بِسنِ اهللِ الّرَحمَهِ الّرَحِینِ
شیطان و جه در قّرآن وروایات
جلسهی سوم 88/ 7/ 21

 )4-3ساّْبٕ استذالل ثش چگًَگٖ هبّ٘٘ت ش٘طبى ٍ جي:
زر جّس ٝی ٌذضت ٝزر ٔٛرز ٔبٞیّت ضیغبٖ  ٚجٗ ٔغبِجی ثیبٖ ضس.
ثزای تجییٗ ٔبٞیّت ضیغبٖ  ٚجٕٗ٘ ،یتٛاٖ اس استسالَ فمّی استفبز ٜوزز .رؤیت جٗ تٛسظ ثزذی اس
ا٘سبٖ ٞب را ٔی تٛاٖ زِیّی تجزثی ثز ٚجٛز جٗ زا٘ست .ا٘سبٟ٘بیی ٞستٙس و ٝثب جٗ زر ارتجبط ٞستٙس ٔ ٚی -
تٛا٘ٙس زرثبرٞی آٟ٘ب تٛضیحبتی ثسٙٞس .اِجت ٝایٗ تٛضیح ثیطتز ٚجٛز جّٗ را ثبثت ٔیىٙس تب ثیبٖ ویفیت آٖ.
زر ٔٛرز ٔالئى٘ ٝیش ا٘سبٟ٘بیی ثٛزٞب٘س و ٝآٟ٘ب را ضٟٛز ٔیىززٞب٘س ٔثالً زر وتبة« فالح السبئل» سیس
ثٗ عبٚٚس ٘مُ است و ٝایطبٖ ثب رفت  ٚآٔس ٔالئىٔ ٝتٛج ٝغجح  ٚضت ٔیطس٘س .ضٟٛز فزفب  ٚثشرٌبٖ ٓٞ
ضٟٛز تجزثی ٘یست .ایٗ ضٟٛز ثب ٚجٛز ایٗ و ٝثزای ضرع ضٟٛز وٙٙس ٜذیّی ارسضٕٙس است ِٚی ثزای زیٍزاٖ
حجّت ٘یست ٍٙٞ ٚبٔی ٔی تٛاٖ آٖ را پذیزفت ؤ ٝغبثك ثب آیبت لزآٖ  ٚرٚایبت ثبضس.
ثٙبثزایٗ تب و ٖٛٙاستسالَ فمّی  ٚیب ٔطبٞسٞی تجزثی زر ٔٛرز ٔبٞیّت جٗ ارائ٘ ٝطس ٜاست ٔ ٚب فمظ اس
ز ٚرأ ٜیتٛا٘یٓ ث ٝایٗ ضٙبذت زست پیسا وٙیٓ .یىی ضٟٛز  ٚزیٍزی ؤٕٟ ٝتز است آیبت ٔحىٓ لزآٖ ٚ
رٚایبت غحیح ٔقػٔٛیٗ فّی ٟٓاِسالْ.
ثٙبثزایٗ تىیٟی اغّی ٔب زر ٔٛرز چٍٍ٘ٛی ٔبٞیت جٗ  ٚضیغبٖ رٚی آیبت لزآٖ  ٚرٚایبت ذٛاٞس
ثٛز.
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 )5-3هبّ٘٘ت جي اص سٌخ هالئکِ ً٘ست.
زر جّسٟی ٌذضت ٝاضبر ٜضس ٘ؾزیٟبی و ٝاثّیس را اس جٙس جٗ ٔیسا٘سٔ ،غبثمت ثیطتزی ثب آیبت لزآٖ
وزیٓ زارز.
ثب ایٗ ٚجٛز ثزذی اس ٔتفىزّاٖ اسالٔی  ٚغحبثٟی ثشرٌی ٔثُ اثٗ فجبس عزفسار ٘ؾزیٟبی ٞستٙس وٝ
اثّیس را اس ٌزٔ ٜٚالئىٔ ٝیسا٘س .اغّت تفبسیز ا ُٞسّٙت ٘یش ثب تىی ٝثز ٘ؾز اثٗ فجبس  ،اثّیس را جشء
ٔالئى ٝزا٘ستٟب٘س.
زر جّسٟی لجُ ث ٝآیبتی اس لزآٖ وزیٓ وٛٔ ٝرز استسالَ ایٗ ٌز ٜٚلزار ٌزفت ٝاست اضبر ٚ ٜث ٝثزذی
ضجٟبت ٘یش پبسد زاز ٜضس.
ث ٝعٛر ٔثبَ زر سٛرٞی ثمز -ٜآیٟی  ، 34سٛرٞی اسزاء-آیٟی  ٚ 69سٛرٞی ع -ٝآیٟی  116ایٗ
فجبرت آٔس ٜاست:
«ٍ إرقلٌب للولئکٔ اسجذٍا لٙأدم فسجذٍا أال اثل٘س»...
ؽبٞز آی٘ ٝطبٖ ٔیسٞس و ٝاثّیس اس ٌزٔ ٜٚالئى ٝثٛز ٚ ٜاستثٙبء زر ایٗ آی ٝرا استثٙبء ٔتػُ زا٘ستٟب٘س.
زر حبِی و ٝزر سٛرٞی وٟف -آیٟی  50و ٝاس آیبت ٔحىٕبت لزآٖ ٔیجبضس ،ایٗ ٔٛارز ٔتطبث ٝتٛضیح
زاز ٜضس ٜاست  ٚث ٝغزاحت اضبر ٜضس ٜو ٝاثّیس اس ٌز ٜٚجٗ ٔیجبضس:
« ٍٓ إِرْ قُلٌَْب لٙلْوٓلَئکَِٔ اسٕجٔذٍٔاْ الَِدٓمٓ فَسٓجٓذٍٔاْ إِلَب إِثٕل٘ٙسٓ كبَىَ هٙيَ الْجِيّ فَفَسٓقَ ػٓيْ أَهٕشِ سٓثِِ»ٙ
ایٗ آی ٝغزاحت زارز و ٝاثّیس اس جٙس جٗ ٔیجبضس « ،كبىَ هي الجيّ»  ٚاٌز زر ایٗ آیبت«اثل٘س» را
اس ٔالئى ٝجسا ٘ىزز ٜاست ،اس ثبة تغّیت زر ِغت فزة ٔیجبضس و ٝتقساز وٓ  ٚلّیُ را ث٘ ٝبْ ٌز ٜٚسیبز ٚ
وثیز ٘بْ ٔیجز٘س.
(
آٍرد
علیع) اخذ کزدُ است .افسَس کِ تفاسیز اّل سٌت دیدگاّْای ابي عباس را بِ طَر هکزّر در کتب خَد -
 .البتِ ابي عباس اغلب ًظزات صحیح تفسیزی خَد را اس حضزت
(ع
علی) ٍ اّل بیت (ع) کزدّاًد.
اًد ٍلی کوتز اشارّای بِ بیاًات اهیز هؤهٌاى
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ِذا ٞز چٙس استثٙبء زر ایٗ آیبت زر ٍ٘ب ٜا َٚاستثٙبء ٔتػُ ث٘ ٝؾز ٔیأیس ِٚی ثب تٛج ٝث ٝایٗ آی ٝو ٝاس
ٔحىٕبت لزآٖ است  ٚآیبت زیٍز را ؤ ٝجُٕ ثٛز ٚ ٜاس آیبت ٔتطبثٔ ٝیجبضٙس را تٛضیح ٔیسٞس ،استثٙبء
ٔٙفػُ ٔیجبضس  ٚاثّیس اس ٌزٔ ٜٚالئى٘ ٝیستِٚ .ی اس آ٘جبیی و ٝاثّیس زر أز اِٟی سجس ٜثز آزْ زر آٖ جٕـ
حضٛر زاضتٔ ،ٝربعت فزٔبٖ اِٟی است  ٚتىّیف ا ٚسجس ٜثز آزْ ٔیجبضس و ٝث ٝفّت تىجّز اس أز اِٟی سزپیچی
وزز ٚ .حتی اٌز استثٙب را استثٙبی ٔتػُ ثسا٘یٓ یقٙی ثٍٛییٓ ِفؼ ٔالئى ٝضبُٔ اثّیس ٔ ٓٞیطٛز ،ثبس ٔتذوز
ٔیطٛیٓ و ٝایٗ اس ثبة « تغل٘ت» است  ٚثٙبثزایٗ اثجبت ٕ٘یطٛز و ٝاثّیس اس جٙس ٔالئى ٝاست ثّى ٝثب تٛجٝ
ث ٝثیبٖ آی 50 ٝوٟف ثبس ثبثت ٔیطٛز و ٝایٗ آیبت زر غسز ثیبٖ ایٙى ٝاثّیس اس جٙس ٔالئى ٝثٛزٞب٘س ٕ٘یجبضس.
اس سٛی زیٍز فجبرت « فَفَسٓقَ ػٓي أهش سٓثِ٘» زر ایٗ آی٘ ٝیش زِیّی ٔحىٓ ثز ایٗ ٘ؾزی ٝاست و ٝاثّیس را
اس جٙس جٗ ٔیسا٘س ،سیزا زر آیبت ٔتقسز لزآٖ تبویس ضس ٜاست ٔالئىٌٙ ٝبٕ٘ ٜیىٙٙس ،زر حبِی و ٝاثّیس زچبر
فسك ٌٙ ٚب ٜضس ،ثٙبثزایٗ ٕ٘یتٛا٘س اس ٌزٔ ٜٚالئى ٝثبضس.
ثزای تجییٗ ٔٛضٛؿ ث ٝسٛر ٜی تحزیٓ –آی ٝی  6زلت وٙیس:
« الَزٗٙيَ ءٓاهٌَُٓاْ قَُاْ أًَفُسٓکنٔ ٍٓ إَّٔل٘ٙکنٔ ًَبسٖا ٍٓقَُدّٔٓب الٌَبسٔ ٍٓ الحِٕجٓبسُٓٓ »
ای وسب٘ی و ٝایٕبٖ آٚرز ٜایس ذٛزتبٖ  ٚذب٘ساٖ ذٛز را اس آتطی ٍ٘ ٝزاریس و ٝآتص ٌیز ٜی آٖ ذٛز
ٔززْ  ٚسٍٟٙب ( ٔٙؾٛر ثت ٞبیی است ؤ ٝی پزستٙس) ٞستٙس.
« ػٓلََْٕ٘ب هٓلَئکٌَٔ غٙلَبظٌ شٙذٓادٗ »
ٔالئى ٝی ذیّی غّیؼ  ٚضسیس  ٚتٙسذٔ ٛأٔٛر ایٗ آتص ٞستٙس.
زر ازأ ٝی آی ٚ ٝزر تٛغیف ٔالئىٔ ٝی فزٔبیس:
«لَب ٗٓؼٕصَٔىَ اللَِٓ هٓب أَهٓشَّٔنٕ ٍٓ ٗٓفْؼٓلَُىَ هٓب ٗٔؤْهٓشٍُى»
ٞیچ ٌب ٜاس أز ذسا فػیبٖ  ٚسزپیچی ٕ٘ی وٙٙس ٞ ٚز آ٘چ ٝث ٝآٟ٘ب أز ضٛز را ا٘جبْ ٔی زٙٞس.
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ثٙبثزایٗ اس ایٗ آیٔ ٝی تٛاٖ زریبفت ٔالئىٞ ٝیچٍب ٜسزپیچی ٘ ٚبفزٔب٘ی ذسا٘ٚس را ٕ٘ی وٙٙسِ ،ذا اثّیس
و ٝاس أز ذسا٘ٚس ٘بفزٔب٘ی وززٕ٘ ،ی تٛا٘س اس ٌزٔ ٜٚالئى ٝثبضس.
زر آیبت زیٍزی اس لزآٖ ٘یش ثز فسْ ٘بفزٔب٘ی ٔالئى ٝتبویس ضس ٜاست:
 سٛر ٜی ا٘جیبء – آی ٝی :27
«لَب ٗٓسٕجِقًََُِٔ ثِبلْقََٕلِ ٍٓ ّٔن ثِأَهٕشُِٓٗ ٙؼٕوٓلَُى»
فزضتٍبٖ زر ٌفتبر ثز ذسا٘ٚس پیطی ٕ٘ی ٌیز٘س  ٚآٟ٘ب ٞز چ ٝا٘جبْ ٔی زٙٞس ث ٝفزٔبٖ  ٚزستٛر ذسا٘ٚس
است.
ثٙبثزایٗ ٔقّٔ ْٛی ضٛز ٞیچ وبر ٌ ٚفتبر ذغبیی اس ٔالئى ٝسز ٕ٘ی س٘س.
زر سٛر ٜی غبفبت – آیبت  164تب  166اس سثبٖ ٔالئىٔ ٝی فزٔبیس:
« ٍٓ هٓب هٌَٙب إِلَب لَِٔ هٓقَبمٗ هٛؼٕلَُمٗ  ٍٓ -إًَِب لٌََحٕيُ الصٛبفَُىَ ٍٓ -إًَِب لٌََحٕيُ الوُٕسٓجِحَٔىَ»
ٔب جبیٍبٔ ٜطرع ٔ ٚقیٙی زاریٓ  ٚثزای فجبزت ذسا٘ٚس ث ٝغف ضس ٜایٓ ٔ ٚب ث ٝتسجیح ذسا٘ٚس
ٔطغٞ َٛستیٓ.
اس ایٗ آیبت ٘یش ٔی تٛاٖ فٕٟیس اس ٔالئى ٝوبر ذالف  ٚاضتجبٞی سز ٕ٘ی س٘س .أب زر چٙسیٗ آیٟی لزآٖ
تػزیح ضس ٜاست و ٝاثّیس زچبر فسك ،فػیبٖ ٘ ٚبفزٔب٘ی ذسا٘ٚس ضس:
 سٛر ٜثمز – ٜآیٟی :34
«ٍٓ إِرْ قُلٌَْب لٙلْوٓلَئکَِٔ اسٕجٔذٍٔاْ الَِدٓمٓ فَسٓجٓذٍٔاْ إِلَب إِثٕل٘ٙسٓ أَثىٓ ٍٓ اسٕتَکْجشَ ٍٓ كبَىَ هٙيَ الْکَبفٙشِٗي»

 سٛر ٜی افزاف – آی ٝی :11
« اسٕجٔذٍٔاْ الَِدٓمٓ فَسٓجٓذٍٔاْ إِلَب إِثٕل٘ٙسٓ لَنٕ ٗٓکُي هِيَ السٛبجِذٗٙي»
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 سٛر ٜی اسزی – آی:61ٝ
« ...فَسٓجٓذٍٔاْ إِلَب إِثٕل٘ٙسٓ قَبلَ ءٓ أَسٕجٔذٔ لٙوٓيْ خَلَقْتٓ طًٌ٘ٙبً »
زر حبِی اثّیس زر پبسد أز اِٟی ثب ثیبٖ ایٗ جّٕ ٝافتزاؼ وزز و ٝزر سٛرٞی ا٘جیبء – آیٟی 27
تبویس ضس ٜاست ؤ ٝالئى « ٝالٗسجقًَِ ثبلقَل».
ثب ایٗ ٚجٛز چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ اثّیس را اس ٔالئى ٝزا٘ست؟!
 سٛرٞی ع -ٝآیٟی :116
«  ...فسجذٍا إال اثل٘س أثٖ»
ثٙبثزایٗ فسك ،فػیبٖ ٘ ٚبفزٔب٘ی اثّیس ذٛز زِیّی است وٕ٘ ٝی تٛا٘س اس ٌزٔ ٜٚالئى ٝثبضس .اثّیس ٘ٝ
تٟٙب فػیبٖ وزز ،ثّى ٝسٔی ٝٙی عغیبٖ ثسیبری را ٘یش فزا ٓٞوزز.

 )6-3اشبسُ ثِ پبسخ شجِْ ّبسٍت ٍ هبسٍت
ثزذی ثب تأویس ثز زاستبٟ٘بیی سبذتٍی و ٝزر پبرٞبی اس احبزیث آٔس ،ٜضج ٟٝوزز ٜا٘س ؤ ٝالئى٘ ٝیش ٔی-
تٛا٘ٙس زچبر ذغب  ٚاضتجب ٜض٘ٛس.
یىی اس ایٗ ضجٟبت زاستبٖ «ّبسٍت ٍ هبسٍت» ٔی ثبضس.
٘مُ است وٞ ٝبرٚت ٔ ٚبرٚت اس ٔالئى ٝثٛز٘س .زر سٔبٖ حضزت سّیٕبٖ (ؿ) ثزای آ٘ىٔ ٝززْ ٌزفتبر
سحز ٘ط٘ٛس ،ذسا٘ٚس آٟ٘ب را ث ٝسٔیٗ فزستبز تب ثٔ ٝززْ سحز یبز زٙٞسِٚ .ی ایٗ ز ٚفزضت ٝزر سٔیٗ فسك ٚ
فجٛر وزز٘س ،ضزة ذٕز وزز٘س  ٚثب س٘ی ث٘ ٝبْ سٞز ٜفُٕ ٔٙبفی ففّت ثزلزار وزز٘س تب ایٙى ٝذسا٘ٚس آٟ٘ب را
ٔجبسات وزز  ٚث ٝضىُ ستبر ٜای زر آسٕبٖ آٟ٘ب را ٔسد وزز.
چٙیٗ رٚایبتی اغالً لبثُ لج٘ َٛیست .ایٗ رٚایبت جشء « اسشائ٘ل٘بت» ٔیجبضس .زر سٔبٖ پیبٔجز اوزْ

(ظ)

تقسازی اس یٟٛزیبٖ ث ٝؽبٞز اسالْ را پذیزفتٙس  ٚزر ِجبس ٘فبق ،زر سٔزٞی غحبث ٝلزار ٌزفت ٚ ٝیه سزی اس
احبزیث  ٚرٚایبت جقّی را اس پیبٔجز اوزْ(ظ) ٘مُ وزز٘س وٍٕٞ ٝی زرٚك  ٚثیبٖ ٔسبئُ ا٘حزافی است .ایٗ ٌٝ٘ٛ
٘مُ ٞب را اغغالحبً «اسشائ٘ل٘بت» ٔیٍٛییٓ .زاستبٖ ٞبرٚت ٔ ٚبرٚت ٘یش اس ٕٞیٗ ٌ ٝ٘ٛرٚایبت است.
زر رٚایتی اس أبْ حسٗ فسٍزی فّی ٝاِسالْ ایٗ زاستبٖ سٛاَ ضس ٜاست  ٚآٖ حضزت آٖ را ٔززٚز
زا٘ست ٝا٘س.
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ایٗ رٚایت زر وتبة « االحتجبج» ٔزح ْٛعجزسی (ر –)ٜجّس  –2غفح 458 ٝو ٝراٚی اس أبْ حسٗ
فسٍزی(ؿ) ایٗ ٌ ٝ٘ٛسٛاَ ٔیىٙس:
قلٌب لٙلحسي ،اثٖ القبئن (ع) :
« إى قَهبً ػٌٙذًٓب ٗضػٔؤَى أى ّبسٍت ٍ هبسٍتٓ هٓلٙکبى إختبسٓتْوب الولئکٔ لوب كَثَش ػص٘بى ثٌٖ آدم»
ٌزٞٚی ٞستٙس وٌٕ ٝبٖ ٔیىٙٙس ٞبرٚت ٔ ٚبرٚت ز ٚفزضت ٝثٛز٘سٍٙٞ ٚ ،بٔی و٘ ٝبفزٔب٘ی  ٚفػیبٖ
ثٙسٌبٖ ذسا سیبز ضس ذسا٘ٚس ایٗ ز ٚفزضت ٝرا ثزٌشیس.
« ٍ أًَضَلَْٔوب اهلل هٓغٓ ثبلث ٚلَْٔوب إلٖ الذً٘٘ب »
 ٚذسا٘ٚس آٖ ز ٚرا ثٕٞ ٝزاٞی ٘فز سٔٛی ث ٝسٛی ز٘یب فزستبز
« ٍ أًَْوب إفتَتٌَب ثبلضّّشِٓ ٍ أساد الضًّب ثِْب ٍ ششثب الخوش ٍ قتال الٌّفس الوحشّهٔ»
 ٚایٗ ز ٚفزیت س٘ی ث٘ ٝبْ سٞز ٜرا ذٛرز٘س  ٚفبضك ا ٚضس٘س ٔ ٚزتىت فُٕ س٘ب ثب ا ٚضس٘س ،ضزة
ذٕز وزز٘س  ٚسپس یه ٘فز ثی ٌٙب ٜرا وطتٙس.
« ٍ أىَ اهلل ٗٔؼٓزّثْٓوب ثجبثِلٍ ٍ أى السٛحشٓ هٌْوب ٗٓتَؼٓلَوَىِ الس٘حش»
 ٚذسا٘ٚس آٖ ز ٚرا زر سزسٔیٗ ثبثُ فذاة وزز  ٚاغُ سحز اس ایٗ ز ٚثٛز  ٚتٕبْ سبحزاٖ اس آٟ٘ب سحز
آٔٛذتٙس.
« ٍ أىّ اهلل هسخ ّزا الکَكت الزٕ َّ الضّشٓ»
 ٚذسا٘ٚس آٟ٘ب را (آٖ سٖ  ٚیب آٖ ز ٚفزضت )ٝث ٝضىُ ایٗ ستبرٞبی و ٝسٞز٘ ٜبٔیسٔ ٜیطٛز ٔسد وزز.
راٚی ایٗ زاستبٖ ث ٝؽبٞز سیجب  ٚفٛأپسٙس و ٝفسٞبی ث ٝآٖ افتمبز زار٘س را ثزای أبْ حسٗ فسٍزی
فّی ٝاِسالْ ٘مُ ٔی وٙس ٘ ٚؾز ایطبٖ را زرثبر ٜی ایٗ ٔٛضٛؿ جٛیب ٔی ضٛز.
أبْ فّی ٝاِسالْ پبسد ٔی زٞس:
« فقبل االهبم(ع)هؼبر اهلل هي رلک،إىّ هالئکٔ اهلل هؼصَهَى هحفَظَى هي الکفش ٍ القجبئح ثألطبف اهلل»...

اخبار جلد  -1صفحِ )269
 .هشابِ ایي رٍایت را اهام رضا علیِ السالم اس پدرشاى ٍ ایشاى اس اهام صادق علیِ السالم ًقل فزهَدُ اًد( .عیَى –
 .رٍایاتی کِ اهام حسي عسگزی (ع) را بِ ًام ابی القائن (ع) هعزفی کٌٌد بسیار کن هی باشد.
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أبْ فّی ٝاِسالْ زر پبسد ٔیفزٔبیٙس :ث ٝذسا پٙب ٜثزز٘س!! ٔالئىٟی اِٟی ٔقػ ٚ ْٛثِ ٝغف ذسا٘ٚس اس
ٞز ٌ ٝ٘ٛوفز  ٚوبر سضت ٔحفٛػ ٞستٙس.
 ٚزر ازأ ٝی رٚایت أبْ حسٗ فسٍزی فّی ٝاِسالْ ث ٝآیبت لزآٖ استسالَ ٔی وٙٙس:
« فقبل ػضٍجل فْ٘ن « ال ٗؼصَى اهلل هب أهشّن ٍ ٗفؼلَىَ هب ٗؤهشٍى» (سٛرٞی تحزیٓ –آیٟی ) 6

 ٚلبَ « ٍ لَِٔ هي فٖ السوَات ٍ االسض ٍ هي ػٌذُ»
یقٙی ٔالئى « ٝالٗستکجشٍى ػي ػجبدٓت ٍ ِٙٙال ٗستَحسٙشٍى» ( سٛرٞی ا٘جیبء -آیٟی )19

أبْ فّی ٝاِسالْ ٔٙؾٛر اس « هي ػٌذُ » را ٔالئى ٝزا٘ستٟب٘س وٞ ٝیچٍب ٜاس فجبزت ذسا٘ٚس استىجبر
ٕ٘یٛرس٘س  ٚزائٕبً ٔغیـ أز اِٟی ٞستٙس ٞ ٚیچ ٌب ٜاحسبس ذستٍی  ٚحسزت ٕ٘یىٙٙس.
« ٗٔسٓجِحَٔىَ الَٕ٘لَ ٍٓ الٌَْٛبسٓ لَب ٗٓفْتشٍُُى » ( سٛرٞی ا٘جیبء – آیٟی )20

ٔالئى ٝرٚس  ٚضت تسجیح ذسا٘ٚس را ٔی وٙٙس.
 ٚلبَ فی إِالئىة « ثٓل ػجبدٗ هٔکشَهَى ال ٗسجقًََِٔ ثبلقَل ٍ ّن ثأهشُ ٗؼوٓلَى » اِی ل « ِٝٛهشفقَى»
(سٛرٞی ا٘جیبء – آیبت  26تب )28

 ٚذسا٘ٚس زر ٔٛرز ٔالئى ٝفزٔٛز ٜاست :آٟ٘ب فجبزت وٙٙسٌب٘ی ٘یىٌ ٚ ٛزأی ٞستٙس وٞ ٝیچ ٌب ٜزر
ٌفتبر اس ذسا٘ٚس پیطی ٕ٘یٍیز٘س ٕٛٞ ٚار ٜث ٝاٚأز اِٟی فُٕ ٔیىٙٙس.
ثٙبثزایٗ أبْ حسٗ فسٍزی فّی ٝاِسالْ غزاحتبً استسالَ ٔی وٙٙس ؤ ٝالئىٞ ٝیچ ٌب ٜذغب  ٚاضتجبٜ
ٕ٘یىٙٙس  ٚآ٘چ ٝزر ٔٛرز ٞبرٚت ٔ ٚبرٚت  ٚذغبی آٟ٘ب ٘مُ ضس ٜاست را رز ٔیىٙٙس.
أبْ (ؿ) زر ازأٟی رٚایت ث ٝزاستبٖ ٚالقی ٞبرٚت ٔ ٚبرٚت اضبرٔ ٜیىٙس:
« كبى اهلل قذ جؼل َّالء الوالئکٔ خلفبءُ فٖ االسض ٍ كبًَا كبالًج٘بء فٖ الذً٘ب ٍ كبالئؤ»
ذسا٘ٚس ایٗ ٔالئى ٝرا ث ٝفٛٙاٖ جب٘طیٙب٘ص زر سٔیٗ لزار زاز ٔثُ پیبٔجزاٖ  ٚائٕ ٝزر ز٘یب.
( ذسا٘ٚس ٞبرٚت ٔ ٚبرٚت را ث ٝسٛی سٔیٗ فزستبز تب سحز را ث ٝافزاز غبِح آٔٛسش زٙٞس تب رأ ٜمبثّ ٝثب
سبحزاٖ را ثیبٔٛس٘س)

اِجتٙٔ ٝؾٛر ایٗ ٘یست و ٝفزضتٍبٖ ث ٝغٛرت ا٘سبٖ زر ٔیأیٙس  ٚجسٓ ٔبزّی پیسا ٔیىٙٙس ،ثّى ٝثٝ
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غٛرت ا٘سبٖ ٕ٘ٛزار ٔیط٘ٛسٔ .ثالً زر لزآٖ وزیٓ زاریٓ و ٝزر ج ًٙثسر ٔالئى ٝث ٝوٕه سپب ٜاسالْ آٔس٘س.
ایٗ ث ٝایٗ ٔقٙب ٘یست و ٝث ٝضىُ ا٘سبٖ زر آٔس ،ٜزست زاضتٙس  ٚضٕطیز ٔیشز٘سٔ .الئىٔ ٝیتٛا٘ٙس ث ٝوٕه ٚ
أساز ا٘سبٖ ثیبیٙس ِٚی ٘ ٝایٙى ٝجسٓ زاضت ٝثبضٙس.
زر ازأٟی حسیث ،أبْ (ؿ)ٔیفزٔبیٙس  «:أف٘کَى هي األًج٘بء ٍاألئوِ قتل الٌّفس ٍالضًّب ٍ ششة الخوش»
آیب ا٘جیب ء ٚائٕ ٝلتُ ا٘جبْ ٔیسٙٞس ،فُٕ ٔٙبفی ففت ا٘جبْ ٔیسٙٞس  ٚضزة ذٕز ٔیىٙٙس؟!
سپس زر ازأ ٝرٚایت ،راٚی اس أبْ فّی ٝاِسالْ سٛاَ ٔیىٙس... «:فؼلٖ ّزا لن ٗکي إثل٘س هٓلَکَبًَ؟» پس
ث ٝایٗ تزتیت اثّیس ،اس ٔالئى٘ ٝجٛز ٜاست؟
حضزت پبسد ٔی فزٔبیٙس«:ال ،ثل كبى هي الجيّ»
ذیز ،ثّى ٝاثّیس اس جٙیبٖ ثٛز ٜاست.
«أهب تسوؼبى اللِّ تؼبلٖ ٗقَل« ٍإر قلٌب للولئکٔ اسجذٍا لٙالدم فسجذٍا إال إثل٘س كبى هي الجي» (سٛرٜ
وٟف – آیٟی ) 50

آیب ایٗ آی ٝاس لزآٖ را ٘طٙیس ٜای و ٝذسٚا٘س ٔیفزٔبیس اثّیس اس ٌز ٜٚجٙیبٖ است.
ایٗ رٚایت ؤ ٝطبث ٝآٖ اس أبْ رضب فّیٟبِسالْ  ٚاس أبْ غبزق فّی ٝاِسالْ ٘ ٓٞمُ ضس ٜاست ،تٛضیح
وبّٔی را زر ٔٛرز ثحث ٔب ارائٔ ٝیىٙس.
رٚایت زیٍزی زر لػع األ٘جیب زر وتبة ثحبراأل٘ٛار اس ٔزح ْٛغسٚق

(ر٘ )ٜمُ ضس ٜاست  .زر ایٗ

رٚایت ،اثٗ اثی فجیس و ٝاس راٚیبٖ ثشي حسیث ٔیجبضس ،اس أبْ غبزق (ؿ) سٛاَ ٔیىٙس:
«أكبى إثل٘س هٙيَ الوالئکِ أم هٙيَ الجيّ؟»
آیب اثّیس اس ٔالئى ٝاست یب اس جٙس جٗ ٔیجبضس؟
أبْ غبزق فّی ٝاِسالْ زر پبسد ٔیفزٔبیٙس:
«كبًت الوالئکٔتشٕ ٍ ،كبى اللِّٓ ٗؼلنٔ أًِّ ل٘سٓ هٌْٙب»
ٔالئى ٝایٗ ٌٔ ٝ٘ٛیپٙساضتٙس ( .اس آ٘جبیی و ٝاثّیس ٔستٟبی سیبزی زر ثیٗ ٔالئى ٝث ٝفجبزت ٔطغ َٛثٛز،آٟ٘ب

فىز ٔیىزز٘س اثّیس اس جٙس ذٛزضبٖ است) زر حبِی و ٝذسٚا٘س ٔیسا٘ست و ٝاس آٟ٘ب ٘یست.
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رٚایت زیٍزی زر اغ َٛوبفی –جّس (2فزثی)-غفح 309ٝزاٚز ثٗ فمس اس أبْ غبزق فّی ٝاِسالْ ٘مُ
ٔیىٙس:
« إىّ الوالئکِ ٗٓحسٓجَى أىَ إثل٘سٓ هٌْن ٍ كبىَ فٖ ػلن اللِّ ٙأًَِ لَ٘سٓ هٌْن»
فزضتٍبٖ ٌٕبٖ ٔیىزز٘س و ٝاثّیس جشء آٟ٘بست زر حبِی و ٝزر فّٓ ذسٚا٘س ثٛز و ٝاثّیس اس آٟ٘ب
٘یست.
« فَبستَخشَجٓ هب فٖ ًفسِ ثبلحٓوٍ ِٔ٘٘ٙالغَضَت فقبل خلقتٌٖ هي ًبسٍ ٍخلقتِ هي ط٘يِ»
سپس آ٘چ ٝزر زر ٖٚاثّیس اس تقػت ٚذطٓ ٚغضت ثٛز تٛسظ ذسا٘ٚس ثزٚس زاز ٜضس  ٚاثّیس ٌفت
و ٗٔ ٝاس جٙس آتص ذّك ضسٞبْ زر حبِی و ٝآزْ اس ذبن ذّك ضس ٜاست.
ایٗ رٚایت ث ٝریط٘ ٝبفزٔب٘ی اثّیس اس فزٔبٖ اِٟی وٕٞ ٝبٖ حٕیّت  ٚتقػّت جبّٞی ٚذطٓ ثٛز ،اضبرٜ
وزز ٜاست .آیت اِّّ ٝثٟجت (رٔ)ٜیفزٔٛزٔ :الئىٛ٘ ٝرا٘یت ذٛز را ثب ٘ٛرا٘یت ا٘سبٖ وبُٔ ٔمبیس ٝوزز٘س ٔٚمبْ
ذالفت اِٟی ا ٚرا زیس٘سِ ،ذا سز ذٓ وزز ٚ ٜثز ا ٚسجس ٜوزز٘سِٚ .ی اثّیس جسٓ ذٛز را ثب جسٓ آزْ ٔمبیسٝ
وزز ٌٚفت ٔٗ اس ٘بر ٚآتص ٞستٓ ،جسٓ ِغیفی زارْ ،ث ٝراحتی ٔیتٛا٘ٓ اس ایٗ س ٛث ٝآٖ س ٛجبثجب ضِٚ ْٛی
ایٗ آزْ اس ذبن استِ .ذا ایٗ ذٛزذٛاٞی ٚاستىجبر ٔٛجت ضس تب اس فزٔبٖ ذسا٘ٚس ذسا٘ٚس سز پیچی وززٚ ٜ
ثز آزْ سجس٘ ٜىٙس.
اثّیس تٛجٟی ثٛ٘ ٝرا٘یت ا٘سبٖ وبُٔ ٘ىزز  ٚفمظ جسٓ ا ٚرا زیس.
ثزای تىٕیُ ثحث ث ٝرٚایت زیٍزی اس أبْ غبزق فّی ٝاِسالْ اضبر ٜذٛاٞیٓ وزز( :رٚایت اس جٕیُ ثٗ
زراج ٘مُ ضس ٜاست .تفسیز فیبضی-جّس-1غفحٟی )33

«سألتٗ اثب ػجذهلل(ع) ػي اثل٘س،أكبىَ هي الولئکٔ ٍ كبى ٗلٖ ش٘ئبً هي أهش السوبء»
رٚای ٔیٍٛیس اس أبْ غبزق فّی ٝاِسالْ زر ٔٛرز اثّیس سٛاَ وززْ و ٝآیب اثّیس جشء ٔالئى ٝاست یب
ایٙى ٝلسٕتی اس أٛر آسٕبٖ(ٔجززات) ثز فٟسٞی ا ٚثٛز ٜاست.
« فقبل لن ٗکي هي الوالئکٔ ٍكبًت الوالئکٔتشٕ أًِّ هٌْب ٍكبى اللِّ ٗؼلن أًَِ لَ٘سٓ هٌْب»
أبْ غبزق فّی ٝاِسالْ پبسد زاز٘س :اثّیس اس ٔالئى٘ ٝجٛزِٚ ٜی ٔالئى ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛفىز ٔیىزز٘س وٝ
اثّیس اس آٟ٘بست  .زرحبِی و ٝذسا٘ٚس ٔیسا٘ست و ٝاس جشء آٟ٘ب ٘یست.
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«ٍلن ٗکي ٗلٖ ش٘ئبًهي أهش الس٘وبء ٍالكشاهٔ»
ٞ ٚیچ أزی اس أٛر ٔجززات ثز فٟسٞی ا٘ ٚجٛز ٞ ٚیچ وزأتی ٘ ٓٞساضت .راٚی ٔیٍٛیس ایٗ ٔسئّٝ
ثزای ٔٗ ذیّی سرت آٔسِ .ذا ٘شز « ط٘بس» و ٝیىی زیٍز اس رٚایبٖ حسیث ٔیجبضس رفتٓ و ٝأبْ غبزق فّیٝ
اِسالْ ٔیٍٛیس اثّیس اس ٌزٔ ٜٚالئى٘ ٝیست .زر حبِی و ٝذسا٘ٚس زر لزآٖ ٔیفزٔبیس:
«أسجذٍا الدم فسجذٍا إال اثل٘س»
ِذا عیبر ٘شزأبْ غبزق فّی ٝاِسالْ ٔجسزاً سٛاَ را ٔغزح وزز زر حبِی و ٝراٚی ٘یش زر آ٘جب حضٛر
زاضت  .عیبر سٛاَ را ث ٝایٗ ضىُ عزح ٔیىٙس:
«قَل اهلل جلّ ٍ ػضّ«ٗب اْٗب الزٗي آهٌَا» فٖ غ٘ش هکبى ٍفٖ هخبطجِ الوؤهٌ٘ٙي أٗٓذخُل فٖ ّزُ
الوٌبفقَى»
اٌز ذسا٘ٚس زر جبیی ٔیفزٔبیس « ٗب اْٗب الزٗي آهٌَا » ؤ ٝربعت آٖ ٔإٔٙیٗ ٞستٙس ،آیب ٔٙبفمیٗ ٓٞ
ضبُٔ ایٗ ذغبة ٔیط٘ٛس؟ ٔٙؾٛر راٚی اس ایٗ سٛاَ ایٗ است و ٝزر آیبت لزآٖ وٌ ٝفتٔ ٝالئى ٝثز آزْ سجسٜ
وزز٘س ث ٝجش اثّیس ،آیب ٔیطٛز و ٝاثّیس اس ٔالئى٘ ٝجبضس؟
أبْ غبزق(ؿ)پبسد فزٔ٘ٛس:
« ًؼن ٗذخلَى فٖ ّزُ الوٌبفقَى ٍالضالل ٍكل هي أقَشَ ثبلذػَٓ الظّبّشٓ»
ثّٙٔ ٝبفمیٗ  ٓٞزاذُ ٔیط٘ٛس ٍٙٞبٔی و ٝزر ؽبٞز ث ٝاسالْ الزار زار٘س .یقٙی اثّیس اس ٔالئى٘ ٝجٛزٜ
است زر ؽبٞز ضید اِطیٛخ ٔالئى ٝثٛز ٜاست ٚزر جٕـ آٟ٘ب حضٛر زاضت ٝاست ِٚی زر ثبعٗ ٌزفتبر تىجز ثٛزٜ
است.
ثٙبثزایٗٔ ،جٕٛؿ ایٗ رٚایبت ث ٝغزاحت تبویس زار٘س و ٝاثّیس اس ٔالئى٘ ٝجٛز ٚ ٜجشء جٙیبٖ ٔیجبضس.
ثٙبثزایٗ تػزیح آیبت لزآٖ  ٚرٚایبت ایٗ است و ٝاثّیس اس ٌز ٜٚجٗ است .اس سٛی زیٍز آیبت لزآٖ تػزیح
زار٘س ٔالئىٞ ٝیچ ٌب ٜزچبر فسك  ٚفػیبٖ ٕ٘یط٘ٛس؛ زر حبِی و ٝاثّیس اس فزٔبٖ ذٛا٘س سزپیچی وزز؛ ِذا
ٕ٘یتٛا٘س اس ٌزٔ ٜٚالئى ٝثبضسٚ .ایٗ ٘یشاستسالَ ٔحىٓ ثزای اثجبت جٗ ثٛزٖ اثّیس است.
ثب ایٗ ٚجٛز ثزذی زر ٔمبثُ ایٗ استسالَ ضجٟبتی عزح وززٞب٘س .یىی اس ایٗ ضجٟبت زاستبٖ ترّف
ٞبرٚت ٔبرٚت ثٛز و ٝتٛضید زازیٓ ایٗ زاستبٖ سبذتٍی  ٚرٚایبت آٖ اس اسزائیّیبت است.
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 )7-3پبسخ شجِْ فطشس
ضج ٟٝزیٍزی و ٝزر ٕٞیٗ ٔٛرز ٔغزح ضس ٜاست زاستبٖ فزضتٟبی است ث٘ ٝبْ« فطشس» ٘مُ ضس ٜاست
فغزس و ٝاس ٔالئى ٝثٛز ٔزتىت ٌٙبٞی ضس و ٝاس زرٌب ٜاِٟی را٘س ٜضس .زر وتبة « كبهل الضٗبسات» و ٝاس وتت
ٔقتجز ٔیجبضس ،آٔس ٜاست و ٝزر ضت ٚالزت أبْ حسیٗ فّی ٝاِسالْ ٔالئى ٝزیٍز ث ٝفغزس ذجز زاز٘س وٝ
حسیٗ(ؿ)زارز ث ٝز٘یب ٔیأیس .ثز ٚ ٚث ٝایٗ ٘ٛساز ٔتٛسُ ض ٛتب ذسا٘ٚس اس تمػیز ت ٛثٍذرز (اِجت ٝثز ذالف ٞبرٚت
ٔٚبرٚت وٌٙ ٝب ٜآٟ٘ب زر رٚایبت سبذتٍی ٔطرع ضس، ٜایٗ و ٝفغزس چ ٝذالفی ا٘جبْ زازٔ ٜطرع ٘طس ٜاست)

فغزس ث ٝأبْ حسیٗ فّی ٝاِسالْ ٔتٛسُ ضس  ٚذسٚا٘س ث ٝایٗ ٚاسغ ٝاس ٌٙب ٜا ٚچطٓ پٛضی وزز .سپس فغزس
ثب افتربرٔیٍفت « :أًب ػت٘ق الحس٘ي (ع)» ٔٗ آساز ٜضسٞ ٜستٓٚ .ثقس  ٓٞفٟس وزز ٞزوس زر ٞز جبیی ثزحسیٗ
فّی ٝاِسالْ سالْ وٙس ،ا ٚایٗ زفب را ث ٝأبْ ثزسب٘س.
فالٔ ٝعجبعجبیی (ر )ٜایٗ زاستبٖ رالج٘ َٛسارز  ٚرٚایبت آٖ را سبذتٍی ٔیسا٘س .سیزا ٔالئىٞ ٝیچ ٌبٜ
زچبر اضتجبٌٙ ٚ ٜبٕ٘ ٜیط٘ٛس( .آیبت ٔزثٛع ٝاضبر ٜضس)

اِجت ٝآیت اِّّ ٝثٟجت (ر٘)ٜؾز زیٍزی زاضتٙس .ایطبٖ ٔیفزٔٛز٘سٔ :الئىٌٙ ٝبٕ٘ ٜیىٙٙس ِٚی ا٘حغبط زرجٝ
زار٘س.
ث ٝعٛر ٔثبَ اٌز ٔزاتت ٔالئى ٝرا زر ٞفت ٔمبْ عجم ٝثٙسی وٙیٓ ،فزضتٟبی ٕٔىٗ است زر ٔمبْ ضطٓ
لزار زارزٕٞ .یٗ ٔمبْ را ٔیتٛاٖ ث ٝزرجبتی آ٘بِیش وزز .یه فزضتٔ ٝیتٛا٘س زر ٕٞبٖ ٔمبٔی و ٝلزار زاز ،زچبر
ا٘حغبط زرج ٝضٛز.
ثٔ ٝثبَ زیٍزی تٛج ٝوٙیس :پیبٔجز اوزْ (ظ)اس ا َٚزارای ٔمبْ احسیّت ثٛز ٚ ٜتب اثس  ٓٞایٗ ٔمبْ را
ذٛاٞس زاضت ِٚی ثب ٞز غّٛاتی و ٝثزای ایطبٖ فزستبزٔ ٜیطٛز ذسا٘ٚس ث ٝزرجبت آٖ حضزت ٔیبفشایس ٚ
رٚحطبٖ ارتمب پیسا ٔیىٙس .فزؼ وٙیٓ ٞفت تب زریب زاریٓ و ٝزریبی ٞفتٓ ثیب٘تٟبستٞ .ز وس یه لغز ٜاس
زریبی ٞفتٓ را زاضت ٝثبضس ،ث ٝاحسیت رسیس ٜاستِٚ .ی پیبٔجز اوزْ (ظ) زر زریبی ٞفتٓ سیز وززٕٞ ٚ ٜیٗ عٛر
ث ٝسٕت ثی ٟ٘بیت زر حبَ سیز است .ثٙبثزایٗ ثبیس ثیٗ ٔمبْ  ٚزرج ٝتفبٚت لبئُ ضٛیٓ .ائٕ ٝفّی ٟٓاِسالْ ثب
رس َٛاوزْ(ظ) ٓٞاس ٘ؾز ٔمبْ  ٕٝٞیىسبٖ ٞستٙس ٞ ٚیچ وساْ ثز زیٍزی ثزتزی ٘سارز ِٚی اس ٘ؾز ذػیػ ٝثب ٓٞ
ٔتفبٚتٙس .ثزتزی ائٕ ٝثز یىسیٍز زر زرج ٚ ٝذػیػ ٝاست ٘ ٝزر ٔمبْ.
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ٔالئىٔ ٓٞ ٝمبْ ٔقّ ْٛزارز ِٚی زر ٕٞیٗ ٔمبْ زرجبتطبٖ ٔیتٛا٘س وٓ ٚسیبز ضٛز٘ .ؾز آیت اهلل
ثٟجت(ر)ٜزر ٔٛرز فغزس ایٗ است و ٝا٘حغبط زرج ٝپیسا وزز ٜثٛز .آٖ  ٓٞث ٝزِیُ اضتجبٞی وٛچه ٌ٘ٙ ٝبٞی
ٚاضح .عجك ٘عّ غزیح آیبت لزآٖ ٔالئىٞ ٝیچ ٌب ٜزچبر فػیبٖ ٌٙٚبٕ٘ ٜیط٘ٛس.

 )8-3پبسخ شجِْ دٗگش
ثزذی اس ثشرٌبٖ اثّیس را اس جٙس ٔالئى ٝزا٘ست ٝا٘س  ٚآی 50 ٝسٛر ٜوٟف را ؤ ٝیفزٔبیسٍ «:كبى هي
الجي» را ث ٝاضىبِی تٛجی ٝوززٞب٘سٔ .ثالً ٌفتٟب٘س ٔٙؾٛر اس جٗ زر ایٗ آی ٝیقٙی ٔٛجٛز ٔرفی ٔ ٚالئىٝ
ٔٛجٛزات ٔرفیب٘س ،ثٙبثزایٗ ایٗ جّٕ ٝث ٝایٗ ٔقٙبست و ٝاثّیس اس ٔالئىٟی زارای ٔمبْ ثبال ٘جٛز ٜاست.
ٔالئى ٝرا ث ٝز ٚزست ٝسٕبٚی ٚارضی تمسیٓ وزز ٜا٘سٔ .الئى ٝسٕبٚی آٟ٘بیی ٞستٙس وٚ ٝحی ٔیأٚر٘س ٚ
ٔالئى ٝارضی آٟ٘بیی ٞستٙس و ٝث ٝأٛر ز٘یٛی رسیسٌی ٔیىٙٙسٔ .ثالً زاریٓ و ٝثٕٞ ٝزاٞ ٜز لغزٞی ثبراٖ زٚ
ّٔه ٘بسَ ٔیطٛز  ٚیب رضس ٛٔ ٕٛ٘ ٚجٛزات ٍٕٞی تحت تسثیز ٔالئى ٝغٛرت ٔیپذیزز.
ٌ ٚفتٟب٘س ٟٕٞی ٔالئىٔ ٝربعت ذسا٘ٚس زر ٔٛرز سجس ٜثز آزْ ٘جٛزٞب٘س ،ثّى ٝایٗ زستٛر فمظ
ٔرػٛظ ٔالئىٟی سغح ٔتٛسظ  ٚپبییٗ ثٛز ٜاست ٘ٔ ٝالئىٔ ٝستٟثز  ٚغزق زر یبز ذسا و « ٝػبل٘ي» ٘بٔیسٜ
ٔیط٘ٛس  ٚآی ٝسیز را و ٝذسا٘ٚس زر سٛرٞی ظ آیٔ 75 ٝیفزٔبیس « :قَبلَ ٗٓئِثٕل٘ٙسٔ هٓب هٌَٓؼٓکٓ أَى تَسٕجٔذٓ لٙوٓب خَلَقْتٔ
ثِ٘ٓذّٓى ٛأَسٕتَکْجشَْتٓ أَمٕ كٌُتٓ هٙيَ الْؼٓبل٘ٙي» را ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛقٙب وززٞب٘س و :ٝت ٛای اثّیس و ٝاس ٔالئى ٝسٔیٙی ٞستی ٘یش
ثبیس سجسٔ ٜیىززی ،سیزا ت ٛو ٝاس ٔالئى ٝفبِیٗ ٘یستس و ٝآٖ لسر فّّٔٛمبْ  ٚزرج ٝزاضتٙس  ٚغزق زر یبز ذسا
ثٛز٘س و ٝاغالً ٔتٛج ٝحزف ذسا٘ٚس ٘طسٞب٘س.
ِٚی ٞیچ وساْ اس ایٗ ٌفتٞ ٝب ٔٛرز لج ٚ َٛپذیزفت٘ ٝیستٙس  ٚثبآیبت لزآٖ  ٚرٚایبت ٔغبثمت ٘سارز.
زر آیبت لزآٖ زر ذغبة سجس ٜثز آزْ ِفؼ « الوالئکِ» آٔس ٜاستٔ« .الئى »ٝجٕـ «هلک» ٔیجبضس ٚ
«ال» زر ا َٚآٖ ٘طبٟ٘ی استغزاق است یقٙی تٕبْ ٔالئى ٝثبیس ثزآزْ سجسٔ ٜیىزز٘س ٞ ٚیچ تفبٚتی زر ثیٗ آٟ٘ب
٘جٛز ٜاست.
ثٙبثزایٗ ،ثب استسالَ ٔحىٓ اس آیبت لزآٖ  ٚرٚایبت ٔیتٛاٖ فٕٟیس و ٝاثّیس اس ٔالئى٘ ٝجٛز ٚ ٜاس جٙیبٖ
ٔیجبضس  ٚضجٟبتی و ٝزر ایٗ سٔیٔ ٝٙغزح ضس ٜفبلس افتجبر ٔیجبضس.
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