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مجلس پنجاه وپنجم)در رضاء به خواست خدا(
بامداد روزجمعه ماه رمضان سال ۵۴۵ھجری قمری،شيخ)رضی ﷲ تعالی عنه( درمدرسه چنين فرمود :ھرکس
ميخواھد رضا به قضا الھی برايش متحقق شود ،بايد ھمواره بيادمرگ باشد ،يادمرگ مصائب ومشکالت راآسان می
گرداند .آنرا )قضای خداوند( برخودوفرزند وديگر متعلقاتت سخت مشمار ،وبگو :خداوند ازمن بھتر بمصالحم آگاه
است .وھرگاه براين حالت مداومت داشتی ،لذت رضاو سازگری بامقدرات برايت حاصل ميشود ،وآفات وباليا بکلی
ازتو رخت بر می بندند ،وبجای آنھا نعمت ھای بزرگ الھی بسويت می آيند ،چون رضا بخواست خدا ،ھمواره موجب
ميگردد که ازھرجانب نعمت ورحمت حق بربنده نازل شود.
وای برتو! ای غافل ازخدا ،اشتغال به خلق تراازياد حق بازندارد .کمتر ازخداوسعت رزق وروزی طلب کن ،شايد
بسود تو نباشد ،تونميدانی که سودوزيانت درچيست ،بس خاموش باش وبه رضای حق قانع ،ودرتمام احواک شکر و
سپاسگزاری رانسبت بدواداء نما .اگر وسعت رزق يافتی وزبان شکرت گويانبود؟ آن وسعت وگشايش برايت فتنه است،
وھمچنان اگرتنگدستی وفقر ھمراه صبرنباشد ،بازفتنه است .شکر منعم موجب ازدياد نعم ميشود وبه قرب حقت
ميرساند .صبرموجب ثبات عقيده ،وناصر ومويد آنست ،وسبب خيردنيا وعاقبت می گردد امااعتراض بخواست خداوند
حرام وعاملی است جھت تکدروسياھی ظاھروباطن.
وای برتوا! بجای اينکه خودرا به اعتراض وخرده گيری درمورد افعال خدا سرگرم کنی ،دل رابخدامشغول دار ،تاباليا
ازتودورشود وآتش آفات خاموش گردد .وتوای مدعی باطل برچه کاری؟ خدای عزوجل برخزائن رحمت خود ومحبت
خود آگاه است .ازاوبخواه که ترامشمول عنايت خويش گرداند .ھرگاه دچار حيرت وسرگردانی شديو بگو»:يادليل
المتحيرين« مرابشناخت خود راھنمائی فرما ،وبال نازل راازمن دوربدار .واما آنکه درمقام قرب است درتمام احوال،
خاموش است وساکت ،وبه نظاره حق مشغول ،بمنزله مھمانی است که ھرچه برايش حاضر گردند ،اعتراض نمی کند،
بلکه باحسن ادب ازآن استفاده ميکند ،واگر غذائی رابدوتعارف کردند .بجھت اجرای امر استفاده خواھد ،نه بااختيار و
اشتھای نفس.
بدان که سوال ودرخواست بھنگام دوری وبعد است ،وسکوت درزمان قرب .قوم )اولياء ﷲ(کسی جزذات حق رانمی
شناسد ،عالقه ارباب دنيوی راازدل برکنده اند ،وازدلبستگی به اسباب مادی کامال تھی شده اند ،اگرروزھا وماھھا
بخوردنی ونوشيدنی دسترسی پيدانکنند ،اظھار عجزنمی نمايند ،وکامال بی مباالتند ،زيرامی دانند که مغذی آنان ذات حق
است ،ھروقت بخواھد آنانرا غذا ميدھد.

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

ھرکس مدعی خدادوستی باشد ،ودست توقع بسوی ديگران دراز نمايد ،درادعای خود کاذب است .وتنھا زمانی مھمان
خوان بی دريغ الھی می شود که به مقام محبوبيت نائل آيد ،ودراينچنين حالتی است که به وی می گويند :آنچه راکه
ميخواھی طلب کن واستفاده نما .محب ودوستدار ،درحال قبض است ،ومحبوب درحال بسط ،حرمان ونوميدی خاص
محب وعطا وبخشش ازآن محبوب است .بنده تازمانيکه درمقام محب است ،درحال رنج وزحمت وکسب قوت است،
وھرگاه بدرجه محبوب ارتقاء يافت ،رنجھا پانان می پذيرد ،ووسعت رزق ورفاه وآسايش ازھرجانب بدوروی می آورد،
واين به برکت صبر وثباتی است که درحال محبت داشته است.
البصير«.
کمثله َ ْ ٌ
السميع ْ َ ِ ُ
وھو ﱠ ِ ْ ُ
حب خلق نسبت بخدا وعنايت خدادرباره بنده ،بمانند محبت وعنايت خلق نيست» َ ْ َ
ليس َ ِ ْ ِ ِ
شيئ َ ُ َ
خداوند باضرب المثل مردم رابه فھم معانی وصفای قلب واميدارد .وبه ھرکس که بخواھد پاکی دل وکثرت رزق قلب
عطا ميفرمايد .برخی ازافراد اين قوم)اولياء ﷲ( چنان دارای وسعت قلب ميشوند ،که تمام آسمانھا وزمين درآن جای می
گيرد ،دل اين مردان خدابسان عصای موسی است ،عصای موسی دريادی امردرمقام حکمت بود ،وسپس به مقام قدرت
رسيد ،ابتدا زاد وتوشه اش راکه نمی توانست حمل کند بوسيله آن برميداشت ،ھرگاه درطی طريق خسته ميشد برآن تکيه
ميزد ،به ھنگام خواب خطرھا راازوی دفع ميکرد ،ازھرگونه ميوه ای برايش ببارمی آورد ،به ھنگام استراحت درسايه
اومی غنود ،قدرت خدارا درآن ميديد ،بوسيله آن قدرت آشنا شد ،وزمانی که به پيغمبری مبعوث گرديد ،خداوند مقربش
عصای َ َ َ ﱠ
ولی
عليھا َو َ ُ ﱡ
أھش ِ َ
أتوکأ ُ َ َ ْ َ
ھی َ َ َ
تلک ِ َ ِ ِ َ
گردانيد ،واينچنين مخاطبش ساختَ »:ما ِ ْ َ
بھا َعلی َ َ ِ
بيمينک َ ُ
غنمی َ ِ َ
ال ِ َ
ياموسی.؟ قَ َ
مآرب ُ ْ
أخری«
ِفيھا َ ِ ُ
) ای موسی آنچه راکه دردست راست داری چيست؟ گفت :اين عصای من است که برآن تکيه می کنم وبه وسيله آنگوسفندانم راميچرانم ،وباآن کارھای ديگری نيز انجام ميدھم .سوره طه آيه  ،.(٧١وسپس بدوخطاب آمد که يا موسی
عصايت رابرزمين انداز ،ھمينکه آنرابرزمين انداخت ،بصورت ماربزرگی درآمد وموسی ازآن گريخت ،خطاب رسيد،
باموسی» ُ ْ
سنعيد َھا«)-آن رابردار ومترس ،آنرابحال اول برميگردانيم.سوره طه آيه .(٢١
خذھا َ َ َ ْ
والتخف َ ُ ِ ْ ُ
مقصود ازاين امر ھمانا آگاھيدن موسی بقدرت خويش)خدا( بود تاقدرت و جبروت فرعون رادرديدگاھش کوچک
وحقير نمايد ،برای جنگ بافرعون وقومش ا وراآماده نمايد ،وبه خرق عادات آشنايش کند ،واگر درابتدا دچار ضيق
صدرو قلب بود ،اوراوسعت قلب ومقام نبوت اعطافرمود.
ای جاھل ،کيست که اين قدرت راناديده بگيرد ودربرابر آن عصيان نمايد؟ پس آنکسيکه تراھرگز ازنظر دورنميدارد،
فراموش مکن ،کسی که آنی ازتوغافل نيست ،تونيز ازوی غافل مباش .مرگ رابياد آور ،بدان که فرشته مرگ نگھبان
تست .ھشيارباش ،که جوانی ومال دنيا وتمام آنچه راکه بدان دلبسته ای ازتو گرفته ميشود ،وتمام افراط وتفريطھا
وعمرھائی راکه درراه باطل ضايع نمودی به يادت خواھند آورد ،وتوپشيمان ميشوی ،اماندامت وپشيمانی ديگرسودی
ندارد .بزودی خواھی مرد واين گفتار ونصايح مرابيادخواھی آورد ،وآرزو ميکنی که ايکاش درنزدمن بودی ،ودوباره
نصايحم راميشنيدی .کوشش کن که قول مرابشنوی وبدان عمل کنی ،تادردنيا وعقبی نزدمن باشی .درموردمن حسن ظن
داشته باش ،تاازسخنانم بھرمندشوی .نسبت به تمام مردم نيزباحسن ظن رفتار کن ،تاھم خويش وھم ديگران ازوجود ھم
بھره مند وکامياب گريد .تازميانيکه از حالت اتکاء بخلق خارج شدی ،بحق خواھی پيوست ،وچيزھائی راخواھی ديد ،که
تاکنون ھيچ چشمی آنرا نديده ،وھيچ گوشی نشنيده ،وبردل وخاطر احدی خطورنکرده است .امامتاسفانه آنچه که
تودرآنی درست نيست ،بنيانش سست وبی اعتباراست ،مزبله است برپشته ای قرارگرفته .توبه کن وبحق برگرد،
وازاوبخواه که ازطلب دنيا واعراض ازآخرتت بازدارد.
وای برتو! خداوند برايت فقر برگزيده است ،وتو درطلب توانگری ھستی! آيا نميدانی که چرا درمقابل گزينش واختيار
خداوند ،اکراه داری؟ -پس بدان که -ھوای نفس وشيطان طبع ودوستان ناباب ،بدين اختيار حق معترضنند ،بنابراين
afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

باتمام آنھائيکه دربرابر اختيار حق اعتراض می کنند ،جدائی کن ،وبه آنھا توجه مکن ،وبجھت رضای حق عزوجل
باآنان به ستيزه برخيز .به آنچه قلب وباطن بتو امر می کنند گوش فراده ،زيرا آنان فقط به نيکی امرميکنند ،وازشروبدی
بازميدارند .به فقرخداخواسته نه خودخواسته راضی باش ،چون رضايت دراين خصوص بمنزله غنا وتوانگری است،
زيرا درفقر ھمراه باصبر ،عصمت وجوددارد ،وموجب امنيت بنده دربرابر گزند معاصی ميشود ،وھرگاه بنده درقبال
فقر ،صبروشکيبائی داشت ،اجروپاداش خواھد داشت که کسی قادر به ارزيابی آن نيست .تو شتاب وعجله داری ،وبدان
شتابنده چيزی بدست نمی آورد ،چون عجله ازاعمال شيطان است ،وتأنی ازاوامر رحمان ،ھرگاه عجله کردی ،ازياران
شيطانی ،وھروقت صبروتأنی داشتی ازجنود رحمان بشمارمی آئی.
حقيقت تقوی انجام کاری است که خداوند بدان امرکرده ،وترک آنچه که اوبه متارکه آن دستور داده است ،وھمچنين
صبربرمقدرات وساير آفات ،نشان تقوی است.شما سراپا نفس ،سراپا ھوی ،تماما غيبت ،وکال طبع وميل می باشيد،
ازخدا وازعرفای حقيقی بی خبريد ،شما وساير ھمراھانتان ديوانگانيد .زمان سپری شده ديوانگی،تنھا آنزمانی است که
بنده مجنون حق شود.
)ياغالم( توازآخرت غافلی ،وبه دنيا می پردازی .حال خود ودوريت رااز اولياء ﷲ پنھان ميکنی ،مجالس آنان راترک
نموده وبه رأی خويش مغروری،آيا نميدانی که ھرکس استبداد رأی داشت گمراه ميشود؟ ھيچ عالمی نيست که ھمواره
من
تيتم ِ َ
وما ُاو ِ ْ ُ ْ
نيازمند ازدياد علم نباشد ،ھيچ عالمی نيست ،که ازاوعالمتر کسی نباشد ،خداوند متعال فرموده استَ َ »:
قليالً«)-ھمانا جزاندکی بشما علم داده نشده است .سوره اسراء آيه .(٨۵
العلم ِ ﱠاال َ ِ ْ
ِِْْ
فقد
تبتدعوا َ َ ْ
أتبعوا َوال َ ْ َ ِ ُ
پس برتوالزم است باجماعت وسواد اعظم موافقت نمائی ،وراھروان جاده حقيقت رامتابعت کنی ِ ».ﱠ ِ ُ
کفيتم«)-راستان راپيروی کنيد ونوآور وبدعت گذار نباشيد ،شمارا بسنده است( .اين راه را ،باعجله ونفس وھوی
َ َُْْ
نميتوان طی نمود ،بلکه باعمل واخالص وترک قدرت وتوان ازخود،وتسليم شدن بخداوترک عجله وصبر تأنی ميتوان
سپری کرد ،اين کاری است که باعجله انجام نمی پذيرد ،اين امرنيازمند ھمراه مردان شدن است .سالطين معرفت ﷲ
راھمنشينی کن تابه جاده معرفتت ھدايتت نمايند ،ودررکابشان قدم بزن تارنجھايت رازايل کنند .اگرمحبی درپشت
سرآنان قرار ميگيری ،وھمينکه بمقام محبوبيت رسيدی ،ديگرانند که بدنبال تومی آيند،ھرکس حالوت اين مقامراچشيد،
خداراشناخته است.نشستن باشايشستگان نشان شايستگی است ،وھمنشينی بادروغگويان ومنافقين موجب برانگيختن خشم
خداوند است.
برتوالزم است که ھمواره مراقب حق عزوجل باشی ،ونفست رابراجرای آنچه که امرحق است وادارنمائی .اگرسعادت
دنيا وآخرت راخواھانی ،خواست خدارا نسبت به خود به ديده رضابنگر ،نفس رابراطاعت امرخدا ودوری ازمنھيات
مکلف نما ،اورابه صبر وشکيبائی درھنگام آفات وباليا عادت ده .دروقت مقدرات ،صبر ورضا ،ودرھنگام نعمت ،شکر
وسپاس واجب است .ھرگاه چنين بودی تمام موانع ازپيش پايت برداشته ميشود،حضور حق برايت حاصل می گردد،
ياروياور ورفيق واقعی بدست مياوری ،بھرسوئی که توجه کنی گنجی ازخزانه معنويت حق خواھی يافت،وديگر توجه
نداری به کجاواردشده ای ودرکجا ھستی ،زيراھرجاکه بيفتی ،برداشته ميشوی،تمام انس وجن درخدمتت قرارميگرند،
ھمه چيزوھمه کس ازتوبيم دارند ،زيراھرکس ازخدابترسد،ھمه ازاومترسند ،وھرکس ازخداباک نداشت ،بايد ازھرکس
وھرچيزی بترسد .ھرکه خدای راخادم بود ،ھمه درخدمتش حاضرند ،چون اوبندگی خداراضايع نگردانيد ،وازاينرو
مورد احترام ديگران واقع ميشود.
عليکم« )-ھمانگونه که خدمت کردی ،به ھمان سان خدمت کرده ميشوی ،ھرسان که
»َ َْ ِ ُ
کماتدين ُ ُ َ َ ُ ُ
يول َ َ ْ ُ ْ
تدان،کماتکونوا ُ َ ﱠ
باشيد ،بدانگونه برشما فرمانروائی ميکنند(.
بارخدايا،دردنيا وآخرت بااحسان ولطف وبزرگواری باما رفتارکن.
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و»آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذاب النار«آمين.
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