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چکیدٌ
دراوٌر در آیَ  12ضّره حجسات ىیفسىایر :ای کطاٌی کَ ایيان آوردیر! از ةطیاری از گيانُا
ةپسُیشیر ،چسا کَ ةؽضی از گيانُا گٍاه اضث .و ُسگش در کار دیگسان ججطص ٌکٍیر .و ُیچ یک
از عيا دیگسی را غیتث ٌکٍر .آیا کطی از عيا دوضث دارد کَ گّعث ةسادر ىسده دّد را ةذّرد؟
ةَ یلیً ُيَ عيا از ایً کار کساُث داریر .جلّای انِی پیغَ کٍیر کَ دراوٌر جّةَ پزیس و
ىِسةان اضث.
در ایً آیَ دراوٌر فسىان ىیدُر کَ از گيان ةر ةپسُیشیر .گيان ةر ؼاىهی اضث ةسای
جطحجّگسی ،جطحجّگسی ؼاىهی اضث ةسای کغف اضسار ٌِان ىسدم ،و کغف اضسار ٌِان ىسدم
ضتب غیتث ىیعّد .ایً آیَ یکی از آیَُای ةطیار ىِو كسآن در ؼهو ادالق اضث .ةَ ُيیً
جِث ایً ٌّعحار در پی آن اضث کَ ایً آیَ را واکاری کسده و ةَ آن ،از اةؽاد ىذحهف ٌگاه کٍر.
کلیدياصٌ
غیتث ،ججطص ،عً ةر.

1

مقدمٍ
اٌطان ىّجّد اجحياؼی اضث و ححياً ةایر در اجحياع زٌرگی کٍر .ةَ ُيیً جِث اٌطان ٌیاز
دارد در کيال اطيیٍان و آراىظ ةا دیگس افساد جاىؽَ جؽاىم و ارجتاط داعحَ ةاعر .الزىَ آن ،ایً
اضث کَ ىسدم ،او را ،اٌطاٌی ؼادل و ضانو ةراٌٍر و از دیرار او ةیشار ٌتاعٍر .اىا اگس کطی پغث
ضس اٌطان ةرگّیی و غیتث کٍر ،اححيال زیادی وجّد دارد کَ ىسدم ةا او كطػ راةطَ کٍٍر.
ایً كطػ راةطَُ ،سچٍر در اةحرا کو ةاعر ،ونی اگس غیتث عیّع پیرا کسد و فساگیس عر ،آن
وكث ارجتاط افساد جاىؽَ ،ةا یکریگس کو دّاُر عر و دیگس أٌطی ةیً افساد جاىؽَ ةسكسار ٌذّاُر
عر و زٌرگی اجحياؼی از ةیً رفحَ و ؼالح جاىؽَ ةَ فطاد جتریم ىیعّد.
پص غیتتث ،در حلیلث ،ىّجب از ةیً رفحً عذؽیث اجحياؼی افسادی اضث کَ دّدعان
از جسیان اطالؼی ٌرارٌر ،و دتس ٌرارٌر کَ دٌتال ضسعان چَ چیشُا ىیگّیٍر .اگس دتس داعحَ
ةاعٍر و از دطسی کَ ایً کار ةسایغان دارد اطالع داعحَ ةاعٍر ،از آن دوری ىیکٍٍر ،و
ٌيیگزارٌر پسدهای را کَ درا ةس روی ؼیبُای آٌان اٌرادحَ ةَ دضث دیگسان پاره عّد .چّن
درای ضتحان ایً پسدهپّعیُا را ةسای ایً كسار داده اضث کَ حکو فطسی ةغس اجسا عّد و
اٌطان ةَ زٌرگی اجحياؼی جً دُر و افساد ةغس دور ُو جيػ عٌّر و ةا ُيکاری یک دیگس یک
جاىؽَ جغکیم دٍُر .اگس ایً پسدهپّعی درای جؽانی ٌتّد ،ةا در ٌغس گسفحً ایٍکَ ُیچ اٌطاٌی
ىٍشه از جياىی ؼیّب ٌیطثُ ،سگش اجحياؼی جغکیم ٌيیعر .ةَ ُيیً جِث اضث کَ دراوٌر از
غیتث ٌِی کسده و آن را ؼيم حساىی عيسده اضث .ایً ىلانَ آیَ  12ضّره حجسات را کَ در
ىّرد غیتث اضث ىطسح کسده و آن را ىّرد ةسرضی كسار دّاُر داد.
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آیٍ غیبت:
«يَا أَيَُُّا الَّرِيهَ آمَىًُا اجِتَىِثًُا كَثِيساً مِهَ الظَّهِّ إِنَّ تَعِضَ الظَّهِّ إِثْمٌ يَ الَ تَجَسَّسًُا يَ الَ يَغْتَةِ تَعِضُكُمِ
تَعِضاً أَ يُحِةُّ أَحَدُكُمِ أَنْ يَأْكُلَ لَحِمَ أَخِيٍِ مَيِتاً فَكَسَِِتُمًٌُُ يَ اتَّقًُا اللٍََّ إِنَّ اللٍََّ تًََّابٌ زَحِيمٌ»
(حجسات)12/

تزجمٍ آیٍ:
ای کطاٌی کَ ایيان آوردیر ،از ةطیاری از گيانُا ةپسُیشیر ،چسا کَ ةؽضی از گيانُا اضث
و ُسگش (در کار دیگسان) ججطص ٌکٍیر .و ُیچ یک از عيا دیگسی را غیتث ٌکٍر ،آیا کطی از
عيا دوضث دارد کَ گّعث ةسادر ىسده دّد را ةذّرد؟! (ةَ یلیً) ُيَ عيا از ایً اىس کساُث
داریر .جلّای انِی پیغَ کٍیر کَ دراوٌر جّةَپزیس و ىِسةان اضث( .ىکارم عیسازی،1389 ،
ج، 22ص)185

شأن وشيل آیٍ
ىفطسان ةسای ایً آیات عأن ٌشولُای ىذحهفی ٌلم کسدهاٌر از جيهَ ایً کَ:
 .1جيهَ «يَ الَ يَغْتَةِ تَعِضُكُمِ تَعِضاً» درةاره دو ٌفس از اؼحاب رضّل اهلل (ؼهی اهلل ؼهیَ و انَ
و ضهو) اضث کَ رفیلغان ،ضهيان ،را غیتث کسدٌر .زیسا او را ةَ درىث پیاىتس (ؼهی اهلل ؼهیَ و
انَ و ضهو) فسضحاده ةّدٌر جا غزایی ةسای آن ُا ةیاورد ،پیاىتس (ؼهی اهلل ؼهیَ و انَ و ضهو)
ضهيان را ةَ ضساغ اضاىَ ةً زیر کَ ىطئّل ةیث انيال ةّد فسضحاد ،اضاىَ گفث :االن چیشی
ٌرارم ،آن دو ٌفس از اضاىَ غیتث کسدٌر و گفحٍر کَ او ةذم ورزیره و درةاره ضهيان گفحٍر کَ
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اگس او را ةَ ضساغ چاه ضيیحَ (چاه پس آةی ةّد) ةفسضحیو ،آب آن فسو کظ دّاُر کسد! ضپص
دّدعان ةَ راه افحادٌر جا ٌشد اضاىَ ةیایٍر و درةاره ىّضّع کار دّد ججطص کٍٍر ،پیاىتس (ؼهی
اهلل ؼهیَ و انَ و ضهو) فسىّد :ىً آدار دّردن گّعث در دُان عيا ىیتیٍو ،ؼسض کسدٌر :ای
رضّل درا ،ىا اىسوز ىطهلا گّعث ٌذّردیو! فسىّد :آری ،گّعث ضهيان و اضاىَ را ىیدّردیر،
آیَ ٌازل عر و ىطهياٌان را از غیتث ٌِی کسد( .ىکارم عیسازی ،1389 ،ج ،22ؼػ )187-186
 .2در ىجيػ انتیان آىره کَ اةً اةی حاجو از ضری ٌلم کسده کَ وكحی ضهيان فارضی ةا دو
ٌفس دیگس ضفس کسدٌر .در ضفس ضهيان آن دو ٌفس را درىث ىی کسد ،و از طؽام دّد ةَ آن دو
ىیداد ،روزی در ةیً راه ضهيان دّاةیر ،و از آن دو ٌفس ؼلب ىاٌر .آن دو ٌفس وكحی ةَ ىٍشل
رضیرٌر ،ىحّجَ عرٌر کَ ضهيان پغث ضسعان ٌیطث ،پیظ دّد گفحٍر :آن ىسد زرٌگی کسده،
دّاضحَ اضث وكحی ىیرضر چادر زده عره ةاعر ،و غزا حاضس ةاعر .ىغغّل عرٌر و چادر را
زدٌرُ ،يیً کَ ضهيان رضیر او را فسضحادٌر ٌشد رضّل درا (ؼهی اهلل ؼهیَ و انَ و ضهو) جا
دّرعی از آن جٍاب ةسایغان ةگیسد ،ضهيان ةَ راه افحاد و ةَ ٌشد رضّل اهلل (ؼهی اهلل ؼهیَ و انَ
و ضهو) رفث و ؼسضَ داعث یا رضّل درا ،رفلای ىً ىسا فسضحادهاٌرجا اگس داری دّرعی
ةسایغان ةرُی ،فسىّد رفلای جّ دّرش ىیدّاٍُر چَ کٍٍر؟ آٌِا دّرش دّردهاٌر .ضهيان
ةسگغث و پاضخ رضّل درا (ؼهی اهلل ؼهیَ و انَ و ضهو) را ةسای آن دو ةاز گفث .آن دو ٌشد
رضّل درا (ؼهی اهلل ؼهیَ و انَ و ضهو) آىرٌر و ضّگٍر دّردٌر ةَ آن درایی کَ جّ را ىتؽّث
کسد ىا از آن ضاؼحی کَ پیاده عرهایو چیشی ٌذّرده ایو .حضست فسىّد :چسا عيا ضهيان را
دّرش دّد کسدیر ،ةا آن حسفُایی کَ پغث ضسش زدیر .ایً جا ةّد کَ آیَ «أَ يُحِةُّ أَحَدُكُمِ
أَنْ يَأْكُلَ لَحِمَ أَخِيٍِ مَيِتاً» ٌازل عر( .طتاطتایی ،1365 ،ج ،36ص)212
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 .3رضو ؼسب ایٍگٌَّ ةّد کَ در ضفسُا ةَ یکریگس درىث ىیکسدٌرُ .يساه اةّةکس و ؼيس
ىسدی ةّد کَ ةَ آن دو درىث ىیکسد .روزی آن دو ةَ دّاب رفحٍر ،و چّن ةیرار عرٌر
طؽاىی آىاده ٌیافحٍر ،ةَ یکریگس گفحٍر :ایً ىسد چلرر دّاةظ ضٍگیً اضث ،او را ةیرار کسدٌر
و ةَ او گفحٍر ٌشد رضّل درا (ؼهی اهلل ؼهیَ و انَ و ضهو) و ةگّ اةّةکس و ؼيس ضالم ىیرضاٌٍر و
از جّ دّرعحی ىیدّاٍُر ،رضّل درا (ؼهی اهلل ؼهیَ و انَ و ضهو) فسىّد :اةّةکس و ؼيس دّرش
دّردٌر ،آن ىسد ٌشد اةّةکس و ؼيس آىر و کالم رضّل درا (ؼهی اهلل ؼهیَ و انَ و ضهو)را ةازگفث.
آن دو ٌشد رضّل درا (ؼهی اهلل ؼهیَ و انَ و ضهو) آىرٌر،کَ یا رضّل درا ،ىا چَ دّرعی
دّردیو؟ فسىّد :گّعث ةسادرجان را .ةَ آن درایی کَ جاٌو ةَ دضث اوضث ،گّعث او را ةیً
دٌرانُایحان ىیتیٍو .گفحٍر :یا رضّل درا ،پص ةسایيان اضحغفار کً .فسىّد :ةَ ُيان ةسادرجان
کَ گّعحظ را جّییریر ةگّییر ةسایحان اضحغفار کٍر.

وتیجٍ شأن وشيل
چٍیً ةَ ٌغس ىیرضر کَ ایً ضَ داضحاٌی کَ در ایً ضَ روایث آىره یک داضحان ةاعر.
چیشی کَ ُطث در روایث دوم ٌام ضهيان را ةسده و آن دو دیگس را ةَ ؼٍّان دو ٌفس یاد کسده.و
در روایث ضّم ٌام آن دو ٌفس را کَ اةّةکس و ؼيس ةاعر را ةسده عره اضث

معىای ظه:
عً در کحب نغث ةَ ىؽٍی داٌطحَ عر و عٍادحَ عره اضث (ىؽهّف ،1386 ،ص481؛
جُّسی ،1368 ،ج ،4ص2160؛ احير ةً فارس ،ةیجا ،ج ،3ص)462
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معىای تجسس:
ىؽٍای ججطص ،نيص کسدن چیشی ةَ ؼّرت ٌسم اضث و ةَ ىؽٍای جطحجّ کسدن ٌیش
ىیآیر کَ عاُسا ُس دو ةَ یک ىؽٍا ُطحٍر (ىؽهّف ،1386 ،ص90؛ جُّسی ،1368 ،ج،2
ص913؛ احير ةً فارس ،ةیجا ،ج ،1ص41؛ ىؽطفّی ،1402 ،ج ،2ص)102
معىای غیبت:
نفظ غیتث ةَ ىؽٍای ضر حاضس اضث و ىساد از آن چیشی اضث کَ از چغو ىسدم پٍِان
ةاعر .ىؽهّف ،1386 ،ص563؛ جُّسی ،1368 ،ج ،1ص169؛ فارس ،ةیجا ،ج ،4ص)403

حقیقت غیبت:
حلیلث غیتث ایً اضث کَ پغث ضس کطی در ىّرد او چیشی ةگّیی کَ اگس ةَ گّش او
ةسضر ةسای او ٌادّعایٍر ةاعر( .حس ؼاىهی ،1409 ،ج ،12ص )281دّاه آن ٌلػ ،در ةرن او
ةاعر ،ىذم ایً کَ ةگّیی :فالٌی کّر ،یا کس ،یا گٍگ ،یا کّجاه ،یا ةهٍر ،یا ضیاه ،یا زرد و اىذال
ایً اضث.
یا در ٌطتث او ةاعر ،ىذم ایً کَ ةگّیی :پطس فالن فاضق ،یا عانو ،یا حيالزاده ،یا ٌاٌجیب
و ىاٌٍر ایٍِا اضث.
یا در ؼفات و در افؽال و اكّال او ةاعر ،ىذم ایً کَ ةگّیی :ةرادالق ،ةذیم ،ىحکتس ،ریاکار،
دروغگّ ،دزد ،عانو ،پسگّ ،پسدّر ،و ىاٌٍر ایٍِا اضث.
یا در چیشی ةاعر کَ ىال او اضث از :نتاس ،داٌَ ،ىسکب و اىذال ایًُا.
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ُيچٍیً در ضایس اىّری کَ ىٍطّب ةَ او ةاعر و ةَ ةری یاد عّد کَ اگس آن را ةغٍّد
دّعظ ٌیایر.
جيام ایً ىّارد از احادیخ ٌتّی فِيیره ىیعّد .ىال احير ٌساكی در کحاب ىؽساج انطؽادة
ةسدی از آٌِا را ذکس ىیکٍر ،کَ از جيهَ آن احادیخ اضث:
انف .حضست فسىّد« :آیا ىیداٌیر کَ غیتث چیطث؟ ؼسض کسدٌر :درا و رضّل او داٌا جسٌر.
فسىّد :آن اضث کَ یاد کٍیر ةسادر دّد را ةَ چیشی کَ او دّعظ ٌيیآیر .عذؽی ؼسض کسد:
اگس آن ؼفث ةا او ةاعر ةاز ةر اضث؟ فسىّد :اگس آن ؼفث در او ةاعر غیتث اضث و گسٌَ ةِحان
اضث».
بٌ .ام ىسدی در درىث آن حضست ةسده عر .عذؽی ؼسض کسد کَ :چَ ؼاجش اضث.
حضست فسىّد :غیتث رفیق دّد را کسدی.
ح .روزی اضو زٌی آورده عر ،ؼایغَ گفث :کّجاه كر اضث .حضست رضّل (ؼهی اهلل ؼهیَ و
آنَ و ضهو) فسىّد او را غیتث کسدی.
دٌ .ام زٌی دیگس آورده عر ؼایغَ گفث :داىً او ةهٍر اضث .حضست فسىّد ةیفکً از دًُ
دّد؛ پص پارهای گّعث از دًُ او افحاد.
ه .روزی یکی از اؼحاب ةَ دیگسی گفث :فالن عذػ ةطیار دّب اضث .حضست فسىّد:
گّعث ةسادر دّد را دّردیٌ( .ساكی ،1389 ،ؼػ)558-559
مزاد اس ظه در آیٍ
ىساد از عٍی کَ در آیَ ،ىطهيیً ىأىّر ةَ اجحٍاب از آن عرهاٌر ،عً ضّء اضث وگسٌَ عً
دیس کَ ةطیار دّب اضث و ةا آن ضفارش ُو عرهُ .يچٍان کَ از آیَ  12ضّره ٌّر فِيیره
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ىیعّد کَ ىیفسىایر« :لًَِ الَ إِذْ سَمِعِتُمًٌُُ ظَهَّ الْمُؤْمِىًُنَ يَ الْمُؤْمِىَاتُ تِأَوْفُسُِِمِ خَيِساً» یؽٍی :چسا
ىّىٍیً و ىّىٍات وكحی جِيث را ىیغٌٍّر ةَ یکریگس حطً عً ٌيی ورزٌر.
ىساد از اجحٍاب از عً ،اجحٍاب از دّد عً ٌیطث .چّن عًٌّ ،ؼی ادراك ٌفطاٌی اضث کَ
ٌاگِان در دل وارد ىیعّد و آدىی ادحیاری در ایً ىّرد ٌرارد .ىگس آٌکَ از پارهای ىلرىات
ادحیاری آن ٌِی کٍٍر .پص ىٍغّر از عً در آیَ ىّرد ةحخٌِ ،ی از پزیسفحً عً ةر اضث .ةٍاةس
ایً آیَ ىیدّاُر ةفسىایر اگس درةاره کطی عً ةری ةَ دنث وارد عر آن را ٌپزیس و جسجیب ادس
ةَ آن ىره( .طتاطتایی ،1365 ،ج ،36ؼػ)196-197

رابطٍ غیبت با گمان بد يتجسس
در حلیلث ،گيان ةر ،ؼاىهی اضث ةسای جطحجّگسی ،و جطحجّگسی ؼاىهی اضث ةسای
کغف اضسار و رازُای پٍِاٌی ىسدم ،و اضالم ُسگش اجازه ٌيیدُر کَ رازُای دؽّؼی ىسدم
فاش عّد .ةَ جؽتیس دیگس ،اضالم ىیدّاُر ،ىسدم در زٌرگی دؽّؼی دّد ،از ُس ٌغس در اىٍیث
ةاعٍر .ةریِی اضث اگس اجازه داده عّد ُس کص درةاره زٌرگی عذؽی دیگسان جطحجّ کٍر،
حیذیث و آةسوی ىسدم از ةیً ىیرود و جٍِيی ةَ وجّد ىیآیر کَ ُيَ ىسدم اجحياع در آن
ىؽزّب دّاُر ةّد.
انتحَ ایً دضحّر ،ىٍافاجی ةا وجّد دضحگاهُای اطالؼاجی در حکّىث اضالىی ٌذّاُر داعث،
ونی ایً ةران ىؽٍی ٌیطث کَ ایً دضحگاهُا حق دارٌر در زٌرگی عذؽی ىسدم جطحجّگسی
کٍٍر( .ىکارم عیسازی ،1389 ،ج ،22ؼػ)192-193

8

علت تشبیٍ غیبت با خًردن گًشت بزادر مًمه
در آیَ عسیفَ ىّرد ةحخ ،غیتث کسدن ةَ دّردن گّعث ةسادر ىّىً جغتیَ عره اضث.
جأویم ایً ىذال ایً اضث کَ ُيان گٌَّ کَ اگس گّعث ةسادر دیٍیث را کَ ىسده اضث ةذّری،
چّن ىسده اضث ،دردی را حص ٌيی کٍر .پغث ضس ةسادر دیٍی ةرگّیی کسدن ٌیش ُيیً حانث
اضث.
پص ُيان گٌَّ کَ دّردن گّعث ىسده ةرن ةسادرجان را زعث ىی داٌیر پغث ضس ةسادرجان
از غیتث او ٌیش اجحٍاب ورزیر .جلریس آیَ ٌیش ةَ ُيیً عکم دّاُر ةّد.
حاؼم ىؽٍای آیَ ایً اضث کَ غیتث ىّىً کسدن ةَ ىٍشنَ آن اضث کَ یک اٌطاٌی گّعث
ةسادر دّد را در حانی کَ او ىسده اضث ةذّرد .ایٍکَ در آیَ فسىّد «گّعث ةسادرش» ةسای ایً
اضث کَ ىّىً ،ةسادر ىّىً اضث .چّن غیتث عٌّره یکی از افساد جاىؽَ اضالىی اضث کَ از
ىّىٍیً جغکیم یافحَ .درای جؽانی فسىّد« :إِوَّمَا الْمُؤْمِىًُنَ إِخًٌَِْ».
ایٍکَ او را ىسده ىیداٌر ،ةسای ایً اضث کَ آن ىّىً ةیدتس از ایً اضث کَ دارٌر غیتث
ىیکٍٍر و ةر گّییظ ىیکٍٍر.
ایً کَ آیَ عسیفَ فسىّد« :فکسُحيّه» و ٌفسىّد« :فحکسٌَُّ» اعاره دارد ةَ ایً کَ ،کساُث
عيا اىسی داةث و ىحلق اضث ،و ُیچ عکی در ایً ٌیطث کَ عيا ُسگش راضی ٌيیعّیر
گّعث یک اٌطاٌی را کَ ةسادر عياضث و ىسده اضث ،ةذّریر .پص ُيان طّر کَ ایً کار ،ىّرد
کساُث و ٌفست عيا اضث ،ةایر غیتث کسدن ةسادر ىّىٍحان ،و ةرگّیی در دٌتال ضس او ٌیش ىّرد
ٌفست عيا ةاعر ،چّن ایً ُو در ىؽٍای دّردن ةسادر ىسده عياضث( .طتاطتایی ،1365 ،ج،36
ص)200
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ایً را ُو ةایر داٌطث کَُ ،يیً جؽهیهی کَ در جيهَ « أَ يُحِةُّ أَحَدُكُمِ أَنْ يَأْكُلَ لَحِمَ أَخِيٍِ
مَيِتاً» ،ةسای حسىث غیتث آىره ،جؽهیم ةسای حسىث ججطص ٌیش ُطث .چّن فسق غیتث ةا
ججطص جٍِا در ایً اضث کَ غیتث اعِار ؼیب ىطهياٌی اضث ةسای دیگسان ،دّاه ایً کَ
ؼیتظ را دّدىان دیره ةاعیو و چَ ایً کَ از کطی عٍیره ةاعیو ،و ججطص ؼتارت اضث از
ایً کَ ةَ وضیهَای ،ؼهو و ؼیّب او را پیرا کٍیو .ونی ُو غیتث و ُو ججطص ،در ایً کَ ُس
دو ؼیب جّیی اضث ،ىغحسكاٌر .و در ُس دو ىیدّاُیو ؼیتی کَ پّعیره اضث را ةس ىال کٍیو،
جٍِا فسكغان در ایً اضث کَ در ججطص ةسای دّد ىا ةس ىال عّد ،و در غیتث ةسای دیگسان .ةَ
ُيیً جِث ةؽیر ٌیطث کَ جيهَ «أَ يُحِةُّ أَحَدُكُمِ أَنْ يَأْكُلَ لَحِمَ أَخِيٍِ مَيِتاً» جؽهیم ةسای ُس دو
جيهَ ةاعر ،یؽٍی ُو جيهَ «يَ الَ تَجَسَّسًُا» و ُو جيهَ «يَ الَ يَغْتَةِ تَعِضُكُمِ تَعِضاً» (طتاطتایی،
 ،1365ج ،36ص)200

وتیجٍ
حلیلث غیتث ایً اضث کَ پغث ضس کطی در ىّرد او چیشی ةگّیی کَ اگس ةَ گّش او
ةسضر ةسای او ٌادّعایٍر ةاعر .غیتث ةسای ایً کَ ارجتاط و جؽاىم ةیً اٌطانُا را از ةیً ىیةسد.
ةَ ُيیً جِث دراوٌر در آیَ  12ضّره حجسات از آن ٌِی کسده اضث .ایً آیَ پص از ایً کَ
اةّةکس و ؼيس از ضهيان غیتث کسدٌرٌ ،ازل عر.
از ایً جِث کَ گيان ةر ،ؼاىهی اضث ةسای جطحجّگسی ،و جطحجّگسی ؼاىهی اضث ةسای
کغف اضسار و رازُای پٍِاٌی ىسدم ،دراوٌر در ایً یاد عره ،كتم از ٌِی از غیتث ،از ججطص و
گيان ةر ٌیش ٌِی کسده اضث.
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غیتث ىّىً کسدن ةَ ىٍشنَ آن اضث کَ یک اٌطاٌی گّعث ةسادر دّد را در حانی کَ او
ىسده اضث ةذّرد
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