
 ️روا ︀آ : » ﹤﹀﹫︨ ﹅︭︡﹛أ︋﹢︋﹊︣ ا ﹪﹚ ︡﹇ «دارد ؟ ️︮ از ﹇﹢ل ا﹝︀م ︋︀﹇︣ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م  
  علی عابدینی : سؤال کننده 

  :︑﹢︲﹫ ︨﹣ال 

 ️روا ︀آ : » ﹤﹀﹫︨ ﹅︭︡﹛أ︋﹢︋﹊︣ ا ﹪﹚ ︡﹇ «دارد ؟ ️︮ از ﹇﹢ل ا﹝︀م ︋︀﹇︣ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م  
︻﹟ ﹙﹫﹤ ) ع(︨︀﹜️ أ︋︀ ︗︺﹀︣ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ : ، ︻﹟ ︻︣وة ︋﹟ ︻︊︡اً ﹇︀ل و ︻﹟ ا﹖﹝︀م ا﹜︀﹝︦ ﹝﹞︡ ︋﹟ ︻﹙﹪ ︋﹟ ا﹜︧﹫﹟ ا﹜︊︀﹇︣ 

و ︑﹆﹢ل ا﹜︭︡﹅ ؟ ﹁﹢︔︉ و︔︊﹤ ، و ا︨︐﹆︊﹏ ا﹜﹆︊﹙﹤ ، ﹁﹆︀ل : ﹇﹙️ : ﹐ ︋︃س ︋﹥ ، ﹇︡ ﹙﹪ أ︋﹢︋﹊︣ ا﹜︭︡﹅ ︨﹫﹀﹥ ، ﹇︀ل : ا﹜︧﹫︿ ؟ ﹁﹆︀ل 
  . ﹡︺﹛ ا﹜︭︡﹅ ، ﹁﹞﹟ ﹜﹛ ﹆﹏ ا﹜︭︡﹅ ﹁﹑ ︮︡ق اً ﹜﹥ ﹇﹢﹐ً ﹁﹪ ا﹜︡﹡﹫︀ و ا﹒︠︣ة: 

  . 2/147: ﹋︪︿ ا﹜︽﹞﹤ ﹜﹙︀ر︋﹙﹪ 

 ︨︀︎:  

ا﹟ روا️ را ﹝︣﹢م ار︋﹙﹪ از ﹋︐︀ب ﹨︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠︡ و ا﹟ روا️ در ﹨﹫︘ ﹈ از ﹋︐︀ب ﹨︀ي ︫﹫︺﹥ ︀﹁️ ﹡﹞﹪ : او﹐ً 
  ︫﹢د ؛ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︋︣اي ﹝︀ ارز︫﹪ ﹡︡ارد ؛

روا︫ ️︭﹪ ︋﹥ ﹡︀م  ﹟︋ ﹪﹚︻ ﹟︋ ︡﹝﹞︊﹫︩  در ︠﹢د ﹨﹞﹫﹟ روا️ ﹋﹥ در ﹋︐︀ب ︨﹫︣ ا︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء آ﹝︡ه ، در ︨﹠︡: ︔︀﹡﹫︀ً 
  و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝︖﹢ل ا︨️ و در ﹨﹫︘ ﹈ از ﹋︐︀ب ﹨︀ي ر︗︀﹜﹪ ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡︀﹝﹪ از وي ︋︣ده ﹡︪︡ه ا︨️ ؛

︋︣ ﹁︣ض ︮️ ، ا︡ ﹟︒ در ز﹝︀ن دود﹝︀ن ︋﹠﹪ ا﹝﹫﹥ ︮︀در ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ و︲︺﹫️ آن ز﹝︀ن ︋﹥ ︠﹢︋﹪ درك ︫﹢د : ︔︀﹜︓︀ً 
  .﹝︧︃﹜﹥ ﹏ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡  ،

︋﹠﹪ ا﹝﹫﹥ و ︋︺︡ از آن ﹨︀ ︋﹠﹪ ا﹜︺︊︀س ، ﹠︀ن ︻︣︮﹥ را ︋︣ ︫﹫︺﹫︀ن ︑﹠﹌ ﹋︣ده ︋﹢د ﹋﹥ ︐﹪ د︨︐﹢ر داده ︋﹢د﹡︡ ﹨︣ ﹋︧﹪ ا︨﹞︩ 
  :︻﹙﹪ ︋︀︫︡ ، او را از دم ︑﹫︼ ︋﹍︢را﹡﹠︡ ؛ ﹠︀﹡︙﹥ ︋︧﹫︀ري از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹆﹏ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ 

  .﹋︀﹡️ ︋﹠﹢ أ﹝﹫﹤ إذا ︨﹞︺﹢ا ︋﹞﹢﹜﹢د ا︨﹞﹥ ︻﹙﹪ ﹇︐﹙﹢ه 
  .﹎︣ ﹝﹪ ︫﹠﹫︡﹡︡ ﹋﹥ ﹁︣ز﹡︡ي ا︨﹞︩ ︻﹙﹪ ا︨️ ، او را ﹝﹪ ﹋︪︐﹠︡ ︋﹠﹪ ا﹝﹫﹥ ، ا

 ︉︢︐﹛ا ︉︢︑-  ︣︖ ﹟︋ا﹜﹊﹞ـ︀ل    102ص  - 5ج  -ا﹜ـ︢﹨︊﹪   -و ︨﹫︣ أ︻ـ﹑م ا﹜﹠ـ︊﹑ء    281ص  - 7ج  -ا ︉︢ـ︑ 20ج  -ا﹜﹞ـ︤ي   -و - 
  ... .و  481ص  - 41ج  -ا︋﹟ ︻︧︀﹋︣  -و ︑︀ر︡﹞ ﹠﹤ د﹝︪﹅  429ص 

ا︨️ ﹋﹥ ﹠﹫﹟ روا︀︑﹪ از ︋︀ب ︑﹆﹫﹥ و ︋︣اي ﹀︶ ︗︀ن ︫﹫︺﹫︀ن ︮︀در ︫︡ه ︋︀︫︡ ؛ ︋﹥ در ﹠﹫﹟ و︲︺﹫︐﹪ ﹋︀﹝﹑ً ﹝﹠﹆︴﹪ 
  .︭︠﹢ص ﹋﹥ راوي آن ︻︣وة ︋﹟ ︻︊︡ اً از ﹝︨ ︨︣ ﹟﹫﹀﹛︀️ ا﹨﹏ ︋﹫️ و از ︵︣﹁︡اران ︋﹠﹪ ا﹝﹫﹥ ︋﹢ده ا︨️ 
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