ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯿﻪ
) اﻣﺎم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮآﻧﯽ -ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﻬﯽ (

*****
ﺷﺮح اﺳﺮار ﺣﺪود ﻫﺰار اﺳﻤﺎي اﻟﻬﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ

*****
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ وﺣﺪت وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﻤﺎء اﷲ

*****
درآﻣﺪي ﺑﺮ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﻮﺣﯿﺪي

*****
Quranic theosophy
ﺟﻠﺪ 7
اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ
١٠٥١

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﭘﻧﺟﺎه و ھﻔﺗم
٢۵٧

ﺣﺿرت »طﺎء  -ط«

١٠٥٢

ﯾﺎ طﺎء
 -١طﺎھر ،ﻓﺎطر ،ﻟطﯾف ،ﺑﺎطن و طﯾّب اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﺣرف »طﺎ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء دارای وﯾژﮔﯽ
واﺣد و ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و آن ظراﻓت و ﻟطﺎﻓت و طﮭﺎرت و ﻋﺻﻣت و ﭘﺎﮐﯽ و ﻓطرت ﭘﺎک و ﻣﻘدس و ﺑﺎطن اﻟﮭﯽ و ﺳﺑوح اﺳت.
و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ذاﺗﯽ ﺣرف »طﺎ« ﭘﯽ ﺑرد.
 -٢و ﻟذا ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد را ﮐﮫ آل طﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﺧﺎﻧدان ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت ھﺳﺗﻧد .و ﺳوره »طﮫ« ﻧﯾز ﺳراﺳر ﺳﺧن از زﻧدﮔﯽ و
رﺳﺎﻟت ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾر از ﻓرﻋوﻧﯾت ﺗﺎ ﻧﺑوﺗش را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ از ﻧﺎﭘﺎﮐﯾﮭﺎ و ﺷﻘﺎوت ﻓرﻋوﻧﯽ ﺧود ﺑﮫ ﮐﻣﺎل
ﻧﺑوت و ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت و اﺣﯾﺎی ﻓطرت اﻟﮭﯽ رﺳﯾد و ﻣﺷﻣول ﻟطف اﻟﮭﯽ و ﺣﯾﺎت طﯾﺑﮫ ﮔردﯾد.
 -٣ﺳوره ﻧﻣل و ﻗﺻص ھم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣروف ﻣﻘطﻌﮫ طس و طﺳم آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺳراﺳر ﻣﺣﻧت اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره
ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو اﺣﯾﺎی ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود و ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت ﻧﺎﺋل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺑﺎطن اﻟﮭﯽ ﺧود ﻣﯽ رﺳﻧد و ﻟطﯾف ﻣﯽ ﺷوﻧد
ھﻣﭼون ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن!
 -۴ﭘس ﺣرف »طﺎ« ،ﻧور طﮭﺎرت و ﻟطﺎﻓت و ﻋﺻﻣت و طﯾّب ﻓطرت ﷲ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎطن آدﻣﯽ ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت و ﻟذا از راه
ت ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺧود ﻧﺎﺋل ﮔﺷت!
ﺑﺎطن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻟطف و طﮭﺎر ِ
 -۵و ﻟذا طﺎھﺎ ،طﺎھو و طﺎھﯽ ﻧﯾز ﺳﮫ ﻧﺎم ذات طﮭوراﺋﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ﭘس »طﺎ« ﻧور ﻓطرت ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت .و ﻟذا ﺣﺿرت
ﻓﺎطﻣﮫ)س( را ﺟﻣﺎل ﻓطرت ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺎم اﻟﮭﯽ اﯾﺷﺎن ھم ﻓﺎطره اﺳت و طﺎھره ھم از اﻟﻘﺎب اﯾﺷﺎن اﺳت .در واﻗﻊ اﯾﺷﺎن ظﮭور
ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻧور طﺎھﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ھم ﻣظﮭر ﺗﺎ ّﻣﮫ ﻧور طﺎھو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و رﺳول ﺧﺎﺗم ھم ﻣظﮭر ﻧور طﺎھﺎ
اﺳت ﮐﮫ ﺳﮫ ظﮭور ھوﯾت ذات طﮭوری ﺧدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 -۶ﭘس ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾن ﺳﮫ ﺳوره ﻣذﮐور ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ درب ورودﺷﺎن ﺣرف »طﺎ« اﺳت ﮐﮫ درب ورود ﺑﮫ ﺧورﺷﯾدھﺎی ظﮭور
ﻓطرت ﷲ وﻋﺻﻣت ﷲ و ﻟطف ﷲ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻧﺑﯾﺎی اوﻟواﻟﻌزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣظﺎھر ﻧور ذات طﺎی
ﭘروردﮔﺎرﻧد در ﺳﮫ ﺗﺟﻠّﯽ ﻣذﮐور .ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﻧور طﺎھﺎ اﺳت و ﻣﺎدرش ﻧور طﺎھﯽ و ﺑرادر و وﺻﯾش ھﺎرون،
ﻧور طﺎھو.

ﻋﯽ

١٠٥٣

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﭘﻧﺟﺎه و ھﺷﺗم
٢۵٨

ﺣﺿرت »ﺧﺳوف و ﻏرق«
ﺳﺎف -اﺧﺳف اﻟﺧﺎﺳﻔﯾن -ﺧﯾراﻟﺧﺎﺳﻔﯾن -اﻋدل اﻟﺧﺎﺳﻔﯾن -ﻏﺎرق-
ﺳف  -ﺧ ّ
)ﺧﺎﺳف -ﻣﺧ ِ ّ
ﻣﻐرق(

١٠٥٤

ﻣﻐرق
ﯾﺎ ﻣﺧ ّ
ﺳف ﯾﺎ ّ
ف ﷲ( از
» -١آﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾن ﺧدا ﻣﮑر ﮐرده اﻧد آﯾﺎ اﯾﻣن ھﺳﺗﻧد از اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﻧﺎﮔﺎه آﻧﮭﺎ را در زﻣﯾن ﻓرو ﺑرد )ﯾَﺧ َ
ﺳ ُ
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮔﻣﺎﻧش را ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد «.ﻧﺣل» -۴۵اﮔر ﻣﻧت ﺧدا ﺑر ﻣﺎ ﻧﺑود ،ﺧداوﻧد ھر آن ﻣﺎ را ﻓرو ﺑرده و ﻣﺣو ﮐرده ﺑود «.ﻗﺻص-٨٢
ﺳف« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻓروﺑردن در ﺟﺎﺋﯽ اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ در زﻣﯾن و ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻟذا ﺧﺳوف ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻓرو رﻓﺗن ﻣﺎه ﯾﺎ
» َﺧ َ
ﺧورﺷﯾد در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت .اﯾن ﻓﻌل اﻟﮭﯽ ﮐﮫ دوﺑﺎر در ﮐﺗﺎﺑش ذﮐر ﺷده اﺳت ﻣﺷﻣول ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﺷود ﻣﻧﺗﮭﯽ ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﻧش
ﻣﮑر و ﺑﺎزی ﮐرده اﻧد.
ﺳف« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻓرورﻓﺗن در ظﻠﻣﺎت دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و دھرﯾت اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ دﯾﮕر
 -٢ﻓرو ﺑردن در زﻣﯾن از ﻣﺻدر » َﺧ َ
وﺟودی ﻧدارﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن آﻧﺎن را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرده اﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ھوﯾت ﺻوری آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .و اﯾن
ﻧوع ﻓرو رﻓﺗن ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻏرق ﺷدن در درﯾﺎ و ﯾﺎ دﻓن ﺷدن در زﯾر ﺧﺎک ﺑواﺳطﮫ زﻟزﻟﮫ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﯾﮫ  ٨٢از ﺳوره
ﻗﺻص ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎﻟص ﮐﮫ ﻣظﮭر َﻣنﱠ ﷲ )ﻣﻧت اﻟﮭﯽ( ﺑر زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن در ظﻠﻣﺎت ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ
و دھرزدﮔﯽ و ﺧﺳراﻧﮭﺎی ﻋﺻر و در ﺗﺳﺧﯾر ﺷﯾﺎطﯾن و آﻓرﯾﻧش ذره ای )ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﻧﺎﻧوﺋﯽ و ژﻧﺗﯾﮑﯽ( ﺑﻠﻌﯾده ﺷده و از ﺣﯾﺎت
و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮔم ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣﭼون ﮔم ﺷدن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ .و اﯾن آﯾﮫ ﮔوﺋﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت.
 -٣ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺳوﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣدرن را در ﺧود ﺑﻠﻌﯾده ،ظﻠﻣﺎت ﻣدرﻧﯾزم و ﺗﮑﻧوﻟوژﯾزم اﺳت و ﺣﯾﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ در ﺷﮭرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﻣﻣﻠو از دودھﺎ و ﺳﻣوم ھﺳﺗﻧد و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﮭرھﺎ دﭼﺎر ﺧﺳوف ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﮐﺛر ﺷﮭرھﺎی ﻣدرن
از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﯾرون واﻗﻌﺎ ً در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و دود ﮔم ﺷده و دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .و اﯾن ﻣﺻداق ﯾﺧﺳف ﷲ اﺳت» .ﭘس ﺑﮫ زودی روزی ﻣﯽ
رﺳد در آﺳﻣﺎن دودی ﻏﻠﯾظ ﭘدﯾد آﯾد و ﻣردﻣﺎن را ﻓرا ﮔﯾرد «.دُﺧﺎن -١٠-١١و اﯾن ﺧﺳوف زﻣﯾن اﺳت» :ﯾَﺧﺳف ﷲ ِﺑﮭ ُم اﻻرض«
ﻧﺣل-۴۵
 -۴ﺧﺳوف اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ظﮭور ظﻠﻣﺎت دل اﻧﺳﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺑرون او را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ظﮭور ﺑﺎطن
اﻧﺳﺎن اﺳت» :روزی ﮐﮫ ﻧﮭﺎن ھﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود «.طﺎرق-٩
 -۵دﯾﮕر از اﻓﻌﺎل ﻗﮭری ﺧداوﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺎﻏوت و ﺳﺗﻣﮕران ،واﻗﻌﮫ ﻏرق ﮐردن آﻧﮭﺎ در طوﻓﺎن و درﯾﺎﺳت» :ﭘس ﻓرﻋون
ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را از ﺳرزﻣﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﯾرون ﮐﻧد ﭘس ھﻣﮫ ﻓرﻋوﻧﯾﺎن را ﻏرق ﮐردﯾم «.اﺳراء -١٠٣اﻣروزه ﻧﯾز ﻣﮑررا ً در
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن از طرﯾﻖ طوﻓﺎﻧﮭﺎ و ﺳﯾﻠﮭﺎ و ﺳوﻧﺎﻣﯽ ھﺎ ،ﻣردﻣﺎﻧﯽ در آب ﻏرق ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻋذاﺑﯽ اﻟﮭﯽ
اﺳت ھﻣﭼون زﻟزﻟﮫ ھﺎ و ﺳﺎﺋر ﻓﺟﺎﯾﻊ طﺑﯾﻌﯽ!
 -۶وﻟﯽ ھﯾﭻ ﻏرق ﺷدن و ﮔﻣﺷدﻧﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر از ظﻠﻣﺎت ﻧﻔس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن از ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺟت ھﺎ و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ را دﯾده
و ﺑﺎور ﮐردﻧد و ﺳﭘس اﻧﮑﺎر ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺿﻼل ﻣﺑﯾن وﻋده ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮔم ﺷدن آﺷﮑﺎرا در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت.

ﻋﯽ

١٠٥٥

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﭘﻧﺟﺎه و ﻧﮭم
٢۵٩

ﺣﺿرت »ﻋﯾن  -ع«

١٠٥٦

ﯾﺎ ﻋﯾن )ع(
ﻋﻔو« ،ﻋظﯾم ،ﻋﺎﺻم ،ﻋﺎرف و ﻣﺳﺗﻌﺎن )ﻋون( و ﻋﻠﯾم و ﻋزﯾز از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرف ﻋﯾن
» -١ﻋﻠﯽ«» ،ﻋﺎدل«ّ » ،
ﺷروع ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷﻔﯾﻊ ،ﺳﻣﯾﻊ ،ﺑدﯾﻊ ،ﻣﺗﻌﺎل ،راﻓﻊ و ﻧﺎﻓﻊ و داﻓﻊ ﻧﯾز اﺳﻣﺎی دﯾﮕری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﺣرف ﻋﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻋﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭼﺷم و ﻧﮕﺎه اﺳت .ﭘس ﮔوﺋﯽ ﺣرف »ع« ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش و ﻣﻐز ﻣﺗﻔﮑر و وﻟﯽ و
ﺣﺎﻣﯽ و ﻣﻌﻠم و ﺧﯾرﺧواه و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺧش ھﻣﮫ ﺣروف اﻟﻔﺑﺎء اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﻧور اﻋﻼﺋﯽ ذات ﺣروف ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﭼﺷم
آﻧﮭﺎﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭼﺷم در ﻣﺣور و رأس ھﻣﮫ ﺣواس و ادراک ﻗرار دارد .و ﻟذا ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی دارای ﺣرف ﻋﯾن ،ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺧش
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
» -٢ع« ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺣروف ﻣﻘطﻌﮫ ﻗرآﻧﯽ در ﺑدو دو ﺳوره ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺳوره ﻣرﯾم و ﺷوری! ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣوری در
اﯾن دو ﺳوره ﻣﺎھﯾت وﺣﯽ و ﺷﻔﺎﻋت و اﻣﺎﻣت و ﺧﻼﻓت اﺳت و روح و ﻣﻘﺎم اﻋﻼی اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻧزد ﭘروردﮔﺎر!
» -٣ﻋﯾن« ﮐﮫ اﺳم »ع« اﺳت ﻧﯾز ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﺣرف رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣرف ﯾﺎء و ﻧون ﮐﮫ ﻗﺑﻼً درﺑﺎره ﺷﺎن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ
اﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧﻘش ﺣﯾرت آور و ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺑﯾﺎن و ادراک اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه »ع« اﺳم اﯾن ﺣرف را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﺎء
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺣروف را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧون ﮐﮫ ﻗﻠم و ﻣؤﻟف ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎت اﺳت.
 -۴ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه اﻟﮭﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺣرف ﻋﯾن ﻣﺗوﺟﮫ آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود و ﺑواﺳطﮫ ھﻣﯾن ﺣرف ،ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و
ﻋظﻣت و رﻓﻌت و ﺷﻔﺎﻋت و ﻋﻠوﯾت و ﺑدﻋت ذاﺗش را در ﺟﮭﺎن آﻓرﯾﻧش اﻟﻘﺎء و ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﺻﻣت ﺧود را ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد
و ﭼﺷم و ﮔوش )ﻋﯾن و ﺳﻣﻊ( و ھوش ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﺎرز ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
 -۵در ﺣﻘﯾﻘت ذات ازﻟﯽ و ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺣرف ﻋﯾن ،ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ﻋزت و ﻋظﻣت و ﻋﻔو و ﻋﺻﻣت و ﻋدل و ﻋون و
ﻋﻠوﯾت ﺧود را ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ و ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮭﻣراه ﺣروف دﯾﮕر!
 -۶و اﯾن ﺳﺧن درﺑﺎره ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺣروف ﻣﺻداق دارد .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ذات ﻋﻣﺎﺋﯽ -ﻋدﻣﯽ ﺧود را ﺑواﺳطﮫ ﺣروف و ﺳﭘس ﮐﻠﻣﺎﺗش
ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻧﻣوده و ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد و ﻋﯾﻧﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺣرف ﻋﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﻘل ﮐل ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﻠم و ﻋدل و ﻋﻔو و
ﻋﻠوﯾت را ﺗوأﻣﺎن ﺑر ﮐل آﻓرﯾﻧش ﺧود ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .و ﻋﯾن ،ﻧﻘش ﭘدر ،ﻣﻌﻠم و رھﺑر را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯾم ﻧﻘش
ﻣﺎدر را!
» -٧ع« ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از آﺳﻣﺎن ﻻھوت اﺳت آﺳﻣﺎن ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ھو اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌظﯾم! ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از :ﯾﺎ ﻣن ھو ﯾﺎ ﻣن ﻻ ھو اﻻ ھو! و
»ع« ﻗﻠﻣرو ظﮭور »ھو« اﺳت.
 -٨و ﻟذا ﭼون م و ع در ﺟﺎﻧﻣﺎن ﻣﻧور ﺷدﻧد »ﻣﻊ« را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﯾت ﷲ اﺳت و ﻣﻌﻧﺎی وﺟود ﻣﻧور ﻣﯽ ﺷود :ﻣﻌﻧﺎ،
ﻣﻌﻧﯽ! ﷲ ﻣﻌﻧﺎ!

ﻋﯽ

١٠٥٧

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﺷﺻﺗم
٢۶٠

ﺣﺿرت »طﻣﺎس و ﺗﺣرﯾف«  -واروﻧﮫ ﺳﺎزی و ﺗﺣرﯾف
اﻟﻣﺣرﻓﯾن(
ﻣﺣرف -طﺎﻣس
)طﺎﻣس -ط ّﻣﺎس -ﺣرﯾف-
ّ
ّ

١٠٥٨

ﻣﺣرف ﯾﺎ ط ّﻣﺎس
ﯾﺎ
ّ
 -١ﯾﮏ ﺳؤال اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﺎھﯾت ﺣروف از ﻣﻧظر ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل وﺟود دارد و آن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارای ﺣروف ﻣﺷﺗرﮐﯽ
ھﺳﺗﻧد دارای ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت ﻣﺷﺗرﮐﯽ ھم ھﺳﺗﻧد! ﺧود ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘذﯾرش و ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾم ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺑدﯾﻌﯽ در
ﻗﻠﻣرو ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻣﻌرﻓت رب و ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ ﻧﺎﺋل آﯾﯾم .ﻣﺛﻼً از ﻣﻧظر ﺻرف و ﻧﺣو رﺳﻣﯽ ،ﮐﻠﻣﮫ »ﺣدّ« و »اﺣد« ھﯾﭻ رﺑطﯽ
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻘل و ﭼﺷم ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ رﺑط دارﻧد و ﻣﺎ ارﺗﺑﺎط اﯾن دو را در آﺛﺎرﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل در ﻗرآن و وﺣدت وﺟود ﺑوده اﺳت و ﺑﮫ درﯾﺎﺋﯽ از ﻣﻌرﻓت ﺗوﺣﯾدی رﺳﯾده اﺳت.
 -٢در اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻋﻘل و ﭼﺷم ﺧودﻣﺎن ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾم ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﺳرار ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم ﻗرآﻧﯽ را در ﻧﻔس ﺑﺷری
ﺑﮑﺎوﯾم و درک ﮐﻧﯾم و ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﻠﻣﺎت و آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ را ﭘس از ھزار ﺳﺎل ﻓﮭم ﻧﻣﺎﺋﯾم .اﯾن روش ﺗﺄوﯾﻠﯽ در ادﺑﯾﺎت اﺋﻣﮫ ھدی ﻧﯾز
ﮐﺎﻣﻼً ﻣرﺳوم ﺑوده اﺳت وﻟﯽ ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺻﻼً اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد و ﺑﺎ ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻧﻣودن اﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﻧﺎﻣﻌﻘول و ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯽ »ﺗﺄوﯾﻼت« در واﻗﻊ اﻣﺎﻣﺎن را از ﻋرﺻﮫ ﻋﻠم ﮐﻼم ﺧودﺷﺎن ﺑرون ﻣﯽ راﻧﻧد .ﻣﺎ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر
ﺑﮫ ﻓﺿل اﻟﮭﯽ ﺗﺄوﯾﻼت را وارد ﻋرﺻﮫ ﻣﻌﻘوﻻت ﻧﻣوده اﯾم و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت رب ﭘﯾوﻧد زده اﯾم .و اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧور اﻣﯾت
ﻣﻣﮑن ﺷده اﺳت .اﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ درﮐش ﻧﮑرده و ﺑﻠﮑﮫ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻣوده اﻧد :اھل ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻣﯾﯾون ﭼﮫ
ﮐﺎر؟ )ﻗرآن(  -و اﯾن از ﻋﻠل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧدن ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ و ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﻣﺎ از ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠوم اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوم اﺳت ﮐﮫ
دارای ﻋﻠم ا ّﻣﯽ و ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﺑوده اﻧد! در ﻧﺟواھﺎی ﻋﻠﻣﯽ اﯾن ﻋﻠﻣﺎی دھری ﺑوﺿوح اﻧﮑﺎر ﻋﻠوم ﺗﺄوﯾﻠﯽ اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوم را درک ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺻﻼً اﻣﺎﻣﺎن را ﻋﺎﻟم ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﺗﺄوﯾل را ﻣﺗرادف ﺧراﻓﮫ و ﺟﮭل ﻣﯽ داﻧﻧد! ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﭼﻧﯾن ﭘﻧدار ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ
ای اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺗﺄوﯾﻼت ﻗرآﻧﯽ ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﮐﺎر را ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﺿل ﺧدا ﻣﺣﻘﻖ ﮐرده اﯾم.
 -٣ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑواﺳطﮫ ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎﺗش آﻓرﯾده اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎت را ﺑر روی ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش ﺣﮏ ﻧﮑرده و
ﺑرﭼﺳﺑﯽ ﺑر ﻣوﺟودات ﻧﯾﺳت .ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣﺑدأ ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﺎﻟم رﺳﯾد .ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟز اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧدارد ﮐﮫ
ﻋﯾن آﯾﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﺧداوﻧد ﺗﮑﻠم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣروف ھم اﺳﺎس ﺗﮑﻠم اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد.
 -۴ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﺎﻟم ﻣﻌﻠول ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻠول ﮐﻠﻣﺎت و ﺣروف ھﺳﺗﻧد .ﺧداوﻧد ﻧﺎﻣﮭﺎی ھﻣﮫ ﻣوﺟودات را در ﻓطرت آدﻣﯽ
ﻧﮭﺎده و ﺗﻌﻠﯾﻣش داده اﺳت) .ﻗرآن(  -ﺣﺿرت آدم ﻧﯾز ﻧﺎم ﻣﻼﺋﮏ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺳﺟده ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﺑرﺗری آدم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود
اﻋﺗراف ﮐردﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣوده اﺳت و ﻟذا ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ،ﮐﺷف و
درک ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠوم ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺷﻌﺑﮫ ای از ﻋﻠم ﮐﻼم و زﺑﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘدﯾده
ﺷﻧﺎﺳﯽ!
» -۵ﮐﻼم ﺧدا را ﺷﻧﯾده و ﺳﭘس آن را ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد «.ﺑﻘره» -٧۵ﺳﺧن را از ﻣواﺿﻌش ﻣﻧﺣرف ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد «.ﻧﺳﺎء -۴۶اﯾن
آﯾﺎت دال ﺑر ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺗدرﯾﺟﯽ ﺗﺣرﯾف ﮐﻠﻣﺎت در ﻗﻠﻣرو زﺑﺎن اﺳت ﮐﮫ در ھر ﻗوﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ای رخ ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺣرﯾف
ﺣروف اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻋﯾن ﺑﺎزی و ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﺣروف اﺳت ﮐﮫ ﺣروف را از ﻣواﺿﻌش ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھﻧد ،اﺳﺎس ﺗﺣرﯾف در دﯾن ﺧدا ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .زﯾرا در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن دوراﻧﯽ ا ّﻣت واﺣده ﺑوده و زﺑﺎن واﺣدی داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ دﯾن ﺧدا را
از طرﯾﻖ ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎت ،ﺗﺣرﯾف ﮐرده اﻧد .و ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ھﻧوز ھم ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﻣﺷﺗرک در ھﻣﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺑﺷری ﺑﮫ
ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد ﮐﮫ اﮐﺛرﺷﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارﮐﺎن ﺧﺎﻧواده و ﻧژاد اﺳت ﻣﺛل ﻣﺎدر ،ﭘدر ،ﺑرادر ،ﺧواھر و اﻣﺛﺎﻟﮭم .ﮐﮫ در اﮐﺛر زﺑﺎﻧﮭﺎی
ﺑﺷری ھﻧوز ھم ﺑﺎ ھﻣﯾن اﻟﻔﺎظ ﺑﺎ اﻧدک ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺣﺿور دارﻧد ﻣﺛل :ﻣﺎدر ،ﻣﺎم ،ام ،mother ،ﭘدر ،ﺑﺎﺑﺎ ،اﺑﯽ ،patter ،ﭘﺎﭘﺎ و
ﻏﯾره .ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ زﺑﺎن و ﺑﯾﺎن ﭘدﯾده ای ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ راﺑطﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
دﭼﺎر ﺗﻔرﻗﮫ و اﺳﺗﮑﺑﺎر و ﻋداوت ﺷده اﻧد و اﻣر ﺧدا را ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ ،اﻧﮑﺎر ﻧﻣودﻧد ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا را در رواﺑط ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﯾز
ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﻧد .وﻟﯽ از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده و رواﺑط ﺑﯾن اﻋﺿﺎﯾش ﻗوی ﺗرﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺷری ﺑوده اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧطﺎب
اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ھﻧوز ﮐﻣﺎﺑﯾش در ھﻣﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺷﺗرک ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت.
١٠٥٩

 -۶ﯾﻌﻧﯽ اﺧﺗﻼف و ﻋداوت اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﺑﺷری ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﮑﺎر و ﮐﻔر ﺑﺷر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا و رﺳوﻻن اﺳت اﺳﺎس
ﺗﻔرﻗﮫ در زﺑﺎن و ﺗﺑدﯾل و ﺗﺣرﯾف زﺑﺎن و ﮐﻼم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻋﻠت اﻟﻌﻠل اﻧﺣراف و ﮔﻣراھﯽ ﺑﺷر و ﻧﺳﯾﺎن و ﺧودﻓراﻣوﺷﯽ
اوﺳت .ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت و ﺣروف اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻧﮭﺎده ﻓطرت ﺑﺷر اﺳت ﻧور اﻟﮭﯾت و ﺧﻼﻓت اوﺳت و ﻋﯾن اﻧﺳﺎﻧﯾت اوﺳت .و
ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﺷوﻧد آدﻣﯽ ﻧﯾز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓطرت ﺧودش دﭼﺎر ﺗﺣرﯾف و اﻧﺣراف ﻣﯽ ﮔردد و از ﻓطرت
ﺧودش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﮏ از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اھﻣﯾت ﻓطرت آﻓرﯾن ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﭘﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﺟﻌت ﺑﮫ اﺻل
و اﺳﺎس اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎت اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھﻣﭼون ﺣﺿرت آدم اﺳم ﺣﻘﯾﻘﯽ ھر ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم آدﻣﯾت ﮐﮫ
ھﻣﺎن ﺧﻼﻓت اﺳت ﺑﺎزﮔﺷت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن واﺳطﮫ ﻣﺳﺟود ﻣﻼﺋﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣﺳﺧر اوﺳت.
زﯾرا ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﺳﻣﺎء ،ﻣوﺟودات اﺳت و اﺳﻣﺎء ﻣوﺟودات ،ﻣوﺟودﯾت ﺳﻣﺎواﺗﯽ ﭘدﯾده ھﺎ را ﻣﺧﺎطب ﻗرار داده و اﺣﯾﺎء و اﺣﺻﺎء
ﻣﯽ ﮐﻧد» :ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﺣﺻﺎء ﻣﯽ ﺷود )ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود( «.ﻗرآن-
 -٧از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﮐﻣﺎل ﻧﻌﻣت ﺧدا ﺑر ﺑﺷر و ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از رﺳوﻻن ﺑرﮔزﯾده داده ﺷده،
ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از اﯾن ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم .ﭘس ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ھﻣﺎن ﻋﻠم رﺟﻌت اﻟﯽ ﷲ و ﻋﻠم ﮐﻣﺎل و
ﺧﻼﻓت و اﻣﺎﻣت اﺳت .و ﻋﻠم رﺟﻌت ﺑﮫ آدﻣﯾت ازﻟﯽ .ﻋﻠم ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اول )ﺗﺄوﯾل(.
 -٨آب ،ﻣﺎء ،ﺳو ،واﺗر و ...ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻋﻧﺻری از ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻖ اﺳت ﮐﮫ ﮔوھره ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻟﺣظﮫ ای ﺑدون آن
ھﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد زﯾرا دو ﺳوم وزن ﺑدﻧﺷﺎن داﺋﻣﺎ در آب اﺳت و زﻧده ﺑﮫ آب اﺳت ،وﻟﯽ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی در اﻗوام ﺑﺷری اﯾن
ﻋﻧﺻر واﺣده و ﺣﯾﺎت ﺑﺧش ﻣورد ﺗﺣرﯾف اﺳﻣﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷدت ﺗﺣرﯾف ﺣروف اﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﻗوام ﺑﺷری
در ﺗﻌﺎرض و ﻋداوت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﺷر ﺑﮫ ﻧدرت ﺟﮭت اﺣﯾﺎی ﺣﯾﺎﺗش آب ﻣﯽ ﻧوﺷد و ﺑﻠﮑﮫ آب
را ھم در زﻧدﮔﯾش ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت ﺑﮫ اﻧواع ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی آﺗﺷﯾن ﺟﮭﻧﻣﯽ.
 -٩ﻓﻘط ﮐﻠﻣﮫ »آب« ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ در ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺑﺷری ﻣورد ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺑل از ھر ﭼﯾزی ﮐﻠﻣﺔ
ﷲ )اﺳم ﺧدا( ﻣورد اﻧﮑﺎر و ﺗﺣرﯾف واﻗﻊ ﺷده اﺳت» :ﺑرﺧﯽ از ﻣردﻣﺎن ﺧدا را ﺑﮫ ﺣرﻓﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد «.ﺣﺞ -١١ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ
ﺗﺣرﯾف ﻣﻌﻧﺎی ﺧدا و ﺳﭘس ﺗﺑدﯾﻠش ﺑﮫ اﺳﻣﺎﺋﯽ ﻣﯾﺎن -ﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﻧﺳل اﻧدر ﻧﺳل اﯾن ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت:
»اﯾن ﻧﺎﻣﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑواﺳطﮫ اش ﺧدا را ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ﻧﺎﻣﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘدراﻧﺗﺎن در ﻧزد ﺧودﺷﺎن ﺗﺣرﯾف ﮐرده اﻧد «.ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -١٠اﻣروزه ھﻣﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت و ﻋداوﺗﮭﺎ و ﺟﻧﮕﮭﺎ و آﺗﺷﮭﺎ در رواﺑط ﺑﺷری از درون ﺧﺎﻧواده ﺗﺎ رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺣﺎﺻل ﺗﺣرﯾف ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم را ﺗﺣرﯾف و واژﮔون ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .و اﺻﻼً ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ
»ﺗﺣرﯾف« ھﻣﺎن زﯾر و رو ﮐردن و واژﮔون ﺳﺎﺧﺗن اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓطرﺗﮭﺎ و ﻋﻘول و ﻗﻠوب ﺑﺷری ﺗﺣرﯾف و واژﮔون ﺷده
اﺳت و ﻟذا ھﯾﭻ ﮐس ﺳﺧن دﯾﮕری را ﻓﮭم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺟﮭت ﺧروج از اﯾن دوزخ واژﮔوﻧﯽ ھﺎ ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻓطرت اﺳﻣﺎﺋﯽ
ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎزﮔﺷت ﮐﮫ ھﻣﺎن رﺟﻌت اﻟﯽ ﷲ اﺳت و اﯾن ﺟز ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﮐﮫ در ﻧزد ﻋﻠﯾﯾن اﺳت ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود.
» -١١ﺳﺧن را از ﻣواﺿﻌش ﻣﻧﺣرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد «.ﻧﺳﺎء -۴۶و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳﻣﮭﺎ را از ﻣﺳﻣﺎھﺎ )ﻣواﺿﻌش( ﺟدا ﮐردﻧد و ﻟذا اﺷﯾﺎء
و ﭘدﯾده ھﺎ ﺗﺣرﯾف ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎ و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮔﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﮐذاﯾﯽ ﺑود و اﯾن ﺑﻧﯾﺎد ﮐذب ﺑﺷر اﺳت» :ﭘس وای ﺑر
دروﻏﮕوﯾﺎن «.ﻗرآن -و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ رﺑﺎ را ﺑﯾﻊ و ﺗﺟﺎرت ﻧﺎﻣﯾدﻧد ،زﻧﺎ را ﻋﺷﻖ ﺧواﻧدﻧد ،دروغ را ﻣﺻﻠﺣت ﻧﺎﻣﯾدﻧد و ...و
ﺧدا را ﺣرﻓﯽ ﻣﺣض و ﺗوﺧﺎﻟﯽ ،ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻧدارد .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣوﺿﻊ زﻧدﮔﯽ را ﺗﻐﯾﯾر دادﻧد و ﻣرگ و
ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺑر ﺟﺎﯾش ﻧﺷﺎﻧدﻧد و ﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣراه اﯾن دروغ ﻣردﻧد» :ﻣرده اﻧد ﻣﭘﻧدار ﮐﮫ زﻧدﮔﺎﻧﻧد «.ﻗرآن-
 -١٢ﭘس ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ،ﻋﻠم ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﺳﻣﺎی ﺑﺎ ﻣﺳﻣﺎﺳت و ﻋﻠم ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻدق ﮐﻼم و ﻋداﻟت اﺟﺳﺎم» :و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﭘروردﮔﺎرت ﮐﺎﻣل ﮔردﯾد ﺑﮫ ﺻدق و ﻋدل «.ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -١٣ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺟر ﺗﻘوا و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﭘذﯾرش وﻻﯾت اﻟﮭﯽ
در زﻧدﮔﯽ! ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﻣظﮭر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن ﺻﻠﺢ و ﺳﻼم ھم اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧواﻧده ﺷده اﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن
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ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل و اﻣﺎﻣت رﺳﯾده اﺳت .زﯾرا ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓطرت ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش ﺑﺎز ﮔردد ﺑﮫ ا ّم وﺟودش
رﺳﯾده و اﻣﺎم اﺳت و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل!
 -١۴ﭘس ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ھم اﺟر و ﻣﻌﻠول ﺻﻠﺢ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳت و ھم ﻋﻠت و اﺳﺎس وﺣدت ﺑﺎ ﺧداوﻧد و وﺣدت ﺑﺎ ﻋﺎﻟم وﺟود در
وﺣدت ﺑﺎ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧوﯾش! و ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﻋﻠم اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺧودش ﻣﺳﻣﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺷود و ھم اﺳم ھﻣﮫ ﻣوﺟودات را ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد» :ﻋﻠّم اﻻﺳﻣﺎء ﮐﻠﮭﺎ «.ﻗرآن -و ﯾﺎﻓﺗن اﺳم ھر ﭼﯾزی ﺗﻧﮭﺎ راه ﯾﺎﻓﺗن و رﺳﯾدن ﺑﮫ آن ﭼﯾز اﺳت و در ﺟﺎی آن ﭼﯾز ﻗرار
ﮔرﻓﺗن! و اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻼﻓت اﺳت و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر وﺟود آدﻣﯽ در آﻣدن ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ! »آﯾﺎ ﻧدﯾدی ﮐﮫ ﺧداوﻧد زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎﺳت را ﻣﺳﺧر وﺟود ﺷﻣﺎ ﮐرد و ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ ﺧود را درﺑﺎره ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣل ﻧﻣود«...
ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ ﺟز ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ )ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس( اﺳت.
 -١۵و اﻣﺎ در ﻗﺑﺎل ﺗﺣرﯾف ﺣروف اﻟﮭﯽ و ﮐﻠﻣﺎت و آﯾﺎﺗش ﺑدﺳت و زﺑﺎن ﮐﺎﻓران اھل ﮐﺗﺎب ،ﺧداوﻧد ھم ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش و
ﺑﻠﮑﮫ ﺻورﺗﺷﺎن را ﺗﺣرﯾف و ﻣﺳﺦ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻓﻌل »طﻣس«» :اﻣروز ﺑﺧﺎطر ﮐﻔری ﮐﮫ ورزﯾدﻧد ﺑر دھﺎﻧﺷﺎن ﻣﮭر ﻣﯽ زﻧﯾم و
دﯾدﮔﺎﻧﺷﺎن را ﻣﻧﺣرف و واژﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم )طﻣس( و اﮔر ﺧواھﯾم آﻧﮭﺎ را در ﺟﺎﯾﺷﺎن ﻣﺳﺦ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم «.ﯾس -۶۴-۶٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اھل ﮐﺗﺎب و ﺳواد ،ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻧﯽ را ﺗﺣرﯾف و ﻣﻧﺣرف و ﻣﺳﺦ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧداوﻧد ھم ﭼﺷم و ھوش و ﺻورﺗﺷﺎن
را ﻣﺳﺦ و واروﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد .و اﻣروزه ﺷﺎھد ﺻورﺗﮭﺎی ﻣﺳﺦ ﺷده و ﻧﮕﺎھﮭﺎی ﺗﺎر و ﻣﺎت و ﻣﺑﮭوت ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن ھﺳﺗﯾم
ﺑﺧﺻوص اھﺎﻟﯽ ﮐﺗﺎب و ﺳواد ﮐﮫ در ﺗﺣرﯾف ﮐﻠﻣﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم دﯾﻧﯽ ،ﺗﺑﺣر و ﻣﮭﺎرت ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد.
 -١۶در ﺣﻘﯾﻘت طﻣس اﻟﮭﯽ ﺟزای ﺗﺣرﯾف ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا در ﻧزد اھل ﮐﺗﺎب اﺳت ﮐﮫ در رأس آن ﯾﮭود ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ در ﺗﺣرﯾف و
واروﻧﮫ ﺳﺎزی اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺎرف دﯾﻧﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارﻧد و اﯾن واژﮔوﻧﺳﺎزی ﻣﻔﺎھﯾم را ﺑﮫ ﺳﺎﺋر ﻣذاھب اﻟﮭﯽ ھم ﺳراﯾت داده
اﻧد از ﺟﻣﻠﮫ در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھد ﻣﻌﺎرف و اﺣﺎدﯾث و ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت ﻣوﺳوم ﺷده اﺳت.
» -١٧طﻣس« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑرﮔرداﻧﯾدن روی ،ﻧﺎﭘدﯾد ﺳﺎﺧﺗن ،واروﻧﮫ و ﻧﺎﭘﯾدا ﻧﻣودن و ﺗﯾره و ﺗﺎر ﺳﺎﺧﺗن اﺳت» :ﭘس ﻓﺎﺳﻘﺎن ﻗﺻد
ﺗﺟﺎوز ﮐردﻧد ﭘس ﭼﺷﻣﺷﺎن را ﺗﯾره و ﻣﺎت ﮐردﯾم )طﻣس( ﮐﮫ زان ﭘس اﯾن ﻋذاب در آﻧﺎن ﭘﺎﯾدار ﺷد «.ﻗﻣر -٣٧ﭘس طﻣس ﮐردن
ﭼﺷﻣﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﺎت و ﻣﺑﮭوت ﮐردن آن اﺳت» :ﺗو را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد «.ﻗرآن -ﮐﮫ اﯾن ﻋذاب ﺗﺣرﯾف و واروﻧﮫ
ﺳﺎزی ﮐﻠﻣﺎت و آﯾﺎت و ارزﺷﮭﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت.
» -١٨ﮐﻼم ﺧدا را ﺷﻧﯾدﻧد و ﺳﭘس آن را ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ...ﺳﺧن را از ﻣواﺿﻌش ﻣﻧﺣرف ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻣردﻣﺎن ﺧداوﻧد را ﺑر
ﺣرف ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و اﯾﻧﺎن واژﮔون ﻣﯽ ﺷوﻧد ...و اﯾﻧﺳت ﺧﺳران آﺷﮑﺎر و ﺑﯾﺎن ﺷده «.ﺑﻘره ،ﻧﺳﺎء و ﺣﺞ -در اﯾن آﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم
ﮐﮫ ﻟﻔظ »ﺣرف« ﺑﻣﻌﻧﺎی واروﻧﮕﯽ و واژﮔون ﺳﺎزی اﺳت ﮐﮫ »ﺗﺣرﯾف« دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ واروﻧﮫ ﮐردن ﻣﻔﺎھﯾم
ﮐﻠﻣﺎت .در اﯾن آﯾﺎت ﺑﮫ راز دﯾﮕری از واﻗﻌﮫ واژﮔوﻧﯽ ﺑﺷر در ﻗرآن ﮐرﯾم آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳﺧن ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ آن را
واژﮔوﻧﯽ ذات واژه )ﺣرف( در ﻧزد ﺑﺷر ﻧﺎﻣﯾده اﯾم ﮐﮫ راز اﯾن واروﻧﮕﯽ و واژﮔوﻧﯽ ﻣﺎھﯾت ﺳﺧن در ﻧزد ﻋﻣده ﻣردﻣﺎن ،ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﺳر واژه« از اﯾﻧﺟﺎﻧب آﺷﮑﺎر ﺷد و اﯾﻧﮏ ﺗﺻدﯾﻖ اﻟﮭﯽ آن ﺣﻘﯾﻘت ﺷﮕرف و ﮐﺑﯾر را در ﮐﻼم ﺧدا و ﻗرآن
ﭘﯾش از اﯾن در ﮐﺗﺎب » ّ
ﮐرﯾم ﺷﺎھدﯾم .ﮐﮫ اﺻوﻻ ً اﻧﺳﺎن ﮐﻼم ﺧدا را ﭼﮫ از طرﯾﻖ درﯾﺎﻓت ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اش و ﭼﮫ از طرﯾﻖ رﺳوﻻﻧش ﺑﮫ طور اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ در
ذھن ﺧودش ﺗﺣرﯾف و واژﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﺎﻓر ﺷده و ﺧود ﻧﯾز واژﮔون ﻣﯽ ﮔردد .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن اﺳم و ﻓﻌل
ﮐب ،ﮐﺑّت ،طﻣس و د ّﻣﺎر .ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب در ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم .ﮐﮫ اﯾن
اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واژﮔوﻧﯽ اﺳت :ﻣﻧﻘﻠب ،رﮐسّ ،
واژﮔوﻧﺳﺎزی ﺑﮫ اراده اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر ،ﺟزای ﺗﺣرﯾف و واروﻧﮫ ﮐردن ﺑﺷر در ﻗﺑﺎل ﮐﻼم ﺧداﺳت و اﯾن ھﻣﺎن اﺳت.
 -١٩ﭘس راز واژﮔون ﺷدن ھﻣﮫ ﮐﺎﻓران در ﻗرآن ﮐرﯾم واﺿﺢ ﮔردﯾد ﮐﮫ اﯾن واروﻧﮫ ﺳﺎزی ﮐﻼم و ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﮭﯽ و دﯾﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ
اﻧﺳﺎن ،واﺿﺣﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺷﯾطﺎن زدﮔﯽ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷر اﺳت .و ھﻣﯾن واژﮔوﻧﯽ راز اﺑﺗﻼی ﺑﺷر ﺑﮫ ظﻠﻣت دھر اﺳت و ﺷﺟره
ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ از زﻣﺎن آدم و ﺣوا آﻏﺎز ﮔردﯾد و ﻟذا ﭘدر و ﻣﺎدر ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺎ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ واژﮔون ﺷدﻧد و از ﺑﮭﺷت ﺧدا و ﺣﺿورش
ﺳﺎﻗط ﮔردﯾدﻧد و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻓﺗﺎدﻧد و اﺳﯾر ﺟﺑر و ﺧﺳران ﻋﺻر ﺷدﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ ﺧود را از دﺳت دادﻧد.
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 -٢٠و ﻧﯾز ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧداوﻧد از طرﯾﻖ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﺳﺧن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر آل اﺑراھﯾم را از ظﻠﻣت دھر رھﺎﻧﯾد و ﺑﮫ
ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت ﺑﺎزﺷﺎن ﮔرداﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﺳت .ﭘس اﯾﻧﮏ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﺗﺄوﯾل ﺣدﯾث و ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﭼﯾزی ﺟز
واژﮔوﻧﺳﺎزی دﮔرﺑﺎره ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﻣﻧﻘﻠب ﮔﺷﺗﮫ و ﺑر ﻣﻘﻌد ﺻدق و ﻋدل ﻣﺳﺗﻘر ﺷود» :و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺷد ﺳﺧن
ﭘروردﮔﺎرت ﺑﮫ ﺻدق و ﻋدل ...و ﺧداوﻧد اراده ﮐرده ﮐﮫ ﺣﻘش را ﺑواﺳطﮫ ﮐﻠﻣﺎﺗش ﻣﺣﻘﻖ ﺳﺎزد «.ﻗرآن -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن
ﺻدق و ﻋدل ﺳﺧن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﻧزد اھل ﻣﻌرﻓت ﮐﻠﻣﺎت واژﮔون ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑر ﻣﺳﻧد ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧود
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﺟﮭت روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺧدا ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ واژﮔون ﮔردد ﺗﺎ ﺑر ﻣﻘﻌد ﺻدق وﺟود
ﻗرار ﮔﯾرد.
 -٢١ﺣﺎل از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﺎر دﮔر راز ﺗﺿﺎد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ در ﺑطن اﻟﻔﺎظ و ﮐﻼم اﻟﮭﯽ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ھر ﮐﻠﻣﮫ و اﺳم و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ از
ﮐﺗﺎب ﺧدا در ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻣﺎ واروﻧﮫ ﻧﺷود ﺣﻘش آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷری در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻧطﻘش واروﻧﮫ
ﮔﺷﺗﮫ اﺳت و اﯾن واروﻧﮕﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ و ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻧطﻘﯽ و رواﻧﯽ او ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای درک ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗوﺣﯾدی،
ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﺷری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ زﯾر و رو و ﻣﻧﻘﻠب ﮔردد ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ھداﯾت ﺑﺧﺷﯽ ﮐﻼم ﷲ ﺷود .و اﯾن ﻣﺳﺗﻠزم ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺧوﻧﯾن و ﻗﺗﺎل
ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺑﺎ ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺗﺎ ﮐﻠﯾﮫ ادراﮐﺎت و اﺣﺳﺎﺳﺎت دﯾﻧﯽ ﻣﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎ از دﯾن ﺧدا ﻣﻧﻘﻠب ﻧﮕردد ،از
ﺧدا و دﯾن و ﮐﺗﺎﺑش در ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﻋداوت ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾم و ﮐﺗﺎب ﺧدا در ﻧزد ﭘﯾرواﻧش در ﻣﮭﺟورﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .و
ﮐﺗﺎب ﺣﺎﺿر ﭼﻧﯾن اﻧﻘﻼب و ﻗﯾﺎم ﺑﮫ ﺻدق و ﻋدل ﮐﻼم ﷲ را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن اﺳﺎس ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻓرھﻧﮓ ﺻداﻗت و ﻋداﻟت و رﺣﻣت و ھداﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎده اﺳت .و وای ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻓرھﻧﮓ ﻧﺟﺎت
آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ روی ﺑرﮔرداﻧﻧد و ﺑﮫ طﻣس ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و رﮐس ﻣﻧطﻘﯽ و د ّﻣﺎرﯾت ﺟﺎن دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ در درک اﺳﻔل
اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن اﺳت» :اﻣروز ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﻔری ﮐﮫ ورزﯾدﻧد دھﺎﻧﺷﺎن را ُﻣﮭر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و دﯾدﮔﺎﻧﺷﺎن را واژﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم و اﮔر ﺧواھﯾم
آﻧﮭﺎ را در ﺟﺎﯾﺷﺎن ﻣﺳﺦ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم «.ﯾس۶۴-۶٧
 -٢٢و اﯾن در رأس ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﯾن ﮐﺗﺎب اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﭘس ھرﭼﮫ در آن
ﺳر ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺑﺷری روﺑرو ﺷده اﯾم آﻧﮭم در ﮐﻼم ﺧدا و ﮐﺗﺎﺑش.
ﺑﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯽ ﺑﺎز ھم ﮐم اﺳت زﯾرا ﺑﺎ ّ

ﻋﯽ
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ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﺷﺻت و ﯾﮑم
٢۶١

ﺣﺿرت »ﻧﻘطﮫ «٠-
طﺎه -ﻗﺎطﮫّ ِ -
)ﻗ ّ
ﻣﻘطﮫ -اﻗطﮫ اﻟﻘﺎطﮭﯾن(
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ﯾﺎ ﻧﻘطﮫ
 -١از ﮐﺗﺎب ﺧدا و آﯾﺎﺗش ﺑﮫ اﺳﻣﺎء و ﮐﻠﻣﺎﺗش رﺳﯾدﯾم و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺣروﻓش ﺗﺄوﯾل ﺷدﯾم و ﺣروف ﻧﯾز ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳرﻣﻧﺷﺄ
واﺣده ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻘطﮫ ﺗﺄوﯾل ﮐرده اﻧد .وﻟﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺳرﯾﻌﺎ ً از ﻧﻘطﮫ ﺳﺧﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت وﻟﯽ اﮔر »ﻧﻘطﮫ« را از ﻣﺻدر
»ﻗطﮫ« ﺑداﻧﯾم ﭼﻧد ﮐﺎرﺑرد ﻗرآﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﺎﻓﺗن ،ﺑرﮔرﻓﺗن و اﺳﺗﺧراج ﮐردن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ درﺑﺎره ﺑرﮔرﻓﺗن ﺣﺿرت
ﯾوﺳف از ﭼﺎه اﺳت و دﯾﮕری ھم ﺑرﮔرﻓﺗن ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ از آب اﺳت .و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ ھر دو از آب اﺳت! ھﻣﭼون ﺑرﮔرﻓﺗن ﻧﻘطﮫ
وﺟود از ظﻠﻣﺎت ﻋدم و ﯾﺎ ﺑرﮔرﻓﺗن ﻧﻘطﮫ ﻋدم از آب ﺣﯾﺎت.
 -٢ﺑﺳﯾﺎری از رواﯾﺎت ﻣذھﺑﯽ ﻣﻧﺷﺄ آﻓرﯾﻧش ھﺳﺗﯽ را از ﮐﻠﻣﮫ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً از ﻧﻘطﮫ ﻣﯽ داﻧد و ﺑﻠﮑﮫ اﻣروزه ﻧﯾز ﻧظرﯾﮫ ھﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ در ازل از اﻧﻔﺟﺎر و اﻧﺑﺳﺎط ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ آﻏﺎز ﺷده اﺳت .ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را در
آﻏﺎز ﺑﮫ ھم ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد آن را از ھم ﮔﺷوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ رﺗﻖ و ﻓﺗﻖ ﺟﮭﺎن اﺳت.
 -٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠوم ﻓﻧﯽ ﺑﺷری در ﺟﺳﺗﺟوی ﺣﻘﯾﻘت و ذات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ذرات رﯾزﺗر ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رود از
طرﯾﻖ ذرات اﺗﻣﯽ و ﺳﻠوﻟﯽ و ﻓوﺗوﻧﯽ و ﻧﺎﻧوﺋﯽ و ژﻧﺗﯾﮑﯽ! ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻧﯾز از ﻗدﯾم اﻻﯾﺎم ﺑﮫ ذره ای ﺑودن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﮭﺎن رﺳﯾده ﺑودﻧد
و ﻋرﻓﺎ ﻧﯾز در ﺟﺳﺗﺟوی ﻧﻘطﮫ اُوﻟﯽا ﺑوده اﻧد و ﺣﺗﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﻋﻠوم ﺑﺷری ﻧﯾز ﺑر ﻓرﺿﯾﮫ ﻧﻘطﮫ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس رﯾﺎﺿﯾﺎت
اﺳت .ﭘس ھﻣﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﻧظرﯾﺎت و ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ و دﻧﯾوی و ﻓﻠﺳﻔﯽ درﺑﺎره ﻧﻘطﮫ ای ﺑودن ذات ﺟﮭﺎن و ﭘﯾداﯾش ھﺳﺗﯽ از ﯾﮏ
ﻧﻘطﮫ ازﻟﯽ ،اﺷﺗراک ﻧظر دارﻧد و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ اﺷﺗراک ﻧظری اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ اﻧواع ﻋﻠوم و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﺷری ﭘدﯾد آﻣده اﺳت .و
اﯾن ﻧﻘطﮫ ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﻣﺷﺗرک ﮐل ﺑﺷرﯾت اﺳت و ﮔوﺋﯽ ﮐل ﺑﺷرﯾت در ﻋرﺻﮫ ﺗﻔﮑراﺗش ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﭘرﺳﺗﯽ رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ اﯾن
واﻗﻌﯾت ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﺑزرگ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و آن اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ژرﻓﻧﮕر در ﻗﻠﻣرو دﯾن و دﻧﯾﺎ و ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ
ﻧﻘطﮫ رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ ،ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧظرﯾﺎت از آﻧﺟﺎ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻘطﮫ ﻧظر! ﯾﻌﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ
ھﻣﺎن ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ از آن ﺑر ﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻘطﮫ!
 -۴ﯾﻌﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷری ﺑﺎ ھر ﺑﺎور و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ،ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎدی ﺟز ﻧﻘطﮫ ﻧدارد .ﭘس ﻧﻘطﮫ ،ذات اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت .زﯾرا ھﻣﮫ ﻣوﺟودات
ﻋﺎﻟم ﭼﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺗﺟزﯾﮫ و ﯾﺎ ﺗﺣﻠﯾل ،ﺟﺑرا ً ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠوم و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺎدی ﺑﺷر ﻧﯾز از ﻓرﺿﯾﮫ ﻧﻘطﮫ
آﻏﺎز ﺷده و اﻣروزه ﺑﮫ ﻓرﺿﯾﮫ ﻧﻘطﮫ ﺿد ﻣﺎده ﻣﻧﺗﮭﯽ ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم دﯾﮕری ﺑر ﻋدم اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ﻓرﺿﯽ در
رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻧﯾز ﺗﺟﺳم ﻓرﺿﯽ وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌرﯾﻔش ﻋﯾن ﻋدم اﺳت .زﯾرا ﻧﻘطﮫ ﭼﯾزی را ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ طول و ﻋرض و ارﺗﻔﺎع دارد
و ﻧﮫ ﺣﺟم و اﺑﻌﺎدی .و اﯾن ﺟز ﻋدم ﻧﯾﺳت ﻋدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺑر روی ﮐﺎﻏذ ﻣﺛﺎﻟﯽ از وﺟود ﮔردﯾده اﺳت .ﻧﻘطﮫ ای ﮐﮫ
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧط و ﺳطﺢ و ﺣﺟم ﻣﯽ ﺷود .و ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ آﻏﺎزﯾن رﯾﺎﺿﯾﺎﺗﯽ و ﻧﻘطﮫ ﺿد ﻣﺎده در ﻓﯾزﯾﮏ ذرات
ﺑﻧﯾﺎدی ،ﯾﮑﯽ اﺳت .و ﮔوﺋﯽ ﮐل ﺳﯾر ﻋﻠم و اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺷری ﭼﯾزی ﺟز ﺳﯾر ﻋدم ﻧﺑوده اﺳت و ﮐل ﺗﺟرﺑﮫ و ادراک ﺑﺷری از ﻋﺎﻟم
وﺟود ﺑﯾن اﯾن دو ﻧﻘطﮫ ﻋدﻣﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐل ﺟرﯾﺎن ﺣﯾﺎت آدﻣﯽ در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﯾن دو ﻧﻘطﮫ و ﯾﺎ دو ھﯾﭻ ﻗرار
دارد.
 -۵ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز ﻣﮑررا ً ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺗذﮐر ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧُطﻔﮫ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً از اﯾن آدﻣﯽ در اﯾن دﻧﯾﺎ
ﺟز اﺳﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد آﻧﮭم اﮔر ﺑﻣﺎﻧد :از ﻧﻘطﮫ ﺗﺎ اﺳم! و ﻣﺳﻣﺎﺋﯽ از اﯾن اﺳم ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﭼﯾﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﺳﯾر ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را دارد ﯾﻌﻧﯽ از ﻧﻘطﮫ آﻏﺎز ﺷده ،ﺑﮫ اﺳﻣﺎء رﺳﯾده و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺟﻣﺎل واﺣده ﷲ
ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود.
 -۶ﭘس داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ذات ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎدش ﻧﯾز ﻧﻘطﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻧون ﻧظر اھل ﻋﻠم ﺣﻘﯾﻘﯽ )ﺗﺄوﯾل( ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻧﻘطﮫ ازﻟﯽ ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت آن ﭼﯾز ﻧﺎﺋل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﻟﻘﺎی ﺟﻣﺎل آن ﭼﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﻟﻘﺎء
ﷲ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ازل ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت.
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 -٧ﭘس ﺗﺄوﯾل ھر ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ھﻣﭼون ﺑرﮔرﻓﺗن و اﺳﺗﺧراج ﮐردن ﯾوﺳﻔﯽ از ﻗﻌر ﭼﺎه اﺳت .و اھل ﺗﺄوﯾل ﻧﯾز ﺧود ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﻘطﮫ اُوﻟﯽ
ﺑر روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ھﻣﭼون ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ ﺧودش را ھم ﻧﻘطﮫ ﺗﺣت ﺑﺎی ﺑﺳم ﷲ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و ھم ﭼﺎھﯽ درﺑﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﻼاﺳﺗﻔﺎده و
ﻣﻌ ّ
طل اﻓﺗﺎده اﺳت.

ا

 -٨آﻧﮑﮫ ﻧظر ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ اُوﻟﯽا ذات ﺧود دارد در ھر اﻧدﯾﺷﮫ و ﻋﻣل و اﻗداﻣﯽ در راه ﺗﺄوﯾل اﺳت و اھل رﺟﻌت اﺳت ،اﮔر ﮐﮫ ﻧوری
از ﺟﻣﺎل اﻋﻼی ﺻﺎﺣب ﻧﻘطﮫ ای در ﺟﮭﺎن روﯾت ﮐرده ﺑﺎﺷد .و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از اﯾن رﺟﻌت و ﺗﺄوﯾل و دﯾدار ،ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب و زﯾرو رو ﺷدن اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت» :زﯾرو رو ﺷده و روی ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد «.ﻗرآن -ﭼرا ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺣﯾﺎﺗش ھﻣواره دﭼﺎر ﺗﺣرﯾف ﮐﻠﻣﺔ ﷲ و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﺑوده اﺳت و ﻟذا در ھر ﻣﻌﻧﺎ و ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ واژﮔون ﺷده اﺳت .ﭘس اﯾﻧﮏ در راه
رﺟﻌﺗش ﺑﮫ ﺳوی ﺣﻖ وﺟود ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻدق و ﻋدل ھر ﮐﻠﻣﮫ و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ را در ﺧود اﻋﺎده ﮐﻧد ﭘس ﻻﺟرم ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر واژﮔون
ﺷود و ﻣﻧﻘﻠب ﮔردد ﺗﺎ ﺑر ﻣﻘﻌد ﺻدق و ﻋدل وﺟود ﺟﻠوس ﮐﻧد و ﻣظﮭر ﻣﺳﻣﺎی آن اﺳم و ﮐﻠﻣﮫ اﻟﮭﯽ ﮔردد .و اﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﯾﺎﭘﯽ
آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در آﺧرﯾن آﯾﮫ از ﺳوره ﺷﻌراء ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﻣرﮐز ﮐل وﺟود ﺑر ﻧﻘطﮫ ھوی ازل اﺳت ﮐﮫ ﻧور اﯾن رﺟﻌت در
ظﻠﻣﺎت ،از وﺟود ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﯾﯾن در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻧوری از ﻧﻘطﮫ ازل اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺣروف از
ظﻠﻣﺎت ﺗﺣرﯾف ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮐﻠﻣﺎت ھم از ظﻠﻣﺎت واژﮔوﻧﯽ واژه ھﺎ.
 -٩از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻔﺎوت ﺑﻧﯾﺎدی ﺣروف ﺑﺎ ﻧﻘطﮫ و ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ را درﯾﺎﻓت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺑرﺧﯽ از ﺣروف ،ﻧﻘطﮫ را در ﺑﺎطن
ﺧود ﻧﮭﻔﺗﮫ دارﻧد ﻣﺛل :ح ،ر ،ع و ﻏﯾره .و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻧﻘطﮫ ﺷﺎن را ﺑرون اﻓﮑﻧده و در ﺑرون ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺛل :ب ،ز،
ش.
 -١٠ﺣﺎل ﺑﮭﺗر در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا زﺑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای اﻟﻔﺑﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ و ﯾﺎ ﮐم ﻧﻘطﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﯾﺷﺗر دﭼﺎر ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل و
واژﮔوﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و زﺑﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﻟﻔﺑﺎی ﺧود ﻧﻘطﮫ ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد دﻗﯾﻖ ﺗرﻧد زﯾرا ﻧﻘطﮫ ﺗﺄوﯾل ذات ﺧود را در ﺑرون از ﺧود
دارا ھﺳﺗﻧد .ﺗﻔﺎوت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و آﻟﻣﺎﻧﯽ و ﻋرﺑﯽ از اﯾن ﻣﻧظر ﻗﺎﺑل ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﺳت .و ﻧﯾز از اﯾن ﻣﻧظر ﺗﮑﺎﻣل زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﻗرآﻧﯽ
را ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎﻧﯽ اﻟﻔﺑﺎء و ﻧﮕﺎرش ادﺑﯽ زﺑﺎن ﻋرب ﮐﮫ ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﮔذاری و اﻋراب ﮔذاری
در ﻗرآن ﻧﻣود ،ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود ﮐﮫ ﺧود ﻣظﮭر ﻧﻘطﮫ اُوﻟﯽا اﺳت و ﻟذا ذات ﻧﺎطﻘﮫ ﮐﻼم ﷲ اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ زﺑﺎن ﻗرآﻧﯽ ﭘر ﻧﻘطﮫ
ﺗرﯾن و ﭘر ﺧط و ﺧﺎل ﺗرﯾن زﺑﺎن زﻧده روی زﻣﯾن اﺳت .و ﻟذا ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾل ﺗرﯾن ﮐﺗﺎب روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن اﻣر در ﺧود
ﻗرآن ﺑﺎرھﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت .و ھﻣﯾن اﻣر ﻧﯾز از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠل ﻣﮭﺟورﯾت ﻗرآن در ا ّﻣت اﺳت .و ﻟذا ﮐل ﻗﻠﻣرو ﺗﺣرﯾف ﻗرآن ﮐرﯾم
ﻓﻘط در ﻋرﺻﮫ ﺗرﺟﻣﮫ و ﺗﻔﺳﯾر رخ داده اﺳت ﮐﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻗرآن ﻧدارد.
 -١١اﺳرار آﻣﯾزﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎت آﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﻧﻘطﮫ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﭘر ﻧﻘطﮫ ﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎت در ﻧزد ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﺎرﺑری
را دارﻧد زﯾرا ﻣﺣﺳوس ﺗر و ﻣﻔﮭوم ﺗرﻧد .واژه ھﺎﺋﯽ ﻣﺛل ﻋدل ،ﻋﺻﻣت ،اﻣﺎم ،وﻟﯽ ،ﺣﯾﺎء ،ﻋﻠم ،اﺣﺳﺎس ،اﻋﻠﯽا و اﻣﺛﺎﻟﮭم در
ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن اﻟﻔﺎظﯽ اﺳرار آﻣﯾز و ﮔﻧﮓ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .و اﻟﻔﺎظﯽ ﭼون ﻋﺷﻖ ،ﺷﻔﺎﻋت ،ﺷﻘﺎوت ،ﺷرف،
ﺟﻧون و اﻣﺛﺎﻟﮭم در ﻗﻠﻣرو ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔﮭوم ھﺳﺗﻧد و ﮐﺎرﺑری ﻓراواﻧﯽ دارﻧد.
 -١٢طﺑﻌﺎ ً ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن و واﺟب ﺗرﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ھﻣﯾن اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻣﺎت ﻓﺎﻗد ﻧﻘطﮫ ﯾﺎ ﮐم ﻧﻘطﮫ ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﷲ ،اﺣد،
ﺣﯽ ،ﻋﺻﻣت ،ﻋﻠﯽ ،ﺣﺎل و اﻣﺛﺎﻟﮭم .و اﯾن ﺗﺄوﯾل ﺑدون داﺷﺗن ﻧور ﻧﻘطﮫ اُوﻟﯽا )اﻣﺎﻣت( ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت! ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺻﻣدّ ،
)ع(
ﻧﻘطﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻟﻔﺎظ ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ را ﺗﺄوﯾل و ﺗﺑﯾﯾن ﮐﻧﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺣﺟت ﺑﺎﻟﻐﮫ آن ﺧطﺑﮫ ﻣﻌروف »ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ«
را ﻧﮕﺎﺷت ﮐﮫ اﮐﺛرا ً آن را ﯾﮏ ﺗﻔﻧن ﯾﺎ ﺻﻧﻌت ادﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺣﺟت ﺑﺎﻟﻐﮫ در ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳت.
 -١٣در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﺄوﯾل ،ﻋﻠم ﻧﻘطﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﻧﺎ ﮐردن اﻟﻔﺎظ و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺟرد و ﮐﻠﯽ و ﭼﻧد ﭘﮭﻠو ﯾﺎ ﺗﺣرﯾف ﺷده در ﻓرھﻧﮓ
ﻣردم! و ﺧواﻧﺎ ﮐردن ﻋﯾن ﻧﻘطﮫ دار ﻧﻣودن اﺳت .ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﻋراب )ﻓﺗﺣﮫ ،ﮐﺳره ،ﺿﻣﮫ و (...ھم از ﺟﻧس ﻧﻘطﮫ ﮔذاری
ﺳر ﻧﻘطﮫ اﺳت و ﻧﻘطﮫ
اﺳت زﯾرا ﺣروف را ﺧواﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﻋﻠم در ﻓرھﻧﮓ ﻋرﺑﯽ و ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺧود ّ
اُوﻟﯽا!

١٠٦٥

 -١۴وﻟﯽ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﻘطﮫ ﮔذاری ﺑﺎطﻧﯽ اﻟﻔﺎظ و ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت اﻟﻔﺎظ را ﺑﮫ ﺳوی ﻧﻘطﮫ ازﻟﯽ و ﻣﺑدأ
ﭘﯾداﯾش ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد و در ﻣﺳﯾر اﯾن رﺟﻌت ،ﺑﺎطن ﮐﻠﻣﺎت آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺗﺄوﯾل ھر ﮐﻠﻣﮫ و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ
ﮐﻠﻣﮫ ﷲ )ال ﻻه( ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺗوﺣﯾد ﺑود ﻧﺑود اﺳت! زﯾرا ﮐﻠﻣﮥ ﷲ ،اﻋﻼﺋﯾت ازﻟﯽ ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت اﺳت» :ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﻋﻼی ﮐﻠﻣﺎت
اﺳت «.ﻗرآن -و ﻟذا ﻓﻘط ﻋﻠﯾﯾن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺄوﯾل ﮐﻠﻣﺎت در ﺳﻣت اﻋﻼﺋﯾت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻏﺎﯾت اﻋﻼﺋﯽ ﮐﻠﻣﺎت ھﻣﺎن »ﷲ« اﺳت! و اﯾن
ﮐﺗﺎب ﺗﺄوﯾل ھوﺋﯽ ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻠﻣﺔ ﷲ اﺳت :ھو ﷲ اﺣد!
 -١۵ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﺻﻼً اﻣر ھداﯾت ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺄوﯾل اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ذات ازل ﻧﯾﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﺻورت ظﺎھر
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺣوﯾل ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ھﯾﭻ اﺳت ،ھﯾﭼﯽ ﺑﮫ اﺳم ﻧﻘطﮫ» :ﺑﯾﺎد آورﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را از ھﯾﭻ آﻓرﯾدم «.ﻗرآن -و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﻊ
ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ زدن .ﮐﮫ در ﺑﯾﺎن ﻣﻧطﻖ ﻋﻠﯾﺗﯽ ﻋﯾن ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن اﺣﺳﺎس ﮐﺎذب ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧده ای اﺳت ﮐﮫ
ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن را از اﻣر ھداﯾت و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻓراری ﻣﯽ دھد و اﯾن ﻓرار از ﺧداﺳت .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧودش
ﺑﮫ ﺳوی او ﻓرار ﮐﻧد» :ﻓرار ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا «.ﻗرآن-
 -١۶ﭘس ﺻورت ﺑﯾروﻧﯽ و ﻋﻠﯾﺗﯽ اﻣر ﺗﺄوﯾل و ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ ﻋﯾن ﺻﻔر ﺷدن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺄوﯾل ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ .وﻟﯽ اﯾن ﻧﻘطﮫ
در واﻗﻌﯾت ﺑﯾروﻧﯽ ،ﻧور اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن دارد ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم ﺑﺎطن ﻧﻘطﮫ اﺳت
و ﺗﻌﯾّن آن در آﺧراﻟزﻣﺎن .در اﯾﻧﺟﺎ آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺎﺑﻌد زﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﯾﺎت دھری .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﺧرت
ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﯾﺎت ﻣﺎﺑﻌد از دﻧﯾﺎﺳت.
 -١٧ﻧﻘطﮫ طﺑﻖ ھﻣﺎن ﺗﻌرﯾف ھﻧدﺳﯽ ﺑﺷری ،ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ طول و ﻋرض و ارﺗﻔﺎع دارد و ﻧﮫ ﺣﺟم و ﺑُﻌد و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل
وﺟود دارد ﭘس اﯾن ﻋﯾن ﺗﻌرﯾف ﺧداﺳت ﮐﮫ وﺟودی ﻻﻣﮑﺎن و ﺑﯽ زﻣﺎن اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ،ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت ﯾﮏ ﻣوﺟود زﻧده ﮐﺎﻣل
و ﻣطﻠﻖ را داراﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺻﻔﺎت ﺟز از وﺟود اﻣﺎم ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت .ﭘس اﻣﺎم ،ظﮭور ﻧﻘطﮫ اﺳت و ﻟذا ﻣوﺟودﯾﺗش
ﺗﺄوﯾﻠﮕر ھﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣوﺟودات و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت» :ھرﭼﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود «.ﻗرآن-
 -١٨اﯾﻧﮏ ﺑﮭﺗر درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﺣروف و اﺳﻣﺎء ﺑدون ﻧﻘطﮫ ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎﻣﺎن اﺳت ﻣﺛل ﺣروف آ ،ح ،ط ،ع،
ﺣﯽ ،روح ،ھو ،اﻣﺎم ،اﺣد ،ﺻﻣد .و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣﮭﺎﺋﯽ ﻣﺛل :آدم و ﺣوا ،ﻣوﺳﯽ ،ﻣﺣﻣد ،ﻋﻠﯽ و
و ،ه  .و ﻧﯾز اﺳﻣﺎﺋﯽ ﻣﺛل ﻋﻠﯽّ ،
ﻏﯾره.
 -١٩ﺣروف اﻟﻔﺑﺎی ﻋرﺑﯽ ﻧﯾز  ١۴ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ و ﭼﮭﺎرده ﺗﺎی دﯾﮕر ﻧﻘطﮫ دار اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﻣﯽ از ﺣروف ﺗﺄوﯾﻠﮕر ﻧﯾﻣﯽ دﮔرﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﺣروف ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ ،ﺗﺄوﯾﻠﮕر ﺣروف ﻧﻘطﮫ دارﻧد و ﺣروف ﻧﻘطﮫ دار ،ﺗﺄوﯾل ﺷده ﺣروف ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺛل :س و ش ،د
و ذ ،ر و ز ،ص و ض ،ط و ظ ،ع و غ ،ح و ج و خ .و اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯽ ﺣروف در آن واﺣد ،ھم ﺑﺎ ﻧﻘطﮫ و ھم ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
روﻧد ﻣﺛل :ه و ة ،ی و ﯾـ  .و ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ل ھﻣﺎن ﻧون ﺑدون ﻧﻘطﮫ اﺳت.
 -٢٠ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﺣرف ھﺎ و آه ،ﺑﻧﯾﺎد و ﻣﮭد ﺳﺎﺋر ﺣروف ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻟﻔظ دم و ﺑﺎزدم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﺳم و ذﮐر ذات ﺣﯾﺎت اﻟﮭﯽ
در ﺑﺷرﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ھﺎ و ھو و ھﯽ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻧﺷﺄ و ﻏﺎﯾت ﺗﺄوﯾل ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻠﻔظ ھﺳﺗﻧد و از ﻧﻘطﮫ
ذات ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد ﮐﮫ در ﺗﺟﻠﯽ ﮐﺎﻣل ھﻣﺎن اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻدر ﺣروف ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ اﻟﻔﺑﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﮭﺎرده ﺣروﻓﻧد
ﮐﮫ اوﻟﯾت و ازﻟﯾت ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد :ا -ح -د -ر -س -ص -ط -ع -ک -ل -م -و -ه -ی .ﮐﮫ ﭼﮭﺎرده ﺗﺄوﯾل ﮔر
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﭼﮭﺎرده ﺳﻠطﺎن رﺟﻌت اﻟﯽ ﷲ ھﺳﺗﻧد .و اﯾن ﺣروف اﺳﺎس وﺣﯽ ﺑﮫ ﺳﻣوات ھﺳﺗﻧد و ھﻔت آﺳﻣﺎن ﻣظﺎھر اﯾن
ﺣروﻓﻧد! و ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺣروف ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ در طﺑﻘﮫ ای از ھﻔت آﺳﻣﺎن ﺟﺎی دارﻧد و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﺧﻠوق اﯾن ﺣروﻓﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﻋﺎﻟم ارض و اﻓﻼک ﻣﺎدون ﺧود را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد» :و ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ آﻓرﯾﻧش را وﺣﯽ ﻧﻣودﯾم «.ﻗرآن -و ﻋﺎﻟم ارض )ﮐﺎﺋﻧﺎت و طﺑﯾﻌت(
ﻗﻠﻣرو ﺧﻼﻗﯾت ﺗﻌﯾّن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺣروف ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻟذا ﺣروف ﻧﻘطﮫ دار ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧزول و ﺗﻌﯾن ﺣروف ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ از آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ
ھﺳﺗﻧد در ﻋﺎﻟم ارض ﻣﺷﻐول آﻓرﯾﻧش ﻣوﺟودات ﻣﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﻋﯾﺎن ﺛﺎﺑﺗﮫ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورﻧد .و ﻟذا آﺳﻣﺎن اول ﮐﮫ ھﻣﺎن
آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎی ﺑﺎﻻی ﺳر ﻣﺎﺳت ﮐﮫ آﺳﻣﺎن اﻓﻼک و ﺳﺗﺎرﮔﺎن اﺳت ظﮭور ﻋﯾﻧﯽ ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎت و ﻣوﺟودات ھﺳﺗﻧد» .آ« در آﺳﻣﺎن
ھﻔﺗم اﺳت »ھـ« در آﺳﻣﺎن ﺷﺷم اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺎھوت اﺳت و اﯾن دو ،ﺣروف و آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎدون ﺧود را اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘدﯾد

١٠٦٦

ﻣﯽ آورﻧد .ﺣروف ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ ،آﺳﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺣروف ﻧﻘطﮫ دار ھم زﻣﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ »ن« اﺳﺎس ھﻣﮫ آﻧﮭﺎﺳت و آﻧﮭﺎ را ﺧواﻧﺎ
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -٢١ﻧﻘطﮫ از ﻣﺻدر »ﻗطﮫ« ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺳﺗﺧراج و ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدن و آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗن اﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر از اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ در
ﮐﺎر آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ وﺟود را از ﻋدم ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﺷد و ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺑﻘدرت ﻧﻘطﮫ ازل ﮐﮫ ﺧود ﺣﺿرت ﺣﻖ
اﺳت .و ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ھﻣﭼون ﻧﻘطﮫ ھﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﻋدم ﺳر ﺑرآورده اﻧد .ﭘس اﯾن ﺧود ﺣﺿرت ﻧﻘطﮫ اﺳت ﮐﮫ ظﮭور
ﮐرده اﺳت در ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺻور!
طﺎه« را از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ داﻧﺳت و ﻧﯾز ﻗﺎطﮫ و ﻣﻘ ّ
 -٢٢ﭘس ﻣﯽ ﺗوان »ﻗ ّ
طﮫ! و اﯾن اﺳم و ﻓﻌل اﻟﮭﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺟﻠﯽ و ظﮭور ﺣروف
ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ ﺳﻣﺎﺋﯽ در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت.

ﻋﯽ

١٠٦٧

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﺷﺻت و دوم
٢۶٢

ﺣﺿرت »ﺣﺎء  -ح«

١٠٦٨

ﯾﺎ ﺣﺎء )ح(
ﺣﯽ ،ﺣدّ ،ﺣرم ،ﺣلّ،
 -١ﺣدود ﯾﮏ ﺳوم دﯾﮕر از اﺳﻣﺎء اﻟﺣﺳﻧﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﺎ ﺣرف »ح« آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺎ اﯾن ﻣﺻﺎدرّ :
ﺣبّ ،
ﺣﺳب ،ﺣﺳن ،ﺣﺻﯽ ،ﺣﻔظ ،ﺣﻔﯽ ،ﺣﻖ ،ﺣﮑم ،ﺣﻠم ،ﺣﻣد ،ﺣﻧﯽ ،ﺣوط ،ﺣول وو ...ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧدک دﻗﺗﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن اﺳﻣﺎء
وﯾژه ﻗﻠﻣرو ﺣﯾﺎت ھﺳﺗﻧد و اﺳﻣﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺣﯾﺎت را ﺗدﺑﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -٢ﺣرف »ح« ،ظﮭور ھوی ذات در ﻋرﺻﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺧﻼﻗﯾت و ﺣﯾﺎت ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت» .ح« ھﻣﺎن »ھـ« در ﻗﻠﻣرو ﺗﺟﻠﯽ
و ظﮭور اﺳت و ﻟذا ھﻣﮫ ﺳﺎﺋر ﺣروف در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﯾن دو ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻧﯾز ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﯾن دو اﺳم ھو و ﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت
دارﻧد .ﯾﻌﻧﯽ »ح« ،ﻧزول »ھـ« در ﻋﺎﻟم آﻓرﯾﻧش اﺳت و »ح« ﺑﮫ ﺳوی »ھـ« ﺗﺄوﯾل و رﺟﻌت ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی دﯾﮕرش را
ﺑﮭﻣراه ﺧود ﺑﮫ ﺗﺄوﯾل ھوﺋﯽ ذات ﻣﯽ رﺳﺎﻧد» .ھـ« ،ﺣﯾﺎت ذات و ذات ﺣﯾﺎت اﺳت و ﺣﯾﺎت ﻧﻘطﮫ اﺳت و ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻟﻔظ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ
ﺣﯽ ﻣﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ »ح« ﺻﻔﺎت ﺣﯾﺎت و ﺣﯾﺎت ﺻﻔﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ »ح« ﺷروع ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺻﻔﺎت ّ
ﺑﺎﺷﻧد :ﻣﺛل ﺣﺎﻓظ ،ﺣﺎﮐم ،ﺣﺎﻣد ،ﺣﺎﺋل ،ﺣﻼل ،ﺣﻖ ،ﺣﺑﯾب ،ﺣﺳن ،ﺣﺳﯾب و ﻏﯾره.
 -٣اﺳﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ »ح« ﺷروع ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑدون ﻣﺳﺎﺋل و ﮐﯾﻔﯾﺎت ﺣﯾﺎت ﻗﺎﺑل درک و ﻓﮭم ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 -۴ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎت و دﺳﺗور زﺑﺎن در ادﺑﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ھﻣﮫ در ﺧدﻣت اﻣر ﺗﺄوﯾل ھﺳﺗﻧد و اﻟﻔﺑﺎء و ﺻرف و ﻧﺣو و
ادﺑﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ و ﮐﺗﺎب ﻗرآن ﺗﻧﮭﺎ زﺑﺎن و ﺑﯾﺎن ﺗﺄوﯾل ﺷده و ﺣﯽ و ﻗﯾوم ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺎﺗش ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑر ﺻدق و ﻋدل ﻗرار
دارﻧد ﮐﮫ ﺗﺣرﯾف ﻧﺷده و ﻗﺎﺑل ﺗﺣرﯾف ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد» :اﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ھﯾﭻ ﺗﺑدﯾﻠﯽ راه ﻧدارد «.ﻗرآن -و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ
ﻣﺷﻐول ﺗﺣرﯾف و ﺗﺑدﯾل آﯾﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗرآﻧﯽ ھﺳﺗﻧد از آن طرد ﺷده اﻧد و ﺧدا دﺳﺗﺷﺎن را از ﻗرآن ﮐوﺗﺎه ﮐرده اﺳت.
 -۵ﯾﻌﻧﯽ ﺟز از طرﯾﻖ ﻓرھﻧﮓ و زﺑﺎن و ادﺑﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯾﺎء و ﺑﮫ ﺗﺄوﯾل ﻣﻔﺎھﯾم رﺳﯾد .ﮐﻼم ﻗرآﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن و دﻗﯾﻖ ﺗرﯾن ﮐﻼم ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻼم ﺗﺣرﯾف و واژﮔون ﻧﺎﺷده در ﺟﮭﺎن اﺳت .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﭘدﯾده ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻏرﺑﯽ و ھرﻣﻧوﺗﯾﮏ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت و ﭘوﭼﯽ رﺳﯾد و ﮐل ﺳﯾر ﻓﻠﺳﻔﮫ را در ﻏرب ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد و
ﺧﺗم ﻧﻣود در اوج ﺑطﺎﻟت! اﯾن ﺧﺗم و ﺑطﺎﻟت زﺑﺎن و اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﺣرﯾﻔﯽ و واژﮔوﻧﺳﺎﻻر ﻏرﺑﯽ -ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ از ارﺳطو و اﻓﻼطون ﺗﺎ
ھﺎﯾدﮔر و ھوﺳرل طﯽ طرﯾﻖ ﻧﻣود .و ھﺎﯾدﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﻔﮑری در ﻋﺻر ﺟدﯾد اروﭘﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑطﺎﻟت و ﭘوﭼﯽ ﺳﯾر زﺑﺎن و
اﻧدﯾﺷﮫ اروﭘﺎﺋﯽ اﻋﺗراف ﮐرد و طوﻣﺎر ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻏرﺑﯽ را درھم ﭘﯾﭼﯾد و آن را دروازه دوزخ آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد ﮐﮫ در آﺗش آن
ھﯾﭻ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد.
ﺣﯽ و ﻗﯾوم در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻧﺎﺻر و ﭘدﯾده ھﺎی ﺣﯾﺎت را ﺑﮫ ذات ھو ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و آن
 -۶زﺑﺎن ﻗرآﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ زﺑﺎن و ﺑﯾﺎن ّ
ﺗﺄوﯾل »ح« ﺑﮫ »ھـ« اﺳت.

ﻋﯽ

١٠٦٩

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﺷﺻت و ﺳوم
٢۶٣

ﺣﺿرت »دﻓﺎع«
)داﻓﻊ -دﻓﯾﻊ -ﻣداﻓﻊ -ادﻓﻊ اﻟداﻓﻌﯾن -ارﺣم اﻟداﻓﻌﯾن -ادﻓﻊ اﻟﺣﺎﻓظﯾن(

١٠٧٠

ﯾﺎ داﻓﻊ
» -١اﮔر ﺧداوﻧد ﺑرﺧﯽ از ﻣردﻣﺎن را ﺑواﺳطﮫ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر دﻓﻊ ﻧﻣﯽ ﮐرد زﻣﯾن را ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﺎھﯽ ﻓراﮔرﻓﺗﮫ ﺑود «.ﺑﻘره-٢۵١
»ﺧداوﻧد از ﻣؤﻣﻧﺎﻧش دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد «.ﺣﺞ» -٣٨و ﮐﺎﻓران را ھﯾﭻ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯾﺳت «.ﻣﻌﺎرج -٢و اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾن دﻓﺎع اﻟﮭﯽ ﭼﮕوﻧﮫ
اﺳت؟ ﺧداوﻧد ﻗﺑل از دﯾن رﺳول ﺧﺎﺗﻣش ﺧودش ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌﺟزات و ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﻏﯾﺑﯽ ﺑﮫ دﻓﺎع از ﭘﯾﺎﻣﺑران و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑرﻣﯽ
ﺧﺎﺳت .وﻟﯽ در دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎﻧش اﯾن دﻓﺎﻋش را ﺑواﺳطﮫ ﺧود ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﯾﺎت ﻣذﮐور ﺷﺎھدﯾم،
ﺑواﺳطﮫ ﻣردﻣﺎن ﻣؤﻣن ،ﺷر ﮐﺎﻓران را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﮑم ذاﺗﯽ اش را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ از ﺧود دﻓﺎع ﮐﻧﻧد.
»ھﻣواره ﺑدی را ﺑﺎ ﻧﯾﮑﯽ دﻓﻊ ﮐن ﺗﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ﺷوﻧد «.ﻓﺻﻠت-٣۴
 -٢و اﻣﺎ اﯾن ﻧﯾﮑﯽ و ﺣﺳﻧﺎت ﮐﮫ ﺷر و ﭘﻠﯾدی را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻓﻘط ھم ﺑﮫ روش رﺣﻣت و ﮔذﺷت و رأﻓت ﻧﯾﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ در
ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت رﺣﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻘﺎوت ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯽ رود .وﻟﯽ در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ آن ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از رﺣﻣت ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺣرﺑﮫ ﺷﻘﺎوت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﻋﻣل ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻗﮭﺎرﯾت ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم و ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و دﺳت از
ﺷرارت ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﺷرارت ﮐﺎﻓران ﻗﺑل از ھر ﮐﺳﯽ ﺧودﺷﺎن را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد .ﭘس ﻗﮭﺎرﯾت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻘﺎوت ﮐﺎﻓران ﻧﯾز ﻋﯾن
رﺣﻣت و ﻧﯾﮑﯽ در ﺣﻖ آﻧﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﻣﺣﺑت در ﺣﻖ اﺷﻘﯾﺎ ﻋﯾن ﺷﻘﺎوت اﺳت در ﺣﻖ ﻣﺣﺑت.
 -٣آن اھل اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﮭر و ﻏﺿب اﻟﮭﯽ را در ﺣﻖ ظﺎﻟﻣﺎن درک و ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ﺧدا ﺟز اﻧﺗظﺎر رأﻓت ﻧدارﻧد ،در
اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن دﭼﺎر ﺷرک ھﺳﺗﻧد ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھرﮔﺎه در زﻧدﮔﯽ دﭼﺎر ﻣﺷﻘت و ﺑﻼﺋﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ از ﺧدا و رﺳول روی ﺑرﻣﯽ
ﮔرداﻧﻧد و ﺑرای ﯾﺎری ﺟﺳﺗن ،ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در دﯾن ﺧدا ﺣﻖ ﻗﮭر را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد رﯾﺷﮫ ای در دﯾن ﻧدارد و
دﯾﻧش ﻓﻘط در ﺧدﻣت دﻧﯾﺎﺳت و ﻋﺎﻓﯾت طﻠﺑﯽ.
 -۴ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧﯾﮑﯽ و اﺣﺳﺎن ﭘس از دوره رﺣﻣت و رأﻓت ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻋرﺻﮫ ﻗﮭر و ﻏﺿب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ظﻠم ظﺎﻟﻣﺎن اﺳت
و ﺑدﺗرﯾن ﺷﻘﺎوت و ﺳﺗم ﻧﯾز ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﺷﻘﺎوت و ﺳﺗم اﺳت .ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره آﯾﺎت و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﺛﯾر وﺟود دارد.
 -۵و ﻧﯾز ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن ﺣد رﺣﻣت ﺧدا ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ ھﻣراه ﻗﮭر و ﻏﺿب
و ﮐﺷﺗﺎر ﺳﺗﻣﮕران اﺳت آﻧﮭم ﺑدﺳت ﻣؤﻣﻧﺎن .و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﻗرن ھﺎ ﭘﯾش از اﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود ظﮭور ﮐرده ﺑود
و ﺟﮭﺎن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﮭﺷت اﻣﻧﯾت و ﻣﺣﺑت ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﮭﺷﺗﮭﺎی ﻣوﻗﺗﯽ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎرھﺎ ﺑر ﻣﺣور ﺑﻌﺛت
اﻧﺑﯾﺎء و ﺻﻠﺣﺎ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت وﻟﯽ طوﻟﯽ ﻧﮑﺷﯾده ﮐﮫ ﺑدﺳت ھﻣﺎن ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮕﺎن ﻧﺎﺑود ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﺷﻘﺎوت و ﺳﺗﻣﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗر
رﺳﯾده اﺳت .زﯾرا اﻣﻧﯾت و ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ راﯾﮕﺎن ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد رﯾﺷﮫ ای ﻧدارد.
 -۶دﯾن اﺳﻼم ﻣﺣﻣدی ،دﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل اﻧﺳﺎن و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ﺣﻖ دﯾﻧش
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً در ﻓطرت ﺑﺷری ﻓرود آﻣده اﺳت و ﺧدا در ﻓطرت ﺑﺷر ﯾﺎرﯾش ﻣﯽ دھد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر اﯾن ﯾﺎری را ﺑﺧواھد و اﻗدام ﮐﻧد.
و اﯾﻧﺳت دﻓﻊ ﮐردن ﺑدی ﺑواﺳطﮫ ﻧﯾﮑﯽ .زﯾرا ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ﺧﯾری ﺑرﺗر از اﺧﺗﯾﺎر ﻧﯾﺳت و اﺧﺗﯾﺎر در ﻟﻐت از ﻣﺻدر »ﺧﯾر«
اﺳت .و ﻟذا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻣل را در ﮐﺗﺎﺑش اﺧﯾﺎر ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺧﺗﯾﺎر ﺑرای ﺧود و ﺧﯾر ﺑرای ﻣردم .و ﺧﯾر رﺳﺎﻧﯾدن ﺑﮫ
ﻣردم ﻧﯾز ﺟز از طرﯾﻖ رﺳﺎﻧﯾدﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو آزادی و اﻧﺗﺧﺎب ﻧﯾﺳت و آن ﺟز ﺣﺎﺻل ﺑﯾداری و ﺧودآﮔﺎھﯽ ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺧﯾری ﺟز
ﺑﮫ ﺧود آوردن ﻣردم و رﺟﻌﺗﺷﺎن ﺑﮫ ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺄوﯾل وﺟود! ﭘس ﺗﺄوﯾﻠﮕران اﻟﮭﯽ ﺑرﺗرﯾن ﺧﯾّرھﺎ
و اﺧﯾﺎر روی زﻣﯾﻧﻧد و ﺧداوﻧد ﮐل ﺑﺷرﯾت را ﺟﮭت ﻧﺟﺎت و ﺳﻌﺎدت ﺑﮫ اﯾن اﺧﯾﺎر ﻣﺣول ﮐرده اﺳت و ھر ﺣﻔﺎظﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧودش
را از ﻣردم ﺑرداﺷﺗﮫ اﺳت» :ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﺗﻧﮭﺎ ﺧﯾری اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎﺳت اﮔر ﺑراﺳﺗﯽ از ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﺷﯾد و ﻣرا زﯾن ﭘس ﺑر ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ
ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻧﯾﺳت «.ھود-٨۶

١٠٧١

 -٧ﭘس در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺟز اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺑﯾن )اﻣﺎﻣﺎن ﺗﺄوﯾﻠﮕر( ﻧﮫ ﺧﯾری ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت و ﻧﮫ اﺧﺗﯾﺎری و ﻧﮫ ﺣﻔﺎظﺗﯽ و ﻧﮫ ھﯾﭻ
دﻓﺎﻋﯽ .ﭘس ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ اﯾن اﻣﺎﻣﺎن از ﻣؤﻣﻧﺎﻧش دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد» :ﭘس ﺷر را ﺑﺎ ﺧﯾر دﻓﻊ ﮐن ﺗﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دوﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻣﮭرﺑﺎن ﺷوﻧد «.ﻓﺻﻠت -٣۴و ﺧﯾری ﺟز اﻣﺎم )ﺑﻘﯾﺔ ﷲ( ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت .ﭘس در آﺧراﻟزﻣﺎن داﻓﻊ
و ﻣداﻓﻌﯽ ﺟز ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا و اوﻟﯾﺎی او ﺑر روی زﻣﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد از ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن!

ﻋﯽ

١٠٧٢

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﺷﺻت و ﭼﮭﺎرم
٢۶۴

ﺣﺿرت »ﺗﮑﻠﯾف«
اﺣﯽ اﻟﻣﮑﻠّﻔﯾن(
)ﮐﺎﻟف -ﻣﮑ ِﻠّف -ﮐﻠﯾف -اﮐﻠف اﻟﻣﮑﻠّﻔﯾن -اوﺟد اﻟﻣﮑﻠّﻔﯾن-
ّ

١٠٧٣

ﯾﺎ ُﻣﮑﻠّف
» -١ﺧداوﻧد ﺗﮑﻠﯾف ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ را اﻻ ﺑﮫ اﻧدازه وﺳﻌش «.ﺑﻘره -٢٨۶اﯾن آﯾﮫ ﻣﮑرر اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ﺣﺎﻣل دو ﻣﻔﮭوم
ﮐﻠﯾدی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﮑﻠﯾف و وﺳﻌت وﺟودی .ﻣﯽ داﻧﯾم ﺗﮑﻠﯾف ﺷرﻋﯽ و دﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺳن ﺑﻠوغ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳرآﻏﺎز اﺑﻼغ
وﺟود و وﺟودرﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب در ﻓﺻل اﺑﻼغ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم و ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﺳن ﺑﻠوغ ﮐﮫ آﻏﺎز ﺗﮑﺎﻟﯾف
اﻟﮭﯽ اﺳت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻗﻠﻣرو ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳت ﮐﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ھﻣﺎن ﻣﯾزان وﺳﻊ و وﺳﻌت وﺟود اﺳت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﯾﮕران .و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ
ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ دﯾﮕران رﺳﺎﻧﯾده و دﯾﮕران را ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺧود دﯾﮕران رﺳﯾده اﯾم .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن رﺳﺎﺋﯽ و ﺑﻠوغ ،ارﺗﺑﺎط ﻗﻠﺑﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺟر و ﻣﻧت ﺧدا ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗدر و ﻗدرﺗﯽ ﺑرﺗر از اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت» :ﺧداوﻧد ﺑر ﺷﻣﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﻧت
ﻧﮭﺎد و ﻗﻠوﺑﺗﺎن را ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣرﺑوط ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﮔر ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ را ﺻرف اﯾﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐردﯾد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻗﺗداری ﺑرﺳﯾد«.
ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -٢و اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻋﻣﻖ ارﺗﺑﺎطﺎﺗش ﺑﺎ دﯾﮕران دارای ﻗدرت و وﺳﻌت وﺟودی ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﯾزان از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﻣﺗﻌﮭد
و ُﻣﮑﻠّف ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ رﺳﺎﻟﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد و در دﯾﻧش ﺟﮭﺎد ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧدا را ﺑﮫ ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧد و ﻣردم را ﺑﮫ
ﺧداﯾﺷﺎن .و اﯾن ھﻣﺎن وﺟودرﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﻣﻌﻧﺎی ﺑﻠوغ و اﺑﻼغ ﮐﮫ ﻣﺣور ﺗﮑﺎﻟﯾف دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣وﻟﯽ آﯾﺎ ﺧود ﺧداوﻧد ھم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردم ﺗﮑﻠﯾف و ﺗﻌﮭدی دارد» :ﺧداوﻧد رﺣﻣت را ﺑر ﺧودش واﺟب ﻓرﻣوده اﺳت ...ﺧداوﻧد ﺑر
ﺧودش ﺗﮑﻠﯾف ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳؤال و درﺧواﺳت ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﭘﺎﺳﺦ دھد و ﺑﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﺳﺧش را ﻣﺟددا ً اﺟﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾﻧد «...آﯾﺎﺗﯽ
از ﻗرآن ﮐرﯾم -ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮐل ﺟرﯾﺎن ﺳؤال و ﺟواب ﺑﯾن ﺧدا و ﺑﻧده ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﺷری ،ھدﻓﯽ ﺟز ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﺑﯾن
ﺧدا و ﺑﻧده اش ﻧﯾﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﺑﮫ ﻣﺣض اﺟﺎﺑت اﻟﮭﯽ در ﻗﺑﺎل دﻋﺎﯾﺷﺎن ،وی را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﻧد و اﯾن راﺑطﮫ ﻗطﻊ ﻧﮕردد.
و اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن دﯾﮕری از اﻣر ﺑﻠوغ و ﺑﻼﻏت ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﮐﮫ ھدﻓش وﺟودﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از
ﺧداﯾش وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑدُ ،ﻣﮑﻠّف اﺳت ﮐﮫ اﯾن وﺟود را ﺑﮫ دﯾﮕران ھم ﺑرﺳﺎﻧد و اﺑﻼغ ﮐﻧد» :ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑرﺳﺎﻧﯾد و در اﯾﻧﮑﺎر
ﺟز از ﺧدا ﻧﺗرﺳﯾد «.ﻗرآن ﮐرﯾم-
 -۴ﭘس ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﮑﻠﯾف آدﻣﯽ ﺗﻼش ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﺧود ﺑﮫ ﺧداﺳت از طرﯾﻖ ﻋﺑﺎدات و ﺗﮑﺎﻟﯾف ﺷرﻋﯽ .و ﺳﭘس ﺗﻼش ﺑرای
رﺳﺎﻧﯾدن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺋر ﻣردم» :در راه ﺧدا ﺟﮭﺎد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﮑﻠف ﺑﮫ وظﺎﯾف ﺧودﺗﺎن ھﺳﺗﯾد و ﺳﺎﺋر ﻣؤﻣﻧﺎن را ﻧﯾز
در اﯾن ﺟﮭﺎد ﺗﮑﻠﯾف ﮐﻧﯾد «.ﻧﺳﺎء -٨۴ﮐﮫ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ دوم اﺟر ﺗﻼش ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت اﺳت .وﻟﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛر ﻣردم ﺑدون ﺗﻼش
اوﻟﯾﮫ و وﺻول ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ،ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ و رﯾﺎﺋﯽ ﺟﮭت ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﯾﮕران ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻣﮑر و ظﻠم و ﺗﺟﺎوز اﺳت و
آﻓﺗش ھم ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﻋداوت .زﯾرا ﭼﮕوﻧﮫ آدﻣﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑر ﺣﻘﯽ در ﺧود ﻧدارد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ دﯾﮕران ﻣرﺑوط ﺷود اﻻ اﯾﻧﮑﮫ
دروﻏﯽ را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ﮐل راز ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻟﯾف ﺧودش را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداﯾش ادا ﻧﮑرده و دﺳت
و دﻟش ﺧﺎﻟﯽ اﺳت و آﻧﮕﺎه در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ و اﯾﻣﺎن و ﻧﺎﺟﯽ ﮔری دارد ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻠش ﺟز ظﻠم و ﻋداوت ﻧﯾﺳت.
زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋدﻣﯾت ﺧود را در ﻟﺑﺎس وﺟود آﻧﮭم ﺑﺎ ﻣﮑر ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﯽ دھد ﺟز ﻋدﻣﯾت ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده ﻧﺻﯾﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -۵ھﻣﮫ ﻣدﻋﯾﺎن ﺧدﻣت و ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر و ﻋداﻟت و ﻧﺟﺎت ﻣردم ،ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﺣرﯾم ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ طرز ﻓﺟﯾﻊ ﺗری ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .زﯾرا واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود در ﻗﺑﺎل ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ھﯾﭻ ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﻧدارﻧد و
ﻟذا ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺣﻘﯽ ﻧرﺳﯾده اﻧد ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑﮫ ﺣﻖ وﺟودﺷﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد آﻧﮭم ﺑﮫ زور و زر و ﺗزوﯾر و زار.

ﻋﯽ
١٠٧٤

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﺷﺻت و ﭘﻧﺟم
٢۶۵

ﺣﺿرت »اﻣداد«
)ﻣدّ -ﻣﺎدُّ -ﻣﻣدّ -ﻣداد -ﻣدﯾد -اﻣدّ اﻟﻣﻣدّﯾن(

١٠٧٥

ﯾﺎ ﻣﻣدّ ﯾﺎ ﻣدﯾد
» -١ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾد ھﻣواره ﺷﻣﺎ را ﻣدد ﮐرده اﺳت «.ﺷﻌراء» -١٣٢ﭘس ﭼﺷم ﺗوﻗﻊ و اﻣداد از
ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران داده اﯾم ﻓرو ﺑﻧدﯾد «.ﺣﺟر» -٨٨از دﻧﯾﺎ طﻠب ﻣدد ﻣﮑن ﮐﮫ در آن ﻓﺗﻧﮫ اﺳت و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧزد ﺧداﺳت
ﺑﮭﺗر و ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﺳت «.طﮫ» -١٣١ﺧداوﻧد ﮔﻣراھﺎن را ﻣدد ﻣﯽ ﮐﻧد در ﮔﻣراھﯾﺷﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋذاب اﻟﮭﯽ را ﺑﺑﯾﻧﻧد «.ﻣرﯾم-٧۵
»ﺧداوﻧد ﮐﺎﻓران را ﺑواﺳطﮫ اﻣوال و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﻣدد ﻣﯽ دھد ﺗﺎ در ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﮐﻔرﺷﺎن ﺳرﮔﺷﺗﮫ و ﮔم ﺷوﻧد «.ﺑﻘره-١۵
 -٢اﻣداد اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳﺎﺳﺎ ً و ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻏﯾﺑﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ و اﺧروی اﺳت .ﭘس درک و درﯾﺎﻓﺗﻧش ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻌرﻓت اﺳت .زﯾرا ﭼﮫ
ﺑﺳﺎ اﻣدادی ﮐﮫ ﻧﺎزل ﺷده و آدﻣﯽ از آن ﻏﺎﻓل اﺳت و ﺑﮑﺎرش ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻟذا روی ﺑﮫ اﻣدادھﺎی دﻧﯾوی ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﺣﺗﯽ
ﮐﺎﻓران را در اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻔرﺷﺎن ﻧﯾز ﻣدد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺗﺎ ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﮫ ﻏﺎﯾت اﻧﺗﺧﺎب ﺧود ﺑرﺳﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد .و اﻣداد
ﮐﺎﻓران ﺟز ﺑﮫ اﻣوال و ﻓرزﻧدان و رﻋﯾت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷﺎن ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﻓﺗﻧﮫ زا و ﺧود ﻋﺎﻣل ﻋذاب و اﻧﺣطﺎط ھﺳﺗﻧد .ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن
اﻣدادھﺎی ﮐﺎﻓراﻧﮫ ،ﻗﻠﻣرو ﻧژاد و ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺟز ﻋداوت و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧدارد.
 -٣اﺳم » ُﻣﻣدّ« ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھدﯾم ﺑﺎ دو ﺣرف ﻣﯾم ھﻣﭼون ﻣﺎدری )ا ُ ّم( ھﻣﮕﺎن را ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﯾن از ﺧﺎﺻﯾت ﺣرف
»ﻣﯾم« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ذﮐرش ﮔذﺷت .ﺣرف »دال« ﮐﮫ دﻟﯾل و دﻻﻟﺗﮕر ﮐﺎﻓر و ﻣؤﻣن در ﺳﻣت اﻧﺗﺧﺎﺑﺷﺎن اﺳت در ھداﯾت و ﺿﻼﻟت.
 -۴ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن اﻣداد اﻟﮭﯽ ﺑرای ﺑﺷر ﮐﮫ در دو دﻧﯾﺎ ﺗﻣدﯾد ﻣﯽ ﺷود اﯾﻣﺎن و ﻋﻠم اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﻓﻧﺎ ﻧﻣﯽ ﮔردد .ﮐﮫ
اﯾﻣﺎن ،ﻣدد ﻻﯾزال ﻗﻠب اﺳت و ﻋﻠم ھم اﻣدادﮔر داﺋﻣﯽ اﻧدﯾﺷﮫ .و اﯾن دو اﻣدادی از درون اﺳت ﮐﮫ وﺟود اﻧﺳﺎن را ﺑﯾواﺳطﮫ در
ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ،ﻣدد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﻣددی ذاﺗﯽ و ﺻﻣداﻧﯽ.
 -۵و ﺑدان ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﺗوﺣﯾدی ﺗرﯾن اﻣداد اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ »ﻣداد« اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣرﮐب ﮐﮫ اﻟزام ﻗﻠم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﺟود
اﻧﺳﺎن را در ﺳﻣت ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ازﻟﯽ ﭘروردﮔﺎر اﻣﺗداد ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺑﮫ ذات ﺳرﻣدﯾش ﺗﺄوﯾل و ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐﻠﻣﺎﺗش ﮐﮫ
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت» :اﮔر ھﻣﮫ ﺟﻧﮕﻠﮭﺎی روی زﻣﯾن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻗﻠم ﺷوﻧد و ھﻣﮫ آﺑﮭﺎی روی زﻣﯾن ﺑﻌﻼوه ھﻔت درﯾﺎی دﮔر ﻣرﮐب ﺷوﻧد
ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت «.ﻗرآن ﮐرﯾم -و اﯾﻧﺳت اﻣداد ﺳرﻣدی ﺧداوﻧد!
 -۶ﭘس از اﯾن ﻣﻧظر ﮐﺗﺎب ﺣﺎﺿر را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﺗرﯾن اﻣداد اﻟﮭﯽ درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣداد ﺧداﺳت!

ﻋﯽ

١٠٧٦

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﺷﺻت و ﺷﺷم
٢۶۶

ﺣﺿرت »ازاغ«  -ﮔرﻓﺗﺎری و ﺗﻧﮕﯽ
)زاﯾﻎُ -ﻣزﯾّﻎ -ازﯾﻎ اﻟﻣزﯾﻐﯾن -ﺧﯾراﻟﻣزﯾﻐﯾن(

١٠٧٧

ﯾﺎ ُﻣز ِﯾّﻎ
» -١ﭘروردﮔﺎرا دﻟﮭﺎﯾﻣﺎن را ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ھداﯾﺗﻣﺎن ﻧﻣودی ﻣﻧﺣرف ﻣﺳﺎز )ﻻﺗزغ( «.آل ﻋﻣران-٨
در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺳﺧن از زﯾﻎ ﻗﻠوب و اﺑﺻﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧوﻋﯽ اﻧﺣراف و ﻟوﭼﯽ و ﻏﻔﻠت و ﮐوری و ﻣدھوﺷﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﭘس از اﯾﻣﺎن و ھداﯾت ﻋﺎرض ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋذاب اﻧﺣراف و ﮐﺞ روی ﻋﻣﻠﯽ از ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﺑرھن اﺳت ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد» :ﭼون از
ﺣﻖ ﻣﻧﺣرف ﺷدﻧد ﺧدا ھم دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن را دﭼﺎر زﯾﻎ ﻧﻣود )ازاغ ﷲ( زﯾرا ﺧدا ﻓﺎﺳﻘﺎن را ھداﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد «.ﺻف -۵ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت
ﮐﮫ ارﺗﮑﺎب آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﻖ ﭘس از اﯾﻣﺎن آوردن و ھداﯾت ﻣوﺟب ﻏﺿب اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دﻟﺷﺎن را دﭼﺎر ﺗﻧﮕﯽ و اﻧﺣراف و
ﻧوﻋﯽ ﮐوری ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ زان ﭘس ﺑﮫ ﺳراغ ﻣﻔﺎھﯾم و آﯾﺎت اﻧﺣراﻓﯽ ﻣﯽ روﻧد ﺗﺎ در اﻣر ﺧدا اﯾﺟﺎد ﺷرک ﻧﻣﺎﯾﻧد» :آﻧﺎﻧﮑﮫ در
دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن زﯾﻎ اﺳت ﺑﮫ ﺳراغ آﯾﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ )و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ( ﻣﯽ روﻧد «.آل ﻋﻣران -٧ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﻣﮑر در دﯾن ﺧدا ﻣﯽ ﭘردازﻧد و
آﯾﺎت را ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و ﺧدا ھم ﻗﻠوﺑﺷﺎن را ﻣﻧﺣرف و ﻣﺷﺗﺑﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -٢آﻧﺎﻧﮑﮫ اﺣﮑﺎم ﻣﺣﮑﻣﺎت ﺷرﻋﯽ را ﺑﮫ ﻋﻣد زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﻧد و ﻓﺳﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧداوﻧد ﻣﺣﮑﻣﺎت ﻣﻌﻧوی و اﯾﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻠﯽ را در
ﻗﻠوﺑﺷﺎن دﭼﺎر اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن را دﭼﺎر ﺗردﯾد و ﺗذﺑذب ﻣﯽ ﮔرداﻧد و اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و ﻋزت و اﺳﮑﺎن
روﺣﯽ در آﻧﺎن ﻣﺷوش و ﻣﺷﺗﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺣرﻣﺎت را ﺣﻼل ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و رﺑﺎ و زﻧﺎ و دروﻏﮕوﺋﯽ و ﺧﻣر و ﻗﻣﺎر را
ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﻧد ﺧداوﻧد ﺑﻧﯾﺎد اﯾﻣﺎن و ﻧور ھداﯾت در دﻟﺷﺎن را از ﺻراط ﻣﺳﺗﻘﯾﻣش ﻣﻧﺣرف ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -٣آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗدرت اﯾﻣﺎن و ﮐرم ﺧداوﻧد ﻣﻐرور ﺷده و در اﺣﮑﺎم و واﺟﺑﺎت اﻟﮭﯽ دﺧل و ﺗﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻓﺳﻖ را ﻣﺑﺎح ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ ﺣﺗﯽ ﺣراﻣﺗرﯾن اﻣور ھﻣﭼون رﺑﺎ و زﻧﺎ و ﻗﻣﺎر و ﺧﻣر را ﺣﻼل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧداوﻧد ھم ﺑﺎ اﺻل اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن
ﻣﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳر ﻣﻧﺷﺄ ﻏرورﺷﺎن را ﻣﻧﺣرف ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن! اﯾﻧﺎن از ﻣﺻﺎدﯾﻖ آن ﮔروھﯽ از دوزﺧﯾﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ:
»ﺑﮫ ﮐرم ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﻏره ﺷدﻧد!« ﻗرآن» -ﺑﺎ ﺧدا ﻣﮑر ﻣﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﮑر ﺧدا ﺑر ﻣﮑر ﺷﻣﺎ ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽ آﯾد «.ﻗرآن-

ﻋﯽ

١٠٧٨

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﺷﺻت و ھﻔﺗم
٢۶٧

ﺣﺿرت »ﺑراﺋت«  -ﺑﯾزاری
اﻟﻣﺑرﯾن(
ﻣﺑري -ﺑﺎر -اﺑری
ّ
)ﺑریّ -
ّ
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ﻣﺑری
ﯾﺎ ّ
)ﻣﺑرا( از ﻣﺷرﮐﯾن! ﭘس اﮔر ﺗوﺑﮫ ﮐردﯾد ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت و اﮔر اﻋراض ﮐردﯾد ﻧﻣﯽ
» -١ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا و رﺳوﻟش ﺑﯾزارﻧد
ّ
ﺗواﻧﯾد ﺧداوﻧد را ﻋﺎﺟز ﻧﻣﺎﺋﯾد «.ﺗوﺑﮫ-٣
ﯾﮑﯽ از ﺳوره ھﺎی ﺑزرگ ﻗرآن ﯾﻌﻧﯽ ﺳوره ﺗوﺑﮫ ﮐﮫ ﺳوره ﺑراﺋت ھم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻧﮭﺎ ﺳوره ﺑدون ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
اﺳت ﺑﯾﺎن ﻣﺑراﺋﯽ ﺧدا و رﺳول از ﻣﺷرﮐﯾن اﺳت و در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ ﺳوره ﺑزرگ ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن ﺻﻔت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن
ﺑراﺋت اﻟﮭﯽ ﻣﻧﺷﺄ اﺳم »ﺑرھﺎن« ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑرھﺎﻧش را ﺑر ﺣﺿرت ﯾوﺳف ﻧﺎزل ﮐرد و راﺑطﮫ اش ﺑﺎ زﻟﯾﺧﺎ
را از ذات ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ﺧود ﻣﻧزه ﺳﺎﺧت و ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﯾوﺳف را از اﯾن ﮔﻧﺎه ﻣﻧﻊ ﻧﻣود.
 -٢ﭘﯾش از اﯾن ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ در دﯾن ﺧدا ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻣﻧﻔورﺗر از ﺷرک ﻧﯾﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﮔﻧﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻏﻔراﻧش را
ﺑدون ﻋذاﺑش ﻧﺎزل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﺷرک ﭘدﯾده ای ﭘس از اﯾﻣﺎن اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﯾﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن و اﻟﮭﯽ ﻧﻣودن ﮐﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ
ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﮔﻧﺎه ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧدا و رﺳول ﻧوﺷﺗن اﺳت و ﺧدا اﯾن ﮔﻧﺎه را ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷد اﻻ ﺑواﺳطﮫ ﻋذاﺑش .ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺳت؟
 -٣در ﺣدﯾﺛﯽ از رﺳول ﺧﺎﺗم آﻣده ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن آدﻣﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ رﺑﺎ و زﻧﺎ و ﺧﻣر و ﻗﻣﺎر را ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره ھﺳﺗﻧد اﮔر
ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ﻧﺑوده ﺑﺎﺷﻧد ،ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ای ﺣﺎﺻل ﺷود ﯾﮏ ﺟﺎ و ﺑدون ھﯾﭻ ﻋذاب و ﻋﻘوﺑﺗﯽ ﻋﻔو ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮭﺷت را ﺑر ﻓرد
ﺗواب واﺟب ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺧﺷش و ﻋذاب ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧوع ﻧﮕﺎه و ﻧﯾت و ﺗوﺟﯾﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .و
ﮔﻧﺎه ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑﺧﺷش ،ﮔﻧﺎه ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮫ دﯾﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧدا و رﺳول ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل دروغ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ،
رﺑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺷرﻋﯽ ﺑﮫ ﺗن ﻣﯽ ﮐﻧد و زﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﺷﻖ و ﯾﺎ ُﻣﺗﻌﮫ ﺗﻘدﯾس ﻣﯽ ﺷود و ﻗﻣﺎری ﮐﮫ ﻧوﻋﯽ
ﺗﺟﺎرت ﺷرﻋﯽ ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮔردد و اﻣﺛﺎﻟﮭم .ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗردﯾد در رأس ﭼﻧﯾن ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ ای ،ﺑرﺧﯽ ﻋﻠﻣﺎی رﺳﻣﯽ ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ
ﮔﺎه ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺷرﮐﮭﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋرف و ﺷرع ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﺷرک ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻧزد ﺧدا از اﻣﺎﻣﺎن ﮐﻔر
ﺑدﺗرﻧد.
 -۴ﺻﻔت »ﻧﺟس« در ﮐﺗﺎب ﺧدا ﻓﻘط ﺑرای ﻣﺷرﮐﺎن آﻣده اﺳت و ﮔوﺋﯽ ﻧﻔس ﻓرد ﻣﺷرک ﭼﻧﺎن ﻧﺟس ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟز ﺑﺎ آﺗش اﻟﮭﯽ
ﭘﺎک ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﭼرا ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻓردی ﮔﻧﺎھﯽ را ﺑﮫ اﺳم ﺧدا و رﺳول و دﯾن ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷود در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ اﺳم ﻓطرت اﻟﮭﯽ
ﺧودش ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت ،ﭘس ﻧﻔس ﺧودش را ﻧﺟس ﮐرده اﺳت.
 -۵ﯾﮑﯽ از ﻋذاﺑﮭﺎی راﯾﺞ ﻣﺷرﮐﯾن در ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ،ﻣرض ﻣﺷﮭور وﺳواس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﻧواع ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﮭﺎی اﻓراطﯽ و
اﻣراض آﻟرژﯾﮏ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻧﻔﺳﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل ﭘﺎﮐﯾﮭﺎی ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﻟذا
اﯾن ﻧوع آدﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﻠﮭﺎ و ﻋطرھﺎ و زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎی طﺑﯾﻌت واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد و رﻧﺟور ﻣﯽ ﺷوﻧد .و در ﺣﻘﯾﻘت ﭘﺎﮐﯾﮭﺎ و زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎ را
ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻧﺎﭘﺎﮐﯾﮭﺎ را ﭘﺎﮐﯾزه ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣطﻠوب ﺗرﯾن ﻣﮑﺎن زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﺗواﻟت و ﺣﻣﺎم اﺳت .و در ﺣﻘﯾﻘت
در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻓﻘط ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ھﺳﺗﻧد و از ﭘﺎﮐﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد ﮐﮫ اﯾن واﮐﻧش ﻣﻧﻔﯽ و واروﻧﮫ ،در ﻗﺑﺎل اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز
ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﮭﺎی ﭘﺎک و ﺑﺎﺗﻘوا و ﻣؤﻣن و دوﺳﺗدار ﺧود را ﺑد و ﺷر و دﺷﻣن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و ﻧﯾز ﺟذب ﭘﻠﯾدﺗرﯾن آدﻣﮭﺎ
ﻣﯽ ﺷوﻧد .و اﯾن ﺑﺧﺷﯽ از ﻋذاب ﷲ اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ اﻋﻣﺎل زﺷت ﺧود را ﺑﮫ ﺧدا و رﺳول ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷﻌور و
ﮐب« اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً درﺑﺎره اش ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ
ﻓطرﺗﺷﺎن واژﮔون ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻋذاب »رﮐس« و » ّ
اﯾم .و ﻧﯾز ﻋذاب »طﻣس« و »ﺧﺳف«!
 -۶اﺑراز ﺑراﺋت و ﺑﯾزاری از ﻣﺷرﮐﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯽ ﺧدا ﺷدن اﺳت .و ﺧداوﻧد اﯾﻧﺎن را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧودﺷﺎن رھﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا ھﯾﭻ
ﻣدد و ﯾﺎری ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .زﯾرا اﯾن ﻧوع آدﻣﮭﺎ ،دوﺳﺗﺎن ﺧود را دﺷﻣن ﻣﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗﻧد.
 -٧در ﺳوره ﺑراﺋت )ﺗوﺑﮫ( ﺧداوﻧد اﻧوع ﺷرﮐﮭﺎی ﺑﺷری را ﻧﺎم ﺑرده اﺳت ﺑﺧﺻوص ﺷرﮐﮭﺎی ﺑﺎواﺳطﮫ و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم را ﮐﮫ
ظﺎھرا ً اﺳم ﺧدا و رﺳول در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ارﺗﮑﺎب ﮔﻧﺎه ﺑﮫ ﺧﺎطر دل ﻋزﯾزان و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔذﺷت و اﯾﺛﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران
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اﺳت .و ﻟذا ﺧداوﻧد در اﯾن ﺳوره ،ھﻣﮫ اﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اھل اﯾﻣﺎن را رﺳوا ﻧﻣوده اﺳت و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :و اﮔر ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ
ﮔﻧﺎھﺎن ﻣن ﺑﮫ ﺧﺎطر دﯾﮕران اﺳت از ﺷﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﭼون آﮔﺎھﺎﻧﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد) .ﻗرآن(  -و ﺳﭘس اﺳم ھﻣﮫ اﯾن اﻓرادی
را ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﮭﺎﻧﮫ ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ھﺳﺗﻧد را ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرد :ﭘدر و ﺑرادر و ﻣﺎدر و ﺧواھران و ﻓرزﻧدان و ھﻣﺳران و ﻋﻣﮫ و ﻋﻣو
و ...و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و دوﺳﺗﺎن و ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﻗدرﺗﻣﻧدان و رھﺑران ﺟﺎﻣﻌﮫ .و اﯾن ﺑﮫ آن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب اﯾﻣﺎن دارای
ﻓطرﺗﯽ زﻧده اﺳت و ﺑﺧوﺑﯽ ﻧﺎﭘﺎﮐﯾﮭﺎ و ﻣﻌﺎﺻﯽ را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد و ﻟذا ﻓطرﺗش ھﯾﭻ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ارﺗﮑﺎﺑﺷﺎن ﻧدارد وﻟﯽ اﯾﻣﺎﻧش را
در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و ﻓروش ﻣﯽ ﮔذارد و در ﺣﻘﯾﻘت ﺧدا و رﺳول را ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﯽ ﻓروﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ دﯾﮕران ﻣورد
ﺗﺄﯾﯾد و ﭘرﺳﺗش ﻗرار ﮔﯾرد و اﯾن اﺻل ﺷرک ﺑﮫ ﺧداﺳت.
 -٨اداﻣﮫ ﺷرک ﻣذﮐور ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اھل اﯾﻣﺎن ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا و رﺳول دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ای
اھل اﯾﻣﺎن ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا و رﺳول دوﺳﺗﯽ ﻣﮑﻧﯾد زﯾرا آﻧﺎن دﺷﻣن ﺷﻣﺎ ھم ھﺳﺗﻧد.
 -٩ﺧداوﻧد در ﺳرآﻏﺎز ﺳوره ﺗوﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﺷرﮐﺎن ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﻣﮭﻠت داده اﺳت ﺗﺎ از ﺷرک ﺧود ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧد ﺑﺧﺻوص آن دﺳﺗﮫ از
ﻣﺷرﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن در ﺧﻔﺎ ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا و رﺳول ﮐﺷﯾده اﺳت و در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺷﻐول ﺧﯾﺎﻧت ھﺳﺗﻧد .ﮐﮫ اﮔر در اﯾن
ﻣﮭﻠت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺑﮫ ﻧﮑﻧﻧد ﻋذاب اﻟﮭﯽ ﺑر آﻧﺎن ﺣﺗﻣﯽ ﻣﯽ ﮔردد .ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن وﺟﮫ اﯾن ﻋذاب ھﻣﺎن ﺑراﺋت ﺧدا و رﺳول از آﻧﮭﺎﺳت
ﮐﮫ ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ھر ﮔوﻧﮫ اﻣﻧﯾت و ﺣراﺳت اﻟﮭﯽ را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن وﺟﮫ اﯾن ﻧﺎاﻣﻧﯽ ھﻣﺎن واروﻧﮕﯽ وﺟدان و ھوش و
ﺣواس اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑر ﻓرد ﻣﺷرک ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻋذاب ﭼﯾزی از ﺟﻧس »اﯾدز روح« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﮫ ﻧور اﯾﻣﻧﯽ و
اﺣﺎطﮫ و ﻣراﻗﺑت را در ﻓرد ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟذا در ﺧطر رﺳوخ و ﺳﻠطﮫ ھر دﺷﻣﻧﯽ از اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و ﺧﻧﺎﺳﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻋﯽ

١٠٨١

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﺷﺻت و ھﺷﺗم
٢۶٨

ﺣﺿرت »ﻧﺳﺦ«  -ﺗﻧﺎﺳﺦ و اﺑطﺎل
ﺳﺎخ -اﻧﺳﺦ اﻟﻧﺎﺳﺧﯾن -ﺧﯾراﻟﻧﺎﺳﺧﯾن(
ﺳﺦ -ﻧ ّ
)ﻧﺎﺳﺦُ -ﻣﻧ ِ ّ

١٠٨٢

ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺦ
» -١ﻧﺳﺦ« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧوﺷﺗن و ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری ﮐردن اﺳت ﺑﮫ ﻗﺻد ﺑﺎطل ﮐردن ﻧﺳﺧﮫ ﯾﺎ اﻣری و ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﻣودن آن! و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی
ﻗرآﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ اﺳت» :ھﯾﭻ رﺳوﻟﯽ را ﻧﻔرﺳﺗﺎدﯾم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻧﯾز اراده ﮐرد ﮐﮫ در او ﻣطﻠﺑﯽ اﻟﻘﺎء ﮐﻧد وﻟﯽ ﺧداوﻧد اﻟﻘﺎی ﺷﯾطﺎن
را ﻧﺳﺦ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﮑم ﺧود را ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد «...ﺣﺞ» -۵ھﯾﭻ آﯾﮫ ای را ﻧﺳﺦ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ آﯾﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺛل و ﯾﺎ ﺑﮭﺗر از
آن ﻣﯽ آورﯾم «.ﺑﻘره-١٠۶
 -٢وﻗﺗﯽ درﺑﺎره اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺧطر ﻧﺳﺦ و رﺳوخ ﺷﯾطﺎﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧود ﺧداوﻧد آن را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮐرده اﺳت ﭘس
درﺑﺎره ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﺧطری ھﻣواره وﺟود دارد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻗراﺋت ﻗرآن و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة و ذﮐر و ﻗراﺋت ادﻋﯾﮫ! و
ﻟذا ھﻣواره اﻣر ﺷده ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ھﻧﮕﺎﻣﯽ از دﺧﺎﻟت ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﭘﻧﺎه ﺑرﯾم .وﻟﯽ ﭼﮕوﻧﮫ؟ از طرﯾﻖ ﮔﻔﺗن :ﭘﻧﺎه ﺑر ﺧدا از ﺷر
ﺷﯾطﺎن رﺟﯾم؟! اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑود ﭼرا ﺧود اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﮭوﻟت از ﺷر ﺷﯾطﺎن ﻣﺻون ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧدﻧد و ﺧود ﺧداوﻧد وارد ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺷد؟
 -٣از ﺷر ﺷﯾطﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﻧﺎه ﺑرد ﺑﮫ ﺧﯾر اﻟﮭﯽ! ﺧﯾر اﻟﮭﯽ ﭼﯾﺳت؟ »ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ﺧﯾر ﺷﻣﺎﺳت اﮔر ﻣؤﻣن ﺑﺎﺷﯾد و ﻣرا ﺑر ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ
ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻧﯾﺳت «.ﻗرآن -ﭘس »اﻋوذ ﺑﺎ ﻣن اﻟﺷﯾطﺎن رﺟﯾم« ﯾﮏ ﺣرف ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻋﻣل اﺳت و آن ﭘﻧﺎه ﺑردن ﺑﮫ ﺑﻘﯾﺔ ﷲ
ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن آﺧراﻟزﻣﺎن را از ﻧﺳﺦ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺻون ﻣﯽ دارد.
 -۴ﭘس از ﻧﺳﺦ ﺷﯾطﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﻧﺎه ﺑرد ﺑﮫ ﻧﺳﺦ اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﯾﯾن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﮐﻼم و ﮐﺗب و ﺳﺧن آﻧﺎن اﺳت .و ﺑﯽ ﺗردﯾد در ﻣواردی
ﺣﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ وارﺛﺎن ﮐﺗﺎب ﷲ ھﺳﺗﻧد» :ﻣﺎ ﺗو را ﺑﮭﻣراه
ﮐﮫ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ھﯾﭻ ﻧﺳﺧﮫ و ﺳﺧﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻣﺎﻣﯽ ّ
ذﮐر و ﺑﯾﻧﺎت و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﻓرﺳﺗﺎدﯾم ﺗﺎ ﺣﻖ ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻧزد ﻣردﻣﺎن اﺳت ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﻔﮑر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ھداﯾت
ﺷوﻧد «.ﻗرآن-
 -۵ﺧداوﻧد ھﻣواره در ﻗﺑﺎل اﺑطﺎل آﯾﺎت و ﯾﺎ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﮐﺎرآﺋﯽ ﻧدارﻧد و ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻧﯾﺎزھﺎ و ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷری ﻧﯾﺳﺗﻧد آﯾﺎت و
ﮐﺗب و ﺑﯾﻧﺎت دﯾﮕر و ﺑرﺗری ﻣﻧﺎﺳب ھر ﻋﺻری ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد .ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت ،ﻋﻠﻣﺎی رﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺣﺎﻣﻼن ﮐﺗﺎب ﷲ و ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد» :ھﯾﭻ آﯾﮫ ای را ﻧﺳﺦ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺛل آن و ﯾﺎ ﺑﮭﺗرش را ﻣﯽ آورﯾم «.ﺑﻘره-١٠۶
و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾﺎء و ﻋﻠﻣﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾز از ﺟﻣﻠﮫ آﯾت ھﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در دوراﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن
ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری از ﻧﺳﺦ آﯾﺎت اﺳت.
» -۶ﺧداوﻧد ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺧﻧﺎن را در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ و ﻣﺛﺎﻧﯽ )ﻣﺛل ﻗرآن( ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ﻗﻠوب ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮫ ذﮐر ﺧدا
ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺧدا ھر ﮐﮫ را ﺧواھد ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ھداﯾت ﮐﻧد «.ﻗرآن -و اﯾن ﻧﺳﺦ دﯾﮕری از ﻗرآن در ﻗرون و اﻋﺻﺎر اﺳت ﺑﮫ
ﻗﻠم ﻋﻠﯾﯾن و وارﺛﺎن ﮐﺗﺎب ﷲ و ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل! ﭘس ﻧﺳﺦ اﻟﮭﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺳﺎﺧﺗن آﯾﮫ ای ﺑرﺗر اﺳت و ﯾﺎ اﺑطﺎل اﻣر ﻧﺎﺣﻖ اﺳت
و ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﻣودن ﺣﻖ ﺑر ﺟﺎی ﺑﺎطل!

ﻋﯽ

١٠٨٣

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﺷﺻت و ﻧﮭم
٢۶٩

ﺣﺿرت »ﻣﺳﺦ«  -دﮔرﮔون ﺳﺎزی
ﺳﺦ -ﻣﺳﯾﺦ -اﻣﺳﺦ اﻟﻣﺎﺳﺧﯾن -ﺧﯾراﻟﻣﺎﺳﺧﯾن(
)ﻣﺎﺳﺦُ -ﻣﻣ ِ ّ

١٠٨٤

ﺳﺦ
ﺳﺎخ ﯾﺎ ُﻣﻣ ِ ّ
ﯾﺎ ﻣ ّ
» -١ﻣﺳﺦ« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺑدﯾل ﺻورت ﯾﺎ ﺳﯾرت و ﯾﺎ ﺗوأﻣﺎن اﺳت .اﯾن ﻣﻔﮭوم در ﻗﻠﻣرو ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﻣور
ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ و ﺷﺑﮭﮫ اﻧﮕﯾز اﺳت .و آن دو ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧوع ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻧدو اﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻠول ﺣﯾوان و ﯾﺎ
ﺟن و ﺷﯾطﺎﻧﯽ در ﮐﺎﻟﺑد اﻧﺳﺎن اﺳت در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ و ﯾﺎ ﭘس از ﻣرگ .و ﺑﺎوری دﯾﮕر ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻧﯾز آﻣده اﺳت و ﺑرﺧﯽ از
ﻋﻠﻣﺎ و ﻓﻼﺳﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ اﯾن آﯾﺎت آن را ﺣﻣل ﺑر ھﻣﺎن ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻧدو ﻧﻣوده اﻧد و آن اﯾن آﯾﺎت ھﺳﺗﻧد» :اﮔر ﺑﺧواھﯾم آﻧﮭﺎ
را در ﺟﺎﯾﺷﺎن ﻣﺳﺦ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗوان ھﯾﭻ ﮐﺎر و ﺣرﮐﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺳﺎﺑﻖ ﺧود ﺑﺎزﮔردﻧد «.ﯾس» -۶٧آﯾﺎ
ﺷﻣﺎ را از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﺑدﺗرﻧد ﺑﺎﺧﺑر ﺳﺎزم؟ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا آﻧﮭﺎ را از رﺣﻣﺗش طرد ﻧﻣوده و ﻏﺿب ﮐرده و ﺑﮫ ﻣﯾﻣون
و ﺧوک ﻣﺳﺦ ﻧﻣوده اﺳت زﯾرا ﭘرﺳﺗﻧده طﺎﻏوت )ﻗدرﺗﮭﺎی ﺳﺗﻣﮕر( ﺑوده اﻧد «.ﻣﺎﺋده-۶٠
 -٢در ﻓﺻل »طﺑﯾﻌت« و در آﯾﮫ »طﺑﻊ ﷲ ﻋﻠﯽ ﻗﻠوﺑﮭم« ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧداوﻧد ﻓطرت اﻧﺳﺎﻧﯽ را در ﺑرﺧﯽ از آدﻣﮭﺎ ﺗﻌطﯾل
ﮐرده و ﺣﯾواﻧﯾت ﺑر ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ھﻣﮫ ﺣﯾواﻧﺎت در ﻧﻔس ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺷر ﺣﺿور دارﻧد .ﻣﯾﻣون ﺻﻔﺗﯽ ھﻣﺎن ﺗﻘﻠﯾد
ﮐورﮐوراﻧﮫ اﺳت .ﺧوک ﺻﻔﺗﯽ ﻧﯾز ﺷﮭوت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .ﺧرﺻﻔﺗﯽ و ﮔﺎوﺻﻔﺗﯽ ھم ﺷﮑم ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر اﺳت .ﺳﮓ ﺻﻔﺗﯽ ھم
ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑوﻟﮭوﺳﯽ اﺳت .ﮔرﺑﮫ ﺻﻔﺗﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﻣﮏ ﺑﺣراﻣﯽ و ﺧﯾﺎﻧت اﺳت و اﻟﯽ آﺧر! و طﺑﻌﺎ ً ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از اﯾﻣﺎن و
ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺗﺑﻌﯾت ﻧﮑﻧد در ﺣﯾواﻧﯾت ﺧود ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯽ طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﻌرﻓﺗﯽ از ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺳﺦ ﺷدﮔﯽ ﺑﺷر اﺳت .ﮐﮫ ﮔﺎه
ﯾﮏ ﺻﻔت ﺣﯾواﻧﯽ در ﮐﺳﯽ ﭼﻧﺎن ﺷدﯾد و ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺻورﺗش ھم ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( آﻧﭼﮫ در دل اﺳت
از رﺧﺳﺎر آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود.
 -٣در ﮐﺗﺎب »راز دھر« ﻧﺷﺎن دادﯾم اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﻗﻠﻣرو دھرﯾت رھﺎ ﻧﺷده اﻧد طﺑﻌﺎ ً اﺳﯾر ﮔردش ﺣﻠﻘﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺣﯾواﻧﯽ و ﻧﺑﺎﺗﯽ
ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﭘس از ﻣرگ ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ھﻣﯾن ﮔردوﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد و در ﻣﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ -دھری ﺑﺗدرﯾﺞ رﺷد ﮐﻧﻧد ﺗﺎ آدم ﺷوﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ھم ﺧداوﻧد ﮐﺎﻓران را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب و درﺟﺎت ﺟﺑری ﺗﮑﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آن را
اﺳﺗدارج ﮔوﯾﻧد» :ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ را ﺗﮑذﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑزودی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﮔﻣﺎﻧش را ﻧدارﻧد ﺑﮫ ﺟﺑر درﺟﺎت دﭼﺎر
ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم ﺗﺎ ﻣﮭﻠﺗﺷﺎن ﺑﺳر رﺳد «...ﻗﻠم ۴۴-۴۵و اﻋراف-١٨٢
 -۴ﭘس ﻣﺳﺦ ﻗرآﻧﯽ ﺑﮫ اﻣر اﻟﮭﯽ و ﺑرﺣﺳب ﻋداﻟت و ﺣﻖ اوﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ آدﻣﯽ ھم ﺑﮫ اذن و اﻣر ﺧداﺳت.
 -۵ﭘس ﻣﺳﺦ اﻣری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو دھرﯾت و ﺧﺳران ﻋﺻر اﺳت و ﺟز ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در وﻻﯾت ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻣﺎﻣﺎن ﻗرار دارﻧد
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣردﻣﺎن اﺳﯾر ﺟﺑر اﺳﺗدارج ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭘس از ﻣرگ ھم ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺑد ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﻧد ﺧدا ﻋﺎﻟم اﺳت.
 -۶وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧدک دﻗﺗﯽ در ﺻور ﺑﺷری و در ﺳﺎﺧﺗﺎر طﺑﯾﻌت در ﻋﺎﻟم ﺣﯾواﻧﺎت و ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻣﺎدات ﺷﺎھد ﺻورﺗﮭﺎی ﺣﯾواﻧﯽ
در ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎﻓران ھﺳﺗﯾم .و ﻧﯾز ﺷﺎھد ﺻور ﺑﺷری در ﺑرﺧﯽ از ﺣﯾواﻧﺎت و ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺑﻠﮑﮫ ﺻﺧره ھﺎ و ﮐوھﮭﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن
اﻣری اﺗﻔﺎﻗﯽ و ھﻧری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در ﺣﻘﺎﻧﯾت ھﻣﯾن آﯾﺎت ﻣذﮐور اﺳت و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت اﺳﺗدارج اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت .ﭘس
ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺳﺦ ،از واژه »اﺳﺗدارج« ﺑﮭره ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ھم وﺳﯾﻊ ﺗر و ھم ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗر و ﻗرآﻧﯽ اﺳت .ﮐﮫ اﻣر
ﻣﺳﺦ اﻟﮭﯽ ھم ﺟﻠوه ای از اﺳﺗدارج )ﺟﺑر درﺟﺎت ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ( ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
 -٧ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ آدﻣﯾت و ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ وارد ﻧﺷده اﻧد از ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب و ﻣدارج ﻋﺎﻟم ﺣﯾﺎت را از ﺟﻣﺎدی ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ را طﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﮔر ﺑﻘول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن
ھﻣﭼون ﺳﻧﮓ و ﺳﺧت ﺗر از آن ھﺳﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﭘﺳت ﺗر از آن )ﻧﺑﺎﺗﯽ( ھﺳﺗﻧد ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن درﺟﺎت را طﯽ
ﮐﻧﻧد .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و وﻻﯾت وﺟودی و ﺷﻔﺎﻋت اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم و ﺗﺄوﯾل ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد و از ﺟﺑر اﺳﺗدارج
ﺧروج ﮐﻧﻧد :ای ﺟﻣﺎﻋت اﻧس و ﺟن از اﻗطﺎر ﻋﺎﻟم ﺧروج ﮐﻧﯾد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻻ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﻠطﺎﻧﯽ) .رﺣﻣن( -اﯾن ھﻣﺎن ﺧروج از
ﮔردوﻧﮫ و ﻣراﺗب اﺳﺗدارج ﺗﮑﺎﻣل ﺣﯾﺎت و ﺟﮭش ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻋروج روﺣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ ﯾﺎری اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت!
ﻋﯽ

١٠٨٥

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﻔﺗﺎدم
٢٧٠

ﺣﺿرت »ﻣﺣص  -ﻣﺣض«  -ﻧﺎب
)ﻣﺎﺣصُ -ﻣﻣ ّﺣص -ﻣﺣﯾص -ﺧﯾراﻟﻣﺎﺣﺻﯾن -اﻣﺣص اﻟﻣﺎﺣﺻﯾن(

١٠٨٦

ﯾﺎ ﻣﻣ ّﺣص ﯾﺎ ﻣﺣﺿﺎن
» -١ﻣﺣص« ﺑرﺧﻼف ﻋﻣده ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ ﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎک ﮐردن و ﺧﺎﻟص و زدودن از ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﺎب و ﻣطﻠﻖ و
ﻣﺣض اﺳت .اﯾن ﮐﻠﻣﮫ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻟﻔظ »ﻣﺣض« ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .زﯾرا در ﻗرآن ﮐرﯾم اﻟﻔﺎظ و اﺳﻣﺎﺋﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﭘﺎک ﻧﻣودن ،ﺗزﮐﯾﮫ ﮐردن و ﺧﺎﻟص ﻧﻣودن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً درﺑﺎره ﺷﺎن ﺳﺧن ﻧﻣوده اﯾم ﻣﺛل ﺗزﮐﯾﮫ ،ﺗطﮭﯾر و ﺧﻠوص!
» -٢ﺧداوﻧد ﻣؤﻣﻧﺎﻧش را ﻣﺣض ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺎﻓران را ﻣﺣو ﻣﯽ ﺳﺎزد ....ﺗﺎ ﺧداوﻧد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در دﻟﮭﺎ دارﯾد ﻣﺣض ﺳﺎزد «.آل
ﻋﻣران١۴١و -١۵۴و اﻧﺳﺎن ﻣﺣض اﻧﺳﺎن اﻟﮭﯽ و ﻣﺗﺄﻟﮫ و ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و ﻏﯾر ﺧدا در دﻟش ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧدا ﻧﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﻧﮫ ﻣﯾﻠﯽ دارد و ﻣﺻداق ﻣﺣﺎض ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣﻌﺎذ ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣از ﻣﻧظر اﯾن ﻓﻌل و ﺻﻔت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت وﺟود ﻣﺣض رﺳﯾد وﺟودی ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺷده و ﺑری از ﻣﺎھﯾت! ﯾﻌﻧﯽ
آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ از ھر ﻣﺎھﯾت و ﻣﻧﯾت و ﭼﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧزه و ﻓﻧﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد و ﻣظﮭر ﻣﺣﺎل اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺣﺎل ﷲ و انّ ﷲ! و اﯾن
ﺟز رھﺎﺋﯽ از دھر ﻧﯾﺳت و اﻗﺎﻣت در اﻟﺳﺎﻋﮫ و اﻵن ﺧدا! آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻓﻧﺎی در ﺧداﯾﻧد ﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدا و ﯾﺎ در راه ﺧدا!
 -۴اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺣض ﺧداﯾﻧد ھﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ :ﺧدای را ﻋﺎﺷﻘﻧد و ﺧدا ھم ﻋﺎﺷﻖ آﻧﮭﺎﺳت) .ﻗرآن( -اﯾﻧﺎن ﺗﺄوﯾل ﺷدﮔﺎن در
ﻧﻘطﮫ ھوی ﭘروردﮔﺎرﻧد و ﻋﯾن اﯾن ﻧﻘطﮫ!
 -۵از ﻣﻧظر ﺣروف اﻟﮭﯽ )م ح ص( داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ »م« ذات ا ّﻣﯾت و اﻣﺎﻣت و ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻓﻌل اﻟﮭﯽ اﺳت و »ح« ﻧور ﺣﯾﺎت ﭘروردﮔﺎر
اﺳت و »ص« ھم ﻧور ﺳرﻣدﯾت و ﺧروج از دھرﯾت اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺣﺎض ﷲ واﺿﺢ ﺗر ﻣﯽ ﺷود :ا ّﻣﯾت ذات ،ﺣﯾﺎت
ﷲ و ﺳرﻣدﯾت!
 -۶ﭘس ﻣﯽ ﺗوان از ﻋﻠم ﻣﺣض ﺳﺧن ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣوﺟب وﺟود ﻣﺣض اﺳت .و آن ﻋﻠم ﺗﺳﺑﯾﺢ از ﺻﻔﺎت اﺳت و ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ ذات! و آن
ظﮭور ﻧﻘطﮫ اوﻟﯽا اﺳت!

ﻋﯽ

١٠٨٧

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﻔﺗﺎد و ﯾﮑم
٢٧١

ﺣﺿرت »دال  -د«

١٠٨٨

ﯾﺎ دال
 -١ﺣرف د )دال( ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از اﺳﻣش ﭘﯾداﺳت دﻻل ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎت و ﻣوﺟودات اﺳت و ﻧﯾز ﻣردﻣﺎن ،ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﺎھﯾﺎت ﮐﮫ
ﺑﮭﺷت و ﺑرزخ و دوزخ و طﺑﻘﺎﺗﺷﺎن اﺳت .ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﭼﯾﺳﺗﯽ ھﺎ و ﺻﻔﺎت ﻧرﺳد از آن دل ﻧﮑﻧد و ﻣﺣض ﻧﮕردد و ﺻﺎﺣب
وﺟود ﺳرﻣدی ﭘروردﮔﺎرش ﻧﺷود و ﻣﺳﺗﺣﻖ وﺟود ﻧﺑﺎﺷد!
 -٢ﭘس ھداﯾت و ﺿﻼﻟت ﻣردﻣﺎن ﺑﮫ اراده اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻗدرت دال اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ﺧداوﻧد دﻟﯾل ﺧﻠﻖ اﺳت و ﺑواﺳطﮫ ﺣرف »د« ﮐﮫ در
ذات ﺧود دارد ﺧﻠﻘش را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻد و ﻏﺎﯾﺗش دﻻﻟت و ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻘﺻد اﯾن دﻻﻟت و ھداﯾت ھم ﺟز ﺧودش
ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾّن ﺣرف دال ﺧود ﺣﺿرت ﺣﻖ اﺳت .و ﻟذا اﺳم دال ﺑﮫ »ال« ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ال ﻻه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣از ﻣﻧظر ذات دﻟﯾﻠﯽ ﺣرف دال ﻣﯽ ﺗوان ھﻣﯾن ﻧور و ﻣﻌﻧﺎ را در ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ دارای ﺣرف »د« ھﺳﺗﻧد درک ﻧﻣود:
داﻓﻊ ،داﻋﯽ ،داﺧل ،داﺋم ،ﺳرﻣد ،ﺧﺎﻟد ،اﺑد ،اﺣد ،ﺻﻣد ،ﺣﻣﯾد ،ردّ )اراده( ،وﺣﯾد ،ﺑدﯾﻊ ،ھﺎدی ،رﺷﯾد ،ﻋﺎدل ،ﻗدﯾر ،ﻣﻘﺗدر و ﻏﯾره!
ﯾﻌﻧﯽ اﯾن دﻻﻟت ﻣوﺟب ھداﯾت ،رﺷد ،ﺗﻌﺎدل ،اﻗﺗدار ،دﻋﺎ ،ﺣﻣد ،ﺗوﺣﯾد و اﺑدﯾت در ﺧﻠﻖ اﺳت.
 -۴از ﻣﯾﺎن ﺣروف دﯾﮕر ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺻﺎد و ﺿﺎد ھم در اﺳﻣﺷﺎن ﺣﺎﻣل ﺣرف »د« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ درﺑﺎره ﺣرف ﺻﺎد ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ
ﻧور اﺑدﯾت و ﺳرﻣدﯾت ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻧﺻر دﻻﻟت ﺧﻠﻖ اﺳت.
 -۵دال در اﺳم اﺣد و ﺻﻣد و اﺑد ﻣوﺟب دﻻﻟت ﺧﻠﻖ ﺑﺳوی اﺣدﯾت و ﺻﻣدﯾت و اﺑدﯾت ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻧﯾز دﻻﻟت ﺧﻠﻖ در ﺳﻣت
رﺷد و ارادت و ﺗدﺑﯾر و ﺣﻣد و ﻋدل و ﻗدرت اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﺣرف دال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺣرف »د« در ﻗﻠﻣرو ﺗﺄوﯾل ،اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اﺣدﯾت
و ﺻﻣدﯾت اﻟﮭﯽ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﺳﺎزد!
 -۶ﺑﺎز ھم ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄوﯾل و ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﻔﺻﯾل اﺳﻣﺎء ﷲ و آﯾﺎت ﻗرآن و ﺣروف اﺳت ﮐﮫ
ﮐﻼم ﷲ ﻓﻘط از ﻣﻧظر ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس و ﻓطرت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧداوﻧد ﻣدّ ﻧظر اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن
ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻋرﻓﺎن ﻗرآن و ﻗرآن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻋرﻓﺎن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در ﺧود و ﺧود در ﺧدا! و اﯾن ﺧود ﺧداوﻧد اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳوی ﺧودش دﻻﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻧور ﺣرف »د«!
 -٧ﭘس اﮔر در ﻗرآن ﮐرﯾم در ﻗﺑﺎل ھر ﻓﻌل و ﺻﻔﺗﯽ از آدﻣﯽ ،ﺑرای ﺧداوﻧد ھم ﻓﻌل و ﺻﻔﺗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻌﺟب ﮐﻧﯾم و آن را
اﻧﮑﺎر ﻧﻣﺎﺋﯾم زﯾرا اﯾن ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ از اوﺋﯾم! ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻﻔﺎت ﺧود را ﺑﺎ او ﻗﯾﺎس ﮐﻧﯾم و ﺧود را ﻣﯾزان ﻗرار دھﯾم ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺻﻔﺎت او را ﻣﯾزان ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﺧود ﺳﺎزﯾم و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾروی از اﺧﻼق ﷲ! و ﭘﯾروی از اﺧﻼق ﷲ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ
ﺟدﯾد اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷود ﺟز از طرﯾﻖ درک اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود .ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺣﮑﻣت اﯾن اﺧﻼق ﷲ ھﻣﺎن
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﺗﺿﺎد اﻟﮭﯽ اﺳت و درک اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ! ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻧﮫ ﺑراﺑری!

ﻋﯽ
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ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﻔﺗﺎد و دوم
٢٧٢

ﺣﺿرت »ﺗﺄوﯾل«  -ذات ﺟوﺋﯽ
ﺧﯾراﻟﻣﺄوﻟﯾن(
اﻻوﻟﯾن-
ّ
اول ّ
ﻣﺄولّ -
) ّ
اولِ ّ -
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ﻣﺄول
ﯾﺎ ا ّ ِول ﯾﺎ ّ ِ
اول« ﺑﮫ ﺑﺣث ﭘرداﺧﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺿﻣﯾر زﻣﺎﻧﯽ و ﺻﻔت ﻣدّ ﻧظر ﺑود در آﯾﮫ ھو اﻻول و اﻵﺧر .وﻟﯽ
 -١ﻗﺑﻼً درﺑﺎره اﺳم » ّ
در اﯾن ﻓﺻل ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻓﻌل ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و آن ﻓﻌل »ﺗﺄوﯾل« اﺳت .طﺑﻖ اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﮐﮫ» :ﺗﺄوﯾل ﻗرآن در ﻧزد ﺧدا
راﺳﺧون در ﻋﻠم اﺳت «...و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل را ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از رﺳوﻻن ﺑرﮔزﯾده اش ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد .ﭘس در اﯾﻧﺟﺎ
و
ِ
»ﺗﺄوﯾل« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﻌﻠﯾم ﯾﮏ ﻋﻠم اﺳت ﮐﮫ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻓﻌل اﻟﮭﯽ در اﻣر رﺟﻌﺗش و ﻧﯾز در ﻓﻌل
اوﻟﯽ ﺧود اﻋﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد .ﭘس »ﺗﺄوﯾل«
»ﯾُﻌﯾد« ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﺧﻠﻘش را در ﺳﻣت ازﻟﯾت و ﻣﺑدأ ّ
در ﻓﻌل رﺟوع و اﻋﺎده ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﮐﮫ ﻣﺣوری ﺗرﯾن ﻓﻌل اﻟﮭﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ را رھﺑری ﻣﯽ
ﮐﻧد .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل در دوران ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻗﻠب ھﻣﮫ اﻓﻌﺎل ﻋﺎﻟم آﻓرﯾﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس درک و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻌﻠم اﯾن ﻋﻠم
ﺑﺧﺻوص ﺑرای اھﺎﻟﯽ ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ از اھ ّم واﺟﺑﺎت اﺳت ﮐﮫ اﺻل اﯾن ﻋﻠم در ﻧزد اﻣﺎم زﻣﺎن و اوﻟﯾﺎی اوﺳت.
 -٢درﺑﺎره ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ﺳﺧﻧﺎن ﺿدّ و ﻧﻘﯾض ﻓراواﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ آن را ﻋﻠم ﻋﻠت اﻟﻌﻠﻠﯽ ﻣﯽ
داﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم ﻋﻠم ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ و ﻗﯾﺎﻣﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .وﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓﻌل اﻟﮭﯽ ھﻣﭼون ﺳﺎﺋر اﺳﻣﺎء و اﻓﻌﺎﻟش دارای ھر
دو ﻣﻔﮭوم اﺿدادﯾش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ درک ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾن ﺿدّﯾن ،ﮔوھره ﺗوﺣﯾد اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻓﻘط در ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺗوان ﺣﺿور اﺿداد
را در ﺑطن ھر ﻓﻌل و ﺻﻔﺗﯽ ﮐﺷف ﮐرد و ﺳﭘس ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اش را ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود و ﻣوﺣد ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺣﯾد ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﺟز ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ،راه و روش دﯾﮕری ﻧدارد و اﮔر اﻣﺎﻣﺎن ﻣظﺎھر ﮐﻠﻣﺔ ﷲ ھﺳﺗﻧد درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن واﺳطﮫ و ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻊ
اﺿدادﻧد .و ﻟذا اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ وادی ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﻧﯾز درﺳت از ھﻣﯾن ﻣﻧظر اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻟﺣﺎق ﺑﮫ
ﻧور اﻣﺎﻣت و ﺧﻼﻓت ،ﺟز از طرﯾﻖ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺷود .زﯾرا اطﺎﻋت ﺑﺎ ﭼون و ﭼرا ﺑﮫ ﺳرﻋت و ﺷدّت ﺗﻣﺎم
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺿﺎد و ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل را ﻓﻘط اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﻗﻠوﺑﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻻﯾﻘش ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺣﯽ در اﻣﺗﺣﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا ﮐﮫ دارای ﻣﺎھﯾت اﺿدادی ھﺳﺗﻧد ،ﺳرﻓراز ﺑﯾرون آﻣده ﺑﺎﺷﻧد» :و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ
ﺧداوﻧد و ﯾﺎ اﻣﺎﻣﯽ ّ
ً
ﺧداوﻧد اﺑراھﯾم را ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎﺗش آزﻣود و او ﻧﯾز آن را ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓراﮔرﻓت ﺧداوﻧد وی را ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﺑﺧﺷﯾد و اﻣﺎم ﺧﻠﻘش ﻗرار داد«.
ﺑﻘره -١٢۴و ﻧﯾز ﺣﺿرت ﯾوﺳف را ﭘس از آﻧﮑﮫ در اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ،ﮐﻠﻣﺎت ﭘروردﮔﺎرش را ﺑﮫ ﻓﻌل درآورد ،ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل
ﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی اﮐﻣﺎل ﻧﻌﻣت ﺧدا ﺑود» :و ﭘروردﮔﺎرت ﺗو را ﺑرﮔزﯾد و ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﺑﺧﺷﯾد و ﻧﻌﻣت را ﺑر ﺗو ﮐﺎﻣل ﮐرد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺑر آل اﺑراھﯾم «.ﯾوﺳف-۶
 -٣در ﻗرآن ﮐرﯾم در ﻣﺎﺟرای ﺗﺄوﯾل ﺧواب ﺣﺿرت ﯾوﺳف ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﯾوﺳف از طرﯾﻖ ﺗﺄوﯾل ﺧواب )و ﻧﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﺧواب( ﻏﺎﯾت
رؤﯾﺎی ﺧود و دوﺳﺗﺎن زﻧداﻧﯾش را ﺑﯾﺎن ﮐرد و ﻧﯾز از ﻟﻔظ ﺗﺄوﯾل درﺑﺎره ﺣوادث ﻗﯾﺎﻣت ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ
ﻗﯾﺎﻣت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺄوﯾل ﮐﺗﺎب ﷲ و وﻋده ھﺎی رﺳوﻻن اﺳت .ﭘس از اﯾن دو ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻏﺎﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯾّن ﮐﻠﻣﺎت و آﯾﺎت اﻟﮭﯽ
را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .وﻟﯽ در ﻣﺎﺟرای ﺧﺿر و ﻣوﺳﯽ ﻧﯾز ﺳﺧن از ﺗﺄوﯾل اﺳت ﺑﻌد از وﻗوع ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮫ ظﺎھر ﻧﺎﻣﻌﻘوﻟﯽ ﮐﮫ رخ ﻧﻣود ﮐﮫ
ﺧﺿر ﻣﻌﻧﺎی ذاﺗﯽ و اوﻟﯾﮫ اﯾن اﻋﻣﺎل را ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﺗذﮐر داد ﯾﻌﻧﯽ آن اﻋﻣﺎل را ﺑراﯾش ﺗﺄوﯾل ﮐرد .ﭘس در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺄوﯾل ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﺑدأ
اوﻟﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﮭوم ظﺎھری ﮐﻠﻣﮫ »ﺗﺄوﯾل« ﺧواﻧﺎﺗر اﺳت .وﻟﯽ درﺑﺎره ﻣﻔﮭوم
ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﺷﻧﺎﺳﯽ و ّ
ﻣﺗﺿﺎدش ﯾﻌﻧﯽ ﻏﺎﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﯾﻧﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﻗﯾﺎﻣت و ﺗﺄوﯾل ﺧواب ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﮑﺗﮫ ای ﺑود و آن اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ دارای ﻧور ﺗﺄوﯾل اﺳت ،ﯾﮏ رؤﯾﺎ ﯾﺎ آﯾﮫ ای درﺑﺎره ﻗﯾﺎﻣت را ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﻌدھﺎ رخ ﻧﻣﺎﯾد ،ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﺑواﺳطﮫ
اﯾن ﻧور ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﺑدأ و ﻋﻠت آن رؤﯾﺎ و ﯾﺎ آﯾﮫ را ﺷﮭود ﮐرده اﺳت .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﻧﯾز ﻧوﻋﯽ ﻋﻠت
ﺷﻧﺎﺳﯽ از ﻗﺑل اﺳت .ﭘس اﯾن ﺗﺿﺎد در ﻣﺎھﯾت ﻟﻔظ ﺗﺄوﯾل ﻣﻧﺗﻔﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد.
 -۴ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل در ﻋﺻر ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯽ در ﻗﯾﺎﻣت آﺧراﻟزﻣﺎن اﯾن ھر دو ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺗﺿﺎد ﺗﺄوﯾل را ﺗوأﻣﺎن داراﺳت .زﯾرا ﮐﮫ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﻗﻠﻣرو وﻗوع ﺗﺄوﯾل اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ رﺟﻌت اﻟﯽ ﷲ اﺳت و وﻋده ھﺎی اﻟﮭﯽ ﭘﯾﺎﭘﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﮐﮫ در اﯾن دوران،
اھل ﺗﺄوﯾل ،اﯾن ھر دو ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .ﯾﻌﻧﯽ ھم وﻗﺎﯾﻊ و ﭘدﯾده ھﺎی ﻧوظﮭور را ﺗﺄوﯾل ﺑﮫ آﯾﺎت و ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد و ھم از طرﯾﻖ ﺗﺄوﯾل ﻋﻠﻣﯽ آﯾﺎت و ﮐﻠﻣﺎت ﺧدا ،ﻋﯾﻧﯾت آن را در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺑﮫ از ﺗﺄوﯾل ﺑﻣﻌﻧﺎی
١٠٩١

ﺗﻌﯾّن و ﺗﺄﺧﯾر ﺧواﻧﺎﺗر اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اول و آﺧر ﯾﮑﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﺧﯽ از اﻣور ازﻟﯽ ﺣﻖ ،در
ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺟﮭﺎن رخ ﻧﻣوده اﺳت و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕرش ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر اﻓﺗﺎده و در آﺧر ﺟﮭﺎن ﯾﻌﻧﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﮐﮫ ﺗﺎزه اﯾن
ﺗﺄﺧﯾر ھم ﯾﮏ اﻣر ﺟﻌﻠﯽ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻘول ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش ،ﻗﯾﺎﻣت از ھﻣﺎن روز ھﻔﺗم ﺧﻠﻘت آﻏﺎز ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ اواﻣر اﻟﮭﯽ
ﺗﻌﯾّن و ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓت وﻟﯽ ﺧداوﻧد از ﺳر ﺻﺑر و ﺣﻠﻣش ﺑﮫ ﮐﺎﻓران ﻣﮭﻠﺗﯽ ﺑﺧﺷﯾد و ﻗﯾﺎﻣﺗش را از آﻧﺎن ﻣﺧﻔﯽ داﺷت .ﭘس ﺑرای
ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﺄﺧﯾری وﺟود ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ اول و آﺧر ﯾﮑﯽ اﺳت و اﯾن ﺑﻘدرت ﻧور ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ آﺧر را از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺑﯾﻧد زﯾرا
از ظﻠﻣت دھر ﺧﺎرج ﺷده اﺳت و ﺑر ﻋرش اﻟﺳﺎﻋﮫ و »انّ ﷲ ﮐﺎنَ « ﻣﺳﺗﻘر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋرش ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد درﺟﮫ دارد:
ﻋﻠﻣﯽ ،ﻋﯾﻧﯽ و وﺟودی )ﻋﻠم اﻟﯾﻘﯾن ،ﻋﯾن اﻟﯾﻘﯾن و ﺣﻖ اﻟﯾﻘﯾن( .زﯾرا ﺑﻧﺎ ﺑر ﮐﻼم رﺳول ﺧﺎﺗم ،ﻣﻘﺎم ﯾﻘﯾن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻗﯾﺎﻣت را
ھم اﮐﻧون ﺑﺑﯾﻧد .ﭘس ﺗﺄوﯾل ،ﻗﻠﻣرو ﯾﻘﯾن اﺳت در ﺳﮫ درﺟﮫ :ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن دو،
ﺧودﺷﺎن آﺋﯾﻧﮫ ﺗﺄوﯾل ﺑرای دﯾﮕران ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آﺧرت ھر اﻣری و ھر ﻓردی را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗﺄوﯾﻠﯽ ،ھﻣﺎن
اوﻟﯾﺎء ھﺳﺗﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن دو ﮐﻠﻣﮫ )ﺗﺄوﯾل و اوﻟﯾﺎء( از رﯾﺷﮫ واﺣدی ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻدر » َوﻟﯽا« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اوﻟون« در ﻗرآن ﮐرﯾم ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾز ھﻣﺎن »ﺳﺎﺑﻘون« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺳﺑﻘت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ
 -۵اﯾن اوﻟﯾﺎی ﺗﺄوﯾﻠﯽ ھﻣﺎن » ّ
اول« را دﯾدار ﮐرده اﻧد ﮐﮫ وﻟﯽ ﻣؤﻣﻧﯾن اﺳت .زﯾرا ﻣؤﻣﻧﯾن
آﺧرش رﺳﯾده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ اھل آﺧرت ﺷده اﻧد و در آﻧﺟﺎ ﺣﺿرت » ّ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑر ﺧودﺷﺎن اُوﻟﯽا ﻧﻣوده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﺧود ﻣﻘدم داﺷﺗﮫ اﻧد و ﺧود را ﺗﺣت وﻻﯾﺗش ﻗرار داده اﻧد .اﯾﻧﺎن
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن اوﻟﯾﺎء را ﺑر ﺧود ﻣﻘدم ﻣﯽ دارﻧد و
)اوﻟﯾت( آﻧﮭﺎ را ﺑر ﺧود ﻣﯽ ﮔﻣﺎرﻧد ﻧﯾز اھل ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺗدرﯾﺞ از ظﻠﻣﺎت دھر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ
اوﻟوﯾت ّ
اول و آﺧر ﯾﮑﯽ اﺳت و آن ﺧداﺳت.
 -۶ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﻣذﮐور ،در ﻗرآن ﮐرﯾم از ﻣﺷﺗﻘّﺎت اﯾن ﻓﻌل اﻟﮭﯽ )ﺗﺄوﯾل( ﮐﺎرﺑرد دﯾﮕری ھم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﺎﺣب
و ذات اﺳت ﻣﺛل اوﻟﯽ اﻻﻟﺑﺎب و اوﻟوا اﻟﻌزم و اوﻟوا اﻟﻌﻠم ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺧرد و ﻋﻠم و اراده ھﺎی ﺑزرگ اﺳت و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ
»اوﻟو« ﺟﻣﻊ اﺳت )ﺻﺎﺣﺑﺎن( ﮐﮫ ﻓردش ھﻣﺎن »ذو« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ذات اﺳت .ﭘس از اﯾن ﻣﻧظر ﻧﯾز درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل
ھر اﻣری ﺑﻣﻌﻧﺎی رﺟﻌت ﺑﮫ ذات اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﻧﯾز ﻣﻠﺣﻖ ﺑﮫ ذات اﺳت و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﺟودش آﺋﯾﻧﮫ
ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾّن ﺧﻠﻖ اﺳت.
 -٧ﭘس اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﮐل ﺟرﯾﺎن اﯾن ﮐﺗﺎب آﮔﺎھﺗرﯾم و درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل و ﺗﺄﺧﯾر و ﺗﻌﯾّن اﻣری واﺣد اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھر
ﻣﺗﺿﺎد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد :از اول ﭼﯾزی ﺑﮫ آﺧرش رﺳﯾدن .و ﻧﯾز از ﻣوﺟودﯾت ﻧﻘد ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ازﻟﯾﺗش دﺳت ﯾﺎﻓﺗن و ﻋﻠت اﻟﻌﻠل آن را
ﺑﯾﺎن ﮐردن .و اﯾن ﮐل روح ﻣﻧطﻘﯽ ﺑوده ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎرﻣﺎن و ﺑﺧﺻوص در اﯾن ﮐﺗﺎب ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺳت.
 -٨ﭘس ﺗﺄوﯾﻠﮕری ﺟز او ﻧﯾﺳت و ﺗﺄﺧﯾرﮔری ﺟز او ﻧﯾﺳت و اول و آﺧر ھر ﭼﯾزی ﺟز او ﻧﯾﺳت .و اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن و ﺑﺧﺻوص
اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺑﻣﻌﻧﺎی آﺧرﷲ اﺳت و ﷲ ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اول اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ً ﻣظﮭر ﺗﺄوﯾل ﺧدا و ﺧﻠﻖ اﺳت و ﻟذا ﮐل ﺟرﯾﺎن
اول و آﺧر«.
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھم ﭼﯾزی ﺟز ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ رﺳﯾدن ﺑﮫ اول ﺧود و اول ﺧود را ﻋﯾن آﺧر ﺧود ﯾﺎﻓﺗن» :ﻣﻧم ّ
ﻋﻠﯽ)ع(  -و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ،وﺟود ﺧود را ﺑﮫ ﺧداﯾش ﺗﺄوﯾل ﻧﻣوده اﺳت .ﭘس ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺻل ﻋﻠم
ﺗﺄوﯾل اﺳت» :و اﺑراھﯾم را ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل ﺣدﯾث آﻣوﺧﺗﯾم و اﻣﺎم ﺧود ﺳﺎﺧﺗﯾم «.ﻗرآن -و ﺗﺄوﯾل ﺣدﯾث ﻓﻘط ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺄوﯾل ﺳﺧن و ﮐﻼم
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺗر از آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و آن ﺗﺄوﯾل ﺣﺎدﺛﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺄوﯾل ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت و رخ داده و ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷود!

ﻋﯽ

١٠٩٢

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﻔﺗﺎد و ﺳوم
٢٧٣

ﺣﺿرت »ﺗﺄﺧﯾر«  -ﻏﺎﯾت ﺟوﺋﯽ
)آﺧر -ﻣؤ ّﺧر -آﺧراﻵﺧرﯾن -ﺧﯾراﻟﻣؤ ّﺧرﯾن(

١٠٩٣

ﯾﺎ آﺧر ﯾﺎ ﻣؤ ّﺧر
 -١در اﯾن ﻓﺻل ﻧﯾز ھﻣﭼون ﻓﺻل ﺗﺄوﯾل ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﮫ ﻓﻌﻠﯾّت ﺣﺿرت ﺣﻖ در ﺑﺎب ﻓﻌل »ا َ َﺧر« ﺑﭘردازﯾم ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣوﮐول
ﮐردن و ﻋﻘب اﻧداﺧﺗن اﺳت در ﻣﮑﺎن دﯾﮕری و زﻣﺎن دﯾﮕری و ﺑﺎ ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕری .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ »آﺧر« ﺑﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری ،ﺑﻌدی
وﻏﯾر اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻗﯾﺎﻣت را ﮐﮫ ﻓرا رﺳﯾده اﺳت از ﭼﺷم ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗﮫ و در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻣﺎﻣﯾت ظﮭورش
را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر و ﺗﻌوﯾﻖ اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت» :ﭘس وای ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آﺧر ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﻧد «.ﻣدﺛر» -۵٣اوﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را دﻋوت ﻣﯽ
ﮐﻧد ﺗﺎ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺑﺧﺷد و ﺗﺎ ﻣدت ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻋﺎﻗﺑت ﺳرﻧوﺷت ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﻣﯽ اﻧدازد «.اﺑراھﯾم-١٠
َ » -٢ﺧ ﱠر« رﯾﺷﮫ اﺻﻠﯽ اﺳم و ﻓﻌل آﺧر و ﺗﺄﺧﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﻘوط ﺑر ﺧﺎک اﺳت ﮐﮫ ھم در اﻣر ﺳﺟده ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت و ھم
اﻓﺗﺎدن از ﺟﺎﺋﯽ ﺑر روی زﻣﯾن و ھم ﻣدھوﺷﯽ و ﻣرگ و ﺑﮫ ﺧﺎک ﭘﯾوﺳﺗن .ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ از اﯾن ﻣﺻدر ﻧﯾز آﺧرت ﻣﻔﮭوم اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺧﺎک آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا اﺻﻼً ﻗﯾﺎﻣت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻗﯾﺎﻣت ﺧﺎک اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﺑﺎطن ﺧﺎک .و ﻟذا ھﻣﮫ ﻣردﮔﺎن از ﻗﺑرھﺎ
ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد .و آن ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎک ﺗﮑﺑر ورزﯾدﻧد و ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را در آن ﺳﺟده ﻧﮑردﻧد ،در روز
ﻗﯾﺎﻣت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ای ﮐﺎش ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑودﯾم .ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق اﻟﮭﯽ در ﺣﯾﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺷر ،ﺑﮫ ذات ﺧﺎک ﺑرﻣﯽ
ﮔردد ﮐﮫ ﻣﺎده اوﻟﯾﮫ آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن اﺳت و ھﻣﯾن ﺧﺎک ،ظرف ظﮭور ﺣﻖ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳﺟدا( و ﮐﺎﻓران ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﺑر ﺑرای اﯾن ﮐﺎر
 -٣و اﯾﻧﮑﮫ در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑری در ﻣﺣﺿر ﺟﻣﺎل ﺣﺿرت ﺣﻖ ،ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯽ اﻓﺗﻧد ) َﺧ ﱠر َ
ﮐﻣرﺷﮑن ﻣﯽ ﺷوﻧد .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼرا در ﻣﺣﺿر ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﺧﺎک ﺳﺟده ﮐرد؟ زﯾرا ﺧﺎک ظرف ﺗﺟﻠﯽ و ﭘﯾداﯾش
ﺟﻣﺎل ذات ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدﯾّت اﯾن ﺟﻣﺎل ھﻣﺎن ﺻورت اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻣﺎل ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﭘروردﮔﺎر ﻧﯾز ﺟز ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎن
ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺳﺟده ﻣطﻠﻘش ﺑر ﺧﺎک ،ﭘروردﮔﺎرش را ﯾﺎری داده ﺗﺎ در ﺧﺎک ﺗﻧش رخ ﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن ﮐل ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و
آﺧر آﺧرﯾن ﺗﺟﻠﯽ ﺧﺎک اﺳت .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﺻطﻼح »ﺧرآﺑﺎد« از ھﻣﯾن
ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺧﺎک ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﭘس آﺧرت ﻧﯾز ِ
ﻣﺻدر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آن ﻧور ﺧدا آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود» :و در آﻧروز زﻣﯾن )ﺧﺎک( ﻧور ﭘروردﮔﺎرش را ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد و ﻟذا ﺧﺎﮐﯾﺎن،
ﺧراﺑﺎدی ﻣﯽ ﺷوﻧد )ﺧراﺑﺎﺗﯽ(  -ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی آﺑﺎدی و روﻧﻖ و ﺗﺟﻠﯽ ﺧﺎک ﺑﮫ ﻧور ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را و ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻼﺋﮏ را
)اﻧس و ﺟن( َﺧ ّر ﺑر ﺧﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔرﺷﺎن را در ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﮑﻧد .زﯾرا » َﺧ ﱠر« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﻘوط ﺑر ﺧﺎک اﺳت و ﻓروﭘﺎﺷﯾدن در
ﺧﺎک و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﯾﮑﯽ ﺷدن ﺑﺎ ﺧﺎک .و آﻧﮕﺎه اﺑوﺗراﺑﯽ ﺷدن.
 -۴ﭘس اﺻﻼً رﺑوﺑﯾت ﺣﺿرت ﺣﻖ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً آزﻣون اﻧﺳﺎن و ﺗرﺑﯾﺗش در ﺗ ُراب )ﺧﺎک( اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ رب و ﺗرﺑﯾت و ﺗراب را از
رﯾﺷﮫ و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ واﺣد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .ﭘس آﺧرت ھر ﻓرد و ﮐل ﺑﺷرﯾت و ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت در ﺧﺎک رﻗم ﻣﯽ ﺧورد و از ﺧﺎک ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد از
اﯾﻧﮑﮫ در ﺧﺎک و ﺑﺎ ﺧﺎک ﭼﮫ ﮐرده اﺳت .و اﯾن اﻋﺟﺎز ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺄﺧﯾر ﺟﮭﺎن و آﺧرﺗش ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود.
 -۵ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ »آﺧر« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻏﯾر و دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻏﯾر ﭼﯾزی ﺟز ﺧﺎک )ﺗراب( ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﮔردھﻣﺎﺋﯽ وﺟود و
ﻋدم و ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻋرﺻﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺗر ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﺗﺟﻠﯾش
از وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت و از ﺟﺎﻧب اﻧﺳﺎن ھم ﺳﺟده اش ﺑر ﺧﺎک .و اﯾن ﮐل ﺟرﯾﺎن ﻣﺗﻘﺎﺑل رﺑوﺑﯾت اﺳت .و آﻧﮑﮫ ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﮫ َﺧ ِ ّر در
ﺳﺟَدا( در آﺧر ﮐﺎر ﮐﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم ﺧﺎکَ ،ﺧ ّر ﺑر آﺳﺗﺎن ﭘروردﮔﺎرش ﻣﯽ ﺷود ،آﺧرت رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .در اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم
ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷود ) َﺧ ﱡر َ
اول و آﺧر ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر
و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﺑﯾن َﺧ ّر و ﺧﺎک و آﺧرت ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن و ﺗﺄﻣل ﮐن .ﮐﮫ اﯾن ﻏﺎﯾت و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄوﯾل ّ
اﺳت.
 -۶و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﮑﮫ اھل ﺳﺟده ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﺳﺟده ﺷﺎن ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت در ﺧرآﺑﺎد ﺧﺎک )ﺧراﺑﺎت( ،ﺗﮭﯾدﺳت و ﭘوچ و ﺑﯾﭼﺎره اﻧد ﮐﮫ
ﺟز آﺗش ﮐﺑر و ﺣﺳد ﭼﯾزی ﻧﯾﺎﻧدوﺧﺗﮫ اﻧد» :و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﭘروردﮔﺎرا ﭼرا ﻣﺎ را ﺑرای ﻣدﺗﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﻧﯾﺎﻧداﺧﺗﯽ ﺗﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﯾم
و از ﺻﺎﻟﺣﺎن ﺑﺎﺷﯾم .و ﺧداوﻧد ھرﮔز اﺟل ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﻧﻣﯽ اﻧدازد «.ﻣﻧﺎﻓﻘون -١٠-١١ﭘس ﺳﺧن از ﺗﺻدﯾﻖ ﺧﺎک و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
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ﺧﺎﮐﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ دﯾر ﺑﮫ ﺣﻘش ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﻧد» :ﻣؤﻣﻧﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼون آﯾﺎت ﻣﺎ ذﮐر ﻣﯽ ﺷود ﺑر ﺧﺎک ﻣﯽ اﻓﺗﻧد
ﺳﺟَدا( و ﺑﮫ ﺣﻣد ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﺳﺟده و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﮑﺑر ﻧﻣﯽ ورزﻧد «.ﺳﺟده-١۵
) َﺧ ﱠر َ
ﻣؤﺧر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر اﻧدازﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ھﻣﮫ ﺗﺄﺧﯾرات اﻟﮭﯽ ،اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻣﮭﻠت و ﺻﺑر و ﺣﻠم و
 -٧ﺧداوﻧد
ّ
رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اوﺳت .و اﯾن ﺗﺄﺧﯾر ﭼﯾزی ﺟز ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن ﻗﯾﺎﻣت از ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻗدرت ظﻠﻣﺎت دھر! زﯾرا ﭼون ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ
ﮐﮫ رﺳﯾده اﺳت ﺑر ﻣردﻣﺎن رخ ﻧﻣﺎﯾد و اﺳرار آﺷﮑﺎرش را ﺑﺑﯾﻧﻧد دﯾﮕر ﻣﮭﻠت ھﯾﭻ ﺗوﺑﮫ و اﺻﻼﺣﯽ ﻧﯾﺳت .ﭘس ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن
ﻗﯾﺎﻣت ﮐﮫ در ﻣﺣورش ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن ﻟﻘﺎی ﺧوﯾش از ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن اﺳت ،ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﻣﺷرک و ﮐﺎﻓر ،ﺳراﺳر رﺣﻣت و ﻣﮭﻠت
ﺗوﺑﮫ اﺳت .زﯾرا ﭼون ﺟﻣﺎﻟش ﺑر ﻣردﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﺷود آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻻﯾﻖ دﯾدارش ﻧﺷده اﻧد ﺑﮫ اراده ﺧود ﺑﺎ ﺻورت ﺑر آﺗش دوزخ
ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس ﺗﺄﺧﯾر اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﺳراﺳر رﺣﻣت اوﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺄوﯾﻠش ﺑرای ﻣﺧﻠﺻﯾن ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺳﺑﻘت از دھر ﻣﯽ
ﺷود.
 -٨و »ﯾوم اﻵﺧر« ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم از ارﮐﺎن اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﯾﻘﯾن ﺑﮫ ﯾوم اﻵﺧر( ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
زﯾرا آﺧراﻟزﻣﺎن ھﻣﺎن ﯾوم اﻵﺧر در ﻗﻠﻣرو دھر ﺟﮭﺎن اﺳت و ھﻣﺎن روز ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ در آن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾم .ﭘس ﯾﻘﯾن
ﺑﮫ ﯾوم اﻵﺧر ﯾﻌﻧﯽ ﯾﻘﯾن آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزارﺳﺎﻟﮫ و درک و ﺗﺻدﯾﻖ آﯾﺎت و ﻋﻼﺋم آن ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﺧدا آﻣده
اﺳت .و ﻣﺟﻣوع آﺛﺎرﻣﺎن ﻧﯾز ﺳراﺳر ذﮐر ﺣﻘﺎﯾﻖ ﯾوم اﻵﺧر اﺳت ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ »اﻧﺷﺎء اﺧریا« و آﻓرﯾﻧش آﺧرﯾن در ﯾوم اﻵﺧر و
آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد! و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از اھﺎﻟﯽ اﯾن آﻓرﯾﻧش آﺧر در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﯾوم
اﻵﺧر ھﻣﺎن ﺑﯾﺎن آﺧرﯾن روز ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن و آﺧراﻟزﻣﺎن در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ دھﮭﺎ ﺑﺎر ذﮐرش رﻓﺗﮫ اﺳت.

ﻋﯽ
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ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﻔﺗﺎد و ﭼﮭﺎرم
٢٧۴

ﺣﺿرت »اﻣﺳﺎک و ﻋﺑﺎ«  -ﻧﮕﮭداﺷت و رﻋﺎﯾت
ﻋﺑو(
ﺳﮏ -ﺧﯾراﻟﻣﺎﺳﮑﯾن -اﻣﺳﮏ اﻟ ُﻣﻣ ّ
)ﻣﺎﺳﮏُ -ﻣﻣ ّ
ﺳﮑﯾنّ -
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ﻋﺑو
ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ُﻣﻣ ّ
ﺳﮏ ﯾﺎ ّ
ﺳﮏ« و اﻣﺳﺎک ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣراﺳت و ﭘﺎﺳداری و ﻧﮕﺎھداﺷت اﺳت از ﺧطر ﺳﻘوط و اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺧطر! اﻣﺳﺎک ﻧﻔس ﻧﯾز ﺑﻣﻌﻧﺎی
َ » -١ﻣ َ
ﻧﮕﮭداری ﻧﻔس از اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﮔﻧﺎه اﺳت .و اﻣﺎ اﻣﺳﺎک اﻟﮭﯽ ﭼﯾﺳت» :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن را در ﺟﺎﯾﮕﺎھﺷﺎن ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ دارد )ﯾﻣﺳﮏ ﷲ( ﺗﺎ ﺳﺎﻗط و ﻣﻧﺣرف ﻧﺷوﻧد «.ﻓﺎطر» -۴١آﯾﺎ ﻧدﯾدی ﮐﮫ ﭘرﻧدﮔﺎن را در آﺳﻣﺎن ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد ﻏﯾر
ﺧدا «.ﻧﺣل -٧٩ﭘس ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ﮐﺎﺋﻧﺎت در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣظﮭر اﻣﺳﺎک اﻟﮭﯽ اﺳت و ﮐل ﻣوﺟودات ﻣﺗﻣﺳﮏ ﺑﮫ ذات ﭘروردﮔﺎرﻧد
ﺗﺎ در ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﻧﺎﺑود ﻧﺷوﻧد و ﺑﮫ ﮔردش ﺗﮑﺎﻣل ﺧود در ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ اداﻣﮫ دھﻧد .و اﻣﺎ ﺗﻣﺳﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﮫ ﺣﻖ از طرﯾﻖ
ﺗﺳﺑﯾﺢ و ذﮐر و ﺳﺟده ﺑر ذات ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋﻠﻣش را در ﻓطرﺗﺷﺎن ﻧﮭﺎده اﺳت» :و ھر ﭼﯾزی ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﻋﺑﺎدت ﺧود را ﻣﯽ
داﻧد وﻟﯽ ﺷﻣﺎ آن را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد «.ﻗرآن-
 -٢اﻣروزه ﻋﻠوم ﻣﺎدی ﺑﺷری ﻋﻠت اﺳﺗﻘرار ذرات و ﮐرات را در ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣدارﺷﺎن ھﻣﺎن ﻗوه ﺟﺎذﺑﮫ ﺑﯾن ﮐرات و ﻧﯾروی
اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾس درون ذرات ﻣﯽ داﻧد .ﮐﮫ اﯾن اﺑزاری از اﻣﺳﺎک و ﻧﮕﺎھداری اﻟﮭﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺳﺗﯽ اﺳت.
» -٣اﮔر آﺳﻣﺎن ﺑﺧواھد ﻓرود آﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺟز ﺧدا آن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺑر زﻣﯾن ﻧﯾﻔﺗد «.ﺣﺞ -۶۵در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن آﺳﻣﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﮐل ذرات و ﮐرات و ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﮐﮭﮑﺷﺎن را ھر ﯾﮏ ﺑر ﻣدارش ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻗوه ﺟﺎذﺑﮫ و اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾس ﻧﯾز ﺣﺎﺻل
اﻟﻘﺎی آﺳﻣﺎن در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت .و اﯾن اﺻل و اﺳﺎس ﻗدرت اﻣﺳﺎک اﻟﮭﯽ اﺳت.
 -۴در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﮫ ذرات و ﮐرات و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ ﻣﺗﻣﺳﮏ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﺑﻘوه ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﻋﺑﺎدت و ﺳﺟده ﺑر ذات ھﺳﺗﯽ
ﺳﮏ ﺑﮫ ﺻورت ﻗوه ﺟﺎذﺑﮫ درک ﻣﯽ ﺷود و ﻗوه ﺟﺎذﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ از اﯾن اﻣﺳﺎک اﻟﮭﯽ اﺳت.
ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣ ّ
 -۵آﺳﻣﺎن ھﻣﺎن ﻋرﺻﮫ اﻣﮑﺎن )ﻣﮑﺎن( اﺳت و ﺧداوﻧد ﻗدرت ﺗﻣﮑّن ﺧود را ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﺧﺷﯾده و آﺳﻣﺎن ھم آن را ﺑﮫ ذرات و
ﺳﮏ ﻣوﺟودات ﺑﮫ
ﮐرات اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ھر ﯾﮏ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧود ﻣﺳﺗﻘر و در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺗﻣﮑّن اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﺗﻣ ّ
ﺧداﺳت .اﻣﺳﺎک در ذات اﻣﮑﺎن ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت.
 -۶اﮔر اﻟﮑﺗروﻧﮭﺎ از ﻣدار ھﺳﺗﮫ اﺗم ﺧﺎرج ﺷوﻧد آن اﺗم ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت .اﮔر ﺳﯾﺎرات ﻣﻧظوﻣﮫ ﺷﻣﺳﯽ از ﻣدار ﺧورﺷﯾدی
ﺧود ﺧﺎرج ﺷوﻧد ﺧورﺷﯾد ھم ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی اﺳت ﺑﮭﻣراه ﻧﺎﺑودی ﺧود ﺳﯾﺎرات .و ھﻣﯾﻧطور ھﻣﮫ ذرات و ﮐرات و ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ
ﮐﮭﮑﺷﺎن ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﺣﺎﻣل ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺳﺗﺎره ھﺳﺗﻧد در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧود در ﮔردﺷﻧد و ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﺳوی واﺣدی در ﺣرﮐت ﺟﻣﻌﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺧداﺳت .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺟز ﺧدا ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧودﺷﺎن در آﺳﻣﺎن ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد .ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﻗوه
ﺟﺎذﺑﮫ! وﻟﯽ آﯾﺎ ﻗوه ﺟﺎذﺑﮫ را ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑدﯾﻧﺳﺎن در ﺳراﺳر آﺳﻣﺎن ﺑﯾﮑران ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣوده اﺳت و آﺳﻣﺎن ھر ﺳﺗﺎره ای را ﺑﺎﻻی
ﺳرش ﭼون ﺳﻘﻔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ اﺳت ﺟز ﺧدا!
 -٧ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠم ﭘرﺳﺗﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻋﻠﻣﯽ ،ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را از وﺟود ﺧداوﻧد ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً
اﯾن ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﯾﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑدون ﻋﻠت اﻟﻌﻠﻠﯽ ،ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و ﭘوﭼﻧد و ﺑﯾش از ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺧدا ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻋﻠم
ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﻘدر ﮐﮫ ﻋﻠم و ﻋﻠﻣﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺧداوﻧد ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻋﻠﻣﯾت و ﻋﻠﯾت ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد ﺟﮭل و ﺟﺎھﻼن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﺧدا
ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺟﺎھﻼن ﮐﺎﻓراﻧﻧد و ﮐﺎﻓران ھم ﺟﺎھﻠﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر داﻧﺷﻣﻧد اﺗﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 -٨آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ وﺟود ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻌﻧوان ﺣﺎﻓظ و ﻣدﺑر و ﻣدﯾر ھﻣﮫ ﻣوﺟوداﺗش ﺑﺎوری ﻧدارﻧد اﺻﻼً ﭼﯾزی ﺑﮫ اﺳم ﺗﻔﮑر را ﻓﺎﻗدﻧد.
ﺗﻔﮑر در ﮐﺎر ﺟﮭﺎن ،وﺟود ﺧداوﻧد را واﺟب ﻣﯽ ﺳﺎزد واﺟﺑﯽ وﺟودی و ﻓﯽ ذاﺗﮫ! و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻔﮑر در ﮐﺎر ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﻣﺳﺗﻣر
و ﭘﺎﯾدار و ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺧدای ﺟﮭﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺗﻔﮑر در اﺣوال و اﻋﻣﺎل و ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت .و ﻟذا اﺳﺎس ھر ﺗﻔﮑر
ﺟدی و ﭘﺎﯾداری ،ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت» :آﯾﺎ در ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی ﺑرﺣﻖ اﺳت .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار

١٠٩٧

ﺧداوﻧد ﺑﺎور و ﻣﯾﻠﯽ ﻧدارﻧد «.ﻗرآن -زﯾرا ﺑﺎور و ﺷوق ﺑﮫ ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﻓﻘط ﺣﺎﺻل ﻋﻣﻖ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧداﯾش را
ﻋﯾن ﺧود و ﺧودش را ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺛﺎل او در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -٩اﺻﻼً آﯾﺎ ﭼﮫ ﭼﯾز آدﻣﯽ را در ﺑﺣراﻧﮭﺎ و دردھﺎ و ﺑن ﺑﺳت ھﺎ و ﺷﮑﺳت ھﺎی زﻧدﮔﯽ و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺎ و در روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﻣرگ،
ﺣﻔظ و ﺣراﺳت و ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد ﺗﺎ در ﻧﺎﺑودی ﺳﻘوط ﻧﮑﻧد ،ﺟز ﺧدا؟ ﮐﺎﻓران ﻧﯾز ﻧﺎﺧودآﮔﺎه و ﻓطرﺗﺎ ً در ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ ﻣﺗﻣﺳﮏ ﺑﮫ ذات
اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗﻧد .و اﯾن اوﺳت ﮐﮫ ھر ﻣوﺟودی را در ذاﺗش ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻣﺳﮏ اﻟﮭﯽ در ﺟﺎن ﺧﻠﻖ اﺳت.
 -١٠ﺗﺎ ﺗوﺟﮫ و ﻧظر اﻟﮭﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺗﻣﺳﮏ ﺑﻧده ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﻣﯽ دھد .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ ﺧدا ﻋﺑﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺑﺷر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﻣﺳﮑﯽ از ﺑﻧده اﺻﻼً ﺣﺗﯽ
ﻋﺑو« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﺑﺎﮐﻧﻧده و ﻋﻧﺎﯾت و اﻋﺗﻧﺎ ﻧﻣودن ﺧدا ﺑﮫ ﺑﺷر
ﺑﮫ ﮐﻼم ھم ﻧﻣﯽ آﯾد و ھر ﺗﻣﺳﮑﯽ ﺣﺎﺻل ﻋﺑﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻟذا اﺳم » ّ
ھم از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ در ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺻل اﻣﺳﺎک او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺷر اﺳت و اﺳﺎس ﺗﻣﺳﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد» :ﺑﮕو اﮔر دﻋﺎﯾﺗﺎن
ﻧﺑﺎﺷد ﭘروردﮔﺎرم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﻋﺑﺎﺋﯽ ﻧدارد «.ﻓرﻗﺎن -٧٧و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺑﺎی اﻟﮭﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم اوﻟﯾﺎی او ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت
ﻗﺑﺎی او ﻗرار دارﻧد و ﻋﯾن ﻋﺑﺎی ﺧدا ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺻﺎﺋب و ﻋذاﺑﮭﺎی ﺑزرگ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ! و ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دﻋﺎ و راز ﺧود را ﺑﮫ ﻧزد رﺳول ﺑرﯾم ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﯽ زﻧده!

ﻋﯽ

١٠٩٨

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﻔﺗﺎد و ﭘﻧﺟم
٢٧۵

ﺣﺿرت »راء  -ر«

١٠٩٩

ﯾﺎ راء
 -١از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﺳﻣﺎی ﷲ اﺳﺎس آﻓرﯾﻧش ھﺳﺗﻧد ﭘس ﺣروﻓﯽ ﮐﮫ در اﯾن اﺳﻣﺎء ﺣﺿور دارﻧد و آن را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن و
ذاﺗﯽ ﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎ و راز ﺧود را از طرﯾﻖ اﯾن اﺳﻣﺎء آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺧﺻوص ﺣروﻓﯽ ﮐﮫ آﻏﺎزﮔر اﯾن اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد زﯾرا
اوﻟﯾت و ازﻟﯾت ﻋﯾن ھوﯾت ھﺳﺗﻧد .و ﻟذا ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﺳرار ﺣروف ﭘرداﺧﺗﮫ اﯾم .اﯾن ﻧوع ﻧﮕرش ھم ا ّﻣﯽ اﺳت و ھم
ّ
ﺗوﺣﯾدی!
ﺳل -ﻓرﺳﺗﻧده( ﻣﺷﮭورﺗرﯾن و ﻓراواﻧﺗرﯾن اﺳﻣﺎی
)ر َ
رب ،رﺋوف ،رﺷﯾد ،رﻗﯾب ،ﻣرﯾّد )اراده ﮐﻧﻧده( ،ﻣر ّ
 -٢رﺣﻣﺎن ،رﺣﯾمّ ،
ﺳِل َ
اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرف »ر« آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﮐﮫ رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم و رب ھم در ﻣﺟﻣوع از ﻓراواﻧﺗرﯾن اﺳﻣﺎء ﷲ در
ﮐﺗﺎب ﺧدا ھﺳﺗﻧد .از ھﻣﯾن اﺳﻣﺎی ﻣذﮐور روح رﺣﻣت و رأﻓت ﺣﺎﮐم ﺑر ﺣرف »ر« را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم.
» -٣ر« از ﺣروف ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ اﺳت و ﻟذا از ﺟﻣﻠﮫ ﺣروف ﺗﺄوﯾﻠﮕر اﺳت زﯾرا ﻧﻘطﮫ را در درون ﺧود ﻧﮭﻔﺗﮫ دارد .اﯾن ﺣرف از ﺟﻣﻠﮫ
رب از اﺳﻣﺎی ﺗﺄوﯾل
ﺣروف ﻣﻘطﻌﮫ ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗﮑرار ﺷده اﺳت در »ا ل ر«! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺳم رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم و ّ
ﮐﻧﻧده ﺳﺎﺋر اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧدا ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾز ﺗﺄوﯾل ﮐﻧﻧده آﯾﺎت ﻗرآن! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻓﺻل ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﻧﺷﺎن داده اﯾم
ﮐﮫ ﻣﮭد اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ »رﺣﻣت« اﺳت ﭘس ھﻣﮫ آﯾﺎت و اﺳﻣﺎء ﺑﮫ رﺣﻣت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و از رﺣﻣت ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
 -۴ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺣﺎﻣل ﺣرف »ر« ھﺳﺗﻧد :ﺻﺑور ،ﻏﻔور ،ﻣﺟﯾر ،ﮐﺑﯾر ،ﺧﺑﯾر ،ﺑﺻﯾر ،ﻗرﯾب ،ﮐرﯾم،
ذاری ،ﺑﺎری ،وارث وو ...ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ آﺷﮑﺎرا ﺣﺎﻣل ﻧور رﺣﻣت ﺧدا ھﺳﺗﻧد در آﻓرﯾﻧش و ھداﯾت ﺧﻠﻖ!
 -۵ﺣرف »ر« را »راء« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی روﯾت و دﯾدن اﺳت ﮐﮫ راﺋﯽ و ﻣرﺋﯽ ﻧﯾز از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد .ﭘس اﯾن ﺣرف
ﺑﺧودی ﺧود ﯾﮏ ﻓﻌل و ﺻﻔت اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻧور رﺣﻣت ذات ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ رﺑوﺑﯾت او را ﻧﯾز در ﺧﻠﻘش
ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد زﯾرا رﺑوﺑﯾت اﻟﮭﯽ از ﮐﻣﺎل رﺣﻣت اوﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت ﺧود ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
 -۶ﭘس ﺣرف »ر« در اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﻧور روﯾت و ﺑﺻﯾرت اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﺻﻔت اﻧﺳﺎن در اﻣر ھداﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .زﯾرا ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻧور ﺣرف »ر« ﺧﻠﻘش را روﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ »ﻧور« ،ذات ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء ﷲ و اﺳم وﺟود ﺧداوﻧد در آﻓرﯾﻧش اﺳت و ﺑﮫ
ﻣدرک« ﮐﮫ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ﺻﻔت
ﺣرف »ر« ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود .و ھﻣﮫ اﻧواع ﺣواس و ادراک آدﻣﯽ از ﻧور اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ » ّ
درک ﮐﻧﻧدﮔﯽ در اﻧﺳﺎن!
» -٧ر« ﻧور روﯾت و رﺣﻣت اﺳت :رﺣﻣت طﻠب ﻧﺎﺷده ﮐﮫ رﺣﻣﺎﻧﯾت اﺳت و رﺣﻣت طﻠب ﺷده ھم ﮐﮫ رﺣﯾﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ رﺣﻣت
ھداﯾت ﺑﺧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺣﺎﺻل روﯾت و درک رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ طﻠب رﺣﯾﻣﯾت اوﺳت ﮐﮫ ھداﯾت اﻟﯽ ﷲ اﺳت.

ﻋﯽ

١١٠٠

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﻔﺗﺎد و ﺷﺷم
٢٧۶

ﺣﺿرت »زﯾﻧت«  -آراﯾش
)زﯾّن -زاﯾن -ﻣز ِﯾّن -ﺧﯾراﻟﻣزﯾّﻧﯾن -اﺣﮑم اﻟزاﯾﻧﯾن -اﻋﻠم اﻟزاﯾﻧﯾن -ارزق اﻟزاﯾﻧﯾن(

١١٠١

ﯾﺎ ﻣزﯾّن
 -١زﯾﻧت و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﺟﻠوه ھﺎی ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺧﻠﻘش را زﯾﺑﺎ و دﻟرﺑﺎ و اﻓﺳوﻧﮕر
ﻣﺻور« و »ﺻﺑﺎغ« )ﻧﮕﺎرﮔر( اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو ﻧﯾز ﺗﺟﻠﯽ اﺳم »ﺟﻠﯾل« و ذواﻟﺟﻼل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن از ﺗﺟﻠﯾﺎت اﺳم » ّ
 -٢وﻟﯽ زﯾﻧت و زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﻓﻘط ھم ﺑﮫ ﺻرف دﻟرﺑﺎﺋﯽ و ﺗﻠطﯾف ﻧﮕﺎه ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺣﮑﻣت اﺳﺗوارﺗری اﺳت» :ﻣﺎ آﺳﻣﺎن
دﻧﯾﺎ را ﺑﮫ ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺗزﺋﯾن ﻧﻣودﯾم و ﺑواﺳطﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﯾﺎطﯾن را ﻣﯽ راﻧﯾم «...ﻣﻠﮏ -۵ﭘس اﯾن زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻋﻼوه ﺑر دﻟرﺑﺎﺋﯽ ،ﻣﺻوﻧﯾت
ھم ﺑﮭﻣراه دارد .ﭘس آن ﺗزﺋﯾن و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب رﺳوخ ﺷﯾطﺎن ﺷود ﺣرام اﺳت» :ﺑﮕو ﭼﮫ ﮐﺳﯽ زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎ و زﯾﻧت ﺧدا را ﺑرای
ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﺣرام ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎک ھﺳﺗﻧد .اﯾن زﯾﻧت ھﺎی ﭘﺎک ﻣﺧﺗص ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت وﻟﯽ آﻧﭼﮫ در ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎﻟص ﺗر و
زﯾﺑﺎﺗر اﺳت «.اﻋراف-٣٢
 -٣آن زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﺗزﺋﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟذب ﺷﯾﺎطﯾن و ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎن ﺷود ﻣﺻوﻧﯾت و ﭘﺎﮐﯽ و زﯾﺑﺎﺋﯽ روح و دل را ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾرا
زﯾﺑﺎﺋﯽ دل و روح ﻣﻘدﻣﺗر اﺳت» :ﺧداوﻧد اﯾﻣﺎن را ﻣﺣﺑوب و زﯾﻧت ﺑﺧش دل ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﻣوده اﺳت «.ﺣﺟرات» -٧ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﮫ
ﺑﮕو ﺗﺎ زﯾﻧت ھﺎی ﺧود را ﺟز آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧود ﺑﺧود آﺷﮑﺎرﻧد ﺟز ﺑرای ھﻣﺳر و ﭘدر و ﭘﺳر و ﻣردان ﻣﺣرم و زﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﮫ آﺷﮑﺎر
ﻧﺳﺎزﻧد «.ﻧور -٣١زﯾرا زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎ و ﺗزﺋﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ظﮭور زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﭘﺎﮐﯽ و ﻗداﺳت ذات ﺣﻖ اﺳت و ﻋﯾن ﻋﺻﻣت اوﺳت .زﯾرا
ﭘﺎﮐﯽ و زﯾﺑﺎﺋﯽ اﻣری واﺣدﻧد و ھرﮔز ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ زﯾﺑﺎ ﻧﺗواﻧد ﺑود و زﯾﺑﺎ ،ﻧﺎﭘﺎک ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﺑزودی رﺳوا ﺧواھد ﺷد!
 -۴زﯾﺑﺎﺋﯽ از ﻋﺻﻣت اﺳت و ﻋﺻﻣت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﮐﯽ و ﺣراﺳت و ﭘﺎﺳداری و ﻗدرت و اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻧﻔس اﺳت و ﺧوﯾﺷﺗن داری! زﯾرا
آﻧﮑﮫ ﺧودش ﻧﯾﺳت و ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻧﯾﺳت و ﺣﺎﻓظ و ﻋﺎﺻم ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﭘﺎﮐﯽ و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺧود ﺣراﺳت ﮐﻧد
ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﺧﺻم ﭘﺎﮐﯽ و زﯾﺑﺎﺋﯽ و اﻗﺗدار وﺟود اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﮭﻣﺗرﯾن درب رﺳوخ ﺷﯾطﺎن در اﻧﺳﺎن ھﻣﺎن
زﯾﺑﺎﺳﺎزی و وﺳوﺳﮫ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ زﯾﺑﺎﺋﯽ در ﻧزد ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎن اﺳت.
 -۵ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﮐواﮐب و ﺳﺗﺎرﮔﺎﻧش از رﺳوخ ﺷﯾﺎطﯾن ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺑﺷری ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐرده اﺳت وﻟﯽ ﺷﯾﺎطﯾن اﻧﺳﯽ در ﺣﯾﺎت
ﺑﺷری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﺻورت ﺑﺷری ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣراﻗب رﺳوﺧﺷﺎن در ﺧوﯾش ﺑﺎﺷﻧد .و ﻣﮭﻣﺗرﯾن درب
ورود ﺷﯾطﺎن اﻧﺳﯽ ھﻣﺎن ﻋواﻣل و ﻋﻧﺎﺻر زﯾﺑﺎی ﺷﺧﺻﯾت ﺑﺷر اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺷﯾطﺎن ھم ﺑﮫ اﯾن زﯾﺑﺎﺳﺎزی و ﺗزﺋﯾن ﮐذاﺋﯽ
ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﻋﻣﺎل و رﻓﺗﺎر زﺷت ﺑﺷر را ﺑراﯾش ﺗزﺋﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد» :و ﺷﯾطﺎن اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن را ﺑراﯾﺷﺎن ﺗزﺋﯾن ﻧﻣود «.اﻧﻔﺎل-۴٨
 -۶در ﺳوره ﻧور ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎن ﻓﻘط از ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﺟﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓر و ﺷﯾطﺎن ﺻﻔت ھم ﻧﺎﻣﺣرم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﻟذا زن ﻣؤﻣﻧﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﺟﺎب و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺧود را در راﺑطﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﮫ ھم ﺣراﺳت ﮐﻧد .و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً رﺳوخ ﺟﻧس ﻟطﯾف
ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎﻧﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر اﺳت .و اﺳﺎس ﺷﯾطﺎن زدﮔﯽ زﻧﺎن در ارﺗﺑﺎطﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺋر زﻧﺎن ﻏﯾرﻣؤﻣن و ﻧﺎﭘﺎک ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ
آﻧﺎن راز دل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎی ﻗﻠﺑﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﺧود را ﺑروز ﻣﯽ دھﻧد و در دﺳﺗرس ﺷﯾطﺎن اﯾن زﻧﺎن ﻧﺎﭘﺎک ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﺎﯾد
داﻧﺳت ﮐﮫ راز دل ﮐردن ﺑﺎ ﻏﯾرﻣؤﻣﻧﺎن از ﻣﮭﻠﮑﺗرﯾن ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﯽ و ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ و زﻧﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ درب دل )ﻓرج دل( را
ﺑﮫ روی ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﻘﯾم در ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد.
 -٧زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎی ﺟﻣﺎﻟﯽ در آﻓرﯾﻧش اﻟﮭﯽ ،ﻧﻘدﺗرﯾن و ﻟطﯾف ﺗرﯾن ﻋﻧﺻر ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺟﻼل اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و اﯾن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و
ﻧﺎﻓذﺗرﯾن وﺟﮫ ﷲ در ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت اﺳت ﮐﮫ دل ﻣؤﻣن و اﯾﻣﺎﻧش را ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺗﻘوﯾت و ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و رﺷد ﻣﯽ دھد ﺑﮫ ﺷرط
آﻧﮑﮫ ﺑﮭﻣراه ﻓﮑر و ذﮐر ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﺑﻘﺻد ﺑوﻟﮭوﺳﯽ و ﻋﯾﺎﺷﯽ! و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻋﯾﺎﺷﯽ و ﻓﺳﻖ در ﻗﻠﻣرو زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
اﺷد ﺷﯾطﺎن زدﮔﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺷود ﭼرا ﮐﮫ درﺑﮭﺎی دل ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ روی ﻟطﺎﻓت و ﺟﻼل ﺧداوﻧد!
 -٨و اﮔر زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺟﻣﺎل و ﺷﺧﺻﯾت و ﻋواطف و اﺳرار و اﯾﻣﺎن آدﻣﯽ ﺑﮫ روی ﻣؤﻣﻧﺎن ﮔﺷوده ﺷود ﻣوﺟب ﺗﻘوﯾت اﯾﻣﺎن و
اﺳﺗﻌﻼی روﺣﺎﻧﯽ دل ﻣﯽ ﺷود و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﯾن در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎدن اﺳرار ،ﻣوﺟب ﻟﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﺷود» .ﭼون ﻣؤﻣﻧﯽ ﺑﮫ دﯾدار ﻣؤﻣﻧﯽ رود
١١٠٢

ﺧداوﻧد دﯾدار ﻣﯽ ﺷود «.رﺳول اﮐرم)ص(  -و ﭼون ﭼﻧد ﻧﻔر ﻣؤﻣن اﺳرار در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﻧد ﺧدا ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳت) .ﻗرآن ﮐرﯾم( -زﯾرا ﺑروز
زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻋﯾن در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎدن راز ﻧﮭﺎن اﺳت و اﮔر اﯾن ﺑروز در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﮐﺎﻓران و ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎن ﺑﺎﺷد دل را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮐﺷد و
روح زﯾﺑﺎﺋﯽ را در آدﻣﯽ ﺗﺑﺎه ﮐﻧد.
 -٩ﺧود ﺧداوﻧد ﺧﺎﻟﻖ در ﻗﺑﺎل ﺷﯾﺎطﯾن ،از ﻋﺻﻣت و ﺟﻼل و زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﺧودش ﺣراﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﯾﺎطﯾن را ﺑﺎ ﺷﮭﺎب ﻣﯽ
راﻧد .ﭘس آﯾﺎ آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﻠوق اﺳت ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﭼﻧﯾن ﺣراﺳت و ﻋﺻﻣﺗﯽ از ﭘﺎﮐﯾﮭﺎ و زﯾﺑﺎﺋﯾﮭﺎی ﺧود ﻧﯾﺳت؟ زﯾرا ﺷﯾﺎطﯾن ﺑدﻟﯾل ﮐﻔر و
اﻧﮑﺎرﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣر اﻟﮭﯽ ،ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻟﻌﻧت ﺷدﮔﯽ ﻋﯾن ﻧﺎﻣﺣرم ﺑودﻧﺷﺎن اﺳت .ﭘس ھﻣﮫ ﮐﺎﻓران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن،
ﻧﺎﻣﺣرم و دﺷﻣن ّ
ﻋزت و اﯾﻣﺎن و ﻋﺻﻣت و ﻗدرت روﺣﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -١٠و ﺷﯾطﺎن ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﻧده زﺷﺗﯽ ھﺎ و ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎی ﺑﺷر اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺷری را ھم ﺑراﯾش ﺗزﺋﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد» :ﻗﺗل اوﻻد ﺑرای
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺷرﮐﯾن ﺗزﺋﯾن ﺷده اﺳت )ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾطﺎن( «.اﻧﻔﺎل -١٣٧و اﯾن ﻋﯾن واﻗﻌﮫ ﺳﻘط ﺟﻧﯾن در دوران ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﻣدﻧﯾت آﻣده اﺳت.
 -١١ﮐﻔر ﮐﺎﻓران ﺟز از طرﯾﻖ ﺗزﺋﯾن ﮐﺎذب دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ و ﻓﺳﻖ و ﻓﺳﺎدﺷﺎن اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﻧدارد» :زﻧدﮔﯽ دﻧﯾﺎ ﺑرای ﮐﺎﻓران
ﺗزﺋﯾن ﺷده اﺳت «.ﺑﻘره -٢١٢در ﻋﺻر ﻣﺎ ،ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﯾن ﺗزﺋﯾن ﮐﺎﻓراﻧﮫ زرق و ﺑرق اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺷﮭرھﺎﺋﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻏرق در دود و ﺳﻣوم و ﻓﺳﺎد و ﻣرگ و ﺑﯾﻣﺎری و ﻋذاب و ﻓﺳﻖ اﺳت ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از ﺗزﺋﯾن اﻟﮭﯽ در آﺳﻣﺎن ﺷب ﺑواﺳطﮫ
ﺳﺗﺎرﮔﺎن! »در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺷﻐول ﻓﺳﺎد ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺎ اﺻﻼح ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھﺳﺗﯾم «.ﻗرآن-
 -١٢زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎ را ﺧداوﻧد ﻣﺧﺗص ﻣؤﻣﻧﺎﻧش آﻓرﯾده اﺳت ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳوی ﺗﺟﻠﯾﺎت و آﯾﺎت ﺧود ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾد و ﺑواﺳطﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی
آﻧﮭﺎ ،دل و روح ﺧود را ﺗطﮭﯾر و ﺟﻠوه دھﻧد و ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺳﺎزﻧد وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑرای ﮐﺎﻓران و ﺑﺎزار دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﺎن!
 -١٣اراده ﮐﺎﻓران در ﻗﺑﺎل زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎی ﺟﮭﺎن اﻋم از زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎی طﺑﯾﻌت و زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﻓﻘط در ﺟﮭت ﺗﺻرف و ﺗﺑدﯾل و
ﻣﺷوش اﺳت.
ﺗﺑﺎھﯽ آﻧﮭﺎﺳت .ﭘس ﺟز ﻧﺎﺑودﺳﺎزی زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎی اﻟﮭﯽ در ﺟﮭﺎن ﮐﺎری ﻧدارﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺳﯾﺎه و زﺷت و
ّ
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎ را ﻓﻘط ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن آﻓرﯾده اﺳت .ﭘس ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎ را ﺣرام ﮐرده
اﺳت) .اﻋراف -(٣٢و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎرھﺎ در ﮐﺗﺎب ﺧدا اﻣر ﺷده اﻧد ﮐﮫ از زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮭره ﮔﯾرﻧد وﻟﯽ آن را در
ﺧدﻣت زﯾﺑﺎﺳﺎزی دل و ﺟﺎن ﺧود ﻗرار دھﻧد ﺗﺎ ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻟطﯾف و زﯾﺑﺎ ﮔردد ﺗﺎ ﺧداوﻧد در آن اﻗﺎﻣت ﮔزﯾﻧد .زﯾرا ﺧدا زﯾﺑﺎﺳت و
زﯾﺑﺎﺋﯽ ھﺎ و زﯾﺑﺎﯾﺎن را دوﺳت ﻣﯽ دارد و ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن را دوﺳت ﻧﻣﯽ دارد) .ﻗرآن ﮐرﯾم(-
 -١۴اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﻣﺎن را ﻧظﺎﻓت ﻗرار داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﮐﺳﺎزی و ﺗزﺋﯾن ﺧود و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
اﺳت .وﻟﯽ اﻣروزه ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﮐﺎﻓران زﻣﯾن را ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و وﯾراﻧﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده اﻧد و آﻧﮕﺎه اﯾن زﻧدﮔﯽ زﺷت و ﻧﺎﭘﺎک ﺧود
را ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب و زرق و ﺑرق ،ﺗزﺋﯾن ﮐرده اﻧد و در ﺣﻘﯾﻘت ﺟﮭﻧم را ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮭﺷت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد .ﺑﮭﺷﺗﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﺗﻣﯽ و
ﻧﺎﻧوﺋﯽ .و اﯾن ﺗزﺋﯾن ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت.

ﻋﯽ

١١٠٣

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﻔﺗﺎد و ھﻔﺗم
٢٧٧

ﺣﺿرت »ﺻواب و اﺻﺎﺑت«
ﺧﯾراﻟﻣﺻوﺑﯾن -ﻣﺻ ِﯾّب(
ﺻوب-
ّ
ﺻوابُ -ﻣ ّ
) ّ

١١٠٤

ﻣﺻوب
ﯾﺎ ﻣﺻﯾّب ﯾﺎ
ّ
 -١اﺻﺎﺑت و ﺻواب از ﻣﺻدر »ﺻوب« و »ﺻﺎب« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧزول ،ﻗﺻد ﮐﺎر درﺳﺗﯽ ﮐردن و ﺑﺣﻖ ﯾﺎﻓﺗن اﺳت ﮐﮫ ظﺎھرش ﺑﻼ و
ﺑﺎطﻧش ﺧﯾر و درﺳت و ﺑرﺣﻖ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد ﮐﺎر ﺧﯾر و ﺑرﺣﻘﯽ ﺗن ﺑﮫ ﺑﻼ دادن! »آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻣﺻﯾﺑت ﺑر ﺳرﺷﺎن آﻣد از
ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ در ﻧﻔس آﻧﮭﺎ ﺑود و ﺧداوﻧد ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن را ﻋﻔو ﻧﻣود «.ﺷوری -٣٠ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻼﯾﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﺳرﭼﺷﻣﮫ دروﻧﯽ
دارﻧد و ﺧﯾر و درﺳﺗﯽ و ﺣﻘﺷﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ظﺎھر و ﺑﺎطن و درون و ﺑرون زﻧدﮔﯽ آدﻣﯽ را ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد» .ﻧﺎزل ﺷود ﺑر ﺷﻣﺎ
ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ ھﻣﭼون ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻗوم ﻧوح ﻧﺎزل ﺷد «.ھود-٨٩
 -٢وﻟﯽ ﻓﻘط ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺑرای ادای ﺣﻘﯽ ﺑﺳوی ﻣﺻﯾﺑت ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺻﯾﺑت ﻧﯾز ﺣﺎﺻل ﺣﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ در
درون آﻧﮭﺎﺳت و اﯾن ﻣﺻﯾﺑت ﻣوﺟب ظﮭور آن ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﭼون واﻗﻌﮫ ﮐرﺑﻼ!
 -٣ﮔﺎه ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ ﻣوﺟب ﻧﺟﺎت روح و ﺳرﻧوﺷت ﻓرد ،ﺧﺎﻧواده و ﯾﺎ ﻗوﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻋداﻟت را اﺣﯾﺎء ﻣﯽ ﺳﺎزد .و ﮔﺎه ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ
ﻣوﺟب ظﮭور ﺣﻖ از وﺟود اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﭼون ﻣﺻﺎﺋﺑﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء ﻣﯽ آﯾد و آﻧﮭﺎ ﭘذﯾراﯾش ھﺳﺗﻧد.
»ھﯾﭻ ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ در زﻣﯾن و در ﻧﻔس ﺷﻣﺎ روی ﻧﻣﯽ دھد اﻻ اﯾﻧﮑﮫ از ﻗﺑل آﻓرﯾﻧش در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺿﺑط و ﺛﺑت اﺳت «.ﺣدﯾد -٢٢و اﯾن
ﻣﺻوﺑﮫ
ﺛﺑت ازﻟﯽ ﻣﺻﯾﺑت ھﻣﺎن ﺣﻖ ﻋداﻟت و ظﮭور اﺳت .ﻋداﻟت در ﮐﺎﻓران و ظﮭور در ﻣؤﻣﻧﺎن! ﭘس ﻣﺻﯾﺑت ﯾﮏ ﺗﺻوﯾب و
ّ
اﻟﮭﯽ در ذات ﺧﻠﻘت اﺳت.
 -۴آن ﺣﻘﯽ ﮐﮫ در ذات آﻓرﯾﻧش و ﻓطرت اﻟﮭﯽ ﺑﺷر اﺳت ﻣﻧﺷﺄ ﻧزول ﻣﺻﺎﺋب اﺳت ﺗﺎ ﺣﻖ ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ از وﺟود اﻧﺳﺎن ظﺎھر
ﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﮭر و ﻏﺿب و ﯾﺎ از ﺑﻼﭘذﯾری اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﺷراﯾط ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﺗم در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری! و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﯾن ﻣﺻﺎﺋب را ﺑر
ﺧود ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد و ﺧدای را ﯾﺎری ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺣﻘش را از وﺟودﺷﺎن ظﺎھر ﺳﺎزد و ﻧﯾز ﻋداﻟت را ﺑر ﺟواﻣﻊ ﺟﺎری ﻧﻣﺎﯾد و از
ﻧﺎﺑودی ﺟواﻣﻊ ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻔﮭوم ﺻواب اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺎھﯾت ﻣﺻﯾﺑت ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﭘس ﻣﺎھﯾت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و وﺣدت
اﺿداد را در اﯾن ﻓﻌل اﻟﮭﯽ ﻧﯾز درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﻋﯽ

١١٠٥

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﻔﺗﺎد و ھﺷﺗم
٢٧٨

ﺣﺿرت »اﻧﺗﮭﺎء«
)ﻧﺎھﯽُ -ﻣﻧﮭﯽ -ﻣﻧﺗﮭﯽ -اﻧﮭﯽ اﻟﻣﻧﺗﮭﯽ -ﺧﯾراﻟﻧﺎھﯾن -اھدی اﻟﻧﺎھﯾن -اﻓﻌل اﻟﻧﺎھﯾن(

١١٠٦

ﯾﺎ ﻧﺎھﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺗﮭﯽ
 -١ﺧداوﻧد »ﻧﺎھﯽ« اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از اﻋﻣﺎل ﺑد و ﻣﻧﮑرات .و اﻣﺎ ﻣﻧﮑرات ﭼﯾﺳﺗﻧد؟ ﺟز ﺧود ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺗﮭﺎﺳت ھﻣﮫ ﻧﮭﯽ
ﺷده اﻧد و ﻣﻧﮑرات ھﺳﺗﻧد» :ھﻣﮫ اﻧﺗﮭﺎھﺎ در ﻧزد ﭘروردﮔﺎر اﺳت «.ﻧﺟم -۴٢و اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯽ از ﻻاﻟﮫ اﻻﷲ اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﷲ ھﻣﮫ
ﭼﯾزھﺎ ﻧﺎھﯽ و ﻧﮭﯽ ﺷده اﻧد .و او ﺧود اﻧﺗﮭﺎ و ﻣﻧﺗﮭﯽا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺗﮭﺎ و ﻣﻧﺗﮭﯽا ﻏﺎﯾت ﻧﮭﯽ اﺳت و وﺟود ﺧود ﻧﺎھﯽ! او
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا ھﻣﮫ را از ھر ﭼﯾزی ﺟز ﺧودش ﻧﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ھر ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ او ﻧﯾﻧدﯾﺷد و ﺟز ﺑﮫ اﻣر او ﻋﻣل ﻧﮑﻧد و
ﺟز ﺑرای رﺿﺎی او ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﻣﯽ رﺳد و ﺑﺎ ﺣﺿرت اﻧﺗﮭﺎ و ﻣﻧﺗﮭﯽا دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .زﯾرا او ﻣﻧﺗﮭﺎی
ﺧﻠﻖ اﺳت و ھر ﮐﮫ از اﻣر و ﻧﮭﯽ او ﭘﯾروی ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﻧﺗﮭﺎی ﺧودش ﮐﮫ اوﺳت ﻣﯽ رﺳد و او ﺧود ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮭﯽ ﻧﺎﺷده
ای ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ!
» -٢ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را ﻧﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در دﯾن ﻧﺑرد ﮐرده و ﺷﻣﺎ را از دﯾﺎرﺗﺎن راﻧده اﻧد «.ﻣﻣﺗﺣﻧﮫ» -٩و ﺻﻠوة ﺷﻣﺎ
را از ﻓﺣﺷﺎء و ﻣﻧﮑرات ﻧﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد «.ﻋﻧﮑﺑوت -۴۵زﯾرا ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻧده ای روی ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮐﻧد »اﯾن اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ
ﺑر ﺷﻣﺎ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد «.ﻗرآن -ﭘس ﺑﺎ اﻧﺗﮭﺎ و ﻣﻧﺗﮭﯽا ھﻣﻧﺷﯾن و وﺻل ﻣﯽ ﺷوﯾم و از ﻏﯾر او ﻧﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردﯾم .ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ ﻗﺻد از
ﺻﻠوة ،ذﮐر ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎد ﺧدا و ﺑﻠﮑﮫ دﯾدارش ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺻﻠوة ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳدرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧزد اوﺳت .ﺻﻠوة اﻧﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎن
اﺳت و او ﻣﻧﺗﮭﯽ اﺳت اﻧﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺧوﯾﺷﺗن اﻧﺳﺎن ﻣﺻﻠّﯽ و ذاﮐر اﺳت ﭘس دل اھل ﺻﻠوة و ذﮐر ﻣﻧﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ اﺳت و
او ﺧود اﯾن ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت.
» -٣اُوﻟﻲ اﻟﻧُﮭﯽا« ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم آﻣده ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻋﻘل ﻧﺎھﯽ و ﻋﺑرت آﻣوزﻧد .و »ﻧُﮭﯾّﮫ« ﯾﮑﯽ از ﮔوھره ھﺎی ﻋﻘﻼﻧﯾت
اﺳت ﮐﮫ آن ﮔوھره ﺳﻠﺑﯽ و ﻻاﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرد را ھﻣواره ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺳدرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﻻﷲ اﺳت.
 -۴ﻋﻘل دارای دو وﺟﮫ ﻻﺋﯽ و ّاﻻﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن وﺟﮫ ﻧﺎھﯽ )ﻧُﮭﯾّﮫ( و ﻣﻧﺗﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﻻاﻟﮫ ّ -اﻻﷲ! ﮐﮫ اﯾن دو وﺟﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﻣﻔﮭوﻣﯽ دارای ﻣﺎھﯾت دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و اﺿدادی ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﻧﺎھﯽ و اﻧﺗﮭﺎ ھر دو از ﻣﺻدر »ﻧﮭﯽ« اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ دو ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺗﺿﺎد
ﻧﻔﯽ و اﺛﺑﺎت :ﻻ و ّاﻻ! ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﮭﯽ ﺷده اﺳت اﻻ آن ﻧﮭﯽ ﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﻣﻧﺗﮭﺎی ﻧﮭﯽ اﺳت .و اﯾن ﺣﻖ ﻧﮭﯽ اﺳت ﺣﻖ ﻻ! ھﯾﭻ اﻟﮭﯽ
ﻧﯾﺳت اﻻ آﻧﮑﮫ ﻧﯾﺳت :ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺣت اﻟﻠﻔظﯽ ال ﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! راﺑطﮫ ﻧﺎھﯽ و ﻣﻧﺗﮭﯽ ھﻣﺎن راﺑطﮫ ﻻ و ال اﺳت ﮐﮫ ھر دو از
اﻟف و ﻻم اﺳت ﮐﮫ ﭘس و ﭘﯾش ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﻔﯽ و اﺛﺑﺎت! اﯾن اﻋﺟﺎز ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎت ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺄوﯾل رخ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧد!
 -۵آﻧﮑﮫ ﻧﻔس ﺧود را از ﻣﻧﮑری ﻧﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد اﮔر اﯾن ﻧﮭﯽ در ﺧدﻣت ﻧﻔﺳﺎﻧﯾت دﯾﮕری ﻧﺑﺎﺷد و ﻓﻘط ﺑرای ﺧدا و ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا
ﺑﺎﺷد رو در روی ﻧﮭﺎﯾت و اﻧﺗﮭﺎی ذاﺗش ﯾﻌﻧﯽ ﺧداﺳت .ﺧدا ﻣﻧﺗﮭﺎی ھر ﻧﮭﯽ اﺳت و ﻏﺎﯾت ھر ﻣﻌروﻓﯽ! ﭘس ﻣﻌروف ﮐﮫ ﺟز ﺧدا
ﻧﯾﺳت در ذات ھر اﻧﺗﮭﺎﺋﯽ ﻗرار دارد در اﻧﺗﮭﺎی ھر ﻧﮭﯽ!

ﻋﯽ

١١٠٧

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﻔﺗﺎد و ﻧﮭم
٢٧٩

ﺣﺿرت »اِﻋراب«  -روﺷﻧﮕری
اﻟﻣﻌرﺑﯾن(
ﻣﻌرب -ﻋُرﺑﺎن -اﻋرب
ّ
)ﻋرﺑّﯽّ -
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ﻌرب ﯾﺎ ﻋرﺑّﯽ
ﯾﺎ ُﻣ ِ ّ
 -١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧزول ﮐﺗﺎب و ﺣﮑﻣت و ﻗرآن از اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ اﺳت ﻧزول ﮐﺗﺎب و ﺣﮑﻣﺗش ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ ھم ﻧزول وﯾژه ای اﺳت ﭘس از
اﻓﻌﺎل و اﺳﻣﺎی اوﺳت» :و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑر ﺗو ﺣﮑﻣت روﺷن و زﻻﻟﯽ ﻧﺎزل ﮐردﯾم )ﺣُﮑﻣﺎ ﻋرﺑﯾﺎ ً( «.رﻋد» -٣٧ﻣﺎ ﻗرآن را ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ
ﻧﺎزل ﮐردﯾم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺗﻌﻘل ﮐﻧﯾد «.ﯾوﺳف -٢و اﯾن ﻣﻧزﻟت ﻋرﺑﯽ ﭘروردﮔﺎر در ﻧزول ﮐﺗﺎب و ﺣﮑﻣت اﺳت .و ﻋرﺑﯽ )ﻋرﺑﯾﺎ ً( ﻓﻘط
ﻣﻌطوف ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣردم ﻋرب ﻧﯾﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی ﺑزرگ ﺑر اﯾن اﻣر اﻋﺗراف دارﻧد ﮐﮫ »ﻋرﺑﯽ« در ھﻣﺎن ﻓرھﻧﮓ ﻣردم
ﻋرب ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﻠﯾس و روﺷن و واﺿﺢ و ﺻرﯾﺢ و ﮔوﯾﺎ اﺳت .و ﻟذا »اِﻋراب« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮔوﯾﺎﺳﺎزی و روﺷن ﺳﺎﺧﺗن و ﻣﻣﮑن
ﻧﻣودن ﻗراﺋت ﻗرآن اﺳت و ﻧﮫ ﻋرﺑﯾّت زﺑﺎﻧﯽ -ﻗوﻣﯽ!
» -٢ﻋرب« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺷﮭرﻧﺷﯾن اﺳت وﻟﯽ »ﻋرﺑﯽ« و »اَﻋراب« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺷﯾن و ﻋﺷﺎﯾر و ﻣردﻣﺎن ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮕرد و ﺳﯾّﺎر و
ﻣﮭﺎﺟر اﺳت و ﭼوﭘﺎﻧﺎن! و ﻟذا »اَﻋراب« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺷﯾن و ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮕرد ،ﻟﻐﺗﯽ ﺟﻣﻊ اﺳت و ﻣﻔرد ھم ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ اَﻋراب ﺟﻣﻊ
ﻋرب ﻧﯾﺳت.
 -٣ﻣﺷﺗﻖ دﯾﮕر ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﺿ ّم »ع« ﯾﻌﻧﯽ »ﻋُرﺑﺎ« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺧﻠص و ﺗﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺷوﻗﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ دارد و ﻧﺎﻣﺷروط در
ﻋﺷﻖ ﻣﻌﺷوق ﺧود ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد و اﯾن ﻟﻔظ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ زن ﻋﺎﺷﻖ ﺧطﺎب ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا ﺑرای زﻧﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳران ﻣردان
ﺑﮭﺷﺗﯽ ھﺳﺗﻧد در ﻗرآن ﻟﻔظ »ﻋُرﺑﺎ« آﻣده اﺳت .و اﯾن واژه ای ﻣﺧﺗص اﻋراب ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮕرد اﺳت.
 -۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ »ﻗرآن ﻋرﺑﯾﺎ« رﺑطﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﻧدارد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻟﻔظﯽ ﻋرﺑﯽ اﺳت و ﺑﻣﻌﻧﺎی وﺿوح و
ﺳﺎدﮔﯽ و اﻣﯾّت روﺳﺗﺎﺋﯽ و ﻋﺷﺎﯾری اﺳت ﮐﮫ در اﯾن اﻣﯾّت ،ﻋﺷﻖ ﯾﮑطرﻓﮫ و ﭘﺎک ھم ﺣﺿور دارد .ﭘس »ﻗرآن ﻋرﺑﯾﺎ« ﯾﻌﻧﯽ
ﻗرآﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ا ّﻣﯽ و دھﺎﺗﯽ و ﺑﺳﯾﺎر زﻻل و ﺑﯽ ﺗﮑﻠّف و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺻرﯾﺢ اﺳت .و ﺑراﺳﺗﯽ اﯾن روح ﻣﻧطﻘﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ
ﻣﻧزﻟت ﻣﻧطﻘﯽ ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی ﺑرﮔزﯾده اش را از ﻣﯾﺎن اﻣﯾّﯾن و ﭼوﭘﺎﻧﺎن و ﺗﻧﮭﺎﯾﺎن
و ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯾﺷﮕﺎن ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧد.
 -۵اﻣﯾّت و ﺳﺎدﮔﯽ و دھﺎﺗﯽ و زﻻﻟﯽ ﻣﻧطﻖ ﻗرآن ،ھر اﻧﺳﺎن ﻣﺗﻔﮑر و ﺑﯽ ﻧظر ،ﺧﺎﺻﮫ ﻏﯾرﻋرب را ﺑﮫ ﺣﯾرت ﻣﯽ اﻧدازد و اﯾن
ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآن ﻋرﺑﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در آن ﺗﻌﻘل ﮐﻧﯾم) .ﯾوﺳف( -٢زﯾرا ﺗﻌﻘل از ﺣﯾرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﺎﯾت ﺳﺎدﮔﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد و ﻧﮫ از
ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ!
 -۶در ﺳوره رﻋد ﺳﺧن از »ﺣﮑﻣت ﻋرﺑﯽ« اﺳت و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﮑﻣت ،زﺑﺎن ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﭘس ﺣﮑﻣت ﻋرﺑﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﮑﻣت
زﻻل و ا ّﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓطرت ﻋﻘل را ﺗﺣرﯾﮏ و ﻣﺗﺣﯾر و ﺧﻼق ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -٧ﭘس ﻗرآن ﻋرﺑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ھر زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﺷود و ﺑﮫ ھر زﺑﺎن و در ھر ﻋﺻری ﮐﮫ ﻧﺎزل ﺷود ﻋﺎﺷﻖ و ا ّﻣﯽ و زﻻل و ﺑﯽ
ﺗﮑﻠف و ﺻرﯾﺢ و ﯾﮕﺎﻧﮫ )ﺗﻧﮭﺎ( اﺳت و از ﻓرط ﺑﮑر ﺑودﻧش ھﻣواره ﻣﮭﺟور اﺳت ھﻣﭼون اﻧﺳﺎن ﻋرﺑﯽ و ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮕرد و ﻋﺎﺷﻖ! و
ﻟذا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣدﻋﯾﺎن و ﻣﻧﮑراﻧش ھﻣﺎن اھل ﮐﺗﺎب ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻣﯾﯾون و اﻣﯾّت ﭼﮑﺎر!؟« ﻗرآن-
 -٨و ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻋﺎﺷﻖ و ﺗﻧﮭﺎ و ا ّﻣﯽ اﺳت و ﻟذا ﻓﻘط ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﺗﻧﮭﺎﯾﺎن و اﻣﯾﯾون ﺑﮫ او روی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد» :و در آن روز ﯾﮕﺎﻧﮫ و
ﺗﻧﮭﺎ ﺷده و ﺑﺳوﯾش ﻣﯽ آﯾﻧد «.ﻗرآن -ﭘس ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ» ،ﻋرﺑّﯽ« اﺳت.
 -٩ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻋراب از ﻧﺳل اﺳﻣﺎﻋﯾل ذﺑﯾﺢ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ھﺎﺟر)ع(  ،ﺗﮏ و ﺗﻧﮭﺎ در آن ﺑﯾﺎﺑﺎن اﺳﮑﺎن ﻧﻣودﻧد و ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا
را ﺑﻧﺎ ﮐردﻧد ﺧﺎﻧﮫ ﻋرﺑّﯽ را!
 -١٠اﻧﺳﺎن ﻋر ّﺑﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻗرآﻧﯽ اﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ -ھﺎﺟری اﺳت .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم ﺟﮭت
اﺣﯾﺎی آﺋﯾن اﺑراھﯾم ﺣﻧﯾف ﻧﺎزل ﺷده اﺳت ﮐﮫ آﺋﯾن »ﻋرﺑّﯽ« اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣذھب و ﻣﺳﻠﮏ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و زﻻل و ا ّﻣﯽ و ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﮫ و
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ﺗﺄوﯾل ﮔراﻧﮫ اﺳت و ﺗﻔرﯾدی و ﺗوﺣﯾدی! ﭘس اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﺷده از ﻧژاد و دھر اﺳت .ﭘس اﻧﺳﺎن ﻋرﺑّﯽ و »ﮐﺗﺎب ﻋرﺑﯽ« اﺗﻔﺎﻗﺎ ً
اﻧﺳﺎن و ﮐﺗﺎب ﻏﯾرﻋرب اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﻋرﺑّﯽ ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻏﯾر ﻋرب اﺳت زﯾرا اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ اﺳت .و
ﻟذا اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺟز ﻣطﮭرون درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎک ﺷدﮔﺎن از ﻧژاد و ﻗوﻣﯾّت و ﺗﺎرﯾﺦ! زﯾرا ھر ﭼﮫ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اﺳت از ﺷﺟره
اﺑﻠﯾس ﯾﻌﻧﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻗرآن و ﻗرآﻧﯾﺎن ھم ﻋرب ﺑوده اﻧد زﯾرا ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﮐﺳﯽ ﺑود
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻣرش را ﺑﺎ ﻧژاد ﺧود در ﻧﺑرد ﺑود)ﺻﺣﯾﻔﮫ ﺳﺟﺎدﯾﮫ(.
 -١١ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم آﺧرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﻋرﺑّﯽ ﮐﮫ اﺣﯾﺎء ﮔر ﻗرآن ﻋرﺑّﯽ اﺳت ﯾﮏ ﻋرﺑﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻧﮭﺎ و
ا ّﻣﯽ و ﭼوﭘﺎن ﻣﻧش ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ا ّﻣﯾت و ﻓطرت ﺑﺷری ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد.
 -١٢ﭘس »ﻗرآن ﻋرﺑّﯽ« ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺑﻧده را ﺑﮫ ﺣﮑﻣت ا ّﻣﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻋرﻓﯽ و ﮐﺗﺎب ﷲ رھﻧﻣون ﮔردﯾد و ﻧﮫ زﺑﺎن ﻋرب و ﻋرﺑﯾت
ﻧژادی -زﺑﺎﻧﯽ در ﻗرآن! در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ھرﭼﮫ ﺗواﻧﯽ ﺑﻣﺎن و ﺑﯾﻧدﯾش!
 -١٣ﭘس »ﻗرآن ﻋرﺑّﯽ« و »ﺣﮑﻣت ﻋرﺑﯾﺎ« ھﻣﺎن ﻧور اﻣﯾت و ﻋﻘل ﻓطری اﻟﮭﯽ در ﺟﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺗﺎب
ﷲ و ﺣﮑﻣت ﷲ رھﻧﻣون ﺷده و آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ را ﺑر آﻧﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن ھﻣﺎن ﻧور ﻗرآﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻓرا
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻋﯽ

١١١٠

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﺷﺗﺎدم
٢٨٠

ﺣﺿرت »ﺳﯾن  -ﺳﻧت«

١١١١

ﯾﺎ ﺳﯾن )س(
 -١ﺣرف ﺳﯾن ﺑر ھر ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ درآﯾد ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل وﻗوﻋش ﻣﯽ رود و ﻓﻌﻠش را ﺳﺑﻘت ﻣﯽ ﺟوﯾد و ﺣﺗﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد» :ﺳﯾرﺣﻣﮭم
ﷲ «.ﺗوﺑﮫ) -٧١ﺧداوﻧد رﺣﻣﺗش را ﺑر آﻧﮭﺎ ﺣﺗﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت( .ﺳﯾﻌﺟﻌل ﻟﮭم اﻟرﺣﻣن ودّا .ﺧدای رﺣﻣﺎن ﺑﺳرﻋت ﺑراﯾش دوﺳﺗﯽ
ﺣﺗﻣﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد) .ﻣرﯾم -(٩۶ﭘس ﺣرف »س« ﺣرف ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ و ﻗﯾﺎﻣﺗﮭﺎﺳت .ﭘس ﺣرﻓﯽ ﻣﺧﺗص دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت ﮐﮫ دﯾن
آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت اﺳت .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ »ﯾﺎﺳﯾن« از اﻟﻘﺎب ﻣﺑﺎرک اﻟﮭﯽ ﺣﺿرت اﺳت ھﻣﭼون »ﻧون« و »ﻗﺎف« و »طﮫ«.
ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺣروف ﻣﻘطﻌﮫ ﻗرآﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ درﺑﮭﺎی ورود ﺑﮫ ﺳور ﻗرآﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ﻟذا ﻓﻘط اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺣﻣدی ﻗﺎدرﻧد ﺑر اﺳرار
ﺑﺧﺻوص اﯾن ﺳوره وارد ﺷوﻧد.
ی« اﺳت .ﮐﮫ ﺳﻼم ذات دﯾن ﻣﺣﻣد)ص( اﺳت و
 -٢از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ »س« ﺷروع ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﺷﮭورﺗرﯾن آﻧﮭﺎ »ﺳﻼم« و »ﺳو ّ
ﺳوی ھم ﮐﮫ واﻗﻌﮫ اﺳﺗوای ﺧدا ﺑر ﻋرش اﺳت در روز ھﻔﺗم ﮐﮫ روز ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ اﺳت .ﭘس اﯾن دو اﺳم اﻟﮭﯽ ھم ﺑﮫ
ّ
وﯾژﮔﯽ ﺣرف ﺳﯾن ،ﻣﺧﺗص دﯾن ﻣﺣﻣد و ھوﯾت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن و رﺳول ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ظﮭور ﺣﻖ! در اﯾن ﺑﺎب
ﺑﮫ ﻓﺻل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن اﺳﻣﺎء رﺟوع ﮐﻧﯾد.
 -٣و اﻣﺎ »ﺳﯾن« را ﺑﺎ ﺳﻧت ﷲ ﭼﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ اﺳت؟ ﺳﻧت ﷲ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺣت اﻟﻠﻔظﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳن ﺧداﺳت .و ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋرﻓﯽ ھم
ﺑﻣﻌﻧﺎی طرﯾﻘت و راه و روش و ﻣﺳﻠﮏ ﺧداﺳت .و اﯾن دو ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ دو روی ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ واﺣد اﺳت زﯾرا ھر طرﯾﻘت و ﺳﻧت و
ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻓﻘط در ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣر ﻓردی ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ آن اﺳت اﻣﮑﺎن ﭘﯾداﯾش دارد .و ﻋﻣر و ﺳن و ﺳﺎل و ﺣﯾﺎت ﺧدا ﺑﮫ ادراک ﺑﺷری
ھﻣﺎن ﺳن و ﺳﺎل ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ آﻏﺎز و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت و ﻋﯾن ﺳرﻣدﯾت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت .ﭘس ﺳﻧت ﷲ ،طرﯾﻘت
ﺳرﻣدی و ﻣﮑﺗب ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳت .ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳرﻣدﯾت و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾل و زوال ﺑﺎﺷد .و ﻟذا ﺑﺎرھﺎ در ﮐﺗﺎب
ﺧدا ﺷﺎھد ﺗذﮐر اﯾن اﻣر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ :ﺳﻧت ﺧدا را ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺳر ﺳﯾن و اﻗﺗدای »ﯾﺎﺳﯾن« و ھوﯾت ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎﺳﯾن ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت و ﺑرﭘﺎﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت اﺳت
 -۴و اﻣﺎ ﭼرا ﺳﻧت ﷲّ ،
ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت ھم ﺟز ظﮭور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺣﻖ ﻧﯾﺳت .ﭼرا ﮐﮫ دﯾن ﻣﺣﻣد ،دﯾن ﻗﯾﺎﻣت و ظﮭور اﺣدﯾت ﺣﻖ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣﻣد،
اﺳوه ﺣﺳﻧﮫ اﯾن ﺳﻧت ﺧداﺳت ﺑﻘول ﺧودش در ﮐﺗﺎﺑش! ﭘس ﻣﺣﻣد)ص( ،ﻣظﮭر ﺳﻧت ﷲ اﺳت و اﻣﺎﻣﺎﻧش ھم اﯾن ﻣظﮭرﯾت را در
اﻋﺻﺎر و ﻗرون ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ دارﻧد ﺗﺎ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم آﺧرﯾن ﮐﮫ ﺳﻧت ﷲ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑر زﻣﯾن اﺣﯾﺎء و ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺣﻣدی ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭼون ﺧودش ،ﻣظﮭر ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻧت ﷲ و ﺳن و ﺳﺎل ﺧدا ﺑﺎﺷﻧد .و ﻟذا ﺷﺎھد ﺣﺿور ﻧور
ﻣﺣﻣدی در ازﻟﯾت ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم .ﭘس ﺳن ﺧدا و ﺳن ﻣﺣﻣد و اﻣﺎﻣﺎﻧش ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻧت و طرﯾﻘت ﻣﺣﻣدی ھم
ظﮭور ﺳﻧت ﷲ اﺳت و ظﮭور اﺑدﯾت او!
ﺳرﮔﺷﺎﺋﯽ ﮐردﯾم آﯾﺎ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ
ﺳر :ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻗرآن را ّ
ﺳر ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺣﻖ اﺳت و ﻧﯾز ﺑﯾﺎﻧﮕر و رازﮔﺷﺎی اﯾن ّ
 -۵ﭘس »ﺳﯾن« ّ
ﺳر ﻧﯾز از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت
ﺳرﮔﺷﺎﺋﯽ ﻧﯾز از ﺣرف ﺳﯾن اﺳت :ﯾ ّ
ﺳر و ُﻣ ّ
ﺳرﻧﺎ اﻟﻘرآن -و ّ
ھﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﺑد) .ﺳوره ﻗﻣر( -ﮐﮫ اﯾن ّ
ﺳر ﺳﯾن! و ﻧﯾز ﮐﺗﺎب ﻗﯾﺎﻣت و ﮐﺗﺎب ﺳﻧت ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳن او و
ﮐﮫ ذﮐرش رﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘس ﮐل ﻗرآن ﻧﯾز ﮐﺗﺎب ﯾﺎﺳﯾن اﺳت و ّ
ظﮭور ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اوﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ظﮭور ﻧور ﻣﺣﻣدی اﺳت ﮐﮫ در ازل در ذات اﻟﮭﯽ ﻣﻘﯾم ﺑوده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧور اﺣﻣدی! ﻧور
ﺣﺎﻣﯾم! ﻧور ﺣﻣد ذاﺗﯽ ﭘروردﮔﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ذاﺗش ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺣﻣدش ﺑﮫ اوج رﺳﯾده و »اﺣﻣد« )ﭘرﺳﺗﻧده ﺗرﯾن( ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور
رﺳﯾده و ﻣﺣﻣود ﮔردﯾده اﺳت .ﭘس ﻣﺣﻣد ،ﺟﻣﺎل »ﺳﯾن« اﺳت ﮐﮫ ﺳﻧت ﺣﻣﯾدی ذات ﺣﻖ را آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت :ﭘرﺳﺗش و ﺣﻣد
ازﻟﯽ -اﺑدی!
رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن! و ﺳﻧﺗﯽ ﺟز اﯾن ﺑرای ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت.
 -۶ﭘس ﻣﺣﻣد)ص( ،ظﮭور ﺟﻣﺎل ﺟﺎوداﻧﮫ ذات ﺣﻣﯾدی ﺧداﺳت و ﻣظﮭر اﻟﺣﻣد
ّ
ﭘس ﻣﺣﻣدﯾﺎن ﻧﯾز ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺟﺎوداﻧﮫ ﭘروردﮔﺎرﻧد در ﺻﻠوة ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﺻﻠوة ﺧداوﻧد ﺑر ﻣﺣﻣد اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﺑد ﺑﻣﺎن!

١١١٢

 -٧ﭘس ھﻣﮫ ﺗﻌﻠﻘﺎت و ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض و در ﺑﺷرﯾت از اھﺎﻟﯽ ﺳﻧت ﷲ ھﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﻧﻌﻣت ﷲ ،ﺣزب ﷲ ،ﺻراط ﷲ،
ﺑﺻﺎﺋر ﷲ ،ﺟﻧب ﷲ ،وﺟﮫ ﷲ ،ﺑﻘﯾﺔ ﷲ و ﻏﯾره! ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺣﻖ ﻣﻠﺣﻖ ﺷده اﻧد و ﻣظﮭری از ﺳﻧت
ﷲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻋﯽ

١١١٣

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﺷﺗﺎد و ﯾﮑم
٢٨١

ﺣﺿرت »ﺗﺎء  -ت«

١١١٤

ﯾﺎ ﺗﺎء
 -١ﻗﺑﻼً داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺣرف »ب« ،ﮔﺷﺎﯾﻧده دھﺎن و زﺑﺎن و ﺑﯾﺎن اﺳت ﺑﮫ وﻗت ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ ھوا از ﻣﯾﺎﻧﮫ دو ﻟب .ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻟﻔظ ﺑﮫ
وﻗت ﻓرو دادن ھوا ﺑﯾن ﻟﺑﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻟﻔظ »م« ﻣﯽ ﺷود .و ﻟذا ب و م ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺎﺑﺎ و ﻣﺎﻣﺎن ھﻣﮫ اﻟﻔﺎظ و ﺣروف ھﺳﺗﻧد .و دم و
ﺑﺎزدم ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ!
 -٢وﻟﯽ ﺣرف »ﺗﺎء« ﺗﺄوﯾل ﺷده و ﻏﺎﯾت آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧده ﺣرف ب و ﺳﺎﺋر ﺣروف اﻟﻔﺑﺎء اﺳت .ﺣرف »ت« ﺗﻣﺎﻣﯾت و ﺗﻣﺎم ﮐﻧﻧده
ظﮭور و ﺑروز ھﻣﮫ ﺣروف و ﮐﻠﻣﺎت اﺳت .زﯾرا ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﺣرف »ت« ﺑر ﺳر ھر ﻓﻌﻠﯽ آن ﻓﻌل دوﺑﺎره اﻣر ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ
ﺷود و آدﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن طرﯾﻖ ھر ﻓﻌل و ﺻﻔﺗﯽ را ﺑواﺳطﮫ ﺗﻼش و ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﮑرار ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻣری ﺑﺎطﻧﯽ و ذاﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﻌﯾل
رخ ﻣﯽ دھد .زﯾرا ﻓﻌﯾل ،ﯾﮏ ﻓﻌل ذاﺗﯽ و ﺧودی اﺳت و ﺗﻔﻌﯾل ھم ﺗﻼش ﺑرای ذاﺗﯽ ﮐردن ﻓﻌل اﺳت ﻣﺛل ﺗﮑرﯾم ،ﺗﻘدﯾس ،ﺗطﮭﯾر،
ﺗﻣﮑﯾن ،ﺗﻌﻣﯾد ،ﺗﻔرﯾﺢ و اﻣﺛﺎﻟﮭم.
 -٣ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﺑواﺳطﮫ ﺗﻔﻌﯾل ھر اﻣری ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ را ﺑواﺳطﮫ ﺗﮑرار و ﺗﻘﻠﯾد و ﺗظﺎھر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎطﻧﯽ و ذاﺗﯽ
ﺗﻔرح و ﺗﻔرﯾﺢ ،ﺗﻣﮑّن و ﺗﻣﮑﯾن!
ﮐﻧد .ﺗرﺣّم و ﺗرﺣﯾم ،ﺗﻘدّس و ﺗﻘدﯾسّ ،
 -۴اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺗﻔﻌﯾل ﺣﺎﺻل ﺗﻼوت اﻟﮭﯽ ﺑر اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد »و ﻣﺎ ﻗرآن را ﺑر ﺗو ﺗﻼوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم «...ﻗرآن-
ﭘس ﺧداوﻧد ﺗﻼوت ﮐﻧﻧده اﺣﮑﺎم و اواﻣر آﻓرﯾﻧش ﺧوﯾش ﺑر ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﺧﺻوص اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﻌﻣﺎت و دﯾﻧش را ﺑر
ﺑﺷر ﺗﻣﺎم ﮐرده اﺳت» :اﻣروز ﻧﻌﻣت را ﺑر ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﮐردم «.ﻗرآن -ﭘس ﺧداوﻧد ﺗﻣﺎم ﮐﻧﻧده و ﮐﺎﻣل ﮐﻧﻧده اﻣر و ﻧﻌﻣت و ﺧﻠﻘش ﺑر
ﺑﺷر اﺳت از طرﯾﻖ ﺗﻼوت ﻣﺳﺗﻣر ﮐﺗﺎﺑش ﺑر اﻧﺳﺎن ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﯾواﺳطﮫ و ﯾﺎ ﺑﺎواﺳطﮫ ،ﺑواﺳطﮫ وﺣﯽ و اﻟﮭﺎم و ﯾﺎ
رﺳﺎﻟت ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش!
 -۵ﭘس ﺗﻼوت و ﺗﻣﺎﻣﯾت از اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرف »ت« ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
 -۶ﺣرف »ت« ﻋﻼوه ﺑر آﻏﺎز اﻓﻌﺎل در ﻣﯾﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ھم دارای ھﻣﺎن ﺧﺎﺻﯾت ﺗﻔﻌﯾﻠﯽ و ﺗﻼش درون ذاﺗﯽ ﺟﮭت ﺧودی ﮐردن اﻓﻌﺎل
اﻟﮭﯽ اﺳت ﻣﺛل اﺳﺗﻌﺎﻧت ،اﺳﺗﻘﺑﺎل ،اﺳﺗﻣرار ،اﺳﺗﻣﺎع ،اﺳﺗﻘﻼل و اﻣﺛﺎﻟﮭم .و اﯾن ﺑﮫ روش ﺗﺑﻌﯾت و ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﻠﻘﯾن و ﺗﮑرار اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ﺣرف »ت« آن ﻧوری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آدﻣﯽ اﯾن ﺗوان را ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﺗﺎ اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ را ﺑر ﺧود از ﺑﯾرون اﻟﻘﺎء و ﺟﺎری ﺳﺎزد و ذاﺗﯽ
ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً دارای ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ از ﻓطرت ﺧوﯾش ﮔردد و ﺑﮫ ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ ﺑرﺳد و وﺟودش ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑرﺳد.
 -٧ﺣرف »ت« در آﺧر اﻓﻌﺎل ﻧﯾز آﻧﮭﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺳم ﻓﻌل ﻣﯽ ﺳﺎزد :ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ارادت ،ﻋﺑﺎدت ،رﻓﺎﻗت و اﻣﺛﺎﻟﮭم.
 -٨ﭘس ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ ھﻣﭼون »ت« اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟت در ﺟﺎی ﺟﺎی اﻓﻌﺎل را ﻧدارد و در ھر ﮐﺟﺎی اﻓﻌﺎل ﮐﮫ وارد ﻣﯽ ﺷود
اﻓﻌﺎل را ﺑرای اﻧﺳﺎن ،ذاﺗﯽ و ﺧودی و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺻﻔﺎت و ﻣوﺟودﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺣرف »ت« ،ﺗﻣﺎم ﮐﻧﻧده و ﮐﺎﻣل ﮐﻧﻧده وﺟود ﺧدا
ﺗﻠو
در ﺑﺷر اﺳت از طرﯾﻖ ﺗﻼوت اﻟﮭﯽ ﺑر ﺑﺷر! ﮐﮫ اﯾن دو ﻓﻌل اﻟﮭﯽ ھم ﺑﺎ ﺣرف »ت« ﺷروع ﻣﯽ ﺷود :ﺗﻼوت ﮔر و ﺗﻣﺎم ﮐﻧﻧدهّ :
و ﻣﺗ ّﻣم!
 -٩ﺗﮑرﯾم ،اﺳﺗﮑرام ،ﮐراﻣت )ﮐرم( ،ﺗرﺣﯾم ،اﺳﺗرﺣﺎم ،رﺣﻣت )رﺣم(.
ﺗواب ﻧﯾز از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﻓﻌل ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﮫ ﺳوی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن را ﺑﺑﺧﺷد و
ّ -١٠
ﺗوﺑﮫ ﺷﺎن را ﺑﭘذﯾرد .ﮐﮫ اﯾن ﻓﻌل اﻟﮭﯽ ﻧﯾز وﺟﮭﯽ از ﺗﻼوت اﻣرش ﺑر اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺗﻣﺎﻣﯾت رﺣﻣت و ﻧﻌﻣت و ﻣوﺟودﯾﺗش ﺑر
ﺑﺷر!

١١١٥

 -١١ﭘس ﺣرف »ت« ﺗﺄوﯾل ﮔر ﮐﺎﻣل ﻏﺎﯾت ھﺎی ﺣروف و اﺳﻣﺎء و اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ ﺑر ﺑﺷر اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل ﮐﻧﻧده ھم از
اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرف »ت« آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن را ﺑﺳوی ازﻟﯾت وﺟودش ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ اش را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻌﯾّن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد!
 -١٢ﺣرف »ت« ﺗﻼوت ﮐﻧﻧده اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ در وﺟدان ﺑﺷر اﺳت از طرﯾﻖ ﺗﺑﻌﯾت و ﺗظﺎھر و ﺗﻌﺎﻣل و ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﻠﻘﯾن و ﺗﮑرار اﻓﻌﺎل
اﻟﮭﯽ از ﺑرون ﺑﮫ درون .ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره اﯾن اﻓﻌﺎل در ﻓطرت ﺑﺷری ،ذاﺗﯽ و ﺧودی و اﻟﮭﯽ ﺷوﻧد و وﺟودش ﺑﺧﺷﻧد!
 -١٣ﭘس ﺣرف »ت« ﺣرﻓﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز و ﻣﺣوری در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت زﯾرا اﺳﺎس اﯾن ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد ھﻣﺎن ﺗﻌﻠﯾم
ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﻧﺳﺎن ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون »ﺗﻼوت« ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾز ﺗﺑﻌﯾت و ﺗﻘﻠﯾد و ﺗظﺎھر ﺑﮫ اﻋﻣﺎل دﯾﻧﯽ و اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ و
اﺧﻼق ﷲ!
 -١۴ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺑﺷری ﺑﺎ ﺣرف »ت« ﺑر ﺳر اﻓﻌﺎل آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﺗﺑﻌﯾت ،ﺗﮑﺎﻣل ،ﺗﻌﺎدل ،ﺗرﺑﯾت،
ﺗﻌﻠﯾم ،ﺗﻔﮑر ،ﺗزﮐﯾﮫ ،ﺗطﮭﯾر ،ﺗﻌﺑّد ،ﺗرﺗﯾب ،ﺗﻣرﯾن ،ﺗﻧﺑﯾﮫ و اﻣﺛﺎﻟﮭم!
 -١۵ﭘس ﺣرف »ت« دارای ﻧور اراده اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت و ﺣﺎﻣل اراده ﺑﮫ ﻓﻌل اﺳت ﺟﮭت وﺟود ﯾﺎﻓﺗن اﻟﮭﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه آﻓرﯾﻧش
ﺟدﯾد اﻧﺳﺎﻧﯽ! اراده ﺗﻔﻌّل ﺑﮫ اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ!
» -١۶ت« ،ﻧور ﺗﺑﻌﯾت و اطﺎﻋت از اﺧﻼق ﷲ و ﺷرﯾﻌت اﺳت .ﺑدون ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرف »ت« آﻏﺎز ﺷود اﻣﮑﺎن ھﯾﭻ ﻋﻣل و
ﺗﻼﺷﯽ ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﻣﺎدی و ﭼﮫ ﻣﻌﻧوی :ﺗذﮐّر ،ﺗﻔﮑّر ،ﺗطﮭﯾر ،ﺗﺑﻌﯾت ،ﺗزﮐﯾﮫ ،ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻘوا!
» -١٧ت« ،اراده ﺑﮫ ﺗﻘواﺳت و ﺑطور ﮐﻠﯽ اراده ﺑﮫ اراده ﮐردن!
» -١٨ت« اﻣر ﺑﮫ »ﺗﺧﻠﻘوا ﺑﺎﺧﻼق ﷲ« اﺳت.

ﻋﯽ

١١١٦

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﺷﺗﺎد و دوم
٢٨٢

ﺣﺿرت »ﺗﻼوت«  -ﻧوراﻓﺷﺎﻧﯽ
)ﺗَﻠّﯽ -ﺗﻠ ّو -ﺗﺎﻟﯽُ -ﻣﺗﻠّﯽ -ﺧﯾراﻟﻣﺗﻠّﯾن -اﺧﻠﻖ اﻟﻣﺗﻠّﯾن -اﺗﻠﯽ اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن(

١١١٧

ﯾﺎ ﺗﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺗﻠّﯽ
» -١ﺗﻼوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم آﯾﺎت ﮐﺗﺎب ﻣﺑﯾن را ﺑﮫ ﺣﻖ ﺑر ﺗو از ﺑرای ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﻧد «.ﻗﺻص» -٢-٣اﻣر ﺷده ام ﺗﺎ ﻗرآن را
ﺗﻼوت ﮐﻧم ﭘس ھر ﮐﮫ ھداﯾت ﺷد ﺑﺳوی ﺧود ھداﯾت ﺷده اﺳت «...ﻧﻣل-٩٢
ﮐل دﯾن ﺧدا ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﻼوت آﯾﺎت و اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ اﺳت از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﺑﮫ رﺳوﻻن و از رﺳوﻻن ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و
ﺳﭘس ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن! اﯾن ﺗﻼوت ﺟوھره اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر اﺳت .و ﻣﮭﻣﺗر از آن اﻣر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد و اﻟﻘﺎی آﻓرﯾﻧش
ﺟدﯾد اﺳت.
 -٢ﺗﻼوت از ﻣﺻدر »ﺗﻠﯽا« و »ﺗﻠو« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘرﺗواﻓﮑﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﺻطﻼح »ﺗﻼﻟو« ﻣوﺳوم اﺳت .ﮐﮫ ﺑدون ﺗردﯾد
ﺗﻼوت اﻟﮭﯽ ﺑر ﺳﯾﻧﮫ رﺳوﻟش از ﺟﻧس ﭘرﺗواﻓﮑﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ از ﺟﺎﻧب رﺳول ﺑر ﺳﺎﺋرﯾن ھم ﺣﺎﻣل آن ﭘرﺗو اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در درﺟﮫ
ای ﻧﺎزﻟﺗر! ﭼرا ﮐﮫ در ظرف واژه ھﺎ و ﺳواد )ﺗﺎرﯾﮑﯽ( ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود .از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﻟطﯾف ﺗر از اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از
ﻣﻧﮑر دارد و ﻗﻠﺑﯽ ﺗر اﺳت.
 -٣ﺗﻼوت ،ﻧزول ﻧوراﻧﯽ ﻗرآن اﺳت و درﺟﮫ ﻧوری از ﻗراﺋت اﺳت .و ﻟذا ﻣﮑررا ً ﺳﻔﺎرش ﺷده ﮐﮫ ﻗرآن را در ﺷراﯾط ﻣﻌﻧوی و ﺑﺎ
ادب و ﺗواﺿﻊ ﻗراﺋت ﮐﻧﯾم و ﺑﺷﻧوﯾم .زﯾﺑﺎﺧواﻧﯽ ﻗرآن ﺑﺎ ﺻوت ﻟطﯾف )و ﻧﮫ ﺑﺎ ﻋرﺑده و ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت آوازی آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ راﯾﺞ اﺳت( و
ﺑﺎ ﺻداﺋﯽ ﻣﻌﺗدل و ﻣﻼﯾم ﻧﯾز وﺟﮭﯽ از اﯾن ﺷراﯾط اﺳت.
 -۴ﺑدون ﺷﮏ آن ﺗﻼوت و ﻗراﺋﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه ﻣﻌﻧﺎی آﯾﺎت و ﯾﺎ ﺗداﻋﯽ ﮐﻧﻧده ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺧود ﺑﺧود ﺳﻣت و ﺳوی ﺑﮫ اﺻطﻼح
ھﻧری و آوازه ﺧواﻧﯽ و ﻓﺳﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺷراﯾط را ﺑرای ورود ﺷﯾطﺎن ﺑرای ﻗراﺋت ﮐﻧﻧده و ﺷﻧوﻧده اش ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﭼرا ﮐﮫ ھر
ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد ﺷﯾطﺎن ھم ﺑﮫ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺧود ﻣﺷﻐول ﻣﯽ ﺷود طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ در ﮐﺗﺎﺑش! و اﯾن دﺧل و ﺗﺻرف
اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھم ﺑﮫ ﺻرف ﮔﻔﺗن اﻋوذ ﺑﺎ  ...ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود .زﯾرا درب ورود ﺷﯾطﺎن ﺑر اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ظﻠﻣت اﺳت ظﻠﻣت ﺟﮭل
و ﺳﮭوﯾت و رﯾﺎ در ﻋﺑﺎدات و ﺗﻼوت ﻗرآن .ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠّﯾن ھم از ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت اﺳت.
 -۵اﯾن ﭘﻧدار ﮐﮫ اﻟﻔﺎظ ﻗرآﻧﯽ ﺑﺧودی ﺧود دارای ﻧور و ھداﯾت ھﺳﺗﻧد ﺗﺻوری ﻣوھوم و ﺧراﻓﮫ ای ﺷرک آﻟوده اﺳت .زﯾرا در
اﯾﻧﺻورت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺻﻼً زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ را زﺑﺎن ﻣﻘدس و ﻧوراﻧﯽ و ھداﯾت ﺑﺧش داﻧﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش اﻋراب را دارای
اﺷد ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق ﺧواﻧده اﺳت .ﭘس زﺑﺎﻧﺷﺎن ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﮑرده اﺳت اﻻ در ﺟﮭت ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻋرﺑﯽ و ﺷﻘﺎوت و اﺷد ﮐﻔر!
 -۶ﺗﻼوت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘرﺗواﻓﮑﻧﯽ ﻗرآن ﺟز از وﺟﮫ ﻣﻌﻧوﯾت و ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗوﺟﯾﮫ و ﺣﻖ دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷت طﺑﻖ ﺻدھﺎ
آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﮐﮫ ﺟﺎھﻼن دﯾﻧﯽ را ﺑدﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﺧواﻧده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﻗرآن را ﺑﮫ ﺻرف ﺛواب اﺧروی ﻗراﺋت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺑدون ﺷﮏ ھﯾﭻ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺎم و ﻣﻌﺎرف آن ﻧدارﻧد و اﯾﻧﺎن ﮐﻣﯾﻧﮕﺎھﮭﺎی ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﺣرﻓﯽ ﻣﯽ
ﺧواﻧﻧد )ﻗرآن(-
 -٧ﻗراﺋت ،ﺗﻼوت اﺳت و ﺗﻼوت ﻧوراﻓﺷﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧور ھم ﺟز ﻧور ﺗﻔﮑر و ﻣﻌرﻓت و ﺗﺻدﯾﻖ و اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﻠوب
ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت را ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺑﮫ ذﮐر ﺧدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﭘروردﮔﺎر را ﺑﮫ ﻧور دل دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد!
 -٨ﺗﻼوت ﻗرآن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ آن ﭼﻧﺎن واﻗﻌﮫ ﺑزرگ و ﻣﻘدﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ آن ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐرده اﺳت» :ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺗﻼوت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ذﮐر «.ﺻﺎﻓﺎت -٣و ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺳوﮔﻧدھﺎی اﻟﮭﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺗﺟﻠﯾﺎت و ظﮭورات او در ﺟﮭﺎن اﺳت .و
ﺑﮫ ﻧﻘل از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن در ﺗﻼوت ﻗرآن ،ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و آﻧﮑﮫ ﭘروردﮔﺎرش را دﯾدار ﻣﯽ
ﮐﻧد ﻋﺎرﻓﯽ واﺻل و از ﻣﺧﻠﺻﯾن ﻣﯽ ﺷود و ذاﮐر!

ﻋﯽ

١١١٨

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﺷﺗﺎد و ﺳوم
٢٨٣

ﺻب«  -ﻧزول ﻋذاب ﺷدﯾد
ﺣﺿرت »ﺻﺑب -
ّ
)ﺻﺑّﺎب -ﻣﺻﺑّب -ﻣﺻ ِﯾّب -ﺧﯾراﻟﻣﺻﺑﺑﯾن(

١١١٩

ب
ﯾﺎ
ﻣﺻ ّ
ّ
ﺻب ﯾﺎ ِ
ﺻب« و »ﺻوب« رﯾﺷﮫ ای واﺣد دارﻧد و ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺑﮭم در ﻗرآن ﮐرﯾم اراﺋﮫ
 -١ﻗﺑﻼً درﺑﺎره ﻣﺻﯾﺑت ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾمّ » .
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﯾم ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﺧدا ﻣطﻠﻘﺎ ً اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻣﺎت ﺗﮑراری و ﻣﺗرادف و ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ وﺟود ﻧدارﻧد و ھر ﮐﻠﻣﮫ ای
دارای ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺧوﯾش اﺳت زﯾرا در ﺳﺧن ﺧدا ﻋﺑث راھﯽ ﻧدارد و ﺧداوﻧد ﺟﮭت ﻗﺎﻓﯾﮫ ﭘردازی و ﻣﻘﺎﺻد ﺷﺎﻋراﻧﮫ
ﻣﺗرادف ﺳﺎزی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻗرآن ﮐﺗﺎب ﺷﻌر ﻧﯾﺳت.
 -٢در ﻓﺻل ﻣﺻﯾﺑت ﮐﮫ از ﻣﺻدر »ﺻوب« اﺳت ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ھر ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ ﺟﮭت اﺣﯾﺎی ﻋداﻟت ظﺎھر و ﺑﺎطن رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ھم ﺑر ﮐﺎﻓران ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و ھم ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻣﺧﻠﺻﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎﻟش ﻣﯽ روﻧد و در ھر دو ﺣﺎﻟت ،ھداﯾت ﺑﺧش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺻب« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧزول ﺷدﯾد
ﮐﺎﻓران را از ﺳﻘوط ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد و ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ اﺟری ﻋظﯾم و اﺧﻼص در دﯾن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .وﻟﯽ » ّ
ﻋذاب اﺳت ھﻣﭼون ﺑﺎرش ﻋذاب! »ﭘس ﭘروردﮔﺎرت ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋذاﺑش را ﺑر ﺳرﺷﺎن رﯾﺧت «.ﻓﺟر -١٣ﻧزول ﺑﺎرش ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ طوﻓﺎن ﻧوح و ﻧﺎﺑودی ﮐﺎﻓران ﺑر روی زﻣﯾن ﺷد ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﻟﻔظ اﺳت )ﺻﯾﻧﺎ ﺻﺑّﺎ ً( ﻋﺑس-٢۵
 -٣ﻗﺑﻼً در ﻓﺻل »ﺻﺎد« ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﺣرف »ص« ﺣﺎﻣل ﻧور ﺷﮑﺎﻓﻧده ظﻠﻣت دھر اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﮐﻔر ﺑﺷر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﺣرف
ﺻب را درﯾﺎﻓت .ﮐﮫ ﻣﺻﯾب )ﺻوب( ﻧزول
»ب« ﻧﯾز ﮔﺷﺎﯾﻧده ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن راز ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺻوب و
ّ
ﺑﻼﺋﯽ ﺻواب اﺳت زﯾرا ﺣرف »و« ﺑﯾن ص و ب اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﻣﺻﺎﺋب ﺑﺷری ﻣوﺟب ﮔﺷﺎﯾش ﻧوری ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﻣﯽ
ﺻب« ،اﯾن ﻧور ﺿد دھری ﺑﯾواﺳطﮫ ﺑر ﺳر ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ ﮐﺎﻓران ﻣﯽ ﺑﺎرد و آﻧﺎن را
ﺷود ﮐﮫ ﻣﺻدر ﻋدل و ﺻدق اﺳت .وﻟﯽ در » ّ
ﺻب اﺳت وﻟﯽ ﻣﺻﺎﺋب ﺑﮫ
در ھم ﻣﯽ ﺷﮑﻧد و ﮐﻔر ﻧﺎطﻘﮫ ﺷﺎن را ھم ﻣﺗﻼﺷﯽ و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﺛل واﻗﻌﮫ طوﻓﺎن ﻧوح ﮐﮫ از ﺟﻧس
ّ
ﺻواب ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺻدق و ﻋدل ﻧﻔس را اﺣﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﻣﺻﯾﺑت اﺣﯾﺎء ﮐﻧﻧده و ﻣﺻﯾﺑت در ھم ﮐوﺑﻧده!

ﻋﯽ

١١٢٠

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﺷﺗﺎد و ﭼﮭﺎرم
٢٨۴

ﺣﺿرت »اﻟﮭﺎم و ﻧدا«
)ﻻھمُ -ﻣﻠ ِّﮭم -ﺧﯾراﻟﻣﻠ ّﮭﻣﯾن -اﻟﮭم اﻟﻼھﻣﯾن -اھدی اﻟﻣﻠ ّﮭﻣﯾن -ﻧﺎدی -ﻣﻧﺎدی(

١١٢١

ﯾﺎ ُﻣﻠ ِ ّﮭم ﯾﺎ ﻣﻧﺎدی
» -١ﻧﻔس اﻧﺳﺎن را ﺑرﭘﺎ ﻧﻣود و ﺳﭘس ﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ را در آن اﻟﮭﺎم ﮐرد «.ﺷﻣس -٧-٨ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از طﺑﻘﺎت ﻧﻔس آدﻣﯽ
ﻧﻔس ﻣﻠﮭﻣﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﯾن ﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ آن اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧﯾر و ﺷر و ﯾﺎ ھر اﻣر دﯾﮕری را .ﭘس ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻟﮭﺎم ﭘذﯾر
اﺳت و اﻟﮭﺎم ﻧﯾز درﺟﮫ ای از وﺣﯽ اﻟﮭﯽ و اﻟﻘﺎی ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻧﻔس آدﻣﯽ اﻟﮭﺎم ﮐﻧد.
 -٢رؤﯾﺎھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺗﻔﮑرات و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ اﻟﮭﺎﻣﺎت ھﺳﺗﻧد! وﻟﯽ اﻟﮭﺎﻣﺎت ﺑﺷری ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺛﯾری دارد:
ﻋﺎﻟم ﻣﻠﮑوت و ﻗدﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ارواح طﯾﺑﮫ اﺳت ،ﻋﺎﻟم ظﻠﻣﺎت و ﻗﻠﻣرو ﺷﯾﺎطﯾن ،ﺧﻧﺎﺳﺎن و وﺳواس ﻧﺎس .و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓطرت ﷲ
در اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﯾﺎء و ذاﮐر ﺷده اﺳت ﺑواﺳطﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ،دل و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣؤﻣن را ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽ دھد و اﯾن اﻟﮭﺎم
ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻟﮭﺎﻣﯽ از درون اﺳت.
 -٣وﻟﯽ ﯾﮏ اﻟﮭﺎم ﻓطری و ﻋﻣوﻣﯽ در ھﻣﮫ ﻧﻔوس ﺑﺷری در ﺧﻠﻘﺷﺎن ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣوﺿوع آﯾﮫ ﻣذﮐور در ﺳوره ﺷﻣس
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت دو ﮐﺷش ﯾﺎ اراده در آن واﺣد در ھر ﮐﺳﯽ ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣﯾل ﺑﮫ ﭘﺎﮐﯽ و ﺧﯾر و ﺗﻘوا ﻣﯽ ﮐﻧد و دﯾﮕری
ﻣﺷﺗﺎق ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور اﺳت .و در اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻋﻘل اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد ﺑر ﮔراﯾش ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﮫ ﺑﺷری ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽ آﯾد و ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻘوای
ﻧﻔس اﺳت .وﻟﯽ ﻋﻘل ،وﯾژه ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و اﻣری ﺑس ﮐﻣﯾﺎب!
 -۴ﻋﻘل ﻧﯾز ﯾﮏ اﻟﮭﺎم ﻗدﺳﯽ ﻣﺧﺗص ﻗﻠوب اھل اﯾﻣﺎن اﺳت و وﺟﮭﯽ از ﻧور اﯾﻣﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻣﺎن ﻧﯾز ﯾﮏ اﻟﮭﺎم و ﻧزول
اﻟﮭﯽ اﺳت و طﺑﻖ ﻗول اﻟﮭﯽ ھﯾﭻ دﻟﯽ ﺑﯽ اذن و اراده او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﻣﺎن آورد.
 -۵وﻟﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻟﮭﺎم اﻟﮭﯽ اﻟﻘﺎی روح اﺳت ﺑﻐﯾر از روح ازﻟﯽ ﮐﮫ در ﺣﺿرت آدم دﻣﯾده ﺷده اﺳت .زﯾرا اﯾن روح
ﺣﺎﻣل ﮐل اﻣر ﺧدا و ﮐﺗﺎب ﷲ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ﻗدر و ﻧﺣل و ﺷوریا آﻣده اﺳت .ﮐﮫ اﯾن روح ،ﻓطرت ﷲ در ﺑﺷر را
اﺣﯾﺎء و ﺧﻼق ﻧﻣوده و اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑﺗدرﯾﺞ ﻧﺎطﻖ و آﻓرﯾﻧﻧده ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد را ﺑﮫ رﺑوﺑﯾت ﭘروردﮔﺎر ﺗدﺑﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .و
اﯾن ﻣﺧﺗص اوﻟﯾﺎی ﺑرﮔزﯾده و ﻋﻠﯾﯾن اﺳت .وﻟﯽ ﺑرای ﺳﺎﺋر اھل اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوا ،وﺟود اﯾن ﻋﻠﯾﯾن ﺻﺎﺣب روح ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ اﻟﮭﺎم
ﺑﻼوﻗﻔﮫ اﺳت اﮔر در ارادت و اطﺎﻋت ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﻟﮭﺎﻣﯽ از ﻣﺗن ﮐﺗﺎب زﻧده ﺧداﺳت .و ﻣﺻداق »وﺣﯽ ِ وﺣﯽ« اﺳت از ﻧور ﻋﻠﯽ
ﻧور ﮐﮫ ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﻧد!
 -۶اﻣروزه در آﺧراﻟزﻣﺎن ،ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﻣول اﻟﮭﺎﻣﺎت ﺷﯾطﺎن آرﯾل )ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﻣﺎھواره ای و
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ( ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( وﯾژﮔﯽ اﯾن ﺷﯾطﺎن را ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ﮐرده ﺑود.
 -٧ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ دارای ﺧﻧﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﮫ او اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺧﻧﺎﺳﺎن ھﻣﺎن ﺻور اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﯾﺎطﯾن و اﺟﻧﮫ ھﺳﺗﻧد.
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻋزﯾزان و دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺎ ﺑواﺳطﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﻧﻔس آﻧﮭﺎ وﺳوﺳﮫ و ﻣﻠﮭم ﻣﯽ ﺷوﯾم .ﻓﻘط ﺑﻘدرت ﻋﻘل و
اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوا و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣﯽ ﺗوان ﻓرق ﺑﯾن اﯾن اﻟﮭﺎﻣﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯽ و اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را درک ﻧﻣود .اﯾن
ﺧﻧﺎﺳﺎن ﮔﺎه ﭼﻧﺎن ﺑر ﻧﻔس ﻣﺎ ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺧودﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾم و در ﺣﻘﯾﻘت ﺧﻠﯾﻔﮫ آﻧﮭﺎ ﺷده اﯾم.
 -٨اﻟﮭﺎﻣﺎت ﭼﮫ اﻟﮭﯽ و ﭼﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ دارای درﺟﺎت ادراک ھﺳﺗﻧد :اﺣﺳﺎﺳﯽ ،ﻓﮑری ،ﺳﻣﻌﯽ و ﺑﺻری! اﻟﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺻورت
ﻋواطف ﮔﻧﮓ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑﺻورت اﯾده و اﻓﮑﺎر درک ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣرﺣﻠﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرش ﺷﻧﯾدن ﺻدا و ﭘﯾﺎم ﻏﯾﺑﯽ اﺳت
و ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾﻧش روﯾت ﺟﻣﺎل ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٩وﻟﯽ اﻣروزه آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﺧود اﻟﮭﺎم ﻣﮭﻣﺗر اﺳت درک و ﺗﺷﺧﯾص ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻟﮭﯽ ﺑودن آن اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑدﻟﯾل
ظﮭور ﻏﯾب در ﻋﺎﻟم ﺣواس ،اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن دارای اﻧواع اﻟﮭﺎﻣﺎت ھﺳﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮐل زﻧدﮔﯽ ﺧود را
از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺎﻣل ﺷﯾﺎطﯾن درﻣﯽ آﯾﻧد.
١١٢٢

 -١٠وﻟﯽ ﻣطﻣﺋن ﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺗر و ﻣﺣﺎﻓظ ﻧﻔس ﻣﻠﮭﻣﮫ ھﻣﺎن ﻣﮭﺎر ﻧﻔس اﻣﺎره اﺳت ﮐﮫ درب ﺑﯾروﻧﯽ و دﻧﯾوی ﺑﺷر اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘوا و
اطﺎﻋت از وﻟﯽ اﻣر و اﻣﺎﻣﯽ زﻧده!
 -١١و اﻟﮭﺎم ﮔﺎه ﺑﺎ ﺻوﺗﯽ ﺑﻠﻧد و از ﺑﯾرون ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻧوع اﻟﮭﺎم را ﻧدای اﻟﮭﯽ ﺧواﻧﻧد و ﻟذا ﻧﺎدی و ﻣﻧﺎدی ھم در
ﮐﺗﺎﺑش از اﺳﻣﺎی اوﺳت» :و ﻧدا ﮐرد آدم و ﺣوا را ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ را از اﯾن ﺷﺟره ﻧﮭﯽ ﻧﮑردم و ﻧﮕﻔﺗم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن
دﺷﻣن ﻣﺑﯾن ﺷﻣﺎ اﺳت «.اﻋراف -٢٢ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺻدای اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﮔوش آدم و ﺣوا رﺳﯾده اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ھم »ﻋدو
ﻣﺑﯾن« ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺳﺧﻧﮕو و دارای ﺑﯾﺎن اﺳت )ﻣﺑﯾن( و ﺑﺎ ﮔوش دل اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﻣﺷورت ﻣﯽ دھد و ﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣﯽ را اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس ﺧداوﻧد ھم ﺑر ﺣﺳب اﺳم »ﻣﻧﺎدی« ﺣﻖ ﻣﺑﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ
واﺳطﮫ ﯾﺎ ﺑﯾواﺳطﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ھم ﻋدو ﻣﺑﯾن )ﺑﯾﺎﻧﮕر( اﺳت .و ﺧداوﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش را در
ﮐﺗﺎﺑش ،ﻧدا ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺧن ﻧﻣوده و ھﺷدار داده اﺳت .در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﯾز ﺧداوﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﻣؤﻣﻧﺎﻧش
را در ﻣواﻗﻊ اﺿطرار ﻧدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺻدا ﻣﯽ زﻧد .اﯾن ﺑﻧده ﺑﺎرھﺎ ﻧداﯾش را ﺷﻧﯾده ام!

ﻋﯽ

١١٢٣

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﺷﺗﺎد و ﭘﻧﺟم
٢٨۵

ﺣﺿرت »ﺟﯾم  -ج«

١١٢٤

ﯾﺎ ﺟﯾم
» -١خ« ،ﺗﺄوﯾل ﺷده و آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧده اﺳرار و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺣرف »ح« اﺳت .و ﻏﺎﯾت اﯾن ﺗﺄوﯾل و ظﮭور در ﺣرف »خ« رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
وﻟﯽ ﻣﮭد ﻧﮭﺎن و ﺧزاﻧﮫ اﯾن ﺗﺄوﯾل ﺣرف »ج« اﺳت .و اﯾن از وﯾژﮔﯽ ﻧﻘطﮫ زﯾر ﺣروف اﺳت ھﻣﭼون »ب« ﮐﮫ ﻣﺑدأ ھﻣﮫ ﮔﺷﺎﯾش
ھﺎ و ظﮭورات اﺳت.
» -٢ج« ،ﻏﯾب ﺑﺎطن و ﺟﻧّﯽ ﺣروف اﺳت و ﻟذا ھﻣواره ﺗﺟﻠﯽ زاﺳت .و اﺳم ﺟﻠﯾل و ذواﻟﺟﻼل از ھﻣﯾن ﺣرف ﺳرﭼﺷﻣﮫ دارد.
ﺣﯽ و ﻗﯾوم ﻣﯽ رﺳد و در »خ« ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻘت ﻣﺣﺳوس ﻣﯽ آﯾد و ﻣﺎ را ﺑﺎﺧﺑر ﻣﯽ ﺳﺎزد از اﺳم
» -٣ج« در »ح« ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ّ
ﺧﺑﯾر! و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﻔض اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ارض ﭘﺎﺋﯾن آﻣده و دﻧﯾﺎﺋﯽ و اﺳﻔﻠﯽ ﮔردﯾده اﺳت .زﯾرا ﺣروﻓﯽ ﮐﮫ دارای ﻧﻘطﮫ
در ﺑﺎﻻی ﺧود ھﺳﺗﻧد ﻋواﻣل ظﮭور ﻣﺣﺳوس و ارض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺛل خ و ذ و ش و ق!
 -۴اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯾﺎت و ﺟﻼل اﻟﮭﯽ ﺟﻧﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺟز ﺑﮫ ﭼﺷم دل دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺟﻧﺎت ھم ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ﺟﮭﻧم
ﻧﯾز .وﻟﯽ طﺑﻘﺎت دﯾﮕر ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم ﻣﺛل ﻓردوس و ﺳﻘر در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﻣﺣﺳوس و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ درﺟﺎت! اﻻ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ
ﺟﻣﺎل ﻏﯾب اﻟﻐﯾوب ﺣﻖ رخ ﻧﻣﺎﯾد ھﻣﮫ ﻋواﻟم ﺟﻧﯽ ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -۵اﺳرار آﻣﯾز ﺑودن ﺣﻘﯾﻘت »وﺟود« ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل راز »ج« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﯾﻧطور ﺟﺑرھﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣرﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺣرف »ج«!
 -۶ﺣرف »ج« رﯾﺷﮫ در ﺟﺑروت آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ دارد و ﻟذا ھﻣﮫ اﺳﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣرف آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ دارای آن در ﻣﺗن ﺧود
ھﺳﺗﻧد دارای ھوﯾﺗﯽ ﻧﮭﺎن و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺟز ﺑﻘدرت ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ درک ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻓﻘط ﺑرای اھل ﺷﮭود ﺑﮫ
ﻋرﺻﮫ ﺟﻠوه ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺑروت آﺳﻣﺎن راه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد از درب ﻓطرت ﺟﺎن ﺧوﯾش!
 -٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ »ﺟﺎن« ﻧﯾز در ﻋﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎدی و ﻣﺣﺳوس ،اﻣری ﺟﻧّﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت!
 -٨ﺣرف »ج« ،ﺣﺎﻣل ﻧور رﺳوخ و ﻧﻘب زدن در اﺳرار ﺟﺎن و ﺟﮭﺎن اﺳت .و آﻧﺎﻧﮑﮫ دارای ﻧور ﻋﻘل ﺟﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد در ﻗﻠﻣرو
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺟﺎن ﺧود دﭼﺎر اﻧواع اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺟﻧﯽ و ﺟﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﻋﯽ

١١٢٥

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﺷﺗﺎد و ﺷﺷم
٢٨۶

ﺣﺿرت »ﺧﺎء  -خ«

١١٢٦

ﯾﺎ ﺧﺎء
 -١ﺣرف »خ« ﺑدﻟﯾل ﻧﻘطﮫ زﺑرش ﻋرﺻﮫ ظﮭورات ﻣﺣﺳوس اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺧﻼﯾﻖ ﻋﺎﻟم ﻣﻠﮑوت ھم اﻣﮑﺎن ظﮭور در ﻋﺎﻟم ارض
ﺑرای ﺑرﺧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را دارﻧد.
 -٢ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺣرف »خ« ،اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎﺗش را ﻣﺣﺳوس و ﻋﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾن ﺑواﺳطﮫ »ﺧﻔض« اﻟﮭﯽ و اﺳم ﺧﺎﻓض
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯾﺎﺗش را در اﺳم ﺧﺎﻟﻖ در درک اﺳﻔل ﭘﺎﺋﯾن آورده اﺳت و ارﺿﯽ و ﻣﺎدی و طﺑﯾﻌﯽ ﻧﻣوده اﺳت.
 -٣ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺣرف »خ« اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ دارای ﺧدّ و ﺧﺎل ﮔﺷﺗﮫ و رخ ﻧﻣوده اﺳت و ﺑر اھﻠش ﻣﺷﮭود ﻣﯽ آﯾد و از
ھﻣﯾن ﺣرف اﺳت ﮐﮫ » َﺧدا« ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﺧد! و ﺑﮫ ھﻣﯾن واﺳطﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺻﻔﺎت و اﻧﺳﺎن را
ﺧﻠﯾﻔﮫ ذاﺗش ﻧﻣوده اﺳت و ﺧﻠﻘت ﺧود را ﻋﯾن ﺧﻠﻔت ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اراده و اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت و ذاﺗش را ﺑﮫ ﻋدم و ﻣﺧﺎﻟف ﺧودش
ﺳﭘرده اﺳت و ﻣﺧﺎﻟف ﺧود را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن از ﺟﺎدو و ﻗدرت ﺣﯾرت آور ﺣرف »خ« اﺳت :ﺧﻠﻘت ،ﺧﻠﻔت و ﺧﻔض!
 -۴ﻣﻧظور از ﺧﻠﻘت ،ﺧﻠﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺣﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ واﻗﻌﮫ آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد اﺳت .وﮔرﻧﮫ ﺧداوﻧد در ﺣﯾﺎت طﺑﯾﻌﯽ
ﻣوﺟودات زﻧده از ﭼﺷم و ھوش ﺑﺷری ﭘﻧﮭﺎن اﺳت .وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدی در ﺑطن اﯾن ﺣﯾﺎت رخ ﻣﯽ دھد ﺧداوﻧد ھم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود و رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧداوﻧد در اﺳم »ﺧﺎﻟﻖ« در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ در اﺳم »ﺧﻼق« ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد اﺳت .زﯾرا ﺧﻠﻖ ﻗدﯾم ﻗﻠﻣرو دھرﯾت ﺑﺷر اﺳت.
 -۵ﺣروف ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت و روح ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺣروف ﻧﻘطﮫ دار ﻋواﻣل ﻣﺣﺳوﺳﺎت و ﻣﺎدﯾﺎت
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ادراک ﻣﺣﺳوس و ﻣﺎدی! ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ب و ج ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ﺷﺎن در زﯾرﺷﺎن اﺳت.
 -۶ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺣروف ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ﻋرﺻﮫ ﻟطﯾف ﺗرﯾن و ﭼﻧد ﺑﻌدی ﺗرﯾن و اﺳﺗﻐراﻗﯽ ﺗرﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾز
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗرﯾن!

ﻋﯽ

١١٢٧

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﺷﺗﺎد و ھﻔﺗم
٢٨٧

ﺣﺿرت »ﺗﻘوا«  -ﺑﺎزداﺷﺗن
وﻗﯽ -واقُ -ﻣ َوﻗّﯽ-اوﻗﯽ اﻟواﻗّﯾن(
) ّ

١١٢٨

ﯾﺎ واق ﯾﺎ وﻗ ّﯽ
» -١واق« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎزدارﻧده از ﻣﺻدر »وﻗﯽا« و رﯾﺷﮫ ﻟﻐت ﺗﻘواﺳت .ﭘس »واق« ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی
»ﺗﻘواﺑﺧش« اﺳت» .ﭘروردﮔﺎرا اﯾﺷﺎن را از ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﺎزدار «.ﻏﺎﻓر» -٩ﺟز ﺧدا ھﯾﭻ ﯾﺎور و ﺑﺎزدارﻧده ای )واق( ﻧﺧواھﯽ ﯾﺎﻓت«.
رﻋد-٣٧
» -٢ﺗﻘوا« ﮐﻠﻣﮫ ای ﺣﯾرت آور اﺳت زﯾرا در ﮐﺎرﺑرد اﻧواع ﻣﺷﺗﻘﺎﺗش ﻣﺻدر ﺛﺎﺑﺗش ﻓﻘط ﺣرف »ق« اﺳت :ﺗﻘﯽ ،ﻧﻘﯽ ،ﻗﻧﺎ ،واق و
ﻏﯾره! در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ راز دﯾﮕری از ﺣرف »ق« ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﺣرف ﺗﻘوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻣﻌﻧﺎی از ﺧود ﮔذﺷﺗن و در وﺳوﺳﮫ ھﺎ ﺧود را
ﺑﺎزداﺷﺗن و ﻣﺻون داﺷﺗن .در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش را در ﻗﺑﺎل ﺧوﺷﯽ ھﺎ و وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ ﻧﮕﮫ دارد ﺧداوﻧد او را در
ﻗﺑﺎل ﻋذاﺑﮭﺎ و آﺗش دوزخ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد :و ﻗﻧﺎ ﻋذاب اﻟﻧﺎر )ﺑﻘره(.
 -٣ﺧداوﻧد در ﻧﻔس آدﻣﯽ ھم ﻗدرت ﺗﻘوا ﻧﮭﺎده و ھم ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ» .و ﺗﻘوا و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ را در ﻧﻔس او اﻟﮭﺎم ﮐرد «.ﺷﻣس -٨ﭘس اﻧﺳﺎن
ﻗﺎدر اﺳت ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل ھر دو راھﯽ ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .و ﺗﻘوا ﻗدرت ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ و ﻣﮭﺎر ﻧﻔس و از ﺧود ﮔذﺷﺗن اﺳت و ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ ھم
اﻣﮑﺎن رھﺎﺷدﮔﯽ در ﻗﺑﺎل ﻧﺎﭘﺎﮐﯾﮭﺎ و ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور اﺳت .و اﯾن دو اراده اﺳت :اراده و اراده ﺿد اراده! زﯾرا ﻧﻔس اﻣﺎره و ﻏرﯾزی
ﺑﺷر طﺑﻌﺎ ً ﺑﺳوی ﻓﺳﻖ و ﻓﺟور و ﺑوﻟﮭوﺳﯽ ﻣﯾل دارد و اﯾن اراده طﺑﯾﻌﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ اوﺳت .ﭘس ﺗﻘوا ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اراده ﺿد اراده
اﺳت .و ﻟذا ﻣﺎ آن را از ﺧود ﮔذﺷﺗن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اﯾن ﺑﯾﺎن را در ﺗﻌرﯾف ﺗﻘوا ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد زﯾرا ﻣﻧظور ﻣﺎ از »ﻣن« و
ﺧودﯾت دھری -ﻋدﻣﯽ را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﭘس اﯾن از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮔذﺷﺗن از ﻋدم اﺳت.
 -۴ﭘس طﺑﻖ آﯾﮫ ﻣذﮐور در ﺳوره ﺷﻣس ،ﺧداوﻧد ﺑﮫ آدﻣﯽ ھم اراده ﻏرﯾزی و طﺑﯾﻌﯽ داده ﮐﮫ در ھﻣﮫ اﻣور ﻣﯾل ﺑﮫ ﺷﮭوت و
ﺣرص و ﻓﺳﻖ و ﺣﺳد و زﯾﺎده ﺧواھﯽ دارد و ھﻣﭼﻧﯾن اراده ﺑﮫ ﺿد اﯾن اراده را اﻋطﺎ ﻧﻣوده اﺳت .و اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اراده ﺑﺷر
اﺳت :اراده و ﺿد اراده! و اﯾن ﺿد اراده ﺧود ﺣﺿرت وﻗﯽ و واق اﺳت .ﭘس ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻣﺗّﻘﯽ اﺳت و ﻟذا ﻣﺗﻘﯾن را دوﺳت ﻣﯽ
دارد) .ﻗرآن(-
 -۵اﯾن اراده و ﺿد اراده در ﺑﺷر ﺣﺎﮐم اﺳت ﮐﮫ روﯾﺎروﺋﯽ ﺧﯾر و ﺷر و ﺗﻘوا و ﻓﺳﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﺧداﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾروی از ﺿد اراده ﺧوﯾﺷﺗن! زﯾرا ﺧدا ﺿد اراده ﺑﺷر اﺳت .و اﺻﻼً ﺑﺷر ،ﻣﺧﻠوق ﺿد اراده ﺧداوﻧد اﺳت
اراده او ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻋدﻣﯾت ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺧود! ﭘس ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻣﺗّﻘﯽ اﺳت و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟﻣﺎل ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ اﺳت .و ﻟذا ﺗﻘوا ھﻣﺎن اﺧﻼق
ﷲ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺑواﺳطﮫ اش ﺧﻠﻖ ﺷود!
 -۶ﭘس ﺧداوﻧد ﺿد اراده ﺧودش ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش ھم ﻣﺗﻘﯽ اﺳت و ﺧود را ﺑﺎزﻣﯽ دارد؟ و ﻟذا راه
ھداﯾت و ﺧﻼﻓت او راه ﺗﺑﻌﯾت از اﺧﻼق ﷲ و ﺗﺧﻠﻘوا ﺑﺎﺧﻼق ﷲ اﺳت ﭘس ﺗﻘوا ﮐﮫ ﻣﺣور دﯾن اوﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﺧود اﯾﺷﺎن ھم
ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﺧود ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﻘﯽ و ﺿد اراده ﺧود ﺑﺎﺷد! اﯾن ھﻣﺎن اﻣرﯾﺳت ﮐﮫ اﺑﻠﯾس آن را ﺑرﻧﺗﺎﻓت و ﮐﺎﻓر ﺷد
زﯾرا ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ را ﻧداﺷت ﮐﮫ آدم را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﻧﻣود و از ﺧود ﮔذﺷت!
 -٧ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺻورت ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ و ﺟﻣﺎل »ﺗﻘﯽ« اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣظﮭر اراده او ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣظﮭر ﺿد اراده ﺧداوﻧد اﺳت.
و اﻣﺎ اﯾن ﺿد اراده ﺧداوﻧد اﯾﻧﮏ ﻋﯾن اراده او ﺷده اﺳت .و اﯾن ﻧﯾز ﺑﯾﺎن ﻣﺣﺳوس ﺗری از ال ﻻه اﺳت! و اﯾن ذات ازﻟﯽ
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﺗوﺣﯾد ال و ﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٨زﯾرا ﺟﮭﺎن آﻓرﯾﻧش ﺣﺎﺻل اﻧﮑﺎر و ﻧﻔﯽ و ﻧﺑرد او ﺑرﻋﻠﯾﮫ اراده ﻋﻣﺎﺋﯽ و ﻋدﻣﯽ ﺧود اوﺳت .راﺑطﮫ اراده و ﺿد اراده ﻋﯾن
راﺑطﮫ ﻻ و ال اﺳت! ﻧﮑره و ﻣﻌرﻓﮫ! ﺑود و ﻧﺑود! زﯾرا او ﺑﺎ اﯾن ﻧﺑرد ﺑﺎ اراده ﻋدﻣﯽ ﺧودش ،ﺧودش را ﻏﯾر ﻧﻣود و در ﻏﯾر رخ
داد و ﻟذا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻣظﮭر اﯾن ﻏﯾرﯾت او و ﺿدﯾت او ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﻟذا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ﺑدو آﻓرﯾﻧش ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر
ﺑزرگ و آﺗﺷﯾن آﻏﺎز ﺷد .ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ظﮭور ﺿد اراده ﺧداﺳت ﺑﮫ اراده او! در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ھرﻗدر ﺑﯾﻧدﯾﺷﯽ ﮐم اﺳت.
١١٢٩

 -٩ﻣﻧﺗﮭﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺿد اراده او ھم از اراده ﺧود او ﺑوده ،ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺗﺳﻠﯾم ﻣطﻠﻖ اراده اوﺳت .و ﻟذا ال و ﻻ ﯾﮑﯽ
ﺷده و ﭘرﺳﺗش ﺣﺎﺻل آﻣده اﺳت ﮐﮫ در ﺣرف »ه« ﺗﺟﺳم ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﮐﻠﻣﮫ ﷲ ﺗﻌﯾّن و ﻣﻌﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت!
 -١٠ﭘس ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻣﺗﻘﯽ ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻣظﮭر ﺗﻘوای ﮐﺎﻣل و ذاﺗﯽ اﺳت .زﯾرا ﺻﻔﺎﺗش را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و ذاﺗش را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن داده
اﺳت و در ﺟﮭﺎن و اﻧﺳﺎن ،رخ ﻧﻣوده اﺳت .ﭘس اﯾن ﺿد اراده ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﻣظﮭر ﺟﻣﺎل اراده او ﺷده اﺳت .و اﯾن راز ﺗﻘواﺳت.
 -١١در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓت دﯾﻧﯽ ھرﮔز اﻣر ﺗﻘوا ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف و ﺗوﺻﯾف ﻧﺷده ﺑوده اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﮑﻣت وﺣدت وﺟود
را ﺗﺎ ﻗﻠب ﺷرﯾﻌت ھم درﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﮐﮫ وﺣدت وﺟود ﺟز از روش ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد و آﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﮑﺗب ﻋﺎﻟﯽ و
ﺟﺎوداﻧﮫ اﻟﮭﯽ را از راه ﺑﯽ ﺗﻘواﺋﯽ طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘﯾروان اﺑﻠﯾس ھﺳﺗﻧد!

ﻋﯽ

١١٣٠

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﺷﺗﺎد و ھﺷﺗم
٢٨٨

ﺣﺿرت »ﮐراھت«
ﮑرھﯾن(
)ﮐﺎره-
ﻣﮑره -ﺧﯾراﻟﮑﺎرھون -اﮐره اﻟﻣ ّ
ّ

١١٣١

ﯾﺎ ﮐرھﺎن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﮑﺎرھﯾن
 -١ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎ ﺑرﺧﯽ اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ را ﮐﮫ ﺧود ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻧﺳﺑت داده ﻣورد اﻧﮑﺎر ﻗرار ﻣﯽ
دھﻧد ﻗﯾﺎس ﺑﮫ ﻧﻔس اﺳت .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﺑرای درک اﯾن اﺳﻣﺎء ﭼﺎره ای ﺟز ﻗﯾﺎس ﺑﮫ ﻧﻔس ﻧدارﯾم وﮔرﻧﮫ ﻣﺟﺑورﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ
اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ را واﻧﮭﯾم و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ورد ﮐﻧﯾم و ﻧﮫ ذﮐر! وﻟﯽ اﮔر در اﯾن ﻗﯾﺎس ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑﺷری ﺧود ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ را از
ﯾﺎد ﻧﺑرﯾم و ﺗﮑﺑﯾر و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﺳﺎزﯾم دﭼﺎر ﺷرک ﻧﻣﯽ ﺷوﯾم .ﻣﺛﻼً وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺧن از ﮐراھت اﻟﮭﯽ و ﯾﺎ ﻏﺿب و ﻧﻔرت و ﻣﮑر و
اﺳﺗﮭزای ﺧداوﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎﻓران اﺳت ﺑﺎﯾد در آن واﺣد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ از ﺧﯾر اﯾﺷﺎن اﺳت .ﺧﯾر ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﯾﮑﯽ
و ﻣﺻﻠﺣت ﺑرای ﺑﻧده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺧﺗﯾﺎر ﺧداوﻧد در اﯾن ﺻﻔﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻏﺿب و ﯾﺎ اﮐراه اﯾﺷﺎن ﯾﮏ ﺻﻔت
ﺟﺑری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﭼون آدﻣﯾﺎن ﺑر ﺣﺿرﺗﺷﺎن ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﮔردد و آﻧﮕﺎه از ﺳر ﺟﺑر ﻏﺿب ﯾﺎ ﻧﻔرت ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﺑﭘردازد و ﻟذا اﯾن ﻧوع
ﺻﻔﺎت ھﻣواره ﺑﺎ ﺧﯾر اﺳت :ﺧﯾراﻟﻣﺎﮐرﯾن ،ﺧﯾراﻟﻣﻧﺗﻘﻣﯾن ،ﺧﯾراﻟﮑﺎرھﯾن و . ...و اﯾن ھﻣﺎن اﻣر ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ اﺳت .ﭘس ﺗﺳﺑﯾﺞ
و ﺗﻧزﯾﮫ اﻟﮭﯽ ﯾﮏ ﻋﻠم اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻌرﻓت رب ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت .ﻣﺛﻼً ﻣﺎ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣﯽ ﺷوﯾم و
ﺧداوﻧد ھم ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﻧﮫ ﻋﻠت ﺧﺷم اﻟﮭﯽ ھﻣﭼون ﻋﻠت ﺧﺷم ﻣﺎﺳت و ﻧﮫ ﻣﺎھﯾت ﺧﺷم و ﻧﮫ ﺣﺎﺻل ﺧﺷم!
 -٢ﺣﺗﯽ ﺻﻔﺎت ﺑﮫ ظﺎھر ﺣﺳﻧﮫ ھم ﻣﺷﻣول ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل رﺣﻣت و ﮐراﻣت و ﻋﻔو! و ﻟذا در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﺎھد ﺑر
ﻟﻔظ ﺧﯾراﻟراﺣﻣﯾن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﯾر در وﺟﮫ اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ رﺣﻣت اﻟﮭﯽ ھﻣﭼون ﺗرﺣم ﺑﺷری از ﺳر
رودرواﺳﯽ و درﮔﯾری ﻋﺎطﻔﯽ ﻧﯾﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﯾم ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺎﯾد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ را ﺑﮫ ﺧود ﻣﺗذﮐر ﺷوﯾم ﮐﮫ
آدﻣﯽ از ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ آﻧﻘدر دارد ﮐﮫ ﺑداﻧد آن را ھﯾﭻ ﻧدارد .و اﯾن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﺑس ﻟطﯾف و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و از ﺳر ﺣﮑﻣت
اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺻﻠﺣت .وﮔرﻧﮫ ﺻﻔت ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷر ﻣوﺟب ﺷرﮐش ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻧﻣﯽ ﺷد .ﭼون ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺷر ﺑﺧﯾل
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺻﻔﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد آن را ادﻋﺎ ﮐﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﯾﺎﺑد .ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣظﮭر ذات اﺣدی و
ھوﺋﯽ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻻی ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻧﮫ ﻣظﮭر ﺻﻔﺎت او! ﺑﺎ داﻧﺳﺗن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود و ھﯾﭻ ﺷرک و ﺗﺷﺑﯾﮭﯽ ھم
رخ ﻧﻣﯽ دھد و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﻌطﯾل ﮐردن ﻣﻌرﻓت رب ھم ﻧﻣﯽ ﺷوﯾم.
» -٣ﺧداوﻧد از اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن ﮐراھت داﺷت ﭘس ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﻓﯾت طﻠﺑﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺑﮫ ﺟﮭﺎد ﻧروﻧد «.ﺗوﺑﮫ -۴۶در
ھﻣﯾن آﯾﮫ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﮐراھت و ﺑﯾزاری ﺧداوﻧد از ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﺎﻓﯾت طﻠب و ﻓرﺻت طﻠب ﺑرای اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑظﺎھر ﺧﯾری ﺑﮭﻣراه دارد
و آن ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﺟﮭﺎد ﮐردن و ﻗﺗﺎل در راه ﺧداﺳت و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧودﺷﺎن واﻧﮭﺎده اﺳت و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺟﺎھدﯾن را از
ﻓﺿﺎﯾل وﯾژه اش ﺑرﺧوردار ﮐرده اﺳت .و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر اﯾﻧﮑﮫ »ﺧداوﻧد اراده ﮐرده ﮐﮫ ﻧورش را ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر ﮐﻧد و دﯾﻧش را ﺑر ھﻣﮫ
ادﯾﺎن ﻋﺎﻟم ﻣﺳﻠط ﻧﻣﺎﯾد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻓران و ﻣﺷرﮐﺎن را ﺧوش ﻧﯾﺎﯾد «.ﻗرآن -ﭘس ﮐراھت اﻟﮭﯽ از ﮐﺎﻓران و ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣؤﻣﻧﺎن
ﻓرﺻت طﻠب و ﻣﻧﺎﻓﻖ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص را ﺑﮫ اﻧواع ﻓﺿﺎﺋل و ﮔﺷﺎﯾش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺗﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧﺷﺎن را ھم دﭼﺎر ﮐراھت و
ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﺳﺎزد .ﭘس ﮐراھت و ﻏﺿب و ﻣﮑر ﺧداوﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺷرﮐﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐراھت و ﻏﺿب و
ﻣﮑر ﺧودﺷﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس ﺧداوﻧد در ذاﺗش ﻧﮫ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣﯽ ﺷود ﻧﮫ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ و رﻧﺟور ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ذاﺗش از ﺣﯾث ھر
ﺻﻔﺗﯽ ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت و ﺧﺷم و رﻧﺟوری ﺣﺎﺻل ﻣﺣدودﯾت و اﻧﻘﺑﺎض و ﺣﺻر و ﻧﺎﭼﺎری و ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﺳت و ﺧداوﻧد ھر ﭼﮫ ﺧواھد
ﺑﮫ آﻧﯽ ﮐﻧد .ﭘس درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺎت ﺑﺷری ﻧدارﻧد ﺣﺗﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﺛﺑﺗﯽ ﻣﺛل رﺣﻣت و ﻋزت و ﻗدرت و
ﺷﺎدی!
 -۴ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ در ﺑﺷر ﺣﺎﺻل ﻣﺣدودﯾت او در ﻗدرت و اﻣﮑﺎن ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ در دﻧﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﭼون اﻧدک اﻧﺑﺳﺎطﯽ
ﺣﺎﺻل ﺷود ﺷﺎد ﻣﯽ ﺷود و اﻧدﮐﯽ ﺣﺻر ھم ﻣوﺟب ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﮔردد .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺷﺎدی و ﺧﺷم ﺧداوﻧدی ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ و ﺟﺎوداﻧﮫ و
ﺳﻠطﮫ اش ﺑﯾﮑراﻧﮫ و ﺑﯽ ﺣدّ اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ و از ﭼﮫ ﺑﺎﺑﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد؟
 -۵اﺳﺎس ﺻﻔﺎت ﺑﺷری ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﺣدودﯾت ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اوﺳت و ﻗﺑض و ﺑﺳط اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣوﺟب ﺑروز
اﻧواع ﺻﻔﺎت در وی ﻣﯽ ﺷود ﺳﻼﻣت ،ﺑﯾﻣﺎری ،ﺷﺎدی ،ﻏم ،ﺧﺷم ،ﻧﻔرت ،ﻣﺣﺑت وو ...وﻟﯽ ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ از ھر ﺣﯾث ﺑﯽ ﺣدّ اﺳت
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اﯾن ﺻﻔﺎت در وی ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﺳت .اﻧﺳﺎن ھم اﮔر ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧود و زﻧدﮔﯽ و دﯾﮕران ھر ﭼﮫ ﺧواھد ﮐﻧد ھﻣﮫ اﻧواع ﺻﻔﺎت ﻣﺗﻧﺎﻗض
ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھد و ﺑﯽ ﺻﻔت ﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت ﻣﺗﻧﺎﻗض ھﺳﺗﻧد و ﺗﻧﺎﻗض ﺣﺎﺻل ﻣﺣدودﯾت وﺟود اﺳت و ﺧدا ﺑﯽ
ﺣد اﺳت ﭼون اﺣد و ﺻﻣد و ﺳرﻣد اﺳت.
 -۶وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﻧواع ﺻﻔﺎت ھﺳﺗﻧد از ﮐﺟﺎ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟ ﺧﺷم و رﺿﺎ ،اﺟر و ﺟزا،
ﻣﺣﺑت و ﻟﻌﻧت ،اﺗﯾﮫ و ﻣؤاﺧذه وو ...از ﺟﻣﻠﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧﻠﻘش ﺑﺧﺻوص آدم ﺑﺎرز ﻣﯽ ﺷود .از
راﺑطﮫ ﺑﯾن اﺣدّ و ﺣدّ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣوﺟودی ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻣوﺟودی ﮐﮫ در ﻏﺎﯾت ﻣﺣدودﯾت و اﻧﺣطﺎط زﯾﺳت ﻣﯽ
ﮐﻧد و از راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺑﺎﻗﯽ و ﻓﺎﻧﯽ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺻﻔﺎت ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد .راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق!
 -٧ﭘس ﺧداوﻧد از ﺻﻔﺎﺗش ﺑﯽ ﻧﯾﺎز و ﻣﺑراﺳت ذاﺗﺎ ً! از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗوان راز ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ را درک ﻧﻣود و اﯾﻧﮑﮫ
ﭼرا ﭘرﺳﺗش ﺧدا از طرﯾﻖ ﺻﻔﺎﺗش ﻋﯾن ﺷرک اﺳت .زﯾرا ﺧداوﻧد ﺣﺗﯽ از آﻓرﯾﻧش ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﺟﻣﻠﮕﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از اﻣر ﺧﻠﻘت اﺳت.
 -٨ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣﻌطوف ﺑﮫ اﻧﺳﺎن! زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻣﻘﺻود آﻓرﯾﻧش اﺳت .و ﺧداوﻧد
ﺧودش را اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ »اﻧﺳﺎن« را ھم از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﯾم!
 -٩ﭘس ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ از اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧداوﻧد اﺳت و اﻟﮭﯾت اﻧﺳﺎن! در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ اﺑد ﺑﻣﺎن!
 -١٠ﭘس ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﻌﯾت ﺧدا ﺑﺎ اﻧﺳﺎن و ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ در اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﻟذا ﺑرای درک ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ
راھﯽ ﺟز ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﺻﻔﺗﯽ دو وﺟﮫ دارد :ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق!
 -١١وﻟﯽ ﮐﺎر اﻧﺳﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺻﻔﺎت را از طرﯾﻖ ﻣﻌرﻓت درﯾﺎﺑد و ﺳﭘس از ﺧود و ﺧداﯾش ﺗﻧزﯾﮫ و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧﻼﻓت ذات
رخ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد اﻧﺳﺎن -ﺧدا!
 -١٢ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺷرک ﻓﮑری و ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺷر ﺷده اﺳت ﻓﻘدان ﻣﻌرﻓت درﺑﺎره ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن
ﺳر ﻧﻣوده اﺳت ﺑﮫ ﻓﺿل اﻟﮭﯽ!
ﺑﺷری اﺳت و ﻓﻘدان ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ ﺻﻔﺎت! و اﯾن ﮐﺗﺎب ﭼﻧﯾن اﻣر واﺟﺑﯽ را ﻣﯾ ّ

ﻋﯽ
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ﻓﺻل دوﯾﺳت و ھﺷﺗﺎد و ﻧﮭم
٢٨٩

ﺣﺿرت »ﺗﻌﻠّل«  -ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ و ﺑﺎﯾﺳﺗﮕﯽ
ﻋ ّل -ﻣﻌ ِﻠّل -اﻋ ّل اﻟﻣﻌﻠّﻠﯾن(
)ﻋﺎ ّلُ -ﻣ ِﻌ ّلَ -
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ﯾﺎ ﻋ ّل ﯾﺎ ﻣﻌﻠّل
» -١اﮔر طﻠب ﻣﻐﻔرت ﮐﻧﻧد ﺷﺎﯾد ﮐﮫ )ﻟَﻌَﻠﱠﮑُم( ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﻣورد رﺣﻣﺗش ﻗرار دھد «.ﻧﻣل -۴۶ﻗﺑﻼً در ﻓﺻل »ﻋﺳﯽا« درﺑﺎره ﺷﺎﯾد
اﻟﮭﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم ،وﻟﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از ﺷﺎﯾد دﯾﮕری اﺳت از ﻣﻧﺷﺄ اﺳم »ﻋﻠﯽ« .زﯾرا »ﻟَﻌَﻠﱠﮑُم« ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐوی ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ» :اﮔر ﻋﻠﺗش ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﮭﯾﺎ ﺷود «.ﮐﮫ در اﯾﻧﺻورت ﻓردی ﻣورد رﺣﻣت ﺧدا ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﮔﻧﺎھﺎﻧش ﻋﻔو ﻣﯽ
ﻣﺣول ﺑﮫ اﺳم »اﻟﻌﻠﯽ« اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ
ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ﻣورد ﺷﻔﺎﻋت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﻔﺎﻋت اﻟﮭﯽ ﺳراﺳر
ّ
ﻗﺑﻼً ﺗﺣت ﻋﻧوان اﺳم ﻋﻠﯽ ،ﻧﺷﺎن داده اﯾم ﮐﮫ اﯾن اﺳم ﻣﺣ ّل ظﮭور آﻓرﯾﻧش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ ،ﻋﻠت ﺧﻠﻖ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ و
ﻋﻠّت ،ھر دو از ﯾﮏ ﻣﺻدر ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ »ﻋ ّل«.
 -٢ﭘس »ﻟَﻌَﻠﱠﮑُم« ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ﺷﺎﯾد ﺧدا ﺑﺧواھد« اﺳت در ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻌﻠّل اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﻧده
ای ﮐﮫ طﻠب ﻣﻐﻔرت ﻧﻣوده ،ﺑﺎ ھﯾﭻ اﻣﺎم و اﻧﺳﺎن ﻋﻠوی ﭘﯾوﻧدی دارد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﮐﮫ ﻣورد ﺷﻔﺎﻋﺗش ﻗرار ﮔﯾرد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻟﻌﻠﮑم ،ﺗﻌﻠل
ﺧدا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻌطوف ﺑﮫ »ﻋ ّل« اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت آﻓرﯾﻧش و ﻣﻧﺷﺄ ﺷﻔﺎﻋت اﻟﮭﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯾﯾن.
 -٣در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در »ﻋﺳﯽا ﷲ« دﯾدﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺷﺎﯾد اﻟﮭﯽ ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ای ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و اﺻﻼح ﻋﻣل در ﺑﻧده اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ﺗﻌﻠّل
اﻟﮭﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻗﻠﻣرو »ﻋَﻠﯽ ﷲ« اﺳت .و ﺗﻌﯾّن و ﻣوﺟودﯾت »ﻋﻠﯽ ﷲ« ،ﮐﺳﯽ ﺟز ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯾﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺗوﮐّﻠﯾن ﻋَﻠﯽ
ﷲ ،ﻣﺗﺻل ﺑﮫ وﻻﯾت ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ھﻣﺎن وﮐﯾل و دﻟﯾل و ﺷﻔﯾﻊ و ھﺎدی ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻋﺻرھﺎ،
ﻋﻠﯾﯾن ھﺳﺗﻧد .و ﺧود ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﺣﻔﺎظت و وﮐﺎﻟت ﻣؤﻣﻧﺎن را از ﺧودش ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺑﮫ اﻣﺎﻣش ﻣﺣول ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ» :ﺧﯾری ﺟز
در ﺑﻘﯾﺔ ﷲ )اﻣﺎم( ﻧﯾﺳت اﮔر ﺑراﺳﺗﯽ ﻣؤﻣن ﺑﺎﺷﯾد و ﻣرا زﯾن ﭘس ﺑر ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﺣراﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت «.ھود-٨۶
 -۴ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ)ع( و ﻋﻠﯾﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﻠت ﺧدا در اﻣر ﺷﻔﺎﻋت و رﺣﻣت ھﺳﺗﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻟَﻌَﻠﱠﮑُم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻋﯽ

١١٣٥

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﻧودم
٢٩٠

ﺣﺿرت »ذال  -ذ«

١١٣٦

ﯾﺎ ذال
 -١ﺣرف »ذ« ،ﺗﺄوﯾل ﺷده ﺣرف »د« اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دال ﺗﺄوﯾل ﮔر ذال ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣرف »د« ،دﻟﯾل ﺧﻠﻖ اﺳت ﺑﺳوی
ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن .و ﺣرف ذال ھم ذھب و ﻣذھب و روش ﻋﯾﻧﯽ و ﻋﻣﻠﯽ اﯾن دﻻﻟت و ھداﯾت اﺳت ﺑﮫ دو ﺻورت ﻣﮭری و ﻗﮭری،
ﺟﺑری و اﺧﺗﯾﺎری ،دوزﺧﯽ و ﺑﮭﺷﺗﯽ! وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻣظﮭر روح اﻟﮭﯽ ﺣﻖ در درک اﺳﻔل اﺳت ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﺣﯾﺎت ﮐﻠﯽ
او ﺣﺎﮐم اﺳت ذﻟّت اﺳت ﮐﮫ از ﺣرف »ذال« اﺳت و ذلّ! و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر اﯾن ذﻟت ﺧود در درک اﺳﻔل ﺻﺑور ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺎﺷد ذات
ﻓﺿل و رﺣﻣت ﺧدا ﺑر او رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ذواﻟﻔﺿل و رﺣﻣﺔ ﺑﺳوﯾش ﻣﯽ آﯾد و ذ ّل اﻟﮭﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ »ذو« ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣظﮭر ذات
اﺳت و اﯾن »ذو« از وﺟود ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﻣﺎﻧش رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد از ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن! ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن ذوی اﻟﮭﯽ از ﺟﻼﻟش آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ذواﻟﺟﻼل واﻻﮐرام اﺳت و آن دﯾدار ﺗﺟﻠﯽ ﭘروردﮔﺎر اﺳت.
 -٢ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل »د« در »ذ« ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل دﻻﻟت اﻟﮭﯽ ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت در دو ﺟﻠوه »ذ ّل« و »ذو« ﺑر ﮐﺎﻓران و ﻣؤﻣﻧﺎن رخ
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ذھب اﻟﮭﯽ در دو ﺻورت ﻣذھب ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دو ﻣذھب ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت .ﮐﮫ ﻣذھب ﭘرﺳﺗش
ﺧدا از راه دور و از ﻧزدﯾﮏ اﺳت ،ﺧدای آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎوراﺋﯽ و ﺧدای زﻣﯾﻧﯽ و اﻣﺎﻣﯽ!
 -٣ذلّ ،ذات ،ذو و ذھب ،ﮐﻠﯾدھﺎی درک اﺳرار ﺣﺿرت ذال در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺳت ﮐﮫ در آن ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ رازش را ﻋﯾﺎن درﯾﺎﺑﯾد!
 -۴و اﻣﺎ ﺷﺎھراه ورود ﺑﮫ ذوی اﻟﮭﯽ در ذواﻟﻔﺿل و رﺣﻣﺔ و ﺟﻼل و ذواﻟﻌرش ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣظﺎھر رﺣﻣت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺗﺟﻠﯽ ﻋﻠوی
اوﺳت ھﻣﺎن »ذﮐر« اﺳت .و او ذاﮐر ھﻣﮫ ﺑﻧدﮔﺎن اﺳت و ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽ آورد ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ھم او را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧد.
و در اﯾن ﯾﺎد و ذﮐر ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ ﻋرش ﺟﻼل و ﻓﺿل و رﺣﻣﺗش ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ھﺳﺗﻧد روی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۵ﭘس ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ذﮐر ذاﻟش روی ﮐﻧد از ذﻟّﺗش در اﻣﺎن ﻣﺎﻧد.
 -۶ﭘس »ذ« ﻧور ﺗﻌﯾّن »د« اﺳت و »د« ھم ﻧور ﺗﺄوﯾل »ذ«! زﯾرا ﻗﺑﻼً داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾّن )ﺗﺄﺧﯾر( دو وﺟﮫ ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳت
ﮐﮫ راﺑطﮫ ای دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ دارﻧد .و ھﻣﮫ ﺣروف ﻧﻘطﮫ دار در زﺑرﺷﺎن ھم ﻗﻠﻣرو ﺗﻌﯾّن ﺣروف ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ ھﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ ﺣروف ﺑﯽ
ﻧﻘطﮫ ھم ﺗﺄوﯾﻠﮕر ﺣروف ﻧﻘطﮫ دارﻧد :ﺗﺄوﯾﻠﮕران و ﺗﺄوﯾل ﺷدﮔﺎن )ﺗﻌ ّﯾن(! ﭘس ﻧﯾﻣﯽ از ﺣروف ﺑﺎطن ﻧﯾﻣﯽ دﯾﮕرﻧد! ﭘس ﺣروف
اﻟﻔﺑﺎء ھم دو دﺳﺗﮫ اﻧد :ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ :ﺑﺎطن ﮔرا و ظﺎھرﮔرا!

ﻋﯽ

١١٣٧

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﻧود و ﯾﮑم
٢٩١

ﺣﺿرت »زاء« )ز(

١١٣٨

ﯾﺎ زاء
 -١راء ﮐﮫ رﺑوﺑﯾت و روح و رﺣﻣت و رﺷد و رﻓﻌت و رﺟﻌت ﭘروردﮔﺎر را ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد در زاء رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد در اﺳم زﯾﻧت و زﯾﺎد و زارع و زاغ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋرﺻﮫ ﺣﯾﺎت دﻧﯾوی ﺑﺷر اﺳت و ذﮐرﺷﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت در دو وﺟﮫ زاغ )زﯾﻎ( و
»زﯾﺎد« ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻗﺑض و ﺑﺳط اﺳت.
 -٢وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ را ﺑﮫ زراﻋت و زﯾﺎد و زﯾﻧت ﭘﺎک ﺣﯾﺎت ﺳوق ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﺑﺳط و رأﻓت و رﺣﻣﺗش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد اﻣر ﺗزﮐﯾﮫ
ﻧﻔس اﺳت از اﺳم »زﮐّﯽ«!
 -٣ﺧداوﻧد زارع ﺧﻠﻖ اﺳت و ﺑر زرﻋش زﯾﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ھر دم و آن را زﯾﺑﺎ و ﺗزﺋﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد از رأﻓت و رﺣﻣﺗش ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺧود را
ﺑرای او ﺗزﮐﯾﮫ ﮐﻧد ﺑﮫ ﯾﺎری اﺳم زﮐّﯽ!
 -۴و آﻧﮑﮫ اھل ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ زﯾﻎ و ﺗﻧﮕﯽ و اﻧﺣراف دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷود و زﻧدﮔﯽ و روﺣش ﻗﺑض و ﺳﯾﺎه و ﺳﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود.
» -۵ر« و »ز« ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺑﺎطن و ظﺎھر ﯾﮑدﯾﮕرﻧد و ﺗﺄوﯾﻠﮕر و ﺗﻌﯾّن ﺑﺧش ھﻣدﯾﮕر! زﯾرا »ز« ،ﻧﻘطﮫ ازل رﺣﻣت و رﻓﻌت و
ﺳر »ز« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد» .ز« زﯾﻧت روح »ر« اﺳت.
رﺑوﺑﯾت و روح ﺣﻖ را از »ر« اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن از ﻧﻘطﮫ ﺑﺎﻻی ِ

ﻋﯽ

١١٣٩

دوم
ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﻧود و ّ
٢٩٢

ﺣﺿرت »ﺷﯾن  -ش«

١١٤٠

ﯾﺎ ﺷﯾن
 -١ﺷﯾن ﻧﯾز ﻗﻠﻣرو ظﮭور ﺗﺄوﯾﻼت ﺳﯾن اﺳت .و داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺳﯾن ﻗﻠﻣرو ﺳﻼم و ﺳوی )ﻋرش ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧدا( و ﺳﻣ ّو )اﺳم ﮔذاری( و
ﺳر ﮔﺷﺎﺋﯽ ﺣﻖ اﺳت از وﺟود ﺟﻣﺎل ﺳﯾن ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش رﺳول ﺧﺎﺗم ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو اﺷد ﺳرﻋت رﺣﻣت و ﻗﯾﺎﻣت
ّ
اﺳت و ﺳﺎﻋﺔ! و ﺷﯾن ،ظﮭور ﺗﺄوﯾﻼت ﺣﻖ ﺳﯾن در ﺣﯾﺎت اﺳت از اﺳﻣﺎﺋﯽ ھﻣﭼون ﺷﮑور ،ﺷﻔﯾﻊ ،ﺷﺎﻓﯽ ،ﺷﺎھد ،ﺷدﯾد ،ﺷﯾطﺎن ،و
ﺷﯽ )اراده اﻟﮭﯽ در اﺷﯾﺎء(! و ﻧﯾز ﺑﺻورت ﺷﺎرح و ﯾﺎ ﺷﻘﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺟﻠوه ﻗﺑض و ﺑﺳط ظﮭور ﺳﯾن اﺳت.
 -٢ﺷﯾن )ش( ﭘر ﻧﻘطﮫ ﺗرﯾن ﺣرف اﻟﻔﺑﺎء اﺳت .در زﯾر و زﺑر و اﻧدرون اﺳﻣش )ش ﯾـ ن( .ﭘس ﺗﺄوﯾل ﺷده ﺗرﯾن ﺣروف اﺳت و
ﺗﺄوﯾل ﮐﻧﻧده ﺗرﯾن ﺣرف ﺑﻘدرت ﺳﯾن در ﻗﻠﻣرو ﮐﻠﻣﺎت و ﺻﻔﺎت و ﻣوﺟودات .و ﻟذا ﺷﮭودی ﺗرﯾن و ﻣﺣﺳوس ﺗرﯾن ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ در
ﺣﯾﺎت ﺑﺷری از ﻣﺻدر ﺷﯾن ﺣﺎدث ﻣﯽ ﮔردد از اﺳﻣﺎی ﺷﮑور ،ﺷﺎھد ،ﺷﮭﯾد ،ﺷﻔﯾﻊ ،ﺷﺎﻓﯽ ،ﺷﺎﮐل )ﺷﮑل دھﻧده(ُ ،ﻣﻧﺷﯽ )آﻓرﯾﻧﻧده
اﺷﯾﺎء( ،ﺷدﯾد .و ﻧﯾز از وﺟود ﺷﯾطﺎن و ﺷﻘﺎوت و ﺷﺢ اﻟﮭﯽ )ﻏﺿب(.
 -٣ﭘس ﻏﺎﯾت رﺣﻣت و ﻏﺿب و ھداﯾت و ﺿﻼﻟت ﺑواﺳطﮫ ﺣرف ش در ﮐﻠﻣﺎت و ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز ﻣﯽ ﮔردد و ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣرف آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣورد ﺗﺄﻣل ﻗرار ﮔﯾرﻧد .زﯾرا ھم ﺷﻔﯾﻊ اﻟﮭﯽ ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺎن ھﺳﺗﻧد از اﯾن ﺣرف رخ ﻣﯽ دھﻧد و ھم
ﺷﯾطﺎن ﮐﮫ ﺧﺻم اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻣظﮭر ﺷﺢ و ﺷﻘﺎوت اﺳت.
ﺳم و ﻓﻌﺎل
 -۴ﺣرف ش ،ﻣظﮭر و ﻣﺻدر »ﺷﯽ« و ﺷﮑل اﺳت .و ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و اﺳﻣﺎء ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﺣرف ،ﺑﺻورت و اﺷﮑﺎل ﻣﺟ ّ
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس ﺷﯾن ،ﺗﻌﯾّن ﺳﯾن اﺳت.

ﻋﯽ

١١٤١

ﺳوم
ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﻧود و ّ
٢٩٣

ﺣﺿرت »ﺛﺎء  -ث«

١١٤٢

ﯾﺎ ﺛﺎء
 -١درک اﺳرار ﺣروف ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ درک ذات ﻋﻠم ﺗﺄوﯾل اﺳت ﮐﮫ دو وﺟﮫ ﻗدﯾم و ﺟدﯾد دارد ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﺗﺄوﯾل و ﺗﺄﺧﯾر ﯾﺎ ﺗﻌﯾّن ﻧﺎﻣﯾده
اﯾم ﮐﮫ راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﯾن دو وﺟﮫ را ﻧﯾز ﻧﺷﺎن دادﯾم .از اﯾن ﻣﻧظر ﺣروف ﺑﯽ ﻧﻘطﮫ ﻣﮭد ﺗﺄوﯾل ھﺳﺗﻧد و ﺣروف ﻧﻘطﮫ دار
ﺑﺧﺻوص آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑر ﺑﺎﻻﯾﺷﺎن ﻧﻘطﮫ دارﻧد ﻣﮭد ﺗﺄﺧﯾر و ﺗﻌﯾّن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺣرف ﺛﺎء از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﯾّن ﺑﺧش ﺑﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺛواب( آﺷﮑﺎر ﮐﻧﻧده ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻌﯾّﻧﯽ ﺣرف »ث« ﻣﯽ
و ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧده ﺗﺎء .ﮐﮫ دو اﺳم ﻣﺷﮭور اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﺛﺑﺎت و ﺛواب ) ُﻣﺛﺑّت و ّ
ﺑﺎﺷﻧد .زﯾرا ﺧداوﻧد از طرﯾﻖ اﺛﺑﺎت ﺳﺎﺋر اﺳﻣﺎء و ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﺑﺎطن آﻧﮭﺎ را در طﺑﯾﻌت زﻧدﮔﯽ ﺑﺷری آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻧﯾز ﺑواﺳطﮫ
ﺛواب« ﭘﺎداش ھﻣﮫ اﻣﯾﺎل و اﻋﻣﺎل اﻧﺳﺎن را در دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺑراﯾش ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﺳم » ّ
 -٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣرف »ث« ﻓﻘط ﯾﮏ ﻟﻔظ ﻣﺣض ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑراﺑر ﺑﺎ »س« و »ص« ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت اﯾن ﺣروف را ﺗﺎﮐﻧون درک
ﻧﻣوده اﯾم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ »س« و »ص« ﺗﺄوﯾﻠﮕرﻧد وﻟﯽ »ث« ﺗﺄوﯾل ﺷوﻧده ﯾﺎ ﻋﯾﻧﯾت ﺑﺧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺛﻣره ﮐﺎرﺑردی و ﻣﺣﺳوس
اﻣﯾﺎل و اﻋﻣﺎل ﺑﺷری را ﺑﮫ وی ﻣﯽ ﭼﺷﺎﻧد در دﻧﯾﺎ و آﺧرت.
» -٣ﻣؤﺛر« و » ُﻣﺛﻣر« ﻧﯾز از اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻓرھﻧﮓ ھم ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺧواص ﻣﺣﺳوس و آﺷﮑﺎر ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻋﯽ
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ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﻧود و ﭼﮭﺎرم
٢٩۴

ﺣﺿرت »ﺛواب«
ﺛواب -ﻣﺛﯾب -اﺛوب اﻟﻣﺛﯾﺑﯾن(
) ّ

١١٤٤

ﺛواب ﯾﺎ ُﻣﺛﯾب
ﯾﺎ ّ
ُ » -١ﻣﺛﯾب« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺛواب دھﻧده ﺑﺎ اﺳم » ُﻣﺟﯾر« و » ُﻣﺟزی« ﻗراﺑت دارد و ﺗﻔﺎوﺗش در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺛواب ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎداش
ﻣﺟﺎھدﺗﮭﺎ و رﻧﺟﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اھل اﯾﻣﺎن در دﯾن و ﺑرای رﺿﺎی ﺧدا ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﺟر و ﺟزا ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ
اﻣﯾﺎل و اﻋﻣﺎل ﺑﺷری اﺳت» :آﻧﺎﻧﮑﮫ ھﺟرت ﮐرده اﻧد و ﯾﺎ از دﯾﺎرﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن ﺑﯾرون راﻧده ﺷدﻧد و آزار ﮔردﯾدﻧد در
راه ﻣن و ﭘﯾﮑﺎر ﮐردﻧد و ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد از ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن درﻣﯽ ﮔذرﯾم و آﻧﮭﺎ را در ﺑﮭﺷﺗﮭﺎی ﺟﺎوﯾد داﺧل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اﯾن ﺛواﺑﯽ
از ﻧزد ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮭﺗرﯾن ﺛواب دھﻧده اﺳت «.آل ﻋﻣران-١٩۵
 -٢و ﺑرﺧﯽ از ﺛواﺑﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﺣﺗﯽ ظﺎھری ﻣﻧﻔﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺟز اھل ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺣﻘش را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻣﺛل اﻧواع اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت و ﺑﻼﯾﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﺑر ﻣؤﻣﻧﯾن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺛواب ﻋﺑﺎدات و طﺎﻋﺎت آﻧﮭﺎﺳت» :آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻣﯾدان ﺟﮭﺎد ﺑﮫ ھﻣراه رﺳول ﭘﯾﮑﺎر ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﭘس ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﻏﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن داد آﻧﮭﺎ را ﺛواﺑﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ اﻧدوه آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از دﺳت داده ﻧﺧورﻧد «.آل ﻋﻣران-١۵٣
ﮐﮫ اﯾن ﻏم اﻟﮭﯽ ﭘذﯾرش ﺷﮑﺳت در ﺟﻧﮓ را ﺑر آﻧﺎن آﺳﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن را ﻣﺣزون و ﺗزﮐﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد» :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ
رﺳول ﺑﯾﻌت ﮐردﻧد ﺧداوﻧد آراﻣﺷﯽ را ﺑر دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن ﻧﺎزل ﮐرد و اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻓﺗﺣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺛواب ﺑﺧﺷﯾد «.ﻓﺗﺢ-١٨
 -٣اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣؤﻣﻧﺎﻧش را از درﺧواﺳت ﭘﺎداﺷﮭﺎ و ﺟﺑراﻧﮭﺎی ﺻرﻓﺎ ً دﻧﯾوی ﺑﺳوی ﺛواب اُﺧروی ﻣﯽ ﺧواﻧد ﮐﮫ ھم
ﺛواﺑﯽ ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت ھﻣﭼون آراﻣش و ّ
ﻋزت و ﻣﺣﺑّت و ھم ﭘﺎداﺷﯽ ﺑرای ﭘس از ﻣرگ .ﭼرا ﮐﮫ آﺧرت در ﻓرھﻧﮓ ﻗرآﻧﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﺟﮭﺎن ﻧﺎﻣرﺋﯽ و روﺣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺣﯾﺎت ﺑﻌد از ﻣرگ» :ھر ﮐﮫ ﺛواب دﻧﯾﺎ ﺧواھد ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺛواب دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﻓﻘط در ﻧزد
ﺧداﺳت «.ﻧﺳﺎء -١٣۴ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﻧﺎی در ﻧزد ﺧدا )ﻋﻧدﷲ( دﻗﯾﻘﺎ ً ﻗﻠﻣرو ﻓطرت و ذات اﻧﺳﺎن اﺳت و اﯾن ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣدّ اﻧﺳﺎن
ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ھر ﮐﮫ در اﯾن دﻧﯾﺎ در ﻋذاب اﺳت ﻋذاب آﺧرﺗش ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر اﺳت و ھر ﮐﮫ در اﯾن
دﻧﯾﺎ در رﺣﻣت اﺳت ،رﺣﻣت اُﺧروی ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎی دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ،ﺟز در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺣﯾﺎت ﺑﺎطﻧﯽ و ﺣﯾﺎت ظﺎھری
ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺑﺎطﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ھﻣﺎن آﺧرت اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﭘس از ﻣرگ ﺑﮫ ﺟﻣﺎل ُرخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ھم ﻋذاﺑش و ھم
رﺣﻣﺗش .زﯾرا آﺧرت از ﻣﺻدر »آﺧر« ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺧﯾر و ﺟدﯾد ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی »دﯾﮕری« اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آن دﮔر وﺟﮫ
وﺟود ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﻧﮭﺎن دل و روح اﻧﺳﺎن اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت آدﻣﯽ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﭘس از ﻣرﮔش را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﺣﯾﺎت ﺑﺎطﻧﯽ ﺧود رﺟوع ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺣدّ آﺧرت اﺳت .و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺛواب اﻟﮭﯽ را در آﺧرﯾن وﺿﻌﯾت زﻧدﮔﺎﻧﯾش
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑواﺳطﮫ ﺣﺿور رﺣﻣت ،ﻟطﺎﻓت ،ﻣﺣﺑّت ،اﻣﻧﯾتّ ،
ﻋزت و اﯾﻣﺎن دﻟش و ﯾﺎ ﺷﻘﺎوت و وﺣﺷت و ﻧﺎاﻣﻧﯽ و ذﻟّت و
ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ دﻟش .ﯾﻌﻧﯽ »ﻋﻧدﷲ« ﮐﮫ ﺣرﯾم ﺛواب اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت ھﻣﺎن دل و وﺟدان اﺳت ﮐﮫ ﺳﻣت اُﺧروی ﺟﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺣرف
ﺣﯽ و ﻓﻌّﺎل و ﻣﺛﻣرﺛﻣر ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﺟب ﻏﻧﺎی ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔردد.
»ث« در ﻗﻠﻣروﯾش ﻧﻘد و ّ

ﻋﯽ
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ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﻧود و ﭘﻧﺟم
٢٩۵

ﺣﺿرت »ﺳﯾﺎق«  -روش و راﻧش
اﻟﻣﺳوﻗﯾن(
)ﺳﺎﺋﻖ -ﻣﺳ ّ ِوق -ﺧﯾراﻟﺳﺎﺋﻘﯾن -اﺳوق
ّ

١١٤٦

ﯾﺎ ﺳﺎﺋﻖ
ﻣﺳوق« از ﻣﺻدر »ﺳوق« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳوق دھﻧده و راﻧﻧده از دﯾﮕر اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ اﺳت» :ﺑرای ھر ﻧﻔﺳﯽ ﺳﺎﺋﻖ و
» -١ﺳﺎﺋﻖ« ﯾﺎ » ّ
ﺷﺎھدی اﺳت «.ق» -٢١اﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ اﺑرھﺎ را ﺑﺳوی ﺷﮭرھﺎی ﻣرده ﺳوق ﻣﯽ دھد ﺗﺎ آن را زﻧده ﺳﺎزد «.ﻓﺎطر» -٩آﯾﺎ ﻧدﯾدﯾد
ﮐﮫ ﻣﺎ آب را ﺑﺳوی زﻣﯾن ھﺎی ﺧﺷﮏ ﺳوق ﻣﯽ دھﯾم و زراﻋت را ﻣﯽ روﯾﺎﻧﯾم «.ﺳﺟده -٢٧از اﯾن آﯾﺎت درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ھر ﺣرﮐت
و ﺟﻧﺑﺷﯽ در ﺟﮭﺎن ،ھﻣﮫ از ﺳوی ﺧداﺳت و ﺟز ﺧدا ﻧﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺟﻧﺑﻧده ای و ﻧﮫ ﺟﻧﺑﺎﻧﻧده و ﺣرﮐﺗﯽ اﺳت .ﻧﮫ ﻣﺣرﮐﯽ و
ﻧﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧﻧده ای ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ھر ﭼﯾزی را راﻧﻧده ای اﺳت ﮐﮫ آن ﭼﯾز را ﺑﮫ ھر ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ راﻧد ،آب را ،اﺑر را و ھر
اﻧس و ﺟﻧﯽ را.
 -٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻓﺻل »زراﻋت« دﯾدﯾم ﮐﮫ زراﻋت ﮐﻧﻧده ای ھم ﺟز ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت و در اﯾن آﯾﮫ از ﺳوره ﺳﺟده ،ﺷﺎھدﯾم آن
ﮐس ﮐﮫ آب را ﻧﯾز ﺑﺳوی ﻣزارع ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧداوﻧد اﺳت.
 -٣اﮔر ھر ﺳوﻗﯽ از اوﺳت ﭘس ھر ﺷوﻗﯽ ﻧﯾز از اوﺳت .زﯾرا ھﯾﭻ ﺳوﻗﯽ ﺑدون ﺷوق ﻧﺷﺎﯾد .ﭘس
ﻣﺷوق ﻧﯾز ھﻣوﺳت .ﭘس اﮔر
ِّ
در اﻣر ﺣﻘﯽ در دل ﺧوﯾش ﺷوﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣرﮐت آﺋﯾم از ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺟز او ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم طﻠب ﺷوق ﮐﻧﯾم .ﭘس ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗوﺳل
ﺑﮫ داروھﺎی ﻣﺣرک و ﻓرﻣوﻟﮭﺎی ﮐذاﺋﯽ رواﻧﮑﺎواﻧﮫ و ﻣﺷﺎورﯾن ﺑﺎزاری ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ او رﺟوع ﮐﻧﯾم و از او ﺷوق زﻧدﮔﯽ و
ﺣﻖ طﻠﺑﯽ را طﻠب ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺳوﯾش ﺳوق داده ﺷوﯾم.
 -۴ﯾﮑﯽ از آﻣوزه ھﺎی اﯾن ﮐﺗﺎب آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻧﮕﯾزه و ﻓﻌﻠﯽ در ﺑﺷر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از او ﻧﺑﺎﺷد ﺣﺗﯽ ﺧوردن و
ﺧواﺑﯾدن و ﺧﻧدﯾدن و ﮔرﯾﺳﺗن .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽ آﻣوزﯾم ﮐﮫ در ھر ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ،دروﻧﯽ و ﺑروﻧﯽ ،از ﺧوﯾﺷﺗن و ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن ،ﺑﮫ
ﺟﺳﺗﺟوی درک ﺣﺿور او ﺑﺎﺷﯾم .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻘﺻود از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺟز ﻣﻌرﻓﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗن و
ﯾﺎﻓﺗن وﺟود ﺧودﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود .و ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺑﺣران و ﻋذاب و ﻣﺻﯾﺑت و ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺷدﯾم ﻓورا ً ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺧود آﺋﯾم ﮐﮫ او
را در رﺣﻣﺗش ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯾم ،اﯾﻧﮏ از درب ﻏﺿﺑش ﺑر ﻣﺎ وارد ﺷده اﺳت ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯾﻣش ﺗﺎ ﺧودﻣﺎن را از ھﻼﮐت ﺑرھﺎﻧﯾم .ﯾﻌﻧﯽ وﺣدت
وﺟود ،ﺷﺎھراه ﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن اﺳت .زﯾرا آدﻣﯽ ﻧﺟﺎﺗﯽ ﺟز ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا ﻧدارد .و ﻟذا ھﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﻓﺟﺎﯾﻊ اﯾن دوران در ﯾﮏ ﮐﻼم
ﺣﺎﺻل ﻏﻔﻠت اﻧﺳﺎن از ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺧودﻓراﻣوﺷﯽ اﻧﺳﺎن و ﺟﻧوﻧش ﮔردﯾده اﺳت .ﭘس اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ و ﺑﺣراﻧﮭﺎ و ﺟﻧﮕﮭﺎ ﻧﯾز
آﺧرﯾن راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑرای ﺑﮫ ﺧود آﻣدﻧﻣﺎن ﭘﯾش روﯾﻣﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﺧود ﻧﯾﺎﯾﺑم زان ﭘس دوران ھﻼﮐت اﺳت.
 -۵ﭘس وﺣدت وﺟود ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ھر ﺣﺎﻟﯽ و در ھر ﮐﺟﺎ و در ھر ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧداﯾش را ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﮫ او
ﺑﭘﯾوﻧدد ﺗﺎ رﺳﺗﮕﺎر ﺷود .ﭘس وﺣدت وﺟود ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه ﻧﺟﺎت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آﻧﯽ ﺗرﯾن روش ﻧﺟﺎت .زﯾرا او ﺣﺎل ھﻣﮫ اﺣواﻻت
ﻣﺎﺳت و ﻗﺎل ھﻣﮫ اﻗوال ﻣﺎﺳت و ﻓﻌل ھﻣﮫ اﻓﻌﺎل ﻣﺎﺳت و ﻓﺎﻋل ھﻣﮫ ﮐردار ﻣﺎﺳت و ﻧﯾز ﻣﻔﻌول و ﻣﺷﮭود ھﻣﮫ ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ» :اوﺳت
اول و آﺧر و ظﺎھر و ﺑﺎطن«.
ﻣﺳوق اوﺳت .و ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در دوزخ و ظﻠﻣﺎت ھم او را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﻣﺷوق و
 -۶ﭘس ھر ﺷوق و ﺳوﻗﯽ از اوﺳت و
ّ
ّ
ﺑﮭﺷت و روﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 -٧و ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم و ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن و ﺳرﯾﻌﺗرﯾن ﺳوق و ﺳوی او ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس اﺳت و ﺳﺎﺋﻖ اﯾن وادی در ﻋﺎﻟم ارض ھم
ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣدار وﺟود اﻣﺎم!

ﻋﯽ
١١٤٧

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﻧود و ﺷﺷم
٢٩۶

ﺣﺿرت »ﺧزان«  -رﯾزش و زوال
)ﺧﺎزیُ -ﻣﺧزی -ﺧزان -اﺧزی اﻟﺧﺎزﯾن(

١١٤٨

ﯾﺎ ُﻣﺧزی
» -١ﭘس ﻓرﺳﺗﺎدﯾم ﺑر آﻧﺎن ﺑﺎدی ﭘر ُﺧروش ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﭼﺷﺎﻧﯾم ﻋذاب اﻧﺣطﺎط و زوال را در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ .وﻟﯽ ﻋذاب آﺧرت ﺧوار
ﮐﻧﻧده ﺗر اﺳت و ھﯾﭻ ﯾﺎوری ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد «.ﻓﺻّﻠت» -١۶ﺧداوﻧد ﭘﯾﺎﻣﺑرش را ﺧوار ﻧﺳﺎزد ﺑﮫ ھﻣراه ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اوﯾﻧد زﯾرا دارای
ﻧورﻧد «.ﺗﺣرﯾم-٨
ﮭون« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً
» -٢ﺧزی« ﺑﻣﻌﻧﺎی روی ﺑﮫ اﻧﺣطﺎط و زوال ﻧﮭﺎدن اﺳت ھﻣﭼون ﺧزان .ﭘس اﯾن ﻣﺗﻔﺎوت از اﺳم » ُﻣ ّ
ﻣﮭون« ﺑﻣﻌﻧﺎی اھﺎﻧت ﮐﻧﻧده و رﺳواﮔر اﺳت وﻟﯽ » ُﻣﺧزی« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧزان آور و اﻧﺣطﺎط اﻧﮕﯾز اﺳت:
وﺻﻔش ﮔذﺷت .زﯾرا » ّ
»ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ُﻣﺧزی ﮐﺎﻓران اﺳت «.ﺗوﺑﮫ -٢ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓران را در ﺳﻣت زوال و ﺗﺑﺎھﯽ و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ھﻣﭼون ﺧزان
ﺑرای ﮔﯾﺎھﺎن.
 -٣در آﯾﮫ ﻣذﮐور از ﺳوره ﺗﺣرﯾم ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ،رﺳول و ﻣؤﻣﻧﺎن را ھرﮔز دﭼﺎر زوال و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد ﭼرا ﮐﮫ دارای
ﻧورﻧد .و اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧزان ﺑﺷری ﺣﺎﺻل ظﻠﻣت زدﮔﯽ اوﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻓﻘدان ﻋﻘل و ﻣﻌرﻓت اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﯾﺎھﺎن
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘژﻣرده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧزان ھم در ﭘﺎﺋﯾز ﺣﺎﺻل ﺿﻌف ﻧور آﻓﺗﺎب ﺑر ﮔﯾﺎھﺎن اﺳت.
 -۴ﭘس ﺳﺧن از ﺑﮭﺎر و ﺧزان روح اﺳت و ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣواره در ﺣﺎل ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﻓزاﯾﻧده ھﺳﺗﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑر ﻧورﺷﺎن اﻓزوده
ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اداﻣﮫ آﯾﮫ ﻣورد ﺑﺣث در ﺳوره ﺗﺣرﯾم ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣواره ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﭘروردﮔﺎرا ﺑر ﻧورﻣﺎن ﺑﯾﻔزا
و آن را ﺑر ﻣﺎ ﮐﺎﻣل ﻓرﻣﺎ.
 -۵و اﻣﺎ ﻧور وﯾژه اﯾﻣﺎن و ھداﯾت اﻧﺳﺎن )ﻧﮫ ﻧور آﻓﺗﺎب( ﻧوراﻻﻧوار و ﻧورﻋﻠﯽا ﻧور اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آن ﻧوری ﮐﮫ از ﻗﻠب اﻧﺳﺎن
ﺑراﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و اﻧﺳﺎن را ﺑﺳوی ﺧداﯾش رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮔردد .و آن ﻧور ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﺑﻘدرت ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻠم و
ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗﺄوﯾل و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت روﺣﺎﻧﯽ .ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻧور ،ﺧداوﻧد اﺳت و ﻣﮭﺑط آن در ﻋﺎﻟم ارض ھم اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت .ﭘس ھر ﮐﮫ
روی ﺑﺳوی او و دل ﺑﮫ او داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ھرﮔز دﭼﺎر ظﻠﻣت و ﺧزان روح ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -۶اﮔر در اﯾن ﮐﺗﺎب از ﺣﺿرت ﺧزان و ﺣﺿرت ﻋذاب و ﺣﺿرت وھن اﻟﮭﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم و ﺣﺗﯽ ﺻﻔﺎت ﭘﺳت را ھم از
ﺣﺿرﺗش ﻣﯽ داﻧﯾم و ﺑﮫ او ﻣﻧﺳوب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت ﻗﮭری ﺣﻖ ھم ﺑرای ﺑﺷر ﺣﯾﺎت ﺑﺧش و ﻧﺟﺎت
دھﻧده از ﻧﺎﺑودی اﺳت ﭘس ﺳراﺳر رﺣﻣت ﻓوق رﺣﻣت اﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﺷد رﺣﻣت ﺣﻖ در دوزﺧش ﻗﺎﺑل درک اﺳت ﮐﮫ ﻧﺟﺎت ﺑﺧش
ﮐﺎﻓران از ﻧﺎﺑودی ﻗطﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس اﯾن وھن و ﻏﺿب و ﻋذاب و ﺧزاﻧش از ﺑرای ﻣﺎﺳت و آﻧﭼﮫ از ﺟﺎﻧب اوﺳت ﻓﻘط رﺣﻣت
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﺑﯽ زوال و ﻓﺎﻗد ﺧزان اﺳت .ﭘس ﺷرح و اﻧﺗﺳﺎب اﯾن اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻋﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ اوﺳت.
 -٧اﯾن اﻧﺗﺧﺎب و اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺑﻧدۀ رﺣﻣت و ﻣﺣﺑت اوﯾﻧد و ﺑرﺧﯽ ﺑﻧده ﻏﺿب و ﺧزان او ھﺳﺗﻧد.

ﻋﯽ

١١٤٩

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﻧود و ھﻔﺗم
٢٩٧

ﺣﺿرت »ﺗﺣذﯾر«  -ﻣﻧﻊ ﻧﻣودن
)ﺣﺎذر -ﻣﺣ ِذّر -ﺣذﯾر -ﺣذران -اﺣذراﻟﻣﺣذرﯾن(

١١٥٠

ﯾﺎ ﻣﺣ ِذّر
» -١ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را از ﻧﻔس ﺧودش ﺑرﺣذر ﻣﯽ دارد و او ﺑر ﺑﻧدﮔﺎن رﺋوف اﺳت «.آل ﻋﻣران» -٣٠ای ﻣؤﻣﻧﺎن ،ﮐﺎﻓران را ﺑﮫ
دوﺳﺗﯽ ﻣﮕﯾرﯾد اﻻ از روی ﺗﻘﯾّﮫ! در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت از ﺧداوﻧد ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺑﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﺷوﯾد .ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را از ﺧودش ﺑرﺣذر ﻣﯽ
دارد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ راھﯽ ﺟز ﺳوی او ﻧدارﯾد «.آل ﻋﻣران-٢٨
در اﯾن آﯾﺎت ﺳﺧن از راﺑطﮫ ای دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ اﺳت زﯾرا در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﻏﯾرﺧدا ﺑرﺣذر ﺑود و ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧش ﻣطﻠﻘﺎ ً دوﺳﺗﯽ
ﻧﮑرد و راھﯽ ﺟز ﺳوی او ﻧﯾﺳت و او ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎن و از رگ ﮔردن ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺧود ﺧداوﻧد ھم ﺑرﺣذر
ﺑود .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
ﺗﻘرب دو روی اﻣر ھداﯾت اﺳت و ھر ﮐﮫ از ﯾﮏ روی اﯾن ﺣﻖ ﻏﺎﻓل ﺷود ﺑﮫ اﻧﺣراف رﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﻌﻣوﻻ ً اھل ﺷرﯾﻌت از
 -٢ﺗﻘوا و ّ
وﺟﮫ ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻏﺎﻓﻠﻧد و اھل طرﯾﻘت و ﻣﻌرﻓت ھم از وﺟﮫ ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن دو روی اﻧﺣراف و اﻓراط اﺳت و
ﮔﻣراھﯽ! اﮐﺛر ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ از ﺗﻘوای اﻟﮭﯽ ﻏﺎﻓﻠﻧد و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗﮑﻔﯾری ھم ﮐﮫ اﻣروزه ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ آﺗش و ﺧون ﮐﺷﯾده اﻧد از
وﺟﮫ ﺗﻘرب ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﻧد .آﻏوش ﺷﯾطﺎن ﺑرای اﯾن ھر دو ﮔروه آﻣﺎده ﭘذﯾراﺋﯽ اﺳت .اﻣروزه ﮐل ﻣذاھب اﻟﮭﯽ و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﻧوی
دﭼﺎر ﯾﮑﯽ از اﯾن دو اﻧﺣراف و اﻧﺣطﺎط ھﺳﺗﻧد و ﻋﺟﺑﺎ ﮐﮫ اﯾن دو ﺟرﯾﺎن اﻣروزه رو در روی ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣﺷﻐول
ﻧﺎﺑودی ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ﻋده ای ﺗﺣت ﻋﻧوان دﻓﺎع از آزادی و ﺑﺎطن ﮔراﺋﯽ و دل ﻣﺣوری و ﻋده ای ھم ﺑﮫ اﺳم دﻓﺎع از دﯾن و ﺷرﯾﻌت
و ﻣﺣرﻣﺎت و اﺧﻼق ﺻوری ﯾﮑدﯾﮕر را طرد و ﻟﻌن و ﺗﮑﻔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﮑم ﻧﺎﺑودی ﯾﮑدﯾﮕر را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد» :ای اھل اﯾﻣﺎن
از ظﺎھر و ﺑﺎطن ﮔﻧﺎه ﺑﭘرھﯾزﯾد!« ﻗرآن-
 -٣ﺑرﺧﯽ ظواھر زﻧدﮔﯽ ﺧود را از ﮔﻧﺎھﺎن ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﻋوض ﺑﺎطن ﺧود را ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد و در دل ﺧوﯾش
ﻣﺳﺗﻣرا ً در ﺣﺎل ارﺗﮑﺎب ﮔﻧﺎه و ﺧﯾﺎﻧت و زﻧﺎ ھﺳﺗﻧد .و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺑﺎ ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ اﻣﯾﺎل و ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺧود ﺑﯾرون زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ﺗﺑﺎه
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎطن ﺧود را ﭘﺎک ﺳﺎزﻧد و آرام ﮔﯾرﻧد وﻟﯽ اﯾن ﺗوھﻣﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت .ظﺎھر و ﺑﺎطن ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﺎﭘذﯾرﻧد و ھﯾﭻ
ﺣد و ﻣرزی ﺟز ﺑدن ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت ظﺎھر و ﺑﺎطن را ﻓراﻣﯽ ﮔﯾرد.
 -۴ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق ﺑﯾن ﺷرﯾﻌت و طرﯾﻘت درﺳت ﻋﯾن ﺟداﺋﯽ راه از روش اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ راه دارد وﻟﯽ روﺷﯽ ﻧدارد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
روش دارد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ راھﯽ در ﭘﯾش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد! اﯾن ھﻣﺎن ﻧﻔﺎق ﺑﯾن ظﺎھر و ﺑﺎطن دﯾن اﺳت و ﺟداﺳﺎزی دﻧﯾﺎ و آﺧرت دﯾن! ﯾﮑﯽ
دﯾن و ﺧدا را ﻓﻘط در ظﺎھر ﻣﯽ ﺟوﯾد )ﻣﺗﺷرﻋﯾن( و دﯾﮕری آن را ﻓﻘط در ﺑﺎطن ﻣﯽ ﺟوﯾد )دراوﯾش و ﻋرﻓﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ ﺗﻘوا(.
 -۵وﻟﯽ ﺧداوﻧد در آﯾﮫ  ٢٨از آل ﻋﻣران ،ﻣﺎ را ھم از ﺧودش ﺑرﺣذر ﻣﯽ دارد و ھم از دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻓران! ﺑرﺣذر ﺑودن از ﺧدا در
ﺧود و ﺑرﺣذر ﺑودن از ﺷﯾطﺎن در ﺑﯾرون از ﺧود ﮐﮫ ھﻣﺎن دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻓران و ﻓﺳﻖ اﺳت .و اﯾن ﯾﮏ ﻣﺣذورﯾت ﮐﺎﻣل و دو ﺟﺎﻧﺑﮫ
ﺷﯾطﺎن ﻣردﻣﯽ! زﯾرا ﺧدای ﺧودی ھﻣﺎن ﺷرک اﺳت و ﻣردم ﭘرﺳﺗﯽ و ﭘﯾروی
از درون و ﺑرون اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ ﺧود ﺧداﺋﯽ و ﻧﮫ
ِ
از اﮐﺛرﯾت ھﻣﺎن ﭘﯾروی از ﮐﻔر و ﺷﯾطﺎن و وﺳواس اﻟﻧﺎس ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻧﺎﺳﺎن اﺳت :ﺷﯾطﺎن ﺟﻧﯽ و اﻧﺳﯽ!
 -۶ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟ »ﺧﯾر ﺷﻣﺎ در ﺑﻘﯾﺔ ﷲ اﺳت اﮔر از ﻣؤﻣﻧﺎن ھﺳﺗﯾد و ﻣرا ﺑر ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﺣراﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت «.ھود -ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻘﯾﺔ
ﷲ ،ﻣﻧﺷﺄ ﺧﯾراﻟﺣﺎﮐﻣﯾن و ﺧﯾراﻟﻧﺎﺻرﯾن و ﺧﯾراﻟراﺣﻣﯾن و ﺧﯾراﻟﻔﺎﺗﺣﯾن اﺳت! و او ﻣظﮭر ھوﯾت اﻟﮭﯽ اﺳت .ﻧﮫ ﺧدای ﻣن ﻧﮫ ﺧدای
ﺗو )ﻣردم( ﺑﻠﮑﮫ ﺧدای او )ھو( ﮐﮫ اﻣﺎم ﻣﺑﯾن اﺳت و ﺑﻘﺎی ﺧدا ﺑر زﻣﯾن! و اﯾﻧﺳت ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ از آﯾﺎت ﻣذﮐور و ﺗﺣذﯾر اﻟﮭﯽ ﺑرﻣﯽ
آﯾد!
 -٧زﯾرا اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودش را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ از ﺧودﯾت ھرﮔز ﺧدا ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﻣردم را
ھم ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ھم ﺣﻘﯽ ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد زﯾرا ﻣرﯾد اوھﺎم و آرزوھﺎی ﺑﺎطل ھﺳﺗﻧد .و ﻟذا ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی وﺟﮫ ﷲ ﺑرﻣﯽ آﯾد!
اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت ﻣﮑرر ﻗرآن اﺳت ﺷرط ﻻزم ﺑرای ھر ﺗﻘوا و اﻧﻔﺎق و ﻋﺑﺎدﺗﯽ اﺳت :ﺑواﺳطﮫ ﺻﺑر و ﺻﻠوة ﺧود
را ﯾﺎری ﮐﻧﯾد و اﯾن ﮐﺎری ﮐﺑﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺧﺎﺷﻌﺎن ﺗواﻧش را ﻧدارﻧد ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی وﺟﮫ رب و ﻟﻘﺎی اوﯾﻧد«.
١١٥١

ﺑﻘره -۴۵-۴۶و ﻟذا ھﯾﭻ ﺗﻼش و ﻋﺑﺎدت و اﻧﻔﺎﻗﯽ ﺟز در ﺟﺳﺗﺟوی وﺟﮫ ﷲ ﻣﻘﺑول ﺣﻖ ﻧﯾﺳت» :ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑرای
ﺧودﺗﺎن اﺳت اﻻ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺟﺳﺗﺟوی وﺟﮫ ﷲ ﺑﺎﺷد «.ﺑﻘره -٢٧٢و ﻣﺎ ﻻاﻗل ﺑﻌﻧوان ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ ﯾﻘﯾن دارﯾم ﮐﮫ وﺟﮫ ﷲ و
رب ﺟز اﻣﺎم ﻧﯾﺳت .و اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ رب ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺧود را ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣودن! زﯾرا ﺑدون اﻣﺎم را اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﺷرﯾﻌت
وﺟﮫ ّ
ﺑﯽ اﻣﺎم ھم طﺑﻖ ﻗول رﺳول ﺧﺎﺗم ﻣوﺟب اﺷد ﻧﻔﺎق اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه در ﺟرﯾﺎن ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺗﮑﻔﯾرﯾﮭﺎ ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺗﻧﮫ و
ﻓﺳﺎد روی زﻣﯾن در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺷده اﺳت.
 -٨در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗرآن ﮐرﯾم ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺗﻘوا ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗرس و ﭘرھﯾز و ﺣذر ﮐردن ،دو روی دارد :ﺧود و ﺧدا! و ﯾﺎ ﺧدای ﺧودی!
و ﺳﭘس در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﻗرآن ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺎ را از ﭘﯾروی اﮐﺛر ﻣردم )دﻣوﮐراﺳﯽ( ھم ﺑرﺣذر داﺷﺗﮫ اﺳت زﯾرا اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن
ﮐﺎﻓراﻧﻧد و دﯾﻧﺷﺎن ﺑرای دﻧﯾﺎﺳت .ﭘس از ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﺣذر اﻟﮭﯽ ﻓﻘط راه اﺑﺗﻐﺎی وﺟﮫ ﷲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

ﻋﯽ

١١٥٢

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﻧود و ھﺷﺗم
٢٩٨

ﺣﺿرت »ﺿﺎد  -ض«

١١٥٣

ﯾﺎ ﺿﺎد )ض(
 -١ﺿﺎد )ض( ،ظﮭور ﺻﺎد )ص( اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ »ص« ﺣرف ﺻﻣداﻧﯽ و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺟوھری و ذاﺗﯽ و روﺣﯽ اﺳت ھﻣﭼون ﺻﻠوة
و ﺻﺑر و ﺻﻣدﯾت ﺧداوﻧد! و ﻧﯾز داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧور دھرﺷﮑن اﺳت .ﭘس اﯾن ﻧور در ﻋرﺻﮫ ظﮭور و ﺗﻌﯾﻧﺎت و ﻣﺣﺳوﺳﺎت ﺳراﺳر
ظﻠﻣت و ﺿﻼﻟت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﺷد اﺳت .و ﻟذا ھﻣﮫ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرف ﺿﺎد ﺷروع ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ دارای اﯾن ﺣرف
ﺿﺎر ،ﻣﺿ ِﻌّف )ﺿﻌف( ،ﺧﺎﻓض )ﭘﺳت ﮐﻧﻧده( و ﻗﺎﺑض!
ھﺳﺗﻧد ﮔزارﺷﯽ از ظﻠﻣت و ﺿﻼﻟت ﺑﺷری دارﻧد ﻣﺛل :ﺿ ّل )ﻣﺿلّ(،
ّ
» -٢ﺿﺎد« ھﻣﺎن ﺿدﯾت اﺳت و ﻟذا ﺿد ھر اﻣری اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .و ﻟذا ﻧور در ﺗﺟﻠﯽ ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷد
ﺗﺎرﯾﮑﯽ و دھرﯾت و ﺿﻼﻟت ﻣﯽ ﺷود .ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺿﺎد دﻗﯾﻘﺎ ً ﺿد ﺻﺎد اﺳت ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﺄوﯾل ﺷده آن در ﻋﺎﻟم ﺗﻌﯾﻧﺎت و
ﻣﺎدﯾﺎت اﺳت.
 -٣اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﯾن در ظرف دﻧﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷد ﮐﻔر ﻣﯽ ﺷود اﮔر ﻓﺎﻗد ذﮐراﻟدار و ﻣﻌرﻓت اﺧروی ﺑﺎﺷد .و ﻧﯾز ﻋﻠم و ﻣﻌﻧوﯾت در
ظرف دﻧﯾﺎ و دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺿد ﺧود ﯾﻌﻧﯽ اﺷد ﺟﮭل و ﺷﻘﺎوت ﻣﯽ ﺷود و ﻋﺷﻖ در ﻗﺎﻟب دﻧﯾﺎ ﺑﮫ اﺷد ﺷﻘﺎوت و ﻧﻔرت ﻣﯽ
ﺳر ظﮭور ﺿﺎدی ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳت.
رﺳد و اﻟﯽ آﺧر! و اﯾن از ّ
 -۴از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮫ راز ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠّﯾن ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم زﯾرا ﺻﻠوة ﻓﺎﻗد ذﮐر ﮐﮫ ﻣﺣﺑوس در دﻧﯾﺎ و ﺗن ﻧﻣﺎزﮔزار اﺳت ﺑﮫ اﺷد ﮐﻔر و
ﻧﻔﺎق و ﺷﯾطﻧت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد .و ﺻﺑر ﺑدون ﻣﻌرﻓت و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷد ذﻟت و ﺿﻼﻟت ﻣﯽ ﺷود.
 -۵اﻧﺳﺎن ﺿﺎدی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓر اﺳت ﮐﮫ ﺿ ِد ﺣﻖ وﺟود ﺧوﯾش اﺳت.
 -۶در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھر اﻣری ﺑﮫ ﺿدش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭘس ﺿﺎد و ظﮭورات ﺿﺎدی ﻗﻠﻣرو ﺑروز ﻧﺎﺑﺗرﯾن ﻣﻌﺎرف و
ﻋﻠوم و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ﺿﻌﯾﻔﺗرﯾن اﻗوام ﻣﮭد ظﮭور ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﻧد ھﻣﭼون
رﺳول ﺧﺎﺗم ﮐﮫ از اﺷد ﺿﻼﻟت و ﻗﺑض و ﺧﻔض اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر ،رخ ﻧﻣود ﮐﮫ ﻋرب ﺑودﻧد .ھر ﭼﮫ ﻧزدﯾﮏ آﻣدﺳﺗﯽ دور ﺷد ظﻠﻣت
اﻧدر ﻣطﻠﻖ ﺧود ﻧور ﺷد! ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت ھم در اﺷد ﺿﻼﻟت آﺧراﻟزﻣﺎن رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .زﯾرا ﺑﺷرﯾت در اﯾن اﺷد
ﺗﺑﺎھﯽ و ﻓﺳﺎد و ظﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺗﺷﻧﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و ﻟذا ﺧورﺷﯾد ﺣﻖ ،ﺿﯾﺎی ﺧود را ﺑرﻣﯽ
ﺗﺎﺑﺎﻧد :واﻟﺷﻣس و اﻟﺿﺣﯽا!
 -٧ﺿﺎد ،ﻣﺣل ھﺑوط ﺻﺎد اﺳت و ﻟذا از ﻏﺎﯾت اﯾن ھﺑوط و ﺳﻘوط ﻣﯾل ﺑﮫ رﺟﻌت و ﻋروج و طﻠوع ﻣﯽ ﮐﻧد .زﯾرا ﺿﺎد ،ﺷدﯾدﺗرﯾن
و ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن ﻗﻠﻣرو ﺗﻌ ّﯾن و ﺗﺄوﯾل ﺷدﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﺷد ظﮭور ﺗﺟﻠﯽ ﺻﺎد )اﻣﺎم زﻣﺎن( ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد از ﺑطن ﮐﻔر ﺟﮭﺎﻧﯽ!

ﻋﯽ

١١٥٤

ﻓﺻل دوﯾﺳت و ﻧود و ﻧﮭم
٢٩٩

ﺣﺿرت »ﻏﯾن  -غ«

١١٥٥

ﯾﺎ ﻏﯾن )غ(
ﻋﻔو و ﻋﺎدل و ﻋﺎﺻم! و ﻟذا اﺳﻣﺎﺋﯽ ﭼون ﻏﻔور و ﻏﺎﻟب و ﻏﯾّر و
» -١ﻏﯾن« ،ظﮭور ﻋﯾن )ع( اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ظﮭور ﻋﻠﯽ و ﻋظﯾم و ّ
ﻏﻧﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻏﺿب اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻔوش ﻣوﺟب ﻏﻔران اﺳت و ﻋظﻣﺗش ﻣوﺟب ﻏﻠﺑﮫ اﺳت و ﻋدﻟش ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر
)ﻏﯾّر( و ﻋﺻﻣﺗش ﻣوﺟب ﻏﻧﺎ!
 -٢ﺗﺄوﯾﻼت در ﺗﻌﯾﻧﺎت ﻧﯾز درﺟﺎت ظﮭور و ﺑروز دارﻧد و ﺣروف ھﻣﭼون اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻧﯾز ﺑﻧﯾﺎﻧﮭﺎی اﯾن درﺟﺎت ھﺳﺗﻧد :ﺗﺄوﯾل
ﻣﻠﮑوﺗﯽ ،ﺟﺑروﺗﯽ ،ﻻھوﺗﯽ و ھﺎھوﺗﯽ! ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺗﺄوﯾل در ﻋﺎﻟم ﻧﺎﺳوت )ارض( ﻋﺎﻟﯾﺗر ﺑﺎﺷد ﺷدت ظﮭور و ﺑروزش ﺑﯾﺷﺗر
اﺳت و ﻟذا اﺷد رﺣﻣت و ﻏﺿب و ﺑﮭﺷت و دوزخ را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺑروز ﻣﯽ رﺳﺎﻧد!
 -٣ھﻣﮫ ﺣروف ھﻣﭼون ھﻣﮫ اﺳﻣﺎءﷲ ﺣﺎﻣل ھﻣﮫ درﺟﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺄوﯾل و ﺗﻌﯾن و آﻓرﯾﻧش و ﻗﯾﺎﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
درﺟﮫ و ﺷدت اﯾن ظﮭور و ﺑروز ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﯾن دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐداﻣﯾﮏ از ﺣروف دﯾﮕر در ﮐﻠﻣﮫ و اﺳﻣﯽ ﮔرد ھم آﯾﻧد .وﻟﯽ ﺷدﯾدﺗرﯾن
ﺑروزﺷﺎن در ﺳرآﻏﺎز اﺳﻣﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﻣﺎ از اﯾن ﻣﻧظر ﺑﮫ ﮐﺷف اﺳرار ﺣروف در اﺳﻣﺎء ﻧﺎﺋل آﻣده اﯾم .و ﺣرف »ﻏﯾن«
ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻗدرت ﺗﻌﯾﯾن ﻋﻠم درﺟﺎت را داراﺳت زﯾرا ﺗﺄوﯾل ﺷدﮔﯽ ﺣرف ﻋﯾن اﺳت.

ﻋﯽ

١١٥٦

ﻓﺻل ﺳﯾﺻدم
٣٠٠

ﺣﺿرت »ﺻراﻓت«  -داد و ﺳﺗد
اﻟﻣﺻرﻓﯾن(
ﺻراف -ﺻرﻓﺎن -اﺻرف
ّ
ﺻرفّ -
)ﺻﺎرفُ -ﻣ ِ ّ

١١٥٧

ﺻراف
ﯾﺎ ّ
ﮐرات اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎزﮔرداﻧدن
ﺻراف« از ﻣﺻدر »ﺻرف« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘراﮐﻧدن ،ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣودن در ھﻣﮫ ﺟﺎ و ﺑﮫ ّ
ّ » -١
ﺻراﻓﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ داد و ﺳﺗد ارز اﺳت و
ھﻣﺎن اﻣوری اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷر و ﭘراﮐﻧده ﺷده اﺳت .ھﻣﭼون داد و ﺳﺗد اﺳت .درﺳت ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ّ
ﺗﺑدﯾل ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ ﭘوﻟﯽ! اﯾن اﺳم ﻧﯾز دارای دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺷدﯾدی اﺳت و آﺷﮑﺎرا وﺣدت اﺿداد را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد» :ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﮫ در اﯾن
ﻗرآن ﻣﺛﺎل و ذﮐرھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻧﺗﺷر ﮐردﯾم )ﺻرف ﻧﻣودﯾم( وﻟﯽ ﺟز ﺑر ﻧﻔرﺗﺷﺎن ﻧﯾﻔزود «.اﺳراء» -۴١ﺑﻧﮕرﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ آﯾﺎت
را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﻔﮭﻣﯾد «.اﻧﻌﺎم -۶۵ﺻرف ﮐردن اﻣری ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺷرح و ﺑﯾﺎن آن اﻣر ﺑﮫ روش ھﺎ و ﻣﺛﺎﻟﮭﺎ و
ﺣﮑﻣت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت .و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﮐل ﻗرآن ﺻرف ﯾﮏ اﻣر اﺳت و آن ﺧداﺳت ﺑﻌﻧوان ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ!
»از آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﻧﺻرف ﺷدﻧد و ﺧدا ھم دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن را ﻣﻧﺻرف ﻧﻣود و ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد «.ﺗوﺑﮫ -١٢٧ﮐﮫ در اﯾن آﯾﺎت »ﺻرف ﷲ« ھم
ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧﺷر ﻧﻣودن و اراﺋﮫ ﮐردن اﺳت و ھم ﭘس ﮔرﻓﺗن!
 -٢وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد ﺑﯾﻧﺎت و ﺣﮑﻣت ھﺎ و ذﮐرھﺎﯾش را از ﮐﺎﻓران ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرد در ﺣﻘﯾﻘت آﯾﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﭘدﯾده ھﺎی ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ھم
ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺑﯾﻧﺎت ھﺳﺗﻧد از آﻧﮭﺎ ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﭼﺷم و ﮔوش و ھوش آﻧﮭﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﻧدد و ﮐور و ﮐر و اﺣﻣﻘﺷﺎن
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺷﻌور را ھم از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﭼرا ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻖ ادراک ﺧود ﮐﺎﻓر ﺷده اﻧد .ﭘس اﯾن ﭘس
ﮔرﻓﺗن )ﺻرف ﷲ( اﻣری ﻓطری و ﺧودﺑﺧودی اﺳت زﯾرا ﻓطرت ﺧﻠﻖ از ﺧداﺳت .ﭘس اﯾن داد و ﺳﺗد ﻗرآﻧﯽ در ﻧﻔس و ﻓطرت ﺑﺷر
رخ ﻣﯽ دھد .در ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و در ﮐﺎﻓراﻧش ﺑﺎز ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭼون آن را درک ﻧﮑردﻧد و ﻧﺧواﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ درک ﺧود
را درﯾﺎﻓت ﻧﮑردﻧد و ﻧﺧواﺳﺗﻧد ﭘس ھوش و ﺷﻌور ﺧود را اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد.
 -٣ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻔر ﺑﻌد از دﯾن و ﻗﺑل از دﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﮐﻔر ﻗﺑل از دﯾن ،ﺟﺎھﻠﯾت اﺳت وﻟﯽ ﮐﻔر ﭘس از دﯾن،
ﺷﻘﺎوت و ﺣﻣﺎﻗت و ﮐوری و ﮐری اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد ﺑدﻟﯾل اﻧﮑﺎر و اﻧﺻراﻓﺷﺎن از دﯾن ،دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن را از دﯾن ﺑرﮔرداﻧد ﭘس
ﻗﻠوﺑﺷﺎن از ﺟﮭﺎن ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ در دﯾن ﻧﺎﺷﯽ از آﯾﺎت اﻟﮭﯽ در دﻧﯾﺎ و زﻧدﮔﯽ اﺳت .و ﭼون دل ﺑرﮔردد )ﻣﻧﺻرف
ﺷود( ،ذھن ھم اﺣﻣﻖ و ﮔﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرﮔﺷت از دﯾن ﻋﯾن ﺑرﮔﺷت از واﻗﻌﯾت ھﺳﺗﯽ اﺳت زﯾرا »دﯾن واﻗﻊ اﺳت «.ﻗرآن-
 -۴دﯾن و آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻓﮭﻣﺎﻧﯾدن اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻣﯽ ﻓﮭﻣد وﻟﯽ ﺑﺎ اراده ذھن ﺧود اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘس ﺧدا
ادراک ﻗﻠﺑﯽ را ھم ﭘس از اﻧﮑﺎر ذھﻧﯽ ،از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرد .زﯾرا اراده ﻗﻠﺑﯽ در دﺳت ﺑﺷر ﻧﯾﺳت و در ﻗﺑﺎل آﯾﺎت اﻟﮭﯽ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد
ﭼون ﻣﯽ ﻓﮭﻣد» .ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﺑﮫ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﯾﻘﯾن دارد وﻟﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد «.ﻗرآن-
 -۵آدﻣﯽ ﻣﺳﺋول ادراک و اراده ذھن ﺧوﯾش اﺳت و ﺑر دل ﺧود ھﯾﭻ اﺣﺎطﮫ و اراده ای ﻧدارد و آن در دﺳت ﺧداﺳت و ﺑرﺣﺳب
اﻧﺗﺧﺎب ذھن ﺑﺷر ،ﻗﻠوﺑﺷﺎن را ھم ﻣؤﻣن ﯾﺎ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -۶ﭘس اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ »ﺻرف ﷲ« و ﻧﯾز دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣوﺟود در ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧدا ﺑرای ﺑﺷری از ﺑﺎﺑت دو ﻗﻠﻣرو ادراک
ﯾﻌﻧﯽ ذھن و دل اﺳت .و اﯾن ﺛﻧوﯾت ﻣﻧطﻘﯽ ﻓﻘط در ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎﻟص ﺧﺗم ﺷده و ﺗوﺣﯾد و ﺻدق ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ رخ ﻣﯽ دھد زﯾرا دل و
ذھن آﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ و ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﺷود .ﭘس دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ذات اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
دوﮔﺎﻧﮕﯽ وﺟودی اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھم ﻣﺧﻠوق اﺳﻔﻠﯽ اﺳت و ھم دارای روح اﻋﻼﺋﯽ اﺳت .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺛﻧوﯾت ھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﺑﺧﺷد ﺗﻼش و ﺗﻘوا و ﺗﻌﻘل ذھن ﺑﺷر اﺳت و ﮐﺎر دل ﺑﺎ ﺧداﺳت زﯾرا دل ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﻧظر اوﺳت .ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻗﻠﻣرو دﯾن و ﻣﻌرﻓت
ﺑرای ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﺗﻔﮑرات ذھﻧﯽ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳﺗﻧد و دل ﮔراﺋﯽ ﻣﺣض را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھرﮔز ﺑﮫ ﻣﻘﺻود ﻧﻣﯽ رﺳﻧد .زﯾرا ﮐل
ﺗﻼش دﯾﻧﯽ و ﺗﻘواﺋﯽ ﺑﺷر از ذھن اوﺳت و او ﻣﺳﺋول ذھن ﺧوﯾش اﺳت زﯾرا ذھن ﺧود را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و اراده ذھن را ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد .و ﺧودﯾت ﺑﺷری ﺟز ذھﻧﯾت او ﻧﯾﺳت.

١١٥٨

 -٧در ﺣﻘﯾﻘت ﺧداوﻧد ،آﯾﺎت و ﺑﯾﻧﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﻗﻠوب ﺑﺷر ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺗﺻدﯾﻖ و درک ﻣﯽ ﺷود .و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ واﮐﻧش ذھن
ﺑﺷر ﻣﯽ ﻧﮕرد و ﭘس از اﺗﻣﺎم ﻣﮭﻠت ،اﻧﺗﺧﺎب ذھن اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد درﺑﺎره دل ﺑﺷر ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧش دھد ﯾﺎ ﻧﮫ! ﻋﻠﻣش
دھد ﯾﺎ ﻧﮫ! ﻧورش دھد ﯾﺎ ﻧﮫ! و اﮔر ذھﻧش اﻧﮑﺎر ﻧﻣود ﺧداوﻧد ھم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ دل داده ﺑود ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد .و اﯾن دو وﺟﮫ از
ﺻرف اﻟﮭﯽ در ﺑﺷر اﺳت.

ﻋﯽ

١١٥٩

ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و ﯾﮑم
٣٠١

ﺣﺿرت »ﺑﻧﯾﺎن«  -ﺑﻧﺎ ﮐردن
)ﺑﺎﻧﯽ -ﺑﻧّﺎ -ﻣﺑﻧّﯽ -اﺑﻧﯽ اﻟﻣﺑﻧّﯾن(

١١٦٠

ﯾﺎ ﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻧّﺎ
» -١ﺑﻧﺎ ﮐردﯾم ﺑﺎﻻی ﺳر ﺷﻣﺎ ھﻔت طﺑﻘﮫ آﺳﻣﺎن «.ﻧﺑﺄ» -١٢ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ آﺳﻣﺎن و آﻧﮑﮫ ﺑﻧﺎﯾش ﮐرد «.ﺷﻣس-۵
ﺑﻧﺎ ﮐردن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯽ و ﭘﺎﯾﮫ و ﺳﺗون و دﯾواری آﻧﮭم ھﻔت طﺑﻘﮫ!؟ اﯾﻧﺳت ﺧداوﻧد و آﻓرﯾﻧش او! و ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺳوﮔﻧد
ﺧداوﻧد ﺑﮫ آﺳﻣﺎن و ﺑﻧﺎﯾش و ﺧودش ﺑﻌﻧوان ﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻣﺎرش واﻻﺗرﯾن ﺳوﮔﻧد اوﺳت ﺑﮫ واﻻﺋﯽ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﻘدرت اراده
ذاﺗش اﺳﺗوار اﺳت» .و اﮔر آﺳﻣﺎن ﻓرود آﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد «.زﻣﺎﻧﯽ در ﻧوﺟواﻧﯽ وﻗﺗﯽ اﯾن آﯾﮫ را ﺧواﻧدم از روی
ﺣﻣﺎﻗﺗم در دل ﺧﻧده ام ﮔرﻓت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳؤال ﮐودﮐﺎﻧﮫ ای اﺳت! وﻟﯽ اﻣروزه ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد آن ﺧﻧده ﻧﮭﺎﻧم ﻣﯽ اﻓﺗم ﻣﯽ ﺧواھم از
ﺷرم و ﺣﻣﺎﻗﺗم در ﻣﺣﺿر اﻟﮭﯽ ،ﻧﺎﺑود ﺷوم .ﭼرا ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﻘره ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز از ﺳﻘوط آﺳﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ ﺳوراخ ﺷدن
ﻻﯾﮫ اوزون اﺳت ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﮐرده ﮐﮫ ھر آن اﻣﮑﺎن ﺳﻘوط آﺳﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن وﺟود دارد و اوﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﺳﻘوط اﺳت .ﺳوراخ
ﺷدن آﺳﻣﺎن و ﯾﺎ ﺳﻘوط آﺳﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن ،ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ واﺣد دارد و در آﺧراﻟزﻣﺎن آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
ﻣﺗﺻور ﺷوﯾم ﮐل ﮐرات و ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﯽ و ﺑﻧﯾﺎد
 -٢اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑرای آﺳﻣﺎن ﺷﺎﻟوده و ﺑﻧﯾﺎن و ﺳﺗوﻧﮭﺎﺋﯽ
ّ
آﺳﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ آﺳﻣﺎن را ﺑرﭘﺎ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘس ھر اﺧﺗﻼل و رﯾزﺷﯽ در ﮐﺎر اﻓﻼک ،ﺧطر ﺳﻘوط آﺳﻣﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧدک
ﺗﻐﯾﯾر آب و ھواﺋﯽ ﺑر روی زﻣﯾن ،آﺳﻣﺎن زﻣﯾن )ﺟو زﻣﯾن( را ﺳوراخ ﮐرده و اﯾن ﺳوراخ ﻣﺳﺗﻣرا ً وﺳﯾﻌﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت
و ﺳﻣوم را ﺑر ﺳر اھل زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎرد و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺷﮭﺎب ھﺎ را ھم وارد ﺟو زﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٣اﺻﻼً ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﺎھﯾت آﺳﻣﺎن ھﯾﭻ ﺳﺎده ﺗر از ﻓﮭم ﻣﺎھﯾت زﻣﺎن ﻧﯾﺳت و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً درﺳت ھﻣﺳﺎن و ﻋﯾن آﻧﺳت .زﯾرا زﻣﺎﻧﯾت زﻣﯾن
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از آﺳﻣﺎن و اﻓﻼک اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ آﺳﻣﺎن ،ﻗﻠﻣرو ﻧزول زﻣﺎن اﺳت و ﻏﺎﯾت زﻣﺎن ھﻣﺎن آﺳﻣﺎن اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا ،ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﺷدن آﺳﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن و دھر اﺳت .ﭘس آﺳﻣﺎن ،ﺳﻘف و ﻏﺎﯾت زﻣﺎن اﺳت ﺑر زﻣﯾن! و ﻣﺎ
در زﯾر ﺳﻘف زﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .و اﮔر رﺳول ﺧﺎﺗم ﺧود را ﻣﺳﺎوی و ﻣﻣﺎس ﺑر دھر ﯾﺎ ﻋﯾن آن ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﺑدﻟﯾل آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻏﺎﯾت آﺳﻣﺎن ﺳﻔر ﮐرده و در طﺑﻘﮫ ھﻔﺗم آن ﺑﺎ ﺑﺎﻧﯽ آن دﯾدار ﮐرده اﺳت .ﭘس ﮐل زﻣﺎن را درﻧوردﯾده و ﻋﯾن آﻧﺳت و ﻟذا ﻧورش ﺗﺎ
ازﻟﯾت ھﺳﺗﯽ ﻋروج ﻧﻣوده و ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺷده اﺳت و ﻋﻠﯽ ھم اﻧدﮐﯽ از او ﮐوﭼﮑﺗر اﺳت ﮔوﺋﯽ دو ﺳﺎل ﯾﺎ دو روز ﯾﺎ دو
ﺳﺎﻋت و ﯾﺎ دو ﻟﺣظﮫ!؟ و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ از ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت دو ﻋدد ﮐﺎﺳﺗن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻧﮭﺎی دو ﮐﮫ ﺑﺎز ھﻣﺎن ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اﺳت.
 -۴وﻟﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ،اﺑوﺗراب اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎد و ﺷﺎﻟوده و ﺳﺗون آﺳﻣﺎن اﺳت .و اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺣﺎﻣل ﻋرش ﺧداﺳت .زﯾرا
ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ ﻋرش اوﺳت.
» -۵ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ آﺳﻣﺎن و آﻧﮑﮫ ﺑﻧﺎﯾش ﮐرد و ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ زﻣﯾن )ﮐﺎﺋﻧﺎت( و آﻧﮑس ﮐﮫ آن را ﮔﺳﺗراﻧﯾد «.ﺷﻣس -۵-۶ﺑﺎﻧﯽ آﺳﻣﺎن
ﻗدﯾم و ﮔﺳﺗراﻧﻧده زﻣﯾن ﻗدﯾم ،ﺧداوﻧد اﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎﻧﯽ و ﮔﺳﺗراﻧﻧده در ﺧﻠﻖ ﺟدﯾدش ﮐﺳﯽ ﺟز ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺧطﺎب
اﻟﮭﯽ در اﯾن آﯾﺎت ھم ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ ھﺳﺗﻧد وﮔرﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺧص ﺧودش ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐرد و ﻧﮫ ﺑﮫ »او«! او )ھو( را ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻣﻌﻠوم
ﮐرده اﯾم ﮐﮫ ﺟز اﻣﺎﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣظﺎھر ھوﯾت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .و ﻋﻠﯽ)ع( در ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﺗطﻧﺟﯾﮫ و ﺑﯾﺎن آﺷﮑﺎرا ﺧودش را ﺑرﭘﺎ
دارﻧده زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﺧواﻧده اﺳت زﯾرا ﭘس از ﻣﺣﻣد)ص( ،ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣطﻠﻖ اﺳت .و اﺑوﺗراب ﯾﻌﻧﯽ ﭘدر و ﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎک! و ﻋﺎﻟم ارض
ﯾﻌﻧﯽ ﮐل آﺳﻣﺎن اول ﺑﺎ ھﻣﮫ ﮐﮭﮑﺷﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎرش ﻋﺎﻟم ﺧﺎک )ﺗراب( اﺳت و اﺑوﺗراب و ﻋﻠﯾﯾن دوراﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﺳﻣﺎن را ﺑرﭘﺎ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧد و از ﺳﻘوطش ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -۶ﻋﯾن اﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ را آﺷﮑﺎرا در دﻋﺎی زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺑﯾر ھم ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد ﺑرﺧﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ ﺑوده اﺳت:
ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ ﺷﻣﺎ )اﻣﺎﻣﺎن( آﺳﻣﺎن را از ﺳﻘوط ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد) . ...زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﮫ(
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ﯾﺎ ﺳﺎﻟﮏ ﯾﺎ ُﻣﺳ ِﻠّﮏ
» -١ﺳﻠﮏ« ﯾﻌﻧﯽ روش ،آﻣد و ﺷد و ﺣرﮐت و روﻧد .و اﯾن از اﻓﻌﺎل و اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﯽ روش ھﺎ و ﻣﺳﻠﮑﮭﺎ و ھر
ﮔردش و ﺣرﮐﺗﯽ در ﻋﺎﻟم وﺟود اﺳت» :آﻧﮑﮫ زﻣﯾن را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺳﺗری ﻗرار داد و در آن راھﮭﺎﺋﯽ را ﻣﺳﻠﮏ ﺷﻣﺎ ﺳﺎﺧت«.
طﮫ» -۵٣ﭼﮫ ﭼﯾز ﺷﻣﺎ را ﺳﺎﻟﮏ وادی آﺗش ﻧﻣود «.ﻣدﺛر -۴٢ﭘس دو ﻧوع ﮐﻠﯽ از ﺳﻠوک و روش زﯾﺳﺗن دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﻠﮏ ﮐﻔر و
اﯾﻣﺎن اﺳت» :و ﻗرآن را در ﻗﻠوب ﻣﺟرﻣﯾن ﻣﺳﻠوک ﻧﻣودﯾم ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎوردﻧد «.ﺷﻌراء-٢٠٠
ﺳﺑل اﺳت وﻟﯽ ﺳﻠوک ﺑﻣﻌﻧﺎی روش و ﺳﺑﮏ راه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ و ﺷﯾوه ﺣرﮐت در راه زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دو ﻣﺳﻠﮏ ﻧوری
 -٢دﯾن ،راه و ُ
و ﻧﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣذھب ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن اﺳت» :ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﺳﻠﮏ آﺗش را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣود «.ﻣدﺛر -۴٢ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻣﻌﻠم و
ﺳﺎﻟﮏ اول ﻣﺳﻠﮏ آﺗش ھﻣﺎن اﺑﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ آﺗش ﻧوردی را ﺑﮫ ﮐﺎﻓران ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ دھد و روش زﯾﺳﺗن در آن را ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻠﻘﯾن ﻣﯽ
ﮐﻧد.
» -٣ﭘس ﺑﮫ ﻣﺳﻠﮏ ﭘروردﮔﺎرت ﻋﻣل ﮐن «.ﻧﺣل -۶٩اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ زﻧﺑور ﻋﺳل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وی وﺣﯽ ﻧﻣود ﮐل ﻣﺳﻠﮏ و روش
ﻋﺳل ﮔﯾری در طﺑﯾﻌت را .ﭘس ﻣﺳﻠﮏ اﻟﮭﯽ ،ﻣﺳﻠﮏ وﺣﯽ و ﻣﮑﺗب اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اوﻟﯾﺎی اوﺳت.
 -۴ﺳﻠوک اﻟﮭﯽ ھﻣﺎن ﻣﺳﻠﮏ وﺣﯽ اﺳت در اﻧواع و درﺟﺎت و ﻣراﺗﺑش از وﺣﯽ ﻧﺑوی ﺗﺎ وﺣﯽ وﻟوی! از وﺣﯽ آدﻣﯽ و ﻧوﺣﯽ و
اﺑراھﯾﻣﯽ و ﻣوﺳوی ﺗﺎ وﺣﯽ ﻋﯾﺳوی و ﺑﺎﻻﺧره وﺣﯽ ﻣﺣﻣدی ﮐﮫ ﻣراﺗب وﺣﯽ ﻧﺑوی اﺳت و ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ .و ﺳﭘس وﺣﯽ وﻟوی ﮐﮫ
وﺣﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﯾﮑﺎﺋﯾﻠﯽ و اﺳراﻓﯾﻠﯽ اﺳت» .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دﺷﻣن ﺧدا و ﻣﻼﺋﮏ و رﺳوﻻن و ﺟﺑرﺋﯾل و ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل ﺑﺎﺷد ﮐﺎﻓر اﺳت و ﺧدا
دﺷﻣن ﮐﺎﻓران اﺳت «.ﺑﻘره -٩٨دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﺧدا و رﺳول و ﺟﺑرﺋﯾل ھﻣﺎن دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﺑرﺋﯾل ﺑﮫ
آﻧﺎن وﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل ھﻣﺎن دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ اوﻟﯾﺎء و اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن واﺻل اﺳت زﯾرا وﺣﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ وﺣﯽ
ﻣﯾﮑﺎﺋﯾﻠﯽ اﺳت .و اﻣﺎ وﺣﯽ وﯾژه اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ،وﺣﯽ اﺳراﻓﯾﻠﯽ اﺳت ﺑﮫ وﻗت ظﮭور!
» -۵ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ذﮐر ﺧدا روی ﮔرداﻧد ﺧداوﻧد او را ﺑﮫ ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺳﺧت ﻋذاب آور وارد ﺳﺎزد «.ﺟن -١٧و اﯾن ﻣﺳﻠﮏ و ﻣذھب
اھل ﺷرک و ﻓﺎﻗدان و ﻣﻧﮑران اﻣﺎم اﺳت .زﯾرا اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﯾﯾن ﻣظﺎھر ذﮐرﷲ ھﺳﺗﻧد و ﻣردم را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا ﻣﯽ آورﻧد .اﯾﻧﺎن ھﻣﺎن
دﺷﻣﻧﺎن ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل ھﺳﺗﻧد.
» -۶داﻧﺎی ﻏﯾب اﺳت و ﺑر اﺣدی ﻏﯾﺑش را آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد اﻻ ﺑر رﺳول ﺑرﮔزﯾده ای ﮐﮫ از وی راﺿﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ﭘس ﻣﺳﻠﮑﯽ از
ﭘس و ﭘﯾش او ﻗرار دھد ﺑﮭﻣراه ﺷﺎھد و ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑداﻧد ﮐﮫ رﺳﺎﻻت اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ اھﻠش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد «.ﺟن -٢٧-٢٨و اﯾن ﺳﻠوک و
ﻣﺳﻠﮏ رﺳوﻻن ﺑرﮔزﯾده اﻟﮭﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯾﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺳو ﮐﮫ ﮔراﯾﻧد ﺣﻖ ﺑﺎ آﻧﮭﺎﺳت و ﺣﻖ ھم آﻧﮭﺎ را ﺗﺑﻌﯾت
ﻧﻣوده و از آﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و اراده و ﻋﻠﻣﺷﺎن را ﺑرﺣﻖ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل راه ﭘس و ﭘﯾش و ﭼپ و راﺳت ﺑرای
آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و در ھر ﺳوﺋﯽ ،ﺣﻖ را ﻣﯽ ﭘوﯾﻧد و ﺑرﺣﻖ ھﺳﺗﻧد و اﯾﻧﺎن اﻣﺎﻣﺎن ھداﯾت آﺧراﻟزﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
ھداﯾت ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ﺑﮫ ھر ﺳو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﺎن ﻣﺻداق اوﻟﯾﺎﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺳوﺋﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔراﯾﻧد ﺣﻖ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد »ھر ﺳوﺋﯽ ،ﺳوی ﺧداﺳت «.ﻗرآن -اﯾن ﻣﺳﻠﮏ ﻋﻠوی اﺳت ﮐﮫ از ﺣﺿرت ﺧﺿر)ع( ﭘدﯾد آﻣده اﺳت
و ﻟذا ﻣﺳﻠﮏ ﺧﺿروی ھم ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اھل اﺳرار ﻏﯾﺑﯽ ﭘروردﮔﺎرﻧد .و ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن ﻣﺳﻠﮏ ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻘﻠﯾد از راه و روش اﯾن
ﺑزرﮔﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻﺎدﯾﻖ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮏ و طرﯾﻘت ھﺎی ﺗﻘﻠﯾدی از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ھﻣﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎی دروﯾﺷﯽ راﯾﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺛل
ﮐﻣﯾﻠﯾﮫ ،ﺳﻠﻣﺎﻧﯾﮫ ،ﻣوﻟوﯾﮫ ،ﻧﻌﻣت اﻟﻠﮭﯽ وو . ...زﯾرا ﻣﺳﻠﮏ اﯾن ﺑزرﮔﺎن ﻣﺳﻠﮑﯽ رﺑوﺑﯽ از ﺟﺎﻧب ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت
ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﻣﻘﻠدﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی طرﯾﻘﺗﯽ ھﺳﺗﻧد دﭼﺎر ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﺣراﻓﺎت و اﻣر ﻣﺷﺗﺑﮫ ﮔﺷﺗﮫ
اﻧد و ﻟذا از ﭘﯾروان اﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر ھم دل و دﯾن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﻧﻣﯽ ﺑرد و ﺑﺟﺎی ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل ،در ﺗﺳﺧﯾر وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ
ﺣﯽ ،ﺳﻠوک ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﻧﺎری اﺳت .و ﻟذا اﮐﺛر آﻧﺎن در ﺧﻔﺎ دﺷﻣن ﺧدا و رﺳول و
زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .زﯾرا ﺳﻠوک و طرﯾﻘت ﺑﯽ اﻣﺎم ّ

ﻋﯽ

ﺟﺑرﺋﯾل و ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل و اﺋﻣﮫ ھدیا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻗرآن را ﻣﻧﮑرﻧد.
١١٦٣

ﺳوم
ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و ّ
٣٠٣

ﺣﺿرت »ﻋداوت«
ﻋدو -ﻋﺎدّ -ﻣﻌﺗد -ﻋﺎدی -ﺧﯾراﻟﻣﻌﺗدﯾن -ارﺣم اﻟﻣﻌﺗدﯾن(
) ّ

١١٦٤

ﯾﺎ ﻋدّو
 -١ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﺑﺎرھﺎ ﻋداوت ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎﻓران اﻋﻼن ﮐرده اﺳت .ﻋداوه ،ﺗﻌدﯾد )ﺷﻣﺎرش( و ﺗﻌدّی )ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣدود
دﯾﮕران( ھر ﺳﮫ از رﯾﺷﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑرﺧوردارﻧد و اﯾن ﺟﺎی ﺑس ﺗﺄﻣل دارد .آﯾﺎ ﺧداوﻧد اھل ﺷﻣﺎرش اﺳت و ﺑﮫ ﺣدود ﺧﻠﻘش ﺗﻌدّی
ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾد ﺣﻖ اوﺳت .وﻟﯽ او ﻋداوت ﺧود ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن دﯾن و رﺳول و ﻣؤﻣﻧﺎﻧش را ﺑﺻورت ﺟﻧون ﺷﻣﺎرﺷﮕری
ﻧﻌﻣﺎت و ﻧﯾز ﺑﺻورت ﺗﻌدّی در ﺣﻘوق ﯾﮑدﯾﮕر ،در آﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ اﯾﻧﺻورت ﮐﺎﻓران ﺑﺟﺎن ﺧودﺷﺎن اﻓﺗﺎده و ھﻣﮫ ﻧﻌﻣﺎت
را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد زﯾرا ﻗﺑﻼً در ﻓﺻل »ﻣﺣﺻﯽ« ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ و ارزﺷﮭﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻌدﯾد و ﺷﻣﺎرش ،ﺗﺑﺎه
ﺷده ﯾﺎ ﻣﻐﻔول واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد و از دﺳت ﻣﯽ روﻧد» .اﮔر ﻧﻌﻣﺎت ﺧدا را ﺑﮫ ﺷﻣﺎرش آورﯾد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ارزﯾﺎﺑﯽ )اﺣﺻﺎء( ﮐﻧﯾد«.
ﻗرآن-
 -٢اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻣرض ﺷﻣﺎرﺷﮕری ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ،ﻋداوﺗﯽ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﺑﮫ آن دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺗﻌدی و
ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣدود و ﺣﻘوق ھﻣدﯾﮕر ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣرض ﺷﻣﺎرﺷﮕری اﺳت زﯾرا وﻗﺗﯽ آدﻣﯽ از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎرش
ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﻗدر و ﮐﯾﻔﯾت ﻧﻌﻣﺎت را از دﺳت داد دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﻗﺣطﯽ و ﺑﺧل و ﺣرص و آﺗش ﺷده و ﻣﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﺷود .ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ
از طرﯾﻖ ﻋددی ﺷدن ﻧﻌﻣﺎت ،ھﻣﮫ اﻣور »ﻋﺎدی« و ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ و ﭘوچ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻋداوت ﺑﺎ ﺧدا و رﺳول اﺳت.
 -٣وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺧداوﻧد را ﺑﮫ اﺳﻣﺎی ﻗﮭﺎرش ﺻدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﺛل »ﯾﺎ ﻋد ّو« ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ ﺣﻖ اﺳت و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎﻓران اﺳت وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد ﮐﺎﻓران را دﭼﺎر ﺣﻣﺎﻗت ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎرش ﮐﯾﻔﯾت
ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑر آن ﻗﯾﻣت ﻣﯽ ﻧﮭﻧد و ﻟذا آن را ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و از آن ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻔران ﻧﻌﻣت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد دﭼﺎر ﻗﺣطﯽ و ﭘوﭼﯽ و ھراس ﺷده و دﺳت از ﻋداوت و دﺳﯾﺳﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و دﯾن ﺧدا ﺑرﻣﯽ دارﻧد و ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺳوزﻧد و
ﺑﮫ ﺟﻧون ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .و ﺑﮫ اﯾن طرﯾﻖ ﮐﻔرﺷﺎن ﻣﮭﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺷرارﺗﺷﺎن ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا ھﻣﮫ ﮐﻔرھﺎ و ﻋداوﺗﮭﺎی ﺑﺷری ﺑﺎ
ﺧدا و رﺳول و دﯾﻧش ﺣﺎﺻل رﺣﻣت و ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ اﺳت .ﭘس ﻋداوت ﺧدا ﺑﺎ ﮐﺎﻓران ھم ﺗرﺣم او ﺑﮫ آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از ﻧﺎﺑودی
ﺑﺎزﻣﯽ دارد.
 -۴آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽ و آراﻣش و ّ
ﻋزت و ﻣﺣﺑت و ﻗﻧﺎﻋت ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻧﮭﺎد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎرش آورد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد؟
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد دﯾواﻧﮫ اﺳت .وﻟﯽ اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟذا ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و
اﺻﻼً ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﮐﺎﻓر و ﻋدو ﻣﯽ ﺷوﻧد .زﯾرا وﻗﺗﯽ ﻋزت و آراﻣش و ﻗرار را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋددی ﮐﻧﯾم ﺑﯽ ارزش و ﭘوچ ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﺑﻠﮑﮫ ﺿد ارزش ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و اﻧﻔﻌﺎل و اﻓﺳردﮔﯽ درک ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮕﯽ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﮔردﻧد .و ﯾﮑﯽ از ﻋداوﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻓران اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را دﭼﺎر ﭼﻧﯾن ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد زﯾرا ﺑر دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن ُﻣﮭر ﻣﯽ ﻧﮭد ﺗﺎ ﺗوان
ادراک و ﺗﻌﻘل ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .و ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ را ﮐور و ﮐر ﻣﯽ ﺳﺎزد» .اﮔر ﺧدا در ﮐﺎﻓران ﺧﯾری ﻣﯽ دﯾد آﻧﮭﺎ را ﮐر ﻧﻣﯽ ﮐرد «.ﻗرآن-
زﯾرا آﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐﺎﻓر ﺷدﻧد از ﻣﻌﺎرف و ﻋﻘل و آراﻣش ﺧود در ﺟﮭت دﺳﯾﺳﮫ و ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ دﯾن و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺧودﺷﺎن
را در آﺗش ﺷدﯾدﺗری ﻣﯽ اﻧدازﻧد و دﯾواﻧﮫ ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ﭘس ﻋداوت اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻓران ﺑﮫ ﺧﯾر ﻣؤﻣﻧﺎن و ﮐﺎﻓران ھر دو اﺳت اﮔر
ﺑداﻧﻧد و ﺑﻔﮭﻣﻧد!

ﻋﯽ
١١٦٥

ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و ﭼﮭﺎرم
٣٠۴

ﺣﺿرت »ظﻔر و ﻏرا«  -ﭘﯾروزی و ﺳﻠطﮫ
ﻣﻐری(
)ﻣظ ِﻔّر -ظﻔّﺎر -اظﻔراﻟﻣظﻔّرﯾن -ﻏﺎریّ -

١١٦٦

ﻣﻐری
ﯾﺎ ُﻣظ ِﻔّر ﯾﺎ ّ
» -١اوﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑر آﻧﮭﺎ ﭘﯾروزی )ظﻔر( ﺑﺧﺷﯾد و ﺧدا ﺑر اﻋﻣﺎل ﺷﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎﺳت «.ﻓﺗﺢ-٢۴
ﺧداوﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق ﭘﯾروزی ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑر ﮐﺎﻓران اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن را دوﺳت دارد و ﮐﺎﻓران را دوﺳت
ﻧﻣﯽ دارد ﭼرا ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﺧﺻم ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺑرای ﺧود ذﻟّت و ﻋذاب ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد .ﺧداوﻧد ّ
ﻋزت و ﻋﻘل و ﺳرﺑﻠﻧدی و ﺷرف
ﺧﻠﻘش را ﻣﯽ ﺧواھد زﯾرا ﺧﻠﯾﻔﮫ اوﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺳرﺑﻠﻧدی ﻓرزﻧدان ﺧود را ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﭼون ﺟﺎﻧﺷﯾن آﻧﮭﺎ ﺑر روی
زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد.
 -٢ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل در ھر رﻗﺎﺑت و ﻧﺑردی ﺑﯾن ﮐﺎﻓران و ﻣؤﻣﻧﺎن ،ﺧداوﻧد ﻧظر ﺑﮫ ﻗﻠوﺑﺷﺎن دارد ﮐﮫ ھر ﺟﻧﺎح ﺑﺎطﻧﺎ ً ﻣﺷﻐول ﭼﮫ ﻧﯾّﺎت و
ﻧظر و اﺣﺳﺎس و ﻗﺿﺎوﺗﯽ درﺑﺎره ﺧود و ﺧدا و ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺎﻓران را ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﭘﯾروز ﺳﺎزد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻧﺑردھﺎی
ﺻدر اﺳﻼم رخ ﻧﻣود وﻟﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ھﻣواره اﯾﻣﺎن ﺑر ﮐﻔر ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾروزی ﻓﻘط ھم ﺻوری و دﻧﯾوی ﻧﯾﺳت .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﺷﮑﺳت ﺧورده ای ﭘﯾروز ﻣﯾدان ﺑﺎﺷد ھﻣﭼون واﻗﻌﮫ ﮐرﺑﻼ .ھﻣﭼون ﺷﮭﺎدت ﺑﺳﯾﺎری از اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء و ﻣؤﻣﻧﺎن .و ﻟذا ﺧداوﻧد
ﻣؤﻣﻧﺎن را ھﻣواره در ﻗﺑﺎل دو ﻧوع ﭘﯾروزی ﻗرار داده اﺳت :ﭘﯾروزی در دﻧﯾﺎ و ﯾﺎ ﺷﮭﺎدت! و ﺷﮭﺎدت ﭘﯾروزی آﺧر اﺳت ﮐﮫ
ﭘﯾروزی اﺑدی اﺳت و ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗر از ﭘﯾروزی در ﻣﯾدان ﻧﺑرد اﺳت.
 -٣ﭘﯾروزی در دﻧﯾﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯾد ﺷدن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﻠﮑﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،آرزوی ھﻣﮫ اھل اﯾﻣﺎن اﺳت ﺗﺎ دﯾن
ﺧدا در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ھم ﻣﺳﻠط و ﺣﺎﮐم ﮔردد .وﻟﯽ اﯾن آرﻣﺎن و اﺣﺳﺎس در اھل اﯾﻣﺎن ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری
از ﻣؤﻣﻧﺎن را از اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن ،ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن دﺳﺗﮫ از اھل اﯾﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ دﯾن را اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑرای ﻋﺎﻓﯾت و ﻣﻧﺎﻓﻊ
و اﻗﺗدار دﻧﯾوی و ﻣﺻﻠﺣت ھﺎ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن در ﻣﻧطﻖ ﻗرآن ھﻣﺎن ﮐﻔر اﺳت .و اﯾن ﻧوع ﻧﮕرش و اﻧﺗﺧﺎب دﯾن ﺑرای دﻧﯾﺎ و ﺑس،
ﺑﺎﻻﺧره در اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ رﺳوا ﺷده و از دﺳت ﻣﯽ رود و ﺑﺎطن ﮐﻔر رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴دﯾن ﺟز ﺑرای ﺧدا و ﺣﻘوق و اﺧﻼق اﻟﮭﯽ و ارزﺷﮭﺎی ﺧود دﯾن ،ﺷرک و ﮐﻔر و ﻧﻔﺎق اﺳت و ﺑﺎﻻﺧره در اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﮭﯽ،
رﺳوا و از دﺳت ﻣﯽ رود زﯾرا ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺑطﺎﻟت اﺳت.
 -۵ﺻداﻗت :ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ دروغ ،زﺷت و ﻧﺎﺣﻖ اﺳت ﺑﺧودی ﺧود .ﻋﺻﻣت :ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﻋﻔﺗﯽ ﺑﺧودی ﺧود زﺷت و ﻧﺎﺣﻖ اﺳت.
اﯾﻣﺎن ﺑﺧدا :ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﺑﺧودی ﺧود ﺣﻖ اﺳت .ﻋﺑﺎدات :ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﺻﻼً ﻣوﺟودﯾت ﻣﺎ از ﺧداﺳت و ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم وﺟودﻣﺎن
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟﻖ را ﺑﭘرﺳﺗﯾم .دﯾن ﺑرای ﻏﯾر دﯾن ،ﺧدا ﺑرای ﻏﯾر ﺧدا ،اﺧﻼق اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻏﯾر اﺧﻼق اﻟﮭﯽ ،ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺷﮑﺳت اﺳت.
 -۶ﺷﮑﺳﺗﯽ ﺟز ﺷﮑﺳت دﯾن در اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﭘس ظﻔری ھم ﺟز ﭘﯾروزی و اﺳﺗﻣرار و اﺳﺗﻌﻼی دﯾن و ارزﺷﮭﺎی اﻟﮭﯽ در دل و
ذھن اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﯽ ﺛﺑﺎت و ﺳطﺣﯽ و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻓﻧﺎﺳت .و دﯾﻧﯽ ﮐﮫ در دل و ﺟﺎن آدﻣﯽ ﺷﮑﺳت ﺑﺧورد و ﭘوچ ﺷود از
ھﻣﺎن ﻧﺧﺳت ھم دﯾن ﻧﺑوده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗوھم و اﺳﺗﻔﺎده ای دﻧﯾوی از دﯾن ﺑوده اﺳت .دﯾن ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت ﭼون راه ﺧدا در ﺧﻠﻖ
اﺳت ﭘس ﭘﯾروز اﺳت ﭼون ﺧدا ﭘﯾروز اﺳت.
 -٧ﭘس ﻣؤﻣﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ھرﮔز در ﺳودای ﭘﯾروزی و ﺳﻠطﮫ در دﻧﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ دﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺧداوﻧد ﮔﺎه آﻧﺎن را ﺣﺗّﯽ در
ﺷراﯾط ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎرف ھم ﺑر ﮐﺎﻓران ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﺛل ﺳﻠطﮫ رﺳول ﺧﺎﺗم ﺑر اﻋراب ﺟﺎھﻠﯽ ﮐﮫ ﭘس از اﺳﻼﻣﺷﺎن ھم ﺟز اﻧﮕﺷت
ﺷﻣﺎری اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎوردﻧد»:اﮔر ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دﻟﮭﺎﯾﺷﺎن ﻣرض اﺳت و اراﺟﯾف ﺳﺎزان دﺳت از ﻋداوت ﻧﮑﺷﻧد ﺗو را ﺑر
آﻧﺎن ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم «.اﺣزاب -۶٠ﮐﮫ در اﯾن آﯾﮫ از ﻓﻌل »ﻏریا« اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺳﻠطﮫ ﺑﺧﺷﯾدن :ﻏﺎری و ﻣﻐری!
 -٨وﻟﯽ ﺣﮑوﻣت و ﺳﻠطﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن در ﻗﻠوﺑﺷﺎن اﺳت و آن ﺑﻘدرت ﺣﮑﻣت اﺳت .ﺳﻠطﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣواره از آن ﺣﮑﻣﺎ و ﻋﺎرﻓﺎن
و ﻋﻠﻣﺎی رﺑّﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﺟز ﺧداوﻧد را ﻗدرت ﺳﻠطﮫ ﺑر ﻗﻠوﺑﺷﺎن ﻧﯾﺳت.

ﻋﯽ
١١٦٧

ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و ﭘﻧﺟم
٣٠۵

ﺣﺿرت »ﻗﺻﺎص«
ﺻﯾن(
ﺻﺎص-
اﻗص اﻟﻘﺎ ّ
ّ
ص -ﻗ ّ
)ﻗﺻﯾص -ﻣ ِﻘ ّ

١١٦٨

ﻣﻘص
ﯾﺎ
ّ
ﻗص« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻗﺻّﮫ ﮔوﺋﯽ ،ﮔزارش ﮐردن ،ﭘﯾﮕﯾری و ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣودن و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺛل ﮐردن )ﻗﺻﺎص( اﺳت .ﮐﮫ ﻗﺻّﮫ ﮔوﺋﯽ
ّ » -١
ﻗرآﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﻣﻧظورش ﻋﺑرت ﮔﯾری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﭼون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﻗﯾﺎس ﺑﮫ ﻣﺛل و ﻧﻔس ﺧوﯾش ﮐردن اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ در وادی ﻧظر و
ﻋﻘل و ﻋﺑرت! زﯾرا ﻋﺑرت ﮔرﻓﺗن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻋﺑور ﮐردن و ﺗﮑرار ﻧﮑردن ﺧطﺎھﺎی دﯾﮕران اﺳت از طرﯾﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﻗﯾﺎس ﮐردن ﺑﮫ
ﻧﻔس ﺧوﯾش! و ﻋﺑرت ﮔﯾرﻧده در ﻗﺻﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧودش را ﺑﺎ آدﻣﮭﺎی ﻗﺻﮫ ﻗﯾﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻧﯾﮑﯽ ھﺎ ﭘﯾروی و از ﺑدﯾﮭﺎ
ﻣﯽ ﮔذرد و ﻋﺑرت ﻣﯽ ﮔﯾرد .و ﺧداوﻧد ﺧودش را در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻗﺻّﮫ ﮔو ﻧﺎﻣﯾده اﺳت» :ﻧﯾﺳت ﺣﮑﻣﯽ ﻣﮕر ﺧدای را ﮐﮫ ﻗﺻﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﺣﻖ را از ﺑرای ﺷﻣﺎ .ﮐﮫ او ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﯾﺎﻧﮕر و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮐﻧﻧده ﻣﺳﺎﺋل اﺳت «.اﻧﻌﺎم-۵٧
» -٢ﻧوﺷﺗﯾم ﺑر اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻗﺻﺎص ﻧﻔس ﺑﮫ ﻧﻔس اﺳت و ﭼﺷم ﺑﮫ ﭼﺷم و ﮔوش ﺑﮫ ﮔوش و دﻧدان ﺑﮫ دﻧدان ...و آن ﮐﻔﺎره اﺳت اﮔر
ﺗﺻدﯾﻖ ﺷود و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﮑم ﺧدا را ﺟﺎری ﻧﺳﺎزد ظﺎﻟم اﺳت «.ﻣﺎﺋده-۴۵
ﭘس درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺻﺎص و ﻗﺻﮫ ﮔوﺋﯽ دارای ﻣﻧطﻘﯽ واﺣد اﺳت و آن ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺎﺋل و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺗرک ﺑﯾن آﺣﺎد
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﭼﮫ در ﺣﺎل و ﭼﮫ در ﻗﯾﺎس ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﮕﺎن!
ﻘص و ﻗﺻﯾص! از اﯾن ﻣﻧظر ﮐل ﻗرآن ﮐرﯾم ﻗﺻﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ
 -٣ﭘس ﺧداوﻧد ھم ﻗﺻﮫ ﮔو و ھم ﻗﺻﺎص ﮐﻧﻧده اﺳت ﺑر اﺳم ﻗصّ و ُﻣ ّ
ﺑر اﻧﺑﯾﺎء و ﻗﺻﮫ ھﺎی اﻧﺑﯾﺎء ﺑر ﻣردﻣﺎن اﺳت» :ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺻﮫ ﺷﺎن را ﺑر ﺗو ﮔﻔﺗﯾم و آﻧﮭﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﻧﮕﻔﺗﮫ اﯾم «...ﻧﺳﺎء-١۶۴
»ای ﺑﻧﯽ آدم ﭼون رﺳوﻻﻧﯽ ﺑﺳوی ﺷﻣﺎ آﯾﻧد ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻣرا ﺑر ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد ﺧواﻧد ﭘس آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻘوا ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﻧد و اﺻﻼح ﺷوﻧد ﺑر
آﻧﺎن ھﯾﭻ ﺧوف و اﻧدوھﯽ ﻧﯾﺳت «.اﻋراف -٣۵ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑراﺳﺎس ﻗﺻص اﻟﮭﯽ ،ﻧﻔس و اﻧدﯾﺷﮫ و اﻣﯾﺎل ﺧود را ﻗﺻﺎص ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﻋﺑرت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺧود را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﺧواھﻧد ﺑود و ﺗﮑرار ﺣوادث و ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻣردﻣﺎن ﻗدﯾم ﻧﺧواھﻧد ﺑود ﭼرا
ﮐﮫ ﻧﻔس آدﻣﯽ واﺣد اﺳت و ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ دارای ﻣﺳﺎﺋل و ﮐﻔران واﺣدی ھﺳﺗﻧد ﭘس ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣن از دﯾﮕران ﻓرق دارم و
ذاﺗﺎ ً ﺑرﺗرم ﺧود را ﻓرﯾب داده و ﺧود را ﻗﺻﺎص ﻧﮑرده اﺳت و ﻟذا در ﻋﻣل ﻣرﺗﮑب ﺟرم و ﺳﺗم ﻣﯽ ﺷود و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ در زﻧدﮔﯽ
ﺧودش در ﺑﯾرون و در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣل و ﻋداﻟت اﻟﮭﯽ ،ﻗﺻﺎص ﻣﯽ ﺷود .ﯾﺎ ﺧداوﻧد ﻗﺻﺎﺻش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑدﺳت ﺧﻠﻖ ﻗﺻﺎص ﻣﯽ
ﮔردد .ﭘس ﻗصّ و ﻗﺻﺎص و ﻗﺻﮫ دال ﺑر ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻔس واﺣده ﺑﺷری اﺳت و ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺣﻘﺎﯾﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻖ اﺳت.
 -۴ﭘس آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑواﺳطﮫ ﻗﺻﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺎطﻧﺎ ً ﺧود را ﻗﺻﺎص ﻣﯽ ﮐﻧد و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﺷود و از ﻗﺻﺎص ﺧدا و ﺧﻠﻖ در زﻧدﮔﯽ ﺑﯽ
ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﮔردد و ﯾﺎ دﭼﺎر ﻗﺻﺎص اﻟﮭﯽ و ﺧﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود» .ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧود ﺑرﺳﯾد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود«.
ﻋﻠﯽ)ع(  -ﻗﺻﺎص ﺑﮫ ﻧور ﺗﻌﻘل و ﺗﻔﮑر و ﺗﻘوا و اﺻﻼح و ﺗوﺑﮫ و ﯾﺎ ﻗﺻﺎص ﺑﮫ زور و ﺿرب و ﻋذاب و آﺗش و ﻗﺗﺎل!
 -۵ﻣﻌﻣوﻻ ً ﻗﺻﮫ ﮔوﺋﯽ اﻣری رﺣﻣﺎﻧﯽ و ﻟطﯾف از ﺟﺎﻧب واﻟدﯾن ﺑرای ﮐودﮐﺎن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻗﺻّﮫ ﮔوﺋﯽ ھﺎ ،اﮔر ﻋﻘل و اﯾﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷد ﻧور ﻋﺑرت و ﺗﻘوا در ﮐودﮐﺎن ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا در ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ ،ﮐﻣﺗر دﭼﺎر ﺟرم و ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﺷوﻧد و از ﻗﺻﺎص ﻗﮭﺎر ﺧدا
ﻣﺻون ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد» :اﮔر ﺑﮫ ﻗﺻﮫ ھﺎی رﺳوﻻن ﻣن ﮔوش دھﯾد و ﺗﻘوا و اﺻﻼح ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾد ھﯾﭻ ﺧوف و اﻧدوھﯽ ﻧﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت«.
اﻋراف -٣۵ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺻﮫ ﮔوﺋﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا و ﮐﺗﺎب اﻟﮭﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً رﺣﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑواﺳطﮫ اﯾن ﻗﺻﮫ ھﺎ ،ﻧﻔس ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﺑﺎطﻧﺎ ً
ﻗﺻﺎص ﺷود دﯾﮕر ﺑﻌدھﺎ از ﻗﺻﺎص ﺑﯾروﻧﯽ و ﻗﮭﺎر اﻟﮭﯽ در اﻣﺎن ﺧواھﻧد ﺑود.
 -۶طﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ،اﺳﺎس ﮐﺗﺎب ﺧدا ﻗﺻﮫ اﺳت و اﺳﺎﺳﺎ ً ﻗﺻﮫ ای ﭘرﻏﺻﮫ اﺳت و ﻟذا ﻋﺑرت اﻧﮕﯾز و ھداﯾت ﺑﺧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔوش ﺷﻧوا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﻌﻘل و ﺗﻘوا ﺑﮭﻣراه ﻣﯽ آورد .ﮐﮫ ﺑﺎز طﺑﻖ ﮐﻼم ﺧدا ،ﺑﮭﺗرﯾن ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻗرآن ﻗﺻﮫ ﯾوﺳف اﺳت
ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺑﻼ و ﻣﺻﯾﺑت و اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣﺣور آن ﯾﮏ ﻗﺻﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺷر ﻗرار دارد و آن ﻗﺻﮫ ﻋﺷﻖ ﻧﺎﻣﺷروع
اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ آدﻣﯾﺎن در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ آن دﭼﺎر ﺷده و ﭼوﺑش را ﺧورده و ﻗﺻﺎص ﮔﺷﺗﮫ اﻧد اﻻ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗﺻﮫ ﯾوﺳف
و زﻟﯾﺧﺎ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻧﻔس ﺧود را ﺑﺎطﻧﺎ ً ﻗﺻﺎص ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻘدرت ﻋﻣﺻت در ﻓراق ﮐﮫ ﻗﻠب ھﻣﮫ ﻗﺻﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ در ﻗرآن اﺳت و
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﭘﯾﺎم اﺣﺳن اﻟﻘﺻص ﺧداوﻧد اﺳت.
 -٧ﭘس ﺧداوﻧد اول ﻗﺻﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﮔر ﻗﺻﮫ اش در ﮔوﺷﯽ ﻧرﻓت و ﺷﻧﯾده ﻧﺷد آﻧﮕﺎه ﻗﺻﮫ اش را ﻗﺻﺎص ﻣﯽ ﮐﻧد.
١١٦٩

ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و ﺷﺷم
٣٠۶

ﺣﺿرت »اﻟزام«
ّ
)ﻻزمّ ِ -
ﺧﯾراﻟﻣﻠزﻣﯾن -اﻟزم اﻟﻼزﻣﯾن(
ﻣﻠزم-

١١٧٠

ﯾﺎ ﻻزم ﯾﺎ ﻣﻠزوم
» -١ﺧداوﻧد ﮐﻠﻣﮫ ﺗﻘوا را ﺑر رﺳول و ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﻻزم ﮔرداﻧﯾده اﺳت «.ﻓﺗﺢ» -٢۶ﻧﺎﻣﮫ اﻋﻣﺎل ھر ﮐﺳﯽ را ﻣﻼزم وی ﮔرداﻧﯾدﯾم ﮐﮫ
در روز ﻗﯾﺎﻣت آن را آﺷﮑﺎر ﮐرده و ﺑﮕﺷﺎﺋﯾم ﮐﮫ اﻣروز ﺑﺧوان ﮐﺗﺎب وﺟودت را ﮐﮫ ﺗو ﺧود ﺑرای ﺧواﻧدﻧش ﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗﯽ و ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ﺧود ﺧواھﯽ رﺳﯾد «.اﺳراء» -١٣-١۴اﮔر دﻋﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد ﭘروردﮔﺎرم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﻋﺗﻧﺎ ﮐﻧد .وﻟﯽ ﺷﻣﺎ
آن را دروغ اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﯾد )دﻋﺎ را( و ﺑزودی اﯾن اﻣر ﻣﻼزم ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺷد «.ﻓرﻗﺎن-٧٧
 -٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺎھدﯾم ھﻣﮫ آﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻟزام اﻟﮭﯽ ﺑر ﺑﺷر ،ھﻣﯾن ﭼﻧد ﻓﻘره اﺳت ﮐﮫ ذﮐرش رﻓت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘوا ،دﻋﺎ و ﺧواﻧدن
ﮐﺗﺎب وﺟود )ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس( .و ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ اﯾن اﻟزاﻣﺎت اﻟﮭﯽ ﺑر آدﻣﯽ ﻣﮑﺗوب اﺳت در ﻓطرﺗش .ﭘس ھر ﮐﺳﯽ اﻣر ﺑﮫ ﺗﻘوا را
و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﻋﺎ را و ﻧﯾز ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب ﻧﻔس را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺿرورت در ﺧودش ﻣﯽ ﻓﮭﻣد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﻓطری ﺑودن دﯾن
ﺧداﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس اﻟزام ﺧدا ﺑر ﺧﻠﻖ اﺳت و اﻟزام ﺧﻠﻖ در ﻗﺑﺎل ﺧود و ﺧداﯾش .ﭘس دﯾن ﺧدا ﯾﮏ اﻟزام ﻓطری در ﺑﺷر اﺳت و اﯾن
ھﻣﺎن ﺑﺣث ﺿرورت و اﻣﮑﺎن در ﻗﻠﻣرو ﺣﮑﻣت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ دﯾن ﯾﮏ ﺿرورت وﺟودی در اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت اﻣﮑﺎن ھم دارد
زﯾرا ﻧوﺷﺗﮫ در ﻓطرت اوﺳت آﻧﮭم ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺧواﻧﺎ ﮐﮫ ﺻداﯾش ﺑﮫ ﮔوش آدﻣﯽ ﻣﯽ رﺳد و اﯾن ھﻣﺎن ﻧدای وﺟدان اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺻدای ﻓطرت ﮐﮫ وﺟوددان اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘس دﯾن ،دارای ﻧور ﺿرورت و اﻣﮑﺎن ﺗوأﻣﺎن در اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ اﯾن اﻟزام ﻓطری
ﻋﯾن ﺣﺿور ﻓطرت ﺧدا در ﺑﺷر اﺳت و ﻓطرت اﻟﮭﯽ دارای اﻣر ﮐُن ﻓﯾﮑون اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت ﻣﻣﮑن ﺳﺎزی .ﭘس در ﻗﻠﻣرو آﻓرﯾﻧش
اﻟﮭﯽ و دﯾن ﺧدا ،ھﯾﭻ ﺿرورت و اﻟزام ﻧﺎﻣﻣﮑﻧﯽ وﺟود ﻧدارد.
 -٣وﻟﯽ در آﯾﺎت ﻣذﮐور ﺷﺎھدﯾم ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا دﻋﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد و ﯾﺎ دﻋﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﮫ و اﺻﻼً ﺑﮫ آن ﺑﺎوری
ﻧدارﻧد و ﯾﺎ دﻋﺎﯾﺷﺎن ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ اﺳت و در ﺣﻘﯾﻘت ﺧداوﻧد را ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻧﻣﯽ دھﻧد و ﺧدای ﻧﻔﺳﺷﺎن ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد .و ﻟذا ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑزودی ﺑﮫ اﻟزام دﻋﺎ ﺧواھﯾد رﺳﯾد.
 -۴از آﯾﺎت ﻣذﮐور در ﺳوره اﺳراء ﻧﯾز درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﻣر ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧﯾز ﯾﮏ ﺿرورت ﻣﻣﮑن و واﺟب اﺳت .زﯾرا ﮐﺗﺎب ﻋﻣل
ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ اوﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آن را ﺑﮕﺷﺎﯾد و ﺑﺧواﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن ادﻋﺎی ﻋﻠﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس را اﻣری ﻣﺳﺗﺣب و ﺑرﺧﯽ
اﺻﻼً ﻣﮑروه و ﺣراﻣش ﻣﯽ داﻧﻧد ،ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﻐﺎﯾت ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ﺿدّ ﻗرآﻧﯽ اﺳت و دﻟﯾل اﯾن ﻧوع ﻋﻠﻣﺎء اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن
ظرﻓﯾت ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻧدارﻧد و ﺑواﺳطﮫ آن ﮔﻣراه ﻣﯽ ﺷوﻧد!؟ ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ادﻋﺎ آﺷﮑﺎرا از ﻣﺻﺎدﯾﻖ ﺑﺳﺗن راه ﺧداﺳت ﺗﺎ ﻣردم ﺗﺣت
اﻟﺷﻌﺎع ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﮫ ﺷﻌور و ﻓﻘﮫ و اﺟﺗﮭﺎد ﻓردی ﻧرﺳﻧد و ﺑرای ھر ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﻣﺣﺗﺎج آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧداوﻧد
ﺻرﯾﺣﺎ ً ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب ﻧﻔس را اﻟزاﻣﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣری واﺟب ﺗر از ﻓرﯾﺿﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ واﺟﺑﺗر از ﻧﻣﺎز و روزه
اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ﺑدون اﺣﺎطﮫ ﺑر ﻧﻔس ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﻧﻣﺎز ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣود ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن در آن راه ﻧﯾﺎﺑد و ھﻣﮫ ﻋﺑﺎدات را
اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻧﮑﻧد .و ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﻧﯾز اﺑﻠﯾس اﺳت زﯾرا ﻋﻠت ﺑﺧل و ﮐﻔر اﺑﻠﯾس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آدم)ع( ،ﻋﻠم ﺑﺎطﻧﯽ آدم ﺑود
ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس .ﭘس ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس ﭘﯾروان اﺑﻠﯾس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻟزاﻣﺎت اﻟﮭﯽ را اﻧﮑﺎر و ﯾﺎ ﻣﺷﺗﺑﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
» -۵و آﻧﮕﺎه ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑﮭﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﻧده وارد ﻣﯽ ﮐﻧد «.ﻣﺣﻣد -۶ﭘس ﺑﮭﺷت ﯾﮏ اﻟزام ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﻣﺗﻘﯾن
ﻋﺎرف ،ﺑر ﺷﮭر ﻣﻌرﻓت ﺧود وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ھم ﺑر ﺷﮭر ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎری ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﻧم وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ھر
ﮐﺳﯽ ﺑر ﺑﺎطن ﺧود وارد ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﯾﮏ اﻟزام اﻟﮭﯽ اﺳت .و ﻟذا ھر ﮐﺳﯽ در ﺑﮭﺷت و دوزخ ﺑر ﻗﻠﻣرو اﻧﺷﺎء اﺧریا و آﻓرﯾﻧش
ﺟدﯾد ﺧود وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺳﺎس اﯾن آﻓرﯾﻧش ھﻣﺎن ﻋرﻓﺎن و ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﺷﻧﺎﺧت ھر ﮐﺳﯽ اﺳت» :و ﺷﻣﺎ را ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠﻣﺗﺎن
ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﯾم «.ﻗرآن -ﭘس آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد در ﯾوم اﻻﺧری )آﺧراﻟزﻣﺎن( ﯾﮏ اﻟزام ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﻋﻠﻣﯽ اﺳت و ﻣﻌﻠول ﻋﻠم و ﺷﻧﺎﺧت ھر
ﮐﺳﯽ از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت .و اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر از ﻣذھب اﺻﺎﻟت ﻣﻌرﻓت اﺳت! ﭘس ﺑﮭﺷت و دوزخ اﺧروی ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو
اﻧﺷﺎء اﺧری و آﻓرﯾﻧش ﺑرﺗر و دﯾﮕر اﺳت ﻧﮫ ﺣﺎﺻل اﻋﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﺷﻧﺎﺧت ھرﮐﺳﯽ اﺳت .زﯾرا اﻋﻣﺎل آدﻣﯽ طﺑﻖ ﮐﻼم
ﻣﮑرر ﻗرآﻧﯽ ،ﺧود ﻋﯾن اﺟر و ﺟزای اﻣﯾﺎل و اﻓﮑﺎر اﻧﺳﺎن اﺳت» :اﻋﻣﺎل ﺷﻣﺎ ھﻣﺎن ﺟزای ﺷﻣﺎﺳت «.ﻗرآن-
١١٧١

ﻋﯽ

ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و ھﻔﺗم
٣٠٧

ﺣﺿرت »ﻗذاف و ﻧﺑّﺎذ و راﻣﯽ«  -اﻧداﺧﺗن
)ﻗﺎذف -ﻧﺎﺑذ -ﻗذّاف -ﻧﺑّﺎذ -ﻣﻧ ِﺑّذ -اﻗذف اﻟﻘﺎذﻓﯾن -اﻧﺑذاﻟﻧﺎﺑذﯾن -راﻣﯽ -ارﻣﯽ اﻟراﻣﯾن(

١١٧٢

ﯾﺎ ﻗذّاف ﯾﺎ ﻧﺑّﺎذ ﯾﺎ راﻣﯽ
ف« ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻓﮑﻧدن ،دراﻧداﺧﺗن ،ﻓرود آوردن و ﻣﺳﻠط ﺳﺎﺧﺗن اﺳت و ﻟﻔظﯽ وﯾژه ﺟﮭت اﻟﻘﺎی اﻣر ﺣﻖ اﺳت .و »ﻗذّاف«
» -١ﻗَذَ َ
اﺳم دﯾﮕری از ﻓﻌل ﭘروردﮔﺎر اﺳت» :ﺑﮕو ﺑدرﺳﺗﯽ ﭘروردﮔﺎرم ﮐﮫ داﻧﺎی ﻏﯾب اﺳت ﺣﻖ را ﺑر ﺑﺎطل اﻓﮑﻧد .ﭘس ﺑﺎطل را ﻧﮫ از ﻧو
ف( «.اﺣزاب» -٢۶ﺑﮫ
ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد و ﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺷﺗش ﻣﯽ دھد «.ﺳﺑﺄ» -۴٨اوﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠوب ﮐﺎﻓران وﺣﺷت اﻓﮑﻧد )ﻗَذَ َ
ﻣﺎدر ﻣوﺳﯽ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ او را ﺑﮫ درﯾﺎ اﻓﮑﻧد «.طﮫ -٣٩ﻓﻌل »ﻧﺑذ« ﻧﯾز ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓﻌل اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ
اﺳت» .و ﻣﺎ ﯾوﻧس را ﺑﮫ ﺳﺎﺣل اﻓﮑﻧدﯾم )ﻧﺑذ( «.ﺻﺎﻓﺎت-١۴۵
 -٢اﻓﮑﻧدن اﻟﮭﯽ و ﺑﮫ اﻣر ﺣﻖ ،ﻓﻌﻠﯽ ﺣﯾرت آور و اﻋﺟﺎزآﻣﯾز اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭼون ﺣﻘﯽ را در ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آورد ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای
ادﻋﺎھﺎی ﺑﺎطل ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد» :ﻣﯽ اﻧدازﯾم ﺣﻖ را ﺑر ﺑﺎطل ﭘس ﻣﯽ ﺷﮑﻧد آن را و ﭘوچ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﭘس وای ﺑر ﺷﻣﺎ زان ﭘس از
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﺻف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد «.ﻗرآن -ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﺟﮭت ﭘوچ ﺳﺎزی ادﻋﺎی ﮐﺎﻓران ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎطل را
اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎ دھد .ﭘس ﺧداوﻧد اﯾن ﺗوﺟﯾﮫ ﮔران را ھم ﺑﮫ ﺷدت دﭼﺎر اﺑطﺎل و رﺳواﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٣و ﯾﺎ اﻣر ﺑﮫ ﻣﺎدر ﻣوﺳﯽ در اﻓﮑﻧدن ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ درﯾﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﯾرت ھﺎ و ﻋﺑرﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرﻋون
ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﮐﺎﻣﻠش ،دﺷﻣن ﺧود را در آﻏوش ﺧود ﻣﯽ ﭘرورد و وﻟﯾﻌﮭد ﺧود ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را از اﺳﺎرت ﻓرﻋون
ﻣﯽ رھﺎﻧد و ﺑﺳﺎط ﻓرﻋون را ﺑرﻣﯽ اﻓﮑﻧد و ﻓرﻋون را ﺑﮫ اﻗرار و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدای ﻣوﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد و ﺧود ﻣوﺳﯽ را ﭘس از ﭼﮭل
ﺳﺎل ﺑﮫ آﻏوش ﻣﺎدرش ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد وو . ...اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﻗذاﻓﯾت ﺧداوﻧد اﺳت .و ﯾﺎ وﺣﺷﺗﯽ را ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﻗﻠوب طﺎﻏوت و
ﺳﺗﻣﮕران ﻣﯽ اﻧدازد ﺗﺎ ﮔروه اﻧدک ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑر آﻧﺎن ﭘﯾروز ﮔرداﻧد .ﺧداوﻧد ﺑﻘدرت ﻗذاﻓﯾت ﺧود ھر اراده ﻣﺣﺎﻟﯽ را در ﺧﻠﻘش
ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -۴و اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﻣرش را ﺑدﺳت و اراده و زﺑﺎن رﺳوﻻن و ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﻣﯽ اﻓﮑﻧد و اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد و اﮔر ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﻣﺗوﮐﻼﻧﮫ
اﻧﺟﺎم ﺷود اﻋﺟﺎز آﻓرﯾن و ﺧﻼق و ﻧﺟﺎت ﺑﺧش اﺳت .و ﺑﯽ ﺗردﯾد اطﺎﻋت از اﻣر اﻣﺎم ﻧﯾز ھﻣﯾن وﯾژﮔﯽ را داراﺳت .و در ﭼﻧﯾن
اواﻣری اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا ،ﺷرط اول ﺗﺣﻘﻖ ﮐراﻣت ﺧداوﻧد اﺳت زﯾرا ﭼﻧﯾن اواﻣری ﻣﻌﻣوﻻ ً در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ
ﭼﺎرﮔﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﻋﻘل ﻋﻠﯾﺗﯽ ﺑﺷر ﻗﺎدر ﺑﮫ درک درﺳﺗﯽ اﻣر ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﻟذا ﺟز اﻋﺗﻣﺎد و اﺧﻼص و ﺗوﮐل ﭼﺎره
ای ﻧﯾﺳت ھﻣﭼون ﻣﺎﺟرای ﻣﺎدر ﻣوﺳﯽ و ﯾﺎ اﻓﮑﻧدن ھﺎی ﻣوﺳﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻋﺻﺎﯾش ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی اﺟرای ﻗذاﻓﯾت ﺧداوﻧد اﺳت.
 -۵واﻗﻌﮫ ﻗﯾﺎﻣت و ظﮭور آﺧراﻟزﻣﺎن ﻧﯾز ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺣﺻول ﻗذاﻓﯾت ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺑدﺳت اﻣﺎم زﻣﺎن و ﯾﺎران اوﺳت در ﻗﻠﻣرو ﺳرﻧوﺷت
ﺑﺷری!
 -۶اﻓﻌﺎل و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣواﻗﻊ ﻧﺎﭼﺎری و ﺑﺣران ﺑﺎ ﺗوﮐل و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾد ﻧﻣوﻧﮫ ای دﯾﮕر از ﻗذاﻓﯾت ﺧداوﻧد
ﺑﮫ اراده و دﺳت ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت .ﻣﺗوﮐﻠﯾن ،ﮐﺎرﮔزاران ﻗذاﻓﯾت ﭘروردﮔﺎرﻧد! ﻗذاﻓﯾت و ﻧﺑذ اﻟﮭﯽ ﺣﺎﺻل اطﺎﻋت ﻣﺣض و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ
ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت.
 -٧ﻓﻌل دﯾﮕر اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻓﻌل ﻗذف و ﻧﺑذ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻓﻌل »رﻣﯽ« اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﯾر اﻧداﺧﺗن ،ھﺟوم ﺑردن ،ﻣﺳﻠط ﺷدن و
ﮐﺷﺗن» :ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻓران را ﻧﮑﺷﺗﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ﮐﺷت و ﺷﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺗﯾر ﻧزدﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ﺗﯾر اﻧداﺧت «.اﻧﻔﺎل -١٧اﯾن ﻧﯾز ﺣﺟت
دﯾﮕری ﺑر وﺣدت وﺟود اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت و ﺑﺧﺻوص ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﮫ دارای اﺳم اﻟﻣؤﻣن ھﺳﺗﻧد ﭘس ﺑﮫ درﺟﮫ اﯾﻣﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﯾﻧد و
ﺧدا در آﻧﮭﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ھم در ﮐﻔرﺷﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻗﮭر و ﻋذاب اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽ داﻧﻧد! ﭘس ﻗذف و ﻧﺑذ و رﻣﯽ
ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﯾن اﻧداﺧﺗن ﺧداﺳت ﺑﻣﯾزان اﯾﻣﺎن و اﻋﺗﻣﺎد و ﺗوﮐﻠﺷﺎن ﺑﺧداوﻧد!

ﻋﯽ
١١٧٣

ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و ھﺷﺗم
٣٠٨

ﮐف«
ﺣﺿرت »ﮐﺎف -کّ -
اﮐف اﻟﮑﺎﻓﯾن(
ﮐﺎف -ﻣ ِ ّ
ﮑف -ﮐﺎﻓﯽّ -
َفّ -
)ﮐ ّ

١١٧٤

ﮐف ﯾﺎ ﮐﺎف )ک(
ﯾﺎ ّ
ﮐف :اوﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزداﺷت ﺷﻣﺎ را «.ﻓﺗﺢ» -٢۴ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧداوﻧد
» -١اﻟﯾس ﷲ
ٍ
ﮐﺎف :آﯾﺎ ﺧدا ﮐﺎف ﻧﯾﺳت «.زﻣر» -٣۶ھواﻟذی ّ
ﺑﺎزدارد ﺷرارت ﮐﺎﻓران را از ﺷﻣﺎ «.ﻧﺳﺎء-٨۴
ﮐف و ﮐﻔﯽا ﮐﮫ ﻣﺻدری واﺣد در دو ﮐﺎرﺑرد اﺳت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑودن ،ﮐﻔﺎﯾت ﮐردن ،ﺑﺎزداﺷﺗن و ﻧﯾز ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎﻣﻌﯾت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ّ -٢
ً
ﺑرای ھﻣﮫ! ﮐﮫ در وﺟﮫ »ﮐﻔﯽ« ﻗﺑﻼ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ام ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﮐﻔﯽ ﷲ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﺑرای ﺧﻠﻖ! وﻟﯽ در اﯾﻧﺟﺎ وﺟﮫ دﯾﮕری
از اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ظﺎھرا ً دارای ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﺗﺿﺎد اﺳت :ھﻣﮫ و ھﯾﭻ! ﭼون ﺧدا ﮐﺎﻓﯾﺳت ﭘس ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺎﻓﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ھﻣﮫ
اﺳت .وﻟﯽ ﭼون ﭼﻧﯾن اﺳت ﭘس ﺟز ﺧدا ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ھﯾﭼﮑس دﯾﮕری ﻧﯾﺳت .و اﯾﻧﺳت دو وﺟﮫ ﻣﺗﺿﺎد اﯾن ﻣﻌﻧﺎ!
 -٣و اﯾن از وﯾژﮔﯽ ﺣرف ک )ﮐﺎف( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣرف »ﮐُن« و ﺗﮑوﯾن و ﺑوﺟود آوردن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺗﺣت ﻋﻧوان اﺳﻣﺎی دﯾﮕری
ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل درﺑﺎره اش ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﯾم.
» -۴ک« )ﮐﺎف( ﻧﯾز از ﺣروف ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺗﺄوﯾل ﮔراﺳت ﮐﮫ در ﺑطن ھﻣﮫ ﺣروف و اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺣﺿور دارد و ﻟذا اﯾن ﺣرف ﺑﮫ ھر
اﺳﻣﯽ ﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷود آن را ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺛل ﮐﺎﻧّﮫ ،ﮐﺎﻟﻔراش و ﻏﯾره! ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﻓزودن اﯾن ﺣرف ﺑﮫ ھر ﺿﻣﯾر و اﺳﻣﯽ ﻣﯽ ﺗوان
آن را ﺗﻌﻣﯾم داد ﺑرای ھر ﭼﯾزی .و اﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺗﺄوﯾل ﮔری وﯾژه ﺣرف ﮐﺎف اﺳت.
ﮐف و ﮐﺎف ﺑﮫ طور ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻔﺎﯾت و ﮐﺎﻓﯽ ﺑودن آن اﺳت ﭘس ﻣؤﻣﻧﺎن را از ﻏﯾر ﺧدا ﺑﺎزﻣﯽ دارد و ﺑﯽ
 -۵ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ ّ
ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد :ﻓردﯾت و ﺟﻣﻌﯾت! اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺎھﯾت اﯾن ﺣرف و ﻓﻌل اﻟﮭﯽ ﺑرای ادراک
ﺑﺷری ﻧﻣود ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۶ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎﻟص ﮐﮫ ﻣﺗوﮐل ﺑﮫ ﺧداﯾﻧد و او را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺧود ھﺳﺗﻧد و ﺗﻧﮭﺎﯾﻧد و ﻟذا ﺑرای ھﻣﮫ
ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ درﺟﮫ اﺧﻼص اﻟﮭﯽ ﺧود .و ﻟذا ﺧداوﻧد رﺳول ﺧﺎﺗم را »ﮐﺎﻓﺔ ِﻟﻠﻧﺎس« ﺧواﻧده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای
ھﻣﮫ ﻣردم ﺟﮭﺎن ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و رﺳول ﺟﮭﺎﻧﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت و اﯾن از ﮐﻣﺎل اﺧﻼص و ﻓﻧﺎی ﺣﺿرت در ذات ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ در
ﮐف و ﮐﺎف و ﺑﻘدرت ﺣرف
ﻏﺎﯾت ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻓردﯾت ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن و آدﻣﯾﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﻣظﮭر ﻧﻔس واﺣده ﺷده اﺳت از اﺳم ّ
»ک« در اﻣر »ﮐن«!
ﮐف و ﮐﺎﻓﯽ در اﻧﺳﺎن اﺳت :ﻓردﯾت و وﺣدت!
 -٧ﭘس ﺗﻔرﯾد و ﺗوﺣﯾد ﺣﺎﺻل ﻧور ﺣرف ﮐﺎف و اﺳم ّ
ﮏ! ﮐﮫ
 -٨اﯾن ﻣﺎھﯾت دوﮔﺎﻧﮫ ﮐﺎف در ﺳرآﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ھر ﺿﻣﯾر و ﻓﻌﻠﯽ ھم ﻓردﯾت و ﺟﻣﻌﯾت را ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺛل ﮐﺎﻧّﮫُ و اﻧّ َ
اوﻟﯽ ﺗﺷﺑﯾﮫ و ﺗﻣﺛﯾل و ﺟﻣﻌﯾت اﺳت و دوﻣﯽ ﺗﻔرﯾد ﻣﺣض اﺳت :ﻓﻘط ﺗو :اﻧّﮏ اﻧت ﻋزﯾز!
 -٩زﯾرا ﺣرف ک ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻟﻔظ اﻟﮭﯽ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺧﻠﻖ در اﻣر آﻓرﯾﻧش اﺳت :ﮐُن :ﺑوﺟود ﺑﯾﺎﺋﯾد! و ﻟذا ﻧور اﯾن ﺣرف در ھﻣﮫ ﺳﺎﺋر
ﺣروف و اﻓﻌﺎل و اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ھم ﻓردﯾت اﻟﮭﯽ را داراﺳت و ھم ﺟﻣﻌﯾت و وﺣدت ﺧﺎﻟﻖ و ﺧﻠﻖ را در اﻣر
آﻓرﯾﻧش! و ﻟذا ﺣرف ک در ھر ذره و ﮐره و ﻣوﺟودی ﺣﺿور دارد و ﻧور اﺗﺣﺎد ﺧﻠﻖ اﺳت ﺑﺎ ﺣﻖ!

ﻋﯽ
١١٧٥

ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و ﻧﮭم
٣٠٩

ﺣﺿرت »طﺣﯽا«  -ﮔﺳﺗرش
)طﺎﺣﯽُ -ﻣطﺣﯽ -ﺳﺎطﺢ -اطﺣﯽ اﻟطﺎﺣﯾن -اﺳطﺢ اﻟﺳﺎطﺣﯾن(

١١٧٦

ﯾﺎ طﺎﺣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎطﺢ
» -١ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ آﺳﻣﺎن و آﻧﮑﮫ آن را ﺑﻧﺎ ﮐرد «.ﺷﻣس-۵
»ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ زﻣﯾن و آﻧﮑﮫ آن را ﮔﺳﺗراﻧﯾد و ﺳطﺢ ﻧﻣود «.ﺷﻣس -۶در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از ﻓﻌل »طﺣﯽا« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮔﺳﺗراﻧﯾدن و ﭘﮭن
ﮐردن اﺳت ﮐﮫ »ﺳطﺢ« ھم از ھﻣﯾن ﻓﻌل اﺳت.
 -٢ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﻓرﺷﯽ را ﮐﮫ ﻟوﻟﮫ ﺷده اﺳت و ﮐﺳﯽ آن را ﭘﮭن و ﺻﺎف ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺑر روی آن راه رﻓت و ﺧواﺑﯾد و زﯾﺳت.
و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ در ازل ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑوده و در ﻗﯾﺎﻣت ھم طوﻣﺎری ﻟوﻟﮫ ﺷده در دﺳت ﺧدا ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .و ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﻋﺎﻟم
ارض را ﺑرای ﻣﺎ ﭘﮭن ﮐرده و ﺳطﺢ ﺑﺧﺷﯾده و ﺻﺎف ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ﺑر آن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم و راه ﺑروﯾم و ﺗﻔرﯾﺢ و اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت
ﻧﻣﺎﺋﯾم.
 -٣در ﺧطﺑﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﻣﻧم آﻧﮑﮫ آﺳﻣﺎن را ﺑﻧﺎ ﮐرده و زﻣﯾن را ﮔﺳﺗراﻧﯾده ام .ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت
ﺣﺿرت اﺳت ﮐﮫ ﺧﻼﻗﯾت اﻟﮭﯽ را ھم درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت .و اﮔر ﺧﺎﻟﻖ ازل ﺧداوﻧد ﺑوده اﺳت ﭘس اﯾن ﮐﺎر ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد اﻻ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﻧﺎ ﮐردن و ﮔﺳﺗراﻧﯾدن ﺟدﯾد :ﺧﻠﻖ ﺟدﯾد! ﺧﻠﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ)ع( ھﻔﺗﺎد ھزار ﻣرﺗﺑﮫ ﺑرﺗر اﺳت ﭼرا ﮐﮫ
اﯾن ﺑﻧﺎ و ﮔﺳﺗرﺷﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ اﺳت.
 -۴در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻧور ﻋﻠم و رﺣﻣﺗش آﻓرﯾده و ﺗوﺳﻌﮫ داده اﺳت .ﺣﺎل اﮔر اﯾن ﻧور ﻋﻠم و
رﺣﻣﺗش ﺑﮫ ﻧورﻋﻠﯽ ﻧور ﮐﮫ ﻧور ﻋﺷﻖ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﻣﺟﮭز ﮔردد ﺑﻧﺎ و ﮔﺳﺗرش و ﺗوﺳﻌﮫ ای ﺑرﺗر را ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود:
»ﺑزودی ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﭘدﯾد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر ﻣن ھﺳﺗﻧد و ﻣن ﻋﺎﺷﻖ ﺑر آﻧﮭﺎ «.ﻣﺎﺋده-۵۴
 -۵اﯾن ﺑﻧﺎ و ﮔﺳﺗرش ﻋﻠوی ﺑﺎﻧﯽ ارض و ﺳﻣﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد آن را ارض ﷲ واﺳﻊ ﺧواﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺧﻠص
اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﺳرزﻣﯾن دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ وﺳﻌت ﺑﺧش اﺳت و ﺧودﺑﺧود در ھﻣﮫ اﺑﻌﺎد و ﺑرﮐﺎت و آﻓرﯾﻧش ذاﺗﯾش ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
اﯾن ﺗوﺳﻌﮫ و ﮔﺳﺗرﺷﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش ﻋﻠوی و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ارﺿﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﯾﺎراﻧش در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ارﺿﯽ روﺣﺎﻧﯽ -ﻋرﻓﺎﻧﯽ -ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺑر روی ھﻣﯾن ﮐره ﺧﺎﮐﯽ اﺳت .و ﻟذا ﺑﺟﺎی ﺳوﮔﻧد ﺧوردن ﺑﺧودش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :ﺳوﮔﻧد
ﺑﮫ زﻣﯾن و آﻧﮑﮫ آن را ﮔﺳﺗرش داد!
 -۶و ﻣؤﻣﻧﺎن ﭘس از ﻣرﮔﺷﺎن از اﯾن ارض واﺳﻊ اﻟﮭﯽ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن واﺳﻊ اﻟﮭﯽ ﮐﮫ آﺳﻣﺎن ﻣﺣﻣدی اﺳت ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ رﺿوان
اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺗر از ﺟﻧﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :رﺿوان ﻣﺣﻣدی! و اﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻣد)ص( ﺑﻧﺎﯾش ﮐرده اﺳت در ﻣﻌراﺟش!
 -٧ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر اﯾن ﻣﻌﺎرف اﻣﺎﻣﯾﮫ ﮐﮫ در طﯽ ﻗرﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ ﻧﯾز ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﻗﺎﭼﺎق و اﺳرار ﻣﮕو
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷده اﺳت ﺑﮫ اذن و ﻓﺿل اﻟﮭﯽ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد و ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻧور ﻋﻘل و
ﻋُرف و ﺷرع و ﻋرﻓﺎن و ﻗرآن ﺗﺑﯾﯾن ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻣﻌﺎرف ﺑطور درﺑﺳﺗﮫ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗرﺟﻣﮫ و ﮔﻔﺗﮕو در
ادﻋﯾﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﺣﺿور دارﻧد ﮐﮫ دﻋﺎی ﺳﺣر و زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺑﯾر از آن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت.

ﻋﯽ
١١٧٧

ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و دھم
٣١٠

ﺣﺿرت »اطﻔﺎء«  -ﺧﺎﻣوﺷﯽ
)طﺎﻓﯽ -طﻔّﯽُ -ﻣطﻔّﯽ -اطﻔﯽ اﻟطﺎﻓﯾن(

١١٧٨

ﯾﺎ طﺎﻓﯽ ﯾﺎ ُﻣطﻔّﯽ
» -١طﻔﯽ« ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻓوت ﮐردن و ﺧﺎﻣوش ﺳﺎﺧﺗن آﺗش اﺳت .ﮐﮫ ﮐﺎﻓران ﻓوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻧور ﺧدا را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﻧد و ﺧداوﻧد ھم
آﺗش ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ ﮐﺎﻓران را ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد» :ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻧور ﺧدا را ﺑﺎ دھﺎﻧﺷﺎن ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺧداوﻧد ﻧورش را ﮐﺎﻣل و
ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد «...ﺗوﺑﮫ» -٣٢ﯾﮭود ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ دﺳت ﺧدا ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ رزق ﺑﯾﺷﺗری دھد ﭘس رﺑﺎ را ﺗﺟﺎرت ﺧود
ﺳﺎﺧﺗﻧد ...ﯾﮭود ﺑﮫ روی زﻣﯾن در ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ و ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﮐوﺷﻧد و ھر ﮔﺎه ﮐﮫ آﺗش ﺟﻧﮓ ﻣﯽ اﻓروزﻧد ﺧداوﻧد آن را
ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮔرداﻧد «...ﻣﺎﺋده-۶۴
اﯾن آﯾﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل در ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﻓﺗﻧﮫ و ﻓﺳﺎد و ﺟﻧﮓ اﻓروزی ﺑوده اﺳت و اﯾﻧﮏ ﺣدود
ﯾﮏ ﻗرن اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن در آﺗش ﻓﺳﺎد و ﻓﺗﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺳوزد و ﺟﮭﺎن اﺳﻼم را ھدف ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﯾﮭودﺻﻔت و
رﺑﺎﺧوار در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن را ﭘﻧﮭﺎن و ﻋﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﻗوام و ﺣﮑّﺎم ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮭود و
ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﻣﺷﻐول ھر ﻓﺳﺎد و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻋﻣﻼً ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﯾﮭودی )ﺳﺎﻣری( دارﻧد و ﺣﻘﯾﻘت اﺳﻼم را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﺟﮫ
ﻣﺷﺗرک اﯾن ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﯾﮭود ھﻣﺎﻧﺎ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻋرﺑﯽ و ﻋﺑری اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧﺎن را ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺟﻧﮓ واداﺷﺗﮫ ﺗﺎ آﺗش
ﮐﻔرﺷﺎن را ﺧﺎﻣوش ﺳﺎزد ﮐﮫ :ﺧداوﻧد ھﻣواره ﮔروھﯽ از ﻣردم را ﺑواﺳطﮫ ﮔروھﯽ دﯾﮕر دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻓﺳﺎد را از روی زﻣﯾن
ﺑراﻧدازد) .ﺑﻘره(٢۵٢
 -٢ﺧداوﻧد ھﻣواره در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑواﺳطﮫ ﻗوم ﯾﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻓﺎﺳد و ﺳﺗﻣﮕر ﺣﮑوﻣت و ﻗوم ظﺎﻟم دﯾﮕری را ﺑراﻧداﺧﺗﮫ اﺳت و
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺻل آﺗش ﻓﺗﻧﮫ را ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺛل ﺣﻣﻠﮫ اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ،ﺣﻣﻠﮫ ﻣﻐول و ﯾﺎ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و دوم ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ
ﻣﺻداق آﯾﮫ ﻣذﮐور اﺳت و ﻧﯾز اﻣروزه ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻋرﺑﯽ -ﻋﺑری ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﺳﻼم و ﯾﮭود ﺑرﭘﺎ ﺷده اﺳت و ﺑرﺧﯽ را
ھم ﻓرﯾب داده اﺳت و ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ در ﭘﻧﮭﺎن دﺳت ﺷﯾطﺎن ﺣﺎﻣﯽ اﯾن ھر دو ﺟﻧﺎح اﺳت ﺷﯾطﺎن ﻏرﺑﯽ و ﻋرﺑﯽ و ﻋﺑری!
 -٣واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اﯾن ﻓﺗﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺗش اﻧﺗﻘﺎم اﻟﮭﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ آﺗش ﻓﺗﻧﮫ و ﻓﺳﺎد ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ و ﻋرﺑﯽ و
ﻋﺑری اﺳت ﺷدﯾدا ً ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای در آن داﺧل ﻧﺷوﻧد و ﺣﺎﻣﯽ ھﯾﭻ ﺟﻧﺎﺣﯽ ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد ﺗﺎ ﺧداوﻧد ﺑﻧﯾﺎد اﯾن ﻓﺗﻧﮫ
و ﻓﺳﺎد و ﮐﻔر و ﺳﺗم را از زﻣﯾن ﺑراﻧدازد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺗﺣت اراده اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻣﻘدﻣﮫ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﺿرت اﺳت .ﭘس ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط در ﺟﻧﺎح اﻣﺎم ﺑﺎﺷﯾم و ﺑس! و ﺑرای ظﮭور ﺣﺿرﺗش ﺷﺑﺎﻧﮫ روز آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾم!

ﻋﯽ

١١٧٩

ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و ﯾﺎزدھم
٣١١

ﺣﺿرت »اﻧﺗﺷﺎر«
ﺷر -ﻧﺷّﺎر -اﻧﺷراﻟﻧﺎﺷرﯾن -ﺧﯾراﻟﻧﺎﺷرﯾن(
)ﻧﺎﺷرُ -ﻣﻧ ِ ّ

١١٨٠

ﯾﺎ ﻧﺎﺷر
» -١آﻧﮑﮫ ﻧﺎزل ﮐرد از آﺳﻣﺎن آﺑﯽ را از ﻗدر و ﻗدرﺗش .ﭘس ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣودﯾم آن را در ھﻣﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﻣرده .ﺷﻣﺎ را ھم ﺑﮫ
ھﻣﯾن طرﯾﻖ زﻧده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﯾرون ﻣﯽ آورﯾم «.زﺧرف» -١١اوﺳت ﮐﮫ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎران رﺣﻣﺗش را و ﻧﺷر ﻣﯽ دھد آن را ﺑﮫ
ھر ﺳرزﻣﯾﻧﯽ .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ او دوﺳت و ﺳﺗﺎﯾش ﺷوﻧده اﺳت «.ﺷوری» -٢٨و ﭼون ﮐﺗﺎب ھﺎ ﮔﺷوده و ﻧﺷر ﮔردد آﺳﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﻧﺎر
رود «...ﺗﮑوﯾر-١٠-١١
 -٢ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن آﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎت و ﺣﯾوان ﭘدﯾد آورده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ آﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در دل و ﺟﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﺎﺷﻖ و اوﻟﯾﺎی ﮐﺎﻣل،
ﺣﯽ و ﻗﯾوم را ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد و اﯾن ﻧور را ﺑﮫ ھر ﺳرزﻣﯾن ﮐﺎﻓر و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد و ھﻣﮫ را زﻧده و ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻧوری
ﻧور ﺟﻣﺎل ّ
ﮐﮫ از ﮐﺗﺎب ﻋﺎﻟم وﺟود ﺑﮫ وﻗت ﺧواﻧدن و ﻧﺷرش ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد و ﻧور ﺟﺎن ﭘروردﮔﺎر را ﺗﺑﯾﯾن و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠم
ﻋﺎرﻓﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣردﮔﺎن ﻋﺎﻟم را زﻧده ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑرای ﭘرده ﺑرداری و ﮐﺷف ﺣﺟﺎب از آﺳﻣﺎن ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ وﻗت ﻟﻘﺎی
وﺟﮫ ﷲ!...
 -٣اﻣروزه آب را از طﺑﻘﺎت زﯾرﯾن زﻣﯾن ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و اﯾن آﺑﮭﺎی ﻧﮭﺎن را از طرﯾﻖ ﺗﺻوﯾر ﻣﺎھواره ای ﮐﺷف و اﺳﺗﺧراج
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن آب ﺷور درﯾﺎھﺎ را ھم ﺑﺎ رآﮐﺗورھﺎی اﺗﻣﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺷﯾرﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﮐﺳﯽ زﻧده ﻧﻣﯽ ﺷود
و ﺑﻠﮑﮫ ﻣرده ﺗر ﻣﯽ ﮔردﻧد.
 -۴اﯾن آب رﺣﻣت ﺣﯾﺎت ﺑﺧش ﮐﮫ ﻣردﮔﺎن ھزارﺳﺎﻟﮫ را ﮐﮫ از ﺳﻧﮓ ﻣرده ﺗرﻧد زﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑر دل ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﯽ ﺑﺎرد ﺗﺎ ﮐﺗﺎب ﷲ
را ﺑﺧواﻧﻧد و در ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم ﻧﺷر دھﻧد .ﮐﮫ ﺑرﮔﯽ از آن ﮐﺗﺎب و از آن آب و ﻧور ﺣﯾﺎت اﻟﮭﯽ ھﻣﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾش روی دارﯾد
ﮐﮫ ﻧﮕﺎرش آن ﺑرای اﯾن ﺑﻧده ﺣﯾﺎﺗﯽ دوﺑﺎره و ﺑرﺗر ﺑوده اﺳت و ﻗرآن را در ﺟﺎﻧم ﺳوره ﺑﮫ ﺳوره و آﯾﮫ ﺑﮫ آﯾﮫ و ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ و
ﺣرف ﺑﮫ ﺣرف ،ھ ّﺟﯽ و ﻣﻧور ﺳﺎﺧﺗﮫ و ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت ﺟﺎﻧم را ﺧواﻧده اﺳت آن ﺣﺿرت ﻗرآن! اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ھم ﺑﺧواﻧد در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ اﺧﻼص ﻣﯽ ﺧواﻧﯾدش ﺗﺎ ﺑﺧواﻧد ﻋﯾن ﻗرآﻧت ﮐﻧد ﮐﮫ آن ﻣﺣﯽ و ﻗﯾوم ﺟز ﻗرآﻧش ﻧﯾﺳت! و اﯾﻧﮑﮫ ﭼون ﺧواﻧدﯾد اﻧﺗﺷﺎرش
دھﯾد ﺑﮫ ھرطرﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎ ﻧﺷر و ﻧﻣو ﯾﺎﺑﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ رﺳﯾده اﯾد ﺑﮫ ذات ﺑرﺳﯾد زﯾرا ھر ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺗﺎ دوﺑﺎره از ﻧزد ﺧﻠﻖ
ﻋود ﻧﮑﻧد ﺑر ﺟﺎن ﻧﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﺟﺎن را از ظﻠﻣﺎت دھر آﺧراﻟزﻣﺎن ﭘﺎک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
» -۵ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺧﻧﺎن را ﺧداوﻧد ﺑﺻورت ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ و ھﻣﺳﺎن ﻗرآن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﮐﮫ را ﺧواھد ﺑواﺳطﮫ آن ھداﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧد «.زﻣر -٢٣و اﯾﻧﺳت راز ﻧﺷر ﻧور رﺣﻣت و اﺣﯾﺎی اﻟﮭﯽ در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ ﻗرآﻧش را در ھر ﻋﺻری ﺑر ﻗﻠوب ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺑﺧواھد ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑطون ﭘﻧﮭﺎﻧش را ﻣﻧﺎﺳب ھر ﻗوم و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد و اھﻠش را ھداﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد» .ذﮐر را ﺑﮭﻣراه
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ و ﺣﺟت ھﺎﺋﯽ ﺑر ﺗو ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑواﺳطﮫ اش ﺣﻖ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر ﻣردﻣﺎن آﻣده اﺳت را ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺗﻔﮑر
ﻧﻣوده و ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد «...ﻧﺣل» -۴٣-۴۴و آﻧﮕﺎه ﭼون ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﮔﺷوده و ﻧﺷر ﯾﺎﺑﻧد و ﭘرده آﺳﻣﺎن ﮔﺷوده ﺷود «.ﺗﮑوﯾر-١٠-١١
 -۶ﭘس طﺑﻖ آﯾﮫ ﻣذﮐور آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭘرده آﺳﻣﺎن را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و ﻧﻘﺎب از رﺧش ﺑرﻣﯽ ﮐﺷد و ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑریا را ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺑﯾﯾن
ﻧﮭﺎﺋﯽ و آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺗﺎب ﷲ اﺳت .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل طﺑﻖ رواﯾﺎت ﻣﮭﻣﺗرﯾن رﺳﺎﻟت ظﮭور ﻣوﻋود ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﯾﺎن اﺳرار ﻗرآن اﺳت ﮐﮫ
اﺳﺎس ﻧﺟﺎت ﺑﺷرﯾت و ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺟﻧﺎت ﻧﻌﯾم ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و اﯾن ﻧوع ﺑﯾﺎن ﮐﺗﺎب ﷲ دﻗﯾﻘﺎ ً از ﺟﻧس »ﺣدﯾث« اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺳﺧﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎدث ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرﺗرﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻋﺎﻟم ھﻣﺎن ﺑرﮐﻧﺎر رﻓﺗن آﺳﻣﺎن اﺳت و واﻗﻌﮫ ﻟﻘﺎءﷲ.

ﻋﯽ
١١٨١

ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و دوازدھم
٣١٢

ﺣﺿرت »ﻧﺑﺎت و ﺷﻘﺎق و ﻗﻔﺎ«  -روﯾش و ﭘﺎرﮔﯽ و ﭘﯾﮕﯾری
)ﻧﺎﺑت -ﻣﻧ ِﺑّت -ﻧﺑّﺎت -اﻧﺑت اﻟﻧﺎﺑﺗﯾن -ﺷﻘّﺎق -ﻗﺎﻓﯽ -ﻣﻘﻔّﯽ(

١١٨٢

ﯾﺎ ﻣﻧ ِﺑّت ﯾﺎ ﺷﻘﺎق ﯾﺎ ﻣﻘﻔﯽ
» -١ﻧﺑت« ﺑﻣﻌﻧﺎی روﯾﺎﻧﯾدن از زﻣﯾن اﺳت و ﻟذا ھر ﭼﮫ از زﻣﯾن ﻣﯽ روﯾد ﻧﺑﺎت ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﺧداوﻧد روﯾﺎﻧﻧده اﺳت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً دﯾدﯾم ﮐﮫ زارع و ﮐﺷﺎورز ﻧﯾز ھﺳت .ﭘس ﻣﺎ ﺑﻧﯽ آدم ﭼﮑﺎره اﯾم و ﻣﺷﻐول ﭼﮑﺎرﯾم ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت؟
اﮔر ﻓرزﻧد آدم ﺑﺎﺷﯾم و ﺑوﺋﯽ از آدﻣﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺧﺎک ھﺳﺗﯾم ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ زارع و ﮐﺷﺎورز و
ﮐﺎرﻧده و دارﻧده و ﺑرداﺷت ﮐﻧﻧده و ﭘزﻧده و ﺧوراﻧﻧده ھﻣﮫ ﺧداﺳت و ﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾن اﺳﻣﺎء را در اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﯾم ﻣﺛل
زارع و ُﻣط ِﻌم و ﺿﺎﺣﮏ و اﻣﺛﺎﻟﮭم .و اﻣﺎ در اﯾن ﻓﺻل ﺑﺎ ﻓﻌل دﯾﮕری از ﺧداوﻧد روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ظﺎھرش روﯾش و روﯾﺎﻧﯾدن
اﺳت و ﺑﺎطﻧش ﻧﺑوت! ﭼرا ﮐﮫ »ﻧﺑت« اﺳم ﻓﻌل ﻧﺑﺄ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﺑر دادن و ﻧﺑوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس اﯾن ﯾﮏ زراﻋت و ﮐﺷﺎورزی ﻧﺑوی
اﺳت .روﯾﺷﯽ ﮐﮫ از آن ﻧﺑوت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ آﯾد» :ﭘس ﺧداوﻧد ﭘذﯾرﻓت ﻣرﯾم را و روﯾﺎﻧﯾدش ﭼﮫ ﻧﯾﮑو روﯾﺎﻧﯾدﻧﯽ «.آل ﻋﻣران-٣٧
» -٢و درﺧﺗﯽ ﮐﮫ از طور ﺳﯾﻧﺎ ﻣﯽ روﯾد ﭼﮫ روﻏن و ﻧﻘش و ﻧﮕﺎری دارد از ﺑرای ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش «.ﻣؤﻣﻧون -٢٠ﻣﯽ داﻧﯾم
ﮐﮫ از ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ ﮐﮫ ﮐوه ﻣﻘدس و ﺑﺳﯾﺎر ﻣرﺗﻔﻊ و ﺻﻌب اﻟﻌﺑور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻟﺑﺗﮫ درﺧﺗﮭﺎی زﯾﺗوﻧﯽ ﻣﯽ روﯾد ﮐﮫ وﺣﺷﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻟذا
ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﻧﺎﻣرﻏوب و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و اﺳﺗﻔﺎده ای دارﻧد و ﺧداوﻧد ھم ﻣؤﻣﻧﺎن را ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ و ﭼﯾدن زﯾﺗوﻧﮭﺎﯾش
ﺗرﻏﯾب ﻧﮑرده اﺳت وﮔرﻧﮫ ﮐﻼً ﺑﮫ زﯾﺗون ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯾوه ای ﺑس ﻣﻔﯾد و ﺷﻔﺎﺑﺧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﻧظور اھﺎﻟﯽ ﺳﯾﻧﺎ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آل ﺳﯾن )ﯾﺎﺳﯾن( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ آل ﻣﺣﻣدﻧد .و اﯾﻧﺎن ﺣﻘﯾﻘت زﯾﺗوﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر در ﻋﺎﻟم ﺑﺷری ھﺳﺗﻧد!
» -٣ﻣﺛل آﻧﺎﻧﮑﮫ در راه ﺧدا اﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼون داﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ روﯾﺎﻧد ھﻔت ﺧوﺷﮫ ﮐﮫ در ھر ﺧوﺷﮫ اش ﺻد داﻧﮫ اﺳت و
ﺳر ﻧﺑﺎﺗﯽ ﺧداوﻧد در ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ وﺟودی
ﺧدا ﺑر آن ﻣﯽ اﻓزاﯾد ھر ﭼﮫ ﺧواھد ﮐﮫ او واﺳﻊ و ﻋﻠﯾم اﺳت «.ﺑﻘره -٢۶١و اﯾﻧﺎن ّ
واﺳﻊ و ﻋﻠﯾم دارﻧد و ﮐرﯾم و ﺑﺎﺑرﮐت! و آن ﮐﻼم ﻧﺑوی ﭘروردﮔﺎر در ﻧزد ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﮐرده و آن را در ﺟﺎن
ﺧود ﻣﯽ ﮐﺎرﻧد و از ھر ﮐﻠﻣﮫ ای ﺻدھﺎ ﭘرﺗو ﻣﻌرﻓت ﺑرﻣﯽ ﺗﺎﺑد .ﻧﺑﺎت ،ﻗﻠﻣرو ﻧﺑوت ﺟﺎن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ھم ﻋرﺻﮫ وﻻﯾت
ﻋﻠوی اﺳت .و ﻟذا ﻧﺑﺎت و ﺣﯾﺎت را ﭘﯾروان اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء ﺑﮫ ارث ﻣﯽ ﺑرﻧد» :آﯾﺎ ﻧدﯾدﯾد ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن ﭼﮫ روﯾﺎﻧﯾدﯾم از ھر ﭼﯾزی
زوﺟﯽ ﮐرﯾم! و اﯾن ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن آﯾت ھداﯾت اﺳت وﻟﯽ اﮐﺛرا ً اﯾﻣﺎن ﻧدارﻧد «.ﺷﻌراء-٧
 -۴ﺟﺎن و روح ﻧﺑﺎﺗﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻧﺑوت در اﻧﺳﺎن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺟﺎن ﺣﯾﺎت ھم ﺑواﺳطﮫ وﻻﯾت اﺣﯾﺎء
ﻣﯽ ﮔردد .و اﯾﻧﮑﮫ اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن را از ﺣﯾوان و ﻧﺑﺎت و ﮔﺎه ﺟﻣﺎد ھم ﭘﺳت ﺗر ﻣﯽ داﻧد ﺑدﻟﯾل ﻏﻔﻠﺗﺷﺎن از روح ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻧﺑوت
و اﻣﺎﻣت اﺳت ﮐﮫ ﻋﺻﺎره و ﮐﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎت و ﺣﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﺻﻼً ﻧﺑﺎت و ﺣﯾﺎت ،زﻧده ﺑﮫ روح و ﺣﺿور ارواح طﯾﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎء
و اوﻟﯾﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﭘس از ﺟﻧﺎﯾت و ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑر درب ﺧﺎﻧﮫ ﻋﻠﯽ)ع( و ﻓﺎطﻣﮫ)س( رخ ﻧﻣود و ﻓطرت ﷲ ﮐﮫ ﺑﺎردار
ﺑود ﺑﮫ زﻣﯾن اﻓﺗﺎد ﻋﻠﯽ ﻓورا ً ﻗﺑل از ھر ﮐﺎری دﺳت ﺑر دھﺎن ﻓﺎطﻣﮫ ﻧﮭﺎد ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ ﻧﻔرﯾﻧﯽ ﺑر زﺑﺎن آورد .و ﺳﭘس ﻓرﻣود :ای ﻓﺎطﻣﮫ
اﮔر ﻧﻔرﯾن ﮐﻧﯽ ،ذات ﻧﺑﺎت و ﺣﯾﺎت از زﻣﯾن ﺑراﻓﺗد!...
 -۵ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾم ﮐﮫ در زﻣﺳﺗﺎن در ﮐﻠﺑﮫ ﺣﺿرت ﻣرﯾم ،اﻧواع ﻣﯾوه ﺟﺎت ﺣﯾرت آور ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷد و ﺣﺿرت زﮐرﯾﺎ را ﺑﮫ ﺷﮕﻔت
آورده ﺑود .اﯾن ﮐﻣﺎل روح ﻧﺑﺎﺗﯽ در وﺟود ﻣرﯾم ﺑود ﮐﮫ ﺷﮑوﻓﺎ ﺷده ﺑود :ﭘس ﻣرﯾم را روﯾﺎﻧﯾدﯾم ﭼﮫ روﯾﺎﻧدن ﻧﯾﮑوﺋﯽ!
 -۶و اﯾن ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﺎرد و ﻣﯽ روﯾﺎﻧد و ﻣﯽ زاﯾﺎﻧد و اﯾن ﺧود اﺳﻣﺎء و ﺻﻔﺎت اوﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﺷﺗﮫ و روﯾﺎﻧﯾده و زاﯾﺎﻧده
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﯾن روﯾش و زاﯾش و آﻓرﯾﻧش ھﺎی ﺟدﯾد و ﺟدﯾدﺗر ،اﻧﺳﺎن اﺳت اﻧﺳﺎن ﻧﺑوی و وﻻﺋﯽ ،اﻧﺳﺎن ﺳﯾﻧﺎﺋﯽ و ﺳدرة
اﻟﻣﻧﺗﮭﺎﺋﯽ و ﻗﺎﻓﯽ! اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﮫ ﻣﯽ زاﯾد و ﻧﮫ زاﺋﯾده ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ذات اﺣدی و ﺻﻣدی او ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد و ﻧزادی ﻣﯽ
ﺷود.
 -٧ﭘس ﻣﻧ ِﺑّت ﺣﻘﯾﻘﯽ اوﺳت .و ﻣﺎ ﺣداﮐﺛر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑر روی ﭼوب و ﻓﻠز ﻣﻧﺑّت ﮐﺎری ﮐﻧﯾم و ﮔل و ﺑرگ و ﺑﻠﺑل ﺑﮑﺷﯾم و ﺧود را
ھﻧرﻣﻧد و ﺧﻼق ﭘﻧدارﯾم! و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﮐﺎرش ﻧظر ﮐﻧﯾم و او را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اطﺎﻋت و ﭘرﺳﺗش ﻧﻣﺎﺋﯾم ﭼون او ﺷوﯾم و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘﻠد
او ﺷوﯾم» :رﻧﮓ ﺧدا را ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧﻘﺎش و ﻧﮕﺎرﮔری اﺳت و ﻣﺎ ﻓﻘط او را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾم «.ﻗرآن-
١١٨٣

 -٨و ﺧداوﻧد اﻧﺑﯾﺎء ﺧودش را ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﮫ ﻧزد ﺑﺷر ﻓرﺳﺗﺎده و در آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑواﺳطﮫ ﺷﮑﺎﻓﺗن و اﻧﺷﻘﺎق زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و ھر
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﻧﺑوﺗش را ﺑﮫ ﺟﻼل و ﺟﻣﺎل آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ دو ﻓﻌل دﯾﮕر اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾدُ :ﻣﻘَﻔّﯽ )ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﻓرﺳﺗﺎدن( و ﺷﻘّﺎق )ﺷﮑﺎﻓﻧده(! »ﭘس ﺷﮑﺎﻓﺗﯾم زﻣﯾن را ﺷﮑﺎﻓﺗﻧﯽ «.ﻋﺑس» -٢۶ﭘس ﺷﮑﺎﻓت آﺳﻣﺎن را «.رﺣﻣن» -٣٩و ﭘﯾﺎﭘﯽ
رﺳوﻻﻧﻣﺎن را ﻓرﺳﺗﺎدﯾم «.ﺣدﯾد -٢٧در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء و اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ ﭘﯾﺎﭘﯽ از ﺑطن و ﻣﺗن ﯾﮑدﯾﮕر ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد
ﺗﺎ ظﮭورش را در واﻗﻌﮫ آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧﻠﻖ ﺑرﺳﺎﻧد.

ﻋﯽ

١١٨٤

ﻓﺻل ﺳﯾﺻد و ﺳﯾزدھم
٣١٣

ﺣﺿرت »واﻗﻌﯾت و وﺿﻌﯾت«
)واﻗﻊ -ﻣوﻗِّﻊ -وﻗّﺎع -اوﻗﻊ اﻟواﻗﻌﯾن -اﻋرج اﻟواﻗﻌﯾن -اﺷﮭد اﻟواﻗﻌﯾن -اوﺣد اﻟواﻗﻌﯾن-
اﺟ ّل اﻟواﻗﻌﯾن -اﺧﻠف اﻟواﻗﻌﯾن -واﺿﻊ -ﻣوﺿﻊ -اوﻗﻊ اﻟواﺿﻌﯾن(

١١٨٥

ﯾﺎ واﻗﻊ ﯾﺎ واﺿﻊ
» -١ﭼون واﻗﻌﯾت واﻗﻊ ﮔردﯾد ﻧﯾﺳت وﻗوﻋش را ھﯾﭻ ﺗﮑذﯾب ﮐﻧﻧده ای .ﭘﺳت ﮔرداﻧﻧده اﺳت و ﺑﺎﻻ ﺑرﻧده «.واﻗﻌﮫ» -١-۴ﭼون
واﻗﻊ ﮔردﯾد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑود دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗن ﻧدارﻧد «.ﻧﻣل» -٨۵اﯾﻧﮏ ﭼون ﺣﻖ واﻗﻊ ﺷد اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﯾد در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﺑل از اﯾن ﺑﺎ ﺗﻣﺳﺧر از آن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾد و آن را طﻠب ﻣﯽ ﮐردﯾد «.ﯾوﻧس» -۵١ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﮫ از ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن واﻗﻊ
ﮔردﯾد ﺑر ﺷﻣﺎ ﻋذاب و ﺧﺷﻣش .آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣن ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد درﺑﺎره اﺳﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﭘدراﻧﺗﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺳﺑت ﻣﯽ دھﯾد ﺣﺎل آﻧﮑﮫ
ﺧداوﻧد ھﯾﭻ ﺣﺟﺗﯽ درﺑﺎره ﺷﺎن ﻧﻔرﺳﺗﺎده اﺳت «.اﻋراف» -٧١ﭘس ﺣﻖ واﻗﻊ ﮔردﯾد و ﺑطﺎﻟت اﻋﻣﺎل ﮐﺎﻓران آﺷﮑﺎر ﺷد«.
اﻋراف» -١١٨ﭼون آﯾﺎت ﻣﺎ واﻗﻌﯾت ﯾﺎﻓت داﺑﺔ اﻻرض را از ﺑراﯾﺷﺎن ﺑرون ﻣﯽ آورﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺳﺧن ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣردم ﺑﮫ
آﯾﺎت ﻣﺎ ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻧداﺷﺗﻧد «.ﻧﻣل» -٨٢آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﻋده داده ﺷده ﺑودﯾد ھر آن واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎرﻧد و آﺳﻣﺎن
ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﮔردد و ﮐوھﮭﺎ ﺑرﮐﻧده ﺷوﻧد و رﺳوﻻن ﺑﮫ ﻣﯾﻌﺎد آﯾﻧد ﺑرای روز ﺗﻔﺻﯾل ﺣﻘﺎﯾﻖ «...ﻣرﺳﻼت-٧-١٢
» -٢واﻗﻌﮫ« از اﻟﻘﺎب ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ھﻣﭼون اﻟﺳﺎﻋﮫ .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر واﻗﻌﮫ ای ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯾش اﻣری اﻟﺳﺎﻋﮫ اﺳت و ﻗرآن ﮐﺗﺎب
واﻗﻌﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺗﺎب ﻗﯾﺎﻣت اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾن ﮐﺗﺎب ﺳﺧن از ﻗﯾﺎﻣت و وﻗﺎﯾﻊ آن اﺳت ﭼﻧدﯾن ﺳوره ﺑﮫ
طور ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﺑطور ﮐﺎﻣل درﺑﺎره ﻗﯾﺎﻣت اﺳت ﻣﺛل اﻟﻘﺎرﻋﮫ،ﻋﺎدﯾﺎت ،زﻟزال ،ﺿﺣﯽ ،ﻟﯾل ،ﺷﻣس ،ﺑﻠد ،ﻓﺟر ،ﻏﺎﺷﯾﮫ ،اﻋﻠﯽ،
طﺎرق ،اﻧﺷﻘﺎق ،ﻣطﻔﻔﯾن ،اﻧﻔطﺎر ،ﺗﮑوﯾر ،ﻧﺎزﻋﺎت ،ﻧﺑﺄ ،ﻣرﺳﻼت ،دھر ،ﻗﯾﺎﻣت ،ﻣدﺛر ،ﺣﺎﻗّﮫ ،واﻗﻌﮫ ،رﺣﻣن ،ﻗﻣر ،ﻧﺟم ،دﺧﺎن و
ﻏﯾره .ﮐﮫ اﯾن ﺳوره ھﺎ اﺧﺑﺎر و ﺣﮑﻣﺗﮭﺎﺋﯽ ﻣﺧﺗص ﻗرآن ﮐرﯾم اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن.
 -٣ﻋﻼوه ﺑر اﯾن » َوﻗَﻊ« از اﺳﻣﺎء ﻓﻌﻠﯽ ﺧداوﻧد اﺳت» :ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﮫ از ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن واﻗﻊ ﺷد ...ﭘس واﻗﻊ ﮔردﯾد ﺣﻖ «.اﻋراف-
ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ھر واﻗﻌﯾﺗﯽ را واﻗﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﻣوﻗﻌش .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ وﺿوح درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﯾن اﺳم و ﻓﻌل اﻟﮭﯽ ،ﺟﺎﻣﻊ ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء
ﷲ اﺳت و ﺑﺧﺻوص ھﻣﮫ اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﮔردد .ﭘس »واﻗﻊ« و » ُﻣوﻗّﻊ« از اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧود »واﻗﻌﮫ«
ﻧﯾز ھﻣﭼون اﺳم »ﻧور« ﯾﮏ اﺳم وﺟودی در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت .زﯾرا ﻧور ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻧور آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧور واﻗﻌﯾت
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ .زﯾرا واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺟز ﺣﺿور و وﺟود ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت اﮔر ﭼﺷم ﺑﯾﻧﺎ و ھوش روﺷن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﭼرا ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣوده ﮐﮫ
ﻗﯾﺎﻣت ﻓرارﺳﯾده وﻟﯽ ﺧداوﻧد واﻗﻌﯾﺗش را از ﭼﺷم ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺷری ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﻌﯾّن .زﯾرا در روز واﻗﻌﮫ ،زﻣﯾن و
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎﺳت ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن را ﺑروز ﻣﯽ دھﻧد) .ﻗرآن( -ﭘس ﻗطﻌﺎ ً واﻗﻌﮫ )واﻗﻌﯾت( اﺳم ﺣﺿوری و ظﮭوری
ﺧداوﻧد اﺳت» .ﭘس ﺣﻖ واﻗﻊ ﺷد« .اﻋراف-١١٨
 -٤و اﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده وﻗوع واﻗﻌﯾت ﺣﻖ ،در ﺳراﺳر ﻗرآن ﭘراﮐﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺣدود ﺳﯽ ﺳوره ﻧﺎم ﺑرده ﺷده ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
ﮔزارﺷﺎت اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر آﻧﮭﺎ اﻣروزه ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﮐﺎﻓران ﻧﯾز دﯾده ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺗﺣت ﻋﻧواﻧﮭﺎی ﻣﻧﮑراﻧﮫ ﻣﺛل:
ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﺷدن آﺳﻣﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﭘﺎره ﺷدن ﻻﯾﮫ اوزون اﺳت .و زﯾرورو ﺷدن ﮐوھﮭﺎ ﮐﮫ ھﻣﭼون ﭘﺷم زده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺟرﯾﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ
و ﻣﻌﺎدن اﺳت ﮐﮫ ﮐل زﻣﯾن را ﺷﺧم ﻣﯽ زﻧﻧد و ﮐوھﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﻧد و ھﻣﭼون ﭘﺷﻣﮭﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ از آن اﻧواع ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ
اﺳﺗﺧراج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و ﻧﯾز واﻗﻌﮫ دُﺧﺎن ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗول ﻗرآن دودی زھرآﮔﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷﮭرھﺎ را ﻓراﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣردﻣﺎن در دود
ﮔم ﻣﯽ ﺷوﻧد .و ﻧﯾز ﺟﻣﻊ ﺷدن ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه ﮐﮫ ھﻣﺎن ﮐﺳوﻓﮭﺎ و ﺧﺳوﻓﮭﺎی ﻣﮑرر اﺳت ﮐﮫ در اﯾن دھﮫ ھﺎی اﺧﯾر ﺷﺎھدش
ھﺳﺗﯾم .و ﻧﯾز ﺳررﯾز ﺷدن درﯾﺎھﺎ ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﮫ ﻋﻠت ﮔرﻣﺎی زﻣﯾن و آب ﺷدن ﯾﺧﮭﺎی ﻗطﺑﯽ و ﺑﺻورت ﺳوﻧﺎﻣﯽ ھﺎ ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﻧﯾز ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﯾﮑس ﺷدن آدﻣﮭﺎ ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻧﮫ واﻟدﯾن ﻓرزﻧدان را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻧﮫ ﻓرزﻧدان ﯾﮑدﯾﮕر را و ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ داد ﮐﺳﯽ ﺑرﺳد .و ﻧﯾز ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدن ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﮐودﮐﺎن .و ﻧﯾز ﭘﯾری زودرس ﮐودﮐﺎن و اﻓﺳردﮔﯽ ھﺎ و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی
ﺣﯾرت آورﺷﺎن ﮐﮫ اﻣراض دوران ﮐﮭوﻟت اﺳت ﻣﺛل ﻏﻠظت ﺧون و ﺳﮑﺗﮫ.
» -٥ﭼون واﻗﻌﮫ ،واﻗﻌﯾت ﯾﺎﻓت وﻗوﻋش را ھﯾﭻ ﺗﮑذﯾب ﮐﻧﻧده ای ﻧﯾﺳت .ھم ﭘﺳت ﮔرداﻧﻧده اﺳت و ھم رأﻓت ﺑﺧش «.واﻗﻌﮫ١ﺗﺎ-٤
و اﯾن ﮐﻼم ﺧدا ﻋﯾن واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎن ﻣدرن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن )ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی دوﻟﺗﻣردان( ھﻣﮫ از وﻗوع آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت
ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر .و اﻣروزه در ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﻋرﻓﯽ ﻣردﻣﺎن واژه آﺧراﻟزﻣﺎن ﯾﮏ ﺗرﺟﯾﻊ ﺑﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺻوص در
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ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .و ﻓﻘط رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ و دوﻟﺗﻣردان ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﺷم ﺑر ھم ﺑﺳﺗﮫ و ﺑﮫ روی ﺧود ﻧﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ
ﻋﻠﺗش ﭘرواﺿﺢ اﺳت و ﻣﻌﻧﺎﯾش ﻧﯾز .زﯾرا آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت را ﻣﺻﺎدف ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧظﺎﻣﮭﺎی ﺧود ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً
اﯾن اﻧﮑﺎر در دوﻟﺗﮭﺎی ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺷدﯾدﺗر اﺳت.
 -٦ﻋﻼوه ﺑر ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم درﯾﺎﺋﯽ از رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺻوم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ
ﺷرف وﻗوع اﺳت .و اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ﻋﺟﯾب ﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗﯾﺎﻣت در ﻗرآن و اﺣﺎدﯾث ﻣرﺑوط ﺑﮫ ظﮭور
رخ ﻧﻣوده و ﯾﺎ در ُ
آﺧراﻟزﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗرﮐﻧد و ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ﮐﮫ از اﯾن ﺗرادف ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ظﮭور آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣوﻋود و ﻗﯾﺎﻣت
ﻗرآﻧﯽ واﻗﻌﯾﺗﯽ واﺣدﻧد و ﯾﺎ ﻻاﻗل ﻣﺗﻌﺎﻗب ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ﯾﻌﻧﯽ آﺧراﻟزﻣﺎن زﻣﯾﻧﮫ ﻗﯾﺎﻣت اﺳت .و اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ظﮭور ﻧﺎﺟﯽ
ﻣوﻋود آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻣذاھب اﺑراھﯾﻣﯽ و ﻏﯾراﺑراھﯾﻣﯽ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﮔزارش ﺷده اﺳت ،ﯾﺎ ﻋﯾن وﻗوع ظﮭور واﺣده ﺟﻣﺎل
واﻗﻌﯾت ﺧﺎﻟﻖ ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﻣﻘدﻣﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑر اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ :ﭘس ﺣﻖ واﻗﻌﯾت ﯾﺎﻓت) .اﻋراف(-
 -٧و اﻣﺎ ﺳﮑوت ﮐﺎﻓراﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری از رھﺑران ﻣﻠل ﺑﮫ ھﻣراه اﻗوام و ﮔروھﮭﺎی ﮐﺎﻓر ،ﻋﯾن ﻣﺻداق اﯾن آﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ :ﭼون واﻗﻊ
ﮔردﯾد ھر آﻧﭼﮫ وﻋده داده ﺷده ﺑود ﺑرای ﮐﺎﻓران ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد) .ﻧﻣل-(٨٥
 -٨واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﮫ )ﻗﯾﺎﻣت( واﻗﻌﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت :آﻧﭼﮫ ﮐﮫ وﻋده داده ﺷده ﺑودﯾد واﻗﻊ ﺷد) .ﻣرﺳﻼت -(٧و اﻣروزه
ﺑﺎرزﺗرﯾن ﻧﺷﺎن ﮐﻔر و اﻧﮑﺎر ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ را ﮐﮫ واﻗﻊ ﺷده اﺳت و ھر روزه ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﺳﮑوت اﻧﮑﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ھﻧوز ھم ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ ﭘوزﺧﻧد ﻣﯽ زﻧﻧد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻋذاب وﯾژه ﺧودﺷﺎن ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑر ﺳرﺷﺎن ﻓرود آﯾد .و ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز اﻗرار
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﻔرﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾن ﺧدا» :آﯾﺎ ﭼون واﻗﻌﮫ ،واﻗﻌﯾت ﯾﺎﻓت اﯾﻧﮏ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﺑل از اﯾن ﺑﺎ ﺗﻣﺳﺧر
آن را ﺑﮫ ﺗﻌﺟﯾل ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﭘس ﮐﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﻣﯽ ﺷود «.ﯾوﻧس-٥١
 -٩اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ظﮭور آﺧراﻟزﻣﺎﻧﯽ ﻣوﻋود ،ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻣت اﺳت و ﯾﺎ ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑر آن اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ،ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮐﺎﻣل
ﺧداوﻧد اﺳت ﭘس ﻣظﮭر ﺟﻣﻠﮫ اﺳﻣﺎء اوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣظﮭر ھوﷲ اﺣد اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘل از رﺳول ﺧﺎﺗم ،ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﭼﻧﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﻣﺟﺎل ظﮭور ﻧﯾﺎﻓت.
 -١٠ﭘس ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﺣﺿرت واﻗﻌﮫ ھﻣﺎن ظﮭور اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ اﺳت ﺑر زﻣﯾن ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن واﻗﻌﯾت در آﺳﻣﺎن ﺗﺟﻠّﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و در
اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت :ﻗل ھوﷲ اﺣد :ﺑﮕو او ھﻣﺎن ﷲ اﺳت ﺑﮫ ھﻣراه  ٣١٣ﺗن از ﯾﺎران و اوﻟﯾﺎی ﻣﺧﻠﺻش ﮐﮫ ﻣظﮭر اﯾن ٣١٣
اﺳم اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد و اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﷲ ﺑر روی زﻣﯾن اﺳت.
 -١١و اﯾن ﮐﺗﺎب ھﻣﭼون ﺳﺧن داﺑﺔ اﻻرض از ﺑرای ﻣردﻣﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت» :ﭼون وﻋده ﻣﺎ واﻗﻌﯾت ﯾﺎﻓت داﺑﺔ اﻻرض را
ﺑﯾرون ﻣﯽ آورﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﺳﺧن ﮔوﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ آﯾﺎت ﻣﺎ ﯾﻘﯾن ﻧداﺷﺗﻧد «.ﻧﻣل-٨٢
 -١٢و ا ّﻣﺎ اﺳم دﯾﮕر اﻟﮭﯽ در ﻗرآن ﮐرﯾم »واﺿﻊ« ﯾﻌﻧﯽ وﺿﻊ ﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ دارای دو ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺗﺿﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :ﺑرداﺷﺗن و
ﻧﮭﺎدن! »ﻧﮭﺎده ﺷد ﮐﺗﺎب« ﮐﮭف» -٤٩ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرﻣﯽ دارد از اﯾﺷﺎن ﺑﺎر ﮔران را «.اﻋراف -١٥٧ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾز ﻧﺷﺎن آﺷﮑﺎر
دﯾﮕری از ﻣﺎھﯾت اﺿدادی اﺳﻣﺎء و اﻓﻌﺎل اﻟﮭﯽ اﺳت .در اﯾن اﺳم ﺷﺎھد ﺗﺣﻘﻖ ﻓﻌﻠﯽ »واﻗﻌﮫ« ھﺳﺗﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻌل واﺿﻊ ،ﻣﺣﻘﻖ
ﮐﻧﻧده واﻗﻌﮫ اﺳت :روﺷن ﺷود زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧور ﭘروردﮔﺎرش و ﻧﮭﺎده ﺷود ﮐﺗﺎب و آورده ﺷوﻧد اﻧﺑﯾﺎء و ﺷﮭداء «...زﻣر -٦٩واﺿﻊ
ﺷدن ﮐﺗﺎب و ﻣﯾزان در آﺧراﻟزﻣﺎن ،اﺳﺎس ﺗﺣﻘﻖ وﻗﺎﯾﻊ اﯾن دوران اﺳت در دو وﺟﮫ ﻧوری و ﻧﺎری :ﺧﺎﺿﻌﮫ و راﻓﻌﮫ! ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن
را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد و ﮐﺎﻓران را در آﺗش ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﺳﺎزد!
 -١٣در ﺣﻘﯾﻘت روز واﻗﻌﮫ ،وﺿﻌﯾت ﺑﺎطﻧﯽ و ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻋﺎﻟم ﺧﻠﻖ و ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺷرﯾت را ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ھر ﭼﯾزی در وﺿﻊ ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﺧود ﻣوﺿﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﺗواﺿﻊ ﻣﯽ ﮔردد ﺑر ﺣﻖ ﺧودش!
 -١٤و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺟﻠﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺗﺎب و ﻣﯾزان ﺟز اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب زﻧده ﺧدا و ﻣﯾزان ﺣﻖ و ﺑﺎطل و اﺳوه اﻧﺳﺎن اﺳت.
ﮐﮫ ﺑﺎ ظﮭور ﺟﮭﺎﻧﯾش آن ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن و ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻓراق و ظﻠﻣت دھر از وﺟود ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺳوی
ﭘروردﮔﺎرﺷﺎن راﻏب ﺷده و ﺑر ﻟﻘﺎﯾش وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد» :و ﺑرداﺷت آن ﺑﺎر ﮔران را از دوش ﺗو ﮐﮫ ﮐﻣرت را ﻣﯽ ﺷﮑﺳت و ذﮐرت
را رﻓﻌت ﺑﺧﺷﯾد ...ﭘس اﯾﻧﮏ ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎرت راﻏب ﺷو و ﭘرواز ﮐن «.اﻧﺷراح-
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 -١٥و اﻣﺎ درﺑﺎره ﮐم و ﮐﯾف اﯾن ﮐﺗﺎب و ﻣﺎھﯾت و ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن اﺳﻣﺎء اﻟﮭﯽ ،ﺑدون ﺗردﯾد ﺟداﻟﮭﺎ ﭘدﯾد ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ :اﯾن اﺳﻣﺎء را
از ﮐﺟﺎ آورده ای و ﺑﮫ اﺟﺎزه ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آورده ای و اﯾن ﭼﮫ ﺑدﻋﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎده ای و» :...ﮔﻔت ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ واﻗﻊ ﺷد از
ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن ﺑر ﺷﻣﺎ ﻋذاب و ﺧﺷﻣش .آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣن ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑراﺳﺎس اﺳﻣﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و اﺟدادﺗﺎن ،ﺧداوﻧد را ﺑﺎ آن ﻣﯽ
ﺧواﻧﯾد و ﺧداوﻧد ھﯾﭻ ﺣﺟﺗﯽ ﺑر درﺳﺗﯽ آن ﻧﻔرﺳﺗﺎده اﺳت «.اﻋراف -٧١در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾن اﺳﻣﺎء را ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑراﺳﺎس
ﺣﺟﺗﮭﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ و از ﻧص ﺻرﯾﺢ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ اﺳﺗﺧراج ﮐرده اﯾم و ھﯾﭻ اﺳم و ﻓﻌل اﻟﮭﯽ را اﻧﺷﺎءﷲ ﻓروﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ
اﻣﯾدوارﯾم ﻣورد رﺿﺎی اﻟﮭﯽ و ﺧﺷﻧودی اﻣﺎﻣش واﻗﻊ ﮔردد و از ﺧطﺎھﺎی ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ ﻣﺎ درﮔذرد ﮐﮫ ﺟز رﺿﺎﯾش ﻗﺻدی ﻧداﺷﺗﮫ اﯾم.
واﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﮑم و رﺣﻣﺔ ﷲ و ﻧو ُره.

"ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ  -رﻣﺿﺎن ١٣٩٣ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ"
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ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

دﻋﺎی ظﮭور اﻣﺎم

زﻣﺎن)ﻋﺞ(

ﺣﺎوی ﺣدود دو ھزار اﺳﻣﺎء و اﻓﻌﺎل و ﺿﻣﺎﯾر و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ از ﻗرآن
ﮐرﯾم

اﺳﺗﺎد ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
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ﻣﻘدّﻣﮫ:
اﯾن دﻋﺎ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺣدود دو ھزار اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﮑﯾده ﮐﺗﺎب »ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ« اﺳت و ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻣﺎء
ﻧص ﺻرﯾﺢ آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ اﺳﺗﺧراج ﺷده اﻧد و ﻣﯽ ﺗوان ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺳم و ﻓﻌل و ﺻﻔت و ﺿﻣﯾر اﻟﮭﯽ از
از ّ
ﮐﺗﺎب ﺧدا ﺟﺎ ﻧﯾﻔﺗﺎده اﺳت اﻧﺷﺎء ﷲ .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣذﮐور ھدﻓﯽ ﺟز اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﻟذا ﮐﻠﯾﮫ
اﯾن اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑﺧدﻣت دﻋﺎی ﻓرج و ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن

)ﻋﺞ(

ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ ﮐل ﺑﺷرﯾت اﯾﻧﮏ در ﻋطش

ظﮭورش ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠّﯾﮫ اﺳﻣﺎﯾش اﺟﺎﺑﺗﻣﺎن ﻓرﻣﺎﯾد ﭼرا ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺳﻣﺎء ﷲ در ﻋرﺻﮫ ﺗﺟﻠﯽ و
ظﮭور ﮐﺎﻣل از وﺟود اﻣﺎم ﻣطﻠﻘش ﺑﮫ ﻋرﻓﺎت ﻣﯽ آﯾد .ﭘس از ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻣﺎﯾش ظﮭور ﮐﺎﻣل و ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳﻣﺎﯾش را
دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .زﯾرا ظﮭور اﺳﻣﺎء ﷲ ﺟز ظﮭور ﺣﺟت ﮐﺎﻣﻠﮫ اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺑﺎ ﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ اﺟﺎﺑت ﭼﻧﯾن
دﻋﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻣﺎﯾش ،ظﮭور اﻣﺎم ھم اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود .ﭘس اﯾن دﻋﺎی ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن

)ﻋﺞ(

ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ

ﮐﻠﻣﮫ اﺳت دﻋﺎی ظﮭور ﻗرآن! زﯾرا اﻣﺎم ،ﻗرآن زﻧده و ﻧﺎطﻖ اﺳت .از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﯾن اﺳﻣﺎء از ﺑطن
آﯾﺎت ﻗرآن ﮐرﯾم در ﮐﺗﺎب »ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ – اﻣﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرآﻧﯽ« ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﻣورد ﺷرح و ﺗﻔﺳﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﻧد ،ﻣﺎ از ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن دﻋﺎ اﺟﺗﻧﺎب ﮐرده اﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﻓﮭم ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾن اﺳﻣﺎء ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻓوق اﻟذﮐر رﺟوع
ﻓرﻣﺎﺋﯾد.

ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ
ﻣﺷﮭد  -رﻣﺿﺎن  ١٣٩٣ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ

"ﺑﺳم ﷲ اﻻﮐﻣل اﻟذاﮐرﯾن و اﺟ ّل اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن و اﺳرع اﻟﻣﻐﯾﺛﯾن"
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
١١٩٠

ﯾﺎ ﷲ ،ﯾﺎ آء ،ﯾﺎ ﺑﺎء ،ﯾﺎ ﺗﺎء ،ﯾﺎ ﺛﺎء ،ﯾﺎ ﺟﯾم ،ﯾﺎ ﺣﺎء ،ﯾﺎ ﺧﺎء ،ﯾﺎ دال ،ﯾﺎ ذال ،ﯾﺎ راء ،ﯾﺎ زاء ،ﯾﺎ
ﺳﯾن ،ﯾﺎ ﺷﯾن ،ﯾﺎ ﺻﺎد ،ﯾﺎ ﺿﺎد ،ﯾﺎ طﺎء ،ﯾﺎ ظﺎء ،ﯾﺎ ﻋﯾن ،ﯾﺎ ﻏﯾن ،ﯾﺎ ﻓﺎء ،ﯾﺎ ﻗﺎف ،ﯾﺎ ﮐﺎف ،ﯾﺎ ﻻم،
ﯾﺎ ﻣﯾم ،ﯾﺎ ﻧون ،ﯾﺎ واو ،ﯾﺎ ھﺎء ،ﯾﺎ ﯾﺎء *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
رﺣم ﯾﺎ ارﺣم اﻟراﺣﻣﯾن * ﯾﺎ اﻟﮫ ﯾﺎ ُﻣﺄ ِﻟّﮫ ﯾﺎ ا َ ّﻻه ﯾﺎ آﻟﮫ اﻟ ُﻣﺄ ِﻟّﮭﯾن *
ﯾﺎ ﷲ ﯾﺎ رﺣﻣن ﯾﺎ رﺣﯾم ﯾﺎ راﺣم ﯾﺎ ُﻣ ِ ّ
رب ﯾﺎ ُﻣرﺑّﯽ ﯾﺎ رﺑﯾب ﯾﺎ
ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ُﻣﻌﻠّﯽ ﯾﺎ ﻣﺗﻌﺎل ﯾﺎ َ
ﻋ ّل ﯾﺎ ﻋﺎ ّل ﯾﺎ ﻣﻌﻠّل ﯾﺎ اﻋﻠﯽ اﻟﻌﻠﯾﯾن * ﯾﺎ ّ
رﺑّﺎب ﯾﺎ ارب اﻟﻣرﺑﯾّن * ﯾﺎ ﺣﻖّ ﯾﺎ ُﻣﺣﻖّ ﯾﺎ ﺣﻘﯾﻖ ﯾﺎ ﻣﺣﻘﻖ ﯾﺎ اﺣﻖّ اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن * ﯾﺎ ﺣدّ ﯾﺎ ﺣﺎدّ ﯾﺎ ﺣدﯾد
اﺣﯽ اﻟﻣﺣﯾّﯾن * ﯾﺎ ﻣرﯾد ﯾﺎ ﻣراد ﯾﺎ اراد اﻟﻣرﯾدﯾن
ﻣﺣﯽ ﯾﺎ
ﺣﯽ ﯾﺎ
ّ
ّ
ﯾﺎ ﻣﺣدّد ﯾﺎ اﺣدّ ﯾﺎ اﺣدّ اﻟﺣﺎدّﯾن * ﯾﺎ ّ
ّ
* ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﯾﺎ ّ
ﯾﺎﻋﻼم ﯾﺎﻣﻌ ّﻠم ﯾﺎاﻋﻠم
ﺧﻼق ﯾﺎ ﺧﻠﯾﻖ ﯾﺎ ﻣﺧ ِ ّﻠﻖ ﯾﺎ اﺧﻠﻖ اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن * ﯾﺎﻋﺎﻟم ﯾﺎﻋﻠﯾم
اﻟﻣﻌﻠّﻣﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ﻗﺎدر ﯾﺎ ﻗدﯾر ﯾﺎ ﻣﻘدّر ﯾﺎ ﻗدّار ﯾﺎ اﻗدر اﻟﻘﺎدرﯾن * ﯾﺎ ﺣﻣﯾد ﯾﺎ ﺣﺎﻣد ﯾﺎ ﻣﺣ ّﻣد ﯾﺎ اﺣﻣد اﻟﺣﺎﻣدﯾن * ﯾﺎ
ﺳوی ﯾﺎ ﺳﺎوی ﯾﺎ ﻣﺳﺎوی ﯾﺎ ﻣﺗﺳﺎوی ﯾﺎ اﺳوی
ﻣﻧﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺷّﺎء ﯾﺎ اﻧﺷﯽ اﻟﻧﺎﺷﯾّن * ﯾﺎ
ّ
اﻟﺳﺎوﯾّن * ﯾﺎ ﮐﺑّر ﯾﺎ ﮐﺑﯾر ﯾﺎ ﻣﺗﮑﺑّر ﯾﺎ ﮐﺎﺑر ﯾﺎ ﮐﺑّﺎر ﯾﺎ اﮐﺑر اﻟﻣﺗﮑﺑّرﯾن * ﯾﺎ ذات ﯾﺎ ذی ﯾﺎ ذو ﯾﺎ اﻟذی
* ﯾﺎ ﻟطﯾف ﯾﺎ ﻻطف ﯾﺎ ﻣ ِ ّ
ﻠطف ﯾﺎ ﻟ ّطﺎف ﯾﺎ اﻟطف اﻟﻣﻠ ّطﻔﯾن * ﯾﺎ ﺻﺎﺑر ﯾﺎ ﺻﺑّﺎر ﯾﺎ ﺻﺑور ﯾﺎ ﻣﺻﺑّر ﯾﺎ
ﻣﻔرغ ﯾﺎ اﻓرغ اﻟﻔﺎرﻏﯾن * ﯾﺎ و ّﺟد ﯾﺎ واﺟد ﯾﺎ وﺟﯾد ﯾﺎ
ﻓراغ ﯾﺎ ّ
ﻓرغ ﯾﺎ ﻓﺎرغ ﯾﺎ ّ
اﺻﺑر اﻟﺻﺎﺑرﯾن * ﯾﺎ ّ
ﻣوﺟّد ﯾﺎ وﺟّﺎد ﯾﺎ اوﺟد اﻟواﺟدﯾن * ﯾﺎ وﺟﯾﮫ ﯾﺎ ﻣوﺟّﮫ ﯾﺎ اوﺟﮫ اﻟﻣوﺟّﮭﯾن * ﯾﺎ ﻣﺎطر ﯾﺎ ﻣ ّطﺎر ﯾﺎ اﻣطر
اﻟﻣﺎطرﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ّ
ﻣﻌز ﯾﺎ ّ
ﻋﺎز ﯾﺎ ّ
ﻋز ﯾﺎ ﻋزﯾز ﯾﺎ ّ
ﯾﺎ ّ
اﻟﺗواﺑﯾن * ﯾﺎﺧﯾّر
اﻋز
ﺗواب ﯾﺎ ﺗﺎﺋب ﯾﺎ ﻣﺗﺎب ﯾﺎ اﺗوب ّ
اﻟﻣﻌزﯾن * ﯾﺎ ّ
اﻻوﻟﯾن * ﯾﺎآﺧر ﯾﺎاﺧﯾر ﯾﺎﻣؤ ّﺧر
اول
ﯾﺎﻣﺧﺗﺎر ﯾﺎﻣﺧﯾّر ﯾﺎﺧﯾر اﻟﻣﺧﯾّرﯾن *
ّ
ﻣﺄول ﯾﺎ ّ
ﯾﺎاول ﯾﺎ ّ
ّ
ِّ
ﯾﺎﻣﺑطن
ﯾﺎﻣظﮭر ﯾﺎظ ّﮭﺎر ﯾﺎاظﮭر اﻟظﺎھرﯾن * ﯾﺎﺑﺎطن ﯾﺎﺑطﯾن ﯾﺎﺑ ّطﺎن
ﯾﺎآﺧراﻵﺧرﯾن * ﯾﺎظﺎھر ﯾﺎظﮭﯾر
ِّ
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ﻣﺻور
ﺻور ﯾﺎ
اﻟﻣﮑوﻧﯾن * ﯾﺎ
ﮐوان ﯾﺎ اﮐون
ﯾﺎاﺑطن اﻟﺑﺎطﻧﯾن *
ّ
ّ
ّ
ﻣﮑون ﯾﺎ ﮐﺎﺋن ﯾﺎ ّ
ﯾﺎﮐون ﯾﺎ ّ
ّ
اﻟﻣﺻورﯾن * ﯾﺎ آن ﯾﺎ اﻵن *
ﯾﺎاﺻور
ّ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎﮐراﻣون
ﯾﺎﮐرم ﯾﺎﮐرﯾم
ﯾﺎﺻﻣد * ﯾﺎﺣﺑﯾب
ﯾﺎﻣﺣب ﯾﺎﺣﺑّﺎب ﯾﺎﻣﺣﺑوب ﯾﺎ ّ
ّ
ﯾﺎﮐرام ّ
ﯾﺎﻣﮑرم ّ
ّ
اﺣب اﻟﻣﺣﺑّﯾن * ّ
ّ
ﯾﺎﺧﻼف ﯾﺎﺧﺎﻟف ﯾﺎﻣﺧﻠّف ﯾﺎاﺧﻠف اﻟﻣﺧﻠّﻔﯾن * ﯾﺎ ذواﻟﻘﻠم *
اﻟﻣﮑرﻣﯾن * ﯾﺎاﻧﺗﺎﻧﺎھو * ﯾﺎﺧﻠﯾف
ﯾﺎاﮐرم
ّ
ﺑﻠﯽ ﯾﺎﺑﺎﻟﯽ ﯾﺎﻣﺑﻠّﯽ ﯾﺎﻣﺑﺗﻠﯽ ﯾﺎاﺑﻠﯽ اﻟﻣﺑﻠّﯾن *
ﯾﺎذﮐّر ﯾﺎذﮐﯾر ﯾﺎذاﮐر ﯾﺎﻣذﮐّر ﯾﺎﻣذﮐور ﯾﺎاذﮐر اﻟذاﮐرﯾن * ﯾﺎ ّ
ﺳن ﯾﺎﺣﺳﯾن ﯾﺎﺣﺎﺳن
ﯾﺎﻧﺎظر ﯾﺎﻧظﯾر ﯾﺎﻣﻧ ّظر ﯾﺎﻣﻧﺗظر ﯾﺎﻧ ّظﺎر ﯾﺎﻣﻧظور ﯾﺎاﻧظر اﻟﻧﺎظرﯾن * ﯾﺎﺣ ّ
ﺳﺎن ﯾﺎاﺣﺳن اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن*
ﯾﺎﻣﺣﺳن ﯾﺎﺣ ّ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ّ
ّ
ﯾﺎوﻟﯽ ﯾﺎواﻟﯽ ﯾﺎﻣﺗوﻟّﯽ ﯾﺎﻣوﻟﯽ ﯾﺎاوﻟﯽ اﻟﻣﺗوﻟّﯾن * ﯾﺎﻣﺎﮐر
ﯾﺎﻣﻧزل ﯾﺎاﻧزل اﻟﻣﻧزﻟﯾن *
ﯾﺎﻧزل ﯾﺎﻧﺎزل
ّ
ﮑر ﯾﺎاﻣﮑر اﻟﻣﺎﮐرﯾن * ﯾﺎﺷﻔﯾﻊ ﯾﺎﺷﺎﻓﻊ ﯾﺎﺷﻔّﺎع ﯾﺎﻣﺷﻔّﻊ ﯾﺎاﺷﻔﻊ اﻟﺷﺎﻓﻌﯾن* ﯾﺎﻗدّس
ﯾﺎﻣﮑّﺎر ﯾﺎﻣﻣ ّ
ﯾﺎﻗدّﯾس ﯾﺎﻣﻘدّس ﯾﺎﻗدّوس ﯾﺎاﻗدس اﻟﻣﻘدّﺳﯾن * ﯾﺎﺳﻠّم ﯾﺎﺳﻼم ﯾﺎﺳﻠﯾم ﯾﺎﺳﺎﻟم ﯾﺎﻣﺳﻠّم ﯾﺎاﺳﻠم اﻟﺳﺎﻟﻣﯾن
ﯾﺎﻣﺑرک ﯾﺎﻣﺑﺎرک
ﯾﺎﺑرک ﯾﺎﺑرﯾﮏ ﯾﺎﺑﺎرک
*
ّ
ّ
ﯾﺎﮐف ﯾﺎﮐﺎف ﯾﺎﮐﻔّﺎف ﯾﺎﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎﻣﮑﻔّﯽ ﯾﺎاﮐﻔﯽ اﻟﻣﮑﻔّﯾن * ّ
ﯾﺎﻣﻌون ﯾﺎﻣﻌﻧﺎ ﯾﺎﻣﻌﻧﯽ ﯾﺎاﻣﻌن اﻟﻣﻌﺎﻧﯽ * ﯾﺎﻓﺎﻋل ﯾﺎﻓﻌﯾل
ﯾﺎاﺑرک اﻟﻣﺑﺎرﮐﯾن * ﯾﺎﻣﺎﻋن ﯾﺎﻣﻌﯾن ﯾﺎﻣﻌّﺎن
ّ
ﯾﺎﻓﻌّﺎل ﯾﺎﻣﻔﻌّل ﯾﺎﻓﻌول ﯾﺎاﻓﻌل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺳم ﯾﺎاﻗﺳم
ﯾﺎﺳﺎر
ﯾﺎﺳر ﯾﺎﺳرﯾر
ﺳﺎم ﯾﺎﻣﻘ ّ
ﺳرﯾن * ﯾﺎﻗﺎﺳم ﯾﺎﻗﺳﯾم ﯾﺎﻗ ّ
اﺳر اﻟﻣﯾ ّ
ﯾﺎﻣﺳر ﯾﺎﻣﯾ ّ
ﺳر ﯾﺎ ّ
ّ
ّ
ّ
اﻟﻘﺎﺳﻣﯾن * ﯾﺎﻏﺎﻓر ﯾﺎﻏﻔﯾر ﯾﺎﻏﻔور ﯾﺎﻏﻔّﺎر ﯾﺎﻣﻐﻔّر ﯾﺎاﻏﻔر اﻟﻐﺎﻓرﯾن * ﯾﺎﻋذّب ﯾﺎﻋﺎذب ﯾﺎﻋذّاب
ﯾﺎرﺿﯽ ﯾﺎراﺿﯽ ﯾﺎﻣرﺿﯽ ﯾﺎر ّ
ﺿﺎ ﯾﺎارﺿﯽ اﻟراﺿﯾن * ﯾﺎﻋﺑّد ﯾﺎﻋﺎﺑد
ﯾﺎﻣﻌذّب ﯾﺎاﻋذب اﻟﻣﻌ ِذّﺑﯾن *
ّ
ﯾﺎﻣﻌﺑود ﯾﺎاﻋﺑد اﻟﻣﻌﺑودﯾن * ﯾﺎﻧﻘّم ﯾﺎﻧﺎﻗم ﯾﺎﻧﻘّﺎم ﯾﺎﻣﻧﺗﻘم ﯾﺎﻣﻧﻘّم ﯾﺎذواﻻﻧﺗﻘﺎم ﯾﺎاﻧﻘم اﻟﻣﻧﺗﻘﻣون * ﯾﺎﻋدّل
اﻧس اﻟﻣؤﻧﺳﯾن * ﯾﺎرﺷّد
ﯾﺎﻋﺎدل ﯾﺎﻋدﯾل ﯾﺎﻣﻌدّل ﯾﺎاﻋدل اﻟﻌﺎدﻟﯾن * ﯾﺎاﻧّس ﯾﺎاﻧﯾس ﯾﺎﻣؤﻧس ﯾﺎآﻧس ﯾﺎ ّ
ﯾﺎرﺷﯾد ﯾﺎراﺷد ﯾﺎﻣرﺷد ﯾﺎرﺷّﺎد ﯾﺎارﺷد اﻟراﺷدﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
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ّ
ّ
ّ
ﯾﺎﻣرزق ﯾﺎارزق اﻟرازﻗﯾن * ﯾﺎﺑﺎﺳط
ﯾﺎرزاق
ﯾﺎرزق ﯾﺎرازق
ﯾﺎھﺎدی ﯾﺎﻣﮭدی ﯾﺎھﺎدّ ﯾﺎاھدی اﻟﮭﺎدّﯾن *
ﺳط ﯾﺎ اﺑﺳط اﻟﺑﺎﺳطﯾن * ﯾﺎ ﻗﺎﺑض ﯾﺎ ﻗ ّﺑﺎض ﯾﺎ ﻗﺑﯾض ﯾﺎ ﻣﻘ ّﺑض ﯾﺎ اﻗﺑض
ﺳﺎط ﯾﺎ ﻣﺑ ّ
ﯾﺎﺑﺳﯾط ﯾﺎﺑ ّ
اﻟﻘﺎﺑﺿﯾن * ﯾﺎ راﺗﻖ ﯾﺎ رﺗّﺎق ﯾﺎ ﻣرﺗّﻖ ﯾﺎ ارﺗﻖ اﻟراﺗﻘﯾن * ﯾﺎ ﻓﺎﺗﻖ ﯾﺎ ﻓﺗّﺎق ﯾﺎ ﻓﺗﯾﻖ ﯾﺎ ﻣﻔﺗّﻖ ﯾﺎ اﻓﺗﻖ
اﻟﻔﺎﺗﻘﯾن * ﯾﺎ ﺟﻌّل ﯾﺎ ﺟﺎﻋل ﯾﺎ ﺟﻌّﺎل ﯾﺎ ﻣﺟﻌّل ﯾﺎ اﺟﻌل اﻟﺟﺎﻋﻠﯾن * ﯾﺎ ﻗﻠّب ﯾﺎ ﻗﺎﻟب ﯾﺎ ﻣﻘﻠّب ﯾﺎ ّ
ﻗﻼب ﯾﺎ
وراث ﯾﺎ اورث
ﻣورث ﯾﺎ ﻣوروث ﯾﺎ ّ
اﻗﻠب اﻟﻣﻘ ِ ّﻠﺑﯾن * ﯾﺎ ﻣﺗﯾن ﯾﺎ ﻣﺗّﺎن ﯾﺎ اﻣﺗن اﻟﻣﺎﺗﻧﯾن * ﯾﺎ وارث ﯾﺎ ّ
اﻟوارﺛﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﻣﺳرع ﯾﺎ ﺳﺎرع ﯾﺎ اﺳرع
ﻣﺗرک ﯾﺎ ﻣﺗروک ﯾﺎ اﺗرک اﻟﺗﺎرﮐﯾن * ﯾﺎ ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ
ّ
ﯾﺎ ﺗﺎرک ﯾﺎ ﺗرﯾﮏ ﯾﺎ ّ
اﻟﺳﺎرﻋﯾن * ﯾﺎ ا ّﻣر ﯾﺎ آﻣر ﯾﺎ اﻣﯾر ﯾﺎ ﻣﺄ ّﻣر ﯾﺎ آﻣراﻵﻣرﯾن * ﯾﺎ ﺷﮑّر ﯾﺎ ﺷﮑور ﯾﺎ ﺷﮑﯾر ﯾﺎ ﻣﺷﮑور
ﯾﺎ ﺷﺎﮐر ﯾﺎ اﺷﮑر اﻟﺷﺎﮐرﯾن * ﯾﺎ ﻧﺎﺻر ﯾﺎ ﻧﺻﯾر ﯾﺎ ﻣﻧﺻّر ﯾﺎ ﻣﻧﺻور ﯾﺎ اﻧﺻراﻟﻧﺎﺻرﯾن * ﯾﺎ ﺣﮑّم ﯾﺎ
ﺣﺎﮐم ﯾﺎ ﺣﮑﯾم ﯾﺎ ﻣﺣﮑّم ﯾﺎ ﺣﮑّﺎم ﯾﺎ اﺣﮑم اﻟﺣﺎﮐﻣﯾن * ﯾﺎ اذّن ﯾﺎ آذن ﯾﺎ اذﯾن ﯾﺎ ﻣؤذّن ﯾﺎ اذّان ﯾﺎ آذن
اﻟﻣؤذّﻧﯾن * ﯾﺎ ﻓﺗّﯽ ﯾﺎ ﻣﻔﺗﯽ ﯾﺎ اﻓﺗﯽ اﻟﻣﻔﺗﯾﯾن * ﯾﺎ وﻋّد ﯾﺎ واﻋد ﯾﺎ وﻋﯾد ﯾﺎ ﻣوﻋود ﯾﺎ ﻣﻌﯾد ﯾﺎ اﻋود
ﻣﺳری ﯾﺎ اﺳری اﻟﺳﯾّﺎرﯾن *
اﻟﻣوﻋودﯾن * ﯾﺎ ﺳﯾّر ﯾﺎ ﺳﯾّﺎر ﯾﺎ ﺳﺎری ﯾﺎ
ّ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
زﮐﯽ ﯾﺎ ﻣزﮐّﯽ ﯾﺎ زاﮐﯽ ﯾﺎ ازﮐﯽ اﻟﻣزﮐّﯾن
ﯾﺎ ط ّﮭر ﯾﺎ طﺎھر ﯾﺎ ﻣط ّﮭر ﯾﺎ طﮭور ﯾﺎ اطﮭر اﻟطﺎھرﯾن * ﯾﺎ
ّ
* ﯾﺎ ﻗﺎﺋم ﯾﺎ ﻗ ّﯾم ﯾﺎ ﻗﯾّوم ﯾﺎ ﻣﻘﯾم ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﯾﺎ اﻗﺎم اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن * ﯾﺎ ﮐﺷّف ﯾﺎ ﮐﺷّﺎف ﯾﺎ ﮐﺎﺷف ﯾﺎ ﻣﮑﺷّف ﯾﺎ
اﮐﺷف اﻟﮑﺎﺷﻔﯾن * ﯾﺎ ﺳﺎﺗر ﯾﺎ ﺳﺗّﺎر ﯾﺎ ﻣﺳﺗور ﯾﺎ ﻣﺳﺗّر ﯾﺎ اﺳﺗر اﻟﺳﺎﺗرﯾن * ﯾﺎ واﺳﻊ ﯾﺎ وﺳﯾﻊ ﯾﺎ
ﺳﺎع ﯾﺎ اوﺳﻊ اﻟواﺳﻌﯾن * ﯾﺎ ﺷ ّﮭد ﯾﺎ ﺷﮭﯾد ﯾﺎ ﺷﺎھد ﯾﺎ ﻣﺷﮭود ﯾﺎ اﺷﮭداﻟﺷﺎھدﯾن * ﯾﺎ
ﻣوﺳﻊ ﯾﺎ و ّ
اﻟﻣﻘوﯾﯾن * ﯾﺎ ﻓﺎﺿل ﯾﺎ ﻓﺿﯾل
ﻣﻘوی ﯾﺎ اﻗوی
راﻗب ﯾﺎ رﻗﯾب ﯾﺎ ﻣرﻗّب ﯾﺎ ارﻗب اﻟﻣرﻗّﺑﯾن * ﯾﺎ
ّ
ﻗوی ﯾﺎ ّ
ّ
ﯾﺎ ﻣﻔ ّ
ﺿل ﯾﺎ اﻓﺿل اﻟﻔﺎﺿﻠﯾن ﯾﺎ ذواﻟﻔﺿل *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺳ ّﻣﯽ ﯾﺎ اﺳﻣﯽ اﻟﻣﺳ ّﻣﯾن * ﯾﺎ ا ّم ﯾﺎ اﻣﺎم * ﯾﺎ ﻣؤﯾّد * ﯾﺎ وﮐﯾل ﯾﺎ ﻣوﮐّل ﯾﺎ اوﮐل
ﺳﻣو ﯾﺎ
ﯾﺎ
ّ
ّ
ﺻﺎل ﯾﺎ
ﺻل ﯾﺎ ﻓ ّ
اﻟﻣوﮐّﻠﯾن * ﯾﺎ ﺑ ّﻌث ﯾﺎ ﺑﺎﻋث ﯾﺎ ﺑﻌﯾث ﯾﺎ ﻣﺑ ّﻌث ﯾﺎ اﺑﻌث اﻟﺑﺎﻋﺛﯾن * ﯾﺎ ﻓﺎﺻل ﯾﺎ ﻣﻔ ّ
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ﺻل ﯾﺎ اوﺻل اﻟواﺻﻠﯾن * ﯾﺎ ﺷﺎرح ﯾﺎ ﺷرﯾﺢ ﯾﺎ
ﺻﺎل ﯾﺎ ﻣو ّ
اﻓﺻل اﻟﻔﺎﺻﻠﯾن * ﯾﺎ واﺻل ﯾﺎ وﺻﯾل ﯾﺎ و ّ
ﻣﺷرح ﯾﺎ اﺷرح اﻟﺷﺎرﺣﯾن * ﯾﺎ راﻓﻊ ﯾﺎ رﻓﯾﻊ ﯾﺎ رﻓّﺎع ﯾﺎ ﻣرﻓّﻊ ﯾﺎ ارﻓﻊ اﻟراﻓﻌﯾن * ﯾﺎ ﺳﺎﻣﻊ
ﺷراح ﯾﺎ
ّ
ّ
ﯾﺎ ﺳﻣﯾﻊ ﯾﺎ ﺳ ّﻣﺎع ﯾﺎ ﻣﺳ ّﻣﻊ ﯾﺎ اﺳﻣﻊ اﻟﺳﺎﻣﻌﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺻﺎر ﯾﺎ اﺑﺻر اﻟﺑﺎﺻرﯾن * ﯾﺎ واھب ﯾﺎ و ّھﺎب ﯾﺎ وھﯾب ﯾﺎ ﻣو ّھب ﯾﺎ
ﺻر ﯾﺎ ﺑ ّ
ﯾﺎ ﺑﺎﺻر ﯾﺎ ﺑﺻﯾر ﯾﺎ ﻣﺑ ّ
ﺳﻘﯽ ﯾﺎ
اﻟﻣﻌرﺷﯾن * ﯾﺎ
ﻋروش ﯾﺎ اﻋرش
ّ
اوھب اﻟواھﺑﯾن * ﯾﺎ ذواﻟﻌرش ﯾﺎ ﻋرﯾش ﯾﺎ ﻋﺎرش ﯾﺎ ّ
ّ
ﺳﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺳﻘّﺎء ﯾﺎ ﻣﺳﻘّﯽ ﯾﺎ اﺳﻘﯽ اﻟﺳﺎﻗﯾّن * ﯾﺎ ﺑﯾّن ﯾﺎ ﺑﺎﯾن ﯾﺎ ﺑﯾّﺎن ﯾﺎ ﻣﺑﯾّن ﯾﺎ اﺑﯾن اﻟﻣﺑﯾّﻧﯾن * ﯾﺎ
ﻗوال ﯾﺎ ﻣﻘﯾل ﯾﺎ اﻗول اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن * ﯾﺎ دﺑّر ﯾﺎ داﺑر ﯾﺎ دﺑﯾر ﯾﺎ دﺑّﺎر ﯾﺎ ﻣدﺑّر ﯾﺎ ادﺑر اﻟﻣدﺑّرﯾن * ﯾﺎ
ﻗﺎﺋل ﯾﺎ ّ
داﻋﯽ ﯾﺎ دﻋّﺎء ﯾﺎ ﻣدّﻋﯽ ﯾﺎ ادﻋﯽ اﻟداﻋﯾّن * ﯾﺎ ﺣﺎﻓظ ﯾﺎ ﺣﻔﯾظ ﯾﺎ ﺣﻔّﺎظ ﯾﺎ ﻣﺣﻔّظ ﯾﺎ اﺣﻔظ اﻟﺣﺎﻓظﯾن *
ﺳط ﯾﺎ اﻗﺳط
ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﯾﺎ ﺟ ّﻣﺎع ﯾﺎ ﻣﺟ ّﻣﻊ ﯾﺎ اﺟﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾن * ﯾﺎ ﻗﺎﺳط ﯾﺎ ﻗﺳﯾط ﯾﺎ ﻣﻘ ّ
اﻟﻣﻘﺳطﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
اﻟﻣﻔردﯾن * ﯾﺎ ﺣﺎﺷر ﯾﺎ ﺣﺷﯾر ﯾﺎ ﺣﺷّﺎر ﯾﺎ ﻣﺣﺷّر ﯾﺎ اﺣﺷراﻟﻣﺣﺷّرﯾن
ﻣﻔرد ﯾﺎ اﻓرد
ّ
ﯾﺎ ﻓرد ﯾﺎ ﻓرﯾد ﯾﺎ ّ
ﺿﺎر ﯾﺎ ﻣﺣ ّ
* ﯾﺎ ﺣﺎﺿر ﯾﺎ ﺣﺿﯾر ﯾﺎ ﺣ ّ
ﻣﻧور ﯾﺎ
ﺿر ﯾﺎ اﺣﺿر اﻟﺣﺎﺿرﯾن * ﯾﺎ ﻧور ﯾﺎ ﻧﺎر ﯾﺎ ﻣﻧﯾر ﯾﺎ ّ
اﻟﻣﻧورﯾن ﯾﺎ ﻧور ﻋﻠﯽ ﻧور ﯾﺎ ﻧور ﻗﺑل ﻧور ﯾﺎ ﻧور ﺑﻌد ﻧور ﯾﺎ ﻧوراﻻﻧوار * ﯾﺎ واﺣﯽ ﯾﺎ ﻣوﺣﯽ
اﻧور
ّ
ﯾﺎ اوﺣﯽ اﻟواﺣﯾّن * ﯾﺎ ﻧﺎﻋم ﯾﺎ ﻧﻌﯾم ﯾﺎ ﻧﻌّﺎم ﯾﺎ ﻣﻧﻌم ﯾﺎ اﻧﻌم اﻟﻣﻧﻌﻣﯾن * ﯾﺎ ﻻﻋن ﯾﺎ ﻣﻠﻌّن ﯾﺎ اﻟﻌن
اﻟﻼﻋﻧﯾن * ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ّ
ﻣﻼک ﯾﺎ ﻣﻣﻠّﮏ ﯾﺎ ﻣﻠﯾﮏ ﯾﺎ اﻣﻠﮏ اﻟﻣﺎﻟﮑﯾن * ﯾﺎ ﻟﻘّﯽ ﯾﺎ ﻻﻗﯽ ﯾﺎ ﻟﻘّﺎء
ﯾﺎ ﻣﻠﻘّﯽ ﯾﺎ اﻟﻘﯽ اﻟﻣﻠﻘّﯾن * ﯾﺎ ﻣنّ ﯾﺎ آﻣن ﯾﺎ اﯾﻣن ﯾﺎ اﻣﯾن ﯾﺎ ﻣﺄﻣون ﯾﺎ ﻣؤﻣن ﯾﺎ ﻣﻧّﺎن ﯾﺎ ﻣ ّﻣنّ ﯾﺎ اﻣنّ
اﻟﻣؤﻣﻧﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺻﯾن
ﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﺻﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﺻﯽ ﯾﺎ اﺣﺻﯽ اﻟﻣﺣ ّ
ﯾﺎ ودّ ﯾﺎ وادّ ﯾﺎ ودود ﯾﺎ ﻣودّد ﯾﺎ اودّ اﻟﻣودّدﯾن * ﯾﺎ ﺣ ّ
ﻣﻘرب ﯾﺎ اﻗرب
* ﯾﺎ ﺣﺳﯾب ﯾﺎ ﺣﺎﺳب ﯾﺎ ﻣﺣﺎﺳب ﯾﺎ ﺣ ّ
ﺳﺎب ﯾﺎ اﺣﺳب اﻟﺣﺎﺳﺑﯾن * ﯾﺎ ﻗرﯾب ﯾﺎ ﻗﺎرب ﯾﺎ ّ
اﻟﻣﻘرﺑﯾن * ﯾﺎ ﻓﺎطر ﯾﺎ ﻓطﯾر ﯾﺎ ﻣﻔ ّطر ﯾﺎ ﻓ ّطﺎر ﯾﺎ اﻓطراﻟﻔﺎطرﯾن * ﯾﺎ ﺑدی ﯾﺎ ﺑﺎدی ﯾﺎ ﻣﺑدّی ﯾﺎ ﺑدّاء ﯾﺎ
ّ
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اﺑدی اﻟﻣﺑدّﯾن * ﯾﺎ ﺑدﯾﻊ ﯾﺎ ﺑﺎدع ﯾﺎ ﻣﺑدّع ﯾﺎ اﺑدع اﻟﺑﺎدﻋﯾن * ﯾﺎ ذواﻟﺟﻼل ﯾﺎ ذی اﻟﺟﻼل ﯾﺎ ﺟ ّل ﯾﺎ ﺟﻠﯾل
ﯾﺎ ﻣﺟﻠّل ﯾﺎ ّ
ﺟﻼل ﯾﺎ اﺟ ّل اﻟﻣﺟﻠّﻠﯾن * ﯾﺎ آﺧذ ﯾﺎ ا ّﺧﺎذ ﯾﺎ ﻣؤ ّﺧذ ﯾﺎ آﺧذ اﻟﻣؤ ّﺧذﯾن * ﯾﺎ وﺣّد ﯾﺎ واﺣد ﯾﺎ
وﺣﯾد ﯾﺎ ﻣو ّﺣد ﯾﺎ اوﺣداﻟواﺣدﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ﻣﺣﯾط ﯾﺎ ﻣﺣﺎط ﯾﺎ ﺣ ّﯾﺎط ﯾﺎ اﺣوط اﻟﻣﺣﯾطﯾن * ﯾﺎ ﺳﺎﺑﺢ ﯾﺎ ﺳﺑﯾﺢ ﯾﺎ ﺳﺑّوح ﯾﺎ ﺳﺑّﺎح ﯾﺎ ﻣﺳ ّﺑﺢ ﯾﺎ
اﺳﺑﺢ اﻟﺳﺑّوﺣﯾن * ﯾﺎ ﻣﺟﯾب ﯾﺎ ﻣﺟﺎب ﯾﺎ اﺟوب اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن * ﯾﺎ ﺷدّ ﯾﺎ ﺷدّاد ﯾﺎ ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻣﺷدّد ﯾﺎ اﺷدّ
اﻟﻣﺷدّﯾن * ﯾﺎ ﻋظﯾم ﯾﺎ ﻋﺎظم ﯾﺎ ﻋ ّظﺎم ﯾﺎ ﻣﻌ ّظم ﯾﺎ اﻋظم اﻟﻣﻌ ّظﻣﯾن * ﯾﺎ ﺣﻠﯾم ﯾﺎ ّ
ﺣﻼم ﯾﺎ ﻣﺣﻠّم ﯾﺎ اﺣﻠم
اﻟﻣﺣﻠّﻣﯾن * ﯾﺎ ﺧﺑﯾر ﯾﺎ ﺧﺑّﺎر ﯾﺎ ﻣﺧﺑّر ﯾﺎ اﺧﺑراﻟﻣﺧﺑّرﯾن * ﯾﺎ ﺟﺎﺑر ﯾﺎ ﺟﺑّﺎر ﯾﺎ ﻣﺟﺑّر ﯾﺎ اﺟﺑراﻟﺟﺎﺑرﯾن *
اﻟﻣﺑرﯾن * ﯾﺎ ﻣﮭﯾﻣن *
اﺑر ّ
ﻣﺑر ﯾﺎ ّ
ﺑﺎری ﯾﺎ ّ
ﺑرار ﯾﺎ ّ
ﺑﺎر ﯾﺎ ّ
ﺑر ﯾﺎ ّ
ﯾﺎ ّ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋﺟّل ﻋﺟّل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﻋﻔﯽ ﯾﺎ اﻋﻔﯽ اﻟﻌﺎﻓﯾّن * ﯾﺎ ﺧﺎﻓض ﯾﺎ ﺧﻔﯾض ﯾﺎ ﻣﺧﻔّض ﯾﺎ اﺧﻔض اﻟﺧﺎﻓﺿﯾن *
ﻋﻔو ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﯾﺎ
ﯾﺎ
ّ
ّ
ﯾﺎ رﺋوف ﯾﺎ راﺋف ﯾﺎ اراف اﻟراﺋﻔﯾن * ﯾﺎ ﺷﻔ ّﯾﻊ ﯾﺎ ﺷﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺷﻔّﺎء ﯾﺎ ﻣﺷﻔّﯽ ﯾﺎ اﺷﻔﯽ اﻟﺷﺎﻓﯾّن * ﯾﺎ ﻗدّم
ﯾﺎ ﻗدﯾم ﯾﺎ ﻗدّام ﯾﺎ ﻣﻘدّم ﯾﺎ اﻗدم اﻟﻣﻘدّﻣﯾن * ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﻣﻧﯾﻊ ﯾﺎ ﻣﻣﻧّﻊ ﯾﺎ ﻣﻣﻧوع ﯾﺎ اﻣﻧﻊ اﻟﻣﺎﻧﻌﯾن * ﯾﺎ
ﻏﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻐﻧّﯽ ﯾﺎ
اﻟﺿﺎرﯾن * ﯾﺎ
اﺿر
ﻣﺿر ﯾﺎ
ﺿرار ﯾﺎ
ﺿر ﯾﺎ
ّ
ّ
ّ
ﺿﺎر ﯾﺎ ّ
ّ
ﻣﻘﯾت ﯾﺎ اﻗوت اﻟﻣﻘﯾﺗﯾن * ﯾﺎ ّ
ّ
اﻏﻧﯽ اﻟﻣﻐﻧﯾّﯾن * ﯾﺎ ﺟدّ ﯾﺎ ﺟﺎدّ ﯾﺎ ﻣﺟدّ ﯾﺎ ﺟدﯾد ﯾﺎ ﻣﺟﯾد ﯾﺎ اﺟدّ اﻟﻣﺟدّﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
وﻓﯽ ﯾﺎ واﻓﯽ ﯾﺎ وﻓّﺎ ﯾﺎ ﻣوﻓّﯽ ﯾﺎ اوﻓﯽ اﻟواﻓﯾّن * ﯾﺎ ﺻدّق ﯾﺎ
ﻣوات ﯾﺎ اﻣتّ اﻟﻣﻣﯾﺗﯾن * ﯾﺎ
ﯾﺎ ﻣﻣﯾت ﯾﺎ ّ
ّ
ﺻﺎدق ﯾﺎ ﺻدوق ﯾﺎ ﻣﺻدّق ﯾﺎ ﺻدﯾﻖ ﯾﺎ اﺻدق اﻟﺻﺎدﻗﯾن * ﯾﺎ ﺳﺧﯾر ﯾﺎ ﺳ ّﺧﺎر ﯾﺎ ﻣﺳ ّﺧر ﯾﺎ اﺳﺧر
اﻟﻣﺳ ّﺧرﯾن * ﯾﺎ ﺳﺎﺧر ﯾﺎ اﺳﺧر اﻟﺳﺎﺧرﯾن * ﯾﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﺎ ﻓﺗﯾﺢ ﯾﺎ ﻓﺗّﺎح ﯾﺎ ﻣﻔﺗ ّﺢ ﯾﺎ اﻓﺗﺢ اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن * ﯾﺎ
اﻟﻣدرﮐﯾن * ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﺻﻠﯾﺢ ﯾﺎ ّ
ﺻﻼح ﯾﺎ ﻣﺻﻠّﺢ ﯾﺎ
ﻣدرک ﯾﺎ ادرک
ّ
دراک ﯾﺎ ّ
درک ﯾﺎ درﯾﮏ ﯾﺎ ّ
ّ
اﺻﻠﺢ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن * ﯾﺎ ﺛﺑّت ﯾﺎ ﺛﺎﺑت ﯾﺎ ﻣﺛﺑّت ﯾﺎ ﺛﺑّﺎت ﯾﺎ اﺛﺑت اﻟﺛﺎﺑﺗﯾن * ﯾﺎ ﻏﯾّر ﯾﺎ ﻏﺎﯾر ﯾﺎ ﻏﯾور ﯾﺎ
ﻣﻐﯾّر ﯾﺎ اﻏﯾّر اﻟﻣﻐﯾّرﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
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ﺿﯾن * ﯾﺎ ﺧﻠّص ﯾﺎ ﺧﻠﯾص ﯾﺎ ﺧﺎﻟص ﯾﺎ ﻣﺧﻠّص ﯾﺎ ّ
ﺿﺎء ﯾﺎ اﻗﺿﯽ اﻟﻣﻘ ّ
ﺿﯽ ﯾﺎ ﻗ ّ
ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﻘ ّ
ﺧﻼص
ﯾﺎ اﺧﻠص اﻟﺧﺎﻟﺻﯾن * ﯾﺎ ﻗﺎھر ﯾﺎ ﻗﮭﯾر ﯾﺎ ﻗﮭّﺎر ﯾﺎ اﻗﮭر اﻟﻘﺎھرﯾن * ﯾﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﻧﻔﯾﻊ ﯾﺎ ﻧﻔّﺎع ﯾﺎ ﻣﻧﻔّﻊ ﯾﺎ
اﻧﻔﻊ اﻟﻧﺎﻓﻌﯾن * ﯾﺎ ﺿ ّل ﯾﺎ ّ
ﺿﻼل ﯾﺎ ﻣﺿ ّل ﯾﺎ اﺿ ّل اﻟﻣﺿﻠّﯾن * ﯾﺎ راﮐس ﯾﺎ ﻣرﮐّس ﯾﺎ ارﮐس اﻟراﮐﺳﯾن
ﺷری ﯾﺎ
* ﯾﺎ
ﻣﮑب ﯾﺎ ﻣﮑﺑّت ﯾﺎ ّ
ّ
اﮐب اﻟﻣﮑﺑّﺗﯾن * ﯾﺎ داﻣر ﯾﺎ د ّﻣﺎر ﯾﺎ ﻣد ّﻣر ﯾﺎ ادﻣر اﻟداﻣرﯾن * ﯾﺎ ّ
ﻣﺣو ﯾﺎ ﻣﺎﺣﯽ ﯾﺎ ﻣ ّﺣﺎء ﯾﺎ اﻣﺣﯽ
اﻟﻣﺷرﯾن * ﯾﺎ
ﻣﺷری ﯾﺎ ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﺷﺎری ﯾﺎ اﺷری
ﺷراء ﯾﺎ
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻟﻣﺣوﯾّن *
ّ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ﻧﺎﻓﺦ ﯾﺎ ﻧﻔﯾﺦ ﯾﺎ ﻧﻔّﺎح ﯾﺎ اﻧﻔﺦ اﻟﻧﺎﻓﺧﯾن * ﯾﺎ ﺗ ّم ﯾﺎ ﺗﺎ ّم ﯾﺎ ﺗ ّﻣﺎم ﯾﺎ ﻣﺗ ّﻣم ﯾﺎ اﺗ ّم اﻟﻣﺗ ّﻣﻣﯾن * ﯾﺎ ﮐﺎﻣل ﯾﺎ
ﮐ ّﻣﺎل ﯾﺎ ﻣﮑ ّﻣل ﯾﺎ اﮐﻣل اﻟﮑﺎﻣﻠﯾن * ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻎ ﯾﺎ ﺳﺑّﺎغ ﯾﺎ ﺳﺑﯾﻎ ﯾﺎ ﻣﺳﺑّﻎ ﯾﺎ اﺳﺑﻎ اﻟﺳﺎﺑﻐﯾن * ﯾﺎ ذ ّل ﯾﺎ
ﻣذ ّل ﯾﺎ ّ
ﻣدرج ﯾﺎ
درج ﯾﺎ ّ
ذﻻل ﯾﺎ اذ ّل اﻟﻣذﻟّﯾن * ﯾﺎ ﻗﺎﺗل ﯾﺎ ﻗﺗﯾل ﯾﺎ ﻗﺗ ّﺎل ﯾﺎ ﻣﻘﺗّل ﯾﺎ اﻗﺗل اﻟﻘﺎﺗﻠﯾن * ﯾﺎ ّ
اﻟﻣدرﺟﯾن ﯾﺎ ذواﻟدرﺟﺎت * ﯾﺎ ﺻﻔﯽ ﯾﺎ ﺻﻔّﺎء ﯾﺎ ﻣﺻﻔّﯽ ﯾﺎ ﻣﺻطﻔﯽ ﯾﺎ اﺻﻔﯽ
دراج ﯾﺎ ادرج
ّ
ّ
اﻟﻣﺻطﻔﯾن * ﯾﺎ ﺟ ّﺑﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺟ ّﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺟﺗﺑﯽ ﯾﺎ اﺟﺑﯽ اﻟﻣﺟﺑّﯾن * ﯾﺎ ﻋ ّطﯽ ﯾﺎ ﻋﺎطﯽ ﯾﺎ ﻣﻌطﯽ ﯾﺎ
ﻋ ّطﺎء ﯾﺎ ﻋطﯽ اﻟﻌﺎ ّطﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﻣﻌرض ﯾﺎ اﻋرض اﻟﻌﺎرﺿﯾن * ﯾﺎ آﺗﯽ ﯾﺎ ﻣؤﺗﯽ * ﯾﺎ ﻣﻌﯾن ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻌﯾن ﯾﺎ
ﻋرض ﯾﺎ ﻋﺎرض ﯾﺎ ّ
ﯾﺎ ّ
اﻟﻣﺣرﻣﯾن * ﯾﺎ ﺣ ّل ﯾﺎ
ﺣرام ﯾﺎ اﺣرم
ﺣرم ﯾﺎ
ّ
ﻣﺣرم ﯾﺎ ﺣرﯾم ﯾﺎ ّ
ّ
ﻣﺳﺗﻌﺎن ﯾﺎ اﻋون اﻟﻣﺳﺗﻌﯾﻧﯾن * ﯾﺎ ّ
ّ
ﺣﻼل ﯾﺎ ﻣﺣﻠّل ﯾﺎ اﺣ ّل اﻟﻣﺣﻠّﻠﯾن * ﯾﺎ اﺟﯾر ﯾﺎ ﻣﺟﯾر ﯾﺎ آﺟر اﻟﻣﺟﯾرﯾن * ﯾﺎ ﻣﺟزی ﯾﺎ ّ
ﺟزاء ﯾﺎ ﺟﺎزی ﯾﺎ
اﺟزی اﻟﻣﺟزﯾﯾن * ﯾﺎ ﮐﺎﺗب ﯾﺎ ﻣﮑﺗّب ﯾﺎ ﮐﺗّﺎب ﯾﺎ ﮐﺗﯾب ﯾﺎ اﮐﺗب اﻟﮑﺎﺗﺑﯾن * ﯾﺎ ﮐﻠّم ﯾﺎ ﮐﻠﯾم ﯾﺎ ّ
ﮐﻼم ﯾﺎ
ﺻم ﯾﺎ اﻋﺻم اﻟﻌﺎﺻﻣﯾن *
ﻣﮑﻠّم ﯾﺎ ﻣﺗﮑﻠّم ﯾﺎ اﮐﻠم اﻟﻣﺗﮑﻠّﻣﯾن * ﯾﺎ ﻋﺎﺻم ﯾﺎ ﻋﺻﯾم ﯾﺎ ﻣﻌ ّ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ اﻟّف ﯾﺎ اﻟﯾف ﯾﺎ ﻣؤﻟّف ﯾﺎ ّاﻻف ﯾﺎ آﻟف اﻟﻣؤﻟّﻔﯾن * ﯾﺎ ذاھب ﯾﺎ ذھﯾب ﯾﺎ ذ ّھﺎب ﯾﺎ ﻣذ ّھب ﯾﺎ اذھب
ﺳﺎل ﯾﺎ ارﺳل
اﻟﻣذ ّھﺑﯾن * ﯾﺎ ﺷﺎرع ﯾﺎ
ﺳل ﯾﺎ ر ّ
ﺷراع ﯾﺎ اﺷرع اﻟﺷﺎرﻋﯾن * ﯾﺎ راﺳل ﯾﺎ ﻣر ّ
ﻣﺷرع ﯾﺎ ّ
ّ
ﺳﻠﯾن * ﯾﺎ ﮐﻔّر ﯾﺎ ﮐﺎﻓر ﯾﺎ ﻣﮑﻔّر ﯾﺎ ﮐﻔور ﯾﺎ اﮐﻔر اﻟﻣﮑﻔّرﯾن * ﯾﺎ طﺎﻋم ﯾﺎ ﻣطﻌم ﯾﺎ طﻌّﺎم ﯾﺎ اطﻌم
اﻟﻣر ّ
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زراع ﯾﺎ ازرع اﻟزارﻋﯾن * ﯾﺎ ﺳﺎﮐن ﯾﺎ ﺳﮑﯾن ﯾﺎ ﻣﺳﮑّن ﯾﺎ
ﻣزرع ﯾﺎ ّ
اﻟﻣطﻌﻣﯾن * ﯾﺎ زارع ﯾﺎ زرﯾﻊ ﯾﺎ ّ
ﺳﮑّﺎن ﯾﺎ اﺳﮑن اﻟﺳﺎﮐﻧﯾن * ﯾﺎ ﺑ ّطش ﯾﺎ ﺑﺎطش ﯾﺎ ﺑ ّطﺎش ﯾﺎ ﻣﺑ ّطش ﯾﺎ اﺑطش اﻟﺑﺎطﺷﯾن * ﯾﺎ ﺣﺎل ﯾﺎ
ﻣﺣﯾل ﯾﺎ ﻣﺣﺎل ﯾﺎ ﺣﺎﺋل ﯾﺎ اﺣ ّل اﻟﻣﺣﺎﻟﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﻣﺿرب ﯾﺎ اﺿرب اﻟﺿﺎرﺑﯾن * ﯾﺎ َﻣﺛّل ﯾﺎ ﻣﻣﺛّل ﯾﺎ َﻣﺛّﺎل ﯾﺎ ﺿﺎرب
ﺿراب ﯾﺎ
ّ
ﯾﺎ ﺿﺎرب ﯾﺎ ﺿرﯾب ﯾﺎ ّ
اﻻﻣﺛﺎل * ﯾﺎ ﻧﺎﺟﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺟﯽ ﯾﺎ ﻧ ّﺟﺎء ﯾﺎ اﻧﺟﯽ اﻟﻧﺎﺟﯾّن * ﯾﺎ ﻣﮭﻠﮏ ﯾﺎ ّ
ھﻼک ﯾﺎ اھﻠﮏ اﻟﻣﮭﻠﮑﯾن * ﯾﺎ
ﺣﻔﯽ ﯾﺎ
ﺑﻘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺑﻘﯽ ﯾﺎ ﺑﻘّﺎء ﯾﺎ اﺑﻘﯽ اﻟﺑﺎﻗﯾّن * ﯾﺎ
ﻗﺎﺻم ﯾﺎ ﻗ ّ
ّ
ﺻﺎم ﯾﺎ اﻗﺻم اﻟﻘﺎﺻﻣﯾن * ﯾﺎ ّ
ﺣﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﻧﯽ * ﯾﺎ د ّل ﯾﺎ دﻟﯾل ﯾﺎ دا ّل ﯾﺎ ّ
دﻻل ﯾﺎ ﻣدﻟّل ﯾﺎ اد ّل اﻟﻣدﻟّﯾن * ﯾﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﺻﻧﯾﻊ ﯾﺎ
ﺣﺎﻓﯽ * ﯾﺎ
ّ
ﻣﺻﻧّﻊ ﯾﺎ اﺻﻧﻊ اﻟﺻﺎﻧﻌﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋﺟّل ﻋﺟّل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﻣﺧول ﯾﺎ اﺧول اﻟﺧﺎﺋﻠﯾن * ﯾﺎ ﻣوﻗن
راﻟﻣﮑورﯾن * ﯾﺎ ﺧﺎ ّل ﯾﺎ ﺧﺎﺋل ﯾﺎ
اﮐو
ﮐور ﯾﺎ ﮐﺎور ﯾﺎ
ّ
ّ
ﻣﮑور ﯾﺎ َ
ّ
ﯾﺎ ّ
ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻣ ّﮭل
ﻣﮭون ﯾﺎ اھون
ّ
ھون ﯾﺎ ّ
ﯾﺎ ﯾﻘﯾن ﯾﺎ ﻣﺗﻘن * ﯾﺎ ﻣﻘﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻗﻧﯽ * ﯾﺎ ّ
اﻟﻣﮭوﻧﯾن * ﯾﺎ ّ
* ﯾﺎ ﻓﺎﻟﻖ ﯾﺎ ﻓﻠﯾﻖ ﯾﺎ ﻣﻔﻠّﻖ ﯾﺎ ّ
ﻓﻼق ﯾﺎ اﻓﻠﻖ اﻟﻔﺎﻟﻘﯾن * ﯾﺎ ﻧﻔّس ﯾﺎ ﻧﻔﯾس ﯾﺎ ﻧﻔّﺎس ﯾﺎ ﻣﻧ ّﻔس ﯾﺎ اﻧﻔس
ﻣﻘری ﯾﺎ ﻗرآن *
اﻟﻧﺎﺳﻔﯾن * ﯾﺎ ﺟﻣﯾل ﯾﺎ ﺟﺎﻣل ﯾﺎ ﻣﺟ ّﻣل ﯾﺎ ﺟ ّﻣﺎل ﯾﺎ اﺟﻣل اﻟﻣﺟﻣﻠﯾن * ﯾﺎ ﻗﺎری ﯾﺎ ّ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ﺳرﻣد ﯾﺎ اﺑد * ﯾﺎ ﺧﺎﻟد ﯾﺎ ﻣﺧﻠّد ﯾﺎ اﺧﻠد اﻟﺧﺎﻟدﯾن * ﯾﺎ ﺳﺎﺋل ﯾﺎ ﻣﺳﺋول ﯾﺎ ﺳﺋ ّﺎل ﯾﺎ اﺳﺋل اﻟﺳﺎﺋﻠﯾن *
اذر اﻟذارﯾّن * ﯾﺎ ﺑدّل ﯾﺎ ﺑدﯾل ﯾﺎ ﻣﺑدّل ﯾﺎ
ذرار ﯾﺎ ذاری ﯾﺎ ّ
ذر ﯾﺎ ذرﯾر ﯾﺎ ّ
ﯾﺎ ﻣﺿﺣّﮏ ﯾﺎ ﻣﺑﮑّﯽ * ﯾﺎ ّ
ﻓدی ﯾﺎ ﻓﺎدی ﯾﺎ ﻣﻔدّی ﯾﺎ ﻓدّاء ﯾﺎ اﻓدی اﻟﻣﻔدّﯾن * ﯾﺎ ﻏﺎﻟب ﯾﺎ ﻏﻠﯾب ﯾﺎ
ﺑدّال ﯾﺎ اﺑدل اﻟﻣﺑدّﻟﯾن * ﯾﺎ
ّ
ﻣﻐﻠّب ﯾﺎ ّ
ﻏﻼب ﯾﺎ اﻏﻠب اﻟﻐﺎﻟﺑﯾن * ﯾﺎ ﮐﻔﯾل ﯾﺎ ﻣﮑﻔّل ﯾﺎ ﮐﻔّﺎل ﯾﺎ اﮐﻔل اﻟﻣﮑﻔّﻠﯾن * ﯾﺎ داﺧل ﯾﺎ دﺧﯾل ﯾﺎ
ﻣد ّﺧل ﯾﺎ ادﺧل اﻟداﺧﻠﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﻣﺧرج ﯾﺎ اﺧرج اﻟﺧﺎرﺟﯾن * ﯾﺎ ﺻ ّل ﯾﺎ ﺻﺎﻟﯽ ﯾﺎ ّ
ﺻﻼء ﯾﺎ ﻣﺻﻠّﯽ ﯾﺎ اﺻﻠﯽ اﻟﻣﺻﻠّﯾّن * ﯾﺎ
ﯾﺎ ﺧﺎرج ﯾﺎ
ّ
اﻟﻣﺧوﻓﯾن * ﯾﺎ ﺑﺷّر ﯾﺎ
ﺧواف ﯾﺎ اﺧوف
ﻗﺑّل ﯾﺎ ﻗﺎﺑل ﯾﺎ ﻗﺑﯾل ﯾﺎ ﻣﻘﺑّل ﯾﺎ اﻗﺑل اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن * ﯾﺎ
ّ
ﻣﺧوف ﯾﺎ ّ
ّ
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ﺑﺷﯾر ﯾﺎ ﺑﺷّﺎر ﯾﺎ ﻣﺑﺷّر ﯾﺎ اﺑﺷر اﻟﻣﺑﺷّرﯾن * ﯾﺎ ﻧذّر ﯾﺎ ﻧذﯾر ﯾﺎ ﻧﺎذر ﯾﺎ ﻣﻧذّر ﯾﺎ اﻧذر اﻟﻣﻧذّرﯾن * ﯾﺎ
ﻣﻌرف ﯾﺎ
ﻋرف ﯾﺎ ﻋرﯾف ﯾﺎ ﻋﺎرف ﯾﺎ ّ
ﻣﮑّن ﯾﺎ ﻣﮑّﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﯾن ﯾﺎ ﻣﻣﮑّن ﯾﺎ اﻣﮑن اﻟﻣﻣﮑﻧﯾن * ﯾﺎ ّ
ﻣﻌﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻋﺳﯽ اﻟﻌﺎﺳﯾن * ﯾﺎ طﺎﺑﻊ ﯾﺎ طﺑﯾﻊ ﯾﺎ
ﻋﺳﯽ ﯾﺎ
ﻣﻌروف ﯾﺎ اﻋرف اﻟﻌﺎرﻓﯾن * ﯾﺎ
ّ
ّ
طﺑّﺎع ﯾﺎ ﻣطﺑّﻊ ﯾﺎ اطب اﻟطﺎﺑﻌﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﻣذوق
ﯾﺎ ﺧﺎﺗم ﯾﺎ ﺧﺗّﺎم ﯾﺎ اﺧﺗم اﻟﺧﺎﺗﻣﯾن * ﯾﺎ راﺟﻊ ﯾﺎ ﻣر ّﺟﻊ ﯾﺎ رﺟﯾﻊ ﯾﺎ ارﺟﻊ اﻟراﺟﻌﯾن * ﯾﺎ ذاﺋﻖ ﯾﺎ ّ
اﻟﻣﺑرﻣﯾن
ﻣﺑرم ﯾﺎ اﺑرم
ّ
ﯾﺎ اذوق اﻟذاﺋﻘﯾن * ﯾﺎ ﺣﺎﺑط ﯾﺎ ﻣﺣﺑّط ﯾﺎ اﺣﺑط اﻟﻣﺣﺑّطﯾن * ﯾﺎ ﺑﺎرم ﯾﺎ ﺑرﯾم ﯾﺎ ّ
اواه ﯾﺎ ﻣﺄوی * ﯾﺎ وﺻﯽ و ﯾﺎ ﻣوﺻﯽ * ﯾﺎ واﻋظ ﯾﺎ
ﺧف ﯾﺎ ﻣﺧﻔّف ﯾﺎ
اﺧف اﻟﻣﺧﻔّﻔﯾن * ﯾﺎ ّ
ّ
* ﯾﺎ ّ
ﻣوﻋّظ ﯾﺎ وﻋّﺎظ ﯾﺎ اوﻋظ اﻟواﻋظﯾن * ﯾﺎ ﺣدﯾث ﯾﺎ ﻣﺣدّث ﯾﺎ اﺣدث اﻟﻣﺣدّﺛﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋﺟّل ﻋﺟّل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ راﺋﯽ ﯾﺎ ﻣرﺋﯽ * ﯾﺎ ﺿ ِﻌّف ﯾﺎ ﺿﺎﻋف ﯾﺎ ﻣﺿﻌّف ﯾﺎ ﻣﺿﺎﻋف ﯾﺎ اﺿﻌف اﻟﻣﺿﻌﻔﯾن * ﯾﺎ و ّھن ﯾﺎ
ﻣﺧص ﯾﺎ
ﺧﺎص ﯾﺎ
ﺧص ﯾﺎ
ﻣو ّھن ﯾﺎ اوھن اﻟﻣو ّھﻧﯾن * ﯾﺎ ﻋ ِّﯾب ﯾﺎ ﻣﻌﯾّب ﯾﺎ اﻋﯾب اﻟﻣﻌﯾّﺑﯾن * ﯾﺎ
ّ
ّ
ّ
ﺻﺻﯾن * ﯾﺎ واﻓﻖ ﯾﺎ ﻣوﻓّﻖ ﯾﺎ ﻣواﻓﻖ ﯾﺎ وﻓّﺎق ﯾﺎ
ﺻص ﯾﺎ
اﺧص اﻟﻣﺧ ّ
ّ
ﺻص ﯾﺎ ﻣﺗﺧ ّ
ﺧﺻﯾص ﯾﺎ ﻣﺧ ّ
اﻟﻣزوﺟﯾن * ﯾﺎ ﻧﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﺑّﺎء ﯾﺎ ﻣﻧﺑّﯽ ﯾﺎ اﻧﺑﯽ
زواج ﯾﺎ ازوج
زوج ﯾﺎ
ّ
ﻣزوج ﯾﺎ ّ
ّ
اوﻓﻖ اﻟﻣواﻓﻘﯾن * ﯾﺎ ّ
ﺿب ﯾﺎ ﻏﺎﺿب ﯾﺎ ﻣﻐ ّ
اﻟﻧﺑﯾّﯾن * ﯾﺎ طﺎﻟﻊ ﯾﺎ طﻠﯾﻊ ﯾﺎ ﻣطﻠّﻊ ﯾﺎ اطﻠﻊ اﻟﻣطﻠّﻌﯾن * ﯾﺎ ﻏ ّ
ﺿب ﯾﺎ اﻏﺿب
اﻟﻣﻐ ّ
ﺿﺑﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋﺟّل ﻋﺟّل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺳﯽ * ﯾﺎ ﻣﺎﺣن ﯾﺎ ﻣﻣ ّﺣن ﯾﺎ ﻣﻣﺗﺣن ﯾﺎ اﻣﺣن اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﯾن * ﯾﺎ واﻟﺞ ﯾﺎ ﻣوﻟّﺞ ﯾﺎ
ﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻧ ّ
ﯾﺎ ﻧ ّ
ّ
ﻣﻔرض ﯾﺎ اﻓرض اﻟﻔﺎرﺿﯾن * ﯾﺎ ﺑﻠّﻎ ﯾﺎ
ﻓرض ﯾﺎ ﻓﺎرض ﯾﺎ ﻓرﯾض ﯾﺎ ّ
وﻻج ﯾﺎ اوﻟﺞ اﻟواﻟﺟﯾن * ﯾﺎ ّ
ﺑﺎﻟﻎ ﯾﺎ ﻣﺑﻠّﻎ ﯾﺎ ّ
ﺑﻼغ ﯾﺎ اﺑﻠﻎ اﻟﻣﺑﻠّﻐﯾن * ﯾﺎ زاﯾد ﯾﺎ ﻣزﯾّد ﯾﺎ زﯾّﺎد ﯾﺎ ازﯾد اﻟزاﯾدﯾن * ﯾﺎ ﺻﺑّﻎ ﯾﺎ ﺻﺎﺑﻎ ﯾﺎ
ﻓراق ﯾﺎ اﻓرق اﻟﻔﺎرﻗﯾن * ﯾﺎ ّ
ﻣز ﯾﺎ ﻣﺎزی
ﻣﻔرق ﯾﺎ ّ
ﺻﺑّﺎغ ﯾﺎ اﺻﺑﻎ اﻟﺻﺎﺑﻐﯾن * ﯾﺎ ﻓﺎرق ﯾﺎ ﻓﺎروق ﯾﺎ ّ
ﯾﺎ ﻣﻣﯾّز ﯾﺎ اَﻣﯾِز اﻟﻣﻣﯾّزﯾن * ﯾﺎ ﻗﺎطﻊ ﯾﺎ ﻣﻘ ّطﻊ ﯾﺎ ﻗ ّطﺎع ﯾﺎ اﻗطﻊ اﻟﻘﺎطﻌﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
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ﺳف ﯾﺎ
ﺳﺢ ﯾﺎ اﻓﺳﺢ اﻟﻔﺎﺳﺣﯾن * ﯾﺎ ﺧ ّ
ﺳﺎح ﯾﺎ ﻣﻔ ّ
ﯾﺎ ز ّل ﯾﺎ زاﺋل ﯾﺎ ازال اﻟزاﺋﻠﯾن * ﯾﺎ ﻓﺳﯾﺢ ﯾﺎ ﻓ ّ
ﻣﻐرق ﯾﺎ اﻏرق اﻟﻣﻐرﻗﯾن *
ﺳف ﯾﺎ ﺧﺎﺳف ﯾﺎ اﺧﺳف اﻟﻣﺧ ّ
ﻣﺧ ّ
ﻏراق ﯾﺎ ﻏﺎرق ﯾﺎ ّ
ﻏرق ﯾﺎ ّ
ﺳﻔﯾن * ﯾﺎ ّ
ﻣﺣرف ﯾﺎ اﺣرف
ﺣراف ﯾﺎ
ّ
ﺣرف ﯾﺎ ﺣرﯾف ﯾﺎ ّ
ﯾﺎ ط ّﻣس ﯾﺎ طﺎﻣس ﯾﺎ ط ّﻣﺎس ﯾﺎ اطﻣس اﻟطﺎﻣﺳﯾن * ﯾﺎ ّ
اﻟﻣﺣرﻓﯾن * ﯾﺎ ﻗﺎطﮫ ﯾﺎ ﻗطﯾﮫ ﯾﺎ ﻗ ّطﺎه ﯾﺎ ﻣﻘ ّطﮫ ﯾﺎ ﻧﻘطﮫ ﯾﺎ اﻗطﮫ اﻟﻣﻘ ّطﮭﯾن * ﯾﺎ داﻓﻊ ﯾﺎ دﻓﯾﻊ ﯾﺎ ﻣداﻓﻊ
ّ
ﯾﺎ ادﻓﻊ اﻟداﻓﻌﯾن * ﯾﺎ ﮐﻠّف ﯾﺎ ﻣﮑﻠّف ﯾﺎ اﮐﻠف اﻟﻣﮑﻠّﻔﯾن * ﯾﺎ ﻣدّ ﯾﺎ ﻣﺎدّ ﯾﺎ ﻣﻣدّ ﯾﺎ ﻣدﯾد ﯾﺎ اﻣدّ اﻟﻣﻣدّﯾن*
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺳﺦ ﯾﺎ
ﺳﺦ ﯾﺎ اﻧﺳﺦ اﻟﻧﺎﺳﺧﯾن * ﯾﺎ ﻣ ّ
ﺳﺎخ ﯾﺎ ﻣﻧ ّ
ﯾﺎ زاﯾﻎ ﯾﺎ ﻣزﯾّﻎ ﯾﺎ ازﯾﻎ اﻟﻣزﯾّﻐﯾن * ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﻧ ّ
ﺳﺎخ ﯾﺎ اﻣﺳﺦ اﻟﻣﺎﺳﺧﯾن * ﯾﺎ ﻣﺎﺣص ﯾﺎ ﻣﻣ ّﺣص ﯾﺎ ﻣ ّﺣﺎص ﯾﺎ اﻣﺣص
ﺳﺦ ﯾﺎ ﻣ ّ
ﻣﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﻣﻣ ّ
ﻋﺑو * ﯾﺎ ﻣز ّﯾن ﯾﺎ
ﺳﮏ ﯾﺎ ﻣ ّ
ﺳﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﻣﻣ ّ
اﻟﻣﻣ ّﺣﺻﯾن * ﯾﺎ ﻣ ّ
ﺳﺎک ﯾﺎ اﻣﺳﮏ اﻟﻣﺎﺳﮑﯾن * ﯾﺎ ّ
اﻟﻣﺻوﺑﯾن * ﯾﺎ ﻧﺎھﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﮭﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﯾﺎ
ﻣﺻوب ﯾﺎ اﺻوب
ﺻواب ﯾﺎ
ّ
ّ
زﯾّﺎن ﯾﺎ ازﯾن اﻟﻣزﯾّﻧﯾن * ﯾﺎ ّ
اﻟﻌرﺑﯾن*
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮭﯽ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾّﯾن * ﯾﺎ
ﯾﺎﻣﻌرب ﯾﺎ اﻋرب ّ
ّ
ّ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ّ
ﯾﺎ ّ
ﺻب ﯾﺎ
ﺗﻠو ﯾﺎ ﻣﺗﻠّﯽ ﯾﺎ اﺗﻠﯽ اﻟﻣﺗﻠّﯾّن * ﯾﺎ
ﺳ ّن ﯾﺎ
ﺳن ﯾﺎ ﺳﯾن ﯾﺎ ﻣ ّ
ّ
ﺗﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﻟﯽ ﯾﺎ ّ
اﺳن اﻟﺳﯾﻧﯾن * ﯾﺎ ّ
اﺻب اﻟﻣﺻﺑّﺑﯾن * ﯾﺎ ﻟ ّﮭم ﯾﺎ ﻻھم ﯾﺎ ﻣﻠ ّﮭم ﯾﺎ اﻟﮭﺎم ﯾﺎ اﻟﮭم اﻟﻣﻠ ّﮭﻣﯾن *
ﺻﺑّﺎب ﯾﺎ ﺻﺑﯾب ﯾﺎ ﻣﺻﺑّب ﯾﺎ
ّ
وﻗﯽ ﯾﺎ واق ﯾﺎ ﻣوﻗّﯽ ﯾﺎ ﻣﺗّﻘﯽ ﯾﺎ اوقّ اﻟواﻗّﯾن * ﯾﺎ
ﻧدی ﯾﺎ ﻧﺎدی ﯾﺎ ﻣﻧﺎدی ﯾﺎ اﻧدی اﻟﻣﻧﺎدﯾّﯾن * ﯾﺎ
ﯾﺎ ّ
ّ
ﺛواب ﯾﺎ اﺛوب اﻟﻣﺛﯾﺑﯾن * ﯾﺎ ﺳﺎﺋﻖ ﯾﺎ
ﮐره ﯾﺎ ﮐﺎره ﯾﺎ
ﻣﺛوب ﯾﺎ ّ
ﻣﮑره ﯾﺎ اﮐره اﻟﮑﺎرھون * ﯾﺎ ﻣﺛﯾب ﯾﺎ ّ
ّ
ّ
ﻣﺳوق ﯾﺎ ﻣﺳﺎق ﯾﺎ اﺳوق اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن * ﯾﺎ ﻣﺧزی *
ّ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
اﻟﻣﺻرﻓﯾن * ﯾﺎ ﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﻣﺻرف ﯾﺎ اﺻرف
ﺻراف ﯾﺎ
ّ
ّ
ﺻرف ﯾﺎ ّ
ﯾﺎﺣذّر ﯾﺎ ﻣﺣذّر ﯾﺎ اﺣذراﻟﻣﺣذّرﯾن * ﯾﺎ ّ
ﻋدو ﯾﺎ ﻋﺎد ﯾﺎ
ﻣﺑﻧّﯽ ﯾﺎ ﺑﻧّﺎ ﯾﺎ اﺑﻧﯽ اﻟﻣﺑﺎﻧﯽ * ﯾﺎ ﺳﻠّﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺳﻠّﮏ ﯾﺎ اﺳﻠﮏ اﻟﺳﺎﻟﮑﯾن * ﯾﺎ
ّ
ﻣﻐری ﯾﺎ اﻏری
ﻏراء ﯾﺎ ّ
ﻣﻌﺗد * ﯾﺎ ظﻔّر ﯾﺎ ظﻔّﺎر ﯾﺎ ﻣظﻔّر ﯾﺎ اظﻔر اﻟﻣظﻔّرﯾن * ﯾﺎ ﻏﺎری ﯾﺎ ﻏﺎر ﯾﺎ ّ
ﺻﺻﯾن * ﯾﺎ ﻻزم ﯾﺎ ّ
ﻣﻠزم ﯾﺎ ﻣﻠزوم ﯾﺎ
ﺻﺎص ﯾﺎ
ﻗص ﯾﺎ
اﻗص اﻟﻣﻘ ّ
ّ
ﻣﻘص ﯾﺎ ﻗﺻﯾص ﯾﺎ ﻗ ّ
ّ
اﻟﻣﻐرﯾن * ﯾﺎ ّ
ّ
اﻟزم اﻟﻼزﻣﯾن * ﯾﺎ ﻗذّاف ﯾﺎ ﻣﻘذّف ﯾﺎ اﻗذف اﻟﻘذاﻓﯾن*
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ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
طﺣﯽ
رﻣﯽ ﯾﺎ راﻣﯽ ﯾﺎ ﻣر ّﻣﯽ ﯾﺎ ارﻣﯽ اﻟرا ّﻣﯾن * ﯾﺎ
ﯾﺎ ﻧ ّﺑذ ﯾﺎ ﻧﺑّﺎذ ﯾﺎ ﻧﺎﺑذ ﯾﺎ ﻣﻧﺑّذ ﯾﺎ اﻧﺑذ اﻟﻣﻧ ّﺑذﯾن * ﯾﺎ
ّ
ّ
ﯾﺎ طﺎﺣﯽ ﯾﺎ ﻣط ّﺣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎطﺢ ﯾﺎ ﻣﺳ ّطﺢ ﯾﺎ اﺳطﺢ اﻟﺳﺎطﺣﯾن * ﯾﺎ طﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻣطﻔّﯽ ﯾﺎ اطﻔﯽ اﻟطﺎﻓﯾّن *
ﯾﺎ ﻧﺎﺷر ﯾﺎ ﻣﻧﺷّر ﯾﺎ ﻧﺷّﺎر ﯾﺎ ﻣﻧﺷور ﯾﺎ اﻧﺷر اﻟﻧﺎﺷرﯾن * ﯾﺎ ﻧﺑّت ﯾﺎ ﻧﺎﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﺑّت ﯾﺎ ﻧﺑّﺎت ﯾﺎ اﻧﺑت
ﻖ اﻟﺷﻘّﺎﻗﯾن * ﯾﺎ ﻗﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻗﻔّﺎء ﯾﺎ ﻣﻘﻔّﯽ ﯾﺎ اﻗﻔﯽ اﻟﻘﺎﻓّﯾن * ﯾﺎ واﻗﻊ ﯾﺎ
اﻟﻧﺎﺑﺗﯾن * ﯾﺎ ﺷﻘّﯽ ﯾﺎ ﺷﻘّﺎق ﯾﺎ اﺷ ّ
ﺿﻊ ﯾﺎ و ّ
ﻣوﻗّﻊ ﯾﺎ اوﻗﻊ اﻟواﻗﻌﯾن * ﯾﺎ واﺿﻊ ﯾﺎ ﻣو ّ
ﺿﺎع ﯾﺎ اوﺿﻊ اﻟواﺿﻌﯾن * ﯾﺎ اوﺣد اﻟواﺣدﯾن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ رﺣﻣﺎن ﯾﺎ اﻟﮭﺎن ﯾﺎ ﻋﻠﯾﺎن ﯾﺎ رﺑّﺎن ﯾﺎ ﺣﻘّﺎن ﯾﺎ ﺣﯾّﺎن ﯾﺎ رادان ﯾﺎ ﺣﻣدان ﯾﺎ ﺳوﯾﺎن ﯾﺎ ﮐﺑران ﯾﺎ
وﺟدان ﯾﺎ اﺧران ﯾﺎ اﮐوان ﯾﺎ ﺻوران ﯾﺎ اﻵن ﯾﺎ ﺻﻣدان ﯾﺎ ﺣﺑّﺎن ﯾﺎ ﮐرﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﻧّﺎن ﯾﺎ ﻣﻧّﺎن ﯾﺎ د ّﯾﺎن
ﯾﺎ ﺧﻠﻔﺎن ﯾﺎ ﻗﻠﻣﺎن ﯾﺎ ذﮐران ﯾﺎ ّ
ﺳران ﯾﺎ
ﺑﻼن ﯾﺎ ﺣ ّ
ﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﮑران ﯾﺎ ﻗدﺳﺎن ﯾﺎ ﺳﻠﻣﺎن ﯾﺎ ﺑرﮐﺎن ﯾﺎ ّ
ﻗﺳﻣﺎن ﯾﺎ ﻏﻔران ﯾﺎ رﺿوان ﯾﺎ ﻋدﻻن ﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﯾﺎ رﺷدان ﯾﺎ رزﻗﺎن ﯾﺎ ﻗﻠﺑﺎن ﯾﺎ ﮐوران ﯾﺎ ﺧوﻻن ﯾﺎ
ﺑﯾّﺎن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ورﺛﺎن ﯾﺎ ﺗرﮐﺎن ﯾﺎ ﺳرﻋﺎن ﯾﺎ اﻣران ﯾﺎ ﺷﮑران ﯾﺎ ﻧﺻران ﯾﺎ ﺣﮑﻣﺎن ﯾﺎ اذﻧﺎن ﯾﺎ ﻓﺗﯾﺎن ﯾﺎ وﻋدان
ﯾﺎ ﺳﯾران ﯾﺎ طﮭران ﯾﺎ ﻗﯾﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﺷﻔﺎن ﯾﺎ ﺳﺗران ﯾﺎ وﺳﻌﺎن ﯾﺎ ﺷﮭدان ﯾﺎ ﮐﺑران ﯾﺎ ﻗوﯾﺎن ﯾﺎ ﻓﺿﻼن
ﯾﺎ اﺳﻣﺎن ﯾﺎ اﯾدان ﯾﺎ ﻓﺻﻼن ﯾﺎ وﺻﻼن ﯾﺎ ﺷرﺣﺎن ﯾﺎ رﻓﻌﺎن ﯾﺎ ﺳﻣﻌﺎن ﯾﺎ ﺑﺻران ﯾﺎ وھﺑﺎن ﯾﺎ
ﻋرﺷﺎن ﯾﺎ ﺳﻘّﺎن ﯾﺎ ﻗوﻻن ﯾﺎ دﺑران ﯾﺎ دﻋّﺎن ﯾﺎ ﺣﻔظﺎن ﯾﺎ ﺟﻣﻌﺎن ﯾﺎ ﻓردان ﯾﺎ ﺣﺷران ﯾﺎ ﺣﺿران ﯾﺎ
ﻧوران ﯾﺎ ﻓرﻏﺎن ﯾﺎ ﻣطران *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ وﺣﯾﺎن ﯾﺎ ﻧﻌﻣﺎن ﯾﺎ ﻟﻌﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﻠﮑﺎن ﯾﺎ اﻟﻘﺎن ﯾﺎ اﯾﻣﺎن ﯾﺎ ودّان ﯾﺎ ﺣﺻﯾﺎن ﯾﺎ ﺣﺳﺑﺎن ﯾﺎ ﻗرﺑﺎن ﯾﺎ
ﻓطران ﯾﺎ ﺑدّان ﯾﺎ ﺑدﻋﺎن ﯾﺎ ّ
ﺟﻼن ﯾﺎ اﺧذان ﯾﺎ وﺣدان ﯾﺎ ﺣوطﺎن ﯾﺎ ﺳﺑﺣﺎن ﯾﺎ ﺟﺎوان ﯾﺎ ﺷدّان ﯾﺎ
ﻋظﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﻠﻣﺎن ﯾﺎ ﺧﺑران ﯾﺎ ﺟﺑران ﯾﺎ ﺑﺎران ﯾﺎ ھﯾﻣﺎن ﯾﺎ ﻋﻔوان ﯾﺎ ﺧﻔﺿﺎن ﯾﺎ راﻓﺎن ﯾﺎ ﺷﻔّﺎن ﯾﺎ
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ﻗدﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻧﻌﺎن ﯾﺎ ﻗﺎﺗﺎن ﯾﺎ ﺿﺎران ﯾﺎ ﻏﻧﯾﺎن ﯾﺎ ﺟدّان ﯾﺎ ﻣﺟدان ﯾﺎ وﻓّﺎن ﯾﺎ ﺻدﻗﺎن ﯾﺎ ﺳﺧران ﯾﺎ
درﮐﺎن ﯾﺎﻗﺳطﺎن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ﺻﻠﺣﺎن ﯾﺎ ﻏﯾران ﯾﺎ ﺧﻠﺻﺎن ﯾﺎ ﻗﮭران ﯾﺎ ّ
ﺿﻼن ﯾﺎ رﮐﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﻠﮑﺎن ﯾﺎ ﮐﺑّﺎن ﯾﺎ دﻣران ﯾﺎ ﺷرﯾﺎن
ذﻻن ﯾﺎ درﺟﺎن ﯾﺎ ﺻﻔﯾﺎن ﯾﺎ ﻋرﺿﺎن ﯾﺎ آﺗﺎن ﯾﺎ ﻋدوان ﯾﺎ ﺣرﻣﺎن ﯾﺎ ّ
ﯾﺎ ﻣﺣوان ﯾﺎ ﺗﺎﻣﺎن ﯾﺎ ّ
ﺣﻼن ﯾﺎ
اﺟران ﯾﺎ ّ
ﺟزان ﯾﺎ ﮐﺗﺑﺎن ﯾﺎ ﮐﻠﻣﺎن ﯾﺎ ﻋﺻﻣﺎن ﯾﺎ اﻟﻔﺎن ﯾﺎ ذھﺑﺎن ﯾﺎ ﺷرﻋﺎن ﯾﺎ رﺳﻼن ﯾﺎ ﮐﻔران ﯾﺎ
زرﻋﺎن ﯾﺎ اﺳﮑﺎن ﯾﺎ ﺑطﺷﺎن ﯾﺎ ﺿرﺑﺎن ﯾﺎ ﻣﺛﻼن ﯾﺎ ﻧﺟﯾﺎن ﯾﺎ ھﻠﮑﺎن ﯾﺎ ﻗﺻﻣﺎن ﯾﺎ ﺧﻠﻘﺎن ﯾﺎ ﺑﻘّﺎن ﯾﺎ
ﺣﻔّﺎن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
دﻻن ﯾﺎ ﺻﻧﻌﺎن ﯾﺎ اﯾﻘﺎن ﯾﺎ اﺗﻘﺎن ﯾﺎ ﻗﻧّﺎن ﯾﺎ ھوﻧﺎن ﯾﺎ ّ
ﯾﺎ ّ
ﻣﻼن ﯾﺎ ﻓﻠﻘﺎن ﯾﺎ ﺑرھﺎن ﯾﺎ ﻧﻔﺳﺎن ﯾﺎ ﺟﻣﻼن
ذران ﯾﺎ ﺑدﻻن ﯾﺎ ﻓدﯾﺎن ﯾﺎ ﻏﻠﺑﺎن ﯾﺎ
ﯾﺎ ﻗرآن ﯾﺎ ﺑدﯾﺎن ﯾﺎ ﺧﻠدان ﯾﺎ ﺳﺋﻼن ﯾﺎ ﺿﺣﮑﺎن ﯾﺎ ﺑﮑّﺎن ﯾﺎ ّ
ﺳﻠطﺎن ﯾﺎ ﮐﻔﻼن ﯾﺎ دﺧﻼن ﯾﺎ ﺧرﺟﺎن ﯾﺎ ّ
ﺻﻼن ﯾﺎ ﻗﺑﻼن ﯾﺎ ﺧﻔّﺎن ﯾﺎ ﺑﺷران ﯾﺎ ﻧذران ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ
اوان ﯾﺎ وﺻﯾﺎن ﯾﺎ
ﻋرﻓﺎن ﯾﺎ ﻋﺳﯾﺎن ﯾﺎ طﺑﻌﺎن ﯾﺎ ﺧﺗﻣﺎن ﯾﺎ رﺟﻌﺎن ﯾﺎ ذﻗّﺎن ﯾﺎ ﺣﺑطﺎن ﯾﺎ ﺑرﻣﺎن ﯾﺎ ّ
وﻋظﺎن ﯾﺎ ﺣدﺛﺎن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺻﺎن ﯾﺎ وﻓﻘﺎن ﯾﺎ زوﺟﺎن ﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎن ﯾﺎ طﻠﻌﺎن ﯾﺎ
ﯾﺎ راﺋﺎن ﯾﺎ ﺿﻌﻔﺎن ﯾﺎ وھﻧﺎن ﯾﺎ ﻋﯾﺑﺎن ﯾﺎ ﻣرﺿﺎن ﯾﺎ ﺧ ّ
ﻏﺿﺑﺎن ﯾﺎ اﻧﺷﺎن ﯾﺎ وﻟﺟﺎن ﯾﺎ ﻓرﺿﺎن ﯾﺎ ﺑﻠﻐﺎن ﯾﺎ زﯾدان ﯾﺎ ﺻﺑﻐﺎن ﯾﺎ ﻓرﻗﺎن ﯾﺎ ﻣﯾزان ﯾﺎ ﻗطﻌﺎن ﯾﺎ
زاﻻن ﯾﺎ ﻓﺳﺣﺎن ﯾﺎ ﺧﺳﻔﺎن ﯾﺎ ﻏرﻗﺎن ﯾﺎ طﻣﺳﺎن ﯾﺎ ﺣرﻓﺎن ﯾﺎ ﻗطﮭﺎن ﯾﺎ دﻓﻌﺎن ﯾﺎ ﮐﻠﻔﺎن ﯾﺎ ﻣدّان ﯾﺎ
زﯾﻐﺎن ﯾﺎ ﻧﺳﺧﺎن ﯾﺎ ﻣﺳﺧﺎن ﯾﺎ اوﻻن ﯾﺎ ﻣﺳﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺑوان ﯾﺎ زﯾﻧﺎن ﯾﺎ ﺻوﺑﺎن ﯾﺎ ﻧﮭﯾﺎن ﯾﺎ ﻋرﺑﺎن ﯾﺎ
ﺳﻧّﺎن *
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
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ﯾﺎ ﺗﺎﻻن ﯾﺎ ﺻﺑّﺎن ﯾﺎ ﻟﮭﻣﺎن ﯾﺎ ﻧدﯾﺎن ﯾﺎ واﻗﺎن ﯾﺎ ﮐرھﺎن ﯾﺎ ﺛوﺑﺎن ﯾﺎ ﺳوﻗﺎن ﯾﺎ ﺧزﯾﺎن ﯾﺎ ﺣذران ﯾﺎ
ﻏران ﯾﺎ ﻗﺻّﺎن ﯾﺎ ﻟزﻣﺎن ﯾﺎ ﻗذﻓﺎن ﯾﺎ ﻧﺑذان ﯾﺎ راﻣﺎن ﯾﺎ
ﺻرﻓﺎن ﯾﺎ ﻧﺑﺗﺎن ﯾﺎ ﺳﻠﮑﺎن ﯾﺎ ظﻔران ﯾﺎ ّ
ھوان *
طﺣﯾﺎن ﯾﺎ طﻔّﺎن ﯾﺎ ﻧﺷران ﯾﺎ ﺷﻘّﺎن ﯾﺎ ﻗﻔّﺎن ﯾﺎ وﻗﻌﺎن ﯾﺎ وﺿﻌﺎن ﯾﺎ ّ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ﺧﯾراﻟراﺣﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺄﻟّﮭﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺣ ّﯾﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣرﯾدﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺧﺎﻟﻘﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﻌﻠّﻣﯾن
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻘﺎدرﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺣﻣودﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎوﯾّن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺗﮑﺑّرﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﻠ ّطﻔﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺻﺑّرﯾن ﯾﺎ
ّ
ﺧﯾراﻻوﻟﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﺗواﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺧﯾّرﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﻌزﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻔﺎرﻏﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟواﺟدﯾن ﯾﺎ
ّ
ّ
ﺧﯾراﻟﻣﺻورﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺣﺑوﺑﯾن
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﮑوﻧﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻵﺧرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟظﺎھرﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﺑﺎطﻧﯾن
ّ
ّ
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﮑرﻣﯾن*
ّ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋﺟّل ﻋﺟّل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺧﻠّﻔﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟذاﮐرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺑﺗﻠﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻧﺎظرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺣﺳﻧﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻧزﻟﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﺎﮐرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺷﺎﻓﻌﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺳﻠّﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﮑﺎﻓﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺑﺎرﮐﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻘﺎﺳﻣﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻐﺎﻓرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻌذّﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻌﺑودﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻧﺗﻘﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻌﺎدﻟﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣوﻧﺳﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺣﺎدّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟراﺷدﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟرازﻗﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘﺎﺑﺿﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺟﺎﻋﻠﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﻘﻠّﺑﯾن.
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ﺧﯾراﻟوارﺛﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺗﺎرﮐﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎرﻋﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻵﻣرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺷﺎﮐرﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻧﺎﺻرﯾن ﯾﺎ
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﮑورﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺧﺎﻟّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟواﻋدﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎﯾرﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﺣﺎﮐﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣؤذّﻧﯾن
ّ
ﺧﯾراﻟطﺎھرﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﮑﺎﺷﻔﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎﺗرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟواﺳﻌﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺷﺎھدﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﮑﺎﺑرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟراﻗﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻔﺎﺿﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻵﺳﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣؤﯾّدﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣوﮐّﻠﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﺑﺎﻋﺛﯾن.
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
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ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻔﺎﺻﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟواﺻﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺷﺎرﺣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟراﻓﻌﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎﻣﻌﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺑﺎﺻرﯾن
ﯾﺎ ﺧﯾراﻟواھﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻌﺎرﺷﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎﻗﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘﺎﺋﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣدﺑّرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟداﻋ ّﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﻧورﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﻔردﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺣﺎﺷرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺣﺎﺿرﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﺣﺎﻓظﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺟﺎﻣﻌﯾن ﯾﺎ
ّ
ّ
ﺧﯾراﻟواﺣﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻧﻌﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻼﻋﻧﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺎﻟﮑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻠﻘّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻵﻣﻧﯾن*
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺻﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺣﺎﺳﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘﺎرﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻔﺎطرﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﺑﺎدﻋﯾن
ﯾﺎ ﺧﯾراﻟودودﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺣ ّ
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺟﻠّﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣؤ ّﺧذﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎﺑﺣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺷدّدﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﻌ ّظﻣﯾن
ﯾﺎﺧﯾراﻟﺑرﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻌﺎﻓّﯾن
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺑرﯾن
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺣﻠّﻣﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺧﺑرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺟﺑّﺎرﯾن
ّ
ّ
ﯾﺎﺧﯾراﻟﺧﺎﻓﺿﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟراﻓﺋﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺷﺎﻓّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻘدّﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣؤ ّﺧرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺎﻧﻌﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﻘﯾﺗﯾن*
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ﺧﯾراﻟواﻓﯾّن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺻدّﻗﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻌﻠّﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎﺧرﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺳ ّﺧرﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻔﺎﺗﺣﯾن
ﺧﯾراﻟﻣدرﮐﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺻﻠﺣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺛﺎﺑﺗﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻐﯾّرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺧﻠّﺻﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘﺎھرﯾن ﯾﺎ
ﯾﺎ
ّ
ﺧﯾراﻟﻧﺎﻓﻌﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺿﻠّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟراﮐﺳﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﮑﺑّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟد ّﻣﺎرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺷرﯾّن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﺣوﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻧﺎﻓﺧﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺣﻘّﻘﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺗ ّﻣﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﮑﺎﻣﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎﺑﻐﯾن
ّ
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣذﻟّﯾن*
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺧﯾراﻟﻣدرﺟﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺻطﻔﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺟﺗﺑﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻌﺎطﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻌﺎرﺿﯾن ﯾﺎ
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻘﺎﺗﻠﯾن ﯾﺎ
ّ
ﺧﯾراﻟﻣﺣرﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺣﻠّﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺟﯾرﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺟزﯾﯾن
ﺧﯾراﻵﺗﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻌﺎوﻧﯾن ﯾﺎ
ّ
ﯾﺎﺧﯾراﻟﮑﺎﺗﺑﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺗﮑﻠّﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻌﺎﺻﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣؤﻟّﻔﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟذاھﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺷﺎرﻋﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟراﺳﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﮑﺎﻓرﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣطﻌﻣﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟزارﻋﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎﮐﻧﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﺑ ّطﺎﺷﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﺣﺎﻟﯾن*
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ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺣﺎﺋﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺿﺎرﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻣﺛّﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻧﺟﯾﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﮭﻠﮑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘﺎﺻﻣﯾن ﯾﺎ
ّ
ﺧﯾراﻟﺧﻼﻗﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺑﺎﻗﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺣﺎﻓﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟدﻟﯾﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺻﺎﻧﻌﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣوﻗﻧﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﮭوﻧﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻠﯾّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻣ ّﮭﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻔﺎﻟﻘﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣوﻗﻧﯾﯾن ﯾﺎ
ّ
ﺧﯾراﻟﺑﺎرھﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻧﻔّﺳﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺟﻣﻠﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘﺎرﺋﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳرﻣدﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺧﺎﻟدﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﺳﺎﺋﻠﯾن*
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺧﯾراﻟﻣذرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺑدّﻟﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻔدﯾّﯾن ﯾﺎ
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺿﺣﮑﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺑﮑّﯾن ﯾﺎ
ّ
ﺧﯾراﻟﻣﺧوﻓﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺑﺷّرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻧذّرﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻐﺎﻟﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺳﻠّطﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﯾﺎ
ّ
ﺧﯾراﻟﻣﻣﮑّﻧﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻌﺎرﻓﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻌﺎﺳﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟطﺎﺑﻌﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺧﺎﺗﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟراﺟﻌﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﺑرﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺧﻔّﻔﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺄوﯾّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟوﺻﯾّﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟذاﺋﻘﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺣﺎﺑطﯾن ﯾﺎ
ّ
ﺧﯾراﻟواﻋظﯾن*
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺣدّﺛﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣرﺋﯾّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺿﻌّﻔﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣوھﻧﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻌﯾّﺑﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺎرﺿﯾن
ﺧﯾراﻟﻣزوﺟﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻧﺑﯾّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟطﺎﻟﻌﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﻐ ّ
ﺿﺑﯾن ﯾﺎ
ﺻﺻﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣواﻓﻘﯾن ﯾﺎ
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺧ ّ
ّ
ﺳﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﻣﺗﺣﻧﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣوﻟّﺟﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻔﺎرﺿﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺑﻠّﻐﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣزﯾدﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻧﺎ ّ
ﺧﯾراﻟﺻﺑّﺎﻏﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻐﺎرﻗﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻣﯾّزﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘﺎطﻌﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟراﺑطﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟزاﺋﻠﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻔﺎﺳﺣﯾن*
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺎﺧﯾراﻟﻣﺣرﻓﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘﺎطﮭﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟداﻓﻌﯾن ﯾﺎ
ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺧﺎﺳﻔﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻔﺎرﻗﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟطﺎﻣﺳﯾن ﯾ
ّ
ﺧﯾراﻟﻣﮑﻠّﻔﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻣدّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟزاﯾﻐﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺑﺎرﺋﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻧﺎﺳﺧﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺎﺳﺧﯾن
ﺧﯾراﻟﻣﺛوﺑﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻌﺑوﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣزﯾّﻧﯾن ﯾﺎ
ﺳﮑﯾن ﯾﺎ
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﻣ ّﺣﺻﯾن
ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﺄوﻟﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣﻣ ّ
ّ
ّ
ّ
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ﺧﯾراﻟﻣﻌرﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺗﻠّﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺻﺑّﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻠ ّﮭﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻧﺎدﯾﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﻧﺗﮭﯾّﯾن ﯾﺎ
ّ
ﺧﯾراﻟواﻗّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻘﺳطﯾن*
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﺧﯾراﻟﺻراﻓﯾن ﯾﺎ
ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﮑﺎرھﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺛﯾﺑﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﺳﺎﺋﻘﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺧزﯾّﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺣذّرﯾن ﯾﺎ
ّ
ﺻﺎﺻﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻌدوﯾن ﯾﺎﺧﯾراﻟﻣظﻔّرﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﺑﻧّﺎﺋﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎﻟﮑﯾن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻣﻐرﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘ ّ
ّ
ّ
ﺧﯾراﻟﻼزﻣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘذّاﻓﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻧﺎﺑذﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟراﻣﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺳﺎطﺣﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟطﺎﻓﯾّن ﯾﺎ
ﺧﯾراﻟﻧﺎﺷرﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻧﺑّﺎﺗﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﺷﻘّﺎﻗﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻘﺎﻓﯾّن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟواﻗﻌﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟواﺿﻌﯾن ﯾﺎ
ّ
اﻏث اﻟﻣﺳﺗﻐﯾﺛﯾن ﯾﺎ اﺳرع اﻟﻣظ ّﮭرﯾن ﯾﺎ اﻓرج اﻟﻔﺎرﺟﯾن*
اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن ﯾﺎ اﮐﻣل اﻟﻣﺟﻠّﻠﯾن ﯾﺎ
ﺳﺎﻋﮫ ﻋ ّﺟل ﻋ ّﺟل ﻟوﻟ ّﯾﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ:
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟّﻠﮭ ّم ُ
* ﯾﺎﻣن ھو ﺳﻧّت ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﺣزب ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﻧﻌﻣت ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﮐﻠﻣﮫ ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو
روح ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﺳﺑﯾل ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﺻراط ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﺟﻧب ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو وﺟﮫ ﷲ *
ﯾﺎﻣن ھو ﻋﯾن ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﯾدﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﻧورﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﺣﺟت ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﺣﻖ ﷲ *
ﺻﻔﯽ ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو
ﯾﺎﻣن ھو اﻻﻣﺎم اﻟﻣﺑﯾن * ﯾﺎﻣن ھو وﻟﯽ ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﺑﻘﯾﮫ ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو
ّ
ﺷﻔﯾﻊ ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﻋﻠﯽ ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﻋﻧدﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﻣﻊ ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو ﺑﺎ * ﯾﺎﻣن ھو ﻓﯽ
ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو أﻧت ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو أﻧﺎ ﷲ * ﯾﺎﻣن ھو اِﻧّﺎ ﷲ * ﯾﺎ اﻧﺗﺎﻧﺎھو * ﯾﺎﻣن ھو ّ
ﻣن ﷲ * ﯾﺎﻣن
ھوﷲ اﺣد*
ﺳﺎﻋﮫ ﻋﺟّل ﻋﺟّل
ﺳﺎﻋﮫ اﻟ ّ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮏ ﻻ اﻟﮫ ّاﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟ ّ
اﻟﺣﻣد اﻻﺟﻣﻊ اﻟذاﮐرﯾن اﻟّﻠﮭ ّم ُ
ﻟوﻟﯾّﮏ َظﮭر ﺑﺎﺳﻣﺎﺋﮏ ُﮐﻠﱠﮭﺎ ﺑﺣﻖّ ﻣﺣ ّﻣد و آل ﻣﺣ ّﻣدا ً اﺟﻣﻌﯾن! اﻟﮭﯽ آﻣﯾن *
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