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قادصم

 ترابع رد لمأت
»کیبل کل کیرش ال ،کملا و کل ةمعنلا و دمحلا َّنإ«

 و تخانش ،مالسا یایند یاهدرد و یراتفرگ رد ندیشیدنا
دوخ یمالسا فیلکت هب لمع

تسوا ِنآ زا اه تمعن ی همه ،تسوا نآ زا اه شیاتس ی همهترابع یانعم
تسوا ِنآ زا تردق و کلم ی همه

ترابع تیمها

 دوش یم هداد رازگ جح هب هک یهاگن نیلوا
 دریگ یم لکش نآ اب گنهBه کسانم ی همادا و

یندشن شومارف یسرد و راگدنام یمیلعت

هجیتن

توهش و ربک ،تیناسفن تب ندش هتسکش

یریذپ هطلس و ییوج هطلس تب ندش هتسکش

یناهج رابکتسا تب ندش هتسکش

اه نارود ی همه رد اه یراتفرگ زا نانBلسم ندیناهر

یتیلوئسم یب و یلبنت تب ندش هتسکش

نانBلسم یگدنز هب ندیشخب ییایوپ و تایح ،توارط

ترابع نیا ی هیاپ رب رازگ جح یگدنز ی همانرب میظنت

ناسنا یمارگ ناج ی هدننکراوخ یاه تب ی همه ندش هتسکش

 تمالس و تزع و یدازآ ندش نیزگیاج
تنحم و یتخس ،یگتسباو یاج هب

 یراتفرگ لح هار
مالسا ناهج

نآ جالع یارب ندیشیدنا و یناهج رابکتسا ی هئطوت تشگنارس ندید

دنهاوخب اه تلود زا دیاب ار یناهج رابکتسا اب هزرابم اه تلم
 دنشاب رادافو دوخ تیلوئسم هب دیاب اه تلود و

یراتفرگ تلع

 هقطنم رد اکیرمآ زیمآ ترارش یاه تسایس

 زیمآ تواقش ،هنابصاغ راتفر ،یتسینویهص میژر یاه تیانج
نیطسلف رد زیمآ تثابخ و

یگدنام بقع ،رقف ،یگراوآ ،یناریو ،یزیرنوخ ،گنج
یبهذم و یموق تافالتخا هجیتن

یصقالادجسم سدقم میرح هب ررکم تناها

هجیتن
مولظم ناینیطسلف لام و ناج ندرک بوکدگل

رادشه

 یبهذم تافالتخا شتآ _خورفارب یاج هب Bلع
دننک لمع فیلکت هب و دنسانشب ار مالسا یایند گرزب درد

ایند یاج همه زا جاجح تکرش اب تئارب تصرف ندرمش منتغم

 یبرغ ی هنارک رد و نیرحب و نمی و ماش و قارع رد روآ هیرگ ثداوحقادصم
اقیرفآ و ایسآ یاهروشک زا رگید یخرب و هزغ و

 .درک خلت ار نانآ یاه تلم و نایجاح ماک ،مارحلادجسم راب تراسخ و خلت ی هثداح ،لاسما

 قح رادید هب تدابع و فاوط و زا. لاح رد هک هثداح نیا ناگتشذگرد هک تسا تسرد

 یهلا تمحر و تیاعر و نما میرح رد و هتفای تسد گرزب یتداعس هب ،دنتفاتش

 دناوتی. نیا یلو– تساهنآ ناگدنامزای یارب گرزب ییالست نیا و– هللاءاش نا ،دنا هدیمرآ

 نیا هب لمع .دهاکب ،دننFحرلا فویض تینما دهعتم هک یناسک تیلوئسم ِینیگنس زا

.تسام یعطق ی هتساوخ نیلوئسم نیا یادا و دهعت

 نمشد ربارب رد لاعفنا یاج هب نویسایس
دننک لمع فیلکت هب و دنسانشب ار مالسا یایند گرزب درد

اه هیشاح هب یمرگرس یاج هب یگنهرف ناگبخن
دننک لمع فیلکت هب و دنسانشب ار مالسا یایند گرزب درد


