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ﺑﺳم ا ّ اﻟﺣﺎﺿر
 -١ﺧداوﻧد ﮐرﯾم در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻧس و ﺟن را اﻻ ّ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧد ﻣرا " ﭘس ﻋﺑودﯾت
ﺷرط ذاﺗﯽ ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ واﺟب وﺟودی اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻘول ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻣدرن ﯾﮏ اﻣر
اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .ﭘس ھر ﮐﮫ از ﻋﺑﺎدت ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐﻧد از ﺧﻠﻘت و ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺳﻘوط ﮐرده اﺳت و
ﺑﺎ ﺧود دراﻓﺗﺎده و ﺑﮫ ﻋدم ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﺳت .
 -٢ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺧداوﻧد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻋﺑﺎدت اﻧﺳﺎن را ﺑﺑﯾﻧد وی را آﻓرﯾده اﺳت و رزق ﻣﯽ ﺑﺧﺷد  .وﻟﯽ اﯾن ﺣﯾﺎت و
ھﺳﺗﯽ وﯾژه اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮥ ﻋﺑودﯾت اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺣﺗﯽ
از ھﺳﺗﯽ ﺣﯾواﻧﯽ و ﻧﺑﺎﺗﯽ و ﺟﻣﺎدی ھم ﭘﺳت ﺗر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ھﻣﮥ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم ﻣﺷﻐول ذﮐر و ﺳﺟود و
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﭘروردﮔﺎرﻧد .ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑدون ﻋﺑﺎدت ﺑﮫ ﻣﺻداق ﮐﻼم ﺧدا ﺣﺗﯽ از ﺟﻣﺎدات ھم ﭘﺳت ﺗر ﻣﯽ ﺷود .و اﯾن
ھﻣﺎن اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﻋدﻣﯾت اﺳت زﯾرا ﻋﺎﻟم ﺟﻣﺎدی ﺣداﻗل ﺑودن و اﺳﺎس وﺟود داﺷﺗن اﺳت  .ﭘس ﻋﺑودﯾت ﺣﻖ
وﺟود اﻧﺳﺎن اﺳت .
 -٣و ا ّﻣﺎ ﺧداوﻧد ﻋﺎدﻟﺗر و ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗر و داﻧﺎﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧده ای را ﺑﮫ زور و اﮐراه و رﯾﺎ وادار ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش و
اطﺎﻋت ﺧود ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑش ﻓرﻣوده از ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ ﻣﻧزﺟر اﺳت و آﻧﺎن را
دﺷﻣﻧﺎن دﯾن ﺧود ﻣﯽ داﻧد.
 -۴ﻋﺑﺎدت ﯾﻌﻧﯽ اطﺎﻋت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ  .ﭘس ﻋﺑﺎدت ﻣﺳﺗﻠزم ﻋﺷﻖ و آزادی اﺳت  .و آن ﻣﺳﺗﻠزم ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت درﺑﺎره
ﺧداوﻧد اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑر او ﺷود .
ﮑر و ﮐﺳب ﻣﻌرﻓت را
 -۵اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع(  ،ﺧواب ﺑﺎ ﯾﻘﯾن را از ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﺷﮏ و اﮐراه ﺑرﺗر ﻣﯽ داﻧد و ھﻣو ﺗﻔ ّ
ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﺧواﻧد.
 -۶ﭘس رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻋﺑودﯾت ﻣﺳﺗﻠزم طﯽ طرﯾﻖ درﺟﺎت ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻋﺷﻖ اﺳت .
 -٧و اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺑودﯾت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن اﺳت ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﺑﺎدت و
اطﺎﻋﺗﯽ ﻧﻣود ؟ اﯾن از ﻣﮭﻣﺗرﯾن و دﻗﯾﻖ ﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل در ﻗﻠﻣرو ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ اﺳت .
ﻖ وﺟود اﻧﺳﺎن ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺷﻖ و اطﺎﻋت ﭘروردﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻧور وﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٨ھر ﭼﯾزی ﺣﻘﯽ دارد و ﺣ ّ
 -٩ﯾﻌﻧﯽ وﺟود داﺷﺗن ﺑرای اﻧﺳﺎن و وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻋﺷﻖ ﺑﮫ وﺟود اﺳت  .و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ وﺟود ھﻣﺎن اطﺎﻋت
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ از اﻣر وﺟود اﺳت  .و اﻣر وﺟود ھﻣﺎن ﻋﺑودﯾت اﺳت .
 -١٠در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن و اﻋﻣﺎﻟش را آﻓرﯾد .ﯾﻌﻧﯽ اﻋﻣﺎل آدﻣﯽ ھم ﻣﺧﻠوق اﺳت و ھﻣﮫ ﺣﺎﻻت
و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺧﻠﻖ و ﺧوی آدﻣﯽ ھم ﻣﺧﻠوق ﺧداﺳت .و اﻧﺳﺎن ﺷﺎھد ﺑر ﺧﻠﻘت ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗرآن
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد.
 -١١ﭘس ﻋﺑودﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﮥ ﺧﻠﻖ ﺷدن ﺧوﯾش در ﺗن و دل و ﺟﺎن و روان و اﻓﻌﺎل و ﮐردار و
ﺻﻔﺎت و وﻗﺎﯾﻊ زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾﺷﺗن  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺳﻠﯾم و رﺿﺎ در ﻗﺑﺎل ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ و ﻣﯽ ﺷوی و ﺑر ﺗو وارد
ﻣﯽ ﮔردد از درون و ﺑرون  .و اﯾن اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾن ﻋﺑﺎدت اﺳت .
 -١٢ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط ﺗﺳﻠﯾم و راﺿﯽ ﺑر ﭼﯾزھﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﺧوﺷت ﻣﯽ آﯾد و ﻣطﻠوب ﻧﻔس ﺗوﺳت  .اﯾن ﻋﺑﺎدت
ﻧﯾﺳت  .ﻋﺑﺎدت ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺳﻠﯾم و راﺿﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﺑر ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻧﻔس و اراده و اﺣﺳﺎس
ﺗوﺳت  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺑر ﮐﮫ ﮐﻣﺎل دﯾن اﺳت و ﺑﺳﺗر ﻋﺑودﯾّت .
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 -١٣ﭘس ﺻﺑر ﺑر ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺳﺗر ﻋﺑودﯾت اﺳت و ﺷﮑر ﺧدا در اﯾن ﺑﻼﯾﺎ ﻋﺑودﯾت ﺑرﺗر اﺳت .
 -١۴وﻟﯽ ﺑرای اﯾن ﺻﺑر و ﺷﮑر ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻓزاﯾﻧده و ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﺣﻖ اﯾن ﺑﻼﯾﺎ را ﻓﮭم ﮐﻧﯽ  .ﭘس ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس اﺳﺎس و ﻣﻘدم ﺑر ﻋﺑﺎدت و ﺗﺳﻠﯾم و رﺿﺎ و ﺷﮑر و ﺳﺗﺎﯾش ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت ﺧواﻧده ﺷده اﺳت .
 -١۵ﭘس ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳﺎس ﻋﺑودﯾت اﺳت و ﭼون ﻋﺑودﯾت ﺣﻖ ﺧﻠﻘت و ﻣوﺟودﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت ﭘس ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﺣﻖ وﺟود اﺳت و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑود ﺷد.
 -١۶آدﻣﯽ ھر ﭼﯾزی را ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﺣﻔظ و ﺣراﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﮐﮫ دوﺳﺗش داﺷﺗﮫ اﺳت  .وﺟود ھم
ﭼﻧﯾن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﺣﻔظ وﺟود ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ آن ﻋﺷﻖ ورزﯾد و اﯾن ھﻣﺎن ﻋﺑودﯾت اﺳت .
 -١٧و ا ّﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮫ ﻋﺑﺎدت ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻧﻣﺎز و روزه و ﺣﺞ و
زﯾﺎرت و دﻋﺎ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﻓروع ﻋﺑﺎدت اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓروع دﯾن اﺳت  .زﯾرا دﯾن ﺧدا ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﺑﺎدت اوﺳت
ﺑداﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷرﺣش رﻓت .
 -١٨در ﻣﺣور ھﻣﮥ ﻋﺑﺎدات ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻓروع ﻋﺑﺎدت ھﻣﺎﻧﺎ ﻧﻣﺎز ﯾوﻣﯾّﮫ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺣﻣد و ﺳﺗﺎﯾش و ﭘرﺳﺗش
ﮐﻼﻣﯽ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻓرع ﺑر اطﺎﻋت و ﻏﺎﯾت آن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﻧده و رﻋﯾت در ﻗﺑﺎل ارﺑﺎﺑش داﺋﻣﺎ ً
اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔﮭﮕﺎه ھم ﺣﺿوراً ﺑواﺳطﮥ ﮐﻼﻣش او را ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾد و ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔوﯾد  .وﻟﯽ ﺷﮑر و ﺳﺗﺎﯾش
ﮐﻼﻣﯽ ﺑدون اطﺎﻋت اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﻣﻘﺑول اﺳت و ﻧﮫ ﻣﻌﻣول  .اﻻ اﯾﻧﮑﮫ از ﻣﮑر و رﯾﺎ ﺑﺎﺷد .
 -١٩ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺻل ﻋﺑﺎدت ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﻣل و رﻓﺗﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﮐﻼم ﺗﮑﻣﯾل و ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود و زﯾﻧت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﺑوﺑش داﺋﻣﺎ ً ﻣﺗواﺿﻊ و ﺗﺳﻠﯾم و ﻣرﯾد و ﻣطﯾﻊ اﺳت و ﮔﮭﮕﺎھﯽ ھم ﺑﮫ او در
ﮐﻼم اظﮭﺎر ﻣﺣﺑّت و دوﺳت داﺷﺗن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ  :دوﺳﺗت دارم .
 -٢٠ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً اطﺎﻋﺗش را ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ادﻋﺎی ﻋﺷﻖ و دوﺳﺗﯽ ﮐﻧد و او را ﺑﺳﺗﺎﯾد ﺑرای
ﻣﺣﺑوﺑش ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اھﺎﻧت و ﻓﺣﺎﺷﯽ اﺳت و ﻧﻌره اش را درﻣﯽ آورد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺳﮭوی و
رﯾﺎﺋﯽ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ  :ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠّﯾن ) وای ﺑر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎزﮔزاران (.
 -٢١ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﺑﺎدت ﮐﻼﻣﯽ و ﻧﻣﺎدﯾن و رﻓﺗﺎری ﻣﺛل ﺗﺷﮑر و ﻣدح و ﺳﺗﺎﯾش و ﺧﺷوع و دوﻻ و راﺳت ﺷدن و
دﺳت ﺑوﺳﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﯾﮏ ﻋﺑﺎدت ﺛﺎﻧوﯾﮫ و ﺗزﺋﯾﻧﯽ و ﻣﺳﺗﺣب اﺳت و ﺗﺻدﯾﻘﯽ ﺑر اﺻل ﻋﺑﺎدت اﺳت .
 " -٢٢ﻓروع " در ﻟﻐت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻣﯾوه و ﺛﻣر و ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺳت  .ﻧﺗﯾﺟﮥ طﺑﯾﻌﯽ اﺻول ﻋﻣﻠﯽ دﯾن  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در
ﺑﻠﯽ " ھﻣﺎن آری ﺧدا ﺑﮫ ﺑﻧده اﺳت و
ﺑﻼﯾﺎ ﺻﺑور و ﺷﺎﮐر اﺳت روﯾﮑرد ﺧداوﻧد را در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا " ٰ
اﯾن آری ﻣوﺟب ﺗوﺳﻌﮫ و ﺑﺳط و ﻣﺳﺗﯽ و ﻟطف و ﻧور و ﻣﺣﺑّت او در دل و ﺟﺎن و روان اﺳت و اﯾن اﻟﺑﺗﮫ ﻣوﺟب
ﺷﮑر و ﺳﺗﺎﯾش و ﺣﻣد او در ﺑﺷر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن آﯾد و ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد از او ﺗﺷﮑر ﻧﻣوده و ﻋﺷﻖ ﺧود را ﺑﮫ او
اظﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾد  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﯾﺎ از ﻋﺎدت و ﺳﮭو و ﺗرس اﺳت ﯾﺎ ﻣﮑر و رﯾﺎ و رﺷوه ﺑﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب
ﻧﻌره ﺧدا ﻣﯽ ﺷود  .و ﻏﺿب او را ﺑرﻣﯽ اﻧﮕﯾزد و ﻋذاب آور اﺳت .
 -٢٣ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم )ص( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  " :ﺧداوﻧد را ﭼﻧﺎن ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺟﻣﺎﻟش را در ﻣﻘﺎﺑل روی ﺧود ﺗﻣﺎﺷﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد" .و اﯾن دال ﺑر ﻣﺎھﯾت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ ﻋﺑﺎدت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﺎز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .
 -٢۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﯾﺎ ھر ﻋﺑﺎدﺗﯽ را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﻣﺎز را ﻣﻌراج ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺻﺑر و ﺷﮑر ﺑر
ﺑﻼﯾﺎﺳت زﯾرا اﯾن ﺻﺑر ﻣوﺟب ﻣﺳﺗﯽ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔردد و دل ﻣﻧظر ﺧدا ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣوﺟب ﺧﯾزش ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎن
ﺑﮫ ﺧداﺳت .
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 -٢۵ﻋﺑﺎدات ﮐﻼﻣﯽ و رﻓﺗﺎری ﻣﺳﺗﺣب اﺳت و اﻣور ﻣﺳﺗﺣﺑّﯽ ھﻣﺎن اﻣور ﺣﺑّﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ﻣﺣﺑّت و ﻋﺷﻖ
ﻗﻠﺑﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزﻧد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣﮑروه و ﺑﻠﮑﮫ ﺣراﻣﻧد زﯾرا ﻧﻌره و ﻏﺿب اﻟﮭﯽ را ﺑرﻣﯽ اﻧﮕﯾزﻧد .
 -٢۶ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓروع دﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺑﺎدات ﮐﻼﻣﯽ و رﻓﺗﺎری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﺟر اطﺎﻋت در دﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺻل ﻋﺑودﯾت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد و اﺻول دﯾن اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯾوه ﯾﮏ درﺧت ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﻣوﺟودﯾت درﺧت اﺳت و درﺧت ﺧﺷﮑﯾده و
آﻓت زده ﻣﯾوه ای ﻧﻣﯽ دھد .
 -٢٧و ﻟذا ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ وﺳواس و اﺻرار در ﻓروع و ﻋﺑﺎداﺗﯽ ﻣﺛل ﻧﻣﺎز و ﺣﺞ از وﯾژه ﮔﯽ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت ﮐﮫ اﺻول
ﻋﻣﻠﯽ دﯾن و ﻋﺑﺎدات ﻋﻣﻠﯽ را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺷﻣن ﺑﻼ و ﻋﺎﺷﻖ دﻧﯾﺎ و ﻋﯾش ھﺳﺗﻧد .
 -٢٨ﭘس ﻓروع دﯾن و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻋﺑﺎدات ﮐﻼﻣﯽ و ﻧﻣﺎدﯾن اﻣوری واﺟب ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋدم اﻧﺟﺎﻣﺷﺎن ﺣرام ﺑﺎﺷد و
ﻣﻌﺻﯾت و ﮔﻧﺎه ﻣﺣﺳوب ﮔردﻧد و ﻣوﺟب ﻋذاب ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺧودی ﺧود .
 -٢٩ﻧﻣﺎز و ﺣﺞ و اﻣﺛﺎﻟﮭم اﮔر ھم واﺟب ﺑﺎﺷد واﺟب طﺑﯾﻌﯽ و وﺟودی اﺳت آﻧﮭم ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﮫ ﺣﯾﺎﺗﺷﺎن ﺑر
اﺻول ﻋﻣﻠﯽ دﯾن اﺳﺗوار ﺷده اﺳت و ﻟذا ﺧود ﺧدا آﻧﺎن را اﻣر ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮥ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد و ھرﮔز ﻓﻘدان آن و ﻋدم
اﻧﺟﺎﻣش در ﻗرآن ﻣﺗرادف ﺑﺎ ﻧزول ﻋذاب اﻟﮭﯽ ﻧﯾﺳت  .و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺧداوﻧد ﻣﮭرﺑﺎﻧﺗر و ﻋﺎدﻟﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ از او ﺗﺷﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾﻧد ﻋذاب ﻧﻣﺎﯾد  .ﺧداوﻧد از ﺗﺷﮑر و ﺳﺗﺎﯾش رﯾﺎﺋﯽ و اﮐراھﯽ
آﺷﮑﺎرا اظﮭﺎر ﺑﯾزاری و ﻧﻔرت ﮐرده اﺳت ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن را ﺳﺑب ﺑﮭﺷت و ﻧﻣﺎز ﻧﺧواﻧدن را
دﻟﯾل ﻋذاب و دوزخ ﺑﻧده اش ﺳﺎزد و ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﻧده اش را ﺑﮫ ﻋﺑﺎدت رﯾﺎﺋﯽ و اﮐراھﯽ ﺑﮑﺷﺎﻧد  .ﺧداوﻧد
رﯾﺎﮐﺎران را ﺑدﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﺧواﻧده اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً رﯾﺎی ﺑﺎ ﺧود او ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﺑﺎدت رﯾﺎﺋﯽ اﺳت .
 -٣٠در ﻟﻐت ﻋرب در ﻗرآن ﮐﻠﻣﮫ " ﺻﻠوة " ﺑﻣﻌﻧﺎی " ورود " و اذن دﺧول اﺳت  .ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ؟ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﺑﮫ
ﻋﺎﻟم ﻣﻠﮑوت و ﺣرﯾم ﻗدﺳﯽ ﺣﻖ  .و ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﻋﺎﻟم ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت و ﺟﮭﺎن ﻗدﺳﯽ وارد ﺷود ﮐﮫ از
دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﯽ ﭘﺎک ﺷده ﺑﺎﺷد و در ﺣﯾﺎت روزﻣره اش ﺗﺳﻠﯾم اراده ﺣﻖ ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﺑﻼﯾﺎ ) ﺑﻠﯽ ﺧدا ( ﺻﺑور و
ﺷﺎﮐر ﺑﺎﺷد  .و ﺻﻠوة اﺟر اﯾن ﺻﺑر و ﺷﮑر و ﺗﺳﻠﯾم و رﺿﺎﺳت  .و ﻟذا ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺻﻠوة را ﻣﻌراج ﻣؤﻣن
ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣرﯾم دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﭼﻧﺎن ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺧداوﻧد را دﯾدار ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ ﺧدا در ﻧﻣﺎز وارد ﺷوﯾد .
 -٣١ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧد درﺻد از ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺑﮫ ﻗﺻد ﻣﻌراج و ﻟﻘﺎءﷲ اﻗﺎﻣﮥ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ؟ و اﺻﻼً ﭼﻧد درﺻد از
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺧود ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد و ﺑﺎور دارﻧد  .ﭼﻧد درﺻد از ﻋﻠﻣﺎ و روﺣﺎﻧﯾون ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری
را دارﻧد ؟ و اﺻﻼً ﭼﻧﯾن اﻋﺗﻘﺎدی را آﯾﺎ ھرﮔز ﺑر ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺑری ﺷﻧﯾده اﯾد ؟
 -٣٢ﻧﻣﺎز در ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﯾﮏ رﺷوه و ﺣﻖ ﺣﺳﺎب و ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﺧداﺳت ﺑرای رﻓﻊ
ﻋذاب ﯾﺎ وﺻول ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺎدی و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﮭﺷت  .و اﯾن ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺷرﮐﺎﻧﮫ و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﺑر ﺧداوﻧد اﺳت و
ﻣﺻداق ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن اﺳت .
 -٣٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ واﺟب اﺳت ﮐﻔران ﻧﮕﻔﺗن اﺳت ﻧﮫ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن  .ﻣﺎل ﻣردم و ﺣرام ﻧﺧوردن اﺳت ﻧﮫ زﮐﺎت دادن .
ﮐم ﺧوری و ﻏﯾﺑت ﻧﮑردن اﺳت ﻧﮫ روزه ﮔرﻓﺗن  .ﻣﻧﮑرات را اﺷﺎﻋﮫ ﻧدادن اﺳت ﻧﮫ اﻣر ﺑﻣﻌروف ﮐردن  .دور
ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﻧﭼرﺧﯾدن اﺳت ﻧﮫ دور ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﭼرﺧﯾدن  .ﻧﻣﺎز و روزه و زﮐﺎت و ﺣﺞ و اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﺟﮭﺎد
ﺟﻣﻠﮕﯽ اﺟر اﺳت و ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت ﮐﮫ از روی ﻋﺷﻖ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﻣوﺟب ﻣﺳﺗﯽ روح و ﮔﺷﺎﯾش ﺟﺎن اﺳت  .در
ﻏﯾراﯾﻧﺻورت ﺣرﺑﮫ ای ﺑرﻋﻠﯾﮫ اﺻول ﻋﻣﻠﯽ دﯾن اﺳت و ﭘﻧﮭﺎن داﺷﺗن ﮐﻔر ﺧوﯾﺷﺗن  .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﺎق اﺳت .
 -٣۴ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﻣؤﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر ﮔﻧﺎھﯽ را ﻣرﺗﮑب ﺷود اﻻ دروﻏﮕوﺋﯽ و رﯾﺎﮐﺎری " -ﭼﻧﯾن
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اھل ﻧﻣﺎز و روزه و ﺣﺞ و ﺟﮭﺎد و اﻣر ﺑﻣﻌروف و زﮐﺎت اﺳت ﺑﻌﻧوان اﺟر راﺳﺗﮕوﺋﯽ و ﺻدﻗش .
 -٣۵آدم دروﻏﮕو ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧدا ﺣرف ﺑزﻧد اﻻ ّ ﺑﮫ دروغ و رﯾﺎ .
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 -٣۶ﭘس راﺳﺗﮕوﺋﯽ از ارﮐﺎن ﻋﺑودﯾت و اﺻول ﻋﻣﻠﯽ دﯾن اﺳت و واﺟب ﺗر اﺳت از ﻧﻣﺎز و روزه  .زﯾرا ﺗﺻدﯾﻖ
وﺟود اﺳت و ﺗﺎﺋﯾد ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑر وﺟود آدﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھد و ﺟﺎری ﻣﯽ ﮔردد  .ﺗﺻدﯾﻖ ھﺳﺗﯽ اﺳت  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﺑودﯾت و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ  .زﯾرا ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن و ﺑر اﻧﺳﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود از ﺧداﺳت و ﺟرﯾﺎن ﺧﻠﻘت اوﺳت.
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺷﮑر ﺧﺎﻟﻖ ھﻣﺎن ﺷﮑر ﻣﺧﻠوق اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﻠوﻗﯾت و ﻣوﺟودﯾت ﺧود
را در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺷﮑر ﻣﯽ ﮔذارد و ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺷﻐول ﻋﺑﺎدت اﺳت و ﻏﯾر از اﯾن ﮐﻔران ﻧﻌﻣت اﺳت  .و اﯾن
ﮐﻔر ﺣرام و ﮔﻧﺎه اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻣﺎزﮔزاردن ﭼﻧﯾن ﮐﺎﻓری ھم ﮔﻧﺎه ﻣﺿﺎﻋف اﺳت .
 -٣٧ﺻﻠوة ﯾﻌﻧﯽ ورود و اذن دﺧول ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻏﯾب ﺟﮭت دﯾدار ﺑﺎ ﺧداوﻧد  .و اﯾن اﺟر ﻋﺑﺎدات ﻋﻣﻠﯽ و وﺟودی در
ﺟرﯾﺎن زﻧدﮔﯽ اﺳت  .اﺟر ﺗﺻدﯾﻖ و ﺳﺗﺎﯾش ھﺳﺗﯽ و ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت  .آﻧﮑﮫ طﺑﯾﻌت ﺧدا را ﺗﺻدﯾﻖ و ﺷﮑر ﻧﻣود
اذن ورود ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ واﻗﻌﮥ ﺻﻠوة اﺳت و ﺳﺎﺋر ﻓروع ﻋﺑﺎدی .
 -٣٨ﭘس ﻋﺑﺎدت دو ﻧوع و درﺟﮫ دارد :ﻋﺑﺎدت اﺻﻠﯽ و اوﻟﯾﮫ و ﻋﺑﺎدت ﻓرﻋﯽ و ﺛﺎﻧوﯾﮫ  .ﻋﺑﺎدت واﺟب و ﻋﺑﺎدت
ﻣﺳﺗﺣب  .ﻋﺑﺎدت ﺟﮭﺎدی و ﻋﺑﺎدت اﺟری .
 -٣٩ﻋﺑﺎدات اﺻﻠﯽ و اوﻟﯾﮫ و واﺟب و ﺟﮭﺎدی ﻋﺑﺎرﺗﻧد از  :راﺳﺗﮕوﺋﯽ  ،ﺑﯽ رﯾﺎﺋﯽ  ،ﻗﻧﺎﻋت  ،ﺻﺑر ﺑر ﺑﻼﯾﺎ ،
اﺟﺗﻧﺎب از ﺣرام ﺧواری و ﺣرص و ﺣﺳد و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘوق دﯾﮕران  ،دوری از زﻧﺎ و رﺑﺎ و زﯾﺎده ﺧواھﯽ ،
دوری از ﺗﮭﻣت و اﻓﺗراء و ﻏﯾﺑت  ،دوری از ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﺗﺑﮭﮑﺎران و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن  ،دوری از ﺧودﻓروﺷﯽ و دﯾن
ﻓروﺷﯽ  .ﺗن ﻧدادن ﺑﮫ ظﻠم و زور  ،ﺳﺎده زﯾﺳﺗﯽ  ،ﺗواﺿﻊ و ﮔذﺷت و ﻣﮭرورزی ﺑﺎ زﯾردﺳﺗﺎن  ،ﺧوﯾﺷﺗن داری
و ﻋﻔو  ،و در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﻣراﻗﺑﮫ ﺑر ﻧﻔس و ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل در اﺣوال و اﻣﯾﺎل و اﻋﻣﺎل ﺧوﯾﺷﺗن  .اﯾﻧﮭﺎ اﺻول ﻋﻣﻠﯽ
دﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﺑطن و ﻣﺗن آن  ،اﺻول ﻧظری و ﻋﻘﯾدﺗﯽ دﯾن در ذھن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد و اﯾﻣﺎن و ﺣب ﻗﻠﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧداوﻧد رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻧﻣﺎز و روزه و زﮐﺎت و ﺣﺞ و ﺟﮭﺎد و اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻋﺑﺎدات ﺛﺎﻧوﯾﮫ و ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ و اﺟری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﻟطف ﺧداوﻧد ﺑر ذھن و دل اﻧﺳﺎن اﺳت  .در ذھن ﺧداﺑﺎوری
و در دل ﺧدادوﺳﺗﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﺟر اﺳت  .ذھن ﻣو ّﺣد ﻣﯽ ﺷود و دل ھم ﻋﺎﺑد ﻣﯽ ﮔردد  .ﻋﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ و
ﭘرﺳﺗﻧده  .ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾن ﻋﺑودﯾت ذھﻧﯽ و ﻗﻠﺑﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت و ﻋﻠم ﻟدﻧّﯽ و اﻟﮭﺎم و
ﮐﺷف و ﺷﮭود ﻣﻠﮑوﺗﯽ و ﻣﻌراج اﻟﮭﯽ و ﻟﻘﺎءﷲ .
 -۴٠اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺻدھﺎ ﺣدﯾث از ﭘﯾﺎﻣﺑر و اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﺎر و ﺧواب و ﺗﺟﺎرت و ﻧﻔس
ﮐﺷﯾدن ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺑﺎدت اﺳت .
 -۴١و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻧﻣﺎز را ﻧور ﻋﺑﺎدات ﯾﺎ ﻧور دﯾن ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋرﺻﮥ روﺷﻧﺎﺋﯽ ظﻠﻣﺎت ﮐﮫ ﭘرده
ﻣﻧور ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن اﺟر اﺳت
از ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ﺧﺎﮐﯽ اﻧﺳﺎن ﺑرﻣﯽ دارد و ﭼﺷم آدﻣﯽ ﺑر آﯾﺎت ﻏﯾﺑﯽ ﺧداوﻧد ﺑﺎز و ّ
و ﻋﺷﻖ .
 -۴٢اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻧﻣﺎز و ﻋطر و زن را در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار داده و ﺧود را ﻋﺎﺷﻖ اﯾن ﺳﮫ اﻣر
ﺧواﻧده اﺳت .زﯾرا از ﺟﻧس واﺣدی ھﺳﺗﻧد از ﺟﻧس ﻟطف و ﻣﮭر و ﻋﺷﻖ و ﻣﺳﺗﯽ و ﻟذت روح .
 -۴٣و ﺑﺎز رﺳول ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﻧﻣﺎز ﻧور ﭼﺷم ﻣن اﺳت" و از اﯾن واﺿﺢ ﺗر ﻧﻣﯽ ﺷود ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻣﺎز را
ﺗﻌرﯾف ﮐرد  .ﭘس ﻧﻣﺎز ﭼﺷم ﻣؤﻣن را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آﯾﺎت ﻏﯾﺑﯽ ﭘروردﮔﺎر را دﯾدار ﮐﻧد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺟﻣﺎل اﺣدی او را
ﻧظﺎره ﻧﻣﺎﯾد  .ﭘس ﻧﻣﺎز واﻗﻌﮫ ای ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺷﮭودی و ﺟﻣﺎﻟﯽ و ﻟﻘﺎﺋﯽ اﺳت در درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ ﻧور .
 -۴۴ﭘس ﻧﻣﺎز ﺣﺟﻠﮫ دﯾدار و آﺳﺗﺎن ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت  .ﭘس واﻗﻌﮫ ای ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت  .ﭘس اﺟر اﺳت و ﻧﮫ زﺟر.
 -۴۵ﭘس اھل ﺻﻠوة ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷده ﺑﺎﺷد .و ﻋﺷﻖ ھم ﮐﮫ ﺑﮫ زور ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺗرﯾن اﺟر ﺧدا ﺑﮫ ﺑﺷر
اﺳت.
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 -۴۶ﭘس اﮔر ﻧﻣﺎز اﻣری ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت و ﻣؤﻣن ھر ﮔﻧﺎھﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺑﺎﺷد اﻻ دروﻏﮕوﺋﯽ و
ﺗﮭﻣت  .ﭘس ﻧﻣﺎز ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ اﺟر ﺻدق و ﺑﯽ رﯾﺎﺋﯽ در زﻧدﮔﯽ اﺳت .
 -۴٧ﭘس ﻧﻣﺎز ﮐﮫ اﺳﺎس ﻓروع دﯾن و ﻏﺎﯾت اﺻول ﻋﻣﻠﯽ و ﻧظری دﯾن اﺳت ﻋﺑﺎدت ﺻدّﯾﻘﯾن اﺳت .
 -۴٨ﭘس ﻋﺑودﯾت ﻣﺣﺻول ﺻدق اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﻟش ﻧﻣﺎز اﺳت و ﮐﻣﺎل ﻧﻣﺎز ھم ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت .
 -۴٩ﭘس اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻣﺳﺗﺣﺑّﯽ ﺗرﯾن ﻋﺑﺎدات اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺑّﯽ ﺗرﯾن ﻋﺑﺎدات اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻋﻣل دﯾﻧﯽ
اﺳت  .ﻧﻣﺎز ﺗﺟﻠّﯽ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ در ﺑﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧده اش را ﺑﮫ دﯾدار ﺧوﯾش ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد .
 -۵٠ﺣﺎل ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﺑﻘول ﻗرآن  ،ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺻﺎﺑران و ﺻﺎدﻗﺎن اﺳت .ھر ﮐﮫ ﺑر ﺧﻠﻘت ﺧوﯾش
در زﻧدﮔﯽ ﺻﺎﺑر و ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﺧدا ھم ﺑﺎ اوﺳت  .زﯾرا آدﻣﯽ در ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯽ در دﺳﺗﺎن
ﺧداوﻧد ﻣﺷﻐول ﺧﻠﻖ ﺷدن اﺳت  .و ﻋﺑودﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺑر در دﺳﺗﺎن ﺧدا و ﺗﺻدﯾﻖ دﺳﺗﺎن و اراده و ﻓﻌل او در
ﺧوﯾﺷﺗن  .و ﮐﻣﺎل و ﻏﺎﯾت اﯾن ﺻﺑر و ﺻدق ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﺎﻣل ﺷدن و ﺑرﭘﺎ ﮔﺷﺗن اﺳت و ﻟﺣظﮥ " اﻟﺳت ﺑرﺑّﮑم ﻗﺎﻟوا
ﺑﻠﯽ " .آﯾﺎ ﻣن ﭘروردﮔﺎر ﺗو ﻧﯾﺳﺗم؟ ﭼرا ھﺳﺗﯽ!! و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻟﻘﺎءﷲ!
 -۵١اﮔر ﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن ﭼﻧﺎن ﺑر ﻧﻣﺎز ﺑﺎﯾﺳﺗد و روی ﺑﮫ ﻗﺑﻠﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺟﻣﺎل ﺧداوﻧد را ﻧظﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد
ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺟﻣﺎل ﻣﺛﺎﻟﯽ را در ذھن و ﭘﯾش روی ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻧور دل و ﺟﺎن و ﻧﮕﺎھش ﺑر آن
ﺟﻣﺎل ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﺎﺷد و ﺣﺿور ﺣﺎﺻل ﺷود  .اﯾن ﺟﻣﺎل ﻣﺛﺎﻟﯽ ﭼﯾﺳت ؟
 -۵٢اﮔر ﺑﻘول رﺳول اﮐرم " ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت " ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣؤﻣن ﺑر ﺻﻠوة آن ﺻورت ﻣﺛﺎﻟﯽ را
ﺣﯽ ﺧودش را ﮐﮫ ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﺟﻣﺎل ﺧداﺳت .
ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﺻورت اﻣﺎم ّ
 -۵٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺿرت رﺳول اﮐرم ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧود اﻣﺎم ﮐﺎﻣل اﺳت در ﻣﻌراﺟش ﭘروردﮔﺎر را در ﻣﺛﺎل ِ ﺟﻣﺎل
ﻋﻠﯽ )ع( دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۵۴و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " دﯾدار ﺟﻣﺎل ﻋﻠﯽ)ع( ﻋﺑﺎدت اﺳت" -و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد" ھر ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺑﯾﻧد ﺧداوﻧد را دﯾدار ﮐرده اﺳت ".

ﻋﻠﯽ)ع(

ﺣﯽ ﺧود  ،ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر را دﯾدار
 -۵۵ﭘس ﮐﻣﺎل ﺻدق ﻋﺑﺎدت و ﻋﺑﺎدت ﺻدﯾﻘﯾن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻣﺛﺎل ﺟﻣﺎل اﻣﺎم ّ
ﮐﻧﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ در ھﻣدﯾﮕر و ﻣوﻻﻧﺎ و ﺷﻣس در ﯾﮑدﯾﮕر دﯾدار ﮐردﻧد .
 -۵۶اﮔر ﻧﻣﺎز واﻗﻌﮫ ﻋﺷﻖ اﺳت آﯾﺎ ﻣﮕر ﻋﺷﻘﯽ ﺑﯽ ﺟﻣﺎل ﻣﻣﮑن ﺑوده اﺳت ؟ و اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣؤﻣن ﺑﮫ اﻣﺎم و ﭘﯾر
اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻣﺎز ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﻌراج ﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا ﺟﻣﺎل ﭘﯾر ﻧﺎﺳوت ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﻘول رﺳول ﻣﺎ " ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ در آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ وارد ﺷده اﺳت ".
 -۵٧اﻣﺎم و ﭘﯾر ﮐﺎﻣل ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺣل ﺗﺟﻠّﯽ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر در آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎﺳت ؟ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻓﻘر و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
و ﻣﺣﻧت و ﺑﻼﯾﺎ از ھﻣﮫ ﺳو ﻣﺣﺎﺻره ﺷده اﺳت و در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﺑرای ﺧدا ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﮑﮫ و ﺗﻧﮭﺎ و
ﻣﺣﺎﺻره ﺷده ﺑواﺳطﮫ اﺷﻘﯾﺎء و ﺑﻼﯾﺎ .
 -۵٨آﻧﮑﮫ در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﻣردﻣﺎن را ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﺑﺧواﻧد ﺧدا ھم ﺧود را از ﺟﻣﺎل او ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .
او ﺑﺳم ﷲ ) ﺳﻣت ﺧدا ( و وﺟﮫ ﷲ ) ﺳوی ﺧدا – روی ﺧدا ( اﺳت و ﺧﻠﯾﻔﺔ ﷲ و ﻧﻌﻣت ﷲ ) آری ﺧدا ( .
 -۵٩و اﯾﻧﺳت دﻋوت ﺧدا ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺑرﺗر ﮐﮫ  :ای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﯾد !؟ و اﯾن ﺻدق ﺻدق
اﺳت و اﯾﻣﺎن اﯾﻣﺎن  .اﯾﻣﺎن و ﺗﺻدﯾﻖ ﺟﻣﺎل اﻣﺎم ﺑﮫ ﻋﻧوان آﺋﯾﻧﮫ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر ! و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد!
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 -۶٠و ﻟذا در ﻣﺎﺟرای ﻣﻌراج رﺳول در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ  :و او دﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ دﯾد و ﯾﮑﺑﺎر دﮔر دﯾد و ﯾﻘﯾن
ﮐرد در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﯾد ! ﯾﻘﯾن درﺑﺎره ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﻣﺎل اﻧﺳﺎن و ﺧدا  .و اﯾﻧﮑﮫ اﻣﺎم ﻣظﮭر ﺧدا در آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎﺳت  .و
ﻟذا ﮔﻔت  :ای ﻋﻠﯽ ﻣن ﺗو را ﺧدا ﻧﻣﯽ داﻧم وﻟﯽ ﻏﯾر او ھم ﻧﻣﯽ داﻧم  .زﯾرا ﻋﻠﯽ )ع( ﺻدﯾﻖ اﮐﺑر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣظﮭر
ﺻﺑر ﮐﺑﯾر ﺧداﺳت ﺑر ﺑﻼﯾﺎی ﺧﻠﻘت ﺧوﯾﺷﺗن  .ﻋﻠﯽ  ،ﺑﻠﯽ ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻌﻣت ﷲ !
 -۶١آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺻﻠوة ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود آﺧرﯾن درب ورود ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﺣرم ﻗدس اﻟﮭﯽ اﺳت آﺧرﯾن ﭘرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﻧﺎر ﻣﯽ رود  .وﻟﯽ ورودﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎﻗﺑل از ﺻﻠوة ھﻣﺎﻧﺎ وارد ﺷدن ﺑر ﺑﻼﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣؤﻣن ﺑﺎ
اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺳوی ﺑﻼ ﻣﯽ رود ﺑﺳوی آﺗش ﻣﯽ رود و در ھر آﺗﺷﯽ ﭘرده ای از ﻏﯾب ﺑﮫ
ﮐﻧﺎر ﻣﯽ رود .
 -۶٢ﺻﻠوة ﺑرﺗرﯾن اﺟر ﺧدا ﺑﮫ ﺑﻼﺟوﯾﺎن وادی ﻣﻌرﻓت و ﻣﺣﺑّت و ﺣﻘﯾﻘت و ﺧدﻣت اﺳت در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺟﮭﺎد
اﮐﺑر و اﻓﺿل  .ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن و ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ظﻠم و ﺟﮭل ﺟﺎﻣﻌﮫ .
 -۶٣ﺻﻠوة ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن و راﺳت ﺗرﯾن اﻋﻣﺎل و ﮔﻔﺗﺎر اﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣؤﻣن در اوج ﺑﻼﯾﺎی اﻟﮭﯽ روی ﺑﮫ او ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ  :ﻓﻘط ﺗو را ﻣﯽ ﺧواﻧم و ﺗو را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗم و از ﺗو ﻣدد ﻣﯽ ﺟوﯾم ﭘس ﻣرا ﺑﺧودت ﺑرﺳﺎن از ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن
راه ﮐﮫ ﺟز ﺗو ﮐﺳﯽ ﻧدارم.
 -۶۴ﭘس ھر ﮐﮫ در ﻧﻣﺎز راﺳﺗﮕو ﺑﺎﺷد و ﺷوﺧﯽ ﻧﮑﻧد دﯾدارش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧﺎﺻﮫ در ﺳورۀ ﺣﻣد و درﺳت در وﺳط
ﻗﻠب آن ﯾﻌﻧﯽ  :اﯾّﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾّﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن !
 -۶۵ﻋﺑﺎدت و اﺳﺗﻌﺎﻧت از ﺧداوﻧد اﮔر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .و ھﯾﭻ ﯾﺎری ﺑرﺗر از دﯾدارش ﻧﯾﺳت و او
ﮐﺳﯽ را ﯾﺎری ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از او ﯾﺎری ﺑﺟوﯾد و از ﻏﯾر او ﯾﺎری ﻧﺟوﯾد  .و ﮐﺳﯽ را ﯾﺎری ﻣﯽ دھد ﮐﮫ او را ﯾﺎری
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣود  :اﮔر ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﺧدا را ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷﻣﺎ را.
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردن ﺧدا ﺑﮫ ﻣردم اﺳت  .و ﯾﺎری ﺧدا ھم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ او
 -۶۶و ﯾﺎری ﮐردن ﺧدا ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻼش ﺑرای ّ
ﺑﺎ ﻣردم راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺟﺎﺑﺗﺷﺎن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ او را ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧود در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -۶٧و اﯾﻧﺳت ﻣﺻداق ﮐﻼم ﺧدا ﮐﮫ  :ﺧدا ﺑﺎ ﺻﺎﺑران و ﺻﺎدﻗﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑواﺳطﮫ وﺟود اﯾﻧﺎن ﺑﺎ ﻣردم ﺳﺧن
ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﺧود را ﺑﻣردم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﺑواﺳطﮫ وﺟود اﯾﻧﺎن ﮐﺎﻓران را ﺑﺧود ﻣﯽ آورد و ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را رﺳوا ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و دﻋﺎ ﮐﻧﻧدﮔﺎن را اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣؤﻣﻧﺎن را ھداﯾت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد و ﻣﺧﻠﺻﯾن را
دﯾدار ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
 -۶٨ﭘس ﺻدق و ﺻﺑر دو ﭘﺎی ﻋﺑﺎدت و دو دﺳت دﻋﺎ و دو ﭼﺷم ﻟﻘﺎء و دو ﮔوش وﺣﯽ اﺳت  .ﺑﺎ ﺻدق ﺑﺳوی
ﺑﻼ ﻣﯽ روی و ﺑﺎ ﺻﺑر در ﺑﻼ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻣﯽ ﮔرﯾزی و ﺳﭘس او ﺑﺎ ﺗو اﺳت در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﮐﮫ " ﺧدا در ھﻣﮫ ﺣﺎل
ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑود "-
 -۶٩آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﻼ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و درﻣﺎﻧده ﮔﯽ و ﺑﯾﭼﺎره ﮔﯽ و ﻧﺎﺑودی ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺣﺻر و ﺣﺿور اﻟﮭﯽ در
اﻧﺳﺎن اﺳت اﯾن ﺻﻠوة ) ورود ( ﺧدا در ﺣدود ﺑﺷر اﺳت ﺣﺎل اﮔر ﺑﺷر ھم ﺑر اﯾن ﺣﺻر و ﺣﺿور وارد ﺷود و از
آن ﻧﮕرﯾزد و ﺑﮫ ﻏﯾر او ﭘﻧﺎه ﻧﺑرد در ﻣﻘﺎم ﺻﻠوة اﺳت  .و اﯾن ﻗﻠﻣرو ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧوع و
ﻣرﺗﺑﮫ ﺟﮭﺎد و ﺻﻠوة اﺳت و ﻣﺻداق اﯾن اﻣر ﮐﮫ :اﺻﺑروا ﺑﺎ ! ﺑﺎ ﺧدا ﺑﻣﺎﻧﯾد ! و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺧدا ﺑﺎ
ﺻﺎﺑران و ﺻﺎدﻗﺎن اﺳت .و در اﯾن ﻣﺎﻧدن ﺑﺎ ﺧداﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ از ﻣﺣﺳﻧﯾن ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﺎز ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ ﻣﺣﺳﻧﯾن اﺳت .اﯾن ﺻﺑر ﺟﻣﯾل اﺳت  :ﺻﺑر زﯾﺑﺎ ﮐﻧﻧده اﻧﺳﺎن ! آﻧﮑﮫ ﺑﺎ زﯾﺑﺎ ﺑﻣﺎﻧد زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺷود.
 -٧٠در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﯾﭻ رﺳوﻟﯽ را ﻣﺑﻌوث ﻧﮑرد اﻻ ّ اﯾﻧﮑﮫ از ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﻣردﻣﺎن ﺑراﯾش
دﺷﻣﻧﺎﻧﯽ ﻗرار داد .ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در راه ﺧدا ﺟﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن او و راھش ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد
رﺳوﻟﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداﺳت  .ﺧﺎﺗم اﻟﻣرﺳﻠﯾن ﺑودن ﻣﺣ ّﻣد)ص( ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟت ﺑﺷری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻣﺎل و

8

ﻏﺎﯾت ھر رﺳﺎﻟﺗﯽ ھﻣﺎﻧﺎ رﺳﺎﻟت ﻣﺣ ّﻣدی اﺳت و رﺳﺎﻟت ﻣﺣ ّﻣدی اﺳوه و ﺣﺟت ﮐﺎﻣﻠﮫ ھﻣﮫ رﺳﺎﻟﺗﮭﺎﺳت و ھر
رﺳﺎﻟﺗﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﻣﺣ ّﻣدی ﻣﯽ رﺳد .
ﻣﻌرﻓﯽ ﺧدا و دﯾن و اوﻟﯾﺎی او ﺑﮫ ﻣردم ﺑﭘردازد و ﭘﯾﺎﻣش رﺳﺎﺗر ﺑﺎﺷد ﻗﻠب ﮐﻔر را
 -٧١ھر ﮐﮫ ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺗر ﺑﮫ ّ
ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن اﺷﻘﯾﺎء ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ او ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺳوی ﺧدای او ﻣﯽ
آﯾﻧد ﺗﺎ او را اﻧﮑﺎر و ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد  .ﭘس اﯾن ﻋداوت و ﺷﻘﺎوت ﺑدﺗرﯾن
ﻣردﻣﺎن ﺑﺎ رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ ﮐﺎرﮔﺎه اﺻﻠﯽ اﯾن رﺳﺎﻟت و ﻣﮭﻣﺗرﯾن وﺟﮫ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺣﺿور ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﻣردم
اﺳت .و ﺧدا ﺧود رﺳوﻟش را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﯾﺎری رﺳول ﻣﯽ آﯾد و رﺳوﻟش را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن
دﯾدار ﻏﺎﯾت ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺑرد ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﺧود ﺑﻧده ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن
ﺗﻘرب ھﺎ را در اوج ﻧﺑرد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و اﺷﻘﯾﺎء و در اوج ﻋداوت ﻣردﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ و درک ﻧﻣوده ام
دﯾدارھﺎ و ّ
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻋداوت و ﺧﯾﺎﻧت ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﮐﺳﺎن و ﯾﺎران ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان دوﺳت در ﮐﻧﺎرم ﺑوده اﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺷﻘﺎوت و ﺧﯾﺎﻧت ﯾﺎران در اﯾن راه ﺑﻣﻌﻧﺎی ﻏﺎﯾت ﯾﺎری و ﻟطف ﺧداﺳت .
 -٧٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺿرت ﯾوﻧس در ﺳﺧت ﺗرﯾن دوران رﺳﺎﻟﺗش آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ او ﭘﺷت ﮐردﻧد و ﺗﻧﮭﺎﯾش
ﮔذاﺷﺗﻧد و در ﮐﺷﺗﯽ ھم ﺑﮫ درﯾﺎ ﭘرﺗﺎب ﺷد و در ﺷﮑم ﻣﺎھﯽ اﻓﺗﺎد ﺧداﯾش را دﯾدار ﮐرد در ﺷﮑم ﻣﺎھﯽ  .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ
ﺧﯾﺎﻧت ﺣواری ﺧود ﯾﮭودا ﺑود ﮐﮫ در زﯾر ﺗﺎزﯾﺎﻧﮥ ﺧﺻم ﮐﮫ اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎﯾش را ﻣﯽ ﺷﮑﺳت و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑر ﺻﻠﯾب
ﺧداﯾش را دﯾدار ﮐرد  .ﻣﺣ ّﻣد ھم در اوج ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻣرارﺗﮭﺎ و ﺧﯾﺎﻧت ﻧزدﯾﮑﺎن و ﺑﺧﺻوص ھﻣﺳرش ﺑﮫ ﻣﻌراج
رﻓت .
 -٧٣ﭘس ﺻدق و ﺻﺑر و ﺻﻠوة ﻣﺛﻠث ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧدا -اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻗﻠﻣرو دﯾدار ﺑﺎ آﯾﺎت و ﺣ ّﺟت ھﺎی او در
آﻓﺎق و اﻧﻔس ﺗﺎ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل وﺣداﻧﯽ ﭘروردﮔﺎر .
 -٧۴ﭘس اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺻدق و ﺻﺑر اﺳت  .ﺻدق ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن و ﺻﺑر ﺑﺎ ﺧدا  .و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ﺑر ﺧدا وارد ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در اﮐﺛر آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ﺻﻠوة ﺷده اﺳت ﺑﮭﻣراه ﺻﻠوة اﻣر
ﺑﮫ زﮐﺎت و اﻧﻔﺎق از ﺑﮭﺗرﯾن و ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎﺳت .آﯾﺎ اﻧﺳﺎن در ﺣﯾن ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﻐول زﮐﺎت و
اﻧﻔﺎق ھم ﺑﺎﺷد؟
 -٧۵ﭘس ﻧﻣﺎز ﯾﮑﯽ از ﺻور اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت .و ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﻣﻘدّﻣﮫ ای ﺑر اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة در ﻣﻌﻧﺎی
وﺳﯾﻊ واﻗﻌﮫ اﺳت  .و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن را ادﻋﺎ و ﺗﺋوری ﺻﻠوة داﻧﺳت و ﯾﺎ درﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة
 .و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﮐروﮐﯽ و ﻧﻘﺷﮫ و ﻣﺎﮐت اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة داﻧﺳت .
 -٧۶اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة واﻗﻌﮫ وﺣدت وﺟود و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن -ﺧداﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳوره ﺣﻣد ﺑوﺿوح ﺑﯾﺎﻧﮕر دﯾﺎﻟوگ
ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﮐﮫ در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﺑﺎطن اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺑوﺿوح ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت.
 -٧٧ﺳوءﺗﻔﺎھم و ﮔﻣراھﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺣﺗﯽ ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ درﺑﺎره اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﭘﯾش آﻣده اﺳت
ﻋﯾن ھﻣﯾن ﺳوءﺗﻔﺎھم درﺑﺎره ﺗﻼوت ﻗرآن ھم ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻗراﺋت ﻗرآن را ﺑﺧودی ﺧود ﺛواب ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ رواﯾت از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣؤﻣن در ﺣﯾن ﺗﻼوت ﻗرآن و اﺳﺗﻐراق در ﻣﻔﺎھﯾم آﯾﺎت
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧداﯾش دﯾدار ﮐﻧد .و اﯾن ﻋﯾن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت .
 -٧٨ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن اھل ﻣﻌرﻓت ھر ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد ﻧوع و ﻣرﺗﺑﮫ ای از اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
اﺣﺎدﯾث ﻓراواﻧﯽ در اﯾن ﺑﺎب آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﮐﺎر ﮐردن ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﺑﺎدت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻠوة اﺳت .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺣﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺧواﺑﯾدن ھم ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد رؤﯾﺎھﺎ ﺑﺧﺷﯽ ﻣﮭم از ﻧﺑوت ھﺳﺗﻧد .و
ﻧﺑوت ھﺎ ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ درﺟﮫ ای از اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑوده اﻧد .
ّ
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ﮑر در ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن ھم ﻣرﺗﺑﮫ ای ﻋﺎﻟﯽ از اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت ھﻣﺎﻧطور
ﮑر و ﺑﺧﺻوص ﺗﻔ ّ
 -٧٩ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﻔ ّ
ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس را ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت داﻧﺳﺗﮫ اﻧد )ﻋﻠﯽ ع( .ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﻐراق در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﻣﻌﻧﺎی ورود ﺑر ﺣرﯾم ذات
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿور ﺧدا در اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻟذا اﺳﺗﻐراق ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﺳرﯾﻌﺗرﯾن و ﻧﺎﺑﺗرﯾن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت .
 -٨٠ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻣﺎع ﻋﺎرﻓﺎن ھم ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن درﺟﮫ از اﺳﺗﻐراق و اﻗﺎﻣﮥ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺳﯾﺎری از
ﻋﺎرﻓﺎن در ﺣﯾن ﺳﻣﺎع ﺑﮫ ﻟﻘﺎءﷲ رﺳﯾده اﻧد  .و ﺑرﺧﯽ در اﯾن ﺣﺎل از دﻧﯾﺎ رﻓﺗﮫ اﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﭼﮫ
ﺑﺳﺎ در ﺣﯾن ﺳﺟده از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و دوﺑﺎره ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد.
 -٨١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻘﺎم داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺑودن ﻣﻘﺎم اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم وﺣدت وﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻓﺎطﻣﮫ زھرا از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺻﺎدﯾﻖ اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت و درﺧﺷﻧدﮔﯽ ﺟﻣﺎل آن ﺣﺿرت ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﻌراج داﺋﻣﯽ آن ﺣﺿرت
اﺳت .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﺑﺎ رﺳوﻟش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " :ای ﻣﺣ ّﻣد اﮔر ﻗرار ﻧﺑود ﻓﺎطﻣﮫ را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧم
ھﯾﭻ ﭼﯾزی از ﺟﻣﻠﮫ ﺗو و ﻋﻠﯽ را ھم ﻧﻣﯽ آﻓرﯾدم" .زﯾرا ﻓﺎطﻣﮫ ﺟﻣﺎل ﺻﻠوة اﺳت  .و ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را
ﺑرای ﻋﺑودﯾت آﻓرﯾده و ﺻﻠوة ﮐﻣﺎل ﻋﺑودﯾت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻣﺎل ﻋﺷﻖ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ .
 -٨٢ﺧود ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ ھم از ﺟﻣﻠﮫ ﺟﻣﺎﻟﮭﺎی ﺻﻠوة ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺑر ﺟﻣﺎل ﻣﺣ ّﻣد ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧﻧد )و ﻧﮫ درود و
ﺳﻼم ( ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺣ ّﻣدی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻧﻣﺎزش ﺑر ﺟﻣﺎل ﻣﺣ ّﻣدی وارد ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ از درب ﺟﻣﺎل ﻋﻠﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت  .و ﺟﻣﺎل ﻧﮭﺎﺋﯽ ﭘروردﮔﺎر در ﮐﻣﺎل ﺻﻠوة ھﻣﺎن ﺗﺟﻠّﯽ ﻣطﻠﻖ ﺟﻣﺎل ﻓﺎطﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﭘس ﻧﻘﺎب
ﭘﻧﮭﺎن اﺳت .
 -٨٣ﭘس ﺻﻠوة ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ورود ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺑر ﺟﻣﺎل ﻋﻠﯽ و ﺳﭘس ﺑر ﺟﻣﺎل ﻣﺣ ّﻣد و ﺳﭘس ﺑر
ﺳراﻻﺳرار ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﮫ اﯾن وﺿوح ﺑﯾﺎن ﻧﺷده
ﺟﻣﺎل ﻓﺎطﻣﮫ اﺳت  .و اﯾن ﻣطﻠﻖ ﺻﻠوة اﺳت  .و اﯾن ّ
ﺑود .
 -٨۴در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺑوﺿوح آﻣده اﺳت ﮐﮫ  :ﺧداوﻧد ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ ﺑر ﻣﺣ ّﻣد ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘس ﺷﻣﺎ ای ﻣؤﻣﻧﺎن
ﺑر ﻣﺣ ّﻣد ﺻﻠوة ﮐﻧﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﻣﺣ ّﻣد وارد ﺷوﯾد و ﺑﮫ او ﻣﻠﺣﻖ ﮔردﯾد و در او ﻓﻧﺎ ﺷوﯾد ﺗﺎ ﺑﻘﺎی اﻟﮭﯽ ﯾﺎﺑﯾد .
 -٨۵ﻣﺎﺟرای ﺻﻠوات ﻓرﺳﺗﺎدن ﺑر ﻣﺣ ّﻣد و ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋم اﯾن ﺳوءﺗﻔﺎھم و ﮔﻣراھﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و
ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ اﺳت  .و ﮔوﺋﯽ ﺧواﻧدن آﯾﮫ ﺻﻠوة ھﻣﺎن ﺻﻠوة اﺳت  .ﮔوﺋﯽ ﺑﺎ ﺻﻠوة ﺻﻠوة ﮔﻔﺗن ﺻﻠوة رخ ﻣﯽ دھد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ھم ﻟزوﻣﺎ ً ﺻﻠوة رخ ﻧﻣﯽ دھد  .و اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻠﮏ ﺗرﯾن ﺷرﮐﮭﺎ در دﯾن ﻣﺣ ّﻣد
اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری ﺧدا را ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﮫ "ﷲ" ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد و اﯾن ﻏﺎﯾت ﺷرک و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺻورت اﻟﻔﺎظ ﭘرﺳﺗﯽ و ﻧﻣﺎزﭘرﺳﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت .
 -٨۶ﺻﻠوة ﺑﻣﻌﻧﺎی " درود " ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی " ورود " اﺳت .
 -٨٧ﺻﻠوة ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺛل در ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت  .آﯾﺎ از طرﯾﻖ ﭘرﺳﺗﯾدن درب ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ راه ﯾﺎﻓت
آﯾﺎ ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺎن درب ﺧﺎﻧﮫ اﺳت ؟
 -٨٨ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻧﻣﺎزﭘرﺳﺗﯽ در ﺧراﻓﺎﺗﯽ ﭼون دﻋﺎﻧوﯾﺳﯽ و رﻣﺎﻟﯽ و ﻧوﺷﺗن اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ و آﯾﺎت ﻗرآن ﺑر در و دﯾوار
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﯾﺎ ﺑدن ﺑﯾﻣﺎر و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭘﺧﺗن اﯾن اﺳﻣﺎء و ﺧوردن و ﻣﺎﻟﯾدن آن ﺑﮫ ﺑدن ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺟﻧون و
ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻧﻣﺎز ﭘرﺳﺗﯽ و اﻟﻔﺎظ ﭘرﺳﺗﯽ ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﻣﺎدش ھﻣﺎﻧﺎ ورد ﺧواﻧدن و
ﻓوت ﮐردن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﯾﺷﮫ در ﺧراﻓﺎت ﻗوم ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎی ھﻧدو دارد .
 -٨٩ﻧﻣﺎزﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺳﺗش اﻟﻔﺎظ ﻗدﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﮭﻧﮫ ﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧراﻓﮫ و ﺟﮭل و ﺷرک و ﻧﻔﺎق در ھﻣﮫ ﻣذاھب
اﻟﮭﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺗب اﺻﺎﻟت ﺣﻣﺎﻗت و ﺟﻧون اﺳت  .و در ﻗرآن ھم اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺳرزﻧش ﺷده اﻧد ﮐﮫ
"ﺧداوﻧد را ﺑﮫ ﺣروف ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد" .ﺑﻣﺎﻧﻧد وﺳواﺳﯽ ﮐﮫ در ﺗﻼوت ﻗرآن ﭘدﯾد آﻣده و ﺧود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﮑﻧوﻟوژی
و ھﻧر و ﻧﻣﺎﯾش ﺷده اﺳت .
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 -٩٠ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﻣﯽ – ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧراﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎز و ﻋﺑﺎدات ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن و
ﺷﺎﻗﮫ ﺗرﯾن راھﮭﺎی اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﺳت .
 -٩١ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎرف ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺣﻖ اﺳت وﻟﯽ ﻣوﺟب اﺷﺎﻋﮫ اﺑﺎﺣﮫ ﮔری و
ﻻاﺑﺎﻟﯾﮕری در ﺷرﯾﻌت ﻣﯽ ﺷود و ﮐل آداب ﺷرع را ﺑﮫ زﯾر ﺳﺋوال ﻣﯽ ﺑرد  .ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ھم ﺷود ﺗﺎزه ﺷرک
و ﻧﻔﺎق از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده و ﮐﻔر ﺣﺎﺻل آﻣده ﮐﮫ ھزاران ﺑﺎر ﺑرﺗر از ﺷرک و ﻧﻔﺎق اﺳت ﺑﮫ ﻗول ﺧود ﺧداوﻧد
در ﮐﺗﺎﺑش و ﺻدھﺎ ﺣدﯾث ﻧﺑوی و ﻋﻠوی.
 -٩٢وﻟﯽ ﻧﮕراﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎری از روﺣﺎﻧﯾون و ﻋﻠﻣﺎی ﺷرع در از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷدن ﺗﺟﺎرت ﻋظﯾم و ﻣزﻣﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ و ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت .
 -٩٣و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺻف ﻣﻘدم ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از ﺷرﯾﻌت ﭘرﺳﺗﺎن ﻗرار
دارﻧد زﯾرا وﺟود ﻣﺑﺎرک اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﺻداق و ﺗﻌ ّﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻﻠوة اﺳت  .اﻣﺎم ﺟﻣﺎل ﺻﻠوة ﻣﺣ ّﻣدی ھﺳﺗﻧد .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺟﻣﺎل ﺻﻠوة ﻣوﺳوی ﺑود و ﺑدﺳت روﺣﺎﻧﯾون ﯾﮭود ﻣﺻﻠوب ﺷد  .و ھﻣﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺑدﺳت
ﺻﻠوة ﭘرﺳﺗﺎن ﻣﺳﻣوم و ﻣﻘﺗول ﺷدﻧد و ھﻣﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ھم ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﺗﺎﺟران ﺷرﯾﻌت  ،ﻣرﺗد و زﻧداﻧﯽ و ﻣﺛﻠﮫ
ﮔﺷﺗﻧد .
 -٩۴راﺳﺗﮕوﺋﯽ و ﺻدق در دﯾن ﺧدا اﺳﺎس و ﺑﺳﺗر داﺋﻣﯽ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ ﺻدﯾﻖ
اﮐﺑر اﺳت در دھﮭﺎ ﺣدﯾث  ،ﺻدق را اﺳﺎس و ﻣﻘﺻد و رأس و ﻣﺣور و ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد دﯾن ﻧﺎﻣﯾده اﺳت .و ﺻدق
ﻓﺻل ﻣﺷﺗرک ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺗب و ﻣذاھب اﻟﮭﯽ و ﺑﺷری در ﺟﮭﺎن ﺑوده اﺳت  .و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎ و ارزﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز
ﮐﺳﯽ در ﺟﮭﺎن ﯾﺎرای اﺑطﺎﻟش را ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﻻاﻗل ﺑﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧد .
 -٩۵ﺻدق ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت  .زﯾرا اﯾن ﺗﺻدﯾﻖ ھﻣﺎن راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا در ھﺳﺗﯽ و
دﯾدار ﺑﺎ اوﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﺳول اﮐرم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﭘروردﮔﺎرا ﺻورت اﺷﯾﺎء را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﻣن
ﺑﻧﻣﺎ " .و ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " در ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم اول ﺧدا را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم و ﺳﭘس ﺧود آن ﭼﯾز را" .اﯾن ھﻣﺎن
اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺻدق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٩۶ﺻدق ھﻣﺎن ﺗﺻدﯾﻖ ھﺳﺗﯽ اﺳت ﺗﺎ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ھﺳﺗﯽ در ھﺳﺗﯽ  .و در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل آن " ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ " ﻗرار
دارد ﮐﮫ اﺳﺎس ھر ﮐذب و اﻧﮑﺎر و ﮐﻔری اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﺑدﯾل و ﺗﺧرﯾب و اﻓﺳﺎد در ھﺳﺗﯽ ﻣﯽ
ﺷود .
 -٩٧ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﻣﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی " ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ " اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﮑذﯾب ھﺳﺗﯽ  .و ﻟذا آﺷﮑﺎرا ﺷﺎھد ظﮭور
اﺷد ﮐﻔر از ﺑطن ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﯾم .
 -٩٨و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ظﮭور اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻌﻧوان ﺟﻣﺎل ﺻﻠوة ﺷﺎھد ظﮭور اﺷد ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دﺟﺎل
ﺣﺎﻣﯽ و ﺻﺎﺣب آن اﺳت و ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﻣﺎن ﺧر د ّﺟﺎل اﺳت ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از رﺳول و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﻘل
ﺷده و ﺑﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت.
 -٩٩ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،ﺿد ﺻدق و ﺿد ﺻﺑر و ﺿد ﺻﻠوة اﺳت زﯾرا ﺿد ھﺳﺗﯽ اﺳت  .ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﺎرﮔﺎه " ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ"
اﺳت  .ﭘس وای ﺑر ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﺳت .
 -١٠٠ﺻدق ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ھﺳﺗﯽ  .ﺻﺑر ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﻧدن ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ  .و ﺻﻠوة ﯾﻌﻧﯽ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ و ظﮭور ﺟﻣﺎل
ھﺳﺗﯽ از اﻧﺳﺎن  .ﺻﻠوة را ﻣﯽ ﺗوان ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرون اﻓﮑﻧﯽ و ظﮭور ﺟﻣﺎل ذات ھﺳﺗﯽ داﻧﺳت از وﺟود
ﺧوﯾﺷﺗن .و ﻋﺑﺎدت ﮐل ﺳﯾر اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳت در ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺻدق و ﺻﺑر و ﺻﻠوة .
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 -١٠١ﺻﻠوة ﺑﺳﺎن زاﯾﺎﻧﯾدن ذات از وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .زاﺋﯾدن ﻧور ذات از ظﻠﻣﺎت ﺻﻔﺎت .
 -١٠٢و اﯾن زاﯾﻣﺎن ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ و ﻣرﺣﻠﮫ دارد  :اذان ﯾﻌﻧﯽ اذن ورود  ،ﻧﯾّت ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾّت ورود  ،اﻗﺎﻣﮫ ﯾﻌﻧﯽ
اﯾﺳﺗﺎدن ﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ذات ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  ،رﮐوع ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ورود اﺳت ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد دو ﻻ ﺷدن ﺟﮭت
ورود از درﺑﯽ ﮐوﺗﺎه  .و ﺳﭘس ﺳﺟود ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ذات اﺳت .
 -١٠٣ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣراﺣل ﺧود ﻣﻘﺎﻣﯽ از ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن اھل ﺻﻠوة در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از ﺳﯾر و
ﺳﻠوﮐش در آن ﻗرار دارد و آن ﻣﻘﺎم اوﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد اھل ﺻﻠوة را ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧﺗﯾن و
راﮐﻌﯾن و ﺳﺎﺟدﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم وﺟودی ھر ﻣؤﻣﻧﯽ در ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل و اﻓﮑﺎر و اذﮐﺎر و
ﻋﺑﺎدات اﺳت :ﻣﻘﺎم ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ورود دارد  ،ﻣﻘﺎم ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ورود اﺳت  ،ﻣﻘﺎم ﮐﺳﯽ ﮐﮫ وارد ﺷده
اﺳت و ﻣﻘﺎم ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻖ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده اﺳت .
 -١٠۴ﺻﻠوة دو ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻠﯽ دارد ﻣﺛل دو ﻗوس ﺗﮑﺎﻣل  .ﻗوس ﻧزول و ﺻﻌود  .ﻗوس ورود و ﺧروج  .ﻗوس
ورودش ھﻣﺎن ﻗوس اﺳﻼم و ﺷرﯾﻌت اﺳت و ﻗوس ﺧروج و ﺻﻌودش ھم ﻗوس طرﯾﻘت و ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻣﺎﻣت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﮐﻣﺎل ﺻﻠوة اﺳت .
 -١٠۵ورود ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن و ﻧزول ﺗﺎ ذات  .و ﺳﭘس ﺧروج و ﻋروج از ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ﻋرﺻﮫ ظﮭور و اﻣﺎﻣت و
ﺗﺟﻠّﯽ اﺳت .
 -١٠۶ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺑﮫ ھﻣراه اﻣﺎﻣش ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن وارد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺧداﯾش از ﺧوﯾﺷﺗن ﺧروج ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن دو
ﻣرﺣﻠﮫ از ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ دو ﻣرﺣﻠﮫ از ﮐل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ دو ﻗوس ﻧزول و ﺻﻌود
ﻧﯾز ھﺳت .
 -١٠٧ﭼون ﻣؤﻣن از ﺧوﯾﺷﺗن زاﺋﯾده ﺷد و ﺧروج ﮐرد ﺟﻣﺎل ذات را در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و دﯾﮕران
ﻧﯾز ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ اﯾن ﻧور ﺟﻣﺎل را از وﺟود ﺧود او درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .او روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻗﻠوب اﺳت .
 -١٠٨ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﺻﻠوة ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ذﮐر اﺳت " ﯾﻌﻧﯽ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﺎد ﻗﻠﺑﯽ
ﺧدا  .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی درک و ﺣﺿور ﺧدا در دل اﺳت و اﯾن ﯾﺎد ﺑﮫ ﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﺧداﺳت در
ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون .
ﺣﯽ ﺑﺎﺷد در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣوﺟب ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﮔردد و
 -١٠٩و ﺻﻠوة در ﺻورﺗﯽ ﺑﮫ ذﮐر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﮭﻣراه اﻣﺎم ّ
ﺷرک .
 -١١٠و ذﮐر ﭼون ﺑﮫ اﻧﻔﺟﺎر رﺳﯾد ﺑﮫ ﺗﺟﻠّﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﺟﻣﺎل ﺣﻖ اﺳت  .و اﯾن ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت و
ﺑﻧده اﯾن وﻗﺎﯾﻊ را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً آزﻣوده و ﯾﺎﻓﺗﮫ ام ھم در ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺧود و ھم ﺑزرﮔﺎن اﯾن راه و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم و اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر )ع( .
 -١١١ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ھر ﻣرﺣﻠﮫ ای از اﯾن ﺳﯾر اﻟﯽ ﷲ و واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ ﯾﺎ اﻧﻔﺟﺎر و ﺟﮭش و ﺗﺟﻠﯽ
ﺑرﺗری ﺑرﺳد ﺑﻼی ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﮭﻣراه ﺻدق و ﺻﺑر ﺑرﺗری رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ً دارای دو ﺟﺑﮭﮫ دروﻧﯽ و ﺑروﻧﯽ
اﺳت :ﻋﺎطﻔﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  .ﻣﺛﻼً در ﺣﯾﺎت رﺳﺎﻟت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﻌراج آﺳﻣﺎﻧﯽ آن ﺣﺿرت ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم در
ﺷراﯾطﯽ رخ ﻧﻣود ﮐﮫ از ھر دو ﺳوی درون و ﺑرون ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺑﻼ و ﻓﺗﻧﮫ و اﻣﺗﺣﺎن اﻟﮭﯽ ﺷدﻧد  .از ﯾﮏ ﺳو ﻓﺗﻧﮫ
ھﺎی ﮐﻔﺎر و ﺧﯾﺎﻧت و ﭘﯾﻣﺎن ﺷﮑﻧﯽ ھﺎی آﻧﺎن و از ﺳوی دﯾﮕر ﺧﯾﺎﻧت ﯾﺎران و اﺻﺣﺎب ﮐﺑﺎر ﺑﺧﺻوص ﻋداوت و
دﺳﯾﺳﮫ ھﻣﺳر ﻣﺣﺑوب ﭘﯾﺎﻣﺑر ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺑﺎ آن رﺳواﺋﯽ ﻋظﯾم ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده و در ﻗرآن ھم ﻣذﮐور
اﺳت ﮐﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﮐﺑﯾری ﺑرای ﺷﺧص ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑود  .و اوج اﯾن ﺑﻼ و اﻣﺗﺣﺎن ﻗﻠﺑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در رﺳﺎﻟت
و ﻣﺣﺑّت و ﻋواطف زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﯾﮑﺟﺎ ﺑر ﺗن و دل و ﺟﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻓرود آﻣد و ﻧﻌره اش را ﺑﮫ ﻋرش ﺧدا در آﺳﻣﺎن
ھﻔﺗم رﺳﺎﻧﯾد و ﻣﻌراج واﻗﻊ ﮔردﯾد .
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 -١١٢ﺧداوﻧد ﺑﮫ رﺳوﻟش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " اﯾن ﺗو ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ را دوﺳت ﺑداری ھداﯾت ﮐﻧﯽ اﯾن ﻣﻧم ﮐﮫ ھر
ﮐﮫ را ﺑﺧواھم و ﻻﯾﻖ ﺑداﻧم ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم" اﯾن ﭘﯾﺎم و اﺧطﺎری ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺑﺎن رﺳﺎﻟت ﻣﻌﻧوی در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .
 -١١٣ﭼﯾزی ﺗﻠﺦ ﺗر و دردﻧﺎﮐﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟت ﻣﻌﻧوی از ﺟﺎﻧب ﻋزﯾزﺗرﯾن ﮐﺳﺎن و
ﯾﺎراﻧش ﻣورد ﺧﯾﺎﻧت واﻗﻊ ﺷود ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﻋﺎطﻔﯽ و ﻧﺎﻣوﺳﯽ ﺑﮭﻣراه ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﮐل رﺳﺎﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اش .
ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﺑر دل و دﯾن از ﺟﺎﻧب ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻟطف و ﻣﺣﺑّت و ﺷﻔﺎﻋت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد  .ﭼﻧﯾن ﺑﻼ و
ﻓﺗﻧﮫ و ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ از درون و ﺑرون اﺳﺎس ﺟﮭش روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌراج ﻋرﻓﺎﻧﯽ رﺳول اﮐرم اﺳت  .اﯾن اﺟر ﻏﺎﯾت ﺻدق
و ﺻﺑر اﺳت .
 -١١۴ﺻدق ﻣﺣ ّﻣدی ﭼﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ او را ﮔول ﺧور ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﺳﺗّﺎری او ﺑود .و ﺻﺑرش
ﭼﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ او را ﻧﺎﺗوان ﺗرﯾن و ﻣﻔﻠس ﺗرﯾن ﺑﺷر ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﻏﺎﯾت رﺣﻣت و ﻣﺣﺑّت او ﺑود  .و از
ﻏﺎﯾت اﯾن ﺻدق و ﺻﺑر ﺑود ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺻﻠوة اﻟﮭﯽ ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ ﺑر ﺟﺎن ﻣﺣ ّﻣدی ﻓرود آﻣد و او را ﺑﮫ ﻏﺎﯾت
ﺻﻠوة ﺑر ﭘروردﮔﺎرش رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻌراج او ﺑود .
 -١١۵ﺻدق ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﺳﻠﯾم و ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﮐر ﺑودن ﺑر اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﻼ و ﺟﻔﺎ و ﺧﯾﺎﻧت از ھﻣﮫ ﺳو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
ﺻﺑر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻼش ﺑرای رﻓﻊ و دﻓﻊ اﯾن ﺑﻼ ﻧﮑردن و ﺑر آن ﻣﺎﻧدن اﺳت  .اﯾن ﻣﺎﻧدن در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺣض اﺳت در
ﺣﯾن ﻧﺎﺑود ﺷدن ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا  .و ﻟذا ﺑراﺳﺗﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرای ﻋﺎرف ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت .
در اﯾن وادی ﻓﻧﺎ ﭼﺎره ای ﺟز اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﺟﮭﯾدن از دﻧﯾﺎ و ورود ﺑﮫ آﺧرت و ﻣﺎورای طﺑﯾﻌت  .و اﯾن
ﺻﻠوة ذات اﺳت و ذات ﺻﻠوة و ﺻﻠوة ﻣطﻠﻖ .
 -١١۶در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺻﻠوة ﻣﺣ ّﻣدی ﭼﯾزی ﺟز ﺳﯾر و ﺳﻠوک در ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدﻣت و ﻧﺟﺎت ﺧﻠﻖ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﺷﻖ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ﭼرا ﮐﮫ " ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻣردم اﺳت از درون و ﺑرون ".
 -١١٧ﺻﻠوة و ﻋرﻓﺎن ﻣﺣ ّﻣدی ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺻﻠوة و ﻋرﻓﺎن ﺧﻠﻖ اﺳت و ﺣﻖ از ﺑطن و اﻋﻣﺎق ظﻠم و ﮐﻔر ﺧﻠﻖ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا اﯾن ﺻﻠوة وﻋرﻓﺎن و ﻧزول و ﺻﻌود ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﺧﻠﻖ اﺳت ﺑﺳوی ﺣﻖ و از ﺣﻖ اﺳت ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ .
و اﯾﻧﺳت ﻋرﻓﺎن اﻣﺎﻣﯾﮫ و ﺻﻠوة آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻋﺑﺎدت ﺣﻖ در ﺧﻠﻖ  .ﻋﺑﺎدت آﺳﻣﺎن در زﻣﯾن و ﻋﺑﺎدت ﺧدا در
ﺧﺎک  .و ﻟذا ﮐﻣﺎل ﺻﻠوة ﮐﮫ ﺳﺟود اﺳت ﺳﺟده ﺑر ﺧﺎک اﺳت و در ﺧﺎک اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﭘروردﮔﺎر دﯾدار ﻣﯽ ﺷود.
و در اﯾن ﺳﺟده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول رﺳول ﻣﺎ " ﭘروردﮔﺎرم ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ وارد ﺷده اﺳت ".
 -١١٨ﺧدای ﻣﺣ ّﻣد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺧﻠﻘﯽ اﺳت و آﺳﻣﺎن ﻣﺣ ّﻣد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً زﻣﯾﻧﯽ اﺳت و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻣﺣ ّﻣد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت و
ﺻﻌود و ﻋروج ﻣﺣ ّﻣدی ھم ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧزوﻟﯽ و ھﺑوطﯽ اﺳت  .زﯾرا دﯾن ﻣﺣ ّﻣد دﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻗﯾﺎﻣت اﺳت  .و ﻟذا
ﻧﻣﺎز و ﺻﻠوة و دﻋﺎی ﻣﺣ ّﻣدی ھم ﻗﻠﺑﯽ و ﺑﺎطﻧﯽ و روی ﺑﮫ اﻧدرون اﺳت زﯾرا ﺧدای ﻣﺣ ّﻣد از رگ ﮔردن ﺑﮫ آدم
ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت.
 -١١٩ﭘس اﮔر ﻋﺑﺎدت ﻣﺣ ّﻣدی ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﻣد و ﺛﻧﺎ و ﭘرﺳﺗش و ﺗﺻدﯾﻖ ھﺳﺗﯽ اﺳت ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﻧور ﭘروردﮔﺎر طﻠوع ﮐرده اﺳت و روز ﺑﮫ روز ﺗﺎﺑﺎن ﺗر ﻣﯽ ﺷود ﭘس ھر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ و آرﻣﺎﻧﯽ در ﻋﯾن ھﺳﺗﯽ و ﻧﻘد
اﺳت زﯾرا ﺧدای ﻣﺣ ّﻣد در آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ ) ﻋﺎﻟم ارض ( وارد ﺷده اﺳت  .و ﻟذا ﺧدای ﻣﺣ ّﻣد  ،ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت و دﯾدﻧﯽ.
و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺧدا را ﭼﻧﺎن ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ ﺑﺎ دو ﭼﺷﻣﺎن ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد.
 -١٢٠ﭘس ﺻدّﯾﻘﯾن ھﻣﺎن ھﺳﺗﯽ ﭘرﺳﺗﺎن و ﺟﻣﺎل ﺟوﯾﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن دﯾدار ﺧدا ھﺳﺗﻧد در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک  .و اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﺑﻘول اﺑن ﻋرﺑﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻋﺷﻖ و ﺟﺳﺗﺟوی دﯾدار ﺧدا در ھﻣﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد از اﻣت ﻣﺣ ّﻣد ﻧﯾﺳت  .و اﯾن
ﻣذھب اﻣﺎﻣﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم اوﻟش ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺧدای ﻧﺎدﯾده را ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﺗم.
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 -١٢١و ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﺧدا را درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم ﺷﻣﺎ را
درک ﻣﯽ ﮐﻧد " و در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد " ﻣن ﭼﺷم اﺷﯾﺎء ھﺳﺗم ﭘس ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺑﯾﻧد  .ﮐﺳﯽ ﻣرا
ﻣﯽ ﺗواﻧد دﯾد ﮐﮫ وﺟود ﻣﺣض ﺑﺎﺷد ﻣﺑرا از ﺻﻔﺎت " از اﯾن دو ﺳﺧن درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ از
ﭼﺷم ﻣوﺟوداﺗش ﺧود را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺻﻔﺎﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺎﻧﯾّت و " ﻣن " ﭘدﯾد آورد زﯾرا "ﻣن"
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ھو را ﺑﺑﯾﻧد  .اﯾن وﺟود ﻣﺣض اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ وﺟودی ﮐﮫ در ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﻧزﯾﮫ
ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد و ﻏرق در ھو ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑرای ﻟﺣظﺎﺗﯽ .و اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آدﻣﯽ دوﺑﺎره ﺑﺧودش ﺑﺎزﮔﺷت و دوﺑﺎره "ﻣن"
ﺷد آن ﺟﻣﺎﻟﯽ را ﮐﮫ وﺟود ﻣﺣض درک ﮐرده ﺑود ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد و اﯾن ھﻣﺎن ذﮐر ﺟﻣﺎﻟﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن
ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧداوﻧد را از روﺑرو و در ﺣﺎل وﻗوع دﯾدار و ﻣﺷﺎھده ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ دﯾدار را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد زﯾرا
اﻧﺳﺎن اﺳﯾر ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت  .ﻣﮑﺎن ﻣوﺟب ﮐوری او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻻﻣﮑﺎن اﺳت و زﻣﺎن ھم ﻣوﺟب ﻏﻔﻠت او از
ﺣﺎل اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ھﻣواره در ﮔذﺷﺗﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻣﺧﻠوق و ﯾﮏ " ﻣن "  .وﻟﯽ وﺟود ﻣﺣض
ﻣﺑرای از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت و در ﺣﺎل اﺳت و ﺣﺎل ﺧداﺳت .
ﻣﺑرا از ﺻﻔت ّ
 " -١٢٢ﺣﺎل " ﻓﻘط اﺣوال ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﺑرا از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت  .زﯾرا وﺟود ﻣﺣض اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺻﻔﺎت  ،ذﮐر و ﻓﻧﺎ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد در اﺳﺗﻐراق ذات اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺣﺎﺿر و
ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣن ِ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓﻧﺎ ﺷده اﺳت  .و ﭼون ﻣن ِ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺧود آﻣد ﺧدا را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد  .ﻓﻘط
در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑراﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺎط ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﭘﯾﭼﯾده ﺷده اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدار ﺟﻣﺎل اﻟﮭﯽ در ﺣﺎل اﺳت وﻟﯽ
ﭼون آﻟوده ﺑﮫ ﺻﻔﺎت و ﻣﻧﯾت اﺳت ﺗﺎب ﺗﺣﻣل اﯾن دﯾدار را ﻧدارد و ﺑﻘول ﻗرآن ﻣﯽ ﮔوﯾد " ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﻣﯽ
ﺑودم و ﺳﭘس ﺧود را در آﺗش دوزخ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺎ ﺻورت " ﺗﺎ ﭘﺎک ﺷود و ﺗﺎب ﺗﺣﻣل دﯾدار ﺧدا را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
 -١٢٣ﺑﻧده ﺧود ﭼﻧد دﯾداری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟطف و ﻧظر اﻟﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﮔردﯾد ﻣدﺗﮭﺎ ﺑطول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ درﮐش ﮐردم و ﺑﮫ ﯾﺎدش
آوردم  .زﯾرا در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٧٢ - ٨۵ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ در وادی ﻓﻧﺎی ھو ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐردم و ﻏرق در ﺟﮭﺎد ﻓﯽ
ﷲ ﺑودم ﮐﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺷﺎھدات ﻏﯾﺑﯽ رخ ﻣﯽ ﻧﻣود و ﻣن ﻧﺑودم ﺗﺎ ﺳﺎل  ٨۵ﮐﮫ ﺑﺧود ﺑﺎزﮔﺷﺗم ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾر از ﺣﻖ
ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ آﻏﺎز ﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد آوردم ﻣﺷﺎھداﺗم را و ﺷروع ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن و ﮔزارش اﯾن ﻣﺷﺎھدات
ﻧﻣودم و ﺑﮫ درک ﻋرﻓﺎﻧﯽ آن ﭘرداﺧﺗم ﻣﺛل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ رؤﯾﺎی ده ﺳﺎﻟﮫ ﺑﯾدار ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ )ع( زﻧدﮔﯽ و ﺳﻠوک ﻣؤﻣﻧﺎن در آﺧراﻟزﻣﺎن را ﺑﮫ ﺧواب اﺻﺣﺎب ﮐﮭف ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻧﻣوده اﺳت وﻟﯽ ﺧواب اﺻﺣﺎب
ﮐﮭف ﺑدون رؤﯾﺎ ﺑود .
 -١٢۴اﮔر آدﻣﯽ در ﻣﺷﺎھده و درک ﺟﮭﺎن ﭘﯾش روی ﺧودش ﺧداوﻧد را دﯾدار ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐور و ﻏﺎﻓل اﺳت ﺑﮫ
دﻟﯾل اﺳﺎرﺗش در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻗرآن  ،زﻣﺎن اﺳﺎس ﺧﺳران اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺧﺳﺎرﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﺣﺿور ﺧدا ﺑﺎﺷد و ﻧﺑﺎﺷد  .ﻣرگ ﺑر آدﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻏﺎﻓل اﺳت .زﯾرا ﻓﻘط ﻣرگ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
را از ﺧواب ﺑﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﺳﺎرت ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻣﯽ رھﺎﻧد آﻧﮭم ﻧﮫ ﯾﮑﺑﺎره .
 -١٢۵ﭘس آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﺟﮭﺎن اﺷﯾﺎء ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻟﻣس و درک ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﯾﺳت ؟ رﺳول ﻣﺎ ﻣﺣ ّﻣد ﻣﺻطﻔﯽ
ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ " ﻣردﻣﺎن در ﺧواﺑﻧد و ﭼون ﺑﻣﯾرﻧد ﺑﯾدار ﺷوﻧد "ﭘس آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آدﻣﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد رؤﯾﺎھﺎی
اوﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻌﺑﯾر و ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺄوﯾل اﺳت  .و ﮐﺎر و رﺳﺎﻟت ﻋﻠوم ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﻋﻠوم ﺟزﺋﯽ و ﻓﻧّﯽ
 ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن در ﻧزد ﺧوﯾﺷﺗن و در ﺑﺎطن ﺧوﯾش ﺑﺎﯾد ﺗﻔﮑر و
ﺗﻌﻘل ﺷود ﺗﺎ ﺣﮑﻣﺗش و ﻋﻠﻣش ﺑﺻورت آﯾﺎت اﻟﮭﯽ آﺷﮑﺎر ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ھر ﭼﯾزی را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﻌﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ
ای از ﺣﺿور ﺧداوﻧد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧد و از اﯾن ﻣﻧظر درﺑﺎره اش ﺑﯾﻧدﯾﺷد  .اﯾن ھﻣﺎن ﺗﻔﮑری اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ )ع( از
ﺑرﺗرﯾن ﻋﺑﺎدات اﺳت.
 -١٢۶و اﻣﺎ آﯾﮫ ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺧدا ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ در ﻣﻧطﻖ ﻗرآﻧﯽ ھر ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از ﻣﻧظر ﺣواس و ادراک
ﮐور و ﮐر و ﻏﺎﻓل و ﺧﺎﺳر ﺑﺷری ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﺳت و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن آﯾﺎت اﺳت  .از ﺟﻣﻠﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن ھم ﯾﮏ
آﯾﮫ اﺳت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن آﯾﮫ ﺧدا در ﻋﺎﻟم ارض اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺧداﺳت و ﻟذا ﺧدا از رگ
ﮔردن ﺑﮫ آدﻣﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت ﯾﻌﻧﯽ درﺳت ﺳرﺟﺎی او ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل او را
ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﭼون ﺧود اوﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت .
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 -١٢٧ﭘس اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑر ﺟﺎی ﺧداﺳت و ﺑﻘول ﻋﻠﯽ )ع( ﺧداوﻧد ﺧو ِد ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ذات و وﺟود ﻣﺣض
اﻧﺳﺎن اﺳت ﭘس ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺟزه و ﮐراﻣت و ﻋظﻣت واﻗﻌﮫ در اﻣر ﺷﻧﺎﺧت اﺳت ﺷﻧﺎﺧت ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش  .ﯾﻌﻧﯽ
ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﻧور ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف در ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ﻋﺑودﯾت ﭘروردﮔﺎرش ﻗرار
دارد و ﻣﺣل ﮐﻣﺎل ﺻﻠوة و روزه و اﻧﻔﺎق و ﺣﺞ و ﺟﮭﺎد و اﻣر ﺑﻣﻌروف اﺳت او ﺧود اﺳوه ﺻﻠوة اﺳت زﯾرا
ﻏرق در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .او داﺋم اﻟﺻﻠوة اﺳت  .و داﺋﻣﺎ ً روزه اﺳت و ھر ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺑﯾش از ﯾﮏ وﻋده ﻏذا
ﻧﻣﯽ ﺧورد در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش ﮐﮫ اﻣری ﺑرﺗر از روزه اﺳت  .دﺳت از دﻧﯾﺎ ﺷﺳﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﮐﻣﺎل ﺧﻣس و زﮐﺎت و
اﻧﻔﺎق اﺳت و ﺣﺟت ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ اﺳت ﭘس ﺧود اﺳوه ﺣﺞ و ﺣﺎﺟﯽ داﺋم اﻟطواف اﺳت ﺑر دور ﺧﺎﻧﮥ ذات  .و
ﻣوﺟودﯾت او ﻧور اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر اﺳت  .اﻣر ﺑﮫ ﺧدا و ﻧﮭﯽ از ﻏﯾر او  .زﯾرا او ﻓﻧﺎی در ﺧداﺳت .
اﯾﻧﺎن اﺻﺣﺎب اﻋراﻓﻧد ﺑﮫ زﻋم ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﮫ ﺟواﻧﻣرداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑر ﭘل ﻋرﻓﺎت ﮐﮫ ﺑﯾن دوزخ و ﺑﮭﺷت اﺳت و ﺑر
اھﺎﻟﯽ اﯾن دو ﻗﻠﻣرو اﺷراف و ﺷﮭود دارﻧد و ھر ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظر ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻣﺷرف ﺑر ﺑﮭﺷت ھﺳﺗﻧد و
ﺑﺳﯾﺎر دﻟﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ در ﺑﮭﺷت ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ رﺳﺎﻟت ﻋرﻓﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﺎن از ﺑﮭﺷت ﺧدا
ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد و از اھﺎﻟﯽ رﺿوان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .اﯾﻧﺎن ھﺳﺗﻧد آﯾﺔ ﷲ و آﯾت ﮐﺑرای ﭘروردﮔﺎر ﺑر روی زﻣﯾن .
 -١٢٨و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻣؤﻣن ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر ﺟﻣﺎل اﻣﺎم ﺷده و در او ﻓﻧﺎ
ﺷود ﺗﺎ ﺣﺿور ﺧداوﻧد را درﯾﺎﺑد  .ﻓﻧﺎی در ﺟﻣﺎل اﻣﺎم اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔس ﻧﻣﺎزﮔزار را ﺻﻔت زداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم
وﺟود ﻣطﻠﻖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و از اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد از ﭼﺷم ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑر ﺧود آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺧود را دﯾدار
ﻣﯽ ﮐﻧد و در اﯾن دﯾدار ﻧﻣﺎزﮔزار ﻓﻧﺎﺳت از ﻣﻧﯾّت ﺧوﯾﺷﺗن  .و ﻟذا اﯾن دﯾدار را ﭘس از ﻧﻣﺎز و در وادی ذﮐرش ﺑﮫ
ﯾﺎد ﻣﯽ آورد .
 -١٢٩اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ " ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺑرای ذﮐر اﺳت و ذﮐر ﺧدا ﺑرﺗر از ﻧﻣﺎز اﺳت" و
ﻟذا ﻧﻣﺎزﮔزار ﭘس از ﻧﻣﺎزش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣدﺗﯽ ﻣﺷﻐول ﺗﺄﻣل و ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ﻧﻣﺎزش ﺑﺎﺷد  .در اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﯾﺎدآوری ﻧﻣﺎزی اﺳت ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳر ﻧﮭﺎده اﺳت  .ﺑدون اﯾن ﯾﺎدآوری ﻧﻣﺎز ھﯾﭻ ارزﺷﯽ ﻧدارد .
 -١٣٠اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺻﻼً ﮐل زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻣؤﻣن و ﺳﺎﻟﮏ اﻟﯽ ﷲ ﺟز ذﮐر و ﯾﺎدآوری آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ارزش
دﯾﮕری ﻧدارد زﯾرا در اﯾن ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اﺳت ﮐﮫ ﭘرده ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن درﯾده ﻣﯽ ﺷود و واﻗﻌﮫ ﮐﺷف ﺣﺟﺎب ﻣﯽ
رب ﻣﯽ ﺷود .
ﮔردد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت ّ
 -١٣١ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻣؤﻣن و ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺑﺎدت اﺳت و ﻟذا ذﮐر و ﯾﺎدآوری ھر ﺑرﮔﯽ از زﻧدﮔﯾش ﮐﺷف و ﺷﮭود
اﺳت و ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ  .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﺑﺎدت ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن ﺧدا در ﺧوﯾﺷﺗن در
ﻟﺣظﺎت ﻋﺑﺎدات ﮔذﺷﺗﮫ  .و ھﻣﮫ اﺣوال و اﻋﻣﺎل و ﺧطورات و رؤﯾﺎھﺎی ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﻋﺑﺎدت اﺳت .
 -١٣٢ﻣؤﻣن ﺑر ﺟﺎی ﺧدا ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﻋﺑودﯾت ھﻣﺎﻧﺎ ﭘرﺳﺗش اﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت وﻟﯽ ذﮐر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﻣﻌﻧﺎی
ﺑرﺧﺎﺳﺗن از ﺟﺎی ﺧداﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺧدا را در ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎد آورد  .ﻋﺑﺎدت واﻗﻌﮫ از ﺧود رﻓﺗن اﺳت و ذﮐر و
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺧود آﻣدن اﺳت  .ﮐل ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺟرﯾﺎﻧﺎت از ﺧود رﻓﺗن و ﺑﺧود آﻣدن
اﺳت .از ﺧود ﻓﻧﺎ ﺷدن و دوﺑﺎره در ﺧود ﺑﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗن  .ﻣرﺣﻠﮫ اول ﻗﻠﻣرو ﻣﺷﺎھده اﺳت و ﻣرﺣﻠﮫ دوم ھم ﻗﻠﻣرو
درک ﻣﺷﺎھده اﺳت .
 -١٣٣ﭘس ﻋﺑﺎدت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘرﺳﺗش و ﻋﺷﻖ ورزی ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر واﻗﻌﮫ از ﺧود ﻓﻧﺎ ﺷدن و از ﺧود رﻓﺗن اﺳت و
ذﮐر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ھم ﺑﺧود ﺑﺎزآﻣدن و درﯾﺎﻓﺗن واﻗﻌﮫ اﺳت  .ﭘس ﺻﻠوة  ،ﻋﺷﻖ ورزی اﺳت و ذﮐر ھم ﻣﻌرﻓت
ﺑر اﯾن واﻗﻌﮫ  .و ﻟذا ﺻﻠوة ﺑﯽ ذﮐر ﺑﯾﮭوده اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﯽ ﻣﻌرﻓت .
 -١٣۴ﭘس ذﮐر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺣﻖ ﺻﻠوة و ﻋﺑﺎدت اﺳت و ﺑدون آن ﺟز ﺟﻧون ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽ آﯾد و ﻣﺻداق وای ﺑر
ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺑﯽ ذﮐر و ﻋرﻓﺎن اﺳت .
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 -١٣۵ﺣﺎﺻل ﻋﺑﺎدت ﺑﯽ ﻣﻌرﻓت ﺟز ﺧراﻓﮫ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ و ﻧﻔﺎق ﻧﯾﺳت و وﺳواس ﻧﺎس و ﺧﻧﺎس و اﺟﻧﮫ و
ﺷﯾﺎطﯾن .
 -١٣۶و اﺻوﻻ ً ﻧﻣﺎز و ﻋﺑﺎدت اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اﻣﺎم ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز ﻧﻔﺎق و ﮔﻣراھﯽ ﻧدارد .
 -١٣٧ﯾﮏ زن روﺳﭘﯽ ﺑﻌﻧوان ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ﻣن رﺟوع ﮐرده ﺑود ﮐﮫ دارای ﺑﯾﻣﺎری ﺟﻠدی وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑﺳﺎن ﺟذام ﺑود .
اﯾن زن ھرﮔز ﻧﻣﺎزش ﻗﺿﺎ ﻧﻣﯽ ﺷد و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻣﺎز ﺷب ﻣﯽ ﺧواﻧد و ھﻣﮫ ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت را ﺑﺟﺎ ﻣﯽ آورد  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻣوﺟب دوری از ﻓﺣﺷﺎء و ﻣﻧﮑرات ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﺑرای اﯾن زن ﺗوﺟﯾﮫ و
ﺗﻘدﯾس روﺳﭘﯽ ﮔری و زﻧﺎﯾش ﺑود و ﺑدون ﻧﻣﺎز ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫ روﺳﭘﯽ ﮔری ﻧﻣﯽ ﺑود  .ﻧﻣﺎزش را ﺗرک دادم
ﺑﯾﻣﺎرﯾش ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓت و روﺳﭘﯽ ﮔری ھم ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓت و آﻧﮕﺎه اﯾﻣﺎن آورد و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ھﻧوز ﺷﮭﺎﻣت اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة
را ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و در آرزوی اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﭘﺎک و ﺑدون ﻣرض و روﺳﭘﯽ ﮔری اﺳت  .در واﻗﻊ اﯾن زن
ﺑﮫ ذﮐر و ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣود  :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺻﻠوة ﺑرای ذﮐر
اﺳت و ذﮐر ﺧدا ﺑرﺗر اﺳت.
 -١٣٨روزی ﻣوﻟوی ﻗﺑل از دﯾدار ﺑﺎ ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی در ﺑﺎزار دﻣﺷﻖ ﻣﯽ ﮔﺷت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﭘﯾرﻣردی ﺣﻣﺎل
ﺳراﺳﯾﻣﮫ ﺑﺳوﯾش ﺷﺗﺎﻓت و ﮔﻔت  :ﯾﺎ ﺷﯾﺦ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷرﻋﯽ دارم ﭘﺎﺳﺧم را ﻣﯽ دھﯽ ؟ ﻣوﻟوی ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺗﯽ
ﻧﺎﺑﺎوراﻧﮫ و ﻣﺷﮑوﮐﯽ ﮔﻔت اﮔر ﺑداﻧم  .ﭘﯾرﻣرد ﺣﻣﺎل ﭘرﺳﯾد  :آﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﻧﺑﯽ در ﻧزد ﺧدا ﺑرﺗر اﺳت ﯾﺎ ﻣﻘﺎم وﻟﯽ؟
ﻣوﻟوی ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﮔﻔت  :اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﺣداﻧﮫ را از ﮐﺟﺎ آورده ای ﮐﮫ ﺳراﺳر ﻓﺗﻧﮫ اﺳت ﻣﻌﻠوم اﺳت .وﻟﯽ
ﺧﺎک ﭘﺎی ﻧﺑﯽ ھم ﻧﻣﯽ ﺷود اﯾن ﭼﮫ ﺳﺋواﻟﯽ اﺳت دﯾﮕر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑر زﺑﺎن ﻧﯾﺎور  .ﭘﯾرﻣرد ﺣﻣﺎل ﮔﻔت :آﯾﺎ
ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗﯽ ؟ و ﺑﻧﺎﮔﺎه در ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎزار ﻣﺣو ﺷد  .وﻟﯽ طوﻓﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﻣوﻟوی آﻏﺎز ﺷد ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد اﯾن
ﭘﯾرﻣرد را در ﺑﺎزار دﻣﺷﻖ ﭘﯾدا ﮐرد و دﺳت ﺑداﻣﻧش ﺷد ﮐﮫ  :ای ﭘﯾرﻣرد ﻣرا درﯾﺎب ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧم از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت
اﯾن ﭼﮫ آﺗﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺟﺎﻧم اﻓﮑﻧدی  .او ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﺑود .
 -١٣٩ﻣﻌ ّﻣﺎی ﺗﺷﺎﺑﮫ و ﺗﻔﺎوت و ﻣﮭﺗری و ﮐﮭﺗری ﺑﯾن ﻧﺑﯽ و وﻟﯽ از ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻠﯾدی ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده اﺳت و
ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان آﻧرا ﻣرز اﻓﺗراق ﻓﮑری ﺑﯾن طرﯾﻘت و ﺷرﯾﻌت ﯾﺎ ﻓﻘﺎھت و ﻋرﻓﺎن داﻧﺳت .
ﻧﺑوت و رﺳﺎﻟت ﻧﺎﺷﯽ از آن
 -١۴٠ﺑرﺧﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن ﺑزرگ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﯽ اﺳت و ﺻﺎﺣب ّ
اﺳت و اﻣﺎ " وﻟﯽ " ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ وﻟﯽ اﺳت و دارای وﻻﯾت و رﺳﺎﻟت ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳت  :ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﺋﻣﮫ دوازده
ﮔﺎﻧﮫ ﺷﯾﻌﮫ ﮐﮫ دارای ﻧص وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت از ﻧزد ﭘدران ﺧود ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ُﻣﮭر وﻻﯾت اﺳت ھﻣﭼون
ﻧﺑوت .
ُﻣﮭر ّ
 -١۴١ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ رﺳول اﮐرم اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر اھل ﺷرﯾﻌت آﻧرا ﺟﻌل ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و آن اﯾﻧﮑﮫ  :آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎء
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑرﻧد اوﻟﯾﺎء آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﯾن ﺣدﯾث ﺑرﺗری ﻣﻘﺎم اوﻟﯾﺎء را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد  .و ﺣدﯾث دﯾﮕری ﺑﺎز
ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ رﺳول اﮐرم دال ﺑر ھﻣﯾن ادﻋﺎﺳت ﮐﮫ  :در آﺧراﻟزﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ از اﻣت ﻣن ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺷﺎن
در ﻧزد ﺧدا از اﻧﺑﯾﺎی ﺳﻠف ) ﯾﺎ اﻧﺑﯾﺎی ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ( ﺑرﺗر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ از ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ ھم ﺑرﺗر اﺳت و از
داوود و ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﯾز .
 -١۴٢و ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻋدم ﺧودآﮔﺎھﯽ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑر وﻻﯾت ﺧوﯾش دال ﺑر ﻣﻘﺎم ﭘﺳت ﺗر آﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای ﺧودآﮔﺎھﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺎم و رﺳﺎﻟت ﺧوﯾش ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دال ﺑر ﯾﻘﯾن اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻣﻘﺎم
ﯾﻘﯾن ﺑرﺗرﯾن ﻣﻘﺎم اﺳت .
 -١۴٣آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﻣﺎﯾز وﯾژه آﻧﮭﺎﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﻘﺎم ﻋﺷﻖ آﻧﮭﺎﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﭘروردﮔﺎر .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺑﯾﺎء  ،ﺑرﮔزﯾده ﺧدا از ﺑدو ﮐودﮐﯽ و ﺑﻠﮑﮫ از ﻋﺎﻟم ذر و رﺣم ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ
ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻟذا دارای ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت ذاﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﭘرورده ﺟﮭﺎد و ﻋﺷﻖ و ﻗﻣﺎرﺑﺎزی ﺧوﯾش ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت و
ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺑرﻋﮑس اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ  ،ﺑواﺳطﮫ ﺧدا ﺑرﮔزﯾده ﻧﺷده اﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺧودﺷﺎن ﺧداوﻧد را
ﺑرﮔزﯾده اﻧد ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن  .و ﺗﻣﺎم ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ و دل و دﯾن و دﻧﯾﺎی ﺧود را در ﻗﻣﺎر ﻋﺷﻖ ﺑﺎ او ﺑﺎﺧﺗﮫ اﻧد و
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ﺧوﺷﻧودﻧد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﻋﮭد و وﻓﺎﺋﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺳﻧد و ﻣدرک و ادﻋﺎ و ﯾﻘﯾﻧﯽ ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺑواﺳطﮫ ﻣﻼﺋﮏ ﮐﮫ اﯾن
ﻣﻘﺎم و رﺳﺎﻟت را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎء ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ از ﺑﺎﺑت ﺣﻣﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﻧد  .ﭘس وﻻﯾت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﺷﻖ ﯾﮑطرﻓﮫ
ﺑﻧده ﺑﮫ ﺧداﺳت ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ .
ﻧﺑوت اﺳت ﭼون
 -١۴۴ﺑﯽ ﺗردﯾد در ﻣﻘﺎم اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺷری و ارزﺷﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ وﻻﯾت ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از ّ
ﻋﺷﻘﯽ ﯾﮑطرﻓﮫ و ادﻋﺎﺋﯽ از ﺳوی اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﭼون ﻧﺑﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﺗر از او ﺗﻣﺎم
ھﺳﺗﯽ ﺧود را وﻗف ﺧدا و ﺣﻘﯾﻘت و ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ھرﮔز اطﻣﯾﻧﺎن ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن راه ﺣﻖ اﺳت ﯾﺎ
ﻧﯾﺳت و آﯾﺎ ﺑﮫ رﺿﺎی ﺧداﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ  .و آﯾﺎ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ای درﺳت ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ  .زﯾرا ھﯾﭻ ﺣﺟت ﺑﯾروﻧﯽ
و ﻣﺣﺳوس ﻣﺛل وﺣﯽ ﯾﺎ ﺟﺑرﺋﯾل و ﻓرﺷﺗﮫ ای از ﺳوی ﺧدا ﺑﺳوﯾش ﻧﻣﯽ آﯾد و او ﻓﻘط ﺑواﺳطﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس
ﺧوﯾش و ﻋﻘل و اﯾﻣﺎﻧش اﯾن راه را ﯾﮏ ﺗﻧﮫ طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .و ﭼون ﺣﺟت ﺑﯾروﻧﯽ و ﻣﻌﺟزه و ﯾﺎری آﺷﮑﺎری از
ﺟﺎﻧب ﺧدا ﻧﯾﺳت ﻣردﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻧدان ھم او را ﭼون ﻧﺑﯽ ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﯾرا ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن ﻋﻘﻠﺷﺎن ﺑﮫ ﭼﺷم
آﻧﮭﺎﺳت.
 -١۴۵ﻧور ھداﯾت ﻧﺑﯽ ھﻣﺎﻧﺎ وﺣﯽ و ﻓرﺷﺗﮫ اﺳت و ﻧور ھداﯾت وﻟﯽ ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت اوﺳت  .ﻋﺎﻣل ھداﯾت ﻧﺑﯽ
ﺑﯾروﻧﯽ اﺳت و ﻋﺎﻣل ھداﯾت وﻟﯽ ﺑﺎطﻧﯽ اﺳت ﭘس از ﯾﻘﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗری ﺑرﺧوردار اﺳت و ھﻣواره ﺑر ﺳر اﯾﻣﺎن
و ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت ﺧود ﭼون ﺑﯾد ﻣﯽ ﻟرزد و ﺑرای ﺑﺎﻻﺗر ﺑردن ﺿرﯾب اطﻣﯾﻧﺎن و ﯾﻘﯾن ﻣﺟﺑور اﺳت ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑر
ﺧود ﺳﺧت ﺑﮕﯾرد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﺧود ﺳﺗم ﮐﻧد  .و اﯾن آﯾﮫ در ﻗرآن ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺑرﺧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن اﯾن ﻧوع اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ را
ﻣﺧﺎطب ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ  :ای ﻣؤﻣﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻧﻔس ﺧود ﺑﺳﯾﺎر اﺳراف ﮐرده اﯾد از رﺣﻣت ﺧدا ﻧوﻣﯾد ﻧﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
ﺧدا ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
 -١۴۶اﮐﺛر آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن آﻣده اﺳت اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن ﻋرﻓﯽ و ﻋﺎدی
در ﺟﺎﻣﻌﮫ .
 -١۴٧اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ در ﺣد ﮐﻣﺎل ﺧود ھﻣﺎن ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن در ﻗرآن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺎﻟص ﯾﺎ ﻋﺎﺑدان
ﻣﺧﻠص  .ﮐﮫ ﻣظﮭر اراده ﺧداﯾﻧد و ﺧداوﻧد آﻧﮭﺎ را ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯽ داﻧد و ﺧودش را ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل
آﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﺑﯽ ﺣﺳﺎﺑﻧد و ﺧدا ھم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﺎب اﺳت و اﺟری ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻓوق
ﺣﺳﺎب اﺳت و اﯾﻧﺎن ﺣﺳﺎب ﻗﯾﺎﻣت ﻧدارﻧد زﯾرا ﻗﯾﺎﻣﺗﺷﺎن در دﻧﯾﺎ ﺑرﭘﺎ ﺷده اﺳت و در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ در ﺟﻧّﺎت ﻧﻌﯾم
ھﺳﺗﻧد و از دﺳت ﺧدا رزق ﻣﯽ ﺧورﻧد.
 -١۴٨ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن در ﻗرآن ﮐﮫ از وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﺑرا ھﺳﺗﻧد در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از اﮐﺛر ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧﻧد زﯾرا
ﭘﯾﺎﻣﺑران از وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﺑرا ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش اﻧﺑﯾﺎء را از ﺷﯾطﺎن ﻣﺑرا ﻧﮑرده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺑﺎدﷲ
اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن را از وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﻧزه ﻧﺎﻣﯾده اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻧﺑﯾﺎء ھم ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم
اﻣﺎﻣت اﺳت ﻣﺛل اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ و ﻣﺣ ّﻣد .
 -١۴٩ﻧﺑوت  ،ﻣﻘﺎم وﺟودی اﻧﺳﺎن در ﻗﻠﻣرو ﻣﻌرﻓت و ﻣﻌﻧوﯾت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﮔزﯾده ﮔﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧداﺳت  .و ﻟذا
در ﻗرآن آﺷﮑﺎرا ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧود را ھم ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺷدﯾدﺗر ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟذا ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﺳﻼم در ﺧطﺑﮫ ای ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﺑﺧدا ﺳوﮔﻧد ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرﮔم ﺑر دوزخ وارد ﻣﯽ ﺷوم ﯾﺎ ﺑر ﺑﮭﺷت .و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷﻣﺎ را ﻟﻣس ﮐرده ﯾﺎ وﺳوﺳﮫ ﻧﻣوده
و ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﮐﮫ وﺳوﺳﮫ ﮐﻧد .وﻟﯽ ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺷﯾطﺎن ﺑر آﻧﺎن ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ
ﻗول ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش .و ﺧداوﻧد راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد .
 -١۵٠آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﻧدﮔﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﭼﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ دارﻧد ؟
 -١۵١ﻋﺑودﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻧده ﮔﯽ  .و اﺧﻼص ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ  .زﯾرا اﺧﻼص ﺑﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎک ﺑودن از ﻏﯾر اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش رﺳﯾد و از ھر ﭼﮫ دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﭘﺎک ﺷد ﺑﮫ وﺟود ﻣﺣض و ذات ﮐﮫ ﺣرﯾم ﺧداﺳت رﺳﯾده اﺳت و

17

او ﻋﺎﺷﻖ اﺳت و ﺑﻧده ﮔﯽ او ھم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و ﻧﮫ از روی ﺗرس و اﮐراه و طﻣﻊ ﺑﮭﺷت ﯾﺎ ھراس از دوزخ ﯾﺎ
ھر ﺣﺳﺎب دﯾﮕری .
 -١۵٢ﻋﺷﻖ ﺑﺧدا در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺑﺷر اﺳت  .زﯾرا ﻋﺎﺷﻖ ﺧداوﻧد از ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑرون ﭘﺎک اﺳت
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ ﺑﺷر ﺗﻣﺎم وﺟودش ﺑواﺳطﮫ ﯾﮏ ﻏﯾر اﺷﻐﺎل ﺷده اﺳت و ﯾﮏ ﻣوﺟود ﺗﺳﺧﯾر ﺷده و ﻣﺟﻧون
و ﺑﯽ اراده اﺳت و ﺑﺎزﯾﭼﮫ  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن در ﻏﺎﯾت ﺑﮫ ﺧود رﺳﯾدن و از ﻏﯾر ﺧود ﭘﺎک ﺷدن اﺳت ﮐﮫ در ذات ﺑﮫ
ﺧدا ﻣﯽ رﺳد و ﺑر او ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷود در ﺧوﯾﺷﺗن  .وﻟﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧوﯾش درﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس اﺳت  .ﭘس
ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﯾﮏ ﻋﺷﻖ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺧودی اﺳت و ﺣﺎﺻل در ﺧود ﻓﻧﺎ ﺷدن و اﺳﺗﻐراق در ذات اﺳت وﻟﯽ ﻋﺷﻖ ﺑﺷری
ﺣﺎﺻل از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدن و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت .
 -١۵٣و ا ّﻣﺎ ﺧداوﻧد درﺑﺎره ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺧدا ﻣﺳﺋول
اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎﺳت و ﺧداوﻧد ﺑواﺳطﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن آﻧﮭﺎ را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا از دﻧﯾﺎ و اھﻠش ﭘﺎک ﺷده اﻧد و از
ﺑﺎﺑت اﻋﻣﺎل ﺧود ھﯾﭻ ﺳودی در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون ﻣﺗﺻور ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺿرر و ﺧطر از ﺑﯾرون آﻧﮭﺎ را
ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد  .آﻧﮭم ﻧﮫ ﺑﮫ اﻣر ﻣﺳﺗﻧد ﺧداوﻧد ھﻣﭼون وﺣﯽ ﺳﻣﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﮑوﺗﯽ و ﺟﺑراﺋﯾﻠﯽ  .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﻣﺎر ﻋﺷﻖ
ﻣﺣض .
 -١۵۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎﻧدان ﻋﺻﻣت و طﮭﺎرت ﻧﯾﺳﺗﻧد و دارای ﻧص اﻣﺎﻣت ﻧﯾﺳﺗﻧد در ﻧزد ﺧداوﻧد
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑرﺗر از اﻧﺑﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﺑﻠﮑﮫ اﻣﺎﻣﺎن دوازده ﮔﺎﻧﮫ دارﻧد و ﻟذا ﻣﻘﺎم ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن در ﻗرآن ﮐﮫ ﻣﻘﺎم
ﻧﺑوت و اﻣﺎﻣت
ﺗﻘرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺑﺎره ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣﺑری ھم ﻧﯾﺎﻣده اﺳت  .و اﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ ورای ّ
اﯾﻧﮭﺎﺳت ﺑرﺗرﯾن ﻣﻘﺎم و ّ
)ع(
دارای اﯾن ﻣﻘﺎم ﺑوده اﻧد ﮐﮫ
ﻣﻧﺻوص ) اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ( اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﯽ اﻧﺑﯾﺎء و ھﻣﮫ اﯾن اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر
ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺑرﮔزﯾدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل ﺟﮭﺎد ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧداوﻧد اﺳت ھﻣﭼون ﻣﺎﺟرای ذﺑﺢ اﺳﻣﺎﻋﯾل
ﺑدﺳت اﺑراھﯾم ﮐﮫ اﻣری ﺑواﺳطﮫ وﺣﯽ ﯾﺎ ﻓرﺷﺗﮫ ای ﻧﺑود و ﻟذا اﺑراھﯾم دﭼﺎر ﺗردﯾد ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا اﻟﻘﺎی اﺑﻠﯾس
ﺑﺎﺷد  .و اﯾن ﻋﻣل او ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯽ ورای ﻧﺑوت او ﺑود ﻣوﺟب ارﺗﻘﺎی او ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت و ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن ﺷد ﮐﮫ
اﻣری ﺟدای ﻧﺑوت اﺳت و ﺑرﺗر از آن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺷری و ﻧﮫ ﻣﻘﺎم اﻟﮭﯽ  .اﯾن ﻋﺷﻖ ورزی و ﻗﻣﺎر ﻋﺷﻖ
اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداﯾش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧوع ﻋﺑﺎدت و ﺻﻠوة اﺳت .
 -١۵۵و ﻟذا اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ھﻣﭼون ذﺑﺢ اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺳت .
 -١۵۶ﭘس واﺿﺢ ﺷد ﮐﮫ ﺻﻠوة ﺧواﻧدﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﻌﺎری ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت ﻣﺛل ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑرای آزادی و ﻋداﻟت ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣوﺟب آزادی و ﻋداﻟت ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ دﻋوی و طﻠب آن اﺳت .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﺞ ھم ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﺎﺣب ﺣﺟت ﺷدن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺷﻌﺎر آن اﺳت  .ﺣﺎﺟﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﺎﻧﺎ اﺑراھﯾم و
اﺳﻣﺎﻋﯾل و ھﺎﺟر ﺑودﻧد و ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ ﺷﻌﺎری و ﺷﻌﺎﺋری در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻣراﺳم ﻧﻣﺎدﯾن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﺗﺎ
اﻧﺷﺎءﷲ ﺑﻌدا ً اﺑراھﯾم وار و ھﺎﺟروار و اﺳﻣﺎﻋﯾل وار زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد  .اﯾﻧﮭﺎ ﻓرﯾﺿﮫ اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻔروض ھﺳﺗﻧد و
ﻓرض ﺷده اﻧد  .ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ھم ﯾﮏ ﻓرﯾﺿﮫ و ﻓرض و ﻧﻣﺎﯾش اﺳت ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة واﻗﻌﯽ  .ﺑرای ھﻣﯾن
اﺳت ﮐﮫ در رواﯾت دارﯾم ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻗﯾﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ اش را ﺑﺎ ﯾﮏ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد و در واﻗﻊ ظﮭور
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﯾﮏ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت .
ﺣﯽ
 -١۵٧آن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﻓﺣﺷﺎء و ﻣﻧﮑرات ﺑﺎزﻣﯽ دارد ورود ﺑر ﯾﮏ ﭘﯾر ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻣﺎم ّ
اﺳت و ورود ﭘﯾر ﺑر ﺑﺎطن ﯾﮏ ﻣؤﻣن اﺳت ﮐﮫ دﻟش را از ﻓﺣﺷﺎء و ﻣﻧﮑر ﻣﺻون ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﻣﯾﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ را
ﻣﯽ زداﯾد  .و ﻟذا وادی ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ و ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ را وادی ﺳر ﺳﭘردن و دل دادن ﺑﮫ اﻣﺎم زﻧده ای
ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣل اراده ﺣﻖ اﺳت و ﻟذا دل دادن ﺑﮫ او ﻋﯾن دل دادن ﺑﮫ
ﺧداﺳت  .و اﯾن اﺳت ﺻﻠوة واﻗﻌﯽ  .و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺻﻠوة ﻣﻔروض و ﻓرﯾﺿﮫ ای اﺳت .
 -١۵٨ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﮭﺎدﺗﯾن ﺟﺎری ﮐردن آﻏﺎز ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ  .ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ھم آﻏﺎز اﻗﺎﻣﮫ
ﺻﻠوة اﺳت ﻧﮫ ﺗﻣﺎم آن .
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 -١۵٩ﺣﺎل از اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ راز و ﺧواص اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة در ﻗرآن ﮐرﯾم ﮐﮫ دھﮭﺎ ﺑﺎر ﺗﮑرار ﺷده اﺳت
ﺑﮭﺗر ﭘﯽ ﺑرد و درﺑﺎره اش اﻧدﯾﺷﯾد و آﯾﺎت ﻣرﺑوطﮫ را ﻓﮭﻣﯾد و ﺗدﺑﯾر ﻧﻣود .
 -١۶٠در ﻗرآن ﮐرﯾم ﺳﺧن از ﻧﻣﺎزی اﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠوب ﺑرﺧﯽ ﻣؤﻣﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ اﻣر ﺧدا  .اﯾن ھﻣﺎن
ﺗﺑدﯾل ﺻﻠوة ﺑﮫ ذﮐر اﺳت و ﻣﻘﺎم داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺷدن اﺳت ﺑﮫ ﻣﺻداق ﺳﺧن ﺑﺎﺑﺎ طﺎھر ﻣﺎ ﮐﮫ  :ﺧوﺷﺎ آﻧﺎن ﮐﮫ داﺋم
در ﻧﻣﺎزﻧد !
 -١۶١ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ ﮐﻣﺎل ﺧرد و ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﻣﻌرﻓت و ذﮐﺎوت را ﺑﮭﻣراه دارد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺑﺷر ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﻌﮑوس و ﻋﻘل را زاﺋل ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﭘس ﻋﺑد ﺧﺎﻟص از ﻣدھوﺷﯽ ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣﻠش ﻓوق ﺣﺳﺎب دﻧﯾﺎﺳت
و ﻧﻔﺳﺎﻧﯾت دﻧﯾوی را ﭘﯾروی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻠﮑﮫ از اﻣری از اﻋﻣﺎق ذاﺗش ﺗﺑﻌﯾّت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻓوق ﻋﻠﯾّﺗﯽ
ﺳﺎﻋﮫ روی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .و اﯾن ﻧوع اﻗداﻣﺎت اﻟﺳﺎﻋﮫ ﻋﯾن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت در درﺟﺎت ورود و اذن
اﺳت و آﻧﯽ و اﻟ ّ
دﺧول ﺑﮫ ﭘرده ای ﺑرﺗر و ﻋﻣﯾﻖ ﺗر در ﺣرﯾم ذات ﺑﺳوی ﻗﻠب ذات ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ اوﻟﯽ و ازﻟﯽ وﺟود و ھﻣﺎن ھﺳﺗﮫ
ﻣرﮐزی وﺟود ﻣطﻠﻖ اﺳت  .و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺧداوﻧد در درﺟﮫ ای از ﺗﺟﻠﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ
ﻣﺻداق اﯾن ﺣدﯾث ﮐﮫ  :ﻣن ﭼﺷم ﭼﯾزھﺎﯾم و ﭼﯾزی ﻣرا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﭼون ﺟز ﻣن ﭼﺷﻣﯽ ﻧﯾﺳت اﻻ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم
وﺟود ﻣﺣض رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .
 -١۶٢ھر اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻣل اﺑراھﯾم وار و اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ و ھﺎﺟری اﺳت ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﮭﺷﯽ ﺑﺳوی
ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی وﺟود ﻣﺣض در ذات اﺳت و ﺟﮭﺷﯽ در ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ اﺳت ﺑرای اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﻣﺎم
اﺳت ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن دارای ﭘﯾر طرﯾﻘت .
 -١۶٣ﻋﺑودﯾت ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در ﺑرون و اﻧدرون ھزار ﺗوی ﻧﻔس ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ در ھر ﻗدم
و اﻗداﻣﯽ واﻗﻌﮫ اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن را دﻗﯾﻖ ﺗر و ﺗﻧﮕﺗر و ﮐﺎﻣﻠﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑر ﭘل ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﮫ در درون و ﺑرون
ﺟز او ﻧﯾﺳت و ﺣﺗﯽ ﺑدن ﺗو ھم ﺑﮫ ﮐﺎرت ﻧﻣﯽ آﯾد و ﺑﻠﮑﮫ ﻣزاﺣم ﮐﺎر اﺳت و ھﻣﮫ ﯾﺎراﻧت ﻧﯾز اﮔر ﺟﻔﺎﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷﻧد
ﺧود ﺳرﺑﺎرﻧد در اﯾن واﻗﻌﮫ .
ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ اﺳت  .ﭘس ھر ﻋﻣل و اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ ﺗو را ﺑﯽ ﭼﺎره ﺗر و
 -١۶۴ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھر اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺑﮫ ﻧﯾّت ّ
ﺑﯾﮑس ﺗر ﺳﺎزد و ﺑﯽ ﯾﺎر و ﯾﺎورﺗر ﮐﮫ ﮔﺎه ﺣﺗﯽ ﻣرگ ھم ﻣددی ﻧرﺳﺎﻧد و ﺟز او ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﮐﻧﻧده ﻣﺣﺎﻻت اﺳت
دادرﺳﯽ ﻧﺗواﻧد ﺑﺎﺷد  .اﯾﻧﺳت ﻣﺻداق اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ﮐﮫ ﺣﺎﺻل اﯾﺎک ﻧﻌﺑد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدن ﺧوﯾﺷﺗن در
ﮐﺎری ﺧطﯾر ﮐﮫ ﺟز ﺧدا ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﻧدارد و ﺟز او را ﺧوش ﻧﻣﯽ آﯾد و اﮔر اﯾن ﮐﺎر و ﻗﻣﺎر ﺑزرگ ﺑرای ﺧدا ﺑﮫ ھدف
ﻧرﺳد ھﻣﮫ ﭼﯾز از دﺳت ﺑرود ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺣﺗﯽ ﺧود اﯾﻣﺎن و ﻋﺷﻖ و ﻋﮭد و وﻓﺎ زاﺋل ﺷود و آدﻣﯽ ﻧﺗواﻧد از ﭘس
اﻣﺗﺣﺎﻧش ﺑرآﯾد و ھﯾﭼﮑس ﺑراﯾت ﻧﻣﺎﻧد ﺣﺗﯽ ﺧود ﺧدا  .و ﺣﺗﯽ آﺑروی ﻋﺷﻖ ھم ﺑرود  .ﻧﮫ اﺻل ﺑﻣﺎﻧد و ﻧﮫ ﻓرع .
و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ ذرات ﺑدن و روان و دل و ﺟﺎن و ﻣﻐز و اﻋﺻﺎب و ذات و ﺻﻔﺎت ﺗو
ﺳﻣﻔوﻧﯽ اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺳر دھد  :ﻓﻘط ﺗو و از ﺗو ﯾﺎری ﻣﯽ ﺟوﯾم ﭼون ﺟز ﺗو ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت در اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و ﻗﻣﺎری
ﮐﮫ دوﺳت دارم ﺑرای ﺗو ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧم و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻧرﺳﺎﻧم  :ﻓﻘط ﺗو !
 -١۶۵ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﻣت و ﺳوی زﻧدﮔﯾش ﺑﮫ ﻣﻘﺻد " ﻓﻘط ﺗو " ﻧﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺟز ﺧدا ﻧﻣﺎﻧد و
اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ﻣﺻداق ﻧﯾﺎﺑد در ھر ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ درﺟﮫ ای  ،اﯾﺎک ﻧﻌﺑد ادﻋﺎﺋﯽ دروﻏﯾن اﺳت و اﯾن ﻣﺻداق ﻧﻣﺎز
ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓوﯾ ٌل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  :وای ﺑر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎزﮔزاران دروﻏﮕو ﮐﮫ دﺳت و
دﻟﺗﺎن ﺑﮫ ﺻد ﺳو دراز اﺳت و آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد اﯾّﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ) ﻓﻘط از ﺗو ﯾﺎری ﻣﯽ ﺟوﯾم ( .
 -١۶۶ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻧﺎ و ھم دھﮭﺎ رواﯾت از رﺳول و اﻣﺎﻣﺎن ﻗﻠب ﻗرآن و ﻧﻣﺎز ﺳوره ﺣﻣد اﺳت و
ﻗﻠب ﺳوره ﺣﻣد ھم اﯾّﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾّﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن اﺳت  .ﮐﮫ اﯾﺎک ﻧﻌﺑد ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدن ﺧوﯾش اﺳت از ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت
و ﺑرای رﺿﺎی ﺣﻖ  .و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ھم در اﯾن ﺑﻧد و ﻣﺣﺎق و ﺑﯽ ﭼﺎره ﮔﯽ ﻣﺣض ﺟز از او ﯾﺎری ﻧﺟﺳﺗن اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺟز اوﺋﯽ اﺻﻼً ﻧﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺗو ﺧودت ھم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺗواﻧﯽ ﺧودت را ﯾﺎری دھﯽ ﮐﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﻣزاﺣم
ﯾﺎری ﺧودت ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺗو ﺧودت ﺑﻧد ﺧود ﺑﺎﺷﯽ و در ﺑﻧد ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷﯽ ﺑرای ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺣﻖ و
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ﺣﻘﯾﻘت  .و ﺟز ﻓﻧﺎی ﺧودت راه ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ  .اﯾﻧﺳت آن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻋﺑﺎدﷲ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن .اﯾﻧﺳت ﻋﺑودﯾت
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ .
 -١۶٧ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭘﺷﺗواﻧﮫ ای از واﻗﻌﯾت و ﻋﻣل و ﺟﮭﺎد را در زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮭﻣراه ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﻣﺎز
ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ اﺳت و ﻣوﺟب ﻧﻔﺎق و ﺟﻧون ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋذاب آن اﺳت .
 -١۶٨ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﮔر ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﺧدا را ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷﻣﺎ را .اﯾن ﯾﺎری ﺑﺷر ﺑﮫ ﺧدا ھﻣﺎﻧﺎ
ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدن ﺧوﯾش اﺳت ﺑرای او  .و ﯾﺎری ﺧدا ﺑﮫ ﺑﺷر ھم آﺷﮑﺎر ﮐردن ﺧود اﺳت در درﺟﺎت ﺗﺟﻠّﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺎت
ذات ﺗﺎ ﺟﻣﺎل .
 -١۶٩در ﺣﻘﯾﻘت ﮐل اﻗﺎﻣﮥ ﺻﻠوة ﮔﻔﺗﮕوی اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدا درﺑﺎرۀ اﯾن ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک
ﻧﺳﺗﻌﯾن ! ﭘس ﻣﺎﺟراﺋﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت  .و اﮔر واﻗﻌﮫ و ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎری ﮔراﻧﮫ ﺑرای ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد اﯾن ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ ﺳﮭوی و
رﯾﺎﺋﯽ و ﻣﮭﻣل اﺳت ﭘس ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ و ﯾﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت .
 -١٧٠ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻧوﻋﯽ از زﯾﺳﺗن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﺑﺧش
ﮔﻔﺗﮕوﺋﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ و ﮐﻼﻣﯽ آن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓرع ﺑر اﺻل ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣل اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣل ﻋﺑﺎدی و ﺑﮫ ﺑﻧد
ﮐﺷﯾدن ﺑرای ﺧدا .
 -١٧١اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد ﮐﮫ " ﺷﻣﺎ ﭼﻘدر ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺳﺧت ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد و ﻣﺣﺎل ﻣﯽ ﺳﺎزﯾد ﺑﮕذارﯾد ﻣردم ھﻣﯾن
ﻧﻣﺎز را ﺑﺧواﻧﻧد و ﻻاﻗل روزی ﭼﻧد ﺑﺎر ﮐﻠﻣﮫ ﷲ را ﺑر زﺑﺎن آورﻧد ﺑﮭﺗر از ھﯾﭻ اﺳت  .ﺳﻧﮓ ﺑزرگ ﻋﻼﻣت ﻧزدن
اﺳت وو ...و ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ دﯾن و ﻋﺑﺎدت را ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد وو ." ...
 -١٧٢ﻣﺎ از ﻋﺑﺎدت ﺻدﯾﻘﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻧﻣﺎز ﻣﺎ ﺑﯾﮭوده و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻌﮑوس
ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد ﻋﻠت از ﻋﻣل و ﺑﯽ ﻓﮑری ﻣﺎﺳت ﻧﮫ از اﺻل ﺷرﯾﻌت و اﺣﮑﺎم دﯾن  .ﺑﯽ ﺗردﯾد اﯾن ﺻﻠوة ﺻدﯾﻘﯾن و
ﻋﻠﯾﯾن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻣﺧﻠﺻﯾن  .ﮐﻣﺗرﯾن ﺧﺎﺻﯾت اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی دﯾن و ﻋﺑﺎدات
ﺧود را درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺗﮑﻠﯾف ﺧود را ﺑﺎ دﯾن و ﻋﺑﺎدات روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اﮔر ﺑﮫ اﺧﻼﺻﯽ ﻧرﺳﯾم ﻻاﻗل از ﺷرک
و ﻧﻔﺎق ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن وﺿﻌﯾت اﺳت ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﺑﯽ رﯾﺎ و داﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ رﺣﻣت ﺧدا ﺑﺳﯾﺎر
ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت از ﻧﻔﺎق و ﺟﻧون دﯾﻧﯽ و ﺧراﻓﺎت .
 -١٧٣اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد اول ﺻﻠوة را اﻗﺎﻣﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد در زﻧدﮔﯽ و ﺳﭘس ﺑﺧواﻧد  .و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن اﺻﻼً
ﺳﺧن از ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﭘﺎ ﻧﻣودن واﻗﻌﮫ ای اﺳت  ،ﺑﻣﺎﻧﻧد ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﯾﺎﻣت و اﻗﺎﻣﮫ ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ ﻟﻐت از ﯾﮏ رﯾﺷﮫ اﺳت  :ﻗﯾﺎم ﮐردن ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺧوﯾﺷﺗن !
 -١٧۴اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن و ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدن ﺧوﯾش ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اﻣﺎم و ﭘﯾر اﺳت ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ رﯾﺎﺿت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد
ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﻘول ﻗرآن ﺑﮫ ﻓﺳﻖ و ﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﮐﺷد و ﯾﺎ ﻣوﺟب ﮐﺑر و ﻏرور دو ﺻد ﭼﻧدان ﻣﯽ ﺷود و ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﻌﮑوس ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾد  .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﻧدارد ﺻﻠوة ﻧدارد زﯾرا ﺟﮭﺎد و ﻣﻌرﻓت ﻧدارد و ﻋﺑد ﻧﯾﺳت .
 -١٧۵اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻣﺣﺻول ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﻧﺑرد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔس ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در ھر ﮔﺎم و ﻣرﺣﻠﮫ ای
ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﯾروﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھم دارد ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻣﺑﺎرزه ﺑرﻋﻠﯾﮫ اﻧواع ﺟﮭل و ﻧﻔﺎق و ﺳﺗم و زور و ﺧﻔﻘﺎن و
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و دزدی و ﺣراﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺧﺎﻧواده ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت و اﺑرﻗدرﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﺧوار ﺗوﺳﻌﮫ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﭘس ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﺟﮭﺎد اﻓﺿل دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﮫ اﺳت  .ﭘس اﻗﺎﻣﮥ ﺻﻠوة ﯾﮏ ﻋﻣل ﺷدﯾدا ً دروﻧﯽ و
ﻓردی اﺳت و ﺗوأﻣﺎن واﻗﻌﮫ ای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – ﺳﯾﺎﺳﯽ – اﻗﺗﺻﺎدی – ﺟﮭﺎﻧﯽ – ﻓرھﻧﮕﯽ ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .زﯾرا ھر ظﻠم
و ظﻠﻣﺗﯽ از ﻧﻔس ﯾﮏ ﺳر ﻧﺦ و ﺟﻠوه ﺑﯾروﻧﯽ ھم دارد ﮐﮫ ﺟوﻻﻧﮕﮫ ﻧﻔس در ﺟﮭﺎن اﺳت در ﺧﺎﻧواده  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و
ﺟﮭﺎن و ﺣﮑوﻣت ھﺎ .
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 -١٧۶اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﻣﺎم زﻣﺎن ھﻣﺎن ﻧﮭﺿت و اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ اوﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺧود او ظﮭور اﺳت و
ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ھم ﺣﺿور و ﺑﯾداری و ﻋداﻟت اﺳت .
 -١٧٧اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد دوراﻧﯽ ﻓرا ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺟد ﮐﺎﻧون ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﺳت و ﻣؤﻣﻧﯽ در آن وارد
ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣردم ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن از اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ و اﺻﺣﺎب اﻋراف ) ﻋرﻓﺎ ( اطﺎﻋت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ
ﻧﻔﺎق دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﺷد ﮐﻔر اﺳت  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در دوره ﻏﯾﺑت اﻣﺎم  ،اﺻﺣﺎب اﻋراف ھﻣﺎن اوﻟﯾﺎی اﻣﺎم
زﻣﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن اوﯾﻧد  .و ﭘﯾروی از ﻣراﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد ﺑواﺳطﮫ رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺳراﺳر ﺷرک و ﻧﻔﺎق و رﯾﺎﮐﺎری اﺳت
درﺳت ﻣﺛل ﭘﯾروی از ﻗرآن ﺑدون وﺟود رﺳول و اﻣﺎم .
 -١٧٨ﮔوﯾﻧد ﻋﺎﺑدی ﮐﮫ ﻋﻣری در ﻧﻣﺎز و ورد زﯾﺳﺗﮫ ﺑود از دﻧﯾﺎ رﻓت و ﺑﻌد ﺑﮫ ﺧواب ﻣرﯾدی آﻣد ﮐﮫ  :از ھﻣﮫ
ﻋﺑﺎدات ﻓﻘط دو رﮐﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش از اﯾن در اﺿطراری ﺷدﯾد ﺧواﻧدم اﺟﺎﺑت ﺷد و ﻣرا ﻧﺟﺎت داد و ﺑر آﺧرت
راھم دادﻧد و در ﺑرزخ ﻧﻣﺎﻧدم  .اﯾن ھﻣﺎن دو رﮐﻌﺗﯽ ﺑوده ﮐﮫ اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن را ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷﯾده اﺳت از ﻓرط اﯾﺎک
ﻧﻌﺑد  .و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺻﻠوة ﺑوده ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺷده و ﻓﻘط ﺧواﻧده ﻧﺷده اﺳت .
 -١٧٩اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة در ﺻورت ظﺎھر ھم ﺑرﭘﺎ ﺷدن و ﻗﯾﺎم ﮐردن اﺳت ﺑرای ﺧدا و در ﻣﻘﺎﺑل او و رو در روی او
اﯾﺳﺗﺎدن و ﺟز او را ﻧﺧواﻧدن از ﻓرط ﺷدّت اﯾﺎک ﻧﻌﺑد ﺑﮫ اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن رﺳﯾدن و ﺑﮫ ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن
اﻗﺎﻣﮫ ﻗﺎﻣت ﻗﯾﺎم ﮐﻧﻧده اﺳت دﺳت ﯾﺎﻓﺗن و او را در ذات اﯾن ﻗﺎﻣت دﯾدن در ﻣﻘﺎﺑل روی ﺧوﯾش  .و ﻓﻘط در ﭼﻧﯾن
ﺻورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺧدای را ﭼﻧﺎن ﻋﺑﺎدت ﮐرد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ او را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .
 -١٨٠رﺳول ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد اﮔر ﻋﺑﺎدت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﻣﻌرﻓت ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗوان ﮐوھﮭﺎ را ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐرد .و ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯾروی
از او ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﺎﺋﻧﺎت را از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷت  .ﭼﮕوﻧﮫ ؟
 -١٨١اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﺎ دﻋﺎﺋﯽ ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا را ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺣ ّﻣد و ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮑدﯾﮕر زﻣﺎن را ﺑﮫ
آﺧر رﺳﺎﻧﯾدﻧد و ﺑﺷرﯾت را وارد ﻗﯾﺎﻣت ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﻧﻣودﻧد  .و اﯾﻧﮭﺎ ﺑدﺳت ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ دﻋﺎ ﺑود ﺑﺎ دﻋﺎی
دﺳت دل ﺑود  .آدﻣﯽ ﺑﺎ دﺳﺗش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ را زﯾر و رو ﮐﻧد زﯾرا اﻧﺳﺎن ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت و ﻗطب
ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن .
 -١٨٢ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و دﻋﺎھﺎی آدﻣﯽ ﺑس ﺣﻘﯾر و ﻓﻘﯾر و ﺻﻐﯾر اﺳت آﻧﮭم ﺑس ﺳﺳت و ﺑﺎزﯾﮕراﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﯾﻧﺣﺎل ھﻣﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾش در طول ﻋﻣرش اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎزه اﯾﻧﮭم ﯾﺎدش ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﺟﺎﺑت ﺷده اﺳت و
ھﻣواره ﮐﺎﻓر و ﻣﻧﮑر اﺳت و ﺟز ﺧر ﺣﻣﺎﻟﯽ ھﻧری ﻧدارد .
 -١٨٣آﻧﮑﮫ او را اراده ﮐﻧد و اﯾن دﻋﺎﯾش را ﮐﮫ ﺑﻣﺎ آﻣوﺧﺗﮫ ﭘﯾروی ﮐﻧد ﮐﮫ  :ادﻋوﻧﯽ اﺳﺗﺟب ﻟﮑم )ﻣرا ﺑﺧواﻧﯾد
ﺗﺎ ﺟواﺑﺗﺎن ﺑدھم( ھﻣﮫ ﭼﯾز را اراده ﮐرده اﺳت و ﮐل اراده ﺧود را ﻣﺣﻘﻖ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت آﻧﮑﮫ او را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ وﺟود
ﺷر ﻣن
ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺧواﻧد وﺟود ﻣطﻠﻖ ﺧود را اراده ﮐرده اﺳت ﮐﮫ  :ﺧداﯾﺎ ﺑﯾﺎ در ﻣن ﺑﻧﺷﯾن و ﻣرا از ّ
ﺑرھﺎن و ﻣن ﺑﺎش و ﻣرا ﺑرای ﺧودت ﺑﺧواه ﮐﮫ ﻣن ﺧودم را ﺑرای ﺧودم ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﭼون ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺧود را
ﭼﮫ ﮐﻧم و ﭼﮫ ﺑﺧواھم از ﺧودم  .ﻣن ﺑر روی دو دﺳت ﺧودم ﺳﺧت ﺑﺎد ﮐرده ام ﺑﯾﺎ و ﻣرا از دﺳﺗم ﺑﺳﺗﺎن .
 -١٨۴و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ او ﯾﺎ ﺧودش ﻣرا ﺑﮫ ﺑﻧد ﻋﺑودﯾت ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﺟز او ﻧﺧواھم و ﯾﺎ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺳوﯾم
ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﺗﺎ ﻣرا ﺑﮫ ﺑﻧد ﻋﺑودﯾت ﺑﮑﺷﺎﻧد و ﯾﺎری دھد .
 " -١٨۵اﻧس و ﺟن را ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧد " .اﻧس ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﺣﺳوﺳﺎت اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎ آن اﻧس دارﯾم و ﺟن ھم ﻋواﻟم ﻏﯾب و ﻧﺎﻣﺣﺳوس اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮏ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھر دو را ﺑﮫ
ﻗﺻد ﻋﺑﺎدت آﻓرﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻋﯾﻧﯽ و ﻏﯾﺑﯽ ھر دو ﻋﺎﺑدﻧد ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻋﺑودﯾت آﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ﻣوﺟودﯾت
و ﺧﻠﻘت و ﮔردش و ﺣرﮐت و ﺟﻧﺑش دروﻧﯽ و ﺑروﻧﯽ آﻧﮭﺎﺳت  .ﺟز ﻋﺑودﯾت ﻧﯾﺳت .

21

 -١٨۶ﻋﺑودﯾت ھﺳﺗﯽ ھﻣﺎن ﻣوﺟودﯾت و ﻋرﺻﮥ ظﮭور ﻋﺎﻟم وﺟود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﻣﺣﺳوﺳﺎت و ﺟﻣﺎل اﺳت و اﯾن
ﭘرﺳﺗش و ﻋﺷﻖ ورزی ﺑﺎ ﺧداوﻧدﮔﺎر اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﻋرﺻﮫ آﺷﮑﺎری ﺟﻣﺎل واﺣده او
ﻣﯽ ﺷود در ﻗﯾﺎﻣت ﮐﺑرا  .و اﯾن ﮐﻣﺎل ﺧﻠﻘت و ﻣﻘﺻود ھﺳﺗﯽ اﺳت و ﻣطﻠﻖ ﻋﺑودﯾت .
 -١٨٧اﮔر ﺟز او ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت و ﻧﺧواھد ﺑود ﭘس اﯾن ﺧود اوﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد و اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ او
ﻋرﺻﮫ ﺧﻠﻘت ﺟﮭﺎن اﺳت ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺧداﺳت و اﯾن ﺧودﭘرﺳﺗﯽ او ﻋﯾن ﮐراﻣت و رﺣﻣت و اﯾﺛﺎر و
ﺑﺧﺷش اوﺳت ﺑﮫ ﻋدم  .ﮐﮫ ﻋدم ھم اﯾده ای ﺑود در ﻧزد او ﮐﮫ از ﻋﺷﻖ او ﺑﮫ ظﮭور ﺧودش ﺑوﺟد آﻣد و ﺑﮫ وﺟود
آﻣد و آﺋﯾﻧﮫ ﺟﻣﺎل او ﺷد ﺗﺎ او را ﺑﮫ او ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ﺗﺎ ﺟﻣﺎل ﺧود را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧد و ﻏرق در ﻣﺳﺗﯽ ﺷود از زﯾﺑﺎﺋﯽ
ﺧودش  .و اﯾن زﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻣﺳﺗﯽ اش را ﻧﯾز ﺑﮫ ذات ﻋدم ﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ آدم ﺷد .
 -١٨٨ﭘس ﻋﺑودﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت اﻻ ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻘت و ﺷدن و رﻓﺗن ﺑﺳوی ظﮭور ﻣطﻠﻖ ﯾﮑداﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎز ﺟز او
ﻧﺑﺎﺷد.
 -١٨٩ﭘس ﻋﺑودﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺟز ﺗﻼش ﺑرای آﺋﯾﻧﮫ ﺷدن در دﺳت او  .زﯾرا ذات ﻋدم ﮐﮫ آدم اﺳت ﻗرار اﺳت آن
آﺋﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد  .و آﺋﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد از ﻣوﺟودﯾت ﭘﺎک ﺷود و ھﯾﭻ ﻧﻘﺷﯽ ﻧﭘذﯾرد ﺗﺎ او را در ﺧود ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد  .و اﯾن واﻗﻌﮫ
ھﻣﺎن ﻋﺑودﯾت ﻣﺧﺻوص آدم اﺳت  .ﭘﺎک ﺷدن از ﺑودن و ﺷدن و ﭼﯾزی ﺑودن  .و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺑﺎدت و ﯾﺎری او .
 -١٩٠ﻋدم را ﺑﮫ وﺟود آورد و ذات ﻋدم را ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻧداﺷت و در ﻋدﻣﯾت ﺧود ﻣطﻠﻖ ﺑود و
ﻋدﻣﯾت ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾد در روز آﺧر ﺧﻠﻘﺗش ﺑﮫ زور ﺑﮫ وﺟود آورد و ﻧﺎﻣش را آدم ﻧﮭﺎد و او را ﺑدﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣود ﺗﺎ اﮔر ﻧﻣﯽ ﺧواھد او را ﻧﭘرﺳﺗد و ﻋﺎﺑد ﻧﺑﺎﺷد و ﺑرای ﺧودش ﻣوﺟودی ﺟداﮔﺎﻧﮫ و
ﻣﺳﺗﻘل از ھﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد .
 -١٩١ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑرای ﺧودش ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑرﮔزﯾﻧد ﭘس ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﻋﺷﻖ و آزادی ﺧوﯾش ﺗن ﺑﮫ اﯾن ﺧﻼﻓت اﻟﮭﯽ ﺑدھد  .و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧﻼﻓت را ﺑرﮔزﯾدﻧد .
اﻧﺑﯾﺎء ﺑرﮔزﯾده ﺧداﯾﻧد و ﺧدا ھم ﺑرﮔزﯾده اوﻟﯾﺎی ﺧوﯾش اﺳت .
 -١٩٢اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﺣدود وﺟود ﺧوﯾش را در ھم ﺷﮑﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد در اﯾﺷﺎن ﺟﺎی ﮔﯾرد و ﺧﻼﻓت ﻣﻣﮑن ﺷود
و ﺧدا ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردد و ﺑﺎ ﺧود دﯾدار ﮐﻧد  .اﯾن ﻋﺑﺎدت ﻣﺧﻠﺻﯾن و ﺻدّﯾﻘﯾن اﺳت .
 -١٩٣در ھم ﺷﮑﺳﺗن ﺣدود وﺟود ھﻣﺎن در ھم ﺷﮑﺳﺗن ﻣﻧﯾّت ﻓردی اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺑﯾرون در ھم ﺷﮑﺳﺗن
ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و ﻋﺎطﻔﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و طﺑﯾﻌﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧژادی اﺳت ﺗﺎ در ھم
ﺷﮑﺳﺗن ﺗن و ﻏراﯾز و ﺣواس  .اﯾن ﺧراﺑﺎت ﻗﻠﻣرو ﺗﺟﻠﯽ ﻧور ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی " وه ﻋﺟب ﺑﯾن ﮐﮫ
ﭼﮫ ﻧوری زﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم " .
 -١٩۴و در اﯾن ﻣﯾﺎن ھﯾﭻ دژی ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﺗر و ھوﻟﻧﺎﮐﺗر و ﮐﺎﻓرﺗر و ﺷﻘﯽ ﺗر از دژ ﻧژاد و وراﺛت و ﺧﺎﻧدان و
ﻋواطف ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﻧﯾﺳت و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑرج و ﺑﺎروھﺎی اﯾن دژ را در ھم ﺷﮑﺳت و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺑودﯾت
ﻣطﻠﻖ رﺳﯾد اﺑراھﯾم )ع( ﺑود .
 -١٩۵از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﺎﻧون ﮐﻣﺎل ﻣﮭر و ﻣﺣﺑّت اﻟﮭﯽ ھﺳﺗﻧد ﻟذا ﻣﺣﺑّت و ﻟطف آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣردم و
ﺧﺎﺻﮫ اطراﻓﯾﺎن و ﻧژاد ﺧود ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﯾزان ﺷدﯾد و ﻋﻣﯾﻖ اﺳت و ﻟذا رھﺎﺋﯽ از اﺳﺎرت آن ﺳﺧت ﺗر و ﮔﺎه
ﺗراژﯾﮏ اﺳت ھﻣﭼون اﺑراھﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘدر ﺧود ﺟﻧﮕﯾد و ھﻣﺳرش را ﺗﺑﻌﯾد ﮐرد و ﭘﺳرش را ذﺑﺢ ﻧﻣود .
 -١٩۶ﻣﺣﺑّت ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﮐﺎﻓر ھﻣواره ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر و ﺗراژﯾﮏ ﺑوده اﺳت و ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﺣﺑّت ﻣؤﻣﻧﺎن و اوﻟﯾﺎی
اﻟﮭﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﮐﻔرﺷﺎن ﺷﻘﯽ ﺗر و ﻋدوﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﺷد ﻋداوت ﺧود را ﺑﺎ دﯾن ﺧدا آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎﻓران از ﻧژاد ﺑﺎﺷﻧد  .ھﻣﭼون ﻣﺎﺟرای ﻋﻘﯾل ﺑرادر ﻋﻠﯽ )ع( ﯾﺎ ﻋﺎﯾﺷﮫ ھﻣﺳر ﻣﺣﺑوب
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﯾﺎﻧت ھﺎ را ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻧﺑﯽ و اﻣﺎم روا داﺷﺗﻧد .
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 -١٩٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﻋﺑﺎدت ﯾﮏ ﻣؤﻣن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧد و واﻟدﯾن اﺳت زﯾرا اﯾﻧﺎن
ﺷﻘﯽ ﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن اﯾﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﺗذ ّﮐر ﺷده اﺳت.
 -١٩٨اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣؤﻣن ﺣﺗﯽ در ﻣﻘﺎم وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت ھم ﻗﺎدر ﺑﮫ ھداﯾت ﻋزﯾزان ﺧود ﻧﯾﺳت " ﻣﭘﻧدار آﻧﺎن
را ﮐﮫ دوﺳﺗﺷﺎن داری ھداﯾت ﺗواﻧﯽ ﮐرد" .ﻗرآن – زﯾرا آﻧﺎن ﺧود را ﺷرﯾﮏ ﺧدا ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺧداوﻧد را
ھووی ﺧود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و در ﺟﻧﮓ روﺑرو ﺑﺎ ﺧدا ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺑﺻورت اﻧﮑﺎر اﯾﻣﺎن و ﻋﺑودﯾت ﻣرد ﺣﻖ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود  .ﻧژاد  ،ﺧﺻم درﺟﮫ ﯾﮏ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ در ﻣردان ﺧداﺳت  .و ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻧژاد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی
ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﻋﺑودﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻧژاد اﻟﺑﺗﮫ ﻟطﯾف ﺗرﯾن و ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن ﻧﺑردھﺎ در ﻗﻠﻣرو ﻋﺑودﯾت اﺳت .
اﯾن ﻧﺑرد در دل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت و اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ھر ﻏﯾری ﭘﺎک ﺷود ﺗﺎ ﺧداوﻧد ﺑر آن وارد
ﺷود و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ھﻧوز اﺛری از ﻏﯾر در دل اﺳت ﺧداوﻧد وارد ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -١٩٩ﻣردان ﺧدا ﻋﺎﺷﻘﻧد ﺑر ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن  .و طﺑﻌﺎ ً ﺑر ﻧزدﯾﮑﺎن ﺧود ﻋﺎﺷﻘﺗرﻧد  .و اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﺟﺎب و
ﺟﮭﺎد آﻧﮭﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧداﺳت و ﻋﺑودﯾت ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ .
 -٢٠٠ھر ﮐﮫ ﻣورد ﻣﺣﺑّت و ﻧظر ﻣردان ﺧدا ﻗرار ﮔﯾرد دﭼﺎر اﺣﺳﺎس ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود زﯾرا اﻧرژی ﻗﻠﺑﯽ و
روﺣﺎﻧﯽ اﯾن ﻣردان  ،اﻟﮭﯽ اﺳت و ﻟذا ﮐﺎﻓران و ﻣﺷرﮐﺎن ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع اﯾن ﻣﺣﺑّت دﯾواﻧﮫ و ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد
و ﮐوس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻋﺎﻗﺑت ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﻣر ﺑﮫ ﻗﺗل و ﻧﺎﺑودی ﻣﻧﺷﺄ ﻣﺣﺑّت ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد زﯾرا ﭼﺷم دﯾدن ھﯾﭻ رﻗﯾب
دﯾﮕری را ﻧدارﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﯾده ﺷوﻧد و اﯾن ﺟﻧﮓ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺧداﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن اﺑﻠﯾﺳﯾت ﻧﻔس
اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم دﯾدن ﻏﯾر ﺧودش را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﻧداﺷت و ﻋﺎﻗﺑت ﻣﻠﻌون درﮔﺎه ﺧدا واﻗﻊ ﺷد .
 -٢٠١اﮔر ﻋﻠﯽ )ع( اﻣﺎم ﻣطﻠﻖ و ﻣظﮭر ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺷرﯾت ھﻣواره ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﺧود ھوﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت  .اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﮭر و ﻗﮭر ﺧداﺳت ﮐﮫ از وﺟود ﺧﻠﯾﻔﮫ اش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود .
 -٢٠٢آﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺗر اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ دل ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺑوﺑﮭﺎی ﺧود ﻗﮭﺎرﺗر ﺑﺎﺷد وﮔرﻧﮫ ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ زﯾر دﺳت
و ﭘﺎھﺎی ﻣﺣﺑوﺑﮭﺎی زﻣﯾﻧﯽ ﻟﺟن ﻣﺎل و ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮔردد و ﻣﻌﺻﯾﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر از اﯾن ﺑرای اھل اﯾﻣﺎن و ﻋﺑودﯾت ﻧﯾﺳت.
ﺑزرﮔﺗرﯾن آﻓت و دﺷﻣن ﻋﺑودﯾت ھﻣﺎﻧﺎ ﻋواطف ﻧژادی و ﻏرﯾزی اﺳت .
 -٢٠٣اﺧﻼص در ﻋﺑﺎدت ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻧﺑرد ﺑﺎ دل ﺧوﯾش اﺳت و دل اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠص ﺳراﺳر ﺗﯾر ﺑﺎران ﺧﻼﯾﻖ و
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻧزدﯾﮑﺎن اﺳت و ﺧﯾﺎﻧت اطراﻓﯾﺎن و ﻋزﯾزان و ﻧژاد وﯾژه ﮔﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﺧﻠﺻﯾن اﺳت  .ﻣﻧطﻖ ﻧزدﯾﮑﺎن
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ  :ﺗو ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ اﯾﻧﻘدر ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﻋﺷﻘت را ﺻرف ﻣﺎ ﮐﻧﯽ  .دﺷﻣﻧﯽ ﻧزدﯾﮑﺎن و
ﻋزﯾزان و ﺧﺎﻧواده ﺑﺎ ﺧدای ﻣردان ﺣﻖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت .
 -٢٠۴ﻣرد ﺣﻖ در ﻣﯾﺎن اطراﻓﯾﺎﻧش و از ﻣﻧظر ﻣردم ﺑﺳﺎن طﻌﻣﮫ ای ﺑس ﻟذﯾذ اﺳت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﺑرای ﺗﺻﺎﺣب و
ﺑﻠﻌﯾدن ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎﻟش ﻧﻘﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺳﺎﺋرﯾن را دﺷﻣن ﺧود ﻣﯽ داﻧﻧد زﯾرا ﻣرد ﺣﻖ از ﻧزد ﺧود دارای اراده
ای ﻧﯾﺳت و اراده او اراده ﺧداﺳت و ﻣﻧﯽ ﻧدارد  .اﯾن ﺑﯽ ﻣﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕران را ﺑﮫ ھوس و وﺳوﺳﮫ ﺗﺻﺎﺣب
او ﻣﯽ اﻧدازد و دﯾواﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ اراده ای ﮐﮫ ھﻣﭼون ﮔﻧﺟﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﺑﯽ ﺻﺎﺣب اﺳت  .ﻟذا
ھﻣﮕﺎن را ﺑﮫ طﻣﻊ واﻣﯽ دارد  .و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن طﻣﻊ در ﻧزدﯾﮑﺎن و ﻓﺎﻣﯾل دو ﺻد ﭼﻧدان اﺳت  .ﭼﻧﯾن واﻗﻌﮫ ای
ھﻣواره در طول ﺗﺎرﯾﺦ در اطراف ﻣردان ﺧدا ﮔزارش ﺷده اﺳت و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻗﺗل اﯾن ﻣردان ﺷده اﺳت
ﺑدﺳت ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﮐﺳﺎن .
 -٢٠۵اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ – ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻣؤﻣن اھل ﻋﺑودﯾت اﺳت زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺧود را ﺑرای رﺿﺎی او ﺑﮫ ﺑﻧد اﻓﮑﻧده و ﺟز او ﯾﺎور و ﻧﺎﺟﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم او را
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺳﭘس ﺧود او را ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود وﻋده داده اﺳت ﮐﮫ  :ﺧداوﻧد ﺑر ﺻراط
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم در اﻧﺗظﺎر ﺑﻧدﮔﺎن اﺳت.
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 -٢٠۶در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺿرت اﺑراھﯾم ﭘس از ﭘﯾروزی در اﻣﺗﺣﺎن ﻋظﯾم ذﺑﺢ ﻓرزﻧدش ﮐﮫ ﻣورد ﻟطف
اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺧداوﻧد از وی ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ از او طﻠب ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧواھد ﺑﻧﻣﺎﯾد و اﺑراھﯾم از ﺧداوﻧد
ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ او و ﻓرزﻧداﻧش را اھل ﺻﻠوة ﮐﻧد .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺻﻠوة رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﻧدارد
وﮔرﻧﮫ ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﻗﺑل از اﯾن واﻗﻌﮫ اھل ﻧﻣﺎز ﻧﺑوده ﺑﺎﺷد  .ﭘس ﺻﻠوة ﻣﻘﺎم و واﻗﻌﮫ ای دﯾﮕر اﺳت
و آن واﻗﻌﮫ ورود ﺑﮫ ﺣرم ﻗدﺳﯽ ﻟطف ﺣﻖ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮔﺎه ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺧواھد ﺑر آن وارد ﺷود و اذن ورود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ وارد ﺷدن ﺑر ﭘروردﮔﺎر  .و اﯾن آن اﺟری اﺳت ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺑرای ﺧود و ﻓرزﻧداﻧش طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺑرﺗرﯾن اﺟر و طﻠب اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم داﺋم اﻟﺻﻠوة ﺑودن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﻣواره ﻣﻘﯾم ﺣرم اﻣن و ﻟطف اﻟﮭﯽ
ﺑودن  .و اﯾن ﻣﻘﺎم ﺣﺎل و ﺣﺿور و وﻻﯾت و اﻣﺎﻣت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣواره ﺑر ﺻراط ﺑودن و ھﻣواره ﺑﺎ او ﺑودن و
او ﺑودن .
 -٢٠٧ﻋﺑﺎدت ﺻدﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻل ﺻدق آﻧﮭﺎﺳت و اﺻﻼً ﻋﺑودﯾت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ ﺑﻧد اﻓﮑﻧدن ﺧوﯾش در دام ﺑﻼی ﺣﻖ در
ھر ﻣرﺗﺑﮫ و ﻧوﻋﯽ ﻣﺣﺻول اﻧواع و درﺟﺎت ﺻدق در زﻧدﮔﯽ اﺳت  .زﯾرا ھر ﺳﺧن و ﻋﻣل ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ای در ﺣﯾﺎت
دﻧﯾﺎ و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ اﮐﺛر آن ﮐذاب و رﯾﺎﮐﺎر و ﻣﻧﮑر ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ دام ﺑﻼ ﺑدﺳت ﺧوﯾش اﺳت .
 -٢٠٨اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ راﺳﺗﮕوﺋﯽ و ﺻدﻗش ﻣطرود ﻋزﯾزان و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﮑوﻣت و زﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و در
ﻣﺣﺎﺻره اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺻدھﺎ ﮔﻧﺎه ﻧﺎﮐرده ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺗﯽ ﻋزﯾزان و
ﺧﺎﻧواده اش طردش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و اﯾن واﺿﺢ ﺗرﯾن راه و رﺳم ﻋﺑودﯾت و ﺑﻼﺟوﺋﯽ ﺑرای رﺿﺎی ﺣﻖ اﺳت و ﺑﮫ
ﻋﺷﻖ ﺣﻘﯾﻘت  .و اﯾن ﯾﺎری ﮐردن ﺧداﺳت ﮐﮫ ﯾﺎری ﺧدا را واﺟب ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑر ﺑﻧده اش  .اﯾن ﺗﻌﯾّن اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و
اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن اﺳت و ﯾﺎری ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را .
 -٢٠٩آﻧﮑﮫ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد ﻓﻘﯾر ﻣﯽ ﺷود ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود طرد ﻣﯽ ﺷود ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ زﻧدان ﻣﯽ رود ﺗﺑﻌﯾد ﻣﯽ
ﺷود و ﺑﮫ ﭘﺎی دار ﻣﯽ رود و اﯾن ھﺎ راه و رﺳم ﻋﺑودﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾط اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن را ﻓراھم ﻣﯽ آورد و
ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد و درب ورود ﺑﮫ وادی رﺑوﺑﯾت ﻓﺗﺢ ﻣﯽ ﺷود و اذن ورود داده ﻣﯽ ﺷود و اﯾن
واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ راه ﻧﻌﻣت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻠﯽ ﮔوﺋﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﺑﺷر .
 -٢١٠و اﯾﻧﺳت ﻣﻌﻧﺎی اﯾن آﯾﮫ ﮐﮫ  :ﺧدا ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﺎن اﺳت .ﺻﺎدﻗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺑر ﭘﯾﺷﮫ ﮐرده اﻧد  .ﭘس  :ﺧدا ﺑﺎ
ﺻﺎﺑران اﺳت .و اﻧﺳﺎن در ﺻﺑر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻧﮫ ﺟﺎﺑراﻧﮫ  ،زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺷود  .ﭘس  :ﺧدا ﺑﺎ ﻣﺣﺳﻧﯾن اﺳت .و اﻧﺳﺎن
در ﺻدق و ﺻﺑرش از ھﻣﮫ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﮫ از دﻟش ﻣﯽ روﻧد و او را از دل ﺧود ﻣﯽ راﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺧود ﺑﺎزﮔردد
و ﺧود ﺷود و ﻧﺎب ﮔردد  .ﭘس  :ﺧدا ﺑﺎ ﻣﺧﻠﺻﯾن اﺳت ) ﺑﺎ ﺧﺎﻟص ﺷدﮔﺎن از ﻏﯾر (  .و آﻧﮑﮫ ﺧود ﺷد در ﻣﺣﺿر
ﺧداﺳت زﯾرا ﺧدا ھﻣﺎن ﺧود ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت  .و اﯾن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺻدق اﺳت  .ﭘس ﺻدق
اﺳﺎس ﻋﺑودﯾت اﺳت و ﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﮕوﯾد  :اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن  .زﯾرا ﺷراﯾطش
را داراﺳت ﭼون ﺟز ﺧدا ﮐﺳﯽ ﻧدارد ﮐﮫ از او ﯾﺎری ﺑﺧواھد .
 -٢١١ﭘس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺷرط ﺻدق در ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺻدق در زﻧدﮔﯾﺳت .
 -٢١٢ﭘس اﻧﺳﺎن ﺻﺎدق داﺋم اﻟﺻﻠوة اﺳت ﭼون داﺋﻣﺎ ً ﺗﻧﮭﺎﺳت و ﺟز ﺧدا ﯾﺎری ﻧدارد ﭘس داﺋﻣﺎ ً ﻓﮑر و ذﮐرش
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ  :اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن  .او ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت.
 -٢١٣ﭘس ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم راه اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﺻدق اﺳت .
 -٢١۴ﺻدق ﺑﺎ ﻣردم ھﻣﺎن ﺗﺻدﯾﻖ ﺧداوﻧد اﺳت در ﮐﺎر ﺧﻠﻘت  .و اﯾن ﯾﺎری ﮐردن ﺧداﺳت در ﺧﻠﻘﺗش  .و ﮐذاﺑﺎن
و رﯾﺎﮐﺎران ﺧﻠﻘت و اراده اﻟﮭﯽ را در ﮐﺎر ﺑﺷر ﺗﮑذﯾب و اﻧﮑﺎر و ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﻧﺎم آﺑروداری و ﺗرس از ﺟﺎن و
ﻧﺎن و اﻣﺛﺎﻟﮭم  .و اﯾن اﻧﮑﺎر ﺧداﺳت و ﻋﻣل ﮐﻔر اﺳت  .ﺣﺎل اﮔر ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﺧدا دروغ
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و ﻣورد ﻏﺿب ﺧدا واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﮔﻣراه ﻣﯽ ﮔردد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻐﺿوﺑﯾن و ﺿﺎﻟﯾن ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود .
ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﮫ او ﭘﺷت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑر او ﻏﺿب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﭼون ﺑﮫ ﺧدا دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک
ﻧﺳﺗﻌﯾن .
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 -٢١۵ﭘس ﻋﺑﺎدت و ﻋﺑودﯾت ﻓﻘط از آن ﺻدﯾﻘﯾن اﺳت  .و ﺻدق ﺑﺳﺗر و ﻣﺟرای ﻋﺑودﯾت اﺳت .
 -٢١۶ﭘس اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ھﻣﺎن اﻗﺎﻣﮫ ﺻدق اﺳت در زﻧدﮔﯽ  .ﮐﮫ ﻣؤﻣن را ﺑﮫ وادی ﻓﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﺷد ﻓﻧﺎی از دﻧﯾﺎ و از
ﺧود  .و ﺑﮫ درب آﺧرت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اذن ورود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻠوة !
 -٢١٧ﭘس اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﯾﻌﻧﯽ رﺳﯾدن ﺑﮫ درب ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﮐﮫ ھﻣﺎن دل اﺳت و اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺷود ﺑﮫ دل ﺧود ﻧﻣﯽ
رﺳد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت ﺗﺎ ﺧداوﻧد درب ﺧﺎﻧﮫ اش را ﺑر او ﺑﮕﺷﺎﯾد و او را ﺑﮫ ﺧود ﻣﻠﺣﻖ ﮐﻧد و اھل دل ﺳﺎزد و
ﻣﻘﯾم ﺣﺎل و ﺣﺿور و ظﮭور .
 -٢١٨و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺗﻧﮭﺎ ﺷو ﺗﺎ ﺑﻣن ﺑرﺳﯽ! و اﯾن در ﻋﻣل ﯾﻌﻧﯽ  :ﺻﺎدق ﺷو ﺗﺎ ﺑﮫ دل ﺑرﺳﯽ !
 -٢١٩ﭘس اھل ﺻﻠوة ﺷدن ﯾﻌﻧﯽ اھل دل ﺷدن و در ﺧﺎﻧﮫ وﺟود ﻧﺷﺳﺗن و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﺷدن !
 -٢٢٠و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﺻدق را ﻣﺑدأ و ﻣﻌﺎد و ﻣﺣور و اﺳﺎس دﯾن ﺧواﻧده اﺳت.
 -٢٢١ﭘس ﺻﻠوة ﺑﻣﻌﻧﺎی ورود ھﻣﺎﻧﺎ ورود ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت و ﺧود ﺷدن و در ﺧود ﺣﺎﺿر ﺷدن  .و ھر ﮐﮫ در
ﺧود ﺣﺎﺿر ﺷد آﻧﮕﺎه دﯾﮕر ﺧدا را ﻏﺎﯾب ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺿر و ظﺎھر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -٢٢٢ﭘس ﺻﻠوة واﻗﻌﮫ ﺑوﺟود آﻣدن اﺳت و رھﺎﺋﯽ از ﻋدم و ﻏرﺑت و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن .
 -٢٢٣ﭼون اﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧداﺳت ﭘس وﺟود آدﻣﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت و ﺻﻠوة ھﻣﺎﻧﺎ ورود ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ وﺟود ﺧوﯾش
اﺳت و وﺟود ﯾﺎﻓﺗن  ،وﺟودی ﺧداﯾﮕوﻧﮫ .
 -٢٢۴ﭘس ﺻﻠوة واﻗﻌﮫ وﺟود ﯾﺎﻓﺗن اﺳت ﮐﮫ راه آن ھم ﺻدق اﺳت  .و ﻟذا ﺻدﯾﻘﯾن ﺑﺎ ﺧداﯾﻧد و ﺧدا ﺑﺎ ﺻدﯾﻘﯾن
اﺳت ﭼون ﺑر ﺧﺎﻧﮫ اش وارد ﺷده اﻧد .
 -٢٢۵و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺻدﯾﻖ اﮐﺑر ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺳﯾﻧﮫ ام ﻋرش ﺧداﺳت و ﺑدﻧم ﮐرﺳﯽ اوﺳت و ﺧدا ﺟز در
ﻣن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﭘرﺳﺗﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﻋﻠﯽ ﺑﺧود رﺳﯾده و ﺑر ﺧود وارد ﺷده و ﻣﻘﯾم ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ داﺋم
اﻟﺻﻠوة اﺳت .
 -٢٢۶آدﻣﯽ از ﺧﺎﻧﮫ وﺟود ﺑﯾرون ﻣﯽ رود وﻟﯽ اﮐﺛرا ً دﯾﮕر راه ورود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ را ﮔم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘﺷت در ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
و ﮔم ﻣﯽ ﺷود و ﮔﻣراه  .وﻟﯽ اﻧﺳﺎن داﺋم اﻟﺻﻠوة ھﻣواره ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردد و واردش ﻣﯽ ﺷود  .ﺻﻠوة ﯾﻌﻧﯽ
ورود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ وﺟود ﺧوﯾﺷﺗن  .ﭘس ﺻﻠوة " ورود " اﺳت ﻧﮫ ورد .
 -٢٢٧ﭘس آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺻدق ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﭼون در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺻﺑور ﺷد در ﺻﺑر ﺑﮫ ﺻﻠوة ﻣﯽ رﺳد ﯾﻌﻧﯽ درب
ورود ﺑﮫ وﺟود ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﯾﺎری ﺟوﺋﯾد ﺑﮫ ﺻﺑر و ﺻﻠوة ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎری ﮐﺑﯾر
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎ !
 -٢٢٨ﺻدق ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘت اﻣور و ﺗﺳﻠﯾم و ﺗﺻدﯾﻖ ﻋﻣﻠﯽ آن ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻌرﻓت اﺳت و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس ﺷﺎھراه ھﻣﮫ ﻋﻠوم و ادراک اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ در ھر ﺷراﯾط و ﺳواد و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﻣﯾﺳر اﺳت ﭘس
ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑﺳﺗر و زﻣﯾﻧﮫ ﺻدق اﺳت ﭘس ﺑﺎز ھم ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﻋظم ﻋﺑﺎدات اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اﻋظم
ﻋﺑودﯾت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ اﻋظم ﯾﺎری ﺣﻖ را ﻣﯽ طﻠﺑد .
 -٢٢٩ﭘس ﺻدق ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺑطن ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و درﺟﺎت
ﻋﺑودﯾت را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد .
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 -٢٣٠و اﻣﺎ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﺑدون داﺷﺗن ﯾﮏ آﺋﯾﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﭘﯾر طرﯾﻘت و اھل ﺑﺎطن )اﻣﺎم ﺣﯽ( ﻣﺣﺎل اﺳت زﯾرا
آدﻣﯽ ﺑﺧودی ﺧود ﺑﺎ درﯾﺎﺋﯽ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺋورﯾﮏ ھم ﻓﻘط ﻣﺷﻐول ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘدﯾس و ﻓرﯾب ﺧوﯾش
اﺳت و ﻧﺳﺑت ﺑﺧود ﮐور اﺳت .
 -٢٣١ﭘس ﺑﯽ اﻣﺎم را ﺻدﻗﯽ ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت  .زﯾرا ﺻدق ﺑﮫ ﺻﻠوة ﺑر وﺟود ﻣﯽ رﺳد و اﻧﺳﺎن
ﺑﯽ اﻣﺎم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺟود ﺧود ﮐور و ﮐر و ﻏﺎﻓل اﺳت و اﺻﻼً وﺟودش را ﮔم ﮐرده اﺳت و از ﮔروه ﺿﺎﻟﯾن اﺳت
ﮐﮫ در ﺳوره ﺣﻣد ﻣذﮐور اﺳت  .و ﻧﻣﺎز اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻣوﺟب ﺧﺷم ﺧدا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در ﺟرﮔﮫ ﻣﻐﺿوﺑﯾن
ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎز در ھﻣﯾن ﺳوره ذﮐر ﺷده اﺳت  .ﭘس ﺳﮫ ﺟﻣﺎﻋت اھل ﻧﻌﻣت و اھل ﻏﺿب و اھل ﺿﻼﻟت در
ﺳوره ﺣﻣد ﻣﻌﻠوم ﺷد  .اھل ﻧﻌﻣت ھﻣﺎن اھل ﺻدق و دارای اﻣﺎم ﺣﯽ اﺳت و اھل ﺿﻼﻟت و ﻏﺿب ھم ﺑﯽ اﻣﺎﻣﻧد.
 -٢٣٢و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( " ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم " در ﺳوره ﺣﻣد را ﺑﮫ دو ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺄوﯾل ﮐرده اﺳت  :ﻣﻌرﻓت
ﻧﻔس و وﺟود اﻣﺎم .ﮐﮫ ھر دو اﻣری واﺣد و ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت .
 -٢٣٣و اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن  ،ﮐﺳﯽ ﭼون ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ اھل وﺟود
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐﺳﯽ ﭼون اﺑن ﻣﻠﺟم را اﻣﺎم ﮐش ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ از ھﺳﺗﯽ ﺳﺎﻗط ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .و اﯾﻧﺳت دﻟﯾل " وای ﺑر
ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ" ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٢٣۴ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﻣﮫ ﮐﺷﻧدﮔﺎن اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن آدﻣﮭﺎی ﻧﻣﺎزﭘرﺳت ﺑﯽ اﻣﺎم ﺑوده اﻧد و ﻧﻣﺎزﭘرﺳﺗﯽ ﻋﯾن
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ظﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗش ﺧودی ﮐﮫ ﻻﻧﮫ ﺷﯾطﺎن اﺳت و ﻟذا ﻋﯾن ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ و اطﺎﻋت از اوﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣردان ﺧدا ﺣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢٣۵ﭘس ﻧﻣﺎز ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ رﺳد ﯾﺎ ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳﺗﯽ و ﺣﺎﻟت وﺳط ﻧدارد  .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ رﺳد ﯾﺎ
ﺑﮫ ﻋدم .
 -٢٣۶ﭘس اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﻣر ﺑﮫ ﺑود و ﻧﺑود اﺳت .
 -٢٣٧اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﯾﺎ ﺑر ﺻراط ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ وﺟود اﺳت و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﮐﮫ ﺧﺻم وﺟود اﻧﺳﺎن
اﺳت و اﻧﺳﺎن را اﻣر ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٢٣٨ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ ﺑﮫ ازای ھر رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺧود ﯾﮏ ﺗﮭﻣت ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺑﮫ ازای ھر ﺻﻠوات
ﺧود ﯾﮏ ﮔﺎم از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﺿﻼﻟت ﻣﯽ اﻓﺗﻧد  .ﻧﻣﺎز ﻓﺎﻗد ﻣﻌرﻓت و اﻣﺎم  ،وادی ﮐذب و دروغ
و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت و ﻓرد ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺗدرﯾﺞ در دروغ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔم ﻣﯽ ﺷود و دﭼﺎر ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﮔردد و ﺣﺗﯽ ﻋﻘل
ﺟﺎﻧوری اش ﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮔردد و ﻏراﯾزش ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺳﻘوط از ﺣﯾﺎت و ھﺳﺗﯽ اﺳت .
 -٢٣٩در ﺧﺑر از رﺳول و اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر)ع( ﻣﮑررا ً آﻣده اﺳت ﮐﮫ " ﺷﻔﺎﻋت ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرک اﻟﺻﻠوة ﻧﻣﯽ رﺳد " .ﺗﺎرک
اﻟﺻﻠوة ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎرک اﻟوﺟود  .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش ﺑرای ورود ﺑﮫ وﺟود ﺧوﯾش را ﺗرک ﮐرده و از ﺧود دﺳت
ﮐﺷﯾده و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔم ﺷده اﺳت و وﺟودش در ﺗﺳﺧﯾر اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن اﺳت و او ﺻﺎﺣب وﺟودی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻣورد ﺷﻔﺎﻋت ﻗرار ﮔﯾرد .
 -٢۴٠در ﻗرآن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﮔروھﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﯾم دوزﺧﻧد ﯾﮑﯽ ھم ﺗﺎرک اﻟﺻﻠوةھﺎ ھﺳﺗﻧد و اﮔر
ﺻﻠوة ھﻣﺎن ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن اﺳﻼﻣﯽ – ﻋرﺑﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐل ﺑﺷرﯾت ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻏﯾر ﻋرب دوزﺧﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و اﯾن از ﻋدل اﻟﮭﯽ ﺑدور اﺳت ﮐﮫ ﻏﯾر ﻋرب ﺑودن ﻣوﺟب دوزﺧﯽ ﺷدن ﺑﺎﺷد .
 -٢۴١ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ادراک و ﺗﻔﺳﯾر اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯾون ﻣﺎ از اﻣر ﺻﻠوة ﻗﺿﺎوﺗﯽ ﻏﯾر دﯾﻧﯽ و
ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﮭﻣﺗﯽ ﻋظﯾم ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت و ﻋﯾن ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﻋرﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻟﺑﺎس دﯾن و اﺳﻼم ﺑﮫ ﺗن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧودﺷﺎن را اھل ﺑﮭﺷت و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺷرﯾت را دوزﺧﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد اﯾن
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ھﻣﺎن ﻧﮕرش ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  .و ﺧود اﯾن ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﮕرش دوزﺧﯽ و ﮐﺎﻓراﻧﮫ اﺳت  .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺑراﺳﺗﯽ اھل ﺻﻠوة ﺑﺎﺷد و ﺣﻖ آﻧرا درک ﮐرده ﺑﺎﺷد ﭼﻧﯾن ﻧظری ﻧﺧواھد داﺷت .
 -٢۴٢در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم در ﻣﻌراﺟش در آﺳﻣﺎن ھﻔﺗم ﮐﮫ ﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﻖ رﺳﯾد ﺧداوﻧد
را در ﺻﻠوة دﯾد ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯽ )ع( ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺻﻠوة در ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯽ اش ﻣطﻠﻘﺎ ً آن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣﺎ
ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﭘس ﺧداوﻧد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺻﻠوة ﮐﻧﻧده اﺳت .و اﯾن واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ:
"ﭘروردﮔﺎرم ﺑر آﺳﻣﺎن دﻧﯾﺎ ) ﻋﺎﻟم ارض ( وارد ﺷده اﺳت" .اﺻﻼً ﮐل ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﺻﻠوة ﺧداﺳت و ﻟذا
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧﯾﺎﻓرﯾدم اﻧس و ﺟن را اﻻ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﻧد ﻣرا .
 -٢۴٣ﺻﻠوة ﺧداوﻧد ھﻣﺎن ﺧروج ذات اﺣدی او از ﻋرﺻﮫ ﻋﻣﺎء ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ارض و ﺳﻣﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و اﯾن ھﻣﺎن
واﻗﻌﮫ ﺧﻠﻘت ﻋﺎﻟم و آدم اﺳت .
 -٢۴۴اﻣر ﮐُن ﻓﯾﮑون ھﻣﺎن واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة ﭘروردﮔﺎر اﺳت از وﺟود ﺑﮫ ﻋدم  .از ﻻﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻣﮑﺎن .
 -٢۴۵اﺻﻼً ﮐون و ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺟﺎﻧﻣﺎز ﺧداوﻧد اﺳت  .و ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﭼﯾزی ﺟز اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت :
ﺧداوﻧد ﺑﮭﻣراه ﻣﻼﺋﮏ ﺑر ﻣﺣ ّﻣد و آل او ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﺷﻣﺎ ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑر ﻣﺣ ّﻣد و آل او ﺻﻠوة ﮐﻧﯾد .ﯾﻌﻧﯽ
وارد ﺷوﯾد از درب ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﺣ ّﻣد و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮐوﺛر اطﮭر ﻓﺎطﻣﮫ زھرا ﮐﮫ ﻧور ﻓطرت آدم اﺳت .
 -٢۴۶و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ رﺳول ﻣﺎ ھر ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﻧزد ﻓﺎطﻣﮫ
ﻣﯽ ﺑوﺳﯾد .و اﯾن ﺻﻠوة ﺑر ﻓﺎطﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧور ﻓطرت اﺳت .

)ع(

ﻣﯽ رﻓت و دﺳﺗش را

 -٢۴٧ھر ﺣرﮐت و ﺗﺣول و ﺷدن و آﻣدن و ﻣردن و زﻧده ﺷدن ﯾﮏ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت در ذات ھﺳﺗﯽ .
 -٢۴٨ﭘس اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة آدﻣﯽ ھﻣﺎﻧﺎ وارد ﺑر ھﺳﺗﯽ ﺷدن و ﺗﺳﻠﯾم ﺻﻠوة اﻟﮭﯽ ﮔﺷﺗن و ﺑﺎ ﺧداوﻧد ھم ﺻﻠوة ﺷدن
اﺳت  .اﯾن ھﻣﺎن ﺻدق و ﺳﻼم اﺳت .
 -٢۴٩ﭘس ﺻﻠوة آدﻣﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﻠوة در ﺻﻠوة اﺳت ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺻﻠوة اﻟﮭﯽ را درک ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ وﺟود ﺧود را ﺑﯾﺎﺑد .
 -٢۵٠ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن و ھﻣﮫ ﻣوﺟوداﺗش ﺑﻼوﻗﻔﮫ ﻣﺷﻐول ﻋﺑﺎدت و ذﮐر و ﺗﺳﺑﯾﺢ
و ﺳﺟده و ﺣﻣد ﭘروردﮔﺎرﻧد ﺧواه ﻧﺎﺧواه  .و آدﻣﯽ ﻧﯾز  .وﻟﯽ اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑر اﯾن اﻣر ﻋﻠم ﻧدارﻧد .و ﺻﻠوة آدﻣﯽ
ﻋرﺻﮫ ﺑﺧودآﺋﯽ اﯾن ﺻﻠوة ﺟﮭﺎﻧﯽ – اﻟﮭﯽ اﺳت ﺗﺎ وﺟودش را ﮐﺷف ﮐﻧد و ﺑﯾﺎﺑد  .زﯾرا وﺟود ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺻل
ﺑودﻧش ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل ﻣﻌرﻓت ﺑر ﺑودن اﺳت و ﻟذا ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻧﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺑود
اﺳت  .ﺻﻠوة آدﻣﯽ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﻠوة ﺻﻠوة اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻠوة ﺑر ﺻﻠوة ﺧدا  .و اﯾن ﺻﻠوة و ﻋﺑﺎدت ﺻدﯾﻘﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺣل ﻧزول ﺻﻠوة و ﺳﻼم و ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﻋﺑﺎدات ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣود  " :ﮐل ﺟﮭﺎن و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آن اﺳت
ﻣﺗﺣﺻن و ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت در وﺟود اﻣﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر ! "زﯾرا ﺻﻠوة ﺻدﯾﻘﯾن ﻣﮭد اﻣﺎﻣت اﺳت .
 -٢۵١ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎری ﮐردن ﺻﯾﻐﮫ ﻋﻘد زﻧﺎﺷوﺋﯽ
ﯾﺎ ﻋﻘد اﺧوت و ﯾﺎ ﻋﻘد ﺑﯾﻌت ﺑﺎ اﻣﺎم اﺳت و ﺧود ﺻﻠوة ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧواﻧدن اﯾن ﺻﯾﻐﮫ ھﺎ ﺧود زﻧﺎﺷوﺋﯽ
ﯾﺎ ﺧود اطﺎﻋت و ﺑرادری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳرآﻏﺎز و ﻣﻘدﻣﮫ آن اﺳت  .و ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎری ﮐردن ﺻﯾﻐﮫ ﻋﻘد
ﯾﺎری ﺑﺎ ﺧداﺳت  :ﻋﻘد اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ! ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻋﻘد دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر اﺳت  .ﻋﻘد  :ﯾﺎری
ﮐﻧﯾد ﻣرا ﺗﺎ ﯾﺎری ﮐﻧم ﺷﻣﺎ را!
 -٢۵٢ﭘس واﺿﺢ ﺷد ﯾﺎری ﮐردن ﺧدا ھﻣﺎن راه و رﺳم ﺻدق و راﺳﺗﯽ و ﺑﯽ رﯾﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﯾﺎد و ﻋﺑودﯾت
ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﯾﺎری ﺧدا را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد .
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 -٢۵٣ھر ﻋﻣل و رﻓﺗﺎر و ﭘﻧدار و ﺣﺎﻟت و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻋﺑﺎدت و ﻧوع و درﺟﮫ ای از ﺻﻠوة ﺑﺎﺷد
ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن را ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺳوی ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﮑﺷﺎﻧد و ﺧﺎﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑر ﺧوﯾش وارد ﮐﻧد و ﻣوﺟب
اﺳﺗﻐراق در ﺧود ﺷود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﺷرﻋﯽ و ﻋرﺑﯽ ھم ﯾﮑﯽ از اﻧواع آن اﺳت .
 -٢۵۴ﻣدﯾﺗﯾﺷن اﮔر ﺑر اﺻول ﻣراﻗﺑﮫ ﺑﺎﺷد ﻧوﻋﯽ از ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن وارد ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺗﻔﮑر
در اﺣوال دروﻧﯽ و درون ﻧﮕری ﯾﮏ ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣود  :ﭼرا در ﺧود ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد .و از ھﻣﯾن ﻣﻧظر
اﺳت ﮐﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ ﺧواﺑﯾدن ھم ﻋﺑﺎدت ﻣﺣﺳوب ﺷده اﺳت .زﯾرا ﻣوﺟب اﺳﺗﻐراق در ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻗرآن ﮐرﯾم ﺧواب را ﻣوﺟب ﺗﻘرب ﻧﻔس ﺑﺷر ﺑﺳوی ﺧداوﻧد ﻣﯽ داﻧد و ﻧوﻋﯽ ﻣرگ ﺧﻔﯾف اﺳت .و ﻟذا ﻣرگ ﯾﮏ
ﺻﻠوة ﮐﺑﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣود  :ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ ﻣرده و اطراﻓش ﮔرد آﻣده اﯾد ﺧداوﻧد از ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑر
او ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت .ﭘس او ﺑر ﺻراط اﺳت.
 -٢۵۵ﭘرواﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎزﺧواﻧدن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻋﻣل ﺿد ﺻﻠوة ھم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﭼﻧﯾن اﺳت و ﺗﺎ اﻗﺎﻣﮫ
ﺻﻠوة ﻣﯽ ﺷود ھﻣﮫ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن و وﺳواس ﻧﺎس و ﺧﻧﺎس ﺑر ﮔرد ﻓرد ﺟﻣﻊ آﻣده و او را ﺑﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و
از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد  :ﺻﻠوة ﺿد ﺻﻠوة !
 -٢۵۶ﺑﺳﯾﺎری از آدﻣﮭﺎی وﺳواﺳﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ اﺟﻧﮫ و ﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
وﺳواس ﺣﺎﺻل اﯾن وﺳوﺳﮫ در ﺣﯾن ﻧﻣﺎز اﺳت  .زﯾرا ﻧﻣﺎز اﮔر ﻣوﺟب ﺗﻘرب ﻧﺷود ﻣوﺟب ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و دﯾواﻧﮕﯽ
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وﺳواس ﯾﮑﯽ از اﻧواع آن اﺳت .
 -٢۵٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺷوﺧﯽ و ﺑﺎزی ﮐرد  .ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾور و ﻋزﯾز و ﻗدوس اﺳت .
 -٢۵٨در ﻣؤﻣن اھل ﺻﻠوة ھر ﻓﮑر و ذﮐری از اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﻣوﺟب ﺗﺣول و اﻧﻘﻼب و رﻓﺗﺎر و واﻗﻌﮫ ای در
وﺟود و زﻧدﮔﯽ ﻓرد ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻣﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻓﻌل ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺣﺗﯽ دﯾﮕران را ﻣﺗﺄﺛر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﮔﺎه ﮐل
ﺑﺷرﯾت و ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﻣﺗﺣول ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﺻﻠوة ﻓرد دارد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﻣﺎم زﻣﺎن
ﻣوﺟب اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺣﺗﯽ دﮔردﯾﺳﯽ در ﮐﺎﺋﻧﺎت ﻣﯽ ﮔردد .
 -٢۵٩واﻗﻌﮫ ﻧزول روح و ﻣﻼﺋﮏ ﯾﮑﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺻﻠوة ﺧداوﻧد ﺑر ﻣؤﻣن اﺳت  .ﮐل
ﻧﺑوت ھﺎ و رﺳﺎﻟت ھﺎ و اﻣﺎﻣت ھﺎ و ﻣﻌﺎرج ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺣﺎﺻل درﺟﺎت ﺻﻠوة ھﺳﺗﻧد .
 -٢۶٠ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘس از واﻗﻌﮫ ﻧزول روح در ﺳﺎل  ١٣٧٢ھر ﻓﮑر و ذﮐری در ﻣن
اطراﻓﯾﺎﻧم را ﻣﻧﻘﻠب ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑر زﺑﺎن آﯾد ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ از ﻣن ﺻﺎدر ﺷود و ﻟذا از ﻣن ﻣﯽ ﮔرﯾﺧﺗﻧد و ﻣرا
ﺟﺎدوﮔر ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﺣﺗﯽ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧم  .آﺛﺎر اﯾن اذﮐﺎر و ﺻﻠوة ھﺎ ﺣﺗﯽ در طﺑﯾﻌت ﭘﯾراﻣوﻧم ﺑﺎرز ﺑود ﮐﮫ
دﯾﮕران ھم ﺷﺎھد ﺑودﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺷدﯾد ﺧورﺷﯾد و ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﯽ ﻣﻘدﻣﮫ آب و ھواﺋﯽ ﻣﺛل ﺑﺎران و طوﻓﺎن .
و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﻠوة ﻣن ﺑر ﻣردﻣﺎن و طﺑﯾﻌت اﺳت .
 -٢۶١اﯾن ﺻﻠوة ) ورود ( ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .روزی ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎﻧم ﺑﺎ ﺣﺎﻟت اﻧﮑﺎر درﺑﺎره درﺳﺗﯽ ﯾﺎ
ﻧﺎدرﺳﺗﯽ وﺟود اﻣﺎم زﻣﺎن از ﻣن ﺳﺋواﻟﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﻠﺑم ﯾﺎد اﻣﺎم ﮐرد ﺣﺿورش در وﺟودم ﺑﺎرز ﺷد و ﺳﺋوال
ﮐﻧﻧده ﺑﺎ وﺣﺷﺗﯽ ﻣرﮔﺑﺎر ﮔرﯾﺧت و دﯾﮕر ﺑﺎزﻧﮕﺷت  .اﯾن ﺻﻠوة اﻣﺎم ﺑود در وﺟود ﻣن ﮐﮫ ﺑر او ﺻﻠوة ﻧﻣودم .
 -٢۶٢ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﺻﻠوة ﺑرای ذﮐر ) ﯾﺎد ( اﺳت .و اﯾن ﺣداﻗل ﺧﺎﺻﯾت ﺻﻠوة اﺳت
 .ﯾﺎد ﺧدا در ﮐﻣﺎﻟش ﺑﮫ ﺣﺿور و ظﮭور او در درﺟﺎت ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود .
 -٢۶٣در ﺧﺑر اﺳت ﮐﮫ روزی ﺟﻧﯾد ﺑﻐدادی ﯾﮑﯽ از ﺻوﻓﯾﺎن ﺑزرگ ﻣرﯾد ﺳرﮔﺷﺗﮫ اش ﺷﺑﻠﯽ را اﻣر ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ
ﺻﻠوة ﮐرد و ﮔروھﯽ از ﻣرﯾدان دﯾﮕر ھم ﺑﮫ او ﻣﻠﺣﻖ ﺷدﻧد و ﭘﺷت ﺳرش ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدﻧد ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻠﮫ
ﻣدھوش و دو ﻧﻔر ﻣرده ﺑودﻧد  .و اﯾن ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺻﻠوة ﺧداوﻧد در ﺷﺑﻠﯽ و ﺣﺿور او در آن ﺟﻣﻊ ﺑود  .آن ﻣرده ھﺎ
و ﻣدھوش ھﺎ ھم ﺻﻠوة ﮐرده ﺑودﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﺧداوﻧد وارد ﺷده ﺑودﻧد .
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 -٢۶۴ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد در آن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔرﻣﺎﮔرم ﻧزول روح و طوﻓﺎن اذﮐﺎر و ﺻﻠوة اﻟﮭﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻧﻣﺎز
ﻧﺑودم و ھﻧوز اﻗﺎﻣﮫ ﻧﮑرده ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯾدم و از دﺳت ﻣﯽ رﻓﺗم  .ﺑﻌدھﺎ ﺑطور اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻗرآن ﺑﮫ اﯾن آﯾﮫ رﺳﯾدم
ﮐﮫ  :ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﭼون ﻣﺳت ھﺳﺗﯾد اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻣﮑﻧﯾد .و داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺑرﻋﮑس ﺗﻔﺳﯾر ﺑﺳﯾﺎری اﯾن ﻣﺳﺗﯽ ﺧﻣر
ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻣؤﻣن ﻗرار ﻧﯾﺳت ﺷراب ﺑﻧوﺷد و ﻧﻣﺎز ﻧﺧواﻧد .
 -٢۶۵در ﻗرآن ﮐرﯾم در ﺑرﺧﯽ آﯾﺎت ﻣؤﻣﻧﺎن اﻣر ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺷده اﻧد و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﻧﮭﯽ ﺷده اﻧد .و اﯾن
ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻋﺎرف و ﭘﯾر و اﻣﺎم اﺳت و ﻟذا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﻧدارد ﻗﺎدر ﺑﮫ درک اﯾن ﻧوع آﯾﺎت ﻧﯾﺳت .
 -٢۶۶در ﺻدر اﺳﻼم در ﻣﯾﺎن اﺻﺣﺎب و ﻣرﯾدان ﺧﺎص رﺳول و ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﯾز ﻣواردی رخ ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن و
ﺟﺎھﻼن از درﮐش ﻋﺎﺟز ﺑودﻧد و ﻟذا ﻣرﯾدان ﻣﺧﻠص را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﮐﻔر و ارﺗداد ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼرا اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻧﻣﯽ روﻧد .
 -٢۶٧ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﮐﮫ ﭼرا اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر ﮐﮫ ﺧود داﺋم اﻟﺻﻠوة و اﺳوه و ﺟﻣﺎل ﺻﻠوة ﺑودﻧد ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺷرﻋﯽ ﻧﻣﺎزھﺎی ﯾوﻣﯾﮫ را ﺑﺟﺎی ﻣﯽ آوردﻧد  .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑر اﻣﺎﻣت ﻣﻘﺎم وﺻﺎﯾت ﻧﺑﯽ را ھم
داﺷﺗﻧد زﯾرا ھﻧوز اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت در ﻣردم ﺟﺎ ﻧﯾﻔﺗﺎده ﺑودﻧد و آﻧﺎن ﻣﺳﺋول اﻟﻘﺎء و اﺑﻘﺎی اﺣﮑﺎم ﺷرع ھم ﺑودﻧد و
اﯾن اﻣر ﺑﺎ ﻏﯾﺑت اﻣﺎم ﺑﮫ ﮐﻣﺎل و ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد  .و اﺳﻼم وارد ﻋرﺻﮫ ﺗﻘﯾﮫ ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎطﻧﯽ ﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻏﯾﺑﯽ ﺷد .
ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻠوة ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ذﮐر ﺷد ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن  .زﯾرا ھدﻓﯽ ھم ﺟز اﯾن ﻧداﺷت ﮐﮫ  :ﺻﻠوة ﺑرای ذﮐر اﺳت.
 -٢۶٨ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ رﺳﯾده اﻧد ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن را ﺑﺻورت رﺳﻣﯽ اﻣری زاﺋد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﻠﮑﮫ ﺿد
ذﮐرش ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد  .ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﻧﻣﺎز ﯾوﻣﯾﮫ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ ﻧرﺳﯾده اﻧد  .و اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون اﻣﺎم ﺣﯽ
ھم ھرﮔز ﺑﮫ ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﻧد  .و ذﮐر ﻗﻠﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎد ﺧدا در دل و ﺣﺿورش در ﺟﺎن .
 -٢۶٩در ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮭر طرﯾﻖ و ﺳﺑﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد راھﯽ ﺑرای ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺧداوﻧد ﺑﺟوﺋﯾد .اﯾن ﻣﻌﻧﺎ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻣر ﻋﺑﺎدت و ﺻﻠوة ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدی دارای ﺗﻧوع و طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﮐردار و ﺣﺎﻻت و اﻋﻣﺎل اﺳت .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺻﻼً ﺧود اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة در ﻗرآن ﻣﺣدود ﺑﮫ آداب و آﯾﺎت و اﻋﻣﺎل وﯾژه ای ﻧﯾﺳت .
 -٢٧٠ﺻﻠوة ﮐﺎﻓران ﻓﺳﻖ آﻧﮭﺎﺳت و آﻧﺎن از اﯾن طرﯾﻖ ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ آراﻣش ﻣﯽ رﺳﻧد ﻣﺛل
ﻣﯾﮕﺳﺎری و ﻣﺧدرات و رﻗﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑدون اﯾن اﻋﻣﺎل ﮐﺎﻓران در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷد ﮐﻔر ﺧود رﺳﯾده اﻧد ﺟﮭﺎن
را ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺣﺗﯽ ﺗﺎب ﺗﺣﻣل ﺧود را ﻧﻣﯽ داﺷﺗﻧد  .اﯾﻧﺎن از اﯾن طرﯾﻖ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﻔر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﻧد
ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زور ﺗرک اﻋﺗﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺷرورﺗر و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺗر ﻣﯽ
ﺷوﻧد  .و اﯾن ﻋﺑودﯾت آﻧﮭﺎﺳت و اﻧﻘﯾﺎدﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا .
 -٢٧١ﺣدﯾﺛﯽ ﺣﯾرت آور از رﺳول اﮐرم وﺟﮭﯽ دﯾﮕر از ﺗﻔﺎوت ﻋﺑودﯾت را ﺣﺗﯽ ﺑﯾن اﻧواع ﻣؤﻣﻧﺎن ﺧﺎطرﻧﺷﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ  " :ﻧﯾﮑوﮐﺎری ﺧوﺑﺎن ﺑرای ﻣﻘرﺑﯾن ﮔﻧﺎه و ﺑدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود" .ﻣﺛﻼً ﻧﻣﺎز و روزه و ﺧﯾرات و
ﺻدﻗﺎت و ﺣﺞ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑرای ﻣﺧﻠﺻﯾن ﮔﻧﺎه و ﻣﻌﺻﯾت اﺳت زﯾرا ﻣﺧﻠﺻﯾن اھل ذﮐر ھﺳﺗﻧد و اﮔر اﮐﺛر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﻘط ﯾﮏ وﻋده ﺧود را ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﻋﻘب ﻣﯽ اﻧدازﻧد ) روزه ( اﯾﻧﺎن ﺳﺎﻟﯽ دوازده ﻣﺎه روزی ﯾﮏ
وﻋده ﻏذا ﻣﯽ ﺧورﻧد ﮐﮫ از روزه ھم ﺷدﯾدﺗر اﺳت  .ﻣﺧﻠﺻﯾن اﺻﻼً ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣوال زﯾﺎده ﺑر روزی روزاﻧﮫ ﺧود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ آﻧرا ﺻدﻗﮫ و زﮐﺎت و ﺧﻣس دھﻧد  .ﻣﺧﻠﺻﯾن ﺧود ﺣﺟت دﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﺷدن
ﻧدارﻧد  .ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻓرق دارد زﯾرا وﺻﯽ رﺳول ﺑودﻧد و ﺗﺣﮑﯾم ﮐﻧﻧده ﺷرﯾﻌت او .
 -٢٧٢در ﺗﮑﻣﯾل ﺳﺧن ﻣذﮐور رﺳول اﮐرم ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﺑﺎدت و ﺣﺳﻧﺎت اﺳت ﺑرای
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣوروﺛﯽ و ﻏﯾرﻣؤﻣن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻓﺳﻖ و ﻧﻔﺎق و ﺷرک و ﻣﻌﺻﯾت اﺳت  .و ﻟذا وادار ﮐردن ﻣردﻣﺎن ﻋﺎدی
ﺑﮫ ﺗظﺎھر در ﻋﺑﺎدات ﻣؤﻣﻧﺎﻧﮫ ﻋﯾن ﻣﻌﺻﯾت در دﯾن اﺳت و زﯾر ﭘﺎ ﻧﮭﺎدن ﻻ اﮐراه ﻓﯽ اﻟدﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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 -٢٧٣ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻘﻠﯾد و اﮐراه در ﻋﺑﺎدات از ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻔﺎق در دﯾن ﺑوده اﺳت  .و ﻟذا ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣود :
ای ﻣؤﻣﻧﺎن از ﻣن ﺗﻘﻠﯾد ﻣﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷوﯾد.
 -٢٧۴اﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﻋﺑﺎدات ﮐﻼﻣﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﺣﻖ ا ّﻣﯽ ﺑودن زﺑﺎن ﻋﺑﺎدت اﺳت و ﻟذا ﻧﻣﺎز ﺑﮫ زﺑﺎن ﻏﯾر
ﺗﻘرب ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟب ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻏﻔﻠت اﺳت و ﺿد ﺻﻠوة اﺳت اﻻ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎدرزادی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟب ّ
آن زﺑﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در ذھن و ادراﮐﺷﺎن ﺟﺎﯾﮕزﯾن زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ﺑﯾﻧدﯾﺷﻧد  .زﯾرا دھﮭﺎ آﯾﮫ و
ﺣدﯾث دارﯾم ﮐﮫ ﺑر اﺻل ﻣﻌرﻓت در ﻋﺑﺎدت ﺗﺄﮐﯾد دارد ﮐﮫ ﻋﺑﺎدت ﺑدون ﻣﻌرﻓت ﺑﯽ ارزش و ﺑﻠﮑﮫ ﺳﮭو و رﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﺿد ﻧﻣﺎز اﺳت و ﻣﺻداق ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن در ﻗرآن اﺳت  .و ﻟذا ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﮭم و اوﻟﯾﮫ ﺳﻠﻣﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾران ﺗرﺟﻣﮫ ﺳوره ﺣﻣد ﺑرای اﯾراﻧﯾﺎن ﺑود ﮐﮫ اﺳﺎس ﻧﻣﺎز اﺳت .
 -٢٧۵اﮔر ﻧﻣﺎز زﺑﺎن ﻋﺑودﯾت و ﭘرﺳﺗش اﺳت ﭘس زﺑﺎن ﻋﺷﻖ ورزی و ﻋﺎطﻔﮫ اﺳت  .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﺑوب ﺧود اظﮭﺎر ﻋﺷﻖ ﻧﻣود و راﺑطﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﺑرﻗرار ﮐرد ؟
 -٢٧۶آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﻧد در ﺻد از ﻣردم ﺣﺗﯽ ﺑﺎﺳواد و ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎی " ﺳﺑﺣﺎن رﺑﯽ اﻟﻌظﯾم و ﺑﺣﻣده "
راﺑطﮫ ای ﻓﮑری و ﻋﺎطﻔﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﮐﻼم را ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن اﺳﺎس و ﻋﻠت ﺳﮭوﯾت و
رﯾﺎی در ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ دﯾن ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺑﮫ ﻣﺻداق ﺳورۀ ﻣﺎﻋون .زﯾرا ﻋﻣل رﯾﺎﺋﯽ ﻣوﺟب
ﻋداوت ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣوﺟب رﯾﺎ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا .
 -٢٧٧ﺧود ﺧداوﻧد ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن رﯾﺎ ﻣﮑﻧﯾد  .وﻟﯽ دﮐﺎن داران دﯾن و ﺧداﻓروﺷﺎن ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ رﯾﺎ
ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺧدا وارد ﺷوﯾد .
 -٢٧٨و ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ از اﯾن دﮐﺎن داران دﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﮔر در ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﺗداﻋﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﺷود ﺷرک اﺳت و
ﻧﻣﺎز ﺑﺎطل اﺳت .اﯾﻧﺎن ﺧود ﺷﯾطﺎﻧﻧد  .اﯾن ھﻣﺎن اﺳﺗﻣرار اﺷراﻓﯾت ﺟﺎھﻠﯽ ﻋرب و ﻗرﯾش در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧون ﺑﻼل ﺗﺷﻧﮫ ﺑودﻧد ﭼون آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ ﺑود و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻋرﺑﯽ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻠﻔظ ﮐﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻣدا ً او را ﻣؤذن
ﺧود ﻧﻣوده ﺑود ﺗﺎ ﮐﻣر ﻋرب زده ﮔﯽ را ﺑﺷﮑﻧد  .و اﯾن ﻋرب زده ﮔﯽ اﻣروزه در ﻋﺟم ﺷدﯾدﺗر از ﺧود ﻋرب اﺳت
و ﻟذا ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻋرب  ،اﯾراﻧﯾﺎن را ﻣﺷرک و ﻣﻧﺎﻓﻖ و ﻧﺟس ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﻧدان ھم ﻏﻠو ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٢٧٩ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳوره ﻣﺎﻋون ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم از ﺟﻣﻠﮫ دﺷﻣﻧﺎن دﯾن ﺧدا ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺳﮭوی و رﯾﺎﺋﯽ اﻧد ﮐﮫ ﻣﺎل
ﻣردم و اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ را ھم ﻣﯽ ﺧورﻧد .و اﻣروزه ﺷﺎھد اﯾن اﻣر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯾﺎن اﯾن ﻧوع
ﻧﻣﺎز ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧوردن اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺧﺎﺻﯾت ﺟﺎدوﺋﯽ اﯾن اﻟﻔﺎظ ﻋرﺑﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺣرام را ﺣﻼل ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٢٨٠در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻧوع ﻧﻣﺎز ﭼﯾزی ﺟز رﺷوه و ﺣﻖ ﺳﮑوت ﺑﮫ ﺧدا ﻧﯾﺳت و ﻟذا اﺳﺎس ﺧوردن اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾدﺋوﻟوژی ﻣﺎل ﻣردم ﺧوری اﺳت :ﻣراﺗﻊ  ،ﺟﻧﮕل ھﺎ  ،درﯾﺎ  ،ﻣﻌﺎدن  ،ﻧﻔت و  ...ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻗرآﻧﯽ
" ﻣﺎﻋون " ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ راﻧت ﺧواری ﻧوع دﯾﮕری از اﯾن اﻣر اﺳت .
 -٢٨١ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة راﺳﺗﮕوﺋﯽ و ﺑﯾﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً آن ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ
ﮐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم از آن ﺑﯽ ﺧﺑرﻧد و ﺑدﯾن واﺳطﮫ دﭼﺎر ﮔﻣراھﯽ و ﺧﺳﺎرت در دﯾن و دﻧﯾﺎ ﺷده اﻧد .
 -٢٨٢ﺑﺧﺻوص ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﺻﻠوة ،اﻋظم اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة و از واﺟب ﺗرﯾن ﺻﻠوة ھﺎﺳت و ﺑرﺗرﯾن ﻧوع اﻗﺎﻣﮫ
ﺻﻠوة اﺳت .
 -٢٨٣در ﺣﻘﯾﻘت آزادی ﺑﯾﺎن و ﺣﻖ ﺑﯾﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺣﯾﺎﺗﯽ و دﯾﻧﯽ ﻣردم ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗر ھﺎی داﺋﻣﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺎﻣﮫ
ﺻﻠوة در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﻟذا ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اﯾن آزادی اﺳت ﻓﺎﻗد ﺻﻠوة اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻠوة در اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ در
ﺑﻧد و اﺳﺎرت ﻣﺣﺎق ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد  .اﯾن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺧود ﺻﻠوة اﺳت .
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 -٢٨۴اﮔر ﺑﻘول ﻗرآن ﮐرﯾم ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻧﺑوت ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا ﺳﺧن ﮔﻔﺗن آﻧﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣردم
اﺳت ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود اﻣر ھداﯾت اﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑرای ﻣردم ﺑﮫ زﺑﺎن ﻏﯾرﻣﺎدری ﺑﺎﺷد  .ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻘل،
اﺳﺎس و ﻧور دﯾن اﺳت.
 -٢٨۵ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﮫ ﻋﻘل ﮐل اﺳت ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدری اش ﺑﺎ ﺧدا ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﻣردم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺎ زﺑﺎن اﺟﻧﺑﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﺳﺧن ﮔوﯾﻧد ؟ آﯾﺎ ﮐداﻣﯾن ﻋﻘل اﯾن ﻣﻌﻣﺎ را درک ﻣﯽ ﮐﻧد؟
 -٢٨۶ﺧود ﺧدا در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ای ﻣردم ﺑﮭر طرﯾﻖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣن راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد وﻟﯽ دﮐﺎن
داران دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ای ﻣردم ﻓﻘط ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺑﺎ ﺧدا راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد ﺗﺎ دﮐﺎن ﻣﺎ از روﻧﻖ
ﻧﯾﻔﺗد .
 -٢٨٧ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺳوی ﻣن راه ﯾﺎﺑﯾد و رﺳﺗﮕﺎر ﺷوﯾد وﻟﯽ دﮐﺎن داران
دﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﻘل ﺧود را ﺗﻌطﯾل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ رﺳﺗﮕﺎر ﺷوﯾد  .آﯾﺎ ﮐدام راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد ؟ اﻟﺑﺗﮫ ﺧدا !
 -٢٨٨اﯾن دﮐﺎن داران اﻟﺑﺗﮫ دﻟﯾل ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﯽ آورﻧد ﺑرای ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻋﻘل  :ﭼون ﻋﻘل ﺑﺷر ھﻣﮫ اﻣور را درک ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد و دارای آزﻣون و ﺧطﺎ اﺳت ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ﺗﻌطﯾل ﺷود !! ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﻧﮑﮫ  :ﭼون ﭼﺷم و ﮔوش آدﻣﯽ ﮔﮭﮕﺎھﯽ
ﺧطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ آدﻣﯽ ﮐر و ﮐور ﺑﺎﺷد  .و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣﻠﯽ  :روﻧﻖ دﮐﺎن اﯾن دﯾن ﻓروﺷﺎن !
 -٢٨٩ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺻدق ﻧﯾﺳت ﺻﻠوة ھم ﻧﯾﺳت و آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آزادی ﺑﯾﺎن ﻧﯾﺳت ﺻدق ھم ﻧﯾﺳت.
ﭘس آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آزادی ﺑﯾﺎن ﻧﯾﺳت ﺻﻠوة ھم ﻧﯾﺳت اﻻ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺑر ﺷﯾﺎطﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋداوت ﺑﺎ دﯾن ﺧدا و
ﺣرام ﺧواری و ﻗﺣطﯽ و ﺗورم و رﺑﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود .
ﺻﻠوة !
ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟ ّ
 -٢٩٠ﭘس اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ای ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ و اﺣﯾﺎی ﺻﻠوة اﻟﮭﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ّ
 -٢٩١ﭘس آزادی ﺑﯾﺎن در دﯾن و ﻣﻌرﻓت و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺻل اول اﺣﯾﺎء و اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و
اﺻل دوم آن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری اﺳت .و اﺻل ﺳوم آن ﻓﻘدان اﮐراه دﯾﻧﯽ در ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﮑوﻣت
و ﻓرھﻧﮓ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .
 -٢٩٢ﭘس اﺻول و ارﮐﺎن اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﻟﮭﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :آزادی ﺑﯾﺎن  ،آزادی زﺑﺎن و آزادی ادﯾﺎن ! و اﯾن ارﮐﺎن
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻧﯽ اﺳت و ﻧﯾز اﺻول ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺳﻼﻣﯽ  .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ دﻣوﮐراﺳﯽ دﯾﻧﯽ !
 -٢٩٣ﭘس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ دﯾن و ﻋﺑﺎدات ھر ﭼﮫ ﻣردﻣﯽ ﺗر و آزادﺗر ﺑﺎﺷد اﻟﮭﯽ ﺗر ھم ھﺳت ﭼرا ﮐﮫ  :ﺧداوﻧد ﺑﺎ
ﺟﻣﺎﻋت اﺳت !
 -٢٩۴ﻣردﻣﯽ ﺗر ﯾﻌﻧﯽ ا ّﻣﯽ ﺗر و ﻧﮫ اروﭘﺎﺋﯽ ﺗر .ﻋرﻓﯽ ﺗر و ﻧﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺗر  .ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗر و ﻧﮫ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﺗر .
 -٢٩۵اﮔر اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﻧﺳﺎن را ﺑﺳوی اﻣﺎﻣت ذات ﮐﮫ ﻣﺣﺿر ﺧدا در اﻧﺳﺎن اﺳت ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس اﯾن اﻣﺎﻣت
از ﺟﻧس اﻣﯾّت اﺳت .
 -٢٩۶ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺳوی اﻣﯾّت ﺧود ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ھوﯾت دﯾﻧﯽ ﺧود ﻣﯽ رﺳد و ا ّﻣت ﻣﯽ ﺷود و
ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان اﻣﺎم ﺧود را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اھل ﺻﻠوة ﻣﯽ ﺷود  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟
اﺑراھﯾم)ع(

 -٢٩٧از زﻣﺎن ﺣﺿرت
روﺷﻧﯽ ادا ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺷد .

ﮐﮫ ﺑﻧﺎی ﺻﻠوة ﻧﮭﺎده ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروزه ھرﮔز ﺣﻖ ﺻﻠوة ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣﻖ و
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 -٢٩٨اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﺻﻠوة آﺧراﻟزﻣﺎن اﺳت  .و اﯾن آﺧراﻟزﻣﺎن ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧده ﻗﯾﺎﻣت اﻣت
ﻣﺣ ّﻣد اﺳت ﮐﮫ ظﮭور اﻣﺎم اﻣﺗش را ﻧوﯾد ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺻﻠوة اﻣﺎم را درک ﮐﻧﻧد و ﺑر اﻣﺎم ﺻﻠوة ﻧﻣﺎﯾﻧد .
 -٢٩٩اﮔر اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ھﻣﺎن ورود ﺑر وﺟود ﺧوﯾش و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻟﮭﯽ و درک ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓت اﻟﻠﮭﯽ اﺳت ﭘس ﻋﯾن
واﻗﻌﮫ ﻋداﻟت ھم ھﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻘول ﻋﻠﯽ )ع( ﻋداﻟت ﯾﻌﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗن ھر ﭼﯾزی ﺑر ﺟﺎی ﺧودش .و ﺟﺎی اﻧﺳﺎن
ھم ﺟﺎی ﺧداﺳت ﭼون ﺧﻠﯾﻔﮫ اوﺳت .
 -٣٠٠ﭘس ﺻﻠوة ﺑﺎ آزادی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻋداﻟت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﮔردد .
 -٣٠١ﺧداوﻧد ﮐرﯾم در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﮔوھره ﺿﻌف و رﻧﺞ آﻓرﯾده اﺳت زﯾرا اﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوﻗﯽ
ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ ﮐﺎﻓر و ظﺎﻟم و ﺟﺎھل اﺳت  .ﭘس اﯾن ﺿﻌف و رﻧﺞ ﻻزﻣﮫ ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ دارای ﺗﻌﺎدل در ﺣﯾﺎت و
ھﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد .
 -٣٠٢ﻣﺎھﯾت ﮐﺎﻓراﻧﮫ و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ آدﻣﯽ ﺑدﻟﯾل ﮔوھره اﺧﺗﯾﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻓﻘط در ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن ﻧﮭﺎده اﺳت ﺗﺎ
او را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﺳﺎزد .
 -٣٠٣آدﻣﯽ از ﺑدو ﺗوﻟد ﺗﺎ دم ﻣرگ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی دوره ﮐوﺗﺎھﯽ در ﺟواﻧﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻏرق در اﻧواع درد و ﮔرﻓﺗﺎری و
ﻋذاﺑﮭﺎﺳت  .ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾد و ﺑﺎ اﻧدوه و آه دو ﺻد ﭼﻧدان از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ رود .
 -٣٠۴ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ آدﻣﯽ در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﺋر ﺣﯾواﻧﺎت ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻋﺷﻖ را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ دارد و ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣرگ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧدارد
و ﺣﺗﯽ ﺧودﮐﺷﯽ اش ﺑﮫ اﻣﯾد زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭘس از ﻣرگ اﺳت  .و ﻟذا اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟودی اﺳت ﮐﮫ از ﻓرط ﻋﺷﻖ ﺑﮫ
زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت آﺧرت ﻣﻌﺗﻘد اﺳت .
 -٣٠۵ھﻣﮫ آﺣﺎد ﺑﺷری از زن و ﻣرد  ،ﮐودک و ﭘﯾر  ،ﻓﻘﯾر و ﻏﻧﯽ در رﻧﺞ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻋذاب ﻣﯽ ﮐﺷﻧد
وﻟﯽ اﯾن رﻧﺞ و ﻋذاب ﺑر دو ﻧوع ﮐﻠﯽ اﺳت  :ﺑﮫ ﻧﯾت دﻧﯾﺎ و ﻋﯾش ﺑرﺗر ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﯾت ﻣﻌﻧوﯾت و ﻣﺣﺑّت ﺑرﺗر .
 -٣٠۶رﻧﺟﮭﺎی ﻣﻌﻧوی ﺑﺧﺎطر ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﺣﺑّت و ﻋداﻟت ﻣوﺟب رﺷد و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و اﻧﺳﺎن ھرﮔز ﺑﺧﺎطر
اﯾن رﻧﺟﮭﺎ ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑﻠﮑﮫ ﻗدرش را ﻣﯽ داﻧد و ھﻣواره اﻣروز را ﺑﮭﺗر از دﯾروز و ﻓردا را ﺑﮭﺗر از
اﻣروز ﻣﯽ داﻧد .
 -٣٠٧وﻟﯽ رﻧﺟﮭﺎی ﻣﺎدی ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻋﯾش و رﯾﺎﺳت و ﻗدرت ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ﻣوﺟب اﻧﺣطﺎط و ﻓﺳﺎد ﻓزاﯾﻧده اﺳت و
ھﻣواره ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺳﺎن ﺳرﺷﺎر از ﻧداﻣت و اﻓﺳوس اﺳت و اﺻوﻻ ً دﯾروز را ﺑﮭﺗر از اﻣروز ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
 -٣٠٨رﻧﺟﮭﺎی ﻣﺎدی رﻧﺟﯽ ﺑﯾﮭوده ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺳرت ﺑﺎر  .وﻟﯽ رﻧﺟﮭﺎی ﻣﻌﻧوی ﻣﺑدل ﺑﮫ ﮔﻧﺟﯽ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﻣﯽ
ﺷود .
 -٣٠٩ﺗﻣﺎم رﻧﺞ آدﻣﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﮔوھره اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب اﺳت و ﻟذا اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ ﺑﺳوی ﺟﺑرھﺎ ﻣﯽ روﻧد و ﺑﮫ
ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﺟﺑری ﻣﯽ ﮔراﯾﻧد و ﺧود ھم ﻣﺟﺑور و ﺟﺑّﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ از رﻧﺞ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻧﺗﺧﺎب و اﺧﺗﯾﺎر ﺧود
ﺑﮑﺎھﻧد .
 -٣١٠ﺑرﺗرﯾن رﻧﺟﮭﺎی ﺑﺷر ﺣﺎﺻل اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺧطﺎھﺎ و ﮔﻧﺎھﺎﻧش ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر
ﺑوده و ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻣرﺗﮑب ﻧﺷود و ﻟذا ﻣﺳﺋول ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش اﺳت  .ﮔراﯾش ﺑﺷری ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎی ﺟﺑری و
ﺗﻘدﯾری و آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺑرای ﮐﺎﺳﺗن از اﯾن رﻧﺞ اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮏ ﺧودﻓرﯾﺑﯽ ﻧﺎﻣوﻓﻖ اﺳت زﯾرا
اﯾن ﻧور آﮔﺎھﯽ و اﺧﺗﯾﺎر ھرﮔز در او ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯽ ﺷود .
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 -٣١١ﮔرﯾز از اﯾن اﺧﺗﯾﺎر و ﺗﻼش ﺑرای ﻧﺎﺑودﺳﺎزی آﮔﺎھﯽ ﺧود در اﯾن ﺑﺎره ﻣﻧﺷﺄ ھﻣﮫ ظﻠم ھﺎی ﺑﺷر اﺳت :
ﺳﺗم ﮔری و ﺳﺗم ﺑری !
 -٣١٢ﻣﺳﺋوﻟﯾت آدﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺣﺎﺻل اﯾن اﺧﺗﯾﺎر و آﮔﺎھﯽ ﺑر اﯾن اﺧﺗﯾﺎر و ﭘذﯾرش آن اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت و اﺧﺗﯾﺎر ﭘذﯾری اﺳﺎس ﺧودآﮔﺎھﯽ و رﺷد ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑﺷر و ﻣﻌﻧوﯾت اوﺳت .
 -٣١٣ﭘس ﺟﮭل ﻣوﻟود ﮔرﯾز از اﯾن اﺧﺗﯾﺎر اﺳت  .زﯾرا ﮔرﯾز از اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧودﻓرﯾﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺧود
را ﻣﺟﺑور ﺑداﻧد  .ﭘس ﺟﺑر و ظﻠم اﺳﺎس ﺟﮭل و ﺟﻧون اﺳت .
 -٣١۴ﭘس اﺧﺗﯾﺎر ﭘذﯾری و ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋﯾن دﯾن ﺧداﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣﺳﺋول ھﻣﮫ اﻋﻣﺎل و
ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﻣﯽ داﻧد و ﺑرﺧﻼف آن ھم ﮐﻔر اﺳت .
 -٣١۵اﺧﺗﯾﺎر  ،آﮔﺎھﯽ  ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت و دﯾن در ﯾﮑﺳو ﻗرار دارد و ﺟﺑر و ﺟﮭل و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮔرﯾزی و ﮐﻔر و ظﻠم ھم
در ﺳوی دﯾﮕر .
 -٣١۶و اﻣﺎ اﻧﺳﺎن ﻧوع ﺳوﻣﯽ ھم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑدﺗرﯾن و ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و آن اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
در ﻟﺑﺎس دﯾن ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺟﺑر و ﺳرﻧوﺷت آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت و اﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻖ و ﻣﺷرک اﺳت .
 -٣١٧ﭘس ﺳﮫ ﻧوع اﻧﺳﺎن و ﺳﮫ ﻧوع زﻧدﮔﯽ و ﺳﮫ ﻧوع رﻧﺞ دارﯾم  :اﺧﺗﯾﺎر  ،ﺟﺑر و ﻧﻔﺎق ﺑﯾن اﯾن دو .
 -٣١٨ﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﺧﻠص و ﻋﺎرﻓﺎن در رأس ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺧﺗﯾﺎر و دﯾن و ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﻋداﻟت ﻗرار دارﻧد  .ﻣﺳﺗﮑﺑرﯾن و
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی ﻣﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺟﺑر و ﮐﻔر و ﺳﺗم ھﺳﺗﻧد  .و اﮐﺛرﯾت ﺗوده ھﺎ ھم ﭘﯾرو ﻧﻔﺎق و
ﺷرک ﺑﯾن ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎرﻧد .
 -٣١٩آﻧﮑﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﺳت اﻧﺳﺎن ﻣﺧﺗﺎر اﺳت  .آﻧﮑﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺟﺑر اﺳت اﻧﺳﺎن ﺟﺑّﺎر اﺳت  .و آﻧﮑﮫ ﺑﯾن
اﯾن دو را ﺑرﮔزﯾده ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت و ﻣذﺑذب و ﻓرﺻت طﻠب و ﺑوﻟﮭوس .
 -٣٢٠و اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺑﯾﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣوﺳوم ﺑﮫ " اﻣر ﺑﯾن اﻻﻣرﯾن " اﺳت ھﻣﺎن ﻣذھب ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺷرک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وﻟﯽ اﻣر ﻓوق اﻻﻣرﯾن وادی ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ و اﺧﻼص اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻣوﺣدﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
اراده ﺷﺎن در اراده اﻟﮭﯽ ﺣل ﺷده اﺳت و اﯾن راه رھﺎﺋﯽ از دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﺗﻧﺎﻗض ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر اﺳت ﮐﮫ در آن
ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر اﻣر واﺣدی اﺳت و اﯾن وادی ﻧﺟﺎت اﺑدی از رﻧﺞ اﺳت ﮐﮫ ﻓوز ﻋظﯾم ھم ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت و ﻓﻼح .
 -٣٢١ﺗﻣﺎم ﻣﺻﺎﺋب و رﻧﺟﮭﺎی ﺑﺷری ﺣﺎﺻل اﺧﺗﯾﺎر اوﺳت ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺑﻧدھﺎ و زﺟرھﺎ و ﺟﺑرھﺎ ﻣﯽ اﻓﮑﻧد  .رﻧﺞ
در ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ ھﻣﺎن رﻧﺞ ﮐﺷﯾدن ﮔوھره اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎن در اﺳﺎرت ﺟﺑرھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑر اﻧﺳﺎن ﻓرود ﻣﯽ آﯾد  .و اﯾن
ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺻﯾﺑت اﺳت و ﺑﻼ .
 -٣٢٢رﻧﺞ در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﭼﯾزی ﺟز رﻧﺞ ﺑﯾﭼﺎره ﮔﯽ ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ رﻧﺞ اﺳﺎرت اﺧﺗﯾﺎر  :ﺟﺑر اﺧﺗﯾﺎر !
 -٣٢٣ﺟﺑر اﺧﺗﯾﺎر و اﺧﺗﯾﺎر ﺟﺑری دو روی ﺳﮑﮫ رﻧﺟﮭﺎی آدﻣﯽ اﺳت .
 -٣٢۴آدﻣﯽ ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺗﺎر ﺑﺎﺷد و ﻣﺧﺗﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺟﺑور ﺳﺎزد  .اﯾن اﺳﺎس رﻧﺞ ﺑﺷر اﺳت .
 -٣٢۵ﻣﺛﻼً وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ دارای ﯾﮏ درد ﺟﺳﻣﯽ اﺳت ﺧود آن درد ﯾﮏ رﻧﺞ ﮐوﭼﮏ اﺳت و رﻧﺟﯽ ﺑرﺗر از آن ﮐﮫ
رﻧﺞ روح اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از اﯾن درد ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد و رھﺎ ﺷود .
 -٣٢۶ھر ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﺑر اﺳت و ﯾﮏ رﻧﺞ .
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 -٣٢٧ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾرو ﻣﮑﺗب اراده ﺑﮫ ﻗدرت اﺳت دﭼﺎر ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری اﺳت و دﭼﺎر رﻧﺞ ﺑرﺗری .
 -٣٢٨ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﺧﺗﺎر ﺑﺎﺷد ﺟﺑر را درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ رﻧﺞ ﻣﯽ اﻓﺗد .
 -٣٢٩اﻧﺳﺎن آﻧﮕﺎه ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر اراده و آزادی را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎزه ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻋظﯾﻣﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن و
ﻧﯾز در ﺟﮭﺎن ﺑرون ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اراده او اﯾﺳﺗﺎده اﺳت  .و اﯾﻧﮏ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺳرﻧوﺷت آﻓرﯾن اﺳت
ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑر اﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﯾﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﺟﺑر ﺷود .
 -٣٣٠ﻋﺎﻣﮫ ﻣردﻣﺎن در ﭼﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﯾن دو راھﯽ ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر ھرﮔز ﮔزﯾﻧﺷﯽ ﻧدارﻧد و ﺗﺎ اﺑد ﻣذﺑذب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد
و در ھر ﺷراﯾطﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﺟﺑرھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 -٣٣١ﻋدۀ ﻗﻠﯾﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺗﺧﺎب ﻗﺎطﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺧود ﺑر آن ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣﯾﮑﻧﻧد  .از اﯾن ﻋده ﻗﻠﯾل ﺑﺎز اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری اﺧﺗﯾﺎر را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﺑر و
ﺟﺑرﭘرﺳﺗﯽ و ﺟﺑﺎرﯾت و ﻣﺟﺑورﯾت را ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﻗدرت طﻠﺑﺎن و ﺳوداﮔران ﺛروت و رﯾﺎﺳت و ﺳﻠطﮫ ﮔری
ھﺳﺗﻧد .
 -٣٣٢اﮐﺛر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺎﻣت در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﺳوی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗدرت ﻣﯽ روﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟﺑر
ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ از طرﯾﻖ ﮐﺳب ﻗدرت ﺑﺗواﻧﻧد روزی ﺑﮫ آزادی اﺧﺗﯾﺎر ﺑرﺳﻧد وﻟﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯽ رﺳﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺗﻣرا ً ﺑﺳوی
ﻣﺟﺑورﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎﻻی دﺳت و ﺟﺑﺎرﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﯾردﺳﺗﺎن ﻣﯽ روﻧد .
 -٣٣٣وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑﮫ اﺧﺗﯾﺎر را ﺑﮫ ﺟدّ ﺑرﻣﯽ ﮔزﯾﻧﻧد و ﺑر آن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗدرﺗﮭﺎی ﺟﺑّﺎر ﺑﯾروﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﺧود ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷده و ﺑر ﺧود وارد ﺷده ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ذاﺗﯽ ﻗدرت و اﺧﺗﯾﺎر ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ آن ﺧداوﻧد اﺳت.
و ﻣﻘﺎم ﺗوﺣﯾد ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم اﻟﺣﺎق ﺑﮫ اراده ﮐن ﻓﯾﮑون ﺧداوﻧد اﺳت .
 -٣٣۴ﺑرﮔزﯾدن اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﺎﻧﺎ اراده ﺑﮫ ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر وﺟود ﺧود ﺑودن اﺳت  .و ﺑرﮔزﯾدن ﺟﺑر ﻧﯾز اراده ﺑﮫ
ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر وﺟود دﯾﮕران ﺑودن اﺳت .
 -٣٣۵آﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﮫ اراده ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐس دﯾﮕری ﺑﺳﭘﺎرد و
ﺑﻔروﺷد ﺗﺎ از آﻧﺟﺎ ﻗدرﺗﯽ ﺑرای ﺗﺻﺎﺣب وﺟود دﯾﮕری ﺑﯾﺎﺑد .
 -٣٣۶و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﺑودن ﻋﯾن ﻣﻣﻠوک ﺑودن اﺳت و ﺟﺑﺎر ﺑودن ﻋﯾن ﻣﺟﺑور ﺑودن اﺳت و اﯾن دو روی
ﺳﮑﮫ ﺟﺑر اﺳت و زﺟر .
 -٣٣٧آزادی اﺧﺗﯾﺎر در ﺟﮭﺎن ﺣﺎﺻل ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر وﺟود ﺧود ﺑودن اﺳت و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﮑﺗب دﯾن ﺧدا و
ﺗﻘواﺳت .
 -٣٣٨ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد وﺟود ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل در اﺧﺗﯾﺎر ﮔﯾرد ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد او را ﻣﺟﺑور ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺑﻧد
ﮐﺷد .
 -٣٣٩اﮐﺛر آدﻣﮭﺎ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ از طرﯾﻖ در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗن اراده دﯾﮕران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﺷوﻧد و آزاد
ﺑﺎﺷﻧد .و اﯾن اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺷروط و ﻣﺟﺑور ﻗﻠﻣرو ﺳﺗم اﺳت و اﺳﺎس ﺟﮭل  .زﯾرا آدﻣﯽ ﺑﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر دﯾﮕران ﻣﺳﻠط
ﻣﯽ ﺷود ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ آﻧﺎن درﻣﯽ آﯾد .
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 -٣۴٠اراده ﺑﮫ ﻣﺧﺗﺎر ﺑودن ھﻣﺎن اراده ﺑﮫ ﺧود ﺑودن اﺳت  .و اراده ﺑﮫ ﺧود ﺑودن ﻣﺳﺗﻠزم ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﺗﺎ
اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد ﺑر ﺧود ﻣﺳﻠط ﺑﺎﺷد  .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑر آن ﻓرﻣﺎن ﺑراﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد و زﺑﺎﻧش را
درک ﮐﻧد .
 -٣۴١ﭘس اراده ﺑﮫ آزادی اﺧﺗﯾﺎر ﺟز ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻋﻣﻠﯽ ﻣﻣﮑن و ﻣﺣﻘﻖ ﻧﻣﯽ آﯾد .
 -٣۴٢ﭘس اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺧود ﺑﺎﺷد و ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺻﺎﺋب و ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎ و ﻋذاﺑﮭﺎ
ﺗوﻓﯾﻖ ھﺎی اﺟﺑﺎری ﺑرای اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺧود و ﻣﺎﻧدن در ﺧود اﺳت  .و ﻟذا ﻋﺎرﻓﺎن و اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺧﺗﯾﺎر
ﺧوﯾﺷﻧد و ﻣﻘﯾم در ﺧوﯾش و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا در ﺧوﯾﺷﻧد ﺑﯾش از ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗوﻓﯾﻖ ھﺎی اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺎز دارﻧد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧوﯾش ﺑرﺳﻧد و در ﺧود ﻣﻘﯾم ﮔردﻧد .
 -٣۴٣ھر ﺑﻼ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﻋذاﺑﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن و اﺳﺎرت در ﺧوﯾﺷﺗن و ﻋدم ﮔرﯾز از ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت .
 -٣۴۴ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﮫ ﺟﺑرھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ رﺳد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾﺎی اﻟﮭﯽ از ﺧداوﻧد طﻠب ﺑﻼ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد  .زﯾرا ﺑﺎ ﺧوﯾش ﻣﺎﻧدن ھﻣﺎن ﺑﺎ ﺧدا ﻣﺎﻧدن اﺳت  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺑران ھﻣﻧﺷﯾن ﺧداﯾﻧد و ﺧدا ﺑﺎ ﺻﺎﺑران
اﺳت.
 -٣۴۵ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﻼ و ﻣﺻﯾﺑت و ﮔرﻓﺗﺎری را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت اﻟﮭﯽ و ﻧﻌﻣت اﻟﮭﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻧﺑرد ﺑﺎ آن و ﮔرﯾز از ﺧوﯾﺷﺗن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋذاب ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 -٣۴۶آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋذاب ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺻل ﮔرﯾز اﻧﺳﺎن از ﮔرﻓﺗﺎری و ﺑﻼﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﮔرﯾز از ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳت .
 -٣۴٧ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺟﺑر را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣﺎﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑر را اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﭘذﯾرد و در اﻧﺗظﺎر
ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﺟﺑر در روان او ﻣوﻟد اﺧﺗﯾﺎر ﺑرﺗری ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ھﻣﺎن ﺟﺎدوی ﺻﺑر ﺑر
ﺑﻼﺳت .
 -٣۴٨ھر ﺑﻼﺋﯽ ﯾﮏ ﺑﻠﯽ ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﻧﺳﺎن آﻧرا ﺑﭘذﯾرد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻧﻌﻣت و ھداﯾت و اﺧﺗﯾﺎر ﺑرﺗر ﻣﯽ
ﺷود و اﮔر اﻧﮑﺎر و ﺟدال ﮐﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋذاب و ﺧﻔت و ﺧواری و ذﻟّت و اﺳﺎرت ﺑرﺗری ﻣﯽ ﺷود .
 -٣۴٩ھﻣﮫ ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺻﺎﺋب ﻣوﺟب ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﺧود واﻧﮭﺎده ﮔﯽ اﻧﺳﺎن در ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ھدف آن اﺳت و
آﻧﮑﮫ از اﯾن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮕرﯾزد از ﺧدا ﮔرﯾﺧﺗﮫ و ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ ﺷود و دﭼﺎر ﻋذاب و رﺳواﺋﯽ ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ
دام ﻣﯽ اﻓﺗد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟﺑورﺗر ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺗﻧﮭﺎ ﺷو  ،ﺗﺎ ﺑﻣن ﺑرﺳﯽ!
 -٣۵٠ﭘس ھر ﺑﻼ و ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎل ﭘرواز و آزادی و اﺧﺗﯾﺎر اﺳت و ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﺎه ﺳﻘوط و اﺳﺎرت  :ﺗﺻدﯾﻖ
ﯾﺎ ﺗﮑذﯾب !
 -٣۵١ھر ﺑﻼ و ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧزول ﯾﮏ ﺟﺑر اﺳت  .اﯾن ﺟﺑر ﭼون ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺗﺻدﯾﻖ ﺷود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر
ﻣﯽ ﺷود و اﮔر طرد و ﻟﻌن ﺷود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺳﺎرت و ﺳﺗم ﺑری ﻣﯽ ﺷود و وﺟود ﻓرد را ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺟﺑّﺎر .
 -٣۵٢ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﻼ و ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ ﻣؤﻣن را ﺑﯽ ﭼﺎره ﺗر و درﻣﺎﻧده ﺗر و ﺑﯾﮑس ﺗر و ﻻﻋﻼﺟﺗر ﺳﺎزد ﺑﮫ ﺣﻖ
ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت زﯾرا ﺧداوﻧد آن ﮐﺎﻧون اﺧﺗﯾﺎر و اراده ﮐن ﻓﯾﮑون در
اﺧﺗﯾﺎر ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ّ
ذات ﺑﺷر اﺳت و آدﻣﯽ در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ در ﺣرﯾم ذات ﺧود ﻗرار دارد و ﺟز ﺧود ﯾﺎری ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ اﯾن ﺧود ھم
در ﻏﺎﯾت ﺑﯾﭼﺎره ﮔﯽ و ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﺳت ﭘس ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧودش را ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺣول ﺑﮫ ﺧدا ﮐﻧد و ﺧدا را وﮐﯾل ﺧود ﺳﺎزد و
ﺧود را در او ﻓﻧﺎ ﮐﻧد و ﺑﺎ او ﯾﮑﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻧون اﺧﺗﯾﺎر ذات وارد ﺷود و اﯾن ﺻﻠوة اﮐﺑر اﺳت .

35

 -٣۵٣و اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﻼ ھﻣﮫ اﺑﻌﺎد و ﺟواﻧب وﺟود آدﻣﯽ را ﺑر او ﺑﺑﻧدد و او را در ﺧود ﻣﺣﺑوس ﻧﻣﺎﯾد و
ھﯾﭻ راھﯽ ﺑﮫ ﺧروج ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺟز ﺧدا ﯾﺎری ﻧﯾﺎﺑد دارای ﻗدرت اﺧﺗﯾﺎر ﺑرﺗری اﺳت زﯾرا ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻧزدﯾﮑﺗر
اﺳت و اﻧﺳﺎن ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود او رﺟوع ﮐﻧد و ﺑﮫ او ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد  .و اﯾن ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ھداﯾت
اﺳت و ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .زﯾرا ﭼون آدﻣﯽ در ﺑﻼ ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻋﺑودﯾت رﺳﯾده و ﻟذا
ﮐﻣﺎل ﯾﺎری  ،ﺧود در اﻧﺗظﺎر اﺳت و ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺟز او رﺟوع ﻧﮑﻧد و از اﯾن وﺿﻊ ﻧﮕرﯾزد .
 -٣۵۴ھر درﺟﮫ و ﺷدﺗﯽ از ﺑﻼ و ﺟﺑر ﮐﮫ ﺑر اﻧﺳﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮭﻣﺎن ﻣﯾزان ﺑﻠﯽ ﺧدا و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﮭﯽ را ﺑﺎ
ﺧود داراﺳت  .آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﻼ روی ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧدا روی ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ ﭘﯾروزی و اﺧﺗﯾﺎر ﻋظﯾﻣﯽ ﻧﺎﺋل ﻣﯽ
آﯾد و آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﻼ ﭘﺷت ﮐﻧد و از آن ﺑﮕرﯾزد ﺑﮭﻣﺎن ﻣﯾزان ﺑﮫ ﺟﺑر و اﺳﺎرت و ﺷﯾطﺎن روی ﻧﻣوده اﺳت و در
اﻋﻣﺎق ﭼﺎه ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣۵۵آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻓﻘر و ﺑﯾﻣﺎری و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ھﺟوم آورد و در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن و ﺳﺗم و
دروغ ھم ﺑرﺧﯾزد  .اﯾﻧﺳت آن ﺟﮭﺎد اﮐﺑر و ﺧداﺋﯽ ﺗرﯾن ﺟﮭﺎدھﺎ ﮐﮫ ﻣوﺟب اﺷد ﺗﻘرب اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻟﻘﺎءﷲ رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﻌﺎرج ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﮐﺷف و ﺷﮭود روﺣﺎﻧﯽ  .آﺛﺎر و ﮐﺗب و ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﺧﺻوص در
اﯾن اﯾﺎم ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل ﭼﻧﯾن وﺿﻊ و ﺟﮭﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم و دروغ ﻧوﺷﺗﮫ و ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود در ﻏﺎﯾت
ﺑﯾﻣﺎری و زﻣﯾﻧﮕﯾری و ﺑﯾﮑﺳﯽ و ﻓﻘر و آواره ﮔﯽ و ﺑﯽ ﯾﺎری ﺗن ﺑﮫ اﺷد ﺗﮭدﯾد و ﻧﺎاﻣﻧﯽ دادن و ﺑﺎ ﻋﺎﻟم و آدﻣﯾﺎن
و ﺣﮑوﻣت ھﺎ دراﻓﺗﺎدن ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺣﻔﺎظ و ﭘﻧﺎھﯽ  .ﻓﻘط در ﭼﻧﯾن ﻗﻣﺎر ﮐﺑﯾری ﺑﺎ ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان او را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم
و ﮐﻣﺎل و از روﺑرو ﺷﻧﺎﺧت و دﯾدار ﮐرد و ﯾﺎرﯾش را درﯾﺎﻓت  .اﯾن ﻗﻣﺎر ﻋﺷﻖ ﺑﺎ ﭘروردﮔﺎر اﺳت و ﻣﺻداق اﻗﺎﻣﮫ
ﺻﻠوة ﮐﺑﯾری ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾوم اﻟدﯾن  .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﻧده ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾوم اﻟدﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ روز
روﺷﻧﺎﺋﯽ دﯾن و ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳرار ﻣﮕوی آن در اﻧﺳﺎن و ﺟﮭﺎن ﻣدرن در آﺧراﻟزﻣﺎن ﮐﮫ  :ﻣﺎﻟﮏ ﯾوم اﻟدﯾن اﯾﺎک
ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک ﻧﺳﺗﻌﯾن اھدﻧﺎ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم .و ﺧدا ﺑر ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم در اﻧﺗظﺎر اﺳت.
 -٣۵۶ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم آن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗﻠﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس و ﭼﯾزی ﺣﺎﺋل و ﺣﺟﺎب ﻧﺑﺎﺷد  .و
اﯾن ﯾﮏ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﮐﺎﻣل و ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ اﺳت ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ او  .از روﺑرو و ﺑﯾواﺳطﮫ  .و اﯾن ﻋﺑﺎدت ﺻدﯾﻘﯾن
اﺳت .
 -٣۵٧ﭘس ھر ﺑﻼ و ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ اﺳﺎس و اﺳﺑﺎب و ﺷراﯾط ﯾﮏ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺷﯽ ﺑﺳوی او و ورود ﺑر
آﺳﺗﺎﻧﮫ او و ﻓﻧﺎی در او و ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﷲ .
 -٣۵٨و اﻣﺎ ﺑﻼی ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ آن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧود ﺑﺳوی آن ﺑرود و از آن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﻣﺎﯾد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ در
وﻗوع آن ھﯾﭻ دادرﺳﯽ ﺟز ﺧدا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺣﺗﯽ ﺑدن ﺧوﯾﺷﺗن .
 -٣۵٩ھر ﭼﯾزی زﮐﺎت دارد و زﮐﺎت ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ھم رﺳﺎﻧﯾدن آن ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن اﺳت ﺑﮫ ﻗﯾﻣت در ﺧطر اﻧداﺧﺗن
آزادی ﺧود و ﺟﺎن ﺧود  .ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﻋﻣل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘرداﺧﺗن زﮐﺎت آزادی و اﺧﺗﯾﺎر ھم
ھﺳت .
 -٣۶٠ھر ﭼﯾزی زﮐﺎﺗﯽ دارد و زﮐﺎت آزادی ﭘرداﺧﺗن ﺗﻣﺎم آن اﺳت ﺑﮫ ﻗﺻد رﺳﺎﻧﯾدن ﭘﯾﺎم و ﻧور آزادی و اﺧﺗﯾﺎر
اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣردم .
 -٣۶١ھر ﭼﯾزی زﮐﺎﺗﯽ دارد و زﮐﺎت ﺟﺎن  ،ﮔذﺷﺗن از آن اﺳت ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن  .وﮔرﻧﮫ ﺟﺎن
وﺑﺎل ﺗن ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺟﺎن ﮐﻧدن ﻣﯽ اﻓﺗد در اﺳﺎرت ﺗن .
 -٣۶٢ھر ﭼﯾزی زﮐﺎﺗﯽ دارد و زﮐﺎت ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ  ،رﺳﺎﻧﯾدن ﻋﺷﻖ او ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن اﺳت .
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 -٣۶٣ھر ﭼﯾزی زﮐﺎﺗﯽ دارد و زﮐﺎت اﺧﺗﯾﺎر و آزادی دل و ﺟﺎن و اﻧدﯾﺷﮫ ھم ﮔذﺷﺗن از آزادی اﺳت ﺑرای
رﺳﺎﻧﯾدن ﻧور آزادی ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن .
 -٣۶۴آدﻣﯽ ھر ﭼﯾز ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی ﮐﮫ در اﯾن ﺟﮭﺎن ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آزادی و اﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری
اﺳت  .وﻟﯽ ﺗﺎ زﮐﺎت ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻋواﻣل و ﻋﻧﺎﺻر آزادی ﺑﺧش ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﭘرداﺧت ﻧﺷود اﯾن آزادی و اﺧﺗﯾﺎر
وﺑﺎل ﺗن و دل و ﺟﺎن و روان ﻣﯽ ﺷود و ﺧود ﺑﮫ اﺳﺎرت آزادی ﻣﯽ اﻓﺗد و اﺧﺗﯾﺎر ﺑطرزی ﺣﯾرت آور ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺟﺑر ﻣﯽ ﺷود .
 -٣۶۵ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ زﮐﺎﺗش ﭘرداﺧت ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﮑﺎر ﺻﺎﺣﺑش ﻧﻣﯽ آﯾد و در وﺟود ﺣل و ﺣﻼل و ﺟذب ﻧﻣﯽ ﺷود
و ﺑﻠﮑﮫ ﻣوﺟب ﺛﻘل و ﻏرور و ﺳﻘوط اﺳت .
 -٣۶۶و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗرآن ﻣﮑررا ً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة اﻣر ﺑﮫ زﮐﺎت اﺳت  .زﯾرا ﺻﻠوة ﺑﻣﻌﻧﺎی
ورود ﺑﮫ ﻧﻌﻣﺎت اﻟﮭﯽ و ﻗرب ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑدون ﭘرداﺧت زﮐﺎت آن ﻧﻌﻣﺎت اﯾن ﻗرب و ورود ﺑر آﺳﺗﺎن ﺣﻖ
ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ آﯾد و آدﻣﯽ ﭘﺷت درب وﺻﺎل ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .
 -٣۶٧ﺣﺗﯽ ﻋرﻓﺎن و ﻟﻘﺎءﷲ و ﻣﻌراج ھم ﺑدون ﭘرداﺧت زﮐوة ﺑﮑﺎر ﻋﺎرف ﻧﻣﯽ آﯾد و ﺑﻠﮑﮫ وﺑﺎل ﺗن و ﺟﺎن و
روﺣش ﻣﯽ ﺷود و او را دﭼﺎر ﻗﺑض وﺟود ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺑﻧد ﻣﯽ ﮐﺷد در اوج آزادی  .ﭼراﮐﮫ ﻟﻘﺎءﷲ اوج ﺻﻠوة
اﺳت و اوج زﮐﺎت را ﻣﯽ طﻠﺑد .
 -٣۶٨و زﮐﺎت ﻋرﻓﺎن واﺟﺑﺗرﯾن زﮐﺎﺗﮭﺎﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن اوج ﺻﻠوة اﺳت  .و زﮐﺎت ﻋرﻓﺎن راھﻧﻣﺎﺋﯽ و
دﺳﺗﮕﯾری ﺧﻼﯾﻖ اﺳت و ﻧور ﻣﻌرﻓت را ﺑﮫ ﻗﻠب ظﻠﻣت ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺳﺎﻧﯾدن و ﭼوب ارﺗداد و اﻟﺣﺎد و دار را ﺑر ﺧود
ھﻣوار ﮐردن .
 -٣۶٩و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾت ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ در اﺳﻼم ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ رﺟﻌت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ رﺳد و اول و آﺧر اﯾن
ﺳﻔر ھﻣﺎن ﺧﻠﻖ اﺳت  :ﺳﯾر از ﺧﻠﻖ ﺑﺳوی ﺣﻖ  ،ﺳﯾر از ﺣﻖ در ﺣﻖ و ﺳﯾر از ﺣﻖ ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ  .اﯾن رﺟﻌت
از ﺣﻖ ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ ھﻣﺎن زﮐﺎت ﻣﻌراج و ﻟﻘﺎءﷲ اﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑدﺳت ﺧﻠﻖ ﺑﮫ دار ﺷوی ﺗﺎ ﻧور ﺧداﯾت را
ﺑوﺿوح از آن ﺑﺎﻻ ﻧظﺎره ﮐﻧﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ ﭼون ﺑﮫ ﺧدا رﺳﯾدی ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧدا را ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺑرﺳﺎﻧﯽ .
 -٣٧٠زﮐﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﮑررا ً ﭘس از اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة آﻣده اﺳت زﮐﺎت ﻣﺎل ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ زﮐﺎت ﺻﻠوة اﺳت
زﯾرا ﭘس از اﻣر زﮐﺎت اﻣر ﺑﮫ اﻧﻔﺎق ﻣﺎل آﻣده اﺳت .
 -٣٧١ﮐل دﯾن و ﺳﯾر و ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻣﯽ ﻣوﺟب آزادی و اﺧﺗﯾﺎر دل و ﺟﺎن و روح ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
اﺻل آزادی ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﻣردم در ﻋطش آن ﮔﻣراه ﺷده اﻧد و ﺑﮫ اﺳﺎرﺗﮭﺎ اﻓﺗﺎده اﻧد  .ﮐﮫ ﺻﻠوة اوج وﺻول
آزادی روح اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﯾﺗش ﻣﻌراج و ﺷﮭود ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣوﺿوع زﮐﺎت در ﻗرآن ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﺻﻠوة ھﻣراه اﺳت .و آﻧﮑﮫ زﮐﺎت ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و ھداﯾت ﺧود را ﻧﭘردازد
ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺳول ﺧدا ﻓرﻣود  :آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑواﺳطﮫ ﻋﻠم و دﯾن ارﺗزاق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧداوﻧد آﻧﺎن را
در ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮐﻧد و آﺗش دوزخ در اﻧﺗظﺎرﺷﺎن اﺳت.
 -٣٧٢ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ھوﯾﺗﯽ زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎ و ﺧﺎﺻﮫ ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﺑﯾﻧد زﯾرا
ﻣﻌرﻓت و ﻣﻌﻧوﯾت و ﻋﻠم ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻓروش ﺑرده اﻧد ﯾﻌﻧﯽ زﮐﺎﺗش را ﻧﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد و ﻟذا در اﺳﺎرت ﺑﺎزار و
ﺣﮑوﻣت ھﺎ و ﻗدرﺗﻣﻧدان زﻣﺎﻧﮫ اﻓﺗﺎده و واژﮔوﻧﻧد  .آﯾﺎ واژﮔوﻧﺳﺎﻻری اﯾن ﺟﻣﺎﻋت را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد !
 -٣٧٣زﮐﺎت ﻣﺎل ﻣرد در درﺟﮫ اول ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻋﯾﺎل و ﻓرزﻧدان اﺳت ﺣﺎل اﮔر ﻣرد از اﯾن ﺑﺎﺑت ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ آﻧﮭﺎ را
ﻣﯽ ﭘردازد از آﻧﺎن ﺗوﻗﻊ ﺑرده ﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑر آﻧﺎن ﻣﻧت ﻧﮭد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود ؟ ﻣﻧﻔور ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺷود و در
ﺧﺎﻧﮫ ﺧود واژﮔون اﺳت و ﺧود ﺑرده آﻧﮭﺎﺳت  .وﺿﻊ ﻋﻠﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾﻖ اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻋﻠﻣﺎی
دﯾﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯾون .
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 -٣٧۴ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادﯾم اﮐﺛر ﻣردم در دام ﺟﺑرھﺎ و اﺳﺎرﺗﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﺳﯾر ﺳﺗم ھﺎﯾﻧد  .و اﯾن
رﺳﺎﻟت ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن و اھل ﺻﻠوة اﺳت ﮐﮫ زﮐﺎت آزادی ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﭘردازﻧد و از آزادی روح
ﺧود آﻧﺎن راھم ﺑﭼﺷﺎﻧﻧد زﯾرا آزادی ﮐﺎﻻﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و ﺣﺗﯽ آزادﯾﺧواھﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺗواﻧﻧد
ﺑﮫ ﻣردم ھدﯾﮫ ﮐﻧﻧد  .اﯾن ﻧوع آزادﯾﮭﺎی ﻋﻣﻠﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺳرﻋت ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺧﻔﻘﺎن و اﺳﺎرﺗﮭﺎی ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود و
ﯾﮏ دام ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان آزادی ﭘﯾش ﭘﺎی ﻣردم ﮔﺳﺗرده اﻧد ﺗﺎ روﺣﺷﺎن را ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﻧد .
 -٣٧۵ﻓﻘدان آزادی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺎﺻل ﻓﻘدان ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﺣﺎﺻل ﻓﻘدان زﮐﺎت ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن و
ﺻﻠوة اﺳت .
 -٣٧۶و ﻓﻘدان آزادی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﯾن ﻓﻘدان دﯾن و ﺗﻘواﺳت و اﯾن ﺣﺎﺻل ﻋﻠم ﻓروﺷﯽ ﻋﻠﻣﺎ و دﯾن ﻓروﺷﯽ
روﺣﺎﻧﯾون و ﻓﯾض ﻓروﺷﯽ ﻋرﻓﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﭘس اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت را از ﺑﺎﺑت ﻓﻘدان آزادی در
ﺟﺎﻣﻌﮫ دارا ھﺳﺗﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺧدا ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﻧد و ﻟذا واژﮔوﻧﻧد .
 -٣٧٧ﭘس ﻋﻠت اﻟﻌﻠل ﺧﻔﻘﺎن و ظﻠم در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺟﻣﺎﻋت ﻋﻠﻣﺎ و ﺧﺎﺻﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﻣﻌﻧوی و دﯾﻧﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ زﮐﺎت روح ﺧود را ﻧﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﻟذا ﺧود در اﺳﺎرت ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .
 -٣٧٨ﭘس ﻋﻠم و دﯾن ﻓروﺷﯽ اﺳﺎس وﺟود ﺳﺗم و ﺧﻔﻘﺎن در ﺟﮭﺎن اﺳت ﺑﺧﺻوص در ﻋﺻر ﺟدﯾد ﮐﮫ دوران
ﻏوﻏﺎی ﻋﻠم اﺳت و ﺑﺎﻋث و ﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﻣظﺎﻟم ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ و آﻣوزﮔﺎران روﺣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺧود را ﻓروﺧﺗﮫ اﻧد و ﻗﻠم و زﺑﺎن ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﯾطﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .
 -٣٧٩و ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ داﻧﺗﮫ در اﺛر ﻣﺷﮭور ﺧود ﺟﻣﺎﻋت ﻋﻠﻣﺎ و روﺣﺎﻧﯾون ﻣذاھب را اﮐﺛرا ً در ﺑرزخ و
دوزخ ﺟﺎ داده اﺳت  .در اﯾن ﺑﺎب اﺣﺎدﯾث ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت :وای ﺑر
دﯾن ﻓروﺷﺎن و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻗرآن و ﻋﻠم ارﺗزاق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم و ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ دارﻧد ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ ﻣرﻏﺎن آﺳﻣﺎن آﻧﮭﺎ را ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧداوﻧد واژﮔوﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد و آﺗش دوزخ را ﺑر آﻧﺎن واﺟب ﮐرده
اﺳت) .رﺳول اﮐرم( –
 -٣٨٠ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻠم ﺧود را ﻣﯽ ﻓروﺷد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را از ﻣردم ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﺎﻧش در ﺧطر ﻧﯾﻔﺗد .
 -٣٨١و اﻣﺎ زﮐﺎت ﻋﻠم و دﯾن و ﺻﻠوة و ﻋرﻓﺎن و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ وﺟودی ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ آزادی دارد ؟
 -٣٨٢در درﺟﮫ اول ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ آزادی و اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل اﻟﺣﺎق او ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﺳت در ذات
ﺧوﯾﺷﺗن در واﻗﻌﮫ ﺻﻠوة  .و اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل اﯾن روح آزادی ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷرط واﺟب ﺑرای ﺣﻔظ اﯾن آزادی ﺑرای
اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف اﺳت ؟
 -٣٨٣ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ زﮐﺎت و اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻣوﺟب ﺣﻼل ﺷدن و ﮔوارا ﺷدن رزق ﻣﯽ ﺷود زﮐﺎت ﻋﻠم و دﯾن و ﻋرﻓﺎن
ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت .
 -٣٨۴درک ذاﺗﯽ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در درک ﻧﻔس واﺣده ﺑﺷری اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از ﻧﻔس واﺣدی آﻓرﯾده ﺷده اﻧد و
ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری از ازل ﺗﺎ اﺑد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ وﺟودی واﺣد ﺑﻧﺎم اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﻧﯽ آدم اﻋﺿﺎی ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .
 -٣٨۵اﯾن ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺗﺟرﺑﯽ و ﺣﺳﯽ و ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن در ﺑﻧد ﯾﺎ ﮔرﺳﻧﮫ و ﻣظﻠوم
ﺑﺎﺷد ﻧﻔس ﺳﺎﺋر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﯾن ظﻠم و ﺣﻘﺎرت را ﺑطور ذاﺗﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آﺳﺎﯾش ﻧدارد .
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 -٣٨۶و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋداﻟت ﯾﮏ اﻣر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت و ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ
ﻓرد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻋداﻟت زﯾﺳت ﮐﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺷرﯾت در ﺳﺗم ھﺳﺗﻧد  .و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﻣروزه
ﯾﮏ اﻣر ﻋﻠﻣﯽ و ﺑدﯾﮭﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .
 -٣٨٧ﻗﺑﻼً ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ آزادی و ﻋداﻟت دو ﻣﺣﺻول طﺑﯾﻌﯽ اﻗﺎﻣﮫ ﺻﻠوة ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن
ﮐردﯾم  .و ﻋداﻟت ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺑﺧود رﺳﯾدن و ﺧود ﺷدن و در ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی ﺧود ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن ) ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻋﻠﯽ ع(
ﺣﺎﺻل ﻏﺎﯾت ﺻﻠوة اﺳت در وادی ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس ﻋرﻓﺎﻧﯽ  .و اﯾﻧﮏ اﻧﺗﻘﺎل روح اﯾن ﻋداﻟت و آزادی ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻋﺎرف و ﻋﺎدل و آزاد اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﺟﺎﯾﮕﺎه وﺟودی ﺧود را ﻣﯽ دھد  .آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم اﺳت ؟
ﻋﺎرف ﻋﺎدل ِ آزاد ﺑﮫ درﺟﮫ ای از وﻻﯾت وﺟودی ﯾﮑﯽ از ﺧﻠﻔﺎی اﻟﮭﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﺳت
 -٣٨٨ﯾﮏ اﻧﺳﺎن
ِ
ﺧواه ﻧﺎﺧواه  .ﭘس وﺟودش ﻣﺣل رﺟوع ﻧﻔوس ﺑﺷری اﺳت در ﺧواب و ﺑﯾداری آﮔﺎه و ﻧﺎآﮔﺎه  .ﭘس او ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﯾن ارﺑﺎب رﺟوع اﺳﯾر و ﻣﻌذب و ﻣظﻠوم و ﻣﻔﻠس و ﺷﻘﯽ و ﺑﯾﻣﺎر آﺳﺎﯾش ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧد و در
ﺧوﯾﺷﺗن آرام و ﻗرار ﯾﺎﺑد و آزادی و اﻣﻧﯾت روح ﺧود را ﺣراﺳت ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن ﯾﮏ ﻗﺎﻋده اﻟﮭﯽ و وﺟودی اﺳت .
 -٣٨٩آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا در ﺧود ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود ﻣردم ھم ﺑﺎطﻧﺎ ً ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺑﺧواھد از اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﮕرﯾزد و ﮔوﺷﮫ ﺗﺟﺎرت و ﻋﺎﻓﯾت ﮔزﯾﻧد ﺑراﺳﺗﯽ در ﺧوﯾﺷﺗن واژﮔون ﻣﯽ ﺷود و
ﻣﺻداق آن ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در دوزخ ﺳرﻧﮕون در آﺗش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 -٣٩٠در آﺧراﻟزﻣﺎن و ﻋرﺻﮫ ﺧﺗم ﻧﺑوت و ﻏﯾﺑت اﻣﺎم زﻣﺎن  ،ﻋﻠﻣﺎ و ﻋرﻓﺎ و ﻣﺻﻠﺣﯾن وارث و وﺻﯽ اﻧﺑﯾﺎء و
ﺟﺎﻧﺷﯾن اﻣﺎم زﻣﺎن در ﻗوم و زﻣﺎن ﺧوﯾش ھﺳﺗﻧد و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣرﮐب ﻗﻠم آﻧﺎن از ﺧون ﺷﮭﯾدان ﺑرﺗر اﺳت وﻟﯽ ﻧﮫ
ﻗﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﻘﯾﻘت را ﺗﺣرﯾف و ﮐﺗﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -٣٩١ﻗﻠم ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده و ﺗﺎﺟر ﻣﺳﻠﮏ ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﺣرﯾف و ﻣﺳﺦ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﻧﮑﺎر ﺑس ﻟطﯾف آن
اﺳت و ﺻﺎﺣﺑﺎﻧش ﺟﻣﻠﮫ واژﮔوﻧﺳﺎﻻرﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑر روی ﺳرھﺎﯾﺷﺎن راه ﻣﯽ روﻧد و ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﮭﺎﯾﺷﺎن در ذھن و
ﮔوش ﻣردﻣﺎن واژﮔوﻧﮫ اﻧد .
 -٣٩٢ھﯾﭻ زﮐﺎﺗﯽ ھﻣﭼون زﮐﺎت ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﺑرای ﺣﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ واﺟب ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻓﻘدان زﮐﺎت ﻣﺎل ﻣوﺟب ﻓﻘر
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﻓﻘدان زﮐﺎت ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن ﻣوﺟب اﻧﺣطﺎط و ﺿﻼﻟت روح ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺳوی ﺳﺗم ﮔری و ﺳﺗم ﺑری ﻣﯽ رود و اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﺑدﺗر از ﮐﻔر اﺳت  .و اﯾن ﺳﺗم داﻣن ﻋﺎﻟم را ھم ﻣﯽ ﮔﯾرد .
 -٣٩٣ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ای ﻣؤﻣﻧﺎن ﺗﻌﮭدات ﺧود ﺑﺎ ﺧداوﻧد را ﻣﻔروﺷﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﻣﯽ ﺷوﯾد .و ﻋﻠم
و ﻋرﻓﺎن ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧوع ﻋﮭد و ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن و ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻓروش آن ﺑﺎﻋث ﮐﻔر ﺧود ﻋﺎﻟم اﺳت  .و وای ﺑر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻋﺎﻟﻣﺎﻧش و روﺣﺎﻧﯾوﻧش ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷﻧد در دل  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻖ در ﻋﻣل  .و ھﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﻋﻠم ﻓروش و
روﺣﺎﻧﯾون دﯾن ﻓروش ﻣﻧﺎﻓﻘﺎﻧﻧد و ﭼﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای واژﮔوﻧﺳﺎﻻر اﺳت .
 -٣٩۴ﺧداوﻧد در ﮐﺗﺎﺑش آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺟت ھﺎ و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮭﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾد اﯾن
رﺳﺎﻟت ھﺎ را ﺑﮫ ﻣردم ﺑرﺳﺎﻧﯾد ﺗﺎ ھداﯾت ﺷوﯾد .ﭘس ﺣﺗﯽ ﻟﻘﺎءﷲ ھم ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﻣﻌﻧﺎی ھداﯾت ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
ھداﯾت ﻧﮭﺎﺋﯽ در ﻧزد ﻣردﻣﺎن اﺳت آﻧﮕﺎه ﮐﮫ آن ﺣﺟت ھﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن رﺳﯾد  .و اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣﻧزل از ﻣﻧﺎزل
ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺳﯾر از ﺣﻖ ﺑﺳوی ﺧﻠﻖ اﺳت ﺗﺎ ﺗﺟﻠﯽ ﻣﺷﺎھدات ﻻھوﺗﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ در ﻋﺎﻟم ارض و در ﺧﻠﻖ ﺧدا
درک و دﯾدار ﺷود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد  :ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺟز ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم .و اﯾﻧﺳت ھداﯾت ﮐﺎﻣﻠﮫ و
ﻧﮭﺎﺋﯽ .
 -٣٩۵ھداﯾت آدﻣﯽ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﺑﺳوی ﭘروردﮔﺎرش ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ھﻣﯾن ﺣﯾﺎت دﻧﯾﺎ و آدرس دﻧﯾوی و ﻣردﻣﯽ ﻓﮭم
ﺷود ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑداﻧد ﮐﮫ راه ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑﮫ ﭼﮫ روﺷﯽ اﺳت و در ﮐداﻣﯾن ﺳو .
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 -٣٩۶ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻣﺎ و ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ آدرس ﻣﻠﮑوت و ﻻھوت را ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻧﻘﺷﮫ ﻋرش را ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﮔﻣراھﺎﻧﻧد زﯾرا ﺗﺟﻠﯽ اﯾن آدرس در ﻋﺎﻟم ﺧﺎک و در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .
 -٣٩٧ﺳﻠوک ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور و ادﻋﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﻋواﻟم ﺧواب و ﺧﯾﺎل و رؤﯾﺎ و اوھﺎم و ﺗﻌﺑﯾر و ﺗﻔﺳﯾر
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ داﻧﺳﺗن راه ﺧدا در ﺧﻠﻖ اوﺳت و ﯾﺎﻓﺗن راه ﻣﻠﮑوت ﺑر روی ﺧﺎک اﺳت .
 -٣٩٨اﯾﻧﺳت راز زﮐﺎت ﺗوأم ﺑﺎ ﺻﻠوة  .اﯾﻧﺳت راز زﮐﺎت ﻋﻠم و دﯾن و ﻋرﻓﺎن  .اﯾﻧﺳت راز اﻣر ﺑﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ
از ﻣﻧﮑر ) اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ از ﻧوع ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ اش ( .
 -٣٩٩ﻋﻠﻣﺎ و ﻣراﺟﻊ دﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔوﺷﮫ ﺣﺟره ھﺎ و ﺣوزه ھﺎ و ﺧﺎﻧﻘﺎه ھﺎ و زاوﯾﮫ ھﺎ ﮐﻧﺞ ﻋﺎﻓﯾت ﮔزﯾده اﻧد اﺻل
و ھدف را ﻓراﻣوش ﮐرده اﻧد  .ﻋﺎﻟم دﯾﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣردم ﻧرﺳد ﺧدا را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﺻﺎﺣب ﺣﺟت ﻧﯾﺳت و ﻋﺎﻟم
دﯾن ﻣﺣ ّﻣد ﻧﯾﺳت .
 -۴٠٠ﻣﻧظور ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐردن دﯾن و ﻋﻠم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐردن آن اﺳت و در ﻣﯾﺎن ﻣردم و ﺑﺎ ﻣردم
زﯾﺳﺗن اﺳت  .اﯾﻧﺳت راه و رﺳم زﮐﺎت ﻋﻠﻣﯽ – دﯾﻧﯽ  .زﮐﺎت ﻋﺎﻟم و ﻋﺎرف و ﻣﺟﺗﮭد ﯾﻌﻧﯽ در ﻣردم و ﺑﺎ ﻣردم و
ﺑرای ﻣردم زﯾﺳﺗن و ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ درﮔﯾر و ﻣﺄﻧوس ﺑودن و در ﻋﻣل زﻧدﮔﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ دﺧﯾل ﺷدن و ھداﯾت ﻧﻣودن
اﺳت و ﻧﮫ در ﺣﺎﺷﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣردم و از ورای آﻧﮭﺎ ﻧظﺎره ﮐردن و ﻓﺗوا دادن  .ﻧﻔﺎق آﻣوزﮔﺎر روﺣﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ
اش از ﻣردم اﺳت  .زﮐﺎت و ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس و ﻋﻠم ﻣﻌرﻓت ﯾﮏ ﻋﺎﻟم در ھﻣزﯾﺳﺗﯽ و ھﻣدﻟﯽ و ھﻣدردی ﺑﺎ ﻣردم اﺳت
ﻧﮫ از ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺑر ﯾﺎ از ﮔوﺷﮫ ﺣﺟره و ﺧﺎﻧﻘﺎه و ﻣﯾﮑروﻓون  .ﻧﻔﺎق و ﻓﺳﺎد ﻋﺎﻟم از آن ﭼﯾزھﺎ و ﻋواﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ
او را از ﻣردم ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﻣﺗﻣﺎﯾز و ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﻟﻘﺎب و آداب اﺷراﻓﯽ و ﻟﺑﺎس و زﺑﺎن و ﻟﮭﺟﮫ و ﻋﺑﺎ و
ﻋﻣﺎﻣﮫ و درازی رﯾش و ﺷﺎرب و ﮐﺷﮑول و ﺧرﻗﮫ و ﭘوﺳت ﺗﺧت و  . ...ﻋﺎﻟم دﯾﻧﯽ ﻓﻘط در ا ّﻣﯾت ﻣردم ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﻣت را اﻣﺎﻣت ﻧﻣﺎﯾد و ﺧود ﭘﺎک ﺑﻣﺎﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻖ ﻧﺷود و واژﮔون ﻧﮕردد  .و اﯾن ﺻﻠوة در ﻣردم اﺳت  .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺧدا ﺑر رﺳول ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد و رﺳول ﺑر وﻟﯽ ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧد و وﻟﯽ ھم ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎﻧش و ﻣؤﻣﻧﺎﻧش ﺑر ﻣردم
ﺻﻠوة ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .و ﺑﺎﻟﻌﮑس  .و اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺻﻠوة اﺳت و زﮐﺎت  .ﺧﻠﻖ ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه ﻧﻔس ﻋﺎﻟم و ﻧردﺑﺎن
ﻋروج اوﺳت ﺑﺳوی ﺣﻖ  .ﮐﺎرﮔﺎه زﮐﺎت و ﻧردﺑﺎن ﺻﻠوة .
ﭘﺎﯾﺎن
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