« عشق و آرزوی واقعی »
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خداوند متعال در حضرت قرآن ،سوره آل عمران ،آيه ، 31خطاب به پیامبر اكرم(ص) میفرمايند:

«بگو اگر خدا را دوست داريد از من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد» .اين آيه در حضرت قرآن
جزو آيات مهم است .همه آنها مهم هستند ،اما برخی از آنها گواه اين است كه چیزهای كوچک
فوايد بزرگی برای انسان به ارمغان می آورند.
عشق و محبت مردم نسبت به خداوند متعال ،پیامبر اكرم (ص) ،مؤمنان و اولیای الهی ،انسان را
نجات میدهد .اين عشق واقعی است و برای مردم سود زيادی به همراه دارد ،زيرا خداوندِ متعال
میفرمايند كه مردم را در آخرت با عزيزانشان محشور میكنند.
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اين عشق ربطی به آنچه در اين دنیا به آن عشق میگويند ،ندارد .آنچه در دنیاست عشق نیست،
شهوت است .وقتی مردی زنی را دوست دارد اين آرزوست ،عشق محسوب نمیشود .اين يک
عالقه و اشتیاق است .آنها با يكديگر كنار میآيند و در خانواده خود [وفادار] میمانند .اين هم يک
نوع از محبت برای رضای خداست .اما كسانی كه از بیرون مینگرند و دور هم جمع میشوند ،بدون
اينكه پیوند زناشويی بینشان باشد ،اين نتیجه شهوت است و ربطی به عشق ندارد و اگر آن را
حالل كنند ،به فضیلت بزرگی دست میيابند و لطف خدا را دريافت خواهند كرد.
پس انسان به رضای خدا می رسد .وگرنه دنبال شیطان می رود .به هیچ خیری نمی رسد ،فقط به
خشم خدا می رسد.
وقتی انسانی به انسان ديگری كه تظاهر به عاشقی میكند میرسد ،چیزی جز شهوت به حساب
نمیآيد .هر چیزی مشابه خود را دارد .همتای عشق شهوت است .وقتی شهوت را حالل كنند
تبديل به عشق میشود و آنگاه شخص رضايت خداوند را به دست میآورد .در غیر اين صورت،
دنباله رو شیطان خواهد بود و هیچ خیری جز خشم خدا حاصل نمی شود.
ما در آخرالزمان زندگی می كنیم .شیطان با گفتن «اين كار را بكن ،اين كافی نیست و نفرت انگیزتر
است ،كارهای زشت تر انجام دهید» ،در تالش است تا مردم را به هر طريقی فريب دهد و مردم
بیشتر به دنبال پیروی از نَفس و خواستههای خود روند .در اين صورت نه تنها كه چیزی نصیبشان
نمیشود بلكه بیشتر در گناهان خود غرق میشوند وتا زمانی كه توبه نكنند ،هر كاری كه انجام
میدهند ،ضرری برايشان به همراه خواهد داشت.
پس محبت و عشق تنها بايد در جهت رضای خداوندِ متعال باشد .وقتی اين عشق برای خدا باشد،
نه تنها كه نبايد بترسید بلكه بايد بدانید كه هیچ زيبايی و فايدهای بزرگتر از آن برای شما وجود
نخواهد داشت .در غیر اين صورت ،اگر برای رضای خدا نباشد ،چیزی بدتر و ناراحت كننده نیست.
خداوند ما را حفظ كند .إن شاءاهلل خداوند عشقِ واقعی خود را در قلب ما نَقش كند .يعنی
نقشبندی :نَقش يا حَک كردن محبت خدا در دلهايمان إن شاءاهلل.
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و من اهلل توفیق
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