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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «شهیدفتح الفتوح خون »

  «خون شهید سیاسی آثار اجتماعیبررسی » موضوع:

 شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی مناسبت:

 بحث: سیر 

و اینکه چرا قطره قطره خون شهید قیمت دارد و خدا اشاره کرده،  و عظمت خون شهیددر ابتدا به اهمیت ما 

در مقام پاسخ می ووییم که چون این خون اثر دارد و در روی آن حساا  با  کرده سنن می ووییم  سپ  

روحی و   آثار 1ده عالم کار راه می اندا د و وره وشاا اسات  سپ  آثار خون را در دو سطت سقسیم بندی کر

آنجا که به آثار روحی و معنوی فردی خون شهید،  یاد سنن ا  سایاسای   اجتماعی و  آثار 2معنوی فردی 

ت این سوضیرداخت  در واهیم پوفته شده، ا  این بنش عبور کرده و به آثار اجتماعی و سیاسی خون شهید خ

عبارت  بنش خواهیم وفت این آثار عینی و ا  نظر علمی قابل بررسای هم هسات  دو اثر مهم خون شهید

مهم سرین نتیجه  سپ دشمنی دشمن  باور   2 آمریکابیدار شدن احساس ملی سنفر ا  دشمن و   1: اسات ا 

بودی و محو استکبار در منطقه و عینی خون شاهید ساردار سلیمانی و همراهان وی عبارت است ا  ناو اثر 

  لیل وران غربی در حال بررسی این پدیده هستندخبر غیبی نیسات بلکه اثر عینی هست که سحجهان  این 

 ینکند  ا یرا ا  عالم جمع م استکباری نظام بساط سردار، خون  کرد جمع را داعش بساط ساردار، وجود اور

ماعی ران سیاسی و اجتسحلیلگمی سوان به سحلیل،  حرف شعور پشت سرش هست  ینا یست،حرف شاعار ن

ل ها هست  خون فاطمه  هرا س خرج بیدار کردن ملت و امت فاطمیه س فصل بیدار کردن د مراجعه کرد 

 مت شد اسا قی
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 خون شهیدعظمت 

  د خدا می دانو فقط را فقط  شچیزی در این عالم قدر و قیمتی دارد  بعضی چیزها قدر و قیمتهر

ن  مَا مِ» فرمودند:پیامبر هساات   «خون شااهید»در این عالم،  ا  قیمتی سرین چیزهاو ب   یکی 

بِیلِ اللَّهِ  در نزد خداوند دوساات  یقطره ا یچهقَط رَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِن  قَط رَةِ دَمٍ فِی سااَ

این قدر چرا   (55، ص5جکافی،)«یستشود ن یم ینتهکه در راه خدا ر یسر ا  قطره خون یداشتن

چرا ؟ پیش خدا عزیز و محبو  هست ،ار شمند هستقیمت دارد؟ چرا اینقدر این خون این خون 

 ی کند؟ خدا روی قطره قطره خون شهید حسا  با  م

 اجتماعی سیاسی خون شهیدآثار 

  وشاااا هسااات  وره شاااهید خون می اندا د   هاین خون اثر دارد، این خون در عالم کار راچون

هر ؛  کُلُّ عَملٍ مُن قَطِعٌ عَن صااحبِهِ إاا ماتَ إلاا المُرابِطَ فی سبیلِ اللاهِ، فننَّهُ یُن مى لَهُ عَملُه»فرمود:

کند؛ عمل  جاهدهمشود مگر عمل کسى که در راه خدا صاحبش ا  او جدا مىعملى پ  ا  مرگ

شهادت، با   (10501کنز العماال:  )«شود امت رو یش داده مىکند و سا رو  قیچنین کسى رشد مى

ش رشد پیدا می کند  آن شهید می وفت سا ه کار شاهید سمام نمی شود سا ه شرو  می شود، عمل

کار شهید یک جلوه اش  نیافتادامه با سر می شود  من شاهید شاوم کارم شرو  می شود  دستم 

در حداقل دو بنش  یمآثار خون شااهید را می سوانشااهید اثر دارد  خون در خون شااهید هساات  

 خون یآثار معنواین که ما معموال ا   خون شااهید وحیرو  یآثار معنو  یک بنش نیمبررساای ک

در  ااثرش ر یحت یما یدهو سنن شن یمسنن وفته ا یاد ساثیر وذار هسات، روی فرد که  ید،شاه

یک سفر به اردوهای جنو ، رفته باشید؛ هست ، شما کافی یماقلب و روح خودمان احساس کرده

موضااو  بح   نآکمتر ا  که آن بنشاای اما  ن احساااس می کنیدارا در خودس روحی این انقال 

سوان هم در  یرا م رآثا ینا است  یدخون شه یاسیو س یو ملموس اجتماع ینیآثار ع ،شده است

ار چه آث یدخون شه ی،کرد  ا  نظر علم جامعه شناس یبررس یهم در علوم اجتماع و یاسیعلوم س

 قرار داد   یعلم یناره ب یرشود   یمسئله را م یندارد؟ ا یاسیو س یاجتماع
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 از آمریکا ملی  . احساس تنفر شدید1

 شد،  یجاددر کشاور ا یاجما  مل یک شابِ یک یدیمما دکه هسات  اینگونه شاهید، اثرش خون

 یجاداآن اجما  و هم بساااتگی ملی را سا  یمکرد یقرن سالش م یکا   یشب یدکاه با یاجمااع

ا خون جز ب ینا ،«یکاا  آمر ملی شدید احساس سنفر»چه بود؟  یمل یآن اجما  و هم بستگ یم،کن

 کایبا آمر یتدلها و احساس ضد یداریب ینو همراهانش امکان نداشت  ا یمانیسارادر سل یدهشا

و همراهنش بود  خدا رو شکر خدا دشمنان ما را ا  احمق ها قرار  یمانیفتت الفتوح خون سردار سل

 ما را آسان کرد، مرگ خودش را سرعت بنشید کار داد  

 یمعنو یو همراهانش جا یارانا  شااهادت سااردار و ، یگرد یمعنو احساااسهیچ  یمبگذار نباید 

رد  باید نفر را پنهان کنباید این سله ب  یردرا بگ «یکاا  آمر یح  سنفر مل» یعنیاحسااااس  ینرس

بر  مرگ بر آمریکا   ننگ وفت مرگ بر آمریکابا صااادای بلند و رساااا این سنفر را فریاد کرد  و 

  پست غربزدوان آمریکایی پرست

  دارد شبیه یک آسش در فطرت خودش طور که یک فرد احساسات پنهان و خاموشی همان ببینید

احسااسااات پنهان در جان آدمی ، ا  آن ابسااتگی به خداومثال ح  که خاموش هسات  فشاان، 

ا ه سکشتی نشستی داری غرق می شوی  هسات که در سنتی ها و مشکالت بیدار می شود  در 

یک جامعه نیز احسااسات پنهان و به خوا  رفته ای ر طور در می شاود  همین آن احسااس بیدا

مگر شااما به این سادوی می ر کنیم؟ ا  و نا  به خوا  رفته را بیداچطور آن احسااساات ن  دارد

مردم خوا  هساااتند وقتی می میرند سا ه »سوانی دل را سکاان دهی یا دلی را بیدار کنی؟ فرمود:

ی مردم  (112خصائص األئماة علیهم السالم: ص )«النااسُ نِیامٌ، فنِاا ماسُوا انتَبَهوا؛  بیدار می شوند

ا چطور ر که خوابند را چطور می سوانی بیدار کنی؟ مردمی که سا ا  این دنیا نروند بیدار نمی شوند

 ،وسعتهسات   ها ، بیداری دلشاهید و مهم سرین اثر خوناولین با خون   ؟می سوانی بیدار کنی

  بی نظیر و بی بدیل هست ون شهیدخبیداری دل در اثر عمق و کیفیت این بیداری و ماندواری 

 ، قدرت خون شهید آنقدر باالا صد هزار نفریا حتی صد نفر ی دل یک نفر یا دو نفر خون شهید نه

 یک جامعة را بیدار کنی کجا؟دل دلی را بیدار کنی کجا؟  هسااات که یک ملت را بیدار می کند 

  احساس سنفر ا  آمریکا  بیدار شدن دل یک ملت یعنی
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 . باور دشمنی دشمن 2

  ار سرد شهید ونخ، باور دشمنی دشمن هست  سردار سلیمانی و همراهانش اثر خون شهیددومین

 یکننده باور نمک ینیا  وذشته به مسئول یشتررا بهتر و ب یکاآمر یخباثت و پسات یمانیقاسام سال

 ما نشان داد  به مردم  ینو همچن یکاآمر یدشمن

 ی  برخرسندیا  باورها دشوارسر به نظر م یانگار برخ یمان،باورها و انوا  مراسب و وجوه ا یاندر م 

خدا  میباور کن ینکهسر هستند  مثالً در اآساان ییوو یمان،ا  موارد باور و ا یبرخ یاا  مراسب باور، 

و  منتلف یربه سعاب -انجام داد و خداوند حدوداً هفت مرسبه یکار دشوار یدنبا یاخالق ماسات، وو

 یا شما را خلق کرده یچه کس ید،بپرس ین: اور ا  مشرکفرمایدیم یمدر قرآن کر -به هم یکنزد

 آنها حتماً خواهند یعنی« اللَّهُ یَقُولُنَّلَ: »دهندیپاسخ م کندیرا اداره م ینها و  مانآسم یچه کسا

شند  نداشته با یان به خدا مشکلشیماندر اصل ا یناسات  پ  چه بساا مشرک یدهوفت: خدا آفر

باور  دشمن،باور  است  یا  موارد هست که باورمند شدن و مؤمن شدن کار دشوار یدر برخ یول

 سنت هست ا  آن باورهای  نی،دشمنی دشم

 یلیخ سوانندیم هایبعض ینکها یابد باشند،  یلیخ سوانندیم هایکه بعض کنندیباور نم هایلیچرا خ 

ه به آنها ک یسادو یکیبرشمرد:  -امر ینا یبرا-عمده  یلبشود دو دل یدعداوت نشان بدهند؟ شا

ل یا  دال یکی یمکه در قرآن کر یماری،ب یاهم مرض  یکیشاااده، و  یانمنتلف ب یهاعباارت

 یهِم ؛ف یُسارِعُونَقُلُوبِهِم  مَرَضٌ  یف ینَدشمنان خداست )فَتَرَى الَّذ یو سرعت ورفتن به سو یلسما

 (52مائده/

 خورندیم یبدشمن هستند، ا  لبنندشان فر ینهاکه واقعاً ا کنندیدشمنان خدا را باور نم هابعضی 

 اتیبکشند  جالب است که آ یرا به  دشمن ر سوانندیکه م کنندیخام خودشان سصور م یالو در خ

خود  به یمقرآن کر یهاا  چهار مورد قساام یکیاند  با ما ساانن وفته بارهیندر ا یقرآن فراوان

 یادی  یهاجوان- کنمیمورد اسات، من با  هم موضاوعش را به شما عرض م ینپروردوار در ا

 یچقدر جا ینا ینیدبب -دهیمیدر مجل  حضاور دارند، علما هم که در محضرشان درس پ  م

ا یآ کنندیمن! ا  سو سؤال م یامبرپ: »فرمایدیم خورَد؟یقسم م یهآ ینسأمل دارد؟ چرا خداوند در ا

تَن بِئُونَکَ)وَ «شاااوند؟یمنلدِ در عذا  م هایواقعاً بعضااا ( خداوند متعال 55/یون أَحَقٌّ هُوَ؛  یَسااا 
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 إِنَّهُ یوَ رَبِّ یقُل  إ«)اساات چنینینخودم سااووند ا یخدارسااول من! به آنها بگو، به: »فرمایدیم

 (55/یون لَحَقٌّ؛ 

 منلدِ در عذا  هستند؟ مثاًل خوِد شما،  هایقسام بنورد که بعضا یداکرم)ص( با یغمبرپ یدبا چرا

منلدِ در عذا   ینهاکه ا کنییباور م یا  آیاورب یاوری،در اهنت ب خواهییکاه م ییبادهااآن آدم

  مقدار باورش سنت است یک ینباشند؟ ا

 کهیناست  ا یضرور یاربسا ةمقول یک ینید ةجامع یبرا« باور دشامن»بد  یهاباور آدم یندر ب 

؛ عَهفَأَطَا رَبَّهُ عَب دٌ عَرَفَ النَّاسِ أَع قَلَأَلَا وَ إِنَّ : »فرمایدیمهستند!   یدشمنان ما چه موجوداس یمبدان

خود را بشناسد و اطاعت کند؛ وَ عَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصَاهُ؛ دشمن  یاست که خدا یکس مردم ینسرعاقل

ا  نف  شرو  شود  سواندیدشمن م ین( ا553/یناعالم الد«)کند یتخود را بشاناسد و او را معص

 هستند و اطراف ما هستند  باالخره انسان دشمن دارد  ی که سابع ابل یو دشمنان ی سا ابل

 ه سوق دهند ک یارا به وونه یو افکار عموم یاورندبار ب یاجامعه را به وونه خواهندیمکه  کسانی

در اطراف آنها وجود  شرفییو ب یپسات یترال و در نها سو ،ینهک یمردم احسااس نکنند دشامن

آرام  بِلطمزاجِ صلت یرخاکش یهاآدم یک ینهاکه ا یدبه مردم هستند، فکر نکن ینخائن ینهادارد، ا

 و یبو عج نظیریب هاییانتکه چه خ یمدست سراغ دار ینا  ا ینیسار هاییتهساتند  شانص

رد رفتار ک یفرو برد و طور یجامعه را در خوا  خرووش یدنبا وقتیچاند! هبه اسالم کرده یبیغر

 گلی انو  یکاآمر ینا یند؟دشمنان را نب یهااست که راالت یدشمن ندارند امرو  چه کس ینهاکه ا

شده ن یشترب شانیتنشده است؟ جنا یشترشان با   مان حضرت امام)ره( راالت هایونیستو صاه

 است؟

 در  یعابد یک یدند  دو فرشته آمدند و دیایدبال ب خواستیم یشهر یکهست که در  یتدر روا

  بودند خو یدهها دبود که فرشته یادسش طورالبد عب-! کندیم یشاهر هست که چه عبادس ینا

 جورینعابد  اهد که ا ین! با وجود ایابعد وفتند: خدا -باشاااند ینمثل ما ظاهرب ینکهاسااات، نه ا

هست که خداوند متعال فرمود:  یت! در روایم؟شهر بال نا ل کن ینما بر ا یاعبادت خوشگل دارد، آ

خاطر غضب در راه من برافروخته اش بههم چهره باریک یمرد در سمام طول عمرش حت ینبله ا

خاطر خدا سا حاال غضب است! به غیرتیو ب رگیو ب عرضاهیماسات و ب قدریننشاده اسات، ا
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در هم نابود  یزچبرافروخته نشاده است  بال آمد و شهر و عابد و سجاده و همه اشرهنکرده و چه

هَا عَلَى أَه لِ یَق لِبَاهَالِ ینَةٍإِلَى أَه لِ مَدِ ی نِاللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَ َ مَلَکَعَب دِ اللَّهِ   قَالَ: إِنَّ  یشاااد  )عَن  أَبِ

رَّ ُاللَّهَ وَ  یَد عُووَجَدَا رَجُلًا  ینَةِإِلَى ال مَدِ یَافَلَمَّا ان تَهَ احِبِهِ أَ مَا سَرَى هَ ی نِفَقَالَ أَحَدُ ال مَلَکَ یَتَضاااَ ذَا لِصاااَ

 ی َربِّ َحتَّى ُأَراِجعَ  ی ئاً فَقَالَ لَا وَ لَکِن  لَا أُح دِثُ شَ  یلِمَا أَمَرَ بِهِ رَبِّ یوَ لَکِن  أَم ضِا  ی تُهُالَ قَد  رَأَفَقَ یَالدَّاعِ

وَ  د عُوََیَفَوَجَد تُ عَب دَََ فُلَاناً  ینَةِإِلَى ال مَدِ ی تُان تَهَ یرَ ِّ إِنِّ یَاإِلَى اللَّاهِ سَبَارَََ وَ سَعَالَى فَقَالَ  ادَفَعَا

 (5/51/یکاف ؛قَطُّ یلِ ی ظاًوَج هُهُ غَ یَتَمَعَّر فَقَالَ ام ضِ بِمَا أَمَر سُکَ بِهِ فَنِنَّ اَا رَجُلٌ لَم   ی کَإِلَ یَتَضَرَّ ُ

 برخی از مسئولین در کاهش احساس ضدیت با آمریکاتالش 

 یننخرج چ یمانیسل یدخون شه ،کردند یو خباثت دشامن را باور نم یپسات ،ینا  مساول بعضای 

شد  انقال   یکاا  آمر یدمردم و احسااس سنفر شد یانو هم در م ینمسائول یانهم در م  یداریب

 کند؟ نهیرا در کشور نهاد یکاسا احساس سنفر ا  آمر یکردم یکار فرهنگ یدچند صد سال با یاسالم

 نند  ما ک یخنث در دل مردم یکابا آمر یتما سالش کردند که احساس ضد ینا  مسئول برخی چقدر

شااود مگر  یکرد  چطور مگر م یداررا در دلها ب یکادر آمر یتخدا احسااس ضاد یدیمشابه د یک

د وفتن یغر   ده م یاساایوندر کشااور ما، ساا یش  سا چند وقت پیدامکان دارد؟ بله با خون شااه

 یسنن وفته م ینا یبه سنت یاسیونوذشاته هست  ا   بان س «یکامرگ بر آمر اردوران شاع»

ده کر یجادا یچه فتت الفتوح یدخدا با خون سردار شه یندشامن هسات  حاال بب یکاشاد که آمر

 است؟ 

 ؛ محو و نابودی استکبار و آمریکاسردار سلیمانی سیاسی خون شهیدآثار 

 هست یکادر مقابل آمر یآماده هروونه واکنش و انتقام سانت انقال  اسالم عمومی افکار حاال  

و نفرت ا  نظام  یتدر ضااد یو ح  مشااترَ و مل یوفاق مل یجاددر ا یدقدرت خون شااه ینا

هست   یدآن هم ا  جن  سنفر ا  دشمن، کار خون شه یق،عم یح  مل یجادهست  ا یاستکبار

نه سنها در ایران بلکه در جهان این ح  سنفر  کرد  یجادسوان ا ینم یسااادو ینرا به ا یح  مل

 ت سردار سلیمانی چه فرمودند؟شدید ا  آمریکا بیدار شده هست  مقام معظم رهبری در پیام شهاد
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 )« ندیدلبستگان مقاومت خوننواه او یمقاومت است و همه المللیینب یچهره یمانیسل یدشاه»

 (15۳1ماه  ید 15

 هد جمع خوا یکه چطور بساط استکبار ا  عراق و منطقه به  ود یدشنو یو م ینیدب می شاما حاال

در جهان و منقطه با  یکاشود  دوران افول آمر یرقم  ده م یتبشر یخدر سار یدیشد و دوران جد

 و همرانش به سرعت رقم خورد   یمانیسردار سل یدخون شه

 را ا  عالم جمع  استکباری نظام بساط ساردار، خون  کرد جمع را داعش بسااط ساردار، وجود اور

ان ور یلنظر سحل یدحرف شاعور پشات سرش هست  برو ینا یسات،حرف شاعار ن ینکند  ا یم

  یدبنوان ینه م ینرا در ا یغرب

 حتماال ا  ا «یمانیسل قاسم» سرور متعاقب خطرات»وفت: یکاآمر یشیندولت پ یمل یتمشااور امن

در  سواندینها مآ یرد؛انتقام بگ یقابل سوجه یاربه شکل بس سواندیم یرانا  ویردیم یشیمنافعش پ

احتماال  یا لبنان یه،در سور سریعوس یادر وستره یا یرندانتقام بگ یتیمحدود وونهیچعراق بدون ه

 اتیسااساساا یپلمات،د یکایی،آمر یرویها هزار نده یز]فارس[ ن یج  در سااراساار خلیلاساارائ یهعل

 یکایدر اروپا، آمر یانه،منطقه خاورم یوجود دارد که ورا یبزروتر خطر  یمدار دنیو ما یسجاار

ده متح یاالتدر ا یدارد و حت یااهلل حضااور وسااتردها  جمله حز  یرانکه نوا  ا یقاو آفر ینالس

طر خ یمانیسل سرور وجود دارد  یرنظامیغ یا ینرم، نظام یااحتمال حمله آنها به اهداف سنت  یزن

انتقام  امقابله ب یکند با  هم برا یمتحده هر کار یاالتداد، ا یشرا افزا یرانبا ا یممستق یریدرو

 خون شهید شما احساس خطر کرده هست    دشمن ا 1«ننواهد بود  یکاف یرانسنت ا

  ما کشته دادیم و رنج بردیم »خون شهید فرمودند:آثار اجتماعی و سیاسی درباره  (ره)خمینی امام

لکن هر قطره خون آنها خونهایى را در رگ جوانان غیرسمند ما به جوش آورد و آسشى در دل آنها 

روشاان کرد که به خواساات خداوند سعالى خاموش نشااود مگر پ  ا  سااو اندن درخت جهنمى 

شهید سلیمانی، ریشه خون  2 (1553فروردین  4)«اساتعمار و به آسش کشایدن عمال روسیاه آن 

                                                      

۳۳۳24t،فارسخبروزاری  1 ps ://ei t aa.com/f arsna/ht 
 (1560آبان  4)«آوردملتهاى اسالمى را به جوش مىاین خون سید الشهداست که خونهاى همه »فرمودند:امام جای دیگری در  2
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ته صدای شکساثر عینی هساات  این حرف خبر غیبی نیسات  یک ر را خشاک می کند  اساتکبا

و رعب در اردوواه سرس  وشت را سیز کنی شادن هیمنة آمریکا به ووش می رساد کافی اسات و

 هم در آمریکا احساس خطر به شدت باالست  ،لیئفتاده هست  هم در اسران بدجوری ادشم

 فاطمیه روضه

  قم خواهدر در عالم با شهادت سردار سلیمانیفصل جدیدی  چه وری کرد، سا ببینیمباید صابفقط 

خرج بیدار کردن ملت و  ل ها هست  خون فاطمه  هرا سفاطمیه س فصل بیدار کردن د خورد 

رو  برای بیدار کردن دل مردم به در  خانة انصاااار و چهل س، فاطمه  ت شاااد امامات ساا قی

ا ٌ لَهُ خَم لٌ فَدَارَ بِهَا أَر بَعِ ی هِعَلَى أَسَانٍ عَلَ یٌّ)فاطمه( عَلِ حَمَلَهَا» مهاجرین رفت  بَاحاً فِ ینَکِسااَ  یصااَ

« سَقُولُ یَوَ هِ»  (114،یداختصاص مف)«  مَعَهَا ی نِوَ ال حُسَا  ال حَسَانِوَ ال أَن صَاارِ وَ  ینَال مُهَاجِرِ یُوتِبُ

خدا را « وَ ال أَن صَارِ ان صُرُوا اللَّهَ ینَمَع شَارَ ال مُهَاجِرِ یَا: »فرمودیم وونهینو ا آمدی هرا)س( م ةفاطم

شما با « رَسُولَ اللَّهِ ص یَع تُم بَاوَ قَد  »شما هستم!  یغمبردختر پ نم «یِّکُم اب نَةُ نَبِ یفَنِنِّ» یدکمک کن

ر نوشته جلوس یکم یک !یددفا  کن یشهاا  بچه یدا! شاما قرار وذاشاتهیداکرده یعتخدا ب یغمبرپ

به فاطمه کمک  ک یچبه فاطمه جوا  نداد! ه ک یچه« فَمَا أَعَانَهَا أَحَدٌ وَ لَا أَجَابَهَا وَ لَا نَصَرَهَا»

 شاکسته انن آمده ی  همان فاطمه با با وکنیدیم یهور یددار یننصارت د ینکرد! جانم که برا

 ای یدم: بروشاااتم و پرساااوویدینفر به فاطمه)س( جوا  داد  او م یک  ینبه کمک قهرمانان د

 هرا)س( فرمود:  ةهم هست سو را کمک کند؟ فاطم یگرد یبا من کس یاآ «ی رِی؟غَ یفَمَعِ»فاطمه 

خدا کمک  یکه برا یافاطمه ینسا حاال به من جوا  نداده است! ا ک یچه« أَحَدٌ یلَا مَا أَجَابَنِ»

 هرا)س(  ةکه فاطم ییآنجا یدکاار شاااده اسااات  شاااما فکر کردورفات، انن خودش کماک

فاطمه)س( موفق بود! مگر  یامدن یانرا به مساااجد ببرند! سا غالف قنفذ در م یعل وذاشاااتینم

   ینالقوم الظالم یاهلل عل ةأال لعنود؟!     امت بیدار کردن ب یفاطمه)س( جز در پ

 

                                                      

 


