 ‐ 949ﭼﻪ ﻫﻨﺎم ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن از ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺷﻮد؟
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ دارد وارد آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻓﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺎﺳﻖ و ﮔﻨﺎﻫﺎر ﮐﻪ اﻟﻪ را دوﺳﺖ دارد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش را
دوﺳﺖ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣدﻫﯿﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﺤﺒﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﭼﺎر ﮔﻤﺮاﻫ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻧﻮاع ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺬاﺑﺶ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺎداش او ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن
و ﺻﻠﯿﺐﭘﺮﺳﺘﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن و دﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ.
دوم :ﻣﺤﺒﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ دارد و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه را وارد اﺳﻼم ﮐﺮده و از ﮐﻔﺮ ﺧﺎرج ﻣﺳﺎزد .ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰد
اﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻧﺪ و در ﻣﻮرد آن ﻗﻮیﺗﺮﻧﺪ.
ﺳﻮم :ﻣﺤﺒﺖ در راه اﻟﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ از ﻟﻮازم ﻣﺤﺒﺖ آﻧﭽﻪ اﻟﻪ دوﺳﺖ ﻣدارد اﺳﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ اﻟﻪ دوﺳﺖ ﻣدارد ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻤآﯾﺪ ﻣﺮ ﺑﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ در راه اﻟﻪ و ﺑﺮای اﻟﻪ.
ﭼﻬﺎرم :دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺘ اﺳﺖ ﺷﺮکآﻣﯿﺰ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﺑﺮای اﻟﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﻪ ،او را ﻫﻤﺘﺎﯾ ﺑﺮای اﻟﻪ ﻗﺮار داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﭘﻨﺠﻤ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﻣﺤﺒﺖ ﻃﺒﯿﻌ و ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎب ﻣﯿﻞ اوﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ آب ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺗﺸﻨﻪ و ﻏﺬا ﺑﺮای ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮاب و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﻫﺶ ﻧﯿﺴﺖ
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ﻣﺮ آﻧﻪ اﻧﺴﺎن را از ﯾﺎد اﻟﻪ و ﻣﺤﺒﺖ او ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا  ﺗُﻠْﻬِﻢ اﻣﻮاﻟُﻢ و اودﻛﻢ ﻋﻦ ذِﻛﺮِ اﻟﻪ] ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن[۹ :
)ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ اﻣﻮاﻟﺘﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺷﻤﺎ را از ﯾﺎد اﻟﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺮداﻧﺪ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
رِﺟﺎل  ﺗُﻠْﻬِﻴﻬِﻢ ﺗﺠﺎرةٌ و ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ذِﻛﺮِ اﻟﻪ] ﻧﻮر[۳۷ :
)ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﺠﺎرت و ﻧﻪ داد و ﺳﺘﺪی آﻧﺎن را از ﯾﺎد اﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤدارد(.
اﻟﺠﻮاب اﻟﺎﻓ.(۱۳۴ /۱) 
وی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
و ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دوﺳﺘ در راه اﻟﻪ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺑﻠﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ در راه اﻟﻪ از ﮐﻤﺎل اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﻟﻪ ﻋﯿﻦ ﺷﺮک اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪار در دوﺳﺘ ﺑﺮای اﻟﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ او
ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ در آورد ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را اﻟﻪ دوﺳﺖ ﻣٔدارد ،دوﺳﺖ ﺑﺪارد .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه آﻧﭽﻪ را
ﭘﺮوردﮔﺎرش و وﻟاش دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،دوﺳﺖ ﺑﺪارد اﯾﻦ ﺣﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او و ﺑﺮای او ﺑﻮده ﭼﻨﺎﻧﻪ رﺳﻮﻻن و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻣﻼﺋﻪ و
اوﻟﯿﺎش دوﺳﺖ ﻣدارﻧﺪ آﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﻣدارد و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﻧﻤدارﻧﺪ دوﺳﺖ ﻧﻤدارد.
ﻧﺸﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﻐﺾ ﺑﺮای اﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺮش از آﻧﻪ اﻟﻪ دوﺳﺖ ﻧﻤدارد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎن او و ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﺮای او
و ﻗﻀﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺪل ﻧﻤﺷﻮد و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﻪ آﻧﻪ اﻟﻪ دوﺳﺖ ﻣدارد اﮔﺮ از ﺟﻬﺖ او ﭼﯿﺰی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و دردﻧﺎک
از روی ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﺪ و از ﺗﺎوﯾﻠ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ ﯾﺎ اﺟﺘﻬﺎد ﯾﺎ ﺑﻐ و ﺳﺮﮐﺸ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ وی رﺳﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻧﻔﺮت ﻧﻤﺷﻮد.
و ﻫﻤﻪی دﯾﻦ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر اﺳﺎس ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﻣﭼﺮﺧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ دو ،ﻫﻢ ﻓﻌﻞ و ﻫﻢ ﺗﺮک ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و
ﻓﻌﻞ و ﺗﺮﮐﺶ ﺑﺮای اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻤﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﺑﺮای اﻟﻪ دوﺳﺖ ﻣدارد و اﮔﺮ دوﺳﺖ
ﻧﺪارد ﺑﺮای اﻟﻪ دوﺳﺖ ﻧﻤدارد و اﮔﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺮای اﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و اﮔﺮ ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای اﻟﻪ ﺗﺮک ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﻫﺮﭼﻪ از
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﮐﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازهی آن از اﯾﻤﺎن و دﯾﻨﺶ ﮐﻢ ﻣﺷﻮد.
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و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻼف دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻧﻮﻋ در اﺳﺎس ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺸﻞ اﯾﺠﺎ ﻣﮐﻨﺪ و آن ﺷﺮک
اﺳﺖ .و ﻧﻮﻋ ﮐﻪ در ﮐﻤﺎل اﺧﻼص و ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻪ ﻣﺸﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ او را از دﯾﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﺳﺎزد.
اوﻟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺒﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺮای ﺑﺖﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣﻦ ﻳﺘﱠﺨﺬُ ﻣﻦ دونِ اﻟﻪ اﻧﺪَادا ﻳﺤﺒﻮﻧَﻬﻢ ﻛﺤﺐ ِاﻟﻪ] ﺑﻘﺮه[۱۶۵ :
)و ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎﯾ] ﺑﺮای او[ ﺑﺮﻣﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﭼﻮن دوﺳﺘ اﻟﻪ دوﺳﺖ ﻣدارﻧﺪ(.
و اﯾﻦ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺖﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻪ ﭼﻨﺎن دوﺳﺖ ﻣدارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ را دوﺳﺖ ﻣدارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاﯾ و ﻣﻮاﻻﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘ آن ﺗﺮس و اﻣﯿﺪ و ﻋﺒﺎدت و دﻋﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺮک ﻣﺤﻀ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﻪ آن را ﻧﻤﯿﺎﻣﺮزد و اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ ﺑﺎ دﺷﻤﻨ اﯾﻦ ﻫﻤﺘﺎﻫﺎ و ﻧﻔﺮت ﺷﺪﯾﺪ از آن و اﻫﻞ آن و ﻣﻌﺎدات و ﺟﻨ ﺑﺎ
آﻧﺎن ،و اﻟﻪ ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻫﻤﻪی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮده و آﺗﺶ را ﺑﺮای اﻫﻞ اﯾﻦ
ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺮکآﻣﯿﺰ آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ اﯾﻦ ﺷﺮک ﺑﺠﻨﻨﺪ و در راه ﺧﺸﻨﻮدی او ﺑﺎ آﻧﺎن
دﺷﻤﻨ ورزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی را از ﻋﺮش ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ]ﺑﻪ ﺟﺰ اﻟﻪ[ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻟﻪ ﺧﺪا و وﻟ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮک
ورزﯾﺪه و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد آن ﻣﻌﺒﻮد ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از وی ﺗﺒﺮی ﺟﻮﯾﺪ...
ﻧﻮع دوم :ﻣﺤﺒﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در درون اﻧﺴﺎن آراﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و اﺳﺒﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪار و دام و
ﮐﺸﺖ ﮐﻪ آن را از روی ﺷﻬﻮت دوﺳﺖ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﺮای ﮔﺮﺳﻨﻪ و آب ﺑﺮای ﺗﺸﻨﻪ ،ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع
اﺳﺖ:
اﮔﺮ آن را ﺑﺮای اﻟﻪ دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ اﻟﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی و ﻃﺎﻋﺘﺶ از آن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺳﺒﺒﺶ اﺟﺮ ﻣﺑﺮد و از
ﻧﻮع دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮای اﻟﻪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ )ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ( اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ زﻧﺎن و ﻋﻄﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮب ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﮐﻤ ﺑﻮد ﺑﺮای
ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻪ و رﺳﺎﻧﺪن رﺳﺎﻟﺘﺶ و اﻧﺠﺎم اﻣﺮ او.
و اﮔﺮ آن را ﺑﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻃﺒﻊ و دﻟﺨﻮاه و ارادهاش دوﺳﺖ ﺑﺪارد و آن را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﻟﻪ دوﺳﺖ ﻣدارد و ﺑﺪان ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻢ ﻣﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ آورد اﯾﻨﺠﺎ از ﻧﻮع ﻣﺒﺎﺣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﺷﻮد ،اﻣﺎ از
ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﻪ و ﺑﺮای او ﮐﻢ ﻣﺷﻮد.
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و اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺪف و ﻣﺮاد او ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪی ﺗﻼﺷﺶ در راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺶ ﺻﺮف ﺷﻮد و آن را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﻟﻪ دوﺳﺖ
ﻣدارد و ﺑﺪان ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺣﻖ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ورزﯾﺪه و ﭘﯿﺮو ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اوﻟ ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ اﺳﺖ و دوﻣ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻘﺘﺼﺪﯾﻦ اﺳﺖ و ﺳﻮﻣ ﻣﺤﺒﺖ ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ.
)اﻟﺮوح اﺑﻦ ﻗﯿﻢ.(۲۵۴ /۱ :
و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،و اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
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