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 -١ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﭘس از واﻗﻌﮫ ﻧزول ذﮐر و روح ﺑﻧﮕﺎرش آوردم ﮐﺗﺎب "ﻗرآن اﻟﺳﺎﻋﮫ" ﺑود ﮐﮫ
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﺻل آن "ﺗﻌﯾّن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ" ﺑود و اﯾن درب ورودم ﺑﮫ ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻗرآﻧﯽ و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺑود.
 -٢در ﮐﺗﺎب ﻣذﮐور ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ "ﷲ" ﻣرﮐب از ال  +ﻻ  +ه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن "ﻧﮥ ﻣﻌروف ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش" اﺳت
و ﯾﺎ وﺟو ِد ﻋدم )ﺑو ِد ﻧﺑود( .ﮐﮫ اﯾن ﺗرﮐﯾب و ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﺗرادف ﺑﺎ ال  +اﻟﮫ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ از آن ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت.
 -٣وﻟﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﯾن ﺗرﮐﯾﺑﺎت را در ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻘت ﻣﺗرادف آدم و ﺣوا ﻧﺷﺎن دادﯾم ﯾﻌﻧﯽ آدم  +ﺣوا را ﺗﻌﯾّن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ داﻧﺳﺗﯾم و ﺑﮫ
زﺑﺎﻧﯽ راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ را ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻧﻣودﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﷲ و آدم -ﺣوا ،اول و آﺧر واﻗﻌﮫ وﺟودﻧد و ظﺎھر و ﺑﺎطن آن!
" -۴ال" ﺣرف ﻣﻌرﻓﮫ اﺳت و "ﻻ" ھم ﻧﮑره اﺳت .ﭘس ال +ﻻ ﺑﯾﺎن و ﻧﺷﺎﻧﮫ و ﮐﻠﻣﮥ "وﺟو ِد ﻋدم" اﺳت و ﻋرﻓﺎن ِﻧﯾﺳﺗﯽ و
ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ!
 -۵آن ﻣﻌروﻓﯽ ﮐﮫ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود در ذاﺗش! و ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت اﯾن ﻣﻌروف اﻧﮑﺎر ﺷده )ال  +ﻻ  +ه(! زﯾرا آن "ه" ﺗﺄﻧﯾث
و ﻣؤﻧث ﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺛﺑﺎت ﻧﻔﯽ را ﻣطﻠﻖ و ﻣﺣﺑوب و ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑو ِد ﻧﺑودی ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت.
 -۶آن ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ از ھﻣﮫ ھﺳﺗﯽ ھﺎ ،ﻣﻌروﻓﺗر اﺳت در ﮐﻠﻣﮫ ﷲ .ﮐﻠﻣﮫ "ﺧدا" ﺑﯾﺎن آن ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت ﮐﮫ ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﭘرﺳﺗﯾده
ﻣﯽ ﺷود ﺣﺗﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻣﻧﮑران و دﺷﻣﻧﺎﻧش!
 -٧ﭼطور ﻣﯽ ﺷود آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت را ﭘرﺳﺗﯾد؟ ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا! ﭼطور ﻣﯽ ﺷود آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت را ھﺳﺗﯽ داﻧﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ھﺳت را ﻧﯾﺳت ﯾﺎﻓت؟ ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ!
 -٨ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻓرق ﺑﯾن ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ را درﯾﺎﻓت؟ ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا!
 -٩ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻓرق ﺑﯾن ﺧﯾر و ﺷر ،ﺣﻖ و ﺑﺎطل و درﺳت و ﻧﺎدرﺳت و رﺣﻣت و ﻏﺿب را ﺷﻧﺎﺧت؟ ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا!
 -١٠ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻓرق آدم ﺧوب و آدم ﺑد را ﺷﻧﺎﺧت؟ ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا! ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻗﺿﺎوت ﮐرد و ﺣﮑم را ﺗﺛﺑﯾت
ﻧﻣود؟ ﺑواﺳطﮫ ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا!
 -١١ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا و ﻧﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺧدا! زﯾرا ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری از ﺧداوﻧد ﺟز ﮐﻠﻣﮫ اش را در دﺳت ﻧدارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ
ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ھم ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ او راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد! ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ،ﺑﺧدا رﺳﯾده و او را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!
 -١٢اﺻﻼً ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ از ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد اﯾن رواﯾت ﻣﻌروف دﯾﻧﯽ ﮐﮫ :ﺧداوﻧد در ازل ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑود و
آن ﮐﻠﻣﮥ ﺧدا ﺑود و در ازل ﺟز ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﺑود!
 -١٣اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ در ﻗﺑﺎل ﯾﮑدﯾﮕر از ﺣﻖ ﺧود دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا!
 -١۴اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣﺻﯾﺑت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺳﻘوط و درد و ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﺧود را اﻟﺗﯾﺎم ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد و ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد و از ﻣﮭﻠﮑﮫ ﻣﯽ رھﻧد؟ ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا!
 -١۵اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود را ﺗﺎب ﻣﯽ آورﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ روﺑرو ﺷوﻧد؟ ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا!
 -١۶اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﻋﺗﻣﺎد و ﻋﮭد و وﻓﺎﺋﯽ را ﺑﯾن ﺧود ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺛل ازدواج ،دوﺳﺗﯽ ،ﺷراﮐت و اﻣﺛﺎﻟﮭم؟ ﺑواﺳطﮫ
ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا!
٣

 -١٧آﺧرﯾن ﺣﺟّت ﺑرای اﺛﺑﺎت ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﮫ ﺧداﺳت :ﺳوﮔﻧد!
 -١٨ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا را ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ھر ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣﻧﯽ ،ھر ﺑدوی و ﻣﺗﻣدﻧﯽ! ھر ﺟﺎھل و ﻋﺎﻟﻣﯽ! ھر ظﺎﻟم و ﻣظﻠوﻣﯽ! و ﺣﺗﯽ
ﮐﺎﻓران ﺣرﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا و رﺳوﻟش آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد و ﺑر ﺧدا ﻋﻠﻧﺎ ً ﮐﻔر ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و اﻧﮑﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -١٩ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ،ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗرﯾن ﮐﻠﻣﮫ در ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت ﺣﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗر و ﻣﻌروﻓﺗر از اﺳم ھر ﻓردی در ﻧزد ﺧودش
و اﺳم ﻋزﯾزﺗرﯾن ﮐﺳﺎﻧش!
 -٢٠ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در ﻗرآن ﮐرﯾم اﯾﻧﮭﻣﮫ آﯾﺎت درﺑﺎره ﺳوﮔﻧد ﺧوردن ﺑﮫ اﺳم ﺧدا وﺟود دارد و آداب و ﺣﻘوق اﯾن ﺳوﮔﻧدھﺎ و
ﻣﺳﺋوﻟﯾت در ﻗﺑﺎل آن!
 -٢١ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ،ﻣوﺟب آﺷﻧﺎﺋﯽ ھﺎ و اﻋﺗﻣﺎدھﺎﺳت .و ﻟذا در رواﺑطﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳوء ﺗﻔﺎھم وﺟود دارد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ آﯾد .و
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﺎرﺑرد ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ )آدم -ﺣواﺋﯽ( اﺳت .و ﺗﻧﮭﺎ راﺑطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ،رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد
و آﻏﺎز ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑدون ﻧﺎم او اﺳﺗﻣرار ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑدون ﻧﺎم او ﺧﺗم ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -٢٢و ﻟذا ﺑﮫ زن و ﺷوھر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "اﮔر ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ را در راﺑطﮫ رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد او را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و اﯾن ﺑﺷﺎرﺗﯽ ﺑرای
ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ".و ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش درﺑﺎره ھﯾﭻ راﺑطﮫ ای وﻋده ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﻧداده اﺳت اﻻ راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ! ﭘس اﯾن ﻋﯾن
ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ ﺗﻌﯾن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﻓﯽ اﻟذاﺗﮫ! ﮐﮫ "ال" ﺗﺄوﯾل آدم اﺳت و "ﻻ" )اﻟﮫ( ھم ﺗﺄوﯾل ﺣواﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﻻ )اﻟﮫ( ﺑدون "ال" ﻣﻌﻧﺎ و ﻣوﺟودﯾﺗﯽ ﻧدارد .و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن دو ھﻣواره ﺟﺎﻧﺷﯾن ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺛﺎﺑت ﻧﯾﺳﺗﻧد!
" -٢٣ﺧداوﻧد از ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ زوج آﻓرﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ".ﻗرآن -ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد؟ ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺧداوﻧد را! و ﺑرﺗرﯾن
زوﺟﮭﺎ ﺑﯽ ﺗردﯾد آدم -ﺣواﺳت ﮐﮫ اﺷرف ﻣﺧﻠوﻗﺎت و ﺧﻠﯾﻔﮫ او در ﻋﺎﻟم ارض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﮫ آدم ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت و ﺣوا ھم ﺧﻠﯾﻔﮫ
آدم اﺳت .و آدم و ﺣوا ھم ﺧﻠﯾﻔﮫ ھﻣدﯾﮕرﻧد!
" -٢۴ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﯽ اﻟﻌﻠﯾﺎ" ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﺑرﺗرﯾن اﺳت .ﻗرآن -و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ﺿﻣﯾر "ھﯽ" ﺑرای ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺿﻣﯾر ﻣؤﻧث
اﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل "ھو" ﮐﮫ ﺿﻣﯾر ﻏﺎﯾب ﻣذﮐر اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺳوره ﺗوﺣﯾد آﻣده ﮐﮫ :ﻗل ھو ﷲ! ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ از ﺿﻣﯾر
ھو ﮐﮫ ﻣذﮐر اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت .وﻟﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻧث اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھوﯾت ﻏﯾﺑﯽ اوﺳت ﮐﮫ ﻣذﮐر
اﺳت .ﭘس ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ،ﻣؤﻧث اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣرﮐب اﺳت از :ال  +ﻻ  +ه .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ال  +اﻟﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ اﻟﮭﮫ ﻣؤﻧث و ﻣﻌروف
اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣوا ظﮭور ﺑﺎطن آدم اﺳت و ﻟذا ﻣؤﻧث اﺳت ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھم ﮐﻠﻣﮫ ظﮭور و ﻟذا ﻣؤﻧث اﺳت.
 -٢۵ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ظﺎھر ﺧدا ﻣؤﻧث اﺳت و ﺑﺎطن و ﻏﯾب او ﻣذﮐر اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﯾروﻧﯽ ﺗرﯾن و ظﺎھری ﺗرﯾن و
ﻧﻘدﺗرﯾن ﺟﻠوه از ﺧدا ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺳم ھر ﮐﺳﯽ ﺳرﻧﺦ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اوﺳت و ﺑﯾروﻧﯽ ﺗرﯾن وﺟﮫ وﺟود
اوﺳت.
 -٢۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ زن و ﻣرد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎطن ھر ﻣردی ﯾﮏ زن اﺳت و ﺑﺎطن ھر زﻧﯽ ھم ﻣرد
اﺳت .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎطن ﺧود رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .آدﻣﯽ ﮐﮫ ﺣواﺋﯾت ذاﺗش را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺣواﺋﯽ ﮐﮫ
آدﻣﯾت ﺑﺎطن ﺧود را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و اﯾن راه رﺳﯾدن از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﺗﺎ ﷲ! راه از ھو ﺗﺎ ھﯽ! و ﭼون ھﯽ و ھو در
وﺟود ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد او دﯾﮕر ﻧﮫ ﻣذﮐر اﺳت و ﻧﮫ ﻣؤﻧث ﺑﻠﮑﮫ وﺟود وﺣداﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ "ھﺎ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺿﻣﯾر ﺧﻧﺛﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻋرﻓﺎ آﻧرا ﺑﮫ ﻟﻔظ "ھﺢ" آورده اﻧد .و اﯾﻧﺟﺎﻧب در ﻏﺎﯾت ﻧزول ذﮐر ﭘس از ھو و ھﯽ ﺑﮫ ھﺎ )ھﺢ( رﺳﯾدم و
در اﯾن ذﮐر ﺑود ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل را درک ﻧﻣودم .ﭘس اﮔر ﻋﺎرﻓﺎن در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺧﻠوص ﺗوﺣﯾدی ﺧود ذﮐر "ﯾﺎ
ﻣن ھو" ﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺑرای آﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن ﺧود را در درﯾﺎی ﻋدﻣﯾت ھو ﺷﺳﺗﺷو دھﻧد ﺗﺎ از ﺗﻌﯾﻧﺎت ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺳوس ﭘﺎک
ﺷده و دھرزداﺋﯽ ﮔﺷﺗﮫ و آﻣﺎده ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺷوﻧد.

٤

 -٢٧اﯾﻧﺳت ﮐﮫ زن ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ اﺳم اﺳت ،اﺳﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش! وﻟﯽ ﻣرد ﺑﺧﺎطر ﻣرد ﺑودﻧش ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺗﺻدﯾﻖ
ﻣﻌرف اوﺳت.
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ رﺳم و ھوﯾت و ھﺳﺗﯽ ﻓﻌﺎل اوﺳت ﮐﮫ ّ
 -٢٨راﺑطﮫ و ﻧﺳﺑت زن ﺑﮫ ﻣرد ﻣﺛل اﺳم اﺳت ﺑﺎ رﺳم ،ﻣﺛل ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا و ھوﯾت ﺧدا!
 -٢٩اﺳم در ﻋرﺑﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﻣت و ﺳو اﺳت در ﻟﻐت .ﭘس اﺳم ھر ﭼﯾزی ﺳﻣت و ﺳوی آن ﭼﯾز را ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اﺳم ﺧدا ھم ﺳﻣت و ﺳوی اوﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻧث اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﻟذا از طرﯾﻖ ﭘرﺳﺗش او ﺑواﺳطﮫ اﺳﻣش ﻣﯽ ﺗوان
ﺑﮫ او رﺳﯾد و رﺳم و ﺻﻔﺎت و اراده اش را درﯾﺎﻓت و دﯾدارش ﻧﻣود.
 -٣٠ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻓﻘط اﺳﻣﺎی ﺣﺳﻧﺎی ﺧود را ﺑﻌﻧوان راه ﺗﻘرﺑش در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻧﮭﺎده اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اﯾن اﺳﻣﺎء او را
ﺣﻣد و ﭘرﺳﺗش ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ او ﺑرﺳﯾم .و ﻟذا ﻧﻣﺎز ﭼﯾزی ﺟز ﺣﻣد و ﭘرﺳﺗش اﺳﻣﺎی او ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻣﺎ او را ﺑواﺳطﮫ اﺳﻣﺎی او
ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﻣؤﻧث دارﻧد" .اِن ھﯽ ّاﻻ اﺳﻣﺎء" ﻧﺟم  -٢٣ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﻣؤﻧث ھﺳﺗﻧد ﭼون ﺑﺎ "ھﯽ" آﻣده
اﻧد.
 -٣١وﻟﯽ ﺣﻣد و ﻋﺑﺎدت و ﭘرﺳﺗش او ﺑواﺳطﮫ اﺳﻣﺎﯾش ﮐﮫ ﻣؤﻧث ھﺳﺗﻧد ﻣﺎ را ﺑﮫ ذﮐر او ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ او ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ اﯾن
ذﮐر ،ﻣذﮐر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣذﮐر ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧده اﺳت .و ﺗﺎ ﻣردی ﺑﮫ ذﮐر ﻧرﺳد ﻣذﮐر ﻧﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣرد ﻧﺷده اﺳت
ﭘس زن را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -٣٢و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ذﮐر رﺳﯾد ﻣذﮐرﯾت )رﺟﺎﻟﯾت( وﺟودش ﺑرﭘﺎ و اﺣﯾﺎ ﺷده اﺳت و ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﺷف ﺣواﺋﯾت ﻓطرت
ﺧوﯾش اﺳت ﺗﺎ ﮐﺎﻣل ﺷود.
 -٣٣ﻣردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ذﮐر رﺳﯾد ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻟﻘﺎی ﺟﻣﺎل ﺣواﺋﯽ ﺣﻖ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 -٣۴و اﻣﺎ ﭼرا "ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﺑرﺗرﯾن اﺳت"؟ زﯾرا ھر ﮐﮫ آﻧرا ﺑﮑﺎر ﮔﯾرد و ﺑر زﺑﺎن آورد ﺑﮫ ﺳﺗﺎﯾش و ﻋﺑودﯾت و ﭘرﺳﺗش ،ﺑﮫ
ﺑرﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ﻣﯽ رﺳد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧدای را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﻣوﺟودات اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ اﺻل وﺟود اﺳت.
 -٣۵ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻋﺎﻟﯾﺳت )ھﯽ اﻟﻌﻠﯾﺎ( زﯾرا ھر ﮐﮫ آﻧرا ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺑر زﺑﺎن آورد ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧود از
اﺳﻣﺎی ﺧداﺳت و اﻋظم اﺳﻣﮭﺎی اوﺳت.
 -٣۶ﭼون دل ﻣرد ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﮔوﯾﺎ ﺷد ﯾﻌﻧﯽ اھل ذﮐر ﺷد ﻣرد ﺷده اﺳت" .ﻣرداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر دﻧﯾﺎ و ﺗﺟﺎرت ﻟﺣظﮫ ای
آﻧﺎن را از ذﮐر ﺧدا ﺑﺎزﻧﻣﯽ دارد" .ﻗرآن-
 -٣٧اﯾن اﻣر درﺑﺎره زن ھم ﻣﺻداق دارد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ ﻣردی ﻗﻠﺑﺎ ً ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﮔوﯾﺎ ﻧﺷود ﻣرد ﻧﺷده اﺳت و ﺗﺎ زن ھم ﻗﻠﺑﺎ ً ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ
ﺧدا ﻧرﺳد زن ﻧﺷده اﺳت و وﺟود ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣرد ﯾﺎ زن ﻣﺟﺎزی و ﻓرﺿﯽ ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﻧﮫ ﻣرد ﺑﮫ "ھو" وﺟود
رﺳﯾده و ﻧﮫ زن ﺑﮫ "ھﯽ" وﺟود رﺳﯾده اﺳت و ﻟذا ﺑﯽ ھوﯾت ھﺳﺗﻧد و ﺑﯽ وﺟود! ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ دارای
ھوﯾت ﺧود ﻣﯽ ﺷود وﮔرﻧﮫ ﻣوﺟودی ﺑرزﺧﯽ اﺳت" .ھر ﭼﮫ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت داﺋﻣﺎ ً ﺑﮫ ذﮐر ﺧدا ﻣﺷﻐوﻟﻧد ".ﻗرآن-
 -٣٨زﯾرا ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ،ﮐﻠﻣﮫ وﺟود اﺳت و ﮐل ﻋﺎﻟم ﻣوﺟود از ﮐﻠﻣﮫ ﺧداﺳت و ﮐل ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟودﻧد.
 -٣٩ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻣوﺟود ﮐﺎﻣل و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ھم ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت در ﺟﻣﯾﻊ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت و اراده ﺧداوﻧد .اﯾﻧﮕوﻧﮫ
اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧدا)ص( ،ﻋﻠﯽ)ع( را ﻣﺻداق ﺳوره ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ ﺧواﻧد.
 -۴٠و اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ را ﮐﻠﻣﮫ ای از ﺧدا ﺧواﻧده اﺳت .و اﯾن ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﮐﻠﯾﮫ ﻣوﺟودات اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ
ﮐﻠﻣﺎت ،ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ آﺷﮑﺎر ﺷده اﻧد و ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ،ﻣﺎدر ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و ﻟذا ﻣؤﻧث اﺳت.

٥

 -۴١اﻧﺳﺎن ﺟز ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از آن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺑﺎ ﺧود و ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن
ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود و ھﺳﺗﯽ اش را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .وﻟﯽ اﯾن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻧطﻖ آﻣدن ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا )ﷲ ،ﯾﮭوه ،ﮐرﯾﺷﻧﺎ،
اھورﻣزدا( ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن اﺳت.
 -۴٢ھر ﻧﻔﺳﯽ دارای ﮐﻠﻣﮫ ای ﻣﺣوری اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ ﻧطﻖ آن ﻧﻔس اﺳت اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﻠﻣﮫ ﺧداﺳت و
ﺑرای ﮐﺎﻓران ﻏﯾر اﯾﻧﺳت اﻻ در ﻣواﻗﻊ ﺗرس از ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ! و اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ،ﮐﻠﻣﮫ وﺟود و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﻣواﻗﻊ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﺑﮫ آن ﻣﺗذﮐر و ﮔوﯾﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ از اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻧد!
 -۴٣ﭘس ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش اﺳت و اﻣﺎن دھﻧده ﻧﺎﺑودﮔﺎن!
 -۴۴ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻣﺄﻣن و ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﻋدم و ﻋدﻣﯾﺎن اﺳت .ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ،ﻣﺧﻠوق اﯾن ﭘﻧﺎھﺟوﺋﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺻول ﺗوﺳل ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ اﺳت.
ﺗﻔوق ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "ﺑر"
 -۴۵ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﯽ اﻟﻌﻠﯾﺎ -ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﻟﻔظ ﻋﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﺑرﺗری و ّ
ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻋرﺑﯽ ﮐﺎرﺑردی ﻋﻣوﻣﯽ دارد ﻣﺛل ﷲ ﻋﻠﯽ ﮐل ﺷﯽء ﺷﮭﯾد -ﺧدا "ﺑر" ھر ﭼﯾزی ﺷﮭﺎدت دارد .ﯾﺎ
ﷲ ﻋﻠﯽ ﮐل ﺷﯽء ﻣﺣﯾط -او "ﺑر" ھر ﭼﯾزی اﺣﺎطﮫ دارد .ﭘس ﻋﻠﯾﺎ ﺑودن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر ھر ﮐﻠﻣﮫ ای
ﺑرﺗری و اﺣﺎطﮫ دارد و ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع و ﺳﻠطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻗرار دارﻧد .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺑﻘدرت ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﻧد و اﻧﺳﺎن را ھم ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺣﺿور و ﺷﮭود ﺧدا ﻣﯽ ﺑرﻧد
و او را ﻋﻠﯾﺎﺋﯽ و ﻋﻠوی و ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺻﻔﺎت اﻟﻠﮭﯽ از اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻓﻌل و ظﮭور ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن ظﮭور و ﺑروزی
ﻣؤﻧث و زﻧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ذاﮐراﻧﮫ و ﻣذﮐر و ﻣرداﻧﮫ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻋﻠﯽ)ع( را ﺷﺎه ﻣردان ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﻻ ﻓﺗﯽ اﻻ ﻋﻠﯽ
ﯾﻌﻧﯽ ﺟز ﻋﻠﯽ ﻣردی ﻧﯾﺳت و او اﺳوه ﻣرداﻧﮕﯽ اﺳت.
 -۴۶ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ دو ظﮭور و ﺑروز دارد از ﺿﻣﯾر ھﯽ و ھو ﮐﮫ ظﮭوری ﻣؤﻧث و ﻣذﮐر اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ھﯽ ﷲ ھﻣﺎن
ﺣواﺳت و ظﮭور ھو ﷲ ھم آدم اﺳت .ﮐﮫ ﭼون اﯾن دو ﯾﮑﯽ ﺷوﻧد ظﮭور ھﺎ ﷲ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ
ﺻورت ﺑﯾروﻧﯾش ﯾﺎ ﺣواﺋﯽ اﺳت و ﯾﺎ آدﻣﯽ! ﮐﮫ اﮔر ﺻورت ﺑﯾروﻧﯾش ﺣواﺋﯽ ﺑﺎﺷد ﺳﯾرﺗش آدم اﺳت و اﮔر ﺻورت ﺑﯾروﻧﯾش
آدم ﺑﺎﺷد ﺳﯾرﺗش ﺣوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۴٧و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ھﻣﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻣل ﺟﮭﺎن ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت و ﻧﺎﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺷﯾﺎء اﺳت ﺑﮫ ﺳﮫ دﺳﺗﮫ ﻣؤﻧث و ﻣذﮐر و ﺧﻧﺛﯽ
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﺛل زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ و آﻟﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻧﺳﮑرﯾت و ﭘﮭﻠوی! ﮐﮫ ﺑﺻورت ﭘﺳوﻧد ﯾﺎ ﭘﯾﺷوﻧدھﺎﺋﯽ اﯾن ﻣﺎھﯾت ﻧر ،ﻣﺎده ﯾﺎ
ﺧﻧﺛﯽ ﻧوﺷﺗﮫ و ﺗﻠﻔظ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﻣر ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺳﮫ ﻣﺎھﯾت ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺿﻣﯾر ھﯽ و ھو و ھﺎ در ﻋرﺑﯽ ﻧﺷﺎن داده
ﺷده اﺳت .ﻣﺛﻼً در ﺑرﺧﯽ از زﺑﺎﻧﮭﺎ ،ﮐوه ﺑﺎ ﺿﻣﯾر ﻣذﮐر ﺧواﻧده و ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود در ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر زﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣؤﻧث ﯾﺎ ﺧﻧﺛﯽ اﺳت.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﻧﺳﯽ ﮐوه ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت.
 -۴٨اﺻﻼً ﺧود ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا در ﺑرﺧﯽ ﻓرھﻧﮕﮭﺎ ،ﻣؤﻧث اﺳت و ﺑرﺧﯽ دﮔر ﻣذﮐر ﯾﺎ ﺧﻧﺛﯽ اﺳت .و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣﺎھﯾت زﺑﺎن و
ﻓرھﻧﮓ و ھوﯾت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی آن ﻗوم اﺛری ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده و ﺣﯾرت آور دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻠﯾدی زﺑﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣردم
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﻣورد اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ ﻧﺑوده اﺳت اﻻ در آﺛﺎر اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﻋرﻓﺎ ﻣﺛل اﺑن
ﻋرﺑﯽ!
 -۴٩در ﻓرھﻧﮕﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻣؤﻧث اﺳت ،ﻣﺎدرﺳﺎﻻری و زن ﺳﺎﻻری ﺣﺎﮐم اﺳت ﻣﺛل ﺑرﺧﯽ از ﻣﻠل ﺷرق دور ﯾﺎ
ھﻧدوﺳﺗﺎن .وﻟﯽ در ﻓرھﻧﮕﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ،ﻣذﮐر اﺳت ﻣردﺳﺎﻻری و ﭘدرﺳﺎﻻری ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺳت ﻣﺛل اﻗوام ﺳﺎﻣﯽ!
 -۵٠ﺧداوﻧد ﻧﮫ ﻣذﮐر اﺳت ﻧﮫ ﻣؤﻧث ،ﻧﮫ ﺷﮑل دارد و ﻧﮫ اﻧدازه و رﻧﮓ و ﺑوی ﺧﺎﺻﯽ .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ ظﮭور آن ﭼﯾزی
اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﻧدارد .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ظﮭور ِﻧﯾﺳﺗﯽ ھﺎی ھر ﮐﺳﯽ اﺳت و ﻧداﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻧداﻧﺳﺗﮫ ھﺎﯾش!
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 -۵١اﻧﺳﺎن ﻓﻘﯾر از ﺧدا ﺛروت ﻣﯽ ﺧواھد و در ﺣﻘﯾﻘت ﺧدای ﻏﻧﯽ و ﻣﻘﺗدر را ﻣﯽ ﺧواھد ﻧﮫ ﺧدای ﺣﮑﯾم و ﻣﻘﯾم را .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻋﻠﯾل ،ﺧدای طﺑﯾب و ﺷﻔﯾﻊ را ﻣﯽ ﺧواھد ﺧدای ﺳﺎﻟم و ﺳﻌﯾد را ﻣﯽ طﻠﺑد! و اﻧﺳﺎن در ﻣﮭﻠﮑﮫ ﻣرگ ھم از ﺧدا ﺣﯾﺎت
ﻣﯽ طﻠﺑد و ﺧدای زﻧده را ﻣﯽ ﺧواﻧد و زﻧدﮔﯽ ﺧدا را! و اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻟﮏ ھم ﺧدای ﺣﻖ و ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﯽ ﺟوﯾد!
 -۵٢ﻣرد ھم در ﺟﺳﺗﺟوی زﻧﺎﻧﯾت و ﺣواﺋﯾت وﺟود ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻧداردش و ﻟذا از ھر زﻧﯽ آﻧرا ﺳراغ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣطﺎﻟﺑﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد .ھر زﻧﯽ ھم ﻣرد ﺟﺎﻧش را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن و واﺟب ﺗرﯾن وﺟﮫ وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧداردش و
ﺟﺳﺗﺟوﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻣوﺿوع و ﻣﺣور ھﻣﮫ ﻋﺷﻖ ھﺎ و ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ اﮔر آﻧرا از ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧد ﺣﻘﯾﻘﺗش
را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -۵٣اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن و واﺟب ﺗرﯾن ﻓﻘر و ﻧﯾﺎز و ﻧداری و ﻧﯾﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﻌﺷوق ﯾﺎ ھﻣﺳر! و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن و ﺳﺎﻟﮏ ﮐﮫ ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧداﺳت در ﻏﺎﯾت اﯾن ﺟﺳﺗﺟو و ﺳﻠوﮐش ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ھﺎﺋﯽ ﯾﺎ
ھوﺋﯽ ﺧدا روﺑرو ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل آن ﮔﻣﺷده و ﻧداری وﺟودش را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر اﺳت .و
ﻟذا ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣرد در اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن دﯾدار ،ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف ھﯽ ﺧدا ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﮐﮫ ﻣؤﻧث اﺳت ﮐﮫ ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﻣﻠو از اﯾن
اوﺻﺎف اﺳت.
 -۵۴اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣردان ﺑطور آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه ،ﺧداوﻧد را ﺑﺎ ﻟﻔظ "ھﯽ" ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﻣﺛل اﻟﮭﯽ! وﻟﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻟﻔظ "ھو" ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد!
اﯾن ھﯽ و ھو ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ از ﺳﯾﻧﮫ ﺑرون ﻣﯽ آﯾد .وﻟﯽ ﻣردان ﺧدا ﮐﮫ ھﯽ و ھوی ﺧداوﻧد را دﯾدار ﮐرده اﻧد زان ﭘس او را
ھﺎ)ھﺢ( ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﻣﺛل اﻟﮭﺎ! ﮐﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت.
 -۵۵ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺧطﺎب ﺑﮫ زن و ﺷوھرھﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮔر در راﺑطﮫ ،ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد دﯾدارش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ زن ھوی ﺧدا را و ﻣرد ھم ھﯽ ﺧدا را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ و ﺟﻣﺎل ﺣواﺋﯽ ﺣﻖ را!
 -۵۶زن اﻟﮫ اﺳت ﭘس ال را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣرد ھم ال اﺳت ﭘس اﻟﮫ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ال ﺑﺎ اﻟﮫ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در وﺟود
اﻧﺳﺎن ﺧﻼق ﻣﯽ ﮔردد و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ای ﻗرآﻧﯽ اﺳت.
 -۵٧ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺑوت و دﯾن )راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا( از راﺑطﮫ آدم و ﺣوا ﭘدﯾد آﻣد .ﯾﻌﻧﯽ راه از ﺧود ﺗﺎ ﺧدا ھﻣﺎن راه و راﺑطﮫ
آدم و ﺣواﺳت .و اﯾن راﺑطﮫ ﺑﯾن ھﯽ و ھوی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
 -۵٨اﯾﻧﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ ﯾﺎ ﻋرﺻﮫ ﺑﺧودآﺋﯽ طرﻓﯾن اﺳت و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧود ﺷدن و ﮔم ﮔﺷﺗن و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی راﺑطﮫ ﮐﮫ ھر
ﮐﺳﯽ طرف ﻣﻘﺎﺑﻠش را ﺑﺎ ﺧودش ﻋوﺿﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :اﮔر ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ را در راﺑطﮫ رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد او را
دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ درﺻدد ﺗﺻرف و ﺗﻣﻠﮏ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧﯾد!
 -۵٩و اﮔر در ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﯾﺎد ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻓﺳﻖ ﻣﯽ ﮔراﯾد )ﻗرآن( ﭘس در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ھم اﮔر ﯾﺎد ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد اﯾن راﺑطﮫ
ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ و زﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود .و ﺷروع ﯾﺎد ﺧدا ھﻣﺎن ﺑر زﺑﺎن راﻧدن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
 -۶٠ﭘس اﮔر ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا در راﺑطﮫ زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ھﯽ و ھوی اﻟﮭﯽ از ھر ﯾﮏ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ھر ﮐﺳﯽ ﺑر ﺣﻖ
وﺟودش ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺷود و ﺻﺎﺣب وﺟود ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻣرد ،آدم ﻣﯽ ﺷود و زن ھم ﺣوا ﻣﯽ ﮔردد! و اﯾن ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد
ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺑرﮐت ﮐﻠﻣﺔ ﷲ!
 -۶١ﺑدان ﮐﮫ آدم و ﺣوای ازﻟﯽ در ﺑﮭﺷت از ﯾﺎد ﺧدا ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دام وﺳوﺳﮫ ھﺎی اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ اﺑﻠﯾس اﻓﺗﺎدﻧد ﺑﮫ وﻋده
اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﻣﻘﺎم آدﻣﯾت و ﺣواﺋﯾت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺳﺎﻗط ﺷدﻧد ﭘس از ﺑﮭﺷت وﺟود ﮐﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﺑود
ﺑﯾرون راﻧده ﺷدﻧد!
 -۶٢وﺟود ،ﺧداﺳت و ھر ﻣوﺟودی ﻣظﮭری از اﯾن وﺟود و ﻟذا آﯾﮫ ای از اوﺳت .و او ھر ﭼﯾزی را زوج آﻓرﯾده اﺳت ﺗﺎ او
را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم )ﻗرآن( -ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻣوﺟودی دو ﺷﻘﮫ ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﺷﻘﮫ ھﯽ و ھو! ﭘس ﺧداوﻧد در ھﯾﭼﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت
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ﺑﻠﮑﮫ در راﺑطﮫ اﯾن زوﺟﮭﺎ ﺣﺿور دارد .و ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان اﯾن راﺑطﮫ را ﺑر ﺣﻘش ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ ﺣﻖ
وﺟود ﺧود ﮐﮫ اوﺳت رﺳﯾد! ھو ﺑﮫ ھﯽ ﻣﯽ رﺳد و ھﯽ ھم ﺑﮫ ھو!
 -۶٣ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ھر ﮐﺳﯽ در ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف او ﺑﺎ او ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود و ﮐﻠﯾد درب اﯾن ارﺗﺑﺎط ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
 -۶۴اﺳم ھر ﭼﯾزی ﺳﻣت و ﺳو و ﻗﺑﻠﮫ آن ﭼﯾز اﺳت .ﭼون ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ اﺳم ﻣﯽ ﺧواﻧﯽ ﺗﻣﺎم ھوش و ﺣواس ﺧود را ﺑﺳوﯾش
ﻣﺗﻣرﮐز و ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزی و او را ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ دھﯽ .اﺳم ﺧدا ھم ﭼﻧﯾن اﺳت .اﺳم ﺧدا ،ﻗﺑﻠﮫ و ﺳﻣت و ﺳوی دل و
ﺟﺎن اﺳت.
 -۶۵اﺳم در ﻟﻐت ﻋرب از "ﺳﻣو" اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﻣت و ﺳو و ﻧﯾز ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﺎوراء و اﺣﺎطﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻣﺎء )آﺳﻣﺎن(
از ھﻣﯾن رﯾﺷﮫ اﺳت .زﯾرا ﺑواﺳطﮫ ﺑر زﺑﺎن راﻧدن ﻧﺎم ﮐﺳﯽ ،ﺑﺳوﯾش ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم از ورای او و "ﺑر" او! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
آﺳﻣﺎن "ﺑر" زﻣﯾن اﺣﺎطﮫ دارد و ﺑر زﻣﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎورای زﻣﯾن! ﭘس اﺳم ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ آﺳﻣﺎن اوﺳت وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
" -۶۶ﺧداوﻧد از ورای ﺷﻣﺎ ﺑر ﺷﻣﺎ اﺣﺎطﮫ دارد ".ﻗرآن -و اﯾن در درﺟﮫ اول ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ در ذات ﺑﺷر ﻧﮭﻔﺗﮫ
اﺳت .و ﭼون اﻧﺳﺎن ﻧﺎﻣش را ﻣﯽ ﺧواﻧد او را از درون ﺧود ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧد و ذات ﺧود را ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣوده:
ھر ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﯾﺎد آورد او را ﺑﮫ ﯾﺎدش ﻣﯽ آورم!
 -۶٧ﭘس ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ،از درون و ﺑرون ﻣﺎ را اﺣﺎطﮫ ﮐرده اﺳت ﭘس ﭼون او را ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود را از درون و ﺑرون
ﻓراﻣﯽ ﺧواﻧﯾم و ﺧود را در ﺟﮭﺎن ،ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾم! اﯾن ﻋﯾن راﺑطﮫ ﺧود و ﺧودآ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد!
 -۶٨ﻣﺎ ﺑﮫ ھوس و ﺑﺎزی ﻟﻐت ﻧﺑوده ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ "ﺧدا" را ﺗﻌﺑﯾر ﺑﮫ ﺧودآ ﻧﻣوده و ﮐﻠﻣﮫ ﷲ را ﺑﮫ راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ ﺗﻌﯾن دادﯾم.
ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم در ﻗرآن ﻣوج ﻣﯽ زﻧد و آﺷﮑﺎرﺳت.
 -۶٩در ﻧزد ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷری دو ﻧوع ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .ﯾﮑﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از اﻣﯾّت و ﻓطرت اﻗوام ﺑوده و دﯾﮕری
ارﻣﻐﺎن اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت .ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ،ﺧدا و ﮔﺎد ) (Godاز ﻧوع ا ّﻣﯽ و ﻓطری اﺳت و ﮐﻠﻣﮫ ﯾﮭوه ،اھورﻣزدا و ﷲ ھم از ﻧوع
ﻧﺑوی اﺳت .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک وﺟود دارد و آن ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳت ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ا ّﻣﯽ و ﻓطری در اﻋراب ﺑت
ﭘرﺳت ﺑوده ﮐﮫ در دﯾن ﻣﺣﻣد ھم ﺧداوﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺎﻣش ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ و آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت .و اﯾن اﻧطﺑﺎق اﻣﯾت و ﻧﺑوت
اﻣری اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺑوده اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ از ﺗﻼﻗﯽ اﻣﯾت و ﻧﺑوت ﺣﺎﺻل آﻣده اﺳت و ﻟذا اﻣﺎم ﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل،
ﻣظﮭر ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت .و ﻟذا ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ،ﮐﻠﻣﮫ ظﮭور ﻣطﻠﻖ ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت" .و ﺧدا اراده ﮐرده ﺗﺎ ﮐل ﺣﻖ دﯾﻧش را
آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑر ھﻣﮫ ﻣذاھب ﻣﺳﻠط ﺳﺎزد" .ﻗرآن-
 -٧٠ﺟﺎﻟب اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ اﻋراب ﺑت ﭘرﺳت ﺣﺟﺎز در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ ﺑﺗﯽ ﺑﻧﺎم ﷲ ﻧداﺷﺗﻧد و ﷲ را ﺧدای ﺑت ھﺎ و ﺑرﺗر و
ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠﯽ اﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ رخ ﻧﻣود و ﻧﺑوت ﺧﺗم و ﮐﺎﻣل ﺷد در اﻣﺎﻣت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور
ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت :ﻗل ھو ﷲ اﺣد :ﺑﮕو ﮐﮫ ھو )اھو و ﯾﮭوه و ﯾﺎھو( ھﻣﺎن ﷲ اﺳت و ﯾﮑﯽ اﺳت.
 -٧١ﭘس ﺑﺎ ظﮭور اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی ،ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑر ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘش ،ﻓﺎﺋﻖ آﻣد ﭼرا ﮐﮫ از ﺑطن اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑود ﮐﮫ ھو و اھو و
ﯾﮭو رخ ﻧﻣودﻧد .و اﯾن ﻏﻠﺑﮫ ای اﺳﻣﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ رﺳﻣﯽ و وﺟودی و ظﮭوری ﺑود.
 -٧٢در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻣدن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت زﯾرا ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم و ﺑرزخ و ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت و
ﻋواﻟم ﻏﯾب ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ و ﺷﯾﺎطﯾن و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟﻣﺎل ﻏﯾب اﻟﻐﯾوب ﺣﻖ آﺷﮑﺎر ﺷده و ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش در ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ
ﻣوﻋود اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑر ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا! و اﯾﻧﺳت راز اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ :ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﯽ اﻟﻌﻠﯾﺎ! ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑرﺗرﯾن
اﺳت!
٨

 -٧٣رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣواﺋﯾت وﺟود ﺑرای ﻣرد و رﺳﯾدن ﺑﮫ آدﻣﯾت وﺟود ﺑرای زن ﻋﯾن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺻﻣدﯾت ذات و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ اﻟﻠﮭﯾت
اﺳت.
 -٧۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭼون زﻧﯽ ﺑﮫ آدﻣﯾت وﺟود رﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ ذاﮐر ﺷد از زﻧﺎﻧﯾت ﺟﺎن ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺎدت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎرزﺗرﯾن
ﻧﺷﺎن آن اﺳت .ﻣردی ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣواﺋﯾت وﺟود رﺳﯾد و ھﯽ ﷲ را ﯾﺎﻓت ﺑرای دوره ای دﭼﺎر ﻧوﻋﯽ ﻋﺎدت زﻧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺑﺻورت ﺧوﻧرﯾزی ﻋﺟﯾﺑﯽ از ادرار ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب آﻧرا درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣوده ام و ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ ھم ﺑر
اﯾن اﻣر ﺧﺑر داده اﺳت .و ﮔﺎﻧدی ﻋﺎرف ﺷﮭﯾر ھﻧد ھم اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ را درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣوده اﺳت.
 -٧۵اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﺧود در ﺧود ﻧرﺳد از ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻧﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎﻧﯾت ھﻣﺳر و ھر
زن ﯾﺎ ﻣردی را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .از ھﻣﯾن ﻣﻧظر ﻣﯽ ﺗوان آن ﺣدﯾث ﺣﯾرت آور از رﺳول ﺧدا را درک ﻧﻣود ﮐﮫ ﻓرﻣود :ﺧداوﻧد ﺳﮫ
ﭼﯾز را در اﯾن دﻧﯾﺎ در دﻟم ﻣﺣﺑوب ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت زﻧﺎن ،ﻋطر و ﻧﻣﺎز ﮐﮫ ﻧور ﭼﺷم ﻣن اﺳت.
 -٧۶راﺑطﮫ ذﮐر و زن در ﻧزد ﻣردان ﺧدا از ھﻣﯾن روﺳت .اﯾن ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﺑﺎ ﺟﻧﺳﯾت ﮐﮫ ﭼون از ﻧﻔس اﻧﺳﺎن
ﭘﺎک ﺷود ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮔردد.
 -٧٧و ﺗﺎ ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای رخ ﻧدھد آدﻣﯽ از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس ﮐﻔر و ﺷرک و ظﻠم اﺳت رھﺎﺋﯽ ﻧدارد.
 -٧٨ﻋطش اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف در ﺟﮭت ﺗﻣﻠﮏ ﮐﺎﻣﻠش ،ھﻣﺎن ﻋطش ﻋدم اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺟود ﮐﮫ ھرﮔز ﭘﺎﯾﺎن و
وﺻﺎﻟﯽ ﻧدارد اﻻ از درب ﮐﻠﻣﺔ ﷲ!
 -٧٩اﮔر ﺗﻣدن ﻣدرن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ و ھﻣﮫ ﭘدﯾده ھﺎ و ﻣﻌﺿﻼﺗش را از درب ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﺑﯾﻧﯾم و ﻓﮭم ﻧﻣﺎﺋﯾم ﺣﻘﯾﻘت اﯾن دوران را
درﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم و ﻧﯾز ﺣﻘﯾﻘت اﺳﻼم را!
 -٨٠ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﮫ دو ﻣﻌﻧﺎﺳت ﯾﮑﯽ ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﮫ "ﷲ" اﺳت و دﯾﮕری ﮐل واﻗﻌﮫ وﺣﯽ اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻼم
اﻟﮭﯽ اﺳت .وﺟﮫ دوم اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﻣﺎن ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐل ﺟﮭﺎن ﻣدرن و اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ در آﯾﺎت اﻟﮭﯽ
و ﮐﻼم ﷲ ﺗﺄوﯾل ﺷده اﻧد و اﯾن ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺗﻌﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .وﻟﯽ وﺟﮫ ﻧﺧﺳت اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺧود ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻋﯾﻧﯾت ﯾﺎﺑد و ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺗﺄوﯾل ﺷود .و آن در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ در ﺣﺎل ﺗﺣﻘﻖ اﺳت.
ﻣﻌرف اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش و ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر! ﻻ ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﮫ ،ﻧﻔﯽ ،ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺎل اﺳت .ﭘس ال  +ﻻ
 -٨١ال  +ﻻ  +ه :ال ّ
ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ و اﺛﺑﺎت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت .ﭘس ال  +ﻻ ﯾﻌﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ِﻧﯾﺳﺗﯽ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ال و ﻻ در ﺣروﻓﺷﺎن ھم
ﮐﺎﻣﻼً واروﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭼون ال را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺣروف ﻣﻌﮑوس ﻧﻣﺎﺋﯾم ﻻ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و اﮔر ﻻ را ﻣﻌﮑوس ﮐﻧﯾم ال ﻣﯽ ﺷود.
ﭘس راﺑطﮫ ال و ﻻ ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺣﺗوا و ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ظﺎھر ﻟﻔظ و ﺣروف راﺑطﮫ ای دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت و ﺟﻣﻊ اﺷد اﺿداد
اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ اﻟف ﮐﻠﻣﮫ ﻻ ﺑﺎﻻی ﺳر ﷲ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .و اﯾن اﺗﺣﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ
"ه" ﺗﺄﻧﯾث ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﺷده اﺳت و ﻟذا ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﮐﻠﻣﮫ ای ﻣؤﻧث ﺷده اﺳت!
 -٨٢ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧظر ﺑﮫ اﻧﺳﺎن و ﺗﻣدن ﻣدرن درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳراﺳر ﻣؤﻧث و زن ﺳﺎﻻر و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت روﺑرو
ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺳﻠطﮫ ﻓﮑری و رواﻧﯾش در ﻣردان ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر اﺳت ﮐﮫ زن ذﻟﯾﻠﯽ و زن واری و ﻣؤﻧث ﻧﻣﺎﺋﯽ در ﻣردان
ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺟﻠوه ای از ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺳﻠطﮫ و ظﮭور ﻗﮭﺎر ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣدرن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ای ﻣؤﻧث
اﺳت.
 -٨٣ظﮭور اﺳﻼم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ظﮭور زن از اﻋﻣﺎق ﺗﺎرﯾﺦ ظﻠﻣت ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑروز و روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑود .و ﻟذا ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
دﯾن ﻣﺣﻣد اﯾﻣﺎن آورد ﺧدﯾﺟﮫ ﺑود و ﺑﻠﮑﮫ ﺧدﯾﺟﮫ در ﺷﻧﺎﺧت ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﻧور ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟﺗش ﺑر ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺳﺑﻘت
داﺷت ﮐﮫ ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﻗﺑل از ﺑﻌﺛت از وی ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﻧﻣود و ﭘس از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧزول وﺣﯽ آن ﺣﺿرت را ﺑﮫ ﻧﺑوﺗش ﺑﺷﺎرت و
اﻣﯾد داد و ﺗردﯾدھﺎ را از وی ﺑرطرف ﻧﻣود .و از ﭼﻧﯾن زﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧور اﻣﺎﻣت و ﻓطرت و ﻋﺻﻣت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ اطﮭر ﭘدﯾد
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ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣﺎدر ﭘدرش ﻣﯽ ﺷود در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻧوی! و اﯾن ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و ھﯽ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﺳت .زﯾرا دﯾن ﻣﺣﻣد ،دﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ
اﺳت ﮐﮫ زن ﺟﻣﺎل اﯾن رﺣﻣت ﺑر زﻣﯾن اﺳت .دﯾن ﻣﺣﻣد ﺗﻧﮭﺎ دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﯾﮏ زن ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎطﻣﮫ زھرا ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻘﺻود
ﺧدا از ﺧﻠﻘت ﻣﯽ ﺷود :ای ﻣﺣﻣد اﮔر ﻗرار ﻧﺑود ﮐﮫ ﺗو را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧم ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ آﻓرﯾدم و اﮔر ﻗرار ﻧﺑود ﻋﻠﯽ را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧم ﺗو
را ھم ﻧﻣﯽ آﻓرﯾدم و اﮔر ﻗرار ﻧﺑود ﻓﺎطﻣﮫ را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧم ﻋﻠﯽ را ھم ﻧﻣﯽ آﻓرﯾدم .ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ-
 -٨۴ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﻟﮭﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣود ﮐﮫ ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ از ظﮭور ﺣﻖ اﺳت :ﻣرﺣﻠﮫ ھوﺋﯽ،
ﻣرﺣﻠﮫ ھﯽ و ﻣرﺣﻠﮫ ھﺎ )ھﺢ( .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر از ھﺑوط آدم و ﺣوا از ﺑﮭﺷت ﺗﺎ ظﮭور ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن ﻗﻠﻣرو ظﮭور ھو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻣذﮐر اﺳت و ﻟذا در اﯾن دوران ﺧدای ھﻣﮫ اﻗوام و ﻣذاھب ﺑزرگ ﺟﮭﺎن ھو ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود .در ﺷرق دور ﮐﮫ ﻗدﯾم ﺗرﯾن ﺗﻣدن
اﺳت ھو ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷده اﺳت .در اﻗوام ﺳﺎﻣﯽ ﯾﺎھو )ﯾﮭو( و در ﻗوم آرﯾﺎﺋﯽ ھم "اھو" )اھو -رﻣزدا( ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷد .و اﯾن
ﻋرﺻﮫ ﻣردﺳﺎﻻری و ﭘدرﺳﺎﻻری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی اﯾن دوره ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد و ﻋرﺻﮫ ھوﷲ ﺧﺗم ﺷده و ھﯽ
ﷲ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺣﯾﺎء و ظﮭور ﻣﺎھﯾت ﺣواﺋﯽ اﺳت .و ﻟذا در دﯾن ﻣﺣﻣد ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر زن ﺣﻖ ﺣﯾﺎت دارد ،ﺣﻖ
اﻧﺗﺧﺎب دارد ،ﺣﻖ ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠم دارد ،ﺣﻖ ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﮐردن دارد و اﺧﺗﯾﺎر دﯾن و ﺣﻖ طﻼق و ﺣﻖ ارث! و ﻓﻘط در دﯾن ﻣﺣﻣد
اﺳت ﮐﮫ زن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ و اﻣﺎﻣت ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻘﺻود ﺧﻠﻘت ﺷود و ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﻣﺎﻣت و
ھداﯾت!
 -٨۵و اﻣﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم ﮐﮫ ظﮭور ھﺎﷲ اﺳت ﭘس از ﻣرﺣﻠﮫ ھﯽ ﷲ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت رﺳﯾده و ظﮭور
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ زن و ﻣرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣردﺳﺎﻻری و ﻧﮫ زن ﺳﺎﻻری اﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎن
ﺳﺎﻻری اﺳت ﮐﮫ ظﮭور اﺣدﯾت و ﺻﻣدﯾت اﺳت.
 -٨۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ ﻧﺧﺳت آدم آﻓرﯾده ﺷد و ﺳﭘس ﺣوا از ﺑطن آدم ﭘدﯾد آﻣد ،در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﻠﻘت ﺗﺷرﯾﻌﯽ ھم اول
ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻣرد ﺑود و ﺳﭘس ظﮭور زن آﻧﮭم از ﺑطن ﻣرد .و ﻟذا ﻓﻣﯾﻧﯾزم رﯾﺷﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣرد دارد و ﺑﺎﻧﯾﺎﻧش
ﺟﻣﻠﮫ ﻣرداﻧﻧد.
 -٨٧ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﮔر ﻣرﺣﻠﮫ اول ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭور "ال" اﺳت )ﻣرد( و ﻣرﺣﻠﮫ دوﻣش در دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( ،ﮐﮫ ظﮭور "ﻻ" اﺳت )زن( و
ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ظﮭور اﻧﺳﺎن و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و آن ظﮭور ال  +ﻻ  +ه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ظﮭور ﮐﺎﻣل ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت.
 -٨٨اﯾن ظﮭور ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای در ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗوده ھﺎﺳت و ﻟذا ظﮭوری ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ
اﺳت وﻟﯽ ﺑرای اﻓراد ﻣؤﻣن و اھل ذﮐر ،ظﮭور ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻧوری اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣدوده ﻋﻣر ﻓردﯾﺷﺎن رخ ﻣﯽ دھد و
آن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣراﺣل را ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در زﻧدﮔﯽ دﻧﯾوی ﺧود طﯽ ﮐﻧﻧد و اﻟﺑﺗﮫ اﻧدﮐﻧد ﮐﮫ در ھﻣﯾن
ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم و ﮐﺎﻣل ﺑرﺳﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﺎ ظﮭور ھو ﻣﯽ آﯾﻧد ﮔروھﯽ دﮔر ﺑﮫ ظﮭور ھﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ
آﯾﻧد و اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﺑﮫ ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ظﮭور ﮐﺎﻣل ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت :آدﻣﯾت ،ﺣواﺋﯾت و اﺣدﯾت!
 -٨٩ﭘس داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻏﻠﺑﮫ و ظﮭور ھو و ھﯽ و ھﺎ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ای از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻣر ﻓردی ﺑﺷر ،ھر ﯾﮏ دارای دو ﺗﺟﻠﯽ
اﺳت :ﻧﺎری و ﻧوری! رﺣﻣﺎﻧﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ! ﺟﺑری و اﺧﺗﯾﺎری! ﻋرﻓﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ! ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ!
 -٩٠ﭘس ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ دﯾن اﺑراھﯾم و زرﺗﺷت و ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ ،دﯾن ﻧرﺳﺎﻻری و ﻣردﺳﺎﻻری اﺳت و ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ دﯾن ﻣﺣﻣد ھم
دﯾن زن ﺳﺎﻻری و ﻓﻣﯾﻧﯾزم اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ دﯾن ﻣﺣﻣد در ﻋرﺻﮫ ﺟﮭل و ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﺑﺻورت ﻓﻣﯾﻧﯾزم ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد و در وﺟود
ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ذﮐر ھم ﺑﺻورت رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٩١ﻓﺎطﻣﮫ)ع( و ﻗطﺎﻣﮫ دو ظﮭور و ﺑروز ﻋرﺻﮫ ھﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور و ﻏﻠﺑﮫ زﻧﺎﻧﮕﯽ اﺳت .ﻣﺣﻣد)ص( و
اﺑوﺳﻔﯾﺎن ھم دو ظﮭور و ﺑروز ﻣرداﻧﮫ ھﻣﯾن ﻗﻠﻣرو ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد)ص( رﺣﻣﺗﯽ ﺑر ھﻣﮫ زﻧﺎن ﺧوﯾش اﺳت و اﺑوﺳﻔﯾﺎن ﺑﻧده و
ذﻟﯾل زﻧش ھﻧده اﺳت.
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 -٩٢ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را ﺑﮫ ﺟﻣﺎل زن دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺧود اﯾﻧﺟﺎﻧب ﮐﮫ
دو ﺷﮭود اﻟﮭﯽ را از ﻣﻧظر ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﺣﻘﯾﻘت ﻋﻠوی ﺑﮫ ﺟﻣﺎل زن دﯾدار ﮐردم ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﺣﯾرت ﺑودم ﮐﮫ اﯾن ﭼﮫ
رازﯾﺳت.
 -٩٣دﯾن و رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ،ﺑراﺳﺗﯽ زن را از ﮔورﺳﺗﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾرون آورد و ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد .اﯾن ﻓﻘط دﺧﺗران ﻋرب
ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ زﻧده ﺑﮕور ﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣردان در طﯽ ھزاران ﺳﺎل زن را زﻧده ﺑﮕور ﮐرده ﺑودﻧد .ﻣردان ﺟﺎھل و ﮐﺎﻓر در طول
ﺗﺎرﯾﺦ از ﻗدرت و ظﮭور ھوی اﻟﮭﯽ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻣﺣﻣد اﯾن ﻋرﺻﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣروزه زﻧﺎن ﺟﺎھل
و ﮐﺎﻓر ھم از ﻗدرت ظﮭور ھﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﺧود ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﻣردان را ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧوﻋﯽ ﻗﺻﺎص و ﻋداﻟت ﻗﮭری ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
 -٩۴ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﺑﻘدرت ﯾﮭو )ﯾﺎھو( ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل و ﺑرﺣﻖ ھوﯾت اﻟﮭﯽ و ﻣرداﻧﮕﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل او ﻓرﻋون
ﻗرار دارد ﮐﮫ ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل دﯾﮕری از ھﻣﯾن ھوﯾت و ﻣردﺳﺎﻻری ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و ﻧﺎﺣﻖ اﺳت.
 -٩۵ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎﻧﯽ و ﻣزدک ﻣظﮭر ﺑرﺣﻖ ظﮭور اھوﺋﯽ در دﯾن زرﺗﺷت ﺑودﻧد و اﻧوﺷﯾروان ھم ﻣظﮭر ﻧﺎﺣﻘﯽ از اﯾن
اھوﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ دوازده ھزار زن داﺷت و ھﻣﮫ زﻧﺎن ﺳرزﻣﯾن ﺧود را ﻣﺎﯾﻣﻠﮏ ﺧود ﻣﯽ داﻧﺳت.
 -٩۶ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣرز ﺑﯾن ظﮭور ﻣرداﻧﮕﯽ )رﺟﻠﯾت( و ظﮭور ﻧرﯾﻧﮕﯽ )ﺷﮭوت( را ﺗﺷﺧﯾص داد .و ﻧﯾز ﻓرق ﺑﯾن ظﮭور
ﺣواﺋﯾت و ظﮭور ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ!
 -٩٧ظﮭور ﻣرداﻧﮕﯽ )آدﻣﯾت( و ظﮭور ﺣواﺋﯾت در طول ﺗﺎرﯾﺦ از ﻣردان و زﻧﺎن اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳوه ای ﺑرای ﺟواﻣﻊ
ﺑﺷری ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در ﺗﺑﻌﯾت از آن ﺑﺟﺎی اﺻﺎﻟت ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ و ﻋورت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ظﮭور ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ﺑرﺳﻧد .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺟﺎب اﯾن
ھداﯾت ﺑوده ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻘﻠﯾد اﺳت ﺑﺟﺎی ﺗﺑﻌﯾت! و اﯾن ﺧطﺎ ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺷده ﮐﮫ ﻧﻔﺎق ﻣذاھب را ﭘدﯾد آورده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎطﻧﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﻟﺑﺎس ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺑر ﺗن ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺷﺎھد ﺑروز ﻗطﺎﻣﮫ و اﺑن ﻣﻠﺟم ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﻓﺎطﻣﮫ)ع(
و ﻋﻠﯽ)ع( اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
 -٩٨اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗوده ﺑﺷری )ﻧﺎس( در طول ﺗﺎرﯾﺦ دوراﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺑر و ﻗﮭر اﯾن ظﮭورات اﻟﮭﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺟﺑر ﺗﺣول
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﻗﮭر و ﻏﺿب ﺣﻖ! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ،ﻓﻣﯾﻧﯾزم ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ھوﯾت ﻣوﺳوی ھم ﻓرﻋوﻧﮭﺎ
رخ ﻧﻣودﻧد و ﭘﺎﭘﮭﺎ ﮐﮫ زن را ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ رﺳﺎﻟت وﺟودﯾﺷﺎن ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﻧران اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروزه زﻧﺎن
ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﮑر اﯾن ﻏرﯾزه ﺧود ﺷده و ﺑﺎ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺧود در ﻧﺑردﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺳﺎس ظﮭور رﺣﻣت ھﺳﺗﻧد.
 -٩٩دﯾن ﻣﺣﻣد ،ظﮭور "ﻻ" اﺳت و ﻟذا زن ﮐﺎﻓر ﻣﻧﮑر "ال" )ﻣرد( ﺷده اﺳت زﯾرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺧودی ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣﮑﺎن
وﺟود و ظﮭور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﻻ ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻧﺷﻘﺎق و اﻧﺷﻌﺎﺑش از ﮐﻠﻣﮫ ال +ﻻ ﺷده دﻋوی اﺻﺎﻟت وﺟود
زﻧﺎﻧﮫ )ﻓﻣﯾﻧﯾزم( دارد و ﺧود ﭼون اﻟﮫ ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ :ﻣن ﺑﺧودی ﺧود ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ھﺳﺗم!
 -١٠٠اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋرﺻﮫ اﻧﺷﻘﺎق و ﺟداﺋﯽ ال و ﻻ اﺳت .و اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ظﮭور ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ اﺳت و اﻧﮭدام ازدواج
و ﺧﺎﻧواده!
" -١٠١ﻣن ﻋﺎﺷﻖ اﯾن اﻣر ھﺳﺗم ﮐﮫ دﯾﮕران ﻋﺎﺷﻖ و ﺑﻧده و ﭘرﺳﺗﻧده ﻣن ﺑﺎﺷﻧد" :و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ و ﺑواﺳطﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻧطﻖ
ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﭘﻧدارم! اﯾن اﺳﺎس اﻟﻘﺎی اﺑﻠﯾس ﺟﮭت واژﮔوﻧﺳﺎزی و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﺑﺷر اﺳت .ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ
ﺧواھد دﯾﮕران ﻋﺎﺷﻘش ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس اﻣر ﺑر او ﻣﺷﺗﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘس اﯾن ﺧود اوﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ دﯾﮕران اﺳت.
اﯾن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻗﺑل از ھر ﺟﺎﺋﯽ در راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ رﺷد ﮐرده اﺳت و ﻋﺎﻗﺑت اﯾن دو را ﺑﮫ طﻼق ﺗﺎرﯾﺧﯽ -وﺟودی
ﮐﺷﺎﻧﯾده و ﻻ را از ال ﺟدا ﮐرده اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﻧﻔﺎق در ﻣذاھب اﺳت.

١١

 -١٠٢ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺎﻓﻖ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎﻧش ﻻ از ال ﺟدا ﺷده اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺟداﺋﯽ را آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗظﺎھر ﺑﮫ وﺣدت
ﻣﯽ ﮐﻧد ھم در ﻋرﺻﮫ دﯾن و ھم ﺧﺎﻧواده!
 -١٠٣ال ﻋﺎﺷﻖ ﻻ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھو ﻋﺎﺷﻖ ھﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣرد ﻋﺎﺷﻖ زن اﺳت و ﻟذا ﻣﻌرف و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش اوﺳت .زﯾرا ھﯾﭻ
زﻧﯽ ﺑدون ﻋﺷﻖ ﯾﮏ ﻣرد دارای ھوﯾت و اﺣﺳﺎس وﺟودی ﻧﯾﺳت.
 -١٠۴و زن ،ﻋﺎﺷﻖ اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣرد ﺑﺧوﯾش اﺳت و اﯾن را ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و ﻟذا ﺧود را ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺧواﻧد .و اﯾن اﺳﺎس
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی زن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده اﺳت .و ﻣرد ھم در ﻋﺷﻘش ﺑﮫ زن ،ﻗﺻد ﺗﺻﺎﺣب و ﺑﻧدﮔﯽ او را داﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑدﯾن طرﯾﻖ از
ﻋﺷﻘش ﺳﺎﻗط ﺷده اﺳت زﯾرا ﺑﮫ ﮐﺎﻣش ﻧرﺳﯾده اﺳت .و ﻟذا ﺣﻠﻘﮫ اﺗﺻﺎل ال و ﻻ ﭘﺎره ﺷده اﺳت و ھر ﯾﮏ ﺧودش را ﻣﯽ
ﭘرﺳﺗد .اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ زن را از زﻧﺎﻧﯾت و ﻣرد را ھم از ﻣرداﻧﮕﯽ ﺳﺎﻗط ﮐرده اﺳت .اﯾن ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ راﺑطﮫ ال و ﻻ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١٠۵اﮔر ﷲ را ال  +اﻟﮫ ﺑﮕﯾرﯾم اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻣﺣﺳوس ﺗر اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻣردی )ال( در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ زن )ﻻ( اﺳت ﮐﮫ ﷲ را
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ وﺟود اﺳت.
 -١٠۶زن ،ﻻ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎز و اﻧﮑﺎر و ﻧﻔﯽ ﻣﺣض اﺳت .و اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣرد ﺑﮫ اوﺳت ﮐﮫ ﻻ را اﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ال را ﺑﮫ اﻟﮫ ﭘﯾوﻧد
ﻣﯽ زﻧد و ﮐﻠﻣﮫ ﷲ در راﺑطﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود اﺳت.
 -١٠٧ﭼون ﻋﺷﻖ آدم -ﺣواﺋﯽ ﺑدﻟﯾل ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ﺳﻠطﮫ و ظﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷود از ھم ﻣﯽ ﮔﺳﻠد ھر ﯾﮏ اراده ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
دﯾﮕری ﺷود ﺗﺎ ﻣﺛﻼً از طرف ﻣﻘﺎﺑﻠش ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺷود .ال ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻻ ﺷود ﭘس واژﮔون ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن دو ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ ﺣروف ھم ﻣﻌﮑوس ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﭘس ھر ﮐدام ﮐﮫ ﺑﺧواھد دﯾﮕری ﺷود واروﻧﮫ و ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷود زن در ﻣردواری و
ﻣرد ھم در زن وارﯾش! ﯾﻌﻧﯽ اﯾن اﺳﺗﻘﻼل ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣﺗرادف واژﮔوﻧﯽ اﺳت.
 -١٠٨ﭘس ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ دو ﻣرﺣﻠﮫ ای ﺑوده اﺳت :ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮑره! ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓﮫ ﺗﺎ ظﮭور اﺳﻼم اﺳت و
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮑره ﺑﺎ ظﮭور اﺳﻼم آﻏﺎز ﺷده و در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭور "ﻻ" اﺳت ﮐﮫ زن اﺳت و ﻟذا آﺧراﻟزﻣﺎن
ظﮭور ﭘدﯾده ھﺎی ﻧﮑره و ﻣﺟﮭول و ﻣﺟﻌول و ﺣﯾرت آور و ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت و ﻟذا ﺳراﺳر ﺳرﮔﺷﺗﮕﯽ و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ اﺳت.
 -١٠٩ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور ال )ﻣﻌرﻓﮫ( اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻر ﻣردﺳﺎﻻری اﺳت .وﻟﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧدارد زﯾرا اﺻﻼً ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻧدارد و ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫ اش ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر آن ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت.
 -١١٠زﯾرا "ﻻ" از ال ﺟدا ﺷده اﺳت و ﻟذا آﺧراﻟزﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﻻی ﻣﺣض اﺳت!
 -١١١ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ظﮭور اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻋرﺻﮫ ھﯽ اﻟﻠﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ظﮭور زن اﺳت وﻟﯽ ﺗﺎ ھزاره اوﻟش ھﻧوز ھواﻟﻠﮭﯽ
در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣل ﺑود ﮐﮫ ظﮭور ﻣرد اﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻣﯾل دوره ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺑل از اﺳﻼم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑراﺑری زن و ﻣرد
و ﺳﭘس اﺻﺎﻟت زن )ﻓﻣﯾﻧﯾزم( از ﭼﻧد ﻗرن اﺧﯾر آﻏﺎز ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺟوﺷش آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻣذھب اﺻﺎﻟت "ﻻ" اﺳت و
ﭘﯾداﯾش ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم و آﻧﺎرﺷﯾزم و ﻓﺎﺷﯾزم!
 -١١٢و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اوج ﮔﯾری ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻗرن ھﻔﺗم ﮐﮫ ظﮭور ﺟﻣﺎل ھﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن
را ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺣواﺋﯽ دﯾدار ﮐردﻧد اﺳﺎس ﭘﯾداﯾش رﻧﺳﺎﻧس اروﭘﺎ و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑراﺑری زن و ﻣرد و ﺳﭘس اﺻﺎﻟت زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .آن
ﻧور ھﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﭼون در روح ﻋوام اﻟﻧﺎس وارد ﺷد و ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﺎﻓران رﺳﯾد ﻣوﺟب ﭘﯾداﯾش ﻓﺗﻧﮫ ھﺎی آﺧراﻟزﻣﺎن ﮔردﯾد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن ﻣوﺟب ھداﯾت و رﺣﻣت ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و ﻣوﺟب ﺧﺳران و رﺳواﺋﯽ ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن!
 -١١٣ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم از ﻗرن ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣﺗرادف ﺑﺎ اوج دوران ﺳﯾﺎه ﻗرون وﺳطﯽ
در اروﭘﺎ ﺑود ﮐﮫ زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﮫ را ﺑﻌﻧوان ﺟﺎدوﮔر در ﻣﯾﺎدﯾن ﺷﮭر ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد و زن ﻣظﮭر ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣد.
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ﭘﯾداﯾش ﺑراﺑری زن و ﻣرد و ﻓﻣﯾﻧﯾزم در اروﭘﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎم آن دوران ﺳﯾﺎه ﺑود و ﻋﯾن ﺣﻖ و ﻋداﻟت اﻟﮭﯽ! اﯾن اﻧﺗﻘﺎم ھﯽ از ھو
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﻗﻠﻣرو ظﻠﻣت و ﺟﮭل ﻣردﻣﺎن ﮐﺎﻓر!
 -١١۴اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن و ﺟواﻣﻊ و ﺗﻣدن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣل ظﮭور اﺷد اﺿداد اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ھر ﺟﻠوه ای از آن ﻣظﮭر
ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﺗﻌﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﷲ )ال  +ﻻ( :در اﺷد ارﺗﺑﺎطﺎﺗش ﻗطﻊ راﺑطﮫ و ﺗﻧﮭﺎ و ﻣطرود اﺳت ،در اوج رﻓﺎھش ﻧﺎراﺣت
و رﻧﺟور اﺳت ،در اوج ﺑﯾﻣﮫ ھﺎﯾش دﭼﺎر اﺷد ﻧﺎاﻣﻧﯽ اﺳت ،ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﭘﯾش ﺗر ﻣﯽ رود و رﺷد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد دﭼﺎر ھراس و
اﻧﺣطﺎط ﺷدﯾدﺗری اﺳت ،در اوج آزادی دﭼﺎر اﺷد اﺣﺳﺎس اﺳﺎرت اﺳت و ھر ﭼﮫ ﻣﺳﺎوی ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗر و ﻋدوﺗر ﻣﯽ
ﺷود و ھر ﭼﮫ ﺟﮭﺎن ﻣدرن ،ﻋﻠﻣﯽ ﺗر ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌروﻓﺗر و ﻣﻌرﻓﮫ ای ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﻧﮑره ﺗر و ﻣﺟﮭوﻟﺗر و ﭘرﯾﺷﺎﻧﺗر ﻣﯽ ﮔردد و
ﭘوﭼﺗر!
 -١١۵ال و ﻻ از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ﺷده ﺗﺎ ھر ﯾﮏ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ،وﺟود ﯾﺎﺑد! و ﮐل ﺑﺷرﯾت ﺟﺑرا ً ﺑدﯾن ﺳو ﻣﯽ رود ھر ﭼﻧد
ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ اﯾن ﺟداﺷدﮔﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﻧد در دام وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎن! وﻟﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن و ذاﮐران ﺑﺳرﻋت در
درﯾﺎی رﺣﻣت ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن وارد ﺷده و ﻋﯾن ﻗرآن ﻣﯽ ﺷوﻧد .در طﯽ طرﯾﻖ ظﮭور ھو و ھﯽ و ھﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل ﻣﯽ رﺳﻧد ﮐﮫ ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
 -١١۶ﭼون ﺑﺎران رﺣﻣت ﺑﺑﺎرد از ﺧﺎرﺳﺗﺎن ﺧﺎر ﺑرآﯾد و از ﮔﻠﺳﺗﺎن ھم ﮔل! اﺷﻘﯾﺎء و ﻓﺎﺳﻘﺎن را ﻣﺣل ظﮭور ﻗﮭر و ﻏﺿب
اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣؤﻣﻧﺎن و ﭘﺎﮐﺎن را ھم ﻣﺣل ظﮭور رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت و ﻋداﻟت و ﻋﻠم او ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -١١٧اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﯾﺎ ﻣظﮭر ھو ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﻣظﮭر ھﯽ و ﯾﺎ ھﺎ! و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣظﮭر اﯾن ﺳﮫ ﺗﺟﻠﯽ اﺳت از ﺑرای
ﻣردﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز و طﻠب و ﻣرﺗﺑﮫ وﺟودﺷﺎن!
 -١١٨در ادﺑﯾﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺷﺎھد ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﺣﯾرت آورﯾم ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣذﮐور اﺳت و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺷﺎھدان ،اوﻟﯾﺎی
اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل از ﻣردان را ﮔﺎه ﺑﺻورت زﻧﯽ زﯾﺑﺎ و آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ دﯾدﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از زﻧﺎن ﻋﺎرﻓﮫ ﺑﺻورت
ﭘﯾرﻣرداﻧﯽ ﺷﮭود ﻣﯽ ﺷدﻧد.
 -١١٩ﭘس در دﯾن ﻣﺣﻣد ،ﮐﻣﺎل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣرد ﺑﮫ ﺿد ﺧودش در ﺧود ﺑرﺳد ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺳﯾدن ال ﺑﮫ ﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻟﺣﺎق ﺑﮫ
ﺣواﺋﯾت و اﻣﯾت وﺟود اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻣﺎل زن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻻی وﺟودش ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﻧﺎز وﺟودش ﻓﺎﺋﻖ آﻣده ﺗﺎ ﺑﮫ ال
وﺟودش ﻣﻠﺣﻖ ﺷود ﮐﮫ آدﻣﯾت و رﺟﻠﯾت اوﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم وﻗﺗﯽ ﺳﺧن از رﺟﺎل ﻣﯽ رود ﻧﮫ ﻣرد اﺳت ﻧﮫ زن.
ﺑﻠﮑﮫ ﻣرداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻘدرت ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑﮫ ﺣواﺋﯾت ﺟﺎن رﺳﯾده اﻧد و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آدﻣﯾت ﺟﺎن رﺳﯾده اﻧد.
 -١٢٠اﯾن اﻟﺣﺎق ال ﺑﮫ ﻻ و ﺑﻌﮑس ﺑرای اھل اﯾﻣﺎن و ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ راه و روﺷﯽ وﯾژه ﺧودﺷﺎن اﺳت و ﺑرای ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن
ﺟﺎھل ھم ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣدرن ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻣردواری زن و زن واری ﻣرد اﺳت ﮐﮫ اﻣری ﮐﺎﻣﻼً ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
ھورﻣوﻧﯽ و ژﻧﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زور دارو و ﺗﻘﻠﯾد و ﻧﻣﺎﯾش و ﺗﻠﻘﯾن و ﺟراﺣﯽ ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ راه و روﺷﯽ
دوزﺧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -١٢١و ﺑرﺧﯽ ھم ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از ﻣﻌﺎرف آﺛﺎرﻣﺎن و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎورای طﺑﯾﻌﯽ زﻧدﮔﯾﻣﺎن و ﺗﻠﻘﯾن آداب و رﻓﺗﺎرھﺎﯾﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﺑر رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﮐﻣﺎل دارﻧد ﮐﮫ ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن روﺷﮭﺎﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوﻟوی از اﯾن ﻧوع ﺗﻘﻠﯾد ﺑرﺣذر داﺷﺗﮫ اﻧد و ﺧود
ﻋﻠﯽ)ع( ھم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھر ﮐﮫ از ﻣﺎ ﺗﻘﻠﯾد ﮐﻧد ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ ﻗﺻد ﻋﺎرف ﺷدن ،ﻋﺎرف ﻧﺷده اﺳت.
 -١٢٢ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و ﺳﺎﺋر اﺳﻣﺎءﷲ ﺑﻌﻧوان اﺳم ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻧث )ھﯽ( ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺑﻌﻧوان ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و اراده
ﺧﻼق ،ﻣذﮐر ﯾﻌﻧﯽ ھو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺛل ھواﻟﺳﻣﯾﻊ ،ھواﻟﻌﻠﯽ ،ھواﻟﺣﮑﯾم وﻏﯾره!
 -١٢٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ زن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺟﻣﺎل اﺳت و ﻣرد ھم ﮐﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و ﺧﻼﻗﯾت اوﺳت .ﭘس ھﯽ ﷲ در ﺗﺟﻠﯽ اش
ﺟﻣﺎل اﺳت و آن ﺟﻣﺎل ﻣؤﻧث اﺳت .وﻟﯽ ھوﷲ در ﺗﺟﻠﯽ ﺳراﺳر ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و ﺧﻼﻗﯾت اﺳت.
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 -١٢۴ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ زن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻣﺎل ﺣرﮐت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻣرد ھم ﺑﺳوی ﺟﻣﺎل
اﻣﯾت ﺧود ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ در ظﺎھر ﺳﮑون و ﻗرار و اﻧﻔﻌﺎل اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣظﮭر ﮐﻣﺎل آن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
رﺳول اﮐرم درﺑﺎره ﻋﻠﯽ ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ :ای ﻋﻠﯽ ﺗو ﭼون ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺳوﯾش روﻧد و او ﺑﺳوی ﻣردم ﻧرود!
و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت و اﻣﯾت و ﺟﻣﺎل اﺳت.
 -١٢۵ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت .و ھر ﯾﮏ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ دارای ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل و ﮐﻣﺎﻻت اﺳت
در ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت درﺟﺎت ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣوﺟودات و ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن!
 -١٢۶ھر ﯾﮏ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﻧﯾﺎﯾﻧد و ﺷﮭود ﻧﺷوﻧد در ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺻﻔﺎت و ﺟﻼل و ﮐﻣﺎل درﻧﻣﯽ آﯾﻧد و
ﺣﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت دﯾدار ﺟﻣﺎﻟش در ھر ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺟﻠوه
ﻣﻌﻧﺎﯾﺷﺎن درک ﻧﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ آﻧﮑﮫ اﻣﺎﻣﯽ ّ
ً
ای از ﺟﻣﺎل ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎء ﷲ اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ اﺻﻼ ﺟﻣﺎل ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓﯽ اﻟذاﺗﮫ ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋﻠوم ﻟدﻧﯽ و ا ّم
اﻟﮑﺗﺎب اﺳت .و ﺟﻣﺎل ﻋﺎرﻓﺎن آﺋﯾﻧﮫ اﯾن اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت اﺳت.
 -١٢٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ دارای ﺳﮫ ﺗﺟﻠﯽ ھﯽ و ھو و ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھر ﯾﮏ از اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت ﻣﺛل رﺣﻣن،
ﺣﮑﯾم ،ﮐرﯾم وﻏﯾره! "ﻗﺳم ﺑﮫ اﺻﻧﺎف ﺛﻼﺛﮫ" .ﻗرآن-
 -١٢٨ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ،زﺑﺎن را ﻧﺎﻓذ و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ذھن را دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺧﻼق و ﻣﺗﻔﮑر ﻣﯽ ﺳﺎزد و دل را ﻣﻧﻘﻠب ﺳﺎﺧﺗﮫ
و زﯾر و رو ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -١٢٩ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ذاﺗﺎ ً ﻋﺎﻟﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓراروﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﮐﺑر اﺳت ﭘس اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎ ھر ﻣﻌﻧﺎ و ﺻﻔت و ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎﺷد
آﻧرا ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد .ﻣﺛل ﺿرﯾب ﺛﺎﺑﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﭼﯾزی ﻣوﺟب ﺑرﮐت و اﻓزوﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﺿرﯾب
ﺛﺎﺑت در ھر ﻓردی ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗدرت اﯾﻣﺎن اوﺳت.
 -١٣٠و ﺑدان ﮐﮫ ﺗﻔﮑر ﺧﻼق و ﺗوﺣﯾدی ﮐﮫ از دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧﯾر و ﺷر ﻓراﻣﯽ رود ﻣﺧﺗص اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و ﻗﻠوﺑﺷﺎن
ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﺄﻧوس اﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ اﺻل وﺣدت اﺿداد ﮐﮫ ﺑﺳﺗر ﺣرﮐت ﺟوھری در ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﺟز ﺑﻘدرت ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﮫ
ﺟرﯾﺎن ﻧﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﻣظﮭر ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ال و ﻻ ﯾﻌﻧﯽ ﺑود و ﻧﺑود اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد آن ﻋدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺻل وﺟود اﺳت و ﺟﮭﺎن
ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﻋﯾن ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺧﻠﻘش ﻋﯾن ﺑو ِد ﻧﺑود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﮫ در ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﻣﭼون ﻗدرﺗﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ
ﺣﺿور دارد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑراﺳﺗﯽ دﻟﯽ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺣﺳﺎﺳش ﻣﺧﺎطب ﺳﺎزد ﺟﻣﺎل آﻧرا دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -١٣١ﮐﻠﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ ﺗرﯾن ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﺎﻟم وﺟودﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ اﺳﻣﯽ را ﺑر دل و ﺟﺎﻧش ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد و
ﺟﻣﺎل اﯾن اﺳم را در ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در رواﯾﺎت دﯾﻧﯽ آﻣده ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھم ﻧﺧﺳت ﮐﻠﻣﺎت را آﻓرﯾد و ﺳﭘس اﯾن
ﮐﻠﻣﺎت ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﺣﺳوﺳﺎت را ﭘدﯾد آوردﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﮐل ﻗدرت ﺧﻼﻗﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﻠﻣﺎﺗش ﺣﺿور دارد.
 -١٣٢و اﻣﺎ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا )ﷲ( و ھﻣﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی دﯾﮕرش ،ﮐﻠﻣﺎت دل ھﺳﺗﻧد .زﯾرا اﮔر ﺑﺧواھﯾم دل را در اﻧﺳﺎن ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾم ھﻣﺎن
ﺗوﺻﯾﻔﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرﯾم ﮐﮫ درﺑﺎره ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮔﻔﺗﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺑو ِد ﻧﺑود! زﯾرا دل آن ﻧﻘطﮫ ﻋدﻣﯽ -ازﻟﯽ ﺣﻖ در ﮐﺎﻟﺑد ﺑﺷر اﺳت:
ﻋدم در وﺟود ﯾﺎ وﺟود در ﻋدم! زﯾرا ھﻣﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﻣﯾﻖ ﺑﺷری ﺗﺑﻠوری از وﺟود ﻋدم ﯾﺎ ﺑو ِد ﻧﺑود ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻋﺷﻖ ﮐﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳت ﺧواﺳﺗن ﻧﺧواﺳﺗن اﺳت!
 -١٣٣ﭘس ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا و ﺧﺎﺻﮫ ﷲ ﭼون ﺑر دل ﻧﺷﯾﻧد ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد آﻏﺎز ﺷود ﺑﺎ دﯾدار و ﺑﯾﻌت ازﻟﯽ :اﻟﺳت ﺑرﺑّﮑم! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺑﺳم ﷲ ﺳرآﻏﺎز ھر ﺧﻠﻘﺗﯽ اﺳت .و ھر ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳم ﷲ در دﻟش ﮐﺎری را آﻏﺎز ﮐﻧد ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود و آن ﮐﺎر ﺑدﻋت و ﮐراﻣﺗﯽ در
زﻧدﮔﯾش ﺧواھد ﺑود.

١٤

 -١٣۴وﻟﯽ وای ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﮑر و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧدا و رﺳول و ﻣؤﻣﻧﺎن روی ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﷲ ﷲ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد :ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن! زﯾرا ﺧداوﻧد ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺷﯾﺎطﯾن را ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را در ﺳﺗم و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ
ﻏﺎﯾت ﺑرﺳﺎﻧﻧد و رﺳوا ﺳﺎزﻧد .ﺑﮭرﺣﺎل ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﯾﻧﺎن ﻧﯾز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد.
 -١٣۵در ﺳوره ﻣﺎﻋون آﺷﮑﺎرا ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ را ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧرا از دﺳﺗرس ﻣردم ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﺑﮫ
ﯾﺗﯾﻣﺎن و ﻓﻘرا ﺗوﺟﮭﯽ ﻧدارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد از طرﯾﻖ ﺻدﻗﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ دھﻧد و از دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت ﺑﺎ ﻓﻘرا
ﺑﯾزارﻧد را دﺷﻣﻧﺎن دﯾن ﺧدا ﺧواﻧده و ﻧﻣﺎزﺷﺎن را رﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و ﻓرﯾﺎد و ﻏﺿب ﺧدا ﻧﺻﯾب آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷود :ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن!
 -١٣۶دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت ﺑﺎ ﻓﻘرا و ﺑﯽ ﮐﺳﺎن و اﻧﺻﺎف در ﺗوزﯾﻊ اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎز دارد؟ زﯾرا ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ دﻟﯽ
زﻧده و ﻟطﯾف و رﺋوف ﻧﯾﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا را در ﺟﺎن ﺧود ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭼﮕوﻧﮫ آب در ﺳﻧﮓ ﺧﺎرا ﻧﻔوذ ﮐﻧد؟ اﯾن
دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت و رﺣﻣت ﺑﮫ زﯾردﺳﺗﺎن و درﻣﺎﻧدﮔﺎن و ﯾﺗﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ دل را زﻧده و ﻟطﯾف و ﻻﯾﻖ و ﻣﺳﺗﺣﻖ ﭘذﯾرش ﮐﻠﻣﺔ ﷲ
ﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾرا ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺟز از درب دل در وﺟود آدﻣﯽ ﺟﺎری ﻧﻣﯽ ﺷود و اﺛر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .دل ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻠﻣﮫ
ﺧدا را درﯾﺎﺑد اﮔر زﻧده ﺑﺎﺷد .و دل ﺟز ﺑﮫ ﻣﺣﺑت و رﺣﻣت زﻧده ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ھﻣواره ﺑﺎ ﺻﻔﺎت رﺣﻣن و رﺣﯾم اﺳت
ﮐﮫ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺧﺷﻧدﮔﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ از رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت اﺳت و ﺑﺳوی ﮐﺎﻧون رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت ﻣﯽ رود ﮐﮫ دل اﻧﺳﺎن
اﺳت.
 -١٣٧ﮐﻠﻣﺔ ﷲ دﻟﮭﺎی ﺷﻘﯽ و ﺑﯽ رﺣم و ظﺎﻟم را ھم ﺑﮫ ﯾﺎری ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ از ﻓرط ﺷﻘﺎوت
ﻣﺗﻼﺷﯽ ﮔردد و ﺑﺷﮑﻧد ﺗﺎ در آن ﺣﯾﺎﺗﯽ ﭘدﯾد آﯾد" .دﻟﮭﺎی ﻣردﻣﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﭼون ﺳﻧﮓ ﺳﺧت و ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺧت ﺗر از ﺳﻧﮓ
اﺳت وﻟﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻧﮭرھﺎی آب از آن ﻓوران ﻣﯽ ﮐﻧد ".ﻗرآن -دل آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧور زﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺎر! ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧور رﺣﻣت و
ﻣﺣﺑت و ﯾﺎ ﺑﮫ آﺗش ﻗﮭر و ﻏﺿب ﺣﻖ! ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن!
 -١٣٨ﭘس اﺳم ﷲ ﺑﮭرﺣﺎل ﺧواﻧﻧده اش را ﺑﺳوی رﺣﻣن و رﺣﯾم ﻣﯽ ﺑرد .آﯾﺎ رﺣﻣن و رﺣﯾم ﮐﯾﺳت و ﭼﯾﺳت و رﺣﻣت
ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
 -١٣٩در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ رﺣﻣﺗش ھر ﭼﯾزی و ﮐل ﺟﮭﺎن را وﺳﻌت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﭘس رﺣﻣت،
اﺳﺗراﺣت و ﻋﯾش ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣرزھﺎی وﺟود و آﻓﺎق ﺟﺎن اﺳت .و وﺳﻌت و ظرﻓﯾت ﺟﺎن آدﻣﯽ ﻻاﻗل ﺑﮫ اﻧدازه
ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت و ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت .و اﯾن وﺳﻌت ﺟز از درب رﺣﻣت ﷲ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد در دو وﺟﮫ رﺣﻣن و رﺣﯾم! ﮐﮫ
اﯾن ھﻣﺎن دو وﺟﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﯾﻌﻧﯽ ال و ﻻ اﺳت! ﺑود و ﻧﺑود! ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎ ،ﺻورت و ﺳﯾرت ،دﻧﯾﺎ و آﺧرت ،واﻗﻌﯾت و ﺣﻘﯾﻘت،
ارض و ﺳﻣﺎء ،ﺣد و ﺑﯽ ﺣدی! زﻧدﮔﯽ و ﻣرگ!
 -١۴٠ﻋﺎﻟم ارض ،دﻧﯾﺎ ،ﮐﺎﺋﻧﺎت ،ﻣﺣﺳوﺳﺎت ،زﻧدﮔﯽ ،ﻏراﯾز ،ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودات و ھﻣﮫ ارزﺷﮭﺎی ﻧﮭﻔﺗﮫ در آن ﺗﺟﻠﯽ رﺣﻣﺎﻧﯽ ﷲ
اﺳت ﮐﮫ داده ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﺷر اﺳت .و ﺧداوﻧد ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧودش را ﺑﮫ ﺑﺷر ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت :ال!
 -١۴١آﺧرت ،ﻣرگ ،ﻓﻧﺎ ،اﯾﺛﺎر ،ﺑﻼھﺎ ،ﻧﻌﻣﺎت ،ﺷﮑﺳت ھﺎ ،اﻣراض ،ﺟﮭﺎدھﺎ ،ﻓﻼﮐﺗﮭﺎ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ طﺑﯾﻌت ﻏرﯾزی ﺑﺷر را
ﺧوش ﻧﻣﯽ آﯾد ﺗﺟﻠﯽ رﺣﯾﻣﯾت ﷲ اﺳت :ﻻ! ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزﭘس ﮔﯾری داده ھﺎ از ﺑﺷر!
 -١۴٢رﺣﻣﺎﻧﯾت ﷲ ،ﻧزوﻻت و داده ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﺷر اﺳت در ﻋﺎﻟم ﻣﺣﺳوﺳﺎت! و رﺣﯾﻣﯾت ھم ﻋروج و رﺟﻌت و از
ﺧودﮔذﺷﺗن و اﻧﻔﺎق و ﺑﻼﯾﺎﺳت!
 -١۴٣و ﻓﻘط در ﺟرﯾﺎن ﻋروج و از ﺧودﮔذﺷﺗن و ﺑﺎزﭘس دادن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت آن داده ھﺎ و داﺷﺗﮫ ھﺎ و
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی رﺣﻣﺎﻧﯽ ،درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آن آﺧرت و ﻣﻌﻧﺎی دﻧﯾﺎ و زﻧدﮔﯾﺳت! و اﯾن ھﻣﺎن وﺳﻌت و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺣرﮐت ﺑﺳوی
ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﺑﯽ ﺣدّ اﺳت.

١٥

 -١۴۴از ال ﺑﮫ ﻻ ﻣﯽ رﺳﯾم ﯾﻌﻧﯽ از رﺣﻣﺎن ﺑﮫ رﺣﯾم ﻣﯽ رﺳﯾم و ﺳﭘس در اوج اﯾن ﻻ ﺷدن و ﻧﻔﯽ ﺷدن و ﻓﻧﺎ ﺷدن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ال  +ﻻ )ﷲ( ﻣﯽ رﺳﯾم! اﯾن ھﻣﺎن ﺳﯾر ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ اﺳت.
 -١۴۵ال ھﻣﺎن "ﺧود" ھر ﮐﺳﯽ اﺳت و ﻻ ھم از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ و ﺗﻘوا و اﻧﻔﺎق اﺳت .و آدﻣﯽ ﺗﺎ از ﺧود ﻧﮕذرد ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
ﺧود ﻧﻣﯽ رﺳد .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﺑواﺳطﮫ رﺣﯾﻣﯾت اﺳت .ﮔذﺷﺗن از رﺣﻣﺎﻧﯾت و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ رﺣﯾﻣﯾت! "ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺧدا ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .ﻗرآن-
 -١۴۶ﺑدان ﮐﮫ ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر و اﺳرار ﺟﮭﺎن و ﻣﻌﺎرف دﯾن ﺧدا در ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﻣﺗﻣرﮐز و ﻗﺎﺑل اﺳﺗﺧراج اﺳت.
 -١۴٧اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد از ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ زوج آﻓرﯾده اﺳت اﯾن زوج ھﺎ رﺣﻣﺎﻧﯽ -رﺣﯾﻣﯽ اﺳت و ال -ﻻﺋﯽ!
" -١۴٨و اوﺳت ظﺎھر و ﺑﺎطن" ﯾﻌﻧﯽ رﺣﻣن و رﺣﯾم ھر دو ھﻣوﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎی ھﺳﺗﯽ اوﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑود و ﻧﺑود
اوﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اوﺳت.
 -١۴٩آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﺷﻐول ﻣﻌرﻓﯽ و اﺛﺑﺎت ﺧوﯾش ھﺳﺗﻧد )ال( ﮐﮫ ﻧﻔﯽ و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺷوﻧد
)ﻻ( .و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻧﻔﯽ ﺧود را ﺗﺻدﯾﻖ و اﺛﺑﺎت ﮐردﻧد و ﺗوﺑﮫ ﻧﻣودﻧد ﻣﺣل ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد و
از اﻧﮭدام ﻻﺋﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ رھﻧد.
 -١۵٠ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﺻورت دوزﺧﯽ ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت و ھﻣﮫ ﻓرآورده ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن .آزادی
ای ﮐﮫ ﺧﺻم آزادی اﺳت و دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﮫ دﺷﻣن ﻣردم اﺳت و ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺿد ارﺗﺑﺎطﺎت روﺣﯽ ﺑﯾن اﻓراد و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری
اﺳت .و ھر ارزﺷﯽ ﺿد ﺧوﯾش اﺳت و اﯾن ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت و ﻋدم وﺟود! و اﯾن ﺣﺎﺻل ﻏﻠﺑﮫ و ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت از اﻓراد و
ﺟواﻣﻊ و ﺗﻣدﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺿد ﷲ ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻘﻧد و ﻣﺻداق ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد!
 -١۵١دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ رﺣﻣﺎﻧﯾت و رﺣﯾﻣﯾت در ﻧﻔوس ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن اﮐﺛرا ً ﻣوﺟب اﺑطﺎل و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ارزﺷﮭﺎ و ھوﯾﺗﮭﺎﺳت .و در
اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ذﮐر ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را در ﺧود ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﻣوﺟب ﺗﺟﻠﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ﻓﯾزﯾﮏ ﺷده
اﺳت و اﯾن ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺟود در اﺣﺎطﮫ رﺣﻣت ﺧداوﻧد اﺳت .رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺣﻖ در ﻗﻠﻣرو ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم
رﺳﯾده و در ﺣﺎل اﺑطﺎل و اﻧﮭدام ﭘﯾروان ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ از رﺣﯾﻣﯾت روﮔردان ھﺳﺗﻧد و اﯾﻧﺎن اھﺎﻟﯽ اﺳﺗﮑﺑﺎرﻧد ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻏﺎﯾت ﺳرﻧوﺷت آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑدﺳت ﺧود در ﺣﺎل ﻧﺎﺑودﯾﺳت درﺳت در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑر ارﯾﮑﮫ اﺛﺑﺎت )ال( ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ
ﺑﯾﻧد ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻻ ﻣﯽ ﮔردد .وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ را درک ﻧﻣوده و ﺣﻘش را ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣوده و ﺗوﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻣﺷﻣول رﺣﯾﻣﯾت ﺷده و ﺑر ﮐراﻣت و ﺑرﮐت و وﺳﻌت و اﻣﻧﯾت ﮐﻠﻣﺔ ﷲ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و از دوزخ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم و ﻣدرﻧﯾزم
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾﻧﺎن ﺣزب ﷲ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﺟﻣﺎل ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی و ﻋﻠوی اﺳت.
آﻧﭼﮫ ﺑﯾﺎن ﺷد ﮔزارش ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود اﯾﻧﺟﺎﻧب در ﺗﻌﺎﻣل و ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم اﺳت.
 -١۵٢ﮔﺳﺳت و ﺟداﺋﯽ ال و ﻻ از ﯾﮑدﯾﮕر در ھﻣﮫ رواﺑط و ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺎس اﺑطﺎل و اﻧﮭدام و
ﺧودﺑراﻧدازی ﻗﮭﺎراﻧﮫ ﻋﺻر ﻣﺎﺳت ﮐﮫ در ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی آن ﺟداﺋﯽ زن و ﻣرد و اﻧﮭدام وﻻﯾت زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن
وﻻﯾت ال ﺑر ﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .زﯾرا ال ﻣوﺟب ﻣﻌرﻓﯽ و ھﺳﺗﯽ ﻣﻌﻧوی ﻻ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣرد ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻌﻧوی زن اﺳت و زن در
زﯾر ﻧﮕﺎه وﻻﯾت ﻣرد اﺳت ﮐﮫ زن ﻣﯽ ﺷود .ﭘس اﯾن ﺟداﺋﯽ ھﻣﺎن ﺟداﺋﯽ ﻣﺎده و ﻣﻌﻧﺎی ھر ﭼﯾزی در اﯾن دوران اﺳت و ھر
ﭼﯾزی ﻓﺎﻗد ﺣرف ﻣﻌرﻓﮫ اﺳت و ﻟذا از ھر ﭼﯾزی ﺟز ﯾﮏ ﻻی ﻣﺣض ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت" .ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﻧﺎﺑود اﺳت اﻻ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ".ﻗرآن -و ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر از ﮐﻠﻣﮫ ﷲ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﮐﻠﻣﮫ ﷲ در ﺑﺷر ﻣدرن اﮐﺛرا ً ﺗﺟزﯾﮫ و
ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷده اﺳت .وﻟﯽ ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﮐﮫ ﻣؤﻧث اﺳت ﻣوﺟب ﺳﻘوط ﺑﺷر ﻣدرن در ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ و ﻋورت زﻧﺎﻧﮫ ﺷده اﺳت و ﻟذا
ﻣردان ﻧﯾز ﺑﺳوی زن واری ﻣﯽ روﻧد و ﮐل اﯾن ﺗﻣدن ﻣدرن در ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ را ھم ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد و
اﯾن از ﻣﯾﺎن رﻓﺗن رﺣﻣت اﺳت از ﺗﻣدن ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺷﻘﺎوت و اﺳﺗﮑﺑﺎر اﺳت.

١٦

 -١۵٣در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﻣﺎل ﺣوا )زن( از ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷده و ﻋروج ﻣﯽ ﮐﻧد زﻧﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت از ﺟﻣﺎل ﺳﺎﻗط ﺷده و در ﻋورت
ﺧوﯾش ﻣﻧﮭدم ﻣﯽ ﺷوﻧد!
 -١۵۴ﺻورت ﺑﺷری ،ﺟﻣﺎل ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اوﺳت و ھﻣﮫ ﻧﻔوس ﺑﺷری ھم از ﻧﻔس واﺣدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ واﺣدش ﷲ اﺳت .ﭘس
ﺟﻣﺎل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در دو ﺻورت ال -ﻻﺋﯽ و رﺣﻣﺎن و رﺣﯾﻣﯽ از ﻣرد و زن آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺻورت ﻣرد دﻧﯾﺎﺳت و ﺻورت
زن ھم آﺧرت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت زن ﻣﻌﻧﺎی ﺻورت ﻣرد اﺳت و ﻟذا ﻣرد ﻋﺎﺷﻖ ﺑر زن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎده در ﺟﺳﺗﺟوی ﻣﻌﻧﺎی
ﺧوﯾش اﺳت و ﻣﻌﻧﺎ از رﺣﯾﻣﯾت ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و ﻟذا ﻣرد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﻧﯾﺎی رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﻓدای ﻣﻌﻧﺎی رﺣﯾﻣﯽ زن ﮐﻧد ﺑﯽ ﻣزد و
ﻣﻧت و ﻣﮑر و ﺳﺗﻣﯽ! وﻟﯽ ﻣرد در اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﮑر و ﺳﺗم ورزﯾده و زن ھم در آﺧراﻟزﻣﺎن دﺳت ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎم زده اﺳت.
 -١۵۵زن ﻻی وﺟود اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ و ارزﺷﮭﺎی دﻧﯾوی ﻣرد را ﻣﯽ ﮔﯾرد و او را از دﻧﯾﺎ ﭘﺎک و ﭘوچ ﻣﯽ ﺳﺎزد و او را
ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ آﺧرت و ﺣﻘﯾﻘت ﻗرار ﻣﯽ دھد .و اﯾن رﺳﺎﻟت رﺣﯾﻣﯽ زن در ﻗﺑﺎل ھوﯾت رﺣﻣﺎﻧﯽ ﻣرد اﺳت.
 -١۵۶اﮔر ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻘﯾﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﯾن زن و ﻣرد رخ ﻧﻣﺎﯾد ﻣرد ﺑﮫ ﻻ ﻣﯽ رﺳد و اﻟﻠﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود و زن ھم ﺑﮫ ال
ﻣﯽ رﺳد و اﻟﻠﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣرﮐت ﺟوھری ﺑﻘدرت ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت زﯾرا ﺑدون ﺗوﺳل ﺑﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان اﯾن
راﺑطﮫ را ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺧﯾر ﻧﻣود.
 -١۵٧راﺑطﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﯾن واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان ھم ﻋﯾن راﺑطﮫ ﺑﯾن ال و ﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﮫ اﯾن راﺑطﮫ اﮔر ﺑر دﯾن ﷲ ﻋﻣل ﮐﻧد ﺑﮫ
اﻟﻠﮭﯾت وﺟود ﻣﯽ رﺳد وﮔرﻧﮫ ال و ﻻ از ھم ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ال ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺎده ﻗﮭﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﻻ ھم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑﯽ
ﻣﻌﻧﺎ!
 -١۵٨ﭘس ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﺳم )ﺑﺳوی( ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ دھد و ﺑﺎزﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد! "ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﭘدﯾد آورده
و دوﺑﺎره ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد ".ﻗرآن -اﯾن آﯾﮫ ای ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﺎرھﺎ آﻣده اﺳت ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از دو اﺳم رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم اﺳت و
اﺻﻼً ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﯾﺎ رﺣﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ رﺣﯾﻣﯽ و ﯾﺎ در آن واﺣد ﺣﺎﻣل اﯾن دو ﻣﻌﻧﺎی دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ در ﺑطن ﺧوﯾﺷﻧد!
 -١۵٩ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﯾﺎ "ال"ی ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ "ﻻ"ﺋﯽ و ﯾﺎ ﺣﺎﻣل ھر دو وﺟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﻟﻠﮭﯽ!
 -١۶٠در آﺧراﻟزﻣﺎن رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺧداوﻧد ﺑر ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺧود رﺳﯾده اﺳت و ﻟذا ﺑﺷر در ﺟﮭﺎﻧﺧواری روی ﺑﮫ ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎ
ﻧﻣوده اﺳت و ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧد زﯾرا رﺣﯾﻣﯾت ﭘروردﮔﺎرش را ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﮑر اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺷد ﻣﮑرھﺎﯾش
ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی و ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺑراﺑری در رأس اﯾن ﻣﮑرھﺎی رﺣﯾﻣﯽ ﻗرار دارد و ﻟذا ﺑﮫ اﺷد ﻣﮑر ﺧدا
ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﺳت و ﻋذاﺑﮭﺎﯾش از زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن! و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً از ﺑطن اﺷد رﺣﻣﺎﻧﯾﺗش ،ﻣﮑر ﺑﺷر را ﺑﺧودش ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد ﯾﻌﻧﯽ از
ﺑطن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﮫ دوزخ اوﺳت ﮐﮫ ﺑدﺳت ﺧود ﺑﺷر ﺑﭘﺎ ﺷده اﺳت.
 -١۶١در ﺗﻔﺎﺳﯾر ﮐﮭن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺧدا دال ﺑر رﺣﻣت ﻋﺎﻣﮫ و رﺣﯾﻣﯾت او ﺑﻣﻌﻧﺎی رﺣﻣت ﺧﺎﺻﮫ اش ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﻠﻘﯽ
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑطور ﮐﻠﯽ درﺳت اﺳت وﻟﯽ رﺣﻣت ﺧﺎص ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧﻌﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻼﺋﯽ و اﻧﻔﺎﻗﯽ و ﺟﮭﺎدی و اﯾﺛﺎری اﺳت و از
ﺧود ﮔذﺷﺗن ﮐﺎﻣل" .ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺧدا ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرده اﻧد و اﯾﻧﺎن ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺟﺎرت را ﮐرده
اﻧد" .ﻗرآن-
 -١۶٢ﺑدان ﮐﮫ راﺑطﮫ اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم ﯾﺎ ﻣراد و ﻣرﯾد ھم راﺑطﮫ ال -ﻻﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﻣرﯾد ﻻ ﺷود در ﻣرادش ﺑﮫ ﻋرﻓﺎت )ال(
رﺳد و ﺧداوﻧد دﯾدار ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﮐﺳﯽ را وﻟﯽ ﺧود ﻗرار دادﯾد اﮔر ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾد ﺧداﺳت ﮐﮫ
ﺣﺎﮐم و ﺷﺎھد ﺑر ﺷﻣﺎﺳت ".ﻗرآن -و ﯾﺎ "ﭼون ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑﮫ دﯾدار ﻣؤﻣﻧﯽ رود ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯽ ﺷود ".ﭼون ﻻ ﺑﮫ دﯾدار ال رود
ﷲ دﯾدار ﻣﯽ ﺷود .و ﭼون ﷲ ﻣﻌﺑود اﺳت ﭘس اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗﻠﺑﯽ و ﻣﺣﺑّﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد.
 -١۶٣ﻣرد ﺻورت رﺣﻣن )ال( اﺳت و زن ھم ﺻورت رﺣﯾم )ﻻ(! و ﭼون اﯾن دو ﺑر ﻣودّت و وﻻﯾت و ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد
ﷲ دﯾدار ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ﺑﻘره آﻣده اﺳت.
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 -١۶۴وﻟﯽ اﺑﻠﯾس ﺑﯾن اﯾن دو ﻋداوت و ﺟداﺋﯽ اﻓﮑﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ؟ ﺻورت اﯾن دو در ﺣﺎل ﭼﯾن و ﭼروک ﺑرداﺷﺗن ﺑود ﯾﻌﻧﯽ
رﺣﻣﺎﻧﯾت روی ﺑﮫ رﺣﯾﻣﯾت داﺷت و طراوت ﺟواﻧﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎھش ﺑود .اﺑﻠﯾس ﮔﻔت" :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺷﻣﺎ را ﭼون ﻓرﺷﺗﮕﺎن
ﺳﺎزم ﺗﺎ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷوﯾد و ھرﮔز ﭘﯾر ﻧﺷوﯾد؟ ﭘس ﺑﺳوی ﺷﺟره روﯾد ".ﻗرآن -اول اﯾﻧﮑﮫ آن دو را از ﺻورت رﺣﻣﺎﻧﯽ و رﺣﯾﻣﯽ
ﻧﺎدم ﺳﺎﺧت و اﯾن ﮐﻔر ﻧﻌﻣت ﻋظﯾﻣﯽ ﺑود .و ﺳﭘس وﻋده داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻓرﺷﺗﮕﺎن درآﯾﻧد ﮐﮫ ھرﮔز ﭘﯾر ﻧﺷوﻧد وﻟﯽ ﺻورت
ﻓرﺷﺗﮕﺎن ،ﺻورت اﻟﻠﮭﯽ ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺑر ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺧود ﮐﺎﻓر ﺷدﻧد و ﺑﺳوی ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل و
ﻓرزﻧدﭘرﺳﺗﯽ رﻓﺗﻧد ﺗﺎ ھﻣواره ﺟوان و ﺟﺎودان ﺑﻣﺎﻧﻧد! و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ وﻋده اﺑﻠﯾس ﻣﺣﻘﻖ ﻧﺷد و ﮐﺎﻓر ﮔﺷﺗﻧد و راﺑطﮫ اﻟﻠﮭﯽ ﺧود
را از دﺳت دادﻧد و از ﺑﮭﺷت ﺧدا ﮐﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﺑود ﺑﯾرون ﺷدﻧد.
 -١۶۵اﮔر اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺻورت ﺑﺷر را ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻠﻣﺎت اﻟﮭﯽ و ا ّم اﻟﮑﺗﺎب و ﻋﺻﺎره اﺳﻣﺎء و ﻋﻠوم ﻣﯽ ﺧواﻧد ﭘس ﺟﻣﺎل رﺣﻣﺎن
و رﺣﯾم اﺳت .ﭘس وای ﺑر آدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺻورت ﺧود را ﺑﺎ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻋوض ﮐﻧد .و اﯾن ﺗرﻓﻧد اﺑﻠﯾس در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ
اﻣروزه اﺳﺎس ﺟراﺣﯾﮭﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﺿد ﺧداﺋﯽ ﺗرﯾن ﻋﻠوم و ﻓﻧون اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺷر را از
ﻓرزﻧدﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﺟره ھم ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻧﻣوده و دﭼﺎر ﺧﺳران دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺻورت اﻟﮭﯽ را از او ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
ﺑﻘدرت ﺗﮑﻧوﻟوژی!
" -١۶۶ﺗﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗن "دوﺳﺗت دارم" ﻣﺛل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد -".اﯾن ﺳﺧن ﻧﺎب در ﺑﺎب ﻣﺣﺑت ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد آن
ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﻣﯽ اﻧدازد ﮐﮫ "ﺧداوﻧد ﺑرﺗر از آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وﺻف درآﯾد ".اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﮑررا ً ادﻋﺎ دارﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد
ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ و ﻣﺣﺑت و دوﺳت داﺷﺗن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ در ھر راﺑطﮫ ای ﮐﮫ ﺧدا ھﺳت آن راﺑطﮫ ﻗﺎﺑل وﺻف ﻧﯾﺳت و ھر ﮐﮫ ﺧواھد
آﻧرا ﻣﺣدود در اوﺻﺎف و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺻرﻓش آورد و ﺧودی ﮐﻧد ﻣﺣﺑت را ﻧﺎﺑود ﮐرده و ﺧدای از راﺑطﮫ رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از راﺑطﮫ رﻓﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﻋﺷﻖ ﭘدﯾده ای ﻣؤﻧث اﺳت زﯾرا ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻣؤﻧث اﺳت و ھﻣﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ در
ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﻧوری ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺛﻼً وﺻﻔﯽ ﮐﮫ ﻣوﻟوی از ﻋﺷﻘش ﺑﮫ ﺷﻣس ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣؤﻧث از دﺧﺗری ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﻘدس و زﯾﺑﺎ و رﻧد و ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ﻣﻧﯾت ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻻ ﮐﻧﻧده ال اﺳت.
 -١۶٧ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﺷﻘﯽ در ﺟﻣﺎل و ﺟﻼل رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺣﺿور ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ﺧداﺳت و اﮔر ﻋﺷﻖ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑﮫ ﺧﻼﻗﺗرﯾن
ﻧوﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷده اﺳت از ﺑرﮐت ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت .و ﻟذا ﻣﺛﻼً دﯾوان ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗرﯾن و ﻧﯾز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
ﺗرﯾن اﺛر ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ از ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻧﮫ ھﮕل ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﻟوی ﺑوده اﺳت ﺣدود ﺷش ﻗرن ﻗﺑل از ھﮕل و ﻣﺎرﮐس! و اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺧﻼق و ﻋروﺟﯽ و
ﺟﺎدوﺋﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ )ال  +ﻻ( اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻓﺎﺋﻖ آﻣده و ﺑﻧﯾﺎد ھر ﭼﮫ دوﮔﺎﻧﮕﯽ را ﺑرﻣﯽ اﻧدازد در ظﮭور ﺟﻣﺎل ھﯽ
ﷲ!
 -١۶٨ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ رﺳﯾده اﻧد ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋرش ھﺎی ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر
ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻧورش اﻣروزه ﭼﺷم ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﺧﯾره و ﻣﺟذوب ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
 -١۶٩ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا )ﺧودآ( ﻓﻘط ﺑﺧودآورﻧده دﻟﮭﺎ و ﺟﺎﻧﮭﺎﺳت وﻟﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ،ﺑﺧود ﻣﯽ آورد و ﺳﭘس ال ﺧود را ﺑﮫ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ
"ﻻی" ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و در اﯾن ﻧﺑرد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ال -ﻻﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺟز ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر در ﻗﻠﻣرو ﺟﺎن آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺳوزد
و ﺑر ﺑﺎد ﻣﯽ رود.
 -١٧٠ﻧﺑرد و اﺗﺣﺎد ال -ﻻﺋﯽ در ﺟﺎن ھﻣﺎن راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ آدم -ﺣواﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑرد و ﺻﻠﺢ ﺑﯾن دﻧﯾﺎ و آﺧرت ،ﻣﺎده و
ﻣﻌﻧﺎ ،ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و ﺑود و ﻧﺑود را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد .و اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻧور ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﭘﺎ ﺷده و ھداﯾت ﻣﯽ
ﮔردد.
 -١٧١ﻋﺷﻖ در ﻗﻠﻣرو ﺳﺎﺋر ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ھرﮔز از ﺧﯾر و ﺷر ﻓراﻧﻣﯽ رود ﯾﻌﻧﯽ ﻏﺎﯾت ﺣﻖ ﺟوﺋﯽ ھﻣﺎن ﻓرﻗﺎن اﺳت ﮐﮫ
روﯾﺎروﺋﯽ ﺣﻖ و ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﻓﻘط در ﻋﺷﻖ ھﺎی ﻗﻠﻣرو ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ از دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻓراﻣﯽ رود و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﺑود و ﻧﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و آن ﺑﮫ ﻗدرت ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ در ھﻣﮫ ﻣذاھب ﻏﯾراﺳﻼﻣﯽ
١٨

ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ اﺑطﺎل و ﻋﯾن ﺑﺎطل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﭘﺎﯾﺎن ھر ﻋﺷﻘﯽ ﺷﮑﺳت و ﺧﯾﺎﻧت و ﻓراق اﺳت .وﻟﯽ در ﻋﺷﻖ اﻟﻠﮭﯽ اﺳت
ﮐﮫ در اوج ﻓراق ،وﺻﺎل رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺟﻣﺎل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺷﮭود ﻣﯽ ﺷود .داﺳﺗﺎن ﺷﯾﺦ ﺻﻧﻌﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﺑﯾﺎن اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت اﺳت.
 -١٧٢ﭘس ﺑدان ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ھم آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻟﻘﺎءﷲ را اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻧوز ﻗرآﻧﯽ ﻧﺷده و ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ در ﺟﺎﻧﺷﺎن ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺣداﮐﺛر ﻓرﻗﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻣﺣﻣدی ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 -١٧٣ﺑدان ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﻠﮭﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﭘس از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم و اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﻧد و ھﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺻوﻓﯾﺎن ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد از ﺣﻼج و اﺑن ﻋرﺑﯽ و ﻣوﻟوی و ﺑﺎﯾزﯾد و ﻋراﻗﯽ و روزﺑﮭﺎن و راﺑﻌﮫ ﻋدوﯾﮫ و
طﺎھره ﻗرة اﻟﻌﯾن و اﻣﺛﺎﻟﮭم .ﻓﻘط اﯾﻧﺎﻧﻧد ﻣظﺎھر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻗرآﻧﯽ! و ھر ﮐﮫ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑﻧد در
آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳﯾر ﭘوﭼﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻧﮭدام و ﺧودﺑراﻧدازی ﻣﯽ ﺷود و از درک اﻣﺎم زﻣﺎن ھم ﻋﺎﺟز و ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺑر ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد وارد ﻧﻣﯽ ﺷود.
" -١٧۴ﺧون ﺧوری ﮔر طﻠب روزی ﻧﻧﮭﺎده ﮐﻧﯽ"! و اﯾن ﮐل راز ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷر اﺳت .دو رزق و روزی
دارﯾم :رﺣﻣﺎﻧﯽ و رﺣﯾﻣﯽ! رﺣﻣﺎﻧﯾت ﻗﻠﻣرو روزﯾﮭﺎی ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت و رﺣﯾﻣﯾت ھم ﻗﻠﻣرو روزﯾﮭﺎی ﻧﻧﮭﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ اﯾن
ھﻣﺎﻧﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮭﺎده ﺷده ﺑود ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و اﮔر آدﻣﯽ ﺑﯾدار ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺟدال ﺑﺎ رﺣﯾﻣﯾت رزق ﺧود
ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد .زﯾرا آن رزق و روزی ﺟﺎوداﻧﮫ و ﭘﺎک و اﺧروی ﮐﮫ ﺗوﺷﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾد اﺳت از رﺣﯾﻣﯾت ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ
را ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودی ﺑدھﯽ و اﮔر از دﺳت دادی ﺑدﻧﺑﺎﻟش ﻧروی و ﺟدال ﻧﮑﻧﯽ .ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ھﻣﮫ روزﯾﮭﺎی ﻧﮭﺎده ﺷده ﺑﺎ ﻣرﮔت
از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود.
 -١٧۵و ﺟز ﺑﻘدرت ﻋﺷﻖ ﻧﻣﯽ ﺗوان رﺣﯾم ﺷد و ﺟﺎوداﻧﮫ! ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﺗوﺻﯾف ﺑﮭﺷت در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻋﯾن وﺻف ﻋﯾش ھﺎی
دﻧﯾوی در ﮐﻣﺎل اﺳت ﺑﺻورت و ظﺎھر! وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت و ﺑﺎطن ﭼﯾز دﯾﮕرﯾﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﮔذار از رﺣﻣﺎﻧﯾت اﺳت ﺑﺳوی
رﺣﯾﻣﯾت! ﺑﻘدرت ﻋﺷﻖ ﮐﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت .ﺑﮭﺷت ﺣﺎﺻل ﮔذار از رزق رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت.
 -١٧۶اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن در ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻧﯾز ﺣﺗﯽ در ﻏﺎﯾت رﻋﺎﯾت ﺷرﯾﻌت ھم از رﺣﻣﺎﻧﯾت ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ روﻧد و ﺟﺎﻧﺷﺎن ﺣداﮐﺛر
ﮔوﯾﺎی ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﺳت و ﻧﮫ ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم!
 -١٧٧آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻼش در ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزی رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺟﺎن ﺧود دارﻧد دوزﺧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ آﺗﺷﯾن! زﯾرا رزق رﺣﻣﺎﻧﯽ ظﺎھرا ً
ﻧﮭﺎده ﺷده و ﺑﺎطﻧﺎ ً رزق ﻧﻧﮭﺎده اﺳت ﭼون ﺑر آﺗش اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎھﯾت ﺑر آﺗش ﻗرار دارد .ﭘس
رزق رﺣﻣﺎﻧﯽ در ﻧﮭﺎد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ﭘس ﻧﻧﮭﺎده اﺳت اﻻ اﯾﻧﮑﮫ از دﺳت و دل ﺑرود و رﺣﯾﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ در دل ﻗرار ﮔﯾرد
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺷﺗﯽ و ﻧوری ﺷود.
 -١٧٨ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺎ دﺳت و دل از ﻣﻌﺷوق ﻧﮑﺷﯽ و ﻣﻧزه ﻧﮕردی ﻣﻌﺷوق ﺗو ﻧوری ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻧﺎری اﺳت و ﺗو را ﻣﯽ
ﺳوزاﻧد زﯾرا روزی ﻧﻧﮭﺎده اﺳت .ﺗﺎ ال ﺗﺳﻠﯾم ﻻ ﻧﺷود ﻓطرت و ﻧور وﺟود رخ ﻧﻣﯽ دھد و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در ﺟﺎن ﺷﮑوﻓﺎ ﻧﻣﯽ ﮔردد.
 -١٧٩از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد ﭘس ھﯾﭼﮑس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﺳراﻏش ﻧﯾﺎﻣده ﺑﺎﺷد و ﺑر
او ﻧﺗﺎﺑﯾده ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ اﮐﺛرا ً ﻋﺷﻖ را ﻣﺣدود و ﻣﺣﺻور در ﺗوﺻﯾف و ﺗﻌرﯾف ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﮐرده و آﻧرا ﻣﻧﯽ ﻧﻣوده ﺗﺎ ﻣﻌﺷوق
را ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﺧوﯾش آورﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ راﺑطﮫ را از اﯾن ﻧور ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .وﻟﯽ اﮔر ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ را
رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد ﺟﻣﺎل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗرآن -در اﯾن دﯾدار اﺳت ﮐﮫ ﻓرق و ﻓراق و ﻓرﻗﺎن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت رﺳﯾده و ﻗرآن رخ
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﮐﮫ ﻓراﺳوی ﺧﯾر و ﺷر و ﺑود و ﻧﺑود اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ظﮭور ﺟﻣﺎل واﺣده ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت.
" -١٨٠ﺧداوﻧد اھل ﺗﻘوا را ﺧود ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ".ﻗرآن -آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻋﺷﻖ ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﻧد ﺗﺣت ﺗﻌﻠﯾم ﺧداوﻧد درﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑﮫ
ﻓرﻗﺎن ﻣﯽ رﺳﻧد و در اﯾن ﻓرﻗﺎن از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ﺗﻣﻠﮏ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺻون ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﭼون ﺗﺳﻠﯾم اﯾن ﻓرﻗﺎن ﺷوﻧد و

١٩

دﺳت از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮑﺷﻧد ﺑﮫ ﻗرآن ﻣﯽ رﺳﻧد و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﻌﻧﯽ از ﻏﺎﯾت ﺗﻘوا ﺑﮫ ﺗﻘرب و ﺗوﺣﯾد ﻣﯽ
رﺳﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﮐﻼم رﺳول ﻋﺷﻖ)ص( اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻﻣت در ﻋﺷﻖ را ﻗﻠﻣرو ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ ﺧواﻧد.
 -١٨١ﻋﺎﺷﻖ )ال -ﻣرد( ﻋﺎرف ﺑر ﻣﻌﺷوق )ﻻ -زن( اﺳت ﭼون ﻣﺻدر ﺣرف ﻣﻌرﻓﮫ ال ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛرا ً از اﯾن
ﻋرﻓﺎن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ آن اراده ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﻣﻌﺷوق اﺳت .ﻣﻌﺷوق ﻧﯾز از
اﯾن ﻣﻌروﻓﯾت ﺧود در ﻧزد ﻋﺎﺷﻖ دﭼﺎر وﺳوﺳﮫ ﻧﺎز )ﻻ( ﺷده و ﺑﮫ اﻧﮑﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﭘردازد و اﯾن ﮐﯾد ﻋظﯾم اوﺳت ﮐﮫ دﻣﺎدم
ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ ﻋﺷﻘش را در ﻣﺎدﯾت و رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧد و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﺎزد و ﻟذا از رﺣﯾﻣﯾت ﻋﺷﻖ
ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺟﺎی ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،ظﮭور ﺷﯾطﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود!
 -١٨٢ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن اﯾّﺎم ﻧزول روح و ذﮐر ،ﺟرأت ﺑر زﺑﺎن راﻧدن ﮐﻠﻣﮫ ﷲ را ﻧداﺷﺗم زﯾرا اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑودی
ﻣﯽ ﮐردم و ﻟذا ﺑﮫ ﺳﺎﺋر اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﻧﻣودم ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺧود ﻣوﺟب ﻣوت ھﺎی ﻣﮑرر ﻣﯽ ﺷد و
زﻧدﮔﯾﮭﺎی ﺑرﺗر! در آن واﻗﻌﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋظﻣت ﺟﺎدوﺋﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﭘﯽ ﺑردم ﮐﮫ ﭼون ﺑر دل ﻧﺷﯾﻧد ﺑراﺳﺗﯽ ﮐن ﻓﯾﮑون ﻣﯽ ﺳﺎزد
و ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و از ﻧﯾﺳﺗﯽ ،ھﺳﺗﯽ دﮔر ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ،ﺧﺎﻟﻖ اﺳت" .در ازل ﺟز ﺧدا ﻧﺑود
و ﺧدا ھم ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑود و آن ﮐﻠﻣﮫ ،ﷲ ﺑود" .ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ-
 -١٨٣اﮔر ﺳﺋوال اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ از دل رﺳﯾد ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را ﭘذﯾرا ﺷود و ھﺳﺗﯽ را ﻧور ﻧﻣﺎﯾد و ﻧور
وﺟود را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑرﺳﺎﻧد "ﭘروردﮔﺎرا ﻧورم را ﮐﺎﻣل ﻓرﻣﺎ" ﻗرآن -ﭘﺎﺳﺦ ﺟز ﺗﻘوا و اطﺎﻋت از واﺟﺑﺎت و ﺗرک ﻣﺣرﻣﺎت ﻧﯾﺳت.
ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯾد از اﯾن ﺑﻧده و ﯾﺎ ھر ﻋﺎﻟم و ﻋﺎرﻓﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧوﯾﺗﯽ ﺑرﺳﯽ ﺟز ﺷﯾطﻧت! و اﯾن ﻣﻌﺎرف ﻓﻘط ﺑرای آﻧﺳت
ﮐﮫ ارزش و اھﻣﯾت ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( واﺿﺢ ﺗر ﺷود ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ راه و رﺳم ﺟدﯾدی ﺑﻧﺎ ﮔردد.
 -١٨۴ھﻣﮫ ال ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ات و زﻧدﮔﺎﻧﯾت را ﺑﮫ ﺗﯾﻎ ﻻ دﻣﺎدم ﺑزن ﺗﺎ ﺑﮫ ال ھﺎی ﺑرﺗر و ﻋﺎﻟﯾﺗری ﺑرﺳﯽ و اﯾن رﺳﯾدن از راه
ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﻠﻘﯾن ھم ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﻠﮑﮫ از ﺗﺟﻠﯾﺎت ﮐﻠﻣﺔ ﷲ وﺟود را ﺑﮫ رﺣﻣﺗش ﻓراﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .و اﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘوا و ﺟﮭﺎد اﮐﺑر! و ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ در اﯾن ﺟﮭﺎد از دﯾن ﺧدا ﺳﺑﻘت ﮔﯾری و ﺑﺧواھﯽ از ﻣﺣﻣد)ص( ھم ﻣﻘدس ﺗر ﺑﺎﺷﯽ!
ﺣﯽ داری ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اطﺎﻋت ﮐن و ﺑﺎ اواﻣرش ﻣﮑر و ﺑﺎزی ﻣﮑن .و اﮔر ﻧداری ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﮫ ﺷرﯾﻌت را ﮔردن ﺑﻧﮫ
 -١٨۵اﮔر اﻣﺎﻣﯽ ّ
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺎﻣﯽ ﺑرﺳﯽ و ﭼون رﺳﯾدی ﻣﺄﻣور ﺑﮫ اطﺎﻋﺗﯽ ﻧﮫ ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﻠﻘﯾن و ھﻣذات ﭘﻧداری و ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﯽ و رؤﯾﺎﭘردازی از ﻧﺳﺧﮫ
ھﺎی ﺳﺎﺋر ﺑزرﮔﺎن دﯾن! و ﺑدان ﮐﮫ اﻣر ﭘﯾروی از ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﻠط ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد ﺷده اﻧد ھﻣﺎن اطﺎﻋت از
وﻟﯽ اﻣر و ﻋﺎﻟم دﯾﻧﯽ ﺑﻌﻧوان اﻣﺎﻣﯽ زﻧده اﺳت در درﺟﺎت! ﺑزرﮔﺎن دﯾن ﻣراﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣراﺟﻊ ﺗﺑﻌﯾت ھﺳﺗﻧد و
راھﻧﻣﺎﺋﯽ در ﺳﻠوک ﻣﻌﻧوی! و اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓروع ﻋﺑﺎدی اﺳت ﻧﮫ اﺻول ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻋﻣﻠﯽ .و
ھﻣﮫ در اﺻول ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾده اﻧد.
 -١٨۶اﻣروزه ھﻣﮫ ﭘﯾروان ﻣذاھب اﻟﮭﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن در ﻓروع دﯾن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧدارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در اﺻول ﻧظری دﯾن
و اﺻول ﻋﻣﻠﯽ ﺷرﯾﻌت ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ در ﻓﮭم ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺣﯾد و ﻧﺑوت و ﻣﻌﺎد و ﻋدل و اﻣﺎﻣت و ﻧﯾز در اﺟرای
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ ھﻣﭼون ﺻدق و ﻋﻔّت و ﻣﺣﺑت و دوری از رﺑﺎ و رﯾﺎ و زﻧﺎ و ﻣﺳﮑرات دﭼﺎر ﺳرﮔرداﻧﯽ و ﺗردﯾدﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻼً
از رﺑﺎ و رﯾﺎ و زﻧﺎ و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻣﺧدرات و ﻣﺳﮑرات ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ رھﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد .و ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺑﻧﯾﺎدی
دﯾن و اﺧﻼق و ﻓطرت و ﻋﻘﻼﻧﯾت را در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺑﯾﯾن و ﺗﻌﯾن ﺑﺧﺷد و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اﺻﻼً ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت و آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ
و ﺗﮑﻠﯾف ﭼﯾﺳت!
 -١٨٧اوﺻﺎف و ﺗﻌﺎرﯾف ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺳﻧﺗﯽ اﺻول و ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ دﯾن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧود ﺑﺧود ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺑطﺎﻟت
ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑر ﺟواﻣﻊ ﻣدرن اﺳﻼﻣﯽ ﺑوﺿوح اﯾن ﺑطﺎﻟت ﻣﺷﮭود اﺳت .ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣدرن ،ﺻﺎدق زﯾﺳﺗن و ﻋﻔﯾف
ﺑودن و رﯾﺎ ﻧﮑردن و ﺑﺎوﻓﺎ ﺑودن از ﻣردن ﺳﺧت ﺗر اﺳت .در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ذھﻧﯽ ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد و
ﻧﺑوت و ﻣﻌﺎد ﺑﺎوری داﺷت و اﯾن ﺑﺎور را ﭘﺎﺳداری ﻧﻣود .اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ!
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 -١٨٨ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم ﺳﯾطره ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﮭﺎر ﺷﻘﺎوت اﺳت زﯾرا ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﯾرﺣم آھن و ﺑﺗون و ﺑرق و ﺑﻣب و ﻣﺎھواره و اﻣواج
رادﯾواﮐﺗﯾو ﺑر ﺗن و ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت .در ﻗﻠﻣرو اﯾن ﺷﻘﺎوت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان رﺣﻣت اﻟﮭﯽ را ﺣﻣل ﻧﻣود و ﺣﻘوﻗش را ادا ﮐرد؟
اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ!
 -١٨٩ﻣدرﻧﯾزم ﺳﯾطره ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﻧﻔس اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﻣطﻠﻖ! ﮐﮫ ﻣوﺗور ﻣﺣرﮐﮫ اﯾن
ﻣدرﻧﯾزم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳت از ﺗﻠﻔن و ﻣﺎھواره ﺗﺎ اﺗوﻣﺑﯾل و ھواﭘﯾﻣﺎ و اﯾﻧﺗرﻧت .ﺣﺎل در ﭼﻧﯾن
وﺿﻌﯾﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﮐرد و ﻧﻔس اﻣﺎره را ﻣﮭﺎر ﻧﻣود؟ اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ!
 -١٩٠در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻧﻔوس و ﻗﻠوب و ارواح ﺑﺷری از درون و ﺑرون ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر اﺷﯾﺎء و ﺷﯾﺎطﯾن ﺟن و اﻧس درآﻣده اﺳت
و ﺷﯾﺎطﯾن آرﯾل ﺑﻼوﻗﻔﮫ در ﺟﺎن آدﻣﯽ وﺳوﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺧدای را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد و ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا را ﺑﮫ دل رﺳﺎﻧد؟
اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ!
 -١٩١ﺧداوﻧد از ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن و ﮐﺎﻓرﺗرﯾن و ﻣﻔﻠوﮐﺗرﯾن ﮔروھﮭﺎ و طﺑﻘﺎت و اﻗوام ﺑﺷری ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﺷﺎھداﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧزد اﯾن
ﺑﻧده آورد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺟت ھﺎ و ﺑﯾﻧﺎت و ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدﯾش آﻧﮭم از درب اﺷد رﺣﻣﺗش و ﺷﻔﺎﻋت و ﮐراﻣﺗش آﻧﺎن را ﺑﮫ دﯾن ﺧدا
دﻋوت ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً اﮐﺛر اﯾن اﻓراد و ﺧﺎﻧواده ھﺎ در ﻟﺣظﮫ ﺳﻘوط و ھﻼﮐت اﺑدی ﻗرار داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣرا ﺑﺳوﯾﺷﺎن ﺑرد.
وﻟﯽ اﮐﺛر آﻧﺎن ﭘس از ﻧﺟﺎت و ﺷﻔﺎی از ﺻدھﺎ ﻣرض ﺟﺳﻣﯽ و ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺛﺑﺎت و آﺳﺎﯾش و آراﻣش ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣدﻋﯽ
ﺑﻧده ﺷدﻧد و دﭼﺎر اﯾن ﺑﺎور ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﺻﻼً ﺑطور ﻣﺎدرزادی از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﺑرﺗرﯾن اﻓراد و اﻗوام ﺑﺷری ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ
رﺳﯾده اﻧد .و اﯾﻧﮏ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت و رھﺑری ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑرﺳﻧد .ﮐﮫ اﯾن ﻣﺻداق اﺷد ﻏرور و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﺣﺎﺻل از رﺣﻣت و
ﮐراﻣت ﺧداوﻧد اﺳت .و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آﻧﺎن را دﻋوت ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة و ﺣﺟﺎب و ﻋﻔت و ﺗﻘوا ﻧﻣودم ﻋداوﺗﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ آن
ﻋداوت ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت از وﺟﮫ رﺣﯾﻣﯾت و ﻻی ﷲ! ﯾﻌﻧﯽ رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺣﻖ را ﺑﮭﻣراه ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ ﺑر آﻧﺎن ﻋرﺿﮫ ﮐردم وﻟﯽ
طﺎﻟب ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺷدﻧد و :رﺣﻣن ﺗﻌﻠﯾم داد ﻗرآن را و آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را و آﻣوﺧت ﺑﯾﺎن را .ﻗرآن" -ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻋذاب
دوزخ آﻧﺎن را ﻓراﮔرﻓت" -".و اﯾﻧﺳت دوزﺧﯽ ﮐﮫ ﺗﮑذﯾﺑش ﻣﯽ ﮐردﻧد ".رﺣﻣن -۴٣ﭘس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدﺷﺎن در دوزخ آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷود!
 -١٩٢ﺑدان ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻠﯾم ﻗرآن و ﺑﯾﺎن ﺣﺎﺻل ﮔذار از رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺑﮫ رﺣﯾﻣﯾت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮔذار از ال )ﻣﻌروﻓﯾت
ھﺎ و داﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻣﻧﯾت ھﺎ( ﺑﮫ ﻻ! زﯾرا ﺑﺷر در ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻘت رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ ﺣﯾوان دوﭘﺎی ﺷرور و ﺟﮭﺎﻧﺧوار اﺳت .وﻟﯽ
ﺧﻠﻘت رﺣﻣﺎﻧﯽ در ﺗﻌﻠﯾم ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻋرﺻﮫ رﺣﯾﻣﯾت وارد ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﺟودﯾت ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﺷر ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
ھﺳﺗﯽ ﺑﯾروﻧﯽ و طﺑﯾﻌﯽ اش ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺗﺄوﯾل ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻗرآن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐردن
ﺟﮭﺎن!
 -١٩٣در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ،ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ" :ای اﻧﺳﺎن ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑرای ﺗو آﻓرﯾدم و ﺗو را ﺑرای ﺧودم!" ﯾﻌﻧﯽ
اﻧﺳﺎن ﺑرای ﮐﻠﻣﮫ ﷲ آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و ﺟﮭﺎن ﺑرای ﮐﻠﻣﮫ اﻧﺳﺎن! ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣوﯾل و ﺗﺄوﯾل ﺟﮭﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن
ﺑﮫ ﷲ!
 -١٩۴ﺗﺑدﯾل و ﺗﻧوﯾر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت )ال  -رﺣﻣﺎن( ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت )ﻻ  -رﺣﯾم( .و اﯾن ﺗﺣول ﻣﺎده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت .زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ھﺳت ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑظﺎھر ﻧﯾﺳت ﺧداوﻧد رﺣﯾم اﺳت.
 -١٩۵ﺳوره رﺣﻣن ﮐﮫ ﺳوره ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت آﺷﮑﺎرا ﺳوره ﺗﻧوﯾر ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ رﺣﯾﻣﯽ ﮐردن رﺣﻣﺎﻧﯾت
اﺳت .و رﺣﻣﺎن دﻋوت ﺑﮫ رﺣﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺟز ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﺎﺑود اﺳت.
 -١٩۶درب ورود ﺑﮫ ﻗرآن ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم اﺳت .ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﺟز ﺗﻌﻠﯾم رﺣﻣﺎن و رﺣﯾﻣﯽ ﻗرآن و ﺷرح
ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﻧﯾﺳت و ﺣدود ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﭘﯾش اﯾن درب ﺑﺎ ﺗﻌﯾن و ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ آﻏﺎز ﺷد در ﮐﺗﺎب ﻗرآن اﻟﺳﺎﻋﮫ ﮐﮫ
ﺗﺑﯾﯾن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ و ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ )اﻟﺳﺎﻋﮫ( ﻗرآن و اﺳﻼم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ راه ﺧروج از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن" .ای ﺟﻣﺎﻋت ﺟن و اﻧس اﮔر ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد از اﻗطﺎر و ﻣرزھﺎی زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن )ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن( ﺧﺎرج ﺷوﯾد وﻟﯽ ﻧﺧواھﯾد ﺗواﻧﺳت اﻻ ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ ﺳﻠطﺎن )اﻣﺎم("
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رﺣﻣن -٣٣و اﯾن ﺧروج از ﻗﻠﻣرو رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﺣﯾم اﺳت و او اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑر زﻣﺎن
اﺳت و ﺧﺎرج از ﻣﮑﺎن )ﻏﯾﺑت( .اﯾن ھﻣﺎن ھﺷدار اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ھر ﭼﯾزی را ﻏﺎﯾﺗﯽ
اﺳت و اﺳﻼم را ھم ﻏﺎﯾﺗﯽ اﺳت ﭘس ﺑﺎ ادا ﮐردن ﺣﻘوق اﺳﻼم ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﺑرﺳﯾد و از آﻧﺟﺎ ﺑرای ﺧدا ﺧروج ﮐﻧﯾد.
 -١٩٧اﯾن ﺧروج از اﻗطﺎر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ھﻣﺎن ﻧﺟﺎت از ﻓﺗﻧﮫ و دوزخ و ﻧﺎﺑودی آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎری اﻣﺎم زﻣﺎن! ﺑﮫ ﯾﺎد
ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻣﺎ و ﻣﻔﺳرﯾن ﻣﺷﮭور ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن آﯾﮫ ﻣذﮐور و ﻟﻔظ "ﺳﻠطﺎن" را ﺗﻌﺑﯾر ﺑﮫ ﺳﻔﯾﻧﮫ ﻓﺿﺎﺋﯽ ﻧﻣوده
ﺑود؟!
 -١٩٨ﺑدان ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮐﮫ ﻧوراﻻﻧوار ﻗرآن اﺳت راه ﻧﺟﺎﺗﯽ از دوزخ آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت دوران ﻧﯾﺳت .و ﺑدان
ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﯾن ﻧور ھم ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻧور ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ ﻧﯾﺳت ﭘس ﻧﻣﺎز اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم ﺑﯽ ﻧور اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ درب ظﻠﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﺷدار و ﻓرﯾﺎد ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن را ﺑر آﻧﺎن
ﻧﺎزل ﻓرﻣوده اﺳت.
 -١٩٩اﮔر رﺳول ﺧدا)ص( ،ﻧﻣﺎز را ﻧور ﭼﺷم ﺧود ﻧﺎﻣﯾده اﺳت اﯾن ﻧور در وﺟود اﻣﺎﻣش ﺗﺟﺳم و ﺗﻌﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻟذا اﻣﺎم
را ھﯾﮑل ﻧوری ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت.
 -٢٠٠ﺧدا ﻧور آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧور رﺣﻣﺎن اﺳت وﻟﯽ ﻣوﺟب ھداﯾت ﻧﯾﺳت .طﺑﻖ ھﻣﯾن ﺳوره ﻧور ،آن ﭼﮫ
ﻣوﺟب ھداﯾت اﺳت ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور اﺳت ﮐﮫ ﻧور رﺣﯾﻣﯽ اﺳت از ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد ﮐﮫ ﻧور ﯾﮏ
اﻧﺳﺎن اﻟﻠﮭﯽ اﺳت.
 -٢٠١ﺻورت ظﺎھری ﻗرآن و آﯾﺎﺗش ،رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا ﮐل ﻗرآن ﺟز ﺗذﮐر ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم در طﺑﯾﻌت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت.
وﻟﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و ﻋﻠم ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطﻧش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ رﺣﯾﻣﯽ اﺳت و آن ﺑﯾﺎن ﺑﮭﺷت ﻣﺗﻘﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطن
طﺑﯾﻌت رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت .وﻟﯽ ﭼون ﺑﮫ ﻏﺎﯾت و ﻣطﻠﻊ ﻗرآن ﺑرﺳﯽ ﺟﻣﺎل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﻋروس ﻗرآن اﺳت .و ﺗﺎ ﺑﮫ
اﯾن ﺟﻣﺎل ﻧرﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ و ﺗوﺣﯾدی و اﻟﻠﮭﯽ ﻧﺷده ای .ﭘس اﮔر ﺧود ﭼﻧﯾن ﻧﺷده ای اﻗﺗدا و اطﺎﻋت ﮐن از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن راه را
ﺑﺎ ﻗرآن طﯽ ﮐرده اﻧد و ﻗرآﻧﯽ ﺷده اﻧد .وﻟﯽ ﺑرﺣذر ﺑﺎش از اﯾﻧﮑﮫ در ﺟرﮔﮫ ﻣﻘﻠدان ِﻋﺎرﻓﺎن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ اﯾن
ﺑدﺗرﯾن ﺳرﻧوﺷت اﺳت و ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل اﺳت.
 -٢٠٢در آﺧراﻟزﻣﺎن از دﯾن ﺧدا ﺟز ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭرش ھم ﺑﻘﯾﺔ ﷲ اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﻘدرت ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﺑﮫ
ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﺗﺻل ﺷد رﺳﺗﮕﺎر اﺳت و ﺗوان ﺗﻘوا و ﻋﻔت و ّ
ﻋزت و ﺣﻔظ وﺟودش را دارد و ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﻗطﺎر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن
ﺑﺳوی ﺧداﯾش ﻋروج و ﺧروج ﻧﻣﺎﯾد.
 -٢٠٣ﻓﻘط از دﻋﺎھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر)ع( ﺑراﯾﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻣﯽ ﺗوان ﺑراﺳﺗﯽ ﺣﺿور و ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را از وﺟودﺷﺎن
درﯾﺎﻓت ﺧﺎﺻﮫ دﻋﺎی ﺟوﺷن ﮐﺑﯾر و دﻋﺎی ﺳﺣر ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺧود ﷲ از زﺑﺎن اﻧﺳﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓﺗش
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻣﯾرد و زﻧده ﺷود ﺗﺎ ﺳﻌﮫ ﺻدر ﯾﺎﺑد ﺗﺎ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﻋرﺷﯽ را ﺣﻣل ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ از ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﺳﺧن
ﻣﯽ ﮔوﯾد.
 -٢٠۴آﺧر زﻣﺎن و آﺧر ﻣﮑﺎن ﮐﺟﺎﺳت؟ و آﺧرﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﮐداﻣﺳت؟ و آﺧرﯾن ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﮐﯾﺳت؟ و آﺧرﯾن ﻣوﺟود ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت؟
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾﮕر ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺛل ﺧود را ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد ﺗﺎ در ﻣﺛﻠش اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ اﻧﻘطﺎع ﻓرھﻧﮕﯽ و رواﻧﯽ و آرﻣﺎﻧﯽ و
ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﯾن ﻧﺳل ھﺎ! اﻧﻘطﺎع راﺑطﮫ واﻟدﯾن ﺑﺎ ﻓرزﻧدان .و اﻧﻘطﺎع راﺑطﮫ زن و ﻣرد! آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد و
ﺗﺎرﯾﺦ! و در آﻧروز ﺟز ﺧدا ﯾﺎر و ﭘﻧﺎھﯽ ﻧﯾﺳت! و در آﻧروز ﺟز ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ،ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﻧدارد .در آﻧروز "ﺧدا" آﺧرﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﺳت.
و ﺟز ﺧدا ھم ﺑر روی زﻣﯾن وﺟود ﻧدارد .ﺑﻘﯾﺔ ﷲ! و ﻣﺎﺑﻘﯽ ھﻣﮫ ﻧﺎﺑودﻧد ﺟز ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ﮐﮫ دارای ﺗﺟﻠﯾﺎت و ﮐراﻣﺎﺗﯽ ﺑﯽ
اﻧﺗﮭﺎﺳت! در آﻧروز ھر ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑر زﺑﺎن آورد دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﺑﺗواﻧد و ﺷﯾﺎطﯾن ﭼﻧﯾن ﺗوان و اﻣﮑﺎن و
اﻣﯾدی ﺑﮫ او ﺑدھﻧد! در آﺧراﻟزﻣﺎن ھر ﮐﺳﯽ ﻏﺎﯾت و ﻧﮭﺎﯾت و ﭘﺎﯾﺎن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺟز ﺧودش ﻧﮫ ﺟﺎﺋﯽ دارد و ﻧﮫ ﻓرداﺋﯽ.
اﯾﻧﮏ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﮫ ﺧودآ ﺑر ﺧود وارد ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑدﺳت ﺧود ﺑﺳوی ﻧﺎﺑودی ﺧود ﻣﯽ رود .در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟز ﺑﺎ ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا
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ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺧود راه ﯾﺎﻓت زﯾرا ﺧود ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن درآﻣده اﺳت .ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،ﮐﻠﻣﮫ آﺧر اﺳت ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه
ﻧﺟﺎت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت اﮔر ﺑر زﺑﺎن آﯾد!
 -٢٠۵در آﺧراﻟزﻣﺎن "ﺧود" از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﭘس از ﺧودآ ﻧﯾز ﺟز "آ" ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ال ﮐﮫ ﻣﻌرﻓﮫ وﺟود اﺳت
زدﺳت رﻓﺗﮫ و وﺟود ھر ﮐﺳﯽ ﯾﮏ ﻻی اﺑدﯾﺳت و ﻣﻌرﻓﮫ وﺟود ﺟز ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اﻟﯽ اﺳت و او ﺟز ﻋﻠﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻻی ﺗو را ﺑﮫ ال ﺑﺎزﮔرداﻧد و ﺗو را اﻟﻠﮭﯽ ﮐﻧد.
 -٢٠۶در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑدون اﺗﺻﺎل ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را در دل ﺟﺎری ﮐرد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻧﮕﺷﺗر ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ
اﻧﮕﺷت اھرﯾﻣﻧﯽ ﮔردد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑر زﺑﺎن دو ﺟﻣﺎﻋت اﺳت :ﻣردان اﻟﮭﯽ و ﻣؤﻣﻧﺎﻧﺷﺎن و ﻧﯾز دﺟﺎﻻن و
ﭘﯾرواﻧﺷﺎن .ﯾﮑﯽ ﻧوری و دﯾﮕری ﻧﺎرﯾﺳت.
" -٢٠٧آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ھﺳت ﮐﮫ درﻣﺎﻧده ﻣﺿطری را ﮐﮫ ﭼون دﻋﺎ ﮐﻧد اﺟﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد ".ﻗرآن -در آﻧروز ھر ﮐﮫ ﷲ را ﺑﺧواﻧد ﺟز ﺑﻘﯾﺔ
ﷲ ﺑﮫ دادش ﻧرﺳد .و ھر ﮐﮫ ﺑﻘﯾﺔ ﷲ را ﻧﺧواﻧد ﷲ را ﻧﺧواﻧده اﺳت .اﯾن آﯾﮫ ﺑرای اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﺎرھﺎ ﻣﺣﻘﻖ ﺷده اﺳت.
 -٢٠٨ﭘس ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺟز در اﺗﺻﺎل روﺣﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﻣوﻟّد ﻧور و روﺷﻧﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺳوی ﺑﮭﺷت راه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .وﻟﯽ ﺑدون
ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ،ﻣوﻟد ﻧﺎر اﺳت و ظﻠﻣﺎت ﮐﮫ ﺑﺳوی دوزخ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .و اﯾن دو راه و رﺳم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت و ﻣردﻣﺎن ﺧود ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
اﯾن دو راه ﻣﯽ روﻧد!
" -٢٠٩آﯾﺎ ﻧدﯾدی ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ھوای ﻧﻔس ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧد ".ﻗرآن -اﯾن ﺧواﻧدن ﻣوﻟد آﺗش اﺳت.
 -٢١٠ﺧداوﻧد در ﻋﮭد و وﻓﺎی ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺣﺿور دارد .اﻧﺳﺎن ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد و ﺧودﻣﺣور و ﺑوﻟﮭوس و ﺑﯽ وﻓﺎ ،اﻧﺳﺎن ﺑﯽ
ﺧداﺳت و ﷲ ﷲ ﮔﻔﺗن او ﻋﯾن ﻓراﺧواﻧﯽ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻘول رﺳول اﮐرم ،ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ
ﺧدا ﻧﺷود ﻣوﺟب ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود" .از ھر ﭼﯾزی زوﺟﯽ آﻓرﯾدﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد" .ﻗرآن-
 -٢١١ﺧداوﻧد در ﺿدﯾت ھﺎﺋﯽ ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﻣﺣﺗﺎج ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﮐﮫ اﺷد آن راﺑطﮫ آدم -ﺣواﺋﯽ اﺳت.
 -٢١٢ﺧداوﻧد در اﺗﺣﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ال ھﺎ و ﻻھﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و دﯾدار ﻣﯽ ﺷود .و ھر ال -ﻻﺋﯽ ﯾﮏ وﺣدت اﺿداد اﺳت ﻣﺛل زن و
ﺷوھر ،واﻟدﯾن و ﻓرزﻧد ،رﺋﯾس و ﻣرﺋوس ،اﻣﺎم و ﻣﺄﻣوم ،ﻣراد و ﻣرﯾد ،ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده ،ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده،
دوﻟت و ﻣﻠت ،ﺣﺎﮐم و ﻣﺣﮑوم ،ارﺑﺎب و رﻋﯾت ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق ،ﺷﺎه و ﮔدا و ...و اﯾﻧﺳت زوﺟﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ آن ﺳوﮔﻧد
ﯾﺎد ﮐرده اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﮫ ﻣن اﺳت ﻧﮫ ﺗو ﺑﻠﮑﮫ اوﺳت!
 -٢١٣دﺷﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺗﺎج ﯾﮑدﯾﮕرﻧد :ال  +ﻻ! و ﺧداوﻧد اوی راﺑطﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ "ه" ﷲ اﺳت :ھﯽ ،ھو ،ھﺎ! ﭼون ال و ﻻ ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد ﺑرﺳﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ اﺳت ﮐﮫ ﭘس از اﯾﻣﺎن آﻣده و درب ورود ﺑﮫ ھداﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﻘﺎی
اﻟﮭﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.
 -٢١۴ھر زوﺟﯽ ﯾﮏ ﺿد و ﻧﻘﯾض اﺳت و ﯾﮏ ال -ﻻ اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرﺳﻧد اوی راﺑطﮫ )ه( ﭘدﯾد
ﻣﯽ آﯾد و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن "ه" راﺑطﮫ ھﻣﺎن ﻣﺣﺑت اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿور اوﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ "ه" ﺑﮫ ال +ﻻ
اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺑودﯾت و ﭘرﺳﺗش ﺣﻖ اﺳت در راﺑطﮫ.
" -٢١۵ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را از ﺧودش ﺑرﺣذر ﻣﯽ دارد ".آل ﻋﻣران -٣٠ﺑرﺧﯽ از اﯾن آﯾﮫ ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
درﺑﺎره ﺧداوﻧد و ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﯾﮫ ﺑﻌدی اﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺳﺎزد" :ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را از
ﺧودش ﺑرﺣذر ﻣﯽ دارد و ﺧدا ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن رﺋوف اﺳت .ﺑﮕو اﮔر ﺧداوﻧد را دوﺳت ﻣﯽ دارﯾد ﭘس از ﻣن ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧدا ھم
ﺷﻣﺎ را دوﺳت ﺑدارد "...ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺧدا و اطﺎﻋت ﻣﺳﺗﻘﯾم از او ﻋﯾن ﮐﻔر اﺳت و ﻟذا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد
"ﺑﮕو ﺧدا و رﺳوﻻن را ﻓرﻣﺎن ﺑرﯾد ﭘس اﮔر روی ﮔرداﻧﯾدﻧد ﺧداوﻧد ﮐﺎﻓران را دوﺳت ﻧدارد ".آل ﻋﻣران -٣٢ﯾﻌﻧﯽ ادﻋﺎی
راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺧدا و اطﺎﻋت از ﺧود او ﻋﯾن ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و ھوای ﻧﻔس را ﺧدا ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد.
٢٣

 -٢١۶ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد را ﺟز ﺑواﺳطﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣردﻣﺎن و ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺷﻧﺎﺧت" .ﮔﻧﺟﯽ ﭘﻧﮭﺎن
ﺑودم ﭼون دوﺳت داﺷﺗم ﺧود را آﺷﮑﺎر ﮐﻧم ﭘس ﺧﻠﻖ را آﻓرﯾدم و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردم" .ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ-
 -٢١٧ﺧداوﻧد را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑواﺳطﮫ آﯾﺎﺗش ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﺷرف آﯾﺎﺗش ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن و اﺷرف اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء
و اﻣﺎﻣﺎن!
 -٢١٨اﻟﺑﺗﮫ ﺧداوﻧد ھرﮔز ﺑﮫ آدﻣﯽ اﻣر ﻧﻔرﻣوده ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﻓرﻣوده ﮐﮫ درﺑﺎره ﺧودﻣﺎن ﺗﻔﮑر ﮐﻧﯾم زﯾرا او در ﻣﺎ
و از رگ ﮔردن ﺑﻣﺎ ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت و ﻟذا ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت ﺧدای را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﺑﻌﮑس.
 -٢١٩ﺑﻠﮑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎرھﺎ ﺑﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ درﺑﺎره وﺟود او ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل و ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻧﯾم.
 -٢٢٠آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﺧداوﻧد از طرﯾﻖ اﻧدﯾﺷﮫ درﺑﺎره او ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود؟ اﻧدﯾﺷﮫ درﺑﺎره ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و اراده
او؟ ﻣطﻠﻘ ﺎ ً! از طرﯾﻖ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و ﺳﺎﺋر اﺳﻣﺎی او ﮐﮫ ﺧودش در ﻧزد ﻣﺎ اﻣﺎﻧت ﻧﮭﺎده اﺳت! ﭼون ﻧﺎﻣش را ﺑر زﺑﺎن آورﯾم اﮔر
دﻟﻣﺎن زﻧده ﺑﺎﺷد و در ﻣﺻﺎدره اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و ﺧﻧﺎﺳﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﯾﺎدش در دﻟﻣﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد! و اﯾن از ﻣﻌﺟزه و ﺟﺎدوی ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ اﺳت .او ﻧورش را در ﮐﻠﻣﮫ اش ﻧﮭﺎده اﺳت :ﻣرا ﺑﺎ ھر ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﮭﺎﯾم ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد ﺑﺧواﻧﯾد :ﷲ ،رﺣﻣن و ﯾﺎ ھر اﺳم
دﯾﮕری. ...
 -٢٢١ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻋﻠم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻏﺎﯾت ﻋﻠم ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺎور ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﻣت او را ﻧﺧواھﯽ
ﺷﻧﺎﺧت ﮐﮫ اﯾن ﺣد از ﺑﺎور ﺧود ﺑرﺗرﯾن ﺣد ﻋﻠم ﺑﺷر اﺳت .وﻟﯽ او را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ دل درک و اﺣﺳﺎس ﻧﻣود و ﺑﮫ ﭼﺷم دل ھم
دﯾدار ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﻏﺎﯾت ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺷر از ﺧداوﻧد اﺳت.
 -٢٢٢وﻟﯽ ﺗﺎ ﻗﺑل از درک و درﯾﺎﻓت ﻗﻠﺑﯽ ﺧدا و دﯾدارش ،ﺧداوﻧد در راﺑطﮫ ھﺎی اﺿدادی ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت اﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﺷد
ﺿدﯾت ﺑﮫ ﻣﺣﺑت اﻧﺟﺎﻣد" .آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎن آورده و ﺧود را ﺑﮫ ﺻﻠﺢ رﺳﺎﻧﯾدﻧد و در ﺟﺳﺗﺟوی ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎر ﺻﺑر ﮐردﻧد ﻗﺎﺑل
ھداﯾت ھﺳﺗﻧد .و ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد او را دﯾدار ﮐﻧد وﻗت دﯾدارش ﺧواھد رﺳﯾد" .ﻗرآن-
 -٢٢٣اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دوﺳت داﺷﺗن دﺷﻣﻧﺎن ﻏﺎﯾت ﻓﺿﯾﻠت ﺑﺷر اﺳت زﯾرا در اﯾن دوﺳﺗﯽ ﺧداوﻧد ﺣﯽ و ﺣﺎﺿر و ﻗﺎﺑل ﺷﮭود
اﺳت.
 -٢٢۴ﺑﮫ ﯾﻘﯾن اﻋﺗراف ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﮐﺛر دﯾدارھﺎی اﻟﮭﯽ ﺑرای اﯾﻧﺟﺎﻧب در ﺻﺑر و ﺗﺣﻣل و ﺳﺗﺎری و ﻣﺣﺑت و ﻣودت ﺑﺎ ﺷﻘﯽ
ﺗرﯾن ﻣﻧﮑران و دﺷﻣﻧﺎﻧم رخ ﻧﻣوده اﺳت آﻧﮭم در ﻏﺎﯾت ﻣﺣﺑت ﻣن و ﺷﻘﺎوت آﻧﺎن!
 -٢٢۵ھﻣﮫ ﮐﺎﻓران و ﻣﻧﮑران و ﻣﺗﮑﺑران و ﮐذاﺑﺎن و ظﺎﻟﻣﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﺟﺎھﻼن ﻣظﺎھر "ﻻ" ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و
ﺷﮭداء و ﺻدﯾﻘﯾن و ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﻣظﺎھر "ال" )ﻋرﻓﺎت( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﭼون اﯾن ال ھﺎ ﺑﺎ آن ﻻھﺎ ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ و ﯾﺎری ﺑرای ﺣﻖ
ﺑرﺧﯾزﻧد ال ﺑﮫ ﻻ ﻣﺗﺣد ﺷده و ﷲ رخ ﻣﯽ دھد .و اﮔر ﺑرﺗرﯾن آﯾﺎت و ﺷﮭود و ﻣﻌراج اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻣﺣﻣد)ص( و ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ رخ
ﻧﻣود ﺑدﻟﯾل ﻏﺎﯾت ﻣﺣﺑت و ﺧدﻣت و رﺣﻣﺗﺷﺎن درﺑﺎره ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن روی زﻣﯾن ﺑود ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن "اﻋراب در ﮐﻔر و
ﻧﻔﺎق ﺑدﺗرﯾن ﻣردﻣﺎﻧﻧد".
ﺳر وﺣدت اﺿداد
 -٢٢۶ھر ﻻﺋﯽ ﺑر ﯾﮏ ال ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی ﺑر ﺿدش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .و ّ
و وﺣدت وﺟود از ھﻣﯾن روﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت و اﺷد اﺿداد ھم ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود اﺳت:
ال+ﻻ+ه! و ﭼون "ه" از ﻏﺎﯾت اﺗﺣﺎد ﭘدﯾد آﻣد ﺣﻘﯾﻘت ھﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﯾﺎ ھو اﻟﻠﮭﯽ ﯾﺎ ھﺎ اﻟﻠﮭﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود.
 -٢٢٧اﯾن ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ و طرز ﻓﮑر ﺑﻐﺎﯾت زﺷت و ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﯾن ﺧدا و اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﺑﮫ
ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری ﻣﯽ ﺷود ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺷود ﮐﮫ ﭘس آدﻣﯽ در ﻗﺑﺎل ﺧداوﻧد و دﯾن رﺳوﻻﻧش ھﯾﭻ ﺗﻌﮭدی ﻧدارد
و ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﮐل دﯾن ﻣﯽ ﺷود و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﻋﯾن دﯾن ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﻠﮑﮫ ﻋرﻓﺎن ھم ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود .از
اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﮭﻣت ﺑﮫ ﻋرﻓﺎ و ﺣﮑﯾﻣﺎن اﻟﮭﯽ ﻧﺳﺑت داده ﺷده و ھﻣﮫ ﺷﺎن ﻣﺗﮭم ﺑﮫ اﻟﺣﺎد ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﮔوﯾﺎ ﻋﻘﻼﻧﯽ و
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ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐردن دﯾن ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ دﯾﻧﯽ! ﭼﻧﯾن ﺗﺻور و اﺳﺗﻧﺑﺎطﯽ از ﮐﺟﺎ و ﭼرا ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود؟ ﮔوﯾﺎ اطﺎﻋت از ﺧدا و رﺳول ﻓﻘط
ﺑﮫ ﺟﺑر و ﺟﮭل ﮐورﮐوراﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻋﻘل و روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﯾد دﯾﮕر ﺗﻌﮭدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد! اﯾن ﻋﯾن ﮐﻔر و
ﺣﻣﺎﻗت و ﺣﻘﺎرت ﺑﺷر اﺳت و ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﺟﮭل! اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻌﻣﺎ و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاھب و ﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن دﯾن و ﻋرﻓﺎن اﺳت.

 -٢٢٨اﺻﻼً دﺳﺗﮕﯾری و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑر اﺳﺎس ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎطﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻋظﻣت و اھﻣﯾت و ﻋﻣﻖ ﻧﻣﺎز
ھزار ﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻌﻠوم و ﻣﻔﮭوم ﺷود آﯾﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣوﺟب ﺗرﻏﯾب ﻣردم ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺷود ﯾﺎ ﺗرﻏﯾب ﺑﮫ ﺗرک ﻧﻣﺎز؟ وﻗﺗﯽ
اھﻣﯾت ﺣﺟﺎب و ﻋﻔﺎف ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی و روﺣﺎﻧﯽ ﻓﮭم ﺷود آﯾﺎ رﻏﺑت ﻣردم ﺑﮫ ﺣﺟﺎب و ﻋﻔﺎف را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﮐﻣﺗر؟
وﻗﺗﯽ وﺣﯽ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری ﺗﺑﯾﯾن ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ واﻗﻌﮫ ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت آﯾﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ را ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣوﺟب ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود؟ ووو. ...

 -٢٢٩ﻋﻘل و وﺟدان ﺑﺷری ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ دﯾن و اﻣور ﻏﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻋﻘﻠﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺷر درآﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﯾن در ﺑﺷر
ﺟدی ﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﮔردد و رﻏﺑت ﻣردم ﺑﮫ ﻣﻌﻧوﯾت ﺷدﯾدﺗر ﺷود .وﻟﯽ اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣﻠﯽ از ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﻣﻌﮑوس از آب
درآﯾد آدﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف ﺗرک دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﮐرده اﻧد ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺑوده اﻧد ﭘس ﺗرک ﻧﻔﺎق
ﮐرده و ﮐﻔرﺷﺎن ﻋﯾﺎن ﺷده و اﯾن ﺧود ﯾﮏ رﺷد و اﺻﻼح و ﺻدق در دﯾن و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ھم ارزش دﯾﻧﯽ دارد و ھم
دﻧﯾوی!
 -٢٣٠ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﻧور ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن در دﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم ﺷرک و ﻧﻔﺎق و رﯾﺎ و ﺑﺎزی ﺑﺎ دﯾن و ﻣﻌﻧوﯾت
اﺳت.
 -٢٣١اﺻﻼً ﻧﻔﺎق ھﻣﺎن ﺧﻼء راﺑطﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﺑدﻟﯾل ﻋدم درک و ﻓﮭﻣش درﺑﺎره ﻋﺑﺎدات و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دھد .ﭘس اﯾن ﻧﻔﺎق ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺟﻧس ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺟﮭل و ﻧﻔﮭﻣﯽ اﺳت .ﭘس ﺑدان آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن را دﺷﻣن دﯾن
ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺑزرﮔﺎن ﻋﻘل ﻓﺗوای ارﺗداد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑراﺳﺗﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﻧﻔﺎق ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺟﮭل ﻣردم ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٢٣٢ﭘس ارزش و رﺳﺎﻟت ﺗﺑﯾﯾن ﻋﻘﻠﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را ﮐﮫ ﻗﻠب و رأس و ﻣﻘﺻد دﯾن و ھداﯾت اﺳت درﯾﺎب و آﻧرا ﺳﮭو
ﻣﮕﯾر ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ آوری ﺑﻔﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ! ﺑدان ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﻋﺑﺎدی ﻓﻘط از راه ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺟﮭل اﺳت
ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠوب ﻋﺎﺑدان در ﺣﯾن ﻋﺑﺎدت وارد ﻣﯽ ﺷود.
 -٢٣٣اﯾن ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﻐﺎﯾت ﻏﻠﯾظ و رﯾﺷﮫ داری در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾدن را ﺿد دﯾن ﻣﯽ
داﻧﻧد و اﯾن ﺗﺻوری ﻏرﯾزی ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھر ﺧردﻣﻧد ﺣﮑﯾﻣﯽ را ﻣﻠﺣد ﻣﯽ داﻧﻧد و دﯾن ﻋﻘﻼﻧﯽ را اﺟراﺋﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد اﯾن ھﻣﺎن
ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﺣﻣﺎﻗت اﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﺗﻘدس ﺑر ﺗن ﮐرده اﺳت.
 -٢٣۴ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ھﻣﺎن ﻋﻠم رﺣﻣت و ھداﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت رﺣﻣت ﺧدا را ﮐﮫ ھﻣﺎن دﯾن اوﺳت آﺷﮑﺎر
ﻏره ﺷده و دﯾﮕر ﺑﻘول ﻣﻌروف ﺑرای
ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭼون اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺷﻘﯽ و ﮐﺎﻓردل اﯾﻧﮭﻣﮫ رﺣﻣت ﺧدا را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺑﮫ ﮐرم او ّ
ﺧدا و رﺳوﻟش ﺷﻠﻐم ُﺧرد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٢٣۵اﮔر دﯾن ﻣﺣﻣد ،دﯾن ﮐﻣﺎل ﻧﻌﻣت و رﺣﻣت ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت و ﺑس ﻓﻘط ﺑدﻟﯾل ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑودن ﮐﺗﺎب و
ﻣﮑﺗب اوﺳت .در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﯾش از ﭘﺎﻧﺻد ﺑﺎر از ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل و ﺗﻌﻠّم و ادراک و ﺷﻌور ﺳﺧن رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ
ﮐﻣﺗرﯾن ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺋر ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ و دﯾﻧﯽ ﻧدارد.
 -٢٣۶ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ را ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑﻧد ﯾﺎ آﻧرا ﺿد دﯾن ﻣﯾداﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ آن از اطﺎﻋت دﯾﻧﯽ ﺳر
ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑﻧد و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ را ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﻧد ﺟﻣﻠﮫ ظرﻓﯾت رﺣﻣت ﺧدا را در دﯾن ﻣﺣﻣد
٢٥

ﻧدارﻧد و ﺿد رﺣﻣت ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﻣﺷﻣول ﻗﮭر و ﻏﺿب ﺧدا واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﻋﻣل ﺧودﺷﺎن! ﭼﮫ در ﻟﺑﺎس ﺗﺷرع و ﭼﮫ
ﺗﺻوف!
ّ
 -٢٣٧ﯾﮑﯽ از آﺷﻧﺎﯾﺎن روزی اﻋﺗراﻓﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣرا ﺑرای ﻣدﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﮑر ﻓرو ﺑرد و آن اﯾﻧﮑﮫ :وﻗﺗﯽ آدم اﺳرار ﺻﻠوة و روزه،
ﺗﻘوا و ﻋﺑﺎدت را ﺑداﻧد دﯾﮕر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺟﺎﻣﺷﺎن ﺑﯽ ﻣﯾل ﻣﯽ ﺷود! اﯾن ھﻣﺎن ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﺣﻣﺎﻗت در دﯾن اﺳت ﮐﮫ دﯾن را
ھﻣﭼون راز ﻣﮕو ﻣﯽ ﺧواھد و ﺑس! اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺗوﻟﯾد ﺧراﻓﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرھﻧﮓ ﺑﺷر اﺳت.
 -٢٣٨در ﺣﻘﯾﻘت ﺣرف اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺿد رﺣﻣت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺧدا و دﯾﻧش را ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم دﯾﮕر ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش و اطﺎﻋت
ﻧﯾﺳت! ﺣرف اﯾﻧﮭﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :ﻣﺎ ﻓﻘط ﺧدای ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و دﯾن ﻓﮭم ﻧﺎﺷده را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم .ﯾﻌﻧﯽ :ﻓﻘط ﺟﮭل ﺧودﻣﺎن را ﻣﯽ
ﭘرﺳﺗﯾم" .ھوای ﻧﻔس ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد" .ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٢٣٩اﯾﻧﺎن ﺧدای رﺣﻣت ﮐﮫ از رگ ﮔردن ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت را ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﻓﻘط ﺧدای ﺟﺑﺎر و ﻗﮭﺎر را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﮐﮫ در
دﺳﺗرس و ﻣﻔﮭوم و ﻣﻌروف ﻧﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدای ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن را" .ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺧدا در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر دور اﺳت ".ﻗرآن-
ﭘس اﯾن ﺧدای ﮐﺎﻓران اﺳت و ﺧدای ﺟﺑﺎر و ﻗﮭﺎر اﺳت .ﭘس دﺷﻣﻧﺎن ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﻓﻘط ﻋﺎﺷﻖ ﻗﮭر و ﻏﺿب و
ﺟﮭﻧم ھﺳﺗﻧد و دﺷﻣن رﺣﻣت و ﺑﮭﺷت اوﯾﻧد زﯾرا ﺑﻘول رﺳول ﺧدا "ﺑﮭﺷت ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻋﻠم ﻋﻠﯽ اﺳت ".ﭘس رﺣﻣت و
ﺑﮭﺷت ﺳراﺳر ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت اﺳت.
 -٢۴٠ﭘس از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﻼﯾﺎن ﺟﮭل ﭘرﺳت و ﺻوﻓﯾﺎن ﻓﺎﺳﻖ ھر دو در ﯾﮏ رده و ﻣﺎھﯾت ھﺳﺗﻧد و آن ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ رﺣﻣت
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﻠم و ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن اوﺳت .زﯾرا اﯾن ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﺣﻣﺎﻗت ﻣﻧﮑر ﻋﻠم و ﻋﻘل
و ﻋرﻓﺎن ﺣﻖ ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺻوﻓﯾﺎن ﻓﺎﺳﻖ و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن اﯾن رﺣﻣت را ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧدا و رﺳول ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و دﯾﻧش را اﻧﮑﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٢۴١آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ را ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧود دﯾن ﺧدا ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﺟﺎی اطﺎﻋت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺗر ﺑﮫ اﻧﮑﺎر اﺣﮑﺎم
ﻣﯽ رﺳﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﺑرﻋﻠﯾﮫ وﺟدان و ﻋﻘل ﺧود اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا اﯾﻧﺎن را ﭘس از ﻣدﺗﯽ اﺳوه ھﺎی ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﮭل و ﺟﻧون
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ! و اﯾن ﻋذاب طﺑﯾﻌﯽ اطﺎﻋت ﻧﮑردن از ﻋﻘل ﺧوﯾش اﺳت .و اﯾﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﭼﺷم و ﮔوش و دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن
ﻣﮭر ﻣﯽ زﻧد و آﻧﺎن را ﮐور و ﮐر و ﻻل و اﺣﻣﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻣل ﺧودﺷﺎن" .ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ
ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﺧود ظﻠم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .ﻗرآن-
 -٢۴٢ﭘس ﺑدان ﮐﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺟز ﻋﻠم و ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و ﺷﻌور دﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻋﻠﻣﯽ ھم ﺟز ﻋﻠم رﺣﻣت ﻧﯾﺳت! ﭼرا
ﮐﮫ ﻋﻠم ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﺑر اﺷﯾﺎء .و ﻋﺎﻟم اﺷﯾﺎء ﻋﺎﻟم رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم اﺳت و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺧﻠوق رﺣﻣت اوﺳت .ﭘس ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺟز رﺣﻣت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رﺣﻣﺗﯽ از ﺧدا ﻧرﺳد ﻋﻠم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠم ﺑﻐﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﭼﮫ اﺳت.
 -٢۴٣اﮔر ﺑﺷر ﻣدرن اﮐﺛرا ً ﻣظﮭر اﺷد ﺷﻘﺎوت و ظﻠم و ﻗﮭر و ﻏﺿب اﻟﮭﯽ ﺷده اﺳت ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻋﻠم
ﺧودش ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻋﯾن رﺣﻣت ﻧﺎﭘذﯾری اﺳت و ﻏﺿب ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﻘﺎوت ﺟوﺋﯽ! زﯾرا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﺷر ﻣدرن
ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ داﻧﺎﺋﯽ ﺧوﯾش اﺳت .زﯾرا ﺑﺷر ﻣدرن داﻧﺎﺗرﯾن ﺑﺷر ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت.
 -٢۴۴زﯾرا ﻋﻣل ﮐردن ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻋﻠم ﺧوﯾش ﻣوﺟب ﺳﻌﺎدت و آراﻣش و ﻧظم و ﺳﻼﻣت و ﻋزت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ رﺣﻣت
اﺳت .ﭘس ﺑﺷر ﻣدرن دﺷﻣن رﺣﻣت اﺳت .زﯾرا رﺣﻣت ﺣﺎﺻل ﺟﺎری ﺷدن ﻋﻘل و ﻋﻠم در ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت.
 -٢۴۵آﻧﮑﮫ ﺑﮫ وﺟدان ﺑﯾدار و ﻋﻘل و ﺷﻌورش ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﻣﻐز و دل و رواﻧش را ﺳرﮐوب و ﻟﮕدﻣﺎل و
ﻧﺎﺑود ﺳﺎزد و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺷﻘﯽ و ﺳﻧﮕدل و ﻗﺳﯽ اﻟﻘﻠب ﺷدن ﺑﺷر اﺳت ﺑدﺳت ﺧودش!
 -٢۴۶اﮔر ﺷﺎھدﯾم آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻧظری ﮐﻼﻧﯽ رﺳﯾده و ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﻧﮑرده و ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ اﺷﻘﯾﺎی دوران ﻣﯽ ﺷوﻧد از ھﻣﯾن روﺳت!
٢٦

 -٢۴٧ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺷﻘﺎوت و ﺑﯽ رﺣﻣﯽ و ﺳﻧﮕدﻟﯽ راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ دارد ﺑﺎ ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺑﯽ ﻋﻣل.
 -٢۴٨ﺣﺎل اﮔر ﷲ ،ﻣﻧﺷﺄ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت در دو وﺟﮫ رﺣﻣﺎﻧﯽ و رﺣﯾﻣﯽ ،ﻣﻌرﻓت ﺑر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت
ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت .ﭘس اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺟوﺷش رﺣﻣت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺧداوﻧد اﺳت .زﯾرا "ﷲ" ﮐﻠﻣﮫ رﺣﻣت اﺳت و
رﺣﻣت ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت!
 -٢۴٩و اﯾن را ﻧﯾز ﺑدان ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺻﺎﺣب ﮐراﻣت و ﺷﻔﺎﻋت و رﺣﻣت اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﺣﺎﻣﻼن ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ
ھﺳﺗﻧد و رﺣﻣت ﻣﺧﻠوق ﺣﮑﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻗرآن ﻣوﻟد ﺧﯾر ﮐﺛﯾر اﺳت.
 -٢۵٠اﯾن ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺟز از طرﯾﻖ ﻋﻠم آن ﭼﯾز ،ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد .و رﺣﻣت ھم ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم رﺣﻣت ﺑدﺳت
ﻧﻣﯽ آﯾد .و ﻋﻠم رﺣﻣت ھم ﺟز ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﺣﻖ ﻧﯾﺳت" .و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﺷﺎن را ﮐﺗﺎﺑﯽ دادﯾم ﮐﮫ ﻋﻠم رﺣﻣت و ھداﯾت را
ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﻧد و اﻧﺗظﺎر ﻧﻣﯽ ﺑرﻧد ﻣﮕر ﺗﺄوﯾﻠش را ."...اﻋراف۵٢-۵٣
 -٢۵١ﺑدان ﮐﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﺑرﻋﻠﯾﮫ دﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﺷﻘﺎوت و ﺳﺗم ﺑﺷر در ﺣﻖ ﺧودش ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
 -٢۵٢اﮐراه و اﺟﺑﺎر در دﯾن ﮐﮫ اﺳﺎس اﻧﺣطﺎط و ﺗﺑﺎھﯽ ﺑﺷر اﺳت )آﯾﺔاﻟﮑرﺳﯽ( ﭼﮕوﻧﮫ از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود؟ اﺻﻼً رﯾﺎﮐﺎری و
ﺟﺑر در ﻋﻣﻠﯽ ﺣﺎﺻل اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ اﮔر آن را اﻧﺟﺎم ﻧدھد ﺑﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ و زﯾﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود ﺑﯽ
آﻧﮑﮫ ﻋﻠت و ﭼﮕوﻧﮕﯾش را ﺑداﻧد و ﻓﮭم ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ و ﺗﻠﻘﯾن ﺷده اﺳت .ﺣﺎل اﮔر ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻋﻣل
اﺟﺑﺎری و رﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎﻋث زﯾﺎن و ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﺳت و اﻧﺟﺎم ﻧدادﻧش ﮐم ﺿررﺗر اﺳت ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ و ﯾﺎ اﮔر ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﻋﻣل
ﺳراﺳر ﺧﯾر اﺳت و ﺧﯾرش ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر و ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﺻور ﺳطﺣﯽ اوﺳت آﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر آﻧرا اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .ﭘس ﻋﻠم و
داﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺟﺑﺎر و رﯾﺎی دﯾﻧﯽ را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯽ دارد ﮐﮫ دﯾن را ﯾﺎ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑﺎاﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ از ﻣﯾﺎن
ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و زﯾﺎن ﻧﻔﺎﻗش ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣﯽ ﺷود.
 -٢۵٣اﮔر آدﻣﯽ دارای اﯾن ﺑﺎور ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮔر ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ رود و اﮔر ﻧﺧواﻧد ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯽ رود و ﺑدﯾن ﻣﻧطﻖ
ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد از اﯾن ﻧﻣﺎز ﺟز ﻧﻔﺎق و ﺟﮭﻧم ﻧﺻﯾﺑش ﻧﻣﯽ ﺷود آﻧﮭم در درک اﺳﻔل ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن دوزخ اﺳت .وﻟﯽ اﮔر
آدﻣﯽ ﺑر ﻧﻣﺎز ﻋﻠم ﯾﺎﺑد آﻧﮕﺎه آﻧرا رﺣﻣت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻧﮫ ﺗﮭدﯾد و ﺣﻖ ﺣﺳﺎب ﺑﮫ ﺧدا!
 -٢۵۴آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن را ﻣﺗرادف ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﻧﻔس ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ھر اﺣﺎطﮫ و ﻧظﺎرت و ﻣﮭﺎر و ﺗرﺑﯾت ﻧﻔس
ﺧود را اﮐراه و اﺟﺑﺎر و رﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺻداﻗﺗﯽ ﺟز ﻓﺣﺷﺎء و ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ و ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ ﺳراغ ﻧدارﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ
ﻏﺎﯾت ﮐﻔر ﺧود ﻣﯽ رﺳﻧد و ﻗﯾﺎﻣﺗﺷﺎن ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن از ﺑرﮐت و رﺣﻣت ﺣﯾرت آور ھﻣﯾن ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ﺑرای ﮐﺎﻓران
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺧدا ھم ﻣﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٢۵۵وﻗﺗﯽ ﺑﺷر ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮐﻔر ﺑﯽ رﯾﺎ را ﺑر دﯾن رﯾﺎﺋﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد اﮔر ذره ای ﺷﻌور و ﺷرف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﺑﮫ دﯾﻧش ﺳر ﻣﯽ ﺳﭘرد .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ﭘﺷت ﺑﮫ
دﯾن و ﺗﻘوا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﻔر را ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد ذره ای ﺻدق و ﺷرف ﻧدارد زﯾرا ﻣﺷﻐول ﻣﮑر ﺑﺎ ﺧداﺳت ﺑواﺳطﮫ ﮐﻼم ﺧدا! و ﺧدا ھم
ﺑﺎ او ﻣﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﮑرش ﺳراﺳر ﺧﯾر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ذﮐر ﺷد!
 -٢۵۶و ﺑدان ﮐﮫ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑراﺳﺗﯽ ﻧور ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن را درﯾﺎﻓت و دﯾد ﮐﮫ
دﯾن ﺧدا ﺟز ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻋﺷﻖ ھم ﻣﺣﺻول اﯾن ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن اﺳت.
 -٢۵٧ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻧظری ﺧود را از دﯾن و ﺷرﯾﻌت ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد از ﺷرک
و ﻧﻔﺎق ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﻣﺑرا ﺷده اﻧد و ﻧﮫ از دﯾن .ﯾﻌﻧﯽ از ﺗﺟﺎرت دﯾﻧﯽ و ﺣﻖ ﺣﺳﺎب دادن ﺑﮫ ﺧدا ﻣﻧزه ﺷده اﻧد .و اﯾن ﺟﮭش
ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﺳوی دﯾن ﺧﺎﻟص و ﺗوﺣﯾدی اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻻاﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد!
٢٧

 -٢۵٨ھﯾﭻ ﻋذاب و ﺷﻘﺎوت و ﺑطﺎﻟﺗﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از ﺷرک و ﻧﻔﺎق در دﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧرا ظﻠم ﻋظﯾم ﺧواﻧده و ﻣﺳﺗوﺟب
ﻋذاب ﺣﺗﻣﯽ! ﭘس ﭼﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑرﺗر از اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋذاب ﻋظﯾم از اﻧﺳﺎن ﭘﺎک ﺷود .و اﯾن ﺑﮫ ﺑرﮐت و رﺣﻣت ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن
و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ اﺳت.
ت رﺣﻣﺎﻧﯽ و رﺣﯾﻣﯽ ،ﻏﺎﯾت و اﮐﻣل رﺣﻣت اﺳت ﮐﮫ اوج اﯾن رﺣﻣت ھﻣﺎﻧﺎ
 -٢۵٩اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ﭘس ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣ ِ
ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ِ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم اﺳت.
 -٢۶٠ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷری ﻋرش ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﭘس اﮔر اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻋرﺷﯽ ﺑر ﻋرش ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷری ﺑﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾت و ادراک
ﻣﻧطﻘﯽ درآﯾد ﻧﻔس را ﺑﮫ ﻋرش رﺣﻣن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد و ﻗدرت ﮐن ﻓﯾﮑون ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و اﯾﻧﺳت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻋﻠم ﻗرآن و ﻋﻠم
ﺑﯾﺎن.
 -٢۶١ﺑدان ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اوﺳت و ذات ازﻟﯽ ﻧطﻖ اﯾن ﻧﻔس ﺟز ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻧﯾﺳت .ﭘس ﭼون اﯾن
ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﺻدا درآﯾد ازﻟﯾت ﻧﻔس آدﻣﯽ ﮔوﯾﺎ و ﺷﻧوا ﺷده اﺳت.
 -٢۶٢و ﺑدان ﮐﮫ ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن و اﺳرار ﻗرآﻧﯽ در رﺣﯾﻣﯾت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد ،در ﺗن و ﺟﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود و
وﺟود را اﻟﻠﮭﯽ ﮐرده و ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ ﺳﺎزد .و رﺣﯾﻣﯾت ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزﭘس دادن ﯾﺎ ﺑﺎزﭘس ﮔرﻓﺗن ھﻣﺎن داده ھﺎ و داﺷﺗﮫ ھﺎی
رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻘﯾن را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻧﻔس ﺧود را ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻣﻧﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺧدا
ﺗﺣوﯾل داده اﻧد و اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ رﺣﯾﻣﯾت اﺳت و اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻗرآﻧﯽ! و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﺣوﯾل ال ﺑﮫ ﻻﺳت و ﭘﯾداﯾش ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ در ﺟﺎن!
 -٢۶٣اﻧﺳﺎن ﺗﺎ از ﺧودش ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺄﯾوس و ﻣﻧزه ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑر زﺑﺎن آورد و ﻣﺧﺎطب
ﺳﺎزد.
 -٢۶۴طﺑﻖ رواﯾﺎت اﻣﺎم زﻣﺎن ھم ﮐﮫ ظﮭور ﮐﻧد ھﯾﭻ ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﺟز ﻣﻌﺎرف و اﺳرار ﻗرآﻧﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﻧدارد و اﯾﻧﺳت رﺣﻣت او
ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد! و ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم او ﻣﺣﺻول ﻋﻠوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺷر ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠوم
ﻗرآﻧﯽ اﺳت و اﺳﻼم ﮐﺎﻣل و ﺑﺎﻟﻎ اﺳت.
 -٢۶۵ﭘس ﺑدان ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟز ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ِ اﺳرار ﻗرآﻧﯽ ﻧﮫ ﻋﻘل و دﯾﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ رﺣﻣت و ھداﯾﺗﯽ .و آن
ﺗﺄوﯾل ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻗرآن اﺳت و ﺗﻌﯾن ﻗرآن در ﺟﮭﺎن! و ﺟز اﯾن ﺗوھم و ﻓرﯾب اﺳت .اﻋراف ۵٢-۵٣
 -٢۶۶اﻣﺎم زﻣﺎن ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ را ﻧﺷﻧﺎﺳﻧد ﭼﮕوﻧﮫ اﻣﺎﻣﺷﺎن را ﺷﻧﺎﺳﻧد .اﻣﺎم زﻣﺎن ظﮭور ﮐﺎﻣل
رﺣﻣن و رﺣﯾم اﺳت .آﻧﺎﻧﮑﮫ رﺣﻣن و رﺣﯾم را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﭼﮕوﻧﮫ اﻣﺎﻣﺷﺎن را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد! اﻣﺎم زﻣﺎن ،ظﮭور رﺣﻣﺔٌ ﻟِﻠﻌﺎﻟﻣﯾن
اﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ رﺣﻣت را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺟﮭﺎﻧﯾت آﻧرا درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﮕوﻧﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧش را ﺑﺷﻧﺎﺳد .اﻣﺎم زﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﻠم و
ﻋرﻓﺎن ﻗرآن اﺳت ﭘس ﺟﺎھﻼن ﭼﮕوﻧﮫ او را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد! ھﻣﮫ وزرای اﻣﺎم زﻣﺎن ﻏﯾرﻋرب ھﺳﺗﻧد ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ اﺳﻼم و ﺷﯾﻌﮫ
ﻏﯾرﻋرﺑﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﭼﮕوﻧﮫ او را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد!
 -٢۶٧ﯾﮏ ﭘژوھش آﻣﺎری درﺑﺎره ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺗﺿﺎد در ﻗرآن ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺟﯾﺑﯽ را آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌداد ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺗﺿﺎد
در ﮐﺗﺎب ﺧدا ﺑراﺑر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﻧﯾﺎ و آﺧرت ،ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ،ﻣرد و زن ،ﻓرﺷﺗﮫ و ﺷﯾطﺎن ،ﺳﯾﺋﺎت و ﺻﺎﻟﺣﺎت و ﻏﯾره ﺑطور
ﺑراﺑر در ﻗرآن ﺗﮑرار ﺷده اﺳت و اﯾن اﻣری اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت
ﮐﮫ ھر ﻣﻌﻧﺎ و ﭘدﯾده ای در ﺟﮭﺎن ﺟﻠوه ای از ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت در دو وﺟﮫ ﻣﺗﺿﺎ ِد ال و ﻻ :ﻣرد و زن ،ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ،روز و
ﺷب و اﻣﺛﺎﻟﮭم! و اﯾن ﺗﺟﻠﯾﺎت ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت ﮐﮫ ال ﻣﺗرادف ﺑود اﺳت و ﻻ ھم ﻣﺗرادف ﻧﺑود! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ھر ﭼﯾزی ﯾﮏ
زوج آﻓرﯾده اﺳت.

٢٨

 -٢۶٨وﻟﯽ ﺑدان ﮐﮫ اﯾن ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑطور اﺿدادی و ﯾﺎ ﺑﺻورت ﻣؤﻧث و ﻣذﮐر و ﺧﻧﺛﯽ ﺗﺟﻠﯽ ﮐرده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺧود در ﮐﺗﺎﺑش ﻓرﻣوده "ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺳﺎﺋل اﯾن ﮐﺗﺎب ﺳراﺳر در ﺗﺿﺎد اﺳت .ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻣﻠﮫ اﻣر واﺣدی اﺳت
و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺧرد ﻣﯽ داﻧﻧد ".و ﻧﯾز ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "از ھر ﭼﯾزی ﻣؤﻧث و ﻣذﮐر آﻓرﯾدﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ".اﯾن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و دوﮔﺎﻧﮕﯽ
ھﺎ ﺑرای آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ﺑﮫ ﻗدرت ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺑﮫ وﺣدت و ﺗوﺣﯾدش ﺑرﺳد ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا و دﯾدارش
ﺗﻼش ﮐﻧد .و ﻋﻠت دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺳﺎن از ﻋدم آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و ﻋﻧﺻر ﻋدﻣﯾت را ﺑﺎ ﺧود داراﺳت
و ﻣظﮭری از ﺑود ﻧﺑود و وﺟود ﻋدم اﺳت.
 -٢۶٩ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻋﻠﻣش آﻓرﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺣﻣﺗش ﺑود .اﻧﺳﺎن ھم ﺑرای درﯾﺎﻓت وﺟود ﺧودش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠم
ﺑرﺳد ﮐﮫ ﻋﻠم رﺣﻣت اﺳت .و ﻟذا اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣود آﻧﮑﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑود اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎھل وﺟود ﻧدارد و وﺟودش
ﻣﻔروض اﺳت ،ﻓرﯾﺿﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ واﺟب اﺳت وﻟﯽ ھﻧوز ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .ﭘس ﻋﻠم و ﺑﺧﺻوص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻣری واﺟب و
واﺟب وﺟودی اﺳت ﮐﮫ اوﺟب واﺟﺑﺎت اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺣﮑﺎم ﺷرع ﻣﻔروض و ﻓرﯾﺿﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدون ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن،
ﺗﺣﻘﻖ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻟذا ﻧﻣﺎز ﺑﯽ ﻋﻠم ﯾﮏ ﻓرﯾﺿﮫ و ﻓرﺿﯾﮫ و ﺗﺋوری اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم ،واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣوﺟب وﺟود ﻣﯽ
ﮔردد.
 -٢٧٠ﻓراﯾض ﻣوﺟﺑﺎت وﺟودﻧد زﯾرا ﻣوﺟب ﻣﻌرﻓت اﻧﺳﺎن ﺑﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا ﻣوﺟب ﺗﻘوا ھﺳﺗﻧد و ﺗﻘوا ﻣوﺟب ﻣﯽ
ﺷود اﻧﺳﺎن از ﺧود ﭘرھﯾز ﻧﻣوده و از ﺧود ﺑﮫ ﺧود آﯾد و ﺧودآ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺧود را ﺑﺑﯾﻧد و ﺑﺷﻧﺎﺳد .ﯾﻌﻧﯽ ﻓراﯾض ﻣوﺟب
ﺷﮭﺎدت اﻧﺳﺎن ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ھﺳﺗﻧد .زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﯾزی اﺣﺎطﮫ و اﺷراف ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد آﻧرا ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ﭘس ﻓراﯾض
دﯾﻧﯽ ،ﺧود را ﺧودآ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن اﺳﺎس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت .و ﭼون اﻧﺳﺎن ﺧود را ﺷﻧﺎﺧت دوﺑﺎره ﺑﺧود ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد و اﯾن
ﺗﻘرب ﭘس از ﺗﻘواﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺗﻘرب ﺗﺎ اﺗﺣﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ال و ﻻ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﷲ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .زﯾرا ﺧود ھر
ﮐﺳﯽ ﯾﮏ ﻻ اﺳت ،ﯾﮏ ﻣﺟﮭول و ﺳﺋوال ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﺳت ،ﯾﮏ ﻋﻼﻣت ﺳﺋوال اﺳت .و آی ﺣﺎﺻل از ﺗﻘوا )ﺧودآ( ھﻣﺎن ال اﺳت .و
اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ال ﻧﺷده ﺣﻖ ﻧدارد ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ وﺻﺎل ﺑرﺳد و ﺑﮫ ﻻ ﻣﻠﺣﻖ ﺷود و ﷲ ﮔردد .و آن ﻧوری ﮐﮫ ﺧود را
ﺧودآ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧودآ را ﺑﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﮔوھره ھﻣﮫ ﻓراﯾض اﺳت .زﯾرا ﷲ ھﻣﺎن ﺧودآﺳت و ﻧور
ﺧودآﺋﯽ!
 -٢٧١اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺗﻘوا ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧود ﻣﺣض و ﮐور و ﻣدﻓون در ﺧوﯾش اﺳت ﯾﮏ ﻣوﺟود ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻗﺣطﯽ زده و در ھراس
ﻧﺎﺑودی اﺳت و ﻟذا درﯾوزه ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن اﺳت و اﯾن اﺳﺎس ظﻠم اﺳت در دو ﺻورت ﺳﺗﻣﮕری و ﺳﺗم ﺑری .و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی
ﻻﺳت ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ای از ﻋدم اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗﻘوا ﺑﺧود ﻣﯽ آﯾد و ﺧودآ ﻣﯽ ﺷود و ﺷﺎھد ﺑر ﺧود ﺗﺎ اﯾن ﻋدﻣﯾت را زﯾر ﻧﮕﺎه
ﺧود ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،وﺟود ﺑﺧﺷد و ﺳﭘس ﻣﻠﺣﻖ ﺑﮫ اﯾن وﺟود ﺷود ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺗﻘرب و اﺗﺣﺎد اﺳت اﺗﺣﺎد ال ﺑﺎ ﻻ!
 -٢٧٢ﺑدان ﮐﮫ ال و ﻻ در ﻋرﺻﮫ ﻣﻌرﻓت ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺟﺎﻧﺷﯾن ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ال اﺳت ﻻ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻋﮑس!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻻ ﺑﺧود آﯾد ال ﻣﯽ ﺷود و ﭼون ﺑﺎزﮔردد ال -ﻻ ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻻ ﭼون ﻋﮑس ﺷود در ﺣروف ھم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ال ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻋﮑس.
 -٢٧٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧﯾر و ﺷر ،ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ،ﺑود و ﻧﺑود ھﻣواره ﺟﺎﻧﺷﯾن ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و از ھم ھﺳﺗﻧد :ﺑﮕو ﮐﮫ ﺧﯾر و ﺷر
ھﻣﮫ از اوﺳت! ھرﮔﺎه اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﯾﺎﻓﺗﯽ ،ﺟﻣﺎل اﯾن ﮐﻠﻣﮫ را ﺷﮭود ﻣﯽ ﮐﻧﯽ در ﺳﮫ ﺗﺟﻠﯽ ھﯽ و ھو و ھﺎ!
ﮐﮫ ﺳﮫ ﻧوع و درﺟﮫ از ﺗﻧﻔس ھﺳﺗﻧد .ﭘس ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در ﺳﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎ و در ھر دم و ﺑﺎزدﻣﯽ ﺟﺎرﯾﺳت" .ھﻣﮫ ﺧداوﻧد را ﺗﺳﺑﯾﺢ
و ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه و آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه" .ﻗرآن-
 -٢٧۴ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،ﮐﻠﻣﮫ ظﮭور و آﻓرﯾﻧش و ﻋرﻓﺎت ﺣﻖ اﺳت .وﻟﯽ او ﻗﺑل از اﯾن ظﮭور ،ﷲ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ "ﻻ" ﺑود و ﭼون اراده
ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن را ﻋﯾﺎن ﮐﻧد ال -ﻻ ﺷد ﯾﻌﻧﯽ آن اراده ﺑﮫ ظﮭور ھﻣﺎن اﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻻ در ﭘﮭﻧﮫ آﻓرﯾﻧش ﻋﯾﺎن ﮐرد و ﻟذا
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ظﮭور ﻻ )ﻋدم( اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ال ﻻ!

٢٩

 -٢٧۵ﯾﮑﯽ از آﺷﻧﺎﯾﺎن ﮐﮫ ﻣدﺗﮭﺎ در آﺛﺎر و ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﮐﻧدوﮐﺎو و ﺗﻔﺣص و ﺗﺟﺳس ﻣﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧودش ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ
اﯾن ﻣﻌﺎرف از ﺧود ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد و آﯾﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣﻌﺎرف ﻧو و ﺑدﯾﻊ را از ﮐﺟﺎ آورده ام ﺑﮫ اﻋﺗراف ﺧودش درﺑﺎره اﮐﺛر ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ
ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮏ آﯾﮫ ﯾﺎ رواﯾﺗﯽ از رﺳول ﯾﺎ اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺧود ﻣﺎ از آن ﺑﯽ ﺧﺑر ﺑودﯾم وﻟﯽ درﺑﺎره ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾن
ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و ﻣﺳﺋﻠﮫ ال -ﻻ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣﻧﺑﻌﯽ ﻧرﺳﯾده ﺑود .ﺑدان ﮐﮫ در ادﺑﯾﺎت ﻋرب ﻗﺑل از اﺳﻼم و ﻓرھﻧﮓ اﻋراب ﺟﺎھﻠﯽ ﻟﻔظ "ﻻ"
ﻧﺎم ﺧدای اﻋظم و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑت "ﻻت" ﻧﻣﺎﯾﻧده آن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ "ة" ﺗﺄﻧﯾث ﺑﮫ ﻻ اﻓزوده ﺷده اﺳت و
ﷲ ھم ھﻣﺎن ال ﻻ ه اﺳت و ﻣﻌرﻓﮫ و ﺗﺄﻧﯾث ﺷده ھﻣﺎن "ﻻ" اﺳت و ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﺧدای اﻋراب ﻗﺑل از اﺳﻼم "ﻻ" ﺑوده اﺳت .ﮐﮫ
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت از ﺧود ﻣﺎﺳت ﻧﮫ اﯾﺷﺎن!
 -٢٧۶ﭘس ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ﺑطن ﺟﺎھﻠﺗرﯾن و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن اﻗوام ﺑﺷری ﺑر روی زﻣﯾن رخ ﻧﻣوده اﺳت آﻧﮭم از ﺑت ﺧﺎﻧﮫ
ﺷﺎن! و ﷲ اﮐﺑر ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ھم ﺧطﺎب ﺑﮫ اﯾن اﻋراب اﺳت ﮐﮫ ﷲ ﺑرﺗر از آن اﻟﻠﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد.
 -٢٧٧درﺑﺎره ﻧزول ﺳوره ﻧﺟم ﺑر اﯾن ﺑﻧده در "ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﻣﮫ" ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ام .اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﺳوره ﭘس از دﯾدار
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑزرگ ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :اﯾﻧﮏ ﺧﺑر ده ﮐﮫ ﻻت و ﻣﻧﺎت و ﻋزا ﭼﯾﺳﺗﻧد!" ﻧﺟم  -١٩-٢٠ﺑﺧﺷﯽ از اﺳرار اﯾن ﺑﺗﮭﺎ
را در ﮐﺗﺎب ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﻣﮫ ﮔﻔﺗﯾم و اﯾﻧﮏ ھم راز ﺑت ﻻت را ﺑﯾﺎن ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑت ﺧدای "ﻻ" در آﺳﻣﺎن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ آن ﺧدای "ﻻ"
ﺳﭘس ال +ﻻ +ه ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ظﮭور اﺳت و اﯾن واﻗﻌﮫ اﻣﺎﻣت در اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻣﺎم در ﺑت ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺗوﻟد
ﮔردﯾد .و ﻻ ،ال ﻻ ه ﺷد! ﭘس ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﭼرا اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺧودش را ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .و اﯾن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ در ﺻرف و
ﻧﺣو ﻋرب ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔﮭوم اﺳت ﮐﮫ ﭼون "ﻻ" آﺷﮑﺎر ﺷود و ﺑﮫ ﻋرﻓﮫ درآﯾد ال +ﻻ ﻣﯽ ﺷود .و ﺧود ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود ﮐﮫ ﺑت ﻻت را
ﺷﮑﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑود ﮐﮫ ﺑت ﻧﮑره ﻻت را ﻧﺎﺑود ﮐرد و ﻻ را ال ﻻ ه ﻧﻣود!
 -٢٧٨ﮐم ﻧﺑوده اﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن آورده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف آﺛﺎرﻣﺎن از آن ﺧود ﻣﺎ ﻧﯾﺳت و ھر ﯾﮏ ﺑﮫ روﺷﮭﺎﺋﯽ
ﺗﻼش ﮐرده اﻧد آﻧرا اﻧﮑﺎر ﮐﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ آﻧرا ﺑدﻋت و ارﺗداد ﺧواﻧده اﻧد و ﺑرﺧﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺷﮑﺎرش را اﻧﮑﺎر ﻧﮑرده وﻟﯽ ﻧﺳﺑت اﯾن
ﻣﻌﺎرف را ﺑﮫ ﺑﻧده اﻧﮑﺎر ﮐرده اﻧد ﺧدا ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺷﺎن ﻋﻘل و اﻧﺻﺎف دھد و از اﯾن اﻧﮑﺎر ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﺑرھﺎﻧد و ھداﯾت ﻓرﻣﺎﯾد.
وﻟﯽ اﯾن آﺷﻧﺎی ﻣذﮐور ﭘس از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﻼش ﺟﮭت اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ درﺳت ﺑﮫ اﺷد ﺗﺻدﯾﻖ آﻧﮭﺎ در ﻧزد اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت رﺳﯾد!
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﮫ از راه اﺧﺑﺎر ﺑﻠﮑﮫ از راه ﻓطرت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌﺎرف رﺳﯾدﯾم .ﮐﮫ ﺧود رﺳول ﺧدا ﻓرﻣود ﮐﮫ زﯾن ﭘس
ﻓﻘط رھروان ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣن ﻣﯽ رﺳﻧد.
 -٢٧٩ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﭼون ﷲ را در دل ﺧود ﯾﺎد ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﻣردان ﺧدا در ﺧود روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾد و ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎء و
اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺣﺷور و رﻓﯾﻖ ﻣﯽ ﺷوﯾد! اﯾﻧﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﻧده در اﯾن ﻣﻌﺎرف و آﺛﺎرم! ﭘس ﺧود ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﻧده ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻓرﻣود :ﺧداوﻧد ﺧودش اھل ﺗﻘوا را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد! و اﻣﺎ اھل ﺗﻘوا ﮐﯾﺳت؟ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود را
ﺑﮫ ﺧدا ﻣﺣول ﮐرده ﺑﺎﺷد! و ﺑﻧده ﺑﮫ ﯾﺎری او ،ﮐل زﻧدﮔﯾم را وﻗف ﺣﻘﯾﻘت ﺟوﺋﯽ و ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ ﮐردم و در اﯾن راه از ھﻣﮫ
آرزوھﺎﯾم ﮔذﺷﺗم و دﻧﯾﺎﯾم را ﻓدای درﻣﺎﻧده ﺗرﯾن ﻣردم ﮐردم و ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﻣن داد ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧت ﺗﻘدﯾم ﻣردم ﻧﻣودم و در
اﯾن راه ھﯾﭻ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ را ﺑرای ﺧود ﻗرار ﻧدادم و در دو ﻋﺎﻟم ﺟز او ﺑرای ﺧودم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗم!
" -٢٨٠ﭘس اﯾﻧﮏ ﺧﺑر دھﯾد ﮐﮫ آن ﺑﺗﮭﺎ )ﻻت و (...ﭼﯾﺳﺗﻧد و آﯾﺎ ذﮐورﯾت از آن ﺷﻣﺎ و ﺗﺄﻧﯾث از ﺑرای ﺧداﺳت ".ﻧﺟم١٩-٢١
ﻣﺧﺎطب اﯾن آﯾﺎت رﺳول ﺧدا و ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣت اوﯾﻧد ﮐﮫ ﺟﻠوه ھﺎﺋﯽ از ﺳوره ﻧﺟم و ﺷﮭود اﻟﮭﯽ را درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ ﺟﻣﺎل آﻧﮭم
ﺟﻣﺎل ﻣؤﻧث اﻧﺳﺎﻧﯽ! در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺧواھد اﺳرار ﺑت ﺳﺎزی و ﺻورت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذاھب را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی در ﻣﻘﺎﻻﺗش ﻣﯽ ﮔوﯾد :ای ﯾﺎران درﺑﺎره ﺑت و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺳرار ﺑزرﮔﯽ در آﻧﺳت! و اﯾﻧﮑﮫ
ﭼرا اﻣﺎﻣت از ﺑطن ﺑت ﭘرﺳت ﺗرﯾن اﻗوام ﺑﺷری ﺳر ﺑرآورد و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻣﺎم ھم در ﺑت ﺧﺎﻧﮫ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣد و ﺑﺗﮭﺎ ھم ﺑدﺳت ھﻣو
در ھم ﺷﮑﺳﺗﻧد! ال آﻣد و "ﻻ" را ﺷﮑﺳت و ﷲ ﺷد!
 -٢٨١ﺧداوﻧد در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﮐﺎﻓران را ﺑﺧودﺷﺎن واﻣﯽ ﻧﮭد ﺗﺎ در ﻋﯾش ﺣﯾواﻧﯽ ﺧود ﺧوش ﺑﺎﺷﻧد و
در ﺣﯾن ﻋﯾش ﻣرﮔﺷﺎن ﻓرارﺳد .اﯾﻧﺎن ﻣﺷﻣول ﻏﺿب و ﻗﮭر ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم اﯾﻧﺎن را ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﺧدا
ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻋﻠﻣﺎ ھم اﯾن ﻋﯾش و راﺣﺗﯽ و ﺑﯽ دردی را رﺣﻣت ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رﺣﻣت در ﻗﺎﻣوس ﻗرآن
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ﻣطﻠﻘﺎ ً ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ اﻣر ھداﯾت و ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر در ﺟرﯾﺎن ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد.
ﺧداوﻧد در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗرآن ،ﻋﻠم و رﺣﻣﺗش را ﻗرﯾن ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار داده اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ درﺑﺎره ﺧﺿر)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ "از ﻧزد
ﺧودﻣﺎن ﺑﮫ او رﺣﻣت و ﻋﻠﻣﯽ ﻋطﺎ ﮐردﯾم ".و ﻗرآن را رﺣﻣت و ھداﯾت ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺟز از طرﯾﻖ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ﻋﻠوم و اﺳرار ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾﺳت وﮔرﻧﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ از ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻋﺎﯾد ﺷود ﺟز ﻣﻌرﻓت و ﺷﻌور و ﺧرد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺑدان
ﮐﮫ دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ و ﻣﺻرف آﯾﺎت ﺑﺻورت ﺧوراﮐﯽ و ﻣﺎﻟﯾدﻧﯽ و ﭘﺎﺷﯾدﻧﯽ از ﭼﮫ ﻧوع ﻧﮕرش ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت
ﻧﮕرﺷﯽ ﮐﮫ رﺣﻣت و ﺷﻔﺎ را ﺟز راﺣﺗﯽ و ﺗﺳﮑﯾن و ﺧوﺷﯽ ﻏرﯾزی و ﻋﯾش ﻧﻣﯽ داﻧد و ﻟذا ﮐل ﻗرآن را ھم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دوا و
ﻣﺧدرات ﻧﻣوده اﺳت :دﻋﺎی ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت ،دﻋﺎی اﻧواع درد ،دﻋﺎی طول ﻋﻣر ،دﻋﺎی ادای ﻗرض ،دﻋﺎی اﺳﮭﺎل و ﯾﺑوﺳت
و ...ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو رﺳوخ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن در ﻧﻔوس ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺧﺎﺻﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑوده اﺳت .ﮐﮫ اﯾن رﺣﻣت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻧﺷﺎﻧﮫ اﺷد ﻗﮭر و ﻏﺿب اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش اﯾﻧﺎن ﻗﻔل زده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﮐور و ﮐر و
اﺣﻣﻖ ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﺑﺎ رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ﭼﮫ ﮐرده اﻧد اﻣت ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ در دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ و رﻣﺎﻟﯽ و ﺟن ﮔﯾری ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را ھم
روﺳﻔﯾد ﻧﻣوده اﻧد" .و رﺳول ﮔوﯾد ﺧداﯾﺎ اﯾن ﮐﺗﺎب در ﻣﯾﺎن اﻣت ﭼﮫ ﻣﮭﺟور اﺳت" .ﻗرآن-
 -٢٨٢ﺑﺎ ﮐدام ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﺑﺟﺎی ﺧواﻧدن و ﻓﮑر ﮐردن و ﻓﮭﻣﯾدن ،ﭘﺧت و ﺧورد و ﻣﺎﻟﯾد و ﭘﺎﺷﯾد و ﺑر در و دﯾوار
ﻧوﺷت ﺗﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻧد .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻋﻘل ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻌطﯾل ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ درب رﺣﻣت ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﺑر اﯾن اﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑش ﭼﻧﯾن
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﮐرده اﻧد .ﭘس اﯾﻧﮏ درﯾﺎب ﺣﻖ اﯾﻧﮭﻣﮫ آﺗش و ﻋذاﺑﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﯽ ﺑﺎرد و روزاﻓزون اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ
ھﻣﮫ درﺑﮭﺎی ﺟﮭﻧم ﮔﺷوده ﺷده اﺳت و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑدﺳت ﺧود ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑر ﺳر ﺧود ﺧراب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی
ﻓرﻗﮫ ای و ﻗﺑﯾﻠﮫ ای و ﺗﮑﻔﯾری!
 -٢٨٣ﺑدان ﮐﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺟز ﻧور ﻋﻘل ﻧﯾﺳت و ﺑرﮐت و ﺧﯾری ﺟز ﺣﮑﻣت ﻧﯾﺳت و ﮐراﻣﺗﯽ ﺟز ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﯾﺳت و ﺳﻌﺎدت و
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ای ﺟز دﯾدار ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎر ﺑﮫ ﺻورت ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت" .اﻧﺳﺎن را ﭼﮫ اﻣﺎﻧﺗﯽ در ﻧزد ﺧداﺳت ﮐﮫ آﻧرا
ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧد ﺟز ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎرش ﮐﮫ ﭼون دﯾدار ﮐﻧد ﺧوﺷﺑﺧت ﮔردد ".ﻗرآن -و اﯾن دﯾداری ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن
اﺳت.
 -٢٨۴ﺧداوﻧد در آﯾﮫ ﻣذﮐور ﻟﻘﺎء ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر را ﺑرای آدﻣﯽ ﻗﻠﻣرو رﺿﺎ و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺑﺷر ﻣﯽ داﻧد وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽ
داﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻏﺎﯾب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھد آﺷﮑﺎر ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﮐور اﺳت" .اﯾن ﭼﺷﻣﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐورﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن
دﻟﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐورﻧد ".ﻗرآن -و اﻣﺎ ﭼﺷم دل ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻧور و ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾدار ﭘروردﮔﺎرش ﺧوﺷﺑﺧت ﺷود و از
وﺟودش راﺿﯽ ﮔردد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺷﻣول رﺣﻣت ﺣﻖ واﻗﻊ ﺷود زﯾرا ﭼﮫ رﺣﻣﺗﯽ ﺑرﺗر از اﺣﺳﺎس رﺿﺎ و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﺳت .ﭘس
ﺑدان ﮐﮫ رﺣﻣت و ﻧوری ﺟز ﺣﮑﻣت و ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻣﮫ ﺧود را از ﻓرط ﺳرﺷﺎرﯾش ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ داﻧﻧد
زﯾرا ﺟز اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن اﺣﺳﺎس ﮐﻣﺑود ﻋﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﺧداوﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﮐﮫ ﻋﻘل ﮐل اوﺳت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد
ﮐﮫ :ﺑﮕو ﭘروردﮔﺎرا ﺑر ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﯾﻘﯾﻧم ﺑﯾﻔزا .آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﮐدام ﯾﮏ از ﻣﺎ در دﻋﺎھﺎﯾﻣﺎن از ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟
زﯾرا رﺣﻣﺗش را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺎﻗد ﻋﻠم رﺣﻣت ھﺳﺗﯾم وﮔرﻧﮫ از او ﺟز طﻠب ﻋﻘل ﺑرﺗر ﻧﻣﯽ ﮐردﯾم .ﭘس ﭼﮫ راﺳت ﮔﻔت
اﻣﺎم ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﮐﮫ :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﻧﻣﯽ ﺟز ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧﯾﺳت.
 -٢٨۵ﭘس ھر ﮔﺎه ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺎور ﻧﻣودی ﮐﮫ رﺣﻣت و ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺟز ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻧﯾﺳت ﺑراﺳﺗﯽ از اﻣت ﻣﺣﻣدی
و ﻧور رﺣﻣﺗش را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ای و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﺣﻣت را ﻓﻘط در راﺣﺗﯽ و ﺧوﺷﯽ و آﺳﺎﯾش ﺗن و ﻏراﯾز ﻣﯽ داﻧﯽ ھﻧوز در
دوره ﺟﺎھﻠﯾت ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑری و ﺑر اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی وارد ﻧﺷده ای زﯾرا ﺧود ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﻣظﮭر ﻧور ﻣطﻠﻘﮫ رﺣﻣت ﺧدا ﺑود ھﻣﮫ
ﻋﻣرش را ﺑﺧﺻوص در دوران رﺳﺎﻟﺗش ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری و ﻓﻘر ﻣطﻠﻖ زﯾﺳت و از اﯾن ﺣﯾث ﺑر ﺑﺷرﯾت ﻓﺧر ﻧﻣود.
 -٢٨۶ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ظﮭور رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﺑر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ﻋرﺻﮫ ﺟوﻻن ﻏراﯾز ﺣﯾواﻧﯽ و ﺑﮭﺷت
ﻋﯾﺎﺷﯽ ﺑﺷر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر ھم اﯾﻧﮏ ﻧﯾز از ﻓرط ﻋﯾﺎﺷﯽ اش ﺑﮫ ھﻼﮐت اﻓﺗﺎده اﺳت .ﭘس ظﮭور ﺣﺿرت ﺟز ظﮭور و ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻗرآﻧﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾﻧﺳت ﻋداﻟﺗش .زﯾرا ﺑﺷر ﻓﻘط در ﺳﯾطره ﻧور ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻟﮭﯽ
ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در آن ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺧود ﻋﺎدل ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣﺗوازن ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺧﻠﯾﻔﮫ اش ﻣﯽ ﮔردد و
اﯾﻧﺳت ﻋدل .ﭘس ﭼﻧﯾن ﻋدﻟﯽ را ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر و ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐﺎری ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﮑران آدﻣﯾت ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑدﺳت ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﺎﺑود ﻣﯽ
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ﺷوﻧد و او ﮐﺳﯽ را ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻋدﻣﯾﺎن را ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن .و رﺣﻣﺗﯽ ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻧﺎﺑوده ای وﺟود ﯾﺎﺑد.
 -٢٨٧ﭘس ﺑواﺳطﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت و ﻧﺎﻣﮭﺎی ﺧداﺳت
و ھر ﮐﮫ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ آوﯾزد ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اش ﻣﺗﺻل ﺷده اﺳت و ﺑزودی ﭼراغ ﻋﻘﻠش ﻣﻧور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ طﺑﻖ
ﺣدﯾث ﻧﺑوی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧوری ﮐﮫ از ﺗﺟﻠﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ آﺷﮑﺎر ﺷد ﻧور ﻋﻘل ﺑود .و ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋﻠوم ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ
ھم ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور ﻋﻘل ﺑﺎﺷﻧد.
 -٢٨٨ﺑدان ﮐﮫ اﻧﺗﺻﺎب ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﮫ ﻋﻘل ھﻣﭼون اﻧﺗﺻﺎب دروﻏﯾن ﺟﻧون اﺳت ﺑﮫ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ.
 -٢٨٩و اﻣﺎ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ و ﺣﺟت ﻣﺣﺑت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺟز اطﺎﻋت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ از او ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣوده
اﺳت" :اﮔر ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد را دوﺳت ﻣﯽ دارﯾد ﭘس از ﻣن )رﺳول( اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧدا ھم ﺷﻣﺎ را دوﺳت ﺑدارد ".و
اطﺎﻋت از رﺳول و اﻣﺎﻣﺎن ﮐﮫ رﺳوﻻن دوران ﺧﺎﺗﻣﯾت ھﺳﺗﻧد ﻋﯾن اطﺎﻋت از ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯽ اﺳت و ﭘﯾروی از ھر ﭼﯾزی
اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ آن ﭼﯾز ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ اطﺎﻋت از رﺳول اطﺎﻋت ﮐﻧﻧده را ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﯾن ﻧور ھﻣﺎن
ﻣﺣﺑت ﺧداﺳت ﮐﮫ در دل روﺷن ﺷده اﺳت .ﭘس ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ ﻣﺣﺑّﯽ ﻏﺎﻓل و ﺟﺎھل ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺑت ﻧور ﻣﻌرﻓت ﺣﺎﺻل از
اطﺎﻋت از ﺣﮑﯾم اﺳت.
 -٢٩٠ﺑدان ﮐﮫ ﺣﮑﯾم ﯾﺎ ﻋﺎرف ﺑﮭر درﺟﮫ ای از ﻋﻠم ،ﻧوری از ﮐﻠﻣﮫ ﺧداﺳت ﭘس اطﺎﻋت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ از او ﻋﯾن اطﺎﻋت از ﮐﻠﻣﮫ
ﺧداﺳت و ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا را در دل و ﺟﺎن ﺟﺎری ﮐردن اﺳت.
 -٢٩١و اﻣﺎ اطﺎﻋت ﺧﺎصّ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﭼﮫ ﻧوع اطﺎﻋﺗﯽ اﺳت و از ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد؟ ﯾﮏ ﻓرﻣﺎن ﺑود و ﻧﺑودی! "اﮔر
ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را ﺑﮑﺷﻧد ﻓﻘط اﻧدﮐﯽ اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن -واﻗﻌﮫ ﮐرﺑﻼ ﯾﮑﯽ از ﻣﺻﺎدﯾﻖ اﯾن آﯾﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ﻣﻧظر ﮐل ﮐﻠﻣﮫ اش ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﮫ اﻣﺎم و ﯾﺎراﻧش اﻣر ﺑﮫ ﺑو ِد ﻧﺑود ﻧﻣود و ﻟذا در ﮐرﺑﻼ ﺷﺎھد ظﮭور
ﺧورﺷﯾد ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑودﯾم .زﯾرا ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،ﮐﻠﻣﮫ ﺑود و ﻧﺑود اﺳت.
 -٢٩٢و ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑدان ﮐﮫ رﺣﻣت و ﮐراﻣت و ﺷﻔﺎﻋت و ﻣﺣﺑت و ﻋﺻﻣت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوم ﺟز از ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و
ﻋرﻓﺎﻧﺷﺎن ﻧﯾﺳت و ھر ﮐﮫ اﯾن دو وﺟﮫ از وﺟودﺷﺎن را دو اﻣر ﺟدا ﺑداﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اﻣری واﺣد ﻧداﻧد در ﻗﺑﺎل آﻧﺎن ﮔﻣراه ﺷده
اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ راﺑطﮫ ﻣردم ﺑﺎ ﻗرآن ھم اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ را ھداﯾت و ﺑرﺧﯽ را ﮔﻣراه ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٢٩٣ﭘس اﮔر رﺣﻣﺗﯽ ﯾﺎ ﮐراﻣﺗﯽ و ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻋﺗﯽ را از ﮐﺳﯽ ﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑﻧﺷﯾن و طﺎﻟب ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎﻧش ﺑﺎش وﮔرﻧﮫ رﺣﻣت ﺑدون
ﺣﮑﻣت ﺟز ﻣوﺟب ﺧﺳران و ﮔﻣراھﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑدان ﮐﮫ اﯾن ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ھم ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﺟرﯾﺎن ﺗﺑﻌﯾت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً
ﮐﻼم .و ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻼﻣش ﻓﻘط ﺑرای آن اﺳت ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾن اطﺎﻋت ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑرﺳﯽ.
 -٢٩۴ﭘس ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ،ﮐﻠﻣﮫ ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﺟﻣﺎل اﺳت .و ﺟز ﺑﮫ ﻧور اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻋرﺻﮫ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن را درک و
ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود .ﭘس ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ دل و ﺟﺎﻧت را ﺑﮫ ﻧور اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺄﻧوس ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧور ﻧﺟﺎت و رﺳﺗﮕﺎری اﻣﺎم ﻣﻠﺣﻖ ﺷوی!
 -٢٩۵و ﺑدان ﺗﺎ ﻻی ﺧود را ﻧﺑﯾﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻋدﻣﯾت ﺧود را درﻧﯾﺎﺑﯽ و ﺧﺎﺷﻊ ﻧﮕردی و ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧور وﺟود اﻣﺎم ﻣﻘﯾم ﻧﺷوی
ﻣﺷﻣول "ال" او ﻧﻣﯽ ﺷوی و اﻟﻠﮭﯾت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺟود ﻧﻣﯽ ﺷوی .و ﻧﺟﺎت ھﻣﯾن اﺳت! ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن
وارد ﻣﯽ ﺷوی ﮐﮫ ﺧﻠﻘت اﻟﻠﮭﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮐﮫ اﻣﺎم اﺳت.
 -٢٩۶ﭘس ظﮭور اﻣﺎم ،آﺧرﯾن اﻣﮑﺎن اﻧﺳﺎن ﺷدن اﺳت ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن :رﺣﻣن ﺗﻌﻠﯾم داد ﻗرآن را و آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن
را و آﻣوﺧت ﺑﯾﺎن را -ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٢٩٧زﯾرا ظﻠﻣﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺑﺷرﯾت از اﻧﺳﺎن ﺷدن ﻣﺣروم ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای
اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻧﻧﻣوده اﻧد .و اﯾﻧﮏ اﻣﮑﺎن اﻧﺳﺎن ﺷدن ﺑرای ھﻣﮕﺎن و ﺧﺎﺻﮫ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ ،ﻣﮭﯾﺎ ﺷده اﺳت .و اﯾﻧﺳت
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آن ﻋداﻟﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل رﺳﯾدن اﺳت .ﻋداﻟت ﺑرای ﺑﺷر ،اﻧﺳﺎن ﺷدن اوﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اوﺳت .و آن ﺑواﺳطﮫ
ﺗﻌﻠﯾم ﻗرآن و ﺑﯾﺎن ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﭘس واﻗﻌﮫ ای ﺳراﺳر ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﻗرآﻧﯽ اﺳت!
 -٢٩٨ﭘس آﻧﺎن ﮐﮫ ظﮭور اﻣﺎم را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺣﻘﻖ آرزوھﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﺧود در دﻧﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﻗرار اﺳت در ﺑﮭﺷت ﺑﮫ
ﻋﯾش و ﻋﺷرت ﺑﭘردازﻧد و ھﻣﮫ ﻋﻘده ھﺎی ﺧود را ارﺿﺎ ﮐﻧﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑر دوزخ اﯾن ظﮭور وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺣﻘﯾﻘت
اﯾن ظﮭور را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .اﺻﻼً ﻣﺷﮑل ﻣردﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ھم ﺟز اﯾن ﻧﺑود زﯾرا ﮐﺳﯽ طﺎﻟب اﻧﺳﺎن ﺷدن
ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ در ﺳودای رﺋﯾس ﺷدن ﺑودﻧد.
" -٢٩٩ای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﺎزل ﮐرد ذﮐر را ﺑﺳوی ﺷﻣﺎ ﮐﮫ رﺳوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ
را ﺑر ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻﺎﻟﺢ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺳوی روﺷﻧﺎﺋﯽ آورد و وارد ﺑر ﺑﮭﺷﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﻧﮭرھﺎی
ﺟﺎودان ﺟﺎری ھﺳﺗﻧد و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭼﮫ رزق زﯾﺑﺎﺋﯽ را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑراﯾﺷﺎن رﻗم زد .ﷲ اﺳت آﻧﮑﮫ ھﻔت آﺳﻣﺎن و
ھﻔت زﻣﯾن ﺑﻣﺎﻧﻧد آن آﻓرﯾد و اﻣرش را ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑر ھر ﮐﺎری ﺗواﻧﺎﺳت و ﺑر ھر ﭼﯾزی ﺑﺎ ﻋﻠﻣش
ﻣﺣﯾط اﺳت ".طﻼق -١١-١٢اول اﯾﻧﮑﮫ ھر ذﮐری ﮐﮫ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮭﻣراه رﺳوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ رﺳول ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺧود آن
رﺳول ﻣﻧﺑﻊ آن ذﮐر و ﺗﺟﻠﯽ ﻧور آن ذﮐر اﺳت و ﻟذا ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻﺎﻟﺢ و ﻣطﯾﻊ را ﺑواﺳطﮫ ﻧور آن ذﮐر از ظﻠﻣﺎت ﺟﮭل ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﺑر ﺑﮭﺷت ھﺎﺋﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮭرھﺎی ﺟﺎوﯾد در آﻧﮭﺎ ﺟﺎرﯾﺳت ﮐﮫ آن ﺟرﯾﺎن ﺣرﮐت ﺟوھری ﺣﺎﺻل از ﺟﻧﺑش ﻋرﻓﺎﻧﯽ
در ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧدارد و اﯾن رزق زﯾﺑﺎ و اﺑدﯾﺳت وﻟﯽ اﯾن ذﮐر ﺑﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾن ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و ﺑﯾن ﺧﯾر
و ﺷر و ﺑود و ﻧﺑود ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﺧﻼص و اطﺎﻋت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﻗﻣﺎر و ارادت و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐل ﻧﻔس ﺧود را ﺑﮫ ﺧدا و رﺳول ﻣﺣول ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ
وارد ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺗر و ﺑﺷری دﮔر اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓران اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺟﺎدو و طﻠﺳم ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد زﯾرا از درک آن ﻋﺎﺟزﻧد!
وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮭر ﮐﺎری ﺗواﻧﺎﺳت .اﮔر ﻗرآن ھﻣﯾن دو آﯾﮫ ﻣﯽ ﺑود ﺑرای ﺣﻘﺎﻧﯾت و ﻣﻌﺟزه ﻣطﻠﻖ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد در
ﻋظﻣت ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و اطﻼق اﻣﮑﺎن و ﻧور اﯾﻘﺎن! از ھﻣﯾن دو آﯾﮫ ﺣﺿور ﺧداوﻧد و ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی آﺷﮑﺎر اﺳت!
 -٣٠٠و اﻣﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن و ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯾش ﻧﯾز ﻧزول ذﮐر ﮐﺎﻣل و ﺑرﺗرﯾن ذﮐر اﺳت و آن ذﮐر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎت
و ذﮐر اﺳت .و ﺧود ﻧور اﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺻﺎﻟﺢ و ﻣطﯾﻊ را ﺑر ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾﻣش داﺧل ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و اﺳرار ﻗرآن اﺳت" .ﻣﺗﻘﯾن ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠم ﻋﻠﯽ در ﺑﮭﺷت وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ".رﺳول اﮐرم)ص(-
و ﺑدان ﮐﮫ ﻋﻠم ﻋﻠﯽ)ع( ،ﻋﻠم ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.
 -٣٠١ﭘس اﻣر ھداﯾت ﺑﺧش اﻟﮭﯽ ﺟﮭت اﺣﯾﺎی ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ و ﻧوری اﻧﺳﺎن ﺑﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و ﺑود و ﻧﺑود ﻓرود ﻣﯽ آﯾد
و درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭼﻧﯾن اﻣر و اطﺎﻋﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻧور ﺑو ِد ﻧﺑودی اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﻧزول و
ظﮭور ھﻣﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت.
 -٣٠٢ﭘس ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧور اﯾن ظﮭور را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑر ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
ﺟﺎوﯾدش وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اطﺎﻋﺗﯽ ﻓوق ﺑود و ﻧﺑود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اطﺎﻋﺗﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻋﺷﻘﯽ ﮐورﮐوراﻧﮫ و
ﺟﻧوﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳراﺳر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑرﺗر از ھر ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ
ﺧود ﻧوراﻟﻧور اﺳت و ﻋرﻓﺎت وﺟود! زﯾرا ﻋﻘل اﻣر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﺷﻖ ھم اﻣر ﺑﮫ ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻓﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرﺗر از ﺑﻘﺎﺳت.
اﯾن ﺗﺣول رﺣﻣﺎﻧﯾت اﺳت ﺑﮫ رﺣﯾﻣﯾت.
" -٣٠٣ﻣﺣﻣد رﺳول ﺧداﺳت و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ھﺳﺗﻧد ".ﻓﺗﺢ  -٢٩ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎطن ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز ﺣﺎﻣل رﺳﺎﻟت
او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ھﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﻣول وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺷوﻧد "وﺣﯽ ای ﮐﮫ دوﺑﺎره وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود ".ﻧﺟم-٣-۴
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻣﺗذﮐر ﺷدﯾم ﮐﮫ ﮐل وﻗﺎﯾﻊ ﺳوره ﻧﺟم ﺑر اﯾن ﺑﻧده ﻧﯾز رخ ﻧﻣود ﯾﻌﻧﯽ وﺣﯽ ﺷد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﺎزل ﺷده
ﺑود .اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻧﯾز ﺑر اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﮭر ﺗﺻدﯾﻖ زده اﺳت و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺳوره ﻧﺟم ﺑر ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ﻧﺎزل ﺷد وﻟﯽ او ﺑﮫ
ﻣﺣض ورود در آن دﭼﺎر آﺗش ﺷد و ﻋﻣری در ﺗب ﺷدﯾد ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺧود را در ﭼﺎھﯽ واروﻧﮫ ﻣﯽ آوﯾﺧت ﺗﺎ ﺗﺑش ﮐﺎھش
ﯾﺎﺑد .وﻟﯽ ﺧود اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣﺷﻣول اﯾن وﺣﯽ ﻧﺷده اﺳت و ﻓﻘط درﺑﺎره ﺣﻘﺎﻧﯾت آن ﺑﺎﺧﺑر ﺷده اﺳت .ﺧود اﯾن ﺑﻧده ﻣﺷﻣول ﻧزول
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روﺣﯽ و ﻧوری اﯾن وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی ﺷدم و ﻟذا ﺑﺎ آﺗش روﺑرو ﻧﮕﺷﺗم ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗواﻧﺳﺗم ﮐل وﻗﺎﯾﻊ ﺳوره ﻧﺟم را ﺑﮫ ﯾﺎد آورم
و آﻧﮕﺎه ھم ﮐﮫ دﭼﺎر ﺗردﯾد ﺷدم ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺷﮑل ﻗﻠﺑﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣل واﻗﻌﮫ در داﻣﻧﮫ ﮐوه ﺑر ﺟﺎی ﻧﮭﺎد ھر ﺗردﯾدی را از اﯾن ﺑﻧده
زدود زﯾرا "ﻗﻠب آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ دﯾده ﺑود ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرد" .ﻧﺟم-
" -٣٠۴آﻧﺎﻧﮑﮫ ﷲ را در دل ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺑﺎطن ﺧود ﺑﺎ ﻣردان ﺧدا روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد ".ﻗرآن -ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﻣدﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم ﮐﺳﯽ در دل ﻣن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در واﻗﻌﮫ ای ﺧودش را ﺑﻣن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد و آن رﺳول ﺧدا
ﺑود.
 -٣٠۵ﭘس ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻓﺎﺗﺢ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در دل اﺳت و ﻧﯾز ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در دل ﮐﺎﺷف رﺳول ﺧدا و اﻣﺎﻣﺎن اوﺳت" .ﻣﺣﺷور ﻣﯽ
ﺷوﯾد ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﺷﮭداء و ﺻدﯾﻘﯾن ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب رﻓﯾﻘﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ".ﻗرآن -و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ھﺳﺗﻧد ﺣﺎﻣل
رﺳﺎﻟت او در دوره ﺧﺗم ﻧﺑوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﺣﯾﺎء ﮔران دﯾن و ﮐﺗﺎب او در ﻗرون و اﻋﺻﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﭘس اﯾن اوﻟﯾﺎی ﻣﺣﻣدی
اﺳﺗﻣرار رﺳﺎﻟت ﻣﺣﻣدی ھﺳﺗﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﺳت ﮐﮫ در ﻋﻠﻣﺎی اﻣت ﺧود وﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺳرار ﮐﺗﺎﺑش را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ
دھد.
" -٣٠۶ﻣﺣﻣد رﺳول ﺧداﺳت و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اوﯾﻧد -"...اﮔر ﮐﺳﯽ ﭼون اﺑن ﻋرﺑﯽ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن آﯾﮫ را ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑرده ﺑود
ﺷﮭﺎﻣت اﺑرازش را ﺑﮫ اﯾن آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ داﺷﺗم .ﭘس رﺳﺎﻟت ﻣﺣﻣدی ﺧﺗم ﻧﺷده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ رﺳﺎﻟت اﻟﮭﯽ در ﻣﺣﻣد و
آل او ﺧﺗم ﺷده اﺳت و اﯾن ﺧﺎﺗﻣﯾت ﻋﯾن ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﻧزول ﻣﺳﺗﻣر اﺳت ﮐﮫ در ھر ﻋﺻری رازھﺎﺋﯽ از ﮐﺗﺎﺑش را ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻣردﻣﺎن آن ﻋﺻر وﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﺑﯽ ﺗردﯾد اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﺑود ﭼﮕوﻧﮫ دﯾن ﻣﺣﻣد دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺻرف ھﻣﺎن ﻗرآن ﻋرﺑﯽ و اﺣﺎدﯾث ﻧﺑوی و اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﮫ در ﺻدر اﺳﻼم ﭘدﯾد آﻣده ﺑود .و اﯾن ھﻣﺎن وﺣﯽ ای ﮐﮫ وﺣﯽ
ﻣﯽ ﺷود ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻋرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠوب اھل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ
ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻧش ﻓﻘط ﺑر اﯾن ﺟﻣﺎﻋت رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑواﺳطﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮐﮫ از ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑر ﻗﻠوب ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد.
ﯾﮏ ﻣﺣﻣد در آﻏﺎز راه )رﺳول ﺧدا( و ﻣﺣﻣدی دﯾﮕر در ﭘﺎﯾﺎن راه )اﻣﺎم زﻣﺎن( ﮐل راه آﺧراﻟزﻣﺎن را ﭘوﺷش ﻣﯽ دھﻧد" .اول
ﻣﺎ ﻣﺣﻣد و آﺧر ﻣﺎ ﻣﺣﻣد و وﺳط ﻣﺎ ﻣﺣﻣد اﺳت ".ﻋﻠﯽ)ع( ﺧطﺑﮫ ﺑﯾﺎن -و اﻣﺎ در وﺳط و ﺑﯾن راه ھم ﻣﺣﻣدی ھﺎ ھﺳﺗﻧد "ﻣﺣﻣد
رﺳول ﺧداﺳت و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اوﯾﻧد" .ﻓﺗﺢ-٢٩
 -٣٠٧و اﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ھﺳﺗﻧد دو ﺟﻣﺎﻋت ھﺳﺗﻧد :ﯾﮑﯽ اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت اوﯾﻧد ﮐﮫ اﺋﻣﮫ اطﮭﺎرﻧد و دﯾﮕری "آل"
اوﯾﻧد .و ال ﺣرف ﻣﻌرﻓﮫ اﺳت ﭘس ال ﻣﺣﻣد ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺣﻣدی را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ھﺳت ﭘس ﻗﻠوب ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی ،ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﻣد اﺳت ﺧﺎﻧﮫ ﻧور اﺳت.
 -٣٠٨ﻣﺣﻣد ،ﻻﺳت زﯾرا ﺧورﺷﯾد اﺳت ﻧور اﺳت ﭘس ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﺷﻣﯽ ﻧﻣﯽ آﯾد وﻟﯽ از وﺟود ﻋﺎرﻓﺎﻧش ﮐﮫ اﻟﯽ ﺑر ﻻ ھﺳﺗﻧد
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ﻣﯽ ﺷود و ﻗﻣری ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺷﮭود ﻣﯽ ﮔردد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺣﻣد ،ال ی ﻣﯽ ﺷود و ﯾﮏ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود
و از ﻋﻠﯾﯾن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﻋﺎرﻓﺎن ،ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ ھﺳﺗﻧد!
 -٣٠٩اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی ﻧﯾﺳﺗﻧد ھر ﻋﺎرﻓﯽ در دﻟش ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺣﺷور اﺳت و ﭼون ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﺎﻣل و
واﺻل ﺷود و ﺟﻣﺎل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را ﺷﮭود ﻧﻣﺎﯾد ﻋﺎرف ﻣﺣﻣدی اﺳت و او ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت و او را ﺷﯾﻌﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﮔوﯾﻧد .اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺷﯾﻌﮫ و رﺳﺎﻟت ﺷﯾﻌﮫ ﺑودن!
 -٣١٠اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧدا ھﻣﮫ ﺷﻔﺎﻋت و وﻻﯾت ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﮫ او ھم ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھد.
 -٣١١ﭘس ﺑدان آل ﻣﺣﻣد ،اھل ﷲ و اھل ﻗرآن ھﺳﺗﻧد و ﻗرآن از زﺑﺎﻧﺷﺎن ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﻣردﻣﺎن
ﻋﺻر ﻧﺎزل ﺷده را ﺑر اﯾﺷﺎن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد" .ذﮐر را ﺑﮭﻣراه ﺑﯾﻧﺎت و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑر ﺗو ﻧﺎزل ﮐردﯾم ﺗﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯽ ﺑرای ﻣردﻣﺎن آﻧﭼﮫ
را ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﻣردﻣﺎن آﻣده اﺳت ".ﻗرآن -اﯾن ھﻣﺎن اﺳﺗﻣرار ﻧزول ﻗرآن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت.
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 -٣١٢آل ﻣﺣﻣد ،ال ِ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت ﺑر ھﻣﮫ ﻻھﺎی زﻣﺎﻧﮫ و ﻣﻌﻣﺎھﺎ و ﺑن ﺑﺳت ھﺎی ﺑﺷر ﻣدرن آﺧراﻟزﻣﺎن! زﯾرا در آﺧراﻟزﻣﺎن
ﮐﺗﺎب ﺧدا و ﻧﯾز رﺳوﻟش ﻣﮭﺟور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻏﯾب اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻻ اﺳت .و آل ﻣﺣﻣد ،ال ِ اﯾن ﻻﺳت .آل ﻣﺣﻣد ،اﻟﻘرآن اﺳت
اﻟﻣﺣﻣد اﺳت .ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور ﷲ اﺳت و ﺷﯾﻌﮫ ای از ﻧور ﻋﻠﯽ!
 -٣١٣آل ﻣﺣﻣد ،داﺋﻣﺎ ً ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﻣد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﻗرآن اﺳت و ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻐول ﺗدﺑﯾر و ﺗﺄﻣل و ﺗﻔﮑر در ﻗرآن اﺳت" .ﭘس
ﭼرا در ﻗرآن ﺗدﺑﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ".ﻗرآن -ﺗدﺑﯾر در ﻗرآن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ در ﻗرآن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺧود و راه ﺣل ﻣﻌﻣﺎھﺎی
وﺟود ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﺧود را ﺑﺧواﻧﯾد و ﻓﮭم ﮐﻧﯾد" .ﭘس اﯾﻧﮏ ﮐﺗﺎب وﺟودت را ﺑﺧوان ".ﻗرآن" -ﭼرا در ﺧودﺗﺎن ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﯾد ﭼرا در ﺧود ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ".ﻗرآن -زﯾرا ھر ﮐﮫ در ﺧود ﺗﻔﮑر ﮐﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ﻣﺷﻐول ﺗﻼوت ﻗرآن ﺧواھد ﺑود اﯾﻧﮑﮫ ﺑداﻧد ﯾﺎ
ﻧداﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻗرآن اﺳت ﯾﺎ ﻧﯾﺳت .ﺑﻧده در ﺣدود ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ داﻧﺳﺗم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧم و در زﻧدﮔﯾم ﺧواﻧده
و ﻓﮭﻣﯾده ام ھﻣﮫ ﻗرآن ﺑوده اﺳت.
" -٣١۴ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را از ﺧودش ﺑرﺣذر ﻣﯽ دارد و اﮔر او را دوﺳت ﻣﯽ دارﯾد از رﺳوﻟش اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧدا ھم ﺷﻣﺎ را
دوﺳت ﺑدارد و ﺧداوﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ از اﯾن اطﺎﻋت ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد ﭼون ﮐﺎﻓراﻧﻧد ".ﻗرآن -ﭘس ﯾﺎد ﮐردن
ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ ﮐﺎری ﺑوﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ اﺳت .و ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ اﯾن ﺳﺧن ﻋﻠﯽ ﮐﮫ "ﺧداوﻧد ﺧود ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت" ﺳﺧن
ﺳﮭو و ﺳﮭﻠﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻋرﻓﺎن آوری و ﺑﮕوﺋﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺧودم را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﭘس ﺧداﯾم را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ام و
ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از اطﺎﻋت از دﯾن رﺳول ﺷده ام .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗو از ﺧودت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟز ﺑﯽ ﺧودﯾﮭﺎی ﺗو ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋدﻣﯾت ﺗو!
 -٣١۵اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺎ را از ﺧودش ﺑرﺣذر داﺷﺗﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ را از آﺗش دوزخ ﺑرﺣذر داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭘرﺳﺗش ھوای ﻧﻔس
اﺳت .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد از ﺧود ﺑﮕذرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧود ﺧود ﮐﮫ ﺣرﯾم ذات وﺣداﻧﯽ ﺣﻖ اﺳت ﺑرﺳد و از ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮔذﺷت ﺟز ﺑﮫ ﻧور
وﻻﯾت ﻣردان ﺧدا ،و اﯾن اﺳت اﺳﺎس ﺗﺷﯾﻊ و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ!
 -٣١۶ﭘس ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑر دﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ﮐﮫ از اﺳﺎرت ھوای ﻧﻔس و ﻣﺣﺎﺻره ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﻧزه ﺷده ﺑﺎﺷد و اﯾن رھﺎﺋﯽ ﺟز ﺑﮫ
وﻻﯾت اھل ﷲ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از اﻧﺎﻧﯾت اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻧﻔس ﻣﯽ رھﺎﻧﻧد .و ﻣرﯾد ﯾﺎ ﺷﯾﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻧﺎﻧﯾت ﻧﻔس را
ﺗﺣوﯾل ﻣراد و اﻣﺎﻣش داده اﺳت و ﻟذا دﻟش زﻧده و ﺣﻖ ﭘذﯾر ﺷده اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ذاﮐر ﺷود و ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ
ﻣﻧور و ﻣﺗﺟﻠﯽ ﮔردد .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﻣﺗﻘﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘوا در ﺟﺎﻧﺷﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻼوﻗﻔﮫ از اﻧﺎﻧﯾت ﻧﻔس ﻣﺑراﯾﻧد
زﯾرا در وﻻﯾت و ارادت اھل ﷲ ﻗرار دارد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن را ﻣوﻻی ﻣﺗﻘﯾﺎن ﺧواﻧﻧد.
 -٣١٧ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺣﺟت دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت ﭘس ال ِ ﻣﺣﻣد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ای ﻋﻠﯽ ﺗو
ﺟﻣﺎل ﻧور ﺑﺎطن ﻣن ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ آﺷﮑﺎر ﺷده ای! ﭘس ﻣﺣﻣد ﯾﮏ ﻻی ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐل دﻧﯾﺎ و ﺟﺎھﻠﯾت ﻋرب و ﺷرک ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺷری ﻧﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت .و ﻋﻠﯽ ،آری ﭘس از ﻧﮫ اﺳت ّاﻻی ﭘس از ﻻ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ،ﻋرﻓﺎت دﯾن ﻣﺣﻣد اﺳت .و ﻓﺎطﻣﮫ)س(،
آن "ه" اﯾن اﺗﺣﺎد اﺳت :ال– ﻻ– ه!
 -٣١٨ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،ﮐﻠﻣﮫ ﻗدر وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷب ﻗدر ﺷب ﻧزول ﻗرآن اﺳت و ﻗرآن ﮐﻼم ﷲ اﺳت ﭘس ﮐل ﻗرآن
از ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت ﭘس ﻗدر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،ﻗدر ﮐل وﺟود اﺳت .زﯾرا ﻋﺎﻟم وﺟود ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت .ﭘس اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ،
اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت و ﻋﯾن واﻗﻌﮫ وﺣدت وﺟود اﺳت .ﭘس ھر ﮐﮫ ﻗدر ﮐﻠﻣﮫ ﷲ را داﻧﺳت و ﯾﺎﻓت ﻗدر ﮐل ﻋﺎﻟم وﺟود
را داﻧﺳﺗﮫ و ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻟذا "و او ﺑر ھر ﭼﯾزی ﻗﺎدر اﺳت" .ﻗرآن-
 -٣١٩ﻗرآن ﻗدر وﺟود اﺳت زﯾرا ﮐﺗﺎب وﺟود و آﻓرﯾﻧش اﺳت .ﭘس آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﻋﻣل و ﻗﺿﺎوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻗدر وﺟودش رﺳﯾده و ﻣوﺟود ﺷده اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﺗدﺑﯾر در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ:
"ﭘس ﭼرا در ﻗرآن ﺗدﺑﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد" .ﻗرآن-
 -٣٢٠اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗدری اﺳت در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺟﺑری! ﭘس اﻓﮑﺎر و آرای اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻗدری ﺑر ﺳرﻧوﺷت
ﻣردﻣﺎن اﺛر دارد ﭼﮫ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود و ﯾﺎ ﻧﺷود .از اﯾن روﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺣﺗﯽ ﮔﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣؤﻣﻧﯾن
درﺳت از آب درﻣﯽ آﯾد .و در اﯾﻧﺟﺎ ﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋرﻓﯽ و ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت .ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﺎﻣل ﺧود اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوﻣﻧد و ﺳﭘس
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ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﺷﻌﺎع ﻧوری از آﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﻌﺎع ﻧوری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت زﯾرا اﻣﺎﻣﺎن ﻣظﺎھر ﮐﺎﻣل اﯾن ﮐﻠﻣﮫ
اﻧد.
 -٣٢١ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ و ﺑﯽ وﺟودی اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﺟﻠوه ﮔرﯾﮭﺎی ﺟﻧوﻧﯽ اوﺳت ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ را ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺷﺎﻧده اﺳت ﺣﺎﺻل
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن ﻣدرن از ﮐﻠﻣﮫ ﺧداﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻗﻠﺑﯽ! اﺻﻼً ﻣدرﻧﯾزم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﺻر ﺟﻠوه ﮔری اﺳت ﺟﮭت
ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود ﺑﮫ دﯾﮕران و ﺑﺧود! وﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﻋرﻓﺎﺗﯽ رخ ﻧﻣﯽ دھد و ﻟذا اﯾن ﺟﻠوه ﮔری ﺑﺳوی ﺟﻧون و ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ رود.
 -٣٢٢اﯾن ﻻی وﺟود اﻧﺳﺎن ﻣدرن در ﻋطش ﯾﮏ ال دﯾواﻧﮫ ﺷده اﺳت و اﯾن ال ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﻠﯽ وار و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﮫ ال ﻻﺳت.
 -٣٢٣ﺑﺷر دوران ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﭘرﺳﺗﻧده ﺧدای "ﻻ" ﺑود ﮐﮫ ﺧدای ﻋدم اﺳت و ﻟذا ﺑرای ﺑرﻗراری ﺣداﻗل راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺧدای
ﻋدﻣﯽ ﻣﺣﺗﺎج ﺳﺎﺧﺗن ﺑت ﺑود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن آﻣده اﯾن ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ :ﻣﺎ اﯾن ﺑت ھﺎ را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم ﺑﻠﮑﮫ
ﺑواﺳطﮫ آﻧﮭﺎ راه ﺗﻘرﺑﯽ ﺑﺳوی ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺟوﺋﯾم! اﯾن ﺗﻘرﺑﯽ ﺑﺳوی وﺟود اﺳت.
 -٣٢۴وﻟﯽ ﺑت ھﺎی ﻋﺻر ﺻﻧﻌت و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻧﺳﺎن ﻣدرن را از ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از ھﻣﮫ ﺳو ﻏﺎﻓل و ﮐور و ﮐر
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت وﮔرﻧﮫ ھﻣﮫ ﻋﻼﺋم آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑر ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن واﺿﺢ اﺳت وﻟﯽ ﺑت ﻋﻠم و ﺗﮑﻧوﻟوژی او را ﺑر اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﯾﻧﺎت
اﻟﮭﯽ ﮐور و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
 -٣٢۵ھر ﺑﻼﺋﯽ ﯾﮏ ﻻ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾد و ﻣﺎ را ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و از اﯾن آﺳﺗﺎن ﻻﺋﯽ او دﺳت
ﺑﮫ داﻣﺎن ال ﻣﯽ ﺷوﯾم و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺑر زﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ :ای آﻧﮑﮫ ﺑو ِد ﻧﺑو ِد ﻣﺎﺋﯽ! و ﻣﺎ در ﻧﺑود ﺧود ﺑﮫ ﺑود ﺗو
ﻣﯽ رﺳﯾم.
 -٣٢۶ﻻ اوﺳت و ال ﻧﯾز اوﺳت .و ﭼون در ﻻﯾش ﺑﮫ ال ﺗوﺳل ﺟوﺋﯾم ال– ﻻ ﭼو رخ ﻧﻣود ﭘرﺳﺗﯾدﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﷲ ﻣﯽ
ﺷود و "ه" از ﻗﻠﺑﻣﺎن ﺑﮫ ال– ﻻ ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٢٧ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﺧدا و ﻣوﺟود ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺧﻼﻓش ﺛﺎﺑت ﺷود .ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﮔر ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﻗﺎﺑل
ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﻧﯾﺳت اﻻ آﻧﮑﮫ ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ اش ﻣﻌروف اﺳت :آن ﻧﯾﺳت ﻣﻌروف! ھﯾﭻ ﺧداﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﻣﮕر آن ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت!
ﭘس ﺑﺷر ھم ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﺧدا ﻣﯽ رﺳد و ﺟدا ً ﻣﯽ ﺧواﻧدش و ﻣﺟﺎب ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٢٨و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل دﻧﯾوی و ﻓﺎﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﺳت و ﭼون ﮔﺎه اﯾن اﺷﮑﺎل و ﺻور ﻣﺎدی ﮐﮫ در آن ﭘﻧﮭﺎن
ﺷده اﯾم ﻓروﻣﯽ ﭘﺎﺷد ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﻣﺎ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﯽ ﺧواﻧﯾﻣش و ﻣﯽ ﺷﻧوﯾﻣش و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ دﯾدارش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم!
 -٣٢٩اﯾن ﻻی ﭘﻧﮭﺎن در اﻟﮫ ھﺎی ﺻوری و ﮐذاﺋﯽ ﭼون در ﻣﺎ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ال ﻻ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻗﺎﺑل
ﭘرﺳﺗش :ال ﻻه!
 -٣٣٠اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :وﻗﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر ﻣوت ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺷﻣﺎ او را ﻣﺣﺎﺻره ﮐرده اﯾد ﻣن ﺑﮫ او
ﻧزدﯾﮑﺗر از ﺷﻣﺎﯾم! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺎدت ﺑﯾﻣﺎران ﺻﻌب اﻟﻌﻼج و ﺗﺷﯾﯾﻊ اﻣوات ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده و ﻋﺑﺎدت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﺧدا
در آن ﻓرد ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﻣرده ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر اﺳت و درک ﻣﯽ ﺷود!
 -٣٣١و اﻣﺎ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﭼون ﻣردﮔﺎن ﻣﻧزه و ﻣﺑرای از دﻧﯾﺎ و ﺻور ﻓﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ﭘس ﺧداوﻧد از آﻧﺎن آﺷﮑﺎر اﺳت و
اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ھﺳﺗﻧد در درﺟﺎت! "ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺎﺑود اﺳت اﻻ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر"! ﻗرآن -اﯾن ظﮭور ال از ﻻﺳت!
 -٣٣٢اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن را ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن و وارﺛﺎن ﺧود ﺑر زﻣﯾن ﻗرار داده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑراﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از دﻧﯾﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ
اﯾن ﺑراﺋت از دﻧﯾﺎ اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﻓﺧر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﯾن ﭘذﯾرش ﺣﻖ ﻻﺳت.

٣٦

" -٣٣٣ﻻ" ﻗدﯾم ﺗرﯾن ﻧﺎم ﺧدا ﺑر زﺑﺎن ﺑﺷر ﺑدوی و ﺑت ﭘرﺳت ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ اﻋراب ﺟﺎھل اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم ﺑت آن
ھم "ﻻة" ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ة ﺗﺄﻧﯾث ﺑﺧﺎطر ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدﻧش ﺑوده اﺳت ﻣﺛل ة ﮐﮫ ﺑﮫ ال– ﻻ اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت.
 -٣٣۴ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﮑﯾﻣﺎن اﻟﮭﯽ ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن در ﺑﻧدر اﻟﺋﺎت ھم ﺟﻣﻠﮫ ﻻﭘرﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺟورﺟﯾﺎس ﺣﮑﯾم
ﺳﺧﻧﮕوی اﯾن ﻣﮑﺗب ﺑود .اﯾن ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت ھﺎ در اوج ﻻﭘرﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ھﯾﭻ ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ال– ﻻ رﺳﯾدﻧد و ﻧﺎم آن ﺑﻧدر
ھم از ھﻣﯾن رو اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑود ﺑﻧدر ال– ﻻ– ة! و ﺳﻘراط ﺣﮑﯾم ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و آﺧرﯾن ﷲ ﭘرﺳت آن ﻣﮑﺗب ﺑود ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد!
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﮑﺗب او ﭘس از ﺣدود ھزار ﺳﺎل ﺧﻣوﺷﯽ دوﺑﺎره در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﺣﮑﯾﻣﺎن و ﻋرﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺣﯾﺎء ﺷد ﮐﮫ
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﺳم اﻓﻼطون ﺛﺑت ﮔردﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﮑﯾم اﻟﮭﯽ دوره ﺧﻣوﺷﯽ ﻣﮑﺗب ﺳﻘراط ،ﻓﻠوطﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را
ﺻورت ﻋدم ﻧﺎﻣﯾد .اﯾن ﻓﻠوطﯾن ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺣﮑﻣت اﻟﻠﮭﯽ ﺳﻘراط ﺑود ﮐﮫ اﻓﻼطون ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﻧﮑر و ﺗﺣرﯾف
ﮐﻧﻧده ﻣﮑﺗب ﺳﻘراط ﺑود و ﻣﮑﺗب اﺳﮑوﻻﺳﺗﯾﮏ )اﺻﺎﻟت ﻣدرﺳﮫ( را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎد ﮐﮫ اﺳﺎس ﺗﻣدن ﻣدرن ﻏرب اﺳت.
 -٣٣۵ﺣﮑﯾﻣﺎن ﻣﻘﯾم در ﺑﻧدر اﻟﺋﺎت ﮐﮫ در ﺣدود ﻗرن ﭘﻧﺟم ﺗﺎ دھم ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد طﺑﻖ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ از زﻧدﮔﺎﻧﯽ
و طرز ﻓﮑرﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﻠﮭﯽ از ﻧوع ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ و ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﺑودﻧد و ﺻﺎﺣب ﺷﻔﺎﻋت و
ﮐراﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﺑودﻧد و ﻣورد آزار ﺣﮑﺎم و ﻣردﻣﺎن ﺟﺎھل ﻗرار داﺷﺗﻧد و ھﻣواره آواره و ﻣﻧزوی ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ
از آﻧﺎن ﭼون ﺳﻘراط ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد :زﻧون ،ﭘﺎرﻣﻧﯾدز ،ﭘروﺗﺎﮔوراس ،ﺟورﺟﯾﺎس و ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ ھﻔت
ﺣﮑﯾم ﻣوﺣد دوران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﯾوﻧﺎن ھﺳﺗﻧد دوراﻧﯽ ﮐﮫ اوج ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ در ﯾوﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎی ﺑﺗﺎن ﺧود آدﻣﯾﺎن
را ﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾدﻧد .و اﯾن ﺣﮑﯾﻣﺎن از اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺧروج ﮐرده و ﺑﮫ ﺑﻧدری در ﺟﻧوب اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﭘﻧﺎه ﺑردﻧد و آن ﺑﻧدر را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺗب ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﺗوﺣﯾدی ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ رواﯾﺎﺗﯽ اﯾن ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺧود در ارﺗﺑﺎط و ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺣﮑﻣت
ﻣﻐﺎﻧﮫ اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻗرار داﺷﺗﻧد و ﻟذا زﻧدﯾﻖ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺄوﯾل و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اوﺳﺗﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﻟﻘب ارﺗدادی و اﻟﺣﺎدی ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ھم ﻧﺳﺑت داده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺄوﯾل ﻗرآن ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد!
 -٣٣۶ﺑدان ﮐﮫ اﺻﻼً ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل در ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻋﻠم رﺣﻣت و ھداﯾت اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺄوﯾل ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ
ﷲ اﺳت و ﺗﻌﯾن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و آدﻣﯾﺎن! ﭘس رﺳﺎﻟﮫ ﺣﺎﺿر را ﻣﯽ ﺗوان از ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل داﻧﺳت.
 -٣٣٧آری ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﺧﺗص رﺳول و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم اﺳت و ﻧﯾز ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳول ھﺳﺗﻧد "ﻣﺣﻣد رﺳول ﺧداﺳت و ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ اوﯾﻧد ".ﻓﺗﺢ -و ﻧﯾز ﺷﯾﻌﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور اﻣﺎم را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳول و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺣﺷورﻧد
ﭘس درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھﻣﺎن وﺣﯽ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دوﺑﺎره وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود" .وﺣﯽ ای ﮐﮫ وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود" .ﻧﺟم-
 -٣٣٨ﻓﮭم ﺑت و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓﮭم ﮐل دﯾن و ﺑﯽ دﯾﻧﯽ و ﺷرک و ﺗوﺣﯾد اﺳت .اﯾن ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ھر
ﭼﯾزی ﻣﺣﯾط و ﺷﮭﯾد اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ از ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﭼﺷم دل ،دﯾدار و درک ﻣﯽ ﺷود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ذھن از درﮐش ﮐور و ﻋﺎﺟز
اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋﯾن ھر ﭼﯾزی اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺛل ھر ﭼﯾزی! زﯾرا ﺑﺳﯾﺎری اﯾن دو ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺗﻔﺎوت را ﯾﮑﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد و ﻟذا وﺣدت وﺟود را اﻟﺣﺎد و ﮐﻔر ﺧواﻧدﻧد و در ﻋوض ﮐل ﻋﺎﻟم ﻣوﺟودات را ﺷرﯾﮏ وﺟود ﺧدا
ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﻣﺷرک ﺷدﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑداﻧﻧد!
 -٣٣٩و ﻋﺷﻖ ﺑر ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎن ﻏﺎﯾت اﯾن ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ رﻋﺎﯾت ﺷود ﻋﯾن ﺗوﺣﯾد رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ
ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ در ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ ﻣن و ﻧﮫ ﺗو ﻓﻘط او!
 -٣۴٠اﺻﻼً اﻣﺎﻣت در اﺳﻼم ﻋﯾن ﻏﺎﯾت ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﻟذا اﻣﺎم ﺳﺟﺎد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد اﮔر اﺳراری ﮐﮫ در ﻧزد ﻣﺎﺳت را
آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾم ﺑﮫ ﺟرم ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻣﯽ ﺷوﯾم.
 -٣۴١وﻟﯽ اﯾن ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن درﺟﮫ از ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل اﺳت .ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎر ﺑﮫ اﻣﺎﻧت در ﻧزد ﺑﺷر اﺳت .و اﯾن ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ﻟذا اﯾن دوران را آﺧراﻟزﻣﺎن ﮔوﯾﻧد .زﯾرا
زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯾزی ﺟز ﻣﮭﻠت و دوره ظﮭور اﯾن ﮐﻠﻣﮫ در ﻧزد ﺑﺷر ﻧﺑوده اﺳت و ﺣﺎل ﮐﮫ اﯾن ظﮭور ﮐﺎﻣل ﺷده ﭘس زﻣﺎن ھم
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ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎن ﺑﺷری ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت ،ﻣﮭﻠت ﺑﺷر ﺑرای درک اﯾن ظﮭور! وﮔرﻧﮫ اﻣﺎﻣت از ھﻣﺎن آﻏﺎز
ﺧﻠﻘت آدم ﺑوده اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ در ﺗﻘﯾﮫ!
 -٣۴٢و ﺑدان ﮐﮫ ﮐل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎرف و آﺛﺎر ﻣﺎ از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻧون ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺑرﮐت ﻧور ﺗﺟﻠﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑوده اﺳت .و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻣﺎ و ﺳﺋوال ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﻣﻌﺎرف و اﺳرار ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾن از زﺑﺎن و ﻗﻠم ﮐﺳﯽ ﺑﯾﺎن ﻧﺷده اﺳت .زﯾرا در دوره ﻏﯾﺑت اﻣﺎم از
ﺳر اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻧﺑوده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﺻل از ﻧﺧﺳﺗﯾن
آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻧون ھﯾﭼﮑس ﭼون اﯾن ﺑﻧده ،ﻣﺷﻐول و ﻏرق در ّ
ﮐﺗﺎب ﺑﻧده ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن اﻟﺳﺎﻋﮫ ،ﺗﻌﯾن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
 -٣۴٣ﺑﮫ ﻧور ﺗﺟﻠﯽ و ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑوده ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺳرار ﻗرآﻧﯽ و ﻣﻌﺎرف اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت ،رازﮔﺷﺎﺋﯽ ﺷده اﺳت و اﻣﺎﻣت
ﺗﻌﯾن در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و اﻧﺳﺎن ﺷده اﺳت .و ﺧدای را ﺳﭘﺎس ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎ و ﻧﺧﺑﮕﺎن ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﺻدﯾﻖ اﯾن
ﻣﻌﺎرف ھﺳﺗﻧد ھر ﭼﻧد ﺑدون ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ و ﻣرﺟﻊ اﯾن ﻣﻌﺎرف!
 -٣۴۴در اﺳﻼم و دﯾن ﻣﺣﻣد ﮐﮫ دﯾن رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﺑر ﺑﺷر اﺳت اﻧﺳﺎن اﯾﻧﺳت و ﺣﻖ ﻧدارد ﮐﻣﺗر از اﯾن ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن
ﺑﺎﯾد از ﺧدا ﺟز ﺧدا را ﻧﺧواھد و از ﺑرای ﺧودش ﺣﺗﯽ ﮐﻣﺗر از ﺣﻖ ﷲ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﮑﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﺑﺎﺷد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت
ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت و ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن را درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺧواھد ﮐرد و ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺧود در ﺧﻠﻘت ﻧﺧواھد رﺳﯾد و ﻣﺣﮑوم
ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﺧﻠد ﺧواھد ﺷد!
 -٣۴۵در ھﯾﭻ ﻣذھب و ﻣﮑﺗب و آﺋﯾﻧﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻧون ھرﮔز ﺧداوﻧد ﺑﮫ رﺣﻣﺗش و
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻋزﺗش در ﻧزد ﺧدا ﺗﺎ اﯾن ﺣد واﻻ و ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺷده ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺑرﮐت ﺗﺟﻠﯽ ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ ﺑوده اﺳت و اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ظﮭور و ﻧور ﺟﻣﺎل اﯾن ظﮭور اﺳت ﮐﮫ ﻋﻧﻘرﯾب رخ ﺧواھد ﻧﻣود .زﯾرا اﯾن ظﮭور ﮐل ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن
و اﺳرار ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﺎﻣل ﺧواھد ﺷد!
 -٣۴۶اراده و اﻧﺎﻧﯾت ﻧﻔس اﻣﺎره ات را ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﯽ اھل ﺑﺎطن ﺑﺳﭘﺎر ﺗﺎ ظﻠﻣﺎت از ﺣرﯾم دﻟت ﺑرود و آﻧﮕﺎه ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را ﺑﮫ دﻟت
ﺗﻠﻘﯾن ﮐن آﻧﻘدر ﮐﮫ دﻟت ﷲ ﷲ ﺳردھد .و آﻧﮕﺎه ھر ﭼﯾزی در ﻋﺎﻟم را ﻣﺷﮭد ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ھر ﮐس و ﭼﯾزی ﺑر
ﺗو ﻧظر دارد "ﺑﮕوﺋﯾد ﭘروردﮔﺎرا ﺑر ﻣﺎ ﻧظر ﻓرﻣﺎ ".ﻗرآن -و اﯾﻧﺳت راز آن آﯾﮫ ﮐﮫ" :و ﺧداوﻧد ﺑر ھر ﭼﯾزی ﺷﮭﯾد اﺳت ".و
اﯾﻧﺳت راز وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت!
ﺳرﷲ اﻋظم در ﻋﺎﻟم ارض ھﺳﺗﻧد! و ھر ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را ﺷﻧﺎﺧت و ﻣرﯾد ﺷد ﺧود
 -٣۴٧ﺑدان ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اھل ﷲّ ،
ﮐﺎﻧون اﺳرار ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮫ اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت و ﮔﻔﺗﺎرش ﻋﯾن ﻗرآن ﻣﯽ ﮔردد .و اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣردان را از ﮐﺟﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﯽ؟ ﺗو
ﺟﺳﺗﺟوﮔر ﺑﺎش آﻧﺎن ﺧود ﺑﺳوی ﺗو ﻣﯽ آﯾﻧد ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ﻣرا ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد ﯾﺎﻓت و ھر ﮐﮫ ﻣرا ﯾﺎﻓت
ﺷﻧﺎﺧت و !...و اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرش را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد اﻟﺑﺗﮫ وﻗت دﯾدارش ﻓرارﺳد!
ﺳر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣﯽ درﺧﺷد!
 -٣۴٨اﺳرار ﻣردان ﺣﻖ ﺟﻣﻠﮫ از ّ
 -٣۴٩ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﻻ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه رﺳﺗﮕﺎری ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧداﯾش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از اﯾن وادی ﺳﯾر در ﻗﻠﻣرو ﻋدﻣﯾت و ﭘوﭼﯽ ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو "ﻻ" اﺳت و ﺑطﺎﻟت ھر ﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ
ﺗﺎﮐﻧون ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾد و آﻧرا ارزش ﻣﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت .از ﻋﻣﻖ اﯾن ﻋدﻣﯾت ﻻ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﷲ ﻣﯽ رﺳد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﻌﺎر ﺗوﺣﯾدی ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ ﺑود ﮐﮫ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗرآن ﺣﺿور دارد ﮐﮫ از ﻻ آﻏﺎز ﺷده و ﺑﮫ ﷲ ﻣﯽ
رﺳد! ﮐﺎﻓر ﻧﺷدی ﺣدﯾث اﯾﻣﺎن ﭼﮫ ﮐﻧﯽ! و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣﺣﻣد در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت.
 -٣۵٠ﭼرا ﺣدود ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺗﺄوﯾل و ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﻔﮑر در ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷف اﻣﺎﻣت و ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن در آﺛﺎر
اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺷده اﺳت .در اﯾن اﻣر ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻌﻣد و ﻗﺻد ﻗﺑﻠﯽ و ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ ﻓﮑری در ﮐﺎر ﻧﺑوده اﺳت .ﺧود ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣرا ﺑﺳوی
اﻣﺎﻣت ﮐﺷﺎﻧد و ﻓﻘط ھﻣﯾن ﯾﮑﺳﺎل ﭘﯾش در ﯾﮑﯽ از ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧن روﺑرو ﺷدم ﮐﮫ :اﻣﺎم
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ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت! ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﺻﻼً ﻗﺑل از ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﺎﺋل آﻣده ﺑودم و
ﮔوﺋﯽ ﻧور وﺟود اﻣﺎﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را در ﺟﺎﻧم ﮐﺎﺷت و در طﯽ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺷﺎﻧد.
 -٣۵١ﻣﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻧوز ھم ﭘس از ﭼﮭﺎرده ﻗرن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻋﺑﺎﺳﯽ ﻗرار دارﯾم و اﻣروز ھم ﺗﺣت
اﻟﺷﻌﺎع ﺗﮭدﯾدات و ﺗﮭﻣت ھﺎی وھﺎﺑﯾون و ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺷﮭﺎﻣت ﺑﯾﺎن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد اﻋﻼن
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ :اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻘﺎی ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻘﯾﺔ ﷲ اﺳت و ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷد
ﭼون اوﺳت.
" -٣۵٢ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد روح و ﻣﻼﺋﮑش را از اﻣرش ﺑر ھر ﯾﮏ از ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﮐﮫ ﺧواھد ﮐﮫ ھﺷدار دھﻧد )ﻣردم را( ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ﺟز
ﻣن ﻧﯾﺳت ﭘس ﺑﺗرﺳﯾد از ﻣن ".ﻧﺣل -٢در اﯾن آﯾﮫ دو ﻧﮑﺗﮫ ﺑزرگ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت اول اﯾﻧﮑﮫ ﭘس از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ھم ﻧزول روح و
ﻣﻼﺋﮏ اداﻣﮫ دارد و ﺧﺗم ﻧﺷده اﺳت .و دوم اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮑﮫ اﯾن روح و اﻣر اﻟﮭﯽ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ظﮭوری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت
زﯾرا "اﻟﮭﯽ ﺟز ﻣن ﻧﯾﺳت" ھﻣﯾن ﺣﺎﻣل روح و اﻣر ﺧداﺳت ﻧﮫ ﺧود ﺧداوﻧد .زﯾرا در آﻏﺎز آﯾﮫ ﺧداوﻧد ﺿﻣﯾر ﻏﺎﯾب )ھو( اﺳت
در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اﯾن آﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ :ھﺷدار دھﯾد ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ﺟز او ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ ﺧداﺋﯽ ﺟز ﷲ ﻧﯾﺳت! ﯾﻌﻧﯽ
اﯾن روح ﺑر ھر ﮐﮫ ﻧﺎزل ﺷود ﺣﺎﻣل ﻧور اﻣﺎﻣت اﺳت و اﻣﺎم ھم ﻣظﮭری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ ذﮐر اﯾن
آﯾﮫ از ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﻣﻧم آﻧﮑﮫ روح ﺑر او ﻧﺎزل ﺷده اﺳت .ﺧطﺑﮫ ﻧوراﻧﯾﮫ-
 -٣۵٣وﻟﯽ ﺑدان اﯾن روﺣﯽ ﮐﮫ در دوره ﺧﺎﺗﻣﯾت ﺑر ﺑﻧده ای ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود )ﻏﯾر اﻣﺎم( ھﻣﺎن روﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر رﺳول ﺧدا
ﻧﺎزل ﺷده ﺑود و ﻣﺻداﻗﯽ از وﺣﯽ ای اﺳت ﮐﮫ وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن روح ﻧﯾز ﺑﮫ ﯾﺎری اﻣﺎم ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل
ﺗﺟرﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب از درﯾﺎﻓت روح ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺎزل ﺷد.
 -٣۵۴ﻋﻠﯽ)ع( در ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﺑﯾﺎن و ﺗطﻧﺟﯾﮫ و ﻧوراﻧﯾﮫ ﺧود را ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ﮐﮫ ﺣﺎﺻل روﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر او
رب ﻧﺧواﻧﯾد! و اﯾن اﻣر ﺗﻘﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ در
ﻧﺎزل ﺷده اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻧﮕﺷت ﻧﺷﺎن ﻧدھﯾد و ّ
ﺷﯾﻌﮫ از ارﮐﺎن ﻣﺣﺳوب ﺷده اﺳت.
 -٣۵۵راز دﯾﮕری ﮐﮫ در آﯾﮫ ﻣذﮐور ﻣﺷﮭود اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ "او" روﺣش را ﺑر ﺑﻧده ای ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اﻟﮭﯽ ﺟز
"ﻣن" ﻧﯾﺳت .و اﯾن ﺗﺣول او ﺑﮫ ﻣن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣول ﻏﯾب ﺑﮫ ظﮭور اﺳت در اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده روح اوﺳت .اﯾن ھﻣﺎن
ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت در اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب روح .ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن درﯾﺎﻓﺗﮕر اﯾن روح ،رﺳول ﺧداﺳت و ﺳﭘس اﺋﻣﮫ ھدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
ﺳﭘس از ﺟﺎﻧب اﻣﺎم ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود" .ﻣن ﻧورم را ﺑر ھر ﯾﮏ از ﺷﯾﻌﯾﺎﻧم ﮐﮫ ﺑﺧواھم ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧم و ﺑﮭر
ﺻورﺗﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم ".ﻋﻠﯽ)ع( ﺧطﺑﮫ ﻧوراﻧﯾﮫ-
" -٣۵۶روزی ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻏﯾر از اﯾن ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرای ﺧداوﻧد واﺣد ﻗﮭﺎر ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد ".اﺑراھﯾم-۴٩
آﯾﺎ ﻣﮕر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ از ﭼﺷم ﺧداوﻧد ﭘﻧﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آن روز آﺷﮑﺎر ﺷوﻧد؟ ھرﮔز! ﭘس اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﺧداوﻧد ظﺎھر ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد از آﻧﮭﺎ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧداوﻧد را ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از زﻣﯾن
و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت .ﭘس اﮔر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﺣل ظﮭور ﺧدا ﺷوﻧد ﭼﮫ ﺑﺎک ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھم ﭼﻧﯾن ﺷوﻧد ﮐﮫ اﺷرف ﻣﺧﻠوﻗﺎت و
ﺧﻠﯾﻔﮫ او ھﺳﺗﻧد" .ﮐﺷﺗﮫ ﺑﺎد اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳﺎن ﮐﺎﻓر اﺳت ".ﻗرآن -و اﯾن ظﮭور ﺧدا از زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ از ﺑرای ﮐﺎﻓران اﺳت
و ﻟذا در آﯾﺎت ﺑﻌد ﺳﺧن از ﻋذاب ﮐﺎﻓران در آن روز اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﺻورت اﻟﮭﯽ
ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ از زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣۵٧در آن روز زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﺗﺟﻠﯽ و ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺟز آدﻣﮭﺎی ﮐﺎﻓر و
ﺧودﭘرﺳت .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺟز ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت اﯾن ﮐﺎﻓران ﺧود را ﺑﺎ ﺻورت در آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٣۵٨ﺗﻔﺎوت از زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن اﺳت ﺗﻔﺎوت از ﺑﮭﺷت ﺗﺎ دوزخ اﺳت ﺗﻔﺎوت از وﺟود ﺗﺎ ﻋدم اﺳت ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ھر دو ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ،ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﻣﺎن ﻧﺎم ﻧﻔس اﻣﺎره اوﺳت ﮐﮫ ﻣرﯾدﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ
٣٩

ﻋﺎرف ھم ﺷده اﺳت و ﺑﮫ او وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ھم ﻣﯽ ﺷود ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن! و دﯾﮕری ،ﮐل ﺧودش را ﺗﺣوﯾل اﻣﺎﻣﯽ ﺣﯽ
داده اﺳت و از ھﻣﮫ اﻣﯾﺎل و آرزوھﺎ و ھوﺳﮭﺎی ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و دﻟش ﻣﺣل اراده ﮐﺳﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ
اﺳت ﭘس ﺧود او ھم ﻣظﮭری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﯽ ﺷود!
 -٣۵٩و اﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻧوع ﺳوﻣﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﺎم زﻧده ای را درک ﮐرده اﻧد وﻟﯽ از اطﺎﻋﺗش ﺳر ﺑﺎز زده و از ﺷﻔﺎﻋت و
رﺣﻣﺗش ﻓﻘط در ﺧدﻣت ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﺑﮭره ﺑرده و ﺑﮫ ﮐراﻣت او ﻏره ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .اﯾﻧﺎن ﺑدﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧد ﮐﮫ در درک
اﺳﻔل ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻧﮫ زﻧده اﻧد ﻧﮫ ﻣرده!
 -٣۶٠در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﻋده ای در درﺟﺎت ﻣﺣل ظﮭور ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا ھﺳﺗﻧد از اﺳﻣﺎی او ﺗﺎ ﺧود
ﮐﻠﻣﮫ ﷲ .و ﻋده ای ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺟﺎی ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﻣظﺎھر ﮐﻠﻣﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ھم ﻣظﺎھر اﺟﻧﮫ و ﺣﯾواﻧﺎت
ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم در ﺟﻣﺎدﯾت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺷﯾﺎء ﻣﯽ ﮔردﻧد .و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﮐﻼً ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا ھﺳﺗﻧد از
ﺧﯾر و ﺷرش ﮐﮫ از ﺑﺷر آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳﯾﻣﺎی ﺑﺷری ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .زﯾرا ﺻورت ﺑﺷر ﺗرﻣﯾﻧﺎل و ﻏﺎﯾت ھﻣﮫ ﺻور آﻓرﯾﻧش
اﺳت ﭘس ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑﺳوی ﺑﺷر روی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺷری ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺷت و دوزخ و ﺑرزخ در ھﻣﮫ طﺑﻘﺎﺗش آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن!
 -٣۶١در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم در ھﻔت زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ،روی ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا اﺻﻠش اﻟﮭﯽ اﺳت.
زﯾرا ﻓﻘط ﺻورت ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎوﯾد اﺳت ﭼﮫ در ﺑﮭﺷت و ﭼﮫ دوزخ! "ﺟز ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ ﻧﺎﺑود اﺳت".
 -٣۶٢در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐل ﻣوﺟودات ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻣﮑﺎن ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرﻧد ﮐﮫ ﺻورت اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺻورت ﺧدا در ﻋﺎﻟم
ارض ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣۶٣آدﻣﯽ ﺑدون ﮐﻠﻣﺎت ھﯾﭻ ﭼﯾزی را در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورد ﺣﺗﯽ ﺧودش را .ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑدون اﺳﻣش در ﺷﻌور
آدﻣﯽ درک و درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭻ ﻓﻌﻠﯽ ﺑدون ﺻﻔﺗش! ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻗرآن اﺳت ﺑدون ﻋﻠم
ﺑﯾﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود :رﺣﻣن ﺗﻌﻠﯾم داد ﻗرآن را و آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را و آﻣوﺧﺗش ﺑﯾﺎن را.
 -٣۶۴اﻧﺳﺎن ﺟز ﺑﯾﺎن ﻧﯾﺳت .و ﺑراﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﺣﯾوان ﻧﺎطﻖ اﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن ھم وﺟود ﺟز ﺧواﻧدن و ﺑﯾﺎن ﮐردن وﺟود
ﻧﯾﺳت .وﻗﺗﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑود اﺳت اﯾن ﺷﻧﺎﺧت در ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺑﯾﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺛﺑﺎت ﺷده و
ﻣﻧور ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻧور ﯾﻘﯾن!
" -٣۶۵ﺑﺧوان ﺑﮫ اﺳم ﭘروردﮔﺎرت ﮐﮫ ﺗو را آﻓرﯾد ".اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت "ﮐﮫ آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را از ﻋﺷﻖ
ﺳراﻻﺳرار دﯾن و ھداﯾت و ﺧﻠﻖ
)ﻋﻠﻖ(" -ﺧداوﻧد ھم ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن را ﺑﺎ ﻗﻠم آﻏﺎز ﮐرد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن! و ذﮐر ھم ﮐﮫ ّ
ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ھﻣﺎن ﺑﮫ ﯾﺎدآوری و ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت زﯾرا وﺟود آدﻣﯽ ﺳراﺳر ﮐﻠﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ
ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﻧﺷود وﺟودش ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد و ﻣﺗﺟﻠﯽ و ﻣوﺟود ﻧﻣﯽ ﺷود .ارزش ﺳوادآﻣوزی در دﯾن و اﺳﻼم ھم ﺑرای اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ آدﻣﯽ اﯾن ﺑﺎزﺧواﻧﯽ را ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺳرﯾﻌﺗر اﻧﺟﺎم دھد ﺑﺎزﺧواﻧﯽ وﺟود ﺧودش را و ﻧﮫ ﻓﻘط ﺧواﻧدن وﺟود دﯾﮕران را.
وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺳواد ھم ﻣﺛل ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﺑﺧدﻣت از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺷر درآﻣد و ﻓﻘط وﺟود ﻋﺎرﯾﮫ ای را
ﭘرورش داد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد دﯾﮕران را ﺑﺧواﻧﻧد و ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﺧود ﻧدارﻧد اﻻ ﻗﻠﯾﻠﯽ!
 -٣۶۶و ھﯾﭻ ﮐﻠﻣﮫ ای ھﻣﭼون ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ،اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧودش ﻧﻣﯽ آورد و ﺑﮫ ﺗﺑﯾﯾن وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﯾﺎری ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
"ھر ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﺧدا ھم او را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧودش آورد ".ﻗرآن -و ﻟذا در ﺳرآﻏﺎز ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "اﺳم
ﭘروردﮔﺎرت را ﺑﺧوان ﮐﮫ ﺗو را آﻓرﯾد ".و اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺧن وﺣﯽ ﺑﮫ رﺳول اﮐرم اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -٣۶٧و ﻧﯾز ﻓرﻣوده "ھر ﮐﮫ ﺧدا را ﻓراﻣوش ﮐﻧد ﺧودش را ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد ".و ﻧﯾز "ھر ﮐﮫ ﺧدای را ﯾﺎری ﮐﻧد ﺧدا ھم
ﯾﺎرﯾش ﮐﻧد ".و ﺳرآﻏﺎز ھر ﯾﺎری اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدای را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم و ﺑﺧواﻧﯾم .و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﯾﺎدھﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .و
ﻧﯾز ﻓرﻣود "ﻣرا ﺑﺧواﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺟواب دھم".
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 -٣۶٨ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟم وﺟود را ﻋﯾﺎن ﮐرده اﺳت ﺗﺎ اﻧﺳﺎن آﻧرا ﺑﯾﺎن ﮐﻧد و ﺳﮭم ھر ﮐس از وﺟود ﺑﮫ ﻣﻘدار ﺑﯾﺎﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﺷر را ﺑﯾﺎن آﻣوزد و اﯾن ﺑﯾﺎن در رﺳﺎﻟت ﻣﺣﻣدی ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾد و آن ﻗرآن اﺳت .ﻗرآن ﺑﯾﺎن ﮐﺎﻣل
وﺟود و ﺗﺑﯾﯾن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم و اﻣﺎﻣت اﺳت وﻟﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﻧور ﯾﺎ ﻧور ﺑﯾﺎن!
ﻗره ﺑرای دو ﭼﺷم ،دو ﻧور! ﻗرآن ﻗرة اﻟﻌﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت.
 -٣۶٩وﻟﯽ ﻗرآن اﺳرارﻧﺎﻣﮫ اﺳت ،ﻧورﻧﺎﻣﮫ اﺳت ﻗرآن ﯾﻌﻧﯽ دو ّ
ﻗرآن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اش وﺟود ﺗﺑﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .و درب ورود ﺑﮫ اﯾن ﻗﻠﻣرو ﻧور ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
اﺳم ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل دو ﻧور اﺳت ﻧور رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﻧور رﺣﯾﻣﯽ! و اﯾﻧﺳت دو ﻧور ﻗرآﻧﯽ ﮐﮫ دو ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت :ﻧور ال و
ﻧور ﻻ! ﮐﮫ ﭼون اﯾن دو ﻧور ﯾﮑﯽ ﺷد ﷲ ﻣﯽ ﺷود و ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و ﺟﻣﺎﻟش ﮐﮫ ھﯽ ﷲ اﺳت و ھوﷲ ﮐﮫ
ﺟﻣﺎل اﻟﻠﮭﯽ ﻣﺣﻣد اﺳت و ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﯽ ﮐﺎﻣل و وﻟﯽ ﮐﺎﻣل ھﺳﺗﻧد و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل!
 -٣٧٠ﻗرآن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﮐﺗﺎب وﺟود ﺧواﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد :رﺣﻣن ﺗﻌﻠﯾم داد ﻗرآن را و آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را و
ﺗﻌﻠﯾﻣش داد ﺑﯾﺎن را.
 -٣٧١اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﺑﺻورت ﻧور ﺑر دل رﺳول ﺧدا ﻧﺎزل ﺷد در ھﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن واﻗﻌﮫ ﻧزول روح در ﻏﺎر ﺣراء! و ﺳﭘس
ﺑﻣدت ﺑﯾﺳت و ﺳﮫ ﺳﺎل آن ﻧور ﺗﺑﯾﯾن ﺷد ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻗرآن ﻋرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻧزد ﻣﺎﺳت .ﭘس اﯾن ﻗرآن ﻋرﺑﯽ ،ذﮐر و ﺑﯾﺎن آن
ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر دل رﺳول ﷲ ﻧﺎزل ﺷده ﺑود.
 -٣٧٢ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﻓﻘط ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﻋرﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺑﯾﯾن آن ﻗرآن ﻧوری اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﺳﺧﻧﺎن رﺳول ﺧدا درﺟﺎﺗﯽ از ﺑﯾﺎن
آن ﻧور ﻗرآﻧﯽ ھﺳﺗﻧد "و او ﺑﮫ ھوای ﻧﻔس ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ وﺣﯽ ای اﺳت ﮐﮫ وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود ".ﻧﺟم -ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺎن ھم وﺣﯽ
دوﺑﺎره و ﭼﻧدﺑﺎره اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻼم اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت :وﺣﯽ ِ وﺣﯽ!
 -٣٧٣ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﯾﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮐﮫ ﺑﻘول رﺳول ﺧدا ،ﻗﻠﻣرو ﮐﺷف ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾن ﻣﺣﻣد اﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ وﺣﯽ ای اﺳت ﮐﮫ وﺣﯽ
ﻣﯽ ﺷود! ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ اھل ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﻧور ﻗرآﻧﯽ ﻣﻧور ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ از طرﯾﻖ درﯾﺎﻓت روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﭘروردﮔﺎر و ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
دارای ﭼﻧﯾن روﺣﯽ اﺳت.
" -٣٧۴ای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد ﺑرﺣذر ﺑﺎﺷﯾد از ﺧدا و اﯾﻣﺎن آورﯾد ﺑﮫ رﺳوﻟش ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را دو ﺑﮭره از رﺣﻣﺗش ﻧﺻﯾب
ت رﺣﻣﺎﻧﯽ و رﺣﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ دو رﺣﻣت ﻧزوﻟﯽ و
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد و ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧوری ﻗرار ﻣﯽ دھد "...ﺣدﯾد -٢٨اﯾن ھﻣﺎن دو رﺣﻣ ِ
ﻋروﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای دو ﻧور ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ در اﯾﻣﺎن و اطﺎﻋت از رﺳول ﮐﮫ ﻣﮭﺑط روح و اﻣر ﺧداﺳت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود در
ﺑرﺣذر ﺑودن از ﺧدا!
 -٣٧۵ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﯾﮫ ﻧزول روح در ﺳوره ﻧﺣل ﺷﺎھد ﺑودﯾم آﻧﮑﮫ ﻣﺣل ﻧزول روح اﺳت ﻣﺣل ﺷﻧﺎﺧت و ﭘرﺳﺗش ﺧدا
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و "اﻟﮫ" ﻣﯽ ﺷود )و ﻧﮫ ﷲ( :ھﺷدار دھﯾد ﮐﮫ اﻟﮭﯽ ﺟز ﻣن ﻧﯾﺳت! اﯾن ھﻣﺎن ھوﷲ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎن ﺑﻧده ای
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧﺎﷲ ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺧداوﻧد ﻓﻘط در وﺟود ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود! اﯾن
ﺟﻧﺑﮫ ای از ﺧﻼﻓت اﺳت ﮐﮫ اﻟﮭﯾت ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ارث ﻣﯽ ﺑرد و ﻧﮫ اﻟﻠﮭﯾت را!
 -٣٧۶اﮔر ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در اﻧﺳﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺑﺷر ﺟز ﺷرک ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و ﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺎم
را ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻧداﻧﯾم اﻣﺎﻣت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺑﺎورھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾم و ﺷﯾﻌﮫ را ھم ﻣﺷرک ﺗرﯾن ﻣذاھب ﻧﻣوده اﯾم! و
اﯾن ا ّم اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺗﺷﯾﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده ﮐﮫ ﻋﻠت ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺷﯾﻌﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اﺳت ﮐﮫ ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻣذھب ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﺑدﺑﺧت ﺗرﯾن ﻣذھب ﻧﻣوده اﯾم زﯾرا ﺷﮭﺎﻣت اﺑراز ﺗوﺣﯾد اﻣﺎﻣﯾﮫ را ﻧدارﯾم و ﺧودﻣﺎن ھم ﺑﺧود ﺷﮏ دارﯾم و اﯾن ﺑدﺗرﯾن ﻧوع
ﺳوء ظن ﺑﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﻋذاﺑﮭﺎی ﻣﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد اھل ﺑﯾﻌت ﺑﺎ اﻣﺎم )ﯾدﷲ( را ﻓﻘط ﺑدﻟﯾل ﺳوءظن ﺑﮫ
ﺧدا ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟز اﯾن ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧش را ﺑﺧﺷوده اﺳت! ﺳوره ﻓﺗﺢ-
 -٣٧٧ﺑﺧش اﻋظﻣﯽ از ادﻋﯾﮫ ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ھﻣﭼون دﻋﺎی ﺳﺣر و دﻋﺎی ﺟوﺷن ﮐﺑﯾر از ﺟﻧس ﮐﻼم ﷲ و آن
وﺣﯽ ای اﺳت ﮐﮫ وﺣﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺧودش از زﺑﺎن ﺑﻧده اش ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧود دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد درﺳت ﻣﺛل ﺳوره ﺣﻣد ﮐﮫ
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ﮔل ﺳرﺳﺑد ﻗرآن اﺳت وﻟﯽ ﮐﻼم ﺑﻧده ﺑدرﮔﺎه ﺧداﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﻼم ﷲ اﺳت .در اﯾن ﻧوع ﮐﻼم اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان
ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن و ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧداوﻧد از زﺑﺎن ﺑﻧده ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد .اﯾن ﻧوع ﮐﻼم اﻟﮭﯽ
ﻓﻘط در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از اﻧﺳﺎن اﺳت آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ اﺳت .و ﻧﯾز
ﮐﻼم ﺑرﺧﯽ از ﻋرﻓﺎ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺷطﺣﯾﺎت ﻣﻌروف اﺳت" .وﺣﯽ ای ﮐﮫ وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود" ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺟز ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی
ﺳر
ﻏﯾرﻧﺑﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾن از ﺟﻠوه ھﺎی ﮐﻣﺎل دﯾن و ﻧﻌﻣت ﺧدا در اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ وﻻﯾت ﯾﺎ اﻣﺎﻣت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ّ
ﺧدا در ﺑﺷر آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و ﺑرﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ اﺳﻼم در ﻣﯾﺎن ﻣذاھب اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﺳﯾﺎر
اﻧدک ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎﻧش ﺑوﺿوح ﺗﺑﯾﯾن ﮔردﯾده اﺳت.
 -٣٧٨در اﺣﺎدﯾث و رواﯾﺎت ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر درﯾﺎﺋﯽ از ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳرار وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت وﺟود دارد
ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی ﺑزرگ ﺷﯾﻌﮫ اﯾن ﻧوع رواﯾﺎت را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻣد ﮐﺗﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا از ﺟﺎﻧب
وھﺎﺑﯾون و ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎی ﺧوﻧﺧوار ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺷرک و ﻏﺎﻟﯾﮫ ﮔری و اﻟﺣﺎد و ارﺗداد ﺷوﻧد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﻘﯾﮫ ﺑﺎز ھم از
داﻣﻧﮫ اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ھﯾﭻ ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت و اﺧﯾرا ً ﻓﺗوای ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷﯾﻌﮫ را ھم ﺻﺎدر ﮐرده اﻧد و ﺧوردن ﺧون ﺷﯾﻌﮫ را ﻣﺑﺎح
ﻧﻣوده اﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﺎ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از وﺟود ﻣﺑﺎرک اﻣﺎم زﻣﺎن ،ﺑزودی ﻧﺳل اﯾن اﺷﻘﯾﺎی دﺷﻣن ﺧدا و رﺳول و اﻧﺳﺎﻧﯾت از
روی زﻣﯾن ﺑرﮐﻧده ﺧواھد ﺷد اﻧﺷﺎءﷲ!
 -٣٧٩راه ﺑﯾن از ﺧود ﺗﺎ ﺧدا )ذات( ﺳراﺳر آﺗش )ظﻠﻣت( اﺳت ﮐﮫ اﯾن دوزخ ﺟز ﺑﮫ ﻋﺷﻖ و ارادت و اطﺎﻋت از اﻣﺎﻣﯽ ﺣﯽ
از ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ رود و ﻧوری ﻧﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ھر ﻣؤﻣن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻣﺎم ،ﻣظﮭری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﮫ ﻧور اﺳت ﮐﮫ ظﻠﻣت درون
را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓد و ﺑﺳوی ﺧدا در ذات راه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣٨٠اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ از اﻧﺑﯾﺎء و اوﺻﯾﺎء و ﺷﮭدا ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ھﻣﮫ ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد ﺧدا ﻏﺑطﮫ ﻣﯽ ﺧورﻧد ﮐﮫ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻧﺑوی دارد .و اﯾﻧﺎن اوﻟﯾﺎی ﻋﺎرف ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﻣظﺎھر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد و ﻋﺷﺎق اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و از ﺟﻣﻠﮫ آن ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش وﻋده داده ﮐﮫ "ﺑزودی ﮔروھﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ
دوﺳﺗﺷﺎن دارد و دوﺳﺗش دارﻧد" .اﯾن ﻣﻘﺎم وﻻﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی رازش را در ﮔوش ﻣوﻻﻧﺎ زﻣزﻣﮫ ﻧﻣود و
ﺑﯾدارش ﺳﺎﺧت ﺑﺎ اﯾن ﺳﺋوال ﮐﮫ "آﯾﺎ وﻟﯽ ﺑرﺗر اﺳت ﯾﺎ ﻧﺑﯽ"!
 -٣٨١اﺻﻼً ﺣﻘﯽ ﺟز ظﮭور در ﻏﯾر ﻧﯾﺳت زﯾرا ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل اﯾن ﺣﻖ اﺳت .ﭘس ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در ﺑﺷر ،ﻋﯾن ﺣﻖ
اﺳت آن ﺣﻘﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑراﯾش ﺑرﭘﺎ ﺷده اﺳت" .روح را ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ ﺑر ھر ﯾﮏ از ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻧﺎزل ﻣﯽ
ﮐﻧد ﺗﺎ ھﺷدار دھﯾد ﮐﮫ اﻟﮭﯽ ﺟز ﻣن ﻧﯾﺳت ﭘس ﺑﺗرﺳﯾد از ﻣن .و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ﺑر ﺣﻖ آﻓرﯾده اﺳت".
ﻧﺣل٢-٣
 -٣٨٢اﮐﺛر ﻣﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن ،اﻣﺎم زﻣﺎن و ظﮭورش را ﻓﻘط ﻧﺟﺎت ﺑﺧش ﻣظﻠوﻣﯾن و ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ظﺎﻟﻣﺎن و ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﺣﮑوﻣت ﻋدل
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم و ﺑس .ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط در ﺣد ﻣﻘدﻣﮫ ظﮭور اﺳت و وﺳﯾﻠﮫ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای واﻗﻌﮫ ای ﺑس ﺑزرگ اﺳت
و آن دﯾدار ﺑﺷرﯾت ﺑﺎ ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎر اﺳت :آﻧروز ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻏﯾر از اﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرای ﺧداوﻧد ظﮭور
ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻗرآن -و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی رﺣﻣﺗﯽ ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن در دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺟز ﺑﮫ ﻧور و ﻧﮕﺎه ﺧودش
ﻧﻣﯽ ﺗوان دﯾدار ﮐرد ﭘس ﺑﺷرﯾﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻋداﻟت اﻣﺎم ﺑﮫ ﺷﮭود ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ رﺳد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺎﻣل ﻧوری از
ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣﻧور و ﺣواﺳﺷﺎن زﻧده ﺑﺣﻖ ﺷده ﺑﺎﺷد .و اﯾن دﯾدار اﺳﺎس ﭘﯾداﯾش ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم و
ﺗﻣدن اﻟﮭﯽ ﺑر زﻣﯾن ﺧواھد ﺑود .ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﯽ ﺗوان ﷲ را دﯾدار ﮐرد ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﯾن ﻧور وﺟود ﺧود اﻣﺎم زﻣﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺑر ھﻣﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ظﮭور زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ را ﺑرای ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧد در ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی و رﺣﻣت
ﻣﺣﻣدی و ﻋرﻓﺎن ﻣﺣﻣدی و ﺑﮫ ﻧور ﻣﺣﻣدی! و در آﻧروز اﺳت ﮐﮫ ﺻﻠوات ﺗﺣﻘﻖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ھﻣﮫ ﺑر ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣدی
وارد ﺷده و زﻧدۀ ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣﻣدی اﺳت زﯾرا ﻣﺣﻣد ،ﺣﺑﯾب ﺧداﺳت .و اﯾن ﺗﺣﻘﻖ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوره رﺣﻣن اﺳت ﮐﮫ :رﺣﻣن ﺗﻌﻠﯾم داد ﻗرآن را و آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را و آﻣوﺧﺗش ﺑﯾﺎن را و ﻣﺎه و ﺧورﺷﯾد در ﮐﺎرﻧد و
درﺧﺗﺎن و ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و . ...و اﯾن ﺧﻠﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ﻗرآﻧﯽ! و اﯾن ظﮭور ﻓطرت ﺧﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ از
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ﻓطرت ﺧداﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﺟﮭﺎن و ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم درک ﮐرده ﺑودﻧد ﺑﮫ
ﻧور ذﮐر و در ﭘرﺗو ﮐﻠﻣﺔ ﷲ!
 -٣٨٣ﻋﺎرﻓﯽ را ﭘرﺳﯾدﻧد ﻣﻘﺎﻣﺎت ھزارﮔﺎﻧﮫ ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ را ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد .ﮔﻔت :ﻣﻘﺎم اول طﻠب اﺳت و اﻣﺎ ﻣﻘﺎم دوم ھم
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً طﻠب اﺳت و ﺳوﻣﯽ ھم ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ طﻠب اﺳت ﭘس ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺧودﺗﺎن ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد! طﻠب ﭼﮫ و ﮐﮫ؟ طﻠب ﺧدا! "ﺧدا را ﺑﺧواھﯾد
ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﺷوﯾد" .ﺑدان ﮐﮫ ﺟز ﺧداﺧواھﯽ اﺟﺎﺑت ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ رﺿﺎﯾﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺑر ﺣرص و ﻧﯾﺎز ﻣﯽ اﻓزاﯾد.
 -٣٨۴اﺻل ھﻣﮫ ﺣﻣﺎﻗﺗﮭﺎ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺑﺷر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدﻧش ﺑوﺟود آﻣدن اوﺳت ﭘس زان ﺑﻌد ﺟز
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺧوﺷﮕذراﻧﯽ رﺳﺎﻟﺗﯽ ﻧدارد و اﯾن ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﭘﯾداﯾش ﺟﮭﻧم اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ورود آدﻣﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ،ورود ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ
ﻋدم -آﮔﺎھﯽ و ﺧود -آﮔﺎھﯽ ﻋدﻣﯽ اﺳت ﺗﺎ طﻠب وﺟود ﮐﻧد و دﺳت اﻧدر ﮐﺎر آﻓرﯾﻧش ﺧود ﺷود در ﻣﺣﺿر وﺟود ﮐﮫ ﺧداﺳت.
 -٣٨۵ﺧداوﻧد ،ﻋدم را ﺻورت وﺟود ﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ ﺻورت ﺧود اوﺳت ﺗﺎ ﺳﯾرت وﺟود را ﺧود ﺗﺣﺻﯾل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﺧﻼق ﷲ اﺳت
و ﺧﻠﻖ ﺷدن ﺑﮫ آن!
" -٣٨۶ﻋﻠم ﻗﯾﺎﻣت )اﻟﺳﺎﻋﮫ( در ﻧزد ﷲ اﺳت" .ﻗرآن -ﭘس ھر ﮐﮫ در ﻧزد ﷲ ﻗرار ﮔرﻓت و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را در دل ﺧود ﻣﺳﺗﻘر
ﻧﻣود ﻗﯾﺎﻣﺗش ﺑرﭘﺎ ﺷده و ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﯽ رﺳد .و ﻟﻘﺎءﷲ ﻣﻘﺎم ﺣﺿور در اﮐﻧوﻧﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﻟذا اﻟﺳﺎﻋﮫ )ھم
اﮐﻧون( ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت و ھر ﮐﮫ در ﺧود ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد در ﻣﺣﺿر ﺧدا ﺣﺎﺿر و ﺷﺎھد اﺳت ﭘس ﻋﻠم ﻗﯾﺎﻣت ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺣﺎل
اﺳت و اﺳﺗﻘرار در آن .و اﯾن از ﻗدرت ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و اﺳﺗﻘرارش در ﺟﺎن آدﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم دﻟش را ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و دﯾدار ﻣﯽ
ﮐﻧد.
 -٣٨٧ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ،ﻋﺎﻟم ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎت اﺳت و ظروف ﺗﻌﯾّن و ﺗﺣﻘﻖ آﻧﮭﺎ .ﭘس آﯾﺎ اﻧﺳﺎن ظرف ﺗﻌﯾن و ﺗﺣﻘﻖ ﭼﮫ ﮐﻠﻣﮫ ای
اﺳت از ﮐﻠﻣﺎت ﺧداوﻧد؟ ﻣﮕر ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﻗرار ﺑر ﺧﻼﻓت او ﺑر ﺟﺎی ﺧداوﻧد اﺳت ﭘس ﺑﯽ ﺗردﯾد آدﻣﯽ ظرف ﺗﻌﯾن و ﺗﺣﻘﻖ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ
اﺳت .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در وﺟودش ﺗﻌﯾن و ﺗﺣﻘﻖ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ،آدم ﻧﺷده اﺳت .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم را وارث آدم ﮔوﯾﻧد و
اﺳوه آدﻣﯾت! ﭘس ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻣﺎﻣت ﺑرﺳﻧد .اﻣﺎم زﻣﺎن ھم ﻏﺎﯾب ﺷده ﺗﺎ ھﻣﮫ در ارادت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ او ،ﻣﺣل ﺣﺿور و ظﮭور
او ﺷوﻧد ﭘس ﻏﯾﺑت او ﮐﻣﺎل ﻧﻌﻣت ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧﺎﺗﻣﯾت ھم ﮐﻣﺎل رﺣﻣت ﺧداﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻣﺎل رﺣﻣت ﺧدا ،ﺧﺗم ﻧﺑوت و
ﭘﯾداﯾش اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﻧﻌﻣت ﷲ اﺳت و ﮐﻣﺎل اﯾن ﻧﻌﻣت ھم ﻏﯾﺑت اﻣﺎم اﺳت ﺗﺎ اﻣﺎم از ﻏﯾر ﺧود ظﮭور ﮐﻧد .و ﺷﯾﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ
ھﻣﯾن!
 -٣٨٨ﭘس ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم ،ﻋرﺻﮫ ﺗﻌﯾن و ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﺑرای ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن و اﯾن ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺧداﺳت از دو
ﻣﺣﻣد)ص( :ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯽ)ص( و ﻣﺣﻣد ﻣﮭدی)ع(!
 -٣٨٩ﭘس ﺗﻌﺟب ﻣﮑن از ظﮭور ﻋﺎرﻓﺎن دوره ﻏﯾﺑت ﮐﮫ اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻧﺎﻟﺣﻖ ﮔﻔﺗن ھم از ﻏﺎﯾت رﺣﻣت ﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن
اﺳت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ آدﻣﯾﺎن! ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺑر ﺣﻖ وﺟودش ﺑﯾدار ﺷود زﯾرا زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑر ﺣﻖ و ﺑرای ﺣﻖ آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﺣﻖ ﺟز ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺷرف ﻣﺧﻠوق و ﻣﻌﺑود ﮐﺎﺋﻧﺎت و ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ و ﻣﻘﺻود آﻓرﯾﻧش و
ﻋرﻓﺎت ﷲ اﺳت" .او روﺣش را ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ ﺑر ھر ﯾﮏ از ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ھﺷدار دھﯾد ﮐﮫ اﻟﮭﯽ ﺟز
ﻣن ﻧﯾﺳت ﭘس ﺑرﺣذر ﺑﺎﺷﯾد .ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑرﺣﻖ آﻓرﯾده ﺷده اﺳت "...ﻧﺣل -٢-٣اﯾن ھﻣﺎن اﻧﺎﻟﺣﻖ ﮔﻔﺗن اﺳت! و
اﯾن ﻣﺻداق ﮐﻼم ﻣﺷﮭور ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت ﮐﮫ :ﺧدا ﺟز در وﺟود ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود! اﯾن ھﻣﺎن ھﺷدار اﺳت ﮐﮫ:
اﻟﮭﯽ ﺟز ﻣن ﻧﯾﺳت :ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺎ! و ﻧﮫ ﻻ ﷲ اﻻ اﻧﺎ؟! اﯾن ﺗﻔﺎوت ﻋظﯾم را درﯾﺎب ﯾﻌﻧﯽ ﻓرق اﻟﮫ و ﷲ را!
" -٣٩٠ﺧداوﻧد ھر ﮐﮫ را ﺧواھد ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾد ﺑر او ﻣﻧّت ﻣﯽ ﻧﮭد ".ﻗرآن -و اﯾن ھداﯾت ﺧﺎص اﻟﮭﯽ اﺳت ﺑﮫ رﺑوﺑﯾت ﷲ ﮐﮫ
ﻣن ِ ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺷر ﻣﯽ دھد و ﻣن ﺑﺷری را ﻣﺣو ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت و ﭼﻧﯾن ھداﯾت ﯾﺎﻓﺗﮕﺎﻧﯽ ﻣﮭدی
ھﺎی دوراﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ رﺑﺷﺎن ﷲ اﺳت و ﺣﺎﻣل ﻧوری از ﺧداوﻧد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣردم راه ﻣﯽ روﻧد و ﺧدا ھر ﮐﮫ را ھداﯾت ﮐﻧد
ﺑواﺳطﮫ ﭼﻧﯾن ﻧوری ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧور از ﻧورﷲ اﺳت .و اﯾن ﻣن اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﻧزول روح اﺳت.
و از اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ :ھﯾﭻ اﻟﮭﯽ ﺟز ﻣن ﻧﯾﺳت!
٤٣

 -٣٩١در ﻋرﺑﯽ "ﻣن" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷﺧﺻﯾت ،ﻣوﺟودﯾت و ﺣﻘﯾﻘت وﺟودی را ﮔوﯾﻧد و ﻟذا ﻋﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻣن و ﻣﻧﯾت در ﻓﺎرﺳﯽ
اﺳت و ﻟذا ﻣﻧت و ﻣﻧﯾت دوﻗوﻟوی ﻋرﺑﯽ -ﻓﺎرﺳﯽ از اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت .ﭘس ﻣن و ﻣﻧﯾت ﺧدا در ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد اﻟﮭﯾت را ﺑﺎرز
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺑرای از ﻣﻧﯾت ﺑﺷری اﺳت و ﻟذا ھﻣﭼون ﻧوری آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣردم راه ﻣﯽ رود .اﺳم ﻣﻧّﺎن ھم ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت .اﯾن ﻣن ھﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ھﻣواره ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ :از ﺧدا ﺑرﺣذر ﺑﺎﺷﯾد و از
ﻣن اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد .ﺳوره ﺷﻌراء -و ﮐﺎﻓران ھم در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﭼرا از ﺗو اطﺎﻋت ﮐﻧﯾم از ﺧدای ﭘدران ﺧود ﭘﯾروی ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم! ﻗرآن-
 -٣٩٢اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در ﭼﻧدﯾن ﺧطﺑﮫ ﮐﮫ ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎدره ھﺳﺗﻧد آﺷﮑﺎرا ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺎ ﺳرداده اﺳت ﮐﮫ از ﭘس ھر
ﯾﮏ از اﯾن ﺧطﺑﮫ ھﺎ ﺟز اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻧﮑﺎر و ﻋداوت ﮐردﻧد و ﻋﻠﯽ)ع( را ﻣرﺗد و ﻣﻠﺣد ﺧواﻧدﻧد! ﮐﮫ در اﯾن ﺧطﺑﮫ ھﺎ
در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﺗﺑﯾﯾن اﻣر وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت و ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺗﺷﯾﻊ و ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ھﻧوز ھم اﮐﺛر ﺷﯾﻌﯾﺎن در
ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن ﺧطﺑﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﻟرزﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﯾﺎ ﻧﺷﻧﯾده و ﻧﺎﺧواﻧده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده و اﯾن ﺧطﺑﮫ ھﺎ را ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽ
ﺧواﻧﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺑﮫ اﺳم اﻣﺎم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ اﻣﺎم را ﺑدﻧﺎم ﺳﺎزﻧد!؟
" -٣٩٣ﺧداوﻧد اراده ﮐرده ﺗﺎ ﺑر ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﻣﻧت ﮔذارد و آﻧﺎن را ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن و اﻣﺎﻣﺎن و وارﺛﺎن زﻣﯾن ﻗرار دھد ".ﻗﺻص-۵
ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺿﻌﻔﮭﺎی وﺟود ﺧود را ﺗﺎ ﺳر ﺣدّ ﻋدﻣﯾت ﺧود درﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣوده و ﺑر آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﭘس ﻻﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻣﺳﺗﺣﻖ ال .و آن ﻣن و ﻣﻧّت ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑر آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و وﺟود اﻟﮭﯽ ﺑر ﻋدم ﺑﺷری
ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﭘس ال ﺑﮫ ﻻ ﻣﻠﺣﻖ ﺷده و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺎ .ﮐﮫ اﯾن ﻣن اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ
از ﺑﺷر ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد .و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳوه ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺧدا در دﯾن اﺳﻼم ھﺳﺗﻧد ،ﺳر ﺑرآورده از ﺧﺎﺗﻣﯾت
ﻣﺣﻣدی و ﻏﯾﺑت ﻣﮭدوی .اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن ﮔروھﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋﺎﺷﻖ ﺑر آﻧﮭﺎﺳت و آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
ﻋﺎﺷﻖ ﺑر او .و ﮐل زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﺣﺟت آﺷﮑﺎری از ﻋﺷﻖ ﺑﯾن ﺧدا و ﺑﻧده اﺳت.
 -٣٩۴اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓردل ،ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧدارد و ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﯾﺛﺎر ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ و ﺣﺗﯽ ﺑﺧود ﺧدا ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن
اﺳﺎس واژﮔوﻧﯽ اوﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﻧﯾﺎزش ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽ داﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﯾش ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ آن را ﻧﺛﺎر
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﯾﺛﺎری اﺑﻠﯾﺳﯽ و ﺑﮫ اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن اﺳت .اﯾن اﺳﺗﮑﺑﺎر ﺣﺎﺻل از اﺳﺗﺿﻌﺎف اﺳت .و اﯾن ﻧوع ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن،
ﻣﺗﮑﺑرﺗرﯾن ﻣﻔﻠﺳﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در رأس اﯾن ﻧوع ﺑﺷر ،ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﻗرار دارد ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﮭره ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت.
 -٣٩۵اﺳﺗﺿﻌﺎف آدﻣﯽ وﯾژه ﺧﻠﻘت اوﺳت ،زﯾرا اﺻل ﺧﻠﻘﺗش ﻣﻔروض ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻠﮭﯽ اﺳت و اﯾن ﻓرﯾﺿﮫ وﺟودی ﻣﻧﺷﺄ
ھﻣﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﺎی ﺻﻔﺎت ﺑﺷر اﺳت .در آن واﺣد ھم ﻣﻧﺷﺄ اﺷد اﺳﺗﮑﺑﺎر و اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ اﺳت و ھم اﺷد اﺳﺗﺿﻌﺎف و ﺣس
ﻧﺎﺑودی اﺳت .زﯾرا آدﻣﯽ در ﺟوھره ﺧﻠﻘﺗش ﻗرار ﺑوده ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧدا ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﺑﺻورت اﺷد
درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺑﺎرز ﻣﯽ ﺷود.
 -٣٩۶و اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳﺗﮑﺑﺎر -اﺳﺗﺿﻌﺎف در اﻓرادی ﮐﮫ در ﺣرﯾم اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن آﺷﻧﺎﺋﯽ
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ھزار ﭼﻧدان ﺷدﯾدﺗر اﺳت زﯾرا ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف ﻓﯾﻠﺷﺎن ﯾﺎد ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮐرده اﺳت وﻟﯽ اﮐﺛرﺷﺎن ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺳﺎﻟﮏ اﯾن
راه ﺷوﻧد ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﻠﻘﯾن از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﺗﻼش ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﺟز رﺳواﺋﯽ ﻋﺎﯾدﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﮔردد .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
از اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﻧت ﭘذﯾرﻧد و ﻣﻧﯾت ﺧود را واﻧﮭﻧد .وﻟﯽ اﮐﺛرا ً ﺑر اﯾن ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻣﻧﯾت ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺣل
ظﮭور ﻣن اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺷرک ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺟز ﺑطﺎﻟت ﻧدارد .زﯾرا دو ﻣن در ﯾﮏ ﺗن ﺟﺎی ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
 -٣٩٧آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ذات ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻠﮭﯽ اش ﺣﺎﺋل و ﺣﺟﺎب اﺳت ﻣن ھﺎی ﻋﺎرﯾﮫ ای و دروﻏﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣن اﻟﮭﯽ را در
وﺟود ﻣدﻓون ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت :ﻧژاد ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣردم ،ﻓرھﻧﮓ ،طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت آﻣوزه ای و ﺣﺎﮐﻣﯾت
طﺎﻏوت و اﻧواع ﺳﺗﻣﮕرﯾﮭﺎ و ﺳﺗم ﺑرﯾﮭﺎ!
 -٣٩٨ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻣن ﺑﺷری و ﻣن اﻟﮭﯽ ،دھر ﻗرار دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺳﺎرت روح آدﻣﯽ اﺳت در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی
ﻣرده و آﯾﻧده ھﺎی ﻧﯾﺎﻣده ﮐﮫ آﻧﮭم ﻣرده اﻧد .و اﯾن ظﻠﻣﺎت دھر اﺳت .ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﻟﺣظﮫ ای ﺣﺿور و اﻗﺎﻣت در اﮐﻧوﻧﯾت
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ﺟﺎﻧش ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از اﻟﺳﺎﻋﮫ ﮐﮫ ﺣﺿور ﺧداﺳت در ﺑﺷر! "ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯾد او ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت ".ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﺑﺎ
اﻧﺳﺎن و در اﻧﺳﺎن و ﻋﯾن اﻧﺳﺎﻧﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧودش ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺧود اﻧﺳﺎن در ھر آن ،اﮐﻧوﻧﯾت اوﺳت و
اﻧﺳﺎن در ظﻠﻣﺎت دھر ﮔم و ﮔور اﺳت و ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورد" .در دھر ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آﯾد" .دھر-١
 -٣٩٩ﺑﺳﯾﺎری ھم ﺷﻘﺎوت و ﻧﻔرت و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده و ﻣردم را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب طﮭﺎرت و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس ﺧود از
ﻏﯾر ﻣﯽ ﮔذارﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن اﺷد اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻏﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻧﻔرت از ﻏﯾر ﺑروز ﮐرده اﺳت و ﻓرد در دروﻧش ﻟﺣظﮫ ای
از ﻏﯾر رھﺎﺋﯽ ﻧدارد و ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺟﻧﮓ ﺑﯽ اﻣﺎن اﺳت در ﺧوﯾﺷﺗن!
 -۴٠٠آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را ﺑﮫ ﻓطرت ﷲ در ذات ﺑرﺳﺎﻧد و ﻓطرت اﻟﮭﯽ را اﺣﯾﺎء و ﺑرﭘﺎ ﺳﺎزد و اﻗﺎﻣﮫ ﮐﻧد و
ﻗﯾﺎﻣت و اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺟﺎن را ﻋﯾﺎن ﺳﺎزد "ﻧﺎس" اﺳت از ﺧﺎﻧواده ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ و رﺳﺎﻧﮫ و ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ از ظﻠﻣت دھر،
ﺟﺎن را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده اﺳت .و اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺎﺳﯽ ﺳراﺳر آﺗش دوزخ اﺳت :دوزﺧﯽ ﮐﮫ ھﯾزﻣش ﻧﺎس اﺳت و ﺣﺟر .ﻗرآن -آﯾﺎ ﻣﯽ
داﻧﯽ ﺣﺟر ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت .ﺣﺟر ﻓﻘط ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﻧﮓ ﻧﯾﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی زﻣﺎن و دوران ھم ھﺳت .ﭘس ھﯾزم دوزخ ﺣﺎﺻل ﻣردم
ﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ زدﮔﯽ و دھرﯾت اﺳت و اﯾن دو روی ﺳﮑﮫ اﻣری واﺣد اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﮫ دو روی ﯾﮏ اﻣر اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ
ھﻣﺎن ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و ﺗﺎرﯾﺦ زﻧده اﺳت .و ﺗﺎرﯾﺦ ھم ﺟز ﺗﺎرﯾﺦ ﻣردﻣﺎن ﻧﯾﺳت.
 -۴٠١ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺳت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم آﯾﻧده ﺗوﺳت ﮐﮫ ﺗو را از اﮐﻧوﻧﯾت و اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .و اﯾن دو ﺗوأﻣﺎن
آﺗش راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدا ھﺳﺗﻧد.
 -۴٠٢ﺧداوﻧد ﻣردم را از ﻓطرت ﺧودش آﻓرﯾده اﺳت .ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣردم و ﺧدا ﻣﺎﻧﻊ اﺳت ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺳﺗﯽ و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و
ﺳﻧت ﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش اﺳﺎطﯾر اﺳت و ﻣذھب آﺑﺎء و اﺟدادی! اﯾن ﺣﺟﺎب ﺑﯾن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ﻓطرت ﷲ از زﺑﺎن ﺗﺎ ﺟﺎن
ﻣردﻣﺎن!
 -۴٠٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺟﺎب و ﻋﻔﺎف ﻣوﺟب رھﺎﺋﯽ ﺟﺎن از ﺳﻠطﮫ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و ﺧﻧﺎس و ﻧﺎس ﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎن از اﺳﺎرت
ھر ﮐس و ﻧﺎﮐﺳﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھم ﺟﺎن را از ظﻠﻣﺎت ﮐﻠﻣﺎت دھری و دھرﯾت ﮐﻠﻣﺎت ﻣﯽ رھﺎﻧد زﯾرا ھر ﻣوﺟود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای در ﺟﺎن آدﻣﯽ دارای ﻧﺎم و ﮐﻠﻣﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ طرد و دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ از
ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﻧوری درﯾﺎﻓت ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ از ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ذاﮐر ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻧوری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
 -۴٠۴آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در ذھن و دل و ﺟﺎن آدﻣﯽ ھﯾﭻ ﮐﻠﻣﮫ ای ﻧﺑﺎﺷد ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﮫ ﺻدا ﻣﯽ آﯾد و ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﺗو را ﻣﯽ ﺧواﻧد
و ﺗو در اﯾن ﻣﻘﺎم ﻣذﮐوری!
 -۴٠۵وﻗﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟﺎن آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن درآﻣده اﺳت ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣوﺟودﯾت
ﺧودﺷﺎن در ﺟﺎن آدﻣﯽ وارد ﻧﺷده اﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻠﻣﮫ و ﻧﺎﻣﯽ از ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن اﺳت ﮐﮫ در رواﻧﻣﺎن ﺣﺿور دارد و اﯾن
ﺣﺿور ﺑﮕوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺻدھﺎ ﻧﻔر در دروﻧﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺎ را در درون اﺷﻐﺎل ﮐرده اﻧد .ﺣﺿور
ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن ھم ﺑواﺳطﮫ ﻧﺟواھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮔوﺷﻣﺎن ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم ھﺳﺗﻧد .ﺣﺷر ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎء
و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھم ﺑواﺳطﮫ ﻧﺎﻣﺷﺎن اﺳت .وﮔرﻧﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﻠول و ﺗﺟﺳد و ﺗﻧﺎﺳﺦ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻋﻘﻼً ھم ﺑﺎطل اﺳت.
 -۴٠۶وﻗﺗﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﮐﺳﯽ ﺑﻌﻧوان ﻣﺣﺑوب در دﻟﻣﺎن ﺣﺿور دارد و ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن ﻣﺣﺑوب ھم
ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ در ﻣﺎ وارد ﺷده اﺳت وﮔرﻧﮫ او در ﺟﺎی دﯾﮕری ﻣﺷﻐول زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش اﺳت و اﺻﻼً از ﺣﺿورش
در ﻣﺎ ﺑﯽ ﺧﺑر اﺳت.
 -۴٠٧ﺟن زدﮔﯽ و ﺟﻧون ھم ﭼﻧﯾن اﺳت و اﺟﻧﮫ ﺑواﺳطﮫ اﻟﻘﺎی ﻣﻔﺎھﯾم و ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ در ﻣﺎ رﺧﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑواﺳطﮫ آن ﻣﺎ را
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ﻣﻼﺋﮏ ھم ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد .ﺧداوﻧد ھم ﭼﻧﯾن اﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اھﻣﯾت ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزی
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﻣﺎز و ذﮐر و ﻋﺑﺎدات دﯾﮕر!
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 -۴٠٨اﻧﺳﺎن ﺟز ﮐﻠﻣﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﻠﻣﮫ اﻧﺳﺎن! اﻧﺳﺎن ﺟز ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧوﯾش ﺟﻣﻊ آورده ﻧﯾﺳت .ھﻣﮫ ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ھﻧرھﺎ و
ﺑﺎورھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎﺗش ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً در ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ در اﻧدﯾﺷﮫ و رواﻧش ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھوﯾت و ﺷﺧﺻﯾت او ﺷده اﻧد .و
ﺑواﺳطﮫ ھﻣﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽ آﯾﻧد.
 -۴٠٩وﻗﺗﯽ ﺑواﺳطﮫ اﺳم ﯾﺎ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﮐل وﺟودﻣﺎن ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷده و واﮐﻧش ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺛﻼً وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ
ﻣﺎ را "اﺳﺗﺎد" ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ "ﻣؤﻣن" و ﯾﺎ ﺑﻌﮑس ﻣﺎ را اﺣﻣﻖ ،ﮐﺎﻓر ،دﯾواﻧﮫ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻣﯽ ﻧﺎﻣد در ﻗﺑﺎل ھر ﯾﮏ از اﯾن
ﮐﻠﻣﺎت واﮐﻧﺷﯽ ﺧﺎص ﺑروز ﻣﯽ دھﯾم .و اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﺎء ﮐل وﺟودﻣﺎن را ﻣﺗﺄﺛر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و از
اﻋﻣﺎق ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﯽ آورﻧد .ﭘس ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ از ﮐﻠﻣﺎت ﭘدﯾد آﻣده اﯾم و ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﺳرﻧوﺷت
ﺧود را ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم و ﺧود و دﯾﮕران را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ آراﻣش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و ﯾﺎ ﻣﺗﺷﻧﺞ و دوزﺧﯽ ﻣﯽ
ﺷوﯾم .ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﯾﺎ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﻧﺳﺎن ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧوﯾش اﺳت و
ﺟز اﯾن ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت!
 -۴١٠ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺎ را ﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﻣﺎق ظﻠﻣﺎت دھر )ﺣﺟر( و وﺳواس اﻟﻧﺎس ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ روﺷﻧﺎﺋﯽ اﮐﻧون )اﻟﺳﺎﻋﮫ(
ﻣﯽ آورﻧد .و ھﯾﭻ ﮐﻠﻣﮫ ای ﭼون ﮐﻠﻣﮫ ﷲ و ﯾﺎ ھر ﯾﮏ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ،ﻣﺎ را از ظﻠﻣﺎت ﺧﺎرج ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾﻣﺎن آورده
و ﺗوﺑﮫ ﮐرده و اﻋﻣﺎل ﺧود را اﺻﻼح ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺧداوﻧد آﻧﺎن را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ روﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑرد" .زﯾرا ﺗوﺑﮫ
ﭼﯾزی ﺟز ﭘﺎک ﺷدن از ﮐل ﮔذﺷﺗﮫ )ﺣﺟر( و وﺳواس اﻟﻧﺎس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب آﻣدن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺣﺎل و اﮐﻧوﻧﯾت وﺟود اﺳت ﮐﮫ
ﻋﯾن واﻗﻌﯾت ﺟﺎرﯾﺳت .و اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺟﺎری ﺧود و زﻧدﮔﯾش ﻣﯽ رﺳد ھﻣﮫ ﭼﯾز را دﯾﻧﯽ و در دﯾن ﺧدا ﻣﯽ
ﺑﯾﻧد زﯾرا "ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ دﯾن ھر آن واﻗﻊ اﺳت" .ﻗرآن-
 -۴١١ﺗوﺑﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎک ﺷدن و رھﺎﺋﯽ از اﺳﺎرت ﮔذﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺳراﺳر ظﻠﻣﺎت اﺳت و در آن ﮔم ﺷده اﯾم .اﯾن ظﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظﯽ
ﭼﯾزی ﺟز اﻟﻔﺎظ و ظﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم واروﻧﮫ و ﻣﺳﺦ ﺷده ای ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ظﻠﻣﺎت اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎزی اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب
ﺧطﺎ و ﮔﻧﺎه و ﺳﺗم ﺷده اﯾم .ﭘس ﺗوﺑﮫ ﺧﺎﻟص ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﻻ ﺑواﺳطﮫ ﮐﺷف و درک ﻣﺎھﯾت اﯾن ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم واژﮔوﻧﮫ و
ﺑﺎزﮔرداﻧﯾدن آﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﻘﻌد ﺻدق و ﻋدل .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺗﺑدﯾل ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ روﺷﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻗدرت ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس آﻧﮕوﻧﮫ
ﮐﮫ در "ﻗﯾﺎﻣت ﻧﺎﻣﮫ" ﻧﺷﺎن داده اﯾم.
 -۴١٢ﺗوﺑﮫ ﻧﺻوح و ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻋﯾن وﻗوع ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎری ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺗﺣﻘﻖ ﺻدق و ﻋدل ﮐﻠﻣﺎت! ﻣﺟﻣوﻋﮫ
آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﺻدق و ﻋدل واژه ھﺎﺳت.
 -۴١٣ﺗوﺑﮫ ای ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗرک ظواھر ﺑرﺧﯽ اﻋﻣﺎل ﺑﺎﺷد ﺗوﺑﮫ ای ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣوﻓﻖ ﻧﺧواھد ﺑود و آدﻣﯽ را در ﮔﻧﺎھﺎﻧش ﭘﯾﭼﯾده ﺗر
و رﯾﺎﮐﺎرﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺗرک اﻋﻣﺎل ﺑد ﺑراﺳﺎس ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺻدق و ﻋدل ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم در اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷر ﺑﺎﺷد زﯾرا
ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻋﻣل زﺷﺗﯽ را در ذھن ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﻣل زﯾﺑﺎ و ﺑرﺣﻘﯽ ﻧﮑﻧد ﻣرﺗﮑﺑش ﻧﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻠﻣﮫ و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ را
در ذھن ﺧود واروﻧﮫ ﻧﮑﻧد ﮔﻧﺎھﯽ را ﻣرﺗﮑب ﻧﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ھﻣﺎن راز واژﮔوﻧﮫ ﺷدن ﮐﺎﻓران در ﻗرآن اﺳت ﺑواﺳطﮫ واژﮔوﻧﮫ
ﮐردن ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم در ذھن ﺧوﯾش!
 -۴١۴و ﺑدان ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻠﻣﮫ ای ﮐﮫ در روان آدﻣﯽ اﻣﮑﺎن واروﻧﮫ ﺷدن ﻧدارد ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﺳت ال ﻻ! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﮔر ال ﻻ را از
ﺳر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ھوﯾت ﻧوری آن
ﺟﻧﺑﮫ ﺣروف ھم ﺑﻌﮑس ﺑﻧوﯾﺳﯾم ﺑﺎز ھم ال ﻻ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ّ
اﺳت و ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺣروف ﭘدﯾد آورﻧده آن! "ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ در ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ھﯾﭻ ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻧﯾﺳت" .ﻗرآن-
 -۴١۵ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﺑﻘدرت و ﯾﺎری ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد از واژﮔوﻧﯽ و واژﮔوﻧﺳﺎﻻری و دوزخ ﭘرﺳﺗﯽ و ﮔﻧﺎه و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد :ﺑﮕو ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ ﺗﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﯽ!
 -۴١۶ﭘس ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻠﻣﮫ ﻧﺟﺎت ﻣطﻠﻖ روح اﻧﺳﺎن و رھﺎﺋﯽ از دروغ و واروﻧﮕﯽ و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ وادی ﺻدق و ﻋدل و
اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت.
٤٦

 -۴١٧ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﷲ ﷲ ﮔﻔﺗن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ از او ﭼﮫ ﺑﺧواھﯾم وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺟﺎﺑﺗﻣﺎن ﻧﻣود و ﻓرﻣود :ﺑﻠﮫ
ﭼﯽ ﻣﯾﮕﯽ و ﭼﯽ ﻣﯾﺧوای؟ و اﮔر از او ﺟز او را ﺑﺧواھﯾم ھم ﺑر او ﻣﻌﺻﯾت و ﺑﯽ ادﺑﯽ ﮐرده اﯾم و ھم ﺑﺧود ظﻠم ﻧﻣوده اﯾم.
ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ﺣﻘﯾر ﺑود و ﮔﻧﺎه ﻧﮑرد؟ ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود درﯾوزه و ﻓﻠﮏ زده و ﺣﺳود ﺑود و دروغ ﻧﮕﻔت و ﺗﮭﻣت ﻧزد و ﺗﺟﺎوز
ﻧﮑرد؟ ﺑﺎﯾد از اﺋﻣﮫ ھدی ﺑﯾﺎﻣوزﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در دﻋﺎی ﺳﺣر ﺑﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزﻧد از ﺧدا ﮐل ﺻﻔﺎت و ﻗدرت و ﺟﻼل و ﮐﻣﺎل و
ﺟﻣﺎﻟش را ﺑﺧواھﯾم .ﻓﻘط ﺑﺎ ﺧداﺋﯽ ﺷدن ﻣﯽ ﺗوان ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧت و ﭘرﺳﺗﯾد و ﻣﻌﺻﯾت ﻧﮑرد و ﺷﮑرش را در ﺣﻘش ادا ﻧﻣود و
ﺑﺎ او دوﺳﺗﯽ ﻧﻣود .ﺑﺎﯾد ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺧود را ﺑﺎور ﮐﻧﯾم و از او ﺑﺧواھﯾم و ﺟز اﯾن ھﯾﭻ راه ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺟز در ﺟﮭﻧم
اﺑدی!
 -۴١٨ﻣﺎ اﮔر از ﺧدا ﺧود ﺧدا را ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و ﻗدرت و ﻋﻠم و آﯾﺎت و ﺧﻼﻗﯾﺗش ﻧﺧواھﯾم ﺷﯾﻌﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾم و اﻣﺎﻣت را درک
ﻧﮑرده اﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،ﷲ را ﺑﺧواھﯾم!
 -۴١٩از ﺧدا ﻏﯾر ﺧدا را ﺧواﺳﺗن ﻋﯾن ﺷرک و ﺗﮭﻣت و ﻣﻌﺻﯾت ﺑر ﺧداﺳت .ﮔوﺋﯽ ﺧدا ﻣﺎ را آﻓرﯾده )آﻧﮭم ﺑﻌﻧوان اﺷرف و
ﻣﻘﺻود ﺧﻠﻘت( ﺗﺎ ھﻣﮫ ﻋﻣر ﺑدرﮔﺎھش ﮔدا و درﯾوزه ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯾم .آﯾﺎ اﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺳت ﺗر از ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾﺳت؟
 -۴٢٠ﺑﺳﯾﺎری ﺣﺗﯽ ذﮐر را ھم وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای اھداف دﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر اھداف ﻣﻌﻧوی و روﺣﺎﻧﯽ ھم
ﺑﺎﺷد ﺑﺎز ھم ﺷرک و ﺑﻠﮑﮫ ﻣذھب ﮐﻔر اﺳت .و ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ھدف زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ذﮐر ﺑﺎﺷد ﺑﻣﻌﻧﺎی در ﯾﺎد ﺧدا و ﺑﺎ ﺧدا زﯾﺳﺗن و
ﺧداﺋﯽ زﯾﺳﺗن!
 -۴٢١ﮐل زﻧدﮔﯽ و ﮐل دﯾن و ﻋﺑﺎدات ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ذﮐر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ﻣﻘﺎم ذﮐر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ﮐﻣﺎل اﯾن
ذﮐر ،ﺗﺟﻠﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از ذاﮐر اﺳت .و اﯾن ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺧﻠﻘﺗﯽ ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻗرآﻧﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ
و اﺣﺳﺎس ﻗرآﻧﯽ و ﺑﯾﺎن ﻗرآﻧﯽ!
 -۴٢٢ﻣؤﻣﻧﺎن ﻟﺷﮑرﯾﺎن دﻋﺎﯾﻧد و ﺟز اﯾن ﻋﻠم و ھﻧری ﻧدارﻧد و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠم و ھﻧری اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط در ﻧزد ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم و ھﻧر طﻠب ﮐردن و ﺧواﺳﺗن از ﺧدا! زﯾرا ﻣؤﻣن اﮔر ﻣؤﻣن اﺳت ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎری ﺟز ﺧواﺳﺗن از درﮔﺎه ﺣﻖ
ﻧدارد و ﺗواﻧﺳﺗن ھﻣﮫ از اوﺳت ﮐﮫ در ذات آدﻣﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت وﻟﯽ ﻣﻧﻔﻌل اﺳت ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧود در ﻧزد ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد
ﺗﺎ آﻧرا ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧد .و اﺟﺎﺑت ﺑدون دﻋﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھداﯾﺗﺑﺧش ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ ھم ﻣﯽ اﻓزاﯾد" .ﺧداوﻧد ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ دﻟﺗﺎن ﭼﮫ
ﻣﯽ ﺧواھد وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧﯾﺎورﯾد ھداﯾت ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد ".ﻗرآن-
 -۴٢٣ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺑﺷر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ دﻋﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ دﻋﺎﯾش ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت و ﻣﺎدون ﺷﺄن اﻧﺳﺎﻧﯽ اوﺳت.
 -۴٢۴وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑواﺳطﮫ اﺳﻣﯽ از اﺳﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم در درﺟﮫ اول ﺑواﺳطﮫ اﯾن اﺳم ﺣﻣد و ﺛﻧﺎﯾش ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و
ﺗﺳﺑﯾﺣش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺳﭘس ﻣﺳ ّﻣﺎ و ﺻﻔﺎت اﯾن اﺳم را از او طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻧور اﯾن اﺳﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎ ﻧﮭﺎده ازﻟﯽ اﺳت
ﻣﺷﻌﺷﻊ و ﺧﻼق ﮔردد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺳﻣﺎی او ﺧﻠﻖ ﺷوﯾم و اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎﺟراھﺎی ﺧﻠﻘﺗش ﻗرآﻧﯽ اﺳت.
 -۴٢۵ﭘس اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑر زﺑﺎن راﻧدن و در ﻗﺑﺎﻟش ﺧرﻣﺎ ﺧواﺳﺗن ﻋﯾن ﺷرک و ﻣﻌﺻﯾت ﺑﮫ ﺧدا و ظﻠم ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
زﯾرا او رزق ﻣﺎ را از ازل ﺑﮫ ﻣﺎ داده اﺳت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ از او ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﭘس طﻠب روزی ﻧﻧﮭﺎده ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﺧون ﺟﮕر
ﺧوردن و ﺧود را ﺗﺑﺎه ﮐردن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﻘط ﺻرف ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎی ﮐﺳب ﮐردﻧش ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﭼﮫ ﺗﻼش ﺑﺎطل و
ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ اﯾﺳت.
 -۴٢۶ﭘس ﮐﺎر و ﺗﻼش و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن اﮔر ﺑﮫ ﻧﯾّت ﮐﺳب رزق ﺑﺎﺷد ﺳراﺳر ﺷرک و ﻓﺳﻖ اﺳت ﮐﮫ رزق آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ را
ﻧﯾز ﺣرام ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ھر ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻣﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﻘط ﺑرای اﯾن اﺳت ﮐﮫ او از ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻘﺻد ﻋﺑﺎدت
اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﯾن ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧود را و ﺧدا را و ﻣردﻣﺎن را و ﺟﮭﺎن را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ او در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑرﺳﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
ذﮐر ﺑرﺳﯾم و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ ذﮐر ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺷت و رﯾﺎﺳت و ﻣﻘﺎﻣﺎت دﻧﯾوی و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﻌﻧوی ﺑرﺳﯾم .و ﮐﻣﺎل ذﮐر ھم ذﮐر ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎد ﺧو ِد ﺧود اوﺳت و ﻧﮫ ﺻﻔﺎﺗش و اﯾﻧﺳت دﯾن ﺧﺎﻟص و ﺗوﺣﯾد.
٤٧

 -۴٢٧ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ذﮐر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻧوی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرﺳد و درﺑﮭﺎی ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﺑر او ﮔﺷوده ﮔردد و ﺑﮫ اﺳرار ﻧﮭﺎن
آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ ﺷود در ﺗﺻرف ﺷﯾطﺎن اﺳت .و اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن درﺑﮭﺎی ظﻠﻣت و دوزخ را ﺑر او ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾﻧد و ﺑﮫ درک
اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن رھﻧﻣودش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮐﺛر اﯾن ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎ و ﻋﺎرﻓﮭﺎی دﺟﺎل اﯾن دوران از اﯾن ﻗﺑﯾل ھﺳﺗﻧد.
 -۴٢٨ﺑزرﮔﺗرﯾن دام ﺷﯾطﺎن در ﻣﺳﯾر ﻣﻌﺎرف ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗوﺣﯾدی ،اراده ﺑﮫ ﻣراد ﺷدن و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣرﯾدان و دﺳﺗﺑوﺳﺎن
اﺳت .ھﻣﯾن دام ﺑرای اھل ذﮐر ﻧﯾز وﺟود دارد.
 -۴٢٩و در آﻧروز ﺑﮫ ﮐﺎﻓران ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود "ﭘس ﮐﺟﺎﺳت ذﮐرﺗﺎن" دﺧﺎن -١٢در ﺣﻘﯾﻘت ﺗوﺷﮫ آﺧرت و ﺗﻧﮭﺎ ﭘﻧﺎھﮕﺎه
آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت ،ذﮐر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎد ﺧدا در ﺟﺎن! و اﯾن ھﻣﺎن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎﻋش ظﻠﻣﺎت ﺑرزخ و ﻗﯾﺎﻣت طﯽ
ﻣﯽ ﺷود.
 -۴٣٠ذﮐر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺟﺎﻧب اوﺋﯽ )ھﯽ ،ھو( ﺑر ﮐﺳﯽ ﻧﺎزل و ﯾﺎ اﻟﻘﺎء ﺷود وﮔرﻧﮫ ذﮐرﮔوﺋﯽ و ﭼﻠﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ و رﯾﺎﺿت ھﺎی ﻣن
درآوردی ﺟز ظﻠﻣﺎت و ﺣﺷر ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﺧواھد داﺷت.
 -۴٣١وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﺗﻘوا و ﺧود -ﻣﺣوری ﮐﮫ ﻣرﯾد ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت ﺑﮫ ذﮐر و ﭼﻠﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﭘردازد ﻣﻧﯾت ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻧﻔس
ﺧودش را ﻣﺧﺎطب ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻗرار ﻣﯽ دھد و اﯾن ھﻣﺎن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت" .آﯾﺎ ﻧدﯾدی ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ھوای
ﻣﻘر اﻣﭘراطوری اﺑﻠﯾس ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﻔس ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧد ".ﻗرآن -ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ّ
 -۴٣٢وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ذاﮐر ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ذﮐرش دل ﺧود را از اﺣﺎطﮫ ظﻠﻣت ﻧﻔس ﭘﺎک ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد و از ﺧود ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ذﮐرش را ﺑﮫ دﻟش ﺑرﺳﺎﻧد و دل را ﮐﮫ ﻣﻧظر اﻟﮭﯽ اﺳت ﻣﺧﺎطب ﻗرار دھد و زﻧده اش ﺳﺎزد .ﺑﻠﮑﮫ او ﻓﻘط
ﻧﻔس اﻣﺎره اش را ﺧدا ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و دﭼﺎر ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن اﺣﺳﺎس را ﻋرﻓﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارد.
 -۴٣٣ذاﮐر ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ذﮐرش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧداوﻧد ﻓطرﺗش را از درب دﻟش ،ﻣﺧﺎطب ﻗرار دھد و ﺑﺧواﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻔس اﻣﺎره و
ﺷﯾﺎطﯾن اطراﻓش را ﺗﻘدﯾس ﻧﻣﺎﯾد .ذاﮐر ﺑﯽ ﺗﻘوا و ﺑﯽ اﻣﺎم ،ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺑن ﻣﻠﺟﻣﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ
آﯾد ﮐﮫ ﺑظﺎھر داﺋم اﻟذﮐر اﺳت و داﺋم اﻟوﺿو ﮐﮫ ﻣرﺗﺎﺿﺎﻧﮫ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﻣری ھم ﻣﺷﻐول ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﺳﺑﯾل ﷲ و ﻗﺗﺎل ﺑﺎ
ﮐﺎﻓران ﺑوده اﺳت.
 -۴٣۴ھﻣﮫ ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎی ﻣذاھب ﺟﮭﺎن ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺟدﯾد اذﮐﺎر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن ﺗﺣت وﻻﯾت اﺑﻠﯾس در
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭘدﯾده ای ﻓراﮔﯾر در ھﻣﮫ ﻣذاھب ﺷده و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ظﮭور ﺷﯾطﺎن از اﻧﺳﺎن اﺳت وﻟﯽ ﺑواﺳطﮫ ھﻣﺎن اذﮐﺎر و
اﺳﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ھداﯾت ﻣؤﻣﻧﺎن آﻣده اﺳت .اﯾﻧﮭﺎ اﺑن ﻣﻠﺟم ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯾﻌﯽ و ﺳﻧﯽ و ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﯾﮭودی
و اﻣﺛﺎﻟﮭم ھﺳﺗﻧد از ﺻﮭﯾوﻧﯾزم ﺗﺎ اﻟﻘﺎﻋده! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه اﯾن ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎی ﺑظﺎھر رﻗﯾب و ﻣﺗﺧﺎﺻم را در ﯾﮏ ﺟﻧﺎح و ﺟﺑﮭﮫ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم.
 -۴٣۵ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ھم ﯾﮏ ﺧداﭘرﺳت ﻣوﺣد و ﺧﺎﻟص ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن .و ھم اﮐﻧون ھم رﺳول
و ﻣرﯾد اراده ﺣﻖ اﺳت و ﺑﯽ اراده اش ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد طﺑﻖ ﻗول ﻗرآن ﮐرﯾم .او ﺑﺎ اﻟﻠﮭﯾت ﺣﻖ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧدارد و او را
ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد وﻟﯽ ﺑﮫ اﻟﮭﯾت آدم ﮐﺎﻓر اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧداوﻧد در ﺧﻠﯾﻔﮫ اش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود!؟ اﯾﻧﺳت اﺑﻠﯾﺳﯾت!
ﺣﺎل در ﻧﻔس ﺧود ﺑﻧﮕرﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧود ﻣﺎ ھم ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ روﺑرو ھﺳﺗﯾم .اﯾن ھﻣﺎن راز ارﺗﺑﺎط ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﻠﯾس
اﺳت و اﺑﻠﯾﺳﯾت ﻧﻔس ﺑﺷر!
 -۴٣۶ﻣﺷﮑل اﺑﻠﯾس و ﺷﯾﺎطﯾن و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ﻓﻘط در ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از اﻧﺳﺎن اﺳت .اﯾﻧﺎن اﮔر ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧﻧد ﺧود ﻣظﮭر ﺷﯾطﺎن
ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -۴٣٧ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﮭرﺣﺎل ﮐﻠﻣﮫ ظﮭور اﺳت ﯾﺎ ظﮭور ﺣﻖ از اﻧﺳﺎن و ﯾﺎ ظﮭور ﺷﯾطﺎن از اﻧﺳﺎن! و اﯾن ھﻣﺎن
ظﮭور ﺑﮭﺷت و دوزخ اﺳت در آﺧراﻟزﻣﺎن!
٤٨

 -۴٣٨ﭘس آﻧﮑﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧد اﮔر ﺧود ﻣﺣل ﻧزول روﺣﯽ ﻧﺑﺎﺷد و ﯾﺎ دارای اﻣﺎﻣﯽ ﺻﺎﺣب روح ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺣل
ظﮭور ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮐﻠﻣﮫ ظﮭور ﻋﺎﻟم ﻏﯾب اﺳت!
 -۴٣٩ﭼون ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را واروﻧﮫ و ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود ﭘس ﺑﮭرﺣﺎل ﻗدرت ظﮭورش در ذاﮐراﻧش ﺣﺗﻣﯽ اﺳت و ﮐﺎﻓران را
رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧد از طرﯾﻖ ﻋﯾﺎن ﮐردن ﺷﯾطﺎن از ﻣوﺟودﯾﺗﺷﺎن! و ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ رﺣﻣت ﺧدا!
ﺳر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن
 -۴۴٠از اﻋﺗراﻓﺎت ﻧوﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻋﺻر ﻣﺎ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺷﺎھد ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺑزرگ از ّ
اذﻋﺎن دارﻧد ﮐﮫ در ﺷﻧﯾدن ﺻدای اذان )ﮐﻠﻣﺔ ﷲ( ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣﻧﻘﻠب ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻧور اﺳﻼم رﻏﺑت ﻧﻣوده اﺳت.
 -۴۴١ﯾﮏ دوﺳت آﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت ﺑود و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﻌدھﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﯽ ﮔردﯾد ﻗﺑل از اﯾﻣﺎن آوردﻧش در ﻧزد ﻣن اﻋﺗراﻓﯽ
ﮐرد و آن اﯾﻧﮑﮫ ھرﮔﺎه اذان و ﺑﺧﺻوص ﮐﻠﻣﮫ ﷲ را ﻣﯽ ﺷﻧود ﻗﻠﺑش ﻣﯽ ﻟرزد ﮐﮫ ﻋﻠﺗش را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -۴۴٢اﯾﻧﺟﺎﻧب در دوره ﺟواﻧﯽ در ﺗﺟرﺑﮫ و ﺗﻌﺎﻣل ﮐوﺗﺎه و ﺷدﯾدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ داﺷﺗم ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت ﺑﺎ
ذاﮐراﻧﯽ روﺑرو ﺷدم ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﻣظﺎھر ﮐﺎﻣل ﺷﯾطﺎن ﺑودﻧد در ھﻣﮫ ﻣﮑرھﺎ و ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎ و ﭘﻠﺷﺗﯽ ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل وﺻف! ﮐﮫ اﯾﻧﮏ
آن واﻗﻌﮫ را درک ﻣﯽ ﮐﻧم.
" -۴۴٣آﻧﺎﻧﮑﮫ اراده ﺧود را ﺧدای ﺧود ﻗرار دادﻧد و ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﮔﻣراه ﺷدﻧد و ﺧداوﻧد ﺑر ﭼﺷم و ﮔوش و دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن ﻗﻔل
زد ".ﻗرآن -آن ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اش اراده ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﺧود را ﺧدا ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻋﻠﻣﯽ ﺗوﺣﯾدی از ﻣﻌﺎرف وﺣدت وﺟودی و
ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت .و اﻣﺎ ﭼرا ﺧود -ﺧداﺋﯽ ﻣوﺟب اﺑطﺎل ھوش و ﺣواس آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود؟ زﯾرا ھﻣﮫ ﻋذاﺑﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﺑواﺳطﮫ
اراده و اﻋﻣﺎل ﺧود آدﻣﯽ در وﺟودش ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻗواﻧﯾن وﺟودی ھﺳﺗﻧد.
 -۴۴۴ﺧود -ﺧداﺋﯽ ﻣردان ﺣﻖ ﯾﮏ ادﻋﺎی ﺷﺧﺻﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧودﺷﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎھدان اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺑدﻟﯾل اﻣﺣﺎی ﻣﻧﯾت آﻧﮭﺎﺳت در ﻣن ﺧدا! ﭘس آﻧﮭﺎ ﺧدا ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ اراده اﻟﮭﯽ از وﺟودﺷﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن
ﻣردان اﺣﺳﺎس ﺧدا ﺑودن ﻧدارﻧد .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺧدا ﺑودن دارد ﯾﮏ ﻣوﺟود ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐل ھوش و ﺣواﺳش
ﺗﻌطﯾل ﺷده و رﺳوا ﮔردﯾده اﺳت در ﻧزد ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ را از او درک ﮐرده اﻧد.
 -۴۴۵آﻧﮑﮫ ﻣﻧﯾت ﺧود را ﺧدا ﻣﯽ داﻧد و آﻧرا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﻣرﯾدی ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣﻘﯾﻘت ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﮐﮫ ﻋﯾن ظﻠﻣت
ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و در اﯾن ظﻠﻣت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐل ھوش و ﺣواﺳش ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ھوش و ﺣواس آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻧور ﺣﻖ درک
ﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻻک و ﻣﮭر ﺷدن ﯾﺎ ﻗﻔل ﺷدن ﭼﺷم و ﮔوش و دل )ھوش(!
 -۴۴۶ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﺧطورات و اﻣﯾﺎل دﻣدﻣﯽ ﺧود را ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﻧد و از آن ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧواﺑﮭﺎی ﺧود را ھم
اﻟﮭﺎم و وﺣﯽ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ از واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و در ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس ﺧود ﮔم و
ﮔور ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺣﺎل اﮔر اﯾن آدﻣﮭﺎ ﺑﮫ اﺳﻣﺎءﷲ ھم ذاﮐر ﺑﺎﺷﻧد ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد .زﯾرا ﺷﯾﺎطﯾن ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن وادی
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﺷﮑﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔم ﺷده و ﺳرﮔرداﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻗرآن و آﯾﺎت
اﻟﮭﯽ را ﺑﺎ ﻟﻌﻧت ﺑر ﺷﯾطﺎن ﺑﺧواﻧﻧد از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ را .و ﻟذا اﻋوذ ﺑﺎ ﻣن اﻟﺷﯾطﺎن اﻟرﺟﯾم ھﻣواره ﻣﻘدم اﺳت ﺑر ﺑﺳم
ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم!
 -۴۴٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ ﺧدا و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را در دل ﺧواﻧدن ،ﺣﺷر ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ رخ ﻣﯽ دھد و ﺑﮭﻣراه اﯾن
ذﮐر ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ذاﮐران اﺳﻣﺎءﷲ ھﺳﺗﻧد در ﻗﻠﻣرو ﺟﺎن ذاﮐر ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺷﯾطﺎن ھم ذاﮐر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮭﻣراه ذﮐر اﻟﮭﯽ ﺑر ﺣرﯾم ﺟﺎن رﺧﻧﮫ ﮐﻧد اﮔر اﻧﺳﺎن ذاﮐر اھل ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت و ﻣراﻗﺑﮫ ﻧﺑﺎﺷد و ﺣﺎﻣل ﻧوری از ﺧدا ﯾﺎ
اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﻧﺑﺎﺷد و اﺳﯾر ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﺷﯾطﺎن ھم از راه ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑر ﺟﺎن ذاﮐر رﺳوخ ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۴۴٨اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾﻧﺎ ً از زﺑﺎن رﺳول اﮐرم ﺗﺻدﯾﻖ ﺷده در اﯾن ﮐﻼﻣﺷﺎن ﮐﮫ :اﮔر ﻧﻣﺎز ﻣوﺟب ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻧﺷود ﻣوﺟب
اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺳت راز ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن! زﯾرا ﻧﻣﺎز ﺳراﺳر ذﮐر اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت.
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ت ﺑﺎی ﺑﺳم ﷲ ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ درب
 -۴۴٩ﺣﺎل اﯾن ﺳﺧن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را ﻧﻘطﮫ ﺗﺣ ِ
ورود ﺑﮫ ﻧور ﷲ و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ رﺣﻣﺗش ھﻣﺎن ﻧور اﻣﺎم اﺳت .ﮐﮫ ﺑدون اﯾن ﻧور ﯾﺎ ﭘﺷت درب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ
ﺷوﯾم.
 -۴۵٠و اﻣﺎم ﺧود ﺗﺟﻠﯽ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت .ﺑدون اﯾن ﻧور ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را در دل ﯾﺎد ﻧﻣود و اﺣﯾﺎء ﮐرد و ﺑﮫ ﻓطرت
اﻟﮭﯽ در ﺧود رﺳﯾد .زﯾرا ﻣﻘﺻود اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ذاﮐر ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ اﺣﯾﺎی اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ در ﻓطرت ﺧودش ﮔردد و آن اﺳﻣﺎی
ازﻟﯽ را در اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺟﺎن ﺑرﭘﺎ ﮐﻧد و اﯾﻧﺳت ﻗﯾﺎﻣت و ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد رﺣﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻠوم ﻗرآﻧﯽ!
 -۴۵١ﮔﺎه ﮐﮫ از ﺧود ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾم و در ﺑﯾرون از ﮐل ﺟرﯾﺎن و وﻗﺎﯾﻊ زﻧدﮔﯾم ﺑر ﺧود ﻣﯽ ﻧﮕرم ﭼﻧﺎن ﻋظﻣت و ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ
ﺧداوﻧد را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﺣﯾران ﻣﯽ ﺷوم از اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ اﺻﻼً ذره ای از ﺣﻖ او را ﺷﮑر ﯾﺎ ادا ﮐرده ﺑﺎﺷم ﺗﺎ آن ﺣد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺎور
ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن اﺻﻼً ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳﺗم و ھﻣﮫ اوﺳت .و ﻣن ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﺧود آورده ﻣﯽ ﺷوم ﺗﺎ ﺷﺎھد واﻗﻌﮫ ﺷوم و دوﺑﺎره ﺑﯾﺧود
ﻣﯽ ﮔردم .و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻏﻠﺑﮫ و ﺳﯾطره ﻣطﻠﻘﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﺑر ﻣن و از ﻣن و ﺑﺎ ﻣن و در ﻣن و ﺑﯽ ﻣن .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و زﻧدﮔﯾﮭﺎﺳت ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻧوع ﺧﺎص ﺧودش .ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ آدم ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﯾﻧﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد از درون
ﺧوﯾش و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ از ﺑرون ﺧوﯾش!
 -۴۵٢ھﻣﮫ آن ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ ﺑﻼ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑرای اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ در زﻧدﮔﯽ آﺷﻧﺎ و
ﻣﺄﻧوس ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ذاﮐر ﺷود و ﻻاﻗل ﺑﮫ اﺳﻣﯽ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ آﻓرﯾده ﺷود و ﺑﺎ رﺣﻣت ﺧدا آﺷﻧﺎ ﮔردد .زﯾرا ﺑﺎ رﺣﻣت اﻟﮭﯽ ﺟز
اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری از ﻣردان ﺧدا آﺷﻧﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 -۴۵٣ﺧداوﻧد ﺧودش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺣﺎل و ھر ﮐﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺳت و از درون و ﺑرون ﺑر ﻣﺎ اﺣﺎطﮫ دارد و از ﺧود ﻣﺎ ﺑﻣﺎ
ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ﭘس ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻼوﻗﻔﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺗﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺧواب و ﯾﺎ ﻣﺷﻐول ﮐﺎرﯾم .ذﮐر ﯾﻌﻧﯽ ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدا!
آدﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣرف ﻣﯽ زﻧد و ﺗﻌﺎﻣل دارد .ﭼون ﺧدا ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ﭘس ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑرای او و ﺑﺎ او
ﺑﮑﻧﯾم و ﻓﻘط ﺣرف زدن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و او را ﺻدا زدن و راز و ﻧﯾﺎز ﮐردن .و اﯾن ھﻣﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗو زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﮐن ﺗﺎ آدم ﺑﺎﺷﯽ وﮔرﻧﮫ دﯾو و دد و ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷوی!
 -۴۵۴ﺧداوﻧد ﻧﺎﻣﮭﺎﯾش را ﺑﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺻداﯾش ﺑزﻧﯾم و ﺳﭘس ﺑﺎ او درد دل و راز و ﻧﯾﺎز ﮐﻧﯾم .ﺧدا ﻧور وﺟود
اﺳت و ھر ﮐﮫ ﺑﺎ او ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﮐﻧد وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و از ﻗﺣطﯽ دوزخ ﻣﯽ رھد و ﭼون ﻧور ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺷود.
" -۴۵۵اﻧس و ﺟن را ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻻ ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﻣن ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ آﻓرﯾﻧش و ھﺳﺗﯽ اﻧس و ﺟن ﺣﺎﺻل ﺗوﺣﯾد و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ
اﺳت و آﻧﮑﮫ از اﯾن ﭘرﺳﺗش ﻏﺎﻓل اﺳت اﺳﯾر ﺑرزخ ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود اﺳت و در اﯾن ﺑرھوت اﺳﯾر ﺷﯾﺎطﯾن و وﺳوﺳﮫ ھﺎی
ﺳر ﺑوﺟود آﻣدن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت .آﻧﮑﮫ ذاﮐر ﻧﯾﺳت ،ﻧﯾﺳت!
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ذﮐرّ ،
 -۴۵۶ﭘس ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﺑﺎ ﺗو زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣرف ﺑزن .او ﺗو را ھم ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ھم ﻣﯽ ﺷﻧود .وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﮫ ﺗو
ﻧوری اﺳت زﯾرا او ﻧور اﺳت و ﺑﺎ ﻧورش در ﺗو و ﺑر ﺗو و از ﺗو و ﺑﺎ ﺗو ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۴۵٧اﻧﺳﺎن ﺟز ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﺷﻐول ﺣرف زدن اﺳت .اﮔر ﺑﺎ ﺧدا ﺣرف ﻧزﻧد ﺑﺎ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و
ﺧﻧﺎﺳﺎن ﺧود ﺣرف ﻣﯽ زﻧد و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 -۴۵٨ﺑﻼ ،ﺑﻠﯽ ﮔﻔﺗن ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻋﻼن ھﻣزﯾﺳﺗﯽ اش ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﯾن ھﻣزﯾﺳﺗﯽ را درﯾﺎﺑد و
ﺑﻔﮭﻣد و ﺟواب ﮔوﯾد!
" -۴۵٩ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﺗوﮐل ﮐﻧﻧد ".ﻗرآن -ﺗوﮐل در ﻟﻐت از ﻣﺻدر "ﮐل" اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐﻠﯾت و ﺗﻣﺎﻣﯾت اﻣری! ﭘس
ﺗوﮐل ﺑﺧدا ﯾﻌﻧﯽ در اﻣری ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل و ﮐﺎﻣﻼً و ﮐﻼً ﺑﮫ ﺧدا ﭘﻧﺎه ﺟﺳﺗن و ﺑﻐﯾر او را از ﺣﯾطﮫ ذھن و اﺣﺳﺎس و ﻋﻣل ﺧود
ﺣذف ﮐردن .ﭘس ﺗوﮐل ﻋﯾن ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧداﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد در ھﻣزﯾﺳﺗﯽ اش ھﯾﭻ ﺷرﯾﮑﯽ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.
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 -۴۶٠و ﺑﻼﯾﺎ ﻣﮭﯾﺎﺗرﯾن ﻋرﺻﮫ ﺗوﮐل و ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودش ﮐﻠﻣﺔ ﷲ را ﺑر
زﺑﺎن ﺟﺎری ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﮐل وﺟودش )ﺗوﮐل( او را ﺑﺧواﻧد ﺗﺎ اﺟﺎﺑت ﺷود .و اﻟﺑﺗﮫ اﺟﺎﺑت ﺧدا ﻧوری اﺳت ﺑﺎ اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت و
ﺗﺟﻠﯾﺎﺗش از اﻧﺳﺎن ،ﺑر اﻧﺳﺎن ،در اﻧﺳﺎن و ﺑﺎ اﻧﺳﺎن!
" -۴۶١آﻧﮑﮫ آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را از ﮔل و آب ﭘﺳت و ﺑرﭘﺎﯾش ﺳﺎﺧت و از روﺣش در او دﻣﯾد و ﺑراﯾش ﭼﺷم و ﮔوش و دل ﻗرار
داد ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ ﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮔﻔﺗﻧد آﯾﺎ ﭼون در زﻣﯾن ﮔم ﺷدﯾم دوﺑﺎره ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی ﻣﻣﮑن اﺳت؟ اﯾن ﺳﺧن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ رﺑﺷﺎن ﮐﺎﻓرﻧد ﺑزودی ﻓرﺷﺗﮫ ﻣرگ ﺑﺳراﻏﺷﺎن ﻣﯽ آﯾد و ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﻧد ".ﺳﺟده -۶-١٠وﻟﯽ
اﯾن ﺧﻠﻘت ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﭘس از ﻣرگ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﺳراﺳر ﺑرزﺧﯽ -دوزﺧﯽ اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش
ﺑﮫ ﺑﮭﺷت و رﺿوان اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻟﻘﺎءﷲ! زﯾرا ﺗﺎ ﺧداوﻧد دﯾدار ﻧﺷود اﯾن ﺧﻠﻘت ﻣﺣﻘﻖ و ﮐﺎﻣل ﻧﺷود .آﯾﺎت ﻣذﮐور ﺑﮕوﻧﮫ ای
اﺳت ﮐﮫ ھم وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ را ﻣﻧظور دارد و ھم ﭘس از ﻣرگ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ را .زﯾرا ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ و ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ھم ھﻣواره ﺑﺎ اﻧواع ﻣوﺗﮭﺎی اراده ﺗوأم اﺳت و آدﻣﯽ ﺗﺎ ﻧﻣﯾرد او را دﯾدار ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ ﺑدان ﮐﮫ واﻗﻌﮫ دﻣﯾدن
روح و اﺣﯾﺎی ﭼﺷم و ﮔوش و دل ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧزول روح و ﯾﺎ دم ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب روح ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﺎن ﻧزول ﻧور
ذﮐر اﺳت ﯾﺎ از آﺳﻣﺎن و ﯾﺎ از دل ﻋﺎرﻓﺎن! و ﺑدان ﮐﮫ اﯾن دو ﻧوع ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت از ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐم و ﮐﯾف .ﭘس
وای ﺑر آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻧزول روح از آﺳﻣﺎن ﺑوده اﻧد.
 -۴۶٢ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل رﺳوخ و ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در اﻧﺳﺎن و از اﻧﺳﺎن اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز ﺑر دو
ﻧوع اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻل ﻧزول روح و ذﮐر از آﺳﻣﺎن اﺳت و دﯾﮕری ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻣول درﯾﺎﻓت روح و ذﮐر از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد در اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﺑداﻧﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ .ﮐﮫ ﻧوع ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اش ﻓﻘط ﺷﺎﻣل اوﻟﯾﺎﺋﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻗﻠم اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ رﺳوﻻن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ از اوﻟﯾﺎی ﻋﺎﺑد اﺳت و
ﻣوﻟوی از اوﻟﯾﺎی ﻋﺎرف .و اﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ روح و ذﮐر را از اﯾن اوﻟﯾﺎء ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﻣرﯾدان ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ روش ﺧﻠﻘﺗﺷﺎن
اطﺎﻋت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﺧدﻣت اﺳت وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ از اﯾن اطﺎﻋت و ﺧدﻣت ﺳرﻣﯽ ﭘﯾﭼﻧد دﭼﺎر اﻧﺎﻧﯾّت و ﺷﯾطﻧت
ﺷده و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷرﺣش رﻓت ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد .وﻟﯽ ﺑدان ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ رھروان ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد در
ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺷﺎھد ﻗﯾﺎﻣﺗﮭﺎی ﻧﻔس ﺧود ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﯾن ﻗﯾﺎﻣﺗﮭﺎ ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺳﻌﯾد و ﺷﻘﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﺑدان ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺎﺟراھﺎ ﺑﺎ ﻋﻠوم و ﺣﮑﻣت ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣذﮐور اﺳت .ﭘس از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎش ﮐﮫ
ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد را ﻓﻘط ﻣﺧﺗص ﭘس از ﻣرگ و ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود را از رﺣﻣت ﺧدا در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣﺣروم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
زﯾرا رﺣﻣت ﺧدا ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت" :ﺧدای رﺣﻣن ﺗﻌﻠﯾم داد ﻗرآن را و آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را ".رﺣﻣن-
 -۴۶٣ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی رھروان ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﻧد وﻗت ﯾﮑﺑﺎر ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻌﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ ﺑﯾﻧش و اﺣﺳﺎس ﺑﮑﻠﯽ ھوﯾﺗﯽ دﮔر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ھر آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﻗﺑل ﻣوﺟودی
ﺟدﯾد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺧطﺎب ﺑﮫ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ﭼرا در ﺧود ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد ".ﻗرآن -اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ رھروان
ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد در ﺣرﯾم اﻟﺳﺎﻋﮫ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣرﯾم ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ،ﭘس اﯾن رھروان ھﻣﺎن ذاﮐران ھﺳﺗﻧد .از ھﻣﯾن روﺳت
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن را از ﻣﺻﺎدﯾﻖ اﺻﺣﺎب ﮐﮭف ﻣﯽ ﻧﺎﻣد زﯾرا در زﻣﺎن زﯾﺳت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اھل زﻣﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﻟﺳﺎﺑﻘون و ﻣﻘرﺑون ھﻣﯾن ﻧوع اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﯾﯾن زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑر زﻣﺎن ھﺳﺗﻧد.
 -۴۶۴و ﻣﭘﻧدار درﯾﺎﻓت ذﮐر ﻟزوﻣﺎ ً ﮐﻠﻣﮫ و اﺳﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آدﻣﯽ داده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل ﻧظری اﺳت از ﺟﺎﻧب ﺧدا و
اوﻟﯾﺎﯾش.
 -۴۶۵اﻧﺳﺎن ذاﮐر ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ ذﮐر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد" :آﯾﺎ ﻧدﯾدﯾد ﮐﮫ ﺧدا رام ﮐرد ﺑرای
ﺷﻣﺎ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن اﺳت و ﺗﻣﺎم ﮔرداﻧﯾد ﺑر ﺷﻣﺎ ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯾش را ".ﻟﻘﻣﺎن -ﮐﮫ اﯾن ﺗﺳﺧﯾر ﺑﮫ
ﻗدرت ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ذاﮐران را ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﻔﻌل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ اﻻ اﯾﻧﮑﮫ اﻣری ﻧﺎزل ﺷود و ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﻓﻌل و
اﻗداﻣﯽ از آﻧﺎن ﺳر زﻧد ﺟﻧﺑش و ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﺑرﭘﺎ ﺷود.

٥١

 -۴۶۶ﺑدان ﮐﮫ ﺑرای اﺣﯾﺎی ذﮐر اﻗداﻣﯽ ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر از اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧداوﻧد در
ﻗﺑﻠﮫ اش اﯾﺳﺗﺎده و او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﺷﻧود" .ﺑﮭﺗرﯾن اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ آﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدای را ﺑﮕوﻧﮫ ای ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ او را
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ".رﺳول اﮐرم)ص(" -ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﻣﺎز را ﺑرای ذﮐر ﺧدا ﺑرﭘﺎ دارﯾد و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ذﮐر ﺑرﺗر از ﻧﻣﺎز اﺳت" .ﻗرآن-
" -۴۶٧ﺧداوﻧد ﺣﻖ را ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﺎﺗش ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد ".ﻗرآن -و ﺑرﺗرﯾن ﺣﻘش را ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﺣﻘﻖ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
ﺳﺎزد وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑر روی ﮐﺎﻏذ و در اﻟﻔﺎظ ﺑﻠﮑﮫ از وﺟود ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﺧﺎﺻﮫ اﻧﺳﺎن! "ﺣﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳت و ﻋﻠﯽ ﺑﮭر
ﺳو ﮔراﯾد ﺣﻖ ھم ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳو ﮔراﯾد ".رﺳول اﮐرم)ص( -ﭘس ﻣظﺎھر ﺑرﺗرﯾن ﺣﻘوق اﻟﮭﯽ ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗرآن ﻧﺎطﻖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻗرآن آﻓرﯾده ﺷده اﻧد و ﺟز ﺑﮫ ﻗرآن ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -۴۶٨و ﺑدان ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن و رب و اﻟﮫ و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﺟز ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﺑر روی زﻣﯾن ﻧﯾﺳت
ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣطﻠﻖ او و دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓﺗش در ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺳﯾﺻد و ﭼﻧد ﻧﻔرﻧد!
 -۴۶٩ﺑدان ﮐﮫ ﺟز اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺷﻣول روح و ذﮐر و ﭼﺷم و ﮔوش و دل ﺷده اﻧد ﻣؤﻣﻧﯽ ﻧﯾﺳت
و ﻣؤﻣﻧﺎن ﻗرآﻧﯽ اﯾﻧﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻻﻏﯾر .و ﺟز اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را دﻟﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺎطﻔﮫ و ﻣﺣﺑﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺗﻌﮭد و وﻓﺎﺋﯽ
ﺑﺎﺷد و آدﻣﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣﻘوق ﺑﺷر ھم ﻓﻘط در اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎل اﺳت .اﯾﻧﺎﻧﻧد ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی! و از رﺣﻣت اﯾﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺧﻠﻖ ﺧدا ﺷﻔﺎﻋت و رﺣم ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾﻧﺎﻧﻧد آن ﺷﺎھداﻧﯽ ﮐﮫ رﺳول ﺷﺎھد ﺑر آﻧﮭﺎﺳت و آﻧﮭﺎ ھم ﺷﺎھد ﺑر ﻧﺎس .و اﻣﺎ
ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی را درک ﻧﻣوده و ﺳﭘس ﺑر آن ﮐﺎﻓر ﺷده اﻧد! "آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑر
ﺻراط ﺑدﻧﺑﺎل ﺷﯾطﺎن رﻓﺗﻧد" .ﻗرآن-
 -۴٧٠ﺧداوﻧد ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن آﺷﻧﺎی ﺟﺎن اﺳت و ﻟذا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺑواﺳطﮫ ذﮐرش ھﻣﻧﺷﯾن ﺷد ﺑﮫ ازﻟﯾت او ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود و
ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد در اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺟﺎن! آدﻣﯽ از ھﻣﻧﺷﯾن ﺧود اﺛر ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﭘس ھﻣﻧﺷﯾن ﺑﺎ ﺧدا ،ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود و اﯾﻧﺳت ﺧﻠﻘت
ﺟدﯾد!
 -۴٧١ای آدﻣﯾزاد در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟز ﯾﺎد ﺧدا ﭼﮫ ﭘﻧﺎھﯽ ﺧواھﯽ ﯾﺎﻓت! ﭘس ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎﯾش ﺻداﯾش ﮐن ھم اﮐﻧون!
 -۴٧٢ﷲ اﮐﺑر! ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻓﻘط ﺑرﺗر از ﻣﺧﻠوﻗﺎت و ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﻓﻘط ﺑرﺗر از ﺗﺻور و ﻓﮭم ﺑﺷری ھم
ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺗر از ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! ﭼرا ﮐﮫ ﺧودش را ﺑﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ اش ﻣﺣول ﻧﻣوده اﺳت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎﺗش!
ﭘس از او ﭼﮫ ﻣﺎﻧده اﺳت ﺟز ﻓﻧﺎ!؟ اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﷲ اﮐﺑر ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﭘرﺳﺗش اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﻣﺣض! ﯾﻌﻧﯽ
ﺧداوﻧد از ﮐل ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧودش ھم ﺑرﺗر اﺳت و ﺻﻣدﯾت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن ﺑرﺗری و ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﺧدا از ﺧداﺋﯾت ﺧودش! اﯾن
ﺑرﺗری ﺟز ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت! و اﯾن ﻋﺷﻖ در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن ذاﮐر و ﻣذﮐور ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش
ھﻣﺎن راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرش! و اﯾن از ﻗدر ﻣطﻠﻖ ذﮐر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
 -۴٧٣ﻣؤﻣن آﺧراﻟزﻣﺎن اﮔر درﮐﯽ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر و ﺳﻣﻌﯽ -ﺑﺻری -ﻋﻘﻠﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﻗﻠﺑﯽ -روﺣﯽ از ﮐﻣﺎل ﺧود و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در اﯾن ﻏوﻏﺎﺳﺎﻻری ﺷﯾﺎطﯾن و اﻟﮕوﺳﺎزﯾﮭﺎی دﺟﺎﻟﯽ ﺑﺧﺻوص در ﻗﻠﻣرو رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺷﯾطﺎن آرﯾل ،ﭼﮫ
ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺳﺦ و ﺷﯾطﺎن زده و ﻧﺎﺑود ﻧﺷود؟ و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﺿل اﻟﮭﯽ ،زﻣﯾﻧﮫ اﯾن ادراک را ﻓراھم ﻧﻣوده اﺳت.
 -۴٧۴در اﯾن ﻋﺻر ،ﮐﻣﺎل ،ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از ﻧﺎﺑودی اﺳت زﯾرا دﯾﮕر ﺣد وﺳطﯽ وﺟود ﻧدارد
و ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل اﺳت زﯾرا آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
 -۴٧۵اﻣروزه دﯾﮕر ﻧﺳﺑﯾّت در اﺧﻼق و دﯾن و ﺗﻘوا و ﻣﻌﻧوﯾت اﻣری ﻣﮭﻣل و ﻣﺣﺎل اﺳت و ﺧود ﯾﮏ ﻧظرﯾﮫ دﺟﺎﻟﯽ -ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود!
 -۴٧۶اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺧودش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ در ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﻠﯽ زﯾﺳت ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﺎﺑود ﻧﺷود و آن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻋﺷﻘﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﻋﺎطﻔﯽ!
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 -۴٧٧اﻧﺳﺎن اﻣروزه اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾداری آﺧراﻟزﻣﺎن! ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾداری از ﺧواب و ﻧﺳﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ )دھرﯾت( ﺑﮫ دو
ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ آﺗﺷﯾن اﺳت و ﺑواﺳطﮫ ﺑﻼﯾﺎ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻣﺻﺎﺋب و ﻋذاﺑﮭﺎی ﺣﯾرت آور اﺳت .و دﯾﮕری ﻧوری اﺳت و
ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ذﮐر و ﻋرﻓﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎی اﯾن روﺷﻧﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد.
 -۴٧٨اﻣروز ھﻣﺎن روزی )ﯾوم( اﺳت ﮐﮫ دھﮭﺎ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ و ﺗوﺻﯾﻔش ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺷت و دوزخ آﺷﮑﺎر
ﺷده و ﺟز ﺧداوﻧد ﭘﻧﺎه و ﯾﺎوری ﻧﯾﺳت! ﻋﻼﺋم طﺑﯾﻌﯽ و ﻧﺟوﻣﯽ و زﻣﯾﻧﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺷری و ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﯾن روز ﺑزرگ در ﻗرآن و رواﯾﺎت ﮐﺛﯾری از ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( و اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و ﺳﺎﺋر اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر
ﺑﺎرھﺎ در آﺛﺎرﻣﺎن ذﮐر ﺷده اﺳت .وﻟﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻼﺋم آﺷﮑﺎر را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد و ﺑﺎور ﮐﻧد و ﺑﺧود آﯾد و دﺳت ﺑﮑﺎر
ﺗوﺑﮫ و ﻧﺟﺎت ﺧوﯾش و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔردد؟ آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾدن اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋﻼﺋم و آﯾﺎت ،ﻗرآن و ﺧدا را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد؟
 -۴٧٩ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣٧۴ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐل ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن و ﺗﻣدن و ﻓرھﻧﮓ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﮐﺎﻣل رﺳﯾدم
و دﯾدم ﮐﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ً اﯾن زﻧدﮔﯽ ارزش زﯾﺳﺗن ﻧدارد ﺑﮫ زادﮔﺎھم ﯾﻌﻧﯽ ﯾﯾﻼق دازﮔﺎره ھﺟرت ﻧﻣودم ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺗروﮐﮫ ﺑود و ﺑﺎ
ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔﺗم :ﺧداﯾﺎ ﯾﺎ ﺟﺎﻧم را ﺑﮕﯾر و ﯾﺎ راھﯽ ﺑﻣن ﺑﻧﻣﺎ! ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض ورودم درب آﺧرت ﺑر ﻣن ﮔﺷوده ﺷد و ﺑﺎ ﺧدا و
اﻣﺎم و ارواح طﯾﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ روﺑرو ﺷدم و اﻟﯽ آﺧر! ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﺧدای را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﺧواﻧد اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود.
اﺟﺎﺑﺗﮭﺎﺋﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﯾن اﻣر را از زﺑﺎن ﺑرﺧﯽ دﮔر از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺷﻧﯾده ام.
 -۴٨٠آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ و ﺑﺣراﻧﮭﺎ و وﯾراﻧﮕرﯾﮭﺎﯾش ،ﺳرﯾﻌﺗرﯾن ﻋرﺻﮫ اﺟﺎﺑت دﻋﺎ ﻧﯾز ھﺳت زﯾرا ﻋﺻر ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ اﺳت و ﺑدان ﮐﮫ اﯾن ظﮭور از دل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت و ﻋﯾن اﺟﺎﺑت دﻋﺎﺳت و ﻓرج اﻣﺎم!
 -۴٨١ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از اھل اﯾﻣﺎن ﻧﯾز ﺑر اﯾن ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ اﺟﺎﺑت دﻋﺎ ﯾﮏ ﻗﺻﮫ ﻗدﯾﻣﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﺻر اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ
اﺳت و در ﻋﺻر ﺧﺎﺗﻣﯾت اﯾن درب ﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت و دﯾﮕر ﺧدا ﺑﺎ ﺑﺷر ﮐﺎری ﻧدارد و ﺑﺎ او ﻣرﺑوط ﻧﻣﯽ ﺷود .ھرﮔز ﭼﻧﯾن
ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﮑس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﺧداوﻧد ﻧﺑوت را ﺧﺗم ﻧﻣوده و اﻣﺎﻣش را ﻏﺎﯾب ﮐرده اﺳت اﯾن دﻟﯾل ﻗﮭر و ﻏﺿب
اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت و ھداﯾت و ﻧﺑوت و اﻣﺎﻣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ راﺑطﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداوﻧد
ﺑﯾواﺳطﮫ ﺷده اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺑوت و اﻣﺎﻣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺎﻣل ﺷدن دﯾن اﺳت و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم! وﻟﯽ
ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﺧواﻧد!؟ ﮐﯾﺳت ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ داﻣن ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺷود! ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺻدا ﮐﻧد!؟
 -۴٨٢وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ﮐﮫ روزی ﭼﻧد ﺑﺎر اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﯾن ﮐﺎر را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﺳﮭوی و اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ
ﺑرای روز ﻣﺑﺎدا )آﺧرت( اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم ﯾﻌﻧﯽ اﺻﻼً ﺧداوﻧد را ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﯾم و ﺻداﯾش ﻧﻣﯽ زﻧﯾم! ﻧﻣﺎز اﮐﺛر ﻣﺎ اﺻﻼً ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﺗﻼش ﺑرای ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺣﻖ ﺣﺳﺎب و رﺷوه و ﺑﯾﻣﮫ و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﻼﯾﺎ و ﺑرای روز ﻣﺑﺎدا
اﺳت .و اﯾن ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت ﺟز ﻣﻌﻧﺎی اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة! اﯾن ھﻣﺎن ﻣﺻداق ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن اﺳت!
 -۴٨٣آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑدون ﻋﺷﻖ زﻧدﮔﯽ ﮐرد؟ آری ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ ھﻧوز ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺷده ﺑﺎﺷﯽ و آﻧرا ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ .ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ھزار
ﺳﺎل ﺑدون ﻋﺷﻖ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎس ﮐﻣﺑودی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎن را ھم اﺣﻣﻖ و دﯾواﻧﮫ و ﺑدﺑﺧت
ﻣﯽ ﺧواﻧﯽ .وﻟﯽ اﮔر ﯾﮑﺑﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺷده ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻣرت را ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﺎد آن ﻋﺷﻖ ﺑر ﺑﺎد رﻓﺗﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ .زﻧدﮔﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ
ھم ﭼﻧﯾن اﺳت .اﯾﻣﺎن ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت و ﻟذا ﺟﺎی ھﯾﭻ اﺟﺑﺎر و اﮐراھﯽ ﻧﯾﺳت و اﮔر ﺑﺎﺷد آن اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳت .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
اﯾﻣﺎن را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد و از دﺳت داد ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻣرش را ﺑﮫ ﯾﺎد اﯾﻣﺎﻧش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧداردش! اﯾن ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ
ذﮐر )ﯾﺎد( اﺳت ﮐﮫ ﺑدون آن اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﻧﯾﺳت.
 -۴٨۴ﺧداوﻧد ھرﮔز ﮐﺳﯽ را ﺑﺧﺎطر اﯾﻣﺎن ﻧداﺷﺗن ﻋذاب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و آﻧرا ﻓروﺧﺗﮫ و ﺑﺎﺧﺗﮫ
اﺳت ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻋذاب ﭼﯾزی ﺟز داغ ﻓراق ﻧﯾﺳت .ﺧداوﻧد ھرﮔز ﮐﺳﯽ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧود ﻧﮑرده اﺳت و
ﺑﻠﮑﮫ ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن رﯾﺎﺋﯽ را ھم ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و رﺳوا!
 -۴٨۵ﭘس اﯾﻣﺎن و ﻋﺑودﯾت ﯾﮏ ﻟطف و ﻧظر ﺑرﺗر ﺧدا ﺑﮫ ﺑﻧده ای اﺳت .ﻧﺳﺑت اﯾﻣﺎن و ﻋﺑودﯾت ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﺛل ﻧﺳﺑت ﻋﺷﻖ
اﺳت ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ!
٥٣

 -۴٨۶ﻣﺷﮑل اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی را ﺑر ﻋﺷﻖ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد .ﯾﻌﻧﯽ از وﻗوع ﻋﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮔرﯾزاﻧﻧد زﯾرا
ﺳراﺳر ﻋﮭد و وﻓﺎ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺣﻘوق اﺳت .وﻟﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ از ﻋﺷﻖ دروﻏﯾن را در ھر راﺑطﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد راه ﻣﯽ اﻧدازﻧد
و ﭼون واﻗﻌﯾﺗﯽ ﻧدارد ﭘس دارای ھﯾﭻ ﺣدود و ﺣﻘوﻗﯽ ھم ﻧﯾﺳت و ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﯾن ﺗﺋﺎﺗر و دﻋوی دروﻏﯾن ھر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﮐرد
و ھر ﮐﺟﺎ ھم ﮐﮫ ﺑﺎزی از ﮐﻧﺗرل ﺧﺎرج ﺷد اﻧﮑﺎر و رھﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺗﺋﺎﺗری دﯾﮕر از ﻋﺷﻖ!
 -۴٨٧وﻟﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن اﮔر ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد ﺟز ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن رخ ﻧﻣﯽ دھد" .ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن
ﻣﻧت ﻣﯽ ﻧﮭد و دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮭم ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ را ﺻرف اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑرﻗراری ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ ای
ﻧﻣﯽ ﺑودﻧد ".ﻗرآن -و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن دو دل ﻣؤﻣن ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣؤﻣﻧﺎن دارای دﻟﯽ زﻧده اﻧد ﭘس ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﺑرﻗرار ﺳﺎزﻧد .ﭘس ﮐﺎﻓران را ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﭼﮑﺎر اﻻ ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی و ﺗﺋﺎﺗر ﻋﺷﻖ!
 -۴٨٨ﭘس ﮐل دﻋوای ﮐﺎﻓران ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ،دﻋوای ﺑﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی و ﻋﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ھم ﺑدون ﭼﻧﯾن
ﺑﺎزی ای اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﻧدارﻧد" .اﻧس و ﺟن را ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﻧد ".ﻗرآن -و ﺧداوﻧد در ﻋﺷﻖ ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ،
ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﮔردد ﭼون ﺧود اوﺳت راﺑط ﻗﻠوب ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق .ﭘس ﺧداوﻧد ھوی راﺑطﮫ اﺳت و ﺣﺎﺿر
در راﺑطﮫ!
 -۴٨٩ﻓﻘط اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﯾواﺳطﮫ و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن در ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اوﻟﯾﺎی ﺧود اﺳت ﮐﮫ
ﺧدای را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد" .ﺧداوﻧد ﺟز در وﺟود ﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود ".ﻋﻠﯽ)ع(
 -۴٩٠ﭘس ﺑدان ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﺷﻘﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﭘﺎک ھﺳت ﺧدا ھﺳت و ظﮭوری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق را در
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .و اﯾﻧﺳت رﺣﻣت ﺧدا ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣد اﯾن اﺣﺎطﮫ در اﻧﺳﺎن اﺳت و اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
ﺑواﺳطﮫ ھﻣﯾن رﺣﻣت اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﺷده اﻧد.
 -۴٩١راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋرﺻﮫ ھﺎی ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت .اﯾﻧﺳت راز دﯾوان ﺣﺟﯾم ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی
ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﯾﺎن ظﮭور اﻟوھﯾت از راﺑطﮫ ﻣوﻻﻧﺎ و ﺷﻣس اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از ﻋﺷﻖ و ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﯾن
دو اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اوج ﮐﻣﺎل ﭼﻧﯾن راﺑطﮫ و ظﮭوری راﺑطﮫ ﻣﺣﻣد)ص( و ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت.
 -۴٩٢ﻋﺷﻖ ،ﯾﺎ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در راﺑطﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و ﯾﺎ ظﮭور ﺷﯾطﺎن در راﺑطﮫ ﮐﺎﻓراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ ﻋﺷﻖ
ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد و ﻋﺷﻖ را دام ﺳﺗم و ﺳﻠطﮫ و ﻓﺳﻖ ﺳﺎزﻧد.
" -۴٩٣ای ﺑﻧدﮔﺎﻧم ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آوردﯾد ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣن وﺳﻌﺗش ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﺳت ﭘس ﻓﻘط ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﯾد ".ﻗرآن -در اﯾﻧﺟﺎ ﺧداوﻧد ﺑﮫ
ﺑﻧدﮔﺎن و ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎﻧش اﻣر ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺑرﺗری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﻋوت ورود ﺑﮫ ﻗﻠﻣروﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺳﻌﺗش ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت زﯾرا ارض
واﺳﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠﻣروﺋﯽ ﮐﮫ وﺳﻌت ﺑﺧش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﮫ ﺑروی ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﻧﻣﯽ رﺳﯽ .اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﮐﺟﺎﺳت و اﯾن ﭼﮫ ﻧوع
اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﭼﮫ ﻧوع ﭘرﺳﺗﺷﯽ؟ ﺧدا را ﺟز در اﻣﺎم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯾد ﭘس ارض واﺳﻌﮫ ﺧدا ﺟز وﺟود اﻣﺎم ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﻋرش ﻋظﯾم ﺧداﺳت .و اﻣﺎم ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﺑود ﻧﺑود اﺳت و ﺑود ﻧﺑود ھﻣﺎن ﻗﻠﻣرو ﻣطﻠﻖ و ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت
)ال ﻻ( .و ﭘرﺳﺗش ﺧدا در وﺟود اﻣﺎم ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﺧﯾﺎﻟﯽ و ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎطﻧﯽ ھم ﻧﯾﺳت ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﻗﻣﺎرﺑﺎزاﻧﮫ و ﺳراﺳر ﺟﮭﺎد و اﻣﺗﺣﺎن
اﺳت در روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن اﻣﺎم ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﺳﺗﻧد .و ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎﻧش اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ او
اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﻧد و ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ را اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ ﺟز ﺟﮭﺎد ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم و ﺑرای اﻣﺎم و ظﮭور اﻣﺎم
ﻧﯾﺳت .اﯾن ﭘرﺳﺗﺷﯽ در ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﺟﮭﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در آﺛﺎرﻣﺎن
ﻋرﺿﮫ ﮐرده اﯾم و ﺑﺎ زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣوده اﯾم زﯾرا ﺧداوﻧد ﺣﻖ را ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎﺗش ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻗرآن-
 -۴٩۴ﭘس آﻧﮑﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎﻣش ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧدای را در اﯾن راﺑطﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﺑر ارض واﺳﻌﮫ
ﺧداوﻧد وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ارض ﻣﻠﮑوت و ﺟﺑروت و ﻻھوت اﺳت و اﯾن ارض ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر رﺣﻣت
ﺧداﺳت.
٥٤

 -۴٩۵ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ ﮐﮫ ﺟﮭﺎدی در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم اﺳت ﺟﮭت ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم ،ﻗﻠﻣرو درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﻻاﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻻی
وﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ اﻻﷲ ﮐﮫ ھﻣﺎن ال وﺟود اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﻠﻣﮫ ال ﻻ رخ ﻧﻣوده و ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ
ال ﻻ ه ﻣﯽ ﮔردد.
 -۴٩۶ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﮫ ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﺣﯾرت آور اﺳت )ﺟﮭﺎد در ﺧدا( ﭼﯾزی ﺟز ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ال ﻻ در ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت از
طرﯾﻖ ﯾﺎری دادن اﻣﺎم ﺟﮭت ظﮭورش از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ! و اﯾن ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل اﯾن آﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ﺧدای را ﯾﺎری ﮐﻧد ﺧدا ھم
ﯾﺎرﯾش ﮐﻧد .ﮐﮫ ﺧدای اوﻟﯽ در اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎری داده ﻣﯽ ﺷود و ﺧدای دوﻣﯽ در وﺟود ﺧود ﯾﺎری دھﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ
ظﮭور ﻣﯽ رﺳد .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﻣل ﮐن!
 -۴٩٧از اﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ در دوره ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ،ﺷﯾﻌﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر ﻓرج و ظﮭورش ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧود ﻣظﮭری از
ﻧور اﻣﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻧوری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
" -۴٩٨و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﺣﯽ ﮐردﯾم ﺑﮫ ﺗو از ﮐﺗﺎب ...و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻣﯾراث دادﯾم ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑرﮔزﯾدﯾم از ﺑﻧدﮔﺎن ﺧود ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ
ﺑر ﺧود ﺳﺗم ﮐردﻧد ﺑرﺧﯽ ﻣﯾﺎﻧﮫ روی ﻧﻣودﻧد و ﺑرﺧﯽ در ﻧﯾﮑﯽ ﺳﺑﻘت ﺟﺳﺗﻧد ".ﻓﺎطر -٣١-٣٢در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از وﺣﯽ ﺑﮫ
رﺳول اﺳت و ﺳﭘس ﺑﻧدﮔﺎن ﺑرﮔزﯾده ﭘس از رﺳول ﺧدا ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﻠم ﮐﺗﺎب و وﺣﯽ او ﺑﮫ آﻧﺎن داده ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺻداق
وﺣﯽ ای اﺳت ﮐﮫ وﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود .و ﻣﻌﻠوﻣﺳت ﮐﮫ اﯾن ارث ﺑرﻧدﮔﺎن از رﺳول ﻣﻌﺻوم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﻣﺎی وارث اﻧﺑﯾﺎء ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ اھل ﮐﺷف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑواﺳطﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑﮫ وﺣﯽ رﺳول ﻣﯽ رﺳﻧد .و اﯾﻧﺎن اھل ذﮐرﻧد و ﺑﮫ ﻧور ذﮐر ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﻣﯽ رﺳﻧد
و ﻣﺳﺋول ﺟﮭﺎد در ﺧدا ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
" -۴٩٩ای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد در رﮐوع و ﺳﺟود ﺑﺎﺷﯾد و ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن را ﺑﭘرﺳﺗﯾد و اھل ﺧﯾر ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ رﺳﺗﮕﺎر ﺷوﯾد
و در ﺧدا ﺟﮭﺎد ﮐﻧﯾد و ﺣﻖ اﯾن ﺟﮭﺎد را ادا ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ او ﺷﻣﺎ را ﺑرﮔزﯾده و در دﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﺗردﯾدی ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﺳت ﭘس
ﭘﯾرو ﮐﯾش ﺣﻧﯾف اﺑراھﯾم ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ رﺳول ﺷﺎھد ﺑر ﺷﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ﺷﺎھد ﺑر ﻣردم ﺑﺎﺷﯾد ﻧﻣﺎز را ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﯾد و زﮐﺎت ﺑدھﯾد و ﻣﺗوﺳل
ﺑﺧدا ﺷوﯾد ﮐﮫ او ﺧوب ﻣوﻻ و ﯾﺎورﯾﺳت" .ﺣﺞ -٧۶-٧٧اﯾن راه و رﺳم ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا ﭘﯾروی از دﯾن
اﺑراھﯾم ھﻣﺎن ﺑراﻧدازی ﻧژاد از ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد ﺑرﺳد و ﻻﯾﻖ ﺗﺣﻘﻖ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺷود و ﺟز ﺧدا
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .و اﯾن راه و روش ﺧروج از زﻣﺎﻧﯾت و ظﻠﻣﺎت دھر و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت.
 -۵٠٠ﭘس ﺑدان ﮐﮫ اھل ذﮐر و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﺑودن ھم ﻧوﻋﯽ ﺑرﮔزﯾدﮔﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑرﮔزﯾدﮔﯽ
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺧودش ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ ﺑرﮔزﯾدﮔﯽ ﻋﺎرﻓﺎن اﻣری اﺧﺗﯾﺎری و ﺟﮭﺎدی اﺳت و ﻟذا
ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و ﺑﻘول دﻋﺎی ﺳﺣر ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ آﻧرا طﻠب ﮐرده اﺳت" .از ﺗو
درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋﻠت را" .دﻋﺎی ﺳﺣر-
 -۵٠١در ﺣﻘﯾﻘت در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﺎھﯾت ﻣردان ﺧدا و ﻋﺎرﻓﺎن ﻧوﻋﯽ ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت اﺳت ﮐﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد و از ﺧدا
طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺧدا ھم او را اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻟذا اﯾن ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟﺗﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﺧﺗﯾﺎری اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﺳوره
ﻓﺎطر ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺑرﮔزﯾدﮔﺎن ﺑﮫ ﺳﺗم ﻣﯽ ﮔراﯾﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺳﺗﻣﯽ ﺑﺧودﺷﺎن اﺳت و ﻧوﻋﯽ اﺳراف در ﺣﻖ
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﭘس ﻣﻌﺻوم ﻧﯾﺳﺗﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﺻﻣت اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ ﺑرﺳﻧد وﻟﯽ دارای ﺗﺿﻣﯾن از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﻧﯾﺳﺗﻧد
زﯾرا دارای اﺧﺗﯾﺎرﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء و رﺳوﻻن اﺧﺗﯾﺎری ھﺳﺗﻧد و ھﻣﯾن ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد ﺧدا ﻏﺑطﮫ ﻣﯽ ﺧورﻧد زﯾرا ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻋﺻﻣت و ﭼﮫ ﺣﻣﺎﯾت
و اﻣﻧﯾت اﻟﮭﯽ ،ﺑﺎر رﺳﺎﻟت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ را آﻧﮭم در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ دوش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و اﯾن ﺟز ﻋﺷﻖ ورزی ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر ﻧﯾﺳت.
"ﺑزودی ﮔروھﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋﺎﺷﻘﺷﺎن اﺳت و آﻧﮭﺎ ھم ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺧداﯾﻧد ".ﻗرآن -و ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از وﺟود
اﯾن ﻋﺷﺎق ﺣﻖ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﭼرا ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮐﻠﻣﮫ ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ وﺟود را ﺑﮫ ﻋدم ﺑﺧﺷﯾده و ﺧود ﻓﻧﺎ ﮔزﯾده
اﺳت و ﻋﺎرف ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﺧود را ﻓدا و ﻓﻧﺎی ﺧداﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧداﯾش ﺑﺎﺷد و ﺧودش ﻧﺑﺎﺷد .اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی :در ﺧدا
ﺟﮭﺎد ﮐﻧﯾد و ﺣﻖ اﯾن ﺟﮭﺎد را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ادا ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن آﺋﯾن اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﻧژاد را از ﺧود ﺑراﻧداﺧت و
ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻣﺎم ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣظﮭر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ! وﻟﯽ ﻋﺎرف آﺧراﻟزﻣﺎن ﺧودش ﺧدا را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺧدا او را ﺑﻌﻧوان
٥٥

ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﺑرﮔزﯾده ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺣﺗﯽ اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل ھم ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﺎﺷﻖ آﺧراﻟزﻣﺎن در ﻧزد ﺧدا ﻏﺑطﮫ ﻣﯽ
ﺧورد .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( در ﻓراﻗﺷﺎن و ﺑﺧﺎطر رﻧﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺿﻣﺎﻧت و
اﻣﻧﯾت و ﻋﺻﻣﺗﯽ ،اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾزد .اﯾﻧﺎن ﺟﻠوه ﮔﺎه ﷲ اﮐﺑر ھﺳﺗﻧد! و ﺧداوﻧد از ﻋﺷﻖ اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗر و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از
ﺧود اﺳت .ﺑرای ﻋﺷﻖ اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن اﺳت ﮐﮫ :در آﻧروز زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ دﮔرﮔون ﺷده و ﺧداوﻧد را ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗرآن -و اﯾن
آن روزﯾﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ،ﻧﺎﺑود اﺳت .ﻗرآن-
 -۵٠٢و ﺑدان در ھر زﻣﯾن و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎرز ﮔردد آﺧراﻟزﻣﺎن و اﺟل آن ﻗوم ﻓراﻣﯽ رﺳد .و اﮔر اﯾن ظﮭور
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد اﺟل ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻣدن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﻓراﻣﯽ رﺳد .ﭼرا ﮐﮫ اﺻﻼً زﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮭﻠت ظﮭور ﺧدا از اﻧﺳﺎن!
 -۵٠٣ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ،ھﻣﺎن ﻣﮭﻠت رﺳﯾدن ال ﺑﮫ ﻻ و ﻻ ﺑﮫ ال اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در اﻧﺳﺎن!
ﭘس ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻧﯾز ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ دارد :ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯽ و ﻣرﺣﻠﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﻟﻠﮭﯽ اﺳت :ﺗﺎرﯾﺦ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷرک و ظﮭور اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ،و ﻋرﺻﮫ ﺗوﺣﯾد و ظﮭور اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل!
 -۵٠۴اﯾن را ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺷرک ﻋرﺻﮫ ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ رﺳﻣﯽ ﺑﺷر ﺷرﮐﯽ ﺑﮫ ﻧﯾت ﺗوﺣﯾد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت ﺑﻧﺎ ﺑﻘول ﻗرآن
ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد "ﻣﺎ اﯾن ﺑت ھﺎ را ﺑﻘﺻد ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم ".وﻟﯽ ﺷرﮐﯽ ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ﻣذاھب اﻟﮭﯽ رخ ﻧﻣود ﺷرﮐﯽ
ﭘﻧﮭﺎن و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻠﮑﺗر ﺑوده اﺳت زﯾرا ﺷرﮐﯽ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷرک را ﺗﺎ ﮐﻔر ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن وﺿﻌﯾت
روﺣﯽ ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن ﻧوﻋش ﺷرﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﭘرﺳﺗش ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑت ﻣﺟﺳم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ
اﺟزاء و ارﮐﺎن زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ﻣدرن را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺣﯾﺎﺗش ﺑت ﺧﺎﻧﮫ اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش!
 -۵٠۵ﻻ ،ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر و ﻋدﻣﯾت اﺳت .ال ھم دﯾن و اﻗرار ﺑﮫ ﻣﻌﺎد اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد درک ﮐرد ﮐﮫ ال +ﻻ ،ﺗوﺣﯾد ﻧﻣﯽ ﺷود و
ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ﺷرک و اﻟﺗﻘﺎط اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻣذاھب رخ داده اﺳت .ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ال ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت.
 -۵٠۶در طﯽ ﻗرﻧﮭﺎ ،ﺑت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ال ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻻی ﻋدﻣﯽ ﺑﺷر ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ او را از ﻧﺎﺑودی ﺑرھﺎﻧد .ﺑﻌدھﺎ وﺟود ﭘﯾﺎﻣﺑران
و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺷرﯾﻌت ھﺎ ﻣﺻدر ال ﺷدﻧد و ﺟﺎی ﺑت را ﮔرﻓﺗﻧد .وﻟﯽ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺣﺎﺻل ال +ﻻ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ال و ﻻ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑود و ﻧﺑود و ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق .و اﯾن از ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود.
 -۵٠٧ﻧﯾﺎز اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﯾﻣﺎن و آﺧرت و ﺧداوﻧد ،ﻧﯾﺎز ﻋدم ﺑﮫ وﺟود اﺳت ﻧﯾﺎز ﻻ ﺑﮫ ال اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ال ه )اﻟﮫ( ﮐﮫ ﺑﭘرﺳﺗدش .و
اﯾن ﭘرﺳﺗش ﻣﻧﺷﺄ وﺟود ﺑرای ﻋدم اﺳت" .اﻧس و ﺟن را ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﻧد ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗش ھﻣﺎن ﺟرﯾﺎن
آﻓرﯾده ﺷدن و ﺑوﺟود آﻣدن روﺣﺎﻧﯽ اﺳت" .و ﺷﻣﺎ را ﯾﮑﺑﺎر دﮔر آﻓرﯾد و اﻓزون آﻣد ﺧداوﻧدی ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺧﺎﻟﻖ اﺳت ".ﻗرآن-
ﭘس ﻓﺗﺑﺎرک ﷲ اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن از ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت .و در اﯾن ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﺷرف ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻣﯽ ﺷود وﮔرﻧﮫ
ﺷرﺗرﯾن و ﭘﺳت ﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺑﻠﯾس ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﯾن ﺷرارت ﺑود ﮐﮫ ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن را ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑرد.
" -۵٠٨ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﮐﮫ ﻧﺑودﯾد و ﺷﻣﺎ را آﻓرﯾد ".ﻗرآن -اﯾن ذﮐر ﻣﻧﺷﺄ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت .اﯾن ذﮐر ﻻ و ﻋدﻣﯾت اﺳت .و ھﻣﮫ
اذﮐﺎر و ﻋﺑﺎدات ﺣﻘﯾﻘﯽ از ﻋدﻣﯾت آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺳر ﺑرﻣﯽ آورﻧد و ﻣوﺟب آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﮐل دﯾن و ﺷرﯾﻌت
ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت اﻓﺳوس ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن دﯾن ﺧدا و ﻋﺑﺎدات را ﺑﮫ ﺑﺎزی و ﺗﺟﺎرت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و دﭼﺎر اﺷد ﮐﻔر ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺎق
ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -۵٠٩اﺻل و اﺳﺎس ﮐﻔر ﺑﺷر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋدﻣﯾت ﺧود را از ﯾﺎد ﺑرده اﺳت و ﻟذا ﻣﺎدر ھﻣﮫ اذﮐﺎر ھﻣﺎﻧﺎ ﯾﺎد ﻋدﻣﯾت ﺧوﯾش
اﺳت .آدﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ از ازل ﺑوده اﺳت و اﯾن ﺑدﻟﯾل رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ ﺧدا ﺑر ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ از ﺧودش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن وﺟود ﺑﺧﺷﯾده
اﺳت .ﭘس اﯾن ﮐﻔر ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ ﻧﺳﯾﺎﻧﮭﺎ و ﺣﻣﺎﻗت ھﺎ و ﺣﻖ ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺎ و رﺣﻣت ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺷر و ﻋداوﺗش ﺑﺎ ﻣﺣﺑت اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً وﻗﺗﯽ ﻣﺣﺑوب ﮐﺳﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾم ﮐﮫ اﺻوﻻ ً ھﻣواره ﻣﺣﺑوب و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺑوده اﯾم ﭘس
ﻋﺎﺷﻖ و دوﺳﺗدار ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎ را دوﺳت ﺑدارد و اﯾن وظﯾﻔﮫ اوﺳت .و اﯾن ﻣﻧﺷﺄ ﺷﻘﺎوت اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ از ﺟﮭل و ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ
در ﺣﻖ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
٥٦

 -۵١٠ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﮐﻔرھﺎ ،ﮐﻔران رﺣﻣت و ﻧﻌﻣﺎت ﺧداﺳت .ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﺟﮭل ھﺎ ،ﺟﮭل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﺣﻣت و ﻧﻌﻣﺎت ﺧداﺳت .و ﻣﻧﺷﺄ
ھﻣﮫ ﻋداوﺗﮭﺎ ،ﻋداوت ﺑﺎ رﺣﻣت و ﻧﻌﻣﺎت ﺧداﺳت .و ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ﺷرﮐﮭﺎ و ﻣﮑرھﺎ ھم ﺷرک و ﻣﮑر ﺑﺎ رﺣﻣت و ﻧﻌﻣﺎت ﺧداﺳت.
و وﺟود آدﻣﯽ ﻋﺻﺎره و ﻣﺣل ﻧزول ﮐل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣﺎت ﺧداﺳت .ﭘس ھﻣﮫ ﮐﻔرھﺎ و ﺟﮭل ھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎ و ﻣﮑرھﺎی ﺑﺷر ﺟز ﺑﺎ
ﺧودش ﻧﯾﺳت" .ﻣﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺑﺧودﺗﺎن .ظﻠم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﻻ ﺑﺧودﺗﺎن ."...ﻗرآن-
" -۵١١ای ﻓرزﻧد آدم ﭘس ﮐﯽ طﺎﻟب رﺣﻣت ﻣن ﺧواھﯽ ﺷد ".ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ -اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن را ﺑﺎ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﭼﮑﺎر ﮐﮫ ﺻور
ﻣﻧﻔﯽ دﻧﯾﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺑﻼﯾﺎﯾﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﺑﺎ ھﻣﺎن رﺣﻣت ﺧدا ﻣﺷﮑل دارد و ھﻣﮫ ﺷﻘﺎوﺗﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎ و ﺧﯾﺎﻧﺗﮭﺎ در ﻗﺑﺎل
رﺣﻣت ﺧدا و آﺳﺎﯾش و راﺣﺗﯽ دﻧﯾﺎﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل رﺣﻣﺗش را ﻧدارد و ﺑواﺳطﮫ ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺎﺗش ،رﺣﻣت را ﻧﺎﺑود
ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۵١٢اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ رﺣﻣت ﺧدا ،وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺳﭘس ﺑواﺳطﮫ ﻧﻌﻣﺎﺗش ﺑﺳوﯾش ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود .ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺗﺎب ﺗﺣﻣل
ھﻣﺎن رﺣﻣﺗش را ﻧدارﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را ﻧدارﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﻋزت و ﺳﻼﻣت و ﺣرﻣت و آﺳﺎﯾش و
ﻗرار را ﻧدارﻧد .اﯾﻧﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ!
 -۵١٣ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری رﺣﻣﺎن را ﺗﺎب ﻧﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ رﺣﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺻور ﻣﻧﻔﯽ دﻧﯾﺎﺳت و ﻧﻌﻣت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود.
"ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن دﺷﻣن آﺷﮑﺎر ﺧوﯾش اﺳت ".ﻗرآن" -ﮐﺷﺗﮫ ﺑﺎد اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎﻓرﯾﺳت" .ﻗرآن-
 -۵١۴ﺑدان ﮐﮫ ھر ﻣوﺟودی در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ وﺟﮭﯽ از وﺟوه اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اھل ﮐﺷف و ﺷﮭود آﻧرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ "ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﻧﺎﺑود اﺳت اﻻ روی ﺧدا ".و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی ﻣظﮭری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت در درﺟﺎت و از وﺟﮫ ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎء.
 -۵١۵ھر ﺷﯾﺋﯽ از راه دور ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷود و از ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ دﯾﮕر .ﭘس آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺗﻘرب ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد
روی او را در ھر ﭼﯾزی ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و آﻧﺎﻧﮑﮫ دورﻧد اﺷﯾﺎء را طور دﯾﮕری ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد" .ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺧداوﻧد در ﺟﺎﺋﯽ دور
اﺳت ".ﻗرآن -و اﯾن ﺗﻘرب ﺑﮫ او ﺟز در ﺑﺎطن ﻧﯾﺳت زﯾرا او در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺎﺳت و در ﻣﺎﺳت و از رگ ﮔردن ﺑﻣﺎ ﻧزدﯾﮑﺗر
اﺳت .ﭘس ﭼون او را در ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم در ﺑرون از ﺧود ھم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم" .در ﺷﻣﺎﺳت ﭘس ﭼرا ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد" .ذارﯾﺎت-٢١
 -۵١۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری از ﺟﮭﺎن و ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺟﻧﺑﮫ ھﻼک ﺷوﻧده و ﻣﯾراﺋﯽ آن اﺳت ﺟﻧﺑﮫ ﺑﺎﻗﯽ آن روی ﺧداﺳت
در ھر ﭼﯾزی! و اﯾن ظﮭوری از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در ھر ﭼﯾزی اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ ﺑﺟز اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،ذاﮐر و ﺳﺎﺟدﻧد .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ذاﮐر
ھم وﺟﮫ ﷲ و ﺟﻧب ﷲ و ﻋﯾن ﷲ اﺳت از ﭼﺷم ﻣﻘرﺑﯾن!
 -۵١٧ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑرای ظﮭورش از اﻧﺳﺎن دﺷﻣﻧﯽ ﺷﻘﯽ ﺗر از ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻧدارد .زﯾرا آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد
ﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﺑراھﯾﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در وﺟودش ﻣﺣﻘﻖ ﺷود.
 -۵١٨ﺑﻧﮕر ﮐﮫ اﯾن دوزخ آﺗش و ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروزه در ﺟﺎی ﺟﺎی زﻣﯾن و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑرﭘﺎﺳت ﺣﺎﺻل ﺟﻧﮓ
ﺑﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺟﮭﺎن اﺳت در ﻟﺑﺎس دﯾن و اﺳﻼم! و اﯾن ﺟﻧﮓ ﺧود طﻠﯾﻌﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت زﯾرا در اﯾن
ﺟﻧﮓ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑدﺳت ﯾﮑدﯾﮕر ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺻم ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ ظﮭور ﮐﺎﻣل ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت،
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود.
 -۵١٩زﯾرﺑﻧﺎی ﮐﻔر و ظﻠم ﺑﺷری در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟز ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺑوده اﺳت .ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت .از
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺻﻠﯾﺑﯽ ﺗﺎ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و دوم و ﺗﺎ ﺟﻧﮓ ﺳوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣورش اﺳراﺋﯾل ﻧژادﭘرﺳت ﻗرار دارد .ﭘس
ﮐﻠﻣﺔ ﷲ دﺷﻣﻧﯽ ﺟز ﺷﺟره ﭘرﺳﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ درب ورود ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﺑدان ﮐﮫ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ،ﺑﺎ ﻧﺎﺑودی
ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن در ﺟﮭﺎن ﺗوأﻣﺎن اﺳت.

٥٧

 -۵٢٠ال ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧژاد اوﺳت و ﯾﺎ ﻧزادش )ﺧداوﻧد(! ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻓردی ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻧژادش ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺧود را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳد و اﺣﺳﺎس وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧداﯾش! ﮐﮫ اﺳﺎس اﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﻧﺎث ﭘرﺳﺗﯽ )ﻣﺎدﯾﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ( اﺳت در ھﻣﺳر ﯾﺎ
ﻣﺎدر و ﻏﯾره! "آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎدﯾﻧﮕﯽ را ﺑﺟﺎی ﺧدا ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﺷﯾطﺎن را ﻣرﯾدی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .ﻗرآن-
 -۵٢١ﺑدان ﮐﮫ ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد در اوﻟﯾﺎی ذاﮐر ھﻣﺎن ﺑدﻧﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ھﺟرت در آن ھم ﺑﮫ آﻧﺎن داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﻋﯾن ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ اﺳت در ﺟرﯾﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﮐﮫ آﻧرا ﺟﮭﺎد اﮐﺑر ھم ﻧﺎﻣﻧد!
 -۵٢٢اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی ذاﮐر ﺧداوﻧد را در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ در ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد .و اﯾن ﭘرﺳﺗش ﻣﻧﺷﺄ ظﮭور
ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت" .و زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧور ﭘروردﮔﺎرش ﻣﻧور ﻣﯽ ﺷود ".ﻗرآن -اﯾن ﻣﻧور ﺷدن زﻣﯾن در درﺟﮫ اول ﻣﻧور ﺷدن زﻣﯾن
وﺟود اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و ﺳﭘس ﮐره زﻣﯾن و ﺳﭘس ﮐرات و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑروز ﻣﯽ دھﻧد ﺑﮫ ﻧورش!
 -۵٢٣ﺑدان ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی ذاﮐر ﻣﺳﺟدﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣل ﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ و ﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗﻧد .اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺻﻠوات ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ از
ﺧدا ﺑر ﻣﺣﻣد و از ﻣﺣﻣد ﺑر اوﻟﯾﺎﯾش ﺟرﯾﺎن دارد و ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن .و ﺑﮫ ﻋﮑس!
 -۵٢۴اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻧﯾز ﺗﺻدﯾﻖ دارد ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯽ رازوار و ﺳرﺑﺳﺗﮫ .اﯾﺷﺎن ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﺑداﻧﺟﺎ ﻣﯽ رود ﮐﮫ
ﻣﯽ ﮔوﯾد "ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را در ارض واﺳﻌش ﯾﻌﻧﯽ ﺑدن ﺧود ﭘرﺳﺗش ﻧﮑرده اﺳت اﺻﻼً ﺧداوﻧد را ﭘرﺳﺗش ﻧﮑرده
اﺳت ".ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺟز در ﻋﻠم درﺟﺎت ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻓﻘط اوﻟﯾﺎی ذاﮐر ﺧداوﻧد را ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺧداوﻧد را در ارض واﺳﻊ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﺻداق ﮐﻼم ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ "ﺧداوﻧد ﺟز در وﺟود ﻣﺎ ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود".
اﯾن ﺳﺧن ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧده ھر دو وﺟﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻋظﯾم ﺑﻣﺎن!
 -۵٢۵ﭘس داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد در ﺧوﯾﺷﺗن )ارض واﺳﻊ ﺧدا( اﺳﺎس ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از اﻧﺳﺎن ذاﮐر و ﻣوﺣد اﺳت .و
اﯾن ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل ﻣوﺣد ﺑودن اﺳت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی! اﯾن ﮐﻣﺎل ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ اﺳت ﺑﺣﻖ ﺟﮭﺎدش!
 -۵٢۶و ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺟز ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی)ص( و ﻧور ﻋﻠوی)ع( از اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺟﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .و ﺑدان ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺋل ﺑﮫ
ﻟﻘﺎءﷲ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﺎﺷد ﻣﺣﻣدی اﺳت و ﻟذا ﻣﺷﻣول رﺣﻣت او و از اﻣت اوﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ھﻧدو ﯾﺎ ﺳرخ ﭘوﺳت ﻣﺎﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷد و
ﻧﺎم ﻣﺣﻣد)ص( و اﺳﻼم را ھم ﻧﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷد! اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از ارض واﺳﻊ ﺧدا در وﺟود ﻣﺣﻣد و اﻣت اوﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﮐل
ﮐﺎﻟﺑد ﺑﺷرﯾت آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ وﺟﮭﯽ از ارض واﺳﻌﮫ وﺟود ﻣﺣﻣدی اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﻣل ﮐن!
 -۵٢٧اﺻﻼً ﻓرق ﺑﯾن اﻣﺎم زﻧده و اﻣﺎم ﻣرده در ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎی ارض واﺳﻌﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺑدن اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾن
و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣرده ھم ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ دارای درﯾﺎﺋﯽ ﮐراﻣﺎت ﺑرای زﯾﺎرت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧوﯾش اﺳت وﻟﯽ
ﻣوﺟب ھداﯾت ﻧﯾﺳت ﻣﮕر در درک ارواح طﯾﺑﮫ اﯾﺷﺎن در ﻣﻘﺎم ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺟﮫ ای از ﻧزول روح ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
 -۵٢٨ﺑطور ﮐﻠﯽ ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ھﯾﮑل اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﺳﺎﻟﮏ اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﮐﮫ آﻧرا ھﯾﮑل ﻧوری ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﻧور ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از ﺗن ﻣؤﻣن اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻣؤﻣن از اﺳﻣﺎء ﷲ اﺳت .ﺣﻘﯾﻘت واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة ﺑﻣﻌﻧﺎی ورود ﺑر وﺟود اﻣﺎم )در
ھر درﺟﮫ از وﻻﯾت( ﺟز ﺑﺎ درک ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
 -۵٢٩ارض واﺳﻊ ﺧدا ھﻣﺎن ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ درب و درﺑﺎﻧش ﺟز ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯾﯾن ﻧﯾﺳت .و ھر ﮐﮫ در دﻟش ﺑﺎ
اﺳت اﯾن دل ،درﺑﯽ ﺑر ﺷﮭر ﻣﺣﻣدی اﺳت زﯾرا ھر ﮐﮫ ﺑﺎطﻧش ﻣﺣﻣدی اﺳت ﺧود ﻋﻠوی اﺳت.

ﻣﺣﻣد)ص(

 -۵٣٠ﺑدان ﮐﮫ ﻣﺣﻣد)ص( و ﻋﻠﯽ)ع( ﻓﻘط دو ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﻋرب ﮐﮫ ﺣدود ﭼﮭﺎرده ﻗرن ﭘﯾش ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ رﺳول ﺧدا و
دﯾﮕری وﻟﯽ ﺧدا ﺑود ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾن دو ﻣﯾزان اﻧﺳﺎﻧﯾت در راﺑطﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﯾزان ﻋﺷﻖ و ارادت و اﻋﺗﻣﺎد و ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ دو اﻧﺳﺎن
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا ﺑﺎ ھم ﻣﺗﺣد و دوﺳت و ﺑرادر ﺷدﻧد و ﻟذا ﺧداوﻧد از اﯾن راﺑطﮫ رخ ﻧﻣود و ﮐل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣﺎت ﺧود را ﺑﮫ

٥٨

ظﮭور رﺳﺎﻧﯾد .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﮔوﯾد "ﻣن ﺑﻧده ای از ﺑﻧدﮔﺎن ﻣﺣﻣد ھﺳﺗم ".و ﻣﺣﻣد)ص( ﻣﯽ ﮔوﯾد" :اﮔر ﻋﻠﯽ را ﻣﻌرﻓﯽ
ﮐﻧم او را ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد"!
 -۵٣١ارض واﺳﻊ ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت اﺳت زﯾرا رﺣﻣت اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را وﺳﻌت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .و واﺳﻊ ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺳﻌت ﺑﺧش ﺑﯽ
اﻧﺗﮭﺎﺳت ،ارﺿﯽ ﺑﯾﮑراﻧﮫ ﮐﮫ ھر ﮐراﻧﮫ اش آﻏﺎز ارﺿﯽ ﺑرﺗر اﺳت .و اﯾن ﺑﯾﺎن ﮔﺷﺎﯾش ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺣﻖ اﺳت .در ﻗﻠﻣرو ﭼﻧﯾن
ارﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻓرﯾد ﮐﮫ ھﻔﺗﺎد ھزار ﺑﺎر ﺑزرﮔﺗر از ﮐل ﺧﻠﻘت ﻗدﯾم ﺧداوﻧد اﺳت .ارض واﺳﻊ ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﻋﺷﻖ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن اﺳت .ارض واﺳﻊ از ارﺗﺑﺎط ﻗﻠﺑﯽ ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺻل
ﻣﯽ آﯾد .ﭘس ارض ﻋﺷﻖ و رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺷف اﯾن ارض ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ اﺳت.
 -۵٣٢ﺑدان ﮐﮫ ﻣﺣﻣد -ﻋﻠﯽ دو اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن در دو ﮐﺎﻟﺑد اﺳت ﮐﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﯾﮑدﯾﮕرﻧد! و اﮔر ذﮐر ﻣؤﻣﻧﺎن
آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﺳت از اﯾن روﺳت .ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ :ﯾﺎ ﻋﺷﻖ! و ﻋﺷﻖ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
 -۵٣٣ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد ﻗﻠﻣرو راﺑطﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ -ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ دو ﻣؤﻣن اﺳت .راﺑطﮫ ﻣراد و ﻣرﯾد! ﭘس ارض واﺳﻊ ھﻣﺎن ﻣذھب
ﺗﺷﯾﻊ اﺳت .دﯾوان ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﺑﯾﺎﻧﯽ از اﯾن ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد در راﺑطﮫ ﻣوﻟوی و ﺷﻣس اﺳت .ارض واﺳﻊ ﺟﮭﺎن
ﻣرﯾدان اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗﻠﻣرو ﺷﯾﻌﯾﺎن!
 -۵٣۴ھﻣﯾن ﺗن و ﺟﺎن ﺣﻘﯾر و ﻣﯾرای ﺑﺷری ﭼون ﺧﺎﻧﮫ وﻟﯽ ﺧدا ﺷود ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻔﺗﺎد ھزار ﺑﺎر از ﮐل
ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑزرﮔﺗر اﺳت.
" -۵٣۵ای ﺑﻧدﮔﺎن ﻣؤﻣن ﻣن ارض ﻣن واﺳﻊ اﺳت ﭘس ﻓﻘط ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﯾد ".ﻋﻧﮑﺑوت -۵۶ھﻣﮫ ﺷرﮐﮭﺎی آدﻣﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ
رﺣﻣت ﺧداوﻧد و وﺳﻌﺗش را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و آﻧرا ﺣﻘﯾر ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﻏﯾر ﺧدا روی ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﺧودش
رﺣﻣت را ﺑرای ﺧود ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده ﺑﺎﺷد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﺎن رﺣﻣت ﻣوﺟود و ﻧﻘد را ھم ﺑﺎطل ﻣﯽ ﺳﺎزد .و آﻧﭼﮫ درﺑﮭﺎی رﺣﻣت را
ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد ذﮐر اﺳت ﮐﮫ درب دل را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و ارض واﺳﻊ ﺧدا را ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐﻧد .دﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﯾر ﯾﺎ ﺗﻌطﯾل اﺳت ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑرون
را ھم ﺑرای ﺧود ﺗﻧﮓ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﺑدن ﺧود ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣن ﺑﺎﺷد زﯾرا ھﻣﮫ ﺟﺎ آﺗش اﺳت از ﺑرای دﻟﮭﺎی ﮐﺎﻓر
و ﺷﻘﯽ!
" -۵٣۶ﮐﯾﺳت ظﺎﻟﻣﺗر از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼون ﯾﺎد ﺧدا ﺑﮫ او داده ﺷود روی ﮔرداﻧد ".ﻗرآن -اﯾن ظﻠم ﺑﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ارض واﺳﻊ
ﺧدا را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﺎد ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ارض واﺳﻊ و ﻗﻠﻣرو رﺣﻣت ﺑﯾﮑراﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
" -۵٣٧آﯾﺎ در ﺧوﯾﺷﺗن ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﯾﺎﻓرﯾده آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن را اﻻ ﺑﺣﻖ و اﺟل ﻣﻌﯾن .وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن
دﯾدار ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را ﻣﻧﮑرﻧد ".روم -٧ﭼون دﯾدارش را ﻣﻧﮑرﻧد درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﺗﺳﻠﯾم و ﻣرﯾدﺷﺎن اﺳت
و اﯾن ﺣﻖ ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭼون در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻟﻘﺎی ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻧد ﺟﮭﺎن را ﺣﻖ ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و
ﺑﺣﻖ ﺧود ﻣﯽ رﺳﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ درﺑدر ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ ﺧود ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آﻧرا رﺑوده اﺳت .و آدﻣﯽ از ﺣﻖ ﺧود
در ﺟﮭﺎن ﻣﺣروم ﺷده اﺳت زﯾرا ﺣﻖ اﻧﺳﺎن ،ﺧداﺳت و ﺟﮭﺎن ﻣظﮭر رؤﯾت اﯾن ﺣﻖ اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن دﯾدار را ﻧﺧواھد از
ﺣﻖ ﺧود در ﺟﮭﺎن ﻣﺣروم اﺳت و ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت و ﻗﺣطﯽ وﺟود!
 -۵٣٨آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ وﺟﮫ ﷲ ھر ﭼﯾزی ﻧرﺳد ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧود در آن ﭼﯾز ﻧرﺳﯾده اﺳت .و ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن ﺣﻖ ھﻣﺎن درک و دﯾدار ﺣﻖ
در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﻟذا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :در ﺧود ﺗﻔﮑر و ﻧظر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آن در ﺷﻣﺎﺳت! ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻖ ﺷﻣﺎ در ﺷﻣﺎﺳت! و اﯾﻧﺳت ارض
واﺳﻊ ﺧدا! و اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدای در ﺧود ﻧرﺳد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدای ﻏﯾر ﺧود ﻣﯽ رﺳد و ﺑرای دﯾﮕران ﺣﻘﯽ ﻗﺎﺋل اﺳت .و اﯾن
اﺳت اﺳﺎس ﻋداﻟت! در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن!
 -۵٣٩ﺑﺎز ھم ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﻋداﻟﺗﯽ ﺟز در ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت! و ﺑﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺷف آن ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت و آﺋﯾن آن ھم
ﺣﯽ! و اﮔر ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ﺗﺣﻘﻖ ﻋداﻟت اﺳت
ﺗﺷﯾﻊ اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت در ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﻣﺎﻣﯽ ّ
از ﺑﺎﺑت ﻋﺷﻖ و ارادت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻗدرت ﺗﯾﻎ! زﯾرا ﻋداﻟت ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﻗرار ﺷدن ﺑر ﺟﺎی ﺧوﯾﺷﺗن! و ﺟﺎی ﺧوﯾﺷﺗن ھﻣﺎن
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ﺟﺎی ﺧداﺳت در ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷود .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش ﺑر ﺟﺎی ﺧود و ﺑر ﺣﻖ ﺧود ﻣﺳﺗﻘر ﻧﺑﺎﺷد
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺣﻘﯽ ﻣﯽ دھد و ﺑرای ﻣردﻣﺎن آزادی و اﺳﺗﻘﻼل وﺟود ﻗﺎﺋل اﺳت .او ﻣﯽ ﺧواھد ھﻣﮫ را ﻣﺛل ﺧودش ﺑﯽ
ﺧود ﮐﻧد و دﯾﮕران را ﻣﺛل و ﻣﻘﻠد ﺧود ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑر ﺟﺎی دﯾﮕران ﺑﻧﺷﯾﻧد و اﺣﺳﺎس وﺟود ﮐﻧد .و اﯾن ﻋﯾن ﻣﻌﻧﺎی ظﻠم
اﺳت در ھﻣﮫ اطوارش از اﺳﺗﺑداد و اﺳﺗﺛﻣﺎر و اﺳﺗﺣﻣﺎر و اﺳﺗﻌﻣﺎر و اﺳﺗﮑﺑﺎر و اﺳﺗﺟﺑﺎر!
 -۵۴٠و ﺑدان ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﻌﻧوی و ﺗﺣرﯾف و ﺗﻧﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺷﯾﻊ ﭘدﯾد آﻣد اﯾن ﺑود ﮐﮫ وﻻﯾت و ارادت و ﻋﺷﻖ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از آداب و اطوار رﺳول و اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر ﺷد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن ھم ﺧودﺑﺧود ﺗوﺟﯾﮫ و
ﺗﻘدﯾس و اﺑدی ﺷد ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺣﻖ ظﮭور از اﻣﺎم ﺑﮑﻠﯽ ﺳﻠب ﮔردﯾد ﺑدﺳت و اراده ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺗﻘﻠﯾدی! و ﻟذا طﺑﻖ رواﯾﺎت ھم
اﻣﺎم در ظﮭورش دﺷﻣﻧﯽ ﺷﻘﯽ ﺗر از ﮔروھﯽ از ﺷﯾﻌﯾﺎن و ﺳﺎدات ﻧدارد .زﯾرا ﭼون اﻣﺎم ظﮭور ﮐﻧد دﯾﮕر دﮐﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﻘﻠﯾد
ﺑوﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ و ﮐورﮐوراﻧﮫ ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﺷود.
 -۵۴١ﺗﻘﻠﯾد ﮐورﮐوراﻧﮫ و ﺑوﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ و از ﻧزد ﺧود ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از اﻧﺳﺎن ﻣﻘﻠد اﺳت .و اﻧﺳﺎن ﻣﻘﻠد
ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﻣوﺟودات اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﻣﺎم ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ھﻣﭼون اﺑن ﻣﻠﺟم! زﯾرا ظﻠﻣت دﺷﻣن ﻧور اﺳت .ظﻠﻣت
ﺧﺻم ظﮭور اﺳت .ظﻠﻣت ھﻣﺎن ﻋدﻣﯾت اﺳت.
 -۵۴٢ﺑﺎز ھم ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﻣﻧظور از ﺗﻘﻠﯾد ﻧﮫ ﺗﻘﻠﯾد در ﻓروع و ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺷرﯾﻌت اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از اﻣﺎم و
اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ اﺻل اول و آﺧر ﺷﯾﻌﮫ و ﻣﻐز اﺳﻼم اﺳت.
 -۵۴٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر ،ﮐورﮐوراﻧﮫ و ﺑﯽ ھﯾﭻ ﻋﻠﻣﯽ از ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﻋﯾﺑﯽ ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ ُﺣﺳن
اﺳت ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ اﻋﺗﻣﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﭘزﺷﮑش را ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳد .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دزدﮐﯽ ﻧﺳﺧﮫ ای از ﭘزﺷﮏ را
ﻣﯽ رﺑﺎﯾد و ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘدﯾده دﯾﮕرﯾﺳت و ھﻣﭼون ﺗﻘﻠﯾد ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺑرﺧﯽ از ﭘﯾروان ﻣذاھب اﺳت از ﺑزرﮔﺎن دﯾن!
" -۵۴۴اﯾن ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا ھﻣﺎن ﺣﻖ اﺳت و از ﻏﯾر او ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ﺑﺎطل اﺳت .و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﻋﻠﯽ
ﮐﺑﯾر اﺳت ".ﻟﻘﻣﺎن -٣٠ﯾﻌﻧﯽ آن ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوﯾش ھﺳﺗﯾد ھﻣﺎن ﺧود ﺧداﺳت و ﻧﮫ ﻏﯾر او .و در ﻏﯾر او ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت و ﺟز ھﯾﭼﯽ و ﭘوﭼﯽ ﻧﺻﯾب ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﮔردد .ﻣﺛل ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘش رﺳﯾد و ﻣظﮭر ﺣﻖ ﺷد و ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از او رخ
ﻧﻣود.
 -۵۴۵ھﻣﮫ آدﻣﯾﺎن از ﻗدﯾم ﺗﺎﮐﻧون از ﻋﺎﻟم و ﻋﺎﻣﯽ و از ﮔﺑر و ﯾﮭود و ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳت و ﺑت ﭘرﺳت و ﮐﺎﻓر و ﻋﺎرف
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ ﺧود ھﺳﺗﻧد و اﻣروزه اﯾن ﻓرﯾﺎد ﺣﻖ طﻠﺑﯽ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ آﺗش و ﺧون ﮐﺷﯾده اﺳت زﯾرا ھر ﮐﺳﯽ ﺣﻖ
ﺧود را در ﻧزد دﯾﮕران ﻣﯽ ﺟوﯾد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﻖ ،ﺧداﺳت و ﺧدا ھﻣﺎن ﺣﻖ اﻧﺳﺎن اﺳت :اﯾن ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا ھﻣﺎن ﺣﻖ
اﺳت! آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﺣﺗﯽ ﮐداﻣﯾﮏ از ﻣؤﻣﻧﺎن ھم ﺧدا را ﺣﻖ ﺧود ﻣﯽ داﻧد و او را ﻣﯽ ﺧواﻧد از او و از او ﺟز او را ﻧﻣﯽ
ﺧواھد!؟
 -۵۴۶ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ھﻣﺎن ﺣﻖ ﺷﻣﺎﺳت ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ از ﺧدا ،ﺣﻖ ﺧود را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑﻠﮑﮫ از ﺧدا ﺑﺎﯾد ﺧود ﺧدا را ﺑﺧواھﯾد و ﻏﯾر
او ھر ﭼﮫ ﺑﺧواھﯾد اﺑطﺎل ﺷﻣﺎﺳت! در اﯾن آﯾﮫ ﺑﻣﺎن :ذﻟﮏ ﺑﺎنّ ﷲ ھو اﻟﺣﻖ :اﯾن ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا ھﻣﺎن ﺣﻖ اﺳت .ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ
در راه ﺧدا ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧود ﻣﯽ رﺳﯾد و ﯾﺎ از ﺧدا ،ﺣﻖ ﺧود را ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد.
" -۵۴٧ﺧداوﻧد زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھر ﭼﮫ در آﻧﮭﺎﺳت را ﺑر ﺣﻖ آﻓرﯾده اﺳت" .اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ از ﻣﮑررات ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت
ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﭼﻧﺎن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ در ﻋﯾن وﺿوح از ﺷﻌور ﺑﺷر ﭘﻧﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﮑرار ﺷده اﺳت .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾﺳت؟
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﺣﻖ اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن و از ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن اﺳت و آن ﺣﻖ ﺧود ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت .ﭘس ھر
ﻣوﺟودی در ﻋﺎﻟم ﺑﯾﺎﻧﮕر و ﻋﯾﺎﻧﮕر ﺧدا ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ ھم از ﻣﮑررات ﺣﯾرت آور ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﮑﻣل ﻣﻌﻧﺎی آﯾﮫ ﻣذﮐور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد" :زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھر آﻧﭼﮫ در آﻧﮭﺎﺳت ﺑرای ﺧداﺳت" .اﯾن "ﺑرای" ﻓﻘط ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﻧﻣﯽ دھد زﯾرا آﯾﮫ ای ھم ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧدا ﺑر ﺟﮭﺎن اﺳت وﺟود دارد .اﯾن "ﺑرای" ﺑﻣﻌﻧﺎی آﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﻣوﺟودی ظﺎھر
ﮐﻧﻧده ﺧداﺳت" .و در آﻧروز زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺧدا را ظﺎھر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ﺧدا ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود ".ﻗرآن -اﯾﻧﺳت آن ﺣﻘﯽ ﮐﮫ
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ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑراﯾش آﻓرﯾده ﺷده اﻧد .وﻟﯽ ﭘس از اﯾن آﯾﺎت ﻣذﮐور اﮐﺛرا ً اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ" :وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ دﯾدار
ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺎور ﻧدارﻧد و ﯾﺎ ﺗردﯾد دارﻧد ".ﭘس اﯾن ﺣﻖ را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و از آن ﻣﺣروﻣﻧد! ﯾﻌﻧﯽ ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ظﮭور
ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت و ھر ﮐﮫ اﯾن ظﮭور وﺟﮫ اﻟﮭﯽ را ﯾﺎﻓت وﺟود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﺎﺑود اﺳت" .آﯾﺎ ﻧدﯾدﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھر ﭼﮫ در
زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت را ﺑرای ﺷﻣﺎ رام و ﻣرﯾد ﺳﺎﺧت و ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ را ﮐﺎﻣل ﮔرداﻧﯾد ".ﻟﻘﻣﺎن -٢٠ﮐﮫ اﯾن
ﺧطﺎب ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ ﺟﮭﺎن ﺑرون را در ﺑﺎطن ﺧود درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﭘس ﺑﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن ﻧﻌﻣﺎت رﺳﯾده اﻧد .اﯾن ﺧطﺎب ﺑﮫ
اھل ﮐﺷف و ﺷﮭود اﺳت.
 -۵۴٨و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ در ھر ﮐﺟﺎی ﻗرآن ﮐﮫ ﺳﺧن از ﺣﻖ اﺳت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﺑﺎورش
ﻧدارﻧد .ﭘس ﺣﻘﯽ ﺟز دﯾدار ﺑﺎ وﺟﮫ ﷲ در ﻋﺎﻟم و آدم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل آن ھﻣﺎن اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ وﺟﮫ اﻋﻼی ﺧداﺳت.
 -۵۴٩ﭘس ﺣﻘﯽ ﺟز ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از ﺧﻠﻖ ﻧﯾﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﺻﻼً ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ آﻓرﯾده ﺷده ﺗﺎ ﺧداوﻧد ﻣﻌرﻓﯽ و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
ﭘس ﺣﻖ ﺧﻠﻘت ھم ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن رﺳﺎﻟت اﯾن ﻋرﻓﺎت را دارد .ﭘس ﺣﻘﯽ ﺟز ﺣﻖ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻧﯾﺳت .زﯾرا
ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا را ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد وﻟﯽ ﺧود ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد.
" -۵۵٠ھﯾﭼﮑس از ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑر ﺟﮭﻧم وارد ﻣﯽ ﺷود و اﯾن اراده اﻟﮭﯽ اﺳت .و آﻧﮕﺎه ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ
ﮐردﻧد از آن ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھﯾم و ﺳﺗﻣﮕران را در آن واﻣﯽ ﻧﮭﯾم ".ﻣرﯾم -٧١-٧٢ﺟﮭﻧم ﺑﮫ ظﻠﻣﺎت اﺳت و ﮔﻣﺷدﮔﯽ اﻧﺳﺎن در
ﺧودش و از ﺧودش .و اﻣﺎ ﺗﻘوا ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن از ﺧود و ﺑﯾرون آﻣدن روح آدﻣﯽ از اﺳﺎرت ﻏراﯾزش اﺳت ﮐﮫ اﯾن
واﻗﻌﮫ ﺷﮭﺎدت و ﻧظﺎرت و ﺑﺻﯾرت اﻧﺳﺎن ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧروج از ﺟﮭﻧم و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﮔﻣﺷدﮔﯽ اﺳت و ﺧود را
ﯾﺎﻓﺗن! و اﻣﺎ آﯾﺎ آدﻣﯽ ﭼرا و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻗدرﺗﯽ ﺗوان ﭘرھﯾز از ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎی ﺧود را دارد ﻣﮕر ﺑﻘدرت اﯾﻣﺎن و اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﺧدا و
ﻣﻌﺎد! ﭘس ﺑﻘدرت ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻘوا ﮔزﯾد و از ﺟﮭﻧم ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت .ﻓﻘط ﺑرای ﺧدا و ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ اﺳﻣﯽ از ﺧداﺳت ﮐﮫ
اﻣﮑﺎن ﺗﻘوا وﺟود دارد ﮐﮫ واﻗﻌﮫ اﺣﺎطﮫ روح ﺑر ﺗن و ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺳرآﻏﺎز ﺷﮭﺎدت ﺑر ﺧود .و اﯾن آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧروج از ظﻠﻣﺎت ﺟﮭﻧم ﺗوأم اﺳت" .ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را ﺑر ﺧﻠﻘش ﺷﺎھد ﻗرار داد ".ﻗرآن -و اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت
وﮔرﻧﮫ در ﺧﻠﻘت ﺟﺎﻧوری ﺑﺷر از رﺣم ﻣﺎدر ھﯾﭻ ﺷﮭﺎدت و ﻧظﺎرت و اراده ای ﻧﯾﺳت و ﯾﮏ ﺣﯾﺎت دھری -ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ژﻧﺗﯾﮑﯽ
اﺳت.
 -۵۵١وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺧدای را ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﮭﺎﯾش ،اﮔر اﯾن ﺧواﻧدن از روی اﺿطرار و ﻧﯾﺎز و ﺟدی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از او
ﺑرای رﻋﺎﯾت ﺗﻘوا و دوری از ﺣراﻣﯽ ﻣدد ﺟوﯾد اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا در او اﻟﻘﺎی روح و اﻣری از ﺧدا ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﻘدرت آن روح و
اﻣر اﻟﮭﯽ ﺑر اراده ﺑوﻟﮭوس و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽ آﯾد .و اﯾن ﺳرآﻏﺎز دﻣﯾدن روح در ﺑﺷر اﺳت و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد! و ﺑدان ﮐﮫ در
ھر ﺧداﺧواﻧﯽ درﺟﮫ ای از اﻣر و روح اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن دﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و اﯾن در ﮐل ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ﺟرﯾﺎن دارد
در درﺟﺎت!
" -۵۵٢ﭘس ﻓﻘط ﺧدا را ﺑﺧواﻧﯾد و اﯾﻧﺳت ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم رﺳﺗﮕﺎری ".اﯾن آﯾﮫ و ﻣﻔﮭوم از ﻣﮑررات آﯾﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر
ﻣﻔﺳرﯾن ھم از ﮐﻧﺎرش ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔذرﻧد و ﺑﻘوﻟﯽ ﻧﺟواﮐﻧﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد "اﯾن را وﻟش ﮐن ﺣرف ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻧدارد ".اﺳﺗﻐﻔرﷲ!
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣرف ﺣﺳﺎب و ﺑدرد ﺑﺧور ﻗرآن ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ :ﺑﮕوﺋﯾد ﷲ ﺗﺎ رﺳﺗﮕﺎر ﺷوﯾد! ﺑﮫ ھﻣﯾن آﺳﺎﻧﯽ" .ﻣﺎ اﺳﻼم را
آوردﯾم ﺗﺎ ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ را ﺑر ﺷﻣﺎ آﺳﺎن ﮐﻧﯾم و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﺳﺎﻧﯽ را ﺳﺧت ﺳﺎزﯾم .آﻧﺎﻧﮑﮫ دﯾن ﺧدا را ﺳﺧت ﺟﻠوه ﻣﯽ دھﻧد
ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧد."...
" -۵۵٣آﻧﺎﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﻧد ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ ﷲ اﺳت و ﺑر اﯾن ادﻋﺎ اﺳﺗﻘﺎﻣت ورزﯾدﻧد ﺧداوﻧد ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش را ﺑر آﻧﺎن ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و
اﯾﻧﺳت ھداﯾت و رﺳﺗﮕﺎری."...
 -۵۵۴ﮐﻠﻣﺔ ﷲ از طﻠﯾﻌﮫ ﺻﺑﺢ ازل در ﺣﺎل ظﮭور ﺑوده اﺳت و از ھﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧظرش ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل آﺷﮑﺎر ﺷد
و آن ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن ،ﻋﯾﺎن ﮔردﯾد ،وﻟﯽ ﺑرای ﺑﺷر دھرزده در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺗدرﯾﺞ درک ﺷده اﺳت .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﻘطﻌﯽ از زﻣﺎن و ﺑر ﻗطﻌﮫ ای از زﻣﯾن و از رﺣم ﻣﺎدری ﭘﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﮭﺎد وﻟﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ:
٦١

"ھﻧوز ﺣﺿرت آدم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺧﻠﻘﺗش در ﻣﯾﺎن آب و ﮔل ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑودم" .ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﯾن ادﻋﺎھﺎی ﺣﯾرت آور از زﺑﺎن
ﻋﻠﯽ)ع( و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺷﻧﯾده ﺷده اﺳت .زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﻧور ﺷد ﻣﻠﺣﻖ ﺑﮫ ﺧود ﺧداوﻧد ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت ﭘس از ظﻠﻣﺎت دھر رھﯾده اﺳت .ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗوﻟد و زﻧدﮔﺎﻧﯽ دوره ﻏﯾﺑت ﮐﺑری و ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﯾز ﺑر ھﻣﯾن
ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ درک ﻧﺷده اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺻﻼً ﺗوﻟدش را ﻣﻧﮑرﻧد و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز ﮐﮫ ﻣﻧﮑر ﺗوﻟدش
ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻏﯾﺑﺗش را ﻣﻧﮑرﻧد و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ظﮭورش را .زﯾرا ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھم ﺗوﻟد و ھم ﻏﯾﺑﺗش و ھﻣﭼﻧﯾن ظﮭورش ﺟﻣﻠﮫ
ﻧوری اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻟﻠﮭﯽ اﺳت و ﻟذا ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺗظران ظﮭورش ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳد و ظﮭوری رخ ﻧدھد .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣدود ﯾﺎزده ﻗرن اﺳت ﮐﮫ ظﮭورش آﻏﺎز ﺷده اﺳت و ھم اﮐﻧون ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ از اﯾن ظﮭور وارد ﺷده اﯾم و ھﻣﮫ
وﻗﺎﯾﻊ زﻣﯾﻧﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺷری در ﻋﺻر ،ھﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ظﮭور او ھﺳﺗﻧد" .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷراﯾط و ﻋﻼﺋم ﻗﯾﺎﻣت ﻣﮭﯾﺎ و ﻋﯾﺎن
ﺷده اﺳت ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﭘس ﮐﯽ ﻓراﻣﯽ رﺳد ".ﻗرآن -در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دھﮭﺎ آﯾﮫ در ﻗرآن ﺻرﯾﺣﺎ ً ﺑﯾﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت در
ﺟرﯾﺎن اﺳت ﭘس ظﮭور اﻣﺎم ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﻗﯾﺎﻣت در ﺣﺎل وﻗوع اﺳت .ﻓﻘط ﺟﮭل ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رواﯾﺎت اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎ را ﺑر اﯾن ﻗﯾﺎﻣت و ظﮭور ﮐور ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﻣﮑرھﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد درﺑﺎره ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او و دﯾن و
اﻣﺎﻣش ﻣﮑر و ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -۵۵۵از ھﻣﮫ آﯾﺎت و رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ درک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﻖ و ﻋدل اﻣر واﺣدی اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل اﺛﺑﺎت
ﺷده اﺳت .در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران آﻣدﻧد ﺗﺎ ﺣﻖ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧزد ﻣردﻣﺎن اﺳت را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردم اﻧﮑﺎر
ﮐردﻧد و اﯾن ﺣﻖ ﮔرﯾزی ھﻣﺎن ﻋدل ﮔرﯾزی اﺳت ،زﯾرا ﻋداﻟت ﯾﻌﻧﯽ درک و ﺗﺻدﯾﻖ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم و ﻧﯾﺳﺗﯾم و دارﯾم و
ﻧدارﯾم .ھر ﮐﮫ اﯾن ﺣﻖ را ﺑﺎور ﮐرد و ﺑر آن ﻣﺳﺗﻘر ﺷد ﻋﺎدل اﺳت .و اﻟﺑﺗﮫ ﺣﻖ ﮐﺎﻣل و ﻋدل ﮐﺎﻣل در ﻧزد اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت.
وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ اﻣروزه ﭼﻧد درﺻد ﻣردم و ﯾﺎ ﭼﻧد درﺻد از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺣﻖ و ﻋدﻟﯽ ﻻاﻗل ﺑطور ﻧظری ﺑﺎور
دارﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﺣﻘﯾﻘﯽ طﻠب ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ اﺳت.
 -۵۵۶آﻧﮑﮫ ﻓﮭﻣﯾد و ﺑﺎور ﮐرد ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﮐل زﻧدﮔﯾش ﺑر ﺳرش آﻣده و ھﺳت ﻋﯾن ﺣﻖ اﺳت و ﻋداﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز
ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع رﺣﻣت ﻗرار دارد ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ و اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻣﯽ رﺳد و ﻻﯾﻖ ھداﯾت ﻣﯽ ﮔردد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧدا را ﺟدا ً ﺑﺧواﻧد ،از ﺳر ﻧﯾﺎز
و ﻧﮫ ﻧﺎز .و اﯾن ﺧواﻧدن ﺑﯽ ﺗردﯾد اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود ﭼون ﺧودش وﻋده داده اﺳت .و اﻣﺎ اﯾن اﺟﺎﺑت اﺻﻠش ﻧوری اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﺎطن آدﻣﯽ از ظﻠﻣﺎت ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر و طﻠﺑﮑﺎری از ﺧدا ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در اﻧﺳﺎن ﺑدون ﻋرﻓﺎن
ﻧﻔس ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﮐﻠﻣﮫ ﷲ و ظﮭورش ﺟز ﻋرﻓﺎت ﺣﻖ ﻧﯾﺳت.
 -۵۵٧اﻧﺳﺎن ﻣﺗﻘﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ال -ﻻﺋﯽ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ دو ﺗﺎﺳت :روح و ﻧﻔس ،ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود ،ﻋﺎرف و ﻣﻌروف ،ﺧﺎﻟﻖ و
ﻣﺧﻠوق و ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻣن و ﺧودم! اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﯾﮏ ﻣؤﻣن اھل ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﺻداق ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ
ﻓرد ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺷﻐول ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در زﯾر ﻧﮕﺎه ﷲ ﮐﮫ ھوی اﯾن دوﮔﺎﻧﮫ اﺳت :ھواﻟﺷﺎھد واﻟﻣﺷﮭود.
 -۵۵٨وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺟﺎھل و ﺑﯽ ﺗﻘوا دو ﺗﺎ ﻧﯾﺳت ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻼً ﻧﯾﺳت" .آﻧﮑﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑود اﺳت".
ﻋﻠﯽ)ع(-
 -۵۵٩اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم وﺻف ﺑﮭﺷت و ﺑﮭﺷﺗﯾﺎن اﮐﺛرا ً از ﺑرای ﻣﺗﻘﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﭘروردﮔﺎرﻧد ﮐﮫ از آن
ﻧﮭرھﺎی ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺟوﺷد و در ﺟرﯾﺎن اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ در ﺗن و ﺟﺎن ﻣﺗﻘﯾن اﺳت .ﭘس ﺑدان ﮐﮫ
ﻣﺗﻘﯾن ھﻣﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد و ﺗﻘوا زﻣﯾﻧﮫ و زﯾرﺑﻧﺎی ﻋرﻓﺎن اﺳت .ﭘس ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﺎرف ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ را دﯾدی ﺑدان ﮐﮫ او ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن
اﺳت.
" -۵۶٠ﺧداﺳت آﻧﮑﮫ در ﺷش روز آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎﺳت را آﻓرﯾد و ﺳﭘس ﺑر ﻋرش ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد و ﺷﻣﺎ
را ﺟز او ھﯾﭻ ﯾﺎور و ﺷﻔﯾﻌﯽ ﻧﯾﺳت ﭘس آﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورﯾد ".ﺳﺟده -٣آدﻣﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد آورد دوراﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧودش در
آن دوران ھﻧوز وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت؟ ﺑﮫ ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ! زﯾرا ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮐﻠﻣﮫ ازل اﺳت و ﺧﺎﻟﻖ ازل اﺳت و ﺣﺎﻓظﮫ ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ
اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻟوح ﻣﺣﻔوظ اﺳت و ﺑدان ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم اﺻﻼً واژه و ﻣﻌﻧﺎی ذﮐر در ھﻣﮫ آﯾﺎت ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت" .در
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ازل ﺟز ﺧدا ﻧﺑود و ﺧدا ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑود و آن ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﺑود ".ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ -ﭘس ﮐﻠﻣﺔ ﷲ آن ﻧورﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﯾﺎرﯾش ﺑر
ظﻠﻣت دھر و ﻧﺳﯾﺎن ﻋﺻر ﻓﺎﺋﻖ آﻣد و ﺑﮫ ﺣﺿور ﺣﻖ ﭘﯾوﺳت.
 -۵۶١ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ طﻠﯾﻌﮫ ظﮭور اﺳت ﮐﮫ آن ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن را ﻋﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻻ را ال -ﻻ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻋﯾﻧﺎ ً در
اﻧﺳﺎن ﻧﯾز وﺟود دارد ،ﯾﻌﻧﯽ اراده ﺑﮫ ظﮭور اﺳت ﮐﮫ ﻋدﻣﯾّت آدم را از ﻻ ﺑﮫ ال -ﻻ ﻣﯽ ﮐﺷد و اﯾن ﺳرآﻏﺎز ﺑﺧودآﺋﯽ و ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد اﺳت و واﻗﻌﮫ اﻟﻠﮭﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ وﺟود آدﻣﯽ را ارض واﺳﻊ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ورود در آن و ھﺟرت
ﺑﺳوی آن و ﺳﯾر در آن و ﺟﮭﺎد در آن ﮐل ﻣراﺣل دﯾن ﺧداﺳت و آﻧﮑﮫ ﺑر اﯾن ارض وارد ﺷد آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ
و زﻣﯾن و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎﺳت را ﺑﮫ ﺣﻖ آﻓرﯾده و ﺑرای اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده اﺳت .ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﺣﺎﺻل ﻧظر ﮐردن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ
ﺑﺎطن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت" .در ﻧور ﻧﮕﺎه ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﺟﺎﯾﺑﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ از دﯾﮕران ﭘﻧﮭﺎن اﺳت" .ﻗرآن-
 -۵۶٢و ﺑدان ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در ﺟﺎن آدﻣﯽ ھﻣزﻣﺎن دو ﺷوق و ﻋطش ﻓزاﯾﻧده آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺷوق دﯾدار
ﭘروردﮔﺎر اﺳت و دﯾﮕری ﻋطش ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود .ﮐﮫ اﯾن دو ﺑﺗدرﯾﺞ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :در
اﻧﺗظﺎر ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ھم در اﻧﺗظﺎرﯾم .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر وﻻﯾت اﻟﮭﯽ وﺟود ﺧود وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن ارض واﺳﻊ
ﺧداوﻧد و ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اوﺳت در ﺑﯾرون ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی وﻟﯽ ﷲ اﻋظم ﺑرﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ وﺟﮫ اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎر اﺳت .در
ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻟﮏ در اﻧﺗظﺎر ظﮭور ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﻣﺎم ھﻣﺎن ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .و ھر ﺳﺎﻟﮑﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن
ﻗوم ﺧوﯾش اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺟﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از ﭘروردﮔﺎرش ﺷﮭود ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟﻣﺎل آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود اوﺳت و
ﻟذا ھﻣواره ﷲ اﮐﺑر اﺳت!
 -۵۶٣ﻧﻣﺎز و ذﮐر ﺧدا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﮫ و ﻧﯾﺎزﻣﻧداﻧﮫ و ﻋﺎﺑداﻧﮫ و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺣﺑّﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .ﮔﺎه ﺑرﺧﯽ را ﺑر ﻧﻣﺎز ﯾﺎ ذﮐر ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑرای ﺧدا ﺧط و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و اﺳﺗﮑﺑﺎر از ﻋﺑﺎدﺗﺷﺎن آﺷﮑﺎرﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺑر ﺧدا ﻣﻧت ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﮐﮫ ﯾﺎدش
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺑﺎد ﮐﮫ از اﯾن ﻧوع ﻋﺎﺑدان ﺑﺎﺷﯾم! ﺧداوﻧد راه ﺗﻘرﺑش را ﺑر ﺑﺷر ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺑﮭر
وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑﺳوی ﻣن ﺗﻘرب ﺟوﺋﯾد.
 -۵۶۴در ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻖ ،ﺧداوﻧد ﻧﻌﻣت و ھدﯾﮫ و ﻟطف و ﮐرﻣﯽ ﺑرﺗر از اﺳﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺧودش ﺑﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده ،اﻋطﺎ ﻧﮑرده
اﺳت .و در ھﯾﭻ ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ در ﻗرآﻧش! ھر اﺳﻣﯽ از او ﮐﮫ در ﻧزد ﻣﺎﺳت ﺑﺎارزش ﺗر
از ھﻣﮫ ﺧزاﺋن زﻣﯾن اﺳت و آﺳﻣﺎن! ﭼرا ﮐﮫ اﺳﻣش ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ﺧزاﺋن او ﻣﺎ را از ﺧودش ﺑﺎزﻣﯽ دارد.
 -۵۶۵و اﯾن ﻣﮭم را ﺑدان ﮐﮫ ھﯾﭼﯾﮏ از اﺳﻣﺎﯾش ،ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم آﻧرا ﺑرای ﺧود وﺻف ﮐﻧﯾم و از اﯾن طرﯾﻖ او
را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم اﺑداً! ﺧداوﻧد ھرﮔز در ﮐﺗﺎﺑش اﺳﻣﺎی ﺧود را وﺻف ﻧﮑرده اﺳت و ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﻧﻧﻣوده اﺳت .اﺳﻣﺎی او ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻟﻐت اﺳم ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺳوی او ھﺳﺗﻧد و ﻣﺎ را ﺑﺳوی او ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﯾﻌﻧﯽ روی ﻣﺎ را ﺗﺳﻠﯾم روی او ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" .آﻧﺎﻧﮑﮫ روی
ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم او ﮐردﻧد ھداﯾت ﺷدﮔﺎﻧﻧد ".ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻣﺎﯾش ﻣﺎ را ﺑﺎ ھم روﺑرو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و وﺟﮭﯽ از وﺟوه او را از درب آن
اﺳﻣش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﯾن ﯾﺎﻓﺗﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺷدن ﻣﺎ ﺑواﺳطﮫ آن وﺟﮫ او ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺧﻠﻘﺗﯽ رو در رو و ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺟﻠﯾﺎت ﺟﻣﺎل اوﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﭼون او .ﺗﺧﻠﻘوا ﺑﺎﺧﻼق ﷲ ﻋﯾن ﺗﺧﻠﻘوا
ﺑﺎﺳﻣﺎءﷲ اﺳت و ﺗﺧﻠﻘوا ﺑوﺟﮫ ﷲ! در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن!
 -۵۶۶ﭘس اﺳﻣﺎی او ﻣﺎ را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد و وﺟود اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد و اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻣﺗﺄﻟﮫ ﺷدن ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺟودی ﮐﻠﻣﮫ اﺳت
و ﻧﮫ ﻓﻠﺳﻔﯽ .ﭘس اﯾﻧﮏ ﺑﻧﮕر ﮐﮫ آﯾﺎ در ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻖ ،ﻣوﺟوداﺗﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗر از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد .ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن اﯾن اﺳﻣﺎء ھم ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ اﺳت :ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن اﺳت! و ﺑدان ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ دﯾﮕر ﻣوﺟودی در ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻖ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺧﺎﻟﻖ اﺳت.
 -۵۶٧در ﻧﺧﺳﺗﯾن روزھﺎی رﻣﺿﺎن اﻣﺳﺎل اﯾن دﻋﺎی ﻗرآﻧﯽ ﺑر زﺑﺎﻧم ﺟﺎری ﺷد ﮐﮫ :رﺑّﻧﺎ اﺗم ﻟﻧﺎ ﻧورﻧﺎ! ﭘروردﮔﺎرا ﻧور ﻣﺎ را
ﮐﺎﻣل ﻓرﻣﺎ! ﮐﮫ ﭼﻧد روز ﺑﻌد اﯾن ﮐﺗﺎب "ﮐﻠﻣﺔ ﷲ" ﺑر ﻗﻠﻣم ﺟﺎری ﺷد .و اﯾن اﺟﺎﺑت دﻋﺎﯾم ﺑود زﯾرا ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﮐل ﻧور اوﺳت و
ﻧوراﻟﻧور اوﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ ھﻣﮫ ﻧورھﺎﺳت :ﷲ ﻧور آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن اﺳت!
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 -۵۶٨ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ذﮐر ﺗوﮐل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ذﮐر ﮐل اﺳت ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﻣل و ﺧﺎﻟص و ﻓﻘط ﺑﮫ ﻗﺻد ﭘرﺳﺗش ﺑر زﺑﺎن و دل ﺟﺎری
ﺷود وﮔرﻧﮫ ﺧﺳران ﻋظﯾﻣﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ در اﯾن ذﮐر از ﺧدا ﺟز ﺧدا ﻧﺑﺎﯾد ﺧواﺳت .ﭘس اﯾن ذﮐر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و
ذﮐر ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن اﺳت ﭘس ﻧﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ھوس ﺑر زﺑﺎن آﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷرک و ﺳﮭوﯾت و ﻣطﺎﻟﺑﺎت!
 -۵۶٩اﮔر اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺟﻣﻠﮫ ذﮐرﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﺎدآورﻧده وﺟودﻧد ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑﮫ ﯾﺎدآورﻧده ﺗرﯾن اذﮐﺎر اﺳت زﯾرا ﮐﻠﻣﮫ ازل اﺳت ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی دﯾﮕر اﺳت .ﭘس ﺑﮫ ﯾﺎدآورﻧده ﺗرﯾن و ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن اذﮐﺎر اﺳت.
 -۵٧٠اﯾن اوﻟﯾن اﺳم ﺧداوﻧد در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور از اﻧﺳﺎن رﺳﯾد ﮐﮫ آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣﺧﻠوق ھم ﺑود .و اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﻓﻘط در دﯾن اﺳﻼم و ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد )ﷲ( ﺧودش ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣﺗﻘﯾن را در ﻧزد ﺧودش ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد :ﺧدا ھر ﮐﮫ
را ﺧواھد از ﻧزد ﺧود ﺣﮑﻣت دھد ،ھر ﮐﮫ را ﺧواھد در ﻧزد ﺧود ﺗﻌﻠﯾم دھد و ﺑﮭر ﺑﻧده ای ﮐﮫ ﺧواھد روﺣش را ﻧﺎزل و اﻟﻘﺎء
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ...ﻗرآن ﮐرﯾم -و اﯾن اﻣر ﻗﺑل از اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی ﻓﻘط ﻣﺧﺗص اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑود و ﺑﺎ ظﮭور اﺳﻼم ﺷﺎﻣل ھر ﺑﻧده ﻣؤﻣﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺟﻧﺑﮫ ای از ﮐﻣﺎل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت ﺧدا در ﺧﺎﺗﻣﯾت اﺳت .و اﯾن ﮐﻣﺎل از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت.
 -۵٧١ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎﻋﺎت ﻧزول ذﮐر و روح ﺑر اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ھﻣﮫ ھوش و ﺣواﺳم ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺑود
ﺳر اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺗﺣﯾر و ﻣﺗﻔﮑر ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت.
و ﺷﺑﺎﻧﮫ روز اﻧدﯾﺷﮫ ام در ّ
 -۵٧٢ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺟﺎت و ﺳﻌﺎدت اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن دوﺳﺗﯽ ﻗﻠﺑﯽ ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ای از
ﻋداﻟت و ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﺧود رﺳﯾده اﻧد .و اﯾن ﻋداﻟت وﺟودی ﺣﺎﺻل ﺗﺣﻘﻖ ﻻاﻗل اﺳﻣﯽ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ در ﺟﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت ﺑﮫ
ت ﺗوﺑﮫ ﮐرده و ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﮐﮫ اﯾن
درﺟﮫ ای .ﮐﮫ اﯾن ﺗﺣﻘﻖ ﺣﺎﺻل ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ از وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑر ﮐل ﺑﺷرﯾ ِ
ﻧور ،اﺳﻣﺎءﷲ را در ﻓطرت آﺣﺎد ﺑﺷری اﺣﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﺳت راز ﻋداﻟت ﮐﮫ اﺳﺎس دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت ﺑﯾن آﺣﺎد ﺑﺷر اﺳت.
زﯾرا راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﺣﺑت اﺳت ﻓﻘط ﺑﯾن ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﯾن رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور اﺳﻣﺎء ﷲ زﻧده ﺷده اﺳت .ﺑﯾن ﻗﻠوب
ﺷﻘﯽ و ﻣرده راﺑطﮫ ای ﭘدﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد ﺟز رﯾﺎ و ﻣﮑر! "ﺧداوﻧد ﻣﻧت ﻧﮭﺎد و ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﯾن را ﺑﮭم ﻣرﺑوط ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﮔر ﺗﻣﺎم
دﻧﯾﺎ و دو ﺑراﺑرش را ﺻرف اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ".ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -۵٧٣ﺗﺎ ﻧوری از ﺧداوﻧد در ﺟﺎن آدﻣﯽ درﺧﺷش ﻧﯾﺎﺑد اﻧﺳﺎن ﺑر ﺟﺎی ﺧوﯾﺷﺗن ﻗرار ﻧﮕﯾرد و ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﺧود ﻧرﺳد و ﻋﺎدل
ﻧﺷود و ﻗﺎﻧﻊ و ﻏﻧﯽ در ﺧود ﻧﮕردد و ھﻧوز ﻣﺗﺟﺎوز و ﺑﺧﯾل و ﻗﺣطﯽ زده اﺳت .و اﯾن ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ﺧﻼﻓت اﺳﺎس ﻋداﻟت اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺟز ﺑرای اﯾن ﻣﻘﺻود آﻓرﯾده ﻧﺷده اﺳت و ﻟذا ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن
ﻧور ﻧرﺳد ﺑﯽ وﺟود و ﺳرﮔردان و ﮔﻣﺷده اﺳت .در اﯾن ﺑﺎب ﺑﮫ ﮐﺗﺎب "ذﮐر" از اﯾﻧﺟﺎﻧب رﺟوع ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 -۵٧۴ﻋدل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﻌﺎدل در ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎﯾش ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود اﺳت .ﮐﮫ آدم ﻋدم اﺳت و ﺧدا ھم وﺟود! ﭘس اﯾن ﺗﻌﺎدل
ﺟز ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﺧﻼﻓت و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و اﯾﻧﺳت راز و ﺣﻘﯾﻘت اﺳم "ﻋﺎدل" ﮐﮫ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش در
ﺧﻼﻓت ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداوﻧد ﻣﺣﻘﻖ ﺷده اﺳت .ﭘس ﻋﺎدل ﮐﺎﻣل ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮐﺎﻣﻠش ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت!
 -۵٧۵ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﻋداﻟت در درﺟﺎﺗش ﺣﺎﺻل درﺧﺷش و اﺣﯾﺎی اﺳﻣﺎءﷲ در ﻓطرت اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ
ﺧﻼﻓت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑﯾن ﺑود و ﻧﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در ذات ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ وﺟود و ظﮭور اﺳت ﺣﺿور دارد و آن
ﺧﻼﻓت ﺑﯾن ال و ﻻﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﺻورت ظﺎھری ﻟﻔظ ال و ﻻ ﻧﯾز ﻣﺷﮭود اﺳت ﮐﮫ ﭼون ال را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗرﺗﯾب ﺣروﻓش
ﻣﻌﮑوس ﮐﻧﯾم "ﻻ" ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﻋﮑس ﻧﯾز.
 -۵٧۶ﭘس اﮔر در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑر ﻋدل اﺳﺗوار اﺳت ﻋﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻼﻓت ﺑﯾن وﺟود و ﻋدم اﺳت و ﺧﻼﻗﯾت
ﺑﯾن ال و ﻻ .و ﻟذا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺻورت ﷲ اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺻورت ﻋدم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت
ﻻﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻻی آﺷﮑﺎر ﺷده :ال -ﻻ .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" :ھر ﭼﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﻧﺎﺑود اﺳت اﻻ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد" .اﯾﻧﮏ
ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﺳﺧن را ﮐﮫ :آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ،ﻧﯾﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ،ھﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن ﺑود
ﺳر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت ﺑﺷری ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
و ﻧﺑود اﺳت .و اﯾن ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺑﯾﺎن ﻋﻘﻼﻧﯽ ّ
٦٤

 -۵٧٧اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣذﮐور ﻧﺎﺑﺗرﯾن و رﯾﺷﮫ ای ﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑذرش در
اﻧدﯾﺷﮫ و ﺟﺎن ﮐﺎﺷﺗﮫ ﺷود ،ﺷﺟره ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی را در ﺳرﯾﻌﺗرﯾن و ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن ﻣدت در وﺟود آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ
ﻧﺷﺎﻧد و ﻓﻘط از ﻣﻧظر اﯾن راز اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑر دوﮔﺎﻧﮕﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ وﺟود ﻓﺎﺋﻖ آﻣد.
 -۵٧٨و اﮔر اﯾن ﺧﻼﻓت ﺟز ﻋﺷﻖ ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری ﻧدارد ﭘس ﻋداﻟت او ﻋﯾن ﻋﺷﻖ اوﺳت .ﭘس ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ،ﮐﻠﻣﮫ
ﻋﺷﻖ اﺳت .ﭘس ذﮐر اﯾن ﮐﻠﻣﮫ از زﺑﺎن و ﺟﺎن ﺑﻧده اش ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد! ﮐﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ ھﻣﺎن رﺣﻣت ﻣﺣﻣدی ﺑر
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن رﺣﻣت در ﻣﻌراج ﻣﺣﻣدی ﻣﺣﻘﻖ ﺷد ﮐﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ در ﺻورت اﻧﺳﺎن ﺑود .ﭘس ذﮐر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ
ذﮐر ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل اﯾن ذﮐر و ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﺑﺎﺷد ھﻧوز ﻣﺣﻣدی ﻧﯾﺳت.
" -۵٧٩آﻧﮑﮫ ﺑدی ﮐرد واژﮔون ﺷد ﺑﺻورﺗش در آﺗش ".ﻧﻣل -٩٠زﯾرا آﻧﮑﮫ ﺑدی ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑدی را ﺑﮫ اﺳم ﺧوﺑﯽ ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ
ﺷود ﭘس ﺷﻌور و وﺟداﻧش را واروﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا را ﺗﺑدﯾل و واژﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﺻورت آدﻣﯽ ﻋﺻﺎره ام اﻟﮑﺗﺎب
و ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اوﺳت ﭘس ﺑﺻورت واژﮔون ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﺣﺎﺻل ﻋﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﻟﺑﺎس وﺟود ﻣﯽ
ﭘوﺷﺎﻧد .زﯾرا ﺗﺑﮭﮑﺎری ﺑﺷر از ﻧﺎﺑودﮔﯽ و ﺑﯽ ارادﮔﯽ و ھﯾﭼﯽ اوﺳت ﮐﮫ در ﺻورت وﺟود ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺻورت
اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﻣل ﮐن!
 -۵٨٠و ﺑدان آﻧﮑﮫ ﻋﻣل ﺑدی را ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﻣل ﺧﯾری ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﯾن ﮔﻧﺎه را
ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣل ﺑد ﺧود را ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھد .ﭘس آن اﺳم ﯾﺎ ﺻﻔت اﻟﮭﯽ وی را واژﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺧودش اﯾن واژﮔوﻧﯽ را در ﻧﻔس ﺧود ﻣرﺗﮑب ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣﻠش ﻣوﺟب واژﮔوﻧﯽ او ﻣﯽ ﺷود.
 -۵٨١و اﯾن واژﮔوﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ ﭼﮫ در ﻧﻣﺎز و ذﮐر و ﯾﺎ ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﻣﺻداق ﻣﮑر ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﻧﯾز ﻣﮑر ﺧدا ﺑﺎ
اﯾن ﻣﮑﺎران .وﻟﯽ ﻣﮑر ﺧدا از ﺧﯾر و رﺣﻣت اوﺳت زﯾرا ﻣوﺟب رﺳواﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﮑﺎر ﺷده و او را از اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎﻻری
ﺑﺎزﻣﯽ دارد.
 -۵٨٢اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻋدﻣﯾّت ﺧود را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻣﺣﺿر ﺧداوﻧد ﺑﺑرﻧد و طﻠب وﺟودش ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﻟﺑﺎس وﺟود ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن آن ﻟﺑﺎس ﻣذھب و ﻋﺑﺎدت و ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب اﺷد واژﮔوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔردد
ﮐﮫ ﺳﻘوط در درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت.
 -۵٨٣ﯾﮏ ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﯾﺦ اﮐﺑر اﺑن ﻋرﺑﯽ ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺷب زﻧده دار ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد "ﺷب ﻣﺧﺻوص ﻣن
اﺳت ﻧﮫ ﺑرای ﻗرآن ﺧواﻧدن .ﺷب ﻣﺧﺻوص ﻣن اﺳت ﻧﮫ ﺑرای ﺣﻣد و ﺛﻧﺎ )ﻧﻣﺎز(" اﯾن ﺣدﯾث ﺑرای اﯾﻧﺟﺎﻧب در ﺣﮑم ﯾﮏ زﻟزﻟﮫ
ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑود ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺳﺧﻧﯽ ﭼﻧدان ﺟدﯾد ﻧﺑود زﯾرا ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﮭﺎ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻋﺎرﻓﺎن ﺷب ﺑﯾدارش دﯾدار ﮐﻧد )ﯾﮏ ﺣدﯾث ﻧﺑوی( ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ در ﺧود ﻗرآن ﮐرﯾم ھم واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ "ﺧواﻧدن ﺧداوﻧد ﺑﮫ
وﻗت ﺳﺣر ،ﻣﺷﮭود اﺳت ".و اﯾن آﺷﮑﺎرا ﺳﺧن از ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت ﺳﺣرﮔﺎھﺎن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن از آن دم زده اﻧد :دوش وﻗت
ﺳﺣر از ﻏﺻﮫ ﻧﺟﺎﺗم دادﻧد ...از اﯾن ﻣﻧظر آن ﺳﺧن ﻣﻌروف ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ ھم ﻣﻔﮭوﻣﺗر ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ" :ﻋﻣری ﻣﺷﻐول ذﮐر
)ﺧواﻧدن ﺧدا ﺑﮫ زﺑﺎن( ﺑودم ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه دﯾدم ﮐﮫ ﺣﺟﺎﺑم ذﮐرم ﺑود ".اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷب زﻧده داران ﻋﺎرف ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﮭﺎ و
ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ اﺳت و اﮔر ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻧﯾت دﯾدار ﺑﺎ
ﺧﺎﺻﮫ ﺳﺣرﮔﺎھﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﮭ ّﯾﺎی دﯾدارش ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻏﺎﯾت ّ
ﭘروردﮔﺎرش را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭘس ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد و اﺻﻼً ﻣﯾزان ﺗﻘرب ﭼﯾﺳت؟ وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﺑﺎرھﺎ در ﮐﺗﺎﺑش اﺷﮑﺎل ﮐﺎر را
ﻣﺗذﮐر ﺷده اﺳت ﮐﮫ :وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً دﯾدار ﭘروردﮔﺎر را ﺑﺎور ﻧدارﻧد .ﭼرا؟ "ﭼون ﺷوﻗﯽ ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن
ﻧدارﻧد ".ﭼرا؟ "زﯾرا دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن در ﺗﺻرف دﻧﯾﺎﺳت ".ﻗرآن -ﭼرا؟ "زﯾرا در ﺟﺳﺗﺟوی ﻟﻘﺎی ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ".ﻗرآن -ﭘس
اول و آﺧر و ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﻣﺎن ﻟﻘﺎی رب اﺳت.
 -۵٨۴و اﻣﺎ ﺑﺎزﮔردﯾم ﺑﮫ ھﻣﺎن راز اوﻟﯾﮫ ای ﮐﮫ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ آن آﻏﺎز ﺷد و آن راز ﻣؤﻧث ﺑودن ﮐﻠﻣﮫ "ﷲ" اﺳت .ﮐﻠﻣﮫ ﷲ
ﺑظﺎھر ھم ﻣؤﻧث اﺳت زﯾرا "ه" ﺗﺄﻧﯾث دارد ﻣﺛل اﻟﮫ ﮐﮫ "ه" ﺗﺄﻧﯾث ﺑر "ال" اﺳت ﭘس اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ھم ﺑﺧودی ﺧود ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش
ھﺳﺗﻧد .ﺳﺋوال اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼرا ال -ﻻ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت آﯾﺎ اﯾن ﭘرﺳﺗش دﻟﯾل ﻣﻌﻧوی و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ھم دارد؟
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 -۵٨۵ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺗﮑﻠﻣﯾن ﻟﻔظ ﷲ را ﻣﺧﻔف ال اﻟﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻟﮫ ﻣﻌروف و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺧود
اﻟﮫ ھم ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت ﮐﮫ "ال" اﺳت .ﭘس اﯾن ال اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎت و ظﮭور و ﺷﻧﺎﺧت
و ﻣﻌرﻓت اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت وﻻﻏﯾر .ﺣﺎل اﮔر اﯾن اﻟﮫ ﺑﺎز ھم ﻣﻌروﻓﺗر و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺗر ﺷود و ال -اﻟﮫ ﺷود ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش
ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ رﺳد ﯾﻌﻧﯽ ﷲ ﮐﮫ ﻣﺧﻔف ال اﻟﮫ اﺳت.
 -۵٨۶وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑرای ﮐﻠﻣﮫ ﷲ رﯾﺷﮫ ﻟﻐوی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ دﯾﮕری ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﯾم و آن ال -ﻻ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﻣﺎن ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻧﺎ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﯾم و در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را در ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرده اﯾم و ﺗﺄوﯾل و
ﺗﻌﯾن ﻧﻣوده اﯾم.
 -۵٨٧ﺣﺎل ﭼرا ال -ﻻ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت؟ زﯾرا ﺑو ِد ﻧﺑود اﺳت :وﺟود ﻋدم ﯾﺎ ﻋدم وﺟود! آﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧوی و ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ،ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻧﺎﺑﺗر و ﻣطﻠﻖ ﺗر و اﺿدادی ﺗر و ﺗوﺣﯾدی ﺗر و ﺣﯾرت آورﺗر از ﺑود ﻧﺑود ﻣﻣﮑن اﺳت؟ ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور
ﻋدم! ھﺳﺗﯽ ِﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ِھﺳﺗﯽ! ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻔﮭوﻣﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺷﻌوری و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻋظﻣت ﺗر و ﻋﺎﻟﯾﺗر و
ﻣﺣﺎﻟﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت و اﯾن ﻋﯾن اﻣﮑﺎن ﻣﺣﺎل اﺳت :ﻣﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت و اﯾن ﺑﻘدرت ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ اﺳت.
 -۵٨٨و اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺻوﻻ ً ﭼرا ﯾﮏ ﭘدﯾده و ﻣﻌﻧﺎی ﻣؤﻧث ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﻧﮫ ﻣذﮐر؟! ﭼرا اﻟﻔﺎظﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
"ه" ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش و ﯾﺎ ﻻاﻗل ﻣﺣﺑوب ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -۵٨٩ﺟز ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ھﯾﭼﯾﮏ از اﺳﻣﺎی دﯾﮕر اﻟﮭﯽ ظﺎھری ﻣؤﻧث ﻧدارﻧد ﻣﺛﻼً ﺣﮑﯾم ،ﺣﻠﯾم ،ﻗدﯾم ،ﻋزﯾز ،ﻟطﯾف ،رﺣﯾم و ﻏﯾره و
ﻧﮫ ﺣﮑﯾﻣﮫ و ﺣﻠﯾﻣﮫ و . ...ظﺎھر اﯾن اﻟﻔﺎظ ﻣذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ از ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣؤﻧث اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣﻌرﻓﯽ آن
در ﮐﺗﺎب ﺧدا ھم از ﺿﻣﯾر ﻣؤﻧث "ھﯽ" اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت :ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﯽ اﻟﻌﻠﯾﺎ!
 -۵٩٠ﺣرف و ﻟﻔظ "ه" ﺻدای دم و ﺑﺎزدم اﺳت ﺑﺧﺻوص آﻧﮕﺎه ﮐﮫ از ﻋﻣﻖ ﺳﯾﻧﮫ ﺑرآﯾد ﺑﮫ ھر ﮐدام از اﻋراب )ﻓﺗﺣﮫ ،ﺿ ّﻣﮫ
ﯾﺎ ﮐﺳره(.
 -۵٩١و ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﻣؤﻧث ﻣﮭد ﭘرورش و ظﮭور ﻧﺳل ھﺳﺗﻧد از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺳﺎن! ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑذر و ﻧطﻔﮫ ﻣرد
)ﻣذﮐر( در رﺣم زن ،اﺻل اﯾن ﭘﯾداﯾش اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﭘﻧﮭﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣرد ،ﭘﻧﮭﺎن و ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﻧده اﺳت وﻟﯽ زن،
آﺷﮑﺎر و آﺷﮑﺎرﮔر اﺳت از ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی! و ﺧود ﻣرد ھم در زﻧش آﺷﮑﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
از زن )ﻣﺎدر( ھم ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود ﻣﯽ ﻧﮭد .ﭘس ﺗﺄﻧﯾث ،ﻗﻠﻣرو ظﮭور اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت .ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھم
ﭼﻧﯾن اﺳت.
 -۵٩٢و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً درﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﯾﺎن و ﻋﯾﺎﻧﮕر ﺑودن زن اﺳت ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ﺣﺟﺎب و ﻋﻔﺎف و ﭘوﺷش ﺷده اﺳت اﻻ ﺑرای
ﻣﺣرﻣﺎن ﺧوﯾش ﮐﮫ اﺻﻠش ھﻣﺳر ﻣﺣﺑوب اﺳت .ﺧداوﻧد ھم ﮐﮫ اﺻل ظﮭور و ظﺎھر ﮐﻧﻧده وﺟود اﺳت و اظﮭراﻟظﺎھرﯾن اﺳت
ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ از ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎن ﺧوﯾش ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و ﺟز ﺑرای ﻣﺣﺑّﺎن و اوﻟﯾﺎﯾش رخ ﻧﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد.
 -۵٩٣و اﻣﺎ اﺻل و اﺳﺎس ﻣﺣرﻣﯾت و ﻧﺎﻣﺣرﻣﯾت و اھل و ﻧﺎاھل ﺑودن ﭼﯾﺳت؟ زن و ﺷوھر ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺣرم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧﺎن را از ﻧﻔس ھﻣدﯾﮕر ﺑرﮔزﯾده اﺳت" .ﺧداوﻧد از ﻧﻔس ﺧود ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ ھﻣﺳری ﺑرﮔزﯾده اﺳت
و ﺑﯾن ﺷﻣﺎ رﺣﻣت و رأﻓت ﻗرار داده اﺳت ".ﻗرآن -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ ھم ﺣوا از ﺑﺎطن آدم ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و ظﮭور
آدم اﺳت و ﻟذا ﺑواﺳطﮫ آدم ﻣﺣﺑوب ﺷده اﺳت.
 -۵٩۴ﺣﺎل ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﻣﺣرﻣﺎن و دوﺳﺗﺎن ﺣﻖ و اھل ﷲ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؟! ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را در ﺑﺎطن ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﮐرده و
ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده اﻧد و ﻟذا ﺧود را ﻋﯾن ذات ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺧو ِد ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد "و آن در ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ﭼرا ﻧﮕﺎه
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ".ﻗرآن -اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻧزدﯾﮑﺗر از رگ ﮔردن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﺑﮫ آدﻣﯽ ﻣﺣرﻣﺗر از ﺧود آدم ﺑﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ رﺳول ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﻘدﻣﺗر از ﺧودﺷﺎن ﺑﺧودﺷﺎن اﺳت .ﭘس دوﺳﺗﺎن ﺧدا ﺟز ﻋﺎرﻓﺎن
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ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ از راه ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ رﺳﯾده اﻧد .ﺑرای اﯾن ﺟﻣﺎﻋت اﺳت ﮐﮫ در ﺷب زﻧده داری ﺣﺗﯽ ﻗرآن و ﻧﻣﺎز ھم
ﺣﺟﺎب اﺳت.
 -۵٩۵ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﺷﮭود اﻟﮭﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻋﺎرف ،ﺷﮭود اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی
وﺟﮫ اﻋﻼی ﭘروردﮔﺎر در ﻧزد اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد طﻠب و دﯾدار ﺷود .ﺳوره ﻟﯾل -ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ظﮭور ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮭﺎن اﻧﺳﺎن اﺳت
و ﻓﻘط ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ و ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌرﻓت و ﯾﻘﯾن و ﺟﺳﺗﺟو و ﺳﻠوک اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً و ﻗﻠﺑﺎ ً و روﺣﺎ ً و ﺟﺳﻣﺎ ً ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ
ﺷود و ﺗن ﻋﺎرف ارض واﺳﻊ ﭘروردﮔﺎر ﻣﯽ ﺷود آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷرﺣش رﻓت.
 -۵٩۶وﻟﯽ اﻣروزه در ﻣرﺣﻠﮫ اوج ﮔﯾری روزاﻓزون ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ،دﯾﮕر ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺧﺎطب اﯾن آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾث ﻟﻘﺎءاﻟﻠﮭﯽ و
اﺧﻼص در دﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت در ﻋرﺻﮫ ﻋرﻓﺎت ﺣﻖ ﻗرار دارد و ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ
ﻋﺎرف ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﭼﻧﺎن ﮐور و ﮐر و ﻻل و اﺣﻣﻖ و دﯾواﻧﮫ ﺷود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﻔﮭﻣد و ﻧﺑﯾﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑدﺳت ﺧود ﻧﺎﺑود ﮔردد .ﮔراﯾش
روزاﻓزون ﻋرﻓﺎن ﮔراﺋﯽ ھﺎ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در ﻋﺻر ﻣﺎ ،دال ﺑر اﯾن ادﻋﺎﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣﻌﺎرف ﺗوﺣﯾدی را راه و روش اﯾن
ﺟﻧﺑش ﻓطری ﺧود ﻗرار ﻧدھد ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و دﺟﺎﻻن درﻣﯽ آﯾد .از اﯾن ﻣﻧظر ارزش و ﻣﻌﻧﺎی رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ
و ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼرا اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺳرار اﻋﻼی ﺧﻠﻘت را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﮫ و اﻣﯽ ﺑر ھﻣﮕﺎن ﺑﯾﺎن و ﻋﯾﺎن
ﮐرده اﯾم .اﯾن ﻧﯾﺎز و ﺿرورت اﺿطراری و واﺟب اﻟوﺟودی دوران ﻣﺎﺳت.
 -۵٩٧ﭘس اﮔر در آﺧراﻟزﻣﺎن در ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت و ﺣﺳرت و ﺗﺄﺳف ﺷﺎھد اﻧﮭدام و ﺗﺑﺎھﯽ ﺑﺳﯾﺎری از اﺣﮑﺎم ﺷرع و ﺷﻌﺎﺋر اﻟﮭﯽ
ھﺳﺗﯾم ﺧود ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ و ﻋﺑرت و ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﻓﯾﻖ اﺟﺑﺎری ﺟﮭت ﭘﻧﺎه ﺑردن ﺑﮫ ﺧود ﺧداﺳت زﯾرا دﯾن راه رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺧداﺳت و ﺷرﯾﻌت روش اﯾن راه اﺳت و ﺷﻌﺎﺋر اﻟﮭﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﺧود ﺑﮫ ﺧود از
اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣﺻداق آن ﮐﻼم ﻣﻌروف اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﭼون ﺑﮫ ﮐﻣﺎل اﺳﻼم رﺳﯾدﯾد
ﺑرای ﺧدا ﺧروج ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن ﺧروج آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧروج اﺟﺑﺎری اﺳت ﺑرای ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﮐﮫ از دﯾن و
ﺷرﯾﻌت ﺑﻌﻧوان اﺑزار ﻣﻌﯾﺷت و رﯾﺎﺳت ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرﻧد واﻗﻌﮫ ﺧوﺷﺎﯾﻧدی ﻧﯾﺳت.
 -۵٩٨ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺷﻌﺎﺋر اﻟﮭﯽ در اﺳﻼم و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ﻣذاھب اﺑراھﯾﻣﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻠﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﺎن اﺳت و ﻣﯽ
داﻧﯾم ﻣراﺳم ﺣﺞ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﮐﻣل و ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ ﻋﺑﺎدات اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ ظﮭور اﺳﻼم و اﻣﺎﻣت و ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ واﻗﻌﮫ ﮐرﺑﻼی ﺣﺳﯾﻧﯽ
ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻣورد اﻧﮭدام طﺑﯾﻌﯽ و ﺑﺷری ﻗرار ﮔرﻓت .ﯾﮑﺑﺎر ﺑواﺳطﮫ آﺗش ﺳوزی ﻋﻣدی ﺑدﺳت ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﯾزﯾد و ﺳﭘس
زﻟزﻟﮫ و ﺑﺎر دﯾﮕر ﺳﯾل ،اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎﺑود ﺷد .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺑل از اﺳﻼم ﺧودش از اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺣراﺳت ﻧﻣوده
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن آن واﻗﻌﮫ ﺗﮭﺎﺟم اﺻﺣﺎب ﻓﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﻣداد ﻏﯾﺑﯽ اﯾن ﺳﭘﺎه را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺳﺎﺧت .وﻟﯽ اﻣروزه
ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻣد و دﺳﯾﺳﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺣﺟﺎز و ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ ﭼﺎه زﻣزم ﮐﮫ اﺳﺎس ﭘﯾداﯾش ﮐﻌﺑﮫ اﺳت ﺑﮫ ﻣوادی زھرآﮔﯾن و ﻣﮭﻠﮏ
آﻟوده و ﻣﺳﻣوم ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .آﺑﯽ ﮐﮫ در طﯽ ھزاران ﺳﺎل ﺷﻔﺎﺑﺧش اﻣراض ﺑود ﺧود ھﻼک ﮐﻧﻧده ﺣﺎﺟﯾﺎن ﺷده اﺳت .و اﯾن ﻓﻘط
ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮭش ﻓراوان ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ از ﻋﻼﺋم ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت" :و در آن روز ﺟز ﺧدا ھﯾﭻ ﭘﻧﺎه و
ﯾﺎور و دادرﺳﯽ ﻧﯾﺳت ".ﻗرآن -و اﺻﻼً آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن راه اﺳت ،راه ﺗﺎ ﺧدا .و زﻣﺎن ﺟز ﻣﮭﻠت ظﮭور و دﯾدار ﻧﯾﺳت
ﺳﺎﻋﮫ!
ﮐﮫ ﺑﮫ آﺧر رﺳﯾده اﺳت و اﯾﻧﮏ ﺳﺎﻋت دﯾدار اﺳت :اﻟ ّ
 -۵٩٩ﯾﻌﻧﯽ ھر آﻧﭼﮫ ﺳﺧن و ﻣﻌرﻓت و ﺣﺟت و ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ ﻓﻘط ﻣﺧﺗص ﻋﺎرﻓﺎن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑود اﯾﻧﮏ ﺧواه
ﻧﺎﺧواه ﻣﺷﻣول ﮐل ﺑﺷرﯾت اﺳت .ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا ھﻣﮫ آدﻣﯾﺎن دارای اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻟوھﯾت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن
اﺣﺳﺎس ﮐور اﮔر ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت و ﺧودآﮔﺎھﯽ ﺗوﺣﯾدی ﻧرﺳد ﻣﺣﻣل ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﯽ ﺷود.
 -۶٠٠ﭘس اﮔر اﻣروزه در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن در ھﻣﮫ ﻣذاھب ،ﻣﺗﺷرع ﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ را ﮔﺎه ﺷرﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺟز ﺣﻘﯾﻘت
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ظﮭور ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ﻋﻠت دﯾﮕری ﻧدارد و ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد آن ﺣﮑﺎﯾت ﻣﻌروف ﻟﯾﻠﯽ و ﻣﺟﻧون اﺳت ﮐﮫ ﺷﺑﯽ ﻟﯾﻠﯽ ﺑﮫ دﯾدار
ﻣﺟﻧون رﻓت و ﻣﺟﻧون در ﺣﺿور ﻟﯾﻠﯽ ﻣﺷﻐول ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ ﻟﯾﻠﯽ ﺷد" ...ﺣﻖ آﻣد وﻟﯽ ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و اﻧﮑﺎر ﻧﻣودﻧد ".ﻗرآن-
ﭘس ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺟز ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ و ﺣﻖ ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت.
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ  -ﻋﯾد ﻓطر  ١٣٩٢ه .ش
اﯾن ﺑود ﺳﯾر از ﺣﻖ ﺑﺎ ﺣﻖ در ﺧﻠﻖ! واﻟﺳﻼم –
٦٧

