
    

 ���� ���� �	�
� را �زی �� ��د؟���ی و � ا�� آ�ی ���� ����  
  

ی $#ن �! ا د�� #%�� ��
ه �� ��د��، �! د�ر ا��ی ��دی �! &)� ��و �! -�, �+�* $#
./  .ش%

 ���� ���� آ/���ی $	��1 ز��ا�� �1د، ) ��آ7ر&(�8اد 5�7. ژ�, ر در 5ل ٢٧ ی �!و$1د �
 !� ���  رھ>�ی �	� و &1ا��. ا��;�� را :. ��7ا ��د/�ھ	(���رژ�, د���1ا&�= ��د�� را $

%5د ��@! در و?�< اول �	دی :�* و 5;�. �! & رژ�,  �8اد 5�7. �	�،�A� را �! -�1! دار ��� #	
� رژ�, �Bش%! ���C� ران و@%�زات $	C� ای�� ب &�@�E  در ��1ر �1د ش� و &	#� .���? !%�
�

�� �! �! $�م و $	�%� �7دا�%! �1د��، و�%� در  ���E ھ�G. داوران �
�%! ?���. دا�� ��
د و &
ب ?�I �� ش���، و� *�I1& 1د را� .��1د اK%�اف  و $	�. $�م�1(� -(داده و �!  $�م و $


E ��د & در ��� ?�ت �1د، $#�� و در ��?�< ��N در ��M �+�*. �� ��د��، �1�Lده �� ش���K. 

د� �#Oت ا
N	& 1دار از�د و ��  .رو?M ش

  

� $	>M ��. ا��ان، ا��;ب را رھ>�ی  �	� و رژ�,  ا�� 
آ�ی �
�	� ھ, و�%� /�:. ��7ا ��د �! �! �
� را شھ	�ھ��P)�
�� آن �	��ض و رژ�, $��� را $� RS� زی �� ��د، �! ط1ر، ھ
ن ��M را �

ِر :�* و دو�%5���ن از �1د �! �د�ر �� �Bاش. ! &	#� -#�ۀ �#$ Wر� .در ا��ان ��@! در &

�%! و �1/%! ش�ه از $	X و �1ن ر�Pی،  رای �
�	� در ز��� ا��;ب آ�� رھ>�ی �� ��د �! د��
 ,�- !� �	�
ن در آن ز�ن �! آ�ی ���آ�دۀ ��B7ش راه ?E 15م ��ای $#ن ش�ه �1د، و $#

ه �� ��د��،)� ��شL+� و ا��;�� 7 ��N:< و$1د �Bاش%! �! �	دی :�* و آرا�M و  �! ���
ن ا5.#$ ��
� ���� را در ز��� �!  .دو�%5 �! &	# در ��1ر �1د ��@! در &�	- �	�
ا�� آ�ی �

/�:. ��7ا ��د، �زی ��ده �1د، ��1ر و ��. � ا��وز در $#ن از و�NI. د�(�ی ���1ردار �1د و 

�	�، ��@! ��1ر و ��.  ��در �>1د� ۵+�١! &	# ��1رھی � !��! او را وادار �! ا�[ی &\��� �

�� و ?E آ�# و �8�1ه ا��ان ا��وز ���� ا5�5 در#$ E^�� M* و آرا��ن در :زی ��  $#�
 آ�ی �
�	� �! ا��� ��. ا��ان ���. ��د ��@! �! ا���  .��د#	& !� دم $#ن از ا��;ب ��. ��ا�

  .ھ, ���. ��دا��ان 

� �N%��م b! �	%�� « :���1 ، در L5	�ا�a در $
R دو%5ن �1د �٢۵/٢/١٣۶٢aدر &ر�W   وی �
ه �>ش�� c� !b ��. ��ده �1ر و �ت)57 را از ا�;ك ���ون b		�، �1د ش
 K��! ا�	#    داد�ه و �

��	b ا��ام. «  

 �	�
ن اشره ��د�� �! ا�� «  آ�. هللا ��1Nدی �
�	� ش#دت �� دھ� �! آ�ی ���در L5	�ا��#
 E^�� �ن ھ, ��ای ?gA ا5;م ��%! ش��1، ارزش دارد؛ -�ا �! ارزش ا5;م از ھ
< ا��
��� >
ھ

�&� ا5.١(» �دی � (  

ھ� h7 از ��7وزی ا��;ب، در L5	�ا�� ��ای �Kه ای �! ھ, ا�	1ن �� روی �1&�1ب �1$1د و � �	-
�� !S<i 1س و�5�� ا��;�&� �! در د�� «: �1رد و �� ���1 ا5.، ا/ Ek� 1د �! از اول� ا�� �	

م K Pرا در ��ا� �5ھ/ �وا�R �� َش�، ا��;�� �! وا�R �� َش�  �7. �5 ا��;ب �= -	� ھPار از ا�
ا�� � از اول �! رژ�, /�5 را ش@�%�, « و � ) ٢(» دار �� ز�	� و آ&M �� ز�	�، &
 �� ُش� �[�!


E ��ده �1د�, ��, ھ را ش@�%! �1د�, و &
م  وK ��;1ر ا��S� ,اب ��د����5 را ر /��� �5 �ا�

! ����ه �1د�, و �ت /�5 را &E�SN ��ده �1د�, و رؤ5ی آ�# را �! �\K1<S� �5 را و�C;ت /

ی /�5 را �
	1ع اK;م ��ده �1د�, و رؤ5ی آ�# را �! P5ای �1دشن ر5��ه �#�P? 1د�, و
 �� را درو ��ده �1د�, ا��<:i و ����A� ده �1د�, و�� #�1ی دار را در ���ا�#ی �Pرگ ��7-


� آ��� M�7 #%
ی . ز?S� ,1اھ�ر �� BK ا��ان P�PK .�� هل و از ��7(N%� ای��ه � از ��7(�
ن ��%� /�! ای -	� � /� ۶٧اO>%! او در 5ل ) ٣(»...� ا��;�� �>1د�,. �1د�ن را BKر �� �1اھ,�

 q�\& 1رد، �! آن� �� !S<i ده �1د، و از آن�@� ;<� !� �N�5ر وھPار ��A ز��ا��، آرزوی ��%
���L� . دم�� ���ا�� �;?�! �� ش1د، و�%�  ��%��, /%1ای &�ور و �%E و ��%ر و &+?  ز��	�




#1ری ا5;��  ٣٢ان ��ون ھ�r داد�ھ� داده �� ش1د، �%�C! اش ��%�# و &�ور ھ در دور$ !O5
  . ا5.

ی ��� &CN  ا5. $ ���ی ن ط;^� آ�ی �
�	� را دار�� و � آآروزی ����. �! دورا�! ��
 �	�
� را �� ^E �1ده ا5.شL+� �+�* و �� .�
، �! �1رد � �! ��ای �1ن ��دم ارزش و اھ

در �@�ده ا5./%1ای �%E و &�ور : �� �		� �! اوھ	� و �  وا�
1د د�(�ان �� د.  !� �^$ !%<Oا

�@�د آ�ی �
�	� و د�@%&1ری و��. �S��< /��! را �! � . درا�. ھ�. روا�. �طE ا5.K

�ری و -
��اری �� ��. ا��ان &\
�E ��د، ��ز �! ھ�s(�1! روا�%� ��ارد5i1i. د A%! ھ و ر �ا�
�	�
���� /�! �1$1د �! ا�� �1Lاھ�� /%1ای  ھ� -! �1Lاھ�� ��7ا �� ش1د، در5. �1ش%! ھی آ�ی �

./
�� ��دم $#ن را ��ھ�� روا�. و � ا?�t /�اوان �� ش1د �& E%�  نو ا�� �1Lاھ�� � ��دم $#
O�ا�� ا5.  . 
. آ��P و ��ادرا�! و در :�* و دو5%� ز���� �	��  �ز ?��t و روا�. و$1د دارد�

ش�ه Ai�. از آن �  و  ا�@ر  ا:�K EاO. ا$%
�K در /�! : ���1 �! �! در5%� ��?1م �S#�ی �� 
 ا�� ھ
! &���uی �! در ��آن ���, �� روی ��G��K !اO. ا$%
�K دارد، �#Bا �= ��Kه و «  ا5. و�

ی � ��د��ه ا5.#�/ �K
م در /�! از آن ا%5	>ط ���ه و ا�� �S�  5>  ر�1د &A@� ا$%K E:ا.«    


ل و ��دار و ر/%ر �>%	� �� ��ر&
�اری �! ظھ� د�	�  آ�ی �
�	� �1رد ��� و & �! در5%� ا )۴(K
&� �! در ط1ل �5ل �Bش%!  �� ��. ا��ان روا داش%! ش�ه ا5.  ٣۴$�ی ��ار �(��د، �! در�%5 $	

  .روش� �1Lاھ� ش� �! �N�, اول و 7�! �Bار ا�� روش و �	M �! ا%5
�ار ��7ا ��ده -! ��� ا5.
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 �����:  

 ١- ��	 ����پ اول ���ط�ات آ�� هللا ��� ا ،��، �1&0  آ/�ی ١٣٧۴؛ در &�ل ۴۴، ا�+*�رات 	�� ا&��د ا�)%ب ا&%	�، ص ١٣٨١دی ���
  .ا&�  ��	�� ای   �8 7�1�� آ&+��� /6 	��5ب 34ه 

   

 ٢-   

    qlWzE&feature=related-https://www.youtube.com/watch?v=1wLl_  

  ٣ -   

 https://www.youtube.com/watch?v=7LmmJEP17uE  

  

ا7�+� +�ب �Dق  . ٢٧، .ق.ه ١۴٠٣ص@� : 	+@>� 4<�3 ا&+�د 	?<�ی، ا�+*�رات =>��، ��پ اول: 8�ر&� ا;���7 	���� ا/+�5د ا&%	�،ا:� - ۴
��پ 34 � �D%8ص� ١٠٠٠٠٠در 1��اژ و&�F   ۶١در &�ل � ��H��; د�3 و از ا�+*�ر آن�H ب &����ر�+ ��K�� �8 آ	3 و  یD �8�	�ن آ/�ی ���

+�ب ���� H�د�3.  

  

 ���H در L��7:   

  http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/171671.php  

  :ا�)%ب ا&%	�7��L در 

19.html-43-11-07-12-2013-didgagha/maghalat/5835-eslami.com/component/content/article/19-http://enghelabe  

    


