
  ؟ بودند )سالم اهللا علیها(، منکر شهادت حضرت زهرا  )ره(و آیت اهللا خوئی  )ره(آیا مرحوم کاشف الغطاء 
﹤︊︫ ︣ح︵:  

︵︊﹅ رأي : ﹫︮ ا︨️؟ در ﹫﹚︻ (️﹀﹎ ︨︀︎︀ ا﹜︧﹑م(روا️ ︫﹊︧︐﹥ ︫︡ن ︎﹙﹢ي ز﹨︣ا ﹋﹥ آ︀ : از آ﹥ اً ︠﹢﹪ ︎︨︣﹫︡ه ︫︡
️︧﹫﹡ ﹫︮ ر ﹝﹫︀ن ︻﹙﹞︀ء﹢︪﹞.  

  .314، ص 3︮︣اط ا﹜﹠︖︀ه، ج 

  :﹡﹆︡ و ︋︣ر︨﹪
︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ﹋︐︀ب ﹝﹢رد ﹡︷︣ و ﹝︴︀﹜︺﹥ ︎︨︩︣ و ︨︀︎ ﹝︴︣ح ︫︡ه در آن، ر︨﹢ا﹪ ﹝︴︣ح ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︊︫ ﹟﹫﹠︀︑﹪ ︋﹫︩ از ︎﹫︩ 

︫︡ و ا︮﹏ ﹋﹑م آ️ اً ا﹜︺︷﹞﹪ ︠﹢ ﹤︋ ︨︀︎ ﹟︣︐︋ ﹪﹠﹫﹟ ا﹁︐︣ا︀ت ا︨️؛ از ا﹟ رو، ﹝︀ ا︮﹏ ﹋﹑م ﹝︣﹢م  رو︫﹟ ︠﹢ا﹨︡
آ️ اً ا﹜︺︷﹞﹪ ︠﹢﹪ را در ا﹟ ︗︀ ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ و︗︡ان ﹨︀ي ︋﹫︡ار داوري ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︻︀﹜﹞︀ن ا﹨﹏ ︑︧﹠﹟ ﹍﹢﹡﹥ ا﹁﹊︀ر ﹝︣دم و 

  .ن ﹋﹥ ﹨﹞︀ن در ﹡︀دا﹡﹪ ﹝︀﹡︡ن آ﹡︀ن ا︨️، ︋︨︣﹠︡︻﹢ام ︠﹢د را ︋﹥ ︋︀زي ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ ︑︀ ︋﹥ ﹝﹆︭﹢د︫︀
  :﹝︐﹟ ︨︀︎ آ️ اً ︠﹢﹪ ر︲﹢ان اً ︑︺︀﹜﹪ ︻﹙﹫﹥

) ︻﹙﹫︀ ا﹜︧﹑م ( ﹜︱﹙︹ ا﹜︧﹫︡ة ﹁︀︵﹞﹤ » ︻﹞︣ « ﹨﹏ ا﹜︣وا︀ت ا﹜︐﹪ ︢﹋︣﹨︀ ︠︴︊︀ء ا﹜﹞﹠︊︣، و︋︺︰ ا﹜﹊︐︀ب ︻﹟ ﹋︧︣ : 980س 
  ﹫︮﹤ ︋︣أ﹊﹛؟

﹪﹢﹛ر ﹝︺︣وف: ا﹢︪﹞ ﹈﹛ذ.  
و ﹢﹎ ﹤﹋ ﹪﹡︀﹠︨﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀︋︣ و ︋︺︱﹪ از ﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن در ﹋︐︀ب ﹨︀︪︀ن ﹡﹢︫︐﹥ و ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ ︻﹞︣ آ︀ روا︀ت : 980︨﹣ال 

  را ︫﹊︧︐﹥، ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ در︨️ ا︨️؟) ︨﹑م اً ︻﹙﹫︎)︀﹙﹢ي ﹁︀︵﹞﹥ 
  :﹝︣﹢م آ️ اً ︠﹢﹪ در ︨︀︎ ﹁︣﹝﹢ده ا︨️

  .ا﹟ روا︀ت ﹝︪﹢ر و ﹝︺︣وف ا︨️
***************  

 ﹤︊︫ ︣ح︵:  
︿︫︀﹋ ﹟︨ ︡﹠﹋ ﹪﹞ ا﹜︽︴︀ء، ﹋︐﹈ ︠﹢ردن ﹁︀︵﹞﹥ را رد:  

︡﹢﹎ ﹪﹞ ا﹜︽︴︀ء ︿︫︀﹋ ﹤﹞﹑︻:  
ا﹝︀ دا︨︐︀ن زدن ز﹨︣ا و آ︨﹫︉ د︡ن ﹎﹢﹡﹥ او از آن ﹝﹢اردي ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹥ و︗︡ان، ﹡﹥ ︻﹆﹏ و ﹡﹥ ا︧︀︨︀︑﹛ ︑﹢ان ︢︎︣﹁︐﹟ آن را 

﹋﹥ ︠﹢ و ︨︫︣️ ︻︣ب و ︻︀دات و ︑﹆︀﹜﹫︡ ﹡﹥ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹟ ﹋﹥ آن ﹇﹢م ﹡﹞﹪ ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡ آن را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡؛ ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ . ﹡︡ارد
 ﹈ ﹤︋ ︤﹎︣﹨ ︣ت و ︑︺︭︉ ﹡︧︊️ ︋﹥ ز﹡︀ن﹫︾ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ،︣ارداد﹇ ︡﹫︃︑ رد﹢﹞ ا︨﹑م ﹡﹫︤ آن را ️︺︫︣ ﹤﹋ از ا︨﹑م ︩﹫︎ ️﹫﹚﹨︀︗ ﹈﹫﹡

  .﹝︣د ︻︣ب ا︗︀زه ﹡﹞﹪ داد ﹋﹥ ز﹡﹪ را آن ﹨﹛ در ︋︣ا︋︣ ︫﹢ي او ﹝﹢رد ︲︣ب و ︫︐﹛ ﹇︣ار د﹨︡
  .135، ص ︗﹠﹥ ا﹜﹞︃وي ا﹜︽︴︀ء،ا﹜︪﹫︪﹞ ،︣﹀︺︗ ﹢ر ︋﹥ ﹋︀︫︿ 

  :﹡﹆︡ و ︋︣ر︨﹪
  :ا︮﹏ ﹋﹑م ﹝︣﹢م ﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء

  :︋︩ اول
أ﹡︀ ﹐ أ︋︣ئ ﹨﹣﹐ء ا﹜﹆﹢م، ﹜﹊﹟ ︲︣ب ا﹜﹞︣أة ﹋︀ن ﹁﹪ ذ﹜﹈ ا﹜︤﹝︀ن ︻﹫︊︀، ﹁﹞﹟ ︱︣ب ا﹝︣أة ︊︭ ذ﹜﹈ ︻︀را ︻﹙﹫﹥ و︻﹙﹪ ︻﹆︊﹥، ﹁﹀﹪ 

أ︻︣ا︲﹊﹛، و︨︊︊﹟ أ﹝︣اء﹋﹛، ﹁︅﹡﹟ ︲︺﹫﹀︀ت ا﹜﹆﹢ي،  و﹐ ︑﹫︖﹢ا ا﹜﹠︧︀ء ︋︃ذي، وإن ︫︐﹞﹟:.. ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤ ︻﹟ ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م
وا﹔﹡﹀︦، وا﹜︺﹆﹢ل، إن ﹋﹠︀ ﹜﹠﹣﹝︣ ︋︀﹜﹊︿ ︻﹠﹟ وإ﹡﹟ ﹜﹞︪︣﹋︀ت، وإن ﹋︀ن ا﹜︣︗﹏ ﹜﹫︐﹠︀ول ا﹜﹞︣أة ﹁﹪ ا﹜︖︀﹨﹙﹫﹤ ︋︀﹜﹀︣، أو ا﹜︣اوة، 

  .﹁﹫︺﹫︣ ︋︀ و︻﹆︊﹥ ﹝﹟ ︋︺︡ه
﹨︣ ﹋︧﹪ ز﹡﹪ را ﹋︐﹈ ︋︤﹡︡، ﹨﹛ ︋︣اي ︠﹢دش  ﹝﹟ ﹡﹞﹪ ︠﹢ا﹨﹛ ا﹟ ﹎︣وه را ︑︣︊﹥ ﹋﹠﹛؛ و﹜﹪ ﹋︐﹈ زدن ﹈ زن ز︫️ ا︨️ و ︻﹫︉،

  .﹡﹠﹌ آور ا︨️ و ﹨﹛ ︋︣اي ﹝﹠︧﹢︋﹫﹟ ︋﹥ او
︡︀﹞︣﹁ ﹪﹞ ︣ا : ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑مآن ﹨︀ را آزار ﹡︡﹨﹫︡؛ ز ،︡﹠﹠﹋ ﹟︣﹀﹡ ︋︤ر﹎︀ن ︫﹞︀ را ︀ ال ︋︊︣﹡︡ و﹣︨ ︣ا﹎︣ زن ﹨︀ آ︋︣وي ︫﹞︀ را ز

︋﹥ ز﹡︀ن ﹝︪︣ك ︋︣ ︢ر ﹝﹪ دا︫︐﹠︡، و در دوران ︗︀﹨﹙﹫️  زن از ﹡︷︣ ︗︧﹞﹪ و رو﹪ و ﹁﹊︣ي ﹡﹆︬ دارد، ﹝︀ را از آ︨﹫︉ ر︨︀﹡︡ن
  .︐﹪ ا﹎︣ ﹝︣دي ز﹡﹪ را اذ️ و آزار ﹝﹪ ﹋︣د، ﹨﹛ ︠﹢دش و ﹨﹛ آ﹠︡﹎︀ن ︎︦ از او را ︨︣ ز﹡︩ ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡



  :︋︩ دوم
و﹜﹊﹟ ﹇︱﹫﹤ ا﹜︤﹨︣اء، و﹜︴﹛ ︠︡﹨︀ ﹝﹞︀ ﹐ ﹊︀د ﹆︊﹙﹥ و︗︡ا﹡﹪، و︐﹆︊﹙﹥ ︻﹆﹙﹪، و﹆﹠︹ ︋﹥ ﹝︪︀︻︣ي، ﹐ ﹔ن ا﹜﹆﹢م ︐︣︗﹢ن 

﹛إ ︀︑︤﹋ا﹜︺︣︋﹫﹤، وا﹜︐﹆︀﹜﹫︡ ا﹜︖︀﹨﹙﹫﹤ ا﹜︐﹪ ر ︀︀︖︧﹛ر︻﹢ن ﹝﹟ ﹨︢ه ا﹜︖︣أة ا﹜︺︷﹫﹞﹤، ︋﹏ ﹔ن ا﹢︐و....  
 ﹤﹋ ️︗ ﹟︣د؛ ا﹜︊︐﹥ ﹡﹥ ︋﹥ ا︢︎ ﹪﹞ و ︨﹫﹙﹪ ︠﹢رد﹡︩ را ﹡﹥ و︗︡ان ﹝﹟ و ﹡﹥ ︻﹆﹏ و ﹝︪︀︻︣م آن را ︀﹫﹚︻ ًدا︨︐︀ن ز﹨︣ا ︨﹑م ا

  .︋﹙﹊﹥ ︭︠﹙️ ﹨︀ي ︻︣︋﹪ و ︑﹆﹙﹫︡ از ︨﹠️ ﹨︀ي ︗︀﹨﹙﹪ آن را ا︔︊︀ت ﹝﹪ ﹋﹠︡﹎︣وه ﹝︀﹜︿ را از ﹠﹫﹟ ︗︣أ︑﹪ ︋︤رگ ︎︀ك ﹡﹞︀﹛؛ 
 ﹟﹫︧ ︡﹝﹞ ﹫︪﹛دار ا﹔︲﹢اء، ︋﹫︣وت: ، ﹡81︫︣︀ص  ︗﹠﹤ ا﹜﹞︃وي، ،)﹨ـ1373﹝︐﹢﹁︀ي(﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء، ا.  

  :︋ ︨︀︎︩ اول
︧︡﹢﹡ ﹪﹞ م ﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء﹢︣﹞ م﹑﹋ ﹫︲﹢︑ در ﹪︱︑︣﹞ ︣﹀︺︗ ︡﹫︨ ﹤﹞﹑︻:  

﹜﹫﹢﹎ ﹪﹞ ︨︀︎ در :︿︫︀﹋ ﹟︨  ﹈﹫﹊︪︑ ︀﹫﹚︻ ً︣ت ز﹨︣ا ︨﹑م ا︱ ︣︋ ادث وارده﹢ ا﹜︽︴︀ء ﹋﹥ ︋︺︱﹪ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آن در
  :﹋︣ده ا﹡︡، ﹡﹊︀ت ز︀دي ﹨﹞︣اه دارد ﹋﹥ ︋﹥ ︋︣︠﹪ از آن ا︫︀ره ﹝﹪ ﹋﹠﹫﹛

دث ﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء، ﹝﹠﹊︣ ﹢ادث وارده ︋︣ ︱︣ت ز﹨︣ا ︨﹑م اً ︻﹙﹫︀ ﹡﹫︧️، و ﹝︀ ︻﹙﹪ ر︾﹛ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︺︐﹆︡ ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ او ﹢ا. 1
﹜﹫﹢﹎ ﹪﹞ ︡﹠﹋ ﹪﹝﹡ وارده را ا﹡﹊︀ر:  

  :﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء، ﹝︺︭﹢م از ︠︴︀ و ا︫︐︊︀ه ﹡︊﹢ده ا︨️
﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء ا﹎︣ ﹥ دا﹡︪﹞﹠︡ي ︋︣︗︧︐﹥ و ︀︮︉ ﹡︀م ا︨️؛ و﹜﹪ ا﹟ و︥﹎﹪ ︋︀︻︒ ﹡﹞﹪ ︫﹢د ﹋﹥ او از ︠︴︀ و ا︫︐︊︀ه ﹝︭﹢ن : او﹐ً

و ﹜︢ا ﹝﹪ ︋﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ او در دا︨︐︀ن ﹨︖﹢م ︋﹥ . ﹝︭︀در آن ︋︀︫︡ ︋︀︫︡؛ ﹝︭﹢︮︀ً ﹝︧︃﹜﹥ اي ا﹎︣ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑﹆﹫﹅ و ︑︐︊︹ د﹇﹫﹅ در ﹝︐﹢ن و
︠︀﹡﹥ ز﹨︣ا ︨﹑م اً ︻﹙﹫︀ و ﹋︐﹈ زدن و ︨﹆︳ ︗﹠﹫﹟ ︋﹥ د﹐﹙﹪ ا︨︐﹠︀د ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د وي ︋﹢ده ا︨️؛ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︲︣ور 

︫︡ و ︨ ︡︀︋﹠︀ن و آراء ا︨️ ﹋﹥ در اد﹜﹥ او ﹡︀️ د﹇️ و ︋︣ر︨﹪ را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛؛ ﹢ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹨︀ي در︨️ ﹡︊︀
  .وي ︋︀ د﹇️ و ﹋﹠︖﹊︀وي ﹝﹢رد ﹡﹆︡ ﹇︣ار ﹎﹫︣د و ︋﹥ ︮︣ف ︫﹫︺﹥ ︋﹢دن و ︻︀﹜﹛ ︋﹢دن از ︑﹫︣ رس ﹡﹆︡ ︻﹙﹞﹪ ﹡︀︊︡ دور ︋﹞︀﹡︡

  :﹨︡ف او ︑︣﹈ ﹡︪︡ن ا︧︀︨︀ت ا﹨﹏ ︨﹠️ ︋﹢ده ا︨️
﹨︣ا ︨﹑م اً ︻﹙﹫︀ را ا﹡︧︀ن ﹨︀ي ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء ﹋︧︀﹡﹪ را ﹝︀︵︉ ﹇︣ار داده ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا﹁︣اد ﹝︀︗﹛ ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ز: ︔︀﹡﹫︀ً

︎︀ك دا﹡︧︐﹥ و ︋︀ د︡ه ا︐︣ام ︋﹥ ا︻﹞︀ل آ﹡︀ن ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹠︡ و آ﹡︀ن را ﹝﹫︤ان در︨︐﹪ و ﹅ ︋︡ا﹡﹠︡؛ و ﹜︢ا او ﹝﹪ ︠﹢ا︨︐﹥ ا︨️ وا﹇︺﹫️ ا﹝︣ 
︺﹫︡ دا﹡︧︐﹥ را ︋﹥ آ﹡︀ن ︋﹀﹞︀﹡︡ ︋︡ون ا﹟ ﹋﹥ ا︧︀︨︀ت آ﹡︀ن را ︑︀﹝﹡ ﹈︣︡ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ا︻﹞︀ل را از آ﹡︀ن ︋

︡︀﹝﹡ د﹡︡، ︋﹫︡ار﹢︊﹡ ﹏︀﹇ ﹪︐︨︡ا﹇ ﹟﹫﹝︗︀﹞ را ﹋﹥ ︋︣اي ︉︭︺︐﹞ ︣﹫︾ دو ﹨︡ف، و︗︡ان ︠﹀︐﹥ ا﹁︣اد ﹟ا︨️ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ از ﹝﹫︀﹡﹥ ا.  
️﹀﹎ ︡︀︋ ﹤︐﹊﹡ ﹟ا ︡﹫︃︑ در : ﹟﹫﹆ ﹤︋ ،از آن ﹝﹪ داد ︣﹫︾ ﹪︨︀︎ ︣﹎ا︨️ ﹋﹥ ا ﹤︐﹀﹎ ﹪︧﹋ ︩︨︣︎ ︨︀︎ را در ﹟︨ ﹟او ا

﹋ ﹪﹞ ﹈︣︑ ︧︀︨︀ت وي را︡ت ︋﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن آ︾︀ز ا︀د و︖︣د؛ ︭︠﹢︮︀ً ︎︦ از آن ﹋﹥ ﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء ︑﹑ش و︨﹫︺﹪ ︋︣اي ا
  .﹋︣ده ︋﹢د و ︋﹥ آن ︋︧﹫︀ر ا﹨﹞﹫️ ﹝﹪ داد

︡﹠﹋ ﹪﹞ ︡﹫︃︑ و ︋﹥ آ︑︩ ﹋︪﹫︡ه ︫︡ن ︠︀﹡﹥ را ﹟︧﹞ ︣ت︱ ︀دت︫ ،ا﹜︽︴︀ء ︿︫︀﹋:  
ًٌ︀︓﹛︀︔ : ﹪﹫︗﹢︑ ︀م و︋︋︡ون ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ا ︣﹍د ﹪︀︗ ︋︤رگ در ︡﹠﹝︪﹡دا ﹟و︗﹢د ﹡︡ارد، ا ﹏︋︀﹆﹞ ا︵︿ ︵︣ف﹢︻ ﹈︣︑ در آن ﹤﹋

︻﹆﹫︡ه اش را ︋︀ز﹎﹢ ﹝﹪ ﹋﹠︡ و ︋︀ ︮︡اي ︋﹙﹠︡ ﹁︣︀د ﹝﹪ ز﹡︡ ﹋﹥ ﹝︧﹟ ﹁︣ز﹡︡ ︱︣ت ز﹨︣ا ︻﹙﹫﹞︀ ا﹜︧﹑م را ︨﹆︳ ﹋︣د﹡︡ و دًـرِ ︠︀﹡﹥ 
﹝︧﹟  اش را آ︑︩ زد﹡︡، او در ا︫︺︀رش ︋︀ ︨﹢زو ﹎︡از از ﹝︭﹫︊️ ﹨︀ي ز﹨︣اي ا︵︨ ︣﹟ ︨︣ا﹪ ﹝﹪ ﹋﹠︡ و ︫︀دت ﹁︣ز﹡︡ش

  :را ︋﹥ ا︔︊︀ت ﹝﹪ ر︨︀﹡︡
﹤︖﹠﹞ ا﹜︊︀ب ︿﹚︠ ﹟︧﹞ ︳﹆︨ ﹟﹞  
  و﹁﹪ ا﹜︴﹀﹢ف ︨﹆﹢ط ا﹜︧︊︳ ﹝﹠︖︡﹐

  .︋︊︀ب دار ا︋﹠﹤ ا﹜︀دي ︑︃︗︖﹥
︉︴ ﹟﹞ ︀م ︲︣ام ا﹜﹠︀ر﹫﹛︀︋و  

ا﹎︣ ︧﹫﹟ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م را در ﹋︣︋﹑ ︫﹫︡ ﹋︣د﹡︡، ︎﹫︩ از آن ﹝︧﹟ ز﹨︣ا ︻﹙﹫﹞︀ ا﹜︧﹑م را ︎︪️ دًـر، ︋︀ ︲︣︋﹥ ﹜﹍︡ ︋﹥ ︫︀دت 
  .ر︨︀﹡︡﹡︡، و ا﹎︣ در ﹋︣︋﹑ ︠﹫﹞﹥ ﹨︀ را آ︑︩ زد﹡︡، ا ﹟︣﹋️ ادا﹝﹥ ︋﹥ آ︑︩ ﹋︪﹫︡ه ︫︡ن ︠︀﹡﹥ ز﹨︣ا و ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹞︀ ا﹜︧﹑م ︋﹢د

  .﹝﹠︪﹢رات ﹇︧﹛ ا﹜︡را︨︀ت ا﹖︨﹑﹝﹫﹤، ︵︣ان، إ︣ان: ، ﹡389︫︣︀، ص ﹝﹆︐﹏ ا﹜︧﹫﹟ ،)﹨ـ1391﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹞﹢︨﹢ي ا﹜﹞﹆︣م، ︨﹫︡ ︻︊︡ ا﹜︣زاق : رك

  :﹨︖﹢م ︋﹥ ︠︀﹡﹥ و﹪ و آ︑︩ زدن آن را ا︗﹞︀︻﹪ ﹝﹪ دا﹡︡﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء، ﹝︧︃﹜﹥ 



﹝︣﹢م ﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء، ﹝︧︃﹜﹥ ﹨︖﹢م ︋﹥ ︠︀﹡﹥ و﹪ و آ︑︩ زدن دًـرِ ︠︀﹡﹥ را ﹝﹢︲﹢︻﹪ ﹝﹪ دا﹡︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︋︣ آن ا︑﹀︀ق ﹡︷︣ دار﹡︡ : را︋︺︀ً
︧︡﹢﹡ ﹪﹞ و ﹜︢ا:  

︦، و﹝﹟ ︋︺︡ه إ﹜﹪ ا﹜﹆︣ن ا﹜︀دي ︻︪︣ ︵﹀️ وا︨︐﹀︀︲️ ﹋︐︉ ا﹜︪﹫︺﹤، ﹝﹟ ︮︡ر ا﹖︨﹑م وا﹜﹆︣ن ا﹔ول، ﹝︓﹏ ﹋︐︀ب ︨﹙﹫﹛ ︋﹟ ﹇﹫
و﹝︀ ︋︺︡ه ︋﹏ وإ﹜﹪ ﹢﹝﹠︀ ﹨︢ا، ﹋﹏ ﹋︐︉ ا﹜︪﹫︺﹤ ا﹜︐﹪ ︻﹠﹫️ ︃︋﹢ال ا﹔﹞﹤، وأ︋﹫﹛ ا﹒﹤ ا﹜﹊︊︣ي، وأ﹝﹛ ا﹜︭︡﹆﹤ ا﹜︤﹨︣اء ︮﹙﹢ات اً 

ا﹜︴︀﹨︣ة،  ︻﹙﹫﹛ أ︗﹞︺﹫﹟، و﹋﹏ ﹝﹟ ︑︣︗﹛ ﹜﹛، وأ﹜︿ ﹋︐︀︋︀ ﹁﹫﹛، وأ︵︊﹆️ ﹋﹙﹞︐﹛ ︑﹆︣︊︀ أو ︑﹆﹫﹆︀ ﹁﹪ ذ﹋︣ ﹝︀︭︉ ︑﹙﹈ ا﹜︊︱︺﹤
︀﹡ا﹜﹞︭︴﹀﹪  أ ︀﹫︋أ ﹥﹚و︻︭︣ت ︋︀﹜︊︀ب ) ص ( ︋︺︡ ر ،︀︵︣﹇ ︣︔︀﹠︑و ︀﹠﹫︻ ︣ت﹝ا ﹪︐ ،︀﹨︡︠ و﹜︴﹞﹢ا ،︀︗︣ب ا﹜︷︀﹜﹞﹢ن و︲

  .︺﹚︲ ︧︣﹋ ﹪︐︀، وأ︨﹆︴️ ︗﹠﹫﹠︀، و﹝︀︑️ و﹁﹪ ︻︱︡﹨︀ ﹋︀﹜︡﹝﹙︕
: و﹝︣ا︔﹫﹛، وأر︨﹙﹢﹨︀ إر︨︀ل ا﹜﹞︧﹙﹞︀ت︔﹛ أ︠︢ ︫︺︣اء أ﹨﹏ ا﹜︊﹫️ ︨﹑م اً ︻﹙﹫﹛ ﹨︢ه ا﹜﹆︱︀︀ وا﹜︣زا︀ و﹡︷﹞﹢﹨︀ ﹁﹪ أ︫︺︀ر﹨﹛ 

. ﹝﹟ ا﹜﹊﹞﹫️ وا﹜︧﹫︡ ا﹜﹞﹫︣ي، ود︻︊﹏ ا﹜︤ا︻﹪، وا﹜﹠﹞﹫︣ي، وا﹜︧﹑﹝﹪، ود﹈ ا﹜︖﹟، و﹝﹟ ︋︺︡﹨﹛، و﹝﹟ ﹇︊﹙﹛ إ﹜﹪ ﹨︢ا ا﹜︺︭︣
و︑﹢︨︹ أ︻︀︸﹛ ︫︺︣اء ا﹜︪﹫︺﹤ ﹁﹪ ا﹜﹆︣ن ا﹜︓︀﹜︒ ︻︪︣، وا﹜︣ا︋︹ ︻︪︣، ا﹜︢ي ﹡﹛︀﹋ ،﹤﹫﹁ ﹟︴﹪، وا﹜﹊︺︊﹪، وا﹜﹊﹢از﹟، وآل ا﹜︧﹫︡ 

﹞﹜﹨︀دوآ ﹜︺﹝︗ ︭︣﹛ق ا﹢﹀و ،﹜﹨︡اد︺︑ ︧︣︺ ﹟﹝﹞ ﹜﹨︣﹫︾و ،﹟﹫﹫﹚﹛︡ي ا.  ﹥︀︾ ﹪﹁ ️﹡︀﹋ وإن ،︹︀︷﹀﹛وا ︹︀︖﹀﹛و﹋﹏ ︑﹙﹈ ا
ا﹜﹀︷︀︻﹤ وا﹜︪﹠︀︻﹤، و﹝﹟ ﹝﹢︗︊︀ت ا﹜﹢︪﹤ وا﹜︡﹨︪﹤، و﹜﹊﹟ ﹞﹊﹟ ﹜﹙︺﹆﹏ أن ︖﹢ز﹨︀، و﹜﹙︃ذ﹨︀ن وا﹜﹢︗︡ان أن ︑︧︐︧﹫︽︀، و﹜﹙︃﹁﹊︀ر 

  .م ﹇︡ ا﹇︐︣﹁﹢ا ﹁﹪ ﹇︱﹫﹤ ا﹜﹑﹁﹤، و︾︭︉ ا﹜﹞﹠︭︉ ا﹖﹜﹪ ﹝﹟ أ﹨﹙﹥ ﹝︀ ︺︡ أ︻︷﹛ وأ﹁︷︹أن ︑﹆︊﹙︀، و︑﹝︱︀، و﹐ ︨﹫﹞︀ وأن ا﹜﹆﹢
﹋︐︀ب ﹨︀ي ︫﹫︺﹥ از آ︾︀ز ا︨﹑م و از ﹡︧︐﹟ ﹇︣ن آن ﹝︀﹡﹠︡ ﹋︐︀ب ︨﹙﹫﹛ ︋﹟ ﹇﹫︦ و ا﹁︣ادي ﹋﹥ ︎︦ از او ︑︀ ﹇︣ن ︀زد﹨﹛؛ ︋﹙﹊﹥ ︑︀ 

﹪ ا﹫﹚︻ ﹤﹝﹛ ا﹜︧﹑م و ︎︡ر ︋︤ر﹎﹢ار︫︀ن آ️ و ز﹝︀ن ﹝︀ آ︔︀ري را ﹡﹢︫︐﹥ ا﹡︡ و ︋﹙﹊﹥ ﹨﹞﹥ ﹋︐︀ب ﹨︀﹪ ﹋﹥ ﹝︐︺︣ض ﹢ادث ز﹡︡﹎
﹡︪︀﹡﹥ ا﹜﹪ و ﹝︀در︫︀ن ︱︣ت ︡︮﹆﹥ ︨﹑م اً ︻﹙﹫︀ ︫︡ه ا﹡︡ و ︀ ا﹁︣ادي ﹋﹥ ︫︣ح ︀ل آ﹡︀ن را ﹡﹢︫︐﹥ و ︋﹥ ︮﹢رت ︠︀ص 

︊﹢د ﹋︐︀︋︩ را ︋﹥ آ﹡︀ن ا︠︐︭︀ص داده ا︨️، ﹨﹞﹥ ا﹟ ا︫︀ص ︨﹫﹙﹪ ︠﹢ردن ز﹨︣ا را ︎︦ از ﹁﹢ت ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و ﹋
︫︡ن ︣ه و ︨︣خ ︫︡ن ︪﹛ ﹨︀ و ا﹁︐︀دن ﹎﹢︫﹢اره ︋︣ ا︔︣ آن ︲︣︋﹥، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫﹊︧︐﹥ ︫︡ن ︎﹙﹢ي ز﹨︣ا را ︎︪️ دًـر، و 

  .︨﹆︳ ︫︡ن ︗﹠﹫﹟ و ورم ﹋︣دن ︋︀زو را ﹡﹢︫︐﹥ و ︫︣ح داده ا﹡︡
︀ن ︋﹫︀ن ﹋︣ده ا﹡︡؛ ︎︦ از ﹝﹣﹜﹀︀ن و ﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن ︫﹫︺﹥، ︫︀︻︣ان ا﹨﹏ ︋﹫️ ︻﹙﹫﹛ ا﹜︧﹑م، ا﹟ ﹝︭﹫︊️ ﹨︀ي و ر﹡︕ ﹨︀ را در ا︫︺︀ر︫

  .﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹋﹞﹫️، ︨﹫︡ ﹞﹫︣ي، د︻︊﹏ ︠︤ا︻﹪، ︨﹑﹝﹪ و د﹈ ا﹜︖﹟
︠︴﹪، : ︭︠﹢︮︀ ︫︀︻︣ان ︫﹫︺﹥ در ﹇︣ن ︨﹫︤ده و ︀رد﹨﹛ ﹝︀﹡﹠︡. و ︫︀︻︣ا﹡﹪ ﹋﹥ ︎︦ از آ﹡︀ن آ﹝︡ه ا﹡︡ ︐﹪ ︫︀︻︣ان ز﹝︀ن ﹝︀

﹪ و ︾﹫︣ آ﹡︀ن ﹋﹥ ﹡︀م ︋︣دن از ﹨﹞﹥ ﹝︪﹊﹏ ا︨️ ّ﹚ ︡ي﹞ ︡﹫︨ آل ،﹟از﹢﹋ ،﹪︊︺﹋.  
اد ا︻﹛ از ﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن و ︫︀︻︣ان ﹁︖︀︹ درد﹡︀ك وارده ︋︣ ︱︣ت ز﹨︣ا را ︋︀ز﹎﹢ ﹋︣ده ا﹡︡؛ ا﹎︣ ﹥ ا︀︖﹁ ﹟︹، درد﹡︀ك و ا﹟ ا﹁︣

︨︐﹞﹍︣ا﹡﹥ ا︨️؛ و﹜﹪ ︻﹆﹏ و و︗︡ان آن را وا﹇︹ ︫︡ه ﹝﹪ ︎﹠︡ارد و ا﹡︪︡﹥ آزاد آن را ﹝﹪ ︢︎︣د؛ ز︣ا ﹨﹞﹥ ا ﹟﹢ادث ︑﹙ در ︎﹪ 
︭﹠﹞ ﹟از ︵︣ف ﹡︀ ا﹨﹙︀ن ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د﹝︧︃﹜﹥ ︠﹑﹁️ و ︗︀﹡︪﹫﹠﹪ و ︾︭︉ ا ︉.  

 ﹟﹫︧ ︡﹝﹞ ﹫︪﹛دار ا﹔︲﹢اء، ︋﹫︣وت: ، ﹡81︫︣︀ـ  78و  84ـ  83ص  ︗﹠﹤ ا﹜﹞︃وي، ،)﹨ـ1373﹝︐﹢﹁︀ي(﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء، ا.  

  :︋ ︨︀︎︩ دوم
  :آن ﹥ ﹋﹥ ﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء در ︋︺﹫︡ دا﹡︧︐﹟ ﹋︐﹈ ︠﹢ردن زن ︻︣︋﹪ و در ︑﹢︗﹫﹥ آن ﹎﹀︐﹥ ا︨️، ︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ا︨️؛ ز︣ا

  ︗︊︀ران ︋︣اي ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹇︡رت، از ﹨﹫︘ ︻﹞﹙﹪ ﹁︣و﹎︢ار ﹡﹞﹪ ﹋﹠﹠︡
﹁︣﹝ ︩︀︱︣ت ︻﹙﹪ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹋﹥ ﹋︐﹈ زدن زن را ︻︀ر و ﹡﹠﹌ ︋︣اي ︻︣ب دا﹡︧︐﹥ ا︨️، ︋﹥ ﹝︺﹠︀ي ﹝︀ل ︋﹢دن ﹠﹫﹟ : او﹐ً

﹁️ و ﹊﹢﹝️ ︋︡︑︣﹟ ا︮﹢﹐ً ︻︣ب زن را ﹋︐﹈ ﹡﹞﹪ ز﹡︡؛ ︋﹙﹊﹥ ﹎︀﹨﹪ ︋︣اي ر︨﹫︡ن ︋﹥ ا﹨︡ا﹁﹪ ﹝︀﹡﹠︡ ︠﹑: ︻﹞﹙﹪ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫﹢د
و ز︫️ ︑︀︖﹁ ﹟︣︹ را ﹝︣︑﹊︉ ﹝﹪ ︫﹢﹡︡؛ ﹝︭﹢︮︀ً ا﹎︣ در ر︨﹫︡ن ︋﹥ ا﹟ ﹝﹠︭︉ ︔︣وت ﹁︣اوان و ﹎︧︐︣ش ﹇︡رت و ﹡﹀﹢ذ در 

  .︋﹫﹟ ﹝︣دم و ︫︣ت و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡
﹟﹫﹆ ﹤︋ ،︡﹡︣ام آ﹝﹫︤ دار︐و ا︨﹑﹝﹪ ا︨️ و ﹝︣دم ︋﹥ آن ﹡﹍︀﹨﹪ ا ﹪﹠د ️﹁﹑︠ ﹤﹋ ︀﹞ ︒︋ در ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹢رد ﹟︋︣اي  ︋﹠︀︋︣ا

  .ر︨﹫︡ن و د︨️ ︀︋﹪ ︋﹥ آن ﹨︣ ︗﹠︀︐﹪ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹫﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
  :︻︣ب، ز﹡︡ه ︋﹍﹢ر ﹋︣دن د︠︐︣ان را ﹡﹠﹌ ﹡﹞﹪ دا﹡︧️

آ︀ ز﹡︡ه ︋﹥ ﹎﹢ر ﹋︣دن د︠︐︣ان ︻︀ر و ﹡﹠﹌ ﹡﹫︧️؟ و آ︀ ︋︣ادر ﹋︪﹪ ︋︣اي ر︨﹫︡ن ︋﹥ د﹡﹫︀ ﹡﹠﹌ ﹡﹫︧️؟ آ︀ ا﹟ ا︻﹞︀ل ︻︀ر﹎﹢﹡﹥ : ︔︀﹡﹫︀ً
﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹝﹪ دا﹡﹫︡، ︠﹫︤ران ︋︙﹥ اش را ︋︣اي ︋﹥ د︨️ آوردن ﹇︡رت و ر︀︨️ ﹋︪️، ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ دوران ︗︀﹨﹙﹫️ ﹡︊﹢د؟ و 



  :﹝︃﹝﹢ن ︋︣ادرش ا﹝﹫﹟ را ﹋﹥ ﹝︤ا ﹜﹊﹢﹝︐︩ ︋﹢د از ︎︀ درآورد، و ا﹟ ︲︣ب ا﹜﹞︓﹏ از ︠﹢د ︫﹞︀ ا︨️ ﹋﹥
﹤﹛ ﹜ا﹜﹞﹙﹈ ︻﹆﹫﹛ ﹐ ر.  

  .︠﹑﹁️ و ︨﹫︀︨️ ︋﹪ ر﹛ ا︨️
 ︣︣︗ ﹟︋ ︡﹝﹞ ︣﹀︺︗ ﹪︋ا﹜︴︊︣ي ،)310﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜︴︊︣ي، أ ︣وت؛ - دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤ : ، ﹡522︫︣︀، ص 3، ج ︑︀ر﹫︋  

 ﹪﹚︻ ﹟︋ ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︧﹛34، ص 2، ج ﹝︣وج ا﹜︢﹨︉ )﹨ـ346﹝︐﹢﹁︀ي(ا﹜﹞︧︺﹢دي، أ︋﹢ ا .  

︡﹢﹎ ﹪﹞ ﹏︓﹝﹛︣ب ا︲ ﹟ا ﹫︲﹢︑ أ︋﹢ ﹨﹙︀ل ︻︧﹊︣ي در:  
  .أن  ﹤﹛ ︡﹛﹢ ﹜﹛ ﹜﹫﹆︻ ﹤﹡︃﹋ ︣﹫︭﹫﹁ ﹤﹊﹚︣اد أن ا﹜﹞﹙﹈ ﹜﹢ ﹡︀ز︻﹥ و﹜︡ه ﹝﹙﹊﹥ ﹜﹛﹢﹇ .︒︊﹚ ﹜﹛ ا﹜﹞﹙﹈ ︻﹆﹫﹛

 ﹪﹞ ﹤﹡﹢﹎ ﹟د︨️ ︎︡ر ﹋︪︐﹥ ﹝﹪ ︫﹢د و ا ﹤︋ ،︡﹠﹋ ️﹀﹛︀﹞ ︩︐﹞﹢﹊ و ️︨︀︎︀د︫︀ه ︋︀ ر ︀ و ﹜﹋︀ ︡﹡ا﹎︣ ﹁︣ز ﹪﹠︺ ا﹜﹞﹙﹈ ︻﹆﹫﹛؛
  .ا﹡﹢﹎ ﹤﹋ ︪︡︡︀ ﹨﹫︙﹍︀ه ﹁︣ز﹡︡ي ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️

  .م1988 - ﹨ـ 1408 - ︋﹫︣وت  -دار ا﹜﹀﹊︣ : ، ﹡1627︫︣︀: ، ر﹇﹛247، ص 2، ج ︗﹞︣ة ا﹔﹝︓︀ل ا﹜︺︧﹊︣ي، ا﹜︪﹫ ا﹔د︉ أ︋﹢ ﹨﹙︀ل،

  ز︫️ ︑︣ ا︨️، ︀ ﹋︐﹈ زدن ز﹡︀ن؟) ص(﹡︧︊️ ﹨︢︀ن ︋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ 
ا﹎︣ ﹝︺︀︮︣ان ︎﹫︀﹝︊︣ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ﹝﹢ا︸︉ ﹎﹀︐︀ر و ﹋︣دار ︠﹢د ︋﹢﹡︡ ︑︀ از آ﹡︀ن ︨﹟ ﹡︀︎︧﹠︡ي در ﹅ ر︨﹢ل ︠︡ا و در : ︔︀﹜︓︀ً

︑﹆﹫︡ دا︫︐﹥ و ا︐︣ام او را ﹡﹍﹥ ﹝﹪ دا︫︐﹠︡، ﹡︀︊︡ ا︨ ﹟﹟ ︋﹪ اد︋︀﹡﹥ را در ﹞ ﹤﹋ ﹪﹛︀︱︣ آن ︱︣ت ︮︀در ﹡︪﹢د و ︋︣ ا﹟ ا﹝︣ 
  :﹝﹪ ︫﹠﹫︡ ︋︣ ز︋︀ن ︗︀ري ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥

︣︖﹫﹛ ﹏︗︣﹛إن ا.  
︡﹢﹎ ﹪﹞ ︀ن︢﹨ ︣د﹞ ﹟ا.  

 ︀آ ،﹟از ︎﹫︣وي ﹋︣دن از ︻︀دات و ︑﹆﹙﹫︡ ︋﹥ دور ︋︀︫︡، ا﹁︤ون ︋︣ ا ︡︀︋ ﹪﹠︀ي د︫در ︮﹢ر︑﹪ ﹋﹥ ︋﹠﹫︀﹡﹍︢ار ارز ﹤︋ ﹪︐︊︧﹡ ﹟﹫﹠
︎﹫︀﹝︊︣ ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︀︫︧︐﹥ ︑︣ ا︨️ ︋︣اي ﹡﹠﹌ و ︻︀ر ا︋︡ي ︀ ﹋︐﹈ زدن زن و ︀ ︠︣اب ﹋︣دن ︠︀﹡﹥ و ︨﹠︀ن ز︫️ 

  .﹡︓︀رش ﹋︣دن؟
︎︦ ا﹎︣ در آن روز و در ﹝︱︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ از ︻︀ر و ﹡﹠﹌ ا︋︡ي ﹝﹪ ︑︨︣﹫︡﹡︡ ︀︋︡ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹪ ︣﹝️ ︎﹫︀﹝︊︣ را 

︀︻︣ا﹝﹪ ︋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا را ﹡﹥ر︐در ﹝﹢ردي ﹋︐﹈ زدن را ︻︀ر و ﹡﹠﹌ ︋︡ا﹡﹠︡؛ و﹜﹪ ︋﹪ ا ﹤﹋ ﹟را ﹝﹢رد . ️ ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡ ﹡﹥ ا ﹤﹝︵︀﹁ ︀ و
﹜︣︢︍︋ ︣ار دادن و آ︑︩ زدن ︠︀﹡﹥ را ا﹡﹊︀ر ﹋﹠﹫﹛ و﹜﹪ ︨﹫﹙﹪ زدن را﹇ ︡︡︑.  

  ﹊︀ر ﹋﹠﹫﹛ و ︀ آن را ︻︀ر و ﹡﹠﹌ ﹡︡ا﹡﹫﹛؟آ︀︫ ︀︧︐﹥ ا︨️ ︨﹫﹙﹪ زدن را ︻︀ر و ﹡﹠﹌ ︋︣اي ︻︣ب ︋︡ا﹡﹫﹛؛ و﹜﹪ آ︑︩ زدن را ︀ ا﹡
  :︑﹠︀﹇︰ ﹎﹢﹪ ا︫﹊︀ل ﹋﹠﹠︡﹎︀ن

آن ﹨︨ ﹤︋ ﹤﹋ ﹪︀﹟ ﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء ا︨︐﹠︀د و ا︨︐︡﹐ل ﹝﹪ ﹋﹠﹠︡، ︠﹢د آ﹡︀ن در ︨ ️︮﹠︀ن ا﹝﹫︣﹝﹣﹝﹠︀ن ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م در : را︋︺︀ً
ي ︲︺﹫︿؛ ﹨﹛ از ︗️ رو﹪ و ︋︡﹡﹪ و ﹝︺︣﹁﹪ زن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹢︗﹢د: ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥ ا︫﹊︀ل و ا︣اد وارد ﹝﹪ ﹋﹠﹠︡ و ︋︀ر﹨︀ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡

 ︩﹢︠ ا︨︐︡﹐ل ﹤︀︎ را ﹟︨ ﹟﹫﹝﹨ ︣﹍د ﹪︀︗ د در﹢︫ ﹪﹞ ﹤﹡﹢﹍ ︦︎ ا︨️ ︾﹫︣ ︻﹙﹞﹪ و ﹡︀︎︧﹠︡؛ ﹪﹠︨ ،﹏﹆︻ ︭︀ن در﹆﹡
  ﹇︣ار داده و ︋︣ ︮️ آن ﹝︃︑ ︣﹫︡ ﹝﹪ ز﹡﹠︡؟

  :در ﹋︣︋﹑) ص(﹋︐﹈ زدن د︠︐︣ان ر︨﹢ل ︠︡ا 
︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ را ا﹁︣ادي ﹋﹥ دل ﹨︀︪︀ن آ﹋﹠︡ه از ﹋﹫﹠﹥ ︫︡ه ︋﹢د، ︋︀ در ︀د︔﹥ ︾﹛ ا﹡﹍﹫︤ ﹋︣︋﹑ د︠︐︣ان ر︨﹢ل : ︠︀﹝︧︀ً

  ︑︀ز︀﹡﹥ ︋︡ون ا﹡︪︡﹥ در ︻︀﹇︊️ ا﹟ ﹋︀ر زد﹡︡، آ︀ از ︻︀ر و ﹡﹠﹌ ا︋︡ي آن و ﹎︣﹁︐︀ري در ︪︠﹛ و ︾︱︉ ︎︣ورد﹎︀ر ︋﹪ ︠︊︣ ︋﹢د﹡︡؟
 ﹤︊︫ از ︀﹞ ﹤︐︊﹛︣ت ︻︣ب ﹝︀﹡︹ از ﹋︐﹈ زدن ز﹡︀ن«ا﹫︾ « ︨︀︎ ﹤﹡︀﹎و ﹝﹢ارد ︋︧﹫︀ري از ﹋︐﹈ زدن ز﹡︀ن ︑﹢︨︳ ︋﹥ ︮﹢رت ︗︡ا ﹜داد

﹜دوم را از ﹋︐︀ب ﹨︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ﹋︣د ﹤﹀﹫﹚︠.  
 ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا﹁﹊﹠﹪ ا︫︀ره ﹝﹪ ﹋﹠﹫﹛، ا﹝﹫︡ آن ﹋﹥ ا ﹤︊︫ ﹤︮︣︻ ︀ن ︋﹪ ︋︱︀︻️ در︣ي از ︵︣ا﹍د ﹪ر︨﹢ا ﹤︋ ️﹝︧﹇ ﹟︀ن ا︀︎ در

  .ا﹁︣اد از ا﹟ ︎︦ ︨﹠︖﹫︡ه ︑︣ ︻﹞﹏ ﹋﹠﹠︡
  موفق باشید
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