
 رود فرات

 ارهٌستاى سرزهیي در ارس رٍد ًسدیک فرات سرچطوِ. است عراق کطَر هغرب در هعرٍفی تسیار ًْر فرات

 طَل. ضَد هی ًاهیذُ «العرب ضط» پس آى از ٍ پیًَذد هی دخلِ رٍدخاًِ تِ فارس خلیح ًسدیکی در است،

 فراٍاًی رٍایات ٍ است ترخَردار خاصّی اّوّیّت از اسالم خْاى در فرات آب. است کیلَهتر 0022 حذٍد فرات

 : ضَد هی اضارُ آًْا از تعضی تِ کِ رسیذُ ها تِ آى خَاظّ ٍ فضیلت در

  «کٌی؟ هی غسل فرات در آیا:»کِ کرد سؤال کَفِ اّل از هردی از «السالم علیِ» تالر اهام -1

 .« ًِ:»گفت هرد آى

 .« هحرٍهی خیر از پس:»فرهَد اهام

 ّای ًاٍداى از ًاٍداى دٍ آب ٍ است آخرت ٍ دًیا ّای آب سرٍر فرات:»فرهَد السالم علیِ اهیرالوؤهٌیي -0

 .« است خاری آى در تْطت

 ّای هطک از هطک هثمال سِ ٍ آیذ هی پاییي آسواى از فرضتْای ضة ّر:»فرهَد السالم علیِ سداد اهام -3

 .« تاضذ تر ترکت پر فرات از کِ ًیست عالن غرب ٍ ضرق در ًْری ّیچ. ریسد هی فرات در تْطتی

 خیوِ کٌارش در دارد، ترکتی چِ فرات کِ داًستٌذ هی هردم اگر:»فرهَد «السالم علیِ صادق اهام -4

 را کَدکی کٌن ًوی گواى هي. تَد تیواری ّر ضفاتخص فرات آب آلَدًذ، ًوی را آى گٌاّکاراى اگر. زدًذ هی

 آى از ًثَد، زیادی فاصلِ فرات ٍ هي تیي اگر. تذارد دٍست را تیت اّل ها ایٌکِ هگر تردارًذ، کام فرات آب تِ

 .« داضتن ترهی آب ضفا ترای

 .« ترداریذ فرات آب تا را خَد ًَزاداى کام» کِ است ٍارد زیادی رٍایات در

 . است ضذُ رکر سالم علیْا زّرا حضرت هْریِ خسٍ فرات ّن هتعذدی رٍایات در

 ٍ یسیذ ظلن عوك ٍ است تاریخی ٍالعیت یک!« خاى دّی تطٌِ لة تَ ٍ زّرا هْریِ آب»  هعرٍف ضعر

 . کردًذ هٌع آب ایي از را فرزًذاًص ٍ یاراى ٍ السالم علیِ حسیي اهام حضرت کِ رساًذ هی تْتر را یسیذیاى
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