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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیمُبِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ ُالقاسمأیبُسّیدناُوُنبّیناُع 
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

ُال» ل ع  ِوُاطَّ ل  ُُی ومُ ف  ّل  نُع  کُ غُ ُیبُِذ  لُری  ع  اُف  ُت عجُِم  ُل وُِخفت  ُو  ُت ه  ُالُیل  ِةُل  وب  ق  اگر غیر از تو ای خدا ُ؛ت ن بت هُ ج ُأع 
تعجیل در عقوبت تو نگران و اگر از  ،شدمگاه مرتکب گناه نمیگشت من هیچلع میبر گناه من کسی مّط

 «کردم.بودم از گناه اجتناب می
ه پروردگار یک صفت از اوصاف بسیار مهّم سّتاریتصفت  :دیشب خدمت رفقا عرض شد که

این به دو جهت  .کندکند، تعامل میکند، برخورد میاست و خداوند با این صفت با خالئقش مدارا می
کند که از وجودش جمال ذاتش اقتضا میشخص کریم  ؛یک جهت مقام کرامت پروردگار است :است

منشی دارد، عزت دارد، کرامت دارد، بزرگ شخصی که بزرگ است .نه زشتی و ناپاکی و قبح تراوش کند
فالن شخص خیلی آقاست، فالن شخص  :گوییممی مانیهادر صحبتندیدید منائت دارد، آقایی دارد. 
فالن شخص مرد است، فالن شخص خیلی لوتی است، فالن شخص خیلی  ،خیلی آدم بامروتی است

 خیلی آدم درستی است کارش درست است.
به معنای ظهور یک صفت بریم به کار میکه ما را اوصاف  نیاز ا ؟ هر صفتیهاینها همه یعنی چ

فالن شخص  .در قبال ظهور یک صفت ناپسند و نازیبا و قبیح از افراد دیگر ،ه است از آن شخصجمالّی
ک ِسْمرود، ُمجواد است بخشنده است، در قبالش فالن شخص آدم بخیلی است دستش در جیبش نمی

فالن شخص آدم عطوف و رحیم  .دآورنظر نمی گیرد و سایر افراد را دراست فقط خود را در نظر می
د کاری ندارد از نجلویش افتادند بمیرده نفر هم ببیند اگر  ،ی استساست در قبالش فالن شخص آدم ق

رسد که گرگ ی میآدم در قساوت به یک حّد !قساوت دیگر، قساوت رود.شود میکنارشان رد می
 !گرگ بیابان ،اندازدبیابان پیشش لنگ می

 واقعًا ،عجب :گویدو می کندیمشاهده منده از همین حیوانات دّرآدم گاهی اوقات چیزهایی 
 !دهد چقدر عجیب استآید یک حیوان ضعیف را در پناه خودش قرار میحیوان درنده می !قدرت خدا

توانم از اوصاف می ،را در این قرار دادم درندگیطوری که من همان :گویدخدا می .این قدرت خداست
در این بینید حاال بیایید عطوفت و محبت را را می درندگیشما فقط  ،دیگر خودم هم در او قرار بدهم

 .یدمشاهده کن دهندر یوانح یندر ا ببر این در پلنگ،
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 رسد که قابل توصیف نیست، اصاًلاوقات در قساوت به حدی میوقت این انسان دوپا گاهی آن
گیرد گذارد و حضرت علی اصغر را نشانه میکه حرمله تیر را در کمان می وقتیقابل توصیف نیست. 

کند؟ چنین کاری میکجا درنده یک همچنین شخصی بیاورید؟ توانید برای یک همشما چه توصیفی می
 یرخوارش ۀبچ درنده حیوانات که دیده موارد از خیلی نسانا رآخ کند؟می کاری چنینهم یک کجا حیوان

االن  ینکهبا علم به ا ینا ی،خب بزن به پدرش حاال هر چ یدبا پدرش جنگ دار شما. درا مراقبت کردن
 چه است ایقضّیهچه  یگرد ینا ... یرخوارهش ۀبچ یک رآخ ،کندیطفل اصابت م یناو به ا یرت ینا

 ؟!است داستانی
حضرت علی اصغر ت عاشورا که سند حقانّی کردمیصحبت م قضّیهراجع به این یک وقتی من 

حاال بقیه  .رودیعنی داستان حضرت علی اصغر یک داستانی است که هیچ مو الی درزش نمی ؛است
 .بزرگ بود علیه الّسالمبزرگ بود، سنی داشت، حضرت ابوالفضل  علیه الّسالمبزرگ بودند، امام حسین 

در جنگ هم انسان  .با او کاری به این نداریم باالخره بزرگ بودند دیگریا حق ]بود[ حاال یا حق با این 
 جوان بود،یا حضرت علی اکبر  .کشتند و آمدند دفاع کردند جنگ کردند. شودکشد یا کشته مییا می

ولی حضرت علی  [جنگیدندمی] حتی حضرت قاسم اینها باالخره در یک سنینی بودند که .شجاع بود
 بکند.انسان بیاید به او تعرض  معنی ندارد که دیگر اصاًلچند ماهه این ۀیک بچاصغر 

 اینکه به نیست نیاز کندیبرخورد ماصغر  یداستان حضرت عل بهکربال  قضّیۀ درکه  وقتیانسان 
مسئله  ینوجدانش ا کندیمسئله را محکوم م ینهم باشد آن وجدانش ا دینیب اصاًل سنی، یا باشد شیعه
 .کندینم یباشد فرق خواهدیم یحاال هر کس ،زندمی مقابل طرف بر ظلم و بطالن هرو ُم پذیردیرا نم

ت راه امام ای بوده از جانب خدا برای حقانّیگویا این داستان حضرت علی اصغر یک برنامه اصاًل
 ر بشوندو متذّکبشوند ه و متنّببشوند ه متوّجو نگاه کنند  قضّیهدر این  ندیایبافراد ، که علیه الّسالم حسین

به یک  تواند جلو بیاید کهکجا از قساوت و لعامت و حیوانیت و پستی و دنائت می ببینند انسان تاو 
 .ما باید حواسمان را جمع کنیم !هااینها همه برای ما عبرت است .اقدام کند ایو مسئله قضّیهچنین هم

وگرنه به جایش انسان  .بین ما و آنها فاصله انداخت هفقط زمان !آنها هم مثل ما بودند ما هم مثل آنها
منحصر به فردی بوده در آن تاریخ  ۀقضّیطور نیست که فقط داستان کربال یک این ،کند که نهمشاهده می

 دیباشود و ما ما داستان کربال زنده می ۀبرای هم !و تکرار نخواهد شد نه اش بسته شدو دیگر پرونده
 .کندصورتش فرق می امنته !در این وضعیت ارزیابی کنیمخود را  شهیهم
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جریاناتی که برای انسان پیش  االن مسائل مختلف ،بودآن موقع تیر و شمشیر و کمان و سنگ 
و به کدام طرف میل  آید و انسان در این جریانات باید ببیند که به کدام یک از دو طرف تمایل داردمی

 خودش را محک بزند. خودش را محک بزند ،دارد
کند آقا چطوری انسان بفهمد که حرکت می :کرد کهال میؤس مرحوم آقایک وقت یکی از رفقا از 

خیلی ساده است، آدم نگاه کند به خودش ببیند که آیا نسبت به این راه و مسیر  :ایشان فرمودند ؟یا نه
 ،اشعالقه ،عشقش ،استقامتش ،ثباتش ،رغبتش ،میلش ،اشتیاقش .شوقش بیشتر است یا کمتر

 .تواند بفهمدمی ،بیشتر است یا کمتر است اشپایمردی
چون از کریم غیر از  ؛ذات یک کریم است متراوشاتاینها  ،پروردگار هجمالّی اوصاف ینا ۀهم

کریم در عطا و  ،ابعاد ۀاز شخص کریم در هم .کرامت تراوش دیگری نیست، ظهور دیگری نیست
 در کریم رزق، در کریم جود، در کریم پوشش، و سّتاریت در کریم عطوفت،بخشش، کریم در رحم و 

 .کندیمشاهده م پروردگار ذات ازکرامت را انسان  ،اوصاف ینا ۀهم در رحمت، در کریم علم،
عیوب بندگانش  خواهدیخدا نم ،شودفاش خواهد عیوب بندگانش که خدا نمی لاّوجهت  این

 برمال بشود.
خدا خودش از حال ما و مخلوقات خودش  ،خلق کرده هچ داندکه خدا خودش میاین :مدّوجهت 

ه به عالم ظاهر همراه با ق به عالم ماده و توّجباالخره انسان است و خطا و تعّل داندمی .بیشتر خبر دارد
به خصوص که افراد هم در این زمینه مختلف  .خطا کندانسان شود که باعث میجهل نسبت به واقعیات 

چوب  یکرا به  افرادتواند که همه انسان نمی .خاص خودش است موقعّیتو هر شخصی دارای  هستند
کدام از اینها حکم هر ،زندیسر م نفر چند از یکار خالف یکاگر  ؛دارد را خودش جایگاه کسی هر !براند

یک وضعیت مخصوص به خود را  خاص به خودشان را دارند یک حکم برای همه نیست، هر شخصی
 .دارد

یا علی حکم خدا  :یک مرتبه یک زنی آمد گفت نشسته بودند مسجد در الّسالم علیه منینؤامیرالم
 :گفتند .کار خالف انجام دادم :کار کردی؟ گفت همگر چ :حضرت فرمودند !من جاری کن ۀرا دربار

 ،سردیت کرده ؟هم خوردهحالت ب یاهخورد هصبح چ !یاهقاطی کرد ،بلند شو برو ،برو پی کارت
یا علی  :آن زن رفت و برگشت گفت !گوییمی پرتوچرتچرا  ،گرمیت کرده، بلند شو برو پی کارت

خواهد ظاهر نمی !حرفش را نزن برو من هیچی نشنیدم اصاًل ،بلند شو برو پی کارت :گفتند ... من
 .بشود
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 !زنیم تا بگوید کردمدر سرش می قدراینرا کنیم؟ کار نکرده کار می هباشیم چ ما اگر حاال
به سرت زده چه  ؟زنیگوید که برو پی کارت این حرفها چیه میچنین میمنین کار کرده را همؤامیرالم

 [.]بپوشاند خواهدهی می ،خواهد مخفی کندهی می ؟کنیکار می
 ؟مترتب بر مقام اثبات استمترتب بر مقام ثبوت است یا  ،این یک بحث فقهی است که آیا حّد

قصاص  ـ نه قصاص ،حّدالبته  ـ آید این است که مترتب بر مقام اثبات استکه به نظر حقیر می آنچه
کند آن ای به شخص دیگر وارد میشود و صدمهمربوط به جرم و جنایتی است که شخص مرتکب می

رب آنچه را که مربوط به حق اهلل است، فرض کنید که شخص ُش ولی حّد .مترتب بر مقام ثبوت است
یعنی نفس  ؛مترتب بر مقام اثبات استاینها  ،خالفی مرتکب شدهذلک امثالیا  خوارییا روزه کرده خمر

 ی اوبرا حّد اگر به مرتبه اثبات رسید آن وقت ،بشوداثبات  دیبانیست بلکه  موجب حّدمقام ثبوت 
در اینجا  به مقام اثبات نرسد که حّد قضّیهخواستند این می علیه الّسالممنین ؤامیرالم شود[جاری می]

 شود.جاری 
 فاقاّت ایقضّیه یکدو سه روز قبلش  ،یمبود یهرضوان اهلل عل حّداد یروز خدمت مرحوم آقا یک

 یشانا ـبه رحمت خدا رفته  ـزده بود  یحرف یک ییخدا بنده ،ایواقعه یک در آقا مرحوم که بود افتاده
در  داشت یامکاشفه ـ بودند داده رتذّک او او را به خلل و نقصانو  او را گرفته بودند و نقاط ضعف یبع

 .بود او انتقاص موجب این بعًاط و ـ مکاشفاتش و مشاهداتش
بدون مقدمه و بدون  طور اصاًلهمین حّدادیک شب آقای  ،گذشته بود قضّیهدو سه شب از این 

 آیا شیطان به صورت انسان در :ای را گفتن، فرمودندمسئله دفعه شروع کردندیک قضّیهالع از این اّط
و آن صحبتی که شده بود  آن جریانی که اتفاق افتاده بود یعنی اصاًل ـ ال کردندؤآید یا نه؟ از آقا سمی

بعد  .آیدمی شیطان به صورت انسان در ،بله :مرحوم آقا گفتند ـ شروع کردند همان را دوباره بیان کردن
به صورت افراد صالح  ،بله :آید؟ مرحوم آقا گفتندمی آیا به صورت افراد صالح هم در :ایشان فرمودند

این تشخیصش از کجاست؟ از کجا  :فرمودند حّدادآقای  .هم افراد خالف هم افراد صالح ،آیدمی درهم 
کند کند و او را دعوت به یک کاری میکه االن در قبال او ظاهر شده و او را مشاهده می انسان بفهمد این

معیار داشته باشد، محک داشته باشد، باید انسان  :آقا گفتند ؟ملک استاینکه آیا این شیطان است یا 
مربوط به مالئکه  شیطانی است یا قضّیهآیا این این مطلبی که مطرح شده  بتواند تشخیص بدهد ،بصیرت

فرمودند که انسان  حّدادبعد آقای . همین است مسئلهبله بله درست است : فرمودند حّدادآقای  .است
 !نباید عیب مردم را ظاهر کند
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 کهشما ایرادش این است  ۀکه ایشان به آن شخص گفته بودند که مکاشف قضّیهببینید زدند به آن 
همه کنید خیال می گذاریدشما فرق نمی، ملکصورت درآمده آیا شیطان است یا این  بهاالن که  اینشما 
 .یک منقصتی بود او یبرااین  [.]است ملک

 :که فرمودند که انسان نباید عیب دیگران را ظاهر کند، بعد این شعر موالنا را خواندند حّدادآقای 
 پوشیرو یبر رخت خندد برا راند خموش یداند و خر را هم

 به شما چیزی یک بیایید هابچه که فرمودند مرحوم آقا شدیمیمشرف م حرم داشتیم ما فردایش
 ینکجا خورد؟ ا به دانیدینقل کردند م حّداد یآقا یشبکه د ایقضّیه ینا :جلو گفتند یمرفت .یمبگو

 میبود یانو جر قضّیه ینا درالبته ما خودمان  ـافتاد  فاقاّت ما یبرا یشکه چند روز پ یاخورد به آن مسئله
آن  یبو آن ع یدگفتند که شما آمد گرفتند هم را ما ایراد بعد وکردند  اشارهبه آنجا  یشانچطور ا ـ

 یایدب یدنبا یفیتک ینداشته باشد و به ا سّتاریتکه  یستیانسان با ،درست نبود ینو ا یدشخص را گرفت
 کند. یانب شانچهرهو  یشانافراد را در رو یبع

اینها از نفس گذشتند و دیگر وجودشان همان اولیای خدا همین هستند، اولیای خدا از آنجایی که 
ه در ظهورات آنها هم همان ظهورات پروردگار است به آن ظهورات جمالّیوجود حضرت حق است 

 .یعنی آنها هم همان ظهور را دارند ؛مقام کرامت
بر اّطالع نداشتند توانیم بگوییم ایشان نمیرسیدیم وقتی خدمت آقا میافراد  ریسا طورنیو همما 

خیلی انگار، فقط در بعضی از اوقات از باب اینکه نهرسیدیم انگارولی وقتی که می ،میما چه کرد نکهیا
از این در صحبتی، خالصه حواست جمع باشد و ای نکنیم یک اشاره [اشتباه]دیگر پشتک نزنیم و خیلی 

 ...چیزها که یعنی 
 درستی کار خودم نظر به اینکه باکرده بودم  یکار یک رفقا و دوستان از یکی بادفعه من شب  یک

پشت  یشانرفتم ا یشانا خدمتفردا که  .نبوده جایشخرده تند بوده یا یک مثاًلهرچه اما حاال  ،بوده
در همان  دفعه ایشانیک .مه بودنشست یزم پشت هم نم ندبود نشستهخودشان  یزو م یهمان صندل

در مقابل چشمان ما قرار ُ﴾84 ﴿الطور، :نوشتند فرمودندکه داشتند میحالی
دفعه ما زنگمان به صدا درآمد که یک !بلند هم نکردندی حت بود[]سرشان به نوشتن  طورهمین !داری

کرد از باب تربیت و اینها که ضرورت اقتضا می از این چیزها یگاه !اشتباه کردیم قضّیهما در این  ،عجب
 داشتند.
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مثل  ،گفت نهکردند به نحوی که آدم میم میخندیدند تبّسآمدند میاما در غیر از این موارد می
که  هنوز پایین نیامده ،اقدام استدست  هنوز در شان نرسیده، از آن باال این مسئلهای به قضّیهاین اینکه 

 .طور هستنداینها این کنند. [اعمال]
ور باشند، بندگانش عیب را بپوشانند، عیب شخص پوشیده طخواهد بندگانش اینخدا هم می

که اما این زندهمه سر میباالخره خطا از  .این یک تبعاتی دارد یعنی یک مسائلی دارد .و افشا نشود باشد
ماند در نفس آن طرف که تا وقتی که چشمش به این انسان بیاید این خطا را افشا کند یک اثری می

او خیال  ،انگارنهولی اگر انسان نیاید این مسئله را بگوید انگار .شودافتد آن مسئله در ذهنش زنده میمی
خندد صحبت نشیند میگوید میظاهر، می مثل کندوقتی خبر ندارد با او تعامل می ،کند این خبر نداردمی
ولی وقتی که فهمید دیگر فهمید، فهمید که این شخص این عیبش را آمده  .مطلبی به دل ندارد کندمی

 .روداین دیگر از بین نمیذلک مطرح کرده جایی گفته و امثال
سالک آن کسی است که  خودش کم کند نه اینکه به بار خودش اضافه کند.انسان باید هی از بار 

ه مردم نسبت به او سن، توّجه به ُحه سوء نه توّجه مردم نسبت به او در توّجیعنی توّج ؛بارش سبک باشد
ه بیشتر باشد این بارش بیشتر است چه این توّجمقدارش کمتر باشد هر ،تر باشده سوء هی پایینبه توّج
فلهذا پیگیری کند. باید آن تبعاتش را شود، بیشتر شود بیشتر کسل میتر است، بیشتر خسته میسنگین

 .انجام بدهدبه این کیفیت مطلب را  ودرست نیست که انسان بخواهد این مسئله 
شود پروردگار است این باعث می سّتاریتظهور آن ی که انسان در پی اوست و سّتاریتاین مقام 

کم پیدا نوعی در درون او و در ذات او نسبت به همه افراد کمکه انسان یک حالت وحدت و حالت هم
انسان یک مطلبی را افشا نکرد این  یعنی وقتی که ؛بردانسان را جلو می قضّیهبشود. چون حفظ این 

طور بعد همین ۀقضّیدر  .وحدتی بین او و بین افراد در این مسئله پیدا بشود ۀشود که یک جنبباعث می
شود برای اینکه آن حقیقت توحید بتواند در او تجلی کم نفس انسان آماده میطور، کمبعد همین ۀقضّیدر 
 .کند

 یبرا یعنی ؛است یمهّم ۀمسئل یلیخ ـ کردم عرض دیشب که طوریهمان ـ سّتاریت ۀمسئل لذا
 کند استفاده بتواند انسان که باشد موردی کم شاید و کندمی ایفا ینقش مهّم سّتاریت قضّیهحرکت سالک 

 منؤم یککه  یخالف افشا کشف و منؤم سّر کشف مقابلش در که طوریهمان .سّتاریت ۀمسئل مثل
 یندودمان سلوک او را بر باد بدهد و ارتباط او را با پروردگار قطع کند و ا تواندیم اصاًل دهدمی انجام

 سّتاریت ۀمسئل یددر توح .یدانجام داده در مقابل راه توح یاست که درست عمل ینبه خاطر ا اشههم
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 .کندمی حرکت دارد آن برخالف منؤم خطای وعمل  یآمده با افشا ینا رساند،یانسان را به وحدت م
 .است یمهّم یلیخ ۀمسئل مسئله این لذا

که تا  ،طبیعت من بشری طوری استفرمایند که طبیعت من بشری اینمی علیه الّسالماد امام سّج
که احساس ولی همین .بینمبینم، در حفظ میداند خودم را در حصن میلع نشوم که کسی میوقتی که مّط

از ناحیه  .رومنمیبه دنبالش آید می در قشتاین خواهم انجام بدهم این یک وقتی بکنم این کاری که می
آیم و می لذا در مقام حفظ بر ،ندارند سّتاریتسایر افراد که  ۀدارد، ولی از ناحی سّتاریتدانم خدا خدا می

 .این مربوط به خالئق دهم.انجام نمی
شود من انجام ندهم به جای خودش محفوظ، آنچه که موجب می سّتاریتاما از ناحیه پروردگار 

دهی، افشا آیی لو نمیاعتقاد دارم نمی قضّیهرا داری نسبت به آن  سّتاریتگویم خدایا تو این است که می
دانم ولی چیزی که در اینجا هست این است که می .بری، اینها همه درسترا نمیکنی، آبروی منمی

 کنی.این هم یکی از اوصاف پروردگار است که عقوبت را تعجیل نمی ،کنیعقوبتت را تعجیل نمی
اد در یعنی امام سّج ؛طور نیستحق الناس این ۀاینها همه مربوط به حق اهلل است اما در مسئل البته

در احادیث هم داریم که آنچه را که مربوط به . ستکه مربوط به خدا اینجا در مقام حق اهلل آن حقوقی
 اما آنچه را که مربوط به حقوق مردم است شخص باید در مقام جبران بر ،گذردخداست خدا از آن می

بخشد نه دهد و بعد هم بگوید خدا میبگیرد و هر کاری بکند و هر غلطی انجام می .بیاید و جبران کند
 این خبرها نیست.

 دانم که تواین را میفرمایند که می علیه الّسالمولی در اینجا مطلبی که هست این است که امام 

خالف کردم  امروزاگر  دانستممی دیفرض کن ،نداری، اگر تو تعجیل در عقوبت داشتی در عقوبت لیتعج
نماز را نخواندم  ،یک عقوبتی بیاید یک مرضی بیایدکنی که همه مردم بدانند، یا اینکه یک کاری می فردا

فتد، هایم از کار بییا اینکه روزه را نگرفتم فردا کلیه فرض کنید که فردا سکته کنم، سکته برای نماز است،
کدام هایی که هست هرچی از این بیماریفالن عمل عبادی را انجام ندادم زخم معده بگیرم یا هریا اینکه 
شود روزه مربوط به کلیه نماز مربوط به قلب می !قبال یکی از کارهایی که مربوط به حق اهلل استاین در 

به جای هفت رکعت  ،خوانیممیاین چه کاری است گویم اگر بدانم می .افتدشود آن کبدش از کار میمی
 !شودکه نمیرختخواب این فتیم درنماز نخوانیم فردا سکته کنیم بی !خوانیمهفتاد رکعت هم می

گوید نه حاال نماز را که نخواندی این غلط را که کردی حاال ما می ،کندها نمیخدا از این عقوبت
. کاریت نداریم اندازیماز کار نمیاندازیم، کبدت را ات را از کار نمیاندازیم، کلیهقلبت را از کار نمی
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چقدر این مسئله در  .شوینمی یا شویه میمتنّبحاال بینیم که کنیم میصبر می .انجام بدهحاال این کار را 
 دهم.پس به خاطر این مسئله هم هست که من انجام نمی ثیر گذاشته یا نگذاشته.أتو ت

اگر مردم طرف که یعنی هم در آن ؛به چیست؟ برگشتش به جهل است قضّیهبرگشت این دو 
برگشت  هاه آنهم .عقوبت عقوبت سریعی باشد من انجام ندهم طرف اگرو هم در این ،بفهمند من نکنم

این به  ،الع ندارمحقیقت این گناه من اّطکه نسبت به خود گناه و نسبت به به جهل است، جهل به این
تا نبود نیاز نبود، چه خدا تعجیل نیاز به این دو لع بودم اصاًلاگر نسبت به خود او من مّط .خاطر این است

 .مبه مردم کاری ندار لع بشوند اصاًلمردم مّط ،در عقوبت بکند یا نکند، چه خدا افشا بکند یا افشا نکند
گردد به الع پیدا کردم دیگر مسئله تمام است، همه اینها برمیاّطگناه کدورت وقتی من به خود گناه و به 

 .که من جاهل هستمجهل، این
 در ما که در مقام معارضه با تو درآمدیم ما ،خدایا بر ما ببخش ما را نگیر :موالنا در اینجا دارد که

گوید ما با تو معارضه می ـ !گویدخیلی لطیف می ـ نیامدیم جهل ما با تو در معارضه درآمد نه خود ما
 الع ما نسبت به اوصاف توعدم اّط ،الع ما نسبت به تونکردیم، اما جهل ما نسبت به تو و عدم اّط

دهیم و اثراتی که آن کارها اریم انجام مید الع ما نسبت به کارهایی که در قبال توخصوصیات تو، عدم اّط
اگر آن جهل برطرف بشود ما مخلصت هم  .کندعارضه میم آن جهل ما آمده با تو دارد ،گذاردبر ما می

کنیم جهل پس ما با تو معارضه نمی .مطیع تو هم خواهیم بود ۀاگر آن جهل برطرف بشود ما بند ،هستیم
 .آگاه کن مسئله نینسبت به اکند و بیا آن جهل را خودت برطرف کن و ما را ما دارد با تو معارضه می

 بعد. برایهلل اگر خدا توفیق داد ءاشانإیک قدری صحبت و مطالب دیگری هم دارد که 
 

ُعّلُُممدُوُآلُُممدُاللهمُصل


