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 مترسید - الَتخاُفوا
 

 التَخافُو هست نُزلِ خائفان 

 هست در خور از برای خائف، آن 

۱/۱٤٢٩ 

، برگرفته از قررآن مییرد   «مترسید»به معنی « االتَخافُو»

 است که می فرماید:

وا وَ اُبشِررُوا بِاجیَنهرهِ اَجهتری کُنرتُ      التَخافُوا وَ  ال تَحزَنُ»...  

اینیا بخشی از آیه آمده است وجی ترجمره  «  تُوعَدُون

آنرران کرره گفتنررد مح  ررا   »ی تمرراآ آیرره ایرر  اسررت:  

پروردگار ما خدا ]ی یکتاست[ و بر ای  ایمان پایردار  



 «عشق  خدا »  به ار مرحله رسیدنچه
  www.sayahzadeh.com  وب سایت مهدی سیاح زاده

 

2 

 

ماندند، فرشرتاان ]رممرت[ بررآن هرا نرازل شروند ]و       

از وقرای  آینرده[ و   مژده دهند[ که دیار هیچ ترسری ] 

مزن و اندوهی از گذشرته خرود نداریرد ]کره رامرت      

ابدی شدید[ و شما را به همان بهشتی که ]انبیاء[ وعده 

  - ٤۱سروره ی    -)قررآن مییرد   «   دادند، بشارت باد.

 (٣۰آیه ی   -فُصِِّلت  

« التَخررافُو»موجرروی اعت رراد دارد کرره ایرر  کلمرره ی     

ده است، بزرگترری  پرادا    )مترسید( که در قرآن از آن یاد ش

 )درخور( کسانی است که می ترسند. و در ادامه می گوید:

 هرکه ترسد، مر ورا ایم  کنند 

 مر، دل ترسنده را ساک  کنند 

۱/۱٤٣۰ 

می گوید: باید از خدا ترسید. اگر کسی بره ایر  م راآ    

در براره ی او  « التَخافُو»ترس رسید،آن وقت است که کلمه ی 

آن هنااآ از هیچ چیز دیار نخواهد ترسرید.  صدق می کند. او 

زیرا چه درسی می «. مترس»او دیار به ای  درس نیاز ندارد که 

دهی )درس چه دهی( به کسی که ای  خطر های جهرانی او را  

 نمی ترساند؟ 
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 آن که خوفش نیست، چون گویی مترس؟

 درس چه دهی؟ نیست او محتاج درس 

۱/۱٤٣۱ 

مورد نظر دارد چیسرت؟   ماال ببینی ، ترسی که موجوی

آیا موجوی در ای  ابیات می خواهد باویرد کره انسران بایرد از     

خدا بترسد؟ اگر ای  است، پس مسئله ی عشق به خدا چه مری  

شود؟ آیا ای  همه غزجیات عاش انه ای که موجوی و دیار عرفرا  

در عشق به مضرت مق سروده اند از سر ترس بوده ؟ اصال  آیا 

 ه و همپای عشق بشود؟ ترس می تواند همرا

بحث ترس از خدا در مثنوی در آغاز یکی از مبامث 

شریعت است، اما در مسیر تکاملی خود به مرامل عرفرانی مری   

رسد. در واق  همانطور که انسان از راه شریعت به طری ت مری  

رسد، ترس نیز از راه شریعت آغاز مری شرود و در طری رت بره     

 عشق به خدا می انیامد.

وضیح باذارید یک بار دیار پرسش خرود را  با ای  ت

تکرار کنی : در قرآن میید آیه های متعرددی وجرود دارد کره    

ترس از خدا را تأکیرد مری کنرد. موجروی نیرز در جرای، جرای        

 مثنوی همی  موضوع ترس از خدا را بارها تکرار کرده است. 
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اگر موجروی و دیارر عرفرا،  قررآن را بره عنروان یرک        

ند، پس باید ای  را ه  قبول داشته  باشند کتاب مرج  قبول دار

که انسان باید از خدا بترسد. از سوی دیارر مری گوینرد انسران     

باید به خدا عشق بورزد. خوب ای  موضوع خیلی کار را بررای  

عرفا مشکل می کند. چاونره یرک انسران مری توانرد از کسری       

بترسد و ضمنا  عاشرق او باشرد؟ ایر  آمیرز  تررس و عشرق را       

 توان توجیه کرد؟ چطور می

واقعیت ای  است که موجوی نیز بره عنروان یرک ف یره     

نامدار زمان خود که هزاران کس چش  بره فتروا هرای دینری او     

داشتند، ترس از خدا را باور داشته است. زیرا که اعت اد عمیرق  

و بی تردید او از آیات قرآن را به روشنی می تروان در سراسرر   

را برای عامه ی مردآ، یعنی آنان  مثنوی فهمید. اما ترس از خدا

که هنوز جان شان به کمال نرسیده تیرویز و تأکیرد مری کنرد.     

پس در پایی  تری  مد تکامل، انسان باید از خدا بترسد. اوامرر  

او را که به صورت آیه های قرآن و دیار کتاب های آسرمانی   

ای   نازل شده است، تَعَبُِّدَا  و بی چون و چرا بپذیرد و اجرا کند.

 نشانه ی بندگی و عبادت است.
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ای  نخستی  مرملره ی تکامرل و آگراهی اسرت. چررا      

ترررس، اوجرری  گرراآ آگرراهی اسررت؟ برررای پاسرر  دادن برره ایرر   

پرسش،  اول به پرسش دیاری پاس  بدهی . آن ای  که تررس  

از چه پدیدمی آید؟ وقتی چیزی برای شرما بری تفراوت برود و     

و را در نیافتید آیرا ترسری   شما عظمت و یا قدرت ترساننده ی ا

کودک که ناآگاه است، از آتش نمی ترسد و بری  مثال دارید؟ 

اما انسان آگراه هیگاراه    ،محابا دست را بر روی آن می گذارد

چنی  نمی کنرد. انسران ناآگراه، وقتری از مهابرت چیرزی آگراه        

 نباشد،  طبیعتا  از آن نمی ترسد.

همری    موجوی داسرتان جراجبی در دفترر دوآ دارد  کره    

 مفهوآ را به طنز بیان می کند: 

یک مرد روسرتایی، گراو خرود را در آخُرور بسرت و      

شیری آمرد، گراو را خرورد و در جرای آن  نشسرت. روسرتایی        

شب هنااآ خواست به گاو خود سری بزنرد. وارد آخرور شرد.    

شیر بی صدا باقی ماند. روستایی به تصور گاو، به نیت خاراندن 

 شیر می ماجید: او  دست به اعضای بدن

 روستایی، گاو در آخُور ببست 

 شیر، گاو  خورد و بر جایش نشست 
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 روستایی شد در آخُور سوی گاو 

 گاو را می جست شب آن کنیکاو 

 دست می ماجید بر اعضای شیر

 پشت و پهلو، گاه باال، گاه زیر 

٢/٥۰٣ 

شیر به خود می گفت: اگر روشنایی کمری بیشرتر مری    

مید که م   شیر هست ، زهره ا  از تررس  شد و ای  مرد می فه

 می ترکید. 

 گفت شیر: ار روشنی افزون شدی 

 زهره ا  بدریدی و دل خون شدی 

 ای  چنی  گستاخ زآن می خاردآ 

 کو در ای  شب، گاو می  پنداردآ 

٢/٥۰٦ 

 آن وقت موجوی نتییه می گیرد که: 

 مق همی گوید که: ای مغرور ِکور 

 شت طور؟نه ز نام  پاره، پاره گ

٢/٥۰٨ 
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مصراع دوآ، اشاره اسرت بره آیره ای از قررآن مییرد:      

آنااه که موسی وقت معی  به وعده گاه ما آمد و خدا برا وی  »

سخ  گفت، موسی عرر  کررد کره خردایا، خرود را بره مر         

آشکار بنما که )بی میاب( جمال تو را مشاهده کن . خردا در  

و جریک    رانری(   ت)جَپاس  او فرمود که مرا هرگز نخواهی دید 

در کوه بنار،  اگر کوه طور )بدان صالبت( بیای خود برقررار  

تواند ماند تو نیز مرا خواهی دید. پس آنااه که تیلی خردا برر   

کوه تابش کر ، کوه را متالشی ساخت و موسی بیهرو  افتراد.   

سپس که به هو  آمد، عر  کرد: پاکیزه خدایا، م  )از ایر   

به کردآ و )از قروآ خرود( اول   درخواست خود( به درگاهت تو

سوره ی اعررا    -کسی هست  که ایمان آوردآ. )قرآن  میید 

 موجوی از زبان خدا می گوید: ( ۱٤٣آیه ی  -

 از م  ار کوه اُمُد واقف بدی 

 چشمه چشمه از جَبَل خون آمدی 

 از پدر، وز مادر ای  بشنیده ای 

 الجرآ غافل در ای  پیگیده ای 

٢/٥۱۰ 
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. کوه اُمُد، در چهار کیلومتری مدینره   جبل یعنی کوه

است و یکی از جنگ های مسرلمانان برا قروآ قرریش در کنرار      

همی  کوه بود. موجوی از قول پروردگار به انسان هرای ناآگراه   

که ترس از خدا ندارند  می گوید: تو خود تح یرق نکررده ای.   

تو خود عظمت مرا درک نکررده ای بلکره کورکورانره از مر      

و رسیده است. ای  است که از م  بیخبرری. ترو ماننرد    نامی به ت

آن روستاییِ ناآگاه هستی که در تاریکی، دسرت بره شریر مری     

ماجید. اگر از قدرت، عظمت و بزرگی م  آگاه بودی، از ترس 

زهره ات  می ترکید و یا مانند کروه طرور از هر  متالشری مری      

ت. شدی. اما همی  ناآگاهی تو نیز خواست و اراده ی مر  اسر  

زیرا اگر آفتاب بدون پرده و میاب بر تو بتابد و یا اگر اندکی 

 به تو نزدیک شود،   همه ی دنیا خواهد سوخت: 

 آفتابی کز وی ای  عاج  فروخت 

 اندکی گر پیش آید، جمله سوخت 

۱/۱٤۱ 

ای  است که تو باید مرمله به مرمله، قدآ بره قردآ بره    

مرامل کداآ است؟ م  نزدیک شوی تا آسیبی به تو نرسد. ای  
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را مطرح  عشق به خدا مرمله ی اصوجی و بنیادی   چهارموجوی، 

 می کند:

 

برردون آگرراهی م رردماتی از  - ترررا از خرردا - ۱

قدرت خدا  محال است کسی بره کمرال برسرد. آن هرایی کره      

افتخار می کنند خدا شناس نیستند و از خدا بی خبرند، در واق  

ه پشت ایر  عظمرت طبیعرت،    ناآگاه هستند. اگر آگاه بشوند ک

چه صنعتار توانرایی هسرت،  نخسرتی  واکرنش آنران امسراس       

است. اگر کنار ماشی  کوه پیکر و عظری  و پیگیرده ای   « ترس»

قرار بایری  کره از مکانیسر  آن بکلری ناآگراه باشری ، )فرر        

کنید همی  سفینه های فضایی( نخستی  واکنش ما ترس خواهد 

وی قلره ی کروهی و یرا صرحرای     بود. اگر کنرار دریرایی، یرا ر   

گسترده ای، تنهای تنها و در سکوت، بنشینید و مدتی در همان 

مال سکوت به گستره ی طبیعت نااه کنید، بره تردریچ چنری     

ترسری را کرره بیرران کررده ایرر ، در خررود مرس خواهیررد کرررد.    

« روح طبیعرت »اصطالمی در ای  زمینه به کار مری رود بره نراآ    

 است که قابل بیان نیست.  که در واق  نوعی آگاهی 
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در انسانِ جویای آگاهی، ابتردا همری  آگراهی مربه ،     

باذاریرد همران سرفینه فضرایی را مثرال برزنی :       بوجود می آید. 

ن نداشرته  انسانی که ای  سفینه را ندیده باشد و یا اطالعری از آ 

است. خود را رهانیدن از « فرار» او طبیعی تری  واکنش د،  باش

ومیه ی کنیکاو داشته باشد )کره اغلرب انسران    خطر. اما اگر ر

ها ای  گونه اند و همی  موجب پیشرفت های بشر شرده اسرت(   

دوباره به منب  خطر باز می گردد. دوباره می گریزد، دوباره باز  

می گردد. تا سر انیاآ به عظمت ای  پدیده ی طبیعت پری مری   

هنوز برد. ماال ف ط متوجه ی شافتی ای  جهان شده است، اما 

 ناآگاه است. هنوز نمی داند چرا  می ترسد. 

ای  ترس به تدریچ با نوعی امتراآ آمیختره مری شرود.    

است که موجوی بیان کررده. هیبرت نشرانه ی    « هیبت»ای  همان 

اسرت. ایر    « آگراهی »ناآگاهی است، امرا نخسرتی  گراآ بررای     

و قرار گرفت  در برابر عظمت طبیعرت،  « هیبت گرفتای»ماجت 

، در انسران پدیرد مری آورد.    «خرود »ته نوعی باز نارری  رفته رف

ی کرره جزیرری از همرری  طبیعررت سرشررار از بزرگرری و  « خررود»

عظمت است. در ای  هنااآ است که مراجتی در انسران بوجرود    

 است. « امساس م ارت»می آید که ناآ آن 
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انسان خود را در م ابل هیبت طبیعت نراچیز مری بینرد.    

ور های انسانی نیرز بیشرتر مناسرک    در زمینه ی دی  و آیی  و با

مساس م ارت انسران در م ابرل خردا    دینی برای تثبیت همی  ا

است. متی اغلب فضای فیزیکی محل عبادت، به همی  منظرور  

طرح و ساخته می شود.  بطرور مثرال تراالر اغلرب کلیسرا هرای       

قدی  را با س فی بسیار بلند می ساختند ترا م یراس انردازه هرای     

انسانی نسبت به بنای تاالر، به مداقل برسد. یعنری انسران وقتری    

ضا رفی  قرار می گیرد، از نظر فیزیک انسانی، خود را در ای  ف

خیلی کوچک می بینرد و همری  مکانیسر ، از نظرر روانری، در      

اغلب افراد همان امساس م ارت را موجب می شود. اگرر بره   

ای  قبیل بناهای دینی، با ای  مختصات ساختمانی رفتیرد، متمرا    

روی ت لیرد(   بدانید که نظر بنیانارذاران آن )شراید ناآگراه و از   

 همی  است که شما در آن جا امساس کوچکی کنید.

انسانی ه  کره متوجره ی عظمرت طبیعرت مری شرود،       

همی  ماجت م ارت را درخود مس می کند.  چنی  امساسی 

را اجبته موجوی و بسیاری از عرفا نمی پسرندند کره بره زودی بره     

 آن خواهی  رسید.
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نرد.  برخی در همی  مرملره ی م رارت براقی مری مان     

خورشید پرستان، ستاره پرستان، آتش پرستان و غیره از همری   

گروه اند. ای  ها از آن اجزای طبیعت ومشت دارند. بررای آن  

 ها قربانی می کنند. 

اما برخی دیار ای  مرمله را ه  پشت سر می گذارند 

و رفته رفته عاشق طبیعرت مری شروند. ایر  عاشر ان طبیعرت از       

بنده  در دل کوهسار کره برار  آن   دیدن یک آبشار بلند و کو

انسان را به کاآ مرگ می کشد، از مواجهه با یخگال های سپید 

و هوجناک قله ی هیماجیا، از امواج سرکش دریا و ده ها پدیرده   

هراسناک طبیعت، نه تنها نمی ترسند، که عاشق آن ها هسرتند،  

به است بال خطر می روند و متی جان خرود را در ایر  راه مری    

رند. ایر  هرا برا آن کره  ترسری از اجرزای طبیعرت ندارنرد         گذا

دیدشان، تا مدّ ای  طبیعت اسرت و بیشرتر از ایر  مردّ را نمری      

وجی کسانی دیارهسرتند کره ابرراهی  واراز ایر      «. ببینند»توانند 

،یعنری وجرودی کره    «غیر آفل»مرمله می گذرند و به وجودی 

ایر  همره   افول نمی کند، یعنی خدا، می رسند. وجرودی ورای  

 عظمت طبیعت.  
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در قرآن میید ای  مفهوآ گذار از طبیعت بره خردا در   

 داستان مضرت ابراهی  )ع( ایناونه آمده است:

وَکَذاجِکَ نُری اِبراهی َ مَلَکوُتَ اجسَِّرمواتِ وَ اَالر ِ  »  

(  فَلَمّررا جَرر ه عَلَیررهِ اجهیررلُ  ٧٥وَ جِیَکرروُنَ مِرر َ اجمرروُقِنی َ ) 

هذا رَبّی. فَلَمّا اَفَلَ، قالَ: ال اُمِبُّ اآلفِلی َ  رَآکَوکَبا . قالَ:

ای  دو آیه مفصل است که معنری کامرل آن    («٧٦... )

و همگنی  ما به ابراهی  ملکروت  »را اینیا  می آوری : 

و باط  آسمان ها و زمی  را ارائه دادی  تا به م اآ اهل 

پس چون شب تاریک نمودار شرد،  (  ٧٥ی ی  رسد. )

خشانی دید. گفت ای  پروردگار م  است. ستاره ی ر

پس چون آن سرتاره غرروب کررد و فررو شرد )افرول       

کرد(، گفت: م  چیزی که افول کنرد دوسرت نردارآ    

( ]و برره خرردایی نخررواه  گرفررت[ و ال اُمِرربُّ اآلفِلرری َ)

آنااه ماه تابان را دید. گفت: ای  است خدا ی مر   و  

هردایت   چون ماه نیز  افول کرد، گفت: اگر خردا مررا  

نکند، از گمراهان عاج  خواه  برود. و آناراه  )چرون    

صبح شد( خورشید رخشان را دید و گفت: ای  است 

خدای م  و از همره درخشران ترر و بزرگترر اسرت. و      
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چون خورشید نیز غروب کررد و ناپدیرد شرد، گفرت     

)ای گروه طبیعت پرستان( م  بیزارآ از هرآنگره شرما   

روی  بارردان  بره   شریک خدا مری دانیرد. همانرا مر      

 («٧٦سرروی کسرری کرره آسررمان و زمرری  را آفریررد... ) 

و  ٧٥آیره هرای    -انعراآ   - ٦سروره ی   -قرآن مییرد  )

٧٦)  

 

 توبه -۲
کسی که از طریق طبیعت به وجود آفریدگار پی مری  

برد نیز ابتدا گرفتار ترس از خدا می گردد و آناراه تسرلی  مری    

مری سرپارد. در ایر      شود. تسلی  به ای  عظمت، و خود را به او

پیش می آید. توبه از گذشرته  « توبه»هنااآ است که مرمله ی  

ای که بی خبر از شناخت خدا به سر برده اسرت. در واقر  ایر     

توبه همان نیست که ما می شناسی . یعنری گنراهی کررده ایر  و     

ماال باید توبه کنی . خیلی از مردآ هستند که  بدون آن کره بره   

 باشند، انسان های خوب و منزه ای هستند. خدا اعت اد داشته 
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س توبه در ای  جا برای جبران گنراه نیسرت.  مفهروآ    پ

توبه در ای  مرمله از تکامرل آن دگرگرونی و ان رالب درونری     

 است که با شناخت خدا به انسان دست   می دهد. 

در ای  مرمله اسرت کره انسران بره هییرانی دجپرذیر و       

د و بره نروعی آرامرش    خوشی ای شریری  دسرت پیردا مری کنر     

درونی می رسد.  اما دریغا که بخش عظیمی از مردآ دنیا، با آن 

که از خدا می ترسند، آرامش ندارند. چررا ایر  گونره اسرت؟     

چرا با آن کره مرردآ محرروآ و بیگراره ای کره شرب و روز بره        

درگاه خدا آه و ناجه می کنند، نیایش مری کننرد و روز و شرب    

امساس ترس، متی در مرد کشرنده    خدا، خدا می کنند، هنوز 

)هرراس بری     Phobia« فوبیا»در واق  به نوعی  ؟ چراآن دارند

 دجیل. دور از واقعیت( گرفتار آمده اند؟ 

موجوی می گوید: ای  ها کسانی هسرتند کره  ف رط از    

خدا می ترسند، اما ای  ترس از سر آگاهی و شرناخت م ی ری   

ت. ت لیدی است که خدا نیست، بلکه نوعی پیروی از دستور اس

موجوی آن را بد تری  نوع عبادت مری دانرد. در همران داسرتان      

روستایی و شیر که چنرد جحظره ی پریش گفتری ، پرس از بیران       

 عظمت خدا، می گوید: 
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 گر تو بی ت لید ازو واقف شوی 

 بی نشان از جطف، چون هاتف شوی 

٢/٥۱٢ 

می گوید: اگر بدون ای  که از کسی ت لید کنی و برر  

اس شناخت خود خدا را بشناسی ) واقف شروی(، آن وقرت   اس

است که ندای هاتف غیب را نیز خواهی شرنید و بره مرملره ی    

 می رسی. « درک هیبت خدا»دیار سلوک یعنی 

را « خَرر برفرت  »و در ادامه ی همری  مطلرب،  داسرتان    

 ت لید است.می دهد. داستانی سراسر انت اد از  شرح

نوی نیز بره مناسربت،  در   موجوی در دفتر های دیار مث

 همی  زمینه توبه می گوید: 

 هی  سوار توبه شو در دزد رس 

 جامه ها از دزد بستان باز پس 

٦/٤٦٣ 

می گوید: اگر توبه کنی، می تروانی جامره ی عبرادت    

 از تو دزدیده است، باز پس بایری.« نفس دزد»واقعی که 

 عمر بی توبه، همه جان کندن است 

 مق بودن است  مرگ ماضر، غایب از
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٥/٧٧۰ 

عمری که در آن توبره ی ناشری از خداشناسری پدیرد     

نیایررد، یعنرری آن ان ررالب نخسررتی  تکامررل روانرری، در شررخ   

بوجود نیاید وهمه ی عمر،  خدا از دل و ضمیر او غایب باشرد،  

اسرت. برر چنری     « مررگ ماضرر  »عمر نیست، زنردگی نیسرت،   

« ماضر مرگ»عمری جز جان کندن چه ناآ می شود گذاشت. 

چیست؟ همی  زندگی اسارت در بند نفس است که با آن کره  

 انسان ظاهرا  زنده است، در واق  مرده است.

 

 درک  هیبت خدا  -۳          
موجوی می گوید: پرس از مرملره ی توبره، مرملره ی     

اسرت. کسری کره توبره ا  م ی ری باشرد،       « درک هیبت خدا»

ا، بردون انتظرار   یعنی توبه ای بدون انتظار پرادا  از سروی خرد   

دستیابی به بهشت، بدون تظاهر و خودنمایی... و در یک کرالآ  

توبه ای از دل، نه از فکر باشد، آن وقت به تدریچ به مرمله ی 

 درک هیبت خدا می رسد. 

 هیبت مق است ای  از خلق نیست 

 هیبت ای  مرد صامب دجق نیست 
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۱/۱٤٢٣  

کره  اسرت  « ترس همرراه برا امترراآ   »در مرمله ی اول 

ساجک از منظری دیار ای  عاج  را مری بینرد. همره ی آن چیرز     

هایی که قبال  پیرامرونش برود و توجره او را برر نمری انایخرت،       

اکنون به شدت توجه او را به خود جلب می کنرد. هرر چره در    

ای  عاج  می بیند، برایش شافت انایز است. و همی  باز شدن 

یننده ی ایر  همره   چش  دل است که در او نوعی امتراآ به آفر

 شافتی ها  بوجود می آورد. 

پس از ای  مرمله است که به دومری  قردآ مرملره ی    

می رسد و آن ای  است که دریافت و تحسی  ای  همه « هیبت»

زیبایی و شافتی در عاج ، سبب بوجود آمدن نوعی ادراک در 

او می شود و به ای  نتییه می رسد که ای  همه زیبایی می باید 

 ی زیبا و آگاه پدیرد آمرده باشرد. همری  ادراک سراده،      از خاج

بره آفریردگار ایر  همره     « گررایش »باعث می شرود کره نروعی    

شافتی و زیبایی در او بوجود بیاید. هر چه در ای  عراج  بیشرتر   

او به خدا به تدریچ « گرایش»می بیند و بیشتر آگاه می گردد،  

مهرر بره   بیشتر می شود، بطوری که یکباره مس می کنرد کره    

خرردا در دل او نشسررته اسررت. تررا سرررانیاآ، آن برکررت و اقبررال 
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م ی ی نصیب ساجک می شود و بدون آن که بداند چاونه ای  

 می شود. « عاشق خدا»مرامل پیش آمده است، 

 

 مهر به خدا  -۴             
در نهایت ای  مرمله )آدآ شدن( است که او دیار از 

ل او قروی، ههر  او پویرا،    چیزی نمی ترسرد، متری از خردا.  د   

وجود  سرشار از مهر و عشق و شف ت به دیاران مری شرود.   

همان گونه که خدا بی دریغ به همه مهر دارد او نیز ایر  گونره   

 است.  

چرا او متی از خدا نمی ترسرد؟ زیررا کره مری گویرد      

هیگکس، متی خدا نمی تواند چیزی از او بایرد. مررگ، کره   

ها است، برای او نعمتری اسرت کره    ای  همه اسباب ترس انسان 

می تواند به وصال معشوق خود )خدا( برسد. ثرروت و م راآ را   

هایی می دانرد کره خردا     «امانت»که از خود نمی داند، اینها را 

نزد او گذاشته و به تیربه دریافته است که دیر یا زود، بایرد در  

همی  دنیا باذارد و باذرد. ای  اسرت کره از دسرت دادن ایر      

 یگه ها باعث ترس او نمی شود.باز
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قلب او جبریز از عشق بره همره ی اجرزای همری  عراج       

است. زیرا در همه ی ای  ها بارقه ای از نور و وجرود معشروق   

در ایر   « خود» خود را می بیند. او دیار تعل اتی مخصوص به 

دنیا نمی شناسد. ماال او ف ط بره خرانواده ی خرود عشرق نمری      

ا، همه انسان ها، با رنرگ و نرژاد و دیر     ورزد، بلکه همه ی دنی

وآیی  ملیت متفاوت، فرزندان او هستند. زیررا او اکنرون دیارر    

شده است و خالیق، آدمیزاده،یعنری فرزنردان او هسرتند.    « آدآ»

 ای  است آن کیمیا و اکسیر عشق به خدا.

 

*** 

 

 


