
  در وجوب خراب کردن سنگ قبرها ، صحت دارد ؟ علیه السالمآیا روایت اهل سنت از امیر مؤمنان 

  هادي جلیل نژاد :سؤال کننده 

  :︑﹢︲﹫ ︨﹣ال 

︋︣ادران ︻︤︤م در ﹝﹢︨︧﹥ و﹜﹪ ︻︭︣ ︊︋︪﹫︡ ﹋﹥ ﹝︡ام ﹝︤ا﹛ و﹇️ ارز︫﹞﹠︡︑︀ن ﹝﹪ ︫﹢م ︋﹠︡ه در ﹈ ︋︀ري ﹋﹥ ︋﹥ ﹊﹪ از 
از د︡﹎︀ه ﹝︀ ) ع(زدم روا︀ت ︋︧﹫︀ري را در ﹝︀﹜﹀️ و ﹝︺︀ر︲️ ︋︀ ︨﹫︣ه و ﹎﹀︐︀روا﹇︺﹪ ا﹝︀م ︻﹙﹪  ︀︨️ ﹨︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ︨︣ي

︫﹫︺﹫︀ن ︀﹁︐﹛ ا﹎︣ ا︗︀زه د﹨﹫︡ ﹨︣ ︋︀ر﹡﹊︀︑﹪ را ﹋﹥ ︋︣ا︊﹞ ﹜﹛ و ﹝︖﹢ل ا︨️ ︋︣ا︐︀ن ︋﹀︨︣︐﹛ ︑︀ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︨︀︎ ﹨︀ي 
  .︡﹨﹛﹝︧︐﹠︡ و﹝﹊﹛ ︫﹞︀ ، ︗﹢اب دروغ ︎︣ا﹋﹠﹪ ︫︀ن را در ︀︨️ ︠﹢د︫︀ن ︋

  :﹝︴﹙︉ ز︣ ا︨️) ع(︋︣اي ﹝︓︀ل ﹊﹪ از روا︀︐︪︀ن در︋︀ره ︻﹙﹪ 

در آ﹡︖︀ ﹁︣﹝﹢د آ︀ در  ,﹈ روز ر︨﹢ل اً در ︑︪﹫﹫︹ ︗﹠︀زه اي ︫︣﹋️ ﹡﹞﹢د: ﹊﹫﹛ ا︋﹢ ﹝﹞︡ ﹨︢﹜﹪ ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︻﹙﹪ ﹁︣﹝﹢د
﹨︀ را ︋︀ ز﹝﹫﹟ ﹨﹞﹢ار ︨︀زد؟ از  و ﹝﹆︊︣ه ,﹝﹫︀ن ︫﹞︀ ﹋︧﹪ ﹨︧️ ﹋﹥ ︋︐︀ن و ﹝︖︧﹞﹥ ﹨︀﹪ ﹋﹥ در ︡﹞ ︫︣﹠﹥ و︗﹢د دارد ﹡︀︋﹢د ﹋﹠︡

﹡︤د ر︨﹢ل اً ︋︀ز﹎︪️ و ﹎︤ارش  ,︻﹙﹪ ︎︦ از ا﹡︖︀م ﹝︀﹝﹢ر️! ︎︦ ︋︪︐︀ب: ﹁︣﹝﹢د! ︀ ر︨﹢ل اً ﹝﹟ ︀︲︣م: ﹝﹫︀ن ︻﹙﹪ ﹎﹀️
︀ ر︨﹢ل اً ﹨︣ ︋︐﹪ ﹋﹥ د︡م ﹝﹠︡م ︨︀︠︐﹛ و ﹨﹞﹥ ﹇︊︣﹨︀ي ﹝︣︑﹀︹ را ﹨﹞﹢ار ﹋︣دم و ︑﹞︀م ﹝︖︧﹞﹥ ﹨︀ : ﹋︀رش را ارا︋﹥ ﹋︣د و ﹎﹀️

︋﹥ ا﹊︀﹝﹪ ﹋﹥  ,﹨︣ ﹋︦ دو︋︀ره ا﹟ ︋︐︀ن و ﹝︖︧﹞﹥ ﹨︀ و ﹇︊﹢ر را ﹝︣﹝️ و ︋︀ز︨︀زي ﹋﹠︡: آ﹡﹍︀ه ر︨﹢ل ︠︡ا ﹁︣﹝﹢د. ︀︋﹢د ﹋︣دمرا ﹡
  .از ︗︀﹡︉ ︠︡ا ︋︣ ﹝﹟ ﹡︀زل ︫︡ه ﹋﹀︣ ورز︡ه ا︨️

﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︀م ا﹞ا︋﹪ ︵︀﹜︉( 1/87: ﹝︧﹠︡ ا ﹟︋ ﹪﹚︻ ︡﹠︧﹞(  

 ︨︀︎ ﹤︮﹑︠:  
  :روا️ اول 

  :ا︫﹊︀ل ︨﹠︡ي 
  :و﹋﹫︹ ︋﹟ ︗︣اح 

  او ︾﹙︳ ﹨︀ي ︋︧﹫︀ر دا︫️

  او ﹡﹆﹏ ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ﹝﹪ ﹋︣د و ا﹜﹀︀ظ را ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹪ داد

  او ︋﹥ ︨﹙︿ ︗︧︀رت ﹋︣ده ︫︣اب ﹝﹪ ︠﹢رد و ︋﹥ ︋︀︵﹏ ﹁︐﹢ي ﹝﹪ داد

  ﹝﹢اردي د﹍︣ از ︫︣اب ︠﹢ردن وي

  :︨﹀﹫︀ن ︔﹢ري 

  او ﹝︡﹜︦ ︋﹢د

  :︊﹫︉ ︋﹟ أ︋﹪ ︔︀︋️ 



  ﹝︡﹜︦ ︋﹢د

  ︎﹫︣وي ﹋︣دروا︀︑﹪ دارد ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡︀︊︡ از آن ﹨︀ 

  .︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ از روا️ از او ︪﹛ ︎﹢︫﹪ ﹋︣ده ا﹡︡ 

  ﹊﹛ ︑︡﹜﹫︦ در ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️

 ﹏ا︋﹢ وا:  

  او ︻︓﹞︀﹡﹪ ︋﹢د

  .﹝﹪ ﹎﹀️ ︻﹙﹪ ︨︊︉ ︋︣وز ﹁︀︗︺﹥ ︫︡ه ا︨️ 

﹏﹆︻ ︀ ︡﹡︡ار﹡ ﹟د ︀ ︀ي ا︨﹑م﹀﹚︠ ️﹀﹎ ﹪﹞!!!  

  !!!از︖︀ج د﹁︀ع ﹝﹪ ﹋︣د 

  .﹝︧﹢ل ︋﹫️ ا﹜﹞︀ل ا︋﹟ ز︀د ︋﹢د

  .﹢︫﹫︡ و ﹜︊︀س ﹝︺︭﹀︣ ︋﹥ ︑﹟ ﹝﹪ ﹋︣د ︫︣اب ﹝﹪ ﹡

 ️روا ﹟ا︫﹊︀﹐ت د﹐﹜﹪ ا:  

  .ا﹟ روا️ ︫︀ذ ا︨️ 

  ا﹟ د︨︐﹢ر ا﹝﹫︣ ﹝﹢﹝﹠︀ن ﹥ ز﹝︀﹡﹪ ︮︀در ︫︡ه ا︨️ ؟

  .ا﹟ روا﹢﹎ ﹪﹞ ️︡ ﹇︊︣ را ︋﹥ ︮﹢رت ﹋﹢﹨︀ن ︫︐︣ در ﹡﹫︀ور ︡︺﹠﹪ در︨️ ﹝︀﹜︿ آ﹡︙﹥ ا﹨﹏ ︨﹠️ ا﹡︖︀م ﹝﹪ د﹨﹠︡ 

 ﹟وي ︋︣دا︫️ ︫﹫︺﹥ را در ﹝﹢رد ا﹢﹡ ︡﹠﹋ ﹪﹞ ︡﹫︀︑ ️روا.  

 ︡﹠﹋ ﹪﹞ ︡﹫︀︑ ️روا ﹟را در ﹝﹢رد ا ﹤︺﹫︫ ︣︷﹡ ﹪﹡﹑︴︧﹇.  

  روا️ دوم

  )﹋﹥ روا️ ﹝︴︣ح ︫︡ه در ︨﹢ال ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟ روا️ ا︨️ ( ︨︀︎ ︋﹥ روا️ دوم 

 ﹪﹚﹫︭﹀︑ ︨︀︎:  
 ﹪﹝﹡ ️︖ ﹤︺﹫︫ ︋︣اي ️︗ ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ ︡ه ا︨️ و﹞در ﹋︐︉ ا﹨﹏ ︨﹠️ آ ︳﹆﹁ ️روا ﹟ا ﹤﹋ ️﹀﹎ ︡︀︋ ︋︣اي در ا︋︐︡ا ︀﹞؛ ا ︫︡︀︋

  :﹝﹢رد ا﹟ روا️ و﹝︴︀﹜︊﹪ ﹋﹥ ︋﹥ آن ﹝︣︋﹢ط ﹝﹪ ︫﹢د ︨︀︎﹪ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹡﹢︫️ ︨︀︎ ﹎﹀︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ درا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹫︤ ا﹠﹊﹥ ︋﹥ ︠﹢د

 ️ا︮﹏ روا:  

 ︡﹠﹠﹋ ﹪﹞ ️ن ﹨︀ي ﹝︪︀︋﹥ از ا﹝﹫︣ ﹝﹢﹝﹠︀ن روا﹢﹝︱﹞ ︀︋ ️ز﹝﹫﹠﹥ دو روا ﹟ا﹨﹏ ︨﹠️ در ا:  

  :روا️ اول 



َ︡ـ︔﹠︀ و﹋﹫︹ ، ︻﹟ ︨﹀﹫︀ن ، : أ︠︊︣﹡︀ و﹇︀ل ا﹒︠︣ان: ︋﹊︣ ︋﹟ أ︋﹪ ︫﹫︊﹤ وز﹨﹫︣ ︋﹟ ︣ب ، ﹇︀ل ﹪﹫َ︡ـ︔﹠︀  ﹟︋ ﹪﹫﹫﹪ وأ︋﹢ «
︀ج ا﹔︨︡ي ، ﹇︀ل أ﹐ أ︋︺︓﹈ ︻﹙﹪ ﹝︀ ︋︺︓﹠﹪ ︻﹙﹫﹥ ) : ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م(﹇︀ل ﹜﹪ ︻﹙﹪: ︻﹟ ︊﹫︉ ا︋﹟ أ︋﹪ ︔︀︋️ ، ︻﹟ أ︋﹪ وا﹏ ، ︻﹟ أ︋﹪ ا﹜﹫َـ

ع ︑﹞︓︀﹐ إ﹐ّ) ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥(ر︨﹢ل اً   »︵﹞︧︐﹥ ، و﹐ ﹇︊︣اً ﹝︪︣﹁︀ً إ﹐ّ ︨﹢َـ︐﹥ ﹐ ︑ً︡ـ
  ︋︀ب ا﹐﹝︣ ︋︐︧﹢﹤ ا﹜﹆︊︣ 969ر﹇﹛  666ص/﹫︮2 ﹝︧﹙﹛ ج
  ︋︀ب ﹁﹪ ︑︧﹢﹤ ا﹜﹆︊︣ 3218ر﹇﹛  215ص/3︨﹠﹟ أ︋﹪ داود ج

  ︋︀ب ︑︧﹢﹤ ا﹜﹆︊﹢ر إذا ر﹁︺2158️ر﹇﹛  653ص/1︨﹠﹟ ا﹜﹠︀︧﹪ ا﹜﹊︊︣ي ج
 ﹪︀︧﹠﹛ا﹜﹆︊﹢ر إذا 2031ر﹇﹛  88ص/4ج) ا﹜﹞︖︐︊﹪(︨﹠﹟ ا ﹥﹢︧︑ ر﹁︺️ ︋︀ب  

  ︋︀ب ﹝︀ ︗︀ء ﹁﹪ ︑︧﹢﹤ ا﹜﹆︊﹢ر1049ر﹇﹛  366ص/3︨﹠﹟ ا﹜︐︣﹝︢ي ج
﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝︀م ا﹞ا︋﹪ ︵︀﹜︉( 87ص  1ج : ﹝︧﹠︡ ا ﹟︋ ﹪﹚︻ ︡﹠︧﹞(  

 ︡﹢﹎ ﹪﹞ را ︋﹥ ﹨﹞︀ن ﹋︀ري ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹝﹟ را ︋﹥ آن ﹝︀﹝﹢ر ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ، : ا﹝﹫︣ ﹝﹢﹝﹠︀ن ︋﹥ ﹝﹟ ﹁︣﹝﹢د﹡︡ : ا︋﹢ ﹨﹫︀ج ا︨︡ي ﹢︑ ︀آ
︋︀﹇﹪ ﹝﹍︢ار ﹝﹍︣ آن ﹋﹥ آن را ︎﹢︫︀﹡︡ه ︋︀︫﹪ ، و ﹨﹫︘ ﹇︊︣ي را ︋︀﹇﹪ ﹝﹍︢ار ﹝﹍︣ آن ﹋﹥ آن را ﹨﹞﹢ار ﹡﹀︨︣︐﹛ ؟ ﹨﹫︘ ︑︭﹢︣ي را 

  .﹋︣ده ︋︀︫﹪ 

  :ا︫﹊︀ل ︨﹠︡ي 
 ﹟﹫︭︭︐﹞ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹪﹡︀︧﹋ ️روا ﹟آ﹝︡ه ا︨️ ، ا﹝︀ در ا ︡﹝ا ︡﹠︧﹞ ︀ح ︨︐﹥ و︮ ︣︐︪﹫︋ در ️روا ﹟در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ا

  :﹋︣ده ا﹡︡ ︋︒ ر︗︀ل ، از ا﹨﹏ ︨﹠️ ، ا︪︀ن را ︑︱︺﹫︿ 

  و﹋﹫︹ ︋﹟ ︗︣اح روا︨﹪

  :او ︾﹙︳ ﹨︀ي ︋︧﹫︀ر دا︫️ و در ︎︀﹡︭︡ ︡︒ ا︫︐︊︀ه ﹋︣ده ︋﹢د 
  :︻︊︡ اً ︋﹟ ا﹞︡ از ︎︡رش ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹎﹀️ 

︒︡ ﹥︀﹝︧﹝︠ ﹪﹁ ︹﹫﹋آ︠︣ أ︠︴︃ و ︹︲﹢﹞ ﹪﹁ و﹇︀ل ﹤﹠﹞ ︃︴︠ ︣︓﹋و﹋﹫︹ وو﹋﹫︹ أ ﹟﹞ ︀﹀﹫︭︑ ︣︓﹋︡ي أ﹞ ﹟︋ا  
و ︨﹫︣  394ص/1و ا﹜︺﹙﹏ و﹝︺︣﹁﹤ ا﹜︣︗︀ل ج 507ص/13و ︑︀ر ︋︽︡اد ج 471ص/30ا﹜﹊﹞︀ل ج︑︢︉   و 110ص/︢︑11︉ ا﹜︐︢︉ ج

  155ص/9أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء ج
ا︫︐︊︀ه ﹝﹪ ﹋︣د ؛ و در ︗︀﹪ د﹍︣ ) در ︠﹢د روا️ ( ا︋﹟ ﹝︡ي در ﹡﹢︫︐﹟ از و﹋﹫︹ ︋﹫︪︐︣ ا︫︐︊︀ه ﹝﹪ ﹋︣د و و﹋﹫︹ از او ︋﹫︪︐︣ 

  .ا︨️ روا️ ا︫︐︊︀ه ﹋︣ده  500﹡﹫︤ ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ و﹋﹫︹ در 
  :از ا︋﹟ ﹝︡﹠﹪ ﹡﹫︤ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀️ 

﹥︪︀︻ ﹟︻ ﹪︊︺︪﹛ا ︀﹠︔︡ ل﹢﹆ ︀ن﹋ ︀︊︖︻ ️﹡︀﹊﹛ ﹤︸︀﹀﹛︃︋ ️︔︡ ﹢﹛و ﹟﹚ ︹﹫﹋︀ن و﹋ ﹪﹠︡﹝﹛︀ل ا︋﹟ ا﹇  
  127ص/7﹝﹫︤ان ا﹐︻︐︡ال ﹁﹪ ﹡﹆︡ ا﹜︣︗︀ل ج

  114ص/︢︑11︉ ا﹜︐︢︉ ج
  99ص/63︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅ ج

  444ص/13︑︀ر ا﹖︨﹑م ج
  154ص/9ا﹜﹠︊﹑ء ج︨﹫︣ أ︻﹑م 

و﹋﹫︹ ا︫︐︊︀ه ︨﹟ ﹝﹪ ﹎﹀️ ؛ و ا﹎︣ ︠﹢د ا﹜﹀︀ظ روا️ را ﹝﹪ ﹎﹀️ ﹡﹫﹊﹢ ︋﹢د ؛ ﹝﹪ ﹎﹀️ : از ا︋﹟ ﹝︡﹠﹪ روا️ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀️ 



  )︋︀ ا ﹟﹫﹠ ﹤﹊﹠﹫︤ي ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ !!!( ︫︺︊﹪ از ︻︀︪﹥ ︋︣اي ﹝﹟ روا️ ﹋︣ده ا︨️ 

  :﹡﹆﹏ ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ﹝﹪ ﹋︣د و ا﹜﹀︀ظ را ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹪ داد 
  :﹝︣وزي ﹡﹫︤ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀️ از ا︋﹪ ﹡︭︣ 

  ﹋︀ن ︡ث ︋︁︠︣ه ﹝﹟ ﹀︷﹥ ﹁﹫︽﹫︣ أ﹜﹀︀ظ ا﹜︡︒ ﹋︃﹡﹥ ﹋︀ن ︡ث ︋︀﹜﹞︺﹠﹪ و﹜﹛ ﹊﹟ ﹝﹟ أ﹨﹏ ا﹜﹙︧︀ن
  114ص/︢︑11︉ ا﹜︐︢︉ ج

از ﹀︶ روا️ ﹝﹪ ﹋︣د ؛ ︎︦ ا﹜﹀︀ظ ︡︒ را ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹪ داد ؛ ا﹡﹍︀ر ﹋﹥ ﹡﹆﹏ ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ﹝﹪ ) دوره ﹡﹆﹏ روا︐︩ ( او در اوا︠︣ 
  )﹋﹙﹞︀ت را ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹪ داد ( از ا﹨﹏ ز︋︀ن ﹡︊﹢د ﹋﹠︡ و 

  :︋﹥ ︨﹙︿ ︗︧︀رت ﹋︣ده ︫︣اب ﹝﹪ ︠﹢رد و ︋﹥ ︋︀︵﹏ ﹁︐﹢ي ﹝﹪ داد 
  :و از ا ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹢رد او ﹎﹀️ 

﹁﹆︀ل ︻︊︡ ا﹜ ﹟﹝︣﹢ا﹁﹅ أ﹋︓︣ و ︠︀︮﹤ ﹁﹪  و︨﹏ أ ﹟︋ ︡﹝﹠︊﹏ إذا ا︠︐﹙︿ و﹋﹫︹ و︻︊︡ ا﹜﹞ ﹟︋ ﹟﹝︣︡ي ︋﹆﹢ل ﹝﹟ ﹡︃︠︢؟
﹟﹝︣﹛ا﹜︧﹙︿ ︨﹀﹫︀ن و ︻︊︡ ا ﹤﹠﹞ ﹜﹚︧ ︫︣ب ا﹜﹞︧﹊︣و ︉﹠︐︖ ︣ي أن ︑︤رع أرض ا﹜﹀︣ات ﹐ و ﹋︀ن.  

رأ️ ︻﹠︡ ﹝︣وان ا︋﹟ ﹝︺︀و﹢﹛ ﹥︀ : ﹇︀ل ﹠︊﹏ ︨﹞︺️ ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹆﹢ل  ﹇︀ل ا︋﹟ ا﹜﹞︡﹠﹪ ﹁﹪ ا﹜︐︢︉ و﹋﹫︹ ﹋︀ن ﹁﹫﹥ ︑︪﹫︹ ﹇﹙﹫﹏
  .﹁﹑ن را﹁︱﹪ ، و﹁﹑ن ﹋︢ا ، وو﹋﹫︹ را﹁︱﹪: ﹁﹫﹥ أ︨﹞︀ء ︫﹫﹢خ 

 ️﹚﹆﹁︒︡﹛︀ب ا︮أ ﹤﹫﹚︻ ︉︔﹢﹛ ︀﹫︫ و﹜﹢ ﹇︀ل ︀﹫︫ ﹪﹛ ︀ل﹇ ︀﹝﹁ ﹜︺﹡ ️﹚﹇ ﹪﹠﹞ و﹋﹫︹ ︠﹫︣ ﹝﹠﹈ ﹇︀ل ﹤﹛  
  127ص/7﹝﹫︤ان ا﹐︻︐︡ال ﹁﹪ ﹡﹆︡ ا﹜︣︗︀ل ج. 154، ص 9︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء، ج 

 ﹤ دو ︋︀ ﹨﹛ ا︠︐﹑ف دا︫︐﹠︡ ﹋﹑م ﹟︡ي ︨﹢ال ︫︡ ؛ ﹋﹥ ا﹎︣ ا﹞ ﹟︋ ﹟﹝︣﹛رد و﹋﹫︹ و ︻︊︡ ا﹢﹞ در ﹏︊﹠ ﹟︋ ︡﹝را از ا ﹪︧﹋
︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ ︋﹫︪︐︣ ﹋﹑م در︨️ ﹝﹪ ﹎﹢︡ و ﹝︭﹢︮︀ در ﹝﹢رد روا︀ت ︨﹀﹫︀ن ؛ و ︻︊︡ ا﹜︣﹞﹟ : ﹇︊﹢ل ﹋﹠﹫﹛ ؟ ︎︦ ︨︀︎ داد 

؛ ) ا﹝︀ و﹋﹫︹ ︠﹫︣ ( در ﹝﹢رد ︨﹙︿ ︋︡ ﹡﹞﹪ ﹎﹢︡ و از ﹡﹢︫﹫︡ن ﹝︧﹊︣ات ︎︣﹨﹫︤ ﹝﹪ ﹋﹠︡ و ﹋︪︀ورزي در آب ﹁︣ات را ︗︀︤ ﹡﹞﹪ دا﹡︡ 
ا︋﹟ ﹢﹎ ﹪﹞ ﹏︊﹠︡ از ا︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ) ︋﹥ ︨﹙︿ ︗︧︀رت ﹝﹪ ﹋︣د ( او ﹋﹞﹪ ︫﹫︺﹥ ﹎︣ي دا︫️ : ا︋﹟ ﹝︡﹠﹪ در ︑︢︉ ﹎﹀︐﹥ ا︨️ 

︋﹥ ︨﹙︿ ︗︧︀رت ( را﹁︱﹪ ا︨️ ) و﹋﹫︹ ( در ﹡︤د ﹝︣وان ︋﹟ ﹝︺︀و﹥ ﹋︐︀︋﹪ د︡م ﹋﹥ در آن ﹡﹢︫︐﹥ ︋﹢د ﹁﹑﹡﹪ : ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ ﹝﹪ ﹎﹀️ 
  ﹎﹀︐﹛ آري از ﹝﹟ ︋︐︣ ا︨️ ؟: و﹋﹫︹ از ︑﹢ ︋︐︣ ا︨️ ؛ ﹎﹀️ : ، ︎︦ ︋﹥ او ﹎﹀︐﹛ ) ﹝﹪ ﹋﹠︡ 

  .ا﹝︀ ︨︀︎﹛ را ﹡︡اد ، و ا﹎︣ ﹫︤ي ﹝﹪ ﹎﹀️ ا︮︀ب ︡︒ ︋︣ وي ︣︎︡ه و او را ﹝﹪ زد﹡︡ 

  :  ︠﹢ردن وي  ﹝﹢ارد د﹍︣ي از ︫︣اب
  :﹝﹪ ︠﹢رد  ︠︴﹫︉ ︋︽︡ادي از وي ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︫︣اب

︻﹙﹪  ﹝﹠︀ ﹝︀ ︵︀ب ﹜﹥︔﹛ ﹆︡م ﹜﹥ ﹇︣︋﹤ ﹁﹫﹡ ︀﹢ ﹝﹟ ︻︪︣ة أر︵︀ل ﹡︊﹫︢ ﹁﹫︪︣ب  و﹋︀ن ﹡ ﹪﹚︻ ︣︴﹀﹢ ︻︪︣ة أر︵︀ل ﹝﹟ ا﹜︴︺︀م
︫︣ب ﹝﹠︡ ﹟﹫︋ ︀﹚︺︖ ﹜︔ ﹤﹞︀︺︵   ︀﹨︢﹀﹠ ﹪︐ ︀﹥ و﹆﹢م ﹁﹫︭﹙﹪ ورده ﹝﹟ ا﹜﹙﹫﹏ و﹋﹙﹞︀ ︮﹙﹪ ر﹋︺︐﹫﹟ أو أ﹋︓︣ ﹝﹟ ︫﹀︹ أو و︑︣

  ︔﹛ ﹠︀م
 ﹪﹠︔︡ أ︋﹪ ﹇︀ل ﹪﹠︔︡ ل ا﹔﹡︊︀ري ﹇︀ل﹢﹚︊﹛︀ق ︋﹟ ا︨ب ︋﹟ إ﹢﹆︺ ﹟︋ ︿︨﹢ ﹟︋ ︡﹝ا ﹟︧﹛︣أت ︻﹙﹪ ا﹜︐﹠﹢︠﹪ ︻﹟ أ︋﹪ ا﹇

ا﹜︊﹙﹢ل ﹇︀ل ﹇︡م ︻﹙﹫﹠︀ و﹋﹫︹ ︋﹟ ا﹜︖︣اح ﹁﹠︤ل ﹁﹪ ا﹜﹞︧︖︡ ︻﹙﹪ ا﹜﹀︣ات ﹁﹊﹠️ أ︮﹫︣ إ﹜﹫﹥ ﹐︨︐﹞︀ع ا﹜︡︒ ︗︡ي إ︨︀ق ︋﹟ 
﹁﹙﹞︀ ﹡﹀︢ ﹝︀ ﹋﹠️ ︗︐﹥ ︋﹥ أ︵﹀︃ ا﹜︧︣اج ﹁﹆﹙️  ﹁︴﹙︉ ﹝﹠﹪ ﹡︊﹫︢ا ﹁︖︐﹥ ︋﹞﹫︧﹤ ﹜﹫﹑ ﹁︃﹇︊﹙️ أ﹇︣أ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︡︒ و﹨﹢ ︪︣ب  ﹝﹠﹥

  .﹜﹥ ﹝︀ ﹨︢ا ﹁﹆︀ل ﹜﹢ زد︑﹠︀ ﹜︤د﹡︀ك 



︣﹡︀ د︻﹙︕ أ︠︊︣﹡︀ ا﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ا﹔︋︀ر  ﹟︋ ︡﹝﹞ ︀﹠︔︡﹫﹪ ﹇︀ل ﹇︀ل ﹡︺﹫﹛ ︋﹟ ﹞︀د ︑︺︪﹫﹠︀ ︻﹠︡ و﹋﹫︹ أ︠︊︣﹡︀ ︋﹟ ا﹜﹀︱﹏ أ︠︊
﹤︋ ﹜﹊﹫︗︡ون أ︣︑ ︀ل أي ︫﹪ء﹆﹁ ︀﹠︡︽︑ خ أو ﹡︊﹫︢ ا﹜﹀︐﹫︀ن  أو ﹇︀ل﹢﹫︪﹛︀ء  ﹡︊﹫︢ ا﹞ ﹟﹞ ﹏︢ا ﹇︀ل ﹨﹢ ︻﹠︡ي أ︋ ﹜﹚﹊︐︑ ️﹚﹇ ︀ل﹇

  .ا﹜﹀︣ات
  502ص/13︑︀ر ︋︽︡اد ج

﹋﹫﹙﹢ ︫︣اب ︋﹢د ؛ ︎︦ از آن  15︾︢ا ﹝﹪ ︠﹢رد و ︨︍︦ ︋︣اي او ﹝︪﹊﹪ ﹝﹪ آورد﹡︡ ﹋﹥ در آن ) ﹋﹫﹙﹢︡ود ︎︀﹡︤ده (او ده ر︵﹏ 
﹨︣ ز﹝︀ن ﹋﹥ دو ر﹋︺️ !!! ﹝﹆︡اري ﹋﹥ دو︨️ دا︫️ ﹝﹪ ﹡﹢︫﹫︡ ؛ و ︨︍︦ آن را ︗﹙﹢ي ︠﹢︩ ﹇︣ار داده ا︧︐︀ده ﹡﹞︀ز ﹝﹪ ︠﹢ا﹡︡ 

︪﹞ ﹤﹊﹠ر﹋︺️ ، دو︋︀ره از آن ﹝﹪ ﹡﹢︫﹫︡ ︑︀ ا ﹈ ︀ ︣︐︪﹫︋ ︀ ︡﹡ا︋﹫︡ !!! ﹈ را ︠︀﹜﹪ ﹝﹪ ﹋︣د ﹝﹪ ︠﹢ا﹢︠ ﹪﹞ ︦︍︨...  
و﹋﹫︹ ︋﹥ ﹡︤د ﹝︀ آ﹝︡ه ︎︦ در ﹝︧︖︡ي در ﹋﹠︀ر ﹁︣ات ︗︀ي ﹎︣﹁️ ؛ ﹝﹟ ︋︣اي ︫﹠﹫︡ن روا️ ︋﹥ ﹡︤د او ﹝﹪ ر﹁︐﹛ ؛ ︎︦ از ﹝﹟ ︫︣اب 

آورده ︠﹢ا︨️ ؛ ︎︦ ︋︣اي او ︫︉ ﹨﹠﹍︀م ︫︣اب ︋︣دم و ︋﹥ او روي ﹋︣ده روا️ ︠﹢ا﹡︡م و او ﹝﹪ ﹡﹢︫﹫︡ ؛ و﹇︐﹪ ﹋﹥ آ﹡︙﹥ ︋︣اي او 
ا﹎︣ ︑﹢ ︋﹫︪︐︣ ﹝﹪ آوردي ﹝︀ ﹨﹛ ︋﹫︪︐︣ : ︋︣اي ﹥ ؟ ︨︀︎ داد : ﹎﹀︐﹛ !!! ︋﹢دم ︑﹞︀م ︫︡ ︣اغ را ︠︀﹝﹢ش ﹋︣ده و ﹎﹀️ ︋︦ ا︨️ 

﹜︀ر ﹝﹪ ﹋︣د﹋ ️روا ﹢︑ ︀︋!!!  
 ﹤﹫︤ي ︋︣اي ︫﹞︀ ︋﹫︀ورم ؟ ︫︣اب : ؛ ︎︦ ﹎﹀️  ︫︀م ﹡ ︀︀ر را ﹡︤د و﹋﹫︹ ︠﹢رد﹛: از ﹡︺﹫﹛ روا️ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀️ ...

︫︣اب ﹡︤د ﹝﹟ از : از ︫︣اب ﹢﹎ ﹪﹞ ﹟︨﹪؟ ︨︀︎ داد : ﹎﹀︐﹛ ) !!! ︨﹠﹍﹫﹟ ( و ︀ ︫︣اب ︗﹢ا﹡︀ن را ) ︫︣ا︋﹪ ︨︊﹈ ( ︣دان را ︎﹫︣﹝
  !!!آب ﹁︣ات ﹎﹢ارا ︑︣ ا︨️ 

ا ︀︋ ︬︫ ﹟﹠﹫﹟ و︲︺﹫︐﹪ ﹢ن ﹊﹪ از ﹝︣ا︗︹ ا︮﹙﹪ در ︋︒ روا️ ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹪ رود و روا︀ت ︋︧﹫︀ري در ﹁︱︮ ﹏︀︀︋﹥ و 
  .دارد ، ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️ ا︫﹊︀﹐ت او را ︋﹥ ︧︀ب ﹡﹞﹪ آور﹡︡ و او را ︗︤و ﹝︀︪ ﹝﹪ دا﹡﹠︡ ) ا﹨﹏ ︨﹠️  ︵︊﹅ ﹡︷︣( ا﹊︀م 

  : ︨﹀﹫︀ن ︔﹢ري

  :او ︑︡﹜﹫︦ ﹝﹪ ﹡﹞﹢د 
 ︡﹢﹎ ﹪﹞ ذ﹨︊﹪ در ﹝﹢رد او:  

  ﹋︀ن ︡﹜︦ ︻﹟ ا﹜︱︺﹀︀ء
  ︨﹀﹫︀ن ︋﹟ ︨︺﹫︡ 245ص 3﹝﹫︤ان ا﹐︻︐︡ال ج

︨﹠︡ ︢ف ﹝﹪ ﹋︣د و ︨﹠︡ را ︋﹥ ︮﹢ر︑﹪ ︋﹫︀ن ﹝﹪ ﹡﹞﹢د ﹋﹥ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹡︀م ا︪︀ن را از ( او از راو︀ن ︲︺﹫︿ ︑︡﹜﹫︦ ﹝﹪ ﹡﹞﹢د 
 ︫︡︀︋(  

  :از ا︋﹟ ﹝︊︀رك ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀️ 

﹥ﹳ و﹨﹢ ︡﹜︧﹥ ، ﹁﹙﹞︀ رآ﹡﹪ إ︨︐﹫﹪ ، و﹇︀ل ُ︐︖﹁ ، ︒︡︋ ︡ث ︨﹀﹫︀ن :﹈﹠︻ ﹤︣و﹡  
  .︨﹀﹫︀ن ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ﹝︧︣وق ا﹜︓﹢ري  199︫﹞︀ره  101ص/︢︑4︉ ا﹜︐︢︉ ج

و آن را ︋︣اي ﹝︣دم از ︠﹢دش و ( ﹎﹀︐﹛ ؛ ︎︦ ︋﹥ ﹡︤د او آ﹝︡م در ︀﹜﹪ ﹋﹥ در ︨﹠︡ ا﹟ روا️ ︑︡﹜﹫︦ ﹋︣ده ︋﹥ ︨﹀﹫︀ن روا︐﹪ را 
؛ و﹇︐﹪ ﹋﹥ ﹝﹟ را د︡ ︠︖︀﹜️ ﹋︪﹫︡ ) ︋︡ون ذ﹋︣ ﹝﹟ ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋︣د ︑︀ ﹠﹫﹟ ︋﹫︀ن ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︠﹢د از راوي ︋︤ر﹎﹪ روا️ ︫﹠﹫︡ه ا︨️ 

  .از ︑﹢ روا️ ︠﹢ا﹨﹛ ﹋︣د ) از ا﹟ ︋﹥ ︋︺︡ : ( و ﹎﹀️ 
  :از ﹫﹪ ︋﹟ ﹝︺﹫﹟ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀️ و 

  ︗ًـ︡ ا﹜︓﹢ري أن ︡﹜ً︦ـ ︻﹙﹪ُـ ر︗﹑ ︲︺﹫﹀︀ً ﹁﹞︀ أ﹝﹊﹠﹥
  ﹫﹪ ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ﹁︣وخ ا﹜﹆︴︀ن 359ر﹇﹛  192ص/︢︑11︉ ا﹜︐︢︉ ج



  )و ﹝﹟ ﹁﹞﹫︡م ( ︔﹢ري ﹝﹪ ︠﹢ا︨️ ﹋﹥ روا︐﹪ را ︋︣اي ﹝﹟ از ︫︬ ︲︺﹫﹀﹪ روا️ ﹋︣ده و در آن ︑︡﹜﹫︦ ﹋﹠︡ ا﹝︀ ﹡︐﹢ا﹡︧️ 
  :از ﹫﹪ ﹡﹆﹏ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹎﹀️ و ﹡﹫︤ 

︦﹛︡ ري و﹋︀ن﹢︓﹛︀ق ﹝﹟ ا︨أ︋﹪ إ ︒︡︋ ﹜﹚︻أ ︡أ ﹟﹊ ﹜﹛  
  ︨﹀﹫︀ن ︋﹟ ︨︺﹫︡ ︋﹟ ﹝︧︣وق ا﹜︓﹢ري 972ر﹇﹛  225ص/4ا﹜︖︣ح وا﹜︐︺︡﹏ ج

  .﹋︧﹪ ︋﹥ ا﹡︡ازه ︔﹢ري در ﹝﹢رد ︡︒ ا︋﹪ ا︨︀ق آ﹎︀﹨﹪ ﹡︡ا︫️ ا﹝︀ او ︑︡﹜﹫︦ ﹝﹪ ﹋︣د 

  : ︊﹫︉ ︋﹟ أ︋﹪ ︔︀︋️

  :﹝︡﹜︦ ︋﹢د 
  :در ﹝﹢رد او ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ا︋﹟ ︊︀ن 

  ﹋︀ن ﹝︡﹜︧︀ً
 ︉︢︐﹛ا ︉︢︑2 :156  ﹜﹇ص323ر ︉︢︐﹛ا ︉︣﹆︑ ، ️︋︀︔ ﹪︋أ ﹟︋ ︉﹫︊150  ﹜﹇أ︋﹪ ︔︀︋️ 1084ر ﹟︋ ︉﹫︊  

  .او ﹝︡﹜︦ ︋﹢د 
 ︡﹢﹎ ﹪﹞ را ﹟︨ ﹟﹫﹝﹨ رد او﹢﹞ در ︤﹫﹡ ﹤﹝︤︠ ﹟︋ا:  

  ︊﹫︉ ︋﹟ أ︋﹪ ︔323️︋︀ر﹇﹛ 156ص ︢︑2︉ ا﹜︐︢︉ ج

  :آن ﹨︀ ︎﹫︣وي ﹋︣د روا︀︑﹪ دارد ﹋﹥ ﹡︀︊︡ از 
 ︡﹢﹎ ﹪﹞ در ﹝﹢رد او ﹪﹚﹫﹆︻:  

︀﹫﹚︻ ︹︋︀︐ ﹐ ︒︀دو﹜﹥ ︻﹟ ︻︴︀ء أ  
  ︊﹫︉ ︋﹟ أ︋﹪ ︔323️︋︀ر﹇﹛ 156ص ︢︑2︉ ا﹜︐︢︉ ج

 ️﹁︣︢︎ دارد ﹋﹥ ﹡﹞﹪ ︑﹢ان آن ﹨︀ را ﹪︑︀او از ︻︴︀ء روا.  
  :﹡﹫︤ در ﹝﹢رد او ﹝﹪ ﹎﹢︡   ﹇︴︀ن

﹥︸﹢﹀﹝︋ ️︧﹫﹛و ﹤﹫﹚︻ ︹︋︀︐ ﹐ ︀ء︴︻ ﹟︻ ︒︡ ︣﹫︾ ﹤﹛  
  ﹨﹞︀ن

  .او روا ﹪︑︀﹠︡ از ︻︴︀ء دارد ا﹝︀ ا﹟ روا︀ت را ﹡﹞﹪ ︑﹢ان ︢︎︣﹁️ و در ﹋︐︉ ﹝︀ ﹝﹢︗﹢د ﹡﹫︧️ 

  :︋︤ر﹎︀ن از روا️ از او ︪﹛ ︎﹢︫﹪ ﹋︣ده ا﹡︡ 
 ︡﹢﹎ ﹪﹞ در ﹝﹢رد او ﹪﹚﹫﹆︻:  

︤هﹳ ا︋﹟ ︻﹢ن ﹞ًـ َ︾  
  ﹨﹞︀ن

  .ا︋﹟ ︻﹢ن از او ︪﹛ ﹁︣و ︋︧︐﹥ ا︨️ 

﹛︡︑ ﹜﹊ ️﹠︨ ﹏﹨در ﹡︷︣ ︻﹙﹞︀ي ا ︦﹫:  



  :ا﹟ ︨﹠︡ دو ﹡﹀︣ از راو︀ن ﹝︡﹜︦ ︋﹢د﹡︡ ، ︋︡ ﹡﹫︧️ ﹊﹛ ︑︡﹜﹫︦ را از ﹡︷︣ ا﹨﹏ ︨﹠️ ︋︡ا﹡﹫﹛ ﹢ن در 

﹠ًْ︡ـر... ا﹜︐︡﹜﹫︦ أ︠﹢ ا﹜﹊︢ب: ﹇︀ل ︫︺︊﹤ ︋﹟ ا﹜︖︀ج«: ︻﹟ ا﹜︪︀﹁︺﹪، ﹇︀ل ا﹜︐︡﹜﹫︦ ﹁﹪ ا﹜︡︒ أ︫︡ ﹝﹟ : ︨﹞︺️ ︫︺︊﹤ ﹆﹢ل: و﹇︀ل ︾ُ
︦: ︨﹞︺️ ︫︺︊﹤ ﹆﹢ل: ﹆﹢لا﹜﹞︺︀﹁﹪ ... ا﹜︤﹡︀، و﹔ن أ︨﹆︳ ﹝﹟ ا﹜︧﹞︀ء أ︉ إ﹜﹪ ﹝﹟ أن أد﹜︦   ...و» ﹔ن أز﹡﹪ أ︉ إ﹜﹪َـ ﹝﹟ أن أد﹜ّ

  .، دار ا﹜﹊︐︀ب ا﹜︺︣︋﹪ ︋﹫︣وت395ص : ا﹜﹊﹀︀﹤ ﹁﹪ ︻﹙﹛ ا﹜︣وا﹤ ︠︴﹫︉ ︋︽︡ادي 
︑︡﹜﹫︦ در : ︑︡﹜﹫︦ ︋︣ادر دروغ ا︨️ ؛ و ︾﹠︡ر ﹡﹫︤ ﹎﹀︐﹥ ا︨️ : از ا﹝︀م ︫︀﹁︺﹪ روا️ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︫︺︊﹤ ︋﹟ ︖︀ج ﹝﹪ ﹎﹀️ 

از : ؛ و ا﹎︣ از آ︨﹞︀ن ︋﹥ ز﹝﹫﹟ ︋﹫﹀︐﹛ ، ︋︣اي ﹝﹟ را️ ︑︣ ا︨️ از ا﹠﹊﹥ ︑︡﹜﹫︦ ﹋﹠﹛ ؛ ﹝︺︀﹁﹪ ﹝﹪ ﹎﹢︡ روا️ از ز﹡︀ ︋︡︑︣ ا︨️ 
  ...ا﹎︣ ز﹡︀ ﹋﹠﹛ ︋︣اي ﹝﹟ از ︑︡﹜﹫︦ ﹋︣دن دو︨️ دا︫︐﹠﹪ ︑︣ ا︨️ : ︫︺︊﹤ ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ ﹝﹪ ﹎﹀️ 

︀ل ا﹨﹏ ︨﹠️ ، ﹠﹫﹟ روا︐﹪ را در ︮︀ح ︠﹢︩ آورده و ︋﹥ ا︨﹛ ا﹠﹊﹥ ا﹟ روا️ در ︮︀ح آ﹝︡ه ا︨️ ، ﹝︣دم را ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ 
 ︡﹠﹠﹋ ﹪﹞ ﹤︴︑ و ︫﹫︺﹥ را ︋﹥ ا︮︴﹑ح ︡﹠︀﹝﹡ ﹪﹞ ︀﹨︣︊﹇ ﹌﹠︨ ︉︣︑.  

️روا ﹟راوي ا ︀﹠︑ ﹏أ︋﹢ وا :  

ا﹨﹏ ︨﹠️ در ︀﹜﹪ ا﹟ روا️ را از . ﹡﹢ا︮︉ ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹪ رود  او ︫﹀﹫﹅ ︋﹟ ︨﹙﹞﹤ ا︨️ ﹋﹥ از د︫﹞﹠︀ن ا﹝﹫︣ ﹝﹢﹝﹠︀ن ︋﹢ده و ︗︤و
  :او ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ا﹝﹫︣ ﹝﹢﹝﹠︀ن ﹝﹪ ︢︎︣﹡︡ ﹋﹥ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹁︣﹝﹢ده ا﹡︡ 

  ﹐ ﹪﹚︻ ︀︊﹈ إ﹐ّ ﹝﹣﹝﹟ ، و﹐ ︊︽︱﹈ إ﹐ّ ﹝﹠︀﹁﹅
 ︡133: 9﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا .﹤︱︽︊ ﹟﹞و ﹤︊ ﹟﹝﹫﹁ ︹﹞︀︗ ﹤﹠﹞ ︋︀ب  

  .ا﹠﹊﹥ ﹝﹢﹝﹟ ا︨️ و ﹨﹫︘ ﹋︦ ︗︤ ﹝﹠︀﹁﹆﹫﹟ ︑﹢ را د︫﹞﹟ ﹡﹞﹪ دارد ﹝﹍︣  ي ︻﹙﹪ ﹨﹫︘ ﹋︦ ︑﹢ را دو︨️ ﹡﹞﹪ داردا

  :او ︻︓﹞︀﹡﹪ ︋﹢د 
 ︡﹢﹎ ﹪﹞ در ﹝﹢رد او ︡︡﹛ا︋﹟ ا︋﹪ ا:  

 ﹪﹚︻ ﹪﹁ ︹﹆ ً︀﹫﹡︀﹝︓︻ ا﹜︧﹑م(﹋︀ن ﹤﹫﹚︻(  
  ﹁︭﹏ ﹁﹪ ذ﹋︣ ا﹜﹞﹠︣﹁﹫﹟ ︻﹟ ︻﹙﹪ 99ص 4ج   ︫︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹤

و ︋﹥ ︻﹙﹪ ︗︧︀رت ﹝﹪ ) دا﹡︧︐﹥ ︋﹥ ︱︣ت ︗︧︀رت ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡ ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ا﹝﹫︣ ﹝﹢﹝﹠︀ن را ﹝︧﹢ل ﹋︪︐﹟ ︻︓﹞︀ن ( او ︻︓﹞︀﹡﹪ ︋﹢د 
  .﹡﹞﹢د 

  !!!﹝﹪ ﹎﹀️ ︻﹙﹪ ︨︊︉ ︋︣وز ﹁︀︗︺﹥ ︫︡ه ا︨️ 
،﹥︊︺︫ ﹟︻ ﹪﹠ا﹜﹞︡ا ﹟︻ ﹪︋﹔ ️﹚﹇ ﹟﹫︭ ﹟︻  ﹏ا﹒ن ﹁︺︓﹞︀ن  :أ︻﹙﹪ أ﹁︱﹏ أم ︻︓﹞︀ن؟ ﹇︀ل: وا ︀   .︻﹙﹪ إ﹜﹪ أن أ︡ث، ﹁︃﹝َـ

  102ص  6أ﹡︧︀ب ا﹔︫︣اف ج 
 ﹟﹫︭ ﹤﹋ ️︨︫︡ه ا ️︀ن؟ ﹎﹀️ ︻﹙﹪ ︋︣︑︣ ︋﹢د ︑︀ ز﹝︀﹡﹪ ﹋﹥ : ﹎﹀︐﹥ ا︨️ از ︫︺︊﹥ روا﹝︓︻ ︀ ️︨ا ︣︑︣︋ ﹪﹚︻ ﹜︐﹀﹎ ﹏ا︋﹢ وا ﹤︋

  .︨︊︉ ︋︣وز ﹁︖︀︹ ︫︡ ؛ ا﹝︀ ا﹐ن ︻︓﹞︀ن ︋︣︑︣ ا︨️ 

 ﹏﹆︻ ︀ ︡﹡︡ار﹡ ﹟د ︀ ︀ي ا︨﹑م﹀﹚︠:  
︨﹑م، و﹐ ︻﹆﹢ل أ﹨﹏ ︀ ︨﹙﹫﹞︀ن، ﹝︀ ﹁﹪ أ﹝︣ا﹠︀ ﹨﹣﹐ء وا︡ة ﹝﹟ ا︔﹠︐﹫﹟، ﹝︀ ﹁﹫﹛ ︑﹆﹢ي أ﹨﹏ ﹐: ﹇︀ل ﹜﹪ أ︋﹢ وا﹏ ︻﹟ ا﹔︻﹞︩،

  .ا﹜︖︀﹨﹙﹫﹤
  .︢︑ ، :553/12︉ ا﹜﹊﹞︀ل86/6: ، ︑︀ر ا﹖︨﹑م164/4: ︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء



 ︡﹢﹎ ﹪﹞ ︩﹝︻ا : ️﹀﹎ ﹟﹞ ﹤︋ ﹏د ﹡﹫︧️ : ا︋﹢ وا﹢︗﹢﹞ ︤﹫ از دو ﹪﹊ ︀﹞ ︀ن﹝﹋︀ ﹟﹫︋ اي ︨﹙﹫﹞︀ن ؛ در : ︀ اي ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن و﹢﹆︑ ︀
  !!!︻﹆﹏ ﹝︣د﹝︀ن ︗︀﹨﹙﹪ 

  !!!از ︖︀ج د﹁︀ع ﹝﹪ ﹋︣د 
ا﹜﹙﹛ ا︾﹀︣ ﹜﹪ : ﹐ ︑︧︊﹥ و﹝︀ ︡ر﹈ ﹜︺﹙﹥ ﹇︀ل : ﹇︀ل ا︋﹟ ا﹜︤︋︣﹇︀ن ﹋﹠️ ︻﹠︡ أ︋﹪ وا﹏ ﹁︖︺﹙️ أ︨︉ ا﹜︖︀ج وأذ﹋︣ ﹝︧︀و﹥ ، ﹁﹆︀ل 

﹤﹛ ︣﹀︽﹁!!!  
  102ص  4﹙﹫﹤ ا﹔و﹜﹫︀ء ج 

﹡﹢ا︮︉  ︋﹟  ﹪﹀﹆︔ ︿︨﹢﹊﹪ از ﹝︺︣و﹁︐︣﹟ د︫﹞﹠︀ن ا﹨﹏ ︋﹫️ و( در ﹡︤د ا︋﹢ وا﹏ ︋﹢د﹛ ؛ ︎︦ ︋﹥ ︖︀ج : ﹪ ﹎﹢︡ ﹝  ا︋﹟ ︋︣﹇︀ن
 ( ️﹀﹎ ﹟﹞ ﹤︋ ﹏دم ؛ ︎︦ ا︋﹢ وا﹢﹝﹡ ﹢﹎ دادم و ︋︡ي ﹨︀ي او را ︋︀ز ︩﹁ : را ﹟﹞ ︀︠︡ا ︫︡︀︋ ﹤︐﹀﹎ ︡︀︫ ، ﹪﹠﹋ ︊︀دا ︋﹥ او ︗︧︀رت﹞

  !!!︊︋︩ و ︠︡ا ﹡﹫︤ او را ︋︪﹫︡ه ︋︀︫︡ 

  :﹝︧﹢ل ︋﹫️ ا﹜﹞︀ل ا︋﹟ ز︀د ︋﹢د 
  .و﹋︀ن ︻︀﹝﹏ ا︋﹟ ز︀د ﹜︊﹫️ ا﹜﹞︀ل

  166ص 4ج   :︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء
  .﹋︀ر﹎︤ار ا︋﹟ ز︀د در ︋﹫️ ا﹜﹞︀ل ︋﹢د او 

  :︫︣اب ﹝﹪ ﹡﹢︫﹫︡ و ﹜︊︀س ﹝︺︭﹀︣ ︋︣ ︑﹟ ﹝﹪ ﹋︣د 
  .أي ﹡︊﹫︢ ا﹜︖︣ و﹙︊︦ ا﹜﹞︺︭﹀︣ ﹐ ︣ي ︋︢﹜﹈ ︋︃︨︀ً -﹋︀ن ︪︣ب ا﹜︖َ︣ـ 

  .255ا﹜﹞︺︀رف ص 
  !!او ︫︣اب ︗︣ ﹝﹪ ﹡﹢︫﹫︡ و ﹜︊︀س ﹝︺︭﹀︣ ︋︣ ︑﹟ ﹝﹪ ﹋︣د و ا﹟ ﹋︀ر را ︗︀︤ ﹝﹪ دا﹡︧️ 

  :در ﹢︠ ﹫︩︮ از ︻﹙﹪ ︋﹟ ا︋﹪ ︵︀﹜︉ روا️ ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د ا﹟ در ︀﹜﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︧﹙﹛ 

 ﹤   .و︻﹟ ﹜︊︀س ا﹜﹞︺︭﹀︣... ︻﹟ ا﹜︐︐﹛ ︋︀﹜︢﹨︉) ص(﹡︀﹡﹪ ر︨﹢ل ا﹜﹙ّ
﹜﹚︧﹞ ﹫︮ :144/6 ︀ب ا﹜ّ﹙︊︀س 5331، ح︐﹋ ،)﹥﹠︤﹛ًَ︣ـ)وا﹀ ؤ ِ︦ ا﹜ُ︣ـ︗ﹳ﹏ِ ا﹜︓ُ﹢ؤبًـ ا﹜ْ﹞ﹳ︺ً︭ـ ︊ؤ ﹪ِ ︻ًـ﹟ؤ ﹜ُ ُْ﹠﹛︋︀ب ا ،.  

  .︎﹢︫﹫︡ن ﹜︊︀س ﹝︺︭﹀︣ ﹡﹪ ﹋︣د﹡︡ ... و︨﹙﹛ ﹝﹟ را از ا﹡﹍︪︐︣ ︵﹑ ︋﹥ د︨️ ﹋︣دن و از ر︨﹢ل ︠︡ا ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ 
 ﹜︡ا از ا︫﹊︀ل ︨﹠︡ي ا︫﹊︀ل د﹐﹜﹪ ﹡﹫︤ دارد ﹋﹥ ︋﹥ آن ﹝﹪ ︎︣داز︗ ️روا ﹟ا﹝︀ ا:  

 ️ا︫﹊︀ل د﹐﹜﹪ روا:  
  :ا﹟ روا️ ︫︀ذ ا︨️ ) ا﹜︿

  :︨﹫﹢︵﹪ در ︫︣ح ﹡﹢﹎ ﹪﹞ ﹪︀︧︡  ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا︨️ و) ﹫︀ن ︋﹟ ︭﹫﹟ ( ا﹟ ﹝︱﹞﹢ن را ︑﹠︀ ا︋﹢ ا﹜﹫︀ج 

 ︡ا﹜﹢ا ︒︡﹛︀ج ﹁﹪ ا﹜﹊︐︉ إ﹐ّ ﹨︢ا ا   .﹜﹫︦ ﹔︋﹪ ا﹜﹫َـ
  !!!ا︋﹢ ا﹜﹫︀ج در ﹋︐︀ب ﹨︀ي روا﹪ ︾﹫︣ از ا ﹟﹈ روا️ ﹡︡ارد 

  . :88/4︀︫﹫﹤ ا﹜︧﹠︡ي ︻﹙﹪ ا﹜﹠︀︧﹪. 286ص .. ︫︣ح ︨﹠﹟ ا﹜︧﹠︀﹪ ج

  ا﹟ د︨︐﹢ر ا﹝﹫︣ ﹝﹢﹝﹠︀ن ﹥ ز﹝︀﹡﹪ ︮︀در ︫︡ه ا︨️ ؟) ب



︨﹠︀ن ا︋﹪ ا﹜﹫︀ج ﹠﹫﹟ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹪ آ︡ ﹋﹥ ﹝︀︗︣اي ︑︧﹢﹥ ﹇︊﹢ر ︋︣اي ز﹝︀ن ︠﹑﹁️ ا﹝﹫︣ ﹝﹢﹝﹠︀ن ︋﹢ده ا︨️ ؛ ﹋﹥ ا﹎︣ از ︸︀﹨︣ 
  :﹠﹫﹟ ︋︀︫︡ ، دو ︀﹜️ ︋︣اي ا﹟ روا️ ﹝︐︭﹢ر ا︨️ 

︖︀ ا﹟ ﹇︊﹢ر ، ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋﹀︀ري ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ در ز﹝︀ن ︠﹑﹁️ ا﹝﹫︣ ﹝﹢﹝﹠︀ن و ﹎︧︐︣ش ﹋︪﹢ر ا︨﹑﹝﹪ ، ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋﹥ آ﹡) ا﹜︿ 
  .ر︨﹫︡ه ︋﹢د﹡︡ ؛ ﹋﹥ در ا﹟ ︮﹢رت ر︋︴﹪ ︋﹥ ﹇︊﹢ر ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹡︡ارد 

ز︣ا  ︡︀︋﹠﹫﹟ ﹎﹀️ ﹋﹥ . ﹋﹥ ا﹟ ﹁︣ض ︵︺﹠﹥ ︋︣ ︠﹙﹀︀ي ﹎︫︢︐﹥ ︋﹥ ︧︀ب ﹝﹪ آ︡ : ا﹟ ﹇︊﹢ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ا︨️ ) ب
︠︀︨ ︩﹢︠ ︀ري ﹡︡اده و ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︑︀ ز﹝︀ن ا﹝﹫︣ ﹝﹢﹝﹠︀ن ︋︣ روي ﹇︊﹢ر﹋ ﹟﹫﹠ ﹤︋ ︀ن ﹝﹪ ︨︀︠︐﹠︡ ؛ ﹋﹥ ︠﹙﹀︀ي ﹇︊﹏ ، د︨︐﹢ر﹝︐

 ︡﹡︣︢︎ ﹪﹝﹡ ︡ه و ا﹨﹏ ︨﹠️ آن را﹞︧︀ب آ ﹤︋ ﹅︋︀︨ ︀ي﹀﹚︠ ﹤︋ ﹤﹠︺︵ ﹟ا.  

  :ا﹟ روا﹢﹎ ﹪﹞ ️︡ ﹇︊︣ را ︋﹥ ︮﹢رت ﹋﹢﹨︀ن ︫︐︣ در ﹡﹫︀ور ، ︡︺﹠﹪ در︨️ ﹝︀﹜︿ روش ا﹨﹏ ︨﹠️ ) ج 

 ︡﹠﹢﹎ ﹪﹞ ︣︐︫ ︫︣ف ؛﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در ﹋︐︀ب ﹇︀﹝﹢س ا﹜﹙︽﹤ آ﹝︡ه ا︨️ ︻︣ب ︋﹥ ︋﹙﹠︡ي و ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹋﹢﹨︀ن  

  ﹝︀دة ︫︣ف.  162: 3ا﹜﹆︀﹝﹢س 
 ﹟︀ن ︫︐︣ ︋︀︫︡ ؛ ا﹝︀ ﹋﹙﹞﹥ » ︫︣ف«︋﹠︀ ︋︣ ا﹨﹢﹋ ﹤﹫︊︫ ﹤﹋ ﹪︀﹨ ︤﹫ ﹏﹞︀︫ ﹜﹨ ︡ي ﹝﹪ ︫﹢د و﹠﹚︋ ﹤﹡﹢﹎ ︣﹨ ﹏﹞︀︫ ﹜﹨ ، » ﹤︐﹢︨ «

﹇︊︣ا «﹋﹥ در روا️ آ﹝︡ه ا︨️ ﹇︣﹠﹥ ︋︣ ﹝︺﹠︀ي دوم ا︨️ ؛ ز︣ا ا﹎︣ ﹝﹆︭﹢د ︑︣︉ ﹋︣دن ︋︀︫︡ ، ︀︋︡ در روا️ ﹝﹪ ﹁︣﹝﹢د﹡︡ 
︺﹠﹪ ﹨﹞﹢ار ﹋︣دم ؛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ا﹎︣ ﹋︧﹪ ︋﹍﹢︡ ﹝﹟ راه را ﹨﹞﹢ار ﹋︣دم ، ︋﹥ » ︨﹢︐﹥«ا﹝︀ ﹁︣﹝﹢ده ا﹡︡ » ﹁︀ ا﹐ ︠︣︋︐﹥﹝︪︣

  .﹝︺﹠﹪ ︠︣اب ﹋︣دن راه و از ︋﹫﹟ ︋︣دن آن ﹡﹫︧️ ؛ ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ︋︣ ︵︣ف ﹋︣دن ︎︧︐﹪ ﹨︀ و ︋﹙﹠︡ي ﹨︀ي راه ا︨️ 

  :و ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣ در ا﹟ روا️ ︨﹥ ا︐﹞︀ل ﹝﹢︗﹢د ا︨️ 

  .ـ ﹝﹆︭﹢د ︠︣اب ﹋︣دن ︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ي روي ﹇︊﹢ر ︋︀︫︡  1

  ـ ﹝﹆︭﹢د ︠︣اب ﹋︣دن ︨﹠﹌ ﹇︊︣ ﹨︀ و ﹊︧︀ن ︨︀︠︐﹟ آن ︋︀ ز﹝﹫﹟ ︋︀︫︡ 2

  .ـ ﹝﹆︭﹢د ︮︀ف ﹋︣دن ︨︴ ﹇︊︣ و از ︋﹫﹟ ︋︣دن ︀﹜️ ﹋﹢﹨︀﹡﹪ روي آن ︋︀︫︡  3

﹨︀ي روي ﹇︊﹢ر را ︠︣اب ﹡﹊︣د﹡︡ ،  ا︐﹞︀ل اول ︋︣ ︠﹑ف ︨﹫︣ه ︮︀︋﹥ و ︻﹞﹢م ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ا︨️ ؛ ز︣ا ا︪︀ن ﹡﹥ ︑﹠︀ ︨︀︠︐﹞︀ن
  .︨︀︠︐﹞︀ن ︨︀︠︐﹠︡ ... ︋﹙﹊﹥ ︋︣ روي ﹇︊﹢ر ︋︧﹫︀ري از ︗﹞﹙﹥ ﹇︊︣ ر︨﹢ل ︠︡ا و 

ا︐﹞︀ل دوم ﹡﹫︤ ﹇︴︺︀ ︋︀︵﹏ ا︨️ ؛ ز︣ا ا︗﹞︀ع ︫﹫︺﹥ و ︨﹠﹪ ︋︣ آن ا︨️ ﹋﹥ ﹝︧︐︉ ا︨️ ﹇︊︣ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹈ و︗︉ از ز﹝﹫﹟ 
 ︫︡︀︋ ︣︑﹐︀︋.  

  .︡ ﹋﹥ ︋︣ ︲︡ ﹡︷︣ ﹝︪﹢را﹨﹏ ︨﹠️ ا︨️ ︋﹠︀ ︋︣ ا﹠︑ ﹟︀ ا︐﹞︀ل ︨﹢م ︋︀﹇﹪ ﹝﹪ ﹝︀﹡

  :و ︻︡ه اي از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹫︤ ︋﹥ ︭︣︑ ﹪﹡﹢﹝︱﹞ ﹟﹫﹠ ﹋︣ده ا﹡︡ 

 ︡﹠﹋ ﹪﹞ ︡﹫︀︑ وي ﹡︷︣ ︫﹫︺﹥ را﹢﹡:  
 ︡﹢﹎ ﹪﹞ وي:  

 ︴︧و ︣︊︫ ﹢﹡ ︹﹁︣ ﹏︋ ﹜﹠ َ︧ـ   .إن ا﹜︧﹠ّ﹤ أن ا﹜﹆︊︣ ﹐ ︣﹁︹ ︻﹟ ا﹔رض ر﹁︺︀ً ﹋︓﹫︣اً ، و﹐ ﹳ
  295ص5و 229ص  1ا﹜﹞︖﹞﹢ع ﹜﹙﹠﹢وي ج 



  36ص/7︫︣ح ا﹜﹠﹢وي ︻﹙﹪ ﹫︮ ﹝︧﹙﹛ ج
  ︋︀ب ﹝︀ ︗︀ء ﹁﹪ ︑︧﹢﹤ ا﹜﹆︊︣ 130ص/︑4﹀﹤ ا﹔﹢ذي ج

 ﹈ آن ︮︀ف ︋︀︫︡ و ︴︨ ﹤﹊﹚︋ ، ︫︡︀︊﹡ ︣︐︫ و ︋﹥ ︮﹢رت ﹋﹢﹨︀ن ︡︀﹫﹡ ﹐︀︋ ︉︗و ﹈ آن ا︨️ ﹋﹥ ﹇︊︣ از ز﹝﹫﹟ ︋﹫︩ از ︉︐︧﹞
 ︡︀﹫︋ ﹐︀︋ ﹟﹫﹞و︗︉ از ز.  

 ︡﹢﹎ ﹪﹞ ︤﹫﹡ و:  

 ﹫︴︧︐﹛أ﹁︱﹏︸︀﹨︣ ا﹜﹞︢﹨︉ أن ا.  
  )از ﹋﹢﹨︀﹡﹪ ︋﹢دن ( آ﹡︙﹥ از ﹝︢﹨︉ ︋﹥ د︨️ ﹝﹪ آ︡ آن ا︨️ ﹋﹥ ︮︀ف ︋﹢دن ︨︴︋ ︣︊﹇ ︐︣ ا︨️ 

 ︡﹠﹋ ﹪﹞ ︡﹫︀︑ را ﹤︺﹫︫ ︣︷﹡ ﹪﹡﹑︴︧﹇:  
 ︡﹢﹎ ﹪﹞ وي درا︋︐︡ا:  

 ﹫︴︧︐﹛︮︀رت ︫︺︀راً ﹜﹙︣وا﹁︰ ، وا﹡﹥ ﹐ ﹝﹠︀﹁︀ة ︋﹫﹟ ا ︀﹡ز ︑︣ك ﹨︢ه ا﹜︧﹠ّ﹤ ﹜﹞︖َ︣ـد أ﹢︖﹐ ﹤﹡وا ﹤﹫︴︧︑ ︣︊﹆﹛ا﹜︧﹠ّ﹤ ﹁﹪ ا ︒︡و
︀ج  د ︑︧﹢︐﹥ ︋︀﹔رض وا﹡ّ﹞︀ أراد ︑︧︴﹫﹥ ︗﹞︺︀ً ︋﹫﹟ ا﹔︠︊︀ر... أ︋﹪ ﹨﹫َـ ﹥ ﹜﹛ ︣ﹳ ّ﹡﹔  

  468ص 2إر︫︀د ا﹜︧︀ري ج
( ﹝︧︐︉ در ﹝﹢رد ﹇︊﹢ر آن ا︨️ ﹋﹥ ︨︴︩ ︮︀ف ︋︀︫︡ ؛ و ︗︀︤ ﹡﹫︧️ ا︐︧﹞ ﹟︉ را ︋﹥ ا﹟ ︻﹙️ ﹋﹥ ︻﹑﹝️ روا﹁︰ 

ز︣ا ﹝﹆︭﹢د ︱︣ت ... ︨︴ ﹇︊︣ و روا️ ا︋﹪ ﹨﹫︀ج ﹡﹫︧️  و ﹝﹠︀﹁︀︑﹪ ︋﹫﹟ ︮︀ف ︋﹢دن!!! ︫︡ه ا︨️ ︑︣ك ﹋﹠﹫﹛ ) ︫﹫︺﹫︀ن 
 ︡ا︠︊︀ر ︋﹥ د︨️ ﹝﹪ آ ﹟﹫︋ ︹﹝︗ ︀︋ ﹟د ︮︀ف ﹋︣دن روي آن ا︨️ ؛ و ا﹢︭﹆﹞ ﹤﹊﹚︋ ، ️︧﹫﹡ ﹟﹫﹞︮︀ف ﹋︣دن ﹇︊︣ ︋︀ ز.  

ل در ﹝﹢رد ︨﹫︣ه ︮︀︋﹥ و ︑︀︋︺﹫﹟ ﹡﹫︤ در ﹝﹢رد ︋﹠︀ي ﹇︊﹢ر و ︡︖︑ ︀︡ ︨︀︠︐﹞︀ن آن ﹨︀ ︋︣ ︠﹑ف ا﹟ روا️ ، ﹝︡ارك ﹝︧︐︡
  .︋︧﹫︀ر در ﹋︐︉ ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ﹋﹥ ان ︫︀ء اً در ︋︓﹪ ︗︡ا ﹎︀﹡﹥ ︋﹥ آن ﹨︀ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︎︣دا︠️ 

  :روا️ دوم 
︀وًِـ﹤ُ  ︀ ﹝ﹳ︺ًـ َ﹠ ﹥ﹳ ︻ًـ) ︋﹟ ︻﹞︣و( ًـُ︡ـ︔َ ﹪ًـ ا﹜﹙ُ ﹪آ رًـ︲ٌ ﹪ِـ ︻ًـ﹟ؤ ︻ًـ﹙ٌ ٌ﹛ َُْ︢﹛ُـ︡ ا﹝ ًـ ﹪ ﹝ﹳ ﹊َ﹛ِ ︻ًـ﹟ِ أَ︋ِ ًـ ︊ًـ﹤َ ︻ًـ﹟ِ ا﹜ْ ︀قًـ ︻ًـ﹟ؤ ُ︫︺ؤ ًـ ︀ أَ︋ﹳ﹢ إِ︨ؤ َ﹠ ︀لًـًـُ︡ـ︔َ ﹥ﹳ ﹇َ ْ﹠  

︀ ًـ َ﹚َ﹁ ٌ﹥َ﹠ًٌ︡ـ﹝ ﹪ ا﹜ْ َ﹛ ︴َ﹙ٌ﹅ﹳ إِ ْ﹠ ﹊ُ﹛ؤ ًـ ︀لًـ أَّـ َ﹆ ︀زَة ﹁َ َ﹠ ﹪ ︗ًـ ًـ﹙ُ﹛ًـ ﹁ٌ ﹥ٌ وً︨ـ ﹫ؤ ﹥ﹳ ︻ًـ﹙َ ﹪ ا﹜﹙ُ ﹥ٌ ً︮ـ﹙ُ ﹳ﹢لﹳ ا﹜﹙ُ ︀نًـ رً︨ـ ًـهﹳ﹋َ ً︧︣ـ َ﹋ ︀ ُ﹛ ︀ إِ ً﹠ ︀ وًـ︔َ َِ︋ عﹳ ︀  ً︡ـ َ﹛ اهﹳ وًـ ︀ ً︨ـ﹢ُـ ُ﹛ ا إِ ٍ ︊︣ؤ َ﹇ ︀ َ﹛ وًـ
 ︀ ︀لًـ رًـ︗ﹳ﹏َ أَ﹡َ َ﹆ َ﹁ ︀ ََ ُ︴ َ﹛ ︀ ُ﹛ ︴َ﹙ٌ﹅ﹳ ًـ︮ﹳ﹢رًـةً إِ ︀ أَ﹡ْ ﹥ﹳ أَ﹡َ ْ﹠ ﹥ﹳ ︻ًـ ﹪ًـ ا﹜﹙ُ ﹪أ رًـ︲ٌ ︀لًـ ︻ًـ﹙ٌ َ﹆ ﹞ًـٌ︡﹠َ﹤ٌ ﹁ًَ︣ـ︗ًـ︹ًـ ﹁َ ︀بًـ أَ﹨ْ﹏ًـ ا﹜ْ ََ﹁ ًـ﹅َ﹚َ︴ ْ﹡︀ َ﹁ ٌ﹤ ﹳ﹢لًـ ا﹜﹙ُ ︀ رً︨ـ ﹳ﹢لًـ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ًـ ︀ رً︨ـ

ؤ︑ُ ً︧︣ـ َ﹋ ︀ ُ﹛ ︀ إِ ً﹠ ︀ وًـ︔َ َِ︋ عؤ ﹥ٌ ﹜َ﹛ؤ أَدًـ ﹳ﹢لًـ ا﹜﹙ُ ︀ رً︨ـ ︀لًـ ًـ َ﹆ ︴َ﹙َ﹅ًـ ︔ُ﹛ُـ رًـ︗ًـ︹ًـ ﹁َ ْ﹡︀ ︴َ﹙ٌ﹅ؤ ﹁َ ْ﹡︀ ︀لًـ ﹁َ ︐ُ﹥ﹳ﹇َ ︀ ً︨ـ﹢ُـؤ ُ﹛ ا إِ ٍ ︊︣ؤ َ﹇ ︀ َ﹛ ︐َُ︀ ﹥ﹳ وًـ ْ ُ︴َ﹛ ︀ ُ﹛ ︀ ︮ﹳ﹢رًـةً إِ َ﹛   وًـ
  ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ﹝﹟ ︻︀د ﹜︭﹠︺﹤ ︫﹪ء ﹝﹟ ﹨︢ا ﹁﹆︡ ﹋﹀︣ ︋﹞︀ أ﹡︤ل ︻﹙﹪ ﹝﹞︡ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ و︨﹙﹛ ︔﹛ ﹇︀ل ر︨﹢ل اً

︡﹝أ ︡﹠︧﹞ :16: و﹝︧﹠︡ ا﹜︴﹫︀﹜︧﹪ 622ش  87ص  1ج  ︒︡﹛136/4: ، ﹋﹠︤ ا﹜︺﹞︀ل155،  96: ، ا.  
﹋︡ام ﹈ از ︫﹞︀ ︋﹥ ا︫ ﹟︣ ﹝﹪ رود ︑︀ در آن ﹨﹫︘ ︋︐﹪ ﹡﹍︢ارد ﹝﹍︣ آ﹡﹊﹥ : ر︨﹢ل ︠︡ا در ︑︪﹫﹫︹ ︗﹠︀زه اي ︋﹢د﹡︡ ؛ ︎︦ ﹁︣﹝﹢د﹡︡ 

آن را ︋︪﹊﹠︡ ؛ و ﹨﹫︘ ﹇︊︣ي ︋︀﹇﹪ ﹡﹍︢ارد ، ﹝﹍︣ آ﹡﹊﹥ آن را ﹨﹞﹢ار ︨︀زد ؛ و ﹨﹫︘ ︑︭﹢︣ي ︋︀﹇﹪ ﹡﹍︢ارد ، ﹝﹍︣ آ﹡﹊﹥ آن را آ﹜﹢ده ﹋﹠︡ 
 )︡﹡︀︫﹢︍︋ (﹪︭︫ ︦︎ ؛  ︉﹛︀︵ ﹪︋؛ ︎︦ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا ︡﹫︨︣︑ ︫︣ ︣د ؛ ︎︦ ︋﹥ راه ا﹁︐︀د ا﹝︀ از ﹝︣د﹝︀ن﹋ ﹜﹨ا﹢︠ ﹟﹫﹠ ﹟﹞ ️﹀﹎

اي ر︨﹢ل ︠︡ا ؛ ﹨﹫︘ ︋︐﹪ را در آن ︋︣︗︀ ﹡﹍︢ا︫︐﹛ : ﹎﹀️ ﹝﹟ ﹝﹪ روم اي ر︨﹢ل ︠︡ا ؛ ︎︦ ︋﹥ راه ا﹁︐︀د و ︨︍︦ ︋︀ز ﹎︪️ و ﹎﹀️ 
( ︨︀︠︐﹛ ؛ و ﹨﹫︘ ︑︭﹢︣ي ﹡︊﹢د ﹝﹍︣ آ﹡﹊﹥ آن را آ﹜﹢ده ﹋︣دم ﹝﹍︣ آ﹡﹊﹥ آن را ︫﹊︧︐﹛ ؛ و ﹨﹫︘ ﹇︊︣ي ﹡︊﹢د ﹝﹍︣ آ﹡﹊﹥ آن را ﹨﹞﹢ار 

  ) .︎﹢︫︀﹡︡م
﹨︣﹋︦ ﹋﹥ دو︋︀ره ﹊﹪ از ا﹟ ﹨︀ را ︋︧︀زد ، ︎︦ ︋﹥ آ﹡︙﹥ ︋︣ ﹝﹞︡ ︮﹙﹪ اً ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ و︨﹙﹛ ﹡︀زل : ︨︍︦ ر︨﹢ل ︠︡ا ﹁︣﹝﹢د﹡︡ 

  .﹋︀﹁︣ ︫︡ه ا︨️  ︫︡ه ،



  :︨︀︎ روا️ دوم 
︫︡ه در ︨﹢ال آ﹝︡ه ا︨️ ؛ ا﹝︀ ا︐﹫︀ج ︋﹥ ︑︱︺﹫︿ ﹡︡ارد ؛ ز︣ا ︠﹢د ا﹨﹏ ︨﹠️  ا﹟ روا️ ﹨﹞︀ن روا︐﹪ ا︨️ ﹋﹥ در ︀︨️ ا︫︀ره

  :آن را ︑︱︺﹫︿ ﹋︣ده ا﹡︡ 

  :در ذ﹏ ﹨﹞﹫﹟ روا️ در ﹝︧﹠︡ ا﹞︡ ︋︀ ︎︀ور﹇﹪ ︫︺﹫︉ ا﹔ر﹡﹢ط آ﹝︡ه ا︨️ 

  إ︨﹠︀ده ︲︺﹫︿: ︑︺﹙﹫﹅ ︫︺﹫︉ ا﹔ر﹡﹣وط 
  657ش  87ص  1﹝︧﹠︡ ا﹞︡ ج 

  .ا︨️ ︨﹠︡ ا﹟ روا️ ︲︺﹫︿ : ﹡︷︣ ︫︺﹫︉ ا﹐ر﹡﹣وط 
ا﹜︊︀﹡﹪ ﹡﹫︤ از ﹝︪﹢ر︑︣﹟ ︻﹙﹞︀ي و﹨︀︋﹪ ، ا﹟ روا️ را در دو ﹋︐︀ب ︠﹢︩ ﹝﹠﹊︣ ︫﹞︣ده و آن را ︗︤و روا️ ︲︺﹫︿ ذ﹋︣ ﹝﹪ 

 ︡﹠﹋:  

  1795 ︫﹞︀ره ١٤٨ص  ٢︲︺﹫︿ ا﹜︐︣︾﹫︉ و ا﹜︐︣﹨﹫︉ ج 
  144ش  112ص  ︀︾1﹤ ا﹜﹞︣ام ج 

  .️ ︗︡اي از ا︫﹊︀﹐ت د﹐﹜﹪ ﹋﹥ در ا﹟ روا️ ، ﹝︀﹡﹠︡ روا️ ﹇︊﹏ ﹝﹢︗﹢د ا︨
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