă tbĆ SĆ lĎ wĘ32

rzČgĘ nĂ yJĂ xČ xĄ oWyĘ ymĂ oroD=t’Ć wĘ xuĎ lĚ oTjĎ SĘ mĂ śolpĘ SĂ BĘ : wyjĂ xêČpĘ yĂ âlwĘ hmĎ lĎ ’ĹnĆ hĎ yzĆzĘgŁ33

’ybĂ eĎhČ rBĄ dČmĘ ymĂ =l‘Č ìUĘ mĂ ’eĎ=hlĎ ’ĞSĘ ’Ć sojlĂ yjĂ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ syrĂiĎ hČ N‘ČIČwČ : wyIĎřxČ ZrĆ’Ć mĄ34

ol=dGĆIČwČ hEĆhČ bCtJĎ hČ =NmĂ lxĆ IĎwČ wyjĂ =t’Ć sojlĂ yjĂ xêČpĘ IĂwČ : rxĄ ’Č Sy’Ă =l‘Č o’ oSpĘ nČ=l‘Č35

CnynĄpĎ lĘ MyĂmČ =heĄhĂ syrĂiĎ hČ rmĆ ’IŁ wČ MyĂmĎ =l’Ć C’bŁ IĎwČ ërĆDĆBČ M‘ĎsĘ nĎBĘ yhĂ yĘwČ : ‘ČCSyĄ trČoWBĘ =t’Ć36

N‘ČIČwČ ëlĎ =rêĎmĚ ìbĘ bĎ lĘ =lkĎ BĘ hêĎ’Č NymĂ ’ĞmČ =M’Ă sojlĂ yjĂ rmĆ ’IŁ wČ : lbĄ FĎ hĂ mĄ ynĂ rĄYĘ ‘ČIČ=hmČ37

CdrĘIĄwČ hbĎ JĎ rĘUĆ hČ dmŁ ‘ĞêČ wČ wYČ yĘwČ : ’Ch MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ yJĂ NymĂ ’ĞmČ ynĂ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ38

’vĎ IĂwČ MyĂUČ hČ =NmĂ MtĎ ol‘ĞBČ yhĂ yĘwČ : ot’Ł lBĄ TČ yĘwČ syrĂiĎ hČ =MGČ sojlĂ yjĂ =MGČ MyĂUČ hČ =l’Ć MhĆ ynĄSĘ39

’YĎ mĘ nĂ sojlĂ ypĂ C : oJrĘdČlĘ xČ mĄ WĎ rbŁ ‘ĞIČwČ do‘ Ch’Ď rĎ âl syrĂiĎ hČ wĘ sojlĂ yjĂ =t’Ć hoĎhyĘ xČ Cr40

: NyrĂsĘ qĂ o’BŁ =d‘Č MyrĂ‘ĎhĆ =lkĎ BĘ hrĎoWBĘ hČ =t’Ć rvĄ bČ yĘwČ rbŁ ‘ĞIČwČ doDSĘ ’Č bĘ
: lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ =l’Ć ëlĆ IĄwČ Nod’Ď hĎ ydĄymĂ lĘ êČ =l‘Č oj’Č tmČ xĞ BČ twĆmĎ wĎ M‘ČzČ rrĄo‘ CedĆo‘ lC’SĎ wĘT

My‘ĂtŁ ’YĎ mĘ yĂ yJĂ odyĎBĘ qyzĂxĞ hČ lĘ qWĆ UĆ dČBĘ rSĆ ’Ğ tsĆ nĆJĘ hČ yêĄBĎ =l’Ć CeUĆ mĂ MyrĂpĎ sĘ l’Č SĘ IĂwČ2

brĄqĎ wĘ ëlĄ hŁ ’Ch yhĂ yĘwČ : hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ MyrĂCs’Ğ M’Ď ybĂ hĞ lČ MySĂ nĎ o’ MySĂ nĎ’Ğ ’yhĂ hČ ërĆDĆBČ3

hYĎ rĘ’Ď wynĎjĎ =l‘Č ljŁ IĂwČ : bybĂ iĎ mĂ qrĎbĎ JĘ wylĎ ‘Ď xrČzĎ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ ro’ heĄhĂ wĘ qWĆ UĎ DČ=l’Ć4

rmĆ ’IŁ wČ ynĂ dŁ ’Ğ hêĎ’Č ymĂ rmĆ ’IŁ wČ : ynĂ pĄ DĘrĘêĂ hEĆ=hUĎ lĎ lC’SĎ lC’SĎ wylĎ ’Ą rBĄ DČmĂ loq ‘mČ SĘ IĂwČ5

rmĆ ’IŁ wČ t‘ĎbĘ nĂ wĘ drĄxĎ ’ChwĘ : tonbŁ rĘDĎBČ T‘Ł bĘ lĎ ìlĘ hSĆ qĎ PdĄrŁ hêĎ’Č rSĆ ’Ğ ‘ČCSyĄ ykĂ nŁ ’Ď6

ìylĆ ’Ą rmĄ ’Ď yĄ MSĎ wĘ hrĎy‘ĂhĎ ëlĄ wĘ ìlĘ MCq O’Č Nod’Ď hĎ N‘ČIĎwČ hWĆ ‘Ĺ’Ć wĘ ZjŁ xĘ êČ =hmČ ynĂ od’Ď
louhČ =t’Ć C‘mĘ SĎ yJĂ MymĂ lĎ ’ĹnĆkĘ CdmĘ ‘Ď oê’Ă CklĘ hĎ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞhĎ wĘ : hWĆ ‘ĞêČ rSĆ ’Ğ=t’Ć7

CqyzĂxĞ IČwČ hmĎ C’mĘ =lJĎ h’Ď rĎ âlwĘ wynĎ y‘Ą=t’Ć xêČpĘ IĂwČ ZrĆ’Ď hĎ =NmĂ lC’SĎ MqĎ IĎwČ : C’rĎ âl Sy’Ă wĘ8

: htĎSĎ âlwĘ lkČ ’Ď âlwĘ wynĎ y‘Ą ro’ ol hyĎhĎ âl MymĂ yĎ tSĆ ŁlSĘ C : qWĆ UĎ DČ ChkĚ ylĂ oIwČ odyĎbĘ9

ynĂ nĘ hĂ rmĆ ’IŁ wČ hyĎnĘ nČxĞ h’Ć rĘmČ BČ Nod’Ď hĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ hyĎnĘ nČxĞ omSĘ C qWĆ UĆ dČbĘ hyĎhĎ dxĎ ’Ć dymĂ lĘ tČ wĘ10

tybĄ BĘ SrŁ dĘC rSĎ IĎhČ boxrĘhĎ ’rĎqĘ eĂ hČ boxrĘhĎ =l’Ć ëlĄ wĎ MCq Nod’Ď hĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ynĂ dŁ ’Ğ11

’BĎ Sy’Ă hzĆxĞ UČ BČ hzĎxĎ ’ChwĘ : lQĄ jČ tĘ mĂ oehĂ yJĂ lC’SĎ omSĘ C ysĂ rĘTČ Sy’Ă yrĄxĞ’Č hdĎChyĘ12

rmČ ’IŁ wČ hyĎnĘ nČxĞ N‘ČIČwČ : wynĎ‘Ą ro’ ol=bSĆ hĎ lĘ wylĎ ‘Ď wydĎyĎ=t’Ć MWĎ rSĆ ’Ğ hyĎnĘ nČxĞ omSĘ C wylĎ ’Ą13
ynd’

.+x g"n hy‘Vy Nyy‘ ,MyIĂxČ ’"n v.33 .TjĎ SĘ UĂ mĂ C rYĄ ‘Ł mĄ ’"n v.33 .x
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: MyĂlĎ SĎ CryBĂ rSĆ ’Ğ ìySĆ odqĘ lĂ hEĆhČ Sy’Ă hĎ ‘ČrĄhĎ hBĎ rĘhĂ hUĎ JČ =d‘Č MyBĂ rČ yjĂ mĂ yêĂ ‘ĘmČ SĎ ynĂ dŁ ’Ğ
rmĆ ’IŁ wČ : ìmĆ SĘ BĂ My’rĂuŁ hČ lJŁ =t’Ć rsŁ ’Ę lĆ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ yjĂ mĂ odyĎBĘ xČ JŁ SyĆ hjŁ =MgČ wĘ 14, 15

MykĂ lĎ mĘ C MyĂog ynĄpĘ lĂ ymĂ SĘ =t’Ć t’WĄ lĎ ob yêĂ rĘxČ BĎ rSĆ ’Ğ ’Ch ZpĆ xĄ ylĂ kĘ =yJĂ ëlĄ Nod’Ď hĎ wylĎ ’Ą
’bŁ IĎwČ hyĎnĘ nČxĞ ëlĆ IĄwČ : ymĂ SĘ rCb‘ĞBČ toe‘ČtĘ hĂ lĘ ol hUĎ JČ =d‘Č Ch’Ą rĘ’Č ynĂ ’Ğ wČ : l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄbĘ C 16, 17

ërĆDĆBČ ìylĆ ’Ą h’Ć rĘeĂ hČ ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ heĄhĂ yxĂ ’Ď lC’SĎ rmČ ’IŁ wČ wylĎ ‘Ď wydĎyĎ=t’Ć MWĆ IĎwČ htĎ yĘBČ hČ
ClpĘ nĎ ‘gČrĆkĘ C : SdĆuŁ hČ xČ Cr ’lĄ UĎ tĂ wĘ ìynĆ y‘Ą hnĎxĘ qČ jĎ tĂ yJĂ ìylĆ ’Ą ynĂ xČ lĎ SĘ heĎhĄ tĎ’BĎ =rSĆ ’Ğ 18

lC’SĎ bSĆ IĄwČ qEĎxČ tĘ IĂwČ MxĆ lĆ lkČ ’IŁ wČ : lbĄ FĎ IĂwČ MqĎ IĎwČ hnĎxĘ qČ jĎ êĂ wČ MyvĂ qČ WĘ qČ JĘ wynĎ y‘Ą l‘ČmĄ 19

‘ČCSyĄ MSĄ BĘ tsĆ nĆJĘ hČ =yêĄbĎ BĘ ’rĎqĘ IĂwČ rhĄ mČ yĘwČ : qWĆ UĎ dČBĘ MydĂxĎ ’Ğ MymĂ yĎ MydĂymĂ lĘ êČhČ =M‘Ă 20

rSĆ ’Ğ ’Ch hzĆ âlhĞ rmŁ ’lĄ ClhĞ bĘ nĂ My‘ĂmĘ èŁ hČ =lkĎ wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch=yJĂ rmŁ ’lĄ 21

MtĎ’Ł ëylĂ ohlĘ heĎhĄ =MgČ ’BĎ t’zŁ rCb‘ĞbČ lĘ C hEĆhČ MèĄ BČ My’rĂuŁ hČ =t’Ć MyĂlČ SĎ CryBĂ dymĂ SĘ hĂ
qWĆ UĎ dČBĘ MydĂChIĘhČ =t’Ć ësĄ kĘ sČ mĘ C qzĄxĎ wĘ ëlĄ oh lC’SĎ yhĂ yĘwČ : MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=l’Ć MyrĂCs’Ğ 22

wylĎ ‘Ď CrSĘ qĘ IĂwČ MyBĂ rČ MymĂ yĎ ZuĄmĂ yhĂ yĘwČ : xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hzĆ=yJĂ r’Ą bĎ yDĄ MhĆ lĎ hrĎoh yJĂ 23

hlĎ yĘlČ wĎ MmĎ oy MyrĂ‘ĎèĘ hČ =t’Ć MhĄ MyrĂmĘ SŁ =MgČ ykĂ wĘ MrĎSĘ qĂ lC’SĎ lĘ ‘dČCĎIĂwČ : ogrĘhĎ lĘ MydĂChIĘhČ 24

MyĂlČ SĎ CryĘ ’bŁ IĎwČ : hmĎ oxhČ l‘ČmĄ liČ bČ ChdĚyrĂoIwČ hlĎ yĘlĎ MydĂymĂ lĘ êČhČ ot’Ł CxqĘ IĂwČ : ogrĘhĎ lĘ 25, 26

xuČ IĂwČ : ’Ch dymĂ lĘ tČ =yJĂ CnymĂ ’ĹhĆ âlwĘ wynĎjĎ mĂ C’rĘyĎ MQĎ JĚ MhĄ wĘ MydĂymĂ lĘ êČbČ hqĎ bĘ dĎlĘ SuĄbČ yĘwČ 27

Nod’Ď hĎ =t’Ć ërĆDĆbČ h’Ď rĎ=rSĆ ’Ğ t’Ą MhĆ lĎ rjĄ sČ yĘwČ MyxĂ ylĂ èĘ hČ =t’Ć Ch’Ą ybĂ yĘwČ ’BĎ nČ=rBČ ot’Ł
’YĄ oy MêĎ’Ă yhĂ yĘwČ : lkŁ ynĄ y‘ĄlĘ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ qWĆ UĆ dČbĘ ’rĎqĎ =MGČ ykĂ wĘ oê’Ă rBĆ DĂ rSĆ ’Ğ=t’Ć wĘ 28

MynĂ wĎIĘhČ MydĂChIĘhČ =M‘Ă xJČ wČtĘ IĂwČ SmĆ èĎ hČ ynĄ y‘ĄlĘ ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ MSĄ BĘ ’rĎqĘ IĂwČ : MyĂlĎ SĎ CryBĂ ’bĎ wĎ 29

MèĎ mĂ C NyrĂsĘ qĂ lĘ Ch’Ě ybĂ yĘwČ MyxĂ ’Č hĎ =l’Ć rbĎ DĎhČ ‘dČCĎIĂwČ : HêĎxĘ qČ lĘ oSpĘ nČ=t’Ć CSqĘ BĂ MhĄ wĘ 30

lylĂ GĎbČ C hdĎChyĘ ZrĆ’Ć =lkĎ BĘ HeĎJČ =l‘Č NJŁ êĂ wČ ynĎdŁ ’Ğ tdČ‘ĞlČ MolSĎ yhĂ yĘwČ : sosrĘTČ =l’Ć ChxĚ QĘ SĂ 31

: CmYĄ ‘Ď NkĄ wĘ CBrČ NJĄ MtĎ’Ł lhĄ nČmĘ SdĆuŁ hČ xČ CrwĘ hoĎhyĘ t’Č rĘyĂBĘ CkQĘ hČ tĘ hĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ NormĘ SŁ bĘ C
: dŁlBĘ MybĂ SĘ IŁ hČ MySĂ oduĘ hČ =t’Ć MGČ dqŁ pĘ IĂwČ MoqmĎ lĘ MoqUĎ mĂ bbŁ sĎ wĘ ëŁlhĎ ëlČ hĎ sorTĘ pĆ C 32

rmĆ ’IŁ wČ : MynĂ SĎ hnĆmŁ SĘ hzĆ ywĎDĘ WrĆ‘Ć=l‘Č bkĄ SŁ sIČnĂ ’Ğ omSĘ C tomYĎ ‘Ğ=hkĄ nĘ Sy’Ă MSĎ ’YĎ mĘ IĂwČ 33, 34

C’rĘIĂwČ : M’Ł tĘ jĂ MqĎ IĎwČ ìWĆ rĘ‘Č ìlĘ =‘~Č hČ MCq ì’Ć pĘ rŁ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ âlhĞ sIČnĂ ’Ğ sorTĘ jĆ wylĎ ’Ą 35

txČ ’Č hdĎymĂ lĘ tČ htĎ yĘhĎ opyĎbĘ C : Nod’Ď hĎ =l’Ć CbCSIĎwČ NorèĎ hČ ybĄ SĘ yŁ wĘ dŁl ybĄ SĘ yŁ =lJĎ ot’Ł 36

: hrĎEĄjĂ rSĆ ’Ğ toqdĎYĘ C MybĂ oT MylĂ ‘ĎjĘ tBČ rČ ’yhĂ wĘ hIĎbĂ YĘ rbĆ ‘Ą tpČ WĘ bĂ C ’tĎ ybĂ TĎ HmĎ SĘ C
opyĎlĘ hbĎ rŁ qĘ dŁlwĘ : hIĎlĂ ‘ĞBČ hĎ bĚ yJĂ SĘ IČwČ HtĎ o’ CYxĞ rĘIĂwČ tmŁ êĎ wČ hlĆ xĹêĆ wČ MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ yhĂ yĘwČ 37, 38

rmŁ ’lĄ ob=CrYĘ pĘ IĂwČ MySĂ nĎ’Ğ MyĂnČSĘ wylĎ ’Ą CxlĘ SĘ IĂwČ hUĎ SĎ sorTĘ pĆ =yJĂ C‘mĘ SĎ MydĂymĂ lĘ êČhČ wĘ
heĄhĂ wĘ hIĎlĂ ‘ĞhĎ =l’Ć ChCl‘ĞIČwČ MêĎ’Ă ’bŁ IĎwČ ëlĆ IĄwČ sorTĘ jĆ MqĎ IĎwČ : rxČ ’Č êĘ =l’Č CnylĄ ’Ą ’eĎ=h’Ď BŁ 39

htĎWĘ ‘Ď rSĆ ’Ğ tolmĎ vĘ hČ =t’Ć wĘ tnŁ êĽJĚ hČ =t’Ć ot’Ł rĘhČ lĘ ykĂ bĆ BĘ wylĎ ‘Ď CdmĘ ‘Ď tonmĎ lĘ ’Č hĎ =lJĎ
lQĄ jČ tĘ IĂwČ wyJĎ rĘBĂ =l‘Č ‘rČkĘ IĂwČ hYĎ CxhČ MQĎ JĚ =t’Ć sorTĘ pĆ ’YĄ oIwČ : NhĆ UĎ ‘Ă HdĎo‘BĘ hIĎbĂ YĘ NhĄ lĎ 40

: bSĆ êĄ wČ sorTĘ jĆ =t’Ć ’rĆêĄ wČ hĎ ynĆ y‘Ą=t’Ć xqČ pĘ êĂ wČ ymĂ Cq ’tĎ ybĂ TĎ rmĆ ’IŁ wČ htĎUĄ hČ =l’Ć NpĆ IĂwČ
xlVyw
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: MhĆ ynĄpĘ lĂ hIĎxČ hĎ dĆymĂ ‘ĞIČwČ tonmĎ lĘ ’Č lĎ wĘ MySĂ oduĘ lČ ’rĎqĎ rxČ ’Č wĘ hĎ mĆ yqĂ yĘwČ odyĎ=t’Ć xlČ SĘ IĂwČ41

tybĄ BĘ opyĎBĘ MyBĂ rČ MymĂ yĎ bSĆ IĄwČ : Nod’Ď BĎ MyBĂ rČ CnymĂ ’Ğ IČwČ opyĎ ybĄ SĘ yŁ =lkĎ lĘ ‘dČon hEĆhČ rbĎ DĎhČ wĘ42, 43

: ysĂ rĘCBhČ No‘mĘ SĂ
dCdGĘ hČ ol C’rĘqĎ rSĆ ’Ğ lyĂxČ hČ ’bĎ YĘ BĂ h’Ď mĄ =rWČ ’Ch omSĘ soIlĂ nĄrĘqĎ NyrĂsĘ qĂ BĘ hyĎhĎ Sy’Ăy

lQĄ jČ tĘ IĂwČ brŁ lĎ M‘ĎlĎ NtČ nĎ rEČpĂ C otyBĄ =lJĎ =M‘Ă MyhĂ Łl’Ĺ ’rĄywĂ dysĂ xĎ Sy’Ă ’ChwĘ : yqĂ lĘ TČ y’Ă hĎ2

hzĆxĞ UČ BČ wylĎ ’Ą h’Ď rĘnĂ MyhĂ Łl’Ĺ ë’Č lĘ mČ heĄhĂ wĘ ty‘Ă ySĂ êĘ hČ h‘ĎSĎ JĘ MoIhČ yhĂ yĘwČ : dymĂ êĎ MyhĂ Łl’lĄ3

ìytĆqŁ dĘYĂ wĘ ìtĘ QĎ pĂ êĘ wylĎ ’Ą rmĆ IŁ wČ hCĆYČ mĘ ynĂ dŁ ’Ğ hmĎ rmĆ ’IŁ wČ ’rĎyIĂwČ wylĎ ’Ą TBĄ IČwČ : soIlĂ ynĄrĘqĎ rmČ ’IŁ wČ4

No‘mĘ SĂ =t’Ć ìlĆ y’Ą ’rĎqĘ C opyĎ=l’Ć MySĂ nĎ’Ğ ìlĘ =xlČ SĘ hêĎ‘ČwĘ : MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ NorJĎ zĂlĘ Cl‘Ď5

dmĄ ‘Ł otybĄ C ysĂ rĘCBhČ No‘mĘ SĂ omSĘ C dxĎ ’Ć Sy’Ă =M‘Ă rrĄoGtĘ mĂ ’Ch âlhĞ : ’pĎ yJĄ heĆkĚ mĘ hČ6

hQĎ JĂ rSĆ ’ĞJČ ë’Ď lĘ UČ hČ ëlĆ IĄwČ : toW‘ĞlČ ìylĆ ‘Ď rSĆ ’Ğ=t’Ć ìlĘ rmČ ’yŁ ’Ch MIĎhČ tpČ WĘ =l‘Č7

MyhĂ Łl’Ĺ ’rĄyĘ dxĎ ’Ć lyĂxČ Sy’Ă =l’Ć wĘ otybĄ ydĄbĘ ‘ČmĄ MyĂnČSĘ =l’Ć ’rĎqĎ ’ChwĘ wylĎ ’Ą rBĄ dČlĘ
yhĂ yĘwČ : opyĎ MxĄ lĎ SĘ IĂwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =lJĎ t’Ą MhĆ lĎ rjĄ sČ yĘwČ : dymĂ êĎ wynĎpĎ lĘ MydĂmĘ ‘Ł hĎ =NmĂ8, 9

h‘ĎSĎ JĘ lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ ’pĎ yJĄ l‘ČIČwČ ry‘ĂhĎ =l’Ć brŁ qĎ wĘ ëŁlhĎ ërĆDĆbČ CklĘ hĎ rSĆ ’ĞJČ trĎxĽUĎ mĂ
oSpĘ nČ PFĄ ‘ČtĘ êĂ wČ lkĆ ’Ł ol onykĂ hĞ do‘bĘ C oSpĘ nČ bySĂ hĎ lĘ w’Ď tĘ IĂwČ b‘ČrĘIĂwČ : gGĎhČ =l‘Č tyèĂ èĂ hČ10

hrĎCSqĘ hlĎ odgĘ h‘ĎyrĂyJĂ txČ ’Č hbĎ tĄ wĘ MyxĂ CtjĘ MyĂmČ èĎ hČ =t’Ć ’rĘIČwČ : MyhĂ Łl’Ĺ to’rĘmČ bĘ11

tkŁ lĘ hŁ hČ hdĆvĎ hČ tIČxČ =lJĎ mĂ HkĎ otbĘ C : ZrĆ’Ď hĎ ynĄjĘ =l‘Č xnČêĎ wČ tdĆrĆoy hĎ ytĆ opnĘ JČ ‘BČ rĘ’Č BĘ12

: lkŁ ’ĹwĆ xbČ zĘ ’pĎ yJĄ MCq loq wylĎ ’Ą yhĂ yĘwČ : MyĂmĎ èĎ hČ Po‘wĘ hmĎ dĎ’ĞhĎ WmĆ rĆwĘ ‘BČ rĘ’Č =l‘Č13

: ’mĄ TĎ ZqĆSĆ o’ lCGjĂ rWČ BĘ yjĂ =l’Ć ’bĎ âl ydĂo‘mĄ yJĂ ynĂ dŁ ’Ğ yQĂ hlĎ ylĂ xĎ ’pĎ yJĄ rmĆ ’IŁ wČ14

SQČ SĚ hEĆhČ NoyEĎxĂ hČ wĘ : hêĎ’Ď ZuĄSČ tĘ âl MyhĂ Łl’Ĺ rhČ TĂ rSĆ ’Ğ=t’Ć tynĂ SĄ wylĎ ’Ą loq heĄhĂ wĘ15, 16

’Ch hmĎ t‘ČdČlĎ ’pĎ yJĄ xČ Cr M‘ĆjĎ êĂ wČ : hmĎ yĘmĎ èĎ hČ l‘ČêČ wČ hbĎ êĄhČ bSĎ êĎ wČ MymĂ ‘ĎjĘ SŁlSĎ17

MydĂmĘ ‘Ł wĘ No‘mĘ SĂ tyBĄ MySĂ qĘ bČ mĘ soIlĂ ynĄrĘqĎ yxĄ ClSĘ MySĂ nĎ’ĞhĎ heĄhĂ wĘ hzĎxĎ rSĆ ’Ğ hzĆxĞ UČ hČ
hgĆhŁ ’pĎ yJĄ do‘bĘ C : ’pĎ yJĄ heĆkĚ mĘ hČ No‘mĘ SĂ hzĆBĎ rrĄoGtĘ mĂ hĞ CrmĘ ’IŁ wČ C’rĘqĘ IĂwČ : xtČjĎ hČ =l‘Č18, 19

: ëtĎ’Ł MySĂ qĘ bČ mĘ MySĂ nĎ’Ğ hSĎ ŁlSĘ heĄhĂ xČ CrhĎ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ hzĆxĞ UČ hČ rbČ DĘ=l‘Č obbĎ lĘ bĂ
’pĎ yJĄ drĆIĄwČ : MyêĂ xĘ lČ SĘ ykĂ nŁ ’Ď yJĂ heĎhĄ wĘ heĎhĄ xsČ pĘ êĂ =l’Č wĘ MêĎ’Ă ëlĄ wĎ drĄ MCq hêĎ‘ČwĘ20, 21

MySĂ qĘ bČ mĘ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ ynĂ ’Ğ rmČ ’IŁ wČ soIlĂ ynĄrĘqĎ t’Ą mĄ wylĎ ’Ą MyxĂ lĎ SĘ eĂ hČ MySĂ nĎ’ĞhĎ =l’Ć
MyhĂ Łl’Ĺ ’rĄywĂ qydĂ~Č Sy’Ă to’UĄ hČ yrĄvĎ mĂ dxĎ ’Ć soIlĂ ynĄrĘqĎ rmŁ ’lĄ Cn‘ĞIČwČ : MtĆ’BĎ hmČ =l‘Č22

’rŁ qĘ lĂ SodqĎ ë’Ď lĘ mČ yjĂ mĂ hoĎhyĘ twČYĘ mĂ oQ hnĎêĘ nĂ MydĂChIĘhČ M‘Č=lkĎ BĘ boT MSĄ ol rSĆ ’Ğ
trĎxĽUĎ mĂ yhĂ yĘwČ tyĂBĎ BČ oê’Ă CnylĂ IĎwČ MtĎ’Ł ’rĎqĘ IĂwČ : ìytĆrŁ BĘ DČmĂ ‘mČ SĘ yĂ rCb‘ĞbČ lĘ otyBĄ =l’Ć ìlĘ23

C’BĎ otrĎxĽmĎ lĘ C : oU‘Ă CklĘ hĎ opyĎBĘ rSĆ ’Ğ MyxĂ ’Č hĎ =NmĂ MydĂxĎ ’Ğ wČ MêĎ’Ă ëlĆ IĄwČ ’pĎ yJĄ MqĎ IĎwČ24

yhĂ yĘwČ : otybĄ BĘ MlĎ yhĂ qĘ hĂ rSĆ ’Ğ wy‘ĎDĎyĚmĘ C wybĎ rŁ qĘ oU‘Ă wĘ MhĆ lĎ hJĎ xĂ soIlĂ ynĄrĘqĎ wĘ NyrĂsĘ qĂ =l’Ć25

rmČ ’IŁ wČ ’pĎ yJĄ ot’Ł MqĆ IĎwČ : CxêĎSĘ IĂwČ wylĎ gĘ rČlĘ ljŁ IĂwČ ot’rĎqĘ lĂ soIlĂ ynĄrĘqĎ ’YĄ IĄwČ ’pĎ yJĄ ’obJĘ26

: hUĎ SĎ MylĂ hĎ qĘ nĂ MyBĂ rČ ’YĎ mĘ IĂwČ hrĎdĘxČ hČ ’bŁ IĎwČ oê’Ă rBĄ dČyĘwČ : ynĂ ’Ď Son’Ĺ ynĂ ’Ğ=MGČ ’nĎ MCq27
rm’yw
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oB hqĎ bĘ dĎlĘ yrĂkĘ nĎ Sy’Ă =l’Ć brŁ qĘ lĂ ydĂChyĘ Sy’Ă lĘ NoknĎ=âl yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ MêĆ’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ 28

’oBmĂ yêĂ ‘Ę nČmĘ nĂ âl NJĄ =l‘Č : MdĎ’Ď =NBĆ =lkĎ lĘ ’mĄ TĎ o’ ZqĆSĆ ’rŁ qĘ yêĂ lĘ bĂ lĘ ynĂ ’Č rĘhĆ MyhĂ Łl’wĄ 29

soIlĂ ynĄrĘqĎ rmĆ ’IŁ wČ : ’oblĎ ylĂ MtĆ’rĎqĘ hEĆ=hmČ =l‘Č hlĎ ’ĞSĘ ’Ć hêĎ‘ČwĘ ylĂ MtĆ’rĎqĘ yJĂ MkĆ ylĄ ’Ğ 30

h‘ĎèĎ BČ ytĂ ybĄ BĘ yêĂ lĘ QČ jČ tĘ hĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ t’EŁ hČ h‘ĎèĎ hČ =d‘Č MoYbĘ yêĂ bĘ SČ yĎ MymĂ yĎ h‘ĎBĎ rĘ’Č ynĄpĘ lĂ
MyhĂ Łl’Ĺ ‘mČ SĎ soIlĂ ynĄrĘqĎ ìtĘ QĎ pĂ êĘ rmČ ’IŁ wČ : ylĎ ‘Ď b~Ď nĂ ro’ hTĆ ‘Ł Sy’Ă heĄhĂ wĘ ty‘Ă ySĂ êĘ hČ 31

’pĎ yJĄ heĆkĚ mĘ hČ No‘mĘ SĂ =t’Ć ìylĆ ’Ą ’rĎqĘ C opyĎ=l’Ć xlČ SĘ hêĎ‘ČwĘ : ìytĆqŁ dĘYĂ =t’Ć ìlĘ =rJĎ zĘIĂwČ 32

: ëlĎ =rBĆ dČyĘ o’obBĘ rSĆ ’Ğ MIĎhČ tpČ WĘ =l‘Č ysĂ rĘCBhČ No‘mĘ SĂ tybĄ BĘ rrĄoGtĘ mĂ ’Ch âlhĞ
MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ hjŁ CnQĎ kĚ CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ wĘ tĎ’bĎ =yJĂ êĎbĘ TČ yhĄ hêĎ’Č wĘ ìylĆ ’Ą xlČ SĘ ’Ć wĎ rhĄ mČ ’Ğ wĎ 33

yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ NmĄ ’Ď hêĎ‘Č rmČ ’IŁ wČ wyjĂ =t’Ć ’pĎ yJĄ xêČpĘ IĂwČ : hoĎhyĘ t’Ą mĄ tĎ yCĄYĚ rSĆ ’Ğ lkŁ JĘ ‘ČmŁ SĘ lĂ 34

NoYrĎ qypĂ yĎ yogwĎ yoG=lJĎ mĂ qdĆYĆ l‘ĄpŁ C ot’Ł ’rĄIĎhČ Sy’Ă =M’Ă yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ=M‘Ă MynĂ pĎ ’WĄ on Ny’Ą 35

Nod’Ğ ’Ch xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dyČBĘ MolSĎ MtĎ’Ł rvĄ bČ yĘwČ l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄbĘ lĂ orbĎ DĘ xlČ SĎ ’ChwĘ : CeUĆ mĂ 36

t’Č yrĂqĘ yrĄxĞ’Č lylĂ GĎBČ lxĄ hĎ hdĎChyĘ ZrĆ’Ć BĘ hrĎqĎ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ yJĂ : lJŁ 37

’ChwĘ otrĎCbgĘ C oSdĘqĎ xČ CrBĘ yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ=t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ xSČ mĎ =rSĆ ’Ğ t’Ą : otlĎ ybĂ TĘ lĂ NnĎxĎ oy 38

MyhĂ Łl’ĹhĎ yJĂ ySĂ pĘ xĎ xQČ SĂ NTĎ vĎ hČ dyČ txČ êČ MyYĂ CYrĘhĎ =t’Ć wĘ boT hŁW‘ĞwČ ëŁlhĎ ZrĆ’Ď BĎ ëlČ hĎ
rSĆ ’Ğ=l‘ČwĘ MyĂlĎ SĎ CrybĂ C MydĂChIĘhČ ZrĆ’Ć BĘ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ=lJĎ =l‘Č MydĂ‘Ą CnxĘ nČ’Ğ wČ : oU‘Ă hyĎhĎ 39

tolGĎhĂ lĘ ChnĄêĘ IĂwČ ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIBČ MyhĂ Łl’Ĺ MyqĂ hĄ ot’Ł wĘ : Z‘ĄhĎ =l‘Č ot’Ł CltĘ IĂwČ ChgĚrĎhĞ MhĄ 40

MdĆuĆmĂ MyhĂ Łl’Ĺ MBĎ rxČ BĎ rSĆ ’Ğ MydĂ‘ĄhĎ ynĄ y‘ĄlĘ =M’Ă yJĂ M‘ĎhĎ =lJĎ ynĄ y‘ĄlĘ âl : My’Ă rŁ hĎ ynĄ y‘ĄlĘ 41

’rŁ qĘ lĂ CntĎ’Ł hCĎYĂ ’ChwĘ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ omCq yrĄxĞ ’Č oU‘Ă CnytĂ SĎ wĘ CnlĘ kČ ’Ď rSĆ ’Ğ MhĄ CnxĘ nČ’Ğ wČ 42

MgČ wĘ : MytĂ UĄ hČ wĘ MyIĂxČ hČ TpĄ SŁ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ ontĎ nĘ rSĆ ’Ğ ’Ch hzĆ yJĂ MhĆ ynĄpĘ lĂ dy‘ĂhĎ lĘ C M‘ĎhĎ ynĄ zĘ’Ď bĘ 43

’pĎ yJĄ do‘ : NwŁ ‘Ď txČ ylĂ sĘ lĂ oB MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ =lkĎ lĘ hyĆhĘ yĂ omSĘ yJĂ wylĎ ‘Ď MydĂy‘ĂmĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ =lJĎ 44

MylĂ oUeĂ hČ wĘ : orbĎ DĘ My‘ĂmĘ èŁ hČ lJĎ =l‘Č hxĎ lĘ YĎ SdĆuŁ hČ xČ CrwĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć rBĄ dČmĘ 45

MyĂoGhČ =l‘Č MGČ SdĆuŁ hČ xČ Cr tnČêĘ mČ =yJĂ ChmĎ êĎ ChUĘ êČhĂ ’pĎ yJĄ =M‘Ă C’BĎ rSĆ ’Ğ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ
rmČ ’IŁ wČ sorTĘ jĆ N‘ČIČwČ : MyhĂ Łl’lĄ ldĆGŁ MynĂ tĘ nŁ wĘ tonSŁ lĘ BĂ MyrĂBĘ dČmĘ MtĎ’Ł C‘mĘ SĎ yJĂ : hkĎ jĎ SĘ nĂ 46, 47

MhĆ ylĄ ‘Ğ SdĆuŁ hČ xČ Cr hxĎ lĘ YĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą MySĂ nĎ’Ğ ClbĘ FĎ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ MyĂUČ BČ rYŁ ‘ĞlČ Sy’Ă lkČ CyhĞ
MhĆ UĎ ‘Ă bSĄ yĄ yJĂ ChSĚ qĘ BĂ MhĄ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ ClbĘ FĎ yĂ yJĂ MtĎ’Ł wYČ yĘwČ : CnmŁ JĎ MhĆ omJĘ 48

: MydĂxĎ ’Ğ MymĂ yĎ
: MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ=t’Ć ClBĘ qĂ MyĂoGhČ =MGČ yJĂ C‘mĘ SĎ hdĎChyBĂ rSĆ ’Ğ MyxĂ ’Č hĎ wĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ wĘ ’y

tĎ’BĎ MylĂ rĄ‘Ğ MySĂ nĎ’Ğ tyBĄ : rmŁ ’lĄ MylĂ oUeĂ hČ wylĎ ‘Ď CnyQĂ IČwČ MyĂlĎ SĎ CryĘ ’BĎ sorTĘ pĆ C 2, 3

wynĎpĘ ’Ď =l‘Č rbĎ DĎ rbĎ DĎ MhĆ lĎ rjĄ sČ yĘwČ sorTĘ jĆ lxĆ IĎwČ : MxĆ lĎ MêĎ’Ă lkŁ ’ĹlĆ MBĎ =brĆ‘ĎtĘ êĂ wČ 4

txČ ’Č hbĎ tĄ=heĄhĂ wĘ hzĆxĞ UČ bČ ’rĆ’Ą wĎ xČ CrhĎ ylČ ‘Ď ljŁ êĂ wČ opyĎ ry‘ĂBĘ ytĂ yyĂhĎ lQĄ jČ tĘ mĂ : rmŁ ’lĄ 5

TyBĂ hČ lĘ NpĆ ’Ą wĎ : ydĎ‘Ď ’bŁ êĎ wČ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ tdĆrĆyŁ hĎ ytĆ opnĘ JČ ‘BČ rĘ’Č BĘ hrĎCSqĘ hlĎ odgĘ h‘ĎyrĂyJĂ 6

Po‘wĘ hmĎ dĎ’ĞhĎ WmĆ rĆwĘ ‘BČ rĘ’Č =l‘Č tkŁ lĘ hŁ hČ hdĆvĎ hČ tIČxČ wĘ ZrĆ’Ď hĎ tmČ hĹBĆ HbĎ ’rĆ’Ą wĎ NybĂ ’Ď wĎ
MymVh



11. 7–12. 6 twl‘pm 139

ynĂ dŁ ’Ğ yQĂ hlĎ ylĂ xĎ rmČ ’Ł wĎ : lkŁ ’ĹwĆ xbČ zĘ ’pĎ yJĄ MCq ylČ ’Ą rBĄ DČmĄ loq=MGČ ‘mČ SĘ ’Ć wĎ : MyĂmĎ èĎ hČ7, 8

MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ tynĂ SĄ louhČ N‘ČIČwČ : ’mĄ TĎ ZqĆSĆ o’ lCGjĂ rWČ BĘ yjĂ =l’Ć ’bĎ =âl ydĂo‘mĄ yJĂ9

MymĂ ‘ĎjĘ SŁlSĎ ylČ ’Ą h’Ď rĘnĂ hEĆhČ NoyEĎxĂ hČ wĘ : hêĎ’Ď ZuĄSČ tĘ âl MyhĂ Łl’ĹhĎ rhČ TĂ rSĆ ’Ğ=t’Ć10

MydĂmĘ ‘Ł MySĂ nĎ’Ğ hSĎ ŁlSĘ heĄhĂ wĘ ‘gČrĆ T‘ČmĘ kĂ wĘ : hmĎ yĘmĎ èĎ hČ l‘ČIČwČ lJŁ hČ MrČCh NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ11

MêĎ’Ă tkĆ lĆ lĎ yBĂ rBĆ DĂ xČ CrhĎ wĘ : NyrĂsĘ uĂ mĂ ylČ ’Ą CxlĘ SĘ nĂ yJĂ MSĎ CnyyĂhĎ rSĆ ’Ğ tyĂBČ hČ xtČjĆ =l‘Č12

: Sy’Ă hĎ tyBĄ =l’Ć ’bŁ eĎ wČ hQĆ ’Ą hĎ MyxĂ ’Č hĎ tSĆ SĄ =MGČ yêĂ ’Ă CklĘ IĄwČ heĎhĄ wĎ heĎhĄ xČ sŁ pĘ lĂ âlwĘ
opyĎ=l’Ć xlČ SĘ rmŁ ’lĄ ot’Ł hCĎYĂ rSĆ ’Ğ otybĄ BĘ b~Ď nĂ ë’Ď lĘ mČ h’Ď rĎ=rSĆ ’Ğ t’Ą CnlĎ =dGĆIČwČ13

MBĎ ‘SČ CĎêĂ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘ ìylĆ ’Ą rBĄ dČyĘ ’ChwĘ : ’pĎ yJĄ heĆkĚ mĘ hČ No‘mĘ SĂ =t’Ć ìylĆ ’Ą ’rĎqĘ C14

hxĎ lĘ YĎ rSĆ ’ĞJČ SdĆuŁ hČ xČ Cr MhĆ ylĄ ‘Ğ xlČ YĘ êĂ wČ rBĄ dČlĘ ytĂ ŁQxĂ hČ rSĆ ’ĞkČ wĘ : ìtĆ yBĄ =lkĎ wĘ hêĎ’Č15

ClbĘ FĎ êĂ MêĆ’Č wĘ MyĂUČ BČ lBĄ TĂ NnĎxĎ oy rmĎ ’Ď rSĆ ’Ğ Nod’Ď hĎ rbČ DĘ=t’Ć rJŁ zĘ’Ć wĎ : hQĎ xĂ êĘ BČ CnylĄ ‘Ď16

NtČ nĎ rSĆ ’ĞJČ t’EŁ hČ hnĎêĎUČ hČ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ MhĆ lĎ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č hêĎ‘ČwĘ : SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ17

yhĂ yĘwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć ’olkĘ lĂ ’bŁ ’Ď yJĂ ynĂ ’Ğ ymĂ ynĂ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ Nod’Ď BĎ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ CnlĎ =MGČ18

NtČ nĎ MyĂoGlČ =MGČ NkĄ ’Ď rmŁ ’lĄ MyhĂ Łl’lĄ dobkĎ CnêĘ IĂwČ CSyrĂxĞ IČwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć M‘ĎmĘ SĎ JĘ
trČbĘ DĂ=l‘Č MhĆ ylĄ ‘Ğ hrĎbĘ ‘Ď rSĆ ’Ğ hrĎ~Ď hČ ynĄjĘ mĂ MyYĂ opeĘ hČ wĘ : MyIĂxČ hČ ërĆdĆlĘ bCSlĎ MyhĂ Łl’Ĺ19

Sy’Ă lĘ hrĎoWBĘ hČ rbČ dĘ CdyGĂ hĂ âlwĘ ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č wĘ sorpĘ qČ wĘ ’yĎqĘ CnyjĂ =d‘Č CklĘ hĎ sonpĎ TĘ sĘ
CrBĘ dČyĘwČ ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č C’BĎ rSĆ ’Ğ ynĂ yrĂCqwĘ sorpĘ qČ ySĄ nĘ ’Č CyhĎ MhĆ mĄ C : MDĎbČ lĘ MydĂChIĘlČ ytĂ lĎ Cz20

rjĎ sĘ mĂ BĘ MyBĂ rČwĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ htĎ yĘhĎ hoĎhyĘ dyČwĘ : ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ =t’Ć MCrvĘ bČ yĘwČ MynĂ wĎIĘhČ =l’Ć =MGČ21

CxlĘ SĘ IĂwČ MyĂlĎ SĎ CryBĂ rSĆ ’Ğ hdĎ‘ĄhĎ ynĄ zĘ’Ď =l’Ć h’Ď BĎ MtĎ‘ĎCmSĘ C : Nod’Ď hĎ =l’Ć CbCSIĎwČ CnymĂ ’ĹhĆ22

blĄ =l‘Č rBĄ dČyĘwČ xmĎ WĘ IĂwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ dsĆ xĆ =t’Ć ’rĘIČwČ ’bŁ IĎwČ : ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č =l’Ć ’BĎ nČ=rBČ =t’Ć23

brĎ=M‘ČwĘ hnĎ Cm’ĹwĆ SdĆuŁ hČ xČ Cr ’lĄ mĎ C hyĎhĎ boT Sy’Ă yJĂ : NoknĎ xČ CrBĘ Nod’Ď bĎ hqĎ bĘ dĎlĘ MQĎ JĚ24

Ch’Ą ybĂ yĘwČ Ch’Ą YĎ mĘ IĂwČ : lC’SĎ =t’Ć SuĄbČ lĘ sosrĘTČ =l’Ć MèĎ mĂ ëlĆ IĄwČ : Nod’Ď hĎ =l‘Č CxjĘ sĘ nĂ25, 26

lxČ Ch z’Ď MyBĂ rČlĎ hrĎot CdUĘ lČ yĘwČ lhĎ uĎ hČ brĆqĆBĘ hmĎ ymĂ tĘ hnĎSĎ MSĎ CbSĘ IĄwČ ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č
MyĂlČ SĎ CrymĂ My’Ă ybĂ nĘ CdrĘIĄwČ MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ yhĂ yĘwČ : MyIĂxĂ ySĂ mĘ MydĂymĂ lĘ êČ lČ ’rŁ qĘ lĂ ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č BĘ27

hyĆhĘ yĂ lodGĎ b‘ĎrĎ yJĂ oB rBĆ DĂ xČ CrhĎ wĘ sobgĎ’Ğ omSĘ C MhĆ mĄ dxĎ ’Ć MqĎ IĎwČ : ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č28

Sy’Ă xČ ŁlSĘ lĂ MydĂymĂ lĘ êČhČ CbDĘnČtĘ IĂwČ : soydĘolqĘ ymĄ yBĂ ’BĎ rSĆ ’Ğ b‘ĎrĎhĎ ’Ch ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ BĘ29

tbČ dĘnĂ CxlĘ SĘ IĂwČ NkĄ CW‘ĞyČwČ : hdĎChyBĂ MybĂ SĘ IŁ hČ MyxĂ ’Č lĎ rzŁ ‘ĞlČ odyĎ gyvĂ êČ rSĆ ’ĞJČ MhĆ mĄ Sy’Ă30

: lC’SĎ wĘ ’BĎ nČ=rBČ dyČ=l‘Č MynĂ qĄ EĘhČ =l’Ć MdĎyĎ
bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć grŁ hĞ IČwČ : MtĎ oe‘ČlĘ hdĎ‘ĄhĎ ySĄ nĘ ’Č BĘ odyĎ=t’Ć ëlĆ UĆ hČ sodrĘoh xlČ SĎ ’yhĂ hČ t‘ĄBĎby, 2

sorTĘ jĆ =t’Ć =MGČ WjŁ tĘ IĂwČ PsĆ oIwČ MydĂChIĘhČ ynĄ y‘ĄBĘ rbĎ DĎhČ boT=yJĂ ’rĘIČwČ : brĆxĎ BĆ NnĎxĎ oy yxĂ ’Ğ3

toqlĘ xĘ mČ ‘BČ rĘ’Č ChrĚmĘ SĘ IĂwČ ’lĆ JĆ hČ tybĄ BĘ ChnĄêĘ IĂwČ oB=qzĆxĞ IČwČ : to~UČ hČ =gxČ ymĄ yĘ MymĂ IĎhČ wĘ4

: xsČ jĎ hČ yrĄxĞ ’Č M‘ĎhĎ ynĄpĘ lĂ odymĂ ‘ĞhČ lĘ rmČ ’Ď yJĂ hqĎ lĘ xĘ mČ =lJĎ h‘ĎBĎ rĘ’Č h‘ĎBĎ rĘ’Č ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č
yrĄxĞ ’Č wĘ : hqĎ zĘxĎ BĘ MyhĂ Łl’Ĺ=l’Ć od‘ĞbČ hrĎyêĂ ‘ĘhĆ hdĎ‘ĄhĎ ë’Č o’lĘ JĂ tybĄ BĘ rCY‘Ď sorTĘ jĆ yhĂ yĘwČ5, 6
rV’
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NyBĄ obJĎ SĘ mĂ =l‘Č sorTĘ jĆ bkČ SĎ ’ChhČ hlĎ yĘQČ BČ TjĎ SĘ UĂ lČ o’ybĂ hĞ lČ sodrĘoh ZpĄ xĎ rSĆ ’Ğ
heĄhĂ wĘ : PiĎ hČ =l‘Č MybĂ ~Ď nĂ ’lĆ JĆ hČ tybĄ yrĄmĘ SŁ wĘ MylĂ bĎ JĘ MyĂnČSĘ BĂ rCs’Ď MyèĂ mĚ xĞ MySĂ nĎ’Ğ ynĄSĘ 7

MCq rmŁ ’lĄ ChrĄy‘Ă yĘwČ sorTĘ jĆ ërĆyĆ PkČ BĘ ‘GČ IĂwČ otJĎ SĘ lĂ BĘ HgČnĎ ro’wĘ wylĎ ‘Ď b~Ď nĂ hoĎhyĘ ë’Č lĘ mČ
ìylĆ gĘ rČBĘ MyWĂ ìylĆ ‘ĎnĘ C ìynĆtĘ mĎ rgŁ xĞ ë’Ď lĘ UČ hČ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : wydĎyĎ l‘ČmĄ wyrĎCs’Ğ CiUČ IĂwČ rhĄ mČ 8

h‘ĎdĘyĎ âl oSpĘ nČ wĘ wyrĎxĞ ’Č ëlĆ IĄwČ ’YĄ IĄwČ : yrĎxĞ’Č ëlĄ wĘ hTĄ ‘Ğ ìlĘ y‘ĂmĘ =t’Ć wĘ wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ NJĄ W‘ČIČwČ 9

rCT=t’Ć CrbĘ ‘ČIČwČ : wynĎ y‘ĄbĘ h’Ď rĘnĂ NoyEĎxĂ JĘ yJĂ ë’Ď lĘ UČ hČ dyČBĘ oQ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ ’Ch tmĆ ’Ĺ=M’Ă 10

rSĆ ’Ğ hrĎy‘ĂhĎ ’YĄ IŁ hČ lzĆrĘBČ hČ r‘ČSČ =l’Ć C’bŁ IĎwČ MyIĂnĂ èĘ hČ rCT=t’Ć wĘ MynĂ oS’rĂhĎ MyrĂmĘ èŁ hČ
rmĆ ’IŁ wČ : M’Ł tĘ jĂ wylĎ ‘ĎmĄ ë’Ď lĘ UČ hČ l‘ČIČwČ dxĎ ’Ć boxrĘ CrbĘ ‘ČIČwČ ob C’YĘ IĄwČ wylĎ ’Ą mĄ MhĆ ynĄpĘ lĂ xêČpĘ nĂ 11

PJČ mĂ ynĂ lĄ y~Ă IČwČ ok’Ď lĘ mČ =t’Ć hoĎhyĘ xlČ SĎ yJĂ NoknĎ=l’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ hêĎ‘Č wylĎ ’Ą oê‘ĘDČ bCSJĘ sorTĘ jĆ
M’Ą MyĎrĘmĂ tyBĄ =l’Ć ’bŁ IĎwČ oBlĂ =l’Ć rBĄ dČmĘ CedĆo‘ : MydĂChIĘhČ =M‘Č tIČdĂYĘ =lJĎ mĂ C sodrĘoh 12

’bŁ êĎ wČ r‘ČèĎ hČ tlĆ DĆ=l‘Č qjŁ dĘIĂwČ : MylĂ QĘ jČ tĘ mĂ C MylĂ hĎ qĘ nĂ MyBĂ rČ MSĎ wĘ soqrĘmČ heĆkĚ mĘ hČ NnĎxĎ oy 13

hxĎ tĘ pĎ =âl HtĎxĎ mĘ vĂ mĂ w sorTĘ jĆ loq=t’Ć rJĄ êČ wČ : ydĂor HmĎ SĘ C qpĄ DŁ hČ loqlĘ txČ ’Č hrĎ‘ĞnČ 14

CrmĘ ’IŁ wČ : xtČjĎ hČ =l‘Č dmĄ ‘Ł sorTĘ pĆ =yJĂ MhĆ lĎ dGĄêČ wČ htĎ yĘBČ hČ hYĎ rĎ=M’Ă yJĂ tlĆ DĎhČ =t’Ć oQ 15

sorTĘ pĆ C : ’Ch ok’Ď lĘ mČ =yJĂ CrmĘ ’Ď z’Ď rbĎ DĎhČ NkĄ =yJĂ âl hrĎmĘ ’Ď ’yhĂ wĘ êĘ ’Ď h‘ĎGĄêČSĘ mĂ hĎ ylĆ ’Ą 16

rjĄ sČ yĘwČ toSxĘ lČ MhĆ lĎ odyĎ PnĆ IĎwČ : MhĆ ynĄ y‘ĄBĘ ’lĆ pĆ lĘ yhĂ yĘwČ ot’Ł C’rĘIĂwČ CxêĘ pĘ IĂwČ qjŁ dĘlĂ PysĂ oh 17

’YĄ IĄwČ MyxĂ ’Č lĎ wĘ bqŁ ‘ĞyČlĘ t’zŁ CdyGĂ hČ rmĆ ’IŁ wČ ’lĆ JĆ hČ tyBĄ mĂ Nod’Ď hĎ o’yYĂ oh=rSĆ ’Ğ t’Ą MhĆ lĎ
rmŁ ’lĄ ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č NyBĄ htĎ yĘhĎ hBĎ rČ hmĎ ChmĘ C ro’ rqĆBŁ hČ : rxĄ ’Č MoqmĎ lĘ ol=ëlĆ IĄwČ 18

otDĎ NêĄ IĂwČ MyrĂmĘ èŁ hČ =t’Ć rqŁ xĞ IČwČ o’YĎ mĘ âlwĘ ot’Ł SrČDĎ sodrĘohwĘ : sorTĘ pĆ lĘ hyĎhĎ =hmĆ 19

MhĄ wĘ MynĂ dŁ ~Ă bČ C MyrĂ~Ł BČ oj’Č hrĎxĎ z’Ď : MSĎ bSĆ IĄwČ NyrĂsĘ qĂ =l’Ć hdĎChymĂ drĆIĄwČ MtĎ ymĂ hĞ lČ 20

MdĎ‘ĞBČ ‘ČyGĂ pĘ hČ lĘ ëlĆ UĆ hČ rdČxĞ =l‘Č rSĆ ’Ğ soTsĘ lČ BĘ blĄ =l‘Č CrBĘ dČyĘwČ dxĎ ’Ć blĄ BĘ wylĎ ’Ą C’BĎ
yhĂ yĘwČ : MtĎ oYrĘ’Č Nob‘ĞrČ rbĆ SĆ =t’Ć MhĆ lĎ C’yYĂ oh ëlĆ UĆ hČ ZrĆ’Ć mĄ yJĂ MhĆ lĎ MolSĎ toW‘ĞlČ wĘ 21

MhĆ ylĄ ’Ğ ’vĎ IĂwČ TjĎ SĘ UĂ hČ ’iĄ JĂ =l‘Č bSĆ IĄwČ tCklĘ mČ ydĄgĘ BĂ sodrĘoh SBČ lĘ IĂwČ d‘Ąom Moy MoIhČ
hoĎhyĘ=ë’Č lĘ mČ ChJĄ IČwČ : MdĎ’Ď loq âlwĘ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ loq rmŁ ’lĄ M’Ď hĎ C‘yrĂIĎwČ : wytĎrŁ BĘ DČmĂ 22, 23

hŁl‘Ď hlĎ ‘Ď MyhĂ Łl’Ĺ rbČ dĘC : tmŁ IĎwČ My‘ĂlĎ ot ChlĚ kĘ ’IŁ wČ MyhĂ Łl’lĄ dobJĎ NtČ nĎ =âl yJĂ ‘gČrĆJĘ 24

MhĆ lĎ hnĎ CteĘ hČ MtĎDĎqĚjĘ =t’Ć C’lĘ mĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č MyĂlĎ SĎ CrymĂř lC’SĎ wĘ ’BĎ nČ=rBČ CbCSIĎwČ : brĎwĎ 25

: soqrĘmČ heĆkĚ mĘ hČ NnĎxĎ oy=t’Ć MêĎ’Ă CxqĘ IĂwČ
No‘mĘ SĂ wĘ ’BĎ nČ=rBČ MtĎ omSĘ hQĆ ’Ą wĘ MydĂUĘ lČ mĘ C My’Ă ybĂ nĘ ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č BĘ rSĆ ’Ğ lhĎ uĎ BČ CyhĘ IĂwČ gy

: lC’SĎ wĘ ërĘrČTĘ TĆ sodrĘoh=M‘Ă Nom’Ď hyĎhĎ rSĆ ’Ğ MxĄ nČmĘ C ynĂ yrĂCuhČ soyqĘ ClwĘ rgČ ynĂ =MgČ ’rĎqĘ eĂ hČ
’BĎ nČ=rBČ =t’Ć ylĂ ’nĎ=ClyDĂbĘ hČ SdĆuŁ hČ xČ Cr rbČ dĘ hyĎhĎ MmĎ oYbĘ C hoĎhyĘ=t’Ć MtĎdĎob‘ĞbČ C 2

MhĆ ydĄyĘ=t’Ć CkmĘ sĘ IĂwČ ClQĘ jČ tĘ IĂwČ CmCYIĎwČ : HlĎ MytĂ ’rĎqĘ rSĆ ’Ğ hkĎ ’lĎ UĘ BČ toW‘ĞlČ lC’SĎ =t’Ć wĘ 3

hIĎnĂ ’ĽbĎ CdrĘyĎ MSĎ wĘ ’yĎqĘ ClsĘ =l’Ć hQĆ ’Ą hĎ SdĆuŁ hČ xČ Cr yxĄ ylĂ SĘ CklĘ IĄwČ : MCxQĘ SČ yĘwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ 4

rSĆ ’Ğ tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄbĎ BĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ=t’Ć CdyGĂ hĂ MymĂ lĎ sĘ hrĎy‘Ă M’Ď obBĘ : sorpĘ qČ =l’Ć ’bŁ lĎ 5
Mydwhyl

.MyĂlĎ SĎ CrylĂ ’"sb v.25 .by
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sopjĎ =d‘Č y’Ă hĎ =lkĎ BĘ bBŁ sĘ lĂ CUêČ rSĆ ’ĞJČ yhĂ yĘwČ : MtĎrĘSĎ lĘ MUĎ ‘Ă hyĎhĎ NnĎxĎ oy=MgČ wĘ MydĂChIĘlČ6

hyĎhĎ ’Ch : ‘ČCSyĄ=rBČ omSĘ C ydĂChyĘ Sy’Ă ’ChwĘ rqĆSĎ =’ybĂ nĘ C PèĄ kČ mĘ Sy’Ă MSĎ C’YĘ mĘ IĂwČ7

’oblĎ lC’SĎ =t’Ć wĘ ’BĎ nČ=rBČ =t’Ć ’rĎqĎ blĄ =MkČ xĞ Sy’Ă hzĆwĘ y’Ă hĎ byYĂ nĘ soloj soIGĂ rĘsĆ =M‘Ă
MhĆ lĎ hyĎhĎ omSĘ MGĎrĘtĚmĘ NkĄ =yJĂ PèĄ kČ mĘ hČ ’mĎ yQĂ ’Č wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ MhĆ yjĂ mĂ ‘ČmŁ SĘ lĂ wylĎ ’Ą8

xČ Cr ’lĄ mĎ soloj=MgČ ’rĎqĘ nĂ rSĆ ’Ğ lC’SĎ qrČ : NymĂ ’ĞhČ mĄ byYĂ eĘ hČ =t’Ć bsĄ hĎ lĘ MzČyĎ yJĂ NTĎ WĎ lĘ9

qdĆYĆ =lkĎ ’nĄ oWwĘ hmĎ rĘmĂ C hmĎ rĘ‘Ď=lkĎ ’lĄ mĎ l‘ČIČlĂ BĘ =NBĆ yoh ’rĎqĘ IĂwČ : wylĎ ’Ą xČ yGĂ SĘ hĂ SdĆuŁ hČ10

ìBĘ ‘GČêĂ hoĎhyĘ=dyČ heĄhĂ hêĎ‘ČwĘ : MyrĂSĎ yĘhČ hoĎhyĘ ykĄ rĘDČ=t’Ć SuĄ‘ČmĄ do‘ lDČxĘ tĆ âl ykĂ hĞ11

hlĎ pĄ ’Ğ wylĎ ‘Ď htĎ yĘhĎ orBĘ dČJĘ ‘gČrĆ NbĂ C h’Ć rĘtĂ âl SmĆ èĆ hČ ro’wĘ MymĂ yĎ=âlmĘ lĂ d‘Č rCĄ‘Ă tĎ yyĂhĎ wĘ
rSĆ ’Ğ=t’Ć byYĂ eĘ hČ to’rĘJĂ : odyĎbĘ otxŁ nĘ lČ Sy’Ă ’YŁ mĘ lĂ hnĆ’Ď wĎ hnĆ’Ď SèĄ gČ yĘwČ ‘tČ IĄwČ hkĎ SĄ xĞ wČ12

hIĎnĂ ’ĽBĎ sopjĎ mĂ wylĎ ‘Ď MywĂlĘ eĂ hČ wĘ soloj bSĎ IĎwČ : Nod’Ď hĎ trČotlĘ h’Ć êĎSĘ IĂwČ NymĂ ’ĹhĆ hWĎ ‘ĞnČ13

MhĄ wĘ : MyĂlĎ SĎ CryĘ bCSlĎ MhĆ ylĄ ‘ĞmĄ NnĎxĎ oy drČpĘ nĂ MSĎ wĘ ’yĎlĘ CjmĘ pČ BĘ rSĆ ’Ğ ygĂ rĘjČ =l’Ć Cl‘ĞIČwČ14

tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ =l’Ć tBĎ èČ hČ MoybĘ C’bŁ IĎwČ ’yĎdĘsĂ ypĂ BĘ rSĆ ’Ğ ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č =l’Ć CklĘ IĄwČ ygĂ rĘjČ mĂ C‘sĘ nĎ
MhĆ lĎ rmŁ ’lĄ tsĆ nĄJĘ hČ =tybĄ ySĄ ’rĎ CxlĘ SĘ IĂwČ ’ybĂ eĎbČ C hrĎoêbČ ’rĄuĎ hĂ yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ : CbSĄ IĄwČ15

odyĎ PpĄ nŁ yĘwČ soloj dmŁ ‘ĞIČwČ : CrBĄ DČ M‘ĎhĎ =t’Ć xkČ ohlĘ rbĎ DĎ MkĆ lĎ SyĄ=M’Ă MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ16

M‘ĎhĎ yhĄ Łl’Ĺ l’Ą rĎWĘ yĂ yhĄ Łl’Ĺ : ynĂ C‘mĎ SĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć My’Ă rĄyĘhČ =MgČ wĘ l’Ą rĎWĘ yĂ ySĄ nĘ ’Č rmČ ’IŁ wČ17

M’Ď yYĂ oh ’ChwĘ MyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’Ć BĘ MyrĂGĄ MtĎ oyhĘ BĂ M‘ĎlĎ NrĆqĆ MrĆIĎwČ CnytĄ ob’ĞBČ rxČ bĎ ’Ch hEĆhČ
MhĆ ynĄjĘ mĂ dmĄ SĘ IČwČ : rBĎ dĘmĂ BČ hnĎSĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č MlĄ JĘ lĘřkČ yĘwČ MtĎ’Ł ’vĎ IĂwČ : hyĎCTnĘ ‘ČrŁ zĘBĂ MèĎ mĂ18, 19

NtČ nĎ NkĄ =yrĄxĞ’Č : hlĎ xĞ nČ tSČ rĚylĂ MtĎmĎ dĘ’Č =t’Ć lbĆ xĆ BČ MhĆ lĎ ljĄ IČwČ N‘ČnĎJĘ ZrĆ’Ć BĘ MyĂog h‘ĎbĘ SĂ20

Cl’ĞSĎ wymĎ yĎBĘ : ’ybĂ eĎhČ l’Ą CmSĘ =d‘Č hnĎSĎ MyèĂ mĂ xĞ wČ to’mĄ ‘BČ rĘ’Č JĘ MTĎ pĘ SĎ lĘ MyTĂ pĘ SŁ MhĆ lĎ21

MhĆ ylĄ ‘Ğ ëlĆ mĆ lĘ ynĂ ymĂ yĘ Sy’Ă SyqĂ =NBĆ lC’SĎ =t’Ć MhĆ lĎ NtČ nĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ ëlĆ mĆ MhĆ ylĄ ‘Ğ ëŁlmĘ lĂ
rmČ ’Ď rSĆ ’Ğ MhĆ ylĄ ‘Ğ ëlĆ mĆ lĘ dwĂDĎ=t’Ć MyqĂ hĄ ëŁlUĘ mĂ ot’Ł orysĂ hĞ yrĄxĞ ’Č wĘ : hnĎSĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č22

o‘rĘEČmĂ : MylĂ SĘ yČ yYĂ pĘ xĆ =lJĎ rSĆ ’Ğ ybĂ bĎ lĘ JĂ Sy’Ă ySČ yĂ=NBĆ dwĂDĎ=t’Ć ytĂ ’YĎ mĎ CedĆy‘Ă yĘwČ wylĎ ‘Ď23

M‘Č=lJĎ =l’Ć NnĎxĎ oy ’rŁ qĘ yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ : ‘ČySĂ omlĘ l’Ą rĎWĘ yĂlĘ ‘ČCSyĄ=t’Ć orbĎ dĘJĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ ’ybĂ hĄ24

NCbSĘ xČ êĘ =hmČ C rmČ ’Ď otYĎ CrmĘ =t’Ć NnĎxĎ oy toQkČ kĘ C : o’bŁ ynĄpĘ lĂ lbĄ FĎ hĂ lĘ C hbĎ CStĘ lĂ l’Ą rĎWĘ yĂ25

ëorWĘ ol=rêĆhČ mĄ ytĂ ŁQqČ rSĆ ’Ğ ’ChwĘ yrČxĞ ’Č ’BĎ rxĄ ’Č heĄhĂ yJĂ ’Ch ynĂ ’Ğ âl ynĂ ’Ď =ymĂ ylČ ‘Ď
My’Ă YĘ mĘ eĂ hČ MyhĂ Łl’Ĺ y’Ą rĘyĂ=lkĎ wĘ MhĎ rĎbĘ ’Č ‘rČzĆ MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ MêĆ’Č : wylĎ gĘ rČBĘ rSĆ ’Ğ wylĎ ‘ĎnĘ26

N‘ČyČ MhĆ ySĄ ’rĎwĘ MyĂlČ SĎ CryBĂ MybĂ SĘ IŁ hČ =yJĂ : xČ ClSĎ t’EŁ hČ h‘ĎCSyĘhČ rbČ DĘ CnylĄ ’Ą MkĆ kĞ otBĘ27

MtĎ’Ł C’lĘ mĂ oêBČ SČ BĘ tBĎ SČ yDĄmĂ My’Ă rĎqĘ eĂ hČ My’Ă ybĂ eĘ hČ yrĄbĘ DĂ=t’Ć wĘ ot’Ł C‘dĘyĎ âl rSĆ ’Ğ
t’Ą mĄ CSqĘ BĂ twĆmĎ =TjČ SĘ mĂ ’TĘ xĄ ob=C’YĘ mĎ âl=yJĂ P’Č wĘ : ChTĚ pĎ SĘ rSĆ ’Ğ MTĎ jĎ SĘ mĂ BĘ28

ChbĚ yJĂ SĘ IČwČ Z‘ĄhĎ l‘ČmĄ ChdĚrĂoh wylĎ ‘Ď bCtJĎ rSĆ ’Ğ lJŁ hČ =t’Ć M‘Ď~Ę bČ JĘ : otymĂ hĞ lČ soTlĎ yjĂ29

Cl‘Ď rSĆ ’Ğ=l’Ć hlĎ gĘ nĂ hŁlgĘ nĂ MyBĂ rČ MymĂ yĎ ’ChwĘ : MytĂ UĄ hČ =M‘ĂmĄ omyqĂ hĞ MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ : rbĆ uĎ BČ30, 31
wm‘

.’"l +’ Myrbd Nyy‘ ,qnĄIŁ hČ =t’Ć NmĄ ’Ł hĎ ’vĎ yĂ rSĆ ’ĞJČ ’"sb v.18 .gy
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My‘Ă ydĂom CnxĘ nČ’Ğ hkŁ wĘ : M‘ĎhĎ dgĆnĆ ol MydĂ‘Ą MhĄ MoIJČ hêĎ‘Č rSĆ ’Ğ wČ MyĂlĎ SĎ CrylĂ lylĂ GĎhČ mĄ oU‘Ă 32

‘ČCSyĄ=t’Ć omyqĂ hĞ BČ orbĎ DĘ=t’Ć CnynĄbĎ lĘ hêĎ‘Č MyhĂ Łl’Ĺ MyqĂ hĄ : CnytĄbŁ ’ĞlČ ot‘ĎCbSĘ yJĂ MkĆ lĎ 33

MyqĂ hĄ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎbČ C : ìyêĂ dĘlĂ yĘ MoIhČ ynĂ ’Ğ hêĎ’Č ynĂ BĘ ynĂřèĄ hČ romzĘUĂ BČ bCtJĎ MGČ rSĆ ’ĞJČ 34

dwĂdĎ yDĄsĘ xČ MkĆ lĎ NêĄ’Ć rmĎ ’Ď hJŁ ylĂ BĘ =txČ SČ lĘ do‘ bCSyĎ âl rSĆ ’Ğ MytĂ UĄ hČ NyBĄ mĂ ot’Ł
yJĂ : txČ SĎ to’rĘlĂ ìdĘysĂ xĞ NêĄêĂ =âl rxĄ ’Č rmŁ zĘmĂ BĘ do‘ rmĄ ’Ł ’Ch NJĄ =l‘Č : MynĂ mĎ ’ĹeĆhČ 35, 36

: txČ SĎ ’rĘIČwČ wytĎ ob’Ğ=l’Ć PsĆ ’Ď IĄwČ ‘wČgĎ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ tYČ ‘ĞBČ wytĎrŁ dŁ bĘ oêkĘ lĆ yrĄxĞ’Č dwĂdĎ
yJĂ MkĆ lĎ ‘dČCĎyĂ MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ NkĄ lĎ : txČ SĎ h’Ď rĎ=âl ’Ch omyqĂ hĞ MyhĂ Łl’ĹhĎ rSĆ ’Ğ hzĆ=ë’Č 37, 38

hSĆ mŁ trČotBĘ MêĆqĘ DČYĘ nĂ =âl rSĆ ’Ğ lJŁ bČ =yJĂ : My’Ă TĎ xĞ hČ txČ ylĂ sĘ MkĆ lĎ dGČhĚ hzĆ=ydĄyĘ=l‘Č 39

C’rĘ : My’Ă ybĂ eĘ BČ bCtJĎ rSĆ ’Ğ MkĆ ylĄ ‘Ğ ’obyĎ=NjĆ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ NkĄ lĎ : oB=qDČYĘ yĂ NymĂ ’ĞUČ hČ =lJĎ 40, 41

rjČ sĚ yĘ=yJĂ CnymĂ ’ĞtČ âl rSĆ ’Ğ l‘ČjŁ MkĆ ymĄ yBĂ ynĂ ’Ğ l‘ĄjŁ l‘ČpŁ =yJĂ CUSŁ wĎ śChUĘ êČhĂ wĘ MyzĂBŁ MêĆ’Č
MoyBĘ =MGČ tynĂ SĄ do‘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČlĘ MCSqĘ bČ yĘwČ MtĎ’YĄ BĘ yhĂ yĘwČ : MkĆ lĎ 42

yrĄxĞ ’Č CklĘ IĄwČ hoĎhyĘ=t’Ć My’Ă rĄyĘhČ MyrĂgĄwĘ MyBĂ rČ MydĂChyĘ CTnĎ lhĎ uĎ hČ drĄjĎ hĂ BĘ : rxĄ ’Č hĎ tBĎ èČ hČ 43

MoyBĘ yhĂ yĘwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ dsĆ xĆ BĘ MyqĂ bĄ DĘ toyhĘ lĂ MCryhĂ zĘIČwČ MhĆ lĎ CrmĘ ’Ď MhĄ wĘ ’BĎ nČ=rbČ C solop 44

MydĂChIĘhČ to’rĘJĂ MlĎ C’ : hoĎhyĘ rbČ DĘ=t’Ć ‘ČmŁ SĘ lĂ ry‘ĂhĎ =lJĎ T‘ČmĘ JĂ lhĄ uĎ êĂ wČ rxĄ ’Č hĎ tBĎ èČ hČ 45

Cn‘ĞIČwČ : Cb~Ą ‘Ă wyrĎbĎ DĘ=lkĎ wĘ solopBĘ MybĂ y‘ĂlĘ mČ CyhĘ IĂwČ h’Ď nĘ qĂ lĘ MBĎ lĂ ëjČ hĘ nĆ M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć 46

MkĆ ‘ĞymĂ SĘ hČ lĘ MynĂ oS’rĂhĎ MêĆ’Č CyhĘ tĂ hyŁ hĎ CrmĘ ’IŁ wČ blĄ ZmĆ ’Ł BĘ ’BĎ nČ=rbČ C soloj MtĎ’Ł
MybĂ SĎ xĘ nĆ âl yJĂ MkĆ bĎ hnĎ‘Ď MkĆ yĘrĘmĆ âlhĞ ol MyzĂoB MkĆ eĘ hĂ MêĆ’Č wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ=t’Ć
Nod’Ď hĎ CnylĄ ‘Ď hCĎYĂ hkŁ yJĂ : MyĂoGhČ =l’Ć ‘SČ eĂ wČ MJĆ mĂ CnBŁ sČ NkĄ lĎ MlĎ o‘ yIĄxČ lĘ btĄJĎ hĂ lĘ MêĆ’Č 47

CxmĘ WĘ IĂwČ MyĂoGhČ C‘mĘ SĘ IĂwČ : ZrĆ’Ď hĎ hYĄ qĘ =d‘Č hř ‘ĎCSylĂ toyhĘ lĂ MyĂoG ro’lĘ ìyêĂ tČ nĘ C rmŁ ’lĄ 48

ZrĎpĘ nĂ hoĎhyĘ rbČ dĘ yhĂ yĘwČ : MlĎ o‘ yIĄxČ lĘ CdqĘ pĘ nĂ rSĆ ’Ğ MQĎ kĚ CnymĂ ’Ğ IČwČ hoĎhyĘ rbČ DĘ=t’Ć CllĘ hČ yĘwČ 49

hoĎhyĘ to’rĘyĂwĘ torqĎ yĘhČ MySĂ eĎhČ =t’Ć CtysĂ IĎwČ C~hĂ MydĂChIĘhČ qrČ : bybĂ iĎ mĂ MoqUĎ hČ =lkĎ BĘ 50

MhĄ wĘ : MlĎ CbGĘ wGĄmĂ MCSrĘgĎ yĘwČ ’BĎ nČ=rBČ =l‘ČwĘ soloj=l‘Č PYĆ qĆ=PYĎ qĘ lĂ ry‘ĂhĎ ySĄ ’rĎ=t’Ć wĘ 51

xČ CrwĘ hxĎ mĘ WĂ C’lĘ mĘ nĂ MydĂymĂ lĘ êČhČ wĘ : NoynĘ qĎ y’Ă lĘ CklĘ IĄwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ MhĆ ylĄ gĘ rČ qbČ ’Ğ=t’Ć Cr‘ĞnĂ 52

: SdĆuŁ hČ
d‘Č dUĄ lČ lĘ C’ylĂ pĘ IČwČ MydĂChIĘlČ rSĆ ’Ğ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ =l’Ć MhĆ ynĄSĘ C’bŁ IĎwČ NoynĘ qĎ y’Ă BĘ yhĂ yĘwČ dy

CyhĎ âl rSĆ ’Ğ MydĂChIĘhČ qrČ : CnymĂ ’ĹhĆ wĘ CnmĘ ’Ć nĆ MynĂ wĎIĘhČ =NmĂ C MydĂChIĘhČ =NmĂ brČ NomhĎ =yJĂ 2

CrBĘ dČyĘwČ hEĆhČ MoqUĎ BČ CkyrĂ’ĹhĆ MhĄ wĘ : MyxĂ ’Č hĎ =l‘Č MyĂoGhČ blĄ BĘ s‘ČkČ wĘ zgĆrŁ CksĘ mĎ MynĂ ymĂ ’ĞmČ 3

: MtĎS‘ĞlČ MdĎyĎBĘ MytĂ pĘ omC tot’Ł NêĄ IĂwČ oDsĘ xČ rbČ DĘ=l‘Č dy‘ĂUĄ hČ hoĎhyĘ MSĄ BĘ blĄ ZmĆ ’Ł BĘ
z’Ď : MyxĂ ylĂ èĘ hČ yrĄxĞ ’Č yYĂ xĄ hČ wĘ MydĂChIĘhČ yrĄxĞ ’Č yYĂ xĄ hČ yhĂ yĘwČ CYxĎ IĄwČ MBĎ lĂ qlČ xĎ ry‘ĂhĎ NomhĞ wČ 4, 5

MhĆ lĎ hlĆ GĎ IĂwČ : MlĎ qĘ sĎ lĘ C MtĎ ozbĘ hČ lĘ ClJĘ nČtĘ IĂwČ MhĆ ySĄ ’rĎ=M‘Ă MydĂChIĘhČ wĘ MyĂoGhČ dxČ yČ CdsĘ on 6

hUĎ SĎ CrvĘ bČ yĘwČ : NhĆ ytĄ obybĂ sĘ C ybĂ rĘDČ=l’Ć wĘ ’rĎTĘ sĘ Cl=l’Ć ’yĎnĘ oqCl yrĄ‘ĎlĘ CTlĘ mĘ IĂwČ rbĎ DĎhČ 7
rbd=t’
Nyy‘ ,ytĂ ‘Ď CSyĘ ’"n v.47 .+h +’ qwqbbx Nyy‘ ,Mkymyb l‘p l‘p yk ChmĎ ê whmthw ’"n v.41 .NoS’rĂhĎ ’"sb v.33

.+w T"M hy‘Vy
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odlĘ CĎhĂ MoImĂ bSĄ yŁ xČ iĄ jĂ MyĂlĎ gĘ rČ hkĄ nĘ Sy’Ă ’YĎ mĘ nĂ ’rĎTĘ sĘ ClBĘ MSĎ wĘ : hrĎSBĘ hČ rbČ DĘ=t’Ć8

’Ch yJĂ ‘dČIĄwČ wylĎ ‘Ď TyBĂ hĂ ’ChwĘ orBĘ dČBĘ soloj=t’Ć ‘mČ SĘ IĂwČ : odo‘mĄ tkĆ lĆ ‘dČyĎ=âlwĘ9

ZjĄ qČ yĘwČ ìylĆ gĘ rČ=l‘Č tCymĂ mĘ oq dmŁ ‘ĞwČ MCq ’rĎqĘ IĂwČ oloq=t’Ć ’vĎ IĂwČ : ‘ČSĄ CĎhĂ lĘ rSĄ kĎ wĘ NymĂ ’ĞmČ10

NoSlĎ BĘ CrmĘ ’IŁ wČ MlĎ oq CmyrĂIĎwČ solop hWĆ ‘ĞmČ =t’Ć M‘ĎhĎ NomhĞ to’rĘJĂ : ëQĎ hČ tĘ IĂwČ MqĎ IĎwČ11

soloplĘ C lBĄ ’BĎ nČ=rbČ lĘ C’rĘqĘ IĂwČ : CnylĄ ’Ą CdrĘIĄwČ MdĎ’Ď hĎ =ynĄbĘ lĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ CUDČhĂ NkĄ ’Ď tynĂ oqCl12

’ybĂ hĄ ry‘ĂhĎ xkČ nŁ rSĆ ’Ğ lBĄ =tyBĄ NhĄ kŁ wĘ : MyrĂBĘ dČmĘ hČ S’rŁ ’Ch rSĆ ’ĞBČ symĂ rĘhĆ C’rĘqĎ13

t’zŁ ‘ČmŁ SĘ JĂ : xbČ zĆ MhĆ lĎ xČ BŁ zĘlĂ M‘ĎhĎ NomhĞ wČ ’Ch SuĄbČ yĘwČ r‘ČèČ hČ ynĄpĘ lĂ torTĎ ‘ĞwČ MyrĂjĎ14

CrmĘ ’IŁ wČ Cq‘ĞYĘ IĂwČ : M‘ĎhĎ tonyBĄ =l’Ć CYCrIĎwČ MhĆ ydĄgĘ bĂ C‘rĘqĎ MyxĂ ylĂ èĘ hČ solopC ’BĎ nČ=rBČ15

CnQĎ kĚ lĘ txČ ’Č hnĎ CkêĘ MkĆ omJĘ MdĎ’Ď =ynĄBĘ CnxĘ nČ’Ğ=MGČ âlhĞ t’zŁ kĎ CW‘ĞtČ hUĎ lĎ MySĂ nĎ’Ğ MêĆ’Č
hQĆ ’Ą MyhĂ Łl’Ĺ=âl yrĄxĞ ’Č mĄ CrzĘeĎêĂ N‘ČmČ lĘ tCk’ĞlĘ UČ hČ yrĄbĘ DĂ=t’Ć MkĆ tĘ ’Ć MydĂUĘ lČ mĘ CnxĘ nČ’Ğ wČ
ymĄ yBĂ rSĆ ’Ğ wČ : MBĎ =rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć wĘ MIĎhČ =t’Ć wĘ ZrĆ’Ď wĎ MyĂmČ SĎ hWĆ ‘Ł MyIĂxČ MyhĂ Łl’BĄ MêĆqĘ bČ dĘC16

yJĂ wytĎ wŁ dĘ‘Ą ‘nČmĎ âl=yJĂ P’Č : CrxĎ BĎ rSĆ ’Ğ MhĆ ykĄ rĘdČBĘ tkĆ lĆ lĎ MyĂoGhČ =lkĎ lĘ xČ yeĂ hĂ MdĆqĆ17

MkĆ ytĄSŁ pĘ nČ ’QĄ mČ lĘ to’CbêĘ =brĎ tonSĘ C MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ MkĆ YĘ rĘ’Č rTČ mĘ MkĆ lĎ oêtĂ BĘ ’Ch boT
M‘ĎhĎ NomhĞ =t’Ć TyqĂ SĘ hČ lĘ hBĎ rČ MtĎ‘ĎygĂ yĘ htĎ yĘhĎ t’zŁ JĎ MrĎBĘ dČBĘ =MGČ P’Č wĘ : hxĎ mĘ WĂ wĘ hyĎxĘ mĂ18

NomhĞ =t’Ć CxyDĂIČwČ NoynĘ qĎ y’Ă mĄ C ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č mĄ C’BĎ MydĂChyĘ MySĂ nĎ’Ğ heĄhĂ wĘ : xbČ zĎ MhĆ lĎ xČ bŁ EĘmĂ19

: ’Ch tmĄ CrmĘ ’Ď yJĂ ry‘ĂlĎ ZCxmĂ =l’Ć ChCTmĘ SĘ IĂwČ MynĂ bĎ ’ĞBĎ soloj=t’Ć CmGĘ rĘIĂwČ M‘ĎhĎ
’BĎ nČ=rBČ =M‘Ă ’YĎ yĎ trĎxĽUĎ hČ MoybĘ C hrĎy‘ĂhĎ bSĎ IĎwČ MqĎ IĎwČ wylĎ ’Ą MyrĂTĘ ‘Ł MydĂymĂ lĘ êČhČ CyhĘ IĂwČ20

NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ hBĄ rĘhČ MydĂymĂ lĘ tČ CW‘ĞIČwČ hrĎSBĘ hČ =t’Ć ’yhĂ hČ ry‘ĂBĎ CrvĘ bČ yĘwČ : ybĂ rĘdČlĘ ëlĆ IĄwČ21

MCryhĂ zĘIČwČ MydĂymĂ lĘ êČhČ blĄ =t’Ć MSĎ CYUĘ ’Č yĘwČ : ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č wĘ NoynĘ qĎ y’Ă wĘ ’rĎTĘ sĘ Cl=l’Ć CbSĎ22

: MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =l’Ć CnnĄ’bŁ hzĆ h’Ď lĎ tĘ C lmĎ ‘Ď ydĄBĘ =qrČ yJĂ NymĂ ’ĞhČ lĘ C MtĎ nĎ Cm’ĹBĆ dmŁ ‘ĞlČ
Nod’Ď hĎ dyČBĘ MCdyqĂ pĘ IČwČ CmCYIĎwČ ClQĘ jČ tĘ IĂwČ hdĎ‘ĄwĘ hdĎ‘Ą=lkĎ BĘ MynĂ qĄ zĘ MySĂ nĎ’Ğ MhĆ lĎ CrxĞbĘ IĂwČ23

rbĎ DĎhČ =t’Ć CrBĘ dČyĘwČ : ’yĎlĘ CjmĘ jČ =l’Ć C’bŁ IĎwČ ’yĎdĘsĘ ypĂ BĘ CrbĘ ‘Ď hUĎ hĄ wĘ : ob=CnymĂ ’ĹhĆ rSĆ ’Ğ24, 25

MSĎ rSĆ ’Ğ ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č =l’Ć C’bŁ IĎwČ MyĎ=ërĆdĆ CklĘ hĎ MèĎ mĂ C : ’yĎlĘ FČ ’Č =l’Ć MèĎ mĂ CdrĘIĄwČ ygĂ rĘpČ BĘ26

CpsĘ ’Ď hUĎ SĎ M’Ď bŁ bĘ C : HUĎ êĚ=d‘Č toW‘ĞlČ CQJĂ rSĆ ’Ğ hkĎ ’lĎ UĘ hČ =l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ BĘ CdqĘ pĘ hĎ27

r‘ČèČ hČ =t’Ć MyĂoGlČ xtČpĎ =ykĂ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ MhĆ lĎ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć CrjĘ sČ yĘwČ hdĎ‘ĄhĎ =t’Ć
: T‘ĎmĘ =âl MymĂ yĎ ëSĆ mĆ MydĂymĂ lĘ êČhČ =M‘Ă CbSĘ IĄwČ : ob C’bŁ yĎ MynĂ ymĂ ’ĞmČ rSĆ ’Ğ28

trČoê twČYĘ mĂ JĘ ClUŁ êĂ loUhĂ âl=M’Ă MyxĂ ’Č hĎ =t’Ć CxykĂ oIwČ hdĎChyĘ ZrĆ’Ć mĄ C’BĎ rjĎ sĘ mĂ ytĄmĘ CwT

MtĎYĎ ‘Ğ yhĂ êĘ wČ byrĂhĎ SqĆ IĂwČ MhĄ UĎ ‘Ă ’BĎ nČ=rbČ C soloj hBĄ rĘhČ CxJĘ wČtĘ IĂwČ : NC‘SĄ CĎêĂ âl hSĆ mŁ2

byrĂhĎ rbČ DĘ=t’Ć C’ybĂ hĄ wĘ hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ MyrĂxĄ ’Ğ rjĎ sĘ mĂ ySĄ nĘ ’Č wĘ ’BĎ nČ=rbČ C soloj Cl‘ĞyČ hŁl‘Ď
ërĆdĆwĘ ’yĎqĘ CnyjĂ ërĆdĆ C‘sĘ nĎ hUĎ hĄ wĘ MxĎ QĘ SČ lĘ MUĎ ‘Ă hdĎ‘ĄhĎ ’YĄ êĄ wČ : MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ =d‘Č3

yhĂ yĘwČ : hlĎ odgĘ hxĎ mĘ WĂ MyxĂ ’Č hĎ =lJĎ blĄ bĘ CnêĘ IĂwČ MyĂoGhČ tbČ CSêĘ =t’Ć rjĄ sČ wĘ ëŁlhĎ NormĘ SŁ4

toldŁ GĘ hČ =t’Ć CrjĘ sĂ MhĄ wĘ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ wĘ hdĎ‘ĄhĎ MtĎ’Ł ClBĘ qČ yĘwČ hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ M’Ď bŁ JĘ
rV’
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=NmĂ CyhĎ MhĄ =MGČ rSĆ ’Ğ MySĂ CrjĘ hČ tdČ‘ĞmĄ MydĂxĎ ’Ğ CmCqIĎwČ : MhĆ UĎ ‘Ă MyhĂ Łl’ĹhĎ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ 5

MyxĂ ylĂ èĘ hČ ClhĞ uĎ IĂwČ : hSĆ mŁ trČoê=t’Ć rmŁ SĘ lĂ CCYĚ yĘ=MgČ wĘ ClUŁ yĂ loUhĂ ë’Č CrmĘ ’IŁ wČ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ 6

rmĆ ’yŁ wČ sorTĘ jĆ MqĎ IĎwČ byrĂhĎ yrĄbĘ DĂ tobrĘBĂ yhĂ yĘwČ : hEĆhČ rbĎ DĎhČ =l‘Č Z‘ĄyĎtĘ hĂ lĘ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ 7

MkĆ BĘ rĘuĂ mĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ rxČ BĎ yBĂ MyBĂ rČ MymĂ yĎ ynĄpĘ lĂ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ MêĆ’Č MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ MhĆ ylĄ ’Ğ
MyqĂ hĄ tobbĎ QĘ hČ ‘ČdĄyŁ MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ : CnymĂ ’Ğ yČwČ hrĎŁWBĘ hČ rbČ DĘ=t’Ć MyĂoGhČ C‘mĘ SĘ yĂ yjĂ mĂ rSĆ ’Ğ 8

CnynĄ yBĄ lyDĂbĘ hĂ âlwĘ : CnylĄ ‘Ď ontĎ nĘ rSĆ ’ĞJČ MhĆ ylĄ ‘Ğ=MGČ SdĆuŁ hČ xČ Cr=t’Ć NêĄ IĂwČ MhĆ BĎ tCd‘Ą 9

MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć CinČêĘ =hmČ ’op’Ą hêĎ‘ČwĘ : hnĎ Cm’ĹhĎ ydĄyĘ=l‘Č MtĎ oBlĂ =t’Ć ’FĄ xČ yĘwČ MhĆ ynĄ ybĄ C 10

lbĎ ’Ğ : ot’Ą WĘ CnlĘ kŁ yĎ âl CnxĘ nČ’Ğ=MGČ CnytĄ ob’Ğ=MGČ rSĆ ’Ğ l‘Ł BĎ MydĂymĂ lĘ êČhČ yrĄCĘYČ ’ybĂ hĎ lĘ 11

CSyrĂxĞ IČwČ : MhĄ =MgČ wĘ CnxĘ nČ’Ğ=MGČ ‘SČ CĎnĂ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dsĆ xĆ bĘ yJĂ CnxĘ nČ’Ğ MynĂ ymĂ ’ĞmČ 12

MyhĂ Łl’ĹhĎ ’ylĂ pĘ hĂ yJĂ MyrĂjĘ sČ mĘ soloj=t’Ć wĘ ’BĎ nČ=rBČ =t’Ć ‘ČmŁ SĎ wĘ SrĄxĞ hČ lhĎ uĎ hČ =lkĎ
CSyrĂxĞ IČwČ rjĄ sČ lĘ CQJĂ MhĄ : MyĂoGhČ brĆqĆBĘ MytĂ pĘ oUhČ =t’Ć wĘ tot’Ł hĎ =t’Ć MhĆ ydĄyĘ=l‘Č tŁW‘ĞlČ 13

dqČ jĎ hnĎ oS’rĂBĎ mČ lĘ ëy’Ą No‘mĘ SĂ rjĄ sĂ hJŁ : ylĂ C‘mĘ SĂ MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ rmČ ’IŁ wČ hnĎ‘Ď bqŁ ‘ĞyČwĘ 14

yrĄbĘ DĂ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘlČ MhĄ MydĂ‘ĄwĘ : omSĘ lĂ M‘Ď MBĎ rĘuĂ mĂ ol txČ qČ lĎ MyĂoGhČ =t’Ć MyhĂ Łl’ĹhĎ 15

MyqĂ ’Ď hĎ ytĆsŁ yrĂhĞ wČ tlĆ pĆ eŁ hČ dwĂDĎ tJČ sĚ=t’Ć MyqĂ ’Ď wĘ bCS’Ď t’zŁ śyrĄxĞ ’Č : bCtJĎ JČ My’Ă ybĂ eĘ hČ 16

MhĆ ylĄ ‘Ğ ymĂ SĘ ’rĎqĘ nĂ rSĆ ’Ğ MyĂoGhČ =lkĎ wĘ MdĎ’Ď tyrĂ’Ą SĘ hoĎhyĘ=t’Ć CSrĘdĘyĂ śN‘ČmČ lĘ : hĎ ytĂ ynĂ bĘ C 17

yJĂ yêĂ YĘ rČxĎ NJĄ =l‘Č : wyWĎ ‘ĞmČ =lJĎ MlĎ o‘mĄ MyhĂ Łl’lĄ My‘ĂdĎon : hQĆ ’Ąř =lkĎ hWĆ ‘Ł hoĎhyĘ=M’Ě nĘ 18, 19

CldĘBĎ yĂ rSĆ ’Ğ MhĆ lĎ btŁ JĎ =M’Ă yJĂ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć My’Ă bĎ C MybĂ èĎ hČ MyyĂoGhČ =t’Ć dyxĂ pĘ hČ lĘ Ny’Ą 20

MoIhČ =d‘ČwĘ z’Ď mĄ hSĆ mŁ lĘ SyĄ yJĂ : MDĎhČ =NmĂ C qnĎxĹeĆhČ =NmĂ C MypĂ ’Ě nĂ =NmĂ C MylĂ ylĂ ’ĹhĎ yYĄ CuèĂ mĂ 21

rSČ yIĂwČ : tBĎ SČ wĘ tBĎ SČ =lkĎ BĘ tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄbĎ BĘ ’rĎqĘ nĂ ’ChwĘ ry‘Ă wĎ ry‘Ă =lkĎ BĘ omSĘ y’Ą rĘqŁ 22

’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č =l’Ć MxĎ lĘ SĎ lĘ MySĂ nĎ’Ğ MhĆ mĄ rxŁ bĘ lĂ hdĎ‘ĄhĎ =lkĎ wĘ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ ynĄ y‘ĄBĘ
ëotBĘ MynĂ pĎ y’Ą WĚ nĘ ’lĎ ysĂ =t’Ć wĘ ’BĎ SČ =rBČ heĆkĚ mĘ hČ hdĎChyĘ=t’Ć ’BĎ nČ=rBČ =M‘Ă wĘ soloj=M‘Ă
MydĂqĘ pŁ CnnĘ hĂ MyxĂ ’Č hĎ ynĄqĘ zĂwĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ CnxĘ nČ’Ğ rmŁ ’lĄ MdĎyĎ=l‘Č NtŁ nĎ wĘ rpĆ sĄ CbêĘ kĘ IĂwČ : MyxĂ ’Č hĎ 23

Cn‘ĘmČ SĎ ‘ČmŁ SĎ : ’yĎqĘ ylĂ yqĂ bĘ C ’yĎrĘCsbĘ C ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č BĘ rSĆ ’Ğ MyĂoGhČ =NyBĄ mĂ MyxĂ ’Č hĎ =t’Ć MolSĎ lĘ 24

MrĎmĘ ’Ď BĘ CksĘ kĘ sČ yĘ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć wĘ MkĆ tĘ ’Ć MyGĂ SĘ mČ MhĄ wĘ MkĆ ylĄ ’Ğ CnBĄ rĘuĂ mĂ C’YĘ yĎ rjĎ sĘ mĂ ytĄmĘ yJĂ
dxĎ ’Ć blĄ CnQĎ kĚ CnYĘ ‘ČyĎ NkĄ lĎ : MtĎ’Ł CnyCĂYĂ âl rSĆ ’Ğ hrĎoêhČ =t’Ć rmŁ SĘ lĂ wĘ loUhĂ lĘ MkĆ lĎ 25

CntĘ nĎ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ : solopC ’BĎ nČ=rBČ =M‘Ă CnybĄ Ch’Ğ=M‘Ă MkĆ ylĄ ’Ğ MxĎ lĘ SĎ lĘ MySĂ nĎ’Ğ rxŁ bĘ lĂ 26

rSĆ ’Ğ ’lĎ ysĂ =t’Ć wĘ hdĎChyĘ=t’Ć CnxĘ lČ SĎ NkĄ lĎ : xySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ MSĄ =d‘ČBĘ MSĎ pĘ nČ =t’Ć 27

dBĄ kĘ hČ ylĂ bĘ lĂ CnynĄpĎ lĘ NkĄ wĘ SdĆuŁ hČ xČ Cr ynĄpĘ lĂ boT yJĂ : t’zŁ JĎ MkĆ lĎ CdyGĂ yČ MhĆ ypĂ =omBĘ 28

CldĘxĂ : rbŁ ‘ĞlČ NClkĘ Cy âl rSĆ ’Ğ MDĎbČ lĘ hlĆ ’Ą hĎ MyuĂ xĚ hČ =t’Ć M’Ă yêĂ lĘ BĂ ’vĎ mČ do‘ MkĆ ylĄ ‘Ğ 29

yWĄ ‘Ł MtĆ yyĂhĘ wĂ CrmĄ èĎ êĂ hQĆ ’Ą mĄ =M’Ă MypĂ ’Ě nĂ =NmĂ C qnĎxĹeĆhČ =NmĂ C MDĎhČ =NmĂ C MylĂ ylĂ ’Ĺ yxĄ bĘ EĂmĂ MkĆ lĎ
bwT
Nyy‘ : MlĎ o‘ ymĄ yJĂ hĎ ytĂ ynĂ bĘ C MyqĂ ’Ď wytĎsŁ yrĂhĞ wČ NhĆ tYĄ rĘjĂ =t’Ć yêĂ rĘdČgĎ wĘ tlpnh dywd tks=t’ MyqĂ ’Ď ’ChhČ MoIBČ ’"n v.16 .wT
swm‘ Nyy‘ ,t’zŁ hV‘ ’"n v.17 .b"y +T swm‘ Nyy‘ ,Mywgh lkw Mod’Ĺ tyrĂ’V=t’ CSrĘyyĂ N‘ml ’"n v.17 .’"y +T swm‘

.b"y +T
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CntĘ IĂwČ M‘ĎhĎ =t’Ć CpsĘ ’Č IČwČ ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č =l’Ć C’BĎ MhĄ wĘ CxQĘ SĚ MySĂ nĎ’ĞhĎ wĘ : MkĆ lĎ MolSĎ wĘ boT30

MhĄ =MgČ CyhĎ rSĆ ’Ğ ’lĎ ysĂ wĘ hdĎChywĂ : CmxĎ nĚ=yJĂ CxmĘ WĘ IĂwČ oB M’Ď rĘqĎ BĘ yhĂ yĘwČ : rpĆ iĄ hČ =t’Ć MhĆ lĎ31, 32

MSĎ MêĎbĘ SĂ ymĄ yĘ tâlmĘ kĂ wĘ : MCYUĘ ’Č yĘwČ MyrĂbĎ DĘ brŁ BĘ MyxĂ ’Č hĎ =t’Ć CxykĂ oh My’Ă ybĂ eĘ hČ =NmĂ33

tbĆ SĆ lĎ ’lĎ sĂ l’Ć oIwČ : MhĆ ylĄ ’Ğ MCxlĎ SĘ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =l’Ć bCSlĎ MolSĎ BĘ MyxĂ ’Č hĎ =M‘ĂmĄ CxQĘ SĚ34

do‘wĘ MhĄ hoĎhyĘ=rbČ DĘ=t’Ć rBĄ dČwĘ dUĄ lČ ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č bĘ Cr’ĞSĘ nĂ ’BĎ nČ=rbČ C solopC : do‘ MSĎ35

Cn’bĎ C hbĎ CSnĎ wĘ hbĎ hĎ ’BĎ nČ=rBČ =l’Ć soloj rmĆ ’IŁ wČ rjĎ sĘ mĂ MymĂ yĎ yrĄxĞ’Č yhĂ yĘwČ : wDĎxĘ yČ MyrĂxĄ ’Ğ36

: h‘ĎdĎnĄ wĘ MêĎ’Ă hmĎ h’Ć rĘnĂ wĘ hoĎhyĘ rbČ DĘ=t’Ć MSĎ Cn’bĄ hĄ rSĆ ’Ğ MyrĂ‘ĎhĆ =lkĎ BĘ CnyxĄ ’Č =l’Ć
hhĎ JĂ soloj yJĂ spĆ ’Ć : soqrĘmČ heĆkĚ mĘ hČ NnĎxĎ oy=t’Ć MGČ MhĄ UĎ ‘Ă txČ qČ lĎ ’BĎ nČ=rBČ SuĄbČ yĘwČ37, 38

âlwĘ ’yĎlĘ CjmĘ pČ BĘ MUĎ ‘ĂmĄ drČpĘ nĂ rSĆ ’Ğ Sy’Ă MhĄ UĎ ‘Ă txČ qČ lĎ bCSlĎ NkĄ êĎ yĂ=âl ormĘ ’Ď BĘ ob
‘iČ IĂwČ soqrĘmČ =t’Ć ’BĎ nČ=rBČ xuČ IĂwČ CdrĘjĎ tĘ IĂwČ wyxĂ ’Ď BĘ Sy’Ă CrBĘ ‘ČtĘ IĂwČ : hkĎ ’lĎ UĘ lČ MêĎ’Ă ëlČ hĎ39

‘iČ IĂwČ MyxĂ ’Č hĎ t’Ą mĄ hoĎhyĘ dsĆ xĆ lĘ ëCrbĎ C ’lĎ ysĂ =t’Ć ol=xqČ lĎ solopC : sorpĘ qČ =l’Ć hIĎnĂ ’ĽBĎ40

: tod‘ĄhĎ =t’Ć ZUĄ ’Č yĘwČ ’yĎqĘ ylĂ yqĂ bĘ C ’yĎrĘCsBĘ rbŁ ‘ĞIČwČ : ëlČ IĄwČ41

hèĎ ’Ă =NBĆ sCItĂ omyTĂ omSĘ C dxĎ ’Ć dymĂ lĘ êČ MSĎ =heĄhĂ wĘ ’rĎTĘ sĘ Cl=l’Ć wĘ ybĂ rĘDČ=l’Ć MGČ ’bŁ IĎwČzT

rSČ yIĂwČ : ChCxBĘ SČ yĘwČ NoynĘ qĎ y’Ă bĘ C ’rĎTĘ sĘ ClBĘ MyxĂ ’Č hĎ yCYrĘ yhĂ yĘwČ : ynĂ wĎyĘ wybĂ ’Ď wĘ tnĆmĆ ’ĞmČ tydĂChyĘ2, 3

rSĆ ’Ğ MydĂChIĘhČ N‘ČmČ lĘ ot’Ł lmĎ IĎwČ xuČ IĂwČ wy‘ĎiĎ mČ lĘ oJrĘdČBĘ oU‘Ă ChkĄ ylĂ hŁ lĘ solop ynĄ y‘ĄBĘ
MhĆ lĎ Croh M’Ď BŁ MoqmĘ =lkĎ bĘ C : ’Ch ynĂ wĎyĘ yJĂ wybĂ ’Ď =t’Ć C‘dĘyĎ MQĎ JĚ N‘ČyČ MhĄ hĎ tomqŁ UĘ BČ4

hnĎqĘ EČxČ tĘ êĂ wČ : MyĂlĎ SĎ CryBĂ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ CmIĘqĂ rSĆ ’Ğ twŁ YĘ UĂ hČ =t’Ć =qrČ MhĆ ylĄ ‘Ğ lBĄ qČ lĘ5

’yĎgĘ CrpĘ bĂ CrbĘ ‘ČIČwČ : Moy=l’Ć MoImĂ brĎwĎ ëŁlhĎ NrĎjĎ sĘ mĂ brĆIĂwČ NymĂ ’ĞhČ lĘ hnĎ Cm’ĹBĆ tod‘ĄhĎ6

’yĎsĘ Cm=d‘Č C’BĎ MhĄ wĘ : ’yĎsĘ ’Č BĘ rbĎ DĎhČ =t’Ć rBĄ DČmĂ SdĆuŁ hČ xČ Cr M’Ď ynĂ hĹ yJĂ ’yĎTĘ lČ GĎ ZrĆ’Ć bĘ C7

CdrĘIĄwČ ’yĎsĘ CUmĂ yCFIĂwČ : rbŁ ‘ĞlČ ‘ČCSyĄ xČ Cr MnĎtĎ nĘ =âlwĘ ’yĎnĘ CtyBĂ =l’Ć MJĎ rĘDČ toW‘ĞlČ CinČ yĘwČ8

rmĄ ’Ł wĘ SuĄbČ mĘ wynĎpĎ lĘ dmĄ ‘Ł NodqĘ Cm Sy’Ă ’rĘIČwČ hlĎ yĘlĎ NozxĎ h’Ď rĘnĂ soloj=l’Ć wĘ : s’Ď orTĘ =l’Ć9

Cn’Ą BŁ SyxĂ hĎ lĘ CnbĄ bĎ lĘ =M‘Ă hyĎhĎ NozxĎ hĆ =t’Ć oto’rĘ yrĄxĞ’Č wĘ : CnrĄzĘ‘ĎwĘ ’yĎnĘ oDqĘ mČ =l’Ć ’nĎ=rbĎ ‘Ğ10

: hrĎoWBĘ hČ =t’Ć MSĎ rvĄ bČ lĘ MyhĂ Łl’ĹmĄ Cn’rĄqĘ nĂ yJĂ Cn‘ĘdČyĎ bTĄ yhĄ rSĆ ’ĞBČ ’yĎnĘ wDqĘ mČ =l’Ć
: sylĂ ojnČ=l’Ć ynĂ èĄ hČ MoIbČ C ’yĎqĘ rČtĘ oUsČ =l’Ć hrĎSĎ yĘ ërĆDĆ hIĎnĂ ’ĞbĎ ’bŁ eĎ wČ s’Č orTĘ =t’Ć ’YĄ eĄ wČ11

ySĄ nĘ ’Č lĘ bSĎ om tySĂ ’rĄwĘ ’yĎnĘ oDqĘ mČ lCbgĘ hYĄ qĘ =l‘Č hnĎ oS’rĂhĎ ry‘ĂhĎ yjĂ lĂ yjĂ =l’Ć MèĎ mĂ C12

MoqmĘ =l’Ć rhĎ eĎhČ dyČ=l‘Č r‘ČèČ hČ =t’Ć Cn’YĎ yĎ tBĎ èČ hČ MoybĘ C : rjĎ sĘ mĂ MymĂ yĎ HBĎ bSĆ eĄ wČ ydĎWĎ13

hèĎ ’Ă wĘ : hUĎ SĎ CpiĘ ’Č tĘ hĂ rSĆ ’Ğ MySĂ eĎhČ =l’Ć rBĄ dČeĘ wČ bSĆ eĄ wČ hQĎ ypĂ êĘ hČ tyBĄ MèĎ SĆ CnyUĂ dĂ hzĆ14

‘mĎ SĘ êĂ wČ hbĎ ySĂ qĘ hĂ ’yhĂ ’rĎyTĂ ’ĞêĂ ry‘ĂmĄ NmĎ GĎrĘ’Č BĘ tlĆ kĆ rŁ HmĎ SĘ ’yĎdĘCl MyhĂ Łl’Ĺ=t’Č rĘyĂ
rBĄ dČêĘ wČ HtĎ ybĄ C ’yhĂ hlĎ BĘ TĘ nĂ yJĂ yhĂ yĘwČ : solop yrĄbĘ DĂ=l’Ć bySĂ qĘ hČ lĘ HBĎ lĂ =t’Ć xtČjĎ hoĎhywČ15

Z’Ć êĎ wČ ob=CbSĘ C ytĂ yBĄ =l’Ć ’nĎ=C’BŁ Nod’Ď BĎ hnĎ ymĂ ’ĞmČ lĘ ynĂ bĚ SĘ xĘ tČ hJŁ M’Ă rmŁ ’lĄ CnylĄ ’Ą
torYĚnĘ toQgČlĘ HlĎ xČ Cr ’yhĂ wĘ hxĎ pĘ SĂ CnSĄ GĘ pĘ êĂ wČ hlĎ ypĂ êĘ hČ tybĄ ’bŁ lĘ Cn’Ą bŁ JĘ yhĂ yĘwČ : CnBĎ16

heĄhĂ rmŁ ’Ď wĘ ’rŁ qĎ CnyrĄxĞ ’Č wĘ solop yrĄxĞ’Č tkĆ lĆ hŁ yhĂ êĘ wČ : hĎ ymĆ sĎ qĘ BĂ hĎ ynĆdŁ ’lČ rqĎ yĎ Noh hWĎ ‘Ł wĘ17
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htĎWĘ ‘Ď hJŁ : NCdUĄ lČ yĘ MkĆ tĘ ’Ć h‘ĎCSyĘhČ ërĆDĆ=t’Ć wĘ NoylĘ ‘Ć l’Ą lĘ MydĂbĘ ‘Ł hQĆ ’Ą hĎ MySĂ nĎ’ĞhĎ 18

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ xČ CrhĎ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ NpĆ IĂwČ t’zŁ JĎ HtĎŁW‘ĞBČ soloj ZqĎ IĎwČ MyBĂ rČ MymĂ yĎ
hdĎbĎ ’Ď MnĎ oh tlĆ xĆ ot yJĂ hĎ ynĆdŁ ’Ğ to’rĘJĂ : ‘gČrĎJĘ xČ CrhĎ ’YĄ IĄwČ HBĎ rĘuĂ mĂ t’YĄ lĎ ìCĘYČ mĘ ynĂ ’Ğ 19

ynĄpĘ lĂ MCghĞ nČtĘ yĂwČ : hrĎ‘ĘèĎ hČ ry‘ĂhĎ todCqjĘ =l’Ć MCkSĘ mĘ IĂwČ ’lĎ ysĂ =t’Ć wĘ soloj=t’Ć CWjĘ tĘ IĂwČ 20

CdUĘ lČ yĘ dUĄ lČ : MhĄ MydĂChyĘ yJĂ CnrĄy‘Ă =t’Ć My‘ĂêĘ ‘ĘtČmĘ hQĆ ’Ą hĎ MySĂ nĎ’ĞhĎ CrmĘ ’IŁ wČ MySĂ ’rĎhĎ 21

MhĆ ylĄ ‘Ğ M‘ĎhĎ NomhĞ MqĎ IĎwČ : CnxĘ nĎ’Ğ MyIĂmĂ or CnxĘ nČ’Ğ yJĂ MtĎ oW‘ĞlČ CnytĄdĎkĘ âl rSĆ ’Ğ tdĎ=yrĄbĘ dĂ 22

MtĎ’Ł toJhČ yrĄxĞ ’Č wĘ : MyTĂ oèBČ MrĎiĘ yČlĘ CCYČ yĘwČ MhĆ ylĄ ‘ĞmĄ MhĆ dĄgĘ BĂ =t’Ć C‘rĘqĎ MySĂ ’rĎhĎ wĘ 23

’ChwĘ : rmĎ SĘ mĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ qzĄxĞ hČ hCĎYĚ ’lĆ JĆ hČ dyqĂ pĘ C ’lĆ JĆ hČ tyBĄ =l’Ć MkĚ ylĂ SĘ hĂ toBrČ toJmČ 24

’lĎ ysĂ wĘ soloj CllĘ jČ tĘ IĂwČ : diĎ BČ MhĆ ylĄ gĘ rČ MWĆ IĎwČ ’lĆ JĆ hČ y’Ą bŁ xĞ mČ BĘ M’Ď yBĂ xĘ hĆ NJĄ otCŁ YĚ yrĄxĞ ’Č 25

d‘Č lodGĎ S‘ČrČ M’Ł tĘ pĂ yhĂ yĘwČ : MyrĂysĂ ’ĞhĎ MhĆ lĎ C‘mĘ SĘ IĂwČ MyhĂ Łl’lĄ CrySĂ IĎwČ hlĎ yĘQĎ hČ toYxĞ BČ 26

dyqĂ pĘ C : CimĎ nĎ MyrĂysĂ ’ĞhĎ yrĄCs’Ğ wČ totlĎ DĘhČ =lkĎ CxêĘ pĘ nĂ M’Ł tĘ pĂ C ’lĆ JĆ hČ tybĄ ydĄsĘ om C‘nĎ yJĂ 27

tojsĘ lĂ brĆxĆ PŁlSĘ IĂwČ toxtĚjĘ heĎhĄ wĘ NQĎ JĚ totlĎ DĘhČ =t’Ć ’rĘIČwČ otnĎèĘ mĂ lhĎ bĘ nĂ ro‘nĄ ’lĆ JĆ hČ
W‘ČêČ =l’Č ldĎxĞ ’rĎqĘ IĂwČ oloq=t’Ć solop ’vĎ yĂwČ : CTlĎ mĘ nĂ MyrĂysĂ ’ĞhĎ yJĂ obSĘ xĎ BĘ oSpĘ nČ=t’Ć 28

zjĎ xĘ nĆ yhĂ yĘwČ ol=r’Ć hĎ lĘ rnĄ ’ybĂ hĎ lĘ wYČ yĘwČ : CnQĎ JĚ hjŁ CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ yJĂ ‘rĎ hmĎ C’mĘ ìlĘ 29

rmČ ’IŁ wČ M’Ą yYĂ oIwČ : ’lĎ ysĂ wĘ solop ylĄ gĘ rČlĘ ljŁ IĂwČ dy‘ĂrĘmČ C drĄxĎ ’ChwĘ hmĎ ynĂ jĘ tyĂBČ hČ =l’Ć ’bŁ lĎ 30

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ Nod’Ď BĎ hnĎ ymĂ ’ĞhČ CrmĘ ’Ď MhĄ wĘ : ySĂ pĘ nČ =t’Ć ‘ČySĂ ohlĘ hWĆ ‘Ĺ’Ć =hmĎ ytČ oBrČ 31

: otybĄ BĘ oê’Ă =rSĆ ’Ğ=lkĎ lĘ C hoĎhyĘ rbČ DĘ=t’Ć ol=CdyGĂ IČwČ : ìtĆ yBĄ SpĆ nĆ wĘ ìSĘ pĘ nČ ‘SČ CĎtĂ wĘ 32

ol=rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ ’Ch lbĄ FĎ IĂwČ MhĆ y‘ĄYĘ jĂ =t’Ć ZxČ rĘIĂwČ hlĎ yĘlČ do‘BĘ t’EŁ hČ t‘ĄBĎ wylĎ ’Ą MxĄ uĎ IĂwČ 33

ëpČ hĎ yJĂ otyBĄ =lkĎ wĘ ’Ch xmČ WĘ IĂwČ NxĎ lĘ SĚ MhĆ ynĄpĘ lĂ ërŁ ‘ĞIČwČ otyBĄ =t’Ć M’Ą ybĂ yĘwČ : SbŁ =ylĂ BĘ mĂ 34

rmŁ ’lĄ toDqĚjĘ hČ yDĄbĘ ‘Č=t’Ć MySĂ ’rĎhĎ CxlĘ SĘ IĂwČ MoIhČ ro’JĘ yhĂ yĘCČ : MyhĂ Łl’BĄ NymĂ ’ĞhČ lĘ MBĎ lĂ 35

ylČ ’Ą CxlĘ SĎ heĄhĂ soloplĘ rbĎ DĎhČ =t’Ć ’lĆ JĆ hČ dyqĂ jĘ dGĄIČwČ : hQĆ ’Ą hĎ MySĂ nĎ’ĞhĎ =t’Ć xQČ SČ 36

riŁ yČ MhĆ ylĄ ’Ğ soloj rmĆ ’IŁ wČ : MolSĎ lĘ CklĘ C C’YĘ hêĎ‘ČwĘ hEĆmĂ t’YĄ lĎ MkĆ êĘ tĂ lĘ MySĂ ’rĎhĎ 37

’lĆ JĆ hČ =l’Ć CnkĚ ylĂ SĘ hĂ =MgČ wĘ CnxĘ nĎ’Ğ ymĂ or ySĄ nĘ ’Č =yJĂ P’Č lkŁ ynĄ y‘ĄlĘ TjĎ SĘ mĂ C NydĂ=âlBĘ CnCriĘ yĂ
ydĄbĘ ‘Č CbySĂ IĎwČ : hEĆmĂ Cn’Ě yYĂ ohwĘ C’bŁ yĎ MhĄ NkĄ =âl rtĆiĄ BČ MypĂ CxDĘ My’Ă YĎ Cm CnxĘ nČ’Ğ hêĎ‘ČwĘ 38

C’bŁ IĎwČ : MhĄ ymĂ or ySĄ nĘ ’Č yJĂ C‘mĘ SĎ N‘ČyČ C’rĎyIĂwČ MySĂ ’rĎhĎ =l’Ć hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć toDqĚjĘ hČ 39

’yĎdĘCl htĎ ybĄ C’bŁ IĎwČ ’lĆ JĆ hČ tyBĄ mĂ C’YĘ IĄwČ : ry‘ĂhĎ =t’Ć bzŁ ‘ĞlČ MCSqĘ bČ yĘwČ MC’yYĂ oIwČ MC~rČyĘwČ 40

: C‘iĎ IĂwČ C’YĘ yĎ MyUĂ xĚ nĂ MhĆ lĎ MrĎBĘ dČwĘ MyxĂ ’Č hĎ =t’Ć MtĎ o’rĘ yrĄxĞ ’Č wĘ
tsĆ nĄJĘ =tyBĄ MSĎ wĘ yqĂ ynĂ olsĘ êČ =l’Ć C’BĎ ’yĎnĘ oljŁ ’Č bĘ C sylĂ ojpĂ mĘ ’Č BĘ M‘ĎsĘ nĎ yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ zy

tSĆ ŁlSĘ ’rĎqĘ UĂ BČ NbĄ hĎ BĘ MhĆ UĎ ‘Ă xJČ wČtĘ IĂwČ MhĆ ylĄ ’Ğ ’BĎ NyJĂ sĘ hĂ rSĆ ’ĞJČ solopC : MydĂChIĘlČ 2

xČ ySĂ UĎ hČ heĆ‘ĚyĘ rSĆ ’Ğ rzĎgĘ nĂ NkĄ =yJĂ MnĄnĘ obyĘwČ MybĂ CtJĘ hČ =t’Ć MhĆ lĎ r’Ą BĄ ’Ch : totBĎ SČ ymĄ yĘ 3

TIČwČ : xČ ySĂ UĎ hČ hzĆ ’Ch MkĆ lĎ ’rĄqŁ ynĂ ’Ğ omSĘ BĂ rSĆ ’Ğ ‘ČCSyĄ hzĆ=ykĂ wĘ MytĂ UĄ hČ M‘ĂmĄ MCqyĎwĘ 4

MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć C’rĘyĎ rSĆ ’Ğ MyBĂ rČ MynĂ wĎyĘ=MgČ wĘ ’lĎ ysĂ bĘ C solopbĘ CqBĘ dĘIĂwČ wyrĎxĞ’Č rjĎ sĘ mĂ bbČ lĘ
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MhĆ lĎ CTuĘ lČ yĘwČ MydĂChyĘBČ SĆ MyrĂrĘoihČ MbĎ C’nĘ qČ yĘwČ : T‘ĎmĘ =âl rjĎ sĘ mĂ BĘ todBĎ kĘ nĂ MySĂ nĎ wĘ5

tyBĄ =l‘Č CBsČ nĎ z’Ď wĘ ry‘ĂbĎ hmĎ ChmĘ toyhĘ lĂ ’lĄ mĎ C’rĘqĘ IĂwČ MyqĂ wĎèĘ hČ =NmĂ MyqĂ yrĄ MySĂ nĎ’Ğ rjČ sĘ mĂ
MydĂxĎ ’Ğ wČ NosyĎ=t’Ć CxiĘ IĂwČ MC’YĎ mĘ =âl yJĂ yhĂ yĘwČ : M‘ĎhĎ =l’Ć hYĎ CxhČ M’Ď yYĂ ohlĘ CnyhĂ IĎwČ NosyĎ6

heĄhĂ hYĆ uĎ mĂ ZrĆ’Ď hĎ =lJĎ =t’Ć MyzĂyGĂ rĘUČ hČ hQĆ ’Ą C’rĎqĘ IĂwČ ry‘ĂhĎ ySĄ ’rĎ ynĄpĘ lĂ =d‘Č MyxĂ ’Č hĎ =NmĂ
ytĄDĎ=l‘Č MyrĂbĂ ‘ĞmČ MQĎ kĚ hQĆ ’Ą wĘ otrĎqŁ lYĄ BĘ MtĎ’Ł PiĄ ’Č mĘ hČ ’Ch NosyĎwĘ : heĎhĄ =MGČ C’BĎ MhĄ7

ySĄ ’rĎ=t’Ć wĘ M‘ĎhĎ =t’Ć My’Ă rĘyĎmĘ CyhĘ IĂwČ : ‘ČCSyĄ ’ChwĘ rxĄ ’Č ëlĆ mĆ onSĘ yĆ MyrĂmĘ ’Ł yJĂ =MgČ wĘ rsĎ yuĄhČ8

: MCxQĘ SČ yĘwČ MyrĂxĄ ’ĞhĎ t’Ą mĄ C NosyĎ t’Ą mĄ hBĎ rĚ‘Ğ CxqĘ lĎ MhĄ wĘ : t’zŁ =t’Ć C‘mĘ SĎ rSĆ ’Ğ ry‘ĂhĎ9

hUĎ SĎ M’Ď bŁ JĘ MhĄ wĘ h’Ď orBĘ =l’Ć MCxQĘ SČ yĘwČ hlĎ yĘlČ ’lĎ ysĂ wĘ soloplĘ TlĎ pĘ mĂ CSyxĂ hĄ MyxĂ ’Č hĎ wĘ10

CxqĘ lĎ yJĂ yqĂ ynĂ olsĘ tČ ydĄChymĂ MybĂ oT CyhĎ hQĆ ’Ą wĘ : MydĂChIĘlČ rSĆ ’Ğ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ =l’Ć C’BĎ11

: ’Ch=NJĆ MrĎbĎ dĘJĂ M’Ă t‘ČdČlĎ Moy Moy MybĂ CtJĘ bČ CrqĘ xĘ IČwČ NoYrĎ ’lĄ mĎ blĄ BĘ rbĎ DĎhČ =t’Ć
MydĂChIĘhČ ‘ČmŁ SĘ JĂ : T‘ĎmĘ =âl rjĎ sĘ mĂ BĘ MySĂ nĎ’Ğ wČ toInĂ wĎyĘ torybĂ GĘ MySĂ nĎ wĘ CnymĂ ’ĹhĆ MhĆ mĄ MyBĂ rČwĘ12, 13

NomhĞ =t’Ć C~IČwČ C’bŁ IĎwČ MyhĂ Łl’Ĺ rbČ DĘ=t’Ć ‘ČymĂ SĘ mČ soloj h’Ď orbĘ BĂ =MgČ yJĂ yqĂ ynĂ olsĘ tČBĘ
’lĎ ysĂ wĘ MIĎhČ =d‘Č ëlČ hĎ ’Ch yhĂ yĘwČ soloj=t’Ć TQĄ mČ lĘ CSyxĂ hĄ MyxĂ ’Č hĎ wĘ : hjŁ =MGČ M‘ĎhĎ14

rSĆ ’Ğ snČ yêĂ ’Č d‘Č ChkĚ ylĂ oh soloj=M‘Ă hrĎbĘ xĆ lĘ CxrĘ’Ď rSĆ ’Ğ wČ : hzĆbĎ Cr’ĞSĘ nĂ sCItĂ omyTĂ wĘ15

CbSĎ MhĄ wĘ hrĎhĄ mĘ =d‘Č wylĎ ’Ą C’bŁ yĎ=yJĂ soItĂ omyTĂ lĘ C ’lĎ ysĂ lĘ wYĎ MhĆ ypĂ BĘ soloj MWĎ MSĎ
h’Ą rĘUČ mĂ oBrĘqĂ BĘ rmČ rĘmČ tĘ hĂ oxCrwĘ snČ yêĂ ’Č BĘ M’Ď BŁ t’rČqĘ lĂ hjĆ YČ mĘ soloj do‘ : CklĄ IĄwČ16

y’Ą rĘyĂ=M‘Ă wĘ tsĆ nĄJĘ hČ =tybĄ BĘ MydĂChIĘhČ =M‘Ă hkĎ JĎ =l‘Č rBĄ dČyĘwČ : MylĂ ylĂ ’Ĺ ry‘ĂhĎ h’Ď lĘ mĎ yJĂ wynĎ y‘Ą17

ymĄ kĘ xČ mĄ MydĂxĎ ’Ğ=MGČ oê’Ă CbrĘ‘ĎtĘ IĂwČ : hUĎ SĎ My’Ă YĎ mĘ eĂ hČ =lJĎ =M‘Ă Moy Moy r‘ČSČ BĘ =MgČ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ18

ol MyrĂmĘ ’Ł hQĆ ’Ą yhĂ yĘwČ My‘Ă ynĂ YĘ UČ hČ hwĎTĘ sĘ ’Ă hĎ tyBĄ ymĄ kĘ xČ mĄ C MySĂ xĞ kČ mĘ hČ soroqyjĂ ’Č tyBĄ
t‘ČDČ dUĄ lČ mĘ ’Ch ‘mĎ SĘ eĂ hČ ypĂ JĘ hQĆ ’Ą wĘ dyGĂ hČ lĘ rmĄ ’Ł ’Ch hmĎ hEĆhČ MyĂtČpĎ WĘ lywĂ’ĹQĆ =hmČ
sogpĎ oyrĘ’Č hĎ =l’Ć ChxĚ uĎ IĂwČ : MytĂ UĄ hČ tIČxĂ êĘ =t’Ć wĘ ‘ČCSyĄ=t’Ć rvĄ BĂ =yJĂ N‘ČyČ MyrĂzĎ MyhĂ Łl’Ĺ19

MyrĂbĎ dĘ=yJĂ : dUĄ lČ mĘ hêĎ’Č rSĆ ’Ğ hSĎ dĎxĞhČ hrĎoêhČ ’yhĂ =hmČ Cn‘ĘdČyĎwĘ NêĄ yĂ=ymĂ CrmĘ ’IŁ wČ20

MQĎ JĚ MyIĂnĂ yêĂ ’Č hĎ wĘ : ’yhĂ hmĎ h‘ĎdĄlĘ MySĂ qĘ bČ mĘ CnxĘ nČ’Ğ NJĄ =l‘Č CnynĄ zĘ’Ď bĘ ’rĄoq hêĎ’Č MyrĂzĎ21

o’ rjĄ sČ lĘ hJŁ =M’Ă toSdĎxĞlČ qrČ MBĎ lĂ CnykĂ hĄ MhĄ MBĎ rĘqĂ BĘ MyrĂrĘoGtĘ mĂ hČ MyrĂkĘ eĎhČ =MgČ wĘ
ySĄ nĘ ’Č MêĆ’Č rmČ ’IŁ wČ ëwĆêČBČ sogpĎ oyrĘ’Č hĎ ëotBĘ dmĎ ‘ĽhĎ solopC : rjĎ sĚ yĘ=hmČ ‘ČmŁ SĘ lĂ hkŁ22

ykĂ QĘ hČ tĘ hĂ BĘ yJĂ : CghĎ nĘ êĂ rSĆ ’Ğ lkŁ BĘ MkĆ UĎ ‘Ă MkĆ BĘ lĂ yJĂ MkĆ tĘ ’Ć ytĂ y’Ă rĎ h’Ł rĎ snČ yêĂ ’Č23

MyhĂ Łl’lĄ bCtJĎ wylĎ ‘ĎwĘ xČ BĄ zĘmĂ =MgČ ’rĆ’Ą wĎ yêĂ nĘ nČBŁ tĘ hĂ ynĂ ’Ğ MkĆ yhĄ Łl’lĄ MkĆ ytĄdŁ bŁ ‘Ğ=l‘ČwĘ hkŁ
: MkĆ tĘ ’Ć ‘ČydĂom ynĂ ’Ğ ot’Ł ChC‘dĎtĄ âlwĘ ot’Ł NCdBĘ kČ êĘ rSĆ ’Ğ zQĎ hČ heĄhĂ wĘ ChCn‘ĞdČyĘ=âl
bSĄ yĄ âl ZrĆ’Ď hĎ wĘ MyĂmČ èĎ hČ ynĄdŁ ’Ğ ’Ch oB=rSĆ ’Ğ lkŁ wĘ MlĎ o‘hĎ =t’Ć ’rĎBĎ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ24

wynĎpĎ lĘ ërĆYŁ M’Ă omJĘ MdĎ’Ď ydĄyĘ ChlĚ JĘ lĘ kČ yĘ=âl P’Č : MyĂdĎyĎ ol CW‘Ď rSĆ ’Ğ MySĂ DĎqĘ mĂ BĘ25

lJĎ =t’Ć dxĎ ’Ć MDĎmĂ hWĎ ‘Ď ’ChwĘ : lJŁ lČ lJŁ hČ wĘ hmĎ SĎ nĘ C MyIĂxČ NtĄ eŁ hČ ’Ch âlhĞ ymĂ wĎ ymĂ lĘ26

tolCbGĘ MhĆ ytĄ obSĘ omlĘ C MhĆ ymĄ yĘ tDČmĂ ddĄmŁ yĘwČ hmĎ dĎ’ĞhĎ ynĄjĘ =lJĎ =l‘Č tbĆ SĆ lĎ MdĎ’Ď =ynĄBĘ
byYh
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CenĆ y’Ą qoxrĎ=yJĂ P’Č Ch’ĚYĎ mĘ yĂwĘ ChSĚ èĘ mČ yĘ ylČ C’ MyhĂ Łl’Ĺ yrĄxĞ ’Č CSrĘdĘyĂ rSĆ ’Ğ N‘ČmČ lĘ : by~Ă hĂ 27

MySĂ nĎ’Ğ MJĆ mĂ CrrĘSŁ =MGČ rSĆ ’ĞJČ MyoĂhwĘ MyrĂrĘo‘tĘ mĂ MyIĂxČ CnxĘ nČ’Ğ ob=yJĂ : CeUĆ mĂ dxĎ ’Ć =lJĎ mĂ 28

hmĆ dŁ yJĂ bSŁ xĞ mĄ CnQĎ hlĎ ylĂ xĎ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄbĘ CntĄ oyhĘ BĂ =MGČ P’Č wĘ : CnxĘ nĎ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ=ynĄBĘ yJĂ 29

ymĄ yĘ=t’Ć : bSĄ xŁ wĘ SrĎxĎ MdĎ’Ď hWĆ ‘ĞmČ lJŁ tynĂ bĘ tČlĘ o’ NbĆ ’Ď lĎ o’ PsĆ JĆ lČ bhĎ EĎlČ MyhĂ Łl’ĹhĎ 30

C’bŁ yĎ ’bŁ yJĂ hêĎ‘Č MdĎ’Ď hĎ ynĄBĘ =t’Ć hCĆYČ mĘ ’Ch NJĄ =l‘ČwĘ MyhĂ Łl’Ĺ ’op’Ą rybĂ ‘ĹhĆ t‘ČDČ=Ny’Ą
dyČ=l‘Č qdĆYĆ BĘ lbĄ tĄ oB=TjĎ SĘ lĂ d‘Ąom Moy SyDĂqĘ hĂ ’Ch yJĂ : ZrĆ’Ď hĎ toYqĘ =lJĎ mĂ wylĎ ’Ą 31

ot’Ł M‘ĎmĘ SĎ JĘ yhĂ yĘwČ : MytĂ UĄ hČ =M‘ĂmĄ ot’Ł oYyqĂ hĞ BČ lJŁ lČ NmĎ ’ĹnĆ ChnĄêĘ IĂwČ oB rxČ BĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă 32

’YĄ IĄwČ : tynĂ SĄ hkĎ JĎ =l‘Č ì‘ĞmĎ SĘ nĂ do‘ CrmĘ ’Ď hQĆ ’Ą wĘ ol=Cg‘ĞlĎ hQĆ ’Ą MytĂ UĄ hČ MCumĂ rBĄ dČmĘ 33

dxĎ ’Ć soysĘ CnoIDĂ=MGČ MhĆ ynĄ ybĄ C CnymĂ ’Ğ IČwČ wyrĎxĞ’Č CqbĘ DĎ MySĂ nĎ’Ğ tYČ qĘ C : ëlČ IĄwČ MkĎ oêmĂ solop 34

: MhĆ UĎ ‘Ă MyrĂxĄ ’Ğ do‘wĘ syrĂmĎ DĎ HmĎ SĘ rSĆ ’Ğ txČ ’Č hèĎ ’Ă wĘ sogpĎ oyrĘ’Č =NmĂ MyTĂ pĘ èŁ hČ mĄ
rSĆ ’Ğ ydĂChyĘ Sy’Ă MSĎ ’YĎ mĘ IĂwČ : soênĘ rĂoq=l’Ć ’bŁ IĎwČ snČ yêĂ ’Č =t’Ć bzČ‘Ď hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ rxČ ’Č xy, 2

hlĎ qĘ sĘ yrĂjĘ =M‘Ă ’yĎlĘ TČ y’Ă mĄ ’BĎ boruĎ mĂ hzĆ hêĎ‘ČwĘ soTnĘ oj dylĂ yĘ ’ChwĘ slČ yqĂ ‘Ğ omSĘ hyĎhĎ
’bŁ IĎwČ HbĎ zĘ‘ĎlĘ C ymĂ or brĆuĆmĂ tol‘ĎhĄ lĘ MydĂChIĘhČ =lJĎ =l’Ć wYĎ ’YĎ yĎ soydĘolqĘ t’Ą mĄ yJĂ oêSĘ ’Ă
MhĆ UĎ ‘Ă tbĆ SĆ lĎ ly’Ă oh NJĄ =l‘Č txČ ’Č hkĎ ’lĎ mĘ ylĄ ‘ĞbČ CyhĎ yJĂ N‘ČyČwĘ : MnĎ o‘mĘ =l’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ 3

MydĂChIĘhČ =M‘Ă rBĆ DĂ tBĎ SČ wĘ tBĎ SČ =lkĎ bĘ C : MylĂ hĎ ’Ł lĘ tokiĄ mČ MygĂ rĘ’Ł MhĄ wĘ hkĎ ’lĎ UĘ bČ hŁW‘ĞwČ 4

’lĎ ysĂ wylĎ ’Ą ’bŁ JĘ yhĂ yĘwČ : MynĂ wĎIĘhČ =t’Ć =MgČ wĘ MydĂChIĘhČ =t’Ć =MGČ t‘ČDČ dUĄ lČ yĘwČ tsĆ nĄJĘ hČ =tBĄ BĘ 5

rCrBĎ MydĂChIĘlČ ot’Ł rĘhČ BĘ rbĎ DĎhČ rbČ dĘlĂ qrČ oQJĚ soloj bDĄnČtĘ hĂ ’yĎnĘ oDqĘ UČ mĂ soItĂ omTĂ wĘ
MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ onYĘ xĂ =t’Ć ’Ch r‘ĄnČ yĘwČ CpDĘGĂ =MgČ wĘ CrmĎ yJĂ MhĄ wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch ‘ČCSyĄ yJĂ 6

htĎ yBĄ ’bŁ IĎwČ MèĎ mĂ ëlĄ IĄwČ : MyĂoGhČ =l’Ć hêĎ‘Č yQĂ =hkĎ lĘ ’Ą MJĆ mĂ yqĂ nĎ ynĂ ’Ğ wČ MkĆ SĘ ’rŁ BĘ MkĆ mĘ DĂ 7

: tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ lYĆ ’Ą otybĄ C MyhĂ Łl’Ĺ ’rĄyĘ hyĎhĎ ’Ch omSĘ hyĎhĎ soTsĘ Cy soTyTĂ dxĎ ’Ć Sy’Ă
MyBĂ rČ MyêĂ nĘ rĂoq do‘wĘ oU‘Ă otyBĄ =lkĎ wĘ ’Ch Nod’Ď BĎ NymĂ ’ĹhĆ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ S’rŁ sojsĘ yrĂqC 8

’rĎyêĂ =l’Č hlĎ yĘlĎ NozxĎ BĆ soloj=l’Ć hyĎhĎ Nod’Ď hĎ rbČ dĘC : ClbĄ FĎ IĂwČ CnymĂ ’ĹhĆ NJĄ C‘mĘ SĎ rSĆ ’ĞJČ 9

ylĂ brĎ=M‘Č yJĂ h‘ĎrĎlĘ ìBĘ ‘GČ yĂ âl Sy’Ă wĘ ykĂ nŁ ’Ď ìUĘ ‘Ă =yJĂ : SrĎxĹtĆ âlwĘ rBĄ dČêĘ =M’Ă yJĂ 10

yhĂ yĘwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ=t’Ć MtĎ’Ł dUĄ lČ yĘwČ MySĂ dĎxĽ hèĎ SĂ wĘ hnĎSĎ MSĎ bSĄ IĄwČ : t’EŁ hČ ry‘ĂBĎ 11, 12

’iĄ kĂ ynĄpĘ lĂ ChCdymĂ ‘ĞIČwČ soloj=l‘Č CmqĎ dxČ yČ MQĎ JĚ MydĂChIĘhČ wĘ ’IĎkČ ’Ğ tnČ ydĂmĘ byYĂ nĘ NoIQĂ GČ z’Ď
âl rSĆ ’Ğ hdĎbŁ ‘ĞBČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć dbŁ ‘ĞlČ M‘ĎhĎ =t’Ć hêĆpČ mĘ hEĆhČ Sy’Ă hĎ CrmĘ ’IŁ wČ : TjĎ SĘ UĂ hČ 13

Cl MydĂChIĘhČ =l’Ć rmĆ ’IŁ wČ omyDĂqĘ hĂ NoIQĂ gČ wĘ wytĎpĎ WĘ xČ êŁ pĘ lĂ soloj ly’Ă oh=ë’Č MlĎ C’wĘ : hrĎoêkČ 14

: TjĎ SĘ UĂ JČ MydĂChIĘhČ MêĆ’Č MkĆ ynĄjĘ =t’Ć ytĂ ’WĎ nĎ z’Ď =yJĂ l‘ČIČlĂ BĘ rbČ DĘ o’ ‘SČ rĆ NydĂ hyĎhĎ =M’Ă
MkĆ lĎ CbhĎ MynĂ odnĘ MêĆ’Č MkĆ tĘ rČoê=l‘ČwĘ tomSĄ MyWĂ =l‘Č NyQĂ mĂ =l‘Č toxkĎ otBĘ qrČ=yJĂ spĆ ’Ć 15

: hEĆhČ rbĎ DĎhČ =l‘Č TpĄ SŁ toyhĘ lĂ ySĂ pĘ nČ Ny’Ą ynĂ ’Ğ wČ boFhČ hmĎ t‘ČdČlĎ MkĆ DĘbČ lĘ MêĆ’Č hYĎ ‘Ą
tsĆ nĄJĘ hČ tyBĄ S’rŁ synĂ êĘ sĘ os=t’Ć MQĎ kĚ CWjĘ tĘ IĂwČ : TjĎ SĘ UĂ hČ ’iĄ kĂ ynĄpĘ QĂ mĂ MtĎ’Ł SrĆgĎ yĘwČ 16, 17

do‘ soloj MSĎ HmČ hĘ mČ tĘ IĂwČ : h’Ć rŁ âlJĘ yhĂ yĘwČ h’Ć rŁ NoyQĂ gČ wĘ TjĎ SĘ UĂ hČ ’iĄ kĂ =ynĄpĘ lĂ ChJĚ IČwČ 18
Mymy
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oU‘Ă xqČ lĎ ’ChwĘ ’yĎrĘCs=l’Ć tkĆ lĆ lĎ hIĎnĂ ’ĽBĎ bSĄ IĄwČ MyxĂ ’Č hĎ M‘ĂmĄ drČpĘ nĂ NJĄ rxČ ’Č MyBĂ rČ MymĂ yĎ
: rdĎnĎ rSĆ ’Ğ ordĘnĂ ymĄ yĘ tâlmĘ JĂ yrČJĘ nĘ qČ BĘ oS’rŁ =t’Ć xQČ gČ yĘwČ slČ yqĂ ‘Ğ=t’Ć wĘ hlĎ qĘ sĘ yrĂjĘ =t’Ć
MhĄ wĘ : MydĂChIĘhČ =l’Ć MSĎ =rBĆ dČyĘwČ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ =l’Ć ’bĎ ’ChwĘ MSĎ MxĄ yeĂ IČwČ sospĘ ’Ć lĘ C’bŁ IĎwČ19, 20

MUĎ ‘ĂmĄ drČpĘ nĂ =M’Ă yJĂ : MhĆ lĎ to’nĄ âl ’Ch qrČ MkĎ otBĘ tbĆ SĆ lĎ ëyrĂ’Ğ yČ yJĂ wynĎjĎ =t’Ć CQxĂ21

hYĆ rĘyĂ=M’Ă MkĆ ylĄ ’Ğ hbĎ CS’Ď NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ MyĂlČ SĎ CryBĂ ’BĎ hČ gxĎ hĆ =t’Ć gxŁ lĎ ynĂ ’Ğ bIĎxČ ormĘ ’Ď BĘ
bSĎ IĎwČ MolSĎ lĘ hdĎ‘ĄhĎ =t’Ć dqŁ pĘ lĂ l‘ČIČwČ NyrĂsĘ qĂ =l’Ć ’bŁ IĎwČ : sospĘ ’Ć mĄ MyĎ ërĆDĆ ëlĆ IĄwČ hoĎhyĘ22

ZrĆ’Ć BĘ rbŁ ‘ĎwĘ ëŁlhĎ rbŁ ‘ĞIČwČ MèĎ mĂ ’YĄ IĄwČ MydĂxĎ ’Ğ MymĂ yĎ MSĎ yhĂ yĘwČ : ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č =l’Ć tdĆrĆlĎ23

omSĘ sospĘ ’Ć =l’Ć ’BĎ ydĂChyĘ dxĎ ’Ć Sy’Ă wĘ : MydĂymĂ lĘ êČhČ =lJĎ =t’Ć ZUĄ ’Č yĘwČ ’yĎgĘ CrpĘ C ’yĎTĘ lČ GĎ24

ërĆDĆ=t’Ć ‘dČyĎ ’Ch : MybĂ CtJĘ BČ ryhĂ mĎ C MyrĂbĎ DĘ Sy’Ă oêdĘlČ om ry‘Ă ’IĎrĂDĘnĘ sČ kĘ lĆ ’Ğ wČ soloj’Č25

yJĂ ‘dČyĎ âl ’Ch qrČ ‘ČCSyĄ yrĄbĘ DĂ=t’Ć bTĄ yhĄ dUĄ lČ yĘwČ rBĄ dČyĘwČ ’YĎ yĎ ThČ lČ JĂ oxCrwĘ Nod’Ď hĎ
C‘mĘ SĘ IĂwČ tsĆ nĄJĘ hČ tybĄ BĘ blĄ ZmĆ ’Ł BĘ orbĎ DĘ ‘ČymĂ SĘ hČ lĘ lxĄ hĄ ’ChwĘ : HDĎbČ lĘ NnĎxĎ oy tlČ ybĂ TĘ =M’Ă26

rtĄ oy do‘ MyhĂ Łl’ĹhĎ ërĆDĆ=t’Ć ChCnnĘ obyĘwČ MtĎ yBĄ =l’Ć Ch’Ě ybĂ yĘwČ slČ yqĂ ‘ĞwČ hlĎ qĘ sĘ yrĂjĘ ot’Ł
PsŁ ’ĹlĆ MydĂymĂ lĘ êČhČ =l’Ć CbêĘ kĘ IĂwČ MyxĂ ’Č hĎ ChCro‘yĘwČ ’IĎkČ ’Ğ=l’Ć tkĆ lĆ lĎ oBlĂ toTnĘ bĂ C : SrĎpŁ mĘ27

’Ch yJĂ : dsĆ xĎ hĆ ydĄyĘ=l‘Č NymĂ ’ĞhČ lĘ CnpĘ hĎ rSĆ ’ĞlČ hBĄ rĘhČ rzČ‘Ď hUĎ SĎ o’bŁ JĘ ’ChwĘ MhĆ ylĄ ’Ğ ot’Ł28

: xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch ‘ČCSyĄ yJĂ MybĂ CtJĘ BČ xkČ IŁ wČ lkŁ =ynĄpĘ BĂ MydĂChIĘhČ =l‘Č rbČ gĎ
sospĘ ’Ć =l’Ć ’BĎ toIQĂ ‘ĂhĎ toYrĎ’ĞbĎ orbĘ ‘Ď yrĄxĞ ’Č solopC soênĘ rĂoqBĘ soloj’Č toyhĘ BĂ yhĂ yĘwČTy

MkĆ ylĄ ‘Ğ SdĆuŁ hČ xČ Cr=MgČ ’bĎ ’bŁ hĞ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : MydĂxĎ ’Ğ MydĂymĂ lĘ êČ MSĎ =’YĎ mĘ IĂwČ2

: do‘ Cn‘ĘmĎ SĎ âl CnxĘ nČ’Ğ SdĆuŁ hČ xČ Cr SyĄ=yJĂ MGČ ChCn‘Ď MhĄ wĘ MynĂ ymĂ ’ĞmČ lĘ MtĆ yyĂhĹ rSĆ ’ĞJČ
soloj rmĆ ’IŁ wČ : NnĎxĎ oylĘ hlĎ bĂ FĘ hČ =l‘Č CrmĘ ’IŁ wČ MêĆlĘ BČ TĘ nĂ MêĆ’Č ’op’Ą hmĎ =l‘ČwĘ rmČ ’IŁ wČ3, 4

wyrĎxĞ ’Č ’bŁ yĎ rSĆ ’Ğ zQĎ hČ bĘ CnymĂ ’Ğ yČ NmĄ ’ĞhČ =yJĂ M‘ĎlĎ dGĄIČwČ hbĎ CSêĘ hČ tlČ ybĂ TĘ BĂ lyBĂ TĘ hĂ NnĎxĎ oy
: ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ MSĄ =l‘Č ClBĘ TĘ nĂ CbSĎ t’zŁ =t’Ć M‘ĎmĘ SĎ JĘ : ‘ČCSyĄ xČ ySĂ UĎ hČ hzĆ ’Ch zQĎ hČ wĘ5

yhĂ yĘwČ : C’BĎ nČtĘ IĂwČ tonSŁ lĘ bĂ CrBĘ dČyĘwČ SdĆuŁ hČ xČ Cr MhĆ ylĄ ‘Ğ xnČ IĎwČ MhĆ ylĄ ‘Ğ wydĎyĎ ëmČ sĎ solopC6, 7

hSĎ ŁlSĘ blĄ ZmĆ ’Ł BĘ wyrĎbĎ DĘ dGĄIČwČ tsĆ nĄkĘ hČ =tyBĄ =l’Ć ’bŁ IĎwČ : Sy’Ă rWĎ ‘Ď MynĄSĘ JĂ MrĎjĎ sĘ mĂ8

MydĂxĎ ’Ğ MhĆ bĎ C’YĘ mĘ nĂ =yJĂ yhĂ yĘwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ tod’Ł =l‘Č lkĆ WĄ MCWwĘ toxkŁ nĘ BĂ MySĂ dĎxĽ9

TĘ WĘ IĄwČ M‘ĎhĎ ynĄpĘ lĂ hEĆhČ ërĆDĆhČ =l‘Č rmČ rbĎ dĎ ClpĘ TĎ =MgČ wĘ NymĂ ’ĞhČ lĘ Cn’Ď mĄ rSĆ ’Ğ blĄ ylĄ rĘ‘Č
SrĎdĘUĂ hČ tybĄ BĘ Moy Moy rBĄ dČmĘ hyĎhĎ ’ChwĘ MkĎ oêmĂ lyDĂbĘ hĂ MydĂymĂ lĘ êČhČ =t’Ć =MgČ wĘ MhĆ ylĄ ‘ĞmĄ
’yĎsĘ ’Č ybĄ SĘ yŁ =lJĎ C‘mĘ SĎ =yJĂ d‘Č MymĂ yĎ MyĂtČ nĎSĘ hzĆkĎ hWĆ ‘Ł ’Ch yhĂ yĘwČ : sCnrĘCTlĘ rSĆ ’Ğ10

ydĄyĘ=l‘Č tolodGĘ to’lĎ pĘ nĂ hWĎ ‘Ď MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ : MynĂ wĎIĘJČ MydĂChIĘJČ ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ rbČ DĘ=t’Ć11

MyĎlĘ xĎ rsĎ wĘ MylĂ oxhČ =l‘Č CxyeĂ hĂ orWĎ BĘ ro‘ l‘ČmĄ ‘zČyĆ toxjĘ TĘ mĂ C torgŁ xĞ =MgČ yJĂ : solop12

MhĆ wĘ ZrĆ’Ď BĎ MykĂ QĘ hČ tĘ mĂ ySĂ xĞ lČ mĘ MydĂChyĘ MySĂ nĎ’Ğ CyhĎ =MgČ wĘ : CSrĎGŁ MCĎGČmĂ to‘rĎhĎ toxCrhĎ wĘ13

ynĂ ’Ğ M’Ď rĘqĎ BĘ MBĎ rĘqĂ bĘ CzxĞ ’nŁ to‘rĎ toxCr rSĆ ’Ğ=l’Ć ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ MSĄ ryJĂ zĘhČ lĘ Cz‘Ğon
t‘ČbĘ SĂ CyhĎ MhĄ CW‘Ď hJŁ rSĆ ’Ğ MhĄ wĘ : Ch’Ą rĎqĘ yĂ soloj rSĆ ’Ğ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ MkĆ ‘ĞyBĂ SĘ mČ14
ynb
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‘ČCSyĄ=t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ h‘ĎrĎhĎ xČ CrhĎ N‘ČIČwČ : MynĂ hĞ JŁ S’rŁ wĘ ydĂChyĘ hwĎqĄsĘ ynĄBĘ 15

h‘ĎrĎhĎ xČ CrhĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ MhĆ ylĄ ‘Ğ ljĄ nČtĘ IĂwČ : MêĆ’Č ymĂ MêĆ’Č qrČ ryJĂ mČ ynĂ ’Ğ soloj=t’Ć wĘ 16

‘dČCĎIĂwČ : ’ChhČ tyĂBČ hČ =NmĂ CsnĎ MyYĂ xĎ mĘ nĂ wĘ MyUĂ rĚy‘Ą=yJĂ d‘Č M‘ĄyrĂkĘ IČwČ MhĆ mĄ qzČxĹ IĆwČ oBrĘqĂ bĘ 17

MSĄ lDČgĘ IĂwČ MlĎ JĚ =l‘Č lpČ nĎ dxČ pČ C sospĘ ’Ć BĘ MybĂ SĘ oIhČ MynĂ wĎIĘhČ wĘ MydĂwhIĘhČ =lkĎ lĘ rbĎ DĎhČ
rSĆ ’Ğ MhĆ yWĄ ‘ĞmČ =t’Ć toQgČlĘ C toDwČtĘ hĂ lĂ C’BĎ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ =NmĂ MyBĂ rČ MgČ wĘ : ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ 18

lkŁ =ynĄ y‘ĄlĘ S’Ą BĎ MCprĘvĘ IĂwČ MhĆ yrĄpĘ sĂ C’ybĂ hĄ ’wĘSĎ ylĄ bĘ hČ bĘ C‘SĎ rSĆ ’Ğ MyBĂ rČwĘ : CW‘Ď 19

hlĎ ‘ĞnČ wĘ d’Ł mĘ lĂ =d‘Č bGČWĘ nĂ hoĎhyĘ=rbČ dĘC : PsĆ JĎ PlĆ ’Ć MyèĂ ymĂ xĞ yhĂ yĘwČ MyĎwĘSĎ rjČ sĘ mĂ CnmĘ IĂwČ 20

’yĎnĘ oDqĘ mČ BĘ ëQĄ hČ tĘ hĂ lĘ oBlĂ =l’Ć soloj NêĄ IĂwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ tolkĘ JĂ yhĂ yĘwČ : hŁl‘ĎwĘ ëŁlhĎ 21

do‘ h’Ć rĘ’Ć h’Ł rĎ hUĎ SĎ ytĂ oyhĹ yrĄxĞ ’Č rmĆ ’IŁ wČ MyĂlĎ SĎ CryĘ=d‘Č h’Ď lĘ hĎ wĎ MèĎ mĂ C ’IĎkČ ’ĞbČ C
wynĎpĎ lĘ tkĆ lĆ lĎ soTsĘ rĂ’Ğ=t’Ć wĘ soItĂ omyTĂ =t’Ć wytĎrĘSĎ UĘ mĂ MyrĂ‘ĎnĘ MyĂnČSĘ xlČ SĘ IĂwČ : ymĂ or=t’Ć 22

T‘ĎmĘ =âl No’SĎ MqĎ ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ : ’yĎsĘ ’Č BĘ rjĎ sĘ mĂ ymĄ yĘ do‘ rxČ ’Ą ’ChwĘ ’yĎnĘ oDqĘ mČ =l’Ć 23

hWĆ ‘Ł hyĎhĎ ’Ch PsĆ JĆ SrČxĎ omSĘ soIrĂTĘ mČ DĘ dxĎ ’Ć Sy’Ă yJĂ : hoĎhyĘ ërĆDĆ trČbĘ DĂ=l‘Č 24

trĆJŁ WĘ mČ MySĂ rĎxĎ lĆ hzĆBĎ bBĄ sČ yĘwČ symĂ TĘ rĘ’Č MSĄ lĘ SDĎqĘ UĂ hČ tynĂ bĘ tČBĘ MyeĂ TČ qĘ PsĆ kĆ =ySĄ DĘqĘ mĂ
hkĎ ’lĎ UĘ BČ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ MêĆ’Č MySĂ nĎ’Ğ rmČ ’IŁ wČ MêĎkĘ ’lČ mĘ yrĄzĘ‘Ł =M‘Ă MtĎ’Ł ZBŁ qĘ IĂwČ : r‘ĎYĘ mĂ =âl 25

âl=yJĂ to‘mĘ SŁ MkĆ ynĄ zĘ’Ď wĘ to’rŁ MkĆ ynĄ y‘Ą heĄhĂ wĘ : CnbĄ CT=t’Ć wĘ CnmĄ xĘ lČ =t’Ć CnlĎ CnSĘ kČ rĎ t’EŁ hČ 26

MrĎysĂ hĞ lČ brĎ=M‘Č NomhĞ hêĆpČ mĘ hEĆhČ soloj ’yĎsĘ ’Č =lkČ BĘ MGČ=M’Ă ykĂ HDĎbČ lĘ sospĘ ’Ć BĘ qrČ
T‘ČmĘ hČ hêĎ‘ĎwĘ : MyĂdĎyĎ hnĎ yWĆ ‘ĞêČ rSĆ ’Ğ hUĎ hĄ MyhĂ Łl’Ĺ=âl rmŁ ’Ď rmČ ’yŁ yJĂ MhĆ yhĄ Łl’Ĺ yrĄxĞ ’Č mĄ 27

xtČjĎ êĂ to‘rĎhĎ t‘ČrĎ do‘=M’Ă yJĂ t’EŁ hČ hkĎ ’lĎ UĘ hČ CnydĄIĎmĂ xqČ QĎ hĂ lĘ HDĎbČ lĘ t’EŁ hČ h‘ĎrĎhĎ
HdĎoh dobJĘ lqČ yĄwĘ bSĄ xĎ yĄ NyĂ’Č lĘ C spĆ ’Ć lĘ yJĂ symĂ TĘ rĘ’Č hlĎ odGĘ hČ tChlĎ ’ĹlĎ SDĎqĘ UĂ hČ =l‘Č
C’lĘ UĎ IĂwČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć M‘ĎmĘ SĎ JĘ yhĂ yĘwČ : lbĄ tĄ ybĄ SĘ yŁ =lkĎ wĘ ’yĎsĘ ’Č =lJĎ hĎ CdBĘ kČ yĘ rSĆ ’Ğ 28

S‘ČrČ ’lĄ UĎ êĂ wČ ry‘ĂhĎ MhŁ êĄ wČ : sospĘ ’Ć BĘ M‘ĎlĎ symĂ TĘ rĘ’Č hlĎ odGĘ C’rĎqĘ IĂwČ MlĎ oq CnêĘ IĂwČ hmĎ xĄ 29

sokrĘTČ sĘ rĂ’ĞbČ C soygĎbĘ CqyzĂxĞ IČwČ qxĎ WĘ UĂ hČ =tyBĄ =l’Ć dxĎ ’Ć Sy’Ă JĘ Cr‘ĞêĎWĘ hĂ MQĎ JĚ MhĄ wĘ lodGĎ
qrČ M‘ĎhĎ =l’Ć tYĄ lĎ ZpĄ xĎ solopC : ërĆDĎbČ ormĘ SĎ lĘ soloj M‘Ă MykĂ lĘ hŁ hČ MynĂ oDqĘ mČ MySĂ nĎ’Ğ 30

CxlĘ SĎ MhĄ =MgČ ChCbhĞ ’Ą rSĆ ’Ğ ’yĎsĘ ’Č mĄ M‘Ď ySĄ ’rĎ MydĂxĎ ’Ğ=MgČ wĘ : ChCntĎ nĘ âl MydĂymĂ lĘ êČhČ 31

MyrĂxĄ ’Č wČ t’zŁ hQĆ ’Ą MygĂ ’ĞSŁ MhĄ yhĂ yĘwČ : qxĎ WĘ UĂ hČ =tyBĄ =l’Ć ëŁlhĞ mĄ ‘nČUĎ yĂ yJĂ oryhĂ zĘhČ lĘ ol 32

tonyBĄ mĂ ’bĎ CIwČ : Cq‘ĎzĘnĂ MhĄ hmČ QĘ SĆ BĘ C‘dĘyĎ âl=MGČ MBĎ rĚwĘ ëCbnĎ NomhĎ hĆ hyĎhĎ yJĂ trĆxĆ ’Č 33

yJĂ to’lĘ odyĎ=t’Ć sorDĘnĘ sĄ kĘ lĆ ’Ğ ’vĎ IĂwČ MSĎ ’rŁ bĘ ChCmWĎ MydĂChIĘhČ yJĂ sorDĘnĘ sČ kĘ lĆ ’Ğ M‘ĎhĎ
qzĎxĎ loq MQĎ kĚ C’WĘ IĂwČ ydĂChyĘ ’Ch=yJĂ MhĆ lĎ ‘dČCĎIĂwČ : M‘ĎhĎ ynĄpĘ lĂ MyrĂmĎ ’Ğ bySĂ hĎ lĘ ’Ch ZpĄ xĎ 34

ry‘ĂhĎ rpĄ os shČ IČwČ : sospĘ ’Ć BĘ M‘ĎlĎ symĂ TĘ rĘ’Č hlĎ odGĘ CUdĎ âlwĘ C’rĘqĎ to‘SĎ MyĂêČSĘ omkĘ C 35

sospĘ ’Ć ry‘ĂhĎ yJĂ ‘dČyĄ âl rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ ’Ch ymĂ sospĘ ’Ć ySĄ nĘ ’Č MêĆ’Č rmČ ’IŁ wČ M‘ĎhĎ =t’Ć
t’zŁ yJĂ heĄhĂ wĘ : MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ hlĎ pĘ nĎ rSĆ ’Ğ HtĎ ynĂ bĘ êČ =t’Ć wĘ hlĎ odGĘ hČ symĂ TĘ rĘ’Č =t’Ć trČSĎ mĘ 36

MrĆTĆ BĘ MC’mĘ toW‘ĞmĄ C hmĎ ChUĘ mĂ TqŁ SĘ lĂ MkĆ lĎ htĎ’Ğ yĎ âlhĞ heĎbĆ yzĂkĘ hČ lĘ ymĂ Ny’Ą wĘ hnĎ Cm’Ĺ
wbVxt
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toSDĎqĘ UĂ hČ =t’Ć CzzĘbĎ âl MhĄ wĘ heĎhĄ hQĆ ’Ą hĎ MySĂ nĎ’ĞhĎ =t’Ć MtĆ’bĄ hĞ MêĆ’Č yJĂ : CbèĄ xČ êĘ37

ymĂ =Sy’Ă =M‘Ă oê’Ă rSĆ ’Ğ MySĂ rĎxĎ hĆ wĘ soIrĂTĘ mČ dĘlĂ byrĂ rbČ DĘ M’Ă wĘ : CntĄ ChlĎ ’lĄ CzbĎ âl=P’Č wĘ38

MhĆ ylĄ ‘Ğ MDĎbČ lĘ MhĄ C’rĘqĘ yĂ hbĎ hĎ CnylĄ ‘Ğ MybĂ ~Ď nĂ MybĂ yYĂ nĘ C TjĎ SĘ mĂ CnBĄ rĘqĂ BĘ SyĄ âlhĞ
ypĂ lĘ M‘ĎhĎ =lJĎ PiĄ ’Č tĘ hĂ BĘ heĄhĂ rbĎ DĎ SuĄbČ lĘ MkĆ QĘ JĚ MkĆ lĎ do‘ M’Ă wĘ : MCTpĎ SĘ C MyTĂ pĘ èŁ lČ39

drĆmĆ NwŁ ‘Ğ CnylĄ ‘Ď llĄ GŁ tĘ yĂ=NjĆ h’Ď rĘyĂBĘ MynĂ tĚnĘ CnxĘ nČ’Ğ MoIhČ yJĂ : MkĆ nĘ ydĂwĘ MkĆ TĘ jČ SĘ mĂ ’YĄ yĄ qxŁ40

M’Ă yêĂ lĘ BĂ Cn’TĎ xĎ âl rSĆ ’Ğ t’FĎ xČ CnylĄ ‘ĎmĄ lgŁ lĎ CnQĎ =hmČ hEĆhČ MoIhČ llČ gĘ BĂ CnSĄ y’Ă bĘ hČ lĘ
: lhĎ uĎ hČ =t’Ć xQČ SĂ rBĄ dČlĘ otâQkČ kĘ C : t’EŁ hČ hmĎ ChUĘ hČ41

MtĎ’Ł otkĎ rĘbĂ bĘ C MBĎ lĂ =l‘Č rBĄ dČyĘwČ MydĂymĂ lĘ êČhČ =t’Ć PsČ ’Ď solopC hmĎ ChUĘ hČ yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČk

oYUĘ ’Č wĘ NhĄ hĎ tonydĂUĘ bČ orbĘ ‘Ď yrĄxĞ’Č wĘ : ’yĎnĘ oDqĘ mČ =l’Ć tkĆ lĆ lĎ ’YĄ IĄwČ MhĆ mĄ drČpĘ nĂ MolSĎ lĘ2

hSĎ ŁlSĘ MSĎ oêbĘ SĂ yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ : NwĎyĎ ZrĆ’Ć =l’Ć ’BĎ MyBĂ rČhĎ wytĎrŁ BĘ DČmĂ BĘ MtĎ oBlĂ =t’Ć3

NJĄ =l‘Č SqĄ om MydĂChIĘhČ ol CnmĘ TĎ rSĆ ’ĞmĄ qrČ ’yĎrĘCs=l’Ć tkĆ lĆ lĎ oxCr Ch’Ą vĎ êĂ wČ MySĂ dĎxĽ
=NBĆ sorTĘ pČ os ’yĎsĘ ’Čř =d‘Č ërĆDĆbČ otCŁ lČ lĘ wylĎ ’Ą CwQĎ IĂwČ : ’yĎnĘ oDqĘ mČ ërĆDĆ bCSlĎ Z‘Čon4

’yĎsĘ ’Č mĄ C soItĂ omyTĂ wĘ ybĂ rĘDČhČ soygĎ wĘ sodnĘ oqsĘ C sokrĘTČ sĘ rĂ’Ğ MyqĂ ynĂ lĘ sĘ êČhČ mĄ C y’Ă orBĘ hČ srŁ Cj
CnrĘbČ ‘Ď CnxĘ nČ’Ğ wČ : Cn’Ą BŁ =d‘Č s’Č orTĘ BĂ CnlĎ CJxČ yĘwČ CnynĄpĎ lĘ śCklĘ hĎ hQĆ ’Ą wĘ : somypĂ orTĘ C soqykĂ CT5, 6

MhĆ ylĄ ’Ğ Cn’Ą BŁ =d‘Č MymĂ yĎ hèĎ ymĂ xĞ ërĆDĆBČ yhĂ eĘ wČ to~UČ hČ =gxČ MtŁ yrĄxĞ ’Č hIĎnĂ ’ĽBĎ yjĂ lĂ yjĂ mĂ
srŁ pĘ lĂ MypĂ sĎ ’ĹnĆ CnxĘ nČ’Ğ wČ tBĎ èČ BČ NoS’rĂhĎ MoIBČ : MymĂ yĎ t‘ČbĘ SĂ MSĎ =bSĆ eĄ wČ s’Č orTĘ =l’Ć7

trĎxĽUĎ hČ MoyBĘ MhĆ mĄ tkĆ lĆ lĎ oBlĂ =M‘Ă hyĎhĎ N‘ČyČ MhĆ ylĄ ’Ğ wytĎrŁ BĘ DČmĂ ’WĎ nĎ solopC MxĆ QĆ hČ =t’Ć
: MypĂ sĎ ’ĹnĆ CnyyĂhĎ MSĎ rSĆ ’Ğ hIĎlĂ ‘ĞBČ Cry’Ă hĄ MyBĂ rČ tornĄ wĘ : hlĎ yĘQĎ hČ yYĂ xĞ d‘Č wytĎrŁ BĘ DČmĂ brĆIĆwČ8

PyFĂ hČ lĘ soloj ëyrĂ’ĞhČ BĘ NoQxČ hČ PsČ =l‘Č oêbĘ SĂ BĘ sokCTbĘ ’Č omSĘ C dxĎ ’Ć r‘ČnČ heĄhĂ wĘ9

SŁlSĎ HlĎ HbČ GŁ rSĆ ’Ğ hIĎlĂ ‘ĞhĎ =NmĂ hYĎ rĘ’Č ljŁ IĂwČ hnĎèĄ hČ ChpĄ qĘ tĘ êĂ wČ otnĎSĘ MnĎ wytĎ ormĘ ’Ă
Cq‘ĞYĘ êĂ ’nĎ=l’Č rmČ ’IŁ wČ oB=qzĆxĞ IČwČ wylĎ ‘Ď ddĄomtĘ IĂwČ soloj drĆIĄwČ : tmĄ ’ChwĘ Ch’ĚvĎ IĂwČ tomoq10

tol‘Ğ=d‘Č MêĎ’Ă rBĄ dČlĘ brĆIĆwČ lkČ ’IŁ wČ MxĆ QĆ hČ =t’Ć srŁ pĘ IĂwČ l‘ČIČwČ bSĎ IĎwČ : oB otmĎ SĘ nĂ do‘ yJĂ11

tdĆrĆlĎ CnmĘ DČqĂ CnxĘ nČ’Ğ wČ : T‘ĎmĘ =âl ob CmxĞ nČtĘ IĂwČ yxĎ Cl‘ĹhĆ r‘ČeČhČ =t’Ć wĘ : ëlČ IĄwČ rxČ èČ hČ12, 13

MSĎ ’bŁ lĎ hCĎ’Ă ’whwĘ hCĎYĂ NkĄ =yJĂ soloj=t’Ć CnylĄ ’Ą MSĎ sonkĘ lĂ soi’Č =l’Ć rbŁ ‘ĞeČ wČ hIĎnĂ ’ĽBĎ
MèĎ mĂ : ynĂ ylĂ CTymĂ =l’Ć ’bŁ eĎ wČ CnylĄ ’Ą ot’Ł xuČ eĂ wČ soi’Č BĘ CntĎ’Ł SGŁ pĘ IĂwČ : hSĎ BĎ IČhČ ërĆDĆ ylĂ gĘ rČ14, 15

NlĆ eĎ wČ somsĎ =l’Ć CnrĘbČ ‘Ď ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIbČ C soIJĂ xkČ nŁ =l’Ć rxĎ UĎ hČ MoybĘ ’bŁ eĎ wČ hIĎnĂ ’ĽbĎ CnrĘbČ ‘Ğ
ylĂ bĘ lĂ sospĘ ’Ć ynĄjĘ =l‘Č PolxĞlČ soloj Z‘ČyĎ=yJĂ : soTylĂ ymĂ =l’Ć otrĎxĽmĎ lĘ ’bŁ eĎ wČ NoylĘ CgorTĘ BĂ16

MyĂlČ SĎ CryĘ=d‘Č ‘ČyGĂ hČ lĘ oêlĘ kĎ yĘ=lkĎ BĘ zjĎ xĘ nĆ hyĎhĎ rSĆ ’ĞBČ ’yĎsĘ ’Č BĘ HČ mĄ hĘ mČ tĘ hĘ lĂ hBĎ sĂ ol toyhĹ
wylĎ ’Ą M’Ď bŁ lĘ hdĎ‘ĄhĎ ynĄqĘ zĂ=t’Ć ’rŁ qĘ lĂ sospĘ ’Ć =l’Ć xlČ SĎ soTylĂ UĂ mĂ C : to‘bĚ èĎ hČ =gxČ MoylĘ17

MymĂ IĎhČ =lkĎ BĘ MkĆ ynĄpĘ lĂ ytĂ QĎ ‘ĚpĘ C yJĂ rĘDĎ=t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ MêĆ’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď M’Ď bŁ kĘ C : hUĎ SĎ18

: ’yĎsĘ ’Č tmČ dĘ’Č =l‘Č ylĂ gĘ rČ=PkČ hkĎ rĘDĎ rSĆ ’Ğ NoS’rĂhĎ MoIhČ =NmĂ lĘ MkĆ kĘ otbĘ yêĂ bĘ SČ yĎ rSĆ ’Ğ
rV’

.wkxyw C’BĎ ’"sb v.5 .’yĎsĘ ’Č =d‘Č N’k ’Ymn ’l ’"sb v.4 .k



152 twl‘pm 20. 19–21. 8

ydĄyĘ=l‘Č ynĂ ’ĚYĎ mĘ rSĆ ’Ğ to’lĎ tĘ BĂ to‘mĎ dĘbĂ C hlĎ odgĘ hwĎnĎ‘ĞBČ Nod’Ď hĎ =t’Ć yêĂ dĘbČ ‘Ď rSĆ ’Ğ 19

yêĂ dĘGČhĂ =M’Ă yJĂ MkĆ lĎ boFhČ =lJĎ MJĆ mĂ yêĂ dĘxČ kĂ =âl rSĆ ’Ğ : ylĂ CSqĘ yĎ rSĆ ’Ğ MydĂChIĘhČ 20

NCbCSyĘ yJĂ MynĂ wĎIĘlČ =MgČ wĘ MydĂChIĘlČ =MGČ ytĂ ’rĎqĎ N‘ČyČ : MyêĂ BĎ bČ C toYCxBČ boFhČ hmĎ MkĆ dĘUĆ lČ ’Ğ wČ 21

ëŁlhĞ lČ xČ CrhĎ yjĂ =l‘Č ëèĎ mĚ mĘ ynĂ nĘ hĂ hêĎ‘ČwĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘CSyĄ CnynĄdŁ ’ĞbČ CnymĂ ’ĹhĆ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć 22

ylČ ‘Ď ’BĄ nČ yĘ SdĆuŁ hČ xČ Cr=rSĆ ’Ğ ytĂ lĎ Cz : MSĎ ynĂ rĄqĘ yĂ hmĎ =rbČ DĘ yêĂ ‘ĘdČyĎ âl ynĂ ’Ğ wČ hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ 23

HêĎêĂ mĂ ylĂ rqČ ytĂ âl ySĂ pĘ nČ =lbĎ ’Ğ : ylĂ CnkŁ nĎ MylĂ bĎ xĞ wČ MylĂ bĎ kĘ =yJĂ rmŁ ’lĄ ry‘Ă wĎ ry‘Ă =lkĎ BĘ 24

‘ČydĂohlĘ ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ t’Ą mĄ ylČ ‘Ď hmĎ CvhČ ytĂ DĎqĚjĘ =t’Ć wĘ ytĂ YĎ CrmĘ =t’Ć hQĄ kČ wĘ ’QĄ mČ N‘ČmČ lĘ
ykČ lĎ hĞ mČ ymĄ yBĂ rSĆ ’Ğ MkĆ QĘ JĚ MêĆ’Č yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ ’nĎ=heĄhĂ hêĎ‘ČwĘ : MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ trČŁWBĘ =t’Ć 25

NJĄ =l‘Č : ynĎjĎ =t’Ć to’rĘlĂ do‘ NCpsĂ tŁ =âl yJĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć MkĆ tĘ ’Ć ytĂ yrĄoh y‘ČiĎ mČ C 26

yêĂ ‘ĘdČoh rbĎ DĎ dxĄ kČ ylĂ BĘ mĂ ynĂ ’Ğ yJĂ : MkĆ QĘ kĚ ymĄ DĘmĂ ykĂ nŁ ’Ď yqĂ nĎ =yJĂ MkĆ ynĄpĘ BĂ MoIhČ ynĂ ’Ğ d‘Ą 27

xČ Cr rSĆ ’Ğ rdĆ‘ĄhĎ =lJĎ =l‘ČwĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ MkĆ BĘ lĂ CtySĂ : HUĎ tĚJĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tYČ ‘Ğ=t’Ć MkĆ tĘ ’Ć 28

ynĂ ’Ğ : omdĎBĘ ol=hnĎqĎ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺř hĎ tdČ‘Ğ=t’Ć to‘rĘlĂ ol MygĂ yhĂ nĘ mČ lĘ MkĆ mĘ yqĂ hĞ SdĆuŁ hČ 29

CmCqyĎ yJĂ =MGČ : ClmŁ xĞ yČ=âl rdĆ‘ĄhĎ =l‘Č rSĆ ’Ğ PrĆTĆ =ybĄ ’Ą zĘ MkĆ bĎ CljĘ yĂ ytĂ om yrĄxĞ ’Č yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ 30

NJĄ =l‘Č : MhĆ yrĄxĞ ’Č MydĂymĂ lĘ êČhČ =t’Ć to‘tĘ hČ lĘ CrBĄ dČyĘ tokjĚ hĘ êČ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ MkĆ BĘ rĘuĂ mĂ 31

ZUĄ ’Č mĄ C xkČ ohmĄ yêĂ lĘ dČxĎ âl ytČ o‘mĘ dĂbĘ ynĂ ’Ğ hlĎ yĘlČ wĎ MmĎ oy MynĂ SĎ SŁlSĎ yJĂ CrkĘ zĂwĘ CrC‘
xČ JŁ hČ ol=rSĆ ’Ğ oDsĘ xČ rbČ dĘC MyhĂ Łl’ĹhĎ dyČBĘ MkĆ tĘ ’Ć dyqĂ pĘ mČ ynĂ nĘ hĂ yxČ ’Ď hêĎ‘ČwĘ : lJŁ =t’Ć 32

yêĂ SĘ uČ bĂ âl tŁlmĎ WĘ C bhĎ zĎwĘ PsĆ JĆ : MySĂ oduĘ hČ =lJĎ brĆqĆBĘ hlĎ xĞ nČ MkĆ lĎ ttĄlĎ wĘ MkĆ mĘ yqĂ hĞ lČ 33

ydČyĎ yêĄSĘ hQĆ ’Ą yUĂ ‘Ă CyhĎ rSĆ ’Ğ d‘ČbĘ C ydĂ‘ĞBČ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ MêĆ’Č wĘ : Sy’Ă =lJĎ t’Ą mĄ 34

oSpĘ nČlĘ hkĎ ’lĎ UĘ bČ hŁW‘ĎwĘ Sy’Ă dbŁ ‘ĞyČ ë’Č =yJĂ MkĆ tĘ ’Ć ytĂ y’Ą rĘhĆ lkŁ wĎ lJŁ BČ yJĂ : hyĎxĘ mĂ CW‘Č 35

: txČ uĎ mĂ NtŁ nĘ boT rmČ ’Ď ’Ch=yJĂ ‘ČCSyĄ NdŁ ’Ď hĎ yrĄbĘ DĂ NorJĎ zĂlĘ MkĆ lĎ CyhĎ wĘ NoybĘ ’Ć hĎ SpĆ nĆlĘ =MgČ wĘ
hkĆ bĆ hBĄ rĘhČ CkBĎ MQĎ JĚ MhĄ wĘ : wDĎxĘ yČ MQĎ JĚ =M‘Ă lQĄ jČ tĘ IĂwČ wyJĎ rĘBĂ =l‘Č ‘rČJĎ rBĄ dČlĘ otŁQkČ JĘ 36, 37

yJĂ rBĄ DĂ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =l‘Č MBĎ lĂ =l’Ć CbYĘ ‘ĆnĆ rtĄ oywĘ : ChCqèĎ IĂwČ solop yrĄ’CĘYČ =l‘Č CljĘ IĂwČ 38

: ChCxQĘ SČ yĘwČ hnĎ ypĂ iĘ hČ =d‘Č wyrĎxĞ ’Č CklĘ IĄwČ wynĎjĎ =t’Ć to’rĘlĂ do‘ NCpysĂ oy=âl
trĎxĽUĎ hČ MoybĘ C soq=l’Ć hrĎSĎ yĘ ërĆDĆ Cn’BĎ hIĎnĂ ’ĽBĎ rbŁ ‘ĞeČ wČ MhĆ mĄ CndĘrČpĘ nĂ yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ ’k

’yĎqĘ CnyjĂ =l’Ć ëŁlhĞ lČ tdĆêĆ‘ČtĘ mĂ hIĎnĂ ’Ľ Cn’YĎ mĎ MSĎ : hrĎFĎ jČ =l’Ć MèĎ mĂ C sodor=l’Ć 2

CnyTĂ nĎ CnlĄ ’mŁ WĘ lĂ ChnĚbĘ zČ‘Ğ rSĆ ’Ğ sorpĘ qČ y’Ă hĎ CnlĎ PqČ SĘ nĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č wĘ : rbŁ ‘ĞeČ wČ HBĎ =drĆeĄ wČ 3

Cn’Ą YĘ mĎ BĘ CnxĘ nČ’Ğ wČ : hIĎnĂ ’ĽbĎ ’bĎ Ch rSĆ ’Ğ ’vĎ UČ hČ hlĎ ‘ĞhŁ MSĎ =yJĂ roY=l’Ć ‘ČyGĂ eČ wČ ’yĎrĘCs=l’Ć 4

MhĆ ylĄ ‘Ğ xČ onBĘ soloj=l’Ć CrmĘ ’Ď MhĄ wĘ MymĂ yĎ t‘ČbĘ SĂ MhĆ UĎ ‘Ă MSĎ CnbĘ SČ yĎ MydĂymĂ lĘ êČhČ =t’Ć
MxĎ QĘ SČ BĘ tkĆ lĆ lĎ Cn’YĎ yĎ CnêĄbĘ SĂ ymĄ yĘ CnlĎ C’lĘ mĎ yJĂ yhĂ yĘwČ : MyĂlĎ SĎ CrylĂ hlĆ ‘ĞyČ=âl yJĂ xČ CrhĎ 5

: lQĎ jČ tĘ eĂ wČ wDĎxĘ yČ Cn‘ĘrČJĎ PoxhČ =l‘ČwĘ ry‘ĂlĎ ZCxmĂ =d‘Č MhĆ ynĄbĘ C MhĆ ySĄ nĘ =M‘Ă MQĎ kĚ CntĎ’Ł
’bŁ eĎ wČ r~Ł mĂ CnJĄ rĘDČ=t’Ć W‘ČeČ wČ : MtĎ ybĄ lĘ CbSĎ MhĄ wĘ hIĎnĂ ’ĽbĎ CndĘrČIĎwČ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă ërĆbĎ eĘ wČ 6, 7

rSĆ ’Ğ CnxĘ nČ’Ğ trĎxĽUĎ mĂ C : dxĎ ’Ć Moy MUĎ ‘Ă bSĆ eĄ wČ MyxĂ ’Č hĎ MolSĘ lĂ CnlĘ ’Č SĎ MSĎ oJ‘Č=l’Ć 8
wnyyh
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rvĄ bČ mĘ hČ sojlĂ yjĂ tyBĄ =l’Ć Cn’BĎ MSĎ rSĆ ’Ğ NyrĂsĘ qĂ =l’Ć ëlĆ eĄ wČ Cn’YĎ yĎ soloj M’Ă CnyyĂhĎ
yhĂ yĘwČ : to’BĘ nČtĘ mĂ NhĄ wĘ tolCtBĘ tonBĎ ‘BČ rĘ’Č olwĘ : oU‘Ă bSĆ eĄ wČ h‘ĎbĘ èĂ hČ mĄ dxĎ ’Ć ’ChwĘ9, 10

’ChwĘ : sobgĎ’Ğ omSĘ C hdĎChymĂ hJŁ =d‘Č drČyĎ dxĎ ’Ć ’ybĂ nĎ wĘ MydĂxĎ ’Ğ MymĂ yĎ hpŁ CnêĄbĘ SĂ JĘ11

xČ Cr rmČ ’Ď hJŁ rmĆ ’IŁ wČ wylĎ gĘ rČ=t’Ć wĘ wydĎyĎ=t’Ć oB=rsĎ ’Ę IĆwČ soloj roz’Ą =t’Ć xuČ IĂwČ CnylĄ ’Ą ’bĎ
ChrĚyGĂ sĘ hĂ wĘ hEĆhČ roz’Ą hĎ ol=rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ =t’Ć MyĂlČ SĎ CryBĂ MydĂChIĘhČ CrsĘ ’Č yČ hkĎ JĎ SdĆuŁ hČ
lDČxĘ yĆ=yJĂ ry‘ĂhĎ ySĄ nĘ ’Č wĘ CnxĘ nČ’Ğ wynĎjĎ =t’Ć CnyQĂ xĂ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ ‘mČ SĄ lĘ : MyĂoGhČ ydĄyBĂ12

ynĂ ’Ğ wČ yBĂ lĂ =t’Ć Cby’Ă kĘ tČ wĘ CJbĘ tĂ yJĂ hkŁ CW‘ĞtČ hUĎ lĎ hnĎ‘Ď solopC : MyĂlĎ SĎ CrylĂ tol‘ĞmĄ13

MyĂlČ SĎ CryBĂ MytĂ ymĂ mĘ lĂ ySĂ pĘ nČ byrĂqĘ hČ lĘ MGČ=M’Ă yJĂ MyrĂsĘ ’Ł lĘ ywĂGĄ ttĄlĎ qrČ=âl NoknĎ ynĂ nĘ hĂ
hoĎhyĘ NoYrĘ rmČ ’eŁ wČ CeUĆ mĂ SrĄxĞ eČ wČ ‘ČmŁ SĘ lĂ hbĎ ’Ď =âl yJĂ yhĂ yĘwČ : ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ MSĄ =d‘ČBĘ14

Cl‘ĞIČwČ : MyĂlĎ SĎ CryĘ tol‘ĞlČ ‘iČ eĂ wČ CnlĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć Cn’WĎ nĎ hQĆ ’Ą hĎ MymĂ IĎhČ yrĄxĞ ’Č wĘ : hWĆ ‘ĎyĄ15, 16

’ChwĘ ysĂ orpĘ uČ hČ NosnĎmĘ =t’Ć MêĎ’Ă C’ybĂ hĄ hQĆ ’Ą wĘ NyrĂsĘ uĂ mĂ MydĂxĎ ’Ğ MydĂymĂ lĘ êČ =MgČ CnUĎ ‘Ă
MyxĂ ’Č hĎ CnClBĘ qĂ hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ Cn’Ą bŁ JĘ yhĂ yĘwČ : oU‘Ă tbĆ SĆ lĎ CnnĄêĘ IĂwČ Sy’Ă hĎ l’Ć oIwČ NqĄ zĎ dymĂ lĘ êČ17

l’Č SĘ IĂwČ : C’BĎ MhĄ =MGČ MynĂ qĄ EĘhČ =lkĎ wĘ bqŁ ‘ĞyČ=l’Ć ëlĆ eĄ wČ solop CnxĎ qĎ lĘ trĎxĽUĎ mĂ C : hxĎ mĘ WĂ BĘ18, 19

lyDĂgĘ hĂ rSĆ ’Ğ t’Ć hQĄ JČ =d‘ČwĘ lxĄ hĎ mĄ MhĆ ynĄ zĘ’Ď BĘ rjĄ sČ lĘ lxĄ hĄ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ MolSĎ lĘ MhĆ lĎ
MyhĂ Łl’ĹhĞ =t’Ć CkrĘbĎ yĘwČ C‘mĘ SĘ IĂwČ : odbĎ ‘Ğ rSĆ ’Ğ otdĎbŁ ‘ĞBČ MyĂoGhČ brĆqĆBĘ toW‘ĞlČ MyhĂ Łl’ĹhĎ20

MQĎ kĚ wĘ MynĂ ymĂ ’ĞmČ lĘ CyhĎ MydĂChIĘhČ =NmĂ MypĂ lĎ ’Ğ hUĎ kČ yJĂ CnyxĂ ’Ď hêĎ’Č h’Ć rŁ âlhĞ wylĎ ’Ą CrmĘ ’yŁ wČ
MydĂChIĘhČ =lJĎ =t’Ć êĎdĘUČ lĂ hêĎ’Č yJĂ ìylĆ ‘Ď C‘mĘ SĎ MhĄ wĘ : hlĎ odgĘ h’Ď nĘ qĂ BĘ hrĎoêBČ MyqĂ yzĂxĞ mČ21

MhĆ ynĄBĘ =t’Ć ClCmyĎ âl rSĆ ’Ğ êĎrĘmČ ’Ď yJĂ =MgČ wĘ hSĆ mŁ yrĄxĞ ’Č mĄ rCslĎ MyĂoGhČ brĆqĆBĘ MybĂ SĘ oIhČ
hWĄ ‘Ğ NkĄ lĎ : tĎ’bĎ =yJĂ NC‘mĘ SĘ yĂ ‘ČmŁ SĎ yJĂ hWĆ ‘ĞeČ=hmČ hêĎ‘ČwĘ : CklĄ yĄ âl hrĎoêhČ ykĄ rĘdČbĘ C22, 23

MtĎ’Ł : MhĆ ylĄ ‘Ğ MyrĂyzĂnĘ rdĆnĆ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ h‘ĎBĎ rĘ’Č CnêĎ’Ă MnĎSĘ yĆ ìylĆ ’Ą rmČ ’nŁ rSĆ ’ĞJČ24

r‘ČWĘ =t’Ć CxQĘ gČ yĘ rSĆ ’Ğ MhĆ lĎ NêĄêĂ ìsĘ yJĂ mĂ C MêĎ’Ă hêĎ’Č =MGČ êĎSĘ DĂqČ tĘ hĂ wĘ ìylĆ ’Ą hxĎ qĘ
hêĎ’Č =MGČ rSĆ ’ĞBČ ìylĆ ‘Ď C‘mĘ SĎ rSĆ ’Ğ ’yhĂ ’wĘSĎ t‘ČCmSĘ =ë’Č yJĂ MQĎ kĚ C‘dĘyĄ hzĆbĎ C MrĎzĘnĂ
CnyCĂYĂ rbĎ JĘ CnxĘ nČ’Ğ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ MyĂoGhČ tod’Ł =l‘ČwĘ : hrĎoêBČ bCtJĎ hČ =lkĎ JĘ toS‘ĞlČ rmŁ SĘ tĂ25

MDĎhČ =NmĂ C MylĂ ylĂ ’Ĺ yxĄ bĘ EĂmĂ CldĘBĎ yĂ qrČwĘ CrmŁ SĘ yĂ âl hQĆ ’Ą =lJĎ =t’Ć MhĄ yJĂ rpĆ iĄ hČ =M‘Ă
’bŁ IĎwČ trĎxĽUĎ mĂ MêĎ’Ă SDĄqČ tĘ IĂwČ MySĂ nĎ’ĞhĎ =t’Ć soloj xuČ IĂwČ : MypĂ ’Ě eĂ hČ =NmĂ C qnĎxĹeĆhČ =NmĂ C26

Sy’Ă Sy’Ă ’ybĂ hĎ lĘ qrČ MhĆ ylĄ ‘Ğ do‘wĘ MtĎrĎhĽ TĎ ymĄ yĘ C’lĘ mĎ =yJĂ dyGĂ hČ lĘ SDĎqĘ UĂ hČ =l’Ć MhĆ UĎ ‘Ă
SDĎqĘ UĂ hČ =l’Ć ’bĎ yJĂ ’yĎsĘ ’Č mĄ rSĆ ’Ğ MydĂChIĘhČ Ch’ĚrĘIĂwČ MymĂ IĎhČ t‘ČbĘ SĂ tâlmĘ BĂ : onBĎ rĘqĎ =t’Ć27

hrĎzĘ‘ĆlĘ CSCx l’Ą rĎWĘ yĂ ySĄ nĘ ’Č Cq‘ĎzĘIĂwČ : MhĆ ydĄyĘ=t’Ć ob=CxlĘ SĘ IĂwČ NomhĎ hĆ =lJĎ =t’Ć CrrĘo‘yĘwČ28

hrĎoêhČ mĄ M‘ĎhĎ mĄ MrĎysĂ hĞ lČ hrĎsĎ dUĄ lČ mĘ ’Ch o’BŁ MoqmĘ =lkĎ BĘ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ heĄhĂ
: hEĆhČ SoduĎ hČ MoqUĎ hČ =t’Ć ’UĄ TČ yĘwČ SDĎqĘ UĂ hČ =l’Ć MynĂ wĎyĘ ’ybĂ hĄ do‘ hêĎ‘ČwĘ hEĆhČ MoqUĎ hČ mĄ C
Ch’Ď ybĂ hĹ solop=yJĂ CbSĘ xĘ IČwČ ry‘ĂBĎ oU‘Ă ëQĄ hČ tĘ mĂ ysĂ pĘ ’Ć hĎ somypĂ orTĘ =t’Ć C’rĎ hzĆ ynĄpĘ lĂ yJĂ29

ChCbxĎ sĘ IĂwČ soloj=t’Ć CWjĘ tĘ IĂwČ CYBĎ qČ tĘ hĂ M‘ĎhĎ =lkĎ wĘ ry‘ĂhĎ =lJĎ S‘ČrĘêĂ wČ : SDĎqĘ UĂ hČ =l’Ć MgČ30
Kwtm
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rWČ lĘ dGČ IĚwČ otymĂ hĞ lČ CrmĘ ’Ď yJĂ yhĂ yĘwČ : CrGĎsĚ ‘gČrĆ=NBĂ totlĎ DĘhČ wĘ hYĎ CxhČ SDĎqĘ UĂ hČ ëoêmĂ 31

’bĎ YĎ ySĄ nĘ ’Č lbĆ xĆ Sob=ylĂ BĘ mĂ ’yBĂ YĘ hĂ ’ChwĘ : hmĎ mĎ oqtĘ hĂ hQĎ kĚ MyĂlČ SĎ CryĘ yJĂ PlĆ ’Ć hĎ 32

ClDĘxĘ IČwČ ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č =t’Ć wĘ PlĆ ’Ć hĎ =rWČ =t’Ć C’rĎ MhĄ wĘ M‘ĎhĎ ëoê=l’Ć ZrĎIĎwČ to’mĄ yrĄWĎ wĘ
l’Č SĘ IĂwČ MylĂ bĎ JĘ MyĂnČSĘ BĂ orsĘ ’Ď lĘ wYČ yĘwČ oB=qzĆxĞ IČwČ byrĂqĘ hĂ PlĆ ’Ć hĎ =rWČ wĘ : soloj=t’Ć toJhČ mĄ 33

âl rSĆ ’Ğ N‘ČyČwĘ hkŁ hQĆ ’Ą wĘ hkŁ hQĆ ’Ą C’rĘqĘ IĂwČ M‘ĎhĎ N‘ČIČwČ : hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ hEĆmČ C hzĆ=’Ch ymĂ 34

M‘ĎyGĂ hČ BĘ : hdĎCYUĘ hČ =l’Ć Ch’Ą ybĂ hĞ lČ hCĎYĂ NJĄ =l‘Č No’èĎ hČ brČ yJĂ oêmĂ ’ĞlČ rbĎ DĎ ly~Ă hČ lĘ lokyĎ 35

brĎ=M‘Č yJĂ : d’Ł mĘ hmĎ YĘ ‘Ď yJĂ M‘ĎhĎ trČgĘ êĂ mĂ oTQĘ pČ lĘ ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č Ch’ĚWĎ nĘ tol‘ĞUČ hČ =l’Ć 36

’ChwĘ hdĎCYUĘ hČ ëoê=l’Ć solop ’bĎ Ch MrĆTĆ yhĂ yĘwČ : ot’Ł MrĄxĞ hČ M’Ď rĘqĎ BĘ wyrĎxĞ ’Č CYYĘ rŁ tĘ hĂ 37

: tynĂ wČyĘ rBĄ dČlĘ hêĎ’Č ‘ČdĄoyhĞ rmĆ ’IŁ wČ hmĎ =rbČ DĘ ìylĆ ’Ą rBĄ dČlĘ ynĂ nĄêĘ tĂ hĞ PlĆ ’Ć hĎ =rWČ =l’Ć rmČ ’Ď
MypĂ lĎ ’Ğ t‘ČBČ rĘ’Č ’YĄ oIwČ drĆmĆ MyqĂ hĄ boruĎ mĂ hzĆ rSĆ ’Ğ ’ChhČ MyĂrČYĘ mĂ Sy’Ă hêĎ’Č ìnĘ y’Ą hČ 38

xrČzĘ’Ć sosrĘTČ ry‘Ă dylĂ yĘ ydĂChyĘ ynĂ ’Ğ=yJĂ âl soloj rmĆ ’IŁ wČ : hrĎBĎ dĘUĂ hČ wyrĎxĞ’Č MymĂ dĎ ySĄ nĘ ’Č 39

rBĄ dČlĘ ot’Ł ttĄbĘ C : M‘ĎhĎ =l’Ć rBĄ dČlĘ ’nĎ=ynĂ nĄêĘ ìSĘ uĆbČ ’Ğ ykĂ nŁ ’Ď wĘ ’yĎqĘ ylĂ yqĂ BĘ hlĎ QĎ hĚ mĘ ry‘Ă 40

MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČyĘwČ hlĎ odgĘ hIĎmĂ dĚ yhĂ êĘ wČ M‘ĎhĎ lCm=l’Ć odyĎ PpĄ nŁ yĘwČ tol‘ĞUČ hČ =l‘Č swloj b~Ą yČtĘ hĂ
: rmŁ ’lĄ tyrĂbĘ ‘ĂBĘ

tyrĂbĘ ‘ĂbĘ yJĂ M‘ĎmĘ SĎ JĘ : qDĎTČ YĘ ’Ć MkĆ ynĄpĘ lĂ N‘ČmČ lĘ hrĎBĄ dČ’Ğ wČ ’nĎ=C‘mĘ SĂ tob’Ď wĘ MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ bk, 2

sosrĘTČ ry‘ĂBĘ ykĂ nŁ ’Ğ ydĂChyĘ=Sy’Ă : rmĎ ’Ď ’ChwĘ SyrĂxĞ hČ lĘ do‘ CpysĂ oIwČ MhĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČyĘ 3

trČot ydĄCUlĂ ynĂ ’Ą lĘ mČ yĘwČ l’Ą ylĂ mĘ gČ ylĄ gĘ rČlĘ yêĂ lĘ DČGĚ t’EŁ hČ ry‘ĂBĎ hpŁ yêĂ dĘQČ yĚ ’yĎqĘ ylĂ yqĂ BĘ
ykĂ nŁ ’Ď wĘ : MkĆ QĘ JĚ MoIhČ MêĆ’Č MkĆ eĘ hĂ rSĆ ’ĞJČ MyhĂ Łl’lĄ ’eĄqČ mĘ ytĂ yyĂhĎ =MGČ hĎ yuĆxĚ =lkĎ lĘ CnytĄ ob’Ğ 4

: ’lĆ JĆ hČ tybĄ BĘ MnĄêĘ ’Ć wĎ yêĂ rĘsČ ’Ď MySĂ nĎ =MGČ MySĂ nĎ’Ğ wČ twĆUĎ lČ =d‘Č hEĆhČ ërĆDĆhČ =t’Ć yêĂ pĘ dČrĎ
MhĆ ytĄ orGĘ ’Ă BĘ ylĂ =CYUĘ ’Ă rSĆ ’Ğ MynĂ qĄ EĘhČ tyBĄ =lkĎ wĘ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ =MGČ ylĂ =NCdy‘Ă yĘ=hJŁ rSĆ ’ĞJČ 5

ynĂ ’Ğ : CSnĄ‘ĎyĄ N‘ČmČ lĘ MyĂlČ SĎ CrylĂ MyrĂCs’Ğ MèĎ mĂ =MGČ M’Ď ybĂ hĞ lČ qWĆ UĆ dČlĘ tkĆ lĆ lĆ MyxĂ ’Č hĎ =l’Ć 6

: ynĂ BĄ sĚ yĘwČ ylČ ‘Ď hgČnĎ MyĂmČ èĎ mĂ lodGĎ ro’ M’Ł tĘ jĂ MoIhČ yYĂ xĞ BČ heĄhĂ wĘ qWĆ UĎ dČ ’bŁ lĘ borqĎ ërĆDĆbČ
hêĎ’Č ymĂ ynĂ ’Ď N‘Č’Č wĎ : ynĂ pĄ DĘrĘêĂ hUĎ lĎ lC’SĎ lC’SĎ ylĎ ’Ą rBĄ DČmĂ loq ‘mČ SĘ ’Ć wĎ hYĎ rĘ’Č ljŁ ’Ć wĎ 7, 8

ro’hĎ =t’Ć C’rĎ yUĂ ‘Ă CyhĎ rSĆ ’Ğ wČ : PDĄrČmĘ hêĎ’Č rSĆ ’Ğ yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ ynĂ ’Ğ ylČ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ynĂ dŁ ’Ğ 9

rmĆ ’IŁ wČ ynĂ dŁ ’Ğ hWĆ ‘Ĺ’Ć ’op’Ą hmĎ C rmČ ’Ł wĎ : C‘mĄ SĎ âl ylČ ’Ą rBĄ dČmĘ hČ louhČ =t’Ć qrČ C’rĎyIĂwČ 10

yêĂ lĘ kŁ yĎ=âl ynĂ ’Ğ wČ : toW‘ĞlČ hCĆYĚêĘ rSĆ ’Ğ lJŁ ìlĘ dGČ yĚ MSĎ wĘ qWĆ UĆ dČlĘ ëlĄ wĎ MCq ylČ ’Ą Nod’Ď hĎ 11

MSĎ wĘ : qWĆ UĎ dČlĘ ’bŁ ’Ď wĎ yUĂ ‘Ă MykĂ lĘ hŁ hČ dyĎbĘ ynĂ CxnĘ IČwČ ro’hĎ HgČnŁ ynĄjĘ mĂ ChkĎ =ykĂ ynČ y‘ĄBĘ to’rĘlĂ 12

’bĎ ’ChwĘ : MSĎ MybĂ SĘ IŁ hČ MydĂChIĘhČ =lkĎ lĘ yCYrĎwĘ hrĎoêhČ ypĂ JĘ MyhĂ Łl’Ĺ ’rĄyĘ hyĎnĘ nČxĞ omSĘ C Sy’Ă 13

ot’Ł Ch’Ą rĘ’Ć wĎ ynČ y‘Ą CxqĘ pĘ nĂ hEĆhČ ‘gČrĆbĘ C h’Ą rĘC ìynĆ y‘Ą xqČ jĘ lC’SĎ yxĂ ’Ď rmČ ’IŁ wČ SGČ IĂwČ ylČ ’Ą
‘ČmŁ SĘ lĂ wĘ qyDĂ~Č hČ =t’Ć to’rĘlĂ wĘ onoYrĘ=t’Ć t‘ČdČlĎ ìBĘ rxČ BĎ CnytĄ ob’Ğ yhĄ Łl’Ĺ rmČ ’IŁ wČ : ynĎpĎ lĘ 14

rSĆ ’Ğ wČ tĎ y’Ă rĎ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎBČ MdĎ’Ď hĎ =lJĎ dgĆnĆ d‘ĄlĘ oQ=hyĆhĘ tĂ hyŁ hĎ yJĂ : wyjĂ mĂ oloq=t’Ć 15

: Nod’Ď hĎ MSĄ BĘ ì’ĞrĘqĎ BĘ ìytĆ’FŁ xČ mĄ ZxĄ rČtĘ hĂ wĘ lbĄ FĎ hĂ MCq HČ mĄ hĘ mČ tĘ tĂ hUĎ lĎ hêĎ‘ČwĘ : êĎ ‘ĘmĎ SĎ 16
yhyw
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ot’Ł ’rĆ’Ą wĎ : ynĂ tĘ SĎ bĎ lĘ hoĎhyĘ xČ CrwĘ SDĎqĘ UĂ bČ yêĂ lĘ QČ jČ tĘ hĂ ynĂ ’Ğ wČ MyĂlČ SĎ CrylĂ ybĂ CSBĘ yhĂ yĘwČ17, 18

âlhĞ ynĂ dŁ ’Ğ rmČ ’Ł wĎ : CxuĎ yĂ=âl ylČ ‘Ď ìtĘ Cd‘Ą=t’Ć yJĂ MyĂlĎ SĎ CrymĂ hrĎhĞ mČ hSĎ Cx ylČ ’Ą rBĄ dČmĘ19

tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄbĎ bĘ C My’Ă lĎ kĘ yêĄbĎ BĘ ytĂ ’QĄ JĂ ìynĆ ymĂ ’ĞmČ =t’Ć rSĆ ’Ğ ’Ch ynĂ ’Ğ yJĂ bTĄ yhĄ My‘ĂdĘoy MhĄ
otymĂ hĞ lČ MhĆ yrĄxĞ ’Č ytĂ yTĂ nĎ MSĎ yêĂ dĘmČ ‘Ğ ynĂ ’Ğ=MGČ ìdĘ‘Ą sonpĎ TĘ sĘ =MDČ ëpĄ èĎ hĂ bĘ C : MytĂ yJĄ hĂ20

: ìxĆ lĎ SĘ ’Ć ynĂ ’Ğ MyĂoGhČ =l’Ć MyuĂ xČ rĘUĆ bČ yJĂ ëlĄ ylČ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : yêĂ rĘTĎ nĎ ynĂ ’Ğ wyxĎ YĘ rČmĘ ydĄgĘ BĂ =t’Ć wĘ21

ynĄjĘ =l‘ČmĄ hzĆJĎ Sy’Ă dxĄ JĎ yĂ dxĄ JĎ hĂ C’rĎqĘ IĂwČ MlĎ oq CntĘ nĎ z’Ď wĘ hEĆhČ rbĎ DĎhČ =d‘Č ot’Ł C‘mĘ SĘ IĂwČ22

rpĎ ‘ĎBĆ MyrĂjĘ ‘ČmĘ C MhĆ ydĄgĘ BĂ =t’Ć MyTĂ SĘ pŁ C MygĂ ’ĞSŁ MhĄ yhĂ yĘwČ : MyIĂxČ ol Ny’Ą hmĎ dĎ’ĞhĎ23

otoe‘ČlĘ wylĎ ‘Ď hCĎYĂ MSĎ wĘ hdĎCYUĘ hČ ëoê=l’Ć o’ybĂ hĞ lČ PlĆ ’Ć hĎ rWČ wYČ yĘwČ : hlĎ ‘ĘmĎ lĘ =d‘Č24

oton‘ĎhĄ lĘ orsĘ ’Ď hĄ BĘ yhĂ yĘwČ : CzGĎrČtĘ hĂ wylĎ ‘Ď hkĎ JĎ hmĆ =l‘Č ol ‘dČCĎyĂ N‘ČmČ lĘ toIrĂzĘkĘ ’Č toJmČ BĘ25

xrČzĘ’Ć toe‘ČlĘ NoySĘ rĂhĎ MkĆ lĎ =SyĆ MnĎmĘ ’Ě P’Č hČ wylĎ ‘Ď b~Ď eĂ hČ h’Ď UĄ hČ =rWČ =l’Ć soloj rmĆ ’IŁ wČ
PlĆ ’Ć hĎ =rWČ =l’Ć rhČ mĂ t’zŁ kĎ o‘mĘ SĎ BĘ h’Ď UĄ hČ rWČ wĘ : TjĎ SĘ mĂ C NydĂ=âlBĘ MGČ=hmČ C ymĂ or26

: ’Ch ymĂ or xrČzĘ’Ć hEĆhČ Sy’Ă hĎ yJĂ toW‘ĞlČ rmĄ ’Ł hêĎ’Č hmĎ h’Ą rĘ rmČ ’Ď =MgČ wĘ ol=rjĆ sČ yĘwČ
: ìrĆbĎ dĘJĂ rmČ ’IŁ wČ hêĎ’Ď ymĂ or xrČzĘ’Ć yJĂ MnĎmĘ ’ĚhČ ylĂ =rmĎ ’Ĺ wylĎ ’Ą rmČ ’IŁ wČ PlĆ ’Ć hĎ =rWČ ’bŁ IĎwČ27

ynĂ ’Ğ soloj bySĂ hĄ ynĂ ’Ğ wČ ’lĄ mĎ PsĆ kĆ BĘ t’zŁ JĎ xrĎzĘ’Ć tCkzĘ ylĂ ytĂ ynĂ qĎ ynĂ ’Ď PlĆ ’Ć hĎ =rWČ N‘ČIČwČ28

o‘mĘ SĎ BĘ dxČ jĎ PlĆ ’Ć hĎ rWČ wĘ otoe‘ČlĘ MySĂ qĘ bČ mĘ hČ CnUĆ mĂ CjrĘhĂ hrĎhĄ mĘ =d‘ČwĘ : HbĎ yêĂ dĘQČ yĚ=MGČ29

oêmĂ ’ĞlČ rbĎ DĎhČ =t’Ć ol=rrĆbĎ lĘ PsČ kĘ nĂ rxĄ ’Č hĎ MoIBČ : ’Ch ymĂ or xrČzĘ’Ć orsĎ ’Ğ rSĆ ’Ğ hzĆ yJĂ30

NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ =lkĎ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ PiĄ ’Č tĘ hĂ lĘ wYČ yĘwČ ChrĄyêĂ IČwČ MydĂChIĘhČ ot’Ł C‘ySĂ rĘyČ hmĎ =l‘Č
: MhĆ ynĄpĘ lĂ ChdĄmĂ ‘ĞIČwČ soloj=t’Ć dyrĂoh ’ChwĘ

ynĄpĘ lĂ yêĂ kĘ QČ hČ tĘ hĂ rohTĎ blĄ BĘ ynĂ ’Ğ MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ rmČ ’IŁ wČ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ =l‘Č wynĎ y‘Ą NtČ nĎ solopCgk

: wyjĂ =l‘Č otJŁ hČ lĘ wylĎ ‘Ď MydĂmĘ ‘Ł hĎ =t’Ć hCĎYĂ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ hyĎnĘ nČxĞ wČ : hEĆhČ MoIhČ =d‘Č MyhĂ Łl’Ĺ2

ynĂ TĄ pĘ SĎ lĘ hjŁ bSĄ yŁ hêĎ’Č NhĄ xČ CT ryqĂ hêĎ’Č MyhĂ Łl’Ĺ hJĆ yČ ìtĘ ’Ł wĘ soloj wylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ3

NhĄ JŁ hČ =t’Ć MgČhĞ MSĎ MydĂmĘ ‘Ł hĎ CrmĘ ’IŁ wČ : TjĎ SĘ mĂ =âlBĘ ytĂ JŁ hČ lĘ tĎ yCĂYĂ heĄhĂ wĘ hrĎoêhČ yjĂ =l‘Č4

lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ ’Ch yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ âl yxČ ’Č soloj rmĆ ’IŁ wČ : lQĄ qČ mĘ hêĎ’Č MyhĂ Łl’lĄ lodGĎhČ5

MêĎ gĘ lČ pĘ mĂ C MyqĂ CDYČ txČ ’Č hĎ MêĎ gĘ lČ pĘ mĂ yJĂ ‘dČyĎ solopC : r’Ł tĎ âl ìUĘ ‘ČbĘ ’yWĂ nĎ wĘ bCtkĎ =yJĂ6

SCrjĎ =NBĆ SCrjĎ ynĂ ’Ğ MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ ëotBĘ rmĆ ’IŁ wČ oloq NêĄ IĂwČ MySĂ CrjĘ tynĂ èĄ hČ
NyBĄ hbĎ yrĂmĘ hYĎ rĘjĎ t’zŁ kĎ ormĘ ’Ď BĘ : yêĂ SĘ GĎhĚ TjĎ SĘ UĂ lČ ynĂ ’Ğ MytĂ UĄ hČ tIČxĂ tĘ lĂ ytĂ wĎqĘ êĂ =l‘ČwĘ7

tIČxĂ êĘ Ny’Ą CrmĘ ’Ď MyqĂ CD~Č hČ yJĂ : My‘ĂrĎqĘ lĂ h‘ĎrĘqĘ nĂ hpĎ sĄ ’ĞhĎ wĘ MyqĂ CD~Č hČ NybĄ C MySĂ CrjĘ hČ8

No’SĎ MqĎ IĎwČ : hQĆ ’Ą =lJĎ SyĄwĎ SyĄ CrmĘ ’Ď MySĂ CrjĘ hČ wĘ xČ Cr Ny’Ą =P’Č wĘ MykĂ ’Ď lĘ mČ Ny’Ą wĘ MytĂ UĄ hČ9

hEĆhČ Sy’Ă BĎ NwĆ’Ď My’Ă YĘ mŁ CnxĘ nČ’Ğ Ny’Ą CrmĘ ’IŁ wČ CxJĘ wČtĘ IĂwČ CdmĘ ‘Ď MySĂ CrjĘ hČ MyrĂpĘ oihČ wĘ lodGĎ
byrĂhĎ qzČxĎ =yJĂ yhĂ yĘwČ : MyhĂ Łl’Ĺ=l’Ć byrĂnĎ âl CnxĘ nČ’Ğ ë’Ď lĘ mČ o’ wylĎ ’Ą rBĆ DĂ xČ Cr hJŁ M’Ă10

MtĎ nŁ yBĄ mĂ oêxĘ qČ lĘ ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č =t’Ć wYČ yĘwČ MjĎ ’Č bĘ ChpĚ rĘTĘ yĂ=NjĆ soloplĘ g’Č DĎ PlĆ ’Ć hĎ =rWČ wĘ
tĎ dŁ y‘ĂhČ rSĆ ’ĞJČ yJĂ qzĎxĞ rmĆ ’IŁ wČ Nod’Ď hĎ wylĎ ’Ą h’Ď rĘnĂ ’ChhČ hlĎ yĘQČ bČ C : hdĎCYUĘ hČ =l’Ć obSĂ hĞ lČ wĘ11
yl
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hlĎ ’Ď bĘ C’WĘ IĂwČ CdsĘ on MydĂChIĘhČ wĘ MmĎ oy toyhĘ BĂ yhĂ yĘwČ : ymĂ orBĘ =MGČ ynĂ dĄy‘ĂêĘ NJĄ MyĂlČ SĎ CryBĂ yQĂ 12

t‘ČCbSĘ BĂ My’Ă BĎ hČ CyhĘ IĂwČ : soloj=t’Ć MtĎ ymĂ hĞ =M’Ă d‘Č CêSĘ yĂ M’Ă wĘ ClkĘ ’yŁ M’Ă MSĎ pĘ nČ 13

MynĂ qĄ EĘhČ =l’Ć wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ=l’Ć CklĘ hĎ MhĄ wĘ : Sy’Ă My‘ĂBĎ rĘ’Č mĄ rtĄ oy t’EŁ hČ hlĎ ’Ď hĎ 14

CntĘ mČ hĄ =M’Ă d‘Č MC’mĘ CnyjĂ =l’Ć ’bŁ yêĂ lĘ bĂ lĘ hlĎ ’Ď t‘ČCbSĘ BĂ Cn‘ĘBČ SĘ nĂ CnxĘ nČ’Ğ CrmĘ ’IŁ wČ
omJĘ MkĆ ylĄ ’Ğ rxĎ mĎ ChdĄyrĂoy yJĂ PlĆ ’Ć hĎ =rWČ lĘ CrmĘ ’Ă NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ wĘ MêĆ’Č NJĄ =l‘Č : soloj=t’Ć 15

MrĆTĆ BĘ otymĂ hĞ lČ MynĂ kŁ nĘ hyĆhĘ nĂ CnxĘ nČ’Ğ wČ onydĂwĘ oTjĎ SĘ mĂ =t’Ć bTĄ yhĄ rqŁ xĞlČ MyYĂ pĄ xĞ MêĆ’Č M’Ă
hdĎCYUĘ hČ =l’Ć ’bŁ IĎwČ rhĄ mČ yĘwČ soloj tox’Ğ=NbĆ lĘ t’EŁ hČ hIĎdĂ~Ę hČ rbČ DĘ ‘dČCĎIĂwČ : MkĆ ylĄ ’Ğ ‘ČyGĂ yČ 16

hEĆhČ r‘ČeČhČ =t’Ć hxĎ qĘ ol rmĆ ’IŁ wČ to’UĄ hČ yrĄvĎ mĂ dxĎ ’Ć =l’Ć solop ’rĎqĘ IĂwČ : soloplĘ dGĄIČwČ 17

rmČ ’IŁ wČ PlĆ ’Ć hĎ =rWČ =l’Ć Ch’Ą ybĂ yĘwČ ChxĄ uĎ IĂwČ : wylĎ ’Ą ol rbĎ dĎ=yJĂ PlĆ ’Ć hĎ =rWČ =l’Ć ot’Ł ’bĄ hĎ wĘ 18

ol rbĎ DĎ rSĆ ’ĞBČ ìynĆpĎ lĘ hEĆhČ r‘ČeČhČ =t’Ć ’ybĂ hĎ lĘ ynĂ SĄ qĘ bČ yĘwČ wylĎ ’Ą ynĂ ’Č rĎqĘ ryiĂ ’Č hĎ soloj
ìUĘ ‘Ă T’Č lĎ rbĎ DĎ=hmČ ChlĄ ’Ď SĘ IĂwČ hDĎ~Ă hČ ChFĄ IČwČ odyĎBĘ PlĆ ’Ć hĎ rWČ qzČxĹ IĆwČ : ëlĎ dyGĂ hČ lĘ 19

soloj=t’Ć dyrĂohlĘ ìêĘ ’Ă mĄ SuĄbČ lĘ rtĆiĎ bČ hYĎ ‘Ą MydĂChIĘhČ ClBĘ xĂ =hJŁ rmČ ’IŁ wČ : ylĂ otoQgČlĘ 20

hêĎ‘ČwĘ : onydĂwĘ oTjĎ SĘ mĂ =t’Ć bTĄ yhĄ rqŁ xĞ lČ hêĎ’Č śZpĄ xĎ =M’Ă omJĘ NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ =l’Ć rxĎ mĎ 21

t‘ČCbSĘ bĂ C‘BĘ SĘ nĂ MhĄ wĘ ol CbrĘ’Ć yĆ MySĂ nĎ’Ğ My‘ĂBĎ rĘ’Č mĄ rtĄ oy yJĂ MhĆ lĎ ‘mČ SĘ êĂ =l’Č hêĎ’Č
: ìypĂ =omlĘ MylĂ xĞ yČmĘ C MynĂ kĎ Cm MhĄ hêĎ‘ČwĘ ot’Ł MtĎ ymĂ hĞ =M’Ă d‘Č otSĎ wĘ lkŁ ’Ď yêĂ lĘ bĂ lĘ hlĎ ’Ď
ynĄSĘ lĂ ’rĎqĘ IĂwČ : ot’Ł ‘dČoh rSĆ ’Ğ=t’Ć Sy’Ă lĘ dyGĂ hČ mĄ ChCĄYČ yĘwČ r‘ČeČhČ =t’Ć xQČ SĂ PlĆ ’Ć hĎ =rWČ wĘ 22, 23

My‘ĂbĘ SĂ wĘ NyrĂsĘ qĂ lĂ tkĆ lĆ lĎ MynĂ kŁ nĘ C MyYĂ ClxĞ ’bĎ YĎ ySĄ nĘ ’Č MyĂtČ’mĎ CdymĂ ‘ĞhČ rmČ ’IŁ wČ to’mĄ yrĄWĎ
tomhĞ BČ =MGČ : MynĂ kŁ nĘ CyhĘ yĂ hlĎ yĘQČ BČ tySĂ ylĂ èĘ hČ h‘ĎèĎ BČ MyxĂ mĎ rĘ y’Ą WĘ nŁ MyĂtČ’mĎ C MySĂ rĎjĎ 24

bêŁ kĘ IĂwČ : skČ ylĂ yjĂ =l’Ć hxĎ jĆ hČ =l’Ć MlĄ SĎ Ch’Ą ybĂ hĞ lČ wĘ soloj=t’Ć t’WĄ lĎ C’ybĂ êĎ ’vĎ mČ 25

dBĎ kĘ eĂ hČ wĘ hxĎ jĆ hČ skČ ylĂ yjĂ =l’Ć s’Č ysĂ Cl soydĘolqĘ ynĂ UĆ mĂ : hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ HbĎ C trĆGĆ’Ă 26

ot’Ł otymĂ hĞ lČ CrmĘ ’IŁ wČ ChCWpĎ êĘ MydĂChIĘhČ rSĆ ’Ğ hEĆhČ Sy’Ă hĎ =t’Ć : MolSĎ wĘ hkĎ rĎBĘ d’Ł mĘ =d‘Č 27

yêĂ YĘ pČ xĎ rSĆ ’ĞbČ C : ’Ch ymĂ or xrČzĘ’Ć =yJĂ yêĂ ‘ĘmČ SĎ N‘ČyČ ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č =M‘Ă yrĂhĞ mČ BĘ yêĂ lĘ ~Č hĂ 28

qrČ yJĂ ‘mČ SĘ ’Ć wĎ : NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ ynĄpĘ lĂ wyêĂ bĘ rČqĘ hĂ ot’Ł My‘Ă ySĂ rĘmČ MhĄ hmĎ rbČ DĘ=l‘Č h‘ĎdĄlĘ 29

‘SĎ rĎ toyhĘ lĂ NwĆ’Ď =rbČ DĘ=l‘Č âlwĘ ot’Ł My‘Ă ySĂ rĘmČ MhĄ MtĎrĎot yrĄqĘ xĂ BĘ byrĂ rbČ DĘ tod’Ł =l‘Č
yêĂ rĘhČ mĂ otyxĂ SĘ hČ lĘ CnnĘ oJ rSĆ ’Ğ ylĂ dGČhĚ yJĂ yhĂ yĘwČ : lzĆrĘbČ ylĄ bĘ kČ BĘ ynĂ ‘Ł rysĂ ’Ğ o’ tCmlĎ 30

’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č CxqĘ IĂwČ : MolSĎ ìynĆpĎ lĘ rBĄ dČlĘ C ’bŁ lĎ yêĂ dĘ‘ČyĎ wynĎTĘ ŁW=t’Ć MgČ wĘ ìylĆ ’Ą ChxĄ lĎ SĘ ’Ć wĎ 31

dyČ=l‘Č ChCntĎ nĘ trĎxĽUĎ mĂ C : syrĂTĘ jČ TĂ nĘ ’Č =l’Ć hlČ yĘlČ do‘BĘ Ch’Ě ybĂ yĘwČ CCYĚ rSĆ ’ĞJČ soloj=t’Ć 32

dyČ=l’Ć trĆGĆ’Ă hĎ =t’Ć CnêĘ IĂwČ NyrĂsĘ qĂ =l’Ć C’BĎ hQĆ ’Ą wĘ : hdĎCYUĘ hČ =l’Ć CbSĎ MhĄ wĘ MySĂ rĎjĎ hČ 33

‘mČ SĘ IĂwČ ’Ch hnĎ ydĂmĘ oz=y’Ą mĄ l’Č SĘ IĂwČ o’rĘqĎ BĘ yhĂ yĘwČ : wynĎpĎ lĘ CdymĂ ‘ĹhĆ soloj=t’Ć MgČ wĘ hxĎ jĆ hČ 34

tybĄ BĘ ormĘ SĎ lĘ wYČ yĘwČ ìynĆTĘ ŁW=MGČ heĎhĄ ’bŁ yrĄxĞ ’Č ìnĘ xĎ bĘ ’Ć ykĂ nŁ ’Ď rmČ ’IŁ wČ : ’Ch ’yĎqĘ ylĂ yuĂ mĂ =yJĂ 35

: sodrĘohlĘ rSĆ ’Ğ TjĎ SĘ UĂ hČ
yhyw

.w"T qwsp ly‘l Nyy‘ ,MhĄ MyYĂ pĄ xĞ ’"sb v.20 .gk
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rBĄ DČ ‘ČdĄyŁ dxĎ ’Ć Sy’Ă wĘ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ hyĎnĘ nČxĞ drĆIĄwČ MymĂ yĎ hèĎ ymĂ xĞ yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČdk

rmČ ’IŁ wČ onTĘ WĂ lĂ lxĄ hĄ soQTĚ rĘTČ wĘ ’rĎqĘ nĂ ’Ch : hxĎ jĄ hČ ynĄpĘ lĂ soloj=l‘Č CnŁQIĂwČ omSĘ soQTĚ rĘTČ2

êĎlĘ JČ WĘ hĂ N‘ČyČ hEĆhČ M‘ĎlĎ hBĄ rĘhČ toboT hnĎ’bŁ êĎ wČ CnlĎ hxĎ TĘ bĂ C TqĄSĘ hČ ìdĘyĎ=l‘Č rSĆ ’Ğ
MykĂ rĘbĎ mĘ C dBĎ kĘ eĂ hČ skČ ylĂ yjĂ ìlĘ MydĂom CnxĘ nČ’Ğ hzĆ=l‘Č : lkĆ WĆ MCSBĘ CnUĎ ‘Ă toW‘ĞlČ3

ìrĘxĘ SČ ’Ğ NJĄ =l‘Č hBĄ rĘhČ ì‘ĞygĂ ohmĄ ldŁ xĞ N‘ČmČ lĘ MlĎ C’wĘ : MoqmĎ =lkĎ bĘ C Moy=lkĎ BĘ ìtĘ ’Ł4

ëŁlhĞ yČ rbĆ DĆJČ hEĆhČ Sy’Ă hĎ =t’Ć Cn’YĎ mĎ CnxĘ nČ’Ğ : ìDĆsĘ xČ brŁ BĘ Cn‘ĄmĎ SĘ tĂ yJĂ MyQĂ mĂ rYĆ qŁ BĘ5

’Ch=MgČ wĘ : MyrĂYĘ eĎhČ tgĆlĆ pĘ mĂ lĘ gyhĂ nĘ mČ ’ChwĘ ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ BĘ MydĂChIĘhČ =lJĎ NyBĄ MynĂ dĎmĘ xQČ SČ mĘ6

bCtJĎ TjĎ SĘ mĂ oB toW‘ĞlČ rmĆ ’eŁ wČ ChnĚWĘ pČ êĘ CnxĘ nČ’Ğ wČ SDĎqĘ UĂ hČ =t’Ć lQĄ xČ lĘ hUĎ zĂmĘ smČ xĎ
’bŁ lĎ hCĎYĂ wynĎTĘ WĂ =t’Ć wĘ CndĄIĎmĂ ChlĄ zĘgĘ IĂwČ hqĎ zĎxĞ =dyĎBĘ PlĆ ’Ć hĎ =rWČ s’Č ysĂ Cl ’bŁ IĎwČ : CntĄrĎotBĘ7

CnxĘ nČ’Ğ rSĆ ’Ğ heĎ ClêĘ hČ =t’Ć êĎ‘ĘdČyĎwĘ NxČ bĘ tĂ hêĎ’Č wĘ ChrĄqĘ xĘ êČ =M’Ă oB hnĆ‘ĞyČ wyjĂ heĄhĂ wĘ : ìydĆ‘Ď8

ol ttĄBĘ hnĎ‘Ď solopC : hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ MynĂ JĄ CrmĘ ’IŁ wČ Cdy‘ĂhĄ MydĂChIĘhČ wĘ : wylĎ ‘Ď MynĂ yQĂ mČ9, 10

hnĆ‘Ĺ’Ć NJĄ =l‘Č toBrČ MynĂ SĎ hzĆ hEĆhČ M‘ĎlĎ hêĎ’Č TpĄ SŁ ykĂ yêĂ ‘ĘDČmĂ ton‘ĞlČ to’ hxĎ jĆ hČ
Moy rWĎ ‘Ď MynĄèĘ mĂ rtĄ oy CplĘ xĎ âl do‘ yJĂ t‘ČdČlĎ ìlĘ lqĄ eĎhČ : xČ CTbĎ C NoknĎ blĄ BĘ ybĂ yqĂ dĘYĂ11

bBĄ sČ mĘ =o’ SDĎqĘ UĂ BČ Sy’Ă =M‘Ă xČ yWĂ mĄ ynĂ ’ĚYĎ mĘ âl MhĄ wĘ : twŁ xĞ êČSĘ hĂ lĘ MyĂlČ SĎ CrylĂ ytĂ Łl‘Ğ MoImĂ12

ìynĆpĎ lĘ xkČ ohlĘ ClkĘ Cy âl=MGČ NkĄ wĘ : ry‘ĂBĎ o’ tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄbĎ BĘ =âl P’Č M‘ĎhĎ q‘ĄEĎhĂ lĘ rbĎ DĎ13

ynĂ ’Ğ yJĂ ìynĆpĎ lĘ hdĆom ynĂ ’Ğ t’zŁ =t’Ć MlĎ C’ : ylĎ ‘Ď MynĂ yQĂ mČ MhĄ rSĆ ’Ğ heĎ ClêĘ hČ tmĆ ’Ĺ yJĂ14

NymĂ ’ĞmČ ynĂ ’Ğ ykĂ wĘ CnytĄ ob’Ğ yhĄ Łl’Ĺ=t’Ć dbĄ ‘Ł ynĂ ’Ğ HBĎ hGĎlČ pĘ mĂ hĎ CbuĘ yĂ rSĆ ’Ğ ’yhĂ hČ ërĆDĆBČ
HBĎ MyqĂ yzĂxĞmČ MhĄ =MGČ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’lĄ ybĂ ytĂ wĎqĘ êĂ t’zŁ wĘ : My’Ă ybĂ eĘ bČ C hrĎoêBČ bCtJĎ hČ =lkĎ BĘ15

lmĄ ‘Ď ytĂ yyĂhĎ hzĆ=l’Ć wĘ : wDĎxĘ yČ My‘ĂSĎ rĘlĎ wĘ MyqĂ yDĂ~Č lČ MytĂ UĄ hČ tyČxĂ tĘ lĂ NCmCqyĘ MlĎ o‘ ytĄmĄ =lJĎ yJĂ16

hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ ytĂ ’BĎ toBrČ MynĂ SĎ yrĄxĞ ’Č wĘ : MdĎ’Ď wĘ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ bbĎ lĄ =rbČ ytĂ oyhĘ lĂ dymĂ êĎ17

âlwĘ SDĎqĘ UĂ bČ ynĂ ’ĚYĎ mĘ yêĂ SĘ DĂqČ tĘ hĂ yrĄxĞ ’Č hkŁ wĘ : NBĎ rĘqĎ byrĂqĘ hČ lĘ C yUĂ ‘Č yIĄnĂ ‘ĞlČ tobdĎnĘ BĂ18

hyĎhĎ MhĆ ylĄ ‘Ğ rSĆ ’Ğ MhĄ ’yĎsĘ ’Č mĄ MydĂxĎ ’Ğ MydĂChywĂ : brĎ NomhĎ to’SĚ tĘ bĂ âlwĘ M‘Ď tolhĞ qĘ mČ bĘ19

hQĆ ’Ą hĎ MySĂ nĎ’ĞhĎ hkŁ CdyGĂ yČ dGĄhČ MlĎ C’wĘ : C’YĎ mĎ yBĂ ‘SČ jĆ rbČ DĘ=lJĎ M’Ă ylČ ‘Ď ìylĆ ’Ą ’rŁ qĘ lĂ20

CYjĎ =rSĆ ’Ğ dxĎ ’Ć hĎ rbĎ DĎhČ llČ gĘ BĂ =qrČ M’Ă : NyrĂdĘhĆ nĘ iČ hČ ynĄpĘ lĂ ydĂmĘ ‘ĎBĘ ybĂ ’YĎ mĘ nĂ lwĆ‘Ď=hmĎ21

: MkĆ ynĄpĘ lĂ TjĎ SĘ UĂ BČ MoIhČ ytĂ ’Ł MtĆ’Ł ybĂ hĞ MytĂ UĄ hČ tIČxĂ êĘ rbČ DĘ=l‘Č MhĆ ynĄ ybĄ ydĂmĘ ‘ĎBĘ ytČpĎ WĘ
ylČ ’Ą ’bŁ BĘ rmČ ’IŁ wČ rxĄ ’Č d‘Ąom MoylĘ MdĄ‘Ă oIwČ rbĎ DĎhČ =t’Ć skČ ylĂ yjĂ bTĄ yhĄ ‘dČyĎ rSĆ ’Ğ N‘ČyČwĘ22

ot’Ł ttĄlĎ hCĎYĂ h’Ď UĄ hČ rWČ =t’Ć wĘ : ro’lĎ MkĆ TĘ jČ SĘ mĂ =t’Ć ytĂ ’YĄ ohwĘ PlĆ ’Ć hĎ =rWČ s’Č ysĂ Cl23

MymĂ yĎ yrĄxĞ ’Č wĘ : otrĘSĎ lĘ C wylĎ ’Ą ’bŁ lĎ wy‘ĎDĎyĚmĘ =t’Ć xČ ynĂ hĎ lĘ oQ=hWĆ ‘ĞyČ hxĎ nĎhČ wČ rmĎ SĘ UĂ BČ24

‘mČ SĘ IĂwČ soloj=t’Ć wylĎ ’Ą ’yYĂ ohlĘ wYČ yĘwČ hIĎdĂChIĘhČ oêSĘ ’Ă hQĎ sĂ CrdĘC skČ ylĂ ypĂ ’BĎ MydĂxĎ ’Ğ
Moy=l‘ČwĘ tkĆ lĆ ‘ČnĄYĘ hČ =l‘Č qdĆYĆ hWĄ ‘Ğ=l‘Č orBĘ dČkĘ C : xČ ySĂ UĎ BČ hnĎ Cm’ĹhĎ rbČ DĘ=l‘Č ot’Ł25

ytĂ ’rĎqĎ wĘ ylĂ =t‘Ć ’YĎ mĘ ’Ć =d‘Č hêĎ‘Č ’nĎ=ëlĆ N‘ČIČwČ skČ ylĂ yjĂ drČxĹIĆwČ MymĂ IĎhČ ZqĄlĘ dytĂ ‘ĎhĆ NyDĂhČ
N‘ČmČ lĘ PsĆ JĆ t’Č WĘ mČ odyĎ=l‘Č lqŁ SĘ yĂ soloj rSĆ ’Ğ bBĄ sČ lĘ hUĎ DĂ MgČ ’Ch hzĆ=lkĎ bĘ C : ëlĎ26
whryty
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MqĎ IĎwČ MymĂ yĎ MyĂtČ nĎSĘ ZuĄmĂ yhĂ yĘwČ : oU‘Ă rBĄ dČyĘwČ toBrČ MymĂ ‘ĎjĘ wylĎ ’Ą o’rĎqĘ NJĄ =l‘ČwĘ ChrĄyêĂ yČ 27

xČ yeĂ hĂ MydĂChIĘhČ t’Ą mĄ NoYrĎ qypĂ hĎ lĘ skČ ylĂ yjĂ ZpĄ xĎ rSĆ ’Ğ N‘ČyČwĘ skČ ylĂ yjĂ txČ êČ soTsĘ jĆ soIqĂ rĘjĎ
: ChbĄ zĘ‘ČIČwČ ’lĆ JĆ hČ tybĄ BĘ soloj=t’Ć

CnŁQIĂwČ : MyĂlĎ SĎ CrylĂ NyrĂsĘ uĂ mĂ l‘ČIČwČ hnĎ ydĂUĘ hČ =l’Ć soTsĘ pĆ ’bŁ JĘ MymĂ yĎ hSĎ ŁlSĘ yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ hk, 2

lmŁ gĘ lĂ oê’Ă mĄ Cl’ĞSĘ IĂwČ : ob=CrYĘ pĘ IĂwČ soloj=l‘Č wynĎ zĘ’Ď BĘ MydĂChIĘhČ ylĄ yYĂ ’Ğ wČ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ 3

: ërĆDĎbČ otyxĂ SĘ hČ lĘ ob=ClJĘ nČtĘ hĂ yJĂ N‘ČyČ MyĂlĎ SĎ CrylĂ Ch’Ą ybĂ hĞ lČ hCĆYČ yĘ yJĂ oDgĘ nĆ dsĆ xĆ hČ MhĆ lĎ
: hUĎ SĎ bCSyĎ rhĄ mČ ’Ch=MgČ ykĂ wĘ NyrĂsĘ qĂ BĘ trĆmĆ SĘ UĂ BČ rCY‘Ď soloj NhĄ hnĎ‘Ď soTsĘ pĆ C 4

hEĆhČ Sy’Ă BĎ NwŁ ‘Ď M’Ă wĘ yrĎxĞ’Č MhĄ =MgČ ’nĎ=CdrĘyĄ hêĎ‘Č MkĆ BĎ rSĆ ’Ğ MkĆ yrĄyDĂ’Č wĘ rmČ ’Ď do‘wĘ 5

hrĎWĎ ‘Ğ o’ MymĂ yĎ hnĎmŁ SĘ qrČ MhĆ UĎ ‘Ă tbĆ SĆ lĎ ëyrĂ’ĹhĆ âl rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č wĘ : ChdĚy‘Ă yĘ MhĄ MSĎ 6

soloj=t’Ć ’ybĂ hĎ lĘ wYČ yĘwČ TjĎ SĘ UĂ lČ o’sĘ JĂ =l‘Č bSČ yĎ obCS MoylĘ trĎxĽUĎ mĂ C NyrĂsĘ qĂ =l’Ć bSĎ
MyBĂ rČ tonwŁ ‘Ğ wylĎ ‘Ď C’yvĂ IČwČ MyĂlČ SĎ CrymĂ My’Ă BĎ hČ MydĂChIĘhČ ot’Ł CBsŁ IĎwČ ’bĎ Ch ’Ch ë’Č : wynĎpĎ lĘ 7

trČotlĘ âl rmŁ ’lĄ qDĄTČ YĘ hĂ solopC : tmĆ ’Ĺ rbČ DĘ=l‘Č MdĎymĂ ‘ĞhČ lĘ ClkĘ yĎ=âl rSĆ ’Ğ MydĂbĄ kĘ C 8

qypĂ hĎ lĘ oSuĘ bČ BĘ soTsĘ pĆ C : ytĂ ’TĎ xĎ hmĎ d‘Č rsČ yuĄhČ lĘ âl P’Č wĘ SDĎqĘ UĂ lČ âlwĘ MydĂChIĘhČ 9

MyĂlČ SĎ CrylĂ ’bĎ Ct=yJĂ ìSĘ pĘ nČ =t’Ć SyĄhĞ soloj=l’Ć rmČ ’Ğ wĘ hnĎ‘Ď ’Ch MydĂChIĘhČ t’Ą mĄ NoYrĎ
ynĂ ’Ğ rsČ yuĄhČ lĘ TjĎ SĘ UĂ hČ skĄ ynĄpĘ lĂ soloj rmĆ ’IŁ wČ : ynĎpĎ lĘ hEĆhČ rbĎ DĎhČ =l‘Č MSĎ TpĄ èĎ hĂ lĘ 10

: êĎ ‘ĘdĎyĎ bTĄ yhĄ hêĎ’Č =MGČ rSĆ ’ĞJČ ‘rĎ MC’mĘ ytĂ yWĂ ‘Ď âl MydĂChyĘlČ yTĂ jĎ SĘ mĂ hWĆ ‘ĎyĄ hpŁ C dmĄ ‘Ł
hUĎ hĄ rSĆ ’ĞJČ NkĄ =âl M’Ă wĘ tCmlĎ NoknĎ ynĂ nĘ hĂ twĆmĎ =NbĆ ynĂ ’Ğ wČ NwĆ’Ď yêĂ lĘ ‘ČjĎ yêĂ ‘ĘSČ rĎ hJŁ =M’Ă 11

z’Ď : ’rĄqŁ ynĂ ’Ğ rsČ yuĄhČ =l’Ć MdĎyĎbĘ ynĂ nĄêĘ tĂ lĘ oBlĂ Ce’Ć lĎ mĘ yĂ rSĆ ’Ğ ’op’Ą Sy’Ă Ny’Ą ynĂ ‘ĚySĂ rĘyČ 12

: ëlĄ êĄ rsČ yuĄhČ =l’Ć wĘ tĎ’rĎqĎ rsČ yuĄhČ =l’Ć rmĎ ’Ď NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ otYĎ ‘Ğ ySĄ nĘ ’Č =t’Ć soTsĘ jĆ Z‘Čon
soTsĘ jĆ =t’Ć dqŁ pĘ lĂ NyrĂsĘ qĂ =l’Ć hqĎ ynĂ rĘBĆ =M‘Ă sjČ rĂgĘ ’Č ëlĆ UĆ hČ ’bŁ IĎwČ MydĂxĎ ’Ğ MymĂ yĎ yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ 13

rmĆ ’IŁ wČ solop yrĄbĘ DĂ=t’Ć ëlĆ UĆ lČ soTsĘ jĆ ‘ČydĂoh MymĂ yĎ rjĎ sĘ mĂ MSĎ MêĎbĘ SĂ bĘ C : MolSĎ lĘ 14

MyĂlČ SĎ CrylĂ y’Ă bŁ BĘ ynĂ ’Ğ wČ : wyrĎxĞ ’Č ory’Ă SĘ hĂ skČ ylĂ yjĂ rSĆ ’Ğ hpŁ ’YĎ mĘ nĂ ryiĂ ’Č dxĎ ’Ć Sy’Ă ol 15

: twĆmĎ =TjČ SĘ mĂ ol=rmĎ gĘ lĂ ybĂ =CrYĘ pĘ IĂwČ MydĂChyĘhČ ynĄqĘ zĂwĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ ynČ zĘ’Ď BĘ wylĎ ‘Ď CnylĂ hĄ
CdmĘ ‘ČyČ MrĆTĆ BĘ HtĎxĞ SČ lĘ Sy’Ă SpĆ nĆ ’yYĂ ohlĘ MyIĂmĂ orhĎ ërĆDĆ t’zŁ Ny’Ą yJĂ MtĎ’Ł N‘Č’Č wĎ 16

: lkĎ Cy M’Ă wylĎ ‘Ď CtSĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć wylĎ ‘ĎmĄ lgŁ lĎ MyĂdČyĎ ol ’YĄ UĎ hĂ lĘ NyĂ‘ĎBĘ NyĂ‘Č wynĎpĎ BĘ wy‘ĎySĂ rĘmČ
TjĎ SĘ UĂ hČ ’iĄ JĂ =l‘Č ybĂ CS MoylĘ trĎxĽUĎ mĂ yêĂ bĘ SČ yĎ Sob=ylĂ BĘ mĂ z’Ď heĎhĄ MYĎ bĘ uĎ hĂ BĘ NkĄ lĎ 17

tmĆ ’Ĺ toxkĘ ot ’YŁ mĘ lĂ C’lĘ nĂ onTĘ WĂ lĘ wynĎTĘ ŁW MCqBĘ lbĎ ’Ğ : Sy’Ă hĎ =t’Ć ’ybĂ hĎ lĘ wYČ ’Ğ wĎ 18

ChbĚ bĎ sĘ MhĆ yhĄ Łl’Ĺ tdČob‘ĞBČ rqĆxĄ yrĄbĘ dĂBĘ qrČ : yêĂ lĘ xĎ yĂ rSĆ ’Ğ ypĂ JĘ wytĎ onwŁ ‘Ğ wylĎ ‘Ď tolGĎhĂ lĘ 19

CyhĎ wylĎ ‘Ď yxĎ ’Ch yJĂ rmĄ ’Ł solopC tmĄ rbĎ kĘ ’ChSĆ omSĘ ‘ČCSyĄ dxĎ ’Ć Sy’Ă rbČ DĘ=l‘ČwĘ
tkĆ lĆ lĎ oBlĂ Ch’Ą vĎ yĂ M’Ă ChlĄ ’Ď SĘ ’Ć wĎ hQĆ ’Ą hĎ tbŁ yrĂhĎ tonCkêĘ ynĂ UĆ mĂ C’lĘ pĘ nĂ yJĂ ynĂ ’Ğ wČ : MynĂ odnĘ 20

t’YĄ =d‘Č trĆmĆ SĘ UĂ BČ rtĄ CĎhĂ lĘ l’Č SĎ soloj lbĎ ’Ğ : hQĆ ’Ą =l‘Č MSĎ =TpĆ èĎ hĂ lĘ MyĂlČ SĎ CrylĂ 21

: rsĎ yuĄhČ lĘ ChxĄ lĎ SĘ ’Ć rSĆ ’Ğ=d‘Č oB qyzĂxĞ hČ lĘ ytĂ yCĂYĂ NJĄ =l‘Č soTsĘ Cg’Ğ ynĄpĘ QĂ mĂ oTjĎ SĘ mĂ
rm’yw
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rmĆ ’IŁ wČ hEĆhČ Sy’Ă hĎ =t’Ć ‘ČmŁ SĘ lĂ yêĂ pĘ sČ kĘ nĂ PsŁ kĘ nĂ ynĂ ’Ğ=MGČ soTsĘ jĆ =l’Ć sjČ rĂgĘ ’Č rmĆ ’IŁ wČ22

tyBĄ =l’Ć lodGĎ dobkĎ BĘ hqĎ ynĂ rĘbĆ C sjČ rĂgĘ ’Č C’bŁ IĎwČ trĎxĽUĎ mĂ yhĂ yĘwČ : Ce‘ĆmĎ SĘ êĂ hêĎ’Č wĘ rxĎ mĎ23

soTsĘ jĆ rmĆ ’IŁ wČ : soloj ’bĎ CIwČ hCĎYĂ soTsĘ pĆ C ry‘ĂhĎ ybĄ CTwĘ PlĆ ’Ć hĎ yrĄWĎ =M‘Ă TjĎ SĘ UĂ hČ24

Cq‘ĞYĘ yĂ q‘Ł YĎ wylĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ hzĆ=t’Ć My’Ă rŁ MkĆ eĘ hĂ =MêĆ’Č hjŁ MySĂ nĎ’ĞhĎ =l‘ĎwĘ sjČ rĂgĘ ’Č ëlĆ UĆ hČ
ytĂ ’YĎ mĎ ynĂ ’Ğ wČ : do‘ hyĆxĘ yĂ âl oyxĎ =yJĂ t’EŁ hČ ry‘ĂbĎ C MyĂlČ SĎ CryBĂ MydĂChIĘhČ NomhĞ =lkĎ ylČ ’Ą25

yêĂ rĘmČ GĎ NJĄ =l‘Č soTsĘ Cg’Ğ=l’Ć ’rĎqĎ ’Ch=MGČ ’ChwĘ hkĎ JĎ =l‘Č tmŁ ChlĘ hWĎ ‘Ď MC’mĘ =âl yJĂ
llČ gĘ bĂ C ynĂ dŁ ’lČ MbĎ tĘ kĎ lĘ wytĎ od’Ł =l‘Č MyrĂrĚBĘ MyrĂbĎ dĘ yêĂ ‘ĘdČyĎ=âl ‘rČ : rsĎ yuĄhČ =l’Ć oxlĘ SĎ lĘ26

yJĂ : bêŁ kĘ ’Ć hmĎ ‘dČ’Ą onxĞ BĎ hĂ yrĄxĞ’Č wĘ sjČ rĂgĘ ’Č ëlĆ UĆ hČ ìynĆpĎ lĘ rtĄ oybĘ C MkĆ ynĄpĘ lĂ wyêĂ dĘmČ ‘ĹhĆ hzĆ27

rSĆ ’Ğ ot’FĎ xČ ’yhĂ hmĎ ‘dČoh ylĂ BĘ mĂ ot’FĎ xČ ylĄ bĘ xČ BĘ rCs’Ď Sy’Ă xČ ŁlSĘ lĂ rbĎ DĎhČ rSĄ kĎ =âl
: hBĎ zxĎ ’ĹnĆ

soloj MyrĂhĄ z’Ď qDĎTČ YĘ êĂ N‘ČmČ lĘ lJŁ rBĄ dČlĘ ìlĘ NCtnĎ heĄhĂ soloj=l’Ć rmČ ’Ď sjČ rĂgĘ ’Č wĘwk

ìynĆpĎ lĘ qDĄTČ YĘ hĂ lĘ heĎxĂ tĘ toyhĘ lĂ MoIhČ yrĂSĘ ’Ď BĘ sjČ rĂgĘ ’Č ëlĆ UĆ hČ : rmŁ ’lĄ qDĄTČ YĘ IĂwČ odyĎ=t’Ć2

‘ČdĄyŁ hêĎ’Č MhĆ yTĄ jĘ SĘ mĂ yrĄqĘ xĂ wĘ MydĂChIĘhČ yuĄxĚ =lkĎ yJĂ : ynĂ ‘ĚySĂ rĘyČ MydĂChIĘhČ rSĆ ’Ğ lJŁ =l‘Č3

tkĆ lĆ lĎ ytĂ ŁQxĂ hČ z’Ď mĄ yIČxČ toxrĘ’Ď =t’Ć : ìxĆ Cr ërĆ’Ł BĘ yQĂ hbĎ ySĂ qĘ hČ ìlĘ =NeĆxČ tĘ ’Ć NkĄ bĘ C bTĄ yhĄ4

CryJĂ yČ MhĄ ydĂo‘mĄ rSĆ ’Ğ wČ : My‘ĂdĘyŁ MydĂChIĘhČ M‘Č=lJĎ MyĂlĎ SĎ CrybĂ C yUĂ ‘Č brĆqĆBĘ yrČC‘eĘ mĂ MhĆ BĎ5

hĎ yTĆ jĎ SĘ mĂ =lkĎ lĘ hrĎoêBČ MyqĂ bĄ DĘhČ MySĂ CrjĘ hČ tdČ‘ĞlČ ytĂ yyĂhĎ rbĄ xĎ yJĂ ynĂ dĚ‘Ă ywĂ Cb’yŁ Cl ybĂ
MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ tâlmĘ lĂ yêĂ lĘ xČ oê trČbĘ DĂ=l‘Č hêĎ‘ČwĘ : ytĂ yyĂxĎ MhĆ mŁ kĘ C MdĎ’Ł mĘ =lkĎ BĘ hĎ ydĆCupĂ C6

MylĂ xĞ yČmĘ CnyTĄ bĎ SĘ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ =lJĎ âl M’Ă : TjĎ SĘ UĂ lČ MoIhČ dmĄ ‘Ł ynĂ ’Ğ CnytĄbŁ ’ĞlČ rBĆ DĂ rSĆ ’Ğ7

: ynĂ ‘ĚySĂ rĘyČ MydĂChIĘhČ ëlĆ UĆ hČ t’EŁ hČ tlĆ xĆ oêhČ llČ gĘ BĂ MmĎ oywĘ hlĎ yĘlČ hkĎ JĎ =l‘Č MylĂ QĘ jČ tĘ mĂ C NJĄ
MSĄ =t’Ć byzĂkĘ hČ lĘ ytĂ yUĂ dĂ ynĂ ’Ğ=MGČ ynĂ ’Ğ wČ : MytĂ mĄ hIĆxČ mĘ MyhĂ Łl’Ĺ yJĂ MynĂ ymĂ ’ĞmČ MkĆ nĘ y’Ą MnĎmĘ ’ĚhČ8, 9

ytĂ ’QĄ JĂ MySĂ oduĘ hČ mĄ MyBĂ rČwĘ MyĂlČ SĎ CrybĂ ytĂ yWĂ ‘Ď NJĄ rSĆ ’Ğ : hBĄ rĘhČ ChrĄrĞmĎ lĘ C yrĂYĘ eĎhČ ‘ČCSyĄ10

qdĆYĆ yêĂ tČ nĎ CtmĘ Ch ykĂ wĘ MynĂ hĞ JŁ hČ ySĄ ’rĎ t’Ą mĄ yêĂ lĘ BČ qĂ rSĆ ’Ğ NoySĘ rĂBĎ My’Ă lĎ JĘ hČ yêĄbĎ BĘ
ydĂyĎ dyBĂ kĘ ’Č wĎ toBrČ MymĂ ‘ĎjĘ MtĎ’Ł hrĎiĘ yČlĘ yêĂ pĘ sČ oh tsĆ nĄJĘ hČ =yêĄBĎ =lkĎ bĘ C : MTĎ jĎ SĘ mĂ lĘ11

rCb‘ĞbČ lĘ : ZrĆ’Ď lĎ ZCxmĂ MyrĂ‘ĎBĆ =MGČ MhĆ lĎ ytĂ oqyYĂ hĞ yjĂ ’Č PTĆ SĆ BĘ hkŁ wĘ PrĄxĎ lĘ =d‘Č MhĆ ylĄ ‘Ğ12

ërĆDĆBČ yhĂ yĘwČ : ydĂyĎ=t’Ć M’Ď QĘ mČ bĘ C MySĂ ’rĎhĎ MynĂ hĞ JŁ hČ NoySĘ rĂBĘ qWĆ UĎ dČlĘ yêĂ kĘ lČ hĎ hkĎ JĎ toW‘Ğ13

ynĂ dĄ‘ĞBČ HGČ IĂwČ SmĆ èĆ hČ HgČeŁ mĂ lodGĎ ol HgČnŁ wĘ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ ro’ heĄhĂ wĘ ëlĆ UĆ hČ MyĂrĎhĽ~Ď hČ t‘ĄlĘ
tyrĂbĘ ‘ĂBĘ ylČ ’Ą ’rĄqŁ loq yêĂ ‘ĘmČ SĎ ynĂ ’Ğ wČ ZrĆ’Ď lĎ CnlĘ pČ nĎ CnQĎ kĚ CnxĘ nČ’Ğ : yUĂ ‘Ă MykĂ lĘ hŁ hČ d‘ČbĘ C14

Nod’Ď hêĎ’Č ymĂ ynĂ ’Ğ rmČ ’Ł wĎ : rox’Ď NbĎ rĘDĎhČ toJhČ lĘ ìQĘ hSĆ qĎ ylĂ =PDĎrĘêĂ hmČ lC’SĎ lC’SĎ15

NJĄ =l‘Č yJĂ ìylĆ gĘ rČ=l‘Č dmŁ ‘ĞwČ MCq lbĎ ’Ğ : ylĂ =PdĆrŁ hêĎ’Č rSĆ ’Ğ ‘ČCSyĄ ynĂ ’Ğ Nod’Ď hĎ rmĆ ’IŁ wČ16

ìlĘ y~Ă hČ lĘ : do‘ ì’ĞrĘ’Č rSĆ ’Ğ wČ tĎ y’Ă rĎ rSĆ ’ĞlČ d‘ĄwĘ trĄSĎ mĘ lĂ ìBĘ =rxĎ bĘ lĂ ìylĆ ’Ą ytĂ y’Ą rĘnĂ17

ëSĆ xŁ mĄ MbĎ ySĂ hĞ lČ wĘ MhĆ ynĄ y‘Ą=t’Ć xČ qŁ pĘ lĂ : MhĆ ylĄ ’Ğ ìxĞlĎ SĘ ’Ć rSĆ ’Ğ MyĂoGhČ =NmĂ C M‘ĎhĎ =NmĂ18

brĆqĆBĘ hlĎ xĞ nČ wĘ My’Ă TĎ xĞhČ txČ ylĂ sĘ =t’Ć C’YĘ mĘ yĂ N‘ČmČ lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć NTĎ vĎ hČ NoTlĘ èĂ mĂ C hrĎo’lĘ
MyVwdqh
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ytĂ y’Ą rĘhĎ rSĆ ’Ğ h’Ć rĘUČ BČ ytĂ yrĄmĘ hĂ âl sjČ rĂgĘ ’Č ëlĆ UĆ hČ NJĄ =l‘Č : yBĂ MnĎ ymĂ ’ĞhČ BĘ MySĂ oduĘ hČ 19

MydĂChIĘhČ ZrĆ’Ć =lkĎ bĘ C MyĂlČ SĎ CrybĂ C hnĎ oS’rĂ qWĆ UĆ dČBĘ MybĂ SĘ IŁ hČ =l’Ć =M’Ă yJĂ : MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ 20

: tmĆ ’ĹBĆ MybĂ èĎ lČ tC’yĎJĘ boT hŁW‘ĞBČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć ’bŁ C bCSlĎ ytĂ ’rĎqĎ MyĂoGlČ =MgČ wĘ
yeĂ dĆo‘ MyhĂ Łl’ĹhĎ M‘ĂmĄ yrĂzĘ‘ĆbĘ C : ynĂ tĄ ymĂ hĞ lČ CSqĘ bČ yĘwČ SDĎqĘ UĂ BČ MydĂChIĘhČ ynĂ CWpĎ êĘ hzĆ rCb‘ĞBČ 21, 22

My’Ă ybĂ eĘ hČ =MGČ rSĆ ’Ğ hzĆ=t’Ć qrČ lodgĎ wĘ NTŁ qĎ ynĄpĘ BĂ dUĄ lČ mĘ C dy‘ĂmĄ ynĂ ’Ğ wČ hEĆhČ MoIhČ =d‘Č yxČ
MytĂ UĄ hČ =M‘ĂmĄ MCqyĎ NoS’rĂwĘ heĆ‘ĚyĘ xČ ySĂ UĎ hČ rSĆ ’Ğ : hyĆhĘ yĂ hyŁ hĎ =yJĂ CrBĘ DĂ hSĆ mŁ =MgČ wĘ 23

loqbĘ ’rĎqĎ soTsĘ pĆ C qDĄTČ YĘ mĂ hkŁ ’Ch yhĂ yĘwČ : MyĂoGhČ brĆqĆbĘ C M‘ĎhĎ brĆqĆBĘ ro’=r’Ć hĎ lĘ 24

âl rmČ ’Ď solopC : No‘GĎSĂ ìQĘ htĎWĘ ‘Ď hBĎ rČhĎ ìtĘ mĎ kĘ xĎ hzŁ soloj hêĎ’Č ‘GĎSĚ mĘ MrĎ 25

ëlĆ UĆ hČ wĘ : rbĄ dŁ ynĂ ’Ğ NybĂ mĄ lĘ MyxĂ kŁ nĘ tmĆ ’Ĺ yrĄbĘ DĂ=M’Ă yJĂ ykĂ nŁ ’Ď ‘GĎSĚ mĘ âl dBĎ kĘ eĂ hČ soTsĘ jĆ 26

rêĎsĘ nĂ =âl yJĂ yêĂ xĘ kČ on ynĂ ’Ğ wČ yêĂ rĘBĄ DĂ rSĆ ’Ğ t’Ą ‘ČdĄyŁ ’Ch wynĎpĎ lĘ rBĄ dČlĘ ynĂ ’Ğ WWĎ rSĆ ’Ğ
ëlĆ UĆ hČ hêĎ’Č NymĂ ’ĞmČ hĞ : MymĂ lĎ ‘ĞnČ wĘ CyhĎ ’bĄ xĞmČ bĘ =âl ykĂ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =lJĎ mĂ rbĎ DĎ CeUĆ mĂ 27

hêĎ’Č T‘ČmĘ BĂ soloj=l’Ć rmČ ’Ď sjČ rĂgĘ ’Č wĘ : ìeĆhĂ NymĂ ’ĞmČ yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ ynĂ ’Ğ My’Ă ybĂ eĘ BČ sjČ rĂgĘ ’Č 28

t’Ą mĄ ytĂ lĎ ’Ą SĘ t’zŁ soloj rmĆ ’IŁ wČ : ìomJĎ ìxĞ ySĂ mĘ BĂ NymĂ ’ĞmČ hyĆhĘ ’Ć toyhĹ=yJĂ ynĂ tĄêŁ pČ lĘ rmĄ ’Ł 29

MoIhČ ytĂ ’Ł My‘ĂmĘ èŁ hČ =lJĎ =MGČ M’Ă =yJĂ ìDĘbČ lĘ hêĎ’Č âl hBĄ rĘhČ bĘ =o’ T‘ČmĘ bĂ =yJĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ
hqĎ ynĂ rĘbĆ C hxĎ jĆ hČ wĘ KlĆ UĆ hČ MqĎ IĎwČ hEĆhČ rbĎ DĎhČ orBĘ dČBĘ : hQĆ ’Ą hĎ MyuĂ EĂhČ =NmĂ ZCx ynĂ mŁ kĎ CyhĘ yĂ 30

hWĎ ‘Ď=âl hEĆhČ Sy’Ă hĎ NkĄ ’Ď CrmĘ ’IŁ wČ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă CrBĘ dĘnĂ MêĎkĘ lĆ bĘ C : MêĎ’Ă MybĂ SĘ IŁ hČ wĘ 31

xČ ŁlSĎ soTsĘ jĆ =l’Ć sjČ rĂgĘ ’Č rmĆ ’IŁ wČ : MyuĂ EĂBČ rsĄ ’Ď hĄ lĘ o’ tCmlĎ ‘SĎ rĎ NyDĂ ol toyhĘ lĂ rbĎ dĎ 32

: oTjĎ SĘ mĂ ol toW‘ĞlČ rsČ yuĄhČ =l’Ć ’rĎqĎ âl=M’Ă hEĆhČ Sy’Ă hĎ xQČ SĚ yĘ
MyrĂxĄ ’Ğ MyrĂyiĂ ’Č rjČ sĘ mĂ =M‘Ă soloj rsĄ UĎ IĂwČ ’yĎlĘ TČ y’Ă CnrĄybĂ ‘ĞhČ lĘ rbĎ DĎhČ NoknĎ=yJĂ yhĂ yĘwČ zk

rSĆ ’Ğ tyFĂ mĂ rĎdĘ’Č hIĎnĂ ’ĽBĎ drĆeĄ wČ : soIlĂ Cy omSĘ C soTsĘ Cg’Ğ ’bĎ ~Ę mĂ h’Ď UĄ hČ =rWČ dyČ=l‘Č 2

ynĂ oDqĘ UČ hČ sokrĘTČ sĘ rĂ’Ğ CntĄrĎbĘ xĆ BĘ CnêĎ’Ă wĘ rbŁ ‘ĞeČ wČ ’yĎsĘ ’Č BĘ MIĎhČ yrĄ‘Ď ynĄjĘ =l‘Č CntĘ ’SĎ nĘ
tkĆ lĆ lĎ ChnĄêĘ IĂwČ soloj=M‘Ă diĄ xČ tĘ hĂ soIlĂ CywĘ NodyYĂ =l’Ć Cn’BĎ trĎxĽUĎ mĂ C : yqĂ ynĂ olsĘ êČmĂ 3

xČ CrhĎ ëlČ hĎ N‘ČyČ sorpĘ qČ y’Ă lĎ dgĆeĆmĂ bsĎ eĎ wČ hEĆmĂ rbŁ ‘ĞeČ wČ : MdĎyĎ=l‘Č oSpĘ nČ bySĂ hĎ lĘ wybĎ hĞ ’Ł =l’Ć 4

rSĆ ’Ğ ’rĎCm=l’Ć ’bŁ eĎ wČ ’yĎlĘ CjmĘ pČ C ’yĎqĘ ylĂ yqĂ lCUmĂ MIĎbČ CnrĘbČ ‘Ď NJĄ =rxČ ’Č : CnynĄjĎ rbĆ ‘Ą=l’Ć 5

Cn’Ą ybĂ yĘwČ CnxĄ uĎ IĂwČ ’yĎlĘ TČ y’Ă lĘ tdĆ‘ĆmĚ tyrĂDĘnĘ sČ kĘ lĆ ’Ğ hIĎnĂ ’Ľ h’Ď UĄ hČ =rWČ ’YĎ mĎ MSĎ wĘ : ’yĎqĘ ClBĘ 6

xČ CrhĎ wĘ sodynĂ qĘ ynĄpĘ lĂ =d‘Č Cn‘Ę GČhĂ h‘ĎygĂ ybĂ C MyBĂ rČ MymĂ yĎ HFĎ ’Ă lĘ hlĎ hĞ nČtĘ hĂ CntĄ IĎnĂ ’Ľ qrČ : hĎ ylĆ ’Ą 7

MylĂ mĄ ‘Ğ CnyyĂhĎ hkŁ wĘ : ynĂ omlĘ sČ lCUmĂ yTĂ yrĄqĘ lYĆ ’Ą rbŁ ‘ĞeČ wČ PoxhČ =l’Ć hbĎ rĘqĎ lĘ CnnĎtĎ nĘ âl 8

MyĎ=’obmĘ =hpĄ yĘ ol ’rĎqŁ rSĆ ’Ğ MoqUĎ hČ =l’Ć Cn’Ą BŁ =d‘Č oJrĘ’Ď lĘ PoxhČ ynĄjĘ =l‘Č CnJĄ rĘDČ zxŁ ’ĹlĆ
xTČ bĆ lĎ do‘ CrbĘ ‘ČyČ âl MIĎhČ ydĄrĘoywĘ MymĂ IĎhČ hkŁ wĎ hJŁ NyBĄ CBrĘIĂwČ : ’IĎiĂ lĎ ry‘ĂhĎ ol hbĎ orqĘ C 9

h’Ć rŁ ynĂ ’Ğ heĄhĂ MySĂ nĎ’Ğ MêĆ’Č MhĆ ylĄ ’Ğ rmĆ ’IŁ wČ : soloj MrĄyhĂ zĘIČwČ rbĎ ‘Ď rbĎ JĘ MoYhČ =MgČ yJĂ 10

hgĎ’Ď DĘ SyĄ H’Ď vĎ mČ lĘ C hIĎnĂ ’ĽlĎ qrČ âlwĘ lodGĎ qzĆnĆ bBĄ sČ lĘ tpĆ qĆSĘ nĂ h‘ĎrĎ hEĆhČ CnJĄ rĘDČ=l‘Č yJĂ
yrĄbĘ DĂ=l’Ć wĘ hIĎnĂ ’ĽhĎ l‘ČBČ =l’Ć wĘ lbĄ xŁ hČ brČ=l’Ć ‘mČ SĎ h’Ď UĄ hČ rWČ wĘ : CnytĄSŁ pĘ nČlĘ MGČ=M’Ă yJĂ 11
swlwp
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MySĂ nĎ’ĞhĎ yBĄ rĚ CY‘ĞyĎ NJĄ =l‘Č oB=PrĎxĞlČ boT âl MIĎhČ ’obmĘ toyhĘ bĂ C : ‘mČ SĎ =âl solop12

MIĎhČ ’obmĘ ’ChwĘ MSĎ =PrĎxĞlČ skČ ynĂ ypĄ lĘ =d‘Č ‘ČyGĂ hČ lĘ ClkĘ Cy do‘ ylČ C’ MbĎ SĘ xĎ BĘ hEĆmĂ PŁlxĞlČ
qrČ MorDĎmĂ xČ Cr bSČ nĎ=yJĂ N‘ČyČwĘ : MordĎlĘ =MgČ wĘ NopYĎ lĘ =MGČ hTĆ oehČ brĎ‘ĞmČ NrĆqĆBĘ yTĂ yrĄqĘ BĂ13

tpČ WĘ lĂ boruĎ mĂ CrbĘ ‘ČIČwČ MynĂ ygĂ o‘hĎ =t’Ć Cl‘ĞIČwČ MYĎ pĘ xĆ zoxmĘ =d‘Č ‘ČyGĂ hČ lĘ CCqĂ NJĄ =l‘Č T’Ď lĘ
’rĎqĘ nĂ ’ChhČ r‘ČiČ hČ MSĄ wĘ y’Ă hĎ lCm=l’Ć lodGĎ r‘ČsČ r‘ČsĘ IĂwČ NkĄ =yrĄxĞ ’Č rhĄ mČ yhĂ yĘwČ : yTĂ yrĄqĘ14

NJĄ =l‘Č r‘ČiČ hČ ynĄpĘ BĂ dmŁ ‘ĞlČ xČ JŁ hrĎYĘ ‘Ď âl rSĆ ’ĞmĄ C xDĎêĚwČ hrĎ‘ĞsŁ hIĎnĂ ’ĽhĎ wĘ : NodylĂ qĘ yrĂwĘ’Č15

hpĎ CxdĘ hrĎbĘ ‘Ď hJŁ : r‘ČiĎ hČ heĎ‘ĆtĘ yČ rSĆ ’Ğ=l’Ć ëlĄ êĄ N‘ČmČ lĘ HdĎbĘ ‘ĎmĄ CnydĄyĎ=t’Ć CnpĘ sČ ’Ď16

CkSĘ mĎ HtĎ’Ł : hnĎ ypĂ iĘ bČ CnqĘ zČxĹhĆ lmĎ ‘Ď=ydĄbĘ C hdĎC’lČ qĘ ’rĎqĘ eĂ hČ NTŁ qĎ =y’Ă ‘lČ YĄ lĘ HtĎYĎ CrmĘ bĂ17

lTČ Cê=NjĆ MtĎ’Ď rĘIĂmĂ C MytĂ bŁ ‘ĞBČ hIĎnĂ ’ĽhĎ =t’Ć CSBĘ xČ yĘwČ hrĎzĘ‘ĆlĘ tolBĚ xĘ tČ CnnĘ okyĘwČ MhĆ ylĄ ’Ğ
hnĆ’Ď r‘ČiČ bČ CnlĘ TČ lĘ TĚ rSĆ ’ĞkČ wĘ : h’Ď lĘ hĎ rbŁ ‘ĞeČ wČ MyWĂ rĎpĘ UĂ hČ =t’Ć CdyrĂoh loxhČ ysĄ kĘ rĚ=l‘Č18

’vĎ UČ hČ =lJĎ =t’Ć ClyFĂ IČwČ hIĎnĂ ’ĽhĎ =l‘Č lqĄhĎ lĘ trĎxĽUĎ mĂ ClxĄ hĄ d’Ł mĘ h’Ď rĎon hlĎ TĄ lĘ TČ hnĆ’Ď wĎ
rSĆ ’Ğ rjĎ sĘ mĂ MymĂ yĎwĘ : hIĎnĂ ’ĽhĎ ylĄ JĘ =lJĎ =t’Ć MGČ MhĆ ydĄybĂ ClyTĂ hĄ ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIbČ C : MIĎhČ =l’Ć19, 20

tyrĂ’Ą SĘ =MGČ hdĎbĘ ’Ď z’Ď P‘ĄzŁ wĘ ëlĄ oh r‘ČiČ hČ wĘ hlĎ yĘQČ BČ MybĂ kĎ okwĘ xČ rĄyĎwĘ MoIBČ SmĆ SĆ Ny’Ą
MêĆ’Č rmČ ’IŁ wČ MkĎ otBĘ soloj dmŁ ‘ĞIČwČ MhĆ yjĂ mĂ lkĆ ’Ł MQĎ kĚ C‘nĘ mĎ rSĆ ’ĞbČ C : lYĄ eĎhĂ lĘ CntĄ wĎqĘ êĂ21

âl z’Ď yJĂ yTĂ yrĄqĘ =t’Ć bzŁ ‘Ğ=ylĂ bĘ lĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ ytĂ YĎ ‘ĞlČ =M’Ă MyWĂ ‘Ł MtĆ yyĂhĹ boT MySĂ nĎ’Ğ
SpĆ nĆ=MgČ yJĂ CiUČ tĂ âlwĘ CggĘ omtĘ tĂ âl ypĂ =omBĘ MkĆ YĘ UĂ ’Č ’Ğ hêĎ‘ČwĘ : hEĆhČ qzĆeĆhČ CngĎ yvĂ hĂ22

ylČ ’Ą h’Ď rĘnĂ hEĆhČ hlĎ yĘQČ bČ =yJĂ : HDĎbČ lĘ hIĎnĂ ’ĽhĎ qrČ ytĂ lĎ Cz dbČ ’tŁ =âl MkĆ QĘ JĚ MJĆ mĂ txČ ’Č23

rsČ yuĄhČ ynĄpĘ lĂ yJĂ lC’SĎ ’rĎyêĂ =l’Č rmČ ’IŁ wČ : dbŁ ‘Ĺ’Ć ot’Ł wĘ ynĂ ’Ğ ol=rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ ë’Č lĘ mČ24

MêĆ’Č ’nĎ=CqEĘxČ tĘ hĂ NkĄ lĎ : ëUĎ ‘Ă MyrĂbĘ ‘Ł hĎ =lJĎ toSpĘ nČ hnĎêĎmČ ìlĘ =NtČ nĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ b~Ą yČtĘ êĂ25

MyIĂ’Ă hĎ dxČ ’Č =l’Ć MlĎ C’wĘ : yhĂ yĆ=MGČ NJĄ ylĂ dGČhĚ rSĆ ’ĞkČ yJĂ yêĂ xĘ TČ BĎ MyhĂ Łl’BĄ ynĂ ’Ğ wČ MySĂ nĎ’Ğ26

hlĎ yĘQĎ hČ yYĂ xĞ BČ hIĎrĂdĘ’Č MyČBĘ hkŁ wĎ hkŁ CnkĘ lČ SĘ hĎ z’Ď mĄ rWĎ ‘Ď h‘ĎBĎ rĘ’Č hĎ lylĄ bĘ C : hxĆ DĎnĂ27

Cl‘ĞIČwČ trĆpĆ ‘Ł hĎ =t’Ć CdyrĂoIwČ : ZrĆ’Ď tSĆ BĆ yČlĘ hbĎ rĘqĎ hIĎnĂ ’ĽhĎ =yJĂ MhĆ lĎ rmČ ’Ď MyxĂ QĎ UČ hČ blĄ wĘ28

SmĄ xĞ tomoq qrČ C’YĘ mĘ IĂwČ do‘ CnSĘ IĂwČ T‘ČmĘ CqxĞrĘIĂwČ hmĎ oq MyrĂWĘ ‘Ć qmĆ ‘Ł hĎ tDČmĂ C’YĘ mĘ IĂwČ
h‘ĎBĎ rĘ’Č hIĎnĂ ’ĽhĎ yrĄxŁ ’ĞmĄ CkylĂ SĘ IČwČ loSkĘ mĂ yrĄCYbĘ C‘GĘ pĘ yĂ=NjĆ C’rĘyĎ MhĄ ë’Č : hrĄWĘ ‘Ć29

ryêĂ hČ lĘ CSGĘ IĂwČ hIĎnĂ ’ĽhĎ l‘ČmĄ xČ rŁ bĘ lĂ CmzĘyĎ MyxĂ QĎ UČ hČ wĘ : rqĆBŁ hČ ro’lĘ ClyxĂ oIwČ MynĂ ygĂ o‘30

: MynĂ ygĂ o‘hĎ =t’Ć CdyrĂoy hIĎnĂ ’ĽhĎ S’rŁ mĄ =MGČ yJĂ rmŁ ’lĄ MmĎ yrĂ‘ĞhČ BĘ HdĎyrĂohlĘ C hrĎbĎ ‘ĞhĎ =t’Ć
âl hIĎnĂ ’ĽbĎ CrtĘ CĎyĂ âl hQĆ ’Ą =M’Ă ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č =l’Ć wĘ h’Ď UĄ hČ rWČ =l’Ć rmČ ’Ď soloj lbĎ ’Ğ31

: MIĎhČ =l’Ć hlĎ pĘ nĎ ’yhĂ wĘ hrĎbĎ ‘ĞhĎ yrĄtĘ ymĄ =t’Ć ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č CtrĘJĎ z’Ď : lYĄ eĎhĂ lĘ ClkĘ Ct32

h‘ĎBĎ rĘ’Č hĎ MoIhČ hzĆ MhĆ lĎ rmŁ ’Ď MxĆ lĆ torbĘ lĂ soloj MBĎ ryYĂ pĘ hĂ rqĆBŁ hČ ro’ MrĆTĆ bĘ C33

d‘ČsĘ lĂ MkĆ BĎ ryYĂ pĘ mČ ynĂ ’Ğ NJĄ =l‘Č : hmĎ C’mĘ M‘Ł TĘ o’ lkŁ ’Ğ yêĂ lĘ BĂ mĂ MynĂ ‘ĞnČ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ rWĎ ‘Ď34

yrĄxĞ ’Č wĘ : hYĎ rĘ’Ď dxĎ ’Ć =P’Č MkĆ QĘ JĚ MkĆ SĘ ’rŁ tor‘ĞvČ mĂ ljŁ yĂ=âl yJĂ ClYĄ eĎêĂ t’zŁ bĎ C MkĆ BĘ lĂ35

xČ Cr yxĂ êĘ wČ : lkŁ ’ĹlĆ lxĆ IĎwČ srŁ pĘ IĂwČ MQĎ kĚ ynĄpĘ lĂ MyhĂ Łl’lĄ wylĎ ‘Ď hdĆoIwČ MxĆ lĆ xqČ lĎ t’zŁ kĎ orBĘ dČ36
Mlk
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My‘ĂbĘ SĂ wĘ MyĂtČ’mĎ hIĎnĂ ’ĽBĎ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞhĎ rjČ sĘ mĂ =lkĎ wĘ : ClkĄ ’IŁ wČ MhĄ =MGČ MxĆ lĆ CxqĘ IĂwČ MlĎ JĚ 37

CkylĂ SĘ IČwČ hIĎnĂ ’ĽhĎ l‘ČmĄ do‘ CQqĄhĄ MSĎ pĘ nČ ’QĄ mČ lĘ MlĎ kĘ ’Ď yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ : toSpĎ nĘ SSĄ wĘ SpĆ nĆ 38

MyĎ=NoSlĘ C’rĎ=M’Ă yJĂ ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć CryJĂ hĂ =âl MhĄ wĘ hyĎhĎ rqĆBŁ hČ : MIĎhČ =l’Ć hdĎ~Ą hČ =t’Ć =MgČ 39

MynĂ ygĂ o‘hĎ =t’Ć CY~Ę qČ yĘwČ : ClkĎ Cy=M’Ă hIĎnĂ ’ĽhĎ =t’Ć MSĎ ’ybĂ hĎ lĘ CY‘ĞCĎIĂwČ MyĂdĎyĎ bxČ rĘ PoxwĘ 40

xČ CrhĎ ynĄpĘ lĂ WrĎpĘ UĂ hČ =t’Ć CWrĘpĘ IĂwČ MrĎsĎ ’ĞUČ mĂ MyTĂ oSUĘ hČ =t’Ć CryêĂ hĂ =MGČ MIĎBČ MbĎ zĘ‘ĎlĘ
qBČ dĘIĂwČ hĎ yêĆxĘ êČ qom‘Ď=âl MoqmĎ =l‘Č hpĎ DĘhĘ nĆ hIĎnĂ ’ĽhĎ wĘ : PoxhČ =l’Ć hIĎnĂ ’ĽhĎ =t’Ć ZyrĂhĎ lĘ 41

: MyrĂbĎ SĘ lĂ rbĄ èĎ êĂ wČ hĎ yrĆox’Ğ=t’Ć MlĎ yxĄ bĘ C‘ynĂ hĄ MIĎhČ yQĄ gČ wĘ SCmlĎ ylĂ BĘ mĂ ‘qČ rĘuČ BČ HSĎ ’rŁ
oYpĘ xĆ BĘ h’Ď UĄ hČ rWČ wĘ : CTlĄ UĎ yĂwĘ MyĂUČ bČ CxWĘ yĂ=NjĆ MyrĂyiĂ ’Č hĎ =t’Ć grŁ hĞ lČ ’bĎ ~Ď hČ ySĄ nĘ ’Č CrmĘ ’IŁ wČ 42, 43

hnĎSŁ ’rĂ ljĄ nČtĘ yĂ toxWĘ lĂ ‘ČdĄIŁ hČ ymĂ hCĎYĂ =MgČ wĘ MtĎUĎ zĂmĘ ‘~Č bČ lĘ MnĎtĎ nĘ âl soloj=t’Ć ly~Ă hČ lĘ
hIĎnĂ ’ĽhĎ yrĄbĘ SĂ r’Ď SĘ C MySĂ rĎqĘ bĂ CqyzĂxĞ yČ MyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ wĘ : hSĎ BĎ IČhČ =l’Ć lYĄ eĎhĂ lĘ MyĂUČ hČ =l’Ć 44

: hSĎ BĎ IČhČ =l’Ć MQĎ kĚ CTlĘ UĎ IĂwČ NkĄ yhĂ yĘwČ MSĎ pĘ nČ =t’Ć ly~Ă hČ lĘ
CnUĎ ‘Ă CbyTĂ hĄ MyzĂ‘ĞŁQhČ wĘ : hEĆhČ y’Ă hĎ MSĄ yTĂ ylĂ mĘ yJĂ Cn‘ĘmČ SĎ CnTĘ lČ mĘ nĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ xk, 2

rSĆ ’Ğ MSĆ GĆhČ ynĄjĘ mĂ MhĆ ylĄ ’Ğ CnQĎ JĚ =t’Ć CpsĘ ’Č IČwČ CnlĎ =MxĆ hĎ lĘ S’Ą Cr‘ĞbĂ =yJĂ d’Ł mĘ lĂ =d‘Č
heĄhĂ wĘ dqĄ oUhČ =l‘Č MnĄêĘ IĂwČ MyrĂYĎ nĘ wydĎyĎ âlmĘ PsČ ’Ď solopC : ruŁ hČ ynĄjĘ mĂ C tdĆrĆlĎ ëyrĂ’ĹhĆ 3

dUĎ YĚmĘ lxĄ EŁ hČ =t’Ć MyzĂ‘ĞŁQhČ t’Ł rĘJĂ : MxŁ hČ ynĄjĘ mĂ osCnBĘ HbĎ =o‘gĘ pĂ BĘ odyĎ=l‘Č ‘pČ YĆ grĄêĎWĘ hĂ 4

CêqČ bĎ DĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tmČ qĘ nĂ yJĂ hEĆhČ Sy’Ă hĎ ’Ch xČ YĄ rŁ NkĄ ’Ď Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă CrmĘ ’IŁ wČ odyĎ=l‘Č
olwĘ S’Ą hĎ =l’Ć lxĄ EŁ hČ =t’Ć ëylĂ SĘ hĂ ’Ch lbĎ ’Ğ : MIĎBČ tCUmĂ l~Č nĂ =yJĂ yrĄxĞ’Č otyŁ xĞhČ yêĂ lĘ bĂ lĘ 5

tmĄ wĎ ljŁ yĂ ykĂ o’ orWĎ bĘ hBĆ YĘ yĂ yJĂ to’rĘlĂ MyJĂ xČ mĘ do‘ MhĄ wĘ : ‘rĎ hmĎ C’mĘ htĎWĘ ‘ĆnĆ=âl 6

MyhĂ Łl’Ĺ CrmĘ ’IŁ wČ trĆxĆ ’Č CbSĘ xĎ z’Ď h‘ĎrĎ oB h‘ĎgĘ nĎ =âl yJĂ C’rĘyĂwČ SoB=d‘Č=hJŁ MtĎ oJxČ kĘ C
’ChwĘ soIlĂ bĘ oj omSĘ C y’Ă hĎ NyYĂ qĘ lĂ hdĆWĎ =tEČxĚ ’Ğ htĎ yĘhĎ ’ChhČ MoqUĎ hČ tbČ rĘqĂ bĘ C : ’Ch 7

bJĎ SĘ UĂ lČ lpĄ nŁ soIlĂ bĘ op ybĂ ’Ğ yhĂ yĘwČ : MymĂ yĎ hSĎ ŁlSĘ boT blĄ BĘ CnlĄ JĘ lĘ kČ yĘwČ wylĎ ’Ą CnxĎ qĎ lĘ 8

wylĎ ‘Ď wydĎyĎ MWĆ IĎwČ od‘ĞBČ lQĄ jČ tĘ IĂwČ soloj wylĎ ’Ą ’bŁ IĎwČ MyĂ‘ĎUĄ hČ ylĂ xĞ bČ C txČ DČuČ bČ otŁlxĞ BČ
MhĄ =MgČ wĘ ylĂ xŁ =lJĎ MhĆ lĎ rSĆ ’Ğ y’Ă hĎ =lJĎ mĂ =MGČ wylĎ ’Ą C’BĎ t’zŁ kĎ otS‘Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : Ch’Ą jĎ rĘIĂwČ 9

: ërĆDĎhČ =l‘Č CnyrĄsŁ xĘ mČ =lJĎ CnlĎ C’lĘ mĂ MhĆ mĄ CnrĄbĘ ‘ĎbĘ C toBrČ tonêĎmČ CnlĎ CnêĘ IĂwČ : C’jĎ rĘnĂ 10

tomyĘ=lJĎ MèĎ htĎbĘ SĎ rSĆ ’Ğ tyrĂDĘnĘ sČ kĘ lĆ ’Ğ hIĎnĂ ’ĽBĎ MèĎ mĂ CnrĘbČ ‘Ď MySĂ dĎxĽ hSĎ ŁlSĘ yrĄxĞ ’Č wĘ 11

hSĎ ŁlSĘ MSĎ =bSĆ eĄ wČ ’sĎ CqrĘsČ =l’Ć ’bŁ eĎ wČ : MymĂ o’êĘ HiĎ nĂ =l‘Č to’ t’WĄ nŁ ’yhĂ wĘ PrĆxŁ hČ 12

MoIbČ Cn’BĎ MorDĎmĂ xČ Cr trĎxĽUĎ mĂ ‘ČsŁ nĘ bĂ C NoygĘ rĆ=l’Ć ’bŁ eĎ wČ bsĎ eĎ wČ CnrĘbČ ‘Ď MèĎ mĂ : MymĂ yĎ 13

NJĄ =rxČ ’Č wĘ MymĂ yĎ h‘ĎbĘ SĂ MêĎ’Ă tbĆ SĆ lĎ CnrĚxĞ SĂ MhĄ wĘ MyxĂ ’Č Cn’YĎ mĎ MSĎ : ylĂ oITĂ oj=l’Ć ynĂ èĄ hČ 14

r‘ČSČ =d‘Č CntĄ’rĎqĘ lĂ C’YĘ IĄwČ My’Ă bĎ CnxĘ nČ’Ğ yJĂ MyxĂ ’Č hĎ MSĎ C‘mĘ SĘ IĂwČ : ymĂ or ’bŁ lĎ CnkĘ lČ hĎ 15

Cn’Ą bŁ JĘ : oxCr yxĂ êĘ wČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ď ërĆbĎ yĘwČ MtĎ’Ł h’Ď rĎ solopC MynĂ olmĘ tSĆ ŁlSĘ =d‘ČwĘ soIjĂ ’Č 16

soloj qrČwĘ rsĎ yuĄhČ S’rŁ yrĄmĘ SŁ ’bĎ YĘ rWČ dyČ=l’Ć MyrĂysĂ ’ĞhĎ =t’Ć h’Ď UĄ hČ rWČ rsČ mĎ ymĂ or
’rĎqĘ IĂwČ MymĂ yĎ tSĆ ŁlSĘ yrĄxĞ ’Č yhĂ yĘwČ : ormĘ SĎ lĘ dxĎ ’Ć ’bĎ YĎ Sy’Ă =M‘Ă oDbČ lĘ tbĆ SĆ lĎ dsĆ xĆ BĘ NxČ hĚ 17
wyl’



28. 18–31 twl‘pm 163

yUĂ ‘ČbĘ yêĂ ‘ĘSČ pĎ âl=yJĂ P’Č MyxĂ ’Č MySĂ nĎ’Ğ MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď M’Ď bŁ bĘ C MydĂChIĘhČ ySĄ ’rĎ=t’Ć wylĎ ’Ą
: MyIĂmĂ orhĎ ydĄyBĂ ynĂ CnêĘ IĂwČ MyĂlČ SĎ CrybĂ ynĂ CrsĎ ’Ğ t’zŁ =lkĎ BĘ yêĂ ‘ĘSČ rĎ âl CnytĄ ob’Ğ trŁ oêmĂ C
: twĆmĎ =TjĎ SĘ mĂ ’TĘ xĄ ybĂ ’YĎ mĘ nĂ =âl N‘ČyČ bxĎ rĘUĆ lČ ynĂ xĄ QĘ SČ lĘ CSqĘ bČ yĘwČ ynĂ CrqĎ xĞ ynĂ CnxĎ BĘ MhĄ wĘ18

NySĂ lĘ hČ lĘ =âl qrČ rsĎ yuĄhČ =l’Ć ’rŁ qĘ lĂ sCn’Ď ytĂ yyĂhĎ NJĄ =l‘Č ynĂ TĘ WĂ lĘ CSqĘ hĂ MydĂChIĘhČ wĘ19

MkĆ êĘ ’Ă rBĄ dČlĘ C MkĆ tĘ ’Ł rĘlĂ ylČ ’Ą MkĆ tĘ ’Ć ytĂ ’rĎqĎ hEĆhČ rbĎ DĎhČ llČ gĘ BĂ : rbĎ DĎ=l‘Č yUĂ ‘Č=t’Ć20

hdĎChymĂ CnC’BĎ torGĘ ’Ă âl wylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : hEĆhČ lbĆ JĆ BČ rCs’Ď ynĂ ’Ğ l’Ą rĎWĘ yĂ twČqĘ êĂ N‘ČmČ lĘ21

heĄhĂ hêĎ‘ČwĘ : ‘rĎ rbĎ DĎ ìBĘ =rBĆ dČlĘ o’ ìylĆ ‘Ď ‘ČydĂohlĘ ’BĎ MyxĂ ’Č hĎ =NmĂ dxĎ ’Ć =âl P’Č wĘ22

hGĎlČ pĘ UĂ hČ =l‘Č Cn‘ĘmČ SĎ ‘ČmŁ SĎ rbĎ JĘ SĆ BĘ ìBĆ lĂ =M‘Ă rSĆ ’Ğ=t’Ć ìyjĂ mĂ ‘ČmŁ SĘ lĂ MySĂ qĘ bČ mĘ CnxĘ nČ’Ğ
MyBĂ rČ wylĎ ’Ą C’BĎ ’ChhČ MoIbČ C d‘Ąom Moy ol CSyDĂqĘ IČwČ : tomoqUĘ hČ =lkĎ BĘ hĎ CrmĘ yČ yJĂ t’EŁ hČ23

xČ ykĂ oh=MGČ bTĄ yhĄ r’Ą BČ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ yrĄbĘ DĂ=t’Ć MhĆ ylĄ ’Ğ rBĆ DĂ z’Ď onolmĘ tyBĄ =l’Ć
MhĆ bĎ CyhĘ IĂwČ : brĆ‘ĎhĎ =d‘Č rqĆBŁ hČ mĄ My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ hSĆ mŁ trČoêmĂ ‘ČCSyĄ tmĆ ’Ĺ=l‘Č ryBĂ kĘ mČ lĘ24

MynĂ odnĘ MhĄ wĘ tkĆ lĆ lĎ CbCSIĎwČ : CnymĂ ’ĹhĆ âlwĘ oU‘ĂmĄ CnjĎ rSĆ ’Ğ wČ wyrĎbĎ dĘBĂ NymĂ ’ĞhČ lĘ CnpĘ hĎ rSĆ ’Ğ25

yjĂ =l‘Č SdĆuŁ hČ xČ Cr rBĆ DĂ bTĄ yhĄ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć qrČ do‘ rBĆ DĂ solopC wytĎ od’Ł =l‘Č
CnybĂ êĎ =l’Č wĘ ‘ČomSĎ C‘mĘ SĂ hEĆhČ M‘ĎlĎ êĎrĘmČ ’Ď wĘ ëlĄ : rmŁ ’lĄ MkĆ ytĄbŁ ’ĞlČ ’ybĂ eĎhČ ChyĎ‘ĘSČ yĘ26

‘SČ hĄ wynĎ y‘Ą=t’Ć wĘ ‘ČomèĘ mĂ CdbĘ JĎ wynĎ zĘ’Ď wĘ hEĆhČ M‘ĎhĎ =blĄ NmĄ SĎ śyJĂ : C‘dĎêĄ=l’Č wĘ o’rĎ C’rĘC27

MyĂoGhČ =l’Ć yJĂ C‘DĘ NkĄ lĎ : Ch’Ą jĎř rĘ’Ć wĘ bSĎ wĎ NybĂ yĎ obbĎ lĘ C ‘mĎ SĘ yĂ wynĎ zĘ’Ď bĘ C wynĎ y‘ĄbĘ h’Ć rĘyĂ=NjĆ28

toxkĘ tŁ BĘ wylĎ ‘ĎmĄ CklĘ hĎ MydĂChIĘhČ wĘ rBĄ dČlĘ hQĎ JĂ ’Ch : C‘mĎ SĘ yĂ MhĄ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ t‘ČCSêĘ hxĎ lĘ SĘ nĂ29

lBĄ qČ yĘwČ ol HrĎkĎ WĘ rSĆ ’Ğ otnĎ‘Ł mĘ BĂ tomymĂ êĘ MynĂ SĎ MyĂêČSĘ bSČ yĎ ’ChwĘ : MhĆ ynĄ yBĂ MyrĂbĎ DĘ30

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ykĄ rĘDČ=t’Ć dUĄ lČ yĘwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć ’rĎqĘ IĂwČ : wylĎ ’Ą C’BĎ rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć31

: ‘ČyrĂpĘ mČ Ny’Ą BĘ MynĂ Cm’Ĺ blĄ BĘ CnynĄdŁ ’Ğ

bVw ’"n v.27 .d"y g"y whyttmb Nkw ,+y +w hy‘Vy Nyy‘ ,‘SČ hĎ wynĎ y‘Ąw dBĄ kĘ hČ wynz’w hzh M‘h bl NmĄ SĘ hČ ’"n v.27 .xk
.d"y g"y whyttmb Nkw ,+y +w hy‘Vy Nyy‘ ,ol ’pĎ rĎwĘ



MyIĂmĂ orhĎ =l’Ć

rSĆ ’Ğ : MyhĂ Łl’ĹhĎ trČSBĘ =t’Ć rvĄ bČ lĘ SDĎqĚmĘ C rxĎ bĘ nĂ xČ ylĂ SĎ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dbĆ ‘Ć soloj ’, 2

dwĂDĎ ‘rČEĆmĂ ’YĎ yĎ rSĆ ’Ğ onBĘ rbČ DĘ=l‘Č : SdĆuŁ hČ ybĄ tĘ kĂ BĘ wy’Ď ybĂ nĘ yjĂ =l‘Č HtĎ’Ł dyGĂ hĂ MdĆuĆmĂ 3

’Ch MytĂ UĄ hČ =NmĂ oYyqĂ hĞ BČ SdĆuŁ hČ xČ Cr ypĂ lĘ hrĎCbgĘ BĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ NkČ ChwĘ : orWĎ bĘ ypĂ lĘ 4

MyĂoGhČ =lJĎ blĄ =t’Ć toFhČ lĘ HyĎ=tCk’ĞlĘ mČ C NxĄ CnlĎ NêČ nĂ odyĎ=l‘ČwĘ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ 5

lhĎ uĎ hČ =lJĎ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ y’Ą yrĂqĘ MêĆ’Č =MGČ MkĆ eĘ hĂ MkĎ otbĘ C : omSĘ rCb‘ĞBČ hnĎ Cm’ĹlĎ 6, 7

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄwĘ CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ lĎ NêĄ yĂ MolSĎ wĘ dsĆ xĆ wySĎ dŁ qĘ C wyrĎyxĂ BĘ MyhĂ Łl’Ĺ ydĄydĂyĘ ymĂ orBĘ
MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ yJĂ MkĆ lĘ JĚ =d‘ČBĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ yhČ Łl’Ĺ=t’Ć hdĆo’ yrČbĎ DĘ xtČpĄ BĘ : CnynĄdŁ ’Ğ 8

’Ch ySĂ pĘ nČ wĘ yxĂ CrBĘ ot’Ł dbĄ ‘Ł ynĂ ’Ğ onBĘ trČSbĘ BĂ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ : MlĎ o‘hĎ lkĎ BĘ h‘ĎmĘ SĎ 9

xČ ylĂ YĘ ’Č ’op’Ą ytČmĎ lĘ ytČ oQpĂ tĘ BĂ dymĂ tĎ ynĂ ’Ğ ryêĂ ‘ĘmČ C : MkĆ tĘ ’Ć ryJĂ zĘhČ mĄ yêĂ lĘ dČxĎ =âl yJĂ ydĂ‘Ą 10

tnČêĘ mČ =NmĂ lyYĂ ’ĞhČ lĘ C MkĆ tĘ ’Ł rĘlĂ yêĂ pĘ sČ kĘ nĂ PsŁ kĘ nĂ =yJĂ : MkĆ ylĄ ’Ğ ’oblĎ yhČ Łl’Ĺ NoYrĘBĂ yJĂ rĘDČ 11

Sy’Ă wĘ Sy’Ă tnČ Cm’ĹBĆ wDĎxĘ yČ MkĆ UĎ ‘Ă MxĄ nČtĘ hĂ lĘ NJĄ =MgČ wĘ : ZmĆ ’Ł MkĆ lĎ PysĂ ohlĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ xČ CrhĎ 12

’oblĎ yBĂ lĂ =t’Ć yêĂ tČ nĎ toBrČ=yJĂ yxČ ’Č MJĆ mĂ MylĂ ‘ĞhČ lĘ ySĂ pĘ nČ =Ny’Ą wĘ : ynĂ mŁ JĎ MkĆ omJĘ CeUĆ mĂ 13

heĄhĂ : hêĎ‘Ď=d‘Č yêĂ ‘Ę nČmĘ nĂ wĘ MyĂoGhČ rtĆ yĆBĘ =MgČ omJĘ MkĆ bĎ =MgČ yrĂjĘ T‘ČmĘ ylĂ ’YŁ mĘ lĂ MkĆ ylĄ ’Ğ 14

NkĄ bĘ C : hnĎ ybĂ =ylĂ bĘ ynĄbĘ lĂ wĘ hnĎ ybĂ ynĄbĘ lĂ z‘ĄŁl M‘Č ynĄbĘ lĂ =MgČ wĘ MynĂ wĎIĘhČ ynĄbĘ lĂ ynĂ ’Ğ box l‘ČBČ 15

trČSBĘ mĂ Sob’Ą =âl yJĂ : ymĂ or ynĄBĘ MkĆ lĎ =MGČ hrĎSBĘ hČ =t’Ć dyGĂ hČ lĘ yêĂ lĘ kĎ yĘ ypĂ lĘ ynĂ ’Ğ NoknĎ 16

: ynĂ wĎIĘhČ =MgČ wĘ S’rŁ BĘ ydĂChIĘhČ NymĂ ’ĞmČ =lJĎ =l’Ć h‘ĎCStĘ lĂ ’yhĂ MyhĂ Łl’Ĺ trČCbGĘ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ
qyDĂYČ wĘ bCtJĎ JČ hnĎ Cm’ĹbĆ hyĆxĘ nĂ N‘ČmČ lĘ hnĎ Cm’Ĺ roqUĘ mĂ MyhĂ Łl’Ĺ tqČ dĘYĂ htĎlĘ gĘ nĂ HbĎ =yJĂ 17

MySĂ bĘ JŁ hČ hlĎ wĘ‘Č ynĄbĘ C h‘ĎSĘ rĂ yWĄ ‘Ł =l‘Č PqĎ SĘ nĂ MyĂmČ èĎ mĂ MyhĂ Łl’Ĺ NorxĞ wČ : hyĆxĘ yĂ otnĎ Cm’ĹBĆ 18

yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ MhĆ lĎ hQĎ gĂ yJĂ MBĎ rĘqĂ bĘ hrĎCrBĘ MyhĂ Łl’Ĺ t‘ČDČ yJĂ : htĎlĎ wĘ‘ČBĘ tmĆ ’ĹhĎ =t’Ć 19, 20

’rŁ BĘ MoImĂ wytĎ oQ‘ĚpĘ ydĄyĘ=l‘Č hrĎo’lĎ C’YĘ yĎwĘ C‘dĘon otChŁl’wĄ otrĎCbGĘ xYČ nĄ oE‘Ě NoybĘ xĆ
CntĘ nĎ âlwĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć MhĄ My‘ĂdĘyŁ yJĂ : qDĎTČ YĘ hĂ lĘ hjĆ MhĆ lĎ =Ny’Ą yJĂ =d‘Č MyĂmĎ SĎ wĘ ZrĆ’Ć 21

: MykĂ SĄ xĞ ëlČ hĎ r‘ĎbĘ eĂ hČ MBĎ lĂ wĘ ClBĎ hĘ yĆ MhĆ ytĄ oY‘ĞomBĘ =M’Ă yJĂ ol Cdoh âl=P’Č odobkĘ ol
tynĂ bĘ êČ tCmdĘBĂ MlĎ o‘ l’Ą ynĎdŁ ’Ğ dobkĘ CrymĂ IĎwČ : Cr‘ĎbĘ nĂ NJĄ =l‘Č MhĄ MymĂ kĎ xĞ yJĂ CrUĘ ’Č tĘ yĂ 22, 23

NJĄ =l‘Č : hmĎ dĎ’ĞhĎ WmĆ rĆwĘ ‘BČ rĘ’Č =l‘Č ëlĄ ohwĘ MyĂmČ èĎ hČ Po‘ tynĂ bĘ tČ wĘ htĎ CmêĘ =NBĆ MdĎ’Ď 24

CrymĂ hĄ rSĆ ’Ğ : MhĆ ynĄ yBĄ MhĄ MrĎWĎ BĘ lQĄ xČ lĘ C h’Ď mĘ TĚ lĘ MBĎ lĂ tCrrĂSĘ dyČBĘ MrĎyGĂ sĘ hĂ MyhĂ Łl’Ĺ 25

d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ ’Ch ëCrBĎ rYĄ oIhČ ynĄjĘ =l‘Č rYĎ oehČ =t’Ć CdbĘ ‘ČIČwČ C’rĘyIĂwČ rqĆèĎ BČ tmĆ ’Ĺ yhĄ Łl’Ĺ
xrČ’Ł CpylĂ xĹhĆ MhĆ ySĄ nĘ =MGČ yJĂ MtĎqĎ CSêĘ NolqĘ dyČBĘ MyhĂ Łl’Ĺ MrĎyGĂ sĘ hĂ t’zŁ rCb‘ĞBČ : NmĄ ’Ď 26

ZrĆ’Ď hĎ =lJĎ ërĆdĆJĘ MySĂ eĎhČ =l’Ć ’oBmĂ CldĘxĎ MyrĂbĎ GĘ hČ =MGČ rSĆ ’ĞJČ : rzĎ xrČ’Ł BĘ NtĎuĎ xĚ 27

MhĆ y‘ĄêĚ‘ĘêČ bqĆ‘ĄwĘ NolqĎ yqĂ lĘ ClQĘ ‘ČtĘ yĂ rbĆ gĆBĘ rbĆ gĆwĘ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă MtĎ wĎ’ĞêČ S’Ą MBĎ =r‘ČbĘ êĂ wČ
wxql
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MbĎ zĎ‘Ğ NJĄ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć ‘ČdŁ yĎwĘ lJĄ WĘ hČ CYpĘ xĎ âl rSĆ ’ĞkČ wĘ : MtĎ oSpĘ nČBĘ lCmgĘ =ydĄ CxqĘ lĎ28

‘SČ rĆ tCnzĘ hlĎ wĘ‘Č=lJĎ C’lĘ mĎ rSĆ ’Ğ d‘Č : hWĆ ‘ĎyĄ âl=rSĆ ’Ğ t’Ą toW‘ĞlČ MBĎ lĂ tbČ CSmĘ BĂ29

y’Ą nĘ S lykĂ rĎ ykĄ lĘ hŁ wĘ MynĂ ySĂ lĘ mČ MQĎ JĚ : hUĎ zĂmĘ C hIĎmĂ rĘC NodmĎ xYČ rĆwĘ h’Ď nĘ qĂ =MgČ wĘ NwĆ’Ď wĎ ‘YČ BĆ30

yrĄypĂ mĘ C t‘ČDČ yrĄsĘ xČ : MhĆ yrĄohlĘ MyrĂmĘ mČ C tyxĂ SĘ mČ ySĄ rĎxĎ MybĂ hĎ rĘC My’Ă GĄ MylĂ lĘ ohwĘ MyhĂ Łl’Ĺ31

TjČ SĘ mĂ My‘ĂdĘyŁ yJĂ =P’Č MhĄ wĘ : C‘dĎyĄ âl hnĎ ynĂ xĞ rSĆ ’Ğ h’Ď nĘ WĂ yrĄTĘ nŁ MyrĂzĎkĘ ’Č tyrĂbĘ32

M’Ă =yJĂ MCW‘ĞyČ yJĂ dbČ lĘ âl t’zŁ =lkĎ BĘ MhĄ twĆmĎ =ynĄBĘ hQĆ ’Ą JĎ MyWĂ ‘ĞmČ MyWĂ ‘Ł hĎ =yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ
: MhĆ yWĄ ‘Ł do‘ NCrèĘ ’Č yĘ=MGČ

‘ČySĂ rĘêČ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎbČ yJĂ TpĄ SŁ toyhĘ lĂ ìlĘ hqĎ dĎYĘ Ny’Ą lodgĎ o’ NTŁ qĎ MdĎ’Ď =NBĆ NJĄ =l‘Čb

CnxĘ nČ’Ğ wČ : ChWĄ ‘ĞmČ JĘ tĎ yWĂ ‘Ď TpĄ èŁ hČ hêĎ’Č =MGČ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č ìSĘ pĘ nČ =t’Ć MGČ ‘ČySĂ rĘêČ ì‘ĞrĄ=t’Ć2

ìTĘ pĘ SĎ BĘ MdĎ’Ď =NbĆ hêĎ’Č wĘ : NwĆ’Ď ylĄ ‘ĞjŁ =lJĎ MyhĂ Łl’Ĺ TjŁ SĘ yĂ MyrĂSĎ ymĄ BĘ yJĂ Cn‘ĘdČyĎ âlhĞ3

o’ : MyhĂ Łl’Ĺ TjČ SĘ UĂ mĂ TlĄ UĎ tĂ yJĂ ìBĘ lĂ =l’Ć rmČ ’tŁ hĞ hWĆ ‘Ł hêĎ’Č =MGČ MhĆ yWĄ ‘ĞmČ kĘ C MtĎ’Ł4

bCSlĎ ìkĘ yrĂdĘmČ ’Ch obCTbĘ =yJĂ NnĄ oBtĘ tĂ âlwĘ oj’Č ërĆ’Ć wĘ otlĎ mĘ xĆ wĘ obCT brŁ zCbtĎhĞ
tolGĎhĂ BĘ ’rĎoehČ wĘ lodGĎhČ MoIlČ hrĎbĘ ‘Ć ìlĘ =rBĎ YĘ êĂ hSĆ uĎ hČ ìjĘ rĘ‘ĎbĘ C ìBĘ lĂ tCrrĂSĘ bĂ C : wylĎ ’Ą5

ydĄqĘ SŁ lĘ MlĎ o‘ yIĄxČ : wylĎ ‘ĎpĘ mĂ JĘ Sy’Ă Sy’Ă lĘ lmŁ gĘ yĂ rSĆ ’Ğ : MyhĂ Łl’Ĺ TjČ SĘ mĂ tqČ dĘYĂ tolgĘ nĂ6, 7

yrĂmĆ ynĄbĘ lĂ hrĎbĘ ‘ĆwĘ P‘ČzČwĘ : xYČ nĆlĎ rbŁ ‘ĞyČ âl rSĆ ’Ğ rdĎhĎ wĘ dobkĎ yrĄxĞ SŁ boT=hŁW‘Ğ8

l‘ĄjŁ hČ Sy’Ă SpĆ nĆ=lkĎ lĘ hqĎ CYwĘ hrĎYĎ : CnyhĂ yĎ lwĆ‘Ď toW‘ĞlČ wĘ tmĆ ’Ĺ yrĄbĘ DĂ ‘ČmŁ SĘ lĂ MynĂ ’ĞmĎ mĘ hČ9

S’rŁ BĘ ydĂChIĘhČ boT l‘ĄjŁ =lkĎ lĘ MolSĎ wĘ rdĎhĎ wĘ dobkĎ wĘ : ynĂ wĎIĘhČ =MgČ wĘ S’rŁ BĘ ydĂChIĘhČ ‘rĎ10

MGČ hrĎot=ylĂ bĘ BĂ C’TĘ xĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =lkĎ yJĂ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =M‘Ă MynĂ pĎ ’vmČ =Ny’Ą yJĂ : ynĂ wĎIĘhČ =MgČ wĘ11, 12

: CTpĄ èĎ yĂ t’EŁ hČ hrĎoêhČ yjĂ =l‘Č MêĎ’Ă ynĎdŁ ’Ğ trČotwĘ C’TĘ xĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ CdbĄ ’yŁ hrĎot=ylĂ bĘ BĂ
MyĂoGhČ yJĂ : CqDĎYĘ yĂ hrĎoêhČ yrĄmĘ SŁ =M’Ă yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ MhĄ MyqĂ yDĂYČ hrĎoêhČ y‘ĄmĘ SŁ âl yJĂ13, 14

hrĎoê rSĆ ’Ğ MhĄ MêĎ‘ĘDČ ro’ yjĂ =l‘Č hrĎoêhČ yrĄbĘ dĂJĘ MyWĂ ‘Ł wĘ hrĎoê ro’ MhĆ lĎ =Ny’Ą rSĆ ’Ğ
rSĆ ’ĞBČ MBĎ lĂ xČ Cl=l‘Č bCtJĎ hrĎoêhČ TjČ SĘ mĂ yJĂ MtĎ’Ł rĘhČ BĘ : MSĎ pĘ nČlĘ hrĎot CyhĘ yĂ MhĆ lĎ Ny’Ą15

MoIBČ : HtĎ ox’Ğ=t’Ć hèĎ ’Ă toJzČmĘ o’ tonTĘ ŁW topylĂ xĞ MhĆ ytĄ onêŁ SĘ ‘ĆwĘ MhĆ lĎ dyGĂ êČ MêĎ‘ĘDČ16

yêĂ ‘ĘdČoh rSĆ ’ĞJČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ yjĂ =l‘Č MdĎ’Ď ynĄbĘ yrĄtĘ sĂ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ TjŁ SĘ yĂ rSĆ ’Ğ ’ChhČ
lQĄ hČ tĘ êĂ MyhĂ Łl’bĄ C hrĎoêbČ ìxĞ TČ bĘ mĂ tSĆ êĎ wČ ydĂChyĘ MSĄ bĘ tĎ’rĄqĘ nĂ yJĂ hêĎ’Č wĘ : ytĂ rĎSbĘ BĂ17

: hrĎoêBČ lyJĂ WĘ mČ ìtĘ oyhĘ lĂ ‘rĎlĎ boT=NyBĄ lyDĂbĘ hČ lĘ NybĂ tĎ wĘ onoYrĘ=t’Ć êĎ‘ĘdČyĎ yJĂ : ìSĆ pĘ nČ18

PCQ’Č MyĂ’tĎpĘ lĂ hrĆom : ëSĆ xŁ ybĄ SĘ yŁ lĘ ro’wĘ MyrĂwĘ‘ĂlĘ lhĄ nČmĘ hČ ’Ch hêĎ’Č yJĂ xČ CTbĎ ìBĘ lĂ wĘ19, 20

PQĄ ’Č tĘ âlhĞ MyrĂxĄ ’Ğ=t’Ć PQĄ ’Č mĘ hČ hêĎ’Č wĘ : hrĎoêBČ tmĆ ’ĹwĆ t‘ČdČBĘ tynĂ kĘ êĎ MtČ oxwĘ MydĂlĎ ylĂ21

hêĎ’Ď P’Ł nĘ tĂ hĞ P’Ď nĘ tĂ =âl rmĄ ’Ł hČ hêĎ’Č : hêĎ’Ď bnŁ gĘ tĂ hĞ bnŁ gĘ tĂ =âl ’rĄuŁ hČ hêĎ’Č ìSĆ pĘ nČ =t’Ć22

hrĎoêBČ lQĄ hČ tĘ tĂ yJĂ hêĎ’Č : SdĆuŁ BČ l‘ČmČ l‘ČmĘ tĂ hĞ MylĂ ylĂ ’ĹhĎ =t’Ć ZuĄSČ êĘ rSĆ ’Ğ hêĎ’Č23

omJĘ MyĂoGBČ lQĎ xĚ mĘ MyhĂ Łl’Ĺ MSĄ MkĆ lĘ lČ gĘ bĂ yJĂ : hrĎoêhČ =NmĂ rCswĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ MSĄ lQĄ xČ tĘ hČ24

hrĎoêhČ =t’Ć M’Ă ë’Č hrĎoêhČ =t’Ć rmŁ SĘ êĂ =M’Ă ìlĘ ly‘Ă ohlĘ hlĎ CUhČ NmĄ ’Ď yJĂ : bCtJĎ SĆ25
trph
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otlĎ rĘ‘Ď hrĎoêhČ TjČ SĘ mĂ JĘ hWĆ ‘ĞyČ lrĄ‘ĎhĆ M’Ă wĘ : htĎ yĎhĘ nĂ hlĎ rĘ‘ĎlĘ ìtĘ lĎ Cm âlhĞ êĎrĘpČ hĄ 26

rSĆ ’Ğ ìtĘ ’Ł NydĂyĎ hrĎoêhČ TjČ SĘ mĂ kĘ hWĆ ‘Ł hĎ hdĎQĄ mĂ hEĆhČ lrĄ‘ĎhĆ wĘ : ol=bSĆ xĎ êĄ hlĎ CmlĘ 27

ydĂChyĘ ’Ch hzĆ=âl yJĂ : êĎrĘpČ hĄ hrĎoêhČ =t’Ć wĘ tolCUhČ tyrĂBĘ to’wĘ hwĎYĘ UĂ hČ rpĆ sĄ ìlĘ =SyĆ 28

ëotBĘ rSĆ ’Ğ ydĂChyĘ hzĆ ë’Č : rWĎ BĎ BČ h’Ć rĘUČ lČ rSĆ ’Ğ hlĎ CUhČ ’yhĂ t’zŁ âlwĘ MyĂnĎ y‘ĄlĎ rSĆ ’Ğ 29

rSĆ ’Ğ btĎJĘ hČ to’ ypĂ lĘ âlwĘ rBĄ DĂhČ xČ Cr ypĂ lĘ ’yhĂ bbĎ QĄ hČ tlČ Cm hlĎ CUhČ wĘ ydĂChyĘ ’Ch oBlĂ
: MyhĂ Łl’ĹmĄ M’Ă yJĂ MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ âl otQĎ hĂ êĘ

rbĆ ‘Ą=lJĎ mĂ d’Ł mĘ brČ : tolCUhČ tyrĂbĘ BĂ ol ‘YČ BĆ =hmČ C ydĂChylĂ NortĎ IĂ=hmČ ’op’Ą NJĄ M’Ă g, 2

CnymĂ ’ĹhĆ âl MtĎYĎ qĘ mĂ =M’Ă ’op’Ą hmĎ C : MyhĂ Łl’Ĺ yrĄbĘ DĂ MêĎ’Ă CdqĘ pĘ hĎ =yJĂ S’rŁ hĎ NortĘ yĂwĘ 3

MdĎ’Ď =lkĎ wĘ ’Ch NmĎ ’ĹnĆ MyhĂ Łl’Ĺ ë’Č hlĎ ylĂ xĎ : MyhĂ Łl’Ĺ tnČ Cm’Ĺ=t’Ć MtĎ nĎ Cm’Ĺ rsĆ xŁ rpĄ yĎ rpĄ hĎ hĆ 4

MyhĂ Łl’Ĺ tqČ dĘYĂ z‘Ł ‘dČCĎyĂ=M’Ă ë’Č : ìTĆ pĘ èĎ hĂ BĘ hJĆ zĘtĂ wĘ śìyrĆbĎ dĘBĂ qDČYĘ êĂ =N‘ČmČ lĘ bCtJĎ JČ bzĄJŁ 5

MdĎ’Ď =ynĄBĘ ërĆdĆJĘ CnylĄ ‘Ď otmĎ xĞ ry‘Ă yĎ rSĆ ’Ğ ’Ch lwĆ‘Ď yhĄ Łl’Ĺ rmČ ’eŁ =hmČ Cny‘ĄSĎ pĘ ydĄyĘ=l‘Č
ySĂ xĞkČ wĘ y‘ĂSĘ jĂ =M’Ă wĘ : ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ TjŁ SĘ yĂ=ëy’Ą NJĄ =M’Ă yJĂ hlĎ ylĂ xĎ : rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ 6, 7

’Ch hzĆ âlhĞ ë’Č : yTĂ pĘ èĎ hĂ BĘ ‘SĎ rĎ ’YĄ ’Ą hEĆ=hUĎ lĎ hnĆSĘ mĂ dobkĎ wĘ z‘Ł ol=NêĆ yĂ MyhĂ Łl’bĄ 8

boFhČ llČ gĘ BĂ ‘rĎ hWĆ ‘ĞnČ MyrĂmĘ ’Ł CnxĘ nČ’Ğ yJĂ rmŁ ’lĄ h‘ĎrĎ CntĄBĎ DĂ My’Ă yYĂ oUhČ CnyDĄnČmĘ rbČ DĘ
spĆ ’Ć CnlĎ NortĘ yĂ SyĄhĞ hêĎ‘Č hmĎ C : CmSĎ ’Ę yĆ MTĎ pĘ èĎ hĂ BĘ rSĆ ’Ğ MhĄ hQĆ ’Ą obqĄ‘ĞBČ ’bŁ yĎ rSĆ ’Ğ 9

Ny’Ą qyDĂYČ Ny’Ą bCtJĎ JČ : dxČ yĎ hUĎ hĄ NwŁ ‘ĎBĆ MynĂ wĎywĂ MydĂChyĘ yJĂ CnxĘ kČ oh NkĄ ynĄpĘ lĂ yJĂ NyĂ’Ď wĎ 10

boT=hWĆ ‘Ł Ny’Ą CxlĎ ’ĹnĆ wDĎxĘ yČ rsĎ lJŁ hČ : MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć SrĄDŁ Ny’Ą lyJĂ WĘ mČ Ny’Ą : dxĎ ’Ć =MGČ 11, 12

rSĆ ’Ğ : omytĄpĎ WĘ txČ êČ bCSkĘ ‘Č tmČ xĞ NCqylĂ xĞ yČ MnĎ oSlĘ MnĎrŁ GĘ xČ CtjĎ =rbĆ qĆ : dxĎ ’Ć MGČ Ny’Ą 13, 14

ërĆdĆwĘ : MtĎ oQsĂ mĘ BĂ rbĆ SĆ wĎ dSŁ : MDĎ=ëjĎ SĘ lĂ CrhĞ mČ yĘ MhĆ ylĄ gĘ rČ : torrŁ mĘ C ’lĄ mĎ MhĆ yjĂ hlĎ ’Ď 15, 16, 17

dyGĂ êČ rSĆ ’Ğ=lkĎ yJĂ Cn‘ĘdČyĎ CnxĘ nČ’Ğ wČ : MhĆ ynĄ y‘Ą dgĆnĆlĘ MyhĂ Łl’Ĺ dxČ jČ Ny’Ą : C‘dĎyĎ âl MolSĎ 18, 19

ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ wĘ hjĆ =lJĎ rkĄ iĎ yĂ t’zŁ bĎ C hĎ yrĆbĎ DĘ MyWĂ êĎ hrĎoêhČ =t’Ć ClBĘ qĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą lĎ hrĎoêhČ
yJĂ wynĎpĎ lĘ rWĎ BĎ =lJĎ qDČYĘ yĂ âl hrĎoêhČ htĎ CĘYĂ rSĆ ’Ğ MyWĂ ‘ĞUČ BĘ N‘ČyČ : MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ MSČ ’Ę êĆ 20

ro’lĎ MyhĂ Łl’Ĺ tqČ dĘYĂ h’Ď YĘ yĎ hrĎoêhČ ydĄ‘ĞlĘ BČ mĂ hêĎ‘ČwĘ : ’TĘ xĄ hČ t‘ČDČ h’Ď YĘ yĎ hrĎoêhČ roqUĘ mĂ 21

hnĎ CtnĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ tnČ Cm’ĹBĆ MyhĂ Łl’Ĺ tqČ dĘYĂ wĘ : My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ hrĎoêhČ hĎ ylĆ ‘Ď Cdy‘ĂhĄ rSĆ ’Ğ 22

dobkĘ yrĄxĞ’Č mĄ CgiŁ IĂwČ C’TĎ xĎ MQĎ JĚ =yJĂ : lyDĂbĘ mČ =Ny’Ą yJĂ MQĎ JĚ MynĂ mĚ ’Ĺ ynĄbĘ lĂ MdĎ’Ď ynĄBĘ =lkĎ lĘ 23

oSyDĂqĘ hĂ rSĆ ’Ğ ’Ch : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ MtĎ’Ł hdĎpĎ =yJĂ CqDĎYĘ yĂ MQĎ JĚ MeĎxĂ oexĂ bĘ C : MyhĂ Łl’Ĺ 24, 25

otlĎ mĘ xĆ wĘ otqĎ dĘYĂ =t’Ć toQGČ rCb‘ĞbČ lĘ CntĄ nĎ Cm’Ĺ yjĂ =l‘Č omdĎbĘ CnylĄ ‘Ď rjĄ kČ lĘ MdĆuĆmĂ MyhĂ Łl’Ĺ
’Ch yJĂ t’zŁ JĎ t‘ĄlĘ otqĎ dĘYĂ =t’Ć toQgČlĘ MgČ wĘ : MdĆqĆ ymĄ ymĂ oU‘Č tonwŁ ‘ĞlČ xlČ sĎ rSĆ ’ĞBČ 26

Ny’Ą MylĂ QĘ hČ tĘ UĂ hČ No’GĘ hêĎ‘Č ’op’Ą hIĄ’Č : ‘ČCSyĄBĘ NymĂ ’ĞUČ hČ =t’Ć qyDĂYĘ UČ hČ ’ChwĘ qyDĂ~Č hČ 27

NkĄ lĎ : hnĎ Cm’ĹhĎ =qxĎ yjĂ =l‘Č M’Ă yJĂ âl hWĆ ‘ĞUČ hČ =qxĎ yjĂ =l‘Č qxŁ hzĆy’Ą yjĂ =l‘Č hmĎ C’mĘ =lJĎ 28

MyhĂ Łl’ĹhČ : hrĎoêhČ yjĂ =l‘Č rSĆ ’Ğ MyWĂ ‘ĞUČ hČ ydĄ‘ĞlĘ BČ mĂ Sy’Ă qDČYĘ yĂ hnĎ Cm’ĹBĎ rmŁ ’lĄ CnYĘ rČxĎ 29
Mydwhyl

.+w ’"n Mylht Nyy‘ ,ìTĘ pĘ SĎ BĘ hJĆ zĘêĂ ìrĆbĘ dĎBĘ ’"n v.4 .g
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dxĎ ’Ć MyhĂ Łl’Ĺ ’Ch yJĂ : ’Ch MyĂoGhČ yhĄ Łl’Ĺ=MGČ NkĄ ’Ď MyĂoGlČ âlwĘ ’Ch dbČ lĘ MydĂChIĘlČ30

rypĂ nĎ ykĂ hĞ : hnĎ Cm’ĹhĎ ydĄyĘ=l‘Č NJĄ =MGČ MylĂ rĄ‘ĞhĎ =t’Ć wĘ hnĎ Cm’ĹBĎ MylĂ CUhČ =t’Ć qyDĂYĘ yČ rSĆ ’Ğ31

: hrĎoêhČ =t’Ć MIĄqČ nĘ ë’Č hlČ ylĂ xĎ CntĄ nĎ Cm’ĹBĆ hrĎoêhČ =t’Ć
MhĎ rĎbĘ ’Č qDČYĘ nĂ =Cl yJĂ : ChWĄ ‘ĞmČ BĘ ’YĎ mĎ NortĘ IĂ=hmČ CnybĂ ’Ď MhĎ rĎbĘ ’Č =l‘Č rmČ ’eŁ =hmČ Cd, 2

MhĎ rĎbĘ ’Č NmĂ ’ĹhĆ wĘ hrĎoêhČ rbČ DĘ=hmČ yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ âl=ë’Č hQĎ hĂ tĘ ol=hwĎ’nĎ wyWĎ ‘ĞmČ BĘ3

tnČêĘ mČ JĘ orkĎ WĘ bSĄ xĎ yĄ âl odyĎbĘ ChWĄ ‘ĞmČ rSĆ ’Ğ Sy’Ă lĘ C : hqĎ dĎYĘ oQ hĎ bĆ SĘ xĘ IČwČ MyhĂ Łl’BĄ4

NymĂ ’ĞmČ ’ChwĘ oê’Ă Ny’Ą wydĎyĎ hWĄ ‘ĞmČ rSĆ ’Ğ Sy’Ă ë’Č : box tmČ QĚ SĂ JĘ =M’Ă yJĂ MeĎxĂ5

rèĄ ’Č mĘ dwĂDĎ=MGČ rSĆ ’ĞJČ : hqĎ dĎYĘ lĂ bSĄ xĎ êĄ Cz otnĎ Cm’Ĺ otnĎ Cm’Ĺ bqĆ‘Ą ‘SĎ rĎhĎ =t’Ć qyDĂYĘ UČ BČ6

: h’Ď TĎ xĞ yCsJĘ ‘SČ jĆ =yCWnĘ yrĄSĘ ’Č : ol‘ĽpĎ yjĂ =l‘Č âl CeqĆ yDĂYĘ yČ MyhĂ Łl’Ĺ rSĆ ’Ğ MdĎ’Ď hĎ =t’Ć7

N‘ČyČ MylĂ rĄ‘ĞlČ =MgČ o’ MylĂ oUnĂ lĘ ymĂ lĘ hEĆhČ rSĆ ’wĎ : NwŁ ‘Ď ol hoĎhyĘ bSŁ xĘ yČ=âl MdĎ’Ď yrĄSĘ ’Č8, 9

olUŁ hĂ yrĄxĞ ’Č NkĄ oQ=hbĎ SĘ xĘ nĆ ytČmĎ C : hqĎ dĎYĘ lĂ oQ hbĎ SĘ xĘ nĆ MhĎ rĎbĘ ’Č tnČ Cm’Ĺ yJĂ hzĆbĎ ’rĎqĘ nĂ10

ol toyhĘ lĂ ’WĎ nĎ tolCUhČ tyrĂBĘ to’wĘ : olUŁ hĂ MrĆTĆ =M’Ă yJĂ olUŁ hĂ yrĄxĞ ’Č âl olUŁ hĂ MrĆTĆ o’11

P’Č MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ =lkĎ lĘ b’Ď lĘ hyĆhĘ yĂ N‘ČmČ lĘ lrĄ‘Ď CedĆo‘BĘ NymĂ ’ĹhĆ rSĆ ’Ğ bqĆ‘Ą otqĎ dĘYĂ MtČ oxlĘ
qrČ âl=ë’Č MylĂ oUnĂ lĘ b’Ď ’ChwĘ : hqĎ dĎYĘ lĂ MhĆ lĎ bSĄ xĎ êĄ MtĎ nĎ Cm’Ĺ=MGČ rSĆ ’Ğ MylĂ rĄ‘Ğ MhĄ =yJĂ12

MhĎ rĎbĘ ’Č ëQĄ hČ tĘ hĂ rSĆ ’Ğ otnĎ Cm’Ĺ tobuĘ ‘ĂBĘ MykĂ lĘ hŁ hČ hQĆ ’Ą lĎ =MGČ=M’Ă =yJĂ MDĎbČ lĘ MylĂ oUnĂ lĘ
toyhĘ lĂ o‘rĘzČlĘ C MhĎ rĎbĘ ’Č lĘ hxĎ TĎ bĘ hČ hČ h’Ď BĎ hrĎoêhČ llČ gĘ bĂ âl yJĂ : lrĄ‘Ď CndĄo‘BĘ CnybĂ ’Ď13

hnĎ Cm’Ĺ MhĄ MySĂ rĘoy hrĎoêhČ ylĄ ‘ĞBČ =M’Ă yJĂ : otnĎ Cm’Ĺ tqČ dĘYĂ llČ gĘ BĂ =M’Ă yJĂ ZrĆ’Ď hĎ SrĄoy14

hrĎoê Ny’Ą rSĆ ’ĞbČ yJĂ PYĆ uĎ hČ ’YĄ yĄ hrĎoêhČ t’Č jĘ mĂ yJĂ : rbĎ dĎ=âllĘ hxĎ TĎ bĘ hČ wĘ qyrĂlĎ hyĆhĘ tĂ15

hnĎ oknĘ hyĆhĘ tĂ hxĎ TĎ bĘ hČ hČ wĘ dsĆ xĆ BĘ NoJêĂ N‘ČmČ lĘ ’YĄ UĎ êĂ hnĎ Cm’Ĺ ërĆdĆBĘ NJĄ =l‘Č : ‘SČ jĎ Ny’Ą16

b’Ď ’Ch rSĆ ’Ğ MhĎ rĎbĘ ’Č tnČ Cm’Ĺ ynĄbĘ lĂ =MGČ M’Ă =yJĂ MDĎbČ lĘ hrĎoêhČ ynĄbĘ lĂ âl ‘rČEĎhČ =lkĎ lĘ
MyIĂxČ NtĄ eŁ hČ oBlĂ oB xTČ BĎ hzĆ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ ìyêĂ tČ nĘ MyĂoG NomhĞ b’Č yJĂ bCtJĎ JČ : CnQĎ kĚ lĘ17

NtĄ eĎhĂ lĘ otwĎqĘ tĂ BĘ qyzĂxĹhĆ hwĎqĘ êĂ xtČpĆ h’Ď rĘnĂ âl yJĂ P’Č wĘ : SIĄJČ NyĂ’Č lĎ ’rĄuŁ hČ wĘ MytĂ UĄ lČ18

TyBĂ hĂ otnĎ Cm’ĹbĆ hjĎ rČtĘ hĂ âl rSĆ ’ĞkČ wĘ : ì‘ĆrĘzČ hyĆhĘ yĂ hJŁ rmČ ’ĹnĆ rSĆ ’ĞJČ MyĂoG NomhĞ =b’Č19

oxCrwĘ : hlĎ BĎ rSĆ ’Ğ hrĎWĎ MxĆ rĆ=l’Ć wĘ hnĎSĎ t’Č mĘ =NbĆ JĘ otoyhĘ BĂ tUĄ kČ hyĎhĎ rSĆ ’Ğ orWĎ BĘ =l’Ć20

dobJĎ NotnĎ wĘ otnĎ Cm’ĹBĆ rBĄ GČtĘ hĂ =M’Ă yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ rbČ dĘBĂ NmĚ ’Ą ylĂ BĘ mĂ oBrĘqĂ bĘ hgĎlĘ pĘ nĂ âl
hbĎ SĘ xĘ nĆ NJĄ =l‘ČwĘ : rBĄ DĂ rSĆ ’Ğ t’Ą tâQmČ lĘ l’Ą dyČ gyvĂ tČ yJĂ d’Ł mĘ t‘ČdČyŁ oSpĘ nČ wĘ : MyhĂ Łl’lĄ21, 22

rSĆ ’Ğ CnnĄ‘ĞmČ lĘ MGČ=M’Ă yJĂ : hbĎ SĎ xĘ nĆ ol yJĂ oDbČ lĘ on‘ĞmČ lĘ qrČ bêČkĘ nĂ âlwĘ : hqĎ dĎYĘ lĂ ol23, 24

twĆUĎ lČ rsČ mĘ nĂ rSĆ ’Ğ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ=t’Ć MyqĂ UĄ BČ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ CnlĎ =bSĄ xĎ êĄ NJĄ25

: CnlĎ hqĎ dĎYĘ lĂ l‘Ď MuČ hĚ wĘ Cny‘ĄSĎ pĘ BĂ
xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ydĄyĘ=l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ CnlĎ =tjĎ SĘ yĂ MolSĎ hnĎ Cm’ĹbĎ CnqĘ DČYĘ nĂ rSĆ ’ĞJČ NJĄ =l‘Čh

My’Ă bĎ CnxĘ nČ’Ğ rSĆ ’Ğ dsĆ xĆ hČ r‘ČSČ =t’Ć hnĎ Cm’Ĺ ërĆdĆbĘ Cn’YĎ mĎ odyĎ=l‘Č MGČ rSĆ ’Ğ : CnynĄdŁ ’Ğ2

MyrĂnĎ hrĎYĎ BĘ MGČ=M’Ă yJĂ dbČ lĘ t’zŁ =âlwĘ : ol CnyCĂqĂ rSĆ ’ĞJČ NrĆqĆ MyrĂnĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ z‘Ł bĘ C oB3
V’r
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blĄ tnČ yxĂ BĘ =t’Ć xČ CrhĎ rYĆ ‘Ł wĘ : xČ Cr rYĆ ‘Ł =t’Ć dylĂ ot hrĎYĎ =yJĂ Cn‘ĘdČyĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č S’rŁ 4

l’Ą =tbČ hĞ ’Č CnBĄ lĂ BĘ qYČ Ch rSĆ ’ĞBČ SobtĄ âl hwĎqĘ êĂ hČ wĘ : SpĆ nĆ twČqĘ êĂ =t’Ć bQĄ hČ tnČ yxĂ bĘ C 5

d‘ČBĘ oê‘ĂBĘ xČ ySĂ UĎ hČ tmĄ MyĂdĎyĎ ypĄ rĘ CnyyĂhĎ do‘bĘ yJĂ : CnylĄ ‘Ď NtČ nĎ rSĆ ’Ğ oSdĘqĎ xČ CrBĘ 6

d‘ČbĘ C qyDĂYČ SpĆ nĆ d‘ČBĘ HtĎ’Ł oêêĂ mĂ oSpĘ nČ MdĎ’Ď lĘ rqČ yêĂ NhĄ : MtĎ oSpĘ nČBĘ My’Ă FĎ xČ hČ 7

yJĂ CnynĄ y‘ĄlĘ otbĎ hĞ ’Č hQĎ GĂ MyhĂ Łl’wĄ : HDĎ‘ĞBČ tCmlĎ xČ JŁ =rYĎ ‘Ę yČ bDĄnČtĘ mĂ Sy’Ă ylČ C’ hqĎ dĎ~Ę hČ 8

CnqĘ DČYĘ nĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č hêĎ‘Č=yJĂ P’Č : CndĄ‘ĞBČ oSpĘ nČ=t’Ć xČ ySĂ UĎ hČ NtČ nĎ My’Ă TĘ xŁ CnyyĂhĎ do‘bĘ 9

Cn~Ę rČtĘ hĂ CnxĘ nČ’Ğ CnyyĂhĎ MybĂ yĘo’ do‘BĘ =M’Ă yJĂ : P’Ď =NorxĞ mĄ TlĄ UĎ hĂ lĘ odyĎ CnlĎ ‘ČySĂ oê omdĎbĘ 10

dbČ lĘ t’zŁ =âlwĘ : ‘ČSĄ CĎnĂ onbĘ yIĄxČ BĘ CnBĎ hYĎ rĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č =yJĂ P’Č onBĘ tomBĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć 11

NoYrĎ xqČ lĎ oB rSĆ ’Ğ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ydĄyĘ=l‘Č MyhĂ Łl’bĄ CnnĄrĘqČ hmĎ rĎ MGČ=M’Ă yJĂ
’TĘ xĄ hČ ylĄ gĘ rČlĘ ’BĎ twĆUĎ hČ wĘ dxĎ ’Ć MdĎ’Ď ydĄyĘ=l‘Č ZrĆ’Ď bĎ hlĎ ‘Ď ’TĘ xĄ hČ rSĆ ’ĞJČ NkĄ lĎ : CnydĄIĎmĂ 12

ynĄpĘ lĂ =MGČ ZrĆ’Ď BĎ ’TĘ xĄ ’YĎ mĘ nĂ yJĂ : C’TĎ xĎ MQĎ JĚ rSĆ ’ĞBČ MdĎ’Ď ynĄBĘ =lkĎ BĘ twĆUĎ hČ ‘gČjĎ NJĄ 13

MdĎ’Ď mĄ twĆUĎ hČ TlČ SĎ t’zŁ =lkĎ BĘ : hrĎot=ylĂ bĘ BĂ bSĄ xĎ yĄ âl ’TĘ xĄ yJĂ P’Č wĘ hrĎoêhČ NêĎmČ 14

rSĆ ’Ğ NoS’rĂhĎ MdĎ’Ď hĎ ’Ch MdĎ’Ď ‘SČ pĆ lĘ hmĎ dĘnĂ âl M‘ĎSĘ jĂ rSĆ ’Ğ My‘ĂSĘ jŁ BČ =MGČ hSĆ mŁ =d‘Č
tnČêĘ mČ ërĆ‘ĄJĘ ‘SČ jĆ hČ ërĆ‘Ą Ny’Ą yJĂ spĆ ’Ć : ’oblĎ dêĄ‘ČtĘ hĂ NorxĞ ’Č hĎ MdĎ’Ď hĎ omlĘ YČ JĘ otCmdĘBĂ 15

dsĆ xĆ MyBĂ rČlĘ ly‘Ă oy hDĎUĂ hČ =l‘Č rtĆ yĆ MymĂ ‘ĎpĘ hUĆ JČ MyBĂ rČ CtmĄ dxĎ ’Ć ‘SČ pĆ BĘ =M’Ă yJĂ MeĎxĂ
ZrČxĹeĆhČ TjĎ SĘ UĂ kČ âlwĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dxĎ ’Ć hĎ Sy’Ă hĎ dsĆ xĆ yjĂ =l‘Č odyĎ tnČêĘ mČ C MyhĂ Łl’Ĺ 16

‘SČ pĆ BĘ MQĎ JĚ =t’Ć ‘ČySĂ rĘhČ lĘ ’YĎ yĎ TjĎ SĘ UĂ hČ yJĂ têĎUČ hČ CnQĎ hnĎêĘ nĂ dxĎ ’Ć hĎ ‘ČSĄ jŁ hČ llČ gĘ BĂ
twĆUĎ hČ TlČ SĎ dxĎ ’Ć hĎ ‘SČ pĆ BĘ =M’Ă yJĂ : MyBĂ rČ My‘ĂSĎ jĘ mĂ MQĎ JĚ =t’Ć rhĄ TČ lĘ ’yhĂ têĎUČ hČ wĘ dxĎ ’Ć 17

ydĄyĘ=l‘Č MyIĂxČ bČ ClSĘ mĘ yĂ hqĎ dĎ~Ę hČ tnČêĘ mČ C dsĆ xĆ hČ t‘ČpĘ SĂ y’Ą WĘ nŁ =yJĂ P’Č dxĎ ’Ć hĎ ydĄyĘ=l‘Č CnBĎ
CmSĎ ’Ę IĆwČ MdĎ’Ď =ynĄBĘ =lkĎ CTjĘ SĘ nĂ dxĎ ’Ć Sy’Ă ‘SČ pĆ BĘ rSĆ ’ĞJČ NkĄ lĎ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ’Ch dxĎ ’Ć hĎ 18

Sy’Ă rYČ pĘ hČ BĘ rSĆ ’ĞJČ yJĂ : hqĎ dĎYĘ yIĄxČ lĘ MdĎ’Ď =ynĄBĘ =lkĎ CJzĘyĂ dxĎ ’Ć Sy’Ă tqČ dĘYĂ BĘ =MGČ NJĄ 19

hkŁ wĎ hJŁ NybĄ C : MyIĂqĂ nĘ C’YĘ yĄ MyBĂ rČ dxĎ ’Ć hĎ bSĄ qĘ hČ BĘ =MGČ NJĄ MymĂ SĄ ’Ğ C’YĘ yĎ MyBĂ rČ dxĎ ’Ć 20

rtĆ yĆ dsĆ xĆ hČ ldČGĎ MSĎ ‘SČ jĆ hČ ldČGĎ rSĆ ’ĞBČ ë’Č ‘SČ jĎ hČ lDČgĘ yĂ rCb‘ĞbČ lĘ hrĎoêhČ h’Ď BĎ
‘ČCSyĄBĘ MlĎ o‘ yIĄxČ lĘ hqĎ dĎ~Ę hČ ydĄyĘ=l‘Č dsĆ xĆ hČ lSŁ mĘ yĂ NJĄ twĆUĎ BČ ’TĘ xĄ hČ TlČ SĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : d’Ł mĘ 21

: CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ
MytĂ UĄ JČ rSĆ ’Ğ CnxĘ nČ’Ğ hlĎ ylĂ xĎ : dsĆ xĎ hĆ lDČgĘ yĂ N‘ČmČ lĘ h’Ď FĎ xČ BČ do‘ dmŁ ‘ĞnČhĞ hêĎ‘Ď rmČ ’eŁ =hmČ C w, 2

‘ČCSyĄ MSĄ BĘ MylĂ BĎ TĘ eĂ hČ CnQĎ JĚ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ : do‘ oB=hyĆxĘ nĂ ëy’Ą ’TĘ xĄ lČ CnbĘ SČ xĘ nĆ 3

lkŁ =ybĂ ’Ğ rSĆ ’ĞkČ wĘ oU‘Ă CnrĘBČ qĘ nĂ NJĄ otombĘ CnlĘ BČ TĘ nĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ : CnlĘ BĎ TĘ nĂ otomBĘ xČ ySĂ UĎ hČ 4

: MySĂ dĎxĞ MyIĂxČ BĘ wynĎpĎ lĘ ëQĄ hČ tĘ hĂ lĘ MCqlĎ CnylĄ ‘Ď=MGČ NJĄ MytĂ UĄ hČ =NmĂ omyqĂ hĞ odobkĘ BĂ
oQ=hwĆSĘ nĂ âlhĞ otomBĘ MytĂ mĄ =omJĘ MybĂ SĎ xĘ nĆ wĘ Z‘ĄBĎ MypĂ nĎ‘ĞJČ oB MyqĂ bĄ dĘ CnyyĂhĎ =M’Ă yJĂ 5

MYĆ ‘Ć lDČxĘ yĆ N‘ČmČ lĘ ChmŁ JĎ hlĎ tĘ nĂ CnBĄ rĘqĂ BĘ ynĂ mŁ dĘuČ hČ MdĎ’Ď hĎ yJĂ CnêĄ‘ĘdČBĘ : hmĎ CqêĘ BČ =MGČ 6

: ’TĘ xĄ hČ =NmĂ ’Ch ySĂ pĘ xĎ tUĄ hČ yJĂ : ’TĘ xĄ lČ MydĂbĎ ‘Ğ do‘ hyĆhĘ nĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ hEĆhČ ’TĄ xŁ hČ MdĎ’Ď hĎ 7
hnhw
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yJĂ CnêĄ‘ĘdČBĘ : oU‘Ă hyĆxĘ nĂ =MgČ yJĂ CnBĄ lĂ ëCmsĎ xČ ySĂ UĎ hČ =M‘Ă CnxĘ nČ’Ğ MytĂ mĄ =M’Ă heĄhĂ wĘ8, 9

rSĆ ’ĞBČ yJĂ : tynĂ SĄ twĆUĎ hČ oB=TlČ SĘ yĂ âlwĘ do‘ NSČ yyĂ âl MytĂ UĄ hČ =NmĂ MqĎ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ10

MkĆ SĘ pĘ nČ CbSĘ xĂ NJĄ : MyhĂ Łl’lĄ ’Ch yxČ yxČ rSĆ ’ĞbČ C ’TĘ xĄ lČ txČ ’Č M‘ČjČ ’Ch tmĄ tmĄ11

’op’Ą TŁlSyĂ=l’Č : CnynĄ od’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MyhĂ Łl’lĄ MyIĂxČ wĘ h’Ď TĎ xĞ lČ MytĂ mĄ MêĆ’Č =MGČ12

toyhĘ lĂ MkĆ yrĄbĎ ’Ą =t’Ć CnêĘ êĂ =l’Č wĘ : otwĎ’ĞtČBĘ wyrĎxĞ ’Č toTnĘ lĂ tCmlĎ ëlĄ hŁ hČ MkĆ rĘWČ bĘ BĂ ’TĘ xĄ hČ13

MkĆ yrĄbĎ ’Ą =t’Ć wĘ MytĂ UĄ hČ =NmĂ MyIĂxČ JĘ MyhĂ Łl’lĄ MkĆ SĘ pĘ nČ =t’Ć CbyrĂqĘ hČ ë’Č ’TĘ xĄ lČ NwĆ’Ď =ylĄ JĘ
yJĂ hrĎoêhČ =dyČ txČ êČ MkĆ nĘ y’Ą yJĂ MkĆ ylĄ ‘Ğ rrĄêĎWĘ yĂ âl ’TĘ xĄ hČ wĘ : MyhĂ Łl’lĄ hqĎ dĎYĘ ylĄ JĘ14

yJĂ do‘ CnxĘ nČ’Ğ Ny’Ą hrĎoêhČ =dyČ txČ êČ N‘ČyČ ’TĎ xĘ nĆ ykĂ hĞ ’op’Ą hmĎ C : dsĆ xĎ trČoê dyČ txČ êČ =M’Ă15

MydĂbĎ ‘ĞJČ MkĆ SĘ pĘ nČ CqypĂ êĎ rSĆ ’Ğ ymĂ lĘ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ : hlĎ ylĂ xĎ dsĆ xĆ trČoê dyČ txČ êČ =M’Ă16

twĆUĎ lČ wĘ ’TĘ xĄ lČ MydĂbĎ ‘Ğ M’Ă NC‘mĎ SĘ êĂ wylĎ ’Ą rSĆ ’ĞJČ MydĂbĎ ‘ĞlČ MêĆ’Č ol oê‘ĘmČ SĘ mĂ lĘ MyrĂsĎ
’TĘ xĄ lČ MydĂbĎ ‘Ğ MkĆ tĘ oyhĹ yrĄxĞ ’Č yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ ’Ch ëCrbĎ C : hqĎ dĎYĘ lĂ wĘ ynĎdŁ ’Ğ loqBĘ ‘ČmŁ SĘ lĂ M’Ă wĘ17

: MkĆ ylĄ ‘Ğ MêĆlĘ BČ qĂ rSĆ ’Ğ HtĎrĎCYJĘ ’yhĂ hČ hrĎoêhČ =t’Ć rmŁ SlĂ wĘ ‘ČmŁ SĘ lĂ MkĆ BĘ lĂ =l‘Č MêĆmĘ WČ
ynĂ ’Ğ MdĎ’Ď =ynĄBĘ ërĆdĆJĘ : MtĆ yyĂhĹ hqĎ dĎ~Ę hČ ydĄbĘ ‘ČlĘ ’TĘ xĄ hČ =dIČmĂ ySĂ pĘ xĎ lČ MtĆ’YĎ yĘ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ18, 19

toW‘ĞlČ htĎlĎ wĘ‘ČwĘ hbĎ ‘ĄotlĘ MkĆ yrĄbĎ ’Ą MêĆbĘ rČqĘ hĂ rSĆ ’ĞJČ yJĂ MkĆ rĘWČ BĘ NoypĘ rĂ rCb‘ĞBČ rBĄ dČmĘ
MkĆ tĘ oyhĘ bĂ =yJĂ : MySĂ dŁ qĘ CyhĘ êĂ N‘ČmČ lĘ hqĎ dĎ~Ę hČ hWĄ ‘ĞmČ lĘ MoIJČ MkĆ yrĄbĎ ’Ą ’nĎ=CSyDĂqĘ hČ NJĄ lwĆ‘Ď20

MhĄ hĎ MyWĂ ‘ĞUČ hČ mĄ z’Ď MtĆ’YĎ mĘ yrĂjĘ =hmĎ C : hqĎ dĎ~Ę mĂ MtĆ yyĂhĹ MydĂrĎpĘ nĂ ’TĘ xĄ lČ MydĂbĎ ‘Ğ MynĂ pĎ lĘ21

’TĘ xĄ hČ dIČmĂ ySĂ pĘ xĎ lČ MtĆ’YĎ yĘ=yJĂ hêĎ‘Č ë’Č : NoDbČ ’Ğ hQĆ ’Ą bqĆ‘Ą yJĂ MoIJČ MhĆ mĄ CmlĘ JĎ êĂ rSĆ ’Ğ22

trĆJŁ WĘ mČ yJĂ : MlĎ o‘ yIĄxČ hzĆ=bqĆ‘ĄwĘ SdĆuŁ BČ MkĆ yĘrĘpĆ C’WĘ tĂ âlhĞ MyhĂ Łl’lĄ MydĂbĎ ‘Ğ CyhĘ êĂ wČ23

: CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ xYČ nĆ yIĄxČ MyhĂ Łl’Ğ têČmČ C NodbĎ ’Ğ ’TĘ xĄ hČ
yxČ do‘=lJĎ MdĎ’Ď BĎ tlĆ SĆ mŁ hrĎoêhČ yJĂ rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ hrĎoêhČ y‘ĄdĘyŁ lĘ yJĂ yxČ ’Č MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞz

l‘ČBČ hČ tCmyĎ=ykĂ wĘ HlĎ ‘ĘbČ yIĄxČ BĘ hrĎoêhČ yjĂ =l‘Č ’yhĂ hrĎCrYĘ l‘ČBČ =tlČ ‘ĚbĘ hèĎ ’Ă yJĂ : CheĄhĂ2

’rĄuĎ yĂ tpĆ ’Ć nŁ yxČ HlĎ ‘ĘBČ do‘BĘ rxĄ ’Č Sy’Ă ‘dČêĄ M’Ă NJĄ =l‘ČwĘ : l‘ČBĎ hČ trČoêmĂ HQĎ h’Ď YĘ yĎ3

Sy’Ă lĘ HtĎ oyhĘ BĂ ’yhĂ tpĆ ’Ć nŁ âlwĘ hrĎoêhČ =NmĂ ’yhĂ tySĂ pĘ xĎ l‘ČBČ hČ tom yrĄxĞ’Č ë’Č HlĎ
CmCqêĎ wČ tUĄ hČ xČ ySĂ UĎ hČ rWČ bĘ BĂ hrĎoêlČ MêĆbĘ SČ xĘ nĆ MytĂ mĄ JĘ MêĆ’Č =MGČ yxČ ’Č NkĄ lĎ : rxĄ ’Č4

do‘=lkĎ yJĂ : MyhĂ Łl’lĄ yrĂjĘ toW‘Ğ N‘ČmČ lĘ MytĂ UĄ hČ =NmĂ MqĎ rSĆ ’Ğ ’Ch âlhĞ rxĄ ’Č lĘ CyhĘ êĂ wČ5

CnbĎ CrGĎtĘ hĂ rSĆ ’Ğ CnBĄ rĘqĂ BĘ NwĆ’Ď toqCStĘ lĂ hrĎoêhČ twČYĘ mĂ h’Ď rĘqĎ MyrĂWĎ bĘ yIĄxČ CnpĘ dČrĎ
rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č CeUĆ mĂ CnkĘ lČ SĘ hĂ hĎ ytĆ orsĘ omC hrĎoêhČ dIČmĂ CnYĘ lČ xĘ nĆ hêĎ‘Č ë’Č : twĆUĎ lČ yrĂjĘ W‘ČeČ wČ6

tonSĎ oehČ toQUĂ hČ M‘ČTČ =ypĂ lĘ âlwĘ hSĎ dĎxĞhČ xČ CrBĎ hoĎhyĘ=t’Ć dbŁ ‘ĞlČ CnylĄ ‘Ď NkĄ bĘ C HlĎ CntĘ mČ
âl M’Ă yêĂ ‘ĘdČyĎ âl ’TĘ xĄ spĆ ’Ć hlĎ ylĂ xĎ ’yhĂ ’TĘ xĄ hrĎoêhČ ykĂ hĞ hêĎ‘Č rmČ ’eŁ =hmČ C : hrĎoêBČ7

ol=’YĎ mĎ ’TĘ xĄ hČ wĘ : dmŁ xĘ tČ âl hrĎoêhČ hrĎmĘ ’Ď ’lĄ Cl yêĂ ‘ĘdČyĎ âl dmŁ xĘ lČ yJĂ hrĎoêhČ yjĂ =l‘Č8

yxČ ynĂ ’Ğ wČ : ’Ch tUĄ JČ ’TĘ xĄ hČ hrĎoêhČ ydĄ‘ĞlĘ BČ mĂ yJĂ hwĎ’ĞêČ =lJĎ yBĂ rrĄo‘yĘwČ hwĎYĘ UĂ BČ hnĎ’ĞtŁ9

hwĎYĘ UĂ hČ wĘ : tmĄ yêĂ lĘ pČ nĎ ykĂ nŁ ’Ď wĘ yxĂ yĘwČ ’TĘ xĄ hČ MqĎ hwĎYĘ UĂ hČ ’obkĘ C hrĎot=âlBĘ MynĂ pĎ lĘ ytĂ yyĂhĎ10
t’zh
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ynĂ ’Č yèĂ hĂ hwĎYĘ UĂ BČ hnĎ’ĞtŁ ’YŁ mĘ BĂ ’TĘ xĄ hČ =yJĂ : twĆUĎ JČ yQĂ =h’Ď YĘ mĘ nĂ HBĎ MyIĂxČ rSĆ ’Ğ t’EŁ hČ 11

ykĂ hĞ : hbĎ oTwĘ hrĎSĎ yĘ hSĎ dŁ qĘ hwĎYĘ UĂ hČ wĘ hSĎ dŁ qĘ hrĎoêhČ NkĄ bĘ C : ynĂ gĎrĎhĞ ’yhĂ hČ hwĎYĘ UĂ hČ dyČbĘ C 12, 13

ylĂ o’ybĂ hĞ BČ ’Ch rSĆ ’ĞJČ ‘dČCĎyĂ N‘ČmČ lĘ ’Ch ’TĘ xĄ hČ ë’Č hlĎ ylĂ xĎ twĆUĎ lČ hbĎ oFhČ yQĂ =hkĎ pĘ hĆ nĆ
: d’Ł mĘ =d‘Č hlĎ dŁ gĘ h’Ď TĎ xĞlČ ’TĘ xĄ hČ hlĆ ‘ĞyČwĘ lDČgĘ yĂ hwĎYĘ UĂ hČ xkČ nŁ lĘ yJĂ hbĎ oFhČ =NmĂ twĆUĎ hČ =t’Ć
rbĎ DĎhČ yJĂ : ’TĘ xĄ lČ yêĂ rĘJČ mĘ nĂ ynĂ ’Ğ rWĎ bĎ ynĂ ’Ğ wČ ’yhĂ xČ Cr trČoê hrĎoêhČ =yJĂ CnlĎ ‘dČon yJĂ 14, 15

rSĆ ’Ğ=t’Ć =M’Ă yJĂ ytĂ yWĂ ‘Ď ySĂ pĘ nČ htĎYĘ rĎ rSĆ ’ĞkČ =âl yJĂ NybĂ ’Ď âlwĘ h’Ć rĘ’Ć hWĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ
hrĎoêlČ tCd‘Ą NtĄ nŁ ynĂ nĘ hĂ ob=yêĂ YĘ pČ xĎ =âl rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ ytĂ oW‘ĞbČ C : ydĂyĎ htĎWĘ ‘Ď t’zŁ ytĂ ’nĄWĎ 16

: yBĂ rĘqĂ BĘ NkĄ èŁ hČ ’TĘ xĄ hČ =M’Ă yJĂ hEĆhČ hWĆ ‘ĞUČ hČ l‘ČBČ ykĂ nŁ ’Ď do‘=âl hêĎ‘ČwĘ : ’yhĂ hbĎ oT yJĂ 17

ë’Č ydĂUĎ ‘Ă ’YĎ mĘ nĂ boT toW‘ĞlČ ZpĆ xĄ hČ rSĆ ’ĞBČ boT=NJĎ SĘ yĂ âl yêĂ ‘ĘdČyĎ yrĂWĎ bĘ C yBĂ rĘqĂ bĘ yJĂ 18

ë’Č yêĂ YĘ pĎ xĎ rSĆ ’ĞJČ boFhČ rbĎ DĎhČ =t’Ć hWĆ ‘Ł yeĂ nĆ y’Ą yJĂ : ydĂyĎ ’YĎ mĘ tĂ âl yYĂ pĘ xĆ =t’Ć ‘~Č bČ lĘ 19

rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =t’Ć ynĂ ’Ğ hWĆ ‘Ł rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : hnĎ‘Ę~Č bČ êĘ ydČyĎ yêĂ YĘ pČ xĎ âl rSĆ ’Ğ ‘rĎhĎ =t’Ć 20

’Ch hzĆ : yBĂ rĘqĂ BĘ NkĄ èŁ hČ ’TĘ xĄ hČ =M’Ă yJĂ hEĆhČ hWĆ ‘ĞUĎ hČ l‘ČBČ do‘ ykĂ nŁ ’Ď âl yêĂ YĘ pĎ xĎ ’l 21

trČotbĘ yJĂ : yDĂgĘ nĆ dmŁ ‘ĞyČ ‘rĎhĎ NJĄ boT toW‘ĞlČ ZjŁ xĘ ’Ć rSĆ ’ĞJČ ySĂ pĘ nČbĘ ytĂ ’YĎ mĎ rSĆ ’Ğ qxŁ hČ 22

tmĆ xĆ lĘ eĂ hČ y‘ČmĄ brĆqĆbĘ ’YĄ om ynĂ ’Ğ trĆxĆ ’Č hrĎoê ë’Č : ymĂ ynĂ jĘ hČ MdĎ’Ď hĎ ZpĆ xĄ JĘ yYĂ pĘ xĆ MyhĂ Łl’Ĺ 23

rbĆ gĆlĘ yo’ : y‘ĎmĄ brĆqĆBĘ rSĆ ’Ğ ’TĘ xĄ hČ trČot ynĄpĘ lĂ hkĎ lĘ hĎ ybĂ èĘ BČ ySĂ pĘ nČ wĘ ylĂ kĘ WĂ trČotBĘ 24

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć M‘ČjČ hČ hdĆo’ : hzĆQĎ hČ twĆUĎ hČ PCGmĂ ynĂ lĄ y~Ă yČ ymĂ ynĂ mŁ JĎ llĎ mĘ ’Ě 25

: ’TĘ xĄ hČ trČoê=t’Ć yrĂWĎ bĘ bĂ C MyhĂ Łl’ĹhĎ trČoê=t’Ć yxĂ CrBĘ ynĂ ’Ğ dbĄ ‘Ł ’op’Ą NkĄ bĘ C CnynĄdŁ ’Ğ
’lĎ ’Ć rWĎ BĎ kČ âlSĆ MykĂ lĘ hČ tĘ UĂ hČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MyqĂ bĄ DĘlČ hmĎ SĘ ’Č =Ny’Ą ’op’Ą NJĄ =l‘Č x

’TĘ xĄ hČ trČoêmĂ ySĂ pĘ nČ =t’Ć hYĎ lĘ xĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MyIĂxČ hČ xČ Cr trČoê yJĂ : xČ CrhĎ ypĂ lĘ 2

tSĎ rWĎ BĎ hČ =t’Ć SBŁ kĘ lĂ HdĎyĎ hrĎYĘ qĎ yJĂ hrĎoêhČ htĎSĎ âl rSĆ ’Ğ=t’Ć yJĂ : twĆUĎ hČ wĘ 3

MtĄhĎ lĘ oTpĎ SĘ C ’TĘ xĄ hČ =l‘Č NBĎ rĘqĎ lĘ ’TĄ xŁ hČ MdČ’Ď hĎ rWČ BĘ tCmdĘBĂ onBĘ =t’Ć oxlĘ SĎ BĘ MyhĂ Łl’Ĺ
xČ CrhĎ =ypĂ lĘ MyIĂxČ hČ ërĆdĆBĘ MykĂ lĘ hŁ hČ CnBĎ hrĎoêhČ tqČ dĘYĂ MqČ Cê N‘ČmČ lĘ : orWĎ bĘ BĂ ’TĘ xĄ hČ 4

xČ CrhĎ =ypĂ lĘ MykĂ lĘ hŁ hČ wĘ rWĎ BĎ hČ yrĄbĘ dĂBĘ CGhĘ yĆ rWĎ BĎ hČ =ypĂ lĘ MykĂ lĘ hŁ hČ yJĂ : rWĎ BĎ hČ =ypĂ lĘ âlwĘ 5

hrĆjŁ rWĎ BĎ hČ NoygĘ hĆ N‘ČyČ : MolSĎ wĘ MyIĂxČ xČ CrhĎ NoygĘ hĆ wĘ twĆmĎ rWĎ BĎ hČ NoygĘ hĆ yJĂ : xČ CrhĎ yrĄbĘ dĂBĘ 6, 7

MyrĂWĎ bĘ yIĄxČ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ : lkĎ Cy âl ‘nČJĎ hĂ lĘ =MgČ wĘ otrĎot ynĄjĘ mĂ ‘nČkĘ nĂ âl yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ t’Č nĘ WĂ 8

xČ CrhĎ yIĄxČ =M’Ă yJĂ MkĆ yIĄxČ MyrĂWĎ bĘ yIĄxČ âl MêĆ’Č wĘ : MyhĂ Łl’ĹmĄ NoYrĎ qypĂ hĎ lĘ ClkĘ Cy âl MhĆ yIĄxČ 9

âl xČ ySĂ UĎ hČ xČ Cr ol Ny’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ ë’Č NoknĎ=l’Ć MkĆ kĘ otBĘ NkĄ SŁ MyhĂ Łl’ĹhĎ xČ Cr qrČ M’Ă
bqĆ‘Ą yxČ xČ CrhĎ ë’Č ’TĘ xĄ hČ bqĆ‘Ą ’Ch tmĄ PCGhČ heĄhĂ MkĆ BĎ SyĄ xČ ySĂ UĎ hČ =M’Ă wĘ : ’Ch ol 10

MyqĂ hĄ rSĆ ’Ğ ’Ch âlhĞ MkĆ BĎ NJŁ SĘ yĂ MytĂ UĄ hČ =NmĂ ‘ČCSyĄ=t’Ć MyqĂ UĄ hČ l’Ą xČ Cr=M’Ă wĘ : hqĎ dĎ~Ę hČ 11

’ChhČ xČ CrBĎ twĆUĎ lČ MyxĂ qĚQĘ hČ MkĆ ytĄ omYĘ ‘ČlĘ =MGČ MyIĂxČ NêĄ yĂ MytĂ UĄ hČ =NmĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ=t’Ć
CyxĘ tĂ MyrĂWĎ bĘ yIĄxČ =M’Ă yJĂ : MyrĂWĎ bĘ yIĄxČ toyxĘ lĂ CnrĘdĎnĎ rWĎ BĎ lČ âl yxČ ’Č NkĄ lĎ : MkĆ BĎ NkĄ èŁ hČ 12, 13

rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =lkĎ yJĂ : NCyxĘ tĂ hyŁ xĎ rWĎ BĎ hČ ylĄ lĘ ‘ČmČ =t’Ć CdyxĂ kĘ êČ xČ CrBĎ M’Ă wĘ NCtmĚ êĘ tCm 14
xwrb
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CbCSêĎ rSĆ ’Ğ MêĆlĘ BČ qĂ tCdbĘ ‘Č xČ Cr âl yJĂ : hUĎ hĄ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄBĘ ClbĎ Cy MyhĂ Łl’Ĺ xČ CrBĘ15

NtĄ eŁ hČ xČ CrhĎ ’Ch : CnybĂ ’Ď ’BĎ ’Č My’rĂqŁ Cn’Ď oB rSĆ ’Ğ MynĂ BĎ hČ TjČ SĘ mĂ JĘ xČ Cr=M’Ă yJĂ h’Ď rĘyĂlĘ16

MyhĂ Łl’Ĺ tlČ xĞ nČ ySĄ rĘyŁ CnxĘ nČ’Ğ MySĂ rĘyŁ =MGČ MynĂ BĎ =M’Ă wĘ : CneĄhĂ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄbĘ =yJĂ CnSĄ pĘ nČlĘ tCd‘Ą17

yêĂ lĘ qČ SĎ yJĂ : dbĄ JĎ nĂ oU‘Ă =MGČ N‘ČmČ lĘ oU‘Ă heĆ‘ČtĘ nĂ MnĎmĘ ’Ď =M’Ă xČ ySĂ UĎ hČ =M‘Ă qlĆ xĄ JĘ qlĆ xĄ18

ynĄ y‘Ą=MGČ yJĂ : CnylĄ ‘Ď h’Ć rĎyĄ rSĆ ’Ğ ’BĎ hČ dobJĎ hČ =M‘Ă lqĄèĎ hĂ lĘ hoĆS CenĆ y’Ą wĘ hEĆhČ NmĎ zĘhČ lbĆ sĄ19

hSĎ BĘ kĘ nĂ hnĎ oYrĘbĂ âl yJĂ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄBĘ dobkĘ hlĆ GĎ yĂ=d‘Č HtĎ IĎjĂ YĂ BĘ toyClêĘ h’Ď yrĂBĘ hČ20

yJĂ : hwĎqĘ êĂ xtČjĆ HlĎ xČ yeĂ hĂ rSĆ ’Ğ HtĎ’Ł SbĄ JŁ hČ NoYrĘBĂ =M’Ă yJĂ ’wĘSĎ =ylĄ bĘ hČ lĘ h’Ď yrĂBĘ hČ21

h’Ď yrĂBĘ hČ yJĂ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄBĘ =M‘Ă dobkĎ lĘ C ybĂ YĘ lĂ rordĘlĂ hĎ ytĆ otyxĂ èĘ mĂ C HtĎ CdbĘ ‘ČmĄ l’Ą GĎtĂ22

rSĆ ’Ğ Cn’Ď MGČ=M’Ă yJĂ HDĎbČ lĘ ’yhĂ =âlwĘ : hêĎ‘Ď=d‘Č hĎ ylĆ bĎ xĞBČ q‘ČzĘêĂ qnŁ ’ĹtĆ yJĂ Cn‘ĘdČyĎ HQĎ kĚ23

MyJĂ xČ mĘ C CnSĄ pĘ nČBĘ MyxĂ nĎ’ĹnĆ Cn’Ď =MGČ xČ CrhĎ tnČêĘ mČ BĘ MyrĂCJbĂ yrĂpĘ JĂ qlĆ xĄ hČ tySĂ ’rĄ CnxĘ qČ lĎ
hwĎqĘ êĂ MlĎ C’ ’yhĂ hwĎqĘ êĂ BČ qrČ hJŁ =d‘Č CntĄ‘ĎCStĘ yJĂ : CntĄ IĎwĂGĘ tCdpĘ lĂ MynĂ BĎ hČ TjČ SĘ mĂ lĘ24

ol hCĆqČ yĘ hUĎ lĎ wynĎ y‘ĄBĘ MdĎ’Ď h’Ć rĘyĂ rSĆ ’Ğ rbĎ dĎ yJĂ ’yhĂ hwĎqĘ êĂ do‘=âl MyĂnČ y‘ĄlĎ h’Ď rĘnĂ
t’zŁ kĎ wĘ : o’oB=d‘Č MmĎ CdwĘ lyxĂ oh ol lyxĂ on Cny’Ă rĎ âl rSĆ ’Ğ rbĎ DĎlČ hCĆqČ nĘ =M’Ă ë’Č : do‘25, 26

CnlĎ NoknĎ rSĆ ’ĞJČ ‘dČnĄ âl lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ ’op’Ą hmĎ yJĂ CnnĄ oypĘ rĂBĘ CnlĎ =rzĎ‘Ę yČ rzŁ ‘Č xČ CrhĎ =MGČ
hmĎ ‘ČdĄyŁ ’Ch toBlĂ NxĄ BŁ hČ wĘ : rjĄ iČ mĂ CqmĘ ‘Ď toxnĎ’ĞBČ CndĄ‘ĞBČ ‘ČyGĂ pĘ mČ ’ChhČ xČ CrhĎ ë’Č27

wDĎxĘ yČ CrzĘ‘Ę yČ yJĂ Cn‘ĘdČyĎ MyWĂ ‘ĞUČ hČ =lkĎ wĘ : ‘ČyGĂ pĘ yČ wySĎ dŁ qĘ d‘ČBĘ MyhĂ Łl’Ĺ blĄ JĘ rSĆ ’Ğ xČ CrhĎ NoygĘ hĆ28

d‘ČyĎ MtĎ’Ł MdĆuĆmĂ ‘dČyĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =t’Ć yJĂ : otYĎ ‘Ğ dosBĘ My’Ă rĚuĘ hČ MyhĂ Łl’Ĺ ybĄ hĞ ’Ł lĘ hbĎ oTlĘ29

hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ : MyBĂ rČ MyxĂ ’Č lĘ rokBĘ hČ ’Ch hyĆhĘ yĂ rCb‘ĞbČ lĘ onBĘ tCmdĘlĂ CwSĘ yĂ yJĂ z’Ď mĄ =MGČ30

rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ qyDĂYĘ hĂ =MGČ MtĎ’Ł ’rĎqĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ ’rĎqĎ =MGČ MtĎ’Ł z’Ď mĄ d‘ČyĎ rSĆ ’Ğ
: CnynĄpĎ BĘ b~Ą yČtĘ yĂ ymĂ CnlĎ MyhĂ Łl’Ĺ=M’Ă t’zŁ =l‘Č hêĎ‘Č rmČ ’eŁ =hmČ C : dBĄ JĂ =MGČ MtĎ’Ł qyDĂYĘ hĂ31

CnlĎ =NêĆ yĂ âl oU‘Ă ykĂ hĞ CnQĎ JĚ d‘ČBĘ oryGĂ sĘ hĂ =M’Ă yJĂ otQĎ gĚsĘ =NBĆ l‘Č lmČ xĎ âl ’Ch NhĄ32

’Ch MyhĂ Łl’ĹhĎ NhĄ MyhĂ Łl’ĹhĎ yrĄyxĂ BĘ =l‘Č t’FĎ xČ tySĂ yĎ ymĂ : oDsĘ xČ brŁ JĘ CnytĄ ol’ĞSĘ mĂ =lJĎ33

MyhĂ Łl’ĹhĎ NymĂ ylĂ bSĄ yŁ =MgČ wĘ yxĎ wĎ tmĄ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ âlhĞ ‘ČySĂ rĘUČ hČ hzĆ ’Ch=ymĂ : qyDĂYĘ UČ hČ34

Nob‘ĎrĘ o’ PdĄrŁ wĘ qyYĂ mĄ rYČ M’Ă hČ xČ ySĂ UĎ hČ tbČ hĞ ’Č mĄ CndĄyrĂpĘ yČ ymĂ : CnDĄ‘ĞBČ ‘ČyGĂ pĘ mČ ’Ch=MgČ wĘ35

N’YŁ JĘ CnbĘ SČ xĘ nĆ MoIhČ =lkĎ CggĘ rČhŁ ìylĆ ‘Ď=yJĂ bCtJĎ JČ : twĆmĎ ySĄ qĘ om=lkĎ wĘ brĆxĆ =yjĂ hUĎ rĚ‘ĞmČ C36

yJĂ : CnSĄ pĘ nČ =t’Ć bhĄ ’Ł hĎ dyČBĘ lkČ Cn lkŁ yĎ MyxĂ ~Ę nČUĘ mĂ hBĄ rĘhČ rtĆ yĆ hQĆ ’Ą =lkĎ bĘ C : hxĎ bĘ TĂ37, 38

âlwĘ MnĎSĘ yĆ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą âl ’bĎ ~Ď hČ yrĄWĎ âl l’Ą ykĄ ’ĞlĘ mČ âl MyIĂxČ âlwĘ twĆmĎ âl yJĂ yêĂ xĘ TČ bĎ
hyĆhĘ yĂ rxĄ ’Č MCqyĘ hzĆy’Ą âlwĘ qmĆ ‘Ł âlwĘ MCr âlwĘ : xČ kŁ yrĄBŁ gĂ âlwĘ ’bŁ lĎ MydĂtĂ ‘Ğ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą39

: CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ tbČ hĞ ’Č mĄ CndĄyrĂpĘ hČ lĘ MdĎyĎ l’Ą lĘ
ylĂ rYČ yJĂ : SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ ylĂ NCdy‘Ă yĘ yBĂ lĂ yrĄqĘ xĂ wĘ bEĄkČ ’Ğ âlwĘ xČ ySĂ UĎ BČ rbĄ dŁ ynĂ ’Ğ tmĆ ’Ĺ heĄhĂT, 2

xČ ySĂ UĎ hČ MyrĂxĞ yČ MrĄxĞhČ Cl rmŁ ’lĄ ySĂ pĘ nČ hSĎ qĘ BĂ =rSĆ ’Ğ d‘Č : yCĎDČ ylČ ‘Ď yBĂ lĂ MoIhČ =lkĎ wĘ d’Ł mĘ3

dobJĎ hČ wĘ MynĂ BĎ hČ TjČ SĘ mĂ MhĆ lĎ wĘ l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄBĘ MhĄ rSĆ ’Ğ : yrĂWĎ bĘ C yrĂ’Ą SĘ yxČ ’Č txČ êČ ytĂ ’Ł4
twtyrbhw
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xČ ySĂ UĎ hČ wĘ MhĄ MhĆ lĎ tob’Ď hĎ : toxTĎ bĘ hČ hČ yrĄbĘ dĂwĘ SdĆuŁ hČ tdČbŁ ‘Ğ hrĎoêhČ NêĎmČ totyrĂBĘ hČ wĘ 5

spĆ ’Ć : NmĄ ’Ď d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ ërĎbŁ mĘ hČ MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch lJŁ hČ =l‘Č rSĆ ’Ğ ’YĎ yĎ MhĆ mĄ orWĎ bĘ =ypĂ lĘ 6

MylĂ ’Ą rĘWĘ yĂ l’Ą rĎWĘ IĂmĂ rSĆ ’Ğ MQĎ JĚ =âl yJĂ hYĎ rĘ’Ď lpČ nĎ âl MyhĂ Łl’Ĺ=rbČ dĘC rbĎ DĎhČ NkĄ =âl
âl yJĂ CnrĄoy hzĆwĘ : ‘rČzĎ ìlĘ ’rĄuĎ yĂ qxĎ YĘ yĂBĘ ë’Č yJĂ MhĄ MynĂ BĎ MhĎ rĎbĘ ’Č ‘rČzĆ=lkĎ âlwĘ : MhĄ 7, 8

rbČ dĘ hzĆ yJĂ : ‘rČzĎlĘ CbSĘ xĎ yĄ hxĎ TĎ bĘ hČ hČ ynĄBĘ qrČ=M’Ă yJĂ MhĄ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄBĘ rWĎ BĎ hČ =ynĄbĘ 9

dyxĂ yĎ=NbĆ hrĎhĎ HtĎ oyhĘ BĂ hqĎ bĘ rĂ=MGČ t’zŁ dbČ QĘ mĂ C : NbĄ hrĎWĎ lĘ C bCS’Ď d‘ĄoUlČ hxĎ TĎ bĘ hČ hČ 10

MCqêĎ N‘ČmČ lĘ ‘rĎ=d‘Č boFmĂ hmĎ C’mĘ CW‘Ď=âl d‘Č hĎ ydĆlĎ yĘ CdlĘ on MrĆTĆ BĘ : CnybĂ ’Ď qxĎ YĘ yĂlĘ 11

brČ=yJĂ HlĎ dGČhĚ : rxĄ BŁ hČ NoYrĘJĂ =M’Ă yJĂ MyWĂ ‘ĞmČ buĆ‘Ą âl otrĎyxĂ bĘ =ypĂ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ tYČ ‘Ğ 12

SyĄ ykĂ hĞ hêĎ‘Ď rmČ ’eŁ =hmČ C : ytĂ ’nĄWĎ wWĎ ‘Ą=t’Ć wĘ bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć bhČ ’Ł wĎ bCtJĎ JČ : ry‘ĂYĎ dbŁ ‘ĞyČ 13, 14

rSĆ ’Ğ=t’Ć yêĂ mĘ xČ rĂwĘ NxŁ ’Ď rSĆ ’Ğ=t’Ć ytĂ eŁ xČ wĘ rmČ ’Ď hSĆ mŁ =l’Ć yJĂ : hlĎ ylĂ xĎ MyhĂ Łl’bĄ htĎlĎ wĘ‘Č 15

: hnĎ ynĂ xĞ hČ yhĄ Łl’Ĺ dyČBĘ =M’Ă yJĂ ZrĎhĎ dyČBĘ âlwĘ hYĆ rŁ hĎ dyČBĘ rbĎ DĎhČ Ny’Ą hzĆ ynĄjĘ mĂ C : MxĄ rČ’Ğ 16

N‘ČmČ lĘ C yxĂ JŁ =t’Ć ìtĘ ’Ł rĘhČ rCb‘ĞBČ ìyêĂ dĘmČ ‘ĹhĆ t’zŁ rCb‘ĞBČ h‘Ł rĘpČ lĘ rmĄ ’Ł bCtJĎ hČ NkĄ =yJĂ 17

hYĆ rĘyĂ rSĆ ’Ğ=t’Ć wĘ CeeĆxĚ yĘ hYĆ rĘyĂ rSĆ ’Ğ=t’Ć yJĂ CnQĎ hrĆoy hzĆwĘ : ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ BĘ ymĂ SĘ rjĄ sČ 18

: NwŁ ‘Ď dqŁ pĘ yĂ hEĆ=hUĎ lĎ NJĄ =M’Ă wĘ ‘ČyrĂpĘ hČ lĘ Ny’Ą onoYrĘ âlhĞ ylČ ’Ą rmČ ’tŁ ykĂ wĘ : oBlĂ =t’Ć dyBĂ kĘ yČ 19

hEĆ=hUĎ lĎ orYĘ yŁ lĘ rYĆ yĄ rmČ ’yŁ hĞ MyhĂ Łl’ĹhĎ =M‘Ă byrĂ byrĂtĎ yJĂ MdĎ’Ď =NBĆ ’Ch hêĎ’Č ymĂ lbĎ ’Ğ 20

ylĂ kĘ C dobkĎ lĘ dxĎ ’Ć ylĂ JĘ ’ChhČ MlĆ GŁ mĂ toW‘ĞlČ rmĆ xŁ hČ rYĄ yŁ lĘ NoTlĘ SĂ Ny’Ą hČ : ynĂ êĎrĘYČ yĘ hJŁ 21

otrĎCbGĘ =t’Ć ‘ČydĂohlĘ C om‘Ę zČ=t’Ć to’rĘhČ lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ ZpĄ xĎ =M’Ă ’op’Ą hmĎ C : NolqĎ lĘ rxĄ ’Č 22

‘ČydĂoh oêrĘ’Č pĘ êĂ rSĆ ‘Ł =t’Ć wĘ : NoDbČ ’ĞlČ CnoknĎ rSĆ ’Ğ M‘ČEČhČ ylĄ JĘ =t’Ć oxCr ërĆ’Ł BĘ ’vĎ yĂwĘ 23

âl CnBĎ rxČ BĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą CnxĘ nČ’Ğ hnĎ ynĂ xĞ hČ ylĄ kĘ C : dobkĎ lĘ z’Ď mĄ MnĎ ykĂ hĞ rSĆ ’Ğ hnĎ ynĂ xĞ hČ ylĄ kĘ BĂ 24

yUĂ ‘Č=âllĘ ś’rĎqĘ ’Ć ‘ČSĄ ohBĘ rBĆ DĂ=MGČ rSĆ ’ĞJČ : MyĂoGhČ =NmĂ MGČ=M’Ă yJĂ MDĎbČ lĘ MydĂChIĘhČ =NmĂ 25

C’rĘuĎ yĂ śMSĎ MêĆ’Č yUĂ ‘Č=âl MhĆ lĎ rmĄ ’Ď yĄ=rSĆ ’Ğ MoqmĘ BĂ hyĎhĎ wĘ hmĎ xĎ rĚ hmĎ xĎ rĚ=âllĘ C : yUĂ ‘Č 26

loxJĘ l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄBĘ rjČ sĘ mĂ śhyĆhĘ yĂ=M’Ă yJĂ rmŁ ’lĄ l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č ’rĄqŁ hyĎ‘ĘSČ ywĂ : yxĎ =l’Ą ynĄBĘ 27

brĆqĆBĘ hWĆ ‘Ł śynĎdŁ ’Ğ hYĎ rĎxĹnĆ wĘ hlĎ kĎ yJĂ hqĎ dĎYĘ PTĄ oS ZCrxĎ NoyQĎ JĂ : oB bCSyĎ r’Ď SĘ MIĎhČ 28

CnyyĂhĎ MdŁ sĘ JĂ ‘rČř zĎ CnlĎ rytĂ oh to’bĎ YĘ hoĎhyĘ ylĄ Cl MynĂ pĎ lĘ hyĎ‘ĘSČ yĘ rmČ ’Ď rSĆ ’ĞkČ wĘ : ZrĆ’Ď hĎ 29

hqĎ dĎYĘ CgyvĂ hĂ hqĎ dĎ~Ę hČ =t’Ć CpdĘrĎ âl rSĆ ’Ğ MyĂoGhČ yJĂ rmČ ’eŁ =hmČ hêĎ‘ČwĘ : CnymĂ DĎ hrĎmŁ ‘ĞlČ 30

âl hqĎ dĎ~Ę hČ trČoê=t’Ć CpdĘrĎ rSĆ ’Ğ l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄbĘ C : hnĎ Cm’Ĺ roqUĘ mĂ rSĆ ’Ğ hqĎ dĎ~Ę hČ ’yhĂ 31

hrĎoêhČ yWĄ ‘ĞUČ mĂ yJĂ CpdĘrĎ hnĎ Cm’ĹbĆ âl=yJĂ N‘ČyČ hmĎ =N‘ČyČwĘ : hqĎ dĎ~Ę hČ trČoê=t’Ć CgyvĂ hĂ 32

NymĂ ’ĞUČ hČ wĘ loSkĘ mĂ rCYwĘ PgĆnĆ NbĆ ’Ć NoIYĂ BĘ diČ yĂ ynĂ nĘ hĂ bCtJĎ JČ : PgĆnĎ NbĆ ’Ć BĘ CpGĘ nČtĘ IĂwČ toQ‘ĚpĘ BĂ 33

: Sobř yĄ âl oB
yx’

Nyy‘ ,MhĆ lĎ rmĄ ’Ď yĄ ’"n v.26 .h"k +b ‘Vwh Nyy‘ ,hêĎ’Č =ym‘ ym‘=’ll yêĂ rĘmČ ’Ď wĘ hmxr ’l=t’Ć yêĂ mĘ xČ rĂwĘ ’"n v.25 .T
brqb hV‘ to’bĎ YĘ hoĂhyĹ ynd’ ’"n v.28 .b"k +y hy‘Vy Nyy‘ ,l’rVy ìUĘ ‘Č hyhym’ yk ’"n v.27 .+’ +b ‘Vwh
,+w +b +’ swrTp trg’w ,’"y +y Nmql Nkw v.33 .+T +’ hy‘Vy Nyy‘ ,T‘ĎmĘ JĂ dyrĂWĎ ’"n v.29 .g"k +y hy‘Vy Nyy‘ ,Zr’h=lJĎ

.z"T x"k hy‘Vy Nyy‘ ,SyxĂ yĎ ’l ’"n
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yJĂ MhĆ lĎ ynĂ ’Ğ tCd‘Ą yJĂ : C‘SĄ CĎyĂ rSĆ ’Ğ l’Ą rĎWĘ yĂ d‘ČBĘ MyhĂ Łl’lĄ ytĂ QĎ pĂ tĘ C yBĂ lĂ twČ’ĞêČ yxČ ’Čy, 2

CYUĘ ’Č tĘ IĂwČ ClyJĂ WĘ hĂ MyhĂ Łl’Ĺ tqČ dĘYĂ rSĆ ’ĞmĄ yJĂ : lJĄ WĘ hČ bĘ =âl ë’Č MêĎ’Ă MyhĂ Łl’Ĺ t’Č nĘ qĂ3

’Ch hrĎoêhČ tylĂ kĘ tČ yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ tqČ dĘYĂ ynĄpĘ lĂ MBĎ lĂ ‘nČkĘ nĂ âl MSĎ pĘ nČ tqČ dĘYĂ MyqĂ hĎ lĘ4

hrĎoêhČ yTĄ jĘ SĘ mĂ ypĂ lĘ hqĎ dĎ~Ę hČ =l‘Č btĄkŁ hSĆ mŁ yJĂ : oB NymĂ ’ĞUČ hČ =lkĎ lĘ hqĎ dĎYĘ lĂ xČ ySĂ UĎ hČ5

rmČ ’êŁ =l’Č t’zŁ kĎ ’rĎqĘ êĂ hnĎ Cm’ĹhĎ roqUĘ mĂ hqĎ dĎ~Ę hČ wĘ : MhĆ BĎ yxČ wĎ MdĎ’Ď hĎ MtĎ’Ł hWĆ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ6

hzĆ hlĎ ’Ł SĘ drĄyĄ=ymĂ o’ : xČ ySĂ UĎ hČ =t’Ć dyrĂohlĘ ’Ch hzĆ hmĎ yĘmĎ èĎ hČ hlĆ ‘ĞyČ ymĂ ìbĘ bĎ lĘ BĂ7

ìypĂ BĘ rbĎ DĎhČ ìylĆ ’Ą borqĎ yJĂ trĆmĆ ’Ł ’yhĂ hmĎ C : MytĂ UĄ hČ =NmĂ xČ ySĂ UĎ hČ =t’Ć tol‘ĞhČ lĘ ’Ch8

yJĂ hdĆot ìypĂ BĘ =M’Ă yJĂ : MyrĂvĘ bČ mĘ CnxĘ nČ’Ğ rSĆ ’Ğ hnĎ Cm’ĹhĎ rbČ dĘ ’Ch hzĆwĘ ìbĆ bĎ lĘ bĂ C9

obbĎ lĘ bĂ yJĂ : ‘ČSĄ CĎêĂ MytĂ UĄ hČ =NmĂ omyqĂ hĞ MyhĂ Łl’Ĺ yJĂ NymĂ ’ĞtČ ìbĘ bĎ lĘ bĂ C Nod’Ď hĎ ’Ch ‘ČCSyĄ10

rmĄ ’Ł bCtJĎ hČ yJĂ : h‘ĎCSylĂ ol=hyĎhĎ wĘ oQ=hdĆoy ChypĂ bĘ C hqĎ dĎYĘ lĂ ol=hyĎhĎ wĘ MdĎ’Ď hĎ oB NymĂ ’Ğ yČ11

dsĆ xĆ brČwĘ lJŁ =Nod’Ğ ’Ch âlhĞ yJĂ ynĂ wĎIĘlČ ydĂChyĘ=NyBĄ lyDĂbĘ mČ Ny’Ą wĘ : Sobř yĄ âl oB NymĂ ’ĞUČ hČ wĘ12

âl rSĆ ’Ğ wylĎ ’Ą C’rĘqĘ yĂ ëy’Ą NkĄ ’Ď : TlĄ UĎ yĂ hoĎhyĘ MSĄ bĘ ’rĎqĘ yĂ=rSĆ ’Ğ lkŁ =yJĂ : wy’Ď rĘqŁ =lkĎ lĘ13, 14

CdyGĂ yČ ëy’Ą wĘ : dyGĂ mČ Ny’Ą BĘ C‘mĘ SĘ yĂ ëy’Ą wĘ wylĎ ‘Ď C‘mĘ SĎ âl rSĆ ’Ğ ob=CnymĂ ’Ğ yČ ëy’Ą wĘ ob=CnymĂ ’ĹhĆ15

MQĎ kĚ =âl ë’Č : boT rWĄ bČ mĘ MolSĎ rWĄ bČ mĘ ylĄ gĘ rČ Cw’eĎ=hmČ bCtJĎ JČ MtĎ’Ł xČ lĄ SŁ Ny’Ą =M’Ă16

hnĎ Cm’ĹhĎ t’zŁ lĎ rSĆ ’Ğ : CntĄ‘ĎmĚ SĘ lĂ NymĂ ’ĹhĆ ymĂ hoĎhř yĘ rmČ ’Ď ChyĎ‘ĘSČ yĘ yJĂ hrĎŁWBĘ hČ =l’Ć C‘mĘ SĎ17

âlhĞ C‘mĎ SĎ âl ykĂ hĞ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ ë’Č : MyhĂ Łl’Ĺř rbČ dĘBĂ ’yhĂ h‘ĎCmèĘ hČ wĘ h‘ĎCmèĘ hČ yjĂ mĂ h’Ď bĎ18

l’Ą rĎWĘ yĂ ‘dČyĎ âl ykĂ hĞ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ do‘wĘ : MhĆ yQĄ mĂ lbĄ tĄ hYĄ qĘ bĂ C MlĎ oqř ’YĎ yĎ ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ BĘ19

rmŁ ’lĄ z‘Ł yĎ hyĎ‘ĘSČ ywĂ : MkĆř sĘ y‘ĂkĘ ’Č lbĎ nĎ yogBĘ M‘Ď=âlBĘ MkĆř ’Ğ ynĂ qĘ ’Č ynĂ ’Ğ hSĆ mŁ rmČ ’Ď MdĆuĆmĂ C20

ydČyĎ yêĂ WĘ rČjĄ rmĄ ’Ł ’Ch l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘ČwĘ : ynĂ Cl’Ď SĘ ’ollĘ ytĂ ylĄ gĘ nĂ ynĂ SĚ qĘ bĂ âllĘ śytĂ ’YĄ mĘ nĂ21

: hrĆmŁ C śrrĄos M‘Č=l’Ć MoIhČ =lJĎ
ylĂ ’Ą rĘWĘ yĂ ykĂ nŁ ’Ď =MGČ hlĎ ylĂ xĎ wynĎjĎ =l‘ČmĄ oU‘Č=t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ ëylĂ SĘ hĂ ykĂ hĞ MoIJČ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ’y

rSĆ ’Ğ oU‘Č=t’Ć wynĎjĎ =l‘ČmĄ MyhĂ Łl’Ĺ ëylĂ SĘ hĂ =âl : NymĂ yĎnĘ bĂ hFĄ mČ lĘ MhĎ rĎbĘ ’Č ‘rČEĆmĂ ynĂ ’Ğ2

l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘Č onnĘ o’tĘ hĂ BĘ ChIĎlĂ ’Ą BĘ bCtJĎ hČ rmČ ’yŁ rSĆ ’Ğ=t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ MdĆuĆmĂ o‘dĎyĘ
yDĂbČ lĘ ynĂ ’Ğ rtĄ CĎ’Ă wĎ CsrĎhĎ ìytĆxŁ BĘ zĘmĂ =t’Ć wĘ CgrĘhĎ ìy’Ć ybĂ nĘ =t’Ć hoĎhyĘ : rmŁ ’lĄ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ3

MypĂ lĎ ’Ğ t‘ČbĘ SĂ ylĂ yêĂ rĘ’Č SĘ hĂ MyhĂ Łl’Ĺ rbČ DĘ ot’Ł hnĆ‘ĞIČ hmČ C : hêĎxĘ qČ lĘ ySĂ pĘ nČ =t’Ć CSqĘ bČ yĘwČ4

tyrĂ’Ą SĘ ol ry’Ă SĘ hĂ hEĆhČ MoIBČ =MGČ NkĄ wĘ : l‘ČBĎ lČ MyĂJČ rĘBĂ =l‘Č C‘rĘkĎ =âl rSĆ ’Ğ Sy’Ă5

NJĄ =M’Ă yJĂ hWĆ ‘ĞmČ rkČ WĘ BĂ do‘ t’zŁ hWĎ ‘Ď âl dsĆ xĆ BĘ M’Ă wĘ : dsĆ xĎ BĘ MhĆ BĎ rxČ BĎ rSĆ ’ĞJČ6

hWĆ ‘ĞUČ hČ NJĄ =M’Ă yJĂ dsĆ xĆ do‘=CnnĆ y’Ą MyWĂ ‘ĞUČ hČ ëoêmĂ htĎ yĘhĎ =M’Ă wĘ dsĆ xĎ do‘ CenĆ y’Ą dsĆ xĆ hČ
qrČ CSqĘ BĂ rSĆ ’Ğ=t’Ć CgyvĂ hĂ âl l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄBĘ ’op’Ą hmĎ hêĎ‘ČwĘ : hWĆ ‘ĞmČ toyhĘ lĂ lDČxĘ yĆ7
Myrxbnh
.xČ ySĂ UĎ ’"sb v.17 .+’ g"n hy‘Vy Nyy‘ ,hoĎhyĘ N’k ’Ymn ’l ’"nb ,x"l b"y Nnxwy Nkw v.16 .SyxĂ yĎ ’l ’"n v.11 .y
Myrbd Nyy‘ ,MsĄ y‘Ă kĘ ’Č ’"n v.19 .’"k b"l Myrbd Nyy‘ ,M’Ą ynĂ qĘ ’Č yn’ ’"n v.19 .+d T"y Mylht Nyy‘ ,MCĎqČ ’Yy ’"n v.18
Pws : rrws M‘=l’ ’"n v.21 .+’ h"s hy‘Vy Nyy‘ ,ynĂ SĚ qĘ bĂ âllĘ ytĂ ’YĄ mĘ nĂ Cl’Ď SĎ ’ollĘ yêĂ SĘ rČdĘnĂ ’"n v.20 .’"k b"l

.+b h"s hy‘Vy Nyy‘ ,qwsp
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MyĂnČ y‘Ą hmĎ DĄrĘêČ xČ Cr hoĎhyĘ MhĆ lĎ NtČ nĎ bCtJĎ JČ : NorCĎ‘ĂBĎ CJhĚ MyrĂtĎ oehČ wĘ CgyvĂ hĂ MyrĂxĎ bĘ eĂ hČ 8

tSĆ rĎlĘ C xpČ lĘ MnĎxĎ lĘ SĚ śyhĂ yĘ rmĄ ’Ł dwĂdĎwĘ : hEĆhČ MoIhČ =d‘Č ‘ČmŁ SĘ lĂ âl MyĂnČ zĘ’Ď wĘ to’rĘlĂ âl 9

ynĂ ’Ğ wČ : d‘ĄmĘ hČ dymĂ êĎ MhĆ ynĄtĘ mĎ C to’rĘmĄ MhĆ ynĄ y‘Ą hnĎkĘ SČ xĹêĆ : MhĆ lĎ MymĂ CQSĂ lĘ C SqĄ omlĘ C 10, 11

h‘ĎCSyĘ h’Ď YĘ yĎ MêĎlĘ jČ mČ BĘ ë’Č hlĎ ylĂ xĎ MCq CpysĂ oy âlwĘ CljĘ yĂ N‘ČmČ lĘ CSqĘ on ykĂ hĞ MoIJČ rmĄ ’Ł
P’Č MyĂoG lyxĄ lĘ MqĎ zĘnĂ wĘ MlĎ o‘hĎ t‘ČCSêĘ htĎ yĘhĎ MêĎlĘ jČ mČ =M’Ă ë’Č : M’Ď ynĂ qĘ hČ N‘ČmČ lĘ MyyĂoGlČ 12

ykĂ nŁ ’Ď MyyĂoGlČ xČ ylĂ SĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č rbĄ dŁ ynĂ ’Ğ MyĂoGhČ MkĆ ylĄ ’Ğ wČ : My’Ă lĄ mĘ MhĄ wĘ MmĎ Cq yJĂ 13

: MhĆ mĄ MydĂxĎ ’ĞlČ yêĂ ‘ĘSČ ohwĘ yrĂWĎ bĘ C yUĂ ‘Č ynĄBĘ =t’Ć ’ynĂ qĘ ’Č ylČ C’ : hdĎBĄ kČ ’Ğ yêĂ rĘmČ SĘ mĂ =t’Ć 14

âlhĞ CYbĘ uĎ yĂ t‘ĄlĎ hyĆhĘ tĂ ’op’Ą =hmĎ lbĄ tĄ ybĄ SĘ yŁ lĘ NoYrĎ t‘Ą h’Ď BĎ CxDĘnĂ rSĆ ’ĞmĄ =M’Ă yJĂ 15

SdĆqŁ Z‘ĄhĎ SrĆSŁ =M’Ă wĘ hsĎ yrĂ‘ĞhĎ =MGČ NJĄ SdĆqŁ hsĎ rĂ‘ĞhĎ tySĂ ’rĄ=M’Ă wĘ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ MyIĂxČ 16

hrĆ‘ĎtĘ êĂ wČ MmĎ oqmĘ bĂ êĎ ‘ĘFČ nĂ r‘ČIČhČ tyzĄ hêĎ’Č wĘ MypĂ nĎ‘ĞhĎ =NmĂ CpTĘ qĘ nĂ ykĂ wĘ : wypĎ nĎ‘Ğ=MGČ NJĄ 17

’vĎ tĂ hêĎ’Č âl yJĂ rkŁ zĘ ’vĄ nČtĘ êĂ =M’Ă wĘ MypĂ nĎ‘ĞhĎ =l‘Č ’vĄ nČtĘ êĂ =l’Č : onSĘ dĂbĘ C tyĂEČhČ SrĆSŁ BĘ 18

byJĂ rĘhČ lĘ MypĂ nĎ‘ĞhĎ CpTĘ qĘ nĂ âlhĞ hnĆ‘ĞêČ NhĄ wĘ : ëtĎ’Ł ’vĎ yĂ SrĆèŁ hČ =M’Ă yJĂ SrĆèŁ hČ =t’Ć 19

HBČ gĘ yĂ=l’Č ìtĆnĎ Cm’ĹBĆ b~Ď nĂ hêĎ’Č wĘ MtĎ nĎ Cm’Ĺ rsĆ xŁ bĘ CpTĘ qĘ nĂ NhĄ êĎrĘBČ DĂ NJĄ : MhĆ ylĄ ‘Ğ ytĂ ’Ł 20

ìylĆ ‘Ď=MGČ âlhĞ MyxĂ rĎzĘ’ĹhĎ MypĂ nĎ‘ĞhĎ =l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ lmČ xĎ âl=M’Ă yJĂ : ’rĎyĘ=M’Ă yJĂ ìBĘ lĂ 21

’rĎon TjĎ SĘ mĂ MySĂ qĎ oehČ hQĆ ’Ą lĎ ’rĎoehČ oTjĎ SĘ mĂ C MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ ’op’Ą ’nĎ=rCS : lmŁ xĘ yČ=âl 22

âl=M’Ă MhĄ =MgČ wĘ : ‘ČdĄGĎêĂ hêĎ’Č =MGČ NyĂ’Č =M’Ă wĘ rmŁ SĘ êĂ dsĆ xĆ toxrĘ’Ď =M’Ă MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ ìlĘ C 23

êĎpĘ TČ qĘ nĂ hêĎ’Č =M’Ă yJĂ : MtĎ’Ł t‘ČTČ lĎ bCSlĎ MyhĂ Łl’Ĺ lkŁ yĎ=yJĂ C‘FĎ yĂ MtĎ nĎ Cm’Ĺ rsĆ xŁ bĘ CqyzĂxĞ yČ 24

MypĂ nĎ‘ĞhĎ yJĂ =P’Č ìuĆxĚ kĘ âl rSĆ ’Ğ boT tyĂzČ=ombĘ êĎ ‘ĘFČ nĂ wĘ oêdĘlČ om tmČ dĘ’Č BĘ r‘ČIČhČ tyEĄmĂ
CyhĘ êĂ =NjĆ hEĆhČ doihČ =t’Ć yxČ ’Č MJĆ mĂ toikČ lĘ ySĂ pĘ nČ =Ny’Ą yJĂ : C‘FĎ yĂ MtĎ yzĄ=omBĘ MyxĂ rĎzĘ’Ć hĎ 25

NkĄ bĘ C : MyĂoGhČ âlmĘ ’bŁ yĎ=yJĂ d‘Č dxĎ ’Ć hYĆ uĎ mĂ NorCĎ‘ĂBĘ hJĎ hĚ l’Ą rĎWĘ yĂ yJĂ MkĆ ynĄ y‘ĄBĘ MymĂ kĎ xĞ 26

MtĎ o’ ytĂ yrĂBĘ t’zŁ ynĂ ’Ğ wČ : bqŁ ‘ĞIČmĂ ‘SČ jĆ bySĂ yĎwĘ l’Ą oG NoI~Ă mĂ ś’bĎ C bCtJĎ JČ ‘ČSĄ CĎyĂ l’Ą rĎWĘ yĂ=lJĎ 27

hrĎyxĂ BĘ hČ rbČ dĘBĂ ë’Č MkĆ lĘ lČ gĘ BĂ MhĄ My’Ă CnWĘ hrĎoWBĘ hČ rbČ dĘBĂ NhĄ : MnĎ wŁ ‘ĞlČ xlČ sĘ ’Ć =yJĂ 28

yJĂ : ChyjĂ t’Č yrĂqĘ =l‘ČwĘ odyĎ tnČêĘ mČ =l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ MxĄ eĎ yĂ=âl yJĂ : tob’Ď hĎ llČ gĘ BĂ MhĄ MybĂ Ch’Ğ 29, 30

: MtĎ nĎ Cm’Ĺ rsĆ xŁ bqĆ‘Ą MêĆmĘ xČ rĚ hêĎ‘ČwĘ MyhĂ Łl’BĄ MêĆnĘ mČ ’ĹhĆ âl MynĂ pĎ lĘ MêĆ’Č =MGČ rSĆ ’ĞJČ
ryGĂ sĘ hĂ =yJĂ : CmxĎ rĚyĘ hUĎ hĄ =MGČ MkĆ ymĄ xĞ rČ bqĆ‘Ą N‘ČmČ lĘ hêĎ‘Ď CnymĂ ’ĹhĆ âl MhĄ =MGČ NJĄ 31, 32

t‘ČDČhČ wĘ hmĎ kĘ xĎ hČ MohêĘ qmŁ ‘Ď=hmĆ : omQĎ JĚ =l‘Č MxĄ rČyĘ N‘ČmČ lĘ hnĎ Cm’Ĺ=âllĘ MQĎ JĚ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ 33

otYĎ ‘Ğ Sy’Ă wĘ hoĎhyĘ xČ Cr=t’Ć NJĄ tĂ =ymĂ yJĂ : ’YĎ mĘ yĂ ymĂ wykĎ rĎdĘC wyTĎ jĎ SĘ mĂ rqŁ xĘ yČ ymĂ MyhĂ Łl’lĄ 34

’Ch ol lJŁ hČ wĘ oB lJŁ hČ odIĎmĂ lJŁ hČ yJĂ : ol MQČ SĚ ywĂ wylĎ ’Ą ttĄlĎ MyDĂqĘ hĂ =ymĂ o’ : Ce‘ĆydĂoy 35, 36

: NmĄ ’Ď d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ dobJĎ hČ ol=rSĆ ’Ğ
yxČ NBĎ rĘqĎ JĘ MkĆ ytĄ oIwĂGĘ =t’Ć SyDĂqĘ hČ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ ymĄ xĞ rČBĎ yxČ ’Č MkĆ lĄ ’Ğ NeĄxČ tĘ mĂ ynĂ ’Ğ hêĎ‘ČwĘ by

MlĎ o‘hĎ ynĄbĘ lĂ MymĂ od CyhĘ êĂ =l’Č wĘ : ot’Ł dbŁ ‘ĞlČ ClyJĂ WĘ êČ t’zŁ bĘ =yJĂ MyhĂ Łl’lĄ NoYrĎlĘ SodqĎ wĘ 2
hzh
ybĄ SĎ lĘ C l’Ą oG NoIYĂ lĘ ’bq ’"n v.26 .g"k T"s Mylht Nyy‘ : SqĄ omlĘ MymĂ olSĘ lĂ wĘ xpĎ lĘ MhĆ ynĄpĘ lĂ MnxlV yhy ’"n v.9 .’y

.+k T"n hy‘Vy Nyy‘ ,bqŁ ‘ĞyČBĘ ‘SČ pĆ
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NxŁ bĘ lĂ MyhĂ Łl’lĄ MkĆ ynĄ y‘ĄwĘ MyrĂxĄ ’Ğ MySĂ nĎ‘ĞlČ MêĆkĘ jČ hĘ nĆ wĘ SDĄxČ tĘ hĂ lĘ MkĆ BĘ lĂ CnêĘ =M’Ă yJĂ hEĆhČ
Sy’Ă lĘ ’rĎqĘ ’Ć ylĂ NCteĎhČ NxĄ hČ xČ Cr yjĂ =l‘Č yJĂ : MlĄ èĎ hČ wĘ My‘Ă eĎhČ wĘ boFhČ onoYrĘ ’Ch=hmČ3

ypĂ lĘ ‘ČnĄYĘ hČ wĘ ërĄ‘ĞhČ =M’Ă yJĂ ol NoknĎ rSĆ ’ĞmĄ rtĆ yĆ oSpĘ nČ=t’Ć ëyrĂ‘ĞyČ yêĂ lĘ bĂ lĘ MJĆ mĂ Sy’Ă
âlwĘ dxĎ ’Ć PCgBĘ CnlĎ MyBĂ rČ MyrĂYĚ yĘ rSĆ ’ĞJČ yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ ol ddČmĎ =rSĆ ’Ğ hnĎ Cm’ĹhĎ tDČmĂ4

CeUĆ mĂ Sy’Ă Sy’Ă wĘ xČ ySĂ UĎ BČ dxĎ ’Ć PCglĘ CnxĘ nČ’Ğ MyBĂ rČ NJĄ : txĎ ’Ć trĆmĆ SĘ mĂ MyrĂYĚ yĘhČ =lkĎ lĘ5

’BĄ nČtĘ nĂ h’Ď CbnĘ =M’Ă CnlĎ NCteĎhČ NxĄ hČ xČ Cr ypĂ lĘ tonSŁ tonêĎmČ CnlĎ NkĄ wĘ : orbĄ xĞ lČ rCYyJĂ6

: TjĎ SĘ UĂ JČ hrĆoy hrĆoUhČ NkĄ wĘ lyĂxĎ Sy’Ă JĘ trĄSĎ yĘ trĄSĎ lĘ dmĄ ‘Ł hĎ ymĂ : CntĄ nĎ Cm’Ĺ wqČ ypĂ lĘ7

hdĎ‘ĄhĎ S’rŁ BĘ dmĄ ‘Ł hĎ odyĎ tnČêĘ mČ BĘ oBlĂ CebĆ DĘyĂ NtĄ eŁ hČ oêxĘ kČ otbĘ ChyjĂ lyJĂ WĘ yČ xČ ykĂ omhČ8

toqlĎ xĞ tpČ WĘ BĂ MkĆ tĘ bČ hĞ ’Č yhĂ êĘ =l’Č : blĄ bCTBĘ lmŁ gĘ yĂ dsĆ xĆ lmĄ GŁ hČ wĘ ZCrxĎ Sy’Ă JĘ dmŁ ‘ĞyČ9

Sy’Ă CdBĘ kČ wĘ MkĆ ymĄ xĞ rČ roqUĘ mĂ ChyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă CbhĹ’Ć : boFBČ CqbĘ dĂwĘ ‘rĎhĎ =t’Ć C’nĘ SĂ10

CdbĘ ‘Ă wĘ xČ CrbĎ CSSĘ ’tĘ hĂ ClYĘ ‘ĎêĄ=l’Č wĘ MkĆ yWĄ ‘ĞmČ =l‘Č CdqĘ SĂ : MkĆ SĘ pĘ eČmĂ rtĄ oy orbĄ xĞ =t’Ć11

CrBĘ xČ tĘ hĂ : dymĂ êĎ hQĎ pĂ êĘ bČ CYmĘ ’Ă wĘ CqzĘxĂ hrĎ~Ď bČ ClyxĂ oh hwĎqĘ êĂ bČ CxmĘ WĂ : hoĎhyĘ=t’Ć12, 13

CkrĘBĎ MkĆ pĄ dĘrŁ =t’Ć CkrĘBĎ : MkĆ yêĄbĎ lĘ MyxĂ rĘ’Ł ’ybĂ hĎ lĘ CSCxwĘ MySĂ oduĘ hČ yrĄsŁ xĞ mČ tâQmČ lĘ14

Sy’Ă bSŁ xĘ lČ MkĆ BĘ lĂ t’Ć CtySĂ : MykĂ BŁ hČ =M‘Ă CkbĘ C MyxĂ mĄ vĘ hČ =M‘Ă CxmĘ WĂ : ClQĄ qČ êĘ =l’Č wĘ15, 16

MymĂ kĎ xĞ CyhĘ êĂ =l’Č wĘ MywĂnĎ‘Ğ=M‘Ă C‘‘ĞortĘ hĂ MJĆ mĂ toldŁ gĘ bĂ CkQĘ hČ êĘ =l’Č wyxĂ ’Ď bbČ lĘ JĂ Sy’Ă
: lkŁ =ynĄ y‘ĄBĘ boFhČ =t’Ć toW‘ĞlČ CSCx h‘ĎrĎ txČ êČ h‘ĎrĎ Sy’Ă lĘ ClmĘ gĘ êĂ =l’Č : MkĆ ynĄ y‘ĄBĘ17

yJĂ MydĂydĂyĘ CmuĘ nČtĘ êĂ =l’Č : MdĎ’Ď =lJĎ =M‘Ă CmylĂ SĘ hČ MkĆ dĘyĆ l’Ą lĘ =SyĆ rSĆ ’ĞJČ MoqmĎ SyĄ=M’Ă wĘ18, 19

ì’Ğ nČŁW b‘ĄrĎ=M’Ă wĘ : hoĎhyĘ rmČ ’Ď MlĄ SČ ’Ğ śynĂ ’Ğ MqĎ nĎ ylĂ bCtkĎ yJĂ P’Ď =NorxĞ lČ MoqmĎ CnêĘ =M’Ă20

SbĄ JĎ êĂ =l’Č : oS’rŁ =l‘Č htĆxŁ hêĎ’Č MylĂ xĎ gĆ yJĂ MyĂmĎ ChqĄSĘ hČ ’mĄ YĎ =M’Ă wĘ MxĆ lĆ ChlĄ ykĂ ’ĞhČ21

: boFBČ ìynĆpĎ lĘ ‘rČhĎ =t’Ć SbŁ JĘ =M’Ă yJĂ ‘rĎhĎ ynĄpĘ lĂ
yjĂ =l‘Č hnĎ CteĘ hČ ytĂ lĎ Cz hlĎ SĎ mĘ mĆ Ny’Ą =yJĂ MySĂ ’rĎhĎ tlĆ SĆ mĘ mĆ ynĄpĘ lĂ ‘nČJĎ êĂ SpĆ nĆ=lJĎgy

hrĎmĘ hĂ hlĎ SĎ mĘ UĆ BČ drĄUŁ hČ =lJĎ NkĄ lĎ : NnĎSĘ yĆ rSĆ ’Ğ tolSĎ mĘ UĆ hČ CyhĘ nĂ oê’Ă mĄ C MyhĂ Łl’ĹhĎ2

MyWĂ ‘ĞmČ lĘ hêĎxĂ mĘ lĂ CenĆ y’Ą TyQĂ èČ hČ =yJĂ : MSĎ ’rŁ BĘ MnĎ wŁ ‘Ğ C’WĘ yĂ MyrĂmĘ UČ hČ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ tDČqĚpĘ BĂ3

boT hWĄ ‘Ğ hêĎxĂ mĘ lĂ ìlĘ yhĂ tĘ =âl oêlĘ SČ mĘ mĆ =yJĂ hbĆ ’tŁ =ykĂ wĘ My‘ĂrĎlĘ =M’Ă yJĂ MybĂ oT
’rĎyĘ êĎ lĘ ‘ČjĎ NwĆ’Ď =M’Ă spĆ ’Ć ëlĎ boTlĘ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ trĄSĎ mĘ =yJĂ : wynĎpĎ QĘ mĂ ’vĎ tĂ hQĎ hĂ tĘ C4

NkĄ lĎ : NwĆ’Ď l‘ĄjŁ =t’Ć M‘ČzČBĘ TjĎ SĘ eĂ hČ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ trĄSĎ mĘ C oBrĘxČ =t’Ć ’vĎ yĂ MeĎxĂ =âl yJĂ5

rCb‘ĞBČ rSĆ ’Ğ : bQĄ hČ rsČ Cm ynĄjĘ mĂ =MGČ M’Ă =yJĂ oDbČ lĘ M‘ČEČhČ ynĄjĘ mĂ âl ‘nČJĎ hĂ lĘ MkĆ lĎ NoknĎ6

: hEĆhČ rbĎ DĎhČ =l‘Č MydĂqĘ èŁ hČ MhĄ MyhĂ Łl’Ĺ ytĄrĘSĎ mĘ =yJĂ sUĎ hČ =t’Ć MGČ MymĂ QĘ SČ mĘ MêĆ’Č hzĆ
h’Ď rĘIĂhČ skĆ UĆ hČ ol=rSĆ ’ĞlČ skĆ UĆ hČ sUČ hČ ol=rSĆ ’ĞlČ sUČ hČ ol rSĆ ’Ğ=t’Ć Sy’Ă =lkĎ lĘ CbhĎ7

tbČ hĞ ’Č yêĂ lĘ BĂ box=lJĎ MkĆ êĘ ’Ă CnylĂ tĎ âl : dobJĎ hČ ol=rSĆ ’ĞlČ dobJĎ hČ wĘ h’Ď rĘIĂhČ ol=rSĆ ’ĞlČ8

âl xYĎ rĘtĂ âl P’Ď nĘ tĂ âl heĄhĂ =yJĂ : hrĎoêhČ =t’Ć MIĄqĂ orbĄ xĞ =t’Ć bhĄ ’Ł hĎ yJĂ orbĄ xĞ lČ MdĎ’Ď9
bngt

.h"l b"l Myrbd Nyy‘ ,MQĄ SĂ wĘ ’"n ,+l +y Myyrb‘h l’ trg’b Nkw v.19 .by
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êĎbĘ hČ ’Ď wĘ bCtJĎ hČ NtĎ’Ł lykĂ yĎ torxĄ ’Ğ twŁ YĘ mĂ =lJĎ M‘Ă dmŁ xĘ tČ âl rqĆSĆ d‘Ą hnĆ‘ĞtČ âl bnŁ gĘ tĂ
P’Č wĘ : hrĎoêhČ MCIqĂ ’yhĂ hbĎ hĞ ’Č hĎ NJĄ =l‘Č ‘ČrĄlĎ ‘rĎ hWĆ ‘ĞtČ âl hbĎ hĞ ’Č hĎ : ìomJĎ ì‘ĞrĄlĘ 10, 11

MoImĂ hêĎ‘Č CnlĎ hbĎ rŁ qĘ CntĄ‘ĎCSyĘ yJĂ hnĎèĄ mĂ ZyqĂ hĎ lĘ d‘ĄomhČ ’bĎ yJĂ CrJĄ nČtĘ âl NmĎ EĘhČ =t’Ć
ëSĆ xŁ hČ ylĄ ‘ĽjĎ =t’Ć ’eĎ=hbĎ zĘ‘ČnČ ‘ČyGĂ hĂ MoIhČ wĘ ol ëlČ hĎ PlČ xĎ hlĎ yĘQČ hČ : NymĂ ’ĞhČ lĘ CnQxĂ hĞ rSĆ ’Ğ 12

NorJĎ SĂ wĘ MyxĂ CrsĘ xzČrĘmĂ bĘ âl MoIbČ =omJĘ ëQĄ hČ tĘ nĂ MyrĂSĎ ymĄ bĘ C : hrĎGŁ xĘ nČ ro’hĎ qSĆ nĆ ylĄ kĘ C 13

MkĆ tĘ ’Ć SBČ lĘ êĂ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ xČ Cr ë’Č : h’Ď nĘ qĂ wĘ NodzĎbĘ =âlwĘ MybĂ gĎ‘ĞwČ hUĎ zĂbĘ =âl 14

: rWĎ BĎ hČ twČ’ĞtČ ypĂ lĘ MkĆ ytĄ ol’ĞSĘ mĂ C’lĘ mČ tĘ âlwĘ
SyĄ : wytĎ nŁ êŁ SĘ ‘ĆwĘ wyjĎ y‘ĂWĘ lĂ blĄ yrĄqĘ xĂ lĘ âlwĘ MkĆ kĘ otbĘ ChlĚ BĘ qČ hnĎ Cm’ĹBĆ MyĂdČyĎ hpĄ rĘ Sy’Ă dy, 2

lkĎ ’ĞmČ =lJĎ lkĄ ’Ł hĎ : qrĆyĎ lkČ ’yŁ hzĆ MyĂdČyĎ hpĄ rĘC lkŁ ’ĹlĆ ol NoknĎ rbĎ DĎ=lJĎ yJĂ NymĂ ’ĞmČ 3

wynĎpĎ ’WĎ nĎ=yJĂ lkĄ ’Ł hĎ =t’Ć TjŁ SĘ yĂ=l’Č lkĄ ’Ł CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ wČ lkĄ ’Ł CenĆ y’Ą rSĆ ’ĞlČ zCbyĎ=l’Č
MCqyĎ ’ChwĘ ljŁ yĂ=ykĂ wĘ MCqyĎ yJĂ ’Ch wynĎdŁ ’lČ NhĄ ëlĎ =âl dbĆ ‘Ć TjŁ SĘ tĂ =yJĂ hêĎ’Č ymĂ : MyhĂ Łl’Ĺ 4

ol=bSĎ xĘ nĆ MoIJČ Moy rSĆ ’Ğ SyĄwĘ Moy l‘ČmĄ Moy lyDĂbĘ mČ SyĄ : omyqĂ hĞ lČ hoĎhyĘ xČ JŁ brČ=yJĂ 5

CnnĆ y’Ą rSĆ ’Ğ wČ MdĎbĘ kČ mĘ ’Ch hoĎhylČ MymĂ yĎ dBĄ kČ mĘ hČ : oê‘ĘdČBĘ oBlĂ ëCmsĎ Sy’Ă =lJĎ ’nĎ=yhĂ yĘ 6

CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ wČ ol hdĆoy=yJĂ hoĎhyĘ MSĄ lĘ lkĄ ’Ł lkĄ ’Ł hĎ MdĎbĘ kČ mĘ CnnĆ y’Ą hoĎhyĘ N‘ČmČ lĘ MymĂ yĎ dBĄ kČ mĘ
: oSpĘ nČlĘ tCmyĎ Sy’Ă =Ny’Ą wĘ oSpĘ nČlĘ hyĆxĘ yĂ CnêĎ’Ă mĄ Sy’Ă =Ny’Ą yJĂ : CedĆohywĂ MyhĂ Łl’Ĺ MSĄ lĘ lkĄ ’Ł 7

: CneĄhĂ hoĎhylČ tCmnĎ=ykĂ wĘ hyĆxĘ nĂ =yJĂ NkĄ lĎ hoĎhylČ tCmnĎ tCmnĎ=ykĂ wĘ hoĎhylČ hyĆxĘ nĂ hyĆxĘ nĂ =M’Ă yJĂ 8

: MyIĂxČ hČ =l‘ČwĘ MytĂ UĄ hČ =l‘Č Nod’Ď JĘ rrĄêĎWĘ hĂ lĘ yxĎ wĎ MqĎ IĎwČ xČ ySĂ UĎ hČ tmĄ t’zŁ rCb‘ĞBČ âlhĞ yJĂ 9

dmŁ ‘ĞnČ TjĎ SĘ mĂ lČ CnQĎ kĚ wĘ ìyxĂ ’Ď lĘ hêĎ’Č zCbêĎ ‘ČCDmČ o’ ìyxĂ ’Ď =t’Ć TjŁ SĘ tĂ hEĆ=hUĎ lĎ hêĎ’Č wĘ 10

NoSlĎ =lkĎ wĘ ërĆBĆ =lJĎ ‘rČkĘ êĂ ylĂ yJĂ hoĎhyĘ M’Ě nĘ ynĂ ’Ď ÍyxČ bCtkĎ yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺř hĎ ’iĄ kĂ ynĄpĘ lĂ 11

âl hêĎ‘ČwĘ : rbĎ DĎ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć bySĂ yĎ oSpĘ nČlĘ Sy’Ă wĘ Sy’Ă =lJĎ NJĄ =l‘Č : MyhĂ Łl’lĄ śhdĆoê 12, 13

o’ SqĄ om wyxĂ ’Ď ynĄpĘ lĂ Sy’Ă ttĄ yêĂ lĘ bĂ lĘ TjĎ SĘ mĂ ZrŁ xĞ nČ=M’Ă yJĂ wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă do‘ TjŁ SĘ nĂ
’Ch ’mĄ TĎ =qrČwĘ wylĎ ’Ą mĄ ’mĄ TĎ rbĎ DĎ Ny’Ą =yJĂ CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄBĘ yêĂ ‘ĘdČyĎ=MGČ yêĂ ‘ĘdČyĎ : loSkĘ mĂ 14

hbĎ hĞ ’Č xrČ’Ł BĘ do‘ ëlĄ hŁ ìnĘ y’Ą ìlĘ kĎ ’ĞmČ BĘ ìyxĂ ’Ď bYĄ ‘ĎyĄ=M’Ă wĘ : ’mĄ TĎ lĘ CebĆ SĘ xĘ yČ rSĆ ’Ğ ymĂ lĘ 15

ìSĘ pĘ nČ trČSĘ yĂ NêĄêĂ =l’Č wĘ : od‘ĞBČ tmĄ xČ ySĂ UĎ hČ rSĆ ’Ğ ìyxĂ ’Ď =t’Ć ìlĘ kĎ ’ĞmČ BĘ txĄ SĘ êČ =l’Č 16

xČ CrBĘ hwĎdĘxĆ wĘ MolSĎ hqĎ dĎYĘ =M’Ă yJĂ hêĆSĘ mĂ C lkĎ ’ĞmČ heĎ nĆ y’Ą MyhĂ Łl’Ĺ tCklĘ mČ =yJĂ : MypĂ CDgĂ lĘ 17

NJĄ =l‘Č : MySĂ nĎ’Ğ ynĄ y‘ĄBĘ dmĎ xĘ nĆ wĘ MyhĂ Łl’lĄ ’Ch yCYrĎ hQĆ ’Ą BĎ xČ ySĂ UĎ hČ =t’Ć dbĄ ‘Ł hĎ wĘ : SdĆuŁ hČ 18, 19

trČbĘ DĂ=l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ l‘ČjŁ srŁ hĞ êČ =l’Č : Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă NnĄ oklĘ MolSĎ ykĄ rĘdČ ’eĎ=hpĎ DĘrĘnĂ 20

boT : oSpĘ nČBĘ MuĄ nČtĘ hĂ lĘ CelĆ kĘ ’yŁ rSĆ ’ĞlČ ’Ch ‘rČ qrČwĘ rohTĎ ’Ch rbĎ DĎ=lJĎ lkĎ ’ĞmČ 21

o’ ìyxĂ ’Ď lĘ blĄ loSkĘ mĂ hyĆhĘ yĂ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎ toW‘ĞlČ =âlwĘ NyĂyĎ toêSĘ lĂ =âl rWĎ BĎ lkŁ ’ĹlĆ =âl
yrĄSĘ ’Č MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ ìDĘbČ lĘ ìlĘ =yhĂ êĘ hnĎ Cm’Ĺ ìlĘ =SyĆ : hnĎ yjĆ rĘêĂ wydĎyĎ o’ oB=SqĆ CĎyĂ rSĆ ’Ğ 22

’WĎ nĎ wĘ wylĎ ‘Ď glČ pĘ nĂ oBlĂ wĘ lkČ ’yŁ =M’Ă ë’Č : ol=rxČ bĘ yĂ rSĆ ’ĞBČ Ce‘ĆySĂ rĘyČ âl oBlĂ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ 23
wnw‘
.g"k h"m hy‘Vy Nyy‘ ,NoSlĎ =lJĎ ‘bČ èĎ êĂ ’"n v.11 .g"k h"m hy‘Vy Nyy‘ ,yêĂ ‘Ę BČ SĘ nĂ yBĂ ’"n v.11 .xČ ySĂ UĎ hČ ’"n v.10 .dy
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: ’Ch ’TĘ xĄ hnĎ Cm’Ĺ ylĂ bĘ BĂ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ lkŁ wĘ ChWĄ ‘ĞmČ hnĎ Cm’ĹbĆ âl yJĂ N‘ČyČ onwŁ ‘Ğ
Sy’Ă wĘ : CnSĄ pĘ nČ ZpĆ xĄ lĘ SCxlĎ âlwĘ xČ kŁ yQĄ DČ NoypĘ rĂ t’WĄ lĎ hwĎYĘ UĂ hČ CnylĄ ‘Ď xČ kŁ yrĄBŁ gĂ CnxĘ nČ’Ğ wČwT, 2

âl xČ ySĂ UĎ hČ =MgČ yJĂ : CnUĆ mĂ hnĆBĎ yĂ rCb‘ĞbČ lĘ ol=boTlĘ Ch‘ĄrĄ ZpĆ xĄ lĘ SCxyĎ CnêĎ’Ă mĄ Sy’Ă3

bêČkĘ nĂ rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ : ylĎ ‘Ď ClpĘ nĎ ìypĆ rĘox tojrĘxĆ wĘ bCtJĎ rSĆ ’ĞlČ SxĎ =M’Ă yJĂ oSpĘ nČlĘ SxĎ4

l’Ą wĘ : MybĂ CtJĘ hČ tomCxnĘ tČbĘ C MyĂjČ ’Č ërĆ’Ł BĘ hwĎqĘ tĂ BĘ qyzĂxĞhČ lĘ CnlĎ rsĎ CmlĘ bêČkĘ nĂ MdĆuĆmĂ5

: xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dyČJĘ wyxĂ ’Ď JĘ Sy’Ă lĘ dxĎ ’Ć blĄ MkĆ lĎ NêĄ yĂ MymĂ CxnĘ êČhČ ybĂ ’Ğ MyĂjČ ’Č ërĆ’Ć
NJĄ =l‘Č : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ ybĂ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć wDĎxĘ yČ CdBĘ kČ êĘ dxĎ ’Ć hpĆ C dxĎ ’Ą blĄ bĘ C6, 7

rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ dobkĘ lĂ MkĆ tĘ ’Ć lBĄ qĂ xČ ySĂ UĎ hČ =MGČ rSĆ ’ĞJČ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă ’nĎ ClBĘ qČ8

wyrĎbĎ DĘ MyqĂ hĎ lĘ MyhŁl’Ĺ tmĆ ’Ĺ rCb‘ĞBČ MylĂ oUeĂ hČ =t’Ć trĄSĎ mĘ lĂ hyĎhĎ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ yJĂ
ìdĘo’ NJĄ =l‘Č bCtJĎ JČ oDsĘ xČ =l‘Č MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć CdBĘ kČ yĘ MhĄ =MGČ MyĂoGhČ wĘ : tob’Ď hĎ =l’Ć9

MyĂoG=lJĎ hoĎhyĘ=t’Ć CllĘ hČ do‘wĘ : oU‘Č MyĂog CnynĂ rĘhČ bCtJĎ do‘wĘ : hrĎUĄ zČ’Ğ ìmĘ SĂ lĘ C śMyĂoGbČ10, 11

wylĎ ’Ą MyUĂ ‘ČBĎ lSŁ mĘ lĂ śdmĄ ‘Ł hĎ wĘ ySČ yĂ SrĆSŁ hyĎhĎ wĘ do‘ rmČ ’yŁ hyĎ‘ĘSČ ywĂ : MyUĂ ’ĚhĎ =lJĎ ChCxBĘ SČ12

lyĂxČ PysĂ ohlĘ MkĆ tĘ nČ Cm’ĹBĆ MolSĎ wĘ hxĎ mĘ WĂ =lJĎ MkĆ tĘ ’Ć ’QĄ mČ yĘ hwĎqĘ êĂ hČ yhĄ Łl’wĄ : CCqČ yĘ MyĂoG13

dsĆ xĆ My’Ă lĄ mĘ MêĆ’Č =yJĂ d’Ł mĘ ySĂ pĘ nČ hxĎ TĘ BĎ yxČ ’Č MkĆ BĎ =MgČ wĘ : SdĆuŁ hČ xČ Cr z‘Ł BĘ hwĎqĘ tĂ BĘ14

MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ bĘ tČJĎ z‘Ł rtĆ yĆBĘ ynĂ ’Ğ wČ : wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă ryhĂ zĘhČ lĘ MynĂ kŁ nĘ C t‘ČDČ=lkĎ BĘ MymĂ lĄ SĘ15

: dsĆ xĎ ylČ ’Ą MyhĂ Łl’Ĺ hFĎ hĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č MkĆ ynĄpĘ lĂ ynĂ ’Ğ ryJĂ zĘmČ JĘ MydĂxĎ ’Ğ MyrĂbĎ DĘ tod’Ł =l‘Č
hlĆ ‘ĞyČ rCb‘ĞBČ MyhĂ Łl’ĹhĎ trČoWbĘ lĂ NhĄ kČ ’Ğ wČ MyĂoGhČ NyBĄ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ trĄSĎ mĘ lĂ hyĆhĘ ’Ć wĎ16

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ lQĄ hČ tĘ hĂ lĘ ylĂ =SyĆ NkĄ bĘ C : SdĆqŁ hČ xČ CrBĘ SDĎqĚmĘ NoYrĎlĘ MyĂoGhČ NBĎ rĘqĎ17

ydĂyĎ=l‘Č xČ ySĂ UĎ hČ ‘~Č bĂ âl rSĆ ’Ğ rbĎ DĎ rBĄ dČlĘ ytĂ yiĂ nĂ =âl yJĂ : MyhĂ Łl’lĄ rSĆ ’Ğ MyYĂ pĎ xĞ BČ18

MytĂ pĘ UŁ hČ wĘ tot’Ł hĎ trČCbgĘ BĂ : ydĎyĎ tolylĂ ‘ĞbČ C ypĂ yrĄmĘ ’Ă BĘ MyĂoGhČ blĄ =t’Ć wylĎ ’Ą toFhČ lĘ19

d‘Č hĎ ytĆ obybĂ sĘ C MyĂlČ SĎ CrymĂ xČ ySĂ UĎ hČ trČŁWBĘ ZrĆ’Ď hĎ h’Ď lĘ mĎ rSĆ ’Ğ d‘Č MyhĂ Łl’Ĺ xČ Cr z‘Ł BĘ
âl do‘ xČ ySĂ UĎ hČ MSĄ rSĆ ’Ğ tomqŁ mĘ BĂ ë’Č rvĄ bČ lĘ ynČjĎ tUČ gČmĘ yêĂ mĘ WČ NkĄ wĘ : NoqyrĂCQ’Ă20

C’rĎ MhĆ lĎ rjČ sĚ=âl rSĆ ’Ğ bCtJĎ JČ =M’Ă yJĂ : MyrĂxĄ ’Ğ dosyĘ=l‘Č hnĆbĘ ’Ć yêĂ lĘ bĂ lĘ MSĎ ’rĎqĘ nĂ21

hêĎ‘Č lbĎ ’Ğ : MkĆ ylĄ ’Ğ ’oBmĂ brĎ NmČ zĘ yêĂ rĘYČ ‘ĹnĆ t’zŁ lĎ rSĆ ’Ğ wČ : CnnĎ oBtĘ hĂ C‘mĘ SĎ =âl rSĆ ’Ğ wČ22, 23

MynĂ SĎ hzĆ MkĆ ylĄ ’Ğ ’oblĎ hlĎ odgĘ ytĂ qĎ CStĘ C hQĆ ’Ą hĎ tolylĂ GĘ BČ MoqmĎ do‘ ylĂ =Ny’Ą rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č
toxmĎ WĘ ‘ČBŁ WĘ lĂ yrĂbĘ ‘ĎBĘ MkĆ tĘ o’rĘlĂ ynĂ ’Ğ hCĆqČ mĘ yJĂ drČpĎ sĘ lĂ yêĂ kĘ lĆ BĘ MkĆ ylĄ ’Ğ ’ob’Ď : toBrČ24

’ybĂ hĎ lĘ hmĎ yĘlĎ SĎ CryĘ ëlĄ hŁ ynĂ nĘ hĂ MoIJČ spĆ ’Ć : yJĂ rĘdČlĘ ynĂ CxQĘ SČ êĘ rxČ ’Č T‘ĎmĘ lĂ MkĆ ynĄjĘ =t’Ć25

hbĎ dĎnĘ t’Č WĘ mČ MyrĂhĎ lĘ MyIĂkČ ’ĞhĎ wĘ MynĂ oduĘ UČ hČ ynĄ y‘ĄBĘ rbĎ DĎhČ rSĎ yĎ=yJĂ : MySĂ oduĘ lČ hyĎxĘ mĂ MSĎ26

MybĂ ySĂ mĘ MhĄ box=MgČ wĘ MhĆ ynĄ y‘ĄBĘ rSĎ yĎ hEĆhČ rbĎ DĎhČ wĘ : MySĂ oduĘ hČ MyĂlČ SĎ CryĘ ynĄ oybĘ ’Ć =l’Ć27

MtĎ yŁ xĞ hČ lĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ=MGČ âlhĞ xČ CrhĎ yIĄxČ BĘ MyrĂbĄ xĞ JČ MtĎlĎ xĞ nČbĘ CzxĞ’nŁ MyĂoGhČ =M’Ă yJĂ MhĆ lĎ
hrĎBĘ ‘Ę’Ć NoknĎ=l’Ć MdĎyĎbĘ hyĆhĘ yĂ hEĆhČ yrĂjĘ hČ wĘ rbĎ DĎhČ =t’Ć hQĆ kČ ’Ğ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MyrĂWĎ bĘ yIĄxČ BĘ28
Krd
Mywg wyl’ MyUĂ ‘Č snĄlĘ dmĄ ‘Ł rSĆ ’Ğ ’"n v.12 .+n b"k +b l’wmV dw’ Nyy‘w ,+n x"y Mylht Nyy‘ ,hoĎhyĘ Mywgb ’"n v.9 .wT

.+y ’"y hy‘Vy Nyy‘ ,CSrĘdĘyĂ
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xČ ySĂ UĎ hČ =trČoWBĘ =lSĆ htĎkĎ rĘBĂ âlmĘ bĂ =yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ MkĆ ylĄ ’Ğ y’Ă bŁ kĘ C : drČpĎ sĘ lĂ MkĆ ylĄ ‘Ğ ërĆDĆ 29

MkĆ lĎ hnĎ CteĘ hČ MkĆ tĘ bČ hĞ ’Č bĘ C CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ yxČ ’Č MkĆ ylĄ ’Ğ NeĄxČ tĘ mĂ ynĂ ’Ğ wČ : h’Ď bŁ ’Ď 30

dIČmĂ ynĂ TĄ QĘ mČ yĘ yJĂ : ySĂ pĘ nČ d‘ČBĘ MyhĂ Łl’Ĺ=l’Ć yêĂ ’Ă lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ C ZUĄ ’Č tĘ hĂ lĘ SdĆuŁ hČ xČ CrmĄ 31

’bŁ lĎ wĘ : MyĂlĎ SĎ CryBĂ MySĂ oduĘ lČ NoYrĎlĘ ytĂ dĎbŁ ‘Ğ rmŁ gĘ lĂ ynĂ nĄêĘ yĂwĘ hdĎChyĘ ZrĆ’Ć BĘ MyrĂmĘ UČ hČ 32

MkĆ QĘ JĚ =M‘Ă hyĆhĘ yĂ MolèĎ hČ yhĄ Łl’wĄ : MkĆ UĎ ‘Ă MSĎ SpĄ eĎhĂ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘBĂ xČ mĄ WĎ blĄ BĘ MkĆ ylĄ ’Ğ 33

: NmĄ ’Ď
: yrĎJĘ nĘ qČ BĘ hdĎ‘ĄhĎ =t’Ć trČSĎ mĘ hBĆ yop ’yhĂ MkĆ ynĄpĘ lĂ h’Ď BĎ hČ CntĄxŁ ’Ğ d‘ČBĘ ‘ČyGĂ pĘ mČ ynĂ nĘ hĂ wĘ zT

rsČ xĘ êĆ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎ=lkĎ BĘ hĎ CkmĘ tĂ wĘ SdĆqŁ ySĄ nĘ ’Č lĘ TjĎ SĘ mĂ JĘ CnynĄdŁ ’ĞBČ ’eĎ=hĎ ClBĘ qČ ’eĎ’Ď 2

slĎ yqĂ ‘ĞwČ ’QĎ qĂ sĘ yrĂjĘ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : ytĂ lĎ Cz MyBĂ rČ ydĄybĂ C ydĂyĎbĘ hkĎ mĘ tĎ ’yhĂ =MGČ yJĂ MkĆ UĘ ‘Ă 3

ryJĂ mČ yDĂbČ lĘ ynĂ ’Ğ=âlwĘ ySĂ pĘ nČ d‘ČBĘ MrĎ’CĎYČ CntĘ nĎ rSĆ ’Ğ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ tdČbŁ ‘ĞBČ yrČbĄ xĞ 4

Cl’ĞSĎ MolSĎ lĘ Cl’ĞSĘ êĂ MtĎ ybĄ BĘ hdĎ‘ĄhĎ =l’Ć MgČ wĘ : MyĂoGhČ toQyhĂ qĘ =lJĎ MGČ=M’Ă yJĂ MtĎbĎ oT 5

MyĎrĘmĂ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : xČ ySĂ UĎ lČ ’yĎsĘ ’Č yrĂjĘ tySĂ ’rĄ ’Ch âlhĞ ydĂydĂyĘ soTnĘ yjĄ ’Č MolSĘ lĂ 6

CrsĘ ’Ć nĆ rSĆ ’Ğ ybĎ rŁ qĘ syĎnĘ CywĘ soqynĂ orDĘnĘ ’Č MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : brĎ lmĎ ‘Ď MkĆ lĎ hlĎ mĘ ‘Ď rSĆ ’Ğ 7

Cl’ĞSČ : CnxĄ ySĂ mĘ BĂ ynČpĎ lĘ CqbĘ DĎ MhĄ wĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ NyBĄ M‘ĎmĘ SĂ ’YĎ yĎ=MgČ wĘ rmĎ SĘ UĂ BČ yêĂ ’Ă 8

xČ ySĂ UĎ hČ tdČbŁ ‘ĞBČ CnrĄbĄ xĞ sonbĎ rĘC’ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : CnynĄdŁ ’BČ ydĂydĂyĘ s’Ď ylĂ jĘ mĘ ’Č MolSĘ lĂ 9

tybĄ ynĄBĘ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ xČ ySĂ UĎ BČ NmĎ ’ĹeĆhČ syQĂ jČ ’Č MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : ydĂydĂyĘ syJĂ TČ sĘ MolSĘ lĂ wĘ 10

MyqĂ bĄ DĘhČ sosyqĂ rĘnČ tybĄ ynĄBĘ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ ybĂ rŁ qĘ NoIdĂorhŁ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : solbĘ oTsĘ yrĂ’Ğ 11

MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ CnynĄdŁ ’BČ NhĆ yWĄ ‘ĞmČ toW‘Ł hĎ hsĎ pĎ CrTĘ C hnĎ ypĄ CrTĘ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : CnynĄdŁ ’BČ 12

CnynĄdŁ ’Ğ ryxĂ BĘ sopCr MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : CnynĄdŁ ’BČ hĎ ylĆ ‘ĎpĘ htĎBĘ rĘhĂ rSĆ ’Ğ hbĎ Ch’ĞhĎ sysĂ rĘjČ 13

symĂ rĘhĆ wĘ sbĎ orTĘ jČ smĎ rĘhĆ NogylĄ jĘ soTyrĂqĘ nĘ Cs’Ğ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : ylĂ M’Ą JĘ oU’Ă MolSĘ lĂ wĘ 14

sjĎ mĘ Clo’wĘ otox’Ğ wČ swČrĘynĂ ’yĎlĘ CywĘ sogololyjĂ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : MhĆ UĎ ‘Ă rSĆ ’Ğ MyxĂ ’Č hĎ wĘ 15

toQyhĂ qĘ =lJĎ SdĆuŁ hČ tqČ ySĂ nĘ BĂ MolSĎ lĘ Ch‘ĄrĄlĘ Sy’Ă Cl’ĞSČ : MêĎ’Ă rSĆ ’Ğ MySĂ oduĘ hČ =lkĎ wĘ 16

MynĂ dĎmĘ yxĄ QĘ SČ UĘ mĂ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ yxČ ’Č MkĆ tĘ ’Ć ryhĂ zĘmČ ynĂ ’Ğ wČ : MkĆ lĎ MolSĎ lĘ toSrĘDŁ CnxĄ ySĂ mĘ 17

âl hQĆ ’Ą JĎ MySĂ nĎ’Ğ yJĂ : MhĆ ylĄ ‘ĞmĄ ’nĎ=CrCs MêĆdĘmČ lĘ rSĆ ’Ğ xqČ QĆ hČ =t’Ć ëpŁ hĞ lČ MySĂ qĘ omC 18

CxyDĂyČ toulČ qĘ lČ xĞ wČ toqlĎ xĞ tpČ WĘ bĂ C MWĎ rĄJĘ =t’Ć =M’Ă yJĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ=t’Ć CdbĘ ‘ČyČ
ë’Č MkĆ ylĄ ‘Ğ ynĂ ’Ğ WWĎ NJĄ =l‘ČwĘ ‘ČmĄ SŁ blĄ MkĆ lĎ SyĄ=yJĂ lJŁ lČ ‘dČonwĘ : MymĂ ymĂ êĘ hČ toBlĂ =t’Ć 19

’JĄ dČyĘ MolèĎ hČ yhĄ Łl’wĄ : h‘ĎrĎ toW‘ĞmĄ MymĂ ymĂ tĘ C boT toW‘ĞlČ MymĂ kĎ xĞ CyhĘ tĂ yJĂ yêĂ YĘ pČ xĎ 20

soItĂ omyTĂ : MkĆ UĎ ‘Ă hyĆhĘ yĂ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dsĆ xĆ MkĆ ylĄ gĘ rČ txČ êČ rhĄ mČ hJŁ NTĎ vĎ hČ =t’Ć 21

trĆGĆ’Ă hĎ rpĄ sŁ soITĂ rĘTČ ynĂ ’Ğ wČ : MkĆ mĘ olSĘ lĂ MySĂ rĘDŁ ybČ orqĘ sorTĘ jČ sĘ oswĘ NosyĎwĘ soyqĘ ClwĘ yrĂbĄ xĞ 22

MkĆ mĘ olSĘ lĂ SrĄDŁ lhĎ uĎ hĎ =lkĎ lĘ C ylĂ =NolUĎ hČ l‘ČBČ soIGĎ : CnynĄdŁ ’BČ MkĆ mĘ olSĘ lĂ l’Ą SŁ t’EŁ hČ 23

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄ od’Ğ dsĆ xĆ : MkĆ mĘ olSĘ lĂ MylĂ ’ĞSŁ CnyxĂ ’Ď soTrĘwČqĘ C ry‘ĂhĎ NkĄ sŁ soTsĘ rČ’Ğ 24

‘ČCSyĄ trČŁWbĘ ’yhĂ ytĂ rĎŁWbĘ JĂ MkĆ tĘ ’Ć NnĄ oklĘ odyĎBĘ xČ JŁ hČ rSĆ ’Ğ ’ChwĘ : NmĄ ’Ď MkĆ lĘ JĚ =M‘Ă 25
xyVmh
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yjĂ =l‘Č MoIkČ hlĎ gĘ nĂ rSĆ ’Ğ wČ : MdĆqĆ ymĄ ymĂ smĚ kĎ hyĎhĎ rSĆ ’Ğ doihČ tCQGČtĘ hĂ ypĂ JĘ xČ ySĂ UĎ hČ26

: otnĎ Cm’Ĺ=l’Ć MBĎ lĂ =t’Ć toFhČ lĘ MyĂoGhČ =lkĎ lĘ dGČhĚ wĘ MlĎ o‘ yhĄ Łl’Ĺ tDČqĚpĘ BĂ My’Ă ybĂ nĘ hČ ybĄ tĘ kĂ
: NmĄ ’Ď d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ dobJĎ hČ olwĘ oDbČ lĘ to‘DĄ l’Ą ’Ch27



’ MyIĂêĂ nĘ rĂouhĎ =l’Ć

: CnyxĂ ’Ď synĂ êĘ sĘ oswĘ ynĂ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘBĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ oB=rxČ BĎ rSĆ ’Ğ xČ ylĂ èĎ hČ soloj ’

M‘Ă CSDĎqČ tĘ hĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ rSĆ ’Ğ MySĂ dŁ uĘ hČ wĘ MyrĂyxĂ BĘ hČ soênĘ rĂqŁ BĘ MyhĂ Łl’Ĺ tdČ‘Ğ=l’Ć 2

NêĄ yĂ MolSĎ wĘ dsĆ xĆ : CnynĄdŁ ’Ğ wČ MhĆ ynĄdŁ ’Ğ ’Ch xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ MoqmĎ =lkĎ BĘ My’Ă rĘuŁ hČ =lJĎ 3

rSĆ ’Ğ oDsĘ xČ =l‘Č dymĂ êĎ yhČ Łl’Ĺ=t’Ć ërĄbĎ ’Ğ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ wČ CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ lĎ 4

: lJĄ WĘ hČ wĘ ‘DĎmČ =lkĎ BĘ lJŁ BČ MkĆ lĎ No’ MtĆ’YĎ mĘ ob yJĂ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ lmČ GĎ 5

HyĎ=têČmČ =lJĎ mĂ hmĎ C’mĘ MêĆrĘsČ xĞ âl=rSĆ ’Ğ d‘Č : MkĆ bĎ hnĎmĘ ’Ć nĆ xČ ySĂ UĎ hČ tCd‘Ą rSĆ ’ĞJČ 6, 7

MkĆ tĘ ’Ć NnĄ okyĘ ’Ch=MGČ rSĆ ’Ğ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ ynĄjĘ tolgĘ nĂ tolGĎhĂ lĘ toIpĂ YŁ MkĆ ynĄ y‘ĄwĘ 8

’Ch NmĎ ’ĹnĆ yJĂ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ MoyBĘ rbĎ DĎ ZmĆ SĆ MkĆ bĎ ’YĄ UĎ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ ZuĄhČ =d‘Č 9

MJĆ mĂ SrĄdŁ ynĂ ’Ğ wČ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ onbĘ BĂ hqĎ bĘ dĎlĘ oB MtĆ’rĄqĘ nĂ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ 10

yJĂ toGlČ pĘ lĂ CddĘGŁ tĘ êĂ =l’Č wĘ dxĎ ’Ć hjĆ MkĆ QĘ JĚ rBĄ dČlĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ MSĄ BĘ yxČ ’Č
h’Ď olJĘ tybĄ =ynĄbĘ yjĂ mĂ yxČ ’Č ylĂ =dGČhĚ yJĂ : txĎ ’Ć hYĎ ‘ĄbĘ C dxĎ ’Ć blĄ BĘ wDĎxĘ yČ CrBĘ xČ tĘ hĂ =M’Ă 11

o’ soloplĘ ynĂ ’Ğ rmĄ ’Ł MJĆ mĂ Sy’Ă Sy’Ă yrĂbĎ dĘ hzĆ heĄhĂ wĘ : MkĆ yrĄ‘ĞSČ BĘ tobyrĂ yrĄbĘ dĂ=yJĂ 12

soloj blČ YĘ nĂ hĞ xČ ySĂ UĎ hČ qlČ xĹnĆ ykĂ hĞ : xČ ySĂ UĎ lČ ynĂ ’Ğ o’ ’pĎ ykĄ lĘ ynĂ ’Ğ o’ soloj’Č lĘ ynĂ ’Ğ 13

MJĆ mĂ Sy’Ă yêĂ lĘ bČ TĎ =âl yJĂ MyhĂ Łl’BĄ WyWĂ ’Ď WoW : soloj MSĄ BĘ MêĆlĘ BČ TĘ nĂ hĞ o’ MkĆ dĘ‘ČBČ 14

tybĄ =ynĄBĘ =t’Ć MgČ yêĂ lĘ bČ TĎ ë’Č : ymĂ SĘ BĂ MêĆlĘ BČ TĘ nĂ =yJĂ CrmĘ ’yŁ =NjĆ : soygĎ wĘ sojsĘ rĂqĘ ytĂ lĎ Cz 15, 16

xČ ySĂ UĎ hČ ynĂ xČ lĎ SĘ âl yJĂ : rxĄ ’Č Sy’Ă yêĂ lĘ bČ TĎ =M’Ă do‘ ‘ČdĄyŁ yeĂ nĆ y’Ą hQĆ ’Ą dbČ QĘ mĂ C sonpĎ TĘ sĘ 17

MGĎtĘ pĂ =yJĂ : ChtŁ lĘ xČ ySĂ UĎ hČ blČ YĘ hyĆhĘ yĂ=NjĆ MyĂtČpĎ WĘ tmČ kĘ xĎ bĘ =âlwĘ rvĄ bČ lĘ =M’Ă yJĂ lBĄ TČ lĘ 18

śdBĄ ’Č ’Ğ bCtkĎ =yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ trČCbGĘ ’Ch My‘ĂSĎ oehČ CnlĎ wĘ MydĂbĘ ’Ł lĎ ’Ch tCItČpĘ JĂ blČ ~Ę hČ 19

MlĎ o‘hĎ yrĄqĘ xĂ lqĄSŁ hIĄ’Č rpĄ sŁ hIĄ’Č MkĎ xĎ hIĄ’Č : ryêĂ sĘ ’Č MynĂ obnĘ tnČ ybĂ C MymĂ kĎ xĞ tmČ kĘ xĎ 20

‘dČyĎ âl otmĎ kĘ xĎ BĘ MlĎ o‘hĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č yJĂ : hEĆhČ MlĎ o‘hĎ tmČ kĘ xĎ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ lJĄ sĂ âlhĞ 21

: MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ =t’Ć ‘ČySĂ ohlĘ hrĎŁWBĘ hČ tClkĘ sĂ BĘ onoYrĘC MyhĂ Łl’Ĺ tmČ kĘ xĎ h’Ď BĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć
xČ ySĂ UĎ hČ MhĆ ynĄ zĘ’Ď BĘ MyrĂvĘ bČ mĘ CnxĘ nČ’Ğ wČ : hmĎ kĘ xĎ MySĂ qĘ bČ mĘ MynĂ wĎIĘhČ wĘ to’ MylĂ ’ĞSŁ MydĂChIĘhČ yJĂ 22, 23

MynĂ wĎyĘlĂ =MGČ MydĂChylĂ =MGČ MyrĂyxĂ bĘ lĂ ë’Č : tClkĘ sĂ lĘ MynĂ wĎIĘlČ wĘ loSkĘ mĂ lĘ MydĂChIĘlČ blĎ YĘ eĂ hČ 24

NoypĘ rĂwĘ MdĎ’Ď tmČ kĘ xĎ mĄ hbĎ oT MyhĂ Łl’Ĺ tClkĘ sĂ yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ tmČ kĘ xĎ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ trČCbGĘ xČ ySĂ mĎ 25

MymĂ kĎ xĞ MyBĂ rČ âl HyĎ=y’Ą CrqĘ yxČ ’Č MêĆ’Č ymĂ C’rĘtĂ âlhĞ : rbĆ GĎ xČ JŁ mĂ NtĎ y’Ą MyhĂ Łl’Ĺ ydĄyĘ 26

MlĎ o‘hĎ ynĄ y‘ĄBĘ MyĂ’tĎjĘ hČ yJĂ : ZrĆ’Ď ybĄ ydĂnĘ MyBĂ rČ âlwĘ lyĂxČ yrĄBŁ GĂ MyBĂ rČ âl rWĎ bĎ ynĄ y‘ĄlĘ 27

MylĂ kĘ hČ lĘ rxČ BĎ MBĎ MlĎ o‘hĎ ynĄ y‘ĄBĘ MyĂdČIĎhČ ypĄ rĘC MymĂ kĎ xĞhČ =t’Ć MylĂ kĘ hČ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ MBĎ rxČ BĎ
toW‘ĞlČ MyhĂ Łl’Ĺ MBĎ rxČ BĎ CbSĎ xĘ nĆ spĆ ’Ć JĘ rSĆ ’Ğ MyzĂbĘ eĂ hČ wĘ ZrĆ’Ď hĎ M‘Č tQČ dČwĘ : MynĂ tĎ y’Ą hĎ =t’Ć 28
sp’l

.d"y T"k hy‘Vy Nyy‘ : rêĎêČsĘ êĂ wynĎbŁ nĘ tnybw wymĎ kĎ xĞ tmkx hdĎbĘ ’Ď wĘ v.19 .’
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ë’Č : MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ rWĎ BĎ =lJĎ lQĄ hČ tĘ yĂ=âl N‘ČmČ lĘ : do‘ ysĂ pĘ ’Č wĘ ynĂ ’Ğ rmĄ ’Ł hĎ =t’Ć spĆ ’Ć lĘ29, 30

CnqĄDĘYČ lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ dIČmĂ hmĎ kĘ xĎ lĘ CnlĎ hyĎhĎ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MkĆ eĘ hĂ oê’Ă mĄ MêĆ’Č
: hoĎhyBČ lQĄ hČ tĘ yĂ lQĄ hČ tĘ UĂ hČ bCtJĎ JČ rbĎ DĎhČ MCqyĎ NkĄ wĘ : CnSĄ pĘ nČ =t’Ć toDpĘ lĂ wĘ CnSĄ DĘqČ lĘ31

ytĂ ’BĎ hmĎ kĘ xĎ hČ NortĘ yĂbĘ âlwĘ hpĎ vĎ hČ tYČ ylĂ mĘ bĂ âl yxČ ’Ć MkĆ ylĄ ’Ğ ytĂ ’BĎ rSĆ ’ĞJČ ynĂ ’Ğ wČb

rxĄ ’Č rbĎ DĎ=l’Ć MkĆ ynĄ yBĄ NnĄ oBtĘ hĂ ylĂ bĘ lĂ yBĂ lĂ bĘ hYĎ rĎxĹnĆ yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ tCd‘Ą=t’Ć MkĆ lĎ dyGĂ hČ lĘ2

hdĎ‘ĎrĘbĂ C dxČ pČ BĘ xČ kŁ =âlBĘ MkĆ UĎ ‘Ă ytĂ yyĂhĎ ynĂ ’Ğ wČ : blĎ YĘ eĂ hČ =l’Ć xČ ySĂ mĎ hČ ‘ČCSyĄ=l’Ć =M’Ă yJĂ3

hdĎC‘tĘ BĂ =M’Ă yJĂ MySĂ nĎ’Ğ=tmČ kĘ xĎ yrĄmĘ ’Ă BĘ MkĆ tĘ êŁ pČ lĘ ytĂ ’Ď yrĂqĘ C yrĂbĎ dĘ hyĎhĎ âlwĘ : hlĎ dŁ gĘ4

tmČ kĘ xĎ BĘ âlwĘ MyhĂ Łl’Ĺ trČCbgĘ BĂ MkĆ tĘ nĎ Cm’Ĺ NoJêĂ N‘ČmČ lĘ : hrĎCbGĘ hČ yjĂ mĂ C xČ CrhĎ yjĂ mĂ hnĎmĎ ’ĹnĆ5

MlĎ o‘hĎ ynĄBĘ tmČ kĘ xĎ mĄ âl spĆ ’Ć MymĂ lĄ èĘ hČ NyBĄ MyrĂBĘ dČmĘ CnxĘ nČ’Ğ hmĎ kĘ xĎ yrĄbĘ dĂwĘ : MySĂ nĎ’Ğ6

yrĄtĘ sĂ CnxĘ nČ’Ğ MyrĂBĘ dČmĘ =M’Ă yJĂ : CbSĎ xĘ nĆ ChtŁ wĎ spĆ ’Ć lĘ rSĆ ’Ğ MhĆ yrĄWĎ tmČ kĘ xĎ mĄ âlwĘ hEĆhČ7

hmĎ kĘ xĎ hČ ’yhĂ : CndĄobkĘ lĂ ZrĆ’Ć ymĄ dĘuČ mĂ S’rŁ mĄ CnlĎ NpČ YĎ rSĆ ’Ğ MlĎ o‘ yzĄrĎwĘ MyhĂ Łl’Ĺ tmČ kĘ xĎ8

: dobJĎ hČ Nod’Ğ=t’Ć C‘yqĂ oh âl C‘dĘyĎ Cl yJĂ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ yrĄvĎ mĂ Sy’Ă H‘ĎdĎyĘ âl rSĆ ’Ğ
NykĂ hĄ =rSĆ ’Ğ Sy’Ă blĄ =l‘Č hlĎ ‘Ď âlwĘ h‘ĎmĎ SĎ âl NzĆ’Ł wĘ htĎ’ĞrĎ=âl NyĂ‘Č=rř SĆ ’Ğ bCtJĎ JČ ë’Č9

P’Č lJŁ hČ rqĄxŁ xČ CrhĎ yJĂ oxCr yjĂ =l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ CnlĎ hQĎ GĂ hQĆ ’Ą =lkĎ wĘ : wybĎ hĞ ’Ł lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ10

xČ Cr yêĂ lĘ BĂ MdĎ’Ď hĎ blĄ BĘ rSĆ ’Ğ t’Ą ‘ČdĄyŁ MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ ymĂ yJĂ : ’YĎ mĘ yĂ MyhĂ Łl’Ĺ rqĆxĄ qmĆ ‘Ł11

MyhĂ Łl’ĹhĎ xČ Cr yêĂ lĘ BĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ blĄ BĘ rSĆ ’Ğ t’Ą ‘ČdĄyŁ Sy’Ă =Ny’Ą NJĄ oBrĘqĂ BĘ rSĆ ’Ğ MdĎ’Ď hĎ
‘dČnĄ rCb‘ĞbČ lĘ CnBĎ rbĄ DŁ MyhĂ Łl’Ĺ xČ Cr=M’Ă yJĂ MlĎ o‘hĎ xČ Cr CnêĎ’Ă Ny’Ą CnxĘ nČ’Ğ wČ : oDbČ lĘ12

MySĂ nĎ’Ğ tmČ kĘ xĎ hrĆoê rSĆ ’Ğ toQmĂ bĘ âl MgČ wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ dIČmĂ CnlĎ tontĚeĘ hČ tonêĎUČ hČ =t’Ć13

yrĄmĘ ’Ă yjĂ =l‘Č r’Ą bĎ nĘ r’Ą BĎ xČ Cr yrĄmĘ ’Ă t’Ą wĘ CnnĄ oSlĘ =l‘Č SdĆuŁ hČ xČ Cr toQmĂ =M’Ă yJĂ rBĄ dČnĘ
MhĄ tClkĘ sĂ kĘ =yJĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ xČ Cr yrĄmĘ ’Ă lĘ bySĂ qĘ yČ âl MdĎwĎ rWĎ BĎ =NBĆ MdĎ’Ď =NBĆ spĆ ’Ć : xČ Cr14

xČ Cr rSĆ ’Ğ Sy’Ă ë’Č : CTpĄ èČ yĂ odyĎ=l‘Č qrČ rSĆ ’Ğ oB Ny’Ą xČ Cr yJĂ lkČ Cy âl lJĄ WĘ hČ wĘ wynĎ y‘ĄBĘ15

otYĎ ‘Ğ Sy’Ă wĘ hoĎhyĘ xČ Cr=t’Ć NJĄ tĂ =ymĂ yJĂ : Sy’Ă mĄ TpĄ èĎ yĂ=âl ’ChwĘ rbĎ DĎ=lJĎ TjŁ SĘ yĂ oB16

: xČ ySĂ UĎ hČ xČ Cr CnêĎ’Ă NkĄ ’Ď Ce‘ĆydĂoy
MylĂ lĘ ‘Ł JĘ MdĎwĎ rWĎ bĎ ynĄbĘ JĂ =M’Ă yJĂ xČ Cr ySĄ nĘ ’Č JĘ yxČ ’Č MkĆ ylĄ ’Ğ rBĄ dČlĘ z’Ď yêĂ lĘ kŁ yĎ âl ynĂ ’Ğ wČg

MgČ wĘ lkŁ ’ĹlĆ xČ JŁ MkĆ bĎ hyĎhĎ =âl yJĂ MxĆ lĎ MkĆ lĎ yêĂ tČ nĎ âlwĘ blĎ xĎ MkĆ tĘ ’Ć ytĂ ywĄrĘhĂ : xČ ySĂ UĎ BČ2

h’Ď nĘ qĂ bĘ CddĘGŁ tĘ êĂ rSĆ ’ĞJČ yJĂ MêĆ’Č rWĎ bĎ ynĄBĘ MoIhČ do‘ yJĂ : NyĂ’Ď MkĆ lĎ xČ JŁ MoIhČ =d‘Č3

MJĆ mĂ dxĎ ’Ć rmČ ’yŁ rSĆ ’ĞkČ wĘ : NCkQĎ hČ tĘ êĂ MdĎ’Ď ynĄbĘ ykĄ rĘdČbĘ C MkĆ eĘ hĂ rWĎ bĎ ynĄbĘ âlhĞ hbĎ yrĂmĘ C4

soloj’Č ’Ch ymĂ : MkĆ eĘ hĂ rWĎ bĎ ydĄlĘ yĂ âlhĞ soloj’Č lĘ ynĂ ’Ğ rmČ ’yŁ ynĂ èĄ hČ wĘ soloplĘ ynĂ ’Ğ5

ol NtČ nĎ rSĆ ’ĞJČ Sy’Ă Sy’Ă MêĆ nĘ mČ ’ĹhĆ MhĆ yjĂ =l‘Č rSĆ ’Ğ MhĄ MytĂ rĘSĎ mĘ solop ’Ch=ymĂ C
‘ČTĄ eŁ hČ bSĎ xĘ nĆ hUĆ BČ NJĄ =l‘Č : hrĎpĘ hĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ lbĎ ’Ğ hwĎrĘhĂ soloj’Č wĘ yêĂ ‘ĘTČ nĎ ynĂ ’Ğ : Nod’Ď hĎ6, 7

MhĄ dxĎ ’Ć JĘ hwĆrĘUČ hČ wĘ ‘ČTĄ eŁ hČ wĘ : hrĆpĘ UČ hČ ’Ch MyhĂ Łl’ĹhĎ yJĂ ’Ch bSĎ xĘ nĆ hUĆ BČ hwĆrĘUČ hČ wĘ8
Vy’w

.+g d"s hy‘Vy Nyy‘ ,ol=hJĄ xČ mĘ lĂ hWĆ ‘ĞyČ ìtĘ lĎ Cz MyhĂŁl’Ĺ ht’r=’l Ny‘ CnyzĂ’ĹhĆ âl C‘mĘ SĎ =âl MlĎ o‘mĄ C v.9 .b
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MêĆ’Č wĘ oêkĘ ’lČ mĘ BĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ =M‘Ă MyWĂ ‘Ł CnxĘ nČ’Ğ : olmĎ ‘Ğ ypĂ lĘ orkĎ WĘ =t’Ć xuČ yĂ Sy’Ă Sy’Ă wĘ 9

NmĎ ’Ď kĘ dosyĘhČ =t’Ć yêĂ dĘsČ yĎ ylĎ ‘Ď lmČ GĎ rSĆ ’Ğ l’Ą dsĆ xĆ BĘ ynĂ ’Ğ wČ : MyhĂ Łl’Ĺ NyČnĘ bĂ C MyhĂ Łl’Ĺ hdĄWĘ 10

Sy’Ă lkČ Cy=âl yJĂ : TjĎ SĘ UĂ JČ hnĆbŁ =’Ch M’Ă h’Ć rĘyĂ ë’Č wylĎ ‘Ď hnĆBŁ rxĄ ’Č Sy’Ă wĘ lyJĂ WĘ mČ 11

dosyĘhČ =l‘Č hnĆbĘ yĂ=yJĂ Sy’Ă wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ’Ch âlhĞ diĎ CUhČ dosyĘ ytĂ lĎ Cz rxĄ ’Č dosyĘ diĄ yČlĘ 12

‘dČCĎyĂ Sy’Ă =lkĎ hWĆ ‘ĞmČ : SqĎ wĎ ryYĂ xĎ wĘ MyYĂ ‘Ą o’ ZpĆ xĄ ynĄbĘ ’Č o’ PsĆ kĆ o’ bhĎ zĎ NyČnĘ BĂ hEĆhČ 13

S’Ą hĎ Sy’Ă hWĆ ‘ĞmČ =lkĎ yJĂ NxĄ BĎ yĂ S’Ą BĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č ro’lĎ o’yYĂ oy MoIhČ yJĂ otyrĂxĞ ’Č BĘ
PrĄvĎ yĂ ChWĄ ‘ĞmČ =M’Ă wĘ : olmĎ ‘Ğ rkČ WĘ ol=xuČ yĂ hnĎBĎ rSĆ ’ĞJČ ChWĄ ‘ĞmČ dmŁ ‘ĞyČ=M’Ă : CepĆ rĘYĘ êĂ 14, 15

MyhĂ Łl’Ĺ NJČ SĘ mĂ MêĆ’Č yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ : S’Ą mĄ l~Ď mĚ dC’JĘ lYĄ eĎ yĂ ’Ch ë’Č olmĎ ‘Ğ rkČ WĘ dbČ ’yŁ 16

CetĆ yxĂ SĘ yČ MyhĂ Łl’ĹhĎ MyhĂ Łl’Ĺ NJČ SĘ mĂ =t’Ć tyxĂ SĘ yČ=yJĂ Sy’Ă : MkĆ kĞ otBĘ NkĄ SŁ MyhĂ Łl’Ĺ xČ CrwĘ 17

ymĂ oSpĘ nČ=t’Ć Sy’Ă h‘ĆtĘ yČ=l’Č : MhĄ MêĆ’Č ’ChhČ NJĎ SĘ UĂ hČ wĘ ’Ch SodqĎ MyhĂ Łl’Ĺ NJČ SĘ mĂ =yJĂ 18

MlĎ o‘hĎ tmČ kĘ xĎ =yJĂ : MJĎ xĘ yĆ N‘ČmČ lĘ lysĂ kĘ lĂ yhĂ yĘ hEĆhČ MlĎ o‘BĎ bèĄ xČ tĘ yĂ MkĎ xĎ lĘ rSĆ ’Ğ MkĆ bĎ 19

‘ČdĄyŁ hoĎhyĘ do‘wĘ : MmĎ rĘ‘ĎBĘ MymĂ kĎ xĞ dkĄ Łl bCtJĎ NkĄ =yJĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄ y‘ĄBĘ ’yhĂ tClysĂ JĘ hEĆhČ 20

: MkĆ lĎ lJŁ hČ yJĂ MdĎ’Ď ynĄbĘ BĂ lQĄ hČ tĘ UĂ hČ lQĄ hČ tĘ yĘ=l’Č NkĄ lĎ : lbĆ hĎ hUĎ hĄ yJĂ MymĂ kĎř xĞ tobSĘ xĘ mČ 21

MkĆ lĎ MQĎ JĚ MydĂytĂ ‘Ğ o’ MyoĂh M’Ă twĆmĎ o’ MyIĂxČ lbĄ êĄ=M’Ă ’pĎ ykĄ o’ soloj’Č soloj=M’Ă 22

: MyhĂ Łl’lĄ xČ ySĂ UĎ hČ wĘ xČ ySĂ UĎ lČ MêĆ’Č wĘ : hUĎ hĄ 23

: MyhĂ Łl’Ĺ dos yêĄBĎ =l‘Č MydĂyqĂ pĘ C CnxĘ nČ’Ğ xČ ySĂ UĎ lČ MyêĂ rĘSĎ mĘ yJĂ CnrĄyJĂ yČ MdĎ’Ď =lJĎ heĄhĂ wĘ d

bSĎ xĘ nĆ T‘ČmĘ JĂ P’Č ynĂ ’Ğ wČ : oêrĘmČ SĘ mĂ =l‘Č NmĎ ’ĹnĆ toyhĘ lĂ odIĎmĂ SrĄDĎyĂ do‘ dyqĂ jĎ =lJĎ NkĄ ’Ď 2, 3

ySĂ pĘ nČlĘ TpĄ SŁ yeĂ nĆ y’Ą rSĆ ’ĞBČ PolxĞ ynĄBĘ =lJĎ NydĂBĘ o’ MkĆ TĂ jČ SĘ mĂ BĘ TjĎ SĘ nĂ ytĂ oyhĹ ylĂ
: hoĎhyĘ ’Ch yTĂ pĘ SŁ ë’Č do‘ qDČYĘ ’Ć âl t’zŁ BĘ spĆ ’Ć ydĂUĎ ‘Ă hmĎ ‘ČdĄyŁ yeĂ nĆ y’Ą yJĂ : ynĂ ’Ď =MGČ 4

ëSĆ xŁ =yeĂ mĂ tomlĚ ‘ĞtČ ’yYĂ oy rSĆ ’Ğ Nod’Ď hĎ ’obyĎ=yJĂ d‘Č oê‘Ă ynĄpĘ lĂ rbĎ dĎ CTjĘ SĘ êĂ =l’Č NJĄ =l‘Č 5

t’zŁ bĘ C : MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ QĂ mĂ otQĎ hĂ êĘ Sy’Ă Sy’Ă ’vĎ yĂ z’Ď wĘ SmĆ èĆ hČ Ny‘ĄlĘ hQĆ gČ yĘ blĄ toUzĂmĘ C 6

lbČ lĘ CeUĆ mĂ CdmĘ lĘ êĂ rCb‘ĞbČ lĘ MkĆ lĎ ly‘Ă ohlĘ soloj’Č =l‘ČwĘ ylČ ‘Ď ytĂ rĎmĘ ’Ă =t’Ć ytĂ ’WĎ nĎ yxČ ’Č
t’Ą WĘ rtĆ yĆ ttĄlĎ ClBĎ hĘ êĆ lbČ lĘ C hpŁ hbĎ CtJĘ hČ hDĎUĂ hČ =l‘ČmĄ rtĆ yĆ oJrĘ‘Ć=t’Ć Sy’Ă =bSĎ xĘ yČ
êĎ lĘ BČ qĂ âl rSĆ ’Ğ ìdĘyĎBĘ hmČ ìyrĆbĄ xĞ =l‘Č NoylĘ ‘Ć ìnĘ tĎ nĘ ymĂ hêĎ’Č wĘ : Ch‘ĄrĄ=ynĄpĘ BĂ Sy’Ă lĘ 7

MêĆ‘ĘbČ WĘ MoIJČ MêĆ’Č heĄhĂ : êĎlĘ BČ qĂ âl omJĘ ìqĘ lĘ xĆ BĘ r’Ą jĎ tĘ tĂ hEĆ=hUĎ lĎ êĎlĘ BČ qĂ =M’Ă wĘ 8

yJĂ : CnxĘ nĎ’Ğ=MGČ MkĆ UĎ ‘Ă CnkĘ lČ mĎ C CklĘ mĘ êĂ ëŁlmĎ C NêĄ yĂ ymĂ CnydĄ‘ĎlĘ BČ mĂ MêĆkĘ lČ mĘ MêĆrĘWČ ‘Ğ 9

yJĂ twĆUĎ lČ MyxĂ CqlĘ JĂ hgĎrĄdĘUČ hČ lpČ SĘ BĂ MyhĂ Łl’Ĺ CnnĎtĎ nĘ ybĂ bĎ lĘ BĂ yêĂ bĘ SČ xĎ MyxĂ ylĂ èĘ hČ CnxĘ nČ’Ğ
CnxĘ nČ’Ğ MylĂ ysĂ JĘ : MdĎ’Ď hĎ ynĄbĘ ynĄ y‘ĄlĘ C MorUĎ hČ ’bĎ YĘ ynĄ y‘ĄlĘ MyĂmČ èĎ hČ =lJĎ txČ êČ CnyyĂhĎ qxŁ WĘ lĂ 10

MydĂBĎ kĘ nĂ MêĆ’Č MyrĂoBGĂ MêĆ’Č wĘ MySĂ QĎ xČ CnxĘ nČ’Ğ xČ ySĂ UĎ BČ MymĂ kĎ xĞ MêĆ’Č wĘ xČ ySĂ UĎ hČ N‘ČmČ lĘ
: MydĂdĘnŁ wĘ MyJĂ mĚ MyUĂ rĚ‘Ğ My’Ă mĄ YĘ =MGČ MybĂ ‘ĄrĘ CnxĘ nČ’Ğ hEĆhČ MoIhČ =d‘ČwĘ : MyzĂbĘ nĂ CnxĘ nČ’Ğ wČ 11

MhĄ : CnyjĂ rpĎ ‘ĎBĆ NêĄ nĂ CnCpDĘrĘyĂ ykĂ wĘ ërĄbĎ nĘ CnlĚ lĘ qČ yĘ yJĂ dbŁ ‘ĞnČ wĘ ‘gČ ynĂ CnjĄ JČ lmČ ‘ĞBČ 12, 13

: hEĆhČ MoIhČ =d‘Č lkŁ ynĄ y‘ĄBĘ hxĎ CskĘ C ZrĆ’Ď hĎ ynĄjĘ =l‘Č NmĆ dŁ kĘ yhĂ eĘ wČ hQĎ pĂ tĘ CnxĘ nČ’Ğ wČ MypĂ DĘgČmĘ
’lw

.’"y d"Y Mylht Nyy‘ ,MdĎ’Ď ’"n v.20 .g
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ynČbĎ JĘ MkĆ ynĄjĘ =l‘Č MkĆ tĘ ’Ć xČ ykĂ ohlĘ =M’Ă yJĂ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘkČ yêĂ bĘ tČJĎ MkĆ mĘ ylĂ kĘ hČ lĘ âlwĘ14

yJĂ MkĆ lĎ MyBĂ rČ tob’Ď âl xČ ySĂ UĎ BČ MkĆ l MyrĂom tobbĞ rĂ=MGČ=M’Ă yJĂ : ySĂ pĘ nČ hbĎ hĞ ’Ď SĆ15

tkĆ lĆ lĎ MJĆ mĂ SrĄdŁ ynĂ ’Ğ NJĄ =l‘ČwĘ : hrĎŁWBĘ hČ ydĄyĘ=l‘Č MkĆ tĘ ’Ć yêĂ dĘlČ oh ykĂ nŁ ’Ď xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄbĘ16

CnynĄdŁ ’ĞBČ NmĎ ’ĹeĆhČ ydĂydĂyĘ ynĂ BĘ soItĂ omyTĂ =t’Ć MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ xĘ lČ SĎ t’zŁ rCb‘ĞBČ : ytĎ obuĘ ‘ĂBĘ17

hdĎ‘ĄwĘ hdĎ‘Ą=lkĎ lĘ hrĆom ynĂ ’Ğ NJĄ =MGČ rSĆ ’ĞJČ xČ ySĂ UĎ BČ ytĂ IĎxČ toxrĘ’Ď =t’Ć MkĆ ynĄpĘ lĂ ryJĂ zĘhČ lĘ
’bĎ ynĂ nĘ hĂ ë’Č : MkĆ ylĄ ’Ğ ’ob’Ď =âl yJĂ rmŁ ’lČ MkĆ tĘ ’Ć MylĂ BĂ hĘ mČ SyĄ : NhĆ ytĄbŁ SĘ om tomqŁ mĘ BĂ18, 19

h’Ć rĘ’Ć =M’Ă yJĂ MylĂ yBĂ hĘ UČ hČ yrĄbĘ dĂlĘ SCx’Ď =âl z’Ď wĘ hoĎhyĘ hYĆ rĘyĂ=M’Ă MymĂ IĎhČ brĆqĆBĘ MkĆ ylĄ ’Ğ
hêĎ‘ČwĘ : hrĎCbgĘ BĂ =M’Ă yJĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ NJŁ êĂ MyĂtČpĎ WĘ rbČ dĘbĂ âl yJĂ : MtĎrĎCbGĘ =hmČ20, 21

: xČ Cr twČnĘ ‘ČwĘ hbĎ hĞ ’Č bĘ o’ rsĎ Cm TbĆ SĄ BĘ MkĆ ylĄ ’Ğ ’ob’Ď hJŁ M’Ă MkĆ nĘ oYrĘ=hmĎ
hQĆ gČ yĘ=yJĂ MyĂoGhČ brĆqĆBĘ =MGČ Ny’Ą rSĆ ’Ğ tCnzĘC MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ tCnzĘ=yJĂ h‘ĎCmèĘ hČ h’Ď YĘ yĎ lkŁ =yjĂ mĂh

trĄJĎ yĂ trĄJĎ hĂ rSĆ ’Ğ=d‘Č ClBĘ ’Č tĘ tĂ âlwĘ hpĆ CbyxĂ rĘêČ MêĆ’Č wĘ : wybĂ ’Ď twČrĘ‘Ć=t’Ć Sy’Ă2

yxĂ CrBĘ MkĆ lĘ YĘ ’Ć dmĄ ‘Ł ynĂ nĘ hĂ ynĂ ’Ď qoxrĎmĄ yJĂ P’Č ykĂ nŁ ’Ď wĘ : MkĆ tĘ dČ‘ĞmĄ t’zŁ hWĆ ‘Ł hĎ Sy’Ă hĎ3

‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ MSĄ BĘ CpiĘ ’Č tĘ tĂ yJĂ : t’zŁ hWĆ ‘Ł hĎ TjČ SĘ mĂ yêĂ YĘ rČxĎ rbĎ JĘ MkĆ ynĄ yBĄ NIĎdČkĘ C4

CnêĘ êĂ z’Ď wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ t’Ą mĄ hrĎCbGĘ =M‘Ă MkĆ kĘ otbĘ yxĂ Cr=MgČ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ5

‘ČCSyĄ MoyBĘ xČ CrlĎ h‘ĎCStĘ ’ybĂ hĎ lĘ C rWĎ BĎ hČ =t’Ć tolkČ lĘ NTĎ vĎ hČ ydĄylĂ hEĆhČ Sy’Ă hĎ =t’Ć
ZymĂ xĞ yČ T‘ČmĘ r’Ł WĘ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ MkĆ ypĂ =ombĘ ClQĘ hČ tĘ êĂ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ boT=âl : CnynĄdŁ ’Ğ6

hSĎ dĎxĞ hsĎ yrĂ‘ĞlČ CyhĘ êĂ N‘ČmČ lĘ MkĆ BĘ rĘuĂ mĂ NSĎ IĎhČ r’Ł vĘ hČ =t’Ć Cr‘ĞBČ : hsĎ yrĂ‘ĞhĎ =lJĎ =t’Ć7

r’Ł WĘ bĂ =âl gxĎ hĆ =t’Ć gxŁ nĎ NkĄ bĘ C : CndĄ‘ĞBČ brČqĘ hĎ CnxĄ sĘ jĂ xbČ zĆ xČ ySĂ mĎ =MgČ yJĂ h~Ď mČ tQČ xČ lĘ8

lbČ lĘ ybĂ êĎkĘ mĂ BĘ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ bĘ tČJĎ : tmĆ ’ĹwĆ MêŁ to~mČ BĘ =M’Ă yJĂ ‘SČ rĆwĘ ‘ČrŁ r’Ł WĘ bĂ =âlwĘ NSĎ yĎ9

y‘ĄYĘ BŁ =l‘Č o’ MlĎ o‘BĎ MynĂ CnzĘ ySĄ nĘ ’Č =l‘Č t’zŁ kĎ yêĂ rĘmČ ’Ď âl : MynĂ CnzĘ ySĄ nĘ ’Č =M‘Ă CbrĘ‘ĎtĘ êĂ10

lbĎ ’Ğ : MlĎ o‘hĎ =NmĂ t’YĄ lĎ MkĆ ylĄ ‘Ğ hwĎYĘ UĂ hČ NJĄ =M’Ă yJĂ MylĂ ylĂ ’Ĺ ydĄbĘ ‘Ł wĘ smĎ xĎ ySĄ nĘ ’Č wĘ ‘YČ bĆ11

‘ČYĄ bŁ =o’ MynĂ CnzĘ Sy’Ă ’ChwĘ ’rĄuĎ yĂ x’Ď MSĄ BĘ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =M‘Ă CbrĘ‘ĎtĘ êĂ lbČ lĘ t’zŁ kĎ yêĂ bĘ tČJĎ
âl oU‘Ă rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ ’Ch smĎ xĎ Sy’Ă o’ NyĂyČ ’bĄ sŁ o’ PDĄgČmĘ o’ MylĂ ylĂ ’Ĺ dbĄ ‘Ł =o’ ‘YČ BĆ
MhĄ CnBĄ rĘqĂ BĘ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą qrČ CntĄdĎ‘ĞlČ ZCxmĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =t’Ć TjŁ SĘ lĂ yQĂ =hmČ yJĂ : ClkĄ ’tŁ12

‘rĎhĎ =t’Ć Cr‘ĞBČ MêĆ’Č wĘ MtĎ’Ł TjŁ SĘ yĂ MyhĂ Łl’Ĺ ZCxmĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą lbĎ ’Ğ : MyTĂ pĘ SŁ MêĆ’Č MtĎ’Ł13

: MkĆ BĘ rĘuĂ mĂ
hlĎ wĘ‘Č ynĄbĘ ynĄpĘ lĂ oTjĎ SĘ mĂ =t’Ć byrĂqĘ hČ lĘ Ch‘ĄrĄ=M‘Ă byrĂ ol=rSĆ ’Ğ MJĆ mĂ Sy’Ă z‘Ł yĎhĞw

CTjĘ SĘ êĂ MêĆ’Č =M’Ă wĘ lbĄ tĄ yTĄ pĘ SŁ MySĂ oduĘ hČ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ : SdĆqŁ ySĄ nĘ ’Č ynĄpĘ lĂ âlwĘ2

P’Č wĘ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ =t’Ć MGČ TjŁ SĘ nĂ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ : NTŁ qĎ rbĎ DĎ TjŁ SĘ lĂ MtĆŁQqČ nĘ hČ lbĄ êĄ3

MySĂ nĎ’Ğ CbySĂ oê hyĎxĘ mĂ rbČ dĘBĂ MkĆ lĎ =byrĂ rSĆ ’ĞJČ MêĆ’Č wĘ : CntĄ yĎxĘ mĂ BĘ My‘Ă gĘ eŁ hČ MyrĂbĎ dĘbĂ =yJĂ4

Ny’Ą ykĂ hĞ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ MkĎ xĎ Ny’Ą ykĂ hĞ rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ MkĆ êĘ SĘ bĎ lĘ : MkĆ yTĄ pĘ SŁ lĘ hdĎ‘ĄBĎ MyqĂ yrĄ5

wyxĂ ’Ď =t’Ć TjĎ SĘ nĂ x’Ď heĄhĂ wĘ : wyxĂ ’Ď lĘ Sy’Ă NyBĄ TjŁ SĘ lĂ tgĆvĆ mČ odyĎ rSĆ ’Ğ dxĎ ’Ć =MGČ6
ynpl
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‘ČCDmČ otymĂ ‘ĞBČ Sy’Ă CbyrĂtĎ yJĂ d’Ł mĘ rbĎ DĎhČ ‘rČ hêĎ‘ČwĘ : MbĎ hnĎ Cm’Ĺ=Ny’Ą MySĂ nĎ’Ğ ynĄpĘ lĂ 7

P’Č CYYĘ rŁ tĘ C CqSĘ ‘ČêČ MêĆ’Č wĘ : MyYĂ CYrĘ toyhĹ boT=âl ‘ČCDmČ MyqĂ CS‘Ğ toyhĹ MkĆ lĎ boT=âl 8

C‘tĘ êČ =l’Č MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć CSrĘyyĂ âl hlĎ wĘ‘Č=ynĄbĘ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âl M’Ă hČ : MkĆ yxĄ ’Ğ=t’Ć 9

MêĎbĘ kĎ SĘ ynĄtĘ nŁ =o’ MySĂ dĄqĘ =o’ ypĂ ’Ğ nĎmĘ =o’ MylĂ ylĂ ’Ĺ ydĄbĘ ‘Ł o’ MynĂ CnzĘ ynĄBĘ =lJĎ MkĆ SĘ pĘ nČ =t’Ć
âl hQĆ ’Ą =lJĎ smĎ xĎ ySĄ nĘ ’Č o’ MypĂ DĘgČmĘ =o’ NyĂyČ y’Ą bĘ sŁ o’ ‘YČ bĆ y‘ĄYĘ bŁ =o’ MybĂ eĎ gČ=o’ : rkĎ zĎBĘ 10

MêĆSĘ DČqĘ nĂ MêĆYĘ xČ rĚ lbĎ ’Ğ MynĂ pĎ lĘ MkĆ bĎ CyhĎ hQĆ ’Ą JĎ MySĂ nĎ’Ğ wČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ =t’Ć CSrĘyyĂ 11

âl lbĎ ’Ğ ynČpĎ lĘ NoknĎ lJŁ hČ : CnyhĄ Łl’Ĺ xČ CrbĘ C CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ mĎ hČ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ MêĆqĘ DČYĘ nĂ wĘ 12

NTĆ BĆ lČ lkĆ ’Ł hĎ : MhĆ mĄ dxĎ ’Ć lĘ dbĆ ‘Ć hyĆhĘ ’Ć âl lbĎ ’Ğ ynČpĎ lĘ NoknĎ lJŁ hČ ylĂ ly‘Ă ohlĘ lJŁ hČ 13

Nod’Ď lĎ SdĆqŁ =M’Ă yJĂ tCnzĘlĂ CenĆ y’Ą PCGhČ wĘ MhĆ ynĄSĘ =t’Ć =MGČ dBĄ ’Č yĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ lkĆ ’Ł lĎ NTĆ BĆ hČ wĘ
yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ : otrĎCbgĘ BĂ MyqĂ yĎ CntĎ o’=MgČ wĘ Nod’Ď hĎ =t’Ć MyqĂ hĄ MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ : PCGlČ Nod’Ď hĎ wĘ 14, 15

: hlĎ ylĂ xĎ hnĎ oz yrĄbĎ ’Ą lĘ MtĎ oW‘ĞlČ xČ ySĂ UĎ hČ yrĄbĎ ’Ą xuČ ’Ć ykĂ hĞ MhĄ xČ ySĂ UĎ hČ yrĄbĎ ’Ą MkĆ ytĄmŁ YĘ ‘Č
MhĆ ynĄSĘ CyhĎ wĘ rmČ ’ĹeĆSĆ omJĘ dxĎ ’Ć rWĎ bĎ lĘ HUĎ ‘Ă hyĎhĘ nĂ hnĎ ozlĘ dmĎ YĘ eĂ hČ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âl ykĂ hĞ 16

’TĘ xĄ =lJĎ tCnEĘhČ =NmĂ ’op’Ą CsCn : dxĎ ’Ć xČ CrlĘ oU‘Ă hyĎhĘ nĂ Nod’Ď lĎ dmĎ YĘ eĂ hČ wĘ : dxĎ ’Ć rWĎ bĎ lĘ 17, 18

ykĂ hĞ : CenĆêĘ yĂ orWĎ bĘ BĂ o’TĘ xĆ =t’Ć MynĂ CnzĘ Sy’Ă wĘ orWĎ bĘ lĂ ZCxmĂ ’Ch MdĎ’Ď hĎ ’TĎ xĹyĆ=rSĆ ’Ğ 19

ykĂ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ lĎ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ SdĆuŁ hČ xČ Cr NJČ SĘ mĂ ’Ch MkĆ rĘWČ bĘ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ=âl
MkĆ xĞ CrbĘ C MkĆ rĘWČ bĘ BĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć CdBĘ JČ NJĄ =l‘Č MtĆ ynĄqĘ nĂ ryxĂ mĘ bĂ yJĂ : MêĆ’Č MkĆ QĎ SĆ =âl 20

: hUĎ hĄ MyhĂ Łl’lĄ rSĆ ’Ğ
qyxĂ rĘhČ lĘ ë’Č : HSĎ ’Ă BĘ ‘GČ yĂ lbČ lĘ Sy’Ă lĘ boT rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ MêĆbĘ tČJĘ =rSĆ ’Ğ tod’Ł =l‘ČwĘ z, 2

oêSĘ ’Ă yYĄ pĘ xĆ ’QĄ mČ yĘ Sy’Ă hĎ : l‘ČbĎ lĘ ’WĄ eĎêĂ hèĎ ’Ă =lkĎ wĘ hèĎ ’Ă ol=xuČ yĂ Sy’Ă =lJĎ tCnEĘhČ =t’Ć 3

Ny’Ą NkĄ wĘ HlĎ ‘ĘBČ =M’Ă yJĂ HrĎWĎ BĘ =l‘Č NoTlĘ SĂ hèĎ ’Ă lĎ Ny’Ą : HlĎ ‘ĘbČ lĘ hèĎ ’Ă hĎ NkĄ wĘ TjĎ SĘ UĂ JČ 4

yêĂ lĘ BĂ HSĎ y’Ă =M‘Ă hèĎ ’Ă tnĎmĘ C‘rĘgĘ êĂ =l’Č : oêSĘ ’Ă =M’Ă yJĂ orWĎ BĘ =l‘Č NoTlĘ SĂ l‘ČBČ lČ 5

wDĎxĘ yČ tbĆ SĆ lĎ C’bŁ tĎ wĘ CbCSêĎ rxČ ’Č wĘ MynĂ UĎ zĚmĘ MymĂ yĎlĘ hQĎ pĂ tĘ lĂ C tynĂ ‘ĞtČlĘ MkĆ BĘ lĂ CnykĂ êĎ =M’Ă
âlwĘ NoySĘ rĂ ërĆdĆBĘ rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ t’zŁ wĘ : ZrĆjĎ =ZrĎpĘ êĂ MkĆ tĘ wČ’ĞtČ wĘ NTĎ vĎ hČ MkĆ tĘ ’Ć hiĆ nČ yĘ=NjĆ 6

tnĎmĘ Sy’Ă =lkĎ lĘ qlČ xĎ MyhĂ Łl’Ĺ ë’Č ynĂ mŁ JĎ MdĎ’Ď ynĄBĘ =lkĎ CyhĘ yĂ Cl yêĂ lĘ ’Č oh yJĂ : hwĎYĘ mĂ rbČ dĘJĂ 7

rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ tonmĎ lĘ ’Č lĘ o’ MhĆ lĎ Ny’Ą MySĂ nĎ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞlČ wĘ : hkŁ BĘ hzĆlĎ wĘ hkŁ BĘ hzĆlĎ oqlĘ xĆ 8

boT=yJĂ hèĎ ’Ă BĘ Sy’Ă CqBĘ dĘyĂ MtĎ wĎ’ĞtČbĘ CrYĘ ‘ČyČ âl=M’Ă wĘ : ynĂ mŁ JĎ MjĎ gČBĘ CbSĘ yĄ yJĂ MhĆ lĎ =boT 9

Nod’Ď hĎ =M’Ă yJĂ ykĂ nŁ ’Ď âl ë’Č hCĆYČ mĘ ynĂ nĘ hĂ My’Ă CWeĘ BČ rSĆ ’ĞlČ wĘ : otwĎ’ĞtČBĘ r‘Ł BĘ mĂ qbĆ DĆhČ 10

Sy’Ă wĘ HlĎ ‘ĘBČ =l’Ć h~Ć rČtĘ tĂ o’ HDĎbČ lĘ bSĄ êĄ drĄjĎ êĂ =M’Ă wĘ : HlĎ ‘ĘBČ mĂ hèĎ ’Ă drĄjĎ êĂ lbČ lĘ 11

hèĎ ’Ă x’Ď lĘ hyĆhĘ tĂ =yJĂ Nod’Ď hĎ âlwĘ ykĂ nŁ ’Ď rmĄ ’Ł MyxĂ ’Č hĎ r’Ď SĘ lĂ wĘ : oêSĘ ’Ă =t’Ć xQČ SČ yĘ=l’Č 12

rSĆ ’Ğ l‘ČBČ HQĎ hyĆhĘ yĂ=yJĂ hèĎ ’Ă wĘ : heĎxĆ QĘ SČ yĘ=l’Č oU‘Ă tbĆ SĆ lĎ HnĎ oYrĘC tnĆmĆ ’ĞmČ heĎ nĆ y’Ą rSĆ ’Ğ 13

SdĄuĎ yĂ NymĂ ’ĞmČ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ yJĂ : CebĆ zĘ‘ČêČ =l’Č HUĎ ‘Ă tbĆ SĆ lĎ onoYrĘC NymĂ ’ĞmČ CenĆ y’Ą 14

MkĆ ynĄbĘ CbSĘ xĎ yĄ NkĄ =âl=M’Ă yJĂ HlĎ ‘ĘbČ BĘ SdĄuĎ êĂ tnĆmĆ ’ĞmČ heĎ nĆ y’Ą rSĆ ’Ğ hèĎ ’Ă hĎ wĘ oêSĘ ’Ă BĘ
My’mTk
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ol=drĆjĎ yĂ NymĂ ’ĞmČ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ ’Ch drĄjĎ yĂ=M’Ă lbĎ ’Ğ : hUĎ hĄ MyrĂohTĘ hêĎ‘Č ë’Č My’Ă mĄ TĘ JĂ15

yJĂ : MolSĎ lĘ CntĎř ’Ł ’rĎqĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ yJĂ hzĆJĎ MbĎ ~Ď mČ BĘ do‘ MydĂBĎ ‘ĘSĚ mĘ MnĎ y’Ą tox’Ď hĎ wĘ x’Ď hĎ wĘ16

: ìêĆSĘ ’Ă lĘ ‘ČySĂ oê=M’Ă Sy’Ă hĎ hêĎ’Č ‘dČêĄ=hmČ o’ ëlĄ ‘ĘbČ lĘ y‘Ă ySĂ oê=M’Ă hèĎ ’Ă y‘ĂdĘêĄ=hmČ
MyhĂ Łl’Ĺ o’rĎqĘ =rSĆ ’Ğ ypĂ kĘ C Nod’Ď hĎ ol qlČ xĎ =rSĆ ’Ğ ypĂ JĘ qrČ ëQĄ hČ tĘ yĂ MdĎ’Ď =lJĎ hêĎ‘ČwĘ17

lrĄ‘Ď=M’Ă wĘ otlĎ rĘ‘Ď=t’Ć ëSŁ mĘ yĂ=l’Č loUnĂ Sy’Ă ’rĄuĎ yĂ=M’Ă : toQyhĂ uĘ hČ =lkĎ BĘ ynĂ ’Ğ hCĆYČ mĘ =NkĄ wĘ18

oêrĘmČ SĘ mĂ =l‘Č Sy’Ă =lJĎ : MyhĂ Łl’Ĺ twČYĘ mĂ trĆmĆ SĘ mĂ =M’Ă yJĂ NyĂ’Č kĘ hlĎ CUhČ : loUyĂ=l’Č ’Ch19, 20

ìdĘyĎ gyvĂ êČ =M’Ă wĘ g’Č dĘêĂ =l’Č dbĆ ‘Ć ìtĘ oyhĘ BĂ tĎ’rĄqĘ nĂ =M’Ă : o’rĘuĎ hĂ BĘ heĎbĆ zĘ‘ČyČ âl MCqyĎ21

Nod’Ď lĎ ’Ch MyrĂxŁ =NBĆ o’rĎqĘ Nod’Ď hĎ rSĆ ’Ğ dbĆ ‘Ć=yJĂ : ’YĄ tĄ yJĂ ëlĎ =boT ySĂ pĘ xĎ lČ t’YĄ lĎ22

: MdĎ’Ď ydĄbĘ ‘Č CyhĘ êĂ =l’Č MtĆ ynĄqĘ nĂ ryxĂ mĘ BĂ : xČ ySĂ UĎ lČ ’Ch dbĆ ‘Ć o’rĘuĎ hĂ BĘ MyrĂxŁ =NBĆ NkĄ =omkĘ C23

rbČ DĘ=l‘ČwĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ NoS’rĂhĎ odmĎ ‘ĞmČ =t’Ć ol=rmĎ SĘ yĂ ’rĎqĘ nĂ rSĆ ’ĞJČ Sy’Ă =lJĎ yxČ ’Č24, 25

Nod’Ď hĎ ynĂ mČ yqĂ hĹ=rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č MkĆ lĎ yêĂ ‘ĘdČ hCĆxČ ’Ğ qrČ Nod’Ď hĎ yjĂ mĂ hwĎYĘ mĂ ylĂ =Ny’Ą tolCtBĘ hČ
MdĎ’Ď lĎ NoknĎ wĘ boT to’BĎ hČ MyêĂ ‘ĂhĎ qoYBĘ rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ wĘ : wynĎpĎ lĘ MynĂ Cm’Ĺ Sy’Ă lĘ otlĎ mĘ xĆ BĘ26

êĎdĘrČpĘ nĂ =M’Ă wĘ heĎUĆ mĂ drĄjĎ hĂ lĘ SuĄbĎ êĘ =l’Č hèĎ ’Ă bĘ êĎqĘ bČ DĎ=M’Ă : ’Ch rSĆ ’ĞBČ tbĆ SĆ lĎ27

Ny’Ą l‘ĄBĎ tĂ =yJĂ hlĎ CtbĘ C tĎ’TĎ xĎ âl ëQĎ êĎxĘ qČ lĎ hèĎ ’Ă =M’Ă wĘ : trĆxĆ ’Č SuĄbČ êĘ =l’Č hèĎ ’Ă mĄ28

t’zŁ JĎ : MkĆ ylĄ ‘Ğ ytĂ lĄ mĎ hlĎ mĘ xĆ ynĂ ’Ğ wČ b’Č kĘ yĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ MrĎWĎ bĘ C M’Ą YĎ mĘ tĂ hrĎYĎ =ë’Č NwŁ ‘Ď HBĎ29

CyhĘ yĂ MySĂ nĎ MhĆ lĎ C’WĘ nĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą rSĆ ’Ğ=d‘Č do‘ ëSĄ UĎ tĂ âl t‘ĄhĎ yJĂ yxČ ’Č rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ
: NyĎnĘ qĂ CnqĎ âlJĘ MynĂ uŁ hČ wĘ MyxĂ mĄ WĘ âlJĘ MyxĂ mĄ vĘ hČ wĘ MykĂ bŁ âlJĘ MykĂ BŁ hČ wĘ : C’WĎ nĎ âl rSĆ ’ĞJČ30

: PŁlxĞ yČ lylĂ JĎ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ r’Č tŁ yJĂ M‘ČTČ =lJĎ My’Ă YĘ mŁ MnĎ y’Ą JĘ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ ydĄSĘ MyYĂ YĘ UŁ hČ wĘ31

bTČ yyĂ ëy’Ą MyĂmČ SĎ yYĄ pĘ xĆ lĘ g’Ą DŁ hèĎ ’Ă ol=Ny’Ą rSĆ ’Ğ Sy’Ă MJĆ mĂ hgĎ’Ď DĘ ‘ČnŁ mĘ lĂ yêĂ YĘ pČ xĎ ynĂ ’Ğ wČ32

tlĆ DĆbĘ nĂ NkĄ wĘ : hèĎ ’Ă hĎ ynĄ y‘ĄBĘ bTČ yyĂ ëy’Ą ZrĆ’Ď hĎ yYĄ pĘ xĆ lĘ g’Ą DŁ hèĎ ’Ă l‘ČbČ C : Nod’Ď hĎ ynĄ y‘ĄBĘ33, 34

hrĎohTĘ toyhĘ lĂ Nod’Ď hĎ yYĄ pĘ xĆ lĘ tgĆ’Ć DŁ Sy’Ă h‘ĎdĘyĎ=âl rSĆ ’Ğ t’zŁ hlĎ CtBĘ =NmĂ Sy’Ă tSĆ ’Ą
t’zŁ kĎ wĘ : HlĎ ‘ĘbČ ynĄ y‘ĄBĘ bTČ yêĂ ëy’Ą ZrĆ’Ď hĎ yYĄ pĘ xĆ lĘ tgĆ’Ć DŁ l‘ČBČ =tlČ ‘ĚbĘ C HxĎ CrbĘ C HSĎ pĘ nČBĘ35

MynĂ kŁ nĘ CyhĘ êĂ N‘ČmČ lĘ =M’Ă yJĂ MkĆ ynĄpĘ lĂ SqĄ om ëylĂ SĘ hČ lĘ âl MkĆ SĘ pĘ nČlĘ ly‘Ă ohlĘ rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ
hyĆhĘ êĂ hlĎ CtBĘ hČ oêbĂ yJĂ MdĎ’Ď bSŁ xĘ yČ=ykĂ wĘ : roY‘ĞmČ Ny’Ą BĘ CnynĄdŁ ’Ğ tdČbŁ ‘Ğ=l‘Č MydĂqĘ SŁ wĘ36

obbĎ lĘ =M‘Ă rSĆ ’ĞJČ hWĆ ‘ĞyČ Sy’Ă lĘ HêĎtĂ lĘ ZCxnĎ rbĎ DĎhČ =ykĂ wĘ hĎ yrĆC‘nĘ ymĄ yĘ CrbĘ ‘ČyČ=M’Ă hjĎ rĘxĆ lĘ
’Ch lSĄ mŁ C ol qyYĂ mĄ Ny’Ą oBlĂ BĘ ëCmsĎ dmĄ ‘Ł rSĆ ’Ğ ’ChwĘ : NwŁ ‘Ď oB Ny’Ą wĘ ’vĄ eĎhĂ lĘ heĎ nĆêĘ yĂ37

HtĎ’Ł NtĄ eŁ hČ NJĄ =l‘Č : toW‘ĞlČ byTĂ yhĄ hlĎ CtBĘ hČ oêBĂ =t’Ć rmŁ SĘ lĂ rmĆ ’Ł =rzĎgĘ yĂwĘ onoYrĘbĂ38

HlĎ ‘ĞbČ lĘ hrĎCrYĘ hèĎ ’Ă hĎ : CeUĆ mĂ boT hWĆ ‘Ł HtĎ’Ł NtĄ nŁ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ wČ hWĆ ‘Ł boT Sy’Ă lĘ39

oB=rxČ bĘ êĂ rSĆ ’ĞlČ qrČ ’WĄ eĎhĂ lĘ lkČ Cê twĆUĎ hČ NSČ yyĂ=ykĂ wĘ yxĎ HSĎ y’Ă do‘=lJĎ hrĎoêhČ =NmĂ
xČ Cr yBĂ =MgČ yJĂ bSŁ xĘ yČ ybĂ bĎ lĘ C HDĎbČ lĘ bSĄ êĄ=M’Ă hĎ yrĆSĘ ’Č yêĂ ‘ĘDČ=l‘Č MlĎ C’ : Nod’Ď hĎ ynĄpĘ lĂ40

: MyhĂ Łl’Ĺ
tbČ ySĂ mĘ hbĎ hĞ ’Č wĘ hwĎ’Ğ GČ PysĂ ot t‘ČDČ ë’Č CnQĎ kĚ lĘ t‘ČDČ=SyĆ yJĂ ‘dČon NhĄ MylĂ ylĂ ’Ĺ rbČ DĘ=l‘ČwĘx
Vpn

.MkĆ tĘ ’Ć ’"sb v.15 .z
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: ol=NoknĎ rSĆ ’ĞJČ orSĚ ’ĞlČ rbĎ DĎ NybĂ yĎ=âl do‘ rbĎ DĎ NobnĘ ’Ch=OĂ Sy’Ă =bSĎ xĘ yČ yJĂ : SpĆ nĎ 2

MylĂ ylĂ ’ĹhĎ yxĄ bĘ EĂmĂ lkĆ ’Ł trČbĘ DĂ=l‘ČwĘ : ChnĄnĘ obyĘ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć bhČ ’ĹyĆ=M’Ă lbĎ ’Ğ 3, 4

My’Ă rĎqĘ nĂ SyĄ=yJĂ P’Č wĘ : dxĎ ’Ć ytĂ lĎ Cz MyhĂ Łl’Ĺ Ny’Ą ykĂ wĘ MlĎ o‘BĎ ’Ch NyĂ’Č JĘ lylĂ ’Ĺ=yJĂ Cn‘ĘdČyĎ 5

CnlĎ t’zŁ =lkĎ BĘ : MyBĂ rČ MynĂ dŁ ’Ğ wČ MyBĂ rČ MyhĂ Łl’Ĺ MhĄ omJĘ ZrĆ’Ď BĎ =M’Ă wĘ MyĂmČ èĎ BČ =M’Ă MyhĂ Łl’Ĺ 6

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dxĎ ’Ć Nod’Ď wĘ CnxĘ nĎ’Ğ olwĘ lJŁ hČ CeUĆ mĂ rSĆ ’Ğ d‘Č=ybĂ ’Ğ ’Ch dxĎ ’Ć MyhĂ Łl’Ĺ=qrČ
rSĆ ’Ğ SyĄ=yJĂ t’EŁ hČ t‘ČDČhČ CnqĎ MQĎ kĚ âl ë’Č : CnxĘ nĎ’Ğ=MGČ odyĎ=l‘ČwĘ odyĎ=l‘Č lJŁ hČ rSĆ ’Ğ 7

rSĆ ’Ğ=d‘Č lylĂ ’ĹlĆ CbyrĂqĘ yČ rSĆ ’Ğ MxĎ bĘ EĂmĂ MylĂ kĘ ’Ł wĘ hEĆhČ MoIhČ =d‘Č MylĂ ylĂ ’Ĺ=l’Ć hnĆjŁ MBĎ lĂ
Cn’Ą obyĘ âl lkČ ’nŁ âl=M’Ă MyhĂ Łl’Ĺ=l’Ć CnbĄ rĘqĎ yĘ âl lkĆ ’Ł heĄhĂ wĘ : ’UĎ FČ yĂ bCbeĎhČ MBĎ lĂ 8

loSkĘ mĂ MkĆ BĘ lĂ tCryrĂSĘ NêĄêĂ =NjĆ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ ë’Č : NortĘ yĂ ’YĎ mĘ nĂ =âl lkČ ’nŁ =M’Ă wĘ rsĆ xĆ 9

ì’ĞrŁ âlhĞ MylĂ ylĂ ’ĹhĎ lkČ yhĄ BĘ NxĎ lĘ èĚ hČ =l’Ć bSĄ tĄ wĘ t‘ČDČ Sy’Ă hêĎ’Č =M’Ă yJĂ : MynĂ o’ Ny’Ą lĘ 10

ìyxĂ ’Ď dbČ ’yŁ ìêĘ ‘ĘdČ NortĘ yĂBĘ NkĄ bĘ C : MylĂ ylĂ ’ĹhĎ yxĄ bĘ EĂmĂ lkŁ ’ĹlĆ obbĎ lĘ bĂ hêĆpĚ yĘ MynĂ o’ rsČ xĞ 11

C’JĘ dČtĘ C MkĆ yxĄ ’ĞlČ My’Ă TĘ xŁ MêĆ’Č hkĎ JĎ =M’Ă wĘ : od‘ĞBČ oSpĘ nČ xČ ySĂ UĎ hČ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ MynĂ o’ rsČ xĞ 12

yxĂ ’Ď lĘ SqĄ omlĘ hyĆhĘ yĂ ylĂ kĎ ’ĞmČ =M’Ă NJĄ =l‘Č : My’Ă TĘ xŁ MêĆ’Č xČ ySĂ UĎ lČ bCbeĎhČ MBĎ lĂ =t’Ć 13

: oB=SqĆ CĎyĂ yxĂ ’Ď =NjĆ MlĎ o‘lĘ rWĎ BĎ lkČ ’Ł =âl
o’ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ=t’Ć ytĂ y’Ă rĎ âl ykĂ hĞ ynĂ ’Ď xČ ylĂ SĎ =âl ykĂ hĞ ynĂ ’Ğ ySĂ pĘ xĎ âl ykĂ hĞ T

rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č hzĆ ’Ch ynĂ ’Ğ MkĆ lĎ MyrĂxĄ ’ĞlČ xČ ylĂ SĎ yeĂ nĆ y’Ą =M’Ă : CnynĄdŁ ’BČ ydČyĎ l‘ČjŁ MêĆ’Č Ny’Ą hČ 2

yrĄqĘ xŁ dgĆnĆ qDĄTČ YĘ mĂ ynĂ ’Ğ t’zŁ kĎ wĘ : ynĂ ’Ď xQĎ SĚ ryYĂ =yJĂ CnynĄdŁ ’Ğ ynĄpĘ lĂ ydĂyĎBĘ MtĎ oxJĘ MêĆ’Č 3

hèĎ ’Ă CnUĎ ‘Ă ëylĂ hŁ lĘ CnydĄyĎBĘ NoTlĘ SĂ Ny’Ą hČ : toêSĘ lĂ wĘ lkŁ ’ĹlĆ CnydĄyĎBĘ NoTlĘ SĂ Ny’Ą hČ : yWĎ ‘ĞmČ 4, 5

dbĎ lĘ ’BĎ nČ=rbČ lĘ C ylĂ =qrČhĞ o’ : ’pĎ ykĄ wĘ Nod’Ď hĎ yxĄ ’Ğ wČ MyxĂ ylĂ èĘ hČ rtĆ yĆJĘ CntĄ yrĂBĘ tonBĘ mĂ 6

‘FČ yĂ ymĂ oQèĆ mĂ lJĄ lĘ kČ yĘ oSpĘ nČ=t’Ć wĘ ’bĎ ~Ď bČ ’YĄ IŁ hČ ’Ch ymĂ : hkĎ ’lĎ UĘ mĂ ldŁ xĞ lČ NoTlĘ SĂ Ny’Ą 7

ërĆdĆJĘ qrČ ykĂ hĞ : N’~Ł hČ blĄ xĞ mĄ lkČ ’yŁ âlwĘ N’YŁ h‘ĆrĘyĂ ymĂ o’ oyrĘjĂ mĂ lkČ ’yŁ âlwĘ MrĆJĆ 8

trČotBĘ bCtkĎ yJĂ : NJĄ trĆmĆ ’Ł hrĎoêhČ =MgČ âlhĞ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ MdĎ’Ď ynĄBĘ 9

wyrĎbĎ DĘ=lJĎ rBĄ DĂ CntĄbĎ oTlĘ o’ : MyhĂ Łl’Ĺ g’Ą DŁ MyrĂwĎSĘ lĂ hĞ oSydĂBĘ roS MsŁ xĘ tČ =âl hSĆ mŁ 10

: oqlĘ xĆ xuČ yĂ yJĂ hwĎqĘ tĂ BĘ SCdyĎ SDĎhČ wĘ hwĎqĘ tĂ BĘ SrŁ xĞ yČ SrĄxŁ hČ yJĂ hzĆ bCtJĎ CntĄbĎ oTlĘ NkĄ ’Ď
M’Ă wĘ : ZrĆ’Ď ryYĂ qĘ rYŁ qĘ nĂ =yJĂ MkĆ ynĄ y‘ĄbĘ ’Ch brČhĞ MyĂmĎ SĎ ‘rČzĆ MkĆ bĎ Cn‘ĘrČzĎ=yJĂ CnxĘ nČ’Ğ wČ 11, 12

MkĆ lĎ rSĆ ’ĞBČ Cn‘Ę gČ nĎ âl t’zŁ =lkČ bĘ C CnxĘ nĎ’Ğ yJĂ P’Č MkĆ BĎ hqĎ dĎYĘ C qlĆ xĄ MhĆ lĎ =SyĆ MyrĂxĄ ’Ğ
ydĄbĘ ‘Ł yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ NhĄ : xČ ySĂ UĎ hČ trČoWbĘ lĂ rYĎ ‘ĘmČ NtŁ nĘ yêĂ lĘ bĂ lĘ lbĆ sĄ =lkĎ CnlĘ bČ sĎ =M’Ă yJĂ 13

hCĎYĂ NkĄ wĘ : xČ BĄ zĘUĂ BČ MqĎ lĘ xĆ MyxĂ qĘ Łl xČ BĄ zĘUĂ hČ ytĄrĘSĎ mĘ C SdĆuŁ hČ =NmĂ MylĂ kĘ ’Ł SdĆuŁ hČ tdČbŁ ‘Ğ 14

yêĂ ‘Ę gČ nĎ âl hQĆ ’Ą mĄ txČ ’Č BĘ ynĂ ’Ğ wČ : NCyxĘ yĂ hrĎoWBĘ hČ =l‘Č hrĎoWBĘ hČ yrĄvĘ bČ mĘ yJĂ Nod’Ď hĎ =MgČ 15

rSĆ ’ĞmĄ twĆUĎ hČ ylĂ boT=yJĂ rbĎ DĎhČ ynĄjĘ =t’Ć ylĂ =bBĆ sČ rCb‘ĞbČ lĘ t’zŁ kĎ yêĂ bĘ tČkĎ =âl MgČ wĘ
hqĎ zĎxĞ dyĎ=yJĂ r’Ą jĎ tĘ hĂ lĘ ylĂ =Ny’Ą ykĂ nŁ ’Ď rvĄ bČ mĘ M’Ă wĘ : qyrĂlĎ yêĂ rĘ’Č pĘ êĂ =t’Ć Sy’Ă tySĂ yĎ 16

ytĂ QĎ ‘ĚpĘ lĂ rkĎ WĎ SyĄ t’EŁ =hWĆ ‘Ĺ’Ć blĄ ZpĆ xĄ BĘ M’Ă wĘ : rvĄ bČ ’Ğ âl=M’Ă ylĂ =yo’wĘ ynĂ YĄ QĘ ’Č êĘ 17
M’w
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qrČ âlhĞ yrĂkĎ WĘ ’op’Ą hmĎ C : yêĂ ’Ă hdĎqĘ pĘ hĎ hrĎoWBĘ hČ teČhĚ kĘ âlhĞ blĄ ZpĆ xĄ âlBĘ M’Ă wĘ18

P’Č wĘ : ytĂ rĎoWBĘ bqĆ‘Ą MkĆ lĎ rSĆ ’ĞBČ TŁlSĘ lĂ âlwĘ ryxĂ mĘ =âlBĘ xČ ySĂ UĎ hČ trČoWBĘ =t’Ć rvĄ bČ lĘ19

ytĂ yyĂhĎ MydĂChIĘlČ : MyBĂ rČ blĄ tonqĘ N‘ČmČ lĘ MQĎ kĚ lĘ dbĆ ‘Ć ytĂ yyĂhĎ MdĎ’Ď =lJĎ mĂ ynĂ ’Ğ ySĂ pĘ xĎ =yJĂ20

hrĎoê l‘ČBČ ytĂ yyĂhĎ =âl yJĂ P’Č hrĎoê l‘ČbČ JĘ hrĎoêh ylĄ ‘ĞbČ lĘ MydĂChyĘhČ =t’Ć tonqĘ lĂ ydĂChyJĂ
yJĂ P’Č hrĎot=âlBĘ omJĘ hrĎot=âlBĘ MhĄ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą lĎ wĘ : hrĎoêhČ ylĄ ‘ĞBČ =t’Ć tonqĘ lĂ21

rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =t’Ć tonqĘ lĂ ytĂ rĎoê xČ ySĂ UĎ hČ trČot yJĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ hrĎot=âlBĘ ytĂ yyĂhĎ =âl
ytĂ yĂyĂhĎ lJŁ MyĂdĎIĎhČ ypĄ rĘ=t’Ć tonqĘ lĂ MyĂdČyĎ hpĄ rĘJĂ ytĂ yyĂhĎ MyĂdČyĎ ypĄ rĘlĂ : hrĎot=âlBĘ MhĄ22

hrĎoWBĘ hČ rCb‘ĞBČ hWĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ hQĆ ’Ą =lkĎ wĘ : heĎpĂ C rbĆ ‘Ą=lJĎ mĂ MtĎYĎ qĘ lĂ ‘ČySĂ o’ N‘ČmČ lĘ lJŁ lČ23

gyvĂ yČ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć =qrČwĘ MQĎ JĚ MyYĂ rĎhĎ CYCryĎ ZorUĄ bČ =yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ NhĄ : HBĎ yqĂ lĘ xĆ hyĆhĘ yĂ N‘ČmČ lĘ24

hkĎ rĎ‘ĞmČ yrĄdĘ‘Ł ërĆdĆwĘ : MêĆ’Č =MGČ rkĎ vĎ hČ =t’Ć MêĆgĘ vČ hĂ wĘ CYCr hkĎ JĎ xČ ~Ą nČmĘ hČ rkČ WĘ =t’Ć25

trĆTĆ ‘ĞlČ CnxĘ nČ’Ğ wČ PolxĞ =tBČ trĆTĆ ‘ĞlČ MyYĂ rĎ MhĄ wĘ bSĄ xĎ yĄ hrĎtĘ yĂlĘ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎ=lJĎ mĂ rzĄeĎhĂ lĘ
ynĄpĘ BĂ bYĄ xŁ JĘ âlwĘ ytČ ‘Ł rŁ zĘBĂ MxĄŁl hJŁ hkĎ SĄ xĞ BČ SèĄ mČ mĘ kĂ âlwĘ ZrĎ ynĂ nĘ hĂ hJŁ ynĂ ’Ğ wČ : MlĎ o‘26

’rĄuĎ yĂ ySĂ pĘ nČlĘ C MyrĂxĄ ’ĞlČ ’rĄqŁ hyĆhĘ ’Ć =NjĆ SBŁ kĘ ’Ć yrĂWĎ BĘ =t’Ć wĘ ySĂ pĘ nČ =t’Ć heĆ‘Č’Ğ ë’Č : xČ CrhĎ27

: HbĎ =yYĂ pĘ xĆ =Ny’Ą
ëotBĘ CrbĘ ‘Ď MQĎ kĚ wĘ NnĎ‘ĎhĆ txČ êČ MlĎ kĚ CyhĎ CnytĄ ob’Ğ yJĂ yxĎ ’Ć MkĆ ‘ĞydĂohmĄ SyrĂxĞ’Č âl ynĂ ’Ğ wČy

: ’ChhČ MyĂmČ èĎ hČ MxĆ lĆ =NmĂ MQĎ kĚ ClkĘ ’IŁ wČ : hSĆ mŁ ynĄpĘ lĂ MIĎbČ C NnĎ‘ĎbĆ ClBĘ TĘ nĂ MQĎ kĚ wĘ : MIĎhČ2, 3

MhĆ yrĄxĞ ’Č ëlĄ hŁ hČ h‘ĎCSyĘhČ rCY=NmĂ CtSĎ yJĂ ’ChhČ MyĂmČ èĎ hČ hqĄSĘ mČ =NmĂ MQĎ kĚ CtSĎ =MGČ4

: rBĎ dĘUĂ BČ MhĆ yrĄgĘ pĂ ClpĘ nĎ =yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ MbĎ hYĎ rĎ âl MBĎ rĚ lbĎ ’Ğ : xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch hEĆhČ rC~hČ wĘ5

MylĂ ysĂ jĘ hČ =t’Ć wĘ : hUĎ hĄ CC’Č tĘ hĂ rSĆ ’ĞJČ h‘ĎrĎ hwĎ’ĞêČ hwĎ’ĞtĘ nĂ ylĂ bĘ lĂ tpĄ omlĘ CnlĎ =NêČ nĂ hzĆ=lkĎ wĘ6, 7

CmqĚIĎwČ otSĎ wĘ lkŁ ’ĹlĆ M‘ĎhĎ bSĆ IĄwČ bCtJĎ JČ MtĎ oYqĘ mĂ MySĂ nĎ’Ğ CdbĘ ‘Ď rSĆ ’ĞJČ CdbĘ ‘ČtČ âl
: PlĆ ’Ď MyrĂWĘ ‘ĆwĘ hSĎ ŁlSĘ dxĎ ’Ć MoyBĘ CljĘ IĂwČ MhĆ mĄ MySĂ nĎ’Ğ CnzĎ rSĆ ’ĞJČ hyĆhĘ nĂ âl MynĂ zŁ wĘ : qxĄ YČ lĘ8

âlwĘ : MySĂ xĎ eĘ hČ MCkèĘ nČ yĘwČ hoĎhyĘ=t’Ć CinĂ MhĆ mĄ MySĂ nĎ’Ğ rSĆ ’ĞJČ hiĆ nČ nĘ âl xČ ySĂ UĎ hČ =t’Ć wĘ9, 10

toyhĘ lĂ MtĎ’Ł C’YĘ mĎ hQĆ ’Ą =lkĎ wĘ : tyxĂ SĘ UČ hČ dyČBĘ CdbĘ ’IŁ wČ MhĆ mĄ MySĂ nĎ’Ğ CnylĂ hĄ rSĆ ’ĞJČ CnŁQtĂ11

’Ch yJĂ bSĄ xŁ hČ NJĄ =l‘Č : MymĂ lĎ o‘ y~Ą qĂ =d‘Č Cn’BĎ rSĆ ’Ğ CnlĎ rsĎ CmlĘ CbtĘ kĘ nĂ =MgČ wĘ tpĄ omlĘ12

ynĄbĘ lĂ ’YĄ UĎ êĂ rSĆ ’ĞJČ ytĂ lĎ Cz MkĆ lĄ ‘Ğ hiĎ mČ hrĎbĘ ‘Ď=âl do‘ : ljŁ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ rhĄ EĎyĂ NoknĎ dmĄ ‘Ł13

NykĂ yĎ hiĎ mČ MoyBĘ =MgČ wĘ MkĆ xĞ kŁ yDĄmĂ rtĆ yĆ MkĆ tĘ iŁ nČlĘ NêĄ yĂ âl rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch NmĎ ’ĹnĆ wĘ MdĎ’Ď
omkĘ heĄhĂ : MylĂ ylĂ ’Ĺ tdČbŁ ‘ĞmĄ CsCn ySĂ pĘ nČ ybĄ Ch’Ğ NkĄ lĎ : t’Ą WĘ NClkĘ Cê rSĆ ’ĞJČ TlĎ pĘ mĂ MkĆ lĎ14, 15

MykĂ rĘbĎ mĘ Cn’Ď hĎ ylĆ ‘Ď rSĆ ’Ğ hkĎ rĎBĘ hČ soJ : ytĂ QĎ mĂ ’nĎ=C‘mĘ SĂ hrĎBĘ dČ’Ğ MynĂ obnĘ MySĂ nĎ’Ğ=l’Ć16

rBĄ xČ mĘ hČ ’Ch âlhĞ MysĂ rĘpŁ Cn’Ď rSĆ ’Ğ MxĆ QĆ hČ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ MDČ=l’Ć CntĎ’Ł trĆBĆ xČ mĘ hČ ’yhĂ âlhĞ
yrĄxĞ ’Č dxĎ ’Ć MxĆ lĆ omJĘ dxĎ ’Ć rWĎ bĎ lĘ CnyyĂhĎ MyBĂ rČhĎ CnxĘ nČ’Ğ yJĂ : xČ ySĂ UĎ hČ rWČ BĘ =l’Ć CntĎ’Ł17

MyrĂWĎ BĘ tdČbŁ ‘Ğ MtĎdĎbŁ ‘ĞBČ l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄBĘ =t’Ć C’rĘ : MyrĂbĄ xĞ CnQĎ kĚ CnyyĂhĎ dxĎ ’Ć MxĆ lĆ BĘ rSĆ ’Ğ18

SrĆSŁ MylĂ ylĂ ’Ĺ xbČ zĆ=ykĂ hĞ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ hmĎ C : xČ BĄ zĘUĂ BČ MhĄ MyrĂbĄ xĞ MyxĂ bĎ EĘhČ ylĄ kĘ ’Ł âlhĞ19
rbd
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MhĄ MydĂèĄ lČ MyĂoGhČ CxBĘ zĘyĂ rSĆ ’Ğ=t’Ć lbĎ ’Ğ : rbĎ DĎ SrĆSŁ oB=SyĆ lylĂ ’Ĺ=yJĂ o’ oB rbĎ DĎ 20

toêSĘ lĂ ClkĘ Ct âl : MydĂèĄ hČ yrĄbĘ xČ MêĆ’Č CyhĘ tĂ =yJĂ ZpĆ xĄ ylĂ Ny’Ą wĘ MyhĂ Łl’lĄ âlwĘ MyxĂ bĘ zŁ 21

: MydĂèĄ hČ NxĎ lĘ SĚ lĘ C Nod’Ď hĎ NxĎ lĘ SĚ lĘ rBĄ xČ tĘ hĂ lĘ ClkĘ Ct âl MydĂèĄ hČ soJmĂ C Nod’Ď hĎ soJmĂ
lbĎ ’Ğ ylĂ NoknĎ lJŁ hČ : wylĎ ‘Ď Sy’Ă rBČ gĘ yĂ xČ JŁ =brĎBĘ hČ Nod’Ď hĎ t’Č nĘ qĂ tmČ xĞ ry‘Ă nĎ =ykĂ hĞ o’ 22, 23

tbČ oT Sy’Ă SuĄbČ yĘ=l’Č : CeUĆ mĂ tonBĎ hĂ lĘ lJŁ hČ âl lbĎ ’Ğ NoknĎ lJŁ hČ ly‘Ă ohlĘ lJŁ hČ âl 24

CSrĘdĘêĂ =l’Č wĘ ClkĄ ’tŁ ot’Ł qCèBČ rJĎ mĘ eĂ hČ =lJĎ : Ch‘ĄrĄ tbČ oT=MGČ=M’Ă yJĂ oDbČ lĘ oSpĘ nČ 25

MnĎ y’Ą rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞhĎ dxČ ’Č MkĆ tĘ ’Ć ’rĎqĘ yĂ=M’Ă wĘ : H’Ď olmĘ C ZrĆ’Ď hĎ hoĎhylČ yJĂ : blĄ =yrĄqĘ xĂ lĘ 26, 27

CSrĘdĘêĂ =l’Č wĘ MkĆ ynĄpĘ lĂ MWČ Cy rSĆ ’Ğ=lJĎ mĂ ClkĘ ’êŁ lkŁ ’Ď otybĄ lĘ tkĆ lĆ lĎ CYrĘtĂ wĘ MynĂ ymĂ ’ĞmČ
rSĆ ’Ğ hzĆ rCb‘ĞBČ CeUĆ mĂ ClkĘ ’tŁ âl xbČ zĆ ’Ch hzĆ Sy’Ă MkĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’yŁ =ykĂ wĘ : blĄ =yrĄqĘ xĂ lĘ 28

âl blĄ =yrĄqĘ xĂ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČ : H’Ď olmĘ C ZrĆ’Ď hĎ hoĎhylČ yJĂ blĄ =yrĄqĘ xĂ rCb‘ĞbČ C MkĆ lĎ dyGĂ hĂ 29

tbĆ SĆ xĞmČ BĘ h’Ď TĎ xĞlČ ytĂ SĎ pĘ xĚ bSĄ xĎ tĄ hEĆ=hUĎ lĎ yJĂ rxĄ ’Č hĎ blĄ =yrĄqĘ xĂ =M’Ă yJĂ ìBĘ lĂ yrĄqĘ xĂ
M’Ă NJĄ =l‘Č : ërĄbĎ mĘ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ=l‘Č ynĂ pĄ rĘxĎ yĘ hEĆ=hUĎ lĎ yêĂ kĘ rČbĄ C yêĂ lĘ kČ ’Ď =M’Ă : rxĄ ’Č blĄ 30, 31

CyhĘ êĂ =l’Č : MyhĂ Łl’Ĺ dobkĘ lĂ MkĆ yWĄ ‘ĞmČ =lkĎ CW‘Ğ hmĎ C’mĘ CW‘ĞtČ o’ CêSĘ êĂ =M’Ă wĘ ClkĘ ’êŁ 32

ykĂ nŁ ’Ď =MGČ rSĆ ’ĞJČ : MyhĂ Łl’Ĺ lhČ qĘ ynĄpĘ lĂ âlwĘ MynĂ wĎIĘhČ ynĄpĘ lĂ âlwĘ MydĂChIĘhČ ynĄpĘ lĂ loSkĘ mĂ lĘ 33

N‘ČmČ lĘ MyBĂ rČ tbČ oT=M’Ă yJĂ SrĄdŁ ynĂ ’Ğ ySĂ pĘ nČ tbČ oT âlwĘ MQĎ kĚ lĘ byTĂ yhĄ lĘ ynĂ nĘ hĂ yWČ ‘ĞmČ =lkĎ bĘ
: C‘SĄ CĎy

ytĂ ’Ł MêĆrĘkČ zĘ=yJĂ MkĆ tĘ ’Ć xČ BĄ SČ mĘ ynĂ nĘ hĂ wĘ : xySĂ UĎ hČ yrĄxĞ ’Č ëlĄ hŁ ynĂ ’Ğ rSĆ ’ĞJČ yrĎxĞ ’Č CklĘ hêĎ‘ČwĘ ’y, 2

yêĂ YĘ pČ xĎ t’zŁ ë’Č : MkĆ lĎ yêĂ rĘsČ mĎ rSĆ ’ĞJČ torsĎ mĘ eĂ hČ trŁ oêhČ =t’Ć MêĆrĘmČ SĘ =ykĂ wĘ t‘Ą=lkĎ BĘ 3

xČ ySĂ UĎ hČ S’rŁ wĘ Sy’Ă hĎ ’Ch hèĎ ’Ă hĎ S’rŁ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch Sy’Ă =lJĎ S’rŁ =yJĂ NC‘dĘtĄ=yJĂ
: oS’rŁ =t’Ć hzĆoB hiĆ kĚ mĘ oS’rŁ wĘ ’BĄ nČtĘ yĂ o’ lQĄ jČ tĘ yĂ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch 4

htĎ zĘBĎ HSĎ ’rŁ =t’Ć htĎiĘ kĂ âl HSĎ ’rŁ =t’Ć wĘ ’BĄ nČtĘ tĂ o’ lQĄ jČ tĘ êĂ rSĆ ’Ğ hèĎ ’Ă =lkĎ wĘ 5

HSĎ ’rŁ zgŁ tĎ âl=MgČ hUĎ lĎ hiĆ JČ tĘ tĂ âl hèĎ ’Ă hĎ =M’Ă yJĂ : HSĎ ’rŁ =t’Ć hxĎ QĘ GĂ =M’Ă omJĘ 6

toikČ lĘ hCĆYĚmĘ CenĆ y’Ą Sy’Ă hĎ wĘ : hiĆ JČ tĘ êĂ hĎ ytĆ or‘ĞWČ xQČ gČlĘ o’ zgŁ lĎ hèĎ ’Ă lĎ ’yhĂ hjĎ rĘxĆ =M’Ă wĘ 7

Sy’Ă hĎ =Ny’Ą yJĂ : Sy’Ă hĎ dobkĘ ’yhĂ hèĎ ’Ă hĎ lbĎ ’Ğ odobkĘ C MyhĂ Łl’Ĺ MlĆ YĆ otoyhĘ BĂ oS’rŁ =t’Ć 8

yJĂ hèĎ ’Ă hĎ rCb‘ĞBČ Sy’Ă hĎ ’rĎbĘ nĂ =âl MGČ : Sy’Ă hĎ =NmĂ hèĎ ’Ă hĎ =M’Ă yJĂ hèĎ ’Ă hĎ =NmĂ xuČ lĚ 9

ynĄjĘ mĂ HSĎ ’rŁ =l‘Č tCsJĘ t’WĄ lĎ hèĎ ’Ă hĎ tbČ ox NJĄ =l‘Č : Sy’Ă hĎ rCb‘ĞBČ hèĎ ’Ă hĎ =M’Ă 10

: CnynĄdŁ ’Ğ ynĄpĘ lĂ hèĎ ’Ă hĎ ydĄ‘ĞlĘ BČ mĂ Sy’Ă hĎ Ny’Ą wĘ Sy’Ă hĎ ydĄ‘ĞlĘ BČ mĂ hèĎ ’Ă hĎ Ny’Ą NkĄ ’Ď : MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ 11

’nĎ=CTpĘ SĂ : MyhĂ Łl’ĹmĄ lJŁ hČ wĘ hèĎ ’Ă hĎ ydĄyĘ=l‘Č Sy’Ă hĎ =MGČ=NJĄ Sy’Ă hĎ =NmĂ hèĎ ’Ă hĎ rSĆ ’ĞJČ yJĂ 12, 13

‘bČ FĆ hČ =MGČ NhĄ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć lQĄ jČ tĘ hĂ lĘ S’rŁ toiJČ Ny’Ą BĘ hèĎ ’Ă lĘ hwĎ’nĎ ykĂ hĞ MkĆ SĘ pĘ nČbĘ 14

‘rČjĆ lDĄgČtĘ yJĂ hèĎ ’Ă hĎ lbĎ ’Ğ : oS’rŁ r‘ČWĘ ‘rČjĆ lDĄgČlĘ Sy’Ă lĘ hjĎ rĘxĆ yJĂ MkĆ lĎ hrĆoy 15

ërĆDĆhČ hzŁ =âl MynĂ dĎmĘ rrĄo‘lĘ Sy’Ă rxČ bĘ yĂ=M’Ă wĘ : ‘rČjĎ hČ HlĎ NêČ nĂ tCskĘ lĂ =yJĂ HlĎ ’Ch r’Ą jĘ 16

yrĄxĞ ’Č MkĆ tĘ ’Ć xČ BĄ SČ ’Ğ âl yrĎbĎ dĘ hjŁ MkĆ ‘ĞymĂ SĘ ’Č rSĆ ’ĞkČ wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ toQhĂ qĘ lĂ âlwĘ CnlĎ 17
rV’
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lhĎ uĎ bČ ClhĞ uĎ êĂ rSĆ ’ĞJČ yrĎbĎ DĘ tQČ xĂ êĘ hzĆwĘ : h‘ĎrĎlĘ =M’Ă yJĂ hbĎ oTlĘ âl wDĎxĘ yČ ClhĞ uĎ êĂ rSĆ ’Ğ18

hnĎlĘ DČxĘ tĆ âl yJĂ : yêĂ nĘ mĎ ’ĹhĆ h‘ĎCmèĘ hČ tYČ qĘ mĂ lĘ C MkĆ ynĄ yBĄ toqŁlxĞ mČ SyĄ=yJĂ yêĂ ‘ĘmČ SĎ NhĄ19

hzŁ =âl wDĎxĘ yČ CpiĘ ’Č tĘ êĂ rSĆ ’ĞJČ hêĎ‘ČwĘ : MkĆ BĎ MynĂ mĎ ’ĹeĆhČ C‘dĘCĎyĂ N‘ČmČ lĘ MkĆ BĘ rĘuĂ mĂ toqŁlxĞ UČ hČ20

ynĂ èĄ hČ wĘ b‘ĄrĎ dxĎ ’Ć wĘ oqlĘ xĆ lkŁ ’ĹlĆ MyDĂqĘ yČ hrĎJĄ BČ Sy’Ă =lkĎ yJĂ : Nod’Ď hĎ MxĆ QĆ mĂ lkŁ ’ĹlĆ ërĆDĆhČ21

MyhĂ Łl’ĹhĎ lhČ qĘ lĂ CzCbêĎ =M’Ă o’ hUĎ SĎ toêSĘ lĂ wĘ lkŁ ’ĹlĆ MyêĂ BĎ MkĆ lĎ Ny’Ą hČ : roJSĂ htĆSŁ22

t’zŁ bqĆ‘Ą MkĆ xĞ BĄ SČ ’Ğ ykĂ hĞ MkĆ lĎ rmČ ’Ł hmĎ hmĎ C’mĘ MdĎyĎBĘ =Ny’Ą rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą ynĄjĘ SybĂ ohwĘ
Nod’Ď hĎ yJĂ MkĆ lĎ yêĂ rĘsČ mĎ =MGČ rSĆ ’ĞJČ yêĂ lĘ BČ qĂ Nod’Ď hĎ =NmĂ ykĂ nŁ ’Ď yJĂ : MkĆ tĘ ’Ć xČ BĄ SČ ’Ğ âl23

’Ch hzĆ ClkĘ ’Ă CxqĘ rmČ ’IŁ wČ ‘YČ bĘ IĂwČ ërĄbĎ yĘwČ : MxĆ lĎ xqČ lĎ ot’Ł CryGĂ sĘ hĂ =rSĆ ’Ğ hlĎ yĘQČ BČ ‘ČCSyĄ24

rmČ ’IŁ wČ soJhČ =t’Ć xqČ lĎ MlĎ kĘ ’Ď yrĄxĞ’Č NkĄ =omkĘ C : ynĂ rŁ kĘ zĂlĘ CW‘Ğ t’zŁ MkĆ dĘ‘ČBČ ‘YĎ bĘ eĂ hČ yrĂWĎ bĘ25

yJĂ : ynĂ rŁ kĘ zĂlĘ CêSĘ êĂ rSĆ ’Ğ t‘Ą=lkĎ BĘ CW‘Ğ t’zŁ ymĂ dĎBĘ hSĎ dĎxĞ hČ tyrĂBĘ hČ ’yhĂ t’EŁ hČ soJhČ26

CnynĄdŁ ’Ğ tom C‘ymĂ SĘ êČ t’EŁ hČ soJhČ =t’Ć otSĎ wĘ hEĆhČ MxĆ QĆ hČ =t’Ć ClkĘ ’êŁ rSĆ ’Ğ t‘Ą=lkĎ bĘ
NoknĎ âl oBlĂ wĘ osoJmĂ hêĆSĘ yĂ=o’ Nod’Ď hĎ MxĆ QĆ mĂ lkČ ’yŁ rSĆ ’Ğ ymĂ NJĄ =l‘Č : ’obyĎ yJĂ d‘Č27

lkČ ’yŁ MxĆ QĆ hČ =NmĂ z’Ď wĘ oSpĘ nČ=t’Ć MdĎ’Ď NxČ bĘ yĂ lbĎ ’Ğ : omdĎbĘ C CnynĄdŁ ’Ğ rWČ bĘ BĂ l‘ČmČ l‘ČmĎ oU‘Ă28

rSČ BĘ =t’Ć yJĂ otmĎ SĘ ’Č lĘ htĆSŁ wĘ lkĄ ’Ł yC’rĎkĎ âlSĆ htĆèŁ hČ wĘ lkĄ ’Ł hĎ yJĂ : hêĆSĘ yĂ soJhČ =NmĂ C29

: rpĎ ‘Ď ynĄSĄ yĘ MyBĂ rČwĘ MkĆ BĎ MylĂ xŁ wĘ My’Ă kĄ nĘ MyBĂ rČ NJĄ =l‘Č : TjĎ SĘ UĂ JČ ol lyDĂbĘ hĂ âl Nod’Ď hĎ30

âl N‘ČmČ lĘ hoĎhyĘ CnrĄiĘ yČyĘ riŁ yČ TpĄ èĎ nĂ =M’Ă P’Č wĘ : TpĄ èĎ nĂ âl CnSĄ pĘ nČ =t’Ć NxČ bĘ nĂ =M’Ă NkĄ ’Ď31, 32

ymĂ C : Ch‘ĄrĄlĘ Sy’Ă ClyxĂ oh lkŁ ’ĹlĆ wDĎxĘ yČ CpiĘ ’Č tĘ êĂ rSĆ ’ĞJČ yxČ ’Č NkĄ lĎ : MlĎ o‘hĎ =M‘Ă MSČ ’Ę nĆ33, 34

MkĆ ynĄpĘ lĂ hkĎ rĘ‘Ć’Ć MyrĂbĎ DĘhČ rtĆ yĆwĘ hrĎYĎ ‘ĞwČ NwĆ’Ď MkĆ lĎ hyĆhĘ yĂ âlwĘ otybĄ BĘ lkČ ’yŁ b‘ČrĘyĂ rSĆ ’Ğ
: y’Ă bŁ BĘ

yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ MêĆ’Č : rbĎ DĎ MJĆ mĂ MylĂ ‘ĘhČ lĘ ySĂ pĘ nČ =t’Ć Ny’Ą yxĎ ’Ć xČ CrhĎ tonêĘ mČ rbČ DĘ=l‘ČwĘby, 2

NJĄ =l‘Č : MêĆkĘ SČ mĘ nĂ MhĆ yrĄxĞ ’Č rSĆ ’ĞJČ MymĂ QĘ ’Ă MylĂ ylĂ ’Ĺ yrĄxĞ ’Č MykĂ SĎ mĘ nĂ MtĆ yyĂhĹ MyĂoG MynĂ pĎ lĘ3

MrĆxĄ yJĂ ‘ČCSyĄ=l‘Č rmČ ’yŁ rSĆ ’Ğ oB=rBĆ DĂ MyhĂ Łl’Ĺ xČ Cr rSĆ ’Ğ Sy’Ă Ny’Ą yJĂ MkĆ lĎ ‘ČydĂo’
heĎhĄ tonSŁ wĘ : SdĆuŁ hČ xČ CrbĘ âl=M’Ă Nod’Ď MSĄ BĘ ‘ČCSyĄlĘ ’rŁ qĘ lĂ Sy’Ă lkČ Cy âlwĘ ’Ch4

’Ch dxĎ ’Ć lbĎ ’Ğ SdĆuŁ hČ todbŁ ‘Ğ heĎhĄ tonSŁ wĘ : xČ CrhĎ ’Ch dxĎ ’Ć lbĎ ’Ğ dsĆ xĎ hĆ tonêĘ mČ5

Sy’Ă =lkĎ lĘ C : lJŁ BČ lJŁ hČ l‘ĄjŁ hČ MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch dxĎ ’Ć lbĎ ’Ğ toQ‘ĚjĘ hČ heĎhĄ tonSŁ wĘ : Nod’Ď hĎ6, 7

rxĄ ’Č wĘ hmĎ kĘ xĎ yrĄmĘ ’Ă xČ CrbĎ ol=NtĆ eĎ yĂ rSĆ ’Ğ SyĄ : MQĎ JĚ tbČ oTlĘ xČ CrhĎ toQGČtĘ hĂ hnĎêĘ nĂ Sy’Ă wĎ8

MyĂlĎ xĎ ’jŁ rĘlĂ NtĄ eĎ yĂ rxĄ ’Č lĘ C ’ChhČ xČ CrBĎ hnĎ Cm’Ĺ rxĄ ’Č lĘ : ’ChhČ xČ CrBĎ t‘ČdČ yrĄmĘ ’Ă ol=NtĆ eĎ yĂ9

hzĆlĎ toxCrhĎ =t’Ć NxŁ bĘ lĂ hzĆlĎ h’Ď CbnĘ yrĄbĘ DĂ hzĆlĎ wĘ to’lĎ pĘ nĂ tolylĂ ‘Ğ hzĆlĎ : ’ChhČ xČ CrBĎ10

’ChhČ dxĎ ’Ć hĎ xČ CrhĎ l‘ĄjŁ hQĆ ’Ą =lJĎ =t’Ć wĘ : tonSŁ lĘ NortĘ jĂ hzĆlĎ wĘ tonSŁ tonSŁ lĘ BĂ rBĄ dČlĘ11

MyBĂ rČ MyrĂbĎ ’Ą obC ’Ch dxĎ ’Ć PCGhČ rSĆ ’ĞJČ yJĂ : onoYrĘ ypĂ lĘ oqlĘ xĆ =tnĎmĘ Sy’Ă Sy’Ă lĘ NtĄ eŁ hČ12

CnxĘ nČ’Ğ=MgČ yJĂ : xČ ySĂ UĎ hČ =MGČ NJĄ dxĎ ’Ć PCG MQĎ JĚ MhĄ MyBĂ rČ=yJĂ P’Č PCGhČ yrĄbĎ ’Ą =lkĎ wĘ13

MyrĂox ynĄbĘ o’ MydĂbĎ ‘Ğ=M’Ă MynĂ wĎyĘ=M’Ă MydĂChyĘ=M’Ă dxĎ ’Ć PCglĘ dxĎ ’Ć xČ CrBĘ CnQĎ kĚ CnlĘ BČ TĘ nĂ
xwrw
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: MyBĂ rČ MyrĂbĎ ’Ą =M’Ă yJĂ ’Ch dxĎ ’Ć rbĆ ’Ą âl PCGhČ yJĂ : CnQĎ JĚ CntĎ’Ł hqĎ SĘ hĂ dxĎ ’Ć xČ CrwĘ 14

PCGhČ =NmĂ âl t’zŁ rCb‘ĞbČ hČ PCGhČ =NmĂ yeĂ nĆ y’Ą ynĂ ’Ğ dyĎ âl rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č lgĆrĆhĎ rmČ ’êŁ =M’Ă 15

âl t’zŁ rCb‘ĞbČ hĞ PCGhČ =NmĂ yeĂ nĆ y’Ą ynĂ ’Ğ NyĂ‘Č âl rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č NzĆ’Ł hĎ rmČ ’êŁ =M’Ă wĘ : ’yhĂ 16

hIĄ’Č ‘mČ SĆ hyĆhĘ yĂ oQJĚ =M’Ă wĘ ‘mČ èĆ hČ z’Ď hyĆhĘ yĂ hIĄ’Č NyĂ‘Č hyĆhĘ yĂ oQJĚ PCGhČ =M’Ă : ’yhĂ PCGhČ =NmĂ 17

CyhĎ =Cl : onoYrĘ ypĂ lĘ PCGBČ rbĆ ’Ą rbĆ ’Ą MyrĂbĎ ’Ć hĎ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ MWĎ hêĎ‘ČwĘ : xČ yrĄhĎ z’Ď hyĆhĘ yĂ 18, 19

: dxĎ ’Ć PCGhČ wĘ MhĄ MyBĂ rČ MyrĂbĎ ’Ą hĎ ’op’Ą heĄhĂ wĘ : PCGhČ z’Ď hyĆhĘ yĂ hkĎ y’Ą dxĎ ’Ć rbĎ ’Ą MQĎ kĚ 20

MyĂlČ gĘ rČhĎ =l’Ć S’rŁ hĎ âl MgČ wĘ ëBĎ ZpĆ xĄ rbČ dĘ ylĂ Ny’Ą dIĎhČ =l’Ć rmŁ ’lĄ NyĂ‘ČhĎ lkČ Ct âlwĘ 21

MypĂ rĎJĘ PCGhČ yrĄbĎ ’Ą C’rĎyĄ do‘=lJĎ ’YĎ mĘ nĂ topsĎ on=MGČ P’Č : NyĂ’Ď NkĄ bĎ ylĂ ZpĆ xĄ rbČ DĘ rmŁ ’lĄ 22

NêČ nĂ MhĆ lĎ PCGBČ dobkĎ =y’Ă JĘ bèĄ xČ nĘ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ : d’Ł mĘ =d‘Č CnyYĄ pĎ xĞ lČ MhĄ MySĂ CrDĘ NJĄ 23

ykĄ rĘ‘ČmČ NkĄ ’Ď rosxĘ mČ Ny’Ą CnBĎ MypĂ IĎhČ MyqĂ lĎ xĞ lČ yJĂ : t’Ą WĘ rtĆ yĆ do‘ CnySĄ bĚ mĘ lĂ wĘ brĎ dobJĎ 24

N‘ČmČ lĘ C PCGBČ tqĆŁlxĞ mČ hyĆhĘ tĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ : dobkĎ =y’Ă lĘ brĎ dobJĎ NêĄ IĂwČ MyhĂ Łl’Ĺ ërČ‘Ď PCGhČ 25

dBČ kĚ yĘ=M’Ă wĘ oU‘Ă MyrĂbĎ ’Ą hĎ =lJĎ Ce‘ČtĘ yĂ dxĎ ’Ć rbĎ ’Ą heĆ‘ČtĘ yĂ=M’Ă : hzĆlĎ hzĆ MyrĂbĎ ’Ą hĎ Cg’ĞdĘyĂ 26

: oqlĘ xĆ BĘ dxĎ ’Ć =lJĎ wyrĎbĎ ’Ą wĘ xČ ySĂ UĎ hČ PCG MêĆ’Č wĘ : MyrĂbĎ ’Ą hĎ =lJĎ oU‘Ă CWyWĂ yĎ dxĎ ’Ć rbĎ ’Ą 27

MyrĂom tySĂ ylĂ èĘ BČ My’Ă ybĂ nĘ tynĂ èĄ BČ MyxĂ ylĂ SĘ hnĎSŁ ’rĂBĎ hdĎ‘ĄhĎ ëotBĘ MyhĂ Łl’Ĺ MyqĂ hĄ MhĆ mĄ C 28

dmŁ ‘ĞlČ hrĎzĘ‘Ć ’ybĂ hĎ lĘ MyĂlĎ xĽ ’jŁ rĘlĂ to’lĎ pĘ nĂ toW‘ĞlČ MhĆ lĎ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ
MQĎ kĚ o’ My’Ă ybĂ nĘ MQĎ JĚ =M’Ă MyxĂ ylĂ SĘ MQĎ kĚ hĞ : tonSŁ tonSŁ lĘ BĂ rBĄ dČlĘ C hdĎ‘ĄhĎ S’rŁ BĘ 29

rêŁ pĘ lĂ o’ tonSŁ lĘ BĂ rBĄ dČlĘ o’ MyĂlĎ xĽ ’jŁ rĘlĂ NtČ nĎ MQĎ kĚ lĘ hČ : to’lĎ pĘ nĂ yWĄ ‘Ł o’ MyrĂom 30

d’Ł mĘ ërĆDĆ MkĆ lĎ hrĆo’ ynĂ ’Ğ wČ hQĆ ’Ą toboT tonêĎmČ MkĆ dĘ’Ł mĘ =lkĎ BĂ CSuĘ BČ MêĆ’Č wĘ : tonSŁ lĘ 31

: hlĎ ‘ĞnČ
ylĄ YĘ lĘ YĂ o’ ynĂ ’Ğ hIĎmĂ hŁ tSĆ xŁ nĘ z’Ď yBĂ =Ny’Ą hbĎ hĞ ’Č wĘ rBĄ dČ’Ğ MykĂ ’Ď lĘ mČ o’ MySĂ nĎ’Ğ tpČ WĘ BĂ =M’Ă gy

’yhĂ ylĂ HQĎ kĚ hnĎ Cm’Ĺ=M’Ă wĘ t‘ČDČ=lkĎ wĘ NybĂ mĄ ynĂ ’Ğ zrĎ=lkĎ wĘ ybĂ h’Ď CbnĘ =M’Ă wĘ : h‘ĎCrtĘ 2

MybĂ ‘ĄrĘlĂ ynĂ oh=lJĎ rEĄpČ ’Ğ=M’Ă : NyĂ’Ď JĘ z’Ď ynĂ ’Ğ yBĂ =Ny’Ą hbĎ hĞ ’Č wĘ MmĎ oqUĘ mĂ MyrĂhĎ qyêĂ ‘ĘhČ lĘ 3

hbĎ hĞ ’Č hĎ : hmĎ C’mĘ ynĂ lĄ y‘Ă oy âl hzĆ=lJĎ yBĂ =Ny’Ą hbĎ hĞ ’Č wĘ S’Ą tlĆ kŁ ’ĞmČ lĘ NêĄ’Ć yrĂWĎ BĘ =t’Ć wĘ 4

SBČ lĘ tĂ âlwĘ ’vĄ nČtĘ tĂ âl hbĎ hĞ ’Č hĎ ’eĄqČ tĘ âl hbĎ hĞ ’Č hĎ hnĎ ynĂ xĞ h’Ď lĄ mĘ C P’Č ëyrĂ’ĞtČ
SrŁ xĞtČ âlwĘ P~Ą qČ tĘ tĂ âl HlĎ =rSĆ ’Ğ t’Ą SuĄbČ tĘ âlwĘ rbĎ DĎ=ZmĆ SĆ HbĎ ’YĄ UĎ yĂ âl : tC’GĄ 5

rbĎ DĎ=lJĎ ’vĎ êĂ rbĎ DĎ=lJĎ : tmĆ ’Ĺ=ylĄ ‘Ğ HWĎ oWmĘ =M’Ă yJĂ htĎlĎ wĘ‘ČBĘ WyWĂ tĎ âl : h‘ĎrĎ 6, 7

xYČ nĆlĎ lDČxĘ tĆ=âl hbĎ hĞ ’Č hĎ : lBŁ sĘ lĂ HmĎ kĘ SĂ hFĆ êĂ rbĎ DĎ=lkĎ lĘ C hCĆqČ êĘ rbĎ DĎ=lJĎ NymĂ ’ĞêČ 8

Cn‘ĘdĎyĎ NTŁ qĎ qlĆ xĄ ë’Č =yJĂ : do‘=Ny’Ą t‘ČdČwĘ hnĎdĘxČ JĎ êĂ tonSŁ lĘ C hnĎ ylĆ kĘ êĂ to’CbnĘ =yJĂ P’Č 9

do‘BĘ : PŁlxĞ yČ NTŁ uĎ hČ qlĆ xĄ hČ hQĆ ’Ą =lJĎ tylĂ kĘ tČ ’obtĎ ’oB rSĆ ’ĞkČ wĘ : Cn’BĄ nĂ NTŁ qĎ qlĆ xĄ wĘ 10, 11

ylČ ‘ĎmĄ ytĂ rŁ sĂ hĞ Sy’Ă lĘ ytĂ yyĂhĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ dlĆ yĎkĘ ytĂ ygĂ hĎ wĘ dlĆ yĆkĘ ytĂ onyBĂ dlĆ yĆkĘ yêĂ rĘBČ DĂ ytĂ yyĂhĎ dlĆ yĆ
hêĎ‘Č MynĂ jĎ =l’Ć MynĂ jĎ h’Ć rĘnĂ z’Ď wĘ tdŁ yxĂ bĘ C h’Ď rĘmČ BĘ CnxĘ nČ’Ğ My’Ă rŁ hêĎ‘Č yJĂ : tCdlĘ yČ yrĄbĘ DĂ 12

hnĎ Cm’Ĺ hQĆ ’Ą =SlĎ SĘ hnĎdĘmŁ ‘ĞtČ hêĎ‘ČwĘ : ynĂ ’Ď =MgČ yêĂ ‘ĘdČon rSĆ ’ĞJČ ‘dČ’Ą z’Ď wĘ NTŁ qĎ qlĆ xĄ yêĂ ‘ĘdČyĎ 13
hwqt
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: hbĎ hĞ ’Č hĎ ’yhĂ NhĄ bĎ hlĎ dŁ GĘ hČ wĘ hbĎ hĞ ’Č wĘ hwĎqĘ êĂ
yJĂ : to’BĘ nČtĘ hĂ lĘ hQĆ ’Ą =lJĎ =l‘ČwĘ xČ CrhĎ tonêĘ mČ MkĆ dĘ’Ł mĘ =lkĎ bĘ CSuĘ BČ hbĎ hĞ ’Č CpdĘrĂ MêĆ’Č wĘdy, 2

‘ČmĄ SŁ Sy’Ă =Ny’Ą yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ=l’Ć =M’Ă yJĂ rBĄ dČmĘ ’Ch MySĂ nĎ’Ğ=l’Ć âl NoSlĎ ygĄ‘ĞlČ BĘ rBĄ dČmĘ hČ
boT rsĎ Cm SpĆ nĎ ybĄ ySĂ mĘ MyrĂbĎ DĘ MySĂ nĎ’ĞlČ PyFĂ mČ ’BĄ nČtĘ UĂ hČ wĘ : xČ CrBĎ todyxĂ ‘ČyBĂ yČ ’ChwĘ3

NêĄ yĂ ymĂ C : hdĎ‘ĄhĎ SpĆ nĆ bySĂ yĎ ’BĄ nČtĘ UĂ hČ wĘ oSpĘ nČ bySĂ yĎ NoSQĎ BČ rBĄ dČmĘ hČ : MymĂ xĚ nĂ yrĄbĘ dĂwĘ4, 5

’BĄ nČtĘ UĂ hČ lodgĎ yJĂ My’Ă ybĂ nĘ MkĆ QĘ kĚ CyhĘ tĂ =yJĂ rtĄ yŁ do‘ P’Č wĘ MkĆ QĘ kĚ lĘ tonSŁ QĘ hČ NêĎmČ hyĎhĎ wĘ
yxČ ’Č MkĆ ylĄ ’Ğ ’ob’Ď =yJĂ hêĎ‘ČwĘ : CeUĆ mĂ hnĆBĎ êĂ otdĎ‘ĞwČ wyrĎbĎ DĘ rêŁ pĘ yĂ=M’Ă ytĂ lĎ Cz NoSQĎ hČ l‘ČBČ mĂ6

’ybĂ nĎJĘ h‘ĎdĄ hrĆom o’ hzĆxŁ JĘ yrČbĎ DĘ rBĄ dČ’Ğ âl=M’Ă MkĆ lĎ ly‘Ă o’=hmĎ tonSŁ lĘ BĂ rBĄ dČ’Ğ=ykĂ wĘ
roekĂ o’ lylĂ xĎ omJĘ MyIĂxČ tmČ SĘ nĂ MhĆ BĎ Ny’Ą rSĆ ’Ğ loq ynĄtĘ nŁ MylĂ JĄ =MGČ : h‘ĎCmSĘ NybĂ mĄ o’7

rpĎ oèhČ =MGČ : roeJĂ hČ hGĆhĘ IĆ=hmČ o’ lylĂ xĎ hĆ hmĆ hĹ IĆ=hmČ NybĂ yĎ ymĂ SrĎpŁ mĘ loq CnêĘ yĂ âl=M’Ă8

MkĆ nĘ oSlĘ bĂ C’yYĂ ot=âl M’Ă MêĆ’Č =MGČ NkĄ wĘ : hmĎ xĎ lĘ UĂ lČ ZlĄ xĎ yĄ ymĂ rCrbĎ yêĂ lĘ BĂ loq=NêĆ yĂ=M’Ă9

hnĎ yyĆhĘ tĂ Cl : xČ CrhĎ =l’Ć MyrĂBĘ dČmĘ JĂ z’Ď CyhĘ tĂ âlhĞ MkĆ ytĄpĎ WĘ ’YĎ om NybĂ yĎ ymĂ torrĚBĘ MyQĂ mĂ10

: hĎ yQĆ mĂ loq NybĂ hĎ mĄ huĎ mĚ ‘Ğ NhĆ mĄ txČ ’Č ’YĄ UĎ tĂ âl ZrĆ’Ď BĎ heĎhĄ kĎ wĘ heĎhĄ kĎ toBrČ tonSŁ lĘ
hyĆhĘ yĂ NkĄ wĘ NoSlĎ g‘ČlĘ nĂ JĘ rBĄ dČmĘ hČ ynĄ y‘ĄbĘ hyĆhĘ ’Ć z’Ď toQUĂ hČ rSĆ jĄ NybĂ mĄ yeĂ nĆ y’Ą ynĂ ’Ğ=M’Ă wĘ11

HnĎ nĘ oklĘ hdĎ‘ĄhĎ tbŁ oT CSrĘDĂ xČ CrhĎ tonêĘ mČ MkĆ SĘ uĆbČ BĘ MêĆ’Č =MGČ NJĄ : ’Ch=MGČ ynČ y‘ĄbĘ12

lQĄ jČ tĘ ’Ć =M’Ă P’Č wĘ : wyrĎbĎ DĘ rtĄjŁ =MGČ toyhĘ lĂ lQĄ jČ tĘ yĂ NoSQĎ BČ rBĄ dČmĘ hČ NkĄ lĎ : z‘Ł rtĆ yĆBĘ13, 14

hlĎ lĘ jČ tĘ ’Ć hêĎ‘Č ’op’Ą hmĎ C : hbĎ CnêĘ bCntĎ âl yBĂ lĂ tnČ CbtĘ C lQĄ jČ tĘ yĂ ytČpĎ WĘ xČ Cr NoSQĎ BČ15

tnČ CbtĘ BĂ =MgČ hrĎUĘ zČ’Ğ wČ ytČpĎ WĘ xČ CrbĘ hrĎUĘ zČ’Ğ yBĂ lĂ tnČ CbtĘ BĂ =MgČ hlĎ lĘ jČ tĘ ’Ć wĘ ytČpĎ WĘ xČ CrbĘ
ëy’Ą ìynĆpĎ lĘ omoqmĘ BĂ dmĄ ‘Ł ToydĘhĆ wĘ ìytĆpĎ WĘ xČ CrBĘ ërĄbĎ êĘ rSĆ ’ĞJČ NkĄ ’lĄ Cl=yJĂ : yBĂ lĂ16

ërĄbĎ tĘ =yJĂ byTĂ ytĄ hêĎ’Č MnĎmĘ ’Ď : rmĄ ’Ł hêĎ’Č hmĎ t‘ČdČ ylĂ bĘ BĂ ìtĘ kĎ rĘbĂ lĘ NmĄ ’Ď hnĆ‘ĞyČ17

: MkĆ QĘ JĚ =l‘Č rtĆ yĆ NoSQĎ hČ têČmČ ylĂ =SyĆ yJĂ MyhĂ Łl’lĄ hdĆo’ : ìUĆ mĂ hnĆBĎ yĂ âl ì‘ĞrĄ ë’Č18

tobbĞ rĂmĄ My‘ĂmĘ èŁ hČ =t’Ć trŁ ohlĘ yBĂ lĂ tnČ CbtĘ BĂ MyQĂ mĂ SmĄ xĎ rBĄ dČlĘ rxČ bĘ ’Ć lhĎ uĎ BČ lbĎ ’Ğ19

hnĎ yBĂ BČ ë’Č C‘rĄêĎ =l’Č MydĂlĎ yJĂ qrČwĘ hnĎ yBĂ BČ ydĂlĎ ykĂ CyhĘ êĂ =l’Č yxČ ’Č : NoSlĎ ygĄ‘ĞlČ BĘ MyQĂ mĂ20

hEĆhČ M‘ĎhĎ =l’Ć rBĄ dČ’Ğř trĆxĆ ’Č NoSlĎ bĘ C hpĎ WĎ ygĄ‘ĞlČ BĘ yJĂ hrĎoêBČ bCtJĎ : MymĂ lĄ SĘ CyhĹ21

MynĂ ymĂ ’ĞUČ lČ âl to’lĘ NhĄ tonSŁ QĘ hČ NJĄ =l‘Č : hoĎhyĘ rmČ ’Ď ylČ ’Ą ‘ČomSĘ ’Cb’Ď =âl t’zŁ BĘ =MgČ wĘ22

heĄhĂ wĘ : MynĂ ymĂ ’ĞUČ lČ =M’Ă yJĂ MynĂ ymĂ ’ĞmČ MnĎ y’Ą lĘ heĎ nĆ y’Ą h’Ď CbeĘ hČ wĘ MynĂ ymĂ ’ĞmČ MnĎ y’Ą lĘ =M’Ă yJĂ23

MySĂ nĎ’Ğ o’ MyTĂ oydĘhĆ hUĎ SĎ C’bĎ C tonSŁ lĘ bĂ CrBĘ dČyĘ MQĎ kĚ wĘ dxĎ ’Ć JĘ hdĎ‘ĄhĎ =lJĎ lhĄ uĎ êĂ =M’Ă
rsČ xĞ hUĎ SĎ ’bĎ C MQĎ kĚ C’BĘ nČtĘ yĂ=M’Ă ë’Č : MêĆ’Č My‘Ă GĎSĚ mĘ =yJĂ CrmĘ ’yŁ âlhĞ MynĂ ymĂ ’ĞmČ MnĎ y’Ą24

yrĄtĘ sĂ NkĄ bĘ C : MlĎ kĚ yjĂ mĂ TjĎ SĘ mĂ C MQĎ kĚ yjĂ mĂ txČ kČ oê ‘mČ SĘ yĂ ’Ch ToydĘhĆ o’ hnĎ Cm’Ĺ25

MyhĂ Łl’Ĺ SyĄ NkĄ ’Ď rmŁ ’lĄ hnĆ‘ĞyČwĘ MyhĂ Łl’lĄ hwĆxĞ êČSĘ yĂ hYĎ rĘ’Č wyjĎ ’Č =l‘Č ljŁ yĂ ’ChwĘ ClGĎ yĂ oBlĂ
rmŁ zĘmĂ oê’Ă =SyĆ MJĆ mĂ Sy’Ă =lkĎ wĘ wDĎxĘ yČ ClhĞ uĎ êĂ rSĆ ’ĞJČ yxĎ ’Ć ’op’Ą =hmĎ hêĎ‘ČwĘ : MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ26

: lhĎ uĎ hČ tbČ oTlĘ lJŁ hČ yhĂ yĘ rbĎ DĎ rSĆ pĄ o’ NoSlĎ bynĂ o’ NozxĎ rbČ dĘ o’ wypĂ BĘ rsĎ Cm o’
rbdy=ykw

.b"yw ’"y x"k hy‘Vy Nyy‘ ,rBĄ dČyĘ ’"n v.21 .dy
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CrBĄ dČyĘ hzĆ rxČ ’Č hzĆwĘ rtĄ yŁ âlwĘ hSĎ ŁlSĘ o’ MyĂnČSĘ MyrĂBĘ dČmĘ hČ CyhĘ yĂ NoSQĎ BČ Sy’Ă rBĄ dČyĘ=ykĂ wĘ 27

My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ : rBĄ dČyĘ MyhĂ Łl’Ĺ=l’Ć wĘ oSpĘ nČ =l’Ć wĘ lhĎ uĎ BČ MDŁ yĂ z’Ď rtĄjŁ Ny’Ą =M’Ă wĘ : rêŁ pĘ yĂ dxĎ ’Ć wĘ 28, 29

MybĂ SĘ IŁ hČ dxČ ’Č lĘ rbĎ dĎ hlĎ gĘ nĂ ykĂ wĘ : MhĆ yrĄbĘ dĂ CnxĞ bĘ yĂ MyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ wĘ hSĎ ŁlSĘ o’ MyĂnČSĘ CrBĘ dČyĘ 30

MQĎ kĚ CdmĘ lĘ yĂ N‘ČmČ lĘ hzĆ rxČ ’Č hzĆ to’BĘ nČtĘ hĂ lĘ MkĆ QĘ kĚ ClkĘ Ct yJĂ : NoS’rĂhĎ qêŁ SĘ yĂ z’Ď MSĎ 31

yhĄ Łl’Ĺ âl MyhĂ Łl’Ĺ yJĂ : My’Ă ybĂ eĘ hČ ZpĆ xĄ ypĂ lĘ MyrĂCY‘Ğ My’Ă ybĂ eĘ hČ toxCr âlhĞ : CmxĎ nĚyĘ MQĎ kĚ wĘ 32, 33

hnĎqĘ êŁ SĘ êĂ MkĆ ySĄ nĘ : MySĂ oduĘ hČ toQhĂ qĘ =lkĎ bĘ omJĘ MolèĎ hČ yhĄ Łl’Ĺ=M’Ă yJĂ ’Ch hkĎ CbUĘ hČ 34

: hrĎoêhČ =MGČ trĆmĆ ’Ł rSĆ ’ĞJČ ‘nČJĎ hĂ lĘ =M’Ă yJĂ MSĎ rBĆ dČlĘ NoySĘ rĂ NhĆ lĎ =Ny’Ą yJĂ lhĎ uĎ bČ
rBĄ dČlĘ hèĎ ’Ă lĘ ’yhĂ hjĎ rĘxĆ =yJĂ tyĂBĎ BČ NhĆ ylĄ ‘ĞBČ =t’Ć hnĎlĘ ’Č SĘ êĂ rbĎ DĎ dmŁ lĘ lĂ NYĎ pĘ xĆ =M’Ă wĘ 35

Sy’Ă : MkĆ DĘbČ lĘ MkĆ ylĄ ’Ğ ’bĎ o’ MyhĂ Łl’Ĺ rbČ dĘ ’YĄ yĄ MJĆ mĂ hĞ CbSĘ xĘ êČ =hmČ o’ : lhĎ uĎ BČ 36, 37

twČYĘ mĂ =yJĂ MkĆ ylĄ ’Ğ btĄkŁ ynĂ ’Ğ=rSĆ ’Ğ t’Ą NybĂ yĎ NyBĂ oB xČ Cr rSĆ ’Ğ Sy’Ă o’ ’ybĂ nĎlĘ bèĄ xČ tĘ yĂ=yJĂ
MkĆ dĘ’Ł mĘ =lkĎ bĘ CSuĘ BČ yxČ ’Č NJĄ =l‘Č : NybĂ yĎ âl t’zŁ NybĂ yĎ âl rSĆ ’Ğ ymĂ C : ’yhĂ Nod’Ď hĎ 38, 39

: MynĂ kŁ nĘ MyrĂdĎsĘ bĂ C hWĆ ‘ĎyĄ TjĎ SĘ UĂ JČ lJŁ hČ ë’Č : C’lĎ kĘ êĂ =l’Č tonSŁ lĘ BĂ rBĄ DČmĂ C ’BĄ nČtĘ hĂ lĘ 40

’yhĂ âlhĞ MkĆ ynĄ zĘ’Ď bĘ ytĂ ’rĎqĎ rSĆ ’Ğ hrĎSBĘ hČ =t’Ć M‘ČjČ hČ do‘ yxČ ’Č MkĆ lĎ ‘ČydĂom ynĂ nĘ hĂ ynĂ ’Ğ wČ wT

yêĂ dĘGČhĂ rSĆ ’ĞJČ rbĎ DĎbČ CqyzĂxĞ êČ =M’Ă NC‘SĘ CĎêĂ HBĎ =MgČ wĘ : MyqĂ bĄ DĘ MêĆ’Č HbĎ C MêĆlĘ BČ qĂ rSĆ ’Ğ 2

ykĂ nŁ ’Ď =MGČ rSĆ ’ĞJČ MkĆ lĎ yêĂ rĘsČ mĎ rbĎ DĎ=lJĎ tySĂ ’rĄBĘ : qyrĂlĎ MêĆnĘ mČ ’ĹhĆ NkĄ ’lĄ Cl=yJĂ MkĆ lĎ 3

ySĂ ylĂ èĘ hČ MoIBČ MqĎ IĎwČ rBČ qĘ nĂ ykĂ wĘ : SdĆuŁ hČ ybĄ tĘ kĂ ypĂ JĘ CnynĄ wŁ ‘ĞBČ xČ ySĂ UĎ hČ tmĄ =yJĂ yêĂ lĘ BČ qĂ 4

h’Ď rĘnĂ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ : rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ =l’Ć NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ ’pĎ yJĄ =l’Ć h’Ď rĘnĂ ykĂ wĘ : SdĆuŁ hČ ybĄ tĘ kĂ ypĂ JĘ 5, 6

MtĎYĎ qĘ mĂ C hEĆhČ MoIhČ =d‘Č MyIĂxČ MdĎo‘ MBĎ rĚ rSĆ ’Ğ dxĎ ’Ć JĘ MyxĂ ’Č to’mĄ SmĄ xĞ mĄ rtĄ yŁ =l’Ć
h’Ć rĘnĂ rxČ ’Č wĘ : MQĎ JĚ MyxĂ ylĂ èĘ hČ =l’Ć NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ bqŁ ‘ĞyČ=l’Ć h’Ď rĘnĂ NkĄ =yrĄxĞ’Č wĘ : MtĎ nĎSĘ CmnĎ 7, 8

’rĄuĎ hĂ mĄ yêĂ nĘ TŁ qĎ =rSĆ ’Ğ d‘Č MyxĂ ylĂ èĘ hČ NyBĄ ynĂ ’Ğ ry‘ĂYĎ yJĂ : ykĂ nŁ ’Ď lpĆ nĄJĘ =rSĆ ’Ğ ylĎ ’Ą =MgČ 9

ylČ ‘Ď oDsĘ xĎ wĘ ynĂ ’Ď rSĆ ’ĞJČ ynĂ nĘ hĂ MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ BĘ lbĎ ’Ğ : MyhĂ Łl’Ĺ tdČ‘Ğ=t’Ć yêĂ pĘ dČrĎ yJĂ xČ ylĂ SĎ 10

: ydĂUĎ ‘Ă rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ =M’Ă yJĂ ynĂ ’Ğ âlwĘ yêĂ lĘ mČ ‘Ď MQĎ JĚ mĂ rtĄ yŁ =yJĂ qyrĂlĎ hyĎhĎ =âl
’rĎqĘ nĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č wĘ : MêĆnĘ mČ ’ĹhĆ MêĆ’Č t’zŁ kĎ wĘ My’rĂqŁ Cn’Ď t’zŁ JĎ MhĄ o’ ynĂ ’Ğ M’Ă hêĎ‘ČwĘ 11, 12

Ny’Ą =M’Ă wĘ : NyĂ’Ď MytĂ UĄ lČ hmĎ CqtĘ =yJĂ MJĆ mĂ MySĂ nĎ’Ğ CrmĘ ’yŁ ëy’Ą MytĂ UĄ hČ =NmĂ MqĎ xČ ySĂ UĎ hČ =yJĂ 13

lbĆ hĆ wĘ CntĄ’Ď yrĂqĘ lbĆ hĆ z’Ď xČ ySĂ UĎ hČ MqĎ âl M’Ă wĘ : MqĎ âl xČ ySĂ UĎ hČ =MGČ MytĂ UĄ lČ hmĎ CqêĘ 14

yJĂ MyhĂ Łl’lĄ CnyyĂhĎ MydĂ‘Ą rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č MyhĂ Łl’lĄ rqĆSĆ ydĄ‘Ą ’YĄ UĎ nĂ P’Č wĘ : MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ=MGČ 15

âl=M’Ă yJĂ : CmCqyĎ âl MytĂ UĄ hČ =yJĂ rbĎ DĎhČ tmĆ ’Ĺ=M’Ă omyqĂ hĞ âlwĘ xČ ySĂ UĎ hČ =t’Ć MyqĂ hĄ 16

MkĆ y’Ą TĎ xĞ wČ lbĆ hĆ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ xČ ySĂ UĎ hČ MqĎ âl M’Ă wĘ : MqĎ âl xČ ySĂ UĎ hČ =MGČ MytĂ UĄ hČ CmCqyĎ 17

CnsĄ xĘ mČ CnmĘ WČ hQĆ ’Ą hĎ MyIĂxČ BČ qrČ=M’Ă : MxĎ YĘ nĂ dbČ ’Ď xČ ySĂ UĎ BČ MynĂ SĄ yĘhČ P’Č wĘ : MkĆ ylĄ ‘Ğ MdĎo‘ 18, 19

MytĂ UĄ hČ =NmĂ MqĎ oehĂ xČ ySĂ UĎ hČ hêĎ‘ČwĘ : MdĎ’Ď =lJĎ mĂ CnxĘ nČ’Ğ MydĂCrmĘ MyIĂnĂ ‘Ğ z’Ď xČ ySĂ UĎ BČ 20

MdĎ’Ď ydĄyĘ=l‘Č NJĄ MdĎ’Ď ydĄyĘ=l‘Č ’BĎ twĆUĎ hČ rSĆ ’ĞkČ =yJĂ : twĆUĎ hČ ynĄSĄ yĘ=NmĂ MyrĂCJBĂ hČ tySĂ ’rĄ 21

rdĆsĄ BĘ Sy’Ă Sy’Ă wĘ : xČ ySĂ UĎ BČ CyxĘ yĂ MQĎ JĚ NJĄ MdĎ’Ď bĎ CtmĄ MQĎ JĚ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MytĂ UĄ hČ tmČ CqêĘ 22, 23
wl=Nwkn
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t‘ĄlĘ CmCqyĎ xČ ySĂ UĎ BČ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ NkĄ =yrĄxĞ’Č wĘ MyrĂCJBĂ hČ tySĂ ’rĄ ’Ch xČ ySĂ UĎ hČ ol=NoknĎ
dyxĂ kĘ yČ rSĆ ’Ğ MoIBČ b’Ď hĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć tCklĘ UČ hČ =t’Ć obySĂ hĞ BČ ZuĄhČ NkĄ =yrĄxĞ ’Č : o’oB24

txČ êČ wybĎ yĘ’Ł =lJĎ tySĂ yĎ=yJĂ d‘Č ëŁlmĘ yĂ ëŁlmĎ ’Ch=yJĂ : hrĎCbgĘ C NoTlĘ SĂ =lkĎ wĘ hrĎWĘ mĂ =lJĎ25

rSĆ ’ĞkČ wĘ wylĎ gĘ rČ txČ êČ tSĎ lkŁ =yJĂ : twĆUĎ hČ ’Ch dxĄ JĎ yĂ rSĆ ’Ğ NorxĞ ’Č hĎ byĄ’Ł hĎ wĘ : wylĎ gĘ rČ26, 27

: lJŁ tèĎ hČ dbČ QĘ mĂ wyêĎxĘ êČ tSČ Ch lJŁ hČ =yJĂ t’zŁ t‘ČdČCm wylĎ gĘ rČ txČ êČ hêĎSČ lJŁ rmČ ’ĹnĆ
hyĆhĘ yĂ N‘ČmČ lĘ wylĎ gĘ rČ txČ êČ lJŁ =tèĎ hČ txČ êČ tSČ Cy NBĄ hČ =MGČ z’Ď lJŁ =t’Ć SBŁ kĘ yĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ28

d‘ČBĘ MylĂ BĎ TĘ eĂ hČ Cly‘Ă oI=hmČ MytĂ UĄ lČ hmĎ CqêĘ Ny’Ą M’Ă NkĄ =âl M’Ă : lJŁ BČ lJŁ hČ MyhĂ Łl’ĹhĎ29

CnxĘ nČ’Ğ MykĂ ylĂ SĘ mČ hEĆ=hUĎ lĎ wĘ : MlĎ o‘lĘ CmCqyĎ âl MhĄ wĘ MdĎ‘ĞbČ ClbĘ FĎ yĂ hEĆ=hUĎ lĎ MytĂ UĄ hČ30

‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ yxČ ’Č MkĆ bĎ hYĎ lĘ ‘Ć’Ć rSĆ ’Ğ ytĂ YĚ ylĂ ‘ĞBČ : ‘gČrĎwĎ ‘gČrĆ=lkĎ BĘ dgĆeĆmĂ CnSĄ pĘ nČ =t’Ć31

ykĄ rĘdČkĘ ykĂ hĞ sospĘ ’Ć BĘ =MgČ wĘ : Moy Moy tCmlĎ ëlĄ oh ykĂ nŁ ’Ď =yJĂ yêĂ ‘ĘBČ SĘ nĂ ynĂ nĘ hĂ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ32

lkČ ’nŁ CmCqyĎ âl MytĂ UĄ hČ =M’Ă hzĆ ylĂ PysĂ oI=hmČ C NêĄ IĂ=hmČ r‘ČyĎ otyĘxČ =M‘Ă yêĂ mĘ xČ lĘ nĂ Son’Ĺ
toxrĘ’Ď PQĄ sČ êĘ My‘ĂrĎ MySĂ nĎ’Ğ trČbĘ xĆ rqĆSĎ yrĄbĘ dĂBĘ C‘SĘ êĂ =l’Č : tCmnĎ rxĎ mĎ =yJĂ hêĆSĘ nĂ wĘ33

MyhĂ Łl’Ĺ t‘ČDČ MhĆ BĎ =Ny’Ą rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ SyĄ=yJĂ C’TĎ xĹêĆ=l’Č wĘ qdĆYĆ bĘ CrrĘo‘tĘ hĂ : MyrĂSĎ yĘ34

: M’Ď obBĘ MtĎ IĎwĂGĘ hmČ MytĂ UĄ hČ CmCqyĎ ëy’Ą Sy’Ă rmČ ’yŁ =ykĂ wĘ : t’zŁ JĎ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ MkĆ êĘ SĘ bĎ lĘ35

âl ‘rČzĘêĂ rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ : hnĎSŁ ’rĂ tCmyĎ=M’Ă yêĂ lĘ BĂ hyĆxĘ yĂ âl ‘rČzĘêĂ rSĆ ’Ğ ‘rČEĆhČ NhĄ lkĎ sĎ36, 37

qrČ : rxĄ ’Č ‘rČzĆ o’ hFĎ xĂ MrŁ ‘Ď rGČrĘGČ=M’Ă yJĂ xmĎ YĘ yĂ NkĄ =yrĄxĞ ’Č rSĆ ’Ğ ’ChhČ MYĆ ‘ĆhĎ ‘rČzĘtĂ38

rWĎ bĎ C rWĎ BĎ =lkĎ âlwĘ : ChnĄ ymĂ lĘ hIĎwĂGĘ ‘rČzĆwĎ ‘rČzĆ=lkĎ lĘ onoYrĘ ypĂ JĘ hIĎwĂgĘ ol=NêĆ yĂ MyhĂ Łl’Ĺ39

dxĎ ’Ć =lJĎ MygĂ DĎ rWČ bĘ C Po‘ rWČ BĘ hmĎ hĄ BĘ rWČ BĘ NkĄ wĘ onymĂ lĘ MdĎ’Ď rWČ bĘ yJĂ ’Ch dxĎ ’Ć
hnĆSŁ MyĂmČ èĎ BČ rSĆ ’Ğ toIwĂGĘ hČ dobJĘ ë’Č ZrĆ’Ď BĎ toIwĂGĘ SyĄwĘ MyĂmČ èĎ BČ toIwĂGĘ SyĄwĘ : ChnĄ ymĂ lĘ40

dobkĎ wĘ xČ rĄIĎlČ rxĄ ’Č dobkĎ wĘ SmĆ èĆ lČ dxĎ ’Ć dobJĎ SyĄ : ZrĆ’Ď BČ rSĆ ’Ğ toIwĂGĘ hČ dobJĘ mĂ ’Ch41

‘rČzĘnĂ MytĂ UĄ hČ tmČ CqtĘ BĂ NkĄ =omkĘ C : odobkĘ BĂ hnĆSŁ bkĎ oJmĂ bkĎ ok=yJĂ MybĂ kĎ oJlČ rxĄ ’Č42

: xČ JŁ BČ MqĎ wĘ xČ kŁ =âlBĘ ‘rČzĘnĂ dobkĎ BĘ MqĎ wĘ dobkĎ =âlBĘ ‘rČzĘnĂ : d‘Č=yIĄxČ lĘ MqĎ wĘ ylĂ BĘ =txČ SČ BĘ43

: ’Ch xČ Cr rSĆ ’Ğ wGĄ=SyĆwĘ hIĎxČ SpĆ nĆ wGĄ=SyĆ ’Ch xČ Cr rSĆ ’Ğ wGĄ MqĎ wĘ hIĎxČ SpĆ nĆ wGĄ ‘rČzĘnĂ44

: hIĆxČ mĘ xČ CrlĘ NorxĞ ’Č hĎ MdĎ’Ď hĎ wĘ hIĎxČ SpĆ nĆlĘ NoS’rĂhĎ MdĎ’Ď hĎ ’Ch MdĎ’Ď hĎ yhĂ yĘwČ bCtJĎ NkĄ wĘ45

xČ Cr rSĆ ’Ğ hzĆ wyrĎxĞ ’Č wĘ wyjĎ ’Č bĘ otmĎ SĘ nĂ rSĆ ’Ğ hzĆ=M’Ă yJĂ ’Ch xČ Cr rSĆ ’Ğ NoS’rĂhĎ hzĆ âlwĘ46

: MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ Nod’Ď hĎ ’Ch ynĂ èĄ hČ MdĎ’Ď hĎ wĘ hmĎ dĎ’ĞhĎ =NmĂ rpĎ ‘Ď ’Ch NoS’rĂhĎ MdĎ’Ď hĎ : ’Ch47

ol=rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =MGČ NJĄ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ ynĂ èĄ hČ omkĘ C MhĄ rpĎ ‘Ď wynĎBĎ =MGČ NJĄ rpĎ ‘Ď NoS’rĂhĎ omJĘ48

tCmdĘ hSĎ BĘ lĘ nĂ NJĄ rpĎ ‘ĎmĄ odosyĘ rSĆ ’Ğ MdĎ’Ď hĎ tCmdĘ CnSĘ bČ lĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MhĄ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ49

tSĆ rĆlĎ MdĎwĎ rWĎ BĎ xČ kŁ BĘ Ny’Ą =yJĂ yxČ ’Č rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ t’zŁ kĎ wĘ : MyĂmĎ èĎ mĂ wytĎ’Ł YĎ om rSĆ ’Ğ MdĎ’Ď hĎ50

NSČ ynĂ CnQĎ kĚ âl doi hQĆ gČmĘ ynĂ nĘ hĂ C’rĘ : NoyQĎ kĂ =y’Ă lxČ nĘ yĂ âl NoyQĎ JĂ =NbĆ C MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ51

hnĎrŁ xĞ’Č h‘ĎCrêĘ lbĄ IŁ hČ ëSŁ mĘ BĂ NyĂ‘Č tySĂ JĘ ‘gČrĆBĘ : CnQĎ kĚ lĘ heĆSĚ yĘ CnytĄ oSpĘ nČ MYĆ ‘Ć ë’Č twĆUĎ hČ52

NoylĎ JĂ =NbĆ yJĂ : heĆSĚ yĘ CnytĄ oSpĘ nČ MYĆ ‘ĆwĘ MlĎ o‘ yIĄxČ lĘ CYyqĂ yĎ MytĂ UĄ hČ wĘ rpĎ oèBČ ‘qČ êĎ yĂ yJĂ53
hz
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NoyQĎ kĂ =y’Ă hTĆ ‘ĞyČ NoyQĎ JĂ =NBĆ rSĆ ’ĞkČ wĘ : twĆmĎ =l’Č SBČ lĘ yĂ hzĆ twĆmĎ =NbĆ C NoyQĎ kĂ =y’Ă hTĆ ‘ĞyČ hzĆ 54

hIĄ’Č twĆmĎ ìxĞYĘ nĂ hIĆ’Č : xYČ nĆlĎ twĆUĎ hČ ‘QČ BĚř bCtJĎ hČ rbČ DĘ MCqyĎ z’Ď twĆmĎ =l’Č SBČ lĘ yĂ twĆmĎ =NbĆ C 55

’Ch ëCrBĎ ë’Č : hrĎoêhČ ’yhĂ ’TĘ xĄ hČ xČ kŁ wĘ ’TĘ xĄ hČ ’Ch twĆUĎ hČ TbĆ SĄ : lo’SĘ ìnĄ o’ TbĆ SĄ 56, 57

MynĂ kŁ nĘ CyhĹ NJĄ =l‘Č : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dyČBĘ txČ ~Č nĂ h‘ĎCSêĘ CnlĎ =NtČ nĎ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ 58

yrĄxĞ ’Č Moy Moy dbŁ ‘ĞlČ CpysĂ oh CnynĄdŁ ’Ğ tdČob‘ĞbČ C CTTĘ omtĘ tĂ âlwĘ MybĂ Ch’Ğ MyxĂ ’Č MydĂiĎ yĚmĘ C
: CnynĄdŁ ’ĞBČ MkĆ tĘ QČ ‘ĚjĘ qyrĂlĎ âl=yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ rSĆ ’Ğ

CW‘ĞêČ NJĄ ’yĎTĘ lČ gĎBĘ toQhĂ uĘ hČ =t’Ć ytĂ yCĂYĂ rSĆ ’ĞJČ MySĂ dŁ uĘ lČ tobdĎeĘ hČ tYČ bĚ qĘ tod’Ł =l‘ČwĘ zT

toyhĘ lĂ otbĎ dĘnĂ =t’Ć MyrĂyĎ odyĎ ’YĎ mĘ êĂ rSĆ ’ĞJČ MJĆ mĂ Sy’Ă =lJĎ tBĎ èČ BČ dxĎ ’Ć BĘ : MêĆ’Č =MGČ 2

MySĂ nĎ’ĞhĎ =t’Ć xlČ SĘ ’Ć ’ob’Ď rSĆ ’ĞJČ hyĎhĎ wĘ : y’Ă bŁ BĘ tobdĎeĘ hČ =t’Ć CmyrĂtĎ =âlwĘ oê’Ă NoduĎ pĂ lĘ 3

rbĎ DĎhČ rSČ kĘ yĂ=M’Ă wĘ : MyĂlĎ SĎ CrylĂ MkĆ tĘ bČ dĘnĂ =t’Ć ’ybĂ hĎ lĘ torGĘ ’Ă =M‘Ă MkĆ ynĄ y‘ĄBĘ MybĂ oFhČ 4

’yĎnĘ oDqĘ mČ ërĆdĆ yJĂ ’yĎnĘ oDqĘ mČ =NmĂ MkĆ ylĄ ’Ğ ’bŁ ’Ď ynĂ ’Ğ wČ : ydĂUĎ ‘Ă MhĄ CklĘ yĄ z’Ď ykĂ nŁ ’Ď =MGČ tkĆ lĆ lĎ 5

z’Ď ynĂ CxQĘ SČ êĘ N‘ČmČ lĘ MkĆ UĎ ‘Ă PrĆxŁ hČ ymĄ yĘ PrČxĹ’Ć =MGČ o’ MkĆ kĘ otBĘ rCg’Ď ylČ C’wĘ : hrĎbŁ ’Ĺ’Ć 6

hCĆqČ ’Ğ=M’Ă yJĂ NCllĎ hTĎ nĎ xČ rĄ’Ł JĘ MkĆ tĘ ’Ł rĘlĂ MoIkČ ynĂ oYrĘ Ny’Ą yJĂ : ëlĄ oh ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ=l’Ć 7

: to‘bĚ èĎ hČ gxČ =d‘Č HmČ hĘ mČ tĘ ’Ć sospĘ ’Ć bĘ C : hoĎhyĘ hYĆ rĘyĂ=M’Ă rjĎ sĘ mĂ MymĂ yĎ MkĆ UĎ ‘Ă tbĆ SĆ lĎ 8

soytĂ omTĂ ’obyĎ ykĂ wĘ : MyBĂ rČ MymĂ mĘ oqtĘ UĂ hČ wĘ hlĎ odgĘ hkĎ ’lĎ UĘ hČ lodGĎ r‘ČSČ ylĂ xêČpĘ nĂ MSĎ =yJĂ 9, 10

NkĄ lĎ wĘ : ynĂ mŁ JĎ ChmŁ JĎ hWĆ ‘Ł ’Ch hoĎhyĘ tkĆ ’lĆ mĘ =yJĂ dxČ pĎ =ylĂ bĘ BĂ MkĆ kĘ otBĘ tbĆ SĆ lĎ ’nĎ=ChnĚêĘ 11

tod’Ł =l‘ČwĘ : MyxĂ ’Č hĎ =M‘Ă oQ=hJĆ xČ ’Ğ yJĂ ’obyĎ ylČ ’Ą wĘ MolSĎ bĘ ChxĚ QĘ SČ ë’Č Sy’Ă ChzĄbĘ yĂ=l’Č 12

NoYrĎ=lJĎ ol Ny’Ą wĘ MyxĂ ’Č hĎ =M‘Ă MkĆ ylĄ ’Ğ ’oblĎ d’Ł mĘ ob yêĂ rĘYČ pĘ hĂ heĄhĂ CnyxĂ ’Ď soloj’Č
: lyĂxĎ CW‘ĞwČ CSSĘ ’tĘ hĂ hnĎ Cm’Ĺ ërĆdĆbĘ CdmĘ ‘Ă CdqĘ SĂ : ’YŁ mĘ =t‘ĄlĘ ’obyĎ ’BŁ hêĎ‘Č ’oblĎ 13

sonpĎ TĘ sĘ tyBĄ =t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ yxĎ ’Ć MJĆ mĂ SrĄdŁ ynĂ nĘ hĂ ynĂ ’Ğ wČ : hbĎ hĞ ’Č mĄ CW‘Ğ MkĆ yWĄ ‘ĞmČ =lkĎ wĘ 14, 15

rSĆ ’Ğ : MySĂ oduĘ hČ =t’Ć trĄSĎ lĘ MSĎ pĘ nČ =t’Ć CSyDĂqĘ hĂ ykĂ wĘ ’IĎkČ ’Ğ yrĂjĘ tySĂ ’rĄ MhĄ =yJĂ 16

ynĂ ’Ğ wČ : MhĆ omJĘ dbĄ ‘Ł wĘ l‘ĄjŁ =lkĎ lĘ C MêĆ’Č =MGČ MêĎ‘ĘmČ SĘ mĂ lĘ CrCsêĎ hQĆ ’Ą JĎ MySĂ nĎ’ĞlČ NJĄ =l‘Č 17

: MkĆ yêĄxĘ êČ yrĂsŁ xĘ mČ =t’Ć C’lĘ mĂ hUĎ hĄ yJĂ soqyĘkČ ’Ğ wČ soTnĎ CTrĘpĎ C sonpĎ TĘ sĘ ’oB l‘Č yêĂ xĘ mČ WĎ
toQhĂ qĘ : hQĆ ’Ą JĎ MySĂ nĎ’Ğ ërĆ‘Ą rqČ yĘ C‘DĘ NJĄ =l‘Č wDĎxĘ yČ MkĆ xĞ CrwĘ yxĂ Cr=t’Ć CxyeĂ hĂ =ykĂ wĘ 18, 19

MkĆ lĎ CrmĘ ’yŁ MtĎ ybĄ BĘ rSĆ ’Ğ hdĎ‘ĄhĎ =MgČ wĘ ’qĎ sĘ yrĂpĘ C slČ yqĂ ‘Ğ MolSĎ lĘ MkĆ lĎ tol’ĞSŁ ’yĎsĘ ’Č
MolSĎ lĘ Ch‘ĄrĄlĘ Sy’Ă Cl’ĞSČ MolSĎ lĘ MkĆ lĎ MylĂ ’ĞSŁ MQĎ JĚ MyxĂ ’Č hĎ : CnynĄdŁ ’ĞBČ MolSĎ brŁ 20

bhĄ ’Ł CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ : ydĂyĎ btĎkĘ BĂ MolSĎ lĘ MkĆ lĎ l’Ą SŁ soloj ynĂ ’Ğ : SdĆuŁ hČ tqČ ySĂ nĘ BĂ 21, 22

: MkĆ ylĄ ‘Ğ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dsĆ xĆ : ’tĎ’Ğ NrČmĎ MrĎxĽ yĎ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ =t’Ć 23

: NmĄ ’Ď xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MkĆ QĘ JĚ =M‘Ă ytĂ bĎ hĞ ’Č wĘ 24

.+x h"k hy‘Vy Nyy‘ ,‘QČ BĂ ’"n v.54 .wT



b MyIĂêĂ nĘ rĂouhĎ =l’Ć

MyhĂ Łl’Ĺ tdČ‘Ğ=l’Ć CnyxĂ ’Ď soItĂ omyTĂ wĘ ynĂ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘBĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ xČ ylĂ SĘ soloj’

CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ lĎ NêĄ yĂ MolSĎ wĘ dsĆ xĆ : ’IĎkČ ’Ğ ZrĆ’Ć BĘ rSĆ ’Ğ MySĂ oduĘ hČ =lJĎ =l’Ć wĘ soênĘ rĂqŁ BĘ2

MymĂ xĞ rČhĎ ybĂ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ ybĂ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch ëCrBĎ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ wČ3

MtĎrĎYĎ =lkĎ BĘ MyrĂxĄ ’Ğ MxĄ nČlĘ xČ JŁ CnlĎ NtĄ eŁ hČ wĘ hrĎYĎ =lkĎ BĘ CntĎ’Ł MxĄ nČmĘ hČ : hmĎ xĎ nĆ=lkĎ yhĄ Łl’wĄ4

NJĄ xČ ySĂ UĎ hČ rCb‘ĞBČ CnybĄ ’Ł kĘ mČ CmYĘ ‘Ď rSĆ ’ĞJČ yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ CnmĘ xČ nĚ rSĆ ’Ğ MymĂ CxnĘ êČBČ5

NhĆ mĄ MkĄ lĎ C’YĘ yĄ ‘SČ yĆwĘ MxČ nŁ to‘rĎ CnylĄ ‘Ď CppĘ ’Ď =M’Ă : CnlĎ MymĂ xĚ eĂ hČ CmYĘ ‘ČyČ xČ ySĂ UĎ hČ ydĄyĘ=l‘Č6

rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą hĎ tor~Ď hČ tolbĘ iĂ mĂ MkĆ xĞ JŁ lDČgĘ yĂ=yJĂ MymĂ xĎ nĚmĘ hČ MhĄ MêĆ’Č MxČ nŁ ’YĎ mĘ nĂ =M’Ă wĘ
hyĆhĘ yĂ NJĄ hrĎ~Ď BČ MkĆ lĎ qlĆ xĄ rSĆ ’ĞJČ yJĂ CnêĄ‘ĘdČBĘ hnĎmĎ ’ĹnĆ hwĎqĘ êĂ CnlĎ =SyĆwĘ : CnxĘ nĎ’Ğ=MGČ lBŁ sĘ nĂ7

CrbĘ ‘Ď rSĆ ’Ğ tor~Ď hČ =t’Ć CnyxĄ ’Č MJĆ mĂ MylĂ ‘ĘhČ lĘ CnSĄ pĘ nČ =Ny’Ą yJĂ : hmĎ xĎ eĆBČ =MGČ qlĆ xĄ MkĆ lĎ8

CnrĘmČ ’Ď CnyIĄxČ lĘ MgČ=yJĂ d‘Č lBĎ iČ hČ xČ JŁ lSČ kĎ =ykĂ wĘ d’Ł mĘ =d‘Č CeUĆ mĂ CdbĘ kĎ yJĂ ’yĎsĘ ’Č BĘ CnylĄ ‘Ď
do‘ xTČ bĘ nĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ CnylĄ ‘Ď rzČgĘ nĂ twĆmĎ =TjČ SĘ mĂ rmŁ ’lĄ CnBĄ lĂ =M‘Ă CnrĘBČ dĂ CnxĘ nČ’Ğ wČ : S’Ď on9

hEĆhČ hSĆ uĎ hČ twĆUĎ hČ =NmĂ CnlĎ y~Ă hĂ rSĆ ’Ğ : MytĂ UĄ hČ =t’Ć hIĆxČ mĘ hČ MyhĂ Łl’BĄ =M’Ă yJĂ CnSĄ pĘ nČBĘ10

MkĆ tĘ QČ pĂ tĘ BĂ CnlĎ =rzĎ‘ĞlČ CSCxêĎ MêĆ’Č =MGČ yJĂ : do‘ CnlĄ y~Ă yČ yJĂ CnlĘ xČ oh olwĘ ’Ch ly~Ă mČ yJĂ11

’yhĂ t’zŁ wĘ : MyBĂ rČ tlČ ypĂ tĘ BĂ CnlĎ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ dsĆ xĆ hČ tnČêĘ mČ =l‘Č MyhĂ Łl’lĄ Cdoy MyBĂ rČ t’zŁ bĎ C12

CnkĘ QČ hČ tĘ hĂ MyhĂ Łl’Ĺ blĄ JĘ hJĎ zČ SpĆ nĆbĘ C MyĂjČ JČ NoyqĘ nĂ bĘ yJĂ CnlĎ tCd‘ĄlĘ CnBĄ lĂ rSĆ ’Ğ CntĄQĎ hĂ tĘ
: MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ BĘ =M’Ă yJĂ MdĎwĎ rWĎ BĎ tmČ kĘ xĎ bĘ âlwĘ MkĆ ynĄxĞ mČ brĆqĆbĘ =yJĂ P’Č wĘ ZrĆ’Ď hĎ brĆqĆBĘ
yêĂ lĘ xČ oh MgČ wĘ MymĂ IĘqČ mĘ C My’rĂqŁ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ t’Ą ytĂ lĎ Cz rbĎ DĎ MkĆ ylĄ ’Ğ CnbĘ tČkĎ =âl yJĂ13

NJĄ CntĎ’Ł MyrĂyJĂ UČ hČ MJĆ mĂ MySĂ nĎ’ĞlČ hQĎ hĂ tĘ lĂ CnyyĂhĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : ZuĄhČ =d‘Č yrČbĎ dĘ CmyqĂ tĎ =yJĂ14

MkĆ ylĄ ’Ğ ’oblĎ ybĂ bĎ lĘ =t’Ć hyĎhĎ hEĆhČ NoxTĎ BĂ bČ C : CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ MoyBĘ CnlĎ hlĎ hĂ tĘ lĂ MêĆ’Č15

bCSlĎ ’yĎnĘ oDqĘ UČ mĂ C ’yĎnĘ oDqĘ mČ =l’Ć MkĆ ylĄ ‘Ğ ërĆDĆ rbŁ ‘ĞlČ wĘ : tynĂ SĄ NxĄ =tyČwĘlĂ MkĆ lĎ ttĄlĎ z’Ď16

t’zŁ bĎ ykĂ hĞ ybĂ bĎ lĘ =t’Ć NkĄ hyĎhĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : hdĎChyĘ ZrĆ’Ć =l’Ć z’Ď ynĂ CxQĘ SČ êĘ MêĆ’Č wĘ MkĆ ylĄ ’Ğ17

âl âlwĘ NhĄ ypĂ BĘ yhĂ yĘwČ MdĎwĎ rWĎ BĎ tbĆ SĆ xĞ mČ JĘ yêĂ bĘ SČ xĞmČ htĎ yĘhĎ ykĂ hĞ o’ ytĂ yyĂhĎ blĄ rhČ mĘ nĂ
MyhĂ Łl’ĹhĎ =NbĆ yJĂ : âlwĎ NhĄ hyĎhĎ âl MkĆ ylĄ ’Ğ CnrĄbĎ dĘ=yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ tnČ Cm’Ĺ=l‘Č : dxĎ ’Ć JĎ NhĄ wĎ18, 19

âlwĎ NhĄ hyĎhĎ âl ’Ch MkĆ ynĄ ybĄ ot’Ł Cn’rĎqĎ soItĂ omyTĂ wĘ sonwĎlĘ sĂ wĘ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ
: MyhĂ Łl’Ĺ dobkĘ lĂ CnydĄyĎ=l‘Č NmĄ ’Ď wĘ tmĆ ’Ĺ MyhĂ Łl’Ĺ toxTĎ bĘ hČ =lkĎ obC : oB tmĆ ’Ĺ=qrČ yJĂ20

CnlĎ hyĎhĎ =MgČ wĘ : oSdĘqČ txČ SĘ mĂ BĘ CnxĄ SĘ mĘ IĂwČ MkĆ UĎ ‘Ă xČ ySĂ UĎ bČ CnmĎ yqĂ hĞ rSĆ ’Ğ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ=yJĂ21, 22

yJĂ ylĂ tCd‘ĄlĘ ’rĎqĘ ’Ć MyhĂ Łl’lĄ ynĂ ’Ğ wČ : CnlĎ NobrĎ‘ĄlĘ CnBĄ lĂ BĘ NtČ nĎ oxCr=t’Ć wĘ z‘Ł hsĆ xĘ mČ lĘ23

MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ=l‘Č rrĄêĎWĘ hĂ lĘ âl yJĂ : hêĎ‘Ď=d‘Č soênĘ rĂqŁ =l’Ć ytĂ ’bĎ =âl MkĆ ylĄ ‘Ğ ytĂ lĎ mĘ xĆ mĄ24

: MyIĂxČ MêĆ’Č hnĎ Cm’ĹBĆ rSĆ ’Ğ MkĆ bĘ CT lyDĂgĘ hČ lĘ MyrĂbČ xĞ JČ qrČ=M’Ă yJĂ CneĄhĂ
yn’w
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yBĂ YĘ ‘ĎBĘ MkĆ bĘ yYĂ ‘Ğ’Č ynĂ ’Ğ=M’Ă yJĂ : Nob~Ď ‘ĂBĘ do‘ MkĆ ylĄ ’Ğ bCS yêĂ lĘ bĂ lĘ yBĂ lĂ =l‘Č yêĂ mĘ WČ ynĂ ’Ğ wČ b, 2

=NjĆ yêĂ bĘ tČkĎ heĄhĂ t’zŁ kĎ wĘ : ydĂyĎ=l‘Č bYČ ‘Ę nĆ rSĆ ’Ğ ynĂ xĄ UĘ WČ yĘ ’Ch ykĂ hĞ do‘ ynĂ xĄ UĘ WČ yĘ ’op’Ą ymĂ 3

MkĆ QĘ kĚ BĘ xTČ bĘ ’Ć wĎ MkĆ BĎ xČ mŁ WĘ lĂ yêĂ lĘ xČ oh rSĆ ’Ğ txČ êČ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ y’Ă bŁ BĘ yBĂ lĂ =l’Ć b~Ą ‘ČtĘ ’Ć
PTĆ SĆ bĘ C t’zŁ kĎ yêĂ bĘ tČJĎ blĄ tqČ CYmĘ C NogyĎ brŁ mĄ ynĂ ’Ğ wČ : MkĆ QĘ JĚ txČ mĘ WĂ ’yhĂ ytĂ xĎ mĘ WĂ yJĂ 4

yêĂ bĘ hČ ’Ď rSĆ ’Ğ hEĎ‘ČhĎ hbĎ hĞ ’Č hĎ =t’Ć C‘dĘêĄ N‘ČmČ lĘ qrČ=M’Ă yJĂ CbYĄ ‘ĎêĄ N‘ČmČ lĘ âlwĘ to‘mĎ DĘ
ryBĂ kĘ ’Č ylĂ BĘ mĂ =M’Ă yJĂ byYĂ ‘ĹhĆ yDĂbČ lĘ ytĂ ’Ł qrČ âl tbĆ YĎ ‘Ğ NtČ nĎ MJĆ mĂ Sy’Ă =M’Ă wĘ : MkĆ tĘ ’Ć 5

: MyBĂ rČ ChCm‘ĎzĘ rSĆ ’Ğ M‘ČEČhČ ’ChhČ Sy’Ă lĎ yDČ ë’Č : byYĂ ‘ĹhĆ MkĆ QĘ JĚ MkĆ tĘ ’Ć T‘ČmĘ JĂ MyQĂ mĂ 6

brČ yJĂ onogyBĂ ‘QČ bĚ yĘ=NjĆ oBlĂ =l‘Č CrBĘ dČwĘ ’ChhČ Sy’Ă lĎ hnĎ ynĂ xĞ CnêĘ CbCS ’op’Ą NJĄ =l‘Č 7

yêĂ bĘ tČJĎ t’zŁ rCb‘ĞbČ lĘ =MgČ wĘ : MkĆ tĘ bČ hĞ ’Č BĘ ot’Ł ’nĎ=CdqĘ jĂ MkĆ êĘ ’Ă mĄ l’Ą SŁ ynĂ ’Ğ t’zŁ lĎ wĘ : ’Ch 8, 9

ol=CxlĘ sĘ êĂ MêĆ’Č rSĆ ’Ğ Sy’Ă wĘ : ytĎ wŁ YĘ mĂ =lJĎ =l’Ć My‘ĂmĘ SŁ MkĆ SĘ yĂhĞ t‘ČdČlĎ ynĂ ’Ğ hiĆ nČmĘ =yJĂ 10

ynĄpĘ lĂ MkĆ nĘ ‘ČmČ lĘ yêĂ xĘ lČ sĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć yêĂ xĘ lČ sĎ hmĎ C’mĘ yêĂ xĘ lČ sĎ =M’Ă ynĂ ’Ğ yJĂ ynĂ ’Ď =MGČ ol=xlČ sĘ ’Ć
s’Č orTĘ =l’Ć ytĂ ’BĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : wytĎ oUzĂmĘ CemĆ mĂ CmlĘ ‘ĆnĆ=âl yJĂ NTĎ vĎ hČ CnbĄ qĘ ‘Ę yČ=NjĆ : xČ ySĂ UĎ hČ 11, 12

yBĂ rĘqĂ bĘ yxĂ Cr hxĎ nĎ=âl : CnynĄdŁ ’ĞBČ r‘ČSČ MSĎ ylĂ =xêČpĘ nĂ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ trČSBĘ rbČ DĘ=l‘Č 13

’Ch ëCrBĎ ë’Č : ’yĎnĘ oDqĘ mČ =l’Ć MêĎ’Ă mĄ ëlĄ ’Ą wĎ NpĆ ’Ą wĎ yxĂ ’Ď soTyTĂ =t’Ć MSĎ ytĂ ’YĎ mĎ =âl yJĂ 14

: MoqmĎ =lkĎ BĘ CnydĄyĎ=l‘Č lyEĂyČ oê‘ĘDČ xČ yrĄwĘ dymĂ êĎ CnxĄ ySĂ mĘ bĂ h‘ĎCStĘ CnlĎ NtĄ oehČ MyhĂ Łl’ĹhĎ
ëotBĘ NybĄ C My‘ĂSĎ eŁ hČ ëotBĘ NyBĄ MyhĂ Łl’lĄ xČ ySĂ UĎ hČ t’Ą mĄ hlĆ ‘Ł hĎ xČ xŁ yeĂ hČ xČ yrĄ CnxĘ nČ’Ğ yJĂ 15

heĎhĚ kĘ lĂ NoknĎ ’Ch=ymĂ C MyIĂxČ lČ MyIĂxČ hČ xČ yrĄ hQĆ ’Ą lĎ wĘ twĆUĎ lČ twĆUĎ hČ xČ yrĄ hQĆ ’Ą lĎ : MydĂbĘ ’Ł hĎ 16

MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ bbĎ lĄ trČSĘ yĂBĘ =M’Ă yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ yrĄbĘ DĂ MykĂ pĘ hŁ hČ MyBĂ rČkĘ âl CnxĘ nČ’Ğ yJĂ : t’zŁ kĎ 17

: xČ ySĂ UĎ BČ MyrĂBĘ dČmĘ CnxĘ nČ’Ğ MyhĂ Łl’bĄ C
hYĎ ylĂ mĘ ybĄ tĘ kĂ BĘ MyrĂxĄ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞJČ CnlĎ ZpĆ xĄ hĞ Cn’Ď =ymĂ MkĆ tĘ CŁ xČ lĘ M‘ČjČ hČ do‘ lxĄ nĎhĞ g

: HbĎ ’rĄqŁ wĘ NybĂ mĄ MdĎ’Ď =lJĎ rSĆ ’Ğ CnBĄ lĂ =l‘Č htĎ CrxĞ CnêĄrĘGČ’Ă MêĆ’Č : MJĆ mĂ o’ MkĆ ylĄ ’Ğ 2

yJĂ oydĘbĂ âl hbĎ CtkĘ C CnydĄyĎ=l‘Č hkĎ Cr‘Ğ xČ ySĂ UĎ hČ trĆGĆ’Ă MêĆ’Č yJĂ t’zŁ t‘ČdČCm rSĆ ’ĞJČ 3

NoxFĎ bĂ C : rWĎ BĎ blĄ toxlĚ =l‘Č=M’Ă yJĂ MynĂ bĎ ’Ğ toxlĚ =l‘Č âl MyIĂxČ MyhĂ Łl’Ĺ xČ CrBĘ =M’Ă 4

ypĂ JĘ rbĎ DĎ=lJĎ MIĄqČ lĘ CnlĎ xČ JŁ ykĂ âl : CnxĄ ySĂ mĘ ydĄyĘ=l‘Č MyhĂ Łl’BĄ CnlĎ =SyĆ hzĆJČ brČ 5

ynĄhĞ JŁ toyhĘ lĂ CnlĎ NtČ nĎ xČ JŁ =MGČ rSĆ ’Ğ : MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą mĄ CnxĄ JŁ =M’Ă yJĂ CnxĄ Cr=l‘Č hlĆ ‘Ł hĎ 6

: hIĆxČ mĘ xČ CrhĎ wĘ tymĂ mĄ to’hĎ =yJĂ xČ CrhĎ ypĂ lĘ =M’Ă yJĂ toItĂ ’Ł hĎ ypĂ lĘ âl hSĎ dĎxĞ hČ tyrĂbĘ
yJĂ =d‘Č dobkĎ h’Ď lĘ mĎ MynĂ bĎ ’ĞhĎ =l‘Č toItĂ ’Ł BĘ htĎ CrxĞ rSĆ ’Ğ wČ HBĎ twĆmĎ rSĆ ’Ğ heĎhĚ JĘ hČ =M’Ă wĘ 7

: xYČ nĆlĎ dmŁ ‘ĞyČ âl rSĆ ’Ğ wynĎjĎ ro’ ynĄjĘ mĂ hSĆ mŁ ynĄjĘ =l’Ć TyBĂ hČ lĘ l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄbĘ ClkĘ yĎ âl
HtĎrĎot rSĆ ’Ğ heĎhĚ JĘ hČ dbĄ JĎ êĂ =M’Ă wĘ : xČ Cr yIĄxČ HBĎ rSĆ ’Ğ heĎhĚ kĘ lĂ dobkĎ htĎ’Ğ yĎ yJĂ P’Č 8, 9

dobJĘ bSĎ xĘ nĆ hUĆ bČ yJĂ : hnĆSĘ mĂ dobkĎ BĘ HtĎrĎot hqĎ dĘYĎ rSĆ ’Ğ heĎhĚ JĘ hČ dbĄ JĎ tĂ âlhĞ NyDĂ 10

’yhĂ hdĎCbJĘ PolxĞ =tBČ =M’Ă wĘ : t’Ą WĘ rtĆ yĆ HlĎ =rSĆ ’Ğ heĎhĚ JĘ hČ ërĆ‘Ą dgĆnĆ hnĎSŁ ’rĂhĎ heĎhĚ JĘ hČ 11

âlwĘ : qtĎ‘Ď ‘ČyBĂ yČ CnyjĂ t’zŁ kĎ hwĎqĘ êĂ CnlĎ toyhĘ BĂ NJĄ =l‘Č : xYČ nĆlĎ tdĆmĆ ‘Ł hĎ t’zŁ =yJĂ P’Č 12, 13
hVmk
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otrĎoê tylĂ kĘ êČ =l’Ć NnĄ oBtĘ hĂ lĘ ClkĘ yĎ âl l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄbĘ C wynĎjĎ =l‘Č hwĆsĘ mČ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ hSĆ mŁ JĘ
hnĎSĎ yĘhČ tyrĂBĘ hČ yrĄbĘ DĂ NC’rĘqĘ yĂ rSĆ ’ĞJČ hEĆhČ MoIhČ =d‘ČwĘ MBĎ lĂ dbĄ JĎ yJĂ : H~Ď qĂ =d‘Č h’Ď BĎ hČ14

hSĆ mŁ trČotBĘ NCGhĘ yĆ MhĄ : xČ ySĂ UĎ bČ yêĂ lĘ BĂ rCsyĎ âl yJĂ MhĆ ynĄ y‘Ą dgĆnĆlĘ ’ChhČ hwĆsĘ UČ hČ do‘15

z’Ď Nod’Ď hĎ =l’Ć l’Ą rĎWĘ yĂ bCSyĎ rSĆ ’ĞJČ ë’Č : hEĆhČ MoIhČ =d‘Č MBĎ lĂ =l‘Č hsĆ kĘ mĂ JĘ hwĆsĘ UČ hČ wĘ16

CnQĎ kĚ CnxĘ nČ’Ğ wČ : ’Ch ySĂ pĘ xĎ CnynĄdŁ ’Ğ xČ Cr oB=rSĆ ’Ğ ymĂ C xČ CrhĎ ’Ch CnynĄdŁ ’Ğ wČ : rsĎ Cy hwĆsĘ UČ hČ17, 18

MlĆ ~Ć lČ hmĆ dĘyĂ heĆSĚ yĘ CnmĄ lĘ YČ wĘ qYĎ Cm y’Ă rĘbĂ omJĘ CnynĄdŁ ’Ğ dobJĘ My’Ă rŁ CnynĄjĎ =l‘Č hsĆ kĘ mĂ ylĂ BĘ
: xČ CrhĎ Nod’Ğ ynĄpĘ QĂ mĂ dobJĎ =l’Ć dobJĎ mĂ hlĆ ‘ĞyČwĘ ’ChhČ

toSybĂ UĘ hČ torêĎsĘ eĂ mĂ : lkŁ =ynĄjĘ mĂ txČ nĄ âl l’Ą dsĆ xĆ BĘ t’zŁ kĎ heĎhĚ JĘ CnlĎ toyhĘ BĂ NJĄ =l‘Čd, 2

yJĂ rqĆSĆ ljŁ TĘ nĂ âl MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ=l‘ČwĘ ëlĄ nĄ âl hbĎ qĘ ‘Ď tobuĘ ‘ĂBĘ qxĎ rĘnĂ NhĆ ylĄ ‘ĞbČ ynĄjĘ
M’Ă wĘ : MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ MdĎ’Ď ynĄBĘ =lJĎ bQĄ mĂ NoYrĎ qypĂ nĎ t’zŁ bĘ C Cn’BĎ tmĆ ’ĹhĎ =t’Ć toQgČlĘ =M’Ă3

MlĎ o‘hĎ yhĄ Łl’Ĺ rCĄ‘Ă rSĆ ’Ğ : MydĂbĘ ’Ł hĎ ynĄ y‘ĄlĘ qrČ ’Ch hwĆsĘ UČ hČ hĎ ynĆjĎ =l‘Č hwĆsĘ mČ CntĄrĎSBĘ =MGČ4

xČ ySĂ UĎ hČ trČSBĘ dobJĘ ro’ MhĆ ylĄ ‘Ğ HGČ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ MBĎ NmĚ ’Ą âl rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą ynĄ y‘Ą hEĆhČ
Nod’Ď hĎ ’Ch yJĂ rmČ ’nŁ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ=l‘Č=M’Ă yJĂ CnylĄ ‘Ď âl yJĂ : MyhĂ Łl’ĹhĎ MlĆ YĆ ’Ch rSĆ ’Ğ5

ornĄ qylĂ dĘhĂ ’Ch lpĆ ’Ł mĄ ro’ ‘pČ oIwČ rmČ ’Ď rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ yJĂ : MkĆ ydĄbĘ ‘Č CnxĘ nČ’Ğ on‘ĞmČ lĘ C6

ylĂ kĘ BĂ CnlĎ hEĆhČ rYĎ o’hĎ wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ynĄpĘ BĂ odobJĘ t‘ČDČ ro’ ZypĂ hĎ lĘ CnBĄ lĂ yrĄdĘxČ BĘ7

MyYĂ CYrĘ âl ë’Č rbĆ ‘Ą=lJĎ mĂ CnxĘ nČ’Ğ MyYĂ xĎ lĘ nĂ : CnlĎ âlwĘ MyhĂ Łl’lĄ z‘Ł rtĆ yĆ têĄ N‘ČmČ lĘ WrĆxĎ8

‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ tom=t’Ć wĘ : MydĂbĘ ’Ł âlwĘ MyxĂ DĎnĂ MybĂ zĎ‘ĹnĆ âlwĘ MypĂ DĎrĘnĂ : MySĂ ’Ď on âlwĘ MykĂ bĚ nĘ9, 10

twĆUĎ lČ CnxĘ nČ’Ğ MynĂ CtnĘ yJĂ : wyIĎxČ =MGČ CnSĄ pĘ nČbĘ ClGĎ yĂ N‘ČmČ lĘ CnSĄ pĘ nČBĘ dymĂ êĎ CnxĘ nČ’Ğ My’Ă WĘ nŁ11

rSĆ ’ĞJČ NkĄ bĘ C : hlĆ JĎ rWĎ BĎ CnrĄWĎ bĘ BĂ ‘ČCSyĄ yIĄxČ =MgČ ClGĎ yĂ N‘ČmČ lĘ ‘ČCSyĄ rCb‘ĞBČ CnyIĄxČ ymĄ yĘ=lJĎ12

rbĎ DĎJČ ’ChhČ hnĎ Cm’ĹhĎ xČ Cr CnBĎ toyhĘ BĂ ë’Č : MyIĂxČ hČ xČ JŁ MkĆ ylĄ ‘Ğ NJĄ twĆUĎ hČ xČ JŁ ldČGĎ CnylĄ ‘Ď13

yJĂ Cn‘ĘdČyĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č : hrĎBĄ dČnĘ =MgČ wĘ CnxĘ nČ’Ğ MynĂ ymĂ ’ĞmČ NkĄ lĎ rBĄ dČ’Ğ=yJĂ yêĂ nĘ mČ ’ĹhĆ bCtJĎ hČ14

: wynĎpĎ lĘ MkĆ UĎ ‘Ă CndĄymĂ ‘ĞyČ=MgČ wĘ ‘ČCSyĄ=M‘Ă CntĎ’Ł MyqĂ yĎ=MGČ ’Ch ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ =t’Ć MyqĂ UĄ hČ
NJĄ =l‘ČwĘ : oDsĘ xČ brŁ MyhĂ Łl’ĹhĎ dobkĘ lĂ todohlĘ MyBĂ rČ CpysĂ oy N‘ČmČ lĘ MkĆ rĘCb‘ĞBČ hQĆ ’Ą =lkĎ wĘ15, 16

PylĂ xĞ yČ ymĂ ynĂ jĘ hČ MdĎ’Ď hĎ heĄhĂ CnBĎ qmČ nĎ NoYyxĂ hČ MdĎ’Ď hĎ =M’Ă P’Č lkŁ =ynĄjĘ mĂ txČ nĄ âl ’op’Ą
yJĂ : hlĎ ‘ĞnČ d’Ł mĘ dobJĎ CnlĎ =NêĆ yĂ xYČ nĆ z‘Ł ‘gČrĎJĘ rbĄ ‘Ł wĘ ’Ch lqČ rSĆ ’Ğ CnyĄnĘ ‘Ď yJĂ : Moy Moy xČ JŁ17, 18

MyYĂ CrxĞ MymĂ yĎlĘ My’Ă rĘeĂ hČ yJĂ My’Ă rĘnĂ MnĎ y’Ą rSĆ ’ĞlČ =M’Ă yJĂ MyjĂ YČ mĘ Cn’Ď My’Ă rĘeĂ hČ MyrĂbĎ dĘlĂ âl
: d‘Č ymĄ lĘ o‘=d‘Č My’Ă rĘnĂ MnĎ y’Ą rSĆ ’Ğ wČ

CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą mĄ tyĂBČ CnlĎ NêČ yĚ CnSĄ pĘ nČ lhĆ ’Ł rmĆ xŁ tyBĄ srĄhĎ yĄ M’Ă Cn‘ĘdČyĎ yJĂh

MypĂ ’ĞSŁ wĘ CnxĘ nĎ’Ğ MyxĂ nĎ’ĹnĆ SpĆ eĆhČ yêĄbĎ BĘ hpŁ yJĂ : MorUĎ BČ ’Ch MlĎ o‘ tyBĄ yJĂ MyĂdČyĎBĘ yCnbĎ2

: hsĆ xĘ mČ ylĂ BĘ mĂ MUĂ rĚy‘ĄJĘ do‘ hyĆhĘ nĂ âl MSĎ NnĄ oltĘ nĂ M’Ă wĘ : NoylĘ ‘ĆhĎ No‘UĎ hČ lYĄ BĘ NnĄ oltĘ hĂ lĘ3

CntĄYĎ ylĂ xĞ tpČ ylĂ xĞlČ âlwĘ MyqĂ nĎ’ĹnĆ wĘ MylĂ BĎ sĚmĘ CnxĘ nČ’Ğ SpĆ eĆhČ yêĄbĎ BĘ hjŁ rrĄoGtĘ nĂ do‘=lkĎ yJĂ4

MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ : MyIĂxČ hČ =omBĘ twĆUĎ hČ ‘QČ bĚ yĘ rCb‘ĞbČ lĘ MySĂ BĎ lĚ mĘ toyhĘ lĂ =M’Ă yJĂ MyCĂ’Č tĘ mĂ CnxĘ nČ’Ğ5
’wh



198 b Myytnrwqh=l’ 5. 6–6. 12

dymĂ êĎ MykĂ CmsĘ CnxĘ nČ’Ğ t’zŁ bĘ C : CnlĎ NobrĎ‘ĄlĘ NtČ nĎ oxCr=t’Ć wĘ t’zŁ =lkĎ lĘ CnnĎ ykĂ hĞ rSĆ ’Ğ ’Ch 6

yJĂ : Nod’Ď hĎ ynĄjĘ l‘ČmĄ MylĂ gŁ omJĘ NJŁ SĘ nĂ hIĎwĂGĘ BČ NJŁ SĘ nĂ rSĆ ’Ğ do‘=lkĎ yJĂ My‘ĂdĘyŁ =MgČ wĘ 7

hlĎ dŁ gĘ CnBĄ lĂ twČ’ĞtČ wĘ ëmĄ iĎ hĂ lĘ ymĂ =l‘Č CnlĎ =SyĆwĘ : MyĂnĎ y‘Ą h’Ą rĘmČ lĘ âlwĘ MykĂ lĘ hŁ Cn’Ď hnĎ Cm’ĹbĎ 8

qoxrĎmĄ =o’ boruĎ mĂ =M’Ă ZUĄ ’Č tĘ nĂ NJĄ =l‘Č : Nod’Ď hĎ lYĄ BĘ NnĄ oltĘ hĂ lĘ C hIĎwĂGĘ hČ =NmĂ ddŁ nĘ qyxĂ rĘhČ lĘ 9

Sy’Ă txČ qČ lĎ xČ ySĂ UĎ hČ TjČ SĘ mĂ ’iĄ kĂ ynĄpĘ lĂ dmŁ ‘ĞlČ MydĂêĘ ‘ČtĘ mĂ CnQĎ kĚ yJĂ : NoYrĎlĘ ol toyhĘ lĂ 10

hoĎhyĘ t’Č rĘyĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : ‘rĎ=M’Ă wĘ boT=M’Ă orWĎ bĘ BĂ odo‘BĘ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ ChWĄ ‘ĞmČ JĘ Sy’Ă 11

MyhĂ Łl’lĄ CnxĘ nČ’Ğ My‘ĂdĚyĘ CnbĄ bĎ lĘ trČSĘ yĂbĘ C ot’Ł h’Ď rĘyĂlĘ MdĎ’Ď hĎ ynĄBĘ =t’Ć hêĆpČ nĘ CnynĄ y‘Ą dgĆnĆlĘ
do‘ MkĆ ynĄpĘ lĂ CnSĄ pĘ nČ MmĄ orlĘ t’zŁ bĘ Cn’bĎ âlwĘ : MkĆ lĎ =MGČ CnxĘ nČ’Ğ My‘ĂdĚyĘ NkĄ ykĂ hlĎ yxĂ o’ 12

MyrĂ’ĞjĎ tĘ UĂ hČ dgĆnĆ hjĆ NoxtĘ jĂ MkĆ lĎ ttĄlĎ wĘ CnBĎ r’Ą jĎ tĘ hĂ lĘ MyĂdČyĎ MkĆ lĎ MyWĂ lĎ =M’Ă yJĂ M‘ČjĎ hČ
M’Ă wĘ MyhĂ Łl’lĄ CnyyĂhĎ NJĄ MylĂ lĘ oêSĘ mĂ kĘ CnbĘ SČ xĘ nĆ=M’Ă P’Č wĘ : hmĎ C’mĘ Ny’Ą bbĎ QĄ lČ wĘ MyĂnČ y‘ĄlĎ 13

hzĆJĎ TjĎ SĘ mĂ ’yYĂ ohlĘ CnylĄ ‘Ď hqĎ zĘxĎ xČ ySĂ UĎ hČ tbČ hĞ ’Č =yJĂ : MkĆ lĎ CnyyĂhĎ NJĄ MymĂ JĎ xĚ mĘ JĂ 14

CyxĘ yĂ N‘ČmČ lĘ MQĎ JĚ d‘ČBĘ tmĄ ’ChwĘ : CbSĎ xĘ nĆ MytĂ mĄ JĘ MQĎ JĚ z’Ď MQĎ JĚ d‘ČBĘ tmĄ dxĎ ’Ć =M’Ă 15

Sy’Ă do‘ ‘dČnĄ=âl hêĎ‘ČmĄ NJĄ =l‘Č : MdĎ‘ĞBČ MqĎ wĘ tmĄ rSĆ ’Ğ ol=M’Ă yJĂ MSĎ pĘ nČlĘ âl omQĎ kĚ 16

xČ ySĂ UĎ lČ ymĂ yJĂ : hêĎ‘Ď do‘ Ch‘ĄdĎnĄ=âl orWĎ BĘ ypĂ lĘ ChnĚ‘ĞdČyĘ=M’Ă xČ ySĂ UĎ hČ P’Č wĘ orWĎ bĘ ypĂ lĘ 17

rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ dIČmĂ t’zŁ =lkĎ w : ’Ch SdĎxĎ lJŁ hČ heĄhĂ wĘ CplĘ xĎ toInĂ mŁ dĘqČ ’Ch hSĎ dĎxĞ h’Ď yrĂBĘ 18

hyĎhĎ MyhĂ Łl’Ĺ NhĄ yJĂ : CnylĄ ‘Ď MWĎ t’EŁ hČ hxĎ ylĂ iĘ hČ tdČbŁ ‘ĞwČ xČ ySĂ UĎ BČ wylĎ ’Ą to~rČtĘ hĂ lĘ CnnĎtĎ nĘ 19

hxĎ ylĂ iĘ hČ trČotwĘ MhĆ ytĄ’FŁ xČ =t’Ć MhĆ lĎ rJŁ zĘlĂ =âlwĘ MlĎ o‘hĎ ynĄbĘ lĂ xČ ŁlsĘ lĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ
NeĄxČ tĘ mĂ MyhĂ Łl’Ĺ=M’Ă omJĘ CnxĘ nĎ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ yYĄ ylĂ mĘ ’op’Ą NJĄ M’Ă wĘ : CnydĄyĎBĘ dyqĂ pĘ hĂ t’EŁ hČ 20

: MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć ’nĎ=C~rČtĘ hĂ xČ ySĂ UĎ hČ MSĄ BĘ MkĆ ynĄjĘ =t’Ć MyQĂ xČ mĘ CnxĘ nČ’Ğ CnyjĂ =l‘Č MkĆ ylĄ ’Ğ
tqČ dĘYĂ lĘ ob CnxĘ nČ’Ğ hyĆhĘ nĂ N‘ČmČ lĘ CndĄ‘ĞBČ t’FĎ xČ lĘ hWĎ ‘Ď ot’Ł t’FĎ xČ ‘dČyĎ=âl rSĆ ’Ğ ’Ch 21

: MyhĂ Łl’Ĺ
’Ch yJĂ : qyrĂlĎ l’Ą =dsĆ xĆ C’WĘ tĂ ’nĎ=l’Č MJĆ mĂ MySĂ qĘ bČ mĘ oêkĘ ’lČ mĘ BĂ oU‘Ă MyWĂ ‘Ł JĘ CnxĘ nČ’Ğ wČ w, 2

Moy hêĎ‘Č heĄhĂ NoYrĎ t‘Ą hêĎ‘Č hnĄhĂ ìyêĂ rĘzČ‘Ğ h‘ĎCSyĘ MoybĘ C ìytĂ ynĂ ‘Ğ NoYrĎ t‘ĄBĘ rmĄ ’Ł
dmĎ ‘ĞmČ =lkĎ BĘ MlĎ C’ : hYĎ mĘ SĂ lĘ CntĄdĎbŁ ‘Ğ bSĄ xĎ êĄ=NjĆ lkŁ =ynĄpĘ lĂ lSŁ kĘ mĂ NêĄ nĂ âlwĘ : h‘ĎCSyĘ 3, 4

: lJŁ rsĆ xŁ bĘ C qoYmĎ BĘ ZxČ lČ BĘ xČ Cr rYĆ ‘Ł brŁ BĘ l’Ą =ytĄrĘSĎ mĘ JĂ My’Ă rŁ hĎ ynĄ y‘ĄlĘ dmŁ ‘ĞnČ
: MoIBČ toe‘ČtĘ hĂ bĘ C hlĎ yĘQČ BČ hnĎSĄ =ylĂ bĘ BĂ to’lĎ tĘ BĂ tomChmĘ BĂ My’Ă lĎ kĘ yêĄbĎ BĘ toUlĚ hĞ mČ BĘ 5

: blĄ wĎ blĄ âlBĘ hbĎ hĞ ’Č bĘ C SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ hnĎ ynĂ xĞBČ xČ Cr ërĆ’Ł bĘ C t‘ČDČhČ ro’BĘ blĄ rbŁ BĘ 6

NolqĎ bĘ C dobkĎ BĘ : l’mŁ vĘ mĂ C NymĂ IĎmĂ hqĎ dĎ~Ę hČ qSĆ nĄ ylĂ kĘ bĂ C MyhĂ Łl’Ĺ trČCbgĘ BĂ tmĆ ’Ĺ yrĄbdĂBĘ 7, 8

MytĂ mĄ JĘ MSĄ ySĄ nĘ ’Č wĘ MSĄ =ylĂ bĘ ynĄbĘ JĂ : MynĂ mĎ ’ĹnĆ wĘ My‘ĂtĘ mČ JĘ hQĎ hĂ êĘ ‘mČ SĄ bĘ C h‘ĎrĎ hBĎ dĂBĘ 9

yrĄySĂ ‘ĞmČ C MySĂ rĎJĘ dymĂ êĎ MyxĂ mĄ WĘ C MybĂ YĎ ‘ĹnĆJĘ : MytĂ mĎ Cm âlwĘ MyJĂ mĚ JĘ MyIĂxČ CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ wĘ 10

P’Č MkĆ lĎ CnxĘ tČpĎ CnyjĂ soênĘ rĂqŁ ybĄ SĘ oy MêĆ’Č wĘ : lJŁ MhĆ lĎ SyĄwĘ hmĎ C’mĘ MhĆ lĎ Ny’Ą JĘ MyBĂ rČ 11

: CntĎ’Ł lykĂ hĎ mĄ CrYĎ MkĆ ymĄ xĞ rČwĘ MkĆ y‘ĄmĄ ë’Č MkĆ tĘ ’Ć lykĂ hĎ mĄ ’Ch rYČ =âl : bxĎ rĎ CnBĄ lĂ 12
yn’w
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CdmĘ ~Ď êĂ =l’Č : MêĆ’Č =MGČ MkĆ BĘ lĂ CbyxĂ rĘhČ wĘ lCmgĘ CbySĂ hĎ rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ MynĂ BĎ =l’Ć omJĘ ynĂ ’Ğ wČ13, 14

tyrĂBĘ hmČ C ‘SČ rĆlĎ qdĆYĆ NyBĄ hwĎxĞ’Č hmČ yJĂ dxĎ ’Ć l‘Ł BĘ MUĎ ‘Ă ëSŁ mĘ lĂ hnĎ Cm’Ĺ ysĄ rĘhĎ mĘ lĂ
srĄhĎ mĘ =M‘Ă hnĎ Cm’Ĺ rmĄ SŁ lĘ qlĆ xĄ hmĆ o’ l‘ČIĎlĂ bĘ lĂ xČ ySĂ UĎ hČ hwĆSĘ yĂ hUĆ BČ : ëSĆ xŁ lČ ro’ NyBĄ15

rSĆ ’ĞJČ MyIĂxČ MyhĂ Łl’Ĺ lkČ yhĄ CnxĘ nČ’Ğ=yJĂ MylĂ ylĂ ’Ĺ=M‘Ă MyhĂ Łl’Ĺ lkČ yhĄ lĘ rSĆ uĆ=hmČ : hnĎ Cm’Ĺ16

ylĂ =CyhĘ yĂ MhĄ wĘ MyhĂ Łl’lĄ MhĆ lĎ ytĂ yyĂhĎ wĘ MkĎ otbĘ yêĂ kĘ QČ hČ tĘ hĂ wĘ śMkĎ otbĘ yêĂ nĘ kČ SĎ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ rmČ ’Ď
: MkĆ tĘ ’Ć lBĄ qČ ’Ğ ynĂ ’Ğ wČ C‘GĎêĂ =l’Č ’mĄ TĎ wĘ hoĎhyĘ=M’Ě nĘ CrBĎ hĂ wĘ MkĎ oêmĂ śC’YĘ NJĄ =l‘Č : M‘ĎlĘ17

: to’bĎ YĘ hoĎhyĘ=M’Ě nĘ tonbĎ lĘ C MynĂ bĎ lĘ ylĂ =CyhĘ êĂ MêĆ’Č wĘ b’Ď lĘ MkĆ lĎ ytĂ yyĂhĎ wĘ18

hlĆ ‘ĞnČ wĘ xČ CrwĎ rWĎ BĎ t’Č mĘ TĚ =lJĎ mĂ CnSĄ pĘ nČ rhĄ TČ nĘ hQĆ ’Ą toxTĎ bĘ hČ CnlĎ toyhĘ BĂ MydĂydĂyĘ NkĄ lĎz

âlwĘ : Sy’Ă CnbĘ qČ ‘Ď âlwĘ CnlĘ BČ xĂ âl CnqĘ SČ ‘Ď âl ’nĎ=CnC’WĎ : MyhĂ Łl’Ĺ t’Č rĘyĂBĘ SdĆuŁ bČ2, 3

twĆUĎ BČ =MGČ CnBĄ lĂ BĘ MêĆ’Č MyrĂCmSĘ yJĂ rmŁ ’lĄ yêĂ mĘ DČqĂ âlhĞ yJĂ rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ MkĆ mĘ ySĂ ’ĞhČ lĘ
CntĄrĎYĎ =lkĎ bĘ C d’Ł mĘ =d‘Č MkĆ BĎ r’Ą jĎ tĘ ’Ć wĘ MkĆ ylĄ ’Ğ hYĎ rĘmĘ nĂ ytČpĎ WĘ tSĆ rĆ’Ğ : MyIĂxČ BČ =MGČ4

yJĂ CnrĄWĎ bĘ BĂ MolSĎ hyĎhĎ =âl ’yĎnĘ oDqĘ mČ Cn’Ą bŁ BĘ yJĂ : yêĂ ‘ĘbĎ WĎ toxmĎ WĘ ydĄwĘ MxČ nŁ ytĂ ’lĄ mĎ5

rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ MypĂ CpJĘ PqĄ zŁ ë’Č : hmĎ y’Ą MyrĂdĎxĞ mĄ C brĆxĆ ZCxmĂ rbĆ ‘Ą=lJĎ mĂ hrĎYĎ =M’Ă6

’YĎ mĎ rSĆ ’Ğ MymĂ CxnĘ tČBĘ MGČ=M’Ă yJĂ dbĎ lĘ BĂ o’bŁ BĘ âlwĘ : o’bŁ BĘ soTyTĂ dyČBĘ CnlĎ ëmČ sĎ7

PysĂ oh NJĄ =l‘Č rSĆ ’Ğ ylĂ MkĆ tĘ ’Č nĘ qĂ =t’Ć wĘ MkĆ nĘ ogyĘ=t’Ć MkĆ BĘ lĂ qSĆ xĄ =t’Ć CnlĎ odyGĂ hČ BĘ MkĆ ynĄ ybĄ
z’Ď yêĂ mĘ xČ nĂ =yJĂ P’Č hêĎ‘Č MxĄ eĎ’Ć âl yêĂ rĘGČ’Ă BĘ MkĆ tĘ ’Ć yêĂ bĘ YČ ‘ĹhĆ =MGČ M’Ă wĘ : yBĂ lĂ BĘ hxĎ mĘ WĂ8

MkĆ BĘ YĘ ‘Ď=l‘Č âl xČ mĄ WĎ ynĂ ’Ğ hêĎ‘ČwĘ : hmĎ NmĎ zĘlĂ MkĆ tĘ ’Ć hbĎ yYĂ ‘ĹhĆ ’yhĂ hČ trĆGĆ’Ă hĎ =yJĂ ytĂ ’Ł rĘBĂ9

toyhĹ ylĂ bĘ lĂ MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘ ypĂ lĘ MêĆbĘ YČ ‘ĹnĆ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č hbĎ CStĘ lĂ MkĆ BĘ YĘ ‘Ď=l‘Č=M’Ă yJĂ
h‘ĎCStĘ lĂ wĘ hbĎ CStĘ lĂ ëylĂ om MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘ ypĂ lĘ bYĆ ‘Ł hĎ yJĂ : CndĄyĎ=l‘Č qzĆnĆ=lJĎ MkĆ lĎ10

C’rĘtĂ âlhĞ : twĆUĎ lČ ëylĂ oy MlĎ o‘hĎ ërĆdĆ=ypĂ lĘ bYĆ ‘Ł ë’Č Sy’Ă MxĄ eĎ yĂ âl t’zŁ =l‘Č rSĆ ’Ğ11

qDĄTČ YĘ hĂ lĘ P’Č CnyrĄbĎ DĘ=l‘Č dqŁ SĘ lĂ MkĆ tĘ ’Ć rrĄo‘ yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘJĂ rSĆ ’Ğ MkĆ BĘ YĘ ‘Ď yrĂpĘ
MyIĂqĂ nĘ =yJĂ MêĆxĘ kČ oh hmĎ qĎ nĘ lĂ P’Č wĘ h’Ď nĘ qĂ lĘ P’Č hbĎ hĞ ’Č lĘ P’Č wĘ h’Ď rĘyĂlĘ P’Č P~Ą qČ tĘ hĂ lĘ P’Č wĘ
rCb‘ĞBČ yêĂ bĘ tČkĎ âl MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ bĘ tČJĎ rSĆ ’ĞJČ NJĄ =l‘ČwĘ : ’ChhČ NyĎnĘ ‘ĂBĎ lkŁ wĎ lJŁ mĂ MtĆ yyĂhĹ12

rCb‘ĞBČ =M’Ă yJĂ h‘ĎrĎhĎ =t’Ć lbČ sĎ rSĆ ’Ğ hzĆ rCb‘ĞBČ âlwĘ h‘ĎrĎhĎ =t’Ć hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ hzĆ
C‘SĘ ‘ČSČ yĘ MymĂ CxnĘ êČ t’zŁ =rCb‘ĞbČ C : MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ CnylĄ ‘Ď MydĂrĄxĞ MêĆ’Č hUĎ JČ MkĆ tĘ ’Ł rĘhČ13

MêĆxĘ eČhĄ wDĎxĘ yČ MkĆ QĘ JĚ rSĆ ’Ğ soTyTĂ txČ mĘ WĂ BĘ Cn‘ĘbČ WĎ toxmĎ WĘ brŁ wĘ MkĆ ytĄmŁ CxnĘ tČBĘ CnSĄ pĘ nČ
MkĆ ylĄ ’Ğ CnyrĄbĎ DĘ=lJĎ rSĆ ’ĞJČ yJĂ wynĎpĎ lĘ MkĆ yêĂ lĘ QČ hĂ rSĆ ’ĞmĄ Sob’Ą âl ynĂ ’Ğ wČ : oxCr=t’Ć14

CrmĘ kĘ nĂ ’Ch=MgČ wĘ : soTyTĂ ynĄpĘ lĂ MkĆ yêĂ lĘ QČ hĂ rSĆ ’Ğ hQĎ hĂ êĘ hČ rbČ DĘ MqČ Ch NJĄ MhĄ tmĆ ’Ĺ yrĄbĘ DĂ15

ot’Ł MêĆlĘ BČ qĂ ykĂ wĘ oloqlĘ MêĆbĘ SČ qĘ hĂ wDĎxĘ yČ MkĆ QĘ kĚ yJĂ rJŁ zĘIĂwČ d’Ł mĘ rtĆ yĆ MkĆ ylĄ ’Ğ wymĎ xĞ rČ
: xČ CTBĎ MkĆ bĎ yBĂ lĂ rbĎ DĎ=lkĎ bĘ yJĂ xČ mĄ WĎ ynĂ ’Ğ wČ : hdĎrĎxĞbČ C h’Ď rĘyĂBĘ16

wnnhw

’"y w"k ’rqyw Nyy‘ ,M‘l yl=CyhĘ êĂ MêĆ’Č wĘ Myhl’l MkĆ lĎ ytyyhw MkĆ kĞ otB ytklhthw : MkĆ kĞ otBĘ ynĂ JĎ SĘ mĂ yêĂ tĎ nĎ wĘ v.16 .w
.’"y b"n hy‘Vy Nyy‘ ,hwhy ylĄ JĘ y’Ą WĘ nŁ CrBĎ hĂ hkĎ oêmĂ C’YĘ w‘gt=l’ ’mĄ TĎ MèĎ mĂ w’Y ’"n v.17 .b"yw
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lyDĂgĘ hĂ rSĆ ’ĞJČ yJĂ : ’yĎnĘ oDqĘ mČ tolhĂ qĘ =l‘Č l’Ą dsĆ xĆ rbČ gĎ yJĂ MyxĂ ’Č MkĆ tĘ ’Ć My‘Ă ydĂom CnnĘ hĂ wĘ x, 2

yJĂ ynĂ eĄhĂ d‘Ą ynĂ ’Ğ wČ : MtĎbĎ dĘnĂ t‘ČpĘ SĂ hBĎ rĘhĂ MyĎnĘ ‘Ď brŁ wĘ MtĎxĎ mĘ WĂ hlĎ dĘGĎ NJĄ MtĎrĎYĎ rCJ 3

MyBĂ rČ MynĂ CnxĞtČBĘ CeUĆ mĂ CSqĘ BĂ : blĄ ybĄ ydĂnĘ JĂ MxĎ kŁ =yDĄmĂ rtĆ yĆ=MgČ o’ MxĎ JŁ ërĆ‘Ą=ypĂ lĘ 4

yJĂ CnyCĂqĂ rSĆ ’ĞmĄ rtĆ yĆ CW‘Ď=MgČ wĘ : MySĂ oduĘ lČ MtĎdĎbŁ ‘Ğ qlĆ xĄ wĘ MDĎsĘ xČ hzĆ MtĎbĎ dĘnĂ rbČ DĘ=l‘Č 5

soTyTĂ t’Ą mĄ CnSĘ uČ BĂ t’zŁ =ypĂ lĘ C : MyhĂ Łl’ĹhĎ NoYrĘBĂ CnlĎ wĘ CnynĄdŁ ’ĞlČ MSĎ pĘ nČ CSyDĂqĘ hĂ hQĎ xĂ êĘ bČ 6

lJŁ BČ MkĆ lĎ brČ qlĆ xĄ rSĆ ’ĞJČ heĄhĂ wĘ : MkĆ BĎ hEĆhČ dsĆ xĆ hČ hWĄ ‘ĞmČ hQĆ kČ yĘ NJĄ z’Ď mĄ lxĄ hĄ rSĆ ’ĞJČ 7

MkĆ qĘ lĘ xĆ CBrĘêČ NJĄ CnbĚ hĎ ’ĹêĆ rSĆ ’Ğ hbĎ hĞ ’Č bĘ C xČ kŁ y~Ą mČ ’ĞmČ =lkĎ BĘ t‘ČdČbĘ C hrĎotBĘ hnĎ Cm’ĹBĆ
MyrĂxĄ ’Ğ xČ kŁ y~Ą mČ ’ĞmČ BĘ MkĆ tĘ iŁ nČlĘ =M’Ă yJĂ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ hwĎYĘ mĂ rbČ dĘkĂ âlwĘ : hEĆhČ dsĆ xĆ BČ =MGČ 8

hyĎhĎ rySĂ ‘Ď yJĂ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dsĆ xĆ =t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ=yJĂ : hJĎ zČ MkĆ tĘ bČ hĞ ’Č =M’Ă to’rĘlĂ 9

ly‘Ă ohlĘ lEĆhČ rbĎ DĎbČ yêĂ ‘ĘdČ hCĆxČ mĘ ynĂ ’Ğ wČ : CrySĂ ‘ĞêČ oSyrĂ bqĆ‘Ą rSĆ ’Ğ MkĆ nĘ ‘ČmČ lĘ SrĎlĘ yhĂ yĘwČ 10

ZpĆ xĄ BĘ otS‘ĞlČ MGČ=M’Ă yJĂ dsĆ xĆ toW‘ĞlČ qrČ âl hnĎSĎ hzĆ MtĆŁQxĂ hČ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č MkĆ lĎ
rSĆ ’ĞJČ hbĎ ydĂeĘ hČ MkĆ xĞ Cr ypĂ lĘ hkĎ ’lĎ mĘ hČ =t’Ć CQkČ wĘ hWĆ ‘ĞUČ hČ =t’Ć CmylĂ SĘ hČ hêĎ‘ČwĘ : blĄ 11

ypĂ kĘ =âlwĘ odyĎ l’Ą lĘ =SyĆ rSĆ ’Ğ ypĂ JĘ NoYrĎlĘ hyĆhĘ yĂ hbĎ ydĂnĘ oxCr rSĆ ’Ğ Sy’Ă yJĂ : MkĆ dĘyĆ ’YĎ mĘ êĂ 12

wqČ BĘ =M’Ă yJĂ : yrĎbĎ DĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ hsĎ mĎ ‘ĞmČ lĘ C MyrĂxĄ ’ĞlČ hxĎ wĎrĘlĂ âl yJĂ : odyĎ l’Ą lĘ =Ny’Ą rSĆ ’Ğ 13, 14

MkĆ rĘsŁ xĘ mČ ’QĄ mČ lĘ hyĆhĘ êĂ MtĎrĎtĘ yĂ trĆxĆ ’Č t‘ĄlĘ C MrĎsŁ xĘ mČ ’QĄ mČ lĘ MkĆ lĎ hrĎtĘ yĂ MoIhČ hwĆèĎ hČ
hdĆo’ ynĂ ’Ğ wČ : rysĂ xĘ hĆ âl Ty‘ĂmĘ UČ hČ wĘ hBĆ rĘUČ hČ PyDĂ‘ĘhĆ âlwĘ bCtJĎ JČ : hwĆSĎ wqČ hyĆhĘ yĂ N‘ČmČ lĘ 15, 16

rmĎ SĎ CntĄDĎqĚjĘ =t’Ć qrČ âl yJĂ : t’zŁ JĎ MkĆ lĎ SCxlĎ soTyTĂ blĄ BĘ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć 17

‘dČon rSĆ ’Ğ CnyxĂ ’Ď =t’Ć oU‘Ă xlČ SĘ eĂ wČ : oSpĘ nČ NoYrĘmĄ MkĆ ylĄ ’Ğ ëlČ hĎ hEĆhČ MylĂ ‘ĎjĘ brČ=M’Ă yJĂ 18

tkĆ lĆ lĎ toQhĂ uĘ hČ ySĄ nĘ ’Č mĄ ’Ch=MGČ rxČ bĘ nĂ t’zŁ dbČ QĘ mĂ C : toQhĂ uĘ hČ =lkĎ BĘ hrĎSBĘ BČ hQĎ hĂ tĘ lĂ 19

CnylĄ ‘ĎmĄ qyxĂ rĘhČ lĘ =MGČ P’Č wĘ : CnlĎ =rzĎ‘ĞlČ wĘ CnynĄdŁ ’Ğ dobkĘ lĂ tobdĎeĘ hČ PsŁ ’ĹlĆ CntĄdĎbŁ ‘ĞBČ CnUĎ ‘Ă 20

boF=hmČ xČ yGĂ SĘ hČ lĘ CnSĘ xČ =yJĂ : CntĄdĎbŁ ‘ĞBČ CnpĘ sČ ’Ď rSĆ ’Ğ brĎhĎ PsĆ JĆ hČ rbČ DĘ=l‘Č h‘ĎrĎ hBĎ DĂ 21

rSĆ ’Ğ xČ JŁ ZyUĂ ’Č Sy’Ă CnyxĂ ’Ď =t’Ć MhĆ UĎ ‘Ă xlČ SĘ eĂ wČ : MdĎ’Ď =ynĄbĘ ynĄ y‘ĄBĘ =MgČ wĘ Nod’Ď hĎ ynĄ y‘ĄBĘ =MGČ 22

brČ yJĂ MkĆ bĎ onoxTĘ bĂ BĘ oBlĂ ZmĆ ’Ł PysĂ oh hêĎ‘ČwĘ MynĂ SŁ MykĂ rĎdĘBĂ toBrČ MymĂ ‘ĎjĘ ot’Ł CexČ BĎ
rbČ DĘ=l‘Č NkĄ wĘ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ ytĂ dĎbŁ ‘ĞBČ ydĂyĎ ëmĄ tŁ wĘ ylĂ ’Ch rbĄ xĎ soTyTĂ rbČ DĘ=l‘Č heĄhĂ wĘ : ’Ch 23

MhĆ lĎ MkĆ tĘ bČ hĞ ’Č tCd‘Ą CCxČ êĘ NJĄ =l‘Č : CnxĄ ySĂ mĘ dobkĘ lĂ toQhĂ uĘ hČ yxĄ ClSĘ MhĄ âlhĞ CnyxĄ ’Č 24

: toQhĂ uĘ hČ ynĄjĘ dgĆnĆ MkĆ BĎ r’Ą jĎ tĘ nĂ =MGČ rSĆ ’Ğ wČ
yJĂ : MkĆ ylĄ ’Ğ bêŁ kĘ lĂ ylĂ rtĎ omlĘ =ë’Č MySĂ oduĘ hČ =t’Ć lJĄ lĘ kČ lĘ CnêĄrĘmČ SĘ mĂ rbČ DĘ=l‘Č MnĎmĘ ’Ď T, 2

yJĂ rmŁ ’lĄ ’yĎnĘ oDqĘ mČ lhČ qĘ ynĄpĘ lĂ z’Ď mĄ ypĂ BĘ hQĎ hĂ tĘ lĂ htĎ yĘhĎ rSĆ ’Ğ MkĆ BĘ lĂ tbČ dĘnĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ
lbĎ ’Ğ : MyBĂ rČ blĄ hrĎrĘo‘ MkĆ tĘ ’Č nĘ qĂ =MGČ ykĂ wĘ bDĄnČtĘ hĂ lĘ HBĎ lĂ NoknĎ ’IĎkČ ’Ğ rSĆ ’Ğ hnĎSĎ hzĆ 3

N‘ČmČ lĘ C qyrĂlĎ hEĆhČ rbĎ DĎBČ ypĂ BĘ MkĆ tĘ QČ hĂ tĘ hyĆhĘ tĂ âl N‘ČmČ lĘ MyxĂ ’Č hĎ =t’Ć MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ xĘ lČ SĎ
MynĂ kŁ nĘ MkĆ nĘ y’Ą yJĂ C’YĘ mĘ yĂwĘ yUĂ ‘Ă ’yĎnĘ oDqĘ mČ ySĄ nĘ ’Č C’obyĎ=M’Ă yJĂ : yêĂ rĘmĎ ’Ď rSĆ ’ĞJČ MynĂ kŁ nĘ CyhĘ êĂ 4

ylČ ‘Ď yJĂ yêĂ bĘ SČ xĎ NJĄ =l‘Č : CnxĄ TĎ bĘ UĂ mĂ SobnĄ âlhĞ CnxĘ nČ’Ğ ë’Č CSbŁ êĄ MêĆ’Č yJĂ rmĄ ’Ł yeĂ nĆ y’Ą 5
rbdh
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z’Ď mĄ rBĎ dĚmĘ JĂ MkĆ dĘyĆ tbČ dĘnĂ tiČ mĂ NykĂ hĎ lĘ MkĆ ylĄ ’Ğ ’oblĎ MDĄqČ lĘ MyxĂ ’Č hĎ =t’Ć ry‘ĂhĎ lĘ rbĎ DĎhČ
NozrĎ rYŁ qĘ yĂ hzĆrĎ ‘rČzĆ ‘ČrĄEŁ hČ heĄhĂ yJĂ : ylČ yJĂ dyČkĘ âlwĘ bydĂnĎ dyČ tiČ mĂ JĘ hkĎ Cr‘Ğ toyhĘ lĂ6

h‘ĎrĎ NyĂ‘ČbĘ âl oBlĂ CebĆ DĘyĂ rSĆ ’ĞJČ NêĄ yĂ Sy’Ă =lJĎ : tobydĂnĘ rYŁ qĘ yĂ hbĎ ydĂnĘ dyČBĘ ‘ČrĄEŁ hČ wĘ7

MkĆ lĎ tjŁ SĘ lĂ tgĆvĆ mČ MyhĂ Łl’Ĺ dyČwĘ : MyhĂ Łl’Ĺ ot’Ł bhČ ’ĹyĆ boT blĄ BĘ NtĄ eŁ hČ yJĂ snĆ’Ł bĘ âlwĘ8

bCtJĎ JČ : boT=lJĎ toW‘ĞlČ lyĂxČ MkĆ lĎ ttĄlĎ wĘ MymĂ IĎhČ =lJĎ MkĆ rĘsŁ xĘ mČ ydĄ ’QĄ mČ lĘ dsĆ xĎ =lJĎ9

hkŁ wĘ NêĄ yĂ hJŁ lkĄ ’Ł lĎ MxĆ lĆ wĘ ‘ČrĄEŁ lČ ‘rČzĆ NtĄ eŁ hČ wĘ : d‘ČlĎ tdĆmĆ ‘Ł otqĎ dĘYĂ MynĂ oybĘ ’Ć lĎ NtČ nĎ rEČjĂ10

hWĄ ‘ĞmČ =lkĎ BĘ lJŁ bČ CkrĞBĎ tĘ tĂ yJĂ : hBĆ rĘyČ MkĆ tĘ qČ dĘYĂ yrĂjĘ =t’Ć wĘ MkĆ ‘ĞrĘzČ=t’Ć MkĆ lĎ PsĂ oy11

rosxĘ mČ dbČ lĘ âl t’EŁ hČ hqĎ dĎ~Ę hČ tdČbŁ ‘Ğ=yJĂ : CnydĄyĎ=l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ tQČ hĂ êĘ ‘ČymĂ SĘ hČ lĘ tobydĂnĘ12

hqĎ dĎ~Ę hČ hWĆ ‘ĞmČ bĘ C : MyhĂ Łl’lČ todohlĘ MyBĂ rČ yjĂ xêČpĘ êĂ =MGČ=M’Ă yJĂ ’QĄ mČ êĘ MySĂ oduĘ hČ13

xČ ySĂ UĎ hČ trČSBĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ lBĄ qČ lĘ MkĆ BĘ lĂ ‘nČkĘ nĂ rSĆ ’Ğ=l‘Č dobJĎ MyhĂ Łl’lĄ CnêĘ yĂ t’EŁ hČ
MSĎ pĘ nČ yJĂ MkĆ dĘ‘ČbČ CllĘ jČ tĘ yĂ MhĄ wĘ : MdĎ’Ď ynĄ oybĘ ’Ć =lkĎ lĘ C MhĆ lĎ hwĎxĞ ’Č to’lĘ MkĆ dĘyĆ tbČ dĘnĂ =l‘ČwĘ14

NêĎmČ CnlĎ NtĄ eŁ hČ MyhĂ Łl’Ĺ ’Ch ëCrBĎ : MkĆ ylĄ ‘Ğ rbČ GĎ rSĆ ’Ğ l’Ą dsĆ xĆ rCb‘ĞBČ MkĆ SĘ pĘ nČbĘ hqĎ bĘ DĎ15

: rjĄ iČ mĂ MCY‘Ď
ytĂ yyĂhĎ lpĄ SĎ MynĂ pĎ BĘ MynĂ jĎ rSĆ ’ĞlČ MJĆ mĂ SrĄdŁ ynĂ nĘ hĂ otwĎnĘ ‘ČbĘ C CnxĄ ySĂ mĘ M‘ČnŁ BĘ solop ynĂ ’Ğ wČy

y’Ă obBĘ hnĎ’ĞtŁ ylĂ CnêĘ êĂ =l’Č MJĆ mĂ SrĄdŁ ynĂ ’Ğ t’zŁ lĎ wĘ : yjĂ mĂ qtĎ‘Ď ’YĎ yĎ qoxrĎmĄ C MkĆ ynĄpĘ lĂ2

yIĄxČ yJĂ MyrĂmĘ ’Ł hĎ hQĆ ’Ą t’rČqĘ lĂ ynĂ ’Ğ dêĄ‘ČtĘ mĂ rSĆ ’ĞJČ yBĂ lĂ zCz‘ĹBĆ yjĂ mĂ qtĎ‘Ď ’yYĂ ohlĘ
yJĂ : qSĆ nĎ t’rČqĘ lĂ ’YĄ nĄ MdĎwĘ rWĎ BĎ ërĆdĆkĘ âl CnrĄWĎ bĘ yIĄxČ bĘ yJĂ : CnyIĄxČ MyrĂWĎ bĘ3, 4

rpĄ hĎ lĘ : MyrĂYĎ bĘ mĂ srŁ hĞ lČ MyhĂ Łl’lĄ MyqĂ zĎxĞ =M’Ă yJĂ rWĎ bĎ ylĄ JĘ MnĎ y’Ą CnqĄSĘ nĂ ylĄ JĘ =MgČ5

blĄ =lJĎ ëylĂ hŁ lĘ C MyhĂ Łl’Ĺ t‘ČDČ=l‘Č h’Ć gĘ yĂ rSĆ ’Ğ ’’Ć GĄ=lJĎ lyjĂ SĘ hČ lĘ MymĂ Cr‘Ğ tobSĘ xĘ mČ
‘ČmŁ SĘ lĂ MynĂ ’ĞUĄ hČ =lJĎ M‘Ă TjĎ SĘ mĂ bĘ ’bŁ lĎ CnxĘ nČ’Ğ MynĂ kŁ nĘ C : xČ ySĂ UĎ hČ ynĄpĘ lĂ o‘ynĂ kĘ hČ lĘ ybĂ èĘ BČ6

oBlĂ ëCmsĎ rSĆ ’Ğ ’Ch ymĂ NyĂ‘Ď h’Ą rĘmČ lĘ CTjĘ SĘ tĂ hĞ : dxĎ ’Ć MkĆ SĘ CmyWĂ êĎ MêĆ’Č =qrČ M’Ă7

: xČ ySĂ UĎ lČ CnxĘ nĎ’Ğ=MGČ NJĄ xČ ySĂ UĎ lČ ’Ch rSĆ ’ĞkČ =yJĂ oSpĘ nČBĘ NnĄ oBtĘ yĂ bCSyĎ ’Ch xČ ySĂ UĎ lČ yJĂ
MkĆ tĘ ’Ć tonbĘ lĂ CnynĄdŁ ’Ğ CnlĎ =NtČ nĎ rSĆ ’Ğ NoTlĘ èĂ BČ lQĄ hČ tĘ hĂ lĘ do‘ PysĂ o’ M’Ă Sob’Ą âl MgČ wĘ8

MyrĂmĘ ’Ł hĎ rCb‘ĞBČ : torGĘ ’Ă BĘ MkĆ tĘ ’Ć dyrĂxĞ mČ JĘ Sy’Ă ynĂ bĄ SĘ xĘ yČ âl ë’Č : MkĆ BĎ ZorpĘ lĂ âlwĘ9, 10

t’zŁ JĎ bSĄ xŁ hČ yJĂ : hzĆbĘ nĂ obynĂ wĘ ‘rČ wynĎpĎ h’Ą rĘmČ C toSqĎ wĘ todBĎ kĘ nĂ wytĎ orGĘ ’Ă heĄhĂ ylČ ‘Ď11

: MynĂ pĎ BĘ MynĂ jĎ ’obnĎ rSĆ ’ĞJČ toW‘ĞlČ rmŁ SĘ nĂ NJĄ qoxrĎmĄ CnêĄrĘGČ’Ă NoSlĘ kĂ =yJĂ ‘dČyĄ âlhĞ
blĄ yrĄsĘ xČ hUĎ hĄ NhĄ MhĆ ypĂ =omBĘ MylĂ QĘ hČ tĘ UĂ hČ MySĂ nĎ’ĞJČ lèĄ mČ tĘ hĂ lĘ C bèĄ xČ tĘ hĂ lĘ z‘Ł nĎ âl yJĂ12

yJĂ qxŁ =ylĂ bĘ lĂ lQĄ hČ tĘ nĂ âl CnxĘ nČ’Ğ wČ : MJĎ rĘ‘ĆBĘ MJĎ rĘ‘Ć ykĄ rĘ‘Ł wĘ MSĎ pĘ nČ tDČmĂ BĘ MSĎ pĘ nČ MydĂdĘUŁ hČ13

yJĂ : MkĆ ylĄ ’Ğ tSĆ gĆlĎ CnnĄêĘ êĂ rSĆ ’Ğ Cz hDĎUĂ BČ MyhĂ Łl’Ĺ CnlĎ =qlČ xĎ rSĆ ’Ğ hDĎUĂ hČ wqČ ypĂ lĘ =M’Ă14

CnmĘ DČqĂ rbĎ JĘ xČ ySĂ UĎ hČ trČSbĘ bĂ âlhĞ yJĂ MkĆ ylĄ ’Ğ tSĆ gĆlĎ CnlĎ Ny’Ą CQ’Ă JĘ qxŁ CnrĘbČ ‘Ď âl
hwĎqĘ tĂ CnlĎ =SyĆ lbĎ ’Ğ MyrĂxĄ ’Ğ t‘ČygĂ yĘ tlČ xĞ nČBĘ ‘ČGŁ nĘ lĂ qxŁ =ylĂ bĘ lĂ lQĄ hČ tĘ nĂ âlwĘ : MkĆ ydĄ‘Ď ‘ČyGĂ hČ lĘ15

: S’rŁ hlĎ ‘ĘmČ lĘ =d‘Č HQĎ kĚ hDĎUĂ hČ wqČ ypĂ lĘ MkĆ bĎ CndĄobJĘ lDČgĘ yĂ NkĄ wĘ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ hBĆ rĘtĂ =yJĂ
rVbn=Mgw
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: MyrĂxĄ ’ĞlČ ClpĘ nĎ MylĂ bĎ xĞ BČ lQĄ hČ tĘ hĂ lĘ ’obnĎ âl yJĂ h’Ď lĘ hĎ wĎ MJĆ mĂ hrĎSBĘ hČ =t’Ć rvĄ bČ nĘ =MgČ wĘ 16

hzĆ=M’Ă yJĂ ’Ch NmĎ ’ĹnĆ CexĆ BĘ SČ yĘ wyjĂ rSĆ ’Ğ ’Ch hzĆ âl yJĂ : hoĎhyBČ lQĄ hČ tĘ yĂ lQĄ hČ tĘ UĂ hČ ë’Č 17, 18

: hoĎhyĘ yjĂ CexĆ BĘ SČ yĘ rSĆ ’Ğ
t’Č nĘ qĂ MkĆ lĎ ytĂ ’eĄqĂ yJĂ : ynĂ ’ĚèĎ êĂ ’ŁWnĎ yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ ë’Č yêĂ lĘ CČ’Ă BĘ T‘ČmĘ ’nĎ=ynĂ C’WĎ ylČ xĞ ’Č ’y, 2

hlĎ CtbĘ JĂ MkĆ dĘymĂ ‘ĞhČ lĘ ynĂ nĘ hĂ wynĎpĎ lĘ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch Sy’Ă lĎ MkĆ tĘ ’Ć yêĂ dĘ‘ČyĂwĘ MyhĂ Łl’Ĺ
CrysĂ êĎ =NjĆ MêĆ’Č =MGČ NJĄ otmĎ rĘ‘ĎBĘ hCĎxČ =t’Ć SxĎ eĎhČ ’yèĂ hĂ rSĆ ’ĞkČ yJĂ ytĂ ’rĄyĎ ë’Č : hUĎ êČ 3

rxĄ ’Č ‘ČCSyĄ MkĆ lĎ dyGĂ yČ MkĆ ylĄ ’Ğ ’BĎ hČ Sy’Ă Cl : xČ ySĂ UĎ hČ yrĄxĞ’Č mĄ MkĆ tĘ UČ êĚ=t’Ć wĘ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć 4

rSĆ ’Ğ trĆxĆ ’Č hrĎSbĘ o’ MêĆxĘ qČ lĘ =âl rSĆ ’Ğ trĆxĆ ’Č xČ Cr CxqĘ tĂ ykĂ o’ CndĘGČhĂ âl rSĆ ’Ğ
MyxĂ ylĂ èĘ hČ ySĄ ’rĎmĄ ynĂ ’Ğ lpĄ nŁ âl yJĂ yêĂ bĘ SČ xĎ lbĎ ’Ğ : wyrĎbĎ DĘ lykĂ hĎ lĘ ClkĘ Cê z’Ď MêĆlĘ BČ qĂ =âl 5

rSĆ ’Ğ=lkĎ yJĂ t‘ČDĎBČ ynĂ ’Ğ NkĄ =âl yrĂBĎ dĘmĂ BĘ ynĂ ’Ğ MyĂtČpĎ WĘ lrČ‘ĞJČ M’Ă : dxĎ ’Ć rbĎ dĎBĘ âl P’Č 6

MêĆ’Č N‘ČmČ lĘ ySĂ pĘ nČ yêĂ lĘ jČ SĘ hĂ yJĂ ytĂ ’TĎ xĎ ’TĘ xĄ hČ : MdĎ’Ď =lkĎ ynĄpĘ BĂ MkĆ lĎ ‘dČon âlhĞ ybĂ bĎ lĘ BĂ 7

yJĂ torxĄ ’Ğ toQhĂ qĘ ytĂ oQSČ : PsĆ kĎ =âlBĘ MyhĂ Łl’Ĺ trČSBĘ MkĆ lĎ ytĂ ’bĄ hĄ yJĂ S’rŁ CmyrĂêĎ 8

Sy’Ă ytĂ y’Ą lĘ hĆ âl rsČ xĘ ’Ć wĎ MkĆ UĎ ‘Ă ytĂ oyhĘ bĂ C : MeĎxĂ MkĆ tĘ ’Ć dbŁ ‘ĞlČ ytĂ QĎ ‘ĚjĘ rkČ WĘ NhĆ mĄ yêĂ xĘ qČ lĎ 9

’vĎ mČ lĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ toyhĘ mĂ d’Ł mĘ rUĄ êČSĘ ’Ć wĎ ’yĎnĘ oDqĘ UČ mĂ C’BĎ rSĆ ’Ğ MyxĂ ’Č hĎ C’lĘ mĂ yrĂsŁ xĘ mČ ydĄ yJĂ
Cz ytĂ QĎ hĂ êĘ yeĂ UĆ mĂ rYĄ ‘ĎtĄ âl NJĄ ’Ch ylĂ oêmĂ ’Ğ wČ xČ ySĂ UĎ hČ rSĆ ’ĞJČ : rUĄ êČSĘ hĂ lĘ PysĂ o’ NkĄ wĘ 10

’Ch MyhĂ Łl’ĹhĎ MkĆ tĘ ’Ć yêĂ bĘ hČ ’Ď âl rSĆ ’Ğ l‘ČhČ rUĎ êČSĘ ’Ć hEĆ=hmČ =l‘ČwĘ : ’IĎkČ ’Ğ tolylĂ gĘ BĂ 11

hnĎ’ĞêŁ MySĂ qĘ bČ mĘ hČ =NmĂ hnĎ’ĞêŁ rybĂ ‘ĞhČ lĘ toW‘ĞlČ PysĂ o’ NJĄ ytĂ yWĂ ‘Ď rSĆ ’ĞJČ ë’Č : ‘ČdĄoy 12

yWĄ ‘Ł MhĄ rqĆSĆ yxĄ ylĂ SĘ hQĆ ’Ą JĎ MySĂ nĎ’Ğ yJĂ : CnmŁ JĎ MtĎQĎ hĂ tĘ BĂ bèĄ xČ tĘ hĂ lĘ ClkĘ Cy N‘ČmČ lĘ 13

WjĄ xČ tĘ mĂ NTĎ vĎ hČ =MGČ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č ’lĆ jĆ hzĆ Ny’Ą wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ yxĄ ylĂ SĘ lĂ MyWĂ jĘ xČ tĘ UĂ hČ hIĎmĂ rĘ 14

qdĆYĆ ytĄrĘSĎ mĘ lĂ wytĎrĘSĎ mĘ =MgČ CWjĘ xČ tĘ yĂ M’Ă ’Ch lodGĎ rbĎ dĎ âl NJĄ =l‘Č : ro’ ë’Č lĘ mČ lĘ 15

yJĂ lywĂ’ĹlĆ Sy’Ă ynĂ bĄ SĘ xĘ yČ=l’Č rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ do‘wĘ : ClkĄ ’yŁ MhĆ ylĄ lĘ ‘ČmČ yrĂjĘ mĂ MtĎ yrĂxĞ’Č BĘ rSĆ ’Ğ 16

Nod’Ď hĎ yjĂ mĂ âl rbĄ dŁ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ t’Ą : ynĂ ’Ď =MGČ T‘ČmĘ lQĄ hČ tĘ ’Ć wĘ ynČpĎ C’WĘ lywĂ’ĹJĆ P’Č NJĄ =M’Ă 17

MyBĂ rČ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č : ytĂ QĎ hĂ tĘ BĂ yBĂ lĂ ëCmsĎ rSĆ ’ĞlČ tClkĘ sĂ BĘ zxĄ ’Ł JĘ yrČbĎ DĘ=M’Ă yJĂ ’Ch 18

N‘ČyČ blĄ ZpĆ xĄ BĘ MylĂ ywĂ’ĹhĎ =t’Ć C’WĘ tĂ yJĂ : ynĂ ’Ď =MGČ lQĄ hČ tĘ ’Ć MdĎwĎ rWĎ BĎ ërĆdĆJĘ MylĂ QĘ hČ tĘ mĂ 19

qSŁ ‘ĞyČ=M’Ă Sy’Ă MkĆ tĘ ’Ć ‘QČ bČ yĘ=M’Ă Sy’Ă MkĆ tĘ ’Ć dybĂ ‘ĞyČ=M’Ă C’WĘ tĂ âlhĞ yJĂ : MêĆ’Č MymĂ kĎ xĞ 20

ypĄ rĘ M’Ă omJĘ rbĄ dŁ ynĂ ’Ğ CnêĄSĘ bĎ lĘ : yxĂ QĆ hČ =l‘Č MkĆ tĘ ’Ć hJĆ yČ o’ MkĆ ylĄ ‘Ğ ’vĄ nČtĘ yĂ=M’Ă MkĆ tĘ ’Ć 21

ynĂ ’Ğ tClkĘ sĂ BĘ zxĄ ’Ł JĘ heĄhĂ wynĎjĎ =t’Ć Sy’Ă zy‘Ă yĎ rSĆ ’ĞBČ lbĎ ’Ğ hQĆ ’Ą JĎ toW‘ĞlČ CnyyĂhĎ MyĂdČyĎ
M’Ă ynĂ ’Ď =MGČ NJĄ MylĂ ’Ą rĘWĘ yĂ MhĄ M’Ă ynĂ ’Ď =MGČ NJĄ MyrĂbĘ ‘Ă MhĄ M’Ă : ynĂ ’Ď =MGČ ynČjĎ zy‘Ă’Ď rmĄ ’Ł 22

hlĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ rbĄ dŁ ynĂ ’Ğ M‘ČTČ rsĎ JĘ xČ ySĂ UĎ hČ ytĄrĘSĎ mĘ MhĄ M’Ă : ynĂ ’Ď =MGČ NJĄ MhĎ rĎbĘ ’Č ‘rČzĆ MhĄ 23

yrĄxĞ ’Č M‘ČpČ C torpŁ sĘ Ny’Ą lĘ toUlĚ hĞ mČ BĘ toBrČ MymĂ ‘ĎjĘ My’Ă lĎ kĘ yêĄbĎ BĘ lmĎ ‘Ď brŁ BĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ
SŁlSĎ : txĎ ’Ć hrĎsĄ xĞ My‘ĂBĎ rĘ’Č MydĂChIĘhČ ydĄymĂ ytĂ yJĄ hĚ MymĂ ‘ĎjĘ SmĄ xĎ : twĆmĎ yrĄ‘ĞSČ BĘ M‘ČpČ 24, 25

MoykĘ C ytĂ IĎnĂ ’Ľ hrĎBĘ SĘ nĂ MymĂ ‘ĎjĘ SŁlSĎ MynĂ bĎ ’ĞbĎ yêĂ lĘ uČ sĚ txČ ’Č M‘ČjČ MyTĂ oèbČ ytĂ yJĄ hĚ MymĂ ‘ĎjĘ
Mymt
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ynĄjĘ mĂ rogmĎ MyĂmČ PTĆ èĆ mĂ bybĂ iĎ mĂ rogmĎ C MyBĂ rČ to‘iĎ mČ BĘ : MyĎ tolYĚmĂ BĂ ytĂ yyĂhĎ MymĂ êĎ26

MIĎBČ rogmĎ rBĎ dĘUĂ BČ rogmĎ ry‘ĂBĎ rogmĎ MyĂog ynĄjĘ mĂ rogmĎ yUĂ ‘Č ynĄbĘ ynĄjĘ mĂ rogmĎ MydĂdĘSŁ
MxĆ lĆ =ylĂ bĘ BĂ hBĄ rĘhČ MymĂ ‘ĎjĘ hnĎSĄ =ylĂ bĘ bĂ C h’Ď lĎ tĘ bĂ C lmĎ ‘ĎBĘ : rqĆSĎ yxĄ ’Ğ brĆqĆBĘ rogmĎ C27

NomhĞ dbČ QĘ mĂ : hrĎuĎ BČ yrĂo‘lĘ hlĎ mĘ WĂ ylĂ bĘ bĂ C ySĂ pĘ nČ Mo~bČ ytĂ yeĄ‘Ă toBrČ=MgČ wĘ MyĂmĎ =ylĂ bĘ bĂ C28

lSČ kĘ nĂ ymĂ ytĂ yQĄ xĚ âlwĘ hlĎ xĎ ymĂ : hnĎQĎ JĚ CyhĎ ylČ ‘Ď rSĆ ’Ğ toQhĂ uĘ hČ =lJĎ tgČ’ĞdČwĘ Moy Moy ykČ rĎYĘ29

b’Ď hĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ heĄhĂ : y’Ď ClxĞ tČBĘ lQĄ hČ tĘ ’Ć lQĄ hČ tĘ hĂ lĘ ylČ ‘Ď=M’Ă : ygĂ ygĂ hĞ BČ S’Ą hrĎ‘ĞbĎ âlwĘ30, 31

qWĆ UĆ dČbĘ C : ruĄSČ ’Ğ âl yJĂ ‘ČdĄyŁ ’Ch d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ ’Ch ëCrBĎ CnynĄ od’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄlĘ32

NoQxČ hČ d‘ČBĘ lsČ bĘ C : ynĂ dĄkĘ lĎ lĘ ’yhĂ hČ ry‘ĂhĎ =l’Ć MSĎ rmČ SĎ ëlĆ UĆ hČ sTČ rĄ’ĞlČ rSĆ ’Ğ byYĂ eĘ hČ33

: odIĎmĂ yêĂ TĘ lČ mĘ nĂ wĘ hmĎ oxhČ l‘ČmĄ ytĂ ’Ł CdyrĂoh
hzĆ : Nod’Ď hĎ t’Ą mĄ tonyŁ zĘxĆ wĘ to’rĘmČ rjĄ sČ lĘ ytĂ ’BĎ ë’Č lQĄ hČ tĘ hĂ lĘ ylĂ ly‘Ă ohlĘ âl MnĎmĘ ’Ďby, 2

ZCxmĂ =o’ otoyhĹ PCGBČ =M’Ă t‘ČdČlĎ yêĂ lĘ kŁ yĎ âlwĘ xČ ySĂ UĎ BČ Sy’Ă yêĂ ‘ĘdČyĎ hnĎSĎ hrĄWĘ ‘Ć=‘BČ rĘ’Č
: ySĂ ylĂ èĘ hČ ‘ČyqĂ rĎlĎ hlĎ ‘Ď ’ChhČ Sy’Ă hĎ wĘ ‘ČdĄyŁ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ yeĂ UĆ mĂ t‘ČdČ h’Ď ylĂ jĘ yJĂ PCGlČ
’Ch MyhĂ Łl’Ĺ t‘ČdČlĎ yêĂ lĘ kŁ yĎ âl PCGlČ ZCxmĂ =o’ otoyhĹ PCGBČ =M’Ă yêĂ ‘ĘdĎyĎ ’ChhČ Sy’Ă hĎ =t’Ć3

: MlĎ lĞ mČ lĘ MdĎ’Ď NoSlĘ BĂ xČ JŁ Ny’Ą wĘ rjĄ iČ mĂ CmYĘ ‘Ď rSĆ ’Ğ ‘mČ SĘ IĂwČ hlĎ ‘Ď sDĄrĘjČ hČ ëoê=l’Ć wĘ : ‘ČdĄyŁ4

lQĄ hČ tĘ hĂ lĘ yêĂ YĘ pČ xĎ =Cl P’Č wĘ : y’Ď ClxĞtČBĘ ytĂ lĎ Cz lQĄ hČ tĘ ’Ć âl ySĂ pĘ nČbĘ C lQĄ hČ tĘ ’Ć ’ChhČ Sy’Ă BĎ5, 6

yJĂ rĘ‘Ć Sy’Ă bSŁ xĞ yČ=NjĆ NyQĂ mĂ BĘ rYŁ ‘Ĺ’Ć ë’Č rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ tmĆ ’Ĺ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č lysĂ kĘ kĂ ytĂ yyĂhĎ =âl
tonyŁ zĘxĆ hČ toUYĚ‘ĞtČBĘ ’vĄ nČtĘ ’Ć yêĂ lĘ bĂ lĘ C : yeĂ UĆ mĂ ‘mČ SĘ yĂ rSĆ ’ĞmĄ o’ yBĂ =h’Ć rĘyĂ rSĆ ’ĞmĄ hlĎ ‘ĘmČ lĘ7

’vĄ nČtĘ ’Ć ÍNjĆ PrŁ gĘ ’Ć bĘ ynĂ tĄJŁ hČ lĘ NTĎ vĎ hČ ë’Č lĘ mČ ’ChwĘ yrĂWĎ bĘ BĂ by’Ă kĘ mČ Zoq ylĂ =NêČ nĂ yDČmĂ rtĆ yĆ
rmĆ ’IŁ wČ : yeĂ UĆ mĂ ChrĄysĂ hĞ lČ MymĂ ‘ĎjĘ SŁlSĎ hzĆ Nod’Ď hĎ =l’Ć yêĂ nĘ eČxČ tĘ hĂ t’zŁ =l‘ČwĘ : yDĎmĂ rtĆ yĆ8, 9

y’Ď ClxĞ tČBĘ lQĄ hČ tĘ ’Ć blĄ bCFmĂ NJĄ =l‘Č ytĂ rĎCbGĘ MylĂ SĘ ’Č MynĂ o’ Ny’Ą lĘ yJĂ ìlĘ =brČ yDĂsĘ xČ ylČ ’Ą
toyhĘ lĂ wĘ MypĂ CDgĂ bĘ C My’Ă ClxĞ tČbĘ ySĂ pĘ nČ htĎYĘ rĎ NJĄ =l‘ČwĘ : xČ ySĂ UĎ hČ trČCbGĘ ybĂ ’YĄ UĎ êĂ N‘ČmČ lĘ10

ytĂ yyĂhĎ : ynĂ ’Ď roBGĂ z’Ď ytĂ gŁ CpnĘ =M’Ă yJĂ xČ ySĂ UĎ hČ N‘ČmČ lĘ lJŁ rsĆ xŁ bĘ C qoYmĎ BĘ tbĆ SĆ lĎ wĘ PDĎrĘnĂ11

ySĄ ’rĎmĄ ynĂ ’Ğ lpĄ nŁ =âl N‘ČyČ ynĂ lĄ lĞ hČ lĘ hyĎhĎ MkĆ ylĄ ‘Ğ yJĂ ynĂ CêYĘ lĘ ’Ă MêĆ’Č ë’Č ylĂ lĞ hČ tĘ hĂ BĘ lysĂ kĘ lĂ
MkĆ BĘ rĘqĂ bĘ CW‘ĞnČ xČ ylĂ èĎ hČ ’Ch ynĂ ’Ğ yJĂ tot’Ł hĎ MnĎmĘ ’Ď : ynĂ ’Ď NyĂ’Č kĘ =yJĂ P’Č MyxĂ ylĂ èĘ hČ12

rtĆ IĆmĂ MêĆ’Č MylĂ pĘ nŁ hUĆ bČ =yJĂ : tobGĎWĘ nĂ tolylĂ ‘ĞbČ C to’lĎ pĘ nĂ bĘ C MytĂ pĘ omBĘ xČ Cr ërĆ’Ć =lkĎ BĘ13

’oblĎ NoknĎ ynĂ nĘ hĂ : t’zŁ ytĂ tĎ CĎ‘ČlĘ ylĂ =CxlĘ sĂ MkĆ tĘ ’Ć yêĂ ‘Ę gČ oh âl rSĆ ’ĞBČ âl=M’Ă toQhĂ uĘ hČ14

t’Ą =M’Ă yJĂ SuĄbČ mĘ ynĂ ’Ğ MkĆ nĘ oh âl yJĂ MkĆ ylĄ ‘Ğ hyĆhĘ ’Ć âl ’vĎ mČ lĘ C tySĂ ylĂ SĘ M‘ČjČ MkĆ ylĄ ’Ğ
ynĂ ’Ğ wČ : MhĆ ynĄbĘ lĂ tob’Ď hĎ =M’Ă yJĂ MtĎ ob’ĞlČ torYĎ o’ rYŁ ’ĹlĆ MynĂ BĎ hČ TjČ SĘ mĂ âl yJĂ MkĆ BĘ lĂ15

PysĂ o’ rSĆ ’ĞkČ =yJĂ P’Č hnĎêĄ’Ć ySĂ pĘ nČ =t’Ć MgČ wĘ ybĂ bĎ lĘ ZpĆ xĄ BĘ ylĂ rSĆ ’Ğ=t’Ć MkĆ lĎ NtĄ nŁ ynĂ nĘ hĂ
ytĂ yyĂhĎ âl ykĂ nŁ ’Ď NkĄ =yhĂ yĘ Cl lbĎ ’Ğ : ySĂ pĘ nČ =t’Ć hbĎ hĞ ’Č lĘ CTy‘ĂmĘ êČ NJĄ MkĆ SĘ pĘ nČ =t’Ć hbĎ hĞ ’Č lĘ16

ydĄyĘ=l‘Č MkĆ tĘ ’Ć ytĂ ynĄ oh M’Ă hČ : hmĎ rĘ‘ĎBĘ MkĄ tĘ ’Ć yêĂ dĘkČ lĎ MCr‘Ď ytĂ oyhĘ BĂ qrČ hsĎ mĎ ‘ĞmČ lĘ MkĆ lĎ17
x’

.yDĎmĂ rtĆ yĆ ’vĄ nČtĘ ’Ć =NjĆ N’k ’Ymn ’l ’"sb v.7 .by
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MyxĂ ’Č hĎ dxČ ’Č =MgČ wĘ tkĆ lĆ lĎ soTyTĂ bĘ yêĂ rĘYČ pĘ hĂ : MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ xĘ lČ SĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą mĄ dxČ ’Č mĄ x’Ď 18

: CnnĎ oJ CnydĄ‘ĎYĘ dxĎ ’Ć xrČ’Ł bĘ C txČ ’Č xČ CrbĘ âlhĞ soTyTĂ MkĄ tĘ ’Ć hnĎ oh=M’Ă hČ oê’Ă yêĂ xĘ lČ SĎ
MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄjĘ dgĆnĆ CnyrĄbĎ DĘ lbĎ ’Ğ MkĆ ynĄpĘ lĂ MyqĂ DĘTČ YĘ mĂ CnnĘ hĂ yJĂ MybĂ SĘ xŁ MkĆ dĘo‘ ylČ C’ 19

y’Ă bŁ BĘ ykĂ nŁ ’Ď ’rĄyĎ yJĂ : CeUĆ mĂ tonBĎ hĂ lĘ MydĂydĂyĘ MkĆ lĘ lČ gĘ BĂ qrČ hQĆ ’Ą =lkĎ yJĂ oxySĂ mĘ C 20

h’Ď nĘ qĂ wĘ hbĎ yrĂmĘ MkĆ bĎ ’YĎ mĘ ’Ć =NjĆ MkĆ bĘ bČ lĘ kĂ âl ynĂ C’YĎ mĘ êĂ MêĆ’Č wĘ ybĂ bĎ lĘ kĂ âl MkĄ ’ĞYĎ mĘ ’Ć =NjĆ
do‘ y’Ă bŁ BĘ =NjĆ : hBĎ rČ hmĎ ChmĘ C MydĂzĄ No’GĘ hBĎ dĂ y’Ą yYĂ omC lykĂ rĎ ykĄ lĘ oh NodmĎ C hrĎbĘ ‘Ć 21

âlwĘ rbĎ kĘ C’TĘ xĎ =rSĆ ’Ğ MhĆ mĄ MyBĂ rČ=l‘Č yBĂ lĂ =l’Ć yêĂ bĘ ~Č ‘ČtĘ hĂ wĘ MkĆ ynĄpĘ lĂ yhČ Łl’Ĺ ynĂ lĄ yjĂ SĘ yČ
: CW‘Ď rSĆ ’Ğ hlĎ bĎ eĘ hČ =NmĂ C tCnEĘhČ =NmĂ C hbĎ ‘ĄoêhČ =NmĂ CbSĎ

MCqyĎ MydĂ‘Ą hSĎ ŁlSĘ yjĂ =l‘Č o’ MydĂ‘Ą MyĂnČSĘ yjĂ =l‘Č tySĂ ylĂ SĘ M‘ČjČ MkĆ ylĄ ’Ğ ’bĎ ynĂ nĘ hĂ gy

NJĄ tynĂ èĄ hČ M‘ČjČ BČ MkĆ UĎ ‘Ă ytĂ yyĂhĎ rSĆ ’ĞJČ boruĎ mĂ omkĘ C z’Ď mĄ yêĂ rĘmČ ’Ď NhĄ : rbĎ DĎ=lJĎ 2

ySĄ nĘ ’Č rtĆ yĆ=lkĎ lĘ C rbĎ kĘ C’TĘ xĎ rSĆ ’Ğ=lkĎ lĘ btĄkŁ wĘ dyGĂ mČ ynĂ nĘ hĂ y’Ă BŁ MrĆTĆ qoxrĎmĄ hêĎ‘Č=MGČ
xČ ySĂ UĎ hČ =M’Ă MySĂ qĘ bČ mĘ MêĆ’Č NxŁ bĘ lĂ N‘ČyČ : MkĆ ylĄ ’Ğ ybĂ CSBĘ sCxlĎ PysĂ o’=âl yJĂ MkĆ tĘ QČ hĂ qĘ 3

Son’ĹJĆ blČ YĘ nĂ =M’Ă =P’Č yJĂ : MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ ’Ch roBgĂ kĘ yJĂ MkĆ lĎ odyĎ hrĎYĘ qĎ âl rSĆ ’Ğ yBĂ rBĆ DĂ 4

trČCbgĘ BĂ oU‘Ă MyIĂxČ ë’Č CneĄhĂ dyĎ=yrĄYĘ qĂ CnxĘ nČ’Ğ=MGČ oBř NkĄ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ trČCbgĘ BĂ ’Ch yxČ SCn’Ď
MrĆTĆ hĞ o’ CnxĄ BĎ hĂ wĘ MydĂmĘ ‘Ł MêĆ’Č hnĎ Cm’ĹBĆ =M’Ă MkĆ SĘ pĘ nČ =t’Ć CinČ : MkĆ lĎ boTlĘ MyhĂ Łl’Ĺ 5

yJĂ yêĂ lĘ xČ oh ynĂ ’Ğ wČ : MêĆ’Č MygĂ ysĂ âl=M’Ă MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ yJĂ MkĆ SĘ pĘ eČmĂ C‘dĘêĄ 6

‘rĎ=lJĎ NCW‘ĞtČ yêĂ lĘ bĂ lĘ lQĄ jČ tĘ nĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć wĘ : CnxĘ nĎ’Ğ s’Ď mĘ nĂ PsĆ kĆ âl rSĆ ’Ğ ClyJĂ WĘ tČ 7

CnxĘ nČ’Ğ=yJĂ P’Č boFhČ =t’Ć MêĆ’Č NCW‘ĞêČ N‘ČmČ lĘ =M’Ă yJĂ MyqĂ uĎ zĚmĘ CnxĘ nČ’Ğ yJĂ ‘dČCĎhĂ N‘ČmČ lĘ âl
yJĂ : tmĆ ’ĹhĎ d‘ČBĘ =M’Ă yJĂ tmĆ ’ĹhĎ dgĆnĆlĘ rbĎ DĎ toW‘Ğ lkČ Cn âl yJĂ : bSĄ xĎ nĄ MygĂ ysĂ JĘ 8, 9

hEĆhČ rbĎ DĎhČ =l’Ć yJĂ bSĄ xĎ nĄ xČ kŁ yQĄ dČJĘ CnxĘ nČ’Ğ yJĂ P’Č MêĆ’Č xČ kŁ yrĄBŁ GĂ M’Ă hlĎ ygĂ nĎ =MgČ
qoxrĎ yeĂ dĆo‘BĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć yêĂ bĘ tČJĎ NJĄ =l‘ČwĘ : MymĂ lĄ SĘ MkĆ tĘ oyhĘ lĂ MylĂ lĘ jČ tĘ mĂ Cn’Ď 10

ylĂ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ xČ JŁ hČ ypĂ lĘ toSqĎ MkĆ êĘ ’Ă rBĄ dČlĘ MoqmĎ yQĂ =hyĆhĘ yĂ âl y’Ă bŁ BĘ N‘ČmČ lĘ MJĆ mĂ
CdxĞ yČ CqEĎxČ tĘ hĂ wĘ MymĂ ymĂ tĘ CyhĹ yxČ ’Č CWyWĂ hêĎ‘ČwĘ : MkĆ BĎ ZorpĘ lĂ âlwĘ MkĆ tĘ ’Ć tonbĘ lĂ Nod’Ď hĎ 11

MolSĎ lĘ Cl’ĞSČ : MkĆ UĎ ‘Ă hyĆhĘ yĂ MolèĎ hČ wĘ hbĎ hĞ ’Č hĎ yhĄ Łl’wĄ CbhĹ’Ć MolèĎ hČ =t’Ć wĘ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć 12

CnynĄdŁ ’Ğ dsĆ xĆ : MkĆ lĎ MolSĎ lĘ MylĂ ’ĞSŁ MQĎ JĚ MySĂ oduĘ hČ : SdĆuŁ hČ tqČ ySĂ nĘ BĂ wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă 13, 14

: NmĄ ’Ď MkĆ QĘ JĚ =M‘Ă SdĆuŁ hČ xČ Cr tyČwĘlĂ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tbČ hĞ ’Č wĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ

.oU‘Ă ’"sb v.4 .gy



MyIĂTĂ lĎ GĎhĎ =l’Ć

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ yjĂ =l‘Č=M’Ă yJĂ MySĂ nĎ’Ğ yjĂ =l‘Č âlwĘ MySĂ nĎ’Ğ t’Ą mĄ âl xQČ SĚ xČ ylĂ SĎ soloj’

: ’yĎTĘ lČ GĎ toQhĂ qĘ =l’Ć yêĂ ’Ă rSĆ ’Ğ MyxĂ ’Č hĎ =lkĎ wĘ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ omyqĂ hĞ rSĆ ’Ğ lkŁ =ybĂ ’Ğ MyhĂ Łl’wĄ2

oSpĘ nČ =t’Ć NtČ nĎ=rSĆ ’Ğ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄwĘ CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ lĎ NêĄ yĂ MolSĎ wĘ dsĆ xĆ3, 4

ol=rSĆ ’Ğ : CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘJĂ hEĆhČ ‘rĎhĎ MlĎ o‘hĎ =NmĂ CnlĄ y~Ă hČ lĘ C CnytĄ’FŁ xČ =l‘Č rjĄ kČ lĘ5

MkĆ tĘ ’Ć ’rĄuŁ hČ yrĄxĞ ’Č mĄ MêĆrĘsČ hrĎhĄ mĘ hkŁ =yJĂ ynĂ zČxĎ ’Ğ NohUĎ êĂ : NmĄ ’Ď d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ dobJĎ hČ6

MySĂ nĎ’Ğ SyĄ lbĎ ’Ğ hrĎŁWbĘ heĎ nĆ y’Ą ’yhĂ wĘ : trĆxĆ ’Č hrĎŁWbĘ yrĄxĞ’Č CklĘ êĄ wČ CnxĄ SĂ mĘ dsĆ xĆ BĘ7

MGČ=M’Ă NkĄ ’Ď : hĎ ynĆjĎ =l‘Č ëpŁ hĎ wĘ lŁlBĎ xČ ySĂ UĎ hČ trČŁWBĘ lŁlbĘ lĂ MySĂ qĘ bČ mĘ hČ wĘ MkĆ tĘ ’Ć MyrĂkĘ ‘Ł hĎ8

hzĆJĎ : MrĎxĽ yĎ hĎ Cn‘ĞmČ SĘ hĂ âl rSĆ ’Ğ trĆxĆ ’Č hrĎŁWBĘ MkĆ ‘ĞymĂ SĘ yČ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ ë’Ď lĘ mČ =o’ CnxĘ nČ’Ğ9

rSĆ ’Ğ Cz ydĄ‘ĞlĘ BČ mĂ hrĎŁWBĘ Sy’Ă MkĆ ‘ĞymĂ SĘ yČ M’Ă wĘ M‘ČjĎ hČ =do‘ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ NkĄ wĘ z’Ď mĄ CnrĘmČ ’Ď
M’Ă hČ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ yrČbĎ DĘ rBĄ dČmĘ o’ hêĎ‘Č ynĂ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ hêĆpČ mĘ hČ yJĂ : MrĎxĽ yĎ MêĆlĘ BČ qĂ10

ytĂ yyĂhĎ âl MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ NoYrĎ qypĂ hĎ lĘ yêĂ SĘ uČ BĂ =Cl yJĂ SuĄbČ mĘ ynĂ ’Ğ MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ NoYrĎ qypĂ hĎ lĘ
roqUĘ mĂ âl yjĂ mĂ MkĆ lĎ h‘ĎdĘon rSĆ ’Ğ hrĎŁWBĘ hČ yJĂ yxĎ ’Ć MkĆ lĎ dyGĂ mČ ynĂ ’Ğ wČ : xČ ySĂ UĎ lČ dbĆ ‘Ć11

NozxĎ BĆ =M’Ă yJĂ Son’Ĺ=NbĆ ynĂ rČhŁ âlwĘ hĎ yêĂ lĘ BČ qĂ MdĎ’Ď yjĂ mĂ âl ykĂ nŁ ’Ď =MGČ yJĂ : h’Ď YĎ yĎ MdĎ’Ď12

tdČ‘Ğ=t’Ć wĘ tydĂChIĘhČ tDĎBČ MynĂ pĎ lĘ ytČ okylĂ hĞ MêĆ‘ĘmČ SĘ =âlhĞ yJĂ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ t’Ą mĄ13

ylĂ ygĂ ynĄbĘ BĂ MyBĂ rČmĄ tydĂChIĘhČ to‘dĄBĘ t‘ČdČ yêĂ pĘ sČ ohwĘ : tyxĂ SĘ hČ lĘ C ‘QČ bČ lĘ yêĂ pĘ dČrĎ MyhĂ Łl’Ĺ14

y‘ĄUĘ mĂ ynĂ lČ yDĂbĘ hĂ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ ë’Č : ytĎ ob’Ğ tlČ BĎ qČ lĘ ytĂ ’eĄqĂ hlĎ odgĘ h’Ď nĘ qĂ wĘ yUĂ ‘Č brĆqĆBĘ15

âl MyĂoGbČ ot‘ĎCSyĘ rvĄ bČ lĘ onBĘ =t’Ć ylĂ toQgČlĘ ZpĄ xĎ rSĆ ’ĞJČ : oDsĘ xČ BĘ ynĂ ’Č rĎqĘ rSĆ ’Ğ wČ yUĂ ’Ă16

rSĆ ’Ğ MyxĂ ylĂ èĘ hČ =l’Ć hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ ytĂ ylĂ ‘Ď=âl MgČ wĘ : ‘gČrĎJĘ âl P’Č MdĎwĎ rWĎ BĎ =M‘Ă yêĂ YĘ ‘Čon17

z’Ď ytĂ ylĂ ‘Ď MynĂ SĎ SŁlSĎ ZuĄmĂ C : qWĆ UĎ dČlĘ yêĂ bĘ SČ MèĎ mĂ C brĎ‘ĞlČ yêĂ kĘ lČ hĎ =M’Ă yJĂ ynĂ CmDĘqĂ18

rxĄ ’Č Sy’Ă ytĂ y’Ă rĎ=âlwĘ : Moy rWĎ ‘Ď hèĎ mĂ xĞ oU‘Ă bSĄ ’Ą wĎ ’pĎ yJĄ =t’Ć to’rĘlĂ hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ19

: bEĄkČ ’Ğ âlwĘ MyhĂ Łl’Ĺ dgĆnĆ hjŁ btĄkŁ ynĂ ’Ğ t’zŁ wĘ : Nod’Ď hĎ yxĂ ’Ğ bqŁ ‘ĞyČ ytĂ lĎ Cz MyxĂ ylĂ èĘ hČ =NmĂ20

hdĎChyĘ ZrĆ’Ć BĘ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ toQhĂ qĘ lbĎ ’Ğ : ’yĎqĘ lĂ yqĂ wĘ MrĎ’Ğ tolylĂ GĘ =l’Ć ytĂ ’BĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ21, 22

rvĄ bČ mĘ z’Ď mĄ MpĎ dĎrĘ rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ hzĆ=yJĂ C‘mĘ SĎ t’zŁ =ë’Č : MynĂ pĎ BĘ MynĂ jĎ MhĆ lĎ yêĂ ‘ĘdČon âl23

: ylĂ lĎ gĘ BĂ MyhĂ Łl’lĄ dobkĎ CnêĘ IĂwČ : MdĆqĆmĂ HdĎyxĂ kĘ hĂ rSĆ ’Ğ hnĎ Cm’ĹhĎ trČŁWBĘ MoIJČ24

yêĂ xĘ qČ lĎ soTyTĂ =t’Ć MgČ wĘ ’BĎ nČ=rBČ M‘Ă hmĎ yĘlČ SĎ CryĘ do‘ ytĂ ylĂ ‘Ď hnĎSĎ hrĄWĘ ‘Ć ‘BČ rĘ’Č ZuĄmĂ Cb

brĆqĆbĘ ytĂ ’rĎqĎ rSĆ ’ĞJČ hrĎŁWBĘ hČ yrĄbĘ dĂwĘ NozxĎ bĆ ytĂ yCĄYĚ rSĆ ’ĞJČ hUĎ SĎ ytĂ ylĂ ‘Ď ynĂ ’Ğ wČ : ydĂUĎ ‘Ă2

rSĆ ’Ğ qyrĂlĎ hyĆhĘ yĂ âl N‘ČmČ lĘ dbĎ lĘ hdĎ‘ĄhĎ y’Ą yrĂqĘ ynĄpĘ lĂ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ MhĆ ynĄpĘ lĂ yêĂ mĘ WČ MyĂoGhČ
lTČ nĎ âl ’Ch ynĂ wĎyĘ=yJĂ ydĂUĎ ‘Ă rSĆ ’Ď soTyTĂ =MgČ wĘ : z’Ď mĄ yêĂ SĘ xČ rSĆ ’Ğ wČ toW‘ĞlČ SyxĂ ’Ď3

CnlĎ =rSĆ ’Ď SpĆ xŁ hČ =t’Ć rCtlĎ C’bŁ IĎwČ CbeĘ GČtĘ hĂ rSĆ ’Ğ rqĆSĆ yxĄ ’Ğ rCb‘ĞBČ : loUhĂ lĘ wylĎ ‘Ď4
‘wVyb
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N‘ČmČ lĘ ‘gČrĎkĘ âl=P’Č MhĆ ynĄjĘ mĂ ‘nČJĎ hĂ lĘ CnBĄ lĂ hêĎpĘ nĂ =âlwĘ : CndĄybĂ ‘ĞhČ N‘ČmČ lĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ 5

o’ NJĄ MJĎ rĘ‘Ć M’Ă MJĎ rĘ‘ĆBĘ My’Ă QĎ sĚmĘ hČ hQĆ ’Ą lĎ wĘ : MlĎ o‘lĘ hrĎŁWBĘ hČ TĘ SĘ qŁ MkĆ UĎ ‘Ă dmŁ ‘ĞyČ 6

ylĂ CpysĂ oh âl hQĆ ’Ą hČ My’Ă QĎ sĚmĘ hČ wĘ Sy’Ă =ynĄpĘ ’vĎ yĂ âl MyhĂ Łl’Ĺ yBĂ lĂ =t’Ć yêĂ mĘ WČ âl NkĄ
hnĎêĘ nĂ rSĆ ’ĞJČ MylĂ rĄ‘ĞhĎ brĆqĆBĘ rvĄ bČ lĘ yQĂ =hnĎêĘ nĂ hDĎqĚpĘ =yJĂ C’rĎ MhĄ ëpĆ hĆ lĘ ë’Č : hmĎ C’mĘ 7

MylĂ oUeĂ hĎ =l’Ć xČ ClSĎ toyhĘ lĂ sorTĘ pĆ lĘ xČ JŁ NtĄ eŁ hČ =yJĂ : MylĂ oUeĂ hČ brĆqĆBĘ rvĄ bČ lĘ sorTĘ pĆ lĘ 8

MybĂ SĎ xĹeĆhČ NnĎxĎ oywĘ ’pĎ ykĄ wĘ bqŁ ‘ĞyČ C’rĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MyĂoGhČ =l’Ć xČ ClSĎ toyhĘ lĂ xČ JŁ ylĂ NtČ nĎ ’Ch 9

hwĎxĞ’Č to’lĘ MnĎ ymĂ yĘ dyČ=t’Ć ’BĎ nČ=rbČ lĘ C ylĂ CntĘ nĎ ylĎ ‘Ď l’Ą dsĆ xĆ =yJĂ hQĎ hĂ uĘ hČ ydĄCU‘ČlĘ
rSĆ ’Ğ MyIĂnĂ ‘ĞhĎ =t’Ć rJŁ zĘnĂ =M’Ă ë’Č : MylĂ oUeĂ hČ =l’Ć MhĄ wĘ MyĂoGhČ =l’Ć ëlĄ nĄ CnxĘ nČ’Ğ yJĂ rmŁ ’lĄ 10

ob ’YĎ mĘ nĂ yJĂ wynĎjĎ =l‘Č wyêĂ xĘ kČ oh ’yĎkĘ oITĂ nĘ ’Č lĘ ’pĎ ykĄ ’bŁ BĘ lbĎ ’Ğ : NJĄ toW‘ĞlČ yêĂ dĘqČ SĎ =MGČ 11

yrĄxĞ ’Č ë’Č MyĂoGhČ =t’Ć wDĎxĘ yČ lkČ ’Ď bqŁ ‘ĞyČ t’Ą mĄ MySĂ nĎ’Ğ C’BĎ âl=d‘Č yJĂ : hmĎ SĘ ’Č rbČ DĘ 12

oU‘Ă CSxĞ JČ tĘ hĂ MydĂChIĘhČ r’Ď SĘ =MGČ NkĄ wĘ : MylĂ oUeĂ hČ =t’Ć ot’Ď rĘIĂmĂ drĄjĎ IĂwČ MhĆ mĄ lDČbĘ nĂ M’Ďř bŁ 13

trČŁWbĘ ypĂ lĘ hxĎ kŁ nĘ NCklĘ yĄ âl yJĂ ytĂ ’Ł rĘbĂ ynĂ ’Ğ wČ : MSĎ xĞkČ BĘ WjČ tĘ nĂ ’BĎ nČ=rBČ =MgČ=yJĂ d‘Č 14

ërĆdĆbĘ âlwĘ MyĂoGhČ ërĆdĆBĘ ëlĄ êĄ ydĂChIĘhČ hêĎ’Č =M’Ă lkŁ =ynĄ y‘ĄlĘ ’pĎ yJĄ =l’Ć yêĂ rĘmČ ’Ď tmĹ’Ć hĎ
‘rČEĆmĂ âlwĘ CndĘlĎ on MydĂChIĘhČ ‘rČEĆmĂ NhĄ : dhĄ yČtĘ hĂ lĘ MyĂoGhČ =t’Ć ZQĄ ’Č êĘ hzĆ ‘ČCDmČ MydĂChIĘhČ 15

hrĎoêhČ touxĚ BĘ Sy’Ă qDČYĘ yĂ=âl yJĂ Cn‘ĘdČyĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č wĘ : MtĎ oSpĘ nČBĘ My’Ă FĎ xČ hČ MyĂoGhČ 16

qDČYĘ nĂ N‘ČmČ lĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ NymĂ ’ĞhČ lĘ Cn’bĎ CnxĘ nČ’Ğ=MGČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ tnČ Cm’ĹBĆ =M’Ă yJĂ
hêĎ‘ČwĘ : rSĎ BĎ =lJĎ qDČYĘ yĂ âl hrĎoêhČ touxĚ bĘ yJĂ hrĎoêhČ touxĚ bĘ âlwĘ xČ ySĂ UĎ hČ tnČ Cm’ĹBĆ 17

: hlĎ ylĂ xĎ NwŁ ‘ĎlĆ NhĄ JŁ xČ ySĂ mĎ hČ hyĆhĘ yĂhĞ CnbĎ ’YĄ UĎ yĂ NwŁ ‘Ď t’zŁ =lkĎ bĘ C xČ ySĂ UĎ BČ CntĄqĎ dĘYĂ SuĄbČ nĘ yJĂ
tUĄ JČ =yJĂ : ynĂ ’Ď ‘ČSĄ pŁ yJĂ ySĂ pĘ nČBĘ dy‘ĂmĄ ynĂ nĘ hĂ yêĂ sĘ rĎhĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć hnĆbĘ ’Ć wĘ bCS’Ď =M’Ă yJĂ 18, 19

yxČ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ =M‘Ă bClYĎ ynĂ nĘ hĂ : MyhĂ Łl’lĄ hyĆxĘ ’Ć N‘ČmČ lĘ hrĎoêhČ yjĂ =l‘Č hrĎoêlČ yêĂ bĘ SČ xĹnĆ 20

ytĂ ynĂ qĎ MoIJČ yrĂWĎ bĘ BĂ rSĆ ’Ğ MyIĂxČ hČ xČ CrwĘ yBĂ yxČ xČ ySĂ UĎ hČ =M’Ă yJĂ ykĂ nŁ ’Ď =âl ë’Č ykĂ nŁ ’Ď
dsĆ xĆ =t’Ć hWĆ ‘Ĺ’Ć âl : yrĂpĘ JĎ oSpĘ nČ =t’Ć NêĄ IĂwČ ytĂ ’Ł bhČ ’Ď rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ ÍNbĆ BĘ ytĂ nĎ Cm’ĹbĆ 21

: MeĎxĂ tmĄ xČ ySĂ UĎ hČ z’Ď hrĎoêhČ ydĄyĘ=l‘Č hqĎ dĎYĘ ’YĄ UĎ tĂ =M’Ă yJĂ NyĂ’Ď lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ
rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č tmĆ ’ĹhĎ =l’Ć ‘ČmŁ SĘ mĂ MkĆ BĘ lĂ MypĂ SĎ kĘ BĂ NymĂ SĘ hĂ ymĂ MylĂ kĎ sĘ MyIĂTĂ lĎ GĎ yoh g

yêĂ YĘ pČ xĎ t’zŁ qrČ : MkĆ ynĄ y‘ĄlĘ xČ Cl=l‘Č omJĘ MkĆ kĞ otBĘ tCrxĎ hyĎhĎ bCl~Ď hČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ 2

: hnĎ Cm’ĹhĎ xČ JŁ bqĆ‘Ą o’ hrĎoêhČ touxĚ bqĆ‘Ą xČ CrhĎ =t’Ć MêĆlĘ BČ qĂ ëy’Ą MkĆ yjĂ mĂ ‘mŁ SĘ lĂ
touxĚ BĘ hêĎ‘Č CmylĂ SĘ êČ xČ Cr ySĄ nĘ ’Č toyhĘ lĂ MtĆŁQxĂ hČ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č MêĆlĘ JČ sĘ nĂ t’zŁ JĎ M’Ă hČ 3

heĄhĂ : ly‘Ă ohlĘ âlwĘ ’Ch rzĆ‘ĄlĘ âl M’Ă MeĎxĂ brĎ lmĎ ‘Ď MtĆ’WĎ nĘ hEĆ=hUĎ lĎ : rWĎ BĎ hČ 4, 5

hrĎoêhČ touxĚ BĘ t’zŁ kĎ hWĆ ‘ĞyČhĞ to’lĎ pĘ nĂ MkĆ bĎ hWĆ ‘Ł hĎ o’ MkĆ ylĄ ‘Ğ xČ CrhĎ =NmĂ lyYĂ ’ĞUČ hČ
NJĄ =l‘Č : hqĎ dĎYĘ oQ hĎ bĆ SxĘ IČwČ MyhĂ Łl’BĄ NymĂ ’ĹhĆ MhĎ rĎbĘ ’Č =MGČ rSĆ ’ĞJČ : hnĎ Cm’ĹhĎ xČ kŁ bĘ o’ 6, 7

qyDĂYĘ hČ lĘ dytĂ ‘Ď yJĂ S’rŁ mĄ hpĎ YĎ ’rĎqĘ UĂ hČ wĘ : hUĎ hĄ MhĎ rĎbĘ ’Č ynĄBĘ hnĎ Cm’ĹhĎ ynĄbĘ =yJĂ ’nĎ=C‘DĘ 8
Mywgh=t’

.xČ ySĂ UĎ bČ C MyhĂŁl’BĄ ’"sb v.20 .’bĎ ’"sb v.12 .b
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NJĄ =l‘Č : MyĂoGhČ ÍlJĎ ìbĘ CkrĘbĘ nĂ wĘ rmŁ ’lĄ MhĎ rĎbĘ ’Č =t’Ć rvĄ bČ lĘ MyDĂqĘ hĂ hnĎ Cm’ĹBĆ MyĂoGhČ =t’Ć9

hrĎoêhČ twŁ YĘ mĂ =l‘Č MyxĂ TĘ BŁ hČ lbĎ ’Ğ : MynĂ Cm’Ĺ Sy’Ă MhĎ rĎbĘ ’Č =M‘Ă CkrĘBĎ tĘ yĂ hnĎ Cm’Ĺ ySĄ nĘ ’Č qrČ10

rpĆ sĆ BĘ MybĂ CtJĘ hČ MyrĂbĎ DĘhČ =lJĎř =t’Ć MyqĂ yĎ=âl rSĆ ’Ğ rCr’Ď bCtkĎ yJĂ HDĎYĂ bĘ hlĎ lĎ qĘ C’YĘ mĘ yĂ
rCrBĎ rbĎ DĎ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ Sy’Ă qDČYĘ yĂ=âl hrĎoêhČ ydĄyĘ=l‘Č ykĂ wĘ : MtĎ o’ toW‘ĞlČ hrĎoêhČ11

rSĆ ’Ğ MdĎ’Ď hĎ =t’Ć =M’Ă yJĂ SuĄbČ tĘ hnĎ Cm’Ĺ âl hrĎoêhČ wĘ : hyĆxĘ yĂ otnĎ Cm’ĹBĆ qyDĂYČ =yJĂ ’Ch12

rSĆ ’ĞBČ hrĎoêhČ tlČ lĘ uĂ mĂ CnSĄ pĘ nČ =t’Ć hdĎjĎ xČ ySĂ UĎ hČ : MhĆ BĎ yxČ wĎ hĎ yTĆ jĎ SĘ mĂ =t’Ć hWĆ ‘ĞyČ13

‘ČCSyĄ ydĄyĘ=l‘Č t’zŁ bĎ C : Z‘ĄhĎ =l‘Č yClêĎhČ =lJĎ śrCr’Ď bCtkĎ yJĂ CnyêĄxĘ êČ hlĎ lĎ qĘ lĂ hyĎhĎ14

lBĄ qČ nĘ oêtĂ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ rmČ ’Ď rSĆ ’Ğ xČ CrhĎ wĘ MhĎ rĎbĘ ’Č tkČ rĘbĂ BĘ CkrĘBĎ tĘ yĂ MyĂoGhČ =MGČ xČ ySĂ UĎ hČ
MySĂ nĎ’ĞhĎ dxČ ’Č trČJĎ rSĆ ’Ğ tyrĂBĘ =MGČ rBĄ dČmĘ ynĂ ’Ğ MdĎ’Ď =ynĄBĘ ërĆdĆJĘ yxČ ’Č : hnĎ Cm’Ĺ bqĆ‘Ą15

CrmĘ ’Ć nĆ toxTĎ bĘ hČ hČ heĄhĂ wĘ : rbĎ DĎ HBĎ =heĆSČ yĘ âlwĘ Sy’Ă heĎrĆypĂ yĘ âl TjĎ SĘ UĂ JČ HtĎ’Ł MIĄqČ yĘwČ16

: xČ ySĂ UĎ hČ ’ChwĘ dyxĂ yĎBĘ ì‘ĞrĘzČlĘ C=M’Ă yJĂ MyBĂ rČBĘ ìy‘ĆrĎzĘlĂ wĘ rmČ ’Ď =âlwĘ o‘rĘzČlĘ C MhĎ rĎbĘ ’Č lĘ
HtĎ’Ł MIĄqČ yĘwČ MdĆuĆmĂ xČ ySĂ UĎ BČ MyhĂ Łl’Ĺ trČJĎ rSĆ ’Ğ tyrĂBĘ hČ yJĂ yêĂ rĘmĎ ’Ď rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ hzĆwĘ17

MyWĂ =d‘Č HtĎ’Ł rpĄ hĎ lĘ hnĎSĎ MySĂ ŁlSĘ C to’mĄ ‘BČ rĘ’Č yrĄxĞ ’Č hnĎ CteĘ hČ hrĎoêhČ lkČ Ct âl
xČ kŁ BĄ do‘ hyĆhĘ tĂ =âl hrĎoêhČ xČ kŁ BĘ hSĎ rĎoUhČ NtĄ eĎêĂ =M’Ă yJĂ : NyĂ’Ď lĘ hxĎ TĎ bĘ hČ hČ =t’Ć18

hpĎ sĘ on hEĆ=hUĎ lĎ NJĄ =M’Ă : dsĆ xĎ =ypĂ lĘ hxĎ TĎ bĘ hČ BĘ MyhĂ Łl’Ĺ HnĎtĎ nĘ MhĎ rĎbĘ ’Č lĘ lbĎ ’Ğ hxĎ TĎ bĘ hČ hČ19

hxĎ TĎ bĘ hČ hČ TjČ SĘ mĂ ol=rSĆ ’Ğ ‘rČEĆhČ ’obyĎ=yJĂ d‘Č ’Ch brČ=yJĂ ‘SČ jĆ hČ ‘dČCĎyĂ N‘ČmČ lĘ hrĎoêhČ
MyĂnČBĄ Sy’Ă lbĎ ’Ğ : MyĂnĎBĄ hČ Sy’Ă dyČBĘ hnĎ CtnĘ C MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ yjĂ =l‘Č hkĎ Cr‘Ğ hrĎoêhČ t’zŁ wĘ20

yJĂ hlĎ ylĂ xĎ l’Ą toxTĘ bĘ hČ dgĆnĆ hrĎoêhČ ykĂ hĞ hêĎ‘ČwĘ : dxĎ ’Ć ’Ch MyhĂ Łl’wĄ ’Ch dxĎ ’Ć lĘ âl21

lbĎ ’Ğ : hrĎoêhČ dyČBĘ hqĎ dĎ~Ę hČ =MgČ htĎ yĘhĎ z’Ď MyIĂxČ ttĄlĎ HxĎ kŁ BĘ rSĆ ’Ğ hrĎot hnĎêĘ nĂ Cl22

hxĎ TĎ bĘ hČ hČ ’obêĎ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ tnČ Cm’ĹBĆ t’zŁ bĎ C ’TĄ xŁ MdĎ’Ď =lkĎ yJĂ NCdyGĂ yČ SdĆuŁ hČ ybĄ tĘ JĂ
yrĄysĂ ’ĞJČ hrĎoêhČ ydĄyĘ txČ êČ rmĎ SĘ UĂ BČ MyrĂmĚ SĘ CnyyĂhĎ hnĎ Cm’ĹhĎ ’bŁ ynĄpĘ lĂ wĘ : MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ =l’Ć23

rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ =l’Ć CngĄhĞ nČlĘ tnĆmĆ ’Ł lĘ hrĎoêhČ CnQĎ htĎ yĘhĎ NkĄ bĘ C : tolGĎhĂ lĘ hdĎytĂ ‘ĞhĎ hnĎ Cm’ĹhĎ24

dyČ txČ êČ CnxĘ nČ’Ğ do‘ âl hnĎ Cm’ĹhĎ htĎlĘ gĘ nĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č hêĎ‘Č ë’Č : hnĎ Cm’ĹBĎ qDČYĘ nĂ MèĎ mĂ25

hQĆ ’Ą =lkĎ yJĂ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ bqĆ‘Ą MêĆ’Č MyhĂ Łl’Ĺ ynĄBĘ MkĆ QĘ kĚ =yJĂ : tnĆmĎ ’Ł hĎ26, 27

âlwĘ ydĂChyĘ âl hjŁ do‘ Ny’Ą wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ =t’Ć CSbĘ lĎ xČ ySĂ UĎ hČ MSĄ bĘ ClBĘ TĘ nĂ rSĆ ’Ğ MJĆ mĂ28

: xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ dxĎ ’Ć MkĆ QĘ kĚ yJĂ hbĎ qĄ nĘ âlwĘ rkĎ zĎ âl MyrĂox=NBĆ âlwĘ dbĆ ‘Ć âl ynĂ wĎyĘ
: hxĎ TĎ bĘ hČ hČ ypĂ lĘ hSĎ rĎoUhČ ySĄ rĘoywĘ MkĆ eĘ hĂ MhĎ rĎbĘ ’Č ‘rČzĆ MêĆ’Č xČ ySĂ UĎ lČ =M’Ă wĘ29

: hlĎ xĞ eČhČ =lJĎ Nod’Ğ ’Ch=yJĂ P’Č dbĆ ‘ĎmĄ heĆSĚ mĘ CenĆ y’Ą dlĆ yĆ ’Ch do‘=lJĎ SrĄoIhČ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ wČd

NJĄ : wybĂ ’Ď ol d‘ČyĎ rSĆ ’Ğ ’ChhČ MoIhČ d‘Č wydĎyqĂ pĘ C tyĂBČ hČ qSĆ mĆ =NbĆ ydĄyBĂ NCtnĎ ’ChwĘ2, 3

rSĆ ’ĞJČ ë’Č : dlĆ xĎ BĆ MylĂ pĎ èĘ hČ MySĂ ’rĎhĎ todsŁ ylĂ CnyyĂhĎ MydĂbĎ ‘ĞJČ tCdlĘ IČhČ ymĄ yBĂ CnxĘ nČ’Ğ=MGČ4

rTČ SĘ mĂ txČ êČ NCtnĎ rSĆ ’Ğ wČ hèĎ ’Ă MxĆ rĆmĄ dlČ on rSĆ ’Ğ onBĘ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ xlČ SĎ MymĂ IĎhČ C’lĘ mĎ
hrwth
.w"k z"k Myrbd Nyy‘ ,t’EŁ hČ hrwth yrĄbĘ DĂ=t’ ’"n v.10 .+g b"y tyV’rb Nyy‘ ,hmĎ dĎ’ĞhĎ toxjĘ SĘ mĂ lJŁ ’"n v.8 .g

.g"k ’"k Myrbd Nyy‘ ,yClêĎ MyhĂŁl’Ĺ tlČ lĘ qĂ ’"n v.13
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N‘ČyČwĘ : MynĂ BĎ hČ TjČ SĘ mĂ lBĄ qČ nĘ N‘ČmČ lĘ hrĎoêhČ rTČ SĘ mĂ txČ êČ MynĂ CteĘ hČ =t’Ć toDpĘ lĂ : hrĎoêhČ 5, 6

CnybĂ ’Ď ob=C’rĘqĘ êĂ rSĆ ’Ğ CnbĄ bĎ lĘ brĆqĆBĘ onBĘ xČ Cr=t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ ylĄ ’Ğ xlČ SĎ MêĆ’Č MynĂ BĎ
ydĄyĘ=l‘Č MyhĂ Łl’ĹhĎ tlČ xĞ nČ SrĄoy=MGČ NBĄ =M’Ă wĘ hêĎ’Ď NbĄ yJĂ dbĆ ‘Ć do‘ ìnĘ y’Ą NJĄ =l‘Č : CnybĂ ’Ď 7

: tmĆ ’Ĺ yhĄ Łl’Ĺ=âllĘ MtĆ ywĂxĞ êČSĘ hĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ MrĆTĆ MynĂ pĎ lĘ heĄhĂ wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ 8

todsŁ yĘhČ =l’Ć CbCSêĎ ëy’Ą ol MêĆ‘ĘdČon=MGČ P’Č wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č hêĎ‘ČwĘ 9

MydĂ‘ĞomC MySĂ dĎxĽ wĎ MymĂ yĎ MyrĂmĘ SŁ MêĆ’Č : do‘ MdĎbĘ ‘ĎlĘ CYjĘ xĘ tČ yJĂ MylĂ lĎ mĄ ’ĞhĎ MylĂ pĎ èĘ hČ 10

MkĆ omkĘ ynĂ ’Ğ=MGČ rSĆ ’ĞJČ ynĂ mŁ kĎ ’nĎ=CyhĹ : qyrĂlĎ MkĆ bĎ ytĂ yQĂ JĂ yxĂ kŁ yJĂ ytĂ ’rĄyĎ ynĂ ’Ğ wČ : MynĂ SĎ wĘ 11, 12

âlbĘ yJĂ My‘ĂdĘyŁ MêĆ’Č wĘ : h‘ĎrĎ ylĂ =MtĆ yWĂ ‘Ğ âl MkĆ dĘo‘mĄ yJĂ yxČ ’Č MkĆ ylĄ ’Ğ NeĄxČ tĘ mĂ ynĂ nĘ hĂ C’rĘ 13

âl yrĂWĎ BĘ PrĄ~Ł hČ yyĂnĘ ‘Ď rCkbĘ C : hQĎ yxĂ êĘ BČ hrĎŁWBĘ hČ =t’Ć MkĆ tĘ ’Ć yêĂ ‘ĘdČoh ytĎ omYĘ ‘ČBĘ xČ kŁ 14

hIĄ’Č wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ynĄjĘ to’rĘJĂ ynČjĎ MtĆ y’Ă rĘ MyhĂ Łl’Ĺ ë’Č lĘ mČ kĘ yGĂ MêĆlĘ ‘ČgĘ âlwĘ MêĆsĘ ’Č mĘ 15

M’Ă hČ : ylĂ =NêĎtĂ lĘ NCruĘ nČêĘ MkĆ ynĄ y‘Ą=MGČ MJĆ mĂ SrĄDĎhĂ bĘ yJĂ MkĆ lĎ ynĂ ’Ğ d‘Ą MkĆ rĘSĘ ’Ď hêĎ‘Č ’op’Ą 16

MkĆ lĎ My’Ă nĘ qČ mĘ hČ t’Č nĘ qĂ hbĎ oT âl : MkĆ lĎ dyGĂ ’Č rSĆ ’Ğ tmĆ ’ĹhĎ rCb‘ĞBČ hêĎ‘Ď ytĂ yyĂhĎ byĄo’lĘ 17

rbĎ dĎlĘ dymĂ tĎ ’eĄqČ lĘ ’Ch boT : NCqBĎ dĘêĂ MhĆ BĎ N‘ČmČ lĘ MyqĂ bĄ DĘhČ NyBĄ dyrĂpĘ hČ lĘ MyYĂ pĄ xĞ hČ 18

d‘Č MkĆ ylĄ ‘Ğ ynĂ zĚxĞ ’yŁ hdĎlĄ ylĄ bĘ xĆ M‘ČjČ hČ do‘ ydČlĎ yĘ : ynĎjĎ =t’Ć MkĆ tĘ ’Ł rĘBĂ dbČ lĘ âlwĘ boT 19

hkĎ CbmĘ bĂ yJĂ ylĂ oq=t’Ć toeSČ lĘ C MkĆ UĎ ‘Ă toyhĘ lĂ hêĎ‘Č yYĂ pĘ xĆ hzĆwĘ : xČ ySĂ UĎ hČ MkĆ BĎ rYČ Cy=rSĆ ’Ğ 20

âl M’Ă hČ hrĎoêhČ rTČ SĘ mĂ txČ êČ toyhĘ lĂ MyYĂ pĄ xĞ hČ MêĆ’Č ylĂ CrmĘ ’Ă : MkĆ ytĄ od’Ł =l‘Č ynĂ ’Ğ 21

ynĂ èĄ hČ wĘ hxĎ pĘ èĂ hČ =NmĂ dxĎ ’Ć hĎ MhĎ rĎbĘ ’Č lĘ CyhĎ MynĂ bĎ ynĄSĘ yJĂ bCtJĎ NhĄ : hrĎoêhČ yrĄbĘ DĂ CnybĂ tĎ 22

hQĆ ’Ą wĘ : MyhĂ Łl’Ĺ rbČ dĘBĂ hrĎybĂ GĘ hČ =NbĆ C rWĎ BĎ =lJĎ ërĆdĆJĘ dlČ on hxĎ pĘ èĂ hČ =NBĆ : hrĎybĂ GĘ hČ =NmĂ 23, 24

tCdbĘ ‘ČlĘ hĎ ydĆlĎ yĘ tdĆlĆ IŁ hČ ynČ ysĂ rhČ mĄ txČ ’Č hĎ heĎhĄ totyrĂbĘ yêĄSĘ yJĂ lSĎ mĎ lĘ MhĄ MyrĂbĎ DĘhČ
’yhĂ rSĆ ’ĞJČ MoIJČ MyĂlČ SĎ CrylĂ htĎmĘ dĎwĘ brĎ‘ĞBČ ynČ ysĂ rhČ ś’yhĂ rgĎhĎ yJĂ : rgĎhĎ ’yhĂ t’zŁ wĘ 25

: CnQĎ kĚ lĘ M’Ą hĎ ’yhĂ wĘ SpĆ xŁ hČ ry‘Ă ’yhĂ hlĎ ‘ĘmČ lĘ rSĆ ’Ğ MyĂlČ SĎ CryĘ ë’Č : hĎ ynĆBĎ =M‘Ă HtĎ CdbĘ ‘ČbĘ 26

hmĎ mĄ oS=ynĄBĘ MyBĂ rČ=yJĂ hlĎ xĎ =âl ylĂ hĞ YČ wĘ heĎrĂ yxĂ YĘ jĂ hdĎlĎ yĎ âl hrĎqĎ ‘Ğ yeĂ rĎ : bCtkĎ yJĂ 27, 28

ërĆdĆJĘ z’Ď dlĎ oehČ rSĆ ’ĞkČ wĘ : CnxĘ nĎ’Ğ hxĎ TĎ bĘ hČ hČ ynĄBĘ NJĄ qxĎ YĘ yĂJĘ yxĎ ’Ć MlĎ C’ : hlĎ C‘bĘ ynĄBĘ mĂ 29, 30

bCtJĎ hČ rmĄ ’Ł hmĎ lbĎ ’Ğ : hêĎ‘Ď=MGČ NJĄ MyhĂ Łl’Ĺ xČ Cr yjĂ =l‘Č dlĎ oehČ =t’Ć PdČrĎ rWĎ BĎ =lJĎ 31

NJĄ =l‘Č : hrĎybĂ GĘ hČ =NBĆ M‘Ă t’EŁ hČ hmĎ ’Ď hĎ =NBĆ SrČyyĂ âl yJĂ HnĎBĘ =t’Ć wĘ t’EŁ hČ hmĎ ’Ď hĎ SrĄGĎ 32

: MyrĂox=ynĄBĘ =M’Ă yJĂ CnxĘ nČ’Ğ hmĎ ’Ď hĎ ynĄBĘ =âl yxČ ’Č
: tCdbĘ ‘ČhĎ l‘Ł BĘ do‘ CWpĘ êĎêĂ =l’Č wĘ xČ ySĂ UĎ hČ CnlĎ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ SpĄ xŁ BČ NkĄ hĎ CdmĘ ‘Ă NJĄ =l‘Č h

ryhĂ zĘmČ ynĂ ’Ğ do‘wĘ : MkĆ lĎ ly‘Ă ohlĘ =âl xČ ySĂ UĎ hČ CloUêĂ =M’Ă MkĆ lĎ dyGĂ mČ solop ynĂ ’Ğ heĄhĂ 2, 3

xČ ySĂ UĎ hČ M‘ĂmĄ MydĂrĎpĘ nĂ : hrĎoêhČ yrĄbĘ DĂ=lJĎ =t’Ć toW‘ĞlČ ’Ch hCĆYĚmĘ loUyĂ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ 4

CnynĄ y‘Ą ’vĎ nĂ hnĎ Cm’ĹbĆ C xČ CrBĘ CnxĘ nČ’Ğ=yJĂ : dsĆ xĎ hĆ rxČ ’Č mĄ gosnĎ wĘ hrĎoêBČ MyqĂ DĘTČ YĘ UĂ hČ MêĆ’Č 5

âlwĘ hlĎ CUlČ âl z‘Ď rtĆ yĆ=Ny’Ą xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ yJĂ : HlĎ CnyCĂqĂ rSĆ ’ĞJČ hqĎ dĎYĘ =l’Ć 6

ymĂ htĎ yĎhĎ hbĎ oT MkĆ tĘ YČ CrmĘ MêĆ’Č wĘ : hbĎ hĞ ’Č BĘ MylĂ ‘ĎjĘ tlČ ‘ĞBČ hnĎ Cm’ĹlĆ =M’Ă yJĂ hlĎ rĘ‘ĎlĎ 7
rgs

.br‘b rhČ ynČ ysĂ yk ’"sb v.25 .d
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T‘ČmĘ : C’YĎ yĎ MkĆ yêĄpČ mĘ yrĄbĘ DĂ MkĆ tĘ ’Ć ’rĄuŁ hČ yjĂ mĂ âl : tmĆ ’ĹhĎ =t’Ć gvĄ hČ mĄ MkĆ ylĄ ‘Ğ rgČsĎ8, 9

âl hrĎzĎ hbĎ SĎ xĞ mČ yJĂ CnynĄdŁ ’Ğ ynĄpĘ lĂ MkĆ BĎ xČ TĄ bŁ ynĂ ’Ğ wČ : hsĎ yrĂ‘ĞhĎ =lJĎ t’Ą ZymĂ xĞ yČ r’Ł WĘ10

do‘ M’Ă yxČ ’Č ynĂ ’Ğ wČ : ’vĎ yĂ onwŁ ‘Ğ hyĆhĘ IĂSĆ ymĂ yhĂ ywĂ MkĆ tĘ ’Ć rkĄ ‘Ł hĎ ë’Č MkĆ BĘ lĂ =l‘Č hlĆ ‘ĞtČ11

’op’Ą NêĄ yĂ=ymĂ : CenĆ y’Ą wĘ bylĂ ~Ę hČ loSkĘ mĂ rsĎ âlhĞ PDĎrĘnĂ ynĂ ’Ğ hEĆ=hmČ =l‘Č loUhĂ lĘ ’rĎqĘ ’Ć12

MkĆ rĘWČ BĘ =t’Ć ’yTĂ xĞhČ lĘ rordĘ âl ë’Č yxČ ’Č MkĆ lĎ ’rĎqĘ nĂ rordĘ yJĂ : ClUĎ yĂ MkĆ ykĄ rĘdČ ypĄ QĘ sČ mĘ C13

t’EŁ hČ txČ ’Č hĎ hwĎYĘ UĂ BČ MqČ Cê hrĎoêhČ =lkĎ yJĂ : hbĎ hĞ ’Č BĘ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă dbŁ ‘ĞlČ =M’Ă yJĂ14

Ch‘ĄrĄ dyČBĘ Sy’Ă =NjĆ C’rĘ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă ClkĘ ’tŁ wĘ CkèĘ nČêĘ =M’Ă ë’Č : ìomJĎ ì‘ĞrĄlĘ êĎbĘ hČ ’Ď wĘ15

: rWĎ BĎ hČ twČ’ĞêČ t’Ć NC’lĘ mĎ tĘ âl z’Ď wĘ xČ Cr ySĄ nĘ ’Č kĘ CkQĘ hČ tĘ hĂ rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ ynĂ ’Ğ wČ : CpiĎ êĂ16

yJĂ rWĎ BĎ hČ hbĆ ’yŁ âl rSĆ ’Ğ=t’Ć xČ CrhĎ wĘ xČ CrhĎ hbĆ ’yŁ âl rSĆ ’Ğ=t’Ć hCĆ’Č tĘ mĂ rWĎ BĎ hČ yJĂ17

rSĆ ’ĞJČ NCklĘ êĄ=M’Ă wĘ : CYjŁ xĘ êČ rSĆ ’ĞJČ toW‘Ğ NClkĘ Ct âl rSĆ ’Ğ d‘Č hzĆlĎ hzĆ MyrĂYĎ MhĆ ynĄSĘ18

MhĄ hQĆ ’Ą wĘ My‘Ă CdyĘ rWĎ BĎ hČ ylĄ lĘ ‘ČmČ C : hrĎoêhČ rTČ SĘ mĂ txČ êČ do‘ MkĆ nĘ y’Ą xČ CrhĎ MkĆ kĞ lĂ oy19

NodmĎ W‘ČJČ h’Ď nĘ qĂ wĘ hbĎ yrĂmĘ hbĎ y’Ą MypĂ SĎ kĘ C MylĂ ylĂ ’Ĺ tdČbŁ ‘Ğ : MybĂ gĎ‘ĞwČ hUĎ zĂ tCnzĘ PC’nĂ20

rSĆ ’Ğ MhĆ omJĘ MyrĂxĄ ’Ğ do‘wĘ MylĂ lĘ ozwĘ My’Ă bĘ sŁ ykĄ rĘdČwĘ xYČ rĆwĎ hmĎ TĄ WĘ mČ : toGlĎ pĘ mĂ C tqĆŁlxĘ mČ21

yrĂpĘ C : MyhĂ Łl’ĹhĎ tCklĘ mČ CSrĘyyĂ âl hQĆ ’Ą yWĄ ‘Ł =yJĂ yêĂ rĘmČ ’Ď z’Ď mĄ rSĆ ’ĞJČ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ MhĆ ylĄ ‘Ğ22

‘ČnĄYĘ hČ wĘ hwĎnĎ‘Ğ : hnĎ Cm’ĹwĆ dsĆ xĆ tobydĂnĘ MyĂjČ ’Č ërĆ’Ł MolSĎ wĘ hxĎ mĘ WĂ hbĎ hĞ ’Č ’Ch xČ CrhĎ23

rWĎ BĎ hČ =t’Ć CbylĂ YĘ hĂ MhĄ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄlĘ rSĆ ’Ğ ymĂ C : hrĎoê Ny’Ą hQĆ ’Ą JĎ toDmĂ lĘ C tkĆ lĆ24

’wĘSĎ dobkĎ wĘ : xČ CrhĎ toxrĘ’Ď BĘ =MGČ hkĎ lĘ nĄ CnBĎ xČ CrhĎ yIĄxČ =M’Ă : otwĎ’ĞtČ wĘ otqĎ CSêĘ =lJĎ =M‘Ă25, 26

: Ch‘ĄrĄBĘ Sy’Ă ’eĄqČ lĘ o’ Ch‘ĄrĄBĘ Sy’Ă torGĎtĘ hĂ lĘ PDŁ rĘnĂ âl
xČ Cr ySĄ nĘ ’Č MêĆ’Č hnĎ yWĆ ‘ĞtĄ âl rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą mĄ txČ ’Č hWĎ ‘ĎwĘ dJČ lĘ nĂ MJĆ mĂ Sy’Ă =M’Ă yxČ ’Čw

Sy’Ă MkĆ ylĄ ‘Ğ C’WĘ : hêĎ’Ď =MgČ hiĎ mČ BĘ dkĄ QĎ êĂ =NjĆ êĎrĘkČ zĎwĘ xČ Cr twČnĎ‘ČBĘ ot’Ł CmyqĂ êĎ MqĄhĎ2

bSĎ xĘ nĆ hUĎ JČ wynĎ y‘ĄBĘ bSĄ xĎ yĄ=yJĂ Sy’Ă wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ trČoê=t’Ć CrmĘ SĘ êĂ t’zŁ bĎ C Ch‘ĄrĄ lbĆ sĄ3

xmČ WĘ yĂ z’Ď wĘ ChWĄ ‘ĞmČ =t’Ć Sy’Ă NxČ bĘ yĂ ë’Č : oSpĘ nČ =t’Ć ’Ch h‘ĆtĘ mČ hmĎ ylĂ bĘ kĂ otoyhĘ BĂ ’Ch4

odUĘ lČ mĘ lĂ dymĂ lĘ êČhČ : ’vĎ yĂ o’vĎ mČ dbĆ JŁ Sy’Ă Sy’Ă yJĂ : Ch‘ĄrĄ xkČ nŁ lĘ âlwĘ oDbČ lĘ wyWĎ ‘ĞmČ BĘ5, 6

rSĆ ’ĞJČ yJĂ oB ltĄhĎ lĘ Ny’Ą MyhĂ Łl’ĹhĎ MkĆ ytĄSŁ pĘ nČ C’èĂ êČ =l’Č : obCT=lJĎ mĂ qlĆ xĄ NêĄ yĂ h‘ĎdĄ7

xČ CrlĎ ‘ČrĄEŁ hČ wĘ ZCrxĎ NoyQĎ JĂ orWĘ BĘ ryYĂ qĘ rYŁ qĘ yĂ orWĎ bĘ lĂ ‘rĄEŁ hČ =yJĂ : rYŁ qĘ yĂ NJĄ Sy’Ă ‘rČzĘyĂ8

oê‘ĂBĘ rYŁ qĘ nĂ =yJĂ boT toW‘ĞBČ CnydĄyĎ hnĎ yjĆ rĘêĂ =lBČ CnxĘ nČ’Ğ wČ : MlĎ o‘ yIĄxČ xČ CrhĎ ryYĂ qĘ rYŁ qĘ yĂ9

MQĎ JĚ l‘ČwĘ MdĎ’Ď ynĄBĘ =lkĎ lĘ ’eĎ=hbĎ yTĂ nĄ MyĂdČyĎ CnlĎ =SyĆ do‘BĘ ’op’Ą NJĄ =l‘ČwĘ : hjĆ rĘnĂ âl=M’Ă10

hQĆ ’Ą : ydĂyĎBĘ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ bĘ tČJĎ =rSĆ ’Ğ hEĆhČ bêĎkĘ UĂ hČ brČ=hmĎ C’rĘ : hnĎ Cm’ĹhĎ tybĄ ynĄbĘ lĂ11, 12

blČ YĘ rbČ DĘ=l‘Č CpdĘrĎyĄ=lBČ N‘ČmČ lĘ qrČ loUhĂ lĘ MkĆ tĘ ’Ć CYQĘ ’Č yĘ MyĂnČ y‘ĄlĎ tojyČtĘ hĂ lĘ MySĂ qĘ bČ mĘ hČ
CllĘ hČ tĘ yĂ N‘ČmČ lĘ CloUtĂ yJĂ MYĎ pĘ xĆ qrČ MyrĂmĘ SŁ MnĎ y’Ą hrĎoêhČ =t’Ć MhĄ hĎ MylĂ oUeĂ hČ wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ13

oB=rSĆ ’Ğ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ blČ YĘ BĂ ytĂ lĎ Cz lQĄ hČ tĘ hĂ mĄ yQĂ hlĎ ylĂ xĎ ynĂ ’Ğ wČ : MkĆ rĘWČ bĘ BĂ14

âlwĘ hlĎ CUlČ âl z‘Ď rtĆ yĆ Ny’Ą ‘ČCSyĄ xČ ySĂ UĎ BČ =yJĂ : MlĎ o‘lĎ bClYĎ ynĂ ’Ğ wČ ylĂ =bClYĎ MlĎ o‘hĎ15
hlr‘l
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MolSĎ t’EŁ hČ hDĎUĂ hČ hnĄqĘ ypĂ lĘ tkĆ lĆ MyrĂèĘ yČmĘ hČ =lkĎ wĘ : hSĎ dĎxĞ h’Ď yrĂbĘ lĂ =M’Ă yJĂ hlĎ rĘ‘ĎlĎ 16

to’ yJĂ Sy’Ă do‘ ynĂ ’Ą lĘ yČ=l’Č h’Ď lĘ hĎ wĎ hêĎ‘ČmĄ : MyhĂ Łl’ĹhĎ M‘Č l’Ą rĎWĘ yĂ=l‘ČwĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ dsĆ xĆ wĘ 17

MkĆ xĞ Cr=M‘Ă CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dsĆ xĆ yxČ ’Č : yrĂWĎ bĘ BĂ ynĂ ’Ğ ’WĄ nŁ ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ MtČ ox 18

: NmĄ ’Ď



MyIĂsĂ pĘ ’Ć hĎ =l’Ć

NmĎ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ=l’Ć wĘ sospĘ ’Ćř BĘ MySĂ oduĘ hČ =l’Ć MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘBĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ xČ ylĂ SĘ soloj’

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄwĘ CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ lĎ NêĄ yĂ MolSĎ wĘ dsĆ xĆ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ MBĎ lĂ2

ymĄ èĘ mĂ CntĎ’Ł ërČBĄ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ ybĂ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch ëCrBĎ : CnynĄdŁ ’Ğ3

toyhĘ lĂ ZrĆ’Ď hdĎsĘ on âl d‘Č CnrĎxĎ bĘ oB rSĆ ’ĞJČ : xČ ySĂ UĎ BČ SpĆ eĆhČ tJČ rĘBĂ =lkĎ BĘ ono‘mĘ4

‘ČCSyĄ ydĄyĘ=l‘Č MynĂ bĎ lĘ ol toyhĘ lĂ S’rŁ mĄ CndĎ‘ĎyĘ otbĎ hĞ ’Č bĘ C : wynĎpĎ lĘ MymĂ ymĂ tĘ C MySĂ dŁ qĘ5

ob=yJĂ : odydĂyBĂ CnylĄ ‘Ď lmČ GĎ=rSĆ ’Ğ oDsĘ xČ z‘Ł trĆ’Ć pĘ tĂ lĘ : boFhČ oBlĂ ZpĆ xĄ JĘ xČ ySĂ UĎ hČ6, 7

CnylĄ ‘Ď hBĎ rĘhĂ rSĆ ’Ğ : wydĎsĎ xĞ NomhĞ JČ ëCpèĎ hČ omdĎBĘ CnytĄ’FŁ xČ lĘ hxĎ ylĂ sĘ C tCdpĘ ’YĎ mĘ nĂ8

: MdĆuĆmĂ oBlĂ bĘ hYĎ C‘yĘhČ hbĎ oFhČ otYĎ ‘ĞJČ onoYrĘ dos=t’Ć CnlĎ ‘dČoIwČ : hnĎ ybĂ C hmĎ kĘ xĎ =lkĎ BĘ9

ob CyhĎ wĘ ZrĆ’Ď BĎ rSĆ ’Ğ lkŁ wĘ MyĂmČ èĎ BČ rSĆ ’Ğ lJŁ hDĎqĚjĘ hČ ymĄ yĘ tâlmĘ BĂ xČ ySĂ UĎ BČ ZBĄ qČ lĘ10

lJŁ hWĆ ‘Ł hĎ M‘ČFČ mĂ z’Ď mĄ HlĎ CnrĘxČ bĘ nĂ rSĆ ’ĞJČ hSĎ rĎoUBČ qyzĂxĞ nČ odyĎ=l‘Č MgČ wĘ : MydĂxĎ ’ĞlČ11

CnxĘ TČ BĎ rSĆ ’Ğ MynĂ SŁ ’rĂhĎ CnxĘ nČ’Ğ toyhĘ BĂ odobJĘ rdČhĞ CnylĄ ‘Ď h’Ć rĎyĄ N‘ČmČ lĘ : oYpĘ xĆ tYČ ‘ĞJČ12

rbČ DĘ=t’Ć tmĆ ’ĹhĎ rbČ DĘ=t’Ć MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č MêĆ’Č =MGČ MyxĂ TĘ bŁ obC : xČ ySĂ UĎ BČ13

rSĆ ’ĞJČ SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ MêĆ’Č MymĂ êĎxĘ nĆ=MGČ NJĄ oB MêĆnĘ mČ ’ĹhĆ rSĆ ’ĞkČ wĘ MkĆ tĘ ‘ČCStĘ lĂ hrĎSBĘ hČ
MSĄ tQČ hĂ tĘ lĂ hEĎxĚ ’ĞlČ CnQĎ =htĎ yĘhĎ wĘ l’Ą GĎêĂ =rSĆ ’Ğ d‘Č CntĄSĎ rĎomlĘ ’Ch NobrĎ‘Ą rSĆ ’Ğ : rBĄ DĂ14

MkĆ tĘ bČ hĞř ’Č wĘ CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄBĘ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ=t’Ć y‘ĂmĘ SĎ yrĄxĞ ’Č ykĂ nŁ ’Ď =MGČ NJĄ =l‘Č rSĆ ’Ğ wČ : odobJĘ15

‘ČCSyĄ yhĄ Łl’Ĺ yJĂ : ytČ oQpĂ tĘ BĂ MkĆ rĘyJĂ zĘhČ lĘ C MkĆ dĘ‘ČBČ todohmĄ yêĂ lĘ dČxĎ âl : MySĂ oduĘ hČ =lkĎ lĘ16, 17

ynĄ y‘Ą ry’Ă hĎ lĘ C : ot’Ł t‘ČdČlĎ NozxĎ hĆ wĘ hmĎ kĘ xĎ hČ xČ Cr MkĆ lĎ NêĄ yĂ dobJĎ hČ ybĂ ’Ğ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ18

MYĆ ‘Ł hmĎ C : otlĎ xĞ nČBĘ wySĎ dŁ qĘ lĂ dobJĎ NsĆ xŁ hmĆ C wy’Ď CrqĘ twČqĘ tĂ ’yhĂ hmĎ lyJĂ WĘ hČ lĘ MkĆ lĘ kĘ WĂ19

xČ ySĂ UĎ BČ l‘ČjĎ rSĆ ’Ğ ’Ch : oE‘Ě PqĆtŁ ypĂ lĘ oB MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ CnBĎ l‘ČjĎ rSĆ ’Ğ otrĎCbGĘ ldĆGŁ20

NoTlĘ SĂ wĘ hrĎWĘ mĂ =lJĎ mĂ HČ obGĎ : MorUĎ BČ onymĂ ylĂ ChbĄ ySĂ oIwČ MytĂ UĄ hČ =NmĂ omyqĂ hĞ rSĆ ’ĞBČ21

lkŁ wĘ : ’BĎ hČ MlĎ o‘BĎ =MgČ wĘ hEĆhČ MlĎ o‘BĎ =MGČ MSĄ bĘ ’rĎqĘ nĂ rSĆ ’Ğ=lJĎ mĂ C hlĎ SĎ mĘ mĆ C hrĎCbgĘ C22

’Ch ’lĄ mĎ yJĂ oâlmĘ C otIĎwĂgĘ ’yhĂ rSĆ ’Ğ : hdĎ‘ĄhĎ =lkĎ lĘ S’rŁ lĘ ChnĄêĘ IĂwČ wylĎ gĘ rČ txČ êČ tSĎ23

: lJŁ BČ lJŁ =t’Ć
MynĂ pĎ lĘ MêĆkĘ lČ hĞ MtĎ oxrĘ’Ď bĘ =yJĂ : MkĆ ytĄ’FŁ xČ wĘ MkĆ y‘ĄSĘ pĂ BĘ MtĆ yyĂhĹ MytĂ mĄ rSĆ ’Ğ MêĆ’Č =MGČb, 2

rrĄo‘tĘ UĂ hČ xČ CrhĎ ’Ch MyĂmĎ èĎ hČ txČ êČmĂ toxCrhĎ lyxĄ rWČ NoYrĘkĂ wĘ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ ynĄBĘ ghČ nĘ mĂ JĘ
tol’ĞSĘ mĂ ’QĄ mČ lĘ MyrĂWĎ BĘ twŁ ’ĞtČ CnpĘ dČrĎ CnxĘ nČ’Ğ=MGČ MhĆ omkĘ C : ‘ČomSĘ Cb’Ď =âl MynĂ BĎ blĄ BĘ3

l’Ą ë’Č : M‘ČzĎ yrĄrĘo‘ MynĂ BĎ r’Ď SĘ lĂ CnyIĄxČ ykĄ rĘdČBĘ CnymĂ dĘnĂ =rSĆ ’Ğ d‘Č ‘rĎhĎ bQĄ hČ wĘ rWĎ BĎ hČ4

MytĂ mĄ CntĄ oyhĘ BĂ xČ ySĂ UĎ hČ =M‘Ă CnyĎxĹhĆ : CntĎ’Ł bhČ ’Ď rSĆ ’Ğ otbĎ hĞ ’Č brŁ BĘ MymĂ xĞ rČ ’lĄ mĎ5
My‘Vpb

.MkĆ tĘ bČ hĞ ’Č wĘ N’k ’Ymn ’l ’"sb v.15 .sospĘ ’Ć BĘ N’k ’Ymn ’l ’"sb v.1 .’
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oU‘Ă tbĆ SĆ lĎ CnlĎ =NêĆ IĂwČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ CnmĎ yqĂ hĞ yJĂ : MêĆ‘ĘSČ on dsĆ xĆ BČ ë’Č wĘ My‘ĂSĎ jĘ BČ 6

‘ČCSyĄBĘ hbĎ oTlĘ CnylĄ ‘Ď lmČ GĎ=rSĆ ’Ğ oDsĘ xČ rSĆ ‘Ł ldĆGŁ =t’Ć C’obyĎ MymĂ IĎBČ to’rĘhČ lĘ : MorUĎ BČ 7

têČmČ =yJĂ MkĆ lĎ t’EŁ htĎ yĘhĎ MkĆ dĘIĆmĂ âlwĘ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ bqĆ‘Ą MêĆ‘ĘSČ on dsĆ xĆ bČ =yJĂ : xČ ySĂ UĎ hČ 8

CnrĘYČ on wydĎyĎ hWĄ ‘ĞmČ CnxĘ nČ’Ğ yJĂ : Sy’Ă lQĄ hČ tĘ yĂ=NjĆ MkĆ yWĄ ‘ĞmČ rkČ WĘ bĂ âl : ’yhĂ MyhĂ Łl’Ĺ 9, 10

t’zŁ CrkĘ zĂ NJĄ =l‘Č : MBĎ tkĆ lĆ lĎ MdĆuĆmĂ CnlĎ NykĂ hĄ rSĆ ’Ğ MybĂ oT MyWĂ ‘ĞmČ lĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄbĘ 11

C’rĘqĎ MyĂdČyĎ hWĄ ‘ĞmČ ’Ch rSĆ ’Ğ rWĎ bĎ ylĄ oUnĂ My’Ă rĎqĘ eĂ hČ wĘ MynĂ pĎ lĘ MtĆ yyĂhĹ rWĎ bĎ ylĄ rĘ‘Č MyĂog=yJĂ
MyrĂzĎwĘ l’Ą rĎWĘ yĂBĘ xrĎzĘ’Ć =lkĎ lĘ MyrĂkĘ nĎ xČ ySĂ mĎ âlBĘ MtĆ yyĂhĹ ’yhĂ hČ t‘ĄbĎ =ykĂ wĘ : MylĂ rĄ‘Ğ MkĆ lĎ 12

MêĆ’Č xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ ë’Č : ZrĆ’Ď BĎ MyhĂ Łl’Ĺ âlbĘ C hwĎqĘ êĂ spĆ ’Ć BĘ hxĎ TĎ bĘ hČ wĘ tyrĂBĘ =lkĎ lĘ 13

dxĎ ’Ć lĘ MyĂnČSĘ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ CnmĄ olSĘ ’Ch yJĂ : xČ ySĂ UĎ hČ MdČBĘ MoIJČ MêĆbĘ rČqĘ nĂ z’Ď mĄ MyqĂ xŁ rĘhĎ 14

MyuĂ xĚ hČ twŁ YĘ mĂ =t’Ć wĘ hbĎ y’Ą hĎ =t’Ć hxĎ mĎ orWĎ bĘ bĂ =yJĂ : srĎhĎ CnynĄ yBĄ lyDĂbĘ UČ hČ ryuĂ hČ =t’Ć wĘ 15

bylĂ ~Ę hČ =l‘Č yJĂ : MolSĎ CnlĎ hWĎ ‘Ď t’zŁ bĎ C oSpĘ nČBĘ SdĎxĎ dxĎ ’Ć =Sy’Ă lĘ MyĂnČSĘ W‘ČIČwČ hrĎoêBČ 16

MolSĎ rvĄ bČ yĘwČ ’bŁ IĎwČ : oSpĘ nČBĘ hbĎ y’Ą hĎ =t’Ć xmČ IĂwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć dxĎ ’Ć wgĄBĘ MhĆ ynĄSĘ MylĂ SĘ hĂ 17

: CnybĂ ’Ď =l’Ć dxĎ ’Ć xČ CrBĘ tSĆ gĆlĎ ’obmĎ CnynĄSĘ lĂ xêČpĘ nĂ ob=yJĂ : MybĂ oruĘ lČ MolSĎ wĘ MyqĂ oxrĘlĎ 18

tybĄ ynĄbĘ C MySĂ oduĘ hČ brĆqĆBĘ ry‘ĂhĎ yxĄ rĘzĘ’Ć =M’Ă yJĂ MybĂ SĎ otwĘ MyrĂGĄ do‘ MkĆ nĘ y’Ą NJĄ =l‘Č 19

S’rŁ lĘ hyĎhĎ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ MèĎ SĆ My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ MyxĂ ylĂ èĘ hČ todsĘ om=l‘Č MyyĂCnBĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ 20

NJČ SĘ mĂ lĘ MêĆ’Č =MGČ MtĆ ynĄbĘ nĂ obC : hoĎhyBČ SodqĎ lkČ yhĄ lĘ lDČgĘ IĂwČ rBĎ xĚ NyĎnĘ BĂ hČ =lJĎ obC : heĎjĂ 21, 22

: xČ CrBĎ MyhĂ Łl’Ĺ
MêĆ‘ĘmČ SĘ âlhĞ : MyĂoGhČ MkĆ nĘ ‘ČmČ lĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ rysĂ ’Ğ ynĂ nĘ hĂ solop ynĂ ’Ğ ’op’Ą t’zŁ rCb‘ĞBČ g, 2

rSĆ ’ĞJČ hzĆxĞ UČ BČ doihČ ylĂ ‘ČydĂoh ykĂ wĘ : MkĆ rĘCb‘ĞBČ l’Ą dsĆ xĆ BĘ ytĂ DĎqĚpĘ yQĂ hnĎêĘ nĂ yJĂ 3

t‘ČDČhČ yJĘ ryJĂ hČ lĘ ClkĘ Cê yrČbĎ dĘ C’rĘqĘ êĂ M’Ă : rmŁ ’lĄ hrĎYĎ qĘ NoSlĎ BĘ MynĂ pĎ lĘ yêĂ bĘ tČJĎ 4

MoIkČ hlĎ gĘ nĂ rSĆ ’ĞJČ MdĆuĆmĂ tordŁ BĘ MdĎ’Ď ynĄbĘ lĂ ‘dČon âl rSĆ ’Ğ : xČ ySĂ UĎ hČ dosBĘ yêĂ ’Ă 5

otlĎ xĞ nČBĘ MhĄ =MGČ qlĆ xĄ MyĂoGhČ CxqĘ yĂ yJĂ : xČ CrhĎ yjĂ =l‘Č wy’Ď ybĂ nĘ lĂ wĘ MySĂ dŁ uĘ hČ wyxĎ ylĂ SĘ lĂ 6

: hrĎŁWBĘ hČ yjĂ =l‘Č otxĎ TĎ bĘ hČ lBĄ qČ lĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ MyrĂbĄ xĞ wČ otIĎwĂgĘ BĂ MyrĂbĎ ’Ą JĘ toyhĘ lĂ
ynĂ ’Ğ : otrĎCbGĘ tQČ ‘ĚjĘ ypĂ lĘ ylĂ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ tnČêĘ mČ BĘ trĄSĎ mĘ lĂ HlĎ ytĂ yyĂhĎ rSĆ ’Ğ 7, 8

xČ ySĂ UĎ hČ NsĆ xŁ MyĂoGhČ =l’Ć rvĄ bČ lĘ hEĆhČ dsĆ xĆ hČ ylĂ NCtnĎ MySĂ oduĘ hČ NyBĄ MyrĂy‘Ă~Ę BČ ry‘Ă~Ď hČ
MlĎ o‘mĄ hyĎhĎ NCpYĎ rSĆ ’Ğ doihČ ërĆ‘Ą t‘ČdČlĎ lkŁ =ynĄ y‘Ą ry’Ă hĎ lĘ C : rqĆxĄ Ny’Ą lĘ ’Ch brČ=yJĂ 9

’bĎ ~Ď hČ ySĄ ’rĎlĘ hdĎ‘ĄhĎ yjĂ =l‘Č ‘dČCĎyĂ t’zŁ bĎ C : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ydĄyĘ=l‘Č lJŁ hČ rYĄ oy MyhĂ Łl’BĄ 10

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MdĆuĆmĂ Z‘ČyĎ rSĆ ’Ğ hYĎ ‘ĄJĎ : MyhĂ Łl’Ĺ tmČ kĘ xĎ to’lĘ pĘ nĂ MorUĎ BČ xČ kŁ yrĄBŁ gĂ lĘ C 11

ynĂ ’Ğ t’zŁ NJĄ =l‘Č : NoknĎ blĄ BĘ otnĎ Cm’ĹBĆ wylĎ ’Ą tSĆ gĆlĎ ZmĆ ’Ł PysĂ on oB rSĆ ’Ğ : CnynĄdŁ ’Ğ 12, 13

: MkĆ êĘ rĘ’Č pĘ êĂ ’yhĂ t’zŁ yJĂ MkĆ nĘ ‘ČmČ lĘ ynĂ CppĎ ’Ğ rSĆ ’Ğ ytČ orYĎ bĘ CpFĘ ‘ČtĘ êĂ ’nĎ=l’Č SuĄbČ mĘ
l‘Č omSĘ ’rĎqĘ nĂ rSĆ ’Ğ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄ od’Ğ ybĂ ’Ď ynĄpĘ lĂ yJĎ rĘBĂ l‘Č h‘ĎrĘkĘ ’Ć NJĄ =l‘Č 14, 15

hrĎCbgĘ BĂ rEĄ’Č tĘ hĂ lĘ odobJĘ NsĆ xŁ =ypĂ JĘ MkĆ lĎ NêĄ yĂ ’ChwĘ : ZrĆ’Ď bĎ C MyĂmČ èĎ BČ wytĎ o’bĘ YĂ =lJĎ 16
yp=l‘
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CSyrĂSĘ tČ yJĂ hnĎ Cm’ĹBĆ MkĆ BĘ lĂ brĆqĆBĘ NJŁ SĘ yĂ xČ ySĂ UĎ hČ wĘ : ymĂ ynĂ jĘ hČ MdĎ’Ď BĎ oxCr yjĂ =l‘Č17

ërĆ’Ł hĎ wĘ bxČ rŁ hĎ ’Ch=hmČ MySĂ oduĘ hČ =lJĎ M‘Ă lyJĂ WĘ hČ lĘ ClkĘ Cê z’Ď : hbĎ hĞ ’Č BĘ CdsĘ CĎtĂ wĘ18

C’lĘ UĎ êĂ rSĆ ’Ğ=d‘Č hbĎ GĎWĘ nĂ t‘ČDČmĂ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ tbČ hĞ ’Č BĘ NnĄ oBtĘ hĂ lĘ C : qmĆ ‘Ł hĎ wĘ hbČ GŁ hČ wĘ19

rtĆ yĆ CnlĎ toW‘ĞlČ wĘ CnBĄ lĂ xČ JŁ BČ rrĄo‘lĘ ol brČ wydĎyĎ rSĆ ’Ğ ’ChwĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ âlmĘ =lJĎ mĂ20

roDmĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄbĘ C hdĎ‘ĄhĎ ëotBĘ dobJĎ hČ ’Ch ol : CnytĄ obSĘ xĘ mČ C CnytĄ ol’ĞSĘ mĂ =lJĎ =l‘Č21

: NmĄ ’Ď MlĎ o‘hĎ =d‘ČwĘ MlĎ o‘hĎ mĄ C rodlĘ
‘ČnĄYĘ hČ BĘ : MkĆ omJĎ My’Ă rĚuĘ hČ b~Č mČ lĘ hwĎ’nĎJĘ tkĆ lĆ lĎ MkĆ BĎ rYČ pĘ ’Ć Nod’Ď hĎ rysĂ ’Ğ ynĂ ’Ğ wČd, 2

MkĆ xĞ Cr dxĄ yČlĘ rmŁ SĘ lĂ wĘ dqŁ SĘ lĂ : hbĎ hĞ ’Č BĘ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă t’WĄ lĎ wĘ MyĂjĎ ’Č ërĆ’Ł BĘ hwĎnĎ‘ĞwČ3

MtĆ’rČqĘ nĂ =MGČ rSĆ ’ĞJČ dxĎ ’Ć xČ CrbĘ C dxĎ ’Ć PCgBĘ MyrĂbĎ ’Ą JĘ toyhĘ lĂ : MolèĎ hČ trĆBĆ xĘ mČ BĘ4

lkŁ =ybĂ ’Ğ wČ dxĎ ’Ć l’Ą : txĎ ’Ć hlĎ ybĂ TĘ C txČ ’Č hnĎ Cm’Ĺ dxĎ ’Ć Nod’Ď : txĎ ’Ć hwĎqĘ tĂ BĘ MkĆ bĘ ~Č mČ lĘ5, 6

dsĆ xĎ tnĎmĘ qQČ xĚ CeUĆ mĂ Sy’Ă Sy’Ă lĘ ë’Č : MkĆ lĘ JĚ ëotbĘ C lJŁ =M‘Ă wĘ lJŁ =l‘Č ’Ch rSĆ ’Ğ7

tonêĎmČ NêĄ IĂwČ ybĂ SĆ hbĎ SĎ MorUĎ lČ śhlĎ ‘Ď rmĄ ’Ł ’Ch NJĄ =l‘Č : xČ ySĂ UĎ hČ tnČêĘ mČ tDČmĂ JĘ8

drĄIŁ hČ : ZrĆ’Ď toIêĂ xĘ tČlĘ hnĎSŁ ’rĂBĎ drČyĎ=M’Ă yJĂ hzĆ Ny’Ą hlĎ ‘Ď=yJĂ rmČ ’nŁ ykĂ wĘ : MdĎ’Ď lĎ9, 10

toyhĘ lĂ hQĆ ’Ą =t’Ć NtČ nĎ ’ChwĘ : lJŁ hČ =t’Ć ’QĄ mČ lĘ MormĎ ymĄ SĘ =lJĎ mĂ hlĎ ‘ĘmČ lĘ hlĆ ‘Ł hĎ ’Ch11

MylĂ SĘ hČ lĘ : MyrĂomC My‘ĂrŁ hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ MyrĂvĘ bČ mĘ hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ My’Ă ybĂ nĘ hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ MyxĂ ylĂ SĘ12

CnQĎ JĚ rSĆ ’Ğ d‘Č : xČ ySĂ UĎ hČ PCG hnĆBĎ yĂ N‘ČmČ lĘ SdĆuŁ hČ tdČbŁ ‘Ğ tkĆ ’lĆ mĘ lĂ MySĂ dŁ uĘ hČ =t’Ć13

hDĎUĂ BČ MlĄ SĎ MdĎ’Ď lĘ CnyyĂhĎ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ t‘ČdČbĘ C txČ ’Č hnĎ Cm’ĹBĆ CnbĄ bĎ lĘ dxĄ yČlĘ ’obnĎ
xČ Cr=lkĎ ynĄjĘ mĂ MySĂ rĎgĘ nĂ wĘ MypĂ DĎnĂ MylĂ lĞ o‘ do‘ hyĆhĘ nĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ : xČ ySĂ mĎ hČ tmČ oq âlmĘ JĂ14

hbĎ hĞ ’Č mĄ tmĆ ’ĹBĎ qyzĂxĞ nČ=M’Ă yJĂ : MrĆxĄ CdCYyĎ MhĆ ylĄ kĘ nĂ BĘ rSĆ ’Ğ MtĎ ymĂ rĘtČ wĘ MySĂ nĎ’Ğ trČotBĘ15

PCGhČ =lJĎ rèĎ qĚmĘ C qBĎ dĘmĚ obC : S’rŁ hĎ ’Ch rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ynĄpĘ lĂ lodgĎ wĘ ëolhĎ CnkĘ lČ hĎ wĘ16

: MxĎ kŁ ydĄJĘ orydĂ’ĞhČ lĘ C olyDĂgĘ hČ lĘ NCdbĘ ‘ČyČ hbĎ hĞ ’Č BĘ rSĆ ’Ğ NoknĎ=l’Ć wyqĎ lĎ xĞ wČ wyqĎ rĎjĘ =lJĎ M‘Ă
ylĄ bĘ hČ yrĄxĞ’Č rSĆ ’Ğ MyĂoGhČ rtĆ yĆJĘ CklĘ êĄ=l’Č rmŁ ’lĄ Nod’Ď hĎ ynĄpĘ lĂ MkĆ bĎ ytĂ dŁ ‘ĂhČ hêĎ‘ČwĘ17

CSqĘ hĂ rSĆ ’Ğ bqĆ‘Ą MhĆ lĎ MyrĂzĎCm MyhĂ Łl’Ĺ yIĄxČ wĘ ëSČ xĎ MêĎ‘ĘDČ ro’mĘ : ëlĄ hŁ MBĎ lĂ ’wĘSĎ18

âlwĘ hbĎ ‘ĄotwĘ hlĎ bĎ nĘ =lJĎ toW‘ĞlČ CrJĘ mČ tĘ IĂwČ MBĎ lĂ SpČ TĎ rSĆ ’Ğ MhĄ : MêĎlĘ CČ’Ă BĘ MxĎ Cr19

MtĆ yyĂhĹ MybĂ ySĂ qĘ mČ qrČ M’Ă : xySĂ UĎ hČ ykĄ rĘDČ MêĆdĘmČ lĘ t’zŁ kĎ âl MêĆ’Č wĘ : h‘ĎbĘ WĎ C‘dĘyĄ20, 21

MynĂ SŁ ’rĂhĎ MkĆ ykĄ rĘDČ MêĆbĘ zČ‘Ğ N‘ĄwĘ : ‘ČCSyĄ ynĄpĘ BĂ tmĆ ’Ĺ MhĄ yJĂ MêĆ’Č orbĎ dĘ ydĄCUlĂ wĘ oloqlĘ22

xČ CrBĘ SDĄxČ tĘ hĂ lĘ : otwĎ’ĞtČBĘ h‘ĆtĘ eĂ hČ wĘ txĎ SĘ eĂ hČ ynĂ mŁ dĘuČ hČ MdĎ’Ď hĎ =t’Ć MkĆ ylĄ ‘ĞmĄ rysĂ hĎ lĘ =d‘Č23

blĄ JĘ tmĆ ’ĹBĆ SdĆqŁ bĘ C qdĆYĆ bĘ ’rĎbĘ eĂ hČ SdĎxĎ hĆ MdĎ’Ď hĎ =t’Ć SBŁ lĘ lĂ wĘ : MkĆ BĘ lĂ brĆqĆBĘ hSĎ dĎxĞ24

CnxĘ nČ’Ğ MyrĂbĎ ’Ą yJĂ o‘rĄ=t’Ć Sy’Ă tmĆ ’Ĺ CrBĘ dČwĘ MJĆ mĂ rqĆSĆ CqyxĂ rĘhČ NJĄ =l‘Č : MyhĂ Łl’ĹhĎ25

MoqmĎ CnêĘ êĂ =NjĆ : MkĆ jĘ ’Č BĘ zgĆrŁ do‘BĘ SmĆ èĆ hČ ’obtĎ âlwĘ C’TĎ xĹêĆ=l’Č wĘ CzgĘ rĂ : wyxĂ ’Ď lĘ Sy’Ă26, 27

ttĄlĎ ol toyhĘ lĂ wydĎyĎBĘ boT toW‘ĞlČ lmŁ ‘ĞyČ=M’Ă yJĂ do‘ bnŁ gĘ lĂ PsĄ yŁ =l’Č bnČGĎSĆ ymĂ : NTĎ vĎ lČ28
Nwyb’l

.T"y x"s Mylht Nyy‘ ,MdĎ’Ď BĎ twntm êĎxĘ qČ lĎ ybS tĎ ybĂ SĎ Mwrml tĎ ylĂ ‘Ď ’"n v.8 .d
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bySĂ hĎ lĘ MyxĂ kŁ nĘ C MybĂ oT MyrĂbĎ DĘ=M’Ă yJĂ MkĆ yjĂ mĂ ’YĄ yĄ=âl l‘ČIČlĂ BĘ rbČ DĘ=lJĎ : NoybĘ ’Ć lĎ 29

oB rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ xČ Cr ’Ch SdĆuŁ hČ xČ Cr=t’Ć Cb~Ę ‘ČêĘ =l’Č wĘ : MhĆ y‘ĄmĘ SŁ lĘ NxĄ =ttĆlĎ wĘ SpĆ nĆ 30

heĎ CltĘ C zgĆrŁ P’Ď NorxĞ wČ blĄ tCryrĂmĘ =lJĎ MJĆ mĂ CqyxĂ rĘhČ wĘ : hQĎ ’Ě GĘ hČ Moy d‘Č MêĆ’Č MymĂ êĎxĘ nĆ 31

wyxĂ ’Ď lĘ Sy’Ă MyxĂ QĎ sČ wĘ MymĂ xĞ rČmĘ hzĆlĎ hzĆ CyhĘ êĂ MynĂ nĘ xŁ lbĎ ’Ğ : ‘rĎ rbĎ DĎ=lJĎ M‘Ă hYĎ ’Ď nĘ C 32

: xČ ySĂ UĎ BČ MkĆř lĎ xlČ sĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ =MGČ rSĆ ’ĞJČ
rSĆ ’ĞJČ MkĆ ydĄ‘ĎYĘ CnykĂ êĎ hbĎ hĘ ’Č bĘ C : MybĂ Ch’Ğ MynĂ bĎ JĘ CklĄ êĄ MkĆ yhĄ Łl’Ĺ yrĄxĞ ’Č NkĄ lĎ h, 2

: MyhĂ Łl’lĄ xČ xŁ ynĂ xČ yrĄlĘ xbČ zĆwĎ NBĎ rĘqĎ lĘ CnSĄ pĘ nČ txČ êČ oSpĘ nČ =t’Ć NêĄ IĂwČ CntĎř ’Ł bhČ ’Ď xČ ySĂ UĎ hČ =MGČ
âl NkĄ wĘ : SdĆqŁ ySĄ nĘ ’Č lĘ NoknĎ rSĆ ’ĞJČ MkĆ yjĂ =l‘Č ‘mČ èĎ yĂ âl ‘YČ bĆ C hUĎ zĂ=lkĎ wĘ tCnzĘ ë’Č 3, 4

: hQĎ hĂ tĘ yrĄmĘ ’Ă =M’Ă yJĂ MkĆ lĎ trĆ’Ć pĘ tĂ lĘ âl rSĆ ’Ğ hlĎ hĽ tĎ wĘ tollĄ oh âlwĘ hlĎ bĎ nĘ yrĄbĘ dĂ
dbĄ ‘Ł JĘ ’Ch rSĆ ’Ğ touSČ ‘ĞmČ ‘YČ BĆ bhĄ ’Ł o’ ’mĄ TČ wĘ hnĆ zŁ Sy’Ă =lJĎ yJĂ C‘dĘêĄ ‘dŁ yĎ t’zŁ =yJĂ 5

yrĄbĘ dĂBĘ toGSĘ lĂ MkĆ BĘ lĂ CnêĘ êĂ =l’Č : CnyhĄ Łl’wĄ CnxĄ ySĂ mĘ tCklĘ mČ BĘ hlĎ xĞ nČ MhĆ lĎ Ny’Ą MylĂ ylĂ ’Ĺ 6

CyhĘ tĂ âl NJĄ =l‘Č : MyrĂrĘos MynĂ bĎ BĘ oj’Č NorxĞ MyhĂ Łl’Ĺ xQČ SČ yĘ hzĆ=llČ gĘ bĂ yJĂ MylĂ BĂ hĘ mČ 7

’nĎ=CkQĘ hČ tĘ hĂ CnynĄdŁ ’ĞBČ hrĎo’lĘ MêĆkĘ jČ hĘ nĆ hêĎ‘ČwĘ MynĂ pĎ lĘ MtĆ yyĂhĹ hkĎ SĄ xĞ =yJĂ : MhĆ lĎ MyrĂbĄ xĞ 8

ynĄ y‘ĄBĘ bTČ yIĂ=hmČ NoxbĎ C : tmĆ ’ĹwĆ qdĆYĆ wĘ lJŁ lČ dsĆ xĆ toW‘Ğ ’Ch xČ CrhĎ yrĂjĘ hzĆwĘ : ro’=ynĄbĘ JĂ 9, 10

rSĆ ’Ğ=t’Ć yJĂ : MtĎ’Ł NCxykĂ oê xČ kĄ oh=M’Ă yJĂ ëSĆ xŁ wĘ qyrĂ ylĄ lĞ ‘ČmČ BĘ CbrĘ‘ĎtĘ êĂ =l’Č wĘ : CnynĄdŁ ’Ğ 11, 12

MhĄ hmĎ ro’lĎ ClGĎ yĂ z’Ď CxkĘ CĎyĂ rSĆ ’ĞJČ ë’Č : rjĄ sČ lĘ ’yhĂ hjĎ rĘxĆ ëSĎ xĘ UČ BČ MyWĂ ‘Ł MhĄ 13

xrČzĘyĂ xČ ySĂ UĎ hČ wĘ MytĂ UĄ hČ =NmĂ hYĎ yqĂ hĎ MDĎrĘnĂ ìlĘ MCq rmČ ’ĹnĆ hzĆ=l‘ČwĘ : MtĎ’Ł hQĆ gČmĘ hČ ro’lĎ 14

: MymĂ kĎ xĞJČ =M’Ă yJĂ MylĂ ywĂ’ĹkĆ âlwĘ tkĆ lĆ byTĂ yhĄ lĘ MkĆ ykĄ rĘDČ=l‘Č NyĂ‘Č CmyWĂ êĎ hêĎ‘ČwĘ : ìylĆ ‘Ď 15

t‘ČdČlĎ ClyJĂ SĘ êČ =M’Ă yJĂ blĄ yrĄsĘ xČ CyhĘ tĂ âlwĘ : MymĂ IĎhČ My‘ĂrĎ yJĂ rCb‘ĞBČ NynĂ bĘ zĎ ’nĎDĎ‘Ă yDĂ 16, 17

: NoylĘ ‘Ć xČ Cr C’lĘ UĎ hĂ qrČ oBrĘqĂ BĘ My‘Ă wĘ‘Ă xČ Cr rSĆ ’Ğ NyĂyČ C’BĘ sĘ êĂ =l’Č wĘ : CnynĄdŁ ’Ğ ZpĆ xĄ hmČ 18

lJŁ hČ =l‘ČwĘ : hoĎhylČ MkĆ bĘ bČ lĘ bĂ CrUĘ zČwĘ CrySĂ HyĎ tormĘ zĂwĘ torySĂ wĘ toQhĂ êĘ MkĆ SĘ pĘ nČbĘ CrmĘ ’Ă wĘ 19, 20

wyxĂ ’Ď ynĄjĘ mĂ Sy’Ă C‘nĘ JĎ hĂ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ dymĂ êĎ CnybĂ ’Ď CnyhĄ Łl’lĄ Cdoh 21

l‘ČBČ hČ yJĂ : Nod’Ď hĎ ynĄjĘ mĂ omJĘ NhĆ ylĄ ‘ĞbČ ynĄjĘ mĂ hnĎ yyĆhĘ êĂ to‘nĎkĘ nĂ MySĂ eĎhČ wĘ : MyhĂ Łl’Ĺ t’Č rĘyĂBĘ 22, 23

rSĆ ’ĞJČ ë’Č : otIĎwĂgĘ lĂ ‘ČySĂ omhČ ’ChwĘ hdĎ‘ĄhĎ S’rŁ xČ ySĂ UĎ hČ =MgČ omJĘ hèĎ ’Ă hĎ S’rŁ =’Ch 24

: NtĎ oxrĘ’Ď =lkĎ BĘ NhĆ ylĄ ‘ĞbČ ynĄpĘ QĂ mĂ hnĎ‘Ę nČJĎ êĂ MySĂ eĎhČ =MGČ NJĄ HxĎ ySĂ mĘ ynĄpĘ QĂ mĂ hdĎ‘ĄhĎ t‘ČnČkĘ nĂ
oSpĘ nČ =t’Ć NêĄ IĂwČ bhĄ ’Ď otdĎ‘Ğ=t’Ć xČ ySĂ UĎ hČ =MGČ rSĆ ’ĞJČ MkĆ ySĄ nĘ =t’Ć CbhĹ’Ć MySĂ nĎ’Ğ MêĆ’Č wĘ 25

ol MyqĂ hĎ lĘ : MyĂmĎ hwĄqĘ mĂ BĘ HtĎ’Ł ZxČ rĎ=rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č orbĎ dĘbĂ heĎSĆ DĘqČ yĘ N‘ČmČ lĘ : HSĎ pĘ nČ txČ êČ 26, 27

hwĎYĘ UĂ hČ NJĄ : HBĎ Ny’Ą MCm=lkĎ wĘ ttĆxĆ jĘ o’ trĆhĆ bČ ylĂ BĘ mĂ hmĎ ymĂ tĘ C hrĎBĎ hdĎBĎ kĘ nĂ hdĎ‘Ą 28

omYĘ ‘Č=t’Ć bhĄ ’Ł ’Ch oêSĘ ’Ă =t’Ć bhĄ ’Ł hĎ yJĂ MpĎ CgJĘ MhĆ ySĄ nĘ =t’Ć hbĎ hĞ ’Č lĘ ySĂ nĎ’ĞhĎ =l‘Č
rSĆ ’ĞJČ ot’Ł qeĄpČ mĘ C lJĄ lĘ kČ mĘ qrČ orWĎ BĘ =t’Ć Sy’Ă ’nĄWĎ =âl MlĎ o‘mĄ yJĂ : orWĎ BĘ =t’Ć wĘ 29

Sy’Ă =bzĎ‘ĞyČ NJĄ =l‘Č : wymĎ YĎ ‘ĞmĄ C orWĎ BĘ mĂ CnxĘ nĎ’Ğ opCg yrĄbĎ ’Ą =yJĂ : otdĎ‘Ğ=t’Ć xČ ySĂ UĎ hČ =MGČ 30, 31
wyb’=t’
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ynĂ ’Ğ wČ hEĆhČ doihČ lodGĎ : dxĎ ’Ć rWĎ bĎ lĘ MhĆ ynĄSĘ śCyhĎ wĘ oêSĘ ’Ă BĘ qbČ dĎwĘ oU’Ă =t’Ć wĘ wybĂ ’Ď =t’Ć32

oSpĘ nČJĘ oêSĘ ’Ă =t’Ć bhČ ’ĹyĆ MJĆ mĂ Sy’Ă Sy’Ă MêĆ’Č =MGČ ë’Č : otdĎ‘Ğ=l‘ČwĘ xČ ySĂ UĎ hČ =l‘Č rBĄ dČmĘ33

: ’rĎyêĂ HlĎ ‘ĘBČ =t’Ć hèĎ ’Ă hĎ wĘ
ìUĆ ’Ă =t’Ć wĘ ìybĂ ’Ď =t’Ć dBĄ JČ : ’Ch rSĎ yĎ rbĎ dĎ yJĂ CnynĄdŁ ’ĞBČ MkĆ ydĄlĘ yŁ loqBĘ MynĂ bĎ C‘mĘ SĂw, 2

ìymĆ yĎ NCkyrĂ’Ğ yČ N‘ČmČ lĘ C ëlĎ bTČ yyĂ N‘ČmČ lĘ : HDĎYĂ BĘ HrĎkĎ WĘ rSĆ ’Ğ hnĎSŁ ’rĂhĎ hwĎYĘ UĂ hČ t’zŁ3

CnynĄdŁ ’Ğ rsČ CmBĘ MClDĘgČêĘ =M’Ă yJĂ MkĆ ynĄBĘ tmČ xĞ Cry‘ĂêĎ =l’Č tob’Ď hĎ wĘ : hmĎ dĎ’ĞhĎ =l‘Č4

hdĎ‘ĎrĘC h’Ď rĘyĂBĘ MkĆ tĘ IČwĂgĘ ynĄdŁ ’Ğ MkĆ ynĄdŁ ’Ğ loqlĘ CbySĂ qĘ hČ MydĂbĎ ‘Ğ MêĆ’Č wĘ : oêxĘ kČ otbĘ C5

yJĂ MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ NoYrĎ qypĂ hĎ lĘ MyĂnČ y‘Ą h’Ą rĘmČ lĘ hdĎbŁ ‘ĞbČ âlwĘ : xČ ySĂ UĎ lČ omJĘ blĄ =MtĎbĘ C6

ydĄbĘ ‘Ł JĘ blĄ bCFmĂ MydĂbĘ ‘Ł wĘ : MSĎ pĘ nČ =lkĎ BĘ MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘ MyWĂ ‘Ł hĎ xČ ySĂ UĎ hČ ydĄbĘ ‘ČJĘ =M’Ă7

MdĎ’Ď hĎ ot’Ł hWĆ ‘ĞyČ rSĆ ’Ğ boT rbĎ DĎ=lJĎ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ : MySĂ nĎ’Ğ ydĄbĘ ‘Ł JĘ âlwĘ CnynĄdŁ ’Ğ8

CldĘxĂ MhĆ lĎ CW‘ĞêČ NJĄ MynĂ dŁ ’Ğ MêĆ’Č =MgČ wĘ : MyrĂox=NbĆ o’ ’Ch dbĆ ‘Ć=M’Ă ol=MQĆ SČ yĘ CnynĄdŁ ’Ğ9

: MynĂ pĎ ’ovmČ oU‘Ă Ny’Ą rSĆ ’Ğ MyĂmČ èĎ BČ Nod’Ď MkĆ lĎ wĘ MhĆ lĎ =MgČ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ rSĆ ’ĞBČ MBĎ =r‘ĎGĘ mĂ
qSĆ nĆ=ylĄ kĘ CrgĘ xĂ : otrĎCbGĘ z‘Ł bĘ C CnynĄdŁ ’ĞbČ CddĘo‘tĘ hĂ rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ yxĎ ’Ć MyrĂbĎ DĘhČ rtĆ yĆwĘ10, 11

CnlĎ hmĎ xĎ lĘ mĂ MdĎwĎ rWĎ BĎ =M‘Ă âl yJĂ : NTĎ vĎ hČ ylĄ kĘ nĂ ynĄpĘ lĂ MCqlĎ lkĘ Cê N‘ČmČ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ12

NJĄ =l‘Č : MymĂ orUĘ BČ rSĆ ’Ğ My‘ĂrĎ ykĄ ’ĞlĘ mČ C hyĎlĘ jĄ ’Ę mČ ZrĆ’Ć yTĄ yQĂ SČ MylĂ y’Ą wĘ MypĂ CQ’Č =M‘Ă ë’Č13

r’Ą èĎ hĂ lĘ C ‘rĎ MoyBĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ MymĂ uĎ hČ ynĄpĘ BĂ b~Ą yČtĘ hĂ lĘ ClkĘ CtwĘ MyhĂ Łl’Ĺ qSĆ nĆ=ylĄ JĘ MkĆ lĎ CxqĘ
: MkĆ SĘ CblĘ qdĆYĆ NoyrĘSĂ wĘ tmĆ ’Ĺ yrĄCgxĞ MkĆ ynĄtĘ mĎ ’nĎ=CdmĘ ‘Ă : brĎqĘ =lJĎ tolkĘ BĂ MybĂ ~Ď nĂ14

rSĆ ’Ğ hnĎ Cm’ĹhĎ NgĄmĎ CkrĘ‘Ă lJŁ bČ C : MolèĎ hČ trČŁWBĘ rvĄ bČ lĘ MylĂ ‘ĎeĘ BČ topyĎ MkĆ ymĄ ‘ĎpĘ C15, 16

xČ CrhĎ brĆxĆ bĘ C h‘ĎCSyĘhČ ‘bČ kŁ bĘ Cb~Ę yČtĘ hĂ wĘ : r~Ď hČ dIČmĂ MyTĂ hĞŁl My~Ă xĂ oB toBkČ lĘ ClJĘ Cê17

xČ CrwĎ blĄ brĆuĆmĂ heĎ yxĂ tĘ C hQĎ pĂ êĘ =lJĎ t‘Ą=lkĎ bĘ ClQĘ jČ tĘ hĂ wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ ’Ch rSĆ ’Ğ18

rbĎ DĎ MWČ Cy yJĂ ySĂ pĘ nČ d‘ČBĘ =MgČ wĘ : MySĂ oduĘ hČ =lJĎ d‘ČBĘ NeĄxČ tĘ hĂ lĘ C ryêĂ ‘ĘhČ lĘ CyhĘ êĂ MydĂqĘ SŁ wĘ19

rCs’Ď HkĎ ’Ď lĘ mČ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ hrĎSBĘ hČ : hrĎSBĘ hČ dos dyGĂ hČ lĘ ytČpĎ WĘ xêČpĘ ’Ć =yJĂ z‘Ł wĘ ypĂ BĘ20

ydĂUĎ ‘Ă hmĎ NC‘dĘêĄ rCb‘ĞbČ lĘ ë’Č : ylĂ NoknĎ rSĆ ’ĞJČ hmĎ rĎ dyĎBĘ lQĄ mČ lĘ ylĂ =NtĆ eĎhĂ lĘ C MylĂ bĎ kĘ BĂ21

MkĆ lĎ dyGĂ yČ CnynĄdŁ ’ĞlČ NmĎ ’ĹeĆhČ trĄSĎ mĘ hČ wĘ bCh’Ď hĎ x’Ď hĎ soqykĂ CT heĄhĂ hWĆ ‘Ł ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ
MolSĎ : MkĆ BĘ lĂ =t’Ć MxĄ nČlĘ C CnyWĄ ‘ĞUČ hmČ MkĆ ‘ĞydĂohlĘ MkĆ ylĄ ’Ğ wyêĂ xĘ lČ SĘ hEĆhČ rbĎ DĎlČ yJĂ : lJŁ22, 23

dsĆ xĆ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ t’Ą mĄ C CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ MyxĂ ’Č hĎ =l’Ć hnĎ Cm’ĹwĆ hbĎ hĞ ’Č24

: txČ ~Ď nĂ hbĎ hĞ ’Č BĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ=t’Ć bhĄ ’Ł hĎ =lkĎ lĘ

.d"k +b tyV’rb Nyy‘ ,dx’ rVbl wyhw ’"n ,+x +y swqrm ,+h T"y whyttmb Nkw v.31



MyIĂjĂ lĂ yjĂ hĎ =l’Ć

MybĂ SĘ IŁ hČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MySĂ oduĘ hČ =lJĎ =l’Ć xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ydĄbĘ ‘Č soItĂ omyTĂ wĘ soloj ’

‘ČCSyĄwĘ CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ lĎ NêĄ yĂ MolSĎ wĘ dsĆ xĆ : MhĆ ytĄrĘSĎ mĘ C MhĆ ynĄqĘ zĂ=M‘Ă yjĂ lĂ pĂ BĘ 2

dymĂ êĎ hYĎ lĘ ‘Ć’Ć wĘ : MkĆ tĘ ’Ć rJŁ zĘ’Ĺ rSĆ ’Ğ t‘Ą=lkĎ BĘ yhĎ Łl’Ĺ=t’Ć hkĎ rĘbĎ ’Ğ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ 3, 4

MoIhČ =NmĂ lĘ hrĎŁWBĘ hČ =l’Ć MywĂlĘ eĂ hČ MêĆ’Č : MkĆ QĘ JĚ d‘ČBĘ lQĄ jČ tĘ ’Ć rSĆ ’ĞJČ ytĎ oQpĂ êĘ =lkĎ BĘ 5

MkĆ BĎ boT rbĎ DĎ l‘Ł pĘ lĂ lxĄ hĄ rSĆ ’Ğ ’Ch yJĂ xČ TĄ bŁ ynĂ ’Ğ t’zŁ bĎ C : hêĎ‘Ď=d‘ČwĘ NoS’rĂhĎ 6

brĆqĆbĘ yJĂ MyrĂSĎ ymĄ BĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ ySĂ pĘ nČ hbĎ SĘ xĎ NJĄ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ Moy=d‘Č CeQĆ kČ yĘ ’Ch=MGČ 7

hrĎŁWBĘ hČ =t’Ć qyDĂYĘ hČ lĘ yrĂBĘ dČ yDĄmĂ o’ MyrĂCs’ĞhĎ tybĄ BĘ yêĂ bĘ SĂ BĘ M’Ă MkĆ tĘ ’Ć ’vĎ ’Ć ybĂ bĎ lĘ
d‘ĄlĘ ylĂ MyhĂ Łl’Ĺ NhĄ : dsĆ xĎ BĆ ylĂ ClpĘ nĎ MylĂ bĎ xĞBČ MkĆ QĘ kĚ yBĂ MêĆ’Č MyqĂ bĄ dĘ yJĂ HrĎydĂ’ĞhČ lĘ w 8

ëolhĎ MkĆ tĘ bČ hĞ ’Č hBĆ rĘtĂ =yJĂ lQĄ jČ tĘ ’Ć t’zŁ =l‘ČwĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ymĄ xĞ rČBĘ MkĆ mĘ xĎ rĘ’Ć hUĎ JČ 9

SqĄ omlĘ âlwĘ blĄ yrĄBĎ toyhĘ lĂ ‘rĎlĎ boT NyBĄ lyDĂbĘ hČ lĘ C ryJĂ hĎ lĘ : lJĄ WĘ hČ wĘ h‘ĎDĄ=lkĎ BĘ brĎwĎ 10

: oêrĘ’Č pĘ tĂ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ dobkĘ lĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ydĄyĘ=l‘Č qdĆYĆ yrĂjĘ My’Ă lĄ mĘ : xČ ySĂ UĎ hČ Moy=d‘Č 11

d‘Č : hrĎŁWBĘ hČ tokylĂ hĞ lČ ly‘Ă ohlĘ qrČ h’Ď BĎ ynĂ tĘ ’Č BĎ rSĆ ’Ğ t’zŁ yxĎ ’Ć NC‘dĘtĄ yJĂ ZpĄ xĎ ynĂ ’Ğ wČ 12, 13

MyxĂ ’Č wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ N‘ČmČ lĘ ynĂ ’Ğ rysĂ ’Ď yJĂ tomqŁ UĘ hČ r’Ď SĘ =lkĎ bĘ C hrĎyBĂ hČ r‘ČSČ BĘ ‘mČ SĘ nĂ rSĆ ’Ğ 14

rbČ DĘ=t’Ć z‘Ł rtĆ yĆbĘ C‘ymĂ SĘ IČwČ yrĂsĎ Cm xkČ nŁ lĘ brĎ ZmĆ ’Ł CSbĘ lĎ CnynĄdŁ ’ĞBČ MyqĂ bĄ DĘhČ MyBĂ rČ
MydĂyGĂ mČ SyĄwĘ hbĎ yrĂmĘ C h’Ď nĘ uĂ mĂ xČ ySĂ UĎ hČ tCd‘Ą MydĂyGĂ mČ SyĄ MnĎmĘ ’Ď : dxČ pĎ =ylĂ bĘ BĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ 15

PysĂ ohlĘ CbSĘ xĘ yČ blĄ =MtĎBĘ âlwĘ hbĎ yrĂUĘ mĂ xČ ySĂ UĎ hČ tCd‘Ą MydĂyGĂ UČ hČ hQĆ ’Ą wĘ : hbĎ ydĂnĘ xČ CrmĄ 16

ykĂ nŁ ’Ď ro’lĘ hrĎŁWBĘ hČ tqČ dĘYĂ ’yYĂ ohlĘ yJĂ My‘ĂdĘyŁ hbĎ hĞ ’Č mĄ MydĂyGĂ UČ hČ hQĆ ’Ą : yrĂsĎ CmlĘ ZxČ lČ 17

rbĆ ‘Ą=lJĎ mĂ âlhĞ tmĆ ’Ĺ tpČ WĘ BĂ o’ hIĎmĂ rĘ NoSlĘ BĂ =M’Ă hêĎ‘Č ’op’Ą hmĎ ë’Č : hjŁ dmĄ ‘Ł 18

xČ CrbĘ C MkĆ tĘ QČ pĂ tĘ bĂ yJĂ : ySĂ pĘ nČ lygĂ êĎ lygĂ wĘ ynĂ ’Ğ zlĄ ‘Ď hzĆ=l‘ČwĘ MhĆ yjĂ =l‘Č xČ ySĂ UĎ hČ dGČhĚ 19

yJĂ yêĂ lĘ xČ oh rSĆ ’ĞJČ : h‘ĎCSylĂ yQĂ =hyĆhĘ êĂ t’zŁ =MGČ yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ ylĂ NCteĎhČ CnxĄ ySĂ mĘ ‘ČCSyĄ 20

ySĂ pĘ nČ =omBĘ xČ ySĂ UĎ hČ MCryĎ yJĂ hêĎ‘Č NJĄ z’Ď JĘ yxĂ TĎ bĘ mĂ =lkĎ wĘ yrĂbĘ èĂ mĂ Sob’Ą âl ykČ rĎDĘ=lkĎ bĘ
ylĂ CntĘ eĎ yĂ M’Ă NkĄ ’Ď : ytĂ xĎ wĘrČlĘ ’Ch twĆUĎ hČ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch ytĂ IĎxČ yJĂ : twĆUĎ BČ =M’Ă MyIĂxČ BČ =M’Ă 21, 22

MyĂêĎSĘ NyBĄ ynĂ ’Ğ ZxĎ lĘ nĂ yJĂ : rxĎ bĘ ’Ć hmĎ ‘dČ’Ą âl z’Ď ylĂ mĎ ‘Ğ yrĂjĘ do‘ ’ybĂ hĎ lĘ yrĂWĎ bĘ yIĄxČ 23

yIĄxČ ëyrĂ’ĞhČ lĘ spĆ ’Ć : lJŁ mĂ ylĂ boT ’Ch rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ =M‘Ă toyhĘ lĂ drĄjĎ hĂ lĘ htĎlĘ kĎ ySĂ pĘ nČ 24

MkĆ QĘ JĚ =M‘Ă yêĂ bĘ SČ yĎwĘ hjŁ rtĄ CĎ’Ă yJĂ ‘ČdĄoywĘ xČ TĄ bŁ ynĂ ’Ğ t’zŁ bĎ C : MkĆ lĎ ’Ch boT rtĄ yŁ yrĂWĎ bĘ 25

rSĆ ’ĞJČ yBĂ lDČgĘ êĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ MkĆ êĘ rĘ’Č pĘ tĂ wĘ : MkĆ lĎ hxĎ mĘ vĂ hČ wĘ hnĎ Cm’ĹhĎ hBĆ rĘmČ lĘ 26

MkĆ tĘ ’Ł rĘlĂ ’ob’Ď ykĂ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ trČŁWbĘ lĂ htĎ’Ğ yĎ rSĆ ’ĞJČ MkĆ JĘ rĘdČ CmyWĂ qrČ : MkĆ ylĄ ’Ğ hbĎ CS’Ď 27

tomxĞlĘ mĂ wDĎxĘ yČ MxĄ QĎ hĂ lĘ txČ ’Č SpĆ nĆ wĘ MkĆ BĎ dxĎ ’Ć xČ Cr yJĂ ’YĎ mĘ ’Ć z’Ď qoxrĎmĄ NzĆ’Ł ‘mČ SĄ lĘ o’
to’lĘ MhĆ lĎ ’Ch hzĆ MkĆ ylĄ ‘Ğ MymĂ uĎ hČ ynĄjĘ mĂ CYrĘ‘ČêČ =l’Č wĘ C’rĎyêĂ =l’Č wĘ : hrĎŁWBĘ hČ tnČ Cm’Ĺ 28
Nwylk
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NymĂ ’ĞhČ lĘ =MGČ MkĆ lĎ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ : MyhĂ Łl’ĹhĎ M‘ĂmĄ h’Ď YĘ yĎ t’zŁ =MgČ wĘ h‘ĎCStĘ lĂ MkĆ lĎ wĘ NoyQĎ JĂ29

ytĂ ’Ł MtĆ y’Ă rĘ rSĆ ’ĞJČ ynĂ mŁ JĎ MêĆlĘ êČpĘ nĂ MyhĂ Łl’Ĺ ylĄ CêpĘ nČ wĘ : ollĎ gĘ BĂ toe‘ČtĘ hĂ lĘ =MgČ wĘ xČ ySĂ UĎ BČ30

: hEĆhČ MoIJČ ylČ ‘Ď My‘ĂmĘ SŁ MkĆ eĘ hĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ
xČ CrhĎ rCBxĂ SyĄ=M’Ă SpĆ nĎ tbČ ySĂ mĘ hbĎ hĞ ’Č SyĄ=M’Ă xČ ySĂ UĎ BČ hmĎ MxČ nŁ SyĄ=M’Ă NkĄ lĎb

txČ ’Č hbĎ hĞ ’Č txČ ’Č h‘ĎdĄbĘ CdxĞ ’Č tĘ hĂ wĘ ybĂ bĎ lĘ NoWWĘ ’nĎ=CmylĂ SĘ hČ : MydĂsĎ xĞ wČ MymĂ xĞrČ SyĄ=M’Ă2

MkĆ tĘ wČnĘ ‘ČBĘ =M’Ă yJĂ ’wĘSĎ dobkĘ BĂ o’ hbĎ yrĂmĘ BĂ rbĎ dĎ CW‘ĞêČ =l’Č : dxĎ ’Ć blĄ wĘ txČ ’Č SpĆ nĆ3

MGČ=M’Ă yJĂ oDbČ lĘ oSpĘ nČ tbČ oTlĘ Sy’Ă SCxyĎ=l’Č : CeUĆ mĂ lodgĎlĘ wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă CbSĘ xĘ êČ4

’YĎ mĘ nĂ wytĎ’Ł YĎ omBĘ rSĆ ’Ğ ’Ch : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ bbČ lĘ JĂ MkĆ BĘ lĂ NkĄ yhĂ ywĂ : Ch‘ĄrĄ tbČ oTlĘ5, 6

l~Ą nČtĘ hĂ =M’Ă yJĂ : ol llĎ SĎ JĘ MyhĂ Łl’lĄ hwĆSĎ otoyhĹ bSČ xĎ âl t’zŁ =lkĎ bĘ C MyhĂ Łl’Ĺ tCmdĘbĂ7

MdĎ’Ď kĘ ’YĎ mĘ nĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : MdĎ’Ď hĎ dxČ ’Č tynĂ bĘ tČJĘ yhĂ yĘwČ dbĆ ‘Ď tCmDĘ SBČ lĘ IĂwČ odobJĘ =t’Ć8

omyrĂhĄ MyhĂ Łl’ĹhĎ =MGČ NJĄ =l‘Č : Z‘ĄhĎ =l‘Č tCm=d‘Č twĆmĎ =d‘Č ‘nČJĎ IĂwČ oSpĘ nČ lyjĂ SĘ hĂ r’Č êŁ lČ9

MyĂmČ èĎ BČ rSĆ ’Ğ ërĆBĆ =lJĎ ‘rČkĘ êĂ ‘ČCSyĄ MSĄ lĘ yJĂ : MSĄ =lJĎ mĂ hlĆ ‘ĞnČ MSĄ ol=NêĆ IĂwČ l‘Ď10

Nod’Ď hĎ ’Ch xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ yJĂ ‘bČ èĎ êĂ NoSlĎ =lkĎ wĘ : ZrĆ’Ď lĎ txČ êČmĂ rSĆ ’Ğ wČ ZrĆ’Ď BĎ rSĆ ’Ğ wČ11

MkĆ ynĄpĘ lĂ ytĂ oyhĘ BĂ dymĂ êĎ ylČ ’Ą MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’ĞJČ ySĂ pĘ nČ ybĄ Ch’Ğ NJĄ =l‘Č : b’Ď hĎ MyhĂ Łl’Ĺ dobkĘ lĂ12

yJĂ : MkĆ SĘ pĘ nČ ‘SČ yĄlĘ hdĎ‘ĎrĘbĂ C h’Ď rĘyĂbĘ CdbĘ ‘Ă qoxrĎmĄ ytĂ oyhĘ BĂ MoIJČ hBĄ rĘhČ rtĆ yĆ do‘=MgČ wĘ13

ylĂ bĘ BĂ CW‘Ğ CW‘ĞêČ rSĆ ’Ğ lkŁ wĘ : oYpĘ xĆ JĘ toW‘ĞlČ =MgČ wĘ ZjŁ xĘ lČ xČ JŁ MkĆ lĎ NtĄ eŁ hČ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ14

roD ëotBĘ MCm=ylĂ bĘ BĂ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄbĘ JĂ MymĂ ymĂ tĘ C MyJĂ zČ CyhĘ êĂ rCb‘ĞbČ lĘ : NodmĎ ylĂ bĘ bĂ C heĎ CltĘ15

MyIĂxČ hČ rbČ dĘBĂ NCzxĞ ’tŁ yJĂ : ZrĆ’Ď hĎ =ylĄ ‘Ğ trŁ ’Ł mĘ JĂ MhĆ ynĄ ybĄ Cry’Ă êĎ =rSĆ ’Ğ lêŁ lĘ tČpĘ w SuĄ‘Ă16

ëpĄ èĎ yĂ Cl MgČ wĘ : ChêŁ lČ yêĂ ‘Ę gČ yĎ âlwĘ qyrĂlĎ yêĂ SĘ xČ âl yJĂ xČ ySĂ UĎ hČ MoyBĘ trĆ’Ć pĘ tĂ lĘ ylĂ toyhĘ lĂ17

ClygĂ wĘ MêĆ’Č =MgČ CWyWĂ NkĄ wĘ : hlĎ ygĂ ’Ď wĘ MkĆ QĘ JĚ =l‘Č WyWĂ ’Ď MkĆ tĘ nČ Cm’ĹlĆ hdĎbŁ ‘ĞwČ xbČ zĆ=ylĄ ‘Ğ ymĂ DĎ18

ySĂ pĘ nČ bySĂ hĎ lĘ soItĂ omyTĂ =t’Ć hrĎhĄ mĘ MkĆ lĎ xČ ŁlSĘ lĂ CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄbĘ yêĂ lĘ xČ ot ynĂ ’Ğ wČ : ydĂUĎ ‘Ă19

roqUmĂ MkĆ lĎ g’Ą DŁ hČ ybĂ bĎ lĘ JĂ Sy’Ă yêĂ ’Ă =Ny’Ą otlĎ Cz yJĂ : MkĆ UĎ ‘Ă hmĎ ‘dČ’Ą rSĆ ’ĞJČ ynĂ ’Ğ=MGČ20

yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ ot’Ł qrČwĘ : xČ ySĂ mĎ hČ ‘ČCSyĄ yYĄ pĘ xĆ âlwĘ NCSrŁ dĘyĂ MSĎ pĘ nČ yYĄ pĘ xĆ MQĎ kĚ yJĂ : oSpĘ nČ21, 22

CexĆ lĎ SĘ ’Ć yJĂ hCĆqĞ’Č : hrĎŁWBĘ hČ tCk’ĞlĘ mČ BĘ yUĂ ‘Ă dbČ ‘Ď wybĂ ’Ď ynĄpĘ lĂ NbĄ kĘ C lylĂ ‘ĞBČ ’Ch PCrYĎ23

yJĂ yêĂ xĘ TČ bĎ CnynĄdŁ ’ĞBČ ë’Č : yBĂ hWĆ ‘ĎIĄ=hmČ h’Ć rĘ’Ć rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č MymĂ yĎhČ brĆqĆBĘ MkĆ lĎ24

soTydĂorpĘ jČ ’Ć =t’Ć MkĆ lĎ xČ ŁlSĘ lĂ rbĎ DĎhČ NoknĎ yJĂ ytĂ y’Ă rĎwĘ : hrĎhĄ mĘ MkĆ ylĄ ’Ğ ’ob’Ď ykĂ nŁ ’Ď =MgČ25

ylĂ NtĄ eŁ hČ wĘ MJĆ mĂ xČ ClèĎ hČ ’Ch âlhĞ yêĂ mĘ xČ lĘ mĂ BĘ ytĂ ymĂ ‘Ğ rbĆ gĆwĘ ytĂ dĎbŁ ‘ĞBČ ydĂyĎ ëmĄ os yxĂ ’Ď
: hlĎ xĎ yJĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ rCb‘ĞBČ oBlĂ =l’Ć b~Ą ‘ČtĘ yĂwĘ MkĆ QĘ kĚř lĘ oSpĘ nČ hpĎ sĘ kĘ nĂ yJĂ : yrĎsŁ xĘ mČ26

MGČ=M’Ă yJĂ oDbČ lĘ wylĎ ’Ą âlwĘ dsĆ xĎ wylĎ ’Ą hFĎ hĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ ë’Č tCmlĎ hTĎ nĎ wĘ hlĎ xĎ hŁlxĎ NmĄ ’Ď yJĂ27

ob CWyWĂ tĎ wĘ Ch’ĚrĘêĂ N‘ČmČ lĘ oxlĘ SĎ lĘ yêĂ SĘ xČ NJĄ =l‘Č : NogyĎ=l‘Č NogyĎ ylĂ PysĂ oh yêĂ lĘ bĂ lĘ ylČ ’Ą28

MySĂ nĎ’ĞlČ dobkĎ CbhĎ wĘ brĎ NoWWĎ BĘ CnynĄdŁ ’ĞBČ wynĎpĎ CmDĘqČ t’zŁ lĎ rSĆ ’Ğ : yeĂ UĆ mĂ NogyĎ ‘rČgĘ nĂ wĘ29
whmk

.MkĆ QĘ JĚ =t’Ć to’rĘlĂ ’"sb v.26 .b
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N‘ČmČ lĘ dgĆeĆmĂ oSpĘ nČ ëlĄ SĘ IČwČ xČ ySĂ UĎř hČ tdČbŁ ‘Ğ rCb‘ĞBČ twĆmĎ yrĄ‘ĞSČ =d‘Č ‘ĎyGĂ hĂ yJĂ : ChmŁ JĎ 30

: ynĂ kĄ mĘ sĎ lĘ MkĆ dĘyĆ hrĎYĘ qĎ rSĆ ’Ğ NorsĘ xĆ hČ tonUĎ hĂ
âl rbĎ dĎ hnĆSĘ mĂ MkĆ ylĄ ’Ğ bêŁ kĘ lĂ NhĄ CnynĄdŁ ’ĞbČ CxmĘ WĂ rmĄ ’Ł ynĂ nĘ hĂ yxČ ’Č MyrĂbĎ DĘhČ rtĆ yĆwĘ g

ylĄ ‘ĞpŁ ynĄjĘ mĂ CrmĘ èĎ hĂ MybĂ lĎ JĘ hČ ynĄjĘ mĂ CrmĘ èĎ hĂ : yrĎbĎ DĘ NeĄSČ ’Ğ yJĂ MkĆ lĎ boTwĘ ylČ ‘Ď xrČTŁ lĘ 2

dbŁ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ CnxĘ nĎ’Ğ tolCUhČ tyrĂbĘ ynĄBĘ CnxĘ nČ’Ğ yJĂ : hlĎ rĘ‘Ď yYĄ CYqĘ ynĄjĘ mĂ CrmĘ èĎ hĂ NwĆ’Ď 3

P’Č : CnxĄ TĎ bĘ mĂ rWĎ bĎ BĘ MyWĂ nĎ âlwĘ lQĄ hČ tĘ nĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ rSĆ ’Ğ wČ xČ CrBĎ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć 4

: CeUĆ mĂ ylĂ brČ âlhĞ oxTČ bĘ mĂ rWĎ BĎ BČ Sy’Ă MyWĂ yĎ=M’Ă wĘ rWĎ bĎ BĘ =MGČ xČ TŁ bĘ lĂ ylĂ =SyĆ yJĂ
hrĎoêhČ tdČbĘ C yrĂbĘ ‘Ă =NBĆ yrĂbĘ ‘Ă NymĂ yĎnĘ BĂ TbĆ èĄ mĂ l’Ą rĎWĘ yĂ ‘zČGĆmĂ MymĂ yĎ tnČmŁ SĘ =NBĆ loUnĂ 5

ybĂ ’YĎ mĘ nĂ âl hrĎoêhČ tqČ dĘYĂ d~Č mĂ C xČ ySĂ UĎ hČ tdČ‘Ğ=t’Ć yêĂ pĘ dČrĎ h’Ď nĘ uĂ hČ d~Č mĂ : SCrjĎ 6

NmĄ ’Ď yJĂ : xČ ySĂ UĎ hČ rCb‘ĞBČ rosxĘ mČ lĘ ylĂ yêĂ bĘ SČ xĎ hQĆ ’Ą =lJĎ rtČ om=ë’Č : rbĎ DĎ ZmĆ SĆ 7, 8

yêĂ lĘ ~Č nČtĘ hĂ rSĆ ’Ğ ynĂ dŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ t‘ČDČ NortĘ yĂ ynĄjĘ mĂ NorsĘ xĆ lĘ hbĎ èĘ xČ ’Ğ lJŁ =t’Ć âlhĞ
qbĄ dĎ ’YĄ UĎ hĂ lĘ : yrĂkĎ WĘ xČ ySĂ UĎ hČ yQĂ hyĆhĘ yĂ N‘ČmČ lĘ MyêĂ bĘ SČ xĞ NmĆ dŁ lĘ C ylĂ rSĆ ’Ğ lJŁ =t’Ć orCb‘ĞbČ 9

hqĎ dĎ~Ę hČ ’yhĂ xČ ySĂ UĎ hČ tnČ Cm’Ĺ roqUĘ mĂ =M’Ă yJĂ hrĎoêhČ =NmĂ heĎ nĆ y’Ą ytĂ qĎ dĘYĂ rSĆ ’Ğ ykĂ nŁ ’Ď oB
wybĎ ’Ł kĘ mČ BĘ qlĆ xĄ txČ qČ lĎ otmĎ CqêĘ z‘Ł =M‘Ă t‘ČdČlĎ SuĄbČ ’Ğ ot’Ł yJĂ : hnĎ Cm’ĹBĎ MyhĂ Łl’Ĺ roqUĘ mĂ 10

omkĘ âl : MytĂ UĄ hČ =NmĂ hmĎ CqtĘ lĂ ylĂ rĎoglĘ dmŁ ‘ĞlČ lkČ C’ ylČ C’ : otomBĘ oênĘ JĚ tĘ mČ JĘ toyhĘ lĂ wĘ 11, 12

rSĆ ’ĞJČ CegĆyWĂ ’Ğ ylČ C’ wyrĎxĞ ’Č ZCr’Ď lbĎ ’Ğ tylĂ kĘ êČ =d‘Č yêĂ ‘Ę GČhĂ o’ yYĂ pĘ xĆ yêĂ gĘ vČ hĂ rbĎ JĘ =M’Ă
yêĂ gĘ vČ hĂ yJĂ yBĂ lĂ bĘ yêĂ rĘmČ ’Ď âl yxČ ’Č : ynĂ ’Ğ=MGČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dyČbĘ yêĂ zĘxČ ’ĹnĆ hzĆ rCb‘ĞBČ 13

: ynĎpĎ lĘ rSĆ ’Ğ=l’Ć ydĂ’Ł mĘ =lkĎ BĘ toTnĘ lĂ wĘ yrČxĞ’Č mĄ rSĆ ’Ğ=t’Ć xČ JŁ SĘ lĂ yêĂ rĘmČ ’Ď txČ ’Č =ë’Č yYĂ pĘ xĆ
‘ČCSyĄBĘ ynĂ mĄ mĘ oryĘwČ MyhĂ Łl’Ĺ ynĂ ’Č rĎqĘ rSĆ ’ĞJČ hYĎ CrUĘ hČ rkČ WĘ =l’Ć hrĎFĎ UČ hČ =l’Ć ynĂ ’Ğ ZrĎwĘ 14

NkĄ =âl MybĂ SĘ xŁ hČ MkĆ ynĄ yBĄ SyĄ=M’Ă wĘ CbSŁ xĘ yČ NkĄ omJĘ CnêĎ’Ă mĄ MymĂ lĄ èĘ hČ =lJĎ hêĎ‘ČwĘ : xČ ySĂ UĎ hČ 15

lGĎ‘ĘmČ BĘ hkĎ QĄ hČ tĘ nĂ t’EŁ hČ hQĎ sĂ UĘ BČ Cn‘Ę GĎhĂ rSĆ ’Ğ=l’Ć qrČ : MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ lĎ hQĆ gČ yĘ t’zŁ =MGČ 16

MkĆ lĎ CnyyĂhĎ rSĆ ’ĞJČ NJĄ MykĂ lĘ hŁ hČ =l’Ć CnnĘ oBtĘ hĂ wĘ ytČ obuĘ ‘ĂBĘ yxČ ’Č CklĘ : dxĎ ’Ć blĄ bĘ C dxĎ ’Ć 17

ynĂ ’Ğ ykĂ bĘ BĂ =MgČ hê‘ČwĘ MtĎ od’Ł =l‘Č MkĆ lĎ yêĂ rĘmČ ’Ď rSĆ ’Ğ MykĂ lĘ hŁ hČ MhĄ MyBĂ rČ yJĂ : tpĄ omlĘ 18

MdĎobkĘ C NTĆ BĆ hČ ’Ch MhĆ yhĄ Łl’wĄ NoDb’Ğ MtĎ yrĂxĞ’Ğ rSĆ ’Ğ : MhĄ xČ ySĂ UĎ hČ bylĂ YĘ ybĄ rĘ’Ł =yJĂ rmĄ ’Ł 19

hJĆ xČ nĘ MèĎ mĂ rSĆ ’Ğ MyĂmĎ èĎ BČ MyxĂ rĎzĘ’Ć NoygĘ hĆ CnnĄ oygĘ hĆ yJĂ : dlĆ xĎ ylĄ bĘ hČ MnĎ oygĘ hĆ =P’Č wĘ MêĎSĘ bĎ BĘ 20

PCG r’Č tŁ bĘ ChCĄSČ ywĂ lpĄ èĎ hČ CnpĄ CG=t’Ć heĆSČ yĘ rSĆ ’Ğ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ’Ch Cn‘ĄySĂ omlĘ 21

: wylĎ gĘ rČ=txČ êČ lJŁ tySĂ lĎ odyĎBĘ rSĆ ’Ğ oxJŁ tQČ ‘ĚpĘ =ypĂ JĘ odobJĘ
ynĄpĘ lĂ NkĄ hĎ CdmĘ ‘Ă ySĂ ’rŁ trĆTĆ ‘ĞwČ yBĂ lĂ WoWmĘ ySĂ pĘ nČ yDĄmČ xĞ mČ MybĂ Ch’Ğ MyxĂ ’Č NJĄ =l‘Č d

dxĎ ’Ć blĄ BĘ ëQĄ hČ tĘ hĂ lĘ ykĂ yTĂ nĘ Cs=NmĂ NJĄ MgČ wĘ hIĎdĂohbĘ ’Č =NmĂ SrĄdŁ ynĂ nĘ hĂ : MydĂydĂyĘ CnynĄdŁ ’Ğ 2

rSĆ ’Ğ NhĆ lĎ rzŁ ‘ĞlČ ’nĎ=’rĎqĘ ’Ć hdĎbŁ ‘ĞBČ ylĂ =dmĎ YĘ eĂ hČ NmĎ ’ĹnĆ rbĄ xĎ ìylĆ ’Ą wĘ : CnynĄdŁ ’Ğ ynĄpĘ lĂ 3

MtĎ omSĘ rSĆ ’Ğ ydĂyĎ ykĄ mĘ sŁ rtĆ yĆ=M‘Ă wĘ symĂ ylĂ qĘ =M‘Ă hrĎŁWBĘ hČ tCk’ĞlĘ mČ BĘ wDĎxĘ yČ yUĂ ‘Ă CdbĘ ‘Ď
twČnĘ ‘Č : WoWmĎ ob CWyWĂ rmŁ ’lĄ hnĆSĘ ’Ć do‘wĘ dymĂ êĎ CnynĄdŁ ’ĞbČ CWyWĂ : MyIĂxČ hČ rpĆ sĄ BĘ 4, 5
Mkxwr
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C‘ydĂoh ë’Č MJĆ mĂ hgĎ’Ď DĘ=lkĎ CqyxĂ rĘhČ : CnynĄdŁ ’Ğ ’Ch borqĎ MdĎ’Ď ynĄBĘ =lkĎ lĘ ‘dČCĎêĂ MkĆ xĞ Cr6

rSĆ ’Ğ omolSĘ =t’Ć wYČ yĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ : CnyhĄ Łl’lĄ hdĎotbĘ C heĎxĂ tĘ BĂ hQĎ pĂ tĘ BĂ MkĆ ytĄ ol’ĞSĘ mĂ =lkĎ7

rbĎ DĎ Pos : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MkĆ xĞ Cr NoygĘ hĆ =t’Ć wĘ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć rYŁ nĘ lĂ lkĆ WĄ =lkĎ CelĆ ykĂ yĘ âl8

hzĆy’Ą rSĆ yŁ onokmĘ hzĆy’Ą wĘ oB todBĎ kĘ nĂ hzĆy’Ą ’Ch tmĆ ’Ĺ rbĎ dĎ hzĆy’Ą MkĆ BĘ lĂ CmyWĂ yxČ ’Č
hwĎ’nĎ ol rbĎ dĎ o’ hqĎ dĎYĘ hWĄ ‘ĞmČ SyĄ=M’Ă boT MSĄ ol hzĆy’Ą wĘ dmĎ xĘ nĆ ’Ch hzĆy’Ą ëzĎ ’Ch
MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ yWČ ‘ĞmČ kĘ C MêĆlĘ BČ qĂ wĘ MêĆdĘmČ lĘ rSĆ ’Ğ lkŁ wĘ : hQĆ ’Ą =lkĎ lĘ MkĆ BĘ lĂ CmyWĂ hQĎ hĂ tĘ9

CnynĄdŁ ’ĞbČ yêĂ xĘ mČ WĎ ynĂ ’Ğ wČ : MkĆ UĎ ‘Ă yhĂ yĘ MolèĎ hČ yhĄ Łl’wĄ MêĆ’Č =MGČ CW‘ĞêČ NJĄ MtĆ y’Ă rĘ o’10

SCxlĎ MêĆmĘ WČ MkĆ ynĄ y‘Ą=yJĂ P’Č ylĂ SCxlĎ NyĂ‘Č CmyWĂ tĎ wĘ MkĆ lĘ yxĄ bCnyĎ do‘ yJĂ d’Ł mĘ =d‘Č
yêĘ dĘmČ lĎ yJĂ NJĄ rbĄ dŁ ynĂ ’Ğ yrČsŁ xĘ mČ rCb‘ĞbČ âlwĘ : MyĂdĎyĎ MkĆ lĎ CyhĎ âl lbĎ ’Ğ dymĂ tĎ ylĂ11

rtĄ ohwĘ yDČ ylĂ toyhĘ BĂ dmŁ ‘ĞlČ wĘ hgĎrĄdĘUČ hČ lpČ SĘ BĂ dmŁ ‘ĞlČ ynĂ ’Ğ ‘ČdĄyŁ : yqĂ lĘ xĆ BĘ xČ mĄ WĎ toyhĘ lĂ12

: rosxĘ mČ BĘ =MgČ wĘ rtĎ omBĘ toyxĘ lĂ b‘ĎrĘlĂ =MgČ wĘ ‘ČBŁ WĘ lĂ yêĂ nĘ JČ sĘ hĂ t‘Ą=lkĎ bĘ C MoqmĎ =lkĎ BĘ
MêĆrĘBČ xČ tĘ hĂ yJĂ oW‘Ğ MêĆbĘ TČ yhĄ MêĆ’Č lbĎ ’Ğ : lyĂxĎ ynĂ rĄEĘ’Č mĘ hČ xČ ySĂ UĎ hČ dyČBĘ lkČ C’ lJŁ =t’Ć13, 14

htĎ yĘhĎ âl hrĎŁWBĘ hČ tQČ xĂ tĘ BĂ ’yĎnĘ oDqĘ mČ =NmĂ ytĂ ’YĄ JĘ yjĂ lĂ ypĂ ynĄBĘ ’nĎ=C‘DĘ=MGČ : ytĂ rĎYĎ BĘ yUĂ ‘Ă15

yqĂ ynĂ olsĘ tČlĘ =MGČ yJĂ : MkĆ DĘbČ lĘ MêĆ’Č ytĂ lĎ Cz ydĂUĎ ‘Ă NêĎmČ C ’vĎ mČ yrĄbĘ dĂbĘ h’Ď BĎ =rSĆ ’Ğ hdĎ‘Ą16

ynĂ ’Ğ SuĄbČ mĘ MkĆ yĘrĘjĆ =M’Ă yJĂ SuĄbČ mĘ ynĂ ’Ğ NêĎmČ âlwĘ : yrĎsŁ xĘ mČ yDĄ MyĂêČSĘ C M‘ČjČ ylĂ MêĆxĘ lČ SĘ17

dIČmĂ yêĂ xĘ qČ lĎ yJĂ ytĂ ’lĄ mĎ ynĂ ’Ğ wČ rtĄ ohwĘ yDČ lkŁ ylĂ =SyĆ hêĎ‘Č ë’Č : brŁ lĎ MkĆ lĎ hGĆWĘ yĂ yJĂ18

yhČ Łl’wĄ : MyhĂ Łl’lĄ NoYrĎlĘ hbĎ rĄ‘Ğ hxĎ nĘ mĂ xČ xŁ ynĂ xČ yrĄlĘ ylĂ MêĆxĘ lČ SĘ rSĆ ’Ğ=t’Ć soTydĂorpĘ jČ ’Ć19

MlĎ o‘lĘ dobJĎ hČ CnybĂ ’Ď CnyhĄ Łl’lĄ wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ odobkĘ bĂ C orSĘ ‘ĎBĘ MkĆ rĘsŁ xĘ mČ =lkĎ ’QĄ mČ yĘ20

MylĂ ’ĞSŁ ydĂUĎ ‘Ă rSĆ ’Ğ MyxĂ ’Č hĎ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MySĂ oduĘ hČ =lJĎ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : NmĄ ’Ď d‘ĆwĎ21

dsĆ xĆ : rsĎ yqĄ tyBĄ mĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą MSĎ ’rŁ bĘ C MkĆ mĘ olSĘ lĂ MylĂ ’ĞSŁ MySĂ oduĘ hČ =lJĎ : MkĆ mĘ olSĘ lĂ22, 23

: NmĄ ’Ď MkĆ lĘ JĚ =M‘Ă CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ



MyiĂ lČ ouhĎ =l’Ć

MySĂ oduĘ hČ =l’Ć : CnyxĂ ’Ď soItĂ omyTĂ wĘ ynĂ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ NoYrĘBĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ xČ ylĂ SĘ soloj ’, 2

CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ lĎ NêĄ yĂ MolSĎ wĘ dsĆ xĆ ’iĎ lČ oq ybĄ SĘ yŁ xČ ySĂ UĎ BČ MynĂ mĎ ’ĹeĆhČ MyxĂ ’Č hĎ wĘ
CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ybĂ ’Ğ MyhĂ Łl’lĄ MydĂom CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄ od’Ğ wČ 3

MkĆ tĘ bČ hĞ ’Č wĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ Cn‘ĘmČ SĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č : dymĂ êĎ MkĆ dĘ‘ČBČ MylĂ QĘ jČ tĘ mĂ w 4

yrĄmĘ ’Ă yjĂ mĂ z’Ď mĄ MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ MyĂmĎ èĎ BČ MkĆ lĎ hnĎ Cp~Ę hČ hwĎqĘ êĂ hČ rCb‘ĞBČ : MySĂ oduĘ hČ =lkĎ lĘ 5

’yhĂ rSĆ ’ĞBČ hpĎ nĄ‘ĞwČ hIĎrĂpŁ C ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ BĘ MgČ omJĘ MkĆ ylĄ ’Ğ h’Ď bĘ Ch rSĆ ’Ğ : hrĎŁWBĘ BČ tmĆ ’Ĺ 6

: tmĆ ’ĹBĆ MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ MêĆ‘ĘdČyĘ ‘ČdŁ yĎwĘ MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ MoIhČ =NmĂ lĘ MkĆ kĞ otBĘ =MgČ omJĘ MSĎ
xČ ySĂ UĎ hČ trĄSĎ mĘ ’Ch wDĎxĘ yČ CnUĎ ‘Ă dbĄ ‘Ł hĎ CndĄydĂyĘ srĎpĘ jČ ’Ć yjĂ mĂ MêĆdĘmČ lĘ NJĄ =MGČ rSĆ ’ĞkČ wĘ 7

CnxĘ nČ’Ğ=MGČ t’zŁ rCb‘ĞBČ : xČ CrhĎ ypĂ lĘ MkĆ tĘ bČ hĞ ’Č =t’Ć CnlĎ dyGĂ hĂ ’ChwĘ : MkĆ ynĄpĘ lĂ NmĎ ’ĹnĆ 8, 9

t‘ČdČ C’lĘ UĎ tĂ yJĂ MkĆ dĘ‘ČBČ NeĄxČ tĘ hĂ mĄ C lQĄ jČ tĘ hĂ mĄ CnlĘ dČxĎ âl t’zŁ kĎ Cn‘ĘmČ SĎ rSĆ ’Ğ MoIhČ =NmĂ
ZpĆ xĄ =lkĎ lĘ Nod’Ď hĎ ynĄ y‘ĄBĘ boFJČ ëQĄ hČ tĘ hĂ lĘ : hnĎ oylĘ ‘ĆhĎ hnĎ CbtĘ C hmČ kĘ xĎ =lkĎ BĘ l’Ą NoYrĘ 10

z‘Ł JĘ z‘Ł =lkĎ BĘ rEĄ’Č tĘ hĂ lĘ : MyhĂ Łl’Ĺ t‘ČDČ PysĂ ohlĘ C boF hWĆ ‘ĞmČ =lkĎ BĘ yrĂjĘ toW‘ĞlČ oBlĂ 11

txČ qČ lĎ CnnĎ ykĂ hĹ rSĆ ’Ğ CnybĂ ’Ď lĘ todohlĘ C : xČ mĄ WĎ blĄ BĘ xČ Cr ërĆ’Ł wĘ tlĆ xĆ oê=lkĎ lĘ odobJĘ 12

CnlĎ =NêĆ yĂwČ ëSĆ xŁ hČ tlĆ SĆ mĘ UĆ mĂ CnSĄ pĘ nČ =t’Ć ly~Ă hĂ rSĆ ’Ğ wČ : ro’=omBĘ wySĎ dŁ qĘ tlČ xĞ nČBĘ qlĆ xĄ 13

’ChwĘ : CnytĄ’FŁ xČ lĘ hxĎ ylĂ sĘ C omdĎBĘ tCdpĘ ’YĎ mĘ nĂ obC : bhĄ ’Ď rSĆ ’Ğ onBĘ tkĆ lĆ mĘ mČ BĘ MoqmĎ 14, 15

MyĂmČ èĎ BČ rSĆ ’Ğ lJŁ C’rĘbĘ nĂ ob=yJĂ : ’rĎbĘ nĂ =lJĎ rokbĘ C C’rĎyĄ âl wynĎjĎ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ MlĆ YĆ 16

MQĎ JĚ NoTlĘ SĂ wĘ hrĎWĘ mĂ =lkĎ o’ tolSĎ mĘ mĆ C to’sĘ JĂ M’Ă torêĎsĘ eĂ hČ wĘ tolgĘ eĂ hČ ZrĆ’Ď BĎ rSĆ ’Ğ wČ
hdĎ‘ĄhĎ S’rŁ ’Ch : MQĎ JĚ MydĂmĘ ‘Ł MhĄ wyjĂ =l‘ČwĘ rbĎ DĎ=lkĎ lĘ NomdĘqČ ’ChwĘ : C’rĎbĘ nĂ on‘ĞmČ lĘ C oB 17, 18

hYĎ rĎ NkĄ =yJĂ : lJŁ lČ NoS’rĂ otoyhĘ lĂ MytĂ UĄ hČ =NmĂ MuĎ SĆ rokbĘ C S’rŁ =MgČ wĘ otIĎwĂgĘ ’yhĂ rSĆ ’Ğ 19

yrĄxĞ ’Č wylĎ ’Ą to~rČtĘ hĂ lĘ MQĎ JĚ blĄ ëpŁ hĞ yČ odyĎ=l‘Č NkĄ wĘ : lJŁ hČ âlmĘ NJŁ SĘ yĂ oB rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ 20

: MyĂmĎ èĎ BČ rSĆ ’Ğ=lkĎ lĘ C Zr’Ď BĎ rSĆ ’Ğ=lkĎ lĘ MQĎ kĚ lĘ MolSĎ hWĎ ‘Ď blĎ ~Ę hČ MdČBĘ odyĎ=l‘Č rSĆ ’Ğ
: My‘ĂrĎhĎ MkĆ yWĄ ‘ĞmČ bqĆ‘Ą bQĄ hČ roqUĘ mĂ MybĂ yĘ’Ł wĘ MynĂ pĎ lĘ MtĆ yyĂhĹ MyrĂzĎCm rSĆ ’Ğ MêĆ’Č =MgČ wĘ 21

MySĂ dŁ qĘ MkĆ mĘ yqĂ hĞ lČ otomBĘ orWĎ bĘ bĂ C omYĘ ‘ČBĘ wylĎ ’Ą to~rČtĘ hĂ lĘ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć hêĎ‘Č ëpČ hĎ 22

âlwĘ hnĎ Cm’ĹBĎ NkĄ hĎ wĘ MydĂiĎ yĚmĘ CdmĘ ‘ČêČ =M’Ă qrČ : rbĎ DĎ ZmĆ SĆ =lJĎ mĂ MyIĂqĂ nĘ C NwŁ ‘ĎmĄ MyJĂ zČ wynĎpĎ lĘ 23

txČ êČ rCYyĘ=lkĎ ynĄ zĘ’Ď bĘ hmĎ CW rSĆ ’Ğ wČ MkĆ ynĄ zĘ’Ď BĘ MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ hrĎŁWBĘ hČ tlĆ xĆ oêmĂ CjrĘtČ
MkĆ lĘ lČ gĘ BĂ heĆ‘ČtĘ ’Ć yJĂ yyĂnĘ ‘ĎBĘ xČ mĄ WĎ ynĂ nĘ hĂ hêĎ‘ČwĘ : trĄSĎ mĎ lĂ HlĎ ytĂ yĂyĂhĎ solop ynĂ ’Ğ wČ MyĂmČ èĎ hČ 24

: otdĎ‘Ğ ’yhĂ âlhĞ otIĎwĂGĘ d‘ČBĘ yrĂWĎ bĘ BĂ ynĂ ’Ğ MylĂ SĘ ’Č xČ ySĂ UĎ hČ ylĄ bĘ xĆ =NmĂ rDĎ‘Ę eĆhČ qlĆ xĄ wĘ
rbČ DĘ=t’Ć tâQmČ lĘ MkĆ rĘCb‘ĞBĎ ylĂ hnĎ CteĘ hČ MyhĂ Łl’Ĺ tDČqĚpĘ =ypĂ JĘ trĄSĎ mĘ lĂ HlĎ ytĂ yyĂhĎ rSĆ ’Ğ 25

ZpĄ xĎ =yJĂ : wySĎ dŁ qĘ lĂ hlĎ gĘ nĂ hêĎ‘ČwĘ roD roDmĂ C MlĎ o‘mĄ hyĎhĎ NCpYĎ rSĆ ’Ğ doihČ ’Ch : MyhĂ Łl’Ĺ 26, 27
l’
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MkĆ kĞ otBĘ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch âlhĞ MyĂoGlČ hEĆhČ doiBČ dobkĎ wĘ rSĆ ‘Ł brČ hmĎ M‘ĎydĂohlĘ MyhĂ Łl’Ĺ
bbČ lĘ BĂ odUĘ lČ lĘ C Sy’Ă =lJĎ =t’Ć ryhĂ zĘhČ lĘ MyrĂvĘ bČ mĘ CnxĘ nČ’Ğ otrĎŁWBĘ rSĆ ’Ğ : hDĎmĘ xĆ =lkĎ ybĂ YĘ28

rdĄ‘Ł wĘ lmĄ ‘Ď ynĂ ’Ğ oB rSĆ ’Ğ ’Ch hzĆ : ‘ČCSyĄ xČ ySĂ UĎ BČ MlĄ SĎ MdĎ’Ď JĘ CegĆy~Ă nČ rSĆ ’Ğ=d‘Č hmĎ kĘ xĎ29

: ylĎ ‘Ď hqĎ zĎxĞ hČ odyĎ xČ kŁ JĘ blĄ wĘ blĄ âlBĘ
’yĎqĘ dĘCl ySĄ nĘ ’Č =d‘ČbĘ C MkĆ dĘ‘ČBČ yêĂ kĘ rČ‘Ď rSĆ ’Ğ tobrĎuĘ hČ CBrČ=hmĎ NC‘dĘtĄ yJĂ yêĂ YĘ pČ xĎ ynĂ ’Ğ wČb

MyrĂCSqĘ toyhĘ lĂ MBĎ lĂ BĘ MxČ nŁ C’YĘ mĘ yĂ N‘ČmČ lĘ : MynĂ pĎ BĘ MynĂ jĎ ytĂ ’Ł C’rĎ=âl rSĆ ’Ğ lJŁ =d‘ČbĘ C2

: xČ ySĂ UĎ hČ doswĘ CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’ĹhĎ dos NoknĎ=l’Ć ClyJĂ WĘ yČ MlĎ kĘ WĂ ro’ NsĆ xŁ =lkĎ bĘ C MtĎbĎ hĞ ’Č BĘ
MkĆ tĘ ’Ć xČ yDĂyČ=NjĆ rmĄ ’Ł ynĂ ’Ğ t’zŁ kĎ wĘ : t‘ČDĎhČ wĘ hmĎ kĘ xĎ hČ torYĘ ’Ł =lJĎ MynĂ CpYĘ oB rSĆ ’Ğ3, 4

ynĂ nĘ hĂ yxĂ CrBĘ t’zŁ =lkĎ BĘ MJĆ mĂ ynĂ ’Ğ qoxrĎ yrĂWĎ bĘ BĂ M’Ă =P’Č yJĂ : toqlĎ xĞ ytĄpĘ WĂ BĘ Sy’Ă5

NJĄ =l‘Č : xČ ySĂ UĎ BČ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ PqĆtŁ wĘ MkĆ ytĄ okylĂ hĞ rdĆsĄ to’rĘlĂ hxĎ mĄ WĘ ySĂ pĘ nČ wĘ MkĆ lĘ YĘ ’Ć6

MySĂ yrĂSĘ mČ : wynĎpĎ lĘ CkQĘ hČ tĘ êĂ =MGČ=NJĄ CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ=t’Ć xČ ySĂ UĎ hČ t’Ą MêĆlĘ BČ qĂ rSĆ ’ĞJČ7

CrmĘ èĎ hĂ : hdĎot yrĄmĘ ’Ă BĘ lyĂxČ toW‘ĞlČ wĘ MêĆdĘUČ lĚ rSĆ ’ĞJČ hnĎ Cm’ĹBĎ NkĄ hĎ dmŁ ‘ĞlČ oB MyĂCnbĘ C8

ërĆdĆJĘ hdĎUĎ lĚ mĘ MySĂ nĎ’Ğ twČYĘ mĂ ypĂ lĘ ’wĘSĎ to’WĘ mČ BĘ Sy’Ă yrĄqĘ xĘ mĆ lĘ llĎ SĎ lĘ CyhĘ êĂ =NjĆ MkĆ lĎ
MêĆ’Č wĘ : hIĎwĂGĘ ëotBĘ omJĘ okotBĘ NkĄ SĎ MyhĂ Łl’Ĺ âlmĘ =lkĎ yJĂ : xČ ySĂ UĎ hČ ërĆdĆkĘ âlwĘ MlĎ o‘hĎ9, 10

tlČ CmbĘ âl MtĆlmĚ nĘ oB=MgČ wĘ : NoTlĘ SĂ wĘ hrĎWĘ mĂ =lkĎ lĘ S’rŁ hĎ ’Ch rSĆ ’Ğ oB My’Ă QĎ mĚ mĘ11

tolCUhČ tyrĂbĘ ’yhĂ âlhĞ ’TĄ oxhČ rWĎ BĎ hČ tIČwĂGĘ =t’Ć MkĆ rĘysĂ hĞ BČ =M’Ă yJĂ dyĎ tkĆ ’lĆ mĘ
trČCbgĘ BĂ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ ydĄyĘ=l‘Č MêĆmĘ qČ oU‘Ă =MGČ NkĄ wĘ hlĎ ybĂ FĘ bČ oU‘Ă MêĆrĘBČ qĘ nĂ rSĆ ’Ğ : xČ ySĂ UĎ lČ12

rWĎ BĎ tlČ rĘ‘ĎbĘ C MkĆ y‘ĄSĘ pĂ BĘ MtĆ yyĂhĹ MytĂ mĄ rSĆ ’Ğ MêĆ’Č wĘ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ omyqĂ hĞ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ13

MyuĂ xĚ hČ rpĆ sĄ ’Ch CnbĄ xŁ rpĆ sĄ =t’Ć wĘ : Cny‘ĄSĎ jĘ lkŁ lĘ xlČ sĎ yJĂ oU‘Ă MkĆ tĘ ’Ć =MgČ hyĎxĹhĆ14

yTĄ yQĂ SČ wĘ to’bĎ YĘ yrĄWĎ TSĄ pĘ IČwČ : blĎ ~Ę BČ Ch‘ĄqĎ tĘ IĂwČ hQĎ sĂ UĘ hČ =NmĂ oghĎ wĘ hxĎ mĎ CnbĎ hnĎ‘Ď rSĆ ’Ğ15

Sy’Ă lĘ Ny’Ą NJĄ =l‘Č : MhĆ ylĄ ‘Ğ h’Ď GĎ h’Ł GĎ MSĎ wĘ MBĎ hwĎ’ĞrČlĘ MnĎtĎ nĘ SmĆ èĆ hČ dgĆnĆ wĘ lbĄ tĄ16

: tBĎ SČ o’ SdĆxŁ S’rŁ d‘Ąom rbČ DĘ=l‘Č o’ hqĆSĘ mČ C lkĎ ’ĞmČ rbČ DĘ=l‘Č do‘ MkĆ tĘ ’Ć ‘ČySĂ rĘhČ lĘ
z‘Ł yĎ=l’Č : xČ ySĂ UĎ BČ ’Ch MrĎoqmĘ C ’oblĎ CdêĘ ‘ČtĘ hĂ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘlČ MylĂ lĎ YĘ =qrČ MhĄ =yJĂ17, 18

dmĄ ‘Ł wĘ MykĂ ’Ď lĘ UČ lČ dobJĎ NotnĎ wĘ xČ Cr tClpĘ SĂ BĘ rUĄ ’Č tĘ yĂ yJĂ MkĆ êĘ rĘJĚ WĘ mČ =t’Ć PylĂ xĞhČ lĘ Sy’Ă
S’rŁ BĎ qyzĂxĞmČ CenĆ y’Ą wĘ : rWĎ BĎ tonêŁ SĘ ‘ĆBĘ ’wĘèĎ lČ ’vĄ nČtĘ mĂ C wynĎ y‘Ą C’rĎ âl rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ dĘBĂ19

CelĆ DĘgČ yĘ rSĆ ’ĞJČ lDČgĘ yĂwĘ ol=No’ ’YĎ mĘ yĂ CeUĆ mĂ C wyrĎtĎ ymĄ C wyqĎ rĎpĘ BĂ PCGhČ =lJĎ oB rèĎ qĚmĘ rSĆ ’Ğ
MyIĂxČ MkĆ dĘo‘BĘ hEĆ=hUĎ lĎ MlĎ o‘hĎ todosyĘ MkĆ bĘ zĎ‘ĞBČ xČ ySĂ UĎ hČ =M‘Ă MêĆmČ =M’Ă NkĄ lĎ : MyhĂ Łl’Ĺ20

MQĎ JĚ MhĄ wĘ : ‘GĎtĂ âl M‘ČTĘ tĂ âl MŁlhĞ brČqĘ tĂ âl : rmŁ ’lĄ wYĎ =yrĄxĞ ’Č tkĆ lĆ Cly’Ă oê MlČ o‘BĎ21, 22

ZCxmĂ hmĎ kĘ xĎ hČ ynĄpĘ h’Ą rĘmČ MhĆ lĎ rSĆ ’Ğ : MhĆ yuĄxĚ wĘ twČYĘ mĂ JĘ MhĆ bĎ CyxĘ yĂ âl MhĆ yWĄ ‘Ł MyuĂ xĚ23

âl hQĆ ’Ą =lkĎ wĘ MBĎ QĂ mĂ C’dĘBĎ rSĆ ’ĞJČ MpĎ CG=t’Ć toe‘ČlĘ C xČ Cr tClpĘ SĂ bĘ C MyhĂ Łl’Ĺ t’Č rĘyĂBĘ
: omBĎ ZpĆ xĄ ’YĎ mĘ yĂ MrĎWĎ BĘ =M’Ă yJĂ MhĆ lĎ dobkĎ lĘ

bSĄ yŁ xČ ySĂ UĎ hČ MSĎ rSĆ ’Ğ hlĎ ‘ĘmĎ lĘ rSĆ ’Ğ t’Ą CSuĘ BČ xČ ySĂ UĎ hČ =M‘Ă MêĆmĘ qČ =M’Ă hêĎ‘ČwĘg
Nymyl
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MkĆ yIĄxČ wĘ MêĆ’Č MytĂ mĄ =yJĂ : ZrĆ’Ď BĎ rSĆ ’ĞlČ âlwĘ l‘ĎmĄ rSĆ ’ĞlČ MkĆ BĘ lĂ CmyWĂ : MyhĂ Łl’Ĺ NymĂ ylĂ 2, 3

MêĆ’Č =MGČ z’Ď CnyIĄxČ ’Ch rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČypĂ oy rSĆ ’ĞkČ wĘ : MyhĂ Łl’BĄ xČ ySĂ UĎ hČ =M‘Ă MynĂ CpYĘ 4

toqCStĘ C MyYĂ CuSĂ MynĂ CnzĘ ZrĆ’Ď BĎ MkĆ tĘ wČ’ĞtČ ylĄ JĘ CdyxĂ kĘ hČ NJĄ =l‘Č : odobkĘ BĂ oU‘Ă C‘ypĂ oê 5

hkĎ CpSĘ hQĆ ’Ą llČ gĘ bĂ yJĂ : MylĂ ylĂ ’Ĺ tdČbŁ ‘ĞlČ htĎmĘ DĎ rSĆ ’Ğ ‘YČ BĆ tbČ hĞ ’Č wĘ ‘rĎ rYĆ yĄ torzĎ 6

MêĆkĘ lČ hĞ NJĄ MkĎ otBĘ MêĆbĘ SČ yĘ rSĆ ’ĞJČ MynĂ pĎ lĘ MêĆ’Č =MgČ wĘ : yrĂUĆ hČ ynĄBĘ =l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ tmČ xĞ 7

toprĎxĞ wČ h‘ĎSĘ rĂwĘ hrĎbĘ ‘ĆwĘ P‘ČzČ MêĆ’Č =MGČ MkĆ ylĄ ‘ĞmĄ hQĆ ’Ą =lkĎ CrysĂ hĎ hêĎ‘Č=ë’Č : MhĆ ykĄ rĘdČBĘ 8

MdĎ’Ď hĎ =t’Ć MêĆTĘ SČ jĘ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č otymĂ ‘ĞBČ Sy’Ă CruĘ SČ êĘ =l’Č : MkĆ yjĂ mĂ hlĎ bĎ nĘ yrĄbĘ dĂwĘ 9

MlĆ YĆ JĘ t‘ČdČBĘ SDĄxČ tĘ hĂ rSĆ ’Ğ ’Ch SdĎxĎ hĆ MdĎ’Ď hĎ =t’Ć MêĆSĘ bČ lĘ C : wylĎ ‘ĎjĘ =M‘Ă ynĂ mŁ dĘuČ hČ 10

o’ dbĆ ‘Ć MdĎ’Ď ’rĆjĆ NoSlĎ g‘ČlĘ nĂ lrĄ‘Ď o’ loUnĂ ydĂChyĘ o’ ynĂ wĎyĘ oB=Ny’Ą rSĆ ’Ğ : orYĘ yŁ 11

CSbĘ lĂ wydĎydĂywĂ wySĎ dŁ qĘ JĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ yrĄyxĂ bĘ JĂ MêĆ’Č wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch lJŁ bČ C lJŁ hČ yJĂ MyrĂox=NbĆ 12

ynĄjĘ =t’Ć Sy’Ă t’WĄ lĎ : MyĂjĎ ’Č ërĆ’Ł wĘ hwĎnĎ‘Ğ hlĎ pĎ SĘ xČ Cr MkĆ BĘ lĂ roqUĘ mĂ MydĂsĎ xĞ wČ MymĂ xĞ rČ 13

CxlĘ sĘ êĂ NJĄ MkĆ lĎ xlČ sĎ CnynĄdŁ ’Ğ omkĘ C MkĆ ynĄ ybĄ ’YĄ UĎ yĂ=yJĂ byrĂ rbČ dĘlĂ ol xČ ŁlsĘ lĂ wĘ Ch‘ĄrĄ
MyhĂ Łl’ĹhĎ MolSĘ C : MymĂ ymĂ êĘ hČ tDČgĚ’Ğ ’yhĂ rSĆ ’Ğ hbĎ hĞ ’Č CSbĘ lĂ hQĆ ’Ą =lJĎ =l‘ČwĘ : MêĆ’Č =MGČ 14, 15

xČ ySĂ UĎř hČ trČotwĘ : CryJĂ êČ obCT=t’Ć wĘ MkĆ BĘ lĂ brĆqĆBĘ lSŁ mĘ yĂ dxĎ ’Ć PCgBĘ ol MêĆrĘxČ bĘ nĂ =rSĆ ’Ğ 16

torySĂ wĘ toQhĂ tĘ BĂ ChyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă rrĄo‘lĘ C dUĄ lČ lĘ hmĎ kĘ xĎ =lkĎ BĘ dymĂ êĎ MkĆ ypĂ bĘ hyĆhĘ êĂ
rbČ dĘBĂ =MGČ CW‘ĞêČ =rSĆ ’Ğ lkŁ wĘ : hdĎotBĘ MyhĂ Łl’lĄ CrySĂ êĎ MkĆ BĘ lĂ brĆuĆmĂ C HyĎ=tormĘ zĂwĘ 17

MyhĂ Łl’lĄ odyĎ=l‘Č todhŁ lĘ C CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ lkŁ CW‘Ď MyĂdĎyĎ hWĄ ‘ĞmČ BĘ =MGČ MyĂtČpĎ WĘ
CbhĹ’Ć hèĎ ’Ă ylĄ ‘ĞBČ : CnynĄdŁ ’Ğ ynĄpĘ lĂ TjĎ SĘ UĂ JČ NkĆ ylĄ ‘ĞbČ lĘ hnĎ‘Ę nČJĎ hĂ MySĂ nĎ hnĎêĄ’Č wĘ : CnybĂ ’Ď 18, 19

NCrmĄ ’yŁ rSĆ ’Ğ lkŁ lĘ MkĆ ydĄlĘ yŁ =l’Ć MynĂ bĎ C‘mĘ SĂ : xČ Cr trČmŁ lĘ NhĆ lĎ CyhĘ tĂ âlwĘ MkĆ ySĄ nĘ =t’Ć 20

MydĂbĎ ‘Ğ MêĆ’Č wĘ : S’Ď on CrmĘ ’yŁ =NjĆ MkĆ ynĄBĘ =t’Ć Csy‘ĂkĘ êČ =l’Č tob’Ď : CnnĄdŁ ’ĞlČ ’Ch NoYrĎlĘ yJĂ 21, 22

qypĂ hĎ lĘ MyĂnČ y‘Ą h’Ą rĘmČ lĘ hdĎbŁ ‘ĞbČ âlwĘ NCrmĄ ’yŁ rSĆ ’Ğ lkŁ lĘ rWĎ BĎ hČ ynĄdŁ ’Ğ MkĆ ynĄdŁ ’Ğ=l’Ć C‘mĘ SĂ
MkĆ SĘ pĘ nČ =lkĎ bĘ CW‘Ğ CW‘ĞêČ rSĆ ’Ğ lkŁ wĘ : hoĎhyĘ y’Ą rĘyĂJĘ blĄ =MtĎBĘ =M’Ă yJĂ MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ NoYrĎ 23

yJĂ MkĆ tĘ lČ xĞ nČ wĘ MkĆ rĘkČ WĘ CxqĘ êĂ hoĎhyĘ t’Ą mĄ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ NhĄ : MdĎ’Ď =ynĄbĘ lĂ âlwĘ hoĎhylČ omJĘ 24

’ovmČ Ny’Ą wĘ hWĎ ‘Ď rSĆ ’ĞJČ lwĆ‘Ď=rYĎ qĘ yĂ lCĄ‘ČmĘ hČ yJĂ : MydĂbĘ ‘Ł MêĆ’Č xČ ySĂ UĎ hČ CnynĄdŁ ’Ğ=t’Ć 25

: MynĂ pĎ
Nod’Ď MkĆ lĎ =MgČ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ MkĆ ydĄbĘ ‘Č=t’Ć NCdybĂ ‘ĞêČ TjĎ SĘ mĂ bĘ C qdĆYĆ BĘ MynĂ dŁ ’Ğ MêĆ’Č =MgČ wĘ d

MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄjĘ =t’Ć CQxČ wĘ : hdĎotBĘ ryêĂ ‘ĘhČ lĘ CdqĘ SĂ wĘ dymĂ êĎ lQĄ jČ tĘ hĂ lĂ CrrĘo‘tĘ hĂ : MyĂmĎ èĎ BČ 2, 3

: ynĂ ’Ď rCs’Ď ollĎ gĘ BĂ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ dos toQgČlĘ CnytĄpĎ WĘ bynĂ lĘ r‘ČSČ CnlĎ xČ êŁ pĘ lĂ CndĄ‘ĞBČ =MGČ
ZCxmĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą brĆqĆBĘ hnĎ CbtĘ bĂ CkQĘ hČ tĂ hĂ : TjĎ SĘ UĂ JČ ‘ČyBĂ ’Č rSĆ ’ĞJČ lJŁ lČ ‘dČCĎyĂ N‘ČmČ lĘ 4, 5

bySĂ hĎ lĘ C‘dĘtĄ wĘ xlČ UĆ BČ xQĎ mĚ mĘ omJĘ NxĄ BĘ lChmĎ MkĆ rĘbČ dĘ yhĂ yĘ : ’nĎDĎ‘Ă =tyČ CnbČ zĘC CntĄdĎ‘ĞlČ 6

x’Ď ’Ch lJŁ hČ MkĆ lĎ dyGĂ yČ soqykĂ CT âlhĞ ydĂmĎ ‘ĞmČ rbČ DĘ=l‘Č : Sy’Ă wĎ Sy’Ă =lkĎ lĘ toxkŁ nĘ 7

t‘ČdČlĎ MkĆ ylĄ ’Ğ wyêĂ xĘ lČ SĘ hEĆhČ rbĎ DĎlČ yJĂ : CnynĄdŁ ’ĞlČ dbĆ ‘ĆwĘ ytĂ ymĂ ‘Ğ rbĆ GĆ NmĎ ’ĹnĆ trĄSĎ mĘ C bCh’Ď 8
wnmwlV=t’

.Nod’Ď hĎ ’"sb v.16 .g
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NmĎ ’ĹnĆ x’Ď MkĆ YĘ rĘ’Č =NBĆ somysĂ ynĂ o’=MGČ oU‘Ă wĘ : MkĆ BĘ lĂ =l‘Č MymĂ xĚ nĂ rBĄ dČlĘ C CnmĄ olSĘ =t’Ć9

ydĂUĎ ‘Ă rCY‘Ď ’Ch rSĆ ’Ğ sokrĘTČ sĘ yrĂ’Ğ : hjŁ hWĎ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ=lJĎ MkĆ tĘ ’Ć C‘ydĂoy hUĎ hĄ ylĂ ryuĂ yČwĘ10

: o’obBĘ wynĎjĎ lBĄ qČ lĘ MêĆSĘ rČdĘnĂ rSĆ ’Ğ ’BĎ nČ=rBČ tox’Ğ=NBĆ soqrĘmČ =MGČ MkĆ mĘ olSĘ lĂ l’Ą SŁ
tCklĘ mČ BĘ ydĂyĎbĘ CkmĘ êĎ MDĎbČ lĘ MhĄ MylĂ oUeĂ hČ =NmĂ MhĄ rSĆ ’Ğ soTsĘ Cy MSĄ bĘ ’rĎqĘ eĂ hČ ‘ČCSyĄ=MgČ wĘ11

MkĆ mĘ olSĘ lĂ l’Ą SŁ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dbĆ ‘ĆwĘ MkĆ YĘ rĘ’Č =NBĆ srĎpĘ jČ ’Ć : ySĂ pĘ nČ =t’Ć CbySĂ IĎwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ12

My’Ă QĎ mĚ mĘ C MymĂ lĄ SĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ MkĆ dĘymĂ ‘ĞhČ lĘ t‘Ą=lkĎ BĘ wytĎ oQpĂ tĘ BĂ rbČ GĎ rSĆ ’Ğ ’Ch
ybĄ SĘ yŁ lĘ C ’yĎqĘ dĘCl ybĄ SĘ yŁ lĘ C MkĆ lĎ hlĎ dĘgĎ ot’Ď nĘ qĂ rSĆ ’Ğ ol ynĂ ’Ğ d‘Ą yJĂ : oYpĘ xĆ âlmĘ BĂ13

rSĆ ’Ğ CnyxĄ ’Č MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : MkĆ mĘ olSĘ lĂ MylĂ ’ĞSŁ smĎ ydĂwĘ ’pĄ rŁ hĎ sqĎ Cl CndĄydĂyĘ : sylĂ ojrČyhĂ14, 15

MkĆ ynĄ zĘ’Ď BĘ t’EŁ hČ trĆGĆ’Ă hĎ t’Č yrĂqĘ yrĄxĞ ’Č : MtĎ ybĄ BĘ rSĆ ’Ğ lhĎ uĎ hČ wĘ spĎ mĘ Cn MolSĘ lĂ wĘ ’yĎqĘ dĘClBĘ16

: MêĆ’Č =MGČ HbĎ C’rĘqĘ êĂ ’yĎqĘ dĘCllĘ rSĆ ’Ğ trĆGĆ’Ă hĎ wĘ ’yĎqĘ dĘCl lhČ qĘ ynĄ zĘ’Ď BĘ =MGČ ’rĄuĎ hĂ lĘ hĎ CnêĘ
: HtĎâQmČ lĘ Nod’Ď hĎ ynĄpĘ QĂ mĂ êĎxĘ qČ lĎ rSĆ ’Ğ heĎhĚ JĘ hČ trĆmĆ SĘ mĂ =t’Ć rokzĎ sojkĂ rĘ’Č =l’Ć CrmĘ ’Ă wĘ17

: NmĄ ’Ď MkĆ UĎ ‘Ă l’Ą dsĆ xĆ wĘ yrĎsĄ omlĘ CrkĘ zĂ solop ynĂ ’Ğ ydĂyĎ btĎkĘ BĂ MolSĎ tlČ ’Ą SĘ t’zŁ18



’ MyqĂ ynĂ olsĘ êČ hČ =l’Ć

‘ČCSyĄbĘ C CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’BĄ MyqĂ bĄ DĘhČ MyqĂ ynĂ olsĘ êČhČ tdČ‘Ğ=l’Ć soItĂ omyTĂ wĘ sonwĎlĘ sĂ wĘ soloj ’

: xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄ od’Ğ wČ CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ MolSĎ wĘ MkĆ lĎ dsĆ xĆ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ
MkĆ tĘ ’Ć ryJĂ zĘhČ mĄ lDČxĘ nĆ âlwĘ MkĆ QĘ JĚ =l‘Č t‘Ą=lkĎ BĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć MykĂ rĘbĎ mĘ CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ 2

MkĆ tĘ dČbŁ ‘Ğ=t’Ć hnĎ Cm’ĹBĆ MkĆ yWĄ ‘ĞmČ =t’Ć CnybĂ ’Ď CnyhĄ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ dymĂ tĎ CnrĄkĘ zĎBĘ : CnytĄ oQpĂ tĘ BĂ 3

yrĄyxĂ BĘ yJĂ MyxĂ ’Č Cn‘ĘdČyĎ yJĂ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’ĞBČ hwĎqĘ tĂ BĘ MkĆ EĘ‘Ě xTČ bĘ mĂ =t’Ć wĘ hbĎ hĞ ’Č BĘ 4

yJĂ dbĎ lĘ MyrĂbĎ DĘ loqBĘ MkĆ tĘ ’Ć Cn‘ĘmČ SĘ hĂ âl CntĄrĎŁWBĘ =MGČ rSĆ ’ĞBČ : wydĎydĂywĂ MêĆ’Č MyhĂ Łl’ĹhĎ 5

MkĆ kĞ otbĘ CnkĘ lČ hĎ ëy’Ą MtĆ y’Ă rĘ rSĆ ’ĞJČ hmĎ YĚ‘Ğ hxĎ TĘ bĂ bĘ C SdĆuŁ hČ xČ CrbĘ C hrĎCbgĘ BĂ =MGČ=M’Ă
MkĆ BĘ lĂ wĘ CnyrĄbĎ DĘ=t’Ć ClBĘ qČ êĘ wČ CnynĄdŁ ’Ğ tobuĘ ‘ĂbĘ C CnytĄ obuĘ ‘ĂBĘ MêĆkĘ lČ hĞ MêĆ’Č wĘ : MkĆ lĎ boTlĘ 6

ySĄ nĘ ’Č =lkĎ lĘ tpĄ omlĘ MtĆ yyĂhĹ rSĆ ’Ğ d‘Č : MkĆ tĘ ’Č YĎ mĘ hlĎ odgĘ hrĎYĎ =yJĂ P’Č SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ ZlČ ‘Ď 7

’yĎnĘ oDqĘ mČ BĘ dbČ lĘ âl hoĎhyĘ rbČ DĘ loq ’YĎ yĎ MJĆ mĂ yJĂ : ’IĎkČ ’ĞbČ C ’yĎnĘ oDqĘ mČ BĘ hnĎ Cm’Ĺ 8

rtČ on âl rSĆ ’Ğ d‘Č MyhĂ Łl’BĄ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ ‘mČ SĄ ’YĎ yĎ MoqmĎ =lkĎ BĘ MGČ=M’Ă yJĂ ’IĎkČ ’ĞbČ C
MêĆbĘ zČ‘Ğ ëy’Ą wĘ MkĆ ylĄ ’Ğ Cn’BĎ ëy’Ą MhĆ ypĂ bĘ CdyGĂ hĂ My‘ĂmĘ èŁ hČ yJĂ : rbĎ DĎ do‘=rBĆ dČlĘ CnlĎ 9

onbĘ lĂ toJxČ lĘ C : tmĆ ’Ĺ yhĄ Łl’Ĺ MyIĂxČ MyhĂ Łl’Ĺ dbŁ ‘ĞlČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć CbCSêĎ wČ MylĂ ylĂ ’ĹhĎ =t’Ć 10

NorxĎ mĄ ’oblĎ dytĂ ‘ĎlĆ CnlĄ y~Ă mČ ’Ch rSĆ ’Ğ wČ MytĂ UĄ hČ =NmĂ omyqĂ hĞ rSĆ ’Ğ ‘ČCSyĄlĘ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ
: P’Ď

rSĆ ’Ğ h’Ď lĎ êĘ hČ yrĄxĞ’Č yJĂ : qyrĂlĎ hyĎhĎ =âl MkĆ ylĄ ’Ğ Cn’Ą bŁ yJĂ t‘ČdĎyŁ yxČ ’Č MkĆ SĘ pĘ nČ NhĄ b, 2

CnyhĄ Łl’BĄ z‘Ł Cn’YĎ mĎ z’Ď yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ yjĂ lĂ ypĂ BĘ CnbĎ ClQĘ ‘ČtĘ hĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ CntĘ ’Č YĎ mĘ
CntĄ Cd‘Ą h’Ď YĘ yĎ hGĆSĘ mČ yjĂ mĂ âl yJĂ : MyBĂ rČ MyrĂrĘYŁ dgĆnĆ MyhĂ Łl’ĹhĎ trČŁWBĘ MkĆ lĎ dyGĂ hČ lĘ 3

wynĎpĎ lĘ NoknĎ CnBĄ lĂ MyhĂ Łl’Ĺ ’YĎ mĎ rSĆ ’ĞkČ yJĂ : hIĎmĂ rĘ NoSQĎ mĂ âlwĘ MyĂtČpĎ WĘ ’mĄ TĘ brĆuĆmĂ âlwĘ 4

MyhĂ Łl’mĄ =M’Ă yJĂ MdĎ’Ď =ynĄBĘ mĂ NoYrĎ qypĂ hĎ lĘ âl hrĎBĄ dČnĘ NJĄ hrĎŁWBĘ hČ =t’Ć CnydĄyĎBĘ dqĄpĘ IČwČ
‘YČ bĎ y‘ĄYĘ bŁ ylĄ kĘ nĂ bĘ âlwĘ toqlĎ xĞ tpČ WĘ bĂ Cn’bĎ âl CndĄo‘mĄ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ NhĄ : bbĎ lĄ NxĄ BŁ hČ 5

P’Č MyrĂxĄ ’Ğ ydĄymĂ âlwĘ MkĆ dĘIĆmĂ âl MySĂ nĎ’Ğ dobkĘ CnSĘ uČ bĂ =âl MGČ : d‘ĄlĘ CnlĎ MyhĂ Łl’Ĺ 6

CnkĘ lČ hĎ tom‘Ă nĘřBĂ ë’Č : xČ ySĂ UĎ hČ yxĄ ylĂ SĘ JĂ CnlĄ JĘ lĘ kČ lĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ symĂ ‘ĞhČ lĘ hqĎ dĎYĘ CnQĎ htĎ yĘhĎ =yJĂ 7

d‘Č MkĆ lĎ CnpĘ sČ kĘ nĂ PsŁ kĘ nĂ hUĎ kČ hzĆ NkĄ wĘ : HqĎ yxĄ BĘ HnĎBĘ =t’Ć ’vĎ êĂ rSĆ ’Ğ tnĆmĆ ’Ł BĘ MkĆ UĎ ‘Ă 8

CnynĄ y‘ĄBĘ MêĆrĘqČ yĘ=yJĂ MkĆ dĘ‘ČBČ CnSĄ pĘ nČ =MgČ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ trČŁWBĘ =MGČ MkĆ lĎ ttĄlĎ CnrĘmČ ’Ď =rSĆ ’Ğ
yêĂ lĘ bĂ lĘ MmĎ oywĘ hlĎ yĘlČ CndĘbČ ‘Ď ëy’Ą h‘ĎygĂ yĘhČ =t’Ć wĘ lmĎ ‘ĎhĆ =t’Ć yxČ ’Č CrJĘ zĘtĂ âlhĞ : d’Ł mĘ =d‘Č 9

d‘ĄwĘ MêĆ’Č MydĂ‘Ą : MyhĂ Łl’ĹhĎ trČŁWBĘ MkĆ lĎ CndĘGČhĂ rSĆ ’ĞJČ MJĆ mĂ Sy’Ă =l‘Č ’vĎ mČ lĘ toyhĹ 10

My‘ĂdĘyŁ MêĆ’Č rSĆ ’ĞJČ : MynĂ mĚ ’Ĺ yrĄmĘ SŁ MkĆ ynĄpĘ lĂ CnkĘ lČ hĎ MymĂ tĎbĘ C qdĆYĆ BĘ SdĆqŁ bĘ yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ 11
b’k=yk
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dy‘Ă eĎ wČ : MJĆ mĂ Sy’Ă =lJĎ blĄ =l‘Č MymĂ CxnĘ tČ wĘ rsĎ Cm yrĄbĘ dĂ CnrĘBČ DĂ NJĄ wynĎBĎ =l’Ć b’Ď kĘ =yJĂ12

rCb‘ĞbČ C : otCklĘ mČ dobkĘ lĂ MkĆ tĘ ’Ć ’rĎqĎ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ hrĎSĎ yĘ ërĆdĆBĘ tkĆ lĆ lĎ MkĆ BĎ13

rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ dĘlĂ MêĆ nĘ zČ’ĹhĆ yJĂ CnyhĄ Łl’Ĺ=t’Ć todohmĄ lDČxĘ nĆ âl CnxĘ nČ’Ğ=MGČ t’zŁ
oêymĂ ’ĞlČ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ dĘJĂ ot’Ł MêĆlĘ BČ qĂ =M’Ă yJĂ MySĂ nĎ’Ğ rbČ dĘkĂ âl MkĆ ynĄ zĘ’Ď bĘ Cn‘ĘmČ SĘ hĂ
xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tolhĂ qĘ lĂ yxČ ’Č MêĆlĘ SČ mĘ nĂ yJĂ : MynĂ ymĂ ’ĞmČ lĘ oxJŁ brČ rSĆ ’Ğ14

MhĄ âlhĞ : NhĆ lĎ CqyYĂ hĄ MydĂChyĘhČ rSĆ ’ĞJČ MkĆ lĎ CqyYĂ hĄ ZrĆ’Ď hĎ M‘Č yJĂ hdĎChyĘ ZrĆ’Ć BĘ =rSĆ ’Ğ15

MybĂ oT âl MhĄ wĘ wGĄmĂ CSrĘGĄ CntĎ’Ł =MgČ wĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ =t’Ć wĘ CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ=t’Ć CtymĂ hĄ rSĆ ’Ğ
h‘ĎCStĘ lĂ MyĂoGhČ =l’Ć ’rŁ uĘ mĂ CnylĄ ‘Ď CrgĘ sĎ rSĆ ’Ğ : MdĎ’Ď =lkĎ ynĄpĘ lĂ MyzĂolnĘ C MyhĂ Łl’Ĺ ynĄ y‘ĄBĘ16

yxČ ’Č CnxĘ nČ’Ğ wČ : hQĄ kČ lĘ =d‘Č MgĎ yvĂ hĂ P’Č NorxĞ wČ dymĂ êĎ MJĎ rĘdČJĘ MnĎ wŁ ‘Ğ t’Č sĘ h’Ď lĘ mĎ t’zŁ bĎ C17

d’Ł mĘ CnSĘ uČ BĂ blĄ yqĄ yxĂ rĘmČ kĘ âlwĘ MynĂ pĎ yrĄyêĂ sĘ mČ JĘ T‘ČmĘ hzĆ MJĆ mĂ CnqĘ xČ rĎ=rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č
M‘ČjČ =MGČ solop ynĂ ’Ğ MkĆ ylĄ ’Ğ ’oblĎ CnlĘ ’Č oh NJĄ =l‘Č : brĎ=qSĆ xĄ BĘ MkĆ ynĄjĘ =t’Ć to’rĘlĂ18

âlhĞ CnêĄrĘ’Č pĘ êĂ trĆTĆ ‘Ğ hmĎ C CntĄxĎ mĘ vĂ hmČ CntĄ wĎqĘ êĂ hmČ yJĂ : CnrĎYĎ ‘Ğ NTĎ vĎ hČ wĘ MyĂmĎ ‘ĞjČ =MGČ19

: CntĄxĎ mĘ WĂ wĘ CndĄobJĘ MêĆ’Č NhĄ yJĂ : o’bŁ BĘ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ MkĆ eĘ hĂ MêĆ’Č20

soItĂ omyTĂ CnyxĂ ’Ď =t’Ć wĘ : CnDĄbČ lĘ snČ yêĂ ’Č BĘ rtĄ CĎhĂ lĘ to’eĄ wČ do‘ CnlĘ kŁ yĎ âl lJĄ lĘ JČ NJĄ =l‘Čg, 2

: MkĆ tĘ nČ Cm’ĹBĆ MkĆ tĘ ’Ć ryhĂ zĘhČ lĘ C MkĆ BĘ lĂ =t’Ć qEĄxČ lĘ CnxĘ lČ SĎ xČ ySĂ UĎ hČ trČŁWbĘ BĂ l’Ą =trĄSĎ mĘ
: CndĘ‘ĎyĚ t’zŁ lĎ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ MkĆ SĘ pĘ nČbĘ âlhĞ hQĆ ’Ą hĎ tor~Ď hČ ynĄjĘ mĂ Sy’Ă =blĆ ‘ČoeyĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ3

rSĆ ’ĞJČ h’Ď BĎ =MGČ NkĄ wĘ CnylĄ ‘Ď ’obtĎ hrĎYĎ =yJĂ MkĆ lĘ YĘ ’Ć CntĄ oyhĘ BĂ z’Ď mĄ MkĆ lĎ CndĘGČhĂ =MgČ yJĂ4

âl M’Ă MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ rbČ DĘ=l‘Č t‘ČdČlĎ xlČ SĘ ’Ć wĎ lJĄ lĘ JČ ytĂ y’Ą lĘ nĂ ynĂ ’Ğ MGČ NJĄ =l‘ČwĘ : MêĆ‘ĘdČyĘ5

MJĆ mĂ soItĂ omyTĂ CnylĄ ’Ą bSĎ rSĆ ’ĞJČ hêĎ‘ČwĘ : qyrĂlĎ CnlĄ mĎ ‘Ğ=t’Ć ttĄlĎ MkĆ tĘ ’Ć hiĆ nČmĘ hČ hiĎ nĂ6

CC’Č tĘ tĂ ykĂ wĘ t‘Ą=lkĎ BĘ hbĎ oTlĘ CntĎ’Ł MêĆrĘkČ zĘ yJĂ MkĆ tĘ bČ hĞ ’Č wĘ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ rbČ DĘ=l‘Č CnrĄvĘ bČ yĘwČ
yxĎ ’Ć ’op’Ą t’zŁ lĘ : MkĆ ynĄjĘ =t’Ć to’rĘlĂ MyCĂ’Č tĘ mĂ CnxĘ nČ’Ğ=MGČ rSĆ ’ĞJČ CnynĄjĎ =t’Ć to’rĘlĂ7

M’Ă MoIhČ CnxĘ nČ’Ğ MyIĂxČ yJĂ : MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ llČ gĘ BĂ MkĆ BĎ MymĂ CxnĘ tČ Cn’YĎ mĎ to‘rĎwĘ torYĎ =lkĎ BĘ8

l‘Č MkĆ rĘCb‘ĞBČ MyhĂ Łl’lĄ bySĂ eĎ=hmČ hdĆoe=hUĆ bČ yJĂ : CnynĄdŁ ’Ğ ynĄpĘ lĂ NkĄ hĎ MêĆ’Č MydĂmĘ ‘Ł qrČ9

NtĆ eĎ yĂ yJĂ lQĄ jČ tĘ nĂ wĘ ryêĂ ‘Ę nČ MmĎ oywĘ hlĎ yĘlČ : CnyhĄ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ MkĆ ylĄ ‘Ğ CnxĘ mČ WĎ rSĆ ’Ğ hxĎ mĘ WĂ hČ =lJĎ10

‘ČCSyĄwĘ CnybĂ ’Ď CnyhĄ Łl’wĄ : MkĆ tĘ nČ Cm’ĹBĆ MkĄ lĎ =rSĆ ’Ğ t’Ą MylĂ SĘ hČ lĘ C MkĆ ynĄjĘ =t’Ć to’rĘlĂ CnlĎ11

PysĂ ohlĘ CnynĄdŁ ’Ğ MkĆ lĎ NêĄ yĂ NkĄ wĘ hBĆ rĘyČ MkĆ tĘ ’Ć wĘ : MkĆ ylĄ ’Ğ CnJĄ rĘDČ=t’Ć rèĄ yČyĘ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ12

NkĄ wĘ : MkĆ tĘ ’Ć hbĎ hĞ ’Č lĘ PysĂ on CnxĘ nČ’Ğ=MGČ rSĆ ’ĞJČ MdĎ’Ď =lJĎ tbČ hĞ ’Č bĘ C Ch‘ĄrĄlĘ Sy’Ă tbČ hĞ ’Č BĘ13

’oB MoyBĘ CnybĂ ’Ď CnyhĄ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ rbĎ DĎ ZmĆ SĆ MkĆ bĎ ’YĄ UĎ yĂ âlwĘ SdĆuŁ BČ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć NnĄ okyĘ
: śwySĎ dŁ qĘ =lJĎ =M‘Ă CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ

CnyjĂ mĂ MêĆlĘ BČ qĂ rSĆ ’ĞJČ CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ MkĆ tĘ ’Ć ryhĂ zĘnČ wĘ MJĆ mĂ SrŁ dĘnĂ yxČ ’Č rbĎ DĎ Posd

NkĄ wĘ CW‘ĞêČ NJĄ MykĂ lĘ hŁ MêĆ’Č =MGČ rSĆ ’ĞkČ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄ y‘ĄBĘ NxĄ ’YŁ mĘ lĂ wĘ MyrĂSĎ ymĄ BĘ ëQĄ hČ tĘ hĂ lĘ
NoYrĘ hzĆ yJĂ : CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ MkĆ lĎ CetČ nĎ rSĆ ’Ğ twŁ YĘ UĂ hČ =t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ yJĂ : CpysĂ oê2, 3
l’
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SdĆqŁ BĘ oylĘ JĂ rmŁ SĘ lĂ NybĂ yĎ MJĆ mĂ Sy’Ă =lkĎ wĘ : tCnEĘhČ =NmĂ CrzĘeĎtĂ wĘ CyhĘ êĂ MySĂ dŁ qĘ yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ 4

ZrŁ pĘ yĂ=âlwĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć C‘dĘyĎ âl rSĆ ’Ğ MyĂoGhČ ërĆdĆJĘ MybĂ gĎ‘ĞwČ hwĎ’ĞtČbĘ =âl : dobkĎ bĘ C 5, 6

CndŁ y‘ĂhČ wĘ CndĘGČhĂ rSĆ ’ĞJČ hQĆ ’Ą =lJĎ =l‘Č hoĎhyĘ MqĄ nŁ yJĂ hEĆhČ rbĎ DĎBČ CenĆ oy âlwĘ wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă
hzĆBŁ hČ NJĄ =l‘ČwĘ : SdĆuŁ hČ ërĆdĆlĘ =M’Ă yJĂ CnyhĄ Łl’Ĺ CntĎ’Ł ’rĎqĎ hbĎ ‘ĄotlĘ =âl yJĂ : z’Ď mĄ MkĆ bĎ 7, 8

rbČ DĘ=l‘ČwĘ : oSdĘqĎ xČ Cr MkĆ lĎ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć =M’Ă yJĂ hzĆbŁ ’Ch MdĎ’Ď =t’Ć âl 9

Sy’Ă hbĎ hĞ ’Č lĘ MyhĂ Łl’Ĺ ydĄCUlĂ MêĆ’Č âlhĞ yJĂ MkĆ ylĄ ’Ğ rbĎ DĎ bêŁ kĘ lĂ CnlĎ =Ny’Ą MyxĂ ’Č tbČ hĞ ’Č
MkĆ ylĄ ’Ğ NeĄxČ tĘ nĂ =qrČ HQĎ kĚ ’yĎnĘ oDqĘ mČ BĘ rSĆ ’Ğ MkĆ yxĄ ’Ğ=lkĎ lĘ MtĆ yWĂ ‘Ğ=MGČ NkĄ wĘ : wyxĂ ’Ď =t’Ć 10

oêkĘ ’lČ mĘ =t’Ć Sy’Ă toW‘ĞlČ TqĄSĘ hČ BĘ tbĆ SĆ lĎ CYUĘ ’Č tĘ tĂ wĘ : CpysĂ oê NkĄ wĘ CW‘ĞêČ NkĄ yJĂ yxČ ’Č 11

rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =t’Ć roSymĂ bĘ CkQĘ hČ tĘ êĂ NkĄ bĘ C : MkĆ tĘ ’Ć CnyCĂYĂ rSĆ ’ĞJČ wyjĎ JČ ‘ČygĂ yĘ=l‘Č toyxĘ lĂ wĘ 12

âl yJĂ NC‘dĘtĄ yJĂ CnYĘ pČ xĎ rpĎ ‘Ď ynĄSĄ yĘ rbČ DĘ=l‘ČwĘ : rbĎ DĎ=lJĎ MkĆ lĎ rsČ xĘ yĆ âlwĘ CntĄdĎ‘ĞlČ ZCxmĂ 13

NJĄ yxĂ IĆwČ tmĄ ‘ČCSyĄ yJĂ NymĂ ’Ğ nČ rSĆ ’ĞkČ yJĂ : hwĎqĘ êĂ MhĆ lĎ =Ny’Ą rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞJČ lBĄ ’Č tĘ hĂ lĘ MkĆ lĎ 14

rbČ dĘBĂ MkĆ lĎ MyrĂmĘ ’Ł Cn’Ď t’zŁ kĎ yJĂ : wynĎpĎ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ MyqĂ yĎ ‘ČCSyĄ ydĄyĘ=l‘Č MynĂ SĄ yĘhČ =t’Ć =MGČ 15

yJĂ : MynĂ SĄ yĘhČ =t’Ć MDĄqČ nĘ âl CnynĄdŁ ’Ğ ’oB d‘ĄomlĘ MyIĂxČ bČ hjŁ MyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ CnxĘ nČ’Ğ yJĂ hoĎhyĘ 16

MytĂ UĄ hČ wĘ MorUĎ hČ ’bĎ YĘ =rWČ yjĂ mĂ MyhĂ Łl’Ĺ rpČ oS loqBĘ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ CnynĄdŁ ’Ğ drĄyĄ h‘ĎCrtĘ bĂ
MhĆ UĎ ‘Ă hlĆ ‘ĞnČ wĘ xqČ QĎ nĂ MyIĂxČ BČ MyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ CnxĘ nČ’Ğ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ : hnĎ oS’rĂ z’Ď CmCqyĎ xČ ySĂ UĎ BČ 17

’op’Ą NkĄ lĎ : xYČ nĆlĎ Nod’Ď hĎ =M‘Ă hyĆhĘ nĂ NkĄ wĘ MyĂmĎ èĎ hČ ‘ČyqĂ rĘBĂ Nod’Ď hĎ t’rČqĘ lĂ MynĂ nĎ‘ĞBČ wDĎxĘ yČ 18

: hQĆ ’Ą JĎ MyrĂbĎ dĘBĂ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă CmxĞ nČ
yJĂ bTĄ yhĄ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ : MkĆ lĎ btĄJĎ hĂ lĘ yxČ ’Č rbĎ DĎ=Ny’Ą MyeĂ mČ EĘhČ wĘ MyêĂ ‘ĂhĎ rbČ DĘ=l‘ČwĘ h, 2

MhĆ ylĄ ‘Ğ ’obyĎ M’Ł tĘ jĂ z’Ď hwĎlĘ SČ wĘ MolSĎ CrmĘ ’yŁ rSĆ ’ĞJČ : ’obyĎ hlĎ yĘQČ BČ beĎ gČJĘ hoĎhyĘ=Moy 3

’obyĎ rSĆ ’Ğ ëSĆ xŁ BČ MkĆ nĘ y’Ą yxČ ’Č MêĆ’Č lbĎ ’Ğ : TylĂ jĎ MhĆ lĎ TlĄ UĎ yĂ âlwĘ hdĎlĄ oy ylĄ bĘ xĆ JĘ MdĎy’Ą 4

ëSĆ xŁ ynĄbĘ âlwĘ hlĎ yĘlČ ynĄbĘ âl MêĆ’Č Moy ynĄbĘ C ro’ ynĄBĘ MkĆ QĘ kĚ yJĂ : beĎ gČJĘ MoIhČ MkĆ ylĄ ‘Ğ 5

yJĂ : NorJĎ èĂ mĂ rUĄ êČSĘ nĂ wĘ dqŁ SĘ nĂ =M’Ă yJĂ MySĂ nĎ’ĞhĎ r’Ď SĘ JĂ NoSylĂ CnlĎ Ny’Ą NJĄ =l‘Č : CnxĘ nĎ’Ğ 6, 7

NorJĎ èĘ mĂ rUĄ êČSĘ nĂ Moy ynĄbĘ CnxĘ nČ’Ğ wČ : hlĎ yĘQĎ BČ NCrJĘ SĘ yĂ MyrĂJŁ èĂ hČ wĘ hlĎ yĘQĎ bČ CnSĘ yyĂ MynĂ SĄ yĘhČ 8

MyhĂ Łl’Ĺ CntĎ’Ł rYČ yĎ=âl yJĂ : h‘ĎCSyĘhČ twČqĘ êĂ CnlĎ ‘bČ oklĘ C hbĎ hĞ ’Č wĘ hnĎ Cm’Ĺ NoyrĘSĂ SBČ lĘ nĂ wĘ 9

tmĄ rSĆ ’Ğ ’Ch : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ=dyČBĘ h‘ĎCSyĘ CnlĎ ’ybĂ hĎ lĘ =M’Ă yJĂ oj’Č bĘ CntĄŁQkČ lĘ 10

CbySĂ hĎ wĘ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă CryhĂ zĘhČ NJĄ =l‘Č : wDĎxĘ yČ hyĆxĘ nĂ oU‘Ă NSČ ynĂ =o’ ZyqĂ nĎ =M’Ă wĘ CndĄ‘ĞBČ 11

MCWBĘ t‘ČdČlĎ MyxĂ ’Č MkĆ BĎ rYČ pĘ nĂ CnxĘ nČ’Ğ wČ : hJŁ =d‘Č MtĆ yWĂ ‘Ğ rSĆ ’ĞJČ wyxĂ ’Ď SpĆ nĆ=t’Ć Sy’Ă 12

: MkĆ tĘ ’Ć MyxĂ ykĂ oUhČ =t’Ć wĘ Nod’Ď hĎ MSĄ BĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ MybĂ ~Ď eĂ hČ =t’Ć wĘ MkĆ BĎ MylĂ mĄ ‘ĞhĎ =t’Ć blĄ
MêĆ’Č wĘ : MkĆ ynĄ yBĄ MolSĎ CqyzĂxĞ hČ wĘ MlĎ ‘ĽjĎ N‘ČmČ lĘ MtĎ’Ł hbĎ hĞ ’Č lĘ lodGĎhČ MJĎ rĘ‘Ć rqČ yĘ ryJĂ hČ lĘ C 13, 14

MylĂ xŁ h=t’Ć Cd‘ĞsČ bbĎ QĄ hČ yJĄ rČ=t’Ć CYUĘ ’Č MyrĂmĘ UČ hČ =t’Ć CxykĂ oh MkĆ tĘ ’Ć ryhĂ zĘnČ CnyxĄ ’Č
CpdĘrĂ=M’Ă yJĂ h‘ĎrĎ txČ êČ h‘ĎrĎ Sy’Ă lĘ Sy’Ă lmŁ gĘ yĂ=NjĆ CrmĘ èĎ hĂ : MdĎ’Ď =lkĎ lĘ P’Č CkyrĂ’ĞhČ wĘ 15

âlwĘ : MymĂ IĎhČ =lJĎ CyhĘ êĂ MyxĂ mĄ WĘ ë’Č wĘ : MdĎ’Ď =lkĎ lĘ MgČ wĘ MJĆ mĂ Sy’Ă Sy’Ă lĘ dymĂ êĎ byTĂ yhĄ lĘ 16, 17
wldxt
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: xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MyhĂ Łl’Ĺ ZpĆ xĄ MkĆ lĎ hzĆ=yJĂ rbĎ DĎ=lJĎ =l‘Č Cdoh : dymĂ êĎ lQĄ jČ tĘ hĂ mĄ ClDĘxĘ tČ18

: boFBČ CqyzĂxĞ hČ wĘ rbĎ DĎ=lJĎ CnxĞBČř : C‘rĎpĘ tĂ âl to’CbeĘ hČ =t’Ć wĘ : xČ CrhĎ =t’Ć CBkČ tĘ âl19, 20, 21

SDĄqČ yĘ ’Ch MolèĎ hČ yhĄ Łl’wĄ : MkĆ ylĄ gĘ rČ CqyxĂ rĘhČ NyĂ‘Ď h’Ą rĘmČ lĘ P’Č ‘rĎ rbĎ DĎ ZmĆ SĆ =lJĎ mĂ C22, 23

CnynĄdŁ ’Ğ ’oB d‘ĄomlĘ hIĎwĂgĘ C SpĆ nĆ xČ CrBĘ ‘rĎ=lJĎ mĂ MkĆ rĘmĎ SĘ yĂwĘ hQĄ JČ =d‘ČwĘ lxĄ xĎ mĄ MkĆ tĘ ’Ć
’nĎ=ClQĘ jČ tĘ hĂ yxĎ ’Ć ’eĎ’Ď : hWĆ ‘ĞyČ=MGČ ’ChwĘ MkĆ tĘ ’Ć ’rĄuŁ hČ ’Ch NmĎ ’ĹnĆ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ24, 25

ttĄlĎ CnynĄdŁ ’ĞBČ MkĆ ‘ĞyBĂ SĘ mČ ynĂ nĘ hĂ : SdĆuŁ hČ tqČ ySĂ nĘ BĂ MyxĂ ’Č hĎ =lJĎ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : CndĄ‘ĞBČ26, 27

MkĆ UĎ ‘Ă CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dsĆ xĆ : MySĂ oduĘ hČ MyxĂ ’Č hĎ =lkĎ ynĄ zĘ’Ď bĘ ’rĄuĎ hĂ lĘ t’EŁ hČ trĆGĆ’Ă hĎ28

: NmĄ ’Ď
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b MyqĂ ynĂ olsĘ êČ hČ =l’Ć

‘ČCSyĄbĘ C CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’BĄ MyqĂ bĄ DĘhČ MyqĂ ynĂ olsĘ êČhČ tdČ‘Ğ=l’Ć soItĂ omyTĂ wĘ sonwĎlĘ sĂ wĘ soloj ’

hUĎ JČ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄwĘ CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ lĎ NêĄ yĂ MolSĎ wĘ dsĆ xĆ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ 2, 3

tkĆ lĆ hŁ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ yJĂ CnlĎ NoknĎ rSĆ ’ĞJČ yxČ ’Č MkĆ rĘCb‘ĞBČ dymĂ êĎ MyhĂ Łl’lĄ todohlĘ CnylĄ ‘Ď
MkĆ BĎ r’Ą jĎ tĘ nĂ CnxĘ nČ’Ğ=MGČ rSĆ ’Ğ d‘Č : MkĆ QĘ JĚ NyBĄ brĎwĎ ëolhĎ My‘ĂrĄ tbČ hĞ ’Č wĘ ldŁ gĎ wĘ ëolhĎ 4

C‘gĘ jĎ rSĆ ’Ğ hYĎ CrUĘ hČ wĘ qSĆ ‘Ł hĎ =lkĎ BĘ MkĆ tĘ nČ Cm’ĹwĆ MkĆ lĘ BĎ sĚ=l‘Č MyhĂ Łl’ĹhĎ toQhĂ qĘ ynĄpĘ lĂ
hĎ ylĆ ‘Ď rSĆ ’Ğ otCklĘ mČ lĘ MêĆ’Č MynĂ kŁ nĘ yJĂ rmŁ ’lĄ oTjĘ SĘ mĂ rSĎ yĎ yJĂ MyhĂ Łl’lĄ tCd‘Ą : MkĆ bĎ 5

MkĆ lĎ wĘ : MkĆ yrĄrĘYŁ lĘ hrĎYĎ bySĂ hĎ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ ’Ch qyDĂYČ =MGČ rSĆ ’ĞJČ : lBŁ sĘ lĂ MkĆ mĘ kĘ SĂ MêĆtČ nĘ 6, 7

wykĎ ’Ď lĘ mČ =M‘Ă MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ tolgĘ nĂ tolGĎhĂ t‘ĄlĘ CnêĎ’Ă hxĎ wĎrĘ NêĄ yĂ MyqĂ CS‘ĞhĎ
C‘mĘ SĎ âlwĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć C‘dĘyĎ=âl rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą t’Ą mĄ S’Ą tbhĞ lČ BĘ MqĎ nĎ MqŁ nĘ lĂ : xČ kŁ yrĄBŁ GĂ 8

Nod’Ď hĎ ynĄpĘ QĂ mĂ d‘Č=ydĄ‘Ğ MdĎmĘ èĎ hĂ lĘ CSnĘ ‘ĎyĄ rSĆ ’Ğ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ trČŁWBĘ =t’Ć 9

wynĎ ymĂ ’ĞmČ =lkĎ BĘ ’lĆ pĆ lĘ toyhĘ lĂ wĘ wySĎ dŁ qĘ BĂ dbĄ JĎ hĂ lĘ ’obyĎ rSĆ ’ĞJČ ’ChhČ MoIBČ : on’Ł GĘ rdČhĞ mĆ C 10

NykĂ hĎ lĘ CnyhĄ Łl’lĄ dymĂ êĎ lQĄ jČ tĘ nĂ t’zŁ lĎ rSĆ ’Ğ : tmĆ ’Ĺ CnyjĂ mĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ CntĄ Cd‘Ą yJĂ 11

hnĎ Cm’ĹhĎ hWĆ ‘ĞmČ =lkĎ wĘ MkĆ BĎ boFhČ oYpĘ xĆ MylĂ SĘ hČ lĘ C MkĆ tĘ ’Ć ’rĎqĎ rSĆ ’ĞJČ wylĎ ’Ą MkĆ BĘ lĂ =t’Ć
ydĄsĘ xČ JĘ ob CdbĘ JĎ êĂ MêĆ’Č wĘ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ MSĄ MkĆ BĎ dbĄ JĎ yĂ N‘ČmČ lĘ : otrĎCbgĘ BĂ 12

: CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄwĘ CnyhĄ Łl’Ĺ
MJĆ mĂ CntĄSĎ uĎ BČ t’zŁ wylĎ ’Ą CnYĄ BĘ qČ yĘ rSĆ ’Ğ wČ ’obyĎ rSĆ ’Ğ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ rbČ DĘ=l‘ČwĘ b

âlwĘ h‘ĎCmSĘ ynĄjĘ mĂ âlwĘ xČ Cr=ynĄjĘ mĂ âl ClyxĂ êĎ =l’Č wĘ M’Ł tĘ jĂ MkĆ BĘ lĂ rêČ yĂ ’nĎ=l’Č : yxĎ ’Ć 2

ëylĂ oy=l’Č : ’bĎ heĄhĂ xČ ySĂ UĎ hČ Moy rmŁ ’lĄ CnydĄIĎmĂ h’Ď YĘ yĎ yJĂ NCrmĘ ’yŁ rSĆ ’Ğ trĆGĆ’Ă ynĄjĘ mĂ 3

hlĎ gĘ nĂ wĘ l‘ČUČ hČ hyĆhĘ yĂ hnĎ oS’rĂbĎ âl=M’Ă ’obyĎ=âl yJĂ ol Cb’tŁ âlwĘ ChtŁ lĘ Sy’Ă MkĆ tĘ ’Ć
yJĂ =d‘Č MèĄ hČ tdČbŁ ‘ĞwČ l’Ą =lJĎ =l‘Č lDĄGČtĘ yĂwĘ MmĄ oqtĘ yĂ rSĆ ’Ğ : NoDbČ ’ĞhĎ =NBĆ h’Ď FĎ xČ hČ Sy’Ă 4

MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ rĘBČ dĂ yJĂ CrJĘ zĘtĂ âlhĞ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch rmŁ ’lĄ MyhĂ Łl’JĄ MyhĂ Łl’Ĺ lkČ yhĄ BĘ bSĄ yĄ=MgČ 5

hlĆ GĎ yĂ N‘ČmČ lĘ hêĎ‘Č CerĆYĘ ‘ČyČ rSĆ ’Ğ=t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ NkĄ wĘ : MkĆ UĎ ‘Ă ytĂ yyĂhĎ do‘BĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ 6

rsČ Cy rSĆ ’Ğ d‘Č CerĆYĘ ‘ČyČ rYĄ ‘Ł hĎ spĆ ’Ć otQĎ ‘ĚpĘ ’yYĂ ohlĘ lxĄ hĄ rbĎ JĘ ‘SČ jĆ hČ dos yJĂ : oê‘ĂBĘ 7

qrČbĘ bĂ C wytĎpĎ WĘ xČ CrBĘ ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ CetĆ ymĂ yĘ rSĆ ’Ğ ‘ČSĄ jŁ hČ hlĆ GĎ yĂ z’Ď wĘ : hQĎ ysĂ UĘ hČ ëoêmĂ 8

MytĂ pĘ ombĘ C ttŁ ’Ł BĘ xČ JŁ =brĎBĘ wytĎ olylĂ ‘ĞBČ NTĎ WĎ kĘ ’obyĎ rSĆ ’Ğ ’Ch hzĆ : CedĆyxĂ kĘ yČ wynĎjĎ 9

tbČ hĞ ’Č BĘ ‘SČ CĎhĂ lĘ CYrĎ âl rSĆ ’Ğ MhĄ âlhĞ MydĂbĘ ’Ł hĎ NyBĄ hIĎmĂ rĘC NwĆ’Ď =lkĎ bĘ C : bzĎkĘ ’Č roqUĎ mĂ 10

: rqĆèĎ BČ CnymĂ ’Ğ yČ N‘ČmČ lĘ MyxĂ CDmČ C ’wĘSĎ to’WĘ mČ MyhĂ Łl’Ĺ MBĎ xQČ SČ yĘ t’zŁ rCb‘ĞbČ C : tmĆ ’ĹhĎ 11

MyxĂ ’Č CnxĘ nČ’Ğ wČ : ëlĄ hŁ MBĎ QĂ NwĆ’Ď yrĄxĞ’Č wĘ tmĆ ’Ĺ yrĄbĘ DĂ=l’Ć C‘SĎ âl rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =lJĎ CmSĘ ’Ę yĆwĘ 12, 13
Nwkn
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MkĆ BĎ rxČ BĎ tySĂ ’rĄmĄř yJĂ CnynĄdŁ ’Ğ yrĄyxĂ BĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ dymĂ êĎ MyhĂ Łl’lĄ todohlĘ CnBĄ lĂ NoknĎ
’rĎqĎ ’ChwĘ : tmĆ ’Ĺ MkĆ tĘ nČ Cm’ĹwĆ xČ CrBĎ MêĆSĘ DĂqČ tĘ hĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č h‘ĎCSylĂ MkĆ lĎ yhĂ yĘwČ MyhĂ Łl’Ĺ14

: CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dobkĘ BĂ qlĆ xĄ MkĆ lĎ ttĄlĎ CntĄrĎŁWBĘ yjĂ =l‘Č hQĆ ’Ą =lkĎ lĘ MkĆ tĘ ’Ć
: CnêĄrĘGČ’Ă yjĂ =l‘Č o’ CnypĂ yrĄbĘ DĂ=l‘Č MkĆ lĎ NCteĎhČ xqČ QĆ bČ CqyzĂxĞ hČ wĘ NkĄ hĎ CdmĘ ‘Ă yxČ ’Č hêĎ‘ČwĘ15

d‘Č=ydĄ‘Ğ MxČ nŁ CnlĎ NtČ nĎ oDsĘ xČ bĘ C CntĎ’Ł bhČ ’Ď rSĆ ’Ğ CnyhĄ Łl’Ĺ CnybĂ ’Ď wĘ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄwĘ16

: rbĎ DĎ=lkĎ bĘ C boT hWĆ ‘ĞmČ =lkĎ BĘ MtĎ’Ł NnĄ okywĂ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć MxĄ nČ yĘ ’Ch : hbĎ oT hwĎqĘ tĂ wĘ17

CnlĎ wĘ : MkĆ BĎ ’Ch rDĎ’Ę nĆ rSĆ ’ĞJČ rDĎ’Ę nĆ wĘ ZCryĎ hoĎhyĘ rbČ dĘC CnylĄ ‘Ď CllĘ jČ tĘ hĂ yxČ ’Č rbĎ DĎ Posg, 2

CnynĄdŁ ’Ğ ë’Č : MbĎ hnĎ Cm’Ĺ MySĂ nĎ’Ğ=lkĎ âl yJĂ ‘SČ rĆ ySĄ nĘ ’Č wĘ NwĆ’Ď ytĄUĘ mĂ hTĎ ylĄ pĘ hyĆhĘ tĂ3

CnynĄ od’ĞBČ CnBĄ lĂ ëCmsĘ CnxĘ nČ’Ğ wČ : ‘rĎhĎ =NmĂ MkĆ rĘmĎ SĘ yĂwĘ MkĆ tĘ ’Ć ddĄo‘yĘ rSĆ ’Ğ ’Ch NmĎ ’ĹnĆ4

hbĎ hĞ ’Č lĘ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć hFĆ yČ CnynĄdŁ ’Ğ wČ : My’Ă BĎ hČ MymĂ IĎBČ CW‘ĞêČ NkĄ wĘ CntĄ wĎYĘ mĂ JĘ MêĆ’Č MyWĂ ‘Ł =yJĂ5

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ CnyxĄ ’Č MkĆ tĘ ’Ć MyCĂYČ mĘ CnxĘ nČ’Ğ wČ : MkĆ xĞ ySĂ mĘ lĂ lyxĂ ohlĘ C MkĆ hĄ Łl’Ĺ=t’Ć6

: CeUĆ mĂ lBĄ qĂ rSĆ ’Ğ hlĎ BĎ uČ hČ ypĂ lĘ âlwĘ SuĄ‘Ă ërĆdĆBĘ ëlĄ hŁ hČ x’Ď =lJĎ mĂ ldĄBĎ hĂ lĘ CnynĄdŁ ’Ğ
CnkĘ lČ hĎ MtĎ olGĘ ‘ĘmČ BĘ MyzĂolnĘ kĂ âl yJĂ CnytĄ obuĘ ‘ĂBĘ tkĆ lĆ lĎ MkĆ ylĄ ‘Ğ rSĆ ’Ğ t’Ą MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ7

hyĆhĘ nĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ MmĎ oywĘ hlĎ yĘlČ h’Ď lĎ tĘ bĂ C lmĎ ‘ĎBĘ =M’Ă yJĂ MeĎxĂ CnlĘ kČ ’Ď âl Sy’Ă MxĆ lĆ wĘ : MkĆ ynĄpĘ lĂ8

CnSĄ pĘ nČBĘ MkĆ lĎ tpĄ omlĘ toyhĘ lĂ =M’Ă yJĂ CnlĎ hqĎ dĎYĘ =Ny’Ą rSĆ ’ĞmĄ âl : xrČTŁ lĎ MJĆ mĂ Sy’Ă =l‘Č9

N’Ą mĎ yĘ N’Ą mĎ M’Ă rmŁ ’lĄ MkĆ tĘ ’Ć CnyCĂYĂ MkĆ UĎ ‘Ă CntĄ oyhĘ BĂ =MGČ yJĂ : CnytĄ obuĘ ‘ĂBĘ CklĘ êĄ rSĆ ’Ğ10

ySĄ uĘ ‘ČmĘ MySĂ nĎ’Ğ MkĆ BĎ SyĄ=yJĂ Cn‘ĘmČ SĎ yJĂ : lkĄ ’yŁ âl lok’Ď =MgČ hkĎ ’lĎ mĘ BĂ toW‘ĞlČ Sy’Ă11

CnxĘ nČ’Ğ hQĆ ’Ą JĎ MySĂ nĎ’Ğ=t’Ć wĘ : qyrĂ ydĄbĘ C‘gĘ yyĂ=M’Ă yJĂ hkĎ ’lĎ mĘ ydĄbĘ C‘gĘ yyĂ âl rSĆ ’Ğ ërĆdĆ12

lkŁ ’ĹlĆ wĘ MêĎkĘ ’lČ mĘ txČ nČBĘ toW‘ĞlČ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ynĄpĘ lĂ MhĆ mĄ MySĂ qĘ bČ mĘ C MyCĂYČ mĘ
rSĆ ’Ğ Sy’Ă wĘ : boT MkĆ tĘ ŁW‘ĞBČ MypĂ yĄ‘Ğ CyhĘ êĂ =l’Č yxĎ ’Ć MêĆ’Č wĘ : MhĆ yjĄ JČ ‘ČygĂ ymĂ MmĎ xĘ lČ =t’Ć13, 14

N‘ČmČ lĘ otrĎbĘ xĆ bĘ CbrĘ‘ĎtĘ tĂ âlwĘ dbĎ lĘ ot’Ł CwtĘ hČ t’EŁ hČ trĆGĆ’Ă BĎ CnrĄbĎ DĘ=t’Ć ‘mČ SĘ yĂ=âl
NêĄ yĂ ’Ch MolèĎ hČ Nod’Ğ wČ : x’Ď JĘ ot’Ł NCxykĂ oê xČ kĄ oh=M’Ă yJĂ byĄ’Ł lĘ ChbĚ SĘ xĘ êČ =l’Č wĘ : SobyĄ15, 16

MolSĎ tlČ ’Ą SĘ t’zŁ : MkĆ QĘ JĚ =M‘Ă yhĂ yĘ CnynĄdŁ ’Ğ wČ MymĂ IĎhČ =lJĎ CnpĘ êĂ rSĆ ’Ğ lkŁ BĘ MolSĎ MkĆ lĎ17

‘ČCSyĄ dsĆ xĆ : btĄkŁ ynĂ ’Ğ hzĆJĎ ytČ orGĘ ’Ă =lkĎ BĘ to’lĘ ’Ch rSĆ ’Ğ solop ynĂ ’Ğ ydĂyĎ btĎkĘ BĂ18

: NmĄ ’Ď MkĆ QĘ JĚ =M‘Ă CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ
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’ soItĂ omyTĂ =l’Ć

‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ yjĂ =l‘ČwĘ Cn‘ĄySĂ om MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ dĘ yjĂ =l‘Č xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ xČ ylĂ SĘ soloj ’

MolSĎ wĘ MymĂ xĞrČ dsĆ xĆ hnĎ Cm’Ĺ roqUĘ mĂ yYČ lĎ xĞ mĄ NbĄ JĘ ynĂ BĘ soItĂ omyTĂ =l’Ć : CntĄ wĎqĘ êĂ xČ ySĂ UĎ hČ 2

ìyêĂ SĘ uČ BĂ ’yĎnĘ oDqĘ mČ lĘ yêĂ kĘ lĆ BĘ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ t’Ą mĄ C CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ ìlĘ 3

CqiĘ ‘ČtĘ yĂ âlwĘ : hIĎrĂkĘ nĎ hrĎoê Croy yêĂ lĘ bĂ lĘ MydĂxĎ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ=l‘Č tCŁ YČ lĘ sospĘ ’Ć BĘ tbĆ SĆ lĎ 4

qEĄxČ lĘ âlwĘ xČ JĄ wČtĘ hĂ lĘ MyĂdČyĎ MynĂ tĘ eŁ hČ ZqĄ=Ny’Ą lĘ tonbŁ èĘ xĂ torDŁ hČ todlĘ otbĘ C hdĎGĎ’Č yrĄbĘ dĂbĘ
NoknĎ xČ CrBĘ rohTĎ blĄ BĘ hbĎ hĞ ’Č ’yhĂ hrĎoêhČ twČYĘ mĂ tylĂ kĘ tČ =yJĂ : hnĎ Cm’ĹBĎ MyhĂ Łl’Ĺ=tyBĄ 5

CrUĘ ’Č tĘ yĂ : lbĆ hĎ hĆ yrĄxĞ ’Č CklĘ IĄwČ xrČ’Ł =yeĂ mĂ CTnĎ rSĆ ’Ğ SyĄ ë’Č : gysĂ =lJĎ mĂ hIĎqĂ nĘ hnĎ Cm’ĹbĆ C 6, 7

: NCTŁlxĘ yČ wylĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =t’Ć âlwĘ NCrBĄ dČyĘ rSĆ ’Ğ t’Ą CnybĂ yĎ=âlwĘ hrĎoêBČ MyrĂom toyhĘ lĂ
NybĂ yĎ ’ChwĘ : TjĎ SĘ UĂ JČ hĎ ytĆbŁ ytĂ nĘ BĂ MdĎ’Ď hĎ ëlĄ yĄ=M’Ă ’yhĂ hbĎ oT yJĂ Cn‘ĘdČyĎ hrĎoêhČ NhĄ 8, 9

yWĄ ‘Ł My’Ă FĎ xČ wĘ My‘ĂSĘ jŁ MydĂrĘmŁ l‘ČIČlĂ bĘ ynĄbĘ lĂ =M’Ă yJĂ qdĆYĆ ySĄ nĘ ’Č lĘ âl hnĎ CtnĘ hrĎot yJĂ
MynĂ BĎ SpĆ nĆ ybĄ nĘ GŁ rkĎ zĎ=t’Ć MybĂ kĘ SŁ wĘ MypĂ ’Ğ nŁ : MyxĂ ~Ę rČmĘ o’ M’Ą wĘ b’Ď yJĄ mČ hlĎ bĎ nĘ C hbĎ ‘Ąot 10

trČSBĘ ypĂ JĘ : MyIĂxČ trČotBĘ MyrĂmĘ mČ MhĆ omJĘ MyrĂxĄ ’Ğ do‘wĘ rqĆèĎ lČ My‘ĂBĎ SĘ nĂ wĘ MySĂ xĎ JĆ 11

lyĂxČ ynĂ rĄEĘ’Č mĘ hČ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄlĘ C : ydĂyĎBĘ dyqĂ pĘ hĂ rSĆ ’Ğ ’Ch ëCrBĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ dobJĘ 12

PDĄgČmĘ rSĆ ’Ğ ykĂ nŁ ’Ď : otrĘSĎ lĘ ytĂ ’Ł brĄqĘ IČwČ wynĎpĎ lĘ NmĎ ’ĹnĆ ybĂ bĎ lĘ =t’Ć ’YĎ mĎ yJĂ hQĎ hĂ êĘ NêĄ’Ć 13

dsĆ xĆ lDČgĘ IĂwČ : hnĎ Cm’Ĺ=ylĂ bĘ BĂ hgĎgĎSĘ bĂ ytĂ yWĂ ‘Ď yJĂ yêĂ mĘ xČ rĚ ë’Č lBĄ xČ mĘ C PDĄrČmĘ MynĂ pĎ lĘ ytĂ yyĂhĎ 14

MdĎ’Ď =lkĎ lĘ htĎ’Ğ yĎwĘ rbĎ DĎhČ tmĆ ’Ĺ : CnxĄ ySĂ mĘ ‘ČCSyĄBĘ hbĎ hĞ ’Č wĘ hnĎ Cm’ĹwĆ d’Ł mĘ =d‘Č ylČ ‘Ď CnynĄdŁ ’Ğ 15

: MhĆ lĎ S’rŁ hĎ ykĂ nŁ ’Ď wĘ My’Ă FĎ xČ hČ =t’Ć ‘ČySĂ ohlĘ ZrĆ’Ď hĎ =l’Ć ’BĎ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ yJĂ olBĘ qČ lĘ
toyhĘ lĂ oxCr ërĆ’Ł =lJĎ =t’Ć hnĎSŁ ’rĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ yBĂ hQĆ gČ yĘ N‘ČmČ lĘ yêĂ mĘ xČ rĚ t’zŁ rCb‘ĞbČ C 16

âl NyĂ‘Č rSĆ ’Ğ d‘Č NkĄ SŁ MlĎ o‘ ëlĆ mĆ lĘ C : MlĎ o‘ yIĄxČ lĘ ob CnymĂ ’Ğ yČ rSĆ ’Ğ yrČxĞ ’Č My’Ă BĎ lČ tpĄ omlĘ 17

MlĎ o‘hĎ =d‘ČwĘ MlĎ o‘hĎ mĄ trĆ’Ć pĘ êĂ hČ wĘ hQĎ dĚGĘ hČ ol odbČ lĘ MkĎ xĎ hĆ wĘ dxĎ ’Ć MyhĂ Łl’Ĺ ’Ch CerĆCStĘ
to’CbeĘ hČ ìylĆ ‘Ď CrBĘ DĂ rSĆ ’ĞJČ ynĂ BĘ soItĂ omyTĂ MoIhČ ìCĘYČ mĘ ynĂ ’Ğ t’EŁ hČ hwĎYĘ UĂ hČ =t’Ć : NmĄ ’Ď 18

MySĂ nĎ’ĞkČ âlwĘ NoknĎ xČ CrbĘ C hnĎ Cm’ĹBĆ qyzĂxĞtČ yJĂ : qdĆYĆ tmĆ xĆ lĘ mĂ MxĄ QĎ êĂ NhĆ yjĂ =l‘Č rSĆ ’Ğ z’Ď mĄ 19

sorDĘnĘ sČ kĘ lĆ ’Ğ wČ soInĂ mĘ Ch MhĆ mĄ C : hrĎBĘ SĘ nĂ MtĎ nĎ Cm’Ĺ tIČnĂ ’Ľ wĎ MêĎ’Ă trĆxĆ ’Č xČ Cr htĎ yĘhĎ rSĆ ’Ğ 20

: do‘ CpDĘgČ yĘ âlwĘ CrsĘ CĎyĂ N‘ČmČ lĘ NTĎ vĎ hČ dyČBĘ MyêĂ rĘGČsĘ hĂ rSĆ ’Ğ
d‘ČBĘ hdĎotwĘ heĎxĂ êĘ hQĎ pĂ tĘ C heĎrĂ ryêĂ ‘ĘhČ lĘ rbĎ DĎ=lkĎ ynĄpĘ lĂ ìUĘ mĂ SrĄdŁ ynĂ ’Ğ t’zŁ wĘ b

hxĎ CnmĘ yIĄxČ hyĆxĘ nĂ N‘ČmČ lĘ MmĎ kĘ SĂ =l‘Č hrĎWĘ mĂ rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ ZrĆ’Ć ykĄ lĘ mČ d‘ČBĘ : MdĎ’Ď =ynĄBĘ =lJĎ 2

MyhĂ Łl’Ĺ ynĄ y‘ĄBĘ NoYrĎlĘ C hEĆhČ rbĎ DĎhČ boT : bbĎ lĄ trČSĘ yĂbĘ C MyhĂ Łl’Ĺ t’Č rĘyĂBĘ hwĎlĘ SČ wĘ 3

yJĂ : oêmĂ ’Ğ=t’Ć t‘ČdČlĎ CdmĘ lĘ yĂwĘ MdĎ’Ď =ynĄBĘ =lkĎ C‘SĘ CĎyĂ yJĂ ZjŁ xĘ yČ ZpŁ xĎ rSĆ ’Ğ : Cn‘ĄySĂ om 4, 5

: xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ Sy’Ă hĎ ’Ch MySĂ nĎ’Ğ NybĄ C MyhĂ Łl’Ĺ NyBĄ dxĎ ’Ć ZylĂ mĄ C ’Ch dxĎ ’Ć MyhĂ Łl’Ĺ
rV’
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: ’YŁ mĘ t‘ĄlĘ ‘ČymĂ SĘ hČ lĘ CnylĄ ‘Ď Cz tCd‘ĄwĘ MdĎ’Ď ynĄBĘ =lJĎ d‘ČBĘ rpĆ JŁ oSpĘ nČ=t’Ć NtČ nĎ rSĆ ’Ğ6

hrĎBĄ dČ’Ğ tmĆ ’Ĺ NhĄ MyĂoGlČ hnĎ Cm’ĹwĆ tmĆ ’Ĺ hrĆomC xČ ylĂ SĎ wĘ dyGĂ mČ lĘ HlĎ =toyhĘ lĂ ytĂ ’rĄqĘ nĂ ynĂ ’Ğ wČ7

C’WĘ yĂwĘ MoqmĎ =lkĎ bĘ ClQĘ jČ tĘ yĂ MySĂ nĎ’ĞhĎ yJĂ SuĄbČ mĘ ynĂ nĘ hĂ NkĄ lĎ wĘ : yQĎ mĂ rqĆSĆ âlwĘ xČ ySĂ UĎ BČ8

toI’ĚrĘhĎ NxĄ =tolmĘ WĂ hnĎSĘ BČ lĘ êĂ MySĂ eĎhČ =MGČ NkĄ omkĘ C : NodmĎ C W‘ČkČ =ylĂ bĘ BĂ SdĆqŁ MhĆ ydĄyĘ9

toYlĎ xĘ mČ bĘ âlwĘ MynĂ ynĂ pĘ C bhĎ zĎbĘ âlwĘ NSĎ ’rŁ toplĘ xĘ xČ bĘ âl M‘ČTĎ bCTbĘ C MynĂ jĎ tSĆ bŁ BĘ NhĆ lĎ
: NYĎ pĘ xĆ MyhĂ Łl’Ĺ t’Č rĘyĂBĘ rSĆ ’Ğ MSĂ eĎlČ NoknĎ rSĆ ’ĞJČ MybĂ oT MyWĂ ‘ĞmČ BĘ =M’Ă yJĂ : torqĎ yĘ10

rrĄêĎWĘ hĂ lĘ âlwĘ dUĄ lČ lĘ hèĎ ’Ă lĎ NtĄ nŁ yeĂ nĆ y’Ą wĘ : ‘ČnĄJĎ êĂ lylĂ JĎ HSĎ pĘ nČ wĘ TqĄSĘ hČ BĘ dmČ lĘ êĂ hèĎ ’Ă hĎ11, 12

âl MdĎ’Ď wĘ : hCĎxČ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ hnĎSŁ ’rĂ rYČ on MdĎ’Ď yJĂ : SyrĂxĞêČ SrĄxĞhČ =M’Ă yJĂ Sy’Ă hĎ =l‘Č13, 14

h‘ĎCSêĘ HlĎ =SyĆ ë’Č : tyrĂBĘ hrĎbĘ ‘Ď hêĆpČ mĘ hČ yrĄbĘ dĂ h‘ĎmĘ SĎ rSĆ ’ĞJČ hèĎ ’Ă hĎ =M’Ă yJĂ hêĎpĘ nĂ15

byTĂ yêĄ SdĆuŁ hČ ërĆdĆbĘ C hbĎ hĞ ’Č wĘ hnĎ Cm’Ĺ ylĄ GĘ ‘ĘmČ bĘ C ’yhĂ h‘ĎCnYĘ M’Ă dlĄ êĄ rSĆ ’Ğ MynĂ BĎ bČ
: tkĆ lĎ

S’rŁ ë’Č : boT SuĄbČ mĘ hdĎ‘ĄhĎ S’rŁ trĆmĆ SĘ mĂ SuĄbČ yĘ=yJĂ Sy’Ă ’Ch tmĆ ’Ĺ rbČ DĘ NhĄg, 2

ynĄbĘ lĂ yCYrĎwĘ rbĎ DĎ NobnĘ ërĆDĆ MWĎ txČ ’Č hèĎ ’Ă =l‘ČBČ rbĎ DĎ ZmĆ SĆ âlBĘ hyĆhĘ yĂ MymĂ êĎ hdĎ‘ĄhĎ
toUlĚ hĞ mČ l‘ČbČ âlwĘ roJSĂ htĆSŁ âl : dUĄ lČ lĘ lyJĂ WĘ mČ Sy’Ă wĘ xêČpĘ yĂ xČ rĄ’Ł lĘ wytĎ lĎ DĘ MdĎ’Ď3

otybĄ BĘ rrĄS ’Ch MgČ wĘ : PsĆ JĎ ‘YČ bĆ BĘ s’Ą mŁ C MolSĎ PdĄrŁ otlĎ Cz NoYrĘ hWĆ ‘Ł =M’Ă yJĂ4

hkĎ y’Ą otybĄ BĘ rrĄS toyhĘ lĂ Sy’Ă ‘dČyĄ âl=M’Ă yJĂ : MhĆ ylĄ ‘Ğ o’rĎomC wynĎpĎ lĘ My‘Ă nĎkĘ nĂ wynĎbĎ C5

Ce‘ĆySĂ rĘyČ NyTĂ WĘ UČ hČ wĘ obbĎ lĘ MCryĎ=NjĆ SdĎxĎ dymĂ lĂ tČ âl P’Č : MyhĂ Łl’Ĺ tdČ‘Ğ=t’Ć lJĄ lĘ kČ yĘ6

xpČ BĘ ljŁ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ C zCblĎ yhĂ yĘ yêĂ lĘ bĂ lĘ ZCxmĂ MydĂmĘ ‘Ł hĎ yjĂ mĂ ol ZCxnĎ boT MSĄ =MgČ wĘ : NyDĂBČ7

MyTĂ nŁ âlwĘ NyĂyČ y’Ą bĘ sŁ âl blĄ wĎ blĄ BĘ MyrĂbĘ dŁ âl CyhĘ yĂ MydĂBĎ kĚ mĘ MytĂ rĘSĎ mĘ hČ NkĄ wĘ : NyTĂ WĘ UČ hČ8

ZmĆ SĆ M’Ă wĘ hnĎSŁ ’rĂbĎ CnxĞ BĎ yĂ MhĄ =MgČ wĘ : rohTĎ blĄ BĘ hnĎ Cm’ĹhĎ dos MyrĂYĘ nŁ : ‘YČ BĎ hČ yrĄxĞ ’Č9, 10

toIpĂ oY hnĎ yyĆhĘ êĂ todCbJĘ MySĂ eĎhČ =MGČ NkĄ omkĘ C : trĄSĎ lĘ CbrĘqĘ yĂ MbĎ ’YĎ mĘ nĂ âl rbĎ DĎ11

CyhĘ yĂ txČ ’Č hèĎ ’Ă ylĄ ‘ĞBČ MytĂ rĘSĎ mĘ hČ wĘ : NnĎ oSlĘ BĂ tonTĘ S âlwĘ lJŁ BČ tonmĎ ’ĹnĆ wĘ NhĆ ytĄ okylĂ hĞ12

MhĆ lĎ CnqĘ yĂ TjĎ SĘ UĂ JČ NCtrĘSĎ yĘ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą yJĂ : TjĎ SĘ UĂ JČ MhĆ yêĄbĎ C MhĆ ynĄBĘ MylĂ JĘ lĘ kČ mĘ hČ13

SyxĂ ’Ď yJĂ yêĂ lĘ xČ otBĘ ìlĘ yêĂ bĘ tČJĎ t’zŁ JĎ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ hnĎ Cm’ĹBĆ z‘Ď=rtĆ yĆwĘ hmĎ rĎ hlĎ ‘ĞmČ14

tdČ‘Ğ ’yhĂ âlhĞ MyhĂ Łl’Ĺ tybĄ BĘ ëQĄ hČ tĘ hĂ lĘ ëy’Ą t’zŁ BĎ ‘dČêĄ ’oBmĂ rxČ ’Ą =M’Ă wĘ : ìylĆ ’Ą ’oblĎ15

otqĎ dĘYĂ wĘ rWĎ BĎ bČ hlĎ gĘ nĂ MyhĂ Łl’Ĺ tCdysĂ xĞ hČ dos lodGĎ MnĎmĘ ’Ď : HdĎosywĂ tmĆ ’ĹhĎ dCU‘Č yxČ l’Ą16

l‘ČIČwČ lbĄ tĄ h’Ď lĘ mĎ otnĎ Cm’Ĺ ot‘ĎCSyĘ CrvĘ BČ tĘ hĂ MyĂogwĘ wynĎpĎ C’rĎ MykĂ ’Ď lĘ mČ xČ CrbĎ htĎlĘ gĘ nĂ
: dobkĎ BĘ MorUĎ lČ

yrĄxĞ ’Č CnzĘyĂwĘ hnĎ Cm’Ĺ toxrĘ’Ď mĄ MySĂ nĎ’Ğ C‘tĘ yĂ MymĂ IĎhČ tyrĂxĞ ’Č bĘ yJĂ r’Ą bĎ =yDĄ dyGĂ yČ xČ CrhĎ wĘd

hSĆ qĎ MBĎ lĂ rSĆ ’Ğ MypĂ nĄxĞ ytĄpĘ WĂ wĘ bzĎkĎ ypĄ yFĂ mČ ydĄyĘ=l‘Č : MydĂèĄ hČ trŁ otwĘ My‘ĂêĘ ‘ĘtČmĘ toxCr2

NCqyxĂ rĘyČ MynĂ oS ylĂ kĎ ’ĞmČ C hèĎ ’Ă txČ qČ lĎ CnêĘ yĂ âl rSĆ ’Ğ MhĄ hQĆ ’Ą : ThĄŁl lzĆrĘbČ BĘ hwĆkĘ nĂ JĘ3

MyhĂ Łl’Ĺ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ lkŁ yJĂ : tmĆ ’Ĺ y‘ĄdĘyŁ wĘ hnĎ Cm’Ĺ ySĄ nĘ ’Č lĘ hdĎotBĘ lkŁ ’ĹlĆ MyhĂ Łl’Ĺ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ4
bwT



232 ’ swytwmyT=l’ 4. 5–5. 16

: otkĎ rĘbĂ C l’Ą =yrĄmĘ ’Ă BĘ SDĄqČ tĘ yĂ yJĂ : lkĄ ’Ď yĄ hdĎotBĘ =M’Ă hmĎ C’mĘ lCGjĂ Ny’Ą wĘ ’Ch boT 5

NCm’Ď wĘ CnxĄ ySĂ mĘ ‘ČCSyĄlĘ hyĆhĘ êĂ boT trĄSĎ mĘ MyxĂ ’Č hĎ ynĄpĘ lĂ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ MyWĂ êĎ =M’Ă 6

todGĎ’Č mĄ qxĄ rĘhČ ë’Č : hĎ yrĆxĞ ’Č ìSĘ pĘ nČ hqĎ bĘ DĎ rSĆ ’Ğ hrĎSĎ yĘ hrĎotwĘ hnĎ Cm’Ĺ toxrĘ’Ď =ylĄ ‘Ğ 7

toQ‘ĚpĘ BĂ yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ t’Č rĘyĂ toQ‘ĚpĘ BĂ ìSĘ pĘ nČlĘ ënŁ xĞ wČ tonqĄ zĘ MySĂ nĎ toxyWĂ JĘ M‘ČTČ torsĎ 8

HêĎ’Ă HrĎkĎ WĘ C hnĆpĘ êĂ rSĆ ’Ğ=lkĎ BĘ ìlĘ ly‘Ă ohlĘ MyhĂ Łl’Ĺ t’Č rĘyĂwĘ r‘ĎzĘmĂ T‘ČmĘ rJĄ êČWĘ êĂ PCGhČ
: olBĘ qČ lĘ MdĎ’Ď =lkĎ lĘ htĎ’Ğ yĎwĘ ’Ch tmĆ ’Ĺ hEĆhČ rbĎ DĎhČ wĘ : ’BĎ hČ MlĎ o‘hĎ yIĄxČ wĘ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ yIĄxČ 9

MdĎ’Ď =lkĎ lĘ ‘ČySĂ oUhČ CnsĄ xĘ mČ yxČ =l’Ą bĘ CnmĘ WČ =yJĂ N‘ČyČ Cn‘Ę gČ yĎwĘ CnlĘ mČ ‘Ď hEĆhČ rbĎ DĎhČ rCb‘ĞbČ C 10

ìlĘ zCbyĎ=l’Č : MtĎ’Ł dUĄ lČ tĘ C hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ hCĆYČ êĘ hêĎ’Č wĘ : oB MynĂ ymĂ ’ĞUČ lČ rtĆ yĆ=l‘ČwĘ 11, 12

xČ CrBĘ ìtĘ bĎ hĞ ’Č BĘ ìyWĆ ‘ĞmČ BĘ ìyrĆbĎ dĘBĂ tpĄ omlĘ MynĂ ymĂ ’ĞUČ lČ hyĄhĹ qrČ r‘ČnĎ ìdĘo‘ rmŁ ’lĄ Sy’Ă
ìxĞ qĘ lĂ wĘ ìrĘsĎ Cm ‘ČymĂ SĘ hČ lĘ dymĂ êĎ MyrĂpĎ sĘ BĂ toghĞ lČ êĎrĘmČ SĎ wĘ : ìbĆ bĎ lĘ rbŁ bĘ C ìtĆ nĎ Cm’ĹBĘ 13

rSĆ ’ĞJČ h’Ď CbnĘ rbČ dĘBĂ ìlĘ hnĎêĘ nĂ rSĆ ’Ğ MyĂmČ SĎ têČUČ mĂ ìydĆyĎ PrĆêĆ=l’Č : ìylĆ ’Ą y’Ă BŁ =d‘Č 14

MdĎ’Ď =lkĎ wĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘBČ ìynĆ yĎ‘ĘmČ C ìnĘ oygĘ hĆ =lJĎ htĎ ySĂ : ìylĆ ‘Ď MhĆ ydĄyĘ=t’Ć MynĂ qĄ EĘhČ CkmĘ sĎ 15

tĎ yCĂSĂ wĘ trŁ oêhČ yrĄbĘ DĂ=t’Ć wĘ ìSĘ pĘ nČ =t’Ć romSĘ : hlĎ ‘ĘmĎ hlĎ ‘ĘmČ hlĆ ‘ĞêČ rSĆ ’ĞJČ ìBĘ hzĆxĹyĆ 16

: ‘ČySĂ oê ìy‘ĆmĘ SŁ SpĆ nĆ=t’Ć MgČ wĘ ìSĘ pĘ nČ =t’Ć =MGČ hWĆ ‘ĞêČ NJĄ M’Ă wĘ dymĂ tĎ ìDĘgĘ nĆlĘ MtĎ’Ł
toU’Ă JĘ tonqĄ EĘhČ =t’Ć : MyxĂ ’Č JĘ MyrĂy‘Ă~Ę hČ =t’Ć wĘ CerĆyhĂ zĘêČ b’Ď JĘ =M’Ă yJĂ NqĄ zĎBĘ r‘ČgĘ êĂ =l’Č h, 2

tonmĎ lĘ ’Č heĎhĄ rSĆ ’Ğ tonmĎ lĘ ’Č hĎ =t’Ć dBĄ JČ : hJĎ zČ HQĎ JĚ hbĎ SĎ xĞ mČ BĘ toyxĎ ’ĞJČ tory‘Ă~Ę hČ =t’Ć wĘ 3

dsĆ xĆ toW‘ĞlČ dmŁ lĘ lĂ MhĄ MynĂ SŁ ’rĂ MynĂ bĎ ynĄbĘ =o’ hnĎmĎ lĘ ’Č lĘ MynĂ bĎ CyhĘ yĂ=ykĂ wĘ : toxkŁ nĘ 4

ynĄpĘ lĂ yCYrĎwĘ ’Ch boT hEĆhČ rbĎ DĎhČ yJĂ MhĆ ydĄlĘ yŁ lĘ lCmGĘ bySĂ hĎ lĘ C MêĎdĘlČ om tyBĄ =M‘Ă
HxĎ TČ bĘ mĂ MyhĂ Łl’BĄ MyWĂ êĎ rSĆ ’Ğ ’yhĂ âlhĞ hxĎ kŁ nĘ hdĎCmlĘ gČ hnĎmĎ lĘ ’Č NkĄ ’Ď : CnyhĄ Łl’Ĺ 5

’yhĂ htĎmĄ MyrĂWĎ bĘ yIĄxČ tpĆ dĆrŁ hĎ ë’Č : MoywĎ hlĎ yĘlČ MynĂ CnxĞ tČ wĘ toQpĂ êĘ dymĂ êĎ lQĄ jČ tĘ tĂ wĘ 6

lJĄ lĘ kČ yĘ âl rSĆ ’Ğ ’Ch ymĂ C : rbĎ DĎ ZmĆ SĆ NhĄ bĎ ’YĄ UĎ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ hQĆ ’Ą kĎ hCĆYČ êĘ hêĎ’Č wĘ : hĎ yIĆxČ BĘ 7, 8

’obtĎ âl : hoĎhyBČ SxĄ kČ UĘ mĂ ‘rČwĘ hnĎ Cm’ĹBĎ dgĄbŁ ’Ch MQĎ ‘ČtĘ yĂ otybĄ ynĄBĘ mĂ MgČ wĘ wybĎ rŁ qĘ 9

Sy’Ă tSĆ ’Ą htĎ yĘhĎ rSĆ ’Ğ hlĎ ‘ĘmĎ wĎ hnĎSĎ MyèĂ SĂ =tBČ mĂ yêĂ lĘ BĂ lhĎ uĎ hČ rpĆ sĄ =l‘Č hnĎmĎ lĘ ’Č
yJĂ tyĂBĎ h’Ď ybĂ hĄ MyxĂ rĘ’Ł wĘ MynĂ bĎ hlĎ DĘgĂ yJĂ MybĂ oFhČ hĎ yWĆ ‘ĞmČ =l‘Č tCd‘Ą HlĎ =SyĆwĘ : dxĎ ’Ć 10

: boF hWĆ ‘ĞmČ =lJĎ hpĎ dĘrĎ ykĂ wĘ hĎ ytĆ oqCYUĘ mĂ hnĎ‘ĞnČ SpĆ nĆ h’Ď yYĂ ohwĘ MySĂ oduĘ hČ ylĄ gĘ rČ hYĎ xĞ rĎ
NrĎ’CĎYČ l‘ČmĄ xČ ySĂ UĎ hČ l‘Ł CqrĘpĎ C NBĎ lĂ SpČ TĎ rSĆ ’ĞJČ yJĂ lBĄ qČ êĘ =l’Č tory‘ĂYĘ tonmĎ lĘ ’Č ë’Č 11

heĎhĄ NhĄ wĘ : S’rŁ mĄ NhĆ ytĄpĎ WĘ ’TĎ bĘ mĂ CrpĄ hĄ yJĂ NhĆ ylĄ ‘Ğ NnĎ wŁ ‘Ğ heĎhĄ wĘ : l‘ĄBĎ hĂ lĘ NSĎ pĘ nČ qSČ xĹêĆ NJĄ 12, 13

lbĆ hĆ ’FĄ bČ lĘ =MGČ=M’Ă yJĂ MyĂêČ lĘ YČ ‘ĞBČ dbČ lĘ =âlwĘ tyĂbĎ lĎ tyĂBČ mĂ bsŁ lĎ hnĎdĘmŁ lĘ êĂ MyĂêČ lĘ YČ ‘ĞBČ
’WĄ eĎhĂ lĘ tory‘Ă~Ę hČ hnĎSĘ uĄbČ tĘ yJĂ ynĂ oYrĘ NJĄ =l‘ČwĘ : boT âl rSĆ ’Ğ xČ yWĂ wĘ hBĎ dĂ ’yYĂ ohlĘ C 14

hnĎTĘ WĂ rBĄ dČlĘ NTĄ oWlĘ hnĎ’ĞêŁ ttĄlĎ âlwĘ tyĂBĎ hČ tokylĂ hĞ =l‘Č NyĂ‘Č MCWlĎ wĘ MynĂ BĎ tdĆlĆ lĎ
hnĎ Cm’Ĺ=NBĆ tybĄ BĘ tonmĎ lĘ ’Č hnĎ yyĆhĘ tĂ =yJĂ : NTĎ vĎ hČ yrĄxĞ ’Č CrsĎ rbĎ JĘ todxĎ ’Ğ yJĂ : CnylĄ ‘Ď 15, 16

MdĎyĎ gyvĂ êČ N‘ČmČ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ tdČ‘Ğ=l‘Č ’vĎ mČ lĘ íyyĆhĘ tĂ âlwĘ NhĆ tĘ ’Ć lJĄ lĘ kČ êĘ hnĎ Cm’Ĺ=tbČ o’
lklkl
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dobkĎ BĘ CdBĘ kĚ yĘ bTĄ yhĄ MêĎrĘmČ SĘ mĂ MyrĂmĘ èŁ hČ MynĂ qĄ EĘhČ : toxkŁ eĘ hČ MhĆ ytĄ onmĘ lĘ ’Č lJĄ lĘ kČ lĘ17

MsŁ xĘ tČ =âl rmĄ ’Ł bCtJĎ hČ =yJĂ : oxqĘ lĂ bĘ C MyhĂ Łl’Ĺ rbČ dĘBĂ MtĎdĎbŁ ‘Ğ rSĆ ’Ğ MhĆ mĄ rtĄ yŁ wĘ hnĆSĘ mĂ18

yêĂ lĘ BĂ hnĎTĘ WĂ lBĄ qČ tĘ âl NqĄ zĎ=l‘Č : otQĎ ‘ĚpĘ lĂ rkĎ WĎ SyĄ l‘ĄjŁ hČ rmČ ’ĹnĆ do‘wĘ oSydĂBĘ roS19

lkŁ ynĄpĘ BĂ MtĎ’Ł xČ ykĂ oê xČ kĄ oh C’TĘ xĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ : MydĂ‘Ą hSĎ ŁlSĘ =o’ MyĂnČSĘ yjĂ =l‘Č=M’Ă20

dgĆnĆ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄwĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ dgĆnĆ MoIhČ ìbĘ ytĂ dŁ ‘ĂhČ : NC’rĎyyĂwĘ MhĄ =MGČ NC‘mĘ SĘ yĂ N‘ČmČ lĘ21

rSĆ ’Ğ=lkĎ bĘ C TjĎ SĘ mĂ toFhČ lĘ âlwĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć rmŁ SĘ lĂ HyĎ=yrĄyxĂ BĘ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ
tonwŁ ‘ĞBČ brĄ‘ĎtĘ tĂ âlwĘ NozjĎ xĂ BĘ Sy’Ă =l‘Č ìydĆyĎ ëmŁ sĘ êĂ =l’Č : rbĆ gĎ ynĄpĘ ’vĎ tĂ =âl hWĆ ‘ĞêČ22

NyĂyĎ=T‘ČmĘ ìlĘ xqČ =M’Ă yJĂ MyĂmČ do‘ hêĆSĘ êĂ =l’Č : rmŁ SĘ êĂ ìSĘ pĘ nČ trČhĽ TĎ =t’Ć wĘ MyrĂxĄ ’Ğ23

’oblĎ MymĂ yDĂqĘ mČ C MyĂClGĘ MtĎ onwŁ ‘Ğ rSĆ ’Ğ MdĎ’Ď ynĄBĘ SyĄ : brŁ lĎ hêĎ’Č SQĎ xČ yJĂ ìnĆTĘ bĂ lĘ yCuSĂ24

MyWĂ ‘ĞUČ hČ =MGČ NkĄ omkĘ C : MhĆ yrĄxĞ ’Č ’oblĎ MyrĂxĞ ’Č mĘ MtĎ onwŁ ‘Ğ rSĆ ’Ğ SyĄwĘ TjĎ SĘ mĂ lĘ MhĆ ynĄpĘ lĂ25

: rtĄiĎ hĂ lĘ ClkĘ Cy âl NkĄ =âl rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ MhĄ My‘ĂdĎon MybĂ oFhČ
MSĄ lQČ xĚ yĘ=âlwĘ MhĆ QĎ htĎ’Ğ yĎ rSĆ ’Ğ=lkĎ JĘ MhĆ ynĄdŁ ’ĞlČ dobkĎ CnêĘ yĂ MQĎ ‘Ě My’Ă WĘ eŁ hČ MydĂbĎ ‘ĞhĎw

rCb‘ĞBČ MylĂ qĘ nĂ lĘ MCbèĘ xČ yĘ=l’Č hnĎ Cm’Ĺ ySĄ nĘ ’Č MhĆ ynĄdŁ ’Ğ=MGČ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ : otrĎotwĘ MyhĂ Łl’Ĺ2

MtĎ nĎ Cm’Ĺ llČ gĘ BĂ MtĎdĎbŁ ‘Ğ bCT MyqĂ lĘ xŁ hČ =t’Ć NCdbĘ ‘ČyČ rtĆ yĆ ZpĆ xĄ BĘ =M’Ă yJĂ MhĄ MyxĂ ’Č =yJĂ
trĆxĆ ’Č ërĆdĆ hrĆoy=yJĂ Sy’Ă : MhĆ ylĄ ‘Ğ hCĆYČ êĘ =MgČ wĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć êĎdĘUČ lĂ wĘ MtĎbĎ hĞ ’Č wĘ3

t’Č rĘyĂBĘ rsĎ Cm yrĄbĘ dĂlĘ C CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄlĘ MynĂ mĎ ’ĹeĆhČ MyrĂbĎ DĘlČ oBlĂ tySĂ yĎ âlwĘ
MyQĂ mĂ xkČ ohlĘ tobyrĂ yrĄbĘ dĂBĘ ’Ch ‘ČCgnĎ yJĂ ob hnĎ CbêĘ Ny’Ą wĘ ’Ch ryhĂ yĎ Sy’Ă : MyhĂ Łl’Ĺ4

xČ Cr y‘ĄêŁ NyBĄ MylĂ bĎ hĞ tomxĞ lĘ mĂ : h‘ĎrĎ SrĄxŁ blĄ wĘ hYĎ ’Ď nĘ hrĎgĘ êĂ h’Ď nĘ qĂ ’YĄ êĄ MrĎqŁ UĘ mĂ C5

MySĂ nĎ’ĞmĄ rCs NyĎnĘ qĂ wĘ hnĆqĘ mĂ toW‘ĞlČ MdĎyĎBĘ MyĂmČ SĎ t’Č rĘyĂwĘ trĆDĆ‘Ę nĆ MkĎ otBĘ tmĆ ’ĹhĎ rSĆ ’Ğ
Cn’bĄ hĄ =âl yJĂ : ’Ch lodGĎ NyĎnĘ qĂ oqlĘ xĆ BĘ xČ mĄ WĎ blĄ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ t’Č rĘyĂ MnĎmĘ ’Ď : hQĆ ’Ą JĎ6, 7

MxĆ lĆ CnlĎ toyhĘ BĂ NJĄ =l‘Č : hmĎ C’mĘ heĎUĆ mĂ ’yYĂ on âl yJĂ Cn‘ĘdČyĎwĘ CnYĄ rĘ’Č lbĄ tĄlĘ hmĎ C’mĘ8

MySĂ qĘ ombĘ C toimČ bĘ CdkĘ QĎ yĂ rySĂ ‘ĞhČ lĘ MySĂ qĘ bČ mĘ hČ wĘ : CnqĄlĘ xĆ BĘ hxĎ mĘ WĘ nĂ SBŁ lĘ lĂ dgĆbĆ C lkŁ ’ĹlĆ9

‘rĎ=lJĎ SrĆSŁ yJĂ : NoDbČ ’Ğ wČ txČ SČ r’Ą bĘ lĂ CdrĘyĄ MtĎ yrĂxĞ ’Č bĘ C txĎ SĘ mĎ C lsĆ JĆ twČ’ĞêČ brŁ bĘ C10

MybĂ ’Ł kĘ mČ BĘ MSĎ pĘ nČ Cby’Ă kĘ IČwČ MtĎ nĎ Cm’Ĺ ërĆDĆmĂ C‘tĎ wĘ MdĎ’Ď =ynĄbĘ CdmĘ xĎ rSĆ ’Ğ PsĆ JĆ tbČ hĞ ’Č
hnĎ Cm’Ĺ MyhĂ Łl’Ĺ t’Č rĘyĂ PDŁ rĘêĂ qdĆYĆ =M’Ă yJĂ hQĆ ’Ą mĄ ìlĘ =xrČBĘ MyhĂ Łl’Ĺ Sy’Ă hêĎ’Č wĘ : MyBĂ rČ11

MlĎ o‘ yIĄxČ tlČ xĞ nČBĘ qzĄxĞ hČ wĘ CntĄ nĎ Cm’ĹlĆ qdĆYĆ tmĆ xĆ lĘ mĂ MxĄ QĎ hĂ : hwĎnĎ‘ĞwČ xČ Cr=rYĆ ‘Ł hbĎ hĞ ’Č12

MoIhČ ìylĆ ‘Ď dqĄpŁ ynĂ nĘ hĂ : MyBĂ rČ MydĂ‘Ą ynĄ y‘ĄlĘ tĎ ynĂ ‘Ď hbĎ oT tCd‘Ą rSĆ ’Ğ wČ HlĎ êĎdĘ‘Čon rSĆ ’Ğ13

soITĂ nĘ pŁ ynĄ y‘ĄlĘ hbĎ oFhČ tCd‘ĄhĎ hnĎ‘Ď rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dgĆnĆ wĘ lkŁ hIĆxČ mĘ hČ MyhĂ Łl’ĹhĎ dgĆnĆ
xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ toQGČtĘ hĂ Moy=d‘Č hmĎ ymĂ tĘ C hrĎBĎ t’EŁ hČ hwĎYĘ UĂ hČ =t’Ć rmŁ SĘ tĂ =yJĂ : soTlĎ yjĂ14

: MynĂ dŁ ’ĞhĎ ynĄdŁ ’Ğ wČ MykĂ lĎ UĘ hČ ëlĆ mĆ dyxĂ IĎhČ lSĄ UŁ hČ ërĎbŁ mĘ hČ Cn’Ą rĘyČ oê‘ĂBĘ rSĆ ’Ğ : CnynĄdŁ ’Ğ15

âlwĘ MdĎ’Ď ot’Ł h’Ď rĎ âl wylĎ ’Ą tSĆ gĆlĎ Ny’Ą rSĆ ’Ğ ro’ NkĄ SŁ MyIĂxČ roqmĘ oDbČ lĘ oU‘Ă rSĆ ’Ğ16

MlĎ o‘hĎ yrĄySĂ ‘Ğ=l‘Č wYČ : NmĄ ’Ď d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ hrĎCbGĘ hČ wĘ dobJĎ hČ ol rSĆ ’Ğ oto’rĘlĂ xČ JŁ =rYĎ ‘Ę yČ17
hzh
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NtĄ eŁ hČ MyhĂ Łl’BĄ =M’Ă yJĂ ol MyĂpČ nĎJĘ rSĆ ’Ğ rSĆ ‘Ł bĎ CxTĘ bĘ yĂ=âlwĘ MbĎ bĎ lĘ MCryĎ yêĂ lĘ bĂ lĘ hEĆhČ
qQĄ xČ lĘ C ttĄlĎ MybĂ oT MyWĂ ‘ĞmČ bĘ CrySĂ ‘ĞyČwĘ boFhČ =t’Ć CW‘ĞyČ ë’Č : ‘ČBŁ WĘ lĂ rtĄ ohwĘ yDČ CnlĎ 18

’eĎ’Ď : tmĆ ’ĹhĎ yIĄxČ =t’Ć tSĆ rĆlĎ dytĂ ‘ĎlĆ boT dosylĂ rYĎ o’ MhĆ lĎ rYŁ ’Ę lĆ wĘ : ol NoknĎ Ny’Ą rSĆ ’ĞlČ 19, 20

tC‘rĘ NylĂ Cx toxyvĂ mĂ ìSĘ pĘ nČ qxĄ rĘhČ wĘ ìêĘ ’Ă dqČ pĘ hĎ rSĆ ’Ğ NoduĎ jĂ hČ =t’Ć rmŁ SĘ soItĂ omyTĂ
MykĂ lĘ hŁ hČ =NmĂ rSĆ ’Ğ wČ : hmĎ kĘ xĎ hČ tobytĂ nĘ MSĄ BĘ rqĆSĆ tpČ WĘ bĂ CekČ yĘ rSĆ ’Ğ trĆuŁ BĂ hČ =NmĂ C xČ Cr 21

: NmĄ ’Ď ëUĎ ‘Ă yhĂ yĘ dsĆ xĆ hČ ctĎ nĎ Cm’Ĺ xrČ’Ł mĄ C‘êĎ NhĄ BĎ



b soItĂ omyTĂ =l’Ć

: xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĂ MyIĂxČ CnlĎ xČ yTĂ bĘ hĂ rSĆ ’ĞJČ MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘBĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ xČ ylĂ SĘ soloj’

‘ČCSyĄ t’Ą mĄ C CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ ìlĘ MolSĎ wĘ MymĂ xĞrČ dsĆ xĆ ylĂ ryuĂ yČ NBĄ soItĂ omyTĂ =l’Ć2

ytĎ ob’Ğ ymĄ ymĂ ybĂ bĎ lĘ =MtĎBĘ ot’Ł yêĂ dĘbČ ‘Ď rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch ëCrBĎ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ3

yJĂ ìtĆ o’rĘlĂ htĎlĘ kĎ ySĂ pĘ nČ wĘ : MoIbČ C hlĎ yĘQČ BČ lQĄ jČ tĘ ’Ć yDĄmĂ ytĂ QĎ pĂ tĘ BĂ dymĂ tĎ ìrĘJĎ zĘ’Ć =yJĂ4

rSĆ ’Ğ hpĎ Cr~Ę hČ hnĎ Cm’ĹBĎ ytĂ ygĂ hĎ wĘ : ìynĆjĎ =t’Ć toxmĎ WĘ ‘ČBŁ WĘ lĂ ynČpĎ lĘ NorJĎ zĂlĘ Cl‘Ď ìytĆ o‘mĘ dĂ5

t’EŁ hČ hnĎ Cm’ĹhĎ yJĂ d’Ł mĘ yêĂ ‘ĘdČyĎwĘ ìUĆ ’Ă hqĎ ynĂ bĘ ’Č blĄ bĘ C ìUĘ ’Ă M’Ą sy’Ă ol blĄ BĘ MdĆuĆmĂ htĎ yĘhĎ
ìlĘ hnĎ CteĘ hČ MyhĂ Łl’ĹhĎ tnČêĘ mČ trĄo‘tĘ =yJĂ ìrĘyJĂ zĘhČ lĘ ytĂ ’BĎ t’zŁ rCb‘ĞbČ C : ìBĆ lĂ BĘ =MGČ ’yhĂ6

hrĎCbGĘ xČ Cr=M’Ă yJĂ dxČ jĎ xČ Cr MyhĂ Łl’Ĺ CnlĎ NtČ nĎ âl yJĂ : ìylĆ ‘Ď ydČyĎ yêĂ kĘ mČ sĎ rSĆ ’Ğ t‘ĄmĄ7

ylĄ bĘ xĆ ’WĎ nĘ qrČ orysĂ ’Ğ yeĂ UĆ mĂ âlwĘ CnynĄdŁ ’Ğ tCd‘ĄmĄ SobêĄ=l’Č NkĄ lĎ wĘ : rsĎ CmC hbĎ hĞ ’Č8

âl oSdĘqĎ rbČ dĘBĂ CnlĎ ’rĎqĘ IĂwČ ‘SČ yĆ CnlĎ ’ybĂ hĄ rSĆ ’Ğ : MyhĂ Łl’Ĺ trČCbgĘ BĂ ynĂ mŁ JĎ hrĎSBĘ hČ9

hzĆwĘ : MlĎ o‘ tomyĘ ynĄpĘ lĂ CnxĄ ySĂ mĘ ‘ČCSyĄBĘ CnlĎ qlČ xĎ rSĆ ’Ğ oDsĘ xČ bĘ C otYĎ ‘ĞJČ =M’Ă yJĂ CnyWĄ ‘ĞmČ kĘ10

twĆUĎ hČ =t’Ć ‘QČ BĂ otrĎSbĘ BĂ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ Cn‘ĄySĂ om hlĎ gĘ nĂ rSĆ ’ĞJČ ro’lĎ hlĎ gĘ ‘Ă hêĎ‘Č
dyGĂ mČ lĘ HlĎ =toyhĘ lĂ ytĂ ’rĄqĘ nĂ rSĆ ’Ğ hrĎSBĘ hČ ’yhĂ : twĆmĎ =l’Č bytĂ nĘ C d‘Č=yIĄxČ ro’lĎ ’YĄ oIwČ11

yêĂ ‘ĘdČyĎ=yJĂ Sob’Ą âlwĘ t’EŁ hČ h’Ď lĎ êĘ hČ ytĂ ’WĎ nĎ t’zŁ rCb‘ĞbČ C : MyĂoGhČ hrĆomlĘ C xČ ylĂ SĎ lĘ C12

odyĎbĘ yêĂ dĘqČ pĘ hĂ rSĆ ’Ğ t’Ą rmŁ SĘ lĂ ’Ch xČ JŁ brČ=yJĂ ySĂ pĘ nČ hxĎ TĘ bĎ obC yêĂ nĘ mČ ’ĹhĆ ymĂ BĘ
êĎ ‘ĘmČ SĎ rSĆ ’ĞJČ ìêĘ ’Ă NjŁ YĘ êĂ MtĎ ynĂ kĘ tĎ wĘ MtĎrĎCYJĘ MynĂ mĎ ’ĹeĆhČ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć : ’ChhČ MoIhČ =d‘Č13

ìêĘ ’Ă dqČ pĘ hĎ rSĆ ’Ğ boFhČ NoduĎ jĂ hČ =t’Ć wĘ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ rSĆ ’Ğ hbĎ hĞ ’Č bĘ C hnĎ Cm’ĹbĆ yjĂ mĂ14

MkĎ otbĘ C ’yĎsĘ ’Č BĘ rSĆ ’Ğ MQĎ kĚ ynĂ CbzĎ‘Ğ=yJĂ êĎ ‘ĘdČyĎ heĄhĂ : CnBĎ NkĄ èŁ hČ SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ ìlĘ =rmĎ SĘ15

MymĂ ‘ĎjĘ ySĂ pĘ nČ bySĂ hĄ =yJĂ soropysĂ ynĂ ’Ľ tyBĄ =M‘Ă dsĆ xĆ Nod’Ď hĎ lmŁ gĘ yĂ : synĂ gĘ omrĘhČ wĘ solgĘ Cj16

d‘Č ynĂ SĄ uĘ bČ lĘ dqČ SĎ ymĂ orbĘ ytĂ oyhĘ bĂ C : ob yêĂ rĘsČ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ lbĆ JĆ hČ =NmĂ Sob=âlwĘ toBrČ17

byTĂ yhĄ rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ ’ChhČ MoIBČ hoĎhyĘ ynĄpĘ QĂ mĂ dsĆ xĆ ’YŁ mĘ lĂ Nod’Ď hĎ ol=NêĆ yĂ : ytĂ ’Ł ’YĎ mĎ =yJĂ18

: d’Ł mĘ t‘ČdČyŁ ìSĘ pĘ nČ sospĘ ’Ć BĘ ydĂUĎ ‘Ă
‘mČ SĘ hČ MyBĂ rČ MydĂ‘Ą ynĄpĘ BĂ yjĂ mĂ êĎ ‘ĘmČ SĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dsĆ xĆ BĘ qzČxĞ ynĂ BĘ hêĎ’Č wĘb, 2

ìmĘ kĘ SĂ hnĎtĘ C : MtĎlĎ CzlĘ =MGČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć dUĄ lČ lĘ CnJŁ yĂ rSĆ ’Ğ MynĂ mĎ ’ĹnĆ MySĂ nĎ’Ğ ynĄ zĘ’Ď BĎ3

MynĂ yĎnĘ ‘ĂBĘ brĄ‘ĎtĘ yĂ=âl ’bĎ ~Ď lČ ’YĄ yŁ Sy’Ă : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ’bĎ YĘ BĂ lyĂxČ =Sy’Ă kĘ yUĂ ‘Ă lBŁ sĘ lĂ4

hrĎTĎ ‘ĞhĎ =t’Ć gyvĂ yČ âl do‘ ’bĎ YĎ ’BŁ YĘ yĂ=M’Ă P’Č wĘ : o’bĎ YĘ rvČ mĂ NoYrĎ qypĂ yĎwĘ MyrĂxĄ ’Ğ5

: wt’Ď CbtĘ yrĂjĘ mĂ lkŁ ’ĹlĆ ’Ch NoS’rĂ otmĎ dĘ’Č dbĄ ‘Ł hĎ rJĎ ’Ă hĎ : TjĎ SĘ UĂ JČ ’BŁ YĘ yĂ rSĆ ’Ğ d‘Č6

MqĎ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ=t’Ć rkŁ zĘ : lJŁ BČ hmĎ kĘ xĎ ìlĘ =NêĆ yĂ Nod’Ď hĎ wĘ rbĄ dŁ ynĂ ’Ğ=rSĆ ’ĞBČ NyBĂ7, 8

ylČ ‘Ď CrbĘ ‘Ď torYĎ HrĎCb‘ĞBČ rSĆ ’Ğ : ytĂ rĎSBĘ rbČ dĘJĂ dwĂDĎ ‘rČEĆmĂ ’YĎ yĎ rSĆ ’Ğ wČ MytĂ UĄ hČ =NmĂ9
d‘
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NJĄ =l‘Č : lbĆ JĎ BČ rsĄ ’Ď yĄ âl MyhĂ Łl’Ĺ rbČ DĘ ë’Č NwĆ’Ď l‘ĄpŁ JĘ ySĂ pĘ nČ lbĆ JĆ bČ Ce‘Ă rSĆ ’Ğ d‘Č 10

MêĎrĘ’Č pĘ tĂ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MtĎ‘ĎCSêĘ MhĄ =MGČ MyrĂyxĂ BĘ hČ CgyvĂ yČ N‘ČmČ lĘ lbĆ sĄ =lJĎ lBŁ sĘ ’Ć
oU‘Ă lBŁ sĘ nĂ =M’Ă : hyĆxĘ nĂ oU‘Ă =MgČ oU‘Ă tCmnĎ=M’Ă hEĆhČ rbĎ DĎhČ tmĆ ’Ĺ : MymĂ lĎ o‘ trĆ’Ć pĘ êĂ 11, 12

otnĎ Cm’ĹbĆ ’Ch CnBĎ NmĚ ’Ą Ny’Ą M’Ă : CnBĎ =SxĆ kČ yĘ ’Ch=MGČ oB=SxĆ kČ nĘ M’Ă ëŁlmĘ nĂ oU‘Ă =MGČ 13

MBĎ d‘ĄhĎ wĘ MhĆ ynĄpĘ lĂ ryJĂ zĘêČ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć : lkĎ Cy âl oSpĘ nČBĘ SxĄ kČ lĘ yJĂ dmŁ ‘ĞyČ 14

yJĂ hmĎ C’mĘ lĂ Cly‘Ă oy âl rSĆ ’Ğ MyQĂ mĂ xkČ ohlĘ tobyrĂ yrĄbĘ dĂbĘ C’bŁ yĎ yêĂ lĘ bĂ lĘ Nod’Ďř hĎ ynĄpĘ lĂ
MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ PCrYĎ PsĆ kĆ JĘ rohTĎ toyhĘ lĂ SuĄBČ : MhĆ y‘ĄmĘ SŁ blĄ BĘ My‘Ă wĘ‘Ă xČ Cr ësŁ mĘ lĂ =M’Ă 15

ë’Č : wynĎpĘ ’Ď =l‘Č rbĚ DĎ rbĎ DĎ tmĆ ’Ĺ=rbČ DĘ qQĄ xČ lĘ ‘ČdĄoIkČ wĘ ol‘ĽjĎ mĂ SobyĄ=âl rSĆ ’Ğ l‘ĄpŁ JĘ 16

‘SČ rĆ PysĂ ohlĘ MhĆ ylĄ ‘ĞBČ =t’Ć CkSĘ mĘ yĂ rSĆ ’Ğ xČ Cr tC‘rĘC NylĂ Cx toxyvĂ mĂ ìSĘ pĘ nČ qxĄ rĘhČ
ërĆDĆmĂ CrsĎ MhĄ wĘ : soTylĂ ypĂ C soInĂ mĘ Ch MhĆ mĄ rSĆ ’Ğ lkČ ’yŁ bqĎ rĎJĘ MhĆ yjĂ rbČ dĘC : ryBĂ kĘ mČ lĘ 17, 18

dosyĘ ë’Č : SqĄ omlĘ MyBĂ rČ tnČ Cm’ĹlĆ CyhĘ IĂwČ z’Ď mĄ htĎ yĘhĎ rbĎ JĘ MytĂ UĄ hČ tIČxĂ tĘ =yJĂ rmŁ ’lĄ tmĆ ’Ĺ 19

’rĎqĘ yĂ rSĆ ’Ğ ymĂ hzĆ MgČ wĘ ol=rSĆ ’Ğ t’Ą hoĎhyĘ ‘ČdĄoy omtĎ ox ’Ch hzĆwĘ xYČ nĆlĎ MCqyĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ
PsĆ kĆ ylĄ kĘ C bhĎ zĎ ylĄ JĘ dbČ lĘ âl lodGĎ tyĂbČ BĘ MlĎ C’ : NwĆ’Ď toW‘ĞmĄ lDČxĘ yĆ xČ ySĂ UĎ hČ MSĄ bĘ 20

: NolqĎ lĘ MhĆ mĄ SyĄwĘ dobkĎ lĘ MhĆ mĄ SyĄ rSĆ ’Ğ SrĆxĎ ylĄ kĘ C Z‘Ą ylĄ JĘ MSĎ NC’YĘ UĎ yĂ MGČ=M’Ă yJĂ
wylĎ ‘ĎBĘ dyČBĘ rqĎ yĘ ylĂ kĘ lĂ wĘ SdĆqŁ ylĂ kĘ lĂ dobkĎ ylĂ kĘ lĂ hyĎhĎ wĘ MhĆ mĄ oSpĘ nČ rhĄ TČ yĘ=yJĂ Sy’Ă wĘ 21

hbĎ hĞ ’Č hnĎ Cm’Ĺ qdĆYĆ PdŁ rĘ ë’Č MyrĂC‘eĘ hČ twŁ ’ĞêČmĂ ìBĘ lĂ qxĄ rĘhČ : boT hWĆ ‘ĞmČ =lkĎ lĘ NkĎ Cm 22

ldČxĞ xČ Cr tC‘rĘC lsĆ kĆ yrĄqĘ xĂ mĄ qrČ : rohTĎ bQĄ mĂ Nod’Ď hĎ MSĄ BĘ My’rĂuŁ hČ =lJĎ =M‘Ă MolSĎ wĘ 23

lJŁ lČ xČ on toyhĘ lĂ =M’Ă yJĂ byrĂlĎ Nod’Ď hĎ dbĆ ‘ĆlĘ âlwĘ : NodmĎ C byrĂ hrĆpĘ yĂ MSĎ rĘèĎ mĂ yJĂ ìlĘ 24

ryJĂ hČ lĘ C bCSlĎ MbĎ bĎ lĘ BĂ MyhĂ Łl’Ĺ NêĄ yĂ ylČ C’ MyrĂmĘ UČ hČ =t’Ć hrĆoy NxĄ =twČnĘ ‘ČbĘ C : dUĄ lČ lĘ NybĂ mĄ C 25

: onoYrĘJĂ CBSĘ nĂ rSĆ ’Ğ wČ MlĎ gĘ rČlĘ WrČjĎ rSĆ ’Ğ NTĎ vĎ hČ tSĆ rĆmĄ TlĄ UĎ hĂ lĘ C : tmĆ ’ĹhĎ =t’Ć 26

ybĄ hĞ ’Ł MySĂ nĎ’Ğ CmCqyĎ=yJĂ : tyxĂ SĘ hČ lĘ =d‘Č MymĂ IĎhČ tyrĂxĞ’Č BĘ CdlĘ CĎyĂ tordŁ yJĂ ìlĘ =‘DČ hêĎ‘ČwĘ g, 2

âl dsĆ xĆ MhĆ ydĄlĘ yŁ lĘ MyrĂmĘ mČ hrĎsĎ yrĄbĘ DŁ tomrĎ MyĂnČ y‘ĄwĘ hpĆ ybĄ yxĂ rĘmČ ‘YČ bĆ ypĄ dĘrŁ MmĎ YĘ ‘Č
y’Ą nĘ SwĘ MyrĂzĎkĘ ’Č MylĂ lĘ oz MynĂ SĘ lĎ mĘ C tyrĂbĘ yrĄypĂ mĘ MymĂ xĞ rČ yrĄsĘ xČ : NClQĄ xČ yĘ SdĆqŁ =lkĎ wĘ CryJĂ yČ 3

MhĄ wĘ : MyhĂ Łl’BĄ geĄ‘ČtĘ hĂ mĄ MygĂ Cn‘ĞtČBĘ geĄ‘ČtĘ hĂ lĘ MypĂ dĘrŁ MydĂzĄwĘ MyzĂxĞ jŁ MyrĂsĘ mŁ : boT=lkĎ 4, 5

: MhĆ mĄ ìSĘ pĘ nČ qxĄ rĘhČ NJĄ =l‘ČwĘ MBĎ rĘqĂ BĘ Ny’Ą HxĎ JŁ mĂ ë’Č MyĂmČ SĎ t’Č rĘyĂ tCmdĘJĂ MhĆ lĎ MynĂ jĎ
to’lĄ mĘ M‘ČTČ torsĎ MySĂ nĎ brĆxĆ toIbĚ SĘ JĂ ghĄ nČlĘ MyêĂ BĎ hČ =l’Ć ’oblĎ MylĂ xĞ EŁ hČ MhĄ MhĆ mĄ =yJĂ 6

l’Ą lĘ Ny’Ą tmĆ ’ĹhĎ =t’Ć t‘ČdČlĎ wĘ dymĂ êĎ todmĘ ŁQhČ heĎhĄ NhĄ : hqĎ CSêĘ =lkĎ lĘ hqĎ qĄ oS NSĎ pĘ nČ wĘ NwŁ ‘Ď 7

tmĆ ’ĹhĎ ynĄpĘ BĂ MybĂ ~Ę yČtĘ mĂ hQĆ ’Ą =MGČ NJĄ hSĆ mŁ ynĄpĘ BĂ Cb~Ę yČtĘ hĂ syrĂBĘ mĘ yČwĘ syeĂ yČ omkĘ =yJĂ : NdĎyĎ 8

hlĆ GĎtĂ yJĂ MdĎyĎBĘ do‘ xlČ YĘ yĂ âl MYĎ pĘ xĆ ë’Č : hnĎ Cm’ĹBĎ MyzĂolnĘ C t‘ČdČBĘ MytĂ yxĂ SĘ mČ MynĂ BĎ 9

ylĄ GĘ ‘ĘmČ BĘ ytČ obuĘ ‘ĂbĘ êĎkĘ lČ hĎ hêĎ’Č wĘ : MhĄ hĎ MySĂ nĎ’ĞlČ =MGČ hrĎqĎ rSĆ ’ĞJČ lkŁ =ynĄ y‘ĄlĘ MtĎlĚ bĘ nČ 10

: ySĂ pĘ nČ tClbĘ sĂ bĘ C ytĂ bĎ hĞ ’Č BĘ yxĂ Cr ërĆ’Ł BĘ ytĂ nĎ Cm’ĹBĆ ynĎjĎ tUČ gČmĘ bĂ C yIČxČ tokylĂ hĞ BČ ytĂ rĎot
MSĎ =yJĂ ’rĎTĘ sĘ ClbĘ C ’yĎnĘ ou’Ă BĘ ’yĎkĘ oyTĘ nĘ ’Č BĘ ynĂ CppĎ ’Ğ yJĂ êĎ ‘ĘdČyĎ rSĆ ’Ğ torYĎ bĘ C topydĂrĘbĂ C 11
ytpdrn

.MyhĂŁl’Ĺ ’"sb v.14 .b
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yIĄxČ BĘ MyYĂ pĄ xĞhČ MQĎ kĚ âlhĞ yJĂ : ypĎ dĘrŁ =lJĎ mĂ Nod’Ď hĎ ynĂ lČ y~Ă hĂ =rSĆ ’Ğ d‘Č yrĂ’CĎYČ =l‘Č yêĂ pĘ DČrĘnĂ12

NkĄ wĘ C‘rĄyĎ NJĄ MymĂ sĘ qŁ wĘ My‘ĂrĎ MySĂ nĎ’Ğ ë’Č : hUĎ hĄ MypĂ DĎrĘnĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ MyĂmČ SĎ t’Č rĘyĂ13

yJĂ NoknĎ=l’Ć êĎlĘ JČ WĘ hĂ wĘ êĎ dĘmČ lĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć rmŁ SĘ hêĎ’Č lbĎ ’Ľ : My‘ĂtĘ nĂ wĘ MhĄ My‘ĂtĘ mČ CtyxĂ SĘ yČ14

MdĎyĎ=l‘Č rSĆ ’Ğ SdĆuŁ hČ ybĄ tĘ JĂ =t’Ć êĎ‘ĘdČyĎ ìyrĆ‘ĚeĘ mĂ =ykĂ wĘ : êĎ dĘmĎ lĎ wyjĂ mĂ rSĆ ’Ğ ’Ch=ymĂ êĎ ‘ĘdČyĎ15

hUĎ hĄ MyhĂ Łl’Ĺ xČ Cr yjĂ =l‘Č SdĆuŁ hČ ybĄ tĘ JĂ =lJĎ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ tnČ Cm’ĹBĆ ‘SČ CĎhĂ lĘ lyJĂ WĘ êČ16

hyĆhĘ yĂ MlĄ SĎ MhĆ yjĂ =l‘ČwĘ : qdĆYĆ ylĄ GĘ ‘ĘmČ BĘ rèĄ yČlĘ C SpĆ nĆ bySĂ hĎ lĘ xČ ykĂ ohlĘ C trŁ ohlĘ MynĂ kŁ nĘ C17

: boF hWĆ ‘ĞmČ =lkĎ lĘ NoknĎ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ Sy’Ă
MyIĂxČ hČ =t’Ć TjŁ SĘ yĂ rSĆ ’Ğ CnynĄ od’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ynĄjĘ dgĆnĆ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄjĘ dgĆnĆ ynĂ ’Ğ NkĄ lĎd

otrĎSBĘ rbČ DĘ=t’Ć ’rĎqĘ : rmŁ ’lĄ MoIhČ ìCĘYČ mĘ ynĂ nĘ hĂ otCklĘ mČ bĘ hlĆ GĎ yĂ rSĆ ’ĞJČ MytĂ UĄ hČ =t’Ć wĘ2

r‘ČgĘ tĂ wĘ xČ ykĂ oê xČ kĄ oh ìxĞ Cr ërĆ’Ł =lkĎ bĘ C oê‘Ă âlBĘ MgČ wĘ oê‘ĂBĘ =MGČ ’rŁ uĘ mĂ lDČxĘ tĆ âlwĘ
MyIĂxČ trČoê MdĎ’Ď =ynĄbĘ ClykĂ yĎ=âl rSĆ ’Ğ C’obyĎ MymĂ yĎ=yJĂ : hrĎoêhČ yrĄbĘ DĂ=lkĎ ypĂ lĘ rhĄ zĘtČ wĘ3

tmĆ ’ĹhĎ =NmĂ : MBĎ =drĆGĎtĘ hĂ lĘ MtĎ CĎ’Č BĘ MhĆ lĎ CrBĘ YĘ yĂ MyrĂom NomhĞ wČ srĆxĎ bĆ CJhĚ MhĆ ynĄ zĘ’Ď yJĂ4

heĆ‘ČtĘ hĂ ìêĆrĘmČ SĘ mĂ =l‘Č dmŁ ‘Ğ hêĎ’Č lbĎ ’Ğ : ’wĘSĎ ylĂ SĘ mĂ yrĄxĞ ’Č toFhČ lĘ MnĎ zĘ’Ď CrysĂ yĎ5

ySĂ pĘ nČ hnĎ oknĘ ynĂ ’Ğ wČ : ìtĆdĎbŁ ‘Ğ=t’Ć hQĄ kČ wĘ rvĄ bČ mĘ hČ tkĆ ’lĆ mĘ hWĄ ‘Ğ h‘ĎrĎhĎ ydĄyĘ txČ êČ6

yêĂ mĘ lČ SĘ hĂ ytĂ YĎ CrmĘ =t’Ć yêĂ mĘ xĎ lĘ nĂ qdĆYĆ tmĆ xĆ lĘ mĂ : h’Ď BĎ ytĂ pĎ ylĂ xĞ t‘ĄwĘ xbČ zĎ=ylĄ ‘Ğ ëjĄ êČSĘ hĂ lĘ7

’ChhČ MoIBČ rSĆ ’Ğ hqĎ dĎ~Ę hČ rtĆJĆ ylĂ NCpYĎ hEĆhČ MoIhČ =NmĂ lĘ C : yêĂ rĘYĎ nĎ hnĎ Cm’ĹhĎ =t’Ć wĘ8

hSĎ Cx : otoQGČtĘ hĂ BĘ MyYĂ pĄ xĞ hČ =lkĎ lĘ MGČ=M’Ă yJĂ yDĂbČ lĘ ylĂ =âlwĘ qdĆYĆ TpĄ SŁ Nod’Ď hĎ ylĂ =NêĆ yĂ9

yqĂ ynĂ olsĘ tČlĘ ol=ëlĆ IĄwČ hEĆhČ MlĎ o‘hĎ =t’Ć bhČ ’Ď yJĂ ynĂ bČ zĎ‘Ğ smĎ yDĂ : hrĎhĄ mĘ =d‘Č ylČ ’Ą h’Ď bŁ C10

soqrĘmČ =t’Ć ’eĎ=hxĎ qĘ yUĂ ‘Ă r’Ď SĘ nĂ oDbČ lĘ sqĎ ClwĘ : ’yĎTĘ mĎ lĘ dČlĘ soTyTĂ wĘ ’yĎTĘ lČ gĎlĘ syqĂ sĘ yrĂqĘ11

ìêĘ ’Ă ’nĎ=’bĄ hĎ : sospĘ ’Ć lĘ yêĂ xĘ lČ SĎ soqykĂ CT=t’Ć : ytĂ dĎbŁ ‘ĞBČ ylĂ =rzĎ‘ĘlČ ìUĘ ‘Ă Ch’Ą ybĂ hĞ wČ12, 13

MypĂ lĎ uĘ hČ =t’Ć ë’Č MyrĂpĎ iĘ hČ =t’Ć MgČ wĘ sojrĘqČ ydĄyĘ txČ êČ s’Č orTĘ bĂ yêĂ bĘ zČ‘Ď rSĆ ’Ğ ylĂ y‘ĂmĘ =t’Ć
: ChWĄ ‘ĞmČ JĘ hoĎhyĘ ol=MQĆ SČ yĘ toBrČ to‘rĎ ylĂ hWĎ ‘Ď tSĆ xŁ eĘ hČ SrČxĎ sorDĘnĘ sČ kĘ lĆ ’Ğ : MSĎ ’rŁ BĘ14

ytĂ ’BĎ rSĆ ’ĞJČ : CnyrĄbĎ DĘ rpĄ hĎ lĘ C tormĘ lČ ynČpĎ BĘ b~Ą yČtĘ hĂ ’Ch yJĂ wynĎjĎ mĂ rmĄ êČSĘ hĂ hêĎ’Č =MgČ wĘ15, 16

: NwŁ ‘ĎlĘ MhĆ lĎ bSĄ xĎ yĄ=l’Č ynĂ CbzĎ‘Ğ MQĎ kĚ =yJĂ yêĂ ’Ă Sy’Ă dmČ ‘Č=âl hnĎSŁ ’rĂhĎ M‘ČjČ BČ qDĄTČ YĘ hĂ lĘ
MyĂoGhČ =lkĎ C‘mĘ SĘ yĂwĘ yjĂ =l‘Č hrĎSBĘ hČ ’rĄuĎ êĂ N‘ČmČ lĘ ynĂ qĄ EĘxČ yĘwČ yrĂzĘ‘ĆbĘ hyĎhĎ Nod’Ď hĎ lbĎ ’Ğ17

tCklĘ mČ =l’Ć ’oblĎ ynĂ ‘ĄySĂ oywĘ ‘rĎ=lJĎ mĂ Nod’Ď hĎ ynĂ lĄ y~Ă yČ NJĄ : yêĂ lĘ ~Ď nĂ hyĄrĘ’Č yjĂ mĂ otrĎzĘ‘ĆBĘ =MgČ wĘ18

tybĄ C slĎ yqĂ ‘ĞwČ hqĎ sĘ yrĂjĘ MolSĘ lĂ l’Č SĘ : NmĄ ’Ď d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ dobJĎ NêĄ’Ć olwĘ MyĂmĎ SĎ19

hlĆ xŁ yJĂ soTlĄ ymĂ BĘ yêĂ xĘ eČhĂ somypĂ orTĘ =t’Ć wĘ soênĘ rĂoqBĘ r’Č SĘ nĂ soTsĘ rČ’Ğ : soropysĂ ynĂ ’Ľ20

CnyxĄ ’Č =lkĎ wĘ hyĎdĘolqĘ C sonylĂ wĘ sydĂCpC solCbwĘ’Ć PrĆxŁ hČ tomyĘ ynĄpĘ lĂ ylČ ’Ą ’bŁ wĎ rhĄ mČ : ’Ch21

: NmĄ ’Ď MkĆ UĎ ‘Ă oDsĘ xČ wĘ ìxĆ Cr=M‘Ă xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ : ìmĆ olSĘ lĂ MylĂ ’ĞSŁ22



soTyTĂ =l’Ć

tmĆ ’ĹhĎ t‘ČdČ=ypĂ kĘ C MyhĂ Łl’Ĺ yrĄyxĂ BĘ tnČ Cm’Ĺ ypĂ JĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ xČ ylĂ SĘ C MyhĂ Łl’Ĺ dbĆ ‘Ć soloj ’

: ZĆ r’Ď =ymĄ dĘuČ mĂ S’rŁ mĄ NmĎ ’ĹeĆhČ l’Ą hĎ xČ yTĂ bĘ hĂ rSĆ ’Ğ MlĎ o‘ yIĄxČ twČqĘ tĂ BĂ : MyĂmČ SĎ t’Č rĘyĂBĘ 2

tDČqĚpĘ BĂ yêĂ ’Ă hdĎqĘ pĘ hĎ rSĆ ’Ğ ’yhĂ âlhĞ hrĎŁWBĘ hČ t’Č yrĂqĘ yjĂ =l‘Č oê‘ĂbĘ hQĎ gĂ orbĎ DĘ=t’Ć wĘ 3

MolSĎ wĘ MymĂ xĞrČwĘ dsĆ xĆ CntĄ nĎ Cm’Ĺ qlĆ xĄ tnĎmĘ BĂ yYČ lĎ xĞmĄ NbĄ JĘ ynĂ BĘ soTyTĂ =l’Ć : Cn‘ĄySĂ om l’Ą 4

ìyêĂ xĘ eČhĂ t’zŁ rCb‘ĞBČ : Cn‘ĄySĂ om xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄ od’Ğ t’Ą mĄ C b’Ď hĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą mĄ ìlĘ 5

rSĆ ’ĞJČ ry‘Ă wĎ ry‘Ă =lkĎ BĘ hdĎ‘ĄhĎ ynĄqĘ zĂ MyqĂ hĎ lĘ C MSĎ rsČ xĘ yĆ rSĆ ’Ğ=lJĎ tâQmČ lĘ yTĂ yrĄqĘ bĂ
MynĂ ymĂ ’ĞmČ wynĎbĎ C txČ ’Č hèĎ ’Ă =l‘ČBČ rbĎ DĎ ZmĆ SĆ oB=Ny’Ą wĘ yqĂ nĎ Sy’Ă hyĆhĘ yĂ=yJĂ : ìytĂ yCĂYĂ 6

yqĂ nĎ toyhĘ lĂ hdĎ‘ĄhĎ S’rŁ =l‘Č yJĂ : yrĂmĆ =ynĄbĘ o’ MhĄ l‘ČIČlĂ bĘ ynĄbĘ yJĂ h‘ĎrĎ MtĎBĎ DĂ Ny’Ą wĘ 7

âl hmĎ xĄ Sy’Ă âl omYĘ ‘Č NoYrĘkĂ hWĆ ‘Ł âl MyhĂ Łl’Ĺ=tyBĄ qSĆ mĆ =NbĆ JĘ rbĎ DĎ ZmĆ SĆ =lJĎ mĂ
wytĎ lĎ DĘ xČ tĄjŁ =M’Ă yJĂ : oSpĘ nČ hzĆbĘ nĂ ‘YČ bĆ lĘ ’WĎ nĎ âl rSĆ ’Ğ wČ toUlĚ hĞ mČ l‘ČbČ âl NyĂyČ ’bĄ sŁ 8

qyzĂxĞmČ C : orYĘ yĂ=t’Ć SbĄ kŁ wĘ SodqĎ wĘ qydĂYČ wykĎ rĎDĘ=l‘Č ony‘Ą MvĎ hČ bCT=lJĎ bhĄ ’Ł wĘ xČ rĄ’Ł lĎ 9

xČ ykĂ ohlĘ MgČ wĘ ryhĂ zĘhČ lĘ =MGČ MyIĂxČ trČotBĘ ol=brČ wydĎyĎ NkĄ bĘ C hrĎoêhČ ypĂ lĘ tmĆ ’Ĺ rbČ dĘBĂ
MyxĂ CDmČ C ’wĘSĎ to’WĘ mČ NCpyFĂ yČ PFĄ hČ wĘ ‘ČmŁ SĘ lĂ MynĂ ’ĞUĄ hČ MhĄ MyBĂ rČ=yJĂ : CnylĄ ‘Ď MymĂ uĎ hČ =t’Ć 10

MymĂ lĄ SĘ MyêĂ BĎ MykĂ pĘ hŁ hČ MhĄ yJĂ MhĆ yjĂ rkĄ iĎ yĂ rkĄ iĎ hĂ rSĆ ’Ğ : MylĂ oUeĂ hČ ynĄBĘ mĂ rtĆ yĆ=l‘ČwĘ 11

’ybĂ nĎ ’ChwĘ MhĆ mĄ dxĎ ’Ć rmČ ’Ď rbĎ kĘ C : hzĆbĘ nĂ ‘YČ BĆ bqĆ‘Ą tDĎkČ âl rSĆ ’Ğ NCdUĘ lČ yĘ MyrĂbĎ dĘC 12

: tClYĘ ‘Č NTĆ BĆ MnĎTĘ bĂ C r‘ČyČ otyĘxČ JĘ MnĎ yŁ mĘ DĂ MlĎ o‘mĄ MhĄ bzĎkĎ ySĄ nĘ ’Č MyTĂ rĄuĘ hČ MBĎ rĘuĂ mĂ
CpylĂ xĞ yČ N‘ČmČ lĘ hYĎ rĎmĘ nĂ hxĎ kĄ oê MtĎ’Ł xČ ykĂ oê xČ kĄ oh NJĄ =l‘ČwĘ tmĆ ’Ĺ tCd‘Ą t’EŁ hČ tCd‘ĄhĎ 13

rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ twŁ YĘ mĂ =l’Ć wĘ MydĂChIĘhČ todGĎ’Č =l’Ć blĄ do‘ CmyWĂ yĎ âlwĘ : hnĎ Cm’ĹBĎ xČ kŁ 14

Ny’Ą hnĎ Cm’Ĺ=ylĘ bĂ ynĄbĘ lĂ wĘ My’Ă mĄ TĘ lĂ ë’Č MyrĂohFĘ lČ rohTĎ lJŁ hČ : tmĆ ’ĹhĎ =NmĂ MynĂ pĎ CryêĂ sĘ yČ 15

MêĎ’Ă MyhĂ Łl’Ĺ t‘ČdČ=yJĂ CdyGĂ yČ MhĆ ypĂ BĘ : MBĎ MtĎ’Ď mĘ TĂ MêĎ‘ĘdČwĘ MBĎ lĂ =MgČ yJĂ hmĎ C’mĘ rohTĎ 16

: boF hWĆ ‘ĞmČ =lkĎ lĘ CxlĘ YĘ yĂ=âlwĘ MBĎ NmĚ ’Ą âlwĘ MhĄ MybĂ ‘ĎtĘ nĂ yJĂ ol=CbEĘkČ yĘ MhĆ yWĄ ‘ĞmČ bĘ C
MhĆ ykĄ rĘDČ=l‘Č NyĂ‘Č CxqĘ pĘ yĂ yJĂ MynĂ qĄ EĘhČ =l’Ć rBĄ dČ : MyIĂxČ trČoê tdĎJĘ ìyrĆbĎ DĘ rBĄ dČêĘ hêĎ’Č wĘ b, 2

tonqĄ EĘhČ =l’Ć =MGČ NkĄ wĘ : lBĎ iČ hČ xČ kŁ bĘ C hbĎ hĞ ’Č BĘ hnĎ Cm’ĹBĎ MymĂ lĄ SĘ C MyrĂèĎ ’ĚmĘ MydĂCbJĘ toyhĘ lĂ 3

ëoSmĘ lĂ âlwĘ NnĎ oSlĘ BĂ NySĂ lĘ hČ lĘ âl SdĆuŁ BČ MySĂ nĎ tokylĂ hĞ lČ TjĎ SĘ mĂ JĘ NhĆ ytĄ okylĂ hĞ sQĄ pČ lĂ
hbĎ hĞ ’Č lĘ tory‘Ă~Ę hČ MySĂ eĎhČ =t’Ć rèĄ ’Č lĘ : boT xrČ’Ł trŁ ohlĘ =M’Ă yJĂ NrĎWĎ BĘ =t’Ć NyĂIČBČ 4

NtĎ ybĄ BĘ NêĎkĘ ’lČ mĘ toW‘ĞlČ wĘ NxĎ rĘ’Ď =t’Ć toJEČlĘ tkĆ lĆ ‘nČYĘ hČ lĘ : NhĆ ynĄBĘ =t’Ć wĘ NhĆ ylĄ ‘ĞBČ =t’Ć 5

MgČ wĘ : MypĂ CDgĂ lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ NtĄ eĎ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ NhĆ ylĄ ‘ĞbČ ydĄyĘ txČ êČ to‘nĎkĘ nĂ wĘ toboT toyhĘ lĂ w 6

dymĂ tĎ hyĄhĹ ìSĘ pĘ nČBĘ hêĎ’Č wĘ : MtĎ oxrĘ’Ď NCrèĘ yČyĘ yJĂ rmŁ ’lĄ hCĆYČ êĘ MyrĂy‘Ă~Ę hČ MySĂ nĎ’ĞhĎ =l‘Č 7

: SuĄ‘Ă wĘ lêĎpĘ nĂ MhĆ BĎ Ny’Ą rSĆ ’Ğ MyrĂqĎ ywĂ MyxĂ kŁ nĘ MyrĂmĎ ’ĞbČ C MybĂ oFhČ ìyWĆ ‘ĞmČ BĘ MhĆ lĎ tpĄ omlĘ
xqlbw
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rBĄ dČlĘ C’YĘ mĘ yĂ âlwĘ tSĆ bŁ =CSBĘ lĘ yĂ ìyrĆYĎ rSĆ ’Ğ d‘Č oB=Ny’Ą txĎ SĘ mĎ rSĆ ’Ğ boT xqČ lĆ bĘ C8

NoYrĎlĘ MhĆ lĎ toyhĘ lĂ wĘ MhĆ ynĄdŁ ’Ğ ydĄyĘ txČ tČ C‘nĘ JĎ yĂ=yJĂ hCĆYČ êĘ MydĂbĎ ‘ĞhĎ =l‘ČwĘ : hrĎsĎ CnylĄ ‘Ď9

yJĂ MhĆ yWĄ ‘ĞmČ BĘ to’rĘhČ lĘ =M’Ă yJĂ bnŁ gĘ lĂ âlwĘ : MhĆ ynĄ y‘Ą tormĘ lČ rbĎ DĎ bySĂ hĎ lĘ âlwĘ dymĂ êĎ10

MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ yJĂ : CnlĎ ‘ČySĂ oUhČ CnyhĄ Łl’Ĺ trČoê=t’Ć lJŁ bČ Cr’ĞpĎ yĘ t’zŁ bĘ C hnĎmĎ ’ĹnĆ MxĎ Cr11

yIĄxČ twŁ ’ĞêČmĂ C ‘rĎ=lJĎ mĂ ldĄBĎ hĂ lĘ CnlĎ trŁ ohlĘ C : MQĎ JĚ MdĎ’Ď hĎ ynĄBĘ ‘SČ yĄlĘ rxČ èČ JČ xrČzĎ12

to’CWnĘ CnynĄ y‘ĄwĘ : MyĂmĎ SĎ t’Č rĘyĂbĘ C MyrĂSĎ ymĄ bĘ C lJĄ WĘ hČ BĘ CzQĄ hČ ZrĆ’Ď BĎ rCglĎ wĘ MyrĂWĎ bĘ13

: Cny‘ĄySĂ om xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄwĘ lodGĎhČ MyhĂ Łl’ĹhĎ dobkĘ hlĆ GĎ yĂ t‘ĄlĘ hbĎ oFhČ hwĎqĘ êĂ hČ =l’Ć
M‘ČlĘ ol toyhĘ lĂ CnSĄ pĘ nČ =t’Ć rhĄ TČ lĘ C NwŁ ‘Ď=lJĎ mĂ CntĎ’Ł ly~Ă hČ lĘ CndĄ‘ĞBČ oSpĘ nČ =t’Ć NtČ nĎ rSĆ ’Ğ14

Sy’Ă wĘ PqĆêŁ =lkĎ BĘ ryhĂ zĘtČ wĘ rBĄ dČêĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ : MybĂ oT MyWĂ ‘ĞmČ lĘ h’Ď nĘ qĂ y’Ą lĄ mĘ hQĎ gĚsĘ15

: ëlĎ zCbyĎ=l’Č
toyhĘ lĂ wĘ MlĎ oqBĘ ‘ČmŁ SĘ lĂ MhĆ yrĄWĎ wĘ MhĆ ylĄ SĘ mŁ ydĄyĘ txČ êČ My‘Ă nĎkĘ nĂ toyhĘ lĂ rJŁ zĘlĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ wYČg

txČ nČBĘ ëQĄ hČ tĘ hĂ lĘ =M’Ă yJĂ NodmĎ rxĄ rĘxČ lĘ âl Sy’Ă PDĄgČlĘ âl : boT l‘ČjŁ =lkĎ lĘ MynĂ kŁ nĘ2

NzĆ’Ł =ylĂ bĘ BĂ t‘ČdČlĎ blĄ =ylĂ bĘ BĂ CnxĘ nČ’Ğ=MgČ CnyĂhĎ MynĂ pĎ lĘ yJĂ : MdĎ’Ď =lkĎ ynĄ y‘ĄlĘ hwĎnĎ‘ĞbČ C3

My’Ă CnWĘ h’Ď nĘ qĂ bĘ C hmĎ TĄ WĘ mČ BĘ MylĂ DĎgĚmĘ C hDĎmĘ xĆ wĘ hwĎ’ĞêČ =lkĎ lĘ MydĂbĎ ‘Ğ xČ Cr y‘ĄtŁ wĘ bySĂ qĘ hČ lĘ
h‘ĎySĂ oh : MdĎ’Ď ynĄbĘ lĂ wymĎ xĞ rČwĘ Cn‘ĄySĂ om l’Ą yDĄsĘ xČ ClgĘ nĂ rSĆ ’ĞJČ ë’Č : Ch‘ĄrĄlĘ Sy’Ă My’Ă nĘ ŁWwĘ4, 5

CnSĄ DĘxČ yĘwČ hYĎ xĘ rČhĎ ymĄ BĘ SdĎxĎ mĄ CndĘlČ on oDsĘ xČ BĘ =M’Ă yJĂ CnyWĂ ‘Ď rSĆ ’Ğ CntĄqĎ dĘYĂ bĘ âl odyĎ CnQĎ
N‘ČmČ lĘ : Cn‘ĄySĂ om xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ydĄyĘ=l‘Č brĎ ‘pČ SĆ CnylĄ ‘Ď ëpČ SĎ rSĆ ’Ğ : oSdĘqĎ xČ CrBĘ6, 7

’Ch hzĆwĘ ypĂ =yrĄmĘ ’Ă MynĂ mĎ ’ĹnĆ : ol CnyCĂqĂ rSĆ ’ĞJČ MlĎ o‘ yIĄxČ CnlĎ SrČynĂ wĘ oDsĘ xČ BĘ qDČYĘ nĂ8

rmŁ SĘ lĂ MyhĂ Łl’BĄ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ CYUĘ ’Č tĘ yĂ N‘ČmČ lĘ PqĆêŁ =lkĎ BĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ dUĄ lČ tĘ =yJĂ yYĂ pĘ xĆ
ldČxĞ ë’Č : MdĎ’Ď ynĄbĘ lĂ ly‘Ă ohlĘ MybĂ oFhČ MyrĂbĎ DĘhČ MhĄ hQĆ ’Ą MybĂ oT MyWĂ ‘ĞmČ toW‘ĞlČ9

âl rSĆ ’Ğ hrĎoêhČ yrĄbĘ dĂBĘ toqŁlxĘ mČ C tobyrĂUĘ mĂ C trŁ oDhČ tdŁ lĘ otwĘ lsĆ JĆ tol’Ą èĘ mĂ ìlĘ
hTĄ WĘ MyĂêĎSĘ C M‘ČjČ hxĎ kĄ otBĘ xkČ Ch rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č hrĆmĘ mČ =Sy’Ă : heĎhĄ ChtŁ yJĂ Cly‘Ă oy10

xlČ SĘ ’Ć rSĆ ’ĞJČ : CemĆ ySĂ ’Ğ yČ oBlĂ yJĂ MSĄ ’Ď wĘ ’Ch SuĄ‘Ă yJĂ ‘dČtĄ âlhĞ hzĆJĎ Sy’Ă =yJĂ : wylĎ ‘ĎmĄ11, 12

MSĎ PrČxĹlĆ yêĂ YĘ rČxĎ =yJĂ sylĂ jŁ qĎ ynĂ lĘ ylČ ’Ą ’oblĎ SyxĂ êĎ soqykĂ CT=t’Ć o’ smĎ TĘ rĘ’Č =t’Ć ìylĆ ’Ą
yJĂ h’Ą rĘC MxĎ QĘ SČ lĘ MUĎ ‘Ă ëlĄ êĄ MJĎ rĘdČlĘ NCklĘ yĄ rSĆ ’ĞJČ soloj’Č wĘ rpĄ iŁ hČ snĎ yzĄwĘ : hEĆhČ PrĆxŁ hČ13

MybĂ oT MyWĂ ‘ĞmČ toW‘ĞlČ rmŁ SĘ lĂ NCdmĘ lĘ yĂ CnQĎ SĆ hdĎ‘ĄhĎ ySĄ nĘ ’Č =MgČ wĘ : hmĎ C’mĘ NCrsĘ xĘ yČ=âl14

MylĂ ’ĞSŁ yUĂ ‘Ă rSĆ ’Ğ MyxĂ ’Č hĎ =lJĎ : yrĂjĆ MyWĂ ‘Ł âlJĘ CyhĘ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ MtĎlĎ Cz rosxĘ mČ tâQmČ lĘ15

: NmĄ ’Ď MkĆ QĘ JĚ =M‘Ă dsĆ xĆ hČ hnĎ Cm’ĹBĆ CnSĄ pĘ nČ ybĄ hĞ ’Ł MolSĘ lĂ l’Č SĘ ìmĆ olSĘ lĂ



NomylĄ yjĂ =l’Ć

: CnydĄyĎBĘ ëmĄ tŁ wĘ CnlĎ bhĄ ’Ł NomylĄ yjĂ =l’Ć yxĂ ’Ď soItĂ omyTĂ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ rysĂ ’Ğ soloj ’

: ìtĆ ybĄ BĘ rSĆ ’Ğ lhĎ uĎ hČ =l’Ć wĘ CnytĄmŁ xĞ lĘ mĂ BĘ ytĂ ymĂ ‘Ğ rbĆ GĆ sojkĂ rĘ’Č =l’Ć wĘ ytĂ xŁ ’Ğ hIĎjĂ ’Č =l’Ć wĘ 2

yhĎ Łl’Ĺ=t’Ć hkĎ rĘbĎ ’Ğ : CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ t’Ą mĄ C CnybĂ ’Ď MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ MolSĎ wĘ MkĆ lĎ dsĆ xĆ 3, 4

‘ČCSyĄ=l’Ć ìSĘ pĘ nČBĘ rYŁ nĘ êĂ rSĆ ’Ğ hnĎ Cm’ĹhĎ wĘ hbĎ hĞ ’Č hĎ t‘ČmĚ SĘ lĂ : ytĂ QĎ pĂ tĘ BĂ dymĂ tĎ ìrĘyJĂ zĘ’Č wĘ 5

t‘ČDČhČ ydĄyĘ=l‘Č HtĎDĎgĚ’ĞBČ ZmĆ ’Ł PysĂ oê ìtĘ nĎ Cm’Ĺ yJĂ ytĂ QĎ pĂ tĘ C : wySĎ dŁ qĘ =lJĎ =l’Ć wĘ CnynĄdŁ ’Ğ 6

yrĄxĞ ’Č MymĂ CxnĘ tČ wĘ brĎ NoWWĎ lĘ yQĂ htĎ yĘhĎ ìtĘ bĎ hĞ ’Č yJĂ : ‘ČCSyĄ xČ ySĂ UĎ hČ ynĄpĘ lĂ MkĆř BĎ boF=hmČ 7

xČ ySĂ UĎ BČ yBĂ lĂ bxČ rĎ yJĂ P’Č hêĎ‘ČwĘ : MySĂ oduĘ hČ brĆqĆBĘ SpĆ nĆ bySĂ mĄ lĘ tĎ yyĂhĎ yxĂ ’Ď hêĎ’Č rSĄ ’Ğ 8

‘ČCSyĄ rysĂ ’Ğ wČ NqĄ EĎhČ soloj ynĂ ’Ğ CntĄbĎ hĞ ’Č N‘ČmČ lĘ t’zŁ =lkĎ BĘ : ëlĎ boFhČ =t’Ć ìylĆ ‘Ď tCŁ YČ lĘ 9

ChyêĂ dĘlČ oh MyrĂCs’ĞhĎ tybĄ BĘ rSĆ ’Ğ ynĂ BĘ d‘ČBĘ ‘ČyGĂ pĘ ’Č yJĂ : ëBĎ ‘ČyGĂ pĘ hČ lĘ ynĂ nĘ hĂ MoIJČ xČ ySĂ UĎ hČ 10

ylĂ =MGČ ìlĘ =MGČ hêĎ‘ČmĄ lbĎ ’Ğ MynĂ pĎ QĘ mĂ ìlĘ hyĎhĎ NortĘ yĂlĘ âl rSĆ ’Ğ : ynĂ BĘ somysĂ nĂ ’Ľ ’Ch âlhĞ 11

yYČ lĎ xĞmĄ =NbĆ JĘ yJĂ wynĎjĎ =t’Ć ’nĎ ’WĎ MoIJČ ìylĆ ’Ą obySĂ mĘ ynĂ nĘ hĂ ynĂ ’Ğ wČ : lodGĎ NortĘ yĂlĘ ’Ch 12

ylĄ bĘ kČ BĘ rCs’Ď ynĂ ’Ğ do‘BĘ ìyêĆxĘ êČ ynĂ tĄrĘSĎ lĘ dmŁ ‘ĞyČ yJĂ oB=qzĄxĞ hČ lĘ yêĂ dĘUČ xĂ yJĂ P’Č : ’Ch 13

omkĘ âl ìbĘ CT lCmgĘ hyĆhĘ yĂ N‘ČmČ lĘ ìêĆ‘ĘdČ ylĂ bĘ BĂ rbĎ DĎ toW‘ĞlČ yêĂ YĘ pČ xĎ âl lbĎ ’Ğ : hrĎŁWBĘ hČ 14

ìynĆpĎ lĘ hyĆhĘ yĂ N‘ČmČ lĘ bCYqĎ NmĎ zĘlĂ ìUĘ mĂ drČpĘ nĂ t’zŁ rCb‘ĞBČ ylČ C’wĘ : hbĎ dĎnĘ BĂ =M’Ă yJĂ snĆ’Ł bĘ 15

d’Ł mĘ =d‘Č ylĂ ’Ch ryuĂ yČ yJĂ ryuĂ yČ x’Ď JĘ dbĆ ‘ĆmĄ brČ=M’Ă yJĂ dbĆ ‘ĆJĘ do‘ âlwĘ : d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ 16

ìlĘ rbĄ xĎ lĘ M’Ă NJĄ =l‘ČwĘ : wnynĄdŁ ’Ğ ynĄjĘ dgĆnĆ MgČ wĘ MySĂ nĎ’Ğ ynĄjĘ dgĆnĆ=MGČ ìlĘ yhĂ yĘ NkĄ yJĂ MGČ=hmČ C 17

ynĂ ’Ğ : CeSĆ rĘdĘtĂ ydĂIĎmĂ oS’rŁ bĘ omSĎ ’Ğ o’ ìtĘ ’Ł qSČ ‘Ď M’Ă wĘ : ynĎpĎ JĘ wynĎjĎ ’nĎ=lBĆ qČ ynĂ bĄ SĘ xĘ êČ 18, 19

d‘ČBĘ =MGČ ylĂ =MQĆ SČ lĘ ìylĆ ‘Ď box yJĂ ìylĆ ’Ą rmČ ’Ł âlwĘ MQĄ SČ ’Ğ ynĂ ’Ğ ydĂyĎBĘ hzĆ yêĂ bĘ tČJĎ solop
ìBĘ : xČ ySĂ UĎ BČ ytČ oylĘ kĂ wĘ yBĂ lĂ ’eĎ=hbĎ ySĂ hĎ CnynĄdŁ ’ĞBČ Cz hxĎ wĎrĘ ìBĘ ’YĎ mĘ ’Ć yxĂ ’Ď ’eĎ’Ď : ìSĆ pĘ nČ 20, 21

PsĎ on : yêĂ rĘmĎ ’Ď rSĆ ’ĞmĄ toW‘ĞlČ PsĂ ot=yJĂ yêĂ ‘ĘdČyĎ MgČ wĘ ìylĆ ’Ą bêŁ kĘ ’Ć wĎ hnĆ‘ĞtČ yJĂ yêĂ xĘ TČ bĎ 22

MylĂ ’ĞSŁ hQĆ ’Ą : MkĆ tĘ QČ pĂ tĘ ypĂ JĘ MkĆ lĎ NtĄ eĎhĂ lĘ lxĄ yČmĘ ynĂ nĘ hĂ yJĂ NolmĎ tyBĄ ylĂ =NkĆ êĎ hzĆ=l‘Č 23

smĎ ydĂwĘ sokrĘTČ sĘ rĂ’Ğ wČ soqrĘmČ C : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄBĘ yêĂ ’Ă rCY‘Ď ’Ch rSĆ ’Ğ srĎpĘ jČ ’Ć ìmĆ olSĘ lĂ 24

: NmĄř ’Ď MkĆ xĞ Cr=M‘Ă CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ mĎ hČ ‘ČCSyĄ dsĆ xĆ : ydĂyĎBĘ MykĂ mĘ êŁ hČ sqĎ ClwĘ 25

.NmĄ ’Ď N’k ’Ymn ’l ’"sb v.25 .CnBĎ ’"sb v.6 .’



MyrĂbĘ ‘ĂhĎ =l’Ć

ydĄyĘ=l‘Č MynĂ SŁ MynĂ pĎ bĘ C toBrČ MymĂ ‘ĎjĘ CnytĄ ob’Ğ=l’Ć MdĆuĆmĂ rBĆ DĂ=rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ’

hlĎ xĞ nČ l‘ČbČ lĘ ChmĎ WĎ rSĆ ’Ğ NBĄ hČ yjĂ =l‘Č hQĆ ’Ą hĎ NymĂ IĎhČ ZqĄlĘ CnylĄ ’Ą rBĆ DĂ : My’Ă ybĂ eĘ hČ2

lkŁ =’WĄ nŁ wĘ wynĎjĎ MlĆ YĆ wĘ odobJĘ rhČ zŁ ’ChwĘ : ZrĆ’Ď wĎ MyĂmČ SĎ =MGČ hWĎ ‘Ď oB rSĆ ’Ğ wČ lJŁ bČ3

hQĎ dĚGĘ hČ ol rSĆ ’Ğ NymĂ ymĂ bSČ yĎ CnytĄ’FŁ xČ mĄ oSpĘ nČBĘ CntĎ’Ł rhĄ TĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č wĘ orbĎ DĘ xČ kŁ BĘ
ymĂ lĘ yJĂ : MhĆ mĄ ’vĎ nĂ wĘ MrĎ MSĄ ol hnĎqĎ rSĆ ’ĞJČ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ =NmĂ hlĎ ‘ĘmČ lĘ HBČ gĘ IĂwČ : MorUĎ BČ4, 5

b’Ď lĘ oQ=hyĆhĘ ’Ć ynĂ ’Ğ do‘ NkĄ wĘ ìyêĂ dĘlĂ yĘ MoIhČ ynĂ ’Ğ hêĎ’Ď ynĂ BĘ MlĎ o‘mĄ rmČ ’Ď MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ =NmĂ
CwxĞ êČSĘ hĂ rmĄ ’Ł ’Ch hYĎ rĘ’Č lbĄ tĄlĘ bCSlĎ orokBĘ =t’Ć oêtĂ BĘ NkĄ wĘ : NbĄ lĘ yQĂ =hyĆhĘ yĂ ’ChwĘ6

S’Ą wytĎrĘSĎ mĘ toxCr wykĎ ’Ď lĘ mČ hWĆ ‘Ł rmĄ ’Ł ’Ch MykĂ ’Ď lĘ mČ hČ =l‘ČwĘ : MyhĂ Łl’Ĺ ykĄ ’ĞlĘ mČ =lJĎ ol7

: ìtĆř CklĘ mČ TbĆ SĄ rSŁ ymĂ TbĆ SĄ d‘ĆwĎ MlĎ o‘ MyhĂ Łl’Ĺ ì’ĞsĘ JĂ rmĄ ’Ł NBĄ hČ =l‘Č ë’Č : ThĄŁl8

do‘ NkĄ wĘ : ìrĆbĄ xĞ mĄ NoWWĎ NmĆ SĆ ìyhĆ Łl’Ĺ MyhĂ Łl’Ĺ ìxĞ SĎ mĘ NJĄ =l‘Č ‘SČ rĆ ’nĎWĘ êĂ wČ qdĆ~Ć êĎbĘ hČ ’Ď9, 10

MQĎ kĚ wĘ dmŁ ‘ĞtČ hêĎ’Č wĘ CdbĄ ’yŁ hUĎ hĄ : MyĂmĎ SĎ ìydĆyĎ yřWĄ ‘ĞmČ C êĎ dĘsČ yĎ ZrĆ’Ď hĎ MynĂ pĎ lĘ ynĎdŁ ’Ğ śhêĎ’Č11

’opy’Ą ymĂ lĘ C : CUêĎ yĂ âl ìytĆ onSĘ C ’Ch hêĎ’Č wĘ CpŁlxĘ yČwĘ MpĄ ylĂ xĞ êČ SCbQĘ JČ : ClbĘ yĂ dgĆBĆ JČ12, 13

MQĎ kĚ âlhĞ : ìylĆ gĘ rČlĘ MdŁ hĞ ìybĆ yĘ’Ł tySĂ ’Ď =d‘Č ynĂ ymĂ ylĂ bSĄ MlĎ o‘mĄ rmČ ’Ď MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ =NmĂ14

: MtĎlĎ xĞ nČ ‘SČ yĄ lxŁ nĘ lĂ My’Ă BĎ hČ ynĄpĘ lĂ trĄSĎ lĘ MyxĂ ClèĘ hČ MhĄ trĄèĎ hČ ykĄ ’ĞlĘ mČ
yJĂ : CnynĄ y‘ĄmĄ CzClyĎ=NjĆ Cn‘ĘmĎ SĎ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘBČ d’Ł mĘ =d‘Č rhĄ EĎhĂ lĘ CnylĄ ’Ą hwĎYĘ UĂ hČ NJĄ =l‘Čb, 2

: TjĎ SĘ mĂ TbĆ SĄ BĘ dqČ pĘ nĂ ‘SČ pĆ wĎ NwŁ ‘Ď=lkĎ wĘ opqĘ tĎBĘ dmČ ‘Ď MykĂ ’Ď lĘ mČ yjĂ =l‘Č rbĚ DĎ rbĎ DĎhČ =M’Ă
NmĄ ’Ď IĄwČ S’rŁ mĄ Nod’Ď hĎ rvČ BĂ rSĆ ’Ğ ChomJĎ brČ ‘SČ yĆlĘ blĄ tySĂ nĎ âl=M’Ă CnxĘ nČ’Ğ TlĄ UĎ nĂ ëy’Ą3

to’lĎ pĘ nĂ wĘ MytĂ pĘ ombĘ C tot’Ł BĘ t’zŁ =l‘Č tCd‘Ą NtČ nĎ MyhĂ Łl’Ĺ=MgČ wĘ : wy‘ĎmĘ SŁ yjĂ mĂ CnlĎ orbĎ DĘ4

MlĎ o‘hĎ =t’Ć tSĎ MykĂ ’Ď lĘ mČ hČ =ydĄyĘ txČ tČ âl yJĂ : onoYrĘJĂ qQĄ xĂ rSĆ ’Ğ oSdĘqĎ xČ Cr tonêĘ mČ bĘ C5

Son’Ĺ=hmĎ MSĎ rmĄ ’Ł hĎ bCtJĎ hČ tCd‘ĄJĘ =M’Ă yJĂ : MyrĂBĘ dČmĘ CnxĘ nČ’Ğ wylĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ ’bŁ lĎ dytĂ ‘ĎhĆ6

ChrĄFĘ ‘ČêĘ rdĎhĎ wĘ dobkĎ wĘ MyhĂ Łl’ĹmĄ T‘ČmĘ ChrĄiĘ xČ êĘ wČ : CedĆqĘ pĘ tĂ yJĂ MdĎ’Ď =NbĆ C CerĆJĘ zĘêĂ =yJĂ7

rytĂ oh âl wyêĎxĘ êČ lJŁ tSĎ rSĆ ’ĞBČ ë’Č wylĎ gĘ rČ=txČ tČ hêĎSČ lJŁ : ìydĆyĎ yWĄ ‘ĞmČ BĘ ChlĄ ySĂ mĘ êČ8

lbĎ ’Ğ : wyêĎxĘ êČ tSČ Ch lJŁ hČ yJĂ MoIkČ do‘ Cny’Ă rĎ âl hêĎ‘ČwĘ wyêĎxĘ êČ tSČ Ch âl rSĆ ’Ğ rbĎ DĎ9

bqĆ‘Ą rdĎhĎ wĘ dobkĎ ChrĄFĘ ‘ČyĘwČ MyhĂ Łl’ĹmĄ T‘ČmĘ oriĘ xĂ rSĆ ’Ğ ’ChhČ ‘ČCSyĄ=t’Ć CnxĘ nČ’Ğ My’Ă rŁ
rSĆ ’Ğ ’Ch yJĂ : MQĎ JĚ d‘ČBĘ twĆUĎ hČ M‘ČTČ M‘ČTĎ l’Ą =dsĆ xĆ bĘ yJĂ ChCppĎ ’Ğ rSĆ ’Ğ twĆmĎ hČ ylĄ bĘ xĆ10

MylĂ SĘ hČ lĘ C MEĎ‘Ě No’gĘ lĂ MyBĂ rČ MynĂ BĎ toxnĘ hČ lĘ ol ’Ch rdĎhĎ lJŁ hČ odIĎmĂ C ChnĄ‘ĞmČ lĘ lJŁ hČ
MhĄ dxĎ ’Ć b’Ď mĄ rjĄ kČ yĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ rSĆ ’Ğ MhĄ wĘ rjĄ kČ mĘ hČ yJĂ : ynĂ ‘Ł rCkBĘ MtĎ‘ĎCSyĘ rWČ =t’Ć11

lhĎ qĎ ëotBĘ yxĎ ’Ć lĘ ìmĘ SĂ hrĎjĘ sČ ’Ğ ormĘ ’Ď BĘ : MyxĂ ’Č MhĆ lĎ ’rŁ uĘ mĂ Sob âl NJĄ =l‘Č MQĎ JĚ12
Kllh’
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N‘ČyČwĘ : hoĎhyĘ ylĂ =NtČ nĎ rSĆ ’Ğ MydĂlĎ yĘhČ wĘ ykĂ nŁ ’Ď heĄhĂ PysĂ oy do‘wĘ ol ytĂ yCĄqĂ wĘ rmČ ’Ď yĄ do‘wĘ : ìlĆ lĞ hČ ’Ğ 13, 14

‘QČ bČ yĘ N‘ČmČ lĘ MhĆ omJĘ MdĎwĎ rWĎ BĎ SbČ lĎ ’Ch=MGČ NJĄ MqĎ lĘ xĆ tnĎmĘ MdĎwĎ rWĎ BĎ MydĂlĎ yĘhČ yJĂ
CyhĎ twĆmĎ tmČ y’Ą mĄ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =t’Ć ySĂ pĘ xĎ lČ xQČ SĂ wĘ : NTĎ vĎ hČ ’Ch twĆUĎ hČ ë’Č lĘ mČ =t’Ć otomBĘ 15

‘rČzĆlĘ =M’Ă yJĂ M‘ĎySĂ ohlĘ odyĎ hTĎ nĎ MykĂ ’Ď lĘ UČ lČ âl yJĂ : MydĂbĎ ‘ĞJČ MhĆ yIĄxČ ymĄ yĘ=lJĎ MySĂ BĎ kĘ nĂ 16

wymĎ xĞ rČBĘ lodGĎ NhĄ kŁ yhĂ yĘ N‘ČmČ lĘ lJŁ BČ wyxĎ ’Ć lĘ hmĎ dĘnĂ lSČ mĘ nĂ NJĄ =l‘ČwĘ : ‘ČySĂ omlĘ ’Ch MhĎ rĎbĘ ’Č 17

‘ČCdywĂ tob’Ł kĘ mČ Sy’Ă hyĎhĎ rSĆ ’ĞkČ yJĂ : M‘ĎhĎ t’FŁ xČ =l‘Č rjĄ kČ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ otnĎ Cm’ĹbĆ C 18

: hiĎ mČ ynĄ CxBĘ ‘ČySĂ ohlĘ lkČ Cy NJĄ oSpĘ nČBĘ hiĎ mČ
NhĄ JŁ hČ ok’Ď lĘ mČ ynĄpĘ CTyBĂ hČ MormĎ t’Č yrĂqĘ lĂ MybĂ ySĂ qĘ mČ MyrĂbĄ xĞ SdĆqŁ ySĄ nĘ ’Č yxČ ’Č NJĄ =l‘Č g

ChWĄ ‘Ł lĘ ’Ch NmĎ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ : ‘ČCSyĄ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch CnnĄ oSlĘ ‘bČ èĎ tĂ ol rSĆ ’Ğ lodGĎhČ 2

odobJĘ brČ tyĂbČ hnĄBŁ rSĆ ’ĞJČ hSĆ mŁ =l‘Č t’Ą WĘ rtĆ yĆ oQ htĎ’Ğ yĎ=yJĂ : hSĆ mŁ JĘ otyBĄ =lkĎ BĘ 3

dbĆ ‘ĆJĘ hSĆ mŁ MnĎmĘ ’Ď : MyhĂ Łl’Ĺ ’Ch lkŁ =hnĄbŁ C hnĆbŁ ydĄyBĂ yCnBĎ tyĂBČ =lkĎ yJĂ : tyĂBĎ hČ =NmĂ 4, 5

otybĄ BĘ NbĄ JĘ NmĎ ’ĹnĆ xČ ySĂ UĎ hČ ë’Č : NCrmĄ ’Ď yĄ qSĆ ’Ğ wyrĎmĎ ’Ğ=l‘Č tCd‘ĄlĘ otyBĄ =lkĎ bĘ hyĎhĎ NmĎ ’ĹnĆ 6

rmČ ’ĹeĆSĆ omJĘ NJĄ =l‘Č : ZuĄhČ =d‘Č otwĎqĘ êĂ z‘Ł wĘ CnxĄ TČ bĘ mĂ BĘ zxĄ ’nŁ qrČ M’Ă CnxĘ nĎ’Ğ otybĄ C 7

hiĎ mČ MoyJĘ hbĎ yrĂmĘ JĂ MkĆ bĘ bČ lĘ CSqĘ êČ =l’Č : C‘mĎ SĘ tĂ olqŁ BĘ =M’Ă MoIhČ SdĆuŁ hČ xČ Cr yjĂ =l‘Č 8

TCq’Ď NkĄ lĎ : śhnĎSĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č ylČř ‘ĽpĎ C’rĎ=MGČ ynĂ CnxĎ BĘ MkĆ ytĄ ob’Ğ ynĂ CinĂ rSĆ ’Ğ : rBĎ dĘUĂ BČ 9, 10

yjĂ ’Č bĘ yêĂ ‘ĘBČ SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ : ykĎ rĎdĘ C‘dĘyĎ=âl MhĄ wĘ MhĄ bbĎ lĄ y‘ĄêŁ dymĂ êĎ rmČ ’Ł wĎ ’ChhČ roDBČ 11

hnĎ Cm’Ĺ rsČ xĞ ‘rĎ blĄ MkĆ BĎ SyĄ=NjĆ MêĆ’Č =MGČ yxČ ’Č ’nĎ=C’rĘ : ytĂ xĎ CnmĘ =l’Ć NC’bŁ yĘ=M’Ă 12

rSĆ ’Ğ do‘=lJĎ MoyBĘ Moy Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă CxykĂ oh ë’Č : MyIĂxČ MyhĂ Łl’Ĺ yrĄxĞ ’Č mĄ rCslĎ 13

xySĂ UĎ lČ CnxĘ nČ’Ğ MyrĂbĄ xĞ yJĂ : ot’FĎ xČ ylĄ kĘ nĂ BĘ MJĆ mĂ Sy’Ă blĄ SqĆ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ MoIhČ ’rĄuĎ yĂ 14

C‘mĎ SĘ tĂ olqŁ BĘ =M’Ă MoIhČ rmČ ’ĹnĆ rSĆ ’ĞkČ wĘ : hQĄ JČ =d‘ČwĘ lxĄ hĎ mĄ CnxĄ TČ bĘ mĂ BĘ zxĄ ’nŁ qrČ M’Ă 15

My’Ă YĘ IŁ hČ =lkĎ âlhĞ hbĎ yrĂUĘ hČ ylĄ ‘ĞBČ My‘ĂmĘ èŁ hČ CyhĎ ymĂ C : hbĎ yrĂmĘ JĂ MkĆ bĘ bČ lĘ CSqĘ êČ =l’Č 16

ClpĘ nĎ MhĆ yrĄgĘ jĂ rSĆ ’Ğ My’Ă FĎ xČ bČ âlhĞ hnĎSĎ My‘ĂBĎ rĘ’Č TTĄ oqtĘ hĂ ymĂ bĘ C : hSĆ mŁ =dyČBĘ MyĂrČYĘ UĂ mĂ 17

: CnymĂ ’ĹhĆ âl rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =l‘Č âlhĞ otxĎ CnmĘ =l’Ć NC’bŁ yĘ=M’Ă ‘BČ SĘ nĂ ymĂ =l‘ČwĘ : rBĎ dĘUĂ bČ 18

: MtĎ nĎ Cm’Ĺ rsĆ xŁ ynĄjĘ mĂ ’bŁ lĎ ClkĘ yĎ âl yJĂ My’Ă rŁ CnxĘ nČ’Ğ wČ 19

MJĆ mĂ Sy’Ă bSĄ xĎ yĄ=NjĆ CnSĄ pĘ nČlĘ g’Č dĘnĂ otxĎ CnmĘ =l’Ć ’bŁ lĎ hxĎ TĎ bĘ hČ hČ CnlĎ rtĄ CĎhĂ BĘ NJĄ =l‘Č d

rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ ë’Č MhĆ ylĄ ’Ğ=MGČ CnylĄ ’Ą =MGČ h’Ď BĎ hbĎ oT hrĎŁWbĘ yJĂ : hUĎ SĎ ’bŁ lĎ rxĄ ’Č mĘ JĂ 2

My’Ă BĎ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ CnxĘ nČ’Ğ yJĂ : MBĎ lĂ tnČ Cm’ĹBĆ brČ‘ĎtĘ hĂ âl yJĂ MhĆ lĎ ly‘Ă oh=âl MhĄ C‘mĘ SĎ 3

’yhĂ Cz hxĎ CnmĘ C ytĂ xĎ CnmĘ =l’Ć NC’bŁ yĘ=M’Ă yjĂ ’Č bĘ yêĂ ‘ĘBČ SĘ nĂ =rSĆ ’Ğ rmĎ ’Ď rSĆ ’ĞJČ otxĎ CnmĘ =l’Ć
MoqmĎ BĘ rmĄ ’Ł y‘Ă ybĂ èĘ hČ Moy=l‘Č yJĂ : MyĂmĎ SĎ wĘ ZrĆ’Ć dsĄ CĎhĂ BĘ htĎWĘ ‘ĆnĆ rSĆ ’Ğ hkĎ ’lĎ UĘ hČ =NmĂ 4

NC’bŁ yĘ=M’Ă do‘ rmČ ’yŁ hEĆhČ MoqUĎ bČ C : oêkĘ ’lČ mĘ =lJĎ mĂ y‘Ă ybĂ èĘ hČ MoIBČ MyhĂ Łl’Ĺ tBŁ SĘ IĂwČ rxĄ ’Č 5

hrĎŁWBĘ =t’Ć My‘ĂmĘ èŁ hČ wĘ hxĎ CnUĘ hČ =l’Ć My’Ă BĎ SyĄ yJĂ hzĆ=lJĎ mĂ CnlĎ ’YĄ IŁ hČ : ytĂ xĎ CnmĘ =l’Ć 6
hbwT
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rxĄ ’Č Moy d‘ČyĎwĘ PysĂ oh MyBĂ rČ MymĂ yĎ ZqĄlĘ C : MtĎ nĎ Cm’Ĺ rsĆ xŁ ynĄjĘ mĂ C’bĎ =âl S’rŁ mĄ hbĎ oT7

yJĂ : MkĆ bĘ bČ lĘ CSqĘ êČ =l’Č C‘mĎ SĘ tĂ olqŁ BĘ =M’Ă MoIhČ rmČ ’ĹeĆSĆ omJĘ MoIhČ dwĂdĎ yjĂ =l‘Č ormĘ ’Ď BĘ8

NkĄ lĎ wĘ : rxĄ ’Č Moy=l‘Č NkĄ =yrĄxĞ ’Č rBĄ dČmĘ hyĎhĎ âl hnĎ okeĘ hČ hxĎ CnUĘ hČ =l’Ć ‘ČSĚ ohyĘ M’Ď ybĂ hĄ CQ’Ă9

rSĆ ’ĞJČ oêkĘ ’lČ UĘ mĂ tBŁ SĘ yĂ otxĎ CnmĘ =l’Ć ’BĎ hČ yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ M‘ČlĘ NotBĎ SČ Moy r’Č SĘ nĂ do‘10

lSĆ JĎ yĂ=NjĆ ’yhĂ hČ hxĎ CnUĘ hČ =l’Ć ’bŁ lĎ hYĎ UĘ ’Č tĘ nĂ NkĄ lĎ : oQSĆ oêkĘ ’lČ UĘ mĂ MyhĂ Łl’Ĺ tbČ SĎ =MGČ11

bYĄ xŁ toIpĂ yjĂ brĆxĆ =lJĎ mĂ dxČ wĘ qzĎxĎ MyhĂ Łl’Ĺ rbČ DĘ yxČ =yJĂ : MyrĂmĘ mČ hČ tobuĘ ‘ĂBĘ oêkĘ lĆ BĘ Sy’Ă12

wynĎpĎ QĘ mĂ MlĎ ‘Ę nĆ rCYyĘ Ny’Ą wĘ : orYĘ yĂwĘ blĄ tobSĘ xĘ mČ NxĄ bŁ C tomYĎ ‘ĞwČ xČ mŁ =MGČ xČ CrwĎ SpĆ nĆ ‘ČqĄbŁ C13

NhĄ kŁ CnlĎ =toyhĘ BĂ hêĎ‘ČwĘ : wynĎpĎ lĘ NyDĂ ttĄlĎ CnylĄ ‘Ď rSĆ ’Ğ ’ChhČ ynĄ y‘ĄlĘ yClgĎ wĘ PCWxĎ lJŁ hČ ë’Č14

h‘ĎCbèĘ hČ =t’Ć hrĎmĘ SĘ nĂ MyhĂ Łl’Ĺ=NBĆ ‘ČCSyĄ MyĂmČ èĎ hČ =t’Ć xlČ YĎ rSĆ ’Ğ d’Ł mĘ =d‘Č hlĆ ‘ĞnČ lodGĎ
rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č CnrĄbĘ SĂ lĘ SCxlĎ lkČ Cy=âl rSĆ ’Ğ lodGĎ NhĄ kŁ CnlĎ Ny’Ą yJĂ : ol Cn‘ĘBČ SĘ nĂ rSĆ ’Ğ15

’iĄ JĂ =l’Ć ’lĄ mĎ hpĆ BĘ hSĎ GĘ nĂ NJĄ =l‘Č : ob=’YĎ mĘ nĂ âl ’TĘ xĄ wĘ CnmŁ JĎ toimČ BĘ NxČ bĘ nĂ ’Ch=MGČ16

: hrĎ~Ď BČ toê‘ĂlĘ CnlĎ =rzĎ‘ĞlČ hnĎ ynĂ xĞ ’YŁ mĘ lĂ wĘ dsĆ xĆ txČ qČ lĎ MymĂ xĞrČhĎ
byrĂqĘ hČ lĘ MdĎ’Ď ynĄBĘ d‘ČBĘ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ dmŁ ‘ĞlČ d‘Čon MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ MrĎCUhČ lodGĎ NhĄ JŁ =lkĎ yJĂh

yJĂ My‘ĂtŁ lĘ C MygĂ gĘ SŁ lĘ oSpĘ nČ tSČ gĘ rĂ ‘ČyGĂ rĘhČ lĘ NkĎ Cm ’ChwĘ : MtĎ’FŁ xČ =l‘Č xbČ zĆwĎ hxĎ nĘ mĂ2

d‘ČBĘ byrĂqĘ hČ lĘ wylĎ ‘ hyĎhĎ t’zŁ rCb‘ĞBČ : S’rŁ =d‘ČwĘ lgĆrĆ=PJČ mĂ orWĎ bĘ BĂ MtŁ mĘ Ny’Ą ’Ch=MgČ3

rSĆ ’Ğ=t’Ć =M’Ă yJĂ oSpĘ nČlĘ hEĆhČ dobJĎ hČ =t’Ć Sy’Ă xuČ yĂ âlwĘ : M‘ĎhĎ d‘ČbĘ omJĘ oSpĘ nČ t’FČ xČ4

yJĂ lodGĎ NhĄ JŁ toyhĘ lĂ oSpĘ eČmĂ ’vĄ nČtĘ hĂ âl xČ ySĂ UĎ hČ =MGČ NJĄ : NrŁ hĞ ’Č JĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ oB=rxČ bĘ yĂ5

rxĄ ’Č MoqmĎ BĘ =MGČ rmČ ’Ď rSĆ ’ĞkČ wĘ : ìyêĂ dĘlĂ yĘ MoIhČ ynĂ ’Ğ hêĎ’Č ynĂ BĘ wylĎ ’Ą rmĄ ’Ł hĎ yjĂ =l‘Č=M’Ă6

toQpĂ êĘ byrĂqĘ hĂ orWĎ bĘ BĂ wyrĎCGmĘ ymĄ yBĂ rSĆ ’Ğ : qdĆYĆ =yJĂ lĘ mČ ytĂ rĎbĘ DĂ=l‘Č MlĎ o‘lĘ NhĄ kŁ =hêĎ’Č7

: ot’Ď rĘyĂ bqĆ‘Ą ol=rtĄ‘ĎIĄwČ twĆUĎ mĂ CeYĆ QĘ xČ yĘ xČ kŁ ’yGĂ WČ ynĄpĘ lĂ ot‘ĎmĘ dĂwĘ ot‘ĎwĘSČ loqBĘ MynĂ CnxĞ tČ wĘ
wy‘ĎmĘ SŁ =lkĎ lĘ hyĎhĎ MlĄ SĎ o’YĘ UĎ hĂ bĘ C : hCĆYČ mĘ loqBĘ ‘ČmŁ SĘ lĂ wytĎŁlbĘ sĂ BĘ dUČ lĚ NbĄ otoyhĘ BĂ P’Č wĘ8, 9

hzĆ=l‘Č : qdĆYĆ =yJĂ lĘ mČ ytĂ rĎbĘ DĂ=l‘Č lodGĎ NhĄ JŁ CebĆ uĽyĂ MyhĂ Łl’Ĺ ypĂ C : MymĂ lĎ o‘ t‘ČCSêĘ roqmĘ lĂ10, 11

hyĎhĎ rSĆ ’Ğ txČ tČ yJĂ : NzĆ’Ł =ylĄ rĘ‘Č MkĆ tĘ oyhĘ BĂ CeUĆ mĂ dbĄ JĎ r’Ą bĎ =ydĄwĘ rBĄ dČlĘ hBĄ rĘhČ CnlĎ =SyĆ12

hUĎ hĄ hmĎ MkĆ lĎ t‘ČDČ tCŁ xČ lĘ bCSlĎ hêĎ‘Č rbĎ DĎhČ ZCxnĎ MymĂ IĎhČ brŁ BĘ MyrĂom toyhĘ lĂ MkĆ ylĄ ‘Ğ
blĎ xĎ rSĆ ’Ğ ymĂ =lkĎ yJĂ : NmĄ SĎ MxĆ lĆ lĘ âlwĘ blĎ xĎ lĘ MêĆ’Č MynĂ kŁ nĘ C MyhĂ Łl’Ĺ trČotBĘ heĎpĂ ynĄbĘ ’Č13

CnyJĂ sĘ hĂ NJĄ sĘ hČ rSĆ ’Ğ MymĂ lĄ SĘ lĂ NmĄ SĎ MxĆ lĆ wĘ : ’Ch llĄ o‘ yJĂ qdĆYĆ yrĄbĘ dĂbĘ h‘ĎdĄ ol Ny’Ą onozmĘ14

: ‘rĎlĎ boT=NyBĄ lyDĂbĘ hČ lĘ MtĎ oBlĂ tnČ yxĂ bĘ BĂ
torylĂ bCSnĎ âlwĘ HtĎ ylĂ kĘ tČ =d‘Č hlĆ ‘ĞnČ wĘ xČ ySĂ mĎ hČ trČotBĘ heĎpĂ ynĄbĘ ’Č mĄ t‘ĄJĎ PrĆnĆ NJĄ =l‘Čw

tolybĂ FĘ hČ NydĂ o’ : MyhĂ Łl’Ĺ tnČ Cm’Ĺ o’ MBĎ twĆmĎ rSĆ ’Ğ MyWĂ ‘ĞmČ =NmĂ hbĎ CStĘ lĂ dosyĘhČ =t’Ć2

yJĂ : l’Ą hĎ toYrĘBĂ t’EŁ hWĆ ‘ĞnČ CnxĘ nČ’Ğ wČ : MlĎ o‘ TjČ SĘ mĂ C MytĂ UĄ hČ tmČ CqtĘ C MyĂdĎyĎ tkČ ymĂ sĘ C3, 4

tnĎmĘ lĂ htĎ yĘhĎ SdĆuŁ hČ xČ CrwĘ MyĂmČ SĎ têČmČ =t’Ć Cm‘ĞTĘ IĂwČ MhĆ ynĄ y‘Ą Cr’Ł rbĎ JĘ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą
CrrĞsŁ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ : dytĂ ‘ĎhĆ MlĎ o‘hĎ to’lĘ pĘ nĂ =t’Ć wĘ boFhČ MyhĂ Łl’Ĺ rbČ DĘ=t’Ć Cm‘ĞTĘ IĂwČ : MqĎ lĘ xĆ5, 6
’l
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CmyWĂ IwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ =t’Ć SdĎxĎ mĄ MhĆ lĎ CbylĂ YĘ hĂ yJĂ bCSlĎ wĘ SDĄxČ tĘ hĂ lĘ do‘ MhĆ lĎ NkĄ êĎ yĂ âl
‘rČzĆ dlĄ tĄ wĘ M‘ČpČ BĘ M‘ČpČ JĘ HtĎ’Ł hwĎrĘhĂ rSĆ ’Ğ MSĆ GĆhČ =t’Ć htĎèŁ hČ ZrĆ’Ď hĎ yJĂ : hjĎ rĘxĆ lĘ oto’ 7

hyĎCpYĘ HBĎ ZpĆ xĄ Ny’Ą rDČrĘdČwĘ Zoq xČ ymĂ YĘ tČ =ykĂ wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą mĄ hkĎ rĎbĘ ’vĎ êĂ ‘ČrĄEŁ lČ boT 8

My’Ă YĎ mĘ nĂ QĆ ’Ą mĄ MybĂ oT MyrĂbĎ dĘ yJĂ MydĂydĂyĘ CnlĘ xČ oh NmĄ ’Ď : r‘ĄbĎ lĘ HtĎ yrĂxĞ’Č wĘ hrĎ’Ą mĘ =ylĄ ’Ĺ ’yhĂ 9

xJČ SĘ yĂ âlwĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ lCĄ‘ČyĘ âl yJĂ : CnrĘBČ DĂ t’zŁ kĎ =yJĂ P’Č h‘ĎCSyĘ=ylĄ ’Ĺ MyĂCpYĘ MyrĂbĎ DĘ MkĆ BĎ 10

NJĄ MkĆ dĘo‘wĘ wySĎ dŁ qĘ lĂ MtĆ yyĂhĹ MykĂ mĘ sŁ omSĘ lĂ MtĆ y’Ą rĘhĆ rSĆ ’Ğ hbĎ hĞ ’Č hĎ =t’Ć wĘ MkĆ yWĄ ‘ĞmČ =t’Ć
: ZuĄhČ =d‘Č hnĎmĎ ’ĹnĆ otwĎqĘ tĂ yJĂ olmĎ ‘Ğ tUČ gČUĘ mĂ ‘dČCĎyĂ MJĆ mĂ Sy’Ă Sy’Ă yJĂ CnYĄ pĘ xĆ wĘ : MoIhČ =MGČ 11

CSrĘyĎ MxĎ Cr ërĆ’Ł wĘ MtĎ nĎ Cm’ĹBĆ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą tobuĘ ‘ĂBĘ NCklĘ êĄ=M’Ă yJĂ MylĂ YĄ ‘Ğ CyhĘ tĂ âlwĘ 12

oB ‘bČ èĎ hĂ lĘ CeUĆ mĂ lodGĎ Ny’Ą wĘ MhĎ rĎbĘ ’Č =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ xČ yTĂ bĘ hĂ rSĆ ’ĞkČ yJĂ : toxTĎ bĘ hČ hČ =t’Ć 13

ërĆ’Ł BĘ lyxĂ oh NkĄ bĘ C : ëtĎř o’ hBĆ rĘ’Č hBĎ rĘhČ wĘ ìkĘ rĆbĎ ’Ğ ërĄbĎ =yJĂ rmČ ’IŁ wČ : oSpĘ nČBĘ ‘BČ SĘ nĂ 14, 15

h‘ĎCbèĘ hČ PqĆtŁ wĘ MhĆ mĄ lodgĎBĘ My‘ĂBĎ SĘ nĂ MySĂ nĎ’Ğ MnĎmĘ ’Ď yJĂ : hxĎ TĎ bĘ hČ hČ =t’Ć lxČ nĘ IĂwČ oxCr 16

ySĄ rĘoy=t’Ć to’rĘhČ lĘ PqĆêŁ =lkĎ BĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ ZpĄ xĎ rSĆ ’ĞJČ NkĄ wĘ : MhĆ ynĄ yBĄ byrĂ=lkĎ lĘ ZqĄ ’ybĂ yĎ 17

hQĆ ’Ą tormĎ ’Ğ yêĄSĘ bĂ C : ot‘ĎCbSĘ BĂ MhĆ ynĄpĘ lĂ brČ‘Ď bySĂ hĎ lĘ Ny’Ą otYĎ ‘Ğ yJĂ hxĎ TĎ bĘ hČ hČ 18

MyTĂ QĘ mČ mĘ hČ z‘Ł =MxČ nŁ CnlĎ ’YĎ mĘ nĂ bEĄkČ lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ tlĆ kŁ yĘ yêĂ lĘ BĂ mĂ NhĄ lĎ topylĂ xĞ Ny’Ą rSĆ ’Ğ
qzĎxĎ wĘ NmĎ ’ĹnĆ SpĆ nĆlĘ NygĂ o‘ CnQĎ htĎ yĘhĎ =rSĆ ’Ğ : CnynĄpĎ lĘ hkĎ Cr‘ĞhĎ hwĎqĘ êĂ BČ qyzĂxĞ hČ lĘ CnSĄ pĘ nČ =t’Ć 19

lodGĎ NhĄ kŁ lĘ hyĎhĎ =rSĆ ’Ğ CnynĄpĎ lĘ ZrĎhĎ ‘ČCSyĄ ’BĎ MSĎ =rSĆ ’Ğ : tkĆ rŁ jĎ lČ tyBĄ mĂ =l’Ć ‘ČyGĂ mČ C 20

: qdĆYĆ =yJĂ lĘ mČ ytĂ rĎbĘ DĂ=l‘Č MlĎ o‘lĘ
CbCS yrĄxĞ ’Č MhĎ rĎbĘ ’Č t’rČqĘ lĂ ’YĎ yĎ rSĆ ’Ğ NoylĘ ‘Ć l’Ą lĘ NhĄ JŁ MlĄ SĎ ëlĆ mĆ qdĆYĆ =yJĂ lĘ mČ hzĆ yJĂ z

omSĘ rSĆ pĄ C lJŁ mĂ rWĄ ‘ĞmČ MhĎ rĎbĘ ’Č ol=qlČ xĎ rSĆ ’Ğ wČ : ChkĄ rĘbĎ yĘwČ MykĂ lĎ UĘ hČ =t’Ć toJhČ mĄ 2

WxČ yČ âlBĘ M’Ą =âlBĘ b’Ď =âlBĘ : MolèĎ hČ ëlĆ mĆ ’Ch MlĄ SĎ ëlĆ mĆ NJĄ =MgČ wĘ qdĆYĆ ëlĆ mĆ S’rŁ BĘ 3

: MlĎ o‘lĘ NhĄ JŁ dmĄ ‘Ł ’Ch MyhĂ Łl’ĹhĎ =NbĆ lĘ hmĆ odwĘ MyIĂxČ hČ ZqĄ âl P’Č wĘ MymĂ IĎhČ tQČ xĂ êĘ ol Ny’Ą wĘ
: llĎ èĎ hČ tySĂ ’rĄmĄ rWĄ ‘ĞmČ ol=NtČ nĎ tob’Ď hĎ S’rŁ MhĎ rĎbĘ ’Č rSĆ ’Ğ ’Ch dBĎ kĘ eĂ =hmČ ’nĎ=C’rĘC 4

M‘ĎhĎ t’Ą mĄ hrĎoêhČ yjĂ =l‘Č rWĄ ‘ĞmČ txČ qČ lĎ TjĎ SĘ UĂ hČ MhĆ lĎ ywĂlĄ ynĄBĘ mĂ heĎhĚ JĘ hČ ySĄ rĘoy NmĄ ’Ď wĘ 5

xqČ lĎ MtĎxŁ jĘ SĘ mĂ lĘ WxĄ yČtĘ hĂ âl rSĆ ’Ğ hzĆwĘ : MhĄ MhĎ rĎbĘ ’Č ërĆyĆ y’Ą YĘ yŁ =yJĂ P’Č MhĆ yxĄ ’Ğ t’Ą mĄ 6

Ny’Ą mĄ ’Ch ‘ČCdyĎ rbĎ dĎwĘ : z’Ď mĄ ol hnĎ CtnĘ hxĎ TĎ bĘ hČ hČ rSĆ ’Ğ ot’Ł ërČBĄ =MgČ wĘ MhĎ rĎbĘ ’Č mĄ rWĄ ‘ĞmČ 7

MSĎ wĘ htĎ CmtĘ ynĄBĘ MySĂ nĎ’Ğ rWĄ ‘ĞmČ MyxĂ qĘ Łl hpŁ C : lodGĎhČ =NmĂ ërČbŁ yĘ NTŁ uĎ hČ yJĂ hpĆ hYĆ jŁ 8

NtČ nĎ rWĄ ‘ĞmČ xČ qĄŁQhČ ywĂlĄ =MGČ ytĎpĎ WĘ bynĂ C’WĘ êĂ M’Ă wĘ : yxĎ ’Ch yJĂ ol tCd‘Ą rSĆ ’Ğ ’Ch hzĆ 9

tylĂ kĘ êČ M’Ă wĘ : ot’rĎqĘ lĂ qdĆYĆ =yJĂ lĘ mČ t’YĄ BĘ hyĎhĎ wybĂ ’Ď ërĆyĆBĘ yJĂ : MhĎ rĎbĘ ’Č ëotBĘ rWĄ ‘ĞmČ 10, 11

rxĄ ’Č NhĄ kŁ QĘ =hmČ M‘ĎlĎ hrĎoêhČ hnĎêĘ nĂ hĎ ymĆ yĎBĘ rSĆ ’Ğ ywĂlĄ ynĄBĘ teČhĚ kĘ BĂ h’Ď YĘ mĘ nĂ ZpĆ xĄ =lJĎ
heĎhĚ JĘ hČ toeêČSĘ hĂ bĘ yJĂ : NrŁ hĞ ’Č ytĂ rĎbĘ DĂ=l‘Č ’rĄuĎ yĂ âlwĘ qdĆYĆ =yJĂ lĘ mČ ytĂ rĎbĘ DĂ=l‘Č MCqyĎ yJĂ 12

rxĄ ’Č TbĆ SĄ =NBĆ t’zŁ kĎ oB rBČ dĚyĘ=rSĆ ’Ğ hzĆ=heĄhĂ wĘ : NoknĎ=l’Ć ’obtĎ ’BŁ hrĎoêhČ tpČ ylĂ xĞ =MGČ 13

CnynĄdŁ ’Ğ xmČ YĎ hdĎChymĂ yJĂ t’zŁ t‘ČdČCm yJĂ : xČ BĄ zĘUĂ hČ =l’Ć brĄqĎ CeUĆ mĂ Sy’Ă Ny’Ą rSĆ ’Ğ ’Ch 14
TbV=l‘w

.z"y b"k tyV’rb Nyy‘ ,ì‘ĞrĘzČ=t’Ć ’"n v.14 .w
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hDĎmĂ rtĆ yĆBĘ t‘ČdČCm t’zŁ =MgČ wĘ : heĎhĚ JĘ hČ tod’Ł =l‘Č hmĎ C’mĘ hSĆ mŁ rBĆ dĂ=âl hzĆ TbĆ SĄ =l‘ČwĘ15

MyrĂWĎ bĘ yIĄxČ lĘ hrĎoêhČ twČYĘ mĂ ypĂ lĘ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ : qdĆYĆ =yJĂ lĘ mČ tCmdĘBĂ rxĄ ’Č NhĄ JŁ MCqyĎ yJĂ16

ytĂ rČbĘ DĂ=l‘Č MlĎ o‘lĘ NhĄ kŁ hêĎ’Č rmŁ ’lĄ dy‘ĂhĄ =yJĂ : Pos=Ny’Ą yIĄxČ lĘ hrĎCbGĘ hČ ypĂ lĘ =M’Ă yJĂ17

ylĂ bĘ lĂ wĘ xČ kŁ =ylĂ BĘ mĂ htĎ yĘhĎ rSĆ ’Ğ MdĆuĆmĂ hnĎ CteĘ hČ tDĎlČ h’Ď CnêĘ SyĄ MnĎmĘ ’Ď yJĂ : qdĆYĆ =yJĂ lĘ mČ18

hwĎqĘ tĂ h’Ď BĎ HdĎyĎ=l‘Č rSĆ ’Ğ t’Ą =M’Ă yJĂ otylĂ kĘ tČ lĘ rbĎ DĎ h‘Ď~Ę bĂ âl hrĎoêhČ yJĂ : ly‘Ă oh19

ylĂ BĘ mĂ NhĄ kŁ lĘ hyĎhĎ âl ‘ČCSyĄ rSĆ ’ĞbČ C : MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć brČqĘ nĂ HBĎ rSĆ ’Ğ heĎUĆ mĂ hbĎ oT20

‘BČ SĘ nĂ wylĎ ’Ą rmĄ ’Ł hĎ yjĂ =l‘Č h‘ĎCbSĘ BĂ hzĆwĘ h‘ĎCbSĘ ylĂ BĘ mĂ MynĂ hĞ kŁ lĘ CyhĎ hUĎ hĄ yJĂ : h‘ĎCbSĘ21

’Ch ‘ČCSyĄ t’zŁ lĎ rSĆ ’Ğ : qdĆYĆ =yJĂ lĘ mČ ytĂ rĎbĘ DĂ=l‘Č MlĎ o‘lĘ NhĄ kŁ =hêĎ’Č MxĄ eĎ yĂ âlwĘ hoĎhyĘ22

tbĆ SĆ lĎ ClkĘ yĎ âl yJĂ MhĄ hĎ hĎ ynĆhĞ kŁ CyhĎ MyBĂ rČwĘ : hnĎSŁ ’rĂhĎ =NmĂ hbĎ oFhČ tyrĂBĘ lČ NobrĎ‘ĄhĎ23

rCb‘ĞbČ C : CeUĆ mĂ rbŁ ‘ĞtČ âl oteĎhĚ JĘ =MGČ MlĎ o‘lĘ bSĄ yĄ yJĂ N‘ČyČ hzĆwĘ : twĆUĎ hČ ynĄjĘ mĂ d‘ČlĎ24, 25

xYČ nĆlĎ yxČ ’Ch yJĂ MyhĂ Łl’lĄ odyĎ=l‘Č My’Ă BĎ hČ =lkĎ lĘ xYČ nĆ t‘ČCSêĘ ‘ČySĂ ohlĘ ’Ch brČ t’zŁ
lDĎbĘ nĂ bbĎ lĘ rbČ C MyĂjČ kČ yqĂ nĘ ChomJĎ SodqĎ lodGĎ NhĄ kŁ CnlĎ boT yJĂ : MdĎ‘ĞBČ ‘ČyGĂ pĘ hČ lĘ26

byrĂqĘ hČ lĘ MylĂ odGĘ hČ MynĂ hĞ JŁ JČ Moy Moy qxŁ ol=Ny’Ą rSĆ ’Ğ : MyĂmĎ èĎ hČ l‘ČmĄ ’vĎ nĂ wĘ My’Ă FĎ xČ mĄ27

txČ ’Č M‘ČpČ BĘ t’zŁ =t’Ć MylĂ SĘ hĂ yJĂ M‘ĎhĎ d‘ČBĘ NkĄ =yrĄxĞ’Č wĘ oSpĘ nČ t’FČ xČ =l‘Č hQĎ xĂ êĘ BČ NBĎ rĘqĎ
ë’Č MBĎ MnĎ oypĘ rĂ rSĆ ’Ğ MylĂ odGĘ MynĂ hĞ kŁ lĘ MySĂ nĎ’Ğ hmĎ yqĂ hĄ hrĎoêhČ yJĂ : oSpĘ nČ =t’Ć byrĂqĘ hČ BĘ28

: xYČ nĆ tCmlĄ SĘ BĂ ’Ch hlĆ ‘ĞnČ rSĆ ’Ğ NBĄ hČ =t’Ć MyqĂ hĄ hrĎoêhČ yrĄxĞ’Č h‘ĎCbèĘ hČ =rbČ DĘ
trĄSĎ mĘ : MyĂmĎ èĎ BČ dobJĎ hČ ’iĄ JĂ NymĂ ylĂ bSĄ IŁ hČ lodGĎ NhĄ kŁ CnlĎ =SyĆ ‘mĎ SĘ nĂ lJŁ hČ rbĎ DĎ Posx, 2

byrĂqĘ hČ lĘ dmČ ‘ĽyĎ lodGĎ NhĄ JŁ =lkĎ wĘ : MdĎ’Ď âlwĘ hoĎhyĘ lyhĂ ’ĹhĆ rSĆ ’Ğ tmĆ ’Ĺ NJĎ SĘ mĂ bĘ C SdĆuŁ BČ3

âl ZrĆ’Ď bĎ hyĎhĎ CQ’Ă wĘ : byrĂqĘ yČ rSĆ ’Ğ NBĎ rĘqĎ ol=MGČ toyhĘ lĂ NoknĎ NJĄ =l‘ČwĘ xbČ zĎwĎ hxĎ nĘ mĂ4

’Ch rSĆ ’Ğ SDĎqĘ UĂ BČ MynĂ hĞ kČ mĘ hČ : hrĎoêJČ NBĎ rĘqĎ =lJĎ MybĂ yrĂqĘ UČ hČ MynĂ hĞ JŁ hČ ynĄjĘ mĂ NhĄ kŁ hyĎhĎ5

yJĂ NJĎ SĘ UĂ hČ =t’Ć wĘ otS‘ĞBČ MyhĂ Łl’Ĺ yjĂ mĂ hSĆ mŁ hCĎYĚ rSĆ ’ĞJČ MorUĎ BČ rSĆ ’ĞlČ lYĄ wĘ tCmdĘ
heĎhĚ kĘ ol=xqČ lĎ ’Ch hêĎ‘ČwĘ : rhĎ BĎ h’Ć rĘmĎ hêĎ’Č rSĆ ’Ğ tynĂ bĘ êČJČ lkŁ hWĄ ‘ĞwČ h’Ą rĘ rmČ ’Ď6

hnĎ CtnĘ C hnĎSŁ ’rĂhĎ =NmĂ hbĎ GĎWĘ nĂ HlĎ ZylĂ mĄ lĘ ’Ch rSĆ ’Ğ tyrĂBĘ hČ =MGČ rSĆ ’ĞJČ t’EŁ mĂ hbĎ GĎWĘ nĂ
âlhĞ NorsĘ xĆ ylĂ bĘ hnĎSŁ ’rĂhĎ tyrĂBĘ hČ htĎ yĘhĎ Cl yJĂ : tonSŁ ’rĂhĎ =NmĂ toboT toxTĎ bĘ hČ =ylĄ ‘Ğ7

hoĎhyĘ=M’Ě nĘ My’Ă BĎ MymĂ yĎ heĄhĂ MhĆ ylĄ ’Ğ rmČ ’Ď NorsĘ xĆ ’YŁ mĘ BĂ ë’Č : hIĎnĂ SĘ lĂ MoqmĎ SuČ bĚ yĘ=âl8

yêĂ rČJĎ rSĆ ’Ğ tyrĂBĘ kČ âl : hSĎ dĎxĞ tyrĂBĘ hdĎChyĘ tyBĄ =t’Ć wĘ l’Ą rĎWĘ yĂ tyBĄ =t’Ć yêĂ rČkĎ wĘ9

ytĂ yrĂBĘ =t’Ć CrpĄ hĄ hUĎ hĄ =rSĆ ’Ğ MyĂrĎYĘ mĂ ZrĆ’Ć mĄ M’Ď yYĂ ohlĘ MdĎyĎbĘ yqĂ yzĂxĹhĆ MoyBĘ MtĎ ob’Ğ=t’Ć
yrĄxĞ ’Č l’Ą rĎWĘ yĂ tyBĄ =t’Ć trŁ kĘ ’Ć rSĆ ’Ğ tyrĂBĘ hČ t’zŁ yJĂ : hoĎhyĘ=M’Ě nĘ MbĎ yêĂ lĘ xČř BĎ ykĂ nŁ ’Ď wĘ10

MhĆ lĎ ytĂ yyĂhĎ wĘ heĎbĆ êĽkĘ ’Ć MBĎ lĂ =l‘ČwĘ MBĎ rĘqĂ BĘ ytĂ rĎoê=t’Ć yêĂ tČ nĎ hoĎhyĘ=M’Ě nĘ MhĄ hĎ MymĂ IĎhČ
wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă wĘ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă do‘ CdUĘ lČ yĘ âlwĘ : M‘ĎlĘ ylĂ =CyhĘ yĂ hUĎ hĄ wĘ MyhĂ Łl’lĄ11

MnĎ wŁ ‘ĞlČ xlČ sĘ ’Ć yJĂ : MlĎ odGĘ =d‘ČwĘ MeĎTČ uĘ mĂ lĘ ytĂ ’Ł C‘dĘyĄ MQĎ Ck yJĂ hoĎhyĘ=t’Ć C‘DĘ rmŁ ’lĄ12

hnĎSŁ ’rĂhĎ =t’Ć hQĎ BĂ hSĎ dĎxĞ tyrĂBĘ ormĘ ’Ď BĘ : do‘=rJĎ zĘ’Ć âl MhĆ y‘ĄSĘ pĂ lĘ C MtĎ’FĎ xČ lĘ C13
hlbhw
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: H~Ď qĂ borqĎ tnĆSĆ oehČ wĘ hlĎ BĎ hČ wĘ
hWĎ ‘ĞnČ yJĂ : ZrĆ’Ď BĎ hFĎ mČ SDČqĘ mĂ C l’Ą =tdČob‘Ğ yuĄxĚ HlĎ CyhĎ hnĎSŁ ’rĂhĎ tyrĂBĘ hČ =MGČ MlĎ C’ T, 2

tyBĄ mĂ C : SdĆqŁ ’rĎqĘ nĂ ’ChwĘ MynĂ jĎ hČ MxĆ lĆ wĘ NxĎ lĘ èĚ hČ wĘ hrĎonUĘ hČ MSĎ rSĆ ’Ğ NoYyxĂ hČ NJĎ SĘ mĂ hČ 3

hjĆ YĚmĘ tyrĂBĘ hČ Nor’Ğ wČ bhĎ EĎhČ têČxĘ mČ MSĎ : MySĂ dĎuĽhČ SdĆqŁ ’rĎqĘ eĂ hČ NJĎ SĘ mĂ tkĆ rŁ jĎ lČ 4

: tyrĂBĘ hČ txŁ ClwĘ xrČjĎ rSĆ ’Ğ NrŁ hĞ ’Č hFĄ mČ C HkĎ otBĘ NUĎ hČ rSĆ ’Ğ bhĎ zĎ tnĆYĆ nĘ YĂ wĘ bybĂ sĎ bhĎ zĎ
qlĆ xĄ wĘ qlĆ xĄ =lJĎ =l‘Č rBĄ dČlĘ hêĎ‘Č CnlĎ Ny’Ą wĘ trĆjŁ JČ hČ =l‘Č MykĂ kĘ sŁ dobJĎ hČ ybĄ CrJĘ hlĎ ‘ĘmČ lĘ mĂ C 5

: NoYyxĂ hČ NJĎ SĘ UĂ hČ =l’Ć hdĎbŁ ‘Ğ ydĄbĘ ‘Ł MynĂ hĞ JŁ hČ dymĂ tĎ C’BĎ hQĆ ’Ą CW‘ĞnČ rSĆ ’ĞkČ wĘ : oDbČ lĘ 6

hEĎhĂ rSĆ ’Ğ MdĎ=ylĂ bĘ BĂ âl hnĎèĎ BČ txČ ’Č M‘ČjČ oDbČ lĘ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ ’BĎ ymĂ ynĂ jĘ hČ =l’Ć wĘ 7

ërĆDĆhČ xêČpĘ nĂ âl do‘ yJĂ SdĆuŁ hČ xČ Cr ‘ČydĂoh t’zŁ BĘ : M‘ĎhĎ toggĘ SĂ d‘ČbĘ C od‘ĞBČ rjĄ kČ lĘ 8

NmĎ EĘlČ lSĎ mŁ lĘ ’Ch hzĆwĘ : onokmĘ =l‘Č dmĄ ‘Ł NoS’rĂhĎ NJĎ SĘ mĂ hČ do‘=lJĎ MySĂ dĎuĽhČ SdĆqŁ lĘ 9

touxĚ yJĂ : MydĂbĘ ‘Ł hĎ =l’Ć MlĄ SĎ bbĎ lĄ NykĂ hĎ lĘ MBĎ Ny’Ą rSĆ ’Ğ xbČ zĆwĎ hxĎ nĘ mĂ MbĎ yrĂqĘ hČ BĘ hEĆhČ 10

’bŁ BĘ lbĎ ’Ğ : NCuêĂ hČ t‘Ą=d‘Č CnêĘ nĂ rSĆ ’Ğ tonSŁ tolybĂ TĘ C hêĆSĘ mĂ C lkĎ ’ĞmČ =M‘Ă MhĄ PCGhČ 11

CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ MlĄ èĎ hČ wĘ lodGĎhČ NJĎ SĘ UĂ BČ todytĂ ‘ĞhĎ tobFŁ hČ =l‘Č lodGĎ NhĄ kŁ lĘ toyhĘ lĂ xČ ySĂ UĎ hČ
MyrĂy‘ĂWĘ MdČbĘ âl SdĆuŁ hČ =l’Ć txČ ’Č M‘ČpČ ’bĎ ’Ch : CzQĄ hČ h’Ď yrĂBĘ hČ mĄ CenĆ y’Ą wĘ MyĂdČyĎ hWĆ ‘ĞmČ 12

hrĎjĎ hČ rpĆ ’Ą wĘ MyrĂpĎ C MyrĂy‘ĂWĘ MDČ M’Ă wĘ : MlĎ o‘ tCdjĘ ’YĎ mĘ IĂwČ oSpĘ nČ MdČBĘ =M’Ă yJĂ MylĂ gĎ‘ĞwČ 13

MlĎ o‘ xČ CrBĘ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ MdČ=yJĂ P’Č : ChSĄ DĘqČ ywĘ orWĎ BĘ =t’Ć rhĄ TČ yĘ ’mĄ FĎ hČ =l‘Č qrČzŁ 14

MBĎ twĆmĎ rSĆ ’Ğ MyWĂ ‘ĞmČ =NmĂ MkĆř BĘ lĂ =t’Ć rhĄ TČ yĘ MyhĂ Łl’lĄ MCm=ylĂ bĘ BĂ oSpĘ nČ =t’Ć byrĂqĘ hĂ
’YĎ mĘ nĂ otomC hSĎ dĎxĞ hČ tyrĂBĘ lČ ’Ch ZylĂ mĄ ë’Ď lĘ mČ t’zŁ rCb‘ĞBČ : MyIĂxČ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć dbŁ ‘ĞlČ 15

tlČ xĞ nČ txČ TĎ bĘ hČ =t’Ć HyĎ=yrĄyxĂ bĘ CgyvĂ yČ N‘ČmČ lĘ hnĎSŁ ’rĂhĎ tyrĂBĘ hČ txČ êČ My‘ĂSĘ jŁ hČ trČjĎ kČ lĘ
yrĄxĞ ’Č ë’Č MCqêĎ lyxĂ nĘ mČ hČ t’CĎYČ wĘ : lyxĂ nĘ UČ hČ tom rsČ xĘ yĆ lyxĂ nĘ UČ hČ t’Č CĎYČ bĘ yJĂ : MlĎ o‘ 16, 17

hêĎWĘ ‘ĆnĆ âl hnĎSŁ ’rĂhĎ tyrĂBĘ hČ tJČ nĚxĞ =MGČ NkĄ lĎ wĘ : lyxĂ nĘ UČ hČ yIĄxČ BĘ PqĆêŁ HlĎ Ny’Ą N‘ČyČ twĆUĎ hČ 18

xqČ lĎ hSĆ mŁ =dyČBĘ M‘ĎhĎ =lkĎ lĘ hrĎoêhČ ypĂ JĘ hxĎ YĘ mĂ =lkĎ hrĎmĘ ’Ć nĆ rSĆ ’ĞkČ yJĂ : MdĎ=ylĂ bĘ BĂ 19

rmČ ’IŁ wČ : M‘ĎhĎ =l‘ČwĘ rpĆ iĄ hČ =l‘Č qrŁ zĘIĂwČ boz’Ą wĘ t‘ČlČ ot ynĂ SĘ C MyĂmČ =M‘Ă MyrĂy‘ĂWĘ C MylĂ gĎ‘Ğ MDČ 20

trĄèĎ hČ ylĄ JĘ =lJĎ =l‘ČwĘ NJĎ SĘ UĂ hČ =l‘Č NkĄ wĘ : MyhĂ Łl’Ĺ MkĆ tĘ ’Ć śhCĎYĂ rSĆ ’Ğ tyrĂBĘ hČ =MdČ heĄhĂ 21

: hxĎ ylĂ sĘ Ny’Ą MDĎ=ëpĎ SĘ ylĂ bĘ bĂ w MDĎBČ rhČ TĘ yĂ hrĎoêhČ ypĂ lĘ lJŁ hČ T‘ČmĘ kĂ wĘ : MDĎhČ =t’Ć qrČzĎ 22

lbĎ ’Ğ MorUĎ BČ rSĆ ’ĞlČ MhĄ tynĂ bĘ êČ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć t’zŁ JĎ rhĄ TČ lĘ hyĎhĎ NoknĎ NkĄ lĎ wĘ 23

SDĎqĘ UĂ hČ =l’Ć xČ ySĂ UĎ hČ ’bĎ âl yJĂ : hQĆ ’Ą mĄ MybĂ oT MyxĂ bĎ zĘBĂ MorUĎ BČ MmĎ YĘ ‘Č MyrĂbĎ DĘhČ 24

to’rĎhĄ lĘ MyĂmČ èĎ hČ MYĆ ‘Ć=l’Ć ’BĎ =M’Ă yJĂ tmĆ ’Ĺ SDĎqĘ mĂ lĘ ’Ch tynĂ bĘ êČ rSĆ ’Ğ MyĂdČyĎ hWĄ ‘ĞmČ
lodGĎhČ NhĄ JŁ JČ toBrČ MymĂ ‘ĎjĘ oSpĘ nČ =t’Ć byrĂqĘ hČ lĘ âl=MGČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ CndĄ‘ĞBČ hêĎ‘Č 25

MymĂ ‘ĎjĘ toe‘ČtĘ hĂ lĘ ol hyĎhĎ NJĄ =M’Ă yJĂ : ol=âl MdČBĘ hnĎSĎ bĘ hnĎSĎ SdĆuŁ hČ =l’Ć ’BĎ hČ 26

to’FĎ hČ MtĄhĎ lĘ txČ ’Č M‘ČpČ hlĎ gĘ nĂ torDŁ hČ ZqĄBĘ hêĎ‘Č ë’Č ZrĆ’Ď dsĄ CĎhĂ NmĂ lĘ toBrČ
xbzb

.+x d"k twmV Nyy‘ ,MkĆ UĎ ‘Ă hoĎhyĘ trČJĎ rS’ ’"n v.20 .CnBĄ lĂ ’"sb v.14 .T
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NJĄ : TjĎ SĘ UĂ hČ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ txČ ’Č M‘ČjČ tCmlĎ MdĎ’Ď ynĄBĘ =l‘Č rzČgĘ nĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ : oSpĘ nČ xbČ zĆBĘ27, 28

h’Ć rĎyĄ t’FĎ xČ ylĂ bĘ bĂ C MyBĂ rČ ’TĘ xĄ t’WĄ lĎ txČ ’Č M‘ČpČ oSpĘ nČ=t’Ć byrĂqĘ hĂ xČ ySĂ UĎ hČ =MGČ
: h‘ĎCStĘ lĂ ol=MyJĂ xČ mĘ lČ tynĂ SĄ

HxĎ kŁ BĘ Ny’Ą heĎhĄ hĎ tobFŁ hČ MYĆ ‘Ć ynĄpĘ âlwĘ todytĂ ‘ĞhĎ tobTŁ lYĄ qrČ HBĎ rSĆ ’Ğ hrĎoêhČ yJĂy

NkĄ =âl=M’Ă yJĂ : hnĎSĎ bĘ hnĎSĎ dymĂ tĎ CbyrĂqĘ yČ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą hĎ MyxĂ bĎ EĘBČ MySĂ GĎeĂ lČ MlĄ SĎ NykĂ hĎ lĘ2

do‘ MhĎ lĎ Ny’Ą txČ ’Č M‘ČpČ MydĂbĘ ‘Ł hĎ CrhĞ FČ hĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č yJĂ do‘ MbĎ yrĂqĘ hČ mĄ ClDĘxĘ yĆ âlhĞ
MdČBĘ Ny’Ą yJĂ : hnĎSĎ bĘ hnĎSĎ My’Ă TĎ xĞ lČ rkĆ zĄ=SyĆ hQĆ ’Ą hĎ tonBĎ rĘuĎ BČ MlĎ C’ : ’TĘ xĄ hČ tbĆ SĆ xĘ mČ3, 4

âl hxĎ nĘ mĂ C xbČ zĆ rmĎ ’Ď hYĎ rĘ’Č lbĄ êĄ=l’Ć o’bŁ BĘ NJĄ =l‘Č : My’Ă TĎ xĞ ’ŁWnĘ lĂ MyrĂy‘ĂWĘ C MyrĂjĎ5

rpĆ sĄ =tQČ gĂ mĘ BĂ ytĂ ’bĎ =heĄhĂ yêĂ rĘmČ ’Ď z’Ď : êĎlĘ ’Ď SĎ âl h’Ď FĎ xĞ wČ hlĎ o‘ : yQĂ êĎ nĘ nČ oJ śPCG êĎYĘ pČ xĎ6, 7

êĎYĘ pČ xĎ âl h’Ď TĎ xĞ wČ hlĎ o‘wĘ hxĎ nĘ mĂ C xbČ zĆ S’rŁ mĄ ormĘ ’Ď BĘ : yhĎ Łl’Ĺ ìnĘ oYrĘ toW‘ĞlČ ylĎ ‘Ď bCtJĎ8

ìnĘ oYrĘ toW‘ĞlČ ytĂ ’bĎ =heĄhĂ rmČ ’yŁ z’Ď : hrĎoêhČ ypĂ lĘ My’Ă bĎ CUhČ hUĎ hĄ MhĄ wĘ êĎ lĘ ’Ď SĎ âlwĘ9

NBČ rĘqĎ BĘ MySĂ DĘqČ tĘ mĂ Cn’Ď hEĆhČ NoYrĎbĎ C : hIĎnĂ èĘ hČ =t’Ć MqĄhĎ N‘ČmČ lĘ hnĎSŁ ’rĂhĎ =t’Ć rysĂ hĄ10

byrĂqĘ hČ lĘ C Moy Moy trĄSĎ lĘ dmĄ ‘Ł NhĄ JŁ =lkĎ wĘ : txĎ ’Ć M‘ČjČ byrĂqĘ hĂ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ SpĆ nĆ11

lbĎ ’Ğ : My’Ă TĎ xĞ =l‘Č rjĄ kČ lĘ MlĎ o‘mĄ MBĎ Ny’Ą rSĆ ’Ğ hUĎ hĄ hĎ MyxĂ bĎ EĘhČ =t’Ć tonSŁ MymĂ ‘ĎjĘ12

lxĄ yČmĘ ’Ch z’Ď mĄ C : MlĎ o‘=d‘Č MyhĂ Łl’Ĺ NymĂ ylĂ bSĆ IĄwČ My’Ă TĎ xĞ hČ =l‘Č dxČ ’Ć xbČ zĆ byrĂqĘ hĂ ’Ch13

: MlĎ o‘=d‘Č MySĂ DĎqĚmĘ hČ =t’Ć MylĂ SĘ hĂ dxĎ ’Ć NBĎ rĘqĎ bĘ yJĂ : wylĎ gĘ rČlĘ MdŁ hĞ wybĎ yĘ’Ł CtSĘ Cy=d‘Č14

yrĄxĞ ’Č MêĎ’Ă trŁ kĘ ’Ć rSĆ ’Ğ tyrĂBĘ hČ t’zŁ : ormĘ ’Ď yrĄxĞ’Č yJĂ t’zŁ kĎ CnlĎ =d‘ĆyĎ SdĆuŁ hČ xČ Cr=MgČ wĘ15, 16

rmČ ’yŁ PysĂ oy : heĎbĆ êĽkĘ ’Ć MBĎ lĂ =l‘ČwĘ MBĎ rĘqĂ BĘ ytĂ rĎoê=t’Ć yêĂ tČ nĎ hoĎhyĘ=M’Ě nĘ MhĄ hĎ MymĂ IĎhČ17

NBĎ rĘqĎ lĘ MoqmĎ Ny’Ą hQĆ ’Ą lĎ hxĎ ylĂ sĘ MSĎ =SyĆ rSĆ ’ĞbČ C : do‘=rJĎ zĘ’Ć âl MtĎ’FĎ xČ lĘ C MnĎ wŁ ‘ĞlČ wĘ18

ënČxĎ rSĆ ’Ğ : ‘ČCSyĄ MdČBĘ SdĆuŁ hČ =l’Ć ’bŁ lĎ NoxFĎ bĂ CnlĎ toyhĘ BĂ yxĎ ’Ć NJĄ =l‘Č : ’TĘ xĄ hČ =l‘Ď19, 20

lodGĎ NhĄ JŁ CnlĎ toyhĘ bĂ C : ’Ch orWĎ BĘ rSĆ ’Ğ tkĆ rŁ jĎ hČ ërĆDĆ MyIĂxČ tQČ sĂ mĘ CnlĎ hSĎ dĎxĞ hQĎ sĂ mĘ21

rSĆ ’Ğ CnBĄ lĂ BĘ ‘rĎ Noy‘ĘrČmĄ MyrĂhĎ TŁ mĘ NmĆ ’Ł hnĎ Cm’ĹbĆ C MlĄ SĎ blĄ BĘ hSĎ GĘ nĂ : MyhĂ Łl’ĹhĎ tyBĄ =l‘Č22

rbČ DĘ=l‘Č CnyjĂ t‘ČCbSĘ bTĄ yhĄ rmŁ SĘ nĂ wĘ : MyrĂohTĘ MyĂmČ BĘ ZxČ rĚ rSĆ ’Ğ CnrĄWĎ bĘ C wylĎ ‘Ď qrČzŁ23

rrĄo‘tĘ hĂ lĘ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă hnĎ nĘ oBtĘ nĂ wĘ : xČ yTĂ bĘ UČ hČ ’Ch NmĎ ’ĹnĆ yJĂ PrĆnĆ âlwĘ CntĄ wĎqĘ êĂ24

MJĆ mĂ MydĂxĎ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ ërĆdĆJĘ CntĄQĎ hĂ qĘ =l’Ć ’BŁ mĂ lDČxĘ nĆ âlwĘ : MybĂ oT MyWĂ ‘ĞmČ lĘ C hbĎ hĞ ’Č lĘ25

NodzĎbĘ ’TĎ xĘ nĆ=M’Ă yJĂ : MoIhČ borqĎ =yJĂ MkĆ tĘ ’Ł rĘBĂ =MGČ hmČ C otymĂ ‘Ğ=t’Ć Sy’Ă xČ ykĂ on=M’Ă yJĂ26

ynĄjĘ mĂ rogmĎ =M’Ă yJĂ : CntĄ’FĎ xČ =l‘Č NBĎ rĘqĎ do‘ r’Ć èĎ yĂ=âl tmĆ ’ĹhĎ t‘ČdČ CnynĂ qĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č27

hlĎ mĘ xĆ =ylĂ BĘ tmČ Cy hSĆ mŁ trČoê rbĄ ‘Ł hĎ : MyrĂYĎ lkČ ’êŁ rSĆ ’Ğ h’Ď nĘ qĂ S’Ą wĘ yCp~Ď hČ TjĎ SĘ mĂ28

smĄ rŁ =l‘Č tSČ Cy rSĆ ’Ğ SnĆ‘Ł hĎ ’rĎoe=hmČ ’nĎ=CnnĘ oBtĘ hĂ : MydĂ‘Ą hSĎ ŁlSĘ =o’ MyĂnČSĘ yjĂ =l‘Č29

’Ch ymĂ Cn‘ĘdČyĎ=yJĂ : hbĎ ydĂnĘ xČ Cr PDĄgČmĘ C oB SDČqĘ nĂ rSĆ ’Ğ tyrĂBĘ MdČ ’UĄ TČ mĘ C MyhĂ Łl’Ĺ=NBĆ30

ljŁ nĘ lĂ ’rĎoe=hmČ : oU‘Č hoĎhyĘ NydĂyĎ yJĂ do‘ rmĄ ’Ł wĘ hoĎhyĘ rmČ ’Ď MQĄ SČ ’Ğ śynĂ ’Ğ MqĎ nĎ ylĂ rmĆ ’Ł hĎ31
dyb
.h"l b"l Myrbd Nyy‘ ,MQĄ SĂ wĘ ’"n ,T"y b"y Myymwrh l’ trg’b Nkw v.30 .+z +m Mylht Nyy‘ : yl êĎ yrĂJĎ MyĂnČ zĘ’Ď ’"n v.5 .y



248 Myrb‘h=l’ 10. 32–11. 19

rbČ ‘Ď hrĎYĎ PTĄ oS ToSwĘ MkĆ ynĄ y‘Ą Cr’Ł rSĆ ’ĞJČ MdĆuĆmĂ MymĂ yĎ ’nĎ=CrkĘ zĂ : MyIĂxČ MyhĂ Łl’Ĺ dyČBĘ 32

: MkĆ JĎ MkĆ yxĄ ’Ğ tolbĘ sĂ lĘ MkĆ SĘ pĘ nČ hbĎ ’ĞDĎ M‘ČpČ C slĆ qĆ wĘ ynĂ ‘Ł mĄ hwĎ’ĞrČlĘ MtĆ yyĂhĹ M‘ČjČ : MkĆ ylĄ ‘Ğ 33

yJĂ MkĆ êĘ ‘ĘdČBĘ blĄ =bCTBĘ MêĆxĘ eČhĂ MJĆ mĂ lCzGĎhČ MkĆ nĘ ohwĘ yrĎsĄ om=l’Ć MkĆ ymĄ xĞrČ CrmĘ kĘ nĂ yJĂ 34

orkĎ WĘ yJĂ MkĆ xĞ TČ bĘ mĂ CkylĂ SĘ êČ =l’Č NJĄ =l‘Č : d‘ČlĎ dmĄ ‘Ł hĎ MyĂmČ èĎ BČ MkĆ lĎ =SyĆ hEĆmĂ lodGĎ NyĎnĘ qĂ 35

CgyvĂ tČ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘ CW‘ĞêČ rSĆ ’Ğ rCb‘ĞBČ MkĆ lĎ hnĎ oknĘ tlĆ xĆ oêhČ =MgČ ykĂ wĘ : d’Ł mĘ hBĄ rĘhČ 36

otnĎ Cm’ĹBĆ qyDĂYČ wĘ : rxĄ ’Č yĘ âl ’bŁ yĎ ’BĎ hČ wĘ ‘gČrĎ=T‘ČmĘ do‘ śyJĂ : MkĆ lĎ rBĄ DĂ=rSĆ ’Ğ t’Ą 37, 38

yJĂ NoDbČ ’ĞlČ rox’Ď MygĂ oseĘ hČ =NmĂ CenĆ y’Ą CnxĘ nČ’Ğ wČ : oB ySĂ pĘ nČ ZrĆtĂ =âl rox’Ď giŁ yĂ=M’Ă wĘ hyĆxĘ yĂ 39

: SpĆ eĎhČ =t’Ć ly~Ă hČ lĘ hnĎ Cm’Ĺ ynĄBĘ mĂ =M’Ă
t’zŁ bĎ yJĂ : NyĂ‘Ď CerĆCStĘ âlwĘ bQĄ BČ NCxBĎ rbĎ DĎ ol CnJĂ xĂ rbĎ DĎBČ z‘Ł =xTČ bĘ mĂ hnĎ Cm’ĹhĎ wĘ ’y, 2

ZrĆ’Ď wĎ MyĂmČ SĎ CW‘ĞnČ MyhĂ Łl’Ĺ rbČ dĘBĂ yJĂ NybĂ nĎ hnĎ Cm’ĹBĎ : roD roDmĂ MynĂ qĄ EĘlČ tCd‘Ą hnĎêĘ nĂ 3

hxĎ nĘ mĂ NBČ rĘqĎ lbĆ hĆ ’ybĂ hĄ hnĎ Cm’ĹBĎ : C’rĎbĘ nĂ ynĂ omdĘqČ rmĆ xŁ mĄ âl CnynĄ y‘ĄlĘ My’Ă YĎ mĘ eĂ hČ ykĂ wĘ 4

dy‘ĂhĎ BĘ hyĎhĎ qyDĂYČ yJĂ tCd‘Ą ol hnĎêĘ nĂ HdĎyĎ=l‘Č rSĆ ’Ğ NyĂqĎ txČ nĘ UĂ mĂ hbĎ oT hxĎ nĘ mĂ MyhĂ Łl’lĄ
to’rĘ ylĂ BĘ mĂ ëonxĞ xuČ lĚ hnĎ Cm’ĹBĎ : otmŁ yrĄxĞ’Č bbĄ od CedĆo‘ hĎ yjĂ =l‘ČwĘ otxĎ nĘ mĂ =l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ 5

MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć yJĂ tCd‘Ą oQ hnĎêĘ nĂ oxqĘ QĎ hĂ MrĆTĆ bĘ C MyhĂ Łl’Ĺ ot’Ł xqČ lĎ =yJĂ CenĆ y’Ą wĘ twĆmĎ
MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ ’BĎ hČ yJĂ MyhĂ Łl’ĹmĄ NoYrĎ qypĂ hĎ lĘ Sy’Ă lkČ Cy=âl hnĎ Cm’Ĺ âlbĘ C : ëQĎ hČ tĘ hĂ 6

l~Ą IČwČ hbĎ êĄhČ =t’Ć xČ nŁ hWĎ ‘Ď hnĎ Cm’ĹBĎ : wySĎ rĘdŁ lĘ lCmGĘ MQĄ SČ mĘ C SyĄ ’Ch yJĂ NymĂ ’ĞhČ lĘ wylĎ ‘Ď 7

hĎ yjĂ =l‘ČwĘ C’BĎ MrĆTĆ todytĂ ‘ĞhĎ =l‘Č oryhĂ zĘhĂ rSĆ ’Ğ wyhĎ Łl’Ĺ=t’Ć hyĎhĎ ’rĄyĎ yJĂ otyBĄ =t’Ć
rSĆ ’ĞJČ MhĎ rĎbĘ ’Č ‘mČ SĎ hnĎ Cm’ĹBĎ : otnĎ Cm’ĹBĆ hqĎ dĎ~Ę hČ SrĄoylĘ yhĂ yĘwČ ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć ‘ČySĂ rĘhĂ 8

hnĎ Cm’ĹBĎ : ’bĎ ’Ch hnĎ’Ď t‘ČdČ=ylĂ bĘ BĂ ëlĆ IĄwČ HêĎSĘ rĂlĘ dêČ‘Ě rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ď hĎ =l’Ć tkĆ lĆ lĎ ’rĎqĘ nĂ 9

ySĄ rĘoy bqŁ ‘ĞyČwĘ qxĎ YĘ yĂwĘ ’Ch MylĂ hĎ ’Ł BĘ bSĆ IĄwČ hIĎrĂkĘ nĎ ZrĆ’Ć bĘ JĂ ol hnĎ CteĘ hČ ZrĆ’Ď BĎ rrĄoGtĘ hĂ
: MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch HWĎ ‘Ł wĘ HnĎ oB rSĆ ’Ğ wČ HlĎ MlĎ o‘ dosyĘ rSĆ ’Ğ ry‘ĂlĎ hJĎ xĂ =yJĂ : oU‘Ă hxĎ TĎ bĘ hČ hČ 10

yJĂ hYĎ rĘxĎ rSĆ ’Ğ bqĆ‘Ą HtĎŁlBĘ yrĄxĞ’Č dlĆ êĄ wČ ‘ČyrĂzĘhČ lĘ xČ kŁ =hpĎ ylĂ xĹhĆ hrĎWĎ =MGČ hnĎ Cm’ĹBĎ 11

MyĂmČ èĎ hČ ybĄ kĘ okJĘ CdlĘ on twĆUĎ lČ boruĎ hČ ’ChhČ dxĎ ’Ć mĄ NJĄ =l‘ČwĘ : ’Ch NmĎ ’ĹnĆ xČ yTĂ bĘ UČ hČ 12

âlwĘ hQĆ ’Ą =lkĎ CtmĄ hnĎ Cm’ĹBĎ : rpĄ iĎ yĂ âl rSĆ ’Ğ MIĎhČ tpČ WĘ =l‘Č rSĆ ’Ğ loxkČ wĘ brŁ lĎ 13

CdoIwČ NtĎ’rĎqĘ lĂ ClhĞ YĘ IĂwČ CnymĂ ’Ğ IČwČ NtĎ’Ł CzxĎ qoxrĎmĄ =M’Ă yJĂ NmĎ CIqĂ BĘ toxTĎ bĘ hČ hČ =t’Ć C’rĎ
MhĄ lĎ rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ć yJĂ My‘Ă ydĂom t’zŁ JĎ MyrĂmĘ ’Ł hĎ hQĆ ’Ą wĘ : ZrĆ’Ď BĎ MhĄ MybĂ SĎ otwĘ MyrĂgĄ=yJĂ 14

MdĎyĎbĘ hyĎhĎ âlhĞ MBĎ lĂ =l‘Č htĎlĘ ‘Ď heĎUĆ mĂ C’YĘ yĎ rSĆ ’Ğ ’yhĂ hČ ZrĆ’Ď hĎ M’Ă wĘ : MySĂ qĘ bČ mĘ MhĄ 15

MyhĂ Łl’ĹhĎ Sob âl NJĄ =l‘ČwĘ l‘ČmĎ ymĄ SĘ bĂ ’yhĂ wĘ CC’Č tĘ hĂ heĎUĆ mĂ hbĎ oT MlĎ C’ : hĎ ylĆ ’Ą bCSlĎ 16

MoyBĘ qxĎ YĘ yĂ=t’Ć MhĎ rĎbĘ ’Č hlĎ ‘ĹhĆ hnĎ Cm’ĹBĎ : hUĎ SĎ ry‘Ă MhĆ lĎ =NkĆ IĎwČ MhĆ yhĄ Łl’Ĺ ’rĄuĎ hĂ lĘ MhĆ mĄ 17

’rĄuĎ yĂ qxĎ YĘ yĂbĘ yJĂ wylĎ ‘Ď rmČ ’ĹnĆ rSĆ ’Ğ : hlĎ ‘Ł lĘ odyxĂ yĘ=t’Ć byrĂqĘ hĂ toxTĎ bĘ hČ hČ SrĄyŁ wĘ hiĎ mČ 18

wylĎ ’Ą obySĂ hĹ=MGČ NkĄ wĘ MytĂ UĄ hČ =NmĂ omyqĂ hĞ lČ MyhĂ Łl’Ĺ dyČ gyvĂ tČ yJĂ rmČ ’Ď oBlĂ bĘ C : ‘rČzĎ ìlĘ 19
yhyw

.+hw +g +b qwqbx Nyy‘ ,hyxy wtnwm’b qydYw oB oSpĘ nČ hrĎSĘ yĎ=âl hlĎ jĘ ‘Ě heĄhĂ ol=hJĄ xČ HmĎ hĘ mČ tĘ yĂ M’Ă ’"n v.37
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hnĎ Cm’ĹBĎ : MtĎdŁ tĂ ‘Ğ=l‘Č rBĄ dČyĘwČ wWĎ ‘Ą=t’Ć wĘ bqŁ ‘ĞyČ=t’Ć qxĎ YĘ yĂ ërČBĄ hnĎ Cm’ĹBĎ : tpĄ omlĘ yhĂ yĘwČ20, 21

PsĄ oy ryJĂ zĘhĂ hnĎ Cm’ĹBĎ : hFĆ UČř hČ S’rŁ =l‘Č xêČSĘ IĂwČ PsĄ oy=ynĄbĘ ynĄSĘ =t’Ć otmŁ BĘ bqŁ ‘ĞyČ ërČBĄ22

hSĆ mŁ NjČ YĘ nĂ hnĎ Cm’ĹBĎ : wytĎ omYĘ ‘Č tod’Ł =l‘Č wYČ yĘwČ l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄBĘ t’YĄ =t’Ć otom ynĄpĘ lĂ23

: ëlĆ UĆ hČ tDĎmĂ C’rĘyĎ âlwĘ dlĆ IĆhČ boT=yJĂ C’rĎ yJĂ odlĘ CĎhĂ BĘ wytĎ ob’Ğ ydĄyĘ=l‘Č MyxĂ rĎyĘ hSĎ ŁlSĘ
M‘Č=M‘Ă toe‘ČtĘ hĂ lĘ ol=rxČ bĘ IĂwČ : h‘Ł rĘjČ =tbČ lĘ NbĄ ’rĄuĎ hĂ lĘ oldĘgĎbĘ hSĆ mŁ N’Ą mĄ hnĎ Cm’ĹBĎ24, 25

bSČ xĎ xČ ySĂ UĎ hČ tjČ rĘxĆ JĘ otjĎ rĘxĆ =t’Ć wĘ : dlĆ xĎ ymĄ yBĂ ’TĘ xĄ hČ ygĄCn‘ĞtČBĘ geĄ‘ČtĘ hĂ mĄ MyhĂ Łl’Ĺ26

’rĄyĎ âlwĘ MyĂrČYĘ mĂ =t’Ć bzČ‘Ď hnĎ Cm’ĹBĎ : lCmGĘ hČ =l’Ć hpĎ YĎ yJĂ MyĂrĎYĘ mĂ torYĘ ’Ł mĄ lodGĎ rSĆ ‘Ł lĘ27

hnĎ Cm’ĹBĎ : C’rĎyĄ âl wynĎjĎ rSĆ ’Ğ ot’Ł h’Ć rŁ JĘ wylĎ ’Ą oSpĘ nČ=t’Ć ’WĎ nĎ yJĂ HJĎ lĘ mČ tmČ xĞ mĄ28

: MyrĂkŁ BĘ hČ =t’Ć tyxĂ SĘ UČ hČ MBĎ ‘GČ yĂ yêĂ lĘ bĂ lĘ MytĂ BĎ hČ =l‘Č MDĎhČ =t’Ć NotnĎ wĘ xsČ jĆ hČ =t’Ć hWĎ ‘Ď
hnĎ Cm’ĹBĎ : C‘qĎ SĘ IĂwČ MhĆ yrĄxĞ ’Č CklĘ hĎ MyrĂYĘ UĂ hČ wĘ hSĎ BĎ IĎbČ omJĘ PCs=MyČbĘ CklĘ hĎ hnĎ Cm’ĹBĎ29, 30

hnĎ oEhČ bxĎ rĎ hdĎbĘ ’Ď âl hnĎ Cm’ĹBĎ : MymĂ yĎ t‘ČbĘ SĂ NtĎ’Ł bsĄ hĎ BĘ oxyrĂyĘ tomxŁ ClpĘ nĎ31

âlhĞ do‘ rmČ ’Ł hmĎ C : MolSĎ BĘ HtĎ yBĄ =l’Ć MylĂ GĘ rČmĘ hČ =t’Ć hpĎ sĘ ’Ď rSĆ ’ĞJČ l‘ČIĎlĂ bĘ ynĄBĘ =M‘Ă32

: My’Ă ybĂ eĘ hČ wĘ l’Ą CmSĘ dwĂDĎ xêĎpĘ yĂwĘ NoSmĘ SĂ qrĎBĎ No‘dĘgĂ yrĄbĘ DĂmĂ rjĄ sČ ’Ğ=yJĂ t‘ĄhĎ ylĂ =rYČ qĘ tĂ
: toyrĎ’Ğ yjĂ CrkĘ sĎ wĘ toxTĎ bĘ hČ CgyvĂ hĂ toqdĎYĘ Cl‘ĞjĎ toklĎ mĘ mČ CSbĘ JĎ hnĎ Cm’ĹBĎ rSĆ ’Ğ33

hmĎ xĎ lĘ UĂ BČ lyĂxČ CW‘Ď MnĎ oypĘ rĂ ëoêmĂ MhĆ lĎ No’ C’YĘ mĎ brĆxĆ yjĂ mĂ CTlĘ mĘ nĂ S’Ą tmČ xĞ CBJĂ34

âlwĘ Ce‘ČtĘ hĂ MyBĂ rČwĘ MytĂ UĄ hČ =NmĂ CmqĎ yJĂ NhĆ ytĄmĄ =t’Ć C’YĘ mĎ MySĂ nĎ : MyrĂzĎ tonxĞmČ CsynĂ IĎwČ35

toUlĚ hĞ mČ C NolqĎ C’WĘ nĎ MtĎ oYqĘ mĂ : z‘Ł rtĆ yĆBĘ hmĎ CqêĘ hČ MoybĘ CmCqyĎ N‘ČmČ lĘ hTĎ ylĄ pĘ C’YĘ mĎ36

MSĎ pĘ nČ C’yYĂ ohwĘ hiĎ mČ bĘ CprĘYĘ nĂ torgĄUĘ bČ CrrĘGŁ MynĂ bĎ ’ĞbĎ ClqĘ sĘ nĂ : My’Ă lĎ kĘ C MylĂ bĎ JĘ =MgČ wĘ37

ZrĆ’Ď hĎ wĘ : qoYmĎ bĘ ZxČ lČ BĘ lJŁ rsĆ xŁ bĘ CgmŁ nĎ wĘ MyEĂ‘Ă wĘ MyWĂ bĎ JĘ trŁ o‘BĘ C‘nĎ brĆxĎ txČ bĘ TĂ lĘ38

MhĆ lĎ tCd‘Ą hQĆ ’Ą =lkĎ wĘ : rpĎ ‘Ď tolyxĂ mĘ bĂ C tor‘ĎmĘ BĂ MyrĂhĎ BĘ rBĎ dĘUĂ bČ C‘êĎ MhĆ lĎ hoĎS âl39

MdĆuĆmĂ boFhČ =t’Ć CnlĎ MyhĂ Łl’Ĺ NykĂ hĄ N‘ČyČ : NmĎ CIqĂ BĘ toxTĎ bĘ hČ hČ =t’Ć C’rĎ âlwĘ MtĎ nĎ Cm’Ĺ=l‘Ď40

: CnydĄ‘ĎlĘ BČ mĂ MtĎ ylĂ kĘ êČ =lkĎ lĘ MhĄ C‘yGĂ yČ yêĂ lĘ bĂ lĘ
hkĎ ylĂ SĘ nČ bybĂ iĎ mĂ MynĂ nĎ‘ĞJČ CntĎ’Ł MyrĂTĘ ‘Ł hQĆ ’Ą JĎ MydĂ‘Ą NomhĞ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č CnxĘ nČ’Ğ=MgČ NkĄ lĎby

ëCr‘ĎhĆ ZorUĄ bČ hYĎ CrnĎ tlĆ xĆ oê bGČ=l‘ČwĘ dymĂ tĎ CndĄ‘ĞbČ CrDĘgĘ yĂ rSĆ ’Ğ ’TĘ xĄ wĘ ’vĎ mČ =lJĎ CeUĆ mĂ
h‘ĎCrEĘhČ hxĎ mĘ vĂ hČ rCb‘ĞBČ rSĆ ’Ğ CnylĄ ‘Ď rmĄ GŁ hČ CntĄ nĎ Cm’Ĺ rCY ‘ČCSyĄ=l’Ć CnynĄ y‘ĄwĘ : CnynĄpĎ lĘ2

wylĎ ’Ą CnnĘ oBtĘ hĂ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ’iĄ JĂ NymĂ ylĂ bSĆ IĄwČ hzĎbĎ hjĎ rĘxĆ hČ =t’Ć wĘ olBĽ sĚ Z‘Ą ’WĎ nĎ ol3

do‘ hJŁ =d‘Č : MkĆ SĘ pĘ nČ hpĎ yĘ‘ĎwĘ CjrČtĘ êĂ =NjĆ oSpĘ nČBĘ My’Ă FĎ xČ hČ dIČmĂ t’zŁ kĎ hrĎgĘ tĂ ’WĎ nĎ=rSĆ ’Ğ4

MynĂ bĎ JĘ MêĆxĘ kČ on rSĆ ’Ğ hxĎ kĄ oêhČ =t’Ć CxJĘ SĘ êĂ wČ : MDĎhČ =d‘Č ’TĘ xĄ BČ MxĄ QĎ hĂ lĘ MêĆmĘ qČ âl5

hoĎhyĘ bhČ ’ĹyĆ=rSĆ ’Ğ t’Ć yJĂ : oêxĘ kČ otBĘ ZqŁ êĎ =l’Č wĘ s’Ď mĘ êĂ =l’Č ynĂ BĘ hoĎhyĘ rsČ Cm rmŁ ’lĄ6

MkĆ ylĄ ‘Ğ MkĆ yhĄ Łl’Ĺ ynĄ y‘Ą yJĂ to’lĘ ’Ch orsĎ Cm=t’Ć C’WĘ tĂ =M’Ă : hYĆ rĘyĂ NBĄ =t’Ć by’Ăř kĘ yČ xČ ykĂ oy7

’Ch rSĆ ’Ğ rsĎ Cm=Ny’Ą BĘ CyhĘ êĂ =M’Ă spĆ ’Ć : CerĆiĘ yČyĘ âl wybĂ ’Ď rSĆ ’Ğ NBĄ hČ ’Ch ymĂ yJĂ MynĂ bĎ JĘ8
tnm

.b"y +g ylVm Nyy‘ ,b’Ď kĘ C ’"n v.6 .by .’"l z"m tyV’rb Nyy‘ ,hFĎ UĂ hČ ’"n v.21 .’y
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’rĎyeĂ wČ CnCriĘ yĂ rSĆ ’Ğ CnrĄWĎ BĘ tob’Ğ CnlĎ =SyĆ NhĄ : MynĂ bĎ âlwĘ MêĆ’Č MyrĂzĎ âlhĞ MlĎ JĚ tnĎmĘ 9

CnCriĘ yĂ hUĎ hĄ wĘ : hyĆxĘ nĂ hyŁ xĎ N‘ČmČ lĘ toxCrhĎ ybĂ ’Ğ ynĄjĘ mĂ ‘nČJĎ hĂ lĘ CnylĄ ‘Ď=yJĂ P’Č MhĆ ynĄjĘ mĂ 10

rsĎ Cm=lkĎ wĘ : oSdĘqĎ BĘ qlĆ xĄ CnlĎ =ttĆlĎ CnlĎ boTlĘ ’Ch ë’Č MhĆ ynĄ y‘ĄBĘ boFJČ MyFĂ ‘ĎmĘ MymĂ yĎlĘ 11

rSĆ ’ĞlČ MolSĎ yrĂjĘ NêĄ yĂ NkĄ =yrĄxĞ’Č ë’Č oU‘Ă bYĆ ‘Ć PsĂ oy yJĂ oê‘ĂBĘ NoWWĎ lĘ ’YĄ UĎ yĂ âl
toQsĂ mĘ CrèĘ yČwĘ : CYUĄ ’Č tolSĘ JŁ MyĂJČ rĘbĂ C toprĎ MyĂdČyĎ CqEĘxČ NJĄ =l‘Č : hqĎ dĎYĘ lĂ ob CprĘ~Ď yĂ 12, 13

MdĎ’Ď =lJĎ =M‘Ă MolSĎ CSuĘ BČ : ’pĄ rĎêĄ=M’Ă yJĂ ‘ČlĄ ~Ł hČ ërĆyĆ PJČ ‘qČ tĄ yêĂ lĘ bĂ lĘ MkĆ ylĄ gĘ rČlĘ 14

Sy’Ă ‘rČGĎ yĂ=NjĆ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ : Nod’Ď hĎ =t’Ć Sy’Ă h’Ć rĘyĂ=âl hĎ ydĆ‘ĎlĘ BČ mĂ rSĆ ’Ğ hèĎ dĚqĘ C 15

MkĆ bĎ hyĆhĘ yĂ=NjĆ : MyBĂ rČ ob ClQĘ xĚ wĘ hnĎ‘ĞlČ wĘ S’rŁ hrĆjŁ SrĆSŁ MkĆ BĎ SyĄ=NjĆ MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ mĄ 16

ZpĄ xĎ yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ âlhĞ : MySĂ dĎ‘Ğ dyzĂnĘ d‘ČBĘ otrĎkŁ BĘ =t’Ć rkČ mĎ rSĆ ’Ğ wWĎ ‘ĄJĘ llĎ xĎ wĘ hnĆ zŁ Sy’Ă 17

MoqmĎ ’YĎ mĎ âl h‘ĎmĘ dĂBĘ SuĄbĂ =yJĂ P’Č wĘ ol hyĎhĎ âl ‘ČmĄ SŁ wĘ hkĎ rĎBĘ hČ =t’Ć tSĆ rĆlĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č
âlwĘ ot’Ł ThĄ lČ êĘ S’Ą rSĆ ’Ğ wČ dyĎ oB ‘GČêĂ rSĆ ’Ğ rhČ =l’Ć MtĆ’bĎ âl heĄhĂ yJĂ : otbĎ CStĘ lĂ 18

yêĂ lĘ bĂ lĘ Cl’ĞSĎ wy‘ĎmĘ SŁ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘ loqwĘ rpĎ oS loqlĘ âlwĘ : S‘ČrĎwĎ lpĆ rĎ‘ĞwČ NnĎ‘Ď=l’Ć 19

rhĎ BĎ ‘GČêĂ hmĎ hĄ BĘ =MGČ P’Č wĘ rmŁ ’lĄ ’ŁWeĘ mĂ hwĎYĘ UĂ hČ MhĆ ylĄ ‘Ğ htĎSĘ qĎ yJĂ : MhĄ UĎ ‘Ă rBĄ DČ PsĄ oy 20

dxČ jČ rmČ ’Ď hSĆ mŁ MGČSĆ d‘Č hzĆxĞ UČ hČ hyĎhĎ ’rĎoe=hmČ C : My~Ă xĂ BČ hrĆIĎtĂ hrŁ yĎ=o’ lqĄiĎ êĂ lqŁ sĎ 21

hnĎ oylĘ ‘ĆhĎ MyĂlČ SĎ CryĘ=l’Ć yxĎ l’Ą ry‘Ă =l’Ć NoIYĂ rhČ =l’Ć MtĆ’BĎ =M’Ă yJĂ : hdĎ‘ĎrĘC ynĂ ’Č rĎqĘ 22

MyĂmĎ èĎ BČ MybĂ CtJĘ bČ hUĎ hĄ rSĆ ’Ğ MyrĂokBĘ hČ tdČ‘Ğ=l’Ć wĘ : MykĂ ’Ď lĘ mČ ’bĎ YĘ tobbĞ rĂ=l’Ć wĘ 23

ZylĂ mĄ ‘ČCSyĄ=l’Ć wĘ : MymĂ lĄ SĘ CW‘ĞnČ rSĆ ’Ğ MyqĂ yDĂ~Č hČ toxCr=l’Ć wĘ lJŁ hČ TpĄ SŁ MyhĂ Łl’Ĺ=l’Ć wĘ 24

MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ : lbĆ hĎ ymĄ DĘ loumĂ boT ot’Ď yrĂqĘ loq rSĆ ’Ğ qrĎzĘeĂ hČ omDĎ=l’Ć wĘ hSĎ dĎxĞ tyrĂbĘ lĂ 25

TlĄ UĎ nĂ ëy’Ą ZrĆ’Ď BĎ MrĎyhĂ zĘmČ =NmĂ MyrĂiĎ hČ CTlĘ mĘ nĂ âl=M’Ă yJĂ MkĆ BĎ rbĄ DŁ hČ =NmĂ CrCsêĎ =NjĆ
dGČhĚ hêĎ‘ČwĘ ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć Sy‘ĂrĘhĂ z’Ď olqŁ rSĆ ’Ğ : MyĂmČ èĎ mĂ CnrĄyhĂ zĘmČ =NmĂ rCsnĎ M’Ă CnxĘ nĞ’Č 26

: MyĂmĎ èĎ hČ =t’Ć MGČ=M’Ă yJĂ ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć dbČ lĘ âl Sy‘ĂrĘmČ ynĂ ’Ğ wČ ’yhĂ T‘ČmĘ txČ ’Č do‘ rmŁ ’lĄ
’rĎbĘ nĂ rbĎ dĎJĘ S‘ČrČhĎ =NmĂ ToUyĂ rSĆ ’Ğ lJŁ =tpČ ylĂ xĞ dyGĂ mČ ’Ch T‘ČmĘ txČ ’Č do‘ rmČ ’Ď èĆ hmČ C 27

âl rSĆ ’Ğ tCklĘ mČ CnlĎ toyhĘ BĂ NkĄ lĎ : d‘ČlĎ dmŁ ‘ĞyČ S‘ČrČhĎ =NmĂ ToUyĂ âl rSĆ ’Ğ wČ oemČ zĘlĂ qrČ 28

S’Ą CnyhĄ Łl’Ĺ yJĂ : h’Ď rĘyĂbĘ w hmĎ y’Ą BĘ ol NoYrĎlĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć hdĎbĘ ‘ČnČ wĘ hdĎotbĘ h’Ď obnĎ ToUtĂ 29

: ’Ch hlĎ kĘ ’Ł
hbĎ hĞ ’Č bĘ yJĂ hbĎ hĞ ’Č mĄ MyxĂ rĘ’Ł synĂ kĘ hČ mĄ CxJĘ SĘ êĂ =l’Č wĘ : dymĂ êĎ MkĆ ynĄ yBĄ MyxĂ ’Č tbČ hĞ ’Č CrmĘ SĂ gy, 2

omJĘ MyrĂysĂ ’ĞhĎ =t’Ć CrkĘ zĂ : MhĆ yêĄBĎ =t’Ć MykĂ ’Ď lĘ mČ CsynĂ kĘ hĂ t‘ČdČ=ylĂ bĘ BĂ rSĆ ’Ğ SyĄ Cz 3

SdĆqŁ : dxĎ ’Ć rWĎ bĎ BĘ MhĆ UĎ ‘Ă MêĆ’Č =MGČ rSĆ ’ĞJČ MyYĂ xĎ lĘ eĂ hČ =t’Ć wĘ MhĆ UĎ ‘Ă MyrĂCs’Ğ MêĆ’Č =M’Ă 4

TjŁ SĘ yĂ MypĂ ’Ğ nŁ wĘ MynĂ zŁ =t’Ć wĘ Sy’Ă ‘ČCYyĘ=t’Ć ClQĘ xČ tĘ âl MJĆ mĂ Sy’Ă =lkĎ lĘ tCSy’Ă hĎ hyĆhĘ êĂ
ìjĘ rĘ’Č âl rmČ ’Ď ’Ch yJĂ MkĆ qĘ lĘ xĆ ydĄbĘ CxmĘ WĂ wĘ PsĆ JĆ tbČ hĞ ’Č mĄ MkĆ JĘ rĘdČ CqyxĂ rĘhČ : MyhĂ Łl’Ĺ 5

CrkĘ zĂ : MdĎ’Ď ylĂ hWĆ ‘ĞIČ=hmČ ’rĎy’Ă âl yrĎzĘř‘Ł BĘ ylĂ hoĎhyĘ rmČ ’nŁ wĘ xTČ bĘ nĂ NJĄ =l‘Č : ìbĆ zĘ‘Ć’Ć âlwĘ 6, 7

: MtĎ nĎ Cm’ĹbĆ CklĘ C MJĎ rĘDČ tylĂ kĘ tČ lĘ CnyBĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ MkĆ lĎ CdyGĂ hĂ =rSĆ ’Ğ MkĆ yrĄèĘ ’Č mĘ =t’Ć
‘wVy

.+w x"yq Mylht Nyy‘ ,’ry’ ’l yl hwhy ’"n v.6 .gy
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trŁ ot ynĄjĘ mĂ CToUêĂ =l’Č : d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ ’ChwĘ MoIhČ ’ChwĘ lmŁ tĘ ’Ć ’Ch oehĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ8, 9

MybĂ oT=âl MyuĂ xĚ MylĂ kĎ ’ĞmČ yuĄxĚ âl CedĆ‘ĎsĘ yĂ dsĆ xĆ rSĆ ’Ğ bQĄ lČ boT yJĂ torzĎwĘ tonSŁ
yrĄgĘ pĂ =yJĂ : NJĎ SĘ UĂ hČ ytĄrĘSĎ mĘ lĂ TjĎ SĘ mĂ Ny’Ą wylĎ ‘ĎmĄ lkŁ ’ĹlĆ rSĆ ’Ğ xČ BĄ zĘmĂ CnlĎ =SyĆ : MhĆ ylĄ ‘ĞbČ lĘ10, 11

ZCxmĂ CprĘWĘ nĂ NwŁ ‘Ď rjĄ kČ lĘ lodGĎhČ NhĄ JŁ hČ dyČBĘ SdĆuŁ hČ =l’Ć ’bĎ Ch MmĎ DĎ rSĆ ’Ğ MyxĂ bĎ EĘhČ
: r‘ČèĎ lČ ZCxmĂ heĎ‘Ě omdĎBĘ M‘ĎhĎ =t’Ć SDĄqČ yĘ rSĆ ’ĞlČ ‘ČCSyĄ=MGČ t’zŁ rCb‘ĞBČ : hnĆxĞ UČ lČ12

tdĆmĆ ‘Ł ry‘Ă CnlĎ =Ny’Ą hjŁ : otjĎ rĘxĆ =t’Ć ’vĎ nĂ wĘ hnĆxĞ UČ lČ ZCxmĂ =l’Ć wylĎ ’Ą ’eĎ=h’Ď YĘ nĄ NJĄ =l‘Č13, 14

MyhĂ Łl’lĄ hdĎot yxĄ bĘ zĂ odyĎ=l‘Č byrĂqĘ nČ hêĎ‘ČwĘ : MySĂ qĘ bČ mĘ Cn’Ď hdĎytĂ ‘ĞhĎ ry‘ĂhĎ ë’Č d‘ČlĎ15

MynĂ oybĘ ’Ć lĎ rEĄpĎ lĘ C boT=lmĎ gĘ lĂ ë’Č : omSĘ lĂ hdĎoê tontĘ eŁ hČ CnytĄpĎ WĘ yrĂjĘ MhĄ âlhĞ dymĂ êĎ16

C‘nĘ JĎ hĂ wĘ MkĆ yrĄèĘ ’Č mĘ =l’Ć C‘mĘ SĂ : MyhĂ Łl’lĄ xČ xŁ ynĂ xČ yrĄlĘ MhĄ hQĆ ’Ą JĎ MyxĂ bĎ zĘ=yJĂ CxJĎ SĘ êĂ =l’Č17

t’zŁ kĎ CW‘ĞyČ rCb‘ĞBČ NoBSĘ xĆ wĘ NyDĂ ttĄlĎ MydĂmĘ ‘Ł JĘ MkĆ ytĄSŁ pĘ nČ =l‘Č MhĄ MydĂqĘ SŁ =yJĂ MhĆ ynĄjĘ mĂ
Cn‘ĘdČyĎ=yJĂ CnylĄ ‘Ď CllĘ jČ tĘ hĂ : hEĆhČ rbĎ DĎhČ MkĆ lĎ boT=âl NkĄ ’lĄ Cl yJĂ hxĎ nĎ’ĞbČ âlwĘ hwĎdĘxĆ BĘ18

l’Ą SŁ ynĂ ’Ğ rtĆ yĆ ZpĆ xĄ bĘ C : CnYĄ pĘ xĆ =lJĎ dymĂ êĎ MyrĂSĎ ymĄ BĘ ëQĄ hČ tĘ hĂ lĘ C CnBĄ lĂ NoknĎ yJĂ d’Ł mĘ19

rSĆ ’Ğ MolèĎ hČ yhĄ Łl’wĄ : hrĎhĄ mĘ =d‘Č MkĆ ylĄ ’Ğ bCSlĎ ylĂ NêČ yĚ rCb‘ĞbČ lĘ t’zŁ toW‘ĞlČ MkĆ UĎ ‘ĂmĄ20

’Ch : CnynĄdŁ ’Ğ ‘ČCSyĄ=t’Ć lodGĎhČ N’~Ł hČ h‘ĄrŁ =t’Ć MytĂ UĄ hČ =NmĂ MyqĂ hĄ MlĎ o‘ tyrĂBĘ MdČBĘ21

‘ČCSyĄ=dyČBĘ wynĎ y‘ĄBĘ boFJČ MkĆ UĎ ‘Ă l‘ČpĘ yĂwĘ oYpĘ xĆ =t’Ć ’QĄ mČ lĘ boF hWĆ ‘ĞmČ =lkĎ BĘ MkĆ tĘ ’Ć NnĄ okyĘ
yrĄbĘ DĂ ’nĎ=C’WĘ yxČ ’Č MkĆ UĎ ‘ĂmĄ l’Ą SŁ ynĂ ’Ğ wČ : NmĄ ’Ď d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ dobJĎ hČ ol=rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ22

’bŁ yĎ=M’Ă wĘ ySĂ pĘ xĎ lČ ’YĎ yĎ CnyxĂ ’Ď soItĂ omyTĂ yJĂ C‘dĘC : MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ bĘ tČJĎ r‘ĎzĘmĂ T‘ČmĘ =yJĂ yrĂsĎ Cm23

MySĂ oduĘ hČ =lkĎ wĘ MkĆ yrĄèĘ ’Ď mĘ =lJĎ MolSĘ lĂ Cl’ĞSČ : MkĆ ynĄjĘ =t’Ć oê’Ă h’Ć rĘ’Ć MymĂ IĎhČ brĆqĆbĘ24

: NmĄ ’Ď MkĆ QĘ JĚ =M‘Ă dsĆ xĆ hČ : MkĆ lĎ MolSĎ lĘ MydĂqĘ jŁ ’yĎlĘ TČ y’Ă mĄ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ25



bqŁ ‘ĞyČ

MyTĂ bĎ èĘ hČ rWĎ ‘Ď MynĄèĘ mĂ hrĎCzjĘ hČ hdĎ‘ĄhĎ =l’Ć xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ Nod’Ď lĘ C MyhĂ Łl’lĄ dbĆ ‘Ć bqŁ ‘ĞyČ ’

MkĆ êĘ ‘ĘdČBĘ : MkĆ tĘ ’Ć hnĎ yrĆqĘ êĂ tonSŁ toimČ M’Ă hxĎ mĘ WĂ lĘ ë’Č yxČ ’Č MkĆ lĎ CbSĘ xĂ : MolSĎ 2, 3

hmĎ lĄ SĘ hyĆhĘ êĂ lBĎ iČ hČ xČ JŁ tQČ ‘ĚpĘ C : lBĎ iČ hČ xČ JŁ =t’Ć MkĆ lĎ NêĄ yĂ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ NxĄ BŁ rCk yJĂ 4

hmĎ kĘ xĎ rsČ xĘ yĆ yJĂ MJĆ mĂ Sy’Ă wĘ : rbĎ DĎ MkĆ lĎ rsČ xĘ yĆ âlwĘ MymĂ ymĂ tĘ C MymĂ lĄ SĘ CyhĘ êĂ rCb‘ĞbČ lĘ 5

ë’Č : rbĎ DĎ MylĂ kĘ mČ =Ny’Ą wĘ hbĎ ydĂnĘ xČ CrBĘ lJŁ lČ NtĄ eŁ hČ MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą mĄ ol=NtĆ eĎtĂ wĘ heĎSĆ qĘ bČ yĘ 6

yQĄ gČlĘ ’Ch hmĆ oD MyjĂ ‘ĂsĘ yêĄSĘ =l‘Č xČ sĄ jŁ hČ yJĂ MyjĂ ‘ĂsĘ yêĄSĘ =l‘Č xsČ pĘ yĂ âlwĘ hnĎ Cm’ĹBĆ SuĄbČ yĘ
rbĎ dĎ ’vĎ yĂ=yJĂ oSpĘ nČbĘ hUĆ dČyĘ=l’Č ’ChhČ Sy’Ă hĎ wĘ : xČ Cr=ynĄjĘ mĂ MydĂrĘyŁ wĘ MylĂ ‘Ł MhĄ rSĆ ’Ğ MIĎhČ 7

lQĄ hČ tĘ yĂ lpĄ SĎ x’Ď MlĎ C’ : wytĎbŁ ytĂ nĘ =lkĎ BĘ ’Ch zxĄ jŁ oBlĂ qlČ xĎ rSĆ ’Ğ Sy’Ă : hoĎhyĘ t’Ą mĄ 8, 9

SmĆ èĆ hČ t’YĄ kĘ yJĂ : rbŁ ‘ĞyČ NJĄ ryYĂ xĎ ZyYĂ kĘ yJĂ oSpĘ nČ tClpĘ SĂ BĘ rySĂ ‘ĎwĘ : oSpĘ nČ tommĘ orBĘ 10, 11

lybĂ SĘ =ylĄ ‘Ğ rySĂ ‘ĎhĆ lBŁ yĂ NJĄ lbĄ nŁ oêrĘ’Č pĘ tĂ ybĂ YĘ C ZyYĂ llČ mĘ ’Ě ryYĂ xĎ SbČ yyĂ otrĎbĚ gĘ BĂ
rBĆ dĂ=rSĆ ’Ğ MyIĂxČ hČ trĆTĆ ‘Ğ ’vĎ yĂ onxĞ BĎ hĂ bĘ yJĂ hiĎ mČ BĘ NxČ bĘ eĂ hČ Sy’Ă hĎ yrĄSĘ ’Č : otYĎ CrmĘ 12

hiĆ nČmĘ Ny’Ą rSĆ ’ĞkČ yJĂ ytĂ ’Ł hiĎ nĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ hiĎ mČ BĘ lSĎ kĘ eĂ hČ rmČ ’yŁ =l’Č : wybĎ hĞ ’Ł lĘ ynĎdŁ ’Ğ 13

yJĂ ChiĄ nČêĘ oSpĘ nČ twČ’ĞêČ Sy’Ă =lJĎ ë’Č : Sy’Ă hiĆ nČ yĘ=âl ’Ch=MGČ NJĄ ‘rĎBĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć 14

MlĄ SĎ ’Ch rSĆ ’ĞJČ ’TĘ xĄ hČ wĘ ’TĘ xĄ dlĄ êĄ htĎrĘhĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č hwĎ’ĞêČhČ wĘ : HBĎ =dkĆ QĎ yĂwĘ ëSĄ UĎ yĂ 15

hrĎCSêĘ =lkĎ wĘ hbĎ oT hnĎêĎmČ =lJĎ : MyrĂqĎ yĘhČ yxČ ’Č MkĆ SĘ pĘ nČ =t’Ć C‘tĘ êČ =l’Č : twĆmĎ dylĂ oy 16, 17

’ChwĘ : hrĎCmêĘ lYĄ âl P’Č ol topylĂ xĞ =Ny’Ą rSĆ ’Ğ trŁ ’Ł UĘ hČ ybĂ ’Ğ t’Ą mĄ l‘ĎmĄ tdĆrĆyŁ hmĎ lĄ SĘ 18

: wyrĎCYyĘ ëotBĘ ot’Ď CbêĘ tySĂ ’rĄJĘ ol toyhĘ lĂ oêmĂ ’Ğ rbČ dĘBĂ CntĎ’Ł dylĂ oh oSpĘ nČ tCČ’Č BĘ
: PYĆ qĎ =PYĎ qĘ lĂ SSĄ bŁ C rBĄ dČlĘ SSĄ BŁ ‘ČmŁ SĘ lĂ ryhĂ mĎ MJĆ mĂ Sy’Ă =lkĎ yhĂ yĘ MyrĂqĎ yĘhČ yxČ ’Č NkĆ lĎ 19

dbĆ kŁ wĘ MylĂ CQGĂ =lJĎ MkĆ ylĄ ‘ĞmĄ CrysĂ hĎ NJĄ =l‘Č : MyhĂ Łl’Ĺ tqČ dĘYĂ l‘ČpĘ yĂ âl MdĎ’Ď PYĆ qĆ=yJĂ 20, 21

: MkĆ ytĄSŁ pĘ nČlĘ ‘ČySĂ ohlĘ HBĎ =SyĆ rSĆ ’Ğ MkĆ kĞ otbĘ h‘ĎCTeĘ hČ hrĎoêbČ CqyzĂxĞ hČ hwĎnĎ‘ĞbČ C h‘ĎSĘ rĂ
yJĂ : MkĆ SĘ pĘ nČ =t’Ć to‘tĘ hČ lĘ NzĆ’Ł lĘ My‘ĂmĘ SŁ qrČ âlwĘ hwĎYĘ UĂ hČ rbČ DĘ MyWĂ ‘Ł toyhĘ lĂ C’rĘC 22, 23

’Ch yJĂ : SFĎ lĚ mĘ y’Ă rĘBĂ wynĎjĎ r’Č êŁ TyBĂ UČ hČ Sy’Ă lĘ ’Ch lSČ mĘ nĂ CeWĆ ‘ĞyČ âlwĘ rbĎ DĎ ‘ČmĄ èŁ hČ 24

rSĆ ’Ğ hmĎ ymĂ êĘ hČ hrĎoêbČ ony‘Ą MvĎ hČ ë’Č : or’ĽêČ =hmČ xČ kĄ SŁ wĘ ëlĄ oh ‘gČrĆkĘ C wynĎpĎ BĘ TyBĂ mČ 25

Sy’Ă hĎ ChnĄ‘ĞmČ lĘ rbĎ DĎhČ hWĆ ‘Ł =M’Ă yJĂ xČ kĄ SŁ wĘ ‘ČmĄ SŁ CenĄ y’Ć wĘ dymĂ êĎ HbĎ hgĆhŁ wĘ HBĎ SpĆ xŁ
NsĆ rĆ rmŁ SĘ yĂ âlwĘ MyhĂ Łl’Ĺ dbĄ ‘Ł toyhĘ lĂ MJĄ mĂ Sy’Ă hUĆ dČyĘ=M’Ă wĘ : ChWĄ ‘ĞmČ BĘ rèČ ’Ě yĘ ’ChhČ 26

hmĎ ymĂ tĘ C hrĎohTĘ hdĎbŁ ‘Ğ ’yhĂ t’zŁ : ’yhĂ lbĆ hĆ otdĎbŁ ‘Ğ obbĎ lĘ =t’Ć h‘ĆtĘ yČ=M’Ă yJĂ onoSlĘ 27

rbĎ DĎ ZmĆ SĆ =NmĂ rmĄ êČSĘ hĂ lĘ C MhĆ ytĄ oqCYmĘ BĂ tonmĎ lĘ ’Č wĘ MymĂ otyĘ ruĄbČ lĘ CnybĂ ’Ď CnyhĄ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ
: ZrĆ’Ď hĎ twČrĘ‘Ć=NmĂ

Sy’Ă ’bŁ yĎ=M’Ă yJĂ : dobJĎ hČ Nod’Ğ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ tnČ Cm’ĹBĆ yxČ ’Č MynĂ pĎ CryJĂ êČ =l’Č b, 2
tyb=l’
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MydĂgĎbĘ BĂ ynĂ ‘Ď=MGČ MSĎ ’bĎ C toYlĎ xĞmČ SCblĎ wĘ bhĎ zĎ to‘BĘ TČ BĘ rCdhĎ MkĆ lĎ tsĆ nĄJĘ hČ tyBĄ =l’Ć
ynĂ ‘ĎhĆ =l’Ć wĘ dBĎ kĘ nĂ bSĎ omBĘ hpŁ ’eĎ=hbĎ SĘ rmŁ ’lĄ toYlĎ xĞ mČ SCbQĎ hČ =l’Ć MtĆ ynĂ pĘ C : My’Ă oY3

âl M’Ă wĘ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ blĄ wĎ blĄ âl M’Ă hČ : ylĎ gĘ rČ MdŁ hĞ lČ bSĄ o’ MSĎ dmŁ ‘Ğ hêĎ’Č NCrmĘ ’tŁ4

toyhĘ lĂ ZrĆ’Ď hĎ yIĄnĂ ‘ĞBČ rxČ BĎ MyhĂ Łl’Ĺ âlhĞ MyrĂqĎ yĘhČ yxČ ’Č ynĂ C‘mĎ SĘ : MêĆ’Č ‘rČ ySĄ rĘxŁ MyTĂ pĘ SŁ kĘ5

âlhĞ ynĂ ‘ĎhĆ ynĄjĘ MêĆSĘ bČ oh MêĆ’Č wĘ : wybĎ hĞ ’Ł lĘ rBĆ DĂ rSĆ ’ĞJČ tCklĘ mČ ySĄ rĘyŁ wĘ hnĎ Cm’Ĺ yrĄyWĂ ‘Ğ6

’rĎqĘ nĂ rSĆ ’Ğ boFhČ MèĄ hČ MgČ wĘ : TjĎ SĘ UĂ hČ MoqmĘ lĂ MkĆ tĘ ’Ć NCbxĞ sĘ yĂwĘ NCqSĘ ‘ČyČ MhĄ MyrĂySĂ ‘ĞhĎ7

êĎbĘ hČ ’Ď wĘ hrĎoêBČ bCtJĎ JČ tCklĘ UČ hČ tdĎ CrmĘ SĘ êĂ M’Ă heĄhĂ : toprĎxĞ lČ ot’Ł CmyWĂ yĎ MkĆ ylĄ ‘Ğ8

yjĂ =l‘ČwĘ MkĆ yWĄ ‘ĞmČ bĘ C’TĘ xĆ êĆ MynĂ pĎ C’WĘ êĂ =M’Ă MlĎ C’ : toW‘ĞlČ CbyTĂ yêĄ ìomJĎ ì‘ĞrĄlĘ9

’Ch hĎ ytĆ wŁ YĘ UĂ mĂ txČ ’Č rbĄ ‘Ł wĘ hrĎoêhČ =lJĎ =t’Ć rmĄ èŁ hČ yJĂ : HBĎ My‘ĂSĘ pŁ JĘ CTpĘ èĎ êĂ hrĎoêhČ10

âl hêĎ’Č =M’Ă wĘ xYĎ rĘêĂ âl rmĄ ’Ł ’Ch=MGČ P’Ď nĘ êĂ âl rmĄ ’Ł hĎ yJĂ : hĎ ytĆ wŁ YĘ mĂ =lJĎ rbĄ ‘Ł JĘ MSĄ ’Ď11

TpĄ èĎ hĂ lĘ MydĂtĂ ‘ĞJČ NCW‘ĞtČ hkŁ wĘ NCrBĘ dČtĘ hJŁ MêĆ’Č wĘ : ìeĆhĂ hrĎoêBČ ‘ČSĆ jŁ êĎxĘ YČ rĎ ë’Č êĎpĘ ’Č nĎ12

xČ JŁ =l‘Č z‘Ł yĎ dsĆ xĆ hČ xČ JŁ ë’Č dsĆ xĎ âllĘ NyDĂBČ dsĆ xĆ Ny’Ą yJĂ : HBĎ SpĆ xŁ rSĆ ’Ğ hrĎoêhČ yjĂ =l‘Č13

hnĎ Cm’Ĺ lkČ CthĞ ol Ny’Ą MyWĂ ‘ĞmČ C ob hnĎ Cm’Ĺ yJĂ rmĄ ’Ł hĎ Sy’Ă lĘ ly‘Ă oI=hmČ yxČ ’Č : NyDĂhČ14

rmČ ’yŁ MJĆ mĂ Sy’Ă wĘ : MuĎ xĚ MxĆ lĆ MhĆ lĎ Ny’Ą wĘ MyUĂ rĚy‘Ą CyhĘ yĂ tox’Ď =o’ x’Ď M’Ă : ol=‘ČySĂ ohlĘ15, 16

MhĆ lĎ NêĄ IĂ=hmČ MrĎsŁ xĘ mČ =yDĄ MSĎ pĘ nČlĘ CnêĘ tĂ =âlwĘ MêĆ‘ĘbČ WĘ C MkĆ lĎ =MxČ wĘ MolSĎ lĘ CklĘ MhĆ ylĄ ’Ğ
rmČ ’yŁ lbĎ ’Ğ : HDĎbČ lĘ ’yhĂ htĎmĄ HUĎ ‘Ă Ny’Ą MyWĂ ‘ĞmČ M’Ă hnĎ Cm’ĹhĎ =MGČ NJĄ : MyĂtĎpĎ WĘ rbČ DĘ17, 18

ìyWĆ ‘ĞmČ ylĂ bĘ BĂ ìtĘ nČ Cm’Ĺ=t’Ć ynĂ ’Ą rĘhČ MyWĂ ‘ĞmČ ylĂ =SyĆ ynĂ ’Ğ wČ ìbĘ hnĎ Cm’Ĺ SyĄ hêĎ’Č NhĄ Sy’Ă
êĎbĘ TČ yhĄ wĘ ’Ch dxĎ ’Ć MyhĂ Łl’Ĺ yJĂ NymĂ ’ĞmČ hêĎ’Č : ytĂ nĎ Cm’Ĺ=t’Ć ì’ĞrĘ’Č yWČ ‘ĞmČ ëoêmĂ ynĂ ’Ğ wČ19

hnĎ Cm’Ĺ yJĂ t‘ČdČlĎ êĎYĘ pČ xĎ M’Ă xČ Cr h‘ĄrŁ hêĎ‘Č ë’Č : NClyxĂ yĎwĘ CnymĂ ’Ğ yČ NJĄ MydĂèĄ hČ MgČ wĘ NymĂ ’ĞhČ lĘ20

qxĎ YĘ yĂ=t’Ć otŁl‘ĞhČ BĘ CnybĂ ’Ď MhĎ rĎbĘ ’Č qDČYĘ nĂ wyWĎ ‘ĞmČ bĘ âlhĞ : ’yhĂ htĎmĄ MyWĂ ‘ĞmČ ylĂ bĘ BĂ21

htĎWĘ ‘ĆnĆ wyWĎ ‘ĞmČ ëoêmĂ C wyWĎ ‘ĞmČ lĘ xČ JŁ =hnĎtĘ nĎ hnĎ Cm’ĹhĎ =yJĂ h’Ć rŁ ìeĘ hĂ : xČ BĄ zĘUĂ hČ bGČ=l‘Č onBĘ22

MgČ wĘ hqĎ dĎYĘ ol=bSĆ xĎ êĄ wČ hoĎhyĘBČ MhĎ rĎbĘ ’Č NmĂ ’ĹhĆ wĘ rmĄ ’Ł hĎ bCtJĎ hČ MqČ ChwĘ : hmĎ lĄ SĘ otnĎ Cm’Ĺ23

NkĄ wĘ : HDĎbČ lĘ hnĎ Cm’ĹbĆ âlwĘ Sy’Ă qDČYĘ yĂ MyWĂ ‘ĞmČ bĘ yJĂ MêĆ’Č My’Ă rŁ heĄhĂ : MyhĂ Łl’Ĺ bhĄ ’Ł ’rĎqĘ nĂ24, 25

MxĄ QĘ SČ êĘ wČ HtĎ yBĄ =l’Ć MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ =t’Ć h’Ď ybĂ hĄ rSĆ ’ĞJČ hĎ yWĆ ‘ĞmČ bĘ hqĎ DĘYĘ nĂ hnĎ oEhČ bxĎ rĎ=MGČ
htĎmĄ MyWĂ ‘ĞmČ ylĂ bĘ BĂ hnĎ Cm’Ĺ=MGČ NJĄ ’Ch tmĄ hmĎ SĎ nĘ âlBĘ PCg=omkĘ yJĂ : trĆxĆ ’Č ërĆdĆBĘ26

: ’yhĂ
toBrČ yJĂ : TjĎ SĘ UĂ hČ =dyČ CnylĄ ‘Ď dBČ kĘ tĂ yJĂ MkĆ êĘ ‘ĘdČBĘ MyBĂ rČ MyrĂom yxČ ’Č MJĆ mĂ CmyqĂ tĎ âlg, 2

MyWĂ lĎ ol=brČ wydĎyĎwĘ ’Ch MymĂ êĎ Sy’Ă wytĎpĎ WĘ BĂ lSĄ JĎ yĂ=âl rSĆ ’Ğ ymĂ C CnQĎ kĚ CnlĘ SČ kĘ nĂ
: CnnĄ oYrĘ ypĂ lĘ hTĆ eĎ yĂwĘ ‘mČ SĘ yĂ rCb‘ĞbČ lĘ gtĆmĆ BĘ MŁlbĘ nĂ sCihČ ypĂ heĄhĂ : orWĎ BĘ =lkĎ lĘ roY‘ĞmČ3

ZjŁ xĘ yČ rSĆ ’Ğ=l’Ć NTŁ qĎ ToSmĎ NtĎ’Ł hFĆ yČ hEĎ‘Č xČ CrBĘ topDĎhĘ eĆhČ tŁldŁ GĘ toInĂ ’Ĺ=MGČ heĄhĂ wĘ4

r‘ČyČ r‘ČbĘ êĂ S’Ą T‘ČmĘ ëy’Ą toldŁ GĘ trĆBĆ dČmĘ C NTŁ qĎ rbĎ ’Ą NoSQĎ hČ =MGČ NJĄ : lbĄ xŁ hČ xČ Cr5

tlĆ lĆ xŁ mĘ CnyrĄbĎ ’Ą ëotbĘ hnĎ CtnĘ NwĆ’Ď oâlmĘ C NTŁ qĎ MlĎ o‘ NoSQĎ hČ ’yhĂ S’Ą NoSQĎ hČ wĘ : lodGĎ6
rVbh=lk
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WmĆ rĆwĘ Po‘wĘ hmĎ hĄ BĘ NymĂ =lJĎ : MeŁ hĂ yGĄ S’Ą mĄ tdĆqĆ yŁ wĘ ‘bČ FĆ hČ lGČlĘ GČ tTĆ hĆ lČ mĘ rWĎ BĎ hČ =lJĎ 7

l’Ą lĘ Ny’Ą HDĎbČ lĘ NoSQĎ hČ ë’Č : MtĎ’Ł SbĄ JŁ ChnĄ ymĂ lĘ MdĎ’Ď hĎ yJĂ MQĎ JĚ MhĄ MySĂ BĎ kĘ nĂ MyĎ=otyĘxČ wĘ 8

CnybĂ ’Ď hoĎhyĘ ërĄbĎ nĘ HBĎ : twĆmĎ tmČ xĞ h’Ď lĄ mĘ C roY‘ĘmČ Ny’Ą mĄ ’yhĂ h‘ĎrĎ HSĎ bĘ kĎ lĘ MdĎ’Ď dyČ 9

NkĄ =âl hlĎ lĎ qĘ C hkĎ rĎbĘ ’YĄ êĄ dxĎ ’Ć hjĆ mĂ : MyhĂ Łl’Ĺ MlĆ YĆ BĘ CW‘ĞnČ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’Ğ lQĄ qČ nĘ HbĎ C 10

hWĆ ‘ĞtČhĞ : dxĎ ’Ć ’YĎ oUmĂ MyrĂmĎ C MyqĂ CtmĘ hĎ ymĄ ymĄ r’Ą BĘ ryqĂ tĎhĞ : MkĆ BĎ NkĄ hWĄ ‘ĎyĄ=âl yxČ ’Č 11, 12

: MyqĂ CtmĘ C’YĘ yĄ âl MyxĂ ClmĘ MyĂUČ mĂ NJĄ MynĂ ’Ą tĘ ’yYĂ othĞ NpĆ GĆhČ wĘ NpĆ gĆ ybĄ nĘ ‘Ă yxČ ’Č hnĎ’Ą tĘ
: otmĎ kĘ xĎ twČnĘ ‘ČBĘ MybĂ oFhČ wyIĎxČ ylĄ GĘ ‘ĘmČ ëoêmĂ wyWĎ ‘ĞmČ =t’Ć Cn’Ą rĘyČ MkĆ BĎ NobnĎ wĘ MkĎ xĎ ymĂ 13

âl : tmĆ ’ĹhĎ ynĄjĘ dgĆnĆ CSxĄ kČ tĘ C CllĘ hČ tĘ êĂ hUĎ lĎ NodmĎ hrĆgĎ yĘ MkĆ BĘ lĂ wĘ MkĆ bĎ h’Ď nĘ qĂ tmČ xĞ =M’Ă wĘ 14, 15

MoqmĘ bĂ =yJĂ : MydĂèĄ hČ o’ rWĎ BĎ hČ ‘bĎ FĆ mĂ ZrĆ’Ď lĎ hFĎ mČ QĘ mĂ ’yhĂ yJĂ l‘ĎmĄ h’Ď BĎ hČ hmĎ kĘ xĎ hČ Cz 16

’yhĂ hrĎohTĘ l‘ĎmĄ tdĆrĆIŁ hČ hmĎ kĘ xĎ hČ ë’Č : l‘ČIĎlĂ BĘ rbČ DĘ=lkwĘ hmĎ ChmĘ MSĎ MynĂ dĎmĘ C h’Ď nĘ qĂ 17

boT HyĎrĘpĂ C MymĂ xĞ rČ h’Ď lĄ mĘ to~rČtĘ hĂ lĘ ’yhĂ hxĎ on hĎ yrĆbĎ dĘ hwĎnĎ‘ĞbČ C MolSĎ lĘ xêČpĘ tĂ hĎ yjĂ
: MolSĎ yWĄ ‘Ł lĘ xTČ bĆ lĎ ‘ČrĚzĎ hqĎ dĎ~Ę hČ yrĂjĘ hzĆ : HBĎ hjĎ nĚxĞ Ny’Ą wĘ MynĂ pĎ ’vmČ HUĎ ‘Ă Ny’Ą 18

Ny’Ą wĘ CC’Č tĘ êĂ : MkĆ yrĄbĎ ’Ą BĘ toYrĘjŁ hČ twŁ ’ĞêČhČ ëoêmĂ âl M’Ă MkĆ ynĄ yBĄ tomxĎ lĘ mĂ C hrĎgĘ êĂ NyĂ’Č mĄ d, 2

N‘ČyČ hmĎ C’mĘ MkĄ lĎ Ny’Ą wĘ CmxĞ QĎ tĂ wĘ CrGĘ tĘ êĂ hIĎSĂ Ct hnĎ yWĆ ‘ĞtČ âl MkĆ ydĄyĘwĂ C’nĘ qČ tĘ C Cx~Ę rČêĘ MkĆ lĎ
: MkĆ tĘ wČ’ĞêČ tol’ĞSĘ mĂ ’QĄ mČ lĘ MêĆlĘ ’Ć SĘ h‘ĎrĎBĘ N‘ČyČ MêĆgĘ vČ hĂ âlwĘ MêĆlĘ ’Ć SĘ : MêĆlĘ ’Ć SĘ âl 3

ymĂ ’op’Ą t’zŁ lĘ MyhĂ Łl’lĄ ’yhĂ hbĎ y’Ą MlĎ o‘hĎ tbČ hĞ ’Č =yJĂ top’Ğ nŁ wĘ MypĂ ’Ğ nŁ MêĆ‘ĘdČyĘ âl M’Ă hČ 4

ryhĂ zĘyČ ’rĎqĘ UĂ hČ yJĂ NCbSĘ xĘ êČ M’Ă hČ : bSĄ xĎ yĄ MyhĂ Łl’lĄ byĄ’Ł MlĎ o‘hĎ bhĄ ’Ł toyhĘ lĂ ZpĄ xĎ hĆ ’Ch 5

’Ch NJĄ =l‘Č NxĄ rtĆ yĆ NtĄ nŁ ’Ch NkĄ ’Ď : h’Ď nĘ qĂ otwĎ’ĞêČ M’Ă hČ CnBĄ rĘqĂ BĘ NkĄ èŁ hČ xČ CrhĎ wĘ qyrĂlĎ 6

NTĎ vĎ hČ ynĄpĘ BĂ Cb~Ę yČtĘ hĂ MyhĂ Łl’Ĺ ynĄjĘ mĂ C‘nĘ JĎ hĂ NkĄ lĎ : NxĄ =NêĆ yĂ MywĂnĎ‘ĞlČ wĘ ZylĂ yĎ MyYĂ QĄ lČ śhoĎhyĘ rmĄ ’Ł 7

MkĆ bĘ bČ lĘ bĂ CJEČhĂ NwĆ’Ď =ytĄmĘ MkĆ ydĄyĘ CYxĞrČ MkĆ ylĄ ’Ğ brČqĘ yĂwĘ MyhĂ Łl’Ĺ=l’Ć CbrĘqĂ : MkĆ ynĄjĘ mĂ sCnyĎwĘ 8

: hgĎ CtlĘ hxĎ mĘ WĂ wĘ lbĆ ’Ą lĘ MkĆ lĎ ëpĄ hĎ yĄ qoxWĘ ClylĂ yhĄ wĘ ClBĘ ’Č tĘ hĂ Cb~Ę ‘ČtĘ hĂ : blĄ wĎ blĄ ylĄ ‘ĞBČ 9

rBĄ dČmĘ hČ otymĂ ‘ĞBČ Sy’Ă CrBĘ dČtĘ âl yxČ ’Č : MkĆ tĘ ’Ć MyrĂyĎ ’ChwĘ hoĎhyĘ ynĄpĘ lĂ MkĆ SĘ pĘ nČ ClyjĂ SĘ hČ 10, 11

ìnĘ y’Ą NydĂtĎ hrĎoêhČ =t’Ć M’Ă wĘ hrĎoêhČ =t’Ć NdĎwĘ hrĎoêBČ rBĄ dČmĘ ’Ch wyxĂ ’Ď =t’Ć NDĎhČ wĘ wyxĂ ’Ď BĘ
ly~Ă hČ lĘ odyĎBĘ xČ JŁ hČ rSĆ ’Ğ ’Ch TpĄ èŁ hČ wĘ qqĄxŁ mĘ hČ ’Ch dxĎ ’Ć : HTĎ pĘ SŁ =M’Ă yJĂ hrĎoêhČ hWĄ ‘Ł 12

o’ MoyhČ CnQĎ hkĎ lĘ nĄ MyrĂmĘ o’hĎ yoh : ìytĆ ymĂ ‘Ğ=t’Ć TjŁ SĘ tĂ yJĂ ’Ch hêĎ’Č ymĂ C dBĄ ’Č lĘ C 13

dlĄ IĄ=hmČ NC‘dĘtĄ âl MêĆ’Č wĘ : lyĂxĎ CnQĎ hWĆ ‘ĞnČ wĘ txČ ’Č hnĎSĎ MSĎ rxČ sĘ nĂ wĘ ’yhĂ hČ ry‘ĂlĎ rxĎ mĎ lĘ 14

MkĆ ylĄ ‘Ğ t’zŁ JĎ ë’Č : ChêŁ bČ hlĆ ‘ĞyČ rxČ ’Č wĘ ‘gČrĆJĘ h’Ć rĎyĄ roTyqĂ MkĆ yIĄxČ hmĆ yJĂ rxĎ mĎ Moy 15

MkĆ tĘ C’gĄBĘ MylĂ QĞ hČ tĘ mĂ MêĆ’Č qrČ : t’zŁ JĎ o’ t’zŁ kĎ hWĆ ‘ĞnČ hyĆxĘ nĂ wĘ hoĎhyĘ hYĆ rĘyĂ=M’Ă rmŁ ’lĄ 16

: ’WĎ yĂ o’TĘ xĆ CeWĆ ‘ĞyČ âlwĘ rSĎ IĎkČ wĘ boFJČ toW‘ĞlČ ‘ČdĄIŁ hČ =lkĎ wĘ : ’yhĂ h‘ĎrĎ t’zŁ kĎ hQĎ yhĂ êĘ =lJĎ 17

MkĆ ydĄgĘ bĂ C bqĎ rĎ MkĆ rĘSĘ ‘Ď : MkĆ tĘ ’Ć hnĎ yrĆqĘ êĂ rSĆ ’Ğ tor~Ď lČ ClylĂ yhĄ Cq‘ĞzČ M‘Ď yrĄySĂ ‘Ğ yoh h, 2

MkĆ rĘWČ BĘ lkČ ’Ď wĘ d‘ĄlĘ MkĆ bĎ hnĆ‘ĞyČ hEĆhČ s’Ď mĘ nĂ NohwĘ ’nĆSĘ yĂ PsĆ JĆ hČ M‘ČCy bhĎ EĎhČ : S‘Ď lkČ ’yŁ 3
V’k

.d"l +g ylVm Nyy‘ ,Zyly ’Ch MyYll=M’Ă ’"n v.6 .d
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rkČ WĘ q‘ĎzĘyĂ MylĂ ‘ĞjŁ hČ rkČ WĘ heĄhĂ : NorxĞ ’Č MoylĘ MkĆ lĎ MêĆrĘYČ ’Ğ rYĎ o’hĎ ’Ch hzĆ S’Ą JĎ4

MêĆgĘ eČ‘ČtĘ hĂ : to’bĎ YĘ hoĎhyĘ ynĄ zĘ’Ď bĘ h’Ď BĎ MyrĂYĘ uŁ hČ tqČ ‘ĞzČwĘ MêĆqĘ SČ ‘Ğ rSĆ ’Ğ MkĆ ytĄdŁ WĘ yrĄYĘ qŁ5

qyDĂ~Č hČ =t’Ć MêĆ ymĂ hĞ MêĆ‘ĘSČ rĘhĂ : hxĎ bĘ TĂ MoylĘ omJĘ MkĆ BĘ lĂ NmČ SĘ IĂwČ MêĆ nĘ DČ‘ČtĘ hĂ ZrĆ’Ď BĎ6

t’Č CbtĘ lĂ hJĆ xČ yĘ rJĎ ’Ă hĎ heĄhĂ Nod’Ď hĎ ’BŁ =d‘Č yxČ ’Č CUDŁ NJĄ =l‘Č : MkĆ ynĄpĘ BĂ dmČ ‘Ď=âl ’ChwĘ7

CYUĘ ’Č MêĆ’Č =MgČ ClyxĂ oh NJĄ : SoqlĘ mČ C hrĆoy ’obyĎ rSĆ ’Ğ=d‘Č lxĄ yČyĘ hbĎ oFhČ hmĎ dĎ’ĞhĎ8

CmSĘ ’Ę tĆ âlwĘ Ch‘ĄrĄ=l‘Č Sy’Ă yxČ ’Č CnoQêĂ =l’Č : My’Ă BĎ heĄhĂ Nod’Ď hĎ ynĄpĘ yJĂ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć9

MxĎ Cr ërĆ’Ł wĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ torYĎ tpĄ omlĘ yxČ ’Č MkĆ lĎ CxqĘ : xtČjĎ lČ dmĄ ‘Ł TpĄ èŁ hČ heĄhĂ TjĎ SĘ UĂ bČ10

boI’Ă tolbĘ sĂ xČ kŁ wĘ lBĎ iČ hČ xČ JŁ MyrĂèĘ ’Č mĘ CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ : hoĎhyĘ MSĄ BĘ CrBĘ DĂ rSĆ ’Ğ My’Ă ybĂ eĘ hČ11

: ’Ch NCexČ wĘ MCxrČ hoĎhyĘ yJĂ hoĎhyĘ t’Ą mĄ otyrĂxĞ’Č htĎ yĘhĎ =hmĆ MtĆ y’Ă rĘ MgČ wĘ MêĆ‘ĘmČ SĘ âlhĞ
trĆxĆ ’Č h‘ĎCbSĘ =lkĎ âlwĘ ZrĆ’Ď bĎ âlwĘ MyĂmČ èĎ bČ âl C‘bĘ èĎ êĂ =l’Č rbĎ DĎ=lkĎ ynĄpĘ lĂ yxČ ’Č hêĎ‘ČwĘ12

lQĄ jČ tĘ yĂ MJĆ mĂ Sy’Ă lĘ rYČ yĄ=M’Ă : TjĎ SĘ UĂ BČ CSnĘ ‘ĎêĄ=NjĆ âl âl o’ NhĄ NhĄ MkĆ rĘbČ dĘ hyĆhĘ yĂ hkŁ wĘ13

wylĎ ‘Ď CllĘ jČ tĘ hĂ wĘ hdĎ‘ĄhĎ ynĄqĘ zĂlĘ ’rĎqĘ yĂ hlĆ xŁ MkĆ BĎ hyĆhĘ yĂ=M’Ă : rUĄ zČyĘ wylĎ ‘Ď boT oBlĂ M’Ă wĘ14

’TĎ xĎ M’Ă wĘ CemĆ yqĂ yĘ hoĎhywČ hlĆ xŁ lČ rzŁ ‘ĞêČ hnĎ Cm’Ĺ=M‘Ă hQĎ pĂ tĘ C : hoĎhyĘ MSĄ BĘ NmĆ SĆ ot’Ł CxSĘ mĎ C15

MkĆ lĎ ’pĎ rĎwĘ Ch‘ĄrĄ d‘ČBĘ Sy’Ă CllĘ jČ tĘ hĂ wĘ Ch‘ĄrĄ=l’Ć Sy’Ă MkĆ ytĄ onwŁ ‘Ğ CDwČtĘ hĂ NkĄ lĎ : ol=xlČ sĘ nĂ wĘ16

yêĂ lĘ bĂ lĘ lQĄ jČ tĘ hĂ wĘ CnmŁ JĎ SpĆ nĆ l‘ČBČ hyĎhĎ ChIĎlĂ ’Ą : HtĎQĎ ‘ĚpĘ BĂ HxĎ JŁ brČ qyDĂYČ tQČ pĂ tĘ =yJĂ17

lQĄ jČ tĘ IĂwČ bSĎ IĎwČ : MySĂ dĎxĽ hèĎ SĂ wĘ MynĂ SĎ SŁlSĎ ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č rTĎ mĎ hyĎhĎ =âlwĘ rTĎ mĎ toyhĹ18

ërĆDĆmĂ rCsyĎ MJĆ mĂ dxĎ ’Ć M’Ă yxČ ’Č : HlĎ CbyĘ=t’Ć hnĎtĘ nĎ ZrĆ’Ď hĎ wĘ rTĎ mĎ CpyrĂ‘ĹhĆ MyĂmČ èĎ hČ wĘ19

SpĆ nĆ ly~Ă yČ o‘SĘ jĂ ërĆDĆmĂ ’TĄ oxhČ =t’Ć bySĂ UĄ hČ yJĂ ’nĎ=‘dČyĄ : CebĆ ySĂ yĘ rxĄ ’Č Sy’Ă wĘ tmĆ ’ĹhĎ20

: MyBĂ rČ My‘ĂSĎ jĘ =l‘Č hiĆ kČ ywĂ twĆUĎ mĂ



’ sorTĘ jĆ

’IĎqĂ dĘojqČ ’yĎTĘ lČ GĎ soTnĘ pĎ BĘ MyrĂGĎhČ MyrĂCzjĘ hČ MyrĂyxĂ BĘ hČ =l’Ć xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ xČ ylĂ SĘ sorTĘ jĆ ’

MBĎ lĂ NykĂ hĎ lĘ C oxCrBĘ MSĎ DĘqČ lĘ b’Ď hĎ MyhĂ Łl’Ĺ M‘ČFČ mĂ MdĆuĆmĂ CrxĞbĘ nĂ rSĆ ’Ğ : ’yĎnĘ CtybĂ C ’yĎsĘ ’Č 2

MyhĂ Łl’ĹhĎ ’Ch ëCrBĎ : ’GĆWĘ yĂ MkĆ mĘ olSĘ C MkĆ DĘsĘ xČ MhĆ ylĄ ‘Ğ omDĎ zIĄwČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄlĘ ‘ČmŁ SĘ lĂ 3

tmČ CqtĘ BĂ MyIĂxČ twČqĘ tĂ lĘ tynĂ SĄ CntĎ’Ł dylĂ oh oDsĘ xČ ldĆgŁ JĘ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ ybĂ ’Ğ
hnĎ Cp~Ę hČ loBtĂ âlwĘ lQČ xĚ tĘ âlwĘ txĄ èĎ tĂ âl rSĆ ’Ğ hlĎ xĞ nČlĘ : MytĂ UĄ hČ =NmĂ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ 4

hlĆ GĎêĂ rSĆ ’Ğ h‘ĎCSêĘ lČ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ ydĄyĘ=l‘Č l’Ą xČ kŁ BĘ MêĆ’Č MyrĂCmSĘ yJĂ : MyĂmĎ èĎ BČ MkĆ lĎ 5

toimČ ylĄ gĘ rČlĘ r‘ĎYĘ UĂ lČ ClBĘ ’Č tĘ tĂ hêĎ‘Č=yJĂ P’Č d’Ł mĘ =d‘Č ClygĂ êĎ HBĎ rSĆ ’Ğ : MymĂ IĎhČ ZqĄlĘ 6

S’Ą BĎ quĎ zĚmĘ bhĎ EĎmĂ HrĎyxĂ mĘ qoxrĎ rSĆ ’Ğ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ PrĄYĎ lĘ : ZCxnĎ N’Ď BŁ rSĆ ’Ğ tonSŁ 7

‘ČCSyĄ toQGČtĘ hĂ BĘ trĆ’Ć pĘ tĂ lĘ C dobkĎ lĘ hQĎ hĂ tĘ lĂ hyĆhĘ êĂ MkĆ tĘ nČ Cm’ĹwĆ dbĄ ’Ł =ydĄ‘Ğ otyrĂxĞ ’Č rSĆ ’Ğ
hêĎ‘Č=d‘Č yJĂ P’Č ob=CnymĂ ’ĞêČ wČ wynĎjĎ MtĆ yzĂxĞ âl yJĂ P’Č MêĆbĘ hČ ’Ğ ot’Ł rSĆ ’Ğ : xČ ySĂ UĎ hČ 8

rSĆ ’ĞJČ : ordĎhĞ BČ lylĂ kĎ wĘ rjĄ iČ mĂ MCY‘Ď NoWWĎ bĘ CWyWĂ tĎ obC MkĆ ynĄ y‘ĄBĘ ot’Ł MtĆ y’Ă rĘ âl 9

CrqĘ xĎ hĎ ylĆ ‘Ď rSĆ ’Ğ h‘ĎCSêĘ hČ t’Ą : MkĆ SĘ pĘ nČ t‘ČCSêĘ =t’Ć wĘ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ yrĂjĘ =t’Ć C’YĘ mĘ êĂ 10

’obyĎ ëy’Ą wĘ ytČmĎ t‘ČdČlĎ CrêĘ xĘ IČwČ : MkĆ lĎ NCp~Ď hČ dsĆ xĆ hČ =l‘Č C’BĘ nĂ rSĆ ’Ğ My’Ă ybĂ eĘ hČ CSrĘdĎwĘ 11

S’rŁ mĄ MhĆ lĎ dyGĂ hĂ rSĆ ’ĞJČ MBĎ rĘqĂ BĘ NkČ SĎ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ xČ Cr M‘ĎydĂoh rSĆ ’Ğ d‘ĄoUhČ
MkĆ SĘ pĘ nČlĘ =M’Ă yJĂ MSĎ pĘ nČlĘ âl yJĂ MhĆ lĎ hlĎ gĘ nĂ wĘ : MbĎ qĄ‘ĞBČ rSĆ ’Ğ dobJĎ hČ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ ylĄ bĘ xĄ 12

xČ ClèĎ hČ SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ MyrĂvĘ bČ mĘ hČ yjĂ mĂ MoIhČ MkĆ lĎ dGČhĚ rSĆ ’Ğ MhĄ hĎ MyrĂbĎ DĘhČ CzxĎ
ZmĄ ’Ğ yČwĘ MkĆ ynĄtĘ mĎ CrgĘ xĂ NJĄ =l‘Č : MBĎ =TBĆ hČ lĘ MypĂ sĎ kĘ nĂ HyĎ=ykĄ ’ĞlĘ mČ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘ MyĂmČ èĎ mĂ 13

‘ČCSyĄ toQGČtĘ hĂ BĘ MkĆ tĘ ’Ć bbĄ osyĘ rSĆ ’Ğ dsĆ xĆ lČ MkĆ dĘ’Ł mĘ =lkĎ bĘ ClxĘ yČwĘ CrrĘo‘tĘ hĂ MkĆ BĘ lĂ
MynĂ pĎ lĘ MkĆ lĎ htĎ yĘhĎ rSĆ ’Ğ hwĎ’ĞêČ SpĆ nĆlĘ MkĆ SĘ pĘ nČ CCSČ êĘ =l’Č MybĂ ySĂ qĘ mČ MynĂ bĎ kĘ C : xČ ySĂ UĎ hČ 14

: ’Ch SodqĎ MkĆ tĘ ’Ć ’rĄuŁ hČ rSĆ ’ĞJČ MkĆ ykĄ rĘDČ=lkĎ bĘ CyhĘ êĂ MySĂ dŁ qĘ =M’Ă yJĂ : t‘ČdĎ=ylĂ BĘ mĂ 15

rSĆ ’Ğ wylĎ lĎ ‘ĞmČ ypĂ lĘ Sy’Ă Sy’Ă TpĄ èŁ hČ M’Ă wĘ : ynĂ ’Ď SodqĎ yJĂ MySĂ dŁ qĘ MtĆ yyĂhĘ wĂ bCtJĎ NkĄ yJĂ 16, 17

NhĄ : MkĆ yrĄCgmĘ ymĄ yĘ=lJĎ h’Ď rĘyĂBĘ wynĎpĎ lĘ CkQĘ hČ tĘ hĂ MkĆ ybĂ ’Ğ C’rĘqĘ tĂ ot’Ł =M’Ă MynĂ pĎ ’vĎ yĂ âl 18

ClxĞ nĂ rSĆ ’Ğ ’wĘSĎ toxrĘ’Ď mĄ MtĆ yDĄpĘ nĂ MtĎ yrĂxĞ ’Č bĘ ClkĘ yĂ rSĆ ’Ğ bhĎ zĎbĘ C PsĆ kĆ bĘ =âl yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ
NkČ Ch ’ChwĘ : oB=Ny’Ą MCmC MymĂ tĎ hWĆ xČ ySĂ UĎ hČ MdČBĘ rqĎ yĎ MdČBĘ =M’Ă yJĂ : MkĆ ytĄ ob’Ğ MkĆ lĎ 19, 20

MynĂ ymĂ ’ĞmČ odyĎ=l‘Č rSĆ ’Ğ : MkĆ nĘ ‘ČmČ lĘ MymĂ IĎhČ tyrĂxĞ ’Č bĘ hlĎ gĘ nĂ wĘ ZrĆ’Ď dsĄ CĎhĂ MrĆTĆ MdĆuĆmĂ 21

MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ ’YĄ UĎ êĂ rCb‘ĞbČ lĘ dobkĎ ol=NêĆ yĂwČ MytĂ UĄ hČ =NmĂ omyqĂ hĞ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’BĄ MêĆ’Č
ydĄyĘ=l‘Č tmĆ ’ĹhĎ =l’Ć ‘ČmŁ SĘ lĂ MkĆ ytĄSŁ pĘ nČ =t’Ć MtĆ yJĂ zĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ : MyhĂ Łl’BĄ MkĆ tĘ wČqĘ tĂ wĘ 22

MkĆ yxĄ ’Ğ=t’Ć MêĆbĘ hČ ’Ğ wČ CYUĘ ’Č tĘ hĂ hmĎ rĘmĂ ytĄpĘ WĂ âlBĘ wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă hbĎ hĞ ’Č lĘ C xČ CrhĎ
rbČ dĘBĂ NmĎ ’ĹnĆ roqUĎ mĂ =M’Ă yJĂ bzĎkĘ ’Č ‘rČEĆmĂ âlwĘ tynĂ SĄ CdlĘ on rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞJČ : blĄ =MtĎBĘ 23
l’
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ZyYĂ JĘ Sy’Ă ÍdobJĘ =lkĎ wĘ ryYĂ xĎ rWĎ BĎ hČ =lJĎ yJĂ : MlĎ o‘lĘ b~Ď nĂ wĘ yxČ ’Ch rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ24

MkĆ lĎ CrvĘ BĂ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ ’ChwĘ MlĎ o‘lĘ MCqyĎ hoĎhyĘ rbČ dĘC : ZyYĂ lbĄ nĎ ryYĂ xĎ SbĄ yĎ ryYĂ xĎ25

: MyrĂvĘ bČ mĘ hČ
MylĂ lĞ o‘kĘ C : lykĂ rĎ tpČ WĘ =lkĎ wĘ h’Ď nĘ qĂ wĘ hjĎ nĚxĞ wČ hmĎ rĘmĂ =lkĎ wĘ h‘ĎSĘ rĂ=lJĎ MJĆ mĂ CrysĂ hĎ hêĎ‘ČwĘb, 2

: h‘ĎCSylĂ ClDĘgĘ êĂ wylĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ hnĎ ybĂ ydĄèĘ mĂ ëzČ blĎ xĎ ‘ČBŁ WĘ lĂ CSuĘ BČ boruĎ mĂ CdlĘ on rSĆ ’Ğ
MyIĂxČ NbĆ ’Ć =l’Ć omJĘ MtĆ’BĎ wylĎ ’Ą wĘ : CnynĄdŁ ’Ğ boT=yJĂ MêĆmĘ ‘ČTĘ MymĂ tĎbĘ C tmĆ ’ĹBĆ qrČ=M’Ă3, 4

tonBĎ hĂ lĘ MyIĂxČ ynĄbĘ ’Č MêĆ’Č =MgČ wĘ : MyhĂ Łl’lĄ hrĎqĎ ywĂ ’yhĂ trĆxĆ bĘ nĂ ë’Č MdĎ’Ď ynĄbĘ Cs’ĞmĎ rSĆ ’Ğ5

: xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dyČBĘ MyhĂ Łl’lĄ xČ xŁ ynĂ xČ yrĄlĘ xČ Cr=yxĄ bĘ zĂ byrĂqĘ hČ lĘ SdĆqŁ teČhĚ kĘ lĂ NoylĘ ‘Ć lkĎ yhĄ
: SobyĄ âl HBĎ NymĂ ’ĞUČ hČ wĘ hrĎqĎ ywĂ heĎjĂ NxČ BŁ NbĆ ’Ć NoIYĂ BĘ diČ yĂ ynĂ nĘ hĂ ’rĎqĘ UĂ BČ rmČ ’Ď SĆ ’Ch hzĆwĘ6

MynĂ oBhČ Cs’ĞmĎ NbĆ ’Ć ’Ch MynĂ ymĂ ’ĞmČ MnĎ y’Ą rSĆ ’ĞlČ wĘ ZpĆ xĄ NbĆ ’Ć lĘ ’Ch MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ MkĆ lĎ NJĄ =l‘Č7

rSĆ ’ĞJČ MtĎ nĎ Cm’Ĺ rsĆ xŁ BĘ ob=ClSĘ kĘ nĂ yJĂ loSkĘ mĂ rCYlĘ C PgĆnĆ NbĆ ’Ć lĘ C : heĎjĂ S’rŁ lĘ htĎ yĘhĎ8

hQĎ gĚsĘ M‘ČwĘ SodqĎ yoG MynĂ hĞ JŁ tkĆ lĆ mĘ mČ HyĎ=yrĄyxĂ BĘ MkĆ eĘ hĂ MêĆ’Č wĘ : z’Ď mĄ Cd‘Ğon lSĄ JĎ hĂ lĘ =MGČ9

MtĆ yyĂhĹ M‘Ď=âl MynĂ pĎ lĘ rSĆ ’Ğ : y’lĂ jĆ ro’lĘ ëSĆ xŁ mĄ MkĆ tĘ ’Ć ’rĎqĎ rSĆ ’Ğ otQĎ hĂ êĘ rjĄ sČ lĘ ol10

MydĂydĂyĘ MJĆ mĂ l’Ą SŁ ynĂ ’Ğ wČ : MymĂ xĎ rĚmĘ hêĎ‘ČwĘ CmxĎ rĚ=âl MynĂ BĎ MynĂ pĎ lĘ MyhĂ Łl’Ĺ M‘Č hêĎ‘ČwĘ11

NyBĄ MyrĂSĎ ymĄ BĘ ëQĄ hČ tĘ hĂ lĘ C : SpĆ eĎBČ tomxĎ lĘ eĂ hČ rWĎ BĎ hČ twŁ ’ĞêČmĂ rzĄeĎhĂ lĘ MybĂ SĎ otwĘ MyrĂgĄJĘ12

CdBĘ kČ ywĂ MybĂ oFhČ MkĆ yWĄ ‘ĞmČ bĘ CnnĘ BŁ tĘ yĂ hêĎ‘ČwĘ NwĆ’Ď ylĄ ‘ĞpŁ JĘ hrĎsĎ MkĆ ylĄ ‘Ğ CrBĘ DĂ rSĆ ’Ğ MyĂoGhČ
ëlĆ UĆ lČ =M’Ă Nod’Ď hĎ N‘ČmČ lĘ MdĎ’Ď =ynĄbĘ lĂ rSĆ ’Ğ hrĎWĘ mĂ =lkĎ lĘ C‘nĘ JĎ hĂ wĘ : odqĘ jĎ MoyBĘ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć13

dobkĎ wĘ NwĆ’Ď ylĄ ‘ĞpŁ BĘ hmĎ qĎ nĘ ttĄlĎ wyxĎ ClSĘ MhĄ rSĆ ’ĞJČ MyrĂvĎ lČ =M’Ă wĘ : S’rŁ hĎ ’Ch rSĆ ’ĞJČ14

Ny’Ą MylĂ kĎ iĘ hČ ypĂ lĘ MosxĘ mČ MyWĂ lĎ boT MkĆ tĘ S‘ĞBČ MyhĂ Łl’Ĺ ZpĄ xĎ NkĄ yJĂ : boT yWĄ ‘Ł lĘ15

My‘ĂrĎ MyWĂ ‘ĞmČ ynĄjĘ =l‘Č hsĆ kĘ mĂ JĘ MkĆ tĘ SČ pĘ xĚ tySĂ lĎ âl ë’Č MyrĂox ynĄbĘ kĂ CyhĹ wĆ : MBĎ hnĎ CbêĘ16

MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć C’ryĘ MkĆ yxĄ ’Ğ=t’Ć CbhĹ’Ć odobkĘ JĂ Sy’Ă =lkĎ CdBĘ JČ : l’Ą ydĄbĘ ‘ČJĘ =M’Ă yJĂ17

ynĄpĘ lĂ dbČ lĘ âl h’Ď rĘyĂ=lkĎ BĘ MkĄ ynĄdŁ ’Ğ ynĄpĘ lĂ C‘nĘ JĎ hĂ MkĆ BĎ MydĂbĎ ‘ĞwČ : ëlĆ UĆ lČ dobkĎ CbhĎ wĘ18

heĆ‘ĚywĂ b’Ł kĘ mČ ’vĎ yĂ=M’Ă MdĎ’Ď rèČ ’Ě yĘ t’zŁ bĘ yJĂ : MyzĂolnĘ ynĄpĘ lĂ =MGČ=M’Ă yJĂ MybĂ oTwĘ MyrĂSĎ yĘ19

CJêĚ rSĆ ’ĞJČ CSyrĂxĞêČ M’Ă MkĆ êĘ rĘ’Č pĘ êĂ =hmČ yJĂ : wyhĎ Łl’Ĺ=M‘Ă MymĂ tĎ oBlĂ toyhĘ lĂ qrČ MeĎxĂ20

MkĆ lĎ hyĆhĘ êĂ t’zŁ NCSrĂxĞêČ SrĄxĞ hČ wĘ MybĂ oT MyWĂ ‘ĞmČ bqĆ‘Ą Ce‘ĚêĘ =M’Ă qrČ MkĆ ytĄ omSĘ ’Č bĘ
yhĂ yĘwČ MkĆ lĘ lČ gĘ BĂ hJĎ dĘnĂ xČ ySĂ UĎ hČ =MGČ P’Č wĘ MtĆ’rĄqĘ nĂ t’zŁ lĎ âlhĞ yJĂ : MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą mĄ hQĎ hĂ tĘ lĂ21

ChCprĘxĄ rSĆ ’Ğ : wypĂ BĘ hmĎ rĘmĂ âlwĘ hWĎ ‘Ď smĎ xĎ =âl rSĆ ’Ğ : wytĎ obuĘ ‘ĂBĘ tkĆ lĆ lĎ tpĄ omlĘ MkĆ lĎ22, 23

oTjĎ SĘ mĂ dyqĂ pĘ hĂ =M’Ă yJĂ wyjĂ =xêČpĘ yĂ âlwĘ hnĆ‘ĞnČ MqĎ yxĄ =l’Ć MtĎjĎ rĘxĆ bySĂ hĄ âlwĘ wypĎ rĘox
hyĆxĘ nĂ wĘ h’Ď TĎ xĞ lČ tCmnĎ rCb‘ĞbČ lĘ Z‘ĄhĎ =l‘Č orWĎ bĘ BĂ CnytĄ’FŁ xČ =t’Ć ’WĎ nĎ ’ChwĘ : qdĆYĆ TpĄ SŁ lĘ24

h‘ĆrŁ hĎ =l’Ć MoIkČ CbSĚ êĎ wČ MtĆ yyĂhĹ todbĘ ’Ł N’YŁ yJĂ : MkĆ lĎ ’jĎ rĘnĂ otrĎbĚ xĞBČ rSĆ ’Ğ wČ hqĎ dĎYĘ lĂ25

: MkĆ ytĄSŁ pĘ nČ =l’Ć xČ yGĂ SĘ UČ hČ
Nkw

.+w +m hy‘Vy Nyy‘ ,hdĆvČ hČ ZyYk oDsĘ xČ =lkw ’"n v.24 .’
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NêĆ’Č hrĎSBĘ hČ ‘ČmŁ SĘ lĂ MynĂ ’ĞmĄ MySĂ nĎ’Ğ SyĄ=M’Ă wĘ NkĆ ylĄ ‘ĞbČ ynĄpĘ lĂ hnĎ‘Ę nČJĎ hĂ MySĂ eĎhČ =MGČ NkĄ wĘ g

MtŁ bĘ C h’Ď rĘyĂbĘ yJĂ CzxĹ yĆ rSĆ ’ĞJČ : MyrĂbĎ dĘC rmĆ ’Ł =Ny’Ą BĘ hoĎhylČ MtĎ’Ł hnĎ ynĆqĘ êĂ NkĆ JĘ rĘDČ twČnĘ ‘ČBĘ 2

: todmĚ xĞ ydĄgĘ bĂ o’ bhĎ zĎ ydĂ‘ĞwČ S’rŁ toplĎ xĘ mČ BĘ NoYyxĂ r’Ą pĘ hyĆhĘ yĂ âl NkĆ rĘ’Ą pĘ C : NkĆ JĘ rĘdČ 3

’ChwĘ NoyQĎ kĂ ol Ny’Ą rSĆ ’Ğ TqĄSĘ hČ wĘ hwĎnĎ‘Ğ xČ CrBĘ bQĄ hČ rtĆsĄ BĘ ymĂ ynĂ jĘ hČ MdĎ’Ď hĎ =M’Ă yJĂ 4

NêĎ lĘ xČ ot CmWĎ rSĆ ’Ć toSoduĘ hČ MySĂ eĎhČ r’Ą jĘ MynĂ pĎ lĘ hyĎhĎ NkĄ =yJĂ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄ y‘ĄBĘ rqĎ yĎ 5

oQ=h’Ď rĘqĎ wĘ MhĎ rĎbĘ ’Č loqbĘ h‘ĎmĘ SĎ rSĆ ’Ğ hrĎWĎ omJĘ : C‘nĎkĘ nĂ NhĆ ylĄ ‘ĞbČ ynĄpĘ lĂ wĘ MyhĂ Łl’BĄ 6

NkĄ wĘ : dxČ jĎ mĂ blĄ ërĆmŁ NkĆ kĞ otbĘ ’bŁ yĎ âlwĘ hnĎ yWĆ ‘ĞêČ boT M’Ă HlĎ tonbĎ lĘ NêĆ’Č wĘ ynĂ dŁ ’Ğ 7

’yhĂ ërČ ylĂ kĘ =yJĂ hèĎ ’Ă lĘ dobkĎ CnêĘ lJĄ WĘ hČ BĘ MkĆ ySĄ nĘ =M‘Ă tbĆ SĆ lĎ C’rĘ MySĂ nĎ’ĞhĎ MêĆ’Č
Pos : MkĆ yêĄBĎ mĂ hQĎ pĂ êĘ ‘nČUĎ tĂ âl NkĄ bĘ C MyIĂxČ hČ wĘ dsĆ xĆ hČ tnČêĘ mČ BĘ MkĆ êĘ rĘbĆ xĞ MgČ wĘ MJĆ mĂ 8

: xČ Cr ylĄ pĘ SĂ wĘ MymĂ xĞrČ ySĄ nĘ ’Č hwĎxĞ ’Č ybĄ hĞ ’Ł hlĎ mĘ xĆ ySĄ nĘ ’Č dxĎ ’Ć blĄ ySĄ nĘ ’Č lĘ MkĆ QĘ kĚ CyhĹ rbĎ DĎ
t’zŁ lĎ yJĂ hkĎ rĎBĘ =M’Ă yJĂ hlĎ lĎ qĘ txČ êČ hlĎ lĎ qĘ o’ h‘ĎrĎ txČ êČ h‘ĎrĎ Sy’Ă lĘ ClmĘ gĘ tĂ âl 9

r~Ł yĂ MybĂ oT MymĂ yĎ to’rĘlĂ wĘ MyIĂxČ ZpĄ xĎ hĆ Sy’Ă hĎ =ymĂ : hkĎ rĎBĘ hČ =t’Ć CSrĘyêĂ N‘ČmČ lĘ MtĆ’rĄqĘ nĂ 10

yJĂ : ChpĄ DĘrĘyĂwĘ MolSĎ SuĄbČ yĘ boF=hWĆ ‘ĞyČwĘ ‘rĎmĄ rCsyĎ : hmĎ rĘmĂ rBĄ DČmĂ wytĎpĎ WĘ C ‘rĎmĄ onoSlĘ 11, 12

‘rĎ MkĆ UĎ ‘Ă hWĆ ‘ĞyČ ymĂ C : ‘rĎ yWĄ ‘Ł BĘ hoĎhyĘ ynĄjĘ MtĎ‘ĎwĘSČ =l’Ć wynĎ zĘ’Ď wĘ MyqĂ yDĂYČ =l’Ć hoĎhyĘ ynĄ y‘Ą 13

M’Ď rĎom=t’Ć ë’Č MkĆ yrĄSĘ ’Č hqĎ dĎYĘ bqĆ‘Ą Ce‘ĚêĘ =MGČ=M’Ă spĆ ’Ć : boT toW‘ĞlČ CpdĘrĘêĂ =M’Ă 14

h’Ď rĘyĂwĘ hwĎnĎ‘ĞbČ C MkĆ bĘ bČ lĘ BĂ CSyDĂqĘ tČ ot’Ł MyhĂ Łl’Ĺ hoĎhyĘ=t’Ć : CYor‘ĞtČ âlwĘ C’rĘytĂ âl 15

NoknĎ xČ CrbĘ C : MkĆ tĘ wČqĘ êĂ dosIĘ hmČ MJĆ mĂ SrĄDŁ hČ =lkĎ lĘ hnĆ‘ĞmČ ttĄlĎ dymĂ êĎ MynĂ kŁ nĘ CyhĹ 16

MkĆ tĘ ’Ć MynĂ ySĂ lĘ UČ hČ wĘ xČ ySĂ UĎ BČ hbĎ oFhČ MkĆ JĘ rĘDČ=l‘Č hrĎsĎ MyrĂbĘ DŁ hČ CSobyĄ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ rSĆ ’Ğ
rSĆ ’ĞmĄ boT toW‘Ğ bqĆ‘Ą MyhĂ Łl’ĹhĎ hYĎ rĎ NJĄ M’Ă toe‘ČtĘ hĂ lĘ MkĆ lĎ boT yJĂ : NwĆ’Ď śylĄ ‘ĞpŁ JĘ 17

d‘ČBĘ qyDĂYČ Sy’Ă CnytĄ’FŁ xČ BĘ txČ ’Č M‘ČjČ heĎř ‘Ě xČ ySĂ UĎ hČ =MGČ yJĂ : ‘rĎ toW‘Ğ bqĆ‘Ą Ce‘ČtĘ êĂ 18

rbŁ ‘ĞIČwČ : xČ CrbĎ yxĂ yĘwČ orWĎ BĘ tmČ Ch rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č MyhĂ Łl’ĹhĎ =d‘Č Cn’Ą ybĂ yĘwČ My’Ă FĎ xČ MySĂ nĎ’Ğ 19

CnymĂ ’ĹhĆ âl rSĆ ’Ğ MhĄ âlhĞ : rmĎ SĘ UĂ BČ rSĆ ’Ğ toxCrhĎ =l’Ć MGČ h’Ď yrĂuĘ hČ =t’Ć ’rĎqĘ IĂwČ 20

hbĎ êĄhČ htĎWĘ ‘ĆnĆ rSĆ ’Ğ=d‘Č xČ nŁ ymĄ yBĂ oj’Č ërĆ’Ł BĘ MhĆ ylĄ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ hJĎ xĂ rSĆ ’ĞJČ MynĂ pĎ lĘ
MyĂmČ bĘ CntĄlĎ ybĂ TĘ lĂ tpĄ omlĘ yhĂ yĘwČ : MyĂUĎ hČ =NmĂ HbĎ CTlĘ mĘ nĂ toSpĎ nĘ hnĆmŁ SĘ MyFĂ ‘ČmĘ MySĂ nĎ’Ğ wČ 21

xČ CrBĘ CnBĄ lĂ =t’Ć toJzČlĘ =M’Ă yJĂ rWĎ BĎ hČ t’Č oY=t’Ć ZxŁ rĘlĂ âl MoIhČ =MGČ CnlĎ ‘ČySĂ oê rSĆ ’Ğ
NymĂ ylĂ bSĆ IĄwČ hmĎ yĘmČ èĎ hČ hlĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ tmČ CqtĘ ydĄyĘ=l‘Č MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ NoknĎ 22

: odyĎ txČ êČ MyhĂ Łl’Ĺ tSĎ xČ kŁ yrĄBŁ gĂ wĘ ’bĎ YĎ yrĄWĎ MykĂ ’Ď lĘ mČ C MyhĂ Łl’ĹhĎ
MêĆ’Č =MGČ ChomJĎ xČ Cr z‘Ł CrEĘ’Č tĘ hĂ rWĎ BĎ BČ CndĄ‘ĞBČ xČ ySĂ UĎ hČ heĎ‘Ě rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č hêĎ‘ČwĘ d

MdĎwĎ rWĎ BĎ twČ’ĞtČ yrĄxĞ ’Č CrCttĎ âlwĘ : ’oTxĞ mĄ lDČxĘ yĆ orWĎ bĘ bĂ heĆ‘ĚUĘ hČ wĘ hJĆ UĚ hČ yJĂ 2

CnyWĂ ‘Ď rSĆ ’Ğ CnlĎ brČ yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ ZpĆ xĄ yrĄxĞ ’Č =M’Ă yJĂ hmĎ dĎ’ĞhĎ =l‘Č MkĆ yIĄxČ ymĄ yĘ=lJĎ 3

MylĂ lĘ oz yêĄbĎ BĘ MybĂ gĎ‘ĞwČ hUĎ zĂ toxrĘ’Ď BĘ MhĆ UĎ ‘Ă CnêĄkĘ lĆ BĘ CnylĄ ‘Ď CrbĘ ‘Ď MymĂ IĎBČ MyĂoGhČ ZpĆ xĄ JĘ
My’bsw

.tmĄ ’"sb v.18 .NwĆ’Ď ylĄ ‘ĞpŁ JĘ N’k ’Ymn ’l ’"sb v.16 .g
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CYCrtĎ =âl yJĂ MkĆ bĎ Cby‘ĂlĘ yČwĘ S’rŁ C‘ynĂ yĎ MoIkČ wĘ : MylĂ ylĂ ’ĹhĎ ylĄ CQgĂ bĘ C MyQĂ ClhĂ wĘ My’Ă bĘ sŁ wĘ4

TjŁ SĘ lĂ ’oblĎ dytĂ ‘ĎhĆ ynĄpĘ lĂ NoBSĘ xĆ wĘ NyDĂ ttĄlĎ MydĂytĂ ‘ĞhĎ : MtĎUĎ zĂ PTĆ SĆ lĘ MhĆ UĎ ‘Ă do‘5

N‘ČmČ lĘ MytĂ UĄ hČ =l’Ć MGČ hrĎSBĘ hČ t’Č yrĂqĘ htĎ yĘhĎ NJĄ =l‘Č yJĂ : MytĂ UĄ hČ =t’Ć wĘ MyIĂxČ hČ =t’Ć6

NJĄ =l‘Č borqĎ rbĎ DĎ=lJĎ ZqĄ heĄhĂ : MyhĂ Łl’JĄ xČ Cr yIĄxČ bĘ CyxĘ yĂwĘ MdĎ’Ď ynĄbĘ JĂ rWĎ BĎ bČ CTpĘ èĎ yĂ7

hbĎ hĞ ’Č BĘ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă CbhĹ’Ć rbĎ DĎ=lJĎ S’rŁ BĘ ë’Č : hQĎ pĂ tĘ bĂ CrrĘo‘tĘ hĂ wĘ ClyJĂ WĘ hČ8

brĄ‘ĎtĘ tĂ âlwĘ MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ MyxĂ ’Č tbČ hĞ ’Č CrmĘ SĂ : MyBĂ rČ My‘ĂSĎ jĘ =l‘Č hiĆ kČ êĘ hbĎ hĞ ’Č yJĂ hBĎ rČ9

MydĂyqĂ pĘ JĂ Ch‘ĄrĄlĘ Sy’Ă CrEĘpČ êĘ NJĄ odyĎ gyvĂ êČ rSĆ ’Ğ NêĎUČ JČ MJĆ mĂ Sy’Ă Sy’Ă : HBĎ heĎ ClêĘ10

MyhĂ Łl’Ĺ rbČ dĘJĂ orbĎ dĘ yhĂ yĘ lhĎ qĎ BĘ Sy’Ă rBĄ dČyĘ yJĂ : MyBĂ rČhĎ MyhĂ Łl’Ĺ yDĄsĘ xČ =l‘Č MynĂ mĎ ’ĹnĆ11

ydĄyĘ=l‘Č lJŁ BČ MyhĂ Łl’Ĺ MSĄ dbĄ JĎ yĂ N‘ČmČ lĘ wylĎ ‘Ď hbĎ oFhČ MyhĂ Łl’Ĺ dyČJĘ otDĎqĚpĘ ’QĄ mČ yĘ trĄSĎ mĘ hČ wĘ
MydĂydĂyĘ C’QĘ jČ tĘ êĂ =l’Č : NmĄ ’Ď d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ hlĎ SĎ mĘ UĆ hČ wĘ dobJĎ hČ ol rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ12

rSĆ ’ĞBČ CWyWĂ êĎ ë’Č : rzĎ rbĎ DĎ MkĆ tĘ ’Ć hrĎqĎ =M’Ă omJĘ ynĂ ‘Ł rCkBĘ NxĄ BĎ hĂ lĘ C’obtĎ yJĂ13

MkĆ yrĄSĘ ’Č : odobJĘ tolgĘ nĂ tolGĎhĂ BĘ CYlĘ ‘ČtČ wĘ CWyWĂ êĎ NkĄ wĘ xČ ySĂ UĎ hČ ylĄ bĘ xĆ lĘ MêĆ’Č MyrĂbĄ xĞ14

MyhĂ Łl’Ĺ xČ CrwĘ dobJĎ hČ xČ Cr MkĆ ylĄ ‘Ğ hxĎ nĎ yJĂ xČ ySĂ UĎ hČ MSĄ rCb‘ĞBČ MkĆ tĘ ’Ć CprĘxĎ yĘ M’Ă
NwĆ’Ď l‘ĄpŁ kĘ =o’ beĎgČkĘ =o’ xČ YĄ rŁ JĘ MJĆ mĂ Sy’Ă rsĄ CĎyĂ âlwĘ : dBĎ kĘ nĂ MkĆ lĘ YĘ ’Ć wĘ ’Ch Z’Č eŁ mĂ MlĎ YĘ ’Ć15

SobyĄ=l’Č wylĎ ‘Ď ’rĎqĘ nĂ xČ ySĂ UĎ hČ MSĄ rSĆ ’ĞBČ heĆ‘ĚyĘ=M’Ă lbĎ ’Ğ : MyrĂxĄ ’Ğ tDČqĚpĘ BĂ lGĄrČmĘ kĂ =o’16

CnBĎ =M’Ă wĘ MyhĂ Łl’Ĺ tyBĄ mĂ TjĎ SĘ mĂ lxĄ hĎ lĘ MoIhČ ’bĎ yJĂ : hEĆhČ MèĄ BČ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć hdĆoy=M’Ă yJĂ17

lYĄ eĎhĂ lĘ hSĆ qĎ qyDĂ~Č lČ M’Ă wĘ : MyhĂ Łl’Ĺ trČSBĘ =t’Ć MyrĂmĘ UČ hČ tyrĂxĞ ’Č hyĆhĘ tĂ ’op’Ą =hmĎ lxĄ hĄ18

CdyqĂ pĘ yČwĘ byTĂ yhĄ lĘ CpysĂ oy MyhĂ Łl’Ĺ NoYrĘJĂ MyeĂ ‘ĚmĘ hČ NJĄ =l‘Č : ’TĄ xŁ wĘ ‘SĎ rĎ hnĆpĘ yĂ ymĂ =l’Ć19

: ’Ch NmĎ ’ĹnĆ yJĂ MrĎYĘ oy dyČBĘ MSĎ pĘ nČ =t’Ć
qlĆ xĄ ylĂ NoknĎ rSĆ ’Ğ wČ xČ ySĂ UĎ hČ ylĄ bĘ xĆ lĘ d‘ĄwĘ MhĆ lĎ rbĄ xĎ JĘ NqĄ EĎhČ ynĂ ’Ğ MkĆ BĎ MynĂ qĄ EĘhČ =l’Ć wĘh

MkĆ êĘ ’Ă ’YĎ mĘ eĂ hČ MyhĂ Łl’ĹhĎ rdĆ‘Ą=t’Ć C‘rĘ : rmŁ ’lĄ hCĆYČ ’Ğ wČ ’rĎqĘ ’Ć tolGĎhĂ lĘ dytĂ ‘ĎhĆ dobJĎ BČ2

: ‘YČ BĎ ‘ČYŁ BĘ N‘ČmČ lĘ âlwĘ hYĎ pĄ xĞ SpĆ nĆBĘ hbĎ ydĂnĘ xČ CrBĘ =M’Ă yJĂ snĆ’Ł bĘ âl MhĆ ylĄ ’Ğ śCxyGĂ SĘ hČ
ryBĂ ’Č ‘ČypĂ oy rSĆ ’ĞkČ wĘ : N’~Ł lČ tpĄ omlĘ toyhĘ lĂ =M’Ă yJĂ hoĎhyĘ tlČ xĞ nČ=l‘Č rrĄêĎWĘ hĂ lĘ âl3, 4

ynĄpĘ lĂ C‘nĘ JĎ hĂ MkĆ BĎ MyrĂ‘ĎeĘ hČ NkĄ wĘ : loBtĂ âl rSĆ ’Ğ trĆ’Ć pĘ êĂ trĆTĆ ‘Ğ C’WĘ êĂ z’Ď My‘ĂrŁ hĎ5

MywĂnĎ‘ĞlČ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ xiČ yĂ My’Ă GĄ tybĄ yJĂ wyxĂ ’Ď lĘ Sy’Ă CrzĘ‘Ă wĘ hwĎnĎ‘ĞhĎ z‘Ł CrEĘ’Č tĘ hĂ MkĆ QĘ kĚ wĘ MynĂ qĄ EĘhČ
MkĆ bĘ hĎ yĘ=lkĎ wĘ : oê‘ĂBĘ MkĆ tĘ ’Ć MmĄ oryĘ ’ChwĘ yDĎSČ l’Ą =dyČ txČ êČ MkĆ SĘ pĘ nČ ClyjĂ SĘ hČ : NxĄ =NêĆ yĂ6, 7

MkĆ tĘ ’Ć rrĄ~Ł hČ NTĎ vĎ hČ yJĂ d’Ł mĘ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ CrrĘo‘tĘ hĂ : MkĆ lĎ g’Č dĘyĂ ’ChwĘ wylĎ ‘Ď CkylĂ SĘ hČ8

NC‘dĘtĄ wĘ MyrĂBŁ gĂ kĘ oDgĘ nĆ CdmĘ ‘ČtČ hnĎ Cm’ĹBĎ ë’Č : ‘ČQĄ bČ yĘ rSĆ ’Ğ=l’Ć rxĄ SČ ywĂ MhĄ nŁ yrĂ’ĞJČ rCtyĎ9

MymĂ yĎlĘ MtĆ yeĄ‘Ě rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č wĘ : hUĎ hĄ ZrĆ’Ď BĎ rSĆ ’Ğ MkĆ yxĄ ’Ğ=l‘Č MGČ CrbĘ ‘Ď hQĆ ’Ą JĎ torYĎ yJĂ10

ymĄ lĘ o‘=d‘Č odobkĘ lĂ MkĆ tĘ ’Ć ’rĎqĎ rSĆ ’Ğ dsĆ xĆ hČ yhĄ Łl’Ĺ t’Ą mĄ MlĄ SĎ blĄ MkĆ lĎ NtĄ eĎ yĂ MyFĂ ‘ČmĘ
ymĄ lĘ o‘=d‘Č hlĎ SĎ mĘ UĆ hČ wĘ dobJĎ hČ olwĘ : xYČ nĆlĎ MkĆ tĘ ’Ć NnĄ okywĂ ZUĄ ’Č ywĂ qEĄxČ ywĂ ‘ČCSyĄ xČ ySĂ UĎ BČ d‘Č11
Mymlw‘

.MhĆ ylĄ ’Ğ CxyGĂ SĘ hČ N’k ’Ymn ’l ’"sb v.2 .h
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MkĆ yxĂ ’Ğ sonwĎlĘ sĂ =dyČBĘ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ bĘ tČJĎ hQĆ ’Ą hĎ MyFĂ ‘ČUĘ hČ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć : NmĄ ’Ď MymĂ lĎ o‘ 12

tmĆ ’Ĺ dsĆ xĆ ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ dsĆ xĆ yJĂ MkĆ lĎ dy‘ĂhĎ lĘ C yêĂ ‘ĘDČ toxČ ypĂ lĘ MkĆ tĘ ’Ć ryhĂ zĘhČ lĘ NmĎ ’ĹeĆhČ
: ynĂ BĘ soqrĘmČ =MGČ NkĄ wĘ MkĆ lĎ MolSĎ lĘ tlĆ ’Ć SŁ MkĆ omJĘ hrĎxĎ bĘ eĂ hČ lbĆ BĎ tdČ‘Ğ : NkĄ hĎ oB CdmĘ ‘Ă 13

: NmĄ ’Ď ‘ČCSyĄ xČ ySĂ UĎ BČ rSĆ ’Ğ MkĆ QĘ kĚ lĘ MolSĎ hbĎ hĞ ’Č tqČ ySĂ nĘ BĂ MolSĎ lĘ Ch‘ĄrĄlĘ Sy’Ă Cl’ĞSČ 14



b sorTĘ jĆ

hrĎqĎ yĘhČ hnĎ Cm’ĹBĎ CnUĎ ‘Ă CzxĞ ’nŁ rSĆ ’Ğ=l’Ć oxylĂ SĘ C xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dbĆ ‘Ć sorTĘ jĆ No‘mĘ SĂ’

‘ČCSyĄwĘ MyhĂ Łl’Ĺ t‘ČdČBĘ brĎ MolSĎ wĘ MkĆ lĎ dsĆ xĆ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ Cn‘ĄySĂ omC CnyhĄ Łl’Ĺ tqČ dĘYĂ bĘ C2

t‘ČdČ ydĄyĘ=l‘Č MyĂmĎ SĎ t’Č rĘyĂwĘ MyIĂxČ hČ N‘ČSĘ mĂ =lJĎ otrĎCbgĘ BĂ hoĎhyĘ CnlĎ NtČ nĎ rSĆ ’ĞJČ : CnynĄdŁ ’Ğ3

lyxĂ nĘ hČ lĘ d’Ł mĘ =d‘Č torqĎ yĘ toldŁ GĘ toxTĎ bĘ hČ CnlĎ NtČ nĎ MdĎyĎ=l‘ČwĘ : otqĎ dĘYĂ z‘Ł BĘ CntĎ’Ł ’rĄuŁ hČ4

t’zŁ rCb‘ĞBČ : MlĎ o‘hĎ twŁ ’ĞtČ wĘ txČ èČ mĂ MêĆlĘ ~Č nĂ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č HČ ol’Ĺ ‘bČ FĆ mĂ qlĄ xĄ MkĆ lĎ5

t‘ČDČ=l’Ć wĘ : t‘ČDĎ hqĎ dĎYĘ =l’Ć wĘ hqĎ dĎYĘ MkĆ tĘ nČ Cm’Ĺ=l’Ć PysĂ ohlĘ MkĆ dĘ’Ł mĘ =lkĎ bĘ CYUĘ ’Č tĘ hĂ6

t’Č rĘyĂ=l’Ć wĘ : MyhĂ Łl’Ĺ t’Č rĘyĂ lBĎ iČ hČ xČ JŁ =l’Ć wĘ lBĎ iČ hČ xČ JŁ xČ CrlĘ rYĎ ‘ĘmČ =l’Ć wĘ xČ CrlĘ rYĎ ‘ĘmČ7

rtĆ yĆ o’ hDĎUĂ hČ ydĄJĘ MkĆ bĎ hnĎ yyĆhĘ tĂ hQĆ ’Ą =M’Ă yJĂ : hbĎ hĞ ’Č hwĎxĞ ’Č =l’Ć wĘ hwĎxĞ ’Č MyhĂ Łl’Ĺ8

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄlĘ t‘ČDČhČ NgČBĘ yrĂjĘ toW‘Ğ ylĂ BĘ mĂ MyĂêČ lĘ YČ ‘ĞBČ tbĆ SĆ lĎ ClkĘ Ct âl hDĎUĂ hČ =l‘Č
otrĎhĽ TĎ =t’Ć xČ kĄ SŁ wĘ to’rĘmĄ wynĎ y‘Ą MYĄ ‘Ł o’ rCĄ‘Ă ’Ch ol=Ny’Ą hQĆ ’Ą rSĆ ’Ğ Sy’Ă hĎ yJĂ : CnynĄdŁ ’Ğ9

MêĆrĘxČ bĘ nĂ wĘ MtĆ’rĄqĘ nĂ yJĂ MIĄqČ lĘ MkĆ xĞ kŁ BĘ rSĆ ’Ğ=lkĎ CW‘Ğ yxČ ’Č NJĄ =l‘ČwĘ : MynĂ SŁ ’rĂhĎ wy’Ď TĎ xĞ mĄ10

MlĎ o‘ tCklĘ mČ lĘ r‘ČèČ hČ MkĆ lĎ xtČjĎ yĂ hzĆbĎ yJĂ : xYČ nĆlĎ ClSĘ JĎ tĂ âl CW‘ĞêČ NJĄ M’Ă wĘ NoknĎ=l’Ć11

hQĆ ’Ą =l‘Č dymĂ êĎ MkĆ rĘyJĂ zĘhČ mĄ PrĆ’Ć âl NJĄ =l‘Č : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ Cn‘ĄySĂ om CnynĄdŁ ’ĞlČ rSĆ ’Ğ12

boT rbĎ DĎ yBĂ lĂ SxČ rČwĘ : MydĂiĎ yĚmĘ MêĆ’Č HbĎ C ’yhĂ rSĆ ’ĞBČ tmĆ ’ĹhĎ =t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ=yJĂ P’Č13

SyxĂ yJĂ ynĂ ’Ğ ‘ČdĄyŁ yJĂ : hEĆhČ ylĂ hĽ ’Ď bĘ yêĂ bĘ SĂ ymĄ yĘ=lJĎ MkĆ tĘ ’Ć ry‘ĂhĎ lĘ C MkĆ xĞ Cr=l‘Č tol‘ĞhČ lĘ14

yêĂ lĘ bĂ lĘ MoIJČ lmĄ ‘Ď ynĂ nĘ hĂ wĘ : ynĂ zĘ’Ď =t’Ć hQĎ GĂ CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ=MGČ rSĆ ’ĞJČ ylĂ hĽ ’Ď N‘ČYĎ yĂ15

MyxĂ CDmČ C ’wĘSĎ ylĄ SĘ mĂ yrĄxĞ’Č âl yJĂ : ytĂ pĎ ylĂ xĞ yrĄxĞ’Č =MGČ MhĄ hĎ MyrĂbĎ DĘhČ NorkĘ zĂ MJĆ mĂ SCmyĎ16

CyhĎ CnynĄ y‘Ą=M’Ă yJĂ o’bŁ C xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ CnynĄdŁ ’Ğ torCbGĘ =t’Ć MkĆ Cn‘ĘdČoh rSĆ ’ĞJČ CnkĘ lČ hĎ
rdČhĞ mĄ loq wylĎ ’Ą ’bŁ JĘ b’Ď hĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą mĄ z‘Ł wĎ dobkĎ ’WĎ nĎ rSĆ ’ĞJČ : wynĎjĎ doh=t’Ć to’rŁ17

CnynĄ zĘ’Ď bĘ Cn‘ĘmČ SĎ ’ChhČ louhČ =t’Ć wĘ : ySĂ pĘ nČ htĎYĘ rĎ oB rSĆ ’Ğ ydĂydĂyĘ ynĂ BĘ hzĆ rmŁ ’lĄ ono’GĘ18

MyĂnĎSĘ yjĂ MoIJČ CnlĎ rCrBĎ h’Ď CbeĘ hČ rbČ dĘC : SdĆuŁ hČ rhČ BĘ oU‘Ă CntĄ oyhĘ BĂ MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ ’YĄ yŁ19

rxČ èČ hČ ‘qČ BĎ yĂ rSĆ ’Ğ d‘Č MyJĂ SČ xĞ mČ BĘ r‘ĄBŁ dyjĂ lČ =l’Ć omJĘ blĄ wylĎ ’Ą tySĂ lĎ CbyTĂ yêĄ MêĆ’Č wĘ
heĎ nĆ y’Ą SdĆuŁ hČ ybĄ tĘ JĂ t’Č CbnĘ yJĂ S’rŁ mĄ NC‘dĘêĄ ‘ČdŁ yĎ t’zŁ wĘ : MkĆ bĘ bČ lĘ BĂ xrČzĘyĂ MoIhČ ro’wĘ20

yJĂ onoYrĘlĂ Sy’Ă yjĂ mĂ h’Ď CbnĘ h’Ď YĘ yĎ=âl MlĎ o‘mĄ yJĂ : onoYrĘlĂ HtĎ’Ł rtĄjŁ hČ NortĘ pĂ BĘ hyĎCltĘ21

: ‘ČyBĂ hČ lĘ SdĆuŁ hČ xČ Cr MnĎtĎ nĘ rSĆ ’ĞJČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NmĂ C‘yBĂ hĂ MySĂ oduĘ hČ MyhĂ Łl’Ĺ ySĄ nĘ ’Č =M’Ă
MydĂCdgĘ CDgŁ yĎ rSĆ ’Ğ MkĆ BĎ =MGČ My‘ĂtĘ mČ MyrĂom CyhĘ yĂ rSĆ ’ĞJČ M‘ĎbĎ CyhĎ rqĆSĆ y’Ą ybĂ nĘ =MgČ wĘb

‘ČrŁ ynĄjĘ mĂ C : MSĎ pĘ nČ =l‘Č M’Ł tĘ jĂ t’Č SŁ C’ybĂ yĎwĘ MnĎqĎ rSĆ ’Ğ MnĎdŁ ’ĞbČ CSxĞ kČ yĘ MytĂ yxĂ SĘ mČ2

to’WĘ mČ BĘ ‘YČ BĆ ‘ČYŁ bĘ lĂ wĘ : lQĎ xĚ yĘ tmĆ ’ĹhĎ ërĆDĆ MrĎCb‘ĞbČ C MhĆ yrĄxĞ ’Č CkSĘ UĎ yĂ MyBĂ rČ MhĆ ylĄ lĘ ‘ČmČ3

âl MdĎy’Ą wĘ o’BŁ rxĄ ’Č yĘ âl z’Ď mĄ NkČ Ch MTĎ jĎ SĘ mĂ rSĆ ’Ğ MhĆ lĎ rxĎ sĘ mĂ lĘ MkĆ tĘ ’Ć CW‘ĞyČ ’wĘSĎ
Mwny
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txČ SČ r’Ą bĘ lĂ MdĎyrĂoh rSĆ ’Ğ My’Ă FĎ xČ hČ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ =l‘Č sxĎ âl MyhĂ Łl’Ĺ NhĄ : NSĎ yyĂ âlwĘ MCnyĎ 4

ytĄ yxĂ SĘ mČ MymĂ CdqĘ torDŁ =l‘Č sxĎ âl NkĄ wĘ : TjĎ SĘ mĂ hČ Moy=d‘Č lpĆ ’Ł bĎ C rmĎ SĘ UĂ BČ MrĄyGĂ sĘ IČwČ 5

’Ch qdĆYĆ bĘ ’rĄuŁ hČ xČ nŁ =t’Ć qrČ TQĄ mČ yĘwČ lCBUČ hČ ymĄ BĘ MtĎ’Ł hxĎ mĎ rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č MJĎ rĘdČ
MymĂ SĄ ’ĞhĎ =t’Ć wĘ rpĆ ’Ą lĘ CyhĎ rSĆ ’Ğ d‘Č txĄ SĂ hrĎmŁ ‘ĞwČ MdŁ sĘ yrĄ‘Ď=t’Ć wĘ : oU‘Ă toSpĎ nĘ ‘bČ SĆ wĘ 6

rSĆ ’Ğ qyDĂ~Č hČ Tol=t’Ć l~Ą IČwČ : MhĆ yrĄxĞ’Č My’Ă BĎ hČ MydĂzĄlĘ to’lĘ toyhĘ lĂ hkĎ jĄ hĘ mČ lĘ tSĎ 7

rSĆ ’Ğ hEĆhČ qyDĂ~Č hČ yJĂ : l‘ČIĎlĂ bĘ ynĄBĘ brĆqĆBĘ My‘ĂêĚ‘ĘtČ hWĄ ‘ĞmČ ot’Ł rĘBĂ oBlĂ =l’Ć b~Ą ‘ČtĘ hĂ 8

yJĂ : MhĆ ylĄ lĞ ‘ĞmČ ‘ČrŁ o‘mĘ SĎ bĘ C Moy Moy ot’Ł rĘBĂ hrĎSĎ yĘhČ oSpĘ nČ wylĎ ‘Ď hbĎ ’ĞDĎ MkĎ otBĘ bSČ yĎ 9

bySĂ hĎ lĘ TjĎ SĘ mĂ t‘ĄlĘ My‘ĂSĎ rĘhĎ =t’Ć ëSxĞlČ wĘ MpĎ rĘYŁ rCJmĂ wy’Ď rĄyĘ=t’Ć ly~Ă hČ lĘ hoĎhyĘ ‘ČdĄyŁ
yzĄoB MybĂ gĎ‘ĞwČ hUĎ zĂBĘ MyrĂWĎ bĘ ygĄCn‘ĞêČ MySĂ qĘ bČ mĘ hČ MhĄ MSĎ ’rŁ bĘ C : MnĎ o’=t’Ć MhĆ ylĄ ‘Ğ 10

: qtĎ‘Ď MhĆ ylĄ ‘Ğ rBĄ dČlĘ MyrĂyDĂ’Č ynĄjĘ mĂ ClyxĂ yĎ âl rSĆ ’Ğ PrĆ‘Ł ySĄ qĘ C MynĂ pĎ yEĄ‘Č hlĎ SĎ mĘ mĆ
: TjĎ SĘ UĂ BČ hoĎhyĘ ynĄpĘ lĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ qtĎ‘Ď NC‘yBĂ yČ âl xČ kŁ wĎ z‘Ł BĘ MhĆ mĄ MylĂ dŁ GĘ MykĂ ’Ď lĘ mČ yJĂ P’Č 11

CdkĘ QĎ yĂ MuĎ xĚ ypĂ lĘ MyrĂYĎ oehČ NybĂ hĎ Ny’Ą tomhĄ bĘ JĂ hmĎ NC‘dĘyĄ âlwĘ NCprĘxĎ yĘ hQĆ ’Ą MyrĂ‘ĞBŁ ë’Č 12

MhĆ ylĄ lĞ ‘ČmČ yrĂpĘ JĂ MhĆ lĎ lCmgĘ hzĆ : CdbĄ ’yŁ wĘ MtĎ otyxĂ SĘ bĂ CWpĘ êĎ yĂ NJĄ xbČ TĆ =l’Ć ClbĎ CywĘ 13

MymĂ CmC torBĚ rĘbČ xĞ BČ MylĂ ’Ď gŁ mĘ hČ wĘ MoIhČ ro’lĘ MyxĂ CrsĘ xzČrĘmĂ =l‘Č MygĂ eĘ ‘ČtĘ UĂ hČ MhĄ âlhĞ
âl ’oTxĞmĄ MypĂ ’Ě nĂ to’lĄ mĘ MhĆ lĎ MyĂnČ y‘Ą : MkĆ UĎ ‘Ă CGxŁ yĎ rSĆ ’ĞJČ CsQĘ ‘ČtĘ yĂ MybĂ hĎ ’Ğ hêĄSĘ mĂ bĘ C 14

xrČ’Ł CbzĘ‘Ď : MylĂ QĎ qĚmĘ MynĂ BĎ ëlĄ hŁ MBĎ lĂ M‘ĎYĘ bĂ yrĄxĞ ’Č wĘ CddĘYŁ yĘ My’Ă tĎjĘ toSpĘ nČ NC‘BĎ WĘ yĂ 15

ì’Č : htĎlĎ CĘ‘Č bqĆ‘Ą MynĂ mŁ lĘ SČ dmČ xĎ rSĆ ’Ğ ro‘BĘ =NBĆ M‘ĎlĘ BĂ ërĆdĆbĘ CklĘ IĄwČ C‘tĘ IĂwČ hrĎSĎ yĘ 16

ëSxĘ lČ ’ybĂ eĎhČ ynĄ zĘ’Ď BĘ MdĎ’Ď loqbĘ hrĎBĘ DĂ hmĎ lĎ ’ĹnĆ Not’Ď wĘ o‘SĘ jĂ bqĆ‘Ą śhxĎ kĎ otBĘ xkČ Ch
hlĎ pĄ ’Ğ ëSĆ xŁ wĘ MSĆ GĎ Ny’Ą wĘ xČ CrBĘ MypĂ DĎhĘ nĆ My’Ă yWĂ nĘ MyĂmČ Ny’Ą BĘ MhĄ tor’Ą BĘ : otgĎ CSmĘ =t’Ć 17

CdCYyĎ MyrĂWĎ bĘ yIĄxČ tqČ CStĘ bĂ C toldŁ GĘ trĆBĆ dČmĘ NoSlĎ BĘ CrBĘ dČyĘ ’wĘSĎ yJĂ : MlĎ o‘lĘ MhĆ lĎ NCpYĎ 18

MydĂbĎ ‘Ğ MSĎ pĘ nČBĘ MhĄ wĘ MhĆ lĎ C’rĘqĘ yĂ rorDĘ : ërĆdĎ y‘ĄêŁ =NmĂ MyTĂ QĘ mČ mĘ hČ =t’Ć MtĎmĎ rĘ‘Ď tSĆ rĆbĘ 19

tob‘ĞoêmĂ CTlĘ mĘ nĂ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ : ol ’Ch dbĆ ‘Ć=MGČ Sy’Ă =SbĆ JĎ yĂ rSĆ ’Ğ ymĂ lĘ yJĂ tyxĂ SĘ UČ lČ 20

hQĆ ’Ą hĎ tob‘ĄoêbČ C‘qĘ SĘ yĂ CbCSyĎ=M’Ă xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ Cn‘ĄySĂ omC CnynĄdŁ ’Ğ=t’Ć t‘ČdČBĘ ZrĆ’Ď hĎ
rSĆ ’ĞmĄ qdĆYĆ ylĄ GĘ ‘ĘmČ t‘ČdČlĎ âl MhĆ lĎ boT : MtĎ ySĂ ’rĄmĄ h‘ĎrĎ MtĎ yrĂxĞ’Č wĘ NdĎyĎ txČ tČ CSbĘ JĎ yĂ 21

bSĎ blĆ JĆ NoknĎ=l’Ć lSĎ UĎ hČ MhĆ ylĄ ‘Ğ NmĄ ’Ď IĄwČ : MhĆ lĎ hnĎ CteĘ hČ hSĎ dŁ uĘ hČ hwĎYĘ UĂ mĂ rCswĘ NC‘dĘyĄ 22

: SpĆ rĎBĎ llĄ GŁ tĘ hĂ lĘ hYĎ xĘ rČhĎ =NmĂ hlĆ ‘Ł ryzĂxĞ wČ o’qĄ=l‘Č
ytĂ ’BĎ NhĆ yêĄSĘ bĂ C hêĎ‘Č MkĆ lĎ btĄkŁ ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ MydĂydĂyĘ tynĂ èĄ hČ trĆGĆ’Ă hĎ ’yhĂ t’zŁ g

MdĆuĆmĂ CrmĘ ’Ć nĆ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć CrJĘ zĘêĂ N‘ČmČ lĘ : boFhČ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć rrĄo‘lĘ ryJĂ zĘmČ kĘ 2

C‘DĘ ë’Č : MkĆ yxĄ ylĂ SĘ ydĄyĘ=l‘Č Cn‘ĄySĂ omC CnynĄdŁ ’Ğ twŁ YĘ mĂ =t’Ć wĘ MySĂ oduĘ hČ My’Ă ybĂ eĘ hČ dyČBĘ 3

: rmŁ ’lĄ CYYĘ oltĘ yĂwĘ MtĎ wĎ’ĞtČ yrĄxĞ’Č MynĂ EŁ hČ MyYĂ lĄ C’bŁ yĎ MymĂ IĎhČ tyrĂxĞ ’Č bĘ yJĂ S’rŁ mĄ MkĆ lĎ
tySĂ ’rĄmĄ omJĘ ouxĚ =l‘Č rbĎ DĎ=lJĎ r’Č SĘ nĂ tob’Ď hĎ CbkĘ SĎ z’Ď mĄ yJĂ o’BŁ txČ TĎ bĘ hČ hIĄ’Č 4

MyĂUČ hČ ydĄyĘ=l‘ČwĘ MdĆuĆmĂ CW‘ĞnČ MyĂmČ èĎ hČ yJĂ MSĎ pĘ nČ tCČ’Č JĘ MhĆ ynĄ y‘ĄmĄ MlČ ‘Ę nĆ wĘ : h’Ď yrĂBĘ hČ 5
h’rbn

.My‘Ă êĚ‘Ę êČ xČ CrbĘ C ’"sb v.16 .b
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ToS rbŁ ‘ĞBČ ’yhĂ hČ ZrĆ’Ď hĎ hdĎbĘ ’Ď z’Ď MyĂUČ bČ C : MyhĂ Łl’Ĺ rbČ dĘBĂ MyĂUČ hČ =NmĂ ZrĆ’Ď hĎ h’Ď rĘbĘ nĂ6

MyrĂmĚ SĘ C S’Ą tlĆ kŁ ’ĞmČ lĘ orbĎ dĘbĂ CnkĎ Ch MoIhČ CnynĄpĎ lĘ rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ď hĎ wĘ MyĂmČ èĎ hČ : hĎ ylĆ ‘Ď PTĄ oS7

ynĄ y‘ĄBĘ dxĎ ’Ć Moy yJĂ txĎ ’Ĺ t’zŁ MydĂydĂyĘ CxJĘ SĘ êĂ =l’Č ë’Č : My‘ĂSĎ rĘ dbŁ ’ĞBČ TjĎ SĘ UĂ hČ MoylĘ MhĄ8

rBĆ DĂ rSĆ ’Ğ t’Ą tâQmČ lĘ hoĎhyĘ rxĄ ’Č yĘ âlwĘ : dxĎ ’Ć MoyJĘ MynĂ SĎ PlĆ ’Ć wĘ MynĂ SĎ PlĆ ’Ć JĘ hoĎhyĘ9

dbŁ ’ĞBĎ ZjŁ xĘ yČ âl rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č P’Ď CnlĎ ëyrĂ’ĞmČ =M’Ă yJĂ d‘ĄoUhČ rbČ ‘Ď yJĂ MybĂ SĘ xŁ hČ dgĆnĆ
z’Ď hlĎ yĘQĎ BČ ’bŁ yĎ beĎ gČJĘ hoĎhyĘ Moy ë’Č : hbĎ CStĘ lĂ oBlĂ =t’Ć MdĎ’Ď =lkĎ ’ybĂ hĎ BĘ =M’Ă yJĂ Sy’Ă10

Cl‘ĞyČ HBĎ rSĆ ’Ğ MyWĂ ‘ĞUČ hČ wĘ ZrĆ’Ď hĎ wĘ S’Ą hĎ ynĄjĘ mĂ CimČ yĂ todsŁ yĘhČ lodGĎ S‘ČrČBĘ MyĂmČ èĎ hČ CplĘ xĘ yČ
t’Č rĘyĂbĘ C SdĆuŁ BČ ëQĄ hČ tĘ hĂ lĘ rhĄ EĎhĂ lĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ hUĎ JČ =d‘Č hlĆ ’Ą =lJĎ MygĂ mŁ nĘ M’Ă hêĎ‘ČwĘ : bhČ lČ bĘ11

todsŁ yĘhČ wĘ MsĄ mĘ yČwĘ MyĂmČ èĎ hČ =t’Ć ThĄ lČ yĘ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ Moy ’bŁ lĘ tojYČ lĘ C toJxČ lĘ C : MyhĂ Łl’Ĺ12

hSĎ dĎxĞ ZrĆ’Ć wĘ MySĂ dĎxĞ MyĂmČ SĎ lĘ MyJĂ xČ mĘ CnlĎ =rBĆ DĂ=rSĆ ’Ğ ypĂ JĘ CnxĘ nČ’Ğ wČ : MQĎ JĚ S’Ą BĎ MygĂ mŁ nĘ13

wynĎpĎ lĘ ’YĄ UĎ hĂ lĘ CdqĘ SĂ hQĆ ’Ą lĎ MyJĂ xČ mĘ MêĆ’Č rSĆ ’ĞBČ MydĂydĂyĘ NJĄ =l‘Č : MBĎ NylĂ yĎ qdĆYĆ =rSĆ ’Ğ14

MkĆ ylĄ ’Ğ btČJĎ rSĆ ’ĞJČ h‘ĎCStĘ lĂ CbSĘ xĘ êČ CnynĄdŁ ’Ğ xČ Cr ërĆ’Ł =t’Ć wĘ : MolSĎ BĘ MymĂ ymĂ tĘ C MyJĂ zČ15

MSĎ orBĘ dČBĘ wytĎ orGĘ ’Ă =lkĎ BĘ btČJĎ NkĄ wĘ : ol hnĎ CteĘ hČ otmĎ kĘ xĎ ypĂ JĘ CndĄydĂyĘ CnyxĂ ’Ď soloj=MGČ16

CW‘ĞyČ=MGČ rSĆ ’ĞJČ MCpQĘ sČ yĘ MyzĂxĞpŁ C MyrĂ‘ĞBŁ rSĆ ’Ğ NybĂ hĎ mĄ MySĂ qĎ MyrĂbĎ DĘ SyĄ NhĄ bĎ C hQĆ ’Ą =l‘Č
S’rŁ mĄ t’zŁ =lJĎ MêĆ‘ĘdČyĘ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č MydĂydĂyĘ MêĆ’Č wĘ : MSĎ pĘ nČ tyxĂ SĘ hČ lĘ MyrĂpĎ iĘ hČ rtĆ yĆBĘ17

ë’Č : NmĎ ’ĹeĆhČ MkĆ bĘ ~Č UČ mĂ MêĆlĘ pČ nĘ C l‘ČIČlĂ bĘ =ynĄbĘ y‘ĄêĚ‘ĘtČ yrĄxĞ ’Č CrCtêĎ =NjĆ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ18

dobJĎ hČ ol=rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ Cny‘ĄySĂ omC CnynĄdŁ ’Ğ t‘ČdČbĘ C dsĆ xĆ BĘ lodgĎ wĘ ëolhĎ ClDĘgĘ êĂ
: NmĄ ’Ď MlĎ o‘=d‘ČwĘ hêĎ‘ČmĄ



’ NnĎ xĎ oy

Cn‘ĘmČ SĎ rSĆ ’Ğ tySĂ ’rĄmĄ hyĎhĎ rSĆ ’Ğ ’Ch MyIĂxČ hČ rbČ DĘ=t’Ć MkĆ lĎ MydĂyGĂ mČ CnxĘ nČ’Ğ heĄhĂ ’

MyIĂxČ hČ roqmĘ ’Ch : oroqmĘ CSSĞ mĂ CnydĄyĎ rSĆ ’Ğ wČ CnTĘ BČ hĂ rSĆ ’Ğ CnynĄ y‘ĄbĘ Cny’Ă rĎ CnynĄ zĘ’Ď bĘ 2

hyĎhĎ rSĆ ’Ğ MlĎ o‘ yIĄxČ roqmĘ ’Ch hzĆ yJĂ MkĆ lĎ dyGĂ eČ wČ dy‘Ă eĎ wČ Ch’Ą rĘeĂ wČ CnQĎ hlĎ gĘ nĂ rSĆ ’Ğ
CnbĎ CqBĘ dĘêĂ N‘ČmČ lĘ MkĆ lĎ dyGĂ nČ Cn‘ĘmČ SĎ wĘ Cny’Ă rĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć yJĂ : CnQĎ hgĽnĂ rSĆ ’Ğ wČ b’Ď hĎ =M‘Ă 3

MkĆ lĎ MybĂ tĘ kŁ CnxĘ nČ’Ğ wČ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ onbĘ bĂ C b’Ď bĎ CnxĘ nČ’Ğ MyqĂ bĄ dĘ âlhĞ yJĂ MêĆ’Č =MGČ 4

Cn‘ĘmČ SĎ rSĆ ’Ğ HyĎ=tCk’ĞlĘ mČ ’yhĂ t’zŁ wĘ : hxĎ mĘ WĂ MkĆ BĘ lĂ =t’Ć tâQmČ lĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ 5

CnxĘ nČ’Ğ MyqĂ bĄ dĘ yJĂ rmČ ’nŁ =M’Ă : oB Ny’Ą ëSĆ xŁ =lkĎ wĘ ’Ch ro’ MyhĂ Łl’Ĺ yJĂ MkĆ lĎ dyGĂ hČ lĘ CeUĆ mĂ 6

rSĆ ’ĞJČ ëQĄ hČ tĘ nĂ ro’BĎ =M’Ă ë’Č : CnlĘ ‘ČpĎ âl tmĆ ’ĹwĆ CnypĂ bĘ ’Ch bzĎJĎ ëlĎ hČ tĘ nĂ hkĎ SĄ xĞ bČ C ob 7

rmČ ’nŁ =M’Ă : NwŁ ‘Ď=lJĎ mĂ CnrĄhĞ TČ yĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ onBĘ =MdČwĘ wDĎxĘ yČ CnrĘBČ xĚ z’Ď CheĄhĂ ro’BĎ ’Ch 8

hDĆwČtĘ nĂ =M’Ă : trĆDĎ‘Ę nĆ CnBĄ rĘqĂ BĘ tmĆ ’ĹwĆ CnytĄSŁ pĘ nČ =t’Ć CnxĘ nČ’Ğ My‘ĂtĘ mČ NwŁ ‘Ď CnBĎ =Ny’Ą yJĂ 9

: NwŁ ‘Ď=lJĎ mĂ CnSĄ pĘ nČ =t’Ć rhĄ TČ lĘ C CnytĄ’FŁ xČ =t’Ć CnlĎ xČ ŁlsĘ lĂ qyDĂYČ wĘ ’Ch NmĎ ’ĹnĆ CnytĄ’FŁ xČ =t’Ć
: NyĂ’Ď CnBĄ rĘqĂ bĘ orbĎ dĘC bEĄkČ mĘ lĂ ot’Ł CnmĘ WČ Cn’TĎ xĎ âl yJĂ rmČ ’nŁ =M’Ă wĘ 10

wylĎ ‘Ď SyĄ Sy’Ă ’TĎ xĹyĆ=M’Ă wĘ C’TĎ xĹtĆ yêĂ lĘ bĂ lĘ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘJČ ydĂlĎ yĘ MkĆ ylĄ ’Ğ btĄkŁ ynĂ nĘ hĂ b

âlwĘ CnytĄ’FŁ xČ =l‘Č rpĆ kŁ ’ChwĘ : qyDĂ~Č hČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ’Ch CnybĂ ’Ď ynĄpĘ lĂ ZylĂ mĄ ë’Ď lĘ mČ 2

rmŁ SĘ nĂ =M’Ă ot’Ł Cn‘ĘdČyĎ yJĂ ryJĂ nČ t’zŁ bĎ C : ZrĆ’Ď hĎ =lJĎ =l‘Č MGČ=M’Ă yJĂ CnytĄ’FŁ xČ =l‘Č dbČ lĘ 3

ë’Č : oB tmĆ ’Ĺ Ny’Ą wĘ ’Ch bzĄJŁ rmŁ SĘ yĂ âl wytĎ wŁ YĘ mĂ =t’Ć wĘ ot’Ł yêĂ ‘ĘdČyĎ rmĄ ’Ł hĎ : wytĎ wŁ YĘ mĂ =t’Ć 4, 5

rmĄ ’Ł hĎ : NnĎ oltĘ nĂ ob=yJĂ ryJĂ nČ t’zŁ bĎ C tmĆ ’ĹBĆ ob hlĎ ClJĘ MyhĂ Łl’Ĺ tbČ hĞ ’Č orbĎ DĘ=t’Ć rmĄ èŁ hČ 6

btĄkŁ =ynĂ ’Ğ hSĎ dĎxĞ hwĎYĘ mĂ âl yxČ ’Č : wytĎ obuĘ ‘ĂBĘ =MGČ tkĆ lĆ lĎ ol=SyĆ oB NnĄ oltĘ mĂ ’Ch yJĂ 7

rSĆ ’Ğ hrĎoêhČ ’yhĂ hnĎSĎ yĘhČ hwĎYĘ UĂ hČ wĘ MdĆuĆmĂ MkĆ lĎ htĎ yĘhĎ rSĆ ’Ğ ’yhĂ hnĎSĎ yĘ hwĎYĘ mĂ MkĆ ylĄ ’Ğ
MkĆ BĎ =MGČ oB=MGČ ’yhĂ tnĆmĆ ’ĹnĆ wĘ hSĎ dĎxĞ hwĎYĘ mĂ MkĆ lĎ btĄkŁ wĘ PysĂ om ynĂ nĘ hĂ wĘ : MdĆuĆmĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ 8

CedĆo‘ ’Ch wyxĂ ’Ď =t’Ć ’nĄSwĘ CheĄhĂ ro’bĎ =yJĂ rmĄ ’Ł hĎ : xČ rĄoz tmĆ ’Ĺ ro’wĘ rbČ ‘Ď ëSĆ xŁ hČ yJĂ 9

bSĄ yŁ ’Ch ’nĄvhČ wĘ : loSkĘ mĂ ol Ny’Ą wĘ ro’BĎ NkĄ SŁ ’Ch wyxĂ ’Ď =t’Ć bhĄ ’Ł hĎ : hkĎ SĄ xĞ BČ 10, 11

btĄkŁ ynĂ nĘ hĂ : wynĎ y‘Ą=t’Ć rCĄ‘Ă ëSĆ xŁ hČ yJĂ ëlĄ hŁ ’Ch hnĎ’Ď ‘dČyĄ=âlwĘ ëlĄ yĄ ëSĆ xŁ bČ C ëSĆ xŁ 12

tob’Ď MkĆ ylĄ ’Ğ ynĂ ’Ğ btĄJŁ : omSĘ rCb‘ĞBČ MkĆ ytĄ’FŁ xČ MkĆ lĎ CxlĘ sĘ nĂ =yJĂ MydĂlĎ yĘ MkĆ ylĄ ’Ğ 13

‘rĎhĎ =l‘Č MêĆrĘbČ gĘ =yJĂ MyrĂCxBČ MkĆ ylĄ ’Ğ ynĂ ’Ğ btĄJŁ MdĆuĆmĂ wytĎ’Ł YĎ om rSĆ ’Ğ ot’Ł MêĆ‘ĘdČyĘ=yJĂ
ot’Ł MêĆ‘ĘdČyĘ=yJĂ tob’Ď MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ bĘ tČJĎ : b’Ď hĎ =t’Ć MêĆ‘ĘdČyĘ yJĂ MydĂlĎ yĘ MkĆ ylĄ ’Ğ ytĂ bĘ tČJĎ 14

NkĄ SŁ MyhĂ Łl’Ĺ rbČ dĘC MêĆ’Č lyĂxČ ynĄbĘ =yJĂ MyrĂCxBČ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ bĘ tČJĎ MdĆuĆmĂ wytĎ’Ł YĎ om rSĆ ’Ğ
Sy’Ă MlĎ o‘lĎ rSĆ ’Ğ=t’Ć âlwĘ MlĎ o‘hĎ =t’Ć NCbhĎ ’ĹtĆ âl : ‘rĎhĎ =l‘Č MêĆrĘbČ gĘ C MkĆ BĘ rĘqĂ BĘ 15

rWĎ BĎ hČ tDČmĘ xĆ MlĎ o‘BĎ rSĆ ’Ğ=lkĎ yJĂ : b’Ď hĎ tbČ hĞ ’Č oBrĘqĂ BĘ Ny’Ą MlĎ o‘hĎ =t’Ć bhČ ’ĹyĆ=yJĂ 16
tw’t
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MlĎ o‘hĎ wĘ : MlĎ o‘hĎ =NmĂ =M’Ă yJĂ b’Ď hĎ =NmĂ MnĎ y’Ą MdĎ’Ď yIĄxČ BĘ rSĆ ’Ğ ’wĘSĎ No’gĘ C MyĂnČ y‘ĄhĎ twČ’ĞêČ17

ZuĄhČ t‘Ą heĄhĂ ydČlĎ yĘ : xYČ nĆlĎ NJŁ SĘ yĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ NoYrĘ hWĆ ‘Ł hĎ wĘ otwĎ’ĞêČ =M‘Ă PŁlxĞ yČ lylĂ JĎ hEĆhČ18

xČ ySĂ UĎ hČ ynĄTĘ S hêĎ‘Č MyBĂ rČ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č wĘ xČ ySĂ UĎ hČ NTĄ oW ’bŁ yĎ yJĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ MêĆ’Č wĘ h’Ď BĎ
CyhĎ Cl yJĂ CyhĎ CnQĎ èĆ mĂ =âl spĆ ’Ć CnêĎ’Ă mĄ C’YĘ yĎ MhĄ wĘ : ’yhĂ ZuĄhČ t‘Ą yJĂ t’zŁ BĎ ‘dČnĄ19

MêĆ’Č lbĎ ’Ğ : MhĄ CnQĎ èĆ mĂ MQĎ kĚ âl yJĂ ‘dČCĎyĂ rCb‘ĞbČ lĘ C’YĘ yĎ ë’Č CnUĎ ‘Ă Cr’ĞSĘ nĂ z’Ď CnQĎ èĆ mĂ20

MêĆ‘ĘdČyĘ=âl yJĂ l‘Č MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ bĘ tČkĎ âl : MêĆ‘ĘdČyĘ lJŁ =t’Ć wĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ SdĆuŁ hČ txČ SĘ mĂ NmĆ SĆ21

yêĂ lĘ BĂ bzĄJŁ hČ ’Ch ymĂ : tmĆ ’ĹhĎ dylĂ yĘ CenĆ y’Ą rqĆSĆ =lkĎ ykĂ wĘ HtĎ’Ł MêĆ‘ĘdČyĘ yJĂ tmĆ ’ĹhĎ =t’Ć22

b’Ď BĎ SxĄ kČ mĘ hČ xČ ySĂ UĎ hČ NTĄ oW ’Ch hzĆ ’Ch xČ ySĂ UĎ hČ âl yJĂ rmŁ ’lĄ ‘ČCSyĄBĘ SxĄ kČ mĘ hČ
CrmĘ SĂ MêĆ’Č wĘ : b’Ď hĎ =MGČ ol NBĄ lČ hdĎoê NtĄ eŁ hČ wĘ ol=Ny’Ą b’Ď hĎ =MGČ NBĄ BČ SxĄ kČ mĘ hČ =lJĎ : NBĄ bČ C23, 24

MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =t’Ć CrmĘ SĘ êĂ =M’Ă yJĂ S’rŁ mĄ MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ rbĎ DĎhČ =t’Ć MkĆ bĘ bČ lĘ bĂ
t’zŁ JĎ : MlĎ o‘ yIĄxČ ’Ch CnQĎ =ttĆlĎ rBĆ DĂ rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ : b’Ď BĎ =MGČ NBĄ BČ =MGČ CnnĘ oltĘ êĂ S’rŁ mĄ25, 26

odIĎmĂ MêĆxĘ SČ mĘ nĂ rSĆ ’Ğ hxĎ SĘ UĂ hČ heĄhĂ wĘ : MkĆ tĘ ’Ć to‘tĘ hČ lĘ MyYĂ pĄ xĞhČ ynĄjĘ mĂ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ bĘ tČJĎ27

’yhĂ hČ hxĎ SĘ UĂ hČ yJĂ rbĎ DĎ MkĆ dĘUĘ lČ lĘ MySĂ nĎ’ĞhĎ dxČ ’Č lĘ MkĆ lĎ rosxĘ mČ Ny’Ą wĘ MkĆ ylĄ ‘Ğ trĆ’Ć SĘ nĂ
: CnnĎ oltĘ êĂ oB NJĄ MkĆ tĘ ’Ć hrĆoê rSĆ ’ĞkČ wĘ rqĆSĆ Ny’Ą HbĎ C tmĆ ’Ĺ rbČ DĘ=lJĎ MkĆ tĘ ’Ć hrĆoê
: o’BŁ MoyBĘ wynĎpĎ QĘ mĂ SobnĄ=âlwĘ otolGĎhĂ bĘ hlĎ ygĂ nĎ N‘ČmČ lĘ oQYĂ bĘ CnnĘ oltĘ hĂ ydČlĎ yĘ hêĎ‘ČwĘ28

: CeUĆ mĂ dlĎ on qdĆYĆ l‘ĄjŁ =lJĎ MgČ yJĂ NC‘dĘtĄ âlhĞ ’Ch qyDĂYČ =yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ=M’Ă29

t’zŁ rCb‘ĞbČ C MyhĂ Łl’Ĺ ynĄbĘ hyĆhĘ nĂ wĘ ’rĄuĎ hĂ lĘ CnlĎ NtČ nĎ rSĆ ’Ğ b’Ď hĎ tbČ hĞ ’Č h’Ď lĎ pĘ eĂ =hmČ C’rĘg

hJŁ =d‘ČwĘ MyhĂ Łl’lĄ CnxĘ nČ’Ğ MynĂ BĎ MydĂydĂyĘ hêĎ‘ČwĘ : ‘dĎyĎ âl ot’Ł =MgČ yJĂ MlĎ o‘hĎ CntĎ’Ł ‘dČyĎ âl2

rSĆ ’ĞJČ z’Ď Ch’Ą rĘnĂ yJĂ hlĆ GĎ yĂ t‘ĄlĘ oQ=hwĆSĘ nĂ yJĂ Cn‘ĘdČyĎ ë’Č CntĄ yrĂxĞ ’Č bĘ hyĆhĘ eĂ =hmČ ‘dČon âl
’TĄ xŁ hČ =lJĎ : rohTĎ ’Ch MGČ rSĆ ’ĞJČ oSpĘ nČ=t’Ć rhĄ TČ yĘ ob oxTČ bĘ mĂ MvĎ hČ =lkĎ wĘ : ’Ch3, 4

t’WĄ lĎ ’bĎ ’Ch yJĂ MêĆ‘ĘdČyĘ MêĆ’Č wĘ : hrĎoêbČ ’Ch yrĂmĘ ’TĘ xĄ hČ yJĂ hrĎoêbČ ’Ch hrĆmĘ mČ5

Ch’Ď rĎ âl ’TĄ xŁ =lkĎ wĘ ’TĎ xĹyĆ âl oB NnĄ oltĘ UĂ hČ =lJĎ : ob hyĎhĎ âl ’TĘ xĄ wĘ CnytĄ’FŁ xČ =t’Ć6

’Ch=MGČ rSĆ ’ĞJČ ’Ch qyDĂYČ qdĆYĆ l‘ĄpŁ ’Ch ymĂ Sy’Ă MkĆ tĘ ’Ć h‘ĆtĘ yČ=l’Č ydČlĎ yĘ : o‘dĎyĘ âlwĘ7

rCb‘ĞbČ C MdĆuĆmĂ ’Ch NwĆ’Ď l‘ĄjŁ NTĎ vĎ hČ yJĂ ’Ch NTĎ vĎ hČ =NmĂ NwĆ’Ď l‘ĄpŁ ’Ch ymĂ C : qyDĂYČ8

o‘rĘzČ yJĂ ’TĎ xĹyĆ âl MyhĂ Łl’ĹmĄ dlĎ oehČ =lJĎ : NTĎ vĎ hČ toQ‘ĚjĘ srŁ hĞ lČ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NbĆ ’BĎ t’zŁ9

MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄbĘ C‘dĘCĎyĂ t’zŁ BĎ : MyhĂ Łl’ĹmĄ dlČ on rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č ’TŁ xĞ lČ lkČ Cy âlwĘ okotBĘ r’Ď SĘ nĂ10

bhČ ’ĹyĆ=âl rSĆ ’Ğ=lJĎ NkĄ wĘ MyhĂ Łl’ĹmĄ CenĆ y’Ą hWĆ ‘ĞyČ=âl toqdĎYĘ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ NTĎ vĎ hČ ynĄbĘ C
âl : wyxĂ ’Ď =t’Ć Sy’Ă hbĎ hĞ ’Č lĘ MdĆuĆmĂ MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ hDĎqĚjĘ hČ ’yhĂ t’zŁ yJĂ : wyxĂ ’Ď =t’Ć11, 12

yWĄ ‘ĞmČ C My‘ĂrĎ CyhĎ wyWĎ ‘ĞmČ =yJĂ N‘ČyČ ogrĎhĞ ‘ČCDmČ C wyxĂ ’Ď =t’Ć grŁ hĞ IČwČ ‘rĎhĎ roqUĘ mĂ ’BĎ hČ NyĂqČ kĘ
CnrĘbČ ‘Ď yJĂ CnxĘ nČ’Ğ My‘ĂdĘyŁ NhĄ : MkĆ tĘ ’Ć ’nĎWĘ yĂ MlĎ o‘hĎ M’Ă yxĎ ’Ć ChmĘ tĘ êĂ =l’Č : MyrĂSĎ yĘ wyxĂ ’Ď13, 14

NkĄ SŁ wyxĂ ’Ď =t’Ć bhČ ’ĹyĆ âl rSĆ ’Ğ Sy’Ă CnyxĄ ’Č =t’Ć CnbĘ hČ ’Ď rSĆ ’ĞBČ MyIĂxČ hČ =l’Ć twĆUĎ hČ =NmĂ
yIĄxČ BĘ qlĆ xĄ ol Ny’Ą xČ YĄ rŁ =lkĎ yJĂ MêĆ‘ĘdČywĂ ’Ch xČ YĄ rŁ wyxĂ ’Ď =t’Ć ’nĄvhČ =lJĎ : ’Ch twĆmĎ15
Mlw‘
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ttĄlĎ CnylĄ ‘Ď=MGČ NJĄ CnSĄ pĘ nČ txČ êČ oSpĘ nČ NtČ nĎ ’Ch yJĂ hbĎ hĞ ’Č ’yhĂ hmĎ lyJĂ WĘ nČ t’zŁ BĎ : MlĎ o‘ 16

ZpČ qĎ wĘ lJŁ rsĆ xŁ BĘ wyxĂ ’Ď =t’Ć h’Ď rĎwĘ ZrĆ’Ď BĎ Noh ol=rSĆ ’Ğ ’Ch ymĂ : CnyxĄ ’Č SpĆ nĆ txČ êČ SpĆ nĆ 17

hnĄ‘ĞmČ bĘ C MyĂtČpĎ WĘ bynĂ BĘ bhČ ’ĹnĆ=l’Č ydČlĎ yĘ : MyhĂ Łl’Ĺ tbČ hĞ ’Č oB=NlĆ êĎ ëy’Ą oê’Ă mĄ wymĎ xĞ rČ 18

CnxĘ nĎ’Ğ tmĆ ’Ĺ roqUĘ mĂ yJĂ MyrĂyJĂ mČ CnxĘ nČ’Ğ t’zŁ bĎ C : tmĆ ’Ĺ ërĆdĆbĘ C dyĎ hWĆ ‘ĞmČ BĘ =M’Ă yJĂ NoSlĎ 19

lJŁ =NybĂ mĄ C CnBĄ QĂ mĂ lodGĎ MyhĂ Łl’Ĺ CntĎ’Ł ‘ČySĂ rĘyČ CnBĄ lĂ =M’Ă : CnBĄ lĂ hyĆhĘ yĂ ëCmsĎ wynĎjĎ t’rČqĘ lĂ wĘ 20

l’Č SĘ nĂ rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ : MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ CnBĄ lĂ NoknĎ CntĎ’Ł ‘ČySĂ rĘyČ=âl MydĂydĂyĘ CnBĄ lĂ =M’Ă : ’Ch 21, 22

NymĂ ’ĞhČ lĘ otwĎYĘ mĂ ’yhĂ t’zŁ wĘ : hWĆ ‘ĞnČ wynĎ y‘ĄBĘ boFhČ =t’Ć wĘ wytĎ wŁ YĘ mĂ =t’Ć rmŁ SĘ nĂ =yJĂ odIĎmĂ xuČ nĂ 23

oB wytĎ wŁ YĘ mĂ =t’Ć rmĄ èŁ hČ wĘ : CnCĎYĂ rSĆ ’ĞJČ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă hbĎ hĞ ’Č lĘ C onBĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ MSĄ BĘ 24

: CnlĎ NtČ nĎ =rSĆ ’Ğ xČ CrbĎ C CnBĎ NkĄ SŁ ’Ch=yJĂ ryJĂ nČ t’zŁ bĎ C oB=NJĎ SĘ yĂ NJĄ =MgČ ’ChwĘ NnĎ oltĘ yĂ
y’Ą ybĂ nĘ yJĂ MhĄ MyhĂ Łl’ĹmĄ =M’Ă toxCrhĎ =t’Ć CnxĞBČ =M’Ă yJĂ xČ Cr=lkĎ lĘ CnymĂ ’ĞêČ =l’Č MydĂydĂyĘ d

hdĆom rSĆ ’Ğ xČ Cr=lJĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ xČ Cr=t’Ć NCryJĂ êČ t’zŁ BĎ : ZrĆ’Ď bĎ C’YĘ yĎ MyBĂ rČ rqĆSĆ 2

‘ČCSyĄBĘ hdĆom âl rSĆ ’Ğ xČ Cr=lkĎ wĘ : ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ rWĎ BĎ bČ ’bĎ C xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch ‘ČCSyĄ=yJĂ 3

wylĎ ‘Ď MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ NTĄ oW xČ Cr ’ChwĘ MyhĂ Łl’ĹmĄ CenĆ y’Ą rWĎ BĎ bČ ’BĎ hČ xČ ySĂ UĎ hČ
MêĆxĘ ~Č nĂ rqĆSĆ y’Ą ybĂ nĘ =t’Ć wĘ MkĆ eĘ hĂ MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ ydČlĎ yĘ MêĆ’Č wĘ : ZrĆ’Ď BĎ onSĘ yĆ rbĎ kĘ C ’bŁ yĎ=yJĂ 4

ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č NJĄ =l‘Č ZrĆ’Ď hĎ =NmĂ MhĄ : ZrĆ’Ď BĎ MêĎ’Ă rSĆ ’ĞmĄ MkĆ êĘ ’Ă rSĆ ’Ğ ’Ch lodgĎ=yJĂ 5

CnylĄ ’Ą ‘mČ SĘ yĂ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć ‘ČdĄIŁ hČ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ CnxĘ nČ’Ğ wČ : MhĆ ylĄ ’Ğ ‘mČ SĘ êĂ ZrĆ’Ď hĎ wĘ NCrBĄ dČyĘ 6

: My‘ĂêĚ‘ĘêČ xČ CrwĘ tmĆ ’Ĺ xČ Cr ryJĂ nČ t’zŁ BĎ CnylĄ ’Ą ‘mČ SĘ yĂ âl MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ CenĆ y’Ą rSĆ ’Ğ wČ
dlĎ on bhČ ’ĹyĆ rSĆ ’Ğ=lkĎ wĘ ’yhĂ MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ hbĎ hĞ ’Č hĎ yJĂ Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă ’nĎ=bhČ ’ĹnĆ MydĂydĂyĘ 7

’Ch MyhĂ Łl’Ĺ yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć ‘ČdĄyŁ CenĆ y’Ą bhČ ’ĹyĆ âl rSĆ ’Ğ ymĂ C : MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć ‘ČdĄyŁ wĘ MyhĂ Łl’ĹmĄ 8

hyĆxĘ nĂ N‘ČmČ lĘ ZrĆ’Ď bĎ odyxĂ yĘ onBĘ =t’Ć xlČ SĎ =yJĂ CnlĎ MyhĂ Łl’Ĺ tbČ hĞ ’Č htĎlĘ gĘ nĂ t’zŁ BĎ : hbĎ hĞ ’Č 9

CntĎ’Ł bhČ ’Ď ’Ch=M’Ă yJĂ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć CnbĘ hČ ’Ď CnxĘ nČ’Ğ ykĂ âl t’YĄ mŁ hbĎ hĞ ’Č ’yhĂ hjŁ : oB 10

MyhĂ Łl’ĹhĎ CntĎ’Ł bhĄ ’Ł hkĎ JĎ =M’Ă MydĂydĂyĘ : CnytĄ’FŁ xČ =l‘Č rpĆ kŁ lĘ toyhĘ lĂ onBĘ =t’Ć xlČ SĘ IĂwČ 11

Sy’Ă bhČ ’ĹnĆ=M’Ă MlĎ o‘mĄ Sy’Ă h’Ď rĎ=âl MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć : Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă bhŁ ’ĹlĆ CnylĄ ‘Ď=MGČ 12

Cn’Ď yJĂ ‘dČnĄ t’zŁ BĎ : CnkĄ otbĘ hlĎ ClJĘ otbĎ hĞ ’Č htĎ yĘhĎ wĘ CnBĎ =NJĎ SĘ yĂ MyhĂ Łl’Ĺ Ch‘ĄrĄ=t’Ć 13

b’Ď hĎ xlČ SĎ yJĂ hdĎy‘Ă eĎ wČ Cny’Ă rĎ CnxĘ nČ’Ğ wČ : CnylĄ ‘Ď oxCrmĄ NtČ nĎ =yJĂ CnbĎ ’ChwĘ oB MynĂ nĘ oltĘ mĂ 14

hwĆnĘ yĂ MyhĂ Łl’Ĺ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ ’Ch ‘ČCSyĄ yJĂ hdĆom rSĆ ’Ğ ’Ch ymĂ : ZrĆ’Ď hĎ l’Ą GŁ NBĄ hČ =t’Ć 15

hbĎ hĞ ’Č ’Ch MyhĂ Łl’Ĺ MyhĂ Łl’Ĺ tbČ hĞ ’Č BĘ xTČ bĘ eĂ wČ Cn‘ĘdČyĎ CnxĘ nČ’Ğ wČ : MyhĂ Łl’BĄ ’ChwĘ okotbĘ 16

tylĂ kĘ êČ CnbĎ =hlĎ ClJĘ t’zŁ BĎ : oB hwĆnĘ yĂ MyhĂ Łl’wĄ MyhĂ Łl’bĄ bwĆnĘ yĂ hbĎ hĞ ’Č bĎ hwĆnĘ yĂ rSĆ ’Ğ ymĂ C 17

hbĎ hĞ ’Č y’Ą lĄ mĘ t’EŁ hČ ZrĆ’Ď BĎ CnxĘ nČ’Ğ=MgČ yJĂ TjĎ SĘ UĂ hČ MoylĘ NoxFĎ bĂ CnlĎ toyhĘ BĂ hbĎ hĞ ’Č
ynĄjĘ mĂ dxČ jČ ’Ch dxČ jČ hČ =yJĂ dxČ jĎ SrĄgĎêĘ hmĎ lĄ SĘ hbĎ hĞ ’Č lbĎ ’Ğ hbĎ hĞ ’Č BĎ dxČ jČ Ny’Ą : ChomJĎ 18

: MdĆuĆmĂ CntĎ’Ł bhČ ’Ď ’Ch yJĂ ot’Ł MybĂ hĞ ’Ł CnxĘ nČ’Ğ : otbĎ hĞ ’Č BĘ MlĄ SĎ CenĆ y’Ą dxĄ pČ mĘ hČ wĘ SnĆ‘Ł 19

bhČ ’ĹyĆ âl=M’Ă yJĂ ’Ch bzĄJŁ wyxĂ ’Ď =t’Ć ’nĄŁW ’ChwĘ bhĄ ’Ł ynĂ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć Sy’Ă rmČ ’yŁ =M’Ă 20
wyx’



4. 21–5. 21 ’ Nnxwy 267

oê’Ă mĄ hwĎYĘ UĂ hČ t’zŁ wĘ : Ce’Ć rĘyĂ âl rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ bhŁ ’ĹlĆ lkČ Cy hkĎ kĎ y’Ą Ch’Ą rŁ rSĆ ’Ğ wyxĂ ’Ď21

: wyxĂ ’Ď =t’Ć =MgČ bhČ ’ĹyĆ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć bhĄ ’Ł hĎ yJĂ CnylĄ ’Ą h’Ď bĎ
MGČ bhČ ’ĹyĆ odylĂ om=t’Ć bhĄ ’Ł hĎ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ t’mĄ dQČ yĚ hzĆ xČ ySĂ UĎ hČ ’Ch ‘ČCSyĄ yJĂ NymĂ ’ĞUČ hČ =lJĎh

wytĎ wŁ YĘ mĂ =t’Ć wĘ bhČ ’ĹnĆ MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć M’Ă MyhĂ Łl’Ĺ ydĄlĘ yĂ=tŁ ’Ć bhČ ’ĹnĆ yJĂ ‘dČnĄ t’zŁ BĎ : wydĎylĂ yĘ=t’Ć2

: ’ŁWeĘ mĂ NhĄ toSqĎ âl wytĎ wŁ YĘ mĂ C wytĎ wŁ YĘ mĂ =t’Ć rmŁ SĘ lĂ MyhĂ Łl’Ĺ tbČ hĞ ’Č ’yhĂ t’zŁ yJĂ : rmŁ SĘ nĂ3

: CntĄ nĎ Cm’Ĺ dyČBĘ MlĎ o‘hĎ =t’Ď x~Č nČlĘ Nox~Ď eĂ hČ wĘ MlĎ o‘hĎ =t’Ć x~Č nČ yĘ MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ doQIĂhČ =lkĎ yJĂ4

’Ch hzĆwĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ ’Ch ‘ČCSyĄ yJĂ NymĂ ’ĞUČ hČ qrČ yêĂ lĘ BĂ MlĎ o‘hĎ =t’Ć xČ ~Ą nČmĘ hČ ’Ch ymĂ C5, 6

xČ CrhĎ wĘ MdĎbĘ C MyĂmČ BĘ =M’Ă yJĂ dbČ lĘ MyĂmČ bĘ âl MdĎbĘ C MyĂmČ BĘ CnylĄ ’Ą ’BĎ =rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ
xČ CrwĘ rbĎ dĎhČ wĘ b’Ď hĎ MyĂmČ èĎ BČ MydĂy‘ĂUĘ hČ hSĎ ŁlSĘ yJĂ : ’Ch tmĆ ’Ĺ xČ CrhĎ yJĂ wylĎ ‘Ď dy‘ĂmĄ ’Ch7

MêĎSĘ lĎ SĘ C MDĎhČ wĘ MyĂUČ hČ wĘ xČ CrhĎ ZrĆ’Ď BĎ MydĂy‘ĂUĘ hČ hSĎ ŁlSĘ C : hUĎ hĄ dxĎ ’Ć MêĎSĘ lĎ SĘ C SdĆuŁ hČ8

t’EŁ mĂ hlĎ dŁ GĘ MyhĂ Łl’Ĺ tCd‘Ą CnnĄ y‘ĄbĘ hnĎ oknĘ MySĂ nĎ’Ğ tCd‘Ą=M’Ă : NCdy‘Ă yĘ dxĎ ’Ć rbĎ dĎlĘ hQĆ ’Ą9

tCd‘Ą ol=SyĆ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NbĆ BĘ NymĂ ’ĞUČ hČ : onBĘ =l‘Č dy‘ĂhĄ rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ tCd‘Ą ’yhĂ t’zŁ yJĂ10

tCd‘ĄlĎ NymĂ ’ĹhĆ =âl yJĂ N‘ČyČ bzĄkŁ lĘ ot’Ł NtĄ nŁ MyhĂ Łl’ĹhĎ yrĄbĘ dĂlĘ NymĂ ’Ğ yČ âl rSĆ ’Ğ wČ oSpĘ nČBĘ
MlĎ o‘ yIĄxČ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ CnlĎ NtČ nĎ MlĎ o‘ yIĄxČ yJĂ tCd‘ĄhĎ ’yhĂ t’zŁ wĘ : onBĘ =l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ dy‘ĂhĄ rSĆ ’Ğ11

ol=Ny’Ą MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ ol=Ny’Ą rSĆ ’Ğ ymĂ C MyIĂxČ ol=SyĆ NBĄ hČ ol=rSĆ ’Ğ ymĂ : onBĘ dyČBĘ hQĆ ’Ą12

MkĆ lĎ SyĄ yJĂ NC‘dĘêĄ N‘ČmČ lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ MSĄ BĘ MynĂ ymĂ ’ĞUČ hČ MkĆ ylĄ ’Ğ yêĂ bĘ tČJĎ t’zŁ JĎ : MyIĂxČ13

rbĎ dĎ CeUĆ mĂ l’Č SĘ nĂ =M’Ă ob CnnĄ oxTĘ BĂ NkĄ wĘ : MyhĂ Łl’Ĺ=NBĆ MSĄ BĘ CnymĂ ’ĞêČ N‘ČmČ lĘ C MymĂ lĎ o‘ yIĄxČ14

ChlĄ ’Ď SĘ nĂ rSĆ ’Ğ=lkĎ lĘ CnlĄ oqbĘ ’Ch ‘ČmĄ SŁ yJĂ Cn‘ĘdČyĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č wĘ : CnlĄ oqBĘ ‘mČ SĘ yĂ onoYrĘJĂ15

’TĎ xĎ wyxĂ ’Ď =t’Ć h’Ć rĘyĂ=yJĂ Sy’Ă : CeUĆ mĂ CnlĘ ’Č SĎ rSĆ ’ĞJČ CnlĎ =NêĆ yĂ CnBĄ lĂ tol’ĞSĘ mĂ yJĂ xTČ bĘ nĂ16

âl rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą mĄ ’Ch do‘=lJĎ MyIĂxČ ol=NtĆ eĎ yĂwĘ ‘ČyGĂ pĘ yČ twĆmĎ =TjČ SĘ mĂ oB Ny’Ą rSĆ ’Ğ ’TĘ xĄ
rSĆ ’Ğ hWĆ ‘ĞmČ =lJĎ : od‘ĞBČ ‘ČyGĂ pĘ hČ lĘ rmĄ ’Ł yeĂ nĆ y’Ą rSĆ ’Ğ twĆmĎ ’TĘ xĄ SyĄ=yJĂ twĆmĎ ’TĘ xĄ C’TĘ xĎ17

’TĎ xĹyĆ âl MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ doQIĂhČ =lkĎ yJĂ Cn‘ĘdČyĎ : oB twĆmĎ Ny’Ą ’TĘ xĄ =SyĆwĘ ’Ch ’TĘ xĄ NoknĎ âl18

MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ yJĂ Cn‘ĘdČyĎ : oB ‘GČ yĂ=âl ‘rĎhĎ wĘ oSpĘ nČ =t’Ć rmŁ SĘ yĂ MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ doQIĂhČ yJĂ19

ot’Ł lyJĂ WĘ hČ lĘ blĄ CnlĎ =NêĆ IĂwČ ’BĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ =NbĆ yJĂ Cn‘ĘdČyĎwĘ : ’Ch ‘rĎBĘ MlĎ o‘hĎ =lkĎ wĘ CnxĘ nĎ’Ğ20

NmĄ ’Ď yhĄ Łl’Ĺ ’Ch hzĆ onBĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ’Ch NmĄ ’Ď ’Ch rSĆ ’Ğ CnxĘ nČ’Ğ olwĘ NmĄ ’Ď ’Ch rSĆ ’Ğ
: NmĄ ’Ď MylĂ ylĂ ’ĹhĎ =NmĂ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ ydČlĎ yĘ : d‘Č=yIĄxČ wĘ21



b NnĎ xĎ oy

yDĂbČ lĘ ynĂ ’Ğ=âlwĘ blĄ =MtĎBĘ bhĄ ’Ł ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ hĎ ynĆBĎ =l’Ć wĘ hrĎyxĂ BĘ hČ tyĂBČ hČ tlČ ‘ĞBČ =l’Ć NqĄ EĎhČ ’

r’Ą èĎ êĂ =MgČ wĘ CnkĄ otBĘ NJŁ SĘ êĂ rSĆ ’Ğ tmĆ ’ĹhĎ rCb‘ĞBČ : MCbhĎ ’ĹyĆ tmĆ ’ĹhĎ y‘ĄdĘyŁ =lJĎ MGČ=M’Ă yJĂ 2

b’Ď hĎ =NBĆ CnynĄ od’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄwĘ b’Ď hĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ CnlĎ NêĄ yĂ MolSĎ wĘ MymĂ xĞrČ dsĆ xĆ : MlĎ o‘lĘ 3

tmĆ ’Ĺ ërĆdĆBĘ MykĂ lĘ hŁ ëyĂnČBĎ mĂ ytĂ ’YĎ mĎ =yJĂ d’Ł mĘ =d‘Č yêĂ xĘ mČ WĎ : hbĎ hĞ ’Č hĎ wĘ tmĆ ’ĹhĎ roqUĘ mĂ 4

ëyĂlČ ’Ą btŁ kĘ JĂ âl tyĂBĎ hČ tlČ ‘ĞBČ ëUĄ mĂ MoIJČ l’Ą SŁ ynĂ ’Ğ wČ : CnylĄ ‘Ď CnlĘ BČ qĂ rSĆ ’Ğ CnybĂ ’Ď toYmĂ JĘ 5

’yhĂ t’zŁ wĘ : Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă bhČ ’ĹnĆ yJĂ MdĆuĆmĂ CnylĄ ‘Ď rSĆ ’Ğ t’zŁ JĎ =M’Ă yJĂ hSĎ dĎxĞ hwĎYĘ mĂ 6

MêĆ‘ĘmČ SĘ rSĆ ’ĞJČ HtĎŁW‘ĞlČ NCrmĘ SĘ êĂ rSĆ ’Ğ ’yhĂ hwĎYĘ UĂ hČ wĘ wytĎ wŁ YĘ mĂ =t’Ć rmŁ SĘ nĂ yJĂ hbĎ hĞ ’Č
’BĎ hČ ’Ch xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ=yJĂ Cdoy âl rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ď bĎ C’YĘ yĎ MyBĂ rČ My‘ĂtĘ mČ yJĂ : S’rŁ mĄ 7

rSĆ ’Ğ t’Ą NCdBĘ ’Č tĘ yêĂ lĘ bĂ lĘ MkĆ lĎ CrmĘ èĎ hĂ : xČ ySĂ UĎ hČ NTĄ oWwĘ h‘ĆtĘ mČ ’Ch hzĆkĎ rWĎ BĎ bČ 8

HBĎ hsĆ xŁ CenĆ y’Ą wĘ xČ ySĂ UĎ hČ trČoê rbĄ ‘Ł hĎ =lJĎ : MkĆ rĘkČ WĘ âlmĘ gyvĂ hČ lĘ C’rĘ qrČ Cnř lĘ ‘ĎjĎ 9

MkĆ ylĄ ’Ğ ’bŁ yĎ=yJĂ : NBĄ hČ =MgČ wĘ b’Ď hĎ =MGČ ol=SyĆ xČ ySĂ UĎ hČ trČotbĘ hsĆ xŁ hČ wĘ MyhĂ Łl’Ĺ ol=Ny’Ą 10

: MolSĎ lĘ ol=Cl’ĞSĘ tĂ âlwĘ htĎ yĘBČ hČ ot’Ł CpsĘ ’Č tČ âl t’EŁ hČ hrĎoêhČ =t’Ć ’ybĂ yĎ âlwĘ Sy’Ă
ZpĄ xĎ yeĂ nĆ y’Ą wĘ MkĆ ylĄ ’Ğ bêŁ kĘ lĂ ylĂ toBrČ : wyWĎ ‘ĞmČ ‘ČrŁ BĘ ol ’Ch rbĄ xĎ ol MolSĎ lĘ l’Ą èŁ hČ yJĂ 11, 12

: hxĎ mĘ WĂ MkĆ BĘ lĂ tâQmČ lĘ hjĆ =l’Ć hjĆ rBĄ dČlĘ C MkĆ ylĄ ’Ğ ’bŁ lĎ hCĆqČ ’Ğ yJĂ oydĘbĂ C rpĆ sĄ BĘ bêŁ kĘ lĂ
: NmĄ ’Ď ëlĎ MolSĎ lĘ MySĂ rĘDŁ hrĎyxĂ BĘ hČ ëtĄ ox’Ğ ynĄBĘ 13

.MêĆlĘ ‘ČBĘ ’"sb v.8 .’



g NnĎ xĎ oy

xČ ylĂ YĘ tČ yJĂ ydĂydĂyĘ ySĂ pĘ nČ htĎlĘ JĎ : blĄ =MtĎBĘ bhĄ ’Ł ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ rqĎ IĎhČ soyGĎ=l’Ć NqĄ EĎhČ’, 2

C’BĎ rSĆ ’ĞJČ d’Ł mĘ yêĂ xĘ mČ WĎ yJĂ : xČ ylĂ YĘ mČ Sy’Ă wĘ SpĆ eĆbČ C PCGBČ MlĄ SĎ ytĂ yyĂhĎ wĘ ìyYĆ pĎ xĞ =lkĎ BĘ3

‘mČ SĘ ’Ć yJĂ ytĂ xĎ mĘ vĂ mĂ hlĎ dŁ GĘ Ny’Ą : ëlĄ hŁ hêĎ’Č tmĆ ’Ĺ ërĆdĆbĘ yJĂ ìêĆmĂ ’Ğ=l‘Č CdyGĂ IČwČ MyxĂ ’Č4

hWĆ ‘Ł hêĎ’Č rSĆ ’Ğ=lJĎ ydĂydĂyĘ ìyWĆ ‘ĞmČ hnĎ Cm’ĹBĆ : NCkQĄ hČ yĘ tmĆ ’Ĺ ërĆdĆBĘ rSĆ ’Ğ ynČBĎ =l‘Č5

yJĂ hWĆ ‘ĞêČ boTwĘ lhĎ uĎ hČ ynĄpĘ BĂ ìtĘ bĎ hĞ ’Č =l‘Č MtĎ Cd‘Ą CntĘ nĎ rSĆ ’Ğ : MyxĂ rĘ’Ł hĎ MyxĂ ’Č hĎ =M‘Ă6

dIČmĂ CxqĘ lĎ âlwĘ C’YĎ yĎ omSĘ N‘ČmČ lĘ yJĂ : MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ NoYrĎlĘ MhĆ ykĄ rĘDČ=l‘Č MhĆ lĎ rzŁ ‘ĞtČ7

yêĂ bĘ tČkĎ ynĂ ’Ğ wČ : tmĆ ’ĹlĎ MyrĂzĘ‘Ł toyhĘ lĂ wĘ MhĆ ynĄjĘ lBĄ qČ lĘ CnylĄ ‘Ď lTĎ Cm NJĄ =l‘Č : hmĎ C’mĘ MyĂoGhČ8, 9

y’Ă bŁ BĘ NJĄ =l‘Č : CntĎ’Ł lBĄ qĂ âl MhĆ lĎ S’rŁ lĘ toyhĘ lĂ ZpĄ xĎ hĆ spČ yrĂTĘ oIDĂ ë’Č hdĎ‘ĄhĎ =l’Ć10

âl=P’Č yJĂ t’zŁ bĎ ol yDČ Ny’Ą wĘ CnylĄ ‘Ď hrĎsĎ rBĆ dĂ yJĂ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ wyWĎ ‘ĞmČ wylĎ ‘Ď dqŁ pĘ ’Ć
ydĂydĂyĘ : MSĄ rĘgĎ yĘ lhĎ uĎ hČ ëoêmĂ C MBĎ =rYĎ ‘Ę yČ Cb’yŁ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ MyxĂ ’Č hĎ =t’Ć lBĄ qČ lĘ hbĆ ’yŁ11

MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ ’Ch boT hWĆ ‘Ł hĎ MybĂ oFhČ tobuĘ ‘ĂBĘ =M’Ă yJĂ My‘ĂrĎhĎ tobuĘ ‘ĂBĘ ëlĄ êĄ=l’Č
yjĂ mĂ =MGČ hdĎ‘ĄhĎ =lJĎ mĂ tCd‘Ą ol=SyĆ soIrĂTĘ mĆ ydĂwĘ : h’Ď rĎ âl MyhĂ Łl’Ĺ=t’Ć ‘rĎ l‘ĄjŁ hČ wĘ12

yêĂ YĘ pČ xĎ âl ë’Č ìylĆ ’Ą bêŁ kĘ lĂ ylĂ toBrČ : hnĎmĎ ’ĹnĆ CntĄ Cd‘Ą yJĂ hêĎ‘ĘdČyĎwĘ CnyjĂ mĂ =MgČ wĘ tmĆ ’ĹhĎ13

ëlĎ MolSĎ hrĎBĄ dČnĘ hjĆ =l’Ć hpĆ C hrĎhĄ mĘ bĂ ìtĘ o’rĘlĂ hCĆqČ ’Ğ lbĎ ’Ğ : oydĘbĂ C T‘ĄBĘ bêŁ kĘ lĂ14

: omSĘ BĂ Sy’Ă Sy’Ă lĘ MolSĎ lĘ dqŁ pĘ êĂ ìêĘ ’Ă Cny‘ĄrĄ=t’Ć wĘ ìmĘ olSĘ lĂ MydĂqĘ jŁ Cny‘ĄrĄ



hdĎChyĘ

yrĄCYnĘ MybĂ Ch’Ğ wČ b’Ď hĎ MyhĂ Łl’BĄ My’Ă rĎqŁ mĘ hČ =l’Ć bqŁ ‘ĞyČ yxĂ ’Ğ wČ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dbĆ ‘Ć hdĎChyĘ ’

MkĆ ylĄ ’Ğ bêŁ kĘ lĂ yêĂ SĘ xČ rSĆ ’ĞJČ MydĂydĂyĘ : MkĆ lĎ NCyBĘ rĘyĂ hbĎ hĞ ’Č wĘ MolSĎ dsĆ xĆ : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ 2, 3

MxĄ QĎ hĂ lĘ ybĂ êĎkĘ mĂ BĘ MkĆ tĘ ’Ć rrĄo‘lĘ yxĂ Cr ynĂ tĘ qČ yYĂ hĹ CnQĎ JĚ t‘ČCSyĘ rbČ dĘ=l‘Č yYĂ pĘ xĆ =lkĎ ypĂ lĘ
rSĆ ’Ğ CnkĄ otBĘ MbĎ eĘ GČtĘ hĂ BĘ MySĂ nĎ’Ğ C’bĎ yJĂ : MySĂ dŁ uĘ lČ lylĂ kĎ hnĎêĘ nĂ rSĆ ’Ğ hnĎ Cm’Ĺ tomxĞ lĘ mĂ 4

l‘IČlĂ BĘ rbČ dĘlĂ CnyhĄ Łl’Ĺ dsĆ xĆ MykĂ pĘ hŁ hČ ‘SČ rĆ ySĄ nĘ ’Č TjĎ SĘ UĂ hČ ydĄyBĂ ljŁ nĘ lĂ z’Ď mĄ CbuĘ nĂ
MkĆ BĘ lĂ =l‘Č tol‘ĞhČ lĘ ynĂ ’Ğ wČ : ’Ch âl rmŁ ’lĄ CSxĞkČ yĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ dyxĂ yĎ lSĄ mŁ CnynĄdŁ ’ĞbČ C 5

MyĂrČYĘ mĂ ZrĆ’Ć mĄ M‘ĎhĎ =t’Ć hoĎhyĘ l’Č GĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č yJĂ z’Ď mĄ MêĆ‘ĘdČyĘ rSĆ ’Ğ=lJĎ =t’Ć yêĂ YĘ pČ xĎ
MêĎlĘ SČ mĘ mĆ =t’Ć CrmĘ SĎ =âl rSĆ ’Ğ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ =t’Ć wĘ : CnymĂ ’ĹhĆ âl rSĆ ’Ğ MtĎ’Ł dybĂ ’ĹhĆ 6

: lodGĎhČ MoIhČ TjČ SĘ mĂ lĘ torsĄ omBĘ MyrĂCs’Ğ twĆmĎ lĘ YČ ’ygĄlĘ MrĎyGĂ sĘ hĂ CbzĎ‘Ď MnĎ o‘mĘ =t’Ć wĘ
CnmĘ nĂ CbgĎ‘Ď MyrĂzĎ rWČ BĘ =l’Ć wĘ MhĆ ynĄ CnzĘ ykĄ rĘdČbĘ CnzĎ rSĆ ’Ğ bybĂ iĎ mĂ MyrĂ‘ĎhĆ wĘ hrĎmŁ ‘ĞwČ MdŁ sĘ JĂ 7

hQĆ ’Ą hĎ tomŁlxĞhČ ymĄ lĘ xŁ NkĄ =omkĘ C : rWĎ BĎ =lkĎ lĘ No’rĎDĄ to’lĘ toyhĘ lĂ MlĎ o‘ S’Ą tmČ qĘ nĂ lĘ 8

rvČ hČ l’Ą kĎ ymĂ C : qtĎ‘Ď C‘yBĂ yČ MyrĂyDĂ’Č =l‘ČwĘ hlĎ ‘ĘmČ yrĄWĎ CzbĘ yĂ rWĎ BĎ hČ =t’Ć C’UĘ TČ yĘ rSĆ ’Ğ 9

wylĎ ‘Ď qtĎ‘Ď ‘ČyBĂ hĂ =âl hSĆ mŁ tIČwĂGĘ tbČ yrĂmĘ BĂ NTĎ vĎ hČ =M‘Ă brĎ rSĆ ’ĞJČ MykĂ ’Ď lĘ UČ lČ lodGĎhČ
NC‘dĘyĄ rSĆ ’Ğ hmĎ C hmĎ NC‘dĘyĄ âlwĘ NCprĘxĎ yĘ hQĆ ’Ą ë’Č : ëBĎ hoĎhyĘ r‘ČgĘ yĂ rmČ ’Ď qrČ TjĎ SĘ UĂ BČ 10

NyĂqČ ìrĆdĆbĘ CklĘ hĎ =yJĂ MhĆ lĎ yo’ : tyxĂ SĘ mČ lĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ ëpĄ hĎ yĄ MbĎ hnĎ CbêĘ Ny’Ą tomhĄ BĘ =qxĎ JĘ 11

MhĄ lSŁ kĘ mĂ yrĄCY : NoDbČ ’ĞlČ CdrĘyĎ xrČqŁ drĆmĆ bĘ omkĘ C M‘ĎlĘ bĂ y‘ĄêĚ‘ĘtČbĘ CxDĘnĂ rkĎ WĎ bqĆ‘ĄwĘ 12

My’Ă yWĂ nĘ tSĆ bŁ C‘dĘyĄ âlwĘ MSĎ pĘ nČ =t’Ć My‘ĂrŁ wĘ MybĂ hĎ ’Ğ hêĄSĘ mĂ lĘ MkĆ êĘ ’Ă MybĂ SĘ yŁ MkĆ ykĄ rĘDČ=l‘Č
: SrĆSŁ =d‘ČwĘ PnĎ‘ĎmĄ hnĆSĘ mĂ twĆmĎ MytĂ mĄ C yrĂjĆ Ny’Ą wĘ tkĆ QĆ SČ BĘ MyYĂ ‘Ą MSĆ GĆ Ny’Ą wĘ xČ CrBĎ MypĂ DĎnĂ
NCpYĎ hlĎ pĄ ’Ğ ëSĆ xŁ =rSĆ ’Ğ MykĂ bĚ nĘ MybĂ kĎ oJ MêĎSĘ BĎ SpĆ rĆ CSrĘgĘ yĂ rSĆ ’Ğ MIĎBČ MyrĂ‘ĞsŁ MyQĂ GČ 13

tobbĘ rĂwĘ hoĎhyĘ ’bĎ heĄhĂ rmŁ ’lĄ ëonxĞ ’Ch MdĎ’Ď lĘ y‘Ă ybĂ SĘ ’BĎ nĂ hQĆ ’Ą =l‘ČwĘ : d‘Č=ydĄ‘Ğ MhĆ lĎ 14

rSĆ ’Ğ=lJĎ =l‘Č MlĎ JĚ l‘ČIČlĂ bĘ ynĄBĘ =t’Ć xČ ykĂ ohlĘ C lJŁ BČ TjĎ SĘ mĂ toW‘ĞlČ : oU‘Ă wySĎ dŁ qĘ 15

MynĂ gĘ rŁ MhĄ hQĆ ’Ą : NodzĎBĘ My’Ă FĎ xČ hČ ob=CrBĘ DĂ rSĆ ’Ğ qtĎ‘Ď yrĄbĘ DĂ=lJĎ =l‘ČwĘ toW‘ĞlČ C‘ySĂ rĘhĂ 16

‘YČ BĆ d‘ČBĘ MynĂ jĎ My’Ă WĘ nŁ wĘ toldŁ GĘ rBĄ dČyĘ MhĆ yjĂ rSĆ ’Ğ MtĎ wĎ’ĞtČ yrĄxĞ ’Č MynĂ zŁ wĘ MynĂ nĘ oltĘ mĂ
CnynĄdŁ ’Ğ yxĄ ylĂ SĘ dyČBĘ MdĆuĆmĂ CrmĘ ’Ć nĆ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć CrkĘ zĂ MydĂydĂyĘ MêĆ’Č ë’Č : PsĆ JĎ 17

hwĎ’ĞtČ ypĄ dĘrŁ MyYĂ lĄ CmCqyĎ MymĂ IĎhČ tyrĂxĞ ’Č bĘ yJĂ MkĆ lĎ CdyGĂ hĂ rSĆ ’Ğ t’Ą : xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ 18

: MhĆ BĎ Ny’Ą xČ CrwĘ SpĆ nĆ=ylĄ ‘ĞBČ MydĂCdgĘ lĂ MydĂdĘGŁ tĘ UĂ hČ MhĄ âlhĞ : ‘rĎhĎ MBĎ lĂ tCryrĂSĘ ypĂ lĘ 19

l’Ą =ynĄpĘ CQxČ wĘ MySĂ dĎqĽ SdĆqŁ MkĆ lĎ ’yhĂ rSĆ ’Ğ hnĎ Cm’ĹBĎ MkĆ SĘ pĘ nČ CbySĂ hĎ MdĂydĂyĘ MêĆ’Č wĘ 20

CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ydĄsĘ xČ lĘ C MyhĂ Łl’Ĺ tbČ hĞ ’Č BĘ MkĆ ytĄSŁ pĘ nČ =t’Ć MêĆrĘmČ SĘ C : SdĆuŁ hČ xČ CrBĘ 21

MhĆ mĄ SyĄwĘ : hlĎ mĘ xĆ BĘ MtĎ’Ł NCriĘ yČêĘ riŁ yČ MydĂdĘGŁ tĘ UĂ hČ hQĆ ’Ą =t’Ć wĘ : MlĎ o‘ yIĄxČ lĘ CJxČ tĘ hJĄ xČ 22, 23
rV’



1. 24–25 hdwhy 271

hdĎ‘ĎrĘbĂ CsoxêĎ MhĆ ylĄ ‘Ğ rSĆ ’Ğ MhĆ mĄ SyĄwĘ hpĎ rĄvĘ mĂ dC’JĘ MtĎ’Ł Cly~Ă hČ wĘ NC‘ySĂ oê rSĆ ’Ğ
SqĄ oUmĂ MkĆ rĘmĎ SĘ lĂ odyĎBĘ rSĆ ’Ğ ’ChwĘ : rWĎ BĎ hČ boEmĂ l’Ď gŁ mĘ hČ dgĆBĆ hČ =t’Ć CYuĘ SČ êĘ ZuĄSČ wĘ24

ol CntĎ’Ł l’Ą GŁ hČ oDbČ lĘ MkĎ xĎ hĆ MyhĂ Łl’Ĺ : brĎ NoWWĎ BĘ odobkĘ ynĄpĘ lĂ MymĂ ymĂ êĘ MkĆ mĘ yqĂ hĞ lČ wĘ25

: NmĄ ’Ď MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘=d‘ČwĘ hêĎ‘Č=d‘ČwĘ MlĎ o‘mĄ hrĎCbGĘ hČ wĘ hlĎ SĎ mĘ UĆ hČ wĘ hQĎ dĚGĘ hČ wĘ dobJĎ hČ



NoyEĎxĂ

hnĎ yrĆqĘ êĂ =rSĆ ’Ğ t’Ą wydĎbĎ ‘Ğ=t’Ć to’rĘhČ lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ ol=NtČ nĎ rSĆ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄlĘ NoyEĎxĂ hČ ’

dyGĂ hĂ rSĆ ’Ğ ’Ch : NnĎxĎ oylĘ oDbĘ ‘ČlĘ hrĆoIwČ ok’Ď lĘ mČ =dyČBĘ xlČ SĘ IĂwČ MymĂ IĎhČ brĆqĆBĘ NoknĎ=l’Ć 2

yrĄbĘ DĂ=t’Ć ’rĄuŁ hČ yrĄSĘ ’Č : h’Ď rĎ rSĆ ’Ğ lkŁ JĘ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ tCd‘Ą=t’Ć wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ=t’Ć 3

NnĎxĎ oy : MoIhČ borqĎ yJĂ hjŁ bCtJĎ hČ =lkĎ JĘ MyrĂmĘ èŁ hČ hĎ y‘ĆmĘ SŁ yrĄSĘ ’Č wĘ t’EŁ hČ h’Ď CbeĘ hČ 4

’bĎ wĎ hyĎhĎ hoĆh ’Ch rSĆ ’Ğ oê’Ă mĄ MolSĎ wĘ MkĆ lĎ dsĆ xĆ ’yĎsĘ ’Č BĘ rSĆ ’Ğ toQyhĂ uĘ hČ ‘bČ SĆ =l’Ć
rokBĘ hČ NmĎ ’ĹeĆhČ d‘ĄhĎ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ t’Ą mĄ C : o’sĘ kĂ ynĄpĘ lĂ MydĂmĘ ‘Ł hĎ toxCrhĎ t‘ČbĘ SĂ t’Ą mĄ C 5

W‘ČyČwČ : CnytĄ’FŁ xČ mĄ CnYĎ xĎ rĘ omdĎbĘ C CntĎ’Ł bhČ ’Ď rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ď =ykĄ lĘ mČ lĘ NoylĘ ‘ĆwĘ MytĂ UĄ hČ =NmĂ MuĎ hČ 6

MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘=d‘Č xYĎ eĆhČ wĘ trĆ’Ć pĘ êĂ hČ ol rSĆ ’Ğ wybĂ ’Ď MyhĂ Łl’lĄ MynĂ hĞ JŁ tkĆ lĆ mĘ mČ lĘ CntĎ’Ł
wylĎ ‘Ď CdpĘ sĎ wĘ ot’Ł CrqĘ DĎ rSĆ ’Ğ ynĄ y‘ĄwĘ NyĂ‘Č=lJĎ ot’Ł htĎ’ĞrĎwĘ MynĂ nĎ‘Ğ=M‘Ă ’bĎ heĄhĂ : NmĄ ’Ď 7

rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’Ĺ hoĎhyĘ=M’Ě nĘ PoswĎ S’rŁ wtĎ wĘ PlĆ ’Ď ykĂ nŁ ’Ď : NmĄ ’Ď NmĄ ’Ď hmĎ dĎ’ĞhĎ toxjĘ SĘ mĂ =lJĎ 8

xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ ylĄ bĘ xĆ BĘ qlĆ xĄ xČ qĄŁQhČ MkĆ yxĂ ’Ğ NnĎxĎ oy ynĂ ’Ğ : to’bĎ YĘ yhĄ Łl’Ĺ ’bĎ wĎ hyĎhĎ hoĆh ’Ch 9

‘ČCSyĄ tCd‘Ą=l‘ČwĘ MyhŁl’ĹhĎ rbČ DĘ=l‘Č somTĘ jČ ’rĎqĘ eĂ hČ y’Ă BĎ ytĂ yyĂhĎ oêlĘ xČ otbĘ C otCklĘ mČ BĘ
: rmŁ ’lĄ rpĎ oS loqJĘ lodGĎ loq yrČxĞ ’Č ‘mČ SĘ ’Ć wĎ Nod’Ď hĎ MoyBĘ xČ CrhĎ ylČ ‘Ď xnČêĎ wČ : xČ ySĂ UĎ hČ 10

‘bČ SĆ =l’Ć xlČ SĘ C rpĆ iĄ BČ btŁ JĘ h’Ć rŁ hêĎ’Č rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ NorxĞ’Č hĎ wĘ NoS’rĂhĎ wêĎhČ wĘ PlĆ ’Ď hĎ ynĂ ’Ğ 11

’IĎpĂ lĘ dĆlĎ yjĂ syDĂrĘsČ ’rĎyTĂ ’Ğ yêĂ somGĘ rĘjČ ’nĎrĘymĂ WĘ sospĘ ’Ć =l’Ć ’yĎsĘ ’Č BĘ rSĆ ’Ğ toQhĂ uĘ hČ
‘bČ SĆ ’rĆ’Ą wĎ ymĂ kĘ SĂ ytĂ nŁ pĘ hČ bĘ yhĂ yĘwČ ylĎ ’Ą rBĄ dČmĘ hČ louhČ =t’Ć to’rĘlĂ NpĆ ’Ą wĎ : ’yĎqĘ dĘCl=l’Ć wĘ 12

roz’Ą wĘ wytĎŁlGĘ rĘmČ =d‘Č ‘yGĂ mČ ly‘ĂmĘ hTĆ ‘Ł MdĎ’Ď =NbĆ h’Ą rĘmČ JĘ tornŁ UĘ hČ ëotbĘ C : bhĎ zĎ tornŁ mĘ 13

wylĎ gĘ rČwĘ : S’Ą toBlČ JĘ wynĎ y‘ĄwĘ glĆ èĎ JČ NbĎ lĎ yqĂ nĎ rmĆ YĆ JĘ oS’rŁ r‘ČWĘ C : wynĎtĘ mĎ BĘ rCz’Ď bhĎ zĎ 14, 15

MybĂ kĎ ok h‘ĎbĘ SĂ olwĘ : MyBĂ rČ MyĂmČ loqJĘ oloqwĘ NSĎ bĘ JĂ hČ ëotBĘ PCrYĎ llĎ qĎ tSĆ xŁ nĘ Ny‘ĄJĘ 16

ytĂ ’Ł rĘBĂ yhĂ yĘwČ : otrČbĚ gĘ BĂ SmĆ èĆ hČ qrČbĘ JĂ wynĎpĎ C hDĎxĎ toIpĂ yjĂ brĆxĆ t’YĄ yŁ wyjĂ mĂ onymĂ yĘ dyČ=l‘Č 17

NoS’rĂ ynĂ ’Ğ ’rĎyêĂ =l’Č ylČ ’Ą rmČ ’IŁ wČ ylČ ‘Ď onymĂ yĘ dyČ=t’Ć tSĆ IĎwČ tUĄ JČ wylĎ gĘ rČlĘ ljŁ ’Ć wĎ ot’Ł
toxêĘ pĘ mČ C d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ yxČ ynĂ ’Ğ heĄhĂ wĘ tmĄ ytĂ yyĂhĎ rSĆ ’Ğ yxČ hČ ’Ch ynĂ ’Ğ wČ : NorxĞ ’Č ynĂ ’Ğ wČ 18

ìynĆpĎ lĘ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć tĎ y’Ă rĎ rSĆ ’Ğ t’Ą btŁ JĘ hêĎ’Č wĘ : hUĎ hĄ ydĂyĎBĘ lo’èĘ hČ wĘ twĆUĎ hČ 19

‘bČ SĆ =t’Ć wĘ ynĂ ymĂ yĘ=l‘Č tĎ y’Ă rĎ rSĆ ’Ğ MybĂ kĎ oJhČ t‘ČbĘ SĂ dos=t’Ć : rox’Ď lĘ toItĂ ’Ł hĎ =t’Ć wĘ 20

tĎ y’Ă rĎ rSĆ ’Ğ tornŁ UĘ hČ ‘bČ SĆ wĘ hUĎ hĄ toQhĂ qĘ ‘bČ SĆ ykĄ ’ĞlĘ mČ MybĂ kĎ oJhČ t‘ČbĘ SĂ bhĎ EĎhČ tornŁ mĘ
: heĎhĄ toQhĂ qĘ ‘bČ SĆ

ëQĄ hČ tĘ UĂ hČ onymĂ yBĂ MybĂ kĎ ok h‘ĎbĘ SĂ zxĄ ’Ł hĎ rmČ ’Ď hJŁ btŁ JĘ sospĘ ’Ć BĘ lhĎ uĎ hČ ë’Č lĘ mČ =l’Ć b

lkČ Ct=âl ykĂ wĘ ìxĆ Cr rYĆ ‘Ł =t’Ć wĘ ìlĘ mĎ ‘Ğ=t’Ć ìyWĆ ‘ĞmČ =t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ : bhĎ zĎ tornŁ mĘ ‘bČ SĆ ëotBĘ 2

MtĎ’Ł tĎ’YĎ mĎ =yJĂ NJĄ MnĎ y’Ą wĘ MhĄ MyxĂ ylĂ SĘ yJĂ MyrĂmĘ ’Ł hĎ =t’Ć NxČ bĘ êĂ wČ NwĆ’Ď =ySĄ nĘ ’Č t’Ą WĘ
Mybzk
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rbĎ DĎ spĆ ’Ć : ìSĘ pĘ nČ hpĎ yĘ‘Ď âlwĘ ymĂ SĘ N‘ČmČ lĘ hBĄ rĘhČ êĎlĘ bČ sĎ ìxĞ Cr rYĆ ‘Ł BĘ hêĎ’Č wĘ : MybĂ zĘJŁ3, 4

ylČ ’Ą hbĎ CS êĎlĘ pČ nĎ NyĂ’Č mĄ ’op’Ą ’nĎ=rkĎ zĘ : êĎbĘ zĎ‘Ď hnĎSŁ ’rĂhĎ ìtĘ bĎ hĞ ’Č =t’Ć =yJĂ ìylĆ ’Ą ylĂ5

ìtĘ rĎnŁ mĘ yêĂ pĘ dČhĎ wĘ ìylĆ ’Ą ’ob’Ď bCStĎ âlwĘ hbĆ ’tŁ âl M’Ă wĘ MynĂ SŁ ’rĂhĎ ìyWĆ ‘ĞmČ kĘ hWĄ ‘ĞwČ
ykĂ nŁ ’Ď =MGČ rSĆ ’Ğ MyIĂsĂ lĎ qĘ eĂ hČ ylĄ ‘ĽjĎ =t’Ć b‘ĄtČtĘ yJĂ ìbĘ ’YĎ mĘ nĂ boT rbĎ DĎ lbĎ ’Ğ : HbĎ ~Ď UČ mĂ6

xČ ~Ą nČmĘ lČ toQhĂ uĘ lČ dyGĂ mČ xČ CrhĎ rSĆ ’Ğ t’Ą bySĂ qĘ yČ ol MyĂnČ zĘ’Ď =rSĆ ’Ğ ymĂ : MtĎ’Ł b‘ĄtĎmĘ7

hJŁ btŁ JĘ ’nĎrĘymĂ WĘ BĂ lhĎ uĎ hČ ë’Č lĘ mČ =l’Ć wĘ : MyhĂ Łl’ĹhĎ NgČBĘ rSĆ ’Ğ MyIĂxČ hČ Z‘ĄmĄ lkŁ ’ĹlĆ NêĄ’Ć8

ìSĘ yrĄ=t’Ć wĘ ìtĘ rĎYĎ =t’Ć wĘ ìyWĆ ‘ĞmČ =t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ : yxĎ wĎ tmĄ =rSĆ ’Ğ NorxĞ’Č hĎ wĘ NoS’rĂhĎ rmČ ’Ď9

MhĄ =M’Ă yJĂ NJĄ MnĎ y’Ą wĘ MhĄ MydĂChyĘ yJĂ MyrĂmĘ ’Ł hĎ yjĂ mĂ MypĂ CDGĂ hČ =t’Ć wĘ hêĎ’Č rySĂ ‘Ď yJĂ P’Č
MySĂ nĎ’Ğ NêĄ yĂ NTĄ ovhČ heĄhĂ ìylĆ ‘Ď h’Ď BĎ hČ hrĎ~Ď hČ ynĄjĘ mĂ ’rĎyêĂ =l’Č : NTĎ vĎ lČ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ10

NmĎ ’ĹnĆ hyĄhĹ MymĂ yĎ trĆWĆ ‘Ğ hrĎYĎ MkĆ ylĄ ‘Ğ hrĎbĘ ‘ĎwĘ CnxĄ BĎ êĂ N‘ČmČ lĘ rhČ iŁ hČ tyBĄ =l’Ć MJĆ mĂ
dyGĂ mČ xČ CrhĎ rSĆ ’Ğ t’Ą bySĂ qĘ yČ ol MyĂnČ zĘ’Ď =rSĆ ’Ğ ymĂ : MyIĂxČ hČ trĆTĆ ‘Ğ ìlĘ yêĂ tČ nĎ wĘ twĆUĎ hČ =d‘Č11

hJŁ btŁ JĘ somGĘ rĘpČ BĘ lhĎ uĎ hČ ì’Č lĘ mČ =l’Ć wĘ : ynĂ èĄ hČ twĆUĎ hČ oB ‘GČpĘ yĂ âl xČ ~Ą nČmĘ hČ toQhĂ uĘ lČ12

MoqmĘ ìêĘ bĘ SĂ MoqmĘ =t’Ć wĘ ìyWĆ ‘ĞmČ =t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ : hDĎxČ toIpĂ yjĂ brĆxĆ ol=rSĆ ’Ğ ’ChhČ rmČ ’Ď13

MkĆ BĎ tmČ Ch rSĆ ’Ğ MymĂ IĎBČ =MGČ ytĂ nĎ Cm’ĹBĆ êĎrĘuČ SĂ âlwĘ ymĂ SĘ bĂ êĎqĘ bČ dĎ hêĎ’Č wĘ NTĎ vĎ hČ ’iĄ JĂ
C’YĘ mĘ nĂ =yJĂ ìbĎ ytĂ ’YĎ mĎ rbĎ DĎ ZmĆ SĆ spĆ ’Ć : NTĎ vĎ hČ bSČ om MoqmĘ BĂ ylĂ NmĎ ’ĹnĆ d‘Ą sjČ yTĂ nĘ ’Č14

l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄbĘ ynĄpĘ lĂ loSkĘ mĂ ttĄlĎ qlĎ bĎ lĘ hrĎoh rSĆ ’Ğ M‘ĎlĘ BĂ trČotBĘ MyqĂ bĄ DĘ MySĂ nĎ’Ğ ìbĘ
MyIĂsĂ lĎ qĘ yeĂ hČ trČotBĘ MyqĂ bĄ DĘ MySĂ nĎ’Ğ ìBĘ =MgČ C’YĘ mĘ nĂ NkĄ wĘ : tonzĘlĂ wĘ MylĂ ylĂ ’Ĺ yxĄ bĘ EĂmĂ lkŁ ’ĹlĆ15

MbĎ =yêĂ mĘ xČ lĘ nĂ wĘ hrĎhĄ mĘ ìylĆ ‘Ď ’ob’Ď bCStĎ âl M’Ă wĘ ’op’Ą ’eĎ=hbĎ oS : ytĂ ’nĄWĎ rSĆ ’Ğ16

NêĄ’Ć xČ ~Ą nČmĘ lČ toQhĂ uĘ lČ dyGĂ mČ xČ CrhĎ rSĆ ’Ğ t’Ą bySĂ qĘ yČ ol MyĂnČ zĘ’Ď =rSĆ ’Ğ ymĂ : yjĂ =brĆxĆ BĘ17

âl Sy’Ă rSĆ ’Ğ SdĎxĎ MSĄ qCqxĎ NbĆ ’Ć hĎ =l‘ČwĘ hnĎbĎ lĘ NbĆ ’Ć ol yêĂ tČ nĎ wĘ rCmèĎ hČ NUĎ hČ =NmĂ
MyhĂ Łl’ĹhĎ =NBĆ rmČ ’Ď hJŁ btŁ JĘ ’rĎyTĂ ’Ğ ytĂ BĘ lhĎ uĎ hČ ë’Č lĘ mČ =l’Ć wĘ : lBĄ qČ mĘ hČ yêĂ lĘ BĂ CnbĆ uĽyĂ18

ìtĘ bĎ hĞ ’Č =t’Ć ìyWĆ ‘ĞmČ =t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ : llĎ qĎ tSĆ xŁ nĘ =Ny‘ĄJĘ wytĎŁlGĘ rĘmČ C S’Ą toBlČ JĘ wynĎ y‘Ą rSĆ ’Ğ19

: MynĂ SŁ ’rĂhĎ =NmĂ MynĂ orxĞ ’Č hĎ ìyWĆ ‘ĞmČ CBrČ ykĂ wĘ ìxĆ Cr rYĆ ‘Ł =t’Ć wĘ ìtĘ dĎbŁ ‘Ğ=t’Ć ìtĘ nĎ Cm’Ĺ=t’Ć
dUĄ lČ lĘ ’yhĂ h’Ď ybĂ nĘ =yJĂ trĆmĆ ’Ł hĎ hèĎ ’Ăř hĎ lbĆ zĆy’Ă =t’Ć ìUĘ ‘Ă êĎbĘ SČ oh yJĂ ìylĆ ’Ą ylĂ rbĎ DĎ spĆ ’Ć20

âl ’yhĂ wĘ bCSlĎ NmĎ zĘ HlĎ yêĂ tČ nĎ ynĂ ’Ğ wČ : MylĂ ylĂ ’Ĺ yxĄ bĘ EĂmĂ lkŁ ’ĹlĆ wĘ tonzĘlĂ MtĎêŁ pČ lĘ C ydČbĎ ‘Ğ=t’Ć21

âl=M’Ă hlĎ odgĘ hrĎYĎ BĘ HUĎ ‘Ă hĎ ypĆ ’Ğ nŁ wĘ hFĎ UĂ hČ =l’Ć HtĎ’Ł lyFĂ mČ ynĂ ’Ğ heĄhĂ : hĎ ytĆ CnzĘêČmĂ hbĎ SĎ22

toylĎ JĘ NxĄ bŁ ’Ch ynĂ ’Ğ yJĂ toQhĂ uĘ hČ =lkĎ C‘dĘyĎwĘ rbĆ DĎbČ hJĆ ’Č hĎ ynĆBĎ =t’Ć wĘ : MhĆ yWĄ ‘ĞUČ mĂ NCbCSyĘ23

âl rSĆ ’Ğ=lJĎ ’rĎyTĂ ’Ğ ytĂ BĘ MyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ MêĆ’Č wĘ : ol bySĂ ’Ď wylĎ lĎ ‘ĞmČ JĘ MJĆ mĂ Sy’Ă Sy’Ă lĘ C blĄ wĎ24

MhĆ ypĂ BĘ MnĎ oSlĘ hzĆ rSĆ ’ĞJČ NTĎ vĎ hČ yrĄqĘ xĘ mĆ qmĆ ‘Ł lĘ CdrĘyĎ âlwĘ MhĄ hĎ MydĂCUQĂ hČ =M‘Ă MdĎyĎ CTnĎ
rSĆ ’Ğ t’Ą NCrmĘ SĘ tĂ =ykĂ yêĂ lĘ BĂ : rxĄ ’Č l‘Ł MkĆ ylĄ ‘Ğ MyWĂ ’Ď =âl yJĂ rBĄ dČmĘ ynĂ nĘ hĂ MkĆ ylĄ ’Ğ25

ol=NêĆ’Ć ZuĄhČ =d‘Č ytČ wŁ YĘ mĂ =t’Ć rmĄ èŁ hČ xČ ~Ą nČmĘ hČ : ’ob’Ď yJĂ d‘Č rmŁ SĘ lĂ MkĆ ylĄ ‘Ğ MêĆlĘ BČ qĂ26

ybĂ ’Ď ylĂ rBĆ dĂ rSĆ ’ĞJČ MYĄ jĘ nČ yĘ rYĄ oy ylĂ kĘ kĂ wĘ lzĄrĘBČ TbĆ SĄ BĘ M‘ĄrŁ yĘ ’ChwĘ : MyĂoGhČ =l‘Č hlĎ SĎ mĘ mĆ27
yn’=Mg

.ìêĘ SĘ ’Ă ’"sb v.20 .b
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dyGĂ mČ xČ CrhĎ rSĆ ’Ğ t’Ą bySĂ qĘ yČ ol MyĂnČ zĘ’Ď =rSĆ ’Ğ ymĂ : rxČ èĎ hČ bkČ oJ=t’Ć ol yêĂ tČ nĎ wĘ : ynĂ ’Ď =MGČ 28, 29

: toQhĂ uĘ lČ
MyhĂ Łl’ĹhĎ toxCr h‘ĎbĘ SĂ ol=rSĆ ’Ğ ’ChhČ rmČ ’Ď hJŁ btŁ JĘ syDĂrĘsČ BĘ lhĎ uĎ hČ ë’Č lĘ mČ =l’Ć wĘ g

’nĎ=rrĆo‘tĘ hĂ : tmĄ ìeĘ hĂ wĘ yxČ hêĎ’Č rSĆ ’Ğ MSĄ ìlĘ =yJĂ ìyWĆ ‘ĞmČ =t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ MybĂ kĎ ok h‘ĎbĘ SĂ wĘ 2

ynĄpĘ lĂ MymĂ lĄ SĘ ìyWĆ ‘ĞmČ =t’Ć ytĂ ’YĎ mĎ =âl yJĂ twĆUĎ lČ hbĎ rŁ uĘ hČ h’Ď YĎ mĘ eĂ hČ tyrĂ’Ą èĘ hČ =t’Ć qEĄxČ wĘ
SCxtĎ âl=M’Ă wĘ ylĎ ’Ą hbĎ CSwĘ hQĆ ’Ą =lJĎ rmŁ SĘ C êĎ ‘ĘmČ èĎ hmČ C êĎ dĘmČ QĎ =hmČ ’op’Ą rkŁ zĘ : yhĎ Łl’Ĺ 3

MyFĂ ‘ČmĘ tomSĘ ìlĘ =SyĆ : ìylĆ ‘Ď ’bĎ ynĂ ’Ğ h‘ĎSĎ Cz=y’Ą BĘ ‘dČtĄ âlwĘ beĎ gČkĘ ’ob’Ď rrĄo‘tĘ hĂ lĘ 4

MhĆ lĎ yJĂ MynĂ bĎ lĘ MydĂgĎbĘ BĂ yUĂ ‘Ă NCkQĘ hČ tĘ yĂ MhĄ MhĆ ydĄgĘ BĂ =t’Ć C’UĘ TĂ âl rSĆ ’Ğ syDĂrĘsČ BĘ =MgČ
omSĘ =t’Ć yJĂ MyIĂxČ hČ rpĆ iĄ mĂ omSĘ =t’Ć hxĆ mĘ ’Ć âlwĘ MynĂ bĎ lĘ SBČ lĘ yĂ ’Ch xČ ~Ą nČmĘ hČ : htĎ’Ď yĎ 5

dyGĂ mČ xČ CrhĎ rSĆ ’Ğ t’Ą bySĂ qĘ yČ ol MyĂnČ zĘ’Ď =rSĆ ’Ğ ymĂ : wykĎ ’Ď lĘ mČ ynĄpĘ lĂ wĘ ybĂ ’Ď ynĄpĘ lĂ hdĆo’ 6

odyĎBĘ rSĆ ’Ğ NmĎ ’ĹeĆhČ SoduĎ hČ rmČ ’Ď hJŁ btŁ JĘ ’IĎpĂ lĘ dĆlĎ ypĂ BĘ lhĎ uĎ hČ ë’Č lĘ mČ =l’Ć wĘ : toQhĂ uĘ lČ 7

ìynĆpĎ lĘ yêĂ tČ nĎ heĄhĂ ìyWĆ ‘ĞmČ =t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ : xČ tĄjŁ Ny’Ą wĘ rgĄiŁ hČ wĘ rgĄsŁ Ny’Ą wĘ xČ tĄjŁ hČ dwĂDĎ xČ êĄpĘ mČ 8

âlwĘ yrĂbĎ DĘ=t’Ć rmŁ SĘ êĂ wČ T‘ČmĘ xČ kŁ ìlĘ =SyĆ yJĂ orgĘ sĎ lĘ Sy’Ă lkČ Cy=âl=rSĆ ’Ğ xČ CtjĎ r‘ČSČ
MydĂChyĘ yJĂ MyrĂmĘ ’Ł hĎ NTĎ vĎ lČ rSĆ ’Ğ tsĆ nĄJĘ hČ =tyBĄ mĂ hQĆ ’Ą =t’Ć NtĄ nŁ ynĂ nĘ hĂ : ymĂ SĘ BĂ êĎrĘuČ SĂ 9

ìylĆ gĘ rČ tojJČ =l‘Č CwxĞ êČSĘ yĂwĘ C’bŁ yĎ yJĂ ìynĆpĎ lĘ MnĎtĘ nŁ ynĂ nĘ hĂ MybĂ zĘJŁ =M’Ă yJĂ NJĄ MnĎ y’Ą wĘ MhĄ
hiĎ mČ MoyBĘ ìrĘmĎ SĘ ’Ć ynĂ ’Ğ=MgČ wĘ xČ Cr rYĆ ‘Ł BĘ yrĂbĎ DĘ=t’Ć êĎrĘmČ SĎ N‘ČyČ : ìyêĂ bĘ hČ ’Ğ ynĂ ’Ğ yJĂ C‘dĘyĎwĘ 10

ìlĘ rSĆ ’Ğ t’Ą rmŁ SĘ hrĎhĄ mĘ ’bĎ ynĂ nĘ hĂ : ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ yŁ =t’Ć toinČlĘ HQĎ JĚ lbĄ êĄ=l‘Č ’BĎ hČ 11

do‘ qêČ‘Ę yĆ=âlwĘ yhČ Łl’Ĺ lkČ yhĄ BĘ dCU‘ČlĘ CenĆêĘ ’Ć xČ ~Ą nČmĘ hČ : ìrĆtĘ JĂ =t’Ć ìUĘ mĂ Sy’Ă xuČ yĂ=NjĆ 12

MyĂlČ SĎ CryĘ ’yhĂ âlhĞ yhĎ Łl’Ĺ ry‘Ă MSĄ =t’Ć wĘ yhČ Łl’Ĺ MSĄ =t’Ć wylĎ ‘Ď yêĂ bĘ tČkĎ wĘ hYĎ CxhČ omoqUĘ mĂ
bySĂ qĘ yČ ol MyĂnČ zĘ’Ď =rSĆ ’Ğ ymĂ : SdĎxĎ hĆ ymĂ SĘ =t’Ć wĘ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ yhČ Łl’Ĺ t’Ą mĄ tdĆrĆIŁ hČ hSĎ dĎxĞ hČ 13

NmĄ ’Ď hĎ rmČ ’Ď hJŁ btŁ JĘ ’yĎqĘ dĘClBĘ lhĎ uĎ hČ ë’Č lĘ mČ =l’Ć wĘ : toQhĂ uĘ lČ dyGĂ mČ xČ CrhĎ rSĆ ’Ğ t’Ą 14

MxČ âlwĘ rqČ âl yJĂ ìyWĆ ‘ĞmČ =t’Ć yêĂ ‘ĘdČyĎ : MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Č yrĂBĘ tySĂ ’rĄwĘ qdĆ~Ć hČ wĘ tmĆ ’ĹhĎ d‘Ą 15

’yqĂ ’Ď rqČ âlwĘ MxČ âl MhĆ ynĄèĘ mĂ hêĎ’Č hTĆ nŁ yJĂ N‘ČyČ ë’Č : MxĎ =o’ rqČ tĎ yyĂhĎ wĘ NêĄ yĂ=ymĂ hêĎ’Ď 16

êĎ‘ĘdČyĎ âlwĘ rbĎ DĎ rsČ xĘ ’Ć âlwĘ ydĂyĎ h’Ď YĘ mĎ ryBĂ kČ wĘ yêĂ rĘSČ ‘ĘhĆ NhĄ êĎrĘmČ ’Ď hêĎ’Č wĘ : yjĂ mĂ ìtĘ ’Ł 17

rSČ ‘ĘtĆ wĘ S’Ą BĎ PCrYĎ bhĎ zĎ ydĂIĎmĂ tonqĘ lĂ ìYĘ ‘Ďy’Ă : MrŁ ‘ĄwĘ rCĄ‘Ă ynĂ ‘Ď hêĎ’Č llĎ mĘ ’Ě wĘ hJĆ dĘnĂ =yJĂ 18

N‘ČmČ lĘ ìynĆ y‘Ą xČ SŁ mĘ lĂ ’jĄ rĘmČ NmĆ SĆ wĘ hlĆ GĎtĂ âl ìtĘ wĎrĘ‘Ć tSĆ bŁ C SBČ lĘ êĂ rSĆ ’Ğ MynĂ bĎ lĘ MydĂgĎbĘ C
: ylĎ ’Ą hbĎ CSwĘ ’nĎ=ZUĆ ’Č tĘ hĂ NJĄ =l‘Č CerĆiĘ yČ’Ğ wČ CexĆ ykĂ o’ bhĄ ’Ł ynĂ ’Ğ rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lJĎ : h’Ć rĘêĂ 19

oU‘Ă lkŁ ’ĹlĆ ’bŁ ’Ď tlĆ DĆhČ =t’Ć xtČpĎ C ylĂ oq=t’Ć ‘mČ SĘ yĂ yJĂ Sy’Ă qpĄ dŁ wĘ xtČjĆ lČ dmĄ ‘Ł ynĂ ’Ğ heĄhĂ 20

yêĂ bĘ SČ yĎwĘ yêĂ xĘ ~Č nĂ ykĂ nŁ ’Ď =MGČ rSĆ ’ĞJČ y’Ă sĘ JĂ =l‘Č yUĂ ‘Ă tbĆ SĆ lĎ ol=NêĆ’Ć xČ ~Ą nČmĘ hČ : ydĂUĎ ‘Ă ’ChwĘ 21

: toQhĂ uĘ lČ dyGĂ mČ xČ CrhĎ rSĆ ’Ğ t’Ą bySĂ qĘ yČ ol MyĂnČ zĘ’Ď =rSĆ ’Ğ ymĂ : o’sĘ JĂ =l‘Č ybĂ ’Ď =M‘Ă 22

yêĂ ‘ĘmČ SĎ rSĆ ’Ğ NoS’rĂhĎ louhČ wĘ MyĂmĎ èĎ BČ xêĎpĘ nĂ r‘ČSČ heĄhĂ wĘ ytĂ y’Ă rĎ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ rxČ ’Č d

xnČêĎ wČ : NkĄ =yrĄxĞ’Č hnĎ yrĆqĘ êĂ rSĆ ’Ğ t’Ą ìytĂ ’Ą rĘhĆ wĘ heĎhĄ hlĄ ‘Ğ rmŁ ’lĄ ylČ ’Ą rBĄ dČmĘ rpĎ oèkČ 2
yl‘
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’ChhČ bSĄ IŁ hČ wĘ : ’iĄ JĂ hČ =l‘Č bSĄ yŁ dxĎ ’Ć wĘ MyĂmČ èĎ BČ b~Ď nĂ ’iĄ kĂ heĄhĂ wĘ ‘gČrĎJĘ xČ CrhĎ ylČ ‘Ď3

h‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrĂWĘ ‘ĆwĘ : tqĆrĎBĎ Ny‘ĄJĘ ’iĄ JĂ lČ bybĂ sĎ tSĆ qĆ wĘ MdĆ’Ł NbĆ ’Ć JĘ hpĆ SĘ yĎ NbĆ ’Ć h’Ą rĘmČ JĘ4

MybĂ SĘ yŁ MynĂ qĄ zĘ h‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrĂWĘ ‘Ć ytĂ y’Ă rĎ to’sĘ JĂ hČ =l‘ČwĘ bybĂ iĎ mĂ ’iĄ JĂ hČ =l’Ć MydĂmĘ ‘Ł to’sĘ kĂ
S‘ČrČwĘ M‘ČrČ qrĎbĎ ’YĄ yŁ ’iĄ JĂ hČ ëoêmĂ C : MhĆ ySĄ ’rĎBĘ bhĎ zĎ torTĘ ‘ČwĘ MynĂ bĎ lĘ MydĂgĎBĘ MySĂ BĎ lĚ mĘ5

’iĄ JĂ hČ ynĄpĘ lĂ wĘ : MyhĂ Łl’ĽhĎ toxCr h‘ĎbĘ SĂ MhĄ =rSĆ ’Ğ ’iĄ JĂ hČ ynĄpĘ lĂ MyrĂ‘ĞBŁ MydĂyjĂ lČ h‘ĎbĘ SĂ wĘ6

MynĂ jĎ mĂ MyĂnČ y‘Ą to’lĄ mĘ toIxČ ‘BČ rĘ’Č ol bybĂ sĎ wĘ ’iĄ JĂ hČ ëotbĘ C xrČuĎ hČ Ny‘ĄJĘ tykĂ okzĘ MyČ
MynĂ jĎ tySĂ ylĂ èĘ hČ hIĎxČ hČ wĘ lgĆ‘ĄJĘ tynĂ èĄ hČ hIĎxČ hČ wĘ hyĄrĘ’Č JĘ hnĎ oS’rĂhĎ hIĎxČ hČ tCmDĘ : rox’Ď mĄ C7

MyĂpČ nĎJĘ SSĄ toIxČ hČ ‘BČ rĘ’Č wĘ : PpĄ o‘mĘ rSĆ nĆJĘ ty‘Ă ybĂ rĘhĎ hIĎxČ hČ tCmdĘC MdĎ’Ď ynĄpĘ JĂ HlĎ8

yJĂ hlĎ yĘlĎ MmĎ oy NhĄ lĎ Ny’Ą TqĄSĘ hČ wĘ MynĂ pĘ QĂ mĂ C bybĂ iĎ mĂ MyĂnČ y‘Ą to’lĄ mĘ NhĄ wĘ txĎ ’Ć lĘ MyĂpČ nĎJĘ SSĄ
t‘ĄlĘ C : ’bŁ lĎ dytĂ ‘ĎwĘ hoĆh hyĎhĎ ’Ch rSĆ ’Ğ to’bĎ YĘ yhĄ Łl’Ĺ hoĎhyĘ SodqĎ SodqĎ SodqĎ to’rĘqŁ9

NJĄ : MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘=d‘Č yxČ ’Ch=rSĆ ’Ğ ’iĄ JĂ hČ =l‘Č bSĄ IŁ lČ xbČ SĆ wĘ rdĎhĎ wĘ doh tontĘ nŁ toIxČ hČ10

rSĆ ’Ğ ’iĄ JĂ hČ =l‘Č bSĄ IŁ hČ ynĄpĘ lĂ MywĂxĞ êČSĘ mĂ C MhĆ ynĄjĘ =l‘Č MynĂ qĄ EĘhČ h‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrĂWĘ ‘ĆhĎ CljĘ yĂ
: rmŁ ’lĄ ’iĄ JĂ hČ ynĄpĘ lĂ hYĎ rĘ’Č CdyrĂoy CpynĂ yĎ MhĆ ytĄ orTĘ ‘Č=t’Ć wĘ MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘=d‘Č yxČ ’Ch
CyhĘ nĂ ìnĘ oYrĘbĂ C hQĆ ’Ą =lJĎ tĎ’rĎbĎ hêĎ’Č yJĂ z‘Ł wĎ rdĎhĎ wĘ doh txČ qČ lĎ htĎ’Ğ yĎ CnyhĄ Łl’Ĺ hoĎhyĘ ìlĘ11

: C’rĎbĘ nĂ wĘ
: tomtĎxŁ h‘ĎbĘ SĂ BĘ MCtxĎ wĘ rox’Ď wĘ MynĂ jĎ bCtJĎ rpĆ sĄ ’iĄ JĂ hČ =l‘Č bSĄ IŁ hČ NymĂ yBĂ heĄhĂ wĘ ’rĆ’Ą wĎh

ryêĂ hČ lĘ C rpĆ iĄ hČ =t’Ć xČ êŁ pĘ lĂ ol=brČ wydĎyĎ ymĂ lodGĎ=loqbĘ ’rĄqŁ ytĂ y’Ă rĎ ryDĂ’Č ë’Ď lĘ mČ C2

P’Č wĘ rpĆ iĄ hČ =t’Ć xČ êŁ pĘ lĂ ZrĆ’Ď lĎ txČ êČmĂ C ZrĆ’Ď bĎ C MyĂmČ èĎ BČ xČ JŁ =brČ ’YĎ mĘ nĂ =âlwĘ : wymĎ tĎxŁ =t’Ć3

rpĆ iĄ hČ =t’Ć xČ êŁ pĘ lĂ xČ JŁ =brČ ’YĎ mĘ nĂ =âl yJĂ hkĆ bĆ hBĄ rĘhČ ytĂ ykĂ bĎ ynĂ ’Ğ wČ : wylĎ ’Ą TyBĂ hČ lĘ =âl4

hyĄrĘ’Č hĎ rbČ gĎ heĄhĂ hJĆ bĘ êĂ =l’Č MynĂ qĄ EĘhČ =NmĂ dxĎ ’Ć ylČ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : wylĎ ’Ą TBĂ hČ lĘ =o’ oB ’rŁ qĘ lĂ wĘ5

heĄhĂ wĘ ’rĆ’Ą wĎ : wymĎ tĎxŁ t‘ČbĘ SĂ ryêĂ hČ lĘ C rpĆ iĄ hČ =t’Ć xČ êŁ pĘ lĂ dwĂDĎ SrĆSŁ hdĎChyĘ TbĆ èĄ mĂ6

MyĂnČrĎqĘ ‘bČ SĆ olwĘ xČ CbTĎ omJĘ hWĆ dmĄ ‘Ł MynĂ qĄ EĘhČ ëotbĘ C toIxČ hČ ‘BČ rĘ’Č wĘ ’iĄ JĂ hČ ëotBĘ
xuČ IĂwČ ’bŁ IĎwČ : ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ BĘ MyTĂ TĘ SŁ mĘ hUĎ hĄ yhĂ Łl’ĹhĎ toxCr h‘ĎbĘ SĂ rSĆ ’Ğ MyĂnČ y‘Ą h‘ĎbĘ SĂ wĘ7

‘BČ rĘ’Č MhĆ ynĄjĘ =l‘Č CljĘ IĂwČ rpĆ iĄ hČ =t’Ć oêxĘ qČ BĘ yhĂ yĘwČ : ’iĄ JĂ hČ =l‘Č bSĄ IŁ hČ NymĂ ymĂ rpĆ iĄ hČ =t’Ć8

bhĎ zĎ toêxĘ mČ C MhĆ mĄ Sy’Ă Sy’Ă dyČBĘ roekĂ wĘ hvĆ hČ ynĄpĘ lĂ MynĂ qĄ EĘhČ h‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrĂWĘ ‘ĆwĘ toIxČ hČ
txČ qČ lĎ hwĎ’Ğ nĎ ìlĘ rmŁ ’lĄ SdĎxĎ rySĂ CrySĂ IĎwČ : heĎhĄ MySĂ oduĘ hČ toQpĂ êĘ rSĆ ’Ğ trĆTŁ qĘ to’lĄ mĘ9

TbĆ SĄ =lJĎ mĂ MyhĂ Łl’lĄ ìtĘ dĎ‘Ğ tĎ ynĂ qĎ ìmĘ dĎbĘ C êĎTĘ xČ SĘ nĂ yJĂ wymĎ tĎxŁ =t’Ć xČ êŁ pĘ lĂ rpĆ iĄ hČ =t’Ć
z’Ď : ZrĆ’Ď BĎ ëŁlmĘ lĂ CnyhĄ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ MynĂ hĞ kŁ lĘ C MykĂ lĎ mĘ lĂ MtĎ’Ł W‘ČêČ wČ : yogwĎ M‘Ď=lJĎ mĂ C NoSlĎ wĘ10, 11

to’BŁ rĂ MrĎjĎ sĘ mĂ C MynĂ qĄ EĘlČ wĘ toIxČ lČ wĘ ’iĄ JĂ lČ bybĂ sĎ MyBĂ rČ MykĂ ’Ď lĘ mČ loq yêĂ ‘ĘmČ SĎ wĘ ytĂ y’Ă rĎ
rSĆ ‘Ł wĘ z‘Ł txČ qČ lĎ xČ CbFĎ hČ hvĆ lČ hwĎ’nĎ MrĎ loqbĘ Cn‘Ď MhĄ wĘ : MypĂ lĎ ’Ğ ypĄ lĘ ’Č wĘ tobbĎ rĘ12

ZrĆ’Ď lĎ txČ êČmĂ C ZrĆ’Ď bĎ C MyĂmČ èĎ BČ rSĆ ’Ğ rCYyĎ=lkĎ wĘ : hkĎ rĎbĘ C rdĎhĎ wĘ dohwĘ hrĎCbgĘ C hmĎ kĘ xĎ wĘ13

’iĄ JĂ hČ =l‘Č bSĄ IŁ hČ =l’Ć rmŁ ’lĄ MynĂ ‘Ł yêĂ ‘ĘmČ SĎ MhĆ BĎ rSĆ ’Ğ lkŁ wĘ MyUĂ IČhČ ynĄjĘ =l‘Č rSĆ ’Ğ wČ
hVh=l’w
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Cn‘Ď toIxČ hČ ‘BČ rĘ’Č wĘ : MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘=d‘Č hlĎ SĎ mĘ UĆ hČ wĘ rdĎhĎ hĆ wĘ dohhČ wĘ hkĎ rĎBĘ hČ hvĆ hČ =l’Ć wĘ 14

: MymĂ lĎ o‘hĎ ymĄ lĘ o‘ yxĄ lĘ CwxĞ êČSĘ IĂwČ MhĆ ynĄjĘ =l‘Č ClpĘ nĎ MynĂ qĄ EĘhČ h‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrĂWĘ ‘ĆwĘ NmĄ ’Ď
‘BČ rĘ’Č =NmĂ txČ ’Č loqwĘ tomtĎxŁ hČ h‘ĎbĘ SĂ =NmĂ dxĎ ’Ć xČ tĄjŁ hvĆ hČ =t’Ć ytĂ y’Ă rĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č w

wylĎ ‘Ď bkĄ rŁ hĎ wĘ NbĎ lĎ sCs heĄhĂ wĘ ’rĆ’Ą wĎ : h’Ą rĘC ’BŁ rmŁ ’lĄ yêĂ ‘ĘmČ SĎ M‘ČrČ loqJĘ toIxČ hČ 2

xtČjĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : otrĎbĚ gĘ BĂ z‘Ł yĎ rSĆ ’Ğ hmĎ xĎ lĘ mĂ roBgĂ kĘ ’YĄ IĄwČ hrĎTĎ ‘Ğ ol=CrFĘ ‘ČyĘwČ tSĆ qĆ ol 3

MdŁ ’Ď rxĄ ’Č sCs ’YĄ IĄwČ : h’Ą rĘC ’BŁ trĆmĆ ’Ł tynĂ èĄ hČ hIĎxČ hČ =t’Ć yêĂ ‘ĘmČ SĎ ynĂ èĄ hČ MtĎ oxhČ =t’Ć 4

Ch‘ĄrĄ=t’Ć Sy’Ă CgrĘhČ yČ rCb‘ĞbČ lĘ ZrĆ’Ď hĎ =NmĂ MolèĎ hČ =t’Ć rybĂ ‘ĞhČ lĘ odyĎBĘ xČ JŁ wylĎ ‘Ď bkĄ rŁ hĎ wĘ
hIĎxČ hČ loq=t’Ć yêĂ ‘ĘmČ SĎ ySĂ ylĂ èĘ hČ MtĎ oxhČ =t’Ć xtČjĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : odyĎbĘ hnĎêĘ nĂ hlĎ dŁ GĘ brĆxĆ wĘ 5

: odyĎBĘ lqĎ SĘ mĂ ynĄ zĘ’mŁ ylĎ ‘Ď bkĄ rŁ hĎ wĘ rxŁ SĎ sCs heĄhĂ wĘ TBĄ ’Č wĎ h’Ą rĘC ’BŁ rmŁ ’lĄ tySĂ ylĂ èĘ hČ
MyrĂ‘Ł WĘ MyBĂ qČ hSĎ ŁlSĘ C PsĆ JĆ ‘qČ bĆ BĘ MyFĂ xĂ bqČ rmŁ ’lĄ toIxČ hČ ‘BČ rĘ’Č ëoêmĂ loq ‘mČ SĘ ’Ć wĎ 6

y‘Ă ybĂ rĘhĎ MtĎ oxhČ =t’Ć xtČjĎ rSĆ ’ĞkČ wĘ : txĄ SĘ êČ =l’Č NyĂIČhČ =t’Ć wĘ NmĆ èĆ hČ =t’Ć wĘ PsĆ JĆ ‘qČ bĆ BĘ 7

bkĄ rŁ hĎ wĘ NoqrĎyĄ Ny‘ĄJĘ sCs heĄhĂ wĘ ’rĆ’Ą wĎ : h’Ą rĘC ’BŁ rmŁ ’lĄ ty‘Ă ybĂ rĘhĎ hIĎxČ hČ loq yêĂ ‘ĘmČ SĎ 8

brĆxĆ BČ ZrĆ’Ď hĎ ‘bČ rŁ =t’Ć grŁ hĞ lČ MhĆ lĎ NêČ nĂ xČ kŁ wĘ wyrĎxĞ ’Č t’YĄ yŁ lo’SĘ C omSĘ twĆmĎ wylĎ ‘Ď
xČ BĄ zĘUĂ lČ txČ êČmĂ ’rĆ’Ą wĎ ySĂ ymĂ xĞ hČ MtĎ oxhČ =t’Ć oxtĘ pĂ kĘ C : hdĆvĎ hČ tIČxČ bĘ C rbĆ DĆBČ b‘ĎrĎBĎ 9

MyqĂ ‘ĞYŁ MhĄ wĘ : MtĎ Cd‘Ą=t’Ć CntĘ nĎ rSĆ ’Ğ=l‘ČwĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ=l‘Č MygĂ rĎhĹeĆhČ toSpĘ nČ =t’Ć 10

MuŁ tĂ =âlwĘ TjĎ SĘ UĂ bČ ’bŁ tĎ =âl ytČmĎ =d‘Č tmĆ ’Ĺ l’Ą SodqĎ l’Ą ynĎdŁ ’Ğ ytČmĎ =d‘Č lodGĎ loqBĘ
lyxĂ ohlĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ yJĂ rmŁ ’lĄ tonbĎ lĘ toYlĎ xĞ mČ MhĆ lĎ =NtĄ eĎ IĂwČ : ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ IŁ mĂ ëCpèĎ hČ CnmĄ DĎ 11

: MhĆ omJĘ MmĎ DĎ ëpĄ èĎ yĂ rSĆ ’Ğ MhĆ yxĄ ’Ğ wČ MhĆ yrĄbĘ xČ rjČ sĘ mĂ hyĆhĘ yĂ MlĄ SĎ rSĆ ’Ğ d‘Č T‘ĎmĘ do‘
trĆDĆ’Č JĘ tCrdĘqČ hSĎ bĘ lĎ SmĆ èĆ hČ hlĎ dŁ gĘ h‘ĎwĎzĘ heĄhĂ wĘ ’rĆ’Ą wĎ yèĂ èĂ hČ MtĎ oxhČ =t’Ć oxtĘ pĂ kĘ C 12

ynĄjĘ mĂ hĎ yGĆjČ tkĆ QĆ SČ bĘ hnĎ’Ą tĘ JĂ hYĎ rĘ’Ď ClpĘ nĎ MyĂmČ èĎ hČ ybĄ kĘ okwĘ : MdĎlĘ ëjČ hĘ nĆ xČ rĄIĎhČ wĘ r‘ĎWĄ 13

hĎ yrĆWĎ wĘ ZrĆ’Ć =ykĄ lĘ mČ C : MmĎ oqUĘ mĂ CqêĘ ‘Ę nĆ MIĎhČ yIĄ’Ă wĘ MyrĂhĎ wĘ CQgŁ nĎ rpĆ sĄ JĘ MyĂmČ èĎ hČ : hrĎ‘ĎsĘ xČ Cr 14, 15

NybĄ C MQĎ JĚ tor‘ĎmĘ bĂ C’BĘ xČ tĘ hĂ MyrĂox ynĄbĘ C MydĂbĎ ‘Ğ xČ kŁ yrĄBŁ gĂ wĘ M‘Ď yrĄySĂ ‘Ğ MypĂ lĎ ’ĞhĎ yrĄWĎ wĘ
bSĄ IŁ hČ ynĄjĘ mĂ CntĎ’Ł CiJČ CnylĄ ‘Ď ClpĘ nĂ My‘ĂlĎ iĘ hČ =l’Ć wĘ MyrĂhĎ hĆ =l’Ć CrmĘ ’IŁ wČ : MyrĂhĎ BĆ My‘ĂlĎ iĘ hČ 16

: dmŁ ‘ĞyČ ymĂ C ’BĎ lodGĎhČ MmĎ ‘Ę zČ Moy yJĂ : hvĆ hČ P’Č NorxĞ ynĄjĘ mĂ C ’iĄ JĂ hČ =l‘Č 17

‘BČ rĘ’Č BĘ MyWĂ pĘ tŁ wĘ ZrĆ’Ď hĎ topnĘ JČ ‘BČ rĘ’Č =l‘Č MydĂmĘ ‘Ł MykĂ ’Ď lĘ mČ h‘ĎBĎ rĘ’Č ytĂ y’Ă rĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ z

rxĄ ’Č ë’Ď lĘ mČ ’rĆ’Ą wĎ : Z‘Ą=lkĎ bĘ âlwĘ MIĎbČ âlwĘ ZrĆ’Ď bĎ âl tbĆ SĆ nŁ xČ Cr yhĂ tĘ yêĂ lĘ bĂ lĘ hĎ ytĆxŁ Cr 2

MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ h‘ĎBĎ rĘ’Č =l’Ć lodGĎ loqBĘ ’rĎqĘ IĂwČ yxĎ =l’Ą MtČ ox ’WĄ nŁ wĘ SmĆ SĆ =xrČzĘUĂ mĂ hlĆ ‘Ł
ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć CtyxĂ SĘ êČ =l’Č rmĆ ’IŁ wČ : MIĎhČ =t’Ć wĘ ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć tyxĂ SĘ hČ lĘ MdĎyĎbĘ hDĎqĚjĘ hČ rSĆ ’Ğ 3

‘mČ SĘ ’Ć wĎ : MhĆ ytĄ oxYĘ mĂ =l‘Č CnyhĄ Łl’Ĺ ydĄbĘ ‘Č=t’Ć CnmĘ tČxĎ =yJĂ d‘Č MyYĂ ‘ĄhĎ =t’Ć wĘ MIĎhČ =t’Ć wĘ 4

ynĄBĘ =lJĎ brĆuĆmĂ CmêĘ xĘ nĆ rSĆ ’Ğ PlĆ ’Ď My‘ĂBĎ rĘ’Č wĘ h‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ PlĆ ’Ć t’Č mĘ MymĂ êĎxĘ eĆhČ rjČ sĘ mĂ =t’Ć
NbĄ C’rĘ ynĄbĘ hFĄ mČ lĘ PlĆ ’Ď rWĎ ‘Ď MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ hdĎChyĘ=ynĄbĘ hFĄ mČ lĘ : MhĆ yTĄ bĘ SĂ lĘ l’Ą rĎWĘ yĂ 5

rSĆ ’Ğ=ynĄbĘ hFĄ mČ lĘ PlĆ ’Ď rWĎ ‘Ď MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ dgĎ=ynĄbĘ hFĄ mČ lĘ PlĆ ’Ď rWĎ ‘Ď MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ
wmtxn
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hFĄ mČ lĘ PlĆ ’Ď rWĎ ‘Ď MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ ylĂ êĎpĘ nČ =ynĄbĘ hFĄ mČ lĘ : PlĆ ’Ď rWĎ ‘Ď MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ6

PlĆ ’Ď rWĎ ‘Ď MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ No‘mĘ SĂ =ynĄbĘ hFĄ mČ lĘ : PlĆ ’Ď rWĎ ‘Ď MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ hèĆ nČmĘ =ynĄbĘ7

rWĎ ‘Ď MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ rkĎ VvĎ yĂ=ynĄbĘ hFĄ mČ lĘ PlĆ ’Ď rWĎ ‘Ď MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ ywĂlĄ =ynĄbĘ hFĄ mČ lĘ
MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ PsĄ oy=ynĄbĘ hFĄ mČ lĘ PlĆ ’Ď rWĎ ‘Ď MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ NClbĚ zĘ=ynĄbĘ hFĄ mČ lĘ : PlĆ ’Ď8

NomhĎ heĄhĂ wĘ ytĂ y’Ă rĎ NkĄ =yrĄxĞ’Č : PlĆ ’Ď rWĎ ‘Ď MynĄSĘ CmêĘ xĘ nĆ NymĂ yĎnĘ bĂ =ynĄbĘ hFĄ mČ lĘ PlĆ ’Ď rWĎ ‘Ď9

tonSŁ QĘ hČ wĘ MyUĂ ‘ČhĎ wĘ toxjĎ SĘ UĂ hČ wĘ MyĂoGhČ =lJĎ brĆuĆmĂ rjŁ sĘ lĂ Sy’Ă lkČ Cy=âl rSĆ ’Ğ d’Ł mĘ brĎ
MyrĂmĎ êĘ tojkČ wĘ tonbĎ lĘ tolmĎ WĘ MySĂ BĎ lĚ mĘ hvĆ hČ ynĄpĘ lĂ wĘ ’iĄ JĂ hČ ynĄpĘ lĂ CdmĘ ‘ČIČwČ C’BĎ
: hvĆ lČ wĘ ’iĄ JĂ hČ =l‘Č bSĄ IŁ hČ CnyhĄ Łl’lĄ h‘ĎCSyĘhČ CrmĘ ’IŁ wČ lodGĎ=loqbĘ C’rĘqĘ IĂwČ : MhĆ ydĄyBĂ10

MhĆ ynĄjĘ =l‘Č ClpĘ nĎ toIxČ hČ ‘BČ rĘ’Č lĘ C MynĂ qĄ EĘlČ bybĂ sĎ wĘ ’iĄ JĂ lČ bybĂ sĎ MybĂ ~Ď eĂ hČ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ =lkĎ wĘ11

hdĎoêhČ wĘ hnĎ yBĂ hČ wĘ trĆ’Ć pĘ êĂ hČ wĘ hkĎ rĎBĘ hČ NmĄ ’Ď CrmĘ ’IŁ wČ : MyhĂ Łl’lĄ CwxĞ êČSĘ IĂwČ ’iĄ JĂ hČ ynĄpĘ lĂ12

MynĂ qĄ EĘhČ =NmĂ dxĎ ’Ć N‘ČIČwČ : NmĄ ’Ď MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘=d‘Č CnyhĄ Łl’lĄ xYČ eĆhČ wĘ hrĎCbGĘ hČ wĘ hQĎ dĚGĘ hČ wĘ13

ynĂ dŁ ’Ğ wylĎ ’Ą rmČ ’Ł wĎ : C’BĎ NyĂ’Č mĄ C tonbĎ lĘ tolmĎ WĘ MySĂ BĎ lĚ mĘ hČ MhĄ hQĆ ’Ą ymĂ ylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ14

hvĆ hČ MdČBĘ MtĎŁlmĘ WĂ CsBĘ JĂ rSĆ ’Ğ hrĎYĎ brŁ mĄ My’Ă BĎ hČ MhĄ hQĆ ’Ą ylČ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ êĎ ‘ĘdĎyĎ hêĎ’Č
olkĎ yhĄ BĘ wynĎpĎ lĘ MytĂ rĘSĎ mĘ C MyhĂ Łl’ĹhĎ ’iĄ kĂ ynĄpĘ lĂ MydĂmĘ ‘Ł MhĄ NJĄ =l‘ČwĘ : CnyBĂ lĘ hĂ rSĆ ’Ğ d‘Č15

brĎSĎ MJĄ yČ=âlwĘ do‘ C’mĘ YĘ yĂ âlwĘ Cb‘ĎrĘyĂ âl : MhĆ ylĄ ‘Ğ NgĄyĎ ’iĄ JĂ hČ =l‘Č bSĄ IŁ hČ wĘ hlĎ yĘlĎ wĎ MmĎ oy16

MlĄ hĞ nČ yĘ MyIĂxČ MyĂmČ y‘ĄCBmČ =l‘ČwĘ MtĎ’Ł h‘ĆrĘyĂ ’Ch ’iĄ JĂ hČ ëotBĘ rSĆ ’Ğ hvĆ hČ yJĂ : SmĆ SĎ wĎ17

: MhĆ ynĄ y‘ĄmĄ h‘ĎmĘ DĂ=lJĎ MyhĂ Łl’Ĺ hxĎ mĎ C
h‘ĎbĘ SĂ ’rĆ’Ą wĎ : h‘ĎSĎ yYĂ xĞ JČ MyĂmČ èĎ bČ hmĎ mĎ dĘ yhĂ êĘ wČ y‘Ă ybĂ èĘ hČ MtĎ oxhČ =t’Ć xtČjĎ rxČ ’Čx, 2

rxĄ ’Č ë’Ď lĘ mČ ’bŁ IĎwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ MydĂmĘ ‘Ł hĎ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ t‘ČbĘ SĂ lĘ MynĂ CtnĘ torpĎ oS3

toQpĂ êĘ =M‘Ă ryTĂ qĘ hČ lĘ trĆTŁ qĘ trĆtĆ‘Ğ ol CntĘ IĂwČ bhĎ zĎ trĆTĆ qĘ mĂ odyĎbĘ C xČ BĄ zĘUĂ hČ lYĆ ’Ą dmŁ ‘ĞIČwČ
toQpĂ êĘ =M‘Ă trĆTŁ uĘ hČ NnČ‘Ğ rtČ‘Ğ l‘ČIČwČ : ’iĄ JĂ hČ ynĄpĘ lĂ rSĆ ’Ğ bhĎ EĎhČ xBČ zĘmĂ =l‘Č MySĂ oduĘ hČ =lJĎ4

S’Ą hĎ ’Ć lĘ mČ yĘwČ trĆTĆ qĘ UĂ hČ =t’Ć ë’Ď lĘ UČ hČ xuČ IĂwČ : MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ ë’Ď lĘ UČ hČ dIČmĂ MySĂ oduĘ hČ5

MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ t‘ČbĘ SĂ wĘ : S‘ČrĎwĎ qrĎbĎ C M‘ČrČwĎ loq yhĂ yĘwČ ZrĆ’Ď hĎ =ylĄ ‘Ğ q~Ł IĂwČ xČ BĄ zĘUĂ hČ =l‘ČmĄ6

S’Ą wĘ drĎbĎ =yhĂ yĘwČ NoS’rĂhĎ ë’Ď lĘ UČ hČ ‘qČ tĘ IĂwČ : ‘ČqŁ tĘ lĂ MynĂ kŁ nĘ CdmĘ ‘Ď MhĆ ytĄrŁ pĘ oS t‘ČbĘ SĂ =M‘Ă7

qrĆyĆ=lkĎ wĘ MyYĂ ‘ĄhĎ tySĂ ylĂ SĘ C ZrĆ’Ď hĎ tySĂ ylĂ SĘ PrĄvĎ êĂ wČ hYĎ rĘ’Ď MypĂ TĘ SŁ wDĎxĘ yČ MylĂ ClBĘ MdĎwĎ
MIĎhČ ëoê=l’Ć lpČ nĎ S’Ą BĎ r‘ĄBŁ lodGĎ rhČ omkĘ C ynĂ èĄ hČ ë’Ď lĘ UČ hČ ‘qČ tĘ IĂwČ : PrĎWĘ nĂ bWĆ ‘Ą8

rSĆ ’Ğ wyjĎ ’Č BĘ MyIĂxČ xČ Cr=tmČ SĘ nĂ rSĆ ’Ğ rWĎ BĎ =lJĎ ‘wČgĘ IĂwČ : MdĎlĘ hkĎ jĘ hĘ nĆ MIĎhČ tySĂ ylĂ SĘ C9

bkĎ oJ ljŁ IĂwČ ySĂ ylĂ èĘ hČ ë’Ď lĘ UČ hČ ‘qČ tĘ IĂwČ : CsrĎhĹnĆ NhĆ mĄ tySĂ ylĂ SĘ toInĂ ’ĽhĎ wĘ MIĎhČ tySĂ ylĂ èĘ BČ10

: MyĂUČ hČ tonyĘ‘ĘmČ =NmĂ C torhĎ eĘ hČ =NmĂ tySĂ ylĂ èĘ hČ =l‘Č ljŁ IĂwČ MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ r‘ĄBŁ dyjĂ lČ JĘ lodGĎ
CtmĄ MdĎ’Ď ynĄBĘ mĂ MyBĂ rČwĘ hnĎ‘ĞlČ lĘ htĎ yĘhĎ MyĂUČ hČ =NmĂ tySĂ ylĂ SĘ C hnĎ‘ĞlČ omSĘ ’rĎqĘ nĂ bkĎ oJhČ wĘ11

htĎJĘ hĚ SmĆ èĆ hČ =NmĂ tySĂ ylĂ SĘ heĄhĂ wĘ y‘Ă ybĂ rĘhĎ ë’Ď lĘ UČ hČ ‘qČ tĘ IĂwČ : MhĄ MyrĂmĎ yJĂ MyĂUČ hČ =NmĂ12

HČ yGĂ hĂ âl MoIhČ wĘ MtĎ ySĂ ylĂ SĘ hkĎ SĘ xĎ =yJĂ d‘Č MybĂ kĎ oJhČ =NmĂ tySĂ ylĂ SĘ C xČ rĄIĎhČ =NmĂ tySĂ ylĂ SĘ C
wrw’
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loqBĘ ’rĄqŁ MyĂmČ èĎ hČ yYĂ xĞ BČ PpĄ o‘mĘ ë’Ď lĘ mČ ‘mČ SĘ ’Ć wĎ ’rĎ’Ą wĎ : hlĎ yĘQĎ hČ NkĄ wĘ otySĂ ylĂ SĘ oro’ 13

MynĂ kŁ nĘ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ tSĆ ŁlSĘ rtĆ yĆ rSĆ ’Ğ rpĎ oèhČ tolqŁ ynĄjĘ mĂ ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ yŁ lĘ yo’ yo’ yo’ lodGĎ
: ‘ČqŁ tĘ lĂ

r’Ą bĘ lĂ xČ êĄpĘ mČ ol=NtĆ eĎ IĂwČ hYĎ rĘ’Č MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ lpĄ nŁ bkĎ ok ’rĆ’Ą wĎ ySĂ ymĂ xĞ hČ ë’Ď lĘ UČ hČ ‘qČ tĘ IĂwČ T

d’Ł mĘ =brČ NSĎ bĘ JĂ hČ rTŁ yqĂ JĘ r’Ą BĘ hČ =NmĂ rTŁ yqĂ l‘ČIČwČ MohêĘ hČ r’Ą BĘ =t’Ć xêČpĘ IĂwČ : MohêĘ hČ 2

ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č hBĆ rĘ’Č ’YĎ yĎ rTŁ yuĂ hČ ëoêmĂ C : r’Ą BĘ hČ rTŁ yuĂ mĂ MyĂmČ èĎ hČ ynĄpĘ C SmĆ èĆ hČ ëSČ xĘ êĆ wČ 3

ZrĆ’Ď hĎ bWĆ ‘Ą=t’Ć txĄ SČ yêĂ lĘ bĂ lĘ CCYĚ MhĄ wĘ : ZrĆ’Ď BĎ MyBĂ rČqĘ ‘ČhĎ xČ kŁ JĘ MhĆ lĎ NêČ nĂ xČ kŁ wĘ 4

MtČ ox MhĆ lĎ =Ny’Ą rSĆ ’Ğ MDĎbČ lĘ MySĂ nĎ’ĞhĎ =t’Ć =M’Ă yJĂ hdĆvĎ hČ Z‘Ą=t’Ć âlwĘ qrĎIĎhČ =t’Ć âlwĘ
MySĂ dĎxĽ hèĎ mĂ xĞ MtĎ eŁ ‘ČlĘ qrČ=M’Ă yJĂ MtĎ ymĂ hĞ lČ MhĆ lĎ NêČ nĂ âlwĘ : xYČ UĆ hČ =l‘Č MyhĂ Łl’Ĺ 5

MdĎ’Ď hĎ =ynĄbĘ CSqĘ bČ yĘ MhĄ hĎ MymĂ IĎBČ : CeJĆ yČ brĎqĘ ‘ČhĎ rSĆ ’Ğ MdĎ’Ď bo’kĘ mČ JĘ hSĆ qĎ bo’kĘ mČ BĘ 6

hBĆ rĘ’Č hĎ h’Ą rĘmČ C : MhĆ mĄ xrČbĘ yĂ twĆUĎ hČ wĘ tCmlĎ MSĎ pĘ nČ =t’Ć Cl’ĞSĘ yĂ Ch’ĚYĎ mĘ yĂ âlwĘ twĆUĎ hČ =t’Ć 7

: MhĆ ynĄjĘ MySĂ nĎ’Ğ ynĄpĘ kĂ wĘ bhĎ zĎ torTĘ ‘ČJĘ MhĆ ySĄ ’rĎ=l‘ČwĘ hmĎ xĎ lĘ mĂ lĘ MykĂ Cr‘Ğ MysĂ Cs h’Ą rĘmČ JĘ
loqwĘ lzĆrĘbČ ynĄ yŁ rĘSĂ JĘ MynĂ yŁ rĘSĂ MhĆ ylĄ ‘ĞwČ : toyrĎ’Ğ yeĄSĂ MhĆ yeĄSĂ wĘ MySĂ nĎ r‘ČWĘ JĂ MhĆ lĎ r‘ĎWĄ wĘ 8, 9

MyBĂ rČqĘ ‘Č omJĘ MhĆ lĎ tobnĎ zĘC : brĎuĘ lČ NCYrĚyĘ rSĆ ’Ğ MysĂ Cs NomhĞ tobJĘ rĘmČ loqJĘ MhĆ ypĄ nĘ JČ 10

ëlĆ mĆ MhĆ ylĄ ‘ĞwČ : MySĂ dĎxĽ hèĎ mĂ xĞ MdĎ’Ď ynĄBĘ =t’Ć toe‘ČlĘ MBĎ MnĎ o’ rSĆ ’Ğ tonbŁ rĘDĎ MtĎ obnĘ zČbĘ C 11

yhĂ nĘ : NoylĘ oj’Č ol=C’rĘqĘ yĂ MynĂ wĎIĘhČ wĘ NoDbČ ’Ğ rbĆ ‘Ą tpČ WĘ BĂ omSĘ rSĆ ’Ğ MohêĘ hČ ë’Č lĘ mČ ’Ch 12

loq ‘mČ SĘ ’Ć wĎ yèĂ èĂ hČ ë’Ď lĘ UČ hČ ‘qČ tĘ IĂwČ : My’Ă BĎ MeĎhĂ ySĂ ylĂ SĘ ynĂ SĄ yhĂ nĘ C ol=ëlČ hĎ PlČ xĎ dxĎ ’Ć 13

rpĎ oèhČ rSĆ ’Ğ yèĂ èĂ hČ ë’Ď lĘ UČ hČ =l’Ć : MyhĂ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ rSĆ ’Ğ bhĎ EĎhČ xBČ zĘmĂ tonrĘqČ NyBĄ mĂ ’rĄqŁ 14

: trĎjĘ =rhČ nĘ lodGĎhČ rhĎ eĎhČ =l‘Č MyrĂCs’ĞhĎ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ h‘ĎBĎ rĘ’Č =t’Ć rêĄhČ rmŁ ’lĄ odyĎBĘ
tymĂ hĎ lĘ hnĎèĎ lČ wĘ SdĆxŁ lČ wĘ MoIlČ wĘ h‘ĎèĎ lČ CyhĎ MykĂ Cr‘Ğ rSĆ ’Ğ CrêĎhĚ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ h‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ 15

tobbĎ rĘ to’BŁ rĂ yêĄSĘ lĂ hlĎ ‘Ď MySĂ rĎjĎ hČ to’bĘ YĂ rjČ sĘ mĂ C : MdĎ’Ď hĎ ynĄBĘ =NmĂ tySĂ ylĂ èĘ hČ =t’Ć 16

MhĆ ynĄ yŁ rĘSĂ rSĆ ’Ğ MhĆ ybĄ kĘ rŁ =t’Ć wĘ MysĂ CihČ =t’Ć NozxĎ bĆ ytĂ y’Ă rĎ NkĄ wĘ : MrĎjĎ sĘ mĂ yêĂ ‘ĘmČ SĎ NkĄ =yJĂ 17

NSĎ ‘Ď S’Ą htĎlĘ ‘Ď MhĆ yjĂ mĂ C toyrĎ’Ğ ySĄ ’rĎJĘ MysĂ CihČ ySĄ ’rĎwĘ tyrĂpĘ gĎ wĘ tlĆ kĄ êĘ S’Ą h’Ą rĘmČ JĘ
ySĂ ylĂ SĘ qlĆ xĄ hJĎ hĚ MhĆ yjĂ mĂ tol‘Ł hĎ tyrĂpĘ GĎbČ C NSĎ ‘ĎBĆ S’Ą BĎ hQĆ ’Ą topGĄmČ SŁlSĎ BĎ : tyrĂpĘ gĎ wĘ 18

MySĂ ’rĎwĘ MhĄ MySĂ xĎ nĘ JĂ MtĎ obnĘ zČ yJĂ MtĎ obnĘ zČbĘ C MhĆ ypĂ =omBĘ MysĂ CihČ xČ kŁ =yJĂ : MdĎ’Ď hĎ ynĄBĘ =NmĂ 19

hQĆ ’Ą hĎ topGĄUČ BČ CtmĄ âl rSĆ ’Ğ MdĎ’Ď hĎ ynĄBĘ r’Ď SĘ C : MylĂ BĘ xČ mĘ MhĄ MBĎ rSĆ ’Ğ MhĆ lĎ 20

Z‘ĄwĎ NbĆ ’Ć wĘ tSĆ xŁ nĘ C PsĆ kĆ wĎ bhĎ zĎ yBĄ YČ ‘ĞlČ wĘ MydĂèĄ lČ do‘ twŁ xĞ êČSĘ hĂ mĄ MhĆ ydĄyĘ yWĄ ‘ĞUČ mĂ CbSĎ =âl
tCnEĘmĂ C MypĂ SĎ JĘ mĂ C xYČ rĆmĄ CbSĎ =âl MgČ wĘ : NCkQĄ hČ yĘ âlwĘ NC‘mĘ SĘ yĂ=âlwĘ NC’rĘyĂ=âl rSĆ ’Ğ 21

: MhĆ ydĄyBĂ rSĆ ’Ğ hbĎ nĄGĘ mĂ C
wynĎjĎ oS’rŁ =l‘Č tSĆ qĆ wĘ hmĎ lĘ vČ JČ NnĎ‘Ď hTĆ ‘Ł MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ drĄyŁ ryDĂ’Č rxĄ ’Č ë’Ď lĘ mČ ’rĆ’Ą wĎ y

tynĂ mĎ yĘhČ olgĘ rČ=t’Ć g~Ą IČwČ xČ CtjĎ NTŁ qĎ rpĆ sĄ odyĎbĘ C : S’Ą ydĄCU‘ČJĘ wylĎ gĘ rČwĘ SmĆ èĆ hČ Ny‘ĄJĘ 2

C‘ymĂ SĘ hĂ o’rĘqĎ bĘ C lodGĎ loqBĘ ’rĎqĎ g’Ą SŁ yrĂ’ĞkČ wĘ : ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č tylĂ ’mĎ vĘ hČ =t’Ć wĘ MIĎhČ =l‘Č 3
t‘bV
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yêĂ lĘ ’Č oh MhĆ yrĄbĘ DĂ loq MymĂ ‘ĎrĘhĎ t‘ČbĘ SĂ C‘ymĂ SĘ hĂ rSĆ ’ĞkČ wĘ : MyrĂbĎ DĘ loq MymĂ ‘ĎrĘhĎ t‘ČbĘ SĂ4

t‘ČbĘ SĂ C‘ymĂ SĘ hĂ rSĆ ’Ğ MyrĂbĎ DĘhČ =t’Ć MotxĞ ylČ ’Ą rmŁ ’lĄ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ loq ‘mČ SĘ ’Ć wĎ bêŁ kĘ lĂ
MyrĂhĄ ZrĆ’Ď hĎ =l‘ČwĘ MIĎhČ =l‘Č dmĄ ‘Ł ytĂ y’Ă rĎ rSĆ ’Ğ ë’Ď lĘ UČ hČ wĘ : MtĎ’Ł bêŁ kĘ êĂ =l’Č wĘ MymĂ ‘ĎrĘhĎ5

MBĎ =rSĆ ’Ğ t’Ą wĘ MyĂmČ èĎ hČ =t’Ć ’rĎBĎ rSĆ ’Ğ MlĎ o‘hĎ yxĄ BĘ ‘bČ èĎ IĂwČ : MyĂmĎ èĎ hČ =l’Ć onymĂ yĘ=t’Ć6

MymĂ IĎBČ qrČ : t‘ĄhĎ do‘ ëSĄ mĎ êĂ =M’Ă okotBĘ rSĆ ’Ğ=t’Ć wĘ MIĎhČ =t’Ć wĘ H’Ď olmĘ C ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć wĘ7

rvČ BĂ rSĆ ’ĞJČ HČ Łl’Ĺ dos MêŁ yĂ ‘ČoqtĘ lĂ l’Ą oywĘ oloq NêĄ yĂ y‘Ă ybĂ èĘ hČ ë’Ď lĘ UČ hČ rSĆ ’Ğ MhĄ hĎ
ëlĄ rmŁ ’lĄ tynĂ SĄ ylČ ’Ą rBĆ DĂ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ yêĂ ‘ĘmČ SĎ rSĆ ’Ğ louhČ wĘ : My’Ă ybĂ eĘ hČ wydĎbĎ ‘Ğ=t’Ć8

ë’Ď lĘ UČ hČ =l’Ć ëlĄ ’Ą wĎ : ZrĆ’Ď hĎ =l‘ČwĘ MIĎhČ =l‘Č dmĄ ‘Ł hĎ ë’Ď lĘ UČ hČ =dIČmĂ xČ CtjĎ hČ rpĆ iĄ hČ =t’Ć xqČ9

ìnĘ TĘ bĂ lĘ rmČ yĄ ’ChwĘ ot’Ł lkŁ ’ĹwĆ ìlĘ xqČ ylĄ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ NTŁ uĎ hČ rpĆ iĄ hČ =t’Ć yQĂ =hnĎêĘ wylĎ ’Ą rmČ ’Ł wĎ
yhĂ yĘwČ ot’Ł lkČ ’Ł wĎ ë’Ď lĘ UČ hČ =dIČmĂ NTŁ uĎ hČ rpĆ iĄ hČ =t’Ć xuČ ’Ć wĎ : qotmĎ lĘ SbČ dĘJĂ hyĆhĘ yĂ ìypĂ bĘ C10

do‘ PysĂ ot âlhĞ ylĎ ’Ą CrmĘ ’IŁ wČ : ot’Ł ylĂ kĘ ’Ď yrĄxĞ ’Č ynĂ TĘ bĂ lĘ rmČ hĄ ë’Č qotmĎ lĘ SbČ dĘJĂ ypĂ bĘ11

: MykĂ lĎ mĘ C tonSŁ lĘ C MyĂogwĘ MyUĂ ‘Č MyBĂ rČ=l‘Č ’bĄ eĎhĂ lĘ
MyhĂ Łl’ĹhĎ lkĎ yhĄ =t’Ć dmŁ C MCq rmĆ ’IŁ wČ ë’Ď lĘ UČ hČ dmŁ ‘ĞIČwČ hDĎUĂ hČ hnĄqĘ lĂ hmĆ oD hnĆqĎ ylĂ =NtĆ eĎ IĂwČ’y

dmŁ tĎ âlwĘ NoYyxĂ hČ lkĎ yhĄ hČ rYČ xĞ =t’Ć êĎSĘ tČ nĎ wĘ : MSĎ MywĂxĞ êČSĘ UĂ hČ MoqmĘ =t’Ć wĘ xČ BĄ zĘUĂ hČ =t’Ć wĘ2

ynĄSĘ lĂ yêĂ tČ nĎ wĘ : SdĆxŁ MyĂnČSĘ C My‘ĂBĎ rĘ’Č SdĆuŁ hČ ry‘Ă =t’Ć CsmĘ rĎwĘ MyĂoGhČ ydĄyBĂ NêČ nĂ =yJĂ ot’Ł3

yêĄSĘ C MytĂ yEĄhČ ynĄSĘ MhĄ hQĆ ’Ą : qWĎ SCblĘ BĂ MyèĂ SĂ wĘ MyĂtČ’mĎ PlĆ ’Ć MymĂ yĎ C’BĘ nĂ wĘ ydĎ‘Ą4

MhĆ yjĂ mĂ S’Ą ’YĄ êĄ MBĎ ‘ČGŁ nĘ lĂ Sy’Ă SuĄbČ yĘ=ykĂ wĘ : ZrĆ’Ď hĎ yhĄ Łl’Ĺ=l‘Č MydĂmĘ ‘Ł hĎ tornŁ UĘ hČ5

MdĎyĎ l’Ą lĘ =SyĆ MhĄ wĘ : h‘ĎrĎlĘ MBĎ ‘ČGŁ nĘ lĂ SuĄbČ mĘ hČ =lJĎ tCmyĎ tom MhĆ ybĄ yĘ’Ł =t’Ć lkČ ’tŁ wĘ6

MyĂUČ hČ =t’Ć ëpŁ hĞ lČ MdĎyĎ l’Ą lĘ SyĆwĘ MtĎ’Ď CbnĘ ymĄ yĘ=lJĎ rTĎ mĎ toyhĹ yêĂ lĘ bĂ lĘ MyĂmČ èĎ hČ =t’Ć rYŁ ‘ĞlČ
hIĎxČ hČ MBĎ =MxĆ QĎ êĂ MtĎ Cd‘Ą toQkČ kĘ C : MYĎ pĘ xĆ ydĄJĘ hJĎ mČ =lkĎ BĘ ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć toJhČ lĘ C MdĎlĘ7

hlĎ dŁ GĘ hČ ry‘ĂhĎ boxrĘBĂ CljĘ yĂ MhĆ yrĄgĘ pĂ C : MtĎ’Ł grŁ hĞ tČ wĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ rBČ gĘ êĂ MohêĘ hČ =NmĂ hlĎ ‘Ł hĎ8

MyUĂ ‘ČhĎ =NmĂ MyBĂ rČwĘ : MhĆ ynĄdŁ ’Ğ=MGČ blČ YĘ nĂ =MSĎ rSĆ ’Ğ MyĂrĎYĘ mĂ C ModsĘ lSĎ mĎ tpČ WĘ BĂ t’rĄqĘ eĂ hČ9

rBŁ qĘ lĂ CnêĘ yĂ âlwĘ yYĂ xĄ wĎ MymĂ yĎ tSĆ ŁlSĘ MhĆ yrĄgĘ jĂ =t’Ć C’rĘyĂ MyĂoGhČ wĘ tonSŁ QĘ hČ wĘ toxjĎ SĘ UĂ hČ wĘ
Sy’Ă tonmĎ CxlĘ SĘ yĂwĘ MhĆ ylĄ ‘Ğ ClygĂ yĎ CWyWĂ yĎ ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ yŁ wĘ : rbĆ qĎ MoqmĘ BĂ MylĂ lĎ xĞ hČ =t’Ć10

tSĆ ŁlSĘ tâlmĘ bĂ C : ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ yŁ =t’Ć hQĆ ’Ą hĎ My’Ă ybĂ eĘ hČ ynĄSĘ CrkĘ ‘Ď rSĆ ’Ğ yrĄxĞ ’Č Ch‘ĄrĄlĘ11

hlĎ pĘ nĎ MyhĂ Łl’Ĺ têČxĂ wĘ MhĆ ylĄ gĘ rČ=l‘Č CdmĘ ‘ČIČwČ MyhĂ Łl’ĹhĎ t’Ą mĄ MyIĂxČ xČ Cr MhĆ bĎ ’BĎ yYĂ xĄ wĎ MymĂ yĎ
Cl‘ĞIČwČ heĎhĄ Cl‘Ğ rmŁ ’lĄ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ MhĆ ylĄ ’Ğ ’rĄqŁ lodGĎ loq C‘mĘ SĘ IĂwČ : MhĆ y’Ą rŁ =lJĎ =l‘Č12

ry‘ĂhĎ tyrĂyWĂ ‘Ğ ljŁ êĂ wČ ’yhĂ hČ t‘ĄBĎ lodGĎ S‘ČrČ yhĂ yĘwČ : to’rŁ MhĆ ybĄ yĘ’Ł ynĄ y‘ĄwĘ MyĂmČ èĎ hČ NnĎ‘ĎbĆ13

CnêĘ IĂwČ MtČ zĎxĎ ’Ğ hdĎ‘ĎrĘ MyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ wĘ S‘ČrČbĎ CtmĄ tomSĄ rjČ sĘ mĂ lĘ MySĂ nĎ’Ğ MypĂ lĎ ’Ğ t‘ČbĘ SĂ wĘ
: ’bĎ heĄhĂ hrĎhĄ mĘ =d‘Č ySĂ ylĂ èĘ hČ yhĂ nĘ C ol=ëlČ hĎ PlČ xĎ ynĂ èĄ hČ yhĂ nĘ : MyĂmĎ èĎ hČ yhĄ Łl’lĄ dobkĎ14

ZrĆ’Ď hĎ tkĆ lĆ mĘ mČ htĎ yĘhĎ rmŁ ’lĄ MyĂmČ èĎ bČ C‘mĘ SĘ nĂ MylĂ odGĘ tolqŁ wĘ y‘Ă ybĂ èĘ hČ ë’Ď lĘ UČ hČ ‘qČ tĘ IĂwČ15

ynĄpĘ lĂ MybĂ SĘ IŁ hČ MynĂ qĄ EĘhČ h‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrĂWĘ ‘ĆwĘ : d‘ĆwĎ MlĎ o‘lĘ ëŁlmĘ yĂ ’ChwĘ oxySĂ mĘ lĂ wĘ CnynĄdŁ ’ĞlČ16
l’h
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ìlĘ CnxĘ nČ’Ğ MydĂom CrmĘ ’IŁ wČ : MyhĂ Łl’lĄ CwxĞ êČSĘ IĂwČ MhĆ ynĄjĘ =l‘Č ClpĘ nĎ MtĎ o’sĘ JĂ =l‘Č MyhĂ Łl’ĹhĎ 17

torxĞbČ CSgĘ rĎ MyĂoGhČ : ëŁlmĘ êĂ wČ ìlĘ dĘGĎ z‘Ł êĎSĘ bČ lĎ yJĂ ’obyĎwĘ hyĎhĎ wĘ hoĆh to’bĎ YĘ yhĄ Łl’Ĺ hoĎhyĘ 18

My’Ă ybĂ eĘ hČ ìydĆbĎ ‘ĞlČ rkĎ WĎ ttĄlĎ wĘ rpĎ ‘Ď ynĄSĄ ylĂ TjĎ SĘ UĂ hČ MoywĘ ìjĘ ’Č NorxĞ ’BŁ d‘Č MjĎ ’Č
lkČ yhĄ xêČpĘ nĂ z’Ď : ZrĆ’Ď hĎ yrĄkĘ ‘Ł =t’Ć rkŁ ‘ĞlČ wĘ MylĂ dŁ GĘ hČ =M‘Ă MyeĂ TČ uĘ hČ ìmĘ SĂ y’Ą rĘyĂwĘ MySĂ oduĘ hČ wĘ 19

MymĂ ‘ĎrĘ tŁloqwĘ MyqĂ rĎbĘ CTQĘ mČ tĘ IĂwČ oSDĎqĘ mĂ BĘ MèĎ h’Ď rĘnĂ otyrĂBĘ Nor’Ğ wČ MyĂmČ èĎ BČ MyhĂ Łl’ĹhĎ
: dbĄ JĎ drĎbĎ Ch‘ĎwĎzĘC

HSĎ ’rŁ =l‘ČwĘ hĎ ylĆ gĘ rČ txČ êČ hnĎbĎ lĘ C SmĆ SĆ hTĄ ‘ĞmČ hTĎ ‘Ł hèĎ ’Ă MyĂmĎ èĎ BČ z’Ď h’Ď rĘnĂ lodGĎ to’wĘ by

hĎ ylĆ ‘Ď CkjĘ hĘ nĆ yJĂ hĎ ylĆ bĎ xĞ BČ q‘ČzĘêĂ wČ tlČ lĎ hrĎhĎ ’yhĂ wĘ : MybĂ kĎ oJ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ rzĆnĄ ZyYĂ yĎ 2

MySĂ ’rĎ h‘ĎbĘ SĂ olwĘ S’Ą h’Ć rĘmČ JĘ lodGĎ NynĂ êČ heĄhĂ wĘ MyĂmĎ èĎ bČ ynĂ SĄ to’ ’rĎIĄwČ : hĎ yrĆYĂ 3

MyĂmČ èĎ hČ ybĄ kĘ oJ=NmĂ tySĂ ylĂ SĘ obnĎ zĘBĂ bxČ sĘ IĂwČ : tortĎJŁ ‘bČ SĆ wySĎ ’rĎ=l‘ČwĘ MyĂnČrĎqĘ rWĆ ‘ĆwĘ 4

: odlĘ CĎhĂ BĘ HnĎBĘ =t’Ć ‘ČŁlbĘ lĂ HêĎdĘlĂ t‘ĄlĘ hèĎ ’Ă hĎ ynĄpĘ lĂ NyeĂ êČhČ dmŁ ‘ĞIČwČ hYĎ rĘ’Ď MkĄ ylĂ SĘ IČwČ
xqČ QĎ IĂwČ lzĆrĘBČ TbĆ SĄ BĘ MQĎ JĚ MyĂoGhČ =t’Ć to‘rĘlĂ dêČ‘Ě rSĆ ’Ğ rkĎ zĎ NBĄ HnĎBĘ =t’Ć hdĎlĘ yĎ ’yhĂ wĘ 5

MoqmĎ HlĎ =NkČ Ch MSĎ =rSĆ ’Ğ hrĎBĎ dĘUĂ hČ HQĎ hxĎ rĘBĎ hèĎ ’Ă hĎ wĘ : o’sĘ JĂ =l’Ć MyhĂ Łl’ĹhĎ =l’Ć HnĎBĘ 6

MyĂmĎ èĎ BČ hmĎ xĎ lĘ mĂ yhĂ êĘ wČ : MyèĂ SĂ wĘ MyĂtČ’mĎ C PlĆ ’Ć MymĂ yĎ MSĎ HtĎ’Ł lJĄ lĘ kČ lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ yjĂ =l‘Č 7

MhĆ lĎ ClkĘ yĎ âlwĘ : MUĎ ‘Ă CmxĞ lĘ nĂ wy’Ď bĎ YĘ C NyeĂ êČhČ wĘ NyeĂ êČhČ =M‘Ă brĎqĘ CkrĘ‘Ď wy’Ď bĎ YĘ C l’Ą kĎ ymĂ 8

rSĆ ’Ğ ynĂ mŁ dĘuČ hČ SxĎ eĎhČ ’Ch lodGĎhČ NyeĂ êČhČ =t’Ć CkylĂ SĘ IČwČ : MyĂmĎ èĎ BČ do‘ ’YĎ mĘ nĂ âl MmĎ oqmĘ C 9

CkylĂ SĘ hĂ oU‘Ă wykĎ ’Ď lĘ mČ =t’Ć wĘ ot’Ł lbĄ tĄ ybĄ SĘ yŁ =lJĎ xČ yDĂhĂ rSĆ ’Ğ NTĎ WĎ wĘ NTĄ oW ol C’rĘqĎ
otCklĘ mČ C otrĎCbGĘ CnyhĄ Łl’Ĺ t‘ČCSyĘ h’Ď BĎ MoIhČ rmŁ ’lĄ MyĂmČ èĎ BČ lodGĎ loq ‘mĎ SĘ ’Ć wĎ : hYĎ rĘ’Ď 10

: hlĎ yĘlĎ wĎ MmĎ oy CnyhĄ Łl’Ĺ ynĄpĘ lĂ MnĎTĘ WĂ lĘ dmČ ‘Ď=rSĆ ’Ğ CnyxĄ ’Č NTĄ oW drČCh=yJĂ oxySĂ mĘ tlĆ SĆ mĘ mĆ C
CerĎ NJĄ =l‘Č : twĆmĎ =d‘Č MSĎ pĘ nČ =t’Ć CbhĞ ’Ď =âlwĘ MhĆ yjĂ tCd‘ĄbĘ C hvĆ hČ MdČBĘ wylĎ ‘Ď CrbĘ GĎ MhĄ wĘ 11, 12

NTĎ vĎ hČ MkĆ ylĄ ’Ğ drČyĎ=yJĂ MIĎhČ ynĄkĘ SŁ lĘ C ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ yŁ lĘ yo’ MSĎ MynĂ kĘ èŁ hČ MêĆ’Č ClhĞ YČ wĘ MyĂmČ SĎ
yrĄxĞ ’Č PDŁ rĘIĂwČ hYĎ rĘ’Ď drČCh yJĂ NyeĂ êČhČ to’rĘkĂ wĘ : oê‘Ă rYČ qĘ tĂ yJĂ oê‘ĘDČmĂ hlĎ odgĘ otmĎ xĞ wČ 13

P‘ĎêĎ wČ lodGĎhČ rSĆ eĆhČ ypĄ nĘ JČ MyĂpČ nĎkĘ yêĄSĘ hèĎ ’Ă lĎ CnêĘ IĚwČ : rkĎ EĎhČ NBĄ t’Ą hdĎlĘ yĎ rSĆ ’Ğ hèĎ ’Ă hĎ 14

’qĆ IĎwČ : SxĎ eĎhČ ynĄjĘ mĂ yYĂ xĄ wĎ MydĂ‘Ğom d‘Ąom HtĎ’Ł ClJĘ lĘ kČ yĘ rSĆ ’Ğ MoqUĎ hČ =l’Ć hrĎBĎ dĘUĂ hČ 15

xêČpĘ êĂ wĎ hèĎ ’Ă lĎ ZrĆ’Ď hĎ rzŁ ‘ĞêČ wČ : rhĎ eĎBČ HpĎ TĘ SĎ lĘ hèĎ ’Ă hĎ yrĄxĞ ’Č wyjĂ mĂ MyĂmČ =rhČ nĘ SxĎ eĎhČ 16

hèĎ ’Ă hĎ =l‘Č NyeĂ êČhČ PYŁ qĘ IĂwČ : wyjĂ mĂ NyeĂ êČhČ ’yqĂ hĄ =rSĆ ’Ğ rhĎ eĎhČ =t’Ć ‘lČ bĘ êĂ wČ hĎ yjĂ =t’Ć ZrĆ’Ď hĎ 17

: MêĎ’Ă xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ tCd‘ĄwĘ MyhĂ Łl’ĹtwŁ YĘ mĂ yrĄmĘ SŁ H‘ĎrĘzČ rtĆ yĆBĘ MxĄ QĎ hĂ lĘ ëlĆ IĄwČ
rWĆ ‘ĆwĘ MySĂ ’rĎ h‘ĎbĘ SĂ HlĎ rSĆ ’Ğ MIĎhČ =NmĂ hlĎ ‘Ł hIĎxČ ’rĆ’Ą wĎ MIĎhČ tpČ WĘ lox=l‘Č dmŁ ‘Ĺ’Ć wĎ gy

C’rĎ ynČ y‘Ą rSĆ ’Ğ hIĎxČ hČ wĘ : hĎ ySĆ ’rĎ=l‘Č MypĂ CDGĂ tomSĘ C torTĎ ‘Ğ rWĆ ‘Ć hĎ ynĆrĘqČ =l‘ČwĘ MyĂnĎrĎqĘ 2

o’sĘ JĂ =t’Ć wĘ oxJŁ =t’Ć HlĎ NtČ nĎ NyeĂ êČhČ wĘ yrĂ’Ğ ypĂ hĎ ypĂ C bdŁ ylĄ gĘ rČ hĎ ylĆ gĘ rČwĘ rmĄ nĎlĘ htĎmĘ DĎ
ZrĆ’Ď hĎ =lkĎ wĘ h’Ď jĎ rĘnĂ twĆUĎ hČ tJČ mČ C twĆmĎ tJČ mČ hJĆ mĚ JĘ hĎ ySĆ ’rĎmĄ dxĎ ’Ć hzĆxĹ’Ć wĎ : brĎ=lSĎ mĘ mĂ C 3

ynĄpĘ lĂ wĘ hIĎxČ lČ hlĎ SĎ mĘ mĆ NtČ nĎ=yJĂ NyeĂ êČhČ =l’Ć CwxĞêČSĘ IĂwČ : hĎ yrĆxĞ ’Č CrhĞ nĘ IĂwČ hIĎxČ hČ =t’Ć CYyrĂ‘ĹhĆ 4
hyxh
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NbĎ rĘbĘ rČ lQĄ mČ mĘ MjĚ NêČ nĂ HlĎ wĘ : HBĎ MxĄ QĎ hĂ lĘ z‘Ł yĎ ymĂ hIĎxČ hČ omkĘ ymĂ rmŁ ’lĄ CwxĞ êČSĘ hĂ hIĎxČ hČ5

PrĄxĎ lĘ hĎ yjĂ =t’Ć xêČpĘ êĂ wČ : SdĆxŁ My‘ĂBĎ rĘ’Č wĘ MyĂnČSĘ HnĎ oYrĘJĂ toW‘ĞlČ HlĎ =NêČ nĂ xČ kŁ wĘ toprĎxĞ wČ6

toW‘ĞlČ HlĎ =NtĆ eĎ IĂwČ : MyĂmĎ èĎ hČ ynĄkĘ SŁ =t’Ć wĘ onJĎ SĘ mĂ =t’Ć wĘ omSĘ =t’Ć PDĄgČlĘ C MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć7

NoSlĎ wĘ M‘ĎwĎ TbĆ SĄ =lJĎ l‘Č HlĎ hnĎêĘ nĂ hlĎ SĎ mĘ mĆ C MhĆ ylĄ ‘Ğ rBŁ gĘ lĂ wĘ MySĂ oduĘ hČ =M‘Ă hmĎ xĎ lĘ mĂ
ZrĆ’Ď dsĆ CĎêĂ z’Ď yeĂ mĂ MtĎ omSĘ CbêĘ kĘ nĂ âl rSĆ ’Ğ lJŁ hĎ ynĆpĎ lĘ CwxĞ êČSĘ yĂ ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ yŁ =lkĎ wĘ : yogwĎ8

ybĂ èĘ BČ ybĂ èĆ hBĆ SĘ yĂ rSĆ ’Ğ ymĂ : ‘mĎ SĘ yĂ ol MyĂnČ zĘ’Ď =rSĆ ’Ğ ymĂ : xČ CbFĎ hČ hvĆ hČ yIĄxČ rpĆ sĄ BĘ9, 10

: MySĂ dŁ qĘ lĂ hnĎ Cm’ĹwĆ xČ Cr rYĆ ‘Ł ’YĎ mĘ nĂ t’zŁ BĘ tmĎ Cy brĆxĆ BČ brĆxĆ BČ tymĂ yĎ rSĆ ’Ğ ymĂ ëlĄ yĄ
: NyeĂ tČ ypĂ JĘ trĆBĆ dČmĘ C WbĆ kĆ JĘ MyĂnČrĎqĘ yêĄSĘ tlČ ‘ĞBČ hmĎ dĎ’ĞhĎ =NmĂ hlĎ ‘Ł trĆxĆ ’Č hIĎxČ ’rĆ’Ą wĎ11

ZrĆ’Ď hĎ CwxĞ êČSĘ hĂ hĎ ydĆyĎ tQČ ‘ĚpĘ bĂ C HêĎlĘ SČ mĘ mĆ =lkĎ BĘ hnĎSŁ ’rĂhĎ hIĎxČ hČ ynĄjĘ =l‘Č tlĆ SĆ mŁ ’yhĂ wĘ12

MylĂ odGĘ MytĂ pĘ om W‘ČêČ wČ : twĆUĎ hČ tJČ mČ =NmĂ h’Ď jĎ rĘeĂ hČ hnĎSŁ ’rĂhĎ hIĎxČ hČ ynĄpĘ lĂ hĎ ybĆ SĘ yŁ wĘ13

ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ yŁ =t’Ć xČ yDĂêČ wČ : MdĎ’Ď ynĄbĘ ynĄ y‘ĄlĘ hYĎ rĘ’Č MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ S’Ą dyrĂohlĘ =MGČ d‘Č14

MlĆ YĆ toW‘ĞlČ ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ yŁ =l’Ć rmĆ ’êŁ wČ hIĎxČ hČ ynĄpĘ lĂ toW‘ĞlČ HlĎ MynĂ CteĘ hČ MytĂ pĘ omBĘ
d‘Č hIĎxČ hČ MlĆ YĆ BĘ xČ Cr xČ ypĂ hĎ lĘ HlĎ NêČ nĂ MgČ wĘ : yxĂ êĆ wČ brĆxĆ =tJČ mČ htĎJĘ hĚ =rSĆ ’Ğ hIĎxČ lČ15

rzĎgĘ êĂ wČ : tmĎ Cy hIĎxČ hČ MlĆ YĆ lĘ hwĆxĞ êČSĘ yĂ âl=rSĆ ’Ğ ymĂ qxŁ toW‘ĞlČ wĘ rBĄ dČlĘ lkŁ yĎ rSĆ ’Ğ16

o’ MnĎ ymĂ yĘ dyČ=l‘Č wtĎ CwtĘ yČ MQĎ JĚ MyrĂox=NbĆ JĘ dbĆ ‘ĆJĎ rySĂ ‘ĎJĆ ynĂ ‘ĎJĆ lodGĎJČ NTŁ uĎ kČ yJĂ rmĆ ’Ł
hIĎxČ hČ MSĄ ’Ch wêĎhČ ol rSĆ ’Ğ ’Ch yêĂ lĘ BĂ rJŁ mĘ lĂ wĘ tonqĘ lĂ Sy’Ă lkČ Cy=âl ykĂ wĘ : MxĎ YĘ mĂ =l‘Č17

MdĎ’Ď rjČ sĘ mĂ yJĂ hIĎxČ hČ rjČ sĘ mĂ =t’Ć bèĄ xČ yĘ lyJĂ WĘ UČ hČ wĘ hnĎ CpYĘ hmĎ kĘ xĎ hjŁ : HmĎ SĘ rpČ sĘ mĂ =o’18

: wŁsŁ rŁ tŁ śorjĎ sĘ mĂ C ’Ch
t‘ČBČ rĘ’Č wĘ SpĆ nĆ PlĆ ’Ć My‘ĂBĎ rĘ’Č wĘ h’Ď mĄ olYĘ ’Ć wĘ NoIYĂ rhČ =l‘Č dmĄ ‘Ł hWĆ =heĄhĂ wĘ ynČ y‘Ą ’vĎ ’Ć wĎdy

loqJĘ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ loq ‘mČ SĘ ’Ć wĎ : MxĎ YĘ mĂ =l‘Č MybĂ CtJĘ wybĂ ’Ď MSĄ wĘ omSĘ rSĆ ’Ğ MhĄ MypĂ lĎ ’Ğ2

yjĂ =l‘Č MyTĂ rĘjŁ hČ MynĂ GĘ nČmĘ loq ’Ch heĄhĂ wĘ bSĆ qĆ bySĂ qĘ ’Č wĎ ryDĂ’Č M‘ČrČ loqJĘ MyBĂ rČ MyĂmČ
tlĆ kŁ yĘ ylĂ BĘ mĂ MynĂ qĄ EĘhČ wĘ toIxČ hČ ‘BČ rĘ’Č ynĄpĘ lĂ wĘ ’iĄ JĂ hČ ynĄpĘ lĂ SdĎxĎ rySĂ CrySĂ IĎwČ : MhĆ ylĄ bĘ nĂ3

hQĆ ’Ą MypĂ lĎ ’Ğ t‘ČBČ rĘ’Č wĘ PlĆ ’Ć My‘ĂBĎ rĘ’Č wĘ h’Ď mĄ yêĂ lĘ BĂ t’EŁ hČ hrĎyèĂ hČ =t’Ć dmŁ lĘ lĂ Sy’Ă
tolCtbĘ JĂ MhĄ MtĎUĎ tĚbĘ yJĂ MySĂ nĎbĘ Cl’ĞgŁ nĘ =âl rSĆ ’Ğ MhĄ âlhĞ : ZrĆ’Ď hĎ =NmĂ CDpĘ nĂ rSĆ ’Ğ4

MyhĂ Łl’lĄ MyrĂCJbĂ JĘ MdĎ’Ď hĎ ynĄBĘ brĆuĆmĂ MhĄ MyĂCdpĘ C ëlĄ yĄ rSĆ ’Ğ=l’Ć hvĆ hČ yrĄxĞ ’Č MykĂ lĘ hŁ wĘ
: MyhĂ Łl’ĹhĎ ’sĄ JĂ ynĄpĘ lĂ MhĄ MymĂ ymĂ tĘ C MyrĂSĎ yĘ yJĂ MhĆ ypĂ bĘ h’Ď YĘ mĘ nĂ =âl hmĎ rĘmĂ C : hvĆ lČ wĘ5

ZrĆ’Ď hĎ ybĄ SĘ yŁ lĘ dyGĂ hČ lĘ odyĎBĘ MlĎ o‘ trČSbĘ C MyĂmČ èĎ hČ blĄ BĘ PpĄ o‘mĘ rxĄ ’Č ë’Ď lĘ mČ ’rĆ’Ą wĎ6

yJĂ dobkĎ ol=CbhĎ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć C’rĘyĂ lodGĎ loqBĘ ’rĎqĘ IĂwČ : M‘ĎwĎ NoSlĎ wĘ TbĆ SĄ wĘ yoG=lkĎ lĘ C7

MIĎhČ =t’Ć ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć wĘ MyĂmČ èĎ hČ =t’Ć hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ wynĎpĎ lĘ CwxĞêČSĘ hĂ ’bĎ heĄhĂ TjĎ SĘ UĂ hČ Moy
hlĎ odGĘ hČ ry‘ĂhĎ lbĆ BĎ hlĎ pĘ nĎ hlĎ pĘ nĎ wyrĎxĞ ’Č ’rĄqŁ rxĄ ’Č ë’Ď lĘ mČ C : MyĂmĎ onyĘ‘ĘmČ =lJĎ t’Ą wĘ8

loqBĘ MhĆ yrĄxĞ ’Č ’rĄqŁ ySĂ ylĂ SĘ ë’Ď lĘ mČ C : MyĂoGhČ =lJĎ =t’Ć htĎqĘ SĘ hĂ HtĎ nĚzĘêČ tmČ xĞ NyIĄmĂ rSĆ ’Ğ9

: odyĎ=l‘Č o’ oxYĘ mĂ =l‘Č wêĎhČ =t’Ć hwĆtĘ yĂwĘ HmĎ lĘ YČ =l’Ć wĘ hIĎxČ hČ =l’Ć hwĆxĞêČSĘ yĂ rSĆ ’Ğ ymĂ lodGĎ
’wh=Mg

.SSĄ wĎ MyèĂ SĂ wĘ to’mĄ SSĄ wrpsmw ’"sb v.18 .gy
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top‘ĞlĘ zČBĘ llĄ GŁ tĘ yĂwĘ om‘Ę zČ gzĆmĆ h’Ď lĄ UĘ hČ hlĎ ‘ĄrĘêČhČ soJmĂ MyhĂ Łl’Ĺ tmČ xĞ NyIĄmĂ hêĆSĘ yĂ ’Ch=MGČ 10

MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘=d‘Č hlĆ ‘ĞyČ MyĎnĘ ‘Ď rCJ NSČ ‘ĞwČ : hvĆ hČ ynĄ y‘ĄlĘ C SdĆuŁ hČ ’bĎ YĘ ynĄ y‘ĄlĘ tyrĂpĘ gĎ wĘ S’Ą 11

HmĎ SĘ wtĎ CwtĘ hĂ rSĆ ’Ğ wČ HmĎ lĘ YČ =l’Ć wĘ hIĎxČ hČ =l’Ć MywĂxĞ êČSĘ UĂ hČ hlĎ yĘlČ wĎ MmĎ oy C’YĘ mĘ yĂ âl xČ onmĎ C
: ‘ČCSyĄ tnČ Cm’ĹwĆ MyhĂ Łl’ĹhĎ twŁ YĘ mĂ MyrĂmĘ èŁ hČ hjŁ MySĂ dŁ qĘ lĂ xČ Cr rYĆ ‘Ł ’YĎ mĘ nĂ hjŁ : MrĎWĎ BĘ =l‘Č 12

CtCmyĎ h’Ď lĘ hĎ wĎ MoIhČ =NmĂ rSĆ ’Ğ MytĂ UĄ hČ yrĄSĘ ’Č btŁ JĘ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ ylČ ’Ą ’rĄqŁ loq ‘mČ SĘ ’Ć wĎ 13

: MqĎ dĘYĂ hWĄ ‘ĞmČ MhĆ yrĄxĞ ’Č ëlČ hĎ wĘ xČ kŁ y‘ĄygĂ yĘ CxCnyĎ MSĎ rmŁ ’lĄ hnĎ‘Ď xČ CrhĎ =MGČ P’Č wĘ ynĎdŁ ’bČ
odyĎbĘ C oS’rŁ =l‘Č bhĎ zĎ rzĆnĄ wĘ MdĎ’Ď =NBĆ tCmdĘJĂ bkĄ rŁ NnĎ‘ĎhĆ =l‘ČwĘ xYČ NnĎ‘Ď heĄhĂ wĘ ynČ y‘Ą ’vĎ ’Ć wĎ 14

NnĎ‘ĎhĆ =l‘Č bkĄ rŁ hĎ =l’Ć lodGĎ loqBĘ ’rĎqĘ IĂwČ lkĎ yhĄ hČ =NmĂ ’YĎ yĎ rxĄ ’Č ë’Ď lĘ mČ C : SFĎ lĚ mĘ lGĎmČ 15

xlČ SĘ IĂwČ : ZrĆ’Ď hĎ ryYĂ qĘ lSČ BĎ rSĆ ’Ğ yrĄxĞ’Č rYŁ qĘ lĂ d‘Ąom ’bĎ yJĂ rYŁ qĘ C lGĎUČ hČ =t’Ć xlČ SĘ 16

’YĎ yĎ rxĄ ’Č ë’Ď lĘ mČ C : ZrĆ’Ď hĎ ryYĂ qĘ =t’Ć rYŁ qĘ IĂwČ ZrĆ’Ď hĎ ynĄjĘ =l‘Č olGĎmČ =t’Ć NnĎ‘ĎhĆ =l‘Č bkĄ rŁ hĎ 17

xČ BĄ zĘUĂ hČ =NmĂ rxĄ ’Č ë’Ď lĘ mČ ’bŁ IĎwČ : hSĎ FĎ lĚ mĘ hrĎmĄ zĘmČ odyĎBĘ =MgČ wĘ MorUĎ BČ rSĆ ’Ğ lkĎ yhĄ hČ =NmĂ 18

rmŁ ’lĄ hSĎ FĎ lĚ mĘ hČ hrĎmĄ zĘUČ hČ ol rSĆ ’Ğ=l’Ć lodGĎ loqBĘ ’rĎqĘ IĂwČ S’Ą hĎ =l‘Č NoTlĘ SĂ ol rSĆ ’Ğ
: hĎ ybĆ nĎ‘Ğ ClySĂ bĘ hĂ =yJĂ ZrĆ’Ď hĎ NpĆ GĆ tŁlJĘ SĘ ’Č =t’Ć rYŁ bĘ C hSĎ FĎ lĚ mĘ hČ hrĎmĄ zĘUČ hČ =t’Ć xlČ SĘ
ëoê=l’Ć NkĄ lĂ SĘ IČwČ ZrĆ’Ď hĎ NpĆ GĆ tŁlJĘ SĘ ’Č =t’Ć rYŁ bĘ IĂwČ ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č otrĎmĄ zĘmČ =t’Ć ë’Ď lĘ UČ hČ PnĆ IĎwČ 19

‘ČyGĂ IČwČ tGČhČ =NmĂ MdĎ ’YĄ IĄwČ ry‘ĂlĎ ZCxmĂ tGČbČ CkrĘdĘIĂwČ : MyhĂ Łl’Ĺ tmČ xĞ tgČ ’yhĂ hlĎ odGĘ hČ tGČhČ 20

: ZrĆ’Ď trČbĘ JĂ to’mĄ =SSĄ wĘ PlĆ ’Ć ërĆDĆ MysĂ CihČ ynĄsĘ rĂ=d‘Č
tonrŁ xĞ ’Č topGĄmČ ‘bČ SĆ My’Ă WĘ nŁ MykĂ ’Ď lĘ mČ h‘ĎbĘ SĂ MyĂmĎ èĎ BČ ’rĎonwĘ lodGĎ rxĄ ’Č tpĄ om ’rĆ’Ą wĎ wT

CrbĘ GĎ rSĆ ’Ğ hQĆ ’Ą wĘ ynĎ y‘ĄlĘ h’Ď rĘnĂ S’Ą BĎ lClBĎ tykĂ okzĘ MyČkĘ C : MyhĂ Łl’Ĺ tmČ xĞ MêŁ êĂ heĎhĄ bĎ yJĂ 2

l’Ą =toreŁ kĂ wĘ tykĂ okEĘhČ MyČ=l‘Č MydĂmĘ ‘Ł HmĎ SĘ rjČ sĘ mĂ C hwĎêĎ =l‘ČwĘ HmĎ lĘ YČ =l‘ČwĘ hIĎxČ hČ =l‘Č
ìyWĆ ‘ĞmČ My’Ă rĎonwĘ MylĂ dŁ GĘ rmŁ ’lĄ hvĆ hČ rySĂ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ dbĆ ‘Ć hSĆ mŁ rySĂ CrySĂ yĎ z’Ď : MdĎyĎBĘ 3

âl ymĂ hoĎhyĘ ì’ĞrĎyĂ âl ymĂ : MySĂ oDř uĘ hČ ëlĆ mĆ qdĆYĆ wĎ tmĆ ’Ĺ ìykĆ rĎdĘC to’bĎ YĘ yhĄ Łl’Ĺ hoĎhyĘ 4

ìtĘ qĎ dĘYĂ =yJĂ ìynĆpĎ lĘ CwxĞ êČSĘ yĂwĘ C’bŁ yĎ MyĂoGhČ =lkĎ wĘ ìDĘbČ lĘ hêĎ’Č SodqĎ ìmĆ SĘ lĂ dobJĎ NêĄ yĂ
MykĂ ’Ď lĘ mČ h‘ĎbĘ SĂ wĘ : MyĂmĎ èĎ BČ xêČpĘ nĂ tCd‘ĄhĎ NJČ SĘ mĂ lkČ yhĄ heĄhĂ wĘ ytĂ y’Ă rĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ : htĎlĎ gĘ nĂ 5, 6

roz’Ą yrĄogxĞ wČ ryhĂ bĎ C x~Č SSĄ ÍydĄgĘ BĂ MySĂ BĎ lĚ mĘ lkĎ yhĄ hČ =NmĂ C’YĘ yĎ topGĄUČ hČ ‘bČ SĆ y’Ą WĘ nŁ
bhĎ zĎ yqĄrĘzĘmĂ h‘ĎbĘ SĂ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ t‘ČbĘ SĂ =l’Ć toIxČ hČ ‘BČ rĘ’Č mĄ txČ ’Č NêĄêĂ wČ : MhĆ ynĄtĘ mĎ BĘ bhĎ zĎ 7

MyhĂ Łl’Ĺ z‘Ł dobJĘ mĂ NSĎ ‘Ď ’lĄ UĎ yĂ lkĎ yhĄ hČ wĘ : MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘=d‘Č yxČ l’Ą MyhĂ Łl’Ĺ tmČ xĞ My’Ă lĄ mĘ 8

t‘ČbĘ SĂ ydĄyBĂ rSĆ ’Ğ topGĄUČ hČ ‘bČ SĆ hnĎ ylĆ kĘ êĂ rSĆ ’Ğ d‘Č lkĎ yhĄ hČ =l’Ć ’bŁ lĎ Sy’Ă lkŁ yĎ âlwĘ
: MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ

CqyrĂhĎ wĘ CklĘ rmŁ ’lĄ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ t‘ČbĘ SĂ =l’Ć ’rĄqŁ lkĎ yhĄ hČ =NmĂ lodGĎ loq ‘mČ SĘ ’Ć wĎ zT

qrĆIĎwČ NoS’rĂhĎ ëlĆ IĄwČ : ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č MyhĂ Łl’ĹhĎ tmČ xĞ MylĂ ykĂ UĘ hČ MyqĂ rĎzĘUĂ hČ h‘ĎbĘ SĂ =t’Ć 2

MywĂxĞ êČSĘ UĂ hČ wĘ MhĆ BĎ hIĎxČ hČ wêĎ rSĆ ’Ğ MySĂ nĎ’ĞBĎ xČ rĄjŁ ‘rĎ NyxĂ SĘ lĂ yhĂ yĘwČ ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č oqrĎzĘmĂ =t’Ć
hmlY=l’

.ZpĆ xĄ =ynĄbĘ ’Č ’"sb v.6 .MymĂ lĎ o‘ ’"sb v.3 .wT
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MyrĂgĎpĘ CbCzyĎ rSĆ ’Ğ MDĎJČ MdĎlĘ yhĂ yĘwČ MIĎhČ ëoê=l’Ć oqrĎzĘmĂ =t’Ć ynĂ èĄ hČ qrĆIĎwČ : HmĎ lĘ YČ =l’Ć3

torhĎ eĘ hČ =l‘Č oqrĎzĘmĂ =t’Ć ySĂ ylĂ èĘ hČ qrĆIĎwČ : MIĎBČ rSĆ ’Ğ hIĎxČ SpĆ nĆ=lJĎ tmĎ êĎ wČ MytĂ mĄ4

hoĎhyĘ hêĎ’Č qyDĂYČ rmĄ ’Ł MyĂUČ hČ ë’Č lĘ mČ =t’Ć ‘mČ SĘ ’Ć wĎ : MdĎlĘ CkpĘ hĎ IĄwČ MyĂmĎ ynĄ yĘ‘ĘmČ =l‘ČwĘ5

MDĎ MtĎ yqĂ SĘ hĂ hêĎ’Č wĘ My’Ă ybĂ nĘ C MySĂ dŁ qĘ MdČ CkpĘ SĎ MhĄ : êĎYĘ rĎxĎ NkĄ =yJĂ hyĆhĘ yĂwĘ hyĎhĎ wĘ hoĆhhČ6

l’Ą MyhĂ Łl’Ĺ hoĎhyĘ ìTĘ jĎ SĘ mĂ NmĄ ’Ď rmĄ ’Ł xČ BĄ zĘUĂ hČ =NmĂ loq ‘mČ SĘ ’Ć wĎ : MhĆ lĎ htĎ’Ğ yĎ NkĄ =yJĂ7

=t’Ć ThĄ lČ lĘ ol=NtĆ eĎ yĂwČ SmĆ èĎ hČ ynĄjĘ =l‘Č oqrĎzĘmĂ =t’Ć qyrĂhĄ y‘Ă ybĂ rĘhĎ wĘ : qdĆYĆ wĎ tmĆ ’Ĺ yDČSČ8

TyQĂ èČ hČ MyhĂ Łl’Ĺ MSĄ =t’Ć CpDĘgČ yĘwČ d’Ł mĘ ’rĎon ThČ lČ BĘ MySĂ nĎ’ĞhĎ CbrĘ~Ď IĂwČ : S’Ą BĎ MySĂ nĎ’ĞhĎ9

’iĄ JĂ =l‘Č oqrĎzĘmĂ =t’Ć ySĂ ymĂ xĞ hČ qrĆIĎwČ : dobJĎ ol=ttĆlĎ CbSĎ âlwĘ hQĆ ’Ą hĎ topGĄUČ hČ =l‘Č10

MyĂmČ èĎ hČ yhĄ Łl’Ĺ=t’Ć CpDĘgČ yĘwČ : MbĎ ’Ą JĘ brŁ mĄ MnĎ oSlĘ =t’Ć CkèĘ nČ yĘwČ HtĎ CklĘ mČ ëSČ xĘ êĆ wČ hIĎxČ hČ11

rhĎ eĎhČ ëoê=l’Ć oqrĎzĘmĂ =t’Ć yèĂ èĂ hČ qrĆIĎwČ : MhĆ yWĄ ‘ĞUČ mĂ CbSĎ âlwĘ NyxĂ èĘ hČ wĘ bo’kĘ UČ hČ ynĄjĘ mĂ12

: SmĆ SĎ =xrČzĘUĂ mĂ My’Ă BĎ hČ MykĂ lĎ UĘ hČ ynĄpĘ lĂ ërĆDĆ toepČ lĘ wymĎ ymĄ CbrĘxĆ IĆwČ trĎjĘ =rhČ nĘ lodGĎhČ
yjĂ mĂ C hIĎxČ hČ yjĂ mĂ C NyeĂ êČhČ yjĂ mĂ My’Ă YĘ yŁ My‘ĂDĘrĘpČ YĘ tynĂ bĘ tČJĘ My’Ă mĄ TĘ toxCr hSĎ ŁlSĘ ’rĆ’Ą wĎ13

lbĄ tĄ wĘ ZrĆ’Ć ykĄ lĘ mČ =l’Ć My’Ă bĎ C MytĂ pĘ om MyWĂ ‘Ł hĎ MydĂèĄ hČ toxCr MhĄ yJĂ : rqĆèĎ hČ ’ybĂ nĘ14

yrĄSĘ ’Č beĎgČJĘ ’bĎ ynĂ nĘ hĂ : to’bĎ YĘ yhĄ Łl’Ĺ Moy ’Ch lodGĎhČ MoIlČ hmĎ xĎ lĘ mĂ lĘ MtĎ’Ł PsŁ ’ĹlĆ hQĎ JĚ15

ClyhĂ qĘ hĂ MhĄ wĘ : otwĎrĘ‘Ć=t’Ć C’rĎwĘ MrŁ ‘Ď ëlĄ yĄ yêĂ lĘ bĂ lĘ rYĄ nŁ ’Ch wydĎgĎBĘ =t’Ć wĘ ro‘eĄhČ Sy’Ă hĎ16

oqrĎzĘmĂ =t’Ć qyrĂhĄ y‘Ă ybĂ èĘ hČ wĘ : oDgĂ mĘ rhČ ol C’rĘqĘ yĂ MyrĂbĘ ‘ĂhĎ rSĆ ’Ğ MoqUĎ hČ =l’Ć MtĎ’Ł17

: htĎWĎ ‘ĹnĆ rmŁ ’lĄ ’iĄ JĂ hČ =NmĂ NoylĘ ‘ĆhĎ lkĎ yhĄ hČ =NmĂ lodGĎ loq ’YĄ IĄwČ MyĂmĎ èĎ hČ ‘ČyqĂ rĘ ynĄjĘ =l‘Č
toyhĹ=NmĂ lĘ ChmŁ kĎ hyĎhĎ =âl rSĆ ’Ğ lodGĎ S‘ČrČ yhĂ yĘwČ MymĂ ‘ĎrĘC MyqĂ rĎbĘ C tolqŁ C‘mĘ SĘ nĂ heĄhĂ wĘ18

MyqĂ lĎ xĞ hSĎ ŁlSĘ lĂ hlĎ odGĘ hČ ry‘ĂhĎ qlĄ xĎ êĄ wČ : d’Ł mĘ =d‘Č S‘ČrČhĎ ldŁ gĎ yJĂ ZrĆ’Ď hĎ =l‘Č MdĎ’Ď19

: oj’Č tmČ xĞ NyyĄ soJ HtĎ oqSĘ hČ lĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ ynĄpĘ lĂ hdĎqĘ pĘ nĂ hlĎ odGĘ hČ lbĆ bĎ C ClpĎ nĎ MyĂoGhČ yrĄ‘Ď
rJĎ kĂ JĘ dbĄ JĎ drĎbĎ CryTĂ mĘ hĂ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ C : MnĎ y’Ą wĘ MmĎ oqUĘ mĂ CqêĘ ‘Ę nĆ MyrĂhĎ hĆ wĘ MIĎhČ yIĄ’Ă CddĘnĎ20, 21

hdĎbĘ kĎ =yJĂ drĎBĎ hČ tpČ GĄmČ rbČ DĘ=l‘Č MyhĂ Łl’ĹhĎ =t’Ć MySĂ nĎ’ĞhĎ CpDĘgČ yĘwČ MySĂ nĎ’ĞhĎ ySĄ ’rĎ=l‘Č
: d’Ł mĘ =d‘Č otJĎ mČ

’BŁ ylČ ’Ą rmŁ ’lĄ ydĂUĎ ‘Ă rBĄ dČyĘwČ MyqĂ rĎzĘUĂ hČ t‘ČbĘ SĂ y’Ą WĘ nŁ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ t‘ČbĘ SĂ =NmĂ dxĎ ’Ć ’bŁ IĎwČzy

ykĄ lĘ mČ hĎ yrĆxĞ ’Č CnzĎ rSĆ ’Ğ : MyBĂ rČ MyĂmČ =l‘Č tbĆ SĆ IŁ hČ hlĎ odGĘ hČ hnĎ oEhČ TjČ SĘ mĂ =t’Ć ì’ĞrĘ’Č wĘ2

tbĆ SĆ yŁ hèĎ ’Ă ’rĆ’Ą wĎ hrĎBĎ dĘUĂ hČ xČ CrbĎ ynĂ kĄ ylĂ oIwČ : HtĎ nĚzĘêČ NyIĄmĂ CrJĘ êČSĘ hĂ lbĄ tĄ ybĄ SĘ yŁ wĘ ZrĆ’Ď hĎ3

: MyĂnĎrĎqĘ rWĆ ‘ĆwĘ HlĎ MySĂ ’rĎ h‘ĎbĘ SĂ wĘ MypĂ CDGĂ tomSĘ h’Ď lĄ mĘ ‘lĎ oêkČ hUĎ dĚ’Ğ hIĎxČ =l‘Č
HdĎyĎBĘ bhĎ zĎ sokwĘ MynĂ ynĂ pĘ C ZpĆ xĄ =ynĄbĘ ’Č bhĎ zĎ hTĎ ‘Ł wĘ t‘ČlČ ot ynĂ SĘ C NmĎ GĎrĘ’Č HSĎ CblĘ hèĎ ’Ă hĎ wĘ4

’yhĂ hlĎ odGĘ hČ lbĆ BĎ dos ërĆdĆBĘ MSĄ bCtJĎ HxĎ YĘ mĂ =l‘ČwĘ : hĎ ynĆ CnzĘ tob‘ĞotwĘ MyYĂ CuSĂ h’Ď lĄ mĘ5

hUĎ SČ wĘ ‘ČCSyĄ ydĄ‘ĄwĘ MySĂ oduĘ hČ MDČmĂ hrĎJŁ SĂ hèĎ ’Ă hĎ =t’Ć ’rĆ’Ą wĎ : ZrĆ’Ď hĎ yYĄ CuSĂ wĘ tCnEĘhČ M’Ą6

ìlĘ dyGĂ mČ ynĂ nĘ hĂ MmĄ oêSĘ êĂ hEĆ hUĎ lĎ ë’Ď lĘ UČ hČ ylČ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : HtĎ’Ł to’rĘmČ d’Ł mĘ =d‘Č ynĂ tĘ zČxĎ ’Ğ7

rSĆ ’Ğ hIĎxČ hČ : MyĂnĎrĎqĘ rWĆ ‘ĆwĘ MySĂ ’rĎ h‘ĎbĘ SĂ tlČ ‘ĞBČ HtĎ’Ł t’WĄ eŁ hČ hIĎxČ hČ wĘ hèĎ ’Ă hĎ dos8
ht’r
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drĄêĄ NoDbČ ’ĞlČ wĘ MohêĘ hČ =NmĂ hlĆ ‘ĞêČ do‘wĘ HQĎ hpĎ lĘ xĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č ZrĆ’Ď bĎ htĎ yĘhĎ ìnĘ y‘Ą htĎ’ĞrĎ
MzĄxĞ ’tŁ hUĎ SČ ZrĆ’Ć ymĄ dĘuČ mĂ S’rŁ mĄ MyIĂxČ hČ rpĆ sĄ BĘ MtĎ omSĘ CbêĘ kĘ nĂ âl rSĆ ’Ğ lbĄ tĄ ybĄ SĘ yŁ wĘ
h‘ĎbĘ SĂ NybĂ yĎ tonCbêĘ Sy’Ă hjŁ : ’bŁ lĎ hdĎytĂ ‘ĞwČ heĎ nĆ y’Ą wĘ htĎ yĘhĎ rSĆ ’Ğ hIĎxČ hČ =t’Ć MtĎ’Ł rĘBĂ 9

hèĎ mĂ xĞ MhĄ h‘ĎbĘ SĂ MykĂ lĎ UĘ hČ wĘ : MhĆ ylĄ ‘Ğ tbĆ SĆ yŁ hèĎ ’Ă hĎ rSĆ ’Ğ MhĄ MyrĂhĎ h‘ĎbĘ SĂ MySĂ ’rĎhĎ 10

: NTŁ qĎ NmĎ zĘlĂ ë’Č dmŁ ‘ĞyČ ’bŁ yĎ yJĂ hyĎhĎ wĘ do‘ ’bĎ =âl NorxĞ’Č hĎ wĘ MoIJČ ëlĄ mŁ dxĎ ’Ć ClpĎ nĎ MhĆ mĄ
rWĆ ‘ĆwĘ : ëlĄ yĄ NoDbČ ’ĞlČ wĘ ’Ch h‘ĎbĘ èĂ hČ =NmĂ C ynĂ ymĂ SĘ ëlĆ mĆ ’Ch heĎ nĆ y’Ą wĘ htĎ yĘhĎ rSĆ ’Ğ hIĎxČ hČ wĘ 11, 12

MykĂ lĎ mĘ JĂ =M’Ă yJĂ hkĎ ClUĘ lČ do‘ C‘yGĂ hĂ âl rSĆ ’Ğ MhĄ MykĂ lĎ mĘ hrĎWĎ ‘Ğ tĎ y’Ă rĎ rSĆ ’Ğ MyĂnČrĎuĘ hČ
: hIĎxČ hČ =l’Ć CnêĘ yĂ MêĎlĘ SČ mĘ mĆ C MlĎ yxĄ =t’Ć wĘ MhĆ BĎ dxĎ ’Ć xČ CrwĘ : hIĎxČ hČ =M‘Ă txČ ’Č h‘ĎSĎ ClSĘ mĘ yĂ 13

wy’Ď bĎ YĘ C MykĂ lĎ UĘ hČ ëlĆ mĆ C MynĂ dŁ ’ĞhĎ Nod’Ğ ’Ch yJĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ rBČ gĘ yĂ hvĆ hČ wĘ hvĆ hČ =t’Ć CmxĞ QĎ yĂ MhĄ wĘ 14

MSĎ tbĆ SĆ yŁ rSĆ ’Ğ tĎ y’Ă rĎ rSĆ ’Ğ MyĂUČ hČ ylĎ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ PsĆ oIwČ : wynĎmĎ ’ĹnĆ wĘ wyrĎyxĂ BĘ l’Ą y’Ą yrĂqĘ oU‘Ă 15

hIĎxČ hČ =M‘Ă tĎ y’Ă rĎ rSĆ ’Ğ MyĂnČrĎuĘ hČ rWĆ ‘ĆwĘ : tonSŁ lĘ C MyĂogwĘ MyUĂ ‘Č lhČ qĘ C MyUĂ ‘Č MhĄ hnĎ oEhČ 16

hĎ CprĎWĘ C HrĎWĎ BĘ =t’Ć ClkĘ ’Ď wĘ hUĎ rĚ‘ĞwČ hmĎ mĄ SŁ hĎ Cgy~Ă hĂ wĘ hnĎ oEhČ =t’Ć hĎ C’nĘ WĘ yĂ wDĎxĘ yČ MhĄ
ttĄlĎ txĎ ’Ć h‘ĎDĄ NhĆ lĎ toyhĘ lĂ wĘ otYĎ ‘Ğ=t’Ć ’QĄ mČ lĘ NBĎ lĂ BĘ NtČ nĎ MyhĂ Łl’ĹhĎ yJĂ : S’Ą BĎ lylĂ JĎ 17

rSĆ ’Ğ hèĎ ’Ă hĎ wĘ : hQĄ JČ =d‘ČwĘ lxĄ hĎ mĄ MyhĂ Łl’ĹhĎ yrĄbĘ dĂ CUêČ yĂ=yJĂ d‘Č hIĎxČ lČ NêĎlĘ SČ mĘ mĆ =t’Ć 18

: ZrĆ’Ď hĎ toklĘ mĘ mČ bĘ ytĂ rĎWĎ hlĎ odGĘ hČ ry‘ĂhĎ ’yhĂ tĎ y’Ă rĎ
: odbŁ JĘ mĂ hrĎy’Ă hĄ ZrĆ’Ď hĎ wĘ lodgĎ wĘ rWČ MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ drĄyŁ rxĄ ’Č ë’Ď lĘ mČ ytĂ y’Ă rĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ xy

My’Ă lĎ kĘ yêĄBĎ MyrĂy‘ĂWĘ hwĄnĘ lĂ htĎ yĘhĎ hlĎ odGĘ hČ lbĆ BĎ hlĎ pĘ nĎ hlĎ pĘ nĎ rmŁ ’lĄ z‘Ł wĘ xČ kŁ BĘ ’rĎqĘ IĂwČ 2

MyĂoGhČ =lkĎ CxSĎ HtĎ nĚzĘêČ tmČ xĞ NyyĄmĂ yJĂ : b‘ĎtĘ nĂ wĘ ZqĆSĆ Po‘=lkĎ lĘ NqĄ wĘ ’mĄ TĎ xČ Cr=lkĎ lĘ 3

rxĄ ’Č loq ‘mČ SĘ ’Ć wĎ : hĎ ygĆnĚ‘ĞêČ lyxĄ t‘ČpĘ èĂ mĂ CrySĂ ‘ĘhĆ ZrĆ’Ć yrĄxĞ sŁ wĘ hĎ ylĆ ’Ą CnzĎ lbĄ tĄ ykĄ lĘ mČ C 4

yJĂ : hĎ y’Ć lĚ xĞ êČ MkĆ bĎ CqbĘ dĎwĘ hĎ ytĆ’FŁ xČ bĘ C‘GĘ êĂ =NjĆ yUĂ ‘Č HkĎ oêmĂ C’YĘ ’rĄqŁ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ 5

MkĆ lĎ hlĎ mĘ GĎSĆ HlĎ CmGĘ HlĎ =CmQĘ SČ : HnĎ wŁ ‘Ğ=t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ rJŁ zĘIĂwČ hĎ ytĆ’FŁ xČ MyĂmČ èĎ hČ =l’Ć C‘gĘ nĎ 6

hrĎybĂ gĘ htĎ yĘhĎ rSĆ ’ĞJČ : MyĂlĎ pĘ JĂ HlĎ =CksĘ mĂ hkĎ sĘ mĎ rSĆ ’Ğ soJhČ ësĆ mĆ BĘ MyĂlĎ pĘ JĂ HlĎ =CW‘Ğ 7

bSĄ ’Ą âl MlĎ o‘lĘ ynĂ ’Ğ hJĎ lĘ mČ HbĎ bĎ lĘ bĂ hrĎmĘ ’Ď yJĂ lbĆ ’Ą wĎ hwĆdĘmČ hĎ ylĆ ‘Ď C’ybĂ hĎ NJĄ hgĎeĎ‘ĚmĘ C
b‘ĎrĎwĘ lbĆ ’Ą twĆmĎ hĎ y’Ć lĚ xĞ êČ =lJĎ dxĎ ’Ć MoyBĘ HQĎ hnĎ’bŁ êĎ NJĄ =l‘Č : lokSĘ ‘dČ’Ą âlwĘ hnĎmĎ lĘ ’Č 8

HtĎ’Ł CnzĎ rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ć =ykĄ lĘ mČ C : HtĎ’Ł TpĄ èŁ hČ MyhĂ Łl’Ĺ hoĎhyĘ qzĎxĎ yJĂ S’Ą tlĆ kŁ ’ĞmČ lĘ htĎ yĘhĎ wĘ 9

rbĆ SĆ wĘ rogUĎ mĂ C : HtĎpĎ rĄWĘ NSČ ‘Ğ=t’Ć MtĎ’Ł rĘBĂ HlĎ CdjĘ sĘ yĂ CJbĘ yĂ MygĂ Cn‘ĞtČBĘ HUĎ ‘Ă CsQĘ ‘ČtĘ hĂ wĘ 10

dxĎ ’Ć ‘gČrĆBĘ hbĎ GĎWĘ nĂ hyĎrĘqĂ M‘Ď ytĂ BĎ rČ ry‘Ă lbĆ BĎ ëlĎ =yo’ ëlĎ =yo’ CnnĄ oqwĘ CdmĘ ‘ČyČ qoxrĎmĄ
rxČ sĘ : MrĎxĘ sČ lĘ do‘ hnĆqŁ Ny’Ą yJĂ ZrĆ’Ď =ynĄ‘ĞnČJĘ hĎ ylĆ ‘Ď ClBĘ ’Č tĘ hĂ wĘ CkbĎ C : ëTĄ jĎ SĘ mĂ ëyĂlČ ‘Ď ’BĎ 11, 12

MyBĂ hČ nĘ SĆ ylĄ JĘ MymĂ WĎ bĘ yYĄ ‘Ğ=lJĎ ynĂ SĎ wĘ ySĂ mĆ C NmĎ GĎrĘ’Č wĘ SSĄ MynĂ ynĂ pĘ C hrĎqĎ yĘ NbĆ ’Ć wĘ PsĆ kĆ wĎ bhĎ zĎ
NmĆ SĆ wĘ NyĂyČ hnĎ oblĘ C rmŁ MyUĂ sČ trĆTŁ qĘ C MWĆ BĆ =NmĎ eĘ qĂ : SyĂSĎ wĎ lzĆrĘBČ tSĆ xŁ nĘ MyrĂqĎ yĘ MyYĂ ‘Ą ylĄ kĘ C 13

ëyĂnĎ y‘ĄlĘ hwĎ’ĞtČ yrĂjĘ ëUĄ mĂ qxČ rĎ : hxĎ pĘ SĂ wĘ dbĆ ‘Ć bkĆ rĆwĘ sCs N’YŁ wĘ rqĎ bĎ hnĄqĘ mĂ MyFĂ xĂ wĘ tlĆ sŁ 14

MhĆ lĎ No’ C’YĘ mĎ rSĆ ’Ğ MylĂ kĘ rŁ hĎ wĘ : MnĎ y’Ą wĘ MhĆ lĎ ClzĘ’Ď do‘=y’Ă YĘ mĘ tĂ âl MydĂgĎmĘ C MynĂ dĎ‘Ğ=lkĎ wĘ 15
hynwbz‘b



18. 16–19. 17 Nwyzx 285

hyĎrĘuĂ lČ ylČ lĘ ’Č : rmŁ ’lĄ CdpĘ sĎ wĘ hĎ ylĆ ’Ą CkbĎ C qoxrĎmĄ CdmĘ ‘ČyČ rbĆ èĆ mĂ C rogUĎ mĂ hĎ ynĆ obzĘ‘ĂBĘ16

ëy’Ą : MynĂ ynĂ pĘ C ZpĆ xĄ =ynĄbĘ ’Č bhĎ zĎ=ydĂ‘Ğ d‘ČêČ wČ ynĂ SĎ wĘ NmĎ GĎrĘ’Č wĘ SSĄ hSĎ bĘ lĎ rSĆ ’Ğ hlĎ odGĘ hČ17

hkĎ ’lĎ mĘ yWĄ ‘Ł wĘ MyxĂ QĎ mČ MyUĂ yČ toxrĘ’Ď rbĄ ‘Ł wĘ lbĄ xŁ =lkĎ wĘ hzĆ qtĎ‘Ď Noh=lJĎ ‘gČrĆJĘ CUêČ CpsĎ
ry‘ĂJĎ ry‘Ă hIĄ’Č rmŁ ’lĄ HtĎpĎ rĄWĘ NSČ ‘Ğ=t’Ć MtĎ’Ł rĘbĂ Cq‘ĞYĘ IĂwČ : CdmĎ ‘Ď qoxrĎmĄ MyBĂ rČ MyĂmČ BĘ18

hlĎ odGĘ hČ hyĎrĘuĂ lČ ylČ lĘ ’Č rmŁ ’lĄ lbĆ ’Ą wĘ ykĂ bĘ BĂ Cq‘ĞzĘIĂwČ MhĆ ySĄ ’rĎ=l‘Č rpĎ ‘Ď CqrĘzĘIĂwČ : hlĎ odGĘ hČ19

CerŁ wĎ ClhĞ YČ : ‘gČrĎ=omJĘ ’yhĂ hkĎ CphĞ hêĎ‘ČwĘ MIĎBČ toInĂ ’Ľ ylĄ ‘ĞBČ =lJĎ CrySĂ ‘ĹhĆ HrĎSĘ ‘Ď lyxĄ mĄ20

dxĎ ’Ć ë’Ď lĘ mČ C : HdĎIĎmĂ MkĆ tĘ mČ qĘ nĂ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ MqČ nĎ=yJĂ My’Ă ybĂ nĘ C MyxĂ ylĂ SĘ MySĂ dŁ qĘ MyĂmČ SĎ21

lbĆ BĎ ‘qČ SĘ êĂ hkĎ JĎ rmČ ’IŁ wČ MIĎhČ ëoê=l’Ć ëlĄ SĘ IČwČ bkĆ rĆ xlČ pĆ JĘ hlĎ odGĘ NbĆ ’Ć ’WĎ nĎ roBGĂ
MyrĂSĎ wĘ MynĂ GĘ nČmĘ loq ëBĎ do‘ ‘mČ èĎ y=âl : do‘ ’YĄ UĎ tĂ =âlwĘ PYĆ qĆ PYĆ SĆ BĘ hlĎ odGĘ hČ ry‘ĂhĎ22

ëBĎ ‘mČ èĎ yĂ âl P’Č ëkĄ otbĘ do‘ ’YĄ UĎ yĂ=âl bSĄ xŁ wĘ SrĎxĎ =lkĎ wĘ torYĘ YŁ xĞ wČ MylĂ lĂ xĞ tyČmĘ hĆ wĘ
CyhĎ ëyĂnČ‘ĞnČJĘ N‘ČyČ ëUĄ mĂ dbČ ’Ď hQĎ JČ loqwĘ NtĎxĎ loqwĘ ëBĎ =r’Ć yĎ âl rnĄ ro’wĘ : MyĂxĎ rĄ loq23

hĎ ypĆ nĎkĘ bĂ ’YĎ mĘ nĂ MySĂ oduĘ hČ wĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ MdČwĘ : MyĂoGhČ =lkĎ CxDĘnĂ ëyĂpČ SĎ kĘ bĂ C ZrĆ’Ć =yDĄBČ kĘ nĂ24

: ZrĆ’Ď hĎ ylĄ lĘ xČ =lkĎ wĘ
h‘ĎCSêĘ hČ HyĎCllĞ hČ My’rĂqŁ MyĂmČ èĎ BČ brČ NomhĎ loqJĘ lodGĎ loq yêĂ ‘ĘmČ SĎ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘTy

hlĎ odGĘ hČ hnĎ oEhČ =t’Ć TpČ SĎ =yJĂ oTjĎ SĘ mĂ qdĆYĆ wĎ tmĆ ’Ĺ : CnyhĄ Łl’Ĺ hoĎhylČ z‘Ł hĎ wĘ trĆ’Ć pĘ êĂ hČ wĘ2

tynĂ SĄ Cn‘ĞIČwČ : ëCpèĎ hČ wydĎbĎ ‘Ğ MDČ=t’Ć hdĎIĎmĂ SrŁ dĘIĂwČ HtĎ nĚzĘtČBĘ ZrĆ’Ď hĎ =t’Ć htĎ yxĂ SĘ hĂ =rSĆ ’Ğ3

toIxČ hČ ‘BČ rĘ’Č wĘ MynĂ qĄ EĘhČ h‘ĎBĎ rĘ’Č wĘ MyrĂWĘ ‘ĆwĘ : HnĎSĎ ‘Ğ hlĆ ‘ĞyČ MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘=d‘Č HyĎCllĞ hČ4

’rĄqŁ loqwĘ : HyĎCllĞ hČ NmĄ ’Ď CrmĘ ’IŁ wČ ’iĄ JĂ hČ =l‘Č bSĄ IŁ hČ MyhĂ Łl’lĄ CwxĞ êČSĘ IĂwČ MhĆ ynĄjĘ =l‘Č ClpĘ nĎ5

: MylĂ odGĘ hČ =M‘Ă MyeĂ TČ uĘ hČ wy’Ď rĄywĂ wydĎbĎ ‘Ğ=lJĎ CnyhĄ Łl’Ĺ=t’Ć CllĞ hČ rmŁ ’lĄ ’iĄ JĂ hČ =NmĂ ’YĎ yĎ
ëlČ mĎ =yJĂ HyĎCllĞ hČ ’rĄqŁ qzĎxĎ M‘ČrČ No’SĘ kĂ wĘ MyBĂ rČ MyĂmČ loqkĘ C brČ NomhĎ loqJĘ ‘mČ SĘ ’Ć wĎ6

hvĆ hČ teČtĚxĞ h’Ď bĎ yJĂ dobkĎ oQ hnĎêĘ nĂ wĘ hlĎ ygĂ nĎ wĘ hxĎ mĘ WĘ nĂ wĘ CklĘ : to’bĎ YĘ yhĄ Łl’Ĺ hoĎhyĘ7

: MySĂ oduĘ hČ tqČ dĘYĂ ’Ch ZCb yJĂ yqĂ nĎ wĘ ëzČ ZCB SBŁ lĘ lĂ HlĎ NêČ IĚwČ : lJŁ bČ hkĎ Cr‘Ğ otQĎ kČ wĘ8

yrĄbĘ dĂ hQĆ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ PsĆ oIwČ hvĆ hČ teČtĚxĞ lČ hêĆSĘ UĂ hČ =l’Ć My’Ă rĚuĂ hČ yrĄSĘ ’Č btŁ JĘ ylČ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ9

dbĆ ‘Ć ykĂ nŁ ’Ď h’Ą rĘ NkĄ =âl ylČ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ ol twŁ xĞêČSĘ hĂ lĘ wylĎ gĘ rČlĘ yêĂ lĘ pČ nĎ ynĂ ’Ğ wČ : tmĆ ’Ĺ MyhĂ Łl’Ĺ10

tCd‘Ą yJĂ hwĆxĞ êČSĘ êĂ MyhĂ Łl’lĄ ‘ČCSyĄ tCd‘ĄBĘ MyqĂ yzĂxĞ UČ hČ ìyxĆ ’Č lĘ C ìlĘ ynĂ ’Ğ rbĄ xĎ wĘ ìomJĎ
wylĎ ‘Ď bkĄ rŁ hĎ wĘ NbĎ lĎ sCs=heĄhĂ wĘ MyxĂ êĎpĘ nĂ MyĂmČ SĎ hČ =t’Ć ’rĆ’Ą wĎ : h’Ď CbeĘ hČ xČ Cr ’yhĂ ‘ČCSyĄ11

toBrČ torTĎ ‘ĞwČ S’Ą tobhĞ lČ JĘ wynĎ y‘Ą : MyrĂSĎ ymĄ BĘ oêmĘ xČ lĘ mĂ C oTjĎ SĘ mĂ C rSĎ yĎwĘ NmĎ ’ĹnĆ ’rĎqĘ nĂ12

MDĎ’Ď mĘ SCblĘ hTĆ ‘Ł ’ChwĘ : oDbČ QĘ mĂ Sy’Ă ot’Ł ‘dČyĄ=âl rSĆ ’Ğ qCqxĎ MSĄ wylĎ ‘ĎwĘ oS’rŁ =l‘Č13

MynĂ bĎ lĘ MysĂ Cs=l‘Č wyrĎxĞ ’Č MybĂ kĘ rŁ MyĂmČ èĎ hČ ’bĎ YĘ C : MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ ’rĎqĘ nĂ omSĘ C MdĎBĘ14

M‘ĄrŁ lĘ C MyĂoGhČ =t’Ć HBĎ toJhČ lĘ wyjĂ mĂ t’YĄ yŁ hDĎxČ brĆxĆ wĘ : yqĂ nĎ wĘ ëzČ ZCb=ydĄgĘ BĂ MySĂ BĎ lĚ mĘ15

okrĄyĘ=l‘ČwĘ odgĘ BĂ =l‘ČwĘ : to’bĎ ~Ę hČ yhĄ Łl’Ĺ P‘ČEČhČ wĘ hmĎ xĄ hČ NyyĄ tgČBĘ ërĄdŁ ’ChwĘ lzĆrĘBČ TbĆ SĄ BĘ16

’rĄqŁ wĘ SmĆ èĆ hČ =l‘Č dmĄ ‘Ł dxĎ ’Ć ë’Ď lĘ mČ ’rĆ’Ą wĎ : MynĂ dŁ ’ĞhĎ ynĄdŁ ’Ğ wČ MykĂ lĎ UĘ hČ ëlĆ mĆ MSĄ bCtJĎ17
lwqb
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CpsĘ ’Ď hĄ C’BŁ rmŁ ’lĄ MyĂmČ èĎ hČ ‘ČyqĂ rĘ ynĄjĘ =l‘Č PpĄ o‘mĘ hČ PnĎJĎ Po‘=lJĎ =l’Ć lodGĎ loqbĘ
rWČ bĘ C MypĂ lĎ ’Ğ yrĄWĎ rWČ BĘ MykĂ lĎ mĘ rWČ BĘ MêĆlĘ kČ ’Ğ wČ : MyhĂ Łl’lĄ lodGĎhČ hêĆSĘ UĂ hČ =l’Ć 18

: MQĎ JĚ MylĂ odGĘ =M‘Ă MyeĂ TČ qĘ MydĂbĎ ‘ĞwČ MyrĂox ynĄBĘ rWČ bĘ C MhĆ ybĄ kĘ rŁ wĘ MysĂ Cs rWČ BĘ MyrĂoBGĂ
: o’bĎ YĘ C sCihČ bkĄ rŁ =M‘Ă MxĄ QĎ hĂ lĘ CkrĘ‘Ď=yJĂ MhĆ ynĄxĞ mČ C ZrĆ’Ď hĎ ykĄ lĘ mČ C hIĎxČ hČ =t’Ć ’rĆ’Ą wĎ 19

xČ yDĂhČ lĘ hĎ ynĆpĎ lĘ tot’Ł hĎ hWĎ ‘Ď rSĆ ’Ğ ’Ch HUĎ ‘Ă zxČ ’ĹnĆ rqĆèĆ hČ ’ybĂ nĘ C hIĎxČ hČ WpĄ êĎêĂ wČ 20

MyČ ëoê=l’Ć MyIĂxČ CklĘ SĘ hĚ MhĆ ynĄSĘ MhĄ wĘ HmĎ lĘ YČ lĘ MywĂxĞ êČSĘ UĂ hČ =t’Ć wĘ hIĎxČ hČ wtĎ y’Ą WĘ nŁ =t’Ć
Po‘wĘ sCihČ bkĄ rŁ yjĂ mĂ t’YĄ IŁ hČ brĆxĆ hČ ypĂ lĘ ClpĘ nĎ MyrĂ’Ď SĘ eĂ hČ wĘ : tyrĂpĘ gĎBĘ r‘ĄBŁ hČ hrĎ‘ĄbĘ êČhČ 21

: MrĎWĎ BĘ mĂ C‘bĘ WĎ PnĎJĎ =lJĎ
NyeĂ êČhČ =t’Ć WjŁ tĘ IĂwČ : lodGĎ qêŁ rČwĘ MohêĘ hČ xČ êĄpĘ mČ odyĎbĘ C MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ drĄoy ë’Ď lĘ mČ ’rĆ’Ą wĎ k, 2

=l’Ć ChkĄ ylĂ SĘ IČwČ : MynĂ SĎ PlĆ ’Ć lĘ ot’Ł rsŁ ’Ę IĆwČ NTĄ ovhČ NTĎ vĎ hČ ’Ch ynĂ mŁ dĘuČ hČ SxĎ eĎhČ =t’Ć 3

MynĂ èĎ hČ MêŁ =d‘Č MyĂoGhČ =t’Ć do‘ xČ yDĂyČ yêĂ lĘ bĂ lĘ rGĄsĘ UČ lČ l‘ČmĄ MêŁ xĘ IČwČ wylĎ ‘Ď rGŁ sĘ IĂwČ MohêĘ hČ
MdĎyĎBĘ NêČ nĂ MhĆ ylĄ ‘Ğ MybĂ SĘ IŁ lČ wĘ MydĂmĘ ‘Ł to’sĘ kĂ ’rĆ’Ą wĎ : NTŁ qĎ NmĎ zĘlĂ rêČ yĚ NkĄ =yrĄxĞ ’Č wĘ PlĆ ’Ć 4

rSĆ ’Ğ MyhĂ Łl’ĹhĎ rbČ DĘ N‘ČmČ lĘ C ‘ČCSyĄ tCd‘Ą N‘ČmČ lĘ S’rŁ ytĄ CrJĘ toSpĘ nČ wĘ TjĎ SĘ mĂ toW‘ĞlČ
CklĘ mĘ IĂwČ CyxĘ IĂwČ CmqĎ MhĄ MdĎyĎwĘ MxĎ YĘ mĂ =l‘Č wêĎhČ =t’Ć CntĘ nĎ âlwĘ HmĎ lĘ YČ lĘ C hIĎxČ lČ CwxĞ êČSĘ hĂ âl
’yhĂ t’zŁ MynĂ èĎ hČ PlĆ ’Ć MêŁ =d‘Č MyIĂxČ lČ CmqĎ =âl MytĂ UĄ hČ rtĆ yĆwĘ : MynĂ èĎ PlĆ ’Ć xČ ySĂ UĎ hČ =M‘Ă 5

twĆUĎ hČ hnĎSŁ ’rĂhĎ hmĎ CqêĘ BČ MqĎ lĘ xĆ CxqĘ yĂ rSĆ ’Ğ SdĆqŁ =ySĄ nĘ ’Č yrĄSĘ ’Č : hnĎSŁ ’rĂhĎ hmĎ CqêĘ hČ 6

yrĄxĞ ’Č wĘ : MynĂ SĎ PlĆ ’Ć oU‘Ă CklĘ mĎ C oxySĂ mĘ lĂ wĘ MyhĂ Łl’lĄ CyhĘ yĂ MynĂ hĞ kŁ yJĂ tynĂ SĄ MBĎ =TlĎ SĘ yĂ âl 7

topnĘ JČ ‘BČ rĘ’Č BĘ MyĂoGhČ =t’Ć xČ yDĂhČ lĘ ’YĎ yĎwĘ : o’lĘ JĂ tyBĄ mĂ NTĎ vĎ hČ rêČ yĚ MynĂ èĎ hČ PlĆ ’Ć tolkĘ 8

Cl‘ĞIČwČ : MIĎhČ loxJĘ rpĄ iĎ yĂ âl rSĆ ’Ğ lhĎ qĎ hmĎ xĎ lĘ UĂ lČ MlĎ yhĂ qĘ hČ lĘ C gogmĎ C goG=t’Ć ZrĆ’Ď hĎ 9

t’Ą mĄ S’Ą drĆêĄ wČ hdĎmĎ xĹeĆhČ ry‘ĂhĎ =t’Ć wĘ MySĂ oduĘ hČ hnĄxĞ mČ =t’Ć CBsŁ IĎwČ ZrĆ’Ď ybĄ xĞ rĘmĆ =l‘Č
tyrĂpĘ gĎ wĘ S’Ą BĘ r‘ĄBŁ MyĎlĘ xDČnĂ MxĎ yDĂhĂ rSĆ ’Ğ NTĎ vĎ hČ wĘ : MtĎ’Ł lkČ ’êŁ wČ MyĂmČ èĎ hČ =NmĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ 10

: MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘=d‘Č hlĎ yĘlČ wĎ MmĎ oy MSĎ MyeĂ ‘ĚmĘ toyhĘ lĂ rqĆèĎ hČ ’ybĂ nĘ C hIĎxČ hČ MSĎ =rSĆ ’Ğ
: oI’Č MmĎ oqmĘ ‘dČon=âlwĘ wynĎjĎ mĂ CddĘnĎ MyĂmČ SĎ wĘ ZrĆ’Ć rSĆ ’Ğ wylĎ ‘Ď bSĄ IŁ hČ wĘ lodgĎ wĘ ëzČ ’iĄ kĂ ’rĆ’Ą wĎ 11

rpĆ sĄ =MGČ MyxĂ êĎpĘ nĂ MyrĂpĎ sĘ C hoĎhyĘ=ynĄpĘ lĂ MydĂmĘ ‘Ł MyeĂ TČ qĘ =M‘Ă MylĂ odGĘ MytĂ UĄ hČ =t’Ć ’rĆ’Ą wĎ 12

MyrĂpĎ iĘ BČ MybĂ CtJĘ MhĄ rSĆ ’ĞJČ MtĎ olylĂ ‘ĞJČ MytĂ UĄ hČ CTpĘ èĎ IĂwČ MyIĂxČ hČ rpĆ sĄ ’Ch xêĎpĘ nĂ rxĄ ’Č
MBĎ =rSĆ ’Ğ MytĂ UĄ hČ =t’Ć CntĘ nĎ lo’èĘ hČ wĘ twĆUĎ hČ wĘ okotBĘ rSĆ ’Ğ MytĂ UĄ hČ =t’Ć MIĎhČ NêĄ IĂwČ : MhĄ hĎ 13

’Ch hzĆ S’Ą BĎ r‘ĄBŁ MyĎ ëoê=l’Ć CpdĘhĆ nĆ lo’èĘ hČ wĘ twĆUĎ hČ wĘ : ChWĄ ‘ĞmČ JĘ Sy’Ă Sy’Ă CTpĘ èĎ IĂwČ 14

PDČhĘ nĆ MyIĂxČ hČ rpĆ sĄ BĘ bCtkĎ ’YĎ mĘ nĂ =âl rSĆ ’Ğ Sy’Ă =lkĎ wĘ : S’Ą BĎ r‘ĄBŁ hČ MIĎhČ ynĂ èĄ hČ twĆUĎ hČ 15

: S’Ą BĎ r‘ĄBŁ hČ MIĎhČ ëoê=l’Ć
MIĎhČ wĘ CrbĘ ‘Ď hnĎSŁ ’rĂhĎ ZrĆ’Ď hĎ wĘ MynĂ SŁ ’rĂhĎ MyĂmČ èĎ hČ yJĂ hSĎ dĎxĞ ZrĆ’Ć wĘ MySĂ dĎxĞ MyĂmČ SĎ ’rĆ’Ą wĎ ’k

t’Ą mĄ tdĆrĆyŁ ytĂ y’Ă rĎ NnĎxĎ oy ykĂ nŁ ’Ď hSĎ dĎxĞ hČ MyĂlČ SĎ CryĘ=t’Ć hSĎ oduĘ hČ ry‘ĂhĎ =t’Ć wĘ : do‘ Ny’Ą 2

yêĂ ‘ĘmČ SĎ ’iĄ JĂ hČ =NmĂ lodGĎ loqwĘ : HlĎ ‘ĘbČ lĘ hkĎ Cr‘Ğ hĎ yrĆèĚ qĂ bĘ hQĎ kČ JĘ MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ MyhĂ Łl’Ĺ 3
rm’l
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hyĆhĘ yĂ MyhĂ Łl’ĹhĎ wĘ M‘ĎlĘ ol=CyhĘ yĂ MhĄ MkĎ otBĘ NkČ SĎ wĘ MySĂ nĎ’Ğ=M‘Ă MyhĂ Łl’Ĺ NJČ SĘ mĂ heĄhĂ rmŁ ’lĄ
lbĆ ’Ą Ny’Ą wĘ do‘ hyĆhĘ yĂ=âl twĆUĎ hČ MhĆ ynĄ y‘ĄmĄ h‘ĎmĘ DĂ=lkĎ hxĎ mĎ C : MyhĂ Łl’lĄ MhĆ lĎ hyĆhĎ wĘ MêĎ’Ă4

hWĆ ‘Ł ynĂ nĘ hĂ rmČ ’Ď ’iĄ JĂ hČ =l‘Č bSĄ IŁ hČ wĘ : MnĎ y’Ą wĘ CplĘ xĎ tonSŁ ’rĂhĎ yJĂ hbĎ ’Ď dĘ o’ hqĎ ‘ĎYĘ C5

htĎWĎ ‘ĹnĆ rmĆ ’IŁ wČ PsĆ oIwČ : MynĂ mĎ ’ĹnĆ wĘ MynĂ JĄ hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ yJĂ btŁ JĘ rmČ ’Ď ylČ ’Ą wĘ SdĎxĎ lJŁ hČ6

SrČyyĂ xČ ~Ą nČmĘ hĄ : MeĎxĂ MyIĂxČ MyĂmČ r’Ą BĘ mĂ NêĄ’Ć ’mĄ ~Ď lČ wĘ NorxĞ’Č wĘ NoS’rĂ wtĎ wĘ PlĆ ’Ď ykĂ nŁ ’Ď7

MynĂ BĎ zgĆrŁ blĄ ylĄ ‘ĞBČ lbĎ ’Ğ : NbĄ lĘ yQĂ hyĆhĘ yĂ ’ChwĘ MyhĂ Łl’lĄ oQ=hyĆhĘ ’Ć ynĂ ’Ğ wČ hQĆ ’Ą =lJĎ8

MIĎBČ MqĎ lĘ xĆ rqĆSĆ ySĄ nĘ ’Č =lkĎ wĘ lsĆ pĆ ydĄbĘ ‘Ł MymĂ sĘ qŁ wĘ MynĂ zŁ MyxĂ ~Ę rČmĘ C MyzĂbĘ nĂ MBĎ NmĚ ’Ą âl
y’Ą WĘ nŁ MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ t‘ČbĘ SĂ =NmĂ dxĎ ’Ć ylČ ’Ą ’bŁ IĎwČ : ynĂ èĄ hČ twĆUĎ hČ ’Ch tyrĂpĘ gĎ wĘ S’Ą BĘ r‘ĄBŁ hČ9

ì’ĞrĘ’Č wĘ ’BŁ rmŁ ’lĄ ylČ ’Ą rBĄ dČyĘwČ tonrŁ xĞ ’Č hĎ topGĄUČ hČ ‘bČ SĆ My’Ă lĄ UĘ hČ MyqĂ rĎzĘUĂ hČ h‘ĎbĘ SĂ
hlĎ odGĘ hČ ry‘ĂhĎ =t’Ć ynĂ ’Ą rĘIČwČ ’vĎ nĂ wĘ lodGĎ rhČ =l’Ć xČ CrbĎ ynĂ ’Ą vĎ IĂwČ : hvĆ hČ tSĆ ’Ą hQĎ JČ hČ =t’Ć10

MyhĂ Łl’Ĺ dobJĘ PpĄ xŁ hĎ ylĆ ‘ĎwĘ : MyhĂ Łl’Ĺ t’Ą mĄ MyĂmĎ èĎ hČ =NmĂ tdĆrĆyŁ SdĆuŁ hČ ry‘Ă MyĂlČ SĎ CryĘ=t’Ć11

hlĎ dŁ gĘ hmĎ oxwĘ : rhČ TŁ lĎ SySĂ rĘêČ Ny‘ĄJĘ hpĆ SĘ yĎ NbĆ ’Ć JĘ ërĆ‘Ą trČqĘ yĂ NbĆ ’Ć JĘ xČ rĄoz HlĎ ro’UĎ hČ wĘ12

tomSĄ wĘ MykĂ ’Ď lĘ mČ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ MyrĂ‘ĎèĘ hČ =l‘ČwĘ MyrĂ‘ĎSĘ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ HbĎ C HtĎ’Ł bsŁ êĎ hhĎ bŁ gĘ C
hxĎ rĎzĘmĂ MyrĂ‘ĎSĘ hSĎ ŁlSĘ : l’Ą rĎWĘ yĂ ynĄbĘ yTĄ bĘ SĂ rWĎ ‘Ď=MynĄSĘ tomSĘ =l‘Č MhĆ ylĄ ‘Ğ MybĂ CtJĘ13

tmČ oxlĘ C : hbĎ rĎ‘ĞmČ MyrĂ‘ĎSĘ hSĎ ŁlSĘ C hBĎ gĘ nĆ MyrĂ‘ĎSĘ hSĎ ŁlSĘ hnĎ opYĎ MyrĂ‘ĎSĘ hSĎ ŁlSĘ14

MyqĂ CqxĞ hvĆ hČ yxĄ ylĂ SĘ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ =l‘Č tomSĄ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ C todsŁ yĘ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ ry‘ĂhĎ
: HtĎmĎ ox=t’Ć wĘ hĎ yrĆ‘ĎSĘ =t’Ć wĘ ry‘ĂhĎ =t’Ć dmŁ lĎ odyĎBĘ bhĎ zĎ hnĄqĘ qyzĂxĹhĆ yBĂ rbĄ DŁ hČ wĘ : MhĆ ylĄ ‘Ğ15

rWĎ ‘Ď MynĄSĘ hDĎUĂ hČ hnĄqĘ BĂ ry‘ĂhĎ =t’Ć dmĎ IĎwČ HBĎ xĘ rĎJĘ HJĎ rĘ’Ď t‘ČBČ rĚmĘ htĎ yĘhĎ ry‘ĂhĎ wĘ16

h’Ď mĄ HtĎmĎ ox=t’Ć dmĎ IĎwČ : MhĆ lĎ txČ ’Č hDĎmĂ HtĎmĎ qŁ wĘ HBĎ xĘ rĎwĘ HJĎ rĘ’Ď ZrĆ’Ć =trČbĘ JĂ PlĆ ’Ć17

ynĄbĘ ’Č hmĎ oxhČ NyČnĘ bĂ C : MykĂ ’Ď lĘ UČ hČ tDČmĂ t’zŁ =yJĂ Sy’Ă tDČmĂ BĘ toU’Č ‘BČ rĘ’Č wĘ My‘ĂBĎ rĘ’Č wĘ18

ynĄbĘ ’Č =lkĎ BĘ My’Ă QĎ mĚ mĂ ry‘ĂhĎ tmČ oxlĘ todsŁ yĘhČ wĘ : rhČ TŁ lĎ tykĂ okzĘJĂ rypĂ o’ bhČ zĘ ry‘ĂhĎ wĘ hpĆ SĘ yĎ19

ySĂ ymĂ xĞ hČ : tqĆrĎBĎ y‘Ă ybĂ rĘhĎ wĘ obSĘ ySĂ ylĂ èĘ hČ ryjĂ sČ ynĂ èĄ hČ hpĆ SĘ yĎ NoS’rĂhĎ dosyĘhČ ZpĆ xĄ20

ëpĆ nŁ yrĂyWĂ ‘ĞhĎ hdĎTĘ jĂ y‘Ă ySĂ êĘ hČ MŁlhĞ yČ ynĂ ymĂ èĘ hČ SySĂ rĘêČ y‘Ă ybĂ èĘ hČ MdĆ’Ł yèĂ èĂ hČ MhČ SŁ
MynĂ ynĂ jĘ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ MyrĂ‘ĎèĘ hČ rWĎ ‘Ď MynĄSĘ C : hmĎ lĎ xĘ ’Č rWĎ ‘ĎhĆ MynĄSĘ C MSĆ lĆ rWĎ ‘ĎhĆ yêĄSĘ ‘Č21

lkĎ yhĄ wĘ : rhČ TŁ lĎ tykĂ okzĘJĂ zjĎ MtĆJĆ ry‘ĂhĎ boxrĘC MynĂ ynĂ jĘ hČ dxĎ ’Ć mĄ r‘ČSČ wĎ r‘ČSČ =lJĎ22

ro’lĘ HlĎ ërĆYŁ Ny’Ą ry‘ĂhĎ wĘ : hvĆ hČ wĘ to’bĎ YĘ yhĄ Łl’Ĺ hoĎhyĘ HlĎ kĎ yhĄ yJĂ hUĎ SĎ ytĂ y’Ă rĎ=âl23

brĆuĆmĂ MyĂCdpĘ C : HlĎ ry’Ă hĎ lĘ rnĄ hvĆ hČ wĘ HrĎo’ MyhĂ Łl’Ĺ dobkĘ =yJĂ xČ rĄIĎhČ HgČnŁ lĘ C SmĆ èĆ hČ24

hlĎ yĘlČ wĘ CrgĄiĎ yĂ=âl MmĎ oy hĎ yrĆ‘ĎSĘ : MrĎdĎhĞ hĎ ylĆ ’Ą C’ybĂ yĎ ZrĆ’Ć =ykĄ lĘ mČ C HrĎo’lĘ CklĘ hĎ MyĂoGhČ25

l‘ČbČ âlwĘ llĎ xĎ Sy’Ă MSĎ ’bŁ yĎ=âlwĘ : MêĎrĘ’Č pĘ tĂ wĘ MyĂoGhČ rdČhĞ hĎ ylĆ ’Ą ’bĎ ChwĘ : MèĎ hyĆhĘ yĂ=âl26, 27

: hvĆ lČ rSĆ ’Ğ MyIĂxČ hČ rpĆ sĄ BĘ MybĂ tĚJĘ hČ qrČ hĎ y’Ć bĎ yJĂ rqĆSĎ l‘ĄpŁ o’ hbĎ ‘Ąoê
ëotbĘ C : hvĆ hČ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ ’iĄ JĂ txČ êČmĂ ’YĄ yŁ rhČ TŁ lĎ tykĂ okzĘ Ny‘ĄJĘ MyIĂxČ MyĂmČ lxČ nČ ynĂ ’Ą rĘIČwČbk, 2

MymĂ ‘ĎpĘ hrĄWĘ ‘Ć MyêĄSĘ yrĂjĘ hWĆ ‘Ł MyIĂxČ Z‘Ą hEĆmĂ C hEĆmĂ lxČ eČhČ tpČ WĘ =l‘Č ry‘ĂhĎ boxrĘ
hnVb
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hyĆhĘ yĂ=âl MrĆxĄ =lkĎ wĘ : MyĂoGhČ tpČ CrtĘ lĂ ChlĄ ‘ĎwĘ oyrĘjĂ rJĄ bČ yĘ oSdĘxĎ BĘ SdĆxŁ =yDĄmĂ hnĎèĎ BČ 3

C’WĘ nĎ wĘ wynĎjĎ =t’Ć C’rĘyĂ MhĄ wĘ : ChtĚrĘSĎ yĘ wydĎbĎ ‘ĞwČ hvĆ hČ wĘ MyhĂ Łl’ĹhĎ ’iĄ JĂ NoJyĂ HkĎ otbĘ C do‘ 4

hoĎhyĘ=yJĂ SmĆ SĎ ro’lĘ C rnĄ ro’lĘ MhĆ lĎ ërĆYŁ Ny’Ą wĘ MSĎ hlĎ yĘlČ Ny’Ą wĘ : MxĎ YĘ mĂ =l‘Č omSĘ =t’Ć 5

hQĆ ’Ą hĎ MyrĂbĎ DĘhČ ylČ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : MymĂ lĎ o‘ ymĄ lĘ o‘=d‘Č CklĘ mĘ yĂ wynĎpĎ lĘ C MhĆ ylĄ ‘Ğ oro’ NêĄ yĂ MyhĂ Łl’Ĺ 6

wydĎbĎ ‘Ğ=t’Ć to’rĘhČ lĘ ok’Ď lĘ mČ =t’Ć xlČ SĎ My’Ă ybĂ eĘ hČ toxCr yhĄ Łl’Ĺ hoĎhywČ MynĂ mĎ ’ĹnĆ wĘ MynĂ JĄ
h’Ď CbeĘ hČ yrĄbĘ DĂ rmĄ èŁ hČ yrĄSĘ ’Č hrĎhĄ mĘ =d‘Č ’bĎ ynĂ nĘ hĂ : MymĂ IĎhČ brĆqĆBĘ hnĎ yrĆqĘ êĂ rSĆ ’Ğ t’Ą 7

hQĆ ’Ą =t’Ć ytĂ ’Ł rĘbĂ C y‘ĂmĘ SĎ BĘ yhĂ yĘwČ hQĆ ’Ą =t’Ć ytĂ y’Ă rĎwĘ yêĂ ‘ĘmČ SĎ NnĎxĎ oy ynĂ ’Ğ wČ : hEĆhČ rpĆ iĄ BČ 8

h’Ą rĘ NkĄ =âl ylČ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : ol twŁ xĞêČSĘ hĂ lĘ hQĆ ’Ą =t’Ć ynĂ ’Č rĘhĆ =rSĆ ’Ğ ë’Ď lĘ UČ hČ ylĄ gĘ rČlĘ ljŁ ’Ć wĎ 9

hEĆhČ rpĆ iĄ hČ yrĄbĘ DĂ=t’Ć MyrĂmĘ èŁ lČ wĘ My’Ă ybĂ eĘ hČ ìyxĆ ’Č lĘ C ìlĘ ynĂ ’Ğ rbĄ xĎ wĘ ìomJĎ dbĆ ‘Ć ykĂ nŁ ’Ď
rpĆ iĄ BČ rSĆ ’Ğ h’Ď CbeĘ hČ yrĄbĘ DĂ=t’Ć MêŁ xĘ êČ =l’Č do‘ ylČ ’Ą rmĆ ’IŁ wČ : hwĆxĞ êČSĘ êĂ MyhĂ Łl’lĄ 10

Sy’Ă otbĎ ‘Ğoê=l‘Č PysĂ oy b‘ĎtĘ nĂ wĘ lwĆ‘Ď toW‘Ğ PysĂ oy hlĎ wĘ‘Č=NBĆ : d‘ĄoUhČ borqĎ yJĂ hEĆhČ 11

hrĎhĄ mĘ =d‘Č ’bĎ ynĂ nĘ hĂ ynĂ ’Ğ wČ : otèĎ dĚqĘ BĂ SDĄqČ tĘ hĂ lĘ PysĂ oy SodqĎ wĘ otqĎ dĘYĂ =l‘Č PysĂ oy qyDĂYČ 12

: PoswĎ S’rŁ NorxĞ ’Č wĘ NoS’rĂ wtĎ wĘ PlĆ ’Ď ykĂ nŁ ’Ď : ChWĄ ‘ĞmČ JĘ Sy’Ă Sy’Ă lĘ MQĄ SČ lĘ yêĂ ’Ă yrĂkĎ WĘ C 13

hrĎy‘ĂhĎ ’bŁ lĎ wĘ MyIĂxČ hČ Z‘ĄmĄ lkŁ ’ĹlĆ NoySĘ rĂ MhĆ lĎ hyĎhĎ wĘ wytĎ wŁ YĘ mĂ =t’Ć MyrĂmĘ oèhČ yrĄSĘ ’Č 14

MylĂ ylĂ ’ĹhĎ ydĄbĘ ‘Ł wĘ MyxĂ ~Ę rČmĘ hČ wĘ MynĂ EŁ hČ wĘ MymĂ sĘ uŁ hČ wĘ MybĂ lĎ JĘ hČ ry‘ĂlĎ ZCxmĂ C : hĎ yrĆ‘ĎSĘ ërĆDĆ 15

ynĄ y‘ĄlĘ hQĆ ’Ą =l‘Č MkĆ lĎ dy‘ĂhĎ lĘ ykĂ ’Ď lĘ mČ =t’Ć yêĂ xĘ lČ SĎ ‘ČCSyĄ ynĂ ’Ğ : rqĆSĎ l‘ĄpŁ C bzĎJĎ bhĄ ’Ł =lkĎ wĘ 16

MyrĂmĘ ’Ł hQĎ JČ hČ wĘ xČ CrhĎ wĘ : rxČ èĎ hČ bkČ okwĘ HgČnŁ ro’ CeUĆ mĂ rTĆ xŁ wĘ dwĂDĎ SrĆSŁ ykĂ nŁ ’Ď toQhĂ uĘ hČ 17

: MeĎxĂ MyIĂxČ MyĂmČ xuČ yĂ ZpĄ xĎ hĆ =lkĎ wĘ ’bŁ yĎ ’mĄ YĎ =lkĎ wĘ ’eĎ=h’Ď BŁ rmČ ’yŁ ‘ČmĄ èŁ hČ wĘ ’eĎ=h’Ď BŁ
MyhĂ Łl’Ĺ PysĂ oy MhĆ ylĄ ‘Ğ Sy’Ă PysĂ oy=M’Ă hEĆhČ rpĆ iĄ hČ t’Č CbnĘ yrĄbĘ DĂ ‘ČmĄ èŁ hČ =lkĎ bĘ ytĂ dŁ ‘ĂhČ 18

t’EŁ hČ h’Ď CbeĘ hČ rpĆ sĄ yrĄbĘ DĂmĂ Sy’Ă ‘rČgĘ yĘ=M’Ă wĘ : hEĆhČ rpĆ iĄ BČ tobCtJĘ hČ toJUČ hČ =t’Ć wylĎ ‘Ď 19

dy‘ĂUĄ hČ wĘ : hEĆhČ rpĆ iĄ BČ MybĂ tĚJĘ hČ SdĆuŁ hČ ry‘ĂmĄ C MyIĂxČ hČ rpĆ sĄ mĄ oqlĘ xĆ =t’Ć MyhĂ Łl’Ĺ ‘rČgĘ yĂ 20

dsĆ xĆ : ‘ČCSyĄ Nod’Ď hĎ ’eĎ=h’Ď BŁ NmĄ ’Ď hrĎhĄ mĘ =d‘Č ’bĎ ynĂ ’Ğ NkĄ ’Ď rmŁ ’lĄ hnĎ‘Ď hQĆ ’Ą MyrĂbĎ DĘ 21

: NmĄ ’Ď MkĆ lĘ JĚř =M‘Ă CnynĄdŁ ’Ğ xČ ySĂ UĎ hČ ‘ČCSyĄ

Mt
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