
  )س(︨︀︎ ︋﹥ ︫︉ ﹡︀﹝﹥ ا﹨﹏ ︨﹠️ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ︫︀دت ︱︣ت ز﹨︣ا 
﹪﹛︀︺︑ ﹤﹝︨︀︋  

در ︨︀ل ︗︀ري، ︻︡ه اي از ︑﹀︣﹇﹥ ا﹁﹊﹠︀ن و﹨︀︋﹪ ، ︫︉ ﹡︀﹝﹥ اي را ) س(︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︣ا︨﹛ ︋︀︫﹊﹢ه ︻︤اداري ︱︣ت ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا 

در ︋︣︠﹪ از ا︨︐︀ن ﹨︀ي ﹝︣زي ﹋︪﹢ر ︑﹢ز︹ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ در آن، ︊︫︀︑﹪ را ︎﹫︣ا﹝﹢ن ︫︀دت ︱︣ت ز﹨︣ا ︨﹑م اً ︻﹙﹫︀ ﹝︴︣ح 

︡ ﹋﹢ر﹋﹢را﹡﹥ را ︋﹍︢ار︡ و ︋﹥ ︑︊﹙﹫︽︀ت ︑︀︗︣ان ︋︀زار ﹝︢ا﹨︉ و ︑︺︭︉ ︑﹢︗﹥ ﹡﹊﹠﹫︡ ︑﹆﹙﹫: (︫︡ه ︋﹢د و در ︀︎︀ن ﹡﹢︫︐﹥ ︫︡ه ︋﹢د

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹞︀س ﹨︀ي ﹝︐︺︡د، ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ ︋︣اي ). ︠﹢د︑︀ن ︋﹥ ﹝﹫︡ان ︑﹆﹫﹅ در آ﹫︡ و﹅ را از︋︀︵﹏ ︑︪﹫︬ د﹨﹫︡

  . رو︫﹟ اذ﹨︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︨︀︎ ﹝︐︭︣ي در ا︠︐﹫︀ر ︻﹞﹢م ﹇︣ار ﹎﹫︣د

  در آن ︮﹠﹥ ﹨﹫︘ وا﹋﹠︪﹪ از ︠﹢د ﹡︪︀ن ﹡︡اد ؟ )ع(︣ا ︱︣ت ︻﹙﹪  .١

  :در ﹇︡م ﹡︧️ از ︠﹢د وا﹋﹠︩ ﹡︪︀ن داد ؛ ﹠︀﹡︙﹥ آ﹜﹢︨﹪ ﹝﹀︧︣ ﹝︪﹢ر ا﹨﹏ ︨﹠️ در ا﹟ ︋︀ره ﹝﹪ ﹡﹢︧︡ ) ع(ا﹝︀م ︻﹙﹪ : او﹐

﹡︀﹎︀ن از ) ع(﹪ ︻﹙» ︀ ا︋︐︀ه « : ﹁︀︵﹞﹥ ، ︮︡ا زد . ︻﹞︣ ︋︀ ︾﹑ف ︫﹞︪﹫︣ ︋﹥ ︎﹙﹢ي ﹝︊︀رك ﹁︀︵﹞﹥ و ︋︀ ︑︀ز︀﹡﹥ ︋﹥ ︋︀زوي ︱︣ت زد 

  .︗︀ ︋︣︠︀︨️ و﹎︣︊︀ن ︻﹞︣ را ﹎︣﹁️ و ︋︣ ز﹝﹫﹟ زد و ︋︣ ︋﹫﹠﹪ و ﹎︣د﹡︩ ﹋﹢︋﹫︡

  . ٣/١٢٤:︑﹀︧﹫︣ آ﹜﹢︨﹪ 

در ﹝﹠︀︋︹ ﹝︺︐︊︣ ︫﹫︺﹥ در ﹇︣ن اول و ) ع(﹡﹆﹏ ا﹟ ﹇︱﹫﹥ ︑﹢︨︳ آ﹜﹢︨﹪ ︋﹥ ﹨︣ ﹡﹫︐﹪ ﹋﹥ ︋︀︫︡ ، ﹡︪︀﹡﹍︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ وا﹋﹠︩ ︻﹙﹪ 

  .دوم ︫﹫︺﹥ و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️ 

در ﹝﹊﹥ ﹝﹊︣﹝﹥ ، در ﹇︊︀ل، ︫﹊﹠︖﹥ ) ص(ا﹟ ﹋﹥ وا﹋﹠︪﹪ ﹡︪︀ن ﹡︡اده ا︨️ ، ︋﹥ ﹨﹞︀ن د﹜﹫﹙﹪ ︋﹢ده ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ا︨﹑م ︋︣﹁︣ض : ︔︀﹡﹫︀ً

  .︮︀︋﹥ و ︐﹪ ﹇︐﹏ ︨﹞﹫﹥ ﹝︀در ︻﹞︀ر ︀︨︣ وا﹋﹠︩ ﹡︪︀ن ﹡︡اد

، ︻︓﹞︀ن  و﹇︐﹪ ︀ران ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ︻︓﹞︀ن ر︐﹠︡ و ﹝︐︺︣ض ﹨﹞︧︣ او ︫︡ه و ︐﹪ د︨️ او را ︋︀ ︫﹞︪﹫︣ ﹇︴︹ ﹋︣د﹡︡: ︔︀﹜︓︀ً

  .﹨﹫︘ وا﹋﹠︪﹪ از ︠﹢د ﹡︪︀ن ﹡︡اد 

  ، ا﹡︐﹆︀م او را ﹡﹍︣﹁️ ︀ ︋﹥ ﹁﹊︣ ا﹡︐﹆︀م ﹡︊﹢د ؟︻﹙﹫︀ ا﹜︧﹑م ︣ا ︋︺︡ از ︫︀دت ﹨﹞︧︣ ︠﹢د ﹁︀︵﹞﹤ ا﹜︤﹨︣اء .  ٢

︋︀ ا﹟ ﹋﹥ ︵︊﹅ ﹡﹆﹏ . از ﹋︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ﹇︭︡ ︑︣ور آن ︱︣ت را دا︫︐﹠︡ ا﹡︐﹆︀م ﹡﹍︣﹁️) ص(︋﹥ ﹨﹞︀ن د﹜﹫﹙﹪ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︊︣ ا︨﹑م : او﹐ً

︮ ﹜﹚︧﹞ ﹫) ︀د«) ١٢٣ص  ٨ج︫﹐م ا﹢﹆ م﹢︀ة ا﹜︡﹡﹫︀ و﹫﹛ا ﹪﹁ ﹤﹛﹢︨︣﹛︣ب ً و ﹜﹠﹞ ︪︣︻ ﹪﹠︔دوازده ﹡﹀︣ آ﹡︀ن » ا

در ︢ ︨︀︎﹀﹥ و ︻﹞︀ر ﹋﹥ ︑﹆︀︲︀ي ﹇︐﹏ ︑︣ور︐︧︀ را ﹋︣د﹡︡، ) ص(﹝︀رب ︠︡ا و ︎﹫︀﹝︊︣ در د﹡﹫︀ وآ︠︣ت ︋﹢د﹡︡، ︎﹫︀﹝︊︣ ﹎︣ا﹝﹪ 

َ︡ـث ا﹜﹠︀س أنَـ «. ︊︣ ا︮︀ب ︠﹢د را ︋﹥ ︗︣م ︑︣ور︧️ ︋﹢دن ﹝﹪ ﹋︪︡︋﹥ ︮﹑ح ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︀︫︹ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝: ﹁︣﹝﹢د ︐ أ﹋︣ه أن

﹤︋︀︮أ ﹏︐﹆ ً︡ا﹝﹞ «.  



  .٣٢٣ص  ٢︑﹀︧﹫︣ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣ ج 

) ص(﹡﹫︤ از ︨﹠️ ︎﹫︀﹝︊︣ ا︨﹑م ) ع(︎﹫︀﹝︊︣ ا︨﹑م ︋︺︡ از ﹁︐ ﹝﹊﹥ ، از و ﹏︑︀﹇ ﹪︪︱︣ت ﹞︤ه ، ا﹡︐﹆︀م ﹡﹍︣﹁️ ، ︻﹙﹪ :  ︔︀﹡﹫︀ً

  .︎﹫︣وي ﹋︣د 

  ﹇︀︑﹑ن د︠︐︣ ر︨﹢ل ︠︡ا ص ﹝﹫︀﹡﹥ ︠﹢︋﹪ دا︫️ ؟ ︣ا ︋︀.  ٣

﹝﹫︀﹡﹥ ︠﹢︋﹪ ﹡︡ا︫️ ؛ ︋﹙﹊﹥ در ︋ ﹫︮︀ري آ﹝︡ه ﹋﹥ ︱︣ت ︻﹙﹪ دو︨️ ) س(﹡﹥ ︑﹠︀ ︋︀ ﹇︀︑﹑ن ﹁︀︵﹞﹥ ) ع(︱︣ت ︻﹙﹪ 

  ﹡︡ا︫️ ︣ه ︻﹞︣ را ︋︊﹫﹠︡

ً︣ـ ِ︣ ︻ﹳ﹞ًـ ً︣ـا﹨ٌ﹫ًـ﹤ً ﹜ٌ﹞ًـؤ︱ًـ َ﹋ .  

﹜َ﹊ٌ﹠ُ﹈ًـ : و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︋﹢︋﹊︣ را ا︨︐︊︡اد﹎︣ ﹝﹪ دا﹡︧️  ِا︨ؤ︐َوًـ ︀﹔َ﹝︣ؤ ِ︋ ︀ ﹙َ﹫ؤ﹠َ تًـ ︻ًـ ًـدؤ   ︊︡ؤ

  . ٤٢٤٠، ح ٥/٨٢: ︋ ﹫︮︀ري

  ︣ا ﹨﹞﹢اره از ︻﹞︣ ︑︺︣︿ و ︑﹞︖﹫︡ ﹝﹪ ﹋︣د ؟.  ٤

﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥ از ︻﹞︣ ︑︺︣︿ ﹋︣ده در︨️ ﹡﹫︧️ و ﹡︀﹝﹪  ٢٢٨﹡︧︊️ ﹝﹪ د﹨﹠︡ ﹋﹥ در در ︠︴︊﹥ ) ع(آن  ﹤︋ ﹤﹋ ﹤︱︣ت ︻﹙﹪ :  او﹐ً

  .ا︨️ ) ع(ز ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹝﹪ ﹎﹢︡ ﹝︣اد ﹊﹪ از ا︮︀ب ︱︣ت ︻﹙﹪ از ︻﹞︣ در ︠︴︊﹥ ﹡﹫︧️ ، ︋﹙﹊﹥ ﹛︀︮ ﹪︊︮ ، ا

 ﹤︊︴︠ ، ﹛︀︮ ﹪︊︮ ، ﹥︾﹑︊﹛ا ︕﹡٣٥٠، ص  ٢٢٨ .  

  :و ﹝﹫﹍﹢︡ ︡ا﹡︡ا︫︐︊︀ه و ︎﹢زش ︵﹙︊﹪ ﹝﹫︨︐﹍﹫︣ي، ︠︴︊﹥ ︨﹢م ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥، ︻﹞︣ را ﹝︖﹞﹢︻﹥ اي از ︪︠﹢﹡️،در) ع(︻﹙﹪ : ً ︔︀﹡﹫︀

﹪ ﹎︣﹁︐︀ر آ﹝︡ه ︋﹢د﹡︡، و د︀ر دو رو﹪ ﹨︀ و ا︻︐︣اض ﹨︀ ︫︡﹡︡،و  ︨﹢﹎﹠︡ ︋﹥ ︠︡ا ﹝︣دم در ﹊﹢﹝️ دو﹝﹪، در ﹡︀را︐﹪ و ر﹡︕ ﹝﹞َـ

  .﹝﹟ در ا﹟ ﹝︡ت ︵﹢﹐﹡﹪ ﹝﹠️ زا، و ︻︢اب آور، ︀ره اي ︗︤ ︫﹊﹫︀︊﹪ ﹡︡ا︫︐﹛

ً︀︓﹛︀︔  :︀﹠︋﹆﹡ ﹤︋︣︷﹡ ﹜﹚︧﹞ ﹫︮ ﹏﹪﹚︻ ︋︀ره ا︋﹢︋﹊︣ ودر)ع(ا﹝︀م︀ه ﹋︀ر﹟ ︋﹢د ﹋﹥ آ﹡︀ن درو︾﹍﹢︻﹞︣ ا﹠﹎ ،،﹎ ﹤﹚﹫ ︡﹡و ︠﹫︀﹡️ ﹋︀ر ︋﹢د ︣  

 ﹜﹚︧﹞ ﹫︮ : ٤٤٦٨ح  ٥٢ص  ٥ج.  

  ︱︣ت ︻﹙﹪ ︐﹪ در ا︀م ︠﹑﹁️ و ﹊﹢﹝️ ︠﹢د ﹨﹫︘ ﹎︀ه از ︫︀دت ﹨﹞︧︣ ︠﹢د ︑﹢︨︳ ︻﹞︣ ︀دي ﹡﹊︣د ؟ ︣ا.  ٥

  :﹁︣﹝﹢د) س(︋﹥ ﹨﹠﹍︀م د﹁﹟ ︱︣ت ز﹨︣ا ) ع(﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥ آ﹝︡ه ﹋﹥ ︻﹙﹪  ٢٠٣در ︠︴︊﹥ : او﹐ً

َ وًـ ︣ؤ﹝ً︡ـ ﹪ ﹁ًَ︧ـ ٌ﹡ْ︤ ︀ ﹳ َ أَ﹝ُـ ًُ︡ـ ﹪ ﹁َ﹞︧ﹳ ︀ ﹜َ﹫ؤ﹙ٌ   أَ﹝ُـ

  .از ا﹟ ︎︦ ا﹡︡وه ﹝﹟ ︗︀ودا﹡﹥، و ︀︊︫﹛، ︫︉ ز﹡︡ه داري ا︨️، ︑︀ آن روز ﹋﹥ ﹡︤د ︠︡ا ︋︣وم 

  :در دوران ﹊﹢﹝︐︩ ﹡︤د ︨﹙﹫﹛ ︋﹟ ﹇﹫︦ از ︫︀دت ︱︣ت ز﹨︣ا ︀د ﹋︣د و ﹁︣﹝﹢د) ع(︻﹙﹪ : ︔︀﹡﹫︀ً

  .︡ ︋︀زو︋﹠︡ ︋︀﹇﹪ ﹝︀﹡︡ه ︋﹢داز د﹡﹫︀ ر﹁️ در ︀﹜﹪ ﹋﹥ ا︔︣ ︑︀ز︀﹡﹥ در ︋︀زو︩ ﹝︀﹡﹠) س(﹁︀︵﹞﹥ 

  . ٦٧٤﹋︐︀ب ︨﹙﹫﹛ ︋﹟ ﹇﹫︦ ، ص



ً︀︓﹛︀︔ :︡﹢﹎ ﹪﹞ ع(︻﹙﹪ :ا︋﹟ ︻︊︀س ( ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ︡﹡ا﹢︠ ﹜در ︗﹠﹌ ︮﹀﹫﹟ از ﹋︐︀︋﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹝﹑ي ︎﹫︀﹝︊︣و ︋﹥ ︠︳ ︠﹢دش ︋﹢د ︋︣ا

  ︱︣ت ز﹨︣ا ︻﹙﹫︀ ا﹜َ︧ـ﹑م ︫﹫︡ ﹝﹪ ︫﹢د

  . ٩١٥﹋︐︀ب ︨﹙﹫﹛ ︋﹟ ﹇﹫︦ ا﹜﹙︀﹜﹪ ، ص

  ︑﹟ از ﹁︣ز﹡︡ان ︠﹢︩ را ︋﹥ ﹡︀م ﹨︀ي ا︋﹢︋﹊︣ ، ︻﹞︣ ، ︻︓﹞︀ن ﹡︀﹝﹍︢اري ﹋︣د ؟ ︨﹥) ع(︣ا ︱︣ت ︻﹙﹪ . ٦

﹡﹀︣ از ︮︀︋﹥ را ﹝﹪ آورد ﹋﹥ ا︨﹛ آن ﹨︀ ︻﹞︣ و  ٢١ا﹟ ﹡︀م ﹨︀ آن ز﹝︀ن ﹝︨︣﹢م ︋﹢د، ا︋﹟ ︖︣ ︻︧﹆﹑﹡﹪ در ا﹖︮︀︋﹤ ﹡︀م :  او﹐ً

  .﹡﹀︣ ︻︓﹞︀ن و ︨﹥ ﹡﹀︣ ا︋﹢︋﹊︣ ︋﹢ده  ٢٦

ً︀﹫﹡︀︔  : ﹤﹝︀ب ا︮و ) ع(﹡︀م ︋︣︠﹪ از ا ﹤﹚︵ ﹟︋ ︣﹝︻ ﹟︋ ︡︤ ، ﹈﹚﹝﹛ا ︡︊︻ ﹟︋ ︡︤ ، ﹜︑︀ ﹟︋ ︡︤ ، . ... ︣︵︀︠ ﹤︋ ︀﹨ آن ︀آ

  .︻﹑﹇﹥ ︋﹥ ︤︡ ︋﹟ ﹝︺︀و﹥ ، ︋﹢د؟ 

  .﹨︧️ ، ﹡︀م او ﹝﹞︡ ︋﹢ده) ع(ا︋﹢︋﹊︣ ﹋﹥ ﹋﹠﹫﹥ ﹊﹪ از ﹁︣ز﹡︡ان ︻﹙﹪ :  ︔︀﹜︓︀ً

  . ٣٥٤ص  ١، ا﹐ر︫︀د ج ٢٩٧ا﹜︐﹠︊﹫﹥ وا﹐︫︣اف ص 

  .︠﹢د ︋﹥ ︻︓﹞︀ن ︋﹟ ﹝︷︺﹢ن ، ﹡︀م ﹁︣ز﹡︡ش را ︻︓﹞︀ن ﹎︢ا︫️و ︱︣ت ︋﹥ ︠︀︵︣ ︻﹑﹇﹥ 

   .٢٩٤و ︑﹆︣︉ ا﹜﹞︺︀رف ، ص  ٥٥﹝﹆︀︑﹏ ا﹜︴︀﹜︊﹫﹫﹟ ، ص 

  را ﹨﹞﹠︀م ︠﹢د ﹇︣ار داد) ع(و ︻﹞︣ ︋﹟ ا﹜︴︀ب ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︪︠﹢﹡️ ذا︑﹪ ﹋﹥ دا︫︐﹥ ، ﹡︀م ﹁︣ز﹡︡ ︻﹙﹪ 

  .و﹋︀ن ︻﹞︣ ︋﹟ ا﹜︴︀ب ︨﹞َـ﹪ ︻﹞︣ ︋﹟ ︻﹙﹪َـ ︋︅︨﹞﹥ 

  .٤٢٧ص  ︢٧︉ ا﹜︐︢︉ ج ، ︑١٩٢ص  ١أ﹡︧︀ب ا﹔︫︣اف ج 

  .﹨﹛ ﹠﹫﹟ ﹡︀م ︑︺︡ادي از ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن را ﹡﹫︤ ︑︽﹫﹫︣ داد

  .٤٧٢ص ٥، ا﹐︮︀︋﹤ ج  ٧٦ص  ٦، ︵︊﹆︀ت ج ٢٨٤ص  ٣ا︨︡ا﹜︽︀︋﹤ ج 

﹡︀﹝﹍︢اري ) ع(﹊︡ام از ﹁︣ز﹡︡ان ︠﹢د را ︻﹙﹪ و︧﹟ و  ﹟﹫︧︣ا ︠﹙﹀︀ء ﹨﹫︙،﹎︣ ﹡︀﹝﹍︢اري ﹡︪︀﹡﹥ روا︋︳ ︠﹢ب ﹨︧️ا: را︋︺︀ً 

  .﹡﹊︣د﹡︡

﹪ ︣ا ︱︣ت ︻﹙﹪ د︠︐︣ ︠﹢د ︋﹥ ﹡︀م ام ﹋﹙︓﹢م را از ﹨﹞︀ن ﹨﹞︧︣ ︫﹫︡ش ︋︡﹡﹫︀ آ﹝︡ه ︋﹢د ، ︋﹥ ﹡﹊︀ح را︨︐. ٧

  ﹇︀︑﹏ ﹨﹞︧︣ ︠﹢د درآورد ؟

از دادن د︠︐︣ش ︋﹥ ︻﹞︣ ﹝︀﹜﹀️ ﹋︣د، ︻﹞︣ ︋﹥ ︻︊︀س ︻﹞﹢ي ︎﹫︀﹝︊︣ ﹎﹀️ ا﹎︣ ︻﹙﹪ ︋﹥ ﹝﹟ د︠︐︣ ﹡︡﹨︡ دو ﹡﹀︣ ) ع(و﹇︐﹪ ︻﹙﹪ : او﹐َ

  .د﹨﹠︡ ﹋﹥ ︻﹙﹪ دزدي ﹋︣ده و د︨︐︩ را ﹇︴︹ ﹝﹪ ﹋﹠﹛را وادار ﹝﹪ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︋﹥ دروغ ︫︀دت 

  . ٣٤٦، ص  ٥﹋︀﹁﹪ ، ج 

  :︠︴︀ب ︋﹥ ︻︊︀س ﹁︣﹝﹢د) ع(در ︋︣ا︋︣ ا︻︐︣اض ︻﹆﹫﹏ ︋﹥ ا﹟ ازدواج ، ︻﹙﹪ : ﹨﹫︓﹞﹪ از ︻﹙﹞︀ي ︋︤رگ ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹢︫︐﹥ ا︫️: ︔︀﹡﹫︀ً



  درة ︻﹞︣ أ︣︗︐﹥ ا﹜﹪ ﹝︀︑︣ي

︡︀ري ﹋﹥ ﹝﹪ ︋﹫﹠﹪ ﹎︣د﹋ ﹟ا ︒︻︀︋ ︣﹝︻ ️﹡﹢︪︠.  

٤٥ص٣، ﹝︺︖﹛ ﹋︊﹫︣ ج ٢٧٢ص  ٤︡ ج ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا.  

  :︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹢︫︐﹥ ا﹡︡: ︔︀﹜︓︀ً

وام ﹋﹙︓﹢م از ا﹟ ﹋︀ر . ︻﹞︣ ︋﹟ ︠︴︀ب ﹇︊﹏ از ازدواج ︋︀ ام ﹋﹙︓﹢م ، ︨︀ق ︀︎︩ را ﹜﹞︦ ﹝﹪ ﹋﹠︡ و او را در ︋︽﹏ ﹎︣﹁️ و ︋﹢︨﹫︡

  ﹝﹪ ﹋︣دم ا﹎︣ ︑﹢ ︠﹙﹫﹀﹥ ﹡︊﹢دي، د﹝︀︾️ را ﹝﹪ ︫﹊︧︐﹛، ︪﹞️ را ﹋﹢ر: ز︫️، ︻︭︊︀﹡﹪ ︫︡ و ︋﹥ وي ﹎﹀️

︣︖ ﹟︋ا﹜︊︽︡ادي، ج . ٣/٥٠١:و ︨﹫︣ أ︻﹑م ا﹜﹠︊﹑ء، ذ﹨︊﹪ ٨/٤٦٤: ا﹐︮︀︋﹥، ا ︉﹫︴﹛︡اد، ا︽︋ ١٨٠، ص ٦︑︀ر.  

ا﹎︣ ا︮ ﹤﹫︱﹇ ﹟️ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︀︋︡ ︵︣﹁︡اران ︠﹙﹫﹀﹥ ︨︀︎ د﹨﹠︡ ﹋﹥ آ︀ در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ︀﹋﹛ ا︨﹑﹝﹪ ﹋﹥  ︡︀︋︀﹁︶ ﹡︀﹝﹢س 

﹋ ﹟﹫﹠ ﹟︡؟﹝﹙️ ︋︀︫︡، ︠﹢د ︋︀ ﹡︀﹝﹢س ﹝︣دم ا﹠  

︡﹢﹎ ﹪﹞ ️﹠︨ ﹏﹨ا︋﹟ ︗﹢زي از ︻﹙﹞︀ي ا ︳︊︨:  

  و﹨︢ا ﹇︊﹫ واً، ︔﹛َـ ︋︅︗﹞︀ع ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹐︖﹢ز ﹜﹞︦ ا﹔︗﹠︊﹫َـ﹤ ﹁﹊﹫︿ ﹠︧︉ ︻﹞︣ إ﹜﹪ ﹨︢ا ؟

  ...︋﹥ ︠︡ا ︨﹢﹎﹠︡ ا﹟ ﹋︀ري ﹋﹥ از ︻﹞︣ ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠﹠︡، ﹇︊﹫ ا︨️ د︨️ زدن ︋﹥ د︠︐︣ ﹡︀﹝︣م ︣ام ا︨️ 

  .٣٢١: ︑︢﹋︣ة ︠﹢اص ا﹔﹝﹤ 

﹝︀دام ا﹜︺﹞︣ از ︫︀دت ﹝︀در︫︀ن ︑﹢︨︳ ︻﹞︣ ︀دي ﹡﹊︣د﹡︡؟ ) ع(م ︧﹟ و ا﹝︀م  ﹟﹫︧︣ا ︱︣ت ا﹝︀.  ٨

  .در ﹨﹫︘ ﹈ از ﹝﹠︀︋︹ ︫﹫︺﹥ و ︨﹠﹪ در ا﹟ ︋︀ره ﹝︴﹙︊﹪ و︗﹢د ﹡︡ارد 

  :در ﹝﹠︀︸︣ه اي ﹋﹥ ︋︀ ﹝︺︀و﹤ و دار ود︨︐﹥ وي دا︫️ ، ︠︴︀ب ︋﹥ ﹝︽﹫︣ة ︋﹟ ︫︺︊﹤ ﹁︣﹝﹢د) ع(ا﹝︀م ︧﹟ : او﹐ً

را ﹋︐﹈ زدي ؛ ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︠﹢ن آ﹜﹢د ︫︡ و ﹁︣ز﹡︡ي ﹋﹥ در ر﹛ دا︫️ ) ص(﹎︣ا﹝﹪ ر︨﹢ل ︠︡ا  ︑﹢ ﹨﹞︀ن ﹨︧︐﹪ ﹋﹥ ﹁︀︵﹞﹥ د︠️

  .︨﹆︳ ﹋︣د

  .٢٧٨، ص ١ا︐︖︀ج ︵︊︨︣﹪ ، ج

ً︀﹫﹡︀︔ : ﹟﹫︧ د ) ع(﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹝︀م ︻﹙﹪ ) ع(ا﹝︀م﹢﹞︣﹁ ︀﹫﹚︻ ًدر ﹨﹠﹍︀م د﹁﹟ ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا ︨﹑م ا:  

در ﹝︱︣ ︠︡او﹡︡ د︠︐︣ت ﹝ ! ﹤︋ ﹤﹡︀﹫﹀︀ ر︨﹢ل اً . ︨️ داده ﹝﹪ ﹡︀﹜﹫︡م ︋︣ ا﹟ ﹝︭﹫︊️ ︋︤رگ ﹨﹞︙﹢ن ﹝︀دري ﹋﹥ ﹁︣ز﹡︡ از د

︠︀ك ︨︍︣ده ︫︡، ﹆ّ︩ را ︋﹥ زور ﹎︣﹁︐﹠︡ ، و آ︫﹊︀را از ارث ︠﹢د ﹝︣وم ﹎︪️، و ︀ل آن ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز از ر﹙️ ︑﹢ د︣ي ﹡︀︍﹫︡ه و 

  .︀د ︑﹢ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹍︪︐﹥ ا︨️ 

  . ٢٨٢ص  - و ا﹔﹝︀﹜﹪ ، ا﹜﹞﹀﹫︡  ٤٥٨ص  ١ا﹜﹊︀﹁﹪ ج 

آ︀ در ︻︭︣ي ﹋﹥ ︻﹞︣ ︋﹟ ︠︴︀ب ︋﹥ ︋︀﹡﹥ ︗﹙﹢﹎﹫︣ي از ﹎︣﹥ ︋︣ ﹝﹫️ ︑︀زه ﹎︫︢︐﹥ ، ︫︊︀﹡﹥ و ︋︡ون ا︗︀زه وارد ︠︀﹡﹥ ﹝︣دم ﹝﹪ : ︀ً︔︀﹜︓



  ︫﹢د و زن ﹨︀ را ﹋︐﹈ زده و ︖︀ب از ︨︣ آن ﹨︀ ︋︣ ﹝﹪ دارد ، ﹝﹪ ︑﹢ان ﹝︖﹙︦ ︻︤اداري ︋︣︎︀ ﹋︣د؟

  . ٥٥٧، ص  ٣ا﹜﹞︭﹠︿ ، ︻︊︡ ا﹜︣زاق ج 

  ؟ ﹇︊︀ل ﹇︐﹏ د︠︐︣ ︎﹫︀﹝︊︣ ص ︨﹊﹢ت ﹋︣ده و ﹨﹫︘ ا﹇︡ا﹝﹪ ﹡﹊︣د﹡︡︣ا ﹝︣دم ﹝︡﹠﹥ در .  ٩

  :﹁﹆︳ در ﹅ ︻﹙﹪ ﹁︣﹝﹢ده ) ص(؟︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ) ع(آ︀ ︻﹞﹏ ﹝︣دم ﹝︡﹠﹥ ﹝﹑ك ﹆︀﹡﹫️ ا︨️ ︀ ︻﹞﹏ ا﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ : او﹐ً

﹪﹚︻ ︹﹞ ﹅﹛وا ﹅﹛ا ︹﹞ ﹪﹚︻  

  .︻﹙﹪ ︋︀ ﹅ و ﹅ ︋︀ ︻﹙﹪ ا︨️ 

  .٧/٢٣٧:و﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡  ١٤/٣٢٢:︑︀ر ︋︽︡اد

﹝﹍︣ ﹝︣دم ﹝︡﹠﹥ ﹡︊﹢د﹡︡ ﹋﹥ در ︋︣ا︋︣ ﹋︪︐﹟ ︻︓﹞︀ن و ︑︺︣ض ︋﹥ ﹨﹞︧︣ او ︻﹊︦ ا﹜︺﹞﹙﹪ از ︠﹢د ﹡︪︀ن ﹡︡اد﹡︡ وا︗︀زه ﹡︡اد﹡︡ : ︔︀﹡﹫︀ً

 ︩︐﹞﹢﹊ در ز﹝︀ن ﹤د د﹁﹟ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ﹝︺︀و﹢ ︀زه او را در ﹇︊︨︣︐︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن د﹁﹟ ﹋﹠﹠︡ و ﹝︖︊﹢ر ︫︡﹡︡ او را در ﹇︊︨︣︐︀ن﹠︗

  .︹ ﹝︐︭﹏ ︀︨️﹇︊︨︣︐︀ن ﹢د را ︋﹥ ﹇︊︨︣︐︀ن ︋﹆﹫

  .٤٣٨و ٤٦٨ص  ٣︑︀ر ︵︊︣ي ج 

   ١٣٧٢︣ا ︫﹞︀ ︑︀ ﹠︡ ︨︀ل ︎﹫︩ از ︗︣︀ن ︫︀دت ︋﹪ ︠︊︣ و ﹁︣ا﹝﹢ش ︋﹢د︡ و ا﹒ن ︋﹫︀د︑︀ن آ﹝︡؟ ︑﹆﹢﹛ ﹨︀ي ︎﹫︩ . ١٠

﹇︱﹫﹥ ︾︭︉ ﹅ ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا و ︫﹊︧︐﹟ ︎﹙﹢ي ) ص(︗﹢﹠﹪ از ︻﹙﹞︀ي ا﹨﹏ ︨﹠️ و ا︨︐︀د ﹝﹢رد ︑︃﹫︡ ذ﹨︊﹪ از ر︨﹢ل ا﹋︣م :  او﹐ً

  .آن ︱︣ت و︨﹆︳ ﹝︧﹟ او و ︫﹫︡ ﹡﹞﹢دن آن ︋︤ر﹎﹢ار را ﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠︡

  . ٣٥و ٣٤، ص ٢﹁︣ا︡ ا﹜︧﹞︴﹫﹟ ، ج

  :﹁︣﹝﹢د) س(︋﹥ ﹨﹠﹍︀م د﹁﹟ ﹁︀︵﹞﹥ ) ع(︱︣ت ︻﹙﹪ :  ︔︀﹡﹫︀ً

 ︀ ٌَ﹝ؤ︱َ﹨ ﹪ َ﹚ ِ︣ أُ﹝ُـ︐ٌ﹈ًـ ︻ًـ ُ﹁︀   .وًـ ً︨ـ︐ُ﹠ِ︊ُْ﹈ًـ ا︋ؤ﹠َ︐ُ﹈ًـ ︋ِ︐َ︷َ

﹍﹢﹡﹥ در ︨︐﹞﹊︀ري ︋︣ او ا︗︐﹞︀ع ﹋︣د﹡︡، از ﹁︀︵﹞﹥ ︻﹙﹫︀ ا﹜َ︧ـ﹑م ︋︍︣س، و  ︋﹥ زودي د︠︐︣ت ︑﹢ را آ﹎︀ه ︠﹢ا﹨︡ ︨︀︠️ ﹋﹥ ا﹝َـ️ ︑﹢

  .ا﹢ال ا﹡︡و﹨﹠︀ك ﹝︀ را از او ︠︊︣ ﹎﹫︣، ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز روز﹎︀ري ︨︍︣ي ﹡︪︡ه، و ︀د ︑﹢ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹍︪︐﹥ ا︨️

  .٢٠٢﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥ ︠︴︊﹥ 

  .در ︋︀ره ︫︀دت ︱︣ت ز﹨︣ا ﹡﹆﹏ ︫︡) ع(︨﹟ ا﹝︀م ︧﹟ و ︧﹫﹟  ٨در ︋﹠︡ : ︔︀﹜︓︀ً

  :﹡﹆﹏ ﹝﹪ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢د) ع(﹋﹙﹫﹠﹪ از ا﹝︀م ﹋︀︸﹛ : را︋︺︀ً

︀︵ٌ﹞ًـ﹤َ  نُـ ﹁َ ً︡ـةٌ ) ︻﹙﹫︀ ا﹜︧﹑م (إِ ﹫َِ︫ ٌ﹥َ﹆ِـ ٌ︡︮...  

  .﹁︀︵﹞﹥ ︡︮﹆﹥ و ︫﹫︡ه ︋﹢د

  . ٤٥٨، ص ١﹋︀﹁﹪ ج



و  در ︵﹢ل ︑︀ر ﹨﹞﹥ ︨︀﹜﹥ ا︀م ﹁︀︵﹞﹫﹥، ︫﹫︺﹫︀ن ︋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ ︫︀دت ︱︣ت ز﹨︣ا ﹝︣ا︨﹛ ︻︤اداري ا﹇︀﹝﹥ ﹝﹪ ﹋︣د﹡︡: ︠︀﹝︧︀ً

  .︋︺︡ از ا﹡﹆﹑ب ﹨﹛ ا﹟ ﹝︣ا︨﹛ در ︋﹫﹢ت ﹝︣ا︗︹ ︻︷︀م و ر﹨︊︣ي ا﹇︀﹝﹥ ﹝﹪ ︫﹢د

﹝﹟ ﹨﹛ و﹁︀ت و ︫︀دت ︋︀﹡﹢ي ︋︤رگ : ﹁︣﹝﹢د﹡︡.) ١٤٠٢︗﹞︀دي ا﹐ول  ١٣( ١٣٦٠ا︨﹀﹠︡  ١٨روز ) ره(ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹪ : ︨︀د︨︀ً

︑︧﹙﹫️ ︻︣ض  -اروا﹠︀﹁︡اء -ا﹜﹙ُ﹥ا︨﹑م را ︋︣ ﹨﹞﹥ ﹝︧﹙﹞﹫﹟ و ︋︣ ︫﹞︀ ︋︣ادران ︻︤︤ ار︑︪﹪، ︨︍︀﹨﹪ و ︋︧﹫︕ و ︋︣ ︱︣ت ︋﹆﹫﹤ 

﹜﹠﹋ ﹪﹞.  

  .١٦/٨٧/ ︮﹫﹀﹥ ا﹝︀م

ً︀︺︋︀︨ : ︧︡﹢﹡ ﹪﹞ ️﹠︨ ﹏﹨از ︻﹙﹞︀ي ا ، ﹪﹡︀︐︨︫︣:  

︻﹞︣ ، ﹁︣︀د ﹝﹪ . ︲︣︋﹥ زد ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︨﹆︳ ︫︡ن ﹡﹢زاد وي از ︫﹊﹞︩ ︫︡ ) ︻﹙﹫︀ ا﹜︧﹑م( ︻﹞︣ در روز ︋﹫︺️ ︋﹥ ︫﹊﹛ ﹁︀︵﹞﹥ 

  .» ︋﹊︪﹫︡ ؛ و در ︠︀﹡﹥ ︋﹥ ︗︤ ︻﹙﹪ و ﹁︀︵﹞﹥ و ︧﹟ و ︧﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹡︊﹢د زد ا﹟ ︠︀﹡﹥ را ︋︀ ﹨︣ ﹋﹥ در آن ا︨️ ︋﹥ آ︑︩ 

  . ٨٣ا﹜﹞﹙﹏ وا﹜﹠︫ ، ﹏︨︣︐︀﹡﹪ ، ص

  .﹊﹠︡ و﹜﹪ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︻﹠︀دي ﹋﹥ دارد ︋﹥ ﹁﹊︣ ︑﹢︗﹫﹥ آن ︋︣ ﹝﹪ آ︡ا ﹇︊﹢ل ﹝﹫﹥ ﹨︖﹢م ︋﹥ ︠︀﹡﹥ ﹁︀︵﹞﹥ ر، ﹇︱﹫ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥ ︣ا﹡﹪: ︨︀︋︺︀ً

  . ٢٢٠، ص ٤﹝﹠︀ج ا﹜︧﹠﹤ ، ج

 

 


