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ﺑﺳم ا ّ اﻟﺣﺑﯾب

 -١ﻣﺣﺑت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ دوﺳت داﺷﺗن ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧّت و ﺗوﻗﻊ و اﻧﺗظﺎر دوﺳﺗﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل! اﯾﻧﺳت ﻣﺣﺑت!
 -٢و اﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﻧﯾن دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟ ﺑﺧﺷش ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧت و ﺗوﻗﻊ و اﻧﺗظﺎر ﺑﺧﺷش ﻣﺗﻘﺎﺑل!
 -٣ﭘس ﻣﺣﺑت اﻣری ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﺑ ﯽ ﺣﺳ ﺎب و ﮐﺗ ﺎب و ﺑ ﯽ دﻟﯾ ل و ﻣﻧط ﻖ و ﻋﻠ ت اﺳ ت .ﯾﻌﻧ ﯽ ﻓﮭ م ﻧﺎﺷ دﻧﯽ ﺗ رﯾن
ﭘدﯾده اﺳت.
 -۴ﻣﺣﺑ ت را ﻓﻘ ط ﮐﺳ ﯽ درک ﻣﯾﮑﻧ د ﮐ ﮫ آﻧ را داراﺳ ت .ﭘ س ﻣﺣﺑ ت ﻓﻘ ط ﺑ ﮫ ﻧ ور ﻣﺣﺑ ت ﻓﮭ م ﻣﯾﺷ ود و ﺑﯾ ﺎﻧش در ذھﻧﯾ ت ﻋﻠﯾﺗ ﯽ
ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت.
 -۵اﺻﻼً ﭼرا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺳﯽ را دوﺳت داﺷت و ﺑﮫ او ﻣﺣﺑت ورزﯾد و ﺑﯽ ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب و ﺗ وﻗﻌﯽ او را ﻣ ورد ﺑﺧﺷ ش و ﺳ ﺧﺎوت
ﻗرار داد؟
 -۶ﺑﯽ ﺗردﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش دارای ﻧور و ﻗوه ﻣﺣﺑت ﻧﯾﺳت ھرﮔز ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﻣﺣﺑ ت ھ م از ﺟﺎﻧ ب ﮐﺳ ﯽ ﻧﯾﺳ ت و در ﻗﺑ ﺎل آن
دﭼﺎر ﺳوء ﺗﻔﺎھم و ﺻدھﺎ ﺳوء ظن و ﺗﮭﻣت و ﮔﻣراھﯽ و ﻋداوت ﻣﯽ ﺷود ﭼون ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ ﻓﮭ م آن ﻧﯾﺳ ت و آدﻣ ﯽ در ﻗﺑ ﺎل ﭼﯾ زی
ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻓﮭﻣش ﻧﯾﺳت ﻋداوت و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ورزد .
 -٧ﻣﺣﺑت اﮔر اﻣری ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ ﺣﺳﺎب و ﺗوﻗﻊ اﺳت ﻓﻘط ذھﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ درک آن اﺳت ﮐﮫ از ﺧرد و ﻋﻘل ﻋﻠﯾﺗﯽ ﻓرا رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
ﻣطﻠﻖ ﺷﻧﺎس ﺷده ﺑﺎﺷد.
 -٨اﮔر ﻣﺣﺑت ﭼﻧﯾن اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﺟﺎرت اﺳت ﭘس در راﺑطﮫ ﺑ ﯾن واﻟ دﯾن و ﻓرزﻧ دان ھ م ﺑط ور طﺑﯾﻌ ﯽ و ﻋ ﺎدی ﯾﺎﻓ ت ﻧﻣﯾﺷ ود.
زﯾرا واﻟدﯾن ﺗوﻗﻊ دارﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧداﻧﺷ ﺎن از آﻧﮭ ﺎ ﻣﺗﺷ ﮑر ﺑﺎﺷ ﻧد و ﻣوﺟ ب آﺑ رو و اﻓﺗﺧﺎرﺷ ﺎن ﺷ وﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗ ﺎ ً در دوران ﭘﯾ ری ﺑ ﮫ
آﻧﺎن ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .
 -٩اﯾن ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺑﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗر اﺳ ت و ﻟ ذا در راﺑط ﮫ زﻧﺎﺷ وﺋﯽ ھ م ﺑط ور طﺑﯾﻌ ﯽ ﻣﺣﺑ ت
ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -١٠ﻣﺣﺑت ﭘدﯾده ای ﺑس ﮐﻣﯾﺎب و ﮐﯾﻣﯾﺎﺳت و ﺑﻧدرت ﮐﺳﯽ آﻧرا دارد و ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت و ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد .ﺑ ﺎ اﯾ ن ﺣ ﺎل ھﻣ ﮫ آﻧ را
ادﻋﺎ و طﻠب ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺣﺑت ﯾﮏ ﻧﯾﺎز ذاﺗﯽ در ﺑﺷر اﺳت و ذات آدﻣﯽ آﻧرا درک ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯾﺷﻧﺎﺳ د و ﻟ ذا
دﻋوﯾﮭﺎی ﻏﯾر ﻣﺣﺑت را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدھد و ﻟذا اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -١١ﻣﺣﺑت ھﻣﭼون ﺧداﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس آﻧرا ﻧﮫ دﯾده و ﻧﮫ ﻓﮭﻣﯾده و ﻧﮫ ﭼﺷﯾده اﺳت وﻟﯽ ھﻣﮫ ادﻋﺎﯾش را دارﻧد .
 -١٢ﻣﺣﺑت ﺑراﺳﺗﯽ ﭘدﯾده و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت زﯾرا ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ ﻋﻠت اﺳت .
 -١٣زﯾرا ﻓﻘط ﺧداﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧت و ﺣﺗﯽ ﺑدون طﻠب ،ﺧﻠﻖ ﻣﯾﮑﻧد و رزق ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد ﻋطﺎ ﻣﯾﮑﻧد.
ﭘس ﻣﺣﺑت ﻓﻘط در ﻧزد ﺧداﺳت و ﻓﻘط او اھل ﻣﺣﺑت اﺳت و ﻣﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧد.
 -١۴ﭘس ﻣﺣﺑت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت.
 -١۵دارای ﻗوه و ﻧور ﻣﺣﺑت ﺑودن ﻋﯾن ﺧداﺋﯽ ﺑودن و دارای ﺧدا ﺑودن و ﺑﺎ ﺧدا و در ﺧدا ﺑودن اﺳت .
 -١۶ﭘس ﻣﺣﺑت را ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﻣﯽ ورزد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﺑﺎﺷد و ﺧ دا در او ﻣﻘ ﯾم ﺑﺎﺷ د .زﯾ را ھﻣ ﺎﻧطور ﮐ ﮫ ﺧ دا را ﻓﻘ ط از ﭼﺷ م
ﺧدا ﻣﯾﺗوان دﯾد و ﺑﺎ ھوش ﺧدا ﻣﯾﺗوان ﻓﮭﻣﯾد ﻣﺣﺑت را ھم ﺑﯽ او ﻧﻣﯾﺗوان ﯾﺎﻓت و ﻓﮭﻣﯾد.

٥

 -١٧ﺑ ﮫ ھﻣ ﯾن دﻟﯾ ل ﻧﺧﺳ ﺗﯾن و ﺑرﺟﺳ ﺗﮫ ﺗ رﯾن ﻧ ﺎم و ﺻ ﻔﺎت ﺧداوﻧ د رﺣﻣ ﺎن و رﺣ ﯾم اﺳ ت و اﻧﺳ ﺎن از درب اﯾ ن ﻧ ﺎم و ﺻ ﻔﺎت
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی او راه ﻣﯽ ﺟوﯾد و او را ﻣﯾﯾﺎﺑد و ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﺎ او ھﻣﻧﺷﯾن و دوﺳت ﻣﯾﺷ ود و ﺑ ر ﺟ ﺎی او ﻗ رار
ﻣﯾﮕﯾرد ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﻣﺣﺑت ﻣﯾﮕردد.
» -١٨وﻟﯽ ﺧدا« ﯾﻌﻧﯽ دوﺳت ﺧدا .و ﺧدا ﭼون ﺑرای آدﻣﯽ ﻣظﮭر ﻣﺣﺑت اﺳت ﭘس وﻟﯽ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ دوﺳ ت ﻣﺣﺑ ت .ﯾﻌﻧ ﯽ ﮐﺳ ﯽ ﮐ ﮫ
ﻣﺣﺑت را دوﺳت دارد و ﻣﯽ ﭘ ذﯾرد و ﺑ ﮫ ﻣﺣﺑ ت ،ﻣﺣﺑ ت ﻣﯾ ورزد و اھ ل ﻣﺣﺑ ت اﺳ ت و ﺑ رای ﻣﺣﺑ ت زﻧ دﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧ د .ﯾﻌﻧ ﯽ ﻣﺣﺑ ت
دوﺳت و ﻣﺣﺑت ﭘذﯾر و ﻣﺣﺑت ﻓﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺣﺑت اﺳت.
 -١٩اﺻﻼً ﭼرا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﯾﮕران را ﺑﯽ دﻟﯾ ل و ﻋﻠ ت و ﺑ ﯽ ﻣ زد و ﻣﻧ ت و ﺗ وﻗﻌﯽ دوﺳ ت داﺷ ت و ﺑ ﮫ آﻧ ﺎن ﺧ دﻣت ﮐ رد و از ﺧ ود
ﺑرای آﻧﺎن ﮔذﺷت؟ ﭘس ﻣﺣﺑت اﻣری ﻣطﻠﻖ و ﻓوق دﻟﯾل و ﻋﻠ ت اﺳ ت .ﻣﺣﺑ ت ﺧ ود ﺧداﺳ ت و ﮐ ﺎری ﺧ داﺋﯽ .ھﻣ ﺎن ﮐ ﺎری ﮐ ﮫ ﮐ ل
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از آن ﺻﺎدر ﺷده اﺳت .ﯾﻌﻧ ﯽ ﮐ ل ﮐﺎﺋﻧ ﺎت ﻣﺣﺻ ول ﮐ ﺎر ﻣﺣﺑ ت اﺳ ت .ﺑﮭﻣ ﯾن دﻟﯾ ل ھ م ﺧ ﺎﻟﻘش ﻧ ﺎﻣﻔﮭوم اﺳ ت و ھ م
ﻣﺧﻠوﻗش ﺑﯽ ﻋﻠت و دﻟﯾل اﺳت.
 -٢٠ﭘس ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﺣﺑت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﺣﺎﺻل ﻣﺣﺑ ت ﺷﻧﺎﺳ ﯽ اﺳ ت و ﮐﺳ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣﺣﺑ ت
را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺧودش را.
 -٢١ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل آدﻣ ﯽ ھرﮔ ز ﻋﻠ ت و اﻧﮕﯾ زه و ﻣﻌﻧ ﺎی ﺣﯾ ﺎت و ھﺳ ﺗﯽ ﺧ ودش را در ﺟﮭ ﺎن درک ﻧﻣﯾﮑﻧ د ﻣﮕ ر اﯾﻧﮑ ﮫ ﻣﺣﺑ ت را
درک ﮐﻧد.
 -٢٢ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﮐﺷف ﻣﺣﺑت ﻧﺎﺋ ل ﻣ ﯽ آﯾﻧ د ﮐ ﮫ ﻋ ﯾن ﺧداﺳ ت .ﯾﻌﻧ ﯽ ﺧ دا را ﻣﻌﻧ ﺎ و ﻋﻠ ت ھﺳ ﺗﯽ
ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﺣﺑت اﺳت.
 -٢٣و اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﮐﺷف ﻣﺣﺑت و ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻻاﻗل ﻣﺣﺑت و رﺣﻣت و ﺑﺧﺷش ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧت و ﺗوﻗ ﻊ
را ﺗﻣرﯾن ﮐﻧد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در ﺟﮭﺗش ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧ د ﮐﻣﺗ ر ﻣوﻓ ﻖ ﺑ ﮫ
ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺣﺑّﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .زﯾرا ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﺗوﻗﻌﺎت و ﻣﻧت ھﺎ در اﻋﻣﺎق ﻧﻔس آدﻣﯽ ﺳ ر ﺑرﻣ ﯽ آورد و ﺧودﻧﻣ ﺎﺋﯽ ﻣﯾﮑﻧ د .و
ﻟذا ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ آدﻣﯽ ﺧداﯾش را ﮐﮫ او را آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد .
 -٢۴ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﺣﺎﺻل ﻣﯾزان درک و ﮐﺷف ﻣﺣﺑت اﺳت و ﺑﻣﯾزان ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ آدﻣﯽ در ﻣﺣﺑت ورزﯾ دن و ﺷﮑﺳ ت
در اﯾن اﻣر .
 -٢۵اﮔر ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑرای وﺟود ﺧود در ﺟﮭﺎن ھ ﯾﭻ ﻋﻠ ت و دﻟﯾﻠ ﯽ ﻧﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ د
ﺟز ﻣﺣﺑت و ﮐرم ﺧداوﻧد و ﻋﺷﻘﯽ ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧت و ﺗوﻗﻊ و ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب .
 -٢۶در ﺣﻘﯾﻘت وﺟود ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺟﻧس ﻣﺣﺑت اﺳت و ﻟذا وﺟودﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷ ف ﻧ ور ﻣﺣﺑ ت ﻣﯾﺷ ود و اﯾ ن ﻧ ور
ﺧداﺳت.
 -٢٧ﭘس وﺟودﺷﻧﺎﺳﯽ )ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ( در ﮐل و اﺟزاﯾش اﮔر ﺑﮫ ﻣﺣﺑت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧرﺳد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ درﺳت ﻧرﺳﯾده اﺳت .
 -٢٨در ﺣﻘﯾﻘت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ  ،ﺟﻣﺎل ﻣﺣﺑت اﺳت و ظﮭور ﺧداﺳت .
 -٢٩ﺷﻧﺎﺧت ﺟﮭﺎن ﻣﻌﻠول ﺗﻼش اﻧﺳﺎن ﺑرای ﻣﺣﺑت ورزﯾدن و دوﺳ ﺗﯽ ﺑ ﯽ ﺣﺳ ﺎب و ﮐﺗ ﺎب و ﺗوﻗ ﻊ اﺳ ت  .ﯾﻌﻧ ﯽ ﻣﻌرﻓ ت ﺣﻘﯾﻘ ﯽ
اﺟر ﻋﺷﻖ ورزی ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اﺳت  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ ورزی ھﻣواره ﻧﺎﮐﺎم اﺳت زﯾرا ﺧﺎﻟص ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺻﻼً ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑ ت
و دوﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت و ﺳراﺳر ﺗﺟﺎرت اﺳت ﺑطور آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه  .وﻟﯽ اﯾن ﺗﻼش ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷف و درک ﻣﺣﺑ ت و اﻟﺣ ﺎق ﺑ ﮫ ﻣﺣﺑ ت و
دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٠ﺧدادوﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﻣﺣﺑت دوﺳﺗﯽ اﺳت  .ھر ﮐﮫ از ﻣﺣﺑت ﮐردن و ﻣﺣﺑ ت ﭘ ذﯾری ﺑﯾ زار اﺳ ت از ﺧ دا ﺑﯾ زار اﺳ ت و اﯾ ن ھﻣ ﺎن
ﮐﻔر اﺳت .
 -٣١ﻣﺣﺑت ﭘذﯾری  ،وﺟود ﭘذﯾری و ﺧداﭘذﯾری اﺳت .
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 -٣٢اوﻟﯾﺎی ﺧدا ﻣظﺎھر ﻣﺣﺑت او در ﻣﯾﺎن ﺑﺷرﻧد و ﻟذا در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺷد ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔرھﺎ رخ ﻣ ﯽ ﻧﻣﺎﯾ د و ﺑ رون اﻓﮑﻧ ﯽ
ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٣اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﺷﻘﯽ ﭼون از ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎء ﺧدا ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﻓورا ً دﺳت ﺑﮑﺎر ﺟﺑران ﻣﺎدی ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ آن ﻣﺣﺑ ت
را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﻧﻣوده و در واﻗﻊ آﻧرا اﻧﮑﺎر و ﻧﺎﺑود ﮐرده ﺑﺎﺷد .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری و وﺟود ﻧﺎﭘذﯾری و ﺧدا ﻧﺎﭘذﯾری.
 -٣۴ﺣﺎل اﮔر ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﺷﻘﯽ ﻧﻣﺎز ھم ﺑﺧواﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾو ﻣﯽ ﺷود و ﻗﺎﺗل اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣظﺎھر ﻣﺣﺑ ت
ھﺳﺗﻧد  .ھﻣﭼون اﺑن ﻣﻠﺟم و ﺷﻣر ﮐﮫ ﻣورد اﺷد ﻣﺣﺑت ﻋﻠﯽ و ﺧﺎﻧدان او ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .
 -٣۵ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ وﺣﺷﯽ ﺗرﯾن و ﻣﻔﻠوک ﺗرﯾن و ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ﺗرﯾن و ﻓﻘﯾر ﺗرﯾن اﻗوام ﺑﺷری ﯾﻌﻧﯽ اﻋ راب را در ﻣ دت ﮐوﺗ ﺎھﯽ
ﺑﮫ اﻣﭘراطوری ﺟﮭﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﯾد و اﯾن اﻋراب ﺧﺎﻧدان ﻣﺣﻣد را ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐردﻧد .
 -٣۶ﮐﻔر و ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری اﻣری واﺣد اﺳت و ﻟذا ﮐﺎﻓران ھﻣﺎن اﺷﻘﯾﺎء ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﻟﻌﮑس .
 -٣٧دﯾن ﻧﺎﭘذﯾری و ﺗﻘوا ﻧﺎﭘذﯾری ھﻣﺎن ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری اﺳت و ﻣﺣﺑت ﻧﺷﻧﺎﺳ ﯽ .زﯾ را آداب و اﺣﮑ ﺎم دﯾ ن ﺟﻣﻠﮕ ﯽ ﺗﻣ رﯾن ﻣﺣﺑ ت
ﭘذﯾری و وﺟود ﭘذﯾری اﺳت .
 -٣٨اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾر ﻣوﺟودی ﻋﺎرﯾﮫ ای و ﺑﯽ وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﻣﺣﺑت وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﯾﺎ در دوزخ ﻋذاﺑﮭﺎ .
 -٣٩ﭘس ﻋذاب و دوزخ اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﺧ دا ﺑ ﮫ اﺣﻣ ﻖ ﺗ رﯾن و ﺷ ﻘﯽ ﺗ رﯾن و وﺟ ود ﻧﺎﭘ ذﯾرﺗرﯾن آدﻣﮭﺎﺳ ت.
زﯾرا اﮔر ﺧداوﻧد اﯾن آدﻣﮭﺎ را در دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺑﮫ ﻋذاب و دوزخ ﻣﺑﺗﻼ ﻧﮑﻧد ﺑﺎ ﻣرﮔﺷﺎن ﻧﺎﺑود ﻣﯾﺷوﻧد وﺑﮫ ﻋدم ﺧود ﺑﺎزﻣﯾﮕردﻧد.
 -۴٠آدم ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾر ﭼون ﻣﺣﺑت ﺑﯾﻧد ﮐﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد  .اﯾﻧﺳت ﮐﻔر ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋداوت آدﻣ ﯽ ﺑ ﺎ ﺧوﯾﺷ ﺗن اﺳ ت ﮐ ﮫ
ﻓرﻣود  :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳ ﺎن ﺧﺻ م آﺷ ﮑﺎر ﺧوﯾﺷ ﺗن اﺳ ت  .ﯾﻌﻧ ﯽ ﺧﺻ م وﺟ ود ﺧوﯾﺷ ﺗن اﺳ ت ﯾﻌﻧ ﯽ ﺿ د وﺟ ود اﺳ ت  .و او اﮔ ر
ﺑﺗواﻧد ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۴١اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﯽ ﺷود طﺎﻟب ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود زﯾرا در ﻧﯾﺎزش اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧ د ﭘ س ﻣﺣﺑ ت ﭘ ذﯾری ﻋ ﯾن
وﺟود ﭘذﯾری اﺳت .
 -۴٢اﮔر ﮐل دﯾن آداب ﺧوﯾﺷﺗن داری و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔس اﻣﺎره و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ اﺳ ت اﯾﻧﺳ ت ﮐ ﮫ آدﻣ ﯽ در اﻣ ر ﺗﻘ وا ﺑ ﺎ ﻧﯾﺎزھ ﺎی ﺧ ود
روﺑرو ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ طﺎﻟب ﻣﺣﺑت و وﺟود ﻣﯽ ﮔردد .
 -۴٣آﻧﮑﮫ در ﻗﺑﺎل ﻧﯾﺎزھﺎﯾش ﻟﺣظﮫ ای ﺗﺣﻣل و ﺻﺑر و ﺗﻘوا ﻧدارد ھرﮔز ﻣﺣﺑت ﭘذﯾر و وﺟود ﭘذﯾر ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -۴۴وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن روزه ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣﮭرﺑﺎن و ﻣﮭرﭘذﯾر ﻣﯽ ﮔردد و ﻟذا دﻟش ﺧدا را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ وﺟود را .
 -۴۵ﭘس ﺗﻘوا و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔس ﺗﻣرﯾن درک ﻣﺣﺑت و وﺟود اﺳت و ﭘذﯾرش آن .
 -۴۶ﭘس ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم ﻣﺣﺑت اﺳت .
 -۴٧ﻣﺛﻼً آدﻣﮭﺎی ﭘر ﺧور و ﭘر ﺧواب آدﻣﮭﺎﺋﯽ ﺷﻘﯽ و ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﮐﺎﻓردل .
 -۴٨ﺷﮑم ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﻘﺎوت و ﮐﻔر و ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری راﺑطﮫ ای ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ دارد .
 -۴٩ارزش وﺟودی ﻧﯾﺎزھﺎی ﻏرﯾزی آدﻣﯽ در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ طﺎﻟب ﻣﺣﺑت و طﺎﻟ ب وﺟ ود ﻣ ﯽ ﺷ ود  .و ﻟ ذا ھ ر
ﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ ﺳرﯾﻌﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ارﺿﺎء ﺷوﻧد آدﻣﯽ ﮐﺎﻓرﺗر و ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾرﺗر ﻣﯽ ﺷود .
 -۵٠و اﮔر آدﻣﮭﺎی ﭘرﺧور و ﺑوﻟﮭوس و ﺑﺎزﯾﮕر دارای ﺷﻌور و ﻓﮑری ﭘﺳت و ﻧﺎﻗص ھﺳﺗﻧد ﺑدﻟﯾل ﻓﻘدان درک ﻣﺣﺑت اﺳت زﯾرا
دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣﺣﺑت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳﺎس ھر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺳت .
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 -۵١آﻧﮑﮫ ﺑر ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود ﺻﺑور ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد طﺎﻟب ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﮔردد .
 -۵٢در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮕﺎن را ﺧود ﺧداوﻧ د ﺗﻌﻠ ﯾم ﻣ ﯽ دھ د و ﻓرﻗ ﺎن ﻋط ﺎ ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ﻧﺧﺳ ﺗﯾن ﺗﻌﻠ ﯾم ﺧداوﻧ د ھﻣ ﺎن
ﻣﺣﺑت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس ھر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .زﯾرا ﺧداوﻧد از درب رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﺑﺎ ﺑﻧ دﮔﺎﻧش راﺑط ﮫ ﺑرﻗ رار ﻣ ﯽ ﮐﻧ د .
ﻟذا ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻌﻠﯾم ھﻣﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺣﺑت اﺳت .
 -۵٣آﻧﺎﻧﮑﮫ ھدﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھداﯾت ﻧﺎﭘذﯾرﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھدﯾﮫ و ھداﯾت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت رﯾﺷﮫ ای واﺣد دارﻧد  .زﯾ را ھدﯾ ﮫ
ﭘذﯾری ﺗﻣرﯾن ﻣﺣﺑت ﭘذﯾری اﺳت .
 -۵۴اﮐﺑر ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘ ذﯾری اﺳ ت  .ھﻣ ﮫ آن اﻋﻣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ ﻣوﺳ وم ﺑ ﮫ ﮔﻧﺎھ ﺎن ﮐﺑﯾ ره ھﺳ ﺗﻧد ﻣﻌﻠ ول ﻣﺣﺑ ت ﻧﺎﭘ ذﯾری ﺑﺷ رﻧد و
ﻋذاب آن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -۵۵زن ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾر ﺧواه ﻧﺎﺧواه و آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﺳوی ﻓﺣﺷﺎء ﻣﯽ رود ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم  .و اﯾن ﻋذاب اﺳت .
 -۵۶ﻣرد ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺳوی ھرزه ﮔﯽ و ھﯾزی ﻣﯽ رود و اﯾن ﻋذاب اﺳت  .و ﻋﺎﻗﺑ ت ﺑﺳ وی اﻋﺗﯾ ﺎد ﻣ ﯽ رود ﺗ ﺎ در آﻧﺟ ﺎ ﻻاﻗ ل
ﺗرﺣم ﭘذﯾر ﺷود .
 -۵٧اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾر ﻣوﺟودی وﺟود ﻧﺎﭘذﯾر و در ﻗﺣطﯽ اﺳت و ﻟذا ھﻣواره ﺣ رﯾص و ﺑﺧﯾ ل و ﺑ ﯽ ﻗ رار و ﻧ ﺎاﻣن و ھراﺳ ﺎن
اﺳت.
 -۵٨ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾری وﺟود ﻧﺎﭘذﯾری اﺳت زﯾرا وﺟود آدﻣﯽ ھدﯾﮫ اﻟﮭﯽ اﺳت .ﭘس ھدﯾﮫ ﻧﺎﭘذﯾری ﻋﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧ ﮓ
ﺑﺎ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن .
 -۵٩ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﺎﻋﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺗﺷﻧﮕﯽ و ﺑﯾﺧواﺑﯽ و ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ ﻣﻘﺎوﻣت و ﺻ ﺑر ﮐﻧ د ﻣوﺟ ودی ﺑ ﯽ وﺟ ود و
ﺑﯽ رﯾﺷﮫ در ھﺳﺗﯽ اﺳت  .او اﮔر در آﺧرت ﺑﮫ دوزخ ﻧرود ﺑﺎ ﻣرﮔش ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻋدم اﺳت ﭘس دوزخ ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻣﺣﺑ ت ﺧ دا
ﺑﮫ اﺷﻘﯾﺎء اﺳت و ﻟذا ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﺎﻓران در دوزخ ﺻﺑور ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾﻣﺎن ﻣ ﯽ آورﻧ د زﯾ را ﻣ ﯽ ﺑﯾﻧﻧ د ﮐ ﮫ در ﺣ ﺎل وﺟ ود
ﭘذﯾری ﺟﺑری ھﺳﺗﻧد .
 -۶٠آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻣﺣﺑت وﺟود ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻋذاب .
 -۶١و ﻣﺣﺑت ﭘذﯾری ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﺣﺑت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﻣﺣﺑت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳﺎس و ﻣﻐز ﻣﻌرﻓت اﺳ ت  .ﭘ س آدﻣ ﯽ ﯾ ﺎ ﺑ ﺎ ﻣﻌرﻓ ت زﻧ دﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از ﻣﺣﺑت اﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋذاب ﮐﮫ ﻋﯾن ﺿﻼﻟت و ﺣﻣﺎﻗت اﺳت .
 -۶٢ﻣﺣﺑت ﭘذﯾرﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﺗرﯾن و ﺑﺧﺷﻧده ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﻧد .
 -۶٣ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﮐﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ھدﯾﮫ ﭘذﯾرﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑ ود و ﺣﺗ ﯽ ھدﯾ ﮫ را از ﺷ ﻘﯽ ﺗ رﯾن دﺷ ﻣﻧﺎن ﺧ ود ﮐ ﮫ
ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾر و ﯾﺎ رﺷوه ﺑﮫ او ھدﯾﮫ ﻣﯽ دادﻧد ﻧﯾز ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣورد اﻧﺗﻘ ﺎد اﺻ ﺣﺎب ﻗ رار ﻣ ﯽ ﮔرﻓ ت  .اﯾ ن ﻣﮭﻣﺗ رﯾن درس
ﻣﺣﺑت از ﺟﺎﻧب رﺳول ﺑﮫ ﻣردم ﺑود .
 -۶۴ﮐ ﺎﻓرﺗرﯾن و ﺷ ﻘﯽ ﺗ رﯾن آدﻣﮭ ﺎ ﮐﺳ ﺎﻧﯽ ھﺳ ﺗﻧد ﮐ ﮫ در ﻋ ﯾن اﺷ د ﻧﯾ ﺎز ھدﯾ ﮫ ﻧﺎﭘ ذﯾر و ﻣﺣﺑ ت ﻧﺎﭘذﯾرﻧ د  .اﯾﻧ ﺎن ﮔ ﺎه از طرﯾ ﻖ
ﺧودﻓروﺷﯽ و ﺗﺑﮭﮑﺎری ارﺗزاق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد .
 -۶۵آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣرد ﺧدا از ﮐﺳﯽ ھدﯾﮫ ای ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﯾﺎ ﺧدﻣﺗﯽ ﻣﯽ ﭘذﯾرد او را ﺑﺳوی ﺧداﯾش ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ھر ﮐﺳﯽ ﻧﻔﺳ ﺎ ً
در ھدﯾﮫ اش ﺣﺿور دارد و ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﻔس ﺧود را در ھدﯾﮫ ای ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ھدﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠب ﺧود را .
 -۶۶ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣرد ﺧدا ﺑﺎ ﭘذﯾرش ھدﯾﮫ و ﺧدﻣﺗﯽ از ﻣردﻣﺎن آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧدای ﺧود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد زﯾرا وﺟود ﻣ رد ﺧ دا ﺧﺎﻧ ﮫ ﺧداﺳ ت
و ﺧدا در ﻗﻠﺑش ﻣﻧزل دارد اﯾﻧﺳت راز ﻧذر و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درﮔﺎه ﻣردان ﺧدا .
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 -۶٧و اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣرد ﺧدا ﺧود ﺑدﺳت ﺧودش ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﯾزی ﻣﯽ دھد ﮔوﺋﯽ آن ﮐس از دﺳت ﺧ ود ﺧ دا روزی ﺳ ﺗﺎﻧده اﺳ ت .
اﯾﻧﺳت راز ﺑرﮐت و ﺷﻔﺎﻋت و ﮐراﻣت وﺟودی ﻣردان ﺧدا .
 -۶٨ﭘس ﺑﺎ ﺑرﮐت ﺗرﯾن و ھداﯾت ﺑﺧش ﺗرﯾن و وﺟودآﻓرﯾن ﺗرﯾن ﻣﺑﺎدﻻت و ﻣراودات آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرد ﺧدا اﻧﺟ ﺎم ﻣ ﯽ ﺷ ود و در
ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ او .
 -۶٩ﭘس وای ﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣرد ﺧدا و ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﺧدا ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت ﺗﮑﺑر و ﮐﻔر ورزد
و ﻣﺣﺑت ﻧﺎﭘذﯾر ﺷود و ﺣﻖ واﻗﻌﮫ را در ﻧﯾﺎﺑد و ﺣﻘوق اﻟﮭﯽ را ادا ﻧﮑﻧد .
 -٧٠ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺧﺎﺻﮫ اﻋراب ﻣﻔﻠوک ﺗرﯾن و ﻣﻌذب ﺗرﯾن اﻗوام و ﻣذاھب ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد  .زﯾرا
ﺣﻘوق ﻣﺣﺑت و رﺣﻣت ﻋﺎﺷﻖ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ را ادا ﻧﮑرده و ﮐﻔران و ﻣﮑر ورزﯾده اﻧد .
 -٧١ﮐﺳﯽ ﻻﯾﻖ رزق و زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ّ
ﻋزت و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ ﻣﺣﺑت را درک ﻧﻣوده و ادا ﮐرده ﺑﺎﺷد .
 -٧٢ﭘس ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﻗﯾﺎﻣت آﺧرﯾن ﻣﯾزان ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧﻠﻖ ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺣﺑت اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ھر ﮐﺳﯽ
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی در ﺟﮭت ﻣﺣﺑت ﺗ ﻼش ﮐ رده و ﺣ ﻖ آﻧ را ﺷ ﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻣﺣﺑ ت ورزﯾ ده و ﻣﺣﺑ ت ﭘذﯾرﻓﺗ ﮫ اﺳ ت و ﯾ ﺎ آﻧ را اﻧﮑ ﺎر ﻧﻣ وده و
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت و ﺷﻘﺎوت ﮐرده اﺳت .
 -٧٣اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺷﻘﯽ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﺣﺑت ﮐرده ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻋداوت ﮐرده ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧ د  .و
اﯾن ﻋﯾن ﭘﻠﯾدی اﺳت و ﻋﯾن واژﮔوﻧﺳﺎﻻری و ﺷﯾطﺎن ﺻﻔﺗﯽ .
 -٧۴ﺷﻘﯽ و ﮐﺎﻓر ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺑت دﯾﮕران را ﺑﮫ ﭼون و ﭼرا و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺗﺎ آﻧرا اﻧﮑﺎر ﮐﻧ د
زﯾرا در ﻗﺑﺎل ﻣﺣﺑت اﺣﺳﺎس ﺣﻘﺎرت و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧ د زﯾ را اﻧﺳ ﺎن ﻓﺎﻗ د ﻣﺣﺑ ت ﻓﺎﻗ د وﺟ ود اﺳ ت  .و ﻟ ذا در ﻗﺑ ﺎل ﻣﺣﺑ ت ﻧ ﺎﺑودی
ﺧود را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .ﭘس اﮔر ﻧﭘذﯾرد در ﻧﺎﺑودی اش ﻣﺣﮑم ﺗر ﻣﯽ ﺷود .
 -٧۵ﭘس ﻣﺣﺑت ﭘذﯾری و ھدﯾﮫ ﭘذﯾری ﺧود ﺟﮭﺎدی اﮐﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت .
 -٧۶و ﻣؤﻣن و ﺧردﻣﻧد و ﺑﺎﻣﺣﺑت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ھدﯾﮫ و ﻣﺣﺑت را ﺣﺗﯽ از ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﮐﺎﻓرﺗرﯾن آدﻣﮭ ﺎ ھ م ﺑﭘ ذﯾرد و ﻧﺎﺧﺎﻟﺻ ﯽ
ﻣوﺟود در آن را ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﺧود ﭘﺎک ﺳﺎزد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑرای ﺧود دوﺳﺗﯽ ﭘدﯾد آورد و دﺷﻣن را دوﺳت ﺳﺎزد  .اﯾﻧﺳت ھﻧر!
 -٧٧وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﺷ ﻘﯽ و اﺣﻣ ﻖ ﺣﺗ ﯽ ھدﯾ ﮫ و ﻣﺣﺑ ت دوﺳ ﺗﺎن ﺧ ود را ھ م اﻧﮑ ﺎر و رد ﻧﻣ وده و دوﺳ ﺗﯽ آﻧ ﺎن را از دﺳ ت
ﻣﯾدھد و ﻟذا ﻣﺣﺗﺎج دوﺳﺗﯽ ﺑ ﺎ دﺷ ﻣﻧﺎن ﺧ ود ﻣ ﯽ ﺷ ود و ﻟ ذا ﺑﺳ وی دﺷ ﻣﻧﺎﻧش ﻣ ﯽ رود و اﯾ ن ﻋ ذاب اﻧﮑ ﺎر ﻣﺣﺑ ت و ﺑ دﺑﯾﻧﯽ ﺑ ﮫ
ﻣﺣﺑت اﺳت .
 -٧٨ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ رزﻗش را از ﺳﻣﺗﯽ ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﻣﯽ داﻧﯾد و ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺳوی ﺷﻣﺎ ﻣﯾﻔرﺳ ﺗد .و اﯾ ن رزﻗ ﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ
از درب ﻣﺣﺑت از دﺳت دﯾﮕران ﺑﮫ آدﻣﯽ ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ آدم اﺣﻣﻖ و ﺷﻘﯽ آﻧرا اﻧﮑﺎر و طرد ﻣﯾﮑﻧ د ﯾﻌﻧ ﯽ از ﻧ زد ﺧ دا رزق ﻧﻣﯾﺧواھ د
و ﻟذا از دﺳت ﺷﯾﺎطﯾن رزق ﻣﯽ ﺑرد و اﯾن رزق ﺗﻣﺎم وﺟودش را ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ و ﻧﺎﺑودی و ﺷﻘﺎوت و ﮐﻔر و ﻋداوت ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد  .زﯾرا
رزق اﻟﮭﯽ رزق ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺋﯽ و ﺑﯽ ﻋﻠت و ﺣﺳﺎب اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از درب ﻣﺣﺑت ﻣﯽ آﯾد و ﺟز ﻣﺣﺑت ﺷﻧﺎﺳﺎن اﯾ ن رزق را ﻧﻣ ﯽ
ﭘذﯾرﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ رزق ﺑﺎ ﻣﻧت را ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد و وﺟودﺷﺎن ﻏرق در ﻣﻧ ّﯾت و ﮐﻔر و ﺣﻘﺎرت و ﻋداوت ﻣﯽ ﺷود .
 -٧٩رزق ﯾﺎ ﻣﻧﯽ اﺳت و ﯾﺎ اوﺋﯽ )اﻟﮭﯽ( .ﯾﺎ از راه ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب »ﻣن« آﻣده اﺳ ت و ﯾ ﺎ از راه ﺑ ﯽ ﺣﺳ ﺎﺑﯽ و ﺑ ﯽ ﺳ وﺋﯽ ﯾﻌﻧ ﯽ
رزق اﻟﮭﯽ ﮐﮫ رزق ﺑﮭﺷﺗﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش اﺳت و ﻣﺣﺑت آﻓرﯾن .
 -٨٠ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﭼرا ﻋﻠﯽ)ع( ﺣﺗﯽ رزق ﺑﺎزوی ﺧودش را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺑرد و ھﻣﮫ را وﻗف و اﻧﻔ ﺎق ﻣﯾﮑ رد
و دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﻓت ﺗﺎ از ﻧزد ﺧود روزی ﻧﺧورد و از ﻧزد او روزی ﺑرد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( را ﺳﻠطﺎن ﻋﺷﻖ ﮔوﯾﻧ د
و ﺳﻠطﺎن ﻋرﻓﺎن و ﺳﻠطﺎن ﻋﻠم ﻏﯾب اﻟﮭﯽ .
 -٨١ﮐﺳ ﯽ ﮐ ﮫ از دﺳ ت ﺧ دا و از ﻋ ﺎﻟم ﻏﯾ ب رزق ﻣﯾﺑ رد ﭼﺷ م و ﮔ وش او ﺑ ﮫ ﻋ ﺎﻟم ﻏﯾ ب ﺑ ﺎز ﻣﯾﺷ ود و ﻏﯾ ب ﺑ ﯾن و ﻏﯾ ب ﻓﮭ م
ﻣﯾﮕردد و ﺧداﺷﻧﺎس .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺑت ﺷﻧﺎس!
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 -٨٢ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت رزق ﭼﮫ راﺑطﮫ ای ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت و ﻣﺣﺑت و ﺣﻘﯾﻘت و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن دارد .
 -٨٣ﮐﺳﯽ ﮐﮫ رزق ﻓوق ﻋﻠﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﺧورد ﻋﻘل و دل او ﺑﮫ ﻧور ﻓوق ﻋﻠﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺣﯾد و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت روﺷن ﻣﯽ ﺷود.
 -٨۴ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھدﯾﮫ ای را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﻠﺑﺎ ً ﭘذﯾرا ﺷود و ﻓ ورا ً در ﺻ دد ﺟﺑ ران ﮐ ردن آن ﺑرﻣ ﯽ آﯾ د ﭼﮕوﻧ ﮫ ھدﯾ ﮫ ﻋظ ﯾم و ﺷ ﮕرف
اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و اﺑ دی ﺧ ود را ﻣ ﯽ ﺗواﻧ د ﭘ ذﯾرا ﺷ ده و ﺗﺣوﯾ ل ﺑﮕﯾ رد و از ﭘ س آن ﺑرآﯾ د و ﺣﻘ ش را ﮐ ﮫ ﻋﺑودﯾ ت و
ﺧدﻣت و اطﺎﻋت از ﺣﻖ اﺳت ادا ﮐﻧد .
 -٨۵ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐ ﮫ ﭼﮕوﻧ ﮫ آدﻣ ﯽ ﺑواﺳ طﮫ ﻋﺑودﯾ ت و اطﺎﻋ ت از ﺣ ﻖ و رﺳ وﻻﻧش ﻣ ﯽ ﺗواﻧ د وﺟ ود ﭘ ذﯾر ﮔ ردد و ﻻﯾ ﻖ
وﺟود ﺷود و از وﺟودش ﺑرﺧوردار آﯾد ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن وﺟود ﻋﺎﻟم اﺳت  .وﮔرﻧﮫ ﺧداوﻧد ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻋﺑودﯾت و اطﺎﻋت ﻧدارد و ﺗ وﻗﻌﯽ
ھم ﻧدارد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدﻣﯾﺎن را آزاد ﻧﮭﺎده اﺳت ﺗﺎ ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮑﻧﻧد و ﺑﮫ ھﻣﮫ رزق ﻣﯽ دھد و اﺗﻔﺎﻗ ﺎ ً ﺑ ﮫ ﮐ ﺎﻓراﻧش
رزق ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺧ وش ﺑﮕذراﻧﻧ د زﯾ را ﺑ زودی ﺑ ﮫ دوزخ وارد ﺧواھﻧ د ﺷ د ﺗ ﺎ ﻻاﻗ ل در آﻧﺟ ﺎ وﺟ ود ﭘ ذﯾر ﺷ وﻧد و
ﻧﺎﺑود ﻧﮕردﻧد .
 -٨۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻋدﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم آدم ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ﺧود ﺧود اوﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧودش را ﺑﮫ ﻋدم ﺑﺧﺷﯾده و ﻧﺎﻣش را آدم ﻧﮭ ﺎده
اﺳت از ﺻورت و روح و ﻋﻠم ﺧودش  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻋدم داده و ﺧود ﺑﮫ ﻋدم رﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻼﻓت و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﻋ دم
و وﺟود :اﻧﺳﺎن و ﺧدا! و اﯾﻧﺳت واﻗﻌﮫ ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن.
 -٨٧ﭘس وﺟود آدﻣ ﯽ ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ً ﻣﺣﺑ ت ﺧداﺳ ت زﯾ را ﺧ ود ﺧداﺳ ت .ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ً ھدﯾ ﮫ اﺳ ت .اﯾﻧﺳ ت ﮐ ﮫ ھدﯾ ﮫ ﻧﺎﭘ ذﯾر ،ﺧداﻧﺎﭘ ذﯾر و وﺟ ود
ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ دﯾواﻧﮫ اﺳت و ﺧﺻم ﺧوﯾﺷﺗن.
 -٨٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﺧودش ﻓرض ﮐرده اﺳت ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻣﻧﮑر ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﮑر ﻣﺣﺑت و ھدﯾﮫ و ھداﯾت.
 -٨٩اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧود ﺑﺎزﮔردد و ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺧودش ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧداﺳت و اﯾ ن ﺳ رآﻏﺎز ﻣﻌرﻓ ت و ﻣﺣﺑ ت ﺷﻧﺎﺳ ﯽ
اﺳت.
 -٩٠ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﻘﺎوت و ﺣﻣﺎﻗت ﺧود را در ﺗﻣﺎﻣﯾت اﻧدﯾﺷﮫ و اﻋﻣ ﺎل و زﻧ دﮔﯾش دﯾ د و ﺗﺻ دﯾﻖ ﮐ رد ﺑ ر آﺳ ﺗﺎﻧﮫ ﻣﺣﺑ ت و ﻣﻌرﻓ ت
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ طﻠب وﺟود!
 -٩١دوزخ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺑت را ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﺑﺎز اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد .
 -٩٢آﻧﮑﮫ ھدﯾﮫ ﺑودن وﺟود ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرد اھل ھداﯾت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ رھرو اﻟﯽ ﷲ ﻣ ﯽ ﺷ ود ﺗ ﺎ ﺑ ﮫ ﮐﺳ ﯽ ﺑرﺳ د ﮐ ﮫ
وﺟودش از اوﺳت .
 -٩٣آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل از ﻧزد ﺧدا رزق ﻣﯽ ﺑرﻧد؟
 -٩۴ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای اﻣﺎﻣﯽ زﻧده و ﺣﺎﺿر ھﺳ ﺗﻧد از ﻧ زد اﻣ ﺎم ﺧ ود روزی ﻣ ﯽ ﺑرﻧ د وﻟ ﯽ ﺧ ود اﻣ ﺎم ﭼﮕوﻧ ﮫ از ﻧ زد
ﺧداﯾش روزی ﻣﯽ ﺧورد ؟ اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗ رﯾن و ﻟطﯾ ف ﺗ رﯾن ﺣﮑﻣ ت ھ ﺎ و ﻣﻌ ﺎرف اﻣﺎﻣﯾ ﮫ و اﻣ ﺎم ﺷﻧﺎﺳ ﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ در ط ول
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧده و ﻟذا درﯾﺎﺋﯽ از ﺧراﻓﮫ و ﺗوھم و ﺗﮭﻣت را ﺑﮭﻣراه داﺷﺗﮫ اﺳت و ﮔﻣراھﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﭘدﯾد آورده اﺳت .
 -٩۵رزق ﺑردن از ﻧزد اﻣﺎم ﯾﺎ ﺧداوﻧد ﺑﻣﻌﻧﺎی درک و ﭘذﯾرش ﮐﻣﺎل ﻣﺣﺑت اﺳت و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺣﺑت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐ ﮫ در
ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی اﺧﻼق و ﺣﮑﻣت ﻋﻣﻠﯽ ﻗرار دارد .
 -٩۶ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ھﻣواره ﺑﺎ دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺷﮭور در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﻧﻘل ﺷده اﺳ ت ﮐ ﮫ آن
ﺣﺿرت ﺑﺎ ﺟﻧﺎب ﻓﺎطﻣﮫ و ﺣﺳﻧﯾن ﺳﮫ روز ﭘﺷت ﺳر ھم اﻓطﺎر ﻧﮑردﻧد و ﭼون آھﯽ در ﺑﺳﺎط ﻧداﺷﺗﻧد ﻓﻘ ط روزه ﺧ ود را ﺑ ﺎ ﻧﻣ ﮏ
ﺷﮑﺳﺗﻧد و ھﻣﯾن  .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ در روز ﺳوم ﮔ وﺋﯽ ﯾ ﮏ رزق آﺳ ﻣﺎﻧﯽ ﺑ ر درب ﺧﺎﻧ ﮫ ﺣﺿ رت آﻣ د  .آﯾ ﺎ ﺑراﺳ ﺗﯽ آن رزق
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ رزﻗﯽ ﺑود و آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ از آﺳﻣﺎن ﻧﺎزل ﺷد؟ اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ!

١٠

 -٩٧دﯾن ﻣﺣﻣد دﯾن ﻣﻌﺟزات دﻧﯾوی و ﻣﺎدی و ﺷﮑﻣﯽ ﻧﺑود ﭼرا ﮐﮫ اﻣت ﻣﺣﻣد ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﻧﺑود .و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﻣﻌﺟ زات دﻧﯾ وی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء ﺑﻧﯽ اﺳ راﺋﯾل ﺑ وده ﮐ ﮫ در ﺻ در آن ﺣﺿ رت ﻣوﺳ ﯽ)ع( و ﻋﯾﺳ ﯽ)ع( ﻗ رار دارﻧ د .و ﻣﻌﺟ زات دﯾ ن ﻣﺣﻣ د ﺟﻣﻠﮕ ﯽ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت و ﻓﻘط ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺟﮭت ھداﯾت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ رخ ﻣﯽ ﻧﻣ وده اﺳ ت ﮐ ﮫ ﻣﮭﻣﺗ رﯾن آن واﻗﻌ ﮫ ﻣﻌ راج ﻣﺣﻣ دی
اﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻌﺟزات اﻧﺑﯾﺎء ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑرای ﺗﺄﻟﯾف ﻗﻠوب ﮐ ﺎﻓران و ﻣﻧﮑ ران ﺑ وده اﺳ ت و ﯾ ﺎ ﻣؤﻣﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺣﺎﺿ ر ﻧﺑودﻧ د
ﺑرای دﯾن ﺧدا ﺟﮭﺎد ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﺧود ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻣﻌﺟزاﺗش ﺑرای ﻧﺟﺎت آﻧﺎن ﻗﺗﺎل ﻣﯽ ﮐرده اﺳت .
 -٩٨وﻟﯽ دﯾن ﻣﺣﻣد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﯽ و زﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻟذا »ﻣؤﻣن« از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ »اﻣﺎم«.
 -٩٩و ﻟذا وﻗﺗﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑرای دﯾن ﺧدا ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﯾن ھﻣ ﺎن ﺟﮭ ﺎد ﺧ ود ﺧداوﻧ د ﺑ رای دﯾ ن ﺧ ودش ﺗﻠﻘ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ود و ﻟ ذا در
ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺷﻣﺎ ﻧﺑودﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓران را ﮐﺷﺗﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ﺑود  .اﯾن ﺷﻣﺎ ﻧﺑودﯾد ﮐﮫ ﺗﯾر اﻧداﺧﺗﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ﺑود و . ...
 -١٠٠در دﯾن ﻣﺣﻣد  ،ﻣؤﻣن  ،ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧداﺳت در درﺟ ﺎت اﯾﻣ ﺎﻧش  .دﯾ ن ﻣﺣﻣ د دﯾ ن آﺧ رﯾن و ﮐ ﺎﻣﻠﺗرﯾن اﺳ ت ﮐ ﮫ در آن ھ دف
ﺧدا از ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﺷده اﺳت و ﻟذا ﺧﻼﻓت و وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت رخ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی ﻧﺑوﺗﮭﺎﺳت .
 -١٠١دﯾن ﻣﺣﻣد ،دﯾن اﻧﺳﺎن -ﺧداﺋﯽ اﺳت .دﯾن وﺣدت وﺟود!
 -١٠٢و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ دﯾن ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت.
 -١٠٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﺧداوﻧد در ﻗرآﻧش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﺑزودی ﮔروھﯽ را ﭘدﯾد ﻣ ﯽ آورم ﮐ ﮫ ﺧ دا دوﺳﺗﺷ ﺎن دارد و آﻧﮭ ﺎ ھ م
ﺧدا را دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد  .اﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﻣﺣﻣد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن آﻧﮭ ﺎ اﻣﺎﻣ ﺎن ﺷ ﯾﻌﮫ اﻧ د و ﺳ ﭘس ﻋﺎرﻓ ﺎن ﮐ ﮫ ﺟﺎﻧﺷ ﯾﻧﺎن اﻣ ﺎم
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -١٠۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻣﭼون ﻋﺻر ﻣوﺳﯽ)ع( ﺑرای ﻣﺣﻣد)ص( و ﻋﻠ ﯽ)ع( و ﻣؤﻣﻧ ﺎن اﻣ ت ﻣﺣﻣ دی ھرﮔ ز از آﺳ ﻣﺎن ﻏ ذاﺋﯽ ﻧ ﺎزل ﻧﺷ ده
اﺳت  .زﯾرا آﺳﻣﺎن ﺑﮫ زﻣﯾن آﻣده اﺳت ﭘس ﻟزوﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن آﯾد زﯾرا ﭘﺎﺋﯾن ھﻣﺎن ﺑﺎﻻ اﺳت  .و ھر ﮐﮫ اﯾن
را ﻓﮭم ﻧﮑﻧد دﯾن ﻣﺣﻣد را ﻓﮭم ﻧﮑرده اﺳ ت و ھﻧ وز ﻋﯾﺳ وی و ﻣوﺳ وی اﺳ ت ﺑ ﮫ اﺳ م ﻣﺳ ﻠﻣﺎن  .ﺑ ﮫ ﻣﺻ داق اﯾ ن آﯾ ﮫ ﮐ ﮫ » آن
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮭود ﺷدﻧد«.
 -١٠۵اﮔر ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺣﻣدی ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺧدا ﺑ ر روی زﻣ ﯾن ھﺳ ﺗﻧد در ﺗﺟﻠ ﯽ اﻧ واع و درﺟ ﺎت اﺳ ﻣﺎی اﻟﮭ ﯽ  ،ﭘ س اﻓط ﺎری ﻋﻠ ﯽ و
ﻓﺎطﻣﮫ و ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن و زﯾﻧب از دﺳت ﯾﮑﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠ ص ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ھدﯾ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﻧ زل ﻋﻠ ﯽ آﻣ ده اﺳ ت ﻣ ﺛﻼً ﺷ ﺎﯾد ﮐﻣﯾ ل ،
اﺑوذر  ،ﺳﻠﻣﺎن  ،ﻣﻘداد  ،ﺑﻼل و ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﺧود ﻣﺣﻣد )ص(  .و اﯾﻧﺳت از دﺳت ﺧدا رزق ﺑردن در دﯾ ن ﻣﺣﻣ د  .و اﯾ ن ﮐﻣ ﺎل ﻣﺣﺑ ت
ﭘذﯾری اﺳت و ھدﯾﮫ ﭘذﯾری آﻧﮭم ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠﯽ از دﺳت ﯾﮑﯽ از ﻣرﯾداﻧش  .اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ ! آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟
 -١٠۶اﯾن ﻏذا ﺧوردن ﺧود ﺧداﺳت از دﺳت ﺑﻧده اش  » .ﭼرا ﺑﮫ وﻗت ﺑﯾﻣﺎری ام ﺑﮫ ﻋﯾﺎدﺗم ﻧﯾﺎﻣدی ؟ ﭼرا ﺑﮫ وﻗ ت ﮔرﺳ ﻧﮕﯽ ام
ﻏذاﯾم ﻧدادی و  « ...ﮐﻼم ﺧدا در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ! اﯾﻧﺳت ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑﮫ ﺑﻧ دﮔﺎﻧش ﮐ ﮫ آﻧ ﺎن را ﺑ ر ﺟ ﺎی ﺧ ود ﻣ ﯽ ﻧﺷ ﺎﻧد و آﻧﮕ ﺎه از
دﺳت آﻧﺎن ﮔداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟!
 -١٠٧اﮔر ﻣﺣﻣد )ص( ﺑﮫ ﻓﻘر ﺧود ﺑر ﮐل ﺑﺷرﯾت اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن ﺧود ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻘر ﺧ ود اﻓﺗﺧ ﺎر ﻣ ﯽ ﮐﻧ د ﭼ را ﮐ ﮫ ﻣﺣﻣ د
ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل ﺟﻣﺎل رﺣﻣت ﺧداﺳت .
 -١٠٨اﮔر ﻋﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر او ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد رزق ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺧورد و از دﺳ ت ﻣرﯾ دش رزق ﻣﯾﺑ رد
اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻣﺎل ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣﺣﺑت ﻓﮭم ﻧﺷود اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھ م ﻓﮭ م ﻧﻣ ﯽ ﺷ ود  .اﯾ ن ﺻ دﻗﮫ ﺧ واری ﻧﯾﺳ ت ﻋﺷ ﻖ
ﺧواری اﺳت .
 -١٠٩اﯾن ﻣﺻداﻗﯽ از ﻧﺎﺑﺗرﯾن ﻧوع ﻗرض ﺣﺳﻧﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻧده ای ﺑﮫ ﺧداﯾش ﻗرض ﻣﯾدھد .ﺑﻧده ای ﺧداﯾش را ﻏذا ﻣﯾدھد و...
آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟!
 -١١٠اﯾن ﺷﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ از دﺳت ﮔداﯾش  ،ﮔداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮔدا درس ﻣﺣﺑت آﻣوزد ﯾﻌﻧﯽ درس ﺷﺎھﯽ و ﺧداﺋﯽ .
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 -١١١اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ در وﺟود ﺧﻠﯾﻔﮫ اش از دﺳت ﻣؤﻣﻧﺎن ﮔداﺋﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و ﺧﻠﯾﻔ ﮫ اش را وادار ﺑ ﮫ ﮔ داﺋﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻧ د  .ﮔ وﺋﯽ ﮐ ﮫ
ﺧداوﻧد از ﮔداﺋﯽ در ﻧزد ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد  .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت ؟
 -١١٢اﯾن ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻣرﯾن ﻣﺣﺑت دادن ﺑﮫ ﺑﺷر اﺳت  .و اﻣﺗﺣﺎن ﻋﺷﻖ ﺑرای ﺧﻠﯾﻔﮫ ! آﻧﮭم ﺧﻠﯾﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧ دازه ﺻ د ﻧﻔ ر ﮐ ﺎر و
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﺣﻖ ﻧدارد ﻧﺎن ﺑﺎزوی ﺧود ﺑﺧورد  .اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ !
 -١١٣ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺷﺎﯾﺦ ﻋرﻓﺎﻧﯽ  ،ﺑرﺧﯽ از ﻣرﯾ دان ﺧ ود را ﺑ ﮫ ﮔ داﺋﯽ ﻣ ﯽ ﻓرﺳ ﺗﺎدﻧد  .ھﻣ ﺎﻧطور ﮐ ﮫ ﺟﻧﯾ د ﺑﻐ دادی ،
ﺷﺑﻠﯽ را ﮐﮫ ﺣﺎﮐم ﺑﻐداد ﺑود ﺑﮫ ﮔ داﺋﯽ در ﺷ ﮭرش ﻓرﺳ ﺗﺎد  .و ﯾ ﺎ ﺻ ﻔﯽ ﻋﻠﯾﺷ ﺎه ﻣرﯾ دش طﮭﯾراﻟدوﻟ ﮫ را ﮐ ﮫ وزﯾ ر درﺑ ﺎر و داﻣ ﺎد
ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ﺑود در ﺑﺎزار ﺗﮭران ﺑﮫ ﮔداﺋﯽ ﻓرﺳﺗﺎد  .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﻐﯾ ر از ﺷﮑﺳ ﺗن ﮐﺑ ر و ﻏ رور ﺑﻣﻌﻧ ﺎی ﺗﻌﻠ ﯾم و ﺗﻣ رﯾن ﻣﺣﺑ ت
ﭘذﯾری و ﺗرﺣم ﭘذﯾری اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس دﯾن اﺳت .
 -١١۴ﻓرزﻧدی ﮐﮫ ﻋﻣری رزق واﻟ دﯾن ﺧ ود را ﺧ ورده و ھرﮔ ز ﺣﺗ ﯽ ﺑ ﮫ ﺗﻌ ﺎرف ھ م از آﻧ ﺎن ﺗﺷ ﮑر ﻧﻣ ﯽ ﮐﻧ د ﭼﮕوﻧ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗواﻧ د
ﺧداﺷﻧﺎس و ﺧداﭘرﺳت ﺑﺎﺷد  .ھرﮔز !
 -١١۵ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻧﯾﺎز ﺷﮑﻣﯽ ﺧود را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺎز وﺟودی ﺧود را درک ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ھرﮔز!
 -١١۶ﮐﺳﯽ ﮐ ﮫ در ﻗﺑ ﺎل ﺳ ﯾری ﺷ ﮑﻣش ھ ﯾﭻ ﺗﻌﮭ دی اﺣﺳ ﺎس ﻧﻣ ﯽ ﮐﻧ د ﭼﮕوﻧ ﮫ در ﻗﺑ ﺎل ﺑوﺟ ود آﻣ دن از ﻋ دم ﺗﻌﮭ دی اﺣﺳ ﺎس
ﺧواھد ﮐرد ؟ ھرﮔز !
» -١١٧ﺷﮑر ﺧﺎﻟﻖ  ،ﺷﮑر ﻣﺧﻠوق اﺳت «.اﯾن ﺣدﯾث ﻣﺣﻣدی از ارﮐﺎن دﯾن ﻣﺣﻣد اﺳت و از ارﮐﺎن ﺗوﺣﯾد و وﺣدت وﺟود .
 -١١٨ﮔوﯾﻧد ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن ﺣ ﻖ دارای ﺑ ﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘ ﺎم اﺳ ت ﮐ ﮫ ھﻣ ﮫ ﻋﺎرﻓ ﺎﻧﯽ ﭼ ون ﻣوﻻﻧ ﺎ و اﺑ ن
ﻋرﺑﯽ ﺗﺻدﯾﻘش ﮐرده اﻧد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺑرﮐت و اﺟر ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣﺎدرش ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم رﺳﯾده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎدرﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳﺎس ﺧداﺷﻧﺎﺳ ﯽ
اﺳت  .زﯾرا ﻣﺎدر ﺧﺎﻟﻖ زﻣﯾﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت .
 -١١٩از اﯾن ﻣﻧظر و ﻓﻘط از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ درک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼرا ﻣردی ﺟ ز ﻋﻠ ﯽ )ع( ﻧﯾﺳ ت و ﻋﻠ ﯽ )ع( ﺷ ﺎه ﻣ ردان اﺳ ت
زﯾرا ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﺑت اﺳت از ﺑﺎﺑت ﻓﻘرش و ﮔداﺋﯽ اش از دﺳت ﺑردﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ آزادﺷ ﺎن ﻧﻣ وده و رزﻗﺷ ﺎن داده اﺳ ت  :رزق ﺧ وردن
از دﺳت ﺑردﮔﺎن آزاد ﺷده ﺧوﯾش .
 -١٢٠ﭘس ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ ﻣرداﻧﮕﯽ در ﻧزد ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎن درﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣرداﻧﮕﯽ ﻋﻠ ﯽ ﻗ رار دارد ﻣﺛ ل
ﺳﺎﺋر ﻣﻌﺎﻧﯽ و ارزش ھﺎ .
 -١٢١زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺷوھرت ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑﮑﺷﯽ و ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﺷﮑم ﺑﻧدی و دم ﺑرﻧﯾ ﺎوری و در اﻧﺗظ ﺎر رزﻗ ﯽ
از ﻧزد ﺧود ﺧدا ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮫ از آﺳﻣﺎن و از دﺳت ﻣﻼﺋﮏ ﮐﮫ از زﻣ ﯾن و از دﺳ ت ﮐﺳ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ دﯾ روز رزﻗﺷ ﺎن ﻣ ﯽ دادی و
ﻣرﯾد ﺗو ھﺳﺗﻧد .
 -١٢٢ﭘس ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎﻧﯽ واژﮔوﻧﺳﺎﻻرﯾم  :ﺷﯾﻌﮫ ﺿد ﻋﻠﯽ !
 -١٢٣آری از ﻣﺣﺑت  ،ﺧﺎرھﺎ ﮔل ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﻧ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾ ن زودی ھ ﺎ  .ﺑﻠﮑ ﮫ ﻋﻣ ری ﺻ ﺑر ﺟﻣﯾ ل ﻣ ﯽ ﺧواھ د ﺻ ﺑری در ﺣﺎﻟﯾﮑ ﮫ
اﺳ ﺗﺧواﻧﯽ در ﮔﻠ و و ﺧ ﺎری در ﭼﺷ م داری ﺗ ﺎ ﺑ ﺎﻻﺧره آن ﮔﻠ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑواﺳ طﮫ ﻣﺣﺑ ت ﺗ و ﺧ ﺎر ﺷ ده و در ﭼﺷ ﻣﺎﻧت ﻓ رو رﻓﺗ ﮫ اﺳ ت
دوﺑﺎره در ﭼﺷﻣﺎﻧت ﮔل دھد  .زﯾرا ھر ﺑوﺗﮫ ﮔﻠﯽ اول ﺧﺎر ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد و ﺳﭘس ﮔل ﻣﯽ دھد  .و ﮔل ﺑﯽ ﺧﺎر ﮐﺟﺎﺳت
 -١٢۴آری ﻣﺎر در آﺳﺗﯾن ﭘروردن و آه ﺑرﻧﯾﺎوردن ﺳﻧت ﻋﺷﺎق ﺣﻖ اﺳت .
 -١٢۵و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺳ ﯾﺎر ﺳ ﻔﺎرش ﮐ رده اﻧ د ﮐ ﮫ دﺳ ت ھ ﯾﭻ ﻧﯾﺎزﻣﻧ دی را رد ﻧﮑﻧﯾ د ﺣﺗ ﯽ اﮔ ر ﺣ دس ﻣ ﯽ زﻧﯾ د ﯾ ﺎ ﻣطﻣ ﺋن
ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ او ﯾﮏ ﺷﺎرﻻﺗﺎن اﺳت  .ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ھزاران ﮔداﺋﯽ ﮐﮫ دﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﺳوی ﺷﻣﺎ دراز ﻣﯽ ﮐﻧ د از اوﻟﯾ ﺎی ﺧ دا ﺑﺎﺷ د و ﯾ ﺎ
ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﻘﻣﮫ ای ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯾرﺳﺎﻧد .و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﻣﯾﮑﻧد.
 -١٢۶ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ راه ﻓﻘر و ﻓﺎﻗﮫ و ﻓﻧﺎ ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت .

١٢

 -١٢٧ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ واژﮔوﻧﺳﺎﻻری دﯾدﮔﺎه ﻓﻘﮭﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋرﻓﺎن اﺷراﻓﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -١٢٨ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺑﻧده ﺳﺧت ﻣﻌﺗرﺿﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﺛﺑﺎت و آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﺣﻖ اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ﭼﮫ ﻧﯾﺎزی اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺗ ﺎ ﺑ ﮫ اﯾ ن ﺣ د ﺑ ﮫ
ﺑرﺧﯽ ﻓﻘﮭﺎ و ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ و ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻋﺎرﻓ ﺎن اﺷ راﻓﯽ ﺑﺗ ﺎزﯾم و ﺑﺳ ﯾﺎری از ﺑزرﮔ ﺎن ﺟﮭ ﺎن اﺳ ﻼم ﭼ ون ﺑ وﻋﻠﯽ و ﻣﻼﺻ درا و
اﻣﺛﺎﻟﮭم را از ﺣﯾث ﻋظﻣت و ﺷﮑوه ﺑﯾﻧدازﯾم و ﻣﻔﺎﺧر ﻣﻠﯽ و دﯾﻧﯽ ﻣﺎ را در ﭼﺷم ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧﯾم و . ...
 -١٢٩ھﻣﯾن دﯾﺷب در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﮫ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت وﻻدت اﻣ ﺎم ﺳ ﺟﺎد ﺑرﮔ زار ﻣ ﯽ ﺷ د و ﯾﮑ ﯽ از ﺻ ﺎﺣﺑﻧظران
طراز اول ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋرﻓﺎن ﮐﮫ در ﮐﺷور دارای ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺻب و ﮐرﺳﯽ رﺳﻣﯽ ﻋﻠﻣﯽ و دﯾﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕ ﯽ اﺳ ت در ﺗﻣﺟﯾ د و ﺗﻌظ ﯾم
و ﺑزرﮔﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﺎذب و ﻣﺻﻧوﻋﯽ اﻣ ﺎم ﺳ ﺟﺎد ﮔﻔ ت  :آدﻣ ﯽ ﭼ ون دﻋﺎھ ﺎی ﺻ ﺣﯾﻔﮫ ﺳ ﺟﺎدﯾﮫ را ﻣطﺎﻟﻌ ﮫ ﻣ ﯽ ﮐﻧ د ﭼﻧ ﺎن ﺑ ﺎ ﻋظﻣ ت و
ﻋﻣﯾﻖ و ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻼﺻدرا را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و  . ...آﯾﺎ ﻧﮑﺗﮫ را درﯾﺎﻓﺗﯾد ؟ اﯾن ﺟﻧﺎب از ﻣرﯾدان
و ﺷﺎرﺣﺎن درﺟﮫ اول ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑ ﺎﺋﯽ ھﺳ ت  .آﯾ ﺎ ﺑراﺳ ﺗﯽ ﺣ ﻖ دارم ﺗ ﺎ اﯾ ن واژﮔوﻧﺳ ﺎﻻری ﺷ ﯾﻌﯽ را ﺑ ر ﺳ رش ﺧ راب ﺳ ﺎزم .
اﯾﻧﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑرﺷﺎن ارﺳطو و اﻓﻼطون اﺳ ت و اﻣﺎﻣﺎﻧﺷ ﺎن ﺑ وﻋﻠﯽ و ﻣﻼﺻ درا و ﺳ ﮭروردی و اﺑ ن ﻋرﺑ ﯽ  .اﯾ ن ھﻣ ﺎن ﻏ رب زدﮔ ﯽ
ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﭘﻧﮭﺎن در ﻟﺑﺎس ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑوﻋﻠﯽ و ﻣﻼﺻدرا اﺳت .
 -١٣٠اﯾن ھﻣﺎن درد دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎﻧم ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و در ﺣﺎل درﻣﺎن ﺷدن اﺳت .
 -١٣١ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺎن اﮔر ذره ای از درد ﺑوﻋﻠﯽ و ﻣﻼﺻدرا و اﻣﺛﺎﻟﮭم را ﻣﯽ داﺷ ﺗﻧد ﭼﻧ ﯾن ھ ذﯾﺎن ﻧﻣ ﯽ ﮔﻔﺗﻧ د  .آن ﺑزرﮔ ﺎن در
ﻋﺻر ﻏﺎﯾت ظﻠﻣت و ﺧﻔﻘﺎن و ﻗرون وﺳطﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﯾﻌﮫ ﺑ ودن ﻣﺣﮑ وم ﺑ ﮫ ﻣ رگ و ﻧ ﺎﺑودی ﺧﺎﻧ دان ﻣ ﯽ ﺷ د و
ﻟذا اﮐﺛر ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﻣﺎ ﺧود را ﺳﻧﯽ ﻣذھب ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و در وﺻف ھ ر ﭼﮭ ﺎر ﺧﻠﯾﻔ ﮫ ﺳ ﺧن ﻣ ﯽ ﮔﻔﺗﻧ د ﺗ ﺎ ﺑﺗواﻧﻧ د اﺻ ﻼً ﺳ ﺧﻧﯽ
ﺑﮕوﯾﻧد  .و اﯾن آﻗﺎﯾﺎن ﭼﮫ دردی دارﻧد آﻧﮭم در ﻋﺻر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و وﻻﯾت اھل ﺑﯾت  .اﯾﻧﺎن ﺣﺗﯽ اﻣروزه ھ م
ﻟﻌن ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎطر دﻓﺎع از ﺣ ﻖ ﻋﻠ ﯽ و ﺳ ﻠﻣﺎن و اﺑ وذر ﺗﮑﻔﯾ ر ﮐردﻧ د ﺗ ﺎ اﻣﺎﻣ ت ﺑ وﻋﻠﯽ و
ﻣﻼﺻ درا را ﺑ ر ﻋرﯾﮑ ﮫ ﻗ درت ﺑﻧﺷ ﺎﻧﻧد ﯾﻌﻧ ﯽ ﻣ ذھب ارﺳ طو و اﻓﻼط ون را اﺷ ﺎﻋﮫ دھﻧ د  .ﯾﻌﻧ ﯽ ﻏ رب را ﺗﻘ دﯾس ﮐﻧﻧ د آﻧﮭ م ﭼ ﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﺳر از ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد درﻣﯽ آورﻧد و ﻗرآن را ﺑﮫ رﯾﺷ ﺧﻧد ﻣ ﯽ ﮔﯾرﻧ د  .ﻣﮑ ر ﻣﮑﻧﯾ د
ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﮑﺎرﺗرﯾن ﻣﮑﺎران اﺳت  .و ﺑﻧﺎﮔ ﺎه ﺣ ﺎﻣﯽ و وﺻ ﯽ درﺟ ﮫ ﯾ ﮏ وﻻﯾ ت ﻣطﻠﻘ ﮫ ﻓﻘﯾ ﮫ را ﮐ ﮫ دﮐﺗ ر ﺷ رﯾﻌﺗﯽ را اﻟﺗﻘ ﺎطﯽ و
ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﺗرﯾﺑون ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و از او اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮔﯾ رد ﮐ ﮫ» :ﻋﻠ ﯽ)ع( ھ م ﯾ ﮏ ﺳ رﻣﺎﯾﮫ دار و ﻓﺋ ودال
ﺑود...؟!« و آن دﯾﮕری را ﺑﮫ ﺗرﯾﺑون ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و از او اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ» :ﻗرآن ﮐﻼم ﺑﺷر اﺳت و اﻣﺎم زﻣﺎن ھ م
ﺧراﻓﮫ اﺳت و  « ...ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐرده اﯾم ﺧودﺷﮑﻧﯽ اﯾن دوران اﺳت ﻧﮫ از ﺣﯾث اﻧﺗﻔﺎع اﻧداﺧﺗن ﻣﻔﺎﺧر ﻣﻠﯽ .
 -١٣٢اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ  ،اﺳوه ھﺎی ﻣﺣﺑت اﻟﮭﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺷرﻧد و ﺳﺎﯾر ﻓﺿﺎﺋل آﻧﮭﺎ زﯾرﻣﺟﻣوﻋ ﮫ و ﻣﻌﻠ ول اﯾ ن ﻣﺣﺑ ت اﺳ ت و ﺗ ﺎ اﯾ ن
ﺣﻘﯾﻘت درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺷود اﻣﺎﻣ ت درک ﻧﺷ ده اﺳ ت و اﯾﻧﺳ ت اﻟﺗﻘ ﺎط و ﻧﻔ ﺎق و ﺷ رک ﺧزﻧ ده  .اﯾﻧﺳ ت ﻏ رب زدﮔ ﯽ ﭘﻧﮭ ﺎن در
ﻋرب زدﮔﯽ ﮐﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ و اﻧﻘﻼب ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺦ و ﺗﺑﺎھﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت آﻧﮭم ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻧﺎب !
 -١٣٣ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ آﻧﮑس ﮐﮫ ﻓﻘر را دوﺳت ﻧدارد ﻣﺣﺑت را دوﺳت ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣ دی و ﻋﻠ وی ﻧﯾﺳ ت ﺣﺗ ﯽ اﮔ ر ﻣﻔﺳ ر
ﻗرآن و ﻣدرس ﻓﺻوص اﻟﺣﮑم و اﺳﻔﺎر و اﺷﺎرات ﺑﺎﺷد و از ﺗﻣﺎم وﺟودش ﮐﺷف و ﮐراﻣﺎت ﺑرﯾزد .
 -١٣۴و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐل ﻗرآن و ﺳﻧت و ﻋﺗرت را رھﺎ ﮐرده و ﻓﻘط ﺑ ﮫ اﯾ ن ﺣ دﯾث اﻣ وی ﭼﺳ ﺑﯾده ﮐ ﮫ » ﭼ ون ﻓﻘ ر از در وارد ﺷ ود
اﯾﻣﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود « ﺷﯾﻌﮫ اﻣوی اﺳت .
 -١٣۵ﺑراﺳﺗﯽ ﻓﻘر ﺑﺎ ﻓﺧر ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺑت دارد ؟ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎط را ﻓﮭﻣﯾد و ﺗﺻ دﯾﻖ ﮐ رد ﻣﺣﻣ دی و ﻋﻠ وی اﺳ ت و در
ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺷﻘﯽ اﺳت .
 -١٣۶ﮐﺳ ﯽ ﮐ ﮫ ﻓﻘ ر را ﺑرﻣ ﯽ ﮔزﯾﻧ د ﻣﺣﺑ ت را ﺑرﮔزﯾ ده اﺳ ت ﯾﻌﻧ ﯽ ﺧ دا را ﺑرﮔزﯾ ده اﺳ ت  .ﭘ س ﻓﻘ ر زﻣﯾﻧ ﮫ و اﺳ ﺎس و ﺗﺣﻘ ﻖ
اﺳﺗﻌﯾﻧوا ﺑﺎ )از ﺧدا ﯾﺎری ﺑﺧواھﯾد( اﺳت و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن )از ﺗو ﯾﺎری ﻣﯽ ﺧواھﯾم( .
 -١٣٧ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﻘر را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد ﻋﻣﻼً ﮐل دﻧﯾﺎ و اھﻠش را از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺟز ﺧدا ﺑراﯾش ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧ د
ﮐﮫ ھﻣو ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺗﻧﮭﺎ ﺷو ﺗﺎ ﺑﻣن ﺑرﺳﯽ !
 -١٣٨و داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺧدا ھﻣﺎن ﻧور ﻣﺣﺑت اﺳت  .ﭘس ﻓﻘ ر دوﺳ ﺗﯽ ﻋ ﯾن ﻣﺣﺑ ت دوﺳ ﺗﯽ اﺳ ت و ﺧ دا دوﺳ ﺗﯽ ! ﮐﺳ ﯽ ﮐ ﮫ ﻓﻘ ر را
دوﺳت ﻧدارد ،ﺧدا را دوﺳت ﻧدارد ،ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﻧدارد ،ﺧود را دوﺳت ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ دوﺳت داﺷﺗن را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد.

١٣

 -١٣٩ﭼرا ﻣﺣﻣد ﻣظﮭر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﺑر ﺑﺷرﯾت اﺳت زﯾرا ﻓﻘر را ﺑﺎ ﻓﺧر ﺑرﮔزﯾد و ﻋﻠﻧﺎ ً ﺑﮫ آن اﻓﺗﺧ ﺎر ﮐ رد ﺑ ر ﮐ ل ﺑﺷ رﯾت!
و ﻟذا ﺑﮫ ﻣﻌراج و دﯾدار ﺧدا رﻓت .
 -١۴٠ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﻘر را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد ﻋﻣﻼً ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺑ ودن ﮐﺎﻓﯾﺳ ت ! ﭘ س وﺟ ودش را ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ د و ﻣوﺟ ود ﻣ ﯽ ﮔ ردد و ﻟ ذا ﭼﺷ م
دﯾدن ﺟﻣﺎل وﺟود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻟﻘﺎء ﷲ ! و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ  :ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت ! ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن اﺳت  .ﭘس ﻓﻘر ﮔزﯾﻧ ﯽ
ﻋﯾن ﺧدا ﮔزﯾﻧﯽ و ﻣﺣﺑت ﮔزﯾﻧ ﯽ اﺳ ت و اراده ﺑ ﮫ ﺧ داﺋﯽ ﺑ ودن  .زﯾ را ﺧداوﻧ د ﻣظﮭ ر ﻓﻘ ر ﻣطﻠ ﻖ اﺳ ت زﯾ را ﮐ ل وﺟ ودش را ﺑ ﮫ
اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده و ﺧود ﻋرش ﻓﻧﺎ ﮔزﯾده اﺳت  .ﭘس ﻓﻘر ﮔزﯾﻧﯽ ﭘﯾروی از اﺧﻼق ﷲ اﺳت  .اﯾﻧﺳت ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋرﻓ ﺎن
دﺟّﺎﻟﯽ اﺳت ! و دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻧﺎم دﯾن و اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی  ،ﻓﻘ ر را ﺗﺣﻘﯾ ر و ﻟﻌ ن ﮐردﻧ د و اﺷ راﻓﯾت را ﺗﻘ دﯾس ﻧﻣودﻧ د و
اﻣﺎﻣﺎن را اﺷراف ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺷد ﮐﮫ اﻣروزه ﯾ ﮏ ﻧﻔ ر ﻣ ؤﻣن در ﮐﺷ ور ﺑ ﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧ ده و ھﻣ ﮫ اﯾ دﺋوﻟوﮔﮭﺎ ﺑ ﮫ ﻏ رب
ﭘﻧﺎھﻧده ﺷده و ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن از دﺳت ﻧرود ؟!
ﻓﻘر را در ﺧواب دﯾدم دوش ﻣن

ﮔﺷﺗم از ﺧوﺑﯽ او ﺑﯾــﮭوش ﻣن

از ﺟــﻣﺎل و از ﮐـﻣﺎل ﻟطف ﻓﻘــر

ﺗﺎ ﺳﺣرﮔﮫ ﺑوده ام ﻣـدھوش ﻣن

ﻓــﻘر را دﯾـــدم ﻣﺛــﺎل ﮐﺎن ﻟـــﻌل

ﺗﺎ ز رﻧﮕش ﮔﺷﺗم اطﻠس ﭘوش ﻣن

ﺑس ﺷﻧﯾدم ھﺎی و ھوی ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﺑس ﺷﻧﯾدم ﺑﺎﻧـﮓ ﻧوﺷﺎﻧوش ﻣن

ﺣﻠﻘﮫ ای دﯾدم ھﻣﮫ ﺳرﻣﺳت ﻓﻘر

ﺣﻠـﻘﮫ او دﯾــدم اﻧـــدر ﮔــوش ﻣن

ﺑس ﺑــدﯾدم ﻧﻘﺷﮭﺎ در ﻧــور ﻓﻘــر

ﺑس ﺑدﯾدم ﻧﻘش ﺟﺎن در روش ﻣن

از ﻣﯾﺎن ﺟﺎن و ﻧﺎن ﺻد ﺟوش ﺧﺎﺳت

ﭼون ﺑدﯾدم ﺑﺣر را در ﺟوش ﻣن

ﺻد ھزاران ﻧﻌره ﻣﯽ زد آﺳﻣﺎن

ای ﻏـــــﻼم ھﻣﭼﻧﺎن ﭼــﺎوش ﻣن
»ﻣوﻟوی«

 -١۴١ﺑرﺧﯽ و ﺑﻠﮑﮫ اﮐﺛر ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﻧﯾﺎ رﺳ ﯾده و از ھﻣ ﮫ ﻟذاﯾ ذ
و ﻧﯾﺎزھﺎ ﻣﺑرا ﺷده و ﺑﻠﮑﮫ از آن ﺑﯾزار ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و اﯾن ﭘﻧداری ﮐﺎﻣﻼً واروﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭد ھﻣﮫ ﻧﻔﺎق ھﺎﺳت.
اﮐ رم)ص(

 -١۴٢اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل روح اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد دارای اﺷد ﻗ وای ﺣﯾ ﺎﺗﯽ و ﻏرﯾ زی ھﺳ ﺗﻧد ھﻣ ﺎﻧطور ﮐ ﮫ ﭘﯾ ﺎﻣﺑر
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ» :ﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻗدرت ﺷﮭواﻧﯽ ھﻣﭼون ﺧروس ﺳﻔﯾد ﺳﯾری ﻧﺎﭘذﯾرﯾم «.در ﺳﺎﯾر ﻏراﯾز ﻧﯾز ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد .

 -١۴٣ﭘس ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت ﻣﻘﺎم ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﻣﺑرا ﺑودن از ﻏراﯾز ﻧﯾﺳت و ﻟذا اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء اﻟﮭﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺳ ﺎﯾر ﻣ ردم
در ﺧطر اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﮔﻧﺎه و ﻣﻌﺻﯾت ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ اﺷد ﺗﻘ وا و ﻋﺑودﯾ ت اﺳ ت ﮐ ﮫ آﻧ ﺎن را ﻣﺻ ون ﻣ ﯽ دارد ﮐ ﮫ ﻣﺳ ﺗﻠزم اﺷ د ﺟﮭ ﺎد و
ﻣراﻗﺑﮫ و رﻧﺞ و ﭘذﯾرش ﻓﻘر اﺳت .و اﯾن ﺣﻘﯾﻘ ت را در ادﻋﯾ ﮫ اﺋﻣ ﮫ اطﮭ ﺎر ﺑوﺿ وح درک ﻣﯾﮑﻧ ﯾم ﮐ ﮫ آﻧ ﺎن ھ م ﺑﺷ ری ﻣﺛ ل ھﻣ ﮫ
ﻣردﻣﻧد .
 -١۴۴ﭘس آﯾﺎ اﺳﻼم دﯾن رﯾﺎﺿت و رھﺑﺎﻧﯾت اﺳت ؟ ھرﮔز !
 -١۴۵ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺳ ﺎﻟﮏ ﻓﻘ ط ﺗﺣ ت وﻻﯾ ت و اطﺎﻋ ت ﯾ ﮏ ﭘﯾ ر ﻣﻌرﻓ ت ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ اداﻣ ﮫ راه ﺗﻌ ﺎﻟﯽ اﺳ ت و ﺑﺧ ودی ﺧ ود ﺑ ﺎ ﺻ دھﺎ
رﯾﺎﺿت ﻓﻘط روز ﺑﮫ روز ﺧودﭘرﺳت ﺗر و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻏول ﮐﺑر و ﻏرور و ﻣﻘدس ﻣﺂﺑﯽ ﻣﯽ ﮔردد و ھﯾﭻ راھﯽ ﺑﺳ وی
ﺣﻖ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻋﺎﻗﺑت ﺷﯾطﺎن ﻣﺟﺳم ﻣﯽ ﺷ ود  .اﻻ اﯾﻧﮑ ﮫ رب و اﻣ ﺎﻣش ﺧ ود ﺧداوﻧ د ﺑﺎﺷ د ﮐ ﮫ ﺑواﺳ طﮫ ﻧ زول روﺣ ﯽ از ﺟﺎﻧ ب
ﺧود ﺑر آن ﻣؤﻣن وی را ﺑﺳوی ﺧود ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﯾن ﺳ ﺎﻟﮑﯽ دارای رﺳ ﺎﻟت ﻋرﻓ ﺎﻧﯽ اﺳ ت و ﺗﻌ داد اﯾ ن ﻋﺎرﻓ ﺎن در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑس اﻧدک ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﺗب ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺣل ﺟوﺷش ﻧور ﻣﻌرﻓت ﺑرای اﻋﺻﺎر ﺑوده اﻧد ھﻣﭼ ون ﺣ ﻼج و ﺑﺎﯾزﯾ د .
ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﯾن ﻧوع ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﮐﮫ رﺑﺷﺎن ﷲ ﺑوده اﺳت .

١٤

 -١۴۶ﭘس آﻧﮑﮫ در ﻋطش اﺳت و آب ﭘﯾش روی دارد و ﻧﻣﯽ ﻧوﺷد ﺧود ﻣﺣل ﺟوﺷش آب ﺣﯾﺎت ﻣﯽ ﺷود و ﮐ ﺎﻧون ﻣﺣﺑ ت اﻟﮭ ﯽ
ﺑرای ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﺣﺑت ﻣﯽ ورزد و ﮐراﻣت وﺟ ودش ﻣوﺟ ب ﮔﺷ ﺎﯾش دﻟﮭ ﺎ و دﯾ ن ھﺎﺳ ت وﻟ ﯽ ﮐﺳ ﯽ ﺑ ﮫ او ﻣﺣﺑ ت
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد اﻻ ﺧود ﺧداوﻧد  .و اﯾﻧﺳت اﻧﺳﺎن اھل ﻣﺣﺑت ﮐﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت در ﻗﻠﺑش ﺟﺎی دارد و ﻣورد ﺷﻔﺎﻋت اﺳت.
 -١۴٧ﭘس اﻧﺗﺧﺎب ﻓﻘر اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣﺑت اﺳت .
 -١۴٨و واﺿﺢ ﺷد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﻧﯾﺎزﻣﻧدﺗرﯾن و ﻓﻘﯾرﺗ رﯾن ﻣوﺟ ود ﻋ ﺎﻟم اﺳ ت و ﻟ ذا ﻣظﮭ ر اﺳ ﻣﺎی اﻟﮭ ﯽ و اراده
ﺗﺎ ﺑﺟوﺷد آﺑت از ﺑﺎﻻ و ﭘﺳت
ﺣﻖ ﺑرای ﻣردﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻣوﻻﻧﺎ  :آب ﮐم ﺟوی ﺗﺷﻧﮕﯽ آور ﺑدﺳت
 -١۴٩ﭘس ﻣﻘﺎم ﮐﻣﺎل و ﺧﻼﻓت ﻣﺣﺻول اﻧﺗﺧﺎب ﻓﻘر اﺳت و ﭼون ﻓﻘر را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧ د ﮐ ل ﺟﮭ ﺎن ھﺳ ﺗﯽ ﺑ ﮫ او روی ﻣ ﯽ ﻧﻣﺎﯾ د و
ﻣﺳﺧر وﺟود او ﻣﯽ ﮔردد و ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم او ﻣﯽ ﮐﻧ د وﻟ ﯽ او از آن ﺑﮭ ره ای ﻧﻣ ﯽ ﮔﯾ رد اﻻ آن ﻣﻘ دار ﮐ ﮫ ﺧداوﻧ د ﺧ ودش ﺑدﺳ ت
ﺧود ﺑﮫ او ﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد  .او ﺧود دﺳت درازی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١۵٠اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺳﺗﻣرا ً از ﺧداوﻧد طﻠب ﺑﻼ و ﺑﯾﻣﺎری ﻣ ﯽ ﮐﻧﻧ د ﺗ ﺎ اﻣ ر ﺗﻘ وا ﺑراﯾﺷ ﺎن آﺳ ﺎﻧﺗر ﺷ ود و ﻣﯾ ل ﺑ ﮫ دﻧﯾ ﺎ
ﻧﯾﺎﺑﻧد و اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺣراﺳت ﮐﻧﻧد .
 -١۵١ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔ ر اوﻟﯾ ﺎی اﻟﮭ ﯽ ﻣرﺗﮑ ب ﻣﻌﺻ ﯾت ﺷ وﻧد ﻣﻌﺻ ﯾت در آﻧ ﺎن ﻟﺣظ ﮫ ای ھ م ﻗ رار
ﻧﻣﯾﮕﯾرد و ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺧداوﻧد ﻣﻘﯾم در ﻗﻠوﺑﺷﺎن اﺳت و دﻣﺎدم ﺑر آﻧﺎن ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﺎﮐﺷﺎن ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .
 -١۵٢ﭼون ﺧداوﻧد در ﻗﻠب ﮐﺳﯽ ﻣﻘﯾم ﻣ ﯽ ﺷ ود دﻧﯾ ﺎ و اھﻠ ش از او ﻣ ﯽ ﮔرﯾ زد و ﻟ ذا آن ﻓ رد ﻓﻘﯾ ر ﻣ ﯽ ﺷ ود در ﺑﯾ رون و ﻏﻧ ﯽ
ﻣﯾﺷود در درون  .و اﯾﻧﺳت ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و ﺧدا .
 -١۵٣ﭘس ﻓﻘر ﭘذﯾری ﺧداﭘذﯾری اﺳت .
 -١۵۴و ﺧداوﻧد در ﻗﻠب ھر ﮐﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد او را دوﺳ ﺗدار ﺟﻣﻠ ﮫ ﻣﺧﻠوﻗ ﺎت ﺧ وﯾش ﮐﻧ د  .و ﺧ دا در ﻗﻠ ب ﮐﺳ ﯽ ﻣﻧ زل ﮔزﯾﻧ د ﮐ ﮫ
دوﺳﺗش دارد  .و ﺧدا ﮐﺳﯽ را دوﺳت ﻣﯽ دارد ﮐﮫ او ھم ﺧدا را دوﺳت ﻣﯽ دارد و ﺧ داﯾش را ﺑ ﮫ ﺧﺎﻧ ﮫ دﻟ ش ﻣﯾﮭﻣ ﺎن ﻣ ﯽ ﮐﻧ د و
ﺧدا ھم اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓرﻣود  :ﻣرا دﻋوت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾم !
 -١۵۵اﮔر ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻋزﯾزی در ﺧﺎﻧﮫ وارد ﺷود ﮐﮫ روزه ﺑﺎﺷد ﺗو ھم ﺑﮫ ﺣرﻣ ت او روزه ﻣ ﯽ داری و ﭼﯾ زی ﻧﻣ ﯽ ﺧ وری  .ﭼ ون
ﺧداوﻧد ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت آدﻣﯽ ھم ﮐﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧدار ﺧداﺳت ﻻﺟرم ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘر ! ﷲ در وﺟود ﭼﻧﯾن اﻧﺳ ﺎﻧﯽ اﮐﺑ ر
اﺳت  :ﷲ اﮐﺑر !
 -١۵۶و ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر وﺟ ود ﮐﺳ ﯽ درﻣ ﯽ آﯾ د ﮐ ﮫ ﺧداوﻧ د در اوﺳ ت  .ﺑ ﯽ ﻧﯾ ﺎزی از ﺟﮭ ﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾ ﺎن در ﺣﺎﻟﯾﮑ ﮫ
ﺗﺳﻠﯾم اراده ﺗوﺳت  .اﯾﻧﺳت اﺳطوره و اﻓﺳﺎﻧﮫ و ﺟﺎدوی ﻓﻘر !
 -١۵٧ﭘ س اھ ل ﻓﻘ ر و ﻓﻧ ﺎ و ﻣﺣﺑ ت در ﺣﺎﻟﯾﮑ ﮫ ﺳ ﻠطﺎن ﺟﮭ ﺎن اﺳ ت و ﺟﮭﺎﻧﯾ ﺎن ﺗﺳ ﻠﯾم اراده اوﯾﻧ د ﻓﻘ ط اﻣﺎﻧﺗ دار اﺳ ت و در آن
ﺗﺻرف ﻧﻣﯽ ﮐﻧد در اوج ﻧﯾﺎزش ! و ﺑﻠﮑﮫ اﯾن اﻣﺎﻧت را ﺑﯾن ﻣردم ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ﺧود ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ ﺧواھد .
 -١۵٨اﻧﺳﺎن ﮔرﺳﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺳﻔره ﺧداﺳت و ھﻣﻧﺷﯾن ﺑﺎ ﺧ دا  .و اﯾ ن ﺳ ﻔره را ﺑ ﮫ ﺧﻠ ﻖ او واﻣ ﯽ ﻧﮭ د و ﺧ ود ﺑﮭﻣ راه ﺑ ﺎ
ﺧداﯾش ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮔرﺳ ﻧﮫ اﺳ ت و ﺑﻠﮑ ﮫ ﮔرﺳ ﻧﮫ ﺗ رﯾن و ﭘراﺷ ﺗﮭﺎﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳ ت زﯾ را ﮐ ل ﺟﮭ ﺎن در
ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﺳﻠﯾم اوﺳت .
 -١۵٩ﭘس اﻧﺗﺧﺎب ﻓﻘر  ،اﻧﺗﺧﺎب ﻓﻘر در ﺣﯾن اوج ﺛروت و ﻗدرت و داراﺋﯽ اﺳت  .اﯾن ھزﯾﻧﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧداری از ﺧ دا و ھﻣﻧﺷ ﯾﻧﯽ ﺑ ﺎ
اوﺳت ﮐﮫ ﻧور ﻣﺣﺑت اﺳت .
 -١۶٠ﭘس آدﻣﯽ ﺑﯾن دﻧﯾﺎ و ﻣﺣﺑت ﻣﺧﯾّر اﺳت .
 -١۶١اﯾﻧﮏ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم آن ﻧﺟوای ﺳﻠطﺎن ﻓﻘر را ﺑر ﻧﻣﺎز ﮐﮫ  :ﭘروردﮔﺎرا ﻣن ﮔرﺳﻧﮫ ام !
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 -١۶٢و آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ او ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﻣن ھم ﮔرﺳﻧﮫ ام ﺧﯾﻠﯽ ﮔرﺳﻧﮫ ﺗر از ﺗو !
 -١۶٣و اﻣﺎ ﺧداوﻧد ﺑﺎ دﺳﺗﺎﻧش ﻟﻘﻣﮫ ای در دھﺎن او ﻣ ﯽ ﻧﮭ د و ﮔرﺳ ﻧﮕﯽ اش را ﺑ ﮫ اوج ﻣ ﯽ رﺳ ﺎﻧد و او را در ﮔرﺳ ﻧﮕﯽ ﺳ ﯾﺎه
ﻣﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﮔرﺳﻧﮕﯽ را ﻓراﻣوش ﮐﻧد .
 -١۶۴و اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﻓﻘر در ﻣﻌراﺟش ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺧداﯾش رﻓت ﺧداوﻧد از او ﮔﻼﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ  :ﺑﯾﻣ ﺎر ﺑ ودم ﺑ ﮫ ﻋﯾ ﺎدت ﻣ ن
ﻧﯾﺎﻣدی و ﺣﺎﻟم را ﻧﭘرﺳﯾدی و ﮔرﺳﻧﮫ ﺑودم ﻏذاﯾم ﻧدادی و  ...ﻋﺟب ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ ﺑ ودی !؟ اﯾ ن ﻋﺷ ﻖ ورزی ﺑ ﯾن اﻧﺳ ﺎن و ﺧداﺳ ت .
اﯾن ﯾﺎری ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت .
 -١۶۵اﯾن ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔرﺳﻧﮫ و ﺑﯾﻣﺎر و ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت  .ﺧدا ھم ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی اﻧﺳﺎن ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺑﯾﻣﺎری و ﻗﺣطﯽ ﻣ ﯽ ﮐﺷ د
زﯾرا از ﺻورت و روح ﺧودش آدﻣﯽ را آﻓرﯾده اﺳت  .اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑﮫ آدﻣﯽ ! ﺧداوﻧد از ﻋرش اﻋﻼی ﺻﻣداﻧﯽ ﺧود
ﺑﮫ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن آﻣده اﺳت ﺗﺎ ﻋدم را آدم ﮐﻧد و ﺧﻠﯾﻔ ﮫ ﺧ ود ﺳ ﺎزد و ﺻ ﻣدﯾت آﻣ وزد و ﻟ ذا ﭘ ﺎ ﺑ ﮫ ﭘ ﺎی او رﻧ ﺞ ﻣ ﯽ ﮐﺷ د .
اﯾﻧﺳت ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻓﻘر ! اﯾﻧﺳت ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﻋﺷﻖ !
 -١۶۶ﭘس اﯾﻧﮏ ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﮐﻼم ﺧدا را در ﺑﺎب ﻋﺷﻖ درک ﻧﻣود ﮐﮫ  :اﮔر ﻣدﻋﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷﯽ و ﺻﺎدق ﺑﺎﺷ ﯽ ﺣﺗﻣ ﺎ ً
ﺧداوﻧد را ﺷدﯾدﺗر ﻋﺎﺷﻘﯽ !
 -١۶٧و اﮔر ﺧداوﻧد را ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻘری !
 -١۶٨ﭘس ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت و دوﺳﺗﯽ را ﺟز در ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﻘر را ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﺑرﮔزﯾده اﺳت ﺟﺳﺗﺟو ﻣﮑن و اﻧﺗظﺎر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎش .
 -١۶٩ﭘس ﻋﺷﻖ اﺷراف  ،آدﻣﺧواری و ﺟﮭﺎﻧﺧواری اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻟﯾﺑراﻟﯾزم .
 -١٧٠ﭘس در ﺷﮑم ﺳﯾر ﻣﺣﺑﺗﯽ ﻧﯾﺳت  .و در آﻧﮑﮫ ﻣﺣﺑﺗﯽ ﻧﯾﺳت وﺟودی ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد وﺟود اﺳت ﯾﻌﻧ ﯽ ﺿ د ﻣﺣﺑ ت اﺳ ت
ﺧﺎﺻﮫ ﺿد ﻣﺣﺑت ﭘذﯾری  .و ﮐﻔری ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت .
 -١٧١اﯾﻧﺳت اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی و ﻋرﻓ ﺎن ﻋﻠ وی و دﯾ ن ﺧ ﺎﻟص و ﻣﮑﺗ ب اﺻ ﺎﻟت ﻣﺣﺑ ت و راه ھ داﯾت و اﺳ ﺎس ﺳ ﯾر و ﺳ ﻠوک
روﺣﺎﻧﯽ .
 -١٧٢اﮔر ﺧود ﻓﻘر را ﺑﺎ ﻓﺧر اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑرده اﯾد ﻻاﻗ ل آﻧ را دوﺳ ت ﺑدارﯾ د و ﻧﻔ رت ﻣدارﯾ د  .اﯾﻧﺳ ت ﺣ داﻗل اﺣﺳ ﺎس و اﻧﮕﯾ زه و
ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﮫ اﻣروزه دﯾن و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد و آدﻣﯽ را ﺳﺎﻗط و ﺗﺑﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٧٣آری  .اﯾن اﻣری ﻣطﻠﻖ اﺳ ت  .اﯾ ن اﻣ ر ﻣطﻠ ﻖ را ﺗﺻ دﯾﻖ ﮐﻧﯾ د ﺗ ﺎ ﺑﺗواﻧﯾ د ﻻاﻗ ل ﯾ ﮏ ﻣ ذھب و ﻣﺳ ﻠﻣﺎﻧﯽ ﻧﺳ ﺑﯽ را داﺷ ﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد و از ﻣﻌﻧﺎ ﺳﺎﻗط ﻧﺷوﯾد .
 -١٧۴از ﯾﮏ اﻋﺗﻘﺎد ﻧﺳﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺻﺎدر ﻧﻣﯽ ﺷود اﻻ ﺑﮫ ﻧﻔﺎق !
 -١٧۵ﻓﻘر ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﻧﯾﺎز ﺧود ﻣﺗﻘﯽ و ﺻﺑور ﻣﺎﻧدن  .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻧظری اﯾن ﻧﯾﺎز را ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﻣﺑدل ﮐﻧ د  .و اﯾ ن ھﻣ ﺎن
واﻗﻌﮫ ﻓﺧر ﺑر ﻓﻘر اﺳت  .و اﯾن ﺗﺑدﯾل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐراﻣت اﺳت .
 -١٧۶ﮐراﻣت ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﻗرة اﻟﻌﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﻧظر ﺷدن  .آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظر ﺧﺎک را ﮐﯾﻣﯾﺎ ﮐﻧﻧد .
 -١٧٧آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺳﯾر ﻣﯽ ﺷود  .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آدﻣﯽ از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺳﯾر ﻣﯽ ﺷود .
 -١٧٨آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻓراق ﻋﯾن وﺻﺎل ﻣﯽ ﺷود .
 -١٧٩آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣرگ  ،زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷود .
 -١٨٠آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻓﻧﺎ ﻋﯾن ﺑﻘﺎ ﻣﯽ ﮔردد .
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 -١٨١و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻓراﺳوی ﺧﯾر و ﺷر و ﺑود و ﻧﺑود اﺳت  .اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻓﻘ ر و ﻓﻧﺎﺳ ت ﮐ ﮫ واﻗﻌ ﮫ ﺧﻠ ﻖ ﺟدﯾ د
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗن وﺟود از ﻋدم  .و اﯾﻧﺳت ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑون در آدﻣﯽ  :اﺧﻼق ﷲ !
 » -١٨٢از ﺧداوﻧد ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھﻣﭼون ﺧدا ﺷوﯾد « ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ .
 -١٨٣ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ دارد ؟ ﭼرا ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﮔرﺳﻧﮫ ﺷو ﺗﺎ ﺟﻣﺎﻟم ﺑﯾﻧﯽ !
 -١٨۴طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻋﻠم ﭘزﺷﮑﯽ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣوﺟب ﺿﻌف ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ود  .ﭘ س ﮔ وﺋﯽ اﯾ ن ﺿ ﻌف ظ ﺎھری ﺑﯾﻧ ﺎﺋﯽ ﻣوﺟ ب ﺗﻘوﯾ ت
ﺑﺻﯾرت و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ روح ﻣﯽ ﺷود و ﭼﺷم ﻏﯾب ﺑﯾﻧﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .
 -١٨۵ﺑﻧده اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ھر ﺳﮫ ﻧوﺑت دﯾدارم ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﺗﺟﻠﯾﺎت ﺣﻖ در اﺷد ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺿﻌف ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ رخ ﻧﻣود .
 -١٨۶آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ھﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺟﮭﺎن درون ھر ﮐﺳﯽ ﻋﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷ ﺎھده ﻣ ﯽ ﮐﻧ د  .ﯾﻌﻧ ﯽ
ھﻣواره ظﺎھر و ﺑﺎطن آدﻣﯽ ﯾﮑﯽ اﺳت .
 -١٨٧ﭼﺷم آدﻣﯽ آﺋﯾﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺻﯾﻘل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻟطﯾف و ﻋﻣﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود .
 -١٨٨ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﮫ ﺧداوﻧد را طﻠب ﮐﻧد ﺧداوﻧد ھم ﮔرﺳﻧﮫ و ﻓﻘﯾرش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣطﺎﻟﺑﮫ او را ادا ﻧﻣﺎﯾد .
 -١٨٩ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﻘر و ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ھدﯾﮫ اﻟﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻻﯾﻖ دﯾدارش ﺑﺎﺷد و دﯾدارش را طﻠب ﮐﻧد.
 -١٩٠ﻋﺷﻖ  ،آدﻣﯽ را ﮔرﺳﻧﮫ و ﻓﻘﯾر وﻟﯽ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯾﺳﺎزد .و در اﯾﻧﺻ ورت اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺣ س ﻓﻧ ﺎ ﭘدﯾ د ﻣ ﯽ آﯾ د و ﺟﻣ ﺎل ﺑﻘ ﺎ دﯾ دار
ﻣﯾﺷود.

ﺗﯾرﻣﺎه ١٣٨٩

١٧

ﻓﺻل دوم

ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﺣﺑّت

١٨

ﺑﺳم ﷲ اﻟﻣﺣﺑوب

" -١و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد دوﺳﺗﺷﺎن دارد و آﻧﮭﺎ ھم ﺧدا را دوﺳت ﻣﯾدارﻧد و در راه ﺧدا ﺟﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد و از ﻣﻼﻣت ﻣردم ﻧﻣﯾﺗرﺳﻧد".
ﻗرآن .
ﻣﺣب زﻧدﮔﯽ ﺧود را در راه زﻧدﮔﯽ و آرﻣﺎن ﻣﺣﺑوب ﺧود ﻗرار دھد و در اﯾن راه ﺑﺎ
 -٢ﻧﺷﺎﻧﮫ دوﺳت داﺷﺗن ﮐﺳﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرد
ّ
اﻣﯾﺎل ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد و ﺧود را ھﻣراه و ھﻣدل و ھم ﺳوی ﻣﺣﺑوب ﺳﺎزد و ﺑﺎ او ھم ﺳرﻧوﺷت ﮔردد در ﺧﯾر و ﺷر .
اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣ ّﺑت ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت .
 -٣و اﻣﺎ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣ ّﺑت ﻣﺗﻘﺎﺑل در رواﺑط ﺑﺷری ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯾﺎب اﺳت و ﻟذا در دوﺳﺗﯽ ھﺎی ﯾﮑطرﻓﮫ ھرﮔز ھم ﺳرﻧوﺷﺗﯽ رخ
ﻧﻣﯽ دھد و ﺑﯾن راه ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -۴در رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ و زﻧﺎﺷوﺋﯽ دوﺳﺗﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل از ﻧوادر روزﮔﺎر اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺣﺑّت ﻗﻠﺑﯽ ﯾﮑطرﻓﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣرد ھم در اﮐﺛر
ﻣوارد ﭼﯾزی ﺟز ﻧﯾﺎز و اﺑﺗﻼی ﺟﻧﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎری ﻧدارد و ﺑﺎ ﭘﯾدا ﺷدن ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕزﯾن از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود .
 -۵ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﺣﮑﯽ ﭘﺎﯾدار ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺣﺑّت ﺣﻘﯾﻘﯽ اراﺋﮫ داده اﺳت و آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ دﻋوی ﻋﺷﻖ ﺑﮫ
دﯾﮕری ﻧﻣﺎﯾد اﮔر راﺳت ﺑﮕوﯾد ﺧدا را ﺷدﯾدﺗر ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣؤﻣن و ﭘﺎک و ﺑﺎﺗﻘوا و ﺑﻠﮑﮫ ﻗدﯾس اﺳت و ﻋﺎرف .
زﯾرا ﻋﺷﻖ ﺑﺧدا آدﻣﯽ را در اراده او ذوب ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۶آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧد درﺻد از داﻋﯾﺎن ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺗﻘوا و ﭘﺎک ھﺳﺗﻧد ؟ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﭘس اﮐﺛر اﯾن ﻋﺷﻖ ھﺎ دروﻏﯾن و
واھﯽ و ﺟﻧون اﺳت و ﺑر ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﭘﺎﯾدار ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﺑﮫ آﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻔرت ﻣﯽ ﺷود .
 -٧اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھم ﻣﺣﺻوﻟﯽ از ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺷﻌﺎﻋﯽ از
ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و اﺻوﻻً ﻋﺷﻖ دارای ھوﯾﺗﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﭘﺎک و ﻣﺗﻌﮭد اﺳت .
 -٨ﻋﺷﻖ در ﻗﻠﻣرو ﻋﻣل ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﯾﺛﺎر و از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ اﺳت و اﯾن ﺻﻔت اﻧﺳﺎن ﺧداﭘرﺳت و ﻣؤﻣن ﺑﮫ آﺧرت اﺳت  .و اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ در ﻋﺷﻘﮭﺎی ﺑﺷری ﮐﮫ اﮐﺛرا ً دروغ اﺳت ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن اراده ﺑﮫ ﺑﻠﻌﯾدن طرف ﻣﻘﺎﺑل را دارد و آدﻣﺧوار اﺳت ﻧﮫ اﯾﺛﺎرﮔر.
 -٩ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻋﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘﯽ در رواﺑط ﺑﺷری ﻓﻘط در ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣورد ﺗﺄﺋﯾد ﺧداوﻧد
ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد اﮔر ﮐﺳﯽ را ھﻣﭼون ﺧدا دوﺳت ﺑدارﯾد ﺧدا را ﺷدﯾدﺗر دوﺳت ﻣﯾدارﯾد .و ﭼﻧﯾن ﻋﺷﻘﯽ ﻓﻘط در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﭘﯾر و اﻣﺎم ﻣﻌرﻓت رخ ﻣﯾدھد و ﻻﻏﯾر .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ آدم ﮐﺎﻓر و ﻻﻣذھب و ﻓﺎﺳد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﯾر و ﻣراد ﻋرﻓﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ
اﮐﺛر داﻋﯾﺎن ﭼﻧﯾن اﻣری در ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ ﮐذاﺑﻧد زﯾرا ﻏرق ﻓﺳﺎدﻧد ﺑﮭﻣراه ﻣرﺷدھﺎی ﺧود.
 -١٠و اﻣﺎ ﻣﺣﺑّت ﺧداوﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن در ﻗرآن ﻣﮑرر آﻣده اﺳت و آن ﻣﺣﺑّت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐﺎران و ﺑرﭘﺎدارﻧدﮔﺎن ﻋدل و
ﻣﺟﺎھدﯾن در راه ﺧدا و ﭘﺎﮐﺎن اﺳت و ﻧﯾز ﻋﻠﻧﺎ ً اﺑراز ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﮐﺎﻓران و ظﺎﻟﻣﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﺣرام ﺧواران را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد
و ﺑﻠﮑﮫ از آﻧﺎن ﺑﯾزار اﺳت .
 -١١ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣ ّﺑت ﺧدا ﺟدای رﺣﻣت ﻋﺎﻣﮫ اوﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﮐﺎﻓران ھم ﻣﯽ ﺷود و دوزﺧﯾﺎن را ھم در
ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد .
 -١٢ﺑﺳﯾﺎری رﺣﻣت و ﺑﺧﺷش و ﻋطوﻓت را ﻣﺣﺑّت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت  .ﭘس ﻣﺣﺑّت ﭼﯾﺳت ؟
 -١٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧوب ﺑﯾن اﻓراد آن ﺣﺎﮐم اﺳت ﺣداﮐﺛر رﺣﻣت و ﺑﺧﺷش اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺣﺑّت  .ﻣﺣﺑّت ﯾﮏ ﻧور اﻟﮭﯽ
اﺳت ﮐﮫ وﯾژﮔﯾﮭﺎﯾش را ذﮐر ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻣﻠﮑرد و ﻣﺎھﯾﺗﯽ دﯾﻧﯽ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﮐراﻣت ﺑﺎر دارد و ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر از
رﺣﻣت اﺳت .

١٩

ﺣب اﻟﮭﯽ اﻧﺳﺎن
 -١۴ﺣﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻓر ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر رﺣم ﻧﻣﺎﯾﻧد وﻟﯽ ﻣﺣﺑّت ﻧﮫ  .زﯾرا ﻣﺣﺑّت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ّ
ﺑﺧداﺳت و ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن .
 -١۵طﺑﻖ آﯾﮫ ﻣﺣﺑّت ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت ﻧﺧﺳت ﻣﺣﺑّت ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺳﭘس ﻣﺣﺑّت اﻧﺳﺎن ﺑﮫ او  .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ را ﺧدا دوﺳت
ﺑدارد اﻧﺳﺎن ھم طﺑﻌﺎ ً ﻣﯽ ﺗواﻧد او را دوﺳت ﺑدارد .
 -١۶وﻟﯽ ﻣﺣﺑّت ﺧداوﻧد ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ رو ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ھر ﺗوﺑﮫ ای ﺑﺎ ﻣﺣ ّﺑت اوﺳت و ﻣﺣﺑّت ﺧدا ﺑﮫ ﺑﻧده از
ﺗواب از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ھﺳت و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﺑﻧده و ﺧدا ﺗوأﻣﺎن اﺳت و در
ﺗوﺑﮫ ﺑﻧده آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ّ
ﯾﮏ آن اﺳت  .و ھر ﮐﮫ اﯾن آن را درﯾﺎﺑد ﮐل راز راﺑطﮫ ﺧدا و ﺑﻧده را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
 -١٧ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اول ﺧدا ﻣﯾﺧواھد ﺑﻌد ﺑﻧده .ﯾﺎ اول ﺑﻧده ﻣﯾﺧواھد و ﺑﻌد ﺧدا .اﯾن ھر دو آﯾﮫ در ﻗرآن ﻣوﺟود اﺳت.
"ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﻣﯾﺧواھد" – " ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺧدا اﺟﺎﺑت ﮐﻧد" – اﯾن دو آﯾﮫ ﺑظﺎھر ﻣﺗﻧﺎﻗض ھم ﻣﺛل آﯾﺎت ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ھداﯾت و ﺿﻼﻟت اﺳت  .اﯾن دو اﻣر ﯾﮑﯽ اﺳت  :ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺧدا و ﺑﻧده ﻣﻧﺷﺄ واﺣدی دارد زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت ﭘس
اﯾن دو اراده ﯾﮑﯽ اﺳت .
 -١٨ﺳﺋوال دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮔر اراده ﺧدا و ﺑﻧده ﯾﮑﯽ اﺳت ﭘس ﭼرا اﺟر و ﺟزاﺋﯽ وﺟود دارد آﯾﺎ ﺧدا ﺑﺧودش اﺟر و ﺟزا
ﻣﯾدھد؟
 -١٩ﺳﺋوال دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮔر اراده ﺧدا و ﺑﻧده ﯾﮑﯽ اﺳت ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﻔر را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اﮐﺛر
ﮐﺎﻓراﻧﻧد .آﯾﺎ ﺧدا ھم ﭼﻧﯾن ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ؟
 -٢٠در ﻗرآن ﭼﻧدﯾن آﯾﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ اﮔر ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﻔر ﻧﻣﯽ ورزﯾد و ﺳﺗم ﻧﻣﯽ ﮐرد  .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن دارای اﺧﺗﯾﺎر
اﺳت و ﮐل ارزش و ﺣﻖ ﺧﻠﻘت در اﯾن اﺧﺗﯾﺎر اﺳت  .و اﯾن اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﺎن ﺣﺿور اراده ﺧدا در اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٢١اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﻔر ورزد و ﺳﺗم ﮐﻧد وﻟﯽ ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ دﭼﺎر ﻋذاب ﮔردد و ﺑﮫ دوزخ رود  .ﭘس ﭼرا اﯾن اراده آدﻣﯽ ﻣﺣﻘﻖ
ﻧﻣﯽ ﺷود ؟ زﯾرا اﻧﺗﺧﺎب ھر اﻣری دارای ﺣﻘوﻗﯽ ذاﺗﯽ در ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ ﻋﺎﻟم و آدم اﺳت و دﯾن ﺧدا ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﺣﻘوق اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑر اﯾن ﺣﻘوق اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد و رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻋﻠم ﺑوده اﻧد .
 -٢٢ﭘس اﻧﺗﺧﺎب اﻧﺳﺎن ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺣﻘوﻗﯽ اﺳت وﮔرﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب از ھر ارزﺷﯽ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷد و ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﻋدل و ظﻠم و ﻣﮭر
و ﻗﮭر ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﺑود و ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷد و ﻋﺑث ﻣﯽ ﮔﺷت .
 -٢٣اﮔر ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب اﯾﻣﺎن و ﺣﻖ و راﺳﺗﯽ ھﯾﭻ ﺳﺧﺗﯽ و رﻧﺟﯽ ﻧﻣﯽ ﺑود و ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻔر و ﻓﺳﻖ و ظﻠم ھم ھﯾﭻ ﻋﯾﺷﯽ
ﻧﺑود اﺻﻼً اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷد و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ھم ﻧﻣﯽ داﺷت .
 -٢۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧداوﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ را دوﺳت ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﺣﻖ را ﺗوأم ﺑﺎ رﻧﺞ آن ﺑرﮔزﯾﻧﻧد زﯾرا ﭼﻧﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺣﻖ را ﺑﯾﺷﺗر از ﺧودﺷﺎن
دوﺳت دارﻧد ﻟذا ﺧدا ھم آﻧﮭﺎ را دوﺳت ﻣﯽ دارد .
 -٢۵اﮔر ﺣﻖ ﺑﮭﻣراه رﻧﺞ ﺑرای آدﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺑود و ﺑﺎﻋث ﻋﯾش ﻣﯽ ﺷد اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ ﺣﻖ را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾدﻧد ﺑرای ﻋﯾش آن  .و اﯾن ھﯾﭻ
ارزﺷﯽ ﻧﻣﯽ داﺷت و ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠوم ﻧﻣﯽ ﺷد و ھﻣﮫ اﻣور ﺑر ﻋﺑث و ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺑود .
 -٢۶ﭘس ﻣﺣﮏ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدا اﻧﺗﺧﺎب رﻧﺞ اﺳت .
 -٢٧ﺧداوﻧد ﻗدرت دﻧﯾوی و ﻋﯾﺎﺷﯽ ھﺎ را ﺑدﺳت ﮐﺎﻓران داده اﺳت ﺗﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻣﻼﻣت
و زﺟر ﺷوﻧد و اﻣﺗﺣﺎن ﮔردﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺧدا را دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ .
 -٢٨اﯾﻧﺳت ﮐﮫ داﻋﯾﺎن دوﺳﺗﯽ ﺧدا ھﻣواره ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎ اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯾﺷوﻧد و اﯾن اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ھﻣواره اداﻣﮫ دارد زﯾرا دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدا
ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت درﺟﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت دارد و اﯾن درﺟﺎت ھر ﭼﮫ ﺑﺎﻻﺗر رود اﻟﺑﺗﮫ رﻧﺞ ﺷﺎﻗﮫ ﺗر و ﺑﻼﺋﯽ ﺳﺧت ﺗر رخ ﻣﯽ دھد  .و اﯾن راه
رﺷد اﻧﺳﺎن اﺳت در وادی ﻣﺣﺑّت اﻟﮭﯽ .
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 -٢٩ﭘس راه رﺷدی ﺟز در وادی ﻣﺣﺑّت اﻟﮭﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن وﺟود ﻧدارد  .و راه دﯾن  ،راه ﻣﺣﺑّت ﺧداﺳت و اﻣﺗﺣﺎن در اﯾن راه ﺗﺎ
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺷﻖ ﺑﺎ او  ،ﻓﻧﺎی در اراده او و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ او ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اراده اﻧﺳﺎن ﻋﯾن اراده ﺧدا ﺷود  .و اﯾﻧﺳت ﻣﺻداق
اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ  :ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺧدا ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت و ھر ﭼﮫ ﺧواھﯾد ﺧواﺳﺗﮫ ﺧداﺳت و ﺑﮭر ﺳو ﮐﮫ رو ﮐﻧﯾد روی ﺧداﺳت و ھﻣﮫ
اﻋﻣﺎﻟﺗﺎن ﻓﻌل ﺧداﺳت  .اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد و اﺧﻼص اﺳت .
 -٣٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد در اﻧﺗﺧﺎب ھر اﻣر و راھﯽ ﺑﺧودش واﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت و ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻣﺳﺗﻘل از اراده آﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد و ﺳﭘس ﺧداوﻧد ھم ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﮔر اﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ھداﯾت
او ﻣﯽ ﭘردازد و اﮔر ﮐﻔر ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﮔﻣراه ﺳﺎزی او ﻣﯽ ﭘردازد ﮐﮫ " اوﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ را ھداﯾت ﯾﺎ ﮔﻣراه ﻣﯽ ﮐﻧد " ﻣﻧﺗﮭﯽ اﯾن
آﯾﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗب آﯾﮫ دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ " ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺧود راه ھداﯾت ﯾﺎ ﺿﻼﻟت را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد " و ﺳﭘس ﺧداوﻧد اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﺑﺷری
را ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٣١وﻟﯽ اھل اﯾﻣﺎن و ھداﯾت اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ اراده اش ﺑﺎ اراده ﺧداوﻧد ﯾﮑﯽ ﻣﯾﺷود و ﻣﺻداق اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ :ھر
ﭼﮫ ﮐﮫ ﺧواھﯾد ﺧدا ﺧواھد .و اﯾن اﻧطﺑﺎق اراده و ﻣﺷﯾّت اﻟﮭﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن در ﺣد ﮐﻣﺎل اﺳت.
 -٣٢ﺧداوﻧد ﮐﺎﻓران را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ھر ﮐﮫ ﮐﻔر را ﮔزﯾﻧد ﺧداوﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑش را ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و او را در
ﺳﻣت اﻣﯾﺎل ﮐﺎﻓراﻧﮫ اش رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﮔﻣراھﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت .
 -٣٣در ﺣﻘﯾﻘت ﺧداوﻧد در ھر ﺣﺎل اﺟﺎﺑت ﮐﻧﻧده و ﻣرﯾد اراده ﺑﺷر اﺳت و ﺑﮫ او رزق ﻣﯽ دھد رزﻗﯽ ﻣﻧﺎﺳب راه و روﺷﯽ ﮐﮫ
ﺑرﮔزﯾده اﺳت .
 -٣۴ﭘس در ھﻣﮫ ﺣﺎل اراده ﺧدا و ﺑﺷر ﯾﮑﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش در اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺣﺑّت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑر ﮐﺎﻓراﻧش ﻏﺿب ﻣﯾﮑﻧد.
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن و ﻣﮑﻔر ھر دو از اﺳﻣﺎی ﺧداوﻧد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اوﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﻣؤﻣن ﯾﺎ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ﺧود
اﻧﺳﺎن .
 -٣۵وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎﻧش از ﻧزدﯾﮏ ره ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و از رگ ﮔردن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت وﻟﯽ ﮐﺎﻓراﻧش را از دور در
ﮐﻔرﺷﺎن ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾن دوری و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧود اﺳﺎس ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت  .و ﻟذا ﮐﺎﻓران ﺧدا را در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر
دور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﻣﺛل آﺳﻣﺎن  .وﻟﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن او را در ھﻣﮫ ﺟﺎ و ﺑﻠﮑﮫ در دﻟﺷﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .
 -٣۶ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن و ھداﯾت آﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ دﯾﮕر ﺑﯾن ﺧود و ﺧدا ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد او را ﺟدای ﺧود ﻣﺧﺎطب ﻗرار
دھد و دﻋﺎ و ﻧﻣﺎزی ﮐﻧد و اﯾن ﻣﻘﺎم اﺧﻼص و داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺷدن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺣﺿور ھم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﻣﺻداق ﺳﺧن
ﺣﯾرت آور ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی ﺷرع از ﻓﮭﻣش ﻋﺎﺟز ﻣﺎﻧده و ﻟذا اﻧﮑﺎرش ﮐرده اﻧد ﮐﮫ  :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ
ھر ﭼﯾزی را ﻏﺎﯾﺗﯽ اﺳت و اﺳﻼم را ھم ﻏﺎﯾﺗﯽ اﺳت ﭘس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ادای ﺣﻘوق اﺳﻼم ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﺑرﺳﯾد و آﻧﮕﺎه ﺑرای ﺧدا از اﺳﻼم
ﺧروج ﮐﻧﯾد .
 -٣٧اﯾن ﺧروج از اﺳﻼم اﻣری واﻗﻌﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت زﯾرا اﺳﻼم راه رﺳﯾدن و وﺻﺎل ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳت ﭘس ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﻣﺎل آن
راه طﯽ ﺷده اﺳت  .و ﺧود اﻣﺎم ﻣظﮭر اﯾن ﺧروج اﺳت و ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﯾن اﯾن ﺧروج اﺳت زﯾرا اﻣﺎم ﺑﮫ آﺧر دﯾن رﺳﯾده و
ﻟذا ﺑﮫ آﺧر زﻣﺎن رﺳﯾده اﺳت زﯾرا زﻣﺎن ھﻣﺎن زﻣﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧداﺳت و ﺧدا ﻋﯾن ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺧروج ﮐرده و ﺑر زﻣﺎن اﺳت و ﺑر زﻣﺎن ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد و اﯾن وﻻﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ اوﺳت ﺑر ﻋﺎﻟم و آدم  .زﯾرا
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﺑﺳﺗر زﻣﺎن ﺟﺎرﯾﺳت و ھر ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷود ﺧود ﻣظﮭر زﻣﺎن اﺳت و ﺟﮭﺎن ﻣﻘﯾم در اراده اوﺳت .و اﯾن
ﻣﻌﻧﺎی ﻗطب اﺳت  :ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن!
 -٣٨ﭼون اﻣﺎم زﻣﺎن از اﺳﻼم ﺧروج ﮐرده اﺳت ھﯾﭻ ﻧﻣود و ﻧﻣﺎﯾش و ﻋﻼﻣت ﺷرﻋﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ ﻧدارد ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود و اﯾن
ﻣﻌﻧﺎی ﻏﯾﺑت او از ﭼﺷم ظﺎھرﭘرﺳﺗﺎن اﺳت و ﻟذا ﻓﻘط ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﮫ ﺑﺎطن ﺑﯾن ھﺳﺗﻧد او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد  .ﭘس اﻣﺎم زﻣﺎن از ﻓرط
آﺷﮑﺎری ﭘﻧﮭﺎن اﺳت  .و ﭼون در زﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﭘﯾر ھم ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻣرگ ﺑﮫ او ﻧﻣﯽ رﺳد و اﺻﻼً از رزق ﻣﺎدی ﮐﮫ رزق زﻣﺎن
دار اﺳت ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٣٩ﯾﺎزده اﻣﺎم ﺻدر اﺳﻼم از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وﺻﯽ رﺳﻣﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﺑﯾﺎﻧﮕر و ﺗﺣﮑﯾم ﮐﻧﻧده دﯾن و ﺷرﯾﻌت رﺳول ھم ﺑودﻧد ھﻧوز ﻟﺑﺎس
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ
ﺷرﯾﻌت را ﺑر ﺗن داﺷﺗﻧد و اﯾن ﺗﻘﯾّﮫ آﻧﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ آﻧرا ﺷدﯾدا ً ﺑر ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺧود واﺟب داﻧﺳﺗﮫ و واﺟب ﺗرﯾن اﺻل دﯾن
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ﺧواﻧده اﻧد ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ آﻧرا ﺗرک ﮐﻧد ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﻣﺎم آﺧرﯾن در ﻏﯾﺑت اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز ﺗﻘﯾّﮫ دﯾﮕری اﺳت و ﻟذا
ﺳرآﻏﺎز ظﮭورش ﺑﺎ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۴٠و ﻟذا در ﻋرﺻﮫ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن و ﺑﺎ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة او ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎﻧش  ،ﺣﮑوﻣت اﻟﮭﯽ ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود و او در ﻣؤﻣﻧﺎﻧش
ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن وﻗوع ﺻﻠوة داﺋم اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ وﻗوع ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﮔردد و ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ و ﺑﮭﺷت
زﻣﯾﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھد  .در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﮐل ﺷرﯾﻌت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺷود و واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .و اﯾﻧﺳت آن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﮐﮫ در
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺷرﯾﻌت از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود  .در ﮐﺎﻓران ﺑدﻟﯾل ﮐﻔرﺷﺎن و در ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑدﻟﯾل اﺧﻼﺻﺷﺎن  .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﭘس از ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺣﮑوﻣت
اﻣﺎم ﺑﺳﺎط ﮐﺎﻓران از زﻣﯾن ﺑرﭼﯾده ﻣﯽ ﺷود .
 -۴١ﺧروج از زﻣﺎن ﻋﯾن ﺧروج از ﻣﮑﺎن ھم ھﺳت  .و ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل دارای ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ھﺳﺗﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺷﯾﻌﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار اﻣﺎم ﯾﺎزدھم رﻓﺗﮫ ﺑود ﺑدﻟﯾل زﻧدﮔﯽ رﻗت ﺑﺎری ﮐﮫ در ﻣﺣﻠﮫ ﭘﺳت ﺷﮭر داﺷت ﺑﮫ ﺣﺎل اﻣﺎم ﮔرﯾﮫ اش
ﮔرﻓت ﮐﮫ اﻣﺎم ﺑرای ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﭘرده ﺟﮭل را از ﻧﮕﺎه او ﺑرﮔرﻓت و او اﻣﺎﻣش را در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم دﯾد .
 -۴٢اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ ﻣﺣﺑّت اﻟﮭﯽ در ﺧﻠﻖ اﺳت وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در ﭘرده ﻏﯾﺑت اﺳت اوﻟﯾﺎء و ﯾﺎران او اﯾن ﮐﺎﻧون را
ﺑواﺳطﮫ ﺣﺿور ﺧود در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -۴٣و اﯾن از ﻋﺷﻖ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در دوران ﻏﯾﺑت اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﺧدا ﮔذﺷﺗﮫ و در دوزخ زﻣﯾﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن اﺻﺣﺎب اﻋراف )ﻋرﻓﺎ( ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر ﭘل ﺻراط ﺑﯾن ﺑﮭﺷت و دوزخ ﺷﺎھد و ﺷﻔﯾﻊ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .و اﯾﻧﺎن در
ﺑر ﺧﻠﻖ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﺳوی اﻣﺎﻣﺷﺎن ھداﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد .و اﯾﻧﺎن ﻣﺻداق آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد دوﺳﺗﺷﺎن دارد و
آﻧﮭﺎ ھم ﺧداﯾﺷﺎن را دوﺳت ﻣﯾدارﻧد و در راه او ﺟﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد و از ﻣﻼﻣت ﺧﻠﻖ ﻧﻣﯽ ھراﺳﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ در اﯾن راه ﮐﺷﺗﮫ
ﻣﯾﺷوﻧد.
 -۴۴اﯾن اوﻟﯾﺎء و ﻣﺣﺑّﯾن اﻟﮭﯽ ﺑرای رﺿﺎی ﺧدا ﺗن ﺑﮭر رﻧﺞ و ﻋذاب ﺧﻠﻖ ﻣﯽ دھﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﮔر از ﺧﻠﻖ ﺑﯾرون ﺷوﻧد در
ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﺧدا ﻣﻘﯾم ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن ﻏﺎﯾت ﻣﺣ ّﺑت ﺑﮫ ﺧدا و اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﻣطﻠﻘﮫ اراده ﺧداﺳت.
 -۴۵ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﺧرﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﻣﺣﺑّت ﺑﻧده ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرای رﺿﺎی ﻣﺣﺑوب ﺑﯾن ﺑﮭﺷت و دوزخ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک
ھﻣﺎﻧﺎ دوزخ ﺧﻠﻖ را ﺑرﮔزﯾﻧد زﯾرا ھر ﮔﺎه اﯾﻧﺎن از ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑروﻧد ﻣردم ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد در اﻧواع ﻋذاﺑﮭﺎی ﻣﮭﻠﮏ .و ﻟذا وﺟود
ﻣﺣض اﯾﻧﺎن در ﻣردم ﺑﺧودی ﺧود اﺷد اﯾﺛﺎر و ﻋﺷﻖ آﻧﮭﺎ درﺑﺎره ﺧداوﻧد و ﻧﯾز ﻣردم اﺳت.
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ از ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ
 -۴۶دﻋﺎی ﺟوﺷن ﮐﺑﯾر در واﻗﻊ دﻋﺎی اﯾن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﻣﯾﺎن دوزخ ﺧﻠﻖ در
ّ
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﺟﺎت دھد ﮐﮫ  :ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر ﯾﺎ رب ! زﯾرا ﮐﺎﻓران در دوزخ
آﻧﮭﺎ را از ﺳوﺧﺗن و ﻧﺎﺑودی در آﺗش دوزخ
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﭘوﺳت ﮐﻠﻔت ﺷده و ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣرده اﺳت و ﻟذا ﻋذاﺑﯽ ﭼﻧدان اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ اﯾن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت
ﺣﯾﺎت و ﻟطﺎﻓت ﺗن و روح و دل رﺳﯾده اﻧد در اﯾن آﺗش دوزخ ﺻﻧﻌﺗﯽ در ﺧطر ﺳوﺧﺗن دﻣﺎدم ھﺳﺗﻧد  .اﯾﻧﺳت اﻣﺗﺣﺎن دﻋوی
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن  :اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﺑﮭﺷت و دوزخ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ  .ﮐﮫ اﺟر ﭘﯾروزی در اﯾن اﻣﺗﺣﺎن طﺑﻌﺎ ً ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺣب اﻟﮭﯽ در
دوﺳﺗﯽ و ّ
ﺑرﺗر از ﺑﮭﺷت ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺑﮭﺷت را داﺷﺗﻧد و از آن ﮔذﺷﺗﻧد  .و آن اﺟر ھﻣﺎﻧﺎ رﺿوان اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧﺷﻧودی و ﺷﺎدی ﺧدا
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺿور و ﺷراﮐت در ﻣﺣﻔل ﻋﯾش اﻟﮭﯽ  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﺣﻔل ﻋﯾش ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾش ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﺟﺎﻧوری
ﻣﯾﺑﺎﺷد .
 -۴٧ﺑﻧده ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﭘﯾش ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر و ﺑﮫ آﻧﯽ ﻟﺑﺧﻧدی از او را دﯾدم و ﻟذا در طﯽ اﯾن ﺳﺎﻟﯾﺎن ﮐﮫ ﻏرق در ﻣﺣﻧت و
ﻣﻼﻣت و ﺧﯾﺎﻧت ﻧزدﯾﮑﺎن و ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳﺗﻣر ﺑوده ام ﻟﺣظﮫ ای ھم ﺷﮭﺎﻣت ﮔﻼﯾﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ام و ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﮐر ﺑوده ام
ﺳم اوﺳت و ﺧﺷﻧودی اش  .وﻗﺗﯽ او از آدم ﺧﺷﻧود
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از درد ﺑﺧود ﻣﯽ ﭘﯾﭼﯾدم  .اﯾن ﺷﮑر و رﺿﺎ از ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ دﯾدار ﺗﺑ ّ
ﺑﺎﺷد آدم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺳر ﺑرﯾده در ﺧون ﺧود ﺑرﻗﺻد ﭼون ﺣﺳﯾن و ﺣﺳﯾﻧﯾﺎن در ﮐرﺑﻼ ﺑﺎ ﻧوای ﻧﯽ در ﻧﯾﻧوا .
 -۴٨ﮔﺎه در ﺣﯾن درد ﮐﺷﯾدن و ﺑﺧود ﭘﯾﭼﯾدن ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدم و ﺑرﺧﯽ از اطراﻓﯾﺎﻧم ﺑﻣن ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻧﮑﻧد ﺗﻣﺎرض ﻣﯽ ﮐﻧم  .و
ﺣﻖ ھم داﺷﺗﻧد  .اﯾن ﻣن ﻧﺑودم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدم اﯾن او ﺑود ﮐﮫ در ﻣن ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد و از ﻣن ﺧﺷﻧود ﺑود .
 -۴٩ﺳرﮔذﺷت ﻣﺣﺑّﯾن ﺑﺎزﺗﺎب ﻧوﺷﺗﮫ ای در دل آﻧﮭﺎﺳت ﺑﮫ ﻗﻠم و ﺧط ﺧود ﺧدا  .اﯾن دﻟﻧوﺷﺗﮫ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻗرﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ
ﺑواﺳطﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺷود  .دﻟﻧوﺷت ﻣﺣ ّﺑﯾن ھﻣﺎن ﺳرﻧوﺷت ﻋﻠ ّﯾﯾن اﺳت و ﺳرﮔذﺷت اﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎطﻖ ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن .

٢٢

 -۵٠اﺻل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌرﻓت ﻋﻘﻼﺋﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ آدﻣﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺧﺎﻟﻘش ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎدﯾده و ﺣﺗﯽ ﻧﺎﺷﻧﯾده  .ﺻورت
ظﺎھر ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﺟذاب و ﻋﺷﻖ آﻓرﯾن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳراﺳر ﺑﻼ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و رﻧﺞ و ﻣﻼﻣت و ﻣﺣﻧت و ﺧﺎﮐﺳﺎری اﺳت و
طﺑﻌﺎ ً ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز  .و اﯾﻧﺳت ﮐل راز ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن .
 -۵١ﻋﺷﻖ در رواﺑط ﺑﺷری ﺑﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ آﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻔرت و ﻋداوت ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﺎ اﻧدک رﻧﺞ و ﻣﻼﻣﺗﯽ ﮐﮫ از
ﻣﺣﺑوب ﺑرآﯾد ﻋﺷﻖ از ﺳر و دل و ﺟﺎن ﻣﯽ رود و ﺧﯾﺎﻧت ﭼون آب ﺧوردن آﺳﺎن ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ داﻧﯾم و ﺑﯾﻧﯾم  .وﻟﯽ
ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﺣﺑوب ﺑﻼﯾﺎ ﺷﺎﻗﮫ ﺗر ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و آدم در درد ﺧود ﺟﺎم زھر ﻓﻧﺎ را ﺑﮫ
ﺣب ﻣﺣﺑوب ﮐم ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ھر آھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﺷد آﺗش ﻋﺷﻖ ﻣﺣﺑوب اﺳت ﮐﮫ
ﺻد زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧرد وﻟﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧدﮐﯽ از ّ
زﺑﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﺷد از ھزار ﺗوی دل  .و ﻓﻘط آرزو و اﺣﺗﻣﺎل دﯾداری و ﻟﺑﺧﻧدی دﮔر اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ھرﮔز از رﻧﺞ ﮐﺷﯾدن ﺧﺳﺗﮫ
ﻧﻣﯾﺷود و دﻟش ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ھزاران ﺑﺎر دﮔر ﺑدﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎﯾد و رﻧﺞ ﺑﮑﺷد ﺗﺎ ھﻣﺎن ﯾﮑﺑﺎر دﯾدار رخ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﯽ .
 -۵٢اﮔر ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎ ورﺛﮫ اﻧﺑﯾﺎء ھﺳﺗﻧد اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻋﻠم ﻧﮫ ﻓﯾزﯾﮏ و طب و ﺷﯾﻣﯽ و رﯾﺎﺿﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﻧطﻖ و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻧﮫ ﺻرف و ﻧﺣو و ﻓﻘﮫ و اﺻول و ﺗﻔﺳﯾر و ﺣدﯾث اﺳت  .اﯾن ﻋﻠم ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت در ﻣﯾﺎن ﻣردم .
ﺣب اﺳت ﮐﮫ ﭼون
ﻣﻌرف ﺣﺿور ﺧدا در ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد ﺑواﺳطﮫ وﺟود ﻣﺣض ﺧود و ﻧﮫ ﻟزوﻣﺎ ً آﻣوزه ھﺎی ﻋرﻓﺎﻧﯽ  .اﯾن ﻋﻠم ّ
زﯾرا ّ
ﻧور ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود در ﺳﮑوت  .اﯾن ﻣﺣﺑّﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣظﮭر اﻟﺣﻣد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن در ﻣردﻣﻧد در ﺣﯾن ﺑﻼ و ﺟﻔﺎی ﺧﻠﻖ .
ﻣﺣب را ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه ،ﺧواه ﻧﺎﺧواه و آﺷﻧﺎ و ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا
 -۵٣ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣردم ﯾﮏ
ّ
ﻣﯾﺎﻓﺗﻧد  .اﯾﻧﺎن در ھر ﻋﺻر و ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد  :ﺑﻘﯾﺔ ﷲ در ﻋﺻر ﻏﯾﺑت!
ﻣﺣب ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮫ ﻣﺣﺑوب ﺑﺎﺷد  .ﭼون ﻋﮑس رخ ﯾﺎر ﻓﺗد در رخ دﻟدار  ،ﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد ﻧﮫ ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮫ ﺧوﯾش
-۵۴
ّ
ﻣﺣب
و ﻧﮫ اﻏﯾﺎر  .در ﺣﺿور اﯾن ﺧراﺑﺎت ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﻣﺗﮑﺑرﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و رﺿﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
ّ
را رﻧﺟور ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و آﺗش ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﺧود را ﺑﺳوی او ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧود ﺳﺑﮑﺑﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﯽ روﻧد.
ﻣﺣب ﺣﺳﺎس ﺗرﯾن ﮐﺎﻟﺑد در ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت  .ﺗن او آﺋﯾﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐس در ﺣﺿور آن اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ دارد زﯾرا
 -۵۵ﺗن
ّ
ھﻣﮫ ﭘﻠﯾدی ھﺎی ﻧﻔس ﺧود را ﺑﮫ آﺋﯾﻧﮫ ﻣﯽ دھد و ﺧود ﭘﺎک ﻣﯽ ﮔردد  .ﺗن آﺋﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺷود و آن ﻓرد ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺣب از ﺑﺎﺑت ﺷﻔﺎﻋت ﺧﻠﻖ  ،ﺧودش ﻣﺗﺣﻣل اﻧواع رﻧﺞ ﻣﯽ ﺷود .
ّ
ﺻﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗن ﻧزدﯾﮑﺗرﻧد .
 -۵۶ﺗن
ﻣﺣب ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت ﺧﻠﻖ اﺳت ﺧﺎ ّ
ّ
ﻣﺣب ﻗﻠﻣرو ﻗﯾﺎﻣت ﺻﻐراﺳت ﭼرا ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮫ ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت  .و اﯾﻧﺳت راز ﻋداوت و اﻧﮑﺎر ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺗن
 -۵٧ﺗن
ّ
روزﮔﺎری ارﺗﺑﺎطﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد .
ﺣب  ،ھر ﻓرد ﯾﺎ ﮔروھﯽ را ﮐﮫ ﻣﺧﺎطب ﻗرار دھد ﻗﯾﺎﻣﺗش را ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -۵٨ﻣ ّ
 -۵٩ﻧظر و ﻗﺿﺎوت ﻣﺣﺑّﺎن درﺑﺎره ھر ﻓرد ﯾﺎ ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﻋﯾن ﻧظر و ﻗﺿﺎوت ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑر آن ﻓرد ﯾﺎ ﮔروه ﺟﺎری ﻣﯾﺷود.
ﻣﺣب اﻟﮭﯽ وارد ﻣﯾﺷود ﻗﯾﺎﻣت دﻧﯾوی اش ﺑرﭘﺎ ﻣﯾﮕردد زﯾرا وﺟودش ﻗﯾﺎﻣت ﺳراﺳت.
 -۶٠ھر ﮐﮫ ﺑر ذھن ﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﯾﮏ
ّ
 -۶١اﺻﺣﺎب اﻋراف ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺑر ﭘل اﻋراف ﺑﯾن ﺑﮭﺷت و دوزخ ﻣﺳﺗﻘرﻧد و ﺑر ﺻراط در اﻧﺗظﺎر دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﻧد ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﺣﺑّﺎن اوﯾﻧد ﮐﮫ از ﻋﺷﻖ اوﺳت ﮐﮫ از ﺑﮭﺷت دﻧﯾﺎی ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد و در دوزﺧﯽ ﮐﮫ ھﯾزﻣش ﻣردﻣﻧد ﻣﺷﻐول ﻣﻌرﻓﯽ ﺧداوﻧد
ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ اﯾﻣﺎن آورد و ﺑدﺳت او از دوزخ ﺧﺎرج ﺷود .
 -۶٢ﻣﻌرﻓت اھل ﻋرﻓﺎن ﻣﺣﺻول ﻣﺣﺑّت اﻟﮭﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻧده ﺑﮫ اﯾن ﻣﺣﺑّت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺑّت ورزﯾدن ﺑﮫ ﺧدا ﺑرای ﺧﺷﻧود ﺳﺎﺧﺗن
او  .و ھﯾﭻ ﭼﯾزی ھﻣﭼون ﺗوﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﻓر ﻣوﺟب ﺧﺷﻧودی ﺧداوﻧد ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺗﻼش اﯾﺛﺎرﮔراﻧﮫ اﺻﺣﺎب اﻋراف در
ﻣﯾﺎن ﮐﺎﻓران اﺳت .
 -۶٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد اﮔر اراده ﮐﻧد ﺑﮫ آﻧﯽ ھﻣﮫ ﺧﻼﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺑودﯾت و اﺧﻼص ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻣﯽ رﺳﻧد
وﻟﯽ او دوﺳت ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﻣوﺟب اﯾن اﻣر ﺷوﻧد ﻧﮫ ﺧودش .

٢٣

 -۶۴ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﯾﮕری را دوﺳت ﻣﯽ دارد اﮔر اﯾن دوﺳﺗﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻗﻠﺑﯽ و ﺑرﺣﻖ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ھوای ﻧﻔس و ﻧﯾﺎز ﺷﺧﺻﯽ
ﺧودش  ،ﺑدون ﺷﮏ دوﺳت ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ﻣﺣﺑوﺑش را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و دوﺳت ﺑدارﻧد  .و طﺑﻌﺎ ً ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎن
ﻣﺣﺑوﺑش را ھم دوﺳت ﻣﯽ دارد  .وﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﮐﺛر دوﺳﺗﯽ ھﺎ و ﻋﺷﻖ ھﺎی ﺑﺷر ﺧﻼف اﯾن ھوﯾت و ﺧﺎﺻﯾت را
دارد و آدﻣﯽ ﻣﺣﺑوﺑش را ﻓﻘط ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد و ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﺑوﺑش ﻧزدﯾﮏ ﺷود ﺧوﻧش را ﻣﯾرﯾزد  .و اﯾن ﻋﺷﻖ
اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺿد ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﺧدا و آدم را ﻧداﺷت و ﺑﮫ ﻋداوت و اﻧﮑﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا و آدم
رﺳﯾد .ﭘس او ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﺷوق ﺧوار و ﺧودﭘرﺳت ﺑود و ﺧود را ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺣﺑوب ﺧود ﻣﯾداﻧﺳت ﻧﮫ ﻣﺣﺑوﺑش را ﻣﺎﻟﮏ
ﺧودش .
 -۶۵ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ دوﺳت ﺗو ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ دوﺳت ﺗو را ھم دوﺳت ﺑدارد .و اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻣﺣﮏ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑّت
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﺳت .وﻟﯽ آﯾﺎ ﭼﻧد درﺻد از دوﺳﺗﯽ ھﺎی ﺑﺷری اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت؟
 -۶۶ﭘس ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑّت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﯾﻣﯾﺎ در ﺑﺷر اﺳت و اﯾﻧﮭﻣﮫ دﻋوﯾﮭﺎ و ﻋرﺑده ھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ
ﺑﺷر  ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً دروﻏﯾن و اﺑﻠﯾﺳﯽ اﺳت و از ﺳر اﺳﺗﮑﺑﺎر و آدﻣﺧواری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﻟذا اﻣروزه ﮐﮫ ﻋﺻر ﻏوﻏﺎی ﻋﺷﻖ در ﺟﮭﺎن
اﺳت از اﯾن دﻋوی ﺟز ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت رخ ﻧﻣﯽ دھد  .ﭘس ﻣﺎ در ﻋﺻر ﻗﺣطﯽ دوﺳﺗﯽ و ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑّت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾم و ﻋﺻر
ﻣﺎ ﻋﺻر ﺑﺣران ﻣﺣ ّﺑت اﺳت .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺣﺗﯽ ﻣﺣ ّﺑت ھﺎی ﻏرﯾزی و ﺟﺎﻧوری در ﺧﺎﻧواده ھم از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑس ﮐﻣﯾﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
 -۶٧در اﯾن دوران
ﻟذا ﺧﺎﻧواده در ﺣﺎل ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ  .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﺑﯽ ﻋﺷﻖ ﺗرﯾن
اﻓراد را در اﯾن دﮐﺎﻧﮭﺎی ﻋرﻓﺎن دﺟّﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﺧود را ﭘﯾرو ﻣذھب ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و اﯾﻧﺎن
ﭘﯾروان اﺑﻠﯾس و ﻋﺷﻖ اﺑﻠﯾﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺿد ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -۶٨ﭘس ﻣﺣﺑّﺗﯽ ﺟز از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑرﻧﻣﯽ ﺧﯾزد .
 -۶٩و اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑس اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت ﻋﺷﻖ  .ﭼرا ﻓﻘط ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را دوﺳت ﻣﯽ دارد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣردم را ھم
دوﺳت ﺑدارد و ﻻﻏﯾر  .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر آن آﯾﮫ ﻣﺷﮭور دارای ﭼﮫ ﺣﮑﻣت و ﻋﻠﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ  :ﻓﻘط ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧداﯾﻧد ﮐﮫ ﻣردم را ھم
دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد  .اﯾن ﻣﯾزان اﻟﮭﯽ درﺑﺎره ﻣﺣﺑّت ﺑر ﭼﮫ ﺣﮑﻣﺗﯽ اﺳﺗوار اﺳت .
 - ٧٠ﺧدادوﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ وﺟوددوﺳﺗﯽ و دوﺳت داﺷﺗن و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺄ وﺟود و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ  .و ﻟذا طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ھﻣﮫ
ﺻﺎﺣﺑﺎن وﺟود و ﻣوﺟودات را دوﺳت ﺑدارد زﯾرا در ھر ﭼﯾزی ﻧﺷﺎﻧﯽ از وﺟود اﺳت و ھر ﻣوﺟودی آﯾﮫ ای از ﺧداﺳت .
 -٧١ﺧداوﻧد دوﺳﺗﺎﻧش را ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﮫ ﺑﻼﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد و ﻟذا ﺧدادوﺳﺗﯽ ﻣﺗرادف ﺑﻼدوﺳﺗﯽ و ﻓﻧﺎدوﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻧﮭﺎ
دوﺳﺗﯽ و ﻋﺷﻖ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﻧﺎب و ﺣﻘﯾﻘﯽ در ورای ﻧﯾﺎزھﺎی دﻧﯾوی اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﻼﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھم ﻣوﺟب ﮐﺎھش ﻣﺣ ّﺑت او در دل
ﺑﻧده ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﻣوﺟودی را دوﺳت ﺑدارد ﭘس ھﻣﮫ را دوﺳت
ﻣﯾدارد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗوﻗﻌﯽ  .و ﺑﻠﮑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺧود را ھم دوﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷت زﯾرا از دوﺳﺗﯽ ھﯾﭻ ﺗوﻗﻌﯽ ﻧدارد ﺟز ﻓﻧﺎی ﺧود.
 -٧٢ﻋﺷﻖ ﺑﺧدا ﻋﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻓﻧﺎی ﺧوﯾش اﺳت  .و ﻓﻧﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﮐوره اﻣﺗﺣﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت  .زﯾرا ﺧدا دﺷﻣن ﻣﻧﯾّت و ﻧﻔس اﻣﺎره و
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت ﭘس اﮔر ﮐﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ را دوﺳت ﺑدارد ھﻣﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧد دوﺳت ﺑدارد  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﺷﻣن ﺧود را
دوﺳت ﺑدارد ھﻣﮫ را دوﺳت ﻣﯽ دارد  .ﭼون دﺷﻣﻧﯽ ﻗﺳم ﺧورده ﺗر و ﻗﮭﺎرﺗر از ﺧداوﻧد ﺑرای ﻧﻔس ﺑﺷر ﻧﯾﺳت ﺑرﺣﺳب اﻣﯾﺎل
دﻧﯾوی ﺑﺷر .
 -٧٣در ﺣﻘﯾﻘت ﺧدادوﺳﺗﯽ ﻋﯾن دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﺧود اﺳت  .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﺷﻣن ﺧود ﺑﺎﺷد دوﺳت ھﻣﮫ ﻏﯾر ﺧود اﺳت  .زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺣب ﻧﻔس اﺳت .
اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯾر ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ّ
 -٧۴دﺷﻣن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﺑودی آدﻣﯽ را ﺑﺧواھد  .ﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻧﺎی ﺧوﯾش اﺳت ﭘس دوﺳت ھﻣﮫ
دﺷﻣﻧﺎن ﺧوﯾش اﺳت زﯾرا دﺷﻣﻧﺎﻧش ھﻣﺎن ﭼﯾزی را درﺑﺎره او اراده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ او ﺧودش اراده ﮐرده اﺳت  .ﭘس ﺑرای ﭼﻧﯾن
ﮐﺳﯽ دﺷﻣﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت و ھﻣﮫ دوﺳت ھﺳﺗﻧد .
 -٧۵اﯾﻧﺳت راز ﺣﻘﺎﻧﯾت آﯾﮫ ﻣورد ﺑﺣث ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﻧظر ﻣﺎ ﻣﯾزان ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﮏ دوﺳﺗﯽ اﺳت .

٢٤

 -٧۶ﭘس ھرﮔز ﺑﺎور ﻣﮑن ﮐﮫ ﮐﺎﻓری ﺑﺗواﻧد دﯾﮕری را دوﺳت ﺑدارد .
 -٧٧ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را دوﺳت ﻧدارد ھﯾﭼﮑس را دوﺳت ﻧدارد  .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا را دوﺳت ﺑدارد طﺑﻖ ﻗول ﺧود ﺧداوﻧد  ،ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ رﺳوﻻن و اﻣﺎﻣﺎن او را اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد و در راه ﺧدا ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻣﻼﻣت و آزار ﺧﻠﻖ ﻧﻣﯽ ﺗرﺳد .
 -٧٨ﭼون اﮐﺛرﯾت ﻣردم دﺷﻣن ﺧداﯾﻧد ﭘس دﺷﻣن اوﻟﯾﺎی او ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد و ھر ﮐس ﭘرﭼم دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدا را ﺑراﻓرازد ﺧﺻوﻣت
ﺧﻠﻖ را ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧود ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت  .و اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧداﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧش ﺑﺧﺎطر او ﺳﺗﯾزه ﮐﻧد و
ﺑﻠﮑﮫ دﺷﻣﻧﺎﻧش را ھم ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ او ﻓراﺧواﻧد از طرﯾﻖ ﻣﺣﺑّت و ﻧﮫ ﻋداوت .
 -٧٩ﺑﻘول ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻣﯾﺎن اﻗوام ﺑﺷری ﻋداوت و ﺷﻘﺎوت ھﯾﭻ ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺑّﯾن و ﻋﺎرف ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾروان ﻋﻠوم
ﻣدرﺳﮫ ای ﻧﯾﺳت آﻧﮭم از ﻧوع دﯾﻧﯽ اش  .ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ ﺻورت ﺑﯾروﻧﯽ ﺣﯾﺎت دﯾﻧﯽ ﻣﺣ ّﺑﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ آن ﺣرﺑﮫ را ھم
ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﺗﺎ ﻋداوت ﺧود را ﺑﮫ اوج ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﺗﺣت ﻋﻧوان دﻓﺎع از دﯾن و ﺧدا  .ﭼرا ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﺑﺎدات ﻣﺣﺑّﯾن ﻗﻠﺑﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ و
وﺟودی اﺳت و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺧداوﻧد ﻧﻣﺎز را در ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻧوﺷﺗﮫ و ﻟذا داﺋم اﻟﺻﻠوة ھﺳﺗﻧد و ﻟذا در اطراف اﯾﻧﺎن
ﺧﺑری ﭼﻧدان از ﺟﺎﻧﻣﺎز ﻧﯾﺳت ﻣﮕر در اﻣور ﺟﻣﻌﯽ آﻧﮭم اﮔر دارای رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻧد ھﻣﭼون اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر)ع( .
 -٨٠ﻣﺣﺑّﯾن ﺧود ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺻﻠوة و ذﮐر و ﺳﺟودﻧد و اﺻوﻻً ﻣذﮐورﻧد و ﻧﮫ ذاﮐر  .و ﻟذا اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﯾن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻧﮫ ﺑرای ﺧدا ﮐﮫ
ﺑرای ﺧﻠﻖ و ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑر رﺳول و اﻣﺎﻣﺎن ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧﮭﺎ ھم ﺑر ﻣردﻣﺎن .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در واﻗﻌﮫ ﻣﻌراج ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺷﻐول ﺻﻠوة ﺑر ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت .
 -٨١وﻗﺗﯽ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﯾن ﻋﺎﺑد و ﻣﻌﺑود از ﻣﯾﺎن رﻓت دﯾﮕر ﻧﮫ ذاﮐری اﺳت ﻧﮫ ﻣذﮐوری .اﯾﻧﺎن ﻗﻠﻧدران وادی ﺗوﺣﯾدﻧد .اﯾﻧﺎن ﺑﮫ
ذات ﺷﮭﯾدﻧد .
 -٨٢ﻧﺧﺳﺗﯾن اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ھﻣﺎﻧﺎ ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوﻣﻧد و ﺳﭘس ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺧﻠص آﻧﮭﺎ ،ﺳﻠﻣﺎن ھﺎ ،ﺣﻼج ھﺎ ،ﺑﺎﺑﺎ طﺎھرھﺎ ،ﺷﻣس ھﺎ و
. ...
 -٨٣اﯾﻧﺎن ﺧروج ﮐرده ﮔﺎن از دﻧﯾﺎ ﺑرای ﺧداﯾﻧد .اﯾﻧﺎن ﻣﻘﯾم آﺳﻣﺎﻧﻧد و آن ﮔروھﯽ اﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اھﺎﻟﯽ آﺳﻣﺎن آﻧﮭﺎ
را ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﺗﺎ اھﺎﻟﯽ زﻣﯾن.
 -٨۴اﯾﻧﺎن ُﻣﻠﮏ وﯾژه ﭘروردﮔﺎر در ﻋﺎﻟم ﺧﺎﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻋرش ﺧود را ﺑر آﻧﺎن ﻧﮭﺎده اﺳت و ﻋرش او را ﺣﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن .و ﻟذا ﻣﺣﺑّﺎن او زﯾر ﭘﺎھﺎی ﺷﻘﺎوت ﺧﻠﻖ ﻟﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ ﻣﺣﺑّت او را ﺑﮫ
 -٨۵ﻋرش ﺧدا ﺑر ﻣردم ﻓرود آﻣده اﺳت در
ﻗﻠوب ﺳﺧت ﺗر از ﺳﻧﮓ ﺧﻠﻖ ﺑرﺳﺎﻧﻧد .
 -٨۶اﮔر ﻣﺣﺑّﯾن اﻟﮭﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺳرﮔذﺷﺗﯽ ﻣﮑﺗوب و ﻣﺳﺗﻧد ﻧدارﻧد و ﺟﻣﻠﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ وارﻧد ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺳری ﻧدارﻧد و ﺑﯽ ﺳر
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳرﮔذﺷت آﻧﮭﺎ ﻣﺻداق " ﺑﯽ ﺳر ﻧﺎﻣﮫ " اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳرش در زﯾر ﺑﻐل اﺳت و راه ﻣﯾرود و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺑﺟﺎی ﺳر  ،ﻗرص ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺑر ﺗﻧﺷﺎن  .اﯾﻧﺎن ﺳرﻧوﺷت ﻧدارﻧد و ﺑر اﺳﺎس ﺳر ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﺳر آدﻣﯽ دﻧﯾﺎی
اوﺳت و اﯾﻧﺎن ﺑراﺳﺎس ﯾﮏ دﻟﻧوﺷﺗﮫ اﻟﮭﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٨٧در دوران ﻣﺎ اﯾن ﺑﯽ ﺳرﮔذﺷت ھﺎ ﺑﻣراﺗب ﻣظﻠوﻣﺗرﻧد  .ﻗرة اﻟﻌﯾن  ،آرﺗور رﻣﺑو  ،ﻣﯾرزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐرﻣﺎﻧﯽ  ،ﻧﯾﭼﮫ  ،ﮐﺎﻓﮑﺎ ،
ﭘو  ،ﺷرﯾﻌﺗﯽ  ،ﻓروغ ﻓرﺧزاد و  . ...آری اﯾﻧﺎن از ﭼﺷم اھل ﻣدرﺳﮫ ﻣﻠﺣدﻧد وﻟﯽ ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻋﻣﻠﯽ اﻗوام و ﻣﻠل ﻋﺻر
ﺟدﯾد ﺑطرزی ﺣﯾرت آور ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر زﻧدﮔﯽ اﯾن ﻣﻠﺣدﯾن اﺳت .
 -٨٨ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺑّﯾن اﻟﮭﯽ را ﺟز در ﻋﺑﺎ و ﻋﻣﺎﻣﮫ درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم ھﻧوز در ﻋﺻر ﺟﺎھﻠﯾت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾم .
 -٨٩ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﻟﺑﺎس ﭘرﺳﺗﺎن ﭼﮫ از ﻧوع داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ﭼﮫ ﻣذھﺑﯽ ھرﮔز ﻗﺎدر ﻧﺧواھﻧد ﺑود ﮐﻔر را از اﯾﻣﺎن  ،ﺣب را از
ﺑﻐض  ،ﻧور را از ظﻠﻣت و ﺣﻖ را از ﺑﺎطل ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﻼﻣﮫ ﺑﺎﺷﻧد .

٢٥

 -٩٠دﻧﯾﺎی ﻣﺎ را ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﯾن ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳت ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﯾده اﺳت ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳت ھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ و دﯾﻧﯽ  .ﻣﺛل
ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺑوش و ﺑن ﻻدن  .اﯾن ﻧﺑرد ﺑﯾن ﮐت ﺷﻠوار و ﻋﺑﺎﺳت  .اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﯾن دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎن اﺳت زﯾرا دﻧﯾﺎ ﭼﯾزی ﺟز ﻓرم و
ﻟﺑﺎس ﻧﯾﺳت .
 -٩١وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﯾن و زﻣﺎن و آﺳﻣﺎن را ﻣﺣﺑّﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ارث ﻣﯽ ﺑرﻧد .
 -٩٢از ﻣﺎ ﺳﺋوال ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺟﺎﺋﯽ ﻣﺛﻼً ﻓروغ ﻓرﺧزاد و ﻓردوﺳﯽ و ﻧﯾﭼﮫ را ﻧﻘد ﮐرده اﯾد و در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕر ﺳﺗوده اﯾد .
اﯾن ﺗﻧﺎﻗض از ﭼﯾﺳت ؟ ﻧﻘد ﻣن ﺑﮫ آﻧﺎن از ﻣﻧظر دوﺳﺗﯽ و اھﻠﯾّت اﺳت و ﻧﻘدی درون ﺧﺎﻧواده اﺳت ﻧﻘدی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و از
ﻏﺎﯾت ﻋﺷﻖ  .ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻗرآن ﺧداوﻧد آﻧﻘدر ﮐﮫ رﺳوﻟش را ﻣورد ﻧﻘد و ﺳرزﻧش ﻗرار داده ﮐﺎﻓران را اﺻﻼً ﻣﺧﺎطب
ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت  .و در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕر او را ﻣورد ﺳﺗﺎﯾش ﻗرار داده اﺳت ﮐﮫ ﺗو رﺣﻣﺗﯽ ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ھﺳﺗﯽ  .ﻧﻘدی ﺧﺻوﺻﯽ و
ﺳﺗﺎﯾش ﻋﻣوﻣﯽ .
 -٩٣ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻓروغ ﻓرﺧزاد و ﻗرة اﻟﻌﯾن را در ﮐﻧﺎر ﻓﺎطﻣﮫ )ع( ﻗرار داده اﯾد ؟ ﭼرا ﮐﮫ ﻧﮫ  .ھر ﻣردی ﮐﮫ زﻧدﮔﯾش را ﻓدای
اﻋﺗﻘﺎدش ﮐﻧد از ﺷﺟره ﺣﺳﯾن اﺳت و در ﮐﻧﺎر اوﺳت و ھر زﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻧد از ﺷﺟره ﻓﺎطﻣﮫ اﺳت و در ﮐﻧﺎر اوﺳت  .اﯾن
ﺣب و ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﮐﮫ در وادی ﻋﺷﻖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت .
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ّ
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت  .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
 -٩۴آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺳﯾﺢ و ﻣﮭدی را در ﻋﺑﺎ و ردا ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھرﮔز ﻧﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت  .اﯾن از وﯾژﮔﯽ
ﻣوﻋود ﺑﺎ ﺷﻠوار ﺟﯾن و ﺗﯽ ﺷرت و ﺻورت ﺳﮫ ﺗﯾﻐﮫ اﺻﻼح ﺷده در ﻣردم ﮔردش ﻣﯽ ﮐﻧد  .و اﯾﻧﺳت راز ﻏﯾﺑت .ﭘس اھل ظﺎھر
ھرﮔز ﻧﺟﺎت ﻧﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ از ظﺎھرﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ .
 -٩۵ﺟﮭﺎن ﻣﺎ را اﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و ﺧون ﮐﺷﯾده اﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا ھم ﻧژاد و ﻗﺑﯾﻠﮫ درﺳت ﮐرده اﻧد و
او را ﺑﮫ ﻧژاد ﺧودﺷﺎن ﺗﻣﺷﯾت داده اﻧد  .اﻣروزه ﺟﻧﮓ ھﺎ ھﻣﮕﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺧداﯾﺎن ﻋرﺑﯽ و ﻋﺑری و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم اﺳت .
ﺟﻧﮓ زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﻟﺑﺎس ھﺎ  .ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن  .و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺷدﯾدا ً ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از دﺧﺎﻟت در اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺑﭘرھﯾزﻧد ﮐﮫ در آن
ﮐﻣﺗرﯾن ﺣﻘﯽ ﻧﯾﺳت .
 -٩۶ﮐﻔر و ﻓﺳﺎد و ﺷﻘﺎوﺗﯽ ﺑدﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻟﺑﺎس ﻧژاد و زﺑﺎن و ﻗﺑﯾﻠﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده وﺟود ﻧدارد  .و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل آﻧﺎن
ﻣﺣﺑّﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﺑری از ﻧژادﻧد و ﯾﮕﺎﻧﮫ دوراﻧﮭﺎ و ﻗﻠﻧدران ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ وﺟودش ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾﻧد ﻧﮫ ﻧﺑودش  .وﻟﯽ آن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن
ﺧود را ﺑﮫ وﺟود و ﺧدا را ﺑﮫ ﻧﺑود ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد  .وﻟﯽ ﻣﺣﺑّﺎن  ،ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺑود و ﺧدا را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾﻧد.
 -٩٧ﺷرﯾﻌت ﻣﺣ ّﺑﺎن در ﻗرآن آﺷﮑﺎر اﺳت  " :ﺧدا در ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت و از رگ ﮔردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت و ﺑﮭر
ﺳو ﮐﮫ رو ﮐﻧﯾد روی ﺧداﺳت و ﺑﮭر روﺷﯽ ﮐﮫ دوﺳت ﻣﯽ دارﯾد او را ﺑﭘرﺳﺗﯾد  .ﺟز ﺧدا وﺟود ﻧدارد و ھﻣﮫ از اوﺳت ".
 -٩٨اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﮔروھﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺳوره ﻓﺗﺢ در وﺻﻔﺷﺎن آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن را در ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﺧﺷوده و از ﻧزد ﺧود آﻧﺎن را ﯾﺎری و ھداﯾت ﻧﻣوده اﺳت و ﺟز ﺳوء ظن ﺑﺧدا ﮔﻧﺎه و ﻋذاﺑﯽ ﻧدارﻧد .
 -٩٩در ﻗرآن ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺣﺿرت رﺳول درﺑﺎره ﺧدا دﭼﺎر ﺳوء ظن ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﻓراﻣوﺷش ﮐرده و
ﺑﺎ او ﺳر دﺷﻣﻧﯽ ﻧﮭﺎده اﺳت  .و ﺧدا اﯾن ﺳوء ظن او را در ﻗرآن اﻓﺷﺎء و ﺳرزﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -١٠٠اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺑرﺧﯽ از وﯾژﮔﯾﮭﺎ و رﻧﺟﮭﺎی ﻣﺣ ّﺑﺎن اﻟﮭﯽ را در ﻓﺗوﺣﺎﺗش ﻧﻘل ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺧواب را از آﻧﺎن رﺑوده و ھر
دﻣﯽ ﮐﮫ ﻓرو ﻣﯽ ﺑرﻧد ﭼون آھﯽ آﺗﺷﯾن از ﺳﯾﻧﮫ ﺷﺎن ﻓوران ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣواره ﺗﺑﯽ ﻣﻐزﺷﺎن را ﻣﯽ ﮔدازد ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ای در دﻧﯾﺎ
ﻧﻣﺎﻧﻧد و از ادرارﺷﺎن ﺧون ﻣﯽ آﯾد و ھﻣدﻣﯽ ﺟز ﻗطﻌﮫ ﺳﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺷﮑم و ﭘﮭﻠو ﻣﯽ ﻧﮭﻧد ﻧدارﻧد در اﯾن دﻧﯾﺎ  .ﯾﻌﻧﯽ دﻧﯾﺎ در
وﺟودﺷﺎن دﻣﺎدم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ آﺗش ﺷده و دﻓﻊ ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﺑدﻧﺷﺎن دﻧﯾﺎ را در ﺧود ﻧﮕﮫ ﻧدارد  .ﺟز ﯾﺎد ﺧدا ﻏذاﺋﯽ ﻧدارﻧد و ﺟز آن
ھﻣﮫ ﺳﻣوم و آﺗش اﺳت از ﺑرای اﯾﻧﺎن  .اﯾن ﺗوﺻﯾف اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺣدود ھﺷت ﻗرن ﭘﯾش از اﯾن اﺳت و اﯾن وﺻف دوﺻد ﭼﻧدان
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﻣراﺣل ﻧﮭﺎﺋﯽ اش ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﺳت و ﮐل دﻧﯾﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳم و زھراب ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷﺎﻗﮫ ﺗر اﺳت در ﻋﺻر ﻣﺎ ﮐﮫ
اﺳت ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع(  .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب زﯾﺳﺗن ﺑرای اﯾن ﻣﺣ ّﺑﺎن ﺳراﺳر ﻋﺑودﯾت و وظﯾﻔﮫ اﺳت .و وظﯾﻔﮫ ای ﺷﺎﻗﮫ ﺗر از ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن
ﻧدارﻧد .ﺑودن ﻣﺣض اﯾﻧﺎن راز ﺑﻘﺎی ﺑﺷرﯾت در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻋﺑودﯾت ﻋﯾن ﺑودن اﺳت از ﺑراﯾﺷﺎن .و ھﻣﭼون ﺳﺧن ﻋﻠﯽ)ع(،
ﺷﮭدی ﻟذﯾذﺗر از ﻣرگ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد وﻟﯽ ﺑر ﺣﺳب وظﯾﻔﮫ ھﻧوز ھﺳﺗﻧد .ﻋﻠﯽ)ع( در ﺧطﺑﮫ ای در وﺻف اﯾن ﻣﺣﺑّﺎن ﺑﻧﺎﮔﺎه از ﻓرط
ﻓراق آﻧﺎن و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ آﻧﺎن ،ﻋﻧﺎن اﺷﮏ و اﻧدوه از دﺳت ﻣﯾدھد .اﯾﻧﺎن ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ ھﺎی دوراﻧﮭﺎ .و ﻟذا ﺗوﺻﯾف
ﻋﻠﯽ درﺑﺎره آﻧﮭﺎ ﻋﯾن ﺗوﺻﯾﻔش درﺑﺎره ﺧودش ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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 -١٠١اﯾن ﺗوﺻﯾف اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ را ﭼون ﺧواﻧدم ﮔوﺋﯽ ﺷرح اﺣوال و زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺧود را ﺧواﻧدم و ﮔوﺋﯽ اﺑن
ﻋرﺑﯽ ﺑﯽ ھﯾﭻ ﮐم و زﯾﺎده ای ﻣرا ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت  .ای ﮐﺎش اﯾن اﺛر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن ﺑدﺳﺗم ﻣﯽ رﺳﯾد و
ﻣﯾﺧواﻧدم ﺗﺎ از آﻧﮭﻣﮫ ﺣﯾراﻧﯽ و ﺳوء ظن ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم  .ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﯾن اﺛر ﺑدﺳﺗم رﺳﯾد و ﺧواﻧدم ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ ﯾﻘﯾن
رﺳﯾده ﺑودم وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺑﺎز ھم ﺑر ﯾﻘﯾن ﻣن اﻓزود از اﯾﻧﮑﮫ ﺣدود ھﺷت ﻗرن ﭘﯾش از اﯾن ھم ﮐﺳﯽ ﺑوده ﮐﮫ درﺳت ﭼون ﻣن
ﻣﺣب و ﻋﺎرﻓﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺧوﯾش در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ در
زﯾﺳﺗﮫ اﺳت ھر ﭼﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣن  .اﺑن ﻋرﺑﯽ ﯾﮏ
ّ
اﺷراﻓﯾت و ﻧﺎز و ﻧﻌﻣت زﯾﺳﺗﮫ اﺳت و ھﻣﭼون ﺳﻠﯾﻣﺎن )ع( در ﻣﯾﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑران اﺳت و ﻟذا آﺛﺎرش ھم اﺷراﻓﯽ اﺳت و دﺳت ﻋوام
ﺑﮫ آن ﻧﻣﯽ رﺳد  .وﻟﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ﺑﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ا ّﻣﯽ و ﻣدرن ھﻣﺎن آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف اﺑن ﻋرﺑﯽ اﺳت  .و اﯾن ﭼﯾزی اﺳت
ﮐﮫ ﭘس از وﻗوع واﻗﻌﮫ ﻣﺗوﺟﮫ اش ﺷده ام .
ﻣﺣب ِ ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت واﺟب اﺳت ﮐﮫ ارﮐﺎن و اﺻول ﻋﻠوم و آﻣوزه ھﺎی ﮐﻼﺳﯾﮏ را ﺑداﻧد و
-١٠٢
ّ
زﻣﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳد و در ﻣردم و ﺑﺎ ﻣردم زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن اﻟزاﻣﺎت ﺑرای ﻓرد ﺟز ﻋذاب و رﻧﺞ ﻣﺳﺗﻣر
ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧدارد و او ﺧود ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﯾﺎزی ﻧدارد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﺎرف و ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻧوی
ھﻣطراز اﻧﺑﯾﺎی اوﻟواﻟﻌزم اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣدﯾﺛﯽ از ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت ﻣن زﯾن ﭘس
ﮐﺳﺎﻧﯽ ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد ﺧدا ﺑرﺗر از اﻧﺑﯾﺎی ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل اﺳت .
ﻣﮑرر از اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﯽ و ﻋرﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ در دوران ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن در ھر ﻋﺻری ﺣدود ٣۵۶
 -١٠٣طﺑﻖ رواﯾت ﻣﻌﺗﺑر و
ّ
ﻧﻔر ﺑر روی زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه وﻻﯾت اﻣﺎم و ﺧﻼﻓت ﺧدا در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدون آﻧﮭﺎ ﺑﺳﺎط ﺑﺷرﯾت از
ﺟﮭﺎن ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﺎ اﻧدک ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺗﻌداد و ﻋﻧﺎوﯾن اﯾن اﻓراد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﻗطب ﻧﺎم
دارد ﮐﮫ در رأس ھرم ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ طﺑﻖ وﺻف ﻗرآن ھﻣﺎن اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت  .ﺗﺣت وﻻﯾت او ﭼﮭﺎر ﻧﻔر اوﺗﺎد ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﭘس از اﯾن ﭼﮭﺎر ﻧﻔر  ،ھﻔت ﻧﻔر اﺑدال  ،ﭼﮭل ﻧﻔر اوﻟﯾﺎء  ،ھﻔﺗﺎد ﻧﻔر اﺑرار  ،ﺻد و ده ﻧﻔر اﺧﯾﺎر و ﯾﮑﺻد و ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر
ﻧﻔر ﻣرﯾد ﻣؤﻣن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﻋده اﯾن ھرم را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد و در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب وﻻﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ
ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺗﺣت اراده اﻣﺎم ﻏﺎﯾب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -١٠۴ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎ ﻓرد ﻗطب را ھﻣﺎن اﻣﺎم ﻏﺎﯾب ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ھﻣﺎن ﭼﮭﺎر اوﺗﺎد ﺑﺎ او در ارﺗﺑﺎطﯽ ﺣﺿوری و
ﻣﺳﺗﻘﯾم ھﺳﺗﻧد  .وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻗطب را ﻧﺎﺋب اﻣﺎم زﻣﺎن و اﻣﺎم ﻧﺎطﻖ و زﺑﺎن اﻣﺎم ﻏﺎﯾب ﻣﯽ داﻧﻧد  .و طﺑﻖ رواﯾت ھر ﮔﺎه اﯾن
 ٣۵۶ﻧﻔر ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﯾﺎﺑﻧد و ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد آﺳﺗﺎﻧﮫ ظﮭور اﺳت .
 -١٠۵ﺑﮭرﺣﺎل ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﻣﯾﺗواﻧد ھﻣﮫ اﯾن ﻣدارج ﻋرﻓﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ را در دﺳﺗﮕﺎه وﻻﯾت اﻟﮭﯽ طﯽ ﻧﻣوده و ﺗﺎ ﻣﻘﺎم ﻗطب ﺑﺎﻻ
رود .
 -١٠۶و اﯾن  ٣۵۶ﺗن ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ھرم ﻣﺣﺑّت ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ارﮐﺎن ﻋرش ﺑر ﻓرش  .اﯾﻧﺎن ﯾﺎران اﻣﺎم و
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ھر ﯾﮏ از ﻣذاھب ﺣﻘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -١٠٧آن ﯾﮑﺻد و ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﮐﮫ ﻧﻣﺎدی از ﯾﮑﺻد و ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ھزار ﭘﯾﺎﻣﺑرﻧد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﻧﺎدﯾﺎن و ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن
ﻣﺧﻠص رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻣذاھب و اﻗوام ﺑﺷری ﭘراﮐﻧده اﻧد و ﺗﺣت ﻋﻧوان ھر ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎ ﻣردم
ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻣردم را ﭼﮫ ﺑﺎ اﺳم و ﭼﮫ ﺑﯽ اﺳم ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف و اﺣﮑﺎم دﯾن اﺳﻼم آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﻓطرت ھﻣﮫ
ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ﺣﺿور دارد  .اﯾﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد  .اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗﺎﻋده ھرم اﻟﮭﯽ در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻧور ﻣﺣﺑّت و ھداﯾت را ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺑد ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧودﺷﺎن اﯾن ﻧور را از آن ﯾﮑﺻد و ده اﺧﯾﺎر درﯾﺎﻓت
ﻣﯾﮑﻧﻧد  .اﯾﻧﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﺻدﯾﻖ دﯾن و اﺧﻼق در ﻣﯾﺎن ﻣردم ھﺳﺗﻧد و ﺑرﭘﺎ دارﻧدﮔﺎن ﺗﻘوا .
 -١٠٨و اﻣﺎ اﺧﯾﺎر ﮐﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن ﺻد و ده ﻧﻔر اﺳت ﺣﺎﻣﻼن ﺧﯾر و ﻧﯾﮑﯽ و ﺻﻠﺢ و اﺧﺗﯾﺎرﻧد ﮐﮫ آن  ١٢۴ﻧﻔر ﻣذﮐور را ﺗﺣت
ﺗرﺑﯾت و ھداﯾت ﺧود دارﻧد و آﻧﺎن را از ﺳﯾطره ﺟﺑرھﺎ و ﺳﺗم ھﺎی دوران ﻣﺻون ﻣﯽ دارﻧد و ﮔوھره اﺧﺗﯾﺎر را اﺣﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻣردم را از اﺳﺎرت ﺟﺎن و ﻧﺎن ﺑرﺣذر ﻣﯽ دارﻧد و ﻗﺳط و ﻋداﻟت را ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ دارﻧد .
 -١٠٩و ھﻔﺗﺎد ﺗن اﺑرارﻧد ﮐﮫ ﺻد و ده ﺗن اﺧﯾﺎر را ﻣﯽ ﭘرورﻧد ﮐﮫ ﺧود اﺳوه ھﺎی آزادﮔﯽ و ّ
ﻋزت ﻧﻔس و از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ و
ﺣرﯾّت و ﭘﺎﮐداﻣﻧﯽ اﻧد ﮐﮫ ﮐل دﻧﯾﺎی ﺧود را طﻼق داده اﻧد و ﻣﺟذوﺑﯾن وادی ﻣﺣﺑّت آن ﭼﮭل ﺗن اوﻟﯾﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﺎن اﺳوه ھﺎی
رﺳﺗﮕﺎری در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﻧد و در ﺟرﮔﮫ ﺻدﯾﻘﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
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 -١١٠ﭼﮭل ﺗن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﺗﻔرﯾد و ﺗوﺣﯾدﻧد ﮐﮫ اﺑرار و اﺧﯾﺎر و ﻣؤﻣﻧﯾن را ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت و ھداﯾت دارﻧد و
ﺑﻧدرت در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮔروھﮭﺎی ﺗﺣت ھداﯾت آﻧﺎن اﮐﺛرا ً در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻋﻠﻧﺎ ً ﺣﺿور و ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد .
اﯾن اوﻟﯾﺎء از ﻣظﺎھر ﻓﻘر و ﻓﺧرﻧد و ﺑﻧدرت ﺑﺎ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ دارﻧد .
 -١١١و اﻣﺎ اﯾن اوﻟﯾﺎی ﭼﮭل ﺗن ﺗﺣت وﻻﯾت ھﻔت ﺗن ﺑﻧﺎم اﺑدال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظر ﺧود ﻧﻔوس ﻣردم را ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از
ﻣﺻﺎدﯾﻖ اﯾن ﮐﻼم ﺣﺎﻓظ ﺷﯾراز ﮐﮫ  :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظر ﺧﺎک را ﮐﯾﻣﯾﺎ ﮐﻧﻧد آﯾﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻧظری ھم ﺑﻣﺎ ﮐﻧﻧد  .اﯾن ھﻔت ﺗن در دوره
ﻏﯾﺑت ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﺣﺗﯽ اﮐﺛرا ً اوﻟﯾﺎی ﺗﺣت وﻻﯾت ﺧود را ھم ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺗرﺑﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -١١٢اﯾن ھﻔت ﺗن اﺑدال ﺗﺣت وﻻﯾت ﭼﮭﺎر ﺗن اوﺗﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭼﮭﺎر اوﺗﺎد ﺗﺣت وﻻﯾت ﻗطب ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻋﺎﻟم ﻗرار دارﻧد آﻧﮭم
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑطور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﺣﺿوری  .اﯾن ﭼﮭﺎر ﺗن اﻟﻘﺎء ﮐﻧﻧده وﻻﯾت اﻟﮭﯽ ﻗطب در اﺑدال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ ﻣردم ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎط
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧدارﻧد و ﻟذا از ﭼﺷم ﻋﺎﻣﮫ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اوﺗﺎد ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮐﺎرﺷﺎن ﺣﻣل ﻋرش
وﺟودی ﻗطب اﺳت و اﻧﺗﻘﺎﻟش ﺑﮫ اﺑدال .
 -١١٣و اﻣﺎ ﻗطب زﺑﺎن ﮔوﯾﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و آﺋﯾﻧﮫ ﺟﻣﺎل اوﺳت و ھﻣﮫ  ٣۵۵ﻧﻔر را ﺗﺣت رھﺑری روﺣﺎﻧﯽ ﺧود دارد ﺑطور
ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم .
 -١١۴ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻧدرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ دو ﺗن از اﯾن  ٣۵۶ﻧﻔر ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﮫ ھوﯾت و ﺣﺿوری ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد اﻻ در ﺧواب و رؤﯾﺎ .و
اﯾن از وﯾژه ﮔﯽ دوران ﻏﯾﺑت اﺳت  .و ﺑﻠﮑﮫ اﮐﺛرا ً ﺣﺗﯽ درﺑﺎره ھوﯾت و ﻣﻘﺎم وﺟودی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧود ھم ﻣﮭﺟور و در ﺣﺟﺎﺑﻧد اﻻ
ﺑواﺳطﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ  .ﻓﻘط اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و اﮐﺛر اﯾﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻘﺎم و
ھوﯾت و رﺳﺎﻟت اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ادای اﯾن رﺳﺎﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و اﯾن اﻣر از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ھﺟران
و رﻧﺞ و اﻧدوه ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی آﻧﮭﺎﺳت  .و ﻟذا ﻣﮭﻣﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ ﻣﺷﺗرک ھﻣﮫ اﯾن  ٣۵۶ﻧﻔر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎﺳت .اﯾن ﺗﻌداد ھﻣواره ﺑر
روی زﻣﯾن ﺣﺿور دارﻧد و ھر ﮐﮫ ﺑﻣﯾرد ﻓرد دﯾﮕری ﮐﮫ ﻻﯾﻖ اﺳت ﺟﺎی او را ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ﮔرد ھم آﯾﻧد .
 -١١۵ﭼﻧد ﻣﺛﺎل ﻋﯾﻧﯽ از اﯾن اﻋﺿﺎی دﺳﺗﮕﺎه وﻻﯾت اﻟﮭﯽ در دوران ھﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ  ،ھﺎﻧری ﮐورﺑن و ﮐرﯾﺷﻧﺎ
ﻣورﺗﯽ در ﺟرﮔﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﻣؤﻣن اﺣﯾﺎء ﮔر رﺳﺎﻟت و ﻋرﻓﺎن ﺗوﺣﯾدی ﻣذاھب ﺣﻘﮫ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ آن  ١٢۴ﻧﻔرﻧد  .و ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﭼون ﻣوﺳﯽ ﺻدر  ،ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو  ،ﮔﺎﻧدی و ﻣﺎﺋو از ﺟﻣﻠﮫ اﺧﯾﺎرﻧد  .و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون دﮐﺗر ﺷرﯾﻌﺗﯽ و اﻗﺑﺎل ﻻھوری از اﺑرار
ھﺳﺗﻧد  .از ﻗدﯾم ﺗر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺑن ﻋرﺑﯽ را از اﻗطﺎب دوران ﺧود داﻧﺳت  .ﺳﯾد ﺟﻣﺎل اﺳدآﺑﺎدی از اﺧﯾﺎر ﺑود  .طﺎھره ﻗرة اﻟﻌﯾن از
اﺑدال ﺑود  .ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯾﺷﺎه از اوﻟﯾﺎء ﺑود  .ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی از اوﺗﺎد ﺑود  .ﻣوﻻﻧﺎ از اوﻟﯾﺎء ﺑود و ﻋطﺎر و ﺣﺎﻓظ ﻧﯾز .ﺑﺎﺑﺎ طﺎھر
ﻋرﯾﺎن از اوﺗﺎد ﺑود  .ﻋﯾن اﻟﻘﺿﺎة ھﻣداﻧﯽ از اﺑرار ﺑود ّ .
ﺣﻼج از اﺑدال ﺑود  .ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ از اﻗطﺎب ﺑود  .و اﻟﺑﺗﮫ اﯾﻧﮭﺎ
آﺧرﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾن ﺑزرﮔﺎن در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑوده اﺳت  .ﺧطﺎھﺎی اﯾن ﺑزرﮔﺎن ﻓﻘط در دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ و از ﻣﻧظر ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺎﻻﺗر ﻗﺎﺑل ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗﺿﺎوت اﺳت وﮔرﻧﮫ از ﻣﻧظر ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷرﯾت اﯾﻧﺎن در ﻗﻠﻣرو ﻋﺻﻣت اﻟﮭﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش اﻧﺑﯾﺎی ﺧود را ﻣؤاﺧذه و ﮔﺎه ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ را ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑداﻧﻧد .
 -١١۶اﯾﻧﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻋﺷﺎق ﺣ ّﻘﻧد و در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻋﻠﯾّﯾن ﻗرار دارﻧد و ﻋﻠوی ھﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﯾﮭود  ،ﺑوداﺋﯽ و ﯾﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت  .اﺳﻼم دﯾن ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت و دﯾن
ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم  .زﯾرا اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ  ،رﺳم اﺳت ﻧﮫ اﺳم  .ﻣﻌﻧﺎی دﯾن
ﺧدا ﺟﺎرﯾﺳت ﭼﮫ ﺑﮫ اﺳم ﭼﮫ ﺑﯽ اﺳم  .اﺳﻼم دﯾن اﻋراب ﻧﯾﺳت  .و درک و ﺑﺎور اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ذاﺗﯽ و ﺑدﯾﮭﯽ و واﺿﺢ ﺑرای
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻋرب زده ﭼون ﻣرگ ﻧﺎﮔوار اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻋرﺑﯽ را اﺳﻼم ﻧﺎﻣﯾده اﻧد و از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺧﺻم رﺳول و
اﻣﺎﻣﺎن ﺑودﻧد .
 -١١٧اﺳﺎس ارزش وﺟودی و ﻣﻌﻧوی اﯾن  ٣۵۶ﻧﻔر ﻋﻠوم رﺳﻣﯽ و اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ و ﻣدرﺳﮫ ای اﻋم از ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾﺳت ھر
ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در اﯾن ﻋﻠوم ھم ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  .اﺳﺎس ﻣﻌﻧوﯾت اﯾﻧﺎن ا ّﻣﯾت زﻧده و ﺧﻼق اﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﯾدار ﺷده اﺳت  .دﯾن در وﺟودﺷﺎن ﻓطری اﺳت و ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣوروﺛﯽ  .اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻓطرت ﺧود راه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و
درﺟﺎت و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب روﺣﺎﻧﯽ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗدرت و ﻣﯾزان رﺷدﺷﺎن در اﻋﻣﺎق و طﺑﻘﺎت ﻓطرت اﺳت ﺗﺎ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ذات
وﺣداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻗطب اﺳت .
 -١١٨در راه ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑزرﮔﺗر از ﻋﻠوم رﺳﻣﯽ و ﻓرﻣﺎﻟﯾزم ﺷرﻋﯽ وﺟود ﻧدارد و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﺣدﯾﺛﯽ از
ﺣﺿرت رﺳول ھم ﻣذﮐور اﺳت ﮐﮫ  :ﻋﻠم ﺣﺟﺎب اﮐﺑر اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻗطب دوران ﺧود ﺣﺎﻣﯾﺎن و ﺣﺎﻣﻼن ﻋﻠوم
رﺳﻣﯽ و ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺗﺷرع ﮐﮫ از ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد را ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯾداﻧد .در رواﯾﺗﯽ از اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر ھم
آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اش ھﻣﯾن ﺟﻣﺎﻋت ھﺳﺗﻧد .زﯾرا ﻋﺑﺎدات ﺑﯾروح و ﺑﯽ ﻣﻐز
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و ﻓﺎﻗد ﻣﻌﻧوﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻣوری ﺑﯾﮭوده و ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻐﺎﯾت ﺧطرﻧﺎﮐﻧد زﯾرا ﻗﻠﻣرو رﺳوخ ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﮫ ﻗﻠوب اﻧﺳﺎن
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و اﯾﻧﺳت راز ﺷﻘﺎوت اﯾن ﺟﻣﺎﻋت در ﻗﺑﺎل ﻣﺣﺑّت اﻣﺎم زﻣﺎن و ﯾﺎراﻧش .
 -١١٩و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻗﺎﺗﻼن اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ﺟﻣﺎﻋت اھل ﻋﻠوم رﺳﻣﯽ و ﻣﺗﺷرﻋﯾن ﻓﺎﻗد ﻣﻌرﻓت ﺑودﻧد و ﻧﮫ ﻓﺎﺳﻘﺎن .
ﻋﻠﯽ)ع(

 -١٢٠ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ اﺑن زﯾﺎد و ﺷﻣر و ﻋﻣر ﺳﻌد ﻋﺎﺑداﻧﯽ ﻣﻌروف ﺑودﻧد و اﺑن زﯾﺎد دوراﻧﯽ ﺧود را از ﻣرﯾدان
ﻣﯾداﻧﺳت و ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از اﻣﺎم ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﺷﮑم ﻣﯽ ﺑﺳت و ﻋﺑﺎی وﺻﻠﮫ دار و زﻣﺧت ﺑر ﺗن ﻣﯽ ﮐرد و رﯾﺎﺿت ﻣﯽ ﮐﺷﯾد  .و ﻣﯾداﻧﯾم
ﮐﮫ ﭘس از ﺑرﯾدن ﺳر ﺣﺳﯾن ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت در آن ﺻﺣﻧﮫ ﺑرﭘﺎ ﻧﻣودﻧد  .ﯾزﯾد ﻓﺎﺳﻖ و داﺋم اﻟﺧﻣر ھرﮔز ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺷﺗن ﺣﺳﯾن
ﻧداﺷت و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ وﺻﯾت ﭘدرش از ﻗﺗل آل ﻋﻠﯽ ﻣﻧﻊ ﺷده ﺑود و ﻟذا در ﺣﺎل ﺳﯾﺎه ﻣﺳﺗﯽ از او اﻣﺿﺎی ﻗﺗل ﺣﺳﯾن را ﮔرﻓﺗﻧد آن
ﻣﺗﺷرﻋﯾن  .ﺗﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻓﮭم ﻧﺷود اﺻﻼً ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاھب ﻓﮭم ﻧﺷده اﺳت و ﻣرز ﺑﯾن ﺣﻖ و ﺑﺎطل ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت و اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ
اﺳﺎس اﺳﻼم اﺳت ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد .
ﺳر ﺗﻘﯾّﮫ در ﺗﺷﯾﻊ ﮐﮫ اﻣر اول ﺗﻠﻘﯽ ﺷده اﺳت در ﻗﺑﺎل ﻣذاھب ﺷرک و ﻧﻔﺎق و ﺷرﯾﻌت ﺑﯽ ﻣﻐز
 -١٢١راز ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن و ّ
اﺳت و ﻧﮫ ﮐﺎﻓران ﺑﯽ رﯾﺎ و آﺷﮑﺎر .
 -١٢٢ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣن اﻣﺎﻣت در ﻟﺑﺎس ﺗﺷﯾﻊ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺎﻓر ﺷﻘﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﺑﻠﯾس ھم ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺧود ﭘرداﺧت و ﺣﺿرت آدم ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا را اﻧﮑﺎر ﮐرد  .اﺑﻠﯾس ﮐﺎﻓری ﻋﺎﺑد و ﭘرﺳﺗﻧده ای ﻣوﺣد
ﺑود وﻟﯽ ﺷﻘﯽ  .ﭼون ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐرد  .ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻓﺎﻗد ﻋرﻓﺎن و ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ  ،ﻣذھب اﺑﻠﯾس اﺳت در ھﻣﮫ ﻣذاھب
ﺗﺎرﯾﺧﯽ  .زﯾرا اﺑﻠﯾس ﻣﻧﮑر ﻋرﻓﺎن و ﻋﺷﻖ ﻣوﺟود در ﺣﺿرت آدم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑود  .آﻧﮑﮫ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﻣﻧﮑر اﺳت
ﭘﯾرو اﺑﻠﯾس اﺳت ﭼﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎز و ﭼﮫ ﺑﯽ ﻧﻣﺎز  .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﻧﮑران ﺑﺎﻧﻣﺎز ﺷﻘﯽ ﺗر و ﮐﺎﻓرﺗرﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﻧد .
 -١٢٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﻗﺎﺑل ﺷﻣﺎرش ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻋﺑﺎدات و ﻋﺑودﯾت ھﺎ ھم از ﺟﺎﻧب ﺧدا در ﻧزد ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﺑﯽ ﺷﻣﺎر اﺳت ﮐﮫ
ﻧﻣﺎز و روزه و ﺣﺞ و ﺧﯾرات ﻣﺎدی و ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﻋﺑﺎدات ﻓﻘط ﻣﻘدﻣﮫ و دﺳﺗﮕرﻣﯽ ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻋﺑودﯾت
ھﺳﺗﻧد و آﻧﺎﻧﮑﮫ در اﯾن ﻣﻘدﻣﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و آﻧرا ھدف ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﯾﻣﺎن ﺧود را ﻣﯽ ﺑﺎزﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﮔردﻧد .
 " -١٢۴اﺑدال " ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻧوی ﭘس از اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم را در ﻧزد ﭘروردﮔﺎر دارﻧد در ﺣدﯾﺛﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم
ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻧﻣﺎز و روزه ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم ﻧﻣﯽ رﺳﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻗدرت ﻣﺣﺑّت ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ ﻋرش ﺧداوﻧد ﻣﺗﺻل ﻣﯾﺷوﻧد
ﮐﮫ ﺣﺿرت ﺑﻼل )ع( از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت  .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از ﻋﺑودﯾت ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم دوﺳت داﺷﺗن اﺳت .
 -١٢۵ﻋﺷﻖ اﯾﺛﺎری در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣردم و ﺑرﭘﺎ داﺷﺗن ﻗﺳط و ﻋدل در زﻧدﮔﯽ دو ﺗﺎ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ارﮐﺎن ﻋﺑودﯾت ﻗﻠﺑﯽ و ﻋﻣﻠﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ذﮐر و روزه را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗﻧﺎﻋت و اﻣﺳﺎک و ﺣﺞ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﺟّت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت
اﯾن اﺣﮑﺎم ﻋﺑﺎدی ﻣدﺧل ﺷﯾﺎطﯾن در ﻗﻠوب ﺑﺷر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻗﻠﺑش را ﺷﻘﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﺣل ﺗﺟﻠﯽ درﺟﮫ ای از اﯾﻣﺎن و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و
 -١٢۶ھر ﯾﮏ از ﻣؤﻣﻧﯾن و ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﻋﺎرﻓﺎن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در
ﺣﮑﻣت و وﻻﯾت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و ﻟذا اﯾﻣﺎن و ﺣﮑﻣت آدﻣﯽ و ادرﯾﺳﯽ و ﻧوﺣﯽ و اﺑراھﯾﻣﯽ و ﻣوﺳوی و
داودی و ﯾوﺳﻔﯽ و ﻋﯾﺳوی و ﻣﺣﻣدی دارﯾم  .و ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن و وﻻﯾت ﻋﻠوی و ﺣﺳﻧﯽ و ﺣﺳﯾﻧﯽ و ﺳﺟﺎدی و ﺑﺎﻗری و
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ظﮭور و ﺑروز درﺟﺎت ﻋﻠم و اﯾﻣﺎن و ﻓرﻗﺎن و ﺣﮑﻣت و ﻋداﻟت و وﻻﯾت
ﺻﺎدﻗﯽ و  ...دارﯾم  .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻣؤﻣﻧﺎن
ﻧﺑوت ﻣﺣ ّﻣدی و اﻣﺎﻣت ﻋﻠوی اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ظﮭور
ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﻣظﮭر
ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾﻧﺷﺎن
ﮐﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﺣﮑﯾﻣﺎن و اﻣﺎﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ھﺳﺗﻧد
ّ
ھم اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت در ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اش .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺣﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻋﺎرﻓﯽ ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺣل ظﮭور ﺟﺑرﺋﯾل و ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل و اﺳراﻓﯾل ھﺳﺗﻧد  .ﻓﯽ اﻟﻣﺛل
 -١٢٧در
ﺣﺿرت ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣظﮭر ﺟﺑرﺋﯾل ﺑود و ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ﻣظﮭر اﺳراﻓﯾل ﺑود و اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣظﮭر ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل ﺑود .
 -١٢٨آن  ٣۵۶ﻧﻔر اﻋﺿﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده داﺋﻣﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ ﺑﮫ رھﺑری اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﯾز ھﻣواره ﺑر روی زﻣﯾن در ﻗﻠوب
ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد در درﺟﺎت ظﮭور  .ﺣﺗﯽ ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن ﯾﺎ ﻗطب ﯾﮕﺎﻧﮫ ھﻣواره در ھر ﻋﺻری دو اﻣﺎم ﻧﺎطﻖ و
ﻋﯾﺎن ﺑر روی زﻣﯾن دارد  .و ﭼﮭﺎر اوﺗﺎد و ھﻔت اﺑدال و دﯾﮕران ھم ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد .
 -١٢٩در دوران ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺗﺣت ﻋﻧوان ھر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻧوی ﺑﮫ ﻣردم ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد و دﻋوی وﻻﯾت ﺑر آﻧﮭﺎ
ﻧﻣﺎﯾد ﯾﮏ ﮐذاب اﺳت  .و اﯾن اﻣر را اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎی ﺑزرگ اذﻋﺎن ﮐرده اﻧد  .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد ﯾﺎ ﮔروھﯽ وﻻﯾت ﻣرد ﺣﻘﯽ را
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ﺑر ﺧود ﮔزﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺑﺎز ھم اﯾن اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب وﻻﯾت ﺣﻖ دﻋوی ﻧدارد  .و اﯾن اﺳﺎس ﺗﻘﯾّﮫ در ﻋﺻر ﻏﯾﺑت اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
ﺣﺎل ﺧود اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھم ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺧود آﻧﮭﺎ ھم ﺑر ﺧودﺷﺎن در ﺣﺟﺎب و ﻏﯾﺑت ﻗرار دارﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﺧودﺷﺎن در ﺗﻘﯾّﮫ ﺑﺳر
ﻣﯽ ﺑرﻧد .
 -١٣٠اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در دوره ﻏﯾﺑت ھرﮔز ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻣﻘﺎم ﺧود را در دﺳﺗﮕﺎه وﻻﯾت اﻟﮭﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد
ﯾﻌﻧﯽ از وﻻﯾت ﺧود ﺧﺑری ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻧدارﻧد ھﻣﭼون ﻣﻘﺎم ﻧﺑوت ﭘﯾﺎﻣﺑران .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن از ھر ﻣذھﺑﯽ ظﮭور ﯾﮑﯽ از ﺻد و ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ھزار ﭘﯾﺎﻣﺑرﻧد در درﺟﺎت  .ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن
 -١٣١و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻣؤﻣﻧﺎن
ظﮭور ﻧﯾز ظﮭور ﻣﺣ ّﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾﻣﺎن اﺳت .
 -١٣٢و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ھر ﯾﮏ ﻣﺣل ﺗﺟﻠﯽ ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن دوازده ﮔﺎﻧﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻋﺎرف واﺻل ﻣﺣل ﺗﺟﻠّﯽ ﺧود اﻣﺎم
اﺳت و اﻣﺎم ﻧﺎطﻖ و زﺑﺎن اوﺳت .

زﻣﺎن)ع(

 -١٣٣ھر ﻋﺎرﻓﯽ ﺗﺎ ﻧﺑوت ﻣﺣ ّﻣدی را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل در ﺧود ﻧﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﻻﯾت اﻟﮭﯽ وارد ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎطﻧﺎ ً
ﻣﺣﺷور ﻧﻣﯽ ﮔردد و ﻟذا ﻋﺎرف ھم ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -١٣۴ﻋﺎرف ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺑﯾﯾن ﻓﻠﺳﻔﯽ وﺣدت وﺟود را ﺑداﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻﺎدﯾﻖ اﯾن وﺣدت را در ﺧود و ﺟﮭﺎﻧش
ﺑﺑﯾﻧد در درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ .
 -١٣۵ﻋﺎرف ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻗرآﻧﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺳﯾﻣﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن و ﻧﻔﺎق و ﺻدق و ﮐذﺑﺷﺎن را
ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺑﯾﻧد  .و ﻟذا ﻋﺎرف ھرﮔز ﻓرﯾب ﻧﻣﯽ ﺧورد .
 -١٣۶ﻓﻘﺎھت ﺷﻌﺑﮫ ای از ﺣﮑﻣت اﺳت و ﺣﮑﻣت ﺣﺎﺻل ﻧزول ﻓرﻗﺎن ﺑر ﻗﻠب ﻣؤﻣﻧﯽ ﻣﺧﻠص اﺳت  .ﭘس ﻓﻘﺎھت ھم از ﻋﻠوم
رﺳﻣﯽ و ﻣدرﺳﮫ ای ﻧﯾﺳت .
 -١٣٧ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل اطﻼﻋﺎت و اﺧﺑﺎر ﻓﻘﮭﯽ ﮔذﺷﺗﮕﺎن اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻣدرﺳﮫ و ﮐﺗﺎب ﺣﺎﺻل ﻧﻣوده اﺳت ھرﮔز ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑر
زﻧدﮔﺎﻧﯽ و اﻣور ﻣردم وﻻﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻓﺗوا ﺻﺎدر ﮐﻧد ﺣﺗﯽ درﺑﺎره اﻣوری ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﺷﻣول اﺣﮑﺎم و ﻓﺗواھﺎی ﺑزرﮔﺎن دﯾن
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﺻﺎدﯾﻖ و ﺧواص دﮔرﮔوﻧﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﺗﺳﺧﯾر ﺷده اﻧد.
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از اﺣﺎدﯾث ﺑرآﻣده اﺳت .زﯾرا ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣور ﮐﮭن در
ﻣﺛﻼً در اﺣﮑﺎم ﻋﺑﺎدی اﻣری واﺟب ﺗر از ﻧﻣﺎز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣؤﻣﻧﺎﻧش را ﺑﺎرھﺎ اﻣر ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ آن ﻧﻣوده اﺳت وﻟﯽ آﯾﺎ ﮐﯾﺳت
ﮐﮫ ﻧور اﯾﻣﺎن را در ﻣؤﻣن ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد و او را اﻣر ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﺟز ﻓﻘﯾﮭﯽ ﺣﮑﯾم و ﻋﺎرف .
 -١٣٨ﺟز ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ )و ﻧﮫ ﻣدرﺳﮫ ای( دارای ﻗدرت ﻓﻘﺎھت ﻧﯾﺳﺗﻧد آﻧﮭم ﻓﻘط درﺑﺎره ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﻻﯾت آﻧﮭﺎ را ﺑر
ﺧود ﮔزﯾده اﻧد و آﻧﮭﺎ را اﻣﺎم و وﻟﯽ ﺧود ﻣﯾداﻧﻧد .و اﯾن ﻓﻘﺎھت ﻣﺣﺻول وﻻﯾت ) اﯾﻣﺎن و ارادت ﻗﻠﺑﯽ ( اﺳت و ﻧﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﻣﺣض .
 -١٣٩اﺟﺗﮭﺎد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗوﻟﯾد ﻓﻘﮫ و ﻓﺗﺎوی ﻓﻘﮭﯽ اﺳت اﻣری از ﻧزد ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺣﮑﻣت ﻗﻠﺑﯽ و ﻟدﻧّﯽ اﺳت
و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻋﻠوم ﻣدرﺳﮫ ای و ﺑراﺳﺎس ﻗﯾﺎس و ﺗﺷﺎﺑﮫ ﺣﺎﺻل آﯾد  .ﻓﻘﮫ دارای ﻣﻧطﻖ رﯾﺎﺿﯽ و اﺳﺗﻘراﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ دارای
ﻣﻧطﻖ روﺣﺎﻧﯽ – ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .
 -١۴٠ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑﺎطﻧﯽ ) ﻟدﻧّﯽ ( ﻧدارد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد دارای اﺟﺗﮭﺎد ﺑﺎﺷد  .ﻣﺟﺗﮭدﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻗﻠوﺑﺷﺎن در ﺗﺳﺧﯾر ﺣﻖ اﺳت .
 -١۴١ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻓﻘﮭﯽ در ﻋﺻر ﻣﺎ در ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﭼون اﯾران و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻘﺎھت
ﺧﺑری – ﻣدرﺳﮫ ای ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺟواﻣﻊ ﻣدرن را اداره ﮐرد و ﻓﻘﺎھت اﺧﺑﺎری ﺣﺗﯽ در ﻣوﺿوﻋﺎت ﺳﻧﺗﯽ ھم در ﻋﺻر ﺟدﯾد
ﭘﺎﺳﺧﮕو و ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻧﯾﺳت و ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -١۴٢ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ – ﻓﻘﮭﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ رھﺑری ﻋﺎرﻓﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن اﻟﮭﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻘﻖ اﺳت آﻧﮭم در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ وﻻﯾت اﯾن ﻣردان را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .

٣٠

 -١۴٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از روی دروس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻗواﻧﯾن ﮐﺷورداری و ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻣوﺧت و ﮐﺷور را رھﺑری ﮐرد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻔظ ﮐردن ﻓرﻣوﻟﮭﺎی ﻓﯾزﯾﮏ و ﺷﯾﻣﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان داﻧﺷﻣﻧد ﺷد و ﺑﺎ ﺣﻔظ ﮐردن ﻧﺎم و ﺧواص داروھﺎ ھم
طﺑﯾب ﺷد  .ﺑﺎ آﻣوزش اﺧﺑﺎر ﻓﻘﮭﯽ و ﻓﻘﮫ اﺧﺑﺎری ھم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻓﻘﯾﮫ ﺷد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را ﻓﻘﺎھﺗﯽ ﺳﺎﺧت .
 -١۴۴در ﻣدرﺳﮫ ﻓﻘط ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد آﻧﮭم ﺻور ﺑﯾروﻧﯽ و اﮐﺛرا ً ﺗﺑدﯾل ﺷده آن  .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘل دﯾﻧﯽ اﻣری
ﺑرای ﻋﺑرت اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﺑور ﮐردن و ﮔذﺷﺗن  .و ﻧﮫ ﺗﻘﻠﯾد و ﭘﯾروی از آن ﮐﮫ اﯾن ﻣذھب ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾروی از ﺳﻧت ﭘدران
اﺳت ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻل آﻣوزه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﻣذھب ﮐﻔر اﺳت در ﻣﻧطﻖ ﻗرآن .
 -١۴۵ﭘس ﭘﯾروی از ﺗﺎرﯾﺦ از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت ﻗرآﻧﯽ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز ﮐﻔر ﻧدارد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺻر ﻣدرن ﻋﺻر اﺻﺎﻟت ﻣدرﺳﮫ اﺳت
و ﻟذا ﻋﺻر اﺻﺎﻟت ﮐﻔر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﻠم .
 -١۴۶ﻓﻘﺎھت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾز ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز ﮐﻔر ﻧدارد آﻧﮭم اﺷد ﮐﻔر ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺎق  .ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ دوران ﻣﺎ ﺣﺟﺗﯽ ﺑر اﯾن ادﻋﺎ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت طﺎﻟﺑﺎن اﺳوه ﮐﺎﻣل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١۴٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠوم ﺗﺣﺻﯾل و ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﻋﻠم  .در ﺣوزه و ﻣدارس دﯾﻧﯽ ھم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاھب
ﺗدرﯾس و ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ دﯾن و اﯾﻣﺎن  .و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳوء ﺗﻔﺎھم و ﮔﻣراھﯽ ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ﻣدرﺳﮫ
ﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﮕری اﺳت و ﻋﺻر ﻏوﻏﺎی ﮐﻔر و ﺟﮭل ﺑﻧﺎم دﯾن و ﻋﻠم .
 -١۴٨ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﻟزوﻣﺎ ً ﻋﺎﻗل و ﻋﺎﻟم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ﻣدارس دﯾﻧﯽ ھم ﻟزوﻣﺎ ً ﻣؤﻣن و
ﻣﺟﺎھد و ﻣﺗﻘﯽ و ﻋﺎرف و اوﻟﯾﺎء ﷲ ﻧﯾﺳﺗﻧد  .و ﺑﻠﮑﮫ اﮐﺛرا ً داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﮐﺎﻧون ﭘرورش ﺟﮭل ﻣرﮐب ھﺳﺗﻧد و ﻣدارس دﯾﻧﯽ ھم
ﮐﺎﻧون ﭘرورش ﮐﻔر ﻣرﮐب ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺎق .
 -١۴٩و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﻟﺑﺎس ﻧﯾوﺗون و ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ و ارﺳطو و ﺑﻘراط را ﺑﮫ ﺗن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن
ﻣدارس دﯾﻧﯽ ھم ﻟﺑﺎس ﻣﺣ ّﻣد و ﻣﺳﯾﺢ و ﻣوﺳﯽ و ﺑودا را .و اﯾن ﭘوﺳﺗﯾن واروﻧﮫ ﻋﺻر ﺟدﯾد اﺳت :ﻋﻠم ﺿد ﻋﻠم و دﯾن ﺿد
دﯾن!
-١۵٠آدﻣﯽ ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ ﭼون ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻧّﺎن ،ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ﺧوﯾﺷﺗن را آﻧﮭم ﺑﮫ ﺑﺎزی و ﻧﻣﺎﯾش و ﺗﻘﻠﯾد و ﺑﺧل و اﻧﮑﺎرش.
 -١۵١از ﺣﯾرت آورﺗرﯾن و ﺑﻠﮑﮫ در رأس و ﻣﺣور ﻋﺟﯾب ﺗرﯾن ﭘدﯾده ھﺎی ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم و آدم ھﻣﺎﻧﺎ ﭘدﯾد آوردن ﭼﯾزھﺎﺳت از
ﺧودآﺋﯽ ﺧوﯾش و ﺳﭘس اﺳﺗﻘﻼل و اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﭘدﯾده ھﺎ ﮐﮫ در رأس آن آدم اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧداﯾش ﺳﺗﯾزه ﮐﻧد .
ﭼﮕوﻧﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧود ﺳﺗﯾزه و اﻧﮑﺎر ﮐﻧد  .اﯾﻧﺳت راز ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن  .اﯾﻧﺳت ﻗﻠب ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺣدت وﺟود  .آﻧﻘدر ﮐﮫ ﮐﻔر
اﻧﺳﺎن ﺣﯾرت آور اﺳت اﯾﻣﺎﻧش ﻧﯾﺳت .
 -١۵٢وﻗﺗﯽ ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻘش ﺑﮫ ﻋداوت و ﺟﻧﮓ ﺑﭘردازد و ﯾﺎ او را ﺑﮑﻠﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﻧد و ﻧﺎدﯾده و ﻧﺎﺑوده اﻧﮕﺎرد اﯾن
ﻓﻘط ﺧود ﺧﺎﻟﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧود ﭼﻧﯾن ﮐﻧد و ﻧﮫ ﻣﺧﻠوق .
 -١۵٣ﻣؤﻣن ﺑودن طﺑﯾﻌﯽ و وﺟودی و ﺑرﺣﻖ و ﻋﺎدی اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻘل ﻋﻠ ّﯾﺗﯽ  .وﻟﯽ ﮐﺎﻓر ﺑودن ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ و ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت
اﻻ ﺑﮫ اراده ﺧﺎﻟﻖ .
 -١۵۴و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺷر ﮐﻣﯾﺎب اﺳت و ﮐﻔر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وﻓور ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﮐﺎﻓر و ﻣﻧﺎﻓﻖ
و ﻓﺎﺳﻘﻧد  .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ در وﺟود ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﺑﻧﺎم آدم ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ و ﺣﺎﻣل ﺻورت و روح اوﺳت دﺷﻣن
ﺧوﯾش اﺳت و ﺧود را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد اﻻ در ﻣواردی اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗوﺑﮫ و ﺟﮭﺎد ﻣﺧﻠوق ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود
دوﺳت ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺧود اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد در وﺟود ﻣؤﻣن .
 -١۵۵ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺻورت و ﺳﯾرت ﺧداﺋﯽ ﺑﺎﺷد ﺧود ادﻋﺎی ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺎﻟﻖ  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷود و اﯾن
ھم ﺑدﻟﯾل دﯾﮕری طﺑﯾﻌﯽ اﺳت و ﺑرﺣﻖ .
 -١۵۶ﭘس ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ھر ﯾﮏ ﺑر ﺣﻘﯽ اﺳﺗوار اﺳت و ﮐﻔر از ﭘﯾروان ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺧوردار اﺳت .
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 -١۵٧ﭘس ﮐﺎﻓر ﮐﻧﻧده و ﻣؤﻣن ﮐﻧﻧده ﺑﺷری ﻧﯾز ﺧود ﺧداﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن ھر دو ﺧداﺳت  .و ظرف وﺟود آدﻣﯽ از ﺑﺎﺑت
اﯾن دو اراده و ﻓﻌل ﺧداوﻧد اﺟر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﮐﺎﻓر ﺑﮫ اﺟر دﻧﯾوی ﻣﯽ رﺳد وﻟﯽ ﻣؤﻣن دارای اﺟر اﺧروی اﺳت .
 -١۵٨ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را آﻓرﯾد ﺗﺎ ﻣوﺟودی ﭘدﯾد آﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘل از وﺟود ﺧداوﻧد و دارای اﺧﺗﯾﺎری در ﻣﻘﺎﺑل اﺧﺗﯾﺎر اﻟﮭﯽ
ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﺑﺎ ﺧداوﻧد دوﺳﺗﯽ و ﯾﺎری ﻧﻣﺎﯾد در ورای اﺟر و ﻋذاب و ﺑﮭﺷت و دوزخ  .و اﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ورای ﮐﻔر و
اﯾﻣﺎن اﺳت زﯾرا ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن ھر دو ﺧداﺳت و ھﻧوز اﻧﺳﺎن ﺑﻌﻧوان وﻟﯽ ﺧدا ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺑدﺳت و اراده و ﻋﻣل
ﺧوﯾﺷﺗن ﺑرای ﺧدا ﺧﻠﻖ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا دوﺳت ﺑﺎﺷد و اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺧدا  .و اﯾن ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد اﺳت.
 -١۵٩ﺑرﺗرﯾن ﺧﻠﻘت ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﭘﯾداﯾش ﻣوﺟودی ﻏﯾر ﺧداﺳت و آن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﯾﻔﮫ و وﻟﯽ اوﺳت و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی
ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﻻﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن! ﮐﮫ اﻓزون آﻣد ﺧدا ﺑواﺳطﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل .ﯾﻌﻧﯽ ﷲ در اﯾن ﭘدﯾده ﺑود ﮐﮫ ﷲ اﮐﺑر ﺷد .اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل
ﺗﻌ ّﯾن ﷲ اﮐﺑر اﺳت .
 -١۶٠اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل  ،ﻣﯾزان اﺳت ﻧﮫ ﻣوزون  .وﺟود اﺳت ﻧﮫ ﻣوﺟود  .ﻋﻠم اﺳت ﻧﮫ ﻋﺎﻟم  .ﻋرﻓﺎن اﺳت ﻧﮫ ﻋﺎرف  .ﺷرﯾﻌت
اﺳت ﻧﮫ ﻣﺷروع  .ﻓﻘﮫ اﺳت ﻧﮫ ﻓﻘﯾﮫ  .ﻧور اﺳت  .ﮐﺎﻓر ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﺳﯽ اﻻ ﺑواﺳطﮫ او و ﺑﮫ او و از او  .و اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ آورد ﮐﺳﯽ
اﻻ در او و ﺑﮫ او .
ﺣب وادی ﻓﻧﺎﺳت و آن دارای درﺟﺎت اﺳت  .ﻣﺛل درﺟﺎت روﺷﻧﺎﺋﯽ در ﺣدّت و ﺷدّت.
ﺣب اﺳت و ّ
 -١۶١ﮐﻣﺎل  ،وادی ّ
 -١۶٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت و اﺣﮑﺎم ﺷرع ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻓﺿﺎﺋل اﺧﻼﻗﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﺣﮑﺎم و ﻗواﻧﯾن و ﺗﺟﻠﯾﺎت ُﺣب
ﻘرب ﺑﮫ ﮐﺎﻧون و ﺧورﺷﯾد ﻣﺣﺑّت .
اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت روش ﻣﺣﺑّت ورزی و ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗ ّ
 -١۶٣ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﯾﮕری را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ او دروغ ﺑﮕوﯾد و ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺣدودش ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﺎﯾد  .و اﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﯾﻌت ھﻣﺎن ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﺑّت اﺳت .
 -١۶۴و ﻟذا اﮔر ﻣﺣﺑّت ﻧﺑﺎﺷد اﺣﮑﺎم ﺷرع ﺟز ﺑر ﺷﻘﺎوت ﻗﻠب ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم ﺑواﺳطﮫ ﺷرﯾﻌت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﮐﺎﻓرﺗرﯾن ﻣوﺟودات ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا از ﮐﺎﻧون ﻣﺣ ّﺑت اﻟﮭﯽ در ﻋﺎﻟم ارض ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت.
ﺣب ﻣﯽ ﮐﻧد اطﺎﻋت از اوﻟﯾﺎی اﻣر اﺳت ﻧﮫ آداب و اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ – ﻋﺑﺎدی ﺻرف  .و
 -١۶۵آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دل آدﻣﯽ را زﻧده و اھل ّ
ّ
اﮔر اﯾن اطﺎﻋت ﺑﺎﺷد آﻧﮕﺎه ﺷرﯾﻌت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً آداب ﻣﺣﺑّت ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺣﺑّت را ﺑﺳوی ﺣﻖ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣوﻟد ﻣﻌرﻓت اﺳت .
 -١۶۶ﻧﮫ ﺷرﯾﻌت ﺑﯽ اﻣﺎم و ﻧﮫ داﺷﺗن اﻣﺎم ﺑدون رﻋﺎﯾت ﺷرﯾﻌت ھﯾﭼﮑدام ھداﯾت ﺑﺧش ﻧﯾﺳت .
 -١۶٧ﺷرﯾﻌت ﺑﯽ اﻣﺎم راه ﺷﻘﺎوت و ﺟﻧون اﺳت  .و ﻣﻌرﻓت ﺑﯽ ﺷرﯾﻌت راه ﻓﺣﺷﺎء و ﺿﻼﻟت اﺳت .
 -١۶٨ﺗﮑرار و اﺻرار ﺑﻧده در آﺛﺎرم درﺑﺎره اھﻣﯾت راﺑطﮫ ﺷرﯾﻌت و ﻣﻌرﻓت و ﻣﺣﺑّت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر ﻣﺎ
ﮐﺷورﻣﺎن دﭼﺎر ﺑﺣران ﺷرﯾﻌت و ﻣﻌرﻓت اﺳت و اﻧﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق ﺑﯾن اﯾن دو  ،ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻣﻧﺎزﻋﺎت و ﺗﺷ ّﻧﺟﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ
ﺑﺳوی ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ رود .
 -١۶٩ﺑﺎز ھم ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ھﻣﺎن اﺻول و ارﮐﺎن اﺧﻼق دﯾﻧﯽ اﺳت و آن ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﻘوا  ،ﺻدق  ،ﻗﻧﺎﻋت ،
راﺳﺗﮕوﺋﯽ  ،ﻋﻘل  ،ﺻﺑر  ،ﺟﮭﺎد  ،ﻋداﻟت  ،ﻣﺣﺑّت  ،ﮔذﺷت  ،وﻓﺎ  ،ﭘﺎﮐداﻣﻧﯽ  ،ﻋﻔو و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣذھﺑﯽ
راﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت را ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻋﺑﺎدات ﻧﻣوده ﮐﮫ ﻓروع ﺷرﯾﻌت ھﺳﺗﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ اﺻول ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن
رﻓﺗﮫ و ﻓروع ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺟﺎی ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺷرﯾﻌت را ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎﻋث ﻧﻔﺎق و ﻣﻔﺎﺳد و ﺟﻧون در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷده اﺳت و دﯾن را
ﭘوﺳﺗﯾن واروﻧﮫ ﮐرده اﺳت .
 -١٧٠اﺻول و ارﮐﺎن ﻋﻣﻠﯽ دﯾن ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﺧﻼق ﻋﻣﻠﯽ اﺳت در اھﻠش ﻣوﻟّد دو ﻣﯾوه ) ﻓروع ( اﺳت  :ﻣﻌرﻓت و ﻋﺑودﯾت!
وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﺑﺎدی ﺑﮭﻣراه اﻟﻔﺎظ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت دﯾن ﺷده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋﻣﻠﯽ دﯾن ﻋﺑﺎرت
ﺷده اﺳت از  :دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ  ،ﺑﯾﻣﮫ ﭘرﺳﺗﯽ  ،ﻓن ﺑﺎزی  ،رﻓﺎه ﭘرﺳﺗﯽ  ،ﺗﻧوع ﮔراﺋﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺑﮭﻣراه ﺑرﺧﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت ﻋﺑﺎدی .
ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن آداب ﻋﺑﺎدی ھم در ﺧدﻣت ﺗوﺟﯾﮫ و ﻓرﯾب ﺧوﯾﺷﺗن و اطراﻓﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﺑﻣﺎ ﺷﮏ ﮐﻧﻧد  .ﺟﺎﻧﻣﺎز آب ﮐﺷﯾدﻧﮭﺎی
ﺷرﻋﯽ ﺑﮭﻣراه اﻟﻔﺎظ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻠﺑﯾس اﺑﻠﯾس ﺷده اﺳت ﮐﮫ رﺳﺎﻟت اﯾن ﻋﺑﺎدات ﻓرﯾب ﻣردم اﺳت و رﺳﺎﻟت اﯾن اﻟﻔﺎظ ھم
ﺗﺑدﯾل ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺗﺣرﯾف ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .در اﯾﻧﺟﺎ ﻓروع دﯾن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﺻم اﺻول دﯾن ﺷده اﺳت و در ﺧدﻣت اﻧﮑﺎر و
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ﻣﺳﺦ اﺻول اﺳت  .ﺻدﻗﮫ ﺑﺟﺎی ﺻدق ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﻣﮑر ﺑﺟﺎی ﻋﻘل  ،ﺗﻘﻠﯾد و ﻣﺳﺎوات ﺑﮫ ﺟﺎی ﻋداﻟت  ،ﺷﻘﺎوت ﺑﺟﺎی ﺗﻘوا و
ﺗﺟﺎوز ﺑﺟﺎی اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر  .و ﻧﻣﺎز ھم رﺷوه ای اﺳت ﺑﮫ ﺧدا و ﻣردم ﺟﮭت اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺳﺗم و ﻓﺳﺎد و ﻓرﯾب .
 -١٧١اﯾن ﺣﺎﻣﻼن ﭘوﺳﺗﯾن واروﻧﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣن ﻣﺣﺑّﯾن و ﻋﻠﯾﯾن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﺻدﯾﻘﯾن ﺑوده اﻧد در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺷر ﺑر روی زﻣﯾن  .ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﻣؤﻣﻧﯾن آﺋﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎی ھوﯾت دروﻏﯾن اﯾن ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻣوﺟودﯾت اﯾﻧﺎن رﺳواﮐﻧﻧده ﻧﻔﺎق
آﻧﮭﺎﺳت  .واﻗﻌﮫ ﮐرﺑﻼ ﺻﺣﻧﮫ ای ﻣﺎﻧدﮔﺎر از اﯾن روﯾﺎروﺋﯽ ﻣﺣﺑّت و ﺷﻘﺎوت اﺳت.
 -١٧٢ﻣﺣﺑّﯾن ﭘرده داران ﺣرﯾم ﻗدﺳﯽ ﺣﻖ و ﻣﺣرﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ﻣﺣﺑّت اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺣﺎﻓظﺎن اﺳرار و ﻋﻠوم ﻟدﻧّﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻋﻠم اﺟر ﻣﺣ ّﺑت اﺳت و ﻣﺣ ّﺑت اﺟر ﺻدق اﺳت و ﺻدق ﻧﺎﺷﯽ از درک و ﺷﮑر وﺟود اﺳت از ﻋدم  .و اﯾن ﻣراﺗب ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن وﺟودﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک اﺳت .
 -١٧٣ﻣﺣﺑّﯾن دروغ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ دروغ ﺑﺷﻧوﻧد  .ﺟﻔﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺟﻔﺎ ﺑﺑﯾﻧﻧد  .ﺧﯾﺎﻧت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ
ﺧﯾﺎﻧت ﺷوﻧد  .ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ظﻠم ﺑﺑﯾﻧﻧد  .دوﺳت ﻣﯽ دارﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻋداوت ﺷوﻧد ﭼون ﺧداوﻧد را ﻣﺣﺎط و ﻣﺣﯾط
ﺑر ھر ﮐس و ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺟز اراده او ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .
 -١٧۴ﻣﺣﺑّﯾن ﻋرش ﺧداﯾﻧد و ﺧداوﻧد از وﺟودﺷﺎن ﺷﺎھد و ﻧﺎظر ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﮑوﮐﺎرﺗر اﺳت .
 -١٧۵ﻣﺣﺑّﯾن  ،ﻣﺷﮭد ﷲ ھﺳﺗﻧد .
 -١٧۶ﭘس از ﺷﺎھد اﻋظم و ﺷﮭﯾد اﻋﻠم ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ و آﻟﺷﺎن در ﻣﻘﺎم ﻣﺣﺑّت و ﺷﮭﺎدت و ﻣﻌرﻓت و ﺗوﺣﯾد ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺣﯽ
ّ
ﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و در
اﻟدﯾن ﻋرﺑﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد در ھزاره اﺧﯾر ﺟﮭﺎن از ﺷرق ﺗﺎ ﻏرب ﻋﺎﻟم  .او ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﺻر آ
ّ
طﯽ اﯾن ھزاره اﺧﯾر ھر ﭼﮫ از ﻧور دﯾن و ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن و آدﻣﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت از اوﺳت و ﻣوﻟوی و ﺣﺎﻓظ دو ﺗﺟﻠﯽ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻧزول اﯾراﻧﯽ از اﯾن آﻓﺗﺎب ﻣﻌرﻓت و ﻣﺣﺑّت ھﺳﺗﻧد .
 -١٧٧ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرﻓﯽ آﺛﺎر اﯾن اﻟﮭﮫ زﻣﯾﻧﯽ دﺳﺗﮑﺎرﯾﮭﺎﺋﯽ ﻓراوان ﺷده اﺳت وﻟﯽ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ اﯾن دﺳﯾﺳﮫ
ھﺎی ادﺑﯽ از ﭼﺷم اھل ﻣﻌرﻓت دور ﻧﻣﺎﻧده اﺳت و رﺳواﺳت  .ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ از ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﭼﻧدﯾن ﻧﺳﺧﮫ از ھﻣﺎن
ﻋﺻر ﺧود او ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗﮑﺎرﯾﮭﺎ را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﻧﯾز ﻋﺎرﻓﺗرﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎن و اﻣﺎﻣﯽ ﺗرﯾن ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت .
 -١٧٨اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣوﺣدﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
 -١٧٩در آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺧود رﺳﯾده و ﻋﯾن ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔردﯾده اﺳت .
 – ١٨٠آﺛﺎر اﯾن اﺑرﻣرد ﺗﺎرﯾﺦ ِﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن و ﺗوﺣﯾد و اﯾﻣﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﺗﻌﯾّن و ﺗﺄوﯾل آﯾﺎت و اﺳرار ﻗرآن ﻧﯾﺳت.
 -١٨١ﭘس از ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻋﻠﯽ  ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺧر اﺳﻼم و ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋظﻣت وﺟودش زﯾن ﭘس آﺷﮑﺎرﺗر
ﻣﯽ ﺷود و اﻗﯾﺎﻧوس ﻣﻌﺎرف او ﮐﺷف و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﮔردد .
 -١٨٢اﺑن ﻋرﺑﯽ ھﻣﮫ اﻧواع ھوﯾت ھﺎ و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑﺷری در طول ﺗﺎرﯾﺦ از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗم و ﻗﯾﺎﻣت را ﮐﺷف و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده
اﺳت و اﯾن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺟز او ﻧﮑرده اﺳت .
 -١٨٣اﺑن ﻋرﺑﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر اوﻣﺎﻧﯾزم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن را اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐرده
اﺳت آﻧﮭم ﺑﺎ ھوﯾت وﺟودی و ﻧﮫ ﻣﺛﺎﻟﯽ و اﺳﺗﻌﺎره ای و ﻓﻠﺳﻔﯽ .
 -١٨۴ﺑراﺳﺗﯽ در ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن و ﻓﻘﮫ و ﺷرﯾﻌت و طرﯾﻘت و ﺣﻘﯾﻘت و ﺣﮑﻣت و ﻋﻠوم ﻟدﻧّﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻗرآن ﺷﻧﺎﺳﯽ و
دﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ،ھﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎی ﺟﮭﺎن اﺳﻼم در ﯾﮑﺳو ﻗرار دارﻧد و اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﺳوی دﯾﮕر و ﺑرﺗر از ﺟﻣﻊ
ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ .
 -١٨۵اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﺟﺎ و اﻓﻼطون ﮐﺟﺎ  .اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﺟﺎ و ﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎ ﮐﺟﺎ  .اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﺟﺎ و ﺧواﺟﮫ ﻧﺻﯾر طوﺳﯽ ﮐﺟﺎ  .اﺑن
ﻋرﺑﯽ ﮐﺟﺎ و ﻏزاﻟﯽ ﮐﺟﺎ  .اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﺟﺎ و ﮐﺎﻧت و ھﮕل ﮐﺟﺎ  .اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﺟﺎ و ﺣﺗﯽ ﻣوﻟوی و ﺣﺎﻓظ ﮐﺟﺎ  .اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﺟﺎ و
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ﺷﯾﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ و اﻧﺻﺎری و ﺻدوق و ﻣﻔﯾد ﮐﺟﺎ  .او اﻓﻘﮫ اﻟﻔﻘﮭﺎ و اﻋﻠم اﻟﻌﻠﻣﺎ و اﻋرف اﻟﻌرﻓﺎ و اﺣﮑم اﻟﺣﮑﻣﺎ و اﺷﮭد اﻟﺷﮭدای ﮐل
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺳت و ﺟﮭﺎن .
-١٨۶اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻏﯾﺑﯽ ﯾﮏ ﺗﻧﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ھﻣﮫ اھل ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋرﻓﺎن ﺟﮭﺎن ﺑراﺑری و ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺗری دارد.
 -١٨٧اﺑن ﻋرﺑﯽ ھﻔت ﺑطن ﻗرآن و زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐرده اﺳت و در آﺛﺎر ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم ﺗﺎ اﯾن ﺣد
اﻋﺗﻼء ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺷده اﺳت .
 -١٨٨اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻣﻧظوﻣﮫ ﺗرﺟﻣﺎن اﻻﺷواق ﻧﯾز اﺷﻌر اﻟﺷﻌرای ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن اﺳت .
 -١٨٩اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﺳﯾر و ﺳﻠوک و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﻋﻠﯽ)ع( را ھﻣطراز ﺧود ﻣﯽ داﻧد و اﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﺑرﺣﻖ اﺳت  .و
ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺧﺎﺗم اوﻟﯾﺎء ﺧواﻧده اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﺷﮭود و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ظﮭور ﮐﮫ او ﺧود ﺑﮫ ظﮭور
ﻣﮭدی ﻣوﻋود اﻋﺗﻘﺎدی راﺳﺦ دارد و در ﺟﺎی ﺟﺎی آﺛﺎرش ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت و ﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣل و ﻣطﻠﻖ اﺳت و
ﺑراﺳﺗﯽ ﺷﯾﻌﯽ ﺗر از او در ﻋﻠم و اﯾﻣﺎن ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻧﻧﮭﺎده اﺳت .
 -١٩٠و اﻣﺎ ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ را در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ از ﺗﻌداد اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت ﺗﺟﺎوز
ﮐﻧد .
 -١٩١ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻋﻼء اﻟدوﻟﮫ ﺳﻣﻧﺎﻧﯽ و ﺣﯾدر آﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻧﻘد و ﻋﯾب ﺟوﺋﯽ ﮐرده اﻧد ﻓﻘط ﺑر ھﻣﺎن ﻣواردی
اﻧﮕﺷت ﻧﮭﺎده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ دﺳﺗﮑﺎری ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و دﺷﻣﻧﺎن ﺷﯾﻌﮫ در آﺛﺎرش ﺑوده اﺳت  .و اﯾن دﺳﺗﮑﺎری آﻧﻘدر
رﺳوا اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺷف و ﺗﺷﺧﯾص آن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھم ﻧدارد ﺑﻣﺎﻧﻧد ﻗرار دادن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﻣﻌﺎوﯾﮫ و ﻣﺄﻣون و ﻣﺗوﮐل
ﻋﺑﺎﺳﯽ در ردﯾف اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﺧﻧده ﻣﯽ اﻧدازد ﻣﺎھﯾت و ﺑﯽ ھﻧری اﯾن ﻣﺗﻘﻠﺑﯾن ادﺑﯽ .
 -١٩٢در ﻗﻠﻣرو ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻧوی ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗوان اﺑن ﻋرﺑﯽ را ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﻘب اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل داﻧﺳت ﭘس از اﻣﺎﻣﺎن .
و ﻧﯾز ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﺎﻣل  ،ﻋﺎﻟم ﮐﺎﻣل  ،ﻋﺎرف ﮐﺎﻣل  ،ﻣوﺣد ﮐﺎﻣل .
 -١٩٣ﺑﻧظر ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف و ﻓﻘدان ﻣﻌرﻓت در اﺑن ﻋرﺑﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻓﻘدان ا ّﻣﯾت اوﺳت در وادی ﺑﯾﺎن و ﻣﻧطﻖ  .و ﻟذا او را
ﻋﺎرﻓﯽ ﺷﺎه ﻧﺷﯾن و اﺷراﻓﯽ ﻧﻣوده اﺳت و ﻧﮫ ﻣردﻣﯽ .
 -١٩۴اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻋﺎرف ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت و ﻧﮫ ﻣردﻣﺎن .
 -١٩۵اﮔر ﻣﻧطﻖ و ﺑﯾﺎن ﻣوﻟوی و ﺣﺎﻓظ ھم ﺑﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷد او را ﻣﺑدّل ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋرﻓﺎﻧﯽ آﺧرا ّ
ﻟزﻣﺎن ﺑرای ﮐل
ﺑﺷرﯾت ﻣﯽ ﻧﻣود  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ او در " ﺗرﺟﻣﺎن اﻻﺷواق " ﮐﮫ دﯾوان ﺷﻌر اﺳت ﺗﺎ ﺣدودی اﯾن ﻧﻘص را ﺟﺑران ﻧﻣوده اﺳت وﻟﯽ
ھرﮔز ﺷﻌر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﻘدان ﻋرﻓﺎن ا ّﻣﯽ را ﺟﺑران ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً آﺛﺎر ﻣوﻟوی و ﺣﺎﻓظ و ﺑﺎﺑﺎ طﺎھر ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﺎب
ﺗوﺣﯾدی ھﺳﺗﻧد ھرﮔز در ﻗﻠﻣرو ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت و ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم وارد ﻧﺷده اﻧد و در ﺣﺎﺷﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد
و ﻧﮫ ﻣﺗن و ﺑطن آن .
 -١٩۶ای ﮐﺎش ﺧداوﻧد ﺗوﻓﯾﻖ و ﺷوق و ﻋﺷﻖ و ﻋﻣری ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم ﻓﺻوص اﻟﺣﮑم و ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ او را ﺑﮫ زﺑﺎن ا ّﻣﯽ و
ﻣﻧطﻖ زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺑﺷر ﻣدرن ﺗرﺟﻣﮫ و ﺷرح ﻧﻣﺎﯾم  .زﯾرا ھﻣﮫ ﺷرح ھﺎ و ﺗﻔﺎﺳﯾری ﮐﮫ ﺑر آﺛﺎر او ) آﻧﮭم ﻓﻘط ﻓﺻوص
اﻟﺣﮑم ( ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳﺑﮏ و ﺳﯾﺎق اﺑن ﻋرﺑﯽ ﭘﯾﭼﯾده و ﺑﻐرﻧﺞ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﻓﻠﺳﻔﯽ  .و ﻟذا ﮐﻣﺗرﯾن
ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ اﯾن آﺛﺎر ﺟﮭت ﻣردﻣﯽ ﺷدن آن ﻧﮑرده اﺳت ﮐﮫ ﻻاﻗل ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﮫ ﻣردم ﻋﺎﻣﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ دورﺗر ھم ﺷده اﺳت
ﻣﺛل ﺗﻔﺳﯾر و ﺷرح ﻣﻼﺻدرا ﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺑواﺳطﮫ آﻗﺎی ﺧواﺟوی در ﺧور ﺳﺗﺎﯾش
اﺳت و ﺧدﻣﺗﯽ ﮔران ﺑﮫ اھل ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -١٩٧ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑطور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ا ّﻣﯽ و اﻣروزﯾن ﮐردن ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ اﺳت اﻟﺑﺗﮫ
ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﺎ آﺛﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﻣﺗرﯾن آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .زﯾرا آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﻧده ﺑﺎ او ﻧﮫ از طرﯾﻖ آﺛﺎرش ﮐﮫ ﺑﯽ
واﺳطﮫ ﺑﺎ ﺧودش در ﻋﺎﻟم رؤﯾﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ ﻧﺎم او را ھم ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗم و او را ﺳﻘراط ﯾﺎ اﯾﻠﯾﺎ و ﮔﺎه ﺧﺿر ﻣﯾﭘﻧداﺷﺗم
ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗﺎ ً ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﻋﻠﯾﯾن اﻋﻼﯾﻧد .

٣٤

 -١٩٨ﺑﻧده ﺧود اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯾون اھل ﻋرﻓﺎن ﮐﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده ﺑود و ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر
آن ھﻣت ﻧﻣوده ﺑود در ﻣﻘدﻣﮫ آن اذﻋﺎن ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﻧده ھﻣﭼون اﺑن ﻋرﺑﯽ اﺳت  .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻﺧره
ﺗرﺟﻣﮫ ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ ھﻣﯾن اواﺧر ) (١٣٨٨ﺑدﺳﺗم رﺳﯾد و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت دﯾدم ﮐﮫ ادﻋﺎی آن دوﺳت ﻋزﯾز  ،ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت.
 -١٩٩ﺗوﺻﯾف اﺣوال و ﺳرﮔذﺷت و اذﮐﺎر اﺑن ﻋرﺑﯽ درﺑﺎره اﺑدال و اﻗطﺎب اﻟﮭﯽ در ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ را ﻋﯾن ﺳرﮔذﺷت ﺳﯾر و
ﺳﻠوک ﺧودم ﯾﺎﻓﺗم و اﯾن آن ﺣﺟﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن داﻧﺳﺗم آن ﭘﯾرزاﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯾم در ﺑﯾداری ﭘﯾدا ﺷد اﺑن
ﻋرﺑﯽ ﺑود و ﮔوﺋﯽ ﯾﮏ ﭘﯾر و طﺑﯾب و ﺣﺑﯾب اﻟﮭﯽ وﺿﻌﯾت ﺷﺎﮔرد و ﺑﯾﻣﺎرش را وﺻف ﮐرده اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﯽ و روﺣﯽ و
ﻋﺎطﻔﯽ و ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی .
 -٢٠٠در ﺣﻘﯾﻘت ﮐل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ راه و رﺳم ورود ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه وﻻﯾت و ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ورود
ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺟﻣﻊ  ٣۵۶ﻧﻔری ﮐﮫ اﮐﺛرﺷﺎن ﯾﮑدﯾﮕر را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻣﮭﺟورﯾت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم
ﻣﺑﯾن .اﯾن  ٣۵۶ﻧﻔر در ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺣﺿور و ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن را در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ﺟﺑران ﻣﯾﮑﻧﻧد و ھر ﯾﮏ ﺑﮫ درﺟﮫ ای
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﻧﺎﺋب ﺣﺿرت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺎﻟﻘوه و ﻧﮫ ﺑﮫ اﺳم .
 -٢٠١در ﻗﺑﺎل اﯾن  ٣۵۶ﻧﻔر ﮐﮫ دارای ھﯾﭻ اﺳم و رﺳم آﺷﮑﺎر و ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﺳﻠﺳﻠﮫ ای در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﻓرادی ﻣﺣض ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ﮔروھﮭﺎﺋﯽ ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دارای ﺗﺷﮑﯾﻼت و اﺳم و رﺳم و ادﻋﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دﺟّﺎل آن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﮫ اﻣروزه در ﺟﮭﺎن و ﻧﯾز در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧودﻣﺎن ﺗﻌدادﺷﺎن روز ﺑﮫ روز ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﻏﺎرت ﻣﺎل و اﯾﻣﺎن و ﻧﺎﻣوس
ﻣردم ﺳرﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن اﻧواع ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد ﮐﮫ دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺿد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﺣداﻗل اﺧﻼق و
ﻣﻌﻧوﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
 -٢٠٢اﯾن  ٣۵۶ﻧﻔر در ھر ﻋﺻر و ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺣﺎﻣﻼن و طﻼﯾﮫ داران ارزﺷﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی در ﺑﺷرﻧد و
ارزﺷﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ آﻧﮭﺎ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺑﮫ ارث ﺑرده ﻣﯾﺷود ﻣﺛل ﺻدق ،ﻋﻔّت ،ﺗﻘوا ،ﺳﺧﺎوت ،ﻋﻔو،
ﮔذﺷت ،ﻣﺣﺑّت ،ﻋزت ﻧﻔس ،ﺻﺑر ،ﺗوﮐل ،ﻋﻘل ،ﻓطرت ،ﻣﻌرﻓت ،ﺷﻌور ،ﺟواﻧﻣردی ،اﺧﻼص ،ﺷﺟﺎﻋت ،اﯾﻣﺎن ،اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻧﻔس،
ﻋداﻟت ،ﺷﮑر ،وﻓﺎ ،ﻗﻧﺎﻋت ،ﭘﺎﮐداﻣﻧﯽ ،رﺿﺎ و ﻏﯾره.
 -٢٠٣اﯾﻧﺎن ﻣظﮭر ﻓطرت و روح اﻧﺳﺎن و وارث آدﻣﻧد و روﺷﻧﺎﺋﯽ ھﺎی روی زﻣﯾن در ﻋرﺻﮫ ظﻠﻣت ﻏﯾﺑت اﻣﺎم  .آدﻣﯾت
ﺑواﺳطﮫ اﯾﻧﺎن زﻧده اﺳت و ﻻﻏﯾر .
 -٢٠۴ھﻣﮫ آﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت اﯾن  ٣۵۶ﻧﻔر در ﺟﮭﺎن اﺳت و ﻻﻏﯾر  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﺑل از
ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﮫ ﻏﯾر از اﯾﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑر زﻣﯾن ﻧﯾﺳت .
 -٢٠۵ھﻣﮫ اﯾن ﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ دارای ﮐراﻣت و ﺷﻔﺎﻋت ﺑرای ﻣردم ھﺳﺗﻧد ﺑﯽ ھﯾﭻ ادﻋﺎﺋﯽ و اﺳم و رﺳﻣﯽ ﻣﻌﻧوی و ﺑدون
دﻋوی ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردم  .اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت اﻟﺑﺗﮫ ﻣورد اذﯾت و ﺗﮭﻣت ﻣردم
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﻧد .
 -٢٠۶ﺧود اﺑن ﻋرﺑﯽ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرش ﺑﺧﺻوص در داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮑﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﻣدت ﺣدود ﺳﯽ ﺳﺎل در ﻣﮑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده اﺳت در ھر دوره ای ﺧود را در ﺟرﮔﮫ ﮔروھﯽ از اﯾن دﺳﺗﮕﺎه وﻻﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت  .در ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺧود را از
اوﺗﺎد ﯾﺎ اﺑدال و اوﻟﯾﺎء داﻧﺳﺗﮫ و ﻋﺎﻗﺑت ﺧود را ﻗطب ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و ﺧﺎﺗم وﻻﯾت دوران .
 -٢٠٧ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎی اﯾن دﺳﺗﮕﺎه وﻻﯾت اﻟﮭﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺣﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد و ﭘﯾرواﻧﯽ ﭘدﯾد آوردﻧد ﺗﺎ
ﺷراﯾط را ﺑرای ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﻓراھم آورﻧد وﻟﯽ اﯾن ظﮭور رخ ﻧداد و ﻓﺗﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﭘس از آﻧﺎن ﭘدﯾد آﻣد ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣوﺟب ﮔﻣراھﯽ
ﻣردﻣﺎن ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺷد ﻣﺛل ﻧﮭﺿت ّ
ﺣﻼج و ﺣﺳن ﺻﺑﺎح و اﻣﺛﺎﻟﮭم .
 -٢٠٨ﺑرای ظﮭور ﺟﻣﺎل ﻣﺣﺑّت ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻋت اﺷﻘﯾﺎء ﮐﮫ در رأس ﺷﻘﯽ ﺗرﯾﻧﺷﺎن ﮔروھﯽ از ﺳﺎدات و
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﻧﺎﻓﻖ و اھل ﺷرع ﻗرار دارﻧد ھﻼک ﺷده و از روی زﻣﯾن ﻣﺣو ﮔردﻧد  .و ﭼﻧﯾن زﻣﯾﻧﮫ ای اﻣروزه در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم در
ﺣﺎل ﻓراھم ﺷدن اﺳت ﺑﺧﺻوص در ﮐﺷورھﺎی ﺷﯾﻌﮫ .
 -٢٠٩ﭼون اﺷﻘﯾﺎی ﺷﯾﻌﮫ و ﺷرﯾﻌت ﭘرﺳﺗﺎن از ﺟﮭﺎن ﻣﺣو ﺷوﻧد زﻣﯾﻧﮫ ظﮭور ﻣﺣ ّﺑﯾن و ﻋﻠ ّﯾﯾن ﻓراھم ﻣﯽ آﯾد و اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن
اﺳﺎس ظﮭور ﺟﻣﺎل ﻣﺣﺑّت اﻟﮭﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از ﯾﺎراﻧش ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور ﻣﺣﺑّت ﺟﻣﺎل او ھﺳﺗﻧد .

٣٥

 -٢١٠درک ﺗﻔﺎوت ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و ﻧﻣﺎزﭘرﺳﺗﯽ از اھ ّم واﺟﺑﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ در درک ﭘدﯾده ﻧﻔﺎق در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﭘﯾداﯾش
اﺷد ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﺑرﻋﻠﯾﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﺳت .
 -٢١١در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﭘدﯾد آﻣدﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد و ﺑﮫ ﻣﺳﺟد و ﻣﻌﺑد و ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﺣﺞ ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ﺗﺎ آﺳﺎﻧﺗر
ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺎل ﻣردم ﺑﺧورﻧد  ،رﺑﺎﺧوار ﺑﺎﺷﻧد  ،زﻧﺎ ﮐﻧﻧد  ،ﺗﮭﻣت ﺑزﻧﻧد  ،ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد  ،ﻣﺎل ﯾﺗﯾم
ﺑﺧورﻧد و ﺣﻘوق زﻧﺎن را ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐﻧﻧد و دروغ ﺑﮕوﯾﻧد و ھر ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷوﻧد  .اﯾﻧﺎن ﻧﻣﺎزﭘرﺳﺗﺎﻧﻧد .
 -٢١٢در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻣﺎزﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .زﯾرا ﯾﮏ دل ﮐﺎﻓر ھوای ﻧﻔس ﺧود را ﺑر ﻧﻣﺎز ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻏﺎﯾت
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش آﻣﺎل ﺧوﯾش اﺳت  .اﯾن ﺗﻘدﯾس ﮐﻔر اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اﯾن ﻧوع آدﻣﮭﺎ ﻗﺎدرﻧد ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن و اﻣﺎﻣﺎن
را ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد و ﻣﺳﯾﺢ را ﻣﺻﻠوب ﮐﻧﻧد و ﺣﻼج را ﻣﺛﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻋﯾن اﻟﻘﺿﺎة را زﻧده ﺑﺳوزاﻧﻧد  .اﯾن ﻋﯾن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ
اﺳت .
ﺣﯽ و ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺷﯾطﺎن را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﮐﮫ ﻗﻠﺑش را ﺗﺳﺧﯾر
 -٢١٣ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﻣﺣ ّﺑت و اطﺎﻋت از اﻣﺎم ّ
ﮐرده اﺳت و اﯾن ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ را ﺑراﯾش ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢١۴در دﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺑّت ﺧدا و ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی زﻧده اش ﻧﺑﺎﺷد ﻧﻣﺎز ﻓﻘط ﻣوﺟب ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق روح و دل و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﯾﺷود.
 -٢١۵ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ از ﺷوق و ﻋﺷﻖ ﻧﺑﺎﺷد ﭘرﺳﺗش اﺑﻠﯾس اﺳت و ھوای ﻧﻔس ﺧوﯾش  .و اﯾﻧﺳت ﮐﻼم ﻋﻠﯽ
ﺑرﺗر از ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﺷﮏ و اﮐراه اﺳت .
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ﮐﮫ ﺧواب ﺑﺎ ﯾﻘﯾن

 -٢١۶ﻧﻣﺎز ﺟﺎھﻼﻧﮫ و اﮐراھﯽ و رﯾﺎﺋﯽ ﻣوﺟب ﺗﻘدﯾس و رﺷد ﺟﮭل و رﯾﺎ و ﺟﺑﺎرﯾت در ﻓرد ﻣﯾﺷود .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣﻼﯾﺎن
ﻣذاھب اﺳوه ھﺎی ﺟﮭل و ﻧﻔﺎق و ﺳﺗم ﺑوده اﻧد و ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﻘدرت رﺳﯾده اﻧد اﺷد ﺟﻧﺎﯾت در ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور رﺳﺎﻧﯾده
اﻧد .
 -٢١٧ﺧدای ﭘدران ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺧدای ﮐﻔر اﺳت  .و ﻟذا ﻧﻣﺎز ﻣوروﺛﯽ در ﺧﺎﻧواده ﺑﺳﺗر رﺷد ﻧﻔﺎق اﺳت ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔر
اﺳت  .و اﯾن ﻣﻧطﻖ ﻗرآن اﺳت .
 -٢١٨ﺑﻧده ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺣﯾرت آور در ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺳﯾده ام ﮐﮫ اﻓراد ﻧﻣﺎزﺧوان ﻓﺎﻗد اﻣﺎم زﻧده و ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﻣراﺗب
ﺗﺑﮭﮑﺎرﺗر  ،دروﻏﮕوﺗر  ،ﺑﺧﯾل ﺗر و رﯾﺎﮐﺎرﺗر و ظﺎﻟﻣﺗر از اﻓراد ﺑﯽ ﻧﻣﺎزﻧد و ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗری دﺳت ﺑﮫ اﻧواع ﮔﻧﺎھﺎن و ﺟرم
و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﯽ زﻧﻧد  .و ﻋﻣوﻣﺎ ً اﻧﺗﻘﺎد ﻧﺎﭘذﯾرﺗر و در ﮔﻧﺎھﺎن و ﺧطﺎھﺎی ﺧود ﺣﻖ ﺑﺟﺎﻧب ﺗر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺳﺧن ﺑر ﺳر
ﻧﻣﺎزﮔزاران ﻣوروﺛﯽ و ﺳﮭوی و اﮐراھﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﻧﻣﺎزﮔزاران رﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط در ﻣﻼء ﻋﺎم ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد  .و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﻣﺎزﮔزاران در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻔس ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﻗرآن ﮐﮫ اﮐﺛر
ﻣردم ﺧداوﻧد را ﺑواﺳطﮫ ظن ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و اﯾﻧﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ظﻠم ﻋظﯾم ھﺳﺗﻧد و ﻣﺷرﮐﺎﻧﻧد  .ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از ﻣﻔﺎﺳد و ﻣظﺎﻟم
ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷده در ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﯾن ﻧوع ﻋﺑﺎدات اﺳت .
 -٢١٩ﻧﻣﺎز و ﮐﻼً ﻋﺑﺎدات در ﺻورﺗﯽ ﻣوﺟب ﯾﺎد ﺧدا و ھوﺷﯾﺎری وﺟدان و ﻋﻘل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دل ﻓرد زﻧده ﺑﮫ ﻣﺣﺑّت ﯾﮑﯽ از
ﻣﺧﻠﺻﯾن در دﯾن و ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد و در اﺗﺣﺎد و وﻻﯾت و ارادت او ﺑﺎﺷد .
 -٢٢٠ﻋﺑﺎدت ﯾﮏ دل ﻣرده ﭘرﺳﺗش ﻧﻔس ﺧود و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺑﻌﯾت از ﺷﯾﺎطﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دل را ﻣﺻﺎدره و ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده اﻧد زﯾرا دﻟﯽ
ﮐﮫ در وﻻﯾت و ﻣﺣﺑّت اﻟﮭﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﺳواس ﺧﻧﺎس و اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت و ﻟذا در اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ھﻣﮫ اﯾن وﺳوﺳﮫ ھﺎ
ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ذھن و اراده ﻓرد را ﻣﺻﺎدره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و او را ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ آورﻧد و از او ﯾﮏ ﮐﺎﻓر ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﭘرورﻧد
ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻗداﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن را اﻟﮭﺎﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺑن ﻣﻠﺟم و ﻗطﺎﻣﮫ
رخ ﻣﯽ دھﻧد و اﯾﻧﺳت راز اﯾن ﺳﺧن رﺳول اﮐرم ﮐﮫ  :ﮐﺎﻓر را ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت .
 -٢٢١ﺑﻧﺎﺑراﯾن ارادت و ﻣﺣ ّﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣؤﻣن اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﺳﯾﺎر ﺣﯾﺎت ﺑﺧش ﺗر و ﻣﻔﯾدﺗر و ھداﯾت ﮐﻧﻧده ﺗر از اﻋﺗﻘﺎد ﻣوروﺛﯽ
ﺑﮫ ﺻد و ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ھزار ﭘﯾﺎﻣﺑر و دوازده اﻣﺎم اﺳت .ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﮐﮫ :ﺑرﺧﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن اوﻟﯾﺎی ﺑرﺧﯽ دﯾﮕرﻧد.
ﺣب اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺑﺎور ﻣوروﺛﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﮫ ﺧدا.
ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣن ﺑدون اﻣﺎم ﻧدارﯾم .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن از ﮔوھره ّ
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 -٢٢٢آدﻣﯽ از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت و ادراک وﺟودی دارای ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ ﻓردی و ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش
طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  :ﻣﻘﺎم ﻣﺎدون ﻓرﻗﺎن  ،ﻣﻘﺎم ﻓرﻗﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎم ﻣﺎورای ﻓرﻗﺎن  .اﯾن ھﻣﺎن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺎدون ﺑود و ﻧﺑود  ،ﺑود و ﻧﺑود و
ﻣﺎورای ﺑود و ﻧﺑود اﺳت  .ﻗﻠﻣرو ﺗﺷﺧﯾص ﻧﯾﮏ و ﺑد  ،ﺣﻖ و ﺑﺎطل و راﺳت و دروغ و ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و ﺑود و ﻧﺑود ھﻣﺎن
ﻗﻠﻣرو ﻓرﻗﺎن اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﻘﺎم ﻓرق و ﺗﺷﺧﯾص .
 -٢٢٣اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ً در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای در ﻋرﺻﮫ ﻓرﻗﺎن ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧود دارای درﺟﺎت اﺳت  .و اﯾن ﻋرﺻﮫ
ﺑﺷرﯾت و ﺷﻌور اﺳت  .وﻟﯽ ﮔروه ﻗﻠﯾﻠﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻗﺑل از ﻓرﻗﺎن ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺗﺑﮭﮑﺎران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
ھﻧوز ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺗﺷﺧﯾص ﺧﯾر و ﺷر وارد ﻧﺷده اﻧد و اﯾن ﺣﺗﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎدون ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ارزﺷﮭﺎی ﻏرﯾزی را ھم درﻧﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد  .وﻟﯽ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ وادی ﻧﯾﮏ و ﺑد را ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎده و ﺑﮫ وادی ﺗوﺣﯾد وارد ﺷده اﻧد و اﯾﻧﺎن ﻣﺣ ّﺑﯾن و
ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد  .و ﻣﻌﻣوﻻً ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎﺋﯽ ﺑﯾن اﯾن دو ﮔروه ﻣﺎدون و ﻣﺎورای ﻧﯾﮏ و ﺑد وﺟود دارد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺻوری و ﺳطﺣﯽ و
ﻓرﯾﺑﻧده اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺷﻘﯾﺎء و ﺗﺑﮭﮑﺎران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻓرﻗﺎن ﻧرﺳﯾده اﻧد ﺧود را ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣﺑّﯾن و ﻋﺎرﻓﺎن
ﻣوﺣد ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد  .و ﻟذا در اطراف اﯾن ﺑزرﮔﺎن ھﻣواره ﮔروھﯽ از ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﭘﺳت ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﺣﺿور دارﻧد ﮐﮫ ﺑر
ﺣﻘﯽ اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﺎن اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ وادی ﺧﯾر و ﺷر و ﻓرﻗﺎن وارد ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ
ﺣداﻗل ﺷﻌور اﺳت .
ﺣب و ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﻗرآن وﺟود اﺳت و ﻟذا ﻣﺣﺑّﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻗرآﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
 -٢٢۴وادی ﺗوﺣﯾد و ّ
ﻣﺣ ّﻣدی .
" -٢٢۵ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣ ّﻣدی" ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﻣﺎ از ﺟﻣﻠﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ درﺑﺎره اش اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻗﻠم ﻓرﺳﺎﺋﯽ و راز ﭘراﮐﻧﯽ و
اﺳطوره ﺳﺎزی ﮐرده اﻧد ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ظﮭور ﻣﺣ ّﺑت اﻟﮭﯽ از اﻧﺳﺎن اﺳت ظﮭور اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ و ﻓراﺳوی ﺧﯾر و ﺷر اﺳت.
ظﮭور اﻧﺳﺎن ﻣﺣ ّﻣدی  ،ظﮭور ﺣﺑﯾب ﷲ و ﺧﻠﯾﻔﺔ ﷲ  .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓرارﻓﺗﮫ از ﺧﯾر و ﺷر و ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و ﺑود و ﻧﺑود .
 -٢٢۶و اﻣﺎ ﮔروھﯽ از اﺷﻘﯾﺎء و ﺳﻧﮕدﻻن ﻣﺎدون ﺑود و ﻧﺑود ﮐﮫ ھﻧوز در ﻋرﺻﮫ ﺟﺎھﻠﯾت ﻓطری زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻓرق را
ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ﺷرﯾﻌت درﻣﯽ آﯾﻧد ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷوﻧد و ﮔﺎه ﺑﮫ ﺟﺑر زﻣﺎﻧﮫ ﺑر اﯾن ﻟﺑﺎس وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
اﻣﺎﻣﺎن ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻗﺎﺗﻼن ﻣﺣﺑّت و ﻣﻌرﻓت .اﯾﻧﺎن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﺎﻧﻧد ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻣطﻠﻖ .دﯾوھﺎﺋﯽ در ﻟﺑﺎس
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن در ﺻف ﻣﻘدم دﺷﻣﻧﺎن
ﺗﻘدس و ﻋﺑودﯾت .اﯾﻧﺎن ﻣرﯾدان اﺑﻠﯾس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻧﻣﺎزھﺎﯾﺷﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .اﯾﻧﺎن در
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﻧد ﮐﮫ دﻋوی ﻧﺟﺎت و ﻣﮭدوﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد .
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اﻣﺎم زﻣﺎن ﻗرار دارﻧد .اﯾﻧﺎن دﺟّﺎﻻن
 -٢٢٧اﯾن اﺷﻘﯾﺎء و اﻣﺎﻣﺎﻧﺷﺎن ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن واژﮔوﻧﺳﺎﻻری ارزﺷﮭﺎ و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻓﺿﺎﺣت را ﻓﺿﯾﻠت ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و رذاﻟت را دﯾﺎﻧت ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد و ﺷﻘﺎوت را ﻋداﻟت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎی ﺧﯾر و ﺷر ﻋوض ﻣﯾﺷود.
اﯾن از ﺧواص ﺟﺎدوﺋﯽ ﺟﮭل اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻗداﺳت ﺑﮫ ﺗن ﮐرده اﺳت :ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﯾﺧواﻧد ﺗﺎ ﻣﺣﺑّت ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداوﻧد را
اﻧﮑﺎر ﮐﻧد .اﯾن ﻧﻣﺎز ﺿد ﻧﻣﺎز اﺳت  ،ﻧﻣﺎز ﺿد ﻣﺣﺑّت .و اﯾن ﺑدﺗرﯾن ﺧﺻم دﯾن ﻣﺣ ّﻣد اﺳت.
 -٢٢٨ﻋﺑﺎدت ﺑر ﺗن ﮐﻔر و ﺷﻘﺎوت ﻣﺛل آﺗﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ﺳﻧﮓ اﻓﺗﺎده ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره آﻧرا ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﻧﮭدام اﯾن
ﺳﻧﮓ ﻗﻠوب آدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه آب ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود ھر ﭼﻧد ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ھزاران ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ در ﺣﻖ ﮐﺎﻓران ﺑﯽ
ﻧﻣﺎز ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷوﻧد  .و اﯾن ﺣﻖ ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ در اﯾن واﻗﻌﮫ ﮔﺎه ﻣؤﻣﻧﯾن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھم ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد
ﮐﮫ ﺧون آﻧﺎن اﯾﻣﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﮫ آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢٢٩دﯾن در ھﻣﮫ ﺣﺎل در ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن ﺟﺎرﯾﺳت و درک اﺳرار اﯾن واﻗﻌﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺎری ﺑس ﻋظﯾم اﺳت و ﺟز ﺑر ﻋﺎرﻓﺎن ﮔوارا
ﻧﻣﯽ آﯾد .
ّ
ﺧراﻟزﻣﺎن ھر ﯾﮏ ﻣظﮭر ﯾﮑﯽ از اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ھﺳﺗﻧد و ﻣﮭدی ﻣوﻋود ﻣظﮭر ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣ ّﻣدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
 -٢٣٠ﻣﺣﺑّﯾن در آ
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺑوﺗﮭﺎ و ﺷرﯾﻌت ھﺎ ﻣﻠﻐﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد
ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺻد و ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ھزار ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎطن و ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرارﺷﺎن ﺗﻌﯾّن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد از وﺟود ﻣﺣﺑّﯾن .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ در اﺣﺎدﯾث زﯾﺎدی ﻣﻧﻘول اﺳت ﻣرﺑوط ﺑﮫ دو اﻣر اﺳت  .ﯾﮑﯽ اﻟﻐﺎی ﺻورت
 -٢٣١ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻟﻐﺎی ﺷرﯾﻌت در
ظﺎھری ﺷرﯾﻌت در ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺑﺷرﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .و دﯾﮕر ﺗﺣﻘﻖ ﺣﻘﯾﻘت ھر ﯾﮏ از اﺣﮑﺎم ﺷرع از
وﺟود ﻣﺣ ّﺑﯾن اﺳت ﺑﮫ ﺟﻣﺎل  .ﯾﻌﻧﯽ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﭼون ﺻﻠوة  ،ﺻدق  ،ﺻﺑر  ،زﮐﺎت  ،ﺣﺞ  ،اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر  ،ﺗﻘوا ،
ﺳﺧﺎوت و اﻣﺛﺎﻟﮭم در ﺟﻣﺎل ﻣﺣ ّﺑﯾن ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﻧدد و ﺧواه ﻧﺎﺧواه در ﻣردﻣﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﺻداق ﺣﻖ آﻣد و ﺑﺎطل رﻓت .
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 -٢٣٢ھر ﯾﮏ از اﺣﮑﺎم ﺷرع و ﻓﺿﺎﯾل اﺧﻼﻗﯽ از وﺟود ﻣﺣﺑّﯾن ﺑﺻورت ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد و ﺧﻠﻖ را در
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ رھﺎﻧد ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای و ﮐﺎﻓران و ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را ﻧﯾز ھر ﯾﮏ ﺑﮫ
ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد و از ﻧﺎﺑودی ﻋرﺻﮫ
ﮔوﻧﮫ ای دﯾﮕر .
 ٣۵۶ -٢٣٣ﺗن ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت و وﻻﯾت اﻟﮭﯽ ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﺟﻣﻌﺎ ً ﺑﯾﺎﻧﮕر و ﻋﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣ ّﻣدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت
رﺣﻣت و ﻣﺣﺑّت اﻟﮭﯽ ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺳوه ﮐﺎﻣﻠش ﻣﮭدی ﻣوﻋود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٢٣۴ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠوق و ﻣﻌﻠول ﻋﺷﻖ ﺧدا ﺑﮫ از ﺧود ﮔذﺷﺗن ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﺷرﯾﻌت ھﺎ و ﺻﻔﺎت و ﻓﺿﺎﯾل اﺧﻼﻗﯽ و
ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی و ﻋﻠوم ﻟدﻧّﯽ و اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ ﭼﯾزی ﺟز دﺳﺗﮕﺎه و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﻗﻠﻣرو اﯾن ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻗواﻧﯾن و ارﮐﺎن و ﺑﺳﺗر و
اﺳﺑﺎب آن  .و ﻣﻘﺻود ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾن اﯾﺛﺎر ھﻣﺎﻧﺎ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻗرار اﺳت اﯾن از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﺧداوﻧد را ﭘذﯾرا ﺷود و ﺣﻘش را ادا
ﮐﻧد  .و ﻣﺣ ّﺑﯾن ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد .
اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت و ﻟذا ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺄوﯾل و ﺗﺣﻘﻖ اﯾن
 -٢٣۵و ﮐل اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋﺷﻖ در ﺑﺳم ﷲ ّ
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ رﺣﻣﺎﻧﯾت ھﻣﺎﻧﺎ ھﺳﺗﯽ ﺑﺧﺷﯽ و اﯾﺛﺎر ﺧدا ﺑﮫ ﺧﻠﻖ اﺳت و رﺣﯾﻣﯾت ھم ھﺳﺗﯽ ﭘذﯾری و ادای ﺣﻖ اﯾن اﯾﺛﺎر از ﺟﺎﻧب
ﺧﻠﻖ اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن دو ﻗوس ﻧزول و ﺻﻌود در اﻣر ﺧﻠﻘت و ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت  :ﺳﯾر از ﺣﻖ ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ و از ﺧﻠﻖ
ﺑﺳوی ﺣﻖ .
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ) آﺧرﯾن ( را راھﻧﻣﺎﺋﯽ و ھداﯾت و ﺗﻌﻠﯾم
 -٢٣۶ﭘﻧﺞ ﺗن از ﻣﺣﺑّﯾن اوﻟﯾﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻣرده و زﻧده ﻣﺎﻧده اﻧد ﺗﺎ ﻣﺣﺑّﯾن
ّ
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ھر ﯾﮏ ﺗﺣت وﻻﯾت و
و ﺗرﺑﯾت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ادرﯾس  ،اﯾﻠﯾﺎ )اﻟﯾﺎس( ،ﺧﺿر ،ﻣﺳﯾﺢ و ﻣﮭدی .و ﻟذا ﻣﺣﺑّﯾن
اﻣﺎﻣت ﻏﯾﺑﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﭘﻧﺞ ﺗن ﻗرار دارﻧد و ﻧﯾز در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧود ﺑﺗدرﯾﺞ و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ھﻣﮫ اﯾن
ﭘﻧﺞ ﺗن را درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺷور ﻣﯾﺷوﻧد و اﯾن ﻣﺣﺑّﯾن ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن ھداﯾت ﺧﻠﻖ در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .
 -٢٣٧اﯾن ﻣﺣﺑّﯾن دارای ھوﯾت ﻋﻠﯾّﯾن ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ دارای رﺳﺎﻟت ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﺧﯽ ﺻﺎﺣب ﻗﻠم و ﺑﯾﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ
دﮔر ﺧﻣوﺷﻧد  .ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن اﯾن ﻋﻠﯾﯾن ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻣﺎن ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﭘس از او ﻣوﻟوی
ﻣﺎﺳت .
 -٢٣٨ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣﺣﺑّﯾن ﻣظﮭر و ﺗﺟﺳم و ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮑﯽ از اﻟﻔﺎظ و ﺣروف اﻟﻔﺑﺎء ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد و اﻋداد  .ﻣﺛﻼً ﻗطب
ﻣظﮭر ﺣرف اﻟف و ﻋدد ﯾﮏ اﺳت .
 -٢٣٩و ﻧﯾز ھر ﯾﮏ از ﻣﺣﺑّﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺟوﻣﯽ و ﻓﻠﮑﯽ دارﻧد  .اﻣﺎم ﻣﺑﯾن ﻣﻘﯾم ﺧورﺷﯾد اﺳت  .ﻗطب ﻣﻘﯾم ﻣﺎه اﺳت و ھر ﯾﮏ از
اوﺗﺎد و اﺑدال و اﺑرار و اﺧﯾﺎر و دﯾﮕران ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﺧﺎص ﺧود را در ﻧﺟوم دارﻧد  .ﺷرح ﮐﺎﻣل اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺟوﻣﯽ در ﻓﺗوﺣﺎت
ﻣﮑﯾﮫ از اﺑن ﻋرﺑﯽ آﻣده اﺳت .
 -٢۴٠ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧزول ﻧﺟم در ﻗرآن ﺑﯾﺎﻧﮕر ظﮭور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣﺣﺑّﯾن در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ اﺳت .
 -٢۴١ھﻣﮫ ذرات و ﮐرات و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾز ھﻣﮫ ﮔﯾﺎھﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت و اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و
اﺷﯾﺎء و ﻣﻼﺋﮏ .اﯾن ﺑﯾﺎن اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻻری اﻟﮭﯽ -اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و ﻣﻌﻧﺎی وﺣدت وﺟود اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن .و ﷲ اﮐﺑر! و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی
ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑﯾﺎن ﻋﺷﻖ ﺧداوﻧد.
 -٢۴٢و ﻓرﻣﺎﻧرواﺋﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در وﺟود ﻣﺣﺑّﯾن اﺳت  .از اوﻟﯾن ھﺎ و آﺧرﯾن ھﺎ  .و اوﻟﯾن ھﺎ و آﺧرﯾن ھﺎ ﻧﯾز ﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد .
و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن رخ ﻣﯽ دھد ﺗﺣﻘﻖ اراده ﻣﺣﺑّﯾن و در رأس آﻧﮭﺎ ﻗطب اﺳت .
 -٢۴٣ﻣﺣﺑّﯾن ﮐل ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن را اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد وﻟﯽ اﺷﻘﯾﺎء ھﻣﮫ را ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﯾﯾﺎﺑﻧد زﯾرا در ﻋﺑﺎدات ﺧود ﺳﺟده ﺑر اﺑﻠﯾس
ﻣﯾﮑﻧﻧد.
 -٢۴۴ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺑﻣﻌﻧﺎی درک و درﯾﺎﻓت ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی وﺟودی ﺧود در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﮐل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ھﻣﮫ را
ﺣب اﻟﮭﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺷود .و ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و
ﺷﻧﺎﺧت و ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ھﯾﭻ ﭼﯾز را ﻧﺷﻧﺎﺧت .و اﯾن ﺷﻧﺎﺧت در ﺑﺳﺗر ّ
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ﻣوﺟوداﺗش در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب وﻻﯾت ﻣﺣﺑّت اﻟﮭﯽ دارای ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺷرﯾت .و اﯾن ﻣﺣﺑّت دارای دو روی
ﻣﮭر و ﻗﮭر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﮭر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﮭر اﺳت.
 -٢۴۵ﻣﺣﺑّﯾن ﺷﺎھد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺟﻣﺎﻟﯽ ھﺳﺗﻧد :ﺟﻣﺎل ِ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎرف و ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻔﺎھﯾم و اﻟﻔﺎظ و آﻣﺎل و ﺣﺎﻻت و ﺻﻔﺎت و
ﻣﻘﺎﻣﺎت و ذات .
 -٢۴۶و ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ ﭘﯾﺎﻟﮫ ای از ﻣﯽ وﺟود اﺳت ﮐﮫ وﺟود را ﺑﺧود ﻣﯽ آورد و ﻣوﺟودﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺟﻣﺎﻟش را در ﺟﮭﺎن
ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٢۴٧ھر واژه ای ﯾﮏ ﻧواﺳت و ھر ﻧواﺋﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎﺳت و ھر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺻورت اﺳت و ھر ﺻورﺗﯽ ﺟﻠوه ای از رخ
ﺣب اﻟﮭﯽ و رﺣﻣت او .
ﭘروردﮔﺎرﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت  .اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ّ
 -٢۴٨و ﻗﯾﺎﻣت وﻗت ظﮭور ﯾﮏ ﺗﻧﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑرای ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﺟﺎھل در آن ﮔﺎه آرزوی
ﻧﺎﺑودی ﻣﯾﮑﻧد از ﻓرط ﺧﺟﺎﻟت .و ﺳﭘس ﺧود را در آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺎ ﺻورت .ﭼرا ﺑﺎ ﺻورت )ﺑﮫ زﻋم ﻗرآن(؟
زﯾرا ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﻧﻘﺎب از رخ ﻣﯽ ﮐﺷد ﻋﯾن اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٢۴٩اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ آﻣده اﻧد ﺗﺎ آدﻣﯽ را ﺑرای ﻗﯾﺎﻣت آﻣﺎده ﮐﻧﻧد .
 -٢۵٠آدﻣﯽ اﮔر ﺑداﻧد ﮐﮫ ﮐﯾﺳت و ﭼﯾﺳت و از ﮐﺟﺎ و ﺑرای ﭼﯾﺳت و ﭼﮑﺎره اﺳت و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود و ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺣﺎل اﺳت
ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﮐﻧد  .زﯾرا ﻣﮕر ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﺷوق ﺧود ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧد .
 -٢۵١ﻣﺣﺑّﯾن ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﯾﯾن و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم و ﮔوﺷﺷﺎن ﺑﺎز ﺷده و
ﺑﺳوی او ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ اﻧد  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐورﻧد و ﮐرﻧد و ﺧرﻧد و ﺑﺳوی ﺧﺎﻟﻖ ﺧود روی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﻣﺎﻓﺎت اﯾن ﺷﻘﺎوت و ﺣﻣﺎﻗت را
ﻣﺣ ّﺑﯾن ﻣﯽ ﭘردازﻧد .واﻟﺳﻼم-

 ٢۵آذر ١٣٨٨

٣٩

