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ْحٰمنِ  ٱ"ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ ٱلرَّ  
نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ   

أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا َعلَْیِھ السََّالمُ  -  
)2(  

09 جمعھ - 11 14؛ 1435 - - 06 05؛ 1393 - - 09 - 2014  
I. ي" در معنای "الولاشاراتی    
 "الولي" نقلسوره مباركھ بقره توضیحاتي را درباره معناي لغوی کلمھ  257تفسیر آیھ  مرحوم صدرالمتألّھین در ٮر لغت:ي" "الول .1

:بدین ترتیب فرماید  می 	
، و او ھمان است کھ أولى می باشد بھ غیر شدابکھ ھمان قرب بدون فصل  است، "زن] فعیل در معناى فاعلی از "الولي"الولي"، [بر و

شود، و از  او. از این است کھ بھ "محب معاون"، "ولي" گفتھ می شود زیرا با محبت و یاری بھ تو نزدیک می تدبیرتھ تر بھ و شایس
شود، و از ھمین روی، خالِف "والیة" را  "عداوة " گویند کھ از "عدا الشيء" است ھنگامی تجاوز شود از او. برای  تو جدا نمی

ت.ھمین، "والیة" خالف "عداوة" اس  
و از آن است، "الوالي" زیرا با تدبیر، و أمر و نھي در کنار مردم قرار می گیرد [و با آنھا رابطھ بر قرار می کند]. از آن 
است، "المولى" زیرا عھده أمر عبد می شود با سّد خلّت، و آنچھ بھ آن حاجت است. و از آن است " المولى " برای پسر 

شود با یاری بخاطر آن قرابت. و از آن است، "ولي یتیم" زیرا عھده دار أمور او می شود عمو، زیرا عھده دار أمر او می 
با حفظ و قیام بر آن، و "ولي در دین" و غیر آن [نیز] زیرا عھده امر او می شود با یاری و کمک بھ خاطر آنچھ موجب 

است.حكمت است. پس، در جمیع این مواضع معنى " أولي " و " أحق " در آن ملحوظ   
"ولّى عن الشيء" ( ولّی از چیزی ) ھنگامی است کھ پشت بھ چیزی شود، زیرا شخص [ پشت کننده] در این حال، روی بر 
گرفتھ است از سوی دیگر. "استولى على الشيء" (مستولی شدن بر چیزی) ھنگامی است کھ بر آن چیز مسلط می شود زیرا 

آن ولَي او شدن است با قھر.  
II. سالم، فیض اال7خطبھ    
1. متن و ترجمھ:    

َخ فِي ُصُدوِرِھْم َو َدبَّ َو  ْیطَاَن ِألَْمِرِھْم ِمَالكاً َو اتََّخَذھُْم لَھُ أَْشَراكاً فَبَاَض َو فَرَّ َدَرَج فِي اتََّخُذوا الشَّ
ُحُجوِرِھْم  	

لََل َو َزیََّن  ْیطَاُن فَنَظََر بِأَْعیُنِِھْم َو نَطََق بِأَْلِسنَتِِھْم فََرِكَب بِِھُم الزَّ لَھُُم اْلَخطََل فِْعَل َمْن قَْد َشِرَكھُ الشَّ
.َق بِاْلبَاِطِل َعلَى لَِسانِھِ فِي ُسْلطَانِِھ َو نَطَ  	

ھاى آن حضرت از خطبھ علیھ الّسالم - : ]مخالفین خودنکوھش در [است  - 	
 و ،ھایشان سینھ در برآورد جوجھ و گذاشت تخم پس،. گرفت خود کشری را آناناو  و دادند، قرار خود كاربنیان  را شیطان

سخن گفت با  وشان،  با چشمان نگریست و  ھایشان، ا احتیاط و تدریج حرکت کرد در دامنب و گرفت جنبیدننرم نرمک 
کردار کسی کھ شیطان او را شریک خود  ھا، و آراست برایشان گفتار فاسد را، و سوار کرد آنھا را بر لغزش شان،ھای زبان

کرده است در سلطانش، و سخن باطل گفتھ است بر زبانش.  
7شرح خطبھ     

1.  ً ْیطَاَن ِألَْمِرِھْم ِمَالكا ". والیت َملَكَ "ریشھ كار را گویند از  قوام "األَمرِ  ِمَالكُ " دادند. قرار خود بنیان كار را شیطان: اتََّخُذوا الشَّ
خدا و اولیاء او در برابر والیت شیطان و اولیاء اوست ھم چون دو نقیض، کھ نھ جمع آن دو با یکدیگر ممکن است، و نھ 

رفع آن دو با ھم. پس، امام علیھ الّسالم - اشاره دارد بھ این کھ چون جماعتی از والیت و محبّت او بیرون رفتند، روی  -
شان بود بھ شیطان.  وی آوردنگرداندن آنھا از ولی خدا عید ر  

اند  باشند، و قیام کرده در این اشارتی است بھ آن اھّمیت و ضرورت رعایت حرمت و ادب با اولیاء خاتم، کامل و مکمل می
. برای ھمین، فرمود بھ ارشاد و ھدایت و دستگیری خلق، کھ روی گرداندن از آنھا امر سھل و بدون پیآمدھای خطیر نیست

گاه و در  شان از شیطان گاه و بی و تبعیّت  یعنی این طور نیست کھ اطاعت امر خود قرار دادند، "األَمرِ  ِمَالكُ ". شیطان را 
اموری خرد و بی اھّمیت بوده باشد، بلکھ شیطان را اساس و بنیان ھمھ امر و وجود و زندگی خود قرار دادند.  

. گفتھ شده است کھ ھدایت کردن خدای تعالی ھمھ ابتدایی است و ھم این بھ خاطر ھمان روی گرداندن ابتدایی آنھا بود از حقّ 
پاداشی، ولی اضالل نیست مگر پاداشی.  
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ُكمُ  ظَلَُموا الَّذینَ  إِلَى تَْرَكنُوا ال وَ فرماید، " خدای تعالی می ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَُكمْ  ما وَ  النَّارُ  فَتََمسَّ  ثُمَّ  أَْولِیاءَ  ِمنْ  هللاَّ
، نباشد لیاییوا، خداغیر  را شما كھ حالى در رسد شما بھ آتش كھ مگرایید ستمگران بھ و( )ھود 11:113(" تُْنَصُرونَ  ال
)شد نخواھید یارى آنگاه  

شاھدی تاریخی: .2  
محّدث جلیل القدر، شیخ صدوق رضوان هللا تعالی علیھ -  ،األماليچنین آورده است ( در مجلس بیست و ھشتم کتاب خود -

137، ص اى كمره ترجمھ  ،لصدوقا -136(  
 در را بامداد نماز و كرد منزل كربال در ،برگشتیم چون ،رفتیم صفین نبردھ ب طالب ابى بن على با گوید مسلم ابى بن ھَْرثََمة
 بیحساب كھ شوند محشور قومى تو از باید پاك خاك اى بتو خوشا فرمود سپس بوسید و گرفت بر خاكش از و خواند آن

 نماز و شد نازل كربال در الحسن ابو موالیت گفت برگشت بود) ع( على شیعیان از كھ خود زن نزد ھرثمھ روند ببھشت
 مرد اى گفت، روند ببھشت حساب بي كھ شوند محشور مردمى تو از خاك اى توھ ب خوشا گفت و گرفت بر خاكش از و خواند
 چون و بود فرستاده زیاد بن هللاَّ  عبید كھ بودم قشونى در من گفت ھرثمھ آمد بكربال حسین چون نگوید حق جز المؤمنین امیر
 و دادم سالم و رفتم) ع( حسین خدمت و شدم سوار خود شتر بر و آمد بیادم) ع( على حدیث دیدم را ھا درخت و منزل این
 من آن نھ و این نھ گفتم؟ ما برابر در یا ھستى ما با تو فرمود، دادم گزارش باو بودم شنیده منزل این در پدرش از آنچھ

 كھ بدان سوگند نشنوى ما نالھ و نبینى ما كشتن كھ برو بجائى پس فرمود ترسانم ھا آن بر هللاَّ  عبید از و گذاردم بجا كودكانى
.افكند دوزخ در برو خدایش آنكھ جز نكند یارى را ما و نشنود را ما فریاد كھ نباشد كسى امروز است او بدست حسین جان  

ھمان مجلس این حدیث را نیز آورده است:شیخ صدوق در   

 اش گریھ آنكھ جز نكند یادم مؤمن، اشك براى ام كشتھ من فرمود( اْستَْعبَرَ  إِالَّ  ُمْؤِمنٌ  یَْذُكُرنِي َال  اْلَعْبَرةِ  قَتِیلُ  أَنَا
)، و در این اشارتی است بھ پیوند محبّت و والیت.گیرد  
حافظ:  

   برود خجالت بھ آخر و کارش نرود  برود ماللت بھ کو ھر تو کوی سر از
3.  ً "شریك" است، مانند "شریف" و "اشراف، و یا جمع  یا جمع "أشراك" گرفت. خود شریک را او آنان و: َو اتََّخَذُھْم لَھُ أَْشَراكا

آنان خود ". معنای اّول ظاھرتر است. در ھر صورت، پس از آن کھ أجبال" و "جبلور شکار، و بند دام) مانند "ت( "َشَرٌك"
، و آنھا را شریک خود قرار داد در گمراھی و تباھی. روی از حّق برتافتند و سوی شیطان شتافتند، شیطان آنھا را پذیرفت

آنھا نیز بھ شدن دام و بند  شکار شریک شیطان شدن بھ معنای مظھریت برای او، و از جنود و حزب او شدن است. تور
باشد. ھمین معنا می 	

یاِطینَ  َجَعْلنَا إِنَّافرماید، " میخدای تعالی   را ھا شیطان ما ،گمان بىاألعراف) ( 7:27" (یُْؤِمنُونَ  ال لِلَِّذینَ  أَْولِیاءَ  الشَّ
).آورند مین ایمان كھ ایم كرده كسانى سرپرست  

ً  یَْحُشُرھُمْ  یَْومَ  وَ فرماید، " میھم چنین  ْنسِ  ِمنَ  اْستَْكثَْرتُمْ  قَدِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  یا َجمیعا  ِمنَ  أَْولِیاُؤھُمْ  قالَ  وَ  اْإلِ
ْنسِ  ْلتَ  الَّذي أََجلَنَا بَلَْغنا وَ  بِبَْعضٍ  بَْعُضنا اْستَْمتَعَ  َربَّنَا اْإلِ  ما إِالَّ  فیھا خالِدینَ  َمْثواُكمْ  النَّارُ  قالَ  لَنا أَجَّ

ُ  شاءَ  ! پریان گروه اى ]:فرماید مى[ آورد مى گرد را آنان ھمھ كھ روزى و( )األنعام 6:126(" َعلیمٌ  َحكیمٌ  َربَّكَ  إِنَّ  هللاَّ
 و شدیم مند بھره دیگر برخى از ما از برخى! پروردگارا: گویند مى ھا انسان از ایشاناولیاء  و بسیار شدید، ھا انسان از یقین بھ
جاودانید آن در كھ شماست جایگاه آتش: فرماید مى [خدا] ،رسیدیم بودى فرموده مقّرر ما براى كھ اجلى بھ  كھ را آنچھ جز -

بخواھد خداوند ).داناست حکیم پروردگارت گمان بى -  
َخ فِي ُصُدوِرِھمْ  .4 پس، شیطان نخست تخم گذاری کرد در  .ھایشان سینھ در برآورد جوجھ و گذاشت تخم پس،: فَبَاَض َو فَرَّ

ھا  و اخالق فاسد بود، آشیانھ خود  زار خوی لجن، و باطلقبرستان اوھام و افکار  ، کھھای آنھا را ھای آنھا، یعنی سینھ سینھ
قرار داد، و برای تکثیر مثل کردن، در آنجا تخم گذاری کرد. کنایھ است، آمادگی شوره زار زمین استعداد آنھا برای القاءآت 

ستھ بھ زینت ھای شیطانی، کھ در ظاھر آرا شیطانی. تخم گذاری نیز کنایھ است از عدم ظھور کامل ماھیّت اصلی دسیسھ
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ھایی سر از  ھای اصلی آنھا جوجھ ھای خباثت و پلیدی است و مّدتی طول خواھد کشید تا ویژگی   باشند، ولی باطن صالم می
این از غایت نفاق اوست. تخم در آورند.  

"دّب" جنبیدن نرم  ھایشان. دامنبا احتیاط و تدریج حرکت کرد در  و گرفت نرم نرمک جنبیدن و: َو َدبَّ َو َدَرَج فِي ُحُجوِرِھمْ  .5
است تا کم کم  تدریج و احتیاط ضعیف ھمراه با دقت و و آرام است، چون چھار دست و پا راه رفتن بچھ، و "َدَرج" حركت

ظریف بودن تدریجی  و اشارتی است بھ نفاق شیطان جملھ در این" جمع (حجر) بھ معنب دامن است. ُحُجور. "تر شود قوی
ماند تا با  ھا در کنار آنھا چون شخصی ضعیف و ناتوان و نیازمند توّجھ و مراقبّت می راد آن است کھ مّدتمھای او.  حیلھ

نقاط ضعف و قّوت، خلق و خوی و عادت آنھا آشنا گردد تا اعتماد آنھا را بھ طور کامل جلب کند. 	
آن گاه آنھا عبد او شوند، و در  .شانھای زبانسخن گفت با  و ،شان چشمانبا  نگریست و : فَنَظََر بِأَْعیُنِِھْم َو نَطََق بِأَْلِسنَتِِھمْ  .6

خدمت و طاعت او در آیند. در این اشارتی است بھ خبیر شدن شیطان بھ عوالم انسانی از طریق اولیاء خواھد، کھ گویی 
مت شیطان است.ھا نیست، بلکھ ھمھ وجود آنھا در خد ھای او ھستند. این حکم فقط مخصوص چشم و زبان خبرچین  

لَلَ  .7 دھد، ولی در  یعنی آنھا را بھ ظھار باال برد، و گویی کھ بھ آنھا سواری می ھا. و سوار کرد آنھا را بر لغزش: فََرِكَب بِِھُم الزَّ
ھای مھیب و عمیق بلغزند و بھ ھالکت رسند. کنایھ  حقیقت آنھا را بر تارھای سست خیال و اوھام سوار کرد تا برفراز دره

ھای ظاھری اولیاء شیطان. ھای او، و موفقیّت باطل بودن وعدهاز پوچ و است   

 لَمْ  جاَءهُ  إِذا َحتَّى ماءً  الظَّْمآنُ  یَْحَسبُھُ  بِقیَعةٍ  َكَسرابٍ  أَْعمالُھُمْ  َكفَُروا الَّذینَ  وَ فرماید، " خدای تعالی می
ً  یَِجْدهُ  َ  َوَجدَ  وَ  َشْیئا ُ  وَ  ِحسابَھُ  فََوفَّاهُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ  چون كافران كردارھاى و( )النّور 24:39( "اْلِحسابِ  َسریعُ  هللاَّ
 بھ كھ یابد مى آن نزد را خدا و ،نیابد چیزى را آن رسد بدان چون تا پندارد مى آب را آن تشنھ كھ خشك بیابانى در است سرابى
).است سریع حسابرسى خداوند و رسد مى تمام حسابش  

" سخن فاسد و مضطرب است. ھیچ کس با یقین بھ زشت و اْلَخطَلَ " و آراست برایشان گفتار فاسد را.: َو َزیََّن لَُھُم اْلَخطَلَ  .8
دھد تا آنھا در دام  دھد. پس، شیطان برای یاران خود زشت را زیبا جلوه می پذیرد و انجام نمی باطل بودن چیزی آن را نمی

(و شیطان آراست  )األنعام 6:43(" یَْعَملُونَ  كانُوا ما الشَّْیطانُ  مُ لَھُ  َزیَّنَ  وَ فرماید، " نیرنگ او افتند. خدای تعالی می
دھد، کھ یکی از جنود درونی اوست. این کار شیطان بھ کمک نفس مسولھ انسان انجام می ).دادند برای آنھا آنچھ را انجام می 	

9. فرماید:  چنین میسوره مبارکھ بقرة   257 مرحوم صدرالمتألّھین در تفسیر آیھ کریمھتاییدی حکمی:    
شود ھ استفاده میآیچنانچھ از این شیطان  تبین كفر و طاع ھذاتی ھو مالزم ھعقلی ھتحقیق عالقپنجم در مطلع   

شیطانبدان کھ  معادو كتاب مبدإ  ایم آن در یق بیان کردهقچنانچھ از روی تح - کھ  ،ذات مجرددارای  ی استجوھر ، -
ّهللا از  شده است خلقذات او  است. جسماني تعالى - شّر  شاتھرچند ذإمكاني ظلماني، و  تجھبھ خاطر  ھتوّسط عقول فّعالھ ب -
غلط و تغلیط، و او شأن . پس، گرچھ قدري تیقضائي و مصلح تیحكمبھ خاطر تقدیر ّهللا ھ بایجاد شده است  ،باشد می محض
.ھعاقل ۀقواست بھ وھم  تمقربین نسب ھمالئكش در مقایسھ با ، نسبتاست إضالل ضالل و  

است عالم صغیر إنساني منشأ غلط و كفر و تغلیطدر وجود وھم چنانچھ و  دراك است در إضرورّي جز این کھ آن وجودش  -
نیّر و برھان تحكم با شو شرّ  رشضرشود  میجزئیات، و دفع   است و عالم دنیاوي ضروريدر وجود شیطان ھمان گونھ  -

إلھي. تشریع تنور إسالم و طاعا ب رششّر و ضرشود  میو دفع  شود، می دنیوي هنشأاین وجب تعمیر م  
در ترویج باطل آن نیست مگر با  ، و منشأنیست باطل تمحبّ جز منشأ كفر شود کھ  می نكشفمبصیر از اینجا برای عاقل و 
نورا (باگر کسی بنگرد با چشم حق، و  تورص  داعتقإ یا آن برد از ت میلذّ ھرچھ  تمحبّ گاه حال إنسان بھ ن) تحقیق  -

أمور باطل زائلاز  کندش می طلبداردش یا  أولیاء  ت، و عداواست محّرم س کھنفسکشتن و  ،مال یتیمخوردن زنا، و مانند  -
أعداء ّهللا  تّهللا، و محبّ  ای مگر گمان برندهحال نیآبد او را در آن  - شغرور تغایبھ خاطر  - و  ی استكمالکھ در آن  -

 ،مرغوبات زائلفرسودگی بطالن محبوبات باطل و  همشاھدی. پس، تا کور و کر نبوده باشد از و دوام ی، و وجودتیحقیق
.آنھا و طلب و مباشرت آنھا محبتنکند بر م اقدإ  

 شو عقل را، شیطان کند پیروی میترویج در این إنسان و ، حقّ  تصوردر ترویج باطل گردد بھ  برمیمبدأ جمیع قبائح پس، 
از پیروان  او،  ّهللا و آیاتھ بورزد كفر ھر کھ ترویج و تدلیس، و خواند او را بدان در  ھنگامی کھ می گردد ش میھمو مقھور
.شوھماز  شعقلبھ خاطر پیروی محض  نمود ھ رویعاقل هقوبر وھم از  ی کھتغلیطاو در این  انمحبّ از ، و شد شیطان  
تابع چیزی تابع  ، و تابعِ حقّ  تصور آن است در ترویج إغواء و تزیین باطل و شفعلچرا کھ ، است جنود شیطاناز و وھم 

است شیطان ءكفر والکردیم کھ منشاء  اّدعاشده آنچھ را ت اثبآن است. إمحّب چیزی و تابع آن چیز است،  مصدر  ھإضافا ب -
مفعولبھ  منافق ھ بود، كئمالاز إبلیس شود کھ ھر چند أصل  از اینجا دانستھ میو   آن را بیان کردیم. قیحقچنانچھ از روی ت -
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 سخیفش باطل و كالمبود، علماء  ترین لماعاکثریت مردم گمان دارند کھ او  ی ازبعضآنچھ ، و ی بودجاھل كافر ی ومغالط
منع کسی کھ مذھب  بر خصوصبھ ، و ھو سفسط ت، و ال بین حكمھبین علم و مغلط گذارند نمی فرقگویی آنھا ، و است
ھإمامی ما أصحابنند را چنانچھ برآإحباط کند  می رضوان ّهللا علیھم - -.  

10. ْیطَاُن فِي ُسْلطَانِھِ فِْعَل َمْن قَْد َشِركَ   یعنی این چنین  کردار کسی کھ شیطان او را شریک خود کرده است در سلطانش.: ھُ الشَّ
باشد کار کسی کھ شیطان او را در قدرت و سلطان و غلیھ خود شریک کرده است، او ھم چنین روشی را در فریب دیگران 

گیرد. گفتھ شده مراد معاویة بن ابی سفیان است. پیش می  
آوردخواھیم  خوانسارى ودررالكلم  غررالحكم شرحاین کالم بھ شیوه دیگر نیز شرح شده است، کھ از   

11. کند، و او  یعنی باز زبان او شیطان باطل را ترویج می و سخن باطل گفتھ است بر زبانش.: َو نَطََق بِاْلبَاِطِل َعلَى لَِسانِھِ  
کند. ھای شیطان را مردم پسندانھ و عوام فریبانھ باز گو می مترجمی است، کھ خواستھ  

12. 380 ص ،3 ج( خوانسارى ودررالكلم  غررالحكم شرحشرحی دیگر:   ) شرح این خطبھ چنین آمده است:379- 	
 شریكھا، خود براى از را ایشان شیطان گردانیده و اختیار، صاحب یعنى مالك، خود كارھاى براى از را شیطان اند گردانیده 

 گویا و ایشان، بچشمھاى كرده نگاه پس ایشان، كنارھاى در افتاده راه و آمده بجنبش و ایشان، ھاى سینھ در كرده جوجھ پس
 شریك كھ را كسى كردار فاسد گفتار ایشان براى از داده آرایش و لغزش، بر را ایشان كرده سوار و ایشان، بزبانھاى شده
 باشد ابلیس كھ بزرگ شیطان یعنى »كرده جوجھ پس. «او زبان بر بباطل شده گویا و او، پادشاھى در شیطان او با است
 كنارھاى در افتاده راه و آمده بجنبش آن« و. گذاشتھ جوجھ ایشان از یك ھر سینھ در و ایشان، ھاى سینھ در كرده جوجھ
 بچشمھاى كرده نگاه پس« میباشد، او با و خود صاحب كنار در افتاده راه و شده بزرگ آنھا از جوجھ ھر یعنى »ایشان
 ھر در گوینده گویند ھرچھ و میكند، نگاه او بچشم كھ اوست شیطان یك ھر در كننده نگاه كنند ایشان كھ نگاھھا یعنى »ایشان
. لغزشھا بر را او دارد مى یك ھر شیطان یعنى »لغزش بر را ایشان كرده سوار« و گوید، مى او بزبان كھ اوست شیطان یك 	
 «»است »فاسد گفتار« این فاعل و بود كوچك شیطان آنھا فاعل كھ زیرا نیست، سابق فعلھاى نسق بر این »داده آرایش« و

 براى از داده آرایش دروغ خبرھاى و باطل گفتار: كھ باین سابق وصفھاى از بعد جمع آن براى از دیگرست وصف این بلكھ
 زبان بر بباطل شیطان شده گویا« و. او پادشاھى در بزرگ شیطان یعنى شیطان او با ستشریک ا كھ را كسى كارھاى ایشان
 علیھ معاویھ كھ اینست ظاھر و است جمع آن امام بآن مراد و او، زبان بر گوید مى شیطان گوید مى او كھ باطلى ھر یعنى »او

. باشد اللعنة 	
 قیاس بر نیز فعل این فاعل این بر بنا و باء با باشد »بالخطل« صحیح و ناسخ از باشد سھوى »الخطل« كھ نیست دور و

 داده آرایش: كھ شود مى چنین ترجمھ و باشد آن مفعول كھ شود خوانده «»بفتح »فعل« و باشد كوچك شیطان سابق فعلھاى
. آخر تا شیطان، او با است شریك كھ را كسى كردار و كار دروغ باطل بگفتار ایشان براى از كوچك شیطان 	
 است ممكن و شود، محمول حقیقت بر كھ است ممكن »شده مذكور آن از بعد آنچھ و شیطان، كردن جوجھ« كھ نماند مخفى
 او باغواى كند او آنچھ و باشد او با كھ میكند مقّرر را خود اوالد از یكى یك ھر براى از كھ باشد این مراد و باشد، مجاز كھ

. یعلم تعالى ّهللا  و باشد،  


