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مجلس شصتم )درترک مااليعنيه(
شامگاه سه شنبه سيزدھم ماه رجب سال  ۵۴۶ھجری قمری ،شيخ )رضی ﷲ تعالی عنه( چنين فرمودند :پيغمبر اکرم
المرء َ ْ ُ
مااليعنيه«) -يکی ازمحسنات اسالم مرد)انسان( آنست
)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استْ ِ »:.
ترکهُ َ َ ْ ِ ْ ِ
اسالم ْ َ ْ ِ
حسن ِ ْ ِ
من ُ ْ ِ
درآنچه بدوارتباط ندارد ،مداخله نکند( .نشان به حقيقت پيوستن به اسالم فردآنست که ھمواره درکاری وارد ميشود که
به امربوط است ،وبه کارھای بيھوده نپردازد ،چه درکارھای بی ربط واردشدن ،پيشه افراد ھوسباز وبيکاراست.
محروم ازعنايت خداکسی است که به کاری ميپردازد که بدان مأمور نيست ،وازآنچه که بدان مأموراست پرھيزميکند،
که اين روش نوميدی کامل ،مرگ کامل ،وطردکامل رادرپی دارد .اگرضرور تا بايد به کاردنيا بپردازی ،بدان که شرط
اصلی آن نيت درست است ،ودرغير اينصورت درنظر خدا ارجی نداری.
ابتدا بايد به طھارت قلب پرداخت ،زيرافريضه است ،آنگاه درصدد معرفت حق بود .اماتو که اصل اول راتباه کرده ای،
چگونه به معرفت نايل خواھی شد؟! بدانکه طھارت اعضاء وجوارح بدون طھارت قلب سودی ندارد .اول جوارح
راباپيروی ازسنت ازآلودگيھا پاک گردان سپس قلبت را نيز باپيروی قرآن ازتمان شوائب و شھوات بدور دار ،قلب
رانگھداری ومحافظت کن ،تاجوارحت نيز مصون بماند ،ھرظرفی آنچه راکه دروست ميترواد)ازکوزه ھمان برون
تراود که دروست( ھرآنچه راکه دردل داشته باشی ،اثر آن بظاھرت ميرسد.
عاقل باش ،عمل ناپسند کارکسی نيست که به مرگ ايمان داشته باشد ،کسی که انظار لقاء ﷲ راداشته باشد ،وازمحاسبه
روزجزا بينديشد ،ھيچگاه مرتکب خطا نمی شود ،قلب سالم آنست که مملو ازتوحيد توکل ،يقين وعلم وايمان باشد،
درقرب خدا قرارگرفته باشد ،غيرخداراباديده حقارت بنگرد ،درمرتبه تواضع ،حتی نسبت به کودکان نيزفروتن باشد،
درمقابل کفار ،دشمنان دين ،منافقين ،دمتمردين ،بسان شير خروشان باشد ،وتمام معاندين دين رامانند گوشت پاره ای
افتاده دردست خويش ببيند ،امانسبت به صالحين ووارعين ،متواضع وفروتن باشد ،آنچه که خدای عزوجل وصف
أشدآء َ َ
بينھم«)٠مؤمنين نسبت به کفار شدت عمل دارند ،ودرميان خويش نسبت بھم
الکفاررحماء َ ْ َ ُ
علی ْ ُ ﱠ ِ ُ َ َ ُ ُ
فرموده استُ ّ ِ َ »:
مھربانند .سوره فتح آيه  .(.٢٩را مدنظر بگيرد.
وای برتو! نوآور بدعت گذار! ھيچکس نمی تواند بگويد من خدايم ،جزذات اقدس ﷲ .کالم حق روشن است وموکد،
تکليما ً« )-خداوند باموسی سخن گفت ،سخن
موسی َ ْ ِ ْ
وکلم ﷲُ ُ َ
ھمانگونه که دروحی بموسی )عليه السالم( تأکيدکرد َ َ » :ﱠ َ
ياموسی ِ ﱢأنی َ َ
رب
انا ﷲُ َ ﱡ
گفتی روشن .سوره نساء آيه ، .(١۶۴خدا راکالمی است که اھل دل آنرا ميشوند وميفھمندَ ُ َ ».
العالمين«ـ) ای موسی ،من پروردگار جھانيانم .سوره قصص آيه  .(٣٠.گفتارحق سبحانه گوياست به اينکه من نه فرشته
َْ َِْ َ
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االعلَی«)-من
أناربکم ْ َ ْ
ونه جن ونه انسم ،بلکه پروردگار جھانيانم،وفرعون درادعايش دروغ گفت که اظھار ميکرد َ َ َ » :ﱡ ُ ُ
خدای برترشما ھستم( ،درتمام اين ادعاھای پوچ وبی اساس ،دروغگوبود.
وقتی موسی )عليه السالم( آزرده خاطر گرديد ،ودرشب تاريک وظلمانی ،زوجه اش دچار رنج شد ،ايمان وايقان موسی
ظاھر گرديد ،وخداوند عزوجل ازنور خويش برو تاباند .بعلت دست يازيدن)مشروع(به اسباب ووسايل ،ھمسرش را
آنست َناراٌ« )-تأمل کنيد ،من آتشی ديده ام .سوره طه آيه  .(١٠.تأمل کن من آن
امکثوانی َ ْ ُ
مخاطب قرارداد وگفت ِ ُ ُ ْ » :ﱢ َ
ّ
وسرم نور ديده ام ،واين موجب ميشود سرنوشت مرا بجائی برد که گام نخستش بی نيازی ازخلق
آتشی ديده ام،من باقلب
است .واليت وخالفت بمن روی آورد  ،اصل رايافته ام ،وازفرع دورشده ام ،زمان فرمانروائيم رسيده است ،ازبندگی
وبردگی رھيده ام ،خوف فرعون ازدل من برون رفت وخوف من دردل فرعون جای گرفت.ھمسرراوداع کرد وباتمام
وجود بخداپيوست،مؤمن ھم ھرگاه به مقام قرب برسد به ھمينگونه است ،چپ راست ،جلو عقب رامينگرد ،اماتمام
جھات رابروی خود بسته می بيند ،مگرجھت حق ،که برويش گشوده است ،آڼگاه نفس وھوی  ،جوارح ،زن وفرزند،
وھرآنچه راکه بدو تعلق دارد ،مورد خطاب قرار ميدھد ومی گويد ،من نورقلبم راازجانب خدای عزوجل يافته ام ،پس
من بسوی آن رھسپارم ،واگر برگشتم درحالی برمی گردم ،که دنيا ومافيھا راوداع گفته ،وتمام مردم  ،مخلوق ،
ومصنوع رارھاکرده باشم ،وفقط به سوی صانع وپروردگار خو ره بسپارم،ازاين روست که خداوند نيزاھل وعيال
اوراسرپرستی می کند وازروزی حالل بھرمندشان ميگرداند.
ھرگاه دلی صفا وروشنی يافت ،ندای حق راازتمام جھات ميشنود که ميگويد):آيا من نيستم که درخواست ھرنبی،
رسول ،صديق ،وولی راشنيده ام؟( دراين حال سالک مقرب ميگردد ،بطوريکه حيات وزندگيش  ،قرب ،ومرگ
ومماتش،بعد ازحق ميشود ،وبه مقام رضا ميرسد ،که زوال دنيا گرسنگی وتشنگی وبی برگی وحتی بدنام دروی اثر نمی
کند ،رضايت مريد درطاعت است ،ورضايت عارف درقرب وجوارمراد .ای ظاھر ساز ،توردرپی کدامين ھدفی؟ بدان
که اين راه با روزه روز ،و قيام شب ولباس خشن پوشيدن  ،خوراک نامطبوع خوردن ،طی نمی شود ،بلکه اين راه
رابايد باقطع عاليق مادی وشھوات  ،وزدودن جھل ازدل وعدم اتکار بخلق به سر برد.
وای برتوا! خالص نشان ده تاازبالی نفس رھائی يابی ،صدق ابراز نما تابه قررسی ،بخدای تسليم شو ،تاسالمت
معنوی يابی ،باخواست خداسازگار باشو تاتوفيق حاصل کنی ،به قضای الھی راضی باش ،تاازتوراضی باشد ،توبشتاب،
تا خداوند به مقصودت رساند.
بارخدايا ،امور مارادردنيا وآخرت سرپرستی فرما ،مارابخويش وخلق واگذارمنما ،آمين.
أنم ُ َ ً
واقم ُفآلناً«ـ) خدای
فالناْ ِ َ َ ،
جبريل َ ِ ْ
يقول ﷲ ُ َ ﱠ َ َ ﱠ
لجبريلَ ،يا ِ ْ ِ ْ ُ
پيغمبراکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استُ ُ َ » :
عزوجل ِ ِ ْ ِ ْ َ
عزوجل جبريل راميفرمايد ،فالن رادرخواب کن وفالن رابيدار نما( .واين بردوگونه است ،آنرا که بايد درخواب کند،
اومحبوب است ،وآنرا که بايد بيدار نمايد ،محب است .آنکه محب است ومدعی حب ماست ،بايد بيدار شود ودرمعرض
آزمايش وامتحان قرار گيرد ،تابدينوسيله برگھای خشکيده عاليق ،ازدرخت وجودش ريخته شود) .پس ای جبريل(
بيدارش نما .تا برھان ادعايش راببينم وصدقش رادرمحبت بسنجم ،ديگری را درخواب کن ،زيرا اومحبوب است،
ودرراه حب ماچندان زحمت کشيده است که ديگر چيزی برايش باقی نمانده است ،ادعا وعھد ووفايش ثابت گرديده است،
)ای جبريل( اينک نوبت من است ،عھد راوفا ميکنم  ،اومھمان ماست ،ومھمان راکارفرمودن درست نيست ،اورا
دردامن الطاف من درخواب کن ،وبعد برسفره فضل واحسانمان به نشانش ،به قرب ماانيسش کن وازديگران غايب
،دوستی ومودت اوبه ثبوت رسيده است ،وچون کسی به مقام ّ
ود اورسيد ،ديگر به زحمتش گرفتار نبايد کرد .حديث فوق
را ميتوان به صورتی ديگر نيزتأويل کرد :فالنی رادرخواب کن ،چون ازشنيدن صدايش اکراه داريم ،ديگری رابيدار
نما ،ريراسماع گفتارش رادوست دارم.
afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

محب زمانی بدرجه محبوب ميرسد که  ،قلبش ازتمام عالئق به جز موالتھی باشد ،وقتی توحيد وتوکل وايمان وايقان
ومعرفت اوبه کمال رسيد ،آنگاه است که محبوب ميشود ،رنج وتعب ازوی دور ميگردد ،وراحت وآسايش می يابد.
ھرگاه کسی پادشاھی را دوست داشت ،ولی درميان آنان فاصله دوری بود ،حب وعالقه او رابسوی آن پادشا کشيد وبی
تابانه بسوی شھر وديار اوروان شد ،تاريکيھا را دراينراه ،روشنی می بيندورنج ومشقت برايش آسان ميشود .طعام
وشراب گوارائی نمی خورد ونمی نوشد ،تابه درگاه اورسد .ھمينکه پادشاه ازحال اين دوستدار خود آگاه شود ،چاکران
رادستور ميدھد تااورا درود گويند ،وبه حمامش برند تاچرک واوساخ راازوی بزدايند ،وبھترين لباسھا رابراوبپوشانند،
وبه بوی خوشش معطر گردانند ،آنگاه به حضور پادشاھش برند ،پادشاه اورا مورد عنايت قرارميدھد ،ازحالش جويا
ميشود ،وچيزھای زيادی رابه وی می بخشد ،ويکی از کنيزان زيبا روی رابه ھمسريش درمی آورد ،آيا اين شخص بعد
ازاين ھمه مالطفت خستگی راه رافراموش نمی کند؟ آيا ديگر درفکر برگشت به شھر وديار خويش خواھد بود؟ قطعا
فراق سلطان راتحمل نخواھد کرد ،درحال امنيت ودارای مکانت ،درنزد اوباقی خواھد ماند .قلب نيز به ھمين سان وقتی
به مقام قرب حق واصل شد و تمکن يافت ،به امنيت کامل ميرسد ،وھيچگاه قصد بريدن وبرگشتن ازپيشگاه را نخواھد
نمود واين رانيز بدان که وصول قلب بدين منزلت  ،باادای فرايض وصبر وخودداری ازمحرمات وشھوات ،خوردن مال
حالل  ،وورع کامل ،وزھد ميسر ميگردد .واينھا ھم به ترک ماسوی ﷲ واززير سيطره نفس وشيطان بدرآمدن ،در
طھارت قلب کوشيدن ممکن ميشود ،وھمچنين بی اعتنا بودن به قدح ومدح ديگران ،ابتدای اينکار اقرار به الاله اال ﷲ
است ،وپايان آن سنگ وزر رايکسان ميشود ،مدح وذم ،بيماری وسالمت ،فقروتوانگری ،واقبال وادبار دنيا برايش
مساوی ميگردند .ھرکه رااين مرتبه حاصل شد،نفس دربرابر ميميرد)مقھور ميگردد(،آتش شھواتش خاموش می گردد،
شيطان نفس دربرابر اوذليل ودنيا درنظرش خواروبيمقدار ميشود ،آخرت را بردنيا ترجيح ميدھد ،به موال روی مياورد
ودرھمانجا دريچه قلبش را کامال ميگشايد ،ازچپ وراست تنھا راه رابسوی خدا می يابد ،وقتی اين منزلت نيز تحقق
يافت  ،ديگرھيچ بازدارنده ای قادر نيست اوراازراھی که برگزيده است بازگرداند ،يازپيشروی به سوی درگاه حق
بازدارد ،بحالی رسيده است که خم شدن وافتادن پرچمش متصور نيست ،ولشکريان صدق وصفايش شکست ناپذير شده
اند ،شمشير توحيدش کند نمی شود.
قدمھای اخالصش سست نخواھد شد ،درپيش رويش دری بسته باقی نمی ماند ،تمام جھات برويش گشوده ميشد،
تاباسراپای وجود به باب حق داخل شود ،آنگاه خداوند عزوجل اورادردامان لطف خويش جای ميدھد .وازطعام فضل
وبرکت و اشراب انس اورابھره مند ميگردان .دراين حال ھنگام رجوع عبد بخاطر ھدايت مردم ،بسوی ايشان
آغازميشود ،وفرمانروائيش بردلھای مردم شروع ميگردد ،بندگان خدارابسوی حق ميخواند  ،وھمه مردم درسايه ھدايت
وارشاد وی قرار ميگيرند.
توچگونه به خوداجازه ميدھی که اين مقام راادعا نمائی؟ درحاليکه چيزی ازاين مواھب نزدت پيدانمی شود.
توسراپانفس وشھوتی ،نفس برتوچيره وغالب است ،حس اتکاء بخلق قلبت راتسخير نموده است ،واين صفات مذموم
درنظرت از خداوند مھمتر جلوه می کند .ترانبايد اززمره قوم )اولياء ﷲ( شمرد ،توازدايره اينان خارجی ،اگرچنانکه
قصد دخول به جرگه راستان راداری ،بايد آنچه راکه بدان اشاره کردم رعايت نمائی ،درطھارت قلب بکوشی ،دل
راازآلودگيھای مادی پاک کنی ،امرونھی ذات حق رامراعات نمائی ،درمقابل مقدرات صبر وشکيبائی نشان دھی ،ھرگاه
اين دستورات رااجراکردی ،آنگاه ازآنچه که ماورای اينھاست آگاھت می کنم ،زيرا پيش ازرسيدن به اين مرتبه ،سخن
گفتن ازآنچه که بايد بتو بگويم صحيح نيست.
وای برتو! ..ھرگاه لقمه ای يادانه ای ازکفت بيرون رود ،دادو فرياد بلند می شود ،وزبان اعراض وشکوه وشکايتت
بازمی گردد،قھر وغضب درونی تو فوران می کند وبصورت ناسازگاری نسبت به زن وفرزند نمايان ميگردد،
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درحاليکه اگر اھل عقل بودی ھشيار ،درپيشگاه خداوند ساکت می ماندی وتمامی خواستھای خدارا درخصوص خويش
می پذيرفتی ،وکامال راضی بوده وآنرا نعمت می انگاشتی .ھرگاه زبان اعتراضت کند شد ،وقلبی راضی را داراشدی،
عبده؟« )-آيا خدا برای بنده اش
بکاف َ ْ َ ُ
آنوقت است که مشمول اين گفتار حق)سبحانه( قرار خواھی گرفتَ ْ َ َ ».
أليس ﷲُ ِ َ ٍ
کفايت نمی کند؟(.
ای شتابنده! صبر کن ،توازنعمت ھای پاک وگوارا استفاده کرده ای وازخالق آن بی خبری ،اگر خدارمی شناختی زبان
شکوه وشکايتت کوتاه بود ،ودرپيشگاھش بارضايت قلب ،الل وگنگ می ماند ،ديگر باالحال واصرار ازوی دنيا راطلب
نمی کردی ،بلکه باخواستش سازگارمی بودی .عاقل باش وبدان که تمام مقدرات بجھت آزمايش تست ،تا)برای خودت(
روشن شودکه چگونه درمقابل آنھا برخورد ميکنی ،آيا بوعده ھای خداوند واثق ومطمئنی يانه؟ آيا ايمان داری به اينکه
خدای عالم ودانا براعمال وافعال توناظراست؟ آيا نميدانی که اگر خواھنده ای بر درگاه پادشاھی به اصرار والحاح
وازروی حرص وشره چيزی طلب کند ،اورامطابق مرادش جواب نمی دھند؟ وبدان که ايمان بنده کامل نمی شود،
تازمانيکه تمامی حرص وآزھا راازدل بدرنکند ،وچشمداشتش فقط بخدا باشد ،واين حالت باتفکر دائم ،وآگاھی يافتن
ازحال انبياء عظام وصالحين حاصل ميشود ،که درست بينديشد چگونه بجھت ايمان کامل ،خداوند عزوجل آنان راازشر
دشمنان نجات داده ،وبرمخالفانشان پيروز گردانيده است ،ودرکاھايش گشايش حاصل نمود.
با تفکر درست است که خصلت توکل ايجاد ميشود ،عالقه بدنيا واتکاء به غير خدا ازدل بيرون ميرود ،وبجای آن ياد
حق جای می گيرد ،بطوريکه صاحب اينگونه قلبھا چنان می پندارد که جزخدا ديگر چيزی موجود نيست ،می پندارد که
ازتوجه به خلق وماسوای خالق ممنوع است ،وخدارا منعم واقعی دانسته ،وبار تمام تکاليف را برگردن قلب وباطن
خويش احساس می کند ،تکاليف راوظيفه ای ميداند که ازجانب ﱢ
مکلف آن بدان مأمور است ،وبجھت اطاعت ازاوامر حق
درانجام آنھا کوشا وساعی است،دربين مردم حکم طبيبی راپيدا می کند که امراض معنويشان راھمچنانکه خداوند متعال
مرض معنوی اورادرمان نموده است ،معالجه نمايد ،درميان مردم سفير حق ميشود ،خورشيدی خواھد بود که ضياء
وروشنی آن راه بسوی ﷲ را می نماياند ،وجودش طعام وشراب معنوی خالق می شود ،درمسير ھدايت وارشاد
خودرافراموش ميکند ،بصورتيکه ديگر دارای نفس وطبع نمی باشد ،طعام وشراب ظاھر خورا فراموش ميکند ،به
ذاکرحق وتاسی خويش بدل می گردد ،وباتمام وجود درپيشگاه حق حاضر ميشود ،ھمواره درطلب نفع معنوی ديگران
است ،وخود رادردست قضا وقدر تسليم می نمايد ،اين روش کسانی است که ميخواھند خلق رابه سوی خالق
راھبرباشند .اما تو اسير ومملو ازھوسی ،جاھل به شناخت خدا وبه انبياء وخواص  ،ادعای زھد ميکنی ،درحاليکه مايل
وراغب بدنيائی ،پس زھدت زمانست دارای پاھای سالمی نيستی) جھت پيمودن طريق حق( ،تمام ميل ورغبت تودنياست
وخلق دنيا ،رغبتی بخدای خالق خلق ودنيا نداری.
پيش آی ،وباحسن ظن در نزد من حاضرشوی راھنمائيت کنم ،وراه وصول بحق رابتو بنمايانم ،لباس کبر وخودخواھی
راازتنت بدرکنم ،وجامه تواضع و فروتنی رابتو بپوشانم .خويشتن راخواربگير ،تارفعت يابی،تواضع نما ،تاصاحب
قدرومنزلت گردی ،اماراھی راکه توبرآنی سراپای ھوی است وھوس ،وطبعا خدای عزوجل بدينگونه بندگان به ديده
عنايت نمی نگرد .بدان که خداوند عنايتی به اعمال جسد ندارد ،بلکه اول به اعمال قلب توجه می کند ،وآنگاه اعمال
ھھنا ،ﱠ ْ
ھھنا،
جوارح رادنظر می گيرد ،پيغمبر اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده است »:ﱡ ْ ُ
ھھنا،أالخالص َ ُ
التقوی َ ُ َ ْ ِ ْ َ ُ
الزھد َ ُ
َ َ ِ َُِ
صدره«= )-فرمود زھد اينجاست ،تقوی اينجاست ،اخالص اينجاست ،آنگاه به سينه اش اشاره کرد(.
ويشيرالی َ ْ ِ ِ
ھرکس خواھان رستگاری است ،بايد خاک راه بزرگان وراھنمايان حقيقی باشد ،اما کدام راھنما وکدام شيخ؟ صفت آنان
چيست؟ آنان کسانی ھستند که حب دنيا وخلق آنرا ازدل رانده اند ،آنان کسانيند که ازخاک تيره گرفته تاعرش اعالء
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راوداع کرده ،وھرگز بسوی آن بازنمی گردند ،خودوخالئق راوداع نموده  ،وباتمام وجود بخدای خود پيوسته اند ،زيرا
ھرکس ازخود باخود بود وادعای محبت حق راداشت ،ادعايش بی مورد و)درواقع( ھذيانی بيش نيست.
آگاه باش که بيشتر آنانيکه مدعی زھد وتقويند ،بندگان خلقند ،آنانرا ازخود برانيد ومورد اعتماد قرارندھيد ،زيرا خدا وند
نيز آنانرا رانده است ونسبت به ايشان خشمگين می باشد .معتقدات پيروان صادق برمبنای کتاب وسنت است ،شمشير
آنان ازروی خوی وھوس چيزی رانمی برد ،بلکه اراده خدای عزوجل درتمام افعالشان ساری است.ايمانشان چنان است
که معتقدند آتش قادر به سوزانيدن نيست  ،بلکه خداون محق اصلی است ،غذا نميتواند کسی راسير نمايد ،بلکه اين
خداوند است که سير ظاھر وباطنی راايجاد مينمايد ،آب قادر نيست تشنگی رافرونشاند ،آنکه عطش راازبين ميبرد
خداست ،وباالخره درتمام کائنات ودرتمامی موجودات تنھا خداست که موثراست .،وکليه وسايل واسباب دريد قدرت
اوست ،ھرچه راکه بخواھد انجام ميدھد ،پس) رھروان صادق( وقتی اينچنين ايمانی راحاصل نمودند ،تمام امور خويش
رابدوواگذار می کنند ،تمام نياز ھای خودراناديده ميگيرند ،و سراسر وجود رادرکلمه توحيد خالصه می نمايند .البته
االشارةُ«)-برده راباعصا ميزنند ،اما فرد آزاد
کارآنان برھرعاقلی آشکار استُ ْ َ ْ َ »،
بالعصا َ ْ ُ ﱡ
العبد ُ ْ َ ُ
تکفيه ْ ِ َ
يضرب ِ ْ َ َ
والحر َ ْ ِ ِ
راشاره ای کافی است(.
خداوند رااطاعت نمائيد ،زيرا اوبندگان مطيع رادوست ميدارد .خدای را نافرمانی وعصيان نکنيد .چون بندگان عاصی
راخوار ميکند .ياری وخواری  ،ھردو دردست اوست .ھرکه رابخواھد عزيز ميدارد ،وھرکه رابخواھد خوارمی کند
يکی رابقربت عزيز ميکند ،وديگری رابوسيله دوری ازخويش خوارمينمايد.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار(آمين.
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