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    به استاد بسیار شکرگزار و صبورم
  دکرت محمدرضا توکلی صابری           

که آیینه ی متام منای تسلیم و رضا

و عاشق رسزمین پارس

و کورش پارسی است!
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فهرست مطالب:



و در کتاب تورات خبر دادیم که شما بنی اسرائیل 
دو بار در زمین فساد و خونریزی  کنید 

و تسلط و سرکشی سخت ظالمانه می یابید، به قتل اَشعیا و یحیی
پس چون وقت انتقام اول فرا رسد، بندگان سخت جنگجو و نیرومند 

ر بر شما برانگیزیم  خود را چون بُختُنَصَّ
تا آنجا در درون خانه های شما جستجو کنند. 

این وعده ی انتقام حتمی خواهد بود.
آنگاه شما را بر آنها غلبه دهیم و به مال و فرزندان نیرومند، 

مدد بخشیم و عده ی شما را بسیار گردانیم 
ر غلبه کنید. تا بر دشمن و بُختُنَصَّ

سوره ی اِسراء، آیات 4 تا 6


