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I. فیض االسالم ،41 خطبھ 
	: 41خطبھ  ترجمھمتن و  .1

 -الّسالم علیھ -لھ خطبة من و
 منھ یحذر و الغدر عن ینھى فیھا و
ْدقِ  تَْوأَمُ  اْلَوفَاءَ  إِنَّ  النَّاسُ  أَیُّھَا  أَْكثَرُ  اتََّخذَ  قَدِ  َزَمانٍ  فِي أَْصبَْحنَا لَقَدْ  وَ  اْلَمْرِجعُ  َكْیفَ  َعلِمَ  َمنْ  یَْغِدرُ  َما وَ  ِمْنھُ  أَْوقَى ُجنَّةً  أَْعلَمُ  َال  وَ  الصِّ
ً  اْلَغْدرَ  أَْھلِھِ  ُ  قَاتَلَھُمُ  لَھُمْ  َما اْلِحیلَةِ  ُحْسنِ  إِلَى فِیھِ  اْلَجْھلِ  أَْھلُ  نََسبَھُمْ  وَ  َكْیسا لُ  یََرى قَدْ  هللاَّ  أَْمرِ  ِمنْ  َمانِعٌ  ُدونَھَا وَ  اْلِحیلَةِ  َوْجھَ  اْلقُلَّبُ  اْلُحوَّ
 ِ  الدِّین فِي لَھُ  َحِریَجةَ  َال  َمنْ  فُْرَصتَھَا یَْنتَِھزُ  وَ  َعلَْیھَا اْلقُْدَرةِ  بَْعدَ  َعْینٍ  َرْأيَ  فَیََدُعھَا نَْھیِھِ  وَ  هللاَّ

 فرماید از آن.وفایي، و پرھیز ميفرماید از بياست، و در آنھا نھي مي -علیھ الّسالم -ھاي اوو از خطبھ
 بداند آن كھ نكند وفایىبى شناسم، وتر از آن نمينگاھدارنده سپرى ھیچ و است، راستى ھمزاد وفا ھمانا -!مردمان ھان، اي
 (بدان) درآن يناداناھل  و دانند، زیركى را وفایىبى آن اھل بیشتر كھ بریممى بسر روزگارى در. بازگشتناست  چگونھ

زیر و زبر شدن  وي آن کھ گردش گاھ! بکشد داشانخچھ شده است آنھا را؟! . دھند آنان را بھ خوش فکرينسبت مي
با در نتیجھ، باز پس زند آن را  ،در کنار آن مانعي از امر خدا و نھي او بیند][مي روزگار دیده است ببیند راه چاره را ولي

 آن را آن کھ او را پروایي نیست در دین. فرصتو مغتنم شمرد  ،آن بر یيتوانااز  پسچشمان باز 
II.  3( 41شرح خطبھ( 
ً  اْلَغْدرَ  أَْھلِھِ  أَْكثَرُ  اتََّخذَ  قَدِ  َزَمانٍ  فِي أَْصبَْحنَا لَقَدْ  وَ  .1  دانند. زیركى را وفایىبى آن اھل بیشتر كھ بریممى بسر روزگارى در: َكْیسا

ندارند، و اکثر آنان کھ چنین قّوه  ، و زیرکي و بي وفایيشکایت از اھل زمان خود است، کھ قدرت تشخیص حّق را از باطل
، و نھ تنھا خدا تعالی و اولیاء اوکنند از اطاعت نميآورند، و تمییزي دارند نیز گرایش بھ باطل دارند، و ایمان بھ حّق نمي

ده شده است کنند. این بھ خاطر آن است کھ حّق گرداننمایند، بلکھ با آنان مخالفت و دشمني نیز ميیاري و نصرت نميآنان را 
(بدین سان،  )یونس 11:33(" یُْؤِمنُونَ  ال أَنَّھُمْ  فََسقُوا الَّذینَ  َعلَى َربِّكَ  َكلَِمةُ  َحقَّتْ  َ◌ذلِكَ " آورند،کلمھ خدا بر آنان کھ ایمان نمي

 َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  إِنَّھُ  ِمْنھُ  ِمْریَةٍ  في تَكُ  فَال" آورند)، حّق گردید کلمھ پروردگارت بر کساني کھ فسق ورزیدند، کھ آنھا ایمان نمي
 ولى پروردگارت، از است حقّ  آن نسبت بھ آن، كھ مباش در ھیچ تردیدي ھود) (پس، 11:17" (یُْؤِمنُونَ  ال النَّاسِ  أَْكثَرَ  لِكنَّ  وَ 

 .آورند)ایمان نمي مردم بیشتر
اند، و دانستھاند کھ باطل را حّق ميچنین بوده -الّسالمعلیھم  -و اولیاء -علیھم الّسالم -شاید اکثر مردم معاصر ھمھ پیامبران

داشتھ باشد، لیکن شکایت آن ولي خاتم، و امام  -علیھ الّسالم -اي نبوده باشد کھ تنھا اختصاص بھ زمان آن حضرتاین پدیده
خبیر خداي تعالي براي تواند از دو وجھ بوده باشد. یکي از جھت اسم از اھل زمان خود مي -علیھ الّسالم -بزرگ بي دیل

آن  -علیھ الّسالم -شکایت آن حضرت دیگروجھ خدا مومنان و منافان را با این علم نیز بداند.  شود تاآنچھ علم ذوقي نامیده مي
وفایي و جفاء پیشگي و تر باشد، شناعت و قباحت و رذالت بياست کھ ھرچھ آیت بزرگتر، و دلیل آشکارتر، و حّجت بالغ

جنایت. پس، بیگانگي بیشتر است، و جاي آن دارد کھ در دل خون موج زند و بھ درد آید از این ھمھ خیانت و جسارت و 
جفاء پیشھ و او بزرگترین آیت و حّجت خدا بود بر روي زمین، و با این حال، مردم چنان با  -علیھ الّسالم -چون آن حضرت

   :فرمودميشرم بودند کھ بي
 رھا پیكان بدون تیرى گویا كند اندازى تیر شما با كھ كسى، باشید او دھندگان یارى شما كھ كس آن است ذلیل! خدا بھ سوگند
 را شما باید چگونھ كھ دانممى من و، اندكید نبرد میدان ھاىپرچم زیر و، فراوان ھاخانھ در شما، سوگند خدا بھ. است ساختھ
 .دانمنمى جایز خویش روح كردن فاسد با را شما اصالح اّما، كرد راست را شما ھاىكجى و اصالح
 و، ندارید آگاھى حق از شناسیدمى را باطل كھ آنگونھ شما، شمارد اندك را شما بھره و، بگذارد ذلّت داغ شما پیشانى بر خدا
 ).، فیض االسالم68خطبھ  دشتي، بخشي از (ترجمھ .دارید كوشش حق نابودى در كھ سان آن كنیدنمى تالش باطل نابودى در

 
 پایان، خدا بھ كھ شناختمنمى و بودم ندیده را شما كاش! پرورد ناز خردان كم اى، مرد صورت مردان نھ اى فرمود:و نیز مي

 ماالمال امسینھ و است خون پر شما دست از دلم كھ! بمیراناد خدایتان. حسرت و اندوه آن دستاورد و بود ندامت آشنایى این
 تا، آمیزیددرمى بھم را كار، جانبم فروگذارى و نافرمانى با و، ریزیدمى كامم بھ اندوه جرعھ پیاپى كھ، دون مردم شما خشم
 از پیشتر آنان از یك كدام دھاد! مزد را پدرانشان خدا. داندنمى جنگ علم اّما است دلیر طالب و پسر گویدمى قریش كھ آنجا
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 اكنون و، گذاشتم معركھ در پا كھ نداشتم سال بیست ھنوز؟ آزموده را یران نبرد من از بیشتر و بوده جنگ میدان در من
(ترجمھ شھیدي، بخشي از خطبھ  .است برون از كار سررشتھ نبرند فرمان كھ را آن، اّما. است فزون شصت از عمرم سالیان

 ، فیض االسالم)27
بَھُمُ  أَالَّ  لَھُمْ  ما وَ  فرماید:خداي تعالی مي ُ  یَُعذِّ  لِكنَّ  وَ  اْلُمتَّقُونَ  إِالَّ  أَْولِیاُؤهُ  إِنْ  أَْولِیاَءهُ  كانُوا ما وَ  اْلَحرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  یَُصدُّونَ  ھُمْ  وَ  هللاَّ

 أَْمَوالَھُمْ  یُنفِقُونَ  َكفَُرواْ  ٱلَِّذینَ  إِنَّ  تَْكفُُرونَ  ُكنتُمْ  بَِما ٱْلَعَذابَ  فَُذوقُواْ  َوتَْصِدیَةً  ُمَكآءً  إِالَّ  ٱْلبَْیتِ  ِعندَ  َصالَتُھُمْ  َكانَ  یَْعلَُموَن َوَما ال أَْكثََرھُمْ 
واْ  ِ  َسبِیلِ  َعن لِیَُصدُّ  )األنفال 8:  34-36( یُْحَشُرونَ  َجھَنَّمَ  إِلَىٰ  َكفَُرۤواْ  َوٱلَِّذینَ  یُْغلَبُونَ  ثُمَّ  َحْسَرةً  َعلَْیِھمْ  تَُكونُ  ثُمَّ  فََسیُنفِقُونَھَا ٱ�َّ
 چرا نباشند، آن سرپرست ایشان كھ حالى در دارندمى باز الحرام مسجد از] را مردم[ آنان این كھ با، نكند عذابشان خدا (چرا
. نبود زدن كف و كشیدن سوت جز] خدا[ خانھ در نمازشان دانند، ونمى بیشترشان ولى، نیستند جزمتقیان آن سرپرست كھ
 تا كنندمى خرج را خود اموال، ورزیدند كفر كھ كسانى، گمانبچشید! بى را عذاب این، ورزیدیدمى كفر آنكھ سزاى بھ پس

 سپس گشت، خواھد آنان بر حسرتى گاه آن و، كنندمى خرج را آن] ھمھ[ زودى بھ پس. بازدارند خدا راه از] را مردم[
 )شد خواھند گردآورده دوزخ سوى بھ، ورزیدند كفر كھ كسانى و. شوندمى مغلوب
 حافظ:

   بازارش شکندمی خزف کھ تغابن زین  لعل دل در زند موج خون کھ است آن جای
 موالنا، دفتر دوم مثنوي:
    کیست خانھ کاندر دانندھمی گر  چیست ز گستاخی خانھ این در بر

    کنندمی جد دل اھل جفای در   کنندمی مسجد تعظیم ابلھان
    سروران درون جز مسجد نیست  خران ای حقیقت این مجازست آن

    خداست آنجا است جملھ گاهسجده  اولیاست اندرون کان مسجدی
    نکرد رسوا خدا را قرنی ھیچ   درد بھ نامد دلی اھل دل تا

    پنداشتند آدمی دیدند جسم   داشتندمی انبیا جنگ قصد
    ھمان باشی تو کھ ترسینمی چون  پیشینیان آن اخالق ھست تو در
  برست خواھی کجا زیشانی تو چون  ھست تو در چون ھمھ ھانشانی آن

پس، اکثر اھل  دھند آنان را بھ خوش فکري.اھل ناداني درآن (بدان) نسبت مي و: اْلِحیلَةِ  ُحْسنِ  إِلَى فِیھِ  اْلَجْھلِ  أَْھلُ  نََسبَُھمْ  وَ  .2
، و نا آگاھانھ ھاي دیگر نیز، بھ سبب عدم قدرت تمییز حّق از با طل و اشتباه آن دو با یکدیگرآن زمان، و چھ بسا اھل زمان

دانند، و اھل را خوش فکر و نیکو تدبیر مي بازانحیلھ ورزان و نیرنگیا بھ خاطر شقاوت طینت و پلیدي سیرت آگاھانھ 
"اھل جھل" در اینجا عاّم است، و شامل  دانند.تدبیر و سست راي مياحسان و تقوا، و رعایت کنندگان دین و اخالق را بي

است از  ترتر و احمقدھد، در حقیقت، جاھلشود ھر گروه را، چھ آن کھ "آگاھانھ" باطل را حّق، و حّق را باطل جلوه ميمي
 کند، کھ اّولي اھل غي است، و دومي اھل ضاللت.آن کھ خطاء مي

در ھر صورت، سبب این انحراف از حّق و ایمان نیآوردن بھ آن توسطّ ھر دو گروه ھمان حّق گردیده شدن کلمھ حّق است 
 بر آنان.

َ یا أُولِي اْألَْلباِب لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ قُْل ال یَْستَِوي اْلَخبیُث َو الطَّیُِّب َو لَْو فرماید، "خداي تعالی مي " أَْعَجبََك َكْثَرةُ اْلَخبیِث فَاتَّقُوا هللاَّ
 پروا خدا از خردمندان، اى پس. آَوَرد شگفت بھ را تو پلید كثرت چند ھر نیستند، یكسان پاك و (بگو پلید )المائدة 5:100(

 ).شوید رستگار كھ باشد كنید،
 یك، این: نیستند یكسان دریا دو (و فاطر) 35:12" (اْلبَْحراِن ھذا َعْذٌب فُراٌت سائٌِغ َشرابُھُ َو ھذا ِمْلٌح أُجاجٌ َو ما یَْستَِوي "

 است.) مزهتلخ شورِ  یك، آن و گواراست، نوشیدنش زدا،تشنگى شیرینِ 
 كسانى و دانندمى كھ كسانى (بگو آیا )الّزمر 39:9(" تََذكَُّر أُولُوا اْألَْلبابِ قُْل ھَْل یَْستَِوي الَّذیَن یَْعلَُموَن َو الَّذیَن ال یَْعلَُموَن إِنَّما یَ "
 پندپذیرند.) كھ خردمندانند تنھا یكسانند؟ دانندنمى كھ

ماند بر جویندگان. و اگر حّق پنھان نمی آمیزه حّق، از شدمی خالص پس، اگر باطل خود فرمود: -علیھ الّسالم -امام علي
ھای از ھایی از این، و شاخھشود شاخھشد از آن زبان معاندین، و لیکن گرفتھ میشد از پوشش باطل، قطع میخالص می

ت اسیابند آنان کھ سبقت گرفتھشود بر دوستان خود، ولی نجات میشوند، آنجاست کھ شیطان چیره میاین، و با ھم آمیختھ می
 ، فیض االسالم.)50برایشان از خدا نیکی (ترجمھ بخشي از خطبھ 

 موالنا، در دفتر اّول مثنوي:
 را قـب دلـاحـت صـداشـود پنـو خـو چـک  را قـــــلـد خــده آمـــنـش خـاســیـاز ق

 رـشی ر وـن شیـشتـبـد در نــھ مانــر چــگ  رــیـمگ ودــاس از خــیـکار پاکان را ق
 دــش اهــق آگــــدال حـــی ز ابـــسـم کـــک  دــش راهــب گمـبـن سـم زیـالـھ عـجمل
 دــنـتـداشــنـپ ودـــو خـــمچـا را ھـــــیـاول  دــنـتـرداشـــب اـــیـبـا انــری بـــسـمـھ
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 ورــخ م وـیـوابــی خھـــان بستــا و ایشـم  رــبش انــر ایشــا بشـک مـھ اینـــتـفـگ
 یــتھـمن یـب انـــیـی درمـــرقــــت فـسـھ  یــمـع ان ازــــد ایشـــنـتـسـدانـن نــای

 لــعس رــن دیگـد زان نیش و زیـلیک ش  لـمح وردند ازـور خـون زنبـھر دو گ
 ناب شکد و زان مُ ـن شـن یکی سرگیـزی  آب وردند وـا خـو گیــون آھـھر دو گ
َ ھر دو ن  رـَــکشِ  ر ازـــی و آن پـــالــی خــن یکـای  ورــآبخَ   از یک د ـوردنـی خـ

 نـبی ھ راهــالـــاد ســـــتـفـان ھـــشــرقــــف  نـبی اهـن اشبـیـنـن چـزاران ایــد ھـص
 داــخ ورــــھ نــــمـردد ھـــــورد گـــآن خ  داــج دی زوـــیـلـردد پــورد گـن خـیا

 دــحاَ  ورــــھ نــــمـد ھـــــورد زایــوآن خ  دـحس ل وــھ بخـمـد ھــورد زایـاین خ
 و دد تــوســاک و آن دیــی پھـرشتـاین ف  دــب ست واک و آن شورهـن پـاین زمی

 استـــصف ن راـــریـــخ و آب شیــلـآب ت  رواست ھر دو صورت گر بھ ھم ماند
 آب ورهـــوش از شــــد آب خــاســنـاو ش  بیاب دـز کھ صاحب ذوق کی شناسـج
 اســاس داردـــنـر پـــر مکـــر دو را بــھ  اسـیـق ردهــزه کــــجـا معـر را بــسح
 اــصـع ای اوـــصـون عـــھ چــتـرفـرگـب  را زهـــیـتـی از اســوســران مـــاحـس
 رفـــشگ یــل راھـمـل تا آن عـمـزین ع  ژرف ستاعصا تا آن عصا فرقیزین
 اــــوف ل را درـــــــمـــة هللا آن عــــمـرح  اــــفـق ل را درــــــمــة هللا این عــنـلع
 عــــبـط ھــــنـیـد درون ســــی آمــــــتـــآف  عـــبـط ھـنـوزیــری بـدر مـران انـکاف

 دمـــب د دمــــنـیـرد بــــز مــــــد کـــنـآن ک  مــھ ھــوزینـد بــنـک ردم میـھرچھ م
 روزهــــــیـتـاس د آنـــی دانـــرق را کـــف  او وــن کردم چــرده کھ مــان بـاو گم
 زــری اکـــان خــرویزهــــیـتـر اسـر سـب  زـــیـست رــر و او بھــد از امــنـن کـای

 ازــــیـن ھـــد نــــزه آیــــــیـتـی اســـــاز پ  ازـــنم ق درــــوافــق با مـــافـــنـآن م
 اتـم رد وـان در بـــنـمــوق مـــافــنـا مـب  اتــزک ج وــــاز و روزه و حــدر نم
 رتــــدر آخــــات انـــــق مـــافــنـر مـــب  تــبـاقــد عــاشـرد بــان را بــــنـمـوم

ُ  قَاتَلَُھمُ  لَُھمْ  َما .3 بھ صورت نفرین است ولي در حقیقت بیان حقیقت حال آنان است،  !بکشد چھ شده است آنھا را؟! خداشان: هللاَّ
اند تا میرانده شوند، فیض حیات و نعمت کھ خدا ھرگز سھمي از زندگي حقیقی براي آنھا قرار نداده است، زنده گردانده نشده

چیزی باشد اشارتي و کھ را اھلیّت و قابلیّت ، وگرنھ ھر معرفت را قابل نبودند ھرچند در معرض آن قرار داده شدند
 درخشش برقي سریع بس است.

مَّ  تُْسِمعُ  أَفَأَنتَ  إِلَْیكَ  یَْستَِمُعونَ  مَّن َوِمْنھُمْ فرماید، "خداي تعالی مي  تَْھِدي أَفَأَْنتَ  إِلَْیكَ  یَنظُرُ  مَّن یَْعقِلُوَن َوِمنھُمْ  الَ  َكانُواْ  َولَوْ  ٱلصُّ
 شنوایانىمي تو پس آیا سپارند بھ تو،مي گوش كھ ایشان ھستند كسانى یونس) (از 10:42" (یُْبِصُرونَ  الَ  َكانُواْ  َولَوْ  ٱْلُعْميَ 
 را كوران نمایىمى راه تو پس آیا تو را،نمایند مي نگاه كساني كھھستند  ایشان از را ھرچند در نیابند بھ عقل؟! و كران

 ھرچند در نیابند با بصر؟!)
 فرماید"در تفسیر این آیات چنین مي قاسانيمولی عبدالّرّزاق 

 در استعداد عدمکنند یا بھ سبب نمي فھم كنیولسپارند بھ تو) مي گوش كھ ایشان ھستند كسانى " (ازإِلَْیكَ  یَْستَِمُعونَ  مَّن َوِمْنھُمْ "
مانند کري  مرھر دو ا اجتماعیا بھ علّت  واست در آنھا،  استعداد نور حاجب ملکات تاریکي کھ رسوخیا بھ خاطر  و ،اصل

 .ندن بھ اوامفھباشد  مكنپس چگونھ م، هشاربرد بھ اپي مي وشنود و ندارد، کھ نھ مي عقلکھ 
 و حقیقت تو را حّق را یابند ب بصیرتنمي نمایند تو را) و لیكنمي نگاه ھستند كساني كھ ایشان از " (وإِلَْیكَ  یَنظُرُ  مَّن َوِمنھُمْ "

بصیرت نیز  بصرش، فاقد فقدان امر یاد شده، و یا بھ سبب ھر دوي آنھا مانند کوري کھ افزون بربھ سبب یکي از آن دو 
 .باشد ھدایتش یابد، پس چگونھ ممكنو بھ بصیرت ھم در نمي بیند،است، در نتیجھ نمي
 موالنا، در غزلیات:

    عاشق نشدقھر خدا باشد کھ بر لطف خدا   کھ او بر ذوالوفا عاشق نشد یجان وفایب یا
    ھا عاشق نشدآخر کھ او بر نقش دیبد ینقش  کرد بر عالم گذر سلطان مازاغ الصبر چون
    آھن کجا باشد کھ بر آھن ربا عاشق نشد  کجا باشد کھ او بر اصل جان مفتون نشد یجان
    خانھ ش بده بادا کھ او بر شھر ما عاشق نشد  یاز جمع پر دمیبشن یشھر د نیبر در ا من
    عاشق نشد ایمیکھ او بر ک یآن مس یوا یا  فتد یبر خشک وستھیکھ او پ یآن ماھ یوا یا
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 نبد ھم مرگ را عاشق نشد   قیرا ال شیھم ع  بود راه اجل نبود خالصش معتجل بستھ
لُ  یََرى قَدْ  .4 یعني، ھر کھ  است ببیند راه چاره را.زیر و زبر شدن روزگار دیده  گاھي آن کھ گردش و: اْلِحیلَةِ  َوْجھَ  اْلقُلَّبُ  اْلُحوَّ

را تجربھ کرده ھاي اجتماعي اي از عقل و بصیرت داشتھ باشد، و سرد و گرم روزگار را چشیده باشد، و دگرگونيبھرهاز 
رقان آشنا باشد، تا چھ رسد بھ مومن متّقي کھ خدا براي او فھا ھا و حیلھباشد، و ناظر تحوالت اوضاع بوده باشد، با راه چاره
 بیند.قرار داده است، و اھل فراست است، و با نور خدا مي

) شناسان.نشانھ ھاست براىنشانھ این در (ھمانا )الحجر 15:75(" لِْلُمتََوسِّمینَ  َآلیاتٍ  ذلِكَ  في إِنَّ فرماید، "خداي تعالی مي
دُ  است:روایت شده  اصول کافي چنیندرباره این آیھ کریمھ  ادِ  َعنْ  َشاَذانَ  ْبنِ  اْلفَْضلِ  َعنِ  إِْسَماِعیلَ  ْبنُ  ُمَحمَّ  َعنْ  ِعیَسى ْبنِ  َحمَّ

ِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِرْبِعيِّ  دِ  َعنْ  هللاَّ ِ  قَْولِ  فِي -ع -َجْعفَرٍ  أَبِي َعنْ  ُمْسلِمٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ ِمیَن"، َآلیاتٍ  ذلِكَ  فِي "إِنَّ  -َجلَّ  وَ  َعزَّ  هللاَّ ةُ  ھُمُ  قَالَ  لِْلُمتََوسِّ  -اْألَئِمَّ
ِ  َرُسولُ  قَالَ  -ع ِ  بِنُورِ  یَْنظُرُ  فَإِنَّھُ  اْلُمْؤِمنِ  فَِراَسةَ  اتَّقُوا ص هللاَّ ِ  قَْولِ  فِي َجلَّ  وَ  َعزَّ  هللاَّ ِمیَن" َآلیاتٍ  ذلِكَ  فِي "إِنَّ  تََعالَى هللاَّ   .لِْلُمتََوسِّ

ِمیَن" ( َآلیاتٍ  ذلِكَ  فِي "إِنَّ  ، -جلّ  و عزّ  -خدا قول باره در -الّسالم علیھ -باقر [امام  امر آن در بینانباریك براىلِْلُمتََوسِّ
، كنید پروا فراست مؤمن از فرمود، -آلھ و علیھ هللاَّ  صلّى -پیغمبر. ھستند -الّسالم علیھم -ائمھ ایشان: ھاست)، فرمودنشانھ
 ھاست."]نشانھ امر آن در بینانباریك است، "براى فرموده تعالى خداى، نگردمي جل و عز خداى نور پرتو در او كھ زیرا

و در نقلی دیگر از رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، روایت شده است کھ در باره دّجال، فرمود، "بر پیشانی او نوشتھ 
 من.خواند آن را مگر مؤلی نمیو، ك، ف، رشده است 

 موالنا:
 بھ جان تو کھ سر سرنبشتت را فروخوانم  انکارھا پنھان ایا منکر درون جان مکن

با این حال، اینان چون مظھر ستّار عالّم الغیوبي و ستّارالعیوبي و حلم حّق تعالی ھستند، خود را پرده از اسرار حّق بر 
 کنند.دارند و چون شخصي عادي با مردم عمل مينمي

 موالنا در مثنوی، دفتر چھارم مثنوی، چنین فرموده است:
 و گو چون ز حد برد آن عرب از گفت  حضـــور مصطـفـــای قـنـــدخودر 

 بس لب گــزیـــد آن ســرد دم را گفــت  عـبـس آن شـھ والـنـجـــم و سلــطان
 نھان چــنـــــد گــــویــــی پـیـش دانـای  دھان زنـد بھـر منعش بـردست مـی

 مشک ن را بھ جـــای نافکھ بخـــر ای  خشک ای سرگینپیش بـیـنـــا بـرده
 اخ زیــر بیـنــی بنـھــی و گــویــی کھ  مـخگـنــده مـغــزبعــر را ای گـنــده

 رواج تــا کــھ کاالی بـــدت یــابـــــــد  گاج اخ اخـی بــرداشتـــی ای گیــج
 را ی گلـشــــن افـــــالکآن چــریـــده  را تـا فـــــریـبــــی آن مشـــام پـاک
 شناخت خــویشتــن را انــدکــی بـایــد  ساخت حلم او خود را اگر چھ گول
 داشتـن گــربــھ را ھــــم شـــرم بـایــد  دھن دیگ را گـر باز مـانــد امشب
 مبــر سـخــت بـیـــدارســت دستـارش  فـر خویشتن گر خفتھ کرد آن خوب
 مصـطـفـــی فســون دیــو پـیـشایــن   صفابـی چـنــد گــویــی ای لجـــوج
 کوه ھر یکی حلمـــی از آنھا صد چو  گـروه صد ھزاران حلــم دارند این

 کند زیـــرک صـــد چـشــم را گمــره  بــیــــــدار را ابــلــــھ کند حلمشـان
 مغــز نغــز نغــزک بـــر رود بـاالی  چون شـراب خوب نغزھم حلمشـان

 گرفت چــو فرزین مست کژ رفتنھم  پـرشگفت بمست را بین زان شرا
 


