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: اتر 1اياشمم  باايیا براراا  عيزي پمه  د راينمناا ازنکگ ته گ   بسم اهلل الرحمن الرحیم

ا كنناثرز   م ب شما رررايد ا  ا ا  بگ ن  رپ  يیاا ردرايش را 

رايش اا را اوج الك باپ   اا ته گا زعند شم     س یا. شمم   

 بی وازا.

 

ايا و اررو  را ريی  خیلد جلو نيه زد كگ رايش اا باپ  نواره

 سم ناا يیي ك رً  رنهور  اپ ا ك رً  جلو  س ناا ن  وت د كگ 

واار  ازن اا ه شماياا اا د كگ  ر يگ ايسم   يیش برور پرع ش 

شورا وت د واار شاياا يگ شور و ااه  موااتر ردبینم ر و به ر رد

ا راش نا و يگ ر کد بگ ازن  مگ رپ  وار    ازم   و يگ تجربگ شم  ا

                                                
 لو ك   العلم رنوط   ب لثرز  ل ن ول گ اج لٌ رن ا ا  -1
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 توي تو  كگ را ريی  وجور راار و جلو  ينممم شممم پمم  بوريا

 ؛ اپیايا بگ ازنج .]ارّ [

 

شوزا كگ ازن ار ی  ات    ردشم  راازا ب  ار ی  اتد واار ازن ااه

اا كسمم يد كگ يینممن ر   رايش يو اررو   سمم نا يااشمم ناا بن برازن 

پد كگ   اپ يک گ  تر حرك  كنیا. رن هطبیعد اپ  كگ شم  پرزع

ام ازن اپ  كگ اتر شم  ين يچگ كررهوجور راار و رن ب ا   تکراا 

  ازن اا د كگ ازنه  ازن تط ا ب شممیاا  مگ 11ز   11رثً  را واتن 

اياا شممم   م رجبوازا ازن ااه اا بروزاا خوا ازنکگ  مینممگ  اا گ

تر اپ ا  مینمگ ا  واتن اول و روم عقب 11عقب اپم !! واتن 

ل بر  م رث    ری  اهبر يیاا كنیاا اب زا ااه ری   شممور!ازن كگ يمد

 .اپ  خور رايش

يیي م زد را عم لم وجور راار كممگ ازنهم  اا بم  تماات اکر  

یا شور تولكنیاا رايش ت بل كنف اپ ا ازن ردخورت   كنف رد

 اند: اگر دانشبرادران عزیز سپاهي دانشمند، اینكه گفته

در ثریا هم باشد مرداني از فارس به آن دست پیدا 

 ستید. كنند، شماها را گفته، یعني شماها همي

 در اوج فلك بدست بیاورید.      دانش را
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بر  م زکد ا   مین يیي  زد اپ  كگ     ری  خور ازن ااهعلما 

  .ا اين   ببر اا بگ شم  زا ااه ری  ن یچکس يمد ب زا كنف كنیاا
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