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  احاطۀ حق
  

  از بيانات 
  

لم الصمداني و العارف السبحاني املجإ االمجاد و مالذ االوتاد العحضرت 
المؤيد بالتائيدات الربانية و مبني االسرار االلهية قطب العارفني و صالح 

  يف االرضني المويل المؤتمن یية اله العظمآالمؤمنني 

   قدس اله سره العزيز  موالنا الحاج شيخ محمد حسن صالحعليشاه 



احاطةحق

دشمن جايي به و است محصور حق كه ميكند گمان نابينا :(ê89) حقيق¹
و انسانشبيند در حنيف و داند كوكبش در صابÃي اوست, از همه آنكه با است
حجاب: نه است نمايش و هيكل بت است, بت همه شناسد, بهنارش زردشتي

يقينكرديكهديندربتپرستياست چيست بت كه بدانستي مÆمن ا گر
خبر و كشيد دست او از را جايي كس هر و آوردند كوران شهر به را فيلي

چنانست/ /1

گفتيد درست همه گويد: و بخندد همه بر بينا كذاست1, فيل كه داد خود محل از
ندانستيد/ را فيل و خود فهم درخور اما

يكÇي انسÇان, يكÇي پرستد, ر ج ح يكي است, چنين آثار به حقشناسي

/29 آية انسان, سورة ;19 آية مزمل, سورة /2

كÔلع Öجا كه جويد خود از جويد را آنچه موحد 2/Ââبي س هب ر ×� ا ذ Ò ÚHا ¾ا ش× ÖنÒ Òfكوكب 

قدسي/ حديث /3
/30 آية انسان, 4/سورة

كعبه به ه جد راه بر دريا بر هند از يكي ,4 Ôاهللا ¾ا يش× Öنا ×الا ن ÔÅا تش× م×ا و باشد 3�ثم
به همه ملتقا در خم, غدير بر مدينه از يكي العتيق, وادي بر شام از يكي و رود
بنياسراÄيل اسباط چون كردي گم راه و باطلي بر تو كه داشتند نزاع رسند, هم
بر يكي پس بوده, يكي مقصد ديدند شدند, كه بينا رفتند, شقه دوازده در  كه
¹ل×ثث وي× Ö ÒS Öن م ÔونÔكي م×ا است يكي حق همه در باطلند بر فرقه دو و هفتاد و حق

/7 آية مجادله, سورة /5

5/ ÖمÔهÔعاب ر× وÔه ×الا
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(ê89) حقيقي¹ شرح

را چÇيزي كسÇي ا گر اينكه Á او است/ مهم مطلب چهار سه حقيقت اين در
كÇه را حقي موضوع هر است/ باطل بگويد, نفهميده و است حق بگويد, فهميده
خودمان كه را حرفهايي بيشتر مثل است/ باطل آن بگويد, نفهميده و ندانسته انسان
ميگوييم: اينكه مثل ميگوييم; الم, عليهالس علي, درباره Âمث دين بزرگان درباره
كافريم; شويم, قاÄل دست خدا براي و بگوييم نفهميده ا گر كه خداست دست علي
بÇاشد, مÇعنيش بÇه ا گÇر كه است اين است/ كفر پايي, يا بوديم قاÄل چشمي ا گر
بÇاشد, مظهر و ظهور عنوان به ا گر است/ درست باشد, فهميده و باشد حقيقتش
به او از نقص و ميكنيم ثابت نقص او براي باشد, آن از غير ا گر اما است صحيح
نبيند كه كسي نفهميدن/ و فهميدن نديدن, و است ديدن در بيشتر, پس است/ دور
است, معين جاي يك ودر است محصور تعالي, حق, كه ميكند گمان باشد نابينا و
تÇصور بÇرايش محيطي اينها/ امثال و است مسجد در است, مكه در خداوند Âمث
هم و مكه هم هست هرچه اوست; از همه آنكه با ميداند, محدود را او و ميكند
بايد آنجا در كه نيست محصور او اما اوست/ از همه كنشت, هم و دير هم بتكده,

محصورند/ امكنه اين از كدام هر كه است اين كرد/ پيدا را او

همزه/ بر با¾ تقديم به /1

در خدا كه صابÃين اينكه در هست ( گفتگويي باشند ستارهپرست كه صابÃين1
كه بودند عدهاي گفتهاند: و كردهاند تعبير "ستارهپرست" Hغالب كيستند/ فرموده قرآن

باشد برج چه در كه بنابراين ستارهها, از يماني/) شعراي Âمث ميپرستيدند را ستاره
را چÇيزي سÇتارهها از كÇدام هر از ميخواستند/ بارندگي است, بارندگي نشانة  كه
ميگويند: هست/ هم االÐن مردم بين خوب, ميكردند/ او از درخواستي ميخواستند,
كه نيمدايره, گردي شكل به تايي چند هستند ستارههايي خليل, خوان ستارههاي
بدانند, خالق را او كه نيست اينطور ميخواهند/ چيزي او از و ميكنند او به نگاه
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الم, الس عليهم هدي, اÄمه درباره ما كه است شفاعتي همان اين باشند/ خلقتكننده
بخواهد; خدا از كه ميخواهيم او از اما ميخواهيم, الم, عليهالس علي, از ما ميگوييم,
در و ميخواهيم او از مدد اينكه يا ميگوييم, كه ياعلي ميكنيم/ واسطه را او يعني,
قÇرار شÇفيع خÇدا نزد را او حقيقت در ميشويم, او به ملتجي و ل متوس كاري هر
كه آنكس آبروي به نداريم, آبرويي رويي, ما كه ميدهيم قرار واسطه ميدهيم,

بده/ ما به او آبروي به بله, زدهايم, او دامن به دست
كه هم (آن باشد معنيش به ا گر البته ميپرستند, را ستاره معني اين به آنها حاال

نه/ باشد; ديگرش معني به ا گر ولي بوده/) درست اعتقاد با شايد لش او در
انسÇانش در ميباشند) ابراهيم حضرت پيروان معروف طور به ( كه حنيف

/2534 بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

سختگير1/ را نفسكش آن دامن بيند:
مÇا كÇه حرفند اين منكر زرتشتيها همة ا گرچه است, نار به نظرش زرتشتي
آتشپرست آنها از يكدسته كه ميگويند نيستند/ هم آتشپرست آتشپرستيم,
مادرند/ چهار جاي به عنصر چهار ميگويند: اينها نيست/ معلوم آنهم ولي بودند
را آنها بايد و محترمند و موجوداتند مادر چهار جاي به آتش, و هوا و خا ك و آب
ميگويند آنها چون كردند روشن آتش آتشكده در داشت/ محترم و پا كيزه و پا ك
عجم پيغمبر كه است/) حضرت معني به Hتقريب (شت زردشت شت زردشت,  كه
(نÇه ماند روشن آتش همان بعد و كرد روشن فارس آتشكدة در آتشي او بوده
قÇول بÇه بÇعدها نميشد/ خاموش نشد, خاموش و كردند/) عوض را آتش اينكه
امرش اطاعت چون شد/ خاموش آتش آن و رسيد او به گناهكاران دست خودشان
دارد خادمي آتشكده يعني, ميكنند; دستي آتش آن, از بعد شد/ خاموش نكردند,
بين از و بشود خا كستر پيشي آتش آن آنكه از پيش و ميكند روشن آتش  كه
آتش احترام به آنوقت باشد/ روشن هميشه آتش كه ميرساند كمك او به برود
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روشÇن كÇه جايي هر در Áاو كه است آتش عنصر, چهار اين از يكي ميگويند:
آن به بياختيار انسان توجه كه ميشود معلوم ميكند, جلبنظر بياختيار ميشود
طبخ پختگي هست, آن به احتياج باشد زمستان در چه و باشد تابستان در چه است
از را آتش و ميكنند آتش براي تعريفهايي خالصه است/ آتش توسط چيزها همه
مÇحترم مادرهاست, از يكي كه هم را آب ميشمرند/ محترمتر ديگر سهتاي آن
باشد پا كيزه و پا ك بايد آب آبنميريزند/ توي قسم هيچ به هم كثافت ميشمرند/
كÇه نÇميريزند هÇم اطÇراف و كÇوچهها در را كثافات خورد/ را همهاش بتوان  كه
ن معي كه هم آتش ميشود/ خراب هوا اينها به و باشد صاف بايد هم هوا ميگويند:
شكل به را چيز همه و ميكند پا ك و است پا ك همهاش آتش ميگويند: است,
غيرهستي يعني, ميكند; پا ك هميشه و ميبرد بين از را هيأتش ميكند, خودش

ميبرد/ بين از را خودش
همهاش كنيم; اينها بهخود نظر ما ا گر كه ميدانند/ آتش در را خدا آنها حاال
بÇعد كÇه است تله همان فارسي به هم طلسم طلسم/ هيكل, يعني, بت; است/ بت
موجود اين در واقع در و مياندازد دام به كه است تله طلسم/ شد كردند, كه ب معر
را ايÇن و مÇيآورد دست به ميخواهد كه راه آن از و ميخواهد كه را مقصودي
او هيكل در و او توسط به البته او, از كه چيزي يعني, بت ميگويند/ بت و طلسم
كه كسي براي و است نمايش است, هيكل Öبت معني, اين به پس ميخواهند/ را خدا
نيست/ حجاب و است نمايش باشد, نداشته آنها خود به نظر و باشد خدا جوياي
و است واسطه بلكه باشد, خدا حجاب كه نيست كردهاند خيال كه اينطوري بت
شيخ كه معني اين به جست, بايد را خدا هيكل, اين در بت, اين در است/ نمايش

ميگويد: شبستري
است بتپرستي ديندر يقينكرديكه چÇيست بت كÇه بدانسÇتي مÆمن ا گر
درك خداست, مخلوق و مظاهر از يكي و چيست بت معني كه ميدانست ا گر
نه ولي باشد, بيجان خواه و جاندار خواه باشد بايد هم ظاهري دوستي كه ميكرد
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خدا مخلوق به ما ا گر چون بودن, مخلوق عنوان به بلكه پرستش و استقالل بهعنوان
نظر چه هر در كه: نمودهايم خالق به اعتراض كنيم, توهين بودن مخلوق نظر از هم

ميبينم/ تو سيماي  كردم
آقÇاي مÇرحÇوم كÇه است حكÇايتي است/ ايÇن شعر, در بتپرستي معني  كه
حركت وقت و بودم كاروانسرايي در نيشابور در ميگويند: ميكنند/ ذ كر شيرواني
"در كه رسيد شعر اين به تا ميخواندم شعر و ميزدم قدم و داشتم خوشي حال بود/
تÇو سÇيماي مÇيگفتم: ر رÇمك هÇمينطور و ميبينم"/ تو سيماي كردم نظر چه هر
در كه مسافريني ميان در كه ديدم يكمرتبه اينكه تا ميبينم تو سيماي ميبينم,
از يكÇي كÇه شد معلوم بعد نشدم, ملتفت كه اول درگرفت/ خنده بود,  كاروانسرا
همان هم من بيني? االغي هرچند بود: گفته تمسخر با آنها ميان در نفهم سين متقد
گفته بيني", االغي "ا گرچه بود: گفته كه او جواب در جمله از ميكردم, تكرار را

ميبينم/ تو سيماي بودم:

اهللا ÔتÖيا ر و الا ¾Ï¾ Ôرأيت ما ببيند/ را او ببيند هرچه در كه باشد اين حالش حال,
يا او از پيش را خدا كه اين مگر را چيزي نديدم كه است حديث ه, د Öعب او فيه او بÖله ق

است/ صحيح همهاش ديدم, او با يا او در
دانست/ ميتوان بهتر مثال با بفهمد را چيزها بعضي بتواند انسان اينكه براي
آيÇا نÇباشد, چÇراغ ايÇن ا گر ولي ميبينيم را كاغذ ما هست چراغ كه االÐن خوب,
بايد نه/ ببينيم? را يكديگر ميتوانيم ببينيم? را خط ميتوانيم بخوانيم? ميتوانيم
را او و يكي به ميكند نگاه انسان كه ل او حاال, باشد/ Âمث خورشيد يا ماه يا چراغ
را كÇتاب خÇطوط روي چÇراغ روشني اول ميكند, نگاه را كتاب آنكه يا ميبيند
رويش كه را چراغي آن تبع به و ميبيند را خطوط ل او يا را, خطوط بعد و ميبيند

را? كداميك ميبيند? هم با را دو هر يا دارد, شعاع
دانست حق جمال حق, مظهر را موجودات همه كه بود درحالي كه وقتي حاال,
جلوه همه و است كس همه با جا, همه در چيز, همه در چيز, همه با خداوند  كه
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و او بله, اوست/ قدم كنيم نگاه را هرجا اويند, قدم اثر مثل اويند, آثار همه اوست,
هست/ او اثر موجودات, همة در پس خوب, اويند/ آثار همه و پيداست او آثار
آوردند/ كوران شهر به كه ميزنند مثال را فيلي برخوردار/ او به و اويند از همه پس
كه محلي از و كشيد جاييش به دست كسي هر كنند/ تماشا تاريكي در تا رفتند همه
او از كÇه بÇعد كشÇيد, خرطومش به دست يكي ميگفت/ بود, كرده نگاه خودش
ايÇنطور شكÇلش و است خÇالي ميانش كه است برجي مثل اين گفت: پرسيدند,
است/ روان تخت است, تخت مثل گفت: كشيد, پشتش به دست يكي آن است/
است/ راسته ستوني است, ستوني مثل گفت: و كشيد دستهايش به دست ديگري

گفت/ همانجا از كرد, نگاه و رساند دست كه جايي هر به را كسي هر
اندازة به خودش, فهم اندازة به كسي هر عموم بهطور هم ديني مراتب در پس
داده خبر او از ديده و فهميده كه را همانچه فهمش اندازة به است/ گفته هوشش,
است اين گفتهاند/ راست هم همه كه صورتي در گفتهاند دروغ همه ظاهر به است/
درست همه ميگويد: و ميخندد او است, ديده حقيقي طور به و Hواقع آنكه  كه
به تو ميگويد: مولوي است/ نفهميده را فيل هيچكدام اما خود, فهم درخور اما  گفتيد
را فيل او ببيند, را همهاش و روشن روز در را فيل آنكه ديدهاي/ را علي تاريكي

است/ ديده
او وضع از او, كار از او, آثار از يعني, شناخت; ميتوان او آثار به هم را خدا
اهللاÇب اهللا فوا رÇاع كÇه هست وقت يك هÇم ايÇنطرف از حÇال شÇناخت/ مÇيتوان
را امÇر صاحب پيغامش, به را پيغمبر و خدا به را خدا بشناسيد يعني, فرمودهاند;
از شناخت, بايد طرف آن از حاال منكر/ از نهي و معروف به امر كردنش, بهامر
از ميگيريم, اينطرف از وقت يك بياييم/ پايين به طرف اين به و بگيريم خدايي
از و هست خبري كه است اين نشاني اويند, نشاني كه آثار اين از و ميگيريم آثار
يك نÇميرسد, هÇمهاش بÇه بÇاالخره بÇردن آثÇار به پي پس ميبينيم, اينطرف
خÇودش عÇقل به ميتواند گوشه همان از وقت آن ميشود, داده نشان  گوشهاش
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هم حقشناسي نميشود/ فهميده تمامش و چيز همه آثارش, به پس بفهمد/ چيزي
پيدا ميخواهند ظاهري آثار به چون كه است اين يكي است/ همينطور آثار به

كه: ميشود پيدا هم جنگ آنوقت بله, بهتفاوتند/  كنند,
زدنÇد افسانه ره نديدندحقيقت, چون بنه عذر را همه ملت دو و جنگهفتاد
در كÇه ژاپن يا قديمه قرون در مصر مملكت مانند ميپرستد را انسان يكي
فرعون كه بودند سلطانپرست ميپرستيدند, را پادشاه ميپرستيدند, را انسان آنجا
خوب! ولي نميگفتند, مطلق خداي چون نبود پرستش آنهم ولي ميپرستيدند را
را تÇرتيبستاره بÇهچه كÇه است بÇهتفاوت هÇمباز آن مÇيپرستد, را سÇتاره يكي
ذ Ò ÚHا ¾Ĥ ش× ÖنÒ Òf بپرستند: Hواقع اينكه يا كنند درخواستشفاعت او بهتوسط بپرستند/

/29 آية انسان, سورة ;19 آية مزمل, سورة /1

بهسوي رو دارد ميل هركه برود, خدا بهسوي راهي خواست هركه ;1Ââبي س هب ر ×� ا
آنراه از و كÇرد پيدا خدا بهسوي راه كرد, پيدا برايخودش واسطهاي برود, خدا

رفت/
است خÇداپÇرست كÇه كسÇي مÇيگيرد/ خÇودش از مÇيگيرد را چه هر موحد
برسيم, بايد خودمان راه از ميرويم; او به رو و ميگوييم درست كه ماييم ميگويد:

تويي/ كه خواهي آنچه هر بطلب خود در برسيم, بايد خودمان از
بÇه جان از خودش, جان به خودش دل از بفهمد, ميتواند خودش وجود از

قدسي/ حديث /2

كن; من اطاعت من بندة ;2� ثم يا ث� م كÔل ع Öاج Ø	 طع�حا بÖدي ع فرمود: كه جانان,
از و خودت ارادة از شو خالي و بيا, بيرون خودت اراده خودت, هستي از يعني,
خÇودم نمونه خودم, مثل دهم, قرار خودم نمونه را تو اينكه تا هستيت و انانيت
مÇيگويم: كÇنم, اراده ميخواهÇم كه را چيزي من كه همانطور چطور? دهم/ قرار
تÇو اراده كه ميرسي مقامي به آنوقت هم تو اوست, شدن همان من اراده باش/

اوست/ شدن همان
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پÇيش كÇرامÇات, نÇوشتهانÇد, كÇه را معجزاتÇي از بعضي اينها, نمونههاي حاال
كÇه بهاندازهاي هميشه نمونههايي ندارد/ اشكالي مÆمنين پيش حقيقت, صاحبان

/30 آية انسان, سورة /1

نميخواهيد فرمود: ,1 Ôاهللا ¾ا يش× Öنا ×الا ون Ô¾ا تش× م×ا و ميشود/ پيدا كرد انكار كل در نتوان
حاال: بخواهد, خدا اينكه مگر

/6 بيت چهارم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

مÇÇتقين2 حÇÇÇقآرزوي مÇÇÇÇيدهد چونچنينخواهي,خداخواهدچنين
مكه به همه است, مكه حاجيها همة مقصد ميرود, مكه به راهي از كسي هر
و برود ه جد به بايد آنوقت و برود بايد دريا بر ميآيد هند راه از كه يكي ميروند/
در ناچار به نشد ا گر هم آنجا در حال هر به ببندد/ احرام محاذات در ه جد بيرون
است/ العتيق وادي آنجا در ميرود, شام از يكي ببندد/ احرام ميتواند ه جد خود
قÇرار هست) دو هÇر مكÇان و زمان اسم (ميقات كه محلي آن يعني, ميقات; در
هر كه است شده معين در دم ببندند, احرام بايد رسيدند كه آنجا در كه  گذاشتهاند,
طوري است, جايي ميرود دريا راه از كه كسي هر بكند/ را كفشهايش بايد رسيد  كه
است يكي راه كه غديرخم نزديك حفه, Ôج برود, مصر و شام از كه كسي هر و است
وادي عÇراق, مÇردم براي و المنازل" "قرن طاÄف مردم براي و يمن اهل براي و
در ميرود مدينه از كه يكي ببندد/ احرام بايد آنجا در است جايي اسم كه العتيق
يكي همه مقصد ولي ببندد احرام بايد است نزديك كه ذوالحليفه يا شجره مسجد
و ميرود اينطرف از يكي رسيدند وقتي ميرسند/ هم به همه هم آخر در است;
و ميروند همه چپ, دست يا راست دست طرف از اين روبرو, طرف از ديگري
رسÇيدند/ هم به آخر نميدويدند كه آنها و ميدويدند كه آنها ميبينند يكمرتبه

بود/ يكي همه مقصد كه ميبينند و هم به ميرسند آخر
بÇر تÇو ميگفت: يكي اين انگور/ يكي و زوم Ôا يكي ميخواست عنب يكي
اسÇباط مÇثل هسÇتي/ بÇاطل بÇر تÇو مÇيگفت: يكÇي آن كÇردهاي/ گم راه و باطلي
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رود از را آنها خواست السالم, عليه موسي, حضرت آنكه از بعد كه بنياسراÄيل
دجÇله و فÇرات رود از نيل رود نيست, (شوخي ببرد طرف آن به و كند رد نيل
رد كÇه زميني از نيل رود است/ سفيد نيل و سياه نيل هم نيل خود است) بزرگتر
ميگويند, سياه را آن است سياه خا كش چون ميرسد سودان خا ك به و ميشود
از كه آن ديگر طرف است/ سياه ميشود, داخل كه خا كي ولي نيست سياه آبش
كه نيل رود از حال هر به است/ سفيد خا كش ميآيد, مصر به و ميشود رد سودان
كرد, اشاره عصا به خداوند امر به كند, رد را بنياسراÄيل ميخواست بزرگوار آن
آن تبعيت به كردند هرچه كدام هر هم باقي بود/ عصا آن با ميكرد هرچه چون
بود, عصا با هم آن كرد, شق را ماه كه آله, و عليه اهللا صلي ما, پيغمبر كردند/ عصا
او و ميرفت فرعون پيش عصا با موسي داشت/ كه عصايي با منتهي بود انگشتش
نÇميآورد, كÇه بÇعد و بÇياورد ايÇمان كه ميكرد وعده فرعون ميكرد/ دعوت را
مÇيآيد قÇورباغه فÇردا نكÇردي ا گÇر مÇرتبه اين ميگفتند: ميرفتند باز حضرت
ميباشد; دع" Öف ض" عربيش و است غوك فارسياش و است تركي زبان به (قورباغه
نه و صحيح فارسي ونه است تركي نه است غلط حال هر به وزغ ميگوييم ما كه اين
او از رودهاي, ثل م رودهاي, كه وقتي است/ عجيبي حيوان قورباغه است)/ عربي
از كدام هر كمتر, ماشي قدر به كدام هر و است ذرع چهار تا يك حدود ميشود جدا
در وزغ يك است ممكن بخواهد خدا ا گر كه ميشود ه بچ يك يا وزغ يك آنها
را او حضرت كه است اين كند, تصرف و بگيرد را زمين روي همة روز يك ظرف
شÇدند, بÇيدار بنياسراÄيل, مخالفين قبطيها, كه صبح فردا ضفدع/ به كردند تهديد
بخصوص را جا همه لشتي پ و كثيف حيوان اينهايند/ از رختخوابشان توي ديدند
سفره ميشد, وارد غذايشان توي ميخورند, غذا وقتي است/ گرفته را رختخوابشان
عجب ميگفتند: بازهم كه است اين بود/ اينها همهاش سفرهشان توي ميانداختند
ايÇن حÇاال كÇه كÇردند خواهش بعد ميكند/ مجبور را ما كه است عجيبي جادوگر
و كرد/ تغيير و كردند دعا حضرت باز بده/ تغيير را آن كن, همعوض را جادويت
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بگÇذرانÇد, آب از را آنÇها كÇه بود بنا كه هم وقتي ديگر/ چيز و ديگري چيز باز
بود آب آن طرف دو كه راهي كوچه مثل كه كرد نيل رود به اشاره عصا با حضرت
پيدا شاخه دوازده حال, هر در مينويسند/ اينطور شد, خشك و خالي وسطش و
زياد و بيكم يكيشان از قبيلهاي, هر سبطي, هر آنها, كه شد پيدا كوچه دوازده شد,
و بود آب طرف دو بود, آب هم ديوارش دسته, آن و دسته اين بين چون شد/ رد
بÇرادران آن كÇه مÇيكردند خÇيال كÇدام هÇر مÇيشدند, رد خشكÇي وسط از اينها
هÇمه آمدند بيرون كه آخر و رفتهاند بين از و شده غرق ديگر, سبط ديگرشان,
را آنÇها كÇه است مÇوسي× است, يكي همه برندهشان سالمند/ همه نخير كه ديدند
است/ يكي آخرش همان هم, مقصدشان هم, راهشان و است رساننده او ميرساند/
بينا وقتي ولي شد اينطور نميديدند, اينها چون بود/ اينجا در اختالف اصل پس
را آنها آنكه ديدند ميرفتند/ راه يك در همه كه ديدند رسيدند, مقصد به و شدند
راه يك و مÇيرفتند راه يك در هÇمه و داده دسÇتور درست است, داده دسÇتور

داشتند/
چÇه? يعني باطل/ بر فرقه دو و هفتاد و است حق بر يكي معلوم به بنا پس
او به رو همه كه را وجههاي آن است, حق بر يكي است, يكي حق همه, در يعني,
آن است/ حÇق اينها قول يا است, حق دسته اين اينكه نه حقست/ آن ميروند,
حÇق و مÇيروند خÇدا بÇه رو هÇمه است/ حق آن ميروند, او به رو كه وجههاي
است اين است/ باطل آنها ميشود, پيدا عوارضي كه هرچه ديگران و ميخواهند

/7 آية مجادله, سورة /1

نÇجوايÇي, هÇيچوقت يÇعني, ;1 Öم Ôه ÔعÇ اب ر× وÇÔه ×الا ¹ث ل× ث وي× Ö ÒS Öن م ÔونÔكي م×ا ميفرمايد:  كه

نÇجوي× را داشÇتن صÇحبت آهسÇته حÇرفزدن, هÇم بÇا (مÇحرمانه سÇÇرگوشياي
باشد/ چهارمياش خدا اينكه مگر بكنند نفر سه كه نيست نجوايي بله, ميگويند/)
چهارمين خداست/ چهارميش باالخره بدارند صحبت محرمانه هرچه هم با نفر سه

كنند/ پنهان نميتوانند او از خداست/ همه از آ گاه و است آ گاه كه خداست




