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(��ی رای دا����� :  

�� ھ�� ��ل ز��� �� از ��ای ��ل و ��ت ��	� ���� �� ��� ���  

��ھ�#�ن ا��� ا��.  $���� و د�#� ,+*�(' ا�� �)�#' �� &#� ا%� ھ#�ی $� �	��ی ھ#� آ��ا �� ط�ر��ص
ھ#� او:�ع �7��8 ی ��53 را �� ط�ز و ط��63 ی ��53 ,4�3� ���ده، �#� و �	�� و *�� و �0ل را 
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��; ا��Eاج داده و �Cرت �AB را 8�� ��@ ھ�� ط)��7 ھ� �#� �� ا?<��� از ز��ن و��ش و ���>; و 
 �, ،����� @�� E�دا�� ��ای ا��(�ده ط��ر �	��3ت و روا�3ت ,6�3� ���ده ا��. و ?�ا�3 �	�� را �

 @�� ;�7���H*�7 ����3 و ��دان ��ای ط#E و ا?<��� ��Bا��، $� درس آن ��ای ��7; و �(F آن ��ای �
���  

 
 

= 'J�� ��)Kا?�و��� ,� زL &�اJ'  ھ� �	�� از او    
#7�5 &� آب ز��5M)*  =   '��N &� ط�اوت �8ا�' �   

 

 Aھ��رای (� A����ی) �#�م رای 8��ن آرای (دا����; ھ#�ی) $� ��*S ا$R� و آن $��ب را �	�ِ; رو�
��وان �����' $� 3	' از �V ���د. در ز��ن ا��#W, ت�	ن ��د �� ز��ن ���<����ز��A ھ�ی ھ#�و�
�]د3<� و در �8\ �]ط�A ����ر �� �Zل و ا��Wف ��د، &#���X او را � ;��]ط�E� Aرگ [�ن 

��وان �Zدل �' �������. آن ��ب را ,��_ ��زو�3 $� دا���#� و ط)�L ��6م در��ر ��د از �<�B ی ا��$
��ا#, ��#� '�Cری و3 ا�	) �� �#����	د�# �	,��6ل داد. وی  ` ه($�رو ��3<' $�ده �� در��ر �����' ا�

اA3 ا%� ������' را از ز��ن ھ#�ی �� ����ی (?�ر�' �����) $� ز��ن �]ط�A و در��ر�3ن �������ن ��د، 
��ن WB' �#�م (ا��*Z A>4)�هللا �A �6(\) $� از ?b]ی آ��[ِ� �aH  � ���ده,��8��(Z در دوره

 .��ا��ن ��د، آ��ا از ز��ن ����ی ���Eن Z��' ,���8 $�د
��ر دK3� در ز��ن �������ن �W� �A ا��� �����' ��د�ه ?�ھ#d دو�� 3	' از ?b]ی ��د را ا�� 

�Z را از ز��ن S#و د� S���' �� ز��ن ?�ر�' دری ,���8 $#�، �� د���ر �W� �����'، داد ,� $�
�Eی & ،��� �#& E�� ���)����� ی �M; در آورد $� از �#a��M آن �رود$' �Z� آن ز��ن آ��ا �� ر
 53[b? ' از	ی ,��_ 3��EJ ن �<�7د�H�� A� ه���[' �����ه. ��7اً در [�ن دوازدھ; ��]دی ���ام 

�� ��4� A� هللا�W� ��8 �#�م�6(\ از ,�زی �� ?�ر�' ,� A� aB>� ده از�� '�EJ �*��� �$ '�#� �� L6
�ه ا��. 

 E�[��@ ذ$� ���ا�; $� $���� و د�#� ی �#�' �W�هللا Z]وه از آ�	� , S3�a�8 آزاد ا�� &�E ھ�ی را �
��(� .از ��د در $��ب ا?Eوده ا�� $� �#�م $���� د�#� ���ام �ھ' �<�' �

�V ��7اً در [�ن دھ#W, 'ھ�(' از روی $���� و د�#� ی ���ام �$ FZا*�ا '�Z A� A�; ھ��ی �]�<
�3�8 ���د $� $���ت ��	�� ی آ��ا ��@ ,� و روا��� ���� و ��م آ��ا ا��ار����' 0Nا�. $� آ[�ی 

�a ,4�3� درآورده و ��م آ��ا (' اR� A3#�ی را �� ر�$ FZوا A�>� [� V�#W, A�?�b' از روی ھ�
��. $� 8��ن اد���ت ?�ر�' دری [�ن ��<� و را (�R#�ی رای دا����;) $� ���Hن ھ��ن ز��ن ��د 0Nا

.3	; اA3 د���ورد �Eرگ ,�رB3' را �� د�3ۀ [�ر��اھ#� د�3  

��-�,�ی از���ا��دود "����" ���� (��ی ����� و د ���#  

3�' ����ط و�3k ١٣٣٠در ��ل kوا[\ و ;�	� ��4� a7�] ه.ش. در ��� S3 و �� $��@ در _����ادۀ �
�ه و �]?���C �� ���� ١٣٥٣در ��ل ن ��Nد، ��اد &�; �� 8�� ��(�(� �>�* @�W4�ه.ش. ?�رغ ا*

ه.ش. ��@ �+��ر�3 در Z١٣٥٥<	�ی ��ق و ��7 از �n�ی ���دن S3 ��ل دوره ���� در ��ل 
[�W4, ��ت �Z*' را ادا�� دھ�. ا*' ��ل وزارت ��*�� N�د�3ه ا��. �#��� ��7ذ3� ا[��Wدی ���ا�<

 .ه.ش. در ����ط�ت وزارت ��*�� در ��$E و و�3kت $��ر ا3(�ی وظ�(� ���ده ا��١٣٧١
ه.ش. �M� �� 8)ِ� ��ھ#��ر روز�Nر ,�رک زاد�Nه ا�8ادی ��53 �ه و روا�a ١٣٧١در اوا3@ ��ل 

��E�� L��8 وط#' را از '� '�����Kه ��$<��ن �. $� زھ� ھ�ی ��&���J �#3�N .ه ا������ن ���	�ر &�
$� از ����N �& ���K. در��*�	�: &�ن ��53 اN� ��ز�' �� ��53 ز�� = �����K &� ا?7' �� ��ش 

�5 ز���  
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��Kه دK3� �� ھ�*#� رھ<�nر N�د�3ه $� ?7]ً ھ; �� 3+س و �� ١٣٧٧در اوا�_ ��ل ��J S3 زم�Z .ه.ش

�3��#�6��ا�� را �n�ی �? 'Nی ز����   ..اُ�

���  ��ت�$ )(;�ھ�� ��ل ��<� و �ھ	�ری ���ی 0Nا� $� آن $���' ھ<� �#�م ( �R#�ی رای دا���
��  ...و د�#�) $� ��N�دان $���� و د�#� �� �R#�ی ا�� در وزن ( ?�Z�? A,[Z�? A,[Z]ت�$�� (

��ی را ��ای 8#�ب Z)�ا*�دود ?�b' از ��ر�Nه ��او�� EZ و8@ 10754(��6�� ھ�ی �?�� .��� (
��ار3;� �Z��  .ا�

 

��ب در $��@ �� &u ر���ه ا��$ 

 Z)�ا*4<�L ودود


