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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

 -١ای ﻋدم ،ﺧدای را ﭘرﺳﺗش ﮐن ﺗﺎ ﺑوﺟود آﺋﯽ زﯾرا ﺑواﺳطﮫ ﭘرﺳﺗش آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷوی :اﻧس و ﺟن را ﻧﯾﺎﻓرﯾدم ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﻧد .ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٢ای آدم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺧود ﻣﯽ ﭘﻧداری ﻧﺎرﯾﺳت ﮐﮫ از ﭘرﺗو ﻧور وﺟود ﺑر ﻋدﻣت ﺣﺎدث ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﻧﺎر را ﻣﭘرﺳت ﻧور
را ﺑﭘرﺳت ﺗﺎ ﻧﺎرت ﻧور ﮔردد.
 -٣ﭘس اﮔر ﺧدای را در ﺧﯾﺎل ﺧود ﺑﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎر را ﭘرﺳﺗﯾده ای ﭘس ﻧورش را در ﮐﺳﯽ ﺑﭘرﺳت ﮐﮫ داراﯾش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧوراﻧﯽ
اﺳت.
 -۴و ﻧور وﺟود در ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺑﺑﯾﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﺎدش آوری ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧود ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوی.
 -۵ﭘس ﺗﺎ ﺑر ﻧور اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﻧور وارد ﻧﺷده ای )ﺻﻠوة( اھل ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد ﻧﺷده ای.
 -۶و ﺗﺎ اھل ﭘرﺳﺗش ﻧﺷده ای ﻋدﻣﯽ ھﺳﺗﯽ اﺳﯾر اوھﺎم و آرزوھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ وﺟود ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
 -٧ای ﺑﻧده ﺧدا ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ درﺑﺎره ھر اﻣر ﺣﻘﯾری ﺗﻔﮑر و ﺗدﺑﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ اﻻ درﺑﺎره ﭘرﺳﺗش ﺧداﯾت .و اﻣری ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺗوﺷﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺗوﺳت.
 -٨ﺧدای را ﺑﭘرﺳت و ﻓﻘط او را ﭘرﺳﺗش ﮐن ﮐﮫ اﯾﻧﺳت ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳﻌﺎدت دو ﺟﮭﺎﻧت!
 -٩و ﻣراﻗب ﺑﺎش ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﺧداوﻧد ،ﺧودت را ﻧﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﺳم او! ﻣراﻗب ﺷﯾطﺎن ﺑﺎش ﮐﮫ ﺗو را ﺑﺟﺎی او ﺑﮫ ﺗو ﻏﺎﻟب ﻧﮑﻧد!
 -١٠ﭘس ﺧدای را آﻧﮕوﻧﮫ ﺑﭘرﺳت ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ اش .زﯾرا او ﺗو را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﮫ وﻗت ﭘرﺳﺗش!
 -١١ﭘس ﺧدای را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﭘرﺳت ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدای ﻣﯽ اﻧدازد.
 -١٢و ﺧدای را در ﯾﺎد و ﺳوی ﮐﺳﯽ ﺑﭘرﺳت ﮐﮫ ﺧدای را ﺑﮫ ﺗو ﺷﻧﺎﺳﺎﻧده اﺳت .ﺗﺎ ﺑﮫ اﺳم ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ،ﺧود را ﻧﭘرﺳﺗﯽ! و
ﺑﺟﺎی ﻧور ﺑر ﻧﺎر وارد ﻧﺷوی!
 -١٣اﮔر ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﺎور ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑوﻗت ﭘرﺳﺗش ﺗو را ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﺎ ﺗو ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد او را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯽ!
 -١۴ﺧدای را ﭘرﺳﺗش ﮐن ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﺟز او ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی در ﻋﺎﻟم ﻧﯾﺳت زﯾرا ﮐﮫ ﻧﯾﺳت.
ﺣس و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ در ھر ﮐﺟﺎ و
 -١۵ﭘس ﺧدای را ﭘرﺳﺗش ﮐن در ھر ﺻورﺗﯽ و در ھر رﻧﮓ و ﺑوﺋﯽ و ھر طﻌم و ﻟﻣﺳﯽ و ھر
ّ
ھر ﮔﺎھﯽ!
 -١۶ﺧدای را ﭘرﺳﺗش ﮐن در ھر دم و ﺑﺎزدﻣﯽ .ﭼرا ﮐﮫ اوﺳت ﮐﮫ در ھر ﻧﻔﺳﯽ ﺑﺎ روﺣش در ﺗو ﻣﯽ دﻣد و از ﺗو ﻣﯽ دﻣد و
ﺑﺎ ﺗو ﻣﯽ دﻣد.
 -١٧ﺧدای را ﭘرﺳﺗش ﮐن در ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش ﺧود .زﯾرا اوﺳت ﮐﮫ در ﺗو ﻣﯽ ﺷﻧود و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣد.
 -١٨از ﻗﻌر ظﻠﻣﺎت ﻋدم ﺗﺎ ﻋرش ﻧور وﺟود ﺟز ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش طﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود.
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 -١٩ای آدم در ﻣﻧظر ﻧﮕﺎه ﺧدا ھﻣﯾﻧﻘدر ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ .ﻋدم -آﮔﺎھﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺳﺗﯽ ﺗوﺳت ﮐﮫ آﻧرا ﻧﯾز ﺟز
ﺑﻘدرت ﭘرﺳﺗش درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ .وﮔرﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑداﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ!
 -٢٠ﭘس ﺧدای را ﭘرﺳﺗش ﮐن ﺑﺳﺎن ﺗﻣﻧﺎ ﮐردن ،طﻠب ﻧﻣودن ،دوﺳت داﺷﺗن و ﻋﺷﻖ ورزﯾدن ﺑﮫ او ﮐﮫ ﻧور وﺟود اﺳت.
 -٢١ﺧدای را ﭘرﺳﺗش ﮐن ﺑﮫ ﺧﺷوع و ﺻﺑر در آن .و اﯾن ﮐﺎری ﮐﺑﯾرﺳت ﮐﮫ از ﻋﮭده اش ﺑرﻧﯾﺎﯾﻧد ﺟز ﻣﺷﺗﺎﻗﺎن ﻟﻘﺎی او.
 -٢٢و ﺧﺷوع ﺗو در ﭘرﺳﺗش ﮐﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ طﻠب وﺟود اﺳت اﺳﺗﻘرار ﺗو در ﻋدﻣﯾت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺻﺑر در اﯾن ﻋدﻣﯾت!
 -٢٣و ﻋدﻣﯾت ﺧود را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ و در آن ﻣﺳﺗﻘر ﻧﻣﯽ ﺷوی ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧﮕﺎه ﺧدا ،ﺧود را ﺑﺎ او ﻋوﺿﯽ
ﻧﮕﯾری ﺗﺎ ﻋدم ﺧود را وﺟود ﻧﭘﻧداری .و اﯾﻧﺳت ﻧور ﻋدم -آﮔﺎھﯽ و ﭘرﺳﺗش و ﺧﺷوع و ﺻﺑر در طﻠب و ﺷوق ﻟﻘﺎی او!
 -٢۴در ﻧور ﻣﺣﺑت ﻧﮕﺎه ﺧداﺳت ﮐﮫ دﭼﺎر ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﺧود -ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺷوی و در اﯾن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ،اﺑﻠﯾس ﺣﺎﻣﯽ و ﻣﻌﻠم ﺗوﺳت.
ﺗﺎ از اﯾن ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و اﺑﻠﯾﺳﯾت ﺟدا ﻧﺷوی و ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﻧﯾﺎﺑﯽ اھل ﭘرﺳﺗش و ﺧﺷوع ﻧﯾﺳﺗﯽ و از ﻣﺷرﮐﺎﻧﯽ و ظﺎﻟﻣﺎن!
 -٢۵ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺷوع ﻋدﻣﯾت ﺧود ﻧرﺳﯽ در ﻣﺣﺿر ﺧدا ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾری و ﻋﺎﺑد و ﭘرﺳﺗﻧده ﻧﻣﯽ ﺷوی و ﺑر دﻋﺎ و ﻧﻣﺎز و
ﭘرﺳﺗش ،ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯽ در ﻣﺣﺿرش!
 -٢۶ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺎدﯾت و ﺻورت ﻋدﻣﯽ ﺧود را وﺟود ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺧداوﻧد را ﮐﮫ ﻧور وﺟود اﺳت ﭘرﺳﺗش ﮐﻧﯽ
و از او طﻠب وﺟود ﻧﻣﺎﺋﯽ اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺗو ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻧّت اﺳت و ﺗﺟﺎرت و رﯾﺎ و ﺑﺎزی ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧون و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد و اﺣﺎطﮫ ﺷﯾطﺎن!
 -٢٧ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ،ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﺑﻔﮭم و ﺑﮫ ﻧور ﭘرﺳﺗش ،ﻋدﻣﯾت ﺧود را در ﻣﺣﺿر وﺟودش ﺑﺑﯾن ﺗﺎ ﻣﺷﺗﺎق دﯾدار وﺟود
ﺷوی ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﺷوی در ﻧﻣﺎز و دﻋﺎ و ﭘرﺳﺗش ﺗو ھﯾﭻ ﺧﯾر و ﻧﺻرﺗﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺳراﺳر ﺧﺳران و آﺗش اﺳت.
 -٢٨ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت و ﭘرﺳﺗش ،ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﺑﺑﯾن و ﺑر آن ﻣﺳﺗﻘر ﺷو ﺗﺎ طﺎﻟب وﺟود ﺷوی .وﮔرﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎر دوزخ ﻧﺎﺑودی ﺑﮫ
ﻋدﻣﯾت ﺧود ﻣﯽ رﺳﯽ و طﺎﻟب وﺟود ﻣﯽ ﺷوی زﯾرا او ھﯾﭼﮑس را ﻻﯾﻖ ﻧﺎﺑودن ﻧﻣﯽ داﻧد و اﮔر ﺑﮫ ﻧور ﻧﺷد ﺑﮫ ﻧﺎرش طﺎﻟب
وﺟود ﻣﯽ ﺳﺎزد و ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
 -٢٩ﭘس ﻓﮭم ﮐن ﻣﻌﻧﺎی »وای ﺑر ﻧﻣﺎزﮔزاران ﻧﺎﻓﮭم و رﯾﺎﮐﺎر« را! و ﺑﻧﮕر آﺛﺎر ھوﻟﻧﺎک اﯾن وای ﺧدا را در ﻋﺎﺑدان و زاھدان
دﯾواﻧﮫ و رﯾﺎﮐﺎر!
 -٣٠ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﮐﺳﯽ ﻧﻌره ﻣﯽ زﻧد ﻧﻌره اش ﭼون ﻋدﻣﯾﺎن وﺟودﻧﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎد ھوا ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ آﺗش اﺳت ﮐﮫ ﺑر
ذات ﻋدم ﻣﯽ زﻧد و ﻋدم ﭘرﺳت را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد!
 -٣١ﭘرﺳﺗش ﮐن ﺧدای را ﺑﺎ زﺑﺎن دل و ﺟﺎﻧت ﮐﮫ زﺑﺎن ا ّﻣﯽ و ﻣﺎدری ﺗوﺳت و ﭘرﺳﺗش ﻣﮑن ﺧدای را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ
و ﭼﻧﮕﯽ ﺑﮫ دﻟت ﻧﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘرﺳﺗش ظﻠﻣت اﺳت و ﻓراﺧواﻧﯽ ﺷﯾﺎطﯾن!
 -٣٢ﺑدان ﮐﮫ ﻧﻣﺎز و ﻋﺑودﯾت و ﭘرﺳﺗش ﺳراﺳر ﻧور اﺳت .ﻧﮫ ﻧور ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه و آﺗش و ﺑرق ﺑﻠﮑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت و
ﺑﺻﯾرت و ﺷﻧﯾدن و ﺑوﺋﯾدن و اﺣﺳﺎس ﮐردن و ﺑﯾﺎن اﺳت .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷوی ﮐﮫ :ﺧدای رﺣﻣﺎن ﺗﻌﻠﯾم داد
ﻗرآن را و آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را و آﻣوﺧﺗش ﺑﯾﺎن را!
 -٣٣ﺧداوﻧد ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ در ﺿﻣﯾر ﻧﮭﺎﻧت ﭼﯾﺳت وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﯾﺎﻧش ﻧﮑﻧﯽ ھداﯾت ﺑﺳوﯾش ﻧﻣﯽ ﺷوی ﯾﻌﻧﯽ از ﻋدم ﺑﺳوی وﺟود
ﻧﻣﯽ آﺋﯽ! ﭘس ﭘرﺳﺗش ﺳراﺳر ﮔﻔت و ﺷﻧود ﺗو و ﺧداﺳت و آﻓرﯾﻧش ﺗو در ھﻣﯾن دﯾﺎﻟوگ اﺳت .و ﮔﻔت و ﺷﻧود ھم ﻣﺳﺗﻠزم
ﻋﻘل و ﺗﻔﮑر و ﻋﻠم و ﺗﺄﻣﻼت و ﻋرﻓﺎن اﺳت.
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 -٣۴ﭘس ھﯾﮭﺎت از ادﻋﯾﮫ و ﻧﻣﺎز و ﻋﺑﺎدﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻓوت و ﻓﻧﯽ ﺑرای ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﺧدا ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .آری ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ
ﺗﺳﮑﯾﻧت ﺑﺧﺷد و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾت را ﺑرآورد وﻟﯽ آدﻣت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻋدم رھﺎ ﻧﻣﯽ ﺷوی!
 -٣۵ﭘس ﺧدای را ﭘرﺳﺗش ﮐن ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗن و دل و ﺟﺎﻧت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣد وﻟﯽ ﻧﮫ ﺧدای ﺧﯾﺎﻟت را ﮐﮫ ﺧدای ﺟﮭﺎن
ﻣوﺟودات را و ﺧدای ﻟﺣظﮫ ﻟﺣظﮫ درد و ﺷﺎدی و ﻣرگ و زﻧدﮔﺎﻧﯽ را.
 -٣۶ﭘرﺳﺗش ﮐن ﺧدای را در ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو آب و ﻧﺎن ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ ﺗو ﻣﮭر ﻣﯽ ورزﻧد و ﻧﯾز در ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن را دﺷﻣن
ﻣﯽ داری .ﺧدا ﺑدﺳت و زﺑﺎن و ﻓﻌل ﺧﻠﻘش ﺗو را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .ﭘس ﺧدای را در رواﺑط ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﺑﺷﻧﺎس و ﭘرﺳﺗش ﮐن!
 -٣٧ﺗﺎ ﺧدای را در ﺧﯾر و ﺷر زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻧﭘرﺳﺗﯾده ای او را ھﻧوز ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻧﭘرﺳﺗﯾده ای!
 -٣٨ﺧدای را در ﺻدای ﺑﺎد و آب و ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺷﻧو و ﺑﺷﻧﺎس و ﭘرﺳﺗش ﮐن!
 -٣٩ﺧدای را در ﻓﺻول ﺳﺎل و ﮔردش ﺷب و روز و ﮔذار ﻋﻣر ﺧوﯾش ﺑﺷﻧﺎس و ﺑﭘرﺳت.
 -۴٠ﺧدای را در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎﻧت ﺑﺑﯾن و در ﺳرت ﺑﺷﻧﺎس و در دﻟت ﭘرﺳﺗش ﮐن!
 -۴١ﺧداوﻧد ﻧور اﺳت ﻧور ادراک و اﺣﺳﺎس و ﻣﻌﺎﻧﯽ! ﭘس ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ در اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ و ادراﮐﺎت ﺧود ﺗﺄﻣل و ﺗﻌﻣﻖ
و ﻧظر ﮐن ﮐﮫ اﯾن ﺣﺿور ﺧدا در ﺗوﺳت .ﻓﮭم ﺧود را ﻓﮭم ﮐن و اﺣﺳﺎس ﺧود را ﺣس ﮐن و ﻣﻌﻧﺎی ﺧود را ﻣﻌﻧﺎ ﮐن و در
ﻣﺣﺿر ﺣﺿور ﺧود ﺑﺎش ﮐﮫ اﯾﻧﺳت ﭘرﺳﺗش ﻧﺎب!
 -۴٢ﺧداوﻧد ﻧور اﺳت ﻧور ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗو و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗو! زﯾرا ﺗو در ﺷﻧﺎﺧت ﺧود ﺟز ﺷﻧﺎﺧت ﺧود را ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﯽ!
 -۴٣ﭘس اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را ﺗﻌﺎرف ﻣﮕﯾر ﮐﮫ :ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺗﻔﮑر در ﺧود از ﻋﻣری ﻧﻣﺎز ﺑرﺗر اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن
ﻋﺑﺎدت اﺳت و. ...
 -۴۴ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﭼﯾزی را دوﺳت ﺑداری ﯾﺎ ﺑﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ دﯾواﻧﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣوده اﮐﺛر
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺧداﭘرﺳت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﺟن را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ دﯾواﻧﮫ اﻧد!
 -۴۵ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن اﺳﺗوار ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرﺗر ﻧﻣﯽ رود ﻋدم ﭘرﺳﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت!
 -۴۶ھرﮔز ﺧداﺋﯽ را ﻣﭘرﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧدای ﺧﺎص ﺗوﺳت و ﺟدای ﺧدای ﺧﻼﯾﻖ اﺳت و ﺟدای ﺧدای دﺷﻣﻧﺎﻧت! ﺧداﺋﯽ را
ﭘرﺳﺗش ﮐن ﮐﮫ ﺧدای واﺣد ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑر ھﻣﮫ ﻧظر دارد و ﺑﺎ ھﻣﮕﺎن اﺳت و ﻣﮭرش ھﯾﭼﮑس را ﻣﺣروم ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت.
 -۴٧وای ﺑر ﺗو اﮔر ﭘرﺳﺗش را وظﯾﻔﮫ ﺧود ﻗرار دھﯽ ھﻣﭼون ﮐﺎری ﮐﮫ از روی اﮐراه و ﻧﺎﭼﺎری ﺑرای ارﺑﺎﺑت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯽ
از ﺑﺎﺑت دﺳﺗﻣزدی ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﯾری .زﯾرا ﺧداوﻧد ﺑدون ﭘرﺳﺗش ﺗو ھم رزﻗت ﺑﺧﺷﯾده و ﺟﺎﻧت داده و اﯾﻧﮏ اﻣﮑﺎن ھﺳﺗﯽ ﺧودش
را ﺑراﯾت ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﺑواﺳطﮫ ﭘرﺳﺗش! ﭘس ﭘرﺳﺗش وظﯾﻔﮫ ﻧﯾﺳت ﻋﺷﻖ اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺎطﺑﯾن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة در
ﺣب ﺷده اﺳت.
ﮐﺗﺎب ﺧدا ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن! ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ دﯾن در دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﻣﺑدل ﺑﮫ ّ
 -۴٨ﭘس ﭘرﺳﺗش ﺑرای آﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداﺋﯽ ﺷوی ﯾﻌﻧﯽ ﻋدﻣﯾت از ﺗو ﭘﺎک ﺷود و وﺟود ﯾﺎﺑﯽ .دروغ از ﺗو ﺑرود و راﺳت ﺷوی.
از ﻓﺳﻖ ﻣﻧزه ﮔردی و ﻋﺷﻖ ﯾﺎﺑﯽ .از ﺟﮭل ﺑرھﯽ و ﻋﺎﻟم ﺷوی .ﺑر ﺗردﯾدھﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﺋﯽ و ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑرﺳﯽ .ﺑﺧل را ﺑراﻧدازی و
رﺣﯾم ﮔردی .ﺗرﺳت رﯾﺷﮫ ﮐن ﮔردد و ﭘﮭﻠوان ﻋﺎﻟم ﺷوی! ﮔداﺻﻔﺗﯽ رھﺎ ﮐﻧﯽ و ﺟﺎﻧﺑﺧش ﺷوی .دل از ﮔﻼﯾﮫ ﺑﺷوﺋﯽ و ﻣﻘﯾم
رﺿوان او ﺑﺎﺷﯽ! ﻣرگ در ﺗو ﺑﻣﯾرد و ﻧور ﺣﯾﺎت ﺧﻠﻖ ﺷوی!
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 -۴٩و ﺑدان ﮐﮫ ﺧدای را ﻧﺗواﻧﯽ ﭘرﺳﺗﯾدن ﻣﮕر ﺑﮫ ﯾﺎری روح اﻟﻘدس و اﻣری از ﺧدا ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آﺷﮑﺎر ﺑر ﺗو ﻧﺎزل ﺷده
ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺗﺣت وﻻﯾت اﻣر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺣﺎﻣل روﺣﯽ از ﭘروردﮔﺎرﺳت.
 -۵٠ﺧدای را ﭘرﺳﺗش ﮐن ﺗﺎ در ذات ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻘﯾم و اﺳﺗوار و ﺻﺎﺣب اراده ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎن و اﺟﻧﮫ و ﺧﻧﺎس
و دﺟﺎﻟﯽ ﺗو را از راه ﺑدر ﻧﺑرد.
 -۵١ﺧدای را ﭘرﺳﺗش ﮐن ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯽ ﻣردﻣﺎن را ھم دوﺳت ﺑداری و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻋزﯾزاﻧت را ﺑﻧده ﺧود ﻧﺳﺎزی و ﺑر آﻧﺎن ﺳﺗم
ﻧﮑﻧﯽ!
 -۵٢اﮔر ﻏﯾر ﺧدا را ﭘرﺳﺗش و ﻣرﯾدی ﮐﻧﯽ ھم او را ﮔﻣراه ﺳﺎﺧﺗﮫ ای و ھم ﺧﺻم ﺟﺎن ﺧودت.
 -۵٣ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد ﻓﻘط ﺧدا ﺧدا ﮔﻔﺗن ﻧﯾﺳت و ﺑر زﺑﺎن راﻧدن و ﻧﺟوا ﮐردن اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻓﻘط ﻣﻘدﻣﮫ و ﺗدارﮐﯽ ﺟﮭت
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش اوﺳت ﺗﺎ از اﯾن طرﯾﻖ ﯾﺎد او در دل ﭘدﯾد آﯾد و ﻓرد ذاﮐر ﺑﮫ او در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻠﺣﻖ ﮔردد و ﻣرﯾد اراده اش
ﺷود ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺗﺑﻌﯾت از دﯾن اوﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺗﻘوای ﻓزاﯾﻧده ﻧﯾﺳت.
 -۵۴ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد در ﻋﻣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﮔردد و آن ﭘرھﯾز از ﺧود و ﺧود -ﻣﺣوری و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘوا ﻧﺎم دارد.
ﺗﻘوا ﺻﻔت ﺧداﭘرﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش اﻣﺣﺎی »ﻣن« ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﺧﻼص اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ظﮭور اراده ﭘروردﮔﺎرﺳت
و اﯾن ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﻧﺎب اﺳت.
 -۵۵ﺗﺎ وﺟﮭﯽ از وﺟوه اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﺎﻟﯽ از ﺗﺟﻠﯽ ﺣﻖ را ﻧدﯾده ﺑﺎﺷﯽ ﭘرﺳﺗش ﻧﻣﯽ داﻧﯽ و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ زﯾرا ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺷده ای.
اﯾن ﺗﺟﻠﯽ را ﺑﺎﯾد ﯾﺎ در ﻋﺎرﻓﯽ دﯾده ﺑﺎﺷﯽ و ﯾﺎ در ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ای ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺻورﺗﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ.
 -۵۶و ﻣﺎﺑﻘﯽ دﯾن و ﻋﺑودﯾت و ﭘرﺳﺗش در ﺟﺳﺗﺟو و اﻧﺗظﺎر دﯾداری دﮔر اﺳت ﺟﮭت ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺣﮑوﻣت ﻋﺷﻖ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﻋدل اﺳت.
 -۵٧ﭘس اﮔر ﺧود اھل ﻟﻘﺎء و ﭘرﺳﺗش ﺣﻖ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘرﺳﺗش ﮐن ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ اھل ﭘرﺳﺗش اﺳت و اﯾن ﭘرﺳﺗش ﺟز اطﺎﻋت ﻧﯾﺳت
و ﻧﺻرت دﯾن ﺧدا!
 -۵٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻋطش و ﺟﺳﺗﺟو و ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻌﻧﺎ و ارزﺷﯽ اﺳت در ﺣﻘﯾﻘت اھل ﭘرﺳﺗش اﺳت در درﺟﺎت!
 -۵٩ﺑدان ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﮐﮫ از آن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﻟﻔظ ﻋﺑﺎدت و ﻋﺑودﯾت اﺳت ﮐﮫ در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧدﻣت و ﺳرﺳﭘردﮔﯽ
و ﻣرﯾدی و اطﺎﻋت اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم آن و ادﻋﺎی ﻋﺑودﯾت و ﻋﮭد ﻋﺑودﯾت ﺑﺳﺗن ﺑﺎ ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﺳوره ﺣﻣد و در
ﻗﻠﺑش اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ آن ﺑﮫ ﺻدھﺎ ﺳﺧن رﺳول و
ﺣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرﺟﻊ اطﺎﻋت و ﻋﺑودﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑدون وﺟود ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﻣطﻠﻘﺎ ً اﯾﺎک
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﭼﯾزی ﺟز اﻣﺎم ّ
ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﺑﺎدت و ﭘرﺳﺗش اﺳت .ﭘس ﻧﻣﺎز دﻋوی ﻋﺑﺎدت و ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﻧﮫ ﺧود آن.
وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻏﺎﻟب ﺑر ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ،ﻧﻣﺎز ھﻣﺎن ﻋﺑودﯾت اﺳت و ﻋﺑودﯾﺗﯽ ﺟز ﻧﻣﺎز ﻧﯾﺳت.
 -۶٠ﻋﺑﺎدت و ﭘرﺳﺗش و ﻋﺑد ﺑودن ،اطﺎﻋت از ﺧداﺳت ﮐﮫ اﻣرش در ﻧزد اوﻟﯾﺎی اوﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﻣر ﺧدا ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد
ﮐﮫ اﯾن اﻣر روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑر آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷده اﺳت.
 -۶١اﯾﻧﺳت ﮐﮫ طﺑﻖ ﮐﻼم رﺳول ﺧدا)ص( ،ﺑﯽ اﻣﺎم را ﻧﻣﺎزی ھم ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﮭدی ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻧﯾﺳت و ﻋﺑﺎدت و ﺑﻧدﮔﯽ ﻧﯾﺳت
زﯾرا اﻣر ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﻓﺎﻗد اﻣر ﺣﻖ اﺳت .ﭘس از ﭼﮫ اطﺎﻋت ﮐﻧد و ﺑﻧدﮔﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ ﻋﮭدی ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎ
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ!
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 -۶٢ﺟدای ﻋﮭد و ﺑﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺎ وﻟﯽ اﻣر ﺧدا ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽ ﮐﻧد در ھر ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن و ﻗرار و ﻗول ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻧوی و ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺣﺿور دارد و آن ﻋﮭد ﺑﺎ ﺧداﺳت و آﻧﮑﮫ ﺑر اﯾن ﺗﻌﮭدات ﺧود ﺑﺎ دﯾﮕران وﻓﺎدار
اﺳت ﻣﺷﻐول ﭘرﺳﺗش ﺧداﺳت.
 -۶٣ﺑرﺧﯽ از ﺗﻌﮭدات ﺑﺷری وﺟداﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳت ﺑرﺧﯽ دﮔر ﻋرﻓﯽ ﯾﺎ ﺷرﻋﯽ اﺳت و ﺑرﺧﯽ ھم ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ اﺳت و
ﺑرﺧﯽ ھم اﻗوال ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت وﻓﺎی ﺑﮫ اﯾن ﺗﻌﮭدات ﺟﻣﻠﮫ اﻧواع و درﺟﺎت ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن و
ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾﻧش ﻋﮭد ﺑﺎ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده اﺳت و وﻓﺎی ﺑﮫ آن.
 -۶۴و ھر ﮐﮫ آﮔﺎھﺗر و ﻋﺎرﻓﺗر اﺳت ﻣﺗﻌﮭدﺗر اﺳت ﺑﺧداﯾش .ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗش و ﻣﻌرﻓت راﺑطﮫ ای ﻋﻠت و ﻣﻌﻠوﻟﯽ دارﻧد.
 -۶۵و اﻣﺎ ﺧداﺋﯽ ﺗرﯾن و ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن ﻋﮭدھﺎ آﻧﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺧدا ﺑر آن آﮔﺎه ﻧﯾﺳت و ﺧداوﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎھد ﺑر آن ﺑﯾن دو اﻧﺳﺎن
اﺳت .و آن اﯾﻣﺎن و ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ و آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎھد آﻧﺳت .ﮐﮫ زﯾرﭘﺎ ﻧﮭﺎدن ﭼﻧﯾن ﻋﮭدی ﻣوﺟب
ﮐﻔر ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﺑودی ﻧور اﯾﻣﺎن در دل اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود.
 -۶۶و ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎﺗش ﺳراﺳر ﺑر ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و ﻋرﻓﺎن ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت و وﻓﺎی ﺑﮫ ﻧور ﻋﻘل آن ﻋﯾن
وﻓﺎی ﺑﮫ ﻋﮭد اﻟﮭﯽ اﺳت زﯾرا ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺗﻌﮭدآﻓرﯾن ﺗر از ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﯾﻘﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺧداﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد
ﻧور ﻣﻌرﻓت اﺳت .ﭘس اطﺎﻋت از اﯾن ﻧور ﻧﺎﺑﺗرﯾن ﭘرﺳﺗش ھﺎﺳت.
 -۶٧ﭘس آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻠم و ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت و ﺷﻌور ﺧود ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻣرﺗد ﺑر ﺧداﺳت.
 -۶٨ﺧداﭘرﺳت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد و ﺑﮫ داﻧﺎﺋﯽ ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺧودﭘرﺳت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎھل و ﻋﻣﻠش ﺑﮫ ﺟﮭل
ﺧوﯾش اﺳت .و اﻣﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧد و ﺑﮫ داﻧﺎﺋﯽ ﺧود ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن ﺧﻠﻖ اﺳت و ھﻣو ﻓﺎﺳﻖ اﺳت :ھﻣﺎﻧﺎ
ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ،ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﻧد!
 -۶٩اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ﺑرﺗرﯾن ﻋﺎﺑدان ھﺳﺗﻧد و در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن در ﻧزد ﺧدا ﺑرﺗر از اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف اﺳت ﭼرا ﮐﮫ
ﺧدای را ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺧود ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و از او ﭘﯾروی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺧودﺷﺎن ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت و
ﺗﺄﺋﯾد وﺣﯽ و ﭘﯾﺎم ﺑﯾروﻧﯽ از ﺟﺎﻧب ﻣﻼﺋﮏ! و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾﻧﺷﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳت.
 -٧٠ﺑدان ﮐﮫ دﯾن و اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ﮐﮫ از ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻋﻠم ﺑﺎطﻧﯽ ﺣﺎﺻل و اطﺎﻋت ﻣﯽ ﺷود ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺗرﯾن دﯾن و ﺗوﺣﯾدی
ﺗرﯾن ﭘرﺳﺗش اﺳت و اﯾن دﯾن اﻣﺎﻣﯾﮫ )ﺗﺷﯾﻊ( اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ دﯾن و ﭘرﺳﺗش ﻣﻣﮑن در ﻋﺻر ﺧﺎﺗﻣﯾت و ﻏﯾﺑت اﺳت.
 -٧١و ﺑدان ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧﻠﻘت ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل از ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و اطﺎﻋت و ﭘرﺳﺗش
ﻋﻘﻼﻧﯽ!
 -٧٢ﭘرﺳﺗش و اطﺎﻋت ﻣﺣض ﻋﻘﻠﯽ -ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻋﯾن ﭘرﺳﺗش ذات ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﭘرﺳﺗش اﺳت زﯾرا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎر اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ دوش ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ را ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -٧٣اطﺎﻋت و ﭘرﺳﺗش اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ اﻣر ﺧدا را ﺑواﺳطﮫ اﻟﮭﺎﻣﺎت ،وﺣﯽ و ﺳروش ﻏﯾﺑﯽ ﻣﻼﺋﮏ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐردﻧد ﭘرﺳﺗﺷﯽ
ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد و ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود ﺧداوﻧد اﺳت و اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺄﻣور و ﻣﻌذورﻧد .وﻟﯽ اطﺎﻋت و ﭘرﺳﺗش اوﻟﯾﺎی ﻋﺎرف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧودﺷﺎن اﺳت زﯾرا اواﻣر اﻟﮭﯽ را ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ھﻣواره ﻗرﯾن ﺧطﺎ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .و اﯾن
ﭘرﺳﺗش ﮐﺎﻣﻠﺗر و ﺧﻼﻗﺗر اﺳت و اﯾن ﻋدم ﯾﻘﯾن ﮐﺎﻣل درﺑﺎره ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺧود ،ﻗﻠﻣرو ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ و ﻗﻣﺎر ﻋﺷﻖ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر
اﺳت .و ھﻣﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗردﯾد ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﭘرﺳﺗش ﻣﺗﻌﮭداﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧوﯾﺷﺗن ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت و
ﺳر ﺗﻔﺎوت ﻧﺑﯽ و وﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ :ﻧﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﯽ اﺳت و وﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ
ﭘﯾداﯾش ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن! و اﯾن ھﻣﺎن ّ
وﻟﯽ ﺧداﺳت ﺟز اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﮐﮫ وﺻﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﯾز ﺑوده اﻧد .و ﺧود اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ،اوﻟﯾﺎء و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻋﺎرف و ﻏﯾرﻣﻌﺻوم
ﺧود را در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ،اوﻟﯾﺎی ﻏﯾرﻧﺑﯽ را ﺑرﺗر از ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.
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اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ظﮭور اوﻟﯾﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻋرﺻﮫ ﻏﯾﺑت ،ظﮭور اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﻔﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺳرار دﯾن ﺧدا و
ﮐﺗﺎب او را ﻋﯾﺎن و ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٧۴وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﻧﺑﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺧود را وﻟﯽ ﺧدا و اﻣﺎم ﻣﻌﺻوم ﻣﯽ داﻧد وﻟﯽ ﺑﺎر آﻧﮭﺎ را ﺑرﻣﯽ دارد در اﯾﻧﺟﺎ واﻗﻌﮫ ای
ﺑرﺗر و دﮔر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش اﯾن ظﮭور را وﻋده ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ
ﺑزودی ﮔروھﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ اوﯾﻧد و او ھم ﻋﺎﺷﻖ ﺑر آﻧﮭﺎﺳت .اﯾن ﻋظﻣت ﻓوق ﻧﺑوت و اﻣﺎﻣت ﻣﻌﺻوم ،ﺣﺎﺻل
ﺗﻌﮭد و وﻓﺎی ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﺿﻣﺎﻧت و اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ از ﺑﯾرون اﺳت .در
اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﻧﺷﺄ ﻋﺷﻖ ﺳوزان اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .اﯾن ﻋﺷﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺣﺻول ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧوﯾش در ﺣﻣل اﻣﺎﻧت اﻟﮭﯽ اﺳت در ﻗﺑﺎل ﺧداوﻧد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﺣﮑﻣﯽ از ﺑﯾرون ﺑر آﻧﺎن داده ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ
ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ در دﻧﯾﺎ و آﺧرت .اﯾن ھﻣﺎن ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﭘرﺳﺗش ﻋﻠﻣﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ﭘرﺳﺗش
وﺣﯾﺎﻧﯽ!
ﻋﺎرف ﻏﯾرﻣﻌﺻوم در ﻋرﺻﮫ ﺧﺎﺗﻣﯾت و ﻏﯾﺑت اﻣﺎم ،رازﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر
 -٧۵و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣذﮐور درﺑﺎره اوﻟﯾﺎی
ِ
ﺑواﺳطﮫ ﻗﻠم اﻟﮭﯽ در دﺳت اﯾن ﺑﻧده ﺑﯾﺎن و ﻋﯾﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ درک و ﺗﺻدﯾﻘش ﺟز ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
 -٧۶ﭘرﺳﺗش ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﮐﺎﻣل ﺧداوﻧد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﺧوﯾش ﺧداﯾت را ﺑﺷﻧﺎﺳﯽ و اراده و ﻋﺷﻘش را ﮐﺷف
ﮐﻧﯽ و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧودت ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ ﺧود را در ﺧدﻣت ﺗﺣﻘﻖ اﻣرش ﻗرار دھﯽ .ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺣﮑم و ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ از
ﺑﯾرون درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯽ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء اﻟﮭﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐردﻧد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ رﺳﺎﻟت ﺧود ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل
ﺧوﯾﺷﺗن .اﯾﻧﺳت آن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑﺧﺎطرش آﻓرﯾده و آﻧﮭﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر را ﺑﺳوﯾش ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ او
درس ﻋﺷﻖ و ﭘرﺳﺗش ﺑﯾﺎﻣوزد .اﯾن ھﻣﺎن درﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﻧده ﺟﮭﺎﻧﯽ ھزاران
ﺑﺎر ﺑرﺗر از ﮐل ﺧﻠﻘت ﺧداﺳت .و اﯾن اﻧﺳﺎن ﻋﻠﯽ وار و از ﻋﻠﯾﯾن اﺳت .و اﺻﻼً اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﻐﯾر از اﯾن ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻋﺑث ﻣﯽ ﻧﻣود و دارای ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﺑود و ﻓﻘط ﭼﻧﯾن ﺧداﺋﯽ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت اﮔر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷود و ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻏﯾر از اﯾن درﺑﺎره ﺧدا و اﻧﺳﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭘس راز ﭘرﺳﺗش را داﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﮔر آن را
رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن!
درﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟودت رﺳﯾده ای .اﻟﺣﻣد
ّ
 -٧٧ﭘس ارﮐﺎن ﻋﺑودﯾت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻣﻌرﻓت ،اطﺎﻋت ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت و رﺳﺎﻟت! ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﺧداوﻧد و اراده و اﻣرش و اطﺎﻋت
از آن ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧوﯾش .و ﺗﺑدﯾل اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﮫ رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ! و اﯾن ﮐﻣﺎل ﭘرﺳﺗش و ﻋﺑودﯾت ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش را
وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت ﺧود -ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﻘدرت ﻋﻘل و ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس!
 -٧٨ﭘس درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اوﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ او را در
ﻣﻌروف ﻋﺎرﻓش ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ﻋﺷﻖ ﺣﺎﺻل ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن در ﻗﺑﺎل ﻣﻌرﻓت ﺧوﯾش درﺑﺎره ﺧداوﻧد و
وﺟود
ِ
اراده اوﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺷﻖ واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻓرزﻧد اﺟر وﻻﯾت و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون درﺧواﺳت ﮐودک ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
 -٧٩ﺑدان ﮐﮫ دوﺳت داﺷﺗن و ﻋﺷﻖ و ﭘرﺳﺗش از ھر ﻧوع و درﺟﮫ ای و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﯾﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﺟر ﻣﺳﺋوﻟﯾت و
ﺣب ﺣﺎﺻل از آن ﻧوری ﺗر و ﺧﻼﻗﺗر اﺳت .و
ﺧدﻣت ﺑﮫ دﯾﮕران اﺳت و ھر ﭼﮫ اﯾن ﺧدﻣت و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧﺎﻟص ﺗر ﺑﺎﺷد ّ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧﺎﻟص ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﻋﻣﺎل و ﺧدﻣﺎت ﺧود در ﻗﺑﺎل دﯾﮕران!
 -٨٠و اﻣﺎ ﻗﺑل از ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل زﻧدﮔﺎﻧﯽ و ﺳرﻧوﺷت و اﻋﻣﺎل و اﻗداﻣﺎت ﺧود را در ﻗﺑﺎل ﺧود درک
ﻧﻣود و ﭘذﯾرا ﺷد و ﺧود را ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول ﺗﺎ ّﻣﮫ اﻣﯾﺎل و اﻓﮑﺎر و اﻋﻣﺎل ﺧود داﻧﺳت و اﯾن ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت .ھﻣﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود در ﻗﺑﺎل ﺧود زﻣﯾﻧﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﺣﺑت و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ آن ﺧودی ﮐﮫ ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ
ﺧداوﻧد و ﻣﺧﻠوق اوﺳت .و ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﻣﺧﻠوﻗﯾت و ﻣﻔﻌوﻟﯾت وﺟود ﺧوﯾش در دﺳت ﺧداوﻧد! ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
اراده ﺧود و او را درﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ آﻓرﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوی اﻻ ﺑﮫ اراده ﺧود و ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺧود وﻟﯽ ﺑدﺳت او! درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
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ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق در وﺟود ﺧوﯾش ،اﺳﺎس ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟص ﭘروردﮔﺎر اﺳت .و اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﻣﻌرﻓت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﭘرﺳﺗش ﮐﮫ
در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺣﻘﻖ ﺷد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺟﮭﺎن ﺑرون از ﺧود و ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ھم ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود و اﯾن رﺳﺎﻟت اﺳت و اﻣﺎﻣت!

 -٨١ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻟص )ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن( ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ از اﻣر ﺣﻖ اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن اطﺎﻋت را ھم ﮔردن ﻣﯽ ﻧﮭﻧد و از ﺑﺎﺑت اﯾن اطﺎﻋت ﺑر ﺧدا ﯾﺎ اﻣﺎم ﺧوﯾش ﻣﻧت ﻧﻣﯽ ﻧﮭﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧت ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد
ﮐﮫ اﯾن ﻣن ِاﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ھوﯾت اﻟﮭﯽ و زﻣﯾﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت.
 -٨٢ﭘس ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت و ﻣﺻﺎدﯾﻘش در ﻗرآن ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻣظﮭر اراده اوﯾﻧد ﺣﺎﺻل اطﺎﻋت ﻣﺗﻌﮭداﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت .و ﻣﻧظور از اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻧﮫ اطﺎﻋﺗﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ و
ﮐورﮐوراﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﯽ ﭼون و ﭼراﺋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﻘﯾن اﺳت ﯾﻘﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ﺑﺧداﺳت و ﻧﯾﻣﯽ دﮔرش اﯾﻣﺎن و ﺗوﮐل و
ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اوﺳت.
 -٨٣ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺛﻼً اﺣﮑﺎم ﺷرع را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﺗﺎ در دﻧﯾﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد و در آﺧرت ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺑرود ھرﮔز ﻣﺷﻣول اﯾن
ﭘرﺳﺗش ﮐﮫ اﺳﺎس ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺗﺟﺎرت اﺳت ﻧﮫ ﭘرﺳﺗش و ﻋﺑودﯾت!
 -٨۴راﺑطﮫ ﺑﻧده ﺑﺎ ﺧداﯾش از ﺟﻧس راﺑطﮫ رﻋﯾت ﺑﺎ ارﺑﺎب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐورﮐوراﻧﮫ و ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ارﺑﺎﺑش ،اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻣﺳﺋول ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﯾﺳت.
» -٨۵اﻧس و ﺟن را ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﻧد« .اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﺑﯾﺎن آﺷﮑﺎر و ﻣطﻠﻖ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺧداﺳت .ﭘس ﻣﻌﻠوم
اﺳت ﮐﮫ ﭘرﺳﺗش اﻣری ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا و ﻣطﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺷرط آﻓرﯾﻧش و ﻣوﺟودﯾت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﭘرﺳﺗش ﺧدا َ،آﻓرﯾﻧﺷﯽ در
ﮐﺎر ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﭘرﺳﺗش ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺧداﺳت وﮔرﻧﮫ ﮐﺎﻓران ھم ﺣﯾﺎت ﺟﺎﻧوری دارﻧد و ﻣﺷﻐول
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﯾﻧد!
 -٨۶ﯾﻌﻧﯽ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ِ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر ﮐﮫ ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اوﺳت ﺣﺎﺻل ﭘرﺳﺗش ﺧداﺳت و ﻧﮫ ﺗﺟﺎرت ﻋﺑﺎدی ﺑﺎ
ﺧدا!
 -٨٧اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ آﺷﮑﺎر و ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ﺧدا ﮐﮫ ﺷرط واﺟب ﺑرای آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷر اﺳت و ﯾﮏ اﻣر
واﺟب اﻟوﺟودی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ رازﯾﺳت و ﭼﮫ ﺣﮑﻣﺗﯽ دارد؟
 -٨٨ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺣﯾوان دوﭘﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :ﻣرا ﺑﭘرﺳت ﺗﺎ آدم ﺷوی! و ﮐل ﻗرآن ﮐرﯾم ﺣﮑﻣت و اﺳرار و
آداب و ﭼون و ﭼراﺋﯽ اﯾن ﭘرﺳﺗش اﺳت.
 -٨٩ﺑﮫ ﻋﻘل و ﺗﺟرﺑﮫ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﻧده ﺗدرﯾﺟﺎ ً ﺷﺑﯾﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷده ،ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ،ﻋﯾن ﻣﻌﺷوق ﻣﯽ ﺷود.
ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ :اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ھﻣﭼون ﻣن ﺷوﯾد ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﯾد .ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ھم دﻗﯾﻘﺎ ً اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﺑﯾﺎن
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ :ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﯾد ﺗﺎ ھﻣﭼون ﻣن ﺷوﯾد! ﭼون وﺟود ،ﺧداﺳت ھر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣوﺟود ﺷود ﺑﺎﯾد وﺟود را ﺑﭘرﺳﺗد.
 -٩٠ﭘس ﭘرﺳﺗش ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎﻧون ﺧﻠﻘت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت دو ﺟﮭﺎن ﺧواه ﻧﺎﺧواه و آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه او را
ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد وﻟﯽ ھﯾﭼﮑدام ﺧﻠﯾﻔﮫ او ﻧﯾﺳﺗﻧد .وﻟﯽ آدﻣﯽ اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را دارد ﮐﮫ او را ﻧﭘرﺳﺗد و ﺑﮫ او ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ او
ﺑﺟﻧﮕد! و اﯾن اﺧﺗﯾﺎر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را اﺷرف ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﮐرده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗش ﻣﺧﺗﺎراﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا در
ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .و اﯾن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎ و ارزش و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑر اﯾن اﺳﺎس آﻓرﯾده ﺷده اﺳت اﯾن ﺣﻖ ﺣﯾﺎت
و ھﺳﺗﯽ اﺳت» :آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھﻣﮫ ﻣوﺟودات آﻧرا ﺑر ﺣﻖ آﻓرﯾده
اﺳت!« اﯾن ﺣﻖ ھﻣﺎن ﭘرﺳﺗش ﻣﺧﺗﺎراﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ اﺳت.
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 -٩١ﺧداوﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﺧودﭘرﺳت اﺳت و دﯾﮕران را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧودش ﻣﯽ ﺧواﻧد .ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟز ﻓرﻋون،
دﯾﮕران را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧودش ﻧﺧواﻧده اﺳت ﺑﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧد! و در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻧﺳﺎن را در اﯾن ﭘرﺳﺗش ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوده و
ھﯾﭻ ﺟﺑری ﺑر او ﻧﻧﮭﺎده اﺳت ﻣﺛﻼً در ﻗﺑﺎل ﻋدم ﭘرﺳﺗش ،رزق ﮐﺳﯽ را ﻗطﻊ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑواﺳطﮫ ﭘرﺳﺗش ھم ﺑﮫ رزق ﮐﺳﯽ
ﻧﻣﯽ اﻓزاﯾد .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ھر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ھﻣﭼون ﻣن ﺷود و ﺑﮭﺷت ﻣرا ﻣﯽ طﻠﺑد ﺑﺎﯾد ﻣرا ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﭘرﺳﺗد .زﯾرا ھوﯾت
ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑﺷر ،ﯾﮏ ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺧواھد ھﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ در ﺑﮭﺷت اراده ﮐن ﻓﯾﮑون ﺑرای اھﻠش ﭘدﯾد ﻣﯽ
آﯾد ﮐﮫ اراده ای اﻟﮭﯽ و ّ
ﺧﻼق اﺳت.
 -٩٢ھﻣﺎﻧطور ﻓرزﻧدی ﮐﮫ ﻣرﯾد واﻟدﯾن ﺧوﯾش اﺳت ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ھﻣﭼون آﻧﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﺳﯽ ھم ﮐﮫ ﻣرﯾد ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺎﺷد
ﺧداﯾﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ ﺑﺷر ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧودش از او ﺗﻘﻠﯾد و ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻣﺛل او ﺷود ﭘس
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﻣر ﺧدا ﮐﮫ در ﻧزد اوﻟﯾﺎی اﻣر اوﺳت ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧد.
 -٩٣ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد ھﻣﭼون دﯾﮕری ﺷود ﺑﺎﯾد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ از او اطﺎﻋت ﮐﻧد و اﯾن ﻗﺎﻧون وﺟود اﺳت .و ﭼون ﺧداوﻧد
ﻧور ازل و اﺑدی وﺟود اﺳت و وﺟود ﮐﺎﻣل و ﺟﺎوﯾد و ﻣطﻠﻖ اﺳت ﻓﻘط ﮐﻣﺎل ﭘرﺳﺗﺎن از او ﺗﺑﻌﯾت و او را ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٩۴ﭘس ﭘرﺳﺗش ،راه و رﺳم ﮐﻣﺎل ﺟوﺋﯽ و ﻣطﻠﻖ ﺧواھﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ راه و رﺳم ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﮐﺎﻣل
ﮐﻠﻣﮫ! و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ذات ھر ﺑﺷر و ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اوﺳت ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر در ﺧداﭘرﺳﺗﯽ رخ ﻣﯽ دھد و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ
اش ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﮐﻣﺎل ﺟوﯾﺎﻧﮫ و ﻣطﻠﻖ طﻠﺑﯽ اوﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ دھﮭﺎ آﯾﮫ و ﺻدھﺎ ﺳﺧن از رﺳول و اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن
وﺟود دارد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ذﮐرﺷﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت.
 -٩۵ﭘس ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻋﯾن ﻋﺷﻘش ﺑﮫ اﻧﺳﺎن و ﮐﻣﺎل ﻣطﻠﻖ اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﺧداﺳت.
 -٩۶ﭘرﺳﺗش و ﻋﺷﻖ ،ذات وﺟود اﺳت و ھر ﻣوﺟودی ﺑﮫ ﻣﯾزان اﻗﺗدار و ﺟﺎوداﻧﮕﯾش ،ﺧودﭘرﺳت اﺳت و ﺑﮭﻣﺎن ﻣﯾزان
ﺳﺧﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺑﺧش و اﯾﺛﺎرﮔر!
 -٩٧اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧودﭘرﺳت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﺳت .و ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﺧودﭘرﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﺎدل و ﻣﮭرﺑﺎن و ﺑﺧﺷﻧده اﺳت.
زﯾرا ھﻣﮫ ﻣظﺎﻟم و ﺳﺗﻣﮕری و ﺳﺗم ﺑری ﺑﺷر ﺣﺎﺻل ﺗﻼش ﺑرای ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧوﯾش ﮐﺷﺎﻧﯾدن دﯾﮕران اﺳت .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود
را ﺑﭘرﺳﺗد و ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺧود ﺑﺎﺷد از دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ﭘس از ظﻠم ﻣﻧزه اﺳت زﯾرا ھر ظﻠﻣﯽ ﺣﺎﺻل اراده ﺑﮫ
ﻣﺣﺑوﺑﯾت اﺳت.
 -٩٨اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺧودﭘرﺳت ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم اﺳت زﯾرا ﺧدای را در ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﭘس ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اش ھﻣﺎن
ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اوﺳت .و اﯾن دو ﯾﮑﯽ اﺳت ﻧﮫ دوﺗﺎ!
 -٩٩ﭘس ﭘرﺳﺗش ،ﺣﻖ وﺟود اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣوﺟوداﺗش ﺑر ﺣﻖ آﻓرﯾده ﺷده اﻧد ﮐﮫ آن ﺣﻖ ھﻣﺎن
ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ھر ﻣوﺟودی در ذاﺗش ﮐﮫ ﻋﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد اﺳت .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی
ھﺳت .ھﺳﺗﯽ ،ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت!
 -١٠٠ﭘس اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻧﺎﻗص ﺧودﭘرﺳت ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﺷﯾﺎء ﭘرﺳت و دﻧﯾﺎﭘرﺳت و ﻣردم ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد از ﻓرط ﻧﯾﺎز و درﯾوزﮔﯽ
و ﺑﯽ وﺟودی! ﻟﻔظ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ در ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی دروﻏﯾن و واروﻧﮫ اﺳت .ﻓﻘط اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺧودﭘرﺳت
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣظﺎھر ﻋدل و ﻣﮭر و ﺳﺧﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧور وﺟود ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد در ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد!
 -١٠١ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﮐﻣﺎل ﺟو و ﻣطﻠﻖ ﭘرﺳت ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ روح ﺧوﯾش اﺳت ﺧودﭘرﺳت اﺳت و آن وﺟودی را
ﻣﯽ ﺟوﯾد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش و ﺟﺎوداﻧﮫ و ﻣطﻠﻖ و ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺟز ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد! وﻟﯽ ﮐﺎﻓران ،اﺷﯾﺎءﭘرﺳت و
ﻗدرت ﭘرﺳت و ﻣردم ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد! ﺣﺗﯽ ﺷﮑم ﭘرﺳﺗﯽ و ﺷﮭوت ﭘرﺳﺗﯽ ﺷﺎن ھم ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺎدﯾﺷﺎن ﻧﯾﺳت زﯾرا ھر ﭼﮫ را
ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﻧد ھوس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺷﯽء ﭘرﺳﺗﯽ و دﯾﮕرﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭘرﺳﺗش ﺑﮫ اﺳﺎرت و ﻋداوت ﻣﯽ رﺳد.
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 -١٠٢ﭘس ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮐﻣﺎل و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ وﺟود اﺳت و ﺑرﺗر از آن اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕران را ھم ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧود
ﺑﺧواﻧﯽ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد و ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر!
 -١٠٣ﭘس ﻓﻘط ﺧدای را ﭘرﺳﺗش ﮐن! آن ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﻣت و ﺳوﯾش در ذات ﺧود ﺗوﺳت و ﻣﯽ ﺧواھﯽ در ﺧود ﺑﮫ او ﺑرﺳﯽ و
ﻋﯾن او ﺑﺎﺷﯽ! اﮔر در اﯾن ﭘرﺳﺗش ﺟدّی و ﺻﺎدق و ﭘﯾﮕﯾر و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﯽ او ﺧود ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش ﺗو را ﯾﺎری و راه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
طﺑﻖ وﻋده ﺧودش در ﮐﺗﺎﺑش! »در ﻣﺎ ﺟﮭﺎد ﮐﻧﯾد و ﺣﻖ اﯾن ﺟﮭﺎد را ﺑﺟﺎی آورﯾد «.ﻗرآن ﮐرﯾم -اﯾن ھﻣﺎن ﭘرﺳﺗش ﺧدا در
ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت» .ھر ﮐﮫ در ﻣﺎ ﺟﮭﺎد ﮐﻧد ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑر او آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم« .ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -١٠۴آن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ ﺣﻘﺎرت و ﺣﺳﺎدت و ﺳﺗﻣﮕری و ﺳﺗم ﺑری و دروغ و رﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت
دﯾﮕرﭘرﺳﺗﯽ اﺳت.
 -١٠۵ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﮐﺎﻣل ﻋﯾن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ،ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟص! و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟص ھم ﺟز ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت!
 -١٠۶ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ آﺷﮑﺎر و ﻣﺑرھن دارد :ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ ،ﻋزت ﻧﻔس ،ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ،ﺷراﻓت ،ﺷﮭﺎﻣت ،ﺻداﻗت،
ﻗﻧﺎﻋت ،ﻓﻘر ﺑﺎ ﻓﺧر ،ﻋداﻟت ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﺧﺎوت ،ﮔذﺷت ،ﺗﻘوا ،ﭘﺎﮐداﻣﻧﯽ ،وﻓﺎ ،ﻣﺣﺑت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن! و اﯾﻧﮭﺎ ﺟﻣﻠﮫ
ﻋﻼﺋم ﺧداﭘرﺳﺗﺎن ﻣﺧﻠص اﺳت ﮐﮫ ﺧدای را در ﺧود ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و در اراده اش ﻓﻧﺎ ﺷده و ﻋﯾن او ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ﻣوﺣد!
 -١٠٧و اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ رﺳﯾد؟ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ھﯾﮑل ﺣﻘﯾر ،ﻣرﯾض ،ﻋﺎﺟز و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﮫ از ھر ﺣﯾواﻧﯽ
درﻣﺎﻧده ﺗر اﺳت ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش اﺳت؟ ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن ﺧود ﭼﯾزی ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷود و آن ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت .و
آن ﭼﯾز ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش و ﻣطﻠﻖ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت.
 -١٠٨ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ھﻣﺎن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑﯾواﺳطﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر از ﺟﻧس ﻣﻌرﻓت اﺳت .و
ﻟذا ﻋﺷﻖ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ :ﻓﻘط ﻣﻧم ﮐﮫ ارزش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن دارم!
 -١٠٩ﭘس ﻋﺷﻖ و ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﺟز ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ ﻋﺷﻖ ﺑﺧدا و ﺧﻠﻖ اﺳت و ﻋداﻟت! زﯾرا ﻓﻘط در اﯾن
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑر ﺳر ﺟﺎی ﺧودش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺧودش ﻣﯽ ﺷود و دﺳت از ﺳر ﺧﻠﻖ ﺑرﻣﯽ دارد.
 -١١٠اﻧﺳﺎن ﻓﻘط در ﻋﺷﻖ ﺑﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز ﺗﺎ ﺧودش ﻧﺷود ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻣﯽ ﺷود .و ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺧود ﻧﻣﯽ
ﺷود ﺗﺎ ﺧدای را در ﺧود ﻧﯾﺎﺑد.
 -١١١و اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﺧود ﻧﺷود دل از دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﺑرﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎدل ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑر ﺳر ﺟﺎی ﺧود ﻧﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و
اﯾن ﺟﺎی ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرش ﮐرﯾم اوﺳت.
 -١١٢ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺟز از ﺧودت ﻧﺧواھﯽ و دﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﻐﯾر دراز ﻧﮑﻧﯽ! و اﯾن ﮐﻣﺎل ﺧداﭘرﺳﺗﯽ
ﻋﻣﻠﯽ اﺳت!
 -١١٣اﯾﻧﮏ ﺑﮕو آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧد روز ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت و ﺑﻠﮑﮫ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﻓﻘط ﺧودت را ﺑﭘرﺳﺗﯽ؟
 -١١۴ﭘس ﺑﮫ ﯾﻘﯾن دان ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺧدا ھﻣﺎن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ راه
از ﺧود ﺗﺎ ﺑﺧود!
 -١١۵ﭘس اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺧودت را ﺑﭘرﺳﺗﯽ ﺑﯾواﺳطﮫ ،ﭘرﺳﺗش و اطﺎﻋت ﮐن ﯾﮏ ﺧودﭘرﺳت ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﮐﺎﻣل را ﺗﺎ راه و رﺳم
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ آﻣوزی و رﺳﺗﮕﺎر ﺷوی!
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 -١١۶اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧودﭘرﺳﺗﺎن رﺳﯽ ﻻاﻗل در آﮔﺎھﯽ ﺧودت ،ﺧودﭘرﺳﺗﯽ را ﺣﻖ ﺑدان و در ﺳوﯾش ﺣرﮐت ﮐن و
ﺧود را ﺧودﭘرﺳت ﺑﺧوان ﺗﺎ از دروغ و رﯾﺎ و ﻧﻔﺎق ﮐﮫ اﺳﺎس ھر ﭘﻠﯾدی و ﺳﺗم و ﻓرﯾﺑﯽ اﺳت ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﮭﻣﺗر از آن از
اﺑﻠﯾس اﯾﺛﺎر ﺑرھﯽ! زﯾرا اﯾﺛﺎرﻧﻣﺎﺋﯽ ﺗو زﻣﯾﻧﮫ ھر دروغ و رﯾﺎ و ﺟﻧوﻧﯽ اﺳت ﭼون ذات ﺗو ﺧودﭘرﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ اﺳت و اﯾن
ﺣﻖ را ﮐﺗﻣﺎن و اﻧﮑﺎر ﻣﮑن ﮐﮫ ﻣﺎدر ھر ﮐﻔر و ﮐذﺑﯽ اﺳت .و اﯾن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟﺣﺎق ﺗو ﺑﮫ ﺧدای ذات اﺳت و رھﺎﺋﯽ ﺗو از
ھر ﺳﺗﻣﮕری و ﺳﺗم ﺑری!
 -١١٧ﭘس ای اﻧﺳﺎن ﺑدان ﮐﮫ ﺣﻘﯽ ﺟز ﺧودﭘرﺳﺗﯽ در ﺗو ﻧﯾﺳت اﯾن ﺣﻖ را ﺑﻔﮭم و ھزارﺗوﯾش را ﺑﺧوان و ﺗﺻدﯾﻖ ﮐن ﮐﮫ
اﯾﻧﺳت راه راﺳت و ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا! و ﺗﻧﮭﺎ راه ﻓﺎﺋﻖ آﻣدن ﺑﮫ ﮐﻔر و رﯾﺎ!
 -١١٨ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻖ وﺟود اﺳت و راز ﻣوﺟودﯾت ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن! و ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ در دو ﺟﮭﺎن ﺳر ﺳﺟده ﺑر ﺣﻖ ﺗو
دارﻧد و ﺗو را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و ﺗو ﺑﯾزار و ﻣﻧﮑر ﺣﻖ ﺧودت! و ﮐﻔری ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت! و اﯾن دﺷﻣﻧﯽ آﺷﮑﺎر اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت.
» -١١٩آﻣد اﻣر ﺧدا ،ﭘس ﺷﺗﺎب ﻧورزﯾد در آن .و او ﭘﺎک و ﺑرﺗر اﺳت از آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾد و ﺑﮫ آن ﺷرک ﻣﯽ آورﯾد .ﻧﺎزل
ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻼﺋﮑﮫ را ﺑﺎ روح از اﻣرش ﺑر ھر ﯾﮏ از ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎﻧش ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﮐﮫ ھﺷدار دھﯾد :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت ﭼﯾزی ﻗﺎﺑل
ﭘرﺳﺗش ﻣﮕر ﻣن! ﭘس ﺑرﺣذر ﺑﺎﺷﯾد از ﻣن .و آﻓرﯾد آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن را ﺑﺣﻖ و ﺑرﺗر آﻣد از ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾد .و
آﻓرﯾد اﻧﺳﺎن را از ﻧطﻔﮫ ای ،ﭘس او اﮐﻧون دﺷﻣن آﺷﮑﺎر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت «.ﻧﺣل  -١-۴اﯾن آﯾﺎت ﺗﺻدﯾﻖ آﺷﮑﺎر ﺣﻘﯾﻘت اﯾن
رﺳﺎﻟﮫ اﺳت در آن ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت اﻧﺎﻟﺣﻖ ﮔﻔﺗن ﻣردان ﯾﮕﺎﻧﮫ را از زﺑﺎن ﺧدا ﻓﮭم و ﺑﺎور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺟز اﻧﺳﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش )اﻟﮫ( ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوﺟودات ﻣﺗﻣرﮐز و ﺳﺎﺟد ﺑر وﺟود اوﯾﻧد و اﯾن
ﻣﻌﻧﺎی ﻗطب ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن اﺳت و ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﻓﯽ اﻻرض )ﺑﻘﺎی ﺧدا در ﺟﮭﺎن( ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺟز ﻣن ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش
ﻧﯾﺳت! اﯾن »ﻣن« ھﻣﺎن ﺣﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑراﺳﺎس آن ﭘدﯾد آﻣده اﻧد .ﭘس درﯾﺎب ﮐﮫ اﻣر ﺧدا آﻣد ﭘس ﺗﺄﻣل ﮐن و
ﻓﮭم ﮐن ﺣﻖ اﻣرش را و ﺷﺗﺎب ﻣﮑن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ اﻧﺎﻟﺣﻖ ﮔوﺋﯽ! و ﺑدان ﮐﮫ اﻧﺎﻟﺣﻖ ﮔﻔﺗن ﯾﻌﻧﯽ ﭘذﯾرﻓﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧدا ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و
ﮐﻣﺎل! و اﯾﻧﺳت ﮐﻣﺎل ﻋﺑودﯾت و ﭘرﺳﺗش ﮐﮫ رﺳﺎﻟت و اﻣﺎﻣت اﺳت.
 -١٢٠ھﻣﮫ ﺧود را ﺑرﺣﻖ و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾن ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﻧد زﯾرا ﺑر ﺣﻖ و ﺑرای ﺣﻖ آﻓرﯾده ﺷده اﻧد و ﻓﯽ ذاﺗﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﯾﻧد و اﯾن
اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻓطری اﺳت زﯾرا ﺧدا ،ﻣردم را ﺑر ﻓطرت ﺧودش آﻓرﯾده اﺳت ﺑﻘول ﺧودش در ﮐﺗﺎﺑش! وﻟﯽ اﯾن ﺣﻖ را درک ﻧﻣودن
و ﭘذﯾرﻓﺗن و ﺑﮫ آن ﻣﺗﻌﮭد ﮔﺷﺗن و از اﻣرش ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﻧﮑردن و دﻋوﯾش ﻧﻣودن ،ﺻد اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺎر ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻟص ﺧدا و ﻋﺎرف
ﺑﺎ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻣر در ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻖ وﺟود ﺑوده اﻧد.
 -١٢١وﻟﯽ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﺣﻖ ذاﺗﯽ را ﮐﺗﻣﺎن و اﻧﮑﺎر ﮐﻧﻧد و در ﺧود ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘﺎرﻧد
و ﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﯾﺎن و ﻋﯾﺎن و ﻣﺣﻘﻘش ﺳﺎزﻧد و ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﺑﮫ آن ﻣﺗﻌﮭد ﺑﻣﺎﻧﻧد رﯾﺎﮐﺎر و ﻣﻧﺎﻓﻖ و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑرﺧﯽ ﺑﺎ
ﭘﺷت ﮐردن ﺑﮫ ﺣﻖ ذاﺗﯽ ﺧود ،اﺣﺳﺎس اﯾﺛﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ھﻣﮫ ﺧﻼﯾﻖ طﻠﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳﺗﻣﮑﺎر و ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﻋده
ﻗﻠﯾﻠﯽ ھم در ﺳﺗم ﭼﻧﺎن ﮔم ﺷده ﮐﮫ اﺻﻼً ﺣﻖ وﺟود ﺧود را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد!
 -١٢٢ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺧود را ﺑدون ﺷﻧﺎﺧت ﮐﺎﻣﻠش ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺣﻖ دﯾد و ﭘرﺳﺗﯾد .ﭼون ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺧدا ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ
دﯾﮕر »ﻣن« ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اوﺳت .ھر ﮔﺎه ﺑﮫ ﻧور ﻋرﻓﺎن ،او )ھو( ﺷدی ﺧود را ﺑﭘرﺳت و ﺟز ﺧودت را ﻣﭘرﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﺳت راه
راﺳت و رﺳﺗﮕﺎری! ﯾﺎ ﻣن ھو!
 -١٢٣آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑوﺋﯽ از ﺣﻖ در ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺎﺑد و ﻋﺎﺷﻖ اﯾن ﺣﻖ ﻧﺷود ﺷوق ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ و ﭼﯾزی،
ﺣﻖ و ﻗدر و ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺧودش ﻗﺎﺋل اﺳت و ﻟذا ﻏﯾرﺷﻧﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد و ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ دﯾﮕر ﭼﮫ ﺻﯾﻐﮫ ای اﺳت ﻣن ﮐﮫ ﺧودم را ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣوﺟود ﺑﯽ ﻣﻘدار و ﺣﻘﯾر و ﻣﻔﺳدی ھﺳﺗم
و. ...
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 -١٢۴ﺗﻣﺎم ﺟﮭل و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﺷر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻓطری ﺧود را ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟود اوﺳت ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد و ﻟذا در ھﻣﮫ ﻋﻣر اﻧدر
ﮐﺷﺎﮐش و ﺗﺻدﯾﻖ و اﻧﮑﺎر ﺧود ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( ﺟﮭﻠﯽ ﺟز ﺧودﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺳت.
 -١٢۵ﻋﻼوه ﺑر ﺟﮭل ﺑﺷر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش ،ﮔرﯾز از ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎﻟش ﻋﻠت دﯾﮕری از ﮐﻔرش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺣﻖ
وﺟودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ،ﻣﻧﮑر آن اﺳت و ﻟذا ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اش ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ رﯾﺎﮐﺎرﯾﮭﺎی او ﺷده اﺳت و از
ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺎﯾش و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ھﺎﯾش! و اﯾن ﮔرﯾز از ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾز ﺣﺎﺻﻠﯽ از ﺑﯽ ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﺷر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
 -١٢۶ذات آدﻣﯽ ﺧودﭘرﺳت اﺳت و اﯾن ﺗﺄوﯾل ﮐﻼم ﺧداﺳت ﮐﮫ :ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻧس و ﺟن را اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﻧد! زﯾرا ذات،
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟود ﻣوﺟودات اﺳت.
 -١٢٧و آدﻣﯽ اﮔر اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ذاﺗﯽ اش را ﻧﺷﻧﺎﺳد و ﻓﮭم ﻧﮑﻧد و ﺑﮫ اﺳرار و ﻋﻠوﻣش آﮔﺎه و ﺑﯾﻧﺎ ﻧﺷود از ﺣﻖ وﺟودش
ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺣروم ﻣﺎﻧده اﺳت و ﻟذا ﺑﮫ ﻗول ﻋﻠﯽ)ع( :آﻧﮑﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑود اﺳت!
 -١٢٨اﮔر اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ذاﺗﯽ ﻣوﺟودات ﻧﺑﺎﺷد ھﯾﭻ ﻣوﺟودی ﻗﺎﺋل ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑود.
 -١٢٩ادﻋﺎی اﯾﺛﺎرﮔرﯾﮭﺎ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ھﺎی دروﻏﯾن ﺑﺷر ،ﭘرده ﻣﮑری اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اش ﮐﺷﯾده ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود و ﭼﮫ
ﺑﺳﺎ اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ را از ﭼﺷم ﺧودش ھم ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد و اﯾن ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻔر ﺑﺷر اﺳت.
 -١٣٠ھﻣﮫ ﺳﺗم ﺑرﯾﮭﺎ و ﺳﺗﻣﮕرﯾﮭﺎ و ذﻟت ﭘذﯾری ھﺎ و ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺣﻘﺎرت ،ﺟزای اﻧﮑﺎر ﺑﺷر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ذاﺗﯽ اوﺳت ﮐﮫ ﺣﻖ وﺟود اوﺳت و ﺣﺿور ﺧداﺳت .ﭘس ذات ﮐﻔر ﺑﺷر ﺑﺎ ﺧود و ﺧداﯾش ھﻣﯾن ﮐﺗﻣﺎن و اﻧﮑﺎر
اﺳت .و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣﺣور ھﻣﮫ واژﮔوﻧﺳﺎﻻرﯾﮭﺎی ﺑﺷر ﻗرار دارد.
 -١٣١آدﻣﯽ اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ذاﺗﯽ اش را از ﺧود ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷت و ﻣوﺟودﯾت ﺧود ﻧﺑﺎﺷد از دﯾﮕران
ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ دارد ﺗﺎ در ﻟﺑﺎس اﯾﺛﺎر ،ﺑﮫ ﺣﻘوق دﯾﮕران ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد و دﯾﮕران را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد!
 -١٣٢اراده ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ ﮐﮫ ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷدن ﺑواﺳطﮫ دﯾﮕران اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ھﻣﮫ ﻣظﺎﻟم ﺑﺷری اﺳت ﺣﺎﺻل
اﻧﮑﺎر ﺣﻖ وﺟود ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺗﻣﺎن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ذاﺗﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت.
 -١٣٣ﺗﻘوا ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧوﯾﺷﺗن داری از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣدود و ﺣﻘوق دﯾﮕران اﺳت ﻓﻘط ﻣﺣﺻول درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ذاﺗﯽ
در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﭘذﯾرش اﯾن ﺣﻖ و ﺗﺑﻌﯾت از آن و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﺗﺑﻌﯾت را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﮔردن ﻧﮭﺎدن!
 -١٣۴آدﻣﯽ اﮔر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺳرﻧوﺷت و اﻋﻣﺎل ﺧود را ﮔردن ﺑﮕﯾرد آﻧﮕﺎه در ﺗﺑﻌﯾت از ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ھﺎﯾش از ﻧور ﺗﻌﻘل
و ﻣﻌرﻓت و ﺗﺄﻣل و ﺗﻌﻣﻖ ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻘوا ﮐﮫ ﻋﯾن ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از اﯾن ﺟرﯾﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
ﺟز دﯾن ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑود ﭼرا ﮐﮫ ﻋﻘل ،ﻧور دﯾن اﺳت و ﺣﮑم ﻋﻘل ﺟز اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮐﻼم ﺧدا در ﮐﺗﺎﺑش و ﺣدﯾث
ﻧﺑوی!
 -١٣۵ﺑدان ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل ﺟﺎھﻼﻧﮫ و اﻣﯾﺎل ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ ﺑﺷر ﺣﺎﺻل ﮔرﯾز از ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و اﯾن ﮔرﯾز زﻣﯾﻧﮫ
ﺣﻣﺎﻗت اﺳت و ﻓﺳﻖ و ﺟﻧون ﺗﺎ ﺟﻧﺎﯾت!
 -١٣۶زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻣﯽ ﮔرﯾزد از ﻧور ﻋﻘل و ﻓطرت ﺧود ﻣﯽ ﮔرﯾزد ﭘس ﺑﺳوی ﺗﺎرﯾﮑﯽ
و ﮔﻣﺷدﮔﯽ و ﺟﻧون ﻣﯽ رود .و اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ در ﺣﻖ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت زﯾرا وﺟود را ﺗﺣوﯾل اﺟﻧﮫ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣرﺗﮑب ﺟﻧﺎﯾت ﺷوﻧد:
ﺟﻧون!
 -١٣٧آﻧﮑﮫ در ذات آدﻣﯽ ﺧودش را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﺧداﺳت .ﭘس ھر ﮐﮫ از او ﭘﯾروی ﮐﻧد ﺟز از اﺣﮑﺎم دﯾن او ﭘﯾروی ﻧﮑرده
اﺳت.
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 -١٣٨ﭘس ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟص و ﮐﺎﻣل و ﺳرﯾﻊ ھﻣﺎﻧﺎ ﭘرﺳﺗش اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ذاﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺧداﺳت ﮐﮫ در ذات
ﺑﺷر دﻋوت ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧودش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد :ﺗو را آﻓرﯾدم ﺗﺎ ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﯽ! ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻣرا ﺑﭘرﺳﺗﯽ آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷوی و ﺻﺎﺣب
وﺟود ﻣن ﻣﯽ ﮔردی!
 -١٣٩و ﻋﺟﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اش ﭘﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺗﺟﺎوز و آدﻣﺧوار و ظﺎﻟم ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮑﮫ ﺑر ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اش ﻣﺳﺗﻘر
ﻣﯽ ﮔردد ﺳﺧﯽ و ﮐرﯾم و ﺷﻔﯾﻊ ﻣردﻣﺎن اﺳت .در اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺟﺎدوﺋﯽ ﺑﻣﺎن ﺗﺎ ﻧور ﺗوﺣﯾد ﯾﺎﺑﯽ!
 -١۴٠ﺑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﮑﺑر و ﺧودﺧواه اﺳت .وﻟﯽ او ﻣﯽ ﮔﻔت :اﯾن ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺧداﺳت! ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﺣﻖ در ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت زﯾرا ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ از ﺧودﭘرﺳﺗﺎن ﺻدﯾﻖ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد!
 -١۴١ﯾﮑﯽ از اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ و آﺛﺎرﻣﺎن ﻧﺳﺑت داده ﻣﯽ ﺷود ھﻣﯾن ﺧود -ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ و ﺧودﺳﺗﺎﺋﯽ اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎﻟﺣﻣدﷲ از
اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺎ ﺟز ﺧﯾر ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھﯾﭻ ﺧﯾری ﺟز از ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و آﺷﮑﺎر ﺑرﻧﻣﯽ ﺧﯾزد!
اﺳوه ﻣطﻠﻘﮫ اﯾن ادﻋﺎ ھم ﺧود ﺣﺿرت ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑش ﺟز ﺧودﺳﺗﺎﺋﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اش ﻧﯾﺳت! و ﺧود از ﺑﺷر ﻣﯽ ﺧواھد
ﻣﻘرﺑﺗرﯾن ﭘرﺳﺗش اﺳت و ﺑﯾواﺳطﮫ ﺗرﯾن
ﮐﮫ از او ﭘﯾروی ﮐﻧد ﺗﺎ ﭼون او ﺷود! و ﭘﯾروی از او در ﺧوﯾﺷﺗن ،ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺗرﯾن و ّ
ﯾﻌﻧﯽ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم!
 -١۴٢ﭘس دﻋوت ﺑﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ،ﻋﯾن ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﻧدای ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود» :اﻣر ﺧدا آﻣد ...و ﺧدا روﺣش را ﺑﮫ ھر
ﭘرﺳﺗﻧده ای ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺟز ﻣن ﻗﺎﺑل ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳت .«...ﻧﺣل-
 -١۴٣ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد روﺣش را ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﻧده ای ﮐﮫ او را در ﺧود ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ او را دﯾدار ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﺎل دﯾدارش
ﻧﯾز ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب آﯾﺎت ﮐﺛﯾری آﻣده اﺳت و زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺧود اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺣﺟت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن
ادﻋﺎﺳت.
 -١۴۴ﭼون روﺣﯽ از اﻣر اﻟﮭﯽ ﺑر ﯾﮏ ﻣؤﻣن اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﻣن ﺑﺷری را ﺑﮫ ھوی اﻟﮭﯽ در ذاﺗش ﻣﺗﺻل
ﻣﯽ ﺳﺎزد و ھوﯾت ﯾﺎ ﻣن ھوﺋﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن اﺳت و ﻣوﺣداﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺷﺎن ﻋﯾن
ﺧداﭘرﺳﺗﯽ آﻧﺎن اﺳت .ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ در دﯾدار ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻣر ﺧدا ھم رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣرﯾد ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اش را در اطﺎﻋت
ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ از اﻣﺎم ﺧود ﺑﮫ ذات اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭼون اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣظﮭر اراده ﺧدا ھﺳﺗﻧد ﭘس اطﺎﻋت از
آﻧﺎن ﻋﯾن اطﺎﻋت از ذات ﺧوﯾش اﺳت ﭘس ﺑﺳوی ذات ﺧوﯾش رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺷود.
 -١۴۵اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣظﺎھر ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و اراده ذاﺗﯽ ھﺳﺗﻧد زﯾرا دارای ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ھﺳﺗﻧد .ﭘس در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن اﮔر
ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﻣﻘﻠداﻧﮫ و ﮐورﮐوراﻧﮫ از ﻧزد ﺧودش ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از آﻧﺎن ﺑﭘردازد و در ﻗﺑﺎل اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و رﺣﻣت و روﺣﯽ ﮐﮫ از
آﻧﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎی ﺧودش ﺑﭘردازد و اﯾن ﺑوﻟﮭوﺳﯽ را ﻣرﯾدی ﺧود ﺑﻧﺎﻣد و ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت وﻟﯽ ﺧود ﻋﻣل
ﮐﻧد دﭼﺎر ﺗﺿﺎدی ﻋظﯾم ﺑﯾن ﺧود و ذاﺗش ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در اﯾن ﻧﻔﺎق ﺑﯾن ﻧﻔس و ذاﺗش ﺷﯾطﺎن ﺣﺎﺋل ﻣﯽ ﺷود
و ﺑﮫ اﻟﻘﺎی وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﮫ او ﻣﯽ ﭘردازد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﺑﮫ وی اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﭘس وای ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﺷﻐول ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد ھﺳﺗﻧد.
 -١۴۶آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ھداﯾت ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت دﯾﮕری در ﺧﻔﺎ ﻣﺷﻐول
ھوﺳﺑﺎزی اﺳت ﺑﺧﺻوص اﮔر اﯾن دﯾﮕری ﭘﯾر ﯾﺎ اﻣﺎم ﺑﺎﺷد!
 -١۴٧وﻗﺗﯽ ﻣرﯾدی از ﻣرادش ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧداوﻧد در اﯾن راﺑطﮫ ﺣﺎﺿر و ﺣﺎﮐم اﺳت و ﻣرﯾد را ﺑﮫ ذاﺗش
رھﻧﻣون ﺷده و ﺻﺎﺣب اراده ذاﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل »ﻣرﯾد« در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺻﺎﺣب اراده ذاﺗﯽ اﺳت و ﻟذا از اﺳﻣﺎء
اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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 -١۴٨ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧودﭘرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑر ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺣﺗﯽ در ﺗﺑﮭﮑﺎری
ﺧود ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﻧور ذات ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳرﮔذﺷت ﺗﺑﮭﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﻻﯾت اﻟﮭﯽ رﺳﯾده اﻧد دال ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت
ھﻣﭼون ﻣرﯾم ﻣﺟدﻟﯾﮫ ،اﺑوذر ﻏﻔﺎری ﯾﺎ اﺑراھﯾم ادھم و ﺷﺑﻠﯽ! اﯾﻧﺎن ﺧودﭘرﺳﺗﺎن ﻣﺳﺋول و ﻣﺗﻌﮭد ﺑﺧود ﺑودﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آﺷﮑﺎرا و
ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدﻧد و در اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ از ﻧﻔس اﻣﺎره ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﻧﻔس ﻟواﻣﮫ و ﻣﻠﮭﻣﮫ و ﻣطﻣﺋﻧﮫ رﺳﯾدﻧد و ﺑﮫ
ذات ﺣﻖ ﭘﯾوﺳﺗﻧد! اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﮐورﮐوراﻧﮫ اﺳت وﻟﯽ از ﻧوع ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اش ﺳﻠوک و ﻣﺳﯾری دﮔر و ﺑرﺗر دارد.
 -١۴٩در ﺣﻘﯾﻘت ﺳﺧن ﺑر ﺳر ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻏﯾرﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﻏﯾرﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﮫ و ﻏﯾررﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﺣﻖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺑﮫ
ﻣﺻداق ﺳﺧن ﻣﺷﮭور رﺳول ﺧدا ﮐﮫ :ھر ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻣرش را ﻏرق در ﮐﺑﯾره ھﺎی ﮔﻧﺎه ﺑﺎﺷد ھر ﮔﺎه ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﻋذاب و
ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﮭﺷت ﺑر او واﺟب ﻣﯽ ﺷود ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ در ﮔﻧﺎھﺎﻧش ﺧدای را ﺷرﯾﮏ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد .اﯾن ھﻣﺎن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺗﻌﮭداﻧﮫ و
ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﯾن و آن و ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧدا و رﺳول و وﻟﯽ ﺧدا ﮐﮫ اﺷد ﺷرک و
ﻣﻌﺻﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑدون ﻋذاب ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷد!
 -١۵٠اﮔر رﺳول ﺧدا ﻣﺣﻣد)ص( ﺟز ھﻣﯾن ﺳﺧن ﻣذﮐور اﺛر دﯾﮕری از ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷت اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﻘل
ﮐل اﺳت ﺳﻼم و ﺻﻠوات ﺧدا ﺑر او! اﯾن ﮐﻼم رﺳول ﺧدا ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ دال ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت ادﻋﺎی ﻣﺎﺳت زﯾرا ﺧودﭘرﺳﺗﺎن ﺑﯽ رﯾﺎ و
آﺷﮑﺎر و ﻣﺗﻌﮭد ﺑﺧود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب دﯾﮕران و ﺧدا و رﺳول ﺧدا ﻣﻌﺻﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺳرﻋت ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻧﻔس اﻣﺎره ﺧود ﺑﮫ ﺑن
ﺑﺳت رﺳﯾده و آﻧرا ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﻧد و ﺑر ﻗﻠﻣرو ﺗوﺑﮫ )ﻧﻔس ﻟواﻣﮫ( وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -١۵١ﭘس ﺑﮫ ﯾﻘﯾن دان آن ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎﻧﯽ )ﻋﺑﺎد( ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﺷﻣول ﻧزول روح اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ
ﻟﻘﺎءﷲ ھﺷدار و ﺑﺷﺎرت دھﻧد ھﻣﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد را در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد» .ﻧﺷﺎﻧش در زﻣﯾن
و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ھﺳت و در درون ﺷﻣﺎ ھم ﭘس ﭼرا ﻧﻣﯽ ﻧﮕرﯾد ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ﮐﮫ آن ﺣﻖ اﺳت درﺳت ھﻣﭼون
ﺣرﻓﮭﺎﯾﺗﺎن «.ذارﯾﺎت  -٢١-٢٣ھﻣﮫ ﻣﻔﺳران ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧم در ﺗﻔﺳﯾر و ﺣﺗﯽ ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن آﯾﺎت ﺣﯾراﻧﻧد .ﻣن ﻧﯾز ﻣدﺗﯽ
ﺣﯾران ﺑودم ﺗﺎ در اﯾن ﻣﺑﺎرک دﻓﺗر ﻣﻌﻧﺎ و رازش را ﯾﺎﻓﺗم و آن راز ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ذاﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن
اﺳت ﺣﻖ اﺳت و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن اﻧﺳﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾز ﺣﻖ اﺳت .و اﯾن ﺧودﺑﺎوری ﻣطﻠﻖ اﺳﺎس ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﻟﮭﯽ
در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﻘﺻد ﺧداﯾﺎﺑﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑدون ﭼﻧﯾن ﺧود-
ﺑﺎوری ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾن آﯾﺎت آﺷﮑﺎرا ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن اﺳت و از اﻧﺳﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود ﺣﻖ اﺳت
ﭼرا ﮐﮫ »اﻧﺳﺎن و اﻋﻣﺎﻟش ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺧﻠوق ﺧداﺳت «.ﻗرآن -اﯾن ﻧﺎﺑﺎوری ﻧﺳﺑت ﺑﺧوﯾﺷﺗن اﺻل و اﺳﺎس ﮐﻔر و ﺷرک و ظﻠم و
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮔرﯾزی و اﻧﮑﺎر و رﯾﺎﮐﺎری در ﺑﺷر اﺳت .ﺗﺎ ظن ﻧﺑری ﮐﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﭘﺳﺗم ،ﻣن ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ھر آﻧﭼﮫ ھﺳﺗم ،ھﺳﺗم!
 -١۵٢اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ را در ﺧود و ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل و اﻓﮑﺎر و اﻣﯾﺎل و ﮔﻔﺗﺎر ﺧود ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری
وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ورود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .از درب ﻧﺎﺑﺎورﯾﮭﺎ و ﮐﻔراﻧﮭﺎ و ﺟﮭﺎﻟﺗﮭﺎ و ﺷﮑﮭﺎ و ﺑدﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﺑﺷر ﺑﮫ
ﭘروردﮔﺎرش در ﺧﻠﻘت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺧﻧﺎﺳﺎن!
 -١۵٣ﭘس ای اﻧﺳﺎن! اﮔر ﻧﮫ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده ﯾﺎﻓﺗﮫ ای و ﻧﮫ ﺣﺎﻣل روﺣﯽ از ﺟﺎﻧب ﭘروردﮔﺎری ،ﺑر ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ
اﻗﺗدا و ﺑﺎور ﮐن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺣﻖ اﺳت و ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎه و ﺑﺎوری ﺧودت را دوﺳت ﺑدار و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﭘﯾروی ﮐن ﮐﮫ اﯾن ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن و
ﺳرﯾﻌﺗرﯾن راه ھداﯾت و ﺳﻌﺎدت و رﺳﺗﮕﺎری اﺳت و ﺑزودی از ﺟﺎﻧب او ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ دال ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن ﺣﻖ ﺧواھﯽ ﯾﺎﻓت ﺗﺎ
ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑرﺳﯽ ﮐﮫ :ﺣﻖ آﻣده و ﺑﺎطل رﻓﺗﮫ اﺳت! اﯾن وﻋده ﺧداﺳت و ﺧداوﻧد ﺑﮫ وﻋده اش ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد! »آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻣﺎ ﺟﮭﺎد
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑر آﻧﮭﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم «.ﻗرآن -اﯾن »ﻣﺎ« ھﻣﺎن اﺗﺣﺎد و ﻣﻌﯾّت اﻧﺳﺎن -ﺧداﺳت در وﺟود ﺑﺷر!
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ﺣﻣد ھم ﮐﮫ ﺳوره ﻋﺑودﯾت و اﺳﺗﻌﺎﻧت و ھداﯾت ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﺑرای »ﻣﺎ« درﺧواﺳت
اﺳﺗﻌﺎﻧت و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﺳوره ﺣﻣد ﻣﺎﺋﯽ اﺳت زﯾرا دﻋﺎی ﺑﺷر ﺑدرﮔﺎه ﺧداﺳت وﻟﯽ ﮐﻼم ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺧدا از زﺑﺎن ﺑﺷر ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد» .ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ﮐﮫ آن ﺣﻖ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣرﻓﮭﺎی ﺷﻣﺎ« .ذارﯾﺎت-
ﺣﯽ ﻧداری ،ﻓﻘط ﺧو ِد ﺧودت را ﺑﭘرﺳت و ﻣرﯾد اراده ﺧودت ﺑﺎش ﻧﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد و ﻧژاد و ﻣردﻣﺎن و
 -١۵۴ﮔر اﻣﺎﻣﯽ ّ
زﻣﺎﻧﮫ و رﺳﺎﻧﮫ و ﺷراﯾط ﺣﺎﮐم را! ﻓﻘط ﺧود ﺧودت را ﺑﭘرﺳت ﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺎﺷﯾن و ﺗﻠوﯾزﯾون و ﻣﺎھواره و اﯾﻧﺗرﻧت را .ﻓﻘط
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ﺧود ﺧودت را ﭘﯾروی ﮐن ﻧﮫ دوﻟﺗﻣردان و ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان و ﻣﮑﺎﺗب و ﻋﻠوم و ﻓﻧون را! و اﮔر ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺻﺎدق و ﺑﯽ رﯾﺎ و
ﺑﯽ ﻣﮑر و ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﯽ ﺗدرﯾﺟﺎ ً ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺗو ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد از درون و ﺑرون! »و ﺑزودی ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را در درون
و ﺑروﻧﺗﺎن ﺑر ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ دارﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ آن ﺣﻖ اﺳت و ﺧدا ﺑﮫ ھر ﭼﯾزی ﻣﺣﯾط اﺳت وﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾدار ﺧدا
را ﺑﺎور ﻧدارﯾد «.ﻗرآن -ﺑﺧﺻوص آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ ﻗرار دارﯾد آﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ روﺑرو ﺷده اﯾد؟ و ﺗﻣﺎم
ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﮐﻔرﺗﺎن ھﻣﯾن اﺳت.
 -١۵۵آﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﻣن ِ ﺧودش را ﺑﭘرﺳﺗد و ﺑر اﯾن ﭘرﺳﺗش ﻣﻘﯾم و ﻣﺳﺗﻘر ﺑﺎﺷد ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣن ِ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ رﺳد زﯾرا اﻧﺳﺎن در
ﺧﻠﻘت ازﻟﯽ ﺣﺎﻣل روح ﺧداﺳت و روح ﺧدا ھﻣﺎن ﻣن و ﻣﻧت ﺧدا ﺑر اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -١۵۶ﺧود ھر ﮐﺳﯽ ﺻدھﺎ ﻻﯾﮫ و ﻣﻌﻧﺎ دارد ﮐﮫ آﺧرﯾﻧش ﺧودآی اوﺳت .و در ﺟرﯾﺎن ﭘرﺳﺗش ﺧود ﺗدرﯾﺟﺎ ً ﺧودھﺎی دﻧﯾوی و
ﻣﯾراﯾش ﻣﯽ ﻣﯾرد و ﺑﺳوی ﺧو ِد ﺟﺎوﯾد اﻟﮭﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ روح ﺧداﺳت و ﻧﻘطﮫ ذات ازﻟﯽ اﺳت.
 -١۵٧از ﻧﻔس اﻣﺎره ﺗﺎ ﻧﻔس ﻣطﻣﺋﻧﮫ و ﻧﻔس واﺣده ﻓﻘط در ﺟرﯾﺎن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗدرﯾﺟﺎ ً رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ ﭼون ﺑﮫ ﻧﻔس ﻣطﻣﺋﻧﮫ و واﺣده رﺳﯾدی ﺑﮫ ﻗﻠب ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود رﺳﯾده ای و ﺑر ﺟﻧت وﺟود وارد ﺷده
ای ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣود :ای ﻧﻔس ﻣطﻣﺋﻧﮫ ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎرت ﺑﯾﺎ و ﺑر ﺑﮭﺷت ﭘرﺳﺗش ﻣن داﺧل ﺷو! ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾن اﻟﺣﺎق ﻧﻔس
ﻣطﻣﺋﻧﮫ اﺳت ﺑﮫ ﻧﻔس واﺣده ﮐﮫ ﺧود اوﺳت .و اﯾن اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺟوھره ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ اﺳت زﯾرا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐل آدﻣﯾﺎن و
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن را از ﻧﻔس واﺣده آﻓرﯾده اﺳت و اﯾن وﻗوع وﺣدت وﺟود اﺳت و ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺟﺎن ﺟﮭﺎن!
 -١۵٨ﺑرای اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐل ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺣﮑﺎم ﺷرع و ﻓﻘﮫ ﮐﻼﺳﯾﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن دﺳﺗﮕﺎه اﺧﻼﻗﯽ -ﻓﻘﮭﯽ در ھﻣﮫ
ﻣذاھب اﺳت ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺣداﮐﺛر ده درﺻد از ﻣﺳﺎﺋل زﻧدﮔﯾﺳت .ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﻌﻣﺎھﺎ و ﻣﺷﮑﻼت را ﺟز از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس دﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان اﺳﺗﺧراج ﻧﻣود .اﻣروزه دﯾﮕر ﻋرﻓﺎن ﯾﮏ ﭘدﯾده اﺷراﻓﯽ و ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه اداﻣﮫ زﻧدﮔﯽ
ﻣﻌﻧوی و اﺧﻼﻗﯽ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت از اﻧواع ھﻼﮐﺗﮭﺎ و داﻣﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ و دﺟّﺎﻟﯽ! و ﺑﻠﮑﮫ ﺑدون ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس و ﻣﻌﺎرف
وﺣدت وﺟودی ﺣﺗﯽ ﺷرﯾﻌت ھم ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷﯾﺎطﯾن اﻧس و ﺟن ﻣﯽ ﺷود و وﺳﯾﻠﮫ ﮔﻣراھﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ! زﯾرا آﺧراﻟزﻣﺎن ﻋرﺻﮫ
ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻔس اﺳت و ﺑدون ﺷﻧﺎﺧت اﺳﺎﺳﯽ و اﺻوﻟﯽ و روزﻣره ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ھﺎﯾش ﻧﻣﯽ ﺗوان آﻧرا در ﻣﯾﺎن اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ و
ﻣﻔﺎﺳد ﺣﻔظ و ﺣراﺳت و ھداﯾت ﻧﻣود .و ﻓﻘط ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل را ﺑرای ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن
داراﺳت ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﺑﮫ روز ﺷده اﺳت.
 -١۵٩وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﺧودت را ﺑﭘرﺳت ﺗﺎ از ﭘرﺳﺗش و اﺑﺗﻼی اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺷﯾﺎطﯾن و ﻓرآورده ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﺻون ﺑﻣﺎﻧﯽ اﯾن
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌﺎرف وﺣدت وﺟودی و ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑرای زن
ﻋﯾن ﻋﻔت و ﻋﺻﻣت اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس دﯾن و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣرد ھم ﭼﻧﯾن اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺧودﭘرﺳت ﭼﻧﺎن ﻗداﺳﺗﯽ
ﺑرای ﺧود ﻗﺎﺋل اﺳت ﮐﮫ اﺟﺎزه ھﯾﭻ دﺧل و ﺗﺻرﻓﯽ ﺑﮫ ﺣرﯾم وﺟودش را ﻧﻣﯽ دھد و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺻﻣت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣراﺳت
از ﺧوﯾﺷﺗن!
 -١۶٠آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻓرق ﺑﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﭼﯾﺳت؟ ﻓرق ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﻣطﻠﻘﮫ ﺣﻖ ذات ﺧوﯾش اﺳت و ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﻣرﯾد ﺟنّ ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت! ﻣﯾزان ﭼﯾﺳت؟ ﺧودﭘرﺳت ﺑرﺣﻖ ،ﻣﯾزاﻧش ﻋﻘل و دﯾن اﺳت .وﻟﯽ ﺧودﭘرﺳت ﺟﻧّﯽ و ﺷﯾطﺎن
زده ﭘﯾرو آﺗش ﺣرص و ھوس و ﺷﮭوت و ﺑﺧل و ﺧﺷم و ﻧﻔرت ﺧوﯾش اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻏﯾر اﺳت.
 -١۶١آدم ﺑوﻟﮭوس و ﺷﯾطﺎن زده در ھر اراده و ﻓﻌﻠﯽ درﮔﯾر و ﻣﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﭼﯾزی ﯾﺎ ﮐﺳﯽ در ﺑﯾرون از ﺧوﯾش اﺳت و ﺑدون
آن ھﯾﭻ اراده و ﻓﻌﻠﯽ از ﺧود ﻧدارد و در واﻗﻊ اﺷﯾﺎء و آدﻣﮭﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اراده و ﻓﻌﻠﯽ را در او اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و او
ﻣرﯾد آﻧﮭﺎﺳت ﻧﮫ ﻣرﯾد ﺧودش! ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن آدﻣﯽ ﯾﮏ ﺗوھم ﻣﺣض اﺳت زﯾرا او اﺻﻼً ﺧودی ﻧدارد او ﻣﺷﻐول
ﭘرﺳﺗش ﻏﯾر در ﻧﻔس ﺧوﯾش اﺳت.
 -١۶٢و ﻣﯾزان ﻧﮭﺎﺋﯽ ،ﯾﮏ اﻧﺳﺎن در ﺑﯾرون اﺳت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﯾزان و اﻣﺎم ھداﯾت ﯾﺎ ﺿﻼﻟت در ﻣوارد اﻋﻣﺎل و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑزرگ
و ﺿروری!
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 -١۶٣و ﻧﯾز ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎﺣﻘﯽ ھم ھﺳت ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻣﺎﻣﯽ ﺑرﺣﻖ در ﺑﯾرون ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﯾن
ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻧوع ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت :ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت دﯾﮕری! ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻘﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺣﻖ! ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻘﯽ
ﺟﮭت ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻘﯽ!
 -١۶۴ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﺧﺻﮫ ﺑﺎطﻧﯽ ﯾﮏ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺑرﺣﻖ ﭼﮫ ﺑﺎ ﻣﺷورت ﺑﺎ ﮐﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑدون ﻣﺷورت ،اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺧودﭘرﺳت
ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋﻣل ﺧود را در اﻧدﯾﺷﮫ اش ﺑرﻋﮭده ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﺑرﻋﮭدۀ ﻋﻘل اﺳت و ﻣﻌرﻓت و اﯾﻣﺎن!
 -١۶۵آن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ای ﺑرﺣﻖ اﺳت و اﺻﻼً ﺣﻘﺎ ً ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺗدرﯾﺟﺎ ً ﺑﺳوی ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی از ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن
ھداﯾت ﮐﻧد ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ و ﮐرﯾﻣﺎﻧﮫ و ﺷﻔﺎﻋت ﺑﺧش! آﻧﮑﮫ در ذات ﺗو ،ﺧودش را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﺧداﺳت اﯾن ﺧودﭘرﺳتِ
ذات را ﺑﭘرﺳت! »ﺧداوﻧد ،ﺧو ِد ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت« .ﻋﻠﯽ)ع(-
 -١۶۶ﺑﮭرﺣﺎل ﺗﻣرﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ،ﺧﻼﻗﺗرﯾن و ﺑﯾدارﮐﻧﻧده ﺗرﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺷر در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎﺳت ﺗﺎ اﺻﻼً ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از »ﺧود«
ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﯾﺳت و آﯾﺎ اﺻﻼً ھﺳت ﯾﺎ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت!
 -١۶٧ﺑدان ﮐﮫ ﺧودی ﺟز ﻧور ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن در ﺑﺷر ﻧﯾﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺧود اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ وﺟود!
ﺷﯾﺋﯽ ﺟﻧﺑﺎن ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ اﺟﻧّﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺧﺻم وﺟود اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد!
 -١۶٨در اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب وﺟود و دارای ھوﯾت ﺧودی ،دو ﻧور اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ اش وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد :ﻧوری در دل ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻧﺎم
دارد ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ھم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻧوری در ﺳر ﮐﮫ ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ اش ﺧواﻧدن ﻋﺷﻖ و اﯾﻣﺎن دل اﺳت .اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد
ﺧدا ﭘس از اﺗﻣﺎم ﺧﻠﻘت ﺷش روزه اﺳت در روز ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ روز ھﻔﺗم اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑر ﻋرش ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﺎ ﺧﻠﻘش
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد! اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻧﺷﺄ اﻧﺎﻟﺣﻖ ﮔﻔﺗن ﻣوﺟودات اﺳت.
 -١۶٩ﭘس ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﭘرﺳﺗش ھﻣﯾن ﻧور ﻋﻘل و اﯾﻣﺎن اﺳت ﭼون اﯾن ﻧور ﺟز ﺧود ﺣﻖ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﻋﺷﻖ و
ﻋرﻓﺎن اﺳت .ﭘس ﺧود دﻧﯾوی و ﺷﯽء ﭘرﺳت را ﻣﭘرﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺧودت را ﺑﭘرﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺗن و ﺟﺎن و دل و اﻧدﯾﺷﮫ ات
ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد.
 -١٧٠اﯾﻣﺎن و ﻋﻘل از ﺟﻧس ﻧور اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ وﺳوﺳﮫ و ﺣرص از ﺟﻧس آﺗش اﺳت .و ﻧور ﺣﺎﻣل آراﻣش و اطﻣﯾﻧﺎن و
ﯾﻘﯾن اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﺎر ﺣﺎﻣل اﺿطراب و ﺗرس و ﺗذﺑذب اﺳت .ﻧور ﻓراﮔﯾر و ﻣﮭرﺑﺎن و آرام و واﺳﻊ و ﺧﺎﺷﻊ و ﻟطﯾف اﺳت
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﺎر ،ﻣﻧﻘﺑض و ﺷﻘﯽ و ﻣﻠﺗﮭب و ﺧﺷﻣﮕﯾن و ﻣﺗﮑﺑر و دﻓﻊ ﮐﻧﻧده اﺳت .ﻧور ،ﺳﺎده و ﺻﺎدق اﺳت و ﻧﺎر ،ﭘﯾﭼﯾده و
ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ و رﯾﺎﮐﺎر! ﻧور ،ﻣوﺟود اﺳت و ﻟذا ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺧود ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎر ،ﻣﻌدوم اﺳت و ھﻣواره ﻣﺷﻐول اﺛﺑﺎت
ﺧوﯾش اﺳت .ﺧودﭘرﺳت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧوری اﺳت و ﺧودﭘرﺳت ﻗﻼﺑﯽ ،ﻧﺎری! دﻻﯾل ﯾﮏ ﺧودﭘرﺳت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧودی و از ﻧزد
ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﻻﯾل ﺧودﭘرﺳت ﺟﻌﻠﯽ ھﻣﮫ از ﻏﯾر و ﻣﻧﻘول و ﻣﺟﺑور اﺳت .و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﯾﻧﮑﮫ ﺧودﭘرﺳت ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎﻟش را ﮔردن ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺧودﭘرﺳت ﻗﻼﺑﯽ ،ﺧراﺑﯾﮭﺎ و رﺳواﺋﯾﮭﺎی ﺧود را ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﺳﺑت
ﻣﯽ دھد و ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر ﺧودش را ﻣﺟﺑور و ﻣﺄﻣور و ﻣﻌذور ﻣﯽ ﺧواﻧد.
 -١٧١ﻧﺷﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﺧودﭘرﺳت ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﺷﺎھدان ﻧﯾز ﺗﺻدﯾﻘش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ای
ﮐﺎش ﭼون او ﺑﺎﺷﻧد ﭼون اﻧﺳﺎن ﺧودﭘرﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﺧود و ﺷﺟﺎع و ﻣﺳﺋول و ﺻﺎﺣب و ﻣﺎﻟﮏ ﺧوﯾش اﺳت.
 -١٧٢آﻧﮑﮫ ﺧودش را ﺣﻘﺎ ً ﺑﭘرﺳﺗد ھﻣﮫ دوﺳﺗش ﻣﯽ دارﻧد ﺣﺗﯽ دﺷﻣﻧﺎﻧش! و اﯾن ﺧود ﺣﺟﺗﯽ ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻓطری ﺧودﭘرﺳﺗﯽ
اﺳت!
 -١٧٣ﺧودﭘرﺳت ﮐﺎﻣل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل اﻋﻼی اﻟﮭﯽ ﺧوﯾﺷﺗن را دﯾدار ﮐرده اﺳت .ﭘس ﯾﻘﯾن ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺟﻣﺎﻟش از ﺧدا و
ﮐﻣﺎﻟش از ﺧدا و ﺟﻼﻟش از ﺧداﺳت و ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺳت .ﭘس او ﺟز ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗد! »ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن
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ﺣﺿور دارد و ﻧﯾز در ﺧودﺗﺎن ،ﭘس ﭼرا ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﮐﮫ آن ﺣﻖ اﺳت )آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در
ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد( ھﻣﭼون ﺣرﻓﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﯾد« .ذارﯾﺎت-
 -١٧۴ﺑدان ﮐﮫ ﺧداﺑﺎوری ﻋﯾن ﺧودﺑﺎوری اﺳت و اﻧﮑﺎر ﺧدا ﻋﯾن اﻧﮑﺎر ﺧوﯾش اﺳت .و اﯾﻧﮭﻣﮫ اﻧﮑﺎر و ﺗردﯾد و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﺧود و ﺧدا از آﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ دﯾدار ﺧدا را ﺑﺎور ﻧداری ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت اﻟﮭﯽ ﺧود را ﺑﺎور ﻧداری! اﮔر ﮐﺳﯽ اﯾن ﺣﻖ را ﺑﺎور
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ھﺎﯾش ﺟز ﺧدا را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و ھﯾﭻ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﺷرک و ﺳﺗﻣﯽ از او ﺳرﻧﻣﯽ زﻧد .ﺧودﭘرﺳت ﺑﺎش ﺗﺎ
دروﻏﮕو و رﯾﺎﮐﺎر و دﯾواﻧﮫ ﻧﺷوی! وﻟﯽ ﻧﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻘﯾر و درﯾوزه و ﺣﯾوان ﺻﻔت ﯾﺎ ﻣﺗﺟﺎوز .ﺑﻠﮑﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ و
ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﻓﻘﯾر و ﺑﺎاﻓﺗﺧﺎر!
 -١٧۵اﮔر ﺣﺗﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺗﻣرﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﮐﻧﯽ و ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺞ ﮐل ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت ﺧود ﺗﻼش ﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺧو ِد
ﺧودت اطﺎﻋت ﻧﮑﻧﯽ و ﻣرﯾد ﻣﺣض ﺧودت ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ رﺳﯽ :ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺷﺎن و ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻧور ﺣﻖ در
دﻟت درﺧﺷش ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ آن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷوی و ﺑﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺎطﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺳت رﺳﺗﮕﺎری! و ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ
رﺳﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً ﻣوﺟودی ﺑﮫ اﺳم ﺧود در ﺗو ﻧﯾﺳت و ﻣن ِ ﺗو ﺟز ﻋدم و ﻧﺎﺑودی ﻧﯾﺳت و ﯾﮏ ﺗوھم ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣض اﺳت و
ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎطل .ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت درﺑدر ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﯾﮏ اﻣﺎم و ﭘﯾر زﻧده ای ﺑرﻣﯽ آﯾﯽ و ﺑﯽ ﺧودی و ﺑﯽ ارادﮔﯽ و ﺑﯽ وﺟودﯾت
را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﺳﭘﺎری و ﻣرﯾد ﻣﯽ ﺷوی ﺗﺎ وﺟود ﯾﺎﺑﯽ و ﺧود ﺷوی! ﯾﺎ ﺧو ِد ﺧودت را ﺑﭘرﺳت و ﻣرﯾدی ﮐن ﯾﺎ ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ
ﺧودﭘرﺳت اﺳت و ﺧداﺋﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧو ِد ﺧداﺋﯽ ﺧود رﺳﯽ!

ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
 ٣٠ﻣرداد ١٣٩٢
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